รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกับการส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมทางการเมือง
Intangible Cultural Heritage to promote political participation

โดย

อาจารย์ ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์

(หัวหน้าโครงการ)

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ

(ผูร้ ่ วมวิจยั )

นางสาววิจิตรา ดวงโสภา

(ผูช้ ่วยวิจยั )

โครงการวิจยั นีไ้ ด้ รับทุนอุดหนุนการวิจยั จากกรมส่ งเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๗
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สารบัญ
หน้ า
บทสรุ ปผูบ้ ริ หาร
กิตติกรรมประกาศ
บทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
บทที่ ๑ บทนา
หลักการและความเป็ นมาของการวิจยั
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
คาถามหลักในการวิจยั
กรอบแนวคิด
นิยามศัพท์เฉพาะ
ขอบเขตของการวิจยั
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑๕
๑๕
๑๙
๒๐
๒๐
๒๒
๒๒
๒๒

บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ว่าด้วยความคิดเกี่ยวกับ “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม”
ความรู ้เป็ นมาของการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรม
การคุม้ ครองมรดกทางวัฒนธรรมของต่างประเทศและไทย
แนวคิดวัฒนธรรมสาธารณะ
แนวคิดพื้นที่และพื้นที่อตั ลักษณ์

๒๔
๒๔
๒๔
๒๖
๓๒
๕๔
๗๕

บทที่ ๓ วิธีดาเนินการวิจยั
การรวบรวมข้อมูลเอกสาร
การสัมภาษณ์
ระเบียบวิธีวจิ ยั
วิเคราะห์ขอ้ มูลและเรี ยบเรี ยงผลการวิจยั

๘๑
๘๑
๘๒
๘๓
๘๓
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สารบัญ (ต่ อ)

บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
นโยบายชาติและยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองขอนแก่น
ประวัติศาสตร์ และการพัฒนาพื้นที่อตั ลักษณ์
ศาลหลักเมืองกับวิถีคนเมืองขอนแก่น
คนขอนแก่นกับการร่ วมทักทอความหมายศักดิ์สิทธิ์
เวทีสภาเมืองในฐานะพื้นที่ภาคประชาสังคมของเทศบาลนครขอนแก่น
สิ นไซ : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านวรรณกรรมในพื้นที่อตั ลักษณ์
ปรากฏการณ์การประยุกต์ใช้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในการบริ หาร
นโยบายสาธารณะ กรณี โครงการสิ นไซในฐานะฐานที่มนั่ ทางวัฒนธรรมแห่งยุคสมัย
บทที่ ๕ สรุ ป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
สรุ ปผลการวิจยั
อภิปรายผลการวิจยั
ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผเู ้ ขียน

หน้ า
๘๕
๘๕
๘๖
๘๙
๙๙
๑๐๕
๑๔๘
๒๐๗
๒๐๗
๒๒๓
๒๔๐
๒๑๗

๒๔๖
๒๙๙
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บทที่ ๑
บทนา

หลักการและความเป็ นมาของการวิจัย
ในบริ บทของการกระจายอานาจทางการเมืองสู่ ทอ้ งถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมี
อานาจในการบริ หารจัดการสังคมท้องถิ่ นมากยิ่งขึ้นภายใต้เงื่ อนไขการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)นั้น ได้กลายเป็ นโจทย์สาคัญที่ทาให้คณะผูบ้ ริ หารในองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น (อปท.) ต้องอาศัยยุทธศาสตร์ ต่างๆ ในการสร้างอัตลักษณ์ ทอ้ งถิ่นอันนาไปสู่ สานึ กร่ วมของ
ชุมชน เพื่อเป็ นฐานเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ โดยการมีส่วนร่ วมของภาคประชาสังคม
ในทศวรรษที่ ๒๕๔๐ เป็ นต้นมา เทศกาล งานบุญประเพณี ตลอดจนทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน
ได้กลายเป็ นฐานทางการเมือง (Politics Site)ที่สาคัญในการสร้ างการมี ส่วนร่ วมของภาคประชาชนอย่าง
คึกคัก จนอาจกล่าวได้วา่ ทุนทางวัฒนธรรมได้กลายเป็ นทั้งพื้นที่ของการมีส่วนร่ วมและพื้นที่ของการช่วงชิ ง
ความหมาย (Contested Space) ของกลุ่มคนที่หลากหลายที่มีผลประโยชน์ร่วมกันและแตกต่างกัน
เทศบาลนครขอนแก่น เป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นที่สาคัญทั้งในฐานะที่ขอนแก่นเป็ นเมือง
ศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อไปสู่ ความทันสมัย และฐานะที่ได้
กาหนดยุทธศาสตร์ ให้เป็ นเมืองศูนย์กลางของการฟื้ นฟูเศรษฐกิ จภูมิภาคอินโดจีน ตลอดจนเป็ นที่ต้ งั ของ
สถาบันการศึกษาที่มุ่งสร้างความเป็ นเลิศทางวิชาการในอนุ ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เมืองขอนแก่นจึงเป็ นเมืองที่มี
ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ ว ดังนั้นการดารงความเป็ นท้องถิ่นที่มีสานึ กร่ วมกัน
นั้นจึงเป็ นโจทย์ที่ทา้ ทายอย่างยิ่ง ประกอบกับเงื่ อนไขการเมืองภาคประชาชนดังกล่าวข้างต้น ยิ่งทาให้การ
บริ หารจัดการทุนทางวัฒนธรรมท่ามกลางกระแสทุนนิยมเป็ นเรื่ องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆ
อย่างไรก็ตาม ในปลายปี ๒๕๔๙ เทศบาลนครขอนแก่นได้จดั งาน “ถอดรหัสนวัตกรรมท้องถิ่น”
เพื่อนาเสนอผลการดาเนิ นงานการเมืองภาคประชาชนโดยอาศัย “วัฒนธรรม” เป็ นฐานการมีส่วนร่ วมของ
“คนเมืองขอนแก่น” ที่คณะผูบ้ ริ หารได้วางแผนการดาเนิ นการต่อเนื่ องกันมาหลายปี จนกระทัง่ เทศบาล
นครขอนแก่นได้รับรางวัล “พระปกเกล้าทองคา” จากสถาบันพระปกเกล้า ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานอิสระของรัฐ
ทาหน้าที่ส่งเสริ มและพัฒนาความรู ้ดา้ นการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย และรางวัลดังกล่าวนี้ มุ่งเน้นการ
ส่ งเสริ ม ธรรมาภิบาล หรื อการบริ หารบ้านเมืองที่ดีของท้องถิ่ น โดยเฉพาะด้านความโปร่ งใสและการมี
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ส่ วนร่ วมของประชาชน๑ รางวัลพระปกเกล้าทองคาได้กลายเป็ นสิ่ งยืนยันว่าเทศบาลนครขอนแก่นได้สร้าง
นวัตกรรมการมี ส่ วนร่ วมของประชาชนและความโปร่ ง ใสในระดับ ดี มาก ทั้ง นี้ เมื่ อพิจารณาลงไปใน
รายละเอี ยดของสิ่ งที่ เรี ยกว่า “นวัตกรรม” การมี ส่วนร่ วมของประชาชนแล้วพบว่า คื อความพยายามนา
ระบบคุ ณค่ า ดั้ง เดิ ม ของสั ง คมท้องถิ่ น มารั บ ใช้เงื่ อนไขระบบการเมื อ งใหม่ สิ่ ง ที่ ค วรพิ จารณาคื อ คณะ
ผูบ้ ริ หารซึ่ งทั้งหมดเป็ นคนรุ่ นใหม่ที่เติ บโตจากฐานวัฒนธรรมชุ มชน และตระหนักในระบบคุ ณค่าของ
ความสัมพันธ์ ในบริ บทท้องถิ่ นอี สาน จึ งได้นาสายสัมพันธ์ เชิ งจารี ตในรู ปแบบต่างๆ ของชุ มชนมาเป็ น
เครื่ องมือสาคัญของการสร้างอัตลักษณ์และการมีส่วนร่ วมทางการเมืองอย่างต่อเนื่ อง ที่สาคัญรู ปแบบการ
บริ หารความสั ม พันธ์ ท างการเมื องไม่ ไ ด้จากัดเฉพาะในขอบเขตกายภาพเท่ า นั้น หากยัง ได้ข ยายพื้ นที่
ความสัมพันธ์จากชุ มชนเมืองขอนแก่นไปยังชุ มชนอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตัวอย่างเช่ น การใช้
วรรณกรรมท้องถิ่ นเรื่ อง “สิ นไซ” เป็ นพื้นที่เชื่ อมความสัมพันธ์กบั ชุ มชนต่างๆ ในอีสานที่ใช้วรรณกรรม
เรื่ องสิ นไซ และเชื่อมความสัมพันธ์กบั นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ภายใต้ชื่อโครงการ “สิ นไซ : ฐานที่
มัน่ ทางวัฒนธรรม” ทั้งนี้ ได้จดั กิจกรรมในหลายรู ปแบบ เช่ น การแข่งขันกี ฬาเชื่ อมความสัมพันธ์ชื่อ “สิ น
ไซเกมส์” รวมทั้งการนาวรรณกรรมเรื่ องสิ นไซไปจัดทาหลักสู ตรท้องถิ่น เพื่อสร้าง “สานึ กรักท้องถิ่น” และ
ใช้สอนในโรงเรี ยนที่สังกัดกับเทศบาลนครขอนแก่น ตลอดจนนาตัวละครในเรื่ องสิ นไซมาเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของการสร้างอัตลักษณ์เมืองบนถนนสายหลัก และนาคุณธรรมจริ ยธรรมของตัวละครสาคัญมาประยุกต์ใช้
ให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล เป็ นต้น
กิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นนั้น เป็ นเพียงตัวอย่างที่เชื่ อมโยงไปสู่ กิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายตาม
แผนการบริ หารจัดการเมืองน่าอยู่ ที่คณะผูบ้ ริ หารฯ ได้ตีความแนวคิดการพัฒนาเมืองน่าอยูว่ า่ “เมืองน่าอยู่
คือเมืองที่ต้ งั อยู่บนฐานความสัมพันธ์เอื้ออาทร” ซึ่ งความเอื้ออาทรนั้นคือทุนทางสังคมที่ทกั ทอและส่ งต่อ
จากครอบครั วเครื อญาติ สู่สังคม จากบรรพบุรุษสู่ ทายาทรุ่ นแล้วรุ่ นเล่าอันเป็ นที่มาของกิ จกรรมโครงการ
“คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน” ณ บริ เวณลานในศาลเจ้าปึ่ งเถ่ากงม่าและจัดเลี้ยงโต๊ะจีนแขกของเทศบาลที่มา
ร่ วมงานถอดรหัสฯ พร้ อมทั้งเชิ ญผูน้ าองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ข้าราชการ และนักธุ รกิ จสาคัญของ
เมืองขอนแก่นมาร่ วมงานนี้ เพื่อนาเสนอภาพชี วิตของบุคคลผูด้ อ้ ยโอกาสในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อ
ขอความร่ วมมือจากชนชั้นนาหรื อผูม้ ีโอกาสในการดาเนินกิจกรรมโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน โดย
เทศบาลนครขอนแก่นจะทาหน้าที่เป็ นผูป้ ระสาน
นายพีระพล พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรี นครขอนแก่นได้กล่ าวอ้างอิงยุทธศาสตร์ การพัฒนา
สังคมตามนโยบายเมืองน่าอยู่ สู่ การกาหนด “โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิง้ กัน” ว่า
๑

เทศบาลนครขอนแก่น. “ 4 ปี 6 รางวัล 1 เกียรติคุณ ”ใน รายงานกิจการเทศบาลนครขอนแก่นประจาปี
2547. 2547. หน้า 11.
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“… สังคมน่าอยูค่ ือสังคมที่คนเอื้ออาทรต่อกัน และรู ้จกั การให้ ผมตีความคาว่า “ให้”
ดังนี้ ๑) ให้ความสนใจ เข้าใจ กาลังใจ เวลา ใส่ แรงบันดาลใจ และให้ทรัพยากร ๒) การให้เป็ นการ
ดาเนินรอยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ ๓) ร่ วมแบ่งปั นโอกาสทางสังคม สร้างสังคมเอื้ออาทร
สู่ สังคมสมานฉันท์ ผมมองว่า “คนเมือง” คนมี โอกาสรู ้ ช่องทางมากกว่า การประชุ มหารื อกันใน
วันนี้ ก็เพื่อใช้ระบบ “พี่นอ้ ง” ในการอุปถัมภ์ “ผูด้ อ้ ยโอกาส” เพื่อทาความเข้าใจเขาและเรี ยนรู ้ปัญหา
ร่ วมกัน และผมคิดว่าจะจัดเวทีอย่างนี้อีกครั้งเพื่อจะนาเสนอ ครอบครัวคู่หูตวั อย่าง โดยเทศบาลจะให้
งบประมาณผ่านปั จเจก องค์กร แตกต่างหลากหลายวิธีการ ผมใคร่ เรี ยนท่านเจ้าของเมืองทุกท่านว่า
หากพบเห็นผูด้ อ้ ยโอกาสกรุ ณาแจ้งเทศบาล …”๒
จากเวทีประชุ มสภาเมืองเรื่ อง “ ขอนแก่นเมื องในสวน ๒๕๕๐”

และ “คนขอนแก่นไม่

ทอดทิ้งกัน” พบว่า เบื้องหลังภาพแสดงความเป็ นประชาสังคมของเมืองขอนแก่นไม่ได้เกิ ดจากสานึ กต่อ
ความเป็ นประชาธิ ปไตยเพียงอย่างเดี ยวเท่านั้น หากประกอบขึ้นด้วยเงื่อนไขความสัมพันธ์ทางสังคมและ
รองรับด้วยกลุ่มผลประโยชน์แบบไม่เป็ นทางการ แม้กระทัง่ การเข้าร่ วมรับรู ้ ขอ้ มูลด้านนโยบายสาธารณะ
และการจัดการวัฒนธรรมเมื อ งก็ เป็ นการเข้า ร่ วมด้วยเงื่ อ นไขความสั ม พันธ์ ระดับ กลุ่ ม ย่อย การแสดง
ความเห็ นยังถูกผูกขาดโดยตัวแทนหรื อผูม้ ีตาแหน่งแห่ งที่ทางสังคมในระดับสู ง สาหรับบรรยากาศในเวที
ประชาพิจารณ์ พบว่า ความหมายในระบบอุปถัมภ์ ความอาวุโส และการมี ตวั ตนในตาแหน่ งแห่ งที่ ทาง
สังคม ยังเป็ นตัวแปรสาคัญที่กาหนดท่าทีในการแสดงความเห็ นหรื อวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่ งหากพิจารณาจาก
เงื่ อนไขดังกล่าวนี้ การทาหน้าที่บริ หารของกลุ่มคนรุ่ นใหม่ในนาม “พรรครักพัฒนานครขอนแก่น” จึงมี
ความจาเป็ นต้องอาศัยความหมายของพิธีกรรมเป็ นส่ วนหนึ่งของการสร้างการยอมรับหรื อยินยอมปฏิบตั ิตาม
แนวทางที่ตนกาหนด เนื่ องจากการมีตาแหน่ งทางสังคมการเมือง (political society) เพียงอย่างเดี ยวไม่
สามารถทาให้คณะผูบ้ ริ หารเทศบาลฯ สามารถขับเคลื่อนความเป็ นประชาสังคม (political society) ได้ ยิ่ง
ไปกว่านั้นการใช้อานาจทางการเมืองอย่างเดียวอาจนามาซึ่ งความขัดแย้งภายในโครงสร้างความสัมพันธ์ทาง
สังคม ที่ดา้ นหนึ่งพวกตนมีฐานะเป็ นลูกหลาน ญาติมิตร และเครื อข่ายผลประโยชน์
มีเงื่ อนไขหลายประการที่ทาให้คณะผูบ้ ริ หารเทศบาลฯ จาเป็ นต้องสมานความสัมพันธ์ใน
ระดับต่างๆ เอาไว้ไม่ให้เกิดภาวะขัดแย้งรุ นแรง ประการแรก เทศบาลนครขอนแก่นเป็ นพื้นที่ที่รวมผูค้ น
หลากหลายกลุ่มและมีภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ประการที่สอง การเมืองในระบบเลือกตั้งทาให้
๒

บางส่วนจากคากล่าวของนายพีระพล พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรี นครขอนแก่น ในงานถอดรหัส
นวัตกรรมท้องถิ่น 49 ณ เวทีสภาเมืองนัดพิเศษ : คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
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จาเป็ นต้องสร้างการยอมรับหลายระดับ ประการที่สาม การยอมรับทางวัฒนธรรมจะนามาซึ่ งการยอมรับทั้ง
ในด้านเศรษฐกิ จและการเมืองในระยะยาว ดังนั้นการมุ่งใช้อานาจทางสังคมการเมือง (political society)
เพียงด้านเดียวย่อมไม่ทาให้พวกเขาสามารถรักษาตาแหน่งทางการเมืองไว้ได้ตามที่ตอ้ งการ และไม่ช่วยให้
พวกเขาสามารถบรรลุเป้ าหมายในการบริ หารงานตามเงื่อนไขของรัฐและข้อเรี ยกร้องของประชาคมได้ แต่
ความสาเร็ จของ “พรรครักพัฒนานครขอนแก่น” ที่ควรกล่าวถึงคือ การอาศัยปฏิบตั ิการทางวัฒนธรรมเป็ น
หัวใจสาคัญของการขับเคลื่อนทางสังคมและรักษาพื้นที่ทางการเมือง จนอาจกล่าวได้วา่ สายสัมพันธ์ทาง
สังคมของคนในชุ มชนเมืองนั้นได้ถูกทักทอด้วยปฏิบตั ิการทางวัฒนธรรม ทั้งวัฒนธรรมตามประเพณี ของ
กลุ่มชาติพนั ธุ์และวัฒนธรรมสาธารณะ ในขณะเดี ยวกันวัฒนธรรมสาธารณะก็มิใช่ สิ่งที่จะเกิ ดขึ้นได้ดว้ ย
อานาจของรัฐเท่านั้น แต่เกิดจากเครื อข่ายความร่ วมมือจากภาคเอกชนและภาคประชาชน และสิ่ งที่มีอานาจ
ในการหลอมรวมพลังเครื อข่ า ยดัง กล่ า วคื อ พิธี ก รรม ทั้ง พิ ธีก รรมที่ เทศบาลจัดขึ้ น และพิธี ก รรมตาม
ประเพณี ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ ดังจะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป
กล่ า วโดยสรุ ป คื อ โฉมหน้า ของโลกาภิ วตั น์ ท างการเมื องที่ ป รากฏในรู ป ของการบริ หาร
ราชการที่ดี (Good Governance) คณะผูบ้ ริ หารเทศบาลนครขอนแก่นได้ใช้วาทกรรม “ธรรมาภิบาล” เป็ น
ส่ วนสาคัญในการปรับภาพลักษณ์ “ภาคราชการ” ด้วยประสบการณ์การบริ หารธุรกิจ เพื่อให้ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชนเชื่อในการบริ หารจัดการที่เน้น “ความไว้วางใจ โปร่ งใส และตรวจสอบได้” ดังนั้นในระดับ
ปฏิบตั ิการเทศบาลฯ จึงทาให้เห็นความพยายามในการสื่ อสารด้วยช่องทางต่างๆ เช่น การเปิ ดเวทีสภาเมือง
ขอนแก่นเพื่อให้ชาวขอนแก่นได้มีส่วนรับรู ้ และร่ วมตัดสิ นใจบริ หารนโยบายสาธารณะ หรื อการติดป้ าย
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คนขอนแก่นเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลฯ เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม สิ่ งที่น่า
สังเกตคื อกิ จกรรมต่างๆ ที่ เน้นการมี ส่วนร่ วมของภาคเอกชนและภาคประชาชนนั้น ผูบ้ ริ หารเทศบาลฯ
ประสบความสาเร็ จอย่างมากในการทาให้เห็นภาพผูค้ นที่เข้ามาชุ มนุ มกันในพื้นที่สาธารณะซึ่ งเป็ นพื้นที่จดั
แสดงอัตลักษณ์ ของเมือง แต่การมาชุ มนุ มของคนขอนแก่นในแต่ละครั้งมักถู กผูกโยงไว้ดว้ ยสายสัมพันธ์
ทางสังคมและความหมายแห่งพิธีกรรม หาได้ชุมนุมโดยหลักการแห่งความเป็ นประชาธิ ปไตยเสมอไปไม่
นอกจากนั้นภายใต้เงื่อนไขของการพัฒนาพื้นที่เมืองไปสู่ เป้ าหมาย “เมืองน่าอยู”่ (Green City)
เทศบาลฯ ได้ตีความแนวคิดดังกล่าวให้สอดคล้องกับการสร้างอัตลักษณ์ความเป็ นขอนแก่น คือ “เมืองหมอ
แคน แดนน่าอยู่ สู่ สังคมเอื้ออาทร” โดยเฉพาะคาสาคัญที่จินตนาการความเป็ นสังคม เอื้ออาทรนั้น ได้ถูก
ตี ค วามและออกแบบโครงการที่ ให้ชุม ชนได้มีส่ วนร่ วมในกิ จกรรมที่ ย้ า ความสัม พันธ์ ระบบอุ ปภัมภ์ใ ห้
เหนี ยวแน่ นยิ่งขึ้ น เช่ น โครงการ “คนขอนแก่ นไม่ทอดทิ้งกัน” ที่ ให้นักธุ รกิ จชั้นนาของเมื องได้มีส่วน
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ช่ วยเหลื อ “คนด้อยโอกาส” ในเทศบาลฯ เป็ นต้น เวที สภาเมื องขอนแก่ นนัดพิ เศษ และงานถอดรหัส
นวัตกรรมท้องถิ่น 49 จึงเป็ นการจัดแสดงที่สะท้อนปรากฏการณ์ความสัมพันธ์เชิงอานาจทางการเมืองใน
ระดับโครงสร้างใหญ่ และความสัมพันธ์เชิ งอานาจในชุ มชน ซึ่ งทั้งหมดต้องอาศัยยุทธศาสตร์ การบริ หารที่
รัดกุม ชัดเจน และละเอียดอ่อนครอบคลุมความหมายทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนที่หลากหลายในพื้นที่เมือง
เมื่ อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นต้องเข้ามามีบทบาทสาคัญในกระบวนการสร้ างอัตลักษณ์
ชุมชนเมือง เพื่อตอบสนองนโยบายการเมืองภาคประชาชนและการบริ หารราชการที่ดี (Good Governance)
ได้นาไปสู่ ความเคลื่ อนไหวและการช่ วงชิ งความหมายทางวัฒนธรรมจากกลุ่มผลประโยชน์ที่หลากหลาย
อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ปรากฏการณ์ ดงั กล่าวนี้ จึงเป็ นปรากฏการณ์ ที่น่าศึกษาเพื่อนาไปสู่ การยกระดับ
เชิ งแนวคิ ดทั้ง แนวคิ ดทางการเมื องและการใช้ทุนทางวัฒนธรรมในบริ บ ทการพัฒนาท้องถิ่ นไปสู่ ความ
ทันสมัยและ

โลกาภิวตั น์ทางการเมือง

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อศึกษาปรากฏการณ์การใช้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในการบริ หารนโยบายสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในบริ บทการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ ความทันสมัย
๒. เพื่อวิเคราะห์บทเรี ยนที่ดีของการใช้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วม
ทางการเมืองจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
๓. เพื่อวิเคราะห์ปรากฏการณ์ ทางการเมืองเรื่ องวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นไปสู่
การยกระดับเชิงแนวคิดว่าด้วยการเมืองภาคประชาชนในบริ บทวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย

คาถามหลักในการวิจัย
๑. วัฒนธรรมการเมืองภาคประชาชนในบริ บทการกระจายอานาจของเทศบาลนครขอนแก่นเป็ น
อย่า งไร และเทศบาลนครขอนแก่ นได้นามรดกภู มิ ปั ญญาทางวัฒนธรรมมาปรั บ ใช้ใ นฐานะเครื่ องมื อ
ส่ งเสริ มการบริ หารจัดการราชการที่ดีอย่างไร
๒. อัตลักษณ์คนขอนแก่นถูกประกอบสร้างขึ้นจากอะไรบ้าง มรดกภูมิปัญญาทางวรรณกรรมเรื่ อง
สิ นไซถู กนามาใช้สร้ างสานึ กคนขอนแก่นเมื่อใด เพราะเหตุใด องค์กรปกครองท้องถิ่นมีบทบาทอย่างไร
และมีผลต่อการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของคนขอนแก่นอย่างไร
๓. การจะนาบทเรี ยนที่ดีที่ได้จากการถอดประสบการณ์การบริ หารนโยบายสาธารณะด้วยมรดกภูมิ
ปั ญญาทางวัฒนธรรม ของเทศบาลนครขอนแก่นที่บริ หารนโยบายสาธารณะด้วยหลักการบริ หารจัดการ
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ราชการที่ดีน้ นั มีขอ้ จากัดทางสังคมวัฒนธรรมอย่างไร จะนาไปสู่ แนวทางสนับสนุ นการมีส่วนร่ วมทางการ
เมืองของภาคประชาชนให้กบั องค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นๆ ได้อย่างไร
๔. การนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมาส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของประชาชนใน
บริ บทสังคมวัฒนธรรมขอนแก่น นาไปสู่ ความเข้าใจเชิ งแนวคิดเกี่ ยวกับการเมืองภาคประชาชนในบริ บท
วัฒนธรรมท้องถิ่นไทยอย่างไร
กรอบแนวคิด
จากการทบทวนความเป็ นมาว่า ด้ว ยมรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวัฒ นธรรม การคุ ้ม ครองมรดกทาง
วัฒนธรรม แนวคิดวัฒนธรรมสาธารณะ แนวคิดพื้นที่และพื้นที่อตั ลักษณ์ ทาให้ผวู ้ ิจยั ผูว้ ิจยั ต้องการอธิ บาย
ปรากฏการณ์การใช้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านวรรณกรรมเรื่ อง สิ นไซเพื่อสร้างอัตลักษณ์และสานึ ก
การมีส่วนร่ วมทางการเมืองของภาคประชาชนในการดาเนิ นการบริ หารนโยบายสาธารณะของเทศบาลนคร
ขอนแก่น ดังนี้
ผูว้ ิจยั ใช้แนวคิ ดวัฒนธรรมสาธารณะ เป็ นเครื่ องมื อในการตั้ง ค าถามว่า ในพื้ นที่ จดั แสดงทาง
วัฒนธรรมของเทศบาลนครขอนแก่น ทั้งที่ เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการนั้นได้แสดงความหมายที่ บ่ง
บอกอัตลักษณ์ และสานึ กร่ วมของคนขอนแก่ นอย่างไร ใครบ้างที่ เป็ นผูม้ ี บทบาทส าคัญในการจัดแสดง
ความหมายดัง กล่ า ว และสิ่ ง ที่ ถู ก เลื อกนามาจัดแสดงนั้นเชื่ อมโยงกับ สิ่ ง ที่ เรี ย กว่า มรดกภู มิ ปั ญญาทาง
วัฒนธรรมอย่างไร รวมทั้งมีรูปแบบและกระบวนการอย่างไร
อย่างไรก็ตาม จากการติดตามความเคลื่อนไหวของการจัดแสดงทางวัฒนธรรมในพื้นที่สาธารณะ
ของเทศบาลนครขอนแก่ นพบว่า สิ่ งที่ถูกนามาจัดแสดงนั้นถู กทาให้มีความหมายมากขึ้ นโดยปฏิ บตั ิ การ
สร้ างความหมายให้กบั พื้นที่ (place making) ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงเลื อกใช้แนวคิดพื้นที่ (Space) ในการกาหนด
กรอบอธิ บ ายความหมายของพื้ น ที่ ใ นมิ ติป ระวัติศ าสตร์ ค วามสั ม พันธ์ ระหว่า งอ านาจรั ฐส่ วนกลางกับ
พัฒนาการวัฒนธรรมการเมืองของเทศบาลนครขอนแก่นในบริ บทการกระจายอานาจ โดยเฉพาะแนวคิด
Third Space

ในการอธิ บายปฏิบตั ิการทางสังคม การเมืองของการสร้างความหมายให้กบั พื้นที่อตั

ลักษณ์เมืองขอนแก่น การพิจารณาอานาจในการก่อรรู ป

การจัดวาง การจัดระบบระเบียบของพื้นที่

(Spatial Ordering) พัฒนาการของพื้นที่กบั ประวัติศาสตร์ เมืองขอนแก่นที่มีผลต่อการกาหนดตาแหน่งแห่ งที่
(Position) ของกลุ่มผูม้ ีอานาจกาหนดทิศทางอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนเมืองขอนแก่น ซึ่ งเป็ นพื้นที่
รองรับอานาจศู นย์กลางการพัฒนาอี สานไปสู่ ความทันสมัยจนถึ งบริ บทการกระจายอานาจทางการเมื อง
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พร้ อ มกัน นี้ ผู ้วิ จ ัย ใช้ แ นวคิ ด พื้ น ที่ อ ัต ลัก ษณ์ เพื่ อ ท าความเข้ า ใจเรื่ องอัต ลั ก ษณ์ ค นขอนแก่ น ในมิ ติ
ความสัมพันธ์เชิ งอานาจที่ สลับซับซ้อน โดยเฉพาะในกลุ่ มของผูม้ ีอานาจนาทางวัฒนธรรมนั้น ได้เลื อก
สร้างตัวตนเพื่อเผชิญหน้ากับอานาจในระดับต่างๆ อย่างไร
ส่ วนในระดับปฏิ บตั ิการทางการเมืองของการนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านวรรณกรรม
เรื่ องสิ นไซมาประยุกต์ใช้ในฐานะเครื่ องมือการสื่ อสารเพื่อ สร้างเครื อข่าย (Networks of Communication)
และการสร้างอานาจนาทางวัฒนธรรม (Cultural Hegemony) โดยวิเคราะห์ ปฏิ บตั ิ การผ่านพิธีกรรมและ
อานาจศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ถู ก ผู ม้ ี อานาจน ามาใช้ใ นการจัด ระเบี ย บของพื้ น ที่ จ ัดแสดง และการสถาปนาทุ น เชิ ง
สัญลักษณ์ (Symbolic Capital) ในพื้นที่วฒั นธรรมสาธารณะ และเพื่ออธิ บายว่าอานาจนาทางวัฒนธรรมนั้น
สัมพันธ์กบั การนาเสนอภาพประชาสังคมอย่างไรในการวิเคราะห์กิจกรรมทางวัฒนธรรมของเมืองที่บริ หาร
จัดการโดยองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่ นระดับเทศบาลนคร ผูว้ ิจยั ใช้แนวคิ ดวัฒนธรรมสาธารณะ (Public
Culture)ในการอธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่กบั ความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยพิจารณา
ถึงปฏิบตั ิการ ในการสร้างภาพแทนเพื่อแสดงอัตลักษณ์และสานึ กร่ วมของคนขอนแก่น ร่ วมกับมโนทัศน์
เรื่ องพื้นที่ สาธารณะกับความหมายที่ ประกอบสร้ างขึ้ นเป็ นปฏิ บตั ิ การของพื้นที่ การเข้าแทนที่ และอัต
ลักษณ์ลูกผสมในพื้นที่จดั แสดงทางวัฒนธรรมของเทศบาลนครขอนแก่น
นิยามศัพท์
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม หมายความว่า ความรู ้หรื อทักษะทางวัฒนธรรมที่บุคคล กลุ่มบุคคล
หรื อชุมชนยอมรับและรู ้สึกร่ วมกันถึงความเป็ นเอกลักษณ์และได้มีการสื บทอดกันมาจากคนรุ่ นหนึ่งไปยัง
คนอีกรุ่ นหนึ่ง ในงานวิจยั นี้ หมายเฉพาะ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านวรรณกรรม เรื่ อง สิ นไซ
การมีส่วนร่ วมทางการเมือง หมายถึง การนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านวรรณกรรมเรื่ อง
สิ นไซมาใช้เป็ นเครื่ องมื อ ในการสร้ า งส านึ ก ร่ ว มและอัตลัก ษณ์ ค นขอนแก่ น ทั้ง ในระดับ การร่ วมรั บ รู ้
ความหมาย ร่ วมคิด ร่ วมปฏิ บตั ิขบั เคลื่ อนไปสู่ เป้ าหมายการปกป้ องสิ ทธิ ประโยชน์ในด้านต่างๆ ของทุก
ภาคส่ วน อันนาไปสู่ การมีส่วนร่ วมทางการเมืองด้านอื่นๆ ต่อไป
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ขอบเขตการวิจัย
ผูว้ จิ ยั เลือกเทศบาลนครขอนแก่นเป็ นพื้นที่ตวั อย่างของการวิจยั และถอดบทเรี ยนการบริ หาร
นโยบายสาธารณะโดยการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเป็ นเครื่ องมือสร้ างการมีส่วนร่ วมทางการเมือง เนื่ องจาก
เทศบาลนครขอนแก่นเป็ นเมื องศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อที่ มีความเปลี่ ยนแปลงทางสังคม
วัฒนธรรมอย่างรวดเร็ ว แต่มีความพยายามอย่างยิ่งในการสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองที่เน้นการ
มีส่วนร่ วมของภาคประชาชนตามหลักการกระจายอานาจ จนได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคาจากสถาบัน
พระปกเกล้า และภายหลังที่ได้รับรางวัลแล้วคณะผูบ้ ริ หารเทศบาลนครขอนแก่น ก็ได้ส่งเสริ มการสร้างอัต
ลัก ษณ์ ท างวัฒ นธรรมของคนขอนแก่ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและเข้ม ข้น มากขึ้ น เรื่ อ ยๆ ทั้ง ในด้า นรู ป แบบที่
หลากหลายและพื้นที่ ความสัมพันธ์ทางสังคมวัฒนธรรมที่ ขยายวงกว้างมากขึ้นด้วย ดังนั้นเทศบาลนคร
ขอนแก่ นจึ งสามารถเป็ นกรณี ศึ กษาที่ เราสามารถถอดบทเรี ย นที่ ดีใ นมิ ติของการใช้ม รดกภู มิ ปัญญาทาง
วัฒนธรรมเพื่อนาไปสู่ การบริ หารราชการที่ดี โดยเฉพาะกรณี การนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สาขา
วรรณกรรมมาประยุกต์ใช้กบั สาขาแนวปฏิบตั ิทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาลต่างๆ เพื่อส่ งเสริ มการมี
ส่ วนร่ วมของทุกภาคส่ วนในการบริ หารนโยบายสาธารณะของเทศบาลนครขอนแก่น

ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
๑. ทราบยุทธศาสตร์ การนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านวรรณกรรมมาประยุกต์ใช้ในฐานะ
เครื่ องมือส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมบริ หารนโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นในบริ บทการ
กระจายอานาจ
๒. นาบทเรี ยนที่ดีที่ได้จากการถอดประสบการณ์การบริ หารนโยบายสาธารณะด้วยมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมด้านวรรณกรรมเรื่ องสิ นไซของเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อนาไปสู่ แนวทางสนับสนุ นการมี
ส่ วนร่ วมทางการเมืองของภาคประชาชนให้กบั กระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นๆ
๓. ได้ผลงานวิจยั เพื่อเสนอแนวทางการปฏิ รูประบบการสนับสนุ นการใช้มรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ท้ งั ในทางเศรษฐกิจและการเมืองในบริ บทการกระจายอานาจ
๔. นาผลการศึ ก ษากลับ สู่ ชุ ม ชนเพื่ อเรี ย นรู ้ ร่วมกันและเพื่ อให้ชุ ม ชนได้นาข้อมู ล การวิจยั ไป
ประยุกต์ใช้ต่อไป
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บทที่ ๒
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
เนื้อหาในบทนี้ผวู ้ ิจยั ได้แบ่งออกเป็ น ๓ ส่ วนใหญ่ๆ โดยส่ วนแรกเพื่อทบทวนความเป็ นมาเกี่ยวกับ
ความคิดเรื่ อง มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ส่ วนทีส่ องว่าด้วยการทบทวนตัวอย่างการคุม้ ครองวัฒนธรรม
ของต่างประเทศและนิยามมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย และส่ วนทีส่ ามเป็ นส่ วนที่วา่ ด้วยการ
ทบทวนแนวคิดที่ผวู ้ จิ ยั จะนาไปใช้พฒั นากรอบคิดในการวิจยั ครั้งนี้
๒.๑ ว่าด้ วยความคิดเกีย่ วกับ “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม”
สถาบันวัฒนธรรมศึกษา (สานัก มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม) ได้จดั ทาเว็บไซต์เพื่อนาเสนอ
ข้อมู ล เกี่ ย วกับมรดกภู มิ ปั ญญาทางวัฒนธรรมอย่างละเอี ย ด ทั้ง ในส่ วนของความเป็ นมาที่ เกี่ ย วข้องกับ
อนุ สัญญาว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ขององค์การยูเนสโก และการที่ไทยพยายามกาหนด
แนวคิดว่าด้วยการนิยามความหมายของคาว่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ๓ ไว้อย่างละเอียด ดังนี้
๒.๑.๑ ความเป็ นมาของการอนุ รักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้และการจัดทาอนุ สัญญาว่า
ด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ขององค์การยูเนสโก
หลังจากมีอนุ สัญญามรดกโลกที่จบั ต้องได้ ต่อมา บรรดาประเทศในเอเชี ย แอฟริ กาและละติ น
อเมริ กาอีกหลายประเทศต่างก็มีแนวคิดเกิ ดขึ้นใหม่ว่า การอนุ รักษ์มรดกวัฒนธรรมที่เป็ นสถาปั ตยกรรม
สิ่ งก่อสร้างหรื อวัตถุที่จบั ต้องได้ตามอนุ สัญญามรดกโลกฯนั้น ยังไม่สมบูรณ์ และยังไม่ครอบคลุ มเพียงพอ
เพราะในโลกยังมีอีกหลายอารยธรรมที่แตกต่างกันออกไป ไม่ได้เน้นเพียงวัตถุสิ่งก่อสร้าง หรื อธรรมชาติ
เท่าที่เห็นเท่านั้น แต่ยงั มีเรื่ องของประเพณี ความเชื่อ ความรู ้ ทักษะ การแสดงออก และความเชี่ยวชาญใน
ด้า นต่ า งๆอี ก ด้ว ย โดยเฉพาะในหลายๆประเทศยัง มี ม รดกทางภาษา วรรณกรรม มุ ข ปาฐะ ลวดลาย
สัญลักษณ์ ที่เชื่ อมโยงกับความเชื่ อ และพิธีกรรมที่มีความสาคัญทางจิตวิญญาณที่สาคัญยิ่ง ซึ่ งอนุ มานสิ่ ง
เหล่ า นี้ ว่า เป็ นวัฒ นธรรมที่ จ ับ ต้อ งหรื อ มองเห็ น ไม่ ไ ด้ และยัง ไม่ ไ ด้รั บ การคุ ้ม ครอง จากแนวคิ ด และ
อนุสัญญาว่าด้วยมรดกโลกทางธรรมชาติหรื อวัฒนธรรมที่มีอยูด่ งั กล่าว ซึ่ งมรดกที่มีคุณค่าทางจิตวิญญาณนี้
แม้จะมีการสื บทอดกันในครอบครัว กลุ่มชนโดยไม่มีตาราเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และแม้จะยังถือปฏิบตั ิกนั
อยูใ่ นชุมชนในหลายๆประเทศ แต่ก็เสี่ ยงต่อการสู ญสิ้ นไปในกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่รวดเร็ วใน

๓

กลุ่มบริ หารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สถาบันวัฒนธรรมศึกษา มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม อ้าง

ใน
http://www.culture.go.th/subculture4/index.php?option=com_content&viewเข้าถึงข้อมูลวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
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ปั จจุบนั จึงจาเป็ นและควรที่จะมีอนุ สัญญาที่จะคุม้ ครอง ปกปั กรักษา และส่ งเสริ มมรดกทางวัฒนธรรมที่
จับต้องไม่ได้เหล่านี้ให้มีการถือปฏิบตั ิการมากขึ้นด้วยเช่นกัน
อย่างไรก็ดี กว่าอนุ สัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ (Convention for
the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น จะได้รับการตกลงและมี
มติรับรองให้เป็ นอนุสัญญาฯได้เมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ.๒๐๐๓ (พ.ศ.๒๕๔๖) และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐
เมษายน ค.ศ. ๒๐๐๖ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ก็ตอ้ งผ่านกระบวนการพัฒนาการทางความรู ้ ความคิดที่ประเทศต่างๆ
จากหลากหลายวัฒนธรรมทัว่ โลกได้อภิปราย แลกเปลี่ ยน เรี ยนรู ้ กนั มาอย่างยาวนาน กว่าจะตกผลึ กเป็ น
แนวคิด จนเกิ ดการยกร่ างเป็ นตัวบทของอนุ สัญญาฉบับนี้ ได้ ก็ตอ้ งใช้ระยะเวลายาวนานมากที เดี ยว หาก
เที ยบกับอนุ สัญญามรดกโลกทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมแล้ว อนุ สัญญาว่า ด้วยการสงวนรั กษามรดก
วัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ เกิดหลังอนุสัญญาฉบับแรกถึง ๓๐ ปี
มีนกั วิชาการบางคน ได้เปรี ยบ อนุ สัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้
ว่า เป็ นเสมื อ น “ฝาแฝดที่ เ กิ ด ที่ ห ลัง ” ของอนุ สั ญ ญาว่า ด้ว ยการคุ ้ม ครองมรดกโลกทางธรรมชาติ แ ละ
วัฒนธรรม และมีความสัมพันธ์กนั อย่างแนบแน่น บางคนก็วา่ เหมือน “คนละด้านของเหรี ยญเดียวกัน” โดย
ยกตัวอย่างเช่ นว่า สิ่ งที่ปรากฏเป็ นโบราณสถานที่เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม อันเป็ นสิ่ งที่จบั ต้องได้น้ นั
โดยตัวมันเองก็ยงั มีเรื่ องราวของความเชื่ อ ประเพณี ตลอดจนความเชี่ ยวชาญหรื อฝี มือทางช่ างศิลปะหรื อ
วิศวกรรมของช่างที่ก่อสร้างโบราณสถานนั้นๆที่เราไม่รู้จกั หรื อมองไม่เห็นแฝงอยูด่ ว้ ย และนับวันก็จะเลือน
หายไปตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุคโลกาภิวตั น์
หลายคนอาจจะสงสัยว่า เมื่อองค์การยูเนสโกได้มีมติ รับรอง “อนุ สัญญาว่าด้วยการสงวนรั กษา
มรดกวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้”เมื่อเดื อนตุลาคม ค.ศ. ๒๐๐๓ แล้ว ทาไมจึงเพิ่งมี ผลบังคับใช้เมื่อปี ค.ศ.
๒๐๐๖ หรื ออีก ๓ ปี ต่อมา ทั้งนี้ ก็เนื่ องจากเป็ นกฎหรื อระเบียบขององค์การยูเนสโกเองที่ว่า อนุ สัญญา
ใดๆจะมีผลบังคับใช้ ก็ต่อเมื่อมีประเทศต่างๆสมัครเข้าเป็ นสมาชิ กหรื อภาคีอย่างน้อย ๓๐ ประเทศก่อน ซึ่ ง
อนุสัญญาฯนี้แม้จะมีการรับรองแล้ว แต่กว่าจะผ่านกระบวนการและมีสมาชิกครบตามเกณฑ์ที่กาหนดก็ตอ้ ง
ใช้เวลาพอสมควร และในปั จจุบนั อนุ สัญญาฯนี้ ได้รับความสนใจจากประเทศต่างๆเป็ นจานวนมาก และมี
ประเทศที่สมัครเข้าร่ วมเป็ นภาคีแล้วกว่า ๑๕๘ ประเทศทัว่ โลก (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)
ปัจจุบนั ประเทศเพื่อนบ้านของไทย โดยเฉพาะประเทศสมาชิ กอาเซี ยน ได้เข้าเป็ นภาคีสมาชิ กอนุ สัญญาฯนี้
แล้ว จานวน ๗ ประเทศ ยกเว้นประเทศพม่า สิ งคโปร์ และไทย
“อนุ สัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้” คือ ข้อตกลงร่ วมกันระหว่างรัฐ
ภาคีที่มีจุดประสงค์ที่จะสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ ทั้งในการให้ความเคารพในมรดกทาง
วัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ของชุ มชน กลุ่มชน และปั จเจกบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างความตระหนัก
รับรู ้ในระดับต่างๆเพื่อให้เกิดความชื่ นชมร่ วมกัน รวมไปถึงการให้ความร่ วมมือช่วยเหลือซึ่ งกันและกันใน
ระหว่างประเทศ ซึ่ งอนุ สัญญานี้ เป็ นอีกหนึ่ งในหลายๆอนุ สัญญาที่องค์การยูเนสโกได้ทาขึ้น เพื่อประโยชน์
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ในด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ หรื อวัฒนธรรมระหว่างมวลสมาชิ ก โดยอนุ สัญญาฉบับนี้ ได้ผ่านการรับรอง
จากที่ประชุมสมัยสามัญขององค์การยูเนสโกเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๔๖ (ค.ศ. ๒๐๐๓) และมีผลบังคับใช้เมื่อ
เดือนเมษายน ๒๕๔๙ (ค.ศ. ๒๐๐๖) ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
อนุสัญญาฯฉบับนี้จะต่างกับอนุสัญญาว่าด้วยการคุม้ ครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ
ที่วา่ อนุ สัญญาฯฉบับนี้ จะเน้นถึงมรดกของบรรพบุรุษที่ได้สร้ างสรรค์และปฏิบตั ิสืบทอดกันมาตั้งแต่อดี ต
และส่ ง ต่อผ่า นลู ก หลานแต่ ละรุ่ น จนกลายมาเป็ นอัตลัก ษณ์ (Identity) ของชุ ม ชน หรื อกลุ่ มชน ที่ ยึดถื อ
ปฏิ บ ตั ิ ก ันจนถึ ง ทุ ก วัน นี้ โดยอาจจะแสดงออกมาในรู ป ลัก ษณะต่ า งๆ เช่ น มุ ข ปาฐะ ภาษา ประเพณี
พิธีกรรม งานเทศกาล การช่างฝี มือดั้งเดิม รวมถึงความรู ้เกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล เป็ นต้น ในขณะที่
อนุสัญญาฯมรดกโลก จะเน้นงานด้านสถาปั ตยกรรม อนุสรณ์สถาน ศิลปกรรม ลวดลายจาหลัก แหล่งที่อยู่
อาศัยในถ้ า กลุ่มอาคาร หรื อบริ เวณทางโบราณคดี ที่ทรงคุณค่า โดดเด่นเป็ นสากล ในแง่มุมประวัติศาสตร์
ศิลปะหรื อวิทยาศาสตร์ ซึ่ งหากจะพูดง่ายๆก็คือ อนุ สัญญาฯมรดกโลก จะเน้นในสิ่ งที่มองเห็นและจับต้อง
เป็ นรู ป ธรรมได้ ส่ วนอนุ สั ญ ญาฯมรดกที่ จบั ต้องไม่ ไ ด้ จะเน้นในเรื่ องที่ เป็ นนามธรรม จับ ต้องไม่ ไ ด้
เช่นเดียวกับชื่อ
๒.๑.๒ อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ของยูเนสโก
นิยามของคาว่า มรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้
องค์การสหประชาชาติเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม (ยูเนสโก) ได้ให้คานิ ยามมรดก
วัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ไว้วา่ “การปฏิบตั ิ การเป็ นตัวแทน การแสดงออก ความรู ้ ทักษะ ตลอดจนเครื่ องมือ
วัตถุ สิ่ งประดิ ษฐ์ และพื้นที่ทางวัฒนธรรมอันเป็ นผลจากสิ่ งเหล่านั้น ซึ่ งชุ มชน กลุ่มชน และในบางกรณี ปัจเจก
บุคคลยอมรับว่าเป็ นส่ วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของตน”
“การสงวนรักษา” หมายถึง มาตรการเพื่อให้มรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ ดารงอยูร่ อด
ต่อไป ซึ่ งรวมไปถึงการจาแนก การบันทึกหลักฐาน การวิจยั ปกป้ อง คุม้ ครอง ส่ งเสริ ม เชิ ดชู การถ่ายทอด
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผ่านทางการศึกษาในระบบและนอกระบบ รวมทั้งการฟื้ นฟูมรดกดังกล่าวในด้านต่างๆ
องค์ประกอบของมรดกวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ ประกอบด้วย
๑) ความเป็ นวัฒ นธรรม และการอาศัย อยู่ ใ นช่ ว งเวลาเดี ย วกัน มรดกที่ จ ับ ต้อ งไม่ ไ ด้
(Intangible Heritage) ไม่ได้หมายรวมไปถึงเพียงการเป็ นตัวแทนของมรดกที่ได้รับสื บทอดต่อกันมาจากอดีต
แต่ตอ้ งรวมถึ งวิถีทางชนบทที่มีการสร้ างสรรค์ข้ ึนใหม่โดยชุ มชนนั้นๆ และธรรมเนี ยมการปฎิบตั ิเกี่ ยวกับ
เมือง ในความหลากลายทางวัฒนธรรมของชนแต่ละกลุ่ม
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๒) สิ่ งที่เกิ ดจากการแบ่งปั นประสบการณ์ ทางมรดกวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่
ติดตัวมากับบุคคลต่างๆ ที่อพยพและย้ายถิ่นมาจากที่ต่างๆ หรื อเกิดการดัดแปลงจากกลุ่มบุคคลที่อพยพและ
ตั้งถิ่นฐานในแต่ละพื้นที่
๓) การเป็ นตัวแทนทางมรดกวัฒนธรรมที่ จบั ต้องไม่ได้ ไม่ให้ก ล่ าวถึ งเฉพาะค่านิ ยมทาง
วัฒนธรรมแต่เพียงอย่างเดี ยว แต่ให้รวมถึ งองค์ความรู ้ของแต่ละวัฒนธรรม สิ่ งที่เป็ นพิเศษ ซึ่ งเป็ นพื้นฐาน
ของความเป็ นชุมชนด้วย
๔) พื้นฐานความเป็ นชุมชน สาหรับมรดกวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ ซึ่ งสามารถเป็ นมรดกได้
เมื่อมีการเห็นคุณค่าของชุ มชน เช่น ความเป็ นสังคม กลุ่มหรื อการเป็ นปั จเจกชน ต่อการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ
ประกอบกับการโอนถ่ายซึ่ งทักษะและความรู ้ในระหว่างชุมชน
ความสาคัญของอนุสัญญาฯ
อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ เป็ นเครื่ องมือทางกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ในการปกป้องคุม้ ครองมรดกวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ รวมทั้งเป็ นการเคารพความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของชุมชน กลุ่มชนและปั จเจกบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีความสาคัญ ดังนี้
๑)เป็ นการส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศเกี่ ย วกับ การปกป้ อ งคุ ้ม ครองมรดก
วัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ท้ งั ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับโลก
๒)เป็ นการพัฒนาการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ของไทยให้เข้มแข็งและมี
ประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
๓)เป็ นการยืนยันบทบาทของรัฐภาคีในเวทีโลกต่อการดาเนิ นงานเรื่ องการสงวนรักษามรดก
ทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้
วัตถุประสงค์ของอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ มีดงั นี้
๑) เพื่อปกป้ องคุม้ ครองมรดกวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้
๒) เพื่อประกันว่าจะเคารพมรดกวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ของชุ มชน กลุ่มชน และปั จเจก
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
๓) เพื่อเพิ่มความตระหนักในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ถึงความสาคัญ
ของมรดกวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ และให้เกิดความชื่นชมร่ วมกัน
๔) เพื่อให้ความร่ วมมือและความช่วยเหลือระหว่างประเทศ
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แนวทางการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้
๑) จัดทาทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้
๒) กาหนดนโยบายที่มุ่งส่ งเสริ มบทบาทของมรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้
๓) จัดตั้งองค์กรเพื่อสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้
๔) สนับ สนุ นให้เกิ ดการศึ กษา วิจยั เพื่อสงวนรั ก ษามรดกทางวัฒนธรรมที่ จบั ต้องไม่ ไ ด้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ มรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ที่เสี่ ยงต่อการสู ญหาย
๕) กาหนดใช้มาตรการที่เหมาะสมทางกฎหมาย ทางเทคนิ ค ทางการบริ หาร และทางการเงิน
เพื่อการสนับสนุนการสร้างสรรค์ การเพิ่มศักยภาพบุคคล การถ่ายทอด การจัดแสดงผลงาน การประกันการ
เข้าถึง การเคารพต่อจารี ตธรรมเนียมในการเข้าถึง และการบันทึกข้อมูล
การสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ในระดับนานาชาติ
เมื่อประเทศไทยได้เข้าเป็ นอนุ สัญญาภาคี ก็จะสามารถเสนอรายการที่เป็ นตัวแทนของมรดก
ทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ของมนุ ษยชาติ รายการมรดกทางวัฒนธรรมที่ จบั ต้องไม่ได้ซ่ ึ งต้องได้รับการ
สงวนรักษาอย่างเร่ งด่วน และแผนงานโครงการและกิ จกรรมเพื่อสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้อง
ไม่ได้
๒.๑.๓ ความเกี่ยวข้องและความหมายที่แตกต่าง
ดัง ที่ ก ล่ า วแล้ว ในส่ ว นของความเป็ นมาว่า “มรดกวัฒ นธรรมที่ จ ับ ต้อ งไม่ ไ ด้” มาจากค า
ภาษาอังกฤษว่า Intangible Cultural Heritage ซึ่ งยังไม่มีคาแปลเป็ นภาษาไทยที่ชดั เจนและตรงตัว และเมื่อ
แรกใช้ก็มีการเสนอคาแทนดังกล่าวอย่างหลากหลาย เช่น มรดกวัฒนธรรมเชิ งนามธรรม มรดกวัฒนธรรม
ทางจิตใจ มรดกวัฒนธรรมที่ไม่เป็ นวัตถุ เป็ นต้น ซึ่ งแต่ละคาเมื่อแปลกลับเป็ นภาษาอังกฤษ ก็ยงั มีการ
ถกเถียงกันอยู่ และยังไม่ลงตัวทีเดียวนัก
ต่อมา คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ งชาติได้มีมติ เมื่อวันที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๕๒ ให้ใช้ศพั ท์คาว่า
“มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” แทนคาว่า Intangible Cultural Heritage ด้วยพิจารณาเห็นคาว่า “มรดกทาง
วัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้” อาจจะทาให้เกิดการตีความที่ไม่ตรงกัน และเห็นว่าภาครัฐควรส่ งเสริ มทั้งมรดก
วัฒนธรรม ที่จบั ต้องไม่ได้และที่จบั ต้องได้
อย่างไรก็ดี เมื่อกรมส่ งเสริ มวัฒนธรรมได้รับมอบหมายให้เป็ นเจ้าภาพในการดาเนิ นการเข้าร่ วม
เป็ นภาคีอนุ สัญญาฯ ฉบับนี้ คือ Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage ใน
ระยะเริ่ มต้น ก็ได้ใช้คาว่า “มรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้” แทนคาว่า Intangible Cultural Heritage ไป
ก่อนหน้านั้นแล้ว ทั้งในคาแปลอนุ สัญญาฯรวมไปถึ งการร่ างพ.ร.บ.ว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้อง
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ไม่ได้ พ.ศ… ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิ ดความสับสน เมื่ อจะพูดถึ งอนุ สัญญาฯและร่ างพ.ร.บ. ที่ ร่างเกี่ ยวกับ
Intangible Cultural Heritage จึงได้ใช้คาว่า “มรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้” ตามเดิมไปก่อน
สาหรับในทางปฏิบตั ิแล้ว คาว่า “มรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้” และ “มรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม” มีความหมายที่ไม่แตกต่างกัน แต่การจาแนกสาขาและประเภทอาจจะมีความแตกต่างกันออกไป
ทั้งนี้ ตามอนุ สัญญาฯ ฉบับนี้ ขององค์การยูเนสโก ก็ได้กล่าวว่าการจาแนกสาขาดังกล่าวขึ้นอยู่กบั บริ บท
และอัตลักษณ์ของแต่ละประเทศ โดยได้กาหนดขอบเขตลักษณะของมรดกทางวัฒนธรรมไว้ ๕ สาขา ได้แก่
๑. ประเพณี และการแสดงออกที่เป็ นมุขปาฐะ รวมถึงภาษาในฐานะพาหะ
๒. ศิลปะการแสดง
๓. แนวปฏิบตั ิทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาลต่างๆ
๔. ความรู ้และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล
๕. งานช่างฝี มือดั้งเดิม
ในส่ วนของประเทศไทย กรมส่ งเสริ มวัฒนธรรมได้จดั ประชุ มระดมความคิดจากผูท้ รงคุ ณวุฒิทุก
แขนง เล็งเห็นว่าประเทศไทยมีมรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้มีลกั ษณะที่มีความโดดเด่นและ
เป็ นเอกลักษณ์ จึงได้จาแนกสาขาของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ไว้มากกว่าที่อนุ สัญญากาหนด
และกาหนดประเภทของแต่ละสาขาให้สอดคล้องกับบริ บทวัฒนธรรมของประเทศไทย โดยมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้ง ๗ สาขา มีดงั นี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ศิลปะการแสดง
งานช่างฝี มือดั้งเดิม
วรรณกรรมพื้นบ้าน
กีฬาภูมิปัญญาไทย
แนวปฏิบตั ิทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลต่างๆ
ความรู ้และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล
ภาษา

ดังจะเห็ นว่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยนั้นได้จาแนกสาขา วรรณกรรมพื้นบ้าน กับ
กีฬาภูมิปัญญาไทยออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน
ประเทศไทยกับอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้และประโยชน์ที่จะ
ได้รับ
จากการเล็งเห็ นว่า หากประเทศไทยเราเข้าร่ วมเป็ นภาคีสมาชิ กอนุ สัญญาว่าด้วยการสงวนรักษา
มรดกทางวัฒนธรรมที่ จบั ต้องไม่ได้ เราจะได้รับประโยชน์ในหลายด้านทั้งภายในประเทศและระหว่าง
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ประเทศ กล่าวคือ ภายในประเทศ จะส่ งผลให้เกิดกระบวนการดาเนิ นงานสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จบั
ต้องไม่ได้ ทั้งการจัดทารายการทะเบียน การบันทึกข้อมูล การส่ งเสริ ม การเผยแพร่ และการถ่ายทอดมรดก
วัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ ซึ่ งแม้ปัจจุบนั กระทรวงวัฒนธรรมจะดาเนิ นการอยู่แล้วในบางส่ วน แต่การเข้า
ร่ วมเป็ นภาคีอนุสัญญาจะมีส่วนช่วยให้กระบวนการดังกล่าวได้รับการพัฒนาให้เข้มแข็งและมีประสิ ทธิ ภาพ
ยิง่ ขึ้น
ทางด้านระหว่างประเทศ ประเทศไทยก็จะได้รับการจารึ กไว้ในรายชื่อประเทศที่ตระหนักและเห็น
คุณค่าชนกลุ่มน้อยและชุมชน และจะเกิดความระมัดระวังที่จะไม่ทาอะไรที่มีผลเสี ยต่อมรดกทางวัฒนธรรม
ที่จบั ต้องไม่ได้ เช่ น การท่องเที่ยวที่อาจมีผลต่อการเปลี่ ยนแปลงมรดกวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ หรื อการ
ใช้ประโยชน์ในเชิ งพาณิ ชย์แบบไม่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังเป็ นการยืนยันบทบาทของประเทศไทยในเวที
โลกต่อการดาเนิ นงานเรื่ องการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ ทั้งยังมีสิทธิ ในการเสนอ
รายการเพื่อประกาศเป็ นตัวแทนของมรดกวัฒนธรรมที่ จบั ต้องไม่ ได้ของมนุ ษยชาติ หรื อรายการมรดก
วัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ซ่ ึ งจาเป็ นต้องได้รับการสงวนรักษาอย่างเร่ งด่วน รวมทั้งสามารถเสนอแผนงาน
โครงการ และกิจกรรมต่างๆเพื่อขอความช่วยเหลือจากองค์การยูเนสโกได้อีกด้วย เป็ นต้น
กล่ าวอี กนัยหนึ่ งคื อ การร่ วมเป็ นภาคีอนุ สัญญาฯฉบับนี้ ของไทยจะเป็ นการยืนยันบทบาทของ
ประเทศไทยในเวที โลกต่อการดาเนิ นงานเรื่ องการสงวนรั กษามรดกทางวัฒนธรรมที่ จบั ต้องไม่ได้ และ
รองรั บ การเข้า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่ ง มี ค วามจาเป็ นอย่า งยิ่ง ที่ แต่ ล ะประเทศจะต้อ ง
รักษาอัตลักษณ์ของตนเอง โดยมีมรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการแสดงตัวตน
ของคนไทย
จากเหตุ ผลข้างต้น กรมส่ งเสริ มวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้
ดาเนิ นการเรื่ องนี้ จึ ง ได้น าเสนอเรื่ อ งดัง กล่ า วต่ อคณะรั ฐมนตรี และคณะรั ฐมนตรี ไ ด้มี ม ติ เมื่ อวันที่ ๔
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ ที่ผา่ นมา เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าเป็ นภาคีอนุ สัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดก
วัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ ทั้งนี้ เมื่อรัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ซึ่ งก่อนหน้าจะมีการยุบสภาเมื่อวันที่ ๙
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ การดาเนิ นการดัง กล่ าวอยู่ระหว่า งการนาเสนอต่ อรั ฐสภาให้ความเห็ นชอบให้
ประเทศไทยเข้าเป็ นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ ตามมาตรา ๑๙๐
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฯ
และผลจากการยุบสภาดังกล่าว กระบวนการเพื่อเข้าร่ วมภาคีอนุ สัญญาฯฉบับนี้ จะต้องชะลอไป
ก่อน จนกว่าจะมีรัฐสภาใหม่ และเริ่ มต้นตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
ความสัมพันธ์ของอนุ สัญญาว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ขององค์การยูเนสโก และ
ร่ างพ.ร.บ.ว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้
ในระหว่างการดาเนินการเพื่อเข้าเป็ นภาคีสมาชิ ก “อนุ สัญญาว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้อง
ไม่ได้” นี้ ทางกรมส่ งเสริ มวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ก็ได้ดาเนิ นการจัดทา “ร่ าง พ.ร.บ.ว่าด้วยมรดก
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ทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ พ.ศ. ....” ควบคู่กนั ไปด้วย เนื่ องจากพันธกิ จหนึ่ งของการเข้าร่ วมเป็ นภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ขององค์การยูเนสโกได้กาหนดให้ประเทศสมาชิกต้องมี
บทบาทในการดาเนินการมาตรการที่จาเป็ นเพื่อประกันว่าจะมีการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้อง
ไม่ได้ในอาณาเขตของตน (Article 11 – Role of States Parties) ซึ่ งเมื่อพิจารณากฎหมายหรื อระเบียบต่างๆที่
มีอยูใ่ นปั จจุบนั จะเห็นว่าแม้ประเทศไทยเราจะมีกฎหมายที่บญั ญัติหลักการคุม้ ครองมรดกทางภูมิปัญญาอยู่
หลายฉบับ เช่น พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และ
ฉบับแก้ไขอื่นๆ พ.ร.บ.คุม้ ครองและส่ งเสริ มภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒ เป็ นต้น แต่ก็
ยังไม่มีกฎหมายที่ครอบคลุมหรื อเน้นเรื่ องมรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้โดยตรงอย่างชัดเจน
ดังนั้น เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมและรองรับการเข้าสู่ การเป็ นภาคีสมาชิ กอนุ สัญญาฯฉบับนี้
จึงได้มีการจัดทาร่ าง พ.ร.บ.ว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ ขึ้นมา พูดง่ายๆก็คือ ภายในประเทศ
เราได้จดั ทาร่ างพ.ร.บ.ฉบับนี้ เพื่อเตรี ยมการล่ วงหน้า ส่ วนทางด้านต่างประเทศ เราก็ได้ดาเนิ นการตาม
ขั้นตอนเพื่อเตรี ยมสมัครเข้าเป็ นภาคีอนุสัญญาฯ กับองค์การยูเนสโก เมื่อผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาของ
เราแล้ว เป็ นการดาเนินการควบคู่กนั ไป
เนื่องจากอนุสัญญาฯของยูเนสโก เป็ นอนุ สัญญาที่มีเนื้ อหาสาระค่อนข้างเปิ ดกว้าง เพื่อให้ประเทศ
ที่เป็ นภาคีสมาชิ กสามารถนาไปเป็ นประยุกต์ให้เป็ นแนวปฏิ บตั ิ หรื อมาตรการที่เหมาะสมกับบริ บททาง
สังคมและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศได้โดยมิได้บงั คับ ดังนั้นในการร่ าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ประเทศไทยมิได้
นาเนื้ อหาสาระของอนุ สัญญาว่าด้วยการสงวนรั กษามรดกทางวัฒนธรรมที่ จบั ต้องไม่ได้ของยูเนสโกมา
ทั้งหมด แต่นาเนื้ อหาในส่ วนที่ยงั ไม่มีกฎหมายรองรับเป็ นแนวทางในการยกร่ างกฎหมาย เช่ น การจัดทา
ทะเบียน การสนับสนุนให้เกิดการศึกษาวิจยั การส่ งเสริ มให้มีการถ่ายทอด การเข้าถึงมรดกทางวัฒนธรรมที่
จับต้องไม่ได้โดยเคารพต่อจารี ตและวิถีปฏิบตั ิของชุมชน
๒.๒ การคุ้ มครองมรดกทางวัฒนธรรมของต่ างประเทศและแนวทางการคุ้ ม ครองมรดกภู มิ ปัญญาทาง
วัฒนธรรมของไทย
การศึกษาเกี่ ยวกับการคุม้ ครองทางวัฒนธรรมของต่างประเทศ ศึกษาจากรณี ขององค์การยูเนสโก
ซึ่ งเป็ นองค์การที่เป็ นผูร้ ิ เริ่ มและมีวตั ถุ ประสงค์ในการส่ งสริ มและคุ ม้ ครองศิลปวัฒนธรรมของโลก และ
ประเทศฝรั่งเศสซึ่ งรับเอาแนวคิดของยูเนสโกมาดาเนิ นการสานต่อในการออกรัฐบัญญัติคุม้ ครองมรดกทาง
วัฒนธรรม การขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้มี ๒ ลักษณะ คือ ๑) บัญชีรายชื่อมรดกทาง
วัฒนธรรมที่ จบั ต้องไม่ไ ด้ที่ตอ้ งมี การอนุ รักษ์อย่างเร่ งด่ วน ปั จจุ บนั คาร้ องขอขึ้ นทะเบี ยนมี จานวน ๑๒
รายการจากประเทศสมาชิกจานวน ๘ ประเทศ ดังตัวอย่าง ประเทศฝรั่งเศส เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ดังนี้
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กฎหมายว่า ด้วยการส่ ง เสริ ม คุ ้ม ครองและการอนุ รัก ษ์ม รดกทางวัฒนธรรมที่ จบั ต้องไม่ ไ ด้ข อง
ประเทศฝรั่งเศส
มาตรา ๕๕ ของรัฐธรรมนู ญแห่ งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้บญั ญัติวา่ บรรดาสนธิ สัญญาหรื อข้อตกลง
ระหว่างประเทศที่ได้มีการให้สัตยาบันหรื อรับรองถูกต้องแล้วนั้น นับตั้งแต่วนั ที่ได้มีการประกาศใช้บงั คับ
มีค่าบังคับสู งกว่าบรรดารัฐบัญญัติเป็ นไปตามทฤษฎีเอกนิยมแบบกฎหมายระหว่างประเทศมีค่าบังคับสู งกว่า
กฎหมายภายในเมื่อรัฐสภาของฝรั่งเศสให้ความเห็นขอบกับอนุ สัญญาฯ จึงได้มีการยกร่ างรัฐบัญญัติเพื่อให้
ความยินยอมกับการเข้าผูกพันตามอนุสัญญาฯ และให้มีผลบังคับเช่นเดียวกับกฎหมายประกอบกับเมื่อมีการ
ออกรัฐกฤษฎี กา ประกาศใช้บงั คับอนุ สัญญาว่าด้วยการอนุ รักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ โดย
แนบอนุ สัญญาทั้งฉบับเป็ นเอกสารประกอบ อนุ สัญญาว่าด้วยการอนุ รักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่ จบั ต้อง
ไม่ได้ท้ งั ฉบับ จึงมีผลใช้บงั คับในประเทศฝรั่งเศสโดยตรงและมีสถานะที่สูงกว่ารัฐบัญญัติ
ประเทศฝรั่ ง เศสที่ ผ่า นมาได้มี ก ารอ้า งถึ ง มรดกทางวัฒ นธรรมของชาติ พ นั ธุ์ วิ ท ยา (Patrimoine
ethnoloque) ซึ่ งมีคณะที่ปรึ กษาฯ ตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.๑๙๘๐ เพื่อดาเนิ นการเกี่ ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมทาง
ชาติพนั ธุ์ วิทยา จะเห็ นได้ว่าอนุ สัญญาสอดคล้องกับแนวทางที่ประเทศฝรั่งเศสได้ให้ความสนใจเกี่ ยวกับ
วัฒนธรรมทางชาติพนั ธุ์วทิ ยาอยูแ่ ล้ว และเป็ นการกาหนดและพัฒนาบทบาทเกี่ยวกับการอนุ รักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมให้มีความชัดเจนยิง่ ขึ้น
การเข้าผูกพันตามอนุ สัญญาฯ ประเทศฝรั่งเศสได้ให้ความสาคัญในประเด็นหลัก ๒ ประการ คื อ
๑) การกาหนดกรอบที่ ชัดเจนเพื่อสร้ างความสมดุ ลระหว่างสิ ทธิ ข องชนกลุ่ มน้อยและสิ ทธิ เสรี ภาพของ
ประชาชนโดยทัว่ ไป และ ๒) ความหมายชองชุมชนที่เป็ นตัวขับเคลื่อนในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
ที่จบั ต้องไม่ได้ และสร้างความเข้าใจว่ามิใช่การให้สิทธิ พิเศษ ขอบเขตของกฎหมายที่ให้การคุม้ ครองมรดก
ทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้พิจารณาจากความหมายของคาว่า “มรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้” และ
“การอนุรักษ์” ตามอนุสัญญาฯ การยกเว้นการอนุ รักษ์ข้ ึนอยูก่ บั ลักษณะเฉพาะของมรดกทางวัฒนธรรมหรื อ
ความต้องการของชุมชนนั้นเอง
การน าอนุ สั ญ ญาฯ ไปสู่ ก ารปฏิ บ ัติ น้ ั น ได้ มี คู่ มื อ แนวทางการด าเนิ น การตามอนุ สั ญ ญาฯ ที่
คณะกรรมการระหว่างรั ฐบาลฯ จัดทาขึ้ นและได้รับความเห็ นชอบจากสมัชชาของรั ฐภาคี แล้ว เป็ นการ
กาหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตามอนุสัญญาฯ แบ่งออกได้เป็ น ๒ ประเภท คือ ๑) รายการมรดก
ทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ซ่ ึ งจาเป็ นต้องได้รับการอนุ รักษ์อย่างเร่ งด่วน และ ๒) รายการที่เป็ นตัวแทน
ของมรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ของมนุ ษยชาติ กระบวนการดาเนิ นการ การตรวจสอบและการ
วินิจฉัยชี้ขาดคาร้องขอขึ้นทะเบียน ตารางเวลาการดาเนินการสาหรับแต่ละขั้นตอน โดยเน้นให้ความสาคัญ
๒๐ | P a g e

กับแนวคิดหลัก ๒ ประการ คือ มุ่งเน้นการอนุ รักษ์ และการจัดลาดับความสาคัญให้แก่ชุมชน กลุ่มบุคคล
และปั จเจกบุคคลที่เป็ นผูย้ ดึ ถือ ปกป้ องดูแล และผูถ้ ือปฏิบตั ิในสิ่ งที่ตอ้ งการให้มีการอนุรักษ์น้ นั
การบังคับการตามอนุสัญญาฯ มิใช่หมายความว่าจะต้องกาหนดให้มีแนวนโยบายขึ้นใหม่ท้ งั หมดทุ
กรณี สามารถผลักดันให้มีการดาเนิ นนโยบายร่ วมกันได้ กรณี ที่มีเครื่ องมื อที่เป็ นความรู ้ มาตรการการ
ดาเนิ นการ โครงสร้ างของพื้นที่ซ่ ึ งมีอยูก่ ่อนแล้ว ปั จจุบนั ปรากฏรู ปแบบของการดาเนิ นการที่แตกต่างกัน
และกระจัดกระจายกันอยู่ในภารกิ จในระดับต่างๆ ซึ่ งหน่ วยงานภายในที่ มีอยู่และมีการดาเนิ นภารกิ จซึ่ ง
ใกล้เคียงหรื อเกี่ยวเนื่ องกับมรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ คือ ๑) แผนกดนตรี การเต้นรา ละครเวที
หรื อ การแสดง ๒) แผนกงานพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ แ ห่ ง ชาติ ฝ รั่ ง เศส ประกอบด้ว ยส่ ว นงาน ๒ ส่ ว น คื อ ๒.๑)
พิพิธภัณฑ์วฒั นธรรมของยุโรปและประเทศแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (พิพิธภัณฑ์ศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชนพื้นเมืองเดิม) และ ๒.๒) หน่วยตรวจสอบพิพิธภัณฑ์ ๓) แผนกงานภาษาฝรั่งเศสและภาษาของประเทศ
ฝรั่งเศส ๔) แผนกงานสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรม
ฝรั่งเศสได้มีการก่อตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนิ นการตามอนุ สัญญา (Commite) เพื่อรวบรวมตัวแทน
ของภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่ของกระทรวงการวัฒนธรรมฯ คณะกรรมการดังกล่าวอยูภ่ ายใต้การ
กากับดูแลของแผนกงานภายในของกระทรวงวัฒนธรรม ฯ ๒ องค์กร คือ หน่วยงานด้านการพัฒนาและการ
ต่างประเทศ และแผนกงานสถาปั ตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่ งการบริ หารจัดการเกี่ ยวกับภารกิ จ
ด้านชาติพนั ธุ์วิทยาและภารกิ จด้านกิ จการยุโรปและกิ จการต่างประเทศ ภารกิจที่สาคัญของคณะกรรมการ
ดังกล่ าวมี ๒ ประการ คือ ๑) ติดตามการดาเนิ นงานตามอนุ สัญญาฯ และการจัดเตรี ยมเอกสารเพื่อขอขึ้ น
ทะเบี ยนมรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ และ ๒) ดาเนิ นการด้านความร่ วมมือทางการเมืองและทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ภายในประเทศ
มาตรการที่ ต้องดาเนิ นการตามอนุ สัญญาฯ ที่ ส าคัญ คื อ ๑) ภารกิ จในการให้ข ้อมู ล ข่ า วสาร ๒)
ภารกิ จในการกาหนดคุ ณลักษณะและการขึ้นทะเบียน ประเทศฝรั่งเศสได้มุ่งเน้นการขอความร่ วมมือจาก
บุคคล กลุ่มบุคคล หรื อชุมชนที่เป็ นผูป้ ฏิบตั ิหรื อมีส่วนร่ วม โดยระยะแรกควรรวบรวมจากฐานข้อมูลที่มีอยู่
แล้ว เป็ นการ “ขึ้นทะเบียนรายชื่ อจากบัญชี รายชื่ อเดิม” แล้วจึงค่อยจัดให้มีแผนการประชาสัมพันธ์ให้มีการ
ขึ้นทะเบียนในอนาคตสาหรับเรื่ องที่คา้ งอยูต่ ่อไป ระยะที่สองจึงกาหนดนโยบายการจัดทาทะเบียนรายชื่ อที่
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของอนุสัญญาฯ ๓) ภารกิจในการค้นคว้าวิจยั และ ๔) ภารกิจในการอนุ รักษ์มรดก
ทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้
สาหรั บอนุ สัญญาฯ ข้อบังคับเพียงประการเดียวที่ประเทศสมาชิ กจะต้องดานเนิ การคือการจัดทา
บัญชี รายชื่ อมรดกทางวัฒนธรรที่จบั ต้องไม่ได้ (ข้อ ๑๒ (๑)) สาหรับการคุม้ ครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จบั
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ต้องไม่ได้น้ นั อนุ สัญญาฯ กาหนดวัตถุ ประสงค์ให้มีการคุ ม้ ครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้น้ นั
อนุสัญญาฯ กาหนดวัตถุประสงค์ให้มีการคุม้ ครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้แต่มิได้มีการกาหนด
ไว้วา่ ต้องดาเนิ นการอย่างไรและมิได้บงั คับให้ประเทศสมาชิ กต้องดาเนิ นการในลักษณะเดียวกับกรณี จดั ทา
บัญชี รายชื่ อดังกล่าว หากพิจารณาการคุ ม้ ครองในแง่ของกฎหมายจะเห็ นได้ว่ามีการกล่าวถึ งไว้น้อยมาก
และบทบัญญัติที่กาหนดการคุ ม้ ครองที่ มีอยู่ก็ไม่ครอบคลุ มทุ กกรณี ขึ้ นอยู่กบั ประเภทและลักษณะของ
กิจกรรม นอกจากนี้ สาหรับการขึ้นทะเบียนทางมรดกทางด้านชาติพนั ธุ์วิทยาที่ได้ดาเนิ นการไว้แล้วก็เป็ น
การคุม้ ครองที่ตวั ศิลปวัตถุไม่ใช่การคุม้ ครองที่แนวทางปฏิบตั ิ
๒.๒.๑ กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีใต้ (Protection of
Cultural Property Act)
เกาหลี ใ ต้เป็ นประเทศที่ ใ ห้ค วามส าคัญกับ การคุ ้ม ครองทรั พ ย์สิ นทางวัฒนธรรม ไม่ ว่า จะเป็ น
ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีรูปร่ างหรื อไม่มีรูปร่ าง โดยได้ตระหนักถึงบทบาทของทรัพย์สินทางวัฒนธรรม
ที่มีต่อการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน ในการนี้ ได้ตรากฎหมายเฉพาะไว้เพื่อวัตถุประสงค์ดงั กล่าว โดยมี
การกาหนดองค์กรที่มีอานาจหน้าที่รับผิดชอบการคุม้ ครองและการส่ งเสริ มให้เกิดการสื บทอดทรัพย์สินทาง
วัฒนธรรมอย่างถู กต้อง การกาหนดระบบอนุ ญาตและทะเบียนคุ ม้ ครอง การกาหนดแนวทางในการแบ่ง
ภารกิจระหว่างราชการส่ วนกลางและราชการส่ วนท้องถิ่น รวมทั้งมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้
เกิดประสิ ทธิ ภาพ อาจสรุ ปสาระสาคัญได้ดงั ต่อไปนี้
๑. วัตถุประสงค์และขอบเขตของกฎหมาย
กฎหมายฉบับนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ใ นการคุ ้มครองทรั พย์สินทางวัฒนธรรม กล่ าวคื อ การอนุ รัก ษ์
บริ หารจัดการ และการใช้ประโยชน์ ทรั พ ย์สินทางวัฒนธรรมในลักษณะที่ เป็ นการคงสภาพดั้ง เดิ ม ของ
ทรัพย์สินเหล่านั้น โดยคาว่า “ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม” ในที่น้ ี หมายถึ งมรดกของชนชาติ เชื้ อชาติ หรื อ
ชาวโลก ซึ่ งอาจเกิ ด ขึ้ นโดยธรรมชาติ ห รื อสร้ า งขึ้ นโดยมนุ ษ ย์ และมี ค วามส าคัญ อย่ า งยิ่ ง ในเชิ ง
ประวัติศาสตร์ วิชาการ ความสวยงาม โดยแบ่งออกเป็ นสี่ ประเภท ได้แก่ ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่ มี
รู ปร่ าง (tangible cultural property) ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่ ไม่มีรูปร่ างหรื อจับต้องไม่ได้ (intangible
cultural property) อนุสาวรี ย ์ (monument) และภูมิปัญญาดั้งเดิม (folklore materials)
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
เกาหลีใต้มีการจัดตั้งคณะกรรมการทรัพย์สินทางวัฒนธรรม (cultural properties commitee) ภายใน
สานักงานบริ หารทรัพย์สินทางวัฒนธรรม (cultural properties administration) ซึ่ งมีอานาจหน้าที่ในการ
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พิจารณาเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ การบริ หารจัดการ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม
อาทิ การกาหนดและการขึ้ นทะเบี ยนทรั พย์สินทางวัฒนธรรม การอนุ ญาตให้ดาเนิ นการออกคาสั่งห้าม
ดาเนินการกับทรัพย์สินทางวัฒนธรรม การขุดสารวจทรัพย์สินทางวัฒนธรรม และเรื่ องทางเทคนิ คอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางวัฒนธรรม
๓. ระบบการคุม้ ครอง
ระบบการคุ ม้ ครองได้แบ่งแยกออกเป็ นระบบการกาหนดให้เป็ นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สาคัญ
(designation) ซึ่ ง ผู ใ้ ช้อ านาจก าหนดอาจเป็ นหน่ ว ยงานส่ ว นกลางหรื อ หน่ ว ยงานในภู มิ ภ าค ขึ้ นอยู่ก ับ
ความส าคัญของทรั พ ย์สิ น ทางวัฒนธรรมนั้นๆ และระบบทะเบี ย น (registration) ส าหรั บทรั พ ย์สิ นทาง
วัฒนธรรมอื่นๆ ที่มิได้อยูภ่ ายใต้ระบบการกาหนด ทั้งนี้ อาจกล่าวความแตกต่างของมาตรการในระบบทั้ง
สองพอสังเขปได้ดงั นี้
ก) ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่รัฐกาหนด (state-designated cultural property) ผูอ้ านวยการ
สานักงานบริ หารทรัพย์สินทางวัฒนธรรม โดยคาแนะนาของคณะกรรมการทรัพย์สินทาง
วัฒ นธรรม มี อ านาจก าหนดให้ ท รั พ ย์สิ น ทางวัฒ นธรรมบางอย่ า งเป็ นทรั พ ย์สิ น ที่ มี
ความส าคัญมากเป็ นพิ เศษ ไม่ ว่า จะเป็ นทรั พ ย์สิ นทางวัฒนธรรมที่ มี รูป ร่ า ง (important
tangible cultural property) ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่ไม่มีรูปร่ าง (important intangible
cultural property) อนุสาวรี ย ์ (monument) หรื อภูมิปัญญาดั้งเดิม (folklore) และเมื่อมีการใช้
อานาจกาหนดให้ท รั พ ย์สิ นทางวัฒนธรรมใดเป็ นทรัพ ย์สิ นทางวัฒนธรรมที่ สาคัญแล้ว
จะต้องอยูภ่ ายใต้การควบคุมที่เข้มงวดตามบทบัญญัติของกฎหมายนี้ ซึ่ งมีความมุ่งประสงค์
ที่ จะปกป้ องมิ ให้ทรั พย์สิ นทางวัฒนธรรมนั้นเสื่ อมสลายหรื อไม่มีก ารสื บทอดต่อไปยัง
บุคคลอื่นในยุคต่อๆ ไป
ข) ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่เมืองหรื อจังหวัดกาหนด (city/do-designated cultural property)
นายกเทศมนตรี หรื อผูว้ ่า ราชการจัง หวัดมี อานาจก าหนดให้ท รั พ ย์สิ นทางวัฒนธรรมที่
สมควรได้รับการคุม้ ครองเป็ นพิเศษ แต่รัฐยังมิได้กาหนดให้เป็ นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่
รั ฐก าหนด ให้เป็ นทรั พ ย์สิ นทางวัฒนธรรมที่ เมื องหรื อจัง หวัดก าหนด โดยเมื องหรื อ
จัง หวัด ที่ ก าหนดนั้นจะมี ห น้า ที่ รั บ ผิ ดชอบการบริ ห ารจัด การทรั พ ย์สิ น ทางวัฒ นธรรม
ดังกล่าว
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ค) ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่ข้ ึนทะเบียน (registered cultural property) ผูอ้ านวยการฯ อาจนา
ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมอื่นๆ ที่ไม่ใช่ ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่รัฐกาหนดไปขึ้นทะเบียน
ซึ่ งจะทาให้เจ้าของหรื อผูบ้ ริ หารทรัพย์สินทางวัฒนธรรมดังกล่าวก็จะมีหน้าที่ตอ้ งปกป้ อง
รักษาเพื่อให้ทรัพย์สินนั้นคงอยูใ่ นสภาพเดิม
โดยมาตรการบังคับ กาหนดโทษปรับและโทษจาคุกสาหรับการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายนี้
๒.๒.๒ กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่น (Law on Protection of
Cultural Properties)
วัตถุ ประสงค์และขอบเขตของกฎหมาย เพื่อการอนุ รักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทาง
วัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในสังคมญี่ปุ่นและมีส่วนช่ วยในวิวฒั นาการของวัฒนธรรมโลก โดย
คาว่า “ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม” หมายถึง ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีรูปร่ าง (tangible cultural properties)
ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่ไม่มีรูปร่ าง (intangible cultural properties) อนุ สาวรี ย ์ (monuments) และกลุ่ ม
อาคารโบราณ (groups of historic buildings)
สาหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ คือ ผูอ้ านวยการสานักงานกิจการวัฒนธรรม (Commissioner
of Cultural Affairs) เป็ นเจ้าหน้าที่ที่มีอานาจหน้าที่รับผิดชอบจัดการทรัพย์สินทางวัฒนธรรม ภายใต้การ
กากับดูแลของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิ การ โดยอาจได้รับคาแนะนาจากสภาพคุ ม้ ครองทรัพย์สิน
ทางวัฒนธรรม (Council for the Protection of Cultural Property)
ระบบการคุม้ ครองของทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอาจแยกพิจารณาได้ ๒ ลักษณะคือ
๑) ทรั พย์สินทางวัฒนธรรมที่ ไม่มี รูปร่ าง รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึ กษาธิ การอาจกาหนดให้
ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีรูปร่ างและมีความสาคัญสู งเป็ นสมบัติชาติ (national treasure) ได้
ส่ วนทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีรูปร่ างที่สาคัญอื่นๆ เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองทรั พย์สินทาง
วัฒนธรรมอาจยืน่ คาร้องขอให้มีการขึ้นทะเบียนได้โดยให้นามาตรการคุม้ ครองสมบัติชาติมาใช้
บังคับโดยอนุโลม นอกจากนี้ สาหรับทรัพย์สินทางวัฒนธรรมอื่นๆ เจ้าของหรื อผูค้ รองครอง
อาจร้องขอคาแนะนาในการบริ หารจัดการจากผูอ้ านวยการสานักงานกิจการวัฒนธรรม
๒) ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่ไม่มีรูปร่ าง ในกรณี ที่ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีความสาคัญสู ง จะ
อยู่ภายใต้ระบบการประกาศก าหนด (designation) หรื อคัดเลื อก (selection) ซึ่ งผูอ้ านวยการ
ส านัก งานกิ จการวัฒนธรรมจะสามารถใช้อ านาจในการควบคุ ม การอนุ รัก ษ์ท รั พ ย์สิ นทาง
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วัฒนธรรมดัง กล่ า วได้โดยตรง ส่ วนทรั พ ย์สิ นทางวัฒนธรรมที่ ไ ม่ จาเป็ นต้องใช้ม าตรการ
ควบคุ มเป็ นพิเศษนั้น จะอยู่ภายใต้ระบบการจดทะเบียน () ซึ่ งเป็ นการยอมรับการมี อยู่ของ
ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมและผูค้ รอบครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรม
โดยข้อกาหนดดังกล่ าวมาข้างต้นมีมาตรการบังคับ กาหนดโทษทางอาญาและโทษทางปกครอง
สาหรับการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามบทบัญญัติของกฎหมายนี้
มร. ชิเกยูกิ มิยาตะ ผูอ้ านวยการกองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กล่าวถึงการปกป้ องมรดกภูมิ
ปั ญญาทางวัฒนธรรมในประเทศญี่ปุ่น ๔ ด้วยการแสดงให้เห็นถึ งนิ ยามและขอบเขตของสิ่ งที่เป็ นมรดกภูมิ
ปั ญญาของหน่วยงานรัฐบาลญี่ปุ่น มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเหล่านั้นเกี่ยวกับกฎหมายของการปกป้ อง
มรดกวัฒนธรรมที่ บ ญ
ั ญัติข้ ึ นเมื่ อ ค.ศ.๑๙๕๐ และปรั บปรุ งแก้ไขเป็ นระยะๆ นอกจากนี้ ยงั เกี่ ยวข้องกับ
ขั้นตอนของการคัดเลื อกมรดกวัฒ นัณณม ซึ่ ง ประกอบด้วยการท างานของเจ้า ที่ รัฐที่ ศึ ก ษาเนื้ อหาทาง
วัฒนธรรม การคัดเลือก การขึ้นทะเบียน เพื่อพัฒนามาตรการปกป้ องมรดกวัฒนธรรมนั้น ๆ ไม่ให้สูญหาย
อย่างไรก็ดี มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น ไม่ได้มีความหมายสอดคล้องหรื อตรงกับคา
ว่า “intangible cultural heritage” โดยสมบูรณ์ ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นพยายามรักษากาหนดนิ ยามของมรดกภูมิ
ปั ญญาในแบบฉบับของตนเองตามกรอบในการพิจารณาดังนี้
๑. การจัดประเภทมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในญี่ปุ่นนั้น เกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ ในเบื้องแรกนั้นกฎหมายที่บญั ญัติโดยรัฐบาลสมัยเมจิให้ความสาคัญกับการปกป้ อง
มรดกทางกายภาพ ดังจะเห็นได้จากกฎหมายในการสงวนรักษาวัด อารามและศาล ค.ศ.
๑๘๙๗ และกฎหมายสงวนรักษาสมบัติชาติ ค.ศ.๑๙๒๙ กระทัง่ เมื่อ ค.ศ. ๑๙๕๐ ได้มีการ
บัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการปกป้ องมรดกภูมิปัญญา โดยมีชื่อเรี ยกประเภทของวัฒนธรรมว่า
“ทรัพย์สินวัฒนธรรมทางภูมิปัญญา” ด้วยเล็งเห็นถึงศิลปวัฒนธรรมของญี่ปุ่นกาลังเผชิญหน้า
กับกระบวนการกลายเป็ นตะวันตกและความทันสมัยที่เข้ามาในยุคสมัยเมจิ หลังจากนั้น มีการ
ปรับปรุ งแก้ไขตัวกฎหมาย และมีลกั ษณะดังที่ปรากฏในปัจจุบนั ทั้งนี้มรดกภูมิปัญญาตาม
นิยามของกฎหมายญี่ปุ่นประกอบด้วย ทรัพย์สินวัฒนธรรมทางภูมิปัญญาโดยครอบคลุม
ประเภททางวัฒนธรรมที่ไม่ใช่กายภาพซึ่ งสะท้อนให้เห็นคุณค่าทางประวัติศาสตร์และ
๔

ชีวสิ ทธิ์ บุญยเกียรติ“ .การบรรยาย ๒๑ การปกป้ องมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในประเทศญี่ปนุ่ บทเรี ยนจากสถาบันการวิจยั แห่งชาติ โดย ชิเกยูกิ มิยาตะ (ผูอ้ านวยการกองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สถาบันการวิจยั แหง
ชาติเพื่อทรัพย์สินทางวัฒนธรรม) (แหล่งเรี ยนรู ้ออนไลน์: มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์พฤศจิกายน พ.ศ. .
.๒๕๕๗ตุลาคม ๑ศูนย์มานุษยวิทยาสิ รินธร (องค์การมหาชน) วันที่อา้ งอิงเอกสาร .๒๕๕๕
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ศิลปกรรมของญี่ปุ่น จึงมุ่งเน้น “ทักษะและงานช่าง” ที่จะส่ งต่อและสื บทอดของคนรุ่ นต่อๆ ไป
ได้แก่ ๑) ปรเภทวัฒนธรรมที่สืบทอดในระดับบุคคล ๒) ประเภทวัฒนธรรมที่สืบทอดโดย
กลุ่มบุคคลหรื อองค์กร นอกจากนี้ยงั มีทรัพย์สินวัฒนธรรมพื้นบ้าน และเทคนิคที่สัมพันธ์กบั
ทรัพย์สินวัฒนธรรมที่สมควรได้รับการอนุรักษ์
๒. พัฒนาการของกฎหมายเพื่อการปกป้องมรดกภูมิปัญญา จาก ค.ศ.๑๙๕๐ กฎหมายที่ตราขึ้นใน
ครั้งนั้น เน้นเฉพาะการปกป้ องมรดกวัฒนธรรมที่กาลังสู ญหาย จากนั้นจึงตรากฎหมายเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินวัฒนธรรมทางภูมิปัญญา นอกจากนี้ยงั รวมถึงบุคคลที่สืบทอดทักษะศิลปะและงาน
ช่าง มาตรการทางกฎหมายดังกล่าวแสดงให้เห็นการขยายขอบเขตของการปกป้ องวัฒนธรรม
ต่อมา ค.ศ.๑๙๗๕ “ทรัพย์สินวัฒนธรรมพื้นบ้าน” และ “เทคนิคการอนุรักษ์เพื่อทรัพย์สิน
วัฒนธรรม”ได้รับการบัญญัติเพิ่มเติมในกฎหมาย และ ค.ศ.๒๐๐๔ กฎหมายได้รับการ
ปรับปรุ งเพิม่ เติมและเพิม่ เติมประเภทวัฒนธรรมย่อยในทรัพย์สินวัฒนธรรมภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ได้แก่ เทคนิคหัตถกรรมพื้นบ้าน
๓. ขั้นตอนในการเสนอและคัดเลือกทรัพย์สินภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ในขั้นแรก ประกอบด้วย
การทาวิจยั เบื้องต้น โดยจะต้องมาจากการทางานของกลุ่มหรื อองค์กรทางวิชาการที่ศึกษา
ประเภทนั้นๆ ญี่ปุ่นมีวฒั นธรรมพื้นบ้านถึงกว่า ๕๐,๐๐๐ ประเภท แต่มีองค์กรที่ทาวิจยั ทาง
วัฒนธรรมไม่มากนัก ข้อมูลเบื้องต้นจึงเป็ นรายงานการสารวจและบันทึกโสตทัศน์ ในขั้น
ต่อมาเป็ นการคัดเลือกประเภทวัฒนธรรมสาหรับการขึ้นทะเบียน เริ่ มต้นด้วยการพัฒนาร่ าง
เนื้อหาการนาเสนอ และได้รับการเห็นชอบจากหน่วยงานดูแลกิจการทางวัฒนธรรม และ
กระทรวงการศึกษา กีฬา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ในขั้นตอนสุ ดท้าย เป็ น
การตัดสิ นและการขึ้นทะเบียน โดยผูเ้ ชี่ยวชาญทาหน้าที่ให้ความเห็นและตัดสิ น และส่ งผลไป
ยังรัฐมนตรี เพื่อประกาศเป็ นผลการคัดเลือก
๔. มาตรการในการปกป้ องมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม มาตรการเบื้องต้นคือ การได้รับเงิน
สนับสนุนจากรัฐ ประมาณ ๒ ล้านเยนสาหรับกลุ่มที่สืบทอด และ ๑,๖๐๐ เยน ในกรณี ที่เป็ น
ช่างหรื อนักแสดงรายบุคคล เพื่อการพัฒนาทักษะและการถ่ายทอดให้ชนรุ่ นหลังที่สนใจได้สืบ
ทอดวัฒนธรรมดังกล่าว นอกจากนี้ รัฐบาลผลิตสารคดีเพื่อใช้บนั ทึกและเผยแพร่ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การแสดงมหรสพ ส่ วนการดาเนินการเพื่อปกป้ องวัฒนธรรมพื้นบ้าน เป็ นการ
สนับสนุนของรัฐเช่นกัน ในหลายกรณี เจ้าของวัฒนธรรมพื้นบ้านอาจไม่สามารถดูแลและสื บ
ทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้เพียงลาพัง ดังนั้น การสนับสนุนจากรัฐจึงสาคัญอย่างยิง่
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สาหรับทรัพย์สินวัฒนธรรมพื้นบ้าน แต่โดยทัว่ ไปการสนับสนุนมุ่งเน้นในระดับกลุ่มหรื อ
ชุมชน ทั้งการสนับสนุนการสื บทอดวัฒนธรรมไปยังคนรุ่ นใหม่ การสร้างและซ่อมแซม
เครื่ องมือและสิ่ งอานวยความสะดวก การผลิตเอกสารหรื อสื่ อโสตทัศน์เพื่อการเผยแพร่ และ
การจัดอบรมให้กบั สาธารณชนในวงกว้าง
๒.๒.๓ แนวทางการคุม้ ครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย
ประเทศไทยถือเป็ นประเทศภาคีตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุม้ ครองมรดกโลก ได้มีการดาเนินการ
ตามเงื่อนไขอนุสัญญาฯ โดยกาหนดนิยามความหมาย รวบรวมข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อขึ้นทะเบียน
และร่ างพระราชบัญญัติคุม้ ครองมรดกทางวัฒนธรรม ดังนี้
ความหมายและประเภทของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ความหมายของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนั้น สื บเนื่ องกับนิยามความหมายของ มรดกทาง
วัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ (intangible cultural heritage : ICH) ได้รับการสนับสนุนจากยูเนสโก โดยมุ่งเน้น
ไปยังวัฒนธรรมส่ วนที่จบั ต้องไม่ได้เป็ นหลัก คู่กบั มรดกโลก ใน พ.ศ.๒๕๔๔ ยูเนสโกออกสารวจเพื่อ
พยายามตกลงนิยามและอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ (Convention
for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) ร่ างขึ้นใน พ.ศ.๒๕๔๖ เพื่อการคุม้ ครองและ
สนับสนุนวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้
มรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้มุ่งไปที่การสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมไว้กบั ผูค้ นหรื อ
ชุมชน โดยปกป้องกระบวนการที่ทาให้ประเพณี และความรู ้ที่สืบทอดกันมาสามารถส่ งทอดต่อไปได้
ก่อนที่จะมีอนุสัญญาของยูเนสโก ได้มีความพยายามของประเทศต่างๆ ในการสงวนรักษามรดกทาง
วัฒนธรรมอยูไ่ ด้ ญี่ปุ่นเป็ นประเทศแรกในโลกที่ออกกฎหมายในการคุม้ ครองสมบัติทางวัฒนธรรมเมื่อ
พ.ศ. ๒๔๙๓ ซึ่งคุม้ ครองมรดกทางวัฒนธรรมทั้งประเภทที่จบั ต้องได้และจับต้องไม่ได้ ประเทศอื่นๆ อาทิ
เกาหลีใต้ ฟิ ลิปินส์ สหรัฐอเมริ กา ไทย ฝรั่งเศส โรมาเนี ย สาธารณรัฐเช็ก และโปแลนด์ต่างก็มีโครงการ
คล้ายกันในเวลาต่อมา
อนุสัญญาที่ยเู นสโกประกาศใน พ.ศ.๒๕๔๖ ได้เป็ นผลเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๙ ซึ่ง
กาหนดให้แต่ละประเทศที่เป็ นภาคีได้จดั ทารายชื่อมรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ และดาเนินการ
เพื่อให้มรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ สามารถดารงสื บทอดอยูต่ ่อไปในประเทศได้ นอกจากนี้ยงั เปิ ด
ช่องให้ระดมเงินบริ จาคระหว่างประเทศสมาชิกยูเนสโกมาใช้เพื่อการทานุบารุ งมรดกทางวัฒนธรรที่จบั ต้อง
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ไม่ได้ ที่ข้ ึนทะเบียนแล้วอีกด้วย ยูเนสโกยังมีโครงการอื่นเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้เพื่อแก้ไขความ
ไม่สมดุลในรายชื่อมรดกโลกใน พ.ศ.๒๕๕๑๕
การนิยามความหมายและการจาแนกประเภทของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
“มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” หมายถึง การปฏิบตั ิ การแสดงออก ความรู ้ ทักษะ ตลอดจน
เครื่ องมือ วัตถุ สิ่ งประดิษฐ์ และพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่ องกับสิ่ งเหล่านั้น ซึ่ งชุ มชน กลุ่มชน และ
ในบางกรณี ปัจเจกบุคคล ยอมรับว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของมรดกทางวัฒนธรรมของตน มรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมซึ่ งถ่ายทอดจากคนรุ่ นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่ นหนึ่ งนี้ เป็ นสิ่ งซึ่ งชุ มชนและกลุ่มชนสร้างขึ้นใหม่อย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของตน เป็ นปฏิ สัมพันธ์ ของพวกเขาที่มีต่อธรรมชาติ และ
ประวัติศ าสตร์ ข องตน และท าให้ ค นเหล่ า นั้นเกิ ดความรู ้ สึ ก มี อตั ลัก ษณ์ และความต่ อเนื่ อง ดัง นั้น จึ ง
ก่อให้เกิดความเคารพต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์
“มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” จาแนกออกเป็ น ๗ สาขา ดังนี้
๑. ศิลปะการแสดง หมายถึง การแสดงดนตรี รา-เต้น และละครที่เป็ นการแสดงตามขนบแบบ
แผน มีการประยุกต์เปลี่ ยนแปลง และ/หรื อการแสดงร่ วมสมัย การแสดงที่เกิ ดขึ้นนั้น เป็ น
การแสดงต่อหน้าผูช้ ม และมีจุดมุ่งหมายเพื่อความงาม ความบันเทิงและ/หรื อเป็ นงานแสดงที่
ก่อให้เกิ ดการคิด วิพากษ์ นาสู่ การพัฒนาและเปลี่ ยนแปลงสังคม แบ่งออกเป็ น ๒ ประเภท
คือ ดนตรี และ การแสดง
๒. งานช่ างฝี มื อดั้งเดิ ม หมายถึ ง ภู มิปั ญญา ทัก ษะฝี มื อช่ า ง การเลื อกใช้วสั ดุ และกลวิธีการ
สร้างสรรค์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ สะท้อนพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชน แบ่ง
ออกเป็ น ๑๐ ประเภท คื อ ผ้ า และผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากผ้า เครื่ องจั ก รสาน เครื่ องรั ก
เครื่ องปั้ นดิ นเผา เครื่ องโลหะ เครื่ องไม้ เครื่ องหนัง เครื่ องประดับ งานศิลปกรรมพื้นบ้าน
และผลิตภัณฑ์อื่น
๓. วรรณกรรมพื้นบ้าน หมายถึ ง วรรณกรรมที่ ถ่ายทอดอยู่ในวิถีชีวิตชาวบ้าน โดยครอบคลุ ม
วรรณกรรมที่ถ่ายทอดโดยวิธีการบอกเล่า และที่เขียนเป็ นลายลักษ๋ ณ์อกั ษร แบ่งออกเป็ น ๗
ประเภท คือ นิ ทานพื้นบ้าน ประวัติศาสตร์ บอกเล่า บทสวดหรื อบทกล่าวในพิธีกรรม บท
ร้องพื้นบ้าน สานวนภาษิต ปริ ศนาคาทาย และตารา

๕

http://wikipedia.org/wiki เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ ๑๑ ๑๐/๒๕๕๗/
๒๘ | P a g e

๔. กีฬาภูมิปัญญาไทย หมายถึง การเล่น การกีฬา และศิลปะการต่อสู ้ป้องกันตัว ที่มีการปฏิบตั ิ
กันอยูใ่ นประเทศไทยและมีเอกลักษณ์ สะท้อนวิถีไทยแบ่งออกเป็ น ๓ ประเภท คือ การเล่น
พื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู ้ป้องกันตัว
๕. แนวปฏิ บตั ิทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล หมายถึ ง การประพฤติปฏิ บตั ิในแนวทาง
เดี ยวกันของคนในชุ มชนที่สืบทอดต่อกันมาบนหนทางของมงคงวิธี นาไปสู่ สังคมแห่ งสันติ
สุ ขแสดงให้เห็ นอัตลักษณ์ ของชุ มชนและชาติพนั ธุ์ น้ นั ๆ แบ่งเป็ น ๓ ประเภท คือ มารยาท
ขนบธรรมเนียมประเพณี และงานเทศกาล
๖. ความรู ้ และแนวปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับธรรมชาติ และจักรวาล หมายถึ ง องค์ความรู ้ วิธีการ ทักษะ
ความเชื่ อ แนวปฏิ บ ัติและการแสดงออกที่ พ ฒ
ั นาขึ้ นจากการมี ป ฏิ สั ม พันธ์ ระหว่า งคนกับ
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและเหนื อธรรมชาติ แบ่งออกเป็ น ๕ ประเภท คือ อาหารและ
โภชนาการ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้าน โหราศาสตร์ ดาราศาสตร์ และไสย
ศาสตร์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และชัยภูมิและการตั้งถิ่นฐาน
๗. ภาษา หมายถึง สัญลักษณ์ที่มนุษย์กาหนดขึ้นเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือแสดงออกเพื่อสื่ อความเข้าใจ
ระหว่างคนในสังคม ทั้งที่อยูใ่ นภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษามือ นอกจากช่ วยสร้างความ
เข้าใจอันดี ต่อกันหรื อช่ วยสร้ า งความสัมพันธ์ ของคนในสังคมแล้ว ภาษายังเป็ นสมบัติของ
สังคมที่สะท้อนวัฒนธรรมของเจ้าของภาษานั้นได้เป็ นอย่างดี แบ่งออกเป็ น ๔ ประเภท คือ
ภาษาไทย ภาษาไทยถิ่น ภาษากลุ่มชาติพนั ธุ์ และภาษาสัญลักษณ์

การคุม้ ครองมรดกทางวัฒนธรรมของไทย
กรมส่ งเสริ มวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (๒๕๕๖) ได้แสดงหลักการและเหตุผลเกี่ ยวกับร่ าง
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้วา่ ประเทศไทย เป็ นประเทศที่มีความหลาหลาย
ทางวัฒนธรรมสู งยิง่ ประเทศหนึ่งในโลก ทั้งวัฒนธรรมที่จบั ต้องได้และวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ ซึ่ งได้แก่
ทักษะ ความรู ้ ความเชี่ยวชาญนั้น ในปั จจุบนั ทุกประเทศในโลกให้ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง เนื่ องจากเป็ น
สิ่ งซึ่ งเสี่ ยงต่อการสู ญหาย อันสื บเนื่ องมาจากการเปลี่ ยนแปลงของสังคมโลก กระแสโลกาภิวตั น์ ความ
เจริ ญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี นอกจากนี้ ยงั มี การนามรดกทางวัฒนธรรมที่ จบั ต้องไม่ได้บางอย่างไปใช้
ในทางที่ผิดหรื อถู กนาไปใช้อย่างไม่เหมาะสมอีกด้วย จึงจาเป็ นต้องมีมาตรการคุ ม้ ครองมรดกวัฒนธรรม
เหล่านี้อย่างเร่ งด่วน โดยเหตุน้ ี คณะรัฐมนตรี จึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบแผนการ
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ตรากฎหมายที่ จาเป็ นต่อการดาเนิ นงานตามนโยบายและแผนการบริ หารราชการแผ่นดิ น พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕๕๘ (แผนนิติบญั ญัติ) ลาดับที่ ๔๗ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต (๔.๔)๖ ได้แก่ ร่ างพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่ จบั ต้องไม่ ได้ โดยก าหนดให้เสนอร่ างกฎหมายต่อคณะรั ฐมนตรี ภายในปี
๒๕๕๗ และได้มอบหมายให้กรมส่ งเสริ มวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เป็ นผูด้ าเนิ นการ กรมส่ งเสริ ม
วัฒนธรรมจึงได้จดั พิมพ์หนังสื อร่ างพระราชบัญญัติวา่ ด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ เพื่อเป็ นคู่มือ
ประกอบการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ตามแนวทางส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน และเพื่อให้ได้
มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่ประชาชนและประเทศชาติต่อไป

การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่ งเสริ มวัฒนธรรมได้ดาเนิ นพันธกิจในการศึกษาค้นคว้า อนุรักษ์
ส่ งเสริ ม เผยแพร่ ฟื้ นฟู และพัฒนาวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมพื้นบ้าน ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองพันธกิจ
ดังกล่าวจึงได้กาหนดเป็ นนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ.
๒๕๔๘-๒๕๕๒ กรมส่ งเสริ มวัฒนธรรมได้ดาเนินการจัดเก็บข้อมูล และจัดทาฐานข้อมูลมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม โดยปั จจุบนั ได้มีการจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้ง ๗ สาขา และเพื่อเป็ น
การต่อยอดการดาเนิ นงาน กรมส่ งเสริ มวัฒนธรรมจึงกาหนดภารกิจในการปกป้ องคุม้ ครองมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมขึ้น โดบมีกิจกรรมสาคัญ คือ การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อเป็ น
หลักฐานสาคัญของชาติและเป็ นการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุมชนให้เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
ของตน รวมทั้งเป็ นการปกป้ องคุม้ ครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ อันจะ
นาไปสู่ การสร้างความรู ้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า ยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการอยู่
ร่ วมกันอย่างมีสันติสุขของคนในสังคมต่อไป
การประกาศขึ้ นทะเบี ย บนมรดกภู มิ ปั ญญาทางวัฒนธรรม จึ ง เป็ นหนทางหนึ่ ง ในการปกป้ อ ง
คุ ้ม ครอง และเป็ นหลัก ฐานส าคัญของประเทศในการประกาศความเป็ นเจ้า ของมรดกภู มิ ปัญ ญาทาง
วัฒนธรรมต่าง ๆ ในขณะที่ยงั ไม่มีมาตรการทางกฎหมายที่จะคุ ม้ ครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของ
ชาติ รวมทั้งในอนาคตหากประเทศไทยได้เข้าเป็ นภาคีสามาชิ กอนุ สัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทาง

๖

นโยบายดังกล่าวนี้เป็ นส่วนหนึ่งของการกาหนดแผนการพัฒนาเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการนา
ทุนทางวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นมาส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชนและสร้างอัตลักษณ์ทางสังคมวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น
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วัฒนธรรมที่ จบั ต้องไม่ไ ด้ ก็ จะเป็ นโอกาสอันดี ยิ่งในการเผยแพร่ ชื่อเสี ยงเกี ยรติ ภูมิข องประเทศชาติ ใ ห้
ปรากฏในสังคมโลก เช่นเดียวกับที่ประเทศต่าง ๆ มากกว่า ๑๔๐ ประเทศที่เป็ นภาคีสมาชิกแล้วในปัจจุบนั
กรมส่ งเสริ มวัฒนธรรม ได้ประกาศการขึ้ นทะเบี ยนมรดกภู มิปัญญาทางวัฒนธรรม ต่อเนื่ องมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๒ เพื่อเป็ นหลักฐานสาคัญของชาติและเป็ นการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุ มชนให้เกิด
ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน รวมทั้งเป็ นการปกป้ องคุม้ ครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่ นและของชาติ อันจะนาไปสู่ การสร้างความรู ้ ความเข้าใจ เห็ นคุณค่า ยอมรับในความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม และการอยูร่ ่ วมกันอย่างมีสันติสุข โดยมีวตั ถุประสงค์การดาเนินการ ดังนี้
๑. เพื่อบันทึกประวัติความเป็ นมา ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
๒. เพื่อเป็ นฐานข้อมูลสาคัญเกี่ ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่อยูใ่ นอาณาเขตของประเทศ
ไทย
๓. เพื่อเสิ รมสร้ างบทบาทสาคัญ และความภาคภูมิใจของชุ มชน กลุ่มคนหรื อบุคคล ที่เป็ นผูถ้ ื อ
ครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
๔. เพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาสิ ทธิ ชุมชนในการอนุรักษ์ สื บสาน ฟื้ นฟูและปกป้ องคุม้ ครองมรดกภูมิ
ปั ญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
๕. เพื่อรองรับการเข้าเป็ นภาคีอนุ สัญญาเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ของ
ยูเนสโก

เกณฑ์การคัดเลือกมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิมรดกภูมิ ปัญญาทางวัฒนธรรม ได้กาหนดเกณฑ์การขึ้นทะเบียนมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาตามเกณฑ์การประกาศขึ้นทะเบียบเฉพาะ
ของแต่ละสาขา ซึ่ งเกณฑ์มีความสอดคล้องคล้ายคลึกนั ประเด็นสาคัญประกอบด้วย
๑. เป็ นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในสาขาศิลปะการแสดง สาขางานช่ างฝี มือดั้งเดิม สาขา
วรรณกรรมพื้นบ้าน สาขากีฬาภูมิปัญญาไทย สาขาแนวปฏิ บตั ิทางสังคม พิธีกรรม และงาน
เทศบาล สาขาความรู ้และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล และสาขาภาษา
๒. มีความโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ทางด้านประวัติศาสตร์ และด้านวัฒนธรรม และมีคุณลักษณะบ่ง
บอกความเป็ นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นหรื อของประเทศชาติ
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๓. มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วิชาการ ศิลปะ คุณค่าทางจิตใจ คุณค่าเชิ งสร้างสรรค์ หรื อผลงาน
ควรค่าแก่การรักษาไว้
๔. มีการบันทึกหลักฐานหรื อสามารถอ้างอิง/สื บค้นองค์ความรู ้ภูมิปัญญาดั้งเดิมของวัฒนธรรม
๕. มีความจาเป็ นต้องอนุรักษ์ไว้มิให้เกิดการสู ญหายหรื อนาไปใช้อย่างไม่เหมาะสม

การเข้าเป็ นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้
องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้รับรองอนุ สัญญาว่าด้วย
การสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ (Convention for Safeguarding of Intangible Cultural
Heritage) ในการประชุ มสมัยสามัญครั้งที่ ๓๒ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๖ โดยอนุ สัญญาฉบับนี้ มี
วัตถุประสงค์ คือ ๑) เพื่อคุม้ ครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ ๒) เพื่อให้เกิ ดความเคารพต่อมรดก
วัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ในชุมชน กลุ่มชน ท้องถิ่น ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ๓) เพื่อก่อให้เกิดการ
ตระหนัในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ถึงความสาคัญของมรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้อง
ไม่ได้ และให้เกิ ดการเห็นคุ ณค่าร่ วมกันในเรื่ องดังกล่าว และ ๔) เพื่อให้ความร่ วมมือและความช่ วยเหลื อ
ระหว่างประเทศ
ภายใต้อนุสัญญานี้ กาหนดให้รัฐภาคีสมาชิ กดาเนิ นการจัดทาทะเบียนข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมที่
จับต้องไม่ได้ พัฒนามาตรการทางกฎหมายเพื่อคุ ม้ ครองและส่ งเสริ มมรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้
รวมทั้งเสนอรายการมรดกทางวัฒนธรรมที่อยูใ่ นดินแดนของตนเพื่อจารึ กเป็ นรายการตัวแทนของมรดกทาง
วัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ของมนุษยชาติหรื อรายการมรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ซ่ ึ งจาเป็ นต้องได้รับ
การสงวนรักษาอย่างเร่ งด่วนของยูเนสโก
ในปั จจุบนั ประเทศไทยอยูร่ ะหว่างเตรี ยมการเข้าเป็ นภาคีสมาชิ กอนุ สัญญาว่าด้วยการสงวนรักษา
มรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ จึงทาให้ประเทศไทยยังไม่สามารถเสนอมรดกทางวัฒนธรรมของไทย
เพื่อจารึ กเป็ นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ที่ตอ้ งได้รับการสงวนรักษาอย่างเร่ งด่วน
ของยูเนสโกได้ในขณะนี้ อย่างไรก็ตามประเทศไทยได้พฒั นากลไกและมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับการเข้า
เป็ นภาคี อ นุ สั ญ ญาว่า ด้ว ยการสงวนรั ก ษามรดกทางวัฒ นธรรมที่ จ ับ ต้อ งไม่ ไ ด้แ ล้ว ได้แ ก่ การจัด ท า
คลังข้อมูล การขึ้นทะเบียน และการพัฒนากฎหมาย โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ กรมส่ งเสริ มวัฒนธรรม ได้
ร่ างพระราชบัญญัติวา่ ด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้
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โดยร่ างกฎหมายว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ มี องค์ประกอบทั้งหมด แบ่งเป็ น ๘
หมวด ๕๖ มาตรา และบทเฉพาะกาล
หมวดที่ ๑ บททัว่ ไป
หมวดที่ ๒ คณะกรรมการคุม้ ครองและส่ งเสริ มมรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้
หมวดที่ ๓ คณะกรรมการคุม้ ครองและส่ งเสริ มมรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ประจา
จังหวัด
หมวดที่ ๔ การขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้
หมวดที่ ๕ การคุม้ ครองและส่ งเสริ มมรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้
หมวดที่ ๖ การแก้ไขและเพิกถอนทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้
หมวดที่ ๗ กองทุนคุม้ ครองและส่ งเสริ มมรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้
หมวดที่ ๘ บทลงโทษ
บทเฉพาะการ
พร้อมกันนี้ ได้นาเสนอมุมมองที่วา่ ด้วยผลกระทบต่อประชาชนในการตรากฎหมายว่า ภายใต้หลัก
นิ ติรัฐการตรากฎหมายต้องเป็ นไปเพี ย งเท่ า ที่ จาเป็ นเพื่ อให้มี ผ ลกระทบกระเทื อนต่ อสิ ท ธิ เสรี ภาพของ
ประชาชนน้อยที่ สุ ด และในขณะเดี ย วกันกฎหมายนั้นต้องเป็ นประโยชน์ ต่อสั ง คมด้วย ซึ่ ง ในการตรา
กฎหมายว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่ จบั ต้องไม่ได้เน้นการส่ งเสริ มให้มีการรวมกลุ่ มกันของชุ มชนและ
ประชาชนในการมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์องค์ความรู ้ด้ งั เดิมหรื อภูมิปัญญาดั้งเดิมทางวัฒนธรรมที่เป็ นมรดก
จากบรรพบุรุษให้สืบทอดต่อไปยังชนรุ่ นหลัง โดยมีกองทุนที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายเป็ นแหล่งทุนในการให้
ความช่วยเหลือ อย่างไรก็ตาม แม้วา่ การคุม้ ครององค์ความรู ้ด้ งั เดิมหรื อภูมิปัญญาดั้งเดิมทางวัฒนธรรมจะมี
การห้ามไม่ให้มีการนามรดกทางวัฒนธรรมไปเผยแพร่ เพื่อวัตถุประสงค์อนั มีลกั ษณะเป็ นการหมิ่นสถาบัน
พระมหากษัตริ ย ์ กระทบกระเทือนต่อศาสนา กระทบต่อความมัน่ คงของประเทศ ยัว่ ยุพฤติกรรมทางเพศ
หรื อเป็ นไปในทางที่ขดั ต่อความสงบเรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดีหรื อทาให้เกิ ดความเสื่ อมเสี ยแก่มรดกทาง
วัฒนธรรม แต่การกระทานั้นล้วนเป็ นกรณี ที่มิได้เป็ นสิ ทธิ เสรี ภาพที่บุคคลใดจะสามารถกระทาได้ การ
กาหนดห้ามจึงเป็ นเรื่ องการป้ องกันความเสี ยหายและความไม่เหมาะสมหรื อมีผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่กรณี
ดังกล่าวเท่านั้น การจัดทากฎหมายว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ จึงไม่มีบทบัญญัติใดที่เป็ น
การจากัดสิ ทธิ เสรี ภาพหรื อกระทบสิ ทธิ ของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนู ญ
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ขอบเขตการคุม้ ครองและส่ งเสริ มมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
๑. มรดกภู มิ ปัญญาทางวัฒนธรรมที่ จะได้รับ การคุ ้มครองและส่ ง เสริ มจะต้องมี คุ ณค่า ทาง
ประวัติศาสตร์ วิชาการ หรื อศิลปะ ควรค่าแก่การรั กษาไว้ และต้องมี ลกั ษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (ร่ างมาตรา ๕) คือ
- เป็ นภาษาประจาชาติ หรื อภาษาพื้นเมือง
- เป็ นประเพณี ทอ้ งถิ่น เช่น ผีตาโขน ประเพณี บ้ งั ไฟ ประเพณี การแข่งขันเรื อ
- เป็ นความรู ้ในการทาอาหาร ยารักษาโรค หรื อเครื่ องสาอาง
- เป็ นองค์ความรู ้ เกี่ ยวกับการสร้ างสรรค์งานด้านสถาปั ตยกรรม เช่ น การสร้างเจดี ยท์ ี่
ต้องสร้างให้มีฐานโค้งครึ่ งวงกลมขนาดใหญ่
- เป็ นการละเล่นพื้นบ้าน เช่น การเล่นสะบ้า การเล่นเพลงเรื อ
- เป็ นพิธีกรรม เช่น พิธีศพ พิธีแต่งงานต้นไม้ พิธีแห่นางแมว
- เป็ นพิธีการทางสังคม เช่น การคานับ การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์
เป็ นวัฒนธรรมสาขาศิลปะการแสดง สาขางานฝี มือดั้งเดิม สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและสาขากีฬา
ภูมิปัญญาไทย ซึ่ งแสดงให้เห็นคุณค่าและความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ควรสื บทอดจากคนรุ่ นหนึ่งไป
ยังคนอีกรุ่ นหนึ่ง
๒.๒.๔ ยุทธศาสตร์การนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมาใช้ในฐานะกลไกการพัฒนาโดยการมี
ส่ วนร่ วมของทุกภาคส่ วน
สื บเนื่องจากมุมมองที่เห็นว่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม คือทุนประเภทหนึ่งซึ่งครอบคลุม
ความรู ้หรื อทักษะทางวัฒนธรรมที่บุคคล กลุ่มบุคคล หรื อชุมชนยอมรับและรู ้สึกร่ วมกันถึงความเป็ น
เอกลักษณ์และได้มีการสื บทอดกันมาจากคนรุ่ นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่ นหนึ่ง ดังนั้นจึงมีความจาเป็ นต้อง
คุม้ ครอง สื บทอด และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในหลายรู ปแบบ รวมถึงการนาทุนดังกล่าวไป
ใช้ดว้ ยยุทธศาสตร์ อนั ชาญฉลาด ทั้งในมิติของการจัดการความรู ้ การถอดบทเรี ยนการนาทุนดังกล่าวไปใช้
ในฐานะเครื่ องมือส่ งเสริ มกลไกการพัฒนา
ในปี งบประมาณ ๒๕๖๐ กรมส่ งเสริ มวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมได้จดั ทาแผนการจัดการ
ความรู ้ เพื่อวิเคราะห์การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์องค์ความรู ้ที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิการ
โดยประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ น้ นั ได้ออกแบบภายใต้กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
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๑๒ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทานุ บารุ งศิลปวัฒนธรรม การเผยแพร่ การถ่ายทอด และการนาทุนทางวัฒนธรรม
ของชาติมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ให้กบั บุคลากรทางด้านศิลปะให้กบั ศิลปิ นและผูท้ ี่มี
ความสามารถในงานทัศนศิลป์ ด้านต่างๆ อาทิ ศิลปะการแสดง ประติมากรรม วรรณศิลป์ เป็ นต้น เพื่อต่อ
ยอดองค์ความรู ้ เสริ มสร้างประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านศิลปะให้มากยิง่ ขึ้น รวมทั้ง
พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.๒๕๕๙ กานหดให้กรมส่ งเสริ ม
วัฒนธรรมทาหน้าที่เป็ นสานักงานเลขานุการของคณะกรรมการรับผิดชอบในงานธุ รการและงานวิชาการ
ของคณะกรรมการ และให้มีอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(๑) เสนอนโยบายและแผนการส่ งเสริ มและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศต่อ
คณะกรรมการ
(๒) เสนอแผนงานและโครงการส่ งเสริ มและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ด้านเงินอุดหนุน
ด้านวิชาการ ด้านการฝึ กอบรม ด้านการเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ ด้านการอนุรักษ์
และสื บทอด หรื อด้านอื่นที่เป็ นประโยชน์ต่อการส่ งเสริ มและรักษามรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมต่อคณะกรรมการ
(๓) เสนอมาตรการการส่ งเสริ มและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม รวมทั้งแนวทางความ
ร่ วมมือระหว่างชุมชนที่มีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต่อคณะกรรมการ
(๔) รวบรวมและจัดทารายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศ
(๕) ประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ผา่ นการพิจารณาของคณะกรรมการ
(๖) ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐหรื อเอกชนที่
เกี่ยวข้องเพื่อการส่ งเสริ มและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
(๗) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดความรู ้เกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
(๘) ฝึ กอบรมและศึกษาวิจยั เกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
(๙) ส่ งเสริ มให้มีการสื บทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
(๑๐) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
โดยมีกรมส่ งเสริ มวัฒนธรรมที่มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการส่ งเสริ มกระบวนการมีส่วนร่ วมของภาค
ประชาสังคมใน การอนุ รักษ์ ฟื้ นฟู สื บสาน ปกป้ องคุม้ ครอง จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาและ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเสริ มสร้างค่านิยมที่เหมาะสมในสังคม ดังนั้นเพื่อให้กรมส่ งเสริ มวัฒนธรรม
ปฏิบตั ิภารกิจได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ เกิดประสิ ทธิ ผลตามที่กฎหมายรองรับกรมส่ งเสริ มจึงกาหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับด้านการพัฒนากลไกและสื บสารมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และการยกย่อง
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เชิดชูเกียรติศิลปิ นแห่งชาติ เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจนและมีโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม
รองรับ วัดผลได้
ส่ วนประเด็นการวิเคราะห์องค์ความรู ้ที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิน้ นั สื บเนื่องจากประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนากลไกและสื บสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปิ นแห่งชาติ
องค์ความรู ้ที่จาเป็ นควรเป็ นองค์ความรู ้ที่เกี่ยวกับการดาเนิ นงานสาหรับพัฒนากลไกและสื บสานมรดกภูมิ
ปั ญญาทางวัฒนธรรมและเชิ ดชูเกียรติศิลปิ นแห่งชาติ โดยแบ่งออกเป็ น ๒ ส่ วน ได้แก่
(๑) องค์ความรู ้เกี่ยวกับการพัฒนากลไกและสื บสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ได้แก่
- ความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษามรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม พ.ศ.๒๕๕๙
- ประเภทของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการส่ งเสริ มและรักษาตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.๒๕๕๙ ต้องมี
ลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (๑) วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา (๒)
ศิลปะการแสดง (๓) แนวปฏิบตั ิทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี เทศกาล (๔) ความรู ้
และการปฏิบตั ิเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล (๕) งานช่างฝี มือดั้งเดิม (๖) การเล่น
พื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู ้ป้องกันตัว
- แนวทางการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
- เนื้อหาของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม
องค์ความรู ้การพัฒนากลไกและการสื บสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็ นองค์ความรู ้เฉพาะ
ด้าน และเป็ นองค์ความรู ้ที่จาเป็ นแก่บุคลากรของกรมส่ งเสริ มวัฒนธรรมรวมทั้งบุคคลเครื อข่ายที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนั้น การสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษามรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.๒๕๕๙ สาหรับปกป้องคุม้ ครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจึงเป็ น
ความรู ้ที่จาเป็ นต่อบุคลากรกรมส่ งเสริ มวัฒนธรรมและเครื อข่ายทางวัฒนธรรม รวมทั้งประชาชน
ที่มีส่วนร่ วมดาเนินงานวัฒนธรรมในพื้นที่เพื่อเรี ยนรู ้และสร้างความเชี่ยวชาญในการปฏิบตั ิงาน
ส่ งเสริ มและสนับสนุนเพื่อสร้างการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนในการดาเนินงานทางวัฒนธรรมให้
เกิดประสิ ทธิ ผล
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(๒) องค์ความรู ้เกี่ยวกับการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปิ นแห่งชาติ
- องค์ความรู ้ของศิลปิ นแห่งชาติ ๓ สาขา (๑) ความรู ้ดา้ นสาขาทัศนศิลป์ (๒) ความรู ้ดา้ นสาขา
วรรณศิลป์ (๓) ความรู ้ดา้ นสาขาศิลปะการแสดง โดยมีกรอบการพิจารณาว่าองค์ความรู ้ของ
ศิลปิ นแห่งชาติเป็ นองค์ความรู ้เฉพาะตัวบุคคลที่เกิดจากประสบการณ์ในเรื่ องนั้นๆ จนเกิดความ
ชานาญและเชี่ยวชาญในที่สุด ดังนั้นการถ่ายทอดผลงานของศิลปิ นแห่งชาติให้กบั บุคลากร
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้กบั ศิลปิ นและผูท้ ี่มีความสามารถในงานศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ
อาทิ ศิลปะการแสดง ประติมากรรม และวรรณศิลป์ เป็ นต้น สาหรับเป็ นการต่อยอดองค์
ความรู ้ เสริ มสร้างประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมให้มากยิง่ ขึ้น ซึ่ งเป็ น
การถ่ายทอดองค์ความรู ้ เสริ มสร้างประสบการณ์ เทคนิค วิธีการ จากศิลปิ นแห่งชาติ ได้แก่
ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมถ่ายทอดงานศิลป์ กับศิลปิ นแห่งชาติ อาทิ ครู ศิลปิ น นักเรี ยน นักศึกษา
เยาวชน และประชาชนทัว่ ไป เพื่อเป็ นการเสริ มสร้างให้ศิลปิ นรุ่ นใหม่ได้พฒั นาตน ดังนั้น
องค์ความรู ้จากศิลปิ นแห่งขาติจึงมีความสาคัญอย่างยิง่ สาหรับการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม เสริ มสร้างประสบการณ์ รวมทั้งเป็ นการต่อยอดองค์ความรู ้จากศิลปิ น
แห่งชาติ

๒.๒.๕ การถอดบทเรี ยนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
ตัว อย่ า งบทเรี ยนส าคัญ ของการเรี ยนรู ้ เ รื่ องมรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวัฒ นธรรมในฐานะทุ น ทาง
วัฒนธรรมจากเพื่ อ นบ้า น ๗ หนัง สื อ มรดกภู มิ ปัญ ญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรี ย นจากเพื่ อ นบ้า น
(Heritage of the Nations : Lessons Learned from the neighboring countries) จัดพิมพ์โดยศูนย์มานุษยวิทยา
สิ รินธร (องค์การมหาชน) มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ ความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับ “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม”
(Intangible Cultural Heritage) ตาม “อนุ สัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จบั
ต้องไม่ได้ พ.ศ.๒๕๔๖” (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, ๒๐๐๓)
ขององค์การยูเนสโกหรื อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม (United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization-UNESCO) ซึ่ งประเทศไทยได้ดารงสถานะเป็ นภาคีสมาชิ กของ

๗

สุดแดน วิสุทธิลกั ษณ์ และคณะ. ๒๕๖๐. เอกสารวิชาการลาดับที่ ๑๒๐ เรื่ อง มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของ
ชาติ : บทเรี ยนจากเพื่อบ้าน. ศูนย์มานุษยวิทยาสิ รินธร (องค์การมหาชน) หน้า ๗-๒๔.
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อนุ สัญญาโดยสมบูรณ์เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ภายหลังจากยื่นหนังสื อการให้สัตยาบันไปเมื่อ
วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙๘
เนื้อหาของหนังสื อเล่มดังกล่าวประกอบด้วย ๒ ส่ วนคือ บทนาที่จะให้ภาพรวมของความเป็ นมาเชิ ง
ประวัติของอนุสัญญา ที่มาและพัฒนาการภายใต้การดาเนินงานของอค์การยูเนสโกรวมถึงความเป็ นมาและ
การดาเนินงานของประเทศไทย ภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมที่นาไปสู่ การออก “พระราชบัญญัติส่งเสริ มและ
รักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.๒๕๕๙” ซึ่ งมีความเกี่ ยวเนื่ องกับอนุ สัญญาฯ ของยูเนสโกอย่าง
ใกล้ชิด ในส่ วนที่สอง ประกอบด้วยบทความแปลจานวนหกบทที่ให้ภาพทั้งในทางกว้างและทางลึ ก อัน
เนื่องด้วยหลักการและข้อปฏิบตั ิของอนุสัญญาฯ ผ่านกรณี ตวั อย่างของประเทศเพื่อนบ้านและจากประเทศใน
ภูมิภาคอื่น โดยคาดหวังว่า จะช่ วยขยายความรู ้ และความเข้าใจเกี่ ยวกับหลักการ กระบวนการ ข้อปฏิ บตั ิ
รวมถึงข้อถกเถียงที่เกี่ยวเนื่องกับ “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ” (Intangible Cultural Heritage) ที่
เกิ ดขึ้นในบริ บททางสังคมที่หลากหลายซึ่ งน่ าจะเป็ นบทเรี ยนที่จาเป็ นในฐานะที่ประเทศไทยเข้าเป็ นภาคี
สมาชิกโดยสมบูรณ์ของอนุสัญญา
ในหนังสื อดังกล่าวได้ให้ขอ้ สังเกตเกี่ยวกับความสับสนทางความคิดผ่านการแปลคาสาคัญว่า การ
แปลคาว่า “intangible cultural heritage” เป็ น “มรดกโลกที่จบั ต้องไม่ได้” ถือเป็ นความสับสนและผิดพลาด
อย่างสาคัญที่แสดงถึงความไม่เข้าใจในความแตกต่างกันของอนุ สัญญาสองฉบับของยูเสนโก คือ อนุ สัญญา
มรดกโลก หรื อ อนุ สั ญญาว่าด้วยการคุ ม้ ครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ พ.ศ.๒๕๑๕
(Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, ๑๙๗๒) และ
อนุ สัญญาว่าด้วยการสงวนรั กษามรดกทางวัฒนธรรมที่ จบั ต้องไม่ได้ พ.ศ.๒๕๔๖ (Convention for the
Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, ๒๐๐๓) โดยอนุ สัญญาทั้งสองฉบับ (ห่ างกัน ๓๑ ปี ) แม้
จะมีความเชื่อมโยงกันอยูแ่ ต่ก็มี “หลักการและภารกิจ” ที่แตกต่างกันอย่างสาคัญ แต่ความยุง่ ยากนี้ ไม่เพียงจะ
เกิ ดในในการกาหนดภาษาหลักที่ใช้องค์กรยูเนสโกเท่านั้นแต่ยงั มีความยุ่งยากไปสู่ การแปลในภาษาอื่นๆ
ด้วย
อย่างไรก็ตามหลักการสาคัญของอนุ สัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่
จับต้องไม่ได้ พ.ศ.๒๕๔๖ (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, ๒๐๐๓)
ถื อเป็ นการสถาปนาข้อตกลงระหว่างประเทศใหม่เพื่อเป็ นบทบัญญัติและบรรทัดฐานในการกาหนดการ
ส่ ง เสริ ม รั ก ษามรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวัฒนธรรมที่ จบั ต้องไม่ ไ ด้ โดยมี หลัก การส าคัญ บางประการที่ ค วร
พิจารณาคื อ อนุ สัญญาจงใจหลี ก เลี่ ย งการใช้แนวความคิ ด “คุ ณค่ า อันโดดเด่ น ” ซึ่ งเป็ นค าส าคัญในคา
๘

ปั จจุบนั มีจานวนรัฐภาคีสมาชิกที่เข้าร่ วมในอนุสญ
ั ญาจานวนทั้งสิ้น ๑๗๒ ประเทศ โดยมีประเทศสมาชิกใน
กลุ่มอาเซียนจานวนทั้งสิ้น ๙ ประเทศ ยกเว้นบรู ไนดารุ สซาลามและสิ งคโปร์ (ทุกประเทศยืน่ หนังสือการให้สตั ยาบัน หรื อ
Ratification มีเพียงประเทศอินโดนีเซียที่ยนื่ หนังสื อการยอมรับหรื อ Acceptance)
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ประกาศผลงานชิ้ นเอกด้า นมุ ข ปาฐะและมรดกวัฒ นธรรมที่ ไ ม่ เป็ นกายภาพของมนุ ษ ยชาติ ซ่ ึ ง สะท้อ น
ความคิดแนวระนาบของตัวแทนทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ประการที่สอง อนุ สัญญาตระหนัก
ว่ามรดกวัฒนธรรมเป็ นต้นธานของอัตลักษณ์ความสร้างสรรค์ ความหลากหลาย และการเป็ นหนึ่ งเดียวกัน
ทางสังคม ปรการที่สาม อนุ สัญญาเน้นย้ าในกระบวนการของการมีส่วนร่ วมของบุคคล กลุ่มบุคคลหรื อ
ชุ มชนในการสร้าบง ธารงรักษาและการสื บทอดส่ งต่อมรดกวัฒนธรรมของตนเอง กล่าวอีกนัยหนึ่ งคือให้
ความสาคัญกับ “กระบวนการ” มิ ใช่ “ผลผลิต” ประการที่ สี่ อนุ สัญญาให้ความสาคัญกับลักษณะเฉพาะ
พัฒนาการอันไม่หยุดนิ่ งลักษณะของการสร้ างสรรค์และปฏิสัมพันธ์ของมรดกวัฒนธรรมที่มีต่อธรรมชาติ
ประการที่ห้า อนุ สัญญาเน้นย้ าหลักการของสิ ทธิ มนุ ษยชน ซึ่ งมีความสอดคล้องกับอนุ สัญญาการปกป้ อง
คุม้ ครองและส่ งเสริ มความหลากหลายของการแสดงออกทางวัฒนธรรม พ.ศ.๑๕๔๘
ในส่ วนที่ สองของเนื้ อหาหนังสื อ “มรดกภูมิ ปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรี ยนจากเพื่อน
บ้าน” ประกอบด้วยบทความแปลจานวนหกบท โดยการคัดสรรเนื้อหาและกรณี ศึกษาที่หลากหลายที่จะช่วย
ให้ผอู ้ ่านเรี ยนรู ้และทาความเข้าใจทั้ลงในแง่หลักการของอนุ สัญญาฯ และประสบการณ์เชิ งเปรี ยบเทียบของ
แต่ละประเทศที่มีต่อนุสัญญาฯ รวมถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นอันเนื่ องด้วยอนุ สัญญาภายหลังการประกาศและมีผล
บังคับใช้
บทความครอบคลุมพื้นที่ในการศึกษาและอ้างถึงตัวอย่างทั้งจากประเทศตะวันตกและกลุ่มประเทศ
ภาคีสมาชิ กในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ คือ อินโดนี เซี ย มาเลเซี ย ไทย กัมพูชา เวียดนาม รวมถึ งตัวอย่าง
จากประเทศจีน เกาหลีใต้และญี่ปุ่น โดยบทความแต่ละบทความสะท้อนให้เห็นถึงแง่มุมที่จะช่วยให้ผอู ้ ่าน
มองเห็นและทาความเข้าใจถึงปัญหาที่มาจากตัวอนุสัญญาเอง รวมถึงปั ญหาด้านต่างๆ ที่แตกต่างกันไปตาม
บริ บทเฉพาะของแต่ละประเทศ ซึ่ งประกอบด้วย Intangible Cultural Heritage : The Living Culture of
Peoples by Fedeico Lenzerini ชี้ให้เห็นว่า ข้อคิดทฤษฎีกฎหมายที่ใช้เป็ นกรอบในการร่ างอนุ สัญญาฯ แม้จะ
ตั้งอยูบ่ นฐานของ “การใช้เหตุผลทางปรัชญาที่ถูกต้อง” แต่มีปัญหาของการนาไปปฏิบตั ิ และยังแสดงความ
ย้อนแย้งที่สาคัญว่า แม้การอ้างถึงและให้ความสาคัญกับสิ ทธิ มนุษยชน แต่ก็อาจจะตกอยูภ่ ายใต้กรอบคิดว่า
ด้วยสิ ทธิ มนุ ษยชนของชาติ ตะวันตกซึ่ ง ยากจะหลี ก เลี่ ย งที่ จะนาไปสู่ การมี อานาจครอบงาและการสร้ า ง
มาตรฐานหนึ่งเหนือความหลากหลายในทางวัฒนธรรม
บทความของ Jinn Winn Chong เรื่ อง Mine, Yours or Ours? : The Indonesia-Malysia Disputes
over Shared Cultural Heritage ได้วิเคราะห์ถึงความสลับซับซ้อนหลายมิติที่แฝงอยู่ในความขัดแย้งอัน
เนื่ องมาจากการแย่งชิ งมรดกวัฒนธรรมที่ซัอนทับเหนื อพรมแดนระหว่างประเทศ อันเป็ นผลมาจากความ
ล้ม เหลวของการจัด การปั ญหาที่ ซ่ อนอยู่ นาไปสู่ ค วามเสี ย หายอย่า งใหญ่ หลวงได้อ ย่า งไร รวมไปถึ ง
เสนอแนะให้พิจารณาความขัดแย้งดังกล่าวในบริ บทที่กว้างขวางอันเป็ นผลมาจากเงื่อนไขความสัมพันธ์ทาง
ประวัติศาสตร์ และเป็ นผลจากการถือกาเนิ ดขึ้นของความเป็ นรัฐสมัยใหม่ในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ซึ่ งใช้
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มรดกทางวัฒนธรรมในการสร้ า งชาติ และต่ า งมี เส้ นทางของประสบการณ์ สู่ ค วามเป็ นชาติ แตกต่ า งกัน
นอกจากนั้นยังชี้ ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นของมรดกวัฒนธรรมที่เชื่ อมโยงกับแง่มุมเกี่ ยวกับ
ทรัพย์สินทางปั ญญาและประเด็นเรื่ องลิ ขสิ ทธิ์ ที่เป็ นตัวเร่ งความขัดแย้งให้ปะทุข้ ึน บทความนี้ ยงั แสดงให้
เห็นว่า กฏหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญานั้นไม่เพียงพอต่อการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งเหนื อมรดก
วัฒนธรรมในระดับภูมิภาค และเครื่ องมือทางกฎหมายไม่อาจนามาซึ่ งการแก้ไขข้อขัดแย้งได้และยืนยันให้
เห็นถึงประเด็นอันซับซ้อนของเรื่ องมรดกวัฒนธรรม
บทความเรื่ อง No More Masterpieces : Tangible Impact and Intangible Cultural Heritage in
Bordered Worlds โดย Kathy Foley ได้ทบทวนถึงกาเนิ ด พัฒนาการและผลกระทบของแนวความคิดเรื่ อง
มรดกวัฒนธรรมที่ ไม่ เป็ นกายภาพ ซึ่ งเป็ นแวความคิ ดที่ สืบเนื่ องมาจากคาประกาศของยูเนสโก ว่าด้วย
“ผลงานชิ้ นเอกด้านมุ ขปาฐะและมรดกวัฒนธรรมี่ ไม่เป็ นกายภาพของมนุ ษ ยชาติ ” ปี ๒๕๔๔ ก่ อนที่ จะ
พัฒนาแนวคิดเป็ น “อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่ไม่ใช่กายภาพ พ.ศ.๒๕๔๖” ซึ่ งถือว่า
เป็ นพัฒนาการสาคัญของความพยายามในการแสวงหาข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อการสงวนรักษามรดก
วัฒนธรรมที่มิใช่กายภาพ ทั้งนี้ Kathy Foley ชี้ ให้เห็ นถึงผลกระทบสาคัญของอนุ สัญญา ที่ถือกาเนิ ดขึ้น
ภายใต้โครงสร้างของรัฐชาติในศตวรรษที่ ๑๙ และ ๒๐ รวมถึ งรู ปแบบของอนุ สัญญา ที่ก่อตัวขึ้นจากวาท
กรรมมรดกวัฒนธรรมที่อยูน่ อกอาณาบริ เวณของเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ซ่ ึ งเป็ นเรื่ องยากที่จะให้สอดคล้อง
กับบริ บทของเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ที่มีความสลับซับซ้อน รวมถึงปั ญหาที่เชื่ อมโยงจากอดีตในประเด็น
ของเรื่ องเพศ จิตวิญญาณ ศาสนาและการเมือง โดยยกตัวอย่างผ่านกรณี ศึกษางานศิลปะการแสดงที่เป็ น
มรดกวัฒนธรรมร่ วมกันของภูมิภาคของอินโดนี เซี ย มาเลเซี ยและไทย Kathy Foley เสนอว่าการยกเลิ ก
โครงการ “ผลงานชิ้นเอก” (Masterpieces of Oral and Intangible Cultural Heritage) ของยูเสนสโกเพื่อ
พัฒนาไปสู่ เส้นทางใหม่ได้ส่งผลกระทบในบางลักษณะต่องานศิลปะการแสดงที่เป็ นมรดกร่ วมของภูมิภาค
โดยเฉพาะในกรณี ของเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ นอกจากนั้น ต้นแบบความสาเร็ จของอนุ สัญญามรดกโลก
หรื ออนุ สัญญาว่าด้วยการคุ ม้ ครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ (Convention concerning the
Protection of the World Cultural and Natural Heritage, ๑๙๗๒) เป็ นแรงบันดาลใจสาคัญต่อเนื้ อหาของ
อนุ สั ญ ญามรดกวัฒ นธรรมฯ นอกจากประเทศญี่ ปุ่ นจะมี บ ทบาทอย่า งเด่ นชัดต่ ออนุ สั ญญาแล้ว ความ
เปลี่ยนแปลงของแนวความคิดว่าด้วยพิพิธภัณฑสถานวิทยาแนวใหม่รวมถึงวาทกรรมความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมที่มาจากแนวคิดชี ววิทยา ยังเป็ นปั จจัยร่ วมที่ส่งอิทธิ พลต่อนุ สัญญาโดยที่กระบวนการของการ
แสดงความเป็ นเข้าของในมรดกวัฒนธรรมและการขึ้นทะเบี ยนมรดกวัฒนธรรมภายใต้อนุ สัญญา มี ส่วน
ก่อให้เกิดความขัดแย้งตามมาภายหลัง
บทความเรื่ อง Form Ritual Form to Tourist Attraction : Negotiating the Transformation of
Classical Cambodian Dance in a Changing World โดย Celia Tuchman-Rosta ช่วยเชื่ อมโยงให้เห็นถึ ง
๔๐ | P a g e

ความสาคัญของมรดกวัฒนธรรมฯ ที่มีต่อความเป็ นชาติกมั พูชา โดยแสดงให้เห็นถึงชะตากรรมอันผันผวน
ของนาฏศิลป์ กัมพูชา “ดั้งเดิ ม” ผ่านการอุ ปภัมภ์ค้ าชู ของราชสานักกัมพูชา ผ่านการอนุ รักษ์โดยระบอบ
อาณานิคมฝรั่งเศส ผ่านยุคอันโหดร้ายของสมัยปฏิวตั ิและการกลับมารื้ อฟื้ นขึ้นใหม่จนมาถึงยุคที่มรดกโลก
เมืองพระนครกลายเป็ นเป้ าหมายของนักท่องเที่ยวจากทัว่ โลก รวมทั้งยังแสดงความเข้าใจเชิ งลึกถึงวิธีการที่
ศิลปะการแสดงซึ่ งเคยมีบทบาทสาคัญในพิธีกรรมและความศักดิ์สิทธิ์ จะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับความ
ท้าทายในทางสังคมและเศรษฐกิจสมัยใหม่ได้อย่างไรในขณะที่พยายามจะยื้อยุดคงรักษาความสาคัญเดิมไว้
และชี้ให้เห็นถึงปั ญหาสาคัญของประเด็นเรื่ องการสงวนรักษาและการส่ งต่อมรดกวัฒนธรรมจากบริ บทของ
ความศักดิ์สิทธิ์ สู่โลกสามัญในวิถีชีวติ ประจาวัน เช่น การท่องเที่ยว
บทความเรื่ อง Appropriating Culture : The Politics of Intangible Cultural Heritage in Vietnam
โดย Oscar Salemink เป็ นตัวอย่างที่แสดงถึงบทบาทและความสัมพันธ์อนั ตึงเครี ยดของรัฐและชุ มชนใน
ประเด็นเรื่ องมรดกวัฒนธรรม Oscar Salemink วิเคราะห์การใช้งานและการฉวยใช้มรดกวัฒนธรรมฯ ทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับภูมิภาค และนานาชาติ ที่ดา้ นหนึ่ งต่างอ้างสิ ทธิ์ เหนื อมรดกวัฒนธรรม
ซึ่ งนอกจากจะเป็ นวิถีทางการตอบสนองความต้องการทางการเมืองแล้ว แต่อีกด้านหนึ่ งเป็ นความพยายาม
ในการทาภูมิภาคให้เป็ นที่รู้จกั นอกจากนั้นการเมืองของมรดกทางวัฒนธรรมได้ช่วยสร้างความชอบธรรม
ให้กบั ระบบคอมมิวนิ สต์หลังสังคมนิ ยมของเวียดนาม และทาให้เวียดนามมีที่ทางบนเทีโลกในฐานะที่เป็ น
แหล่ ง อารยธรรมเก่ า แก่ ผ่า นการยกย่องของยูเนสโก อย่า งไรก็ ตามบทความนี้ ไ ด้ช้ ี ให้เ ห็ นว่า นโยบาย
วัฒนธรรมของเวียดนามนั้น รัฐบาลเวียดนามมิใด้เป็ นผูเ้ ล่นเพียงคนเดียวในสนามของการแข่งขันและมิใช่
เป็ นผูท้ ี่ควบคุ มอย่างเข้มงวด หากแต่เป็ นพื้นที่ของสนามแข่งขันของผลประโยชน์ที่แตกต่างกันในหลาย
ระดับ ทั้ง ระดับ ประเทศและนานาชาติ ซ่ ึ ง ชุ ม ชนและท้องถิ่ นจานวนมากต่ า งเข้า ร่ วมอย่า งเต็ม จในความ
พยายามที่จะบรรลุเป้าหมายของตนเอง
บทความเรื่ อง Museums and the Protection of Cultural Intangible Heritage โดย Pan Shouyong ซึ่ ง
นาเสนอความสาคัญและประเด็นปั ญหาเรื่ องเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมของจีน Pan Shouyong ชี้ ให้เห็ น
ถึงบทบาทของจีนที่ตอบรับกับประเด็นในเรื่ องมรดกวัฒนธรรมฯ อย่างแข็งขันทั้งในการจัดประชุ มเสวนาใน
เรื่ องของการอนุ รักษ์วฒั นธรรมพื้นบ้านของชนกลุ่มน้ าย และการออกกฎหมายว่าด้วยการปกป้ องคุ ม้ ครอง
วัฒนธรรมพื้นบ้านของชนกลุ่มน้อยในจีน อย่างไรก็ตาม แม้วา่ จีนจะเข้าร่ วมกับยูเนสโกตามกระบวนการ
ของ “อนุสัญญามรดกโลก” และการเข้าร่ วมในการเสนอชื่ อรายการ “ผลงานชิ้นเอกด้านมุขปาฐะและมรดก
วัฒนธรรมที่ไม่ใช่ กายภาพของมนุ ษยชาติ” มาแต่เริ่ มแรกและอย่างกระตือรื อร้ น แต่รัฐบาลจีนเองก็ยงั คง
สงวนท่าทีในบางประเด็นที่มีความคิดเห็นต่างไปจากแนวความคิดของชาติตะวันตก นอกจากนี้ ยงั ชี้ ให้เห็น
ถึงตัวอย่างบทบาทของพิพิธภัณฑ์ที่จะช่ วยปกป้ องและคุ ม้ ครองมรดกวัฒนธรรมที่ไม่เป็ นภายภาพ (มรดก
วัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้) ซึ่ งสอดคล้องกับการที่สภาพิพิธภัณฑ์ (ICOM) ได้ประกาศขยายนิ ยามใหม่ของ
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พิพิธภัณฑ์ให้ครอบคลุมทั้งมรดกวัฒนธรรมทั้งที่จบั ต้องได้และจับต้องไม่ได้โดยถือว่าต่างมีความสาคัญกับ
งานของพิพิธภัณฑ์อย่างเท่าเทียมกัน
โครงการส ารวจองค์ค วามรู ้ ก ารจัด การมรดกทางวัฒ นธรรมฯ ของศู น ย์ม านุ ษ ยวิ ท ยาสิ ริ น ธร
(องค์การมหาชน) ความหวังว่า จากเนื้ อหาทั้งสองส่ วนในหนังสื อ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ :
บทเรี ยนจากเพื่อนบ้าน ช่ วยให้ผูอ้ ่านได้เห็ นเส้ นทางที่ ผ่านมาของความคิ ดและปฏิ บตั ิ การรวมถึ งปั ญหา
เกี่ ยวกับมรดกวัฒนธรรม “ที่ จบั ต้องไม่ได้/ไม่เป็ นกายภาพ” หรื อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
ต่างๆ เพื่อที่จะได้เตรี ยมการเผชิ ญกับปั ญหา และแก้ไขปั ญหาที่รออยูเ่ บื้องหน้าและเพื่อที่จะได้เฉลิ มฉลอง
ความสาเร็ จในการ “ส่ งเสริ มรักษา” มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่ งชาติมรดกวัฒนธรรมของเพื่อนบ้าน
และมรดกวัฒนธรรมของประชาชาติไปร่ วมกันตามเจตนาอันแท้จริ งของอนุสัญญา

๒.๓ ทบทวนเอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ องกับแนวคิด
๒.๓.๑ แนวคิดวัฒนธรรมสาธารณะ (Public Culture)
แนวคิดวัฒนธรรมสาธารณะ (Public Culture) เป็ นแนวคิดที่ให้ความสนใจกับกระบวนการสร้างความหมาย
ร่ วมของคนหลากหลายชาติพนั ธุ์ที่มีภูมิหลังทางวัฒนธรรมแตกต่างกันซึ่ งอาศัยอยูใ่ นพื้นเมืองใหญ่ โดยการ
สร้ า งความหมายดัง กล่ า วนั้นเป็ นผลจากการปฏิ สั ม พันธ์ และการจัดแสดงความหมายในรู ป แบบหรื อ
ลักษณะต่างๆ สัมพันธ์กบั การแสดงตัวตนและสิ ทธิ ประโยชน์ทางสังคม การเมืองของวัฒนธรรมสาธารณะ
จึงมีนยั เชื่ อมโยงกับการสร้ างและแสดงอัตลักษณ์ระดับต่างๆ ของคนหลากหลายกลุ่มในพื้นที่เมือง ผูว้ ิจยั
เห็นความสาคัญของแนวคิดวัฒนธรรมสาธารณะทั้งในฐานะพื้นที่แสดงความสัมพันธ์ และในฐานะที่เป็ น
เครื่ องมือศึกษาการผลิตสร้างวัฒนธรรมส่ วนรวมของกลุ่มคนในสังคมที่เคลื่อนไปสู่ ความเป็ นเมืองใหญ่และ
ความทันสมัย ทั้ง นี้ เพื่ อเข้า ใจเงื่ อ นไขและความหมายของวัฒนธรรมที่ ถู ก สร้ า งและจัด แสดงในพื้ น ที่
สาธารณะของเมืองใหญ่ ซึ่ งเป็ นพื้นที่รวมของความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์และภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่
แตกต่างกัน และในสังคมเมืองใหญ่ที่การบริ โภคคือ อานาจของปั จเจก พื้นที่ของการบริ โภคก็เป็ นพื้นที่
สาธารณะหนึ่ งที่ ผูม้ ีทุนสามารถเข้าถึ งและอาศัยเป็ นพื้นที่ในการแสดงอัตลักษณ์ ทางชนชั้นหรื อชาติ พนั ธุ์
การเข้าถึ งพื้นที่สาธารณะ จึงเป็ นเวที ที่เปิ ดโอกาสให้คนหลากกลุ่มเข้ามาต่อรองช่ วงชิ งความหมายพื้นที่
รองรับการแสดงวัฒนธรรม และวัฒนธรรมที่ ถูกจัดแสดงในพื้นที่ สาธารณะจึงมีความหมายเชื่ อมโยงกับ
ความสัมพันธ์เชิงอานาจในการกาหนดสานึ กร่ วมของชุ มชน และอานาจในการกาหนดตาแหน่งแหน่งที่ทาง
สังคมของกลุ่ม ชาติพนั ธุ์ จากความหมายของภาพเสนอ (representation) ที่ถูกสร้างขึ้นจากปฏิ สัมพันธ์ใน
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พื้นที่ สาธารณะ ดังนั้นการทาความเข้าใจปรากฏการณ์ ทางสังคมวัฒนธรรมของสังคมเมื องใหญ่
สามารถศึกษาได้จากสิ่ งที่เรี ยกว่าวัฒนธรรมสาธารณะ

จึ ง

ผูว้ ิจยั จึงนิ ยามความหมายของวัฒนธรรมสาธารณะในฐานะเครื่ องมือการศึกษาการเมืองของ
วัฒนธรรม เพื่ออธิ บายความสัมพันธ์เชิงอานาจในพื้นที่อตั ลักษณ์จากการจัดแสดงทางวัฒนธรรม โดยพื้นที่
ที่มีความหมายสาคัญนี้ ได้แสดงให้เห็นว่า ใครเป็ นคนที่มีอานาจในการเลื อกนาเสนอความหมายของพื้นที่
และใช้ความหมายดังกล่าวสร้างความชอบธรรมแก่การสถาปนาอานาจนาของตนในเวทีสาธารณะอย่างไร
รวมทั้ง อาศัย ทุ น ทางวัฒ นธรรมหรื อ ทุ น สั ญ ลัก ษณ์ ข องใคร เหล่ า นี้ ถื อ เป็ นส่ ว นประกอบส าคัญ ของ
วัฒนธรรมการเมืองของพื้นที่ศึกษา
ในส่ วนที่วา่ ด้วยข้อถกเถี ยงเกี่ยวกับความหมายของวัฒนธรรมสาธารณะนั้น ได้ดาเนิ นมา
อย่างต่ อเนื่ องพอๆ กับ ความสนใจศึ ก ษาวัฒนธรรมสาธารณะที่ เพิ่ม มากขึ้ น โดยได้ย้ า ให้เห็ นถึ ง อานาจ
ความสั มพันธ์ ระหว่างภาครั ฐ เอกชน และประชาชนต่ อลัก ษณะประชาสัง คมที่ มีผ ลต่ อปฏิ บตั ิ การทาง
การเมืองของวัฒนธรรมในปริ มณฑลสาธารณะ๙
John Lydgate กล่าวว่า การสร้างปริ มณฑลสาธารณะ คือการบรรจบกันระหว่างโครงสร้าง
อานาจและวิธีการของวาทกรรมการพัฒนาที่ประกาศให้ส่วนรวมเห็ นว่าสิ่ งนั้นจะก่อให้เกิ ดลักษณะของ
สังคมที่ดี๑๐ ในขณะที่ Tonny Bennet เสนอว่าลักษณะของวัฒนธรรมสาธารณะขึ้นอยูก่ บั ความสัมพันธ์ของ
การบริ หารอานาจ หรื ออานาจบริ หารจัดการโดยรัฐ ตลาด และพลังประชาชน ตลอดจนวิถีการมีส่วนร่ วม
ของเมืองหรื อประชาคม๑๑ ซึ่ งในทัศนะของ Ivan Karp แล้วเห็นว่าประชาสังคมได้สร้างอานาจนาเพื่อการ
ผลิ ตสร้างวัฒนธรรมและระบบศีลธรรม ซึ่ งนาไปสู่ การสร้างความชอบธรรมในการกาหนดกฎเกณฑ์และ
ความต้องการทางสังคม จากมุมมองดังกล่าว วัฒนธรรมจึงสร้างขนานกันไประหว่างอานาจที่ใช้บงั คับและ
อานาจนาที่เกี่ยวโยงกับการควบคุม๑๒ หรื ออาจกล่าวได้วา่ วัฒนธรรมสาธารณะ คือ ด้านหนึ่ งของเหรี ยญที่
อธิ บายถึ งรู ปแบบของวัฒนธรรมประชา หากแต่มีสถาบันรองรับอย่างเป็ นทางการ เช่ น พิพิธภัณฑ์๑๓ เป็ น
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ต้น ดังนั้นวัฒนธรรมสาธารณะ จึงเป็ นการจัดเตรี ยมชุดความสัมพันธ์อย่างเป็ นทางการ สาหรับการให้นิยาม
ความหมายและการจัดประสบการณ์ ว่าด้วยการแสดงอัตลักษณ์ ทั้งนี้ วฒั นธรรมสาธารณะไม่เพียงแต่เป็ น
เวทีแสดง ประสบการณ์ของผูค้ นในพื้นที่เท่านั้น หากยังแสดงความเป็ นอื่น พื้นที่ทางสังคมของวัฒนธรรม
สาธารณะจึงประกอบด้วยอัตลักษณ์ที่แตกต่างและมีแนวทางการจัดแสดงประสบการณ์ที่หลากหลาย๑๔
Rainer Bauböck กล่าวย้ าถึงวัฒนธรรมสาธารณะ (Public Culture) ในฐานะพื้นที่การ
แสดงออกที่สัมพันธ์กบั อานาจรัฐ การสนับสนุ นของภาคเอกชน และการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชน๑๕
Rainer Bauböck ได้อา้ งถึงความเห็นของ John Rawls ว่า วัฒนธรรมสาธารณะเป็ นส่ วนประกอบของสถาบัน
ทางการเมืองที่สถาปนาขึ้นเป็ นระบอบและมีแบบแผนการตีความเกี่ยวกับความเป็ นสาธารณะในฐานะตัวบท
ทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนมีขอ้ มูลเอกสารซึ่ งเป็ นหลักฐานแสดงถึ งความรู ้ ของส่ วนรวม๑๖ ซึ่ ง Rainer
Bauböck เสนอเพิ่มเติมว่าโดยเนื้อหาและพรมแดนของวัฒนธรรมสาธารณะนั้นเป็ นกิจกรรมทางการเมืองซึ่ ง
สัมพันธ์กบั จินตนาการความเป็ นชุมชนและความเป็ นชาติ๑๗
Rainer Bauböck ได้อธิบายความหมายของวัฒนธรรมสาธารณะในฐานะที่วฒั นธรรม
สาธารณะเป็ นองค์ประกอบของสังคมซึ่ งก่อรู ปและผดุงไว้ดว้ ยสถาบันการเมือง ดังนั้นเนื้ อหาและพรมแดน
ทางวัฒนธรรมของวัฒนธรรมสาธารณะจึงกลายเป็ นสนามรองรับกิจกรรมทางการเมือง เมื่อเป็ นเช่นนั้นจึง
เผยให้เห็นจินตนาการของชุ มชนต่อความเป็ นชาติ และเผยให้เห็นว่าพวกเขาเผชิ ญหน้ากับการเปลี่ยนแปลง
อย่างไร รวมทั้งการกาหนดท่าทีต่อการอพยพเข้ามาอยูถ่ ่ินใหม่อย่างไร๑๘ ดังนั้นแง่มุมที่เขาให้ความสาคัญกับ
การศึกษาวัฒนธรรมสาธารณะจึงมี 4 ประการ คือ 1) การสร้างมาตรฐานเชิงโวหาร (Rhetoric)ในการ
สื่ อสารของวัฒนธรรมสาธารณะ 2) ความทรงจาร่ วมและอัตลักษณ์ที่ประกอบกันเป็ นวัฒนธรรมสาธารณะ
3) วัฒนธรรมสาธารณะมีชุดของสัญญะที่เผยให้เห็นบรรทัดฐานและคุณค่าที่กาหนดระเบียบทางการเมือง
ความขัดแย้ง และการตัดสิ นใจ และ 4) วัฒนธรรมสาธารณะมีสิ่งที่แสดงนัยว่าด้วยลักษณะพฤติกรรมและ
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สิ่ ง ที่ ข ยายกว้า งข้า ม ความแตกต่า งของชุ ม ชนกับสั งคม๑๙ ซึ่ งโดยสรุ ปแล้วการนิ ย ามความหมายของ
วัฒนธรรมสาธารณะ ที่สัมพันธ์กบั การบูรณาการของผูอ้ พยพนั้นขึ้นอยูก่ บั ตัวแปร 4 อย่าง คือ 1) โอกาส
ทางเศรษฐกิจ 2) ความเป็ นธรรมด้านกฎหมาย 3) การส่ งเสริ มทางวัฒนธรรมโดยรัฐ และ 4) การแสดงว่า
เห็นคุณค่า ยอมรับในความแตกต่างทางชาติพนั ธุ์ ภาษา และชุมชนทางศาสนา๒๐
แม้วฒั นธรรมสาธารณะจะเป็ นสิ่ งที่ถูกประกอบสร้ างขึ้นในสังคมประชา (Civil Society)
และนาเสนอในพื้นที่สาธารณะ แต่แนวคิดวัฒนธรรมสาธารณะ ในความเห็ นของ Rainer Bauböck นั้น
ไม่ได้สอดคล้องลงรอยกับแนวคิดปริ มณฑลสาธารณะ (Public Sphere) ของ Harbermas หรื อ การตีความ
(interpretation) ของ Rawls เสี ยทีเดียว เพราะRainer Bauböck เห็นว่าคาอธิ บายของ Harbermas และ Rawls
นั้นกว้า งเกิ นไปจนไม่ ช่ วยให้อธิ บ ายปรากฏการณ์ วฒั นธรรมสาธารณะได้อย่างชัด เจน ๒๑ สิ่ ง ที่ Rainer
Bauböck เห็นต่างออกไปคือ การพิจารณาประเด็น การอพยพของกลุ่มคน หรื อการเข้ามาอยูใ่ นถิ่นใหม่ของ
ผูอ้ พยพ ดังนั้นวัฒนธรรมสาธารณะสาหรับเขาคือเวทีซ่ ึ งรัฐประชาธิ ปไตยพยายามที่จะใช้สิทธิ ควบคุมสังคม
ด้วยวัฒนธรรมการพัฒนา ทาให้เนื้ อหาของวัฒนธรรมจึงสัมพันธ์กบั ความเป็ นประชาธิ ปไตยและเสรี ภาพ
ของสังคมของผูอ้ พยพ อีกด้านหนึ่ งคือ ความเข้าใจ หรื อความลึ กซึ้ งเกี่ ยวกับแบบแผนทางศีลธรรมจรรยา
และสถาบันทางการเมือง ซึ่ งระดับความเข้าใจอันเป็ นนามธรรมนี้ จะกลายเป็ นการก่อรู ปโครงสร้างสังคม
ร่ วมสมัย ทั้งนี้ เสรี ภาพทางความคิดของชุ มชนได้ทาให้กิจกรรมทางวัฒนธรรมโดยสถาบันรัฐไม่ใช่ ส่ิ งที่มี
รู ป แบบตายตัว อี ก ทั้ง เกณฑ์ว่า ด้วยการส่ ง เสริ ม การมี ส่ วนร่ วมนั้นได้ส ร้ า งความชอบธรรมส าหรั บ การ
แสดงอัตลัก ษณ์ ท างวัฒนธรรมภายในสั ง คม หรื อกล่ า วอี ก อย่า งหนึ่ ง คื อ ความหลากหลายไม่ เป็ นเนื้ อ
เดียวกันทางวัฒนธรรม (Culturally Heterogeneous) ของชุ มชนนั้น คือ องค์ประกอบสาคัญของวัฒนธรรม
สาธารณะ ๒๒ และแม้การก่อร่ างของวัฒนธรรมสาธารณะจะสัมพันธ์กบั แนวคิดปริ มณฑลสาธารณะ ของ
Harbermas ซึ่ งมีนยั สาคัญอย่างยิ่งต่อสถาบันรัฐ แต่รัฐก็มิได้เป็ นสถาบันเดียวที่มีพลังเพียงพอต่อการก่อรู ป
ทางวัฒนธรรมของประชาสังคม (Civil Society)๒๓
นอกจากนั้น Rainer Bauböck ยังเห็นว่าการพิจารณาสิ่ งที่เรี ยกว่า วัฒนธรรมสาธารณะนั้น
ต้องพิจารณารวมไปถึงการก่อรู ปของสังคมสมัยใหม่ (Modern Society) และบริ บท การตัดสิ นความต้องการ
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ของในชุ มชน วัฒนธรรมสาธารณะจึงเป็ นเวทีที่จดั ไว้สาหรับการแสดงออกถึ งการมีส่วนร่ วมและเสรี ภาพ
ทางการเมือง รวมทั้งความพยายามของรัฐในการผลิตซ้ าความทันสมัย (modernity) แม้วา่ การสนับสนุ นของ
รัฐในด้านภาษาและการศึกษาจะเป็ นพื้นที่แรกที่แสดงถึ งความเป็ นสังคมสมัยใหม่ แต่ก็มิได้มีขอบข่ายที่
ครอบคลุมเพียงพอ จึงไม่ได้ช่วยให้เกิดความเข้าใจในทุกระดับ โดยเฉพาะในกลุ่มผูอ้ พยพและชนกลุ่มน้อย
ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายทางวัฒนธรรมของรัฐ ๒๔ ดังนั้นสิ่ งที่ ปรากฏชัดเจนในสังคมสมัยใหม่คือ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Multicultural) อันเป็ นสถานการณ์ที่ทาให้รัฐสมัยใหม่ใช้อานาจนาในการ
สร้างวัฒนธรรมสาธารณะ เพื่อให้เกิด การขยายตัวของชุมชนทางการเมือง ซึ่ งมิได้เป็ นสิ่ งที่ราบรื่ นสาหรับ
รั ฐ ที่ จ ะสร้ า งความเข้า ใจกับ ทุ ก ชุ ม ชนให้ เ กิ ด ขึ้ นได้ ใ นเวลาเดี ย วกัน ๒๕ อี ก ทั้ง เงื่ อ นไขของระบอบ
ประชาธิ ปไตยร่ วมสมัย ที่มีส่วนในสร้างวัฒนธรรมสาธารณะได้กลายเป็ นแรงเหวี่ยงให้อานาจกระจายจาก
ศูนย์กลางไปสู่ ทอ้ งถิ่น (Local) และสัมพันธ์กบั อานาจระดับโลก (Global) มากขึ้น๒๖
จากข้อถกเถี ยงดังกล่ าวข้างต้นได้แสดงให้เห็ นว่า ความหมายของวัฒนธรรมสาธารณะ
ไม่ได้หมายถึงสิ่ งที่ตอ้ งสื บทอดแต่เกี่ยวข้องกับการแสดงตัวตนในพื้นที่สังคม วัฒนธรรมสาธารณะจึงเป็ น
สิ่ งรองรับยุคสมัยที่ครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดอันเป็ นส่ วนผสมของผูช้ มกับพื้นที่ จัดแสดง และเป็ นมโน
ทัศ น์ หนึ่ ง ในการอธิ บ ายความสั ม พันธ์ ระหว่า งพื้ นที่ ก ับ ความแตกต่ า งหลากหลายทางวัฒ นธรรม โดย
พิจารณาถึงปฏิบตั ิการในการสร้ างภาพแทนเพื่อแสดงอัตลักษณ์ และเกี่ ยวโยงอย่างมี นยั สาคัญกับมโน
ทัศน์พ้ืนที่สาธารณะ กับความหมายที่ประกอบสร้ างขึ้นเป็ นปฏิ บตั ิการของพื้นที่ การเข้าแทนที่ และอัต
ลักษณ์ลูกผสม (Hybrid Identities) อาจกล่าวได้ว่าวัฒนธรรมสาธารณะเป็ นทั้งสิ่ งที่ ถูกสร้ างขึ้ นและเป็ น
เครื่ องมือการวิเคราะห์เชิ งเปรี ยบเทียบที่ใช้ศึกษาความสลับซับซ้อนของ การรวมกลุ่มเพื่อสร้ างเอกภาพ
โดยไม่ละเลยความหมายที่ ซับ ซ้อนจากบริ บทของโลกาภิ วตั น์ ในที่ น้ ี วฒั นธรรมสาธารณะได้อา้ งอิงถึ ง
ประเด็นสาคัญ 2 ประเด็น คือ
(1) ขบวนการของความเป็ นสาธารณะถูกรวบรวมสะสมโดยสถาบัน
ทางวัฒนธรรม (โดยเฉพาะระบบการศึกษา) ความหลากหลายทางศิลปะของชุมชน และพื้นที่ทางวัฒนธรรม
เป็ นใจความสาคัญของระบบ (2) ศัพท์ทางวัฒนธรรมที่ใช้ร่วมกันและที่มาของความเข้าใจจากสื่ อทาง
การค้า ดังนั้น สาธารณะจึงเป็ นส่ วนประกอบ (ในความหมายแรก) ที่ถูกสร้างและนาไปสู่ หน้าที่ของรัฐที่จะ
แสดงบทบาทผูว้ างระเบียบหรื อบทบัญญัติในจุดที่ความหมายต่างๆ มาบรรจบกัน
ดัง นั้น วัฒนธรรมสาธารณะของแต่ ล ะพื้ น ที่ มี ค วามแตกต่ า งอย่า งมาก ทั้ง นี้ ข้ ึ นอยู่ก ับ
ความสัมพันธ์ของการบริ หารอานาจโดยรัฐ ตลาด และพลังประชาชน รวมทั้งความตื่นตัวหรื อ แบบแผน
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ในการมีส่วนร่ วมของเมือง สิ่ งที่อาจกล่าวได้วา่ เป็ นทวิลกั ษณะของวัฒนธรรมสาธารณะ คือ การเปิ ดรับ
อิ ท ธิ พ ลของโลกาภิ ว ตั น์ แ ละความมี ต ัว ตนอัน หลากหลายของท้อ งถิ่ น ด้ว ยพลัง ของวิ ว ฒ
ั นาการทาง
ประวัติศาสตร์ มากกว่าการออกแบบอุดมการณ์ ซึ่ งเป็ นส่ วนสาคัญของการสร้างสถาบัน และเป็ นการต่อสู ้
ต่อรองระหว่างองค์ประกอบที่มีความแตกต่าง รวมทั้งเป็ นพื้นที่รองรับวิธีการการสั่งการที่รัฐนิ ยมใช้ในการ
แทรกซึ มวัฒนธรรมสาธารณะ ปั จจุบนั ทั้งการบริ โภคและ การผลิตของวัฒนธรรมได้บงั เกิดในเครื อข่าย
ที่ ยากจะเข้าใจได้โดยง่ าย ทั้งการไม่ ยึดอยู่ก ับอานาจศู นย์กลาง และการกระจาย ในที่ น้ ี การศึ กษาของ
วัฒนธรรมสาธารณะคือการใช้เครื่ องมือพิเศษสาหรับแสดงให้เห็นความจริ งของโวหาร(rhetoric)ในแต่ละ
ช่วงเวลาของวัฒนธรรม เช่น แนวทางซึ่ งวัฒนธรรมได้ประดิษฐ์สร้างขึ้นเพื่อใช้โน้มน้าวใจ ให้สานึ ก และ
เคลื่อนย้ายตัวตนและคนอื่น ซึ่ งอาจกล่าวได้วา่ วัฒนธรรมสาธารณะคือทักษะการแสดงออกของอานาจ ซึ่ ง
การแสดงออกของคนส่ วนใหญ่คือผูส้ ร้างความเป็ นสาธารณะเป็ นทักษะของการแสดง การวิเคราะห์ทกั ษะ
ดังกล่าวจาเป็ นต้องอาศัยการตีความจากผูช้ ม การเชื่ อมโยงความหมายของสิ่ งซึ่ งแสดงถึ งลักษณะอันเป็ น
รายละเอียดของแรงปะทะแห่ งปฏิ สัมพันธ์สาธารณะ และเป็ นสิ่ งที่นาไปสู่ คาถามและการอภิปรายต่อสิ่ งที่
เรี ยกว่า วัฒนธรรมสาธารณะ เช่น ระบบคุณค่าที่ถูกกาหนดด้วยความแตกต่างหลากหลายถูกนาเสนอผ่าน
คาว่า “วัฒนธรรม” ในโลกาภิวตั น์มีลกั ษณะอย่างไร หรื อวิถีวฒั นธรรมที่ถูกจัดแสดงในพื้นที่สาธารณะนั้น
เป็ นไปเพื่อประชาชน การค้าพาณิ ชย์ หรื อเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ หรื อ การขยายผลความไม่เห็ นชอบของ
สาธารณะคือพลังสร้างสรรค์ คือความสามารถ ในการสร้างรู ปแบบใหม่ของ สมาคมประชาธิ ปไตย หรื อ
ท้องถิ่ นและเหตุผลการมีส่วนร่ วมถู กใช้กาหนดคาถามเกี่ ยวกับการตัดสิ นและรับรู ้ทางวัฒนธรรม เป็ นต้น
อาจกล่าวได้วา่ วัฒนธรรมสาธารณะเป็ นสิ่ งที่สามารถมองเห็ นได้ทวั่ ไปภายใต้การกระทาจากกระบวนการ
โลกาภิวตั น์ ซึ่ งมีผลกระทบจากเทคโนโลยีใหม่และการเป็ นปั จเจกของประโยชน์สาธารณะ โดยเฉพาะใน
ศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีได้เปลี่ยนโครงร่ างของปริ มณฑลสาธารณะและการสร้างชุมชนกายภาพ ชีวิตของ
โลกมิได้ดารงอย่างราบเรี ยบ ท้องถิ่นถูกให้ความหมายใหม่ และถูกเรี ยกร้องให้สร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ
การเมืองและการปกครองพลเมือง วัฒนธรรมคือพื้นที่ของการวิพากษ์วจิ ารณ์ที่สามารถมองเห็นได้ จากวัตถุ
สภาพทางวัฒนธรรม ที่ต้ งั และเหตุการณ์ เรื่ องเล่าทางประวัติศาสตร์ และการตีความจากความทรงจาร่ วม
เกี่ยวข้องกับการผลิตสร้างสัญลักษณ์ ทุนซึ่ งช่วยทางเศรษฐกิจ สังคม และระบบคุณค่าพลเมืองสู่ การมีส่วน
ร่ วมของท้องถิ่น ความรู ้และสิ่ งที่ ตกทอดมากับอุตสาหกรรม คือ ความมัง่ คัง่ ที่อาจเรี ยกได้วา่ การทาให้
เป็ นสิ นค้าของวัฒนธรรม แม้จะถูกทาให้เชื่ อว่าไม่ได้หมายเช่นนั้นทั้งหมด การสร้างสรรค์ความสามารถที่
จะรองรับกระบวนการดังกล่าว (ซึ่ งรวมทั้งการสร้ างวัตถุ ประสงค์ของการเล่าเรื่ อง และรองรั บการตัดสิ น
คุณค่าทางสุ นทรี ยแ์ ละความเข้าใจในระบบคุณค่า) ได้ถูกดึงออกมาทั้งจากผูป้ ระกอบการและเป้ าหมายของ
ประชาชน ขณะที่ ความแตกต่ างและหลากหลายได้ถู กนาเสนอในฐานะภาพแทนทางวัฒนธรรม และ
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ปฏิ บตั ิ การที่ นามาซึ่ งคุ ณค่าของผลประโยชน์เฉพาะ วิถีแห่ งความหลากหลายคื อสานึ กและคุ ณค่าในวิถี
พลเมืองและการปกครองทางการเมือง ถู กหยิบยกขึ้นมาเป็ นคาถามสาคัญร่ วมสมัยในการมีส่วนร่ วมของ
สังคมพหุ ลกั ษณ์ การจัดการที่ยนื ยันต่อความแตกต่างในปริ มณฑลแห่งปั จเจกได้ถูกท้าทายจากอัตลักษณ์ทาง
การเมือง และข้อเท็จจริ งที่ตามมาด้วยสานึ กทางการเมือง จะตัดสิ นชี้ ขาดอย่างไรกับการต่อสู ้ คุกคาม จาก
คาถามเชิงวิพากษ์วฒั นธรรม ดังนั้นอาจกล่าวได้วา่ สิ่ งที่เกี่ยวข้องวัฒนธรรมสาธารณะคือ การจัดแสดงสิ่ ง
ที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมจากกระบวนการอพยพ ความเป็ นสากลของการเล่าเรื่ อง และการ
ประกอบสร้างทางเลือกของภาวะความทันสมัย รู ปแบบสภาวะการณ์ของการไหลบ่า และกระบวนการใน
บริ บททางประวัติศาสตร์ และการเมืองบนพื้นที่สาธารณะ รวมทั้งการมีส่วนร่ วมที่ขา้ มพรมแดน
จากการสารวจเอกสารทั้งประเภทตารา งานวิจยั วิทยานิ พนธ์ และบทความจากเว็บไซต์
ต่างๆ เกี่ ยวกับวัฒนธรรมสาธารณะ ผูว้ ิจยั มีขอ้ สังเกตว่า แม้จะมีเอกสารและงานวิจยั ที่ว่าด้วยวัฒนธรรม
สาธารณะมีจานวนมากขึ้ นเรื่ อยๆ หากแต่มิได้มีขอ้ ยุติต่อการนิ ยามความหมายของวัฒนธรรมสาธารณะ
ส่ วนประเด็นการศึกษานั้นมุ่งทาความเข้าใจกับอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในพื้นที่วฒั นธรรมร่ วมของเมือง
ใหญ่ หรื อการศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติที่เคยอยูภ่ ายใต้อานาจอาณานิ คมมาก่อน รวมทั้งศึกษา
อานาจของชุมชนท้องถิ่นและรัฐในบริ บทโลกาภิวตั น์
วัฒนธรรมสาธารณะ (Public Culture) เป็ นคาสาคัญที่นาไปสู่ แง่มุมการศึกษาที่กว้างขวาง
โดยเฉพาะเมื่อ Arjun Appadurai และ Carol A. Breckenridge ได้เปิ ดตัววารสาร Public Culture ในปี 1988
พร้ อมทั้งใช้วารสารดังกล่าวเป็ นพื้นที่สื่อสารความคิดเกี่ ยวกับสังคมวัฒนธรรมในบริ บทโลกาภิวตั น์ และ
นาเสนอข้อมูลบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ซ่ ึ งทาให้คาว่า Public Culture เป็ นที่รู้จกั ใน
วงวิชาการมากขึ้น อย่างไรก็ตาม นิ ยามความหมายของวัฒนธรรมสาธารณะกลับยังไม่มีขอ้ ยุติที่น่าพอใจ
แต่ เว็บ ไซต์ไ ด้ก ลายเป็ นเวที ส าธารณะที่ ท าให้ผูส้ นใจได้ติดตามความเคลื่ อนไหวต่ อแนวการวิเคราะห์
วัฒนธรรมสาธารณะจากประเทศต่างๆ โดยเฉพาะในประเทศที่ได้รับการปลดปล่อยจากการเป็ นอาณานิ คม
และเข้าสู่ กระบวนการพัฒนาไปสู่ ความทันสมัยภายใต้ระบอบประชาธิ ปไตย อัปปาดู ไร (Appadurai) ได้
กล่าวถึงความคิดเบื้องหลังเกี่ยวกับวัฒนธรรมสาธารณะว่า ในอินเดียเมื่อประมาณร้อยปี มาแล้ว ปริ มณฑล
สาธารณะคือ สิ่ งที่ถูกหมายรวมไว้กบั รู ปแบบใหม่ของระบอบการเมืองประชาธิ ปไตย ลักษณะชุมชนแบบ
ใหม่ และกลายเป็ นสิ่ งที่ ได้ถู กผสมผสานเข้า กับวิถีชี วิตที่ ค่อย ๆ ปรากฏขึ้ นในปริ มณฑลสาธารณะและ
สามารถพบเห็นได้ทว่ั ไป ซึ่ งเราเรี ยกว่า “วัฒนธรรมสาธารณะ” โดยวัฒนธรรมสาธารณะนี้ เราหมายถึงเวที
หรื อจักรวาลความคิดแบบใหม่ที่เป็ น “อาณาเขตของการต่อสู ้ ต่อรอง ช่ วงชิง” (Zone of Contestation)๒๗
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ซึ่ ง ในพื้ นที่ ดัง กล่ า วประกอบด้วยผลประโยชน์ ของเอกชนและรั ฐ สื่ อทางวัฒนธรรมทั้ง ระดับ ล่ า งและ
ระดับสู ง ความแตกต่างทางชนชั้นและภาพตัวแทนกลุ่มความคิดที่หลากหลาย ที่นาไปสู่ ขอ้ ถกเถียงว่าอะไร
คือวัฒนธรรม หรื ออะไรที่ควรเป็ นวัฒนธรรม วัฒนธรรมสาธารณะจึงเป็ นการผสมผสานและสิ่ งที่แสดงให้
เห็นชุ ดของปฏิสัมพันธ์จากประสบการณ์และโครงสร้างทั้งหมด เช่น อาจจัดแสดงผ่านพิพิธภัณฑ์ หรื อใน
รู ปของนิทรรศการ เป็ นต้น๒๘ โดยเชื่ อว่าสิ่ งที่จดั แสดงในพื้นที่สาธารณะคือ ภาพแทนที่สามารถเชื่ อมไปสู่
ตรรกะความสัมพันธ์ของอานาจในระดับต่างๆ ของสังคมเมืองที่เต็มไปด้วยความหลากหลายได้
ดังนั้น ประเด็ นร่ วมที่ สาคัญของการศึ ก ษาวัฒนธรรมสาธารณะ คื อ การวิเคราะห์ อัต
ลักษณ์ ร่วมของคนหลากหลายชาติ พนั ธุ์ ที่มีประวัติการอพยพเข้ามาอยู่ในชุ มชนเมื องที่ ได้รับการกระจาย
อานาจให้มีสิทธิ ในการปกครองตนเอง สานึ กความเป็ นชุ มชนจึงเป็ นสิ่ งที่ถูกสร้างขึ้นและเป็ นสิ่ งซึ่ งแสดง
ตัวตนและสิ ทธิ ในการมีส่วนร่ วมทางการเมือง ภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างของคนเหล่านี้ ทาให้มีความ
จาเป็ นที่ตอ้ งสร้ างวัฒนธรรมใหม่ข้ ึนมาเพื่อรองรับการดารงอยู่ร่วมกัน และที่น่าสังเกตก็คือยิ่งเมืองพัฒนา
ไปสู่ ความทันสมัยมากเท่าใด วัฒนธรรมสาธารณะก็จะกลายเป็ นพื้นที่ที่รองรับปรากฏการณ์ ต่อสู ้ต่อรอง
ความเป็ นตัวตนทางชาติพนั ธุ์และสานึ กความเป็ นชุ มชนเด่นชัดมากเท่านั้น ตัวอย่างงานศึกษาที่สนับสนุ น
ประเด็นดังกล่าวข้างต้น เช่น Anne Hardgrove ๒๙ ศึกษาความเคลื่อนไหวทางสังคมวัฒนธรรมในเอเชียใต้
จากมิติวฒั นธรรมสาธารณะ ด้วยเหตุผลหลายประการ ประการแรกคือ วัฒนธรรมสาธารณะเป็ นเวทีแสดง
วาทกรรมของกิ จกรรมการเมือง ประการที่สอง วัฒนธรรมสาธารณะเป็ นพื้นที่อา้ งอิงของผูอ้ พยพ ลัทธิ
สากลนิ ยม และการไหลบ่าของกระแสโลก ประการที่สาม วัฒนธรรมสาธารณะเป็ นพื้นที่ แบบใหม่ใน
ระบบชุ มชนท้องถิ่ นที่ เปิ ดออกเพื่อแสดงให้เห็ นกระบวนการทั้งหมดของการผสมผสานอัตลักษณ์ ภายใต้
บทบาทอาณานิ ค ม ไม่ ว่ า จะในรู ปแบบของงานเทศกาล การจราจล การจัด แสดงการก่ อ รู ปและ
ความสัมพันธ์ทางสังคมของกลุ่ มคนในเมื อง ประการที่ สี่ วัฒนธรรมสาธารณะเป็ นพื้นที่ ที่แสดงให้เห็ น
ขอบเขตการนิ ยามความเป็ นสาธารณะโดยผูน้ าของชุ มชน จากรู ปแบบการพัฒนาวัฒนธรรมตามระบอบ
ประชาธิปไตยลูกผสม๓๐

๒๘

Arjun Appadurai and Carol A. Breckenridge. “Museum are Good to Think : Heritage on View in India,”
in Museums and Communities of Public Culture. 1992. p. 38.
๒๙
Anne Hardgrove. “Community and Public Culture : The Marwaris in Calcutta,” Preface 1 of 18 in
<http://www.gutenberg-e.org/haa01/print/haa02.html> October 7, 2006.
๓๐

Anne Hardgrove. Ibid. P. 1-2.
๔๙ | P a g e

Anne Hardgrove เห็ นว่า แม้ความคิดเกี่ ยวกับเรื่ องวัฒนธรรมสาธารณะจะค่อยๆ มีความ
ชัดเจนมากขึ้นภายหลังที่ Appadurai ได้เปิ ดตัววารสารวัฒนธรรมสาธารณะ ๓๑ ตั้งแต่ปี 1988 เป็ นต้นมา
แต่บทความที่นาเสนอในระยะหลังนั้นมีพฒั นาการที่ต่างไปบ้างจากสิ่ งที่ Appadurai ได้เคยเสนอความคิดไว้
ในระยะแรก สิ่ งที่ Appadurai และ Breckenridge ได้กล่าวถึงวัฒนธรรมสาธารณะ คือ รู ปแบบของความ
เป็ นสากลนิ ยมที่ถูกพัฒนาขึ้นในวงจรที่เกาะเกี่ยวผูค้ น สิ นค้า แนวคิดและทุน ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ ได้ถูกสร้างขึ้น
หลังสงครามเย็น โดยพื้นที่ขา้ มชาติของการผลิตสร้างทางวัฒนธรรมนานาชาติหรื อพื้นที่พิเศษสากลนิ ยมนี้
เป็ นจริ งขึ้นด้วยอานาจนาของทุนนิยมในช่วงปลายศตวรรษที่ยี่สิบ ตาแหน่งของวัฒนธรรมสาธารณะนั้นอยู่
ระหว่างสิ่ ง ที่ เรี ย กว่า วัฒนธรรมประชากับวัฒนธรรมชั้นสู ง และมี การนิ ยามความหมายของธรรมเนี ย ม
ประเพณี อย่างหลากหลายตามลักษณะเฉพาะของภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่ โลก ซึ่ งปั ญหาการนิ ยามความหมายนี้ ถือ
ว่าเป็ นภาระในเวทีร่วมสมัย เป็ นพันธกิจซึ่ งมีนยั สัมพันธ์กบั สนามของวัฒนธรรมศึกษาและมีแนวโน้มที่จะ
มุ่งเน้นไปยังการเปลี่ ยนผ่านของข่าวสารโดยอานาจของการท่องเที่ ย ว การเดิ นทาง สื่ อ โทรทัศ น์และ
ภาพยนตร์
ตัวอย่างจากกรณี ศึกษาของ Anne Hardgrove จากชุมชนผูอ้ พยพในเบงกอลของอินเดีย
ได้ช่ วยสร้ า งเข้า ใจเกี่ ยวกับ การเปลี่ ย นแปลงของความหมายเกี่ ย วกับ อัตลัก ษณ์ ส าธารณะ จากความ
พยายามในการสร้ างความเป็ นท้องถิ่ นและอัตลักษณ์ ทางชาติ พนั ธุ์ ด้วยการย้อนกลับไปสู่ เรื่ องราวความ
เป็ นมาว่าด้วยการอพยพย้ายถิ่ น อันเป็ นแนวทางในการค้นหาหน่วยที่เรี ยกว่า วัฒนธรรมของภูมิภาค และ
เป็ นประเด็นคาถามสาคัญในการศึกษาวัฒนธรรมของชาวเบงกาลีจากประวัติศาสตร์ อินเดีย ผลการศึกษาทา
ให้เห็นว่า ความเป็ นชุ มชนนั้นสถาปนาขึ้นด้วยชุ ดของปฏิบตั ิการ ชุ ดของ การแสดง ซึ่ งแสดงให้เห็นด้วย
การอ้างสิ ทธิ์ ว่าได้เลือกนาเสนอตัวตนภายใน และความขัดแย้งไม่ลงรอยของอัตลักษณ์น้ ี เองที่นาไปสู่ การ
สร้ างความสัมพันธ์ ของอานาจ รวมทั้ง เปิ ดพื้ นที่ เพื่ อแสดงถึ ง การต่อต้าน ต่ อสู ้ ต่อรอง โดยชุ ม ชนได้
จาแนกอัตลักษณ์ทางการเมืองจากฐานการแบ่งกลุ่มทางสังคม แสดงให้เห็นความเป็ นรัฐอาณานิ คมและรัฐ
ชาติหลังอาณานิ คม ด้วยการสถาปนาประวัติศาสตร์ และภูมิหลังทางสังคมโดยการจัดแสดงหลายลักษณะ
เช่น การอธิ บายความรู ้ทางชาติพนั ธุ์แบบอาณานิคม ไม่วา่ จะโดยวิธีเสนอข้อเท็จจริ งทางสถิติ การนับ การ
ยกตัวอย่าง การสารวจสามะโนประชากร เป็ นต้น เหตุผลส่ วนหนึ่งของการมีส่วนร่ วมภายในชุ มชนก็เพื่อ
นาเสนอต่อภายนอก อาจกล่าวได้วา่ ลักษณะของชุมชนจึงเป็ นส่ วนหนึ่งของวัฒนธรรมสาธารณะ ที่แสดงถึง
ความแตกต่าง การแบ่งแยก การแสดงสิ ทธิ์ และการแสดงความสัมพันธ์ของชุมชน
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ดังนั้น ชุ มชนจึงไม่ได้เกิ ดขึ้นโดยตัวของมันเอง หากแต่มีแกนกลางที่เกาะเกี่ ยวสิ่ งต่างๆ
เข้า ไว้ด้วยกัน ไม่ ว่า จะเป็ นประวัติศ าตร์ ซึ่ ง ถื อว่า เป็ นสิ่ ง ที่ ถู ก ประกอบสร้ า งขึ้ น โดยสั ง คม เพื่ อ แสดง
ความสัมพันธ์กบั ความเป็ นอื่นและแสดงถึงความเป็ นกลุ่ม การนิ ยามความเป็ นสาธารณะของชุ มชนมักมา
จากรู ปแบบการตีตราโดยสิ่ งที่อยูภ่ ายนอก ซึ่ งกลุ่มชาติพนั ธุ์ใช้เป็ นสิ่ งเชื่ อมโยงกับคนอื่นเพื่ออธิ บายชุดของ
ปฏิบตั ิการประชาธิ ปไตยของสังคมโดยเฉพาะ และจาแนกกลุ่มออกจากคนอื่น เหล่านี้เป็ นประเด็นที่จะแสดง
ให้เห็นว่าสิ่ งที่อยูภ่ ายนอกมองเห็นความเป็ นชุ มชนได้อย่างไร เราสามารถแสดงหนทางในวิถีความแตกต่าง
ทางวัฒ นธรรมว่ า มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ นิ ย ามระหว่ า งความเป็ นกลุ่ ม สั ง คมอิ น เดี ย กับ การชี้ เฉพาะใน
กระบวนการสร้ า งพรมแดนความเป็ นชุ มชนว่า เป็ นการสร้ างขึ้ น การธารงรั กษา และการต่อสู ้ ต่อรอง
กล่าวโดยสรุ ปคือ การผลิตสร้างของชุ มชนนามาซึ่ งการแสดงโดยการทาเครื่ องหมาย สัญลักษณ์ พรมแดน
ของชุมชนในความต้องการที่จะสร้างพื้นที่ภายในของชุมชนในความต้องการซ้ ารู ปและความสุ ภาพเรี ยบร้อย
ความประณี ต ชุ มชน โดยคาๆ นี้ ไม่ได้แสดงถึ งความสอดคล้อง ลงรอย หากแต่เป็ นผลจากโครงสร้ างของ
เมืองจากรัฐบาลอาณานิคมและการสร้างเงื่อนไขทางเศรษฐกิจในชุ มชน และในความเป็ นชุ มชนนั้นนาไปสู่
กระบวนการประดิษฐ์สร้าง “ชีวิตสาธารณะ” ในขณะเดียวกันการแสดงจากภายในพื้นที่ของชุ มชนจึงอาจ
เป็ นยิง่ กว่าการประชดเสี ยดเย้ยสารัตถะสาธารณะ๓๒
Anne Hardgrove ได้วเิ คราะห์การก่อรู ปของชุ มชนมาวารี สในกัลกัตตาประเทศอินเดีย ซึ่ ง
เธอเห็นว่า มีปรากฏการณ์หลายอย่างที่ทา้ ทายกระบวนทัศน์ทางสังคมศาสตร์ อีกทั้งยังโต้แย้งกับแนวคิดคิด
ทุนนิยมและภาวะความทันสมัย โดยเฉพาะในประเด็นที่วา่ อาณานิ คมทุนนิ ยมไม่ได้ทาลายความเป็ นชุ มชน
ดั้งเดิ มเสี ยทั้งหมด กรณี มาวารี สได้แสดงให้เห็ นว่าการพัฒนาทาให้เกิ ดชี วิตสาธารณะและกลายเป็ นพื้นที่
แสดงอัตลักษณ์สมัยใหม่ของมาวารี ส ชุ มชนได้สร้างบุคลิกลักษณะที่เป็ นอัตลักษณ์สาธารณะ ซึ่ งถูกสร้าง
ขึ้นแบบไม่ลงรอยหรื ออาจขัดแย้งอย่างมากกับศู นย์กลาง ความทันสมัย ความเป็ นมาวารี สได้ทา้ ทาย
แนวคิ ดสังคมศาสตร์ ด้วยการก่ อรู ปชี วิตสาธารณะท่ามกลางการไหลบ่าของทุ นและการค้าของผูอ้ พยพ
ในขณะที่อีกด้านหนึ่งของตัวตนสาธารณะก็อยูภ่ ายใต้เงื่อนไขแห่งอาณานิคม และทุนนิยมหลังอาณานิ คม ผู ้
อพยพและคนผลัดถิ่ นในกัลกัตตาไม่เพียงแต่นาเสนอตัวตนของพวกเขาในฐานะผลผลิ ตของความทันสมัย
แต่ยงั ให้ภาพที่ลึกซึ้ งเข้มข้นเกี่ยวกับวงศ์ตระกูล เพศภาวะ ความเหนี ยวแน่นของระบบครอบครัวและเครื อ
ญาติ รวมทั้งแสดงถึงความภักดีต่อแผ่นดินเกิ ดของชาวมาวารี สในราชฐาน ซึ่ งสานึ กดังกล่าวนี้ มีผลต่อการ
แสดงออกซึ่ งความเป็ นชุมชนและสิ่ งที่เรี ยกว่าวัฒนธรรมสาธารณะ
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Anne Hardgrove
ได้ใช้แง่ มุมทางความคิ ดของวัฒนธรรมสาธารณะ เพื่อให้ภาพ
ความแตกต่างในเอเชี ยใต้ศึกษา ประการแรก เพื่ออ้างถึงการสร้างเวทีการต่อสู ้และวาทกรรมของกิจกรรม
การเมื อง ประการที่ ส อง เพื่ อ อ้า งถึ ง ผู อ้ พยพ ความเป็ นสากลนิ ย ม และการไหลบ่ า ของกระแสโลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ้างอิงงานของ Sandria Freitag and Douglas Haynes, Freitag ได้อธิ บายให้เห็นว่า
ระบบของท้องถิ่ นนั้นได้เปิ ดพื้นที่ใหม่เพื่อการสื่ อสาร และผสมผสานอัตลักษณ์ ภายใต้บทบาทของอาณา
นิ คม โดยพิจารณาจากการเลือกกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะ รวมทั้งงานเทศกาลไปจนถึงการจราจล ซึ่ งได้
แสดงให้เห็นว่าคนกลุ่มต่าง ๆ ในเมืองใช้ความสัมพันธ์ทางสังคมในการต่อสู ้ต่อรองอย่างไร และโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ งระหว่างฮินดูกบั ชุมชนมุสลิม นอกจากนี้ Haynes ได้แสดงให้เห็นว่า ผูค้ า้ และผูน้ าใน
อาณานิ คมสุ รัฐได้ปรับอดุมคติความเป็ นยุโรปเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมทางการเมืองในนโยบายสมัยใหม่ให้
เป็ นบทบาทของตนได้อย่างไร งานของ Haynes ได้แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมสาธารณะเป็ นการอ้างถึงวิถี
ของผูน้ าสุ รัฐในฐานะที่พวกเขาเป็ นผูก้ าหนดระบอบสาธารณะ แสดงถึงรู ปแบบการพัฒนาของวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยลูกผสม
โดยเฉพาะในประเด็ นความสั ม พันธ์ ระหว่า งวัฒ นธรรมสาธารณะกับ ความเป็ นชุ ม ชน
สาหรับ Anne Hardgrove ชุ มชนคือ การสถาปนาขึ้นโดยชุ ดของปฏิบตั ิการ ชุ ดของการแสดง ว่าด้วยการ
อ้างสิ ทธิ์ ที่สร้ างเลือกแสดงอัตลักษณ์ ซึ่ งการอ้างสิ ทธิ์ อาจนาไปสู่ ความไม่ลงรอย การสร้ างความสัมพันธ์
ของอานาจ และการเผยให้ เห็ น ถึ ง การต่ อ ต้า นและการต่ อ สู ้ ต่อ รอง การแบ่ ง ชุ ม ชนและการสร้ า งฐาน
การเมืองเรื่ องอัตลักษณ์จากการแบ่งแยกกลุ่มทางสังคม การประชาสัมพันธ์ท้ งั รัฐ อาณานิ คมและรัฐชาติ
หลังอาณานิ คม การสถาปนาประวัติศาสตร์ และฉากสังคมของการแสดง วัฒนธรรมสาธารณะคือการยก
ลักษณะของชุ มชนขึ้นมาแสดงเมื่อเผชิ ญหน้ากับคนนอก ในการแบ่งระหว่างสาธารณะ ปั จเจก การแสดง
สิ ทธิ์ การมีส่วนร่ วม การทาให้พร่ าเลือน การต่อสู ้ต่อรอง และการเผยถึงความสัมพันธ์ของชุมชน
ผลการศึกษาของ Anne Hardgrove นาไปสู่ ขอ้ เสนอเรื่ องการอ้างสิ ทธิ์ ด้วยแนวคิดที่ว่า
ชุมชนคือความสัมพันธ์ ซึ่งสามารถอธิบายด้วยชุดปฏิบตั ิการทางสังคม และการสร้างความเป็ นชุมชนนามา
ซึ่ งการแสดงออก หรื ออาจโดยการทาให้เกิ ดพรมแดนสัญลักษณ์ ข องชุ มชนหรื อโดยการจัด การพื้นที่
ภายในชุ มชน ซึ่ งพื้นที่ดงั กล่าวนี้ ไม่ได้ปรากฏก่อนการก่อรู ป ยิง่ ไปกว่านั้น ความขัดแย้งได้ก่อรู ปจากการ
สถาปนาพื้นที่ดงั กล่าวนี้ ชุ มชนต่าง ๆ ในโลกนี้ ไม่ได้เป็ นภาพแทนของความสอดคล้องลงรอย โครงสร้าง
สังคมของรัฐบาลอาณานิคมและเงื่อนไขทางเศรษฐกิจในชุ มชนซึ่ งอาจเริ่ มจากกระบวนการประดิษฐ์และทัก
ทอจากชี วิตสาธารณะ ดังนั้นจึงอาจพบว่าสิ่ งที่นามาจัดแสดงบนพื้นที่ภายในชุ มชนจึงเป็ นสิ่ งที่ยิ่งกว่าการ
เสี ยดเย้ยสารัตถะแห่งสาธารณะ ประการต่อมาคือ กระบวนการสร้างอัตลักษณ์เพศภาวะคือการวิพากษ์การ
ก่อรู ปการแสดงซึ่ งบัญญัติพรมแดนชุ มชนในการร่ วมพื้นที่สาธารณะและการประกอบสร้ างชี วิตสาธารณะ
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สิ่ งที่ Anne Hardgrove สนใจเป็ นพิเศษคือกระบวนการ “กี ดกัน” (Excluded) และ “การผนวกเข้า ”
(Included) ประการสุ ดท้ายคือ ในส่ วนของการแสดงนัยความเป็ นชุ มชนและการอ้างสิ ทธิ์ เหนื อวัฒนธรรม
สาธารณะและสิ ทธิ ทางการเมือง ชาวมาวารี สได้ปรับความเป็ นครอบครัว และวงศาวิทยาของสายตระกูลสู่
การขยายพื้นที่ทางสังคม๓๓
จากการศึกษาของ Anne Hardgrove ได้แสดงให้เห็นว่า อินเดียในยุคหลังอาณานิ คมนั้น มี
แนวทางที่หลากหลายมากเกี่ยวกับรู ปแบบของวัฒนธรรมสาธารณะอันเป็ นผลกระทบจากสิ่ งต่างๆ และอาจ
เกิดจากการรวมกันของความเป็ นท้องถิ่น ความเป็ นชาติและความเป็ นสากล ซึ่ งก่อให้เกิดผลลัพธ์ของความ
ขัดแย้ง และลักษณะแตกต่างด้านอัตลักษณ์ หรื ออาจกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ ทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้ ลว้ นเป็ น
ความเป็ นจริ งของประวัติศาสตร์ การก่อรู ปอัตลักษณ์ลูกผสม๓๔
Anne Hardgrove ได้รับอิ ทธิ พลทางความคิ ดจากงานชิ้ นสาคัญชิ้ นหนึ่ งของ Douglas
E.Haynes โดยเฉพาะในประเด็นที่เห็นว่าการศึกษาวัฒนธรรมสาธารณะมิได้ศึกษาเฉพาะฉากหน้าของสิ่ งที่
จัดแสดง หากแต่ตอ้ งใส่ ใจกับมิติทางประวัติศาสตร์ ที่มีผลต่อการก่อรู ปของวัฒนธรรมสาธารณะ ตัวอย่าง
การศึกษาที่น่าสนใจของ Douglas E.Haynes ใน Rhetoric and Ritual in Colonial India : The Shaping of a
Public Culture in Surat City, 1852-1928 จึงอยูท่ ี่การแสดงถึงบริ บททางสังคมการเมืองที่เป็ นเงื่อนไขสาคัญ
ของการก่ อรู ปวัฒนธรรมสาธารณะในเมื องสุ รัฐ อันกล่ าวได้ว่าเมื องสุ รัฐเป็ นพื้นที่ อานาจอาณานิ คมใน
บริ บ ทโลกาภิ ว ตั น์ สุ รัฐเป็ นเมื อ งท่ า ที่ ส าคัญและเคยตกอยู่ภ ายใต้อ านาจของประเทศอาณานิ ค ม การ
ปลดปล่อยสุ รัฐจากความเป็ นประเทศอาณานิ คมมิได้ดาเนิ นไปอย่างราบเรี ยบ เมื่อเมืองสุ รัฐเผชิ ญหน้ากับ
การขยายตัวของกระแสโลก พร้อมกับสถานการณ์ทางการเมืองภายในที่ปะทะกับสถานการณ์ทางการเมือง
ภายนอก สถานการณ์ดงั กล่าวทาให้ Douglas E.Haynes เน้นความสนใจศึกษาบทบาทของชนชั้นนาของสุ รัฐ
ซึ่ ง ส่ วนใหญ่ คือ กลุ่ มนักเรี ย นอังกฤษ โดยเฉพาะในกรณี ที่ก ลุ่ ม นัก เรี ยนอัง กฤษถื อว่าเป็ นกลุ่ มผูน้ าที่ มี
ความสาคัญต่อสาธารณะ ภาวะขัดแย้งนาไปสู่ วิกฤตการณ์ ของอานาจและสถานการณ์ สงครามโลกครั้งที่
หนึ่ งก็มีผลต่อโฉมหน้าของเมืองอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อมหาตมคานธี มีบทบาทโดดเด่นขึ้นในเงื่ อนไขทาง
การเมืองของการปกครองตนเอง ๓๕ งานของ Douglas E.Haynes ทาให้เห็นว่าแม้สุรัฐจะถูกปลดปล่อย แต่
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ความคิ ดของชนชั้นนาส่ วนใหญ่ ที่ เป็ นนัก เรี ย นอัง กฤษท าให้สุ รัฐมี ล ัก ษณะของการเป็ นอาณานิ ค มทาง
ความคิด อีกทั้งผูค้ นส่ วนใหญ่ในสุ รัฐยังยากจนและยากต่อการดาเนินไปตามวิถีประชาธิ ปไตย หรื อกล่าวอีก
อย่างหนึ่ งก็คือวิถีประชาธิ ปไตยของสุ รัฐนั้นดาเนิ นไปด้วยความขัดแย้ง อันสื บเนื่ องมาจากความแตกต่าง
หลายระดับ ตั้งแต่ความแตกต่างทางความคิดไปจนถึงความแตกต่างทางชนชั้น
ประเด็นความแตกต่างหลากหลายในปริ มณฑลสาธารณะใน Religion and Public Culture
: Encounters and Identities in Modern South India. ซึ่ งมี Keith E.Yandell and John J.Paul ทาหน้าที่
บรรณาธิ การ ได้เสนออัตลักษณ์ อินเดี ยใต้สมัยใหม่จากปรากฏการณ์ ทางศาสนาที่ เชื่ อมโยงสู่ สิ่งที่เรี ยกว่า
วัฒนธรรมสาธารณะ โดยการเปรี ยบเทียบให้เห็นวิถีปฏิบตั ิจากความเชื่ อดั้งเดิม การประกอบสร้ าง “ฮินดู
นิยม” ในฐานะศาสนา “สาธารณะ” การพิจารณารากความเชื่อของคณะราชในอินเดียใต้ กิจกรรมสาธารณะ
กับการสร้างรู ปแบบสาธารณะ โดยเฉพาะกระบวนการแห่ งความขัดแย้งและความเคลื่อนไหวทางการเมือง
ในศตวรรษที่ 19 ของอินเดี ยใต้ รวมทั้งการให้ความหมาย (สาคัญ) ของพระราชาคณะที่ แผ่ขยายเพื่อ
รัฐศาสนจักร ความสัมพันธ์ใน บริ ทีสอินเดี ย ความคิดสาคัญในงานนี้ คือ การวิเคราะห์ความหมายของ
พิธีกรรมที่เป็ นพื้นที่จดั แสดงและสื่ อสารความหมายเพื่อส่ งเสริ มอานาจทางการเมือง และเวทีละครดังกล่าว
ได้แสดงภาวะที่ถูกเปลี่ ยนแปลงในสภาอินเดี ยใต้ จากตัวอย่าง ความท้าทายสู่ การรุ กรานกิ จกรรรมเหล่ า
มิชชันนารี และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ : การตัดสิ น/พิพากษาในศตวรรษที่ 19 รวมทั้งสี สันและมนต์เสน่ห์
แห่ งเทศกาล : กรณี Aurobindo และ Auroville และการสลายของ Paradox และการเผยความเป็ นอื่น : การ
ตีความของ Pillan จากกวีนิพนธ์ Nammalvar กับความทรงจาของ Brahman Agraharam มร. Travancore
(ชื่อรัฐเดิมในอินเดีย) ส่ วน วิถีใหม่น้ นั เป็ นสิ่ งที่ยากแก่การควบคุม ไม่วา่ จะเป็ นวัฒนธรรมการบูชา ลัทธิ พิธี
ปฏิบตั ิ นักบุญ วีรบุรุษ และทหารกษัตริ ย ์ : อิสลามเอเชียใต้ in the making ความแตกต่างระหว่างคน
“ตะวันออก” กับ “ตะวันตก” และความคิดนอกคอกใน Tamil Nadu๓๖
ผูว้ ิจยั เห็นว่า ประเด็นสาคัญใน Religion and Public Culture : Encounters and Identities in
Modern South India. คือการแสดงให้เห็นว่าในพื้นที่ของอานาจทางการเมืองนั้นความเป็ นดั้งเดิมและความ
ทันสมัย มัก ไม่ ไ ด้แยกขาดจากกันอย่า งสิ้ นเชิ ง หากแต่ ดาเนิ นไปด้วยกัน และถู ก เลื อกใช้โดยผูม้ ี อานาจ
โดยเฉพาะเพื่อเป้ าหมายทางการเมือง เช่น การใช้พิธีกรรมเป็ นพื้นที่ในการสื่ อสารอ้างอิงความหมายทาง
การเมืองเพื่อให้กลุ่มคนที่แตกต่างหลากหลายยอมรับในความหมายบางประการ โดยมิได้รู้สึกว่าถูกควบคุม
หรื อสั่งการ เป็ นต้น กล่าวอีกอย่างหนึ่ งก็คือในวิถีประชาธิ ปไตยที่ประชาคมโลกเรี ยกร้องนั้นไม่สามารถที่
จะดาเนินไปด้วยวิธีการอย่างเดียวกันได้ และอาจมิได้เป็ นไปตามหลักการของประชาธิ ปไตยเสมอไป ทั้งนี้
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เพราะในแต่ละพื้นที่มีองค์ประกอบด้านสังคมวัฒนธรรมที่แตกต่างกันและมีพฒั นาการทางประวัติศาสตร์ ที่
แตกต่างกัน ดังนั้นการศึ กษาวัฒนธรรมสาธารณะจึ งมิ อาจละเลยมิ ติทางประวัติศาสตร์ สังคมของพื้นที่ ที่
ศึกษา โดยเฉพาะเมื่อต้องการใช้วฒั นธรรมสาธารณะเป็ นพื้นที่ทาความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ทางสังคมของ
ชุมชนต่างๆ
วัฒนธรรมสาธารณะจึ งมิ ได้เป็ นเพียงพื้นที่ จดั แสดงอย่างไร้ เหตุ ผลของความเป็ นชุ มชน
รองรับ มีตวั อย่างการศึกษาไม่นอ้ ยที่สะท้อนให้เห็นประเด็นการเมืองของวัฒนธรรมสาธารณะ อันหมายถึง
ความสัมพันธ์ของอานาจที่ไม่เท่าเทียมกันในปริ มณฑลสาธารณะ ดังนั้นวัฒนธรรมสาธารณะจึงเกี่ ยวข้อง
กับอัตลักษณ์และสิ ทธิ ทางสังคมการเมือง ดังที่ Ivan Karp ได้สังเคราะห์แนวคิดจากบทความต่าง ๆ ใน The
Politics of Public Culture : Museums and Communities of Public Culture (1992) เพื่อประมวลให้เห็นอย่าง
เด่นชัดว่า พื้นที่สาธารณะอย่างพิพิธภัณฑ์มิได้เป็ นเพียงแหล่งรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ชุมชนเท่านั้น
แต่ยงั เป็ นพื้นที่ที่เกี่ ยวข้องกับการแสดงให้เห็ นถึ งสิ ทธิ ทางสังคมการเมือง และความสัมพันธ์ อนั ซับซ้อน
เชื่ อ มโยงกับ โครงสร้ า งอานาจหลายระดับ ผู ว้ ิ จ ัย จึ ง ประสงค์ที่ จ ะกล่ า วถึ ง ความแยบยลทางการเมื อ ง
วัฒนธรรมสาธารณะจากกรณี ดงั กล่าว
สื บเนื่องจากในปี 1988 และ 1990 มูลนิ ธิรอกกี้เฟลเรอ และ สถาบันสมิทโซเนี ยน ได้จดั
สัมมนาขึ้นสองครั้งเกี่ยวกับ แนวทางในการจัดพิพิธภัณฑ์ การจัดแสดงวัฒนธรรม และความมีอยู่ ของสิ่ งที่
เกี่ยวข้องกับความหลากหลายของชุ มชนในสถานการณ์ปัจจุบนั ซึ่ งในชุ ดนี้ ประกอบด้วยบทความจากการ
สัมมนาครั้งที่สอง สาหรับการสัมมนาครั้งที่หนึ่ งนั้นได้มีการจัดพิมพ์ภายใต้หวั ข้อ การจัดแสดงวัฒนธรรม:
การนิพนธ์ และการเมืองของการจัดแสดทางพิพิธภัณฑ์ ซึ่ งคณะได้พิจารณาในประเด็นที่วา่ จะเลือก จัดการ
และจัดแสดงความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างไร ลาดับตัวอย่างจากจักรวาลทัศน์แห่งพิพิธภัณฑ์ศิลปะสู่
โลกของการจัดแสดงและประเพณี วิถีชีวิต บทความเหล่ านั้นได้แสดงถึ งข้อถกเถี ยงเรื่ องการบริ โภคข้าม
วัฒนธรรมซึ่ งจัดโดยนิทรรศการญี่ปุ่นและการปฏิเสธ ความเป็ นอาณานิ คมจากระบบพิพิธภัณฑ์ใน “ชาติ
ใหม่” ณ ซิ มบาบเว (รัฐหนึ่ งในตอนใต้ของแอฟริ กา เมื่อก่อนชื่ อ Rhodesia เคยเป็ นอาณานิคมอังกฤษ) โดย
บทความหมายหลายชิ้ นเกี่ ย วข้องกับ เนื้ อหาของนิ ท รรศการและสมาคมการเมื อง ในส่ วนนี้ ไ ด้อธิ บ าย
เกี่ ยวกับการจัดแสดงในฐานะเวทีทางการเมืองซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการนิ ยามอัตลักษณ์ และวัฒนธรรมคื อการ
แสดงสิ ทธิ และการต่อสู ้ต่อรอง
การอภิ ป รายจากการนิ พ นธ์ และการเมื องของพิ พิ ธ ภัณฑ์ไ ด้แสดงตัวอย่า งการอธิ บ ายที่
ชี้ ให้เห็ นว่า มีการเลื อกจัดแสดง “ความรู ้ ” และการนาเสนอความคิดและจินตนาการที่แสดงออกถึงระบบ
อานาจ แหล่งที่มาของอานาจและการรับเอาแบบแผนของสถาบันทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับการจาแนก การ
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นิยามความหมายผูค้ นและสังคม นี่คืออานาจที่ส่งไปยังภาพตัวแทน ไม่วา่ จะเป็ นการผลิตซ้ าของโครงสร้าง
ความเชื่อและประสบการณ์ ที่เกี่ยวเนื่ องกับความเข้าใจอันเกิดจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทั้งนี้ การจัด
แสดงทางวัฒนธรรมได้ช้ ี ให้เห็ นว่าอานาจไม่ได้ทางานในแนวทางเดี ยวกันสาหรับพิพิธภัณฑ์ทุกประเภท
เช่น พิพิธภัณฑ์ศิลปะเป็ นเรื่ องเอกสิ ทธิ์ ของประสบการณ์ที่ซึมซับรับสารด้วยการมองเห็นสิ่ งที่เป็ นทัศนศิลป์
ในขณะที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ จดั แสดงวัตถุที่เ ปี่ ยมไปด้วยเนื้ อหาแห่ งเรื่ องราว และประเพณี การอ้าง
สิ ทธิ ที่สัม พันธ์ กบั การก่ อร่ างประสบการณ์
ความแตกต่า งนี้ คื อ ส่ วนสาคัญในการสร้ างความ
สมบูรณ์ แบบของการนิ พนธ์โดยการจัดแสดงวัฒนธรรม ซึ่ งเป็ นตัวอย่างแรกในชุ ดนี้ บทความเหล่านี้ ได้
เชื่ อ มโยงถึ ง ความแตกต่ า งในการจัด แสดง การถ่ า ยทอดสาระไปยัง การเมื อ งผ่า นตัว บทย่อ ย ๆ ของ
กระบวนการจัดแสดง
ความแตกต่างที่ดารงอยูใ่ นพิพิธภัณฑ์ไม่ได้ปราศจากสิ่ งที่เกี่ยวข้องพัวกันกับการเมือง ซึ่ ง
ชุ มชนพยายามที่ จะได้มาซึ่ งการเข้าถึ งพิ พิธภัณฑ์เพื่อติ ดต่อไปยังพิพิธภัณฑ์ประเภทต่างๆ ในแนวทางที่
ชัดเจน ตัวอย่างเช่น ศิลปิ นอาฟริ กนั อเมริ กนั ตั้งข้อสงสัยและใช้ความพยายามในการรื้ อโครงสร้างอันเป็ น
มาตรฐานหรื อหลักการทางสุ นทรี ยะแบบคอทอลิก พวกเขาต้องการพื้นที่ใน พิพิธภัณธ์ศิลปะทั้งนี้ เพราะ
การไม่ มี โ ลกของพวกเขาในพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ศิ ล ปะซึ่ งหมายถึ ง การไม่ ส ามารถยืน ยัน สิ ท ธิ์ ได้ใ นระยะยาว
ธรรมชาติ ข องประวัติศ าสตร์ และพิ พิ ธ ภัณฑ์ช าติ พ นั ธุ์ ม กั นาเสนอปั ญหาอันเกิ ดจากความแตกต่ า ง นัก
เคลื่อนไหวสิ ทธิ อาฟริ กนั อเมริ กนั ได้เสนอข้อถกเถียงเพื่อชี้ ให้เห็นว่าพื้นที่ของพวกเขาไม่ได้ถูกรวมเข้าไว้ใน
พิพิธภัณฑ์ แต่ส่ิ งที่ถูกบรรจุไว้เพื่อแสดงถึงความเป็ นอาฟริ กนั คือ ความหมายของการทาเกิดมลทิน สิ่ งที่
ชุ มชนของพวกเขาต้องการไม่ใช่ เพียงพื้นที่ ของการยอมรั บ แต่เพื่อทบทวนมุ มมองเกี่ ยวแบบแผนหรื อ
ระบบที่ จดั การด้วยตัวเอง ทั้งนี้ เพราะการจัดแสดงวัฒนธรรมไม่ได้อุทิศพื้นที่ มากพอสาหรั บคาถามทาง
การเมืองว่าพิพิธภัณฑ์สัมพันธ์อย่างไรกับ การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของชุ มชนที่แวดล้อมพวกเขา
หรื อสัมพันธ์อย่างไรกับพัฒนาการของชุ มชน เช่ น การจัดลาดับจากความเป็ นหมู่บา้ นสู่ ความเป็ นรัฐชาติ
จากกลุ่มที่ถูกนิยามในมิติชาติพนั ธุ์ และเชื้อชาติสู่ชนชั้นทางสังคม เป็ นต้น
มี ห นัง สื อ รวมบทความเกี่ ย วกับ การจัด แสดงศิ ล ปะของกลุ่ ม คนที่ ใ ช้ภ าษาสเปนหรื อ
วัฒนธรรมสเปน (ละตินอเมริ กนั )ในสหรั ฐอเมริ กา จิ ตรกรร่ วมสมัยและช่ างแกะสลักราวสามสิ บคนได้
รวบรวมคาถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพิพิธภัณฑ์กบั ชุ มชนซึ่ งเป็ นมิติหลักทางการเมืองของสถาบัน
หรื อหน่ วยงานทางวัฒนธรรม หลายบทความในกลุ่มตัวอย่างได้เสนอประเด็นว่าเมื่อสถาบันกระแสหลัก
ปรารถนาที่ จะจัดแสดงศิ ล ปะของชุ ม ชนชนกลุ่ มน้อย ข้อถกเถี ยงกลายเป็ นทุ นส าคัญที่ เหนื อกว่า การชู
ประเด็นของการจัดแสดง ด้วยคาถามเกี่ ยวกับว่าใครคื อผูท้ ี่ ค วบคุ มการจัดแสดงและใครคื อผูม้ ี ส่ วนใน
กระบวนการเลื อกจัดแสดง มีอะไรเกิ ดขึ้นบ้างเมื่อศิลปิ นที่อยู่นอกขนบกระแสหลักได้ถูกทาให้กลมกลื น
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ด้วยการครอบงาจากบรรทัดความเป็ นชุ มชนแคทอลิ ก และในท้ายที่สุด คื อ พื้นที่ ศูนย์กลางอันที่ ต้ งั ของ
พิพิธภัณฑ์น้ นั รองรับผลประโยชน์ของใครในกิจกรรมความหลากหลายทางวัฒนธรรม ไม่เพียงแต่คาถาม
เหล่านี้ จะเป็ นประเด็นสาคัญในการสัมมนาครั้งที่หนึ่ ง การแสดงข้อถกเถี ยงดังกล่ าวยังเป็ นจุ ดกาเนิ ดของ
หัวข้อสัมมนาในครั้งที่สอง ซึ่ งว่าด้วยพิพิธภัณฑ์และการมีอยู่ของชุ มชน ทั้งนี้ การชู ประเด็นเกี่ ยวกับความ
ผิดพลาดของบริ โภคนิยมซึ่ งการเมืองของพิ พิธภัณฑ์และชุ มชนมีทางออกอย่างง่าย โดยต้องการเชื่ อมการ
สัมมนาไปสู่ การเปลี่ ยนแปลงแนวทางการจัดการพิพิธภัณฑ์และความสัมพันธ์กบั ชุ มชน แต่น่าเสี ยดายที่
องค์ประกอบต่างๆ ที่นามาจัดแสดงนั้นไม่สามารถรองรับการผลิ ตซ้ าของความสัมพันธ์ทางสังคมได้ ซึ่ ง
ไปสู่ คาถามที่ทา้ ทายจากศิลปิ นละติน อเมริ กนั ที่อยูใ่ นสหรัฐอเมริ กา
ข้อถกเถี ยงจากเวทีสัมมนาทั้งสองครั้ง ได้ทาให้ตระหนักว่า การเลื อกจัดแสดงคือ การ
ต่อสู ้ต่อรอง และข้อสาคัญประการหนึ่ งคื อผูท้ ี่ มีหน้าที่ จดั แสดงพิพิธภัณฑ์ให้กบั ชุ มชน อาจไม่ใช่ ผูท้ ี่ อยู่
ใกล้ชิดกับการต่อสู ้แข่งขันท่ามกลางความสัมพันธ์ที่หลากหลายและความหลากหลายของชุ มชน ยิ่งไปกว่า
นั้นการต่อสู ้น้ นั ยังดาเนิ นอยู่รอบ ๆ พื้นที่ของการจัดแสดง และผลจากการเลือกนาเสนอนั้นได้เพิ่มให้การ
ต่อสู ้แข่งขันทวีมากขึ้นจนอยูเ่ หนื อความสัมพันธ์ระหว่างพิพิธภัณฑ์กบั ชุ มชน จากการตรวจสอบเมื่อเร็ ว ๆ
นี้ เกี่ ยวกับประเด็นจากวารสารหลักเกี่ ยวกับพิพิธภัณฑ์ เช่ น พิพิธภัณฑ์ข่าว ซึ่ งภายในเนื้ อหาได้รวมเอา
ประเด็นที่อยูใ่ นความสนใจของชุมชนไว้หลายประเด็น ไม่วา่ จะเป็ นการส่ ง คืนวัตถุจดั แสดงดั้งเดิมของชาว
อเมริ กนั และระดับความสัมพันธ์ระหว่างศิลปิ นกับผูจ้ ดั แสดง เป็ นต้น ซึ่ งบางช่วงได้นาไปสู่ ความขัดแยัง
อันเป็ นผลจากกลุ่มผูท้ ี่ได้รับมอบหมายในการจัดการดูแลเรื่ องสาธารณะและพันธกิ จและคาสั่งจากสถาบัน
ทาให้การถกเถียงของกลุ่มทางานในพิพิธภัณฑ์ได้แพร่ หลายกลายเป็ นแฟชัน่ อย่างหนึ่ง
ข้อ ถกเถี ย งดัง กล่ า วท าให้ เห็ น ว่า เรื่ อ งสี ผิ ว ไม่ ใ ช่ สิ่ ง ที่ ถู ก จัด วางไว้ใ นพิ พิ ธ ภัณ ธ์ เท่ า นั้น
หรื อไม่เพียงแต่เป็ นประเด็นของการเลือก หรื อทาให้ถูกต้อง การปกปั กรักษา การเรี ยนรู ้ การตีความ และ
การจัดแสดง แต่จากแนวทางเหล่านั้นได้นาไปสู่ กิจกรรมที่เชื่ อมโยงสัมพันธ์กบั สถาบันและชุ มชนอื่นๆ ซึ่ ง
ประกอบกันเป็ นการจัดระเบียบทางสังคม เมื่อผูค้ นได้ผ่านเข้าสู่ พิพิธภัณฑ์พวกเขาไม่ได้ชมเพียงการมีอยู่
ของวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ที่หลากหลายในห้องที่เก็บรวบรวม ไม่เพียงแต่การมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่ ง
ที่แสดง หากแต่ยงั เกิ ดการตีความสิ่ งที่ จดั แสดงในพิพิธภัณฑ์อนั เป็ นประสบการณ์ ที่เกิ ดขึ้นก่อนหน้าและ
ดาเนินไปสู่ การเรี ยนรู ้วฒั นธรรมความเชื่อ ระบบคุณค่าต่างๆ และทักษะการรับรู ้ที่พวกเขาได้รับจากการเป็ น
สมาชิ กในชุ มชนที่หลากหลาย สิ่ งที่สตีเฟน วิล (Stephen Weil) ได้กล่าวไว้ในสหรัฐก็คือความจริ งสาหรับ
โลกที่ว่า “ขณะที่พิพิธภัณฑ์ของชาวอเมริ กนั อาจจะเป็ นอิสระจากภาษี แต่พวกเขาไม่มีทางที่จะเป็ นอิสระ
จากประวัติศาสตร์ ”
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ในทุ ก ๆ สังคมสามารถพบเห็ นการเปลี่ ยนแปลงที่ต่อเนื่ องของชุ มชนที่เต็มไปด้วยความ
หลากหลาย รวมทั้งการสถาปนาอัตลักษณ์แห่ งปั จเจกและประสบการณ์ทางสังคมที่ไม่สามารถได้มาอย่าง
โดด ๆ หรื อโดยการดารงอยูอ่ ย่างโดดเดี่ยวของชุมชน ทั้งนี้เพราะความซับซ้อนและ การเปลี่ยนแปลงใน
สังคมเป็ นสิ่ งที่เกิดจากการประดิษฐ์สร้าง ซึ่ งปั จเจกสามารถอยูใ่ นพื้นที่ของเวลาที่เคลื่อนจากส่ วนที่ประกอบ
เป็ นอัตลักษณ์ของเขาหรื อเธออันได้มาโดยการเป็ นสมาชิ กในชุ มชนชาติพนั ธุ์สู่การทาให้เด่นชัดด้วยการมี
ส่ วนร่ วมของเขาหรื อเธอในการจัดตั้งองค์กรอย่างเป็ นทางการ ตามเหตุปัจจัยของสังคมผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะ
ด้าน เมื่อเขากลับไปสู่ การเป็ นสมาชิ กของชุ มชนชาติพนั ธุ์อีกครั้ง ประสบการณ์ ของพวกเราชี้ ให้เห็นว่าอัต
ลัก ษณ์ ท างสั ง คมไม่ ไ ด้เกิ ดจากการปิ ดล้อมการผ่า น แต่ เกี่ ย วกับ เหตุ ก ารณ์ เฉพาะของสั ง คม เช่ น การ
เผชิญหน้าหรื อการปะทะ และสิ่ งแวดล้อมทางสังคม (วิถีหรื อสถานที่ต้ งั ) ที่ซ่ ึ งอัตลักษณ์ถูกทาให้เกิดขึ้นด้วย
การมีส่วนร่ วมของผูค้ นในพื้นที่ดงั กล่าว ชุ มชนมักนาสมาชิ กไปสู่ บางสิ่ งหรื อมอบบางสิ่ งให้ เช่ นเดี ยวกับ
คาเรี ยกขานที่แสดงความเป็ น “ไอริ ช” “คนดา” “ยิว” สิ่ งเหล่ านี้ เป็ นสิ่ งที่ เกิ ดจากประสบการณ์ การปะทะ
สังสรรค์ทางวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และทักษะที่กลายเป็ นนิ สัยและความคุ น้ เคย สิ่ งแวดล้อมที่ประกอบ
สร้ า งความเป็ นชุ ม ชนได้รวมเอาคนกลุ่ ม เล็ก ๆ และแตกตัวออกมาจากครอบครัวหรื อการขยายตัวของ
สถาบันประเพณี จากสังคมผูเ้ ชี่ ยวชาญ รวมผูค้ นจากสังคมปฐมภูมิเข้าเป็ นสมาชิ กสู่ การเรี ยนรู ้ ของสังคมที่
แวดล้อมด้วยความสามารถที่อา้ งอิงได้เพื่อการเลือกของสถาบันประชาสังคม
พิพิธภัณฑ์และชุ มชนอาจทาได้เพียงการตกแต่งส่ วนมรดกของประชาสังคม ส่ วนความ
ซับซ้อนทางสังคมเป็ นสิ่ งที่ผา่ นเข้ามาโดยการใช้ชีวติ ของพวกเขาเข้ากับรู ปแบบอันแสดงถึง อัตลักษณ์ของ
พวกเรา ประชาสังคมเป็ นหัวข้อในสังคมศาสตร์ และทฤษฎีทางการเมือง ในยุคที่เรี ยกว่า “วิกฤตในประชา
สังคม” ปรากฏในวาทกรรมและความคิดเกี่ยวกับสังคมเพื่อยกระดับทางสังคม ข้อถกเถียงที่ดีที่สุดเมื่อเร็ ว ๆ
นี้ เกี่ ยวกับประเด็นทางสังคมตามแนวทางของ Antonio Gramsi ได้นิยามหน้าที่ของความแตกต่างระหว่าง
ประชาสังคมและสังคมการเมือง สาหรับ Gramsi แล้วสถาบันสังคมการเมืองคือการแสดงออกซึ่ งการใช้
อานาจบังคับ และการควบคุม ในขณะที่ประชาสังคมคือการสร้างสรรค์การครอบงาด้วยการผลผลิตทาง
วัฒนธรรม และระบบศีลธรรมโดยถู กต้องชอบธรรมตามความต้องการทางสังคม จากมุมมองดังกล่าวนี้
สิ่ งที่ดารงขนานไปกับวัฒนธรรมคือการบังคับ ควบคุม และความสัมพันธ์ที่ครอบงา Gramsci เขียนเสนอ
ความคิดนี้ในปี 1990 ซึ่ งผูเ้ ขียนเห็นว่า Gramsci คิดเกี่ยวกับประชาสังคมทั้งในฐานะที่ต้ งั ของการผลิตสร้าง
อานาจครอบงา ในฐานะภูมิปัญญาและศีลธรรมชุ มชนสู่ การกาหนดวิถีทางของสังคม ด้วยการจัดระเบียบ
และการปกครอง และในฐานะพื้นที่สาหรับการต่อสู ้ต่อรอง การกาหนดเกี่ยวกับสิ ทธิ์ ตามกฎข้อบังคับ และ
นิยาม ความแตกต่างของอัตลักษณ์ทางสังคม ในส่ วนนี้ ได้นาเสนอให้เห็นว่าพิพิธภัณฑ์มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
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สิ่ งที่กล่าวมาแล้วนั้นอย่างไร อาจกล่าวได้วา่ พิพิธภัณฑ์มีสถานะเป็ นพื้นที่สาหรับการนิ ยามความหมายว่า
ใครเป็ นใคร และพวกเขาควรทาอย่างไร และในสถานะพื้นที่ที่ทา้ ทายการนิยามความหมาย
ประเด็นสาคัญคื อ การมี สถาบันประชาสัง คมที่ สามารถดาเนิ นการเกี่ ยวกับ
การ
แบ่งแยก การเป็ นตัวแทนของรัฐบาลออกจากการควบคุมทางสังคมหรื อไม่ หรื อสามารถแยก การควบคุม
ทางสังคมกับการตัดสิ นทางการเมืองได้หรื อไม่ ขอยกตัวอย่างเกี่ ยวกับเจ้าหน้าที่ตารวจหรื อผูร้ ักษาความ
สงบเรี ยบร้ อย เรามักกล่าวถึ งหรื อนึ กถึ งตารวจเมื่อมีกิจกรรมในความสามารถที่เป็ นทางการของกฎหมาย
การสื บสวนไต่สวนผูก้ ระทาผิดหรื ออาชญากร การผดุงไว้ซ่ ึ งระเบียบ และอื่นๆ ซึ่ งการแสดงออกของพวก
เขาถื อว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของการเมื องของสังคม ตารวจมี ฐานะเป็ นทั้งผูช้ านาญการของสมาคม และเป็ น
สมาชิกของประชาสังคม กิจกรรมของพวกเขาเกี่ยวข้องกับ การส่ งเสริ มอัตลักษณ์และผลประโยชน์ของ
สถานี ตารวจ เช่นเดียวกันกับการที่พิพิธภัณฑ์ในสหรัฐอเมริ กาอาจเป็ นส่ วนหนึ่ งของท้องถิ่น ของรัฐ หรื อ
รัฐบาลแห่งชาติ แม้พวกเขาไม่เป็ นส่ วนหนึ่งของสังคมการเมือง หากยังคงเป็ นเป็ นตัวแทนของประชาสังคม

ประชาสังคมได้รวมเอาความหลากหลายจากการจัดตั้งองค์กรในรู ปของครอบครัว สมาคม
อาสาสมัคร กลุ่มชาติพนั ธุ์ และสมาคม องค์กรทางการศึกษา และสังคมผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะทาง สิ่ งเหล่านี้
ปรากฏและมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการจัดการเวทีและบริ บทในการนิ ยามผูค้ น การถกเถียง และการต่อสู ้
แข่งขันของอัตลักษณ์และการผลิตสร้างและผลิตซ้ า การดารงอยูใ่ นวงจร ของความเชื่ อ ระบบคุณค่า และ
พื้นฐานของการจัดระเบียบทางสังคม
สิ่ ง ที่ ต้อ งตระหนัก อย่า งยิ่ ง ก็ คื อ กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ชี วิ ต สั ง คม และกิ จ การทาง
วัฒนธรรมคือทั้งหมดของโครงสร้ างรวมทั้งประชาสังคม ดังนั้น การเคลื่อนไหวของบุคคลจากอัตลักษณ์
หนึ่ งและ/หรื อสถาบันหนึ่ งย่อมสัมพันธ์กบั สิ่ งอื่น ๆ อาจโดยผ่านองค์กรหรื อปฏิ บตั ิ การของพวกเขา อัต
ลักษณ์ที่เกี่ยวกับหลักการของสถาบันจึงมักมีลกั ษณะของการคาบเกี่ยวหรื อทับซ้อน ในที่น้ ี ขอกล่าวถึงความ
ต่อเนื่องที่ทาให้ติดต่อสัมพันธ์ท่ามกลางสถาบันประชาสังคม แน่นอนว่าแต่ละคนไม่ได้มีฐานะเพียงการเป็ น
หน่วยของครอบครัว เช่น การมาจากครอบครัวชาวยิวนิ กายออโทดอกซ์ ในทางกฎหมายสถานะความเป็ น
บุคคลมิใช่เรื่ องดารงอยูอ่ ย่างง่าย ๆ แม้แต่การเป็ น “นักกฎหมายจากฮาร์ วาร์ ด” หรื อ “นักกฎหมายสตรี ” หรื อ
แม้แต่ศิลปะก็อาจถู กกาหนดด้วยการเรี ยกว่า “กระแสหลัก” “คนดา” หรื อ “คนจีน” “สมัยใหม่” หรื อ “ล้า
หลัง” ท้ายที่สุดศิลปิ นอาจทาได้เพียงการให้วตั ถุ มี ความเป็ นทางการน้อยลงด้วยการฝึ กฝนในสถาบัน
ประชาสั ง คมที่ รู้ จ ัก ศิ ล ปะในโรงเรี ย นหรื อ ในความเป็ นวิ ช าการ ในท านองเดี ย วกัน นัก สั ง คมวิ ท ยา
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มานุษยวิทยาได้สารวจสังคมจากยุคของ Alexis de Tocqueville, Karl Marx,and Max Weber สู่ การนาเสนอ
ด้วยข้อถกเถียงที่ต่างออกไปและถูกทาให้เงียบอีกครั้งด้วยการจัดระเบียบทางสังคม
สังคมประชาคือ การหลอมรวมเข้าสู่ ความเป็ นพลเมือง หรื อความเป็ นพลเมืองอาจเป็ น
บางส่ วนที่นาไปสู่ ท้ งั หมดของสังคมประชา และพิพิธภัณฑ์คือหลักฐานพิสูจน์การปรากฏอยูโ่ ดยมีบทบาท
หลักคือการจัดแสดง การสร้างความเข้าใจ การพัฒนา และการบารุ งรักษาวัตถุสภาพที่เกี่ยวเนื่ องกับ ระบบ
คุณค่า และความรู ้ ที่ข้ ึนอยู่กบั คุ ณค่าที่ประชาสังคมยอมรับ ข้อถกเถี ยงเกี่ยวกับความหมายทางสังคมของ
พิพิธภัณฑ์ได้ยนื ยันว่าพิพิธภัณฑ์สามารถจัดการหรื อให้การสนับสนุ นสถาบันอื่นๆ นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์ยงั
มี ฐานะเป็ นที่ เ ก็ บ ความรู ้ ระบบคุ ณค่ า และรสนิ ย ม พิ พิ ธ ภัณฑ์ ก ารศึ ก ษาท าหน้า ที่ ข ัดเกลาหรื อสร้ า ง
ข้อ ตกลงทางสั ง คมที่ ก้า วข้า มสิ่ ง ที่ ส ถาบัน การศึ ก ษาปกติ แ ละสถาบัน พลเมื อ งไม่ ส ามารถจัด การได้
ตัวอย่างเช่ น บางครั้งพิพิธภัณฑ์เป็ นเหมือนยาต้านพิษ ความล้มเหลวของครอบครั วสู่ การผูกมัดด้วย
ศีลธรรมของการศึกษา หรื อมากไปกว่าการไปสู่ ขอ้ ถกเถี ยง ภายใต้ความเข้าใจนี้ คือความคิดสนับสนุ นว่า
พิพิธภัณฑ์ได้แสดงบทบาทในฐานะหน่วยหนึ่งของประชาสังคม
ยังมี เรื่ องอื่ น ๆ ที่ เชื่ อมไปยัง ประชาสังคม ซึ่ งไม่ได้หมายถึ งเพียงการเป็ นบุ คคลซึ่ งเป็ น
ผลผลิตทางสังคมและการศึ กษา แต่หมายถึ งการเป็ นสถาบันหรื อยืนยันการกาหนดนิ ยามโดยหน่ วยการ
ควบคุมของรัฐ ยิ่งไปกว่านั้น องค์ประกอบของประชาสังคมอาจเกิดจากความสัมพันธ์ที่ไม่ลงตัวกับความ
เป็ นอื่น ไม่วา่ จะเป็ น ชนชั้น ชาติพนั ธุ์ และความขัดแย้งแบบถอนรากที่เป็ นผลต่อบุคลิกลักษณะของสังคม
ประชา หรื อความประสานกลมกลืนในการผลิตซ้ าทางสังคม๓๗
บทความใน The Politics of Public Culture : Museums and Communities of Public
Culture (1992) แบ่งแกนการนาเสนอออกเป็ นสามส่ วน ส่ วนแรก ภายใต้หวั ข้อ “สังคมประชาและอัตลักษณ์
ทางสังคม” แสดงให้เห็ นว่า ผูค้ นในสังคมประชานาประสบการณ์ ไปใช้ในการสร้ างอัตลักษณ์ได้อย่างไร
และอัตลักษณ์ที่ถูกปิ ดกั้นถูกนามาแสดงในรู ปวัฒนธรรมสาธารณะ การจัดลาดับในพิพิธภัณฑ์ที่อินเดียไป
จนถึ งงานเทศกาลที่มินิโซตา ข้อถกเถียงของบทความนี้ ทาให้เห็นการสร้าง อัตลักษณ์ และการปรากฏขึ้น
ของความจริ งสองประการที่นาไปสู่ การมองเห็นซึ่ งกระบวนการ
การนาเสนอสาคัญในอเมริ กาเหนื อ
และพิพิธภัณฑ์ของชาวยุโรป อันมีบุคลิกลักษณะที่ปรากฏโดย การแสดงออกด้วยพิพิธภัณฑ์ -ความสัมพันธ์
ของชุ มชน คาอธิ บายในส่ วนที่ สอง “ผูช้ ม,ความเป็ นเจ้าของ,และอานาจ : การออกแบบความสัมพันธ์
ระหว่างพิพิธภัณฑ์และชุมชน” นี่ คือส่ วนสาคัญที่ปรากฏตัวตนออกมาเป็ นบริ บททางประวัติศาสตร์ จาเพาะ
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ในสหรัฐอเมริ กา และส่ วนที่สามนั้นว่าด้วย “การนิยามความเป็ นชุ มชนสู่ การจัดแสดงและการเลือก” อัน
แสดงถึ งการหาคาตอบเกี่ ยวกับ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ดารงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ และนัน่ เป็ น
กระบวนการยื น ยัน การตั้ง ค าถามที่ ส ามารถน าไปสู่ ค วามชัด เจนอย่า งที่ สุ ด จากวิ ถี ท างที่ ห ลากหลาย
เช่นเดียวกับวัตถุที่สร้างมาตรฐานแห่งอัตลักษณ์ที่แตกต่าง๓๘
ความรู ้ ที่ เ กิ ด จากการเรี ย นรู ้ เ รื่ อ งพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ คื อ ตัว อย่ า งอัน ชัด เจนเกี่ ย วกับ ความเป็ น
“สาธารณะ” อันนาไปสู่ แนวคิดที่โยงไปยังการตั้งคาถามเกี่ ยวกับความคิดเห็ นเรื่ องความเป็ นเจ้าของ และ
ผลประโยชน์ และเกี่ยวกับผลกระทบจากการจัดนิ ทรรศการซึ่ งมีนยั ยะที่สื่อความหมายว่ามีพวกเขาเป็ นใคร
แน่นอน สิ่ งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือ การที่พวกเราต้องได้พบกับ “ผูช้ ม” ที่มีความคิดเห็นที่หลากหลายและอัต
ลักษณ์ ที่หลากหลาย และนี่ คือกระบวนการทางการเมืองที่ทาต่อพื้นที่ในปริ มณฑลสังคมประชา สาหรับ
ความเป็ นชุ มชนนั้น การดิ้ นรนต่อสู ้ คือสิ่ งที่ เรามองเห็ นได้อย่างชัดเจนมากกว่าคาว่าอัตลักษณ์ พวกเขา
มักจะรู ้สึกได้ถึงการมีชีวิตอยูห่ รื อหามีชีวิตไม่สู่ระดับของสิ่ งที่เป็ นความสอดคล้องหรื อไม่ยอมรับจากพื้นที่
ทางสังคม แต่พิพิธภัณฑ์คือการเรี ยนรู ้ของสมาชิ กชุ มชน คือ ความกระตือรื อร้นของคนที่ (agency) อาจ
ต่อต้านการนิ ยามของพิพิธภัณฑ์จากพื้นที่ และเหตุ การณ์ ของพื้นที่ การนิ ยามใหม่ด้วยวิถีการโค้นล้ม แต่
พิพิธภัณฑ์ก็สามารถให้ภาพแห่งกระบวนการที่สอดคล้องหรื อปฏิเสธอัตลักษณ์แก่ชุมชน ด้วยการคืนอานาจ
ในการตอบโต้หรื อต่อต้านให้กบั ชุมชนด้วยการรับรู ้สาธารณะ ความเข้มข้นของการถกเถียงเกี่ยวกับประเด็น
ดังกล่าวนี้ ในพิพิธภัณฑ์คือ ความสัมพันธ์ทางตรงที่นาไปสู่ การปรากฏชัดของประชาสังคม ในฐานะผูม้ ี
อภิสิทธิ์ (as privileged agents) ของประชาสังคม พิพิธภัณฑ์มีพนั ธะหน้าที่สาคัญที่จะนาสิ่ งที่มีอยูภ่ ายใน
ออกมาต่อสู ้ที่เหนื อกว่าเรื่ องอัตลักษณ์ (แม้วา่ จะไม่สามารถออกห่ างจากสิ่ งที่เรี ยกว่าอัตลักษณ์ได้) ในความ
เป็ นจริ งแล้วนี่ คือการดิ้นรนต่อสู ้ที่จาเป็ นต่อชี วิตของสังคมประชา บทความทั้งหมดในชุ ดนี้ ทาให้เราเข้าใจ
สถานการณ์ของพิพิธภัณฑ์และค้นหาการตีความและการขยายกฎกติกาของพิพิฑภัณฑ์ในสังคมประชา ใน
ขณะเดียวกันก็นาไปสู่ การค้นหาคาอธิ บายที่จะทดลองหารู ปแบบสาหรับการดารงอยูข่ องพิพิธภัณฑ์ในสังคม
ประชา๓๙
จากตัวอย่างงานศึ กษาวัฒนธรรมสาธารณะ แสดงถึ งความพยายามในการศึกษาเทคนิ ค
วิทยาของอานาจทางการเมือง สังคมวัฒนธรรมหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ทั้งในประเทศมหาอานาจอย่าง
สหรัฐอเมริ กา และในกลุ่มประเทศที่เคยตกอยู่ในอานาจอาณานิ คม เพื่อแสดงความสัมพันธ์ เชิ งอานาจ
ความพยายามในการดารงความเป็ นชาติภายใต้อานาจข้ามชาติ การสร้างสานึ กร่ วมของความเป็ นชุ มชนของ
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กลุ่มผูอ้ พยพในสังคมเมือง หรื อแม้แต่ความพยายามของรัฐที่จะควบคุมกลุ่มคน ที่หลากหลายด้วยการบูรณา
การภายใต้เงื่ อนไขประชาสัง คมตามระบอบประชาธิ ป ไตยและเสรี ภาพทางการเมื อง โดยการเปิ ดพื้นที่
สาธารณะให้เป็ นเวทีการแสดงออกระหว่างรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน พื้นที่ดงั กล่าวจึงเกี่ยวข้องกับ
การสร้างสานึกร่ วมของความเป็ นชุมชน และอัตลักษณ์ที่หลากหลาย
นอกจากพิพิธภัณฑ์แล้วพื้นที่สาธารณะที่เปิ ดกว้างและได้รับความนิ ยมมากขึ้นทุกขณะคือ
เว็บไซต์ โดยเฉพาะเว็บไซต์วารสารวัฒนธรรมสาธารณะ (Public Culture) ที่ได้เปิ ดตัวครั้งแรกเมื่อปี 1988
เพื่อนาเสนอบทความว่าด้วยความเคลื่ อนไหวทางสังคมวัฒนธรรม ชาติพนั ธุ์ วิทยาและวัฒนธรรมศึ กษา
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรวมบทความที่อาจกล่าวได้วา่ เป็ นแผนที่ที่แสดงถึง ทุน ผูค้ น และภาพการไหลบ่า
ของสื่ อในเมื อง ประชาชน และรั ฐสู่ ความสัมพันธ์ ข ้ามชาติ ในมิ ติ ของนัก เศรษฐศาสตร์ การเมื อง นัก
มานุ ษ ยวิท ยา นัก ประวัติศ าสตร์ นัก สังคม ศิ ลปิ น และนัก วิชาการหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญทางการเมือง นัก
วรรณกรรม สถาปั ต ยกรรม และศิ ลปะ ที่ ทาให้เกิ ดการค้นพบสิ่ งใหม่หรื อวิธีการใหม่ที่ช่วยต่อยอดใน
หน้ากระดาษของวารสารวัฒนธรรมสาธารณะ
บทความในวารสารวัฒนธรรมสาธารณะ (public culture) นาเสนอปรากฏการณ์ทางสังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิ จ การเมืองของชาติต่าง ๆ ในบริ บทของการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ภายใต้กระแส
การพัฒนาและโลกาภิวตั น์ อันเป็ นความสัมพันธ์เชิ งอานาจระหว่างรัฐชาติกบั อานาจข้ามชาติที่กระตุน้ ให้
กลุ่ มวัฒนธรรมต่ าง ๆ ที่ ถู กกดทับ โดยวัฒนธรรมแห่ งชาติ การแสดงตัวตนเพื่ อต่ อรองทางการเมื องใน
ภายหลังอันผนวกกับอานาจทุน การบริ โภค และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสื่อมวลชนที่เผยให้ปัจเจกได้
ข้า มผ่า นและเข้า ถึ ง พื้ น ที่ แ ห่ ง ปริ ม ณฑลสาธารณะ ด้วยเป้ า หมายที่ หลากหลาย โดยมี ว ฒ
ั นธรรมเป็ น
เครื่ องมือสร้างพื้นที่ทางการเมืองไปพร้อม ๆ กับกระบวนการทุนนิ ยมที่ทาให้วฒั นธรรมกลายเป็ นสิ นค้าได้
อย่างแยบยล จากปฏิ บตั ิ การของกลุ่ มผลประโยชน์ท้ งั ที่ เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ทั้งรั ฐบาลและ
เอกชน
๒.๓.๒ แนวคิดพืน้ ที่ (space) และแนวคิดพืน้ ทีอ่ ตั ลักษณ์ (place identity)
ในการศึกษาอัตลักษณ์คนเมือง ชยันต์ วรรธนะภูติ๔๐ เห็นว่า การศึกษาตัวตนของ “คน
เมือง” ซึ่ งมี ค วามสัม พันธ์ กบั “คนพื้นเมื อง” และกลุ่ มชาติ พนั ธุ์ อื่น ๆ ทั้งที่ มีอานาจเหนื อหรื อด้อยกว่า
จาเป็ นต้องพิจารณาถึงความสัมพันธ์เชิ งอานาจที่ทาให้เกิดการสร้างตัวตนเพื่อแสดง ความแตกต่างทาง
ชาติพนั ธุ์ หรื อเพื่อการโต้ตอบและบ่งบอกตาแหน่งแห่ งที่ทางสังคม (Position) ในพื้นที่ของความสัมพันธ์
๔๐

ชยันต์ วรรธนะภูติ. “คนเมือง : ตัวตน การผลิตซ้ าสร้างใหม่และพื้นที่ทางสังคมของคนเมือง” ใน อยูช่ าย
ขอบมองลอดความรู ้. 2549. หน้า 33-63.
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เชิ งอานาจ นอกจากนี้ ความเป็ นตัวตนของกลุ่มชาติพนั ธุ์ยงั มีความเกี่ ยวโยงสัมพันธ์กบั ประเด็นเรื่ องพื้นที่
(Place/Space) อีกด้วย เพราะตัวตนเป็ นสิ่ งที่หล่อหลอมจากประสบการณ์ ความทรงจาทางประวัติศาสตร์
เป็ นสานึกของกลุ่มคนที่ผกู พันกับพื้นที่ อันเป็ นพื้นที่ความสัมพันธ์เชิงอานาจ ซึ่ งกาหนดและจัดวางกลุ่มคน
ให้อยูใ่ นพื้นที่สังคม ขณะเดียวกันกลุ่มคนก็เลือกที่จะสร้างตัวตนที่บ่งบอกตาแหน่งแห่งที่เพื่อตอบโต้ต่อรอง
และขัดขืนพลังอานาจ ดังนั้นการทาความเข้าใจแนวคิดเรื่ อง “พื้นที่” จึงทาให้สามารถเข้าใจเรื่ องตัวตนใน
มิติความสัมพันธ์เชิงอานาจที่สลับซับซ้อนได้ดีข้ ึน
ความหมายของคาว่า “พื้นที่” ที่มกั จะนิ ยมใช้กนั มีอย่างน้อย 3 ลักษณะ ความหมายใน
ลักษณะแรกเป็ นความหมายของพื้นที่ในเชิ งภูมิศาสตร์ (Space) ที่เป็ นที่ต้ งั (Setting, Locale) และบริ บทของ
การกระทาและปฏิ สัมพันธ์ของมนุ ษย์ ส่ วนความหมายในลักษณะที่ 2 ของ “พื้นที่” นั้น พิจารณาจาก
ทัศน์ะของผูท้ ี่อยู่ในพื้นที่เป็ นหลัก นัน่ คือ การทาความเข้าใจพื้นที่ที่เปลี่ ยนแปลงไปเมื่อคนใช้ประโยชน์
และดัดแปลงสร้ างพื้นที่ เพื่อวัตถุ ประสงค์บางอย่าง การให้ความสาคัญกับคนที่อยู่ในพื้นที่ทาให้มองเห็ น
วิธีการที่คนผูกโยงพื้นที่กบั ความคิดและปฏิ บตั ิการทางสังคมกับการตั้งถิ่ นฐานและเคลื่ อนย้ายของชุ มชน
ความหมายของพื้นที่ในลักษณะที่ 3 มาจากแนวคิด Thirdspace ที่ Foucault และ Lefebvre พัฒนาขึ้น
Lefebvre แบ่งพื้นที่ออกเป็ น 3 ประเภทคือ ก) พื้นที่กายภาพ (Firstspace—Physical Space) ข) พื้นที่ทาง
ความคิด (Secondspace—Mental Space) และ ค) พื้นที่ทางสังคม (Thrirdspace—Social Space) โดย
Lefebvre อธิ บายว่า Thirdspace เป็ นส่ วนที่เกิดมาจากปฏิสัมพันธ์ของพื้นที่ 2 ประเภทแรก นัน่ คือ พื้นที่
ทางความคิด เป็ นสิ่ งที่เกิดจากการตีความ หรื อให้ความหมายพื้นที่ทางกายภาพที่เรามองเห็น นาไปสู่ การ
สร้ างพื้นที่ทางสังคมที่มีท้ งั ส่ วนที่ เป็ นความจริ งและที่เป็ นเพียงจิ นตนาการอันสลับซับซ้อน มีการช่ วงชิ ง
ขัดแย้ง และการแทรกแซงอยูต่ ลอดเวลา ในทัศนะของ Lefebvre พื้นที่ไม่ใช่สิ่งที่แยกออกมาพิจารณาได้
โดด ๆ เหมือนวัตถุที่สามารถแยกจากผูด้ ูหรื อทาความเข้าใจได้โดยใช้มุมมองเพียงด้านเดี ยว แต่เป็ นสิ่ งที่มี
มิ ติหลายด้า นและมี ค วามหมายหลายหลาก พื้ นที่ มีส ถานะที่ เป็ นทั้งเครื่ องมื อและเป้ าหมาย เป็ นทั้ง สื่ อ
ตัวกลาง และบริ บทของการช่วงชิงอานาจ Thirdspace จึงหมายถึง พื้นที่ของการปฏิบตั ิการทางสังคม (The
Habitat of Social Practice) ที่ “ความคิด เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ และความหมายของพื้นที่น้ นั
ปรับเปลี่ยนอยูต่ ลอดเวลา” ประเด็นที่ Lefebvre ให้ความสาคัญก็คือ การเมืองเกี่ยวกับการสร้ างพื้นที่ ซึ่ ง
ต้อ งท าความเข้า ใจอย่ า งวิ เ คราะห์ ถึ ง การเมื อ งของการใช้ค วามรู ้ เ พื่ อ สร้ า งพื้ น ที่ ท างสั ง คมและการใช้
อุดมการณ์ที่ปกปิ ดและอาพรางการใช้ความรู ้น้ นั ทั้งนี้ เพราะในที่สุดแล้ว การช่วงชิ งพื้นที่ทางสังคมเป็ นสิ่ ง
ที่ทาไปเพื่อให้ได้มาซึ่ งพื้นที่ (หรื ออานาจ) ที่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งสามารถยึดครองและครอบงาได้ (Lefebvre,
1991 : 411)
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การพิจารณาการทางานของอานาจเป็ นสิ่ งที่ Foucault ให้ความสนใจ โดยเฉพาะการศึกษา
อานาจในรู ปของการจัดวาง จัดระบบ ระเบียบของพื้นที่ และความสัมพันธ์บนฐานของพื้นที่ หรื อกล่าวอีก
อย่างหนึ่ งคือ อานาจทุกชนิ ดจะต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั การจัดระบบ ระเบียบของพื้นที่ (spatial ordering)
ด้วยเสมอ ซึ่ งการศึกษาอานาจผ่านการศึ กษาการจัดระบบระเบียบพื้นที่ ช่วยให้เราเข้าใจอานาจในสังคม
สมัยใหม่ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้ น และช่ วยให้เรามองความสัม พันธ์ เชิ งอานาจในลักษณะที่ เป็ นยุทธศาสตร์ ของ
อานาจอย่างต่อต้านขัดขืน อานาจหรื อการสร้าง/การใช้อานาจผ่านการทาสงครามแย่งชิ งพื้นที่ การยึดครอง
พื้นที่แบบต่าง ๆ การเน้นศึกษาอานาจของ Foucault ด้วยการเจาะพื้นที่เฉพาะรวมตลอดถึงวาทกรรม ช่วย
ให้เราเห็ นถึ ง รู ปธรรมของการควบคุ ม ทางสัง คมของสั ง คมสมัย ใหม่ ได้ชัดเจนขึ้ น พื้นที่ เหล่ านี้ ส าหรั บ
Foucault สถานที่ก่อสร้าง/ที่ต้ งั /ที่ทางาน (site) ของอานาจ และเป็ นพื้นที่ที่อานาจและความรู ้มาบรรจบกัน
ซึ่ งทาให้เห็นการทางานของอานาจบนพื้นที่ทางสังคมแบบต่าง ๆ ด้วยการถามคาถามว่าอานาจถูกใช้อย่างไร
อันเป็ นการศึกษาอานาจในฐานะที่เป็ นยุทธศาสตร์ และเทคนิ ควิทยาการแบบต่าง ๆ ดังที่ Foucault สรุ ปว่า
พื้นที่คือ ฐานรากของการทางานของอานาจทุ กชนิ ด เนื่ องจากทันที ที่ความรู ้ สามารถถู กวิเคราะห์ในเชิ ง
พื้นที่ อาณาเขต การสร้าง การแทนที่/สวมรอย การเปลี่ยนรู ป เราก็จะสามารถเห็นถึงกระบวนการที่ทา
ให้ความรู ้กลายเป็ นอานาจและกระบวนการที่ทาให้ผลลัพธ์ของอานาจแผ่กระจายไปในวงกว้างได้๔๑
ในฐานะที่วฒั นธรรมสาธารณะได้ถูกทาให้เป็ นพื้นที่แสดงอัตลักษณ์ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงอาศัย
แนวคิดพื้นที่อตั ลักษณ์ (Place Identity) เพื่ออธิบายแก่นแกนของการจัดการพื้นที่ที่อยูเ่ หนื อท้องถิ่นในหลาย
ระดับ ภูมิภาคหรื อเวทีสามารถบรรจุสถานที่ไว้อย่างหลากหลาย รวมทั้งแสดงรหัสหมายทางการเมืองที่ใช้
ความหมายของพื้นที่อตั ลักษณ์ ในลักษณะที่แตกต่างกัน ตามความหมายภายในของบริ บทซึ่ งได้เสนอมิติ
ของพื้นที่อตั ลักษณ์ไว้ 6 ลักษณะ ได้แก่
๑) พื้นที่อตั ลักษณ์คือ สิ่ งประกอบสร้างทางสังคม (Place identity is a social construct)๔๒
๒) ลักษณะของพื้นที่อตั ลักษณ์คือสิ่ งที่กาหนดโดยฐานของลักษณะพื้นที่ หมายความว่า
การที่ จะถื อเอาพื้นที่ ใดเป็ นพื้นที่ อตั ลักษณ์ น้ นั มิ ได้เกิ ดจากกระบวนการสุ่ มเลื อก หากแต่ มีผูก้ ระท าการ
(Actors) (ผูค้ นในพื้นที่ดงั กล่าวได้ร่วมกันก่อรู ปจัดตั้งขึ้น : สมาชิกในครอบครัว กลุ่มธุ รกิจ หรื อสถาบัน
เป็ นต้น) ได้ถือเอาอัตลักษณ์ เพื่อการจัดระเบียบ บรรจุความหมายทั้งความหมายโดยนัยและความหมาย
โดยตรงตามเป้ าหมายที่ได้กาหนดไว้ การเลือกสรรอัตลักษณ์ข้ ึนอยูก่ บั เป้ าหมายของผูก้ ระทาการ (Actor in
๔๑

ไชยรัตน์ เจริ ญสิ นโอฬาร. วาทกรรมการพัฒนา. 2545. หน้า 163-232.
Paulus P.P.Huigen and Louise Meijering. “Making Place : A Story of De Venen” in Sense of Place :
Sense of Time. 2005. p. 21.
๔๒
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question) ผูก้ ระทาการได้เชื่ อมโยงความสาเร็ จหรื อเป้ าหมายของตนสู่ การยอมรับโฉมหน้าของพื้นที่ไปยัง
พื้นที่อตั ลักษณ์ กล่าวอีกอย่างหนึ่ งก็คือผูก้ ระทาการได้อาศัยฐานของพื้นที่อตั ลักษณ์เพื่อทาให้โฉมหน้านั้น
โดดเด่นชัดเจนออกจากพื้นที่ โดยมักคานึงถึงบุคลิกลักษณะและอัตลักษณ์ของรหัสหมาย ซึ่ งลักษณะต่าง ๆ
นั้นเกิดจากการบริ หารจัดการพื้นที่แวดล้อมโดยรอบที่ทาให้สามารถมองเห็นโฉมหน้าของพื้นที่
๓) พื้นที่อตั ลักษณ์ คือ การขยายฐานพื้นที่ของอดีตให้กว้างออก อนาคตคือสิ่ งที่เราไม่รู้
การเล่นกับอดีตจึงเป็ นบทบาทสาคัญในการถือเป็ นเหตุผลสาคัญในเรื่ องอัตลักษณ์ พื้นที่อตั ลักษณ์จึงถูกทา
ให้ขยายกว้างด้วยฐานแห่งลักษณะของพื้นที่ในฐานะที่อดีตคือสิ่ งที่ถูกรับรู ้ เมื่อมีการตัดสิ นว่าที่ใดคือพื้นที่ที่
เหมาะสมแก่การพัฒนาในฐานะพื้นที่ อตั ลักษณ์ ผูค้ นมักให้เหตุผลว่า “…ตั้งแต่พวกเราได้มาอยู่ที่นี่” หรื อ
“ความเหมาะควรขึ้นอยู่กบั ความสมบูรณ์” หรื อ “ไม่เหมาะด้วยประการทั้งปวง” ขึ้นอยูก่ บั ว่าอะไรคือสิ่ งที่
เรี ย กว่า ขนบธรรมเนี ย มหรื อประเพณี ข องพื้ นที่ ดัง นั้นประวัติศ าสตร์ ข องพื้ นที่ อาจท าให้ เห็ นในฐานะ
“Lucky Dip” ผูค้ นที่ร่ ารวยมีหน้าตามักใช้สิ่งนี้ในการสนับสนุนหรื อถกเถียงเกี่ยวกับการพัฒนาว่า เป็ นสิ่ งที่
อยู่วิถีของจารี ต หรื อประวัติศาสตร์ ของ “หน้าตา” สามารถมีอิทพลต่อสิ่ งนี้ ดว้ ยความรู ้ สึกต่อการโหยหา
อดีต เพราะอัตลักษณ์คือพื้นฐานของการรับรู ้ที่ไม่ใช่เพียงว่าสถานที่หรื อพื้นที่น้ นั คืออะไรเท่านั้น แต่ยงั รวม
ไปถึ งว่าอะไรคื อสิ่ งที่ ควรเป็ นหรื อควรดารงอยู่ โดยเฉพาะความชัดแจ้งในอัตลักษณ์ ของพื้นที่ เมืองและ
ภูมิภาค ที่ซ่ ึ งจารี ตแห่งวิถีชีวติ ชนบทได้จางหายไป
๔)
พื้ น ที่ อตั ลัก ษณ์ คื อ พื้ น ที่ ที่ ส ามารถโต้แ ย้ง ถกเถี ย งได้ ทั้ง นี้ เพราะทุ ก สั ง คม
ประกอบด้วยผูก้ ระทาการที่แตกต่างและด้วยเป้ าหมายที่แตกต่าง อันเป็ นเหตุผลของอัตลักษณ์ที่แตกต่างที่
แสดงผ่านพื้นที่ นี่ คือความหมายของพื้นที่อตั ลักษณ์ คือเปิ ดพื้นที่ให้เกิ ดการถกเถี ยงโต้แย้งได้ตลอดเวลา
ผูก้ ระทาการที่ มีอานาจสามารถที่ จะเข้าไปกาหนด/ครอบงาพื้นที่ อตั ลักษณ์ แล้วสร้ างความเสี ยหายให้กบั
ผูก้ ระทาการอื่น ๆ ความแตกต่างของผูก้ ระทาการจึงเป็ นเหตุผลของอัตลักษณ์ที่แตกต่างบนพื้นที่ ดังนั้นเรา
จึงสมควรอ้างถึ งพื้นที่อตั ลักษณ์ ในความเป็ นพหุ ลกั ษณ์ และความเข้าใจว่าธรรมชาติ ของการถกเถี ยงใน
พื้นที่อตั ลักษณ์ไม่ได้นาไปสู่ ผลลัพธ์ของการต่อสู ้เสมอไป การโต้แย้งถกเถียงในที่น้ ี เกี่ยวข้องกับระบบของ
ความแตกต่างหลากหลายที่ถูกบรรจุลงในพื้นที่อตั ลักษณ์
๕) โฉมหน้าของพื้นที่อตั ลักษณ์คือ การถือเอาเหตุผลจากข้างใน และถูกกาหนดลักษณะ
ด้วยบริ บทเฉพาะ เราสามารถกล่ าวถึ ง สิ่ งที่ ผูกโยงกับอัตลักษณ์ ไ ด้สองลักษณะคื อ หนึ่ ง การบริ หาร
จัดการบริ บทหรื อ Location ซึ่งสามารถตีตราด้วยแนวคิดของนักสังคมวิทยากายภาพรุ่ น คลาสสิ คภายใต้คา
ว่า สถานการณ์ (Situation) สองบริ บทคือสิ่ งที่นกั สังคมวิทยาวัฒนธรรมหมายถึ งการประกอบส่ วนของ
บรรทัดฐานมากมายและคุณค่าต่าง ๆ ทางสังคม เหล่านี้ คือผลรวมของสังคมและสถานการณ์ทางเศรษฐกิ จ
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และความสัมพันธ์ ซึ่ งหมายถึ ง การวางแผนการบริ หารจัดการแนวทางความสัมพันธ์ กบั โครงสร้ างและ
หน้าที่ของพื้นที่
๖) ลักษณะของพื้นที่อตั ลักษณ์คือ เหตุผลในการเลือกถือเอาอัตลักษณ์ซ่ ึ งเป็ นกระบวนการ
ที่ต่อเนื่องแม้เมื่อมีผกู ้ ระทาการใหม่เข้ามาสถาปนาร่ วมกับพวกเขาหรื อแม้เมื่อเป้ าหมายหรื อแนวคิดบางอย่าง
เกิดเปลี่ยนแปลงไป บริ บทภายในคือสิ่ งที่ผกู ้ ระทาการเลือกกาหนดที่ต้ งั ในภาวการณ์เปลี่ยนแปลง พื้นที่อตั
ลักษณ์ จึงรวมความต่อเนื่ องนี้ เข้าไปด้วย แต่ในเวลาเดี ยวกันก็ได้สถาปนาอัตลักษณ์ ต่าง ๆ เพื่อการยืนยัน
ตัว ตนของพวกเขา ด้ว ยการผลิ ต ซ้ าหรื อ โดยการสร้ า งพื้ น ที่ ห รื อ ภาพตัว แทนที่ เ ป็ นการสื่ อ สารหรื อ
แลกเปลี่ยนแบบไม่เป็ นทางการ อัตลักษณ์จึงเป็ นการประกอบสร้างและประกอบซ้ า กระบวนการดังกล่าว
อาจเป็ นส่ ว นที่ เ หนื อ เวลา เป็ นส่ ว นที่ เ รามองหารหัส หมายของอัต ลัก ษณ์ ผ่า นลัก ษณะทางวัต ถุ แ ละ
เหตุ การณ์ ซ่ ึ งมี ความหมายต่อพัฒนาการของพื้นที่ อตั ลักษณ์ อนาคตคื อ การประกอบสร้ างของพื้นที่ อตั
ลักษณ์ อันเกี่ยวข้องกับสองปั จจัย หนึ่ ง ปั จจัยว่าด้วยวิวฒั นาการ ทั้งนี้ หลายสถานการณ์ในปั จจุบนั และใน
อนาคตที่ ย ากจะปฏิ เ สธรากแห่ ง อดี ต พื้ น ที่ อัต ลัก ษณ์ ที่ เ ป็ นที่ ย อมรั บ ทั่ว ไปคื อ การก่ อ รู ปของ
ประวัติศาสตร์ และเป็ นฐานสาหรั บอัตลักษณ์ แห่ งอนาคต ซึ่ งในทางกลับกันคื อการก่อรู ปนั้นถู กกาหนด
ลักษณะด้วยอดีต ปั จจัยที่สองคือ สิ่ งที่ไม่ได้เป็ นไปตามลักษณะของเหตุการณ์ เช่นเดียวกับสิ่ งที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติมากมายที่ยงั ไม่มีคาตอบหรื อยังไม่เป็ นที่รับรู ้ หากเป็ นส่ วนของวิวฒั นาการที่กาหนดปั จจัยแห่ ง
อนาคตของพื้นที่ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่อาจปรากฏขึ้นแต่ไม่ใช่ลกั ษณะของเหตุการณ์ เช่ นเดี ยวกับสิ่ งที่เกิ ดขึ้นตาม
ธรรมชาติมากมายที่ยงั ไม่มีคาตอบหรื อยังไม่เป็ นที่รับรู ้ หากเป็ นส่ วนของวิวฒั นาการที่กาหนดปั จจัยแห่ ง
อนาคตของพื้นที่ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่อาจปรากฏขึ้นแต่ไม่ใช่ลกั ษณะของการพัฒนา
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ย วข้องดัง กล่ า วข้า งต้น ท าให้เห็ นว่า แนวคิ ด
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมคือมุมมองหนึ่ งของยูเนสโกที่มองว่าทุนทางวัฒนธรรมคือเทคนิ ควิทยาของ
อานาจประเภทหนึ่งซึ่ งสามารถนามามาใช้ท้ งั ในฐานะทุนและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองตามกรอบ
กระบวนการประชาสังคมหรื อการเมืองภาคประชาชนที่มุ่งส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน อันเป็ น
กระบวนการสาคัญของธรรมาภิบาลหรื อ Good Governance กรณี ของเทศบาลนครขอนแก่น เป็ นองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ นที่ ได้รับรางวัลการบริ หารจัดการเมืองอย่างมีส่วนร่ วม จากสถาบันพระปกเกล้าและ
กระทรวงมหาดไทยพบว่า ในทศวรรษที่ ๒๔๔๐-๖๐ เทศบาลนครขอนแก่นโดยการนาของพรรครักพัฒนา
นครขอนแก่น ได้นามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในสาขาทัศนศิลป์ อันได้แก่ ฮูปแต้มหรื อจิตกรรมฝาผนัง
และวรรณกรรมท้องถิ่ นเรื่ องสิ นไซ เป็ นสื่ อกลางของการระดมการมี ส่วนร่ วมของภาคส่ วนต่างๆ อย่างมี
นัย ส าคัญ และเข้ม ข้น อย่า งไม่ เคยเป็ นมาก่ อ น รวมไปถึ ง การขยายพื้ น ที่ เ ครื อข่ า ยทางวัฒนธรรมไปถึ ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้วยวาทกรรม “สิ นไซ ฐานที่มน่ั ทางวัฒนธรรม” และ “รากร่ วมทาง
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วัฒนธรรมล้านช้าง” ยุทธศาสตร์ ดงั กล่าวไม่เพียงแต่ช่วยส่ งเสริ มอัตลักษณ์เมืองขอนแก่นแต่ยงั มีส่วนสาคัญ
ในการสร้างสานึกความเป็ นท้องถิ่นอย่างมีนยั สาคัญเชื่ อมโยงไปสู่ ภาคธุ รกิจการบริ การและการท่องเที่ยวใน
เวลาต่อมา
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บทที่ ๓
วิธีดาเนินการวิจัย
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ทาให้เห็นว่าสิ่ งที่อยูเ่ บื้องลึกของการคุม้ ครองมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ในฐานะเทคนิ ควิทยาของการจัดการความรู ้ ทักษะ แบบแผนความหมายของ
ความสัมพันธ์ทางสังคมที่ถูกบันทึกและนาเสนอในรู ปแบบทางวัฒนธรรมทั้งที่จบั ต้องได้และจับต้องไม่ได้
โดยเฉพาะในส่ วนที่เป็ นวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้น้ นั มีนยั สาคัญที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู ้ที่บรรพบุรุษของ
แต่ละสังคมได้ส่ังสมบ่มเพาะไว้อย่างชาญฉลาด จนอาจกล่าวได้วา่ เป็ นทุนทางสังคมวัฒนธรรมที่สาคัญควร
ค่าแก่การอนุ รักษ์ ฟื้ นฟู และนาใช้อย่างสร้างสรรค์ ให้สอดคล้อง เหมาะสม และเท่าทันกับบริ บทของการ
เปลี่ยนแปลงในระดับต่างๆ โดยเฉพาะในบริ บทการกระจายอานาจทางการเมืองที่เน้นส่ งเสริ มกระบวนการ
มีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนพบว่า เทศบาลนครขอนแก่นเป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีความโดดเด่น
ในการนาใช้วรรณกรรมเรื่ องสิ นไซมาเป็ นเครื่ องมือสร้ างอัตลักษณ์และสานึ กความเป็ นคนขอนแก่นเพื่อ
ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมทางการเมืองอย่างน่าสนใจ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงจะนากรอบคิดมากาหนดแนวทางในการ
ดาเนินการวิจยั ด้วยวิธีวจิ ยั เชิงคุณภาพ ดังนี้
๑. การรวบรวมข้อมูลเอกสาร
๑.๑ ทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” ในสังคมไทย
และตัวอย่างประเทศเพื่อนบ้าน
๑.๒ สารวจสถานภาพความรู ้วา่ ด้วยการใช้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นไทยในการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมทางการเมือง
๑.๓ สารวจสถานภาพความรู ้วา่ ด้วย “สิ นไซศึกษา” ในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
๑.๔ รวบรวมข้อมูลเอกสารว่าด้วยสิ นไซ โดยสานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น ได้แก่
หนังสื อสิ นไซ ซึ่ งหลายฉบับที่เทศบาลได้จดั ทาและให้การสนับสนุน มีท้ งั หนังสื อสิ นไซฉบับแปลจาก
ภาษาลาว หนังสื อสิ นไซ ฉบับ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ชอบ ดีสวนโคก ฉบับของ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.โส
วิทย์ บารุ งภักดิ์ (๒ เล่ม) และเอกสารสิ นไซ ฉบับย่อในรู ปแผ่นพับ และเอกสารเกี่ยวกับสิ นไซที่จดั พิมพ์ใน
โอกาสต่างๆ อาทิ สู จิบตั รประกอบการแสดงละครเวทีสินไซ เป็ นต้น
๑.๕ เอกสารหลักสู ตรสิ นไซ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทา การใช้ และการติดตามประเมินผล
การใช้หลักสู ตรของโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
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๒. การรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
๒.๑ การสังเกต โดยติดตามความเคลื่อนไหวการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในพื้นที่สาธารณะและ
กระบวนการสร้างอัตลักษณ์เมืองของเทศบาลนครขอนแก่น จากการดาเนิ นโครงการสิ นไซ : ฐานที่มนั่ ทาง
วัฒนธรรมแห่งยุคสมัย
๒.๒ การสัมภาษณ์
๒.๒.๑ สัมภาษณ์คณะผูบ้ ริ หารเทศบาลนครขอนแก่นและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ
สาคัญๆ ที่ส่งเสริ มการสร้างสานึกความเป็ นขอนแก่นและส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมทางการเมือง
โดยเฉพาะผูม้ ีบทบาทสาคัญในการนาวรรณกรรมเรื่ องสิ นไซมาเข้าสู่ กระบวนการดังกล่าว ได้แก่
-

ท่านพระครู บุญชยากร เจ้าอาวาสวัดไชยศรี บ้านสาวะถี

- ปราชญ์ชาวบ้านผูร้ ู ้และถ่ายทอดความรู ้เรื่ องสิ นไซและฮูปแต้มสิ นไซ
- นายเรื องชัย ตราชู ประธานสภาเมืองขอนแก่น
- ครู ผรู ้ ่ วมร่ างหลักสู ตรสิ นไซและนาใช้หลักสู ตรสิ นไซในโรงเรี ยนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
- ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสิ นไซศึกษา และผูอ้ านวยการสานัก
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ชลิต ชัยครรชิ ต อดีตผูอ้ านวยการสานักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และอดีตที่ปรึ กษาโครงการสิ นไซฐานที่มนั่ ทางวัฒนธรรมแห่งยุคสมัย
- คณะผูบ้ ริ หารเทศบาลนครขอนแก่น
๒.๒.๒ เปิ ดเวทีประชุมทางวิชาการเพื่อจัดแสดงและนาเสนอผลการบริ หารจัดการนโยบาย
สาธารณะขององค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นที่ ไ ด้รับ “รางวัล พระปกเกล้าทองค า” จากสถาบัน
พระปกเกล้า เพื่อถอดบทเรี ยนที่ดีและสังเคราะห์ยุทธศาสตร์ การใช้ “สิ นไซ” ในฐานะมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อส่ งเสริ มการบริ หารราชการที่ดีและส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมภาคประชาชน
๓. ระเบียบวิธีวจิ ยั
เน้นการนาใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิ งคุณภาพร่ วมกับแนวคิดเชิ งสังคมวิทยา โดยให้ความสาคัญกับการ
ศึกษาวิจยั ข้อมูลเอกสาร ร่ วมกับการสังเกตการณ์ ท้ งั มี ส่วนร่ วมและไม่มีส่วนร่ วมตลอดจนสัมภาษณ์ ผูใ้ ห้
ข้อมู ล ส าคัญที่ มี ส่ วนร่ วมในการนาใช้ม รดกภู มิ ปั ญญาทางวัฒนธรรมเพื่ อส่ ง เสริ ม กลไกการมี ส่ วนร่ วม
ทางการเมืองของทุกภาคส่ วน
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๓.๑ พื้นที่วจิ ยั เทศบาลนครขอนแก่น และพื้นที่เครื อข่ายการนาใช้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ด้านวรรณกรรมเรื่ องสิ นไซเพื่อสร้างอัตลักษณ์และสร้างสานึกร่ วมของคนขอนแก่น
๓.๒ หน่วยในการวิเคราะห์
๓.๒.๑ ระดับนโยบายของเทศบาลนครขอนแก่นในการนาสิ นไซมาเป็ นยุทธศาสตร์ ในการ
พัฒนาเมือง
๓.๒.๒ ระดับปฏิบตั ิการของพื้นที่จดั แสดงทางวัฒนธรรมที่ใช้สินไซเป็ นเครื่ องมือในการ
สร้างอัตลักษณ์และสร้างสานึกร่ วมของคนขอนแก่น ทั้งพื้นที่แสดงอัตลักษณ์เมือง แหล่งเรี ยนรู ้เรื่ องสิ นไซ
และชุ มชนสาวะถี ซ่ ึ งชุ มชนเครื อข่ายที่ใช้สินไซเป็ นเครื่ องมือในการสร้ างสานึ กร่ วมของคนในการพัฒนา
ชุมชน
๔. วิเคราะห์ขอ้ มูลและเรี ยบเรี ยงผลการวิจยั โดยมีแนวทางแบ่งบทเพื่อนาเสนอผลการวิจยั ดังนี้
บทที่ ๑ บทนา
- ที่มาและปัญหาในการวิจยั
- คาถามในการวิจยั
- วัตถุประสงค์ในการวิจยั
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
- แนวคิดและกรอบการวิจยั
- นิยามศัพท์เฉพาะ
บทที่ ๒ ทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
บทที่ ๓ วิธีดาเนินการวิจยั
บทที่ ๔ บริ บทการกระจายอานาจทางการเมืองสู่ ทอ้ งถิ่นกับการสร้างอัตลักษณ์และสานึกคน
ขอนแก่น
๔.๑ ขอนแก่น : เมืองใหม่ที่กลายเป็ นศูนย์กลางการพัฒนาภาคอีสานไปสู่ ความทันสมัย
๔.๑.๑ หลักเมืองขอนแก่น : พื้นที่อตั ลักษณ์บริ บทการกระจายอานาจในยุคแรก
๔.๑.๒ ศาลหลักเมืองกับวิถีคนเมืองขอนแก่นในบริ บทการกระจายอานาจและ
การมีส่วนร่ วมของภาคประชาชน
๔.๑.๓ คนขอนแก่นกับการร่ วมทักทอความหมายศักดิ์สิทธิ์ ในพิธีอญั เชิญเสา
หลักเมืองหลักเมืองจาลอง
๔.๒ เวทีสภาเมืองในฐานะพื้นที่ภาคประชาสังคมของเทศบาลนครขอนแก่น
๔.๓ สิ นไซ : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านวรรณกรรมในพื้นที่อตั ลักษณ์เมือง
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บทที่ ๕ สรุ ปผล อภิปรายและข้อเสนอแนะ
๕.๑ ความเป็ นมาการประยุกต์ใช้วรรณกรรมสิ นไซเพื่อสร้างฐานที่มนั่ ทางวัฒนธรรม
แห่งยุคสมัย
๕.๒ จากฮูปแต้มสิ นไซ วัดไชยศรี สู่ การฟื้ นฟูมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
๕.๓ การนามรดกภูมิปัญญาด้านวรรณกรรมมากาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมือง
ขอนแก่น
๕.๔ การสื บทอดคุณธรรมจริ ยธรรมของสิ นไซด้วยหลักสู ตรท้องถิ่น
๕.๕ สิ นไซ : ฐานที่มนั่ ทางวัฒนธรรมแห่งยุคสมัยของเมืองขอนแก่น
๕.๖ ข้อเสนอแนะ
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บทที่ ๔
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

เนื้ อหาในบทนี้ ผูว้ ิจยั มุ่ง นาเสนอข้อมู ล เชิ งบริ บ ทของการใช้ม รดกภู มิปั ญญาทางวัฒนธรรมเพื่ อ
ส่ งเสริ มการสร้ างอัตลักษณ์ เมืองและสานึ กคนขอนแก่นโดยเทศบาลนครขอนแก่นพยายามขับเคลื่อนการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่ วมตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ เพื่อตอบคาถามสาคัญว่า ๒ ประการ คือ ๑) วัฒนธรรม
การเมืองภาคประชาชนในบริ บทการกระจายอานาจของเทศบาลนครขอนแก่นเป็ นอย่างไร และเทศบาล
นครขอนแก่นได้นามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมาปรับใช้ในฐานะเครื่ องมือส่ งเสริ มการบริ หารจัดการ
ราชการที่ดีอย่างไร และ ๒) อัตลักษณ์คนขอนแก่นถูกประกอบสร้างขึ้นจากอะไรบ้าง มรดกภูมิปัญญาทาง
วรรณกรรมเรื่ องสิ นไซถู กนามาใช้สร้ างสานึ กคนขอนแก่ นเมื่ อใด ทาไมต้องเป็ นสิ นไซ รวมทั้งองค์กร
ปกครองท้องถิ่ นมี บ ทบาทอย่า งไร และสิ นไซมี ผ ลต่อการส่ ง เสริ ม การมี ส่ วนร่ วมทางการเมื องของคน
ขอนแก่ นอย่า งไร โดยมี หลักเมื องขอนแก่ นและสภาเมื องขอนแก่ นเป็ นพื้ นที่ รองรั บการประกอบสร้ าง
อัตลักษณ์ และสานึ กร่ วมด้วยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ซึ่ งหน่วยในการวิเคราะห์ มีท้ งั ระดับนโยบาย
การพัฒนาและปฏิบตั ิการทางวัฒนธรรมในฐานะเครื่ องมือในการสร้างอัตลักษณ์และสร้างสานึ กร่ วมของคน
ขอนแก่น ทั้งพื้นที่แสดงอัตลักษณ์เมือง แหล่งเรี ยนรู ้เรื่ องสิ นไซ และชุ มชนสาวะถีซ่ ึ งชุ มชนเครื อข่ายที่ใช้
สิ นไซเป็ นเครื่ องมือในการสร้างสานึกร่ วมของคนในการพัฒนาชุมชน
๔.๑ นโยบายชาติและยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองขอนแก่นจากฐานทุนทางวัฒนธรรมในบริ บทการกระจาย
อานาจทางการเมือง
ขอนแก่นเป็ นเมืองใหม่ที่มีประวัติศาสตร์ การตั้งเมืองในสมัยรัชกาลที่ ๑ แห่ งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ผูร้ ู ้
หลายท่านมองว่าขอนแก่นเป็ นเพียงเมืองทางผ่านไปสู่ เมืองอื่นๆ ที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจและการเมือง
มากกว่า ขอนแก่นได้กลายเป็ นเมืองใหญ่ที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ วภายหลังที่รัฐส่ วนกลางได้กาหนดให้เป็ น
เมืองศูนย์กลางการดาเนิ นนโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ แม้ขอนแก่นจะกลายเป็ น
ศูนย์ราชการ ศูนย์กลางการคมนาคม ศูนย์กลางทางการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
ของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ แต่ขอนแก่นก็เป็ นเมืองที่มีขอ้ จากัดหลายประการ ไม่วา่ จะเป็ นข้อจากัดด้าน
ทรัพยากรสิ่ งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หรื อแม้แต่อตั ลักษณ์ ทางวัฒนธรรม ดังนั้นเมื่อเข้าสู่
บริ บทของการส่ งเสริ มอัตลักษณ์ทางสังคมวัฒนธรรมและสร้างสานึ กการมีส่วนร่ วมในบริ บทการกระจาย
อานาจทางการเมือง จึงทาให้ขอนแก่นจาเป็ นต้องตื่นตัวในเรื่ องการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนเป็ นสาคัญ
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๔.๑.๑ ประวัติศาสตร์และพัฒนาการหลักเมืองขอนแก่นในฐานะพื้นที่อานาจรัฐและอัตลักษณ์เมือง
นับจากการปรากฏหลักฐานการยกขอนแก่นขึ้นเป็ นเมืองพบว่า ขอนแก่นมีประวัติการย้ายที่ต้ งั ศูนย์
ราชการอยูห่ ลายครั้ง รวมทั้งการย้ายหลักเมืองซึ่ งมีนยั เกี่ยวข้องกับการย้ายตามศูนย์กลางอานาจ จนระหว่าง
พ.ศ. ๒๔๗๘-๒๔๘๐ ได้ก่อตั้งเทศบาลเมืองขอนแก่นพื้นที่ ๔.๐๓๑ ตารางกิโลเมตร ตามแนวร่ องเหมือง
ทางน้ าไหลและถนนรอบเมื องเป็ นเขตเทศบาล คือ รวมเอาบ้านพระลับเข้ากับบ้านกกบก มีพระเสนาราช
ภักดีเป็ นนายกเทศมนตรี คนแรก อันเป็ นยุคเริ่ มต้นของแนวคิดการกระจายอานาจ
ใน พ.ศ. ๒๔๘๕ เกิดการเปลี่ยนศูนย์กลางของเมืองที่สาคัญอีกครั้งเมื่อย้ายหลักเมืองจากบ้านโนน
ทันไปตั้งที่หน้าบ้านนายโสภัณ สุ ภธี ระ ซึ่ งในบริ เวณดังกล่าวชาวจีนได้จบั จองพื้นที่ทาการค้าหนาแน่นมาก
ขึ้นแล้วจนสามารถรวมกลุ่มกันตั้งโรงเรี ยนจีนขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๑ การย้ายหลักเมืองมาอยูใ่ นย่านของ
ชาวไทยเชื้ อสายจีนทาให้ชาวไทยเชื้ อสายจีนอัญเชิ ญวิญญาณบรรพบุรุษของตนมาสถิต ณ หลักเมือง และ
ชาวจีนเรี ยกหลักเมืองนี้ วา่ หลักเมืองกง ส่ วนความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองขอนแก่นนั้น ได้ขยายพื้นที่
ออกไปเนื่องจากในระหว่าง พ.ศ. ๒๔๘๖-๒๕๐๘ ได้ยบุ อาเภอชนบทไปขึ้นกับอาเภอบ้านไผ่ แต่ในช่วงเวลา
ดังกล่าวนั้นยังมิได้มีการประกาศขยายเขตเทศบาลอย่างเป็ นทางการ และสานักงานเทศบาลยังมิได้มีสถานที่
เป็ นเอกเทศ
เหตุการณ์ สาคัญที่มีผลต่อการย้ายศูนย์ประสานงานราชการอีกครั้ง คือ ใน พ.ศ. ๒๔๙๑ ได้
เกิดเหตุเพลิงไหม้ศาลากลางจังหวัด หลังจากมีเรื่ องวุน่ วายเกี่ยวกับการทุจริ ต เหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ ได้ส่งผลให้
นายเชาวลิต ไพจิตร นายอาเภอต้องออกจากราชการ ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๙๒ ได้ยา้ ยที่ทาการศาลากลางไปอยู่
โรงเรี ยนสนามบิ น และมี ก ารสร้ างสโมสรข้าราชการที่ ด้า นตะวันตกซึ่ งต่ อมาเป็ นที่ ต้ งั โรงเรี ยนอนุ บาล
ขอนแก่นและได้เป็ นชื่ อถนนที่ตดั ใหม่เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ ว่าถนนประชาสโมสร ในปี เดี ยวกัน ย้ายเรื อนจา
จากบริ เ วณตลาดสดเทศบาล ๑ ในปั จ จุ บ ัน ไปอยู่ต รงข้า มป่ าช้า บ้า นโนนทัน และเริ่ ม จัด หาที่ ก่ อ สร้ า ง
โรงพยาบาลขอนแก่นบนพื้นที่ ๔๙ ไร่ ๒ งาน ซึ่ งซื้ อโดยงบประมาณปี พ.ศ. ๒๔๙๑ พ.ศ. ๒๔๙๒ ได้ต้ งั
ธนาคารออมสิ นขึ้น ซึ่ งเป็ นธนาคารแห่ งแรกของเมืองขอนแก่น พ.ศ. ๒๔๙๓ โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น
เปิ ดทาการอย่างเป็ นทางการโดยผูว้ ่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็ นประธาน มีไฟฟ้ าใช้เป็ นครั้งแรกในเขต
เทศบาลเป็ นไฟฟ้ าที่ใช้เครื่ องปั่ นไฟ มีการตั้งน้ าประปาขึ้นโดยสู บน้ ามาจากบ้านกุดกว้างส่ งมาทาน้ าประปา
ที่ทาการประปาถนนรื่ นรมย์ติดกับตลาดโต้รุ่งในปั จจุบนั ๔๓

๔๓

คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ. วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดขอนแก่น.
๒๕๔๓. หน้า ๖๑.
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พื้นที่บริ เวณศาลหลักเมือง ในอดีตเป็ นพื้นที่ที่เรี ยกว่า “ศาลาสุ ขใจ” ซึ่ งตั้งอยูไ่ ม่ห่างจากศาลา
กลางหลังเดิมนัก ศาลาสุ ขใจเป็ นพื้นที่สาหรับบรรดาข้าราชการมาจัดงานสังสรรค์ รื่ นเริ ง มีงานฟ้ อนราหน้า
ศาลเจ้า แม่ ธ รณี เป็ นพื้ นที่ ว่า งส าหรั บ ฉายหนัง ขายยาซึ่ ง การฉายหนัง ขายยานั้น ถื อว่า เป็ นความบัน เทิ ง
สมัยใหม่ที่คนขอนแก่นให้ความนิ ยมอย่างมาก๔๔ แม้ปัจจุบนั จะมีความบันเทิงอื่นมาแทนที่ แต่การฉายหนัง
กลางแปลงบริ เวณศาลหลักเมืองขอนแก่นก็ยงั คงมีอยู่ในความหมายของการ “แก้บนเจ้าพ่อหลักเมือง” และ
กลายเป็ นพื้นที่สร้างความบันเทิงให้กบั ผูค้ นในชุ มชนแออัดริ มทางรถไฟใกล้ศาลหลักเมือง ส่ วนที่เป็ นที่ต้ งั
สานักงานเทศบาลนครฯ ในอดีตเป็ นสนามมวยบดินทร์ เดชา การจัดงานต่างๆ ส่ วนใหญ่จะจัดที่หน้าศาลา
กลางจังหวัด สนามโรงเรี ยนขอนแก่นวิทยายน๔๕ ดังนั้นอาจกล่าวได้วา่ พื้นที่หน้าศาลหลักเมืองโดยเฉพาะ
บริ เวณ “ศาลาสุ ขใจ” รวมทั้งพื้นที่ สาหรั บจัดงานระดับเมืองนั้น คื อ พื้นที่แสดงอานาจของความทันสมัย
และกลายเป็ นพื้นที่พิธีกรรมเพื่อเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงในเวลาต่อมา
ในปี พ.ศ.๒๔๙๘ นอกจากจะมีการรณณงค์เรื่ องชื่ อเมืองขอนแก่นแล้ว ในปี เดียวกันนี้ ท่านเจ้า
คุณพระราชสารธรรมมุนี อดีตเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น และ หลวงธุ รนัยพินิจ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดขอนแก่น
พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวขอนแก่น ได้จดั ทาพิธีอญั เชิญหลักศิลาจารึ กโบราณจากบ้านโนน
เมือง อาเภอชุมแพ มาประกอบพิธีตามแนวทางพระพุทธศาสนาในการทาเป็ นหลักเมือง โดยฤกษ์ดาเนินการ
ก่อสร้ าง เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๘ และมีพิธีเปิ ดอย่างเป็ นทางการ เมื่อวันที่ ๒๐ สิ งหาคม พ.ศ.๒๔๙๘๔๖ และ
เหตุการณ์สาคัญที่สร้างความหมายให้กบั หลักเมืองใหม่น้ ี คือ การที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถเสด็จมาสักการะศาลหลักเมือง โดยวันที่ ๕-๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็ นครั้งแรกที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชิ นีนาถเสด็จฯ เยือนขอนแก่น ซึ่ งเป็ นการเสด็จเยี่ยม
ประชาชนในภาคอีสานเป็ นครั้งแรก และในคืนวันที่ ๕ พฤศจิกายน ทรงประทับแรมที่ศาลากลางจังหวัด
วันที่ ๖ พฤศจิกายน เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิ กา ทรงเปิ ดอาคารเรี ยนถาวรโรงเรี ยนสวนสนุ ก ซึ่ งอยู่ติดกับศาลา
๔๔

ภาพยนตร์เป็ นสื่ อบันเทิงสมัยใหม่ที่ทนั สมัยและเป็ นที่นิยม จนมีผคู ้ ิดสร้างภาพยนตร์ เรื่ องแรกและเรื่ องเดียว
ที่ สร้างและแสดงโดยคนขอนแก่น ชื่ อเรื่ อง “ขุนดาบทุ่งสร้าง” พ่อคาตาเล่าว่า พระเอกภาพยนตร์ เรื่ องนี้ เป็ นหมอ ส่ วน
นางเอกเป็ นนางงามเมืองขอนแก่น หลังจากแสดงภาพยนตร์ เรื่ องนี้ จบพระเอกนางเอกก็แต่งงานกันจริ งๆ ภาพยนตร์ เรื่ องนี้
สนุกและเป็ นที่ประทับใจของชาวขอนแก่นในสมัยนั้นมาก เล่ากันว่าได้นาภาพยนตร์ เรื่ องนี้ ไปฉายที่กรุ งเทพฯ คนเยอะจน
ล้นโรง จึงมีผูก้ ล่าวเป็ นภาษาปากว่า ฉายดีจนโรงแตก (คาตา ประโพทะนัง เป็ นผูใ้ ห้สัมภาษณ์, แก้วตา จันทรานุสรณ์
เป็ นผูส้ มั ภาษณ์, ที่วดั หนองแวง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๔๙๘.)
๔๕
ติ แก แซ่ เล็ก เป็ นผูใ้ ห้สัมภาษณ์, แก้วตา จันทรานุ สรณ์ เป็ นผูส้ ัมภาษณ์, ที่ วดั หนองแวง อาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙.
๔๖
งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน. ข่าวเทศบาลนครขอนแก่น. <http:// www.kkumuni.org>
เข้าถึงเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๙.
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กลางใกล้พลับพลาที่ ประทับแรม ชาวขอนแก่ นร่ วมกันพัฒนาซอยห้า (บาท) ซึ่ งเดิ มสกปรกและแคบให้
กว้างขวางขึ้นแล้วเปลี่ยนชื่อว่า “ซอยห้าพฤศจิกา”๔๗ และทั้งสองพระองค์เสด็จสักการะหลักเมืองขอนแก่น
ดังจะเห็ นแล้วว่า “หลักเมือง” คือสัญลักษณ์ ของอานาจรัฐที่สัมพันธ์กบั ท้องถิ่น นับจากได้รับการ
โปรดเกล้าฯ จากรัชกาลที่ ๑ แห่ งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ให้ยกขอนแก่นขึ้นเป็ นเมืองที่ข้ ึนต่อกรุ งเทพฯ โดยตรง
จึงได้มีการตั้งหลักเมืองหลักแรกขึ้นในปี ๒๓๓๒ และเมื่อมีการย้ายเมืองก็จะมีการตั้งหลักเมืองใหม่ในพื้นที่
ที่ยา้ ยเมืองออกไปทุกครั้ง ซึ่ งหากพิจารณาเงื่อนไขการย้ายเมืองของขอนแก่นนั้น ได้ยึดเอาความสะดวกใน
การเป็ นศูนย์ประสานงานราชการเป็ นเหตุผลสาคัญ ดังนั้น การย้ายเมือง การตั้งหลักเมือง จึงสัมพันธ์กบั การ
ตั้งศูนย์ประสานงานราชการ อันเป็ นกลไกสถาปนาอานาจของรัฐ แต่เหตุการณ์ที่ควรพิจารณาคือ การย้าย
หลักเมืองมายังทุ่งนาของ นายโสภัณ สุ ภธี ระ ในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ ซึ่ งตั้งอยู่ใกล้กบั สถานี รถไฟและย่าน
การค้าของชาวจีนที่ได้ขยายตัวห่ างออกไปจากบึงแก่นนครสู่ เส้นทางรถไฟและถนนศรี จนั ทร์ จนกระทัง่ ปี
พ.ศ. ๒๔๙๘ จึงได้ทาพิธีส ร้ างศาลหลักเมืองขอนแก่ นและทาพิธีเปิ ดอย่างเป็ นทางการ หลัก เมื องหลัก
ปั จจุบนั จึงเป็ นศูนย์กลางความสัมพันธ์ของคนขอนแก่นเรื่ อยมา ที่น่าสนใจก็คือ แม้จะมีการย้ายศาลากลาง
ออกไปสร้ างใหม่ในบริ เวณที่เคยเป็ นสนามบินเก่าในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ แต่ก็มิได้มีการตั้งหลัก
เมืองใหม่ให้ตรงกับศาลากลางแต่อย่างใด ต่อมาเทศบาลได้ถมหนองน้ าและพื้นที่ลุ่มบริ เวณทิศตะวันออก
ของหลักเมืองแล้วใช้พ้ืนที่ดงั กล่าวในการสร้ างสานักงานเทศบาลเมืองและแล้วเสร็ จในปี ๒๕๒๗ ดังนั้น
ในทางกายภาพสัญลักษณ์ของอานาจรัฐจึงตั้งอยูใ่ กล้กบั สานักงานเทศบาลฯ มากกว่าศาลากลางจังหวัด พื้นที่
บริ เวณหลักเมืองขอนแก่นจึงกลายเป็ นพื้นที่หลักที่เทศบาลนครขอนแก่นเลือกใช้เป็ นพื้นที่จดั กิจกรรมสาคัญ
ระดับเมือง
เมื่อหลักเมืองได้ถูกย้ายจากบริ เวณบึงแก่นนครมาตั้งไว้บริ เวณทุ่งนาของนายโสภัณ สุ ภธี ระ ซึ่ งใกล้
กับสถานีรถไฟและชุมชนชาวจีน โดยในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ นั้น นายโสภัณ สุ ภธี ระ ยังอยูใ่ นระหว่างการดารง
ตาแหน่ งเป็ นนายกเทศมนตรี เมืองขอนแก่น บรรดาพ่อค้าจีนจึงได้อญั เชิ ญวิญญาณบรรพบุรุษของตนให้มา
สถิ ต ณ หลักเมืองนี้ ดังนั้น ศาลหลักเมืองจึงกลายเป็ นสถานที่สาคัญอีกแห่ งหนึ่ งในการประกอบพิธีกรรม
กราบไหว้บรรพบุรุษและบวงสรวงสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ตามความเชื่อของตน จนชาวจีนส่ วนใหญ่เรี ยกหลักเมืองนี้ วา่
“หลักเมืองกง” หรื อ “ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง” มีนามย่อว่า “อินทร์ตา”

๔๗

คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ. วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดขอนแก่น.
๒๕๔๓. หน้า ๖๒.
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กระทัง่ ปี พ.ศ.๒๔๙๘ ภาคราชการและภาคเอกชนได้ร่วมกันสร้างศาลาหลักเมือง โดยมีกลุ่มธุ รกิ จ
หลักของเมืองในขณะนั้นให้การสนับสนุ นงบประมาณเพิ่มเติม ซึ่ งกลุ่มทุนนี้ เป็ นกลุ่มเดี ยวกับที่สนับสนุ น
การสร้างโรงเรี ยนจีนฮัว่ เคี้ยววิทยาลัย พร้อมทั้งทาพิธีเปิ ดอย่างเป็ นทางการ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่ งเป็ น
ปี ที่ ทางเทศบาลเมื องขอนแก่ นได้สร้ างประตู เมื องเพื่อร่ วมเฉลิ มฉลอง ๒๐๐ ปี กรุ งเทพฯ ตระกูลโฆษะ
วิสุทธิ์ ทายาทของเถ้าแก่โค้วซาแห่ งตระกูลโค้วได้มอบทุนสร้างศาลาสักการะหลักเมือง และมีขอ้ ความระบุ
ไว้วา่ “โรงแรมโฆษะสร้างถวาย”
ดังได้กล่าวแล้วว่า เมื่อย้ายหลักเมืองมาอยูใ่ กล้ยา่ นพ่อค้าจีน บรรดาพ่อค้าจีนจึงได้แสดงศรัทธาต่อ
หลักเมืองโดยการอัญเชิ ญวิญญาณบรรพบุรุษของตนมาสถิตร่ วมกับมเหสักข์หลักเมืองขอนแก่น ดังนั้นใน
แต่ละวันจะมีชาวไทยเชื้อสายจีนมาสักการะศาลหลักเมืองจานวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเช้าและค่า และมาก
เป็ นพิเศษคือช่วงเทศกาลสาคัญของชาวไทยเชื้ อสายจีน เช่น ในเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ และตรุ ษจีน เป็ น
ต้น ส่ วนในช่ วงกลางคื นจะมี ผูค้ นที่ อาศัย อยู่ในชุ มชนใกล้เคี ย งออกมาชมภาพยนตร์ กลางแปลงแก้บนที่
ศาลหลักเมือง ตามความเชื่อที่วา่ ศาลหลักเมืองมีความศักดิ์สิทธิ์ มาก หากใครต้องการสิ่ งใดก็ให้มาบนกับเจ้า
พ่อหลักเมือง และเมื่อสมหวังในสิ่ งที่ขอก็จะมาทาพิธีแก้บนด้วยภาพยนตร์ เพราะเชื่ อว่า “เจ้าพ่อหลักเมือง
ชอบดูหนัง ดังนั้น การมีภาพยนตร์ กลางแปลงฉายอย่างต่อเนื่ องจึงเป็ นการย้ าความศรัทธาของคนขอนแก่น
ต่อความศักดิ์ สิทธิ์ ของเจ้าพ่อหลักเมื องด้วยทางหนึ่ ง ดังนั้นภาพที่ เห็ นกันจนชิ นตาของคนขอนแก่ นก็คือ
พื้นที่ บริ เวณศาลหลัก เมื องซึ่ งไม่เคยว่างเว้นจากผูค้ นที่ ท ยอยมาสัก การะอย่า งสม่ าเสมอทั้งกลางวันและ
กลางคืน และช่ วงที่พ้ืนที่บริ เวณศาลหลักเมืองขอนแก่นมีความคึกคักและแออัดไปด้วยผูค้ นมากที่สุด คือ
ช่ วงการจัดเทศกาลงานเมืองตามปฏิ ทินของเทศบาลนครขอนแก่ นและองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ทั้งนี้
เพราะหลักเมืองขอนแก่นมีความหมายต่อคนขอนแก่นในหลายระดับ ทั้งในระดับปั จเจกและในระดับของ
การสร้างสานึกร่ วมของคนขอนแก่น

๔.๑.๒ ศาลหลักเมืองกับวิถีคนเมืองขอนแก่นในบริ บทการกระจายอานาจและการมีส่วนร่ วม
ของภาคประชาชน
ในบริ บ ทของการส่ ง เสริ ม การมี ส่ วนร่ วมทางการเมื องของภาคประชาชน โดยเฉพาะ
ภายหลังการประกาศรัฐธรรมนู ญ พ.ศ.๒๕๔๐ และ พ.ศ.๒๕๕๐ เป็ นช่วงเวลาที่มีความเคลื่ อนไหวของ
ภาคประชาชนผ่านพื้นที่ปฏิ บตั ิการทางสังคมวัฒนธรรมอย่างน่ าสนใจ โดยเฉพาะปฏิ บตั ิการผ่านพื้นที่
ศาลหลักเมืองขอนแก่น
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“… สื บ เนื่ อ ง จา ก ก เท ศ บ าล น ค รข อ น แก่ น ไ ด้ มี แ น วคิ ด ที่ จะ ป รั บป รุ ง อา ค า ร
ศาลหลัก เมื อ งและสภาพภู มิ ท ัศ น์ โดยรอบให้มี ความสวยงาม เป็ นศรี ส ง่ า เหมาะแก่ ก ารเคารพ
สักการะบูชา และเพื่อเป็ นการร่ วมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวฯ ทรงมี
พระชนมายุ ๘๐ พรรษา๔๘ จึงได้นาแนวคิดดังกล่าวเข้าสู่ เวทีสภาเมืองขอนแก่นและได้รับความเห็นชอบ
จากผู ้เ ข้า ร่ ว มเวที ส ภาเมื อ งขอนแก่ น ให้ ด าเนิ น โครงการนี้ ได้ จากนั้น เทศบาลนครฯ ได้แ จ้ง ข่ า ว
ประชาสัมพันธ์ให้ชาวเมืองขอนแก่นได้ทราบถึ งความเคลื่ อนไหวในการดาเนิ นกิ จกรรมต่างๆ เกี่ ยวกับ
โครงการ โดยในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เทศบาลนครขอนแก่นได้เรี ยนเชิ ญอาจารย์ฉตั รชัย ปิ่ นแก้ว
หัวหน้าฝ่ ายโหรพราหมณ์ สานักพระราชวัง มาให้คาแนะนาเกี่ยวกับการปรับปรุ งบูรณะศาลหลักเมืองและ
กระบวนการจัดเตรี ยมพิธีบวงสรวงตามราชประเพณี โบราณ และเพื่อให้การปรับปรุ งบูรณะศาลหลักเมือง
ขอนแก่ นดาเนิ นไปอย่า งถู กต้องตามหลัก ดวงชะตาของเมื อง และความพึ งพอใจของชาวขอนแก่ น
จากนั้นวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เทศบาลนครขอนแก่นได้จดั พิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์หลัก
เมืองขอนแก่น ตามฤกษ์ศุภมงคลการ พิธีบวงสรวงของโหรพราหมณ์ สานักพระราชวัง โดยมีขา้ ราชการ
พ่อค้าคหบดี ตัวแทนสมาคม องค์กรเอกชน ชุมชน เยาวชน นักเรี ยน นิ สิตนักศึกษา และประชาชนทัว่ ไป
กว่า ๓,๐๐๐ คน เข้าร่ วมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ต่อมาเทศบาลนครฯ ได้สร้างวัตถุมงคลเสาหลักเมืองจาลอง
ที่ทาจากไม้มงคล คือ ไม้แก่นขาม ไม้แก่นคูณ และเหรี ยญรู ปเหมือนเจ้าพ่อเทพารักษ์หลักเมือง เพื่อมอบ
ให้ประชาชนผูม้ ีจิตศรัทธาที่บริ จาคเงินสมทบการก่อสร้ างนาไปบูชา อนึ่ ง เพื่อให้พิธีกรรมในการสร้าง
วัตถุมงคลเป็ นไปด้วยความถูกต้อง สมบูรณ์ และเกิ ดความเป็ นสิ ริมงคล เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๙
เทศบาลนครฯ จึงได้จดั ทาพิธีปลุกเสกเสาหลักเมืองจาลอง และเหรี ยญรู ปเหมือนเจ้าพ่อเทพารักษ์หลัก
เมืองขอนแก่นขึ้น ตามแบบอย่างแนวทางบูรพาจารย์ที่ได้กาหนดไว้
เทศบาลนครฯ ได้กาหนดการก่ อสร้ างปรั บปรุ งศาลเจ้าพ่อเทพารั กษ์หลักเมื องขอนแก่ น
แบ่งออกเป็ น ๒ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ จะเป็ นการก่ อสร้ างอาคารสักการะธู ปเทียน การก่อสร้ าง
ปรับปรุ งถนน พร้อมระบบระบายน้ าถนนบริ เวณด้านหลังศาลหลักเมือง และการจัดทาองค์เสาหลัก
เมืองจาลอง ที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่อาคารสักการะ เพื่อที่จะให้ประชาชนกราบไหว้บูชา ปิ ด
ทอง ถวายดอกไม้ และผูกผ้าแพร ซึ่ งองค์เสาหลักเมืองจาลองนั้น จะแกะสลักมาจากหิ นทรายที่มี
๔๘

เทศบาลฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวเมืองทราบว่า โครงการปรับปรุ งอาคารศาลหลักเมือง เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ยุทธศาสตร์ อนุ รักษ์วฒั นธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่ น และเป็ นกิ จกรรมตามแผนงานปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ของเทศบาลนคร
ขอนแก่น ภายใต้การบริ หารของนายพีระพล พัฒนพีระเดช ใช้งบประมาณ ๓๕-๔๐ ล้านบาทเริ่ มต้นสร้างอาคารสักการะ
เดื อนมกราคม ๒๕๔๙ และต้นเดื อนมีนาคมปี เดี ยวกันก่อสร้างศาลหลักเมืองจาลอง ซึ่ งงบประมาณที่ ใช้ในการก่อสร้าง
ปรั บปรุ งนั้น มาจากหน่ ว ยงานภาครั ฐ เพียงส่ วนหนึ่ งเท่ า นั้น แต่งบประมาณส่ วนใหญ่น้ ันมาจากแรงศรั ทธาของชาว
ขอนแก่น
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คุณลักษณะต้องตามโบราณราชประเพณี เนื่องด้วยเหตุผลว่า เสาหลักเมืององค์เดิมนั้น เป็ นหลักศิลา
จารึ กที่ทามาจากหิ นทราย ฉะนั้นแล้วองค์เสาหลักเมืองจาลอง ก็ควรที่จะทามาจากหิ นทรายที่มี
รู ปแบบและประติมากรรมที่คล้ายคลึงกับเสาหลักเมืององค์เดิมมากที่สุดเช่นเดียวกัน ซึ่ งแก่นกลาง
จะบรรจุแก่นไม้มงคลนาม คือ แก่นของต้นราชพฤกษ์ หรื อ ต้นคูน และ แก่นของต้นมะขาม โดยมี
ตัวแทนจากสมาคมองค์กรในสภาเมืองขอนแก่น ร่ วมเป็ นคณะทางานสื บค้นหาหิ นทรายและแก่นไม้
มงคลนาม เพื่อจัดทาและบรรจุเป็ นองค์เสาหลักเมืองจาลองต่อไป การดาเนินงานในระยะที่ ๒ นั้น
จะเป็ นการก่อสร้างอาคารศาลหลักเมือง การปรับปรุ งภูมิทศั น์ และการจัดระบบการจราจรให้มีความ
สะดวก สาหรับตัวอาคารศาลหลักเมือง เป็ นอาคารทรงไทยอีสานประยุกต์ มีลกั ษณะจตุรมุข เป็ นชั้น
หลังคาลดหลัน่ กันลงมา ๓ ชั้น ที่ยอดเป็ นรู ปองค์พระธาตุที่มีการจาลองรู ปแบบมาจากพระธาตุข าม
แก่น ซึ่ งจะตั้งอยู่ที่ตาแหน่ งเดิม ในส่ วนของเสาหลักเมืององค์เดิ มนั้น หลังจากที่การก่อสร้ างตัว
อาคารศาลหลักเมืองเสร็ จเรี ยบร้อย จะได้มีการอัญเชิญเสาหลักเมืององค์เดิม ที่จะมีการปิ ดทองแท้ท้ งั
องค์มาประดิษฐาน เพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้สักการะบูชาต่อไป
ในด้านงบประมาณการปรับปรุ งบูรณะศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์หลักเมืองขอนแก่นในครั้งนี้
ใช้งบประมาณกว่า ๔๐ ล้านบาท ซึ่ งได้มีผมู ้ ีจิตศรัทธาบริ จาคไว้เบื้องต้น คือ ดร.วิญญู และคุณมาลิน
คุวานันท์ จานวน ๑๐ ล้านบาท และ ดร.ประภา ภักดิ์ โพธิ์ ผูร้ ับใบอนุ ญาตมหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ และครอบครัว จานวน ๑๒ ล้านบาท ซึ่ งเทศบาลได้ต้ งั งบประมาณไว้สมทบ
จานวน ๑๐ ล้านบาท พร้อมกันนั้นมีประชาชนผูม้ ีจิตศรัทธาบริ จาคเงินสมทบอีก และในวันที่ ๒๕
มกราคม ๒๕๔๙ เทศบาลนครฯ ได้จดั งานแถลงข่าวการก่อสร้างและปรับปรุ งศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์
หลัก เมื องขอนแก่ น เพื่ อเป็ นการประชาสั ม พันธ์ ใ ห้ป ระชาชนได้รับ ทราบข้อมู ล เกี่ ย วกับ การ
ดาเนิ นการก่ อสร้ า งและปรั บ ปรุ งศาลเจ้าพ่อเทพารั ก ษ์หลักเมื องขอนแก่ น พร้ อมทั้งเปิ ดรั บให้
ประชาชนร่ วมบริ จาค สาหรับยอดเงินบริ จาคเดิม ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๙ รวมยอดเงินบริ จาค
เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างและปรับปรุ งศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์หลักเมืองขอนแก่น เป็ นจานวนเงิน
๓๗,๘๐๖,๐๔๓.๑๐ บาท …”๔๙
ที่น่าสนใจอย่างยิ่งก็คือปฏิ บตั ิ การต่างๆ ดังกล่ าวข้างต้น ได้ผ่านกระบวนการมี ส่วนร่ วมของภาค
ประชาชนคนขอนแก่ นอย่า งต่ อเนื่ องในรู ป แบบของการประชุ ม หารื อจากเวที ส ภาเมื องขอนแก่ นอย่า ง
ต่อเนื่อง

๔๙

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน. ข่าวเทศบาลนครขอนแก่น. <http:// www.kkumuni.org>
เข้าถึงข้อมูล ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙
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โดยเฉพาะเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เทศบาลนครขอนแก่นได้มีแนวคิดที่จะบูรณะศาลหลักเมืองและ
ปรับภูมิทศั น์โดยรอบให้สวยงาม เป็ นศรี สง่าเหมาะแก่การเคารพสักการบูชา คณะผูบ้ ริ หารเทศบาลนคร
ขอนแก่ นจึ งได้นาแนวคิ ดดังกล่ าวเข้าสู่ สภาเมื องขอนแก่ นเพื่อรั บฟั ง ความคิ ดเห็ นและข้อเสนอแนะจาก
ประชาชนขอนแก่นว่า ควรจะปรับปรุ งศาลหลักเมืองในรู ปแบบใด และจะใช้งบประมาณเท่าไหร่ ซึ่ งใน
ขณะนั้นเทศบาลยังไม่มีงบประมาณในการปรับปรุ งพร้ อมทั้งยังไม่แน่ ใจว่าเทศบาลจะสามารถดาเนิ นการ
เรื่ องนี้ได้เพียงลาพังหรื อไม่ แต่สิ่งที่เทศบาลรู ้ คือ การปรับปรุ งศาลหลักเมืองในครั้งนั้นหากไม่ได้รับเสี ยง
ความเห็ นชอบและการให้การสนับสนุ นของประชาชนชาวขอนแก่น เทศบาลก็จะไม่สามารถดาเนิ นการ
ท างานในเรื่ อ งนี้ ได้ หลัก จากที่ ส ามาชิ ก สภาเมื อ งมี ม ติ รั บหลัก การให้เทศบาลปรั บปรุ ง ศาลหลัก เมื อ ง
เทศบาลจึงได้ออกแบบและคานวณงบประมาณในรู ปแบบต่างๆ เพื่อเปิ ดพื้นที่ให้ประชาชนขอนแก่นได้มี
ส่ วนร่ วม ตั้งแต่กระบวนการนาเสนอแนวคิด นาเสนอรู ปแบบ จนกระทัง่ กระบวนการตัดสิ นใจ ได้ผ่าน
เวทีสภาเมืองขอนแก่นอย่างต่อเนื่ องถึง ๘ ครั้ง อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากคนขอนแก่นมีแนวคิดเชื่ อมโยงกับ
หลักเมืองในหลากหลายความหมาย แม้มีคนจานวนหนึ่ งไม่เห็ นด้วยกับการบูรณะหลักเมืองด้วยเชื่ อว่าไม่
ควรแตะต้อ งพลัง ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ของหลัก เมื อ ง ดัง นั้น พิ ธี ก รรมจึ ง กลายเป็ นเวที ส าคัญ ของการร่ ว มสร้ า ง
ความหมายให้กบั หลักเมืองจนกลายเป็ นศูนย์รวมสานึกและอัตลักษณ์ร่วมของคนขอนแก่นในเวลาต่อมา
ปรากฏการณ์ ดงั กล่ าวเป็ นจุ ดเริ่ ม ต้นที่ ท าให้ค ณะผูว้ ิจยั ติ ดตามความเคลื่ อนไหวการใช้ทุนทาง
วัฒนธรรมเป็ นกลไกส่ งเสริ ม การมี ส่ วนร่ วมเพื่อตอบโจทย์กระบวนการประชาสั ง คมของเทศบาลนคร
ขอนแก่น โดยเริ่ มสังเกตการณ์กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลอย่างใกล้ชิดทั้งแบบไม่มีส่วนร่ วมและโดยการเข้า
ร่ วมการประชุ มสภาเมืองขอนแก่ นเพื่อเตรี ยมกิ จกรรมสาคัญซึ่ งมี ความหมายเชื่ อมโยงกับการสร้ างสานึ ก
และอัตลักษณ์คนขอนแก่น

๔.๑.๓ คนขอนแก่นกับการร่ วมทักทอความหมายศักดิ์สิทธิ์ ในพิธีอญั เชิญเสาหลักเมืองจาลอง
พิธีอญั เชิ ญเสาหลักเมืองจาลองเป็ นเวทีสาคัญของการสื่ อสารความหมายและกลายเป็ นพื้นที่
ของการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมอย่างมีนยั สาคัญ เพราะโครงการดังกล่าวไม่เพียงแต่มีผลต่อการปรับภูมิทศั น์
ของพื้ นที่ บ ริ เวณศู นย์ก ลางให้ส วยงาม แต่ ข้ นั ตอนของการมี ส่ วนร่ วมในพิ ธีก รรมได้นาไปสู่ ก ารสร้ า ง
ความหมายให้กบั พื้นที่หลักเมือง (place making) และเชื่อมโยงกับกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ (identities of
place)
เมื่อเข้าสู่ เขตเทศบาลฯ จะพบป้ายผ้าประชาสัมพันธ์กระจายอยูท่ วั่ ไป โดยมีขอ้ ความในป้ ายผ้า
ประชาสัมพันธ์ให้ชาวเมืองขอนแก่นเข้า “ร่ วมพิธีอญั เชิ ญองค์เสาหลักเมืองจาลอง” โดย “ร่ วมแต่งกายด้วย
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เสื้ อเหลื องดอกคู น๕๐ ต้อนรับขบวนแห่ องค์เสาหลักเมืองจาลอง จากบริ เวณ หน้าวัดศรี จนั ทร์ ตามถนนศรี
จันทร์ ไปยังศาลเจ้าพ่อหลักเมือง” ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ในมิติสังคมการเมืองและประชาสังคม พิธีกรรมดังกล่าวไม่เพียงแต่ระดมความร่ วมมือของ
ภาคเอกชนและภาคประชาชนให้เข้าสู่ พ้ืนที่สัญลักษณ์ หากแต่ข้ นั ตอนพิธีการได้ทาให้ผชู ้ มได้เห็นภาพและ
จดจาความหมายทางสังคม เช่ น ตาแหน่ งแห่ งที่ของข้าราชการระดับสู ง และชนชั้นนาของเมืองขอนแก่ น
รวมทั้งการจัดแสดงอื่นๆ ที่ชาวเมืองขอนแก่ นไม่สามารถพบเห็ นได้ในชี วิตประจาวันทัว่ ไป ซึ่ งสิ่ งต่างๆ
เหล่านี้ ได้ออกแบบผ่านขั้นตอนของพิธีการที่เทศบาลนครฯ กาหนดไว้ ทั้งเรื่ อง “เวลาอันเป็ นฤกษ์ดี” และ
กิจกรรมสาคัญ ดังนี้ เวลา ๐๘.๐๙ น. นายเจตน์ ธนวัฒน์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดขอนแก่น นายสุ นทร สิ ริภกั ดิ์
รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งนายพีระพล พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรี นครขอนแก่น คณะ
ผูบ้ ริ หารเทศบาลนครขอนแก่น พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นได้ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยดาขอ
พรพระธาตุ ขามแก่ น ณ วัดเจติยภูมิ อาเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น พร้ อมกับประกอบพิธีมงคลอัญเชิ ญ
หลักเมืองจาลองประดิษฐานบนรถยนต์ โดยเคลื่ อนขบวนแห่ อญั เชิ ญองค์หลักเมืองจาลอง จากวัดเจติยภูมิ
ไปตามถนนเลี่ยงเมือง ถนนขอนแก่น-เชี ยงยืน ผ่านบ้านหนองใหญ่ ถึงจุดขบวนต้อนรับที่บริ เวณหน้าวัดศรี
จันทร์ ๕๑ ซึ่ งขบวนต้อนรับนั้นประกอบด้วยประชาชนในชุ มชนเมืองขอนแก่นทั้ง ๔ เขต โดยผูน้ าชุมชน ครู
และนักเรี ยนในเขตเทศบาลนครขอนแก่ นได้ร่วมรับผิดชอบเตรี ยมขบวนแห่ เช่ น ขบวนแห่ คนเข้าเมื อง
ขบวนมวยโบราณ เป็ นต้น
ขบวนต้อนรับได้ต้ งั ขบวนรอขบวนองค์หลักเมืองจาลองที่หน้าศาลาหลักคา๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
เทศบาลนครขอนแก่นได้กาหนดให้เป็ นเวลาเคลื่ อนขบวนอัญเชิ ญเสาหลักเมืองจาลองจากวัดศรี จนั ทร์ ไป
๕๐

เทศบาลนครขอนแก่นได้กาหนดยุทธศาสตร์การอนุรักษ์วฒั นธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้พนั ธกิจการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนสังคม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนจังหวัดขอนแก่นได้ร่วมใจกันแต่งกายด้วยเสื้ อ
เหลืองดอกคูนทุกวันศุกร์ เป็ นประจาเพื่อ สร้างเอกลักษณ์ทอ้ งถิ่นในการแต่งกาย เพื่อเป็ นการสร้างจิตสานึ กรักท้องถิ่น
และเพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ ยว (ฝ่ ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น “สู จิบตั รเสื้ อเหลืองดอกคูน”.
๒๕๔๙)
๕๑
วัดศรี จนั ทร์ สร้างเมื่ อ พ.ศ. ๒๓๖๘ บริ เวณดังกล่าวเป็ นโคกป่ าโจดโดยท่านญาคูหลักคา (พิมพ์) เป็ นผู ้
รวบรวมศรัทธาประชาชนในการก่อสร้าง เป็ นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิ ดสามัญ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
เลขที่ ๖๘๑ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๕๒
ศาลาหลักคา ตั้งชื่ อตามนามของเจ้าอาวาสรู ปแรกของวัดศรี จนั ทร์ คือ ท่านญาคูหลักคา (พิมพ์) ท่านมี
ภูมิลาเนาอยูบ่ า้ นพระลับ ได้รับการบรรพชา-อุปสมบทจากสานักพระอุปัชญาย์รูปใดไม่ปรากฏ ทราบเพียงว่า เมื่อสมัยที่
เมืองขอนแก่นย้ายจากบ้านพันชาด ฝั่งหนองเหล็ก บ้านโนนเมือง ตาบลบ้านแพง อาเภอโกสุ มพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
(ปั จจุบนั ) มาตั้งอยูท่ ี่บา้ นโนนทัน ทิศตะวันออกของบึงบอน (บึงแก่นนคร) ท่านจาพรรษาอยูส่ านักวัดศรี นวล สาหรับการ
ปกครองคณะสงฆ์ทุกส่ วนทุกชั้นในส่ วนภูมิภาคนั้น มีเจ้าคณะผูป้ กครองรู ปเดียวกันและสามารถบังคับบัญชาได้ท้ งั สอง
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ตามถนนศรี จนั ทร์ สู่ อาคารสักการะที่ สร้ างขึ้นใหม่๕๓ โดยมีชาวเมืองขอนแก่นสวมเสื้ อเหลื องเข้าร่ วมพิธี
จานวนมาก นอกจากนี้ ยงั มี ขบวนแห่ สิงโต ขบวนแห่ มงั กร ขบวนแห่ คนเข้าเมือง ขบวนเทวดาถื อเครื่ อง
ประจากาย
รถกระถางธู ป รถอัญเชิญองค์หลักเมืองจาลอง ขบวนกลองยาว ขบวนมวยโบราณ ขบวน
รางวัลพระปกเกล้าทองคาซึ่ งมีขอ้ ความเขียนไว้ขา้ งรถขบวนว่า “รางวัลพระปกเกล้าทองคาหนึ่ งเดี ยวใน
อีสานสุ ดยอดของความโปร่ งใสและการมีส่วนร่ วม” ขบวนผูบ้ ริ หารและพนักงานเทศบาลนครขอนแก่ น
และตลอดเส้ น ทางขบวนแห่ น้ ั น จะมี ป ระชาชนชาวขอนแก่ น ร่ ว มแลกเปลี่ ย นธู ป ๕๔ ที่ ก ระถางธู ป
ผูป้ ระกอบการร้านค้าทั้งสองฝั่ งของถนนศรี จนั ทร์ ต่างพร้อมใจกันนาตะเกียงสาหรับจุดธู ปและน้ าดื่ มมาตั้ง
บริ การไว้หน้าร้านเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาร่ วมพิธี
ในช่วงของพิธีการอัญเชิญเสาหลักเมืองจาลอง ถนนรอบวงเวียนอนุ สาวรี ยป์ ระชาธิ ปไตยถูกปิ ด
ชั่วคราว เพื่ อใช้พ้ืนที่ ดงั กล่ าวส าหรั บให้เป็ นที่ ต้ งั โรงทาน หรื อซุ ้ม อาหารมากมาย ตั้ง เรี ย งรายไว้บริ การ
ประชาชนที่มาร่ วมพิธีต้ งั แต่หน้าเทศบาลฯ ไปจนถึงบริ เวณศาลหลักเมือง ซึ่ งซุ ้มอาหารเหล่านี้ ได้รับความ
ร่ วมมือจากกลุ่มองค์กร ห้างร้าน ชมรม สมาคมต่างๆ ที่สังกัดสภาเมืองขอนแก่น รวมทั้งสถานประกอบการ
และประชาชนผูส้ นใจแจ้งความประสงค์ที่จะนาอาหารมาแจกจ่ายผูท้ ี่มาร่ วมประกอบพิธีในครั้งนี้ ดว้ ย และ
ทุกซุ ม้ จะเขียนป้ ายแสดงชื่อกลุ่มผูจ้ ดั เตรี ยมอาหาร ถัดจากซุ ้มอาหารจะเป็ นเต็นท์ซ่ ึ งจัดเตรี ยมเก้าอี้ไว้สาหรับ
นัง่ รับประทานอาหารและให้ผมู ้ าร่ วมงานได้นง่ั ร่ วมพิธี และกลุ่มคนที่มกั พบเสมอ เมื่อมีพิธีกรรมสาคัญของ
เมืองคือ คนขายลอตเตอรี่ ลาดับขั้นตอนแห่ งพิธีการ ได้เริ่ มอย่างเป็ นทางการในเวลา ๑๐.๐๙ น. นายเจตน์
ธนวัฒน์ ผูว้ ่าราชการจังหวัดขอนแก่น ทาหน้าที่ เป็ นประธานในพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อเทพารั กษ์หลักเมื อง
(องค์เดิม) โดยมีคณะโหรพราหมณ์จากสานักพระราชวังเป็ นผูน้ าพิธี จากนั้นทาพิธีบรรจุสิ่งของมงคลลงใน
หลุมหลักเมืองจาลอง ซึ่งหนึ่งในสิ่ งของมงคลทั้งหลายคือ วัน เดือน ปี เกิด ของผูม้ ีจิตศรัทธาสมทบทุนร่ วม
สร้ างศาลหลักเมือง โดยให้ผูร้ ่ วมบริ จาคเขียนชื่ อ วัน เดื อน และปี พ.ศ. ที่เกิ ดลงไปบนแผ่นทองแดงแล้ว
นิ กาย ยังไม่ได้แบ่งแยกการปกครองคณะสงฆ์เป็ นเจ้าคณะมหานิ กายและเจ้าคณะธรรมยุติอย่างในปั จจุบนั หลังจากออก
พรรษาในปี พ.ศ. ๒๓๖๘ ท่านได้ออกมาสร้างวัดและตั้งวัดขึ้นใหม่ที่โคกป่ าโจดใกล้ฝั่งหนองสะแบง อยูด่ า้ นทิศเหนื อของ
วัดศรี นวลตั้งชื่อว่า “วัดศรี จนั ทร์ ” เพื่อให้มีชื่อใกล้เคียงกับวัดศรี นวล ชาวบ้านแต่เดิมเรี ยกวัดศรี จนั ทร์ ว่า “วัดนอก” และ
เรี ยกวัดศรี นวลว่า “วัดใน” เพราะตั้งอยูใ่ นคุม้ บ้านพระลับ
๕๓
อาคารสักการะหลังเดิมที่สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘ มีขอ้ ความเขียนไว้ดา้ นนอกอาคารว่า โรงแรมโฆษะสร้าง
ถวาย
๕๔
การแลกธูปในพิธีอญั เชิญองค์หลักเมืองจาลอง คล้ายกับการแลกธูปกับเจ้าซึ่งประเพณี การแห่เจ้าของชาวไทย
เชื้อสายจีน ซึ่งงานแห่เจ้านั้นถือว่าเป็ นประเพณี ประจาปี ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนร่ วมกันจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ปั จจุบนั ชาวไทย
ลาวที่ อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองก็เข้าร่ วมกิ จกรรมการแห่ เจ้าของชาวไทยเชื้ อสายจี นและอัญเชิ ญองค์มเหสักข์สิ่งศักดิ์ สิ ทธิ์
ประจาชุมชนเมืองเก่า เจ้าปู่ ครู เย็นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ชุมชนโนนทัน และเจ้าแม่สองนางสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ชุมชนบ้านหนองตูม ซึ่ งเป็ น
ชุมชนเก่าแก่รอบบึงแก่นนครเข้าร่ วมพิธีแห่เจ้าของชาวไทยเชื้อสายจีนด้วย
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นาไปวางไว้ในหลุมเสาหลักเมือง ทั้งนี้ มีผคู ้ นให้ความสนใจเป็ นจานวนมากจนทาให้บริ เวณดังกล่าวแออัด
ยัดเยีย ดไปด้วยผูค้ นที่ ต่า งเบี ย ดเสี ย ดกันเข้า ไปวางแผ่นทองแดงที่ บ รรจุ ว นั เดื อ นปี เกิ ดของตน บางคน
แสดงออกถึงความศรัทธาด้วยการนาทองคา ทั้งทองแท่ง ทองรู ปพรรณ สร้อยทอง และเงินสดไปวางไว้ใน
หลุมเสาหลักเมือง โดยมี พระเทพกิ ตติรังสี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น วัดธาตุพระอารามหลวง พระเถระ
ประธานฝ่ ายสงฆ์ เป็ นประธานบรรจุสิ่งของมงคล อันประกอบด้วยดิ น ๔ มุมเมือง ดิ นบริ เวณศาลเจ้าพ่อ
จากนั้นนาดิ น หิ น ทราย อิฐ เงิน ทอง นาก และหัวแหวนโภคทรัพย์ ๙ อย่าง สัตตะโลหะทั้ง ๗ อย่าง เงิ น
สมัยเก่ า เงิ นสมัยใหม่ ข้าวตอก ข้าวคุ ณเก้า ใบไม้มงคล ๙ ชนิ ด ดอกไม้ ๑๒ สี (๑๒ ราศี) หลังจากนั้น
ประกอบพิธีอญั เชิ ญองค์หลักเมืองจาลองประดิษฐานบนแท่นแปดเหลี่ยมในอาคารสักการะ และทาพิธีปลุก
เสกองค์หลักเมือง ทั้งนี้ เนื้ อความในบทกล่ าวโองการเริ่ มต้นด้วยการกล่าวอัญเชิ ญอานาจพระแก้วมรกต
พระสยามเทวาธิ ราช พระเสื้ อเมือง พระทรงเมือง พระภูมิ พระธรณี และอื่นๆ มาเพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์
ณ สถานที่ ที่เป็ นเสมือน “ใจเมือง” หลังกล่าวโองการ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดในฐานะ “พ่อเมือง” ทาพิธี “หลัง่
น้ าศักดิ์สิทธิ์” จากสังข์ลงบนเครื่ องประกอบพิธีบวงสรวงต่างๆ นายพีระพล พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรี
นครขอนแก่น ในฐานะตัวแทนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ได้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีซ่ ึ งเป็ นผูแ้ ทน
อานาจรัฐทั้งระดับส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค ตลอดจนผูร้ ่ วมพิธีถึง ความเป็ นมาของพิธีกรรมดังกล่าวว่า
ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์หลักเมืองขอนแก่น สร้ างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ในสมัยหลวงพินิจ๕๕ เป็ น
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดขอนแก่น และท่านเจ้าคุณพระราชสารธรรมมุนี (หลวงพ่อกัณหา) วัดศรี นวล เป็ นเจ้าคณะ
๕๕

ในเอกสารวัฒนธรรม พัฒนาการประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดขอนแก่น และบันทึ ก
ประวัติศาสตร์ เมื องขอนแก่น ได้บนั ทึ กรายนามผูว้ ่าราชการจังหวัดขอนแก่นไว้ท้ งั สิ้ น ๔๖ คน ซึ่ งลาดับที่ ๒๙ ได้แก่
หลวงธุ รนัยพินิจ (นพ นัยพินิจ) ระยะเวลาดารงตาแหน่งในช่วง พ.ศ. ๒๔๙๘-๒๕๐๐ มีการเปลี่ยนแปลงสาคัญในช่วง
พ.ศ. ๒๔๙๘ หลายอย่าง เช่น มี น้ าประปาใช้เป็ นครั้ งแรกต้อนรับปี ใหม่ มี การบู รณะซ่ อมแซมธุ าตใหญ่บา้ นขามแล้ว
เปลี่ยนชื่อเป็ นพระธาตุขามแก่นและเปลี่ยนชื่อวัดบ้านขามเป็ นวัดเจติยภูมิ ตั้งกรรมการแต่งตานานพระธาตุบา้ นขาม ตั้ง
กรรมการรณรงค์ให้ชื่อเมืองขอนแก่นเพี้ยนมาจาก “ขามแก่น” โดย พันตารวจเอก เลื่อน กฤษณามระ เป็ นประธานฝ่ าย
ฆราวาส และ พระราชสารธรรมมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นเป็ นประธานฝ่ ายสงฆ์ วันที่ ๕-๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๘
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถเสด็จฯ เยือนชาวขอนแก่น และในคืนวันที่ ๕ พฤศจิกายน
ประทับแรมที่ศาลากลางจังหวัด วันที่ ๖ พฤศจิกายน เวลา ๐๙.๐๐ น. ทรงเปิ ดอาคารเรี ยนถาวรโรงเรี ยนสวนสนุก ซึ่ งอยูต่ ิด
กับศาลากลางใกล้พลับพลาที่ ประทับแรม ชาวขอนแก่ นร่ วมกันพัฒนาซอยห้า (บาท) ซึ่ งเดิ มสกปรกและคับแคบให้
กว้างขวางขึ้นแล้วเปลี่ยนชื่อว่า “ซอยห้าพฤศจิกา” และในปี เดียวกันนี้ เพื่อให้ตานานพระธาตุบา้ นขามดูศกั ดิ์สิทธิ์ โดยชี้นา
ว่า ขอนแก่นเพี้ยนมาจาก “ขามแก่น” ทางจังหวัดได้จดั พิมพ์ประวัติพระธาตุขามแก่น (ชื่อใหม่) ออกแจกจ่ายทัว่ ไป เป็ น
เหตุให้มีประชาชนจากอาเภอต่างๆ ต่อต้าน โดยเฉพาะนายจารุ บุตร เรื องสุวรรณ มหาบัณฑิตจากอาเภอภูเวียง ได้มีบนั ทึก
ไว้หลายแห่ งรวมทั้งขุนบุนบาลประดิษฐ์ กานันตาบลชุมแพ ไม่เห็ นด้วยอย่างยิ่งและต่อต้านแนวความคิดที่ วา่ ขอนแก่น
เพี้ยนมาจากขามแก่น โดยเฉพาะในสภาจังหวัดขอนแก่น แต่การชี้นามีท้ งั ผูว้ า่ ราชการจังหวัดและพระสงฆ์ซ่ ึ งเป็ นเจ้าคณะ
จังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งจัดพิมพ์เอกสารประกอบ จึงทาให้ชนชั้นหลังเข้าใจสับสนยิ่งขึ้น เพราะผูร้ ู ้บางกลุ่มยืนยันว่าชื่อ
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จังหวัดทาพิธียกตั้งศาลตามแบบพิธีพุทธ ท่านเจ้าคุ ณได้ต้ งั ชื่ อว่า “ศาลเทพารักษ์หลักเมือง” มีนามย่อว่า
“อินทร์ ตา” การก่ อสร้ างได้ร่วมกันทั้งชาวจีนและชาวไทย นอกจากนี้ ยงั ได้อญ
ั เชิ ญ “อากง อาม่า” มาอยู่
รวมกันกับหลักเมืองคนไทยเชื้อสายจีนในเมืองขอนแก่นจึงเรี ยกว่า “ศาลหลักเมืองกง” คนไทยเรี ยกว่า “ศาล
เจ้าพ่อหลักเมือง”๕๖ ซึ่ งคากล่าวรายงานนี้ ได้ย้ าถึงความหลากหลายของกลุ่มคนที่มีศรัทธาร่ วมกันในพื้นที่
หลักเมืองขอนแก่น
หลังพิธีกล่าวรายงานและกล่าวโองการ พระเทพกิตติรังษีฯ เป็ นผูน้ าบรรจุและประดิษฐานเสา
หลักเมืองจาลอง โดยเริ่ มจากนาดิ น หิ น ทราย จาก ๔ มุมเมือง๕๗ เทรองเป็ นฐาน ขณะที่เคลื่อนหลักเมือง
จาลอง ผูเ้ ข้าร่ วมพิธีที่อยู่ห่างออกไปจากฐานเสาหลักเมือง ต่างพยายามแสดงการมี ส่วนร่ วมในพิธีกรรม
ศักดิ์สิทธิ์ น้ ีดว้ ยการจับด้ายสายสิ ญจน์ที่ผูกโยงไว้กบั ศาลหลักเมือง๕๘ และหลายคนพยายามเบียดเสี ยดให้เข้า
ไปใกล้พ้ื นที่ ใจกลางของพิ ธี ให้ได้มากที่ สุดเท่ าที่ จะท าได้ จากการที่ ผูเ้ ขี ยนมี ส่วนร่ วมในพิธี ดงั กล่ าวจึ ง
สังเกตเห็นว่าผูอ้ ยูร่ อบบริ เวณฐานหลักเมืองเกือบทั้งหมดเป็ นผูช้ ายที่มีบทบาทสาคัญในเมืองขอนแก่น เช่น
นักการเมืองท้องถิ่น นักธุ รกิจชั้นนา ผูร้ ักษาความปลอดภัย และบรรดาสื่ อมวลชน พิธีกรประจางานกล่าว
บรรยายถึ งบรรยากาศในช่ วงนี้ ว่า เหตุการณ์ น้ ี เป็ น “ประวัติศาสตร์ อีกหน้าหนึ่ งของเมืองขอนแก่ นที่ ตอ้ ง
บันทึกไว้ในหลักสู ตรท้องถิ่ น” เพื่อให้ลูกหลานของชาวขอนแก่นได้เรี ยนรู ้ กนั ต่อไป แล้วกล่าวเชิ ญคณะ
ผูบ้ ริ หารเทศบาลนครขอนแก่น ผูว้ า่ ราชการจังหวัด สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร ผูน้ าองค์กรธุ รกิจร่ วมกันทา
พิธีถวายสังฆทาน จากนั้นเจ้าคณะจังหวัดร่ วมทาพิธีปลุกเสก บริ เวณด้านหน้าเครื่ องบวงสรวงสังเวย มีการ
บรรเลงดนตรี ไทยประกอบการราบวงสรวง และราถวายมือ
ภาพการมีส่วนร่ วมที่ปรากฏ ณ พื้นที่พิธีกรรมสาคัญนี้ คือภาพความร่ วมแรงร่ วมใจของคน
ขอนแก่ น ทั้ง ตัว แทนภาครั ฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน เมื่ อ การจัดแสดงพิ ธี ก รรมยุติ ล ง ความ
เคลื่อนไหวของผูช้ มก็เริ่ มขึ้น ด้วยความศรัทธาต่อหลักเมือง บรรดาประชาชนผูเ้ ข้าร่ วมพิธีที่ก่อนหน้านี้ ต่าง
นาเอาเครื่ องประกอบพิธีอนั เป็ นสัญลักษณ์การผ่านพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ กลับไป เช่น นาต้นกล้วยกลับไปปลูก
เมืองขอนแก่น ไม่ได้เพี้ยนมาจาก “ขามแก่น จากเอกสารต่างๆ รวมทั้งใบบอก (หนังสื อราชการ) ที่มีการติดต่อกันระหว่าง
ขอนแก่นกับกรุ งเทพฯ และเมืองขอนแก่นกับเมืองอื่นๆ
๕๖
บางส่ วนจากคากล่าวรายงานในพิธี ผูก้ ล่าวรายงานคือ นายพีระพล พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรี นคร
ขอนแก่น
๕๗
ดินศักดิ์สิทธิ์ ๔ แห่ ง จาก ๔ มุมเมือง ได้แก่ ดินจากพระธาตุขามแก่น ดินพระบุ (บ้านพระบุ) ดินพระยืน
(บ้านพระยืน) และดินศาลเจ้าอีเริ ง อาเภอพล ซึ่งถือว่าดินเป็ นจากทิศใต้ ดินด้านทิศตะวันออกจาก อาเภอเมือง ศาลปู่ ตาอุป
ฮาต บ้านสวางค์ ดินทิศเหนือ จากอาเภอน้ าพองและดินจาก ดงเมืองแอม อาเภอเขาสวนกวาง
๕๘
การโยงด้ายสายสิ ญจน์เพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมพิธีได้ร่วมจับด้ายนี้ ปรากฏเช่นกันในงานเฉลิมฉลองประตูเมืองใหม่
โดยเฉพาะในขั้นตอนของการอัญเชิญพระพุทธพระลับขึ้นประดิษฐานเหนือ ซุม้ ประตูเมือง
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ที่บา้ น นาด้ายสายสิ ญจน์มาผูกข้อมืออวยพรให้กบั ญาติมิตรที่ร่วมพิธีดว้ ยกัน เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ขียน
เห็นว่า พิธีกรรมดังกล่าวคงไม่เพียงแต่จดั ขึ้นเพื่อความหมายศักดิ์สิทธิ์ ของพื้นที่เท่านั้น หากแต่มีความหมาย
อย่างยิง่ ต่อสานึกร่ วมในความหมายมากมายที่คนขอนแก่นร่ วมสร้างกันขึ้นในพื้นที่หลักเมือง
ในระหว่างที่ติดตามความเคลื่ อนไหวของกิ จกรรมเมือง ผูเ้ ขียนเคยเกิ ดคาถามว่า ในขณะที่
ด้านหนึ่ งของการบริ หารนโยบายสาธารณะที่ เน้นการพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐาน เพื่ อให้ทนั สมัยและก่ อ
ประโยชน์แก่การลงทุนทางธุ รกิ จต่อไปนั้น เหตุ ใดอีกด้านหนึ่ งเทศบาลฯ จึงอาศัยกิ จกรรมที่เกี่ ยวข้องกับ
พิธีกรรมความเชื่ อดั้งเดิ มเป็ นเครื่ องมื อสาคัญในการดึ งผูค้ นกลุ่ มต่างๆ เข้ามามีส่วนร่ วม ปรากฏการณ์ ที่
เกิ ดขึ้ นสม่ าเสมอ เหตุ ผลบางส่ วนที่ นายกเทศมนตรี ฯ ได้กล่ าวถึ งโครงการปรั บภู มิทศั น์และบู รณะพื้นที่
ศักดิ์ สิทธิ์ ของชุ มชนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นซึ่ งมีนยั เชื่ อมโยงกับการประกอบพิธีกรรมในพื้นที่
ศูนย์รวมจิตใจของผูค้ นเมืองขอนแก่นว่า
“... นอกเหนื อจากการสร้างพื้นที่อนั เป็ นศูนย์รวมจิตใจของคนเมืองขอนแก่นแล้ว ยังต้อง
สร้างแหวนที่รัดความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวของคนขอนแก่นไว้ดว้ ย โดยการนาความศักดิ์สิทธิ์ มาโยง
กับความร่ วมมือ ...”๕๙
“การนาความศักดิ์สิทธิ์ มาโยงกับความร่ วมมือ” นั้น มิได้เป็ นเพียงเหตุผลที่กล่าวอย่างผิวเผิน
เพราะจากการติ ดตามความเคลื่ อนไหวของกิ จ กรรมเมื อ งท าให้เห็ นว่า คณะผูบ้ ริ หารเทศบาลฯ ได้ใ ช้
ความหมายศักดิ์ สิทธิ์ เป็ นยุทธศาสตร์ นาไปสู่ ความร่ วมมือระดับเมืองอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ สัญลักษณ์
หลายอย่างที่เลือกมาใช้น้ นั ส่ วนหนึ่งถูกทาให้เป็ นพื้นที่แสดงความหมายต่อปั จเจก เช่น การเขียนวัน เดือน
ปี เกิดของตน ลงบนแผ่นทองแดงก่อนที่จะนาแผ่นทองแดงนั้นไปวางไว้ในหลุมที่จะประดิษฐานหลักเมือง
จาลอง โดยมีความหมายว่า เพื่อให้ “ดวงคน” เสริ ม “ดวงเมือง” และดวงของแต่ละคนจะได้ใกล้ชิดกับสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ ของเมือง เป็ นต้น จากปฏิบตั ิการเพื่อสร้างความศักดิ์สิทธิ์ ให้กบั พื้นที่ ทาให้เห็นว่าความศักดิ์สิทธิ์
มิได้มีความหมายโดยปราศจากความสัมพันธ์กบั ความหมายอื่น หากแต่ความหมายศักดิ์สิทธิ์ ของพื้นที่คือสิ่ ง
ที่ถูกประกอบสร้างขึ้นจากความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ หรื อกล่าวอีกอย่างหนึ่ งคือ ความศักดิ์สิทธิ์ นั้นคือ
การหลอมชุ ดความหมายจากสัญลักษณ์ มากมายเข้าด้วยกัน ซึ่ งนาไปสู่ การแสดงออกถึ งศรัทธาและสานึ ก
ร่ วมของคนขอนแก่น

๕๙

พีระพล พัฒนพีระเดช เป็ นผูใ้ ห้สมั ภาษณ์, แก้วตา จันทรานุสรณ์ เป็ นผูส้ มั ภาษณ์,
นครขอนแก่น อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๙.

ที่สานักงานเทศบาล
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สิ่ งที่ ผูเ้ ขียนจะกล่าวถึ งต่อไปคือ ปรากฏการณ์ ขณะประกอบพิธีล้วนเกี่ ยวข้องกับการสร้ าง
ความหมายเชื่ อมโยงกับแผนการบริ หารนโยบายสาธารณะและวัฒนธรรมเมือง ซึ่ งถู กกาหนดไว้อย่างเป็ น
ระบบ ดังที่กล่าวไว้ขา้ งต้นแล้วว่ากิจกรรมที่ผา่ นมาในปี ๒๕๔๙ นั้นมีนยั เชื่อมโยงกับความหมายทางสังคม
ของกิจกรรมในปี ต่อมาอย่างยิง่ โดยเฉพาะความหมายต่อกิจกรรมในพื้นที่ศกั ดิ์สิทธิ์ อย่างศาลหลักเมือง เมื่อ
การดาเนิ นการสร้ า งอาคารหลัก เมื องใหม่ เสร็ จสิ้ นลง กิ จกรรมสมโภชศาลหลักเมื องได้ถู ก จัดขึ้ นอย่า ง
ต่อเนื่ องนับตั้งแต่เดื อนพฤศจิ กายนและตลอดเดื อนธันวาคม ๒๕๕๐ ซึ่ งรายละเอียดของปฏิ บตั ิการต่างๆ
ของพิธีกรรมเฉลิมฉลองและสมโภชนั้น เป็ นสิ่ งที่ไม่ได้กล่าวไว้ในแผนงานโครงการพัฒนาเมือง แต่เป็ น
กิ จกรรมที่มีรายละเอี ยดมากมาย มี ข้ นั ตอนสาคัญที่ สร้ างความหมายทางสังคมและความหมายศักดิ์ สิ ทธิ์
ให้ก ับพื้ นที่ รวมทั้ง สร้ า งสานึ ก ความเป็ นคนขอนแก่ นได้อย่า งยิ่ง ซึ่ ง ทาให้เชื่ อได้ว่า สิ่ งเหล่ านี้ ไ ด้มี ก าร
เตรี ยมการไว้ล่วงหน้าอย่างละเอียดและรัดกุม เพราะในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๐ เทศบาลนครขอนแก่นได้
จัดงานแถลงข่าว ณ บริ เวณสวนสุ ขภาพบึงทุ่งสร้าง เกี่ยวกับการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาและงานสมโภชศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์หลักเมืองขอนแก่น โดย
ในงานดั ง กล่ า วนี้ ได้ มี “พิ ธี ลงนามความร่ วมมื อ ” (MOU) ระหว่ า งเทศบาลนครขอนแก่ น และ
มหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น เรื่ อง ศิ ล ปวัฒนธรรม รวมทั้ง ได้เสนอแนวคิ ดในการจัดงานสมโภชศาลเจ้า พ่อ
เทพารักษ์หลักเมือง ด้วยแนวคิดที่เน้นการมีส่วนร่ วมของภาคเอกชนและภาคประชาชนให้มากที่สุด ทั้งนี้
ผูเ้ ขียนได้สังเกตเห็นว่า “การลงนามความร่ วมมือ” ก็ได้ถูกทาให้เป็ นพิธีกรรมอย่างหนึ่ งที่ตอ้ งนามาจัดแสดง
ต่อสาธารณชนและในพื้นที่ อานาจการบริ หารจัดการของเทศบาลฯ แต่มิได้เป็ นความร่ วมมือแบบ “ร่ วม
สร้ า งบุญสร้ า งกุ ศ ล” แบบงานแห่ เจ้า เนื่ องจากเป็ นความร่ วมมื อระหว่า งสถาบันเพื่ อบริ หารจัดการงาน
ศิลปวัฒนธรรมสนองนโยบายภาครัฐ ซึ่ งผลจากการลงนามในครั้ งนี้ ทาให้บุคลากรสานักวัฒนธรรมของ
มหาวิท ยาลัย ขอนแก่ นและคณะผูบ้ ริ หารเทศบาลนครขอนแก่ นได้จดั กิ จกรรมส่ งเสริ มเอกลัก ษณ์ เมื อง
ร่ วมกันอย่างต่อเนื่อง

๔.๒ เวทีสภาเมืองในฐานะพื้นที่ภาคประชาสังคมของเทศบาลนครขอนแก่น
ในบริ บทของการกระจายอานาจเพื่อส่ งเสริ มให้ทุกภาคส่ วนได้มีส่วนร่ วมทางการเมืองตาม
รัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐ นั้น “สภาเมืองขอนแก่น” คือ พื้นที่ที่ถูกสร้าง่ข้ ึนเพื่อรองรับแนวคิดดังกล่าว โดยมี
นายเรื องชัย ตราชู อดีตนายกเทศมนตรี ฯ ดารงตาแหน่งเป็ นประธานสภาเมือง
สภาเมืองเป็ นเวทีขอ้ มูลความคิดเห็ นและการตัดสิ นใจร่ วมกันของ “คนเมื องขอนแก่น”
สภาเมืองขอนแก่นจึงเป็ นพื้นที่สาธารณะรู ปแบบหนึ่ งที่เทศบาลฯ ใช้เป็ นเวทีชุมนุ มคนขอนแก่นที่
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พร้ อ มใจกันใส่ “เสื้ อเหลื อ งดอกคู น ” ในการสร้ า งกระบวนการมี ส่ วนร่ วมของประชาชนหรื อ
“เจ้าของเมือง” เข้ามาร่ วมคิด ร่ วมตัดสิ นใจ ในการพัฒนาเมืองขอนแก่นร่ วมกัน๖๐ เพื่อสนับสนุ น
แนวคิ ด ที่ ว่า “หัว ใจการปกครองของรั ฐ คื อ การกระจายอ านาจ หัว ใจการกระจายอ านาจ คื อ
ประชาชน”๖๑
ส าหรั บ ความเป็ นมาของสภาเมื อ งขอนแก่ น นั้น ในปี พ.ศ.๒๕๔๐ มี ก ารรวมตัว ขององค์ก ร
ภาคเอกชนในการพัฒนาท้องถิ่ น โดยความร่ วมมื อจากรั ฐบาลประเทศเดนมาร์ กตามโครงการนวัตกรรม
สิ่ งแวดล้ อ ม ระยะที่ ๒ เครื อข่ า ยความร่ วมมื อ ขอนแก่ น นครน่ าอยู่ สถาบั น วิ จ ั ย และพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเทศบาลนครขอนแก่นเพื่อเสริ มสร้างการมีส่วนร่ วม ดังนี้

“… ดาเนิ นการเสริ มสร้างการมีส่วนร่ วมระหว่างกลุ่มองค์กรและภาคีต่างๆ ในการจัดทาแผน
ขอนแก่นนครน่าอยู่ มีการแบ่งกลุ่มเป็ น ๖ กลุ่ม คือ กลุ่มชุมชนเทศบาล กลุ่มครู อาจารย์ กลุ่มข้าราชการ
และนักวิชาการ กลุ่มเยาวชน กลุ่มสมาชิกสภาเทศบาล และกลุ่มชาวเมือง ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้มี
การสานต่อกระบวนการมีส่วนร่ วมของชาวขอนแก่นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดประชุ มชาวเมืองขึ้น
เป็ นระยะ ตามความเหมาะสม เรี ยกว่า การประชุ มสภาเมือง มีองค์กรเข้าร่ วมประชุ มในระยะเริ่ มต้น
ประมาณ ๓๐ องค์กร และในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็ นต้นมา เทศบาลฯ ได้จดั ให้มีการประชุ มสภาเมือง
ขอนแก่นทุก ๓ เดื อน ปั จจุบนั สมาชิ กสภาเมืองรวมทั้งสิ้ น ๑๖๘ องค์กร ซึ่ งมีท้ งั องค์กรที่รัฐจัดตั้งขึ้น
ได้แก่ ชุมชนทั้ง ๗๗ ชุมชน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน (อปพร.)
อาสาสมัครสาธารณสุ ขมูลฐาน (อสม.) และในส่ วนที่ประชาชนจัดตั้งเอง โดยสามารถแยกประเภท
องค์กรต่างๆ ได้ดงั นี้ ๖๒ องค์กรเชื้ อชาติ๖๓ องค์กรเพื่ออาชี พ๖๔ องค์กรภูมิภาค๖๕ องค์กรสากล๖๖ องค์กร
เพื่อการศึกษา๖๗ และองค์กรเพื่อสาธารณชน๖๘
๖๐
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ขอนแก่น สภาทนายความ ชมรมร้านขายยา สมาคมสื่ อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ชมรมโรงแรมขอนแก่น ชมรมร้านขาย
๖๑
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โดยจะเห็นว่า การรวมกลุ่มผลประโยชน์ดงั กล่าวข้างต้น มีท้ งั ลักษณะที่เป็ นกลุ่มจัดตั้งอย่างเป็ น
ทางการโดยภาครัฐ และกลุ่มที่จดั ตั้งขึ้นเองโดยคนในชุมชน แต่ที่ควรสังเกตคือ คาว่า “องค์กรเชื้ อชาติ”
ความจริ งแล้วหมายถึงการรวมกลุ่มผลประโยชน์ของชาวไทยเชื้ อสายจีนที่มีอยู่หลายกลุ่ม และแต่ละ
องค์ก รย่อยล้วนเป็ นพื้ น ที่ แสดงเครื อข่ า ยทางสั ง คมของชาวไทยเชื้ อสายจี นที่ มิ ไ ด้จากัดด้ว ยพื้ น ที่
กายภาพไว้ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเท่านั้น และที่สาคัญผูน้ าขององค์กรเชื้อชาติยอ่ ยๆ เหล่านี้ เป็ นผู ้
ทอง กลุ่มแพรพรรณ เครื อข่ายหัตถกรรมและพัฒนาสตรี อีสาน ชมรมตลาดสดเทศบาล ๑ ชมรมตลาดสดเทศบาล ๓
ชมรมตลาดโต้รุ่งรื่ นรมย์ไนท์พลาซ่า ผูเ้ ช่าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
๖๕

องค์กรภูมิภาค ได้แก่ สมาคมรวมชาวชุมแพ สมาคมชาวปั กษ์ใต้ขอนแก่น ชมรมชาวเหนือ ชมรมชาว
สุพรรณ ผูแ้ ทนชาวหนองสะพัง ชมรมมนุษย์ลอ้ ภาคอีสาน
๖๖

องค์กรสากล ได้แก่ หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ชมรมธนาคารจังหวัดขอนแก่น
สโมสรไลออนส์ขอนแก่น เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น สมาคมสตรี นกั ธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย สโมสรโรตารี
แก่นคูน สโมสรไลออนส์นครขอนแก่น สโมสรโรตารี มิตรภาพ สมาคมอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่น สมาคม
ซอนต้าสากลขอนแก่น สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น สโมสรไลออนส์ J.C. ขอนแก่น สมาคมโรตารี
ขอนแก่น
๖๗

องค์การศึกษา ได้แก่ โรงเรี ยนแก่นนครวิทยาลัย สภานักเรี ยนโรงเรี ยนแก่นนครวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่าแก่น
นครวิทยาลัย คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรี ยนแก่นนครวิทยาลัย สมาคมผูป้ กครอง-ครู แก่นนครวิทยาลัย
โรงเรี ยนขอนแก่นวิทยายน สมาคมศิษย์เก่าผูป้ กครองและครู โรงเรี ยนขอนแก่นวิทยายน มหาวิทยาลัยขอนแก่น สภา
อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น สภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาคมผูป้ กครองและครู โรงเรี ยนสาธิต
ศึกษาศาสตร์ กรรมการนักเรี ยนโรงเรี ยนสาธิตมอดินแดง สมาคมผูป้ กครองและครู โรงเรี ยนสาธิตมอดินแดง คณะ
แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันสันติศึกษา สถาบันวิจยั และพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มภูมิทศั น์ศิลป์
ภาควิชาสถิติคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาคมศิษย์เก่าฮัว่ เคี้ยววิทยาลัยราษฎร์อุทิศ
๖๘

องค์กรเพื่อสาธารณชน ได้แก่ ศูนย์ประสานงานส่งเสริ มธรรมรัฐภาคประชาชนจังหวัดขอนแก่น สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน ชมรมจักรยาน ชมรมผูส้ ู งอายุดอกคูนและอาสาเมตตาธรรม เครื อข่ายชุมชนเมืองนครขอนแก่น ศูนย์
ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น องค์กรเอกชนภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ (NGO) สมาคมไทย
สร้างสรรค์ มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย องค์การนานาชาติแพลน เพื่อร่ วมกันพัฒนาสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
โครงการเครื อข่ายเอดส์โรงพยาบาลขอนแก่น เครื อข่ายผูบ้ ริ โภคขอนแก่น ชมรมผูส้ ูงอายุขอนแก่น (สอก.) เครื อข่ายฟื้ นฟู
ประชาสร้างสรรค์ ชมรมผูส้ ูงอายุเทศบาลนครขอนแก่น สมาคมพัฒนาชนบทอีสาน ชมรมคนรักขอนแก่น ศูนย์
ประสานงานประชาคมจังหวัดขอนแก่น มูลนิธิอุทิศเพื่อเด็กไทยในชนบท มูลนิธิชุมชนอีสานสมาคม สโมสรหอสมุด
ขอนแก่น
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มีบทบาทสาคัญในทางเศรษฐกิจและการเมืองแบบไม่เป็ นทางการ โดยองค์กรเหล่านี้ นอกจากจะมีส่วน
ร่ วมแสดงความเห็ นในการประชุ มสภาเมืองแล้ว ยังมี ส่วนร่ วมสนับสนุ นกิ จกรรมของเทศบาลนคร
ขอนแก่นด้านการจัดการวัฒนธรรมเมืองอีกด้วย เช่น เมื่อเทศบาลนครขอนแก่นจัดพิธิอญั เชิ ญเสาหลัก
เมื องจาลอง เปิ ดประตู เมื อง สมโภชอาคารหลักเมืองหลังใหม่ ซึ่ งมี ประชาชนเข้าร่ วมกิ จกรรมของ
เทศบาลเป็ นจานวนมาก องค์กรต่างๆ เหล่านี้ จะอานวยความสะดวกด้านอาหารและเครื่ องดื่ ม ในรู ป
ของการจัดซุ ม้ อาหารตั้งโรงทาน เป็ นต้น ดังนั้น การจัดพิธีกรรมสาคัญระดับเมืองจึงกลายเป็ นพื้นที่ให้
กลุ่ ม ผลประโยชน์ ดัง กล่ า วได้มี ส่ ว นร่ วมในเวที ส าธารณะ หรื อ กล่ า วอี ก อย่า งหนึ่ ง ก็ คื อ ในระดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับส่ วนกลางและองค์กรเหนือรัฐ คณะผูบ้ ริ หารเทศบาลฯ ได้ใช้สภาเมือง
ขอนแก่ นเป็ นเวที นาเสนอศัก ยภาพของคณะบริ หารฯ ต่ อการรั บ รู ้ ข องภายนอกในการระดมความ
ร่ วมมือจากทุกภาคส่ วนซึ่ งคณะผูบ้ ริ หารฯ ได้แสดงวิสัยทัศน์ต่อการเปิ ดพื้นที่สาธารณะให้คนขอนแก่น
ได้เข้ามามีส่วนร่ วม ดังนี้
“… เทศบาลฯ ได้ใช้เวทีสภาเมืองและเวทีสาธารณะอื่นๆ ในการนาเสนอโครงการพัฒนาเมือง
และแผนกิจกรรมต่างๆ ที่กาหนดรู ปแบบจากการผสมผสานแนวคิดในการบริ หาร ได้นาไปสู่ การสร้าง
วิสัยทัศน์เพื่อการพัฒนาเมืองให้น่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน ก้าวสู่ โลกสมัยใหม่ ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ มุ่งสู่ สังคมเอื้อ
อาทร เรี ยบง่าย อยูอ่ ย่างเคารพธรรมชาติ ภายใต้พนั ธกิจเพิ่มศักยภาพของเมือง พัฒนาคุณภาพชี วิตและ
ทุ น สั ง คม และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในกระบวนการพัฒ นา ๖๙ และเพื่ อ เฉลิ ม ฉลองในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวฯ ทรงมี พ ระชนม์พ รรษาครบ ๘๐ พรรษา โดยมีแนวคิดการพัฒนาที่
สร้ างสรรค์ เพื่อนาวิถีดาเนิ นชี วิตในอดี ตมาผสมผสานให้สอดรับกับการพัฒนาที่เกิดขึ้นในยุคโลกาภิ
วัตน์ เพื่อให้สังคมเมืองขอนแก่นน่ าอยู่ โดยยึดหลัก “คงอยูใ่ นสิ่ งที่ดีงามที่มีอยู่แล้วของขอนแก่น เพิ่ม
ในสิ่ งที่ขาดและลดในสิ่ งที่เกิน” ซึ่ งโครงการดาเนินตั้งแต่ ๒๕๔๘-๒๕๕๐ และแบ่งยุทธศาสตร์ ในการ
ดาเนิ นงาน ออกเป็ น ๖ ด้าน คื อ ด้านพื้นที่สีเขียว ด้านความสวยงามและการจัดระเบี ยบเมือง ด้าน
ความสะอาด-สิ่ งแวดล้อม ด้านสุ ขภาพอนามัยของชุมชน ด้านความสะดวก และด้านการมีส่วนร่ วมและ
การพัฒนาองค์กร”๗๐
หากติ ดตามความเคลื่ อนไหวการบริ หารจัดการงานเมื องและพิ จารณาแนวทางในการดาเนิ น
โครงการประจาปี ๒๕๔๘-๒๕๕๐ ก็จะเห็ นว่า เทศบาลฯ เน้นการจัดการพื้นที่ท้ งั พื้นที่กายภาพและพื้นที่
๖๙

เทศบาลนครขอนแก่น .“ผสมผสานแนวคิดในการพัฒนาเมือง” ใน เอกสารผลงานพัฒนานครขอนแก่น.
๒๕๔๘. หน้า ๕.
๗๐
เทศบาลนครขอนแก่น .“ผลงานการดาเนินงานตามวิสยั ทัศน์” ใน เอกสารผลงานพัฒนานครขอนแก่น.
๒๕๔๘. หน้า ๘.
๘๘ | P a g e

ความสัมพันธ์ทางสังคมเพื่อไปสู่ เป้ าหมายการสร้ างเมืองน่ าอยู่ดว้ ยการมีส่วนร่ วมของคนขอนแก่น ดังนั้น
เวทีสภาเมืองขอนแก่นจึงมีพ้ืนที่ที่เกิ ดขึ้นเพื่อรองรับตรรกะทางการเมือง รวมไปถึ งเป็ นพื้นที่ปฏิบตั ิการใน
การสร้ างความชอบธรรม ทั้งนี้ เพราะในเชิ งหลักการสภาเมื องขอนแก่ นเป็ นเวทีสาธารณะที่ เทศบาลนคร
ขอนแก่นใช้เป็ นพื้นที่สื่อสารโครงการสาธารณะและแผนการพัฒนาเมืองให้ชาวเมืองขอนแก่นได้รับทราบ
ตามเงื่อนไขการกระจายอานาจให้กบั ท้องถิ่น และการเพิ่มบทบาทของภาคประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน
(NGOs) รวมทั้งการเสริ มสร้างความเข้มแข็งของประชาสังคม (Civil Society) ให้เข้ามามีบทบาทในฐานะ
หุ ้นส่ วนที่เท่าเทียมของภาครัฐ๗๑ โครงการหลายโครงการที่ ได้กาหนดขึ้นในสมัยการบริ หารของพรรครัก
พัฒนานครขอนแก่น ดังนั้นหากพิจารณากระบวนการสื่ อสารของคนขอนแก่นผ่านเวทีสภาเมืองก็จะเห็นว่า
พื้นที่ดงั กล่าวนี้มีบทบาทอย่างมากสาหรับคนขอนแก่นในบริ บทการเมืองที่เน้นการมีส่วนร่ วมของภาคส่ วน
ต่างๆ จึงไม่เป็ นที่น่าแปลกใจว่าทาไมเมื่อเกิดปั ญหาเพื่อต่อรองและรักษาสิ ทธิ ประโยชน์ของคนขอนแก่น
คนขอนแก่ นจึงอาศัยยุทธศาสตร์ เชิ งพื้นที่ ในหลายลักษณ์ เพื่อพิทกั ษ์ผลประโยชน์ของตนได้อย่างเข้มแข็ง
ไม่เว้นแม้แต่การใช้พ้นื ที่สภาเมืองในการสื่ อสารกาหนดแนวทางในการปกปั กรักษาหลักเมืองในฐานะพื้นที่
ศักดิ์สิทธิ์ ซ่ ึ งเป็ นศูนย์รวมจิตใจของคนขอนแก่น
ต่อมาเมื่ อเทศบาลนครขอนแก่ นได้นาเรื่ องราวของวรรณกรรมเรื่ องสิ นไซมาใช้เป็ นเครื่ องมื อ
ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของภาคส่ วนต่างๆ ชื่ อสถานที่สาคัญในวรรณกรรมเรื่ องสิ นไซได้ถูก
นามาใช้ต้ งั ชื่ อห้องประชุ มทุกแห่ งของเทศบาล รวมทั้งนาภาพจิตกรรมฝาผนังหรื อฮูปแต้มเรื่ องสิ นไซที่วดั
ไชยศรี มาออกแบบเป็ นลวดลายเสื้ อเป็ น “เสื้ อเหลืองสิ นไซ” สาหรับบุคลากรของเทศบาลและผูเ้ กี่ยวข้องได้
ใส่ เข้าประชุมหรื อใส่ ในโอกาสที่เทศบาลได้จดั กิจกรรม งานบุญประเพณี ที่สาคัญๆ ของเมืองด้วย
ดังนั้นจะเห็ นว่า แม้ขอนแก่ นจะเป็ นเมื องใหม่ และมี ค วามพยายามในการสร้ า งสานึ ก ร่ วมทาง
การเมืองได้ไม่นานนักแต่ก็มีความน่าสนใจอย่างยิง่ โดยเฉพาะในบริ บทการนาวัฒนธรรมมาใช้เป็ นเครื่ องมือ
ในการส่ งเสริ มแนวคิดดังกล่าว ซึ่ งอาจจาแนกเป็ น ๒ ช่ วงใหญ่ๆ คือ ช่ วงที่องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดมี
บทบาทในการสร้ า งอัตลัก ษณ์ เมื อง ประมาณ พ.ศ.๒๔๙๘-๒๕๓๙ และช่ วงที่ เทศบาลนครขอนแก่ นมี
บทบาทในการสร้างอัตลักษณ์เมืองและสานึกร่ วมคนขอนแก่น ประมาณ พ.ศ.๒๕๔๐- ปัจจุบนั
ในช่วงแรกนั้น องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดได้ส่งเสริ มให้มีการเขียนประวัติศาสตร์ เมืองขอนแก่น
โดยเชื่อมโยงกับตานานพระธาตุขามแก่น แต่ยคุ ของการดาเนิ นนโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
นั้นแนวคิดของภาครัฐมุ่งไปที่การพัฒนาเศรษฐกิ จของเมือง “ดอกคูน เสี ยงแคน”เป็ นสาคัญ จนกระทัง่ ใน
๗๑

ดารงค์ วัฒนาและคณะ . รายงานการวิจยั โครงการศึกษาเบื้องต้น ระบบการบริ หารจัดการท้องถิ่น.
๒๕๔๔. หน้า ๑๓.
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บริ บทของการนาวัฒนธรรมท้องถิ่นมาส่ งเสริ มการท่องเที่ยว ขอนแก่นได้เลือกนาวัฒนธรรมการผูกเสี่ ยวมา
สร้างความหมายให้กบั งานกาชาดในยุคนั้น ซึ่ งต่อมาได้กลายเป็ น “เทศกาลงานไหมและประเพณี ผูกเสี่ ยว”
และภาพของ “เมืองดอกคูน เสี ยงแคน” ถู กประกอบสร้ างให้ชดั เจนขึ้นด้วยแนวคิด “เสื้ อเหลื องดอกคู น”
โดยมีนายเรื องชัย ตราชู ซึ่ งดารงตาแหน่งเป็ นนายกเทศมนตรี ในบริ บทของการส่ งเสริ มสานึ กท้องถิ่น และ
ภายหลังเมื่อหมดภาระในตาแหน่งบริ หาร นายเรื องชัย ตราชู ได้สร้างทายาทการเมืองซึ่ งเป็ นคนรุ่ นใหม่ไฟ
แรงที่มีประสบการณ์ การบริ หารงานในภาคธุ รกิจและมีสานึ กรักท้องถิ่นอย่าง นายพีระพล พัฒนพีระเดช
ขึ้นมาดารงตาแหน่ งนายกเทศมนตรี ในบริ บทรัฐธรรมนู ญ ๒๕๔๐ ซึ่ งเน้นให้ประชาชนคนเมืองในหลาย
ภาคส่ วนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารนโยบายสาธารณะมากขึ้น และสมัยของนายพีระพล พัฒนพีระ
เดช นี้ เองที่เป็ นยุคของการนาความหมายทางวัฒนธรรมที่หลากหลายเข้ามาเชื่ อมความสัมพันธ์ของคนกลุ่ม
ต่างๆ เข้าไว้ในพื้นที่สาธารณะและพื้นที่จดั แสดงอัตลักษณ์เมือง
ช่ วงที่ ส องหรื อ ช่ วงบริ บ ทรั ฐธรรมนู ญ ๒๕๔๐-ปั จจุ บ นั เป็ นช่ วงที่ มี ค วามพยายามประกอบ
สร้างอัตลักษณ์และสานึ กคนขอนแก่นอย่างเข้มข้น คณะผูบ้ ริ หารนครขอนแก่นในนามกลุ่มรักพัฒนานคร
ขอนแก่น โดยการนาของนายพีระพล พัฒนพีระเดช นั้น มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะสร้างเครื อข่ายความ
ร่ วมมื อของภาคราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ทั้งนี้ ได้ใ ช้ยุท ธศาสตร์ การบริ หารจัดการพื้นที่
(spatial) เป็ นสาคัญ เช่ น การสร้ างพิพิธภัณฑ์โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น ในฐานะแหล่งเรี ยนรู ้ มรดกทาง
สังคมวัฒนธรรมของเมืองขอนแก่นเชื่ อมโยงกับแหล่งเรี ยนรู ้ ทางประวัติศาสตร์ อื่นๆ ของเมือง การจัดงาน
สงกรานต์ ณ ถนนข้าวเหนี ยว รวมทั้งการสร้างความหมายศักดิ์สิทธิ์ ให้กบั พื้นที่หลักเมือง และประตูเมือง
โดยเฉพาะกระบวนการสร้างความหมายศักดิ์สิทธิ์ ให้กบั พื้นที่หลักเมืองและประตูน้ นั ถือว่าเป็ นปรากฏการณ์
ของการเข้าร่ วมของภาคส่ วนต่างๆ อย่างเนืองแน่น ซึ่ งเป็ นช่วงเวลาเดียวกันกับการตั้งตระหง่านของเสาสี โห
ณ ถนนศรี จนั ทร์ จากบริ เวณประตูเมืองไปจนถึ งหลักเมือง อันเป็ นภาพลักษณ์ ที่ชัดเจนในบทบาทของ
วรรณกรรมเรื่ องสิ นไซในเวทีการเมืองภาคประชาชนของเทศบาลนครขอนแก่น

๔.๓ สิ นไซ : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านวรรณกรรมในพื้นที่อตั ลักษณ์เมือง
๔.๓.๑ เล่าเรื่ องสิ นไซโดยสังเขป
บัญชา เกี ยรติจรุ งพันธ์๗๒ กล่ าวว่า สิ นไซ เป็ นวรรณกรรมที่ นกั ปราชญ์ได้นาเอาแก่นธรรมะคื อ
อภิ ธ รรมขั้น สู ง คื อ แนวทางการปฏิ บ ัติ วิ ปั ส สนากัม มัฏ ฐานไปสู่ ก ารตัด กิ เ ลสจนพบอริ ย สั จ สี่ อ ัน เป็ น
๗๒

บัญชา เกียรติจรุ งพันธ์. (๒๕๕๓). ความหมายทางพุทธธรรมในวรรณกรรมเรื่ องสิ นไซ. ขอนแก่น: ขอนแก่นการพิมพ์
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โลกุตรธรรม ซ่ อนไว้ใจกลางเรื่ อง จากนั้นจึงล้อมไว้ดว้ ย ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม คาสอน
แก่ท้ งั ผูน้ าและประชาชนทัว่ ไป แล้วเคลือบชั้นนอกไว้ดว้ ยความสนุ กผจญภัย รัก-โลภ-โกรธ-หลง-ชิงรักหัก
สวาท มีเล่ห์เหลี่ยมชิงไหวชิงพริ บ ผสมกลมกลืนได้อย่างลงตัว จึงทาให้วรรณกรรมเรื่ องนี้ ได้รับการตอบรับ
จากสังคมในยุคสมัย จนกระทัง่ ยอมรับนาเอาแนวปฏิ บตั ิบางประการมาเป็ นขนบธรรมเนี ยมของตน และ
เพื่อให้เผยแพร่ ให้แก่ประชาชนทัว่ ไปที่แม้จะไม่ได้เรี ยนหนังสื อ ให้สามารถรับรู ้เรื่ องราวได้ จึงได้แปรรู ป
วรรณกรรมออกมาด้วยวิธีการที่ หลากหลาย เช่ น การร้ องหมอลา เทศน์แหล่ หนังประโมทัย (หนังตะลุ ง
อีสาน) ภาพจิตรกรรม และอื่นๆ โดยเฉพาะการท าเป็ นฮูบแต้ม (ภาพจิ ตรกรรมฝาผนัง) ที่เจตนาแต้มไว้
ภายนอกสิ ม (โบสถ์) ยิ่งแสดงถึงเจตนาของความศรัทธาที่อยากจะให้ผเู ้ ลื่อมใสศรัทธา โดยเฉพาะสตรี ที่เข้า
ไปภายในสิ มไม่ได้ และส่ วนใหญ่ไม่ได้เรี ยนหนังสื อจะได้เข้าใจเรื่ องราวผ่านทัศนศิลป์ เหล่านั้น ในปั จจุบนั
มีนกั วิชาการหรื อผูส้ นใจได้พยายามศึกษาหลายแง่มุม ทั้งที่มาของเรื่ อง สานวนภาษา เรื่ องราว วัฒนธรรม
ประเพณี และแนวแห่งศิลปะแขนงต่างๆที่บูรณาการอยูใ่ นเรื่ องสิ นไซ อันเป็ นเรื่ องที่น่ายินดีที่เราจะได้ทราบ
รากเหง้าของตนเองว่าบรรพบุรุษมีแนวความเชื่ออย่างไร จึงสามารถนาพาลูกหลานดาเนิ นวิถีชีวิตมาได้อย่าง
สันติสุข ดังที่กล่าวมาแล้วว่า เรื่ องสิ นไซ ได้ซ่อนแก่นของเรื่ องบางอย่างไว้อย่างแนบเนี ยนลึกซึ้ ง การตีความ
โดยเฉพาะนัยทางธรรมะอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปได้ ดังนั้นการอธิ บายความจึงขึ้นอยูก่ บั เหตุผล
ที่นามาสนับสนุ นตามภูมิจิต -ภู มิธรรมของแต่ละคน ซึ่ งส่ วนใหญ่มกั จะเคารพในความคิ ดของปั จเจกชน
ผูเ้ ขี ย นขอนาเสนอแง่ มุ ม หนึ่ งคื อแก่ นพระอภิ ธ รรมหรื อนัย ทางพุ ทธธรรมที่วางเป็ นโครงเรื่ องสิ นไซไว้
พิจารณาสาหรับผูท้ ี่อยากจะแกะรอยตามหาแก่นของธรรมในเรื่ องนี้
จากการศึกษาสื บค้น พบว่าสิ นไซน่าจะเป็ นวรรณกรรมที่ได้เค้าโครงหรื อนาแนวคิดมาจาก ปั ญญาส
ชาดก (แปลตรงตัวว่าชาดก ๕๐ เรื่ อง ตัวอย่างวรรณกรรมที่มาจากปั ญญาสชาดก เช่น สุ ธน-มโนรา, รถเสน
หรื อหรื อนางสิ บสองหรื อพระรถเมรี , สังข์ทอง, เสื อโคคาฉันท์หรื อหลวิชยั -คาวี, สมุทโฆษคาฉันท์, สิ ริวิบูล
กิต,ท้าวปาจิต-นางอรพิม)) ในปั ญญาสชาดกฉบับของลาวนั้นเรี ยกว่า พระเจ้าห้าสิ บชาติ ในลาดับที่ ๒๙ ชื่อ
เรื่ องว่า ท้าวพยากุดสะราดชาดก อันเป็ นเรื่ องหนึ่ งที่ได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมากในยุคสมัยนั้น ดังในบท
ไหว้ครู ในสังข์ศิลป์ ชัย (จินดา ดวงใจ, ๒๕๔๔ : ๓ ) ที่วา่
เมื่อนั้น ปางคาคุม้ คนิงธรรมทงมาก

เห็นฮุ่งญาณยอดแก้ว เทียวไซ้ ชาติพะองค์ฯ...

บัดนี้ จักปูนแต่งตั้ง ไขชาติ แปลธรรม ก่อนแล้ว เป็ นที่ ยูแยงฝูง พ่าเพ็ง พาซ้อย
ควรที่ อัศจรรย์ล้ า โลกา กงโลก เฮานี้

มีใน ห้าสิ บชาติแท้ เทียวใช้ ส่ งเวร เจ้าเฮย

ถอดความได้วา่
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“ท้าวปางคา ระลึกพิจารณาถึงธรรมะที่มีคุณมาก อันเป็ นเรื่ องของพระโพธิสัตว์ที่ทรงบาเพ็ญบารี ...
บัดนี้ ..ข้าพเจ้าจักเขี ยนอธิ บายเรื่ องราวพระอภิธรรม (ธรรมะอันเป็ นแนวทางปฏิ บตั ิ เพื่อพ้นทุ กข์
หรื อเรี ยกว่าวิมุติมรรค) โดยการแปรรู ปให้เป็ นลักษณะของเรื่ องราวการเกิ ดที่ ข้ ึ นเป็ นชาติ ต่างๆของพระ
โพธิสัตว์
เป็ นสิ่ งที่ช่วยสรรพสัตว์ท้ งั หลายได้พบแสงสว่าง
เป็ นการอธิ บายเรื่ องที่มหัศจรรย์ลึกซึ้ งเกี่ยวกับวัฏฏะสงสารที่เรากาลังเวียนว่ายอยูข่ ณะนี้
ซึ่ งเรื่ องนี้เป็ นเรื่ องหนึ่งในวรรณกรรมชุด “พระเจ้าห้าสิ บชาติ” อันแสดงการเวียนว่ายตายเกิดมาก่อน

จากบทนี้ แสดงเจตจานงว่า ผูป้ ระพันธ์ได้เข้าใจเรื่ องราวว่าเรื่ องนี้ เป็ นเรื่ องของการปฏิบตั ิธรรมเพื่อ
ไปสู่ การบรรลุมรรคผลนิพพาน เป็ นข้อเขียนคล้ายกับคานาและบอกจุดประสงค์ปลายทาง ซึ่ งผูป้ ระพันธ์เอง
ก็ต้ งั ใจเรี ยบเรี ยงขึ้ นเพื่อให้เกิ ดประโยชน์แก่ผูอ้ ่านทั้งสามระดับได้รับประโยชน์ตามสมควรแก่ ภูมิจิตภูมิ
ธรรมของแต่ละคน ได้แก่ บางคนก็อาจจะได้เพียงเปลื อกของเรื่ อง เช่น ได้รับความสนุ กสนานตื่นเต้นเร้าใจ
ไปกับเรื่ องราวการผจญภัย เล่ห์เหลี่ยมคดโกงและความรัก ระดับที่สองบางคนก็อาจจะเจอกระพี้คือได้ขอ้ คิด
ในการไปปรั บใช้กบั การดาเนิ นชี วิตของตนหรื อปรั บใช้กบั แนวทางการปกครอง หรื อใช้ในวิถีชีวิตด้วย
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และระดับที่สามบางคนก็อาจจะพบแก่นคือธรรม อันเป็ นนัยแห่ งธรรมะที่จะอธิ บาย
ในลาดับต่อไป
เรื่ องย่อเรื่ องสิ นไซ (จากฉบับท้าวปางคา เขียน)
เกริ่ นนาไหว้ครู
เริ่ มเรื่ องด้วยการไหว้ครู และนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า กล่าวว่าเมื่อเดื อนสามปี ฉลู ท้าว
ปางคาได้ตระหนักถึงเรื่ องของพระโพธิ สัตว์ที่เป็ นแนวทางสั่งสอนธรรมะแก่สรรพสัตว์ จึงเรี ยบเรี ยงแปลง
พระธรรมให้คนทั้งหลายได้เก็บเกี่ ยวผลได้อย่างอิสระตามภู มิปัญญาของตน ขอให้เหล่าเทพทั้งหลายช่ วย
เกื้อหนุนให้สาเร็ จ บัดนี้จะเรี ยบเรี ยงเรื่ องราวที่ปรากฏในปั ญญาสชาดก (พระโพธิ สัตว์ ๕๐ชาติ) เรื่ องนั้น
เนื้อเรื่ องโดยย่อ
ณ เมืองใหญ่อนั เจริ ญรุ่ งเรื่ องชื่ อ เป็ งจาน มีพระราชาชื่ อท้าวกุดสะราด มีนอ้ งสาวชื่ อนางสุ มนทาที่
พระองค์รักและหวงมาก มเหสี ชื่อนางจันทา กล่าวถึ งท้าวเวสสุ วรรณเป็ นเป็ นจอมยักษ์ ได้อาญาสิ ทธิ์ ให้
ยักษ์ชื่อท้าวกุมภัณฑ์เป็ นผูป้ กครองผี ยักษ์ และมารทั้งหลายในโลก มีฤทธิ์ เดชครบถ้วนทั้งศาสตร์ และศิลป์
เป็ นโสด ให้ปกครองเมื องอโนราช คิ ดอยากมี ภรรยา ท้าวเวสสุ วรรณจึ งบอกว่าเนื้ อคู่ชื่อนางสุ มนทา แต่
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ขอให้ตดั ใจเสี ยเพราะเป็ นคนละเผ่าพันธุ์ แต่ทา้ วกุมภัณฑ์กลับขี่ยานจักรแก้วไปหา ซ่ อนตัวอยู่ในอุ ทยาน
ฝ่ ายท้าวกุดสะราด ฝั นว่ามี คนมาฟั นแขนขวาขาดพร้ อมทั้งผ่าอกจึงสะดุ ง้ ตื่ นมา โหรทานายว่าจะมีคนต่าง
แดนมาแย่งญาติไป เมื่อพ้นเคราะห์แล้วจึงจะประสบโชคดี
นางสุ มนทาพร้ อมบริ วารอออกประพาสสวน ท้าวกุมภัณฑ์จึงอุ ม้ เอานางเหาะขึ้ นพากลับไปเมือง
อโนราชจนนางยอมเป็ นมเหสี ดว้ ยความสมัครใจมีธิดาด้วยกันคือนางสี ดาจัน เมื่อเติบโตขึ้น พญานาควรุ ณ
แห่งนาคพิภพมาขอไปเป็ นมเหสี
กล่าวถึ งท้าวกุดสะราด ผ่านไปสามเดื อนยังคิดถึงน้องสาว จึงออกบวชและติดตามหาผ่านไปเจ็ดปี
เดินทางถึงเมืองจาปา มีเจ้าเมืองชื่ อกามะทา ที่นี่ได้ทราบข่าวน้องสาวว่าถูกยักษ์กุมภันฑ์ลกั พาตัวไป เช้าวัน
หนึ่งไปบิณฑบาตหน้าบ้านเศรษฐีชื่อนันทะ มีลูกสาว ๗ คน รู ้สึกชอบจึงกลับเมืองเป็ งจานลาสิ กขาบทออก
มาแล้วมาสู่ ขอนางทั้งเจ็ดไปเป็ นมเหสี ต่อมามเหสี ท้ งั ๘ คนของท้าวกุดสะราดได้อธิ ษฐานขอลูก โอรสของ
พระอินทร์ ได้อาสาลงมา สู่ ครรภ์นางจันทาหนึ่ งองค์ และอีกสององค์พร้ อมกันลงมาสู่ ครรภ์นางลุ นซึ่ งเป็ น
น้องคนสาวคนสุ ดท้ายของนางทั้งเจ็ด โหรจึงทานายว่าผูม้ ีบุญมาเกิ ดในครรภ์ของนางจันทากับนางลุนส่ วน
อีกหกนางจะเป็ นคนไม่ดีมาเกิด ทาให้นางทั้งหกไม่สบายใจ ต่อมามีหญิงร้อยเล่ห์เข้ามาหาและตีสนิ ทจนนาง
ปทุมมาผูพ้ ี่คนโตของนางทั้งเจ็ดไว้ใจ หญิงนั้นทายาเสน่ห์ให้ทา้ วกุดสะราดหลงใหลนางทั้งหกพร้อมทั้งให้
สิ นบนโหรให้กลับคาทานายใหม่ พอครบกาหนดนางทั้งแปดก็คลอดลูกออกมา ลูกของนางลุนนั้นคนแรก
คลอดแกมาเป็ นหอยสังข์ คนที่สองเป็ นมนุ ษย์ถือดาบและศรศิลป์ ออกมาด้วย ส่ วนนางจันทาได้ลูกออกมา
เป็ นครึ่ งล่างเป็ นราชสี ห์ส่วนหัวเป็ นช้าง รวมเรี ยกว่าคชสี ห์
“เมื่อนั้น สังข์ทองท้าว อนุชา เสด็จออก
หื่ นหื่ นพ้อม เสี ยงกล่าว แถมวอน

ตกก่อนกิ้ง เหนือผ้า แผ่นคา
เห็นโฉมสี หลากคาม ควรง้อ

เมื่อนั้น ตนประเสริ ฐเจ้า เจียรจากเสด็จตาม

ทรงศิลป์ ศร ดาบเลยลงม้ม

ถัดนั้น เอกาเจ้า จันทานางนาด

เลยเล่าม้มแก่นเหง้า ฝูงเชื้อ ซ่อยระวัง

เลยเล่า เห็นอ่อนน้อย เป็ นฮูบราชสี ห์

งวงงาประจิต ดัง่ คา คือแต้ม”

ท้าวกุดสะราดเห็นว่า มีความผิดตามคาโหรจึงเนรเทศลูกออกนอกเมือง นางจันทา นางลุนพร้อมลูก
สามคนรวมกันเป็ นห้าคนจึงเดินทางออกจากเมืองไป เดินทางไปตามป่ าได้ราวหนึ่ งเดือนไปพบกับปราสาท
อยูก่ ลางป่ าซึ่ งพระอินทร์ มาสร้างไว้ให้พกั อาศัย ทั้งหมดจึงอาศัยในปราสาทนี้ โดยพระอินทร์ เขียนชื่ อไว้ว่า
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ลูกของนางจันทาชื่อ สี หราชหรื อสี โห ส่ วนลูกของนางลุนนั้นคนแรกชื่ อสังข์ คนที่สองชื่ อ สิ นไซ (ศิลป์ ชัย)
ดังข้อความที่วา่
“ อินทร์ ใส่ ซื่อน้อย ในเลข ลานคา
อันว่า บุตตาเจ้า จันทานางพี่

ชื่อว่า สังข์สินไซ โลกลือ ฤทธี กล้า
ชื่อว่าสี หราชท้าว ไทน้อม ขับขาน”

ทั้งสามองค์เจริ ญเติบโตขึ้นด้วยความรักสามัคคีกนั วันหนึ่ ง สิ นไซได้ข อธนู ศิ ล ป์ หรื อศร กับ ดาบ
หรื อตาว จากแม่ ของตน เมื่ อนางจันทามอบให้แล้วสิ นไซก็แสดงการใช้ดาบและศรได้อย่างคล่ องแคล่ ว
สิ นไซ ยิงธนูไปตกถึงหน้าพญาครุ ฑในนครสิ มพลี พญาครุ ฑจึงนาไพรพลทั้งหลายมาถวายเครื่ องบรรณาการ
พร้ อมให้การอารักขา จากนั้นสิ นไซยิงธนู ไปตกที่ หน้าของพญานาค พญานาคก็นาไพร่ พลมาถวายเครื่ อง
บรรณนาการและเฝ้ าอารักขา โดยครุ ฑอารักขากลางวัน ส่ วนนาคอารักขากลางคืน ทั้งสามเติบโตขึ้นเป็ น
หนุ่ มที่ มี ฤทธิ์ มาก ฝ่ ายท้าวกุ ดสะราด สั่ งให้ลูก ชายที่ เกิ ดจากนางทั้ง หก ออกเดิ นทางไปเรี ย นวิช าต่า งๆ
เพื่อที่จะเป็ นวิชาติดตัวใช้สาหรับติดตามนางสุ มนทา โอรสทั้งหกก็ออกเดินทางไปในป่ าจนกระทัง่ ไปพบกับ
สี โหสังข์สินไซ เมื่อสอบถามก็รู้ว่าเป็ นพี่ จึงหลอกว่าท้าวกุดสะราดคิดถึ งอยู่ตลอดมาจึงให้ออกมาตามหา
และถามข่าวว่ายังอยูด่ ี สบายหรื อไม่ บัดนี้ จะกลับไปกราบทูลให้ทราบ และเพื่อเป็ นการยืนยันว่าอยู่ดีมีวิชา
มากจึงขอให้เรี ยกให้สัตว์น้อยใหญ่ในป่ าติดตามไปในอีกหนึ่ งวันข้างหน้า จากนั้นทั้งหกองค์จึงกลับไปทูล
พระบิดาว่าเรี ยนวิชาจบแล้ว ถ้าไม่เชื่อจะใช้มนต์เรี ยกสัตว์ให้ดู วันต่อมาก็มีสัตว์มีพิษในป่ าเข้าไปในเมืองเต็ม
ไปหมดแต่ไม่ทาอันตรายใคร ท้าวกุดสะราดก็ดีใจว่าลูกมีความสามารถแล้วจึงสั่งให้ออกติดตามนางสุ มนทา
แล้วพากลับมาบ้านเมือง ทั้งหกองค์ก็เดินทางไปพบพี่ๆในป่ าแล้วบอกว่าท้าวกุดสะราดเชื่ อแล้ว และให้ออก
เดิ นทางไปตามหาน้าสุ มนทาด้วยกัน ถ้าทาสาเร็ จจะยกบ้านเมื องให้ปกครองครึ่ งหนึ่ ง สี โหสังข์สินไซมี
ความกตัญญูคิดตอบแทนบิดาจึงรับปากจะไปด้วย แต่นางจันทากับนางลุนไม่เชื่ อพยายามห้ามปรามแต่ก็ขดั
ไม่ได้ในที่สุดก็สงั่ สอนว่าให้ระวังเพราะในป่ ามีอนั ตรายมาก ศรศิลป์ พระขรรค์ตอ้ งกระชับในมือตลอดเวลา
เมื่ อได้พบน้าสุ มนทาก็อย่าไว้ใจมากนักเพราะอาจติ ดนิ สัยยักษ์มาบ้าง สิ นไซจงดู แลอย่าทอดทิ้งกัน และ
สุ ดท้ายอย่าไว้ใจท้าวทั้งหกนี้ จากนั้นจึงอาลาแม่แล้วออกเดินทาง จนกระทัง่ ได้พบกับด่านต่างๆดังนี้
ด่ านแรกคือด่านงูซวง คืองูใหญ่ มีความยาวเท่ากับเชื อกล่ามวัวร้อยตัว มีตาสี แดง พ่นพิษออกมาเป็ น
ไฟ ท้าวทั้งหกกลัวขอกลับ แต่สินไซฟั นงู ขาดเป็ นท่อน แล้วเดิ นทางต่อไป จนกระทัง่ ถึ งแม่ น้าสายที่หนึ่ง
ใหญ่ กว้างหนึ่ งโยชน์ ท้าวทั้งหกชวนกลับและบอกว่าพ่อคงไม่เอาโทษอะไร แต่สังข์ออกเดิ นทางไปก่อน
สิ นไซออกตามไปโดยให้สีโหอยูเ่ ฝ้าน้องทั้งหก สังข์แปลงกายเป็ นเรื อให้สินไซขี่ขา้ มแม่น้ าไปได้จนถึงภูเขา
และพบกับด่ านที่สอง คือด่านยักษ์กนั ดารหรื อด่านวรุ ณยักษ์ เป็ นด่ านที่อตั คัดลาบากไม่สะดวกสบายขาด
แคลน เป็ นยักษ์ดุร้ายจึงฟั นคอยักษ์ขาดตายไป สิ นไซก็ตามรอยหอยสังข์ที่ล่วงหน้าไปก่อนจนพบแม่ น้าสาย
ทีส่ อง กว้างสองโยชน์ สังข์แปลงกายเป็ นเรื อให้สินไซขี่ขา้ มไปได้อีก ระหว่างทางสิ นไซระลึกถึงพระคุณแม่
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อยูต่ ลอด จนกระทัง่ พบด่ านที่สามคือด่านช้างหลายแสนตัว มีพระยาฉัททันต์เป็ นหัวหน้า มันโกรธตาแดงขู่
ว่าจะฆ่าสิ นไซ สิ นไซใช้ศรยิงล้มลงระเนระนาด มันยอมบอกว่าเคยเห็นยักษ์อุม้ นางสุ มนทาเหาะผ่านไป ขอ
อโหสิ ก รรม และยอมให้ ขี่ ค อพาไปส่ ง จนสุ ด แขตแดน สิ น ไซสอนให้ ช้า งอย่า ท าร้ า ยเบี ย ดเบี ย นคนอื่ น
จากนั้นก็เดิ นทางต่อไปจนพบแม่ น้าสายที่สาม กว้างสามโยชน์ สิ นไซก็ขี่สังข์จนพ้นข้ามไปได้และพบกับ
ด่ านทีส่ ี่ คือ ด่านยักษ์สี่ตนได้แก่ กันดานยักษ์ จิตตยักษ์ ไชยยักษ์ และวิไชยยักษ์ ได้สู้รบกันสิ นไซปราบยักษ์
เสร็ จแล้วเดิ นทางต่อไปตามรอยหอยสังข์ จนพบกับแม่ น้าสายที่สี่ที่กว้างสี่ โยชน์ สังข์พาสิ นไซข้ามไปได้
แล้วรี บเร่ งเดินไปถึงภูเขาใหญ่ดาทะมึนมีบ่อแก้ว บ่อเพชรเป็ นน้ าเพชรไหลออกมามีสีสันแวววาวระยิบระยับ
เห็นวิมานของพญาธร ถ้ าเพชร เห็นต้นนิ โครธ เดิ นทางผ่านภูเขาเป็ นหมื่นๆจนเข้าเขตยักษ์ขินีเป็ นด่ านที่ห้า
คือด่านยักษ์ขินี เป็ นหญิงอายุมากกว่าสิ นไซ พอเห็นสิ นไซก็เกิดกามราคะกาหนัดจึงเนรมิตศาลาที่พกั อาหาร
การกินพร้อมบริ บูรณ์ รอรับแปลงกายเป็ นหญิงสวยดัง่ นางฟ้ า เชิ ญชวนให้สินไซพักผ่อนบอกว่าเป็ นธิ ดาเจ้า
เมืองหลงมาอยูใ่ นป่ าขอเป็ นคู่ แม้เพียงได้หลับนอนด้วยก็ดี สิ นไซเดินหนี ไปมันจึงวิ่งตามว่าถ้ามีเมียแล้วขอ
เป็ นเมียน้อยก็ได้ ตอนแรกสิ นไซก็นึกเอ็นดูวา่ น่ารักแต่พอพิจารณาดูเห็นแววตากระด้างก็รู้วา่ ไม่ใช่คนจึงรี บ
เดินหนี มันเดินตามเจรจาต่อรองต่างๆไปจนสุ ดเขตแดน เขตแม่น้ า เมื่อเห็นว่าไม่ทนั มันจึงตะโกนด่าว่าอย่าง
หยาบคาย หากสิ นไซขาดสติคงแย่แน่นอน เดินทางจนพบแม่ น้าสายที่ห้า กว้างห้าโยชน์มีฟองเป็ นสี ขาว รี บ
ขึ้นขี่หอยสังข์ไประว่างนั้นคิดถึงแม่และป้ า จนผ่านเข้าเขตด่ านที่หกคือ ด่านนารี ผลหรื อมักลีผล เป็ นรมณี ย
สถานที่ ห มู่ พ ระสงฆ์หรื อ สมณะ ดาบส ฤๅษี วิท ยาธร มาเที่ ย วเล่ น เป็ นต้นไม้มี ดอกสี ส้ ม เป็ นหญิ ง สาว
สวยงาม ศีรษะติดกับขั้วร่ างเปลือยหย่อนลงมาถึงพื้น สิ นไซเที่ยวชมไม่นานก็มีวิทยาธรมาแย่งไป เกิดการ
แย่งกันหลายกลุ่ม สิ นไซรบชนะวิทยาธรแล้ว ก็เดินทางต่อไปจนพบกับแม่ น้าสายที่หก กว้างหกโยชน์ จึงลง
เรื อสังข์ขา้ มต่อไป จนขึ้ นสู่ ดินแดนยักษ์เป็ นด่ านที่เจ็ ด ชื่ อด่ านยักษ์อสั สมุ ขี อยู่ภูเขาชื่ อเวละบาดหรื อเวร
ระบาด นางยักษ์ผีเสื้ อชื่ ออัสสมุขีมีหน้าเหมือนสุ นขั รี บมาอุม้ เอาสิ นไซวิ่งไป สิ นไซถามว่าจะพาอุม้ ไปไหน
นางก็ตอบว่าจะเอาไปทาผัว สิ นไซอ้อนวอนให้ปล่อยก็ไม่ปล่อยจึงใช้พระขรรค์ตดั คอยักษ์ตายไป บนภูเขานี้
มีตน้ กาลพฤกษ์มีดอกเป็ นเสื้ อผ้าอาภรณ์ดงั่ เครื่ องทรงของเทพ สิ นไซจึงเปลี่ยนเสื้ อผ้าใหม่ ที่นี่มีบ่อแก้วบ่อ
เพชรเต็มไปด้วยเพชรนิงจินดา น้ าใสสะอาด สิ นไซพักหนึ่งราตรี แล้วเดินทางต่อไป จนพบด่ านที่แปดคือด่าน
เทพกินรี ที่ผาจวงถ้ าแอ่น หมู่กินรี ร่างเป็ นคนมีปีกมีหางเหาะเหิ นได้เหมือนนก เป็ นหมู่ธิดาของเทพ ที่นี่สิน
ไซได้พบนางเจียงคา (เจียงแปลว่า แรก ต้น หนึ่ ง) จึงได้นางเป็ นเมีย “พระบาทท้าวฮักฮูปเจียงคา สองชม
สองช่ างออยอาอิ้ง ดู ดงั อันประสงค์ได้ โดยคะนิ งลุ ลาภ แก้วแก่ นไท้ซมซ้อนอิ่ มเสนห์ ” สิ นไซลานาง
เดิ นทางต่อไป นางเกี ยงคาให้กินรี บริ วารอยู่รับใช้ห้าร้ อยนาง สิ นไซจึงสนุ กสนานอยู่อีกเจ็ดวัน ทาให้สังข์
ต้องรอนานถึงแปดวัน เมื่อพบกันแล้วจึงปรึ กษากันว่าให้สังข์ล่วงหน้าไปหาเบาะแสในเมืองอโนราชของ
ยักษ์ก่อน ส่ วนสิ นไซนอนรออยู่นอกเมื อง สิ นไซนอนหลับไปฝั นเห็ นเรื่ องราวต่างๆ สังข์กลับมาบอกว่า
ทราบว่านางสุ มนทาอยู่วงั ไหน ทั้งสองจึงเดินทางไปด้วยกันเข้าสู่ เมืองอโนราชจนถึ งด่ านที่เก้ าคือด่านยักษ์
กุมภัณฑ์ เป็ นด่านสุ ดท้ายของการผจญภัย ในเมืองนี้มีสงครามสองครั้ง
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ก่อนวันที่สินไซจะเข้ามา คืนก่อนนั้นยักษ์หลับฝันละเมอจนนางสุ มนทาปลุกให้ตื่น และต้องออกไป
หาอาหาร สั่งให้สุมนทาอยูแ่ ต่ในปรางค์เท่านั้น สิ นไซแอบเข้าไปสู่ ปราสาท ทาทีเป็ นพูดเกี้ยวพาราสี สุ มนทา
รู ้วา่ เป็ นเสี ยงเด็กจึงไต่ถามจนทราบ แต่ไม่เปิ ดประตู สิ นไซจึงพังประตูเข้าไป นางสุ มนทาไม่ยอมกลับ บอก
ให้สินไซกลับไปบอกพ่อว่าตามหาไม่เจอ สิ นไซเสี ยใจที่พ่อรักน้อง แต่สุมนทามารักสมียกั ษ์มากกว่า สุ มน
ทาบอกว่าไม่อยากพลัดพราก ต้องกตัญญูต่อสามี สุ มนทาทราบว่าหลานมีวิชาเก่งกล้าจึงยอมแต่ขอให้สามี
กลับมาก่ อน สิ นไซไม่ยอม สุ มนทาให้สินไซกลับก่ อน ตนจะให้สามี พาไปส่ ง สิ นไซแผลงศรขึ้ นฟ้ าข่ม
อานาจยักษ์ท้ งั หลาย จนยักษ์กุมภัณฑ์หมดแรง ซมซานกลับมา สังข์บอกให้สินไซแอบหลบในกองไม้ ยักษ์
มาถึงหมดแรงขึ้นปราสาทไม่ได้แต่ได้กลิ่นมนุ ษย์ สุ มนทาบอกว่ากลิ่นของตนแล้วพากลับขึ้นไปกล่อมนอน
ซึ่ งอีกเจ็ดวันจึงจะตื่น สิ นไซชวนอากลับ สุ มนทาทาอิดเอื้อนต่อรองไปเรื่ อยๆ จนสิ นไซบังคับ นางก็ต่อรอง
พอลงจากปรางค์ก็บอกว่าลืมผ้าสไบ กลับขึ้นไปปลุกยักษ์ให้ตื่น สิ นไซไปพาออกมา ครั้งที่สองมาถึงครัว
บอกว่าลื มปิ่ นปั กผม ครั้ งที่สามถึ งประตูเมืองบอกว่าลื มซ้องแซมผม สิ นไซไปตามกลับมาจนพาออกพ้น
เมือง แล้วพาไปซ่ อนในถ้ า จากนั้นกลับไปเมืองอโนราชเพื่อปราบยักษ์ได้ยินเสี ยงกรนจึงเข้าไปตัดคอขาด
กระเด็น จากนั้นก็ฟันร่ างแยกออกเป็ นสองท่อน แต่ร่างยักษ์กลับกลายเป็ นเจ็ดร่ าง พอฟั นอีกกลับกลายเป็ นสี่
สิ บเก้าร่ าง เป็ นเท่าทวีคูณเช่ นนี้ จนเป็ นแสนเป็ นล้านร่ าง แต่ยงิ่ รบยิ่งตาย ท้าวกุมภัณฑ์จึงขอพักรบชัว่ คราว
สิ นไซจึงยิงศรไปแจ้งให้สีโหทราบ สี โหจึงรี บเดินทางมาช่วยร่ วมรบ ยักษ์กุมภัณฑ์นาทัพออกตามไปรบกับ
สิ นไซโดยมี กองทัพจานวนมาก ยักษ์แปลงเป็ นไก่มาอุม้ เอานางสุ มนทาไปได้ สิ นไซยิงศรถู กไก่ตายหมด
เหลือแต่ไก่กุมภัณฑ์อุม้ ไปพร้อมกับให้ยกั ษ์หมื่นตนมาขวาง สี โหจึงร้องหรื อเปล่งสี หนาทจนแก้วหู ยกั ษ์แตก
ตาย ได้นางสุ มนทาคืน ก่อนกลับ นางสุ มนทาขอร้องให้ตามไปรับนางสี ดาจันธิ ดาของตน ที่อยูก่ บั วรุ ณนาค
เมื องบาดาล พระอิ นทร์ จึงสร้ างปราสาทชัว่ คราวให้พกั สี โหกลับไปเฝ้ าท้าวทั้งหก ส่ วนสังข์กบั สิ นไซ
เดินทางไปเมืองพญานาคท้าพนันเล่นสกากัน สิ นไซชนะแต่พญานาคไม่ทาตามสัญญา รบกันสิ นไซยิงศรไป
ให้ครุ ฑมาช่วย นาคยอมแพ้ สิ นไซจึงสั่งสอนแนวทางปกครองบ้านเมือง (๑๔ ประการ) แล้วพานางธิ ดาจัน
กลับขึ้นมาพบแม่สุมนทา แล้วมอบหมายให้ทา้ ว วันนุ รา (แปลว่าหัวใจของเผ่าพันธุ์) ให้ครองเมืองอโนราช
พร้อมกับสั่งสอนแนวทางปกครองให้แก่ทา้ ววันนุรา (๑๕ ประการ) แล้วพากันเดินทางกลับไปถึงที่พกั ของ
สี โหกับท้าวทั้งหก สังข์กบั สี โหเดินทางไปพบแม่ที่ปราสาทกลางป่ า ส่ วนสิ นไซ สุ มนทา สี ดาจันเดินทางจะ
กลับเมื องเป็ งจาลพร้ อมท้าวทั้งหก พอมาถึ งน้ าตก ท้าวทั้งหกผลักสิ นไซตกเหว นางสุ มนทาไม่เชื่ อจึงเอา
สิ่ งของสามอย่างคือปิ่ นปั กผม ซ้องประดับผมและผ้าสไบซ่ อนไว้ที่หน้าผาพร้อมกับอธิ ษฐานว่าถ้าสิ นไซไม่
ตายขอให้ได้ของสิ่ งเหล่านี้ กลับคืน จากนั้นเดินทางกลับไปถึงเมือง ส่ วนสิ นไซ พระอินทร์ มาอุม้ ขึ้นจากน้ า
รดด้วยน้ าเต้าแก้วแล้วพาไปส่ งที่ปราสาทในป่ า จึงได้อยูพ่ ร้อมหน้ากันอีกครั้งทั้งสังข์ สี โห สิ นไซ และแม่จนั
ทา นางลุน ส่ วนท้าวกุดสะราดดีใจมาก ต้อนรับคณะอย่างยิง่ ใหญ่ ท้าวทั้งหกเล่าเรื่ องราวการผจญภัยให้บิดา
ฟั งพร้ อมกับบอกว่าอย่าเชื่ อนางสุ มนทาเพราะอาจจะยังติดไอยักษ์อยู่ ส่ วนนางสุ มนทาก็เล่าเรื่ องราวให้ฟัง
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พร้อมกับบอกคาอธิ ษฐาน ท้าวกุดสะราดไม่ทราบจะเชื่ อใคร พระอินทร์ ดลใจให้พวกเรื อสาเภาเก็บของสาม
สิ่ งไปให้ทา้ วกุดสะราด เรื่ องทั้งหมดจึงชัดเจนขึ้น ท้าวกุดสะราดสั่งให้จบั ท้าวทั้งหก แม่ท้ งั หก หมอโหร
หมอเสน่ ห์ ไปคุ มขัง จากนั้นจึงเสด็จเชิ ญนางจันทา นางลุ นพร้ อมโอรสกลับวัง มีการตัดพ้อต่อว่ากันจน
เสี ยใจระทมใจจนสลบไปกันทั้ง ป่ า สิ นไซจึ งเชิ ญพระอิ นทร์ นาน้ าเต้า แก้วมารดให้ฟ้ื น ในที่ สุ ดสิ นไซก็
ยอมรั บที่จะครองเมืองเพื่อสร้ างบารมีโพธิ ญาณ สิ นไซได้สั่งสอนให้สัตว์ท้ งั หลายเลิ กเบียดเบียนกัน แล้ว
ทั้งหมดเดินทางกลับเข้าเมืองเฉลิมฉลอง ได้พระนามใหม่
“ควรที่หา นามน้อย อินทา ตั้งแต่ง บานี้

ซื่ อสังข์สินไซมหาจักร โลกลือทั้งค่าย

อันว่า น้องท่านแท้ เทียมคาดคือเงา

ซื่ อว่าสังขาระจักร จ่านาชาวน้ า

อันว่า พี่ท่านท้าว สี หราช กุมาร ก็ดี

ซื่ อว่า สี หะจักร จ่านาแนมเสื้ อ”

สิ นไซครองเมืองไปขอนางเจียงคามาเป็ นมเหสี ต่อมาได้นามว่านางศรี สุพรรณ เมืองอุดรกุรุทวีป
เมืองอมรโคยาน ต่างส่ งราชธิ ดามาให้เป็ นคู่ครองของสิ นไซ ประชาชนอยู่อย่างมีความสุ ข พืชภัณฑ์อาหาร
อุดมสมบู รณ์ สัตว์ที่เคยเป็ นศัตรู กนั ก็เลิ กเป็ นศัตรู นาคไม่ข่มเหงครุ ฑ พังพอนไม่สู้กบั งู งู ไม่กินกบเขี ยด
แมวไม่กินหนู ทุกสรรพสิ่ งและสรรพสัตว์ต่างคนต่างอยู่ ประชาชนและสัตว์ต่างอยูส่ งบมีศีลธรรม
ท้าววรุ ณนาคกลับเมืองนาคแล้ว คิดถึงสี ดาจันมากจนป่ วย ชาวเมืองจึงลงความเห็นให้มาขอ
นางสี ดาจันคืนไปเป็ นมเหสี สิ นไซอนุญาต สี ดาจันกลับไปครองเมืองกับวรุ ณนาคอย่างมีความสุ ข
เรื่ องราวฉบับของท้าวปางคาจบลง โดยบอกว่าสิ นไซคือพระพุทธองค์ ท้าวทั้งหกคือเทวทัต สี โหคือ
พระโมคคัลลาน์ ยักษ์กุมภัณฑ์คือพญามารที่ขี่ชา้ งมารบกวนพระพุทธองค์นนั่ เอง เรื่ องราวจบลงเพียงเท่านี้
ดังว่า “อันว่าปางคาเจ้า ทรงยานเขียนฮูป ยกแยงถ้วน ถวายไว้แว่นแยง แท้แล้ว ฯ บัดนี้นาคสะดุง้ กิ้งก่อมใส
สนิท เป็ นปะริ โยสาน พิบบอระบวนแล้ว ยุติไว้พญาคานาคเครื่ อง แล้วท่อนี้ถวายไว้ที่ควร ก่อนแล้ว”
ต่อมามีร่องรอยการประพันธ์จากฉบับอื่นเพิม่ เติมดังนี้
กล่ า วถึ ง ท้า วเวสสุ วรรณ เวลาผ่า นไปเจ็ดปี ไม่ เห็ นยัก ษ์กุม ภันฑ์ไ ปส่ ง บรรณาการ จึ งลงมาถาม
ตรวจดู พบว่าวันนุ ราครองเมืองอยู่และเล่าเรื่ องราวให้ฟัง ท้าวเวสสุ วรรณจึงรดน้ าชุ บชี วิตยักษ์กุมภัณฑ์คืน
มาแล้วสั่งสอนให้เป็ นคนดีมีศีลธรรม แต่ยกั ษ์ไม่เชื่ อเหาะไปแปลงเป็ นแมลงวันเขียวอุม้ เอานางสุ มนทาและ
เอาสิ นไซไปขังไว้ในคอกเหล็กจะต้มกิน สี โหและสังข์ทราบจึงตามไปช่วย สี โหแปลงเป็ นยักษ์เข้าไปปะปน
กับทหาร สังข์แปลงกายเป็ นเขี ยดอี โม้ไ ปอยู่ในถังน้ านางยัก ษ์ที่ตกั ไปจะต้ม สิ นไซ และลงไปในกระทะ
ขณะที่น้ ากาลังร้ อนจึงทาให้กระทะคว่า หมู่ยกั ษ์กระโดดหนี สี โหได้โอกาส จึงยื่นดาบและศรให้สินไซใน
กรง สิ นไซใช้ตดั ออกมาได้แล้วต่อสู ้กบั ยักษ์เป็ นสงครามใหญ่ (โครงเรื่ องข้างบนนี้ คล้ายเรื่ องรามเกียรติ์ตอน
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ศึกไมยราพ ตอนพระรามถูกอุม้ ไปขังไว้ในดงตาล นางพิรากวนไปตักน้ ามาจะต้ม หนุ มานแปลงกายแฝงเข้า
ไปช่วย) สิ นไซไม่อยากรบขอเจรจายุติศึกเพราะไม่ได้โกรธแค้นใคร ยักษ์ยิ่งโกรธยกภูเขาขว้างใส่ สิ นไซ
แผลงศรไป สังข์กระโดดกัดยักษ์ สี โหคารามก้องเสี ยงดังไปถึ งชั้นพรหม ยักษ์ยิ่งตายมากยิ่งเกิ ดใหม่มาก
พระอินทร์ ตอ้ งลงมาเรี ยกทั้งสองฝ่ ายมาเจรจาโดยใช้หลักการแบบเจ้าโคตร คือ หนึ่ งไม่ช้ ี วา่ ฝ่ ายใดผิดฝ่ ายใด
ถู ก สอง ทุกชี วิตก็รักชี วิตตน ดังนั้นไม่ควรเบี ยดเบี ยนชี วิตอื่น ให้ระงับการจองเวร อย่าใช้ความเก่งกล้า
สามารถไปก่อเวร และสาม ควรประนี ประนอมสมานฉันท์ เพราะทุกฝ่ ายล้วนเป็ นญาติพี่นอ้ งกัน ให้รักษา
ความเป็ นญาติพี่นอ้ งต่อไป รักษาประเพณี อนั ดีงามนี้ ต่อไป ทั้งสองฝ่ ายตกลงตามนี้ จากนั้น ยักษ์กุมภัณฑ์ก็
กลับเมืองพร้ อมกับนาทรัพย์สินเงิ นทองมาสู่ ขอนางสุ มนทาตามประเพณี ท้าวกุดสะราดยกให้แล้วทั้งสอง
นครก็จะมีความสุ ขสงบต่อไป ก่อนแยกย้ายกันกลับเมืองสิ นไซได้ประทานโอวาทเรื่ องทศพิธราชธรรมแก่
นักปกครองทั้งหลาย ต่อมาสี โห ขอลาไปอยูป่ ่ าตามธรรมชาติของตน นางอุดรกุรุทวีปได้โอรสชื่ อว่าสังข
ราชกุมาร ส่ วนนางศรี สุพรรณได้ลูกสาวชื่ อ สุ รสา ต่อมาทั้งคู่ได้อภิเษกสมรส ครองเมืองต่อจากสิ นไซ นคร
เป็ งจาลจึงร่ มเย็นเป็ นสุ ขสื บไป

นอกจากนี้ใน หนังสื อสิ นไซสองฝั่งโขง (๒๕๕๗) ได้สรุ ปข้อมูลความหลากหลายด้านสานวนและ
เรื่ องย่อของสิ นไซว่า วรรณกรรมเรื่ องสิ นไซนั้นมี อยู่หลายฉบับ หลายสานวน แต่ที่มีการอ้างเอาไว้ใน
หนังสื อเล่มนี้ ส่ วนใหญ่ได้ทาการศึกษาจาก ๒ ฉบับ คือ ฉบับลาว โดยมหาสิ ลา วีระวงส์ เป็ นผูป้ ริ วรรต
ฉบับอีสานของไทย โดยมหาปรี ชา พิณทอง เป็ นผูป้ ริ วรรต
ฉบับมหาสิ ลา วีระวงส์ ได้จดั เนื้ อเรื่ องแบ่งเป็ นตอนๆ เรี ยกว่า “บั้น” มีท้ งั หมด ๑๕ บั้น สิ้ นสุ ดที่
บั้น “นาคสะดุง้ ” ส่ วนฉบับของปรี ชา พิณทองมีท้ งั หมด ๒๘ ตอน ภาคแรกมีความคล้ายกันมาก แต่ได้เพิ่ม
ภาคสอง เริ่ มจาก “กุมภัณฑ์คืนชีพ” จนจบเรื่ องทั้งหมด แต่ยงั มีบางฉบับมีเนื้ อเรื่ องยืดยาวต่อไปอีก ฉบับ
มหาสี ลา วีระวงส์ มีท้ งั หมด ๑๕ บั้น ดังเรื่ องย่อต่อไปนี้
๑. สมมุ ติบ้ นั : กล่ าวถึ ง พระยากุศ ราชครองเมื องเป็ งจาน มี มเหสี นามว่าจันทา มี น้องสาวร่ วม
มารดาอยู่คนเดี ยวนามว่าสุ มณฑา พระยากุศราชรักน้องสาวมากจึงไม่ยอมยกให้เจ้าเมื องต่างๆ
ที่มาสู่ ขอ อีกประการหนึ่งยังไม่พบผูท้ ี่คู่ควร
๒. ยักษ์กระสันบั้น : กล่าวถึงยักษ์กุมภัณฑ์ ครองเมืองอโนราช อยากได้คู่ครองจึงทูลถามจากพระ
ยาเวสสุ วรรณ หรื อสุ วรรณราช ผูเ้ ป็ นใหญ่ในบรรดายักษ์ท้ งั หลาย เมื่อได้ทราบว่าเนื้ อคู่ไปเกิ ด
ในโลกมนุษย์ชื่อสุ มณฑา จึงคิดจะติดตามไปเอามาเป็ นของตนเอง โดยไม่ฟังคาทัดทานของพระ
ยาเวสสุ วรรณ
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๓. สุ บินบั้น : กล่าวถึงพรยากุศราชฝันว่ามีคนต่างด้าวท้าวต่างเมือง มีลกั ษณะเหมือนยักษ์ถือสาส์ น
มาเจรจาก้าวร้าวแล้วถอดดาบฟั นแขนขวาขาด หมอโหรทานายว่าพระองค์จะเสี ยเชื้ อพระวงศ์ที่
รักมากไป โหรได้แนะนาให้พระยากุศราชทาพิธีสะเดาะเคราะห์ (พลีกรรม) เพื่อผ่อนหนักเป็ น
เบา
๔. วิปะลาสะบั้น : กล่าวถึงพระนางสุ มณฑาเที่ยวชมสวนดอกไม้ ยักษ์กุมภัณฑ์ซ่ ึ งหลบซ่ อนอยูใ่ น
เขตพระราชฐานได้จงั หวะจึงอุม้ ลักเอานางเหาะไปยังปราสาทของตนที่เมืองอโนราช ในเวลา
ต่อมาทั้งสองได้อยูด่ ว้ ยกันจนพระนางสุ มณฑานั้นรักท้าวกุมภัณฑ์จนลืมบ้านเมืองเดิม
๕. บัพชาบั้น : กล่าวถึงพระยากุศราชคิดถึงน้องสาวมากจึงออกบวชเพื่อติดตาม เมื่อเดินทางมาถึ ง
นครจาปามีพระยากามะทาเป็ นเจ้าปกครอง ทราบข่าวว่าผูท้ ี่ลกั ตัวนางไปคือยักษ์กุมภัณฑ์มีฤทธิ์
เดชมาก วันหนึ่งพระยากุศราชได้ออกบิณฑบาต พบลูกสาวทั้งเจ็ดของนันทะเศรษฐีมาใส่ บาตร
เกิดความรักจนไม่อาจทนอยูใ่ นเพศนักบวชต่อไป จึงเดินทางกลับเมืองเป็ งจานเพื่อลาสิ กขาบท
๖. วิวาหะมังคลาบั้น : กล่าวถึ งพระยากุศราชได้ส่งทูตนาสาส์ นเข้าถวายพระยากามะทาแห่ งนคร
จาปาทูลขอนางทั้งเจ็ดตามประเพณี นันทะเศรษฐีไม่อาจขัดได้จึงยอมยกให้เพราะถือว่าเป็ นเรื่ อง
ของบุพเพสันนิ วาส ก่อนออกเดิ นทางผูเ้ ป็ นมารดาได้สั่งสอนเธอในการปฏิบตั ิตน หลังจากนาง
ทั้งเจ็ดเดินทางถึงเมืองเป็ งจานพระยากุศราชก็จดั พิธีอภิเษกนางทั้งเจ็ดเป็ นมเหสี รอง
๗. ปฏิ สันธิ บ้ นั : กล่ าวถึ งการประสู ติ สี โห สังข์ สิ นไซ และท้าวทั้งหก โหรทานายว่าสิ นไซ
สี โห และสังข์ เป็ นผูม้ ีบุญมาเกิ ด นางทั้งหกเกิ ดความอิ จฉาจึ งจ้างโหรให้ร้าย พระยากุศราช
หลงเชื่อจึงขับออกจากเมือง แต่พระนางจันทาและนางลุนผูเ้ ป็ นมารดาขอออกติดตามไปดูแลลูก
น้อยทั้งสาม ในระหว่างทางพระอินทร์ เนรมิตเมืองให้เป็ นที่พานัก ทั้ง ๕ พระองค์จึงได้ใช้ชีวิต
อยูใ่ นป่ าโดยมีครุ ฑ และนาคคอยเฝ้าเป็ นเวรยาม
๘. โคจรบั้น : กล่าวถึงหกกุมารลวงสิ นไซ สังข์ และสี โห ให้ไปตามพระเจ้าอากลับคืนเมือง ด้วย
ความกตัญญู สินไซจึงอาสาไปตามเอาพระเจ้าอาคืนมา ในขณะเดิ นทางต้องข้าม ๖ ย่านน้ า ๙
ด่านมหาภัย
๙. อนุ ยุทธกรรมบั้น : กล่าวถึ งการรบครั้งแรกระหว่างแม่ทพั ของยักษ์กุมภัณฑ์ มีไวยุกนั ไกสี ห์
ไคสี ห์ เพ็ชชะไค ทั้งหมดตายในที่รบ เหลือแต่ไวยุเวท ผูเ้ ป็ นหลานของท้าวกุมภัณฑ์ ในการบ
ครั้งนี้สีโหได้มาช่วยสิ นไซกับสังข์
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๑๐. มหายุทธกรรมบั้น : กล่าวถึงการรบครั้งใหญ่กบั ยักษ์กุมภัณฑ์ ในการรบครั้งนี้ สีโหได้ม่าวยสิ น
ไซกับสังข์รบด้วย ทั้งสองฝ่ ายต่างให้อาวุธ เวทมนต์ คาถา การแปลงกาย รวมถึ งอิ ทธิ ฤทธิ์
ปาฏิหารย์ต่างๆ มาช่วยรบจนนายทัพฝ่ ายยักษ์ถูกฆ่าตายหมด ด้วยอานุภาพของฝ่ ายสิ นไซ
๑๑. นายคะยุทธกรรมบั้น : กล่าวถึงพระนางสุ มณฑ่าคิดถึงลูกสาวอยูเ่ มืองนาค จึงให้สินไซไปตาม
จึงจะยอมกลับนครเป็ งจาน สิ นไซจึงออกอุบายท้าเล่นสกาพนันกับท้าววรุ ณนาคและได้รับชัย
ชนะ แต่ฝ่ายนาคไม่ยอมทาตามเงื่ อนไขจึ งเกิ ดสงครามกันขึ้ น ฝ่ ายสิ นไซเรี ยกครุ ฑมาช่ วยรบ
สุ ดท้ายฝ่ ายวรุ ณนาคก็พา่ ยแพ้ สิ นไซจึงรับพระธาสี ดาจันกลับคืนมาเมืองมนุ ษย์ ก่อนกลับสิ นไซ
ยังได้สั่งสอนศีลธรรมเกี่ยวกับหลักการปกครองบ้านเมืองแก่พระยาวรุ ณราชอีกด้วย
๑๒.

มุตะนังบั้น : กล่าวถึงสิ นไซพานางสุ มณฑากับลูกสาวเดินทางมาสมทบกับสี โหและท้าว

ทั้ง ๖ ที่ท่าน้ า
๑๓. กาละบั้น : กล่ าวถึ งสิ นไซถู กท้าวทั้ง ๖ ลวงไปเล่ นน้ าและผลักตกเหว พระอินทร์ ได้มาช่ วย
เอาไว้ แล้วนาไปยังปราสาทกลางป่ าอยูก่ บั มารดา
๑๔. ถาปะนาบั้น บาสี เ สวยราช : พระนางสุ ม ณฑาเปิ ดเผยเรื่ องราวความจริ ง กับ พระยากุ ศ ราช
พระองค์ทรงเสี ยพระทัยมาก สั่งทาโทษท้าวทั้งหกพร้อมด้วยมารดา จากนั้นจึงเชิ ญสิ นไซจากป่ า
มายังเมืองแล้วอภิเษกให้ครองนครเป็ งจาน ด้วยความร่ มเย็นเป็ นสุ ขสื บมา
๑๕. บั้นนาคสะดุง้ : กล่าวถึงพระยาวรุ ณนาคได้ยกพลขึ้นมาอ่อนน้อมสิ นไซแล้วขอนางสี ดาจันกลับ
เมื อ งนาค สิ น ไซและพระนางสุ ม ณฑาก็ อ นุ ญ าตตามประสงค์ สิ น ไซยัง ได้อ บรมสั่ ง สอน
พญานาคให้รักษาศีลปฏิบตั ิธรรม รักษาฮีตคองประเพณี
ส่ วนฉบับของปรี ชา พิณทอง จะมีเพิ่มจากบั้นที่ ๑๕ อีกหลายตอน ดังนี้
๑๖. กุมภัณฑ์คืนชีพ : กล่าวถึงท้าวเวสสุ วรรณเมื่อไม่เห็นกุมภัณฑ์ข้ ึนไปเฝ้า จึงได้สืบทราบว่าตาย
แล้วจึงได้ชุบชีวติ ใหม่และขอให้กุมภัณฑ์เลิกคิดติดตามนางสุ มณฑาเสี ย แต่กุมภัณฑ์ไม่ยอมฟัง
๑๗. กุมภัณฑ์ลกั นางสุ มณฑา : กล่าวถึงกุมภัณฑ์ได้เข้ามาลักพระนางสุ มณฑาพร้อมด้วยสิ นไซไปขัง
ไว้ที่เมืองอโนราชเพื่อจะต้มกินเป็ นอาหาร ท้าวสี โห สังข์ พร้อมด้วยกองทหารติดตามไปแย่งมา
ได้แล้วท้าวทั้ง ๓ ก็ได้ต่อสู ้กบั ยักษ์กุมภัณฑ์
๑๘. พระอินทร์หา้ มทัพ : กล่าวถึงพระอินทร์ เสด็จลงมาห้ามทัพทั้งสองฝ่ ายให้หยุดรบกัน ทั้ง ๒ ฝ่ าย
ยอมตามที่พระอินทร์ขอร้อง พระอินทร์ จึงได้สั่งสอนศีลธรรมทั้งสิ นไซ และกุมภัณฑ์
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๑๙. สิ นไซสอนศีลธรรมยักษ์กุมภัณฑ์ : ยักษ์กุมภัณฑ์ได้มาขอนางสุ มณฑาตามประเพณี พร้อมด้วย
ของหมั้นมากมาย แล้วรับนางสุ มณฑากลับคืนเมืองอโนราช ก่อนกลับสิ นไซได้สอนศีลธรรม
ยักษ์กุมภัณฑ์
๒๐.

สิ นไซมอบราชสมบัติ : สิ นไซได้อภิเษกกับนางสี ไวแห่งอุดรกุรุทวีป และนางศรี สุพรรณ

เมื่อมเหสี ท้ งั ๒ ประสู ติเป็ นพระโอรส และพระธิ ดา คือลูกของนางสี ไวเป็ นชายชื่อ สังขยะราช
ลูกของนางศรี สุพรรณเป็ นหญิงชื่ อสุ รสา ทั้ง ๒ เมื่อโตขึ้นก็ได้อภิเษกสมรสกัน และสังขยะราช
ได้ครอบครองเมืองเป็ นจานสื บต่อจากสิ นไซ
๒๑.

ม้วนชาดก : สรุ ปอดี ตของตัวละครว่า เมื่อตายจากชาติน้ ี แล้วไปเกิดเป็ นอะไร อาทิ สิ น

ไซ ต่อมาคื อ พระพุทธเจ้า สี โห คือ พระอานนท์ สังข์ทอง คือ พระสารี บุตร กุมภัณฑ์ คื อ
พระโมคคัลลานะ เป็ นต้น

แม้วรรณกรรมเรื่ องสิ นไซจะเคยได้รับการยกย่องว่าเป็ นวรรณกรรมชั้นเอกของ
ลาวล้านช้าง-อี สาน แต่เมื่ อเข้าสู่ บริ บทรั ฐชาติ สมัยใหม่เรื่ องราวของสิ นไซไม่ได้รับความสนใจจากภาค
การเมืองมาก่อน แม้วา่ เรื่ องราวดังกล่าวจะปรากฏในรู ปของจิตรกรรมฝาผนังของวัดไชยศรี บ้านสาวะถี อ.
เมือง จ.ขอนแก่นมายาวนาน จนกระทัง่ ท่านพระครู บุญชยากร ได้มาเป็ นเจ้าอาวาสในบริ บทเวลาที่ภาครัฐ
ส่ ง เสริ ม แนวคิ ดการใช้ทุ นทางวัฒ นธรรมเป็ นกลไกขับ เคลื่ อนการพัฒ นาท้องถิ่ นอย่า งยัง่ ยื น และเป็ น
ช่วงเวลาเดียวกันกับอาจารย์ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ สนใจศึกษาวิจยั เรื่ อง “ฮูปแต้ม” (จิตรกรรมฝาผนัง) เรื่ อง
สิ นไซ ณ วัดไชยศรี ในขณะนั้นเทศบาลนครขอนแก่น ภายใต้การนาของพรรครักพัฒนานครขอนแก่นได้
เล็งเห็นว่าควรเข้าไปสนับสนุ นและสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือในการพัฒนาเมือง โดยท่านพระครู บุญชยา
กรได้สนับสนุนการนาเรื่ องราวของสิ นไซไปเป็ นเครื่ องมือสร้างสานึกอันดีงามของคนขอนแก่น จนในที่สุด
ประเด็นดังกล่าวถึงขยายผลอย่างกว้างขวางและเป็ นรู ปธรรมชัดเจนในเวลาต่อมา
๔.๓.๒ ปรากฏการณ์การประยุกต์ใช้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในการพัฒนา
และการบริ หารนโยบายสาธารณะ กรณี โครงการสิ นไซในฐานะฐานที่มนั่ ทางวัฒนธรรมแห่งยุคสมัย
ในระหว่างปี พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๓ เทศบาลนครขอนแก่นได้สร้ างปรากฏการณ์
ในทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจโดยได้ประกาศนโยบาย “สิ นไซกับการพัฒนาเมือง” อันเป็ นสิ่ งย้อนแย้งกับ
กระแสการพัฒนาตามกระแสนิยมความทันสมัย โดยหันมาให้ความสาคัญในมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่
เคยรุ่ งเรื องในอดี ต คือการนาวรรณกรรมโบราณเรื่ องสิ นไซมาเป็ นฐานรากในการพัฒนาเมือง โดยการนา
๑๐๑ | P a g e

ของนายพีระพล พัฒนพีระเดช (นายกเทศมนตรี ในขณะนั้น) และนายเรื องชัย ตราชู (ประธานสภาเทศบาล)
ได้นาสิ นไซมาเป็ นอัตลักษณ์ ของเมืองขอนแก่ น นับแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็ นต้นมา จนมาประกาศเป็ น
ยุทธศาสตร์ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓ให้คนขอนแก่นมีรากทางวัฒนธรรม โดยนาเอาสิ่ งที่คนขอนแก่นใน
อดีตนิยม พัฒนาให้กลายเป็ นความร่ วมสมัย ให้เป็ นที่ยอมรับของคนในยุคนี้ กระทัง่ มาถึงสมัยของนายธี ระ
ศัก ดิ์ ฑี ฆ ายุ พ นั ธุ์ นายกเทศมนตรี ค นปั จ จุ บ ัน ยัง ได้ส านต่ อ โดยน าเอาสิ น ไซมาเป็ นต้น แบบส านึ ก ทาง
คุณธรรมจริ ยธรรมสู่ การขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชี วิตและทุนทางสังคม
เพื่อเป็ นฐานของการพัฒนาเมืองให้เป็ น Smart City และเมืองน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน ดังนี้
๑) การกาหนดเป้ าหมายในการนามาใช้ประโยชน์
เทศบาลนครขอนแก่นได้กาหนดวิสัยทัศน์ในการบริ หารจัดการให้
เมืองขอนแก่น “เป็ นเมืองน่ าอยู่อย่างยัง่ ยืน” เป็ นภารกิจที่มีความสาคัญต่อทิศทางการพัฒนาชุ มชนเมืองใน
สังคมโลกาภิวตั น์ ที่มีความผันแปรแปรเปลี่ยนอยูต่ ลอดเวลา ซึ่ งความเจริ ญเติบโตดังกล่าวได้ส่งผลกระทบ
ต่อโลกทัศน์และชี วทัศน์ของผูค้ นในแบบเดียวกันทั้งโลก คือ หลงเข้าไปอยูใ่ นมิติของโลกวัตถุนิยม แต่ขาด
ความรู ้ความเข้าใจชี วิต และสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่ เป็ นสาเหตุของวิกฤติในด้านจิตวิญญาณ โดยเฉพาะใน
สังคมเมืองที่มีความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม ที่พรั่งพร้อมไปด้วยความเจริ ญในทุก ๆ ด้าน ในความ
เป็ นเมืองศูนย์กลางของภูมิภาค จึงเป็ นที่รวมของปั ญหาที่หลากหลายอีกด้วย การพัฒนาเมืองด้วยมิติทาง
วัฒนธรรมจึงเป็ นยุทธศาสตร์ ทางการพัฒนาเมือง เพื่อนาเมืองมุ่งสู่ ความเป็ นเมืองน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน ด้วยการ
ปลูกจิตสานึกให้คนในท้องถิ่นเกิดความรัก ความปรองดอง โดยการนาภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมสิ นไซ
มาปรับประยุกต์เชื่ อมโยงใช้ให้เกิ ดผลสัมฤทธิ์ ในอนาคต (เทศบาลนครขอนแก่ น, ๒๕๕๒)นายเรื องชัย
ตราชู ซึ่งเป็ นประธานสภาฯได้ชกั ชวนให้นายพีระพล พัฒนะพีระเดช นายกเทศมนตรี ฯนาวรรณกรรมเรื่ อง
สิ นไซมาปรับใช้เป็ นยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมือง ซึ่ งท่านเองมองว่า “สิ นไซเป็ นทุนที่มีอยู่แล้ว และมีคุณค่า
ครบ โดยเฉพาะด้านคาสัง่ สอน เช่น การอโหสิ กรรม ในฐานะที่ท่านเป็ นนักการเมืองจึงได้แสวงหาจุดสาคัญ
ที่จะทาให้คนขอนแก่นเกิดความสามัคคี และเห็นว่าสิ นไซสามารถนามาหล่อหลอมให้คนขอนแก่นได้เกิ ด
ความสามัคคี และเห็นว่าถ้าจะให้เกิดความยัง่ ยืนได้ตอ้ งนาเรื่ องนี้เข้าสู่ หลักสู ตรการศึกษา”
๑) แนวคิดที่นามาประยุกต์ใช้
ภายใต้วสิ ัยทัศน์ในการพัฒนาเมืองของเทศบาลนครขอนแก่น ให้เป็ น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคอีสาน มีสังคมที่เอื้ออาทร เรี ยนรู ้ และน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน นายกพีระพล พัฒนพีระเดช
(สัมภาษณ, ๑๘ สิ งหาคม ๒๕๕๖) มองว่า “การพัฒนาเมืองไม่ใช่ เพียงการสร้ างตึ กสู ง สะพานใหญ่ แต่
รวมถึงมิติการสร้ างสังคมที่เอื้ออาทรมีความอบอุ่นอยูร่ ่ วมกันอย่างพี่นอ้ ง ภายใต้เศรษฐกิ จแบบทุนนิ ยม แต่
ขณะเดียวกันมนุ ษย์เราต้องมีสิ่งถักทอที่เป็ นจิตวิญญาณ ถ้าบุคลิกของเมืองคือตึกรามบ้านช่อง สะพานใหญ่
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ไฟฟ้ าส่ วาง ตัวเมื องมี อตั ลักษณ์ ที่ แปลกตา แต่ถ้าเมื องไม่มีจิตวิญญาณก็จะไร้ ซ่ ึ งความภาคภู มิใจ ดังนั้น
จุดสาคัญคือต้องหาสิ่ งที่มาถักทอส่ วนที่เป็ นจิตวิญญาณ คือ ส่ วนที่เป็ นนามธรรม สังคมที่เอื้ออาทร สังคมที่
แสวงหาความรู ้ หรื อเรี ยกว่าสังคมที่เปิ ดกว้างต่อการเรี ยนรู ้ สังคมที่น่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน ซึ่ งเป็ นนามธรรม ไม่ใช่
รู ปธรรม”
ดังนั้นจึ ง เห็ นว่า การที่ จะถัก ทอจิ ตวิญญาณกับเด็ กเยาวชนต้องมี สื่ อ
อย่า งนิ ท าน ซึ่ ง สิ นไซเป็ นเรื่ องที่ ส ามารถนามาใช้ถ ัก ทอจิ ตวิ ญญาณได้ โดยสร้ า งให้เกิ ดการยอมรั บ ใน
คุณธรรมที่มีในสิ นไซ ให้กลายเป็ น “วีรบุรุษผูท้ รงคุณธรรม” สาหรับเด็ก โดยวิธีการทั้งทางตรงและทางอ้อม
เช่ น การใช้ศิลปะแขนงต่างๆเข้ามาช่ วย โดยผ่านการสื่ อสารในหลายรู ปแบบ ทั้งที่ เป็ นทางการผ่านกลไก
หลักสู ตรการเรี ยนการสอนและศิลปะนันทนาการที่ไม่เป็ นทางการ
ทั้ ง นี้ ผู ้บ ริ หารเทศบาลมองว่ า ภู มิ ปั ญญาทางวัฒ นธรรมสาขา
วรรณกรรมพื้นบ้านเรื่ องสิ นไซสามารถนามาเป็ นแบบอย่างในการดาเนิ นชี วิตของประชาชนชาวเทศบาล
นครขอนแก่นอยูห่ ลายๆ ด้าน โดยเทศบาลนครขอนแก่นได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของวรรณกรรมสิ นไซ จึง
นามาผลักดันให้เยาวชนและประชาชนได้เกิดความสานึ กรักท้องถิ่น สร้างชุ มชนให้เข้มแข็งทาให้ประชาชน
เป็ นผูม้ ีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อันได้แก่๑) กตัญญู ๒) กล้าหาญ ๓) ซื่ อสัตย์๔) เสี ยสละ ๕) พอเพียงอัน
เป็ นคุ ณสมบัติที่ มี อยู่ใ นตัวละครของวรรณกรรมสิ นไซ ฉะนั้นจึ ง สร้ า งสิ นไซให้เป็ นตัว แทนของเมื อ ง
ขอนแก่น เป็ นอัตลักษณ์ของเมือง
วชิระ ตราชู (สัมภาษณ์, ๒๒ สิ งหาคม๒๕๕๖) อดีตนายกเทศมนตรี
เทศบาลนครขอนแก่นผูม้ ีบทบาทขับเคลื่ อนอัตลักษณ์เมืองขอนแก่นด้วยแนวคิด “เมืองดอกคูนเสี ยงแคน”
ปั จจุ บนั ดารงตาแหน่ งที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี ผูท้ ี่ ได้นาสิ นไซไปสู่ แนวทางการปฏิ บตั ิ เพื่อสร้ างให้เกิ ด
เป็ นอัตลักษณ์เมือง กล่าวว่า
“ในราว ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อขอนแก่นต้องหาแนวทางในการสร้างอัต
ลักษณ์ของขอนแก่น โดยมีการนาเสนอเรื่ องของสิ นไซว่าจะนาสิ นไซมาเป็ นอัตลักษณ์เมืองอย่างไร เมื่อได้
อ่านวรรณกรรมสิ นไซ ถึงได้รู้วา่ เรื่ องสิ นไซมีคุณค่ามาก ถ้าพูดถึงเรื่ องสิ นไซกับอัตลักษณ์ ต้องเกี่ยวข้องกับ
ผูม้ ีอานาจ เพราะเรื่ องบางเรื่ องถ้าจะรอให้เติบโตโดยวิธีการธรรมชาติ บางทีอาจจะไม่ทนั เวลา “อานาจ” อาจ
ช่วยให้สามารถดาเนิ นการได้ไวและเป็ นรู ปธรรม พอประกาศใช้อานาจนาเอาสิ นไซมาเป็ นอัตลักษณ์เมือง
การดาเนิ นการจึ งสะดวกและรวดเร็ ว เห็ นผลเป็ นรู ปธรรมโดยการเอาคุ ณธรรมในเรื่ องสิ นไซเข้าไปใน
กิ จกรรมต่ า งๆ ท าให้ค นได้มี แนวคิ ดที่ จะนาใช้ป ระโยชน์ ท าให้คุ ้นหู ท าให้ค นได้ก ล่ า วถึ ง กัน จึ ง เริ่ ม มี
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กิ จกรรมต่ า งๆ เข้า มามากขึ้ น โดยใช้สิ นไซเป็ นตัวขับ เคลื่ อน มี ก ารจัดกิ จกรรม อนุ รัก ษ์ ฟื้ นฟู เกี่ ย วกับ
วรรณกรรมเรื่ องสิ นไซ ร่ วมกันกับภาคประชาชน ภายใต้แนวคิดที่วา่ “สิ นไซ: ฐานที่มนั่ วัฒนธรรมร่ วมสมัย”
การนาเอาวรรณกรรมสิ นไซมาปรับใช้ในกิจกรรมการพัฒนาเมือง
ขอนแก่นของเทศบาลนครขอนแก่น ได้กาหนดเป้ าหมายในการพัฒนาเป็ น ๓ ระดับ คือ ๑) พัฒนาองค์กร
๒) พัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม ๓) พัฒนาเมือง
จากพิจารณาข้อมู ลเบื้ องต้นวิเคราะห์ ได้ว่าผูบ้ ริ หารเทศบาลนคร
ขอนแก่ นซึ่ งเป็ นฝ่ ายการเมื องได้มีความพยายามวางแผนการนามรดกภู มิปัญญามาประยุกต์ใช้อย่างเป็ น
ระบบ เริ่ มจากการสื่ อสารกับคนเมืองขอนแก่นให้ตระหนักในคุณค่าด้านคุณธรรมและจริ ยธรรมตลอดจน
ภูมิปัญญาที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่ องสิ นไซ ตามด้วยการขับเคลื่อนให้ เกิดรู ปธรรมของหลักสู ตรท้องถิ่ น
การปรับภูมิทศั น์เมือง การประดับเมืองด้วยเสาไฟตัวละครเอกสิ นไซ การตั้งชื่ อห้องประชุ มของเทศบาล
เมืองด้วยชื่ อเมืองและตัวละครเอกในสิ นไซ เป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่อหลอมการสร้างอัตลักษณ์ ของเมืองขอนแก่น
ให้มีความโดดเด่นและแตกต่างจากที่อื่น จึงยกสิ นไซขึ้นเป็ นอัตลักษณ์เมืองขอนแก่นคู่กบั คาขวัญ ดอกคู น
เสี ยงแคนที่มีอยูเ่ ดิม ด้วยเห็นถึงศักยภาพว่าสิ นไซสามารถเป็ นต้นทุนทางวัฒนธรรม เพื่อนามาเป็ นตัวแบบใน
การพัฒนาเยาวชนได้ นอกจากนั้นเทศบาลยังให้ความสาคัญกับการนาสิ นไซไปปรับใช้ในการพัฒนาเมืองใน
ด้านต่างๆอีกด้วย
รู ปแบบและวิธีการประยุกต์ใช้
ปรากฏการณ์ ก ารประยุก ต์ใ ช้ม รดกภู มิ ปั ญ ญาทางวัฒ นธรรมของ
เทศบาลนครขอนแก่นตั้งแต่เริ่ มโครงการสิ นไซ ฐานที่มน่ั ทางวัฒนธรรมร่ วมสมัย (พ.ศ.๒๕๔๙) ทาให้ทราบ
ว่าเทศบาลนครขอนแก่นได้มีกิจกรรมเกี่ยวกับสิ นไซเป็ นจานวนมาก หลากหลายมิติ ตามแนวทางที่ได้วาง
เอาไว้ในยุทธศาสตร์ การพัฒนา คือ การพัฒนาองค์กร การพัฒนาคุณภาพชี วิต และทุนทางสังคม และการ
พัฒนาเมือง ซึ่ งเป็ นเป้ าหมายของการนาสิ นไซมาประยุกต์ใช้ ดังนี้
๓.๑) การพัฒนาองค์กร
หน่วยงานการศึกษาของเทศบาลได้จดั กระบวนการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ เสวนา อบรม ศึกษาดูงาน เพื่อให้พนักงานครู -อาจารย์ในโรงเรี ยนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นจานวน
๑๑ โรงเรี ยน ได้เรี ยนรู ้คุณค่าของวรรณกรรมสิ นไซในหลากมิติจนเกิดความภาคภูมิใจในวรรณกรรมสิ นไซ
พร้อมระดมแนวความคิดในการนาคุณค่าดังกล่าวไปประยุกต์กบั การจัดการเรี ยนการสอนตามระบบ และได้
จัดตั้งคณะทางานซึ่ งประกอบไปด้วยคนทั้งในและนอกหน่วยงาน เพื่อการเรี ยนรู ้ร่วมกัน เติมเต็มแนวทางให้
มีความหลากหลายรอบด้านและสร้างสรรค์ เรี ยกคณะทางานชุ ดนี้ วา่ “เรื อลาน้อย”อันประกอบไปด้วยกลุ่ม
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ทัศนศิลป์ กลุ่มวรรณศิลป์ และกลุ่มศิลปะการแสดง ซึ่ งสมาชิ กส่ วนใหญ่เป็ นครู กลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่ม
สาระศิลปะ และกลุ่มสาระสังคม ในโรงเรี ยนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
ด้านการศึกษาและการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ฝ่ ายบริ ห ารการศึ ก ษาเทศบาลนครขอนแก่ น ได้น า
คณะครู และผูบ้ ริ หารบางส่ วนไปศึกษาร่ องรอยของสิ นไซในพื้นที่และนอกพื้นที่จงั หวัดขอนแก่น เพื่อเรี ยนรู ้
เรื่ องราวของสิ นไซ ขณะเดียวกันก็เพื่อสารวจศักยภาพทุนวัฒนธรรมสิ นไซไปพร้อมกัน ดังนี้
ครั้ งที่ ๑ กิ จกรรม “ตามรอยสิ นไซ” ในเขตจังหวัด
ขอนแก่น โดยเริ่ มจากการเรี ยนรู ้ฮูปแต้มสิ นไซ ๒ วัด ประกอบด้วย ๑) วัดไชยศรี ตาบลสาวะถี อาเภอเมือง
ซึ่ งเป็ นสถานที่ที่มีเรื่ องราวของสิ นไซสมบูรณ์ครบทุกตอน และ ๒) วัดสนวนวารี พฒั นาราม อาเภอบ้านไผ่
ครั้งที่ ๒ กิ จกรรม “ตามรอยสิ นไซ” นอกเขตจังหวัด
ขอนแก่นโดยเดินทางไปศึกษาในพื้นที่จงั หวัดมหาสารคาม ที่อาเภอนาดูนซึ่ งนอกจากจะมีรูปแต้ม สิ นไซที่
วัดโพธาราม ตาบลดงบัง อาเภอนาดูน แล้ว ยังพบว่ามีคณะหนังประโมทัยที่บา้ นดงบัง คือ คณะ ส.สาลี อีก
ด้วย นอกจากนั้นยังได้เดินทางไปยังบ้านโคกกลาง อาเภอโกสุ มพิสัย เพื่อไปศึกษาหมอลาสิ นไซคณะแรก
ซึ่ งพระเอกคณะนี้มีอายุประมาณ ๘๘ ปี เลิกแสดงไปเมื่อ ๓๐-๔๐ ปี ที่แล้ว แต่ยงั มีความรู ้สามารถสาธิ ตให้
ชมได้ดว้ ย นางเอกชื่ อคุณแม่ทองใบ แสดงเป็ นนางสุ มณฑา สมัยนั้นจะเรี ยกหมอลาสิ นไซอีกอย่างว่า “หมอ
ลากกขาขาว” เพราะนักแสดงหลักสวมกางเกงขาสั้น เสื้ อเชิ้ตขาว ถือเป็ นชุ ดที่ทนั สมัยที่สุดในยุคนั้น (เนื่อง
นิตย์ พาลี.สัมภาษณ์, ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)
ครั้งที่ ๓ กิจกรรมการไปศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมสิ นไซ ณ นครหลวงเวีย งจันทน์ สาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว ประกอบไปด้ว ย
สโมสรวัฒนธรรมสิ นไซ, หอสมุดสิ ลา วีระวงส์ , ศูนย์พฒั นาเด็กดอนกอย, ศูนย์วฒั นธรรมเด็ก, ศูนย์พฒั นา
การศึกษาสาหรับเด็กฯ (CEC) รวมถึงสถานที่ต่าง ๆ ที่มีวรรณกรรมสิ นไซปรากฏอยู่ เพื่อซึ มซับรับรู ้เกี่ยวกับ
กิจกรรมสิ นไซในเมืองลาว เพื่อนามาปรับใช้ในการพัฒนาเมือง และพัฒนาองค์กร ซึ่ งการเดินทางไปทัศน
ศึกษาในครั้งนั้นได้มีส่วนสร้างแรงบันดาลใจให้กบั ผูร้ ่ วมเดินทาง โดยเฉพาะคณะครู ได้เป็ นอย่างดี
3.1.1) ด้านการอบรม
ประกอบด้วย
-กิ จกรรมการอบรมท าสื่ อการสอน โดยยกเรื่ องราว
บางตอนมาสร้ างเป็ นอะนิ เมชั่นอย่างง่ าย โดยใช้กิจกรรมการประกวดเพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่ วมในการ
เรี ยนรู ้ สื บสานอย่างสร้างสรรค์ดว้ ยสื่ อศิลปะร่ วมสมัยที่หลากหลาย
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-กิ จกรรมอบรมการเล่านิ ทาน โดยได้เชิ ญผูร้ ู ้ มาเป็ นผู ้
เล่า (ผศ.ชอบ ดีสวนโคก ซึ่ งเป็ นผูเ้ รี ยบเรี ยงสิ นไซฉบับเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อเป็ นตัวบทหลักของการ
จัดทาเนื้ อหาหลักสู ตรสิ นไซ) มีการอบรมสร้างสื่ อ(อ.ผ่อง เซ่ งกิ่ง) โดยอาศัยวัสดุในธรรมชาติมาทาเป็ นตัว
ละครต่างๆ เพื่อส่ งเสริ มให้เกิดการคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระ สอดคล้องกับเงื่อนไขของผูเ้ รี ยนรู ้
ด้านการเสวนา
จัด กิ จ กรรมการเสวนาในหลายโอกาส เริ่ มจาก
โครงการสังเคราะห์ภูมิปัญญาสังข์สินไซ หัวข้อ “โลกทัศน์และวิถีทศั น์สินไซในการพัฒนา ตามยุทธศาสตร์
เทศบาลนครขอนแก่น ๒๕๔๙” เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ณ วัดไชยศรี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เพื่ อถอดบทเรี ย นเกี่ ย วกับ ภู มิ ปั ญญาในสิ นไซ ตามด้วยโครงการสั งเคราะห์ ภูมิ ปัญญาสิ นไซสู่ หลัก สู ตร
ท้องถิ่ นสู่ วิถีชีวิต (สิ นไซ) เมื่ อวันที่ ๒๐-๒๑มกราคม ๒๕๕๐ ณ วัดไชยศรี อ.เมื อง จ.ขอนแก่น โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อถอดองค์ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ คุ ณ ค่ า สิ น ไซสู่ ก ารจัด ท าหลัก สู ต รท้อ งถิ่ นของเทศบาลนคร
ขอนแก่น โดยผูร้ ู ้ ท้ งั นักวิชาการ นักวัฒนธรรม ศิลปิ น และครู อาจารย์ที่เกี่ยวข้อง (พระครู บุญชยากร, วิมล
ชนะบุญ, รศ.อุดม บัวศรี , ผศ.ชอบ ดีสวนโคก, รศ.ดร.โสวิทย์ บารุ งภักดิ์, นายหนังประโมทัย(พ่อโป้ งเป้ ง),
อาจารย์โชคชัย ตักโพธิ์ , อาจารย์ผอ่ ง เซ่ งกิ่ง,ผศ.เทพพร มังธานี , ผศ.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ , นายเรื องชัย
ตราชู , นายพีระพล พัฒนะพีระเดช เป็ นต้น) ซึ่ งกิจกรรมในการเสวนานี้ ได้นาไปสู่ การสร้างความรู ้ ความ
เข้าใจร่ วมกันระหว่า งภาคส่ วนต่ างๆถึ งความสาคัญของวรรณกรรมสิ นไซทั้งเนื้ อหาในวรรณกรรมและ
ความสัมพันธ์กบั ชุ มชนในอดี ต จึงนับว่าเป็ นกิ จกรรมปรับฐานความรู ้ ร่วมกันที่เป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการ

ภาพที่ ๑ การเสวนาเพื่อสังเคราะห์ภูมิปัญญาสิ นไซ จัดโดยเทศบาลนครขอนแก่น วันที่ ๑๘ กรกฎาคม
๒๕๔๙ณ วัดไชยศรี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
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๓.๒) การพัฒนาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม
ในประเด็ น นี้ ได้มุ่ ง เน้น การพัฒ นาผ่ า นกระบวนการด้า น
การศึกษาใน ๓ รู ปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนี้
การศึกษาในระบบ
เทศบาลนครขอนแก่ น ได้จ ัด ท าหลัก สู ตรหลัก สู ต ร
ท้องถิ่นสิ นไซ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญการจัดทาหลักสู ตร คือ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ศุภร จารุ จรณจากคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น มาเป็ นวิ ท ยากรให้ แ นวทางการออกแบบหลั ก สู ตร มี ส านั ก วัฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยขอนแก่ น ช่ วยจัดกระบวนการให้ความรู ้ เกี่ ยวกับสิ นไซ โดยเริ่ มจากกิ จกรรมการทัศนศึกษา
แหล่งเรี ยนรู ้ สินไซ การถอดบทเรี ยนสิ นไซร่ วมกับผูร้ ู ้ เช่ น พระครู บุญชยากร, ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ชอบ ดี
สวนโคก, อาจารย์ป ระยู ร ลาแสง และศิ ล ปิ นสิ น ไซ (หมอล าสิ น ไซ, หนัง ประโมทัย ) ผลผลิ ต จาก
กระบวนการนี้ ได้มีคู่มือและสื่ อการเรี ยนการสอนเพื่อใช้ในกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยคณะครู โรงเรี ยนสังกัด
เทศบาลนครขอนแก่น ทั้ง ๑๑ โรงเรี ยน ในกลุ่มสาระภาษาไทย สังคม และศิลปะ ในทุกช่ วงชั้น เข้าร่ วม
กระบวนการและออกแบบหลักสู ตรร่ วมกัน ซึ่ งถื อว่าเป็ นโครงการในรู ปของการศึกษาที่จะนาไปสู่ การ
พัฒนาเยาวชนทั้งด้านพฤติกรรม จิตใจ และปั ญญา ในส่ วนนี้ สานักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่นเป็ นผู ้
ประสานงานทาให้เกิดประสิ ทธิ ผลตามมา โดยเฉพาะเอกสารหลักสู ตรที่มีความสมบูรณ์พร้อมนาไปใช้เป็ น
คู่มือกระบวนการพัฒนาการเรี ยนรู ้ ผ่านหลักสู ตร สิ นไซ
คณะครู ที่มีโอกาสร่ วมในโครงการนี้ (สมบูรณ์ พรหม
จารย์, ประนอม ไชยศรี และฝากฝัน รัตนพันธ์, สัมภาษณ์, ๒๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๖)กล่าวถึงการทาหลักสู ตร
สิ นไซนี้ ว่าเป็ นหนึ่ งในโครงการขอนแก่ นเมื องน่ าอยู่ โดยการทาประชาพิจารณ์ ของท่านนายกเทศมนตรี
เทศบาลนครขอนแก่น ซึ่ งได้เชิญประชาชน ตัวแทนภาครัฐ และเอกชน ผูแ้ ทนชุ มชน ครู ในจังหวัดขอนแก่น
เข้าร่ วมรั บฟั งการวางแนวทางและการกาหนดนโยบาย เพื่อให้ขอนแก่ นเป็ นเมืองน่ าอยู่ ซึ่ งประกอบด้วย
นโยบาย ด้านการคมนาคม ด้านระบบสาธารณู ปโภคพื้นฐาน และด้านการสื บสานวัฒนธรรม โดยการให้คน
ขอนแก่นกลับมาเรี ยนรู ้ถึงรากเหง้าของตนเองจากนั้นมีกระบวนการพาไปสัมผัสและเรี ยนรู ้จาก “วัดไชยศรี ”
ชุมชนต้นแบบในการอยูร่ ่ วมกันระหว่างชุมชนและวัด และพาไปชมสถานที่จริ งที่เกี่ยวข้องกับสิ นไซ แต่เมื่อ
มีนโยบายลงมายังโรงเรี ยน บรรดาครู ที่เกี่ยวข้องจึงมีความจาเป็ นต้องรู ้ เรื่ องนิ ทานเพื่อนามาสอนภาษาไทย
ให้แก่นกั เรี ยนชั้นประถมศึกษา ในช่ วงแรกครู บางคนก็รู้สึกว่าจาใจต้องทา แต่เมื่อทาไปเรื่ อยๆ ก็ได้ซึมซับ
และเห็ นความสาคัญของโครงการนี้ ส าหรั บ คนที่ เคยรู ้ จกั อาจรู ้ จกั สิ นไซจากการที่ เคยได้ชมการแสดง
พื้นบ้าน หมอลา หรื อหมอลากกขาขาวในช่วงที่เป็ นเด็ก และได้ยินผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ตีกลองจังหวะสิ นไซ ที่มีความ
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สนุ ก สนาน โดยในช่ ว งที่ เ รี ย นหนัง สื อ ก็ ไ ม่ เ คยได้เ รี ย นเรื่ อ งสิ น ไซ หรื อ แม้แ ต่ ก ระทั่ง อาจารย์ใ ห้ ถ อด
ภาษาไทยน้อยจากใบลานก็ไม่ได้ถอดจากเรื่ องสิ นไซ แต่ได้ถอดเรื่ องอื่นแทน และไม่รู้สึกขัดแย้งกับเรื่ องนี้
แต่อย่างใด โดยการเข้าร่ วมโครงการครั้งแรกโดยการเชิ ญชวนของสานักการศึกษาให้ไปตามรอยสิ นไซ ซึ่ ง
ในครั้งแรกก็ดูไม่รู้เรื่ อง พอครั้งสองและสามสามารถนาเรื่ องราวมาสอนนักเรี ยนได้ จากการอธิ บาย บรรยาย
ของวิทยากร
หลัง จากครู แ ต่ ล ะท่ า นได้ไ ปเรี ย นรู ้ และไปสั ม ผัส
สิ นไซผ่านฮูปแต้ม จากนั้นครู แต่ละท่านได้ไปศึกษาเพิ่มเติม บางท่านได้ไปเข้าห้องสมุด และค้นคว้าข้อมูล
เพิ่มเติมจากหนังสื อสิ นไซฉบับต่างๆรวมถึงฉบับของ อ.ปรี ชา พิณทอง โดยการนาต้นฉบับไปสาเนาและนา
กลับมาศึ กษาด้วยตนเอง ซึ่ งประสบปั ญหาในด้านการอ่านคาศัพท์ และความหมายของคา และได้ไปค้น
ข้อมูลจากอินเตอร์ เน็ต แต่พบว่ามีขอ้ มูลน้อยมาก ต่อมาได้รับหนังสื อจากพระครู บุญชญากร เจ้าอาวาสวัด
ไชยศรี ซึ่ งพระอาจารย์ได้ทาการแปลเพื่อให้อ่านเข้าใจง่าย และได้นาไปสาเนาจานวน ๕๐ ชุ ด และได้
แจกจ่ายให้กบั เพื่อนครู และนาใช้ในการเรี ยนการสอนนักเรี ยน บางท่านประสบปั ญหาในด้านความหมาย
ของคาศัพท์ต่าง ๆ และได้นาไปสอบถามผูร้ ู ้ เนื่ องจากประสบปั ญหาด้านการอ่านภาษาอี สาน และภาษา
โบราณ แต่ก็พอได้อ่านหนังสื อที่พระอาจารย์แปลก็มีความเข้าใจ และสามารถนาไปใช้ในการเรี ยนการสอน
และนักเรี ยนมีความเข้าใจ สามารถเรี ยนรู ้ได้โดยง่าย หลังจากครู แต่ละท่านได้ไปเข้าร่ วมกิจกรรม และไปซึ ม
ซับสิ นไซที่ทางเทศบาลจัดขึ้น จากนั้นครู แต่ละท่านได้กลับมาทากิจกรรมในโรงเรี ยน ได้กลับมาจัดทาแผน
และร่ างหลักสู ตรชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๓ และจัดทาสื่ อการสอน และแนะนาเกี่ยวกับเรื่ องสิ นไซให้นกั เรี ยน
ได้ทราบในเบื้องต้น แต่ยงั ไม่ได้เป็ นหลักสู ตรของสถานศึกษา เป็ นเพียงหลักสู ตรที่ครู จดั ทาขึ้ นเพื่อเสนอ
ศึกษานิเทศก์
หลัง จากที่ เข้า สู่ ก ระบวนการเรื่ องสิ นไซ ทีมบริ หาร
การศึกษา นายกเทศมนตรี และประธานสภาก็ได้เชิ ญประชุ มครู โรงเรี ยนเทศบาลที่เข้ากระบวนการทั้งหมด
จากนั้นได้แบ่งสิ นไซออกเป็ น ๓ กลุ่ม ได้แก่ วรรณกรรม ศิลปะ และการแสดงหมอลา ซึ่ งในกลุ่มของการ
แสดงหมอลาอาจารย์ที่เป็ นหัวหน้ากลุ่ม ได้มีการจัดอบรมให้ความรู ้เรื่ องหมอลาสิ นไซให้กบั นักเรี ยนทั้ง ๑๑
โรงเรี ยน ซึ่ งหลังจากการอบรมเสร็ จสิ้ น อย่างโรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนชัยก็ได้กลับมาตั้งกลุ่มหมอลา กลุ่ม
ฟ้อน กลุ่มเชิดหนังประโมทัย และกลุ่มบีบอย ซึ่ งส่ วนหนึ่ งมาจากการไปศึกษาดูงานที่นครหลวงเวียงจันทน์
สปป.ลาว และการนานักเรี ยนไปศึกษาดูงานตามสถานที่ต่างๆ จนเกิดเป็ นการตั้งกลุ่มต่างๆ ขึ้นในโรงเรี ยน
จากนั้นได้บูรณาการโดยการนาสิ นไซเข้าในชั้นเรี ยนในทุกระดับชั้น และได้มีการนาปราชญ์ที่เชี่ ยวชาญใน
ด้านหมอลา เช่ น แม่ทองหล่อ คาภู (หมอลาสิ นไซ) แม่จูมทอง เสี ยงเสน่ ห์(หมอลาเรื่ อง) เข้ามาใช้ใน
กระบวนการเรี ยนการสอน ซึ่ งครู ผูส้ อนเองต่างก็ไม่ได้มีพ้ืนฐานในด้านนี้ แต่อาศัยการเรี ยนรู ้ไปพร้ อมกับ
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นักเรี ยน โดยในวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ ได้พาตัวแทนนักเรี ยนประมาณ ๔-๕ คน ลงพื้นที่ไปเรี ยนรู ้กลอนลา
ท่วงทานองต่างๆ รวมไปถึงการฟ้ อนราที่บา้ นของปราชญ์ท่านนั้นๆ ทาให้เกิดความผูกพันธ์และนักเรี ยนยัง
ได้เ รี ย นรู ้ วิ ถี ชี วิ ตของปราชญ์ท่ า นนั้นๆ อี ก ด้วย และได้รับ ความสนใจจากชาวบ้า นในละแวกนั้น และ
ชาวบ้านยังได้เกิ ดความภาคภูมิใจที่เห็ นคนรุ่ นใหม่ ได้เห็ นความสาคัญของศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ซึ่ งใน
มุมมองของนักเรี ยนก็มีความสุ ข สนุ กสนาน เหมือนการได้ไปท่องเที่ ยว และมีความตั้งใจเรี ยนรู ้ มากกว่า
เรี ยนในห้องเรี ยน ซึ่ งพบว่าเด็กนักเรี ยนมีความกระตือรื อร้นในการเรี ยนเรื่ องสิ นไซ มีความกล้าแสดงออก
มากยิ่งขึ้น โดยมีแรงจูงใจมาจาการที่นกั เรี ยนได้แสดงเป็ นตัวละครต่างๆ การแต่งกายของนักแสดง ท่าฟ้ อน
รา รวมไปถึงจังหวะดนตรี ที่มีส่วนดึงดูดความสนใจของนักเรี ยน ส่ วนเป้ าหมายของการเรี ยนรู ้เรื่ องสิ นไซที่
ได้ต้ งั ไว้ คือ เรื่ องคุณธรรม ที่นกั เรี ยนจะสามารถเรี ยนรู ้ได้จากคาสอนที่มาจากเรื่ องสิ นไซ เช่น ความกตัญญู
ความเสี ยสละ ความรัก ความอดทน เป็ นต้น ทั้งนี้ คุณธรรมในด้านใดที่เลื อกมาสอนนั้นขึ้นอยูก่ บั ระดับชั้น
ของนักเรี ยนด้วย
จากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วแสดงให้ เ ห็ น ว่ า โครงการท า
หลักสู ตรสิ นไซนี้ ได้บรรจุเข้าเป็ นกิจกรรม และเป็ นรายวิชาในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ต่างๆ (ภาษาไทย,สังคม.
ศิ ล ปะ) กระบวนการดัง กล่ า วได้เ ปิ ดโอกาสให้ ค ณะผู ร้ ่ ว มร่ ว มด าเนิ น การได้ร่ ว มเรี ย นรู ้ ร ากเหง้า ทาง
วัฒนธรรมของตนเองผ่านวรรณกรรมเรื่ องสิ นไซ โดยมีผูร้ ู ้ มาเป็ นผูใ้ ห้ความรู ้ และเป็ นที่ปรึ กษาทาให้เกิ ด
ความเชื่ อมัน่ ในการพัฒนาร่ วมกัน เป้ าหมายคือนาหลักสู ตรที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาคน
โดยสิ่ งที่เห็นเป็ นรู ปธรรมจากโครงการนี้ คือได้เอกสารที่เป็ นคู่มือหลักสู ตรสิ นไซที่สามารถนาไปใช้ในช่วง
ชั้นต่างๆได้
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ภาพที่ ๒ คู่มือหลักสู ตรท้องถิ่นสิ นไซ

การศึ ก ษานอกระบบ มี ก ารด าเนิ น กิ จ กรรมหลากหลาย
รู ปแบบประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
-การจัดกิ จกรรมเชื่ อมสัมพันธ์กบั ประเทศเพื่อนบ้าน
(สิ นไซสองฝั่งโขง) โดยเทศบาลนครขอนแก่นได้เชิญกลุ่มสื บทอดมรดกล้านช้างจาก สปป.ลาว มาแสดงเล่า
กาพย์กลอนสิ นไซ ในงานบุญออกพรรษา และคณะครู และนักเรี ยนเทศบาลนครขอนแก่นได้ไปแลกเปลี่ยน
กิจกรรมสิ นไซกับ สปป.ลาว
- จัดกิ จกรรมเข้าค่ ายคุ ณธรรมจริ ยธรรมสองฝั่ ง โขง
ใน “งานบุญข้าวจี่ วิถีวฒั นธรรมอีสาน”
- จัดกิจกรรมการอบรมหมอลาสิ นไซ โดยเชิ ญคุณแม่
ทองหล่อ คาภู มาเป็ นวิทยากรให้ความรู ้ (เนื่องนิตย์ พาลี, ๒๕๕๖) โรงเรี ยนที่เข้าร่ วมกิจกรรมมี๕ โรงเรี ยน
ประกอบด้วย ๑. โรงเรี ยนเทศบาลโนนชัย ๒. โรงเรี ยนหนองใหญ่ ๓. โรงเรี ยนสาวะถี ๔. โรงเรี ยนหนองคู
๕. โรงเรี ยนสวนสนุก หลังจากกิจกรรมการเรี ยนรู ้แล้ว ได้นาไปขยายผลโดยนาไปจัดเป็ นกิจกรรมการแสดง
เรี ยกว่า “หยดน้ าสิ นไซ” คือ ร้อยเรี ยงการแสดงสิ นไซจากโรงเรี ยนที่เข้าร่ วมมีท้ งั การเล่า และการลา
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- จัด กิ จ กรรมการประกวดวาดภาพบนก าแพงใน
บริ เวณข้างอัฒจรรย์เวทีกลางแจ้ง สวนสาธารณะ ๒๐๐ ปี บึงแก่นนคร

ภาพที่ ๓ กิจกรรมสิ นไซกับการศึกษานอกระบบ

- สิ นไซกั บ การแข่ ง ขั น กี ฬ า โดยเทศบาลนคร
ขอนแก่นได้นาเรื่ องสิ นไซไปใช้เป็ นแนวคิดหลักในการจัดการแข่งขันกีฬา “สิ นไซเกมส์ ”ซึ่ งการแข่งขันกีฬา
นักเรี ยนองค์กรปกครองท้องถิ่ นระดับภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อรวมถึงกี ฬาสิ นไซเกมส์ (ภาคประชาชน)
และกีฬาสิ นไซเกมส์ระดับอนุบาล

ภาพที่ ๔ สัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาสิ นไซเกมส์
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-สิ น ไซกับ ICT (อะนิ เ มชั่น ) เทศบาลได้น า
วรรณกรรมเรื่ องสิ นไซมาใช้ในการอบรมการทาอะนิเมชัน่ โดยนักเรี ยนในสังกัดเทศบาล และนาไปเผยแพร่
ในเวบไซด์เทศบาล และ Youtube

ภาพที่ ๕ อะนิเมชัน่ สิ นไซโดยนักเรี ยนโรงเรี ยนสังกัดเทศบาล

-หนังสื อสิ นไซ โดยสานักการศึกษา เป็ นผูจ้ ดั พิมพ์
และสนับสนุนในการจัดพิมม์ ซึ่ งมีอยูด่ ว้ ยกันหลายฉบับ ดังนั้ ๑) หนังสื อสิ นไซฉบับแปลจากภาษาลาว๒)
หนังสื อสิ นไซ ฉบับ ผศ. ชอบ ดีสวนโคก(วรรณกรรมพื้นบ้าน สิ นไซ) ๓) หนังสื อสิ นไซฉบับของผศ. ดร.
โสวิทย์ บารุ งภักดิ์ (คุณธรรมที่นาเสนอผ่านตัวละครในวรรณกรรมเรื่ องสิ นไซ, ฮูปแต้ม.แต้มใจเยาวชนคน
ขอนแก่น) และ๔) เอกสารสิ นไซ ฉบับย่อ ในรู ปแผ่นพับ ในส่ วนนี้ อาจารย์เนื่องนิตย์ พาลี (สัมภาษณ์, ๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๖) สะท้อนว่าหนังสื อดังกล่าว เด็กและวัยรุ่ นจะอ่านไม่ค่อยเข้าใจ ต้องเป็ นระดับผูใ้ หญ่ ผู ้
เห็นธรรมถึงจะเข้าใจ เพื่อให้สามารถนามาใช้สอนเด็กและเยาวชนได้อย่างแท้จริ งจึงได้ขอให้พระอาจารย์
บุญชยากรเจ้าอาวาสวัดไชยศรี ทาหนังสื อขึ้ นอี ก โรงเรี ยนเทศบาลโนนชัยก็เอาไปสอนนักเรี ยน ชั้น ป.๕
แล้วก็โยงมาสู่ การแสดงหมอลาและหนังประโมทัย
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ภาพที่ ๖ หนังสื อสิ นไซ จัดพิมพ์โดยเทศบาลนครขอนแก่น

การศึกษาตามอัธยาศัย
-เทศบาลได้นาวรรณกรรมสิ นไซมาเป็ นแนวคิดหลัก
ในการจัดมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๕๒ ณ หอประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่น
-การน าสิ น ไซมาแสดงในงานออกพรรษา๒๕๕๑
ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ บริ เวณด้านหน้าสวนสาธารณะ ๒๐๐ ปี บึงแก่นนคร ได้แก่
นิ ทรรศการสิ นไซสองฝั่งโขง, กิจกรรมระบายสี ตุ๊กตาสิ นไซ, มหกรรมอาหารสิ นไซพื้นบ้าน, เสวนาคุณค่า
วรรณกรรมสิ นไซ, การเล่านิทานสิ นไซ, การแสดงหมอลา ขับร้องสรภัญญะสิ นไซ,การแสดงภาพถ่ายสิ นไซ
, หนังประโมทัยสิ นไซ รวมถึงการแสดงดนตรี พ้นื บ้าน และหุ่นกระบอก
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ภาพที่ ๗ สิ นไซกับ กับมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การพัฒนาเมือง
เทศบาลนครขอนแก่ นได้นาวรรณกรรมเรื่ องสิ นไซมาใช้
พัฒนาเมือง โดยประกาศให้เป็ นยุทธศาสตร์ “สิ นไซกับการพัฒนาเมือง” เพื่อปลูกฝังให้ประชาชน เยาวชน
เห็นความสาคัญของคุณค่าในศิลปวัฒนธรรมของตนเองที่มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ผ่านกระบวนการและ
กิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้สินไซเป็ นตัวขับเคลื่อน ดังนี้
การใช้ชื่อวรรณกรรมสิ นไซเป็ นชื่ ออาคารสถานที่
การปรับปรุ งชื่อห้องประชุม เช่น ห้องสี โห ห้องหอยสังข์หอ้ งพระยากุศราช ห้องนางสุ มณฑา เป็ นต้น
การประดับเมื อ งด้ว ยตัว ละครสิ น ไซ โดยการด าเนิ น การ
จัดตั้งเสาไฟสี โห บริ เวณประตูเมือง และโดยรอบศาลหลักเมืองขอนแก่นและเสาไฟสี โห สิ นไซ และสังข์
ทองติดตั้งบนถนนสายสาคัญ ประกอบด้วยเสาไฟฟ้ าสี โห จานวน ๘๔ ต้น ติดตั้งบริ เวณถนนมะลิวลั ย์ ถึงสี่
แยกสามเหลี่ยม เสาไฟฟ้าสิ นไซ จานวน ๒๒ ต้น ติดตั้งที่ถนนศรี จนั ทร์ เสาไฟฟ้ าหอยสังข์ จานวน ๖๐ ต้น
ติดตั้งที่ถนนรื่ นรมย์
การจัดละครเวทีเฉลิ มพระเกียรติ “สิ นไซ”จัดขึ้น ณ
ห้างสรรพสิ นค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น โดยเทศบาลนครขอนแก่น โดยยกเอาวรรณกรรมสิ นไซมาทาเป็ น
ละครเวที เพื่อให้คนขอนแก่นได้รู้จกั สิ นไซมากยิง่ ขึ้น โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้ความรู ้และให้ความบันเทิง
กับคนขอนแก่น
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ซึ่ งกิ จกรรมดังกล่าวนี้ นบั ว่ามีความน่ าสนใจในรู ปแบบและ
วิธี คิ ด ในกระบวนการด าเนิ น งาน ด้วยการท างานในครั้ งนี้ เทศบาลได้ก าหนดบทบาทของตนเองเป็ น
ผูส้ นับสนุนและอานวยความสะดวก โดยวางแนวทางการทางานเอาไว้แบบไม่เป็ นทางการ ผ่านการกระจาย
อานาจให้ประชาชนเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญและภาคส่ วนต่างๆได้เข้ามามีส่วนร่ วมทั้งร่ วมคิด และร่ วม
ปฏิ บตั ิการตามความถนัดของกลุ่มต่างๆ ซึ่ งเทศบาลเชื่ อว่าลักษณะการทางานแบบนี้ จะมีความยืดหยุ่นและ
เกิ ดประสิ ทธิ ภาพมากกว่าการทางานตามระบบราชการที่เคยปฏิ บตั ิกนั มา ผูก้ ากับการแสดง (นายธนวรรธ
ชายกุ ล ) ได้นาเอาวรรณกรรมสิ นไซมาตี ค วามในรู ป แบบการแสดงร่ วมสมัย เน้นความบัน เทิ ง แต่ ก็ ไ ด้
สอดแทรกสาระเอาไว้ดว้ ย โดยมีนกั แสดงหลักจากภาควิชาภาษาไทย คณะมนุ ษยศาสตรและสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อานวยการแสดงโดย ผศ.ดร.ลาวัลย์ สังขพันธานนท์ และทีมงานนักแสดง กว่า
๕๐ คน รวมถึงฝ่ ายต่างๆ กว่า ๑๐๐ คนนอกจากนั้นยังมีภาคส่ วนต่างๆเข้ามาร่ วมกระบวนการนี้ กว่า ๕๐๐ คน
นับเป็ นการทางานแบบเครื อข่ายความร่ วมมือจากองค์กรภายนอก ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุ มชน
มากที่สุดครั้งหนึ่ งของเทศบาลนครขอนแก่น ที่สามารถรวมหน่วยงาน กลุ่มคน บุคคลจากภาคส่ วนต่างๆมา
ทางานร่ วมกัน โดยมีวรรณกรรมเรื่ องสิ นไซทาหน้าที่สื่อเชื่ อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่างๆ การจัด
ละครครั้งนี้ ของเทศบาลนครขอนแก่นนับเป็ นการจัดละครเวทีครั้งแรก และลงทุนกว่า ๑,๕๐๐๐,๐๐๐ (หนึ่ง
ล้านห้าแสนบาท) โดยผูจ้ ดั ได้กาหนดวัตถุประสงค์ในการดาเนิ นโครงการ ดังนี้ ๑) เพื่อเปิ ดโอกาสให้เด็ก
เยาวชน นักเรี ยน นักศึ กษา และประชาชนทัว่ ไปเข้าใจและเห็ นคุ ณค่าของวรรณกรรมท้องถิ่ น๒) เพื่อ
เสริ มสร้างเจตคติที่ดีในการอนุรักษ์วรรณกรรมท้องถิ่น ๓) เพื่อให้ทุกภาคส่ วนได้มีโอกาสทางานร่ วมกัน ๔)
เพื่อเผยแพร่ ชื่อเสี ยงของจังหวัดขอนแก่ นให้เป็ นที่รู้จกั มากขึ้ นผ่านวรรณกรรมท้องถิ่ น ๕) เพื่อสร้ าง
จิตสานึกรักท้องถิ่นให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทัว่ ไป
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ภาพที่ ๘ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ละครสิ นไซ

เหตุผลในการเลื อกนาสิ นไซมาประยุกต์เป็ นละครเวทีในครั้งนี้ (วชิ ระ ตราชู . สัมภาษณ์, ๒๒ สิ งหาคม
๒๕๕๖) กล่าวว่า “ต้องการใช้ประชาชนสามารถเข้าถึงวรรณกรรมเรื่ องสิ นไซได้ง่ายขึ้น เพราะด้วยศาสตร์
ของละครเวทีมีเทคนิควิธีการที่สามารถดึงดูดคนดูให้ตื่นเต้น สนุกสนานคล้อยตามไปกับเรื่ องราวได้ดี
แต่ อีก ประการหนึ่ ง ก็เพื่ อสร้ างกระบวนการมี ส่ วนร่ วมกับ
ภาคประชาชนของเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่ งในการจัดละครเวทีครั้งนี้ มีภาคส่ วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่ วม
ดาเนิ นการ ประกอบไปด้วย ที ม งานนัก แสดงจากมหาวิทยาลัย มหาสารคาม ที มออกแบบเวที กราฟฟิ ค
ประชาสัมพันธ์ อุปกรณ์ ประกอบฉาก จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนั้นยังมีกลุ่มกิ จกรรมในจังหวัด
ขอนแก่นอีกหลายกลุ่ม อาทิ กลุ่มคนทาหนังสั้น กลุ่มทาสื่ ออะนิเมชัน่ กลุ่มละครใบ้ กลุ่มละครเงา กลุ่มละคร
หุ่ น คน กลุ่ ม ร้ อ งเพลงประสานเสี ย ง เป็ นต้น ซึ่ งจากผลการประเมิ น พบว่ า ในเชิ ง คุ ณ ภาพการจัด งาน
วรรณกรรมสิ นไซครั้งนี้ได้สร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นมากกว่าการจัดงานมหกรรมกีฬาสิ นไซ เพราะมีคน
เข้าร่ วมหลากหลายกว่า สามารถตอบจุดมุ่งหมายคือการเผยแพร่ วรรณกรรมสิ นไซให้คนที่ไม่รู้เรื่ องได้รู้เรื่ อง
ในวรรณกรรมสิ นไซเพิ่มมากขึ้น ส่ วนในเชิ งปริ มาณพบว่าจานวนคนที่เข้ามาชมละครเวที มีประมาณกว่า
๓๐๐๐ คนต่อรอบการแสดง จากทั้งหมด ๖ รอบ
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ภาพที่ ๙ สื่ ออัตลักษณ์ละครสิ นไซ

การตอบสนองเป้าหมาย
หลังจากดาเนินกิจกรรมโดยใช้สินไซเป็ นตัวขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อพัฒนาองค์กร พัฒนาคุ ณภาพชี วิตและทุนทางสังคม และพัฒนาเมืองนั้น สามารถนาไปสู่ การพัฒนา
ท้องถิ่ นในด้านต่างๆ ทั้งการพัฒนามนนุ ษย์ และพัฒนาชุ มชน แม้ว่าสิ นไซจะมี ความเป็ นนามธรรมเป็ น
มรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ (intangible cultural heritage : ICH) แต่เทศบาลนครขอนแก่นก็สามารถ
ดาเนิ น ตามยุท ธศาสตร์ โ ดยแปลงนามธรรมเป็ นรู ปธรรม จนท าให้สิ น ไซกลายเป็ นฐานรากทางสั งคม
วัฒนธรรมเมืองขอนแก่น อาจกล่าวได้ว่าปั จจุบนั เมืองขอนแก่นได้กลายเป็ นเมืองสิ นไซไปแล้ว โครงการ
ปรับภูมิทศั น์เมืองโดยทาเป็ นประติมากรรมเสาไฟสิ นไซ สังข์ และสี โห นับว่ามีความเป็ นรู ปธรรมมากที่สุด
ที่ส่งผลให้เมืองขอนแก่นมีสินไซเป็ นอัตลักษณ์อย่างหนึ่ ง เพิ่มเติมจากเดิ มที่มี “ดอกคูน เสี ยงแคน” เป็ นอัต
ลัก ษณ์ ม าก่ อนหน้า ซึ่ ง เป็ นสิ่ ง ที่ เกิ ด จากจิ นตนาการของนายเรื องชัย ตราชู ประธานสภาเทศบาล อดี ต
นายกเทศมนตรี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยว และสร้ างความภาคภูมิในอัตลักษณ์ของเมือง
ขอนแก่น ดังนั้นสิ นไซจึงจัดเป็ นนวัตกรรมทางสังคมในยุคใหม่ที่เทศบาลนครขอนแก่นภาคภูมิใจอีกอย่าง
หนึ่ง
แต่อย่างไรก็ตามภายใต้ยทุ ธศาสตร์ ดงั กล่าวยังมีหลายโครงการ หลาย
กิจกรรมที่ยงั ไม่เห็นผลชัดเจนนัก โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาคุณภาพชี วิตและทุนทางสังคม โดยนาสิ นไซ
เข้าไปสู่ การศึกษาในรู ปแบบต่างๆทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ด้วยเห็ นว่าสิ นไซ
สามารถเป็ นสื่ อเพื่ อการเรี ย นรู ้ ท้ งั ในแง่ พ ฤติ ก รรม จิ ตใจ และปั ญญา การศึ ก ษาในระบบถึ ง ขั้นจัดให้ มี
หลักสู ตรการศึกษาท้องถิ่ นสิ นไซขึ้ น แต่ไม่ประสบผลสาเร็ จในการผลักดันให้มีการนาไปใช้อย่างจริ งจัง
เพราะครู ส่วนใหญ่ยงั ไม่เห็นความสาคัญของหลักสู ตรท้องถิ่นโดยอ้างว่าต้องให้เวลากับหลักสู ตรแกนกลาง
เพราะมองว่าหลักสู ตรท้องถิ่นไม่สามารถนาไปใช้สอบแข่งขัน ส่ งผลให้โรงเรี ยนเทศบาลส่ วนใหญ่ละเลยที่
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จะนาไปใช้ในการพัฒนาเด็ก อย่างจริ งจัง ผลของการนาไปประยุกต์ใช้จึง น้อยมากเมื่ อเที ย บสั ดส่ วนกับ
จานวนโรงเรี ยนทั้งหมด เท่าที่สารวจพบว่ามีอยูเ่ พียง ๒-๓ โรงเรี ยนที่ยงั นาหลักสู ตรนี้ ไปใช้ ประกอบด้วย
โรงเรี ยนเทศบาลโนนชัย, โรงเรี ยนเทศบาลวัดกลาง และโรงเรี ยนเทศบาลสวนสนุ ก เหตุผลสาคัญคือ ๑)
ปั ญหาด้านเวลา เนื่องจากเวลาในหลักสู ตรกาหนดเอาไว้นอ้ ยอีกทั้งเวลาที่จะต้องมาทากิจกรรมสิ นไซ ครู ตอ้ ง
ใช้เวลาในส่ วนนี้ ไปแก้ปัญหาของนักเรี ยน อาทิ ปั ญหายาเสพติด ปั ญหาการหนี เรี ยน ฯลฯ๒) ปั ญหาด้าน
นโยบายของทางเทศบาลนครขอนแก่ นที่ ล ดระดับความส าคัญของสิ นไซลง เนื่ องจากการเปลี่ ยนแปลง
ผูบ้ ริ หาร และหันไปให้ความสนใจกับหลักสู ตรอื่น เช่นไทน้อย ที่เทศบาลได้รับการสนับสนุ นงบประมาณ
มาจากสหภาพยุโรป หรื อ EU (สมบูรณ์ พรหมจารย์, สัมภาษณ์, ๒๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๖)
ซึ่ งผลลัพข์ องการประยุกต์ใช้ในด้านการศึกษาพบว่าหลักสู ตรยังไม่
ประสบผลสาเร็ จเท่าที่ควร ครู ราตรี สายหยุด(๒๕๕๗)กล่าวว่า อนาคตต้องประยุกต์โครงการนี้ ให้เข้ามาใน
ชี วิตประจาวันของนักเรี ยนให้ได้ โดยผ่านการทากิ จกรรมมิใช่เพียงการท่องจาแต่ตอ้ งสามารถนาไปใช้ได้
จริ ง ซึ่ งโครงการนี้ มองว่ามีประโยชน์ มี ความจาเป็ นในแง่ของคุ ณธรรม และแง่ของอัตลักษณ์ ของตนเอง
ส่ วนในเรื่ องของพฤติกรรม นักเรี ยนจะซาบซึ้ งในช่วงที่ได้ฟังเรื่ องราวสิ นไซที่ครู สอน แต่หลังจากการเรี ยน
เสร็ จสิ้ นเด็กนักเรี ยนก็ไม่มีพฤติ กรรมที่เปลี่ ยนแปลงไป เนื่ องจากสภาพแวดล้อมและสิ่ งยัว่ ยุภายนอก ซึ่ ง
ปั ญหาอยูท่ ี่การนาคุณค่าในเรื่ องสิ นไซมาประยุกต์สอนให้เด็กนักเรี ยนซึ มซับและเข้าใจได้ง่าย ครู มองว่ากา
รับรู ้ ของคนขอนแก่นยังรับรู ้ เกี่ ยวกับเรื่ องสิ นไซน้อย มีเพียงนักเรี ยนและครู โรงเรี ยนเทศบาลที่จะสามารถ
รับรู ้ในเรื่ องนี้ และควรมีศูนย์การเรี ยนรู ้ที่ให้ความรู ้ในเรื่ องนี้โดยเฉพาะ เช่น โฮงมูนมัง เป็ นต้น
ประนอม ไชยศรี , สมบู ร ณ์ พรหมจารย์ , ราตรี สายหยุด ,วิย ะดา
สารวมพล (สัมภาษณ์, ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖) กล่าวว่าการที่จะทาให้โครงการนี้ ยงั่ ยืนต้องขึ้นอยูก่ บั คุณครู
และงบประมาณ และการให้ความสาคัญของฝ่ ายบริ หาร เพราะสถานภาพของโครงการปั จจุบนั ไม่มีความ
ชัดเจน ซึ่ งสิ่ งที่จะทาให้โครงการนี้อยูร่ อดได้ คือ การสอนให้เด็กนักเรี ยนได้เรี ยนรู ้และสังเกตสภาพแวดล้อม
ตามหัวเสาไฟฟ้ าของเมืองขอนแก่น และเชื่ อมโยงเข้ามาสู่ บทเรี ยน โดยขึ้นอยู่กบั นโยบายของฝ่ ายบริ หาร
และควรมี เวที หรื อพื้นที่ ให้แสดงออกตามเทศกาลต่าง ๆ และควรให้ค วามสาคัญกับ กิ จกรรมพัฒนาเด็ ก
นักเรี ยน

วิเคราะห์กระบวนการประยุกต์ใช้ทุนวัฒนธรรมสิ นไซของเทศบาลนคร
ขอนแก่น
การประยุกต์ใช้วรรณกรรมสิ นไซเพื่อพัฒนาองค์กรพัฒนาคุ ณภาพ
ชีวติ และทุนทางสังคม และพัฒนาเมือง ของเทศบาลนครขอนแก่น มีรูปแบบและวิธีการอย่างหลากหลายทั้ง
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การศึกษา ฟื้ นฟู เผยแพร่ และขยายผล อย่างเป็ นกระบวนการ มีการสร้างความร่ วมมือกับภาคส่ วนต่างๆทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน โดยเฉพาะผูร้ ู ้ที่เป็ นนักวิชาการและนักวัฒนธรรม มีการดาเนิ นงานอย่าง
เป็ นระบบทั้งแบบเป็ นทางการ และกึ่ งทางการ และไม่เป็ นทางการ เพื่อให้การดาเนิ นการเป็ นไปได้อย่าง
คล่องตัว ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่ใช้สินไซมาเป็ นต้นทุนในการขับเคลื่ อน ที่เรี ยกว่า “สิ นไซกับการ
พัฒนาเมือง” เพื่อสร้ างให้ขอนแก่ น “เป็ นเมื องน่ าอยู่อย่างยัง่ ยืน” อันเป็ นแนวทางของการพัฒนาชุ มชนที่
อาศัยฐานภูมิปัญญาชนเป็ นฐานการพัฒนา มีภาคการเมืองเป็ นพลังในการผลักดันนโยบาย และภาควิชาการ
เป็ นผูช้ ้ ี แนะแนวทางที่ เหมาะสม ทาให้ช่วงระยะเวลา ๔ ปี แรกของโครงการ ระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๕๐๒๕๕๓ สามารถเห็นผลอย่างเป็ นรู ปธรรม
จากการศึ ก ษากระบวนการประยุ ก ต์ ใ ช้สิ น ไซของเทศบาลนคร
ขอนแก่น พบว่า ฝ่ ายการเมืองได้มีแนวคิดในการขับเคลื่ อนสิ นไซสู่ การปฏิ บตั ิโดยได้กาหนดขั้นตอนการ
ดาเนินการออกเป็ น ๔ ขั้นตอน ประกอบด้วย ๑) ขั้นสัมผัสด้วยตนเองก่อน ๒) ขั้นแปลงเป็ นกระบวนทัศน์
๓) ขั้นจูงใจให้คนอื่นทาตามซึ่ งนายพีระพล พัฒนพีระเดช (๒๕๕๖) อดีตนายกเทศมนตรี นครขอนแก่น ได้
กล่าวถึงแนวทางดังกล่าวว่า “จากไม่รู้จกั เคลื่อนตัวมารู ้จกั จากรู ้จกั มายอมรับ จากยอมรับมาศรัทธา พอรู ้จกั
แล้ว มัน ถู ก กับ บุ ค ลิ ก คนก็ ส ามารถสั ม ผัส ได้ใ นหลากหลายมิ ติ ต ามความถนัด ของตนเอง ได้มี ส่ ว น
ปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆที่สร้ างให้มีข้ ึนอย่างหลากหลาย (Variety) เช่ น มองเห็นเสาไฟสิ นไซแล้วงาม
จากนั้นเขาก็จะถามว่ามันคื ออะไร ถ้าเริ่ มถามก็แสดงว่า สนใจ อยากรู ้ จกั ” ความสนใจดังกล่าวได้นาไปสู่
การศึกษา วิเคราะห์ อธิบายและตีความหมายเชิงคุณค่าและหน้าที่สงั คมอย่างหลากหลาย ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ระดับประสบการณ์
ของผูเ้ ข้าถึงตัวบทที่ประสงค์จะเข้าถึงในมิติของความบันเทิง หรื อมิติบทบาทหน้าที่ทางสังคม หรื อแม้แต่มิติทางการเมือง
เรื่ องวัฒนธรรม ซึ่งคณะผูว้ จิ ยั จะวิเคราะห์การนาใช้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประเภทวรรณกรรม เรื่ องสิ นไซในเชิงลึก
ต่อไป
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ตารางที๑่ วิเคราะห์รูปแบบการประยุกต์ใช้สินไซของเทศบาลนครขอนแก่น
การวิเคราะห์
ผูใ้ ช้ (who)
สิ่ งที่นามาใช้ (what)

สิ่ งเดิม
พระ/ชาวบ้าน
ใบลาน

ผลต่ อเป้ าหมาย/

ประยุกต์ /

วัตถุประสงค์

ไม่ ประยุกต์

มี

ประยุกต์

มี

ประยุกต์

พศ.๒๕๔๙-ปั จจุบนั

มี

ประยุกต์

เขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น

มี

ประยุกต์

เพื่อสร้างอัตลักษณ์เมือง
ขอนแก่น และปลูกฝัง
คุณธรรมเยาวชน
หลักสูตรท้องถิ่น/กิจ
กรรมพัฒาการเรี ยนรู ้/
ละครเวที/ป้ ายสถานที่
ประติมากรรมเสาไฟ
ฯลฯ

มี

ประยุกต์

มี

ประยุกต์

สิ่ งใหม่
สานักการศึกษา เทศบาล
นครขอนแก่น
-หนังสื อสิ นไซฉบับ ผศ.
ชอบ ดีสวนโคก
-หมอลา
-หนังประโมทัย
-ฮูปแต้ม

ช่วงเวลาที่นามาใช้ (when)

สถานที่

งานบุญ/งานศพ/
งานคลอดลูก
วัด/บ้าน

ที่นามาใช้ (where)
เหตุผลที่นามาใช้ (why)

สัง่ สอนธรรมะ/
ให้ความบันเทิง

วิธีการที่นามาใช้ (how)

เทศน์/เล่านิทาน

บทบาทหน้ า ที่ ข องวรรณกรรมจ าแนกตามจุ ด มุ่ ง หมายของการ
สร้างสรรค์อย่างกว้างๆ ได้แก่ หน้าที่เพื่อความบันเทิงหรื อสาเริ งอารมณ์ และหน้าที่เพื่อเป้ าหมายทางสังคม
สาหรับในหน้าที่แรกนั้นมุ่งแสดงความเป็ นมนุษย์ที่ต่างยังต้องเกาะเกี่ยวอยูก่ บั ความรู ้สึก รัก โลภ โกรธ หลง
วรรณกรรมประเภทนี้ มุ่งเล่าเรื่ องปมปั ญหาด้านสัญชาตญาณของมนุ ษย์โดยมีความรักเป็ นสาระสาคัญของ
การเล่าเรื่ อง ส่ วนหน้าที่ เพื่อสังคมนั้นมุ่งเล่าเรื่ องให้เห็ นว่าแม้ชีวิตมนุ ษย์ทว่ั ไปจะเกาะเกี่ ยวอยู่กบั อารมณ์
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ความรู ้สึก แต่ผเู ้ ป็ นมหาบุรุษหรื อวีรบุรุษต้องแสดงความกล้าหาญที่จะตัดความปรารถนาของตนจากความ
เป็ นปุ ถุชนสู่ อุดมการณ์ ที่สูงขึ้ นไป และความรั กที่ ยิ่งใหญ่น้ นั ไม่ใช่ ความรั กแบบเทพนิ ยายที่ มุ่งนาเสนอ
คุณค่าความรักของหนุ่มสาวเท่านั้น กรณี ของวรรณกรรมเรื่ องสิ นไซก็เช่นเดียวกัน ความเป็ นวีรบุรุษของสิ น
ไซได้ส ะท้อ นผ่า นปมปั ญ หาของเรื่ อ งราวชี วิ ต ของตนตั้ง แต่ เ กิ ด จนเติ บ ใหญ่ ว่า ชี วิ ต ต้อ งเรี ย นรู ้ ค วาม
ยากลาบากมาตั้งแต่แรกเกิดด้วยความเข้าใจผิดของพระบิดา ทาให้สินไซ แม่ และพี่ชายต้องเรี ยนรู ้ที่จะต่อสู ้
กับความยากลาบากเหล่านั้นด้วยหัวใจที่ยอมรับและให้อภัย ดังนั้นเมื่อมีเหตุให้กลับไปทาหน้าที่ช่วยเหลือ
พระบิดาตามหน้าที่ของบุตร สิ นไซและพี่ชายก็ยนิ ยอมที่จะรับทาหน้าที่น้ นั อย่างเต็มกาลังด้วยเล็งเห็นในคุณ
งามความดี อนั สู งขึ้นไป แม้ว่าภารกิจที่ตนได้รับมอบหมายนั้นจะเต็มไปด้วยความเสี่ ยงต่อภยันตรายหลาย
รู ปแบบและไม่มีสิ่งยืนยันได้วา่ จะรอดชีวติ หรื อจะได้รับรางวัลใดๆ ตอบแทนจากการทาหน้าที่
ท่ า นพระครู บุ ญ ชยากร เจ้า อาวาสวัด ไชยศรี ใ นฐานะผู น้ าทางจิ ต
วิญญาณของชาวบ้านสาวะถีได้เล็งเห็นคุณค่าของวรรณกรรมดังกล่าวที่จารึ กไว้ในจิตรกรรมฝาผนังสิ ม (พระ
อุโบสถ) ของวัด จึงได้มีแนวคิดว่าควรนาเรื่ องเล่าดังกล่าวมาใช้เป็ นสื่ อสอนคุ ณธรรมจริ ยธรรมและนาการ
พัฒนาชุ มชน ตามแนวคิดการพัฒนาจากฐานวัฒนธรรมชุ มชนคือแนวทางของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และ
เมื่อท่านพระครู บุญชยากรได้เริ่ มนาเรื่ องเล่าสิ นไซมาใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารกับชาวบ้านก็พบว่า มีผลทาให้
ปราชญ์ทอ้ งถิ่ นหลากหลายสาขาหันมาให้ความร่ วมมือ จนเกิ ดบรรยากาศของการเรี ยนรู ้ ร่วมกันในชุ มชน
อย่างไม่เคยเป็ นมาก่อน ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อฝ่ ายศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่ นเข้าไปศึกษาวิจยั
จิตรกรรมฝาผนังเรื่ องสิ นไซที่วดั ไชยศรี ยิง่ ก่อให้เกิดการตระหนักในคุณค่าทางวัฒนธรรมที่ชุมชนมีอยูแ่ ล้ว
ให้ชดั เจนมากขึ้น และเป็ นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ทางคณะผูบ้ ริ หารเทศบาลนครขอนแก่นโดยการชี้ แนะของ
ประธานสภาเมืองซึ่ งเห็ นคุ ณค่าของความดี ความงามของสิ นไซ จึงนาไปสู่ การขยายความร่ วมมือกันอย่าง
จริ งจังและต่อเนื่อง
ในด้านของการพัฒนาองค์กร เทศบาลนครขอนแก่นได้นาข้อกาหนด
เรื่ องธรรมาภิบาลไปสู่ การนิ ยามและปฏิ บตั ิการอย่างเป็ นรู ปธรรม โดยการนาสิ นไซมาใช้เป็ นยุทธศาสตร์
การพัฒนานี้ นายพีระพลอดีตนายกเทศมนตรี มองว่า เป็ นการมุ่งที่การพัฒนาคนขอนแก่นอย่างน้อยประมาณ
๔๐-๕๐ ให้มีจิตวิญญาณ ที่เข้าใจท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ซึ่ งเป็ นบุคลิกที่เป็ นที่ตอ้ งการ จากผล
การดาเนิ นงานที่ผา่ นมาทาให้คน้ พบคนที่มีบุคลิกดังกล่าวอย่างน้อย ๔๐-๕๐ คน (รวมครู ) ที่มีบุคลิกแบบ
สิ นไซ ศรัทธาในตนเอง และยอมรับความเท่าเทียม ซึ่ งเกิดจากกระบวนการพัฒนาร่ วมกันของทุกภาคส่ วน
ทั้งภาคการศึกษาและภาคบริ หารนโยบายสาธารณะ โดยในส่ วนของภาคการศึกษาได้ดาเนินการผ่านแนวคิด
หลักสู ตรท้องถิ่ น และกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ ดา้ นภาษาไทยและวรรณกรรมท้องถิ่ น รวมทั้งสื่ อศิลปะและ
นันทนาการหลากหลายรู ปแบบ ส่ วนในภาคการบริ หารนโยบายสาธารณะได้ดาเนิ นการผ่านพื้นที่ศูนย์รวม
๑๒๑ | P a g e

จิตใจของคนขอนแก่นได้แก่ สภาเมือง หลักเมืองและประตูเมือง โดยเชื่ อมความหมายของพื้นที่รวมใจนี้
ด้ว ยเสาสี โ ห เสาสิ น ไซ และเสาหอยสั ง ข์ ทั้ง นี้ ได้ ด าเนิ น การอย่ า งมี ข้ ัน ตอนและทุ ก ขั้น ตอนเน้ น
กระบวนการมีส่วนร่ วมตั้งแต่รับรู ้ ขอ้ มูลการด้านต่างๆ ร่ วมตัดสิ นใจในเวทีสภาเมืองตามเงื่อนไขของการ
ร่ วมพัฒนา โปร่ งใสและตรวจสอบได้
ผลสัมฤทธิ์ จาการดาเนินงานที่แสดงถึงความสาเร็ จอย่างหนึ่งของ
ยุทธศาสตร์ สินไซกับการพัฒนาเมือง คือ รางวัลพระปกเกล้า ที่เทศบาลนครขอนแก่นได้นาเสนอต่อ
คณะกรรมการประเมินรางวัลพระเกล้า ด้วยแนวคิดและกระบวนการตลอดถึงข้อมูลเชิงประจักษ์ทาให้
ยุทธศาสตร์ น้ ีได้เป็ นที่รับรอง และได้รรับเลือกให้เป็ นหนึ่งในนวัตกรรมในทางการพัฒนาเมืองที่โดดเด่น
ด้วยการที่เทศบาลสามารถทาเรื่ องนามธรรม ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่เป็ นไปได้ยากให้เกิดขึ้นได้ และสัมผัสได้ในสังคม
วัฒนธรรมปัจจุบนั อันเป็ นต้นแบบในการนาทุนทางวัฒนธรรมที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้
(intangible cultural heritage : ICH)อย่างวรรณกรรม มาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเห็นผลเป็ นรู ปธรรม
อย่างน้อยก็เป็ นแนวคิดในการพัฒนาที่สะท้อนถึงการให้ความสาคัญกับบริ บททางสังคมวัฒนธรรมของ
ตนเอง รวมถึงที่เป็ นสาระสาคัญคือกระบวนการสร้างการมีส่วนร่ วมกับภาคส่ วนต่างๆ โดยอาศัยวรรณกรรม
เป็ นสื่ อกลางในการพัฒนานั้นคือ แนวทางการบริ หารจัดการที่เอื้อให้สังคมมีส่วนร่ วมคิดร่ วมทาและร่ วมหา
แนวทางของการพัฒนาชุมชน

ภาพที่ 105 ประติมากรรมเสาไฟสิ นไซประตูเมืองขอนแก่น

1.การกาหนดเป้ าหมาย
..................................................................
พัฒนาองค์กร พัฒนาคุณภาพและทุนทางสังคม
และพัฒนาเมือง
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2. แนวคิดที่นามาประยุกต์ใช้
...................................................................
“สิ นไซฐานที่มนั่ ร่ วมสมัย”
นาวรรณกรรมมาผลักดันให้เยาวชนและประชาชน
ได้เกิดสานึกรักท้องถิ่น สร้างชุมชนให้เข้มแข็งทา
ให้ประชาชนมีลกั าณะอันพึงประสงค์ อันได้แก่
1. กตัญญู
2. กล้าหาญ
3. ชื่อสัตย์
4. เสี ยสละ
5. พอเพียง
ภายใต้กระบวนการ
1) การอนุรักษ์ ฟื้ นฟู
2) การเผยแพร่
3) ขยายผล

3. รู ปแบบและวิธีการประยุกต์ใช้
.............................................................
-ด้ารการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
-การอบรม-การเสวนา-บรรจุเข้าสู่
กระบวนการเรี ยนรู ้ 3 แบบ(ในระบบ นอก
ระบบ ตามอัธยาศัย)
-การสร้างอัตลักษณ์เมือง
(ประติมากรรมเสาไฟ/ป้ ายต่างๆ)

-

4. การตอบสนองเป้ าหมาย
.............................................................
เยาวชนและประชาชนเกิดการรับรู ้เกี่ยวกับ
เรื่ องราววรรณกรรมสิ นไซในเบื้องต้น
ผ่านกิจกรรมต่างๆที่เทศบาลจัดขึ้นในโอกาส
ต่างๆ

ภาพที่ ๑๐

สิ นไซได้กลายเป็ นอัตลักษณ์เมืองขอนแก่นอีก
างหนึ่งผ่านนประติ
มากรรมเสาไฟสิ นไซ น
แผนภาพแสดงกระบวนการประยุกต์ใช้ทุนวัฒอย่นธรรมสิ
ไซของเทศบาลนครขอนแก่

วัดไชยศรี ชุมชนสาวะถี
วัดไชยศรี ตั้งอยูท่ ี่ชุมชนสาวะถี หมู่ที่ ๘ ตาบลสาวะถี อาเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่ น ระยะทางห่ างจากตัวเมื องขอนแก่ นราว ๒๑ กิ โลเมตร มี พระครู บุ ญชยากรเป็ นเจ้าอาวาสรู ป
ปัจจุบนั และยังเป็ นเจ้าคณะตาบลสาวะถี เขต ๑ ท่านเป็ นบุคคลที่มีความสาคัญในทางวัฒนธรรมของชุ มชน
นอกจากเป็ นพระปฏิ บตั ิดี ปฏิ บตั ิชอบทางพุทธศาสนาแล้ว ท่านยังมีบทบาทสาคัญที่มีคุณูปการต่อชุ มชน
นอกจากวัดที่ทาหน้าที่ปฏิ บตั ิกิจในทางพุทธศาสนาแล้ว ท่านยังทาให้วดั เป็ นศูนย์กลางแห่ งการเรี ยนรู ้ นอก
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ระบบทั้งทางวิชาการและการเสริ มสร้ างความเข้มแข็งของชุ มชน (ชลิ ต ชัยครรชิ ต, ๒๕๔๙อ้างถึงในทรง
วิทย์ พิมพะกรณ์, ๒๕๔๙)
ความเป็ นมาของชุ มชนสาวะถีสันนิ ษฐานว่ามีอายุการตั้งชุ มชนมาประมาณระหว่าง ๒๓๐-๒๕๐ ปี
(บุญชยากร, สัมภาษณ์ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙)ส่ วนวัดไชยศรี ต้ งั มาได้ประมาณ ๑๕๐ ปี เศษ เดิมอาจจะมีมา
ก่อนแต่คงไม่เป็ นทางการนัก ส่ วนสิ มหรื อโบสถ์สร้ างมาราว๑๐๘ ปี มีภาพจิตรกรรมฝาผนังหรื อฮูปแต้ม
เรื่ องสิ นไซมาพร้ อมๆกับตัวสิ มเป็ นงานศิ ลปะพื้นบ้าน บนแนวคิดฮีตคองของชุ มชนโดยมีหลวงปู่ อ่อนสา
เป็ นผูใ้ ห้แนวทางในการสร้างชุมชน
ในช่วงเวลาระหว่าง ปี พ.ศ.๒๔๔๒ –๒๔๙๑ เป็ นยุคที่ความเจริ ญทางโลก
และทางธรรมมาบรรจบกัน โดยมีวดั ไชยศรี เป็ นแกนกลางในการพัฒนาของวัดและชุ มชน มีร่องรอยปรากฏ
คือ จารี ตฮีตคองที่ถูกปฏิ บตั ิตามอย่างมัน่ คง วัดได้รับการทานุ บารุ ง ทั้งพระสงค์จานวนมาก มีสานักเรี ยน
ด้านวัตถุ ธรรมเจริ ญรุ่ งเรื อง มีศิลปะแบบท้องถิ่นสาวะถี เช่ น ศาลาโรงธรรม หอแจก หอกลอง หอระฆัง รั้ว
วัด แต่ศิลปะแห่ งความศรัทธาที่เป็ นศูนย์กลางศรัทธา คือสิ มหรื อโบสถ์ อันมีฮูปแต้มวรรณกรรมท้องถิ่นสิ น
ไซประดับอย่างสวยงามจนมาถึง พ.ศ.๒๕๒๐ทุกอย่างเริ่ มเป็ นไปในทางเสื่ อมถอย
ล่ ว งเข้า ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๓๐วิ ถี ชุ ม ชนที่ เ คยอุ ด มด้ว ยกลิ่ น ไอ
วัฒนธรรมก็แทบหยุดนิ่ง ภาพวัดและชุมชนในขณะนั้น พระครู บุญชยากร เรี ยกว่า “ยุคไร้พระ พระไร้วดั วัด
ไร้แก่น ชุมชนไร้สาระ” คือวัดก็ไม่มีพระโดยเฉพาะพระธรรมที่โยมจะมาฟั งนั้นแทบไม่มี พระไร้วดั คือพระ
ธรรมคาสอนก็ไม่มีที่อยูค่ มั ภีร์ใบลานสื บสานหลักธรรมจารี ตประเพณี สูญหายไปอย่างมาก วัดไร้แก่น ไม่มี
กฎระเบียบครู บาอาจารย์ที่จะเป็ นหลักของศิษย์และวัด สุ ดท้าย ชุ มชนไร้สาระ คือละเลยจารี ตประเพณี ไม่มี
ศูนย์กลางการพัฒนาไม่มีแม่แบบแม่บทจึงเหมือนชุ มชนเลื่อนลอยไร้หลักไร้สาระที่เป็ นประโยชน์(บุญชยา
กร.๒๕๔๙. อ้างถึงในทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ (บรรณาธิการ), ๒๕๔๙)
พ.ศ.๒๕๓๒-๒๕๔๐ ก็เริ่ มฟื้ นฟูบูรณะขึ้ นมาได้ระดับหนึ่ ง จากสภาพ
ย่าแย่ กลับมามีชีวิต ชี วาอีกครั้ง โดยพระครู บุญชยากรได้มาอยู่จาพรรษาและพัฒนาวัดร่ วมกับชุ มชน โดย
อาศัยกระบวนการมีส่วนร่ วม คือร่ วมคิด และร่ วมทาให้วดั และชุ มชนฟื้ นตัวจากนั้นพระครู บุญชยากรจึงได้
หาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อมาปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนา และด้นพบว่าแนวทางอดีตที่เคยเป็ นบทเรี ยนถึง
ความเจริ ญของชุ มชน (วัดและบ้าน) โดยเฉพาะในยุคสมัยหลวงปู่ อ่อนสา (เจ้าอาวาสรู ปแรก) ได้เห็ นถึ ง
กระบวนการพัฒนาวัดและชุ มชนไปพร้อมๆกันได้ โดยใช้ประเพณี วฒั นธรรมเป็ นตัวเชื่ อม จึงได้มีการฟื้ น
หาปราชญ์ชาวบ้าน ผูม้ ี ความรู ้ ของชุ มชนมาพูดมาเล่ ามาให้ขอ้ มู ลเพื่อให้เกิ ดกระบวนการเรี ยนรู ้ สื บทอด
จากนั้นก็เริ่ มหาหลักฐานเพื่อเป็ นการยืนยันที่ เป็ นรู ปธรรม พบว่าคงเหลื อโบสถ์หรื อสิ ม อันเกิ ดจากจิ ต
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วิญญาณของชุ มชน ที่ ช่วยกันร่ วมคิ ดร่ วมทาร่ วมมื อร่ วมสร้ า งขึ้ น และมี ฮูปแต้มเรื่ องสิ นไซบนผนังสิ ม ที่
สะท้อนสุ นทรี ยภาพ สุ นทรี ยธรรมได้อย่างลงตัว

ภาพที่ ๑๑ พระครู บุญชยากร เจ้าอาวาสวัดไชยศรี เจ้าคณะตาบลสาวะถี เขต ๑ ผูน้ าในการพัฒนา
เห็นได้วา่ ชุมชนสาวะถี และวัดไชยศรี มีพฒั นาการที่ยาวนาน ผ่านยุคเจริ ญ
และยุคเสื่ อม ปั จจุ บนั อยู่ในช่ วงฟื้ นฟูโดยพระครู บุญชยากรเจ้าอาวาสวัดไชยศรี เป็ นแกนนาร่ วมกับชุ มชน
นาฮีต ๑๒ เดือน และภูมิปัญญาในฮูปแต้มสิ นไซมาเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาวัดและชุมชน
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ภาพที่ 108 ฮูปแต้มสิ นไซวัดไชยศรี
1) การกาหนดเป้ าหมายในการนามาใช้ประโยชน์
ในช่ วงที่ มีการนาสิ นไซเข้ามามีบทบาทนั้น พระครู บุญชยา
กร(สัม ภาษณ์ , ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙) กล่ าวว่า แท้จริ งชุ ม ชนต้องการพัฒนาเรื่ องประเพณี
วัฒ นธรรม คื อ ได้ผ ลัก ดัน วัฒ นธรรมให้ เ ข้า มามี ส่ ว นในการพัฒ นาชุ ม ชน เพราะชุ ม ชนเดิ ม มี
วัฒนธรรมพุ ท ธธรรม มี พระพุ ท ธศาสนาเป็ นแกนหลัก ซึ่ ง เป็ นสิ่ ง ที่ ชุม ชนมี เป็ นทุ นเดิ ม อยู่แล้ว
ชุมชนรู ้จกั และใช้ในการพัฒนาอยูแ่ ล้ว เมื่อต้องนาวัฒนธรรมมาปรับใช้ก็ได้นาเอาพุทธธรรมมาด้วย
ในฮูปแต้มสิ นไซที่วดั ไชยศรี เป็ นสิ่ งที่ประกอบขึ้นด้วยพุทธธรรม และสุ นทรี ยธรรมอย่างลงตัวจึง
ได้รับความนิ ยมมากกว่าเรื่ องอื่นๆตามโลกทัศน์ของชาวบ้านจึงเห็ นว่านอกจากฮีตคองประเพณี ที่
ชาวชุ ม ชนยึ ด ถื อ สิ ม และฮู ป แต้ม สิ น ไซก็ มี ค วามส าคัญ และมี ค วามหมายต่ อ การน ามาปรั บ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา นับแต่ พ.ศ. ๒๕๔๓เป็ นต้นมา กระบวนการฟื้ นฟูวดั และชุ มชนจึงได้เริ่ ม
ขึ้น มี การสร้ างกุฏิวิหาร สิ่ งต่างๆเรื่ อยมา ส่ วนโครงการเพื่อสังคม อาทิ พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน ศู นย์
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตาบลสาวะถี ศูนย์ศึกษาประเพณี วฒั นธรรมของเยาวชนในชุมชน (วัน
เสาร์ -อาทิตย์) เป็ นต้น แสดงให้เห็ นถึ งการพัฒนาชุ มชนโดยมีวดั เป็ นศูนย์กลาง เป็ นที่ทากิ จกรรม
ปรึ กษาหารื อ ทาให้ประเพณี วฒั นธรรมสามารถเข้าถึงชุ มชนได้ทุกเพศทุกวัย และทุกมิติ ก่อให้เกิ ด
ความภาคภูมิใจในประเพณี วฒั นธรรมของตนเอง
เป้ าหมายในการนาไปใช้ก็คือความสุ ขความเจริ ญ ให้คนใน
ชุมชนได้เกิดความภาคภูมิใจ ด้วยสาวะถีในยุคเสื่ อมเพราะไม่มีอะไรเป็ นหลัก พอเห็นว่าวัฒนธรรม
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ฮีตคองเป็ นสิ่ งที่เคยมีคุณค่า ท่านก็ยกขึ้นมาเพื่อใช้เป็ นเครื่ องยืนยัน สิ นไซก็เป็ นเครื่ องยืนยันอย่าง
หนึ่ ง ด้วยว่าการที่จะพัฒนาชุ มชนต้องมีที่รวม ในอดีตมีหลวงปู่ อ่อนสาเป็ นศูนย์รวมในยุคแรกพระ
ครู บุญชยากรยังไม่มีบารมี จึ งต้องหาอะไรบางอย่างเพื่อใช้เป็ นที่รวมใจของชาวบ้าน สุ ดท้ายค้น
พบว่ามีฮีตสิ บสองที่เคยเป็ นสิ่ งเชื่ อมโยงชุ มชนเข้าหากัน และสิ่ งที่เห็ นว่าเป็ นศูนย์รวมใจที่ชดั เจน
ที่สุดของชุมชนสาวะถีคือสิ ม (โบสถ์) ท่านจึงเลือกโบสถ์มาเป็ นสิ่ งยืนยันความเจริ ญ เพราะชาวบ้าน
สาวะถี ถ้าพูดถึ งเรื่ องความเจริ ญกับสิ มนับว่าเป็ นสิ่ งที่ ชดั เจน แสดงให้เห็ นว่าในอดี ตวัดแห่ งนี้ เคย
เจริ ญรุ่ งเรื องมาก่อน โดยมีโบสถ์เป็ นศูนย์รวมจิตใจ
เพื่อให้ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจท่านจึงหันกลับมาพัฒนาวัด
พัฒนาชุมชน เป้ าหมายคือความสุ ขร่ วมกันของคนในชุ มชน พระครู บุญชยากร เจ้าอาวาสวัดไชยศรี
เป็ นผูม้ ีส่วนสาคัญในการผลักดันให้ชุมชนสาวะถีได้เกิดสานึ ก เห็นคุณค่าในศิลปวัฒนธรรมฮีตคอง
ประเพณี รวมถึงโบสถ์และฮูปแต้มสิ นไซ โดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่ วมในการพัฒนา บูรณาการวัด
บ้าน โรงเรี ยน (บวร) พัฒนาร่ วมกัน อัตลักษ์ของชุ มชนที่ปรากฏในมรดกทางศิลปวัฒนธรรม และฮู
ปแต้มสิ นไซจึ งเป็ นปั จจัยในการกระตุ น้ ผลัก ดันให้คนในสั งคมได้ตระหนักและเห็ นคุ ณค่า ของ
ตนเอง
ส าหรั บ ฮู ป แต้ม เรื่ องสิ นไซแล้วก็ นับ ว่า เป็ นสื่ อวัฒ นธรรม
อย่างหนึ่ งที่สามารถเข้าถึ งจิตใจของชุ มชนสาวะถี เพราะเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่าที่ชาวบ้านเชื่ อศรัทธาจน
กลายเป็ นความนิ ยม ยืนยันจากคากล่าวของสุ เนตรโพธิ สาร (๒๕๔๙) ว่า “ให้ผูเ้ ยาว์เจริ ญวัย ให้
ผูใ้ หญ่บนั เทิงเฒ่า ให้พระสังฆะเจ้าบันเทิงศีล ให้ผไู ้ ด้ยินสิ้ นทุกข์ ให้คนรักสนุกหันมาคิ ด ให้ทุกคน
ต้องเพ่ง พิ นิจ ให้ผูส้ ิ้ นคิ ด ได้เห็ นทาง ให้ค นตาฟางได้ส่ องซอด ให้ค นตาบอดได้แนมเห็ น ” ซึ่ ง
หมายความว่า เรื่ องสิ นไซนี้ เป็ นสื่ อที่ ชาวบ้านทุ กระดับ ชื่ นชอบ สามารถเข้าถึ งได้ท้ งั เด็ก ผูใ้ หญ่
ผูส้ ู งอายุ รวมถึงพระสงฆ์ เพราะสามารถให้ท้ งั คุ ณค่าสาระ และความบันเทิง ถึงขั้นให้เกิดธรรมใน
จิตใจได้
แนวคิดที่นามาประยุกต์ใช้
สิ นไซที่ ผ นั ง สิ มวัด ไชยศรี เป็ นมรดกภู มิ ปั ญญาทาง
วัฒนธรรมของชุ มชนสาวะถี ที่พระครู บุญชยากรเชื่ อว่าฮูปแต้มที่มีคุณค่านี้ จะสามารถดึงสติคนใน
ยุค ที่ หลงฮี ตลื ม คอง ให้หันมาสนในและค้นหาคุ ณค่ า ภู มิ ปั ญ ญาที่ ซ่ อนแฝงในเรื่ อ งราวของตน
เพราะเป็ นสิ่ งที่ดารงทรงตัวอยู่มาได้ก็ดว้ ยปั จจัยแวดล้อมที่หนุ นเสริ มกันทั้งจารี ต ฮีตคอง ประเพณี
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อันอบอุ่นของชาวบ้านและพระสงฆ์ ที่มีศรัทธา และสามัคคีเป็ นกาลังในการรักษามรดกของบรรพ
บุรุษ ดังนั้นพระครู บุญชยากรได้นาฮู ปแต้มสิ นไซเป็ นหนึ่ งในแนวคิ ดของการประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาวัดและชุ มชน ด้วยคุ ณค่าของสิ นไซ ใน ๔ ประการ ประกอบด้วยสิ นไซสามารถนาไปใช้
“เชื่อมแนวคิด” ทาได้คนได้มีฐานคิดเรื่ องศิลปวัฒนธรรม ใช้ “เชื่อมชุ มชน” ทาให้คนในชุ มชนสื บ
ทอดสอดประสานเข้า หากัน ได้ (บ้า น วัด โรงเรี ย น) ใช้ “เชื่ อมสัง คม” ท าให้เ กิ ดความกล้า น า
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่ นไปแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ กบั ชุ มชนหรื อหน่ วยงานอื่ นจนทาให้ชุมชนสามารถ
เชื่ อมโยงแนวความคิดมีวฒั นธรรมสัมพันธ์ที่ กว้างไกลออกไป และใช้ “เชื่ อมการพัฒนา” โดย
สามารถนาปรั บประยุกต์ระหว่างยุคสมัย ให้เกิ ดแนวทางที่ เกิ ดการพัฒนาสอดรั บกับยุคสมัยบน
พื้นฐานวัฒนธรรมภูมิปัญญาที่เข้มแข็งของตนเอง
พระครู บุญชยากรสรุ ปว่าสิ นไซสามารถเป็ นสื่ อในการพัฒนา
อย่างหลากหลายและสามารถนาไปใช้ได้หลายระดับ สิ นไซเป็ นฐานทางวัฒนธรรมของชุ มชน
สาวะถี ซึ่ งถ้าขาดสิ่ งนี้ ก็ยากจะพัฒนาได้ ดังนั้นสิ นไซจึงเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่า สามารถเป็ นตัวแบบเพื่อ
การเรี ยนรู ้และปรับใช้เพื่อการพัฒนาชุมชนได้
รู ปแบบและวิธีการประยุกต์ใช้
ชุมชนสาวะถีโดยการนาของพระครู บุญชยากรเจ้าอาวาสวัด
ไชยศรี หลังจากที่ได้ฟ้ื นฟูวฒั นธรรมด้านฮีตคองประเพณี ในระยะแรก พอมาระยะหลังจึงได้ใช้ทุน
ทางวัฒนธรรมของสิ ม และฮู ป แต้ม มาประยุก ต์ใ ช้ใ นการพัฒนาโดยได้ท าการศึ ก ษา ฟื้ นฟู และ
ประยุกต์ใช้สินไซอย่างเป็ นขั้นตอน เริ่ มจากการสร้างความรู ้ความเข้าใจ โดยการถามผูร้ ู ้ ดูจากของ
จริ ง นาหนังสื อสิ นไซฉบับต่างๆมาเทียบเคียงกับฮูปแต้มบนผนังสิ มของวัดไชยศรี จากนั้นท่านจึง
นามาถอดความรู ้เป็ นเอกสารสิ นไซฉบับวัดไชยศรี
การปริ วรรตสิ นไซฉบับวัดไชยศรี พระครู บุญชยากรมีเจตนา
ว่า ต้องการที่ จะให้มีการอนุ รักษ์และเผยแพร่ ภาพจิ ตรกรรมหรื อฮู ปแต้มสิ มวัดไชยศรี เป็ นสาคัญ
เพราะในการฟื้ นฟูจะต้องมีความเข้าใจในคุณค่า เนื้ อหาสาระเรื่ องราวสิ นไซเป็ นหลักและที่สาคัญ
ที่สุดคือต้องเป็ นเรื่ องราวที่อยูบ่ นฐานความคิดความเชื่ อและศรัทธาของชุ มชนสาวะถีโดยตรงและ
เป้ าหมายคือการทาให้เด็กและเยาวชนในหมู่บา้ นหรื อชุมชนได้เรี ยนรู ้ อันจะนาไปสู่ ความยัง่ ยืนอย่าง
ยาวนานในอนาคตด้วย
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ในการถอดความนี้ พระครู บุญชยาการได้กาหนดเอาฮูปแต้ม
ที่ผนังสิ มวัดไชยศรี มาเป็ นหลักในการศึกษาเริ่ มจากถ่ายภาพทั้งหมดโดยรอบสิ มแล้วนามาวางเรี ยง
ให้เป็ นไปตามเรื่ องราว จากนั้นก็หาคาอธิ บายจากข้อมูลในหนังสื อหรื อเอกสารที่เกี่ยวข้องตลอดถึง
การสอบถามผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ในชุมชนถึงความเป็ นมาในการสร้างฮูปแต้มในยุคสมัยของครู บาอ่อนสา ทา
ให้ท่านเห็นแนวทางในการกาหนดวิธีการแต้มฮูปสิ นไซที่วดั ไชยศรี ของหลวงปู่ อ่อนสา ซึ่ งลักษณะ
ที่โดดเด่นกว่าที่อื่น ๆ คือมีความละเอียดและเป็ นเรื่ องราวตลอดผนังสิ มทั้งด้านนอกและด้านใน
เพียงเรื่ องเดียว ทาให้ท่านสันนิ ษฐานว่า เนื้ อหาที่นามาเขียนนี้ มาจากหนังสื อเทศน์สินไซที่พระใช้
เทศน์เพราะฮูปแต้มนั้นมีการวางโครงเรื่ องอย่างเป็ นระบบและถูกต้องตลอดเรื่ อง
แต่เนื่ องจากหนัง สื อผูกใบลานเรื่ องสิ นไซที่ วดั ไชยศรี ได้
สู ญหายไปจากวัดในช่ วงที่ วดั ร้ า งพระท่ า นจึ ง ได้เสาะหาหนัง สื อสิ น ไซฉบับ ที่ ป ริ วรรตแล้วมา
เทียบเคียง ก็ปรากฏว่ามีหนังสื อที่เข้ากันได้ค่อนข้างจะสมบูรณ์ที่สุดเป็ นหนังสื อสังข์ศิลป์ ชัย ฉบับ
ของอาจารย์ปรี ชา พิณทอง จัดพิมพ์เพื่อเป็ นอนุสรณ์เมืองอุบล (จังหวัดอุบลราชธานี ) ครบ ๒๐๐ ปี
ในปี ๒๕๒๓
มาถึง ปี พ.ศ.๒๕๔๗ท่านจึงใช้ฉบับนี้ มาเป็ นแนวทางในการ
อธิ บายฮูปแต้มสิ นไซของวัดไชยศรี แห่ งนี้ โดยเรี ยบเรี ยงให้เข้าใจง่ ายเพื่อให้เหมาะสมกับวัยของ
ผูเ้ รี ยน แต่คงรู ปแบบให้ตรงตามฮูปแต้มผนังสิ มของวัดไชยศรี เป็ นสาคัญ
ดังนั้นจึงเห็ นว่าการฟื้ นฟูองค์ความรู ้ เกี่ ยวกับเรื่ องสิ นไซเป็ น
สิ่ ง ที่ พ ระครู บุ ญชยากรได้เล็ง เห็ นถึ ง ความส าคัญ เป็ นอันดับ แรกท่ า นจึ ง ได้ทุ่ ม เทเอาใจใส่ ศึ ก ษา
เปรี ยบเทียบจนได้เอกสารนิทานสิ นไซ ฉบับวัดไชยศรี โดยนามาพิมพ์เผยแพร่ ครั้งแรกในหนังสื อที่
ระลึ กงานรับสัญญาบัตรพัดยศ และแสดงมุฑิตาสัก การะ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยร่ วมกับสานัก
วัฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น เป็ นผู จ้ ัดพิ ม พ์เผยแพร่ และในเวลาต่ อ มาส านัก วัฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็ได้เข้ามาทาหน้าที่เป็ นตัวกลางเชื่อมโยงแนวคิดการฟื้ นฟูวรรณกรรมสิ นไซ
ระหว่างภาคส่ วนต่างๆ ประกอบด้วย เทศบาลนครขอนแก่น ชุ มชนสาวะถี รวมทั้ง เครื อข่ายสิ นไซ
จาก สปป.ลาว ภายใต้แนวคิด ๓ ประสาน หรื อ ๓ มอ (เมือง, มอ(มหาวิทยาลัย)และหมู่บา้ น)
นับเป็ นกิจกรรมการฟื้ นฟูวรรณกรรมสิ นไซร่ วมกันอย่างเป็ นทางการครั้งแรกระหว่างวัดไชยศรี กับ
สานักวัฒนธรรม ก่อนจะมีการขยายไปสู่ ยุทธศาสตร์ “สิ นไซกับการพัฒนาเมือง” ของเทศบาลนคร
ขอนแก่น ในอีก ๒ ปี ต่อมา
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หลังจากนั้นท่านพระครู บุญชยากร ได้นามาใช้เป็ นคู่มือใน
การสอนเด็กเยาวชนในชุ มชน โดยเริ่ มจากการเอามาสอนสามเณรภาคฤดู ร้อน ในระยะถัดมาจึง
นาไปสอนหลักสู ตรท้องถิ่นในรายวิชาจิตรกรรมฝาผนังวัดไชยศรี ในระดับมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ ที่
ร.ร.สาวะถีพิทยาสรรพ์ โดยมีครู มาลี เสาร์สิงห์ (สัมภาษณ์, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) เป็ นผูส้ อน ซึ่ ง
มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้นกั เรี ยนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นตนเองผ่านการเรี ยนรู ้จากฮูปแต้มวัดไชย
ศรี โดยบูรณาการการเรี ยนรู ้ ๕ กลุ่มสาระเข้าด้วยกัน ทั้งภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ
และเศรษฐกิจ นอกจากนั้นยังมีการให้ความรู ้ในรู ปแบบอื่นๆ เช่น การจัดการเสวนาเรื่ องสิ นไซเป็ น
ประจาทุกปี ในงานบุญข้าวจี่, การอบรมค่ายคุ ณธรรมร่ วมกับเครื อข่ายเทศบาลนครขอนแก่น และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ นต้น
วิธีการที่พระครู บุญชยากร ได้นามาปรับใช้ในการพัฒนามี
๒ วิธี ดังนี้ ๑. นาไปหาเขาพาเขาทา พาเขามาเรี ยน เพื่อสื บทอดเรื่ องนี้ เช่น สอดแทรกเข้าไปใน
โครงการอบรมต่างๆ ในรู ปแบบการศึกษาตามอัธยาศัย หรื อ การอบรมมัคคุเทศก์ ๒. เขาคิดต่อเอง
หลังจากชุ มชนเกิ ดภาคภูมิใจแล้วเขาก็จะนาไปทาต่อเอง เช่ น สี โหลี ก(ชื่ อของการแข่งขันฟุตบอล
ของเทศบาลตาบลสาวะถี) , ทาเสื้ อสิ นไซ ฯลฯ ซึ่ งเป็ นการพัฒนาหลังจากที่เขาเกิดความภาคภูมิใจ
แล้ว
กิ จ กรรมการประยุ ก ต์ ใ ช้ สิ น ไซระยะที่ ผ่ า นมาวัด ไชยศรี
ชุมชนสาวะถี ได้ดาเนิ นงานภายใต้เครื อข่ายความร่ วมมือทางวัฒนธรรมกับภาคส่ วนทั้งภายในและ
ภายนอกชุ มชน อาทิ สานักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่ น, เทศบาลนครขอนแก่น, เครื อข่าย
สิ นไซจาก สปป.ลาว (กลุ่มสื บทอดมรดกล้านช้าง), โรงเรี ยนรุ่ งอรุ ณ (กรุ งเทพฯ) การท่องเที่ยวแห่ ง
ประเทศไทย สานักงานขอนแก่น, เทศบาลตาบลสาวะถี, โรงเรี ยนสาวะถี ราฎร์ รังสฤษฐ์, โรงเรี ยน
สาวะถีพิทยาสรรพ์ เป็ นต้น อีกทั้งยังเกิดกลุ่มสื บทอดวัฒนธรรมชื่ อ “กลุ่มเยาวชนต้นกล้านาสิ นไซ
ศรี ” แรกเริ่ มจากผูใ้ หญ่บา้ นนักเรี ยนโรงเรี ยนสาวะถี พิทยาสรรพ์ที่มีหน้าที่ในการควบคุ มกิ จการ
ต่างๆ ของทางโรงเรี ยนและกลุ่มนักเรี ยนในชุ มชน ได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการช่ วยกิจกรรมในวัด
ไชยศรี พระครู บุญชยากร (เจ้าอาวาสวัดไชยศรี ) เห็ นว่ากลุ่มเยาวชนกลุ่มนี้ มีความสนใจในจารี ต
ประเพณี ฮีตครองธรรมะ พระครู บุญชยากรจึงตั้งชื่ อกลุ่มขึ้ นมาใหม่ว่า “กลุ่มต้นกล้าสิ นไซยศรี ”
โดยนาชื่อวัดและชื่อตัวละครในวรรณกรรมคือ สิ นไซมาตั้งให้เพื่อเป็ นศิริมงคลและเห็นว่าเป็ นชื่อที่
สอดคล้องกันดี
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กลุ่มเยาวชนต้นกล้าสิ นไซยศรี เป็ นกลุ่มแกนนาเยาวชนที่ถือ
ได้วา่ มีบทบาทด้านการมีส่วนร่ วมของเยาวชนในท้องถิ่นจากการสังเกตเห็นว่าเยาวชนกลุ่มนี้ ไม่ได้มี
เพียงจิตอาสาและอยากที่จะช่วยงานวัดเพียงอย่างเดียว แต่กลุ่มเยาวชนกลุ่มนี้ ยงั มีความสามารถและ
มีความรู ้ ในความเป็ นมาของประเพณี เช่ น การทาพานบายศรี , การฟ้ อนรา, การจัดตกแต่งงานวัด
และอื่นๆอีก หลายอย่าง กลุ่ มเยาวชนต้นกล้าสิ นไซยศรี ยงั เป็ นแบบอย่างให้เยาวชนกลุ่ มอื่ นๆ ใน
ชุมชน และในโรงเรี ยน ในการ เข้ามาร่ วมทากิจกรรมทางวัฒนธรรมกับทางวัด
ด้ว ยความภาคภู มิ ใ จในมรดกภู มิ ปั ญ ญาของตนเอง โดย
เฉพาะฮีต ๑๒ และฮูปแต้มสิ นไซ พวกเขาจึงได้เข้ามาช่ วยกันอนุ รักษ์ รักษา ศิลปะและวัฒนธรรม
ของตนเองในขณะที่ผใู ้ หญ่ได้เปิ ดโอกาสให้เยาวชนมีส่วนร่ วมในทุกขั้นตอนของทุกๆกิจกรรม จึง
เป็ นผลให้เยาวชนเกิ ดการเรี ยนรู ้ และความภาคภู มิใจ ที่ตนเองมีส่วนร่ วมและมีบทบาทแก่ ชุมชน
การเปิ ดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความคิดความสามารถโดยอยู่ในการควบคุ มของผูป้ กครองให้
การสนับสนุนและชี้แนะแนวทางนั้นส่ งผลดีต่อเยาวชนอย่างเห็นเป็ นรู ปธรรม
กิจกรรมที่เกี่ ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ทุนวัฒนธรรมสิ นไซ
ของวัดไชยศรี และชุมชนสาวะถีที่ผา่ นมา นอกจากที่พระครู บุญชยากรได้นาไปใช้สอนเด็กเยาวชน
ในชุมชนสาวะถีท้ งั รู ปแบบการศึกษาในระบบ และนอกระบบแล้ว ยังได้จดั เป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ตามอัธยาศัย โดยบูรณาการเข้ากับงานบุญประเพณี ฮีต ๑๒ เดือนของวัดไชยศรี โดยเฉพาะบุญเดือน
สาม (บุญข้าวจี่) คืองาน “สิ นไซ บุญข้าวจี่ วิถีวฒั นธรรมอีสาน” ซึ่ งเป็ นโครงการที่เกิ ดจากความ
ร่ วมมือกันของภาคีการเรี ยนรู ้หลายภาคส่ วนโดยเฉพาะภาคการศึกษาทั้งภายนอกชุ มชน และภายใน
ชุมชน ที่เห็นศักยภาพของวัดไชยศรี และชุมชนสาวะถี เป็ นแหล่งสะสมภูมิปัญญาด้านฮีตคอง (บุญ
ข้าวจี่) ที่สามารถบูรณาการนาทุนทางวัฒนธรรมสิ นไซ เพื่อสร้างสังคมการเรี ยนรู ้สู่การพัฒนาอย่าง
สร้ า งสรรค์ โดยจัด ให้ มี ข้ ึ น ในช่ ว งเดื อ นกุ ม ภาพัน ธ์ ข องทุ ก ปี ประกอบด้ว ยกิ จ กรรมวิ ช าการ,
นิทรรศการ, การแสดง, พิธี กรรมทางศาสนา, การจี่ขา้ วร่ วมกันในลานวัด และใส่ บาตรข้าวจี่ ฯลฯ
ในส่ วนของกิ จกรรมที่เกี่ ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ทุนวัฒนธรรมสิ นไซอาทิ การสัมมนาวิชาการ
เกี่ยวกับประเด็นสิ นไซการแสดงเกี่ยวกับสิ นไซบนเวที เช่น การแสดงโปงลางจากวงโปงลางสิ นไซ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการแสดงจากเครื อข่ายต่างๆ รวมถึ งการแสดง
จากเครื อข่ายสิ นไซ สปป.ลาว(เฉพาะบางปี ) นอกจากนั้นในทุก ๆ ปี จะมีกิจกรรมคัดลอกฮูปแต้ม
สิ นไซโดยนักศึกษาสาขาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ บางปี เขียนเรื่ องพระเวสสันดร ๑๓ กัณฑ์
เพื่อถวายวัดให้เป็ นสาธารณกุศล เป็ นต้น
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นอกจากกิจกรรมสิ นไซที่ดาเนินการภายในชุ มชนแล้วยังเกิด
แนวคิดขยายออกนอกชุ มชน เพื่อสร้ างเครื อข่ายโดยใช้บุญเป็ นสื่ อกลาง ในบุญประเพณี ทอดเทียน
พรรษา “เยือนถิ่ นสิ นไซไปกับบุญ” นอกจากมีวตั ถุประสงค์ เพื่อจรรโลงส่ งเสริ มประเพณี อนั ดีงาม
ตามจารี ตของชาวอีสาน แล้วที่สาคัญยังเป็ นการสร้างเครื อข่ายสิ นไซในวัดหรื อชุ มชนที่มีร่องรอย
สิ นไซปรากฏอยู่ คื อ วัดสนวนวารี พฒั นาราม อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่ น และวัดโพธาราม
อาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ในขณะที่ยงั มีเครื อข่ายจากภายนอกได้ใช้สินไซเชื่ อมบุญเข้ามายัง
ชุมชนเช่ นเดี ยวกัน เช่ น ในงานบุญกฐิน “สิ นไซ” สามัคคี ณ วัดไชยศรี บ้านสาวะถี ต.สาวะถี อ.
เมือง จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดยสถาบันอาศรมศิลป์ และโรงเรี ยนรุ่ งอรุ ณ
ร่ ว มกับ เครื อข่ า ยสิ น ไซ มี อ าจารย์ผ่ อ ง เซ่ ง กิ่ ง ซึ่ งเคยร่ ว มเคลื่ อ นไหวกิ จ กรรมสิ น ไซเป็ นผู ้
ประสานงานนาพาคณะญาติธรรมจากโรงเรี ยนรุ่ งอรุ ณ และเครื อข่ายสิ นไซมาร่ วมบุญกันในครั้งนั้น
กระบวนการที่ ผ่า นมาได้ดาเนิ นการภายใต้เครื อข่ า ยความ
ร่ วมมือ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน ภายนอกชุมชนมีสานักวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ น
ตัวกลางประสานงานจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ในฐานะ “คนนอก” ที่ ไปสัมพันธ์ กบั ชุ มชน และทา
หน้าที่เป็ น “ตัวกลาง” ที่คอยจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ให้เกิดขึ้น โดยมี “ตัวกลาง” ในชุมชน คือ พระ
ครู บุ ญชยากร ที่ ค อยประสานงานกับ แหล่ ง เรี ย นรู ้ ใ นพื้ นที่ บทบาทของคนนอกชุ ม ชน ในการ
ขับเคลื่ อนกระบวนการดังกล่าว ได้ทาหน้าที่ ๑) เชื่ อมประสานให้เกิ ดกระบวนการ (facillitator)
เรี ย นรู ้ ไปสู่ กระบวนการพัฒนา ๒) เป็ นผูเ้ ชื่ อมประสานให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลง(catalyst) ที่
สร้ างสรรค์เป็ นสิ่ งใหม่ในชุ มชนคือ “นวัตกรรม” ๓) ผูเ้ ชื่ อมประสานให้เกิดเครื อข่าย(networker)
เครื อข่ายชุมชน และเครื อข่ายในภาพกว้างกับสังคมภายนอกคือประชาสังคม

ภาพที่ ๑๒ สิ มวัดไชยศรี ตาบลสาวะถี อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
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คณะมนุษย์ศาสตร์ ฯ
มหาวิทยาลัย
โรงเรี ยน

ขอนแก่น

คณะศึกษาศาสตร์

บ้ านสาวะถี

มหาวิทยาลัย

(สาวัตถีราษฎร์
รั งสฤษฎิ์)

ขอนแก่น

คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย

เทศบาลตาบลสาวะถี

ขอนแก่น

เครือข่ ายการจัด
งานงานสินไซ
บุญข้ าวจี่

สานักวัฒนธรรม

เครือข่าย

วิถีวัฒนธรรมอีสาน

มหาวิทยาลัย

สินไซสองฝั่ งโขง

ขอนแก่น

สปป.ลาว

สานักการศึกษา

เครือข่ายศิลป์สร้ างสรรค์
ขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครขอนแก่น

โรงเรียนสาวะถีพิทยา
สรรพ์

ภาพที่ ๑๓ แผนภาพเครื อข่ายความสัมพันธ์ในการจัดงานบุญข้าวจี่
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ภาพที่ ๑๔ รู ปแบบการประยุกต์ ใช้ ทุนวัฒนธรรมสิ นไซของวัดไชยศรี ชุ มชนสาวะถี
3. รู ปแบบและวิธีการประยุกต์ใช้

1.การกาหนดเป้ าหมาย
สานึก เห็นคุ ณค่าในศิลปวัฒนธรรม

นามาปรับใช้ในการพัฒนามี 2 วิธี ดังนี้
1. นาไปหาเขาพาเขาทา พาเขามา

ฮีตคองประเพณี รวมถึงโบสถ์และฮู

เรี ยน เพื่อสื บทอดเรื่ องนี้ เช่น

การผลักดันให้ชุมชนสาวะถีได้เกิด

ปแต้ม สิ น ไซ โดยใช้แ นวคิ ด การมี
ส่ ว นร่ วมในการพัฒนา

บู ร ณา

การวัด บ้าน โรงเรี ยน (บวร)

สอดแทรกเข้าไปในโครงการอบรม
ต่างๆ ในรู ปแบบการศึกษาตาม
อัธยาศัย หรื อ การอบรมมัคคุเทศก์
2. เขาคิดต่อเอง หลังจากชุมชนเกิด

2. แนวคิดที่นามาประยุกต์ใช้
ประยุกต์ใช้คุณค่าของสิ นไซ ใน 4 ประการ
1.
2.
3.
4.

เชื่อมแนวคิด
เชื่อมชุมชน
เชื่อมสังคม
เชื่อมการพัฒนา

ภาคภูมิใจแล้วเขาก็จะนาไปทาต่อเอง
เช่น สี โหลีก(การแข่งขันกีฬา), ทา
เสื้ อสิ นไซ ฯลฯ ซึ่งเป็ นการพัฒนา
หลังจากที่เขาเกิดความภาคภูมิใจแล้ว

4. การตอบสนองเป้าหมาย
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ได้รับการฟื้ นฟู
เกิดความสามัคคีในชุมชน
เยาวชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่า
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น
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ตารางที๒
่ ๙วิเคราะห์รูปแบบการประยุกต์ใช้สินไซของวัดไชยศรี

การวิเคราะห์

สิ่ งเดิม

สิ่ งใหม่

ผลต่ อ
เป้ าหมาย/
วัตถุประสงค์

ประยุกต์ /
ไม่ ประยุกต์

ผูใ้ ช้ (who)

พระ/ชาวบ้าน

พระ/ชาวบ้าน/ครู

มี

ประยุกต์

สิ่ งที่นามาใช้ (what)

ใบลาน

ฮูปแต้ม

มี

ประยุกต์

มี

ประยุกต์

วัดไชยศรี

มี

ประยุกต์

การฟื้ นฟูชุมชน

มี

ประยุกต์

บูรณาการกับฮีต ๑๒

มี

ประยุกต์

หนังสื อสิ นไซฉบับวัด
ไชยศรี โดยพระครู บุญ
ชยากร
ช่วงเวลาที่
นามาใช้ (when)

งานบุญ/งานศพ/
งานคลอดลูก

สถานที่ที่นามาใช้

วัด/บ้าน

พ.ศ.๒๕๔๙ –
ปัจจุบนั

(where)
เหตุผลที่นามาใช้ (why) สัง่ สอนธรรมะ/
ให้ความบันเทิง
วิธีการที่นามาใช้ (how)

เทศน์/เล่านิทาน

การคัดลอก
ฮูปแต้ม
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2) การตอบสนองเป้าหมาย
ตลอดระยะเวลากว่า ๑๕ ปี (พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๕๘) วัดไชย
ศรี และชุมชนสาวะถีได้รับการฟื้ นฟูให้กลับคืนมามีความภาคภูมิใจในตนเองเช่นในยุครุ่ งเรื อง โดย
พระครู บุญชยากร กรรมการวัด ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และฝ่ ายปกครองส่ วนท้องถิ่นได้ร่วมกันสร้าง
กระบวนการเรี ยนรู ้ในคุณค่าของตนเอง ผ่านกิจกรรมบุญฮีต ๑๒ เดือนของชุมชน
ส่ วนทุนวัฒนธรรมสิ นไซที่อยู่ในรู ปของฮูปแต้มบนผนังสิ ม
ได้ ก ล า ย เ ป็ น สื่ อก ล า ง เชื่ อม โ ย ง ชุ ม ช นส าว ะ ถี เข้ า กั บ ชุ ม ช นเ มื อ ง ขอ นแ ก่ น โด ย มี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็ นตัวกลาง (Nod) ในการเชื่ อมโยงกระบวนการเรี ยนรู ้ภายใต้โมเดลการ
เรี ยนรู ้ ๓ ประสาน หรื อเครื อข่าย ๓ มอ (๑. “ม” มหาวิทยาลัย ๒. “ม” เมือง ๓. “ม” หมู่บา้ น) ซึ่ งแต่
ละภาคส่ วนได้เข้ามาร่ วมกันจัดกระบวนการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นขั้นเป็ นตอน เริ่ มตั้งแต่การวางแผนการ
ดาเนินการ และการประเมินผลร่ วมกัน ทาให้กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่ วมดังกล่าวเอื้อให้เกิด
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริ ง
พ่อสุ่ ม สุ วรรณวงศ์ (สัมภาษณ์, ๒๑ 
กนั ยายน ๒๕๕๕) “ได้
สะท้อนถึงผลจากการประยุกต์นาสิ นไซมาใช้ในการพัฒนาวัดและชุ มชนว่า รู ้สึกภาคภูมิใจ ที่มีคน
สนใจเข้ามาเรี ยนรู ้ในวัด ในชุ มชนมากขึ้นทุกๆปี ทั้งคนไทย และต่างประเทศ ชุ มชนชาวบ้านก็เกิ ด
ความสามัคคี ร่ วมแรงร่ วมใจกันในทุกเรื่ องโดยเฉพาะงานบุญ และที่สาคัญเด็กเยาวชนรู ้จกั เข้าวัด
ทาบุญ เชื่ อฟั งพ่อแม่มากขึ้น ในส่ วนของเยาวชนได้เกิดกลุ่มเยาวชนต้นกล้าสิ นไซศรี ” ซึ่ งนอกจาก
ประโยชน์ ที่ ไ ด้รับ ในแง่ ข องจิ ต ใจ ความรั ก ความสามัค คี ใ นชุ ม ชนแล้ว ชาวบ้า นยัง สะท้อนว่า
ประโยชน์ในทางอ้อมเป็ นการนามาซึ่ งความเจริ ญทางเศรษฐกิจเพราะมีคนจากข้างนอกเข้ามามาก
และทาให้ชุมชนมีชื่อเสี ยงในระดับประเทศ
ดังนั้นจึงเห็นได้ว่ากิ จกรรมการฟื้ นฟู และประยุกต์ใช้สินไซ
ในการพัฒนาได้ก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งบ้าน วัด โรงเรี ยนไปพร้อมกัน โดยมีวดั เป็ นศูนย์กลาง และ
มีพระครู บุญชยากร เจ้าอาวาสเป็ นตัวกลางประสานงานเพื่อก่อให้กิจกรรมต่างๆได้ก่อประโยชน์
ร่ วมกันโดยแท้จริ ง ยืนยันจากคากล่าวของสุ เนตร โพธิ สาร ว่า “ให้ผเู ้ ยาว์เจริ ญวัย ให้ผูใ้ หญ่บนั เทิง
เฒ่า ให้พระสังฆะเจ้าบันเทิงศีล ให้ผไู ้ ด้ยินสิ้ นทุกข์ ให้คนรักสนุ กหันมาคิด ให้ทุกคนต้องเพ่งพินิจ
ให้ผูส้ ิ้ นคิดได้เห็นทาง ให้คนตาฟางได้ส่องซอด ให้คนตาบอดได้แนมเห็ น”ซึ่ งหมายความว่า เรื่ อง
สิ น ไซนี้ เ ป็ นสื่ อที่ ช าวบ้า นทุ ก ระดับ ชื่ น ชอบ สามารถเข้า ถึ ง ได้ท้ งั เด็ ก ผู ใ้ หญ่ ผู ส้ ู ง อายุ รวมถึ ง
พระสงฆ์ เพราะสามารถให้ท้ งั คุณค่าสาระ และความบันเทิง ถึงขั้นให้เกิดธรรมในจิตใจได้
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3) วิเคราะห์กระบวนการประยุกต์ใช้ทุนวัฒนธรรมสิ นไซ
จากผลของกระบวนการประยุกต์ใช้ทุนทางวัฒนธรรม ทั้งฮีต
๑๒ และทุนวัฒนธรรมสิ นไซ ทาให้ชุมชนสาวะถี เป็ นชุ มชนตัวอย่างที่ควรศึกษาและเรี ยนรู ้ ถึ ง
กระบวนการทางานของผูน้ าชุ มชน พระภิ กษุ รวมทั้งแกนนากลุ่ มเยาวชน ที่ มีบทบาทอย่างสอด
ประสาน การที่จะทาให้กิจกรรมของชุ มชนเกิดผลสาเร็ จอย่างมีประสิ ทธิ ผลคงไม่ใชพียงเพราะการ
เป่ าประกาศบอกให้ชาวบ้านมาร่ วมทางาน หากแต่ความสาเร็ จนั้นเกิ ดจากสานึ กรักในท้องถิ่ นบ้าน
เกิ ดของตนเอง มีความภาคภูมิใจและหวงแหนในวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และปูชนี ยสถานนั้นคือสิ ม
อีสานวัดไชยศรี ที่มีฮูปแต้มเรื่ องสิ นไซ ซึ่ งเป็ นที่รู้จกั กันอย่างกว้างขวาง ด้วยการที่เทศบาลนคร
ขอนแก่นยกขึ้นมาชู เป็ นอัตลักษณ์และสัญลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งยังนาคติสอนใจจาก
วรรณกรรมไปผลิ ตเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนและนามาเป็ นหลักในการบริ หารงาน สิ่ งนี้ เองที่นา
ความภาคภู มิใจมาสู่ ชาวสาวะถี ขณะเดี ยวกันสิ่ งที่ ชุมชนได้ร่วมกันสร้ างจนเห็ นผลก็ได้สะท้อน
ออกไปยังชุมชนอื่นๆ ทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อม

จากกระบวนการดัง กล่ า วแสดงให้ เ ห็ น ว่า การรวมพลัง ในการ
พัฒนา วัด บ้าน โรงเรี ยน ซึ่ งเกิ ดจากการปฏิบตั ิ (Practice) โดยชุมชนเป็ นหลัก การมีหุ้นส่ วนในการพัฒนา
(Partnership) เพื่อร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ (Research) เพื่อสร้างองค์ความรู ้ในการพัฒนานั้นสอดรับกับแนวคิด
การพัฒนาชุ มชนที่เอาความต้องการของชุ มชนเป็ นหลัก โดยมีภาครัฐ และฝ่ ายวิชาการเข้ามาช่วยหนุ นเสริ ม
โดยมีเครื อข่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชนเข้ามาช่วยสนับสนุ น และแบ่งปั นทรัพยกรการเรี ยนรู ้ร่วมกันทั้ง
งบประมาณ วิธีการ และบุคลากร นาไปสู่ เป้ าหมายของการพัฒนาร่ วมกันทั้งการพัฒนามนุ ษย์ และพัฒนา
ชุมชนด้านต่างๆ ดังปรากฏการณ์การประยุกต์ใช้สินไซในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่วดั ไชยศรี ชุ มชนสาวะถี
แห่งนี้
๔.๔

วิเคราะห์ ผลการประยุกต์ ใช้ ทุนวัฒนธรรมสิ นไซเพื่อการพัฒนาชุ มชนสองฝั่งโขง

จากการประยุกต์ใช้ทุนวัฒนธรรมสิ นไซของกลุ่มต่างๆในพื้นที่ ๒ ฝั่งโขง ทั้งไทยและลาว
พบว่าสามารถนาไปสู่ การพัฒนามนุษย์ และพัฒนาชุมชน ดังนี้
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๔.๔.๑ การพัฒนามนุษย์
จากการศึกษากระบวนการประยุกต์ใช้ทุนวัฒนธรรมสิ นไซเพื่อการพัฒนามนุ ษย์
ของกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ท้ งั ๒ ฝั่งโขง ไทย และลาว สามารถวิเคราะห์ผลได้ดงั นี้
๔.๔.๑.๑

นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

จากการศึกษาในพื้นที่นครหลวงเวียงจันทน์ มีการประยุกต์ใช้สินไซผ่าน
กระบวนการให้การศึกษา ๓ แบบ คือ การศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัย
การศึกษาในระบบ
ปั จจุ บนั การศึ กษาในนครหลวงเวียงจันทน์นบั ว่ามี การแข่งขันที่ สูง
มาก เพราะนโยบายเปิ ดประเทศสู่ ความทันสมัย การพัฒนาทุกด้านจึงต้องการผูม้ ีความรู ้ ความสามารถเข้ามา
เป็ นแรงงาน เป็ นพนักงาน หรื อแม้แต่เป็ นผูป้ ระกอบการ การศึกษาส่ วนใหญ่ของประเทศจึงมุ่งสู่ ธุรกิจ หรื อ
อาชี พที่มีผลประกอบการที่ดี มีกาไร เพราะฉะนั้นการศึกษาในระบบจึงออกแบบเพื่อรองรับการพัฒนาสู่
ความเป็ นประเทศที่กา้ วหน้า ทันสมัยและสามารถแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ในโลก
แต่ ถ้า จะกล่ า วถึ ง การศึ ก ษาเกี่ ย วกับ วรรณกรรมสิ น ไซในกระแส
ค่านิ ยมใหม่แล้ว ก็นบั ว่ามีความย้อนแย้งกับสถานการณ์ที่เป็ นจริ งกับนโยบายรัฐที่มุ่งสู่ ความก้าวหน้า ตาม
เป้ าหมายของพรรค และรัฐ สปป.ลาว แต่ในความเป็ นจริ งก็ไม่สามารถต้านกระแสทุ นนิ ยม เสรี นิยมได้
แม้วา่ กลไกลในการสร้ างอุดมการณ์ชาติผา่ นตัวละครเอกสิ นไซในยุคที่ผ่านมา ต่อบรรดาเยาวชนซาวหนุ่ ม
โดยท่านไกสอน พมวิหาน เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๖ ในกองประชุ มซาวหนุ่มครั้งที่ ๑นั้นได้นามาซึ่ งนโยบายการ
ยกชูเอาตัวละครเอกสิ นไซเข้าสู่ การศึกษาในระบบอย่างจริ งจัง แต่ก็ยงั ไม่สามารถประกาศได้อย่างแท้จริ งว่า
สิ นไซมีอิทธิ พลต่อคนรุ่ นใหม่ เพราะจากการสัมภาษณ์เยาวชนซาวหนุ่มส่ วนใหญ่ในปั จจุบนั รู ้จกั เรื่ องราว
ของสิ นไซเพียงผิวเผิน
แม้วา่ ในอดีต “วัด” และชุมชนได้นาเอาสิ นไซมาให้การศึกษาอยูก่ ่อน
แล้ว โดยมีหลักไตรสิ กขา เป็ นแกนสาคัญ และหลักพุทธธรรมข้ออื่นๆ ตลอดถึงหลักการปกครองบ้านเมือง
อันเป็ นเรื่ องของการบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดีในสมัยนั้นมาเป็ นกุศโลบายอย่างหนึ่ งของปราชญ์โบราณที่
ใช้วรรณกรรมเป็ นเครื่ องมื อในการสั่งสอนอบรมคนในสังคม โดยมีวดั เป็ นสถาบันการศึ กษา แต่สาหรั บ
การศึ กษาสิ นไซในแบบใหม่ รั ฐบาลลาวได้มุ่งเน้นให้การศึ กษาสิ นไซในฐานะเป็ นเครื่ องมื อในการปลุ ก
กระแสพลังซาวหนุ่ มให้เกิ ดพลังในการต่อสู ้ ซึ่ งเป็ นวีรบุรษที่มีความกล้าหาญ สามารถเอาชนะทั้งศัตรู ต่าง
เผ่าพันธุ์ และชนชั้นศักดินา โดยมีการตีความเข้าชี วิตจริ ง และทฤษฎีทางการเมืองแบบสัจจวัตถุวิภาษ ดังที่นู
ไชยสิ ดทิวง (สัมภาษณ์, ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕) ได้กล่าวเอาไว้ โดยการนาวาทะของท่านไกสอน พมวิหาน
เกี่ยวกับ “สิ นไซยุคใหม่” มาเป็ นแนวทางของการศึกษา ซึ่ งกาหนดเอาไว้อย่างชัดเจนว่าโรงเรี ยนทัว่ ประเทศ
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ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษาให้บรรจุเอาวรรณกรรมสิ นไซไว้ในหลักสู ตร
การศึกษาเป็ นส่ วนหนึ่งของวิชาภาษาและวรรณคดี ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) มัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.๗) และในระดับอุดมศึกษาในคณะที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะคณะอักษรศาสตร์
ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ในระดับมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ เนื้ อหาส่ วน
ใหญ่ในบทเรี ยนจะเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็ นมาของวรรณกรรมสิ นไซ และบทกลอนที่สาคัญบางบท โดย
ไม่ได้ให้รายละเอียดมากนัก จึงเป็ นการเรี ยนเพื่อรู ้พ้ืนฐานของเรื่ องสิ นไซเท่านั้น ส่ วนระดับมัธยมปลาย ซึ่ ง
เป็ นหลักสู ตรใหม่ ในแบบเรี ยนวรรณคดี ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๗ ของปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ให้ความสาคัญมาก
ยิ่งขึ้น ในแบบเรี ยนนี้ ได้กาหนดให้รูปแบบการวิเคราะห์เป็ นส่ วนสาคัญ โดยมีรายละเอียดทั้งความเป็ นมา
ของเรื่ อง ความสาคัญของเรื่ อง เนื้ อในโดยย่อ และการวิเคราะห์บทกลอนสาคัญ ประกอบด้วยการวิเคราะห์
ตัวละคร และอนุ ภาคสาคัญ ในระดับนี้ ผศู ้ ึกษาจะได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ ตีความ ซึ่ งเป็ นการใช้ทกั ษะในด้าน
ปัญญา ว่าด้วยการวิเคราะห์แยกแยะให้รู้เรื่ องธรรมะ และ อธรรม หรื อ ดี กับชัว่
ดัง นั้น ผลของการประยุ ก ต์ใ ช้ก ับ การศึ ก ษาในระบบจึ ง พบว่า ได้
นาไปสู่ การพัฒนาในด้านปั ญญาเป็ นประเด็นหลัก แต่ไม่พบว่าได้นาไปสู่ การพัฒนาด้านพฤติกรรมและด้าน
จิตใจแต่อย่างใด
การศึกษานอกระบบ
จากกลุ่มตัวอย่างที่นามาศึกษาที่มีรูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบ
ประกอบด้วย สโมสรวัฒนธรรมสิ นไซ ศูนย์พฒั นาการศึกษาสาหรับเด็ก ประจานครหลวงเวียงจันทน์ และ
องค์กรซาวหนุ่ มประชาชนปฏิ วตั ิ ซึ่ งทั้ง ๓ กลุ่มได้นาเอาทุนวัฒนธรรมสิ นไซมาปรั บใช้ในกิ จกรรมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน โดยมีกิจกรรมที่หลากหลายให้เลือกเรี ยนรู ้
สโมสรวัฒนธรรมสิ นไซ เน้นการอบรมนักเขี ยนรุ่ นใหม่และอบรม
ด้านวัฒนธรรมลาว ศูนย์พฒั นาการศึกษาสาหรับเด็กฯ เน้นกิ จกรรมการอ่านสาหรับเด็ก ส่ วนองค์การซาว
หนุ่ มประชาชนปฏิ วตั ิ ได้เน้นการสร้างจิตสานึ กรักชาติ โดยกลุ่มแรกจะเน้นให้ความรู ้ และทักษะด้านการ
แต่ ง กลอน และกิ จกรรมร่ วมสมัย ของเยาวชนที่ ต้องการพัฒนาตนเองสู่ เส้ นทางสมัย ใหม่ เช่ น การเป็ น
นักแสดง นายแบบ นางแบบ พิธีกร รวมถึงการเป็ นนักเขียน ฯลฯ จากการศึกษาพบว่ากลุ่มนี้ ได้ประยุกต์ใช้
วรรณกรรมสิ นไซในลักษณะที่หลากหลายทั้งในเชิ งวรรณศิลป์ และเชิ งสัญลักษณ์ ทาให้เกิ ดการพัฒนาทั้ง
ด้านพฤติกรรม จิตใจ และปั ญญา แม้วา่ อาจจะไม่ได้มุ่งเน้นวรรณกรรมเป็ นสาคัญ แต่ก็ถือว่าได้ใช้สินไซเป็ น
พื้นฐานในการประยุกต์ใช้
ศูนย์พฒั นาการศึ กษาสาหรั บเด็กจะเน้นกระบวนการพัฒนาทั้งสาม
ด้านไปพร้อมกัน คือ ด้านพฤติกรรม ด้านจิตใจ และด้านปั ญญา โดยใช้วิธีเรี ยนจากการเล่น (Learn to Play)
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โดยให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างเป็ นขั้นตอน โดยเริ่ มจากการอ่าน การเล่า และแสดงโดยมีวรรณกรรมคากลอน
เป็ นเครื่ องมือของการเรี ยนรู ้ กิจกรรมมีลกั ษณะเปิ ดกว้าง โดยเฉพาะเน้นเรื่ อง สิ่ งแวดล้อมเข้าไว้ดว้ ย ในส่ วน
ของกระบวนการคิด เช่ นสั่งให้เด็กไปอ่าน แล้วให้สรุ ปเรื่ องใส่ กระดาษ แล้วเอามาติดบนชาร์ ตบนผนัง เพื่อ
เปิ ดโอกาสให้เด็กได้ร่วมกันคิดเป็ นต้น
เท่าที่ ผูว้ ิจยั ได้สังเกตจากกิ จกรรมการพัฒนานาเด็ก ของศู นย์พฒั นา
การศึกษาสาหรับเด็ก ฯ ที่ดาราวง กันละยาเป็ นหัวหน้าโครงการ เห็นว่าได้เน้นให้เด็กได้ทากิจกรรมร่ วมกัน
โดยเฉพาะเรื่ องการคิ ด การแสดงออก เป็ นการประยุก ต์ใ นแบบสากล เป็ นการเรี ย นรู ้ ที่ ไ ม่ เน้นรู ป แบบ
จนเกินไป เป็ นการเรี ยนรู ้จากกิจกรรมการเล่น เช่น ใช้ละครเป็ นสื่ อในการเรี ยนรู ้ มีการสอดแทรกพฤติกรรม
ด้านความรัก สามัคคี ระเบียบวินยั
จึ งพบว่าโครงการอ่านกาพย์กลอนของกลุ่ มสื บ ทอดมรดกล้านช้า ง
โดยอาจารย์ดาราวง หัวหน้าโครงการนี้ มีกระบวนการที่สามารถนาไปสู่ การพัฒนาทั้งด้านพฤติกรรม ด้าน
จิตใจ และด้านปั ญญา ได้เป็ นอย่างดี
องค์กรซาวหนุ่มประชาชนปฏิวตั ิเป็ นอีกกลุ่มตัวอย่างหนึ่ งที่มีรูปแบบ
การให้การศึกษานอกระบบ โดยได้นาสิ นไซมาประยุกต์ใช้ในเชิ งสัญลักษณ์ ผ่านกระบวนการอบรม เพื่อ
กระตุน้ สานึ กด้านอุดมการณ์กบั เยาวชนซาวหนุ่ ม โดยคณะอบรมศูนย์กลางเป็ นผูจ้ ดั อบรมให้ความรู ้เพื่อให้
เยาวชนซาวหนุ่ มเป็ นผูท้ ี่มีปัญญา มีความสามารถในทุ กยุคสมัย ซึ่ งผลจากการวิเคราะห์พบว่าองค์กรซาว
หนุ่มได้บรรลุผลในการประยุกต์ใช้ในการพัฒนามนุษย์ดา้ นจิตใจ คือเยาวชนมีจิตใจแห่งความรักชาติน้ นั เอง
การศึกษาตามอัธยาศัย
ในอดี ตวัดเป็ นพื้นที่ให้การศึกษาตามอัธยาศัยกับประชาชน ทั้งเรื่ อง
ศาสนา ศิ ล ปะและวัฒ นธรรม รวมถึ ง เรื่ อ งสิ น ไซก็ เ คยเป็ นเรื่ อ งเด่ น ที่ ช าวบ้า นได้เ รี ย นรู ้ ผ่ า นผนัง สิ ม
ประติมากรรมภาพแกะสลักบนบานหน้าต่าง ประตู และธรรมาสน์ ฯลฯ แม้ว่า ปั จจุบนั บทบาทในการเป็ น
แหล่งเรี ยนรู ้ ตามอัธยาศัยจะมีอยูเ่ ช่นแต่ก่อน แต่ก็ไม่ได้รับความสนใจมากเท่าที่ควร เพราะพระ และชุ มชน
ไม่ได้มีความรู ้ ความเข้าใจเรื่ องสิ นไซดี เท่าในอดี ต เพราะไม่มีผูส้ ามารถให้ความรู ้ ได้ และคนส่ วนใหญ่ก็
ไม่ได้สนใจที่จะเรี ยนรู ้เพราะกลายเป็ นสิ่ งที่คุน้ ชิ นในวิถีวฒั นธรรม จนกลายเป็ นสิ่ งที่ปราศจากความรู ้ไปใน
ที่สุด ดังนั้นศิลปกรรมสิ นไซตามวัดต่างๆในเวียงจันทน์จึงไม่ได้ทาหน้าที่ให้การศึกษา และพัฒนามนุ ษย์ดงั
ในยุคอดีตที่ผา่ นมา จะส่ งผลบ้างก็ในด้านสุ นทรี ยภาพต่อจิตใจเท่านั้น
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จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย
จากการศึกษาในพื้นที่จงั หวัดขอนแก่น และใกล้เคียง วิเคราะห์ได้วา่ มีการ
ประยุกต์ใช้สินไซผ่านกระบวนการให้การศึกษา ๓ แบบ คือการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ดังนี้
การศึกษาในระบบ
ในพื้ น ที่ จ ัง หวัด ขอนแก่ น องค์ ก รการปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น คื อ
เทศบาลนครขอนแก่ น โดยฝ่ ายการศึ ก ษาได้ส ร้ า งหลัก สู ต รท้อ งถิ่ น ของตนเองขึ้ น เพื่ อ ให้ ส อดรั บ กับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ที่เปิ ดโอกาสให้ทอ้ งถิ่ นได้จดั ทาหลักสู ตรของ
ตนเอง ซึ่ งมีหลายหลักสู ตร หนึ่งในนั้นคือ หลักสู ตรสิ นไซ
โดยฝ่ ายการศึ ก ษาได้ส ร้ า งกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว ม ในการสร้ า ง
หลักสู ตรร่ วมกับ นักวิชาการ ปราชญ์ชุมชน และตัวแทนครู โดยเริ่ มจากการศึกษาตามรอยสิ นไซ ในประเทศ
ลาว และภาคอีสานที่ปรากฏในรู ปแบบทุนวัฒนธรรมในลักษณะต่างๆ ทั้งบุคคลที่มีความรู ้ และแหล่งเรี ยนรู ้
เกี่ยวกับสิ นไซ จากนั้นจึงนามาวิเคราะห์และสังเคราะห์โดยมีนกั วิชาการชานาญด้านการจัดทาหลักสู ตรจาก
มหาวิทยาลัยมาเป็ นผูช้ ่ วยดาเนิ นการจัดกระบวนการ จนได้หลักสู ตรตลอดถึ งคู่มือ และนาไปทดลองใช้
ในช่วงชั้นต่างๆ
แต่ หลัก สู ตรท้องถิ่ นของเทศบาลนครขอนแก่ นได้นาไปใช้เฉพาะ
ท้องถิ่นในระดับเทศบาล ๑๑ โรงเรี ยน จากการสัมภาษณ์ผเู ้ กี่ยวข้องพบว่า หลักสู ตรสิ นไซมีโรงเรี ยนเพียง
๓-๔ แห่ง จาก ๑๑ แห่งเท่านั้นที่ได้นาไปทดลองใช้ และยิง่ กว่านั้นมีอยูเ่ พียง ๒ แห่ งเท่านั้นที่ยงั แสวงหาแนว
ทางการพัฒนาเทคนิคในการเรี ยนรู ้ คือ โรงเรี ยนสวนสนุก และโรงเรี ยนบ้านโนนชัย จากการสัมภาษณ์ครู
ราตรี สายหยุด (สัมภาษณ์, ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖๒๕๕๖)โรงเรี ยนเทศบาลสวนสนุ ก สะท้อนว่า “โครงการ
ยังไม่ประสบผลสาเร็ จเท่าที่ควร ซึ่ งในฐานะผูร้ ่ วมขบวนการมองว่าในอนาคตต้องประยุกต์โครงการนี้ ให้ใช้
ในชี วิตประจาวันของนักเรี ยนได้ โดยผ่านการทากิจกรรมมิใช่ เพียงการท่องจาแต่ตอ้ งสามารถนาไปใช้ได้
ซึ่ งโครงการนี้มองว่ามีประโยชน์ มีความจาเป็ นในแง่ของคุณธรรม และแง่ของอัตลักษณ์ของตนเอง ส่ วนใน
เรื่ องของพฤติกรรม นักเรี ยนจะซาบซึ้ งในช่วงที่ได้ฟังเรื่ องราวสิ นไซที่ครู สอน แต่หลังจากการเรี ยนเสร็ จสิ้ น
เด็กนักเรี ยนก็ไม่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่ องจากสภาพแวดล้อมและสิ่ งยัว่ ยุภายนอก ซึ่ งปั ญหาอยู่ที่
การนาคุณค่าในเรื่ องสิ นไซมาประยุกต์สอนให้เด็กนักเรี ยนซึ มซับและเข้าใจได้ง่าย ครู มองว่าการับรู ้ของคน
ขอนแก่นยังรับรู ้เกี่ยวกับเรื่ องสิ นไซน้อย มีเพียงนักเรี ยนและครู โรงเรี ยนเทศบาลที่จะสามารถรับรู ้ในเรื่ องนี้
และควรมีศูนย์การเรี ยนรู ้ที่ให้ความรู ้ในเรื่ องนี้ โดยเฉพาะ เช่น โฮมมูนมัง เป็ นต้น”
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อนึ่ งสิ่ ง ที่ เ ป็ นปั ญ หาอุ ป สรรคของการด าเนิ น กิ จ กรรมสิ น ไซใน
โรงเรี ยนต่างๆ ครู สมบูรณ์ พรหมจารย์ (๒๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๖)สะท้อนว่าเกิดจากปั ญหาเรื่ องเวลา เนื่ องจาก
เวลาที่จะต้องมาทากิ จกรรมสิ นไซ ถู กใช้ไปกับการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ของนักเรี ยน อาทิ ปั ญหายาเสพติด
ปั ญ หาการหนี เ รี ย น เป็ นต้น และปั ญ หาทางด้า นนโยบายของทางเทศบาลนครขอนแก่ น ที่ ล ดระดับ
ความสาคัญของสิ นไซลง เนื่ องจากมีการเปลี่ยนแปลงคณะผูบ้ ริ หาร อีกทั้งนโยบายหันไปให้ความสนใจกับ
หลักสู ตรไทน้อยมากกว่า ดังนั้นวิธีการปรับประยุกต์ของครู ที่สอนสิ นไซที่ตอ้ งมาทาหลักสู ตรไทน้อยด้วย
คือการเชื่อมโยงเอาภาษาไทน้อยมาอยูใ่ นสิ นไซ และให้นกั เรี ยนเรี ยนสิ นไซผ่านตัวอักษรไทน้อย
สถานภาพปั จจุบนั ของหลักสู ตรสิ นไซ จึงถูกลดความสาคัญลงตาม
นโยบายที่เปลี่ยนแปลงไป เหลือเพียงโรงเรี ยนในสังกัดทศบาลไม่กี่แห่ งที่ยงั พยายามผลักดันให้มีการเรี ยน
การสอนอยู่ แม้วา่ เมื่อเทียบกับช่วงที่มีนโยบายเรื่ องนี้ ใหม่ๆจะดูแตกต่างกันมาก บางแห่ งเหลือเพียงกิจกรรม
ในรายวิชาภาษาไทย หรื อกิจกรรมในรายวิชาศิลปะซึ่ งเป็ นกลุ่มครู ที่เคยร่ วมกิจกรรมมาตั้งแต่แรก และเห็ น
ความสาคัญของวรรณกรรมเรื่ องนี้ โดยเฉพาะคณะครู ที่โรงเรี ยนบ้านโนนชัย ที่เคยทากิ จกรรมเกี่ ยวกับสิ น
ไซมากที่สุด จึงพอจะเห็นกิจกรรมเกี่ยวกับสิ นไซอยูบ่ า้ ง
แสดงให้เห็ นว่าการนาสิ นไซมาประยุกต์ใช้กบั การศึ กษาในระบบ
โดยเทศบาลยากที่จะสัมฤทธิ์ ผลได้ เพราะท้ายที่สุดรายวิชาที่ส่วนกลางกาหนดอย่างไรเสี ยก็ยงั เป็ นวิชาที่มี
ความจาเป็ น เพราะสามารถนาไปใช้สอบแข่งขันได้ แต่สินไซเป็ นเพียงรายวิชาที่ถูกมองว่านอกจากจะไม่
ส่ งผลต่อการสอบของเด็กแล้ว ยังเป็ นอุ ปสรรคด้านเวลาสาหรับครู ที่ตอ้ งทุ่มเวลาส่ วนใหญ่กบั การติวเพื่อ
สอบแข่งขันของเด็กนักเรี ยน แต่ปัญหาอุ ปสรรคที่ สาคัญอีกประการหนึ่ งน่ าจะเป็ นเรื่ องของบุคลากรที่มี
ความรู ้ในด้านนี้ซ่ ึ งมีอยูน่ อ้ ยราย แม้วา่ ครู ที่มารับหน้าที่สอนอาจจะเป็ นครู ดา้ นภาษาไทย แต่ดว้ ยวรรณกรรม
สิ นไซเป็ นการนาเสนอด้วยภาษาท้องถิ่น จึงไม่สามารถนาไปสอนในเรื่ องของภาษาได้ ดังกล่าวแล้วนั้นผูว้ ิจยั
จึงวิเคราะห์วา่ แม้วา่ แนวคิดในการนาสิ นไซเข้าสู่ การศึกษาในระบบเป็ นความตั้งใจดีของคณะผูบ้ ริ หารแต่ถา้
บริ หารจัดการไม่ดีก็จะก่อให้เกิดปั ญหาตามมา เช่น หลักสู ตรท้องถิ่นอีกจานวนมากที่ติดปั ญหาเดียวกัน
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ภาพที่ 14 สื่ อการเรี ยนสอนหลักสู ตรสิ นไซ ของเทศบาลนครขอนแก่น

การศึกษานอกระบบ
ส าหรั บ ในพื้ นที่ จงั หวัดขอนแก่ น การดาเนิ น การในส่ ว นนี้ ยัง เป็ น
หน่ วยงานการศึกษาของเทศบาลนครขอนแก่นที่นาเนื้ อหาจากวรรณกรรมสิ นไซไปจัดเป็ นการศึกษานอก
ระบบ ซึ่ งประกอบไปด้วย กิจกรรมค่าย และกิจกรรมการอบรม รวมถึงการผลิตสื่ อเพื่อเผยแพร่ ความรู ้ในวง
กว้าง แต่กิจกรรมส่ วนใหญ่เป็ นโครงการระยะสั้น ไม่ต่อเนื่ อง เมื่อเปลี่ยนคณะผูบ้ ริ หารชุ ดใหม่โครงการก็
หยุดชะงักไป จึงไม่มีความยัง่ ยืน ดังนั้นจึงไม่สามารถตอบสนองเป้ าหมายที่ต้ งั เอาไว้เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อ
พัฒนาเด็กและเยาวชนได้อย่างแท้จริ ง
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ภาพที๑่ ๕รู ปแบบการประยุกต์ใช้ทุนวัฒนธรรมสิ นไซด้านการศึกษาของเทศบาลนครขอนแก่น

การศึกษาตามอัธยาศัย
ที่ผ่านเทศบาลนครขอนแก่นได้จดั กิ จกรรมเกี่ ยวกับวรรณกรรมเรื่ อง
สิ นไซอย่างต่อเนื่ องในหลายรู ปแบบ บ้างก็สอดแทรกเอาไว้ในกิ จกรรมทางประเพณี การแสดง หรื อสื่ อ
ศิ ลปะอื่ นๆ เพื่อการส่ งเสริ มอัตลักษณ์ และประชาสัมพันธ์ ให้สินไซเป็ นที่ รู้จกั ของชาวขอนแก่ นและทั้ง
ประเทศ โดยเฉพาะในเทศกาลสาคัญต่างๆมักจะมีกิจกรรมเกี่ ยวกับสิ นไซเข้าไปสอดแทรกเอาไว้เสมอ เช่ น
งานสงกรานต์ หรื องานส่ งท้ายปี เก่าต้อนรับปี ใหม่ที่ดาเนินการโดยเทศบาลนครขอนแก่น ในส่ วนของชุ มชน
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สาวะถียงั ได้นากิจกรรมสิ นไซสอดแทรกเอาไว้ในประเพณี บุญข้าวจี่ โดยมีการให้ความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องสิ นไซ
เป็ นระยะๆ
ปั จจุ บนั วัดไชยศรี และวัดสนวนวารี พฒั นารามยังเป็ นแหล่ งเรี ยนรู ้
เรื่ องสิ นไซที่มีผเู ้ ข้ามาศึกษาอย่างต่อเนื่ อง ทั้งครู นักเรี ยน และประชาชนทัว่ ไป ได้ใช้เป็ นฐานของการศึกษา
เรื่ องสิ นไซทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
ในที่น้ ี ผูว้ ิจยั จะได้วิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลจากการการพัฒนามนุ ษย์
ผ่านกระบวนการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง ๒ กลุ่ม คือ เทศบาลนครขอนแก่น (ไทย) กับศูนย์พฒั นาการศึกษา
สาหรับเด็ก (ลาว) ดังนี้
ในด้ า นวัต ถุ ป ระสงค์ ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ สิ นไซ พบว่ า ศู น ย์ พ ัฒ นา
การศึกษาสาหรับเด็ก มุ่งไปที่การพัฒนาทั้งพฤติกรรม จิตใจ ปั ญญา ไปพร้อมกัน ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษา
ตามหลัก ไตรสิ ก ขา ส่ ว นเทศบาลนครขอนแก่ น ยัง ไม่ ส ามารถตอบสนองทั้ง สามส่ ว นได้ ผู ว้ ิจ ัย พบว่า
สามารถตอบสนองได้เพียงขั้นปั ญญา คือด้านความรู ้เท่านั้น แต่ยงั ไม่ถึงขั้นของการคิด วิเคราะห์ได้ แม้วา่ ใน
หลัก สู ตรนั้น ได้ก าหนดให้ไ ด้เ รี ย นรู ้ ท้ งั ๓ ด้า น แต่ อ าจด้ว ยข้อจ ากัดหลายประการ โดยเฉพาะด้า น
ความสามารถของครู ผูส้ อนที่ยงั ไม่มีความสันทัดด้านภาษา และวรรณกรรมท้องถิ่นดีพอ และรวมถึงความ
ต่อเนื่องของกิจกรรม
สาหรั บ ด้า นการดาเนิ นงาน พบว่า กิ จกรรมที่ ศู นย์พ ฒ
ั นาการศึ ก ษา
สาหรับเด็กฯ บริ หารจัดการภายใต้ขอ้ จากัด ทั้งงบประมาณ และทรัพยากรด้านอื่นๆ จึงดาเนิ นการหลายอย่าง
ค่อนข้างใช้เวลา แต่ขอ้ ดี คือผูส้ อนมีตน้ ทุนทางวัฒนธรรมที่ดี มีทกั ษะความสามารถในการสอน ที่สาคัญมี
ความปรารถนาที่แรงกล้า เห็นได้จากการทุ่มเทดาเนิ นการอย่างจริ งจังและต่อเนื่ องจนเห็นผล อีกทั้งยังขยาย
ผลไปสู่ ผสู ้ อนในทุกระดับ เมื่อลงไปวิเคราะห์ในรายละเอียดก็พบว่ามีความยัง่ ยืน
แต่ ส าหรั บ กิ จ กรรมของโรงเรี ยนเทศบาลนครขอนแก่ น จะมี
งบประมาณในการสนับสนุ นตามแผนงานเพราะได้กาหนดเอาไว้ในยุทธศาสตร์ การพัฒนา จึงไม่มีปัญหา
อุ ป สรรคในด้า นงบประมาณ โครงการต่ า งๆจึ ง ด าเนิ น ไปได้ร วดเร็ ว แต่ ที่ เ ห็ น ว่า เป็ นข้อ ด้อยของการ
ดาเนินการ คือด้านบุคลากรเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นนั้นยังมีนอ้ ย
และยิง่ กว่านั้นคือกิจกรรมการเรี ยนรู ้ไม่ได้ดาเนินการอย่างจริ งจังและต่อเนื่ อง
ดังนั้นจึ งเห็ นว่ารู ปแบบการศึกษาที่ เหมาะสมเพื่อให้เกิ ดการพัฒนา
ยิง่ ขึ้นไปนั้น ก็ควรจะนาเอาส่ วนที่ดีของทั้งสองภาคส่ วนนี้มาประกอบขึ้น เพื่อให้ลงไปถึงเด็ก คือให้มีกลุ่มที่
ทางานแบบคุ ณดาราวง และขณะเดี ยวกันมีภาครั ฐให้การสนับสนุ นโดยบรรจุ เอาไว้ในแผนระยะสั้นและ
ระยะยาว
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ประยูร ลาแสง (สัมภาษณ์ , ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖) ตั้งข้อสังเกตว่า
รู ปแบบที่เทศบาลนครขอนแก่นดาเนินการเกี่ยวกับหลักสู ตรนั้น ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ โดยเฉพาะผูเ้ รี ยนยัง
ไม่ได้มีส่วนร่ วมแต่อย่างใด แต่ถา้ เกิดจากกระบวนการค่อยเป็ นค่อยไป มีการตั้งกลุ่มขึ้นมาก่อน หรื อค่อยๆ
ปรับจากสิ่ งที่มีการเริ่ มต้นแล้ว พัฒนาไปเรื่ อยๆ น่ าจะได้รับผลดี กว่านี้ ซึ่ งต่างจากการดาเนิ นการของศูนย์
พัฒนาการศึกษาสาหรั บเด็กฯ ซึ่ งไม่มีคู่มือหลักสู ตรที่ชดั เจน แต่ผลลัพธ์ในการพัฒนาเด็กเยาวชนนั้นเห็ น
รู ปธรรม
ประยูรยังให้ขอ้ แนะนาอีกว่าในส่ วนของเทศบาลนครขอนแก่นมีคู่มือ
หลักสู ตรพิมพ์ออกมาเป็ นจานวนมาก แต่ไม่ได้ถูกนาไปใช้อย่างจริ งจัง ถ้าเป็ นเช่นนั้นแล้วควรจะแจกออกไป
ยังสานักงานพื้นที่มธั ยมศึกษา (สพม.)หรื อสานักงานพื้นที่ประถมศึกษา (สพป.) ทัว่ อีสาน เพื่อการเผยแพร่
อีกทั้งจะได้ประชาสัมพันธ์โครงการของเทศบาลไปพร้ อม จากนั้นถ้าโรงเรี ยนไหน ไม่วา่ จะเป็ น สพม.หรื อ
สพป.ไหนสนใจ ก็ต้ งั กลุ่มกันขึ้นมา เพื่อการแลกเปลี่ยน เสวนากันในสายการศึกษา ก็จะทาให้เกิดการขยาย
ขอบเขตการเรี ยนรู ้หลากหลายยิง่ ขึ้น กว้างขวางยิง่ ขึ้น จะเห็นทั้งภาพลึก ภาพกว้าง เช่น กลุ่มหนังประโมทัย
ของอาเภอนาดู น (คณะเพชรอี สาน โรงเรี ยนดงบังพิสัยนวการ) ก็มีการนาเสนออี กแบบหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นการ
นาเสนอผ่านสื่ อพื้นบ้าน แต่ก็สามารถมายืนหยัดในสังคมสมัยใหม่ได้ ก็ถือว่ามีสิ่งที่ก่อให้เกิดความสะดุ ด
ตาน่ า สนใจ จึ ง เห็ นว่า สื่ อ พื้ น บ้า นก็ ส ามารถน ามาเป็ นเครื่ อ งมื อ เป็ นบทเรี ย นได้ เพราะวิ ธี ก ารที่ ก ลุ่ ม นี้
ดาเนินการสามารถเข้าสู่ เด็กเยาวชนได้โดยตรง แต่ที่ขอนแก่นยังเป็ นการนาเสนอในเชิ งที่มุ่งเน้นการพัฒนา
ด้านวัตถุเพราะเห็นผลทันตา ส่ วนการพัฒนาด้านการศึกษาต้องใช้เวลาและต้องมีความพร้อมในหลายด้าน
ดังนั้นจากการศึกษากระบวนการประยุกต์ใช้ทุนวัฒนธรรมสิ นไซเพื่อ
การพัฒนามนุษย์ของกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ท้ งั ๒ ฝั่งโขง ไทย ลาว สรุ ปได้วา่
การศึกษาในระบบภาครัฐทั้ง ๒ พื้นที่เป็ นผูด้ าเนิ นการ ในนครหลวง
เวียงจันทน์ ดาเนินการโดยกระทรวงศึกษาธิ การ ซึ่ งได้บรรจุวรรณกรรมเรื่ องสิ นไซเอาไว้ในหลักสู ตรด้าน
ภาษา และวรรณคดี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย และอุดมศึกษาทัว่ ประเทศ ส่ วนในพื้นที่จงั หวัด
ขอนแก่น ดาเนินการโดย สานักการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ที่เปิ ดโอกาสให้ทอ้ งถิ่นได้จดั ทาหลักสู ตรของตนเอง จากการศึกษาพบว่าการ
บรรจุเรื่ องสิ นไซเข้าสู่ การศึกษาในระบบของทั้งสองพื้นที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อฟื้ นฟูวรรณกรรมของชาติและ
ของท้องถิ่น ให้เยาวชนได้เรี ยนรู ้เรื่ องราวของมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง โดยมีผมู ้ ีอานาจเป็ นผูก้ าหนด
ชุ มชนได้เกิ ดการเรี ยนรู ้ อนึ่ งเพื่อสร้าง “ภูมิคุม้ กัน " ทางวัฒนธรรมในสังคมยุคโลกาภิวตั น์ ซึ่ งผลจากการ
ดาเนิ นการจัดการศึ กษาในระบบพบว่าผูเ้ รี ยนเกิ ดทักษะด้านความรู ้ แต่ดา้ นจิ ตใจ และพฤติกรรมยังมีน้อย
เฉพาะแต่เรื่ องความรู ้ก็ยงั เป็ นความรู ้ในระดับพื้นฐานเท่านั้น
การศึกษานอกระบบ ส่ วนใหญ่จะดาเนิ นการในรู ปของกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้เกี่ ยวกับสิ นไซผ่านกระบวนการต่างๆ สปป. ลาว มีการดาเนิ นการโดยภาครัฐและภาคเอกชน กลุ่ม
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หลัก คื อ สโมสรวัฒนธรรมสิ นไซ และศู นย์พ ฒ
ั นาการศึ ก ษาส าหรั บเด็ก ฯ โดยมี กิจกรรมที่ หลากหลาย
สโมสรวัฒนธรรมสิ นไซ เน้นการอบรมนักเขียนรุ่ นใหม่ ส่ วนศูนย์พฒั นาการศึกษาฯ เน้นกิจกรรมการอ่าน
สาหรับเด็ก โดยกลุ่มแรกจะเน้นให้ความรู ้ และทักษะด้านการแต่งกลอน คือเน้นการพัฒนาด้านปั ญญาเป็ น
หลัก ส่ วนกลุ่มที่สองจะเน้นกระบวนการพัฒนาทั้งสามด้านไปพร้อมกัน คือ ด้านพฤติกรรม ด้านจิตใจ และ
ด้านปั ญญา โดยใช้วิธีเรี ยนจากการเล่น (Learn to Play) สาหรับในพื้นที่จงั หวัดขอนแก่น การดาเนิ นการใน
ส่ วนนี้ ยงั เป็ นหน่ วยงานการศึกษาของเทศบาลนครขอนแก่นที่นอกจากจะจัดในรู ปแบบการศึกษาในระบบ
แล้วยังนาสิ นไซจัดเป็ นการศึกษานอกระบบ ประกอบไปด้วย กิ จกรรมค่าย และกิ จกรรมการอบรม รวมถึ ง
การผลิ ตสื่ อเพื่ อเผยแพร่ ความรู ้ ในวงกว้าง ซึ่ งกิ จกรรมส่ วนใหญ่เป็ นโครงการระยะสั้น ไม่ ต่อเนื่ อง เมื่ อ
เปลี่ยนคณะผูบ้ ริ หารชุดใหม่โครงการจึงชะงักไป
การศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย โดยปกติ แ ล้ว วัด จะเป็ นสถาบัน ทางพุ ท ธ
ศาสนาที่เปิ ดพื้นที่ให้การศึกษาต่อประชาชนอย่างเสรี นบั ตั้งแต่อดีตถึ งปั จจุบนั ในหลายวัดจะมีวรรณกรรม
สิ นไซปรากฏอยูใ่ นหลายรู ปแบบ เพื่อให้ผทู ้ ี่เข้าร่ วมกิจกรรทางศาสนา หรื อผูท้ ี่เข้ามาท่องเที่ยวได้รับความรู ้
และความบันเทิงใจ ในอดีตทั้งพระ และชาวบ้านรู ้เรื่ องราวเป็ นอย่างดี แต่ปัจจุบนั สิ นไซที่ปรากฏอยูท่ ี่วดั มี
คนที่รู้และเข้าใจเป็ นส่ วนน้อย ไม่มีพระสงฆ์ที่จะสามารถมาให้ความรู ้ดงั เดิม บทบาทของสิ นไซในวัดจึงไม่
สามารถส่ ง เสริ ม ในด้า นการศึ ก ษา และการพัฒนาตนได้ มี เพี ย งเฉพาะวัดไชยศรี ชุ ม ชนสาวะถี จงั หวัด
ขอนแก่ นที่ ดาเนิ นการนาวรรณกรรมเรื่ องสิ นไซกลับมาฟื้ นฟู และประยุกต์ใช้ในกิ จกรรมทางด้านสังคม
วัฒ นธรรมอย่ า งจริ งจัง โดยการสร้ า งวัด ให้ เ ป็ นพื้ น ที่ เ รี ยนรู ้ เ รื่ องราวของสิ นไซ ผ่ า นกิ จ กรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรมร่ วมกับเครื อข่ายทั้งภายในและภายนอกชุ มชน โดยใช้หลักการพัฒนาชุ มชนภายใต้มิติทาง
วัฒ นธรรม ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการด าเนิ น การดัง กล่ า วได้ก่ อ ให้ เกิ ด การรวมตัว ของชุ ม ชนเพื่ อ การเรี ย นรู ้
ศิลปวัฒนธรรมของตนเอง และเปิ ดพื้นที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ต่อสังคมภายนอก
การพัฒนาชุมชน
ผลลัพธ์ในการประยุกต์ใช้ทุนวัฒนธรรมสิ นไซนอกจากได้ก่อให้เกิดการพัฒนาใน
ด้านการศึกษาแล้ว ยังส่ งผลให้เกิ ดการพัฒนาชุ มชนสองฝั่งโขงในพื้นที่ศึกษาในหลายด้าน อันประกอบไป
ด้วย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมวัฒนธรรม ด้านการเมืองการปกครอง และด้านสิ่ งแวดล้อม ดังนี้
นครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
จากการศึกษาการประยุกต์ใช้สินไซเพื่อพัฒนาชุ มชนในพื้นที่นครหลวง
เวียงจันทน์ และใกล้เคียง พบว่ากระบวนการประยุกต์ใช้ทุนวัฒนธรรมในสิ นไซได้ส่งผลให้เกิดการพัฒนา
ชุมชน ดังนี้
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การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ในด้านเศรษฐกิ จพบว่าใน สปป.ลาว ยังไม่มีการส่ งเสริ มโดยการนา
วรรณกรรมเรื่ องสิ นไซมาประยุกต์ใช้ในการหารายได้อย่างชัดเจน แม้ว่าจะมี ความพยายามในการสร้ าง
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกในโอกาสต่าง ๆ และการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามสถานที่ที่ปรากฏเรื่ องราวสิ นไซ
ก็ยงั เป็ นเพียงส่ วนประกอบแม้วา่ ปั จจุบนั ตามสถานที่หลายแห่ งโดยเฉพาะวัดในพื้นที่นครหลวงเวียงจันทน์
ได้ฟ้ื นฟูวรรณกรรมเรื่ องนี้ข้ ึนมาอีกครั้งหนึ่งก็ตาม
ด้านผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
บริ ษทั ดอกเกดได้นาสิ นไซมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบเป็ น
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากการแสดงละครคากลอนในโอกาสเฉลิ มฉลอง ๔๕๐ ปี นครหลวงเวียงจันทน์
ประกอบด้วย กระเป๋ าสิ นไซ, เข็มกลัดสิ นไซ, เสื้ อยืดสิ นไซ ซึ่ งได้นาออกจาหน่ายในวันแสดงและหลังจาก
วันแสดงไปแล้ว โดยผูผ้ ลิ ตไม่ได้มุ่งเน้นการหารายได้จากผลิ ตภัณฑ์ดงั กล่าวเป็ นหลัก เพราะผูด้ าเนิ นการ
ได้รับงบประมาณสนับสนุ นจากภาครัฐ และเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอยูแ่ ล้ว ดังนั้นในแง่
การหารายได้จากผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจึงมีลกั ษณะเป็ นการพัฒนาทางอ้อมมากกว่าทางตรง
ด้านการท่องเที่ยว
วัดต่างๆในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ได้ฟ้ื นฟูนาเอาวรรณกรรม
เรื่ องสิ นไซมาประดับตามศาสนสถาน เช่น โบสถ์ หรื อ ศาลาการเปรี ยญ ส่ งผลให้เกิด การเผยแพร่ เรื่ องราว
ในทางศาสนา และส่ งเสริ มการท่องเที่ยวอี กทางหนึ่ งโดยเฉพาะยุคปั จจุบนั ที่มีนกั ท่องเที่ยวทะยอยเข้ามา
ท่องเที่ ยวในนครหลวงเวียงจันทน์จานวนมากขึ้ น เป็ นไปได้ว่าวัดที่ มีวรรณกรรมเรื่ องสิ นไซประดับบน
โบสถ์ ศาลา หรื อบริ เวณต่าง ๆ จะมีส่วนช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม แม้วา่ นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่
จะไม่ทราบว่าเป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับสิ นไซก็ตาม และนอกจากนั้นยังมีสถานที่ทางธรรมชาติที่ชาวบ้านเชื่ อว่ามี
ความเกี่ ยวข้องกับ เรื่ องสิ นไซ จนกลายเป็ นตานานเล่ าขานกันมาจนถึ ง ปั จจุ บนั เช่ น ถ้ า เมื องเฟื อง แขวง
เวียงจันทน์ สถานที่ที่เชื่ อว่าสิ นไซได้นานางสุ มณฑามาซ่ อนไว้ก่อนที่จะย้อนกลับไปฆ่ายักษ์กุมภัณฑ์ และ
อีกสถานที่ หนึ่ ง คื อภู เขาแห่ งบ้านนาแอ่ง ชาวบ้า นเชื่ อว่าเป็ นสถานที่ ที่สินไซต่อสู ้ กบั ยักษ์กุ มภัณฑ์ ซึ่ ง
สถานที่ ท้ งั ๒ แห่ งนี้ สามารถเชื่ อมโยงเข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่ งของรายการการท่องเที่ ยวเกี่ ยวกับสิ นไซได้
เช่นเดียวกัน แม้วา่ ปั จจุบนั อาจจะยังไม่เป็ นที่รู้จกั สาหรับนักท่องเที่ยวทัว่ ไปมากนัก แต่คนในท้องถิ่นรู ้จกั กัน
เป็ นอย่างดี ฉะนั้นจึงพอจะกล่าวได้วา่ แม้ลาวจะมีทุนวัฒนธรรมสิ นไซกระจายอยูต่ ามวัด และสถานที่ต่าง ๆ
แต่ภาคการท่องเที่ยวยังไม่เห็นศักยภาพของเรื่ องสิ นไซจึงยังไม่ได้มีการนาใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดคุ ณค่า
และมูลค่า
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แต่อย่างไรก็ดีการประยุกต์ใช้สินไซเพื่อการท่องเที่ยวใน สปป.
ลาว นั้น แม้วา่ รัฐบาลอาจจะยังไม่เห็ นความสาคัญ และให้การสนับสนุ นเกี่ ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีสินไซ
โดยตรง แต่ก็ถือว่าสถานที่เหล่ านั้นเป็ นแหล่งท่องเที่ ยวทั้งในเชิ งวัฒนธรรม และเชิ งธรรมชาติอยู่แล้ว ซึ่ ง
ผูว้ ิจยั เชื่ อว่าถ้าได้มีการจัดทาเส้นทางการท่องเที่ยวเกี่ยวกับสิ นไซก็น่าจะกระตุน้ นักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชม
เรื่ องราวของสิ นไซได้โดยไม่ยาก อันจะเป็ นการสร้างรายได้และสร้างความภาคภูมิใจให้เกิดขึ้นกับชุ มชนได้
อีกทางหนึ่งด้วย
ด้านสังคมวัฒนธรรม
จากการศึกษาพบว่าในพื้นที่นครหลวงเวียงจันทน์ ต้นทุนวัฒนธรรม
สิ นไซได้ถูกนาไปประยุกต์ใช้ในมิติดา้ นสังคมและวัฒนธรรม มีดงั นี้
พบว่าภาครัฐ สปป.ลาว ได้ให้ความสาคัญกับวรรณกรรมสิ นไซ โดย
มีการนามาประยุกต์ในรู ปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้คนในชาติ ตัวอย่างครั้งสาคัญ คือการนาตัว
ละครสิ นไซประยุกต์ใช้ในพิธีเปิ ดการแข่งขันกีฬาซี เกมส์ครั้งที่ ๒๕ ที่ลาวเป็ นเจ้าภาพ (พ.ศ.๒๕๕๒) คือ ให้
ตัวละครสิ นไซเป็ นผูจ้ ุดคบเพลิงไฟ อันเป็ นสัญลักษณ์ในการเริ่ มต้นพิธีเปิ ดการแข่งขัน และยังมีชุดการแสดง
“สิ นไซแห่งยุคสมัย” เพื่อระลึกถึงท่านประธานไกสอน พมวิหาน ซึ่ งสะท้อนให้เห็นรากเหง้าของวัฒนธรรม
และตอกย้าความกล้าหาญของคนในชาติผา่ นวรรณกรรมเรื่ องสิ นไซ
ผู ว้ ิ จ ัย วิ เ คราะห์ ป ระเด็ น นี้ ได้ว่ า การน าสิ น ไซมาใช้ใ นพิ ธี เ ปิ ดการ
แข่งขันกี ฬาซี เกมส์ ไม่เพียงเป็ นการสะท้อนว่าลาวยังคงอนุ รักษ์วฒั นธรรมหรื อวรรณกรรมดั้งเดิ มของตน
เอาไว้เท่ า นั้น แต่ ล าวยัง มี เ ทคนิ ค วิธี ก ารที่ ดีใ นการเผยแพร่ เอกลัก ษณ์ ข องชาติ เพราะซี เกมส์ นับ ว่า เป็ น
มหกรรมกี ฬ าที่ มีก ารเผยแพร่ ออกไปทัว่ โลก การหยิบ ยกสิ นไซขึ้ นเป็ นจุ ดเด่ นในงานก็ เท่ ากับว่าลาวได้
แสดงออกและบอกกับคนทัว่ โลกว่า สิ นไซมี ความส าคัญอย่างไรต่อคนลาวทั้ง ชาติ ที่ สาคัญยังเป็ นการ
สะท้อนถึ ง นัย ยะในทางการเมื องที่ผูน้ าประเทศได้ประยุก ต์ใช้สิ นไซเป็ นเครื่ องมือส าคัญในการพัฒนา
ประเทศ ซึ่ งผูว้ ิจยั มองว่าเป็ นนวัตกรรมในทางการเมืองอย่างหนึ่ งซึ่ งยังไม่เคยมีวรรณกรรมเรื่ องใดได้ถูกให้
ความสาคัญเช่นนี้มาก่อน
นอกจากนั้นยังพบว่าในภาคประชาชนมีการนาเรื่ องราวของสิ นไซมา
ประยุกต์ในหลากหลายรู ปแบบจากการสารวจพบ ๒ กรณี ที่น่าสนใจ ดังนี้
กรณี ที่ ๑ มีการประยุกต์ใช้ในระดับชาวบ้าน ผ่านความเชื่ อเกี่ ยวกับ
โชคลาง ผูว้ จิ ยั พบมีการนาสิ นไซมาประยุกต์เป็ นบทกลอนในใบเซี ยมซี ตามวัดต่าง ๆ ในนครเวียงจันทน์ ซึ่ ง
เดิมนั้นจะมีเฉพาะเรื่ องพระเวสสันดร และชาดกเรื่ องอื่นๆในทศชาติ เช่น ชนก, เตมีย,์ สุ วรรณราม ฯลณ แต่
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ยังพบว่า มีเรื่ องสิ นไซปนเข้าไปอย่ในบรรดาทศชาติอีกด้วย จึงเห็ นว่าเป็ นพลังต่อรองของชาวบ้านอันเกิ ด
จากความนิยมและศรัทธาในสิ นไซ นอกจากอานาจทางศาสนา และการเมือง ดังบทกลอนว่า
ใบที่สิบเอ็ด

ถืกบ่อนสิ นไซ

ท่านนี้มีบุนก้า

สัดตูสูนเซื่อม

ฝูงพี่นอ้ ง

หวังได้เพิง่ บุน

ส่ วนว่าโชกลาบนั้น
โลคาหาย

เซ็งซาลือซา
โชคเวียนมาใก้

ถามกานค้า

ให้จงใจปะกอบ แท้เน้อ

ถามเถิงกานยกย้าย

จงแท้แน่นอน ท่านเอย

ในกรณี ที่ ๒ มีการประยุกต์ในระดับปัญญาชน ในรู ปของวรรณกรรม
ร่ วมสมัย ซึ่ งเป็ นการนาคุณสมบัติของตัวละครเอกสิ นไซด้านความซื่ อสัตย์มาใช้เป็ นชื่อเรื่ อง และโครงเรื่ อง
สั้น ”สิ นไซกับไอโฟน“ของ Junxuan Lu นักศึกษาเกาหลีที่มาศึกษาภาษาและวรรณคดีลาว ที่มหาวิทยาลัย
แห่ งชาติลาว เป็ นผลงานที่ได้รับการคัดเลื อกในโครงการการประกวดเรื่ องสั้นของสานักพิมพ์ดอกเกด ซึ่ ง
ผู ้เ ขี ย นได้ แ รงบัน ดาลใจมาจากวรรณเรื่ องสิ น ไซในวิ ช าวรรณคดี ที่ เ คยเรี ยนในคณะอัก ษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว นามาเปรี ยบเทียบกับค่านิ ยมที่เปลี่ยนไปของเยาวชนยุคใหม่ที่หลงใหลในวัตถุจน
หลงลืมคุณธรรม เป็ นเสมือนการต่อสู ้ระหว่างธรรมะกับอธรรมในจิตใจของเยาวชนคนลาวรุ่ นใหม่ ซึ่ งเป็ น
การสะท้อนถึงค่านิยมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปของเยาวชนลาวในปั จจุบนั ซึ่ งตรงข้ามกับคุณสมบัติในตัว
ละครสิ นไซที่มีความซื่ อสัตย์ กล้าหาญ เสี ยสละ ดังนั้นคุณธรรมสิ นไซจึงเปรี ยบได้กบั คุ ณธรรมดั้งเดิมของ
ชาวลาว หรื ออาจจะเป็ นอุดมคติของคนลาวที่กาหนดเอาไว้ผ่านตัวละครสิ นไซเพื่อให้คนลาวได้เจริ ญรอย
ตาม
ส าหรั บ กรณี น้ ี ผู ว้ ิ จยั มองว่า การเลื อกสิ น ไซมาเป็ นตัวแบบในการ
ประพันธ์ก็เพื่อเปรี ยบเทียบให้สังคมลาวปั จจุบนั ได้ตระหนักในคุณงามความดีที่เคยเป็ นอุดมคติของชาวลาว
ในอดีตอนึ่ งการที่ผเู ้ ขียนเป็ นชาวต่างชาติแต่ได้หยิบยกเรื่ องสิ นไซขึ้นมาเป็ นตัวแบบในการประพันธ์ แสดง
ให้เห็นถึงอิทธิ พลของวรรณกรรมสิ นไซต่อชาวต่างชาติได้ไม่นอ้ ย ซึ่ งไม่เพียงแต่Junxuan Luเท่านั้นที่สนใจ
วรรณกรรมเรื่ องนี้ แต่ยงั มีชาวต่างชาติอีกหลายคนที่มีความสนใจ เช่ น Peter Whittlesey ชาวอเมริ กนั ซึ่ ง
กาลังเขียนเรื่ อง “Sinxay : Renaissance of aLao Epic Hero” เพื่อเผยแพร่ ออกเป็ นภาษาอังกฤษ และ Bereton
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(๒๕๕๗) ชาวอเมริ ก ันที่ อาศัยอยู่ใ นประเทศไทย ได้เขี ยนบทความเกี่ ยวกับ การฟื้ นฟู สิ นไซที่ จงั หวัด
ขอนแก่น เป็ นต้น

ภาพที่ 16 ปกหนังสื อ Sinxay : Renaissance of aLao Epic Hero (ซ้าย) และหนังสื อรวมเรื่ อง
สั้น “สิ นไซกับไอโฟน” (ขวา)
นอกจากนั้น ด้ า นศิ ล ปะยัง พบว่ า มี ก ารประยุ ก ต์ ใ นรู ป ของศิ ล ปะ
หลากหลายแขนง ประกอบด้วย วรรณศิลป์ ทัศนศิลป์ และศิลปะการแสดง ดังนี้
ด้า นวรรณศิ ล ป์ ผู ว้ ิ จ ัย พบว่า วรรณกรรมสิ นไซได้ใ ห้ อิ ท ธิ พ ลด้า น
รู ปแบบและกลวิธีการประพันธ์กบั กวีในหลายยุคหลายสมัย อาทิ สิ ลา วีระวงส์, บุนส่ ง อุเทนมาลา, มหาแก้ว,
อุปราชบาพอย (สาละวัน), หนูทกั สิ ดทิมอละดา, ส. นันทิยานัน (ซายสะหมุด จาปาอุทุม, ๒๕๕๗ อ้างถึงใน
ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ (บรรณาธิการ), ๒๕๕๗)จนถึงผลงานรุ่ นหลังอย่างดวงเดือน บุนยาวง (๒๕๕๖) ใน
ปฏิทิน ชุด “น้ าและชีวติ ” ซึ่ งได้นาแรงบันดาลใจจากบั้นโคจร ตอนสิ นไซเดินดงมาเขียนขึ้น ดังบทกลอน ว่า
ธรรมชาติสร้าง

สารสื บชีวติ

สายธารตก

ล่วงโตนตาต้อง

ภูมิสถานด้าว

แดนลาว เขียวซุ่ม

เพราะว่าน้ าตาดเต้น

ฝอยฟ้งฟาดฟอง

คลื่นๆก้อง

ตาดไต่โตนเต็ง

ฟองเฟื อนฟด

ฟาดคอนเค็งน้ า

ธาราล้น
อาบอิ่มฝื นแผ่นให้

ไหลโฮมฮวมแอ่ง
เขียวซ้อยซื่นตา
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นอกจากนั้นไพวัน มาลาวง ยังได้รับอิทธิ พลทั้งเนื้ อหา และรู ปแบบ
การประพันธ์ ในผลงานชื่ อ “สิ นไซกับยุคโลกาภิวตั น์” ได้สะท้อนเรื่ องราวการเปลี่ ยนแปลงทาง
สังคมวัฒนธรรมโดยยกวรรณกรรมสิ นไซมาเป็ นแนวเรื่ อง ดังนี้
บัดนี้ จักกล่าวเถิงบาบ่าวท้าว
เดินพงไพรพนอมหนา
นาเอาอามาให้
ที่คอยรอลัดถ้า
จุดประสงค์มุ่งหมัน่
นาเอาอาสุ มนทา
ข้ามป่ าดงดอนดั้น
ผ่านผ่าผีเผดฮ้าย
บาคานเดินดุ่งดั้น
เห็นหลากหลายเหลือชนิด
อดทนขันติต้ งั
วิสัยทัศน์คือหนุ่มน้อย
ยุคสมัยพบพ้อ
ราคะหลงมัวเมา
มีสติบ่นาใช้
คือสิ นไซท่องเที่ยว

ชั้นชื่อสิ นไซ ก่อนแล้ว
ป่ ากางดงกว้าง
เพียงพอตนพ่อ
คืนโค้งต่าวโคง
เถิงจ่าจนจา
ต่าวมามิชา้
ลาธารหลายย่าน
มายม้างมุ่นมาง
หลายย่านดงยาน
ยอดคนควรค้น
เดินตามฝันพ้นผ่าน
เดินดงแดนด่านด้าว
สิ นไซท้าวรับแต่ชยั แท้นา
เกาะกิเลสตัณหา
โลกวัตถุแถลงฮ้าย
ชิจมไปแปนเปลี่ยว
นาเอาอา พบหลากล้ า
จาตนเองจื่อหมัน่
อุดมการณ์แก่นกล้า...
อย่าลาถิ้มถ่ายถอน แท้นา...
(ไพวัน มาลาวง, ๒๕๕๘)

นอกจากนั้นยังพบว่ามีนกั กวีอีกจานวนหนึ่ งได้รวมตัวกันตั้งเป็ นกลุ่ม
ชมรม เพื่อสื บสานงานของท้าวปางคา ในนามวงการกวีนิพนธ์ลาว และ “กลุ่มลาวดวงเดื อน”ซึ่ งดาเนินงาน
โดยภาคประชาชนมีบุนทะนอง ซมไซผน นักเขียนรางวัลซี ไรต์ (ลาว) เป็ นหนึ่ งในผูก้ ่อตั้ง กิจกรรมที่กาลัง
ดาเนิ นการอยู่ในขณะนี้ เช่ น การจัดพิมพ์หนังสื อ รวมคากลอนตามรอยปู่ สานวนกวีตามแนวปางคา โดย
“วงการกวีนิพนธ์ลาว” และการจัดงาน “ราตรี ขอบใจสิ นไซ ดนตรี -กวีศิลป์ ” รวมถึงจัดทาวารสาร ชื่อ ดาว
ดวงเดือน เพื่อนาเสนอในรู ปแบบบทเพลงและบทกวี จากศิลปิ นหลากหลายบนเวทีการแสดง โดยกลุ่มลาว
ดวงเดื อน ซึ่ งปรากฎการณ์ รวมตัวกันโดยภาคประชาชนนี้ ได้สะท้อนให้เห็ นถึ งความตื่ นตัวในการฟื้ นฟู
วรรณกรรมสิ นไซในวงการวรรณศิลป์ ลาวยุคใหม่ หลังจากที่ภาครัฐและภาคเอกชนลาวได้เริ่ มมีกิจกรรมการ
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ฟื้ นฟู สิ น ไซมาก่ อ นหน้ า เช่ น การตั้ง รางวัล “สิ น ไซ” เพื่ อ ให้ ร างวัล กับ นัก เขี ย นรุ่ น ใหม่ ของสโมสร
วัฒนธรรมสิ นไซ เป็ นต้น

ภาพที่ 17 กิจกรรมการประยุกต์ใช้สินไซในรู ปแบบต่าง ๆ

ทัศนศิลป์ พบว่ามีการนาทุนวัฒนธรรมสิ นไซไปประยุกต์
ในผลงานด้านทัศนศิลป์ ในสาขาจิตรกรรม ๒ ลักษณะ คือ ผลงานจิตรกรรมภาพประกอบเรื่ องสิ น
ไซโดยศิลปิ นที่มีชื่อเสี ยง และ ผลงานภาพเขียนเด็กจากกิจกรรมการประกวดวาดภาพสิ นไซ ดังนี้
๑)

ผลงานจิตรกรรมภาพประกอบเรื่ องสิ นไซ โดย

ศิลปิ นที่มีชื่อเสี ยงของลาว ปรากฏในรู ปสื่ อสิ่ งพิมพ์ มีลกั ษณะเป็ นภาพประกอบเรื่ องแบ่งเป็ นตอน
ๆ จิตรกรได้ตีความเนื้ อเรื่ องตามรายละเอียดในวรรณกรรม ผสมกับจินตนาการส่ วนตัวของศิลปิ น
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แต่ละท่าน รายละเอียดของผลงานจึงแตกต่างกันไปตามแนวทางเฉพาะตัว มีผลงานของจะเลินพอน
พมมะบุ ด (ม.ป.ป.) ที่ มี ล ัก ษณะเป็ นหนัง สื อ ภาพทั้ง เล่ ม โดยมี จ ัน ที เดื อ นสะหวัน เป็ นผู เ้ ขี ย น
คาอธิ บายเนื้ อเรื่ อง จึงมีภาพประกอบมากกว่าเล่ มอื่ นๆ ส่ วนผลงานของกงพัด หลวงลาด และวง
สะหวัน ดาลงสุ ก เลือกเขียนเฉพาะตอนสาคัญในแต่ละบท ฯลฯสาหรับผลงานของวงสะหวัน ดาลง
สุ กมีการใช้เทคโนโลยีการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยให้การตกแต่งภาพเกิดความ
นุ่ มนวล และมี สีสั นสดใสกว่า ผลงานในอดี ต ซึ่ งผลงานของทั้งกงพัด และวงสะหวันได้ใช้เป็ น
ภาพประกอบในหนังสื อของอุทิน บุนยาวง สาหรับกงพัดนั้นยังเขียนภาพประกอบในฉบับของมหา
สิ ลา อีกด้วย
วิธีการประยุกต์ใช้ภาพเขียนมาประกอบเรื่ องสิ นไซในยุค
ปั จจุบนั ก็เพื่อสร้ างความน่ าสนใจให้กบั วรรณกรรม ซึ่ งมีลกั ษณะคล้ายกับการเขียนภาพในอดี ตที่
ปรากฎตามวัดต่างๆแต่ดว้ ยเทคนิ ควิธีการที่ทนั สมัยจึงทาให้ภาพประกอบที่เขียนขึ้นใหม่โดยศิลปิ น
รุ่ นใหม่มีความโดดเด่นเหมาะกับยุคสมัยอันเป็ นการเพิ่มคุณค่าให้เกิดขึ้นนั้นเอง

ภาพที่ 18

ภาพประกอบเรื่ องสิ นไซ วาดโดย (ซ้ายไปขวา) วงสะหวัน ดาลงสุ ก, กงพัด หลวง
ลาด, จะเลินพอน พมมะบุด
๒)

ผลงานภาพเขี ยนเด็กจากกิ จกรรมการประกวด

วาดภาพสิ นไซ จากโครงการปฏิบตั ิการประกวดวาดภาพตัวละครสิ นไซ ดาเนินการโดย บริ ษทั ดอก
เกด มีดวงเดือน บุนยาวง เป็ นเจ้าของโครงการ ซึ่ งได้กาหนดหัวข้อ“จินตนาการเกี่ยวกับตัวละครใน
วรรณกรรมเรื่ องสิ นไซ” โดยได้เชิ ญวิทยากรผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการวาดภาพการ์ ตูนจากประเทศไทย
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หลายท่านไปช่ วยสอนเด็กเยาวชนที่เข้าร่ วมโครงการ จากนั้นจึงมีการฝึ กปฏิ บตั ิ และออกแบบตัว
ละคร จนถึงขั้นประกวด เพื่อให้เกิดความตื่นตัว จากการสังเกตผลผลิตที่เกิดขึ้นพบว่าเด็กเยาวชนมี
จินตนาการเกี่ ยวกับตัวละครในเรื่ องสิ นไซแตกต่างกันออกไป ตามประสบการณ์การรับรู ้และการ
ตีความ หรื อความชอบของแต่ละบุคคล ดังนั้นรู ปแบบผลงานที่เกิ ดขึ้นจึงมีท้ งั แนวขนบ และแนว
สมัยใหม่ หรื อที่เป็ นแบบผสมผสาน ซึ่ งผลจากการดาเนินโครงการยังช่วยกระตุน้ ให้เด็กเยาวชนและ
ครอบครัวหันมาสนใจในวรรณกรรมเรื่ องสิ นไซมากยิง่ ขึ้นอีกด้วย

ภาพที่ 19 ภาพวาดตัวละครสิ นไซ วาดโดย เยาวชนลาวภายใต้โครงการฟื้ นฟูวรรณกรรมสิ นไซ

ด้านศิลปะการแสดง พบว่ามีการนาสิ นไซมาประยุกต์เป็ นการแสดงในพิธิเปิ ดมหกรรมการแข่งขัน
กีฬาซี เกมส์ ครั้งที่ ๒๕ นครหลวงเวียงจันทน์เกมส์ ในชื่อ ชุด “สิ นไซแห่ งยุคสมัย” และใช้ตวั ละคร
สิ นไซเป็ นสัญลักษณ์ในการแผลงศรจุดคบเพลิงพิธิเปิ ด นอกจากนั้นในโอกาสฉลอง ๔๕๐ ปี นคร
หลวงเวียงจันทน์ กลุ่มสื บทอดมรดกล้างช้างร่ วมกับภาคส่ วนต่างๆ ได้จดั การแสดงละคร สิ นไซ
ประกอบแสง สี เสี ยง เพื่อให้เด็กเยาวชนได้แสดงความสามารถ และร่ วมฉลองในโอกาสสาคัญของ
ชาติ
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ภาพที่ 20 การแสดงละครคากลอนเรื่ องสิ นไซ ในโอกาสฉลอง 450 ปี นครหลวงเวียงจันทน์

ซึ่ งทั้งสองกิ จกรรมนับว่าเป็ นการประยุกต์ใช้ทุนวัฒนธรรมสิ นไซ
ครั้งสาคัญของ สปป.ลาว ซึ่ งดาเนิ นการโดยทั้งภาครัฐ และเอกชนร่ วมมือกัน นับว่าเป็ นปรากฏการณ์ในการ
ฟื้ นฟูวรรณกรรมแห่งชาติครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา และที่สาคัญได้มีการนาไปปรับประยุกต์ใช้ในกิจกรรม
ตามสมัยนิ ยม ทั้งการนามาแสดงเป็ นละครประกอบแสงสี เสี ยง และประยุกต์นาตัวละครของท้องถิ่ นมา
ประกอบส่ วนสาคัญในกิจกรรมระดับนานาชาติ ทองใบ โพทิสาน(๒๕๕๗) สะท้อนว่า ถื อว่าเป็ นสุ ดยอด
กิ จกรรมทางวัฒนธรรมที่ นาใช้อตั ลัก ษณ์ เก่ า สู่ ก ารประยุก ต์สู่ แสงสี เ สี ย งสู่ เวที ใ นรู ป แบบใหม่ ที่ ดูแล้ว
แตกต่างจากชาติอื่น ถือว่าเป็ นผลสะท้อนที่ดีที่สุดที่เคยจัดงานวัฒนธรรมในระดับนี้ มาในประเทศลาว ดังนั้น
จึงสามารถกล่าวได้วา่ การนาสิ นไซสู่ เวทีการแสดงทั้ง ๒ กิจกรรมนี้ สะท้อนทั้งความทันสมัย และเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรมไปพร้อมกัน
๓) ด้านการเมืองและการปกครอง
นับแต่ครั้งโบราณกาลมาแล้วที่ได้มีแนวคิดในการนาวรรณกรรมมา
ปรับใช้ในด้านการเมืองการปกครอง ดังยุครุ่ งเรื องของลาวในสมัยสุ ริยวงศาธรรมิกราชก็ปรากฏมีการนา
แนวคิดการปกครองมาสอดแทรกเอาไว้ในวรรณคดีสาคัญ เพื่อเป็ นแนวทางให้ประชาชนประพฤติปฏิบตั ิ
ตามครรลองครองธรรม ดังในเรื่ องสิ นไซได้สอดแทรกประเด็นเรื่ องการทาผิดฮีตคองประเพณี กรณี ยกั ษ์
กุมภัณฑ์มาลักเอานางสุ มณฑาไปโดยไม่ได้สู่ขอ ซึ่ งถือว่าเป็ นการทาผิดฮีตคองประเพณี อันเป็ นสาเหตุของ
สงคราม ซึ่ งหมายถึ งความขัดแย้งกันในทางสังคม โดยในเนื้ อเรื่ องยังให้แนวทางในการแก้ไขโดยกุมภัณฑ์
ยกขันหมากไปสู่ ขอเพื่อขอขมา ซึ่ งหมายถึงการกลับมาปฏิบตั ิตามฮีตคองประเพณี เช่นเดิม ทาให้สินไซและ
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พญากุศราชให้อภัยและเรื่ องก็จบลงอย่างมี ความสุ ข นี่ คือวรรณกรรมที่สอนเรื่ องความอดทน การรอคอย
ความรั ก และการให้อ ภัย ซึ่ งเป็ นกุ ศ โลบายในการน าเอาข้อ ปฏิ บ ัติ ใ นทางสั ง คมสอดแทรกเอาไว้ ใ น
วรรณกรรมได้อย่างแนบเนียน
ในอี ก ประเด็นส าคัญอันหนึ่ งอันเป็ นกุ ศโลบายของกษัตริ ย ์คื อการ
รวบรวมเอากลุ่มชนเผ่าต่างๆมาอยู่ภายใต้ปกครอง ใต้บารมีของกษัตริ ย ์ ยักษ์กุมภัณฑ์ก็เป็ นเผ่าหนึ่ ง นาคก็
เป็ นเผ่าหนึ่ ง ด้วยว่าในยุคสมัยนั้นความสัมพันธ์ (interrelation) ระหว่างเผ่าต่าง ๆ ยังมี ไม่มากนัก แต่ด้วย
ความจาเป็ นในการต้องขยายพื้นที่การปกครอง การแต่งงานระหว่างเผ่าพันธุ์เป็ นวิธีการอย่างหนึ่ งของชนชั้น
ปกครอง ได้พยายามวางหลักเกณฑ์ให้มีความเป็ นระเบียบ แบบแผน แต่อย่างไรก็ตามการแต่งงานของแต่ละ
เผ่าพันธุ์ก็มีลกั ษณะแตกต่างกันไปตามแบบแผนของแต่ละเผ่า ฉะนั้นผูแ้ ต่งเรื่ องนี้ จึงมีกุศโลบายในการนา
ระเบี ยบ แบบแผน ประเพณี ยกมากล่ าวในฐานะเป็ นดัง่ กฏหมายให้กลุ่ มชนต่ างๆถื อปฏิ บตั ิ อันเป็ นการ
สอดแทรกหลักฮีตคอง แบบแผนทางสังคมลาวผ่านเรื่ องสิ นไซ...กฏหมายสมัยโพธิ สารราชก็ใช้กฏหมาย
แบบฮีตคอง ดังนั้นจึงถื อว่าวรรณกรรมเรื่ องสิ นไซเป็ นเครื่ องมือในการปกครองของพระมหากษัตริ ย ์ หรื อ
ผูป้ กครองให้เกิดความสามัคคี สงบสุ ข...” ดารา กันละยา (สัมภาษณ์, ๒๒ เมษายน ๒๕๕๕)
ปั จจุ บนั พบว่าวรรณกรรมสิ นไซมี ศกั ยภาพเป็ นต้นทุ นวัฒนธรรมที่
สามารถพัฒ นาเป็ นทุ น ทางสั ญลัก ษณ์ ใ นการสร้ า งความชอบธรรมในด้า นการเมื อ ง การปกครองผ่า น
กระบวนการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชน ด้วยสิ นไซถูกอ้างถึงในวาทกรรมของท่านไกสอน พมวิหาน ซึ่ ง
เป็ นวาทกรรมทางการเมืองที่ก่อให้เกิดพลังต่อเยาวชนในยุคนั้นด้วยเพราะเป็ นคากล่าวที่ผา่ นการรับรองโดย
พรรค และรัฐ และได้ขยายการรับรู ้ ผ่านการผลิ ตซ้ าวัฒนธรรมในโอกาสต่างๆ รวมถึ งหนังสื อที่ถอดความ
จากสุ นทรพจน์ในคราวนั้นที่ได้นาออกเผยแพร่ ในระยะต่อมา แม้วา่ ก่อนนั้นจะมีผลงานของกวีหลายท่านที่
นาเรื่ องสิ นไซมาประยุกต์ใช้โดยตีความเข้ากับแนวคิดทางการเมืองเช่นเดียวกัน เพียงแต่วาทกรรมของท่าน
ไกสอนที่เน้นรู ปแบบการประยุกต์ใช้ในเชิ งสัญลักษณ์ จะได้รับความสนใจมากกว่า เพราะเป็ นคาพูดขนาด
สั้ นที่ ส ามารถจดจ าได้ง่ า ย จึ ง ค่ อ นข้า งประสบผลส าเร็ จ ในการประยุ ก ต์ ใ ช้ แต่ ข ณะเดี ย วกัน ผลงาน
วรรณกรรมที่เกิ ดจากการประยุกต์ใช้สินไซที่ ตีความเข้ากับแนวทางการเมืองนั้นก็ได้ให้รายละเอี ยด และ
สุ นทรี ยะในเชิงเปรี ยบเทียบได้เป็ นอย่างดี ผลงานดังกล่าวประกอบด้วย กลอนลา “ลาวดวงเดือน” (๒๕๒๔)
โดย ส.เดชาและหนังสื อ ชุดปันยา“สารพัดนึก”(๒๕๑๕) โดย ส.เดชวงสา เป็ นต้น
จากการศึ ก ษาพบว่า ผลงาน เรื่ อง “ลาวดวงเดื อน” ของ ส.เดชา ซึ่ ง
ประพันธ์ ข้ ึ นในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ตรงกับช่ วงที่ ท่า นไกสอน พมวิหาน เป็ นผูน้ าประเทศ ผูป้ ระพันธ์ ไ ด้
สอดแทรกปรัชญา และข้อคิดเอาไว้มากมาย โดยเฉพาะทัศนะทางการเมืองของมาร์ ค (Marx) โดยได้นามา
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ผสมผสานกับแนวคิดพุทธปรัชญา ส.เดชา มีผลงานออกมาหลายเล่ม ที่รู้จกั กันดี คือ พลิกแผ่นดินปลิ้นแผ่น
ฟ้า, ย่าง(เดิน)สองขาเอาตาไปก่อน และ ลาวดวงเดือน ฯลฯ
โดยเฉพาะบทกลอน “ลาวดวงเดื อ น” ได้นาเรื่ อ งสิ น ไซประยุก ต์
เชื่อมโยงเข้ากับหลักการของพรรค คือ หลักการของมาร์ ค เลนิ น โดยเปรี ยบเทียบการต่อสู ้ของสิ นไซกับการ
ต่อสู ้เพื่อเอกราชของลาวดังความตอนหนึ่งว่า
จุดประสงค์ของหนังสื อสิ นไซ

แม่นหย่าวเตือนตีตอ้ ง

สงกะแสเสี ยงฮ้อง

ทานองลาและคาปาก

ปลุกระดมซาวนากอยูใ่ นทัว่ ภาคพื้น

เหนือใต้ต่าสู ง

ให้พากันสะดุง้

แนวคิดจิตใจ

ศัตรู ใดบ่สามารถมาเอาชนะได้

ใจกล้าแก่นลาว

ต้านพลังแล้วพัดก้าว

ขับไล่อาเมริ กา

สามสิ บปี กลายมา

พิสูจน์ยนื ยันได้

ซนซาดลาวภายใต้

แสงใสสุ ริเยศ

มาร์ค เลนินเอกอ้าง

ลือล้ าเลิศไซ...
(ลาวดวงเดือน, ๒๕๒๔)

เช่ นเดี ยวกับผลงานชื่ อ “สารพัดนึ ก” ของ ส.เดชวงสา (สุ รังเดชวงสา) ที่เป็ น
การนาวรรณกรรมสิ นไซมาประยุกต์ข้ ึนใหม่ โดยได้เปรี ยบเทียบเรื่ องราวและตัวละครในเรื่ องสิ นไซกับยุค
สมัยที่ลาวไร้อิสรภาพ อันเนื่ องจากการรุ กรานของประเทศมหาอานาจดังนั้นผูแ้ ต่งจึ งได้ระบายความคิ ด
ความรู ้สึกออกมาในบทกลอน ดังบทกลอนตอนหนึ่งว่า
เฮานี้ ปุนดัง่ ขอนดอกค้าง

แคมฝั่งสาคะรา

กระแสไหลทะยานลัด

ล่องกายขอนค้าง
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ว่าจักมีแปวต้อง
ฟองฟั่งหลายหลัง่ ล้น

พานไปไหลล่อง
เวินเข้าแต่วงั

สังว่าเป็ นจัง่ ซี้

ผีเผดเทียมมะนุด

สุ ดที่ทมั มะขันคอง

ก็บ่ทนั ทานสู ้

นั้นละ กุมพันผู ้

สัดตูกุสะราด

สิ นซัยซาดเก่งก้า

ก็ยงั ข้าบ่ตาย แท้แล้ว...
(สารพัดนึก, ๒๕๑๕)

จากการวิเคราะห์ ก ารประยุก ต์ใ ช้สิ นไซดัง กล่ า ว พบว่า มี รู ป แบบในการ
ประยุกต์ใช้ในทางการเมือง ๒ ลักษณะ คือ ๑) การประยุกต์ใช้ในเชิงสัญลักษณ์ ในรู ปของประโยค หรื อ คา
ขวัญขนาดสั้น ๒) ประยุกต์ใช้ในเชิ งวรรณศิลป์ โดยการเปรี ยบเทียบเรื่ องราวสิ นไซกับสถานการณ์ทางการ
เมือง เน้นการตีความในลักษณะบุคคลาธิ ษฐาน คือ ตีความตัวละครต่าง ๆ ในลักษณะที่เป็ นรู ปธรรม

ภาพที่ 21 ผลงานวรรณกรรมร่ วมสมัยที่ได้รับอิทธิพลจากวรรณกรรมสิ นไซ
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ซึ่ งผลสัมฤทธิ์ ที่เกิ ดขึ้นจากรู ปแบบการประยุกต์ใช้ท้ งั สองแบบ ส่ งเสริ ม
ให้เกิดการกระตุน้ สานึ กในทางการเมืองของกลุ่มเป้ าหมายทั้งเยาวชน และประชาชนลาวโดยทัว่ ไป อนึ่ งใน
แบบที่สองยังก่อให้เกิดจินตนาการ และสุ นทรี ยะได้เป็ นอย่างดีอีกด้วย
ด้านสิ่ งแวดล้อม
ในด้า นสิ่ ง แวดล้อมพบว่า วรรณกรรมสิ นไซมี ศ กั ยภาพเป็ นต้นทุ น
วัฒนธรรมที่ ส ามารถพัฒนาพื้นที่ ใ ห้เกิ ดความสวยงาม ปั จจุ บนั มี ก ารนาเรื่ องราว และตัวละครสิ นไซมา
ประยุกต์ออกแบบใช้ในการตกแต่งอาคาร และสถานที่ทางวัฒนธรรมสาคัญทั้งในบริ บทแบบเดิม เช่น วัดวา
อารามต่างๆ และบริ บทแบบใหม่ เช่น หอพิพิธภัณฑ์, สวนวัฒนธรรม หรื อ ลานวัฒนธรรม เป็ นต้น
นอกจากจะมี บทบาทในการสร้ างพื้นที่ ให้เกิ ดความสวยงามแล้วยัง
ส่ งเสริ มอัตลักษณ์ของพื้นที่ให้มีความโดดเด่นแตกต่างจากสถานที่อื่นๆ เช่น ประติมากรรมบานประตูสินไซ
ขนาดใหญ่ทางเข้าหอพิพิธภัณฑ์ไกสอน พมวิหาน ให้ความรู ้ สึกโดดเด่ นเป็ นสง่า, ประติ มากรรมลอยตัว
ขนาดใหญ่แห่งวัดเชียงควน ที่มีลกั ษณะแปลกตา ทาให้รู้สึกน่าเกรงขาม เป็ นต้น
จากการศึ ก ษาการประยุก ต์ใ ช้สิ นไซเพื่ อพัฒ นาชุ ม ชนในพื้ น ที่ จงั หวัด
ขอนแก่ น และใกล้เคี ยง พบว่าได้ส่งผลให้เกิ ดการพัฒนาในด้านเศรษฐกิ จ สังคมวัฒนธรรม การเมื องการ
ปกครอง และสิ่ งแวดล้อม ดังนี้
ด้านเศรษฐกิจ
พบว่าวรรณกรรมสิ นไซมีศกั ยภาพเป็ นต้นทุนวัฒนธรรมเพื่อต่อยอด
สู่ การสร้างรายได้ ในด้านการท่องเที่ยว และการผลิตเป็ นสิ นค้าของที่ระลึกทางวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิ จของท้องถิ่ นทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่ งมีแนวความคิดในการสร้างสรรค์คุณค่า รวมถึ งมูลค่า
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของชุ มชน ซึ่ งภาคส่ วนต่างๆได้นาไปใช้ในกระบวนการพัฒนาใน
ประเด็นต่างๆ ดังที่ผวู ้ จิ ยั ได้ทาการลงพื้นที่สารวจ ก็พบว่าได้มีการประยุกต์ใช้ทุนวัฒนธรรมของวรรณกรรม
สิ นไซเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในรู ปแบบต่าง ๆ ดังนี้
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
จากการสารวจพบว่ามีผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกที่นาสิ นไซไป
ประยุก ต์ใ นการออกแบบเพื่อสร้ างคุ ณค่า ทางสัง คม และมู ล ค่าเพิ่ม ในทางเศรษฐกิ จทั้งโดยทางตรงและ
ทางอ้อมหลายรายการ อาทิ ผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกภายใต้โครงการผลิตภัณฑ์วฒั นธรรมไทย (Cultural
Products of Thailand) ของกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่ งสานัก งานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นได้ดาเนิ นการ
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คัดเลื อกผลิ ตภัณฑ์ในท้องถิ่ น ตามแนวคิด “สื บสานของดีบา้ นฉัน” โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจ
จากวรรณกรรมสิ นไซ อาทิ ผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมเขียนทองฮูปแต้มวัดไชยศรี และของที่ระลึกฮูปแต้มวัดไชยศรี
เช่น เสื้ อยืดขาว-ดา ลายสิ นไซ, เข็มกลัดลายสิ นไซ, แผ่นแม่เหล็กลายสิ นไซ, แก้วน้ าลายสิ นไซ,ที่ใส่ การบูร
ทาจากใยบวบลายสิ นไซ เป็ นต้น
เกศินี สวัส ดี ( ๒๕๕๘ อ้างถึ งในกวินทรา ใจซื่ อ, ๒๕๕๘)
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกที่ได้รับการออกแบบและผลิตจากแรงบันดาล
ใจจากวรรณกรรมสิ นไซนี้ นบั ว่ามีคุณค่าทางสังคมและมีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิ จ การนาเอาภูมิปัญญาและ
เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดมาเป็ นจุดนาเสนอ เป็ นการส่ งเสริ มให้ประชาชนในชาติเกิดความรัก ความ
ผูกพัน ความภาคภูมิใจในบ้านเกิด การต่อยอดคือการนาเอาทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาเป็ นสิ นค้าและบริ การ
ทางวัฒนธรรม สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้ชุมชนด้วย

ภาพที่ 22 ผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกสิ นไซของจังหวัดขอนแก่น

ภาพที่ 23 ผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกสิ นไซ โดยเทศบาลนครขอนแก่น
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ภาพที่ 24 ผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกสิ นไซ โดยสานักวัฒนธรรม มหาวิทยยาลัยขอนแก่น
ออกแบบโดยบริ ษทั ก-ฮ

ซึ่ งนอกจากนั้นยังพบว่ามีของที่ระลึกสิ นไซที่เกิดจากโครงการ
ของเทศบาลนครขอนแก่น ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ “สิ นไซกับการพัฒนาเมือง” อาทิ แก้วน้ าและถ้วยลายสังข์ทอง,
เข็มกลัดตัวอักษรสิ นไซ, เสื้ อสิ นไซ เป็ นต้น ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่ดาเนิ นการภายใต้โครงการละคร
เฉลิมพระเกียรติฯ และการแข่งขันกี ฬาองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่ น “สิ นไซเกมส์ ” ตลอดถึงของที่ระลึกใน
มหกรรมการศึกษาองค์กรปกครองท้องถิ่น เป็ นต้น
แต่จากการศึ กษายังไม่พบว่าผลลัพธ์ อนั เกิ ดจากกระบวนการ
ดังกล่าวได้ก่อให้เกิดรายได้ หรื อความพึงพอใจต่อสิ นค้าทางวัฒนธรรมที่มาจากต้นทุนทางวัฒนธรรมสิ นไซ
แต่อย่างใด เพราะช่วงที่เก็บข้อมูลยังอยูใ่ นระยะของการเริ่ มต้นโครงการ แต่ก็นบั ว่าเป็ นโครงการนาร่ องที่
สามารถแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของต้นทุนวัฒนธรรมในฮูปแต้มสิ นไซว่ามีความเป็ นไปได้ที่จะนาไปพัฒนา
เป็ นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุ มชนได้อย่างมีศกั ยภาพถ้าได้รับการพัฒนาที่ดี ทั้งด้านการออกแบบและ
การส่ งเสริ มในด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์
ตราสิ นค้าวัฒนธรรม
พบว่ามีการนาชื่อและรู ปลักษณ์ของตัวละครสาคัญและชื่อเรื่ อง
สิ นไซ มาใช้ในผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยโรงเรี ยนบ้านสาวะถี (สาวัตถีราษฎร์ รังสฤษฐ์) ได้ประยุกต์ นาเอาชื่ อ
และรู ปตัวละคร “สี โห” มาใช้ออกแบบเป็ นตราผลิตภัณฑ์น้ าดื่มของโรงเรี ยน เพื่อจาหน่ายให้กบั นักเรี ยนใน
ราคาประหยัด ซึ่ งเป็ นโครงการที่โรงเรี ยนได้รับการจัดสรรงบประมาณมาดาเนิ นการ โดยมีแนวคิดนาอัต
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ลัก ษณ์ ท างวัฒ นธรรมของท้อ งถิ่ น ที่ ป รากฏบนผนัง สิ ม วัด ไชยศรี ม าเชื่ อ มโยงกับ เสาไฟสี โ ห ที่ มี ก าร
ประยุกต์ใช้มาก่อนหน้านั้นแล้วในตัวเมืองขอนแก่น อันเป็ นการส่ งเสริ มในอัตลักษณ์ทอ้ งถิ่นในอีกทางหนึ่ ง
แต่ดว้ ยปั ญหาด้านนโยบาย เมื่อผูบ้ ริ หารชุดใหม่ไม่ได้ให้ความสนใจนาไปดาเนิ นการต่อทาให้โครงการนี้ ได้
ยุติลงในที่สุด
ส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
พบว่ า ในช่ ว งที่ ผ่ า นมาการท่ อ งเที่ ย วแห่ งประเทศไทย
สานักงานขอนแก่น ได้ส่งเสริ มการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยการทาเส้นทางเยือนสิ มอีสาน ชู เอา ๑๓ สิ ม
ใน ๔ จังหวัด โดยเฉพาะเรื่ องราวในฮูปแต้มสิ มอีสาน รวมถึงฮูปแต้มเรื่ องสิ นไซที่ปรากฏอยูบ่ นผนังสิ มของ
วัดในเส้นทางมานาเสนอ อาทิ วัดไชยศรี วัดสนวนวารี พฒั นาราม วัดสระบัวแก้ว จังหวัดขอนแก่น วัดโพ
ธาราม จังหวัดมหาสารคาม วัดประตูชยั วัดจักรวาลภูมิพินิจ จังหวัดร้อยเอ็ด
ฮูปแต้มสิ นไซวัดไชยศรี เป็ นหนึ่ งในฮูปแต้มสิ นไซที่มีความ
สมบูรณ์และโดดเด่นที่สุดในบรรดาฮูปแต้มสิ นไซทั้งหมด ด้วยลักษณะที่มีความเฉพาะตัว ทาให้ได้รับความ
สนใจจากนักท่องเที่ยว และสื่ อต่างๆ อาทิ อนุ สาร อสท.ได้นาภาพถ่ายฮูปแต้มสิ นไซของวัดไชยศรี ข้ ึนเป็ น
รู ปเด่นใน วาสาร อสท. ฉบับแหล่งเรี ยนรู ้ อู่อารยธรรม ประจาเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ และถัดจากนั้นไม่นาน
การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยได้จาลองสถาปั ตยกรรมสิ มอีสานของวัดไชยศรี ไปจัดแสดงนิ ทรรศการเพื่อ
ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวที่อาคารนิ ทรรศการเมืองทองธานี ซึ่ งผลจากการส่ งเสริ มนี้ นาไปสู่ การสร้ างการรับรู ้
ให้กบั คนที่สนใจแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะฮูปแต้มอีสานมากยิง่ ขึ้น
ผลลัพธ์อนั เกิดจากการส่ งเสริ มดังกล่าวนายนพรัตน์ กอกหวาน
(๒๕๕๕) ผูอ้ านวยการท่องเที่ ยวแห่ งประเทศไทย สานักงานขอนแก่ น ระบุ ว่ากลยุทธ์ ในการสร้ างการ
รับรู ้ อตั ลักษณ์วา่ กิจกรรมดังกล่าวอาจจะไม่ได้เห็ นผลในแง่รายได้ชดั เจน แต่ส่ิ งที่น่าจะได้ประโยชน์คือคน
ในพื้นที่จะเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นตนเอง (รักบ้านเกิด) ซึ่ งเมื่อเครื่ องมือที่ทาง ททท.ได้สื่อสารออกไป
คนนอกก็จะได้มาเยือน คนในก็เกิดความภาคภูมิใจ แต่คนนอกก็เป็ นเป้ าหมายหลักที่ทาง ททท.ได้คาดหวัง
เอาไว้
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ภาพที่ 25 เอกสารนาชมสิ มอีสานและปฏิทิน โดย ททท.

จากกระบวนการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวของ ททท.ที่ผ่านมาได้
ช่วยกระตุน้ ให้ภาคธุ รกิ จการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นได้รับรู ้ และเห็ นความสาคัญของทุนวัฒนธรรม
สิ นไซซึ่ งดารงสถานภาพอยูใ่ นพื้นที่ซ่ ึ งภาคเอกชนในพื้นที่ไม่เคยรับรู ้และสนใจมาก่อน และยังมีส่วนทาให้ผู ้
ที่สนใจเฉพาะเรื่ องได้เดินทางมาท่องเที่ยวเป็ นระยะอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการประยุกต์ใช้ทุนวัฒนธรรมสิ นไซ
เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมจึ งก่ อให้เกิ ดทั้งความภาคภู มิใจและรายได้กบั ท้องถิ่ นตามมา ซึ่ ง
นอกจากฮูปแต้มสิ นไซที่สามารถเป็ นต้นทุนในการท่องเที่ยวสิ นไซแล้ว ยังมีภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับ
สิ นไซอีกหลายแหล่งที่น่าสนใจที่กระจายตัวอยูใ่ นพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ เช่น วัดถ้ าสุ มณฑาภาวนา
อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี, น้ าตกเหวสิ นชัย อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี, ปราสาทสังข์ศิลป์
ชัย อาเภอสังขละ จังหวัดสุ รินทร์ เป็ นต้น ซึ่ งทั้งสามแหล่งนี้ ลว้ นมีตานานเกี่ยวกับสิ นไซที่ชาวบ้านรับรู ้กนั
เป็ นอย่างดี ซึ่ งน่าจะได้รับการส่ งเสริ มเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่เชื่ อมโยงเป็ นเส้นทางการท่องเที่ยวเกี่ยวกับสิ น
ไซต่อไป
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ภาพที่ 26 แหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับตานานสิ นไซ (ซ้ายไปขวา) น้ าตกเหวสิ นไซ, วัดถ้ าสุ มณฑา
ภาวนา, ปราสาทสังข์ศิลป์ ชัย

ด้านสังคม วัฒนธรรม
ในด้า นสั ง คมวัฒ นธรรมพบว่ า วรรณกรรมสิ น ไซมี ศ ัก ยภาพเป็ น
ต้นทุนวัฒนธรรมเพื่อสร้ างความภาคภูมิใจในท้องถิ่ น ผ่านกระบวนการประยุกต์ใช้ในงานบุญฮีต
๑๒ เดือน, ในงานศิลปะ และในสื่ อต่างๆ ดังนี้
สิ นไซกับงานบุญ
เมื่ อ สิ น ไซได้รั บ การฟื้ นฟู ข้ ึ น มาใหม่ อี ก ครั้ งในช่ ว งเวลานี้
แน่นอนว่าได้มีความพยายามให้สินไซได้มีพ้นื ที่ และเวทีในการนาเสนอ เพื่อให้สังคมได้รับรู ้และเข้าใจ และ
เข้าถึงในที่สุด หนึ่งในความพยายามคือการเชื่อมโยงสิ นไซเข้าไว้ในงานบุญประเพณี หรื อฮีต ๑๒ เดือน อัน
ประกอบไปด้วย บุญสงกรานต์, (ฮีตเดือนห้า)บุญข้าวจี่ ฮีตเดือนสาม) เป็ นต้น)
สิ น ไซในบุ ญ สงกรานต์ ในบุ ญ สงกรานต์ ข องเมื อ งขอนแก่ น
เทศบาลนครขอนแก่นได้ดาเนินการจัดงาน “สุ ดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสี ยงแคนอย่างต่อเนื่ อง
มาหลายปี ซึ่ งเป็ นงานที่โด่งดังไปทัว่ ประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ มีกิจกรรมไฮไลท์พิเศษ คือ
กิจกรรมพิธีอญั เชิญและขบวนแห่พระพุทธพระลับขบวนแห่สินไซ โดยผูบ้ ริ หารเทศบาลนครขอนแก่น และ
คณะครู โรงเรี ยนเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมด้วยตัวแทนชาวชุ มชนต่างๆ ร่ วมใจกันแต่งกาย เป็ นตัวละคร
ในเรื่ องสิ นไซ รวมถึ งตกแต่งเกวียนบุปผาชาติดว้ ยตัวละครสี โห เพื่อเสริ มขบวนให้เกิ ดความสง่างาม เป็ น
การผสมผสานระหว่าง เทศกาลสงกรานต์ “ดอกคูนเสี ยงแคน” และวรรณกรรมลุ่ มน้ าโขง “สิ นไซ” และ
กิจกรรม ประติมากรรมสิ นไซตบประทายโลก เป็ นประติมากรรมก่อกองทรายขนาดใหญ่ บรรจงแกะให้เป็ น
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ตอนหนึ่งในวรรณกรรมสิ นไซ อีกทั้งยังบูรณาการกับการแสดงบัลเล่ยป์ ระกอบแสง สี เสี ยง นับเป็ นครั้งแรก
ของการแสดงบัลเล่ยโ์ ดยใช้ประติมากรรมทรายเป็ นฉาก
ซึ่งกระบวนการประยุกต์ใช้สินไซในงานบุญสงกรานต์ ของจังหวัด
ขอนแก่นได้สร้ างให้เกิ ดมิติเชื่ อมโยงความร่ วมมือระหว่างภาคส่ วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนในจังหวัดขอนแก่น โดยมี เทศบาลนครขอนแก่นเป็ นแกนกลางในการประสานงาน และเป็ นผู ้
วางแผนสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมในลักษณะประเพณี ประดิษฐ์ดว้ ยการสร้างอัตลั กษณ์ทางวัฒนธรรม
ของจังหวัดขอนแก่นให้มีความโดดเด่น นามาซึ่ งความภาคภูมิใจร่ วมกันของภาคส่ วนต่างๆในท้องถิ่น และ
ดึงดูดนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็ นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสี ยงของจังหวัดขอนแก่นอีกด้วย
สิ นไซในบุญข้าวจี่วดั ไชยศรี ชุมชนสาวะถี ได้นาวรรณกรรมสิ นไซ
ประยุกต์เข้าเป็ นส่ วนหนึ่ งในกิจกรรมบุญข้าวจี่ (ฮีตเดื อนสาม) เพื่อเป็ นพื้นที่ทางวัฒนธรรมให้วรรณกรรม
สิ นไซได้มีโอกาสนาเสนอตัวตน และเพื่อเป็ นการฟื้ นฟูฮูปแต้มสิ นไซให้เกิดความยัง่ ยืน ดังนั้นทุกๆปี ในงาน
บุญข้าวจี่ จึงได้บรรจุกิจกรรมสิ นไซเอาไว้ให้ได้ศึกษาความรู ้ ทั้งสาระและบันเทิงควบคู่กนั ไป ประกอบด้วย
กิ จกรรมการเสวนา ในประเด็นเกี่ ยววรรณกรรมสิ นไซ, นิ ทรรศการสิ นไซ, การแสดงวงโปงลางสิ นไซ,
กิจกรรมวาดภาพสิ นไซ เป็ นต้น

ภาพที่ 127 แผ่นประชาสัมพันธ์งานสิ นไซ บุญข้าวจี่ วิถีวฒั นธรรมอีสาน
สิ นไซกับงานศิลปะ
หลังจากที่มีกระแสการฟื้ นฟูวรรณกรรมสิ นไซขึ้นในพื้นที่สอง
ฝั่งโขง ศิลปิ นร่ วมสมัยสาขาต่าง ๆ ทั้งในและนอกพื้นที่ต่างได้รับแรงบันดาลใจ ให้เกิดความสนใจ
และเข้า มามี ส่ วนร่ วมในกระบวนการฟื้ นฟู ท้ งั โดยทางตรงและทางอ้อ ม ซึ่ งเป็ นปรากฏการณ์
สร้ างสรรค์ผลงานศิลปะอันเนื่ องมาจากวรรณกรรมสิ นไซในหลากหลายรู ปแบบ สอดคล้องกับ
แนวคิดศิลปะส่ องทาง อันเป็ นกระบวนการผลิตซ้ าวัฒนธรรมที่น่าสนใจ ดังนี้
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ด้านทัศนศิลป์
พบว่า มี ก ารนาไปประยุก ต์ส ร้ า งสรรค์ในรู ป แบบศิ ล ปกรรม
ร่ วมสมัย ประกอบด้วยกิจกรรม ประติมากรรม และหัตถกรรมดังนี้
ด้านจิตรกรรม
มีผลงานด้านจิตรกรรมจานวนหนึ่ งที่ได้สร้ างสรรค์ข้ ึนภายใต้
โครงการสิ นไซสองฝั่งโขงโดยนาแรงบันดาลใจจากวรรณกรรมสิ นไซมาตีความและสร้างสรรค์ข้ ึน
ใหม่ ซึ่ งแตกต่างจากจิตรกรรมในอดีต ผลจากการสร้างสรรค์พบว่า ผลงานส่ วนใหญ่หยิบยกตอนใด
ตอนหนึ่ งของสิ นไซมานาเสนอ เช่น ตอนสิ นไซกับนางนารี ผล, สิ นไซกับนางกินรี , สิ นไซเดินดง,
สิ นไซต่อสู ้กบั งูซวง เป็ นต้น เช่น ผลงานของสมภพ บุตราชที่ได้แรงบันดาลใจจากจิตกรรมฝาผนัง
ของวัดจักรวาลภูมินิมิตร อาเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด นามาประยุกต์สร้างในแบบเฉพาะตัว
ของศิลปิ น

ภาพที่ 28 ผลงานจิตรกรรมร่ วมสมัย โดยสมภพ บุตราช (ซ้าย) ได้รับแรงบันดาลจากฮูปแต้ม
สิ นไซวัดจักรวาลภูมินิมิต อาเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด (ขวา)
และนอกจากนั้นยังมีผลงานของ ศุภวัตร ทองละมุล เป็ นภาพ
ชุดมีหลายตอน ด้วยเทคนิควาดเส้น ผลงานของทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ ในรู ปแบบติดตั้งจัดวาง และ
ผลงานของเพลิง วัตสาร และ มนตรี มุงคุณ ฯลฯ ซึ่ งเป็ นผลงานดังกล่าวได้นาเสนอในนิ ทรรศการ
สิ นไซสองฝั่งโขง ซึ่ งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องนิ ทรรศการหมุนเวียน
หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นอกจากนี้ ยัง พบว่ า มี จิ ต รกรรมเรื่ อ งสิ น ไซ บนบานประตู
หน้าต่างบริ เวณ ชั้นที่ ๒ ของพระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่ งได้สร้ าง
ขึ้นใหม่ หลังจากของเดิมที่ช่างชาวเวียงจันทน์เขียนขึ้นเมื่อแรกสร้างพระมหาธาตุฯ ได้ชารุ ดซี ดจาง
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โดยอาจารย์ธ รรมรงค์ แก้ว โบราณ เป็ นช่ า งที่ ไ ด้รับ มอบหมายเป็ นผูด้ าเนิ น การ นับ แต่ ปี พ.ศ.
๒๕๕๕ เป็ นต้นมา และแล้วเสร็ จในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มี ลกั ษณะเป็ นศิ ลปะเล่ าเรื่ องแบบชาวบ้า น
เข้าใจได้ง่าย เล่าเรื่ องเป็ นตอนๆ ต่อเนื่องจากต้นจนจบกว่าร้อยภาพ ซึ่ งนับเป็ นภาพเขียนเกี่ยวกับสิ น
ไซที่เขียนเอาไว้มากที่สุดเท่าที่มีการเขียนขึ้นใหม่ในยุคปั จจุบนั
แต่เป็ นที่น่าสังเกตว่าภาพสิ นไซเดิ มที่เขียนเอาไว้โดยช่ างชาว
เวียงจันทน์น้ นั มีมาก่อนที่เทศบาลนครขอนแก่นจะนาเอายุทธศาสตร์ สินไซมาประยุกต์ใช้กบั การ
พัฒนาเมืองขอนแก่น การเขียนภาพสิ นไซนี้จึงไม่เกี่ยวข้องกับนโยบายของเทศบาลนครขอนแก่นแต่
อย่า งใด เป็ นไปได้ว่า สิ นไซเป็ นเรื่ อ งที่ ช่ า งเขี ย นลาวมี ค วามถนัดและเข้า ใจเป็ นอย่า งดี อนึ่ ง คง
ต้องการอนุรักษ์และเผยแพร่ เรื่ องสิ นไซซึ่ งเป็ นวรรณกรรมเอกของลาว เมื่อมีโอกาสจึงได้นามาเขียน
เอาไว้ แต่เป็ นที่ น่า เสี ยดายว่าภาพเขี ย นส่ วนนี้ ได้รับ ผลกระทบจากแสงแดดทาให้สีซีดจางลง ผู ้
ซ่ อมแซมจึ ง เลื อกที่ จะเขี ย นทับ ลงไปบนผนังเดิ ม โดยไม่ ซ่ อมแซมแต่ เป็ นการเขี ย นขึ้ นใหม่ ตาม
แนวทางของผูว้ าด

ภาพที่ 29 ผลงานจิตรกรรมร่ วมสมัย โดยทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์(ซ้าย) ได้รับแรงบันดาลใจจาก
ฮูปแต้มวัดสนวนวารี พฒั นาราม (ขวา)
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ภาพที่ 30 ผลงานวาดเส้นโดยศุภวั ตร ทองละมุล แรงบันดาลใจจากเรื่ องสิ นไซ

ภาพที่ ๓๑ ผลงานจิตรกรรมเรื่ องสิ นไซ จานวนกว่า 100 ภาพ วาดโดยธรรมรงค์ แก้วโบราณ
ณ พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวง จ. ขอนแก่น
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ด้านประติมากรรมจากการศึกษาพบว่า เทศบาลนคร
ขอนแก่นได้ใช้ทุนวัฒนธรรมสิ นไซในการประยุกต์ออกแบบจัดสร้ างประติมากรรมเสาไฟสิ นไซ
ตามโครงการพัฒนาภู มิท ศั น์เมื องให้สวยงามเป็ นเมื องน่ าอยู่ ภายใต้ยุท ธศาสตร์ “สิ นไซกับการ
พัฒนาเมือง” ของเทศบาลนครขอนแก่น โดยประดับถนนสายสาคัญในเมืองขอนแก่น ประกอบด้วย
ถนนศรี จ ันทร์ ถนนรื่ น รมย์ และถนนมะลิ ว ลั ย์ ผู อ้ อกแบบชั้น แรก คื อ ธรรมรงค์ แก้ว โบราณ
อาจารย์ศิล ปะ โรงเรี ยนสังกัดเทศบาล จากนั้นจึ งนามาพัฒนาแบบโดยขาม จาตุ รงคกุ ล อาจารย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่ งในขั้นนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนลวดลายหลายครั้งก่อนที่จะนามาปรับใช้งาน
จริ ง (ขาม จาตุรงคกุล,สัมภาษณ์ , ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖. ธรรมรงค์ แก้วโบราณ, สัมภาษณ์ , ๖
กันยายน๒๕๕๖)
จากโครงการประติมากรรมเสาไฟ โดยเทศบาลนคร
ขอนแก่นได้ก่อให้เกิดผลลัพธ์ ในการพัฒนาด้านสุ นทรี ยะและพัฒนาด้านสิ่ งแวดล้อมทั้งในระดับ
บุคคลถึงระดับชุมชน โดยเฉพาะประติมากรรมเสาไฟนั้นได้ก่อให้เกิดผลกระทบกับชุ มชนเมืองใน
ด้านดีส่งเสริ มภาพลักษณ์ เมืองขอนแก่นที่ได้ชื่อว่าเป็ นเมืองที่ทนั สมัย ให้มีกลิ่ นไอทางวัฒนธรรม
กลายเป็ นอัตลักษณ์ของเมืองขอนแก่นในทศวรรษนี้

ภาพที่ ๓๒ ประติมากรรมเสาไฟฟ้าสิ นไซ(ซ้าย-กลาง) ประติมากรรมทรายสิ นไซตบประทาย
โลก(ขวา)
นอกจากการออกแบบจัดสร้ างประติมากรรมเสาไฟ
สิ น ไซ สั ง ข์ท อง สี โห เพื่ อ เป็ นอัต ลัก ษณ์ เ มื องขอนแก่ น ในด้า นสิ่ ง แวดล้อมแล้ว เทศบาลนคร
ขอนแก่ นยัง ริ เริ่ ม ให้มี ป ระติ ม ากรรมทรายสิ น ไซตบประทายโลกขึ้ นในงานบุ ญสงกรานต์ข อง
จัง หวัดขอนแก่ นในบริ เวณศาลหลัก เมื องขอนแก่ นให้นัก ท่ องเที่ ย วได้ชื่ นชม และเพื่ อเป็ นการ
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สอดแทรกอัตลักษณ์ สินไซเข้าไว้เป็ นส่ วนหนึ่ งในกิ จกรรมต่างๆของจัง หวัดขอนแก่ น อนึ่ งเพื่ อ
สนับสนุ นให้คนขอนแก่นและนักท่องเที่ยวได้รู้จกั เรื่ องสิ นไซมากยิ่งขึ้น และที่สาคัญยังก่อให้เกิ ด
ความสุ นทรี ยก์ บั ผูเ้ ข้ามาเที่ยวชมงาน ซึ่ งสื บเนื่ องกับการแสวงหาพื้นที่ให้กบั วรรณกรรมสิ นไซได้มี
พื้นที่ในการนาเสนอมากขึ้นในหลายโอกาส ให้เป็ นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ สินไซ ถึงแม้วา่
ในช่วงเวลานี้ยทุ ธศาสตร์ สินไซอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนมากเช่นกับในช่วงแรกของการฟื้ นฟู
ด้านวรรณศิลป์
นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็ นต้นมาหลังจากมีกระแส
การฟื้ นฟูวรรณกรรมสิ นไซที่จงั หวัดขอนแก่น แวดวงวรรณกรรมร่ วมสมัยในภาคอีสานได้ให้ความ
สนใจในวรรณกรรมเรื่ องนี้ เพิ่มขึ้น จากการรวมตัวของนักวรรณกรรมสองฝั่ งโขงไทย-ลาว ในปี
พ.ศ. ๒๕๕๑ (โครงการสานสัมพันธ์ลาว-ไทย “วรรณกรรม ดนตรี กวี ศิลป์ สองฝั่งโขง”) ได้หยิบยก
เรื่ อ งสิ นไซขึ้ นมาเป็ นหนึ่ ง ในประเด็ นเนื้ อ หาของการจัดงานในครั้ งนั้น ส่ ง ผลให้ เกิ ดกิ จกรรม
เกี่ยวกับการฟื้ นฟูวรรณกรรมสิ นไซในรู ปแบบต่าง ๆตามมาอย่างต่อเนื่องจวบถึงปั จจุบนั
ในด้านวรรณศิลป์ ได้มีปรากฎการณ์ การนาสิ นไซมา
ประยุกต์ใช้ในการประพันธ์ท้ งั รู ปแบบร้อยแก้วและร้อยกรอง ดังนี้
ประยุกต์ในรู ปแบบร้อยแก้ว
จากการศึ ก ษาพบว่ า มี ก ารน ามาประยุ ก ต์ ใ น
หลากหลายรู ปแบบ ประกอบด้วย หนังสื อเล่มเล็ก วรรณกรรมเยาวชน และสารคดี ดังนี้
ประเภทหนังสื อเล่มเล็ก ภายใต้โครงการประกวด
“หนังสื อเล่มเล็กสิ นไซ” ระดับมัธยมศึกษาภาคอีสาน จัดโดยโดยสโมสรนักเขียนภาคอีสาน ร่ วมกับ
เทศบาลนครขอนแก่น ในรู ปของคณะกรรมการจัดงานสื บสานวรรณกรรมสองฝั่ งโขง “วรรณคดี
ดนตรี ศิ ล ป์ สองฝั่ ง โขง” นับ เป็ นกิ จกรรมด้า นการฟื้ นฟู วรรณกรรมพื้ นบ้า นที่ มี ส่ วนสนับ สนุ น
กระบวนการเรี ยนรู ้ของเยาวชนให้ได้รู้ และได้คิด โดยมีวรรณกรรมสิ นไซเป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้ จาการ
ดาเนินงานพบว่าโครงการดังกล่าวได้เพิ่มพูนประสบการณ์ดา้ นการเขียน และการวาดภาพให้กบั เด็ก
เยาวชนที่เข้าร่ วมโครงการ ที่สาคัญเด็กเยาวชนได้เรี ยนรู ้เรื่ องราวเกี่ ยวกับคุ ณธรรมผ่านวรรณกรรม
สิ นไซ จากกระบวนการประกวดครั้งนี้ได้เป็ นอย่างดี
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ภาพที๓
่ ๓ การประยุกต์สินไซในรู ปแบบร้อยแก้ว (ซ้าย) ผลงานจากการประกวดหนังสื อเล่มเล็ก
สิ นไซ(ขวา) หนังสื อ“สิ นไซ” (อริ สา สุ มามาลย์, 2551)

ประเภทวรรณกรรมเยาวชน พบ ๑ เรื่ อง คือ “สิ นไซ”ของอริ สา
สุ มามาลย์(๒๕๕๑) ภายใต้โครงการนิ ทานพื้นบ้าน ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งในการเตรี ยมการทางด้า นเนื้ อหา
โครงการจัดตั้งอุทยานการเรี ยนรู ้ภูมิภาค ของสานักงานอุทยานการเรี ยนรู ้ และสานักงานบริ หารและพัฒนา
องค์ความรู ้ (องค์การมหาชน) อนึ่ งเพื่อสื บทอดภูมิปัญญาท้องถิ่ นอันล้ าค่า ผ่านรู ปแบบการเล่านิ ทาน โดย
ผูป้ ระพันธ์ได้หยิบยกวรรณกรรมสิ นไซฉบับอีสานมาเป็ นสาระในการนาเสนอได้อย่างน่าสนใจ แต่อย่างไร
ก็ตามหนังสื อสิ นไซดัง กล่ า วยัง ไม่ไ ด้มีก ารเผยแพร่ อย่างกว้า งขวาง มี เฉพาะในห้องสมุ ดบางแห่ ง จึ งไม่
สามารถตอบสนองกลุ่มเป้ าหมายหลักคือ เยาวชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะเยาวชนในภาคอีสาน ที่ยงั มีความรู ้
ความเข้าใจเกี่ ยวกับเรื่ องสิ นไซไม่มากนัก ซึ่ งถ้าได้บรรจุ เป็ นแบบเรี ยนหรื อหนังสื ออ่านนอกเวลาก็น่าจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ยงิ่ ขึ้น

ประเภทสารคดี พบ ๑เรื่ อง คื อ“สะกดรอยสิ นไซ”(๒๕๕๘)
โดย นัทธ์หทัย วนาเฉลิม เป็ นหนังสื อเชิ งสารคดีที่ได้รับรางวัลสารคดียอดเยี่ยมนายอินทร์ อวอด ประจาปี
๒๕๕๘ มีเนื้ อหาเกี่ ยวกับการเดินทางตามหาร่ องรอยของสิ นไซในพื้นที่ภาคอีสานของประเทศไทยเหมาะ
สาหรับประชาชนทัว่ ไปที่ยงั ไม่ได้มีพ้ืนความรู ้เกี่ ยวกับเรื่ องสิ นไซ คาดการณ์ ว่าจะเป็ นงานเขียนที่สามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ง่าย และกว้างขวาง เพราะรู ปแบบการนาเสนอที่ไม่ชบั ช้อนในแบบคู่มือท่องเที่ยว มี
ภาพประกอบสวยงาม สาหรับผูส้ นใจท่องเที่ยวหรื อศึกษาเรื่ องราวสิ นไซเพิ่มเติม
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ภาพที่ ๓๔ หนังสื อเชิงสารคดีรางวัลสารคดียอดเยีย่ มนายอินทร์ อวอด ประจาปี ๒๕๕๘เรื่ อง“สะกดรอย
สิ นไซ”ผลงานโดย นัทธ์หทัย วนาเฉลิม
การประยุกต์ในรู ปแบบร้อยกรอง
จากการศึ ก ษาพบว่า มี ก ารนามาประยุก ต์ใ นรู ป แบบ
ร้อยกรอง ทั้งกลอนอ่าน กลอนลา และกลอนร้อง เพื่อใช้ในโอกาสต่างๆ ดังนี้
ในรู ปแบบกลอนอ่ า น มี ก วี ห ลายท่ า นได้ รั บ แรง
บันดาลใจทั้งด้านเนื้อหา และรู ปแบบการประพันธ์จากวรรณกรรมเรื่ องสิ นไซฉบับสองฝั่งโขง อาทิ
ประยูร ลาแสง,อังคาร จันทราทิพย์,จักริ นทร์ สร้ อยสู งเนิ น พบได้จากงานสร้ างสรรค์ข้ ึนใหม่ใน
รู ปแบบกลอนอ่าน ดังนี้
“สิ นไซเดิ นดง” ผลงานของ ประยูร ลาแสง (๒๕๕๑
อ้า งถึ ง ในทรงวิท ย์ พิ ม พะกรรณ์ , ๒๕๕๗)กวีอีส านร่ วมสมัย ที่ มีค วามเชี่ ยวชาญด้า นภาษาและ
วรรณกรรมอีสานโบราณ ได้ประพันธ์บทกลอนชื่ อ “สิ นไซเดิ นดง ”เพื่อเผยแพร่ ในกิ จกรรมการ
ฟื้ นฟูสินไซของเทศบาลนครขอนแก่น ดังบทกลอนตอนหนึ่งว่า
สิ นไซน้อย
นาเอาอา-

พลอยพรากเมืองมา
รยธรรมเดิมเค้า
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เฮาสู ญเสี่ ยง
มีแต่จอน้อยน้อย
สิ นไซส่ วย

ศรศิลป์ สิ ฮบห่อ
ถือไว้ปากเป็ น นี้แล้ว ฯ
สาวหาเค้าเงื่อน อยูใ่ สนอ

ทังสี โห-สังข์ทอง

ให้ซ่อยหามาไว้

หรื อว่าไปหวัง่ หวัง่

นาทางบางกอก

จัง่ ได้ซอกถิ่นถาน

ลานช้างบ่อนเนา นี้แล้ว ฯ

ในบทกลอนดั ง กล่ า วผู ้ ป ระพั น ธ์ ไ ด้ น าเรื่ องสิ นไซมา
เปรี ยบเทียบกับสังคมในยุคปั จจุบนั ให้ผคู ้ นได้ตระหนักในมรดกภูมิปัญญาอีสานที่นบั วันจะสู ญหาย อุปมา
ดัง่ การตามหานางสุ มณฑากลับคืนมาบ้านเมือง
“สิ นไซอาเซี ยน” ผลงานของ จักริ นทร์ สร้อยสู งเนิ น (๒๕๕๖
อ้างถึงในทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์, ๒๕๕๗)อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครได้ประพันธ์บทกลอนชื่ อ
“สิ นไซอาเซียน” เพื่อเผยแพร่ ในวารสารอีสานไรเตอร์ ฉบับ “อีสาน สิ นไซ เราจะไปอาเซี ยน” ดังบทกลอน
ว่า
อยากจะลาสิ นไซให้เธอฟ้อน
จับเอาตอนเดินดงลงจังหวะ
ความสนุกในละมุนสุ นทรี ยะ
คือพันธะละเมียดละไมในลานา
อยากจะแปลสิ นไซให้เธออ่าน
เผยแพร่ ผา่ นสายตาอาเซี ยนนัน่
วรรณศิลป์ ถ่ายทอดศาสตร์ ชาติพนั ธุ์
ได้แบ่งปั นแลกเปลี่ยนและเรี ยนรู ้
อยากจะให้สินไซไปอาเซียน
สร้างแบบเรี ยนให้รักกันมัน่ เหมาะสม
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ขณะฉันลาสิ นไซฝากสายลม
เราชื่นชมคุณค่า...หรื อว่ายัง
ในบทกลอนนี้ ผู ้ป ระพัน ธ์ ไ ด้ เ ชิ ญ ชวนให้ ผู ้อ่ า นได้ ศึ ก ษา
วรรณกรรมเรื่ องสิ นไซอย่างลึ กซึ้ ง เพราะเห็ นว่าเป็ นวรรณกรรมที่ มีคุณค่า โดยการเผยแพร่ ให้กบั คนทั้ง
อาเซี ยนได้รับรู ้ และเรี ยนรู ้ ผูป้ ระพันธ์คาดหวังอยากให้สินไซได้รับการแปลเป็ นภาษาต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนและแบ่งปั นสู่ สังคมอื่น ๆ ต่อไป
“สี โห สังข์ สิ นไซในตัวเรา” ผลงานของ อังคาร จันทราทิพย์
(๒๕๕๔ อ้างถึงในทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์, ๒๕๕๗)กวีซีไรต์ได้นาเรื่ องราวสิ นไซมาสะท้อนผ่านบทกลอน
ชื่อ “สี โห สังข์ สิ นไซในตัวเรา” ซึ่ งรวมเล่มอยูใ่ นหนังสื อ “หัวใจห้องที่ห้า” รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์
ยอดเยีย่ มแห่งอาเซี ยน (ซี ไรต์) ดังตัวอย่างบางตอนว่า...
สี โห สังข์ สิ นไซในตัวเรา...
ร้างเรื อนเหย้า แรมทุกข์ สุ ข อีกยุคสมัย
พลัดพราก ‘เปงจาน’ พบผ่านใจ
สะทกสะท้อนนัยอยูเ่ นืองเนือง
ดิ้นรน ต้นร้าย บั้นปลายสุ ข?
ระหว่างทาง แรมทุกข์ ผูกร้อยเรื่ อง
ชนบท และบางหมู่ไปสู่ เมือง
ฝื ดเคืองเล่าขานผ่านกลอนลา

จากนิทาน อักษรธรรม คาผญา
‘นอกปั ญญาสชาดก’ เคยดื่มด่า
จากฮูปแต้ม ใบลาน จดจารจา
จากถ้อยคาเขียนขีด จากฮีตคอง
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จนบัดนี้ได้กล่าวเบื้องอีกเรื่ องเล่า...
ลาเรื่ องเก่า หลังลมพรรษาล่อง
แว่ว ‘สิ นไซกลับบ้าน…’ ขานทานอง
เบิ่งฮูปแต้ม ม่านแดดต้อง ใจล่องลอย!

กลอนบทนี้ ผู ป้ ระพัน ธ์ ไ ด้น าพาผู ้อ่ า นย้อ นอดี ต ถึ ง เรื่ อ งราว
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ นไซกับวิถีวฒั นธรรมชาวอีสานที่มีมาอย่างแนบแน่น จนอาจกล่าวได้วา่ เรื่ องสิ นไซ
อยูใ่ นตัวตนคนอีสานทุกคนก็วา่ ได้
ส าหรั บ ในรู ป แบบกลอนล า พบว่า มี ก ารน ามาประยุ ก ต์เป็ น
กลอนลาหลากหลายรู ป แบบนับ แต่ อดี ตจวบถึ ง ปั จจุ บ นั ดังปรากฏในผลงานของทองเจริ ญ ดาเหลาใน
ทานองลาสี พนั ดร ซึ่ งผลงานกลอนลานี้ได้นาไปใส่ ทานองดนตรี และให้หมอลาบุญช่วง เด่นดวง ศิลปิ นจาก
จังหวัดอุดรธานีเป็ นผูล้ า เพื่อใช้ประกอบการฟ้ อนสี พนั ดรของนักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี โดยได้มีโอกาสนาชุ ดการแสดงนี้ มาบูรณาการ กับการแสดงแสง สี เสี ยง เนื่ องในโอกาส
๗๒ ปี เทศบาลนครขอนแก่นในปี พ.ศ.๒๕๕๐ อีกด้วยดังตัวอย่างบางตอนว่า

“...อย่างว่าชายเอ๊ย ฟั งสิ ลาภาคพื้นนิ ทานเก่า เฮาอีสานเป็ นนิ ทานดอกสิ นไซ แต่โบราณ(ดอก)เขียนไว้ ชาย
เอ๊ยในใบลานนี่ ไผอ้าง ท้าวปางคาเป็ นคนแต่งอาณาจักร(ดอก)ล้านช้าง ป่ างกี้ก่อนพ้น…ชายเอ๊ยบัดนี้ กล่าว
(ดอก)แต่ตน้ แต่ตน้ กุมภัณฑ์ลกั (ดอก)เอาอาสุ มณฑา(ดอก)คนงามเป็ นหญิงอา(ดอก)ของท้าวยักษ์กุมภัณฑ์นี่
คนเฒ่ามาลักเอาอาเจ้าน้อยอ่อน ท้าวสิ นไซ(ดอก) เดือดร้อนเลวสู่ เจ้ายักษา...ท้าวสี โห(ดอก)ผูก้ ล้า เป็ นอ้ายพี่
(ดอก)สังข์ทอง ตัดเป็ นคลองบู๋ลดั (ดอก)ก่อนสิ น(ดอก)ไซท้าว...เป็ นคลองยาวดู๋เดี๋ยวนี้ ทางแดนแกวแม่ลม
แบ่ง สี โหแปลงดอกลัดไว้ ลัดไว้ สิ นไซท้าวผุ่นตาม (คอก)ไปฮอดดอกแม่น้ า แม่น้ าริ มฝั่ ง(ดอก)คงคา เฒ่า
ยักษากะเลยซุกเสี่ ยงสุ มณ(ดอก)ฑาไว้……………..”

ส่ วนในรู ปแบบทร้อง พบว่ามีการนากลอนสิ นไซฉบับสองฝั่ ง
โขงมาประยุกต์เป็ นเนื้อเพลงเพื่อใช้ประกอบการแสดงละครสิ นไซ ในบทเพลง “ธรรมาธิ ปไตย” โดยประยูร
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ลาแสง(๒๕๕๔อ้างถึงในเทศบาลนครขอนแก่น, ๒๕๕๔) ได้นาบทกลอนสิ นไซตอนสิ นไซสอนวรุ ณนาค
(บั้นนาคะยุทธกรรมบั้น) มาประยุกต์ต่อเติมเสริ มเข้าใหม่ให้สัมพันธ์กบั เนื้อเรื่ อง ในการแสดง ดังนี้

ตารางที๓่ ๑บทกลอนสิ นไซถูกนามาประยุกต์ในรู ปแบบบทเพลงประกอบละครเวทีสินไซ
รู ปแบบ

บทเพลงธรรมาธิปไตย

ประยุกต์ อันโยธาประชานิกร

ดั้งเดิม

อุทธาหรณ์ คือรากต้นไม้

อันพระยาเสนาอามาตย์

สนองยคุลบาท เป็ นลาต้นไม้

ข้าราชการพนักงานทัว่ ไป

คือกิ่งก้านใบจึงเป็ นพฤกษา

อันว่า โยเธศท้าว ทุกทัว่ แดนดิน

ให้ฮ่าปริ ปรายเหมือน ฮากฮองภายพื้น

ฝูงหมู่เสนาเหน้ามีคุณคองประเสริ ฐ

เลือกผูแ้ ก้วปุนไว้ดงั่ ลา แท้เนอ

ฝูงหนึ่งอามาตย์นอ้ ยเอาแอบตางตา

ปุนดัง่ เป็ นสาขาหง่างามระวังไว้

องค์กษัตริ ยไ์ ท้เป็ นจอมยังยอด

ระดูแผ่ผง้ ผลล้นลุ่มเทิง

ตารางที๓่ ๑ บทกลอนสิ นไซถูกนามาประยุกต์ในรู ปแบบบทเพลงประกอบละครเวทีสินไซ (ต่อ)
รู ปแบบ

บทเพลงธรรมาธิปไตย

ประยุกต์ องค์กษัตริ ย ์ เป็ นฉัตรมงคล

ดั้งเดิม

คือดอกและผล ตระกลตระการค่า

สุคนั ธรส ปรากฏสากล

หล่อเลี้ยงมวลชน และสรรพสัตว์นานา

ปุนเปรี ยบไป ไม่บารุ งรากหญ้า

ระวังจะพา ให้ตน้ ตรอมตาย

ฮสแผ่เท่าตลบทัว่ แดนดิน

พึงคณาสัตว์ชอบชุมชมเฮ้า

ยะถาแท้ ธรรมเนียมปุนเปรี ยบ

คันว่าฮากบ่หมัน่ พาต้นตุ่มตาย แท้แล้ว ฯ

จึ ง นับ ได้ว่ า วรรณกรรมสิ น ไซได้ส่ ง ต่ อ อิ ท ธิ พ ลต่ อ กวี แ ละ
นักเขียนรุ่ นหลังทั้งรู ปแบบร้อยแก้ว และร้อยกรองจากผลงานข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าวรรณกรรมเรื่ องสิ น
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ไซได้รับการฟื้ นฟูอีกครั้ง ในรู ปแบบวรรณกรรมร่ วมสมัยที่ใช้ฐานภูมิปัญญาสิ นไซในอดีตมาเป็ นต้นทุนใน
การประยุกต์และสร้างสรรค์ข้ ึนใหม่ ดังจะสรุ ปผลของการประยุกต์ใช้เป็ นตาราง ดังต่อไปนี้

ตารางที่ ๓๒ ผลลัพธ์ของการประยุกต์ใช้สินไซในด้านวรรณศิลป์
ประเภท

ลักษณะการประยุกต์

ร้อยกรอง กลอนอ่าน

ร้อยแก้ว

กลุ่มเป้าหมาย

ผลลัพธ์ การประยุกต์

ประชาชนทัว่ ไป

เปรี ยบเทียบคุณค่าในอดีตกับโลกาภิวตั น์

กลอนลา

ประชาชนทัว่ ไป

ให้ความรู ้เกี่ยวกับความเป็ นมาและเนื้อเรื่ อง

กลอนร้อง

ประชาชนทัว่ ไป

ปลูกฝังคุณธรรมในสิ นไซ/ให้ความบันเทิง

หนังสื อเล่มเล็ก

เยาวชน

ปลูกฝังคุณธรรมในสิ นไซ/ฝึ กฝนด้านการวาดภาพ

วรรณกรรมเยาวชน

เยาวชน

ปลูกฝังคุณธรรมในสิ นไซ

สารคดี

ประชาชนทัว่ ไป

ให้การศึกษาเบื้องต้น/แนะนาเส้นทางการท่องเที่ยวสิ นไซ

ด้านศิลปะการแสดง
จากการสารวจพบว่าในพื้นที่จงั หวัดขอนแก่นได้มีการนาเรื่ อง
สิ นไซมาประยุกต์ในรู ปแบบศิลปะการแสดง ประกอบด้วย ละครสิ นไซ บัลเล่ย ์ ดนตรี และนาฏศิลป์ ดังนี้
ละครสิ นไซ
เทศบาลนครขอนแก่น ได้จดั การแสดงละครเวทีร่วมสมัยเฉลิม
พระเกียรติ ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ๘๔ พรรษา โดยนาวรรณกรรมสิ นไซมาตีความในรู ปแบบการ
แสดงร่ วมสมัย ซึ่ ง เป็ นการจัดละครเวที ค รั้ งแรกของเทศบาลนครขอนแก่ น วชิ ระ ตราชู (สัมภาณ์ , ๒๒
สิ งหาคม๒๕๕๖) ที่ปรึ กษานายก ฯ ผูด้ าเนิ นโครงการละครเวทีสินไซ มองว่าเป็ นปรากฏการณ์ ที่รวมเอา
เครื อข่ายต่างๆ เข้ามาทางานร่ วมกันเพื่อให้เกิดสุ นทรี ยะกับบ้านเมือง โดยมีเทศบาลเป็ นผูเ้ ปิ ดพื้นที่ โดยอาศัย
พลังความร่ วมมือ ๓ ฝ่ าย คือ ๑) ฝ่ ายการเมือง ๒) ฝ่ ายประชาชน ๓) ฝ่ ายองค์ความรู ้ พีระพล พัฒนพีระเดช
(สัมภาษณ์, ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖) อดี ตนายกเทศมนตรี เทศบาลนครขอนแก่น กล่าวว่าการจัดละครเวที
สิ นไซเพื่อสร้างงานให้กบั เมืองที่ตนอาศัยอยูใ่ นรู ปแบบศิลปะการละคร ซึ่ งมองว่าการทางานแบบนี้ เป็ นการ
ขับเคลื่อนเมืองแบบไม่เป็ นทางการผ่านการกระจายอานาจให้ประชาชน ได้ร่วมช่วยกันคิดช่วยกันทาในสิ่ งที่
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กลุ่มต่างๆ ถนัดและให้ความสนใจ อันเป็ นการเปิ ดพื้นที่ของการมีส่วนร่ วมให้มีความหลากหลายเพื่อสื่ อสาร
ความหมายความดีความงามตามตัวบทวรรณกรรมสิ นไซไปสู่ กลุ่มคนที่หลากหลายได้มากขึ้น ซึ่ งเป็ นการ
ทางานแบบยืดหยุน่ และเกิดประสิ ทธิ ภาพมากกว่าการทางานในแบบราชการ โดยในกระบวนการของการ
ท าละครนั้น ได้มี ผู ้รู้ ใ นหลากหลายสาขาเข้า มามี ส่ ว นร่ ว ม และภาคเอกชนก็ ไ ด้ส นับ สนุ น ทั้ง ในด้า น
งบประมาณบางส่ วนรวมทั้งเปิ ดพื้นที่ในห้างสรรพสิ นค้าเซ็นทรัลพลาซ่ า ให้เป็ นเวทีการจัดแสดงละครเรื่ อง
สิ นไซอีกด้วย
ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าละครเวทีได้กลายเป็ นพื้นที่การสื่ อสาร
ที่มีสีสันอย่างยิง่ ละครเวทีสินไซไม่เพียงแต่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กบั ชาวเมืองขอนแก่น และผูค้ นที่ให้
ความสนใจเข้า ชมละครเวที เ รื่ องสิ น ไซเท่ า นั้น หากยัง เน้น ย้ า ความหมายเชิ ง คุ ณ ค่ า ที่ ว่า ด้ว ยคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรมของตัวละครสาคัญในวรรณกรรมเรื่ องสิ นไซให้ชดั เจนยิ่งขึ้น พร้อมกันนั้นคณะผูบ้ ริ หารเทศบาล
นครขอนแก่นยังได้ยนื ยันการบริ หารนโยบายสาธารณะและยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองด้วยแนวคิดธรรมาภิ
บาลให้ชดั เจนยิง่ ขึ้นด้วยเช่นกัน

๑๗๙ | P a g e

ภาพที๓่ ๕ ละครเวทีสินไซ เฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา จัดโดยเทศบาลนครขอนแก่น

จากการวิเคราะห์ผล เกี่ ยวกับกระบวนการมี ส่ วนร่ วมภาค
ประชาชน ด้านการกระจายอานาจ เป็ นแนวทางนาไปสู่ การปฏิบตั ิ ให้เกิดผลเป็ นรู ปธรรม โดยเน้นการมีส่วน
ร่ วม โปร่ งใส กระจายอานาจ การสร้ างอัตลักษณ์ การส่ งเสริ มความเข้มแข็งให้กบั ภาคประชาชน โดยใช้
ละครสิ นไซเป็ นสื่ อกลางให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่ วมของเครื อข่ายต่างๆ ฉะนั้นกระบวนการละครสิ นไซ
จึงไม่เพียงแต่เป็ นกระบวนการสร้างงานศิลป์ โดยทัว่ ไป แต่เป็ นกระบวนการทางสังคม ในการสร้างเครื อข่าย
(network) ความร่ วมมือ เพื่อการพัฒนาเมืองผ่านกิจกรรมทางศิลปะการละคร
การมี ส่วนร่ วมของคนในพื้นที่ แต่ทีม นักแสดงหลัก
ส่ วนใหญ่กลับใช้กลุ่มเครื อข่ายภายนอกพื้นที่มีประสบการณ์ ดังนั้นจึงเป็ นส่ วนผสมของนักแสดง
กึ่งอาชีพที่มีประสบการณ์มาก่อน และเครื อข่ายกลุ่มต่างๆที่มีในพื้นที่มาเป็ นส่ วนเสริ ม ซึ่ งหลายคน
๑๘๐ | P a g e

มองว่ากระบวนการในลักษณะนี้ ไม่ได้เอื้อให้เกิดความเข้มแข็งในพื้นที่มากนัก เพราะเครื อข่ายใน
พื้ น ที่ ไ ม่ ไ ด้พ ัฒ นาตนเองในด้า นของการพัฒ นาทัก ษะการละคร แต่ ข ณะที่ วิ ธี ก ารนี้ สามารถ
ตอบสนองให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เห็ นผลเป็ นรู ปธรรมในเวลาอันรวดเร็ วได้ ซึ่ งในแง่มุมของการพัฒนา
มนุ ษย์แล้วอาจจะเห็นผลน้อย แต่ในด้านของการสร้างภาพลักษณ์ และกระตุน้ ให้เกิดกระแสสิ นไซ
ในเมืองขอนแก่นนั้นก็นบั ว่าประสบความสาเร็ จอย่างมาก เพราะกระบวนการละครดังกล่าวสามารถ
เข้าถึ งผูด้ ู ได้เป็ นอย่างดี เพราะมีเทคนิ ควิธีการที่หลากหลาย ทันสมัย และที่สาคัญมุ่งเน้นให้ผูด้ ู ได้
เกิดความสนุก เพลิดเพลิน
ดังนั้นจึงพบว่ากระบวนการละครส่ งผลต่อการรับรู ้ของคนในสังคมเป็ นอย่างมาก จากการ
สอบถามผูเ้ กี่ ยวข้องพบว่า โครงการดังกล่าวได้สร้ างให้เกิ ดการมีส่วนร่ วม เกิ ดแรงบันดาลใจ เกิ ด
การสร้ างสรรค์นวัตกรรมร่ วมกัน และที่สาคัญได้กลายเป็ นกระแสสิ นไซ (Sinsai fever) ให้คนที่
ไม่ได้รู้จกั หันมาสนใจ คนที่สนใจหันมาศึกษา จึงนับว่าเป็ นกลยุทธ์ที่เทศบาลนครขอนแก่นใช้ใน
การฟื้ นฟูสินไซอย่างได้ผล
บัลเลย์สินไซ
ในงานสุ ด ยอดสงกรานต์ ถนนข้า วเหนี ย ว จัง หวัด
ขอนแก่น ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ เทศบาลนครขอนแก่น ได้ประยุกต์วรรณกรรมสิ นไซ นาเสนอใน
รู ปแบบการแสดงบัลเล่ย ์ โดยบูรณาการร่ วมกับประติมากรรมทรายตบประทายโลก (ด่านต่างๆ :
ด่านงูซวง ด่านพญาช้าง ด่านกินรี ด่านยักษ์กุมภัณฑ์ (นาเสนอในรู ปแบบแสง สี เสี ยง )Mini Light
and Sound)ยกเอาตอนสิ นไซรบกับยักษ์กุมภัณฑ์มาสะท้อนเนื้ อหาด้านความขัดแย้งทางสังคม
เชื่ อมโยงกับยุคปั จจุบนั ชึ่ งเป็ นกระบวนการทางานร่ วมกันระหว่างเทศบาลนครขอนแก่นกับภาค
ประชาชน ชึ่ งเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญในแต่ละด้าน ประกอบด้วย ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ศิ ริมงคลนาฏยกุ ล
)(บั ล เล่ ย ์ ) ผู ้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ท รงวุ ฒิ ศรี วิ ไ ล (วรรณกรรมสิ นไซ)และอาจารย์ ช นาธิ ป
(ประติมากรรม) (โดยมีคุณวชิ ระ ตราชู ที่ ปรึ กษานายกเทศมนตรี นครขอนแก่ น) (ภาคการเมือง)
เป็ นผูค้ วบคุมการแสดง (ศิริมงคลนาฏยกุล, สัมภาษณ์, ๑๑ เมษายน ๒๕๕) ผูอ้ อกแบบและฝึ กสอน
การแสดงบัลเล่ยช์ ุดนี้ กล่าวว่า “เป็ นรู ปแบบการผสมผสานเนื้ อหาและวิธีการระหว่างเก่ากับใหม่ได้
อย่างลงตัว เพื่อให้ง่ายต่อการชึ มชับเรื่ องราวในสิ นไซซึ่ งเป็ นอัตลักษณ์ ของเมื องขอนแก่นในยุค
ใหม่”
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จากการศึกษาสามารถวิเคราะห์ได้วา่ การประยุกต์สิน
ไซในรู ปแบบการแสดงบัลเล่ยค์ รั้งนี้ ได้สะท้อนให้เห็ นถึ งนวัตกรรมการแสดงร่ วมสมัยที่สามารถ
ผสานศิ ล ปะพื้นบ้า นกับศิ ลปะสากลได้อย่างลงตัว ส่ งผลกระทบด้านสังคมวัฒนธรรม และด้า น
กระตุน้ เศรษฐกิจทางอ้อม จึงนับว่าเป็ นศิลปะร่ วมสมัยที่เป็ นแนวโน้มของการประยุกต์ใช้สินไซใน
อนาคตได้อย่างน่าสนใจ

ภาพที๓่ ๖ ประติมากรรมทรายสิ นไซตบประทายโลก บูรณาการเข้ากับการแสดงบัลเล่ย ์
เรื่ องสิ นไซ ตอนสิ นไซเดินดง ในงานประเพณี สงกรานต์ ขอนแก่น พ.ศ.2557
ดนตรี และนาฏศิลป์
จากการศึ ก ษาพบว่ า เคยมี ก ารน าสิ น ไซมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
รู ปแบบนาฏศิลป์ และดนตรี ในราวปี พ.ศ.๒๕๐๐ โดยคณะอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลป์ ร้อยเอ็ด ได้
ร่ ว มกัน ออกแบบท่ า ฟ้ อ นสั ง ข์ศิ ล ป์ ชัย และลายโปงลางสั ง ข์ศิ ล ป์ ชัย ขึ้ นเพื่ อเป็ นมาตรฐานของ
นาฏศิลป์ และดนตรี อีสานที่ใช้สอนในวิทยาลัยนาฏศิลป์ ร้อยเอ็ด โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากท่า
ฟ้ อนและทานองหมอลาสิ นไซในอดีต ด้วยความงดงามของท่วงทานอง และลี ลาการฟ้ อนที่มีอตั
ลักษณ์ทาให้ได้รับความนิ ยมโดยทัว่ ไป ในปี พ .ศ.๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังได้นาทานอง
และท่าฟ้ อนสังข์ศิลป์ ชัยมาเป็ นลายและท่าบังคับหลักในการประกวดวงโปงลาง“ฟ้อนลาแคนคอน
เทศต์” ครั้งที่ ๔ อีกด้วย
จากปรากฎการณ์ ในการประยุกต์ใช้ใ นลักษณะดังกล่ าวแล้ว
สาขาดนตรี และการแสดงพื้นบ้าน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น ยังได้นาชื่ อตัว
ละครเอกมาตั้งเป็ นชื่อวงโปงลางในนาม “วงโปงลางสิ นไซ” รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุล
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ศรี (สัมภาษณ์, ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖)คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนาม
ผูค้ วบคุมวง กล่าวว่า “รู ้จกั เรื่ องสิ นไซมาก่อนจากอาจารย์อาวุโสแต่ยงั ไม่รู้ลึกซึ้ งจนเมื่อได้มาดูละคร
เวทีที่เทศบาลนครขอนแก่นจัดขึ้นจึงได้มีความรู ้ เพิ่มมากขึ้น และเห็ นว่าเป็ นเรื่ องที่สื่อถึ งคุณธรรม
ใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เมื่ อครั้งไปประกวดวงโปงลางชิ งถ้วยพระราชทานที่กรุ งเทพมหานคร จึงได้
นามาตั้งเป็ นชื่อวง และในครานั้นวงโปงลางสิ นไซก็ได้รับรางวัลชนะเลิศ ชื่ อนี้ ทาให้เด็กนักศึกษามี
ขวัญกาลังใจ ปั จจุบนั สิ นไซได้กลายเป็ นไอดอลระดับประเทศ นักเรี ยนจากโรงเรี ยนมัธยมมีความ
ใฝ่ ฝันอยากมาเรี ยน มาเป็ นสมาชิกวงสิ นไซ”
จากแนวทางดั ง กล่ า วข้ า งต้ น สามารถวิ เ คราะห์ ไ ด้ ว่ า
วรรณกรรมสิ นไซได้รับความนิ ยมนามาประยุกต์ในรู ปแบบนาฏศิลป์ ดนตรี อย่างต่อเนื่ อง ปั จจุบนั
ยังคงได้รับความนิยมโดยเฉพาะในพื้นที่จงั หวัดขอนแก่นหลังจากกระบวนการฟื้ นฟูวรรณกรรมสิ น
ไซให้ ก ลายเป็ นอัต ลัก ษณ์ เ มื อ งขอนแก่ น รวมถึ ง วงโปงลางสิ น ไซ คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่ นก็เกิ ดจากกระแสนี้ นับว่ากระแสนี้ ได้สร้ างให้เกิ ดแรงกระเพื่อมได้ไม่น้อย
ทีเดียว
ประยุกต์ใช้ในรู ปแบบศิลปะสื่ อดิจิตอล
นั บ แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็ นต้น มาหลัง จากเทศบาลนคร
ขอนแก่ น ได้ ด าเนิ น การยกสิ นไซขึ้ นเป็ นยุ ท ธศาสตร์ ใ นการพัฒ นาเมื อ งขอนแก่ น ได้ เ กิ ด
กระบวนการอนุ รัก ษ์ ฟื้ นฟู ประยุก ต์ และสร้ า งสรรค์วรรณกรรมสิ น ไซในรู ป แบบต่ า งๆอย่า ง
ต่อเนื่ องจริ งจัง ในด้านของการประยุกต์ และสร้างสรรค์ เทศบาลนครขอนแก่นได้เห็นความสาคัญ
จึงได้แสวงหาเทคนิควิธีการและแนวทางใหม่ๆให้เหมาะกับสังคมยุคเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศก้าว
หน้าที่เห็นได้ชดั เจนคือได้นาใช้เทคนิคและวิธีการออกแบบสื่ อต่างๆเพื่อดึงดูดให้เกิดความน่าสนใจ
สาหรับกลุ่มเยาวชน และประชาชนประกอบด้วย
การออกแบบกราฟฟิ คและสื่ อสิ่ งพิ ม พ์ เพื่ อ ใช้ ใ นการ
ประชาสัมพันธ์ และสื่ อสารสุ นทรี ยภาพผ่านงานออกแบบในโอกาสต่างๆ อาทิ งานออกแบบสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ เอกสารสิ่ งพิมพ์ และตราสัญลักษณ์ในโครงการละครเวทีสินไซ, มหกรรมกีฬาสิ น
ไซ และมหกรรมการศึกษา ตัวอย่างจากการออกแบบโลโก้ในงานละครสิ นไซ ประกอบไปด้วย ๑)
ตัวอักษรคาว่า สิ นไซ ๒) ตัวละครสิ นไซที่กาลังทาท่าแผงศร
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ภาพที่ ๓๗ การออกแบบกราฟฟิ คสิ นไซในโอกาสต่าง ๆ

การสร้างสรรค์ดว้ ยเทคนิคอะนิเมชัน่
จาก ก ารศึ ก ษ าพบว่ า มี ผู ้ ส นใ จน าไปประ ยุ ก ต์
สร้ างสรรค์ดว้ ยเทคนิ คอะนิ เมชัน่ หลายชิ้ นงาน อาทิ ผลงานสื่ อการเรี ยนรู ้ สินไซสาหรั บโรงเรี ยน
เทศบาลนครขอนแก่น ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตศึกษาของนายภราดร เสมาเพชร และ
นายพิสิฐ น้อยวังคลัง เป็ นต้น
ภราดร เสมาเพชร (สัมภาษณ์, ๒ เมษายน ๒๕๕๖)ได้
กล่าวถึงการประยุกต์ใช้สินไชในรู ปแบบอะนิเมชัน่ ว่า “มีโอกาสได้เห็นภาพจิตรกรรมฝาผนังสิ นไซ
ที่วดั สนวนวารี พฒั นาราม และวัดไชยศรี จึงมีแนวคิดอยากให้ตวั ละครสิ นไซในจิตรกรรมฝาผนัง
เคลื่ อ นไหวได้ จึ ง ได้น ามาเป็ นหัว ข้อ งานวิจ ัย เชิ ง สร้ า งสรรค์ โ ดยน าจิ ต รกรรมทั้ง ๒

วัด มา

เปรี ยบเทียบกัน จากนั้นจึงออกแบบขึ้นใหม่ โดยบุคลิกตัวละครได้ถอดแบบจากวัดสนวนวารี พฒั นา
ราม ลักษณะพิเศษที่ออกแบบขึ้นใหม่ คือ รู ปยักษ์กุมภัณฑ์มีปีก เพื่อให้ดูมีพลังอานาจสมกับเป็ น
พระยาแห่ งยักษ์โดยมีฉากกางปี กในบางจังหวะ ในด้านเนื้ อเรื่ องได้แบ่งออกเป็ น ๒ ตอน คือ ๑)
ตอนสิ นไชเดินทาง และ ๒) ตอนสิ นไชพลัดพราก ชึ่ งเป็ นตอนที่นางสุ มณฑากับยักษ์ตอ้ งแยกจาก
กัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรักความผูกพันของทั้งคู่ หลังจากที่ได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมา ถึ งแม้วา่ จะ
เป็ นความรักต่างเผ่าพันธุ์ ซึ่ งก็คือตอนที่สินไชนาเอาอาออกมาจากเมืองยักษ์ แล้วเกิดการรบเพื่อช่วง
ชิงนางสุ มณฑา ต้องมาพบด่านต่าง ๆ แต่ก็ไม่ได้นาเสนอละเอียดทั้งหมดแต่ได้นาเสนอเพียงคร่ าว ๆ
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ไม่ได้เจาะลึก ซึ่ งความยากของการสร้างแต่ละด่านนั้นแตกต่างกัน เช่น ฉากหุ บเขาที่ยกั ษ์ออกมาซึ่ ง
ต้องได้วาดขึ้นมาใหม่เพราะภูเขาแต่ละลูกจะมีลกั ษณะเฉพาะแตกต่างกันเป็ นต้น”

ภาพที่ ๓๘ ผลงานอะนิเมชัน่ เรื่ องสิ นไซ โดยภราดร เสมาเพชร (วิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
การใช้เทคนิคไซเบอร์
ซึ่ งนอกจากการสร้ างสรรค์ด้วยเทคนิ ค อะนิ เมชั่นซึ่ ง
เป็ นเทคนิ คที่นิยมในยุคนี้ แล้ว ยังพบว่าในพื้นที่จงั หวัดขอนแก่นมีการนาเทคนิ คที่ล้ าสมัยคือการใช้
เทคนิ คไซเบอร์ มานาเสนอเรื่ องราวสิ นไซ โดย ดร. อภิชัย เรื องศิริปิยะกุลผูเ้ ชี่ ยวชาญเทคนิ ค AI
(Augmented Reality Livens up Museums) เป็ นผูอ้ อกแบบแอพพลิเคชัน่ AI เพื่อนาตัวละครสิ นไซ
เชื่ อมโยงกับเทคโนโลยี ในงานเคานท์ดาวน์ขอนแก่น ปี ๒๐๑๓ ซึ่ งไฮไลต์ของงาน คือ กิ จกรรม
“Themagic of sinsai มหัศจรรย์ตานานสิ นไซ” เป็ นการออกแบบให้ตวั ละครในวรรณกรรมสิ นไซมี
ชี วิตในโลกไซเบอร์ โดยผูท้ ี่มาเที่ยวงานเคานต์ดาวน์สามารถโหลดแอปพลิ เคชันที่มีลูกเล่นต่างๆ
ซึ่ ง กิ จกรรมดัง กล่ าวนายธี ระศักดิ์ ธี ฆายุพ นั ธุ์ นายกเทศมนตรี นครขอนแก่ นได้ให้สัม ภาษณ์ ก ับ
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สื่ อมวลชนว่า “มีความมัน่ ใจว่ากิจกรรมนี้ จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและผูช้ มงานได้ให้ท้ งั ความ
สนุกสนาน และยังจะเกิดสานึกรักท้องถิ่นผ่านกิจกรรมนี้ได้อีกด้วย”

ภาพที่ ๓๙สิ นไซในรู ปแบบไซเบอร์สเปซ “The magic of sinsai มหัศจรรย์ตานานสิ นไซ”
ด้านการเมืองการปกครอง
จากการศึ ก ษาพบว่ า วรรณกรรมสิ นไซมี ศ ั ก ยภาพเป็ นต้ น ทุ น
วัฒนธรรมที่สามารถพัฒนาเป็ นทุนทางสัญลักษณ์ในการสร้างความชอบธรรมในด้านการเมืองการปกครอง
ผ่านกระบวนการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชน โดยเทศบาลนครขอนแก่นได้ประยุกต์ใช้วรรณกรรมสิ นไซ
เป็ นสื่ อเชื่ อมโยงเครื อข่ายชุ มชนให้เข้าร่ วมกิ จกรรมทางสังคมที่เทศบาลจัดขึ้นในโอกาสต่างๆ เช่น งานบุญ
สงกรานต์ งานบุญคูนเมือง การแสดงละครเวที การแข่งขันกีฬาองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น เป็ นต้น
ซึ่ งการกาหนดใช้สินไซเป็ นยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาได้อาศัยทฤษฎี
เขยื้อนภูเขา ของศาสตราจารย์ประเวส วะสี เป็ นแนวทาง ซึ่ งประกอบด้วย ๑) การสร้างความรู ้ ๒) การ
เคลื่อนไหวทางสังคม และ ๓) อานาจทางการเมือง ทาให้โครงการที่มีลกั ษณะเป็ นนามธรรมอย่างสิ นไซ
สามารถดาเนิ นไปได้อย่างเห็ นผลโดยเน้นการมีส่วนร่ วม โปร่ งใส การกระจายอานาจ การสร้ างอัตลักษณ์
การยกระดับคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์วฒั นธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และการใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริ หารจัดการบ้านเมือง ด้วยอานาจทางการเมืองทาให้ยุทธศาสตร์ สินไซกับการพัฒนาเมืองขอนแก่นได้รับ
การนาไปสู่ การปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง โดยเฉพาะรู ปแบบการทางานกึ่งทางการที่เปิ ดโอกาสให้เครื อข่ายจากภาค
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ส่ วนต่างๆได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการทางานร่ วมกัน โดยมีการโยงเรื่ องสิ นไซ กับอัตลักษณ์ เมืองขอนแก่น
วชิระ ตราชู (สัมภาษณ์, ๒๒ สิ งหาคม ๒๕๕๖) กล่าวว่า “กระบวนการประยุกต์ใช้สินไซต้องเกี่ยวข้องกับผู ้
มีอานาจ เพราะเรื่ องบางเรื่ องถ้าจะรอให้มนั เติบโตโดยวิธีการธรรมชาติ บางทีมนั อาจจะไม่ทนั เวลา เรื่ อง
อานาจมันอาจจะช่ วยได้อีกทางหนึ่ ง พอตรงนั้นประกาศใช้อานาจ เอาสิ นไซมาเป็ นอัตลักษณ์ เมื อง เอา
คุณธรรมในเรื่ องสิ นไซเข้าไปในกิจกรรมต่างๆ ทาให้คนได้มีแนวคิดที่จะนาใช้ประโยชน์ ทาให้คุน้ หู ทาให้
คนได้กล่าวถึงกัน จึงเริ่ มมีกิจกรรมต่างๆ เข้ามามากขึ้น ”
ดังนั้นทุนวัฒนธรรมสิ นไซได้พฒั นาจนกลายเป็ นทุนทางสัญลักษณ์
กลายเป็ นความชอบธรรมในด้านการบริ หารบ้านเมืองของภาคการเมือง ทาให้เกิ ดการยอมรับในทางสังคม
ด้วยว่าสิ นไซมีมีพลานุภาพในตัวเองที่ทาให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องได้รับอานิสงค์ต้ งั แต่ชื่อที่เป็ นมงคล และพุทธรรมคา
สอนที่บรรจุเป็ นแก่นของเรื่ องก็ลว้ นส่ งผลในทางที่ดีต่อผูน้ าไปประยุกต์ใช้หรื อเกี่ยวข้อง
ด้านสิ่ งแวดล้อม
ในด้า นสิ่ ง แวดล้อมพบว่า วรรณกรรมสิ นไซมี ศ กั ยภาพเป็ นต้นทุ น
วัฒนธรรมที่สามารถพัฒนาเป็ นอัตลักษณ์ของชุมชนเมือง และชุมชนชนบท อาทิ การปรับภูมิทศั น์เมืองด้วย
การสร้างประติมากรรมเสาไฟประดับถนนสายสาคัญในเขตเมืองขอนแก่น, การนาไปทาเป็ นชื่ อของอาคาร
สถานที่ในสานักงานเทศบาลนครขอนแก่น, การนาไปออกแบบศาลารอรถประจาทางในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น และทาเป็ นป้ ายถนนในชุมชนสาวะถี เป็ นต้น
ในส่ ว นนี้ สามารถวิ เ คราะห์ ไ ด้ ว่ า การประยุ ก ต์ ใ ช้ สิ น ไซในด้ า น
สิ่ งแวดล้อม ได้ช่วยสร้างเสน่ห์และอัตลักษณ์ให้เกิดขึ้นกับพื้นที่ของเมืองและชุ มชนนาไปสู่ การสร้างความ
ภาคภู มิ ใจให้เกิ ดขึ้ นกับคนในท้องถิ่ น อี กทั้งคนนอกที่ เข้ามาก็เกิ ดความประทับใจและชื่ นชมในสิ่ งที่ ไ ด้
ประสบพบเห็น
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ภาพที่ ๔๐ ประติมากรรมเสาไฟฟ้าสิ นไซ ในชุมชนเมืองขอนแก่น

ภาพที่ ๔๑ ป้ายศาลารอรถประจาทางสิ นไซในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
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ภาพที่ ๔๒ ป้ ายถนนสิ นไซ ในชุมชนสาวะถี หมู่ที่ ๘ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาของไทยนั้นได้มองเห็ นการใช้ป ระโยชน์ ของทุ นทาง
สังคมและทุนทางวัฒนธรรมมากขึ้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ ๑๐ เริ่ มมองถึงเรื่ อง
ทุนทางสังคมจากการอนุรักษ์ฟ้ื นฟูเสริ มสร้างวัฒนธรรมที่ดีงามตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
มีทิศทางที่ค่อนข้างชัดเจน
การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ นั้นก็ได้ให้ความใส่ ใจทั้งการ
พัฒนาทั้งด้านวัตถุและจิตใจควบคู่กนั ไป เพื่อรักษาความสมดุลของการพัฒนา ในด้านของการพัฒนาจิตใจ
นั้นจะมุ่งเน้นไปที่การสร้ างความเข้มแข็งจากฐานมรดกวัฒนธรรมภูมิปัญญา ในฐานะที่เป็ นทุนอย่างหนึ่ ง
นั้นคือ “ทุนวัฒนธรรม” อันเป็ นลักษณะเด่นที่มีอยู่ในชาติ และท้องถิ่นมาปรับประยุกต์ใช้ ซึ่ งประเด็นของ
การหยิบยกทุนวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนานี้ ยงั ได้กาหนดเอาไว้ในนโยบายด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ของรัฐบาลด้วยการนาทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสร้ างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิ จ
โดยนาวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่ นมาสร้ างงาน สร้างอาชี พ สร้ างผลิ ตภัณฑ์และบริ การด้าน
วัฒนธรรมท้องถิ่ นให้เป็ นวัฒนธรรมสร้ างสรรค์ ก่ อให้เกิ ดคุ ณค่าทางสังคม และนามาซึ่ งรายได้สู่ชุมชน
ตลอดจนให้สามารถต่อยอดไปสู่ อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์อย่างครบวงจรที่สร้างรายได้เข้าประเทศ
สอดรับกับแผนพัฒนาฉบับที่ ๑๐ ที่มุ่งนาทุนวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่าง
มี เ สถี ย รภาพ คุ ณ ภาพ และยัง่ ยื น โดยเชื่ อ มโยงกับ เครื อ ข่ า ยการผลิ ต สิ น ค้า และบริ ก ารบนฐานปั ญ ญา
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน
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ตามแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ ชาติเกี่ยวกับทุนวัฒนธรรมดังกล่าวได้ส่งต่อลง
มายังหน่วยงานราชการตั้งแต่ระดับกระทรวง ถึ งหน่วยงานในท้องถิ่ น เพราะถือว่าเป็ นบทบาทหน้าที่ที่ตอ้ ง
ร่ วมกันในการฟื้ นฟู และประยุกต์ใช้ทุนวัฒนธรรมของท้องถิ่น ซึ่ งหลายหน่วยงานได้เริ่ มมีการศึกษาข้อมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับทุนวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ แต่ละท้องถิ่ นว่ามีทุนอะไรบ้าง อย่างไร เช่น โครงการจัดทา
ข้อมู ล ด้านวัฒนธรรม, โครงการขึ้ นทะเบี ย นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ของกรมส่ ง เสริ ม วัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม เป็ นต้น นอกจากนั้นในระดับท้องถิ่ น ทั้งหน่ วยงานการปกครองท้องถิ่ น หน่ วยงาน
การศึ กษา ก็ได้ให้ความสาคัญกับการศึ กษาวิจยั และพัฒนาทุ นทางวัฒนธรรมที่ มีในท้องถิ่ นของตน เพื่อ
นามาใช้เป็ นฐานของการพัฒนา

วรรณกรรมสิ นไซถือเป็ นทุนทางวัฒนธรรมที่ได้รับความสนใจในท้องถิ่นจังหวัด
ขอนแก่น และละแวกใกล้เคียง หลังจากมีกระบวนการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับสุ นทรี ยภาพในศิลปกรรมสิ นไซใน
พื้นที่ ๓ จังหวัด (ขอนแก่น, มหาสารคาม, ร้ อยเอ็ด) โดยสานักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ทรงวิทย์
พิมพะกรรณ์ : หัวหน้าโครงการ) ทาให้เกิดการขยายแนวคิดสู่ การอนุ รักษ์ ฟื้ นฟู ประยุกต์ มรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่ นสู่ การพัฒนาชุ มชนและประเทศชาติ ลงสู่ ภาคส่ วนต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคชุมชน ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที๓่ ๔ สรุ ปผลการประยุกต์ใช้ทุนวัฒนธรรมสิ นไซในจังหวัดขอนแก่น
องค์ กร
ภาครัฐ

หน่ วยงาน
เทศบาล
นครขอนแก่น

เป้าหมาย

รู ปแบบ

-เพื่อพัฒนา
องค์กร

-การศึกษาดูงาน /อบรม/
สัมมนา

-เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวติ และ
ทุนทางสังคม

-จัดประกวด

-เพื่อพัฒนาเมือง

-จัดค่ายคุณธรรม
-จัดทาหลักสูตรท้องถิ่น
-ออกแบบป้ ายสถานที่
-ออกแบบประติมากรรม
เสาไฟ

ผลผลิต

ผลลัพธ์

-เอกสารหลักสูตร
ท้องถิ่น

พัฒนามนุษย์
(พฤติกรรม/
-ผลงานจิตรกรรมฝา ปั ญญา)
ผนังสิ นไซ
-ป้ ายชื่ออาคาร
สถานที่
-ประติมากรรมเสา
ไฟ

พัฒนาชุมชน
(เศรษฐกิจ/
สังคม
วัฒนธรรม/
การเมือง/

-แผ่นซีดีโครงการ
-จัดการแสดง ละครสิ นไซ ละคร
เฉลิมพระเกียรติ
-หนังสื อสิ นไซใน
เครื อข่าย ภาครัฐ
โอกาสต่างๆ
ภาคเอกชน ภาคชุมชน
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
(สานัก
วัฒนธรรม)

เพื่อฟื้ นฟูภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น
และประยุกต์ใช้

-ฮูปแต้มสิ นไซ
บูรณาการการเรี ยนการ
พัฒนามนุษย์
สอนและกิจกรรมการเรี ยรู ้
-หนังสื อสิ นไซสอง (พฤติกรรม/
-คัดลอกฮูปแต้ม
ฝั่งโขงโดย ทรงวิทย์ ปั ญญา)
พิมพะกรรณ์ และ
-นิทรรศการ
ซายสะหมุด จาปาอุ
-เสวนาให้ความรู ้
ทุม(บรรณาธิการ)
 เครื อข่าย ชุมชน ๓
มอ (เมือง/หมู่บา้ น/
มหาวิทยาลัย)

-สูจิบตั รนิทรรการ
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ตารางที๓่ ๔สรุ ปการประยุกต์ใช้ทุนวัฒนธรรมสิ นไซในจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย(ต่อ)
องค์ กร

หน่ วยงาน
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
(สานัก
วัฒนธรรม)

การท่องเที่ยว
แห่งประเทศ
ไทย

เป้าหมาย
เพื่อฟื้ นฟูภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และ
ประยุกต์ใช้

(วัฒนธรรม
จังหวัด
ขอนแก่น)
สานักงาน
บริ หารและ
พัฒนาองค์
ความรู ้ (องค์กร
มหาชน)

ผลผลิต

ผลลัพธ์

-ฮูปแต้มสิ นไซ
บูรณาการการเรี ยน
พัฒนามนุษย์
(พฤติกรรม/ปั ญญา)
การสอนและกิจกรรม
-หนังสื อสิ นไซ
การเรี ยรู ้
สองฝั่งโขงโดย
-คัดลอกฮูปแต้ม
ทรงวิทย์ พิมพะ
กรรณ์ และซายสะ
-นิทรรศการ
หมุด จาปาอุทุม
-เสวนาให้ความรู ้
(บรรณาธิการ)

 เครื อข่าย ชุมชน
๓ มอ (เมือง/
หมู่บา้ น/
มหาวิทยาลัย)
เพื่อสร้างรายได้โดย -จัดทาเส้นทาง “เยือน
ใช้มิติการท่องเที่ยว สิ มชมศิลป์ ณ ใจกลาง
เชิงวัฒนธรรม
อีสาน”

-สูจิบตั รนิทรร
การ

เส้นทางการ
ท่องเที่ยว

พัฒนาชุมชน

ผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรม

พัฒนาชุมชน

หนังสื อเรื่ องสิ น
ไซ โดย

พัฒนามนุษย์

(ด้านเศรษฐกิจ/
สังคมวัฒนธรรม)

 เครื อข่าย สมาคม
ธุรกิจการ
ท่องเที่ยว/ชุมชน
ต่างๆ

(สานักงาน
ขอนแก่น)

กระทรวง
วัฒนธรรม

รู ปแบบ

เพื่อต่อยอดอัต
ลักษณ์ทอ้ งถิ่นสู่
ผลิตภัณฑ์ สร้าง
รายได้ชุมชน

-ออกแบบเป็ น
ผลิตภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรม

ดัดแปลงจาก
เพื่อฟื้ นฟู และ
ประยุกต์นิทาน
ร้อยกรอง เป็ นร้อย
พื้นบ้านสู่สงั คมร่ วม
แก้ว
สมัย

(ด้านเศรษฐกิจ/
สังคมวัฒนธรรม)

(ด้านปั ญญา)

อริ สา สุมามาลย์
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ตารางที๓่ ๔สรุ ปผลการประยุกต์ใช้ทุนวัฒนธรรมสิ นไซในจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย(ต่อ)
องค์ กร
ภาครัฐ

หน่ วยงาน
กระทรวง
วัฒนธรรม
(วัฒนธรรม
จังหวัด
ขอนแก่น)

ภาค
เอกชน

เป้าหมาย
เพื่อต่อยอดอัต
ลักษณ์ทอ้ งถิ่นสู่
ผลิตภัณฑ์ สร้าง
รายได้ชุมชน

รู ปแบบ
-ออกแบบเป็ น
ผลิตภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรม

สานักงาน
บริ หารและ
พัฒนาองค์
ความรู ้ (องค์กร
มหาชน)

ดัดแปลงจาก
เพื่อฟื้ นฟู และ
ประยุกต์นิทาน
ร้อยกรอง เป็ นร้อย
พื้นบ้านสู่สงั คมร่ วม
แก้ว
สมัย

สโมสร
วัฒนธรรม

ฟื้ นฟูวรรณกรรม
ท้องถิ่น

สิ นไซ

ผลผลิต
ผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรม

พัฒนาชุมชน

หนังสื อเรื่ องสิ น
ไซ โดย

พัฒนามนุษย์

(ด้านเศรษฐกิจ/
สังคมวัฒนธรรม)

(ด้านปั ญญา)

อริ สา สุมามาลย์

-โครงการวรรณกรรม กิจกรรมการ
ดนตรี กวี ศิลป์ สอง สัมมนา
ฝั่งโขง
-ประกวดหนังสื อเล่ม
เล็ก

ผลลัพธ์

ประกวดหนังสื อ
เล่มเล็กสิ นไซ

พัฒนามนุษย์
(ปั ญญา)

พัฒนาชุมชน (ด้าน
(ด้านสังคม

 เครื อข่าย
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วัฒนธรรม)

มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
เทศบาลนคร
ขอนแก่น
กระทรวง
วัฒนธรรม
ภาค
ชุมชน

วัดไชยศรี บ้าน
สาวะถี
ต.สาวะถี อ.
เมือง จ.
ขอนแก่น

-เพื่อพัฒนาวัดและ
ชุมชน

-การเรี ยนการสอน

-แหล่งเรี ยนรู ้ทาง
วัฒนธรรม

พัฒนามนุษย์
(พฤติกรรม/จิตใจ/
ปั ญญา)
พัฒนาชุมชน (ด้าน
เศรษฐกิจ/สังคม
วัฒนธรรม /
สิ่ งแวดล้อม)

จากตารางดังกล่าวแสดงให้เห็ นว่าวรรณกรรมเรื่ องสิ นไซได้รับความสนใจจาก
ภาครั ฐส่ วนกลางและส่ วนท้องถิ่ น โดยเฉพาะในส่ วนของท้องถิ่ นได้ให้ความสาคัญในฐานะเป็ นทุ นทาง
วัฒนธรรมเพื่อสร้ างความภาคภูมิใจให้กลับคืนมาในสังคมท้องถิ่ น หลังจากที่คนในท้องถิ่ นได้สูญเสี ยอัต
ลักษณ์ความเป็ นตัวของตัวเอง เคยดูถูกภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเองเมื่อความเจริ ญนา
ค่านิยมจากภายนอกเข้ามา เมื่อกระแสการเปลี่ยนแปลงเริ่ มไหลกลับ เกิดกระบวนการกลับสู่ พ้ืนฐาน (Back
to the basics) และคืนสู่ รากเหง้า (back to the roots) ได้เกิดกระบวนการสื บค้นหาคุณค่าดั้งเดิมแห่ งการ
พึ่งตนเองของบรรพบุรุษ นามาประยุกต์ให้สมสมัย (เสรี พงศ์พิศ, ๒๕๒๙)โดยเฉพาะเทศบาลนครขอนแก่น
หน่ ว ยการปกครองท้อ งถิ่ น ได้ฟ้ื นฟู ว รรณกรรมสิ น ไซร่ ว มกับ สถาบัน การศึ ก ษา (ส านัก วัฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น) และชุ มชน (วัดไชยศรี บ้านสาวะถี ) ที่มีร่องรอยภูมิปัญญาสิ นไซ (ฮูปแต้ม) นามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเมือง โดยกาหนดเป็ นยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมือง (ยุทธศาสตร์ สินไซกับการพัฒนา
เมือง) ภายใต้ทฤษฎี สามเหลี่ ยมเขยื้อนภูเขา ซึ่ งประกอบด้วย กระบวนการสร้ างความรู ้ (เรื อลาน้อย) การ
เคลื่อนไหวทางสังคม (กระบวนการมีส่วนร่ วม) และอานาจทางการเมือง (ภาคการเมือง) จึงทาให้การฟื้ นฟู
วรรณกรรมสิ นไซเพื่อนามาสู่ การพัฒนาท้องถิ่นสามารถทาได้สะดวก จากนามธรรมให้กลายเป็ นรู ปธรรม
จนได้รับการยอมรับ ภายในระยะเวลาเพียง ๔ ปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ การนาสิ นไซสู่ การพัฒนาเมืองก็เห็นผล
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ทั้งการพัฒนาองค์กร การพัฒนาคุณภาพชีวติ ทุนทางสังคม และการพัฒนาเมือง โดยเฉพาะในด้านการพัฒนา
เมือง ได้ก่อให้เกิดผลกระทบกับสังคมมากที่สุด นั้นคือโครงการปรับภูมิทศั น์เมือง ที่ประยุกต์เอารู ปตัวละคร
เอกทั้งสาม คือ สิ นไซ สังข์ และสี โห มาสร้างเป็ นนวัตกรรมประติมากรรมเสาไฟประดับบนถนนสายสาคัญ
ได้ก ลายเป็ นอัต ลัก ษณ์ ข องเมื อ งขอนแก่ น ในทศวรรษใหม่ ข้ ึ น มาทัน ที เป็ นสิ่ ง ที่ ส่ ง ผลในทางที่ ดี ด้า น
ภาพลักษณ์ ของเมืองซึ่ งเป็ นส่ วนผสมของความทันสมัยที่มีกลิ่นไอภูมิปัญญาท้องถิ่ น ตามแนวทางของการ
นาทุนทางวัฒนธรรมมาใช้ในการพัฒนาประเทศ
อัต ลัก ษณ์ ท างวัฒ นธรรมของเมื อ งขอนแก่ น ซึ่ งเป็ นนวัต กรรมอัน เกิ ด จาก
วรรณกรรมท้องถิ่นได้ส่งอิทธิ พลแพร่ กระจายออกไปยังพื้นที่อื่นๆผ่านสื่ อสารมวลชน และสื่ อออนไลน์ใน
ระยะเวลาอันรวดเร็ ว ทาให้เกิ ดกระแสสิ นไซขึ้นในเมืองขอนแก่ น และในพื้นที่อื่นๆ ส่ งผลให้หน่ วยงาน
ภาครัฐและเอกชนได้มีการนาเอาไปขยายผลในทางเศรษฐกิจ อาทิ การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย ได้จดั งาน
ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อโดยชู เส้นทางฮูปแต้ม และวรรณกรรมเรื่ องสิ นไซ เพื่อให้
นักท่องเที่ยวที่ มีความสนใจเฉพาะกลุ่ มได้เข้ามาศึกษาเรี ยนรู ้ เรื่ องราววัฒนธรรมอีสานอย่างใกล้ชิดผ่านฮู
ปแต้มอีสานและฮูปแต้มเรื่ องสิ นไซ ซึ่ งแนวคิดนี้ เป็ นการมุ่งเน้นในรู ปแบบการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม อัน
เป็ นกระแสของการท่ อ งเที่ ย วในทศวรรษนี้ อี ก ตัว อย่ า งคื อ การน าทุ น วัฒ นธรรมของสิ น ไซมาผ่ า น
กระบวนการทาให้กลายเป็ นสิ นค้าทางวัฒนธรรม ซึ่ งเป็ นโครงการของกระทรวงวัฒนธรรม ที่มอบหมายให้
วัฒนธรรมจังหวัดต่างๆ ดาเนิ นการค้นหาสิ นค้าวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น ในส่ วนของวัฒนธรรมจังหวัด
ขอนแก่นได้จดั การประกวดผลิตภัณฑ์อตั ลักษณ์ ข้ ึน และหนึ่ งในอัตลักษณ์ ที่ถูกเลื อกมาใช้เป็ นแบบในการ
ผลิต คือฮูปแต้มสิ นไซของวัดสนวนวารี พฒั นาราม ซึ่ งเมื่อได้ผา่ นกระบวนการคัดเลือกแล้ว ภาคเอกชน และ
ภาคชุ ม ชนได้นาไปผลิ ต และจาหน่ า ย โดยสิ นค้าที่ ผ่านโครงการนี้ จะได้ตรารั บ รองมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand) ของกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่ งเป็ นกระบวนการทาให้เกิดการ
ยอมรั บโดยผ่านการรับรองโดยสถาบัน แต่ท้ งั นี้ การที่ จะประสบความสาเร็ จในแง่ รายได้จากการจาหน่ าย
สิ นค้านั้นคงต้องมีกลวิธีต่างๆ อีกมาก จากข้อมูลการศึกษาในแง่ของการสร้างผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมนั้น
พบว่าในส่ วนนี้ ยงั ไม่มีความจริ งจังมากนัก มีเพียงแนวทางความเป็ นไปได้ว่าสามารถนาไปขยายผลในทาง
เศรษฐกิ จได้เท่ านั้น โดยเฉพาะในภาคชุ มชนที่ เป็ นฐานของวรรณกรรมผูม้ ี ส่ วนร่ วมในโครงการสิ นไซ
ร่ วมกับชุ มชนอย่าง ผ่อง เซ่ งกิ่ง ก็มองว่าชุ มชนควรจะมีสินค้าวัฒนธรรมเป็ นของตนเอง โดยเฉพาะการนาฮู
ปแต้มสิ นไซมาคัดลอกเป็ นของที่ ระลึ กสาหรับนักท่องเที่ ยว ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิ ดผูป้ ระกอบการทาง
สังคม (Social Enterprise) ที่ให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้และผลิตสิ นค้าของตนเองเพื่อการพึ่งพาตนเอง
ในอนาคต
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นอกจากนั้นแล้วสิ่ งที่เป็ นสาระสาคัญในมิติของการประยุกต์ใช้มรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม กรณี ศึกษา พิธีกรรมและวรรณกรรมเรื่ องสิ นไซของเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
คือการเชื่ อมโยงและไหลเข้าหากันของชุ มชน ๓ ส่ วน คือ ชุ มชนเมือง (นครขอนแก่น) ชุ มชนทางการศึกษา
(มหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น) และชุ ม ชนหมู่ บ ้า น (วัดไชยศรี บ้า นสาวะถี )ในลัก ษณะประสานทุ น (ทุ นทาง
เศรษฐกิจ ทุนทางสังคมวัฒนธรรม และทุนทางปั ญญา) ซึ่ งชุมชนหมู่บา้ นนี้เป็ นฐานวัฒนธรรมที่ส่ังสมมรดก
ภูมิปัญญาเกี่ยวกับวรรณกรรมสิ นไซที่เป็ นรู ปธรรม ทั้งในรู ปบุคคล (ปราชญ์ชาวบ้าน) ในรู ปวัตถุ (ฮูปแต้ม)
และในรู ปสถาบัน (วัดไชยศรี ) จึงเป็ นพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่มีศกั ยภาพในการเป็ นฐานวัฒนธรรมที่มีความ
พร้ อมในการพัฒนา ด้วยการส่ ง เสริ ม สื บ สาน ฟื้ นฟู ปรั บ เทคโนโลยีส มัย ใหม่ ใ ห้ส อดคล้องกับ ความรู ้
ท้องถิ่น สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรม คือ ความเกี่ยวข้องกันของวัฒนธรรมภูมิปัญญาอันเกิดจากการรวมตัวกัน
ทั้งแบบที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ จึงจะก่อให้เกิ ดความยืดหยุ่นในการพัฒนาร่ วมกันได้อย่างยัง่ ยืน
ตามกรอบการพัฒนาของชาติและท้องถิ่น
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บทที่ ๕
สรุ ป อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลการวิจัย
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ ๑. เพื่อศึกษาปรากฏการณ์การใช้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมใน
การบริ หารนโยบายสาธารณะขององค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นในบริ บ ทการพัฒนาท้องถิ่ นไปสู่ ค วาม
ทันสมัย ๒. เพื่อวิเคราะห์บทเรี ยนที่ดีของการใช้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วม
ทางการเมืองจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ๓. เพื่อวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางการเมืองเรื่ องวัฒนธรรม
ขององค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นไปสู่ ก ารยกระดับ เชิ ง แนวคิ ดว่า ด้วยการเมื องภาคประชาชนในบริ บ ท
วัฒนธรรมท้องถิ่ นไทย ด้วยวิธีวิจยั เชิ งคุ ณภาพภายใต้แนวคิ ดมรดกภู มิปัญญาทางวัฒนธรรม (Intangible
Cultural Heritage) วัฒนธรรมสาธารณะ (public culture) และแนวคิดพื้นที่อตั ลักษณ์ (place identity) เพื่อ
กาหนดกรอบในการศึกษาด้วยระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงคุณภาพ
ผลการศึกษาพบว่า ภายหลังนโยบายการกระจายอานาจทางการเมืองตามพระราชบัญญัติ
ฉบับ ๒๕๔๐ เป็ นต้นมา ผูบ้ ริ หารเทศบาลนครขอนแก่ นจาเป็ นต้องกาหนดรู ปแบบการบริ หารนโยบาย
สาธารณะเพื่อตอบโจทย์การบริ หารรัฐกิจอย่างมีธรรมาภิบาลของกระทรวงมหาดไทยอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งเน้น
การมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน โปร่ งใสและตรวจสอบได้ ดังนั้นจึงใช้เครื อข่ายการมีส่วนร่ วมของผูร้ ู ้ทาง
วัฒนธรรมทั้งด้านวรรณกรรมท้องถิ่น งานบุญประเพณี ศาสนา และพิธีกรรม เพื่อเป็ นเครื่ องมือสาคัญใน
การสร้ างสานึ กร่ วมพร้อมทั้งนาเสนอภาพการมีส่วนร่ วมและความเป็ นคนขอนแก่นผ่านพื้นที่จดั แสดงทาง
วัฒนธรรมทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จนได้รับรางวัลการบริ หารจากสถาบัน
พระปกเกล้าอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะวรรณกรรมเรื่ อง “สิ นไซ” หรื อ “สังข์ศิ ล ป์ ชัย ”ได้รับ การอนุ รัก ษ์ฟ้ื นฟู ใ ห้ก ลายเป็ น
“มรดกวัฒนธรรมแห่งชาติ และมรดกวัฒนธรรมของท้องถิ่น” ทั้งในสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
และในภาคอีสานของไทย กระบวนการฟื้ นฟูวรรณกรรมสิ นไซในสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
ได้เริ่ มต้นอย่างจริ งจังในราวปี พ.ศ.๒๔๗๗ เมื่อสิ ลา วีระวงส์ ได้ทาการปริ วรรตวรรณกรรมสิ นไซ และนา
ออกพิมพ์ด้วยระบบโรเนี ยว เป็ นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๔๙๔ และมี การพิมพ์ซ้ าอีกหลายครั้งในเวลาถัดมา
รวมถึ งที่ ภาคอี สานของไทยก็มีการนาวรรณกรรมเรื่ องสิ นไซฉบับภาคอี สานมาปริ วรรตและจัดพิมพ์ข้ ึ น
หลายครั้งเช่ นกัน นับตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๙๓โดยนายทองดา มูลอามาตย์ ซึ่ งเป็ นฉบับแรกของภาคอีสาน พิมพ์
ขึ้ นที่ อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่ น และตามมาด้วยฉบับเมื องอุ บลราชธานี ครบรอบ ๒๐๐ ในปี พ.ศ.
๒๕๒๔ โดย ปรี ชา พิณทอง ซึ่งเป็ นฉบับที่ได้รับความนิยมรองจากฉบับปริ วรรตโดย สิ ลา วีระวงส์ และใน
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ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ท่านประธานไกสอน พมวิหาน ประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
ได้ยกสิ นไซขึ้นเป็ นคาขวัญสาหรับองค์กรซาวหนุ่ม (เยาวชนลาว) เป็ นส่ วนหนึ่ งของการสร้ าง “อัตลักษณ์
แห่ งชาติ และท้องถิ่น” ภาคการเมือง และภาคประชาชน จนถึงปี พ.ศ.๒๕๔๘ รัฐบาล สปป.ลาว จึงได้ออก
กฎหมายรับรองเอาวรรณกรรมเรื่ องสิ นไซขึ้นเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ และเป็ นสมบัติมิ่งเมืองที่มี
ความหมายความส าคัญ กับ คนลาวทั้ง ประเทศ น ามาสู่ ก ารก าหนดเป็ นนโยบายด้ า นการศึ ก ษาโดย
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร สปป.ลาวได้บ รรจุ วรรณกรรมสิ นไซเข้า เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของการศึ กษาในทุ ก ระดับ
รวมถึ ง การศึ ก ษาของคณะสงฆ์ล าว นอกจากนั้นกระทรวงแถลงข่ า วและวัฒนธรรม สปป.ลาว ซึ่ ง เป็ น
หน่วยงานที่ทาหน้าที่ดูแลงานด้านสื่ อสารประชาสัมพันธ์และนโยบายด้านวัฒนธรรมของชาติ ได้มีการจัดตั้ง
“สโมสรวัฒนธรรมสิ นไซ” ขึ้น ในปี พ.ศ.๒๕๓๗ภายใต้การดาเนินการของวารสารวรรณศิลป์ เพื่อระลึกถึง
ท่านประธานไกสอน พมวิหาน ผูเ้ ห็ นความสาคัญของวัฒนธรรม และวรรณกรรมเรื่ องนี้ จนถึ งการจัดตั้ง
“รางวัลสิ นไซ” ขึ้นเพื่อส่ งเสริ มงานเขียนของเยาวชนอีกด้วย
นอกจากนั้นเรื่ องสิ นไซยังเป็ นวรรณกรรมที่สะท้อนความหมายด้าน “ความทรงจาเกี่ ยวกับอดี ต”
และเป็ น “สานึ กร่ วมทางประวัติศาสตร์ ” ของผูค้ นทั้งสองฝั่ งแม่น้ าโขงระหว่างผูค้ นในภาคอีสานของไทย
กับคนลาวในสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว ผ่านกระบวนการศึกษาเรี ยนรู ้ร่วมกัน เช่น ในปี พ.ศ.
2551 กลุ่มนักเขียนในภาคอีสานของไทย และนักเขียนจากสปป.ลาว ได้หยิบยกวรรรกรรมเรื่ องสิ นไซขึ้นมา
ศึกษาร่ วมกันทั้งในแง่มุมของคุ ณค่า ความเป็ นมา ตลอดถึ งกระบวนการฟื้ นฟูและประยุกต์ใช้ ในโครงการ
สื บสานวรรณกรรมสองฝั่งโขง (วรรณกรรม ดนตรี กวี ศิลป์ สองฝั่งโขง) ซึ่ งจัดขึ้นที่จงั หวัดขอนแก่น ทาให้
เรื่ องสิ นไซได้รับความสนใจอีกครั้งจนกลายเป็ นกระแสในแวดวงวรรณกรรมยุคใหม่ แต่ที่ถือว่าเป็ นครั้ ง
ประวัติศาสตร์ ของการฟื้ นฟูและประยุกต์ใช้สินไซที่คนทั้งประเทศ (สปป.ลาว) และทัว่ โลกรับรู ้ เมื่อรัฐบาล
ลาวได้นาตัวละครเอกสิ นไซ เป็ นผูแ้ ผลงศรไฟจุดคบเพลิ งเพื่อทาพิธีเปิ ดกี ฬาอย่างเป็ นทางการในพิธีเปิ ด
มหกรรมการแข่งขันกี ฬาระดับนานาชาติครั้งแรกของลาว นครหลวงเวียงจันทน์เกมส์ หรื อ ซี เกมส์ ครั้งที่
๒๕ (พ.ศ.๒๕๕๒) นับเป็ นมิ ติใ หม่ ข องการประยุก ต์ใช้วรรณกรรมโบราณมานาเสนอให้ท นั สมัย ผ่า น
เทคโนโลยีและสื่ อสารสนเทศ ซึ่ ง เป็ นปรากฏการณ์ ในการนาวรรณกรรมโบราณมาปรับประยุกต์ใช้ใ น
ท่ามกลางกระแสโลกาภิวตั น์ในทุกด้านซึ่ งสอดรับกับแนวคิดของ สุ เนตร โพธิ สาร(๒๕๔๙) ที่มองว่าสิ นไซ
คือ “ฐานที่มน่ั วัฒนธรรมแห่ งยุคสมัย” ที่สามารถต้านกระแสโลกาภิ วตั น์ทางวัฒนธรรมและนาพาสู่ การ
พัฒนาชุมชนได้อย่างยัง่ ยืน อันเป็ นจุดเริ่ มต้นให้เทศบาลนครขอนแก่นได้นามาเป็ นยุทธศาสตร์ ในการพัฒนา
ที่ใช้ชื่อว่า “สิ นไซกับการพัฒนาเมือง” นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็ นต้นมา
จากปรากฏการณ์ สินไซที่เกิ ดขึ้นในอาณาบริ เวณทั้ง 2 ฝั่ งแม่น้ าโขง ลาว-ไทย นับตั้งแต่อดีตจนถึ ง
ปั จจุ บนั และในระยะที่ผ่านมานับตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๙ สิ นไซได้กลายมาเป็ นวรรณกรรมที่มีผูก้ ล่าวถึ งมาก
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ที่ สุ ด เพราะได้มี การนาไปปรั บประยุก ต์ใ ช้ในมิ ติที่หลากหลายเป็ นประวัติการณ์ ทั้ง ในด้า นวัฒนธรรม
การศึกษา โดยเฉพาะในด้านการเมืองที่ภาครัฐ หรื อ ฝ่ ายการเมืองเป็ นผูก้ าหนดนโยบาย ได้นาใช้สินไซในมิติ
ของการเมืองเรื่ องทุนทางวัฒนธรรม เพื่อสร้ างพลังการมีส่วนร่ วม หรื อการนามาใช้เป็ นเครื่ องมือสร้ างอัต
ลักษณ์ทอ้ งถิ่นในบริ บทสังคมโลกาภิวตั น์ที่กระแสความคิด ค่านิ ยม จากภายนอกได้เข้าครอบงา และการที่
กิ จกรรมสิ นไซระหว่า งลาว กับ ไทยในมิ ติใ หม่ น้ ี ได้รับ การฟื้ นฟู และประยุก ต์ข้ ึ นมาในช่ วงระยะเวลา
ใกล้เคียงกัน และได้มีกิจกรรมเชื่ อมโยงเข้าหากันในมิติต่าง ๆ ในช่วงระยะเวลาที่ผา่ นมานี้ (2549-ปั จจุบนั )
นับเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจไม่น้อย ด้วยว่าปรากฏการณ์ ดงั กล่าวสามารถสะท้อนมิติทางสังคมและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่กาลังเกิดการปะทะสังสรรค์กบั พลังของกระแสโลกาภิวตั น์ ที่กาลังโหมกระพืออย่างรุ นแรงนี้ ซึ่ ง
การหันมาให้ความสาคัญกับต้นทุนทางวัฒนธรรม อันเป็ นมรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษนั้น ก็อาจเป็ นอีก
ทางเลื อกหนึ่ งของการพัฒนาที่ภาคส่ วนต่างๆมองเห็ นถึงโอกาสในการนาวรรณกรรมสิ นไซในฐานะเป็ น
ต้นทุนทางวัฒนธรรมมาใช้เป็ นฐานที่มน่ั ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ การศึกษาทาความเข้าใจการ
ประยุกต์ใช้ทุนวัฒนธรรมของวรรณกรรมสิ นไซเพื่อการพัฒนาชุ มชนสองฝั่งโขงในกระแสโลกาภิวตั น์ จึง
เป็ นการมุ่ ง เน้น หารู ป แบบในการพัฒ นาชุ ม ชนโดยการประยุ ก ต์ใ ช้ทุ น วัฒ นธรรมที่ มี อ ยู่ใ นมรดกทาง
วัฒนธรรมด้านวรรณกรรมเรื่ องสิ นไซ ซึ่ งเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของชุ มชนชาวพุทธสองฝั่ งโขงที่บรรพ
บุรษเคยมีการนามาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่ องจวบถึงปั จุบนั เพื่อเป็ นการศึกษากระบวนการการประยุกต์ใช้
ทุนวัฒนธรรมสิ นไซของแต่ละกลุ่มและแต่ละพื้นที่ ทั้งในพื้นที่นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว และจังหวัด
ขอนแก่น ประเทศไทย เพื่อนามาบูรณาการในด้านการพัฒนาชุ มชนท้องถิ่นทั้งสองฝั่งโขงอย่างเหมาะสม
สัมพันธ์กบั บริ บททางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และสิ่ งแวดล้อมต่อไป
การใช้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒ นธรรมเพื่อส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมทางการเมือง โดยมองมรดกภูมิ
ปั ญญาทางวัฒนธรรมในฐานะทุนที่ภาคการเมืองให้ความสาคัญ และพยายามปรับใช้ทุนประเภทนี้ ภายใต้
เงื่ อนไขการบริ หารรั ฐกิ จที่ มีธ รรมาภิ บ าล เทศบาลนครขอนแก่ นเป็ นองค์ก รปกครองท้องถิ่ นที่ มีค วาม
พยายามในการใช้มรดกภูมิ ปัญญาทางวัฒนธรรมหลายประเภทเพื่อเป็ นเครื่ องมื อส่ งเสริ มการมี ส่วนร่ วม
โปร่ งใส และตรวจสอบได้ แต่ที่มีความโดดเด่นมากที่สุดคือการประยุกต์ใช้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
สาขาวรรณกรรมเรื่ องสิ นไซ หรื อ สังข์ศิลป์ ชัย ซึ่ งวรรณกรรมที่แพร่ หลายมาตั้งแต่ครั้งอีสานเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของอาณาจักรล้านช้าง และยังปรากฏร่ องรอยความนิยมในศิลปะหลากสาขามาจนถึงปั จจุบนั
ข้อมู ล เชิ ง ปรากฏการณ์ พ บว่า เจ้า อาวาสวัดไชยศรี และปราชญ์ชุ ม ชนบ้า นสาวะถี อาเภอเมื อง
จังหวัดขอนแก่น ได้นาเอาวรรณกรรมเรื่ องสิ นไซที่ถูกจารึ กจิตรกรรมฝาผนังโบสถ์มาเป็ นแกนร้ อยใจของ
ผูค้ นในชุ มชนให้เข้ามีส่วนร่ วมในการพัฒนาหมู่บา้ นของตนจนประสบความสาเร็ จและสิ นไซกลายเป็ นอัต
ลักษณ์ หมู่บา้ น ต่อมาได้ถูกขยายผลเชิ งเครื อข่ายโดยคณะผูบ้ ริ หารเทศบาลนครขอนแก่นร่ วมกับผูน้ าทาง
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สังคมวัฒนธรรมของนครหลวงเวียงจันทน์รวมทั้งกลุ่ มนัก วิชาการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มุ่งวิจยั
คุณค่าของสิ นไซในหลากหลายมิติ นอกจากนี้ การขยายผลมีกระบวนการเชื่ อมโยงเครื อข่ายในหลายระดับ
หลายลัก ษณะ และเสริ ม กระบวนการมี ส่ วนร่ วมด้วยมรดกภู มิ ปั ญญาทางวัฒนธรรมรู ป แบบอื่ นๆ เช่ น
ศิลปะการแสดง กีฬา แนวปฏิบตั ิทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล เป็ นต้น ตลอดจนเสริ มสร้างสานึก
ท้องถิ่นด้วยหลักสู ตรท้องถิ่นผ่านเนื้อหาวรรณกรรมสิ นไซสู่ การร่ วมมือกับเครื อข่ายศิลป์ อีสานสร้างสุ ขตาม
แผนยุทธศาสตร์ พ้ืนที่ 3 ดี ด้วยกิ จกรรม “สิ นไซโมเดล แห่ งบ้านสาวะถี ” ซึ่ งประกอบด้วย สื่ อดี พื้นที่ ดี
และภูมิดี ภายใต้กระบวนการปรับประยุกต์ใช้ตน้ ทุนทางวัฒนธรรมเป็ นฐานของการพัฒนามนุ ษย์และ
พัฒนาชุมชน โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชนในนครหลวงเวียงจันทน์ และในจังหวัดขอนแก่น ส่ งผล
ให้เกิดการพัฒนามนุษย์ ด้านพฤติกรรม ด้านจิตใจ และด้านปั ญญา และการพัฒนาชุ มชน ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม ด้านการเมือง และด้านสิ่ งแวดล้อมตามมา โดยมีความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และสื่ อสมัยใหม่เป็ น
เครื่ องมือสาคัญของการประยุกต์ใช้ ทาให้วรรณกรรมเรื่ องสิ นไซนี้ สามารถฟื้ นกลับมามีชีวิตและมีศกั ยภาพ
ต่อการพัฒนามนุษย์และพัฒนาชุมชนภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์ได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
ในช่ วง พ.ศ.๒๕๔๙ สิ นไซได้กลายเป็ นสัญลักษณ์ ของการพัฒนาเมื องไปพร้ อมกับการสร้ างอัต
ลักษณ์เมืองขอนแก่น ซึ่ งก่อนหน้านั้นคณะผูบ้ ริ หารเทศบาลนครขอนแก่นและประธานสภาเมืองขอนแก่น
ได้ร่วมหารื อกันถึงการเลือกทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถเป็ นต้นแบบของความดี ความงาม เพื่อปลูกสานึ ก
ให้กบั เยาวชนเมือง จึงได้ร่วมมือกับพระครู บุญชยากร เจ้าอาวาสวัดไชยศรี และปราชญ์ทอ้ งถิ่นชุ มชนสาวะถี
ที่เคยใช้ “ฮีตสิ บสองคองสิ บสี่ ” เป็ นเครื่ องมือในการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชาวสาวะถี ซึ่ งเป็ นช่วงเวลา
ที่นกั วิชาการด้านศิลปะเข้าไปศึกษาวิจยั เรื่ องเทคนิคโบราณในการเขียน “ฮูปแต้ม” เรื่ อง สิ นไซ ณ สิ มวัดไชย
ศรี และทุกฝ่ ายเห็นว่าสิ นไซเป็ นวรรณกรรมที่แพร่ หลายมาแต่เดิมแล้ว หากนาสิ นไซมาใช้ในฐานะทุนทาง
วัฒนธรรมเพื่อส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาเมืองอย่างมีธรรมาภิบาล ดังนั้นตลอดปี ๒๕๔๙ เทศบาล
นครขอนแก่นภายใต้การบริ หารของ “พรรครักพัฒนานครขอนแก่น” จึงได้ดาเนิ นยุทธศาสตร์ สินไซกับการ
พัฒนาเมืองในหลากหลายรู ปแบบโดยการมีส่วนร่ วมทั้งของภาคประชาชนและนักวิชาการจากหลากหลาย
สาขา จนอาจกล่ า วได้ว่าเป็ นปรากฏการณ์ ส าคัญของการพัฒนาเมื องที่ อาศัย มรดกทางวัฒนธรรมสาขา
วรรณกรรมมาเป็ นเครื่ องมือสร้างสานึกร่ วมและกลายเป็ นอัตลักษณ์เมือง
ในช่วงปลายปี ๒๕๕๐ สัญลักษณ์ใหม่ของเมืองขอนแก่นที่ปรากฏเรี ยงรายจากด้านหน้าของประตู
เมืองเรื่ อยมาบนถนนสี จนั ทร์ กระทัง่ ถึ งศาลหลักเมือง คือ เสาไฟฟ้ าสี เขียวเข้มส่ วนบนสุ ดเป็ นรู ปสัตว์ที่มี
ลาตัวคล้ายราชสี ห์ และมีส่วนหัวเหมือนช้าง เสาสี โหเป็ นส่ วนหนึ่งในโครงการ “สิ นไซฐานที่มนั่ ทาง
วัฒนธรรมแห่งยุคสมัย” ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในหลายโครงการที่ทางเทศบาลนครขอนแก่นวางแผนไว้เพื่อเป็ นส่ วน
หนึ่งของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสร้างอัตลักษณ์เมือง รวมทั้งหวังให้เป็ น
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สั ญ ลัก ษณ์ ที่ ส ร้ า งส านึ ก ร่ วมของคนขอนแก่ น ต่ อ ไป นอกจากนี้ เสาสี โ หยัง เป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ที่ เ ชื่ อ มโยง
ความหมายศักดิ์ สิ ทธิ์ ของพิธีฉลองประตู เมื องใหม่ ในปลายปี ๒๕๔๙ เข้า กับความศัก ดิ์ สิ ทธิ์ ของพิ ธี
บวงสรวงและการสมโภชอาคารศาลหลักเมืองหลังใหม่ในปลายปี ๒๕๕๐ ตลอดจนการจัดกิ จกรรมทาง
วัฒนธรรม ณ ศาลหลักเมืองตั้งแต่วนั ที่ ๑ เดือนธันวาคม ๒๕๕๐ จนกระทัง่ ถึงเที่ยงคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม
๒๕๕๐
ซึ่ งเป็ นช่ วงเวลาที่ ช าวเมื องขอนแก่ นร่ วมกับ คณะผูบ้ ริ หารเทศบาลฯ ได้นับ ถอยหลังเข้า สู่
พุทธศักราช ๒๕๕๑ พร้อมกัน และประกาศความยิ่งใหญ่ดว้ ยเสี ยงพลุนบั พันนัดที่ดงั กึกก้องอย่างต่อเนื่ อง
ทัว่ ทั้งเมือง ตลอดเส้นทางของถนนศรี จนั ทร์ จากศาลหลักเมืองถึงประตูเมืองสว่างไสวไปด้วยแสงไฟจาก
ประติมากรรมรู ปปั้ นท้าวสี โหบนหัวเสาไฟฟ้ า อันเป็ นสัญลักษณ์ใหม่ของเมืองที่เทศบาลนครขอนแก่นได้
สร้างขึ้นด้วยการอธิ บายถึงที่มาทางความคิดว่า
“จากภูมิปัญญาวรรณกรรมพื้นบ้านสู่ รากฐานการพัฒนา ด้วยเทคโนโลยีแห่ งยุคสมัยอย่าง
ยัง่ ยืน ประติมากรรมสัญลักษณ์ในเชิงพัฒนา “ไม่หลง ไมลืม แต่ซึมซับอย่างชาญฉลาด ด้วยปั ญญา”
การเลื อกวรรณกรรมท้องถิ่ นเรื่ องสิ นไซมาเป็ นพื้นที่สาหรับสร้ าง “ฐานที่มนั่ ทางวัฒนธรรม
แห่ งยุคสมัย” มี กระบวนการทางานอย่างต่อเนื่ อง โดยแบ่งเป็ นโครงการสังเคราะห์ ภูมิปัญญาสิ นไซ
โครงการสร้ างฐานข้อมูลสิ นไซ และโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาสิ นไซ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็ นส่ วน
หนึ่ ง ของโครงการความร่ วมมือพัฒนาวัฒนธรรมท้องถิ่ นขึ้ นเพื่อเผยแพร่ และพัฒนาศิ ลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น โดยมี ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วิชยั ณี รัตนพันธุ์ รองอธิ การบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์
และนาย พี ร ะพล พัฒ นพี ร ะเดช นายกเทศมนตรี น ครขอนแก่ น เป็ นผู ร้ ่ ว มลงนาม พร้ อ มด้ว ย ผู ้ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ชลิต ชัยครรชิต ผูอ้ านวยการสานักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ ทรงวิทย์ พิมพะ
กรรณ์ รองผูอ้ านวยการสานักวัฒนธรรม นายมารุ ต อ้วนไตร รองนายกเทศมนตรี และนายทวี อันปั ญญา
ผูอ้ านวยการสานักการศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ นพยาน ณ บริ เวณ สวนสุ ขภาพบึงทุ่ง
สร้าง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ทั้งนี้ เพื่อใช้วรรณกรรมเป็ นสื่ อนาสานึ กรักท้องถิ่นสู่
การสร้ า งส านึ ก อื่ นๆ ต่ อไป แม้ว่า สิ นไซจะปรากฏอยู่ใ นหลายจัง หวัดของอี ส านแต่ ถื อว่า เทศบาลนคร
ขอนแก่นช่วงชิ งความหมายในวรรณกรรมเรื่ องนี้ มาใช้ได้ก่อน และค่อนข้างมีผลอย่างมากต่อการดึงคนใน
ชุ มชนเมืองขอนแก่นให้เข้ามามีส่วนร่ วม จนอาจกล่าวได้ว่านี่ เป็ น “ยุทธศาสตร์ ผูกคน” แม้นกั วิชาการใน
มหาวิทยาลัยจะริ เริ่ มโครงการนี้ มาก่อน แต่เมื่อใช้การเมืองนาวัฒนธรรมกลับขยายวงความสนใจของผูค้ น
ได้มากกว่า เพราะเทศบาลไม่ได้มีเพียงอานาจทางการเมืองและทุนแต่ยงั สร้างพันธมิตร เพื่อใช้วฒั นธรรม
นาการพัฒนา ด้วยการจัดการเชิงรุ กและขยายผลต่อเนื่ อง และสิ่ งสาคัญในการสร้างสัญลักษณ์อย่างใดอย่าง
หนึ่งขึ้นมานั้นสิ่ งที่ขาดไม่ได้ก็คือ การสื่ อสารความหมายนั้นให้ผคู ้ นได้รับรู ้ ประเด็นดังกล่าวนี้ เทศบาลฯ ได้
มอบหมายให้สานักการศึกษาจัดทาเอกสารเพื่อสื่ อสารแนวคิดของเทศบาลฯ และอธิ บายความหมายของ
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สี โหให้ชาวเมืองขอนแก่นทราบ นอกจากนี้เทศบาลฯ และองค์กรที่เทศบาลฯ ได้ลงนามบันทึกความร่ วมมือ
ไว้ได้ร่วมกันจัดเวทีวฒั นธรรมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเทศบาลฯ ได้ใช้เวทีดงั กล่าวเป็ นพื้นที่ในการสื่ อสารกับ
ชาวเมืองถึ ง แนวทางในการสร้ างอัตลักษณ์ ขอนแก่ น ภายใต้เงื่ อนไขความสัมพันธ์ ระหว่างองค์กรครอง
ปกครองส่ วนท้องถิ่ นกับความเป็ นชาติ ดังปรากฏในการอธิ บายความหมายของการเลือกท้าวสี โหมาเป็ น
สัญลักษณ์ประจาเมืองว่า
“สี โ หหรื อ ท้า วสี โ ห เป็ นชื่ อ ตัว ละครเอกหนึ่ ง ในสามตัว หลัก ของวรรณกรรม
พื้นบ้านเรื่ อง สิ นไซ อันมี ท้าวสิ นไซ ท้าวสังข์ ท้าวสี โห ซึ่ งมีพระราชบิ ดาองค์เดียวกันแต่มี
พระมารดาต่างกัน ลักษณะของสี โหนั้นมีรูปร่ างลักษณะลาตัวเหมือนราชสี ห์ ส่ วนหัวเหมือน
ช้า ง ซึ่ ง ตรงกับลัก ษณะของสัตว์ใ นป่ าหิ มพานต์ชนิ ดหนึ่ งคื อ “คชสี ห์ ” เป็ นการผสมผสาน
ลัก ษณะระหว่า งช้า งกับ สิ ง ห์ ห รื อราชสี ห์ มี พ ละก าลัง ท่ ว งท่ า ความสง่ า งามเหมื อนช้า งกับ
ราชสี ห์รวมกัน คชสี ห์ใช้เป็ นสัญลักษณ์ตราประจาตาแหน่งเสนาบดีบางตาแหน่งมาตั้งแต่สมัย
อยุธยา จนถึงสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ โดยเฉพาะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ทรงให้ประทับตราคชสี ห์เป็ นหนึ่งในสามตราของกฎหมายที่ทรงให้
ชาระสะสางจัดระเบียบใหม่ ซึ่ งเรี ยกกฎหมายนี้ ว่า “กฎหมายตราสามดวง” ส่ วนในฝ่ ายการ
ปกครองนั้น ฝ่ ายสมุ หกลาโหม ทหารบก ทหารเรื อสมัยนั้นก็ใช้ตราคชสี ห์เป็ นตราประจา
ตาแหน่ ง คชสี ห์ จึ งเป็ นสัญลักษณ์ ของข้าราชการฝ่ ายกลาโหมหรื อทหาร เพราะคชสี ห์เป็ น
ลัก ษณะผสมของราชสี ห์ก ับ ช้า ง (คช) ซึ่ ง คติ ไ ทยถื อว่า ช้า งเป็ นสั ตว์ป ระจาชาติ ไ ทย ใช้ใ น
ราชการสงคราม สี โห มีบทบาทเป็ นผูช้ ่วยเหลือสิ นไซตลอดเรื่ องคู่กบั สังข์ เหมือนพี่ชายใจดีที่
คอยช่ วยเหลื อน้องเมื่อยามลาบาก มีฤทธิ์ หลายอย่าง ทั้งแปลงกายหรื อต่อสู ้กบั ยักษ์อย่างกล้า
หาญ โดยมีอาวุธที่วเิ ศษและพิเศษต่างจากผูอ้ ื่นคือเสี ยงร้องที่ดงั มากจนไปทาลายศัตรู คือยักษ์ให้
ล้ม ตายได้ แต่ เ สี ย งนั้ น จะไม่ เ ป็ นอัน ตรายต่ อ ฝ่ ายตนเอง ลัก ษณะโดดเด่ น ของสี โ หใน
วรรณกรรมสิ นไซ คือ ๑) มีชาติตระกูลดี คือเป็ นโอรสของท้าวกุศราชและพระนางจันทาเทวี
มเหสี เอก ๒) กล้าหาญ โดยเฉพาะอาวุธที่มีลกั ษณะพิเศษประจาตัวคือการร้องเสี ยงดังจนยักษ์
หรื อศัตรู ลม้ ตาย ๓) ซื่ อสัตย์ ตลอดเรื่ องนอกจากทาเพื่อประโยชน์พี่น้องและคนอื่นแล้ว ยัง
ตรงไปตรงมาไม่เคยเสี ยสัจจะว่าจะช่วยก็ช่วยสิ นไซโดยไม่หวังสิ่ งตอบแทนใด ๆ ๔) มีชีวิตที่
พอเพียง ไม่หลงยศอานาจ เช่น ในตอนที่สินไซกลับเข้าเมืองและได้เป็ นกษัตริ ยแ์ ทนพระราช
บิดา สี โหแทนที่จะเสวยสุ ขในเมืองก็ขออกไปอยู่ป่าเขา ด้วยเหตุผลที่ว่ามีความคุ น้ เคยและมี
ความสุ ขมากกว่า”
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ในฐานะหน่ วยการปกครองส่ วนท้องถิ่น สานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น ได้จดั ทา
เอกสารอธิ บายความหมายของสี โห โดยเนื้ อความมี ลกั ษณะอ้างอิ งกับสัญลักษณ์ ที่ทางราชการใช้ และ
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายส่ งเสริ มอัตลักษณ์ทอ้ งถิ่นของรัฐ ดังนี้
“ตราสัญลักษณ์สัตว์หิมพานต์ได้ถูกนามาใช้ในกิจการของบ้านเมืองมาอย่างยาวนาน
แม้ในปั จจุบนั กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ก็ยงั ใช้อยูไ่ ม่นอ้ ย เพราะถือว่าเป็ นสัญลักษณ์
ศักดิ์สิทธิ์ และมีความสวยงาม ด้วยเป็ นสัตว์ในวรรณคดีหรื อวรรณกรรม จึงมีลกั ษณะที่เป็ นสิ่ ง
อมตะ ไม่ถูกบิดเบือนหรื อทาลายได้ง่าย ดังนั้นในโอกาสที่เทศบาลนครขอนแก่นมีโครงการที่
จะฟื้ นฟูบูรณะสิ่ งที่มีค่าภูมิปัญญาของชุมชนหลายอย่างและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ นี้ เนื่ องมาจากการที่เทศบาลฯ ได้มี
โครงการนาวรรณกรรมสิ นไซ มาใช้เป็ นหลักสู ตรในการเรี ยนวิถีชุมชนและในเชิงการพัฒนาซึ่ง
ปรากฏเป็ นภาพจิตรกรรมฝาผนัง (ฮูปแต้ม) ที่โบสถ์ (สิ ม) ที่วดั ไชยศรี บ้านสาวะถี ตาบลสาวะ
ถี อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และที่อื่น ๆ ในจังหวัดขอนแก่นหรื อในจังหวัดอื่น ๆ ของอีสาน
ซึ่ งมีอิทธิ พลทั้งในแง่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ความงาม ความดี ความศักดิ์สิทธิ์ และยังเป็ นที่
สนใจศึกษาเรี ยนรู ้แก่หน่วยงาน องค์กรหรื อบุคคลทัว่ ไป”๗๓
นอกจากนี้ เทศบาลฯ ยังได้อธิ บายความหมายมงคลของท้าวสี โห ในลักษณะเชื่ อมโยงกับ
ความคิ ดเรื่ องความเจริ ญรุ่ งเรื องและการพัฒนาท้องถิ่ นในด้านต่าง โดยแยกเป็ น 2 ส่ วน คื อ ส่ วนหัวที่
เหมือนช้าง และส่ วนลาตัวที่มีลกั ษณะเหมือนราชสี ห์
ส่ วนหัว อธิ บายตามลักษณย่อย ดังนี้ งวง เป็ นอวัยวะที่ชา้ งใช้หาอาหารและ
ดื่มน้ า จึงเปรี ยบเหมือนการที่จะดึ งดูดหรื อการนาเอาความเจริ ญความสมบูรณ์ มาสู่ เมืองขอนแก่น
งา เป็ นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความมีค่าและเสริ มความสง่างาม จึงเปรี ยบเหมือน บ้านเมืองจะเป็ น
เมืองที่งดงามทั้งทัศนียภาพภายนอก เช่น สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ยังจะงามล้ าค่าด้วยขนบธรรมเนี ยม
จารี ตประเพณี ที่จะได้รับจากการฟื้ นฟูส่งเสริ มตลอดจนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ก็จะเจริ ญรุ่ งเรื อง
เสริ มคุ ณค่าให้กบั เมื องขอนแก่ นด้วย ตา เนื่ องจากการมองเห็ นจากที่ สูงกว่าสัตว์อื่น จึ งเปรี ยบ
เหมือนการมีวิสัยทัศน์การพัฒนาที่กว้างไกลและอย่างทัว่ ถึ ง หัว โบราณมี คติลกั ษณะช้างที่ดีว่า
ศีรษะโต จึงเปรี ยบเหมือนศูนย์ความรู ้คลังสมอง การศึกษาของชาวขอนแก่นก็จะได้รับการพัฒนา
ให้เป็ นแหล่งการศึกษาวิชการที่ดีมีประสิ ทธิ ภาพและหลากหลาย
๗๓
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ส่ วนตัวหรื อลาตัว ซึ่ งมีลกั ษณะเหมือนราชสี ห์ ลักษณะโดยรวม คือ รู ปร่ าง
สง่าน่ าเกรงขาม ในหนังสื อปั ญหาพระยามิสินท์สีหะ ยังได้กล่าวถึงคุ ณลักษณะความโดดเด่น
ของราชสี ห์ไว้ 7 ประการ คือ เป็ นสัตว์สะอาดหมดจด เที่ยวไปอย่างองอาจด้วยเท้าทั้ง 4 ของ
ตนเอง มีรูปร่ างสง่างดงาม ไม่หวัน่ เกรงสัตว์อื่นใด แม้จะอันตรายถึงชี วิต (มีศกั ดิ์ศรี ) เที่ยวหา
อาหารและกิ นได้โดยไม่รังเกี ยจไม่เลื อกว่าดี หรื อเลว ไม่มีการสะสมอาหาร ให้เป็ นภาระแก่
ตัวเอง และกินแต่พอดี๗๔
นอกเหนื อไปจากความหมายดังกล่าวข้างต้น สี โหยังได้รับการตี ความในเชิ งความเป็ นสิ ริมงคล
และความหมายที่ ส่ ง เสริ ม การสร้ า งภาพลัก ษณ์ ที่ ดี ใ ห้ ก ับ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ตามแนวคิ ด
ธรรมาภิบาล (Good Governance) และส่ งเสริ มกระบวนการประชาสังคม ดังนี้
“ลักษณะส่ วนหัวที่ เหมื อนช้าง หมายถึ ง ความอุ ดมสมบู รณ์ คื อ การมี เศรษฐกิ จดี
ประชาชนมีความอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข รวมกับการที่ทา้ วสี โหในวรรณกรรมสิ นไซที่มีเสี ยงดังมากแต่
จะเป็ นอันตรายเฉพาะศัตรู เท่านั้น หมายถึ ง การที่เทศบาลฯ จะมีชื่อเสี ยงอย่างกว้างไกล ถ้ามี
ปั ญหาอุปสรรคก็จะสามารถบริ หารแก้ไขให้ลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
ลักษณะส่ วนลาตัวที่ เหมื อนราชสี ห์ หมายถึ ง ความสง่ างามและมัน่ คง ศักดิ์ สิ ทธิ์
อันมีนยั ถึ งงานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยม จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่ น
จะได้รับการอุปถัมภ์บารุ ง จนเป็ นปั จจัยพื้นฐานให้เกิ ดความดี งามของประชาชนด้วยคุณธรรม
จริ ยธรรมบ้านเมืองน่าอยู่ ส่ วนความศักดิ์สิทธิ์ มีนยั ถึงภาวะทางการบริ หารบ้านเมือง การบังคับ
ใช้ระเบียบกฎหมาย จะได้รับการตอบสนองจากประชาชน คือให้ความร่ วมมือปฏิบตั ิตามด้วยดี
ประติมากรรมรู ปปั้ นท้าวสี โหที่เทศบาลนครขอนแก่น นามาติดตั้งบนหัวเสาไฟฟ้ าจึง
เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองที่มีท้ งั ความงามความดีเหมาะสมกับการเป็ นเมืองน่าอยู่ คู่กบั
การ
พัฒนาไปสู่ ความเจริ ญด้วยเทคโนโลยีส มัยใหม่ แต่ก็ต้ งั อยู่บนพื้ นฐานของภู มิ ปัญญาท้องถิ่ น
ดั้งเดิ มอย่างมัน่ คง และยัง่ ยืนสมคาว่า “ไม่หลงไม่ลืม แต่ซึมซับอย่างชาญฉลาดด้วยปั ญญา”
นัน่ เอง”๗๕
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ที่สาคัญเทศบาลฯ ได้ใช้ทา้ วสี โหซึ่ งเป็ นตัวละครผู ้ช่วยให้เป็ นพื้นที่แสดงความสัมพันธ์กบั
ชาติดว้ ยการเทียบความหมายของสี โหกับคชสี ห์ พร้อมทั้งอธิ บายความหมายแห่ งความจงรักภักดีต่อสถาบัน
กษัตรย์ และความเป็ นผูพ้ อเพียงตามแนวพระราชดาริ เรื่ องความพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ
แต่ ใ นอี ก ส่ ว นหนึ่ ง เทศบาลนครขอนแก่ น ได้เ ลื อ กตัว บทวรรณกรรม “สิ น ไซ” ในฐานะรากร่ ว มทาง
วัฒนธรรมลุ่มน้ าโขงในการเชื่ อมความสัมพันธ์กบั นครหลวงเวียงจันทน์ โดยมีความเคลื่อนไหวในระดับ
ปรากฏการณ์ ภายใต้ชื่อโครงการ “สิ นไซ : ฐานที่มน่ั ทางวัฒนธรรมแห่งยุคสมัย” ดังนี้
แนวคิ ดในการสร้ างฐานที่ มนั่ ทางวัฒนธรรมแห่ งยุคสมัย เป็ นยุทธศาสตร์ ทางวัฒนธรรมที่
สาคัญอย่างหนึ่งของเทศบาลนครขอนแก่น ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประชาสังคมโดยอาศัยความร่ วมมือ
จากชุมชนสาวะถี สานักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ผูร้ ู ้ใน
ท้องถิ่ นและการร่ วมมือจากภาคเอกชน ผ่านกิ จกรรมในหลายลักษณะ เช่ น การพิมพ์วรรณกรรมพื้นบ้าน
สิ นไซ ฉบับเทศบาลนครฯ เรี ยบเรี ยงโดย ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ชอบ ดีสวนโคก จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
การประกวดออกแบบโลโก้สินไซ การประกวดเล่านิ ทาน/จัดทาหนังสื อนิ ทาน การประกวดวาดภาพ การ
ประกวดเรี ยงความ การประกวดถ่ายภาพ/ฝึ กอบรม การประกวดเอนิ เมชัน่ จัดกิจกรรมการสาธิ ตหมอลา
สิ นไซและหนัง ประโมทัย จัดกิ จกรรมการเสวนาเกี่ ยวกับสิ นไซ จัดท าสารคดี เผยแพร่ จัดทาหนงสื อ
วารสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ เว็บไซต์ จัดทัวร์ วฒั นธรรมฮูปแต้ม๗๖สิ นไซ นาสิ นไซเข้าบรรจุในโฮงมูนมัง
จัดสวนสิ นไซ และเลือกตัวละครสาคัญที่มีความโดดเด่นด้านคุณธรรมจริ ยธรรมอย่าง “สี โห” มาสร้างสานึก
ให้เยาวชนและเป็ นสัญลักษณ์ประดับเมือง เป็ นต้น ซึ่ งกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ ได้จดั มาอย่างต่อเนื่ องและได้
ขยายพื้นที่ความร่ วมมื อไปยังศูนย์พฒั นาการศึกษาสาหรับเด็กศึ กษานครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณะรั ฐ
ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยมี บุ คคลส าคัญทางวัฒนธรรมที่ ถื อ ว่า เป็ นผูน้ าทางด้า น
วรรณคดีของสปป.ลาว คือ ดารา กัลยา (บุนยาวง) และดวงเดื อน บุนยาวง ธิ ดาของท่านมหาสิ ลา วีระ
วงส์ ผูม้ ี บทบาทสาคัญในการสื บทอดวรรณคดี ส องฝั่ ง โขง รวมทั้ง ดร.สุ เนด โพธิ ส าร ผูเ้ ชี่ ยวชาญใน
ประวัติศาสตร์ สองฝั่งโขง ทั้งนี้ ในงานออกพรรษา ไต้ประทีป และวิถีอีสานประจาปี 2550 เมื่อวันที่ 25-28
ตุ ล าคม ๒๕๕๐ ทางเทศบาลนครขอนแก่ น ในฐานะผูร้ ั บ ผิ ดชอบการจัดงาน ได้รับ เกี ย รติ จากท่ า นผู ร้ ู ้
ดังกล่าวนี้มาร่ วมกิจกรรม “สิ นไซ” ฐานที่มน่ั ทางวัฒนธรรมแห่งยุคสมัย โดยนาคณะเยาวชนจากศูนย์พฒั นา
การศึ ก ษาส าหรั บ เด็ก นครหลวงเวีย งจัน ทน์ จัด แสดงนิ ทานค ากลอน ๓ บั้น ณ บริ เวณด้า นหน้า ของ
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ฮูปแต้ม หมายถึง ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
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พิ พิ ธ ภัณฑ์เ มื อ ง “โฮงมู น มัง เมื อ งขอนแก่ น ”๗๗ และการโชว์ชุ ด ประจาเผ่า ณ เวที ส าธารณะ ๒๐๐ ปี
นอกจากกิ จ กรรมการแสดงแล้ ว ทางเทศบาลนครขอนแก่ น และคณาจารย์ จ ากส านั ก วัฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังได้นาคณะตัวแทน สปป.ลาว คณะนี้ไปชมภาพจิตรกรรมฝาผนังสิ นไซที่วดั ไชยศรี
บ้านสาวะถี และเชื่อมความสัมพันธ์ดว้ ยการจัดพิธีบายศรี สู่ขวัญและทาบุญ
ตักบาตรร่ วมกันเนื่ องในวัน
ออกพรรษาอีกด้วย ซึ่ งวัดไชยศรี ถือว่าเป็ นพื้นที่สาคัญอีกแห่ งหนึ่ งใน การผนึ กสานึ กร่ วมจากโครงการสิ น
ไซฐานที่ มนั่ ทางวัฒนธรรมแห่ งยุคสมัย โดยในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๐ คณะผูบ้ ริ หารเทศบาลนคร
ขอนแก่นนาตัวแทนชุ มชนร่ วมพิธีบวงสรวงสี หราชมงคลเปิ ดแบบแม่พิมพ์ทา้ วสี โห จากภาพจิตรกรรมฝา
ผนังอันเก่าแก่ อีกแห่ งหนึ่ งของจังหวัดขอนแก่น ณ วัดไชยศรี เพื่อความเป็ นสิ ริมงคลค้ าคู นให้กบั แม่พิมพ์
และเป็ นการขอขมาดวงวิญญาณของบรรพชนก่อนที่จะนามาเป็ นแบบในการก่อสร้ างเสาไฟฟ้ าสี โห เฉลิ ม
พระ-เกียรติ ๘๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช ผ่านงานสถาปั ตยกรรมและกิจกรรม
ต่างๆ ๗๘
การจัดพิธี “บวงสรวงสี หราชมงคล” เพื่อเปิ ดแบบแม่พิมพ์ทา้ วสี โห นอกจากจะทาให้เทศบาล
นครขอนแก่น ได้รับความร่ วมมือจากผูน้ าชุ มชนและชาวบ้านในบ้านสาวะถี ซ่ ึ งส่ วนใหญ่เป็ นชาวไทยลาว
แล้ว รู ปปั้ นสี โหยังแสดงภาพเชิ งประจักษ์ที่ทาให้เห็ นว่าคณะผูบ้ ริ หารเทศบาลฯ แม้ส่วนใหญ่จะเป็ นชาว
ไทยเชื้อสายจีนแต่ยอมรับในความเป็ นลาว และที่สาคัญไปกว่านั้นก็คือเทศบาลฯ ได้ใช้โครงการสิ นไซเป็ น
พื้นที่แสดงความหมายของการมีรากร่ วมทางวัฒนธรรมกับชาวลาวในประเทศลาวอีกด้วย
ปฏิ บตั ิ ก ารที่ชัดเจนปรากฏในงานเทศกาลออกพรรษา ไต้ประที ป และวิถี อีสานประจาปี
๒๕๕๐ ซึ่ งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ เทศบาลฯ ได้มีแนวคิดที่จะใช้งานนี้ เป็ นเวที
แสดงความเป็ นขอนแก่นที่พร้ อมจะเปิ ดรับหลากหลายทางวัฒนธรรม๗๙ โดยกลุ่ มตัวแทนจาก สปป.ลาว

๗๗

โฮงมูนมัง เป็ นภาษาอีสานแยกเป็ น 2 คา คือ โฮง และ มูนมัง โฮง หมายถึง ห้องโถงหรื อหอที่มีขนาด
ใหญ่ กับคาว่า มูนมัง หมายถึง ทรัพย์สมบัติ หรื อ มรดก ฉะนั้น “โฮงมูนมังเมือง
ขอนแก่น” จึงมีความหมายว่าห้องที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติ อันสื่ อถึงความเป็ นมาและเรื่ องราวของเมืองขอนแก่น ซึ่ง
เป็ นสิ่ งที่สะท้อนให้ผคู ้ นได้สมั ผัสถึงสภาพชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวเมืองขอนแก่น นับตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั (เอกสาร
แผ่นพับประชาสัมพันธ์โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น.สานักการศึกษาเทศบาลนครขนอแก่น.)
๗๘

๗๙

นายธีรศักดิ์ ฑีฆายุพนั ธ์ รองนายกเทศมนตรี นครขอนแก่น กล่าวก่อนเปิ ดเวทีการแสดงความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม โดยในคืนวันที่ 27 ตุลาคม 2550 มีแนวคิดนาเสนอความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์และความเป็ นนานาชาติ
โดยจัดให้เวทีกลางเป็ นพื้นที่แดสงจากชาวไทยเชื้อสายเวียดนามที่อาศัยในเมืองขอนแก่น การแสดงจากตัวแทนนักศึกษา
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เป็ นกลุ่ มที่อยู่ร่วมกิ จกรรมของเทศบาลนครขอนแก่ นตลอดงาน โดยเฉพาะในเวที สินไซ : ฐานที่ มนั่ ทาง
วัฒนธรรมแห่งยุคสมัย ด้วยแนวคิดว่า สิ นไซ หรื อสังข์สินไชย เป็ นภูมิปัญญาด้านศิลปกรรมอันเป็ นมรดก
ที่ ส าคัญ อย่ า งหนึ่ งของกลุ่ ม วัฒ นธรรมลุ่ ม น้ า โขง โดยฉพาะกลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ ไ ทยลาว ส าหรั บ ในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อของไทยได้มีการส่ งต่อรู ปแบบศิลปกรรมในลักษณะต่าง ๆ นับตั้งแต่การเทศน์สินไซ
หมอลาสิ นไซ หนังประโมทัย ท่าฟ้ อนรา ท่วงทานองดนตรี และจิตรกรรมฝาผนัง เป็ นต้น โดยเทศบาล
นครขอนแก่น ร่ วมกับสานักวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่ น
และชุ มชนบ้า นสาวะถี ได้นาเอามรดกทางวัฒนธรรมที่ เกี่ ยวกับ สิ นไซมาเป็ นทุ นในการสร้ า งสานึ ก รั ก
ท้องถิ่ น๘๐ ด้วยการจัดกิ จกรรมหลายอย่า งรวมทั้ง พยายามที่ จะบรรจุ กิ จกรรมเหล่ านี้ เข้า ไว้ในหลัก สู ตร
ท้องถิ่นของโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
โครงการสิ นไซของเทศบาลนครขอนแก่นได้ขยายความร่ วมมือกับโครงการอ่านกาบกอนและ
ขับลาสาหรับเด็กน้อยลาว ๘๑ จึงเชิ ญให้มาร่ วมแสดงในเวที “สิ นไซ” ฐานที่มนั่ ทางวัฒนธรรมแห่ งยุคสมัย
ซึ่ งเป็ นโครงการอ่านกาบกอนและขับลานาสาหรับเด็กน้อยลาวรับผิดชอบโดยกลุ่มสื บทอด มรดกล้านช้าง
ศูนย์พฒั นาการศึกษาสาหรับเด็ก (CEC) และได้กล่าวถึงความเป็ นมาของโครงการว่า วรรณคดี เป็ นศาสตร์
ประเภทหนึ่ งในบรรดาศาสตร์ ๑๘ ประการตามคติโบราณ
ในปั จจุบนั ก็ยงั เป็ นศาสตร์ หรื อวิทยาที่
สาคัญอยูไ่ ม่น้อย เพราะวรรณคดี เป็ นที่อยู่แห่ งวัฒนธรรม และเป็ นเครื่ องหมายแห่ งความเจริ ญของชาติ
ด้วย คนลาวได้รับการยกย่องสรรเสริ ญว่าเป็ นคนสุ ภาพ อ่อนโยน มีความซื่ อสัตย์ และมี วฒั นธรรมดี ก็
เพราะว่าแต่ก่อนมาคนลาวเป็ นผูน้ ิ ยมชมชอบวรรณคดีนน่ั เอง (มหาสิ ลา วีระวงส์ . วรรณคดีเพื่อการศึกษา๑๙๖๐) ดังนั้นโครงการอ่านกาบกอนจึงก่อตั้งขึ้นเพื่อ
๑. ให้เด็กน้อยได้เรี ยนรู ้ และฝึ กฝนอ่านกาบกอนและขับลา โดยนาเอามหากาพย์ ท้าว
ฮุ่งท้าวเจือง และสังสิ นไซ ที่เป็ นวรรณคดีสาคัญที่สุดของลาวมานาเสนอต่อพ่อแม่พี่นอ้ งในทัว่
สังคมลาว ได้รู้จกั และเข้าใจ เป็ นการส่ งเสริ มให้เด็กน้อยลาวได้อนุ รักษ์มรดกอันหาค่ามิไได้ที่
บรรพบุรุษ นักปราชญ์ อาจารย์ของลาวได้ประดิดตกแต่งไว้อย่างยาวนาน ทั้งเป็ นการฟื้ นฟูคืน
วัฒนธรรมเก่าแก่ มิให้สูญหายไปจากสังคมของลาว
ญี่ปุ่น นักศึกษายูนนาน การแสดงของชาวไทยเชื้อสายเขมรจากจังหวัดสุรินทร์ และการแสดงของกลุ่มเยาวชนจาก
สาธารณะประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
๘๐
ชุมชนบ้านสาวะถี สานักวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเทศบาลนครขอนแก่น. “สิ นไซ” คืออะไร.
เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการสิ นไซ. เทศบาลนครขอนแก่น
๘๑
สะกดตามเอกสารแผ่นพับโครงการของกลุ่มสื บทอด มรดกล้านช้าง ศูนย์พฒั นาการศึกษาสาหรับเด็ก (CEC)
แห่งนครหลวงเวียงจันทน์
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๒. ฟื้ นฟูการอ่านกาบกอน และการขับลา ให้มีชีวติ ชีวาคืนมาใหม่
๓. นาเสนอกิ จกรรมอีกแนวหนึ่ งให้เด็กน้อย อายุระหว่าง 11-16 ปี ได้สัมผัสและซึ มซับ
ศิ ล ปะการอ่ า นกาบกอน ท าให้ เ ด็ ก น้ อ ยหั น มาสนใจจนกลายเป็ นกิ จ กรรมธรรมดาใน
ชีวติ ประจาวันของพวกเขา
๔. สร้างพื้นฐานให้เด็กน้อยพัฒนาตนเองไปเป็ นหมอขับ หมอลาที่มีคุณภาพ
๕. เพื่อให้เด็กน้อยได้มีส่วนร่ วมในบุญฉลองสาคัญต่างๆ เช่น วันสาคัญของชาติ การอ่าน
กาบกอน ขับลาแบบนี้เหมาะสมอย่างยิง่ ทั้งนี้เพราะในเวทีนานาชาติก็ได้ให้ความสาคัญอย่าง
ยิง่ ด้วยเห็นว่าเป็ นศิลปะที่งดงามที่สุด๘๒
หากพิจารณาในรู ปแบบการนาเสนอศิลปะการแสดงที่ทางโครงการได้นามาจัดแสดงในเวที “สิ น
ไซ” ฐานที่มน่ั ทางวัฒนธรรมแห่ งยุคสมัย และจุดประสงค์ของโครงการแล้วจะเห็ นได้วา่ แม้เทศบาลนคร
ขอนแก่นจะอาศัยสิ นไซเป็ นยุทธศาสตร์ ทางวัฒนธรรมเช่นเดียวกับกลุ่มสื บทอดมรดกล้านช้าง แต่ก็มีความ
แตกต่างกันหลายประการ ประการแรก จะเห็นได้วา่ กลุ่มสื บทอดมรดกล้านช้างมุ่งที่จะคงลักษณะความลุ่ม
ลึ กงดงามตามตัวบทของวรรณคดี ด้ งั เดิ มไว้มากกว่าการเน้นที่จะแปรรู ปหรื อปรับเปลี่ ยนให้สอดคล้องกับ
รสนิ ยมการเสพศิลปะของคนรุ่ นใหม่ อันเป็ นรู ปแบบที่แสดงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมได้อย่างแจ่มชัด ไม่
ว่าจะเป็ นด้านวรรณศิลป์ หรื อแม้แต่การแต่งกายของตัวแทนเยาวชนที่มาแสดงในเวทีสินไซ ประการที่สอง
กลุ่ มสื บ มรดกล้า นช้า งมุ่ ง นาเสนอเอกลัก ษณ์ ท างวัฒนธรรมด้วยกาบกอนสิ นไซเพื่ อแสดงถึ ง มรดกทาง
วัฒนธรรมที่สัมพันธ์กบั ความเป็ นชาติในขณะที่เทศบาลนครขอนแก่นใช้สินไซเพื่อแสดงความเป็ นท้องถิ่น
ประการที่ ส ามในด้านบุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข้องกับ กลุ่ ม สื บ มรดกล้า นช้า งล้วนแต่ เป็ นผูน้ าทางวัฒนธรรมใน
ระดับชาติ และมีความรู ้อย่างลึกซึ้ งในสิ นไซ เช่น ดวงเดือน บุนยาวง ในฐานะที่ปรึ กษาด้านวิชาการ นัก
ค้นคว้าวรรณคดีโบราณท้าวฮุ่งท้าวเจืองและสังสิ นไซ มหาบุนเติม สี บุนเรื อง ผูส้ อนกาบกอน อธิ บายศัพท์
และฝึ กสอนการขับลาท้องถิ่ นต่าง ๆ และดารา กันละยา ผูร้ ับผิดชอบโครงการสร้ างหลักสู ตร กากับการ
เรี ยนการสอนและฝึ กสอนศิลปะเวที เป็ นต้น ซึ่ งบุคคลเหล่านี้ ร่วมถ่ายทอดความรู ้ของตนและสื บสานสิ น
ไซในฐานะมรดกทางวัฒ นธรรมอย่ า งผู ้รู้ แ ละรู ้ อ ย่ า งลุ่ ม ลึ ก ประการที่ สี่ วัฒ นธรรมทางภาษาใน
ชี วิตประจาวันของชาวลาวยังมีความใกล้เคียงกับวรรณศิลป์ ในตัวบทวรรณคดี สินไซอยูม่ าก หากเทียบกับ
วัฒนธรรมทางภาษาของชาวอีสานที่ใช้ภาษากลางถ่ายทอดความรู ้ ในระบบโรงเรี ยน ประการที่ห้า สิ นไซ

๘๒

เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการอ่านกาบกอนและขับลาสาหรับเด็กน้อย กลุ่มสื บทอดมรดกล้าน
ช้าง. ศูนย์พฒั นาการศึกษาสาหรับเด็ก (CEC)
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ของชาวขอนแก่นมีลกั ษณะของสิ่ งที่ถูกจัดแสดงภายใต้บริ บทการเมืองเรื่ องอัตลักษณ์ทอ้ งถิ่น ในขณะที่สิน
ไซของกลุ่มสื บทอดมรดกล้านช้างคือนาเสนอความภาคภูมิใจในความเป็ นลาว เยาวชนที่เข้าร่ วมโครงการ
อ่านกาบกอนและขับลาสาหรับเด็กน้อยลาว ได้รับการฝึ กฝนอย่างหนักและต่อเนื่ องจนสามารถแลกเปลี่ยน
ตอบโต้บทกลอนกันได้อย่างว่องไว และแสดงออกด้วยลีลาอารมณ์ที่เข้าถึงความหมายของตัวบทสมกับได้
ชื่อว่าเป็ นกลุ่มสื บทอดมรดกโดยแท้๘๓
ดารา กันละยา ให้ความเห็นว่า แม้เด็กจะไม่เข้าใจความหมายได้อย่างลึกซึ้ งทั้งหมดในขณะนี้
แต่ ก ารที่ เ ด็ ก ได้เรี ย นรู ้ และฝึ กฝนความงดงามตามต้นฉบับ ดั้ง เดิ ม จะเป็ นทุ นทางวัฒนธรรมภาษาและ
ความคิดให้เด็กน้อยได้เป็ นอย่างดีเมื่อเติบโตขึ้น แม้ว่าต้องใช้เวลาอย่างมากในการฝึ กฝนแต่การเรี ยนรู ้ ทาง
วัฒนธรรมคื อการสั่งสมปลู กฝั งตั้งแต่ยงั เด็ก เพราะสิ่ งเหล่านี้ จะเป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวกับชี วิต๘๔ ดวงเดือน
บุนยาวง ซึ่ งเป็ นที่ปรึ กษาด้านวิชาการและนักค้นคว้าวรรณคดีคนสาคัญของ สปป.ลาว ได้กล่าวกับผูเ้ ขียนว่า
หัวใจของการเรี ยนวรรณคดี คือการเข้าถึ งจิตวิญญาณ ถ้าเรี ยนแล้วไม่สนุ กคนสอนต้องพิจารณาตัวเอง ที่
สาคัญคือเมื่อมีความรู ้จริ งแล้วต้องมีวิธีการสอนที่ดีดว้ ยจึงจะสามารถสื บสานภูมิปัญญาด้านวรรณคดีได้ ๘๕
กลุ่มสื บทอดมรดกล้านช้าง โดยเฉพาะโครงการอ่านกาบกอนและขับลาสาหรับเด็กน้อยได้เข้าร่ วมแสดง
ความสามารถเวทีสาคัญระดับชาติหลายเวที เช่น รับใช้กองประชุ ม ศูนย์วฒั นธรรมสาหรับเด็กทัว่ ประเทศ
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2007 ได้แสดงในงานบุนฉลองปื้ ม พจนานุ กรมภาษาลาว ฉบับมหาสิ ลา วีระวงส์
ณ หอสมุดมวลชน เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๐๐๗ และแสดงในวันบุญฉลองครบรอบ 25 ปี ของสมาคม
ร่ วมน้ าใจกับเด็กน้อยลาว ณ วัฒนธรรมแห่ งชาติ เมื่อวันที่ ๔ สิ งหาคม ๒๐๐๗๘๖ และการเดิ นทางมา
แสดงตามคาเชิญของเทศบาลนครขอนแก่นก็อาจกล่าวได้วา่ เป็ นการใช้มรดกทางวัฒนธรรมที่มีร่วมกันมาแต่
เดิม ในการสานสายสัมพันธ์ของเทศบาลนครขอนแก่นกับนครหลวงเวียงจันทน์ให้แน่นแฟ้ นยิ่งขึ้น แม้จุด

๘๓

เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการอ่านกาบกอนและขับลาสาหรับเด็กน้อย กลุม่ สื บทอดมรดกล้าน
ช้าง. ศูนย์พฒั นาการศึกษาสาหรับเด็ก (CEC)
๘๔
ดารา กันละยา เป็ นผูใ้ ห้สมั ภาษณ์, แก้วตา จันทรานุสรณ์ เป็ นผูส้ มั ภาษณ์, ณ เวทีกลางแจ้งกาญจนาภิเษก
200 ปี บึงแก่นนคร อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2550.
๘๕

ดวงเดือน บุนยาวง เป็ นผูใ้ ห้สมั ภาษณ์, แก้วตา จันทรานุสรณ์ เป็ นผูส้ มั ภาษณ์, ที่ร้านบัวหลวง ริ มบึงแก่น
นคร อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2550.
ในเวทีสินไซ : ฐานที่มนั่ ทางวัฒนธรรมแห่งยุคสมัย ในเทศกาลออกพรรษา ไต้ประทีป และวิถีอีสานประสจาปี
2550.
๘๖
เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการอ่านกาบกอนและขับลาสาหรับเด็กน้อย กลุ่มสื บทอดมรดกล้าน
ช้าง. ศูนย์พฒั นาการศึกษาสาหรับเด็ก (CEC)
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ต่างบางประการจะมาจากบริ บททางสังคมการเมืองที่แตกต่างกัน แต่รากร่ วมทางวัฒนธรรมที่เคยมีมาแต่เดิม
และวรรณคดี อีสานจานวนหนึ่ งซึ่ งปริ วรรตโดยท่านมหาสิ ลา วีระวงส์ สมัยที่ท่านมาใช้ชีวิตอยู่ในอีสาน
และได้รับการบรรจุไว้ในหลักสู ตรการเรี ยนการสอนวิชาวรรณกรรมท้องถิ่น บัดนี้ กาลังมีความเด่นชัดยิ่งขึ้น
เมื่ อ ธิ ด าทั้ง สองของท่ า นมหาสี ล า วี ร ะวงส์ และเทศบาลนครขอนแก่ น ได้ใ ช้ สิ น ไซเป็ นเวที เ ชื่ อ ม
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมสองฝั่งโขงให้แนบแน่นอีกครั้ง โดยมีสานักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จึงเป็ นองค์กรสาคัญในการเชื่อมความสัมพันธ์ในเชิงวิชาการ ส่ วนความสัมพันธ์ในระดับประชาคม สิ นไซ
ฉบับเทศบาลฯ จะให้ความสาคัญกับคุณธรรม จริ ยธรรมของผูน้ าเป็ นสาคัญที่ตอ้ งดารงตนตามหลัก “ธรร
มาภิบาล” ภายหลังที่ โครงการสิ นไซฐานที่ ม น่ั ทางวัฒนธรรมได้ดาเนิ นการไประยะหนึ่ ง เทศบาลนคร
ขอนแก่นและนครหลวงเวียงจันทน์ได้ร่วมลงนามเปิ ดการเดิ นรถเส้นทางจากเทศบาลนครขอนแก่นสู่ นคร
หลวง
ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าวรรณกรรมสิ นไซฉบับล้านช้าง เป็ นฉบับที่ได้รับความนิยมอย่างสู งในพื้นที่สอง
ฝั่งโขง ก็ดว้ ยคุณค่าด้านเนื้ อหา และคุณค่าด้านรู ปแบบการประพันธ์ โดยได้วิเคราะห์สรุ ปเป็ นพลานุ ภาพ $
ด้าน ดังนี้ ๑) พลานุภาพด้านพุทธธรรม ในเรื่ องสิ นไซมีการแสดงออกในรู ปของธรรมาธิษฐาน คือการยกข้อ
ธรรม หรื อหลักพุทธธรรมขึ้ นมากล่ าวอ้าง เพื่อให้ผูอ้ ่านได้ขอ้ คิด ประกอบกับบุ คลาธิ ษฐาน (Method of
personification) อันเป็ นการเชื่ อมโยงเรื่ องราวทางโลกเข้ากับแก่นทางธรรม ทาให้เรื่ องสิ นไซจัดเข้าอยู่ใน
วรรณกรรมทางพุทธศาสนา แม้วา่ ในความเป็ นจริ งเรื่ องนี้ จะไม่ปรากฏอยูใ่ นคัมภีร์พระไตรปิ ฎก แต่ผแู ้ ต่งก็
ได้บรรจุสาระทางพุทธธรรมธรรมเอาไว้อย่างเต็มเปี่ ยม ๒) พลานุภาพด้านสัจธรรม แสดงออกในเรื่ องราว
ของสิ นไซที่ผปู ้ ระพันธ์ได้สอดแทรกเอาไว้ตลอดทั้งเรื่ อง อันเกี่ยวเนื่ องกับบริ บททางสังคมวัฒนธรรมในยุค
สมัย ที่ แต่ ง เช่ น การปกครองแบบพฤกษาธรรมาภิ บ าล (หลัก การปกครองบ้านเมื องที่ ดี ), การสังคม
สงเคราะห์(หลักการช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคม), นิ เวศสิ่ งแวดล้อม(การรักษาสิ่ งแวดล้อม) เป็ นต้น ๓)
พลานุภาพด้านสุ นทรี ยธรรมว่าด้วยความงามทั้งรู ปแบบและเนื้ อหาที่นบั ว่าเป็ นวรรณกรรมที่มีความละเมียด
ละไมในด้านการนาเสนอ ชอบ ดีสวนโคก (๒๕๕๒) นักวิชาการด้านวัฒนธรรมอีสานยกย่องว่าเรื่ องสิ นไซ
มีรสวรรณกรรมมากที่สุดถึง ๙ รสวรรณกรรม ส่ วนโอทอง คาอินชู( สัมภาษณ์, ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕) กวี
ซี ไรต์ของลาวกล่าวว่า “เรื่ องสิ นไซนอกจากจะมีความโดดเด่นทางด้านสาระแล้ว สิ่ งที่ทาให้วรรณกรรมเรื่ อง
นี้มากด้วยเสน่ห์คือคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ ที่สอดแทรกอยูใ่ นแต่ละแถวของตัวอักษร จนได้รับการยกย่อง
ว่าสิ นไซเป็ นแม่แบบของมรดกกวีเลยทีเดียว”
ด้วยพลานุ ภาพของวรรณกรรมสิ นไซทั้งในทางโลกและทางธรรมดังกล่าว จึงเป็ นวรรณกรรมที่ได้รับ
ความนิ ยมอย่างต่อเนื่ อง ปั จจุ บนั ร่ องรอยความนิ ยมยังปรากฏให้เห็ นในหลายรู ปแบบทั้งที่ ปรากฏในรู ป
บุคคล ในรู ปวัตถุ และในรู ปสถาบัน อันเป็ นกระบวนการผลิ ตซ้ าทางวัฒนธรรมที่ดาเนิ นมาอย่างต่อเนื่ อง
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สอดคล้องกับ Williams (๑๙๗๔) ที่กล่าว่าวัฒนธรรมต่างๆ ล้วนได้รับการผลิตซ้ าตลอดเวลา ในทุกสถานที่
หากวัฒนธรรมนั้นไม่ได้รับการผลิ ตเพื่อสื บทอดต่อไป วัฒนธรรมนั้นก็จะมีอายุเพียงสั้นๆ แล้วสู ญหายไป
ดัง นั้นการผลิ ตซ้ า วรรณกรรมสิ นไซจึ ง ดาเนิ นไปเพื่ อสื บ ทอดคุ ณค่ า ทางวัฒนธรรมของกลุ่ ม ชนซึ่ ง เป็ น
กระบวนการที่รองรับความยัง่ ยืนของวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติอนั เป็ นหลักประกันถึงความต่อเนื่ องยืน
ยาวของการสื บสานเรื่ องราวของสิ นไซให้คงอยู่ อีกทั้งยังสามารถเอื้อให้เกิ ดประโยชน์กบั สังคมร่ วมสมัย
โดยทุ นวัฒนธรรมทั้ง ๓ ส่ วน ได้เกิ ดการผสมผสานทาให้เกิ ดเป็ นพลังในการขับเคลื่ อนเป็ นต้นทุ นทาง
วัฒนธรรมที่มีศกั ยภาพ จึงเป็ นแนวทางในการนามาปรับประยุกต์ใช้ ในฐานะทุนวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา
โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุ มชน ในพื้นที่นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว และในพื้นที่ของจังหวัด
ขอนแก่น ประเทศไทย
ในสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว เรื่ อ งสิ น ไซถื อ ว่ า เป็ นวรรณกรรมที่ มี บ ทบาทและ
ความสาคัญยิ่งต่อสังคมลาวนับจากอดี ตถึ งปั จจุบนั ตั้งแต่ระดับกษัตริ ย ์ ขุนนาง จนถึ งประชาชนธรรมดา
ล้ว นผู ก พัน ธ์ ก ับ วรรณกรรมเรื่ อ งนี้ แม้แ ต่ ท่ า นไกสอน พมวิ ห าน ผู น้ าการเปลี่ ย นแปลงจากระบอบ
สมบูรณาญาสิ ทธิ ราชย์มาเป็ นสังคมนิ ยม ยังเห็ นความสาคัญของวรรณกรรมโบราณเรื่ องนี้ โดยนามาปรั บ
ประยุกต์ใช้ในทางการเมื อง ยกขึ้ นเป็ นวาทกรรมปลุ กระดมเยาวชนให้เกิ ดความรักชาติ สอดคล้องกับคา
กล่ าวของ แคน สาลิ กา(๒๕๕๒) ที่ ว่า “สิ นไซเป็ นวรรณกรรมที่ คนลาวทั้งชาติ รู้จกั และมี การนามา
ประยุก ต์ใช้ในชี วิตประจาวัน และการทางานมากที่ สุด ซึ่ งอาจจะมากกว่าลัทธิ มาร์ กซเลนิ นเสี ยด้วยซ้ า ”
แสดงให้เห็ นว่า ผูน้ าลาวเลื อกที่จะใช้ศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็ นรากฐานของชุ มชนดั้งเดิ มขึ้นมาปรับใช้
แทนที่จะสร้ างวัฒนธรรมใหม่ อย่างประเทศสังคมนิ ยมอื่น ๆ แต่ได้ใช้วรรณกรรมและตัวละครสิ นไซมา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริ บททางสังคมวัฒนธรรม อันเป็ นการเชื่ อมโยงฐานวัฒนธรรมเข้าหาหลักการ
แบบสังคมนิยมนั้นเอง ฉะนั้นจึงเห็นว่ากลุ่มต่างๆที่ได้ดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการฟื้ นฟูวรรณกรรมสิ นไซใน
สปป.ลาว ในยุคใหม่ ล้วนมีส่วนที่ได้รับแนวคิดมาจากท่านไกสอน พมวิหานไม่มากก็นอ้ ย เช่น องค์การซาว
หนุ่มประชาชนปฏิวตั ิ, สโมสรวัฒนธรรมสิ นไซ, โรงเรี ยนสิ นไซ หรื อแม้แต่ วัด และ ชุ มชน สะท้อนให้เห็น
ว่า กระบวนการประยุกต์ใช้สินไซใน สปป.ลาว ดาเนินการภายใต้วาทกรรมของท่านไกสอน พมวิหาน ซึ่ ง
เป็ นผูน้ าที่คนลาวทั้งประเทศให้ความเคารพมากที่สุด
แต่ในอีกด้านหนึ่งยังมี “กลุ่มสื บทอดมรดกล้านช้าง” ที่ได้เข้ามาเป็ นอาสาสมัครทาโครงการอ่านกลอน
สิ นไซ ที่ศูนย์พฒั นาการศึกษาสาหรับเด็กฯ กลับให้ความสาคัญกับคุณค่าในเชิงวรรณศิลป์ มากกว่าจะมุ่งเน้น
การตีความตามทฤษฎีทางการเมือง โดยให้คุณค่ากับวรรณกรรมโดยใช้แนวทางการศึกษาของมหาสิ ลา วีระ
วงส์ ที่มองว่าวรรณคดี เป็ นที่อยู่ของวัฒนธรรม และใส่ ใจในเนื้ อหา และคุ ณค่าเชิ งสุ นทรี ยใ์ นการประพันธ์
มากกว่าการประยุกต์ใช้ในเชิ งอุดมการณ์หรื อเชิ งสัญลักษณ์ โดยการนากาพย์กลอนสิ นไซมาใช้พฒั นาด้าน
จิตใจ พฤติกรรม และปั ญญา และที่สาคัญเพื่อเป็ นการอนุ รักษ์กาพย์กลอนซึ่ งเป็ นมรดกที่มีคุณค่าให้คงอยู่
อย่างมีชีวติ ชีวา
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สาหรับในพื้นที่จงั หวัดขอนแก่น ประเทศไทย ได้มีการฟื้ นฟู และประยุกต์สินไซเพื่อสร้างอัตลักษณ์
เมือง และอัตลักษณ์ทอ้ งถิ่น ต้านกระแสโลกาภิวตั น์ทางวัฒนธรรม และเพื่อฟื้ นฟูความภาคภูมิใจของคนใน
ท้องถิ่นให้กลับคืนมา ดังนั้นการแสวงหารากเหง้าทางวัฒนธรรม โดยนาสิ นไซมาปรับใช้จึงเป็ น นวัตกรรม
ทางวัฒนธรรม ที่สามารถตอบสนองต่อชุมชนที่เคยถูกกระทาจากอานาจรัฐส่ วนกลาง และอานาจของโลกาภิ
วัติน์จากภายนอก สอดคล้องกับเสรี พงศ์พิศ (๒๕๒๙) ที่กล่าวว่า “ ทุนวัฒนธรรม ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่
สามารถเรี ยกเอาความเชื่ อมัน่ กลับคืนมา ทาให้ชุมชนค้นพบตัวตนหรื อรากเหง้าของตนเอง และก่อให้เกิ ด
ความสามารถในการจัดการชี วิตของตนเอง อันเป็ นการก้าวข้ามพรมแดนของโลกาภิวตั น์ทางวัฒนธรรมที่
เคยผูกโยงกับความเป็ นศูนย์กลางหรื ออานาจครอบครองในลักษณะอาณานิ คม” ชึ่ งกระบวนการฟื้ นฟูได้
ผสานภาคีเครื อข่ายทั้งจากภายในและภายนอกชุ มชน ในลักษณะ ๓ ประสาน อันประกอบไปด้วย เมือง
(ภูมิปัญญาสมัยใหม่) มหาวิทยาลัย (ผูป้ ระสานงาน จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ) หมู่บา้ น (ภูมิปัญญาดั้งเดิม)
เรี ยกอีกอย่างว่า “ชุมชน ๓ มอ” โดยการผสานประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในด้านการพัฒนามนุ ษย์ และการพัฒนา
ชุมชน ซึ่ งกระบวนการประยุกต์ใช้สินไซในการพัฒนาชุมชนนั้นได้ดาเนินควบคู่ไปกับการพัฒนามนุ ษย์ดา้ น
การศึกษา และการพัฒนาชุมชน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง และด้านสิ่ งแวดล้อม จากการศึกษา
พบว่า ในด้า นการพัฒนามนุ ษ ย์ด้า นการศึ ก ษาเห็ นผลเป็ นรู ป ธรรม โดยภาคการเมื องเป็ นผูผ้ ลักดันเข้า สู่
นโยบายการศึ ก ษา มี การบรรจุ ค วามรู ้ สินไซเข้าในหลัก สู ตรท้องถิ่ นเพื่ อให้โรงเรี ยนสัง กัดเทศบาลนคร
ขอนแก่นทั้ง ๑๑ โรงเรี ยนได้ใช้สอนอย่างเป็ นทางการ ซึ่ งส่ งผลให้ชาวชุ มชนสาวะถีเองมีความภาคภูมิใจ
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านวรรณกรรมเรื่ องสิ นไซมากยิง่ ขึ้น
จนกระทัง่ ปลายปี ๒๕๕๘ ชุมชนสาวะถี ร่ วมกับเครื อข่ายศิลป์ อีสานสร้างสุ ข ได้จดั กิจกรรมภายใต้
ชื่อ “สิ นไซโมเดล แห่งบ้านสาวะถี” สนับสนุนโดยแผนงานสื่ อศิลปวัฒนธรรม สร้างเสริ มสุ ขภาพ สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม ณ วัดไชยศรี ตาบลสาวะถี อาเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น โดยดาเนินงานตามแผน ยุทธศาสตร์ ๓ดี ประกอบด้วย ๑) สื่ อดี คือ สื่ อทุกประเภทที่ปลอดภัย และ
สร้างสรรค์สาหรับทุกคน ที่เหมาะสมกับการพัฒนาในแต่ละช่วงวัย ทั้งเด็ก เยาวชน และครอบครัว ๒) พื้นที่
ดี คือ พื้นที่ที่คนในชุมชนมีส่วนร่ วมในการออกแบบ และใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ มาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้สาน
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ๓) ภูมิดีคือ ภูมิปัญญาในการฉลาดรู ้ เรื่ องสื่ อ เท่าทันสื่ อ เท่าทันตนเอง เท่าทัน
สังคม มีทกั ษะในการคิด วิเคราะห์อย่างมีวจิ ารณญาณ เป็ นภูมิคุม้ กันให้กบั ตนเอง ครอบครัวและชุ มชน โดย
มุ่งสร้างรู ปแบบกิจกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมให้กบั เด็กและเยาวชน ซึ่ งเป็ นช่ วงวัยแห่ งการเรี ยนรู ้
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนรุ่ นใหม่มีการเรี ยนรู ้ ผ่านสื่ อที่ทนั สมัย สามารถเข้าถึ งสื่ อได้สะดวก รวดเร็ ว แต่
ขณะเดี ย วกันสิ่ ง ที่ แฝงมากับ สื่ อนั้น เป็ นสิ่ ง ที่ อยู่เ หนื อการควบคุ ม โดยเฉพาะโลกอิ นเทอร์ เ น็ ต มี สื่ อไม่
สร้ างสรรค์ มีเนื้ อหารุ นแรง อยู่มากมาย ซึ่ งอยู่ใกล้คนรุ่ นใหม่เพียงปลายนิ้ ว แน่ นอนว่าไม่สามารถควบคุ ม
หรื อบังคับได้ และการกระทาเช่นนั้นไม่ใช่การแก้ไขปั ญหาที่ดี การทาให้เด็กและเยาวชนรู ้จกั “เลือกรับสื่ อที่
ดี” ต่างหากเป็ นสิ่ งที่ควรช่วยกัน “สิ นไซโมเดล” จึงเป็ นโมเดลที่จะนาสิ่ งที่ดีไม่วา่ จะความเป็ นพื้นที่ดีหรื อภูมิ
ดี เข้ามาถ่ายทอดไปสู่ เด็กและเยาวชนผ่านสื่ อที่ดีและเหมาะสม ภูมิปัญญาดั้งเดิ มตั้งแต่บรรพบุรุษจะถู กส่ ง
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ต่อไปยังคนรุ่ นใหม่ด้วยวิธี การที่ เข้า กับ ยุค สมัย แต่ แก่ นแท้ไม่ สูญหาย และคนรุ่ นใหม่น้ ี เองก็จะสามารถ
ถ่ายทอดและสื บสานสิ่ งเหล่านั้นต่อไปได้อีกด้วย โครงการดังนี้ กล่าวค่อนข้างประสบความสาเร็ จเพราะ
ได้รับความร่ วมมือจากหลายภาคส่ วน ดังนั้นจึงทาให้เครื อข่ายเล็งเห็นความสาคัญของการดาเนิ นโครงการนี้
ต่อ โดยในระยะถัดไปมีแผนจะใช้ฐานทางประวัติศาสตร์ สังคมเป็ นเครื่ องมือสาคัญของการส่ งเสริ มการมี
ส่ วนร่ วม

อภิปรายผล
ในส่ วนของการอภิ ปรายนี้ มี ประเด็ นส าคัญที่ เกี่ ย วข้องกับ การวิเคราะห์ ป รากฏการณ์ ที่ ผูบ้ ริ หาร
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นเทศบาลนครขอนแก่ นได้นามรดกทางวัฒนธรรมไปใช้เสริ มกลไกของการ
ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของทุกภาคส่ วน ในโครงการ “สิ นไซ : ฐานที่มนั่ ทางวัฒนธรรมแห่ งยุค
สมัย” พร้อมทั้งขยายเครื อข่ายความสัมพันธ์ไปสู่ นครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้แนวคิดรากร่ วมทางวัฒนธรรม
ล้านช้า ง ซึ่ งท าให้อตั ลัก ษณ์ เมื องขอนแก่ นมี ความโดดเด่ นและส่ ง เสริ มภาพลัก ษณ์ การบริ หารนโยบาย
สาธารณะตามหลักธรรมมาภิบาล ดังนี้
๕.๑ การใช้ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมทางการเมืองและสร้ าง “ฐานที่มั่นทาง
วัฒนธรรมแห่ งยุคสมัย”
นิทานพื้นบ้านเรื่ อง “สิ นไซ” หรื อ สังข์สินไชย คือภูมิปัญญาด้านวรรณกรรมอันเป็ นมรดก
ตกทอดที่สาคัญอย่างหนึ่งของแถบกลุ่มวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ าโขง โดยเฉพาะกลุ่มวัฒนธรรมลาวได้มี
การสื บ ทอดต่อกันมา และผสมรวมความคิ ด ความศรั ทธา เข้ากับ พุท ธศาสนาท าให้ มุ ข ปาฐะ “สิ นไซ”
กลายเป็ นความนิ ยมในยุคต่อมา โดยเฉพาะแถบภาคอีสานของไทย ได้มีการส่ งต่อสู่ รูปแบบศิลปกรรมใน
ลัก ษณะต่ า ง ๆ ตามความนิ ย ม นับ แต่ ก ารเทศน์ สิ น ไซ หมอล าสิ น ไซ หนัง ประโมทัย ท่ า ฟ้ อ นร า
ท่วงทานองดนตรี และภาพกิจกรรมฝาผนัง
เทศบาลนครขอนแก่น ได้สนับสนุ นความสาคัญของวรรณกรรมสิ นไซ เพื่อนามาผลักดันให้เด็ก
และเยาวชนสานึกรักท้องถิ่น สร้างเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้แก่ ซื่ อสัตย์ กล้าหาญ
เสี ยสละ กตัญญู และพอเพียง อันเป็ นคุณสมบัติที่มีอยูใ่ นตัวละครของวรรณกรรมสิ นไซ สร้างสิ นไซให้
เป็ นตัวแทนของเมื องขอนแก่ น ให้เห็ นคุ ณค่าในศิ ลปวัฒนธรรมของตนเองที่ มีอยู่ผ่านกระบวนการและ
กิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้สินไซเป็ นตัวขับเคลื่อน การทางานผ่านกิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ สานักการศึกษาเป็ น
ผูด้ าเนิ นการ ร่ วมกับโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลเป็ นผูจ้ ดั กิจกรรม ตามบริ บทของแต่ละโรงเรี ยน กิจกรรมที่
ดาเนินการมาแล้วหรื อผลสัมฤทธิ์ ดังตัวอย่างเช่น
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๑. การศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนัง การประกวดวาดภาพฝาผนัง การประดิษฐ์หุ่นละครสิ นไซ
๒. ภาคส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ การอบรมหมอลาสิ นไซ การอบรมแสดงหนังประโมทัย
การอบรมหุ่นกระบอก
๓. ภาคการเรี ยนรู ้ส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมได้แก่ การเข้าค่ายคุณธรรมสิ นไซ เข้าค่ายคุณธรรม
สิ นไซสองฝั่งโขง ร่ วมกับนักเรี ยนจากแผนกการศึกษานครหลวงเวียงจันทน์
๔. ภาคการพัฒนาเมืองได้แก่ การทาเสาไฟสี โห และอื่น ๆ ได้แก่ จัดพิมพ์หนังสื อวรรณกรรมสิ น
ไซ เรื่ อง สิ นไซวรรณกรรมพื้ นบ้า นอี ส าน (ผศ.ชอบ ดี สวนโคก) ฮู ป แต้มแต้มใจเยาวชนคนขอนแก่ น
คุณธรรมที่เสนอผ่านวรรณกรรมสิ นไซ (ผศ.ดร.โสวิทย์ บารุ งภักดิ์) และแผ่นพับสิ นไซฉบับย่อของสานัก
การศึกษา
๕. การจัดการแข่งขันกีฬานักเรี ยนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น “สิ นไซเกมส์”
๖. การจัดงานนวัตกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ณ เทศบาลนครขอนแก่น โดยใช้สินไซ
ในการขับเคลื่อนการจัดงาน
๗. การจัดการแข่งขันกีฬาสี ชุมชน “สิ นไซภาคประชาชน
โดยกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นมาจากการขยายผลของโครงการ “สิ นไซ ฐานที่มนั่ ทางวัฒนธรรมแห่ ง
ยุคสมัย” ซึ่ งแม้วา่ วรรณกรรมเรื่ องสิ นไซจะเคยได้รับการยกย่องว่าเป็ นวรรณกรรมเอกของอีสานล้านช้างมา
ยาวนานแต่ก็ไม่มีครั้งใดที่มีการนาใช้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในสาขาวรรณกรรมท้องถิ่นอย่างเข้มข้น
เช่ นนี้ มาก่อน รวมทั้งมีกระบวนการนาใช้อย่างเป็ นระบบด้วยความร่ วมมือของฝ่ ายการศึกษาของเทศบาล
นครขอนแก่ นร่ วมกับนักวิชาการระดับอุ ดมศึ กษา ผูน้ าท้องถิ่ น อาจารย์โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลนคร
ปราชญ์ทอ้ งถิ่ นและศิ ลปิ นในสาขาต่างๆ ที่ มีส่วนร่ วมในกระบวนการวิเคราะห์ ความหมาย เชื่ อมโยงกับ
คุณค่าทางคุ ณธรรมจริ ยธรรมเพื่อปลูกฝั งแนวคิดเชิ งคุณค่าที่ผลักดันให้ตวั ละครเอกเดิ นทางต่อสู ้เพื่อหน้าที่
ของลูกที่ดีมีความกตัญญูรู้คุณต่อผูใ้ ห้กาเนิด ดังนี้
ความหมายสิ นไซหรื อท้ าวสิ นไซ ตัวละครเอกในวรรณกรรม เรื่ องสิ นไซ
เป็ นพระโอรสของพระยากุศราชผูป้ กครองนครเป็ งจาล มีนางลุน (ธิ ดาคน
สุ ดท้องของนันทะ เศรษฐีแห่งนครจาปา) เป็ นพระมารดา มีหอยสังข์หรื อท้าว
หอยสังข์ร่วมพระมารดาเดี ยวกัน สิ นไซ มีฐานะเป็ นน้องชายของหอยสังข์
สิ นไซมีพระนามเต็ม ที่พระอินทร์ ต้ งั ให้วา่ พระยาสังข์ศิลป์ ชัยมหาจักรพรรดิ
ราชเจ้า ตามคติความเชื่อเรื่ องสิ นไซ มีความเชื่อว่า สิ นไซ เป็ นผูม้ ีบุญมากมา
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เกิ ดเป็ นพระโพธิ สัตว์ เพื่ อบ าเพ็ญบารมี ส าหรั บ การตรัส รู ้ เป็ นพระพุทธเจ้าในอนาคต สิ นไซได้ออก
ติดตามหาอา คือ นางสุ มณฑา จากเมืองยักษ์ กลับถึงนครเป็ งจาล พระราชบิดาจึงมอบนครเป็ งจาลให้ปก
ครอง พระองค์ได้ทรงปกครองนครเป็ งจาล จนบ้านเมืองมีความเจริ ญรุ่ งเรื อง และประชาชนมี ความสุ ข
ร่ มเย็นกันถ้วนหน้า
คาว่า สิ นไซ เป็ นภาษาพื้นถิ่ นหรื อภาษาท้องถิ่ นอีสานแท้ ๆ ซึ่ งมีลกั ษณะคาสั้น ๆ กะทัดรัด แต่
ตีความได้อย่างลึกซึ้ ง และสื่ อความหมายอย่างตรงไปตรงมาไม่ออ้ มค้อม เป็ นไปอย่างซื่ อ ๆ คาว่า สิ นไซ
มาจากคา ๒ คา คือ คาว่า สิ น หมายถึง การตัด หรื อ การตัดรอน เฉพาะคาว่า ตัด ในที่น้ ี หมายเอาการ
ต่อสู ้ฝ่าฟั นกับปั ญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับชี วิต จนเป็ นเหตุให้ปัญหาลดลงและหมดไปในที่สุด เมื่อปั ญหา
หรื อความยุ่งยากทั้งหลายหมดไป ก็เป็ นอันว่าชี วิตได้รับความสุ ข เพราะเมื่ อชี วิตไม่มีปัญหาหรื อความ
ยุ่งยากแล้ว ชี วิตก็เป็ นสุ ขเท่านั้นเอง อาการหรื อความรู ้ สึกที่เป็ นสุ ขสบายนี้ เรี ยกว่า ได้รับชัยชนะในการ
ดาเนิ นชี วิตแล้ว ซึ่ งภาษาอี ส านนิ ย มเรี ย กว่า ได้ไ ซซนะ หรื อ ชี วิตได้ถึ งเส้ นไซ (ถึ งชัย ชนะ) หรื อชี วิต
ประสบความสาเร็ จในสิ่ งที่กระทาหรื อมุ่งหวังไว้แล้ว ชัยชนะหรื อความสาเร็ จที่ได้มานั้นเป็ นสิ่ งที่เกิดจาก
ต่อสู ้กบั ปั ญหา จนปั ญหาหายไปจากชี วิต และจนมีความรู ้สึกว่าชี วิตเป็ นสุ ข เพราะไม่ตอ้ งต่อสู ้กบั ปั ญหา
อะไรอีก เพราะฉะนั้น คาว่า สิ นไซ (ตัวละครเอก) จึงหมายถึง ผูต้ ่อสู ้กบั ปั ญหาทั้งหลายจนได้รับชัยชนะ
หรื อ ปั ญหาทั้งหลายได้ถูกตัด (สิ น) ออกไปจากชี วิตจนหมดสิ้ น ผูต้ ดั ปั ญหาทั้งหลายได้อย่างนั้น จึ งถู ก
เรี ยกว่า สิ นไซ ดังนั้นนัยของการพัฒนาเมื องของเทศบาลนครขอนแก่นจึงไม่เพียงแต่มีความเชื่ อมโยง
แนวคิดเรื่ องการต่อสู ้ดว้ ยคุณธรรมจริ ยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลเท่านั้น แต่ยงั มีส่วนสาคัญในการปลูกฝัง
แนวคิดเชิงคุณค่าที่ผา่ นภูมิปัญญา ภูมิรู้และภูมิธรรมของปราชญ์ทอ้ งถิ่นมาอย่างยาวนาน
การที่สรุ ปว่า สิ นไซ หมายถึง ผูต้ ่อสู ้กบั ปั ญหาทั้งหลายจนได้รับชัยชนะ หรื อ ปั ญหาทั้งหลายได้ถูก
ตัด (สิ น) ออกไปจากชีวติ จนหมดสิ้ นนั้น ไม่เพียงแต่ตอบคาถามว่า สิ นไซ มีการดาเนิ นชี วิตอย่างไร แต่ยงั
มีส่วนในการอธิ บายว่า สิ นไซ คือวีรบุรุษผูเ้ ป็ นตัวอย่างของการดาเนิ นชี วิตได้เป็ นอย่างดี เพราะการที่ใคร
สักคนจะเป็ นตัวอย่างของผูอ้ ื่ นได้ เขาผูน้ ้ นั จะต้องเป็ นคนกล้าหรื อเป็ นผูม้ ี ความมุ่งมัน่ ที่ จะสิ นปั ญหาให้
ลดลงหรื อหมดไปจากชี วิตให้ได้ ความกล้าหาญหรื อความมุ่งมัน่ นี้ เอง ที่คอยเกื้ อหนุ นให้มีความรู ้ สึกไม่
ท้อแท้
กับหน้าที่ ก ารงานที่ กระทา เมื่ อพบกับปั ญหาหรื อความยุ่งยากก็ ไม่ท ้อถอย ยิ่งพบปั ญหา ใจก็ ยิ่งฮึ กเหิ ม
พร้อมที่จะสู ้กบั ปั ญหาหรื อความยุง่ ยากได้ตลอดเวลา เพราะการดาเนินชีวิตด้วยความกตัญญู กล้าหาญและ
เสี ยสละของสิ นไซ คือ เครื่ องยืนยันคุณค่าความเป็ น สิ นไซในหลายระดับ
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ในเรื่ องนี้ มีความประสงค์จะสื่ อว่า สิ นไซ ในฐานะเป็ นมนุ ษย์คนหนึ่ งที่เกิดมาบนโลกใบเล็กนี้ ได้
ใช้ชีวิตให้ดาเนิ นไปตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรื อตามที่ตนเองเป็ น สิ่ งที่ สินไซเป็ น คือเป็ น
มนุ ษย์และเป็ นลู กของพระยากุศราชเจ้าเมื องเป็ งจาล พอทราบว่าพ่อมอบหมายให้ไปตามเอาอา คือนางสุ
มณฑา ก็ตดั สิ นใจทันที (เป็ นการก้าวเดินเข้าสู่ หว้ งเวลาของการต่อสู ้อย่างเต็มตัว) ว่าต้องเดินป่ าออกติดตาม
เอาอาคืนบ้านให้ได้ ทั้ง ๆ ที่ไม่เคยเห็นพ่อกับอาสุ มณฑาด้วยซ้ าไป ณ ตรงนี้ หากมองเรื่ องคุณธรรม ถือว่า
สิ นไซเป็ นยอดกตัญญู ยงิ่ นัก แต่บนความเป็ นผูก้ ตัญญู น้ นั มีปัญหาและความยุง่ ยากมากมาย ประเด็นที่จะ
นาเสนอก็ถือว่า การดาเนิ นชี วิตทั้งหมดของสิ นไซเป็ นเครื่ องยืนยัน ความเป็ นสิ นไซ (ตามความหมายที่
กล่าวมาข้างต้น) ถามว่า ความเป็ นสิ นไซศึกษาได้จากอะไร ? ตอบว่า ศึกษาได้จากการเดินป่ าออกติดตาม
เอาอากลับ นครเป็ งจาลนั่นเอง การเดิ นป่ าพบกับ ปั ญหาและความยุ่ง ยากมากมาย แต่ที่ สิ นไซประสบ
ความสาเร็ จในภารกิจที่มอบหมาย ก็เพราะสิ นไซได้สิน (ตัด) สิ่ งที่เป็ นปั ญหาและความยุง่ ยากออกไปจาก
ชีวติ ได้ สิ นไซจึงได้รับชัยชนะ (ไซ) ดังที่ทราบกันตามเนื้ อเรื่ อง ปั ญหาและความยุง่ ยากที่สินไซตัดออกไป
ในวรรณกรรมเรื่ องสิ นไซเรี ยกว่า ด่าน มีท้ งั หมด ๙ ประการ ซึ่ งเทียบได้กบั ๙ ด่าน ได้แก่ ๑. ด่านงู ซ
วง (กาลเวลา) ๒. ด่านยักษ์ (ยากลาบากใจ) ๓. ด่านช้าง (ยากลาบากกาย) ๔. ด่านยักษ์ ๔ ตน (สิ่ งเศร้า
หมองเริ่ มคุกคาม) ๕. ด่านยักขินี (สิ่ งยัว่ ยวนเริ่ มกระทบ) ๖. ด่านนารี ผล (กามารมณ์ปรากฏ) ๗. ด่านยักษ์
อัสสมุขี (กิเลสกลายร่ าง) ๘. ด่านเทพกินรี (กิเลสอ่อนแรง) ๙. ด่านยักษ์กุมภัณฑ์ (ทะลุเป้ าหมาย)
จากที่ ไ ด้นาเสนอเรื่ องสิ นไซมาตั้ง แต่ เ ริ่ ม ต้น จนถึ ง ยัก ษ์กุ ม ภัณฑ์ถู ก ฆ่ า ตาย ขอสรุ ป ความเป็ น
สาระสาคัญ ดังนี้
๑. สิ นไซ หมายถึง คาเรี ยกที่ใช้เรี ยกบุรุษผูเ้ ป็ นนักสู ้ยอดกตัญญู และเป็ นตัวแทนของมนุษย์ผูม้ ี
ร่ างกายกว้างศอก ยาววา หนาคืบ เช่นเดียวกับมนุษย์ท้ งั หลาย
๒. คาว่า สิ น หมายถึ ง การตัดสิ่ งที่เป็ นปั ญหา และความยุ่งยากทั้งหลายออกไปจากการดาเนิ น
ชีวิตได้ ด้วยการกาหนดรู ้เท่าทันอารมณ์ที่มากระทบใจ ไม่ปล่อยให้จิตปรุ งแต่งหรื อแต้มใจให้ใหลหลงไป
กับกิเลสตัณหา
๓. คาว่า ไซ หมายถึง ชัยชนะ ตามเนื้อเรื่ องคือการได้นาอาสุ มณฑากลับคืนนครเป็ งจาล
ได้สาเร็ จ เรี ยกว่าได้ไซซนะตามที่พระยากุสราชมอบหมาย
๔. ด่านทั้งเก้า หมายถึง ปั ญหาและความยุง่ ยากทั้งหมายที่เกิดขึ้นในระหว่างเดินป่ า ซึ่ งเปรี ยบได้
กับการดาเนินชีวิตของคนเรา หลังจากที่กล้าตัดสิ นใจทากิจการงานอะไรสักอย่าง มักจะมีปัญหาและความ
ยุง่ ยากเกิ ดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะผูท้ ากิ จการใกล้จะสาเร็ จ ปั ญหาและความยุง่ ยากจะมีมากขึ้นตามลาดับ
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แต่หากมีสติคือรู ้ เท่าทันสิ่ งที่มากระทบ ทั้งกามารมณ์ และบุคคลรอบข้าง ในที่สุดก็จะขจัดหรื อกาจัดปั ญหา
และความยุง่ ยากออกไปได้ดว้ ยตนเอง เพราะสิ่ งที่เกิดกับชี วิตเราก็เรานัน่ แหละเป็ นผูก้ ่อ คนอื่นก่อได้แต่ไม่
อันตรายเท่ากับเราเป็ นผูก้ ่อ
๕. เมื่อนาคาว่า สิ น กับ ไซ มาผสมกันจึงเกิดเป็ นคาใหม่วา่ สิ นไซ สิ นไซตามเนื้ อเรื่ องเป็ นเด็ก
ผูก้ ล้าหาญชาญชัยที่ จะตัดสิ นใจเดิ นเข้าสู่ เวลาของการต่อสู ้ แสดงให้เห็ นว่าเป็ นผูก้ ล้าเริ่ มต้นทาสิ่ งดี งาม
สาหรับตน กล้าเพิกถอนคาอ้างว่า พ่อยังไม่ได้มอบหมาย ตัวเองยังเด็กเกินไปที่จะเดินป่ า ซึ่งในป่ าเขาลาเนา
ไพรมากด้วยอันตราย และอีกหลายคาอ้างที่จะยกมาอ้าง แต่สินไซไม่ยกมาอ้างแม้แต่คาเดียว รี บตัดสิ นใจ
ทันที ที่ผูใ้ หญ่มอบหมาย แสดงถึ งสิ นไซมี ความเชื่ อมัน่ ในผูใ้ หญ่ มี ความเคารพเชื่ อฟั งในผูใ้ หญ่ และที่
สาคัญแสดงถึงสิ นไซเป็ นผูม้ ีความกตัญญูต่อพ่อคือพระยากุศราชอย่างแท้จริ ง
จากที่ได้นาเสนอถึงความหมายของสิ นไซ และการดาเนิ นชี วิตของสิ นไซ คือเครื่ องยืนยันความ
เป็ นสิ นไซ ตามรายละเอียดที่กล่าวมา มีความประสงค์สื่อว่าสิ นไซเป็ นตัวแทนของมนุ ษย์คนหนึ่ ง ผูท้ ี่ยงั มี
พ่อ แม่ พี่ ป้ า น้า อา และคนอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่สินไซยังจะต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์อยูด่ ว้ ย การ
ดาเนิ นชี วิตจึงไม่ใช่เรื่ องง่าย และการดาเนิ นชี วิตของสิ นไซยังเป็ นตัวอย่างของการใช้ชีวิตของชายหนุ่มคน
หนึ่ง ผูท้ ี่เกิดมาเพื่อสร้างสมความดีงามที่เรี ยกว่า บารมี แต่การใช้ชีวิตจะต้องพบเจอปั ญหาและความยุง่ ยาก
มากมาย ซึ่ งมีท้ งั ความยุง่ ยากทางกายคือด่านช้าง ด่านยักษ์ และความยุง่ ยากทางใจคือด่านนางยักษ์อสั สมุขี
ด่านกิ นรี ด่านนารี ผล อันเป็ นตัวแทนขอกิ เลสตัณหา แต่สินไซก็ผ่านมาได้ดว้ ยดี การที่สินไซพบเจอสิ่ ง
ต่าง ๆ ก็เพราะสิ นไซเป็ นผูก้ ล้าตัดสิ นใจก้าวเข้าสู่ เวลาของการดาเนินชีวติ ด้วยการตัดสิ นใจออกติดตามอาสุ
มณฑากลับนครเป็ งจาล ตามที่พอ่ คือพระยากุศราชมอบหมาย
เมื่อตัดสิ นใจที่จะทาความดี อะไรสักอย่าง ด่านแรกที่ตอ้ งพบเจอคือด่านของกาลเวลา ด่านแรกใน
เรื่ องสิ นไซได้แก่ ด่านงู ซวง ซึ่ งผูเ้ ขียนหมายเอาห้วงแห่ งกาลเวลา ก็เพราะผูเ้ ขียนเชื่ อว่าหากสิ นไซไม่กล้า
ตัดสิ นใจคือไม่โน้มใจ ไม่ใส่ ใจไปตามการมอบหมายของพ่อ สิ นไซคงจะไม่พบโอกาสของการต่อสู ้ แต่
เพราะสิ นไซกล้าตัดสิ นใจโน้มใจสู่ การติดตามอาสุ มณฑาเท่านั้น ปั ญหาและความยุง่ ยากก็ปรากฏขึ้นทันที
แต่สินไซได้ตดั หรื อสิ นปั ญหาและความยุง่ ยากออกไปได้ท้ งั หมด สิ นไซจึงประสบความสาเร็ จคือการได้อา
สุ มณฑากลับคืนสู่ นครเป็ งจาล สมดัง่ ความปรารถนาของพระยากุศราชทุกประการ ในท้ายที่สุดของเรื่ อง
สิ นไซนี้ จึงขอตั้งชื่อสิ นไซตามการดาเนินชีวติ ของสิ นไซว่า“ สิ นไซ คือ นักสู ้ยอดกตัญญู ”
นอกจากสิ นไซแล้วยัง มี ตวั ละครส าคัญคื อ สี โหหรื อท้าวสี โห เป็ นชื่ อหนึ่ งในสามตัวหลัก ของ
วรรณกรรมพื้นบ้านเรื่ องสิ นไซอันมีทา้ วสิ นไซ ท้าวสังข์ ท้าวสี โห ซึ่ งมีพระราชบิดาองค์เดียวกัน แต่มีพระ
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มารดาต่างกัน มีรูปร่ างลักษณะลาตัวเหมือนราชสี ห์ ส่ วนหัวหรื อศีรษะเหมือนช้าง ซึ่ งตรงกับลักษณะของ
สัตว์ในป่ าหิมพานต์ชนิดหนึ่ง คือ “คชสี ห์”
สี โห มีบทบาทเป็ นผูช้ ่วยเหลือ สิ นไซ ตลอดทั้งเรื่ องคู่กบั สังข์ เหมือนพี่ชายใจดีที่คอยช่วยเหลือน้อง
เมื่อยามลาบาก มีฤทธิ์ หลายอย่างทั้งแปลงกายหรื อต่อสู ้กบั ยักษ์อย่างกล้าหาญ โดยมีอาวุธวิเศษและพิเศษ
ต่างจากผูอ้ ื่นคือเสี ยงร้ องที่ดงั มากจนไปทาลายศัตรู คือยักษ์ให้ลม้ ตายได้ แต่เสี ยงนั้นจะไม่เป็ นอันตรายต่อ
ฝ่ ายตนเอง รู ปกายที่มีส่วนหัวเป็ นช้าง อาจจะมีความสัมพันธ์กบั เสี ยงร้องที่ดงั มากนี้ ก็ได้ เพื่อจะให้การใช้
เสี ยงเป็ นอาวุธของสี โหดูสมจริ งเพราะช้างก็ร้องดังมีอานาจเช่นกัน

ลักษณะโดดเด่ นของ สี โห ในวรรณกรรม สิ นไซพิจารณาที่สาคัญชั ดเจนได้ 4
ลักษณะ คือ
๑. มีชาติตระกูลดี คือเป็ นโอรสของท้าวกุศราชและพระนางจันทา
เทวี มเหสี เอก
๒. กล้าหาญโดยเฉพาะอาวุธที่มีลกั ษณะพิเศษประจาตัว คือ การร้อง
เสี ยงดังจนยักษ์หรื อศัตรู ลม้ ตาย
๓. ซื่ อสัตย์ ตลอดทั้งเรื่ อง นอกจากทาเพื่อประโยชน์พี่นอ้ งคนอื่นแล้ว ยังตรงไปตรงมาไม่เคยเสี ย
สัจจะว่าจะช่วยก็ช่วยสิ นไซ โดยไม่หวังสิ่ งตอบแทนใด ๆ
๔. มีชีวิตที่พอเพียง ไม่หลงยศอานาจ เช่ น ในตอนที่สินไซกลับเข้าเมืองและได้เป็ นกษัตริ ยแ์ ทน
พระราชบิดา สี โหแทนที่จะเสวยสุ ขในเมืองก็ขอออกไปอยู่ป่าเขา ด้วยเหตุ ผลที่ว่า มี ความคุ น้ เคยและมี
ความสุ ขกว่า
สาหรับความหมายเชิ งความเป็ นสิ ริมงคลของสี โห ลักษณะส่ วนหัวที่เหมือนช้าง หมายถึง ความ
อุดมสมบูรณ์ คือ การมีเศรษฐกิ จดี ประชาชนมีความอยู่เย็นเป็ นสุ ข รวมกับการที่ทา้ วสี โหในวรรณกรรม
สิ นไซที่มีเสี ยงดังมาก แต่จะเป็ นอันตรายเฉพาะศัตรู เท่านั้น หมายถึ ง การที่ เทศบาลฯ จะมีชื่อเสี ยงอย่าง
กว้างไกล ถ้ามีปัญหาอุปสรรคก็จะสามารถบริ หารแก้ไขให้ลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
ลักษณะส่ วนลาตัวที่เหมือนราชสี ห์ หมายถึง ความสง่างามและมัน่ คง ศักดิ์สิทธิ์ อันมีนยั ถึงงานด้าน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น จะได้รับการอุปถัมภ์บารุ ง จนเป็ น
ปั จจัยพื้นฐานให้เกิดความดีงามของประชาชนด้วยคุณธรรม จริ ยธรรม บ้านเมืองน่าอยู่ ส่ วนความศักดิ์สิทธิ์
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มีนยั ถึงภาวะทางการบริ หารบ้านเมือง การบังคับใช้ระเบียบกฎหมาย จะได้รับการตอบสนองจากประชาชน
คือให้ความร่ วมมือปฏิบตั ิตามด้วยดี
๕.๒ ความสาคัญของสิ นไซ
ในวรรณกรรมพื้นบ้า นเรื่ องสิ นไซ มี อยู่ 2 จุ ดใหญ่ที่สาคัญคื อ จุ ดสาระในเรื่ องและจุ ดเด่ นของ
บุคคลในเรื่ อง
จุดสาระในเรื่ อง วรรณกรรมเรื่ องสิ นไซได้ให้สาระต่าง ๆ มากมาย ดังนี้
๑. ความสนุกสนาน ตื่นเต้น ทั้งบู๊และบุ๋น มีฝ่ายธรรมและอธรรม จบด้วยธรรมชนะอธรรม เชื่ อ
ฟังผูท้ รงคุณ
๒. รู ปแบบวรรณกรรมที่เป็ นแบบฉบับ ก่อนดาเนินเรื่ องด้วยการไหว้ครู และจบลงด้วยคาเตือนสติ
ให้เห็นคุณค่า “อันนี้คาสวัสดิ์แท้ไทเฮาจาจื่อ เฮ็ดถือข้อเจริ ญได้มงั่ มูล แท้แล้ว”
๓. การใช้ภาษาสละสลวย มีการใช้คาที่เป็ นภาษาพื้นบ้านโบราณ ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ถือ
เป็ นแบบของการใช้ภาษาถิ่นได้อย่างดี
๔. การปลูกฝังคุณธรรม ตั้งแต่ตน้ จนจบเรื่ อง เต็มไปด้วยการปลูกฝังให้เกิดการรู ้จกั บุญคุณของผูม้ ี
คุณ ตอบแทนบุญคุณ ปลูกให้รู้จกั หน้าที่ ทาตามหน้าที่ กล้าหาญชาญชัยไม่ยอ่ ท้อ
๕. การช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์กนั เมื่อสิ นไซปราบนาคได้ชยั ชนะแล้ว ก็ตรัสสอนให้วรุ ณนาค
ผูเ้ ป็ นจอมนาค ให้คอยสอดส่ องดูแลหมู่มวลบริ วารให้อยูด่ ีมีสุขอย่างทัว่ ถึงกัน
๖. การปกครองบ้านเมืองให้มนั่ คง สอนเปรี ยบเทียบการอยูร่ ่ วมกัน ให้ต่างพึ่งพาให้ความสาคัญ
กันและกัน ประชาราษฎร์ ท้ งั หลายเปรี ยบได้กบั รากแก้วรากฝอยของต้นไม้ ฝูงเสนามนตรี หรื อผูบ้ ริ หาร
บ้านเมืองก็ให้เลือกเอาคนดีมีสติปัญญา เปรี ยบได้กบั ลาต้นของต้นไม้ ข้าราชการที่ได้รับการอบรมบ่มนิ สัย
มาดีแล้ว เปรี ยบได้กบั กิ่งก้านสาขาของต้นไม้ ส่ วนสุ ดยอดจอมขัตติยะปกเกล้าปกกระหม่อมของปวงพสก
นิ กร ก็เปรี ยบได้กบั ดอกใบอันสวยสดงดงามของต้นไม้ แสดงความอุดมสมบูรณ์จนสวยสดงดงามอยูเ่ ป็ น
สง่า ความมัน่ คงของแว่นแคว้น ย่อมมาจากฐานของรัฐคือประชาชน บ้านเรื อนจักมัน่ คงแข็งแรง ก็ยอ่ มมา
จากฐานราก คือ ขาง ขื่อ แป อันเป็ นฐานรากที่มน่ั คงเช่นกัน
๗. การครองบ้านครองเรื อน เป็ นผูใ้ หญ่หากขาดศีลขาดธรรม เห็นแก่ตวั เห็นแก่ได้ ไม่คิดใส่ ใจ
คนอื่น หรื อไม่รู้จกั นาใจเขามาใส่ ใจเรา ย่อมก่อให้สังคมเกิดความเดือดร้อน ปั่ นป่ วน ตรงกันข้ามหากผูน้ า
มีศีลธรรม มีน้ าใจ สังคมก็จะร่ มเย็นเป็ นสุ ข
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๘. การเชิ ดชู ระบอบประชาธิ ปไตย การบริ หารจัดการปั ญหาบ้านเมื อง ยึดตามเสี ยงส่ วนใหญ่
เพราะประชาชนเป็ นใหญ่ในแผ่นดิน “คองใดดูผดิ แท้มุนตรี ต่อต้านอย่าให้ค่อยคิดคลี่มา้ งเอาก้ ากล่าวหลาย”
๙. การเตรี ยมพร้อมป้ องกันภัย ความเตรี ยมพร้อมของนายทหารและโยธา ต้องหมัน่ ฝึ กปรื อเหล่า
ทหารให้พร้อม จึงจะปลอดจากการถูกราวี “ขุนใดเสิ กเสิ นแท้ทาทอเค้าเครื่ อง ขุนนั้นเสิ กช่างเว้นแดนท้าว
ท่านยา”
๑๐. การศึกษาปริ ยตั ิปฏิบตั ิและปฏิเวช กล่าวถึงความเจริ ญรุ่ งเรื องเป็ นแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
กล่าวถึงพระสงฆ์ มีการศึกษาพระธรรมวินยั ศึกษาทั้งคันถธุ ระ และวิปัสสนาธุ ระ ฉันอาหารเอกา สารวม
อินทรี ย ์ เข้าใจในพระพุทธธรรม นับถือพระพุทธศาสนาอย่างมัน่ คง
๑๑. การปลู กฝั งสังคมแห่ งความปรองดอง สามัคคี ปรองดองนาสุ ขร่ มเย็นมาให้สังคม ความ
แตกแยกนาความทุกข์เดือดร้อน รบราฆ่าฟันมาเป็ นผลในที่สุด ต้องสร้างสะพานแห่งสายสัมพันธ์กนั
๑๒. ส านึ ก การอนุ รัก ษ์ธ รรมชาติ สิ่ง แวดล้อม ตลอดทั้ง เรื่ องได้พ รรณนาป่ าเขา แม่ น้ า ล าธาร
สรรพสัตว์นานาพันธุ์ แม้แต่การสู ้รบระหว่างสิ นไซกับยักษ์ ก็ไม่รบในที่ที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์กลับเลี่ยง
ไปรบที่เขายุคนธรอันเป็ นเขาหัวโล้น อ่านแล้วทาให้เข้าใจการรักษาสภาพธรรมชาติ รักในธรรมชาติ
๑๓. ตามหลัง ผูใ้ หญ่ หมาไม่ กดั ในเบื้ องต้นยัก ษ์กุ มภัณฑ์ไ ม่ ยอมเชื่ อฟั งคาบอกเตื อนของท้าว
เวสสุ วรรณจนนาไปสู่ สงคราม ครั้นภายหลังพระอินทร์ มาห้ามปราม ยอมเชื่ อและปฏิ บตั ิตาม จึงเกิ ดสันติ
เพราะเชื่อฟังเจ้าโคตรหรื อผูใ้ หญ่
๑๔. เรี ยนรู ้และเข้าใจคุ ณสมบัติอุปนิ สัยของบุคคลสาคัญในเรื่ อง วรรณกรรมพื้นบ้านเรื่ องสิ นไซ
ให้อรรถรสเชิ งวรรณกรรมอย่างครบถ้วน มี ความตื่ นเต้น โลดโผน ปนเคล้าไปด้วยกิ เลสตัณหา ราคะ
มานะ ทิฏฐิ สงบ ร่ มเย็น มีรสทั้งทางโลกและทางธรรม ส่ วนดีได้นามาเป็ นแบบอย่าง ส่ วนร้ายก็นามาเป็ น
อุทาหรณ์สอนใจ ทาให้เห็นว่าโลกเรามันก็เป็ นเช่นนั้นเอง
จุดเด่ นของบุคคลในเรื่ อง
ทุกคนทุกตอนและทุกส่ วนประกอบ ย่อมมีส่วนทาให้เรื่ องเกิ ดจุดเด่น แต่จะเลื อกกล่าวถึงเฉพาะ
บุคคลที่มีสมบัติพิเศษ ดังต่อไปนี้
๑. สิ นไซ

- พระโพธิ สัตว์ (ไม่มีปรากฏในนิบาต) แสดงอรรถธรรมชั้นเยีย่ ม
- ทรงฤทธิ์ ดว้ ยแสนยานุภาพสุ ดพรรณนาได้
- ทรงใช้อาวุธดาบธนูได้อย่างแคล่วคล่องแม่นยา
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- ความรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี
- ความรักในเพื่อนพ้องน้องพี่ท้ งั ทวยราษฎร์
- ความเคารพเชื่อฟังผูใ้ หญ่ ผูท้ รงคุณธรรม
- ทรงศิลปะในการวาทะเจรจาความ
- ครองความรักอย่างมัน่ คงมิแปรเปลี่ยน
- ทรงคุณธรรมความดีมีศีลธรรมรอบรู ้รอบด้าน
- ความเคารพรักในระบอบประชาธิปไตย
๒. สั งข์

- เนรมิตร่ างกายให้เป็ นไปได้สารพัดประโยชน์
- ฉลาดรอบรู ้ในเชิงการใช้อาวุธได้อย่างรอบด้าน
- สร้างขวัญและกาลังใจได้เยีย่ มในภาวะท้อแท้
- ทรงคุณธรรมอิทธิบาท คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมงั สา
- ทรงคุณธรรมสาหรับผูค้ รองเรื อน คือ สัจจะ ทมะ ขันติ และจาคะ
- ความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี
- รู ้จกั กาลเทศะ รอคอยโอกาสไม่ววู่ าม
- สงบ สุ ขมุ เยือกเย็น

๓. สี โห

- ทรงพลังมหาศาลสามารถง้างภูผาได้
- กล้าหาญชาญชัยเป็ นเจ้าแห่งพงไพร
- เขี้ยวเล็บเฉี ยบคมยากจะหาสิ่ งเปรี ยบ
- เสี ยงกัมปนาทสะท้านสะเทือนให้โลกถล่มทลายได้
- ปั ดเป่ าปวงภัยจากหมู่มารได้เด็ดขาด
- ทรงคุณธรรมของผูใ้ หญ่ คือ เมตตา กรุ ณา มุทิตา และอุเบกขา
- ลมเป่ าภูผาให้ราบเรี ยบ เป่ าทะเลมหาสมุทรให้ขาดเป็ นช่วงๆ
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- ซื่ อสัตย์รักษาคามัน่ สัญญา
๔. พระยากุ ศ ราช - ทรงทศพิ ธ ราชธรรม คื อ ทานะ ศี ล ะ บริ จ าคะ อาชวะ มัท วะ ตปะ
อักโกธะ อวิหิงส์ ขันตะ อวิโรธนะ
- รักหมู่วงศาคณาญาติไม่เสื่ อมคลาย
- รักความร่ วมมือ ปรองดอง สามัคคี
- เคารพรักในระบอบประชาธิปไตย
๕. พระนางจันทา - จงรักภักดีพอ่ สวามีและราชบัลลังก์
- รักลูก รักครอบครัว รักความถูกต้องเป็ นธรรม
- ทรงขันติธรรมอย่างสู ง
- ทรงเสี ยสละ มีมนุษยธรรมสู ง
๖. ยักษ์ กุมภัณฑ์ - ความกล้าหาญชาญชัย
- บุคลิกเป็ นตัวของตัวเองสู ง
- มีฤทธิ์ เดชหาใครเปรี ยบเทียบได้ในใต้หล้า
- เด็ดเดี่ยว รักเดียว ใจเดียว
- รักเพื่อนพ้องน้องพี่เผ่าพันธุ์
- ต้นคดปลายตรง นับเป็ นแบบอย่างที่ดีในที่สุด
๗. พระนางสุ มนทา - เบญจกัลยาณี งามเป็ นเลิศ
- รักเดียว ใจเดียว ไม่รังเกียจเดียดฉันแม้ต่างเผ่าพันธุ์
- รักลูกรักเผ่าพันธุ์ ห่วงหาอาลัยถึงตลอดเวลา
- ซื่ อสัตย์ จริ งใจกับทุกคนตามฐานะ รู ้จกั หน้าที่ ทาตามหน้าที่

ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ หาได้ครบถ้วนในคุณสมบัติของบุคคลแต่ละคน ไม่เพียงทาให้เห็นเพียงคร่ าวๆ
เท่านั้น หากต้องทราบความอย่างแท้จริ งแล้ว ใคร่ ขอเชิ ญอ่านฉบับสมบูรณ์ ให้จบ ซึ่ งเป็ นความประสงค์
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ของเทศบาลนครขอนแก่น ผูม้ ีวจิ ารณญาณอันกว้างไกล ปรารถนาให้อีสานเจริ ญรุ่ งเรื อง ก้าวหน้า สามัคคี
ทาดีให้กบั สังคมให้เห็นแก่ความสงบสุ ขสื บไปตราบนานเท่านาน“อันนี้ คาสวัสดิ์แท้ไทเฮาจาจื่อ เฮ็ดถืกข้อ
เจริ ญได้มง่ั มูล แท้แล้ว”
เหตุผลในการนาวรรณกรรมมาใช้ เทศบาลนครขอนแก่น ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของวรรณกรรม
สิ นไซ เพื่อนามาผลักดันให้เด็กและเยาวชน รวมถึ งประชาชนในเทศบาลนครขอนแก่ น เกิ ดส านึ กรั ก
ท้องถิ่น สร้างเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้แก่ ซื่ อสัตย์ กล้าหาญ เสี ยสละ กตัญญู
และพอเพียง อันเป็ นคุ ณสมบัติที่มีอยู่ในตัวละครของวรรณกรรมสิ นไซ สร้ างสิ นไซให้เป็ นตัวแทนของ
เมืองขอนแก่น ให้เห็นคุณค่าในศิลปวัฒนธรรมของตนเองที่มีอยูผ่ า่ นกระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ โดย
ใช้สินไซเป็ นตัวขับเคลื่อนการทางาน
สิ นไซกับประชาชนและการพัฒนาเมือง
จากการศึกษาวิเคราะห์คุณค่าของวรรณกรรมพื้นบ้านเรื่ องสิ นไซ ทาให้ทราบคุณธรรมของสิ นไซที่
ควรแก่ ก ารยกย่อง และสามารถนามาเป็ นแบบอย่า งในการดาเนิ นชี วิตของประชาชนชาวเทศบาลนคร
ขอนแก่นอยูห่ ลาย ๆ ด้าน เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของวรรณกรรมสิ นไซ เพื่อ
นามาผลักดันให้ประชาชนทัว่ ไปได้เกิดความสานึกรักท้องถิ่น สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ทาให้ประชาชนเป็ นผู ้
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อนั ได้แก่
๑. กตัญญู
๒. กล้าหาญ
๓. ซื่อสัตย์
๔. เสี ยสละ
๕. พอเพียง
อันเป็ นคุ ณสมบัติที่มีอยู่ในตัวละครของวรรณกรรมสิ นไซ สร้ างสิ นไซให้เป็ นตัวแทนของเมื อง
ขอนแก่นให้เห็นคุณค่าในศิลปวัฒนธรรมของตนเองที่มีอยู่ ผ่านกระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้สิน
ไซเป็ นตัวขับเคลื่อนการทางานสิ นไซ โดยได้จดั กิ จกรรมและประชาสัมพันธ์ร่วมกันอนุ รักษ์ฟ้ื นฟูเกี่ ยวกับ
วรรณกรรมเรื่ องสิ นไซต่าง ๆ ร่ วมกันกับทางประชาชนมากมาย ภายใต้แนวคิดที่ว่า “สิ นไซ : ฐานที่มนั่
วัฒนธรรมแห่ งยุคสมัย” ประกอบด้วย การอนุ รักษ์ ฟื้ นฟู การเผยแพร่ และการขยายผล โดยมีกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่จดั ขึ้นเพื่อประชาชน
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การศึกษาความดีความงามของวรรณกรรมสิ นไซ
กิจกรรมนาผูบ้ ริ หารเทศบาล ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และครู กลุ่มสาระศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์ และ
ครู กลุ่มสนใจ ไปศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนัง (ฮูปแต้ม) ที่ผนังโบสถ์ (สิ ม) ตามวัดต่าง ๆ ในจังหวัดขอนแก่น
และจังหวัดอื่น ๆ ที่มีประวัติและเรื่ องราวของวรรณกรรมสิ นไซโดยเชิญผูร้ ู ้เรื่ องราว
ของวรรณกรรมพื้ น บ้า นอี ส าน ศิ ล ปวัฒ นธรรมอี ส านเป็ นวิ ท ยากรบรรยาย เพื่ อให้ ผู บ้ ริ ห ารเทศบาล
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และครู ได้ศึกษาภาพจิตรกรรม (ฮูปแต้ม) ที่ช่างศิลป์ สมัยโบราณได้เขียนไว้แสดงออก
หรื อสื่ อถึงเรื่ องอะไรบ้าง เกี่ยวกับเรื่ องราวการใช้ชีวติ ความเป็ นอยูข่ องคนในสมัยปั จจุบนั
การศึกษาเรื่ องราววรรณกรรมสิ นไซภาคสนาม ได้ผ่านไป 2 ครั้ง ซึ่ งมีการประชุ มสรุ ปเนื้ อหาเพื่อ
รวบรวมองค์ความรู ้ สังเคราะห์ออกมาเป็ นเนื้ อหาและกิ จกรรมที่ จะให้เด็กในโรงเรี ยนสังกัดเทศบาลนคร
ขอนแก่นได้ศึกษา เพื่อให้เกิดความสานึกรักศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และนาเอาคุณงามความดี
จากแบบอย่า งตัวละครในวรรณกรรมสิ นไซ เพื่อใช้ยึดเป็ นแบบอย่า งในการดารงชี วิตในสั งคมอย่า งมี
ความสุ ข จากการสรุ ปเนื้ อหาที่ ได้จากการไปศึ กษาดู งาน ซึ่ งแบ่ งกลุ่ มหรื อคณะทางานของผูบ้ ริ หาร ครู
ออกเป็ น ๓ กลุ่ม คือ
๑. กลุ่มวรรณกรรม เสนอกิจกรรมการพิมพ์หนังสื อสิ นไซเป็ นภาษาไทย (ฉบับเดิมเป็ นภาษาลาว/
ไทยน้อ ย) เพื่ อมอบให้ ห้อ งสมุ ด โรงเรี ย นในสั ง กัด เทศบาลและผู บ้ ริ ห ารโรงเรี ย น ตลอดจนพนัก งาน
เจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ศึกษาเรื่ องราวในวรรณกรรมสิ นไซให้เข้าใจ โดยมีกิจกรรมการเล่านิ ทานวรรณกรรม
สิ นไซ กิจกรรมการเสวนา (โสเหล่)
๒. กลุ่มศิลปกรรม มีกิจกรรมดังนี้
๒.๑ การประกวดสัญลักษณ์สินไซ
๒.๒ การวาดภาพบนกาแพง
๒.๓ รู ปปั้ นสิ นไซ/สี โห
๒.๔ ตุก๊ ตาสิ นไซ
๓. กลุ่มดนตรี นาฏศิลป์ มีกิจกรรมดังนี้
๓.๑ หมอลาสิ นไซ
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๓.๒ หุ่นกระบอกสิ นไซ
๓.๓ หนังประโมทัย

๕.๓ สิ นไซเชื่ อมสั มพันธ์ กบั ประเทศเพื่อนบ้ าน
ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิ ปไตย ประชาชนลาว (สปป.ลาว) ก็มีวรรณกรรมสิ นไซซึ่ งเนื้ อหา
สาระตัวละครในเรื่ องสิ นไซ เป็ นการเขียนเรื่ องแบบเดียวกับสิ นไซในประเทศไทย จะแตกต่างกันที่ภาษา
เขียนจะเป็ นภาษาลาว ซึ่ งมหาศิลา วีระวงษ์ เป็ นผูเ้ รี ยบเรี ยงเป็ นภาษาลาว (มหาศิลา วีระวงษ์ เป็ นคนไทย
แต่ไปเติบโตที่ประเทศลาว ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นข้าราชการระดับสู งในประเทศลาว) ซึ่ งในประเทศลาว
จะมีพิพิธภัณฑ์เก็บหนังสื อวรรณกรรมสิ นไซของลาว อยู่ที่สวนไผ่พนั กอ. เขตนครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่ ง
เป็ นพิพิธภัณฑ์ส่วนตัว ดูแลโดยลูกสาวของมหาศิลา วีระวงษ์ นอกจากจะมีพิพิธภัณฑ์แล้ว ที่ประเทศลาว
ยังมีสโมสรทากิจกรรมของหนุ่ม - สาวของนครเวียงจันทน์ ชื่อ สโมสรสิ นไซ ซึ่ งสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
ของประเทศลาว นอกจากนี้ ที่แผนกการศึกษา นครหลวงเวียงจันทน์ ยังจัดกิ จกรรมเด็กเยาวชนโดยใช้ตวั
ละครและวรรณกรรมสิ นไซเป็ นตัวเดินเรื่ อง
เทศบาลนครขอนแก่น ได้นาคณะผูบ้ ริ หารเทศบาล พนักงานครู เทศบาล นักเรี ยน ศิลปิ นท้องถิ่นไป
ศึกษาดูงาน เรื่ องสิ นไซของประเทศลาว โดยสานักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ นผูป้ ระสานงาน
คณะศึ ก ษาดู ง านได้ถื อ โอกาสเชิ ญชวนแผนกการศึ ก ษา นครหลวงเวีย งจันทน์ นาคณะเดิ นทางมาร่ ว ม
กิ จกรรมงานประเพณี ออกพรรษา ไต้ประที ปโคมไฟ และวิถีอีสานของเทศบาลนครขอนแก่น ประจาปี
๒๕๕๐โดยได้รับการตอบรับจากแผนกการศึกษานครหลวงเวียงจันทน์ นาเด็กเยาวชนกลุ่มกิจกรรมสิ นไซ
มาร่ วมกิจกรรมการแสดงในงานประเพณี ออกพรรษาฯ ด้วย จากนั้น ก็มีการทากิจกรรมร่ วมกันตลอดมาทุก
ปี เช่น นาเด็กเยาวชนของลาวมาเข้าค่ายคุณธรรมสิ นไซที่วดั ไชยศรี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น จานวน
๒ ครั้ง และนาเยาวชนของไทยเข้าค่ายกิจกรรมที่นครหลวงเวียงจันทรน์ จานวน1 ครั้ง
ในโอกาสฉลองครบรอบ ๔๕๐ ปี นครหลวงเวียงจันทน์ รัฐบาลลาวได้เชิญนายกเทศมนตรี นคร
ขอนแก่ นและคณะ ไปร่ วมอภิปรายในหัวข้อ “สังข์สินไซและภาพแสดงศิลปะเวที ณ ศูนย์วฒั นธรรม
แห่ งชาติ นครหลวงเวียงจันทน์ ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ พร้อมนารายการแสดงหมอลา
สิ นไซไปแสดงที่นครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่ งได้รับความสนใจจากข้าราชการและนักศึกษาชาวลาวเข้ารับฟั ง
เป็ นจานวนมาก นับเป็ นยุทธศาสตร์ การสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมวัฒนธรรมที่มีประสิ ทธิ ภาพระหว่าง
สองชาติจากรากฐานของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
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๕.๔ สิ นไซกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลนครขอนแก่ น ได้เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคัญ ของวรรณกรรมสิ น ไซ เพื่ อ น ามาสร้ า งเป็ น
หลักสู ตรในการจัดการศึกษา โดยมุ่งผลักดันให้เด็กและเยาวชน เกิดสานึ กรักท้องถิ่น สร้างเด็กและเยาวชน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็ นผูม้ ีความซื่ อสัตย์ กล้าหาญ กตัญญู และพอเพียง อันเป็ นคุณสมบัติ ที่
มีอยู่ในตัวละครของวรรณกรรมสิ นไซ สร้ างสิ นไซให้เป็ นตัวแทนของเมืองขอนแก่ น ให้เห็ นคุ ณค่าใน
ศิลปวัฒนธรรมของตนเองที่มีอยู่ ผ่านกระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้สินไซเป็ นตัวขับเคลื่อน การ
ทางานสิ นไซ ออกเป็ น ๓ กลุ่ ม ได้แก่ ๑. กลุ่ ม วรรณกรรม ๒. กลุ่ ม ศิ ล ปกรรม ๓. กลุ่ ม ดนตรี และ
นาฏศิลป์ ซึ่ งทางกลุ่มได้จดั กิจกรรมต่างๆ มากมาย เพื่อขับเคลื่อนสิ นไซให้บรรลุเป้ าหมายที่วางไว้ ได้แก่
กิ จกรรมการอบรมการเล่ านิ ทานและทาสื่ อการสอน กิ จกรรมเข้าค่ายคุ ณธรรมสิ นไซ กิ จกรรมการอบรม
กลุ่มดนตรี และนาฏศิลป์ กิจกรรมการประกวดวาดภาพบนกาแพง กิจกรรมอบรมการเล่านิทาน เป็ นต้น
สรุ ป : การนาใช้ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกับการส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมทางการเมือง
จากปรากฏการณ์ในการประยุกต์ใช้วรรณกรรมสิ นไซดังกล่าวนี้ สามารถอภิปรายได้ว่าสิ นไซเป็ น
รู ป แบบหนึ่ งของกระบวนการผลิ ต ซ้ า วัฒ นธรรม ซึ่ งการผลิ ต ซ้ ามี ค วามเกี่ ย วข้อ งกับ การสื่ อ สารทาง
วัฒนธรรมที่มีผลต่อการรับรู ้ความหมายทางวัฒนธรรมโดยเทคโนโลยีกลุ่มคนและสังคมมีความสัมพันธ์ต่อ
การสร้ า งและการเปลี่ ย นแปลงอัต ลัก ษณ์ ข องท้อ งถิ่ น และของชาติ ซึ่ งการผลิ ต ซ้ า สิ น ไซที่ ผ่า นมาได้
ดาเนินการโดยการสื่ อสารผ่านตัวบุคคลหรื อการใช้สื่อเทคโนโลยีดว้ ยวิธี ๑) การบอกเล่า ๒) การบันทึกลาย
ลักษณ์อกั ษร ๓) สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (Grisworld, ๒๐๐๔) แน่ นอนว่าพลังแห่ งกระแสโลกาภิวตั น์ได้มีส่วน
ช่วยหนุ นเสริ มกระบวนการผลิตซ้ าวรรณกรรมสิ นไซให้กา้ วหน้า เห็ นผลในเวลาอันรวดเร็ วดังที่ปรากฏให้
เห็นแล้วว่าการฟื้ นฟูสินไซในยุคใหม่ได้อาศัยวิธีและกระบวนการที่หลากหลายเพื่อให้เกิดการกระจายตัวใน
อัตราเร่ งเร็ ว ดังนั้นกระแสโลกาภินุวตั น์จึงมีส่วนทาให้การแพร่ กระจายข้อมูลข่าวสารไปได้กว้างไกล และ
สามารถเข้า ถึ งกลุ่ มคนกลุ่ มต่ างๆได้ม าก แต่อย่างไรก็ตามผูน้ าไปใช้ต้องมี ทกั ษะในการใช้กระบวนการ
สื่ อสารทางวัฒนธรรมนั้นเป็ นอย่างดีอีกด้วย
ผลสรุ ปของการวิจยั นี้ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ประเวศ วะสี (๒๕๓๖) ได้เคยเสนอเอาไว้ทุก
ประการ ดังนี้ ๑) เกิดกระบวนการสื่ อสารวรรณกรรมสิ นไซเพื่อให้ประชาชนเกิดความรู ้ความเข้าใจผ่านสื่ อ
สาธารณะในรู ปแบบต่างๆ ๒) เกิดเครื อข่ายทางวัฒนธรรมสิ นไซสองฝั่งโขงขึ้นในรู ปแบบที่ไม่เป็ นทางการ
เพื่อนาไปสู่ การสร้ างกิจกรรมในเชิ งคุณค่า ๓) เกิดการส่ งเสริ มให้เกิดองค์กรชุ มชน และสร้างกระบวนการ
เรี ยนรู ้ ของประชาชนโดยใช้วรรณกรรมสิ นไซ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเป็ นภูมิคุม้ กันให้เกิ ดเป็ นพลังใน
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ชุมชน เช่น โครงการสิ นไซโมเดลที่บา้ นสาวะถี ๔) เกิดการเชื่อมโยงวัฒนธรรมกับการศึกษา โดยเรี ยนรู ้จาก
คุณค่าที่มีในวรรณกรรมสิ นไซและแหล่งเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับสิ นไซ ๕) ภาครัฐได้กาหนดเอาสิ นไซเข้าไว้เป็ น
นโยบายด้านวัฒนธรรมและการพัฒนาประเทศและท้องถิ่ น กรณี ดังกล่ าวสะท้อนได้อย่า งชัดเจนว่าฝ่ าย
การเมืองสามารถพัฒนาทุนวัฒนธรรมไปสู่ ทุนทางสั ญลักษณ์ ได้เห็ นผล อันเป็ นกลยุทธ์ ในทางการเมื อง
ชั้นสู งตามแนวคิดของบูดิเยอร์ (๑๙๙๐) ๖)ภาคสื่ อสารมวลชนได้เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนให้ชุมชน
ได้เกิดความรู ้ และเข้าใจในเรื่ องราวและความสาคัญของสิ นไซเป็ นลาดับ ๗) ที่ผา่ นมาเริ่ มมีภาคเอกชนเข้ามา
น าเอาคุ ณ ค่ า ในสิ น ไซไปปรั บ ประยุ ก ต์ ส ร้ า งความเข้ม แข็ ง ทางเศรษฐกิ จ โดยการผลิ ต เป็ นสิ น ค้า ทาง
วัฒนธรรม และบริ การทางวัฒนธรรมในรู ปแบบต่าง ๆ ๘) ประเด็นคุณค่าด้านคุณธรรม และจริ ยธรรมที่มีอยู่
ในเรื่ องสิ นไซ ซึ่ งเกี่ ยวกับความดี งามได้มีการนามาสู่ การปฏิ บตั ิการ ดังที่ศูนย์พฒั นาการศึกษาสาหรับเด็ก
ประจานครหลวงเวียงจันทน์ได้ดาเนินการเห็นผลมาแล้ว
จากข้อสรุ ปและอภิปรายผลดังกล่าวทาให้เห็นว่าใช้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสิ นไซเพื่อการพัฒนา
ชุ มชนสองฝั่ งโขงในกระแสโลกาภิ วตั น์น้ ี ได้รับการผลิ ตซ้ าทั้งในแง่ ของการฟื้ นฟู และประยุกต์ ด้วยว่า
ปรากฏการณ์ดงั กล่าวสามารถสะท้อนมิติทางสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เกิดการปะทะสังสรรค์กบั พลัง
ของกระแสโลกาภิวตั น์ ซึ่ งการหันมาให้ความสาคัญกับต้นทุนทางวัฒนธรรม อันเป็ นมรดกภูมิปัญญาของ
บรรพบุรุษนั้น ก็อาจเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งของการพัฒนา แต่การที่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เป็ นวิถี
การดาเนิ นชี วิตดั้งเดิ มกาลังถู กคุ กคามด้วยกระแสโลกาภิวตั น์ การถู กละเมิ ด การนาไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง
เพราะขาดความเข้า ใจความหมายทางวัฒ นธรรมอย่า งลึ ก ซึ้ ง และการไม่ เคารพต่ อ คุ ณค่ า ดั้ง เดิ ม ทั้ง ต่ อ
วัฒนธรรม บุคคล หรื อชุ มชนผูเ้ ป็ นเจ้าของวัฒนธรรม อาจจะนาไปสู่ ความสู ญหายและความเสื่ อมถอยอย่าง
รวดเร็ ว
ไม่เพียงแต่มรดกภูมิปัญญาทางด้านวรรณกรรมเท่านั้นที่เทศบาลนครขอนแก่นได้นามาใช้เป็ นกลไก
ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมทางการเมือง พิธีกรรมยังถื อเป็ นแนวปฏิ บตั ิสาคัญที่ทางเทศบาลนครขอนแก่นได้
นามาใช้เป็ นกลไกหลอมความหมายทางวัฒนธรรมให้กลายเป็ นสานึ กร่ วมของคนขอนแก่น ซึ่ งผูว้ ิจยั เห็นว่า
อี ก ด้า นหนึ่ ง พิ ธี ก รรมต่ า งๆ ที่ ส่ ง เสริ ม กระบวนการประชาสังคมยัง สั ม พันธ์ ก ับ การสร้ างอานาจนาทาง
วัฒนธรรมอีกด้วย โดยเฉพาะกรณี การเปิ ดเวทีสาธารณะในงาน “งานถอดรหัสนวัตกรรม ๔๙” และ “พิธี
บวงสรวงประตูเมืองใหม่” หรื อพิธีบวงสรวงสมโภชอื่นๆ ที่เทศบาลนครขอนแก่นจัดขึ้นในพื้นที่สาธารณะ
ล้วนแต่เป็ นพิธีกรรมที่มีนยั สาคัญทางการเมืองทั้งต่อการสร้างภาพประชาสังคมและการสร้างอานาจนาทาง
วัฒ นธรรม เนื่ อ งจากพื้ น ที่ พิ ธี ก รรมถู ก ใช้เ ป็ นพื้ น ที่ เ พื่ อ การสื่ อ สารและยื น ยัน ความร่ ว มมื อ ของกลุ่ ม
ผลประโยชน์พร้อมทั้งเป็ นพื้นที่ขยายเครื อข่ายทางสังคมจากอานาจศักดิ์สิทธิ์
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ภาพรวมของพิธีกรรมสาคัญระดับเมืองที่จดั ขึ้ นโดยเทศบาลฯ ทั้งรู ปแบบ ลาดับขั้นตอน และความ
ยิ่งใหญ่ของของพิธีกรรม ทั้งงานอัญเชิ ญเสาหลักเมื องจาลอง งานสมโภชและบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลัก
เมืองขอนแก่น และงานบวงสรวงฉลองประตูเมืองใหม่ ล้วนได้แสดงให้เห็ นว่าพิธีกรรมที่คณะผูบ้ ริ หาร
เทศบาลฯ ได้จดั ขึ้ นมิ ได้เป็ นพิธีที่มีแบบแผนปกติ ธรรมดาที่ สามารถพบเห็ นได้ในวิถีของชาวบ้านทัว่ ไป
หากแต่เป็ นพิธีการเฉพาะชนชั้นนาที่ตอ้ งอาศัยความรู ้ ความเข้าใจในแบบแผนที่เฉพาะเจาะจงซึ่ งเป็ นเหตุผล
ชอบธรรมในการกาหนดให้มี “เจ้าพิธี” อีกทั้งต้องอาศัยพลังเครื อข่ายทางสังคมในการเตรี ยมความพร้ อม
ด้านต่างๆ และที่สาคัญไม่นอ้ ยไปกว่าเตรี ยมพร้อมองค์ประกอบด้านพิธีกรรม คือ การเข้าร่ วมพิธีกรรมของ
บุคคลสาคัญทางสังคม ซึ่ งจากการจัดพิธีกรรมของกลุ่มรักพัฒนานครขอนแก่นนั้นได้แสดงให้เห็นถึงกลุ่ม
ผูเ้ ข้าร่ วมในขั้นตอนของพิธีกรรมสาคัญนั้นมีหลากหลายกลุ่ม แต่กลุ่มที่ปรากฏตัวในระดับสายตาที่คนส่ วน
ใหญ่จะเห็ นได้อย่างชัดเจนนั้นล้วนเป็ นกลุ่มบุคคลที่มีลาดับชั้นทางสังคมระดับสู ง และการปรากฏตัวใน
พื้นที่พิธีกรรมของชนชั้นนาเหล่านี้ มกั มีนยั ของการเป็ นผูส้ นับสนุ นสมาชิ กในพรรครักพัฒนานครขอนแก่น
ในอีกด้านหนึ่ งพิธีกรรมที่จดั ขึ้นอย่างเป็ นทางการนี้ จึงมีความหมายต่อการสถาปนาความสัมพันธ์ของกลุ่ม
ผลประโยชน์แบบไม่เป็ นทางการให้แนบแน่นยิง่ ขึ้น และการประกอบสร้างความหมายแห่งอานาจศักดิ์สิทธิ์
ของพิธีกรรมก็ได้กลบเสี ยงวิพากษ์อย่างไม่เป็ นทางการไปพร้อมกัน
ในการยกระดับความสาคัญของพิธีกรรมและประกอบสร้ างความหมายศักดิ์ สิทธิ์ นั้นมี องค์ประกอบ
สาคัญหลายอย่าง นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้วข้อสังเกตอีกประการหนึ่ งคือ การกาหนดช่วงเวลาของการ
จัดพิธีกรรมนั้นมักจะเป็ นการจัดขึ้นในโอกาสหรื อวาระพิเศษทั้งระดับเมืองและระดับชาติซ่ ึ งวาระระดับชาติ
นั้นสัมพันธ์กบั การจัดกิ จกรรมแห่ งรัฐพิธี อันมีผลทาให้พิธีกรรมที่เทศบาลฯ ได้จดั ขึ้นในพื้นที่สาธารณะ
ของเมืองนี้ มีอานาจในการสื่ อสารความหมายทางสังคมในหลายระดับทั้งในระดับชุ มชน ระดับชาติ และ
สากล กล่าวคือ
ในระดับ ชุ มชน เทศบาลฯ ใช้พิธีก รรมเป็ นพื้นที่ แสดงตาแหน่ ง แห่ ง ที่ ของผูม้ ี บทบาทนาและสร้ า ง
เครื อข่ายทางสังคม และใช้เป็ นเครื่ องมือสร้ างสานึ กร่ วม “คนขอนแก่น” รวมทั้งเพื่อบรรลุ เป้ าหมายการ
รวมกลุ่มผลประโยชน์ท้ งั ที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
ระดับ ชาติ พิ ธี กรรมถู กใช้เป็ นยุท ธศาสตร์ เพื่ อให้องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นสามารถดาเนิ นการ
บริ หารนโยบายสาธารณะตามเงื่ อนไขที่ภาครัฐกาหนด ไปพร้ อมกับการรักษาตาแหน่ งผูน้ าทางสังคมใน
ระดับท้องถิ่นได้
ระดับสากล พิ ธีกรรมถู กกลุ่ มชนชั้นนาทางเศรษฐกิ จและการเมื องในชุ ม ชนท้องถิ่ นใช้สร้ างความ
เชื่อมัน่ ในการเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลง
๒๒๘ | P a g e

เมื่อพิธีกรรมกลายเป็ นพื้นที่หนึ่ งของการจัดแสดงและสื่ อความหมายทางสังคมต่อสาธารณะ พิธีกรรม
จึงเป็ นพื้นที่ของการต่อรองช่วงชิ ง (Contesting Space) และเป็ นพื้นที่ยุทธศาสตร์ ของการสร้างอานาจนาทาง
วัฒนธรรม (Cultural Hegemony)
ในที่น้ ีผวู ้ จิ ยั เห็นว่า พิธีกรรมที่ทางเทศบาลฯ จัดขึ้นในพื้นที่สาธารณะของเมืองนั้น แม้จะดูเหมือนเป็ น
การจัดแสดงรู ปแบบเพื่อให้เข้าใจว่าเป็ นความพยายามในการธารงไว้ซ่ ึ งวิถีด้ งั เดิม (Tradition) ของท้องถิ่ น
แต่หากพิจารณาในรายละเอียดของพิธีกรรมบวงสรวงกลับเห็นว่ามิได้มีลกั ษณะที่เป็ นไปตาม “ฮีตคอง” หรื อ
จารี ต (Tradition) แบบไทยลาวหรื ออี สาน ดังจะเห็ นได้จากเครื่ องประกอบพิธีบวงสรวงนั้นล้วนแต่เป็ น
สัญลักษณ์ความเป็ นไทยและความเป็ นจีนแล้วผสานเข้ากันด้วยขั้นตอนพิธีการของราชการและราชสานัก
ซึ่ งลักษณะดังกล่าวนี้ได้ย้าให้เกิดความเข้าใจชุดหนึ่งเกี่ยวกับ “ความรู ้ของผูเ้ ป็ นเจ้าพิธี” รวมทั้งการทาให้พิธี
มีความยิง่ ใหญ่น้ นั เป็ นการสื่ อความหมายให้ผรู ้ ่ วมพิธีตระหนักถึง ความหมายเชิ งคุณค่าที่มิใช่แบบแผนของ
ชาวบ้านร้านตลาดทัว่ ไป แต่เป็ นพิธีกรรมสาหรับกลุ่มผูท้ ี่มี “อานาจ” และ “บารมี” เท่านั้นจึงจะสามารถทา
ให้เกิ ดภาพแสดงดังกล่ าวนี้ ได้ และในมิ ติการเมื องแบบไม่เป็ นทางการพิธีกรรมที่ เทศบาลฯ จัดขึ้ นนี้ ได้
กลายเป็ นพื้นที่แสดงเครื อข่ายทางสังคมของคณะผูบ้ ริ หารฯ ในนาม “พรรครักพัฒนานครขอนแก่น” ดังนั้น
ความหมายทางสังคมการเมืองของการจัดพิธีกรรมจึงมิได้มีเป้ าหมายเพื่อตอบสนองความเชื่อเรื่ อง “อานาจ
ศักดิ์ สิ ทธิ์ ” เท่ านั้น ซึ่ งอาจสรุ ป ได้ว่า พิธีก รรมคื อ ปฏิ บ ตั ิ การทางวัฒนธรรมในวาระพิเศษที่ เทศบาลฯ
เลื อกใช้เป็ นเวทีสาธารณะเพื่อจัดแสดงตาแหน่ งแห่ งที่ ทางสังคมในพื้นที่ ความสัมพันธ์ของอานาจหลาย
ระดับ เพื่อทาให้ผเู ้ ข้าร่ วมพิธีได้เห็นสิ่ งต่างๆ ดังนี้
๑. ทาให้เห็นว่า “ใครคือผูม้ ีความรู ้” สาหรับทาหน้าที่เป็ น “เจ้าพิธี” / การมี
ความรู ้ ติดต่อกับสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ มีความหมายอย่างไร (ในสังคมที่ยอมรับนับถื ออานาจศักดิ์ สิ ทธิ์ : สิ่ งที่
ผูว้ ิจยั ได้กล่ าวไว้ในบทที่ 5 ถึ งความสัมพันธ์ ทางสังคมของผูค้ นในเทศบาลนครขอนแก่ น ที่ เลื อนความ
แตกต่างไว้ด้วยความเชื่ อในเรื่ องเจ้าที่ และอานาจสิ่ งศักดิ์ สิ ทธิ์ ทาให้อธิ บายได้ถึงตรรกะในการเลื อกใช้
พิธีกรรมของเทศบาลฯ เพื่อสื่ อสารความหมายทางสังคมกับผูค้ นที่หลากหลายในปริ มณฑลสาธารณะ)
๒. แสดงให้เห็นว่า “ใคร” คือ “ผูม้ ีอานาจ” (ทางการ) หรื อ ใครคือ “ผูม้ ีบารมี”
(อานาจไม่ เป็ นทางการ) และเมื่ ออานาจกับ บารมี ถูก ท าให้หลอมรวมกันย่อมมี พลัง เพิ่ ม ขึ้ นในการ
กาหนดพฤติกรรม
๓. ทาให้เห็นว่า “ใคร” บ้างที่เข้าร่ วมพิธีเพื่อแสดงตัว ณ ปริ มณฑลความสัมพันธ์
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ที่มีความหมายต่อการส่ งเสริ ม สนับสนุ น หรื อ การประกาศตัวว่าเป็ นพวกเดี ยวกัน ดังคากล่าวของ
ประธานหอการค้า จังหวัดขอนแก่ นที่ ว่า “ในการออกงานสังคม เรามองเห็ นได้ว่าใครบ้างที่ จะให้ความ
ช่ วยเหลื อหรื อพึ่ งพาอาศัยกันได้” ความคิ ดนี้ มีความส าคัญมากต่อความสั มพันธ์ เชิ งอุ ปถัม ภ์ใ นลัก ษณะ
แลกเปลี่ยนต่างตอบแทน
ส่ วนความหมายแห่ งวาระพิเศษที่เลือกจัดพิธีกรรมและกระบวนพิธีน้ นั มักสวมทับลงบนพื้นที่รัฐพิธี
ซึ่ งเป็ นการผนวกทั้งความหมายสัญลักษณ์แห่ งอานาจรัฐและความเคร่ งขรึ มของพิธีการแบบราชการ โดยมี
พื้นที่ปฏิบตั ิการที่สาคัญคือ พื้นที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่นซึ่ งเป็ นทั้งพื้นที่สัญลักษณ์แห่ งอานาจรัฐและ
เป็ นพื้นที่อตั ลักษณ์ทอ้ งถิ่น ซึ่ งนาไปสู่ การประกอบสร้างความหมายในลักษณะที่สร้างความชอบธรรมด้วย
การอาศัยอานาจราชการ พร้อมทั้งใช้พิธีกรรมตอกย้ าความหมายอันชอบธรรมด้วยความเชื่ อใน “อานาจสิ่ ง
ศักดิ์ สิทธิ์ ” ผ่านกระบวนการการสร้ างความหมายให้กบั พื้นที่อตั ลักษณ์ โดยความร่ วมมือของทุกภาคส่ วน
ตามตัวชี้วดั ที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้องบริ หารนโยบายสาธารณะตามโจทย์ธรรมาภิบาล

ข้ อเสนอแนะ
๑. มรดกภู มิปัญญาทางวัฒนธรรมคือทุ นทางวัฒนธรรมที่ หยัง่ รากสู่ ความหมายทางสังคมอย่าง
ลึกซึ้ ง การนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประเภทต่างมาประยุกต์ใช้ในฐานะเครื่ องมือการ
สื่ อสารและผนึกความร่ วมมือของภาคส่ วนต่างๆ อย่างหลากหลายจึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่ง ทั้ง
ในแง่ของการบริ หารทุนทางวัฒนธรรมในบริ บทของทุนนิ ยมเสรี ซึ่ งไม่เพียงแต่เป็ นการรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของสังคมเอาไว้เท่านั้นแต่ยงั ทาให้เห็นความสามารถในการปรับ
ประยุกต์ใช้ทุนดังกล่าวขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นที่หลากหลายมีลกั ษณะเฉพาะถิ่ นอีก
ด้วย
๒. ควรให้ความสนใจศึ กษามรดกภู มิ ปัญญาทางวัฒนธรรมแขนงอื่ นๆ ที่ องค์ก รปกครองส่ วน
ท้องถิ่นได้นามาประยุกต์ใช้ร่วมกับทุนทางวรรณกรรม เช่น พิธีกรรม ความเชื่ อและแนวคิด
เรื่ องจักรวาลวิทยา เป็ นต้น
๓. ปั จจุบนั องค์กรปกครองท้องถิ่ นของไทยมุ่งนาทุนทางวัฒนธรรมมาส่ งเสริ มกลไกการบริ หาร
นโยบายสาธารณะมากขึ้ น ดัง นั้นแนวคิ ดวัฒนธรรมสาธารณะ (Public Culture) ควรถู ก
นามาใช้เป็ นเครื่ องมือในการศึกษาการนาใช้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อส่ งเสริ มการมี
ส่ วนร่ วมทางการเมืองในหลากมิติ
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ภาคผนวก
โครงการและกิจกรรมการนาใช้ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมทางการเมือง
“สิ นไซโมเดล แห่ งบ้ านสาวะถี”
โครงการนาร่ อง “ศิลป์ อีสานสร้ างสุ ข”
พืน้ ทีส่ ร้ างสรรค์ เมือง ๓ ดี วิถีสุข (สื่ อดี พืน้ ทีด่ ี ภูมิดี) เมืองสื่ อสร้ างสรรค์
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ณ วัดไชยศรี ตาบลสาวะถี อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่ น
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมโลก เทคโนโลยี ความทันสมัย หลัง่ ไหลเข้ามาสู่ วิถีชีวิต
ของคนในปั จ จุ บ ัน ประโยชน์ แ ละผลดี ที่ ม ากับ ความทัน สมัย นั้น มี อ ยู่ม ากมาย แต่ ข ณะเดี ย วกัน ความ
สะดวกสบายจากความก้าวหน้านั้นกลับทาให้บางสิ่ งค่อย ๆ สู ญหายไป เช่ น คนรุ่ นใหม่หลงลื มประเพณี
วัฒนธรรม ภู มิปัญญาดั้งเดิ มของบรรพบุ รุษ หรื อที่ร้ายไปกว่านั้นความรวดเร็ วของการสื่ อสารที่ เข้าถึ งได้
ง่ า ยดายท าให้ เ ยาวชนหันไปเสพสื่ อ ที่ ไ ม่ ส ร้ า งสรรค์ มี ค วามรุ น แรง และเข้า ไปข้อ งเกี่ ย วกับ ยาเสพติ ด
อบายมุขมากขึ้น เพื่อให้การแก้ไขปั ญหาเข้าถึ งกลุ่มเป้ าหมายคือเด็กและเยาวชน จึงต้องอาศัยความสัมพันธ์
พื้นฐานของสังคมอย่าง ‘บ้าน วัด โรงเรี ยน’ ซึ่ งเป็ นสถาบันทางสังคมที่ใกล้ชิดเยาวชนมากที่สุด แต่ความโยง
ใยเกื้ อกูล กันระหว่า งบ้า น วัด และโรงเรี ย นนี้ ต้องมี แนวทางร่ วมกัน ก็ จะสามารถสร้ า งภู มิ คุ ้มกันที่ ดีไ ด้
แนวทางนั้นก็คือ “ยุทธศาสตร์ ๓ ดี ” ซึ่ งเกิ ดขึ้ นจริ งแล้วที่วดั ไชยศรี ในชุ มชนบ้านสาวะถี ตาบลสาวะถี
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ชุ มชนสาวะถี ร่ วมกับเครื อข่ายศิลป์ อีสานสร้างสุ ข ได้
จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ “สิ นไซโมเดล แห่งบ้านสาวะถี” สนับสนุนโดยแผนงานสื่ อศิลปวัฒนธรรม สร้างเสริ ม
สุ ขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม ณ วัดไชยศรี ตาบลสาวะถี
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยดาเนิ นงานตามแผน ยุทธศาสตร์ ๓ ดี ประกอบด้วย ๑) สื่ อดี คือ สื่ อทุก
ประเภทที่ปลอดภัย และสร้างสรรค์สาหรับทุกคน ที่เหมาะสมกับการพัฒนาในแต่ละช่วงวัย ทั้งเด็ก เยาวชน
และครอบครัว ๒) พื้นที่ดี คือ พื้นที่ที่คนในชุ มชนมีส่วนร่ วมในการออกแบบ และใช้ประโยชน์ร่วมกันได้
มาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้สานสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ๓) ภูมิดี คือ ภูมิปัญญาในการฉลาดรู ้เรื่ องสื่ อ เท่าทัน
สื่ อ เท่าทันตนเอง เท่าทันสังคม มีทกั ษะในการคิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ เป็ นภูมิคุม้ กันให้กบั ตนเอง
ครอบครัวและชุมชน

๒๕๔ | P a g e

เด็กและเยาวชน เป็ นช่วงวัยแห่ งการเรี ยนรู ้ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนรุ่ นใหม่มีการเรี ยนรู ้ผา่ นสื่ อที่
ทันสมัย สามารถเข้าถึ งสื่ อได้สะดวก รวดเร็ ว แต่ขณะเดียวกันสิ่ งที่แฝงมากับสื่ อนั้น เป็ นสิ่ งที่อยู่เหนื อการ
ควบคุ มโดยเฉพาะโลกอินเทอร์ เน็ต มีสื่อไม่สร้ างสรรค์ มีเนื้ อหารุ นแรง อยู่มากมาย ซึ่ งอยู่ใกล้คนรุ่ นใหม่
เพียงปลายนิ้ว แน่นอนว่าไม่สามารถควบคุมหรื อบังคับได้ และการกระทาเช่นนั้นไม่ใช่การแก้ไขปั ญหาที่ดี
การทาให้เด็กและเยาวชนรู ้จกั “เลือกรับสื่ อที่ดี” ต่างหากเป็ นสิ่ งที่ควรช่วยกัน “สิ นไซโมเดล” จึงเป็ นโมเดล
ที่จะนาสิ่ งที่ดีไม่วา่ จะความเป็ นพื้นที่ดีหรื อภูมิดีเข้ามาถ่ายทอดไปสู่ เด็กและเยาวชนผ่านสื่ อที่ดีและเหมาะสม
ภูมิปัญญาดั้งเดิ มตั้งแต่บรรพบุรุษจะถู กส่ งต่อไปยังคนรุ่ นใหม่ดว้ ยวิธีการที่เข้ากับยุคสมัยแต่แก่นแท้ไม่สูญ
หาย และคนรุ่ นใหม่น้ ีเองก็จะสามารถถ่ายทอดและสื บสานสิ่ งเหล่านั้นต่อไปได้อีกด้วย
พื้นที่ชุมชนสาวะถีน้ นั เป็ นพื้นที่ที่เหมาะสมในการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ๓ ดี หรื อเมือง ๓
ดี เพราะเป็ นชุมชนที่มีสื่อดี คือสื่ อพื้นบ้าน ได้แก่ หมอลา วรรณกรรมเรื่ องสิ นไซหรื อสังข์ศิลป์ ชัยซึ่ งปรากฏ
ในรู ปแบบของจิตรกรรมฝาผนังหรื อฮูปแต้มเก่าแก่ บนผนังโบสถ์หรื อสิ มในวัดไชยศรี ซึ่ งวัดไชยศรี และ
ชุมชนก็เป็ นพื้นที่ดี รวมทั้งมีภูมิดีซ่ ึ งจะเกิดขึ้นหลังจากการร่ วมทากิจกรรมบนพื้นที่เมือง ๓ ดีแห่งนี้

กิจกรรมภายใต้โครงการศิลป์ อีสานสร้างสุ ข สิ นไซโมเดล แห่งบ้านสาวะถี ซึ่ งจัดขึ้นระหว่างวันที่
๒๒ – ๒๔ กรกฎาคมที่ผา่ นมานั้น มีผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมคือ กลุ่มเป้ าหมายซึ่ งเป็ นนักเรี ยนจากโรงเรี ยนต่าง ๆ
ในชุมชนสาวะถีและใกล้เคียง ได้แก่โรงเรี ยนบ้านสาวะถี (สาวัตถีราษฎร์ รังสฤษฏิ์) โรงเรี ยนบ้านลาดนา
เพียง โรงเรี ยนบ้านโนนกู่ โรงเรี ยนบ้านงิ้ว และโรงเรี ยนสาวะถีพิทยาสรรค์ จานวน ๑๕๐ คน มีวทิ ยากรที่มา
ให้ความรู ้ในการสร้างสื่ อดี โดยแบ่งเป็ นฐานการเรี ยนรู ้ ได้แก่ ฐานทัศนศิลป์ (การวาดภาพ) ฐานการทอผ้า
ฐานการร้องเพลง ฐานการเขียนสารสาร ฐานการเขียนบทสารคดีและจัดทาสารคดี ฐานเรี ยนรู ้เพลงกล่อมลูก
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ฐานการทาหมอลาหุ่น ฐานการทาหนังตะลุง (หนังประโมทัย) ฐานการร้องเพลงกันตรึ ม รวมไปถึงการจัด
สัมมนาหลักสู ตรท้องถิ่นให้คณะครู จาก ๕ โรงเรี ยน นอกจากนี้ยงั มีพี่เลี้ยงค่ายจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมา
ช่วยดูแลและพาน้องในค่ายทากิจกรรมนันทนาการ
ทุกฐานการเรี ยนรู ้จะนาวรรณกรรมเรื่ องสิ นไซมาปรับใช้ในกิจกรรม เพราะพื้นที่ในการจัดกิจกรรม
คือวัดไชยศรี มีตน้ ทุนที่ดี คือ โบสถ์หรื อสิ มที่มีฮูปแต้มบอกเล่าเรื่ องราวของสิ นไซ และมีนกั ปราชญ์ประจา
ท้องถิ่นที่ให้ความรู ้เกี่ยวกับวรรณกรรมเรื่ องนี้ ได้เป็ นอย่างดี ทั้งพระครู บุญชยากร เจ้าอาวาสวัดไชยศรี และ
พ่อสุ่ ม สุ วรรณวงศ์ และในวัน ที่ ๒๑ – ๒๒ มี น าคม ที่ ผ่า นมา วิท ยากร เครื อข่ า ยศิ ล ป์ อี ส านสร้ า งสุ ข
ตัวแทนชุมชนสาวะถี ครู อาจารย์และตัวแทนนักเรี ยนได้เดินทางตามรอยสิ นไซ ณ สาธารณรัฐประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว เพื่อศึกษาการนาวรรณกรรมไปปรับใช้และเป็ นต้นแบบที่นาไปสู่ การพัฒนาคนและพัฒนา
บ้านเมืองของชาวลาว ซึ่ งภายหลังการดู งาน วิทยากรแต่ละท่านก็ได้แนวคิดและแนวทางมาใช้ในค่าย เพื่อ
ถ่ายทอดความรู ้ ประยุกต์สินไซเข้ามาใช้ในฐาน หรื อนาต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้วมาดัดแปลงให้เข้า
กับความสนใจของเด็กและเยาวชนที่มาร่ วมกิจกรรม
กิ จ กรรมแรกเริ่ ม ต้น ขึ้ น หลัง จากที่ วิ ท ยากร ครู อาจารย์ และนัก เรี ย นจากทั้ง ๕ โรงเรี ย น ได้
ลงทะเบียน โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาหน้าที่เป็ นพี่เลี้ยงค่าย ได้พาน้อง ๆ นักเรี ยนเล่นเกมและ
ทากิ จกรรมนันทนาการ เพื่อทาความรู ้จกั กันและกัน ซึ่ งสามารถเรี ยกรอยยิม้ และเสี ยงหัวเราะจากทุกคนใน
งานได้เป็ นอย่างดี

ชุมชนสาวะถีเป็ นชุมชนที่รักษาความสัมพันธ์ระหว่าง บ้าน วัด โรงเรี ยนได้อย่างเข้มแข็ง ในโอกาส
นี้โรงเรี ยนบ้านสาวะถี (สาวัตถีราษฎร์ รังสฤษฏิ์)กับวัดไชยศรี จึงได้ลงนามความร่ วมมือ (MOU) ในด้านการ
จัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมนัน่ ก็คือวัตถุในพิพิธภัณฑ์ที่ต้ งั อยู่ ณ วัดไชยศรี ภายใต้ขอ้ ตกลงร่ วมกัน ดังนี้
๑. จัดทาพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านโดยใช้อาคารเรี ยนหลังเก่าของโรงเรี ยนบ้านสาวะถี (สาวัตถีราษฎร์
รังสฤษฏิ์)
๒. วัสดุของวัดในการจัดทาพิพิธภัณฑ์ได้รับการสนับสนุนจากวัดไชยศรี
๓. ในอนาคตหากโรงเรี ยนไม่ ส ามารถควบคุ ม ก ากับ ดู แลพิพิ ธภัณฑ์ไ ด้ โรงเรี ย นยินดี คื นวัส ดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้กบั วัดไชยศรี
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เมื่อเสร็ จสิ้ นพิธีการลงนามความร่ วมมือระหว่างวัดไชยศรี และโรงเรี ยนบ้านสาวะถี (สาวัตถีราษฎร์
รังสฤษฏิ์ )แล้ว ก็มีการแสดงพิเศษจากหนึ่ งในวิทยากรนั่นก็คือ คุ ณแม่วนั ดี พลทองสถิ ตย์ หรื อแม่หมอลา
อุดมศิลป์ ได้สาธิ ตการขับร้อง “เพลงกล่อมลู ก” ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ย สาหรับคุณแม่วนั ดี เป็ น
อาจารย์พิเศษ และเป็ นผู ้ควบคุ มการฝึ กซ้อมนักศึ กษาคณะศิ ลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น เข้า
แข่งขันการประกวดร้องเพลงกล่อมลูก ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ต่อจากนั้นเป็ นการแสดง “เพลง
กันตรึ ม” ดนตรี ที่มีเอกลักษณ์ของอีสานใต้ โดยเยาวชนจากชมรมอิสระในเสี ยงดนตรี จังหวัดสุ รินทร์ ซึ่ ง
เป็ นวิทยากรในฐานเพลงกันตรึ มด้วย ความแปลกใหม่น้ ี เอง ทาให้เด็ก ๆ ที่ไม่เคยฟั งดนตรี อีสานใต้ต่างก็ให้
ความสนใจและตั้งใจฟังกันถ้วนหน้า เมื่อดนตรี กนั ตรึ มจบลง เด็กชายขัตติยะ สิ มมี จากโรงเรี ยนบ้านลาดนา
เพียงก็ได้แสดงความสามารถพิเศษโดยการเดี่ยวแคนให้ทุกคนได้รับชมและรับฟัง
ก่ อ นจะถึ ง ช่ ว งเวลาของพิ ธี เ ปิ ดค่ า ยสิ น ไซโมเดล คุ ณพ่ อ สุ่ ม สุ ว รรณวงศ์ ก็ ไ ด้นานัก เรี ย นและ
ผูร้ ่ วมงานไหว้ครู เพราะกิ จกรรมส่ วนหนึ่ งในค่าย เป็ นภูมิปัญญาดั้งเดิ มของบรรพบุ รุษซึ่ งมีความเชื่ อและ
พิธีกรรมคือการไหว้ครู เพื่อเป็ นสิ ริมงคลต่อผูเ้ รี ยนและราลึกถึงผูส้ ร้างสรรค์ภูมิปัญญาหรื อครู นน่ั เอง จากนั้น
ผูช้ ่ วย-ศาสตราจารย์ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ ผูอ้ านวยการสานักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่ น ตัวแทน
ศิลปิ น ๘ เครื อข่าย ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม ดังนี้
๑. เพื่อเรี ยนรู ้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ภายใต้กระบวนการแบบมีส่วนร่ วมระหว่างภาคส่ วน
ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน
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๒. เพื่อเสริ มสร้างทักษะในด้านการแสดงหมอลาและศิลปหัตถกรรมร่ วมกับเยาวชนและประชาชน
ในชุมชนบ้านสาวะถี
๓. เพื่ออนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน
๔. เพื่อสร้างต้นแบบในการขับเคลื่อน พัฒนาชุ มชนและขยายสู่ การพัฒนาเมือง ๓ ดี สื่ อดี พื้นที่ดี
ภูมิดี ต่อไป
จากนั้นพระครู บุญชยากร เจ้าอาวาสวัดไชยศรี ได้กล่าวต้อนรับผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ ซึ่ งท่านรู ้ สึกชื่ น
ชม ยินดี กบั ทุ กภาคส่ วนที่ ได้ร่วมมื อกันจัดกิ จกรรมนี้ ข้ ึ นมาและได้อวยพรให้การดาเนิ นโครงการราบรื่ น
ด้วยดี
ก่อนจะถึ งเวลาพักเที่ยง เป็ นช่ วงที่วิทยากรจากฐานต่าง ๆ จะได้แนะนาตัวและแนะนากิ จกรรมใน
ฐาน ให้น้อง ๆ ได้ตดั สิ นใจว่า จะเลื อกเรี ย นรู ้ จากฐานใด ในช่ วงนี้ ดาเนิ นรายการโดย พี่ หน่ อย – สุ มาลี
สุ วรรณกร ประธานเครื อข่ายศิลปิ นภาคอีสาน

ฐานแรกที่ชาวค่ายจะได้ทาความรู ้จกั ก็คือ ‘ฐานหมอลาหุ่ น’ ฐานนี้ มีวิทยากรที่เดินทางมาจากจังหวัด
มหาสารคามพร้ อมกับทีมงานซึ่ งเป็ นทีมงานที่มีความสามารถด้านการประดิ ษฐ์หุ่นจากกระติบข้าวเหนี ยว
และวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น ก่อนจะนาหุ่ นมาแสดงประกอบหมอลา นาทีมวิทยากรโดย ครู เซี ยง – ปรี ชา กา
รุ ณ
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ฐานที่สอง คือ ‘ฐานทอผ้า’ มีวทิ ยากรที่เดินทางมาจากโคราชคือ ครู สมรรถ – สมรรถ คุม้ สุ วรรณ
เป็ นช่างทอผ้าที่มีชื่อเสี ยง ผูเ้ ป็ นเจ้าของบ้านแห่งไหม แต่ดว้ ยข้อจากัดของเวลาและเครื่ องมือ วัสดุในการทอ
ผ้า ครู สมรรถจึงเปลี่ยนจากการทอผ้าเป็ นการเรี ยนรู ้เรื่ องการออกแบบลวดลายและเพ้นท์ภาพลงบนกระเป๋ า
ผ้าแทน โดยให้ใช้ภาพฮูปแต้มจากสิ มวัดไชยศรี เป็ นแรงบันดาลใจ
ฐานที่สาม คือ ‘ฐานหนังตะลุง’ ฐานนี้เป็ นฐานที่ให้ความรู ้เรื่ องงการทาหนังตะลุงแต่เป็ นหนังตะลุง
อีสาน มีวทิ ยากรหลักคือ ครู เก๋ หรื อพี่เก๋ – เกศวลี ดาวันนา จะสาธิ ตการเชิ ดหุ่ น ซึ่ งหนังตะลุงอีสานจะใช้หมอ
ลาเข้ามาประกอบการแสดงด้วย คล้ายกับการแสดงหมอลาหุ่น
ฐานที่สี่ คือ ‘ฐานวรรณศิลป์ หรื อฐานการเขียน’ เป็ นฐานที่วิทยากรจะสอนให้นอ้ ง ๆ ได้เรี ยนรู ้เรื่ อง
การเขียน ทั้งบทกลอนและวารสาร โดยวิทยากรคือ ครู นกกวี (นามปากกา) 3 สัญญา พานิชยเวช ซึ่ งครู นกกวี
ได้บอกกับน้อง ๆ ว่า “ถ้าเราอยูใ่ นถิ่นที่ดีแล้วเรามีการตระหนักรู ้คุณค่าของตัวเอง เราก็จะเป็ นต้นไม้ตน้ กล้าที่
งดงามได้ เพราะฉะนั้นเราจะมารู ้จกั ตัวเองผ่านบทกวีและวรรณกรรมเรื่ องสิ นไซ”
ฐานที่หา้ คือ ‘ฐานการทาสารคดี’ มี ครู ยอด – บัณฑิต โคตรมณี เป็ นวิทยากรประจาฐาน กิจกรรมใน
ฐานจะเป็ นการถ่ายภาพเคลื่อนไหวและการตัดต่อ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของการผลิตหนังสั้นและสารคดี
ฐานที่หก คือ ‘ฐานการเขียนสารคดี ’ เป็ นฐานที่จะให้น้อง ๆ ในฐานได้นาเรื่ องราวของสิ นไซ
ถ่ายทอดผ่านการเขียนบทสารคดี ก่อนจะส่ งต่อให้กบั ฐานการถ่ายทาสารคดี ซึ่ งสองฐานนี้ จะทางานร่ วมกัน
ฐานนี้นาโดยวิทยากร คือ ครู โจ้ – สมชัย คาเพราะ
ฐานที่เจ็ด ‘ฐานทัศนศิลป์ หรื อการวาดภาพ’ ฐานนี้ ครู วิทย์ – วิทยา วุฒิไธสง จะพาน้อง ๆ วาดภาพ
เกี่ยวกับสิ นไซ ซึ่ งทุกคนมีตน้ แบบและแรงบันดาลใจอยูแ่ ล้ว นัน่ ก็คือฮูปแต้มบนผนังโบสถ์ ฐานวาดภาพก็
จะเชื่ อมกับฐานการทอผ้าหรื อเพ้นท์กระเป๋ า เพราะก่อนที่จะได้ลงมือแต้มสี สันบนกระเป๋ าผ้าต้อง วางแผน
เรี ยนรู ้การจัดวางองค์ประกอบของลวดลายและภาพวาดก่อนนัน่ เอง
ฐานที่แปด คือ ‘ฐานเพลงกล่อมลูก’ ซึ่ งคุณแม่อุดมศิลป์ หรื อแม่หมอลาวันดี พลทองสถิตย์ วิทยากร
ประจาฐานนี้ได้กล่าวว่า ทุกวันนี้ ไม่ค่อยมีการกล่อมลูกแล้ว เพราะพ่อแม่บางคนเพียงแค่วางเงินเอาไว้ให้ลูก
หยิบไปใช้ ทาให้การปลู กฝั งเรื่ องคุ ณธรรมที่เคยมีการสอดแทรกในการลา การขับร้ องเพลงกล่อมลู กเริ่ ม
หายไป ส าหรั บ บ้า นสาวะถี เป็ นชุ ม ชนที่ มี ภูมิ ปัญญาเรื่ องหมอล ามาตั้ง แต่ บ รรพบุ รุษ จึ ง เป็ นหน้า ที่ ข อง
เยาวชนชาวสาวะถีรุ่นใหม่ที่ตอ้ งเรี ยนรู ้สืบสานเอาไว้
ฐานที่ เก้า คือ ฐานการเรี ยนรู ้ สาหรั บครู อาจารย์ นั่นก็คือ ‘ฐานการจัดทาหลักสู ตรท้องถิ่ น’ โดยมี
วิทยากรคือ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ ในฐานนี้จะเป็ นฐานที่วิทยากรจะแนะนาให้ครู อาจารย์
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ได้รู้จกั วิธีการนาต้นทุนที่มีในชุ มชน คือ วรรณกรรมเรื่ องสิ นไซมาปรับประยุกต์ใช้กบั การเรี ยนการสอนที่
โรงเรี ยน
ฐานสุ ดท้าย คือ ‘ฐานเพลงกันตรึ ม’ ในฐานนี้ มีวิทยากรคือ พระวิสันต์ ฉายแก้ว และทีมเยาวชนจาก
ชมรมอิสระในเสี ยงดนตรี จงั หวัดสุ รินทร์ จะได้นาศิลปะ ดนตรี และบทเพลงแห่ งอีสานใต้มาถ่ายทอดให้เด็ก
ในชุ มชนสาวะถี โดยจะสอนการเล่นดนตรี การขับร้ องเพลงกันตรี ม มีเป้ าหมายคือ น้อง ๆ ที่ร่วมเรี ยนรู ้ใน
ฐานต้องสามารถแสดงกันตรึ มได้ ๑ เพลง เนื้อหาในเพลงก็จะนาสิ นไซเข้ามาสอดแทรกด้วย
เมื่อวิทยากรทั้งสิ บฐานได้แนะนาตัวเองและแนะนาเนื้ อหาในฐานการเรี ยนรู ้เรี ยบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลา
พักช่วงกลางวัน จนถึงเวลา ๑๓.๐๐ น. ทุกคนก็กลับมารวมกันที่ศาลากิจกรรมอีกครั้ง ก่อนที่บรรดานักเรี ยน
จะแยกย้ายเข้าฐานการเรี ยนรู ้ตามความสนใจ
ตลอดทั้งบ่าย จึงเป็ นเวลาของการเรี ยนรู ้โดยนาสิ นไซมาปรับใช้ เชื่ อมโยงกับผลงานที่แต่ละฐานจะ
ได้ผลิ ตและถ่ายทอดออกมา โดยแต่ละฐานแยกย้ายกันไปตามมุมต่าง ๆ ภายในวัดไชยศรี บางฐานใช้เวลา
ช่ วงบ่ายนี้ พูดคุ ยพบปะกันระหว่างเยาวชนในฐานกับวิทยากร แต่บางฐานก็เริ่ มลงมือผลิ ตผลงาน เพราะมี
เวลาอี ก แค่ หนึ่ ง วันเต็ม เท่ า นั้น กิ จ กรรมเหล่ า นี้ ไ ม่ เ กิ ด ขึ้ นในห้องเรี ย นบ่ อยนัก การที่ เ ด็ ก ๆ ได้ถ่ า ยทอด
จินตนาการลงไปในสิ่ งที่สนใจทาให้พวกเขารู ้ สึกสนุ กสนาน สังเกตได้จากใบหน้าเปื้ อนรอยยิ้มและเสี ยง
หัวเราะที่แว่วมาเมื่อเดินผ่าน ในเสี ยงหัวเราะนั้นแว่วเสี ยงซอ ฉิ่ ง กรับ และกลองกลิ่นอายอีสานใต้เคียงคู่กนั
มา เด็ก ๆ ต่างตั้งอกตั้งใจเรี ยนและลองเล่นดนตรี ชนิดต่าง ๆ แม้ยามบ่ายวันแรกของฐานกันตรึ มจะยังไม่แว่ว
ขานเรื่ องของสิ นไซ แต่ก็ดูเหมือนว่าจะได้เห็นเงาของสิ นไซบนความพยายามที่มีในตัวเด็ก ๆ ทุกคน

บริ เวณรอบข้างสิ มวัดไชยศรี มีเด็ก ๆ ต่างวัยกาลังก้ม ๆ เงย ๆ มองฮูปแต้มเรื่ องสิ นไซ ก่อนจะวาด
ภาพจากการสังเกตนั้นลงบนกระดาษของตน เด็ก ๆ จากฐานวาดภาพและทอผ้า ต่างก็กาลังออกแบบและทา
แพทเทิ ร์นลวดลาย ซึ่ ง ภาพที่ แต่ล ะคนได้นามาเป็ นต้นแบบนั้นก็แตกต่า งตามจิ นตนาการ ภาพเปรตบ้า ง
ยักษ์บา้ ง เมื่อได้แบบที่ดีแล้วจึงวาดลงบนกระเป๋ าผ้าก่อนจะลงสี ให้สมบูรณ์ในวันต่อไป อีกกลุ่มหนึ่ งที่นาฮู
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ปแต้มซึ่ งเป็ นต้นทุ นในชุ มชนไปใช้ก็คือกลุ่ มหมอลาหุ่ นที่ จาลองภาพตัวละครลงบนกระดาษ เพื่อนาไป
ออกแบบ และผลิ ตหุ่ นในฐานของตน สาหรับฐานหมอลาหุ่ นนั้นเด็กบางคนอ่านหนังสื อไม่ออกแต่กลับมี
ความคิดสร้างสรรค์และฉลาดในการประดิษฐ์หุ่นตัวละครจากเรื่ องสิ นไซ ซึ่ งวัสดุอุปกรณ์จานวนมากที่เด็ก
ๆ ใช้ในการทาหุ่นก็เป็ นวัสดุที่ทุกคนในฐานช่วยกันหาด้วยความตั้งใจจากในชุมชนนัน่ เอง

ไม่ไกลจากฐานหมอลาหุ่นเป็ นฐานหนังตะลุง ซึ่ งแบ่งน้อง ๆ ในฐานเป็ นสองกลุ่มคือกลุ่มที่จะเรี ยน
การร้ อง คือร้องหมอลาประกอบการเชิ ดหุ่ น อีกกลุ่มหนึ่ งเป็ นกลุ่มที่เรี ยนการทาตัวหุ่ น ซึ่ งจะเรี ยนรู ้การทา
หุ่ นจากกระดาษแทนการใช้หนังซึ่ งหายากและต้องใช้ความชานาญ น้อง ๆ ส่ วนใหญ่ยงั เด็กจึงต้องฝึ กจาก
กระดาษก่อน ซึ่ งกว่าจะได้หุ่นกระดาษได้สักตัวก็ใช้เวลาอยูน่ าน จึงต้องนากลับไปทาต่อเป็ นการบ้าน
ในหนึ่ ง ฐานการเรี ยนรู ้ น้ นั มี สมาชิ ก ที่ หลากหลายช่ วงวัย ทั้งประถมศึ กษาและมัธยมศึ ก ษา การ
เรี ยนรู ้ พื้นฐานความรู ้ และมุมมองจึ งแตกต่างกัน และพบปั ญหาในบางฐาน โดยเฉพาะฐานที่เกี่ ยวกับการ
เขียน ไม่วา่ จะเป็ น ฐานการทาวารสาร ฐานสารคดี หรื อแม้แต่ฐานเพลง เพราะบางคนยังเด็กเกินไป หรื อเด็ก
โตวัยมัธ ยมศึ กษาก็ ยงั คงติ ดกรอบ ถ่ า ยทอดผลงานเหมื อนการท ารายงานในโรงเรี ยน ไม่มีป ระเด็นหรื อ
ถ่ายทอดด้วยมุมมองที่แตกต่างออกไป จึงเป็ นหน้าที่ของวิทยากรที่ช่วยเติมเต็ม โดยการชี้ แนะ ให้คาแนะนา
และเพิ่มเติ มให้สมาชิ กในฐาน ทาให้เค้าโครงของผลงานเริ่ มปรากฏชัดขึ้นมา ในบางปั ญหาเช่ น เด็กอ่าน
หนังสื อไม่ออก หรื อบางความรู ้ น้ นั ยากเกิ นกว่าวัยของเด็กบางคน วิทยากรมองว่าพวกเขาอาจยังไม่เข้าใจ
หรื อทาได้ท้ งั หมดในเวลาเพียงสามวัน แต่สิ่งที่พวกเขาได้ก็คือกระบวนการ อย่างน้อยได้ผา่ นการเรี ยนรู ้ ได้
เห็นการทางาน ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้อาจเป็ นประโยชน์และมีการนาไปต่อยอดความรู ้ต่อไป
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วันที่สองของค่าย ยังคงเริ่ มต้นด้วยการเช็คชื่ อและลงทะเบียนและกิจกรรมนันทนาการ ตลอดหนึ่ ง
วันได้สร้างความคุน้ เคยระหว่างชาวค่าย ทาให้วนั นี้การเล่นเกมก่อนเข้าฐานยิ่งสนุ กสนานมากขึ้น เมื่อทุกคน
ได้หัวเราะ ขยับ ร่ า งกายและมี ค วามพร้ อมหลัง กิ จกรรมนันทนาการแล้ว ก็ แ ยกย้า ยกันเข้า ฐานเดิ ม เพื่ อ
สร้างสรรค์ผลงานก่อนจะสาเสนอให้เพื่อน ๆ ชาวค่ายได้ชมในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ซึ่ งเป็ นวันสุ ดท้ายของ
การเข้าค่าย

แต่ละฐานต่างเร่ งมือผลิตผลงาน และฝึ กซ้อมด้วยความสนุ กสนานมากกว่าเคร่ งเครี ยด ฐานสารคดี
เริ่ มมีการขยับจากฐาน มาตั้งกองถ่ายทาภาพเคลื่อนไหวที่หน้าวัด รวมทั้งการคิดคาถามเพื่อไปสัมภาษณ์และ
บันทึกภาพพระครู บุญชยากรเพื่อนามาใช้ในงาน แม้มีบางคนในฐานเท่านั้นที่จะได้เป็ นบุคคลหน้ากล้อง แต่
เพื่อน ๆ ในฐานก็ช่วยกัน หาน้ า ยกอุปกรณ์ เป็ นฝ่ ายสวัสดิการกองถ่ายได้อย่างยอดเยีย่ ม
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ฐานเพลงกล่อมลูก ก็กาลังฝึ กซ้อม ตั้งแต่การใช้เสี ยง การจดจาเนื้ อร้อง ซึ่ งเนื้ อร้องที่คุณแม่อุดมศิลป์
ได้ประพันธ์ข้ ึนนั้นใช้เหตุการณ์ในเรื่ องสิ นไซ คือตอนนางจันทากล่อมลูก นอกจากนี้ ยงั ฝึ กซ้อมในเรื่ องของ
การฟ้อนรา ใช้ท่วงท่าประกอบอีกด้วย นอกจากเด็ก ๆ แล้วยังมีคณะครู ที่สนใจมาร่ วมฝึ กซ้อมเช่นกัน

รู ป ร่ า งของหมอล าหุ่ น สิ นไซ สี โห สั ง ข์ และงู ซ วง เกื อบจะเสร็ จ สมบู รณ์ ใ นภาคเช้า แต่ ย งั คง
เหลื ออยู่หลายองค์ประกอบที่ตอ้ งลงมือต่อในภาคบ่าย เช่นเดียวกับฐานหนังตะลุงที่เริ่ มประกอบกลไกของ
ตัวละครที่ทาจากกระดาษ แต่เวลาที่จากัดทาให้ตวั หุ่ นที่จะเชิ ดนั้นทาได้เพียงบางตัว ฐานหนังตะลุ งจึงต้อง
เปลี่ยนแผนโดยให้เด็ก ๆ ได้เชิ ดหุ่ นหนังของจริ ง ภาคเช้าจึงเริ่ มวางหน้าที่วา่ ใครจะเชิ ดหนัง ใครจะลาพากย์
เสี ยง หรื อใครจะเล่นดนตรี
ก่อนพักเที่ยง มีหนึ่งฐานที่ผลงานเสร็ จสมบูรณ์แล้ว นัน่ ก็คือฐานวาดภาพและทอผ้า ซึ่ งมีการลงสี ลง
บนกระเป๋ าผ้าเรี ยบร้อยแล้ว วิทยากรในฐานก็ให้คาแนะนาเพื่อการต่อยอดว่า เด็ก ๆ ชาวสาวะถี มีตน้ ทุนที่ดี
คือสิ นไซ มีฮูปแต้มสิ นไซ หลังจากการเรี ยนรู ้ในค่ายนี้ แล้วก็สามารถนาสิ่ งที่ได้ไปต่อยอด เช่น การทาสิ นค้า
เพื่ อ จ าหน่ า ย อาจจะเป็ นกระเป๋ าผ้า แบบนี้ โปสการ์ ด หรื อ อาจน าไปสู่ ก ารท ากราฟฟิ กในโปรแกรม
Photoshop ซึ่ งใช้พ้ืนฐานกระบวนการที่คล้ายกัน ก็สามารถสร้างรายได้ สร้ างผลงานให้ตนเองได้ เวลาที่
เหลือก่อนไปรับประทานอาหาร น้อง ๆ ในฐานจึงเป็ นนายแบบนางแบบ อวดโฉมผลงานให้ได้เก็บภาพ
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ช่วงบ่ายหลังจากพักรับประทานอาหาร แต่ละฐานก็ลงมือผลิ ตผลงานต่อ บางฐานก็เหลื อเพียงการ
เก็บรายละเอียดและซักซ้อมการแสดงเท่านั้น ฐานเพลงกันตรึ มเริ่ มมีการฝึ กการขับร้ องเพลงกันตรึ มเพิ่มเข้า
มา รวมทั้งการซ้อมเครื่ องดนตรี แม้เด็กบางคนจะมีพ้ืนฐานมาบ้าง แต่พ้ืนฐานนั้นก็ใช้ได้เพียงน้อยนิ ดใน
เครื่ องดนตรี กนั ตรึ มเพราะเครื่ องดนตรี ไทยกับกันตรึ มมีความแตกต่างกันในเรื่ องของโน้ต น้อง ๆ ในฐานนี้
จึงต้องพยายามและทุ่มเทในการเรี ยนรู ้ความแปลกใหม่

หลังจากที่ครู ไฝให้การบ้านเด็ก ๆ ไปแต่งกาพย์ยานี ๑๑ โดยมีโจทย์คือ ในกาพย์น้ นั ต้องมีคาบังคับ
เช่ น กล้าหาญ เสี ยสละ ซึ่ งเป็ นคุณธรรมของสิ นไซ แต่ให้นาคุณธรรมเหล่านี้ ออกมาจากตัวเองเพราะครู ไฝ
บอกว่า “ทุ กคนคื อสิ นไซ มี ความเป็ นสิ นไซอยู่ในตัวเอง” เมื่ อเด็ก ๆ นาการบ้านมาส่ ง ก็ได้เริ่ มแต่งเพลง
ร่ วมกันในตอนเช้า โดยใช้กาพย์ยานี ๑๑ เป็ นพื้นฐานเช่ นกัน กระทัง่ ในช่ วงบ่ายบทเพลงแห่ งค่ายสิ นไซ
โมเดลก็เสร็ จสมบูรณ์ เมื่อนาท่วงทานองใส่ ลงไปแล้วทุกคนก็ซ้อมร้องเพลง เพื่อเตรี ยมขับกล่อมให้ชาวค่าย
ได้ฟัง
๒๖๔ | P a g e

ฐานการทาวารสารมีการปรับเปลี่ ยนแผน เพราะสมาชิ กในค่ายเกือบทุกคนอยู่ในวัยประถมฯ มีคน
เดียวที่เป็ นนักเรี ยนวัยมัธยมฯ ครู นกกวี จึงให้ทุกคนแต่งกลอนง่าย ๆ เช่นกัน โดยเป็ นกลอนเดี่ยวกับการมา
ค่าย หรื อสิ นไซ จากนั้นก็รวมเล่ม ทาเป็ นหนังสื อเล่มเล็ก ตลอดทั้งบ่ายจึงเป็ นการร่ วมแรงกันทาหนังสื อเล่ม
เล็กที่บรรจุกลอนที่เกิดจากความตั้งใจของเหล่าสมาชิก

เวลาจวนจะบ่ายสองโมง จอหนังประโมทัยหรื อหนังตะลุ งก็ถูกกางขึ้ น ตัวละครหนังที่ แกะเป็ น
รู ปร่ างตัวละครต่าง ๆ ทั้งสิ นไซ สี โห สังข์ ยักษ์กุมภัณฑ์ วิทยาการก็ได้นาออกมาให้เด็ก ๆ ได้เลือกเชิ ด โดย
ฉากจากเรื่ องสิ นไซที่ได้เลือกกันตั้งแต่ตอนบ่ายของวันแรกนั้นก็คือ ‘ฉากยักษ์กนั ดาร’ ก่อนการวางหน้าที่น้ นั
วิทยากรก็ให้เด็ก ๆ ได้ตีความว่าฉากนั้นให้อะไร ดูแล้วได้สิ่งได้ นัน่ ก็คือการสอดแทรกให้ผถู ้ ่ายทอดเข้าใจ
ในสิ่ งที่จะนาเสนอก่อนนัน่ เอง หลังจากนั้นชาวหนังตะลุงก็ได้ซกั ซ้อมการร้อง การเชิ ด อยูห่ ลายรอบเพื่อให้
แม่นยาก่ อนการแสดงสลับกับทีมงานจากฐานหมอลาหุ่ นที่ ตวั ละครเกื อบจะเสร็ จสมบู รณ์ แล้ว เหลือการ
ตกแต่งเล็กน้อย ก็ได้มาซ้อมบริ เวณหน้าเวที เช่ นกัน โดยเลื อกฉาก ‘สิ นไซฆ่างู ซวง’ ซึ่ งฐานหมอลาหุ่ นก็
คล้ายกันคือต้องมีหมอลาพากย์เสี ยงตัวละคร และมีคนเชิดหุ่น แต่หมอลาหุ่ น ๑ ตัว ต้องมีคนช่วยกันเชิ ด ๒ –
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๓ คน ก่อนหน้านั้นวิทยากรก็ได้สอนจังหวะการเดิน การยืนของผูเ้ ชิ ดด้วย ซึ่ งทุกคนก็สนุ กและตั้งใจฝึ กซ้อม
มาก จนถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ทุกคนแยกย้ายหลังจากได้เรี ยนรู ้ และทากิ จกรรมในฐานทั้งวัน ก่อนกลับบ้าน
นักเรี ยนโรงเรี ยนสาวะถี ก็ทาหน้าที่เจ้าถิ่นที่น่ารัก ช่วยกันเดินเก็บขยะรอบ ๆ วัดในสถานที่ที่ทากิจกรรม
วันสุ ดท้ายของการทากิจกรรมในค่าย “สิ นไซโมเดลฯ” เด็ก ๆ ชาวค่ายยังคงมาลงทะเบียนตั้งแต่เช้า
เช่ นทุกวัน วันนี้ เป็ นวันที่ทุกคนจะได้แสดงผลงานที่ได้ต้ งั ใจร่ วมกันสร้ างสรรค์ แต่ก่อนจะถึ งช่ วงของการ
นาเสนอผลงาน ก็ให้เวลาสาหรับแต่ละฐานในการเตรี ยมความพร้ อม เวลาผ่านไปประมาณ ๑ ชัว่ โมง การ
นาเสนอผลงานจากฐานแรกจึงได้เริ่ มขึ้น

การนาเสนอผลงานจากฐานการเรี ยนรู ้ ฐานแรกเริ่ มที่ ‘ฐานกันตรึ ม’ นักดนตรี ฝึกหัด ได้นงั่ เรี ยงแถว
กันด้านหน้า แล้วก้มกราบอย่างพร้อมเพรี ยงกัน ก่อนเริ่ มการแสดง เสี ยงซอ เสี ยงกลอง ดังขึ้นตามท่วงทานอง
แห่งอีสานใต้ มีกรับและฉิ่ งเสริ มให้ฟังเพลิน แม้เสี ยงของเครื่ องดนตรี จะมีบางช่วงที่แปลกหู แต่ทุกคนกลับ
ชอบและตั้งใจฟั ง เพราะนัน่ คือความตั้งใจและเพียนรพยายามของนักเรี ยนในฐาน เพราะเวลาแค่สองวันกับ
การเล่ นเครื่ องดนตรี แปลกใหม่ ไ ม่ ใช่ เรื่ องง่ า ย แต่ เด็ ก ๆ ท าได้ ต่ อจากนั้นตัวแทนในฐานก็ไ ด้ร้องเพลง
กันตรึ มซึ่ งมีเนื้ อหาเกี่ ยวกับสิ นไซและสิ นไซโมเดล ก่อนจะปิ ดท้ายด้วยเสี ยงดนตรี จากทีมวิทยากรและคา
แนะจากพระอาจารย์สันต์ ฉายแก้วซึ่ งเป็ นวิทยากรหลัก โดยให้คาแนะนาว่า เรื่ องความตั้งใจและความสนใจ
ของเด็ก ๆ นั้นไม่น่าห่ วงแต่ส่ิ งที่ เป็ นห่ วงคื อการต่อยอดการเรี ยนรู ้ และความต่อเนื่ องที่จะไปใช้ฝึกฝนใน
โรงเรี ยน เด็ก ๆ หลายคนมีแวว ไม่อยากให้ทอดทิง้ การเรี ยนรู ้น้ ี ไป จากนั้นพระครู วิสันต์ก็ได้มอบซอกันตรึ ม
ให้กบั วัดไชยศรี เพื่อส่ งมอบให้โรงเรี ยนต่อไปเป็ นวิทยาทาน
ฐานการทาวารสาร คื อฐานที่สองที่ จะนาเสนอผลงาน ฐานนี้ มีตวั แทน คือนางสาวสุ ชาดา สุ ดตา
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ เป็ นนักเรี ยนมัธยมฯ คนเดียวที่อยูใ่ นฐานนี้ ได้ออกมากล่าวความรู ้สึก สิ่ งที่ได้
เรี ยนรู ้ ก่อนจะอ่านบทกวีของเธอ และน้อง ๆ เคล้าไปกับเสี ยงกีตาร์ จากนั้นครู นกกวีหรื อครู สัญญา พานิ ชย
เวช ก็ได้อ่านบทกวีที่แต่งขึ้นในค่ายสิ นไซโมเดลแห่ งนี้ ให้ทุก ๆ คนได้ฟัง ความตอนหนึ่ งในบทกวีแว่วมาว่า
...
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“...จึงหัวใจถามหัวใจได้ คาตอบ
ว่ ารั กชอบสิ่ งไหนในพืน้ ถิ่น
สาวะถีบ้านเก่ าเรายลยิน
รั กวิถสี ิ นไซใคร่ คานึง
สิ ม เสมา โบราณวิหารเก่ า
ฮูปแต้ ม เฝ้าจานรรจ์ เฝ้าฝั นถึง
นิทานในดวงตายังตราตรึ ง
รั กที่นี่ที่หนึ่งนักรั กสิ นไซ”

เมื่อบทกวีจบลงก็เป็ นคิวการแสดงของเด็ก ๆ จากฐานหล่อไม้หวาน หรื อการแต่งเพลง ซึ่ งน้อง ๆ ใน
ฐานทุกคนได้ออกมาร้ องเพลงที่ร่วมกันแต่งขึ้น โดยมีพี่มธั ยมฯ ในฐานที่สามารถเล่นกี ตาร์ ได้ เป็ นคนเล่น
กี ตาร์ บรรเลงร่ วมกัน ด้วยจังหวะที่สนุ กสนาน เนื้ อเพลงที่จาง่ายเพราะแต่งขึ้นจากคาง่าย ๆ แต่เต็มไปด้วย
ความหมายจากความคิดของเด็ก ๆ ทาให้ชาวค่ายชื่ นชอบ ต่างก็ปรบมือให้จงั หวะไปด้วย โดยเฉพาะท่อนที่
ร้องว่า
“สิ นไซคือแบบอย่ าง คือแนวทางให้ เรี ยนรู้
เยาวชนสื บสานสู้ รู้ เรี ยนรั ก อย่ างสิ นไซ
...รู้ เรี ยนรั กอย่ างสิ นไซ”
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ลาดับต่อมา เป็ นการแสดงจากฐานทอผ้าและวาดภาพ ผลงานของสมาชิ กฐานนี้ คือการเพ้นท์กระเป๋ า
ผ้า ดังนั้นรู ปแบบของการแสดงจากฐานนี้ ก็คือ “การเดินแบบ” โดยสมาชิ กแต่ละคนจะได้ถือกระเป๋ าผ้าของ
ตัวเองเดินโชว์ประกอบเสี ยงดนตรี ที่เตรี ยมกันมา ลวดลายบนกระเป๋ าสวยงามจนทาให้เพื่อน ๆ ฐานอื่น ๆ
รู ้สึกอยากได้กระเป๋ าบ้าง จากการเดินแบบของน้อง ๆ ฐานนี้ ทาให้เห็ นความตั้งใจผ่านการนาเสนอ น้อง ๆ
บางคนเป็ นคนขี้อายแต่เมื่อได้รับมอบหมายให้แสดงผลงาน กลับทาออกมาได้อย่างน่ารักและน่าชื่นชม
หลังจากการเดินแบบจากสมาชิกฐานการทอผ้าและฐานวาดภาพจบลง ก็เป็ นฐานการเขียนสารคดี
เป็ นผลงานการเขียนสารคดีเชิ งท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อ “สิ นไซพาเพลิน” มีตวั แทนในฐานออกมาอ่านให้ชาว
ค่ายได้ฟัง ซึ่ งเนื้ อหานั้นบอกเล่าเส้นทาง ความเป็ นมาของวัด ความรู ้ ของผูเ้ ขียนคือน้อง ๆ ในฐาน รวมถึ ง
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พระครู ชยากร และการหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นกระบวนการหนึ่ งของฐาน
ด้วย อีกหนึ่ งฐานสารคดีแต่เป็ นสารคดีที่เป็ นภาพเคลื่ อนไหว ซึ่ งวีดิทศั น์ที่เด็ก ๆ ในฐานที่ได้ร่วมกันถ่ายทา
นั้นใช้เวลาเพียงสองวัน ด้วยเวลาที่จากัดทาให้ข้ นั ตอนการตัดต่อต้องมีวทิ ยากรเข้ามาช่วย กระทัง่ สารคดีชุดนี้
สาเร็ จภายใต้ชื่อ “สิ นไซบ้านสาวะถี ” ในฐานก็มีการแบ่งฝ่ ายการทางานเหมือนกองถ่ายขนาดใหญ่ ตลอด
ระยะเวลาประมาณสามนาทีของสารคดีชุดนี้ ด้วยเทคนิ คการนาเสนอ ความน่ารักของเด็ก ๆ ที่ปรากฏบนจอ
ทุกคนในค่ายต่างชื่นชอบและอยากให้สารคดีมีความยาวกว่านี้
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เมื่อการนาเสนอผลงานของฐานสารคดีจบลง ก็เป็ นการนาเสนอผลงานของฐานเพลงกล่อมลูก โดย
แบ่งการแสดงเป็ นสองกลุ่ม กลุ่มแรกเป็ นเด็ก ๆ ระดับประถมศึกษา อีกหนึ่ งกลุ่มเป็ นน้อง ๆ วัยมัธยมศึกษา
มีเพลงกล่อมลูกสองเพลงได้แก่ “นางจันทากล่อมลูก” ซึ่งมาจากตอนที่นางจันทาถูกเนรเทศจากเมือ งเป็ งจาล
และ “พ่ออินทา(พระอินทร์ )แต่ง” ใช้ความตอนหนึ่ งในเรื่ องที่ว่า ‘สี โหราชเป็ นลู กแม่จนั ทา พระยากุศราช
เป็ นพ่อเจ้า เด้อ ’ มาแทรกด้วย หลัง จากนั้นแม่ วนั ดี ไ ด้เ สริ ม ความรู ้ ว่า ภาษาในเพลงกล่ อมลู ก จะไม่ ใ ช้
ภาษากลาง ใช้ภาษาเก่า ภาษาอีสานดั้งเดิม
ถึงการแสดงลาดับที่เจ็ด ซึ่ งเป็ นการแสดงที่เด็ก ๆ ต่างรอคอย เพราะเป็ นการแสดงจากฐานหมอลา
หุ่น โดยใช้เหตุการณ์ในเรื่ องสิ นไซ ตอน “สิ นไซพบงูซวง” ซึ่ งไม่ผดิ หวัง ด้วยความน่ารักของหุ่ นที่เด็ก ๆ ได้
ร่ วมกันสร้างขึ้น การพากย์เสี ยงหุ่นด้วยผญา กลอนลา การเลียนเสี ยงงูซวง เสี ยงลูกธนู ทุกความตั้งใจเกิดขึ้น
ในเวลาประมาณห้า นาที เรี ย กเสี ย งหัวเราะ รอยยิ้ม และเสี ย งปรบมื อได้เป็ นอย่า งดี นอกจากนี้ เนื้ อหาที่
ถ่ายทอดก็นาเรื่ องราวที่ทนั สมัยคือโซเชี ยลเน็ตเวิร์คมาแทรกในบทพากย์ตวั ละคร เป็ นตอนที่สินไซ สี โห
และสังข์เดินดงมาในป่ าแล้วหาที่นง่ั พัก สังข์จึงร้องว่า
“พี่สินไซ สีโหแก้ วดั้นด่ วนดอกมาไกล
ฮอดเวลามาพักนั่งเซาก่ อนเด้ ออ้ าย
ฟั งเสียงไลน์ มนั ฮ้ องน้ องสังข์ ทองสิ ออนเฟซ
ถึงเวลาสิ เซลฟี่ โตอ้ ายว่ าจั่งได๋ ”
ความสร้างสรรค์น้ ีเองจึงเป็ นที่ถูกอกถูกใจบรรดาผูช้ ม หลังจากนั้นครู เซี ยง – ปรี ชา การุ ณ ก็ได้มอบหมอลา
หุ่นให้เป็ นสมบัติของวัดไชยศรี ต่อไป
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และแล้วก็มาถึงฐานสุ ดท้าย นัน่ ก็คือฐานหนังตะลุงหรื อหนังประโมทัย ซึ่ งมีกระบวนการคล้ายกับ
หมอลาหุ่ น แต่เปลี่ ยนจากการเชิ ดหุ่ นกระติบข้าวเป็ นหุ่ นหนัง เริ่ มต้นด้วยบทผญาเกี้ ยว ระหว่างชายหญิ ง
จากนั้นจึงเริ่ มเข้าสู่ หนังตะลุ งตอน “ยักษ์กนั ดาร” ซึ่ งเป็ นการต่อสู ้ระหว่างสิ นไซและยักษ์ ดนตรี ประกอบ
หมอลาที่มีจงั หวะสนุ กสนานที่ประกอบการเชิ ดหนัง เร้าให้คนดูได้สนุ กไปกับเนื้ อหา เมื่อการแสดงจบลง
เด็ก ๆ ต่างก็ปรบมือเกรี ยวกราว ก่อนที่ทุกคนจะได้พกั รับประทานอาหารมื้อกลางวันก็ปิดช่วงเช้าด้วยการให้
ตัวแทนแต่ละโรงเรี ยนออกมากล่าวความรู ้ สึก ซึ่ งน้อง ๆ ต่างพูดเป็ นเสี ยงเดี ยวกันว่า “สนุ กและประทับใจ
มาก”
ช่วงบ่ายก็เป็ นการมอบเกียรติบตั รและถ่ายภาพร่ วมกัน จากนั้นพระครู บุญชยากร เจ้าอาวาสวัดไชย
ศรี และผูป้ ระสานงานโครงการก็ ไ ด้ก ล่ า วว่า “สามวันที่ ผ่ านมาที่ อาตมาได้ สั งเกตการณ์ ส่ วนตัว ว่ าเป็ น
โครงการที่เกิดประโยชน์ อย่ างยิ่ง เป็ นการเรี ยนรู้ ที่มีชีวิตชี วา” ซึ่ งท่านก็รู้สึกยินดี ที่ค่ายนี้ สาเร็ จลงด้วยดี ได้
เห็นการทางาน การสอนของวิทยากรที่สามารถทาให้เด็กสะท้อนความเป็ นเด็กออกมา ซึ่ งต้องขอขอบคุณทุก
ฝ่ ายและการสนับสนุนจาก สานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) และสิ่ งที่วิทยากรได้
ถ่ายทอดนั้นน่าจะเป็ นเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกในหัวใจเด็กและเยาวชนทุกคน
ผลงานจากทุกฐานการเรี ยนรู ้ จะนาไปนาเสนอบนเวที ในงานมหกรรมหนังสื อภาคอีสานครั้งที่ ๓
E-san Books fair 2015 จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๓ สิ งหาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุ มเอนกประสงค์
กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป
ตลอดระยะเวลาสามวันในค่าย “สิ นไซโมเดล แห่ งบ้านสาวะถี” คงพิสูจน์ได้วา่ พื้นที่ชุมชนบ้านสา
วะถีแห่งนี้คือเมือง ๓ ดีอย่างแท้จริ ง เพราะสามารถนาสิ่ งที่ดีมาผสมผสาน ทั้งสิ่ งดีในพื้นที่อย่าง วรรณกรรม
เรื่ องสิ นไซ ฮูปแต้มวัดไชยศรี หรื อหมอลา ถู กนามาถ่ายทอดและสร้ างกระบวนการเรี ยนรู ้ผา่ นสื่ อดี ในฐาน
การเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ความงดงาม ความสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในกระบวนการเหล่านี้ เองจะค่อย ๆ สร้างภูมิดี เป็ น
ภูมิคุม้ กันเด็กและเยาวชนจากสื่ อที่ไม่สร้ างสรรค์ ระยะเวลาอันสั้นสามารถทาให้พวกเขาได้สร้ างสิ่ งที่น่า
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ภูมิใจ ความรู ้สึกเหล่านี้ จะเป็ นเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ถูกปลูกฝังในหัวใจและค่อย ๆ เติบโต ไม่แน่วา่ ในอนาคต
พวกเขาอาจจะสามารถนาสิ่ งที่เคยเรี ยนรู ้ไปต่อยอดได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด โดยนาสิ่ งที่ดีในชุ มชนนี้ เป็ นต้นทุน
ต่อไป
“สิ นไซโมเดล” จึงไม่ใช่แค่การนาคุณธรรมในวรรณกรรมเรื่ องสิ นไซมาเป็ นโมเดลหรื อต้นแบบให้
เยาวชนบ้านสาวะถีได้เรี ยนรู ้เท่านั้น แต่”สิ นไซโมเดล” สามารถเป็ นโมเดลให้กบั ชุ มชนอื่น ๆ ให้นาสิ่ งดีที่มี
ในชุมชนมาใช้เพื่อพัฒนาชุ มชนและเป็ นสื่ อดีสู่เด็กและเยาวชนต่อไป เพราะไม่ใช่แค่ชุมชนสาวะถีเท่านั้นที่
จะทากิจกรรมแบบนี้ ได้ แต่ทุกชุ มชนสามารถทาได้เพียงค้นหาสิ่ งที่ดีในพื้นที่เพื่อเป็ นต้นทุนก่อนจะต่อยอด
ด้วยสื่ อดีและภูมิดีก็จะเกิดขึ้นในที่สุด
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สื บตานาน สานศิลป์ พระพุทธรู ปไม้
เส้ นทางบุญ : คุย คิด คลิก คลา
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ร่ วมเรียน ร่ วมรู้ ร่ วมดู ร่ วมทา
จากการคิด คุ ย และออกแบบกระบวนการเรี ยนรู ้ อย่างมีส่วนร่ วม จนเกิ ดเป็ นกิ จกรรมระยะ
ยาวภายใต้ชื่อกิ จกรรม “นาบุญใส่ ใจ สลักไม้ค้ าคู น” แล้วนั้น กระบวนการต่อเนื่ องคือการดาเนิ นงานตาม
แผนงาน ที่ได้ออกแบบไว้ โดยอาศัยความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วน ไม่ว่าจะเป็ น นักวิชาการ ผูเ้ ชี่ ยวชาญที่
เกี่ยวข้อง ศิลปิ นช่างแกะสลักไม้ คณะครู นักเรี ยน โรงเรี ยน ชุ มชน รวมไปถึงทีมเจ้าหน้าที่สานัก/กองต่าง ๆ
ของเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีองค์ประกอบและขั้นตอนการดาเนินการที่สาคัญ ดังนี้
1. คูนมงคล
สี เหลื องอร่ ามของดอกคู น สัญลักษณ์ ของเมืองขอนแก่น โดดเด่นกลางแดดร้ อนของเดื อน
เมษายน ประดับประดาเมืองขอนแก่นอย่างงดงาม สมเป็ น “เมืองดอกคูนเสี ยงแคน”
ต้นคูน หรื อ ต้นราชพฤกษ์ เป็ นต้นไม้มงคลนิยมใช้ประกอบพิธีที่สาคัญ เนื่ องด้วยคนไทย
ส่ วนใหญ่ยอมรั บว่าต้นไม้ที่มีคุณค่าสู ง อี กทั้งยังเป็ นสัญลักษณ์ ประจาชาติ ไทย จึ งความเชื่ อว่าจะนาความ
รุ่ งเรื องเป็ นทวีคูนมาสู่ บา้ นสู่ เมืองอีกด้วย
จากการหารื อกับคณะทีมงานจึงได้ขอ้ สรุ ปตรงกันว่า ควรมีการจัด “พิธีตดั ต้นคูน” เพื่อเป็ น
มงคลฤกษ์เสริ มความเป็ นสิ ริมงคล ซึ่ งเป็ นการตัดกิ่ งก้านเอาฤกษ์เอาชัย โดยจัดขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2557
เวลา 09.09 น. ณ บริ เวณด้านหน้าศู นย์หัวใจสิ ริกิ ต์ ิ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ โดยมี นายเรื องชัย ตราชู
ประธานสภาเทศบาลนครขอนแก่ น นายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรี นครขอนแก่ น และ
พนักงานเทศบาลนครขอนแก่นร่ วมพิธีดงั กล่าว
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2. การเสวนา “นาบุญใส่ ใจ สลักไม้ คา้ คูน”
ความศรัทธา มักดึงดูดคนที่ศรัทธาในสิ่ งเดียวกันให้ได้มาพบปะเชื่ อมโยงกันเสมอ การจัด
เสวนาในหัวข้อ “นาบุญใส่ ใจ สลักไม้ค้ าคูน” เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนน
ชัย จึ ง เกิ ด ขึ้ น เพื่ อ เป็ นเวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ทั้ง แนวคิ ด องค์ค วามรู ้ ประสบการณ์ และแนวทางการ
สร้ างสรรค์ศิลปะพระไม้อย่างมีส่วนร่ วมและยัง่ ยืน โดยมี นายธี ระศักดิ์ ฑีฆายุพนั ธุ์ นายกเทศมนตรี นคร
ขอนแก่น
เป็ นประธานเปิ ดงาน และได้รับเกียรติจากนักวิชาการและผูม้ ีความรู ้ ดา้ นพระไม้ คือ พระครู
บุ ญ ชยากร
เจ้า คณะต าบลสาวะถี รองศาสตราจารย์ ดร. นิ ย ม วงศ์ พ งษ์ค า รองอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ ผูอ้ านวยการสานักวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ชอบ ดีสวนโคก อาจารย์ประจา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย รวมทั้ง
อาจารย์คาอ้าย เดชดวงตา ครู ภูมิปัญญาจากจังหวัดลาปาง มาเป็ น
วิทยากรและร่ วมเสวนาในประเด็นเกี่ ยวกับการแกะสลักพระไม้ ภายในงานยังมีการจัดนิ ทรรศการพระไม้
การสาธิ ตวิธีการแกะสลักไม้ และเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าร่ วมงานเสวนาฯ ได้ฝึกปฏิบตั ิแกะสลักพระไม้อีกด้วย
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3. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีบวงสรวงและบวชต้ นมะขาม
การจัดพิธี เจริ ญพระพุทธมนต์ พิธีบวงสรวงและบวชต้นมะขามก่อนนามาแกะสลักไม้
เป็ นพระพุทธรู ปองค์ใหญ่ โดยมีคณะผูบ้ ริ หารเทศบาล ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น
เข้าร่ วมในพิธี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2557 ณ บริ เวณพระธาตุ ขามแก่ น วัดเจติยภูมิ ตาบลบ้านขาม อาเภอ
น้ าพอง จังหวัดขอนแก่ น ซึ่ งมีการนิ มนต์พระเถระ 9 รู ป เจริ ญพระพุทธมนต์ และเชิ ญโหรพราหมณ์ จาก
ส านัก พระราชวัง ท าพิ ธี บ วงสรวงและบวชต้น ขาม โดยหลัง จากโหรพราหมณ์ ท าพิ ธี เ สร็ จ สิ้ น แล้ ว
นายกเทศมนตรี นครขอนแก่น และคณะ ได้นาผ้าไปผูกต้นขาม จานวน 3 ต้น ได้แก่ ต้นที่ 1 ต้นมะขามที่
บ้านจาเริ ญ ผูกผ้าโดย นายธี ระศักดิ์ ฑี ฆายุพนั ธุ์ นายกเทศมนตรี นครขอนแก่ น ต้นที่ 2 ต้นมะขามที่บา้ น
หนองงูเหลือม ผูกผ้าโดย นายเรื องชัย ตราชู ประธานสภาเทศบาลนครขอนแก่น และต้นที่ 3 ต้นมะขามที่
บ้านขาม ผูกผ้าโดย
นายสุ ภฐั วิทย์ ธารชัยปลัดเทศบาลนครขอนแก่น และนายพล รัตนวงศ์สวัสดิ์
ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านขาม
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4. การอบรมเชิ งปฏิบัติการแกะสลักไม้ เป็ นพระพุทธรู ปและงานศิลปะ
เสี ย งค้อ นกระทบสิ่ ว ดัง สลับ เป็ นจัง หวะอยู่ ใ ต้ถุ น อาคารห้ อ งสมุ ด โรงเรี ย นเทศบาล
บ้านโนนชัย เด็กนักเรี ยนทั้งหญิงชาย รวมไปถึงคุณครู และชาวบ้านที่มาร่ วมกิจกรรม กาลังจดจ่อกับท่อนไม้
และแผ่นไม้เบื้องหน้า สายตาจับจ้องไปที่ปลายสิ่ วที่กาลังใช้ขอ้ มือบังคับทิศทางเพื่อให้ได้ลายสิ่ วที่ตอ้ งการ
อย่างระมัดระวัง บ้างก็เจื้อยแจ้วสอบถามครู หน่อง อิสระพงษ์ จันสุ ยะ และทีมงานถึงเทคนิ ค วิธีการต่าง ๆ
ในการเสกสรรท่อนไม้ตรงหน้าให้เป็ นองค์พระพุทธรู ปอย่างตื่นเต้น
คือบรรยากาศอันอบอุ่นและเป็ นกันเองตลอดระยะเวลา 10 วัน ในการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
แกะสลักไม้เป็ นพระพุทธรู ปและงานศิลปะ ที่ได้จดั ขึ้นในวันที่ 18 – 28 สิ งหาคม 2557 โดยมีวิทยากรคือ
นายอิ ส ระพงษ์ จัน สุ ย ะ ช่ า งฝี มื อ ด้า นการแกะสลัก ไม้ และที ม งานจากศู นย์ก ารเรี ย นรู ้ ศิ ล ปหัตถกรรม
แกะสลัก ไม้บา้ นคลองไพร จ.กาแพงเพชร มาถ่ ายถอดวิธีก ารแกะสลักไม้ให้แก่ นักเรี ยน นัก ศึ ก ษา และ
ประชาชนทัว่ ไปที่เข้าร่ วมโครงการฯ
ทั้ง นี้ เทศบาลนครขอนแก่ น ได้จ ัด พิ ธี เ ปิ ดการอบรมเชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารแกะสลัก ไม้เ ป็ น
พระพุทธรู ปและงานศิลปะ ในวันจันทร์ ที่ 18 สิ งหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ อาคารห้อ งสมุด โรงเรี ยน
เทศบาลบ้านโนนชัย โดยมีนายธี ระศักดิ์ ฑีฆายุพนั ธุ์ นายกเทศมนตรี นครขอนแก่น เป็ นประธานพิธีเปิ ด
เป็ นการอบรมที่ เปิ ดโอกาสให้ ผูท้ ี่ ส นใจได้เรี ย นรู ้ ผ่า นปั ญ ญาปฏิ บ ตั ิ การลงมื อ ท าจริ ง
ด้วยตนเอง ซึ่ งกว่าจะเป็ นพระพุทธรู ปได้หนึ่ งองค์น้ นั ยังทาให้ได้เรี ยนรู ้ถึงความพยายาม ความตั้งใจที่ตอ้ งมี
สมาธิ จดจ่อกับสิ่ งที่กาลังทา ความอดทนที่ตอ้ งข้ามผ่านอุ ปสรรคต่าง ๆ ทั้งความยาก ความเมื่ อยล้า ความ
ไม่ ไ ด้ดง่ั ใจ ได้เรี ย นรู ้ ก ารจัดการอารมณ์ ที่ เข้า มาในระหว่า งการท าชิ้ นงาน รวมถึ ง ความมี วินัย ในตัวเอง
เพราะถ้าขาดวินยั ในการทางาน งานก็คงไม่เสร็ จทันการ พาลจะหมดความอดทนแล้วละความพยายาม ใน
ที่ สุ ดก็ จะไม่ มี วนั ท าชิ้ นงานส าเร็ จได้ แต่ ห ากข้า มผ่า นได้ ผลงานที่ เ ป็ นรู ป ธรรมก็ จะปรากฏ เกิ ดความ
ภาคภูมิใจ และต่างก็ได้เรี ยนรู ้ คุณค่าของการสร้ างสรรค์งานศิ ลปะผ่านภูมิปัญญา และที่สาคัญ ได้เรี ยนรู ้
ตนเอง
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5. มะขามคา้ คูน
ต้นมะขาม เป็ นต้นไม้ที่มีการเล่าขานเป็ นตานานสาคัญเมืองขอนแก่นที่เกี่ยวเนื่ องความเชื่ อ
ทางศาสนาโดยตรง ถึงความอัศจรรย์ที่ตน้ มะขามล้มตายเหลือแต่แก่น จะผลิช่อใบขึ้นใหม่ได้ หลังจากที่คณะ
อัญเชิ ญพระอังคารธาตุ ไปประดิ ษฐานที่ พระธาตุ พนม ได้นาพระอังคารธาตุวางพักไว้บนแก่นมะขามนั้น
ต้นมะขามจึงเป็ นไม้มงคล ที่ทาให้ระลึ กเสมอว่า หากผูใ้ ดเข้าถึ งแก่นของพระพุทธศาสนา หรื อน้อมนาคา
สอนมาปฏิบตั ิ ผูน้ ้ นั ก็จะเจริ ญงอกงามด้วยความดีมีธรรมค้ าคูน เหมือนแก่นขามที่ผลิใบเบ่งบานอีกครั้ง
ดังนั้นที มผูด้ าเนิ นโครงการจึ งเลื อกไม้มะขาม มาแกะสลักเป็ นพระพุทธรู ปไม้ โดยได้ทา
การลงพื้นที่ คัดเลื อกต้นมะขามร่ วมกับชุ มชน โดยต้นที่ ได้คดั เลื อกจะได้ผ่านพิธีการบวชต้นมะขามดังที่
กล่าวไปแล้วข้างต้น
หลังจากดาเนิ นการบวชต้นมะขาม จานวน 3 ต้น ครบ 1 พรรษาแล้ว เทศบาลนครขอนแก่น
ได้จดั ให้มี พิ ธีตดั ต้นมะขามเพื่อนามาแกะสลัก เป็ นฐานพระพุ ท ธรู ป องค์ใหญ่ และท ากรอบพระแผงไม้
โดยกาหนดจัดพิธีตดั ต้นมะขาม ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ณ บ้านจาเริ ญ บ้านหนองงูเหลือม และบ้าน
ขาม อาเภอน้ า พอง จัง หวัดขอนแก่ น จากนั้นได้นาต้นมะขามมาท าพิ ธีปิ ดทอง ณ บริ เวณศาลหลัก เมื อง
ขอนแก่นเพื่อให้เกิดความเป็ นสิ ริมงคล
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6. ศรัทธา 84,000 องค์
การแกะสลักไม้เป็ นพระพุทธรู ป และความเป็ นมาในการจัดทาพระแผงไม้ เทศบาลนคร
ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์เชิ ญชวนให้นกั เรี ยน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ ร่ วมกันแกะสลักไม้คูนหรื อ
ไม้มงคลในท้องถิ่ นเป็ นพระพุทธรู ป ซึ่ งจัดกิ จกรรมแกะสลักพระไม้ ตั้งแต่ช่วงปลายเดื อนสิ งหาคม 2557
จนถึง เดือนพฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรี ยนเทศบาลบ้านโนนชัย โดยเทศบาลนครขอนแก่นได้จดั เตรี ยมวัสดุ
อุปกรณ์ และเครื่ องมือที่ใช้ในการแกะสลักไม้ให้แก่ผทู ้ ี่เข้าร่ วมโครงการฯ
ส่ ว นการจัด ท าพระแผงไม้น้ ั น ใช้ วิ ธี ก ารน าไม้ม งคลไปสลัก ด้ว ยแสงเลเซอร์ เป็ น
พระพุทธรู ป
ปางประจาวันเกิด ปางประทานพร และปางพระลับ รวม 10 แบบ แต่ละแผงสลักรู ป
พระ 81 องค์
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7. พิธีอธิษฐานจิตมวลสาร
การอธิ ษฐานจิตพระแผงไม้และมวลสาร เทศบาลนครขอนแก่ น ได้นาพระแผงไม้และ
มวลสาร ไปให้พระอาจารย์ที่มีชื่อเสี ยงในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ทาพิธีอธิ ษฐานจิต เพื่อให้เกิ ดความเป็ น
สิ ริมงคล โดยดาเนินการในช่วงปลายปี 2557 จนถึงกลางปี 2558 ซึ่ งพระอาจารย์ที่ร่วมทาพิธีอธิ ษฐานจิต มี
ดังนี้
1. พระอาจารย์แหวน ทยาลุ โก วัดป่ าหนองนกกด จังหวัดสกลนคร ทาพิธีอธิ ษฐานจิต
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.09 น. ณ วิหารพระพุทธชินราช วัดป่ าหนองนกกด
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2. หลวงปู่ บุญหนา ธัมมทินโน วัดป่ าโสตถิ ผล จังหวัดสกลนคร ทาพิธีอธิ ษฐานจิต เมื่อ
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16.30 น. ณ ลานหน้ากุฏิหลวงปู่ บุญหนา ธัมมทินโน

3. หลวงปู่ บุ ญพิ น กตปุ ญโญ วัดป่ าผาเทพนิ มิต จังหวัดสกลนคร ท าพิธี อธิ ษ ฐานจิ ต
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.30 น. ณ กุฏิหลวงปู่ บุญพิน กตปุญโญ

4. พระเทพกิ ตติรังสี (หลวงปู่ ทองสา) วัดธาตุพระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น ทาพิธี
อธิ ษฐานจิต เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.30 น. ณ กุฏิพระเทพกิตติรังสี (หลวงปู่ ทองสา)
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5. พระธรรมวิสุทธาจารย์ (หลวงพ่อคูณ ขันติโก) วัดหนองแวง พระอารามหลวง จังหวัด
ขอนแก่น ทาพิธีอธิ ษฐานจิต เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ พระมหาธาตุแก่นนคร (พระธาตุ
เก้าชั้น)

6. หลวงพ่อปั ญญาธุ ราธร (หลวงพ่อลี) วัดป่ าอัมพวัน จังหวัดอุดรธานี ทาพิธีอธิ ษฐานจิต
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 18.30 น. ณ พระอุโบสถวัดป่ าอัมพวัน

วันที่

7. หลวงปู่ จื่อ พัน ธมุตโต วัดเขาตาเงาะอุดมพร จังหวัดชัยภูมิ ทาพิธีอธิ ษฐานจิต เมื่อ
26 มีนาคม 258 เวลา 09.30 น. ณ กุฏิหลวงปู่ จื่อ พันธมุตโต
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8. พิธีเจริญชั ยมงคลคาถามหาพุทธาภิเษก “พระคา้ คูนมงคล”
เทศบาลนครขอนแก่ น จัด พิ ธี เ จริ ญชัย มงคลคาถามหาพุ ท ธาภิ เษก “พระค้ า คู น มงคล”
ซึ่ งเป็ นพระประธานแกะสลักจากไม้มงคล มีรูปแบบศิลปะอีสานร่ วมสมัย ได้เค้าร่ างจากพระพุทธพระลับ
พุทธลักษณะเป็ นปางอุม้ บาตร ผูท้ ี่ได้กราบไหว้จะได้รับอานิสงส์ 3 ประการ คือ 1. ความรักความสามัคคีและ
ความปรองดองกันในหมู่คณะ 2. ความเจริ ญรุ่ งเรื องมัง่ คัง่ และอุดมสมบูรณ์ 3.ความแคล้วคลาดและปลอดภัย
โดยทาพิธี ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 เวลา 20.30 น. ณ บริ เวณสิ มวัดไชยศรี บ้านสาวะถี ตาบลสาวะถี
อาเภอเมื อง จังหวัดขอนแก่ น มี พ ระครู บุญชยากร เจ้าอาวาสวัดไชยศรี และเจ้าคณะตาบลสาวะถี เขต 1
ขอนแก่ น เป็ นประธานสงฆ์ใ นพิ ธี เ จริ ญ ชัย มงคลคาถามหาพุ ทธาภิ เ ษก และนายธี ระศัก ดิ์ ฑี ฆายุ พ นั ธุ์
นายกเทศมนตรี นครขอนแก่น เป็ นประธานในพิธี รองนายกเทศมนตรี นครขอนแก่น ที่ปรึ กษากิ ตติมศักดิ์
นายกเทศมนตรี นครขอนแก่น สมาชิ กสภาเทศบาลนครขอนแก่น หัวหน้าส่ วนงาน-พนักงานเทศบาลนคร
ขอนแก่น พี่นอ้ งชุ มชนเทศบาลนครขอนแก่น คณะจากชมรมกานันผูใ้ หญ่บา้ นตาบลสาวะถี คณะผูบ้ ริ หารพนักงานเทศบาลตาบลสาวะถี และประชาชนชาวบ้านสาวะถี เข้าร่ วมพิธีเพื่อความเป็ นสิ ริมงคล
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9. พิธีมอบพระไม้
นายธี ระศักดิ์ ฑี ฆายุพนั ธุ์ นายเทศมนตรี นครขอนแก่ น มอบพระไม้ให้แก่นายกาธร ถาวร
สถิตย์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดขอนแก่น และรองผูว้ า่ ราชการจังหวัดขอนแก่น คือ นายประเสริ ฐ ลือชาธนานนท์
นายศิ ริรัฐ ชุ มอุป การ นายศิ วาโรจน์ มุ่งหมายผล ท่า มกลางพี่น้องประชาชนที่ มาร่ วมพิธีทาบุ ญตัก บาตร
วันพ่อแห่ งชาติ 5 ธันวาคม 2558 และ ได้จดั พิธีมอบพระไม้ให้กบั บุคคลหรื อหน่ วยงานที่ทาคุณประโยชน์
ให้กบั เมื องขอนแก่ น ระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2558 แบ่งออกเป็ น 10 กลุ่ ม ได้แก่ 1. กลุ ่ ม ผู ้นาเมื อ ง
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2. กลุ่ ม ชุ ม ชน 3. กลุ่ ม เครื อข่ า ย 4. กลุ่ ม หน่ ว ยงานภาครั ฐ 5. กลุ่ ม นั ก วิ ช าการ 6. กลุ่มนักวิชาการ
อิสระ 7. กลุ่ มผูน้ าทางศาสนา 8. กลุ่ มคณะผูบ้ ริ หาร-สมาชิ กสภาเทศบาล 9. กลุ่ มพนักงานเทศบาล และ
10.กลุ่มประชาชนทัว่ ไปที่สนใจ มีผูเ้ ข้ารับพระไม้จานวนกว่า 200 คน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอิ่มบุญ
และความเป็ นสิ ริมงคล
นอกจากนี้ ในวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2559 เทศบาลนครขอนแก่น ได้มอบพระไม้ให้กบั
พี่นอ้ งประชาชน 95 ชุมชน ที่ทาคุณประโยชน์ให้กบั ชุ มชน สังคม และให้การสนับสนุ นกิจกรรมของชุ มชน
และเทศบาลมาโดยตลอด
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รอยบุญทีผ่ ลิบาน
ผลทีไ่ ด้ รับจากกิจกรรมนาบุญใส่ ใจ สลักไม้ คา้ คูน
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ประวัตินักวิจัย
ดร. แก้ วตา จันทรานุสรณ์

1. ตาแหน่ งทางวิชาการ
กรรมการบริ หารหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย
กรรมการบริ หารหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาลุ่มน้ าโขงศึกษา
กรรมการศูนย์วจิ ยั พหุ ลกั ษณ์สังคมลุ่มน้ าโขง คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. ประวัติการศึกษา
ศศ.บ.(ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537.
ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2546.
ปร.ด.(ไทศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2551.

3.ผลงานทางวิชาการ
3.1 งานวิจัย
แก้วตา จันทรานุสรณ์ และคนอื่น ๆ. 2543.

สรภัญญ์ : ภูมิปัญญาชาวบ้ านกับบทบาทในสั งคม

อีสาน. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
รัตนา จันทร์เทาว์, แก้วตา จันทรานุสรณ์ และคนอื่น ๆ. 2547. ความสั มพันธ์ ระหว่างวรรณกรรมกับ
สั งคมลาว. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
แก้วตา จันทรานุสรณ์. 2551. คนจีนกับการผลิตสร้ างวัฒนธรรมสาธารณะในเทศบาลนคร. ขอนแก่น.
วิทยานิพนธ์ดุษฎีบณั ฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
แก้วตา จันทรานุสรณ์. 2553. วรรณกรรมท้องถิ่นอีสานในบริบทการพัฒนาและโลกาภิวตั น์ .
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ศูนย์วจิ ยั พหุ ลกั ษณ์สังคมลุ่มน้ าโขง คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
แก้วตา จันทรานุสรณ์. 2554. ทุนทางวัฒนธรรมในนวนิยายสี่ แผ่ นดิน. สาขาวิชาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
แก้วตา จันทรานุสรณ์. 2555. ทุนทางวัฒนธรรมในฐานะนวัตกรรมส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมทางการ
เมืองในการบริหารนโยบายสาธารณะขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในบริบทการกระจายอานาจ.
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
แก้วตา จันทรานุสรณ์. 2558. ทุนทางสั งคมกับการเสริมสร้ างธรรมาภิบาลเพื่อแก้ ไขปั ญหาขยะใน
องค์ กรปกครองท้องถิ่นระดับเทศบาลนคร กรณี เทศบาลนครขอนแก่น. สานักส่ งเสริ มการวิจยั
(สกว.)
แก้วตา จันทรานุสรณ์ และสมหมายชินนาค. 2558. การเรียนการสอนและผู้เชี่ ยวชาญภาษาลาวใน
ประเทศไทย. กระทรวงการต่างประเทศ
แก้วตา จันทรานุสรณ์ ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ และวิจิตรา ดวงโสภา. มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
กับการส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมทางการเมือง. กรมส่ งเสริ มวัฒนธรรม (กาลังดาเนินการ)
แก้วตา จันทรานุสรณ์ และคณะ. อาหารในงานบุญ : วิถีจารีตและความทันสมัยใน สปป.ลาว.
ศูนย์วจิ ยั พหุ ลกั ษณ์สังคมลุ่มน้ าโขง (กาลังดาเนินการ)

3.2 บทความวิชาการ
แก้วตา จันทรานุสรณ์ และ ชญาดา ทับภูมี. (2559). ขับ-ลา ทาเพลง : “เสี ยง” ร้าวลึก เล่าเรื่ อง
เมือง-ชีวติ ใน โครงการสานสัมพันธ์วรรณกรรมลาว-ไทย ครั้งที่ 3 “ขับ-ลา มรดกล้านช้าง” 21-23
กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม ดาวสะหวัน รี สอร์ท แอนด์สปา เมืองไกสอน พมวิหาน แขวง
สะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หน้า109-124.
แก้วตา จันทรานุสรณ์. (2558). บทละครพูดหัวใจนักรบในบริ บทสร้างสานึกความเป็ นชาติ ใน วิถีสังคม
มนุษย์ ปี ที่ 3 ฉ.2 กค.-ธันวคม หน้า 131-155.
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แก้วตา จันทรานุสรณ์. (2558) ปฏิบตั ิการทางการเมืองของวัฒนธรรมสาธารณะแบบไทยๆ ใน
วัฒนธรรมคืออานาจ : ปฏิบตั ิการแห่งอานาจ ตัวตนและชนชั้นใหม่ในพื้นที่วฒั นธรรม. ชูศกั ดิ์
วิทยาภัค (บรรณาธิการ) เนื่องในวาระ 72 ปี อาจารย์ ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
แก้วตา จันทรานุสรณ์. (2014) . ทุนทางสังคมกับการเสริ มสร้างธรรมาภิบาลเพื่อแก้ไขปั ญหาขยะใน
องค์กรปกครองท้องถิ่นระดับเทศบาลนคร กรณี เทศบาลนครขอนแก่น๘๗ (Social Capital and
Promotion of Good Governance for Waste Management of a Local Administrative Organization:
A Case Study of Khon Kaen Municipality)
แก้วตา จันทรานุสรณ์. (2013) . “The Politics of Public Culture in Khon Kaen Municipality”
In ด้วยรัก Essays on Thailand's Economiy and Society for Professor Chatthip Nartsupha at 72
vollum No.9 P. 241-252 edited by Pasuk Phongpaichit and Chris Baker.
สุ ทธวรรณ อินทรพาณิ ชย์ และแก้วตา จันทรานุสรณ์. (2556). “อนุสัญญาแรมซาร์ กบั การเปลี่ยนแปลง
ความหมาย จากกุดสู่ พ้นื ที่ชุ่มน้ าที่มีความสาคัญระดับนานาชาติ กรณี ศึกษา กุดทิง จ.บึงกาฬ” ใน
วารสารวิจยั มข.ฉบับบัณฑิตศึกษา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 (2) (พฤษภาคม-สิ งหาคม
2556)บัณฑิตวิทยาลัย มข.
แก้วตา จันทรานุ สรณ์ . 2556. “พันธกิ จของนักเขียนอีสาน...ในบริ บทความทันสมัยจากนิ ตยสารทาง
อีศาน” ใน วารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์. คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร. 1,1 (ม.ค.-มิ.ย.) : 90-119.
แก้วตา จันทรานุ ส รณ์ . 2555. “เบื้ องลึ ก แห่ ง ความสั ม พันธ์ ข องรั ฐจารี ตในบทละครโทรทัศ น์ เรื่ อง
อิเหนา” ใน อิ เหนาสารั บ เล็ก การประชุ มวิชาการเนื่ องในวันภาษาไทยแห่ งชาติ พุทธศักราช
๒๕๕๕ : ๕๐ ปี พระราชทานความห่ วงใยภาษาและวรรณกรรมไทย – ๑๐๐ ปี การตีพิมพ์อิเหนา
วัน อัง คารที่ ๒๑ สิ ง หาคม ๒๕๕๕ ณ ห้อ งประชุ ม อาคาร HS.05 คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. หน้า 31-72.

๘๗

บทความนี้เป็ นส่วนหนึ่งของรายงานการวิจยั เรื่ อง “ทุนทางสังคมกับการเสริ มสร้างธรรมาภิบาลเพื่อแก้ไข
ปั ญหาขยะในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลนคร กรณี เทศบาลนครขอนแก่น โดยการสนับสนุนจาก
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ประจาปี 2556
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แก้วตา จันทรานุ สรณ์ . 2554. “การสร้างตนและการสั่งสมทุนทางวัฒนธรรมของคนไทยเชื้ อสายจีนใน
วรรณกรรมเอกเรื่ อง สี่ แผ่นดิน” ใน วารสารมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ . 28, 3 (ก.ย.-ธ.ค.) : 125148.
แก้วตา จันทรานุ สรณ์. 2553. “การเปลี่ยนแปลงระบบคุณค่าทางสังคมจากการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม
ในรวมเรื่ องสั้น ชุด “สาบอีสาน” ใน วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ . 27,3 (ก.ย.-ธ.ค.) : 1-21.
แก้วตา จันทรานุ ส รณ์ . 2553. “งาน ๒๓ ตุลามหากุ ศล : การสร้ างพื้นที่ ทางสัง คมและการรวมกลุ่ ม
ผลประโยชน์ของทายาทจีนโพ้นทะเลในเทศบาลนครขอนแก่น” ในรวมบทความเรื่ อง ยืนยงจงรัก
เบื้องบาทมูล เนื่องในวาระ ๑๐๐ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าฯ. ขอนแก่น :
ขอนแก่นการพิมพ์, หน้า 63-83.
แก้ว ตา จัน ทรานุ ส รณ์ . 2553. “วัฒ นธรรมสาธารณะ : เครื อ ข่ า ยความสั ม พัน ธ์ แ ละเสี ย งของคน
ขอนแก่ น ” บทความพิ เ ศษ ใน ฮัก แพงแจ้ ง ใจ ผู ้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ วิ ชั ย ณี รั ต นพัน ธุ์ .
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. หน้า 136-160.
แก้วตา จันทรานุ สรณ์ . 2552. “วัฒนธรรมสาธารณะ : จากวาทะประชาธิ ปไตย สู่ อารมณ์ทางการเมือง
แบบไทยๆ” ใน วารสารคณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 26,1 (ม.ค.เม.ย.) : 146-168.
แก้วตา จันทรานุ สรณ์ . 2551. “หลักเมืองขอนแก่ น : การสร้ างและการช่ วงชิ งความหมายในพื้นที่
อานาจ” วารสารสังคมลุ่มน้ าโขง. 4,3 (ก.ย.-ธ.ค.) :1-23.
แก้วตา จันทรานุ สรณ์. 2551. “บทวิจารณ์หนังสื อ Museum and Communities : The Politics of Public
Culture. Eds. : Ivan Karp, Christine Mullen Kreamer and Steven D.Lavine.” วารสารสังคมลุ่มน้ า
โขง. 4,1 (ม.ค. – เม.ย.) : 181-190.
แก้ว ตา จัน ทรานุ ส รณ์ . 2550. “ภู มิ ภาคลุ่ ม น้ า โขง” พื้ น ที่ อ านาจของการพัฒ นา : กรณี เ วที ก าร
ประชุมสัมมนานานาชาติ เรื่ อง Critical Transitions in The Mekong Region. วารสารสังคมลุ่มน้ า
โขง. 3,2 (พ.ค.- ส.ค.) : 149-172.
แก้วตา จันทรานุ สรณ์ . 2550. “สิ นไซ : ในบริ บทวัฒนธรรมสาธารณะของเทศบาลนครขอนแก่น”
วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์. 24,3 (ก.ย. – ธ.ค.) : 68-86.
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แก้วตา จันทรานุ สรณ์ . 2546. “การเปลี่ ยนแปลงโลกทัศน์ในกลอนลาเรื่ องร่ วมสมัย (2537-2543)”
วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ . 20,2 (ม.ค.-มี.ค.) : 1-16.
แก้วตา จันทรานุสรณ์. 2545. “สรภัญญ์ : ภูมิปัญญาชาวบ้านกับบทบาทในสังคมอีสาน” วารสารมนุษย์
ศาสตร์สังคมศาสตร์. 19,3 (เม.ย.- มิ.ย.) : 64-72.
แก้วตา จันทรานุ สรณ์. 2543. “การศึกษาวรรณกรรมจากแถบบันทึกเสี ยงลาเรื่ อง” ใน การประชุ มทาง
วิชาการระดับชาติครั้ งที่ 1 เรื่ องสถานภาพของงานวิจัยเกี่ยวกับพลวัตรการปรับตัวของสั งคมไทย
ประเด็ นการปรั บ เปลี่ ย นวิธี คิ ดและการสร้ า งมาตรฐานใหม่ ข องศี ล ธรรม (กลุ่ ม C1) จัดโดย
คณะกรรมการสภาวิจยั แห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา ร่ วมกับ สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ.

3.2.1 บทความหรื อผลงานที่ได้ เรียบเรี ยงเพื่อนาเสนอในที่ประชุ ม
1. บทความประกอบการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ลาวศึกษาครั้งที่ 3 เรื่ อง ความสัมพันธ์ของคนกับผี
ในวิถีความทันสมัย ณ โรงแรมเจริ ญธานี จังหวัดขอนแก่น วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2553.
2. บทความประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่ อง วรรณกรรมอีสานในบริ บทการพัฒนาท้องถิ่นและ
อานาจโลกาภิวตั น์ การประชุ มวิชาการระดับชาติ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6 วันที่ 15-16 พ.ย. 2553
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. บทความประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงระบบคุณค่าทางสังคมจากการ
แต่งงานข้ามวัฒนธรรม ในรวมเรื่ องสั้นชุด สาบอีสาน ในการประชุมวิชาการระดับชาติ แม่โขง ณ นครพนม
วันที่ 21-22 ตุลาคม 2553
4. บทความประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่ อง “เบื้องลึกแห่งความสัมพันธ์ของรัฐจารี ต
ในบทละครโทรทัศน์ เรื่ อง อิเหนา” ใน อิเหนาสารับเล็ก การประชุมวิชาการเนื่ องในวันภาษาไทยแห่ งชาติ
พุทธศักราช ๒๕๕๕ : ๕๐ ปี พระราชทานความห่ วงใยภาษาและวรรณกรรมไทย – ๑๐๐ ปี การตีพิมพ์
อิ เ หนา วัน อัง คารที่ ๒๑ สิ ง หาคม ๒๕๕๕ ณ ห้อ งประชุ ม อาคาร HS.05 คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. หน้า 31-72.
5. บทความประกอบการประชุมนานาชาติ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ประจาปี 2557 เรื่ องทุนทาง
สังคมกับการเสริ มสร้างธรรมาภิบาลเพื่อแก้ไขปั ญหาขยะในองค์กรปกครองท้องถิ่นระดับเทศบาลนคร
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กรณี เทศบาลนครขอนแก่น๘๘ (Social Capital and Promotion of Good Governance for Waste
Management of a Local Administrative Organization: A Case Study of Khon Kaen Municipality).
6. หนังสื อฉลองเมืองขอนแก่น ประจาปี 2557. เรื่ อง หลักเมือง หลักชัย หลักรวมใจ ไทขอนแก่น.
เทศบาลนครขอนแก่น
7. บทความประกอบการประชุมนานาชาติ ประจาปี 2558 ณ มหาวิทยาลัยริ วกิว ประเทศญี่ปุ่น เรื่ องSocial
Capital and Promotion of Good Governance for Waste Management of a Local Administrative
Organization: A Case Study of Khon Kaen Municipality
8. บทความวิเคราะห์นิตยสารทางอีศาน เรื่ อง “ทางข้างหน้า...ทางอีศาน : Becoming E-SHANN Ways
Magazine” ปี ที่ 4 ฉ.37 พ.ค.2558 หน้า 21-27.

3.2.2 วิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ
1. วิทยากรพิเศษเวทีบรรยายสาธารณะ เรื่ อง อีสานในความเปลี่ยนแปลง กรณี ศึกษาจากวรรณกรรม ณ
มูลนิธิเล็กประไพวิริยะพันธุ์ วันที่ 17 พ.ย.2553
2. ผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาบทความทางวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารสังคมลุ่มน้ าโขง
3. ผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หลักสู ตรวิจยั เพื่อพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4. ผูท้ รงคุณวุฒิประเมินโครงการวิจยั ท้องถิ่น เรื่ อง การจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างการ
เรี ยนรู ้สาหรับเด็กและเยาวชน ชุมชนนาหอ ตาบลนาหอ อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย. สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) สิ งหาคม 2557.
5. ผูท้ รงคุณวุฒิประเมินโครงการวิจยั ท้องถิ่น เรื่ อง การศึกษาคุณค่าใบเสมาเพื่อสร้างกระบวนการ
เรี ยนรู ้ดา้ นคุณธรรม สาหรับชาวบ้าน บ้านกุดโง้ง ต.บุ่งคล้า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ. สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั (สกว.) มกราคม 2558.
๘๘

บทความนี้เป็ นส่วนหนึ่งของรายงานการวิจยั เรื่ อง “ทุนทางสังคมกับการเสริ มสร้างธรรมาภิบาลเพื่อแก้ไข
ปั ญหาขยะในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลนคร กรณี เทศบาลนครขอนแก่น โดยการสนับสนุนจาก
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ประจาปี 2556
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6. ผูท้ รงคุณวุฒิประเมินโครงการวิจยั ท้องถิ่น เรื่ อง การสื บสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าฝ้ายทอมือที่
สอดคล้องกับหลักพุทธธรรมของกลุ่มผ้าฝ้ายทอมือ บ.หนองเงือก ต.แม่แรง อ.ป่ าซาง จ.ลาพูน.
กองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) เมษายน 2558.
7. ผูท้ รงคุณวุฒิสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่ อง วิถีชีวติ แรงงานอพยพตัดอ้อย กลุ่มชาติพนั ธุ์กูย จังหวัด
ศรี สะเกษ. ของ อุบล สวัสดิ์ผล. ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจยั เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมษายน 2558
8. ผูท้ รงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ ประจาปี 2558
8.1 ภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมของประเพณี กวนข้าวมธุปายาส วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.
นครศรี ธรรมราช (งานวิจยั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์)
8.2 อัตลักษณ์การสร้างสรรค์ตวั ละครในวรรณกรรมเรื่ องสั้นของทัศนาวดี (ว.ช่อพะยอม คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม)
8.3 นิทาน ตานาน เรื่ องเล่า อัตลักษณ์และความหมายทางวัฒนธรรมในจังหวัดศรี สะเกษ (ว.วิถี
สังคมมนุษย์ ปี ที่ 3 ฉ.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสิ นธุ์)
9. ผูท้ รงคุณวุฒิฝ่ายพิจารณาเนื้อหาข้อมูลพิพิธภัณฑ์ โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น
10. คณะกรรมการตัดสิ นผลงานการประกวดสุ ดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้ องกันยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ จ.ขอนแก่น
11. วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ศิลปะและวัฒนธรรมนาพาการพัฒนาสู่ ประชาคมอาเซี ยน” ในวันที่ 30
เมษายน 2558 ณ ห้องสะหงส์ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
12. กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิวารสารวิจยั บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
13. วิทยากร สัมมนาทางวิชาการ “วิธีการสอนภาษาและวรรณคดีไทย” สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 28 มิถุนายน 2558
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3.2.3 การอบรมความเชี่ยวชาญด้ านการสอน
1) โครงการอบรมเข้มเพื่อพัฒนาทักษะการสอนแบบ “การเรี ยนรู ้จากการบูรณาการเนื้ อหาและ
ภาษา” ครั้งที่ 2 (CLIL) ณ The University of Queensland, Australia ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม- 2 สิ งหาคม
2558
2) The Basic Meditation Teacher Diploma ( March 2015 ) อบรมหลักสู ตรครู สมาธิ รุ่ นที่
34 สาขา 78 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4. ประสบการณ์ ในการสอนระดับอุดมศึกษา 22 ปี 2 เดือน

5. ประสบการณ์ด้านการสอน
5.1 ปริญญาตรี
416 131 Literary Studies
416 232 Thai Literary Masterpieces
416 271 Literary and Society
416 272 Folklore

5.2 ระดับปริญญาโท (หลักสู ตรลุ่มนา้ โขงศึกษา)
400 732 Mekong Language and Culture
400 733 Theoretical Concepts Related to Mekong studies
400 734 Research Methodology for Mekong studies
7. สถานทีต่ ิดต่ อ
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
E-mail. kjanthra@gmail.com โทรศัพท์มือถือ 089-9496340
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ประวัตินักวิจัยผู้ร่วมโครงการวิจัย

1. ชื่อ – นามสกุล

ดร.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ Songwit Pimpakun (Ph.D.)

2. เลขหมายบัตรประจาตัวประชาชน 33401009128
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

3. ตาแหน่งปั จจุบนั

4. หน่วยงาน/ที่อยูท่ ี่ติดต่อสะดวก สายวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40002
หมายเลขโทรศัพท์

0 4320 2396 , 089 499 2256

โทรสาร

0 4320 2396

E-mail

psongw@kku.ac.th

5. ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ.ที่จบ

ระดับ
ปริ ญญา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ชื่อสถาบันการศึกษา

ประเทศ

2558

เอก

ปรด.

วิจยั ศิลปะและ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย
วัฒนธรรม

2541

โท

ศม.

จิตรกรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร ไทย

2535

ตรี

ศป.บ.

ทัศนศิลป์

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ไทย

7. สาขาวิชาการที่มีความชานาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา)
7.1

การบริ หารจัดการศิลปกรรม

7.2

การวิจารณ์ศิลปะ
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7.3

ศิลปะร่ วมสมัย

8. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานวิจยั ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
8.1

หัวหน้าโครงการ
ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์
จิตรกรรมพุทธศาสนาร่ วมสมัยของศิลปิ นอีสาน(สถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

8.2

หัวหน้าโครงการ
ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์
การศึกษาสุ นทรี ยภาพท้องถิ่นผ่านศิลปกรรมสิ นไซภายใต้ปรากฏการณ์ประชานิยม
(สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม)

8.3

ผูร้ ่ วมโครงการ
ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์
การจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการในรายวิชาศึกษาทัว่ ไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(สานักพัฒนาและบริ หารการวิจยั มข.)

ประวัติผชู ้ ่วยนักวิจยั
นางสาววิจิตรา ดวงโสภา
อาชีพ นักวิจยั อิสระ มีผลงานเป็ นผูช้ ่วยนักวิจยั ในโครงการ ดังต่อไปนี้
แก้วตา จันทรานุสรณ์. 2555. ทุนทางวัฒนธรรมในฐานะนวัตกรรมส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมทางการ
เมืองในการบริหารนโยบายสาธารณะขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในบริบทการกระจายอานาจ.
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
แก้วตา จันทรานุสรณ์. 2558. ทุนทางสั งคมกับการเสริมสร้ างธรรมาภิบาลเพื่อแก้ ไขปั ญหาขยะใน
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องค์ กรปกครองท้องถิ่นระดับเทศบาลนคร กรณี เทศบาลนครขอนแก่น. สานักส่ งเสริ มการวิจยั
(สกว.)
แก้วตา จันทรานุสรณ์ และสมหมายชินนาค. 2558. การเรียนการสอนและผู้เชี่ ยวชาญภาษาลาวใน
ประเทศไทย. กระทรวงการต่างประเทศ
แก้วตา จันทรานุสรณ์ ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ และวิจิตรา ดวงโสภา. มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
กับการส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมทางการเมือง. กรมส่ งเสริ มวัฒนธรรม
แก้วตา จันทรานุสรณ์ และคณะ. อาหารในงานบุญ : วิถีจารีตและความทันสมัยใน สปป.ลาว.
ศูนย์วจิ ยั พหุ ลกั ษณ์สังคมลุ่มน้ าโขง (กาลังดาเนินการ)
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