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สารบัญ 
 

           หน้า 
บทสรุปผูบ้ริหาร 
กิตติกรรมประกาศ 
บทคดัยอ่ภาษาไทย        
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ        
     

 

บทท่ี ๑ บทน า 
หลกัการและความเป็นมาของการวจิยั  
วตัถุประสงคข์องการวจิยั  
ค าถามหลกัในการวจิยั 
กรอบแนวคิด   
นิยามศพัทเ์ฉพาะ     
ขอบเขตของการวจิยั       
ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ    
    

บทท่ี ๒ เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
วา่ดว้ยความคิดเก่ียวกบั “มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม” 
ความรู้เป็นมาของการอนุรักษม์รดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม 
อนุสัญญาวา่ดว้ยการสงวนรักษามรดกทางวฒันธรรม 
การคุม้ครองมรดกทางวฒันธรรมของต่างประเทศและไทย 
แนวคิดวฒันธรรมสาธารณะ 
แนวคิดพื้นท่ีและพื้นท่ีอตัลกัษณ์ 
 

บทท่ี ๓ วธีิด าเนินการวจิยั 
 การรวบรวมขอ้มูลเอกสาร  
       การสัมภาษณ์   
       ระเบียบวธีิวจิยั    
       วเิคราะห์ขอ้มูลและเรียบเรียงผลการวิจยั    
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สารบัญ (ต่อ) 
 

หน้า 
บทท่ี ๔ ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

นโยบายชาติและยทุธศาสตร์การพฒันาเมืองขอนแก่น 
     ประวติัศาสตร์และการพฒันาพื้นท่ีอตัลกัษณ์ 

                  ศาลหลกัเมืองกบัวถีิคนเมืองขอนแก่น 
คนขอนแก่นกบัการร่วมทกัทอความหมายศกัด์ิสิทธ์ิ 

               เวทีสภาเมืองในฐานะพื้นท่ีภาคประชาสังคมของเทศบาลนครขอนแก่น 
               สินไซ : มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมดา้นวรรณกรรมในพื้นท่ีอตัลกัษณ์ 
               ปรากฏการณ์การประยกุตใ์ชม้รดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมในการบริหาร      
นโยบายสาธารณะ กรณี  โครงการสินไซในฐานะฐานท่ีมัน่ทางวฒันธรรมแห่งยคุสมยั 
 
บทท่ี ๕ สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

สรุปผลการวจิยั 
อภิปรายผลการวจิยั 
ขอ้เสนอแนะ 

บรรณานุกรม 
ภาคผนวก                                                                                                                   ๒๔๖                                                                                                                                                  
ประวติัผูเ้ขียน                                                                                             ๒๙๙                 
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    บทที ่ ๑ 

    บทน า 

 

หลกัการและความเป็นมาของการวจัิย 
 

ในบริบทของการกระจายอ านาจทางการเมืองสู่ทอ้งถ่ิน  เพื่อใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี 
อ านาจในการบริหารจดัการสังคมทอ้งถ่ินมากยิ่งข้ึนภายใตเ้ง่ือนไขการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตาม
หลกัธรรมาภิบาล (Good Governance)นั้น  ไดก้ลายเป็นโจทยส์ าคญัท่ีท าให้คณะผูบ้ริหารในองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) ตอ้งอาศยัยุทธศาสตร์ต่างๆ ในการสร้างอตัลกัษณ์ทอ้งถ่ินอนัน าไปสู่ส านึกร่วมของ
ชุมชน  เพื่อเป็นฐานเคล่ือนกิจกรรมต่างๆ โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 
 ในทศวรรษท่ี ๒๕๔๐ เป็นตน้มา  เทศกาล งานบุญประเพณี ตลอดจนทุนทางวฒันธรรมของชุมชน
ไดก้ลายเป็นฐานทางการเมือง (Politics Site)ท่ีส าคญัในการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่าง
คึกคกั  จนอาจกล่าวไดว้า่ทุนทางวฒันธรรมไดก้ลายเป็นทั้งพื้นท่ีของการมีส่วนร่วมและพื้นท่ีของการช่วงชิง
ความหมาย (Contested  Space) ของกลุ่มคนท่ีหลากหลายท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนัและแตกต่างกนั 
 เทศบาลนครขอนแก่น  เป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีส าคญัทั้งในฐานะท่ีขอนแก่นเป็นเมือง
ศูนยก์ลางการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไปสู่ความทนัสมยั  และฐานะท่ีได้
ก าหนดยุทธศาสตร์ให้เป็นเมืองศูนยก์ลางของการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจภูมิภาคอินโดจีน  ตลอดจนเป็นท่ีตั้งของ
สถาบนัการศึกษาท่ีมุ่งสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการในอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง  เมืองขอนแก่นจึงเป็นเมืองท่ีมี
ความเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ อยา่งรวดเร็ว  ดงันั้นการด ารงความเป็นทอ้งถ่ินท่ีมีส านึกร่วมกนั
นั้นจึงเป็นโจทยท่ี์ทา้ทายอย่างยิ่ง  ประกอบกบัเง่ือนไขการเมืองภาคประชาชนดงักล่าวขา้งตน้ ยิ่งท าให้การ
บริหารจดัการทุนทางวฒันธรรมท่ามกลางกระแสทุนนิยมเป็นเร่ืองท่ีไม่น่าจะเกิดข้ึนไดง่้ายๆ 
 
 อยา่งไรก็ตาม  ในปลายปี ๒๕๔๙  เทศบาลนครขอนแก่นไดจ้ดังาน “ถอดรหสันวตักรรมทอ้งถ่ิน” 
เพื่อน าเสนอผลการด าเนินงานการเมืองภาคประชาชนโดยอาศยั “วฒันธรรม” เป็นฐานการมีส่วนร่วมของ 
“คนเมืองขอนแก่น”  ท่ีคณะผูบ้ริหารไดว้างแผนการด าเนินการต่อเน่ืองกนัมาหลายปี  จนกระทัง่เทศบาล
นครขอนแก่นไดรั้บรางวลั “พระปกเกลา้ทองค า” จากสถาบนัพระปกเกลา้  ซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระของรัฐ  
ท าหนา้ท่ีส่งเสริมและพฒันาความรู้ดา้นการปกครองระบอบประชาธิปไตย  และรางวลัดงักล่าวน้ีมุ่งเนน้การ
ส่งเสริม ธรรมาภิบาล  หรือการบริหารบา้นเมืองท่ีดีของทอ้งถ่ิน  โดยเฉพาะดา้นความโปร่งใสและการมี



๕ | P a g e  

 

ส่วนร่วมของประชาชน๑  รางวลัพระปกเกลา้ทองค าไดก้ลายเป็นส่ิงยืนยนัวา่เทศบาลนครขอนแก่นไดส้ร้าง
นวตักรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนและความโปร่งใสในระดบัดีมาก  ทั้งน้ี  เม่ือพิจารณาลงไปใน
รายละเอียดของส่ิงท่ีเรียกว่า “นวตักรรม” การมีส่วนร่วมของประชาชนแล้วพบว่า  คือความพยายามน า
ระบบคุณค่าดั้ งเดิมของสังคมท้องถ่ินมารับใช้เง่ือนไขระบบการเมืองใหม่  ส่ิงท่ีควรพิจารณาคือคณะ
ผูบ้ริหารซ่ึงทั้งหมดเป็นคนรุ่นใหม่ท่ีเติบโตจากฐานวฒันธรรมชุมชน  และตระหนักในระบบคุณค่าของ
ความสัมพนัธ์ในบริบททอ้งถ่ินอีสาน  จึงได้น าสายสัมพนัธ์เชิงจารีตในรูปแบบต่างๆ ของชุมชนมาเป็น
เคร่ืองมือส าคญัของการสร้างอตัลกัษณ์และการมีส่วนร่วมทางการเมืองอยา่งต่อเน่ือง  ท่ีส าคญัรูปแบบการ
บริหารความสัมพนัธ์ทางการเมืองไม่ได้จ  ากัดเฉพาะในขอบเขตกายภาพเท่านั้น  หากยงัได้ขยายพื้นท่ี
ความสัมพนัธ์จากชุมชนเมืองขอนแก่นไปยงัชุมชนอ่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ตวัอยา่งเช่น  การใช้
วรรณกรรมทอ้งถ่ินเร่ือง “สินไซ” เป็นพื้นท่ีเช่ือมความสัมพนัธ์กบัชุมชนต่างๆ ในอีสานท่ีใช้วรรณกรรม
เร่ืองสินไซ  และเช่ือมความสัมพนัธ์กบันครหลวงเวยีงจนัทน์ สปป.ลาว  ภายใตช่ื้อโครงการ “สินไซ : ฐานท่ี
มัน่ทางวฒันธรรม”  ทั้งน้ีไดจ้ดักิจกรรมในหลายรูปแบบ เช่น  การแข่งขนักีฬาเช่ือมความสัมพนัธ์ช่ือ “สิน
ไซเกมส์” รวมทั้งการน าวรรณกรรมเร่ืองสินไซไปจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  เพื่อสร้าง “ส านึกรักทอ้งถ่ิน” และ
ใช้สอนในโรงเรียนท่ีสังกดักบัเทศบาลนครขอนแก่น ตลอดจนน าตวัละครในเร่ืองสินไซมาเป็นส่วนหน่ึง
ของการสร้างอตัลกัษณ์เมืองบนถนนสายหลกั  และน าคุณธรรมจริยธรรมของตวัละครส าคญัมาประยุกตใ์ช้
ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาล  เป็นตน้ 
 กิจกรรมต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้นั้น  เป็นเพียงตวัอยา่งท่ีเช่ือมโยงไปสู่กิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมายตาม

แผนการบริหารจดัการเมืองน่าอยู ่ ท่ีคณะผูบ้ริหารฯ ไดตี้ความแนวคิดการพฒันาเมืองน่าอยูว่า่ “เมืองน่าอยู่

คือเมืองท่ีตั้งอยู่บนฐานความสัมพนัธ์เอ้ืออาทร”  ซ่ึงความเอ้ืออาทรนั้นคือทุนทางสังคมท่ีทกัทอและส่งต่อ

จากครอบครัวเครือญาติสู่สังคม จากบรรพบุรุษสู่ทายาทรุ่นแล้วรุ่นเล่าอนัเป็นท่ีมาของกิจกรรมโครงการ 

“คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกนั” ณ  บริเวณลานในศาลเจา้ป่ึงเถ่ากงม่าและจดัเล้ียงโต๊ะจีนแขกของเทศบาลท่ีมา

ร่วมงานถอดรหัสฯ  พร้อมทั้งเชิญผูน้ าองคก์รทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  ขา้ราชการ  และนกัธุรกิจส าคญัของ

เมืองขอนแก่นมาร่วมงานน้ีเพื่อน าเสนอภาพชีวิตของบุคคลผูด้อ้ยโอกาสในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  เพื่อ

ขอความร่วมมือจากชนชั้นน าหรือผูมี้โอกาสในการด าเนินกิจกรรมโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกนั  โดย

เทศบาลนครขอนแก่นจะท าหนา้ท่ีเป็นผูป้ระสาน    

  นายพีระพล  พฒันพีระเดช  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้กล่าวอา้งอิงยุทธศาสตร์การพฒันา

สังคมตามนโยบายเมืองน่าอยู ่ สู่การก าหนด “โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกนั”  วา่ 

                                                           
๑  เทศบาลนครขอนแก่น.  “ 4 ปี 6 รางวลั 1 เกียรติคุณ  ”ใน  รายงานกิจการเทศบาลนครขอนแก่นประจ าปี 

2547.    2547. หนา้ 11. 
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“…  สังคมน่าอยูคื่อสังคมท่ีคนเอ้ืออาทรต่อกนั  และรู้จกัการให้  ผมตีความค าว่า “ให้” 

ดงัน้ี  ๑) ใหค้วามสนใจ  เขา้ใจ  ก าลงัใจ เวลา ใส่แรงบนัดาลใจ และให้ทรัพยากร  ๒) การให้เป็นการ

ด าเนินรอยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และ ๓) ร่วมแบ่งปันโอกาสทางสังคม สร้างสังคมเอ้ืออาทร

สู่สังคมสมานฉันท์  ผมมองว่า “คนเมือง” คนมีโอกาสรู้ช่องทางมากกว่า  การประชุมหารือกนัใน

วนัน้ีก็เพื่อใชร้ะบบ “พี่นอ้ง” ในการอุปถมัภ์ “ผูด้อ้ยโอกาส” เพื่อท าความเขา้ใจเขาและเรียนรู้ปัญหา

ร่วมกนั  และผมคิดวา่จะจดัเวทีอยา่งน้ีอีกคร้ังเพื่อจะน าเสนอ ครอบครัวคู่หูตวัอยา่ง โดยเทศบาลจะให้

งบประมาณผา่นปัจเจก  องคก์ร  แตกต่างหลากหลายวิธีการ  ผมใคร่เรียนท่านเจา้ของเมืองทุกท่านวา่ 

หากพบเห็นผูด้อ้ยโอกาสกรุณาแจง้เทศบาล  …”๒ 

จากเวทีประชุมสภาเมืองเร่ือง “ ขอนแก่นเมืองในสวน ๒๕๕๐”  และ “คนขอนแก่นไม่

ทอดทิ้งกนั” พบว่า  เบ้ืองหลงัภาพแสดงความเป็นประชาสังคมของเมืองขอนแก่นไม่ไดเ้กิดจากส านึกต่อ

ความเป็นประชาธิปไตยเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น  หากประกอบข้ึนดว้ยเง่ือนไขความสัมพนัธ์ทางสังคมและ

รองรับดว้ยกลุ่มผลประโยชน์แบบไม่เป็นทางการ  แมก้ระทัง่การเขา้ร่วมรับรู้ขอ้มูลดา้นนโยบายสาธารณะ

และการจดัการวฒันธรรมเมืองก็เป็นการเข้าร่วมด้วยเง่ือนไขความสัมพนัธ์ระดับกลุ่มย่อย  การแสดง

ความเห็นยงัถูกผูกขาดโดยตวัแทนหรือผูมี้ต  าแหน่งแห่งท่ีทางสังคมในระดบัสูง  ส าหรับบรรยากาศในเวที

ประชาพิจารณ์พบว่า  ความหมายในระบบอุปถมัภ์  ความอาวุโส  และการมีตวัตนในต าแหน่งแห่งท่ีทาง

สังคม  ยงัเป็นตวัแปรส าคญัท่ีก าหนดท่าทีในการแสดงความเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์  ซ่ึงหากพิจารณาจาก

เง่ือนไขดงักล่าวน้ี  การท าหน้าท่ีบริหารของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในนาม “พรรครักพฒันานครขอนแก่น” จึงมี

ความจ าเป็นตอ้งอาศยัความหมายของพิธีกรรมเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างการยอมรับหรือยินยอมปฏิบติัตาม

แนวทางท่ีตนก าหนด  เน่ืองจากการมีต าแหน่งทางสังคมการเมือง (political society) เพียงอย่างเดียวไม่

สามารถท าให้คณะผูบ้ริหารเทศบาลฯ สามารถขบัเคล่ือนความเป็นประชาสังคม (political society) ได ้ ยิ่ง

ไปกวา่นั้นการใชอ้  านาจทางการเมืองอยา่งเดียวอาจน ามาซ่ึงความขดัแยง้ภายในโครงสร้างความสัมพนัธ์ทาง

สังคม  ท่ีดา้นหน่ึงพวกตนมีฐานะเป็นลูกหลาน  ญาติมิตร และเครือข่ายผลประโยชน์  

มีเง่ือนไขหลายประการท่ีท าให้คณะผูบ้ริหารเทศบาลฯ จ าเป็นตอ้งสมานความสัมพนัธ์ใน

ระดบัต่างๆ เอาไวไ้ม่ให้เกิดภาวะขดัแยง้รุนแรง  ประการแรก  เทศบาลนครขอนแก่นเป็นพื้นท่ีท่ีรวมผูค้น

หลากหลายกลุ่มและมีภูมิหลงัทางวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั  ประการท่ีสอง  การเมืองในระบบเลือกตั้งท าให้

                                                           
๒  บางส่วนจากค ากล่าวของนายพีระพล  พฒันพีระเดช  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  ในงานถอดรหสั

นวตักรรมทอ้งถ่ิน  49  ณ  เวทีสภาเมืองนดัพิเศษ : คนขอนแก่นไม่ทอดท้ิงกนั 
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จ าเป็นตอ้งสร้างการยอมรับหลายระดบั  ประการท่ีสาม  การยอมรับทางวฒันธรรมจะน ามาซ่ึงการยอมรับทั้ง

ในดา้นเศรษฐกิจและการเมืองในระยะยาว  ดงันั้นการมุ่งใช้อ านาจทางสังคมการเมือง (political society) 

เพียงดา้นเดียวยอ่มไม่ท าให้พวกเขาสามารถรักษาต าแหน่งทางการเมืองไวไ้ดต้ามท่ีตอ้งการ  และไม่ช่วยให้

พวกเขาสามารถบรรลุเป้าหมายในการบริหารงานตามเง่ือนไขของรัฐและขอ้เรียกร้องของประชาคมได ้ แต่

ความส าเร็จของ “พรรครักพฒันานครขอนแก่น” ท่ีควรกล่าวถึงคือ  การอาศยัปฏิบติัการทางวฒันธรรมเป็น

หวัใจส าคญัของการขบัเคล่ือนทางสังคมและรักษาพื้นท่ีทางการเมือง  จนอาจกล่าวไดว้า่  สายสัมพนัธ์ทาง

สังคมของคนในชุมชนเมืองนั้นไดถู้กทกัทอดว้ยปฏิบติัการทางวฒันธรรม  ทั้งวฒันธรรมตามประเพณีของ

กลุ่มชาติพนัธ์ุและวฒันธรรมสาธารณะ  ในขณะเดียวกนัวฒันธรรมสาธารณะก็มิใช่ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนไดด้ว้ย

อ านาจของรัฐเท่านั้น  แต่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือจากภาคเอกชนและภาคประชาชน  และส่ิงท่ีมีอ านาจ

ในการหลอมรวมพลังเครือข่ายดังกล่าวคือ  พิธีกรรม  ทั้ งพิธีกรรมท่ีเทศบาลจดัข้ึน  และพิธีกรรมตาม

ประเพณีของกลุ่มชาติพนัธ์ุ  ดงัจะกล่าวถึงในหวัขอ้ต่อไป 

กล่าวโดยสรุปคือ  โฉมหน้าของโลกาภิวตัน์ทางการเมืองท่ีปรากฏในรูปของการบริหาร

ราชการท่ีดี (Good Governance) คณะผูบ้ริหารเทศบาลนครขอนแก่นไดใ้ช้วาทกรรม “ธรรมาภิบาล” เป็น

ส่วนส าคญัในการปรับภาพลกัษณ์ “ภาคราชการ” ดว้ยประสบการณ์การบริหารธุรกิจ  เพื่อใหภ้าคเอกชนและ

ภาคประชาชนเช่ือในการบริหารจดัการท่ีเนน้ “ความไวว้างใจ  โปร่งใส  และตรวจสอบได”้  ดงันั้นในระดบั

ปฏิบติัการเทศบาลฯ จึงท าให้เห็นความพยายามในการส่ือสารดว้ยช่องทางต่างๆ เช่น  การเปิดเวทีสภาเมือง

ขอนแก่นเพื่อให้ชาวขอนแก่นไดมี้ส่วนรับรู้และร่วมตดัสินใจบริหารนโยบายสาธารณะ  หรือการติดป้าย

ประชาสัมพนัธ์เชิญชวนใหค้นขอนแก่นเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลฯ เป็นตน้  อยา่งไรก็ตาม  ส่ิงท่ีน่า

สังเกตคือกิจกรรมต่างๆ ท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและภาคประชาชนนั้น  ผูบ้ริหารเทศบาลฯ 

ประสบความส าเร็จอยา่งมากในการท าให้เห็นภาพผูค้นท่ีเขา้มาชุมนุมกนัในพื้นท่ีสาธารณะซ่ึงเป็นพื้นท่ีจดั

แสดงอตัลกัษณ์ของเมือง  แต่การมาชุมนุมของคนขอนแก่นในแต่ละคร้ังมกัถูกผูกโยงไวด้ว้ยสายสัมพนัธ์

ทางสังคมและความหมายแห่งพิธีกรรม  หาไดชุ้มนุมโดยหลกัการแห่งความเป็นประชาธิปไตยเสมอไปไม่ 

นอกจากนั้นภายใตเ้ง่ือนไขของการพฒันาพื้นท่ีเมืองไปสู่เป้าหมาย “เมืองน่าอยู”่ (Green City) 

เทศบาลฯ ไดตี้ความแนวคิดดงักล่าวให้สอดคลอ้งกบัการสร้างอตัลกัษณ์ความเป็นขอนแก่น คือ “เมืองหมอ

แคน  แดนน่าอยู ่ สู่สังคมเอ้ืออาทร”  โดยเฉพาะค าส าคญัท่ีจินตนาการความเป็นสังคม   เอ้ืออาทรนั้น  ไดถู้ก

ตีความและออกแบบโครงการท่ีให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีย  ้าความสัมพนัธ์ระบบอุปภมัภ์ให้

เหนียวแน่นยิ่งข้ึน  เช่น  โครงการ “คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน” ท่ีให้นักธุรกิจชั้นน าของเมืองได้มีส่วน
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ช่วยเหลือ “คนด้อยโอกาส” ในเทศบาลฯ เป็นต้น  เวทีสภาเมืองขอนแก่นนัดพิเศษ  และงานถอดรหัส

นวตักรรมทอ้งถ่ิน 49  จึงเป็นการจดัแสดงท่ีสะทอ้นปรากฏการณ์ความสัมพนัธ์เชิงอ านาจทางการเมืองใน

ระดบัโครงสร้างใหญ่  และความสัมพนัธ์เชิงอ านาจในชุมชน  ซ่ึงทั้งหมดตอ้งอาศยัยุทธศาสตร์การบริหารท่ี

รัดกุม  ชดัเจน  และละเอียดอ่อนครอบคลุมความหมายทางวฒันธรรมของกลุ่มคนท่ีหลากหลายในพื้นท่ีเมือง 

เม่ือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งเขา้มามีบทบาทส าคญัในกระบวนการสร้างอตัลกัษณ์

ชุมชนเมือง  เพื่อตอบสนองนโยบายการเมืองภาคประชาชนและการบริหารราชการท่ีดี (Good Governance)

ไดน้ าไปสู่ความเคล่ือนไหวและการช่วงชิงความหมายทางวฒันธรรมจากกลุ่มผลประโยชน์ท่ีหลากหลาย

อยา่งไม่เคยปรากฏมาก่อน  ปรากฏการณ์ดงักล่าวน้ีจึงเป็นปรากฏการณ์ท่ีน่าศึกษาเพื่อน าไปสู่การยกระดบั

เชิงแนวคิดทั้งแนวคิดทางการเมืองและการใช้ทุนทางวฒันธรรมในบริบทการพฒันาทอ้งถ่ินไปสู่ความ

ทนัสมยัและ          โลกาภิวตัน์ทางการเมือง 

วตัถุประสงค์ 
๑.  เพื่อศึกษาปรากฏการณ์การใช้มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมในการบริหารนโยบายสาธารณะ

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในบริบทการพฒันาทอ้งถ่ินไปสู่ความทนัสมยั 
 ๒.  เพื่อวิเคราะห์บทเรียนท่ีดีของการใชม้รดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
๓.  เพื่อวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางการเมืองเร่ืองวฒันธรรมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไปสู่

การยกระดบัเชิงแนวคิดวา่ดว้ยการเมืองภาคประชาชนในบริบทวฒันธรรมทอ้งถ่ินไทย 
 
 

 
ค าถามหลกัในการวจัิย 

๑. วฒันธรรมการเมืองภาคประชาชนในบริบทการกระจายอ านาจของเทศบาลนครขอนแก่นเป็น
อย่างไร  และเทศบาลนครขอนแก่นได้น ามรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมมาปรับใช้ในฐานะเคร่ืองมือ
ส่งเสริมการบริหารจดัการราชการท่ีดีอยา่งไร 

๒. อตัลกัษณ์คนขอนแก่นถูกประกอบสร้างข้ึนจากอะไรบา้ง  มรดกภูมิปัญญาทางวรรณกรรมเร่ือง
สินไซถูกน ามาใช้สร้างส านึกคนขอนแก่นเม่ือใด  เพราะเหตุใด  องคก์รปกครองทอ้งถ่ินมีบทบาทอยา่งไร  
และมีผลต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนขอนแก่นอยา่งไร   

๓. การจะน าบทเรียนท่ีดีท่ีไดจ้ากการถอดประสบการณ์การบริหารนโยบายสาธารณะดว้ยมรดกภูมิ
ปัญญาทางวฒันธรรม  ของเทศบาลนครขอนแก่นท่ีบริหารนโยบายสาธารณะด้วยหลกัการบริหารจดัการ
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ราชการท่ีดีนั้น  มีขอ้จ ากดัทางสังคมวฒันธรรมอยา่งไร  จะน าไปสู่แนวทางสนบัสนุนการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของภาคประชาชนใหก้บัองคก์รปกครองทอ้งถ่ินอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งไร 

๔. การน ามรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมมาส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
บริบทสังคมวฒันธรรมขอนแก่น  น าไปสู่ความเขา้ใจเชิงแนวคิดเก่ียวกบัการเมืองภาคประชาชนในบริบท
วฒันธรรมทอ้งถ่ินไทยอยา่งไร 
 

กรอบแนวคิด 
จากการทบทวนความเป็นมาว่าด้วยมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม การคุ้มครองมรดกทาง

วฒันธรรม แนวคิดวฒันธรรมสาธารณะ  แนวคิดพื้นท่ีและพื้นท่ีอตัลกัษณ์  ท าให้ผูว้ิจยัผูว้ิจยัตอ้งการอธิบาย

ปรากฏการณ์การใชม้รดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมดา้นวรรณกรรมเร่ือง สินไซเพื่อสร้างอตัลกัษณ์และส านึก

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชนในการด าเนินการบริหารนโยบายสาธารณะของเทศบาลนคร

ขอนแก่น  ดงัน้ี 

ผูว้ิจยัใช้แนวคิดวฒันธรรมสาธารณะ  เป็นเคร่ืองมือในการตั้งค  าถามว่า  ในพื้นท่ีจดัแสดงทาง

วฒันธรรมของเทศบาลนครขอนแก่น  ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการนั้นได้แสดงความหมายท่ีบ่ง

บอกอตัลกัษณ์และส านึกร่วมของคนขอนแก่นอย่างไร  ใครบ้างท่ีเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการจดัแสดง

ความหมายดังกล่าว  และส่ิงท่ีถูกเลือกน ามาจดัแสดงนั้นเช่ือมโยงกับส่ิงท่ีเรียกว่ามรดกภูมิปัญญาทาง

วฒันธรรมอยา่งไร  รวมทั้งมีรูปแบบและกระบวนการอยา่งไร 

อยา่งไรก็ตาม  จากการติดตามความเคล่ือนไหวของการจดัแสดงทางวฒันธรรมในพื้นท่ีสาธารณะ

ของเทศบาลนครขอนแก่นพบว่า  ส่ิงท่ีถูกน ามาจดัแสดงนั้นถูกท าให้มีความหมายมากข้ึนโดยปฏิบติัการ

สร้างความหมายให้กบัพื้นท่ี (place making)  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเลือกใช้แนวคิดพื้นท่ี (Space) ในการก าหนด

กรอบอธิบายความหมายของพื้นท่ีในมิติประวติัศาสตร์ความสัมพนัธ์ระหว่างอ านาจรัฐส่วนกลางกับ

พฒันาการวฒันธรรมการเมืองของเทศบาลนครขอนแก่นในบริบทการกระจายอ านาจ  โดยเฉพาะแนวคิด 

Third Space          ในการอธิบายปฏิบติัการทางสังคม  การเมืองของการสร้างความหมายให้กบัพื้นท่ีอตั

ลกัษณ์เมืองขอนแก่น  การพิจารณาอ านาจในการก่อรรูป            การจดัวาง   การจดัระบบระเบียบของพื้นท่ี 

(Spatial Ordering) พฒันาการของพื้นท่ีกบัประวติัศาสตร์เมืองขอนแก่นท่ีมีผลต่อการก าหนดต าแหน่งแห่งท่ี 

(Position) ของกลุ่มผูมี้อ  านาจก าหนดทิศทางอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของชุมชนเมืองขอนแก่น  ซ่ึงเป็นพื้นท่ี

รองรับอ านาจศูนยก์ลางการพฒันาอีสานไปสู่ความทนัสมยัจนถึงบริบทการกระจายอ านาจทางการเมือง  
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พร้อมกันน้ีผู ้วิจ ัยใช้แนวคิดพื้นท่ีอัตลักษณ์  เพื่อท าความเข้าใจเร่ืองอัตลักษณ์คนขอนแก่นในมิติ

ความสัมพนัธ์เชิงอ านาจท่ีสลบัซับซ้อน  โดยเฉพาะในกลุ่มของผูมี้อ  านาจน าทางวฒันธรรมนั้น  ไดเ้ลือก

สร้างตวัตนเพื่อเผชิญหนา้กบัอ านาจในระดบัต่างๆ อยา่งไร    

ส่วนในระดบัปฏิบติัการทางการเมืองของการน ามรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมดา้นวรรณกรรม

เร่ืองสินไซมาประยุกตใ์ชใ้นฐานะเคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้างเครือข่าย (Networks of Communication) 

และการสร้างอ านาจน าทางวฒันธรรม (Cultural Hegemony) โดยวิเคราะห์ปฏิบติัการผ่านพิธีกรรมและ

อ านาจศักด์ิสิทธ์ิถูกผูมี้อ  านาจน ามาใช้ในการจัดระเบียบของพื้นท่ีจัดแสดง  และการสถาปนาทุนเชิง

สัญลกัษณ์ (Symbolic  Capital) ในพื้นท่ีวฒันธรรมสาธารณะ  และเพื่ออธิบายวา่อ านาจน าทางวฒันธรรมนั้น

สัมพนัธ์กบัการน าเสนอภาพประชาสังคมอยา่งไรในการวิเคราะห์กิจกรรมทางวฒันธรรมของเมืองท่ีบริหาร

จดัการโดยองค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ินระดบัเทศบาลนคร  ผูว้ิจยัใช้แนวคิดวฒันธรรมสาธารณะ (Public  

Culture)ในการอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งพื้นท่ีกบัความแตกต่างหลากหลายทางวฒันธรรม  โดยพิจารณา

ถึงปฏิบติัการ  ในการสร้างภาพแทนเพื่อแสดงอตัลกัษณ์และส านึกร่วมของคนขอนแก่น  ร่วมกบัมโนทศัน์

เร่ืองพื้นท่ีสาธารณะกบัความหมายท่ีประกอบสร้างข้ึนเป็นปฏิบติัการของพื้นท่ี  การเข้าแทนท่ี  และอตั

ลกัษณ์ลูกผสมในพื้นท่ีจดัแสดงทางวฒันธรรมของเทศบาลนครขอนแก่น 

 นิยามศัพท์ 

มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม หมายความวา่ ความรู้หรือทกัษะทางวฒันธรรมท่ีบุคคล กลุ่มบุคคล 

หรือชุมชนยอมรับและรู้สึกร่วมกนัถึงความเป็นเอกลกัษณ์และไดมี้การสืบทอดกนัมาจากคนรุ่นหน่ึงไปยงั

คนอีกรุ่นหน่ึง  ในงานวจิยัน้ีหมายเฉพาะ มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมดา้นวรรณกรรม เร่ือง สินไซ 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง  หมายถึง  การน ามรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมดา้นวรรณกรรมเร่ือง

สินไซมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างส านึกร่วมและอัตลักษณ์คนขอนแก่น ทั้ งในระดับการร่วมรับรู้

ความหมาย  ร่วมคิด  ร่วมปฏิบติัขบัเคล่ือนไปสู่เป้าหมายการปกป้องสิทธิประโยชน์ในดา้นต่างๆ ของทุก

ภาคส่วน  อนัน าไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองดา้นอ่ืนๆ ต่อไป 
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ขอบเขตการวจัิย  
ผูว้จิยัเลือกเทศบาลนครขอนแก่นเป็นพื้นท่ีตวัอยา่งของการวจิยัและถอดบทเรียนการบริหาร 

นโยบายสาธารณะโดยการใช้ทุนทางวฒันธรรมเป็นเคร่ืองมือสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมือง  เน่ืองจาก
เทศบาลนครขอนแก่นเป็นเมืองศูนยก์ลางของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีมีความเปล่ียนแปลงทางสังคม
วฒันธรรมอยา่งรวดเร็ว  แต่มีความพยายามอยา่งยิ่งในการสร้างอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของเมืองท่ีเนน้การ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามหลกัการกระจายอ านาจ  จนไดรั้บรางวลัพระปกเกลา้ทองค าจากสถาบนั
พระปกเกลา้  และภายหลงัท่ีไดรั้บรางวลัแลว้คณะผูบ้ริหารเทศบาลนครขอนแก่น  ก็ไดส่้งเสริมการสร้างอตั
ลักษณ์ทางวฒันธรรมของคนขอนแก่นอย่างต่อเน่ืองและเข้มข้นมากข้ึนเร่ือยๆ ทั้ งในด้านรูปแบบท่ี
หลากหลายและพื้นท่ีความสัมพนัธ์ทางสังคมวฒันธรรมท่ีขยายวงกวา้งมากข้ึนด้วย  ดงันั้นเทศบาลนคร
ขอนแก่นจึงสามารถเป็นกรณีศึกษาท่ีเราสามารถถอดบทเรียนท่ีดีในมิติของการใช้มรดกภูมิปัญญาทาง
วฒันธรรมเพื่อน าไปสู่การบริหารราชการท่ีดี โดยเฉพาะกรณีการน ามรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม สาขา
วรรณกรรมมาประยกุตใ์ชก้บัสาขาแนวปฏิบติัทางสังคม  พิธีกรรมและงานเทศกาลต่างๆ  เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารนโยบายสาธารณะของเทศบาลนครขอนแก่น 
 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

๑. ทราบยุทธศาสตร์การน ามรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมดา้นวรรณกรรมมาประยุกตใ์ชใ้นฐานะ
เคร่ืองมือส่งเสริมการมีส่วนร่วมบริหารนโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในบริบทการ
กระจายอ านาจ 

 ๒. น าบทเรียนท่ีดีท่ีไดจ้ากการถอดประสบการณ์การบริหารนโยบายสาธารณะดว้ยมรดกภูมิปัญญา
ทางวฒันธรรมดา้นวรรณกรรมเร่ืองสินไซของเทศบาลนครขอนแก่น  เพื่อน าไปสู่แนวทางสนบัสนุนการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชนใหก้บักระทรวงมหาดไทย และองคก์รปกครองทอ้งถ่ินอ่ืนๆ  

๓. ได้ผลงานวิจยัเพื่อเสนอแนวทางการปฏิรูประบบการสนับสนุนการใช้มรดกภูมิปัญญาทาง
วฒันธรรมอยา่งสร้างสรรคท์ั้งในทางเศรษฐกิจและการเมืองในบริบทการกระจายอ านาจ 
 ๔. น าผลการศึกษากลับสู่ชุมชนเพื่อเรียนรู้ร่วมกันและเพื่อให้ชุมชนได้น าข้อมูลการวิจยัไป
ประยกุตใ์ชต่้อไป 
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บทที ่ ๒ 

   เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 เน้ือหาในบทน้ีผูว้ิจยัไดแ้บ่งออกเป็น ๓ ส่วนใหญ่ๆ  โดยส่วนแรกเพื่อทบทวนความเป็นมาเก่ียวกบั

ความคิดเร่ือง มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม  ส่วนทีส่องวา่ดว้ยการทบทวนตวัอยา่งการคุม้ครองวฒันธรรม

ของต่างประเทศและนิยามมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของไทย  และส่วนทีส่ามเป็นส่วนท่ีวา่ดว้ยการ

ทบทวนแนวคิดท่ีผูว้จิยัจะน าไปใชพ้ฒันากรอบคิดในการวจิยัคร้ังน้ี 

๒.๑  ว่าด้วยความคิดเกีย่วกบั “มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม”  

สถาบนัวฒันธรรมศึกษา (ส านักมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม)  ได้จดัท าเว็บไซต์เพื่อน าเสนอ

ขอ้มูลเก่ียวกับมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมอย่างละเอียด  ทั้งในส่วนของความเป็นมาท่ีเก่ียวข้องกับ

อนุสัญญาว่าดว้ยมรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดข้ององค์การยูเนสโก  และการท่ีไทยพยายามก าหนด

แนวคิดวา่ดว้ยการนิยามความหมายของค าวา่มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของชาติ๓  ไวอ้ยา่งละเอียด ดงัน้ี   

๒.๑.๑ ความเป็นมาของการอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดแ้ละการจดัท าอนุสัญญาว่า

ดว้ยการสงวนรักษามรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดข้ององคก์ารยูเนสโก 

หลงัจากมีอนุสัญญามรดกโลกท่ีจบัตอ้งได ้ต่อมา บรรดาประเทศในเอเชีย  แอฟริกาและละติน
อเมริกาอีกหลายประเทศต่างก็มีแนวคิดเกิดข้ึนใหม่ว่า  การอนุรักษ์มรดกวฒันธรรมท่ีเป็นสถาปัตยกรรม 
ส่ิงก่อสร้างหรือวตัถุท่ีจบัตอ้งไดต้ามอนุสัญญามรดกโลกฯนั้น ยงัไม่สมบูรณ์ และยงัไม่ครอบคลุมเพียงพอ 
เพราะในโลกยงัมีอีกหลายอารยธรรมท่ีแตกต่างกนัออกไป  ไม่ไดเ้น้นเพียงวตัถุส่ิงก่อสร้าง หรือธรรมชาติ
เท่าท่ีเห็นเท่านั้น  แต่ยงัมีเร่ืองของประเพณี  ความเช่ือ  ความรู้ ทกัษะ การแสดงออก และความเช่ียวชาญใน
ด้านต่างๆอีกด้วย โดยเฉพาะในหลายๆประเทศยงัมีมรดกทางภาษา วรรณกรรม  มุขปาฐะ ลวดลาย
สัญลกัษณ์ท่ีเช่ือมโยงกบัความเช่ือ และพิธีกรรมท่ีมีความส าคญัทางจิตวิญญาณท่ีส าคญัยิ่ง  ซ่ึงอนุมานส่ิง
เหล่าน้ีว่าเป็นวฒันธรรมท่ีจับต้องหรือมองเห็นไม่ได้  และยงัไม่ได้รับการคุ้มครอง จากแนวคิดและ
อนุสัญญาวา่ดว้ยมรดกโลกทางธรรมชาติหรือวฒันธรรมท่ีมีอยูด่งักล่าว  ซ่ึงมรดกท่ีมีคุณค่าทางจิตวิญญาณน้ี  
แมจ้ะมีการสืบทอดกนัในครอบครัว กลุ่มชนโดยไม่มีต าราเป็นลายลกัษณ์อกัษร  และแมจ้ะยงัถือปฏิบติักนั
อยูใ่นชุมชนในหลายๆประเทศ  แต่ก็เส่ียงต่อการสูญส้ินไปในกระแสการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีรวดเร็วใน

                                                           
๓  กลุ่มบริหารจดัการมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม  สถาบนัวฒันธรรมศึกษา มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม อา้ง

ใน 
http://www.culture.go.th/subculture4/index.php?option=com_content&viewเขา้ถึงขอ้มูลวนัท่ี  ๑๙  ธนัวาคม  ๒๕๕๗ 
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ปัจจุบนั   จึงจ าเป็นและควรท่ีจะมีอนุสัญญาท่ีจะคุม้ครอง ปกปักรักษา และส่งเสริมมรดกทางวฒันธรรมท่ี
จบัตอ้งไม่ไดเ้หล่าน้ีใหมี้การถือปฏิบติัการมากข้ึนดว้ยเช่นกนั 

อยา่งไรก็ดี  กวา่อนุสัญญาวา่ดว้ยการสงวนรักษามรดกวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้(Convention for 
the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) จากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้  จะไดรั้บการตกลงและมี
มติรับรองให้เป็นอนุสัญญาฯไดเ้ม่ือเดือนตุลาคม ค.ศ.๒๐๐๓ (พ.ศ.๒๕๔๖) และมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี ๒๐ 
เมษายน ค.ศ. ๒๐๐๖ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ก็ตอ้งผา่นกระบวนการพฒันาการทางความรู้  ความคิดท่ีประเทศต่างๆ
จากหลากหลายวฒันธรรมทัว่โลกไดอ้ภิปราย  แลกเปล่ียน  เรียนรู้กนัมาอย่างยาวนาน กว่าจะตกผลึกเป็น
แนวคิด จนเกิดการยกร่างเป็นตวับทของอนุสัญญาฉบบัน้ีได ้ก็ตอ้งใช้ระยะเวลายาวนานมากทีเดียว  หาก
เทียบกบัอนุสัญญามรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแล้ว  อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดก
วฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้   เกิดหลงัอนุสัญญาฉบบัแรกถึง ๓๐ ปี   

มีนกัวิชาการบางคน ไดเ้ปรียบ อนุสัญญาว่าดว้ยการสงวนรักษามรดกวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้  
ว่าเป็นเสมือน “ฝาแฝดท่ีเกิดท่ีหลัง” ของอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางธรรมชาติและ
วฒันธรรม และมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งแนบแน่น บางคนก็วา่เหมือน “คนละดา้นของเหรียญเดียวกนั”  โดย
ยกตวัอย่างเช่นว่า ส่ิงท่ีปรากฏเป็นโบราณสถานท่ีเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม อนัเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งไดน้ั้น  
โดยตวัมนัเองก็ยงัมีเร่ืองราวของความเช่ือ  ประเพณี ตลอดจนความเช่ียวชาญหรือฝีมือทางช่างศิลปะหรือ
วศิวกรรมของช่างท่ีก่อสร้างโบราณสถานนั้นๆท่ีเราไม่รู้จกัหรือมองไม่เห็นแฝงอยูด่ว้ย  และนบัวนัก็จะเลือน
หายไปตามกระบวนการเปล่ียนแปลงทางสังคมในยคุโลกาภิวตัน์ 

หลายคนอาจจะสงสัยว่า เม่ือองค์การยูเนสโกไดมี้มติรับรอง “อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษา
มรดกวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได”้เม่ือเดือนตุลาคม ค.ศ. ๒๐๐๓ แล้ว ท าไมจึงเพิ่งมีผลบงัคบัใช้เม่ือปี ค.ศ. 
๒๐๐๖ หรืออีก ๓ ปีต่อมา   ทั้งน้ี  ก็เน่ืองจากเป็นกฎหรือระเบียบขององค์การยูเนสโกเองท่ีว่า  อนุสัญญา
ใดๆจะมีผลบงัคบัใช ้ก็ต่อเม่ือมีประเทศต่างๆสมคัรเขา้เป็นสมาชิกหรือภาคีอยา่งนอ้ย ๓๐ ประเทศก่อน  ซ่ึง
อนุสัญญาฯน้ีแมจ้ะมีการรับรองแลว้  แต่กวา่จะผา่นกระบวนการและมีสมาชิกครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนดก็ตอ้ง
ใชเ้วลาพอสมควร  และในปัจจุบนั  อนุสัญญาฯน้ีไดรั้บความสนใจจากประเทศต่างๆเป็นจ านวนมาก และมี
ประเทศท่ีสมคัรเขา้ร่วมเป็นภาคีแลว้กว่า ๑๕๘ ประเทศทัว่โลก (ขอ้มูล ณ วนัท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
ปัจจุบนั ประเทศเพื่อนบา้นของไทย โดยเฉพาะประเทศสมาชิกอาเซียน ไดเ้ขา้เป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาฯน้ี
แลว้ จ านวน ๗ ประเทศ  ยกเวน้ประเทศพม่า  สิงคโปร์ และไทย 

“อนุสัญญาวา่ดว้ยการสงวนรักษามรดกวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได”้ คือ ขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งรัฐ
ภาคีท่ีมีจุดประสงคท่ี์จะสงวนรักษามรดกวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ทั้งในการให้ความเคารพในมรดกทาง
วฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดข้องชุมชน กลุ่มชน และปัจเจกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมถึงการสร้างความตระหนกั
รับรู้ในระดบัต่างๆเพื่อให้เกิดความช่ืนชมร่วมกนั  รวมไปถึงการให้ความร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัใน
ระหวา่งประเทศ  ซ่ึงอนุสัญญาน้ีเป็นอีกหน่ึงในหลายๆอนุสัญญาท่ีองคก์ารยูเนสโกไดท้  าข้ึน เพื่อประโยชน์
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ในดา้นการศึกษา วิทยาศาสตร์หรือวฒันธรรมระหว่างมวลสมาชิก โดยอนุสัญญาฉบบัน้ีไดผ้่านการรับรอง
จากท่ีประชุมสมยัสามญัขององคก์ารยูเนสโกเม่ือเดือนตุลาคม ๒๕๔๖ (ค.ศ. ๒๐๐๓) และมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือ
เดือนเมษายน ๒๕๔๙ (ค.ศ. ๒๐๐๖) ตามท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้   

 อนุสัญญาฯฉบบัน้ีจะต่างกบัอนุสัญญาวา่ดว้ยการคุม้ครองมรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาติ
ท่ีวา่ อนุสัญญาฯฉบบัน้ี จะเน้นถึงมรดกของบรรพบุรุษท่ีไดส้ร้างสรรค์และปฏิบติัสืบทอดกนัมาตั้งแต่อดีต 
และส่งต่อผ่านลูกหลานแต่ละรุ่น จนกลายมาเป็นอตัลกัษณ์ (Identity) ของชุมชน หรือกลุ่มชน ท่ียึดถือ
ปฏิบติักันจนถึงทุกวนัน้ี โดยอาจจะแสดงออกมาในรูปลักษณะต่างๆ เช่น  มุขปาฐะ  ภาษา ประเพณี  
พิธีกรรม งานเทศกาล  การช่างฝีมือดั้งเดิม  รวมถึงความรู้เก่ียวกบัธรรมชาติและจกัรวาล   เป็นตน้ ในขณะท่ี
อนุสัญญาฯมรดกโลก จะเนน้งานดา้นสถาปัตยกรรม  อนุสรณ์สถาน  ศิลปกรรม ลวดลายจ าหลกั  แหล่งท่ีอยู่
อาศยัในถ ้ า  กลุ่มอาคาร หรือบริเวณทางโบราณคดีท่ีทรงคุณค่า โดดเด่นเป็นสากล ในแง่มุมประวติัศาสตร์ 
ศิลปะหรือวิทยาศาสตร์   ซ่ึงหากจะพูดง่ายๆก็คือ อนุสัญญาฯมรดกโลก จะเนน้ในส่ิงท่ีมองเห็นและจบัตอ้ง
เป็นรูปธรรมได้  ส่วนอนุสัญญาฯมรดกท่ีจบัต้องไม่ได้  จะเน้นในเร่ืองท่ีเป็นนามธรรม จบัต้องไม่ได้
เช่นเดียวกบัช่ือ 
 

๒.๑.๒ อนุสัญญาวา่ดว้ยการสงวนรักษามรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดข้องยเูนสโก 
 

นิยามของค าวา่ มรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้

  องคก์ารสหประชาชาติเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรม (ยูเนสโก ) ไดใ้ห้ค  านิยามมรดก
วฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดไ้วว้า่ “การปฏิบติั การเป็นตวัแทน การแสดงออก ความรู้ ทกัษะ ตลอดจนเคร่ืองมือ 
วตัถุ ส่ิงประดิษฐ์ และพื้นท่ีทางวฒันธรรมอนัเป็นผลจากส่ิงเหล่านั้น ซ่ึงชุมชน กลุ่มชน และในบางกรณีปัจเจก
บุคคลยอมรับวา่เป็นส่วนหน่ึงของมรดกทางวฒันธรรมของตน”  

 “การสงวนรักษา” หมายถึง มาตรการเพื่อใหม้รดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ด ารงอยูร่อด
ต่อไป ซ่ึงรวมไปถึงการจ าแนก การบนัทึกหลกัฐาน การวิจยั ปกป้อง คุม้ครอง ส่งเสริม เชิดชู การถ่ายทอด 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ผา่นทางการศึกษาในระบบและนอกระบบ รวมทั้งการฟ้ืนฟูมรดกดงักล่าวในดา้นต่างๆ 

  
องคป์ระกอบของมรดกวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ ประกอบดว้ย   

๑) ความเป็นวัฒนธรรม และการอาศัยอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน มรดกท่ีจับต้องไม่ได ้
(Intangible Heritage) ไม่ไดห้มายรวมไปถึงเพียงการเป็นตวัแทนของมรดกท่ีไดรั้บสืบทอดต่อกนัมาจากอดีต 
แต่ตอ้งรวมถึงวิถีทางชนบทท่ีมีการสร้างสรรคข้ึ์นใหม่โดยชุมชนนั้นๆ และธรรมเนียมการปฎิบติัเก่ียวกบั
เมือง ในความหลากลายทางวฒันธรรมของชนแต่ละกลุ่ม 
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๒) ส่ิงท่ีเกิดจากการแบ่งปันประสบการณ์ ทางมรดกวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
ติดตวัมากบับุคคลต่างๆ ท่ีอพยพและยา้ยถ่ินมาจากท่ีต่างๆ หรือเกิดการดดัแปลงจากกลุ่มบุคคลท่ีอพยพและ
ตั้งถ่ินฐานในแต่ละพื้นท่ี 

๓) การเป็นตวัแทนทางมรดกวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได้ ไม่ให้กล่าวถึงเฉพาะค่านิยมทาง
วฒันธรรมแต่เพียงอย่างเดียว แต่ให้รวมถึงองค์ความรู้ของแต่ละวฒันธรรม ส่ิงท่ีเป็นพิเศษ ซ่ึงเป็นพื้นฐาน
ของความเป็นชุมชนดว้ย  

๔) พื้นฐานความเป็นชุมชน ส าหรับมรดกวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ซ่ึงสามารถเป็นมรดกได ้
เม่ือมีการเห็นคุณค่าของชุมชน เช่น ความเป็นสังคม กลุ่มหรือการเป็นปัจเจกชน ต่อการสร้างสรรคส่ิ์งต่างๆ 
ประกอบกบัการโอนถ่ายซ่ึงทกัษะและความรู้ในระหวา่งชุมชน 

  ความส าคญัของอนุสัญญาฯ 

  อนุสัญญาวา่ดว้ยการสงวนรักษามรดกวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้เป็นเคร่ืองมือทางกฎหมายระหวา่ง
ประเทศ ในการปกป้องคุม้ครองมรดกวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้รวมทั้งเป็นการเคารพความหลากหลายทาง
วฒันธรรมของชุมชน กลุ่มชนและปัจเจกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง มีความส าคญั ดงัน้ี  

๑)เป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเก่ียวกับการปกป้องคุ้มครองมรดก
วฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดท้ั้งระดบัชาติ ระดบัภูมิภาคและระดบัโลก  

๒)เป็นการพฒันาการสงวนรักษามรดกวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดข้องไทยให้เขม้แข็งและมี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  

๓)เป็นการยืนยนับทบาทของรัฐภาคีในเวทีโลกต่อการด าเนินงานเร่ืองการสงวนรักษามรดก
ทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้  

  วตัถุประสงคข์องอนุสัญญาวา่ดว้ยการสงวนรักษามรดกวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้มีดงัน้ี 

          ๑) เพื่อปกป้องคุม้ครองมรดกวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้  

๒) เพื่อประกนัว่าจะเคารพมรดกวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดข้องชุมชน กลุ่มชน และปัจเจก
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  

๓) เพื่อเพิ่มความตระหนกัในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ ถึงความส าคญั
ของมรดกวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้และใหเ้กิดความช่ืนชมร่วมกนั  

๔) เพื่อใหค้วามร่วมมือและความช่วยเหลือระหวา่งประเทศ 
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 แนวทางการสงวนรักษามรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้
 
      ๑) จดัท าทะเบียนมรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้  

๒) ก าหนดนโยบายท่ีมุ่งส่งเสริมบทบาทของมรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้  
๓) จดัตั้งองคก์รเพื่อสงวนรักษามรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้  
๔) สนับสนุนให้เกิดการศึกษา วิจยั เพื่อสงวนรักษามรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ มรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดท่ี้เส่ียงต่อการสูญหาย  
๕) ก าหนดใชม้าตรการท่ีเหมาะสมทางกฎหมาย ทางเทคนิค ทางการบริหาร และทางการเงิน

เพื่อการสนบัสนุนการสร้างสรรค ์การเพิ่มศกัยภาพบุคคล การถ่ายทอด การจดัแสดงผลงาน การประกนัการ
เขา้ถึง การเคารพต่อจารีตธรรมเนียมในการเขา้ถึง และการบนัทึกขอ้มูล  

  
การสงวนรักษามรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดใ้นระดบันานาชาติ  

เม่ือประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นอนุสัญญาภาคี ก็จะสามารถเสนอรายการท่ีเป็นตวัแทนของมรดก
ทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได้ของมนุษยชาติ รายการมรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดซ่ึ้งตอ้งได้รับการ
สงวนรักษาอย่างเร่งด่วน และแผนงานโครงการและกิจกรรมเพื่อสงวนรักษามรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้ง
ไม่ได ้ 
 

๒.๑.๓ ความเก่ียวขอ้งและความหมายท่ีแตกต่าง 

ดังท่ีกล่าวแล้วในส่วนของความเป็นมาว่า  “มรดกวฒันธรรมท่ีจับต้องไม่ได้” มาจากค า
ภาษาองักฤษวา่  Intangible Cultural Heritage  ซ่ึงยงัไม่มีค  าแปลเป็นภาษาไทยท่ีชดัเจนและตรงตวั  และเม่ือ
แรกใช้ก็มีการเสนอค าแทนดงักล่าวอยา่งหลากหลาย เช่น  มรดกวฒันธรรมเชิงนามธรรม มรดกวฒันธรรม
ทางจิตใจ มรดกวฒันธรรมท่ีไม่เป็นวตัถุ เป็นตน้  ซ่ึงแต่ละค าเม่ือแปลกลบัเป็นภาษาองักฤษ ก็ยงัมีการ
ถกเถียงกนัอยู ่ และยงัไม่ลงตวัทีเดียวนกั 

ต่อมา คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติไดมี้มติ เม่ือวนัท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ ให้ใชศ้พัทค์  าวา่ 
“มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม” แทนค าวา่ Intangible Cultural Heritage ดว้ยพิจารณาเห็นค าวา่ “มรดกทาง
วฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได”้ อาจจะท าให้เกิดการตีความท่ีไม่ตรงกนั และเห็นวา่ภาครัฐควรส่งเสริมทั้งมรดก
วฒันธรรม ท่ีจบัตอ้งไม่ไดแ้ละท่ีจบัตอ้งได ้

 อยา่งไรก็ดี  เม่ือกรมส่งเสริมวฒันธรรมไดรั้บมอบหมายให้เป็นเจา้ภาพในการด าเนินการเขา้ร่วม
เป็นภาคีอนุสัญญาฯ ฉบบัน้ี คือ Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage  ใน
ระยะเร่ิมตน้ ก็ไดใ้ชค้  าวา่ “มรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได”้ แทนค าวา่ Intangible Cultural Heritage  ไป
ก่อนหน้านั้นแลว้  ทั้งในค าแปลอนุสัญญาฯรวมไปถึงการร่างพ.ร.บ.ว่าดว้ยมรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้ง
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ไม่ได้ พ.ศ… ดงันั้น เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน  เม่ือจะพูดถึงอนุสัญญาฯและร่างพ.ร.บ. ท่ีร่างเก่ียวกบั 
Intangible Cultural Heritage  จึงไดใ้ชค้  าวา่ “มรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได”้ ตามเดิมไปก่อน 

ส าหรับในทางปฏิบติัแลว้ ค าวา่ “มรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได”้ และ “มรดกภูมิปัญญาทาง
วฒันธรรม” มีความหมายท่ีไม่แตกต่างกนั แต่การจ าแนกสาขาและประเภทอาจจะมีความแตกต่างกนัออกไป 
ทั้งน้ี   ตามอนุสัญญาฯ ฉบบัน้ีขององค์การยูเนสโก ก็ไดก้ล่าวว่าการจ าแนกสาขาดงักล่าวข้ึนอยู่กบับริบท
และอตัลกัษณ์ของแต่ละประเทศ โดยไดก้ าหนดขอบเขตลกัษณะของมรดกทางวฒันธรรมไว ้๕ สาขา ไดแ้ก่  

๑. ประเพณีและการแสดงออกท่ีเป็นมุขปาฐะ รวมถึงภาษาในฐานะพาหะ 
๒. ศิลปะการแสดง 
๓. แนวปฏิบติัทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาลต่างๆ 
๔. ความรู้และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัธรรมชาติและจกัรวาล 
๕. งานช่างฝีมือดั้งเดิม 

ในส่วนของประเทศไทย กรมส่งเสริมวฒันธรรมไดจ้ดัประชุมระดมความคิดจากผูท้รงคุณวุฒิทุก
แขนง เล็งเห็นวา่ประเทศไทยมีมรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดมี้ลกัษณะท่ีมีความโดดเด่นและ
เป็นเอกลกัษณ์ จึงไดจ้  าแนกสาขาของมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม ไวม้ากกวา่ท่ีอนุสัญญาก าหนด
และก าหนดประเภทของแต่ละสาขาให้สอดคลอ้งกบับริบทวฒันธรรมของประเทศไทย โดยมรดก
ภูมิปัญญาทางวฒันธรรมทั้ง ๗ สาขา  มีดงัน้ี 

๑. ศิลปะการแสดง 
๒. งานช่างฝีมือดั้งเดิม 
๓. วรรณกรรมพื้นบา้น 
๔. กีฬาภูมิปัญญาไทย 
๕. แนวปฏิบติัทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลต่างๆ 
๖. ความรู้และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัธรรมชาติและจกัรวาล 
๗. ภาษา 

ดงัจะเห็นว่ามรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของไทยนั้นไดจ้  าแนกสาขา  วรรณกรรมพื้นบา้น  กบั

กีฬาภูมิปัญญาไทยออกมาใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน 

ประเทศไทยกบัอนุสัญญาวา่ดว้ยการสงวนรักษามรดกวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดแ้ละประโยชน์ท่ีจะ

ไดรั้บ 

จากการเล็งเห็นว่า หากประเทศไทยเราเขา้ร่วมเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาว่าดว้ยการสงวนรักษา
มรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได้  เราจะได้รับประโยชน์ในหลายด้านทั้งภายในประเทศและระหว่าง
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ประเทศ กล่าวคือ ภายในประเทศ จะส่งผลให้เกิดกระบวนการด าเนินงานสงวนรักษามรดกวฒันธรรมท่ีจบั
ตอ้งไม่ได ้ ทั้งการจดัท ารายการทะเบียน การบนัทึกขอ้มูล การส่งเสริม การเผยแพร่และการถ่ายทอดมรดก
วฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ซ่ึงแมปั้จจุบนักระทรวงวฒันธรรมจะด าเนินการอยู่แลว้ในบางส่วน  แต่การเขา้
ร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาจะมีส่วนช่วยใหก้ระบวนการดงักล่าวไดรั้บการพฒันาให้เขม้แข็งและมีประสิทธิภาพ
ยิง่ข้ึน    

ทางดา้นระหวา่งประเทศ ประเทศไทยก็จะไดรั้บการจารึกไวใ้นรายช่ือประเทศท่ีตระหนกัและเห็น
คุณค่าชนกลุ่มนอ้ยและชุมชน และจะเกิดความระมดัระวงัท่ีจะไม่ท าอะไรท่ีมีผลเสียต่อมรดกทางวฒันธรรม
ท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ เช่น การท่องเท่ียวท่ีอาจมีผลต่อการเปล่ียนแปลงมรดกวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ หรือการ
ใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชยแ์บบไม่เหมาะสม   นอกจากน้ี ยงัเป็นการยืนยนับทบาทของประเทศไทยในเวที
โลกต่อการด าเนินงานเร่ืองการสงวนรักษามรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้  ทั้งยงัมีสิทธิในการเสนอ
รายการเพื่อประกาศเป็นตวัแทนของมรดกวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได้ของมนุษยชาติ หรือรายการมรดก
วฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดซ่ึ้งจ าเป็นตอ้งไดรั้บการสงวนรักษาอย่างเร่งด่วน รวมทั้งสามารถเสนอแผนงาน 
โครงการ และกิจกรรมต่างๆเพื่อขอความช่วยเหลือจากองคก์ารยเูนสโกไดอี้กดว้ย เป็นตน้ 

กล่าวอีกนัยหน่ึงคือ  การร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาฯฉบบัน้ีของไทยจะเป็นการยืนยนับทบาทของ
ประเทศไทยในเวทีโลกต่อการด าเนินงานเร่ืองการสงวนรักษามรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได้ และ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ซ่ึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีแต่ละประเทศจะต้อง
รักษาอตัลกัษณ์ของตนเอง โดยมีมรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดเ้ป็นเคร่ืองมือส าคญัในการแสดงตวัตน
ของคนไทย 

จากเหตุผลขา้งตน้ กรมส่งเสริมวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม ในฐานะท่ีไดรั้บมอบหมายให้
ด าเนินการเร่ืองน้ี  จึงได้น าเสนอเร่ืองดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวนัท่ี ๔ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ ท่ีผา่นมา เห็นชอบให้ประเทศไทยเขา้เป็นภาคีอนุสัญญาวา่ดว้ยการสงวนรักษามรดก
วฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ ทั้งน้ี เม่ือรัฐสภาไดใ้หค้วามเห็นชอบแลว้  ซ่ึงก่อนหนา้จะมีการยุบสภาเม่ือวนัท่ี ๙ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  การด าเนินการดงักล่าวอยู่ระหว่างการน าเสนอต่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบให้
ประเทศไทยเขา้เป็นภาคีอนุสัญญาวา่ดว้ยการสงวนรักษามรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ ตามมาตรา ๑๙๐ 
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฯ  

และผลจากการยบุสภาดงักล่าว  กระบวนการเพื่อเขา้ร่วมภาคีอนุสัญญาฯฉบบัน้ี  จะตอ้งชะลอไป
ก่อน  จนกวา่จะมีรัฐสภาใหม่ และเร่ิมตน้ตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป 
 

ความสัมพนัธ์ของอนุสัญญาว่าดว้ยมรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดข้ององค์การยูเนสโก และ
ร่างพ.ร.บ.วา่ดว้ยมรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้

ในระหวา่งการด าเนินการเพื่อเขา้เป็นภาคีสมาชิก “อนุสัญญาวา่ดว้ยมรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้ง
ไม่ได”้ น้ี  ทางกรมส่งเสริมวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม ก็ไดด้ าเนินการจดัท า “ร่าง พ.ร.บ.วา่ดว้ยมรดก
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ทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได้ พ.ศ. ....” ควบคู่กนัไปด้วย  เน่ืองจากพนัธกิจหน่ึงของการเขา้ร่วมเป็นภาคี
อนุสัญญาวา่ดว้ยมรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดข้ององคก์ารยเูนสโกไดก้ าหนดใหป้ระเทศสมาชิกตอ้งมี
บทบาทในการด าเนินการมาตรการท่ีจ าเป็นเพื่อประกนัวา่จะมีการสงวนรักษามรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้ง
ไม่ไดใ้นอาณาเขตของตน (Article 11 – Role of States Parties) ซ่ึงเม่ือพิจารณากฎหมายหรือระเบียบต่างๆท่ี
มีอยูใ่นปัจจุบนั จะเห็นวา่แมป้ระเทศไทยเราจะมีกฎหมายท่ีบญัญติัหลกัการคุม้ครองมรดกทางภูมิปัญญาอยู่
หลายฉบบั  เช่น  พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และ
ฉบบัแกไ้ขอ่ืนๆ  พ.ร.บ.คุม้ครองและส่งเสริมภูมิปัญญาทางการแพทยแ์ผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นตน้   แต่ก็
ยงัไม่มีกฎหมายท่ีครอบคลุมหรือเนน้เร่ืองมรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดโ้ดยตรงอยา่งชดัเจน   

ดงันั้น  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและรองรับการเขา้สู่การเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาฯฉบบัน้ี  
จึงไดมี้การจดัท าร่าง พ.ร.บ.วา่ดว้ยมรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ข้ึนมา พูดง่ายๆก็คือ  ภายในประเทศ 
เราไดจ้ดัท าร่างพ.ร.บ.ฉบบัน้ีเพื่อเตรียมการล่วงหน้า   ส่วนทางดา้นต่างประเทศ  เราก็ได้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนเพื่อเตรียมสมคัรเขา้เป็นภาคีอนุสัญญาฯ กบัองคก์ารยเูนสโก  เม่ือผา่นความเห็นชอบของรัฐสภาของ
เราแลว้ เป็นการด าเนินการควบคู่กนัไป     

เน่ืองจากอนุสัญญาฯของยเูนสโก เป็นอนุสัญญาท่ีมีเน้ือหาสาระค่อนขา้งเปิดกวา้ง เพื่อให้ประเทศ
ท่ีเป็นภาคีสมาชิกสามารถน าไปเป็นประยุกต์ให้เป็นแนวปฏิบติั หรือมาตรการท่ีเหมาะสมกบับริบททาง
สังคมและวฒันธรรมของแต่ละประเทศไดโ้ดยมิไดบ้งัคบั ดงันั้นในการร่าง พ.ร.บ.ฉบบัน้ี ประเทศไทยมิได้
น าเน้ือหาสาระของอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได้ของยูเนสโกมา
ทั้งหมด แต่น าเน้ือหาในส่วนท่ียงัไม่มีกฎหมายรองรับเป็นแนวทางในการยกร่างกฎหมาย  เช่น การจดัท า
ทะเบียน การสนบัสนุนใหเ้กิดการศึกษาวิจยั การส่งเสริมให้มีการถ่ายทอด การเขา้ถึงมรดกทางวฒันธรรมท่ี
จบัตอ้งไม่ไดโ้ดยเคารพต่อจารีตและวถีิปฏิบติัของชุมชน 

 

๒.๒ การคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมของต่างประเทศและแนวทางการคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทาง

วฒันธรรมของไทย 

 การศึกษาเก่ียวกบัการคุม้ครองทางวฒันธรรมของต่างประเทศ  ศึกษาจากรณีขององค์การยูเนสโก

ซ่ึงเป็นองค์การท่ีเป็นผูริ้เร่ิมและมีวตัถุประสงค์ในการส่งสริมและคุม้ครองศิลปวฒันธรรมของโลก  และ

ประเทศฝร่ังเศสซ่ึงรับเอาแนวคิดของยูเนสโกมาด าเนินการสานต่อในการออกรัฐบญัญติัคุม้ครองมรดกทาง

วฒันธรรม   การข้ึนทะเบียนมรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดมี้ ๒ ลกัษณะ  คือ ๑) บญัชีรายช่ือมรดกทาง

วฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได้ท่ีตอ้งมีการอนุรักษ์อย่างเร่งด่วน  ปัจจุบนัค าร้องขอข้ึนทะเบียนมีจ านวน ๑๒ 

รายการจากประเทศสมาชิกจ านวน ๘ ประเทศ  ดงัตวัอยา่ง  ประเทศฝร่ังเศส  เกาหลีใต ้ และญ่ีปุ่น  ดงัน้ี 
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 กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุ้มครองและการอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัต้องไม่ได้ของ

ประเทศฝร่ังเศส 

 มาตรา ๕๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝร่ังเศสไดบ้ญัญติัวา่  บรรดาสนธิสัญญาหรือขอ้ตกลง

ระหวา่งประเทศท่ีไดมี้การให้สัตยาบนัหรือรับรองถูกตอ้งแลว้นั้น  นบัตั้งแต่วนัท่ีไดมี้การประกาศใชบ้งัคบั  

มีค่าบงัคบัสูงกวา่บรรดารัฐบญัญติัเป็นไปตามทฤษฎีเอกนิยมแบบกฎหมายระหวา่งประเทศมีค่าบงัคบัสูงกวา่

กฎหมายภายในเม่ือรัฐสภาของฝร่ังเศสให้ความเห็นขอบกบัอนุสัญญาฯ จึงไดมี้การยกร่างรัฐบญัญติัเพื่อให้

ความยนิยอมกบัการเขา้ผกูพนัตามอนุสัญญาฯ  และใหมี้ผลบงัคบัเช่นเดียวกบักฎหมายประกอบกบัเม่ือมีการ

ออกรัฐกฤษฎีกา  ประกาศใช้บงัคบัอนุสัญญาว่าดว้ยการอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ โดย

แนบอนุสัญญาทั้งฉบบัเป็นเอกสารประกอบ  อนุสัญญาว่าดว้ยการอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้ง

ไม่ไดท้ั้งฉบบั  จึงมีผลใชบ้งัคบัในประเทศฝร่ังเศสโดยตรงและมีสถานะท่ีสูงกวา่รัฐบญัญติั  

 ประเทศฝร่ังเศสท่ีผ่านมาได้มีการอ้างถึงมรดกทางวฒันธรรมของชาติพนัธ์ุวิทยา (Patrimoine 

ethnoloque) ซ่ึงมีคณะท่ีปรึกษาฯ ตั้งข้ึนเม่ือปี ค.ศ.๑๙๘๐ เพื่อด าเนินการเก่ียวกบัมรดกทางวฒันธรรมทาง

ชาติพนัธ์ุวิทยา  จะเห็นไดว้่าอนุสัญญาสอดคลอ้งกบัแนวทางท่ีประเทศฝร่ังเศสไดใ้ห้ความสนใจเก่ียวกบั

วฒันธรรมทางชาติพนัธ์ุวทิยาอยูแ่ลว้  และเป็นการก าหนดและพฒันาบทบาทเก่ียวกบัการอนุรักษม์รดกทาง

วฒันธรรมใหมี้ความชดัเจนยิง่ข้ึน 

 การเขา้ผูกพนัตามอนุสัญญาฯ  ประเทศฝร่ังเศสไดใ้ห้ความส าคญัในประเด็นหลกั ๒ ประการ  คือ 

๑) การก าหนดกรอบท่ีชัดเจนเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างสิทธิของชนกลุ่มน้อยและสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนโดยทัว่ไป  และ ๒) ความหมายชองชุมชนท่ีเป็นตวัขบัเคล่ือนในการอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรม

ท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ และสร้างความเขา้ใจวา่มิใช่การใหสิ้ทธิพิเศษ  ขอบเขตของกฎหมายท่ีให้การคุม้ครองมรดก

ทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดพ้ิจารณาจากความหมายของค าวา่ “มรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได”้ และ 

“การอนุรักษ”์ ตามอนุสัญญาฯ การยกเวน้การอนุรักษข้ึ์นอยูก่บัลกัษณะเฉพาะของมรดกทางวฒันธรรมหรือ

ความตอ้งการของชุมชนนั้นเอง 

 การน าอนุสัญญาฯ ไปสู่การปฏิบัตินั้ นได้มีคู่ มือแนวทางการด าเนินการตามอนุสัญญาฯ ท่ี

คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลฯ จดัท าข้ึนและได้รับความเห็นชอบจากสมชัชาของรัฐภาคีแล้ว  เป็นการ

ก าหนดเก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารข้ึนทะเบียนตามอนุสัญญาฯ แบ่งออกไดเ้ป็น ๒ ประเภท คือ ๑) รายการมรดก

ทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดซ่ึ้งจ าเป็นตอ้งไดรั้บการอนุรักษ์อย่างเร่งด่วน  และ ๒) รายการท่ีเป็นตวัแทน

ของมรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดข้องมนุษยชาติ  กระบวนการด าเนินการ  การตรวจสอบและการ

วนิิจฉยัช้ีขาดค าร้องขอข้ึนทะเบียน  ตารางเวลาการด าเนินการส าหรับแต่ละขั้นตอน  โดยเนน้ให้ความส าคญั
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กบัแนวคิดหลกั ๒ ประการ คือ  มุ่งเนน้การอนุรักษ ์ และการจดัล าดบัความส าคญัให้แก่ชุมชน  กลุ่มบุคคล  

และปัจเจกบุคคลท่ีเป็นผูย้ดึถือ ปกป้องดูแล  และผูถื้อปฏิบติัในส่ิงท่ีตอ้งการใหมี้การอนุรักษน์ั้น 

 การบงัคบัการตามอนุสัญญาฯ  มิใช่หมายความวา่จะตอ้งก าหนดให้มีแนวนโยบายข้ึนใหม่ทั้งหมดทุ

กรณี  สามารถผลกัดนัให้มีการด าเนินนโยบายร่วมกนัได้  กรณีท่ีมีเคร่ืองมือท่ีเป็นความรู้  มาตรการการ

ด าเนินการ  โครงสร้างของพื้นท่ีซ่ึงมีอยูก่่อนแลว้  ปัจจุบนัปรากฏรูปแบบของการด าเนินการท่ีแตกต่างกนั

และกระจดักระจายกนัอยู่ในภารกิจในระดบัต่างๆ  ซ่ึงหน่วยงานภายในท่ีมีอยู่และมีการด าเนินภารกิจซ่ึง

ใกลเ้คียงหรือเก่ียวเน่ืองกบัมรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ คือ ๑) แผนกดนตรี  การเตน้ร า  ละครเวที 

หรือการแสดง ๒) แผนกงานพิพิธภัณฑ์แห่งชาติฝร่ังเศส  ประกอบด้วยส่วนงาน ๒ ส่วน  คือ ๒.๑) 

พิพิธภณัฑว์ฒันธรรมของยโุรปและประเทศแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (พิพิธภณัฑ์ศิลปะและวฒันธรรมของ

ชนพื้นเมืองเดิม)  และ ๒.๒) หน่วยตรวจสอบพิพิธภณัฑ์  ๓) แผนกงานภาษาฝร่ังเศสและภาษาของประเทศ

ฝร่ังเศส  ๔) แผนกงานสถาปัตยกรรมและมรดกทางวฒันธรรม 

 ฝร่ังเศสไดมี้การก่อตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการตามอนุสัญญา (Commite) เพื่อรวบรวมตวัแทน

ของภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัอ านาจหนา้ท่ีของกระทรวงการวฒันธรรมฯ คณะกรรมการดงักล่าวอยูภ่ายใตก้าร

ก ากบัดูแลของแผนกงานภายในของกระทรวงวฒันธรรม ฯ ๒ องคก์ร คือ หน่วยงานดา้นการพฒันาและการ

ต่างประเทศ และแผนกงานสถาปัตยกรรมและมรดกทางวฒันธรรม  ซ่ึงการบริหารจดัการเก่ียวกบัภารกิจ

ดา้นชาติพนัธ์ุวิทยาและภารกิจดา้นกิจการยุโรปและกิจการต่างประเทศ  ภารกิจท่ีส าคญัของคณะกรรมการ

ดงักล่าวมี ๒ ประการ คือ ๑) ติดตามการด าเนินงานตามอนุสัญญาฯ และการจดัเตรียมเอกสารเพื่อขอข้ึน

ทะเบียนมรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ และ ๒) ด าเนินการดา้นความร่วมมือทางการเมืองและทาง

วทิยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดภ้ายในประเทศ 

 มาตรการท่ีต้องด าเนินการตามอนุสัญญาฯ ท่ีส าคญั คือ ๑) ภารกิจในการให้ข้อมูลข่าวสาร ๒) 

ภารกิจในการก าหนดคุณลกัษณะและการข้ึนทะเบียน  ประเทศฝร่ังเศสไดมุ้่งเน้นการขอความร่วมมือจาก

บุคคล  กลุ่มบุคคล หรือชุมชนท่ีเป็นผูป้ฏิบติัหรือมีส่วนร่วม  โดยระยะแรกควรรวบรวมจากฐานขอ้มูลท่ีมีอยู่

แลว้  เป็นการ “ข้ึนทะเบียนรายช่ือจากบญัชีรายช่ือเดิม” แลว้จึงค่อยจดัให้มีแผนการประชาสัมพนัธ์ให้มีการ

ข้ึนทะเบียนในอนาคตส าหรับเร่ืองท่ีคา้งอยูต่่อไป  ระยะท่ีสองจึงก าหนดนโยบายการจดัท าทะเบียนรายช่ือท่ี

สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของอนุสัญญาฯ ๓) ภารกิจในการคน้ควา้วิจยั  และ ๔) ภารกิจในการอนุรักษม์รดก

ทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้

 ส าหรับอนุสัญญาฯ ขอ้บงัคบัเพียงประการเดียวท่ีประเทศสมาชิกจะตอ้งด านเนิการคือการจดัท า

บญัชีรายช่ือมรดกทางวฒันธรรท่ีจบัตอ้งไม่ได ้(ขอ้ ๑๒ (๑)) ส าหรับการคุม้ครองมรดกทางวฒันธรรมท่ีจบั
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ตอ้งไม่ไดน้ั้น  อนุสัญญาฯ ก าหนดวตัถุประสงค์ให้มีการคุม้ครองมรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดน้ั้น  

อนุสัญญาฯ ก าหนดวตัถุประสงคใ์ห้มีการคุม้ครองมรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดแ้ต่มิไดมี้การก าหนด

ไวว้า่ตอ้งด าเนินการอยา่งไรและมิไดบ้งัคบัให้ประเทศสมาชิกตอ้งด าเนินการในลกัษณะเดียวกบักรณีจดัท า

บญัชีรายช่ือดงักล่าว  หากพิจารณาการคุม้ครองในแง่ของกฎหมายจะเห็นได้ว่ามีการกล่าวถึงไวน้้อยมาก  

และบทบญัญติัท่ีก าหนดการคุม้ครองท่ีมีอยู่ก็ไม่ครอบคลุมทุกกรณี  ข้ึนอยู่กบัประเภทและลักษณะของ

กิจกรรม  นอกจากน้ี  ส าหรับการข้ึนทะเบียนทางมรดกทางดา้นชาติพนัธ์ุวิทยาท่ีไดด้ าเนินการไวแ้ลว้ก็เป็น

การคุม้ครองท่ีตวัศิลปวตัถุไม่ใช่การคุม้ครองท่ีแนวทางปฏิบติั 

 ๒.๒.๑ กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมของประเทศเกาหลีใต ้(Protection of 

Cultural Property Act) 

 เกาหลีใต้เป็นประเทศท่ีให้ความส าคญักับการคุ้มครองทรัพย์สินทางวฒันธรรม  ไม่ว่าจะเป็น

ทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมท่ีมีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่าง  โดยไดต้ระหนกัถึงบทบาทของทรัพยสิ์นทางวฒันธรรม

ท่ีมีต่อการพฒันาประเทศอย่างย ัง่ยืน  ในการน้ี  ไดต้รากฎหมายเฉพาะไวเ้พื่อวตัถุประสงค์ดงักล่าว  โดยมี

การก าหนดองคก์รท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีรับผดิชอบการคุม้ครองและการส่งเสริมให้เกิดการสืบทอดทรัพยสิ์นทาง

วฒันธรรมอย่างถูกตอ้ง  การก าหนดระบบอนุญาตและทะเบียนคุม้ครอง  การก าหนดแนวทางในการแบ่ง

ภารกิจระหวา่งราชการส่วนกลางและราชการส่วนทอ้งถ่ิน  รวมทั้งมาตรการในการบงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อให้

เกิดประสิทธิภาพ  อาจสรุปสาระส าคญัไดด้งัต่อไปน้ี 

๑. วตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของกฎหมาย 

กฎหมายฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์ในการคุ้มครองทรัพย์สินทางวฒันธรรม  กล่าวคือ  การอนุรักษ ์ 

บริหารจดัการ  และการใช้ประโยชน์ทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมในลักษณะท่ีเป็นการคงสภาพดั้งเดิมของ

ทรัพยสิ์นเหล่านั้น  โดยค าว่า “ทรัพยสิ์นทางวฒันธรรม” ในท่ีน้ีหมายถึงมรดกของชนชาติ  เช้ือชาติ  หรือ

ชาวโลก  ซ่ึงอาจเกิดข้ึนโดยธรรมชาติหรือสร้างข้ึนโดยมนุษย์  และมีความส าคัญอย่างยิ่งในเชิง

ประวติัศาสตร์  วิชาการ  ความสวยงาม  โดยแบ่งออกเป็นส่ีประเภท  ไดแ้ก่  ทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมท่ีมี

รูปร่าง (tangible cultural property) ทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมท่ีไม่มีรูปร่างหรือจบัตอ้งไม่ได้ (intangible 

cultural property) อนุสาวรีย ์(monument) และภูมิปัญญาดั้งเดิม (folklore materials) 

๒. หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 

เกาหลีใตมี้การจดัตั้งคณะกรรมการทรัพยสิ์นทางวฒันธรรม (cultural properties commitee) ภายใน

ส านักงานบริหารทรัพยสิ์นทางวฒันธรรม (cultural properties administration) ซ่ึงมีอ านาจหน้าท่ีในการ
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พิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการอนุรักษ ์ การบริหารจดัการ  และการใชป้ระโยชน์ทรัพยสิ์นทางวฒันธรรม 

อาทิ การก าหนดและการข้ึนทะเบียนทรัพยสิ์นทางวฒันธรรม  การอนุญาตให้ด าเนินการออกค าสั่งห้าม

ด าเนินการกบัทรัพยสิ์นทางวฒันธรรม  การขุดส ารวจทรัพยสิ์นทางวฒันธรรม  และเร่ืองทางเทคนิคอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทางวฒันธรรม 

๓. ระบบการคุม้ครอง 

ระบบการคุม้ครองไดแ้บ่งแยกออกเป็นระบบการก าหนดให้เป็นทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมท่ีส าคญั 

(designation) ซ่ึงผูใ้ช้อ  านาจก าหนดอาจเป็นหน่วยงานส่วนกลางหรือหน่วยงานในภูมิภาค  ข้ึนอยู่กับ

ความส าคญัของทรัพย์สินทางวฒันธรรมนั้นๆ และระบบทะเบียน (registration) ส าหรับทรัพย์สินทาง

วฒันธรรมอ่ืนๆ ท่ีมิไดอ้ยูภ่ายใตร้ะบบการก าหนด  ทั้งน้ี  อาจกล่าวความแตกต่างของมาตรการในระบบทั้ง

สองพอสังเขปไดด้งัน้ี   

ก) ทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมท่ีรัฐก าหนด (state-designated cultural property) ผูอ้  านวยการ

ส านกังานบริหารทรัพยสิ์นทางวฒันธรรม  โดยค าแนะน าของคณะกรรมการทรัพยสิ์นทาง

วฒันธรรม  มีอ านาจก าหนดให้ทรัพย์สินทางวฒันธรรมบางอย่างเป็นทรัพย์สินท่ีมี

ความส าคญัมากเป็นพิเศษ  ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทางวฒันธรรมท่ีมีรูปร่าง (important 

tangible cultural property) ทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมท่ีไม่มีรูปร่าง (important intangible 

cultural property) อนุสาวรีย ์(monument) หรือภูมิปัญญาดั้งเดิม (folklore) และเม่ือมีการใช้

อ านาจก าหนดให้ทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมใดเป็นทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมท่ีส าคญัแล้ว  

จะตอ้งอยูภ่ายใตก้ารควบคุมท่ีเขม้งวดตามบทบญัญติัของกฎหมายน้ี  ซ่ึงมีความมุ่งประสงค์

ท่ีจะปกป้องมิให้ทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมนั้นเส่ือมสลายหรือไม่มีการสืบทอดต่อไปยงั

บุคคลอ่ืนในยคุต่อๆ ไป 

ข) ทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมท่ีเมืองหรือจงัหวดัก าหนด (city/do-designated cultural property) 

นายกเทศมนตรีหรือผูว้่าราชการจงัหวดัมีอ านาจก าหนดให้ทรัพย์สินทางวฒันธรรมท่ี

สมควรไดรั้บการคุม้ครองเป็นพิเศษ  แต่รัฐยงัมิไดก้ าหนดใหเ้ป็นทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมท่ี

รัฐก าหนด  ให้เป็นทรัพย์สินทางวฒันธรรมท่ีเมืองหรือจงัหวดัก าหนด  โดยเมืองหรือ

จงัหวดัท่ีก าหนดนั้นจะมีหน้าท่ีรับผิดชอบการบริหารจดัการทรัพย์สินทางวฒันธรรม

ดงักล่าว 
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ค) ทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมท่ีข้ึนทะเบียน (registered cultural property) ผูอ้  านวยการฯ อาจน า

ทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมท่ีรัฐก าหนดไปข้ึนทะเบียน  

ซ่ึงจะท าให้เจา้ของหรือผูบ้ริหารทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมดงักล่าวก็จะมีหนา้ท่ีตอ้งปกป้อง

รักษาเพื่อใหท้รัพยสิ์นนั้นคงอยูใ่นสภาพเดิม 

โดยมาตรการบงัคบั  ก าหนดโทษปรับและโทษจ าคุกส าหรับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามบทบญัญติั

ของกฎหมายน้ี 

๒.๒.๒ กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมประเทศญ่ีปุ่น (Law on Protection of 

Cultural Properties) 

วตัถุประสงค์และขอบเขตของกฎหมาย  เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยสิ์นทาง

วฒันธรรม  เพื่อให้เกิดความกา้วหนา้ในสังคมญ่ีปุ่นและมีส่วนช่วยในวิวฒันาการของวฒันธรรมโลก  โดย

ค าวา่ “ทรัพยสิ์นทางวฒันธรรม” หมายถึง ทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมท่ีมีรูปร่าง (tangible cultural properties) 

ทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมท่ีไม่มีรูปร่าง (intangible cultural properties) อนุสาวรีย ์(monuments) และกลุ่ม

อาคารโบราณ (groups of historic buildings) 

ส าหรับหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบ คือ ผูอ้  านวยการส านกังานกิจการวฒันธรรม (Commissioner 

of Cultural Affairs) เป็นเจา้หน้าท่ีท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีรับผิดชอบจดัการทรัพยสิ์นทางวฒันธรรม  ภายใตก้าร

ก ากบัดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยอาจไดรั้บค าแนะน าจากสภาพคุม้ครองทรัพยสิ์น

ทางวฒันธรรม (Council for the Protection of Cultural Property) 

ระบบการคุม้ครองของทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมของญ่ีปุ่นอาจแยกพิจารณาได ้๒ ลกัษณะคือ 

๑) ทรัพย์สินทางวฒันธรรมท่ีไม่มีรูปร่าง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอาจก าหนดให้

ทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมท่ีมีรูปร่างและมีความส าคญัสูงเป็นสมบติัชาติ (national treasure) ได ้

ส่วนทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมท่ีมีรูปร่างท่ีส าคญัอ่ืนๆ เจา้ของหรือผูค้รอบครองทรัพยสิ์นทาง

วฒันธรรมอาจยืน่ค  าร้องขอใหมี้การข้ึนทะเบียนไดโ้ดยใหน้ ามาตรการคุม้ครองสมบติัชาติมาใช้

บงัคบัโดยอนุโลม  นอกจากน้ี  ส าหรับทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมอ่ืนๆ  เจา้ของหรือผูค้รองครอง

อาจร้องขอค าแนะน าในการบริหารจดัการจากผูอ้  านวยการส านกังานกิจการวฒันธรรม 

๒) ทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมท่ีไม่มีรูปร่าง  ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมท่ีมีความส าคญัสูง  จะ

อยู่ภายใต้ระบบการประกาศก าหนด (designation) หรือคดัเลือก (selection) ซ่ึงผูอ้  านวยการ

ส านักงานกิจการวฒันธรรมจะสามารถใช้อ านาจในการควบคุมการอนุรักษ์ทรัพย์สินทาง
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วฒันธรรมดังกล่าวได้โดยตรง  ส่วนทรัพย์สินทางวฒันธรรมท่ีไม่จ  าเป็นต้องใช้มาตรการ

ควบคุมเป็นพิเศษนั้น  จะอยู่ภายใตร้ะบบการจดทะเบียน () ซ่ึงเป็นการยอมรับการมีอยู่ของ

ทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมและผูค้รอบครองทรัพยสิ์นทางวฒันธรรม 

โดยขอ้ก าหนดดงักล่าวมาขา้งตน้มีมาตรการบงัคบั  ก าหนดโทษทางอาญาและโทษทางปกครอง

ส าหรับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามบทบญัญติัของกฎหมายน้ี 

มร. ชิเกยกิู  มิยาตะ  ผูอ้  านวยการกองมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม  กล่าวถึงการปกป้องมรดกภูมิ

ปัญญาทางวฒันธรรมในประเทศญ่ีปุ่น๔  ดว้ยการแสดงให้เห็นถึงนิยามและขอบเขตของส่ิงท่ีเป็นมรดกภูมิ

ปัญญาของหน่วยงานรัฐบาลญ่ีปุ่น  มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมเหล่านั้นเก่ียวกบักฎหมายของการปกป้อง

มรดกวฒันธรรมท่ีบญัญติัข้ึนเม่ือ ค.ศ.๑๙๕๐  และปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะๆ นอกจากน้ียงัเก่ียวขอ้งกับ

ขั้นตอนของการคัดเลือกมรดกวฒันัณณม  ซ่ึงประกอบด้วยการท างานของเจ้าท่ีรัฐท่ีศึกษาเน้ือหาทาง

วฒันธรรม  การคดัเลือก  การข้ึนทะเบียน  เพื่อพฒันามาตรการปกป้องมรดกวฒันธรรมนั้น ๆ  ไม่ให้สูญหาย  

อยา่งไรก็ดี  มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของประเทศญ่ีปุ่น  ไม่ไดมี้ความหมายสอดคลอ้งหรือตรงกบัค า

วา่ “intangible cultural heritage” โดยสมบูรณ์  ทั้งน้ี  รัฐบาลญ่ีปุ่นพยายามรักษาก าหนดนิยามของมรดกภูมิ

ปัญญาในแบบฉบบัของตนเองตามกรอบในการพิจารณาดงัน้ี 

๑.  การจดัประเภทมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมในญ่ีปุ่นนั้น  เกิดข้ึนในช่วงหลงัสงครามโลก

คร้ังท่ี ๒  ในเบ้ืองแรกนั้นกฎหมายท่ีบญัญติัโดยรัฐบาลสมยัเมจิใหค้วามส าคญักบัการปกป้อง

มรดกทางกายภาพ  ดงัจะเห็นไดจ้ากกฎหมายในการสงวนรักษาวดั  อารามและศาล ค.ศ. 

๑๘๙๗  และกฎหมายสงวนรักษาสมบติัชาติ ค.ศ.๑๙๒๙  กระทัง่เม่ือ ค.ศ. ๑๙๕๐ ไดมี้การ

บญัญติักฎหมายเก่ียวกบัการปกป้องมรดกภูมิปัญญา  โดยมีช่ือเรียกประเภทของวฒันธรรมวา่ 

“ทรัพยสิ์นวฒันธรรมทางภูมิปัญญา”  ดว้ยเล็งเห็นถึงศิลปวฒันธรรมของญ่ีปุ่นก าลงัเผชิญหนา้

กบักระบวนการกลายเป็นตะวนัตกและความทนัสมยัท่ีเขา้มาในยคุสมยัเมจิ  หลงัจากนั้น  มีการ

ปรับปรุงแกไ้ขตวักฎหมาย  และมีลกัษณะดงัท่ีปรากฏในปัจจุบนั  ทั้งน้ีมรดกภูมิปัญญาตาม

นิยามของกฎหมายญ่ีปุ่นประกอบดว้ย  ทรัพยสิ์นวฒันธรรมทางภูมิปัญญาโดยครอบคลุม

ประเภททางวฒันธรรมท่ีไม่ใช่กายภาพซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นคุณค่าทางประวติัศาสตร์และ

                                                           
๔ ชีวสิทธ์ิ  บุญยเกียรติ“ .การบรรยาย ๒๑  การปกป้องมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมในประเทศญ่ีปุ่น -บทเรียน

จากสถาบนัการวจิยัแห่งชาติ  โดย  ชิเกยกิู  มิยาตะ (ผูอ้  านวยการกองมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม  สถาบนัการวจิยัแหง
ชาติเพ่ือทรัพยสิ์นทางวฒันธรรม) (แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ : มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมและพิพิธภณัฑ์ . พฤศจิกายน พ.ศ.

๒๕๕๕  .ศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร (องคก์ารมหาชน) วนัท่ีอา้งอิงเอกสาร  ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๗.  
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ศิลปกรรมของญ่ีปุ่น  จึงมุ่งเนน้ “ทกัษะและงานช่าง” ท่ีจะส่งต่อและสืบทอดของคนรุ่นต่อๆ ไป  

ไดแ้ก่ ๑)  ปรเภทวฒันธรรมท่ีสืบทอดในระดบับุคคล  ๒) ประเภทวฒันธรรมท่ีสืบทอดโดย

กลุ่มบุคคลหรือองคก์ร  นอกจากน้ียงัมีทรัพยสิ์นวฒันธรรมพื้นบา้น  และเทคนิคท่ีสัมพนัธ์กบั

ทรัพยสิ์นวฒันธรรมท่ีสมควรไดรั้บการอนุรักษ์ 

๒. พฒันาการของกฎหมายเพื่อการปกป้องมรดกภูมิปัญญา  จาก ค.ศ.๑๙๕๐  กฎหมายท่ีตราข้ึนใน

คร้ังนั้น  เนน้เฉพาะการปกป้องมรดกวฒันธรรมท่ีก าลงัสูญหาย  จากนั้นจึงตรากฎหมายเก่ียวกบั

ทรัพยสิ์นวฒันธรรมทางภูมิปัญญา  นอกจากน้ียงัรวมถึงบุคคลท่ีสืบทอดทกัษะศิลปะและงาน

ช่าง  มาตรการทางกฎหมายดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นการขยายขอบเขตของการปกป้องวฒันธรรม  

ต่อมา ค.ศ.๑๙๗๕ “ทรัพยสิ์นวฒันธรรมพื้นบา้น” และ “เทคนิคการอนุรักษเ์พื่อทรัพยสิ์น

วฒันธรรม”ไดรั้บการบญัญติัเพิ่มเติมในกฎหมาย  และ ค.ศ.๒๐๐๔  กฎหมายไดรั้บการ

ปรับปรุงเพิ่มเติมและเพิ่มเติมประเภทวฒันธรรมยอ่ยในทรัพยสิ์นวฒันธรรมภูมิปัญญาพื้นบา้น  

ไดแ้ก่ เทคนิคหตัถกรรมพื้นบา้น 

๓. ขั้นตอนในการเสนอและคดัเลือกทรัพยสิ์นภูมิปัญญาทางวฒันธรรม  ในขั้นแรก  ประกอบดว้ย

การท าวจิยัเบ้ืองตน้  โดยจะตอ้งมาจากการท างานของกลุ่มหรือองคก์รทางวชิาการท่ีศึกษา

ประเภทนั้นๆ  ญ่ีปุ่นมีวฒันธรรมพื้นบา้นถึงกวา่ ๕๐,๐๐๐ ประเภท  แต่มีองคก์รท่ีท าวจิยัทาง

วฒันธรรมไม่มากนกั  ขอ้มูลเบ้ืองตน้จึงเป็นรายงานการส ารวจและบนัทึกโสตทศัน์  ในขั้น

ต่อมาเป็นการคดัเลือกประเภทวฒันธรรมส าหรับการข้ึนทะเบียน  เร่ิมตน้ดว้ยการพฒันาร่าง

เน้ือหาการน าเสนอ  และไดรั้บการเห็นชอบจากหน่วยงานดูแลกิจการทางวฒันธรรม  และ

กระทรวงการศึกษา  กีฬา  วิทยาศาสตร์  วฒันธรรม และเทคโนโลย ี ในขั้นตอนสุดทา้ย  เป็น

การตดัสินและการข้ึนทะเบียน  โดยผูเ้ช่ียวชาญท าหนา้ท่ีใหค้วามเห็นและตดัสิน  และส่งผลไป

ยงัรัฐมนตรีเพื่อประกาศเป็นผลการคดัเลือก 

๔. มาตรการในการปกป้องมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม  มาตรการเบ้ืองตน้คือ  การไดรั้บเงิน

สนบัสนุนจากรัฐ  ประมาณ ๒ ลา้นเยนส าหรับกลุ่มท่ีสืบทอด  และ ๑,๖๐๐ เยน  ในกรณีท่ีเป็น

ช่างหรือนกัแสดงรายบุคคล  เพื่อการพฒันาทกัษะและการถ่ายทอดใหช้นรุ่นหลงัท่ีสนใจไดสื้บ

ทอดวฒันธรรมดงักล่าว  นอกจากน้ี  รัฐบาลผลิตสารคดีเพื่อใชบ้นัทึกและเผยแพร่  โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่  การแสดงมหรสพ  ส่วนการด าเนินการเพื่อปกป้องวฒันธรรมพื้นบา้น  เป็นการ

สนบัสนุนของรัฐเช่นกนั  ในหลายกรณีเจา้ของวฒันธรรมพื้นบา้นอาจไม่สามารถดูแลและสืบ

ทอดภูมิปัญญาทางวฒันธรรมไดเ้พียงล าพงั  ดงันั้น  การสนบัสนุนจากรัฐจึงส าคญัอยา่งยิง่
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ส าหรับทรัพยสิ์นวฒันธรรมพื้นบา้น  แต่โดยทัว่ไปการสนบัสนุนมุ่งเนน้ในระดบักลุ่มหรือ

ชุมชน  ทั้งการสนบัสนุนการสืบทอดวฒันธรรมไปยงัคนรุ่นใหม่  การสร้างและซ่อมแซม

เคร่ืองมือและส่ิงอ านวยความสะดวก  การผลิตเอกสารหรือส่ือโสตทศัน์เพื่อการเผยแพร่  และ

การจดัอบรมใหก้บัสาธารณชนในวงกวา้ง   

๒.๒.๓  แนวทางการคุม้ครองมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของไทย 

ประเทศไทยถือเป็นประเทศภาคีตามอนุสัญญาวา่ดว้ยการคุม้ครองมรดกโลก  ไดมี้การด าเนินการ
ตามเง่ือนไขอนุสัญญาฯ  โดยก าหนดนิยามความหมาย  รวบรวมขอ้มูลมรดกทางวฒันธรรมเพื่อข้ึนทะเบียน 
และร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองมรดกทางวฒันธรรม  ดงัน้ี 

ความหมายและประเภทของมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม  

 ความหมายของมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมนั้น  สืบเน่ืองกบันิยามความหมายของ มรดกทาง

วฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้(intangible  cultural heritage : ICH) ไดรั้บการสนบัสนุนจากยเูนสโก  โดยมุ่งเนน้

ไปยงัวฒันธรรมส่วนท่ีจบัตอ้งไม่ไดเ้ป็นหลกั  คู่กบัมรดกโลก ใน พ.ศ.๒๕๔๔  ยเูนสโกออกส ารวจเพื่อ

พยายามตกลงนิยามและอนุสัญญาวา่ดว้ยการสงวนรักษามรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้(Convention 

for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) ร่างข้ึนใน พ.ศ.๒๕๔๖ เพื่อการคุม้ครองและ

สนบัสนุนวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้  

 มรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดมุ้่งไปท่ีการสงวนรักษามรดกทางวฒันธรรมไวก้บัผูค้นหรือ

ชุมชน  โดยปกป้องกระบวนการท่ีท าใหป้ระเพณีและความรู้ท่ีสืบทอดกนัมาสามารถส่งทอดต่อไปได ้ 

ก่อนท่ีจะมีอนุสัญญาของยเูนสโก  ไดมี้ความพยายามของประเทศต่างๆ ในการสงวนรักษามรดกทาง

วฒันธรรมอยูไ่ด ้ ญ่ีปุ่นเป็นประเทศแรกในโลกท่ีออกกฎหมายในการคุม้ครองสมบติัทางวฒันธรรมเม่ือ 

พ.ศ. ๒๔๙๓  ซ่ึงคุม้ครองมรดกทางวฒันธรรมทั้งประเภทท่ีจบัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไม่ได ้ ประเทศอ่ืนๆ อาทิ  

เกาหลีใต ้ ฟิลิปินส์  สหรัฐอเมริกา  ไทย  ฝร่ังเศส  โรมาเนีย  สาธารณรัฐเช็ก  และโปแลนดต่์างก็มีโครงการ

คลา้ยกนัในเวลาต่อมา 

 อนุสัญญาท่ียเูนสโกประกาศใน พ.ศ.๒๕๔๖  ไดเ้ป็นผลเม่ือวนัท่ี ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๙  ซ่ึง

ก าหนดใหแ้ต่ละประเทศท่ีเป็นภาคีไดจ้ดัท ารายช่ือมรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ และด าเนินการ

เพื่อใหม้รดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ สามารถด ารงสืบทอดอยูต่่อไปในประเทศได ้ นอกจากน้ียงัเปิด

ช่องใหร้ะดมเงินบริจาคระหวา่งประเทศสมาชิกยเูนสโกมาใชเ้พื่อการท านุบ ารุงมรดกทางวฒันธรรท่ีจบัตอ้ง
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ไม่ได ้ ท่ีข้ึนทะเบียนแลว้อีกดว้ย  ยเูนสโกยงัมีโครงการอ่ืนเก่ียวกบัวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดเ้พื่อแกไ้ขความ

ไม่สมดุลในรายช่ือมรดกโลกใน พ.ศ.๒๕๕๑๕ 

การนิยามความหมายและการจ าแนกประเภทของมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม 

 “มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม”  หมายถึง  การปฏิบติั  การแสดงออก  ความรู้  ทกัษะ  ตลอดจน

เคร่ืองมือ  วตัถุ  ส่ิงประดิษฐ์  และพื้นท่ีทางวฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัส่ิงเหล่านั้น  ซ่ึงชุมชน  กลุ่มชน  และ

ในบางกรณีปัจเจกบุคคล  ยอมรับว่าเป็นส่วนหน่ึงของมรดกทางวฒันธรรมของตน  มรดกภูมิปัญญาทาง

วฒันธรรมซ่ึงถ่ายทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปยงัคนอีกรุ่นหน่ึงน้ี  เป็นส่ิงซ่ึงชุมชนและกลุ่มชนสร้างข้ึนใหม่อยา่ง

สม ่าเสมอ  เพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มของตน  เป็นปฏิสัมพนัธ์ของพวกเขาท่ีมีต่อธรรมชาติ  และ

ประวติัศาสตร์ของตน  และท าให้คนเหล่านั้นเกิดความรู้สึกมีอตัลักษณ์และความต่อเน่ือง  ดังนั้น  จึง

ก่อใหเ้กิดความเคารพต่อความหลากหลายทางวฒันธรรมและการคิดสร้างสรรคข์องมนุษย ์

 “มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม” จ าแนกออกเป็น ๗ สาขา  ดงัน้ี 

๑. ศิลปะการแสดง  หมายถึง  การแสดงดนตรี  ร า-เตน้  และละครท่ีเป็นการแสดงตามขนบแบบ

แผน  มีการประยุกต์เปล่ียนแปลง  และ/หรือการแสดงร่วมสมยั  การแสดงท่ีเกิดข้ึนนั้น  เป็น

การแสดงต่อหนา้ผูช้ม  และมีจุดมุ่งหมายเพื่อความงาม  ความบนัเทิงและ/หรือเป็นงานแสดงท่ี

ก่อให้เกิดการคิด  วิพากษ์  น าสู่การพฒันาและเปล่ียนแปลงสังคม  แบ่งออกเป็น ๒  ประเภท  

คือ  ดนตรี  และ  การแสดง 

๒. งานช่างฝีมือดั้งเดิม  หมายถึง  ภูมิปัญญา  ทกัษะฝีมือช่าง  การเลือกใช้วสัดุ  และกลวิธีการ

สร้างสรรคท่ี์แสดงถึงอตัลกัษณ์  สะทอ้นพฒันาการทางสังคมและวฒันธรรมของกลุ่มชน  แบ่ง

ออกเ ป็น ๑๐  ประเภท  คือ   ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า   เค ร่ืองจักรสาน  เค ร่ื อง รัก  

เคร่ืองป้ันดินเผา  เคร่ืองโลหะ  เคร่ืองไม ้ เคร่ืองหนงั  เคร่ืองประดบั  งานศิลปกรรมพื้นบา้น  

และผลิตภณัฑอ่ื์น 

๓. วรรณกรรมพื้นบา้น   หมายถึง  วรรณกรรมท่ีถ่ายทอดอยู่ในวิถีชีวิตชาวบา้น  โดยครอบคลุม

วรรณกรรมท่ีถ่ายทอดโดยวิธีการบอกเล่า  และท่ีเขียนเป็นลายลกัษ๋ณ์อกัษร  แบ่งออกเป็น ๗  

ประเภท  คือ  นิทานพื้นบา้น  ประวติัศาสตร์บอกเล่า  บทสวดหรือบทกล่าวในพิธีกรรม  บท

ร้องพื้นบา้น  ส านวนภาษิต  ปริศนาค าทาย  และต ารา 

                                                           
๕ http://wikipedia.org/wiki  เขา้ถึงขอ้มูลเม่ือวนัท่ี  ๑๑ /๑๐/๒๕๕๗  

http://wikipedia.org/wiki
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๔. กีฬาภูมิปัญญาไทย  หมายถึง  การเล่น  การกีฬา  และศิลปะการต่อสู้ป้องกนัตวั  ท่ีมีการปฏิบติั

กนัอยูใ่นประเทศไทยและมีเอกลกัษณ์สะทอ้นวิถีไทยแบ่งออกเป็น ๓  ประเภท  คือ  การเล่น

พื้นบา้น  กีฬาพื้นบา้น  และศิลปะการต่อสู้ป้องกนัตวั 

๕. แนวปฏิบติัทางสังคม  พิธีกรรมและงานเทศกาล  หมายถึง  การประพฤติปฏิบติัในแนวทาง

เดียวกนัของคนในชุมชนท่ีสืบทอดต่อกนัมาบนหนทางของมงคงวิธี  น าไปสู่สังคมแห่งสันติ

สุขแสดงให้เห็นอตัลกัษณ์ของชุมชนและชาติพนัธ์ุนั้นๆ  แบ่งเป็น ๓  ประเภท  คือ  มารยาท  

ขนบธรรมเนียมประเพณี  และงานเทศกาล 

๖. ความรู้และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัธรรมชาติและจกัรวาล  หมายถึง  องค์ความรู้  วิธีการ  ทกัษะ  

ความเช่ือ  แนวปฏิบัติและการแสดงออกท่ีพฒันาข้ึนจากการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างคนกับ

สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและเหนือธรรมชาติ แบ่งออกเป็น ๕ ประเภท  คือ  อาหารและ

โภชนาการ  การแพทยแ์ผนไทยและการแพทยพ์ื้นบา้น  โหราศาสตร์  ดาราศาสตร์และไสย

ศาสตร์  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ  และชยัภูมิและการตั้งถ่ินฐาน 

๗. ภาษา  หมายถึง  สัญลกัษณ์ท่ีมนุษยก์ าหนดข้ึนเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือแสดงออกเพื่อส่ือความเขา้ใจ

ระหว่างคนในสังคม  ทั้งท่ีอยูใ่นภาษาพูด  ภาษาเขียน  และภาษามือ  นอกจากช่วยสร้างความ

เขา้ใจอนัดีต่อกนัหรือช่วยสร้างความสัมพนัธ์ของคนในสังคมแล้ว  ภาษายงัเป็นสมบติัของ

สังคมท่ีสะทอ้นวฒันธรรมของเจา้ของภาษานั้นไดเ้ป็นอย่างดี  แบ่งออกเป็น  ๔  ประเภท  คือ  

ภาษาไทย  ภาษาไทยถ่ิน  ภาษากลุ่มชาติพนัธ์ุ  และภาษาสัญลกัษณ์ 

 

การคุม้ครองมรดกทางวฒันธรรมของไทย 

กรมส่งเสริมวฒันธรรม  กระทรวงวฒันธรรม (๒๕๕๖) ไดแ้สดงหลกัการและเหตุผลเก่ียวกบัร่าง

พระราชบญัญติัวา่ดว้ยมรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดว้า่  ประเทศไทย  เป็นประเทศท่ีมีความหลาหลาย

ทางวฒันธรรมสูงยิง่ประเทศหน่ึงในโลก  ทั้งวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไดแ้ละวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ ซ่ึงไดแ้ก่  

ทกัษะ  ความรู้  ความเช่ียวชาญนั้น  ในปัจจุบนัทุกประเทศในโลกให้ความส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง  เน่ืองจากเป็น

ส่ิงซ่ึงเส่ียงต่อการสูญหาย  อนัสืบเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก  กระแสโลกาภิวตัน์  ความ

เจริญกา้วหน้าด้านเทคโนโลยี  นอกจากน้ียงัมีการน ามรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได้บางอย่างไปใช้

ในทางท่ีผิดหรือถูกน าไปใช้อย่างไม่เหมาะสมอีกดว้ย  จึงจ าเป็นตอ้งมีมาตรการคุม้ครองมรดกวฒันธรรม

เหล่าน้ีอยา่งเร่งด่วน  โดยเหตุน้ี  คณะรัฐมนตรีจึงไดมี้มติเม่ือวนัท่ี  ๑๕  ธนัวาคม  ๒๕๕๔  เห็นชอบแผนการ



๓๐ | P a g e  

 

ตรากฎหมายท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงานตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-

๒๕๕๘ (แผนนิติบญัญติั)  ล าดบัท่ี  ๔๗  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต (๔.๔)๖ ไดแ้ก่  ร่างพระราชบญัญติั

ว่าด้วยมรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได้  โดยก าหนดให้เสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรีภายในปี 

๒๕๕๗  และไดม้อบหมายใหก้รมส่งเสริมวฒันธรรม  กระทรวงวฒันธรรม  เป็นผูด้  าเนินการ  กรมส่งเสริม

วฒันธรรมจึงไดจ้ดัพิมพห์นงัสือร่างพระราชบญัญติัวา่ดว้ยมรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ เพื่อเป็นคู่มือ

ประกอบการจดัเวทีรับฟังความคิดเห็น  ตามแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  และเพื่อให้ได้

มาตรการทางกฎหมายท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่ประชาชนและประเทศชาติต่อไป 

 

การข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม 

 กระทรวงวฒันธรรม  โดยกรมส่งเสริมวฒันธรรมไดด้ าเนินพนัธกิจในการศึกษาคน้ควา้  อนุรักษ ์ 

ส่งเสริม  เผยแพร่  ฟ้ืนฟู  และพฒันาวฒันธรรม  โดยเฉพาะวฒันธรรมพื้นบา้น  ทั้งน้ีเพื่อตอบสนองพนัธกิจ

ดงักล่าวจึงไดก้ าหนดเป็นนโยบาย  ยทุธศาสตร์  มาตรการ  โครงการ  และกิจกรรมต่างๆ   ตั้งแต่ปี พ.ศ.

๒๕๔๘-๒๕๕๒  กรมส่งเสริมวฒันธรรมไดด้ าเนินการจดัเก็บขอ้มูล  และจดัท าฐานขอ้มูลมรดกภูมิปัญญา

ทางวฒันธรรม  โดยปัจจุบนัไดมี้การจดัเก็บขอ้มูลมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมทั้ง ๗ สาขา  และเพื่อเป็น

การต่อยอดการด าเนินงาน  กรมส่งเสริมวฒันธรรมจึงก าหนดภารกิจในการปกป้องคุม้ครองมรดกภูมิปัญญา

ทางวฒันธรรมข้ึน  โดบมีกิจกรรมส าคญั  คือ  การข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม  เพื่อเป็น

หลกัฐานส าคญัของชาติและเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใหเ้กิดความภาคภูมิใจในวฒันธรรม

ของตน  รวมทั้งเป็นการปกป้องคุม้ครองมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของทอ้งถ่ินและของชาติ  อนัจะ

น าไปสู่การสร้างความรู้  ความเขา้ใจ  เห็นคุณค่า  ยอมรับในความหลากหลายทางวฒันธรรม  และการอยู่

ร่วมกนัอยา่งมีสันติสุขของคนในสังคมต่อไป 

 การประกาศข้ึนทะเบียบนมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม  จึงเป็นหนทางหน่ึงในการปกป้อง

คุ้มครอง  และเป็นหลักฐานส าคัญของประเทศในการประกาศความเป็นเจ้าของมรดกภูมิปัญญาทาง

วฒันธรรมต่าง ๆ ในขณะท่ียงัไม่มีมาตรการทางกฎหมายท่ีจะคุม้ครองมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของ

ชาติ  รวมทั้งในอนาคตหากประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นภาคีสามาชิกอนุสัญญาวา่ดว้ยการสงวนรักษามรดกทาง

                                                           
๖ นโยบายดงักล่าวน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการก าหนดแผนการพฒันาเมืองขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  โดยเฉพาะการน า
ทุนทางวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถ่ินมาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและสร้างอตัลกัษณ์ทางสงัคมวฒันธรรม
ของทอ้งถ่ิน 
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วฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได้  ก็จะเป็นโอกาสอนัดียิ่งในการเผยแพร่ช่ือเสียงเกียรติภูมิของประเทศชาติให้

ปรากฏในสังคมโลก  เช่นเดียวกบัท่ีประเทศต่าง ๆ  มากกวา่ ๑๔๐ ประเทศท่ีเป็นภาคีสมาชิกแลว้ในปัจจุบนั 

 กรมส่งเสริมวฒันธรรม  ได้ประกาศการข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม  ต่อเน่ืองมา

ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๒  เพื่อเป็นหลกัฐานส าคญัของชาติและเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เกิด

ความภาคภูมิใจในวฒันธรรมของตน  รวมทั้งเป็นการปกป้องคุม้ครองมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของ

ทอ้งถ่ินและของชาติ  อนัจะน าไปสู่การสร้างความรู้  ความเขา้ใจ  เห็นคุณค่า  ยอมรับในความหลากหลาย

ทางวฒันธรรม  และการอยูร่่วมกนัอยา่งมีสันติสุข  โดยมีวตัถุประสงคก์ารด าเนินการ  ดงัน้ี 

๑.  เพื่อบนัทึกประวติัความเป็นมา  ภูมิปัญญา  และอตัลกัษณ์ของมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม 

๒. เพื่อเป็นฐานขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบัมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมท่ีอยูใ่นอาณาเขตของประเทศ

ไทย 

๓. เพื่อเสิรมสร้างบทบาทส าคญั  และความภาคภูมิใจของชุมชน  กลุ่มคนหรือบุคคล  ท่ีเป็นผูถื้อ

ครองมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม 

๔. เพื่อส่งเสริมและพฒันาสิทธิชุมชนในการอนุรักษ ์ สืบสาน  ฟ้ืนฟูและปกป้องคุม้ครองมรดกภูมิ

ปัญญาทางวฒันธรรมของทอ้งถ่ินและของชาติ 

๕. เพื่อรองรับการเขา้เป็นภาคีอนุสัญญาเพื่อการสงวนรักษามรดกวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดข้อง

ยเูนสโก 

 

เกณฑก์ารคดัเลือกมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของชาติ 

 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม  ไดก้ าหนดเกณฑ์การข้ึนทะเบียนมรดก

ภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของชาติ  โดยคณะกรรมการจะพิจารณาตามเกณฑ์การประกาศข้ึนทะเบียบเฉพาะ

ของแต่ละสาขา  ซ่ึงเกณฑมี์ความสอดคลอ้งคลา้ยคลึกนั  ประเด็นส าคญัประกอบดว้ย 

๑.  เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมในสาขาศิลปะการแสดง  สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม  สาขา

วรรณกรรมพื้นบา้น  สาขากีฬาภูมิปัญญาไทย  สาขาแนวปฏิบติัทางสังคม  พิธีกรรม  และงาน

เทศบาล  สาขาความรู้และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัธรรมชาติและจกัรวาล  และสาขาภาษา 

๒. มีความโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ทางดา้นประวติัศาสตร์และดา้นวฒันธรรม  และมีคุณลกัษณะบ่ง

บอกความเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของทอ้งถ่ินหรือของประเทศชาติ 
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๓. มีคุณค่าทางประวติัศาสตร์  วชิาการ  ศิลปะ  คุณค่าทางจิตใจ  คุณค่าเชิงสร้างสรรค ์ หรือผลงาน

ควรค่าแก่การรักษาไว ้

๔. มีการบนัทึกหลกัฐานหรือสามารถอา้งอิง/สืบคน้องคค์วามรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมของวฒันธรรม 

๕. มีความจ าเป็นตอ้งอนุรักษไ์วมิ้ใหเ้กิดการสูญหายหรือน าไปใชอ้ยา่งไม่เหมาะสม 

 

การเขา้เป็นภาคีอนุสัญญาวา่ดว้ยการสงวนรักษามรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้

 องคก์ารศึกษาวทิยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยเูนสโก)  ไดรั้บรองอนุสัญญาวา่ดว้ย

การสงวนรักษามรดกวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้(Convention for Safeguarding of Intangible Cultural 

Heritage) ในการประชุมสมยัสามญัคร้ังท่ี ๓๒ เม่ือวนัท่ี ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๖  โดยอนุสัญญาฉบบัน้ีมี

วตัถุประสงค์ คือ ๑) เพื่อคุม้ครองมรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ ๒) เพื่อให้เกิดความเคารพต่อมรดก

วฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดใ้นชุมชน  กลุ่มชน  ทอ้งถ่ิน  ทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ  ๓) เพื่อก่อให้เกิดการ

ตระหนใันระดบัทอ้งถ่ิน  ระดบัชาติ  และระดบันานาชาติ  ถึงความส าคญัของมรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้ง

ไม่ได ้ และให้เกิดการเห็นคุณค่าร่วมกนัในเร่ืองดงักล่าว  และ ๔) เพื่อให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือ

ระหวา่งประเทศ 

 ภายใตอ้นุสัญญาน้ี  ก าหนดใหรั้ฐภาคีสมาชิกด าเนินการจดัท าทะเบียนขอ้มูลมรดกทางวฒันธรรมท่ี

จบัตอ้งไม่ได ้ พฒันามาตรการทางกฎหมายเพื่อคุม้ครองและส่งเสริมมรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ 

รวมทั้งเสนอรายการมรดกทางวฒันธรรมท่ีอยูใ่นดินแดนของตนเพื่อจารึกเป็นรายการตวัแทนของมรดกทาง

วฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดข้องมนุษยชาติหรือรายการมรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดซ่ึ้งจ าเป็นตอ้งไดรั้บ

การสงวนรักษาอยา่งเร่งด่วนของยเูนสโก 

 ในปัจจุบนั  ประเทศไทยอยูร่ะหวา่งเตรียมการเขา้เป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาวา่ดว้ยการสงวนรักษา

มรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ จึงท าให้ประเทศไทยยงัไม่สามารถเสนอมรดกทางวฒันธรรมของไทย

เพื่อจารึกเป็นรายการตวัแทนมรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดท่ี้ตอ้งไดรั้บการสงวนรักษาอย่างเร่งด่วน

ของยูเนสโกไดใ้นขณะน้ี  อยา่งไรก็ตามประเทศไทยไดพ้ฒันากลไกและมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับการเขา้

เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวฒันธรรมท่ีจับต้องไม่ได้แล้ว  ได้แก่  การจัดท า

คลงัขอ้มูล  การข้ึนทะเบียน  และการพฒันากฎหมาย  โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๖  กรมส่งเสริมวฒันธรรม  ได้

ร่างพระราชบญัญติัวา่ดว้ยมรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้
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 โดยร่างกฎหมายว่าด้วยมรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ มีองค์ประกอบทั้งหมด  แบ่งเป็น ๘ 

หมวด  ๕๖ มาตรา  และบทเฉพาะกาล 

  หมวดท่ี  ๑  บททัว่ไป 

  หมวดท่ี  ๒  คณะกรรมการคุม้ครองและส่งเสริมมรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้

  หมวดท่ี  ๓  คณะกรรมการคุม้ครองและส่งเสริมมรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดป้ระจ า

จงัหวดั 

  หมวดท่ี  ๔  การข้ึนทะเบียนมรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้

  หมวดท่ี  ๕  การคุม้ครองและส่งเสริมมรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้

  หมวดท่ี  ๖  การแกไ้ขและเพิกถอนทะเบียนมรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้

  หมวดท่ี  ๗  กองทุนคุม้ครองและส่งเสริมมรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้

  หมวดท่ี  ๘  บทลงโทษ 

  บทเฉพาะการ 

 พร้อมกนัน้ีไดน้ าเสนอมุมมองท่ีวา่ดว้ยผลกระทบต่อประชาชนในการตรากฎหมายวา่  ภายใตห้ลกั

นิติรัฐการตรากฎหมายต้องเป็นไปเพียงเท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อให้มีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนน้อยท่ีสุด  และในขณะเดียวกนักฎหมายนั้นต้องเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วย  ซ่ึงในการตรา

กฎหมายว่าดว้ยมรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได้เน้นการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มกนัของชุมชนและ

ประชาชนในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษอ์งคค์วามรู้ดั้งเดิมหรือภูมิปัญญาดั้งเดิมทางวฒันธรรมท่ีเป็นมรดก

จากบรรพบุรุษใหสื้บทอดต่อไปยงัชนรุ่นหลงั  โดยมีกองทุนท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายเป็นแหล่งทุนในการให้

ความช่วยเหลือ  อยา่งไรก็ตาม  แมว้า่การคุม้ครององคค์วามรู้ดั้งเดิมหรือภูมิปัญญาดั้งเดิมทางวฒันธรรมจะมี

การห้ามไม่ให้มีการน ามรดกทางวฒันธรรมไปเผยแพร่เพื่อวตัถุประสงค์อนัมีลกัษณะเป็นการหม่ินสถาบนั

พระมหากษตัริย ์ กระทบกระเทือนต่อศาสนา  กระทบต่อความมัน่คงของประเทศ  ย ัว่ยุพฤติกรรมทางเพศ  

หรือเป็นไปในทางท่ีขดัต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีหรือท าให้เกิดความเส่ือมเสียแก่มรดกทาง

วฒันธรรม  แต่การกระท านั้นลว้นเป็นกรณีท่ีมิได้เป็นสิทธิเสรีภาพท่ีบุคคลใดจะสามารถกระท าได้  การ

ก าหนดหา้มจึงเป็นเร่ืองการป้องกนัความเสียหายและความไม่เหมาะสมหรือมีผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนแก่กรณี

ดงักล่าวเท่านั้น  การจดัท ากฎหมายวา่ดว้ยมรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ จึงไม่มีบทบญัญติัใดท่ีเป็น

การจ ากดัสิทธิเสรีภาพหรือกระทบสิทธิของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
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ขอบเขตการคุม้ครองและส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม 

๑. มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมท่ีจะได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมจะตอ้งมีคุณค่าทาง

ประวติัศาสตร์  วิชาการ  หรือศิลปะ  ควรค่าแก่การรักษาไว ้ และตอ้งมีลกัษณะอย่างใด

อยา่งหน่ึง  ดงัต่อไปน้ี (ร่างมาตรา ๕) คือ   

- เป็นภาษาประจ าชาติ  หรือภาษาพื้นเมือง 

- เป็นประเพณีทอ้งถ่ิน  เช่น  ผตีาโขน  ประเพณีบั้งไฟ  ประเพณีการแข่งขนัเรือ 

- เป็นความรู้ในการท าอาหาร  ยารักษาโรค  หรือเคร่ืองส าอาง 

- เป็นองค์ความรู้เก่ียวกบัการสร้างสรรค์งานดา้นสถาปัตยกรรม  เช่น  การสร้างเจดียท่ี์

ตอ้งสร้างใหมี้ฐานโคง้คร่ึงวงกลมขนาดใหญ่ 

- เป็นการละเล่นพื้นบา้น  เช่น  การเล่นสะบา้  การเล่นเพลงเรือ 

- เป็นพิธีกรรม  เช่น  พิธีศพ  พิธีแต่งงานตน้ไม ้ พิธีแห่นางแมว 

- เป็นพิธีการทางสังคม  เช่น  การค านบั  การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ ์

เป็นวฒันธรรมสาขาศิลปะการแสดง  สาขางานฝีมือดั้งเดิม  สาขาวรรณกรรมพื้นบา้นและสาขากีฬา
ภูมิปัญญาไทย  ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นคุณค่าและความหลากหลายทางวฒันธรรมท่ีควรสืบทอดจากคนรุ่นหน่ึงไป
ยงัคนอีกรุ่นหน่ึง 

๒.๒.๔  ยทุธศาสตร์การน ามรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมมาใชใ้นฐานะกลไกการพฒันาโดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

สืบเน่ืองจากมุมมองท่ีเห็นวา่มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม คือทุนประเภทหน่ึงซ่ึงครอบคลุม 
ความรู้หรือทกัษะทางวฒันธรรมท่ีบุคคล กลุ่มบุคคล หรือชุมชนยอมรับและรู้สึกร่วมกนัถึงความเป็น
เอกลกัษณ์และไดมี้การสืบทอดกนัมาจากคนรุ่นหน่ึงไปยงัคนอีกรุ่นหน่ึง  ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นตอ้ง
คุม้ครอง  สืบทอด และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมในหลายรูปแบบ รวมถึงการน าทุนดงักล่าวไป
ใชด้ว้ยยทุธศาสตร์อนัชาญฉลาด  ทั้งในมิติของการจดัการความรู้  การถอดบทเรียนการน าทุนดงักล่าวไปใช้
ในฐานะเคร่ืองมือส่งเสริมกลไกการพฒันา 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กรมส่งเสริมวฒันธรรม  กระทรวงวฒันธรรมไดจ้ดัท าแผนการจดัการ
ความรู้  เพื่อวเิคราะห์การก าหนดประเด็นยทุธศาสตร์  การวเิคราะห์องคค์วามรู้ท่ีจ  าเป็นในการปฏิบติัการ  
โดยประเด็นเชิงยทุธศาสตร์นั้น ไดอ้อกแบบภายใตก้รอบแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 
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๑๒ เก่ียวกบัการอนุรักษท์  านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  การเผยแพร่  การถ่ายทอด  และการน าทุนทางวฒันธรรม
ของชาติมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ  ก่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนวฒันธรรมทั้งใน
ระดบัทอ้งถ่ิน  ระดบัประเทศ  และระดบันานาชาติ  ใหก้บับุคลากรทางดา้นศิลปะใหก้บัศิลปินและผูท่ี้มี
ความสามารถในงานทศันศิลป์ดา้นต่างๆ อาทิ  ศิลปะการแสดง  ประติมากรรม  วรรณศิลป์  เป็นตน้  เพื่อต่อ
ยอดองคค์วามรู้  เสริมสร้างประสบการณ์  และความเช่ียวชาญดา้นศิลปะใหม้ากยิง่ข้ึน  รวมทั้ง
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม พ.ศ.๒๕๕๙ ก านหดใหก้รมส่งเสริม
วฒันธรรมท าหนา้ท่ีเป็นส านกังานเลขานุการของคณะกรรมการรับผดิชอบในงานธุรการและงานวชิาการ
ของคณะกรรมการ  และใหมี้อ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(๑) เสนอนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของประเทศต่อ
คณะกรรมการ 

(๒) เสนอแผนงานและโครงการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม   ดา้นเงินอุดหนุน  
ดา้นวชิาการ  ดา้นการฝึกอบรม  ดา้นการเผยแพร่และแลกเปล่ียนองคค์วามรู้  ดา้นการอนุรักษ์
และสืบทอด  หรือดา้นอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทาง
วฒันธรรมต่อคณะกรรมการ 

(๓) เสนอมาตรการการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม  รวมทั้งแนวทางความ
ร่วมมือระหวา่งชุมชนท่ีมีมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมต่อคณะกรรมการ 

(๔) รวบรวมและจดัท ารายการเบ้ืองตน้มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของประเทศ 
(๕) ประกาศข้ึนบญัชีมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมท่ีผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการ 
(๖) ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้เครือข่ายความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนท่ี

เก่ียวขอ้งเพื่อการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

(๗) เผยแพร่  ประชาสัมพนัธ์  และถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม 
(๘) ฝึกอบรมและศึกษาวจิยัเก่ียวกบัมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม 
(๙) ส่งเสริมใหมี้การสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม 
(๑๐) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

โดยมีกรมส่งเสริมวฒันธรรมท่ีมีภารกิจหลกัเก่ียวกบัการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาสังคมใน  การอนุรักษ ์ ฟ้ืนฟู  สืบสาน  ปกป้องคุม้ครอง  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาและ
ศิลปวฒันธรรม  ตลอดจนเสริมสร้างค่านิยมท่ีเหมาะสมในสังคม  ดงันั้นเพื่อใหก้รมส่งเสริมวฒันธรรม
ปฏิบติัภารกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ  เกิดประสิทธิผลตามท่ีกฎหมายรองรับกรมส่งเสริมจึงก าหนด
ประเด็นยทุธศาสตร์เก่ียวกบัดา้นการพฒันากลไกและสืบสารมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม  และการยกยอ่ง
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เชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ  เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบติังานท่ีชดัเจนและมีโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม 
รองรับ วดัผลได ้

ส่วนประเด็นการวิเคราะห์องคค์วามรู้ท่ีจ  าเป็นในการปฏิบติันั้น  สืบเน่ืองจากประเด็นยทุธศาสตร์
การพฒันากลไกและสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม  และการยกยอ่งเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ  
องคค์วามรู้ท่ีจ  าเป็นควรเป็นองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานส าหรับพฒันากลไกและสืบสานมรดกภูมิ
ปัญญาทางวฒันธรรมและเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ  โดยแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน  ไดแ้ก่ 

(๑) องคค์วามรู้เก่ียวกบัการพฒันากลไกและสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม  ไดแ้ก่ 

- ความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทาง
วฒันธรรม พ.ศ.๒๕๕๙ 

- ประเภทของมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริมและรักษาตาม
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม พ.ศ.๒๕๕๙ ตอ้งมี
ลกัษณะอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี (๑) วรรณกรรมพื้นบา้นและภาษา (๒) 
ศิลปะการแสดง (๓) แนวปฏิบติัทางสังคม  พิธีกรรม  ประเพณี เทศกาล (๔) ความรู้
และการปฏิบติัเก่ียวกบัธรรมชาติและจกัรวาล (๕) งานช่างฝีมือดั้งเดิม (๖) การเล่น
พื้นบา้น  กีฬาพื้นบา้น  และศิลปะการต่อสู้ป้องกนัตวั 

- แนวทางการข้ึนบญัชีมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม 
- เน้ือหาของมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมท่ีไดรั้บการข้ึนบญัชีมรดกภูมิปัญญาทาง

วฒันธรรม 

องคค์วามรู้การพฒันากลไกและการสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมเป็นองคค์วามรู้เฉพาะ
ดา้น  และเป็นองคค์วามรู้ท่ีจ  าเป็นแก่บุคลากรของกรมส่งเสริมวฒันธรรมรวมทั้งบุคคลเครือข่ายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน  ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม 
พ.ศ.๒๕๕๙ ดงันั้น  การสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษามรดกภูมิ
ปัญญาทางวฒันธรรม พ.ศ.๒๕๕๙ ส าหรับปกป้องคุม้ครองมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมจึงเป็น
ความรู้ท่ีจ  าเป็นต่อบุคลากรกรมส่งเสริมวฒันธรรมและเครือข่ายทางวฒันธรรม  รวมทั้งประชาชน  
ท่ีมีส่วนร่วมด าเนินงานวฒันธรรมในพื้นท่ีเพื่อเรียนรู้และสร้างความเช่ียวชาญในการปฏิบติังาน
ส่งเสริมและสนบัสนุนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการด าเนินงานทางวฒันธรรมให้
เกิดประสิทธิผล 
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(๒) องคค์วามรู้เก่ียวกบัการยกยอ่งเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ 

- องคค์วามรู้ของศิลปินแห่งชาติ ๓ สาขา (๑) ความรู้ดา้นสาขาทศันศิลป์  (๒) ความรู้ดา้นสาขา
วรรณศิลป์ (๓) ความรู้ดา้นสาขาศิลปะการแสดง  โดยมีกรอบการพิจารณาวา่องคค์วามรู้ของ
ศิลปินแห่งชาติเป็นองคค์วามรู้เฉพาะตวับุคคลท่ีเกิดจากประสบการณ์ในเร่ืองนั้นๆ จนเกิดความ
ช านาญและเช่ียวชาญในท่ีสุด  ดงันั้นการถ่ายทอดผลงานของศิลปินแห่งชาติใหก้บับุคลากร
ทางดา้นศิลปวฒันธรรมใหก้บัศิลปินและผูท่ี้มีความสามารถในงานศิลปวฒันธรรมดา้นต่างๆ 
อาทิ ศิลปะการแสดง  ประติมากรรม  และวรรณศิลป์ เป็นตน้  ส าหรับเป็นการต่อยอดองค์
ความรู้  เสริมสร้างประสบการณ์  และความเช่ียวชาญดา้นศิลปวฒันธรรมใหม้ากยิง่ข้ึน  ซ่ึงเป็น
การถ่ายทอดองคค์วามรู้  เสริมสร้างประสบการณ์  เทคนิค  วธีิการ  จากศิลปินแห่งชาติ  ไดแ้ก่  
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดงานศิลป์กบัศิลปินแห่งชาติ  อาทิ  ครู  ศิลปิน  นกัเรียน  นกัศึกษา  
เยาวชน  และประชาชนทัว่ไป  เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้ศิลปินรุ่นใหม่ไดพ้ฒันาตน  ดงันั้น
องคค์วามรู้จากศิลปินแห่งขาติจึงมีความส าคญัอยา่งยิง่ส าหรับการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางดา้น
ศิลปวฒันธรรม  เสริมสร้างประสบการณ์  รวมทั้งเป็นการต่อยอดองคค์วามรู้จากศิลปิน
แห่งชาติ 

 

  ๒.๒.๕  การถอดบทเรียนมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของชาติ 

 ตัวอย่างบทเรียนส าคัญของการเรียนรู้เร่ืองมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมในฐานะทุนทาง
วฒันธรรมจากเพื่อนบ้าน๗  หนังสือ มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน 
(Heritage of the Nations : Lessons Learned from the neighboring countries) จดัพิมพโ์ดยศูนยม์านุษยวิทยา
สิรินธร (องคก์ารมหาชน) มีจุดประสงคเ์พื่อเผยแพร่ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั “มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม” 
(Intangible Cultural Heritage) ตาม “อนุสัญญาว่าดว้ยการสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมท่ีจบั
ตอ้งไม่ได ้พ.ศ.๒๕๔๖” (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, ๒๐๐๓) 
ขององค์การยูเนสโกหรือองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรม (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization-UNESCO) ซ่ึงประเทศไทยไดด้ ารงสถานะเป็นภาคีสมาชิกของ

                                                           
๗ สุดแดน วสุิทธิลกัษณ์ และคณะ. ๒๕๖๐. เอกสารวชิาการล าดบัท่ี ๑๒๐ เร่ือง มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของ

ชาติ : บทเรียนจากเพื่อบา้น. ศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร (องคก์ารมหาชน) หนา้ ๗-๒๔. 
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อนุสัญญาโดยสมบูรณ์เม่ือวนัท่ี ๑๐ กนัยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ภายหลงัจากยื่นหนงัสือการให้สัตยาบนัไปเม่ือ
วนัท่ี ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙๘ 

 เน้ือหาของหนงัสือเล่มดงักล่าวประกอบดว้ย ๒ ส่วนคือ บทน าท่ีจะให้ภาพรวมของความเป็นมาเชิง
ประวติัของอนุสัญญา ท่ีมาและพฒันาการภายใตก้ารด าเนินงานของอคก์ารยูเนสโกรวมถึงความเป็นมาและ
การด าเนินงานของประเทศไทย  ภายใตก้ระทรวงวฒันธรรมท่ีน าไปสู่การออก “พระราชบญัญติัส่งเสริมและ
รักษามรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม พ.ศ.๒๕๕๙” ซ่ึงมีความเก่ียวเน่ืองกบัอนุสัญญาฯ ของยูเนสโกอย่าง
ใกลชิ้ด  ในส่วนท่ีสอง ประกอบดว้ยบทความแปลจ านวนหกบทท่ีให้ภาพทั้งในทางกวา้งและทางลึก  อนั
เน่ืองดว้ยหลกัการและขอ้ปฏิบติัของอนุสัญญาฯ ผา่นกรณีตวัอยา่งของประเทศเพื่อนบา้นและจากประเทศใน
ภูมิภาคอ่ืน  โดยคาดหวงัวา่ จะช่วยขยายความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ  กระบวนการ  ขอ้ปฏิบติั
รวมถึงขอ้ถกเถียงท่ีเก่ียวเน่ืองกบั “มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของชาติ” (Intangible Cultural Heritage) ท่ี
เกิดข้ึนในบริบททางสังคมท่ีหลากหลายซ่ึงน่าจะเป็นบทเรียนท่ีจ าเป็นในฐานะท่ีประเทศไทยเขา้เป็นภาคี
สมาชิกโดยสมบูรณ์ของอนุสัญญา 

 ในหนงัสือดงักล่าวไดใ้ห้ขอ้สังเกตเก่ียวกบัความสับสนทางความคิดผา่นการแปลค าส าคญัวา่  การ
แปลค าวา่ “intangible cultural heritage” เป็น “มรดกโลกท่ีจบัตอ้งไม่ได”้ ถือเป็นความสับสนและผิดพลาด
อยา่งส าคญัท่ีแสดงถึงความไม่เขา้ใจในความแตกต่างกนัของอนุสัญญาสองฉบบัของยูเสนโก คือ อนุสัญญา
มรดกโลก หรือ อนุสัญญาว่าด้วยการคุม้ครองมรดกโลกทางวฒันธรรมและทางธรรมชาติ พ.ศ.๒๕๑๕ 
(Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, ๑๙๗๒) และ 
อนุสัญญาว่าดว้ยการสงวนรักษามรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้พ.ศ.๒๕๔๖ (Convention for the 
Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, ๒๐๐๓) โดยอนุสัญญาทั้งสองฉบบั (ห่างกนั ๓๑ ปี) แม้
จะมีความเช่ือมโยงกนัอยูแ่ต่ก็มี “หลกัการและภารกิจ” ท่ีแตกต่างกนัอยา่งส าคญั แต่ความยุง่ยากน้ีไม่เพียงจะ
เกิดในในการก าหนดภาษาหลกัท่ีใช้องค์กรยูเนสโกเท่านั้นแต่ยงัมีความยุ่งยากไปสู่การแปลในภาษาอ่ืนๆ 
ดว้ย 

 อยา่งไรก็ตามหลกัการส าคญัของอนุสัญญาวา่ดว้ยการสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมท่ี
จบัตอ้งไม่ได ้พ.ศ.๒๕๔๖ (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, ๒๐๐๓) 
ถือเป็นการสถาปนาขอ้ตกลงระหว่างประเทศใหม่เพื่อเป็นบทบญัญติัและบรรทดัฐานในการก าหนดการ
ส่งเสริมรักษามรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมท่ีจบัต้องไม่ได้  โดยมีหลักการส าคญับางประการท่ีควร
พิจารณาคือ  อนุสัญญาจงใจหลีกเล่ียงการใช้แนวความคิด “คุณค่าอนัโดดเด่น” ซ่ึงเป็นค าส าคญัในค า
                                                           

๘ ปัจจุบนัมีจ านวนรัฐภาคีสมาชิกท่ีเขา้ร่วมในอนุสญัญาจ านวนทั้งส้ิน ๑๗๒ ประเทศ  โดยมีประเทศสมาชิกใน
กลุ่มอาเซียนจ านวนทั้งส้ิน ๙ ประเทศ  ยกเวน้บรูไนดารุสซาลามและสิงคโปร์ (ทุกประเทศยืน่หนงัสือการใหส้ตัยาบนั หรือ 
Ratification มีเพียงประเทศอินโดนีเซียท่ียืน่หนงัสือการยอมรับหรือ Acceptance) 
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ประกาศผลงานช้ินเอกด้านมุขปาฐะและมรดกวฒันธรรมท่ีไม่เป็นกายภาพของมนุษยชาติซ่ึงสะท้อน
ความคิดแนวระนาบของตวัแทนทางวฒันธรรมท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียน  ประการท่ีสอง  อนุสัญญาตระหนกั
วา่มรดกวฒันธรรมเป็นตน้ธานของอตัลกัษณ์ความสร้างสรรค ์ ความหลากหลาย  และการเป็นหน่ึงเดียวกนั
ทางสังคม  ปรการท่ีสาม  อนุสัญญาเน้นย  ้าในกระบวนการของการมีส่วนร่วมของบุคคล  กลุ่มบุคคลหรือ
ชุมชนในการสร้าบง  ธ ารงรักษาและการสืบทอดส่งต่อมรดกวฒันธรรมของตนเอง  กล่าวอีกนยัหน่ึงคือให้
ความส าคญักบั “กระบวนการ” มิใช่ “ผลผลิต”  ประการท่ีส่ี  อนุสัญญาให้ความส าคญักบัลกัษณะเฉพาะ  
พฒันาการอนัไม่หยุดน่ิงลกัษณะของการสร้างสรรค์และปฏิสัมพนัธ์ของมรดกวฒันธรรมท่ีมีต่อธรรมชาติ  
ประการท่ีห้า  อนุสัญญาเน้นย  ้าหลกัการของสิทธิมนุษยชน ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัอนุสัญญาการปกป้อง
คุม้ครองและส่งเสริมความหลากหลายของการแสดงออกทางวฒันธรรม พ.ศ.๑๕๔๘ 

 ในส่วนท่ีสองของเน้ือหาหนังสือ “มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อน
บา้น” ประกอบดว้ยบทความแปลจ านวนหกบท  โดยการคดัสรรเน้ือหาและกรณีศึกษาท่ีหลากหลายท่ีจะช่วย
ใหผู้อ่้านเรียนรู้และท าความเขา้ใจทั้ลงในแง่หลกัการของอนุสัญญาฯ และประสบการณ์เชิงเปรียบเทียบของ
แต่ละประเทศท่ีมีต่อนุสัญญาฯ  รวมถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองดว้ยอนุสัญญาภายหลงัการประกาศและมีผล
บงัคบัใช ้

 บทความครอบคลุมพื้นท่ีในการศึกษาและอา้งถึงตวัอยา่งทั้งจากประเทศตะวนัตกและกลุ่มประเทศ
ภาคีสมาชิกในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ คือ อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  ไทย  กมัพูชา เวียดนาม  รวมถึงตวัอยา่ง
จากประเทศจีน  เกาหลีใตแ้ละญ่ีปุ่น  โดยบทความแต่ละบทความสะทอ้นให้เห็นถึงแง่มุมท่ีจะช่วยให้ผูอ่้าน
มองเห็นและท าความเขา้ใจถึงปัญหาท่ีมาจากตวัอนุสัญญาเอง  รวมถึงปัญหาดา้นต่างๆ ท่ีแตกต่างกนัไปตาม
บริบทเฉพาะของแต่ละประเทศ  ซ่ึงประกอบดว้ย Intangible Cultural Heritage : The Living Culture of 
Peoples by Fedeico Lenzerini ช้ีใหเ้ห็นวา่  ขอ้คิดทฤษฎีกฎหมายท่ีใชเ้ป็นกรอบในการร่างอนุสัญญาฯ แมจ้ะ
ตั้งอยูบ่นฐานของ “การใชเ้หตุผลทางปรัชญาท่ีถูกตอ้ง” แต่มีปัญหาของการน าไปปฏิบติั  และยงัแสดงความ
ยอ้นแยง้ท่ีส าคญัวา่  แมก้ารอา้งถึงและใหค้วามส าคญักบัสิทธิมนุษยชน  แต่ก็อาจจะตกอยูภ่ายใตก้รอบคิดวา่
ด้วยสิทธิมนุษยชนของชาติตะวนัตกซ่ึงยากจะหลีกเล่ียงท่ีจะน าไปสู่การมีอ านาจครอบง าและการสร้าง
มาตรฐานหน่ึงเหนือความหลากหลายในทางวฒันธรรม 

 บทความของ Jinn Winn Chong เร่ือง Mine, Yours or Ours? : The Indonesia-Malysia Disputes 
over Shared Cultural Heritage ไดว้ิเคราะห์ถึงความสลบัซับซ้อนหลายมิติท่ีแฝงอยู่ในความขดัแยง้อนั
เน่ืองมาจากการแยง่ชิงมรดกวฒันธรรมท่ีซัอนทบัเหนือพรมแดนระหว่างประเทศ  อนัเป็นผลมาจากความ
ล้มเหลวของการจดัการปัญหาท่ีซ่อนอยู่  น าไปสู่ความเสียหายอย่างใหญ่หลวงได้อย่างไร  รวมไปถึง
เสนอแนะใหพ้ิจารณาความขดัแยง้ดงักล่าวในบริบทท่ีกวา้งขวางอนัเป็นผลมาจากเง่ือนไขความสัมพนัธ์ทาง
ประวติัศาสตร์และเป็นผลจากการถือก าเนิดข้ึนของความเป็นรัฐสมยัใหม่ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ซ่ึงใช้
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มรดกทางวฒันธรรมในการสร้างชาติและต่างมีเส้นทางของประสบการณ์สู่ความเป็นชาติแตกต่างกัน  
นอกจากนั้นยงัช้ีให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างประเด็นของมรดกวฒันธรรมท่ีเช่ือมโยงกบัแง่มุมเก่ียวกบั
ทรัพยสิ์นทางปัญญาและประเด็นเร่ืองลิขสิทธ์ิท่ีเป็นตวัเร่งความขดัแยง้ให้ปะทุข้ึน  บทความน้ียงัแสดงให้
เห็นวา่  กฏหมายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญานั้นไม่เพียงพอต่อการจดัการเก่ียวกบัความขดัแยง้เหนือมรดก
วฒันธรรมในระดบัภูมิภาค และเคร่ืองมือทางกฎหมายไม่อาจน ามาซ่ึงการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ไดแ้ละยืนยนัให้
เห็นถึงประเด็นอนัซบัซอ้นของเร่ืองมรดกวฒันธรรม 

 บทความเร่ือง No More Masterpieces : Tangible Impact and Intangible Cultural Heritage in 
Bordered Worlds โดย Kathy Foley  ไดท้บทวนถึงก าเนิด พฒันาการและผลกระทบของแนวความคิดเร่ือง
มรดกวฒันธรรมท่ีไม่เป็นกายภาพ  ซ่ึงเป็นแวความคิดท่ีสืบเน่ืองมาจากค าประกาศของยูเนสโก ว่าด้วย 
“ผลงานช้ินเอกด้านมุขปาฐะและมรดกวฒันธรรม่ีไม่เป็นกายภาพของมนุษยชาติ” ปี ๒๕๔๔ ก่อนท่ีจะ
พฒันาแนวคิดเป็น “อนุสัญญาวา่ดว้ยการสงวนรักษามรดกวฒันธรรมท่ีไม่ใช่กายภาพ พ.ศ.๒๕๔๖” ซ่ึงถือวา่
เป็นพฒันาการส าคญัของความพยายามในการแสวงหาขอ้ตกลงระหวา่งประเทศเพื่อการสงวนรักษามรดก
วฒันธรรมท่ีมิใช่กายภาพ  ทั้งน้ี Kathy Foley  ช้ีให้เห็นถึงผลกระทบส าคญัของอนุสัญญา  ท่ีถือก าเนิดข้ึน
ภายใตโ้ครงสร้างของรัฐชาติในศตวรรษท่ี ๑๙ และ ๒๐ รวมถึงรูปแบบของอนุสัญญา ท่ีก่อตวัข้ึนจากวาท
กรรมมรดกวฒันธรรมท่ีอยูน่อกอาณาบริเวณของเอเชียตะวนัออกเฉียงใตซ่ึ้งเป็นเร่ืองยากท่ีจะให้สอดคลอ้ง
กบับริบทของเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้มีความสลบัซบัซ้อน  รวมถึงปัญหาท่ีเช่ือมโยงจากอดีตในประเด็น
ของเร่ืองเพศ  จิตวิญญาณ  ศาสนาและการเมือง  โดยยกตวัอย่างผ่านกรณีศึกษางานศิลปะการแสดงท่ีเป็น
มรดกวฒันธรรมร่วมกนัของภูมิภาคของอินโดนีเซีย  มาเลเซียและไทย  Kathy Foley  เสนอวา่การยกเลิก
โครงการ “ผลงานช้ินเอก” (Masterpieces of Oral and Intangible Cultural Heritage) ของยูเสนสโกเพื่อ
พฒันาไปสู่เส้นทางใหม่ไดส่้งผลกระทบในบางลกัษณะต่องานศิลปะการแสดงท่ีเป็นมรดกร่วมของภูมิภาค  
โดยเฉพาะในกรณีของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ นอกจากนั้น  ตน้แบบความส าเร็จของอนุสัญญามรดกโลก
หรืออนุสัญญาว่าดว้ยการคุม้ครองมรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาติ (Convention concerning the 
Protection of the World Cultural and Natural Heritage, ๑๙๗๒) เป็นแรงบนัดาลใจส าคญัต่อเน้ือหาของ
อนุสัญญามรดกวฒันธรรมฯ นอกจากประเทศญ่ีปุ่นจะมีบทบาทอย่างเด่นชัดต่ออนุสัญญาแล้ว  ความ
เปล่ียนแปลงของแนวความคิดวา่ดว้ยพิพิธภณัฑสถานวิทยาแนวใหม่รวมถึงวาทกรรมความหลากหลายทาง
วฒันธรรมท่ีมาจากแนวคิดชีววิทยา  ยงัเป็นปัจจยัร่วมท่ีส่งอิทธิพลต่อนุสัญญาโดยท่ีกระบวนการของการ
แสดงความเป็นเขา้ของในมรดกวฒันธรรมและการข้ึนทะเบียนมรดกวฒันธรรมภายใตอ้นุสัญญา มีส่วน
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ตามมาภายหลงั 

 บทความเร่ือง Form Ritual Form to Tourist Attraction : Negotiating the Transformation of 
Classical Cambodian Dance in a Changing World โดย Celia Tuchman-Rosta ช่วยเช่ือมโยงให้เห็นถึง
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ความส าคญัของมรดกวฒันธรรมฯ ท่ีมีต่อความเป็นชาติกมัพูชา  โดยแสดงให้เห็นถึงชะตากรรมอนัผนัผวน
ของนาฏศิลป์กมัพูชา “ดั้ งเดิม” ผ่านการอุปภมัภ์ค  ้ าชูของราชส านักกมัพูชา  ผ่านการอนุรักษ์โดยระบอบ
อาณานิคมฝร่ังเศส  ผา่นยคุอนัโหดร้ายของสมยัปฏิวติัและการกลบัมาร้ือฟ้ืนข้ึนใหม่จนมาถึงยุคท่ีมรดกโลก
เมืองพระนครกลายเป็นเป้าหมายของนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก  รวมทั้งยงัแสดงความเขา้ใจเชิงลึกถึงวิธีการท่ี
ศิลปะการแสดงซ่ึงเคยมีบทบาทส าคญัในพิธีกรรมและความศกัด์ิสิทธ์ิจะตอ้งปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัความ
ทา้ทายในทางสังคมและเศรษฐกิจสมยัใหม่ไดอ้ยา่งไรในขณะท่ีพยายามจะยื้อยุดคงรักษาความส าคญัเดิมไว ้ 
และช้ีใหเ้ห็นถึงปัญหาส าคญัของประเด็นเร่ืองการสงวนรักษาและการส่งต่อมรดกวฒันธรรมจากบริบทของ
ความศกัด์ิสิทธ์ิสู่โลกสามญัในวถีิชีวติประจ าวนั เช่น การท่องเท่ียว  

 บทความเร่ือง Appropriating Culture : The Politics of  Intangible Cultural Heritage in Vietnam 
โดย Oscar Salemink เป็นตวัอย่างท่ีแสดงถึงบทบาทและความสัมพนัธ์อนัตึงเครียดของรัฐและชุมชนใน
ประเด็นเร่ืองมรดกวฒันธรรม  Oscar Salemink วเิคราะห์การใชง้านและการฉวยใชม้รดกวฒันธรรมฯ ทั้งใน
ระดบัทอ้งถ่ิน  ระดบัชาติและระดบัภูมิภาค  และนานาชาติ  ท่ีดา้นหน่ึงต่างอา้งสิทธ์ิเหนือมรดกวฒันธรรม
ซ่ึงนอกจากจะเป็นวิถีทางการตอบสนองความตอ้งการทางการเมืองแลว้  แต่อีกดา้นหน่ึงเป็นความพยายาม
ในการท าภูมิภาคให้เป็นท่ีรู้จกั  นอกจากนั้นการเมืองของมรดกทางวฒันธรรมไดช่้วยสร้างความชอบธรรม
ใหก้บัระบบคอมมิวนิสตห์ลงัสังคมนิยมของเวียดนาม  และท าให้เวียดนามมีท่ีทางบนเทีโลกในฐานะท่ีเป็น
แหล่งอารยธรรมเก่าแก่ผ่านการยกย่องของยูเนสโก  อย่างไรก็ตามบทความน้ีได้ช้ีให้เห็นว่า นโยบาย
วฒันธรรมของเวียดนามนั้น  รัฐบาลเวียดนามมิใดเ้ป็นผูเ้ล่นเพียงคนเดียวในสนามของการแข่งขนัและมิใช่
เป็นผูท่ี้ควบคุมอย่างเขม้งวด  หากแต่เป็นพื้นท่ีของสนามแข่งขนัของผลประโยชน์ท่ีแตกต่างกนัในหลาย
ระดับทั้งระดับประเทศและนานาชาติซ่ึงชุมชนและทอ้งถ่ินจ านวนมากต่างเข้าร่วมอย่างเต็มจในความ
พยายามท่ีจะบรรลุเป้าหมายของตนเอง 

 บทความเร่ือง Museums and the Protection of Cultural Intangible Heritage โดย Pan Shouyong ซ่ึง
น าเสนอความส าคญัและประเด็นปัญหาเร่ืองเก่ียวกบัมรดกทางวฒันธรรมของจีน  Pan Shouyong ช้ีให้เห็น
ถึงบทบาทของจีนท่ีตอบรับกบัประเด็นในเร่ืองมรดกวฒันธรรมฯ อยา่งแขง็ขนัทั้งในการจดัประชุมเสวนาใน
เร่ืองของการอนุรักษ์วฒันธรรมพื้นบา้นของชนกลุ่มน ้ าย  และการออกกฎหมายวา่ดว้ยการปกป้องคุม้ครอง
วฒันธรรมพื้นบา้นของชนกลุ่มนอ้ยในจีน  อยา่งไรก็ตาม  แมว้า่จีนจะเขา้ร่วมกบัยูเนสโกตามกระบวนการ
ของ “อนุสัญญามรดกโลก” และการเขา้ร่วมในการเสนอช่ือรายการ “ผลงานช้ินเอกดา้นมุขปาฐะและมรดก
วฒันธรรมท่ีไม่ใช่กายภาพของมนุษยชาติ” มาแต่เร่ิมแรกและอย่างกระตือรือร้น  แต่รัฐบาลจีนเองก็ยงัคง
สงวนท่าทีในบางประเด็นท่ีมีความคิดเห็นต่างไปจากแนวความคิดของชาติตะวนัตก  นอกจากน้ียงัช้ีให้เห็น
ถึงตวัอย่างบทบาทของพิพิธภณัฑ์ท่ีจะช่วยปกป้องและคุม้ครองมรดกวฒันธรรมท่ีไม่เป็นภายภาพ (มรดก
วฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได)้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการท่ีสภาพิพิธภณัฑ์ (ICOM) ไดป้ระกาศขยายนิยามใหม่ของ
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พิพิธภณัฑใ์หค้รอบคลุมทั้งมรดกวฒันธรรมทั้งท่ีจบัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไม่ไดโ้ดยถือวา่ต่างมีความส าคญักบั
งานของพิพิธภณัฑอ์ยา่งเท่าเทียมกนั 

 โครงการส ารวจองค์ความรู้การจัดการมรดกทางวฒันธรรมฯ ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องคก์ารมหาชน) ความหวงัวา่  จากเน้ือหาทั้งสองส่วนในหนงัสือ มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของชาติ : 
บทเรียนจากเพื่อนบา้น  ช่วยให้ผูอ่้านได้เห็นเส้นทางท่ีผ่านมาของความคิดและปฏิบติัการรวมถึงปัญหา
เก่ียวกบัมรดกวฒันธรรม “ท่ีจบัตอ้งไม่ได้/ไม่เป็นกายภาพ” หรือมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของชาติ
ต่างๆ เพื่อท่ีจะไดเ้ตรียมการเผชิญกบัปัญหา  และแกไ้ขปัญหาท่ีรออยูเ่บ้ืองหนา้และเพื่อท่ีจะไดเ้ฉลิมฉลอง
ความส าเร็จในการ “ส่งเสริมรักษา” มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมแห่งชาติมรดกวฒันธรรมของเพื่อนบา้น
และมรดกวฒันธรรมของประชาชาติไปร่วมกนัตามเจตนาอนัแทจ้ริงของอนุสัญญา 

 

๒.๓  ทบทวนเอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัแนวคิด 

                 ๒.๓.๑  แนวคิดวฒันธรรมสาธารณะ (Public Culture)   

แนวคิดวฒันธรรมสาธารณะ (Public Culture) เป็นแนวคิดท่ีให้ความสนใจกบักระบวนการสร้างความหมาย

ร่วมของคนหลากหลายชาติพนัธ์ุท่ีมีภูมิหลงัทางวฒันธรรมแตกต่างกนัซ่ึงอาศยัอยูใ่นพื้นเมืองใหญ่  โดยการ

สร้างความหมายดังกล่าวนั้นเป็นผลจากการปฏิสัมพนัธ์  และการจดัแสดงความหมายในรูปแบบหรือ

ลกัษณะต่างๆ สัมพนัธ์กบัการแสดงตวัตนและสิทธิประโยชน์ทางสังคม  การเมืองของวฒันธรรมสาธารณะ

จึงมีนยัเช่ือมโยงกบัการสร้างและแสดงอตัลกัษณ์ระดบัต่างๆ  ของคนหลากหลายกลุ่มในพื้นท่ีเมือง  ผูว้ิจยั

เห็นความส าคญัของแนวคิดวฒันธรรมสาธารณะทั้งในฐานะพื้นท่ีแสดงความสัมพนัธ์  และในฐานะท่ีเป็น

เคร่ืองมือศึกษาการผลิตสร้างวฒันธรรมส่วนรวมของกลุ่มคนในสังคมท่ีเคล่ือนไปสู่ความเป็นเมืองใหญ่และ

ความทันสมยั  ทั้ งน้ีเพื่อเข้าใจเง่ือนไขและความหมายของวฒันธรรมท่ีถูกสร้างและจดัแสดงในพื้นท่ี

สาธารณะของเมืองใหญ่  ซ่ึงเป็นพื้นท่ีรวมของความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุและภูมิหลงัทางวฒันธรรมท่ี

แตกต่างกนั  และในสังคมเมืองใหญ่ท่ีการบริโภคคือ  อ านาจของปัจเจก  พื้นท่ีของการบริโภคก็เป็นพื้นท่ี

สาธารณะหน่ึงท่ีผูมี้ทุนสามารถเขา้ถึงและอาศยัเป็นพื้นท่ีในการแสดงอตัลกัษณ์ทางชนชั้นหรือชาติพนัธ์ุ  

การเขา้ถึงพื้นท่ีสาธารณะ  จึงเป็นเวทีท่ีเปิดโอกาสให้คนหลากกลุ่มเขา้มาต่อรองช่วงชิงความหมายพื้นท่ี

รองรับการแสดงวฒันธรรม  และวฒันธรรมท่ีถูกจดัแสดงในพื้นท่ีสาธารณะจึงมีความหมายเช่ือมโยงกบั

ความสัมพนัธ์เชิงอ านาจในการก าหนดส านึกร่วมของชุมชน และอ านาจในการก าหนดต าแหน่งแหน่งท่ีทาง

สังคมของกลุ่ม ชาติพนัธ์ุ  จากความหมายของภาพเสนอ (representation) ท่ีถูกสร้างข้ึนจากปฏิสัมพนัธ์ใน
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พื้นท่ีสาธารณะ  ดงันั้นการท าความเขา้ใจปรากฏการณ์ทางสังคมวฒันธรรมของสังคมเมืองใหญ่       จึง

สามารถศึกษาไดจ้ากส่ิงท่ีเรียกวา่วฒันธรรมสาธารณะ 

                    ผูว้ิจยัจึงนิยามความหมายของวฒันธรรมสาธารณะในฐานะเคร่ืองมือการศึกษาการเมืองของ

วฒันธรรม  เพื่ออธิบายความสัมพนัธ์เชิงอ านาจในพื้นท่ีอตัลกัษณ์จากการจดัแสดงทางวฒันธรรม  โดยพื้นท่ี

ท่ีมีความหมายส าคญัน้ีไดแ้สดงให้เห็นวา่  ใครเป็นคนท่ีมีอ านาจในการเลือกน าเสนอความหมายของพื้นท่ี  

และใชค้วามหมายดงักล่าวสร้างความชอบธรรมแก่การสถาปนาอ านาจน าของตนในเวทีสาธารณะอย่างไร  

รวมทั้ งอาศัยทุนทางวฒันธรรมหรือทุนสัญลักษณ์ของใคร  เหล่าน้ีถือเป็นส่วนประกอบส าคัญของ

วฒันธรรมการเมืองของพื้นท่ีศึกษา 

ในส่วนท่ีวา่ดว้ยขอ้ถกเถียงเก่ียวกบัความหมายของวฒันธรรมสาธารณะนั้น  ไดด้ าเนินมา

อย่างต่อเน่ืองพอๆ  กบัความสนใจศึกษาวฒันธรรมสาธารณะท่ีเพิ่มมากข้ึน โดยได้ย  ้าให้เห็นถึงอ านาจ

ความสัมพนัธ์ระหว่างภาครัฐ  เอกชน  และประชาชนต่อลกัษณะประชาสังคมท่ีมีผลต่อปฏิบติัการทาง

การเมืองของวฒันธรรมในปริมณฑลสาธารณะ๙ 

John Lydgate กล่าววา่  การสร้างปริมณฑลสาธารณะ  คือการบรรจบกนัระหวา่งโครงสร้าง

อ านาจและวิธีการของวาทกรรมการพฒันาท่ีประกาศให้ส่วนรวมเห็นว่าส่ิงนั้นจะก่อให้เกิดลกัษณะของ

สังคมท่ีดี๑๐  ในขณะท่ี  Tonny Bennet  เสนอวา่ลกัษณะของวฒันธรรมสาธารณะข้ึนอยูก่บัความสัมพนัธ์ของ

การบริหารอ านาจ หรืออ านาจบริหารจดัการโดยรัฐ  ตลาด  และพลงัประชาชน  ตลอดจนวิถีการมีส่วนร่วม

ของเมืองหรือประชาคม๑๑  ซ่ึงในทศันะของ  Ivan  Karp แลว้เห็นวา่ประชาสังคมไดส้ร้างอ านาจน าเพื่อการ

ผลิตสร้างวฒันธรรมและระบบศีลธรรม  ซ่ึงน าไปสู่การสร้างความชอบธรรมในการก าหนดกฎเกณฑ์และ

ความตอ้งการทางสังคม  จากมุมมองดงักล่าว  วฒันธรรมจึงสร้างขนานกนัไประหวา่งอ านาจท่ีใชบ้งัคบัและ

อ านาจน าท่ีเก่ียวโยงกบัการควบคุม๑๒  หรืออาจกล่าวไดว้า่  วฒันธรรมสาธารณะ คือ ดา้นหน่ึงของเหรียญท่ี

อธิบายถึงรูปแบบของวฒันธรรมประชา  หากแต่มีสถาบนัรองรับอยา่งเป็นทางการ เช่น พิพิธภณัฑ์๑๓ เป็น
                                                           

๙   Griffith University.   The Center for Public Culture and Ideas.  < http://www. Griffith.edu.au/center/cpci/-3k. 
>  October 5,  2006. 

๑๐   John Lydgate.  “Introduction : The forms of Public Culture”.   Cambridge University Press, 0521852986 
and Maura Nolan.   “Making of Public Culture” in  <http://www. Cambridge.org.  >  October 5,  2006.    p.5. 

๑๑  Tonny Bennet.     “Public Culture in Austraria,”.   Public Culture.    11(2)  :  319-345,  1999. 
๑๒   Ivan  Karp.   “Introduction : Museums and Communities  :  The Politics of Public Culture” in Museums 

and Communities of Public Culture.    1992.    p.    4. 
๑๓  from Notes 1’s Ivan Karp.  “On Civil Society and Social Identity” in Museums and Communities of Public 

Culture.    1992.    p.    32. 
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ตน้  ดงันั้นวฒันธรรมสาธารณะ จึงเป็นการจดัเตรียมชุดความสัมพนัธ์อยา่งเป็นทางการ ส าหรับการให้นิยาม

ความหมายและการจดัประสบการณ์ว่าดว้ยการแสดงอตัลกัษณ์  ทั้งน้ีวฒันธรรมสาธารณะไม่เพียงแต่เป็น

เวทีแสดง   ประสบการณ์ของผูค้นในพื้นท่ีเท่านั้น หากยงัแสดงความเป็นอ่ืน  พื้นท่ีทางสังคมของวฒันธรรม

สาธารณะจึงประกอบดว้ยอตัลกัษณ์ท่ีแตกต่างและมีแนวทางการจดัแสดงประสบการณ์ท่ีหลากหลาย๑๔ 

Rainer Bauböck กล่าวย  ้าถึงวฒันธรรมสาธารณะ (Public Culture)  ในฐานะพื้นท่ีการ

แสดงออกท่ีสัมพนัธ์กบัอ านาจรัฐ  การสนบัสนุนของภาคเอกชน  และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน๑๕  

Rainer Bauböck ไดอ้า้งถึงความเห็นของ John Rawls วา่  วฒันธรรมสาธารณะเป็นส่วนประกอบของสถาบนั

ทางการเมืองท่ีสถาปนาข้ึนเป็นระบอบและมีแบบแผนการตีความเก่ียวกบัความเป็นสาธารณะในฐานะตวับท

ทางประวติัศาสตร์  ตลอดจนมีขอ้มูลเอกสารซ่ึงเป็นหลกัฐานแสดงถึงความรู้ของส่วนรวม๑๖   ซ่ึง Rainer 

Bauböck เสนอเพิ่มเติมวา่โดยเน้ือหาและพรมแดนของวฒันธรรมสาธารณะนั้นเป็นกิจกรรมทางการเมืองซ่ึง

สัมพนัธ์กบัจินตนาการความเป็นชุมชนและความเป็นชาติ๑๗   

Rainer Bauböck ไดอ้ธิบายความหมายของวฒันธรรมสาธารณะในฐานะท่ีวฒันธรรม 

สาธารณะเป็นองคป์ระกอบของสังคมซ่ึงก่อรูปและผดุงไวด้ว้ยสถาบนัการเมือง  ดงันั้นเน้ือหาและพรมแดน

ทางวฒันธรรมของวฒันธรรมสาธารณะจึงกลายเป็นสนามรองรับกิจกรรมทางการเมือง  เม่ือเป็นเช่นนั้นจึง

เผยใหเ้ห็นจินตนาการของชุมชนต่อความเป็นชาติ  และเผยให้เห็นวา่พวกเขาเผชิญหนา้กบัการเปล่ียนแปลง

อยา่งไร รวมทั้งการก าหนดท่าทีต่อการอพยพเขา้มาอยูถ่ิ่นใหม่อยา่งไร๑๘  ดงันั้นแง่มุมท่ีเขาใหค้วามส าคญักบั

การศึกษาวฒันธรรมสาธารณะจึงมี 4  ประการ  คือ       1) การสร้างมาตรฐานเชิงโวหาร (Rhetoric)ในการ

ส่ือสารของวฒันธรรมสาธารณะ  2)  ความทรงจ าร่วมและอตัลกัษณ์ท่ีประกอบกนัเป็นวฒันธรรมสาธารณะ  

3)  วฒันธรรมสาธารณะมีชุดของสัญญะท่ีเผยให้เห็นบรรทดัฐานและคุณค่าท่ีก าหนดระเบียบทางการเมือง  

ความขดัแยง้  และการตดัสินใจ   และ 4)  วฒันธรรมสาธารณะมีส่ิงท่ีแสดงนยัวา่ดว้ยลกัษณะพฤติกรรมและ

                                                           
๑๔   Ivan  Karp.   Ibid.   p.    19 
๑๕  Rainer Bauböck.    “Public culture in societies of immigration” in  Identity and Integration Migrants 

in Western Europe.     2003.    p.    3. 

๑๖  John Rawls.   Political Liberalism,   1993.    p. 13-14. 

๑๗  Rainer Bauböck.    Op. cit.    p.4 
๑๘        Rainer Bauböck.   “Public culture in societies of immigration,” in  Identity and Integration Migrants in 

Western Europe.     2003.    p. 39 
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ส่ิงท่ีขยายกวา้งข้าม     ความแตกต่างของชุมชนกับสังคม๑๙  ซ่ึงโดยสรุปแล้วการนิยามความหมายของ

วฒันธรรมสาธารณะ    ท่ีสัมพนัธ์กบัการบูรณาการของผูอ้พยพนั้นข้ึนอยูก่บัตวัแปร 4  อยา่ง  คือ 1)  โอกาส

ทางเศรษฐกิจ   2)  ความเป็นธรรมดา้นกฎหมาย  3)  การส่งเสริมทางวฒันธรรมโดยรัฐ  และ 4)  การแสดงวา่

เห็นคุณค่า  ยอมรับในความแตกต่างทางชาติพนัธ์ุ  ภาษา  และชุมชนทางศาสนา๒๐ 

แมว้ฒันธรรมสาธารณะจะเป็นส่ิงท่ีถูกประกอบสร้างข้ึนในสังคมประชา (Civil Society)  

และน าเสนอในพื้นท่ีสาธารณะ  แต่แนวคิดวฒันธรรมสาธารณะ ในความเห็นของ Rainer Bauböck นั้น

ไม่ไดส้อดคลอ้งลงรอยกบัแนวคิดปริมณฑลสาธารณะ (Public Sphere) ของ Harbermas หรือ การตีความ 

(interpretation) ของ Rawls เสียทีเดียว  เพราะRainer Bauböck เห็นวา่ค าอธิบายของ Harbermas และ Rawls 

นั้นกวา้งเกินไปจนไม่ช่วยให้อธิบายปรากฏการณ์วฒันธรรมสาธารณะได้อย่างชัดเจน๒๑  ส่ิงท่ี Rainer 

Bauböck เห็นต่างออกไปคือ  การพิจารณาประเด็น  การอพยพของกลุ่มคน  หรือการเขา้มาอยูใ่นถ่ินใหม่ของ

ผูอ้พยพ  ดงันั้นวฒันธรรมสาธารณะส าหรับเขาคือเวทีซ่ึงรัฐประชาธิปไตยพยายามท่ีจะใชสิ้ทธิควบคุมสังคม

ดว้ยวฒันธรรมการพฒันา  ท าให้เน้ือหาของวฒันธรรมจึงสัมพนัธ์กบัความเป็นประชาธิปไตยและเสรีภาพ

ของสังคมของผูอ้พยพ  อีกดา้นหน่ึงคือ  ความเขา้ใจ หรือความลึกซ้ึงเก่ียวกบัแบบแผนทางศีลธรรมจรรยา

และสถาบนัทางการเมือง  ซ่ึงระดบัความเขา้ใจอนัเป็นนามธรรมน้ีจะกลายเป็นการก่อรูปโครงสร้างสังคม

ร่วมสมยั  ทั้งน้ีเสรีภาพทางความคิดของชุมชนไดท้  าให้กิจกรรมทางวฒันธรรมโดยสถาบนัรัฐไม่ใช่ส่ิงท่ีมี

รูปแบบตายตวั  อีกทั้งเกณฑ์ว่าด้วยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมนั้นได้สร้างความชอบธรรมส าหรับการ

แสดงอตัลักษณ์ทางวฒันธรรมภายในสังคม  หรือกล่าวอีกอย่างหน่ึงคือ  ความหลากหลายไม่เป็นเน้ือ

เดียวกนัทางวฒันธรรม (Culturally Heterogeneous) ของชุมชนนั้น คือ องคป์ระกอบส าคญัของวฒันธรรม

สาธารณะ๒๒  และแมก้ารก่อร่างของวฒันธรรมสาธารณะจะสัมพนัธ์กบัแนวคิดปริมณฑลสาธารณะ ของ 

Harbermas  ซ่ึงมีนยัส าคญัอยา่งยิ่งต่อสถาบนัรัฐ  แต่รัฐก็มิไดเ้ป็นสถาบนัเดียวท่ีมีพลงัเพียงพอต่อการก่อรูป

ทางวฒันธรรมของประชาสังคม (Civil Society)๒๓ 

นอกจากนั้น  Rainer Bauböck  ยงัเห็นวา่การพิจารณาส่ิงท่ีเรียกวา่ วฒันธรรมสาธารณะนั้น  

ตอ้งพิจารณารวมไปถึงการก่อรูปของสังคมสมยัใหม่ (Modern  Society) และบริบท การตดัสินความตอ้งการ

                                                           
๑๙  Rainer Bauböck.    Ibid.    p.    41. 
๒๐  Rainer Bauböck.    Ibid.    p.    42. 
๒๑  Rainer Bauböck.    Ibid.    p.   4. 
๒๒        Rainer Bauböck.    “Public culture in societies of immigration” in  Identity and Integration Migrants in 

Western Europe.     2003.    p.    5. 
๒๓  Rainer Bauböck.    Ibid.    p.    5. 
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ของในชุมชน  วฒันธรรมสาธารณะจึงเป็นเวทีท่ีจดัไวส้ าหรับการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมและเสรีภาพ

ทางการเมือง  รวมทั้งความพยายามของรัฐในการผลิตซ ้ าความทนัสมยั (modernity) แมว้า่การสนบัสนุนของ

รัฐในดา้นภาษาและการศึกษาจะเป็นพื้นท่ีแรกท่ีแสดงถึงความเป็นสังคมสมยัใหม่  แต่ก็มิไดมี้ขอบข่ายท่ี

ครอบคลุมเพียงพอ  จึงไม่ไดช่้วยใหเ้กิดความเขา้ใจในทุกระดบั  โดยเฉพาะในกลุ่มผูอ้พยพและชนกลุ่มนอ้ย

ท่ีได้รับผลกระทบจากนโยบายทางวฒันธรรมของรัฐ๒๔  ดงันั้นส่ิงท่ีปรากฏชัดเจนในสังคมสมยัใหม่คือ  

ความหลากหลายทางวฒันธรรม (Multicultural)  อนัเป็นสถานการณ์ท่ีท าให้รัฐสมยัใหม่ใชอ้  านาจน าในการ

สร้างวฒันธรรมสาธารณะ  เพื่อใหเ้กิด   การขยายตวัของชุมชนทางการเมือง  ซ่ึงมิไดเ้ป็นส่ิงท่ีราบร่ืนส าหรับ

รัฐท่ีจะสร้างความเข้าใจกับทุกชุมชนให้เกิดข้ึนได้ในเวลาเดียวกัน๒๕  อีกทั้ ง เ ง่ือนไขของระบอบ

ประชาธิปไตยร่วมสมยั  ท่ีมีส่วนในสร้างวฒันธรรมสาธารณะไดก้ลายเป็นแรงเหวี่ยงให้อ านาจกระจายจาก

ศูนยก์ลางไปสู่ทอ้งถ่ิน (Local) และสัมพนัธ์กบัอ านาจระดบัโลก (Global) มากข้ึน๒๖ 

จากขอ้ถกเถียงดงักล่าวขา้งตน้ได้แสดงให้เห็นว่า  ความหมายของวฒันธรรมสาธารณะ

ไม่ไดห้มายถึงส่ิงท่ีตอ้งสืบทอดแต่เก่ียวขอ้งกบัการแสดงตวัตนในพื้นท่ีสังคม  วฒันธรรมสาธารณะจึงเป็น

ส่ิงรองรับยุคสมยัท่ีครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดอนัเป็นส่วนผสมของผูช้มกบัพื้นท่ี   จดัแสดง  และเป็นมโน

ทศัน์หน่ึงในการอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างพื้นท่ีกับความแตกต่างหลากหลายทางวฒันธรรม  โดย

พิจารณาถึงปฏิบติัการในการสร้างภาพแทนเพื่อแสดงอตัลกัษณ์     และเก่ียวโยงอย่างมีนยัส าคญักบัมโน

ทศัน์พื้นท่ีสาธารณะ กบัความหมายท่ีประกอบสร้างข้ึนเป็นปฏิบติัการของพื้นท่ี   การเขา้แทนท่ี  และอตั

ลกัษณ์ลูกผสม (Hybrid Identities) อาจกล่าวไดว้่าวฒันธรรมสาธารณะเป็นทั้งส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนและเป็น

เคร่ืองมือการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบท่ีใช้ศึกษาความสลบัซับซ้อนของ    การรวมกลุ่มเพื่อสร้างเอกภาพ  

โดยไม่ละเลยความหมายท่ีซับซ้อนจากบริบทของโลกาภิวตัน์  ในท่ีน้ีวฒันธรรมสาธารณะได้อา้งอิงถึง

ประเด็นส าคญั 2 ประเด็น  คือ          (1)  ขบวนการของความเป็นสาธารณะถูกรวบรวมสะสมโดยสถาบนั

ทางวฒันธรรม (โดยเฉพาะระบบการศึกษา) ความหลากหลายทางศิลปะของชุมชน  และพื้นท่ีทางวฒันธรรม

เป็นใจความส าคญัของระบบ  (2)  ศพัท์ทางวฒันธรรมท่ีใช้ร่วมกนัและท่ีมาของความเขา้ใจจากส่ือทาง

การคา้  ดงันั้น สาธารณะจึงเป็นส่วนประกอบ (ในความหมายแรก) ท่ีถูกสร้างและน าไปสู่หนา้ท่ีของรัฐท่ีจะ

แสดงบทบาทผูว้างระเบียบหรือบทบญัญติัในจุดท่ีความหมายต่างๆ มาบรรจบกนั 

ดังนั้น  วฒันธรรมสาธารณะของแต่ละพื้นท่ีมีความแตกต่างอย่างมาก  ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับ

ความสัมพนัธ์ของการบริหารอ านาจโดยรัฐ  ตลาด  และพลงัประชาชน  รวมทั้งความต่ืนตวัหรือ   แบบแผน

                                                           
๒๔  Rainer Bauböck.    Ibid.    p.    5. 
๒๕   Rainer Bauböck.  Ibid.    p.    6. 
๒๖   Rainer Bauböck.  Ibid.    p.    7. 
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ในการมีส่วนร่วมของเมือง  ส่ิงท่ีอาจกล่าวไดว้่า  เป็นทวิลกัษณะของวฒันธรรมสาธารณะ คือ การเปิดรับ

อิทธิพลของโลกาภิวตัน์และความมีตัวตนอันหลากหลายของท้องถ่ิน  ด้วยพลังของวิวฒันาการทาง

ประวติัศาสตร์มากกว่าการออกแบบอุดมการณ์  ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัของการสร้างสถาบนั  และเป็นการต่อสู้

ต่อรองระหวา่งองคป์ระกอบท่ีมีความแตกต่าง  รวมทั้งเป็นพื้นท่ีรองรับวิธีการการสั่งการท่ีรัฐนิยมใชใ้นการ

แทรกซึมวฒันธรรมสาธารณะ  ปัจจุบนัทั้งการบริโภคและ      การผลิตของวฒันธรรมไดบ้งัเกิดในเครือข่าย

ท่ียากจะเขา้ใจได้โดยง่าย  ทั้ งการไม่ยึดอยู่กับอ านาจศูนยก์ลาง  และการกระจาย   ในท่ีน้ีการศึกษาของ

วฒันธรรมสาธารณะคือการใช้เคร่ืองมือพิเศษส าหรับแสดงให้เห็นความจริงของโวหาร (rhetoric)ในแต่ละ

ช่วงเวลาของวฒันธรรม  เช่น  แนวทางซ่ึงวฒันธรรมไดป้ระดิษฐ์สร้างข้ึนเพื่อใชโ้นม้นา้วใจ  ให้ส านึก และ

เคล่ือนยา้ยตวัตนและคนอ่ืน  ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่วฒันธรรมสาธารณะคือทกัษะการแสดงออกของอ านาจ  ซ่ึง

การแสดงออกของคนส่วนใหญ่คือผูส้ร้างความเป็นสาธารณะเป็นทกัษะของการแสดง  การวิเคราะห์ทกัษะ

ดงักล่าวจ าเป็นตอ้งอาศยัการตีความจากผูช้ม  การเช่ือมโยงความหมายของส่ิงซ่ึงแสดงถึงลกัษณะอนัเป็น

รายละเอียดของแรงปะทะแห่งปฏิสัมพนัธ์สาธารณะ  และเป็นส่ิงท่ีน าไปสู่ค าถามและการอภิปรายต่อส่ิงท่ี

เรียกวา่ วฒันธรรมสาธารณะ  เช่น  ระบบคุณค่าท่ีถูกก าหนดดว้ยความแตกต่างหลากหลายถูกน าเสนอผา่น

ค าวา่ “วฒันธรรม” ในโลกาภิวตัน์มีลกัษณะอยา่งไร  หรือวิถีวฒันธรรมท่ีถูกจดัแสดงในพื้นท่ีสาธารณะนั้น

เป็นไปเพื่อประชาชน  การคา้พาณิชย ์หรือเพื่อวตัถุประสงค์อ่ืนๆ  หรือ การขยายผลความไม่เห็นชอบของ

สาธารณะคือพลงัสร้างสรรค ์ คือความสามารถ  ในการสร้างรูปแบบใหม่ของ สมาคมประชาธิปไตย  หรือ

ทอ้งถ่ินและเหตุผลการมีส่วนร่วมถูกใช้ก าหนดค าถามเก่ียวกบัการตดัสินและรับรู้ทางวฒันธรรม  เป็นตน้      

อาจกล่าวไดว้า่วฒันธรรมสาธารณะเป็นส่ิงท่ีสามารถมองเห็นไดท้ัว่ไปภายใตก้ารกระท าจากกระบวนการ

โลกาภิวตัน์  ซ่ึงมีผลกระทบจากเทคโนโลยีใหม่และการเป็นปัจเจกของประโยชน์สาธารณะ โดยเฉพาะใน 

ศตวรรษท่ี 21  เทคโนโลยไีดเ้ปล่ียนโครงร่างของปริมณฑลสาธารณะและการสร้างชุมชนกายภาพ  ชีวิตของ

โลกมิไดด้ ารงอยา่งราบเรียบ  ทอ้งถ่ินถูกใหค้วามหมายใหม่  และถูกเรียกร้องให้สร้างศกัยภาพทางเศรษฐกิจ  

การเมืองและการปกครองพลเมือง  วฒันธรรมคือพื้นท่ีของการวพิากษว์จิารณ์ท่ีสามารถมองเห็นได ้จากวตัถุ

สภาพทางวฒันธรรม  ท่ีตั้ง  และเหตุการณ์  เร่ืองเล่าทางประวติัศาสตร์และการตีความจากความทรงจ าร่วม

เก่ียวขอ้งกบัการผลิตสร้างสัญลกัษณ์  ทุนซ่ึงช่วยทางเศรษฐกิจ  สังคม  และระบบคุณค่าพลเมืองสู่การมีส่วน

ร่วมของทอ้งถ่ิน  ความรู้และส่ิงท่ี    ตกทอดมากบัอุตสาหกรรม  คือ  ความมัง่คัง่  ท่ีอาจเรียกไดว้า่  การท าให้

เป็นสินคา้ของวฒันธรรม   แมจ้ะถูกท าให้เช่ือวา่ไม่ไดห้มายเช่นนั้นทั้งหมด  การสร้างสรรคค์วามสามารถท่ี

จะรองรับกระบวนการดงักล่าว (ซ่ึงรวมทั้งการสร้างวตัถุประสงค์ของการเล่าเร่ือง และรองรับการตดัสิน

คุณค่าทางสุนทรียแ์ละความเขา้ใจในระบบคุณค่า) ไดถู้กดึงออกมาทั้งจากผูป้ระกอบการและเป้าหมายของ

ประชาชน  ขณะท่ีความแตกต่างและหลากหลายได้ถูกน าเสนอในฐานะภาพแทนทางวฒันธรรม  และ
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ปฏิบติัการท่ีน ามาซ่ึงคุณค่าของผลประโยชน์เฉพาะ  วิถีแห่งความหลากหลายคือส านึกและคุณค่าในวิถี

พลเมืองและการปกครองทางการเมือง  ถูกหยิบยกข้ึนมาเป็นค าถามส าคญัร่วมสมยัในการมีส่วนร่วมของ

สังคมพหุลกัษณ์  การจดัการท่ียนืยนัต่อความแตกต่างในปริมณฑลแห่งปัจเจกไดถู้กทา้ทายจากอตัลกัษณ์ทาง

การเมือง  และขอ้เท็จจริงท่ีตามมาดว้ยส านึกทางการเมือง  จะตดัสินช้ีขาดอย่างไรกบัการต่อสู้ คุกคาม จาก

ค าถามเชิงวพิากษว์ฒันธรรม  ดงันั้นอาจกล่าวไดว้า่  ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งวฒันธรรมสาธารณะคือ  การจดัแสดงส่ิง

ท่ีมีความหมายเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมจากกระบวนการอพยพ         ความเป็นสากลของการเล่าเร่ือง  และการ

ประกอบสร้างทางเลือกของภาวะความทนัสมยั  รูปแบบสภาวะการณ์ของการไหลบ่า  และกระบวนการใน

บริบททางประวติัศาสตร์และการเมืองบนพื้นท่ีสาธารณะ  รวมทั้งการมีส่วนร่วมท่ีขา้มพรมแดน 

จากการส ารวจเอกสารทั้งประเภทต ารา  งานวิจยั  วิทยานิพนธ์  และบทความจากเวบ็ไซต์

ต่างๆ  เก่ียวกบัวฒันธรรมสาธารณะ  ผูว้ิจยัมีขอ้สังเกตว่า  แมจ้ะมีเอกสารและงานวิจยัท่ีว่าดว้ยวฒันธรรม

สาธารณะมีจ านวนมากข้ึนเร่ือยๆ  หากแต่มิได้มีขอ้ยุติต่อการนิยามความหมายของวฒันธรรมสาธารณะ  

ส่วนประเด็นการศึกษานั้นมุ่งท าความเขา้ใจกบัอตัลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธ์ุในพื้นท่ีวฒันธรรมร่วมของเมือง

ใหญ่  หรือการศึกษาอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของชาติท่ีเคยอยูภ่ายใตอ้  านาจอาณานิคมมาก่อน  รวมทั้งศึกษา

อ านาจของชุมชนทอ้งถ่ินและรัฐในบริบทโลกาภิวตัน์ 

วฒันธรรมสาธารณะ (Public Culture) เป็นค าส าคญัท่ีน าไปสู่แง่มุมการศึกษาท่ีกวา้งขวาง  

โดยเฉพาะเม่ือ  Arjun Appadurai และ Carol A. Breckenridge ไดเ้ปิดตวัวารสาร  Public Culture  ในปี 1988 

พร้อมทั้งใช้วารสารดงักล่าวเป็นพื้นท่ีส่ือสารความคิดเก่ียวกบัสังคมวฒันธรรมในบริบทโลกาภิวตัน์  และ

น าเสนอขอ้มูลบทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารดงักล่าวผา่นเวบ็ไซตซ่ึ์งท าให้ค  าวา่  Public Culture  เป็นท่ีรู้จกัใน

วงวิชาการมากข้ึน  อย่างไรก็ตาม  นิยามความหมายของวฒันธรรมสาธารณะกลบัยงัไม่มีขอ้ยุติท่ีน่าพอใจ  

แต่เว็บไซต์ได้กลายเป็นเวทีสาธารณะท่ีท าให้ผูส้นใจได้ติดตามความเคล่ือนไหวต่อแนวการวิเคราะห์

วฒันธรรมสาธารณะจากประเทศต่างๆ โดยเฉพาะในประเทศท่ีไดรั้บการปลดปล่อยจากการเป็นอาณานิคม

และเขา้สู่กระบวนการพฒันาไปสู่ความทนัสมยัภายใตร้ะบอบประชาธิปไตย  อปัปาดูไร (Appadurai) ได้

กล่าวถึงความคิดเบ้ืองหลงัเก่ียวกบัวฒันธรรมสาธารณะวา่  ในอินเดียเม่ือประมาณร้อยปีมาแลว้  ปริมณฑล

สาธารณะคือ  ส่ิงท่ีถูกหมายรวมไวก้บัรูปแบบใหม่ของระบอบการเมืองประชาธิปไตย  ลกัษณะชุมชนแบบ

ใหม่ และกลายเป็นส่ิงท่ีได้ถูกผสมผสานเขา้กบัวิถีชีวิตท่ีค่อย ๆ ปรากฏข้ึนในปริมณฑลสาธารณะและ

สามารถพบเห็นไดท้ัว่ไป  ซ่ึงเราเรียกวา่ “วฒันธรรมสาธารณะ”  โดยวฒันธรรมสาธารณะน้ีเราหมายถึงเวที

หรือจกัรวาลความคิดแบบใหม่ท่ีเป็น “อาณาเขตของการต่อสู้ ต่อรอง ช่วงชิง”  (Zone of Contestation)๒๗  
                                                           

๒๗  Arjun Appadurai and Carol A. Breckenridge.   “Why Public Culture?,”  in  Public Culture 1, no.1 (1988), 
5-9 
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ซ่ึงในพื้นท่ีดังกล่าวประกอบด้วยผลประโยชน์ของเอกชนและรัฐ  ส่ือทางวฒันธรรมทั้งระดบัล่างและ

ระดบัสูง  ความแตกต่างทางชนชั้นและภาพตวัแทนกลุ่มความคิดท่ีหลากหลาย  ท่ีน าไปสู่ขอ้ถกเถียงวา่อะไร

คือวฒันธรรม หรืออะไรท่ีควรเป็นวฒันธรรม  วฒันธรรมสาธารณะจึงเป็นการผสมผสานและส่ิงท่ีแสดงให้

เห็นชุดของปฏิสัมพนัธ์จากประสบการณ์และโครงสร้างทั้งหมด  เช่น อาจจดัแสดงผา่นพิพิธภณัฑ์  หรือใน

รูปของนิทรรศการ  เป็นตน้๒๘  โดยเช่ือวา่ส่ิงท่ีจดัแสดงในพื้นท่ีสาธารณะคือ  ภาพแทนท่ีสามารถเช่ือมไปสู่

ตรรกะความสัมพนัธ์ของอ านาจในระดบัต่างๆ ของสังคมเมืองท่ีเตม็ไปดว้ยความหลากหลายได ้

ดงันั้น  ประเด็นร่วมท่ีส าคญัของการศึกษาวฒันธรรมสาธารณะ  คือ  การวิเคราะห์ อตั

ลกัษณ์ร่วมของคนหลากหลายชาติพนัธ์ุท่ีมีประวติัการอพยพเขา้มาอยู่ในชุมชนเมืองท่ีไดรั้บการกระจาย

อ านาจให้มีสิทธิในการปกครองตนเอง  ส านึกความเป็นชุมชนจึงเป็นส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนและเป็นส่ิงซ่ึงแสดง

ตวัตนและสิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมือง ภูมิหลงัทางวฒันธรรมท่ีแตกต่างของคนเหล่าน้ีท าให้มีความ

จ าเป็นท่ีตอ้งสร้างวฒันธรรมใหม่ข้ึนมาเพื่อรองรับการด ารงอยู่ร่วมกนั และท่ีน่าสังเกตก็คือยิ่งเมืองพฒันา

ไปสู่ความทนัสมยัมากเท่าใด  วฒันธรรมสาธารณะก็จะกลายเป็นพื้นท่ีท่ีรองรับปรากฏการณ์ต่อสู้ต่อรอง

ความเป็นตวัตนทางชาติพนัธ์ุและส านึกความเป็นชุมชนเด่นชดัมากเท่านั้น  ตวัอย่างงานศึกษาท่ีสนบัสนุน

ประเด็นดงักล่าวขา้งตน้  เช่น  Anne Hardgrove ๒๙  ศึกษาความเคล่ือนไหวทางสังคมวฒันธรรมในเอเชียใต้

จากมิติวฒันธรรมสาธารณะ  ดว้ยเหตุผลหลายประการ  ประการแรกคือ  วฒันธรรมสาธารณะเป็นเวทีแสดง

วาทกรรมของกิจกรรมการเมือง  ประการท่ีสอง  วฒันธรรมสาธารณะเป็นพื้นท่ีอา้งอิงของผูอ้พยพ  ลทัธิ

สากลนิยม  และการไหลบ่าของกระแสโลก  ประการท่ีสาม  วฒันธรรมสาธารณะเป็นพื้นท่ีแบบใหม่ใน

ระบบชุมชนทอ้งถ่ินท่ีเปิดออกเพื่อแสดงให้เห็นกระบวนการทั้งหมดของการผสมผสานอตัลกัษณ์ภายใต้

บทบาทอาณานิคม  ไม่ว่าจะในรูปแบบของงานเทศกาล  การจราจล  การจัดแสดงการก่อรูปและ

ความสัมพนัธ์ทางสังคมของกลุ่มคนในเมือง  ประการท่ีส่ี  วฒันธรรมสาธารณะเป็นพื้นท่ีท่ีแสดงให้เห็น

ขอบเขตการนิยามความเป็นสาธารณะโดยผูน้ าของชุมชน  จากรูปแบบการพฒันาวฒันธรรมตามระบอบ

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. 

http://www.gutenberg-e.org/haa01/print/haa02.html
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Anne Hardgrove เห็นวา่  แมค้วามคิดเก่ียวกบัเร่ืองวฒันธรรมสาธารณะจะค่อยๆ มีความ

ชดัเจนมากข้ึนภายหลงัท่ี Appadurai  ไดเ้ปิดตวัวารสารวฒันธรรมสาธารณะ๓๑  ตั้งแต่ปี 1988   เป็นตน้มา  

แต่บทความท่ีน าเสนอในระยะหลงันั้นมีพฒันาการท่ีต่างไปบา้งจากส่ิงท่ี Appadurai ไดเ้คยเสนอความคิดไว้

ในระยะแรก  ส่ิงท่ี Appadurai และ Breckenridge ไดก้ล่าวถึงวฒันธรรมสาธารณะ  คือ  รูปแบบของความ

เป็นสากลนิยมท่ีถูกพฒันาข้ึนในวงจรท่ีเกาะเก่ียวผูค้น  สินคา้  แนวคิดและทุน  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีไดถู้กสร้างข้ึน

หลงัสงครามเยน็  โดยพื้นท่ีขา้มชาติของการผลิตสร้างทางวฒันธรรมนานาชาติหรือพื้นท่ีพิเศษสากลนิยมน้ี

เป็นจริงข้ึนดว้ยอ านาจน าของทุนนิยมในช่วงปลายศตวรรษท่ียี่สิบ  ต าแหน่งของวฒันธรรมสาธารณะนั้นอยู่

ระหว่างส่ิงท่ีเรียกว่าวฒันธรรมประชากบัวฒันธรรมชั้นสูง  และมีการนิยามความหมายของธรรมเนียม

ประเพณีอยา่งหลากหลายตามลกัษณะเฉพาะของภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่โลก  ซ่ึงปัญหาการนิยามความหมายน้ีถือ

วา่เป็นภาระในเวทีร่วมสมยั  เป็นพนัธกิจซ่ึงมีนยัสัมพนัธ์กบัสนามของวฒันธรรมศึกษาและมีแนวโนม้ท่ีจะ

มุ่งเน้นไปยงัการเปล่ียนผ่านของข่าวสารโดยอ านาจของการท่องเท่ียว  การเดินทาง  ส่ือ  โทรทศัน์และ

ภาพยนตร์ 

ตวัอย่างจากกรณีศึกษาของ  Anne Hardgrove  จากชุมชนผูอ้พยพในเบงกอลของอินเดีย  

ได้ช่วยสร้างเข้าใจเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงของความหมายเก่ียวกับอตัลักษณ์สาธารณะ      จากความ

พยายามในการสร้างความเป็นทอ้งถ่ินและอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ  ด้วยการยอ้นกลบัไปสู่เร่ืองราวความ

เป็นมาว่าดว้ยการอพยพยา้ยถ่ิน  อนัเป็นแนวทางในการคน้หาหน่วยท่ีเรียกวา่ วฒันธรรมของภูมิภาค  และ

เป็นประเด็นค าถามส าคญัในการศึกษาวฒันธรรมของชาวเบงกาลีจากประวติัศาสตร์อินเดีย  ผลการศึกษาท า

ให้เห็นวา่  ความเป็นชุมชนนั้นสถาปนาข้ึนดว้ยชุดของปฏิบติัการ  ชุดของ  การแสดง  ซ่ึงแสดงให้เห็นดว้ย

การอา้งสิทธ์ิว่าไดเ้ลือกน าเสนอตวัตนภายใน  และความขดัแยง้ไม่ลงรอยของอตัลกัษณ์น้ีเองท่ีน าไปสู่การ

สร้างความสัมพนัธ์ของอ านาจ  รวมทั้งเปิดพื้นท่ีเพื่อแสดงถึง  การต่อต้าน ต่อสู้  ต่อรอง  โดยชุมชนได้

จ  าแนกอตัลกัษณ์ทางการเมืองจากฐานการแบ่งกลุ่มทางสังคม  แสดงให้เห็นความเป็นรัฐอาณานิคมและรัฐ

ชาติหลงัอาณานิคม  ดว้ยการสถาปนาประวติัศาสตร์และภูมิหลงัทางสังคมโดยการจดัแสดงหลายลกัษณะ  

เช่น  การอธิบายความรู้ทางชาติพนัธ์ุแบบอาณานิคม  ไม่วา่จะโดยวิธีเสนอขอ้เท็จจริงทางสถิติ  การนบั  การ

ยกตวัอยา่ง  การส ารวจส ามะโนประชากร     เป็นตน้  เหตุผลส่วนหน่ึงของการมีส่วนร่วมภายในชุมชนก็เพื่อ

น าเสนอต่อภายนอก  อาจกล่าวไดว้า่ลกัษณะของชุมชนจึงเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมสาธารณะ  ท่ีแสดงถึง

ความแตกต่าง  การแบ่งแยก  การแสดงสิทธ์ิ  และการแสดงความสัมพนัธ์ของชุมชน 

                                                           
๓๑  สามารถเขา้ชมขอ้มูลทั้งหมดของวารสารไดท่ี้  <http://www.publicculture.org> 
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ดงันั้น  ชุมชนจึงไม่ไดเ้กิดข้ึนโดยตวัของมนัเอง  หากแต่มีแกนกลางท่ีเกาะเก่ียวส่ิงต่างๆ  

เข้าไวด้้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นประวติัศาตร์ ซ่ึงถือว่า  เป็นส่ิงท่ีถูกประกอบสร้างข้ึนโดยสังคม เพื่อแสดง

ความสัมพนัธ์กบัความเป็นอ่ืนและแสดงถึงความเป็นกลุ่ม  การนิยามความเป็นสาธารณะของชุมชนมกัมา

จากรูปแบบการตีตราโดยส่ิงท่ีอยูภ่ายนอก  ซ่ึงกลุ่มชาติพนัธ์ุใชเ้ป็นส่ิงเช่ือมโยงกบัคนอ่ืนเพื่ออธิบายชุดของ

ปฏิบติัการประชาธิปไตยของสังคมโดยเฉพาะ และจ าแนกกลุ่มออกจากคนอ่ืน เหล่าน้ีเป็นประเด็นท่ีจะแสดง

ใหเ้ห็นวา่ส่ิงท่ีอยูภ่ายนอกมองเห็นความเป็นชุมชนไดอ้ยา่งไร  เราสามารถแสดงหนทางในวิถีความแตกต่าง

ทางวฒันธรรมว่ามีความสัมพันธ์กับนิยามระหว่างความเป็นกลุ่มสังคมอินเดีย  กับการช้ีเฉพาะใน

กระบวนการสร้างพรมแดนความเป็นชุมชนว่า เป็นการสร้างข้ึน    การธ ารงรักษา และการต่อสู้ต่อรอง  

กล่าวโดยสรุปคือ  การผลิตสร้างของชุมชนน ามาซ่ึงการแสดงโดยการท าเคร่ืองหมาย สัญลกัษณ์พรมแดน

ของชุมชนในความตอ้งการท่ีจะสร้างพื้นท่ีภายในของชุมชนในความตอ้งการซ ้ ารูปและความสุภาพเรียบร้อย 

ความประณีต  ชุมชน โดยค าๆ น้ีไม่ไดแ้สดงถึงความสอดคลอ้ง ลงรอย หากแต่เป็นผลจากโครงสร้างของ

เมืองจากรัฐบาลอาณานิคมและการสร้างเง่ือนไขทางเศรษฐกิจในชุมชน  และในความเป็นชุมชนนั้นน าไปสู่

กระบวนการประดิษฐ์สร้าง    “ชีวิตสาธารณะ” ในขณะเดียวกนัการแสดงจากภายในพื้นท่ีของชุมชนจึงอาจ

เป็นยิง่กวา่การประชดเสียดเยย้สารัตถะสาธารณะ๓๒ 

Anne Hardgrove  ไดว้เิคราะห์การก่อรูปของชุมชนมาวารีสในกลักตัตาประเทศอินเดีย  ซ่ึง

เธอเห็นวา่  มีปรากฏการณ์หลายอยา่งท่ีทา้ทายกระบวนทศัน์ทางสังคมศาสตร์  อีกทั้งยงัโตแ้ยง้กบัแนวคิดคิด

ทุนนิยมและภาวะความทนัสมยั  โดยเฉพาะในประเด็นท่ีวา่อาณานิคมทุนนิยมไม่ไดท้  าลายความเป็นชุมชน

ดั้งเดิมเสียทั้งหมด   กรณีมาวารีสไดแ้สดงให้เห็นว่าการพฒันาท าให้เกิดชีวิตสาธารณะและกลายเป็นพื้นท่ี

แสดงอตัลกัษณ์สมยัใหม่ของมาวารีส  ชุมชนไดส้ร้างบุคลิกลกัษณะท่ีเป็นอตัลกัษณ์สาธารณะ  ซ่ึงถูกสร้าง

ข้ึนแบบไม่ลงรอยหรืออาจขดัแยง้อย่างมากกบัศูนยก์ลาง      ความทนัสมยั  ความเป็นมาวารีสได้ทา้ทาย

แนวคิดสังคมศาสตร์  ด้วยการก่อรูปชีวิตสาธารณะท่ามกลางการไหลบ่าของทุนและการคา้ของผูอ้พยพ  

ในขณะท่ีอีกดา้นหน่ึงของตวัตนสาธารณะก็อยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขแห่งอาณานิคม  และทุนนิยมหลงัอาณานิคม  ผู ้

อพยพและคนผลดัถ่ินในกลักตัตาไม่เพียงแต่น าเสนอตวัตนของพวกเขาในฐานะผลผลิตของความทนัสมยั  

แต่ยงัให้ภาพท่ีลึกซ้ึงเขม้ขน้เก่ียวกบัวงศต์ระกูล  เพศภาวะ  ความเหนียวแน่นของระบบครอบครัวและเครือ

ญาติ รวมทั้งแสดงถึงความภกัดีต่อแผ่นดินเกิดของชาวมาวารีสในราชฐาน  ซ่ึงส านึกดงักล่าวน้ีมีผลต่อการ

แสดงออกซ่ึงความเป็นชุมชนและส่ิงท่ีเรียกวา่วฒันธรรมสาธารณะ 

                                                           
๓๒ 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.         P.    2-3. 

http://www.gutenberg-e.org/haa01/print/haa02.html
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Anne Hardgrove   ได้ใช้แง่มุมทางความคิดของวฒันธรรมสาธารณะ  เพื่อให้ภาพ         

ความแตกต่างในเอเชียใตศึ้กษา  ประการแรก  เพื่ออา้งถึงการสร้างเวทีการต่อสู้และวาทกรรมของกิจกรรม

การเมือง  ประการท่ีสอง  เพื่ออ้างถึงผูอ้พยพ  ความเป็นสากลนิยม  และการไหลบ่าของกระแสโลก  

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการอา้งอิงงานของ Sandria Freitag  and  Douglas Haynes, Freitag   ไดอ้ธิบายให้เห็นวา่  

ระบบของทอ้งถ่ินนั้นไดเ้ปิดพื้นท่ีใหม่เพื่อการส่ือสาร  และผสมผสานอตัลกัษณ์ภายใตบ้ทบาทของอาณา

นิคม  โดยพิจารณาจากการเลือกกิจกรรมในพื้นท่ีสาธารณะ  รวมทั้งงานเทศกาลไปจนถึงการจราจล  ซ่ึงได้

แสดงใหเ้ห็นวา่คนกลุ่มต่าง ๆ ในเมืองใชค้วามสัมพนัธ์ทางสังคมในการต่อสู้ต่อรองอยา่งไร  และโครงสร้าง

ความสัมพนัธ์ท่ีลึกซ้ึงระหวา่งฮินดูกบัชุมชนมุสลิม  นอกจากน้ี  Haynes  ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่  ผูค้า้และผูน้ าใน

อาณานิคมสุรัฐไดป้รับอดุมคติความเป็นยุโรปเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองในนโยบายสมยัใหม่ให้

เป็นบทบาทของตนไดอ้ยา่งไร  งานของ Haynes  ไดแ้สดงให้เห็นวา่วฒันธรรมสาธารณะเป็นการอา้งถึงวิถี

ของผูน้ าสุรัฐในฐานะท่ีพวกเขาเป็นผูก้  าหนดระบอบสาธารณะ  แสดงถึงรูปแบบการพฒันาของวฒันธรรม

ประชาธิปไตยลูกผสม 

โดยเฉพาะในประเด็นความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมสาธารณะกับความเป็นชุมชน  

ส าหรับ Anne Hardgrove  ชุมชนคือ  การสถาปนาข้ึนโดยชุดของปฏิบติัการ  ชุดของการแสดง  วา่ดว้ยการ

อา้งสิทธ์ิท่ีสร้างเลือกแสดงอตัลกัษณ์  ซ่ึงการอา้งสิทธ์ิอาจน าไปสู่ความไม่ลงรอย  การสร้างความสัมพนัธ์

ของอ านาจ  และการเผยให้เห็นถึงการต่อต้านและการต่อสู้ต่อรอง  การแบ่งชุมชนและการสร้างฐาน

การเมืองเร่ืองอตัลกัษณ์จากการแบ่งแยกกลุ่มทางสังคม  การประชาสัมพนัธ์ทั้งรัฐ   อาณานิคมและรัฐชาติ

หลงัอาณานิคม  การสถาปนาประวติัศาสตร์และฉากสังคมของการแสดง  วฒันธรรมสาธารณะคือการยก

ลกัษณะของชุมชนข้ึนมาแสดงเม่ือเผชิญหนา้กบัคนนอก  ในการแบ่งระหวา่งสาธารณะ ปัจเจก  การแสดง

สิทธ์ิ  การมีส่วนร่วม  การท าใหพ้ร่าเลือน  การต่อสู้ต่อรอง     และการเผยถึงความสัมพนัธ์ของชุมชน   

ผลการศึกษาของ Anne Hardgrove น าไปสู่ขอ้เสนอเร่ืองการอา้งสิทธ์ิดว้ยแนวคิดท่ีว่า  

ชุมชนคือความสัมพนัธ์  ซ่ึงสามารถอธิบายดว้ยชุดปฏิบติัการทางสังคม  และการสร้างความเป็นชุมชนน ามา

ซ่ึงการแสดงออก  หรืออาจโดยการท าให้เกิดพรมแดนสัญลกัษณ์ของชุมชนหรือโดยการจดั   การพื้นท่ี

ภายในชุมชน  ซ่ึงพื้นท่ีดงักล่าวน้ีไม่ไดป้รากฏก่อนการก่อรูป  ยิ่งไปกวา่นั้น  ความขดัแยง้ไดก่้อรูปจากการ

สถาปนาพื้นท่ีดงักล่าวน้ี  ชุมชนต่าง ๆ ในโลกน้ีไม่ไดเ้ป็นภาพแทนของความสอดคลอ้งลงรอย  โครงสร้าง

สังคมของรัฐบาลอาณานิคมและเง่ือนไขทางเศรษฐกิจในชุมชนซ่ึงอาจเร่ิมจากกระบวนการประดิษฐ์และทกั

ทอจากชีวิตสาธารณะ  ดงันั้นจึงอาจพบว่าส่ิงท่ีน ามาจดัแสดงบนพื้นท่ีภายในชุมชนจึงเป็นส่ิงท่ียิ่งกว่าการ

เสียดเยย้สารัตถะแห่งสาธารณะ  ประการต่อมาคือ  กระบวนการสร้างอตัลกัษณ์เพศภาวะคือการวิพากษก์าร

ก่อรูปการแสดงซ่ึงบญัญติัพรมแดนชุมชนในการร่วมพื้นท่ีสาธารณะและการประกอบสร้างชีวิตสาธารณะ  
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ส่ิงท่ี Anne Hardgrove สนใจเป็นพิเศษคือกระบวนการ “กีดกนั”  (Excluded)  และ “การผนวกเขา้” 

(Included)  ประการสุดทา้ยคือ  ในส่วนของการแสดงนยัความเป็นชุมชนและการอา้งสิทธ์ิเหนือวฒันธรรม

สาธารณะและสิทธิทางการเมือง ชาวมาวารีสไดป้รับความเป็นครอบครัว  และวงศาวิทยาของสายตระกูลสู่

การขยายพื้นท่ีทางสังคม๓๓ 

จากการศึกษาของ Anne Hardgrove ไดแ้สดงให้เห็นวา่  อินเดียในยุคหลงัอาณานิคมนั้น  มี

แนวทางท่ีหลากหลายมากเก่ียวกบัรูปแบบของวฒันธรรมสาธารณะอนัเป็นผลกระทบจากส่ิงต่างๆ และอาจ

เกิดจากการรวมกนัของความเป็นทอ้งถ่ิน  ความเป็นชาติและความเป็นสากล  ซ่ึงก่อให้เกิดผลลพัธ์ของความ

ขดัแยง้ และลกัษณะแตกต่างดา้นอตัลกัษณ์  หรืออาจกล่าวอีกอยา่งหน่ึงก็คือ  ทั้งหมดท่ีไดก้ล่าวมาน้ีลว้นเป็น

ความเป็นจริงของประวติัศาสตร์การก่อรูปอตัลกัษณ์ลูกผสม๓๔   

Anne Hardgrove ได้รับอิทธิพลทางความคิดจากงานช้ินส าคญัช้ินหน่ึงของ  Douglas 

E.Haynes  โดยเฉพาะในประเด็นท่ีเห็นวา่การศึกษาวฒันธรรมสาธารณะมิไดศึ้กษาเฉพาะฉากหนา้ของส่ิงท่ี

จดัแสดง  หากแต่ตอ้งใส่ใจกบัมิติทางประวติัศาสตร์ท่ีมีผลต่อการก่อรูปของวฒันธรรมสาธารณะ  ตวัอยา่ง

การศึกษาท่ีน่าสนใจของ  Douglas E.Haynes ใน Rhetoric and Ritual in Colonial India : The Shaping of a 

Public Culture in Surat City, 1852-1928  จึงอยูท่ี่การแสดงถึงบริบททางสังคมการเมืองท่ีเป็นเง่ือนไขส าคญั

ของการก่อรูปวฒันธรรมสาธารณะในเมืองสุรัฐ  อนักล่าวได้ว่าเมืองสุรัฐเป็นพื้นท่ีอ านาจอาณานิคมใน

บริบทโลกาภิวตัน์  สุรัฐเป็นเมืองท่าท่ีส าคัญและเคยตกอยู่ภายใต้อ านาจของประเทศอาณานิคม  การ

ปลดปล่อยสุรัฐจากความเป็นประเทศอาณานิคมมิไดด้ าเนินไปอยา่งราบเรียบ  เม่ือเมืองสุรัฐเผชิญหน้ากบั

การขยายตวัของกระแสโลก พร้อมกบัสถานการณ์ทางการเมืองภายในท่ีปะทะกบัสถานการณ์ทางการเมือง

ภายนอก  สถานการณ์ดงักล่าวท าให ้Douglas E.Haynes เนน้ความสนใจศึกษาบทบาทของชนชั้นน าของสุรัฐ

ซ่ึงส่วนใหญ่คือ  กลุ่มนักเรียนองักฤษ  โดยเฉพาะในกรณีท่ีกลุ่มนักเรียนองักฤษถือว่าเป็นกลุ่มผูน้ าท่ีมี

ความส าคญัต่อสาธารณะ  ภาวะขดัแยง้น าไปสู่วิกฤตการณ์ของอ านาจและสถานการณ์สงครามโลกคร้ังท่ี

หน่ึงก็มีผลต่อโฉมหน้าของเมืองอยา่งยิ่ง  โดยเฉพาะเม่ือมหาตมคานธีมีบทบาทโดดเด่นข้ึนในเง่ือนไขทาง

การเมืองของการปกครองตนเอง๓๕  งานของ Douglas E.Haynes ท าให้เห็นวา่แมสุ้รัฐจะถูกปลดปล่อย  แต่

                                                           
๓๓  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. 
๓๔  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.          p.    23. 
๓๕  Douglas E.Haynes.    Rhetoric and Ritual in Colonial India  :  The Shaping of a Public Culture in Surat 

City, 1852-1928.    1991.    p.    169-172. 

http://www.gutenberg-e.org/haa01/print/haa02.html
http://www.gutenberg-e.org/haa01/print/haa02.html
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ความคิดของชนชั้นน าส่วนใหญ่ท่ีเป็นนักเรียนองักฤษท าให้สุรัฐมีลักษณะของการเป็นอาณานิคมทาง

ความคิด  อีกทั้งผูค้นส่วนใหญ่ในสุรัฐยงัยากจนและยากต่อการด าเนินไปตามวถีิประชาธิปไตย หรือกล่าวอีก

อย่างหน่ึงก็คือวิถีประชาธิปไตยของสุรัฐนั้นด าเนินไปดว้ยความขดัแยง้  อนัสืบเน่ืองมาจากความแตกต่าง

หลายระดบั  ตั้งแต่ความแตกต่างทางความคิดไปจนถึงความแตกต่างทางชนชั้น 

ประเด็นความแตกต่างหลากหลายในปริมณฑลสาธารณะใน  Religion and Public Culture 

: Encounters and Identities in Modern South India.  ซ่ึงมี Keith E.Yandell and John J.Paul ท าหนา้ท่ี

บรรณาธิการ  ไดเ้สนออตัลกัษณ์อินเดียใตส้มยัใหม่จากปรากฏการณ์ทางศาสนาท่ีเช่ือมโยงสู่ส่ิงท่ีเรียกว่า  

วฒันธรรมสาธารณะ  โดยการเปรียบเทียบให้เห็นวิถีปฏิบติัจากความเช่ือดั้งเดิม  การประกอบสร้าง “ฮินดู

นิยม” ในฐานะศาสนา “สาธารณะ”  การพิจารณารากความเช่ือของคณะราชในอินเดียใต ้ กิจกรรมสาธารณะ

กบัการสร้างรูปแบบสาธารณะ  โดยเฉพาะกระบวนการแห่งความขดัแยง้และความเคล่ือนไหวทางการเมือง

ในศตวรรษท่ี 19 ของอินเดียใต ้ รวมทั้งการให้ความหมาย (ส าคญั) ของพระราชาคณะท่ีแผ่ขยายเพื่อ

รัฐศาสนจกัร  ความสัมพนัธ์ใน บริทีสอินเดีย  ความคิดส าคญัในงานน้ี คือ  การวิเคราะห์ความหมายของ

พิธีกรรมท่ีเป็นพื้นท่ีจดัแสดงและส่ือสารความหมายเพื่อส่งเสริมอ านาจทางการเมือง  และเวทีละครดงักล่าว

ไดแ้สดงภาวะท่ีถูกเปล่ียนแปลงในสภาอินเดียใต ้ จากตวัอย่าง  ความทา้ทายสู่การรุกรานกิจกรรรมเหล่า

มิชชนันารีและการเปล่ียนแปลงทศันคติ : การตดัสิน/พิพากษาในศตวรรษท่ี 19  รวมทั้งสีสันและมนตเ์สน่ห์

แห่งเทศกาล : กรณี Aurobindo และ  Auroville  และการสลายของ Paradox และการเผยความเป็นอ่ืน : การ

ตีความของ Pillan จากกวีนิพนธ์ Nammalvar  กบัความทรงจ าของ Brahman Agraharam มร. Travancore 

(ช่ือรัฐเดิมในอินเดีย) ส่วน  วถีิใหม่นั้นเป็นส่ิงท่ียากแก่การควบคุม  ไม่วา่จะเป็นวฒันธรรมการบูชา ลทัธิ พิธี

ปฏิบติั  นกับุญ  วีรบุรุษ  และทหารกษตัริย ์: อิสลามเอเชียใต ้in the making  ความแตกต่างระหวา่งคน 

“ตะวนัออก” กบั “ตะวนัตก”  และความคิดนอกคอกใน Tamil Nadu๓๖ 

ผูว้ิจยัเห็นวา่  ประเด็นส าคญัใน Religion and Public Culture : Encounters and Identities in 

Modern South India. คือการแสดงให้เห็นวา่ในพื้นท่ีของอ านาจทางการเมืองนั้นความเป็นดั้งเดิมและความ

ทนัสมยัมกัไม่ได้แยกขาดจากกันอย่างส้ินเชิง  หากแต่ด าเนินไปด้วยกันและถูกเลือกใช้โดยผูมี้อ  านาจ

โดยเฉพาะเพื่อเป้าหมายทางการเมือง  เช่น  การใช้พิธีกรรมเป็นพื้นท่ีในการส่ือสารอา้งอิงความหมายทาง

การเมืองเพื่อใหก้ลุ่มคนท่ีแตกต่างหลากหลายยอมรับในความหมายบางประการ  โดยมิไดรู้้สึกวา่ถูกควบคุม

หรือสั่งการ  เป็นตน้  กล่าวอีกอยา่งหน่ึงก็คือในวิถีประชาธิปไตยท่ีประชาคมโลกเรียกร้องนั้นไม่สามารถท่ี

จะด าเนินไปดว้ยวธีิการอยา่งเดียวกนัได ้ และอาจมิไดเ้ป็นไปตามหลกัการของประชาธิปไตยเสมอไป  ทั้งน้ี
                                                           

๓๖ Keith E.Yandell and John J.Paul (edi.).    Religion and Public Culture  :  Encounters and Identities in 
Modern South India.    2000.    p.    1-72. 
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เพราะในแต่ละพื้นท่ีมีองคป์ระกอบดา้นสังคมวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัและมีพฒันาการทางประวติัศาสตร์ท่ี

แตกต่างกนั  ดงันั้นการศึกษาวฒันธรรมสาธารณะจึงมิอาจละเลยมิติทางประวติัศาสตร์สังคมของพื้นท่ีท่ี

ศึกษา  โดยเฉพาะเม่ือตอ้งการใชว้ฒันธรรมสาธารณะเป็นพื้นท่ีท าความเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ทางสังคมของ

ชุมชนต่างๆ 

วฒันธรรมสาธารณะจึงมิได้เป็นเพียงพื้นท่ีจดัแสดงอย่างไร้เหตุผลของความเป็นชุมชน

รองรับ  มีตวัอยา่งการศึกษาไม่นอ้ยท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นประเด็นการเมืองของวฒันธรรมสาธารณะ  อนัหมายถึง  

ความสัมพนัธ์ของอ านาจท่ีไม่เท่าเทียมกนัในปริมณฑลสาธารณะ  ดงันั้นวฒันธรรมสาธารณะจึงเก่ียวขอ้ง

กบัอตัลกัษณ์และสิทธิทางสังคมการเมือง  ดงัท่ี  Ivan Karp ไดส้ังเคราะห์แนวคิดจากบทความต่าง ๆ ใน  The 

Politics of Public Culture : Museums and Communities of Public Culture (1992) เพื่อประมวลให้เห็นอยา่ง

เด่นชดัวา่  พื้นท่ีสาธารณะอยา่งพิพิธภณัฑ์มิไดเ้ป็นเพียงแหล่งรวมหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ชุมชนเท่านั้น  

แต่ยงัเป็นพื้นท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสดงให้เห็นถึงสิทธิทางสังคมการเมือง  และความสัมพนัธ์อนัซับซ้อน

เช่ือมโยงกับโครงสร้างอ านาจหลายระดับ  ผูว้ิจ ัยจึงประสงค์ท่ีจะกล่าวถึงความแยบยลทางการเมือง

วฒันธรรมสาธารณะจากกรณีดงักล่าว 

สืบเน่ืองจากในปี 1988  และ 1990  มูลนิธิรอกก้ีเฟลเรอ และ สถาบนัสมิทโซเนียน ไดจ้ดั

สัมมนาข้ึนสองคร้ังเก่ียวกบั  แนวทางในการจดัพิพิธภณัฑ์  การจดัแสดงวฒันธรรม และความมีอยู ่ของส่ิงท่ี

เก่ียวขอ้งกบัความหลากหลายของชุมชนในสถานการณ์ปัจจุบนั  ซ่ึงในชุดน้ีประกอบดว้ยบทความจากการ

สัมมนาคร้ังท่ีสอง  ส าหรับการสัมมนาคร้ังท่ีหน่ึงนั้นไดมี้การจดัพิมพภ์ายใตห้วัขอ้ การจดัแสดงวฒันธรรม:  

การนิพนธ์ และการเมืองของการจดัแสดทางพิพิธภณัฑ์ ซ่ึงคณะไดพ้ิจารณาในประเด็นท่ีวา่จะเลือก  จดัการ 

และจดัแสดงความหลากหลายทางวฒันธรรมอยา่งไร  ล าดบัตวัอยา่งจากจกัรวาลทศัน์แห่งพิพิธภณัฑ์ศิลปะสู่

โลกของการจดัแสดงและประเพณีวิถีชีวิต  บทความเหล่านั้นไดแ้สดงถึงขอ้ถกเถียงเร่ืองการบริโภคขา้ม

วฒันธรรมซ่ึงจดัโดยนิทรรศการญ่ีปุ่นและการปฏิเสธ  ความเป็นอาณานิคมจากระบบพิพิธภณัฑ์ใน “ชาติ

ใหม่” ณ ซิมบาบเว (รัฐหน่ึงในตอนใตข้องแอฟริกา เม่ือก่อนช่ือ Rhodesia เคยเป็นอาณานิคมองักฤษ) โดย

บทความหมายหลายช้ินเก่ียวข้องกับเน้ือหาของนิทรรศการและสมาคมการเมือง  ในส่วนน้ีได้อธิบาย

เก่ียวกบัการจดัแสดงในฐานะเวทีทางการเมืองซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการนิยามอตัลกัษณ์และวฒันธรรมคือการ

แสดงสิทธิและการต่อสู้ต่อรอง 

การอภิปรายจากการนิพนธ์และการเมืองของพิพิธภณัฑ์ได้แสดงตวัอย่างการอธิบายท่ี

ช้ีให้เห็นว่า  มีการเลือกจดัแสดง “ความรู้” และการน าเสนอความคิดและจินตนาการท่ีแสดงออกถึงระบบ

อ านาจ  แหล่งท่ีมาของอ านาจและการรับเอาแบบแผนของสถาบนัทางวฒันธรรมเก่ียวกบัการจ าแนก  การ
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นิยามความหมายผูค้นและสังคม  น่ีคืออ านาจท่ีส่งไปยงัภาพตวัแทน  ไม่วา่จะเป็นการผลิตซ ้ าของโครงสร้าง

ความเช่ือและประสบการณ์ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัความเขา้ใจอนัเกิดจากความแตกต่างทางวฒันธรรม  ทั้งน้ีการจดั

แสดงทางวฒันธรรมไดช้ี้ให้เห็นว่าอ านาจไม่ไดท้  างานในแนวทางเดียวกนัส าหรับพิพิธภณัฑ์ทุกประเภท  

เช่น  พิพิธภณัฑศิ์ลปะเป็นเร่ืองเอกสิทธ์ิของประสบการณ์ท่ีซึมซบัรับสารดว้ยการมองเห็นส่ิงท่ีเป็นทศันศิลป์  

ในขณะท่ีพิพิธภณัฑ์ประวติัศาสตร์จดัแสดงวตัถุท่ีเป่ียมไปดว้ยเน้ือหาแห่งเร่ืองราว  และประเพณีการอา้ง

สิทธิท่ีสัมพนัธ์กบัการก่อร่างประสบการณ์             ความแตกต่างน้ี  คือ  ส่วนส าคญัในการสร้างความ

สมบูรณ์แบบของการนิพนธ์โดยการจดัแสดงวฒันธรรม  ซ่ึงเป็นตวัอย่างแรกในชุดน้ี  บทความเหล่าน้ีได้

เช่ือมโยงถึงความแตกต่างในการจัดแสดง  การถ่ายทอดสาระไปยงัการเมืองผ่านตัวบทย่อย ๆ ของ

กระบวนการจดัแสดง 

ความแตกต่างท่ีด ารงอยูใ่นพิพิธภณัฑ์ไม่ไดป้ราศจากส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งพวักนักบัการเมือง  ซ่ึง

ชุมชนพยายามท่ีจะได้มาซ่ึงการเขา้ถึงพิพิธภณัฑ์เพื่อติดต่อไปยงัพิพิธภณัฑ์ประเภทต่างๆ ในแนวทางท่ี

ชดัเจน ตวัอยา่งเช่น ศิลปินอาฟริกนัอเมริกนั  ตั้งขอ้สงสัยและใชค้วามพยายามในการร้ือโครงสร้างอนัเป็น

มาตรฐานหรือหลกัการทางสุนทรียะแบบคอทอลิก  พวกเขาตอ้งการพื้นท่ีใน     พิพิธภณัธ์ศิลปะทั้งน้ีเพราะ

การไม่มีโลกของพวกเขาในพิพิธภัณฑ์ศิลปะซ่ึงหมายถึง  การไม่สามารถยืนยนัสิทธ์ิได้ในระยะยาว  

ธรรมชาติของประวติัศาสตร์และพิพิธภณัฑ์ชาติพนัธ์ุมกัน าเสนอปัญหาอนัเกิดจากความแตกต่าง  นัก

เคล่ือนไหวสิทธิอาฟริกนัอเมริกนัไดเ้สนอขอ้ถกเถียงเพื่อช้ีให้เห็นวา่พื้นท่ีของพวกเขาไม่ไดถู้กรวมเขา้ไวใ้น

พิพิธภณัฑ ์ แต่ส่ิงท่ีถูกบรรจุไวเ้พื่อแสดงถึงความเป็นอาฟริกนั  คือ  ความหมายของการท าเกิดมลทิน  ส่ิงท่ี

ชุมชนของพวกเขาตอ้งการไม่ใช่เพียงพื้นท่ีของการยอมรับ    แต่เพื่อทบทวนมุมมองเก่ียวแบบแผนหรือ

ระบบท่ีจดัการด้วยตวัเอง  ทั้งน้ีเพราะการจดัแสดงวฒันธรรมไม่ได้อุทิศพื้นท่ีมากพอส าหรับค าถามทาง

การเมืองว่าพิพิธภณัฑ์สัมพนัธ์อย่างไรกบั       การเปล่ียนแปลงองคป์ระกอบของชุมชนท่ีแวดลอ้มพวกเขา  

หรือสัมพนัธ์อย่างไรกบัพฒันาการของชุมชน  เช่น  การจดัล าดบัจากความเป็นหมู่บา้นสู่ความเป็นรัฐชาติ  

จากกลุ่มท่ีถูกนิยามในมิติชาติพนัธ์ุ และเช้ือชาติสู่ชนชั้นทางสังคม  เป็นตน้ 

มีหนังสือรวมบทความเก่ียวกับการจัดแสดงศิลปะของกลุ่มคนท่ีใช้ภาษาสเปนหรือ

วฒันธรรมสเปน (ละตินอเมริกนั)ในสหรัฐอเมริกา  จิตรกรร่วมสมยัและช่างแกะสลกัราวสามสิบคนได้

รวบรวมค าถามเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งพิพิธภณัฑ์กบัชุมชนซ่ึงเป็นมิติหลกัทางการเมืองของสถาบนั

หรือหน่วยงานทางวฒันธรรม  หลายบทความในกลุ่มตวัอย่างไดเ้สนอประเด็นว่าเม่ือสถาบนักระแสหลกั

ปรารถนาท่ีจะจดัแสดงศิลปะของชุมชนชนกลุ่มน้อย  ขอ้ถกเถียงกลายเป็นทุนส าคญัท่ีเหนือกว่าการชู

ประเด็นของการจดัแสดง  ด้วยค าถามเก่ียวกับว่าใครคือผูท่ี้ควบคุมการจดัแสดงและใครคือผูมี้ส่วนใน

กระบวนการเลือกจดัแสดง  มีอะไรเกิดข้ึนบา้งเม่ือศิลปินท่ีอยู่นอกขนบกระแสหลกัไดถู้กท าให้กลมกลืน
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ดว้ยการครอบง าจากบรรทดัความเป็นชุมชนแคทอลิก  และในทา้ยท่ีสุด  คือ พื้นท่ีศูนยก์ลางอนัท่ีตั้งของ

พิพิธภณัฑ์นั้นรองรับผลประโยชน์ของใครในกิจกรรมความหลากหลายทางวฒันธรรม  ไม่เพียงแต่ค าถาม

เหล่าน้ีจะเป็นประเด็นส าคญัในการสัมมนาคร้ังท่ีหน่ึง  การแสดงขอ้ถกเถียงดงักล่าวยงัเป็นจุดก าเนิดของ

หวัขอ้สัมมนาในคร้ังท่ีสอง  ซ่ึงวา่ดว้ยพิพิธภณัฑ์และการมีอยู่ของชุมชน  ทั้งน้ีการชูประเด็นเก่ียวกบัความ

ผิดพลาดของบริโภคนิยมซ่ึงการเมืองของพิพิธภณัฑ์และชุมชนมีทางออกอย่างง่าย  โดยตอ้งการเช่ือมการ

สัมมนาไปสู่การเปล่ียนแปลงแนวทางการจดัการพิพิธภณัฑ์และความสัมพนัธ์กบัชุมชน  แต่น่าเสียดายท่ี

องค์ประกอบต่างๆ ท่ีน ามาจดัแสดงนั้นไม่สามารถรองรับการผลิตซ ้ าของความสัมพนัธ์ทางสังคมได ้ ซ่ึง

ไปสู่ค าถามท่ีทา้ทายจากศิลปินละติน อเมริกนัท่ีอยูใ่นสหรัฐอเมริกา 

ขอ้ถกเถียงจากเวทีสัมมนาทั้งสองคร้ัง  ได้ท าให้ตระหนกัว่า  การเลือกจดัแสดงคือ  การ

ต่อสู้ต่อรอง  และขอ้ส าคญัประการหน่ึงคือผูท่ี้มีหน้าท่ีจดัแสดงพิพิธภณัฑ์ให้กบัชุมชน  อาจไม่ใช่ผูท่ี้อยู่

ใกลชิ้ดกบัการต่อสู้แข่งขนัท่ามกลางความสัมพนัธ์ท่ีหลากหลายและความหลากหลายของชุมชน  ยิ่งไปกวา่

นั้นการต่อสู้นั้นยงัด าเนินอยู่รอบ ๆ พื้นท่ีของการจดัแสดง  และผลจากการเลือกน าเสนอนั้นไดเ้พิ่มให้การ

ต่อสู้แข่งขนัทวีมากข้ึนจนอยูเ่หนือความสัมพนัธ์ระหวา่งพิพิธภณัฑ์กบัชุมชน  จากการตรวจสอบเม่ือเร็ว ๆ 

น้ีเก่ียวกบัประเด็นจากวารสารหลกัเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์  เช่น  พิพิธภณัฑ์ข่าว  ซ่ึงภายในเน้ือหาได้รวมเอา

ประเด็นท่ีอยูใ่นความสนใจของชุมชนไวห้ลายประเด็น  ไม่วา่จะเป็นการส่ง คืนวตัถุจดัแสดงดั้งเดิมของชาว

อเมริกนั  และระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งศิลปินกบัผูจ้ดัแสดง  เป็นตน้  ซ่ึงบางช่วงไดน้ าไปสู่ความขดัแยงั

อนัเป็นผลจากกลุ่มผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายในการจดัการดูแลเร่ืองสาธารณะและพนัธกิจและค าสั่งจากสถาบนั  

ท าใหก้ารถกเถียงของกลุ่มท างานในพิพิธภณัฑไ์ดแ้พร่หลายกลายเป็นแฟชัน่อยา่งหน่ึง 

ข้อถกเถียงดังกล่าวท าให้เห็นว่าเร่ืองสีผิวไม่ใช่ส่ิงท่ีถูกจดัวางไวใ้นพิพิธภณัธ์เท่านั้ น  

หรือไม่เพียงแต่เป็นประเด็นของการเลือก  หรือท าให้ถูกตอ้ง  การปกปักรักษา  การเรียนรู้  การตีความ และ

การจดัแสดง  แต่จากแนวทางเหล่านั้นไดน้ าไปสู่กิจกรรมท่ีเช่ือมโยงสัมพนัธ์กบัสถาบนัและชุมชนอ่ืนๆ  ซ่ึง

ประกอบกนัเป็นการจดัระเบียบทางสังคม  เม่ือผูค้นไดผ้่านเขา้สู่พิพิธภณัฑ์พวกเขาไม่ไดช้มเพียงการมีอยู่

ของวฒันธรรมและอตัลกัษณ์ท่ีหลากหลายในหอ้งท่ีเก็บรวบรวม  ไม่เพียงแต่การมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อส่ิง

ท่ีแสดง  หากแต่ยงัเกิดการตีความส่ิงท่ีจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์อนัเป็นประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนก่อนหน้าและ

ด าเนินไปสู่การเรียนรู้วฒันธรรมความเช่ือ  ระบบคุณค่าต่างๆ และทกัษะการรับรู้ท่ีพวกเขาไดรั้บจากการเป็น

สมาชิกในชุมชนท่ีหลากหลาย  ส่ิงท่ีสตีเฟน วิล (Stephen Weil) ไดก้ล่าวไวใ้นสหรัฐก็คือความจริงส าหรับ

โลกท่ีว่า “ขณะท่ีพิพิธภณัฑ์ของชาวอเมริกนัอาจจะเป็นอิสระจากภาษี  แต่พวกเขาไม่มีทางท่ีจะเป็นอิสระ

จากประวติัศาสตร์” 
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ในทุก ๆ สังคมสามารถพบเห็นการเปล่ียนแปลงท่ีต่อเน่ืองของชุมชนท่ีเต็มไปดว้ยความ

หลากหลาย  รวมทั้งการสถาปนาอตัลกัษณ์แห่งปัจเจกและประสบการณ์ทางสังคมท่ีไม่สามารถไดม้าอยา่ง  

โดด ๆ  หรือโดยการด ารงอยูอ่ยา่งโดดเด่ียวของชุมชน  ทั้งน้ีเพราะความซบัซ้อนและ      การเปล่ียนแปลงใน

สังคมเป็นส่ิงท่ีเกิดจากการประดิษฐส์ร้าง  ซ่ึงปัจเจกสามารถอยูใ่นพื้นท่ีของเวลาท่ีเคล่ือนจากส่วนท่ีประกอบ

เป็นอตัลกัษณ์ของเขาหรือเธออนัไดม้าโดยการเป็นสมาชิกในชุมชนชาติพนัธ์ุสู่การท าให้เด่นชดัดว้ยการมี

ส่วนร่วมของเขาหรือเธอในการจดัตั้งองค์กรอย่างเป็นทางการ ตามเหตุปัจจยัของสังคมผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ

ดา้น  เม่ือเขากลบัไปสู่การเป็นสมาชิกของชุมชนชาติพนัธ์ุอีกคร้ัง  ประสบการณ์ของพวกเราช้ีให้เห็นวา่อตั

ลักษณ์ทางสังคมไม่ได้เกิดจากการปิดล้อมการผ่าน  แต่เก่ียวกับเหตุการณ์เฉพาะของสังคม  เช่น  การ

เผชิญหนา้หรือการปะทะ และส่ิงแวดลอ้มทางสังคม (วถีิหรือสถานท่ีตั้ง) ท่ีซ่ึงอตัลกัษณ์ถูกท าให้เกิดข้ึนดว้ย

การมีส่วนร่วมของผูค้นในพื้นท่ีดงักล่าว  ชุมชนมกัน าสมาชิกไปสู่บางส่ิงหรือมอบบางส่ิงให้  เช่นเดียวกบั

ค าเรียกขานท่ีแสดงความเป็น “ไอริช” “คนด า” “ยิว” ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีเกิดจากประสบการณ์การปะทะ

สังสรรค์ทางวฒันธรรม    อตัลกัษณ์  และทกัษะท่ีกลายเป็นนิสัยและความคุน้เคย  ส่ิงแวดลอ้มท่ีประกอบ

สร้างความเป็นชุมชนได้รวมเอาคนกลุ่มเล็ก ๆ และแตกตวัออกมาจากครอบครัวหรือการขยายตวัของ

สถาบนัประเพณีจากสังคมผูเ้ช่ียวชาญ  รวมผูค้นจากสังคมปฐมภูมิเขา้เป็นสมาชิกสู่การเรียนรู้ของสังคมท่ี

แวดลอ้มดว้ยความสามารถท่ีอา้งอิงไดเ้พื่อการเลือกของสถาบนัประชาสังคม 

พิพิธภณัฑ์และชุมชนอาจท าไดเ้พียงการตกแต่งส่วนมรดกของประชาสังคม  ส่วนความ

ซบัซอ้นทางสังคมเป็นส่ิงท่ีผา่นเขา้มาโดยการใชชี้วติของพวกเขาเขา้กบัรูปแบบอนัแสดงถึง    อตัลกัษณ์ของ

พวกเรา  ประชาสังคมเป็นหวัขอ้ในสังคมศาสตร์และทฤษฎีทางการเมือง  ในยุคท่ีเรียกวา่ “วิกฤตในประชา

สังคม” ปรากฏในวาทกรรมและความคิดเก่ียวกบัสังคมเพื่อยกระดบัทางสังคม  ขอ้ถกเถียงท่ีดีท่ีสุดเม่ือเร็ว ๆ 

น้ีเก่ียวกบัประเด็นทางสังคมตามแนวทางของ Antonio Gramsi ไดนิ้ยามหนา้ท่ีของความแตกต่างระหวา่ง

ประชาสังคมและสังคมการเมือง  ส าหรับ Gramsi แลว้สถาบนัสังคมการเมืองคือการแสดงออกซ่ึงการใช้

อ านาจบงัคบั  และการควบคุม  ในขณะท่ีประชาสังคมคือการสร้างสรรค์การครอบง าดว้ยการผลผลิตทาง

วฒันธรรม  และระบบศีลธรรมโดยถูกตอ้งชอบธรรมตามความตอ้งการทางสังคม  จากมุมมองดงักล่าวน้ี  

ส่ิงท่ีด ารงขนานไปกบัวฒันธรรมคือการบงัคบั  ควบคุม และความสัมพนัธ์ท่ีครอบง า  Gramsci เขียนเสนอ

ความคิดน้ีในปี 1990 ซ่ึงผูเ้ขียนเห็นวา่  Gramsci  คิดเก่ียวกบัประชาสังคมทั้งในฐานะท่ีตั้งของการผลิตสร้าง

อ านาจครอบง า  ในฐานะภูมิปัญญาและศีลธรรมชุมชนสู่การก าหนดวิถีทางของสังคม  ดว้ยการจดัระเบียบ

และการปกครอง  และในฐานะพื้นท่ีส าหรับการต่อสู้ต่อรอง  การก าหนดเก่ียวกบัสิทธ์ิตามกฎขอ้บงัคบั และ

นิยาม   ความแตกต่างของอตัลกัษณ์ทางสังคม  ในส่วนน้ีไดน้ าเสนอให้เห็นวา่พิพิธภณัฑ์มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
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ส่ิงท่ีกล่าวมาแลว้นั้นอยา่งไร  อาจกล่าวไดว้า่  พิพิธภณัฑ์มีสถานะเป็นพื้นท่ีส าหรับการนิยามความหมายว่า

ใครเป็นใคร และพวกเขาควรท าอยา่งไร  และในสถานะพื้นท่ีท่ีทา้ทายการนิยามความหมาย 

ประเด็นส าคญัคือ  การมีสถาบนัประชาสังคมท่ีสามารถด าเนินการเก่ียวกับ           การ

แบ่งแยก   การเป็นตวัแทนของรัฐบาลออกจากการควบคุมทางสังคมหรือไม่  หรือสามารถแยก การควบคุม

ทางสังคมกบัการตดัสินทางการเมืองไดห้รือไม่  ขอยกตวัอย่างเก่ียวกบัเจา้หน้าท่ีต ารวจหรือผูรั้กษาความ

สงบเรียบร้อย  เรามกักล่าวถึงหรือนึกถึงต ารวจเม่ือมีกิจกรรมในความสามารถท่ีเป็นทางการของกฎหมาย  

การสืบสวนไต่สวนผูก้ระท าผดิหรืออาชญากร  การผดุงไวซ่ึ้งระเบียบ  และอ่ืนๆ  ซ่ึงการแสดงออกของพวก

เขาถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของการเมืองของสังคม  ต ารวจมีฐานะเป็นทั้งผูช้  านาญการของสมาคม  และเป็น

สมาชิกของประชาสังคม  กิจกรรมของพวกเขาเก่ียวขอ้งกบั       การส่งเสริมอตัลกัษณ์และผลประโยชน์ของ

สถานีต ารวจ  เช่นเดียวกนักบัการท่ีพิพิธภณัฑ์ในสหรัฐอเมริกาอาจเป็นส่วนหน่ึงของทอ้งถ่ิน  ของรัฐ  หรือ

รัฐบาลแห่งชาติ  แมพ้วกเขาไม่เป็นส่วนหน่ึงของสังคมการเมือง หากยงัคงเป็นเป็นตวัแทนของประชาสังคม 

 

ประชาสังคมไดร้วมเอาความหลากหลายจากการจดัตั้งองคก์รในรูปของครอบครัว  สมาคม

อาสาสมคัร  กลุ่มชาติพนัธ์ุ และสมาคม  องคก์รทางการศึกษา  และสังคมผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง  ส่ิงเหล่าน้ี

ปรากฏและมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการจดัการเวทีและบริบทในการนิยามผูค้น  การถกเถียง  และการต่อสู้

แข่งขนัของอตัลกัษณ์และการผลิตสร้างและผลิตซ ้ า  การด ารงอยูใ่นวงจร ของความเช่ือ  ระบบคุณค่า  และ

พื้นฐานของการจดัระเบียบทางสังคม 

ส่ิงท่ีต้องตระหนักอย่างยิ่งก็คือ  กิจกรรมทางเศรษฐกิจ  ชีวิตสังคม  และกิจการทาง

วฒันธรรมคือทั้งหมดของโครงสร้างรวมทั้งประชาสังคม  ดงันั้น  การเคล่ือนไหวของบุคคลจากอตัลกัษณ์

หน่ึงและ/หรือสถาบนัหน่ึงย่อมสัมพนัธ์กบัส่ิงอ่ืน ๆ  อาจโดยผ่านองค์กรหรือปฏิบติัการของพวกเขา  อตั

ลกัษณ์ท่ีเก่ียวกบัหลกัการของสถาบนัจึงมกัมีลกัษณะของการคาบเก่ียวหรือทบัซอ้น  ในท่ีน้ีขอกล่าวถึงความ

ต่อเน่ืองท่ีท าใหติ้ดต่อสัมพนัธ์ท่ามกลางสถาบนัประชาสังคม  แน่นอนวา่แต่ละคนไม่ไดมี้ฐานะเพียงการเป็น

หน่วยของครอบครัว  เช่น การมาจากครอบครัวชาวยิวนิกายออโทดอกซ์  ในทางกฎหมายสถานะความเป็น

บุคคลมิใช่เร่ืองด ารงอยูอ่ยา่งง่าย ๆ แมแ้ต่การเป็น “นกักฎหมายจากฮาร์วาร์ด” หรือ “นกักฎหมายสตรี” หรือ

แมแ้ต่ศิลปะก็อาจถูกก าหนดดว้ยการเรียกว่า “กระแสหลกั” “คนด า” หรือ “คนจีน” “สมยัใหม่” หรือ “ล้า

หลงั”  ทา้ยท่ีสุดศิลปินอาจท าได้เพียงการให้วตัถุมี    ความเป็นทางการน้อยลงด้วยการฝึกฝนในสถาบนั

ประชาสังคมท่ีรู้จักศิลปะในโรงเรียนหรือในความเป็นวิชาการ  ในท านองเดียวกัน  นักสังคมวิทยา  
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มานุษยวิทยาไดส้ ารวจสังคมจากยุคของ Alexis de Tocqueville, Karl Marx,and Max Weber สู่การน าเสนอ

ดว้ยขอ้ถกเถียงท่ีต่างออกไปและถูกท าใหเ้งียบอีกคร้ังดว้ยการจดัระเบียบทางสังคม   

สังคมประชาคือ  การหลอมรวมเขา้สู่ความเป็นพลเมือง  หรือความเป็นพลเมืองอาจเป็น

บางส่วนท่ีน าไปสู่ทั้งหมดของสังคมประชา  และพิพิธภณัฑ์คือหลกัฐานพิสูจน์การปรากฏอยูโ่ดยมีบทบาท

หลกัคือการจดัแสดง  การสร้างความเขา้ใจ  การพฒันา  และการบ ารุงรักษาวตัถุสภาพท่ีเก่ียวเน่ืองกบั  ระบบ

คุณค่า  และความรู้ ท่ีข้ึนอยู่กบัคุณค่าท่ีประชาสังคมยอมรับ  ขอ้ถกเถียงเก่ียวกบัความหมายทางสังคมของ

พิพิธภณัฑไ์ดย้นืยนัวา่พิพิธภณัฑส์ามารถจดัการหรือใหก้ารสนบัสนุนสถาบนัอ่ืนๆ  นอกจากน้ีพิพิธภณัฑ์ยงั

มีฐานะเป็นท่ีเก็บความรู้  ระบบคุณค่า  และรสนิยม  พิพิธภณัฑ์การศึกษาท าหน้าท่ีขัดเกลาหรือสร้าง

ข้อตกลงทางสังคมท่ีก้าวข้ามส่ิงท่ีสถาบันการศึกษาปกติและสถาบันพลเมืองไม่สามารถจัดการได ้

ตวัอย่างเช่น  บางคร้ังพิพิธภณัฑ์เป็นเหมือนยาตา้นพิษ        ความลม้เหลวของครอบครัวสู่การผูกมดัดว้ย

ศีลธรรมของการศึกษา  หรือมากไปกว่าการไปสู่ขอ้ถกเถียง  ภายใตค้วามเขา้ใจน้ีคือความคิดสนบัสนุนว่า

พิพิธภณัฑไ์ดแ้สดงบทบาทในฐานะหน่วยหน่ึงของประชาสังคม 

ยงัมีเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเช่ือมไปยงัประชาสังคม  ซ่ึงไม่ได้หมายถึงเพียงการเป็นบุคคลซ่ึงเป็น

ผลผลิตทางสังคมและการศึกษา  แต่หมายถึงการเป็นสถาบนัหรือยืนยนัการก าหนดนิยามโดยหน่วยการ

ควบคุมของรัฐ  ยิ่งไปกว่านั้น  องคป์ระกอบของประชาสังคมอาจเกิดจากความสัมพนัธ์ท่ีไม่ลงตวักบัความ

เป็นอ่ืน  ไม่วา่จะเป็น  ชนชั้น  ชาติพนัธ์ุ  และความขดัแยง้แบบถอนรากท่ีเป็นผลต่อบุคลิกลกัษณะของสังคม

ประชา  หรือความประสานกลมกลืนในการผลิตซ ้ าทางสังคม๓๗ 

บทความใน The Politics of Public Culture : Museums and Communities of Public 

Culture (1992) แบ่งแกนการน าเสนอออกเป็นสามส่วน ส่วนแรก ภายใตห้วัขอ้ “สังคมประชาและอตัลกัษณ์

ทางสังคม” แสดงให้เห็นว่า  ผูค้นในสังคมประชาน าประสบการณ์ไปใช้ในการสร้างอตัลกัษณ์ไดอ้ย่างไร   

และอตัลกัษณ์ท่ีถูกปิดกั้นถูกน ามาแสดงในรูปวฒันธรรมสาธารณะ  การจดัล าดบัในพิพิธภณัฑ์ท่ีอินเดียไป

จนถึงงานเทศกาลท่ีมินิโซตา  ขอ้ถกเถียงของบทความน้ีท าให้เห็นการสร้าง   อตัลกัษณ์และการปรากฏข้ึน

ของความจริงสองประการท่ีน าไปสู่การมองเห็นซ่ึงกระบวนการ         การน าเสนอส าคญัในอเมริกาเหนือ

และพิพิธภณัฑข์องชาวยโุรป  อนัมีบุคลิกลกัษณะท่ีปรากฏโดย การแสดงออกดว้ยพิพิธภณัฑ์-ความสัมพนัธ์

ของชุมชน  ค าอธิบายในส่วนท่ีสอง  “ผูช้ม,ความเป็นเจา้ของ,และอ านาจ : การออกแบบความสัมพนัธ์

ระหวา่งพิพิธภณัฑแ์ละชุมชน”  น่ีคือส่วนส าคญัท่ีปรากฏตวัตนออกมาเป็นบริบททางประวติัศาสตร์จ าเพาะ 

                                                           
๓๗  Ivan  Karp.     “Introduction  :  Museums and Communities  :  The Politics of Public Culture,”  in  

Museums and Communities of Public Culture.    1992.    P.    1-6. 
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ในสหรัฐอเมริกา  และส่วนท่ีสามนั้นวา่ดว้ย     “การนิยามความเป็นชุมชนสู่การจดัแสดงและการเลือก”  อนั

แสดงถึงการหาค าตอบเก่ียวกบั        ความหลากหลายทางวฒันธรรมท่ีด ารงอยู่ในพิพิธภณัฑ์  และนัน่เป็น

กระบวนการยืนยนัการตั้ งค  าถามท่ีสามารถน าไปสู่ความชัดเจนอย่างท่ีสุด  จากวิถีทางท่ีหลากหลาย

เช่นเดียวกบัวตัถุท่ีสร้างมาตรฐานแห่งอตัลกัษณ์ท่ีแตกต่าง๓๘ 

ความรู้ท่ีเกิดจากการเรียนรู้เร่ืองพิพิธภัณฑ์  คือตัวอย่างอันชัดเจนเก่ียวกับความเป็น 

“สาธารณะ”  อนัน าไปสู่แนวคิดท่ีโยงไปยงัการตั้งค  าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นเร่ืองความเป็นเจา้ของ  และ

ผลประโยชน์ และเก่ียวกบัผลกระทบจากการจดันิทรรศการซ่ึงมีนยัยะท่ีส่ือความหมายวา่มีพวกเขาเป็นใคร  

แน่นอน  ส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดก้็คือ  การท่ีพวกเราตอ้งไดพ้บกบั “ผูช้ม” ท่ีมีความคิดเห็นท่ีหลากหลายและอตั

ลกัษณ์ท่ีหลากหลาย  และน่ีคือกระบวนการทางการเมืองท่ีท าต่อพื้นท่ีในปริมณฑลสังคมประชา  ส าหรับ

ความเป็นชุมชนนั้น  การด้ินรนต่อสู้คือส่ิงท่ีเรามองเห็นได้อย่างชัดเจนมากกว่าค าว่าอตัลกัษณ์  พวกเขา

มกัจะรู้สึกไดถึ้งการมีชีวิตอยูห่รือหามีชีวิตไม่สู่ระดบัของส่ิงท่ีเป็นความสอดคลอ้งหรือไม่ยอมรับจากพื้นท่ี

ทางสังคม  แต่พิพิธภณัฑ์คือการเรียนรู้ของสมาชิกชุมชน คือ   ความกระตือรือร้นของคนท่ี (agency)  อาจ

ต่อตา้นการนิยามของพิพิธภณัฑ์จากพื้นท่ีและเหตุการณ์ของพื้นท่ีการนิยามใหม่ด้วยวิถีการโคน้ล้ม  แต่

พิพิธภณัฑก์็สามารถใหภ้าพแห่งกระบวนการท่ีสอดคลอ้งหรือปฏิเสธอตัลกัษณ์แก่ชุมชน  ดว้ยการคืนอ านาจ

ในการตอบโตห้รือต่อตา้นใหก้บัชุมชนดว้ยการรับรู้สาธารณะ  ความเขม้ขน้ของการถกเถียงเก่ียวกบัประเด็น

ดงักล่าวน้ีในพิพิธภณัฑ์คือ  ความสัมพนัธ์ทางตรงท่ีน าไปสู่การปรากฏชดัของประชาสังคม  ในฐานะผูมี้

อภิสิทธ์ิ (as privileged agents) ของประชาสังคม  พิพิธภณัฑ์มีพนัธะหนา้ท่ีส าคญัท่ีจะน าส่ิงท่ีมีอยูภ่ายใน

ออกมาต่อสู้ท่ีเหนือกวา่เร่ืองอตัลกัษณ์  (แมว้า่จะไม่สามารถออกห่างจากส่ิงท่ีเรียกวา่อตัลกัษณ์ได)้ ในความ

เป็นจริงแลว้น่ีคือการด้ินรนต่อสู้ท่ีจ  าเป็นต่อชีวิตของสังคมประชา  บทความทั้งหมดในชุดน้ีท าให้เราเขา้ใจ

สถานการณ์ของพิพิธภณัฑ์และคน้หาการตีความและการขยายกฎกติกาของพิพิฑภณัฑ์ในสังคมประชา  ใน

ขณะเดียวกนัก็น าไปสู่การคน้หาค าอธิบายท่ีจะทดลองหารูปแบบส าหรับการด ารงอยูข่องพิพิธภณัฑใ์นสังคม

ประชา๓๙  

จากตวัอย่างงานศึกษาวฒันธรรมสาธารณะ  แสดงถึงความพยายามในการศึกษาเทคนิค

วทิยาของอ านาจทางการเมือง  สังคมวฒันธรรมหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง  ทั้งในประเทศมหาอ านาจอยา่ง

สหรัฐอเมริกา และในกลุ่มประเทศท่ีเคยตกอยู่ในอ านาจอาณานิคม  เพื่อแสดงความสัมพนัธ์    เชิงอ านาจ  

ความพยายามในการด ารงความเป็นชาติภายใตอ้  านาจขา้มชาติ  การสร้างส านึกร่วมของความเป็นชุมชนของ

                                                           
๓๘   Ivan  Karp.     Ibid.    p.    7. 
๓๙  Ivan  Karp.     “Introduction  :  Museums and Communities  :  The Politics of Public Culture”  in  

Museums and Communities of Public Culture.    1992.    p.  8-15. 
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กลุ่มผูอ้พยพในสังคมเมือง  หรือแมแ้ต่ความพยายามของรัฐท่ีจะควบคุมกลุ่มคน ท่ีหลากหลายดว้ยการบูรณา

การภายใตเ้ง่ือนไขประชาสังคมตามระบอบประชาธิปไตยและเสรีภาพทางการเมือง  โดยการเปิดพื้นท่ี

สาธารณะใหเ้ป็นเวทีการแสดงออกระหวา่งรัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาชน  พื้นท่ีดงักล่าวจึงเก่ียวขอ้งกบั

การสร้างส านึกร่วมของความเป็นชุมชน และอตัลกัษณ์ท่ีหลากหลาย 

นอกจากพิพิธภณัฑ์แลว้พื้นท่ีสาธารณะท่ีเปิดกวา้งและไดรั้บความนิยมมากข้ึนทุกขณะคือ

เวบ็ไซต ์ โดยเฉพาะเวบ็ไซตว์ารสารวฒันธรรมสาธารณะ (Public  Culture)  ท่ีไดเ้ปิดตวัคร้ังแรกเม่ือปี 1988  

เพื่อน าเสนอบทความว่าด้วยความเคล่ือนไหวทางสังคมวฒันธรรม  ชาติพนัธ์ุวิทยาและวฒันธรรมศึกษา  

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อรวมบทความท่ีอาจกล่าวไดว้า่เป็นแผนท่ีท่ีแสดงถึง     ทุน  ผูค้น  และภาพการไหลบ่า

ของส่ือในเมือง  ประชาชน และรัฐสู่ความสัมพนัธ์ข้ามชาติ  ในมิติ ของนักเศรษฐศาสตร์การเมือง  นัก

มานุษยวิทยา  นักประวติัศาสตร์  นักสังคม  ศิลปิน  และนักวิชาการหรือผูเ้ช่ียวชาญทางการเมือง  นัก

วรรณกรรม  สถาปัตยกรรม  และศิลปะ  ท่ีท าให้เกิดการคน้พบส่ิงใหม่หรือวิธีการใหม่ท่ีช่วยต่อยอดใน

หนา้กระดาษของวารสารวฒันธรรมสาธารณะ 

บทความในวารสารวฒันธรรมสาธารณะ (public culture) น าเสนอปรากฏการณ์ทางสังคม 

วฒันธรรม  เศรษฐกิจ  การเมืองของชาติต่าง ๆ  ในบริบทของการเปล่ียนแปลงในมิติต่างๆ  ภายใตก้ระแส

การพฒันาและโลกาภิวตัน์  อนัเป็นความสัมพนัธ์เชิงอ านาจระหว่างรัฐชาติกบัอ านาจขา้มชาติท่ีกระตุน้ให้

กลุ่มวฒันธรรมต่าง ๆ ท่ีถูกกดทบัโดยวฒันธรรมแห่งชาติ  การแสดงตวัตนเพื่อต่อรองทางการเมืองใน

ภายหลงัอนัผนวกกบัอ านาจทุน  การบริโภค  และความกา้วหนา้ของเทคโนโลยส่ืีอมวลชนท่ีเผยให้ปัจเจกได้

ข้ามผ่านและเข้าถึงพื้นท่ีแห่งปริมณฑลสาธารณะ  ด้วยเป้าหมายท่ีหลากหลาย  โดยมีวฒันธรรมเป็น

เคร่ืองมือสร้างพื้นท่ีทางการเมืองไปพร้อม ๆ กบักระบวนการทุนนิยมท่ีท าให้วฒันธรรมกลายเป็นสินคา้ได้

อย่างแยบยล  จากปฏิบติัการของกลุ่มผลประโยชน์ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  ทั้งรัฐบาลและ

เอกชน 

                 ๒.๓.๒  แนวคิดพืน้ที ่(space) และแนวคิดพืน้ทีอ่ตัลกัษณ์ (place identity) 

     ในการศึกษาอตัลกัษณ์คนเมือง  ชยนัต ์ วรรธนะภูติ๔๐  เห็นวา่  การศึกษาตวัตนของ “คน

เมือง”  ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบั “คนพื้นเมือง”  และกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืน ๆ  ทั้ งท่ีมีอ านาจเหนือหรือด้อยกว่า  

จ  าเป็นตอ้งพิจารณาถึงความสัมพนัธ์เชิงอ านาจท่ีท าให้เกิดการสร้างตวัตนเพื่อแสดง       ความแตกต่างทาง

ชาติพนัธ์ุ  หรือเพื่อการโตต้อบและบ่งบอกต าแหน่งแห่งท่ีทางสังคม (Position) ในพื้นท่ีของความสัมพนัธ์

                                                           
๔๐  ชยนัต ์ วรรธนะภูติ.   “คนเมือง  :  ตวัตน  การผลิตซ ้ าสร้างใหม่และพ้ืนท่ีทางสงัคมของคนเมือง” ใน  อยูช่าย

ขอบมองลอดความรู้.    2549.    หนา้ 33-63. 
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เชิงอ านาจ  นอกจากน้ีความเป็นตวัตนของกลุ่มชาติพนัธ์ุยงัมีความเก่ียวโยงสัมพนัธ์กบัประเด็นเร่ืองพื้นท่ี 

(Place/Space)  อีกดว้ย  เพราะตวัตนเป็นส่ิงท่ีหล่อหลอมจากประสบการณ์  ความทรงจ าทางประวติัศาสตร์  

เป็นส านึกของกลุ่มคนท่ีผกูพนักบัพื้นท่ี  อนัเป็นพื้นท่ีความสัมพนัธ์เชิงอ านาจ  ซ่ึงก าหนดและจดัวางกลุ่มคน

ใหอ้ยูใ่นพื้นท่ีสังคม  ขณะเดียวกนักลุ่มคนก็เลือกท่ีจะสร้างตวัตนท่ีบ่งบอกต าแหน่งแห่งท่ีเพื่อตอบโตต่้อรอง

และขดัขืนพลงัอ านาจ  ดงันั้นการท าความเขา้ใจแนวคิดเร่ือง “พื้นท่ี”  จึงท าให้สามารถเขา้ใจเร่ืองตวัตนใน

มิติความสัมพนัธ์เชิงอ านาจท่ีสลบัซบัซอ้นไดดี้ข้ึน   

ความหมายของค าวา่ “พื้นท่ี”  ท่ีมกัจะนิยมใชก้นั  มีอยา่งนอ้ย 3  ลกัษณะ  ความหมายใน

ลกัษณะแรกเป็นความหมายของพื้นท่ีในเชิงภูมิศาสตร์ (Space) ท่ีเป็นท่ีตั้ง (Setting, Locale) และบริบทของ

การกระท าและปฏิสัมพนัธ์ของมนุษย ์ ส่วนความหมายในลกัษณะท่ี 2  ของ “พื้นท่ี”  นั้น  พิจารณาจาก

ทศัน์ะของผูท่ี้อยู่ในพื้นท่ีเป็นหลกั  นัน่คือ  การท าความเขา้ใจพื้นท่ีท่ีเปล่ียนแปลงไปเม่ือคนใช้ประโยชน์

และดดัแปลงสร้างพื้นท่ีเพื่อวตัถุประสงค์บางอย่าง  การให้ความส าคญักบัคนท่ีอยู่ในพื้นท่ีท าให้มองเห็น

วิธีการท่ีคนผูกโยงพื้นท่ีกบัความคิดและปฏิบติัการทางสังคมกบัการตั้งถ่ินฐานและเคล่ือนยา้ยของชุมชน  

ความหมายของพื้นท่ีในลกัษณะท่ี 3  มาจากแนวคิด Thirdspace ท่ี Foucault  และ Lefebvre พฒันาข้ึน  

Lefebvre  แบ่งพื้นท่ีออกเป็น  3  ประเภทคือ  ก)  พื้นท่ีกายภาพ (Firstspace—Physical Space)  ข)  พื้นท่ีทาง

ความคิด (Secondspace—Mental Space)  และ ค)  พื้นท่ีทางสังคม (Thrirdspace—Social Space)  โดย  

Lefebvre  อธิบายวา่ Thirdspace  เป็นส่วนท่ีเกิดมาจากปฏิสัมพนัธ์ของพื้นท่ี 2  ประเภทแรก  นัน่คือ  พื้นท่ี

ทางความคิด  เป็นส่ิงท่ีเกิดจากการตีความ  หรือให้ความหมายพื้นท่ีทางกายภาพท่ีเรามองเห็น  น าไปสู่การ

สร้างพื้นท่ีทางสังคมท่ีมีทั้งส่วนท่ีเป็นความจริงและท่ีเป็นเพียงจินตนาการอนัสลบัซับซ้อน  มีการช่วงชิง  

ขดัแยง้  และการแทรกแซงอยูต่ลอดเวลา  ในทศันะของ  Lefebvre  พื้นท่ีไม่ใช่ส่ิงท่ีแยกออกมาพิจารณาได้

โดด ๆ  เหมือนวตัถุท่ีสามารถแยกจากผูดู้หรือท าความเขา้ใจไดโ้ดยใชมุ้มมองเพียงดา้นเดียว  แต่เป็นส่ิงท่ีมี

มิติหลายด้านและมีความหมายหลายหลาก  พื้นท่ีมีสถานะท่ีเป็นทั้งเคร่ืองมือและเป้าหมาย  เป็นทั้งส่ือ  

ตวักลาง  และบริบทของการช่วงชิงอ านาจ  Thirdspace จึงหมายถึง  พื้นท่ีของการปฏิบติัการทางสังคม (The  

Habitat  of  Social  Practice) ท่ี “ความคิด  เหตุการณ์  ปรากฏการณ์  และความหมายของพื้นท่ีนั้น

ปรับเปล่ียนอยูต่ลอดเวลา”  ประเด็นท่ี Lefebvre ให้ความส าคญัก็คือ  การเมืองเก่ียวกบัการสร้างพื้นท่ี  ซ่ึง

ต้องท าความเข้าใจอย่างวิเคราะห์ถึงการเมืองของการใช้ความรู้เพื่อสร้างพื้นท่ีทางสังคมและการใช้

อุดมการณ์ท่ีปกปิดและอ าพรางการใชค้วามรู้นั้น  ทั้งน้ีเพราะในท่ีสุดแลว้  การช่วงชิงพื้นท่ีทางสังคมเป็นส่ิง

ท่ีท าไปเพื่อให้ไดม้าซ่ึงพื้นท่ี (หรืออ านาจ)  ท่ีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงสามารถยึดครองและครอบง าได ้(Lefebvre, 

1991 : 411)   
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การพิจารณาการท างานของอ านาจเป็นส่ิงท่ี Foucault  ให้ความสนใจ  โดยเฉพาะการศึกษา

อ านาจในรูปของการจดัวาง  จดัระบบ  ระเบียบของพื้นท่ี  และความสัมพนัธ์บนฐานของพื้นท่ี  หรือกล่าวอีก

อยา่งหน่ึงคือ  อ านาจทุกชนิดจะตอ้งเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัการจดัระบบ  ระเบียบของพื้นท่ี (spatial ordering) 

ดว้ยเสมอ  ซ่ึงการศึกษาอ านาจผ่านการศึกษาการจดัระบบระเบียบพื้นท่ีช่วยให้เราเขา้ใจอ านาจในสังคม

สมยัใหม่ได้ชัดเจนยิ่งข้ึน  และช่วยให้เรามองความสัมพนัธ์เชิงอ านาจในลกัษณะท่ีเป็นยุทธศาสตร์ของ

อ านาจอยา่งต่อตา้นขดัขืน  อ านาจหรือการสร้าง/การใชอ้ านาจผา่นการท าสงครามแยง่ชิงพื้นท่ี  การยึดครอง

พื้นท่ีแบบต่าง ๆ  การเนน้ศึกษาอ านาจของ Foucault ดว้ยการเจาะพื้นท่ีเฉพาะรวมตลอดถึงวาทกรรม  ช่วย

ให้เราเห็นถึงรูปธรรมของการควบคุมทางสังคมของสังคมสมยัใหม่ได้ชัดเจนข้ึน  พื้นท่ีเหล่าน้ีส าหรับ 

Foucault  สถานท่ีก่อสร้าง/ท่ีตั้ง/ท่ีท างาน (site) ของอ านาจ  และเป็นพื้นท่ีท่ีอ านาจและความรู้มาบรรจบกนั  

ซ่ึงท าใหเ้ห็นการท างานของอ านาจบนพื้นท่ีทางสังคมแบบต่าง ๆ  ดว้ยการถามค าถามวา่อ านาจถูกใชอ้ยา่งไร  

อนัเป็นการศึกษาอ านาจในฐานะท่ีเป็นยุทธศาสตร์และเทคนิควิทยาการแบบต่าง ๆ  ดงัท่ี Foucault สรุปว่า  

พื้นท่ีคือ  ฐานรากของการท างานของอ านาจทุกชนิด  เน่ืองจากทนัทีท่ีความรู้สามารถถูกวิเคราะห์ในเชิง

พื้นท่ี  อาณาเขต        การสร้าง  การแทนท่ี/สวมรอย  การเปล่ียนรูป  เราก็จะสามารถเห็นถึงกระบวนการท่ีท า

ใหค้วามรู้กลายเป็นอ านาจและกระบวนการท่ีท าใหผ้ลลพัธ์ของอ านาจแผก่ระจายไปในวงกวา้งได้๔๑ 

ในฐานะท่ีวฒันธรรมสาธารณะไดถู้กท าให้เป็นพื้นท่ีแสดงอตัลกัษณ์  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงอาศยั

แนวคิดพื้นท่ีอตัลกัษณ์ (Place Identity)  เพื่ออธิบายแก่นแกนของการจดัการพื้นท่ีท่ีอยูเ่หนือทอ้งถ่ินในหลาย

ระดบั  ภูมิภาคหรือเวทีสามารถบรรจุสถานท่ีไวอ้ยา่งหลากหลาย  รวมทั้งแสดงรหสัหมายทางการเมืองท่ีใช้

ความหมายของพื้นท่ีอตัลกัษณ์ในลกัษณะท่ีแตกต่างกนั  ตามความหมายภายในของบริบทซ่ึงไดเ้สนอมิติ

ของพื้นท่ีอตัลกัษณ์ไว ้6 ลกัษณะ  ไดแ้ก่ 

๑)  พื้นท่ีอตัลกัษณ์คือ  ส่ิงประกอบสร้างทางสังคม (Place identity is a  social construct)๔๒ 

๒)  ลกัษณะของพื้นท่ีอตัลกัษณ์คือส่ิงท่ีก าหนดโดยฐานของลกัษณะพื้นท่ี  หมายความวา่ 

การท่ีจะถือเอาพื้นท่ีใดเป็นพื้นท่ีอตัลักษณ์นั้นมิได้เกิดจากกระบวนการสุ่มเลือก  หากแต่มีผูก้ระท าการ 

(Actors) (ผูค้นในพื้นท่ีดงักล่าวไดร่้วมกนัก่อรูปจดัตั้งข้ึน : สมาชิกในครอบครัว  กลุ่มธุรกิจ  หรือสถาบนั  

เป็นตน้) ไดถื้อเอาอตัลกัษณ์เพื่อการจดัระเบียบ  บรรจุความหมายทั้งความหมายโดยนัยและความหมาย

โดยตรงตามเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้ การเลือกสรรอตัลกัษณ์ข้ึนอยูก่บัเป้าหมายของผูก้ระท าการ (Actor in 

                                                           
๔๑ไชยรัตน์  เจริญสินโอฬาร.    วาทกรรมการพฒันา.    2545.    หนา้ 163-232. 
๔๒  Paulus P.P.Huigen and Louise Meijering.   “Making Place  :  A Story of De Venen”  in  Sense of Place  :  

Sense of Time.    2005.   p.    21. 
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question) ผูก้ระท าการไดเ้ช่ือมโยงความส าเร็จหรือเป้าหมายของตนสู่การยอมรับโฉมหน้าของพื้นท่ีไปยงั

พื้นท่ีอตัลกัษณ์  กล่าวอีกอยา่งหน่ึงก็คือผูก้ระท าการไดอ้าศยัฐานของพื้นท่ีอตัลกัษณ์เพื่อท าให้โฉมหนา้นั้น

โดดเด่นชดัเจนออกจากพื้นท่ี  โดยมกัค านึงถึงบุคลิกลกัษณะและอตัลกัษณ์ของรหสัหมาย  ซ่ึงลกัษณะต่าง ๆ 

นั้นเกิดจากการบริหารจดัการพื้นท่ีแวดลอ้มโดยรอบท่ีท าใหส้ามารถมองเห็นโฉมหนา้ของพื้นท่ี 

๓)  พื้นท่ีอตัลกัษณ์คือ  การขยายฐานพื้นท่ีของอดีตให้กวา้งออก  อนาคตคือส่ิงท่ีเราไม่รู้  

การเล่นกบัอดีตจึงเป็นบทบาทส าคญัในการถือเป็นเหตุผลส าคญัในเร่ืองอตัลกัษณ์     พื้นท่ีอตัลกัษณ์จึงถูกท า

ใหข้ยายกวา้งดว้ยฐานแห่งลกัษณะของพื้นท่ีในฐานะท่ีอดีตคือส่ิงท่ีถูกรับรู้  เม่ือมีการตดัสินวา่ท่ีใดคือพื้นท่ีท่ี

เหมาะสมแก่การพฒันาในฐานะพื้นท่ีอตัลกัษณ์ผูค้นมกัให้เหตุผลว่า “…ตั้งแต่พวกเราไดม้าอยู่ท่ีน่ี” หรือ 

“ความเหมาะควรข้ึนอยู่กบัความสมบูรณ์” หรือ “ไม่เหมาะดว้ยประการทั้งปวง” ข้ึนอยูก่บัวา่อะไรคือส่ิงท่ี

เรียกว่าขนบธรรมเนียมหรือประเพณีของพื้นท่ี  ดังนั้นประวติัศาสตร์ของพื้นท่ีอาจท าให้เห็นในฐานะ 

“Lucky  Dip” ผูค้นท่ีร ่ ารวยมีหนา้ตามกัใชส่ิ้งน้ีในการสนบัสนุนหรือถกเถียงเก่ียวกบัการพฒันาวา่  เป็นส่ิงท่ี

อยู่วิถีของจารีต  หรือประวติัศาสตร์ของ “หน้าตา”  สามารถมีอิทพลต่อส่ิงน้ีดว้ยความรู้สึกต่อการโหยหา

อดีต  เพราะอตัลกัษณ์คือพื้นฐานของการรับรู้ท่ีไม่ใช่เพียงวา่สถานท่ีหรือพื้นท่ีนั้นคืออะไรเท่านั้น  แต่ยงัรวม

ไปถึงว่าอะไรคือส่ิงท่ีควรเป็นหรือควรด ารงอยู่  โดยเฉพาะความชัดแจง้ในอตัลกัษณ์ของพื้นท่ีเมืองและ

ภูมิภาค  ท่ีซ่ึงจารีตแห่งวถีิชีวติชนบทไดจ้างหายไป 

๔)  พื้นท่ีอตัลักษณ์คือ  พื้นท่ีท่ีสามารถโต้แยง้ถกเถียงได้  ทั้ งน้ีเพราะทุกสังคม

ประกอบดว้ยผูก้ระท าการท่ีแตกต่างและดว้ยเป้าหมายท่ีแตกต่าง  อนัเป็นเหตุผลของอตัลกัษณ์ท่ีแตกต่างท่ี

แสดงผ่านพื้นท่ี  น่ีคือความหมายของพื้นท่ีอตัลกัษณ์คือเปิดพื้นท่ีให้เกิดการถกเถียงโตแ้ยง้ได้ตลอดเวลา  

ผูก้ระท าการท่ีมีอ านาจสามารถท่ีจะเขา้ไปก าหนด/ครอบง าพื้นท่ีอตัลกัษณ์แล้วสร้างความเสียหายให้กบั

ผูก้ระท าการอ่ืน ๆ   ความแตกต่างของผูก้ระท าการจึงเป็นเหตุผลของอตัลกัษณ์ท่ีแตกต่างบนพื้นท่ี  ดงันั้นเรา

จึงสมควรอา้งถึงพื้นท่ีอตัลกัษณ์ในความเป็นพหุลกัษณ์  และความเขา้ใจว่าธรรมชาติของการถกเถียงใน

พื้นท่ีอตัลกัษณ์ไม่ไดน้ าไปสู่ผลลพัธ์ของการต่อสู้เสมอไป  การโตแ้ยง้ถกเถียงในท่ีน้ีเก่ียวขอ้งกบัระบบของ

ความแตกต่างหลากหลายท่ีถูกบรรจุลงในพื้นท่ีอตัลกัษณ์ 

๕)  โฉมหนา้ของพื้นท่ีอตัลกัษณ์คือ  การถือเอาเหตุผลจากขา้งใน  และถูกก าหนดลกัษณะ

ด้วยบริบทเฉพาะ  เราสามารถกล่าวถึงส่ิงท่ีผูกโยงกบัอตัลักษณ์ได้สองลกัษณะคือ  หน่ึง     การบริหาร

จดัการบริบทหรือ Location  ซ่ึงสามารถตีตราดว้ยแนวคิดของนกัสังคมวทิยากายภาพรุ่น   คลาสสิคภายใตค้  า

วา่  สถานการณ์ (Situation)  สองบริบทคือส่ิงท่ีนกัสังคมวิทยาวฒันธรรมหมายถึงการประกอบส่วนของ

บรรทดัฐานมากมายและคุณค่าต่าง ๆ ทางสังคม  เหล่าน้ีคือผลรวมของสังคมและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
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และความสัมพนัธ์  ซ่ึงหมายถึงการวางแผนการบริหารจดัการแนวทางความสัมพนัธ์กบัโครงสร้างและ

หนา้ท่ีของพื้นท่ี 

๖)  ลกัษณะของพื้นท่ีอตัลกัษณ์คือ  เหตุผลในการเลือกถือเอาอตัลกัษณ์ซ่ึงเป็นกระบวนการ

ท่ีต่อเน่ืองแมเ้ม่ือมีผูก้ระท าการใหม่เขา้มาสถาปนาร่วมกบัพวกเขาหรือแมเ้ม่ือเป้าหมายหรือแนวคิดบางอยา่ง

เกิดเปล่ียนแปลงไป  บริบทภายในคือส่ิงท่ีผูก้ระท าการเลือกก าหนดท่ีตั้งในภาวการณ์เปล่ียนแปลง  พื้นท่ีอตั

ลกัษณ์จึงรวมความต่อเน่ืองน้ีเขา้ไปดว้ย  แต่ในเวลาเดียวกนัก็ไดส้ถาปนาอตัลกัษณ์ต่าง ๆ เพื่อการยืนยนั

ตัวตนของพวกเขา  ด้วยการผลิตซ ้ าหรือโดยการสร้างพื้นท่ีหรือภาพตัวแทนท่ีเป็นการส่ือสารหรือ

แลกเปล่ียนแบบไม่เป็นทางการ  อตัลกัษณ์จึงเป็นการประกอบสร้างและประกอบซ ้ า  กระบวนการดงักล่าว

อาจเป็นส่วนท่ีเหนือเวลา  เป็นส่วนท่ีเรามองหารหัสหมายของอัตลักษณ์  ผ่านลักษณะทางวตัถุและ

เหตุการณ์ซ่ึงมีความหมายต่อพฒันาการของพื้นท่ีอตัลกัษณ์  อนาคตคือ  การประกอบสร้างของพื้นท่ีอตั

ลกัษณ์  อนัเก่ียวขอ้งกบัสองปัจจยั  หน่ึง  ปัจจยัวา่ดว้ยวิวฒันาการ  ทั้งน้ีหลายสถานการณ์ในปัจจุบนัและใน

อนาคตท่ียากจะปฏิเสธรากแห่งอดีต  พื้นท่ี     อัตลักษณ์ท่ีเป็นท่ียอมรับทั่วไปคือ  การก่อรูปของ

ประวติัศาสตร์และเป็นฐานส าหรับอตัลกัษณ์แห่งอนาคต  ซ่ึงในทางกลบักนัคือการก่อรูปนั้นถูกก าหนด

ลกัษณะดว้ยอดีต  ปัจจยัท่ีสองคือ  ส่ิงท่ีไม่ไดเ้ป็นไปตามลกัษณะของเหตุการณ์  เช่นเดียวกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนตาม

ธรรมชาติมากมายท่ียงัไม่มีค  าตอบหรือยงัไม่เป็นท่ีรับรู้  หากเป็นส่วนของวิวฒันาการท่ีก าหนดปัจจยัแห่ง

อนาคตของพื้นท่ี  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอาจปรากฏข้ึนแต่ไม่ใช่ลกัษณะของเหตุการณ์  เช่นเดียวกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนตาม

ธรรมชาติมากมายท่ียงัไม่มีค  าตอบหรือยงัไม่เป็นท่ีรับรู้  หากเป็นส่วนของวิวฒันาการท่ีก าหนดปัจจยัแห่ง

อนาคตของพื้นท่ี  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอาจปรากฏข้ึนแต่ไม่ใช่ลกัษณะของการพฒันา 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวขา้งตน้  ท าให้เห็นว่า  แนวคิด

มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมคือมุมมองหน่ึงของยูเนสโกท่ีมองวา่ทุนทางวฒันธรรมคือเทคนิควิทยาของ

อ านาจประเภทหน่ึงซ่ึงสามารถน ามามาใชท้ั้งในฐานะทุนและกลไกการขบัเคล่ือนการพฒันาเมืองตามกรอบ

กระบวนการประชาสังคมหรือการเมืองภาคประชาชนท่ีมุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  อนัเป็น

กระบวนการส าคญัของธรรมาภิบาลหรือ Good Governance  กรณีของเทศบาลนครขอนแก่น เป็นองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บรางวลัการบริหารจดัการเมืองอย่างมีส่วนร่วม จากสถาบนัพระปกเกลา้และ

กระทรวงมหาดไทยพบวา่  ในทศวรรษท่ี ๒๔๔๐-๖๐ เทศบาลนครขอนแก่นโดยการน าของพรรครักพฒันา

นครขอนแก่น  ไดน้ ามรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมในสาขาทศันศิลป์อนัไดแ้ก่ ฮูปแตม้หรือจิตกรรมฝาผนงั

และวรรณกรรมทอ้งถ่ินเร่ืองสินไซ เป็นส่ือกลางของการระดมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ อย่างมี

นัยส าคญัและเข้มข้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน  รวมไปถึงการขยายพื้นท่ีเครือข่ายทางวฒันธรรมไปถึง

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวดว้ยวาทกรรม “สินไซ ฐานท่ีมัน่ทางวฒันธรรม” และ “รากร่วมทาง
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วฒันธรรมลา้นชา้ง”  ยทุธศาสตร์ดงักล่าวไม่เพียงแต่ช่วยส่งเสริมอตัลกัษณ์เมืองขอนแก่นแต่ยงัมีส่วนส าคญั

ในการสร้างส านึกความเป็นทอ้งถ่ินอยา่งมีนยัส าคญัเช่ือมโยงไปสู่ภาคธุรกิจการบริการและการท่องเท่ียวใน

เวลาต่อมา     
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บทที ่ ๓ 

     วธีิด าเนินการวจัิย 

 จากการทบทวนเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ท าใหเ้ห็นวา่ส่ิงท่ีอยูเ่บ้ืองลึกของการคุม้ครองมรดก

ภูมิปัญญาทางวฒันธรรม  ในฐานะเทคนิควิทยาของการจดัการความรู้  ทกัษะ  แบบแผนความหมายของ

ความสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีถูกบนัทึกและน าเสนอในรูปแบบทางวฒันธรรมทั้งท่ีจบัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไม่ได ้ 

โดยเฉพาะในส่วนท่ีเป็นวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดน้ั้น  มีนยัส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคค์วามรู้ท่ีบรรพบุรุษของ

แต่ละสังคมไดส้ั่งสมบ่มเพาะไวอ้ยา่งชาญฉลาด  จนอาจกล่าวไดว้า่เป็นทุนทางสังคมวฒันธรรมท่ีส าคญัควร

ค่าแก่การอนุรักษ ์ ฟ้ืนฟู และน าใชอ้ยา่งสร้างสรรค ์ ให้สอดคลอ้ง เหมาะสม และเท่าทนักบับริบทของการ

เปล่ียนแปลงในระดบัต่างๆ  โดยเฉพาะในบริบทการกระจายอ านาจทางการเมืองท่ีเนน้ส่งเสริมกระบวนการ

มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนพบวา่  เทศบาลนครขอนแก่นเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีความโดดเด่น

ในการน าใช้วรรณกรรมเร่ืองสินไซมาเป็นเคร่ืองมือสร้างอตัลกัษณ์และส านึกความเป็นคนขอนแก่นเพื่อ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองอยา่งน่าสนใจ  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงจะน ากรอบคิดมาก าหนดแนวทางในการ

ด าเนินการวจิยัดว้ยวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ  ดงัน้ี 

๑.  การรวบรวมขอ้มูลเอกสาร 

 ๑.๑  ทบทวนเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั “มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม” ในสังคมไทย

และตวัอยา่งประเทศเพื่อนบา้น 

 ๑.๒  ส ารวจสถานภาพความรู้วา่ดว้ยการใชม้รดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมขององคก์รปกครอง

ทอ้งถ่ินไทยในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

 ๑.๓  ส ารวจสถานภาพความรู้วา่ดว้ย “สินไซศึกษา” ในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม 

 ๑.๔  รวบรวมขอ้มูลเอกสารวา่ดว้ยสินไซ โดยส านกัการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น  ไดแ้ก่  

หนงัสือสินไซ  ซ่ึงหลายฉบบัท่ีเทศบาลไดจ้ดัท าและใหก้ารสนบัสนุน  มีทั้งหนงัสือสินไซฉบบัแปลจาก

ภาษาลาว  หนงัสือสินไซ  ฉบบั ผูช่้วยศาสตราจารยช์อบ  ดีสวนโคก  ฉบบัของ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.โส

วทิย ์ บ ารุงภกัด์ิ (๒ เล่ม) และเอกสารสินไซ  ฉบบัยอ่ในรูปแผน่พบั  และเอกสารเก่ียวกบัสินไซท่ีจดัพิมพใ์น

โอกาสต่างๆ อาทิ  สูจิบตัรประกอบการแสดงละครเวทีสินไซ  เป็นตน้ 

 ๑.๕  เอกสารหลกัสูตรสินไซ  รวมทั้งขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัท า  การใช ้ และการติดตามประเมินผล

การใชห้ลกัสูตรของโรงเรียนในสังกดัเทศบาลนครขอนแก่น 
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 ๒.  การรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม   

 ๒.๑  การสังเกต  โดยติดตามความเคล่ือนไหวการจดักิจกรรมทางวฒันธรรมในพื้นท่ีสาธารณะและ
กระบวนการสร้างอตัลกัษณ์เมืองของเทศบาลนครขอนแก่น  จากการด าเนินโครงการสินไซ : ฐานท่ีมัน่ทาง
วฒันธรรมแห่งยคุสมยั 
  
 ๒.๒  การสัมภาษณ์   

๒.๒.๑ สัมภาษณ์คณะผูบ้ริหารเทศบาลนครขอนแก่นและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในโครงการ

ส าคญัๆ ท่ีส่งเสริมการสร้างส านึกความเป็นขอนแก่นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง  

โดยเฉพาะผูมี้บทบาทส าคญัในการน าวรรณกรรมเร่ืองสินไซมาเขา้สู่กระบวนการดงักล่าว  ไดแ้ก่   

-  ท่านพระครูบุญชยากร  เจา้อาวาสวดัไชยศรี  บา้นสาวะถี 

- ปราชญช์าวบา้นผูรู้้และถ่ายทอดความรู้เร่ืองสินไซและฮูปแตม้สินไซ 

- นายเรืองชยั  ตราชู  ประธานสภาเมืองขอนแก่น   

- ครูผูร่้วมร่างหลกัสูตรสินไซและน าใชห้ลกัสูตรสินไซในโรงเรียนสังกดัเทศบาลนครขอนแก่น 

- ผูช่้วยศาสตราจารยท์รงวทิย ์ พิมพะกรรณ  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสินไซศึกษา และผูอ้  านวยการส านกั

วฒันธรรม  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

- ผูช่้วยศาสตราจารยช์ลิต  ชยัครรชิต  อดีตผูอ้  านวยการส านกัวฒันธรรม  มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

และอดีตท่ีปรึกษาโครงการสินไซฐานท่ีมัน่ทางวฒันธรรมแห่งยคุสมยั 

- คณะผูบ้ริหารเทศบาลนครขอนแก่น 

๒.๒.๒ เปิดเวทีประชุมทางวชิาการเพื่อจดัแสดงและน าเสนอผลการบริหารจดัการนโยบาย
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับ “รางวลัพระปกเกล้าทองค า” จากสถาบัน
พระปกเกล้า  เพื่อถอดบทเรียนท่ีดีและสังเคราะห์ยุทธศาสตร์การใช้ “สินไซ” ในฐานะมรดกภูมิ
ปัญญาทางวฒันธรรมเพื่อส่งเสริมการบริหารราชการท่ีดีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน  

 
๓.  ระเบียบวธีิวจิยั   
 เนน้การน าใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพร่วมกบัแนวคิดเชิงสังคมวิทยา  โดยให้ความส าคญักบัการ
ศึกษาวิจยัขอ้มูลเอกสาร ร่วมกบัการสังเกตการณ์ทั้งมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมตลอดจนสัมภาษณ์ผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญัท่ีมีส่วนร่วมในการน าใช้มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมเพื่อส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของทุกภาคส่วน 
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 ๓.๑  พื้นท่ีวจิยั  เทศบาลนครขอนแก่น  และพื้นท่ีเครือข่ายการน าใชม้รดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม
ดา้นวรรณกรรมเร่ืองสินไซเพื่อสร้างอตัลกัษณ์และสร้างส านึกร่วมของคนขอนแก่น 
 ๓.๒  หน่วยในการวเิคราะห์ 
  ๓.๒.๑  ระดบันโยบายของเทศบาลนครขอนแก่นในการน าสินไซมาเป็นยทุธศาสตร์ในการ
พฒันาเมือง 
  ๓.๒.๒  ระดบัปฏิบติัการของพื้นท่ีจดัแสดงทางวฒันธรรมท่ีใชสิ้นไซเป็นเคร่ืองมือในการ
สร้างอตัลกัษณ์และสร้างส านึกร่วมของคนขอนแก่น  ทั้งพื้นท่ีแสดงอตัลกัษณ์เมือง  แหล่งเรียนรู้เร่ืองสินไซ 
และชุมชนสาวะถีซ่ึงชุมชนเครือข่ายท่ีใช้สินไซเป็นเคร่ืองมือในการสร้างส านึกร่วมของคนในการพฒันา
ชุมชน 
 
๔.  วเิคราะห์ขอ้มูลและเรียบเรียงผลการวจิยั  โดยมีแนวทางแบ่งบทเพื่อน าเสนอผลการวจิยัดงัน้ี   
 บทท่ี  ๑  บทน า 
  -  ท่ีมาและปัญหาในการวจิยั 
  -  ค  าถามในการวจิยั 
  -  วตัถุประสงคใ์นการวจิยั 
  -  ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
  -  แนวคิดและกรอบการวจิยั 
  -  นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 บทท่ี  ๒  ทบทวนเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 บทท่ี  ๓   วธีิด าเนินการวจิยั 

บทท่ี  ๔  บริบทการกระจายอ านาจทางการเมืองสู่ทอ้งถ่ินกบัการสร้างอตัลกัษณ์และส านึกคน

ขอนแก่น 

  ๔.๑  ขอนแก่น : เมืองใหม่ท่ีกลายเป็นศูนยก์ลางการพฒันาภาคอีสานไปสู่ความทนัสมยั 
   ๔.๑.๑  หลกัเมืองขอนแก่น : พื้นท่ีอตัลกัษณ์บริบทการกระจายอ านาจในยคุแรก 

๔.๑.๒  ศาลหลกัเมืองกบัวถีิคนเมืองขอนแก่นในบริบทการกระจายอ านาจและ

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

๔.๑.๓ คนขอนแก่นกบัการร่วมทกัทอความหมายศกัด์ิสิทธ์ิในพิธีอญัเชิญเสา

หลกัเมืองหลกัเมืองจ าลอง 

๔.๒ เวทีสภาเมืองในฐานะพื้นท่ีภาคประชาสังคมของเทศบาลนครขอนแก่น 

  ๔.๓  สินไซ : มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมดา้นวรรณกรรมในพื้นท่ีอตัลกัษณ์เมือง 
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บทท่ี  ๕  สรุปผล  อภิปรายและขอ้เสนอแนะ 

  ๕.๑ ความเป็นมาการประยกุตใ์ชว้รรณกรรมสินไซเพื่อสร้างฐานท่ีมัน่ทางวฒันธรรม 

แห่งยคุสมยั 

๕.๒  จากฮูปแตม้สินไซ วดัไชยศรี  สู่การฟ้ืนฟูมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม 

๕.๓  การน ามรดกภูมิปัญญาดา้นวรรณกรรมมาก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาเมือง

ขอนแก่น 

๕.๔  การสืบทอดคุณธรรมจริยธรรมของสินไซดว้ยหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

๕.๕  สินไซ : ฐานท่ีมัน่ทางวฒันธรรมแห่งยคุสมยัของเมืองขอนแก่น 

๕.๖  ขอ้เสนอแนะ 
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              บทที ่ ๔   

              ผลการวเิคราะห์ข้อมูล      

 

เน้ือหาในบทน้ีผูว้ิจยัมุ่งน าเสนอขอ้มูลเชิงบริบทของการใช้มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมเพื่อ
ส่งเสริมการสร้างอตัลกัษณ์เมืองและส านึกคนขอนแก่นโดยเทศบาลนครขอนแก่นพยายามขบัเคล่ือนการ
พฒันาอย่างมีส่วนร่วมตามหลกัธรรมาภิบาล  ทั้งน้ีเพื่อตอบค าถามส าคญัวา่ ๒ ประการ คือ  ๑) วฒันธรรม
การเมืองภาคประชาชนในบริบทการกระจายอ านาจของเทศบาลนครขอนแก่นเป็นอย่างไร  และเทศบาล
นครขอนแก่นไดน้ ามรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมมาปรับใชใ้นฐานะเคร่ืองมือส่งเสริมการบริหารจดัการ
ราชการท่ีดีอยา่งไร  และ ๒) อตัลกัษณ์คนขอนแก่นถูกประกอบสร้างข้ึนจากอะไรบา้ง  มรดกภูมิปัญญาทาง
วรรณกรรมเร่ืองสินไซถูกน ามาใช้สร้างส านึกคนขอนแก่นเม่ือใด  ท าไมตอ้งเป็นสินไซ  รวมทั้งองค์กร
ปกครองท้องถ่ินมีบทบาทอย่างไร  และสินไซมีผลต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของคน
ขอนแก่นอย่างไร  โดยมีหลักเมืองขอนแก่นและสภาเมืองขอนแก่นเป็นพื้นท่ีรองรับการประกอบสร้าง      
อตัลกัษณ์และส านึกร่วมดว้ยมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม  ซ่ึงหน่วยในการวิเคราะห์ มีทั้งระดบันโยบาย
การพฒันาและปฏิบติัการทางวฒันธรรมในฐานะเคร่ืองมือในการสร้างอตัลกัษณ์และสร้างส านึกร่วมของคน
ขอนแก่น  ทั้งพื้นท่ีแสดงอตัลกัษณ์เมือง  แหล่งเรียนรู้เร่ืองสินไซ และชุมชนสาวะถีซ่ึงชุมชนเครือข่ายท่ีใช้
สินไซเป็นเคร่ืองมือในการสร้างส านึกร่วมของคนในการพฒันาชุมชน 
 
๔.๑  นโยบายชาติและยทุธศาสตร์การพฒันาเมืองขอนแก่นจากฐานทุนทางวฒันธรรมในบริบทการกระจาย
อ านาจทางการเมือง 
 
 ขอนแก่นเป็นเมืองใหม่ท่ีมีประวติัศาสตร์การตั้งเมืองในสมยัรัชกาลท่ี ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ผูรู้้
หลายท่านมองวา่ขอนแก่นเป็นเพียงเมืองทางผา่นไปสู่เมืองอ่ืนๆ ท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจและการเมือง
มากกวา่  ขอนแก่นไดก้ลายเป็นเมืองใหญ่ท่ีเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็วภายหลงัท่ีรัฐส่วนกลางไดก้ าหนดให้เป็น
เมืองศูนยก์ลางการด าเนินนโยบายตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แมข้อนแก่นจะกลายเป็น
ศูนยร์าชการ  ศูนยก์ลางการคมนาคม  ศูนยก์ลางทางการศึกษาเพื่อรองรับการพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคม
ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  แต่ขอนแก่นก็เป็นเมืองท่ีมีขอ้จ ากดัหลายประการ  ไม่วา่จะเป็นขอ้จ ากดัดา้น
ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม  แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ  หรือแมแ้ต่อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม  ดงันั้นเม่ือเขา้สู่
บริบทของการส่งเสริมอตัลกัษณ์ทางสังคมวฒันธรรมและสร้างส านึกการมีส่วนร่วมในบริบทการกระจาย
อ านาจทางการเมือง  จึงท าใหข้อนแก่นจ าเป็นตอ้งต่ืนตวัในเร่ืองการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นส าคญั 
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 ๔.๑.๑  ประวติัศาสตร์และพฒันาการหลกัเมืองขอนแก่นในฐานะพื้นท่ีอ านาจรัฐและอตัลกัษณ์เมือง 
 นบัจากการปรากฏหลกัฐานการยกขอนแก่นข้ึนเป็นเมืองพบวา่  ขอนแก่นมีประวติัการยา้ยท่ีตั้งศูนย์
ราชการอยูห่ลายคร้ัง  รวมทั้งการยา้ยหลกัเมืองซ่ึงมีนยัเก่ียวขอ้งกบัการยา้ยตามศูนยก์ลางอ านาจ  จนระหวา่ง 
พ.ศ. ๒๔๗๘-๒๔๘๐ ไดก่้อตั้งเทศบาลเมืองขอนแก่นพื้นท่ี ๔.๐๓๑ ตารางกิโลเมตร    ตามแนวร่องเหมือง
ทางน ้ าไหลและถนนรอบเมืองเป็นเขตเทศบาล คือ รวมเอาบา้นพระลบัเขา้กบับา้นกกบก มีพระเสนาราช
ภกัดีเป็นนายกเทศมนตรีคนแรก  อนัเป็นยคุเร่ิมตน้ของแนวคิดการกระจายอ านาจ 

ใน พ.ศ. ๒๔๘๕ เกิดการเปล่ียนศูนยก์ลางของเมืองท่ีส าคญัอีกคร้ังเม่ือยา้ยหลกัเมืองจากบา้นโนน

ทนัไปตั้งท่ีหนา้บา้นนายโสภณั  สุภธีระ ซ่ึงในบริเวณดงักล่าวชาวจีนไดจ้บัจองพื้นท่ีท าการคา้หนาแน่นมาก

ข้ึนแลว้จนสามารถรวมกลุ่มกนัตั้งโรงเรียนจีนข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๑ การยา้ยหลกัเมืองมาอยูใ่นย่านของ

ชาวไทยเช้ือสายจีนท าให้ชาวไทยเช้ือสายจีนอญัเชิญวิญญาณบรรพบุรุษของตนมาสถิต ณ หลกัเมือง  และ

ชาวจีนเรียกหลกัเมืองน้ีวา่ หลกัเมืองกง  ส่วนความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองขอนแก่นนั้น ไดข้ยายพื้นท่ี

ออกไปเน่ืองจากในระหวา่ง พ.ศ. ๒๔๘๖-๒๕๐๘ ไดย้บุอ าเภอชนบทไปข้ึนกบัอ าเภอบา้นไผ ่แต่ในช่วงเวลา

ดงักล่าวนั้นยงัมิไดมี้การประกาศขยายเขตเทศบาลอยา่งเป็นทางการ  และส านกังานเทศบาลยงัมิไดมี้สถานท่ี

เป็นเอกเทศ   

เหตุการณ์ส าคญัท่ีมีผลต่อการยา้ยศูนยป์ระสานงานราชการอีกคร้ัง คือ ใน พ.ศ. ๒๔๙๑  ได้

เกิดเหตุเพลิงไหมศ้าลากลางจงัหวดั หลงัจากมีเร่ืองวุน่วายเก่ียวกบัการทุจริต เหตุเพลิงไหมค้ร้ังน้ีไดส่้งผลให้

นายเชาวลิต  ไพจิตร นายอ าเภอตอ้งออกจากราชการ ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๙๒ ไดย้า้ยท่ีท าการศาลากลางไปอยู่

โรงเรียนสนามบิน และมีการสร้างสโมสรข้าราชการท่ีด้านตะวนัตกซ่ึงต่อมาเป็นท่ีตั้ งโรงเรียนอนุบาล

ขอนแก่นและไดเ้ป็นช่ือถนนท่ีตดัใหม่เม่ือ พ.ศ. ๒๕๐๕ วา่ถนนประชาสโมสร ในปีเดียวกนั  ยา้ยเรือนจ า

จากบริเวณตลาดสดเทศบาล ๑ ในปัจจุบันไปอยู่ตรงข้ามป่าช้าบ้านโนนทัน และเร่ิมจัดหาท่ีก่อสร้าง

โรงพยาบาลขอนแก่นบนพื้นท่ี ๔๙ ไร่ ๒ งาน ซ่ึงซ้ือโดยงบประมาณปี พ.ศ. ๒๔๙๑  พ.ศ. ๒๔๙๒ ไดต้ั้ง

ธนาคารออมสินข้ึน ซ่ึงเป็นธนาคารแห่งแรกของเมืองขอนแก่น พ.ศ. ๒๔๙๓  โรงพยาบาลจงัหวดัขอนแก่น

เปิดท าการอย่างเป็นทางการโดยผูว้่าราชการจงัหวดัขอนแก่นเป็นประธาน มีไฟฟ้าใช้เป็นคร้ังแรกในเขต

เทศบาลเป็นไฟฟ้าท่ีใชเ้คร่ืองป่ันไฟ มีการตั้งน ้ าประปาข้ึนโดยสูบน ้ ามาจากบา้นกุดกวา้งส่งมาท าน ้ าประปา 

ท่ีท าการประปาถนนร่ืนรมยติ์ดกบัตลาดโตรุ่้งในปัจจุบนั๔๓ 

                                                           

 
๔๓ คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ  ในคณะกรรมการอ านวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ.    วฒันธรรม  พฒันาการทางประวติัศาสตร์  เอกลกัษณ์และภูมิปัญญา จงัหวดัขอนแก่น.    
๒๕๔๓.    หนา้ ๖๑. 
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พื้นท่ีบริเวณศาลหลกัเมือง  ในอดีตเป็นพื้นท่ีท่ีเรียกวา่ “ศาลาสุขใจ” ซ่ึงตั้งอยูไ่ม่ห่างจากศาลา

กลางหลงัเดิมนกั ศาลาสุขใจเป็นพื้นท่ีส าหรับบรรดาขา้ราชการมาจดังานสังสรรค ์ร่ืนเริง มีงานฟ้อนร าหนา้

ศาลเจ้าแม่ธรณีเป็นพื้นท่ีว่างส าหรับฉายหนังขายยาซ่ึงการฉายหนังขายยานั้น ถือว่าเป็นความบนัเทิง

สมยัใหม่ท่ีคนขอนแก่นให้ความนิยมอยา่งมาก๔๔ แมปั้จจุบนัจะมีความบนัเทิงอ่ืนมาแทนท่ี  แต่การฉายหนงั

กลางแปลงบริเวณศาลหลกัเมืองขอนแก่นก็ยงัคงมีอยู่ในความหมายของการ “แกบ้นเจา้พ่อหลกัเมือง” และ

กลายเป็นพื้นท่ีสร้างความบนัเทิงให้กบัผูค้นในชุมชนแออดัริมทางรถไฟใกลศ้าลหลกัเมือง ส่วนท่ีเป็นท่ีตั้ง

ส านกังานเทศบาลนครฯ ในอดีตเป็นสนามมวยบดินทร์เดชา การจดังานต่างๆ ส่วนใหญ่จะจดัท่ีหนา้ศาลา

กลางจงัหวดั สนามโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน๔๕ ดงันั้นอาจกล่าวไดว้า่  พื้นท่ีหนา้ศาลหลกัเมืองโดยเฉพาะ

บริเวณ “ศาลาสุขใจ” รวมทั้งพื้นท่ีส าหรับจดังานระดบัเมืองนั้น คือ  พื้นท่ีแสดงอ านาจของความทนัสมยั  

และกลายเป็นพื้นท่ีพิธีกรรมเพื่อเผชิญหนา้กบัการเปล่ียนแปลงในเวลาต่อมา 

ในปี พ.ศ.๒๔๙๘ นอกจากจะมีการรณณงคเ์ร่ืองช่ือเมืองขอนแก่นแลว้ ในปีเดียวกนัน้ีท่านเจา้

คุณพระราชสารธรรมมุนี อดีตเจา้คณะจงัหวดัขอนแก่น และ หลวงธุรนยัพินิจ ผูว้า่ราชการจงัหวดัขอนแก่น 

พร้อมดว้ยขา้ราชการ พอ่คา้ ประชาชนชาวขอนแก่น ไดจ้ดัท าพิธีอญัเชิญหลกัศิลาจารึกโบราณจากบา้นโนน

เมือง อ าเภอชุมแพ มาประกอบพิธีตามแนวทางพระพุทธศาสนาในการท าเป็นหลกัเมือง โดยฤกษด์ าเนินการ

ก่อสร้าง เม่ือปี พ.ศ.๒๔๙๘ และมีพิธีเปิดอยา่งเป็นทางการ เม่ือวนัท่ี ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๙๘๔๖   และ

เหตุการณ์ส าคญัท่ีสร้างความหมายให้กบัหลกัเมืองใหม่น้ีคือ การท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัและสมเด็จ

พระบรมราชินีนาถเสด็จมาสักการะศาลหลกัเมือง โดยวนัท่ี ๕-๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๘  เป็นคร้ังแรกท่ี

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถเสด็จฯ เยือนขอนแก่น ซ่ึงเป็นการเสด็จเยี่ยม

ประชาชนในภาคอีสานเป็นคร้ังแรก และในคืนวนัท่ี ๕  พฤศจิกายน ทรงประทบัแรมท่ีศาลากลางจงัหวดั 

วนัท่ี ๖ พฤศจิกายน เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ทรงเปิดอาคารเรียนถาวรโรงเรียนสวนสนุก  ซ่ึงอยู่ติดกบัศาลา

                                                           
๔๔ ภาพยนตร์เป็นส่ือบนัเทิงสมยัใหม่ท่ีทนัสมยัและเป็นท่ีนิยม  จนมีผูคิ้ดสร้างภาพยนตร์เร่ืองแรกและเร่ืองเดียว

ท่ีสร้างและแสดงโดยคนขอนแก่น ช่ือเร่ือง “ขุนดาบทุ่งสร้าง” พ่อค าตาเล่าว่า  พระเอกภาพยนตร์เร่ืองน้ีเป็นหมอ  ส่วน
นางเอกเป็นนางงามเมืองขอนแก่น หลงัจากแสดงภาพยนตร์เร่ืองน้ีจบพระเอกนางเอกก็แต่งงานกนัจริงๆ ภาพยนตร์เร่ืองน้ี
สนุกและเป็นท่ีประทบัใจของชาวขอนแก่นในสมยันั้นมาก เล่ากนัวา่ไดน้ าภาพยนตร์เร่ืองน้ีไปฉายท่ีกรุงเทพฯ คนเยอะจน
ลน้โรง  จึงมีผูก้ล่าวเป็นภาษาปากวา่  ฉายดีจนโรงแตก  (ค  าตา  ประโพทะนงั  เป็นผูใ้ห้สัมภาษณ์,  แกว้ตา  จนัทรานุสรณ์  
เป็นผูส้มัภาษณ์,  ท่ีวดัหนองแวง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  เม่ือวนัท่ี  ๕  พฤศจิกายน  ๒๔๙๘.) 

๔๕ ติแก  แซ่เล็ก  เป็นผูใ้ห้สัมภาษณ์,  แกว้ตา  จนัทรานุสรณ์  เป็นผูส้ัมภาษณ์,  ท่ีวดัหนองแวง  อ าเภอเมือง  
จงัหวดัขอนแก่น  เม่ือวนัท่ี  ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙.   

๔๖ งานประชาสัมพนัธ์ กองวิชาการและแผนงาน.  ข่าวเทศบาลนครขอนแก่น. <http:// www.kkumuni.org>  
เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี  ๙  ตุลาคม  ๒๕๔๙. 

http://www.kkumuni.org/
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กลางใกล้พลบัพลาท่ีประทบัแรม ชาวขอนแก่นร่วมกนัพฒันาซอยห้า (บาท) ซ่ึงเดิมสกปรกและแคบให้

กวา้งขวางข้ึนแลว้เปล่ียนช่ือวา่ “ซอยหา้พฤศจิกา”๔๗ และทั้งสองพระองคเ์สด็จสักการะหลกัเมืองขอนแก่น  

ดงัจะเห็นแลว้ว่า “หลกัเมือง” คือสัญลกัษณ์ของอ านาจรัฐท่ีสัมพนัธ์กบัทอ้งถ่ิน นบัจากไดรั้บการ

โปรดเกลา้ฯ จากรัชกาลท่ี ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ให้ยกขอนแก่นข้ึนเป็นเมืองท่ีข้ึนต่อกรุงเทพฯ โดยตรง  

จึงไดมี้การตั้งหลกัเมืองหลกัแรกข้ึนในปี ๒๓๓๒ และเม่ือมีการยา้ยเมืองก็จะมีการตั้งหลกัเมืองใหม่ในพื้นท่ี

ท่ียา้ยเมืองออกไปทุกคร้ัง ซ่ึงหากพิจารณาเง่ือนไขการยา้ยเมืองของขอนแก่นนั้น  ไดย้ึดเอาความสะดวกใน

การเป็นศูนยป์ระสานงานราชการเป็นเหตุผลส าคญั ดงันั้น การยา้ยเมือง การตั้งหลกัเมือง จึงสัมพนัธ์กบัการ

ตั้งศูนยป์ระสานงานราชการ  อนัเป็นกลไกสถาปนาอ านาจของรัฐ  แต่เหตุการณ์ท่ีควรพิจารณาคือ  การยา้ย

หลกัเมืองมายงัทุ่งนาของ    นายโสภณั  สุภธีระ ในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ ซ่ึงตั้งอยู่ใกลก้บัสถานีรถไฟและย่าน

การคา้ของชาวจีนท่ีไดข้ยายตวัห่างออกไปจากบึงแก่นนครสู่เส้นทางรถไฟและถนนศรีจนัทร์  จนกระทัง่ปี 

พ.ศ. ๒๔๙๘  จึงได้ท าพิธีสร้างศาลหลกัเมืองขอนแก่นและท าพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ  หลกัเมืองหลัก

ปัจจุบนัจึงเป็นศูนยก์ลางความสัมพนัธ์ของคนขอนแก่นเร่ือยมา ท่ีน่าสนใจก็คือ แมจ้ะมีการยา้ยศาลากลาง

ออกไปสร้างใหม่ในบริเวณท่ีเคยเป็นสนามบินเก่าในสมยัจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต ์แต่ก็มิไดมี้การตั้งหลกั

เมืองใหม่ให้ตรงกบัศาลากลางแต่อย่างใด ต่อมาเทศบาลไดถ้มหนองน ้ าและพื้นท่ีลุ่มบริเวณทิศตะวนัออก

ของหลกัเมืองแลว้ใชพ้ื้นท่ีดงักล่าวในการสร้างส านกังานเทศบาลเมืองและแลว้เสร็จในปี ๒๕๒๗ ดงันั้น 

ในทางกายภาพสัญลกัษณ์ของอ านาจรัฐจึงตั้งอยูใ่กลก้บัส านกังานเทศบาลฯ มากกวา่ศาลากลางจงัหวดั พื้นท่ี

บริเวณหลกัเมืองขอนแก่นจึงกลายเป็นพื้นท่ีหลกัท่ีเทศบาลนครขอนแก่นเลือกใชเ้ป็นพื้นท่ีจดักิจกรรมส าคญั

ระดบัเมือง 

เม่ือหลกัเมืองไดถู้กยา้ยจากบริเวณบึงแก่นนครมาตั้งไวบ้ริเวณทุ่งนาของนายโสภณั  สุภธีระ ซ่ึงใกล้

กบัสถานีรถไฟและชุมชนชาวจีน โดยในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ นั้น นายโสภณั  สุภธีระ ยงัอยูใ่นระหวา่งการด ารง

ต าแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองขอนแก่น บรรดาพ่อคา้จีนจึงไดอ้ญัเชิญวิญญาณบรรพบุรุษของตนให้มา

สถิต ณ หลกัเมืองน้ี ดงันั้น ศาลหลกัเมืองจึงกลายเป็นสถานท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงในการประกอบพิธีกรรม

กราบไหวบ้รรพบุรุษและบวงสรวงส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิตามความเช่ือของตน จนชาวจีนส่วนใหญ่เรียกหลกัเมืองน้ีวา่ 

“หลกัเมืองกง” หรือ “ศาลเจา้พอ่หลกัเมือง” มีนามยอ่วา่ “อินทร์ตา” 

                                                           
๔๗ คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ  ในคณะกรรมการอ านวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ.    วฒันธรรม  พฒันาการทางประวติัศาสตร์  เอกลกัษณ์และภูมิปัญญา จงัหวดัขอนแก่น.    
๒๕๔๓.    หนา้  ๖๒. 
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 กระทัง่ปี พ.ศ.๒๔๙๘ ภาคราชการและภาคเอกชนไดร่้วมกนัสร้างศาลาหลกัเมือง โดยมีกลุ่มธุรกิจ

หลกัของเมืองในขณะนั้นให้การสนบัสนุนงบประมาณเพิ่มเติม ซ่ึงกลุ่มทุนน้ีเป็นกลุ่มเดียวกบัท่ีสนบัสนุน

การสร้างโรงเรียนจีนฮัว่เค้ียววทิยาลยั พร้อมทั้งท าพิธีเปิดอยา่งเป็นทางการ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ซ่ึงเป็น

ปีท่ีทางเทศบาลเมืองขอนแก่นได้สร้างประตูเมืองเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง ๒๐๐ ปี กรุงเทพฯ  ตระกูลโฆษะ

วสุิทธ์ิทายาทของเถา้แก่โคว้ซาแห่งตระกูลโคว้ไดม้อบทุนสร้างศาลาสักการะหลกัเมือง  และมีขอ้ความระบุ

ไวว้า่ “โรงแรมโฆษะสร้างถวาย” 

 ดงัไดก้ล่าวแลว้วา่  เม่ือยา้ยหลกัเมืองมาอยูใ่กลย้า่นพ่อคา้จีน  บรรดาพ่อคา้จีนจึงไดแ้สดงศรัทธาต่อ

หลกัเมืองโดยการอญัเชิญวิญญาณบรรพบุรุษของตนมาสถิตร่วมกบัมเหสักขห์ลกัเมืองขอนแก่น  ดงันั้นใน

แต่ละวนัจะมีชาวไทยเช้ือสายจีนมาสักการะศาลหลกัเมืองจ านวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเชา้และค ่า และมาก

เป็นพิเศษคือช่วงเทศกาลส าคญัของชาวไทยเช้ือสายจีน เช่น ในเทศกาลวนัไหวพ้ระจนัทร์ และตรุษจีน เป็น

ตน้ ส่วนในช่วงกลางคืนจะมีผูค้นท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนใกล้เคียงออกมาชมภาพยนตร์กลางแปลงแก้บนท่ี

ศาลหลกัเมือง  ตามความเช่ือท่ีวา่ศาลหลกัเมืองมีความศกัด์ิสิทธ์ิมาก หากใครตอ้งการส่ิงใดก็ให้มาบนกบัเจา้

พ่อหลกัเมือง และเม่ือสมหวงัในส่ิงท่ีขอก็จะมาท าพิธีแกบ้นดว้ยภาพยนตร์  เพราะเช่ือวา่ “เจา้พ่อหลกัเมือง

ชอบดูหนงั ดงันั้น การมีภาพยนตร์กลางแปลงฉายอยา่งต่อเน่ืองจึงเป็นการย  ้าความศรัทธาของคนขอนแก่น

ต่อความศกัด์ิสิทธ์ิของเจา้พ่อหลกัเมืองด้วยทางหน่ึง ดงันั้นภาพท่ีเห็นกนัจนชินตาของคนขอนแก่นก็คือ 

พื้นท่ีบริเวณศาลหลกัเมืองซ่ึงไม่เคยว่างเวน้จากผูค้นท่ีทยอยมาสักการะอย่างสม ่าเสมอทั้งกลางวนัและ

กลางคืน  และช่วงท่ีพื้นท่ีบริเวณศาลหลกัเมืองขอนแก่นมีความคึกคกัและแออดัไปดว้ยผูค้นมากท่ีสุด คือ 

ช่วงการจดัเทศกาลงานเมืองตามปฏิทินของเทศบาลนครขอนแก่นและองค์การบริหารส่วนจงัหวดั  ทั้งน้ี

เพราะหลกัเมืองขอนแก่นมีความหมายต่อคนขอนแก่นในหลายระดบั  ทั้งในระดบัปัจเจกและในระดบัของ

การสร้างส านึกร่วมของคนขอนแก่น 

 

๔.๑.๒  ศาลหลกัเมืองกบัวถีิคนเมืองขอนแก่นในบริบทการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วม

ของภาคประชาชน 

ในบริบทของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชน  โดยเฉพาะ

ภายหลงัการประกาศรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๐ และ พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นช่วงเวลาท่ีมีความเคล่ือนไหวของ

ภาคประชาชนผ่านพื้นท่ีปฏิบติัการทางสังคมวฒันธรรมอย่างน่าสนใจ  โดยเฉพาะปฏิบติัการผ่านพื้นท่ี

ศาลหลกัเมืองขอนแก่น 
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“… สื บ เ น่ื อ ง จ า กก เทศบ าลนครขอนแ ก่นได้ มี แนว คิ ด ท่ี จะป รับป รุ ง อาค า ร   

     ศาลหลักเมืองและสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความสวยงาม  เป็นศรีสง่าเหมาะแก่การเคารพ

สักการะบูชา และเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวฯ   ทรงมี

พระชนมายุ ๘๐ พรรษา๔๘  จึงไดน้ าแนวคิดดงักล่าวเขา้สู่เวทีสภาเมืองขอนแก่นและไดรั้บความเห็นชอบ

จากผู ้เข้าร่วมเวทีสภาเมืองขอนแก่นให้ด าเนินโครงการน้ีได้  จากนั้ นเทศบาลนครฯ ได้แจ้งข่าว

ประชาสัมพนัธ์ให้ชาวเมืองขอนแก่นไดท้ราบถึงความเคล่ือนไหวในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เก่ียวกบั

โครงการ โดยในวนัท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เทศบาลนครขอนแก่นไดเ้รียนเชิญอาจารยฉ์ตัรชยั ป่ินแกว้  

หวัหนา้ฝ่ายโหรพราหมณ์ ส านกัพระราชวงั มาใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการปรับปรุงบูรณะศาลหลกัเมืองและ

กระบวนการจดัเตรียมพิธีบวงสรวงตามราชประเพณีโบราณ และเพื่อใหก้ารปรับปรุงบูรณะศาลหลกัเมือง

ขอนแก่นด าเนินไปอย่างถูกต้องตามหลกัดวงชะตาของเมือง และความพึงพอใจของชาวขอนแก่น  

จากนั้นวนัท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เทศบาลนครขอนแก่นไดจ้ดัพิธีบวงสรวงศาลเจา้พ่อเทพารักษห์ลกั

เมืองขอนแก่น ตามฤกษศุ์ภมงคลการ พิธีบวงสรวงของโหรพราหมณ์ ส านกัพระราชวงั  โดยมีขา้ราชการ 

พอ่คา้คหบดี ตวัแทนสมาคม องคก์รเอกชน ชุมชน เยาวชน นกัเรียน นิสิตนกัศึกษา และประชาชนทัว่ไป 

กวา่ ๓,๐๐๐ คน เขา้ร่วมพิธีกรรมอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ต่อมาเทศบาลนครฯ ไดส้ร้างวตัถุมงคลเสาหลกัเมืองจ าลอง 

ท่ีท าจากไมม้งคล คือ ไมแ้ก่นขาม ไมแ้ก่นคูณ และเหรียญรูปเหมือนเจา้พ่อเทพารักษห์ลกัเมือง เพื่อมอบ

ให้ประชาชนผูมี้จิตศรัทธาท่ีบริจาคเงินสมทบการก่อสร้างน าไปบูชา อน่ึง เพื่อให้พิธีกรรมในการสร้าง

วตัถุมงคลเป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง สมบูรณ์ และเกิดความเป็นสิริมงคล เม่ือวนัท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๔๙ 

เทศบาลนครฯ จึงไดจ้ดัท าพิธีปลุกเสกเสาหลกัเมืองจ าลอง  และเหรียญรูปเหมือนเจา้พ่อเทพารักษ์หลกั

เมืองขอนแก่นข้ึน ตามแบบอยา่งแนวทางบูรพาจารยท่ี์ไดก้ าหนดไว ้ 

เทศบาลนครฯ ได้ก าหนดการก่อสร้างปรับปรุงศาลเจา้พ่อเทพารักษ์หลกัเมืองขอนแก่น 

แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะท่ี ๑ จะเป็นการก่อสร้างอาคารสักการะธูปเทียน การก่อสร้าง

ปรับปรุงถนน พร้อมระบบระบายน ้าถนนบริเวณดา้นหลงัศาลหลกัเมือง และการจดัท าองคเ์สาหลกั

เมืองจ าลอง ท่ีจะอญัเชิญมาประดิษฐานไวท่ี้อาคารสักการะ เพื่อท่ีจะให้ประชาชนกราบไหวบู้ชา ปิด

ทอง ถวายดอกไม ้ และผูกผา้แพร ซ่ึงองค์เสาหลกัเมืองจ าลองนั้น จะแกะสลกัมาจากหินทรายท่ีมี
                                                           

๔๘ เทศบาลฯ ไดป้ระชาสมัพนัธ์ใหช้าวเมืองทราบวา่  โครงการปรับปรุงอาคารศาลหลกัเมือง  เป็นส่วนหน่ึงของ
ยุทธศาสตร์อนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน และเป็นกิจกรรมตามแผนงานปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ของเทศบาลนคร
ขอนแก่น ภายใตก้ารบริหารของนายพีระพล  พฒันพีระเดช  ใชง้บประมาณ ๓๕-๔๐ ลา้นบาทเร่ิมตน้สร้างอาคารสักการะ
เดือนมกราคม ๒๕๔๙ และตน้เดือนมีนาคมปีเดียวกนัก่อสร้างศาลหลกัเมืองจ าลอง  ซ่ึงงบประมาณท่ีใชใ้นการก่อสร้าง
ปรับปรุงนั้น  มาจากหน่วยงานภาครัฐเพียงส่วนหน่ึงเท่านั้น  แต่งบประมาณส่วนใหญ่นั้นมาจากแรงศรัทธาของชาว
ขอนแก่น  
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คุณลกัษณะตอ้งตามโบราณราชประเพณี เน่ืองดว้ยเหตุผลวา่ เสาหลกัเมืององคเ์ดิมนั้น  เป็นหลกัศิลา

จารึกท่ีท ามาจากหินทราย ฉะนั้นแลว้องค์เสาหลกัเมืองจ าลอง ก็ควรท่ีจะท ามาจากหินทรายท่ีมี

รูปแบบและประติมากรรมท่ีคลา้ยคลึงกบัเสาหลกัเมืององคเ์ดิมมากท่ีสุดเช่นเดียวกนั ซ่ึงแก่นกลาง

จะบรรจุแก่นไมม้งคลนาม คือ แก่นของตน้ราชพฤกษ ์หรือ ตน้คูน และ แก่นของตน้มะขาม โดยมี

ตวัแทนจากสมาคมองคก์รในสภาเมืองขอนแก่น ร่วมเป็นคณะท างานสืบคน้หาหินทรายและแก่นไม้

มงคลนาม เพื่อจดัท าและบรรจุเป็นองคเ์สาหลกัเมืองจ าลองต่อไป การด าเนินงานในระยะท่ี ๒ นั้น 

จะเป็นการก่อสร้างอาคารศาลหลกัเมือง การปรับปรุงภูมิทศัน์ และการจดัระบบการจราจรให้มีความ

สะดวก ส าหรับตวัอาคารศาลหลกัเมือง เป็นอาคารทรงไทยอีสานประยกุต ์มีลกัษณะจตุรมุข เป็นชั้น

หลงัคาลดหลัน่กนัลงมา ๓ ชั้น ท่ียอดเป็นรูปองคพ์ระธาตุท่ีมีการจ าลองรูปแบบมาจากพระธาตุขาม

แก่น ซ่ึงจะตั้งอยู่ท่ีต  าแหน่งเดิม ในส่วนของเสาหลกัเมืององค์เดิมนั้น หลงัจากท่ีการก่อสร้างตวั

อาคารศาลหลกัเมืองเสร็จเรียบร้อย จะไดมี้การอญัเชิญเสาหลกัเมืององคเ์ดิม ท่ีจะมีการปิดทองแทท้ั้ง

องคม์าประดิษฐาน เพื่อใหป้ระชาชนไดก้ราบไหวส้ักการะบูชาต่อไป  

ในดา้นงบประมาณการปรับปรุงบูรณะศาลเจา้พ่อเทพารักษห์ลกัเมืองขอนแก่นในคร้ังน้ี 

ใชง้บประมาณกวา่ ๔๐ ลา้นบาท ซ่ึงไดมี้ผูมี้จิตศรัทธาบริจาคไวเ้บ้ืองตน้ คือ ดร.วิญญู และคุณมาลิน     

คุวานันท์ จ านวน ๑๐ ล้านบาท และ ดร.ประภา ภกัด์ิโพธ์ิ ผูรั้บใบอนุญาตมหาวิทยาลยัภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ และครอบครัว จ านวน ๑๒ ลา้นบาท ซ่ึงเทศบาลไดต้ั้งงบประมาณไวส้มทบ 

จ านวน ๑๐ ลา้นบาท พร้อมกนันั้นมีประชาชนผูมี้จิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบอีก และในวนัท่ี ๒๕ 

มกราคม ๒๕๔๙ เทศบาลนครฯ ไดจ้ดังานแถลงข่าวการก่อสร้างและปรับปรุงศาลเจา้พ่อเทพารักษ์

หลักเมืองขอนแก่น เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับการ

ด าเนินการก่อสร้างและปรับปรุงศาลเจา้พ่อเทพารักษ์หลกัเมืองขอนแก่น พร้อมทั้งเปิดรับให้

ประชาชนร่วมบริจาค ส าหรับยอดเงินบริจาคเดิม ณ วนัท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๔๙ รวมยอดเงินบริจาค

เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างและปรับปรุงศาลเจา้พ่อเทพารักษห์ลกัเมืองขอนแก่น เป็นจ านวนเงิน 

๓๗,๘๐๖,๐๔๓.๑๐ บาท …”๔๙  

 ท่ีน่าสนใจอย่างยิ่งก็คือปฏิบติัการต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้  ไดผ้่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาค

ประชาชนคนขอนแก่นอย่างต่อเน่ืองในรูปแบบของการประชุมหารือจากเวทีสภาเมืองขอนแก่นอย่าง

ต่อเน่ือง 

                                                           
๔๙ งานประชาสัมพนัธ์ กองวิชาการและแผนงาน.  ข่าวเทศบาลนครขอนแก่น.   <http:// www.kkumuni.org>  

เขา้ถึงขอ้มูล ๑๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๔๙ 

http://www.kkumuni.org/
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โดยเฉพาะเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เทศบาลนครขอนแก่นไดมี้แนวคิดท่ีจะบูรณะศาลหลกัเมืองและ

ปรับภูมิทศัน์โดยรอบให้สวยงาม  เป็นศรีสง่าเหมาะแก่การเคารพสักการบูชา  คณะผูบ้ริหารเทศบาลนคร

ขอนแก่นจึงได้น าแนวคิดดงักล่าวเขา้สู่สภาเมืองขอนแก่นเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก

ประชาชนขอนแก่นวา่  ควรจะปรับปรุงศาลหลกัเมืองในรูปแบบใด  และจะใชง้บประมาณเท่าไหร่  ซ่ึงใน

ขณะนั้นเทศบาลยงัไม่มีงบประมาณในการปรับปรุงพร้อมทั้งยงัไม่แน่ใจว่าเทศบาลจะสามารถด าเนินการ

เร่ืองน้ีไดเ้พียงล าพงัหรือไม่  แต่ส่ิงท่ีเทศบาลรู้  คือ  การปรับปรุงศาลหลกัเมืองในคร้ังนั้นหากไม่ไดรั้บเสียง

ความเห็นชอบและการให้การสนบัสนุนของประชาชนชาวขอนแก่น  เทศบาลก็จะไม่สามารถด าเนินการ

ท างานในเร่ืองน้ีได้  หลักจากท่ีสามาชิกสภาเมืองมีมติรับหลักการให้เทศบาลปรับปรุงศาลหลักเมือง  

เทศบาลจึงไดอ้อกแบบและค านวณงบประมาณในรูปแบบต่างๆ เพื่อเปิดพื้นท่ีให้ประชาชนขอนแก่นไดมี้

ส่วนร่วม  ตั้งแต่กระบวนการน าเสนอแนวคิด  น าเสนอรูปแบบ  จนกระทัง่กระบวนการตดัสินใจ  ไดผ้่าน

เวทีสภาเมืองขอนแก่นอยา่งต่อเน่ืองถึง ๘ คร้ัง  อยา่งไรก็ตาม  เน่ืองจากคนขอนแก่นมีแนวคิดเช่ือมโยงกบั

หลกัเมืองในหลากหลายความหมาย  แมมี้คนจ านวนหน่ึงไม่เห็นดว้ยกบัการบูรณะหลกัเมืองดว้ยเช่ือวา่ไม่

ควรแตะต้องพลังศักด์ิสิทธ์ิของหลักเมือง  ดังนั้ นพิธีกรรมจึงกลายเป็นเวทีส าคัญของการร่วมสร้าง

ความหมายใหก้บัหลกัเมืองจนกลายเป็นศูนยร์วมส านึกและอตัลกัษณ์ร่วมของคนขอนแก่นในเวลาต่อมา 

ปรากฏการณ์ดงักล่าวเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีท าให้คณะผูว้ิจยัติดตามความเคล่ือนไหวการใช้ทุนทาง

วฒันธรรมเป็นกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อตอบโจทย์กระบวนการประชาสังคมของเทศบาลนคร

ขอนแก่น  โดยเร่ิมสังเกตการณ์กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลอยา่งใกลชิ้ดทั้งแบบไม่มีส่วนร่วมและโดยการเขา้

ร่วมการประชุมสภาเมืองขอนแก่นเพื่อเตรียมกิจกรรมส าคญัซ่ึงมีความหมายเช่ือมโยงกบัการสร้างส านึก

และอตัลกัษณ์คนขอนแก่น 

 

๔.๑.๓ คนขอนแก่นกบัการร่วมทกัทอความหมายศกัด์ิสิทธ์ิในพิธีอญัเชิญเสาหลกัเมืองจ าลอง 

พิธีอญัเชิญเสาหลกัเมืองจ าลองเป็นเวทีส าคญัของการส่ือสารความหมายและกลายเป็นพื้นท่ี

ของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมอยา่งมีนยัส าคญั  เพราะโครงการดงักล่าวไม่เพียงแต่มีผลต่อการปรับภูมิทศัน์

ของพื้นท่ีบริเวณศูนย์กลางให้สวยงาม  แต่ขั้นตอนของการมีส่วนร่วมในพิธีกรรมได้น าไปสู่การสร้าง

ความหมายใหก้บัพื้นท่ีหลกัเมือง (place  making) และเช่ือมโยงกบักระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ (identities of 

place) 

เม่ือเขา้สู่เขตเทศบาลฯ จะพบป้ายผา้ประชาสัมพนัธ์กระจายอยูท่ ัว่ไป  โดยมีขอ้ความในป้ายผา้

ประชาสัมพนัธ์ให้ชาวเมืองขอนแก่นเขา้ “ร่วมพิธีอญัเชิญองคเ์สาหลกัเมืองจ าลอง” โดย “ร่วมแต่งกายดว้ย
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เส้ือเหลืองดอกคูน๕๐ ตอ้นรับขบวนแห่องค์เสาหลกัเมืองจ าลอง จากบริเวณ  หน้าวดัศรีจนัทร์ ตามถนนศรี

จนัทร์ไปยงัศาลเจา้พอ่หลกัเมือง” ในวนัท่ี ๙ กนัยายน ๒๕๔๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ในมิติสังคมการเมืองและประชาสังคม พิธีกรรมดงักล่าวไม่เพียงแต่ระดมความร่วมมือของ

ภาคเอกชนและภาคประชาชนให้เขา้สู่พื้นท่ีสัญลกัษณ์  หากแต่ขั้นตอนพิธีการไดท้  าให้ผูช้มไดเ้ห็นภาพและ

จดจ าความหมายทางสังคม เช่น ต าแหน่งแห่งท่ีของขา้ราชการระดบัสูง และชนชั้นน าของเมืองขอนแก่น  

รวมทั้งการจดัแสดงอ่ืนๆ ท่ีชาวเมืองขอนแก่นไม่สามารถพบเห็นไดใ้นชีวิตประจ าวนัทัว่ไป  ซ่ึงส่ิงต่างๆ 

เหล่าน้ี  ไดอ้อกแบบผา่นขั้นตอนของพิธีการท่ีเทศบาลนครฯ ก าหนดไว ้ ทั้งเร่ือง “เวลาอนัเป็นฤกษดี์” และ

กิจกรรมส าคญั ดงัน้ี  เวลา ๐๘.๐๙ น.  นายเจตน์  ธนวฒัน์  ผูว้า่ราชการจงัหวดัขอนแก่น  นายสุนทร  สิริภกัด์ิ 

รองผูว้า่ราชการจงัหวดัขอนแก่น พร้อมทั้งนายพีระพล  พฒันพีระเดช  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  คณะ

ผูบ้ริหารเทศบาลนครขอนแก่น  พ่อคา้  ประชาชนชาวจงัหวดัขอนแก่นไดป้ระกอบพิธีบวงสรวงเทพยดาขอ

พรพระธาตุขามแก่น ณ วดัเจติยภูมิ อ าเภอน ้ าพอง  จงัหวดัขอนแก่น  พร้อมกบัประกอบพิธีมงคลอญัเชิญ

หลกัเมืองจ าลองประดิษฐานบนรถยนต ์ โดยเคล่ือนขบวนแห่อญัเชิญองคห์ลกัเมืองจ าลอง  จากวดัเจติยภูมิ

ไปตามถนนเล่ียงเมือง ถนนขอนแก่น-เชียงยืน ผา่นบา้นหนองใหญ่  ถึงจุดขบวนตอ้นรับท่ีบริเวณหนา้วดัศรี

จนัทร์๕๑ ซ่ึงขบวนตอ้นรับนั้นประกอบดว้ยประชาชนในชุมชนเมืองขอนแก่นทั้ง ๔ เขต โดยผูน้ าชุมชน ครู

และนักเรียนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นไดร่้วมรับผิดชอบเตรียมขบวนแห่  เช่น  ขบวนแห่คนเขา้เมือง 

ขบวนมวยโบราณ เป็นตน้  

ขบวนตอ้นรับไดต้ั้งขบวนรอขบวนองคห์ลกัเมืองจ าลองท่ีหนา้ศาลาหลกัค า๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

เทศบาลนครขอนแก่นไดก้ าหนดให้เป็นเวลาเคล่ือนขบวนอญัเชิญเสาหลกัเมืองจ าลองจากวดัศรีจนัทร์  ไป
                                                           

๕๐ เทศบาลนครขอนแก่นไดก้ าหนดยทุธศาสตร์การอนุรักษว์ฒันธรรม  และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินภายใตพ้นัธกิจการ
พฒันาคุณภาพชีวติและทุนสงัคม  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือรณรงคใ์หป้ระชาชนจงัหวดัขอนแก่นไดร่้วมใจกนัแต่งกายดว้ยเส้ือ
เหลืองดอกคูนทุกวนัศุกร์เป็นประจ าเพื่อ  สร้างเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ินในการแต่งกาย  เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกรักทอ้งถ่ิน  
และเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว (ฝ่ายปกครอง  ส านักปลดัเทศบาล  เทศบาลนครขอนแก่น “สูจิบตัรเส้ือเหลืองดอกคูน”. 
๒๕๔๙) 

๕๑ วดัศรีจนัทร์  สร้างเม่ือ พ.ศ. ๒๓๖๘  บริเวณดงักล่าวเป็นโคกป่าโจดโดยท่านญาคูหลกัค า (พิมพ)์ เป็นผู ้
รวบรวมศรัทธาประชาชนในการก่อสร้าง  เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี  ชนิดสามญั  ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  
เลขท่ี ๖๘๑  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 

๕๒ ศาลาหลกัค า  ตั้งช่ือตามนามของเจา้อาวาสรูปแรกของวดัศรีจนัทร์  คือ ท่านญาคูหลกัค า (พิมพ)์  ท่านมี
ภูมิล าเนาอยูบ่า้นพระลบั  ไดรั้บการบรรพชา-อุปสมบทจากส านกัพระอุปัชญายรู์ปใดไม่ปรากฏ  ทราบเพียงวา่  เม่ือสมยัท่ี
เมืองขอนแก่นยา้ยจากบา้นพนัชาด  ฝ่ังหนองเหลก็  บา้นโนนเมือง  ต าบลบา้นแพง  อ าเภอโกสุมพิสัย  จงัหวดัมหาสารคาม 
(ปัจจุบนั)  มาตั้งอยูท่ี่บา้นโนนทนั  ทิศตะวนัออกของบึงบอน (บึงแก่นนคร)  ท่านจ าพรรษาอยูส่ านกัวดัศรีนวล  ส าหรับการ
ปกครองคณะสงฆ์ทุกส่วนทุกชั้นในส่วนภูมิภาคนั้น  มีเจา้คณะผูป้กครองรูปเดียวกนัและสามารถบงัคบับญัชาไดท้ั้งสอง
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ตามถนนศรีจนัทร์ สู่อาคารสักการะท่ีสร้างข้ึนใหม่๕๓ โดยมีชาวเมืองขอนแก่นสวมเส้ือเหลืองเขา้ร่วมพิธี

จ  านวนมาก  นอกจากน้ียงัมีขบวนแห่สิงโต ขบวนแห่มงักร ขบวนแห่คนเขา้เมือง ขบวนเทวดาถือเคร่ือง

ประจ ากาย         รถกระถางธูป รถอญัเชิญองค์หลกัเมืองจ าลอง ขบวนกลองยาว ขบวนมวยโบราณ ขบวน

รางวลัพระปกเกลา้ทองค าซ่ึงมีขอ้ความเขียนไวข้า้งรถขบวนว่า “รางวลัพระปกเกลา้ทองค าหน่ึงเดียวใน

อีสานสุดยอดของความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม” ขบวนผูบ้ริหารและพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น  

และตลอดเส้นทางขบวนแห่นั้ น จะมีประชาชนชาวขอนแก่นร่วมแลกเปล่ียนธูป๕๔ ท่ีกระถางธูป  

ผูป้ระกอบการร้านคา้ทั้งสองฝ่ังของถนนศรีจนัทร์ต่างพร้อมใจกนัน าตะเกียงส าหรับจุดธูปและน ้ าด่ืมมาตั้ง

บริการไวห้นา้ร้านเพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ประชาชนท่ีมาร่วมพิธี 

ในช่วงของพิธีการอญัเชิญเสาหลกัเมืองจ าลอง ถนนรอบวงเวียนอนุสาวรียป์ระชาธิปไตยถูกปิด

ชั่วคราว เพื่อใช้พื้นท่ีดงักล่าวส าหรับให้เป็นท่ีตั้ งโรงทาน หรือซุ้มอาหารมากมาย ตั้งเรียงรายไวบ้ริการ

ประชาชนท่ีมาร่วมพิธีตั้งแต่หน้าเทศบาลฯ ไปจนถึงบริเวณศาลหลกัเมือง ซ่ึงซุ้มอาหารเหล่าน้ีไดรั้บความ

ร่วมมือจากกลุ่มองคก์ร ห้างร้าน ชมรม สมาคมต่างๆ ท่ีสังกดัสภาเมืองขอนแก่น รวมทั้งสถานประกอบการ

และประชาชนผูส้นใจแจง้ความประสงคท่ี์จะน าอาหารมาแจกจ่ายผูท่ี้มาร่วมประกอบพิธีในคร้ังน้ีดว้ย และ

ทุกซุม้จะเขียนป้ายแสดงช่ือกลุ่มผูจ้ดัเตรียมอาหาร ถดัจากซุ้มอาหารจะเป็นเต็นทซ่ึ์งจดัเตรียมเกา้อ้ีไวส้ าหรับ

นัง่รับประทานอาหารและใหผู้ม้าร่วมงานไดน้ัง่ร่วมพิธี และกลุ่มคนท่ีมกัพบเสมอ เม่ือมีพิธีกรรมส าคญัของ

เมืองคือ  คนขายลอตเตอร่ี ล าดบัขั้นตอนแห่งพิธีการ ไดเ้ร่ิมอย่างเป็นทางการในเวลา ๑๐.๐๙ น. นายเจตน์  

ธนวฒัน์  ผูว้่าราชการจงัหวดัขอนแก่น ท าหน้าท่ีเป็นประธานในพิธีบวงสรวงเจา้พ่อเทพารักษ์หลกัเมือง 

(องคเ์ดิม) โดยมีคณะโหรพราหมณ์จากส านกัพระราชวงัเป็นผูน้ าพิธี จากนั้นท าพิธีบรรจุส่ิงของมงคลลงใน

หลุมหลกัเมืองจ าลอง  ซ่ึงหน่ึงในส่ิงของมงคลทั้งหลายคือ  วนั  เดือน ปีเกิด ของผูมี้จิตศรัทธาสมทบทุนร่วม

สร้างศาลหลกัเมือง  โดยให้ผูร่้วมบริจาคเขียนช่ือ วนั เดือน  และปี พ.ศ. ท่ีเกิดลงไปบนแผ่นทองแดงแลว้
                                                                                                                                                                                     

นิกาย  ยงัไม่ไดแ้บ่งแยกการปกครองคณะสงฆ์เป็นเจา้คณะมหานิกายและเจา้คณะธรรมยติุอยา่งในปัจจุบนั  หลงัจากออก
พรรษาในปี พ.ศ. ๒๓๖๘  ท่านไดอ้อกมาสร้างวดัและตั้งวดัข้ึนใหม่ท่ีโคกป่าโจดใกลฝ่ั้งหนองสะแบง  อยูด่า้นทิศเหนือของ
วดัศรีนวลตั้งช่ือวา่ “วดัศรีจนัทร์”  เพ่ือให้มีช่ือใกลเ้คียงกบัวดัศรีนวล  ชาวบา้นแต่เดิมเรียกวดัศรีจนัทร์ว่า “วดันอก” และ
เรียกวดัศรีนวลวา่ “วดัใน”  เพราะตั้งอยูใ่นคุม้บา้นพระลบั 

๕๓ อาคารสักการะหลงัเดิมท่ีสร้างเม่ือ พ.ศ. ๒๔๙๘  มีขอ้ความเขียนไวด้า้นนอกอาคารวา่ โรงแรมโฆษะสร้าง
ถวาย 

๕๔ การแลกธูปในพิธีอญัเชิญองคห์ลกัเมืองจ าลอง  คลา้ยกบัการแลกธูปกบัเจา้ซ่ึงประเพณีการแห่เจา้ของชาวไทย
เช้ือสายจีน  ซ่ึงงานแห่เจา้นั้นถือวา่เป็นประเพณีประจ าปีท่ีชาวไทยเช้ือสายจีนร่วมกนัจดัข้ึนอยา่งยิ่งใหญ่  ปัจจุบนัชาวไทย
ลาวท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนเมืองก็เขา้ร่วมกิจกรรมการแห่เจ้าของชาวไทยเช้ือสายจีนและอญัเชิญองค์มเหสักข์ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ
ประจ าชุมชนเมืองเก่า  เจา้ปู่ครูเยน็ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิชุมชนโนนทนั  และเจา้แม่สองนางส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิชุมชนบา้นหนองตูม  ซ่ึงเป็น
ชุมชนเก่าแก่รอบบึงแก่นนครเขา้ร่วมพิธีแห่เจา้ของชาวไทยเช้ือสายจีนดว้ย 
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น าไปวางไวใ้นหลุมเสาหลกัเมือง  ทั้งน้ีมีผูค้นให้ความสนใจเป็นจ านวนมากจนท าให้บริเวณดงักล่าวแออดั

ยดัเยียดไปด้วยผูค้นท่ีต่างเบียดเสียดกันเข้าไปวางแผ่นทองแดงท่ีบรรจุวนัเดือนปีเกิดของตน  บางคน

แสดงออกถึงความศรัทธาดว้ยการน าทองค า ทั้งทองแท่ง ทองรูปพรรณ สร้อยทอง  และเงินสดไปวางไวใ้น

หลุมเสาหลกัเมือง  โดยมีพระเทพกิตติรังสี เจา้คณะจงัหวดัขอนแก่น วดัธาตุพระอารามหลวง  พระเถระ

ประธานฝ่ายสงฆ์ เป็นประธานบรรจุส่ิงของมงคล  อนัประกอบดว้ยดิน ๔ มุมเมือง ดินบริเวณศาลเจา้พ่อ 

จากนั้นน าดิน หิน ทราย อิฐ เงิน ทอง นาก และหัวแหวนโภคทรัพย ์๙ อย่าง  สัตตะโลหะทั้ง ๗ อย่าง เงิน

สมยัเก่า  เงินสมยัใหม่  ขา้วตอก  ขา้วคุณเก้า  ใบไมม้งคล ๙ ชนิด  ดอกไม ้๑๒ สี (๑๒ ราศี) หลงัจากนั้น

ประกอบพิธีอญัเชิญองคห์ลกัเมืองจ าลองประดิษฐานบนแท่นแปดเหล่ียมในอาคารสักการะ และท าพิธีปลุก

เสกองค์หลกัเมือง  ทั้งน้ีเน้ือความในบทกล่าวโองการเร่ิมตน้ด้วยการกล่าวอญัเชิญอ านาจพระแก้วมรกต  

พระสยามเทวาธิราช พระเส้ือเมือง พระทรงเมือง พระภูมิ พระธรณี และอ่ืนๆ มาเพื่อให้เกิดความศกัด์ิสิทธ์ิ 

ณ สถานท่ี ท่ีเป็นเสมือน “ใจเมือง” หลงักล่าวโองการ  ผูว้า่ราชการจงัหวดัในฐานะ “พ่อเมือง” ท าพิธี “หลัง่

น ้าศกัด์ิสิทธ์ิ” จากสังขล์งบนเคร่ืองประกอบพิธีบวงสรวงต่างๆ นายพีระพล  พฒันพีระเดช นายกเทศมนตรี

นครขอนแก่น ในฐานะตวัแทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดก้ล่าวรายงานต่อประธานในพิธีซ่ึงเป็นผูแ้ทน

อ านาจรัฐทั้งระดบัส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนผูร่้วมพิธีถึง ความเป็นมาของพิธีกรรมดงักล่าววา่   

ศาลเจา้พ่อเทพารักษ์หลกัเมืองขอนแก่น  สร้างเม่ือปี พ.ศ.  ๒๔๙๘ ในสมยัหลวงพินิจ๕๕ เป็น

ผูว้า่ราชการจงัหวดัขอนแก่น และท่านเจา้คุณพระราชสารธรรมมุนี (หลวงพอ่กณัหา) วดัศรีนวล เป็นเจา้คณะ
                                                           

๕๕ ในเอกสารวฒันธรรม  พฒันาการประวติัศาสตร์  เอกลกัษณ์และภูมิปัญญาจงัหวดัขอนแก่น  และบนัทึก
ประวติัศาสตร์เมืองขอนแก่น  ไดบ้นัทึกรายนามผูว้่าราชการจงัหวดัขอนแก่นไวท้ั้ งส้ิน ๔๖ คน  ซ่ึงล าดบัท่ี ๒๙  ไดแ้ก่  
หลวงธุรนยัพินิจ  (นพ  นยัพินิจ)  ระยะเวลาด ารงต าแหน่งในช่วง พ.ศ. ๒๔๙๘-๒๕๐๐ มีการเปล่ียนแปลงส าคญัในช่วง 
พ.ศ. ๒๔๙๘ หลายอย่าง  เช่น  มีน ้ าประปาใช้เป็นคร้ังแรกตอ้นรับปีใหม่  มีการบูรณะซ่อมแซมธุาตใหญ่บา้นขามแลว้
เปล่ียนช่ือเป็นพระธาตุขามแก่นและเปล่ียนช่ือวดับา้นขามเป็นวดัเจติยภูมิ  ตั้งกรรมการแต่งต านานพระธาตุบา้นขาม  ตั้ง
กรรมการรณรงคใ์ห้ช่ือเมืองขอนแก่นเพ้ียนมาจาก “ขามแก่น”  โดย พนัต ารวจเอก เล่ือน  กฤษณามระ  เป็นประธานฝ่าย
ฆราวาส  และ พระราชสารธรรมมุนี  เจา้คณะจงัหวดัขอนแก่นเป็นประธานฝ่ายสงฆ์  วนัท่ี ๕-๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๘  
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว  และสมเด็จพระบรมราชินีนาถเสด็จฯ  เยือนชาวขอนแก่น  และในคืนวนัท่ี ๕  พฤศจิกายน 
ประทบัแรมท่ีศาลากลางจงัหวดั วนัท่ี ๖  พฤศจิกายน เวลา ๐๙.๐๐ น. ทรงเปิดอาคารเรียนถาวรโรงเรียนสวนสนุก  ซ่ึงอยูติ่ด
กบัศาลากลางใกลพ้ลบัพลาท่ีประทับแรม  ชาวขอนแก่นร่วมกันพฒันาซอยห้า (บาท)  ซ่ึงเดิมสกปรกและคบัแคบให้
กวา้งขวางข้ึนแลว้เปล่ียนช่ือวา่ “ซอยหา้พฤศจิกา”  และในปีเดียวกนัน้ี เพ่ือใหต้ านานพระธาตุบา้นขามดูศกัด์ิสิทธ์ิ  โดยช้ีน า
วา่  ขอนแก่นเพ้ียนมาจาก “ขามแก่น”  ทางจงัหวดัไดจ้ดัพิมพป์ระวติัพระธาตุขามแก่น (ช่ือใหม่) ออกแจกจ่ายทัว่ไป  เป็น
เหตุใหมี้ประชาชนจากอ าเภอต่างๆ ต่อตา้น  โดยเฉพาะนายจารุบุตร  เรืองสุวรรณ  มหาบณัฑิตจากอ าเภอภูเวียง  ไดมี้บนัทึก
ไวห้ลายแห่งรวมทั้งขุนบุนบาลประดิษฐ์  ก านันต าบลชุมแพ  ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่งและต่อตา้นแนวความคิดท่ีวา่ขอนแก่น
เพ้ียนมาจากขามแก่น  โดยเฉพาะในสภาจงัหวดัขอนแก่น  แต่การช้ีน ามีทั้งผูว้า่ราชการจงัหวดัและพระสงฆ์ซ่ึงเป็นเจา้คณะ
จงัหวดัขอนแก่น  พร้อมทั้งจดัพิมพเ์อกสารประกอบ  จึงท าใหช้นชั้นหลงัเขา้ใจสับสนยิ่งข้ึน  เพราะผูรู้้บางกลุ่มยืนยนัวา่ช่ือ
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จงัหวดัท าพิธียกตั้งศาลตามแบบพิธีพุทธ  ท่านเจา้คุณไดต้ั้งช่ือว่า “ศาลเทพารักษ์หลกัเมือง” มีนามย่อว่า 

“อินทร์ตา” การก่อสร้างได้ร่วมกนัทั้งชาวจีนและชาวไทย  นอกจากน้ียงัได้อญัเชิญ “อากง อาม่า” มาอยู่

รวมกนักบัหลกัเมืองคนไทยเช้ือสายจีนในเมืองขอนแก่นจึงเรียกวา่ “ศาลหลกัเมืองกง” คนไทยเรียกวา่ “ศาล

เจา้พ่อหลกัเมือง”๕๖  ซ่ึงค ากล่าวรายงานน้ีไดย้  ้าถึงความหลากหลายของกลุ่มคนท่ีมีศรัทธาร่วมกนัในพื้นท่ี

หลกัเมืองขอนแก่น 

หลงัพิธีกล่าวรายงานและกล่าวโองการ พระเทพกิตติรังษีฯ เป็นผูน้ าบรรจุและประดิษฐานเสา

หลกัเมืองจ าลอง โดยเร่ิมจากน าดิน หิน ทราย จาก ๔ มุมเมือง๕๗ เทรองเป็นฐาน ขณะท่ีเคล่ือนหลกัเมือง

จ าลอง ผูเ้ขา้ร่วมพิธีท่ีอยู่ห่างออกไปจากฐานเสาหลกัเมือง ต่างพยายามแสดงการมีส่วนร่วมในพิธีกรรม

ศกัด์ิสิทธ์ิน้ีดว้ยการจบัดา้ยสายสิญจน์ท่ีผูกโยงไวก้บัศาลหลกัเมือง๕๘ และหลายคนพยายามเบียดเสียดให้เขา้

ไปใกล้พื้นท่ีใจกลางของพิธีให้ได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ จากการท่ีผูเ้ขียนมีส่วนร่วมในพิธีดงักล่าวจึง

สังเกตเห็นวา่ผูอ้ยูร่อบบริเวณฐานหลกัเมืองเกือบทั้งหมดเป็นผูช้ายท่ีมีบทบาทส าคญัในเมืองขอนแก่น  เช่น  

นกัการเมืองทอ้งถ่ิน  นกัธุรกิจชั้นน า  ผูรั้กษาความปลอดภยั  และบรรดาส่ือมวลชน  พิธีกรประจ างานกล่าว

บรรยายถึงบรรยากาศในช่วงน้ีว่า  เหตุการณ์น้ีเป็น “ประวติัศาสตร์อีกหน้าหน่ึงของเมืองขอนแก่นท่ีตอ้ง

บนัทึกไวใ้นหลกัสูตรทอ้งถ่ิน”  เพื่อให้ลูกหลานของชาวขอนแก่นไดเ้รียนรู้กนัต่อไป  แลว้กล่าวเชิญคณะ

ผูบ้ริหารเทศบาลนครขอนแก่น  ผูว้า่ราชการจงัหวดั  สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  ผูน้  าองคก์รธุรกิจร่วมกนัท า

พิธีถวายสังฆทาน  จากนั้นเจา้คณะจงัหวดัร่วมท าพิธีปลุกเสก  บริเวณดา้นหนา้เคร่ืองบวงสรวงสังเวย  มีการ

บรรเลงดนตรีไทยประกอบการร าบวงสรวง  และร าถวายมือ   

ภาพการมีส่วนร่วมท่ีปรากฏ ณ พื้นท่ีพิธีกรรมส าคญัน้ี  คือภาพความร่วมแรงร่วมใจของคน

ขอนแก่น  ทั้ งตวัแทนภาครัฐ  ภาคเอกชนและภาคประชาชน  เม่ือการจัดแสดงพิธีกรรมยุติลง  ความ

เคล่ือนไหวของผูช้มกเ็ร่ิมข้ึน  ดว้ยความศรัทธาต่อหลกัเมือง บรรดาประชาชนผูเ้ขา้ร่วมพิธีท่ีก่อนหนา้น้ีต่าง

น าเอาเคร่ืองประกอบพิธีอนัเป็นสัญลกัษณ์การผา่นพิธีกรรมศกัด์ิสิทธ์ิกลบัไป  เช่น  น าตน้กลว้ยกลบัไปปลูก

                                                                                                                                                                                     

เมืองขอนแก่น  ไม่ไดเ้พ้ียนมาจาก “ขามแก่น  จากเอกสารต่างๆ รวมทั้งใบบอก (หนงัสือราชการ)  ท่ีมีการติดต่อกนัระหวา่ง
ขอนแก่นกบักรุงเทพฯ  และเมืองขอนแก่นกบัเมืองอ่ืนๆ   

๕๖ บางส่วนจากค ากล่าวรายงานในพิธี  ผูก้ล่าวรายงานคือ  นายพีระพล  พฒันพีระเดช  นายกเทศมนตรีนคร
ขอนแก่น 

๕๗ ดินศกัด์ิสิทธ์ิ ๔  แห่ง จาก ๔ มุมเมือง  ไดแ้ก่  ดินจากพระธาตุขามแก่น  ดินพระบุ (บา้นพระบุ) ดินพระยืน 
(บา้นพระยนื)  และดินศาลเจา้อีเริง อ าเภอพล ซ่ึงถือวา่ดินเป็นจากทิศใต ้ ดินดา้นทิศตะวนัออกจาก อ าเภอเมือง ศาลปู่ตาอุป
ฮาต บา้นสวางค ์ ดินทิศเหนือ จากอ าเภอน ้ าพองและดินจาก  ดงเมืองแอม  อ าเภอเขาสวนกวาง 

๕๘ การโยงดา้ยสายสิญจน์เพ่ือใหผู้เ้ขา้ร่วมพิธีไดร่้วมจบัดา้ยน้ี  ปรากฏเช่นกนัในงานเฉลิมฉลองประตูเมืองใหม่  
โดยเฉพาะในขั้นตอนของการอญัเชิญพระพทุธพระลบัข้ึนประดิษฐานเหนือ ซุม้ประตูเมือง 
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ท่ีบา้น  น าดา้ยสายสิญจน์มาผกูขอ้มืออวยพรใหก้บัญาติมิตรท่ีร่วมพิธีดว้ยกนั  เป็นตน้  อยา่งไรก็ตาม  ผูเ้ขียน

เห็นวา่ พิธีกรรมดงักล่าวคงไม่เพียงแต่จดัข้ึนเพื่อความหมายศกัด์ิสิทธ์ิของพื้นท่ีเท่านั้น  หากแต่มีความหมาย

อยา่งยิง่ต่อส านึกร่วมในความหมายมากมายท่ีคนขอนแก่นร่วมสร้างกนัข้ึนในพื้นท่ีหลกัเมือง 

ในระหว่างท่ีติดตามความเคล่ือนไหวของกิจกรรมเมือง  ผูเ้ขียนเคยเกิดค าถามว่า  ในขณะท่ี

ด้านหน่ึงของการบริหารนโยบายสาธารณะท่ีเน้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อให้ทนัสมยัและก่อ

ประโยชน์แก่การลงทุนทางธุรกิจต่อไปนั้น  เหตุใดอีกดา้นหน่ึงเทศบาลฯ จึงอาศยักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั

พิธีกรรมความเช่ือดั้งเดิมเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการดึงผูค้นกลุ่มต่างๆ เขา้มามีส่วนร่วม  ปรากฏการณ์ท่ี

เกิดข้ึนสม ่าเสมอ เหตุผลบางส่วนท่ีนายกเทศมนตรีฯ ได้กล่าวถึงโครงการปรับภูมิทศัน์และบูรณะพื้นท่ี

ศกัด์ิสิทธ์ิของชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นซ่ึงมีนยัเช่ือมโยงกบัการประกอบพิธีกรรมในพื้นท่ี

ศูนยร์วมจิตใจของผูค้นเมืองขอนแก่นวา่  

“...  นอกเหนือจากการสร้างพื้นท่ีอนัเป็นศูนยร์วมจิตใจของคนเมืองขอนแก่นแลว้ ยงัตอ้ง

สร้างแหวนท่ีรัดความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวของคนขอนแก่นไวด้ว้ย โดยการน าความศกัด์ิสิทธ์ิมาโยง

กบัความร่วมมือ  ...”๕๙ 

“การน าความศกัด์ิสิทธ์ิมาโยงกบัความร่วมมือ” นั้น  มิไดเ้ป็นเพียงเหตุผลท่ีกล่าวอยา่งผิวเผิน  

เพราะจากการติดตามความเคล่ือนไหวของกิจกรรมเมืองท าให้เห็นว่า  คณะผูบ้ริหารเทศบาลฯ ได้ใช้

ความหมายศกัด์ิสิทธ์ิเป็นยุทธศาสตร์น าไปสู่ความร่วมมือระดบัเมืองอยา่งสม ่าเสมอ  นอกจากน้ีสัญลกัษณ์

หลายอยา่งท่ีเลือกมาใชน้ั้น  ส่วนหน่ึงถูกท าใหเ้ป็นพื้นท่ีแสดงความหมายต่อปัจเจก  เช่น  การเขียนวนั เดือน 

ปีเกิดของตน  ลงบนแผน่ทองแดงก่อนท่ีจะน าแผน่ทองแดงนั้นไปวางไวใ้นหลุมท่ีจะประดิษฐานหลกัเมือง

จ าลอง  โดยมีความหมายว่า เพื่อให้ “ดวงคน” เสริม “ดวงเมือง” และดวงของแต่ละคนจะไดใ้กลชิ้ดกบัส่ิง

ศกัด์ิสิทธ์ิของเมือง  เป็นตน้  จากปฏิบติัการเพื่อสร้างความศกัด์ิสิทธ์ิให้กบัพื้นท่ี  ท าให้เห็นวา่ความศกัด์ิสิทธ์ิ

มิไดมี้ความหมายโดยปราศจากความสัมพนัธ์กบัความหมายอ่ืน  หากแต่ความหมายศกัด์ิสิทธ์ิของพื้นท่ีคือส่ิง

ท่ีถูกประกอบสร้างข้ึนจากความหมายของสัญลกัษณ์ต่างๆ หรือกล่าวอีกอยา่งหน่ึงคือ  ความศกัด์ิสิทธ์ินั้นคือ

การหลอมชุดความหมายจากสัญลกัษณ์มากมายเขา้ดว้ยกนั  ซ่ึงน าไปสู่การแสดงออกถึงศรัทธาและส านึก

ร่วมของคนขอนแก่น 

                                                           

 
๕๙ พีระพล  พฒันพีระเดช  เป็นผูใ้หส้มัภาษณ์,  แกว้ตา  จนัทรานุสรณ์  เป็นผูส้มัภาษณ์,        ท่ีส านกังานเทศบาล

นครขอนแก่น  อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  เม่ือวนัท่ี  ๒๗  ธนัวาคม  ๒๕๔๙. 
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ส่ิงท่ีผูเ้ขียนจะกล่าวถึงต่อไปคือ  ปรากฏการณ์ขณะประกอบพิธีล้วนเก่ียวขอ้งกบัการสร้าง

ความหมายเช่ือมโยงกบัแผนการบริหารนโยบายสาธารณะและวฒันธรรมเมือง  ซ่ึงถูกก าหนดไวอ้ย่างเป็น

ระบบ  ดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้แลว้วา่กิจกรรมท่ีผา่นมาในปี ๒๕๔๙  นั้นมีนยัเช่ือมโยงกบัความหมายทางสังคม

ของกิจกรรมในปีต่อมาอยา่งยิง่  โดยเฉพาะความหมายต่อกิจกรรมในพื้นท่ีศกัด์ิสิทธ์ิอยา่งศาลหลกัเมือง  เม่ือ

การด าเนินการสร้างอาคารหลกัเมืองใหม่เสร็จส้ินลง  กิจกรรมสมโภชศาลหลักเมืองได้ถูกจดัข้ึนอย่าง

ต่อเน่ืองนบัตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนและตลอดเดือนธันวาคม ๒๕๕๐  ซ่ึงรายละเอียดของปฏิบติัการต่างๆ 

ของพิธีกรรมเฉลิมฉลองและสมโภชนั้น  เป็นส่ิงท่ีไม่ไดก้ล่าวไวใ้นแผนงานโครงการพฒันาเมือง  แต่เป็น

กิจกรรมท่ีมีรายละเอียดมากมาย  มีขั้นตอนส าคญัท่ีสร้างความหมายทางสังคมและความหมายศกัด์ิสิทธ์ิ

ให้กับพื้นท่ีรวมทั้งสร้างส านึกความเป็นคนขอนแก่นได้อย่างยิ่ง  ซ่ึงท าให้เช่ือได้ว่า ส่ิงเหล่าน้ีได้มีการ

เตรียมการไวล่้วงหนา้อยา่งละเอียดและรัดกุม  เพราะในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๐  เทศบาลนครขอนแก่นได้

จดังานแถลงข่าว ณ บริเวณสวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง เก่ียวกบัการจดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วั  ทรงมีพระชนมพรรษา ๘๐  พรรษาและงานสมโภชศาลเจา้พ่อเทพารักษห์ลกัเมืองขอนแก่น  โดย

ในงานดังกล่าว น้ีได้มี  “พิ ธีลงนามความร่วมมือ” (MOU)  ระหว่าง เทศบาลนครขอนแก่นและ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เร่ือง ศิลปวฒันธรรม  รวมทั้งได้เสนอแนวคิดในการจดังานสมโภชศาลเจ้าพ่อ

เทพารักษ์หลกัเมือง  ดว้ยแนวคิดท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและภาคประชาชนให้มากท่ีสุด  ทั้งน้ี

ผูเ้ขียนไดส้ังเกตเห็นวา่ “การลงนามความร่วมมือ” ก็ไดถู้กท าให้เป็นพิธีกรรมอยา่งหน่ึงท่ีตอ้งน ามาจดัแสดง

ต่อสาธารณชนและในพื้นท่ีอ านาจการบริหารจดัการของเทศบาลฯ  แต่มิไดเ้ป็นความร่วมมือแบบ “ร่วม

สร้างบุญสร้างกุศล” แบบงานแห่เจา้ เน่ืองจากเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบนัเพื่อบริหารจดัการงาน

ศิลปวฒันธรรมสนองนโยบายภาครัฐ  ซ่ึงผลจากการลงนามในคร้ังน้ีท าให้บุคลากรส านกัวฒันธรรมของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะผูบ้ริหารเทศบาลนครขอนแก่นได้จดักิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์เมือง

ร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง 

 

๔.๒ เวทีสภาเมืองในฐานะพื้นท่ีภาคประชาสังคมของเทศบาลนครขอนแก่น 

 ในบริบทของการกระจายอ านาจเพื่อส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนไดมี้ส่วนร่วมทางการเมืองตาม

รัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐ นั้น  “สภาเมืองขอนแก่น”  คือ  พื้นท่ีท่ีถูกสร้าง่ข้ึนเพื่อรองรับแนวคิดดงักล่าว  โดยมี

นายเรืองชยั  ตราชู  อดีตนายกเทศมนตรีฯ ด ารงต าแหน่งเป็นประธานสภาเมือง 

สภาเมืองเป็นเวทีขอ้มูลความคิดเห็นและการตดัสินใจร่วมกนัของ “คนเมืองขอนแก่น” 

สภาเมืองขอนแก่นจึงเป็นพื้นท่ีสาธารณะรูปแบบหน่ึงท่ีเทศบาลฯ ใชเ้ป็นเวทีชุมนุมคนขอนแก่นท่ี
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พร้อมใจกันใส่ “เส้ือเหลืองดอกคูน” ในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือ 

“เจา้ของเมือง” เขา้มาร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ในการพฒันาเมืองขอนแก่นร่วมกนั๖๐ เพื่อสนบัสนุน

แนวคิดท่ีว่า “หัวใจการปกครองของรัฐ คือ การกระจายอ านาจ หัวใจการกระจายอ านาจ คือ 

ประชาชน”๖๑ 

 ส าหรับความเป็นมาของสภาเมืองขอนแก่นนั้ น ในปี พ.ศ.๒๕๔๐ มีการรวมตัวขององค์กร

ภาคเอกชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน โดยความร่วมมือจากรัฐบาลประเทศเดนมาร์กตามโครงการนวตักรรม

ส่ิงแวดล้อม  ระยะ ท่ี  ๒  เค รือข่ า ยความ ร่วม มือขอนแก่นนครน่ าอยู่  สถ าบันวิ จัย และพัฒนา

มหาวทิยาลยัขอนแก่น และเทศบาลนครขอนแก่นเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ดงัน้ี 

 

“…  ด าเนินการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหวา่งกลุ่มองคก์รและภาคีต่างๆ ในการจดัท าแผน

ขอนแก่นนครน่าอยู ่มีการแบ่งกลุ่มเป็น ๖ กลุ่ม คือ กลุ่มชุมชนเทศบาล กลุ่มครูอาจารย ์กลุ่มขา้ราชการ

และนกัวชิาการ กลุ่มเยาวชน กลุ่มสมาชิกสภาเทศบาล และกลุ่มชาวเมือง ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ไดมี้

การสานต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของชาวขอนแก่นในการพฒันาทอ้งถ่ิน โดยจดัประชุมชาวเมืองข้ึน

เป็นระยะ ตามความเหมาะสม เรียกว่า การประชุมสภาเมือง มีองค์กรเขา้ร่วมประชุมในระยะเร่ิมตน้

ประมาณ ๓๐ องค์กร และในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นตน้มา เทศบาลฯ ไดจ้ดัให้มีการประชุมสภาเมือง

ขอนแก่นทุก ๓ เดือน ปัจจุบนัสมาชิกสภาเมืองรวมทั้งส้ิน ๑๖๘ องค์กร ซ่ึงมีทั้งองค์กรท่ีรัฐจดัตั้งข้ึน 

ไดแ้ก่ ชุมชนทั้ง ๗๗ ชุมชน  ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

อาสาสมคัรสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)  และในส่วนท่ีประชาชนจดัตั้งเอง  โดยสามารถแยกประเภท

องค์กรต่างๆ ไดด้งัน้ี๖๒ องค์กรเช้ือชาติ๖๓ องคก์รเพื่ออาชีพ๖๔ องค์กรภูมิภาค๖๕ องค์กรสากล๖๖ องค์กร

เพื่อการศึกษา๖๗ และองคก์รเพื่อสาธารณชน๖๘ 

                                                           
 
๖๐ เทศบาลนครขอนแก่น  .สภาเมืองเวทีขอ้มูลความคิดเห็นและการตดัสินใจ  .  ๒๕๔๙.    หนา้  ๓. 
๖๑ เทศบาลนครขอนแก่น  .สภาเมืองเวทีขอ้มูลความคิดเห็นและการตดัสินใจ .   ๒๕๔๙.    หนา้ปก 
๖๒ เทศบาลนครขอนแก่น  .เร่ืองเดิม  .หนา้  ๔-๗. 
๖๓ องคก์รเช้ือชาติ  ไดแ้ก่  สมาคมขอนแก่นชาวเอ้ียง  สมาคมฮากกาขอนแก่น  ชมรมชาวไหหล าขอนแก่น  

สมาคมโผวเลง้ขอนแก่น  สมาคมเก๊กเอ้ียขอนแก่น  สมาคมดนตรีจีนขอนแก่น  พทุธญาณสมาคมเจก็ก่าจีเยยีงเกาะ  สมาคม
เต้ียอนัขอนแก่น  มูลนิธิขอนแก่นสามคัคีอุทิศ  สมาคมศาลเจา้ปึงเถ่ากงม่า  ชมรมชาวกวางตุง้  มูลนิธิจิตกศุล  สมาคมคกัสุข
มิตรสมัพนัธ์  ชมรมชาวเวยีดนาม 

๖๔ องคก์รเพ่ืออาชีพ  ไดแ้ก่  ชมรมครูบ านาญขอนแก่น  สมาคมขา้ราชการบ าเหน็จบ านาญ  และผูสู้งอายจุงัหวดั

ขอนแก่น  สภาทนายความ  ชมรมร้านขายยา  สมาคมส่ือมวลชนจงัหวดัขอนแก่น  ชมรมโรงแรมขอนแก่น  ชมรมร้านขาย
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โดยจะเห็นวา่ การรวมกลุ่มผลประโยชน์ดงักล่าวขา้งตน้ มีทั้งลกัษณะท่ีเป็นกลุ่มจดัตั้งอยา่งเป็น

ทางการโดยภาครัฐ และกลุ่มท่ีจดัตั้งข้ึนเองโดยคนในชุมชน แต่ท่ีควรสังเกตคือ ค าวา่ “องคก์รเช้ือชาติ” 

ความจริงแลว้หมายถึงการรวมกลุ่มผลประโยชน์ของชาวไทยเช้ือสายจีนท่ีมีอยู่หลายกลุ่ม  และแต่ละ

องค์กรย่อยล้วนเป็นพื้นท่ีแสดงเครือข่ายทางสังคมของชาวไทยเช้ือสายจีนท่ีมิได้จ  ากัดด้วยพื้นท่ี

กายภาพไวใ้นเขตเทศบาลนครขอนแก่นเท่านั้น และท่ีส าคญัผูน้ าขององคก์รเช้ือชาติยอ่ยๆ เหล่าน้ีเป็นผู ้

                                                                                                                                                                                     

ทอง  กลุ่มแพรพรรณ  เครือข่ายหตัถกรรมและพฒันาสตรีอีสาน  ชมรมตลาดสดเทศบาล ๑  ชมรมตลาดสดเทศบาล ๓  
ชมรมตลาดโตรุ่้งร่ืนรมยไ์นทพ์ลาซ่า ผูเ้ช่าศาลเจา้พอ่หลกัเมือง 

๖๕ องคก์รภูมิภาค  ไดแ้ก่  สมาคมรวมชาวชุมแพ  สมาคมชาวปักษใ์ตข้อนแก่น  ชมรมชาวเหนือ  ชมรมชาว
สุพรรณ  ผูแ้ทนชาวหนองสะพงั  ชมรมมนุษยล์อ้ภาคอีสาน 

๖๖ องคก์รสากล  ไดแ้ก่  หอการคา้จงัหวดั  สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัขอนแก่น  ชมรมธนาคารจงัหวดัขอนแก่น  

สโมสรไลออนส์ขอนแก่น  เหล่ากาชาดจงัหวดัขอนแก่น  สมาคมสตรีนกัธุรกิจและวชิาชีพแห่งประเทศไทย  สโมสรโรตารี

แก่นคูน  สโมสรไลออนส์นครขอนแก่น  สโมสรโรตารีมิตรภาพ  สมาคมอาสารักษาดินแดนจงัหวดัขอนแก่น  สมาคม

ซอนตา้สากลขอนแก่น  สมาคมธุรกิจการท่องเท่ียวจงัหวดัขอนแก่น  สโมสรไลออนส์ J.C. ขอนแก่น  สมาคมโรตารี
ขอนแก่น 

๖๗ องคก์ารศึกษา  ไดแ้ก่  โรงเรียนแก่นนครวทิยาลยั  สภานกัเรียนโรงเรียนแก่นนครวทิยาลยั  สมาคมศิษยเ์ก่าแก่น

นครวทิยาลยั  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนแก่นนครวทิยาลยั  สมาคมผูป้กครอง-ครูแก่นนครวทิยาลยั  

โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน  สมาคมศิษยเ์ก่าผูป้กครองและครูโรงเรียนขอนแก่นวทิยายน  มหาวทิยาลยัขอนแก่น  สภา

อาจารยม์หาวทิยาลยัขอนแก่น  สภาขา้ราชการและลูกจา้งมหาวทิยาลยัขอนแก่น  องคก์ารนกัศึกษามหาวทิยาลยัขอนแก่น  

สมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัขอนแก่น  โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น  สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนสาธิต

ศึกษาศาสตร์  กรรมการนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมอดินแดง  สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนสาธิตมอดินแดง  คณะ

แพทยศาสตร์มหาวทิยาลยัขอนแก่น  สถาบนัสนัติศึกษา  สถาบนัวจิยัและพฒันามหาวทิยาลยัขอนแก่น  กลุ่มภูมิทศัน์ศิลป์ 
ภาควชิาสถิติคณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น  สมาคมศิษยเ์ก่าฮัว่เค้ียววทิยาลยัราษฎร์อุทิศ 

๖๘ องคก์รเพ่ือสาธารณชน  ไดแ้ก่  ศูนยป์ระสานงานส่งเสริมธรรมรัฐภาคประชาชนจงัหวดัขอนแก่น  สถาบนั

พฒันาองคก์รชุมชน  ชมรมจกัรยาน  ชมรมผูสู้งอายดุอกคูนและอาสาเมตตาธรรม  เครือข่ายชุมชนเมืองนครขอนแก่น  ศูนย์
ประชุมอเนกประสงคก์าญจนาภิเษก  มหาวทิยาลยัขอนแก่น  องคก์รเอกชนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (NGO)  สมาคมไทย
สร้างสรรค ์ มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย  องคก์ารนานาชาติแพลน  เพ่ือร่วมกนัพฒันาสภาวฒันธรรมจงัหวดัขอนแก่น  

โครงการเครือข่ายเอดส์โรงพยาบาลขอนแก่น  เครือข่ายผูบ้ริโภคขอนแก่น  ชมรมผูสู้งอายขุอนแก่น (สอก.)  เครือข่ายฟ้ืนฟู

ประชาสร้างสรรค ์ ชมรมผูสู้งอายเุทศบาลนครขอนแก่น  สมาคมพฒันาชนบทอีสาน  ชมรมคนรักขอนแก่น  ศูนย์

ประสานงานประชาคมจงัหวดัขอนแก่น  มูลนิธิอุทิศเพื่อเด็กไทยในชนบท  มูลนิธิชุมชนอีสานสมาคม  สโมสรหอสมุด
ขอนแก่น 
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มีบทบาทส าคญัในทางเศรษฐกิจและการเมืองแบบไม่เป็นทางการ โดยองคก์รเหล่าน้ีนอกจากจะมีส่วน

ร่วมแสดงความเห็นในการประชุมสภาเมืองแลว้ ยงัมีส่วนร่วมสนบัสนุนกิจกรรมของเทศบาลนคร

ขอนแก่นดา้นการจดัการวฒันธรรมเมืองอีกดว้ย เช่น เม่ือเทศบาลนครขอนแก่นจดัพิธิอญัเชิญเสาหลกั

เมืองจ าลอง เปิดประตูเมือง สมโภชอาคารหลกัเมืองหลงัใหม่  ซ่ึงมีประชาชนเขา้ร่วมกิจกรรมของ

เทศบาลเป็นจ านวนมาก องค์กรต่างๆ เหล่าน้ีจะอ านวยความสะดวกดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม ในรูป

ของการจดัซุม้อาหารตั้งโรงทาน เป็นตน้ ดงันั้น การจดัพิธีกรรมส าคญัระดบัเมืองจึงกลายเป็นพื้นท่ีให้

กลุ่มผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีส่วนร่วมในเวทีสาธารณะ หรือกล่าวอีกอย่างหน่ึงก็คือ ในระดับ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งทอ้งถ่ินกบัส่วนกลางและองคก์รเหนือรัฐ คณะผูบ้ริหารเทศบาลฯ ไดใ้ชส้ภาเมือง

ขอนแก่นเป็นเวทีน าเสนอศกัยภาพของคณะบริหารฯ ต่อการรับรู้ของภายนอกในการระดมความ

ร่วมมือจากทุกภาคส่วนซ่ึงคณะผูบ้ริหารฯ ไดแ้สดงวสิัยทศัน์ต่อการเปิดพื้นท่ีสาธารณะให้คนขอนแก่น

ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม ดงัน้ี 

“…  เทศบาลฯ ไดใ้ชเ้วทีสภาเมืองและเวทีสาธารณะอ่ืนๆ ในการน าเสนอโครงการพฒันาเมือง

และแผนกิจกรรมต่างๆ ท่ีก าหนดรูปแบบจากการผสมผสานแนวคิดในการบริหาร ไดน้ าไปสู่การสร้าง

วสิัยทศัน์เพื่อการพฒันาเมืองใหน่้าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื กา้วสู่โลกสมยัใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้  มุ่งสู่สังคมเอ้ือ

อาทร เรียบง่าย อยูอ่ยา่งเคารพธรรมชาติ ภายใตพ้นัธกิจเพิ่มศกัยภาพของเมือง  พฒันาคุณภาพชีวิตและ

ทุนสังคม และเพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการพัฒนา๖๙ และเพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสท่ี

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ ทรงมีพระชนม์พรรษาครบ ๘๐ พรรษา โดยมีแนวคิดการพฒันาท่ี

สร้างสรรค ์เพื่อน าวิถีด าเนินชีวิตในอดีตมาผสมผสานให้สอดรับกบัการพฒันาท่ีเกิดข้ึนในยุคโลกาภิ

วตัน์ เพื่อให้สังคมเมืองขอนแก่นน่าอยู่ โดยยึดหลกั “คงอยูใ่นส่ิงท่ีดีงามท่ีมีอยู่แลว้ของขอนแก่น เพิ่ม

ในส่ิงท่ีขาดและลดในส่ิงท่ีเกิน” ซ่ึงโครงการด าเนินตั้งแต่ ๒๕๔๘-๒๕๕๐ และแบ่งยุทธศาสตร์ในการ

ด าเนินงาน ออกเป็น ๖ ดา้น  คือ  ดา้นพื้นท่ีสีเขียว ด้านความสวยงามและการจดัระเบียบเมือง ด้าน

ความสะอาด-ส่ิงแวดลอ้ม ดา้นสุขภาพอนามยัของชุมชน ดา้นความสะดวก และดา้นการมีส่วนร่วมและ

การพฒันาองคก์ร”๗๐ 

หากติดตามความเคล่ือนไหวการบริหารจดัการงานเมืองและพิจารณาแนวทางในการด าเนิน

โครงการประจ าปี ๒๕๔๘-๒๕๕๐ ก็จะเห็นว่า เทศบาลฯ เน้นการจดัการพื้นท่ีทั้งพื้นท่ีกายภาพและพื้นท่ี

                                                           
๖๙ เทศบาลนครขอนแก่น .“ผสมผสานแนวคิดในการพฒันาเมือง” ใน  เอกสารผลงานพฒันานครขอนแก่น.    

๒๕๔๘.  หนา้ ๕. 
๗๐ เทศบาลนครขอนแก่น  .“ผลงานการด าเนินงานตามวสิยัทศัน”์ ใน  เอกสารผลงานพฒันานครขอนแก่น.    

๒๕๔๘.  หนา้ ๘. 
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ความสัมพนัธ์ทางสังคมเพื่อไปสู่เป้าหมายการสร้างเมืองน่าอยู่ดว้ยการมีส่วนร่วมของคนขอนแก่น ดงันั้น 

เวทีสภาเมืองขอนแก่นจึงมีพื้นท่ีท่ีเกิดข้ึนเพื่อรองรับตรรกะทางการเมือง รวมไปถึงเป็นพื้นท่ีปฏิบติัการใน

การสร้างความชอบธรรม ทั้งน้ีเพราะในเชิงหลกัการสภาเมืองขอนแก่นเป็นเวทีสาธารณะท่ีเทศบาลนคร

ขอนแก่นใชเ้ป็นพื้นท่ีส่ือสารโครงการสาธารณะและแผนการพฒันาเมืองให้ชาวเมืองขอนแก่นไดรั้บทราบ 

ตามเง่ือนไขการกระจายอ านาจให้กบัทอ้งถ่ิน  และการเพิ่มบทบาทของภาคประชาชน องคก์รพฒันาเอกชน 

(NGOs) รวมทั้งการเสริมสร้างความเขม้แข็งของประชาสังคม (Civil Society) ให้เขา้มามีบทบาทในฐานะ

หุ้นส่วนท่ีเท่าเทียมของภาครัฐ๗๑ โครงการหลายโครงการท่ีไดก้ าหนดข้ึนในสมยัการบริหารของพรรครัก

พฒันานครขอนแก่น ดงันั้นหากพิจารณากระบวนการส่ือสารของคนขอนแก่นผา่นเวทีสภาเมืองก็จะเห็นว่า 

พื้นท่ีดงักล่าวน้ีมีบทบาทอยา่งมากส าหรับคนขอนแก่นในบริบทการเมืองท่ีเนน้การมีส่วนร่วมของภาคส่วน

ต่างๆ  จึงไม่เป็นท่ีน่าแปลกใจว่าท าไมเม่ือเกิดปัญหาเพื่อต่อรองและรักษาสิทธิประโยชน์ของคนขอนแก่น  

คนขอนแก่นจึงอาศยัยุทธศาสตร์เชิงพื้นท่ีในหลายลกัษณ์เพื่อพิทกัษ์ผลประโยชน์ของตนไดอ้ย่างเขม้แข็ง  

ไม่เวน้แมแ้ต่การใชพ้ื้นท่ีสภาเมืองในการส่ือสารก าหนดแนวทางในการปกปักรักษาหลกัเมืองในฐานะพื้นท่ี

ศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงเป็นศูนยร์วมจิตใจของคนขอนแก่น 

ต่อมาเม่ือเทศบาลนครขอนแก่นได้น าเร่ืองราวของวรรณกรรมเร่ืองสินไซมาใช้เป็นเคร่ืองมือ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคส่วนต่างๆ  ช่ือสถานท่ีส าคญัในวรรณกรรมเร่ืองสินไซไดถู้ก

น ามาใชต้ั้งช่ือห้องประชุมทุกแห่งของเทศบาล  รวมทั้งน าภาพจิตกรรมฝาผนงัหรือฮูปแตม้เร่ืองสินไซท่ีวดั

ไชยศรี  มาออกแบบเป็นลวดลายเส้ือเป็น “เส้ือเหลืองสินไซ” ส าหรับบุคลากรของเทศบาลและผูเ้ก่ียวขอ้งได้

ใส่เขา้ประชุมหรือใส่ในโอกาสท่ีเทศบาลไดจ้ดักิจกรรม  งานบุญประเพณีท่ีส าคญัๆ ของเมืองดว้ย 

ดงันั้นจะเห็นว่า  แมข้อนแก่นจะเป็นเมืองใหม่และมีความพยายามในการสร้างส านึกร่วมทาง

การเมืองไดไ้ม่นานนกัแต่ก็มีความน่าสนใจอยา่งยิง่โดยเฉพาะในบริบทการน าวฒันธรรมมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือ

ในการส่งเสริมแนวคิดดงักล่าว  ซ่ึงอาจจ าแนกเป็น ๒ ช่วงใหญ่ๆ คือ  ช่วงท่ีองค์การบริหารส่วนจงัหวดัมี

บทบาทในการสร้างอตัลกัษณ์เมือง ประมาณ พ.ศ.๒๔๙๘-๒๕๓๙ และช่วงท่ีเทศบาลนครขอนแก่นมี

บทบาทในการสร้างอตัลกัษณ์เมืองและส านึกร่วมคนขอนแก่น  ประมาณ พ.ศ.๒๕๔๐- ปัจจุบนั 

ในช่วงแรกนั้น  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไดส่้งเสริมให้มีการเขียนประวติัศาสตร์เมืองขอนแก่น  

โดยเช่ือมโยงกบัต านานพระธาตุขามแก่น  แต่ยคุของการด าเนินนโยบายตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

นั้นแนวคิดของภาครัฐมุ่งไปท่ีการพฒันาเศรษฐกิจของเมือง “ดอกคูน เสียงแคน”เป็นส าคญั  จนกระทัง่ใน

                                                           
๗๑ ด ารงค ์ วฒันาและคณะ .   รายงานการวจิยัโครงการศึกษาเบ้ืองตน้  ระบบการบริหารจดัการทอ้งถ่ิน.    

๒๕๔๔.    หนา้  ๑๓. 
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บริบทของการน าวฒันธรรมทอ้งถ่ินมาส่งเสริมการท่องเท่ียว  ขอนแก่นไดเ้ลือกน าวฒันธรรมการผูกเส่ียวมา

สร้างความหมายให้กบังานกาชาดในยุคนั้น  ซ่ึงต่อมาไดก้ลายเป็น “เทศกาลงานไหมและประเพณีผูกเส่ียว”  

และภาพของ “เมืองดอกคูน  เสียงแคน” ถูกประกอบสร้างให้ชดัเจนข้ึนดว้ยแนวคิด “เส้ือเหลืองดอกคูน”  

โดยมีนายเรืองชยั  ตราชู  ซ่ึงด ารงต าแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีในบริบทของการส่งเสริมส านึกทอ้งถ่ิน  และ

ภายหลงัเม่ือหมดภาระในต าแหน่งบริหาร  นายเรืองชยั  ตราชู  ไดส้ร้างทายาทการเมืองซ่ึงเป็นคนรุ่นใหม่ไฟ

แรงท่ีมีประสบการณ์การบริหารงานในภาคธุรกิจและมีส านึกรักทอ้งถ่ินอยา่ง  นายพีระพล  พฒันพีระเดช  

ข้ึนมาด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรีในบริบทรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐  ซ่ึงเน้นให้ประชาชนคนเมืองในหลาย

ภาคส่วนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารนโยบายสาธารณะมากข้ึน  และสมยัของนายพีระพล  พฒันพีระ

เดช น้ีเองท่ีเป็นยุคของการน าความหมายทางวฒันธรรมท่ีหลากหลายเขา้มาเช่ือมความสัมพนัธ์ของคนกลุ่ม

ต่างๆ เขา้ไวใ้นพื้นท่ีสาธารณะและพื้นท่ีจดัแสดงอตัลกัษณ์เมือง 

ช่วงท่ีสองหรือช่วงบริบทรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐-ปัจจุบนั  เป็นช่วงท่ีมีความพยายามประกอบ

สร้างอตัลกัษณ์และส านึกคนขอนแก่นอย่างเขม้ขน้  คณะผูบ้ริหารนครขอนแก่นในนามกลุ่มรักพฒันานคร

ขอนแก่น  โดยการน าของนายพีระพล  พฒันพีระเดช นั้น มีความพยายามอยา่งยิ่งท่ีจะสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือของภาคราชการ  ภาคเอกชนและภาคประชาชน  ทั้งน้ีได้ใช้ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการพื้นท่ี 

(spatial) เป็นส าคญั  เช่น  การสร้างพิพิธภณัฑ์โฮงมูนมงัเมืองขอนแก่น  ในฐานะแหล่งเรียนรู้มรดกทาง

สังคมวฒันธรรมของเมืองขอนแก่นเช่ือมโยงกบัแหล่งเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์อ่ืนๆ ของเมือง  การจดังาน

สงกรานต ์ณ ถนนขา้วเหนียว  รวมทั้งการสร้างความหมายศกัด์ิสิทธ์ิให้กบัพื้นท่ีหลกัเมือง  และประตูเมือง  

โดยเฉพาะกระบวนการสร้างความหมายศกัด์ิสิทธ์ิใหก้บัพื้นท่ีหลกัเมืองและประตูนั้นถือวา่เป็นปรากฏการณ์

ของการเขา้ร่วมของภาคส่วนต่างๆ อยา่งเนืองแน่น  ซ่ึงเป็นช่วงเวลาเดียวกนักบัการตั้งตระหง่านของเสาสีโห 

ณ ถนนศรีจนัทร์  จากบริเวณประตูเมืองไปจนถึงหลกัเมือง  อนัเป็นภาพลกัษณ์ท่ีชัดเจนในบทบาทของ

วรรณกรรมเร่ืองสินไซในเวทีการเมืองภาคประชาชนของเทศบาลนครขอนแก่น 

 

๔.๓  สินไซ : มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมดา้นวรรณกรรมในพื้นท่ีอตัลกัษณ์เมือง 

 ๔.๓.๑  เล่าเร่ืองสินไซโดยสังเขป 

บญัชา เกียรติจรุงพนัธ์๗๒  กล่าวว่า  สินไซ เป็นวรรณกรรมท่ีนกัปราชญ์ได้น าเอาแก่นธรรมะคือ
อภิธรรมขั้นสูง คือแนวทางการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานไปสู่การตัดกิเลสจนพบอริยสัจส่ีอันเป็น
                                                           

๗๒ บญัชา เกียรติจรุงพนัธ์. (๒๕๕๓).  ความหมายทางพทุธธรรมในวรรณกรรมเร่ืองสินไซ. ขอนแก่น:  ขอนแก่นการพิมพ ์ 
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โลกุตรธรรม ซ่อนไวใ้จกลางเร่ือง จากนั้นจึงลอ้มไวด้ว้ย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวฒันธรรม ค าสอน
แก่ทั้งผูน้  าและประชาชนทัว่ไป แลว้เคลือบชั้นนอกไวด้ว้ยความสนุกผจญภยั รัก-โลภ-โกรธ-หลง-ชิงรักหกั
สวาท มีเล่ห์เหล่ียมชิงไหวชิงพริบ ผสมกลมกลืนไดอ้ยา่งลงตวั จึงท าให้วรรณกรรมเร่ืองน้ีไดรั้บการตอบรับ
จากสังคมในยุคสมยั จนกระทัง่ยอมรับน าเอาแนวปฏิบติับางประการมาเป็นขนบธรรมเนียมของตน  และ
เพื่อให้เผยแพร่ให้แก่ประชาชนทัว่ไปท่ีแมจ้ะไม่ไดเ้รียนหนงัสือ ให้สามารถรับรู้เร่ืองราวได ้จึงไดแ้ปรรูป
วรรณกรรมออกมาด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การร้องหมอล า เทศน์แหล่ หนังประโมทยั (หนังตะลุง
อีสาน) ภาพจิตรกรรม และอ่ืนๆ โดยเฉพาะการท าเป็นฮูบแตม้ (ภาพจิตรกรรมฝาผนัง) ท่ีเจตนาแตม้ไว้
ภายนอกสิม (โบสถ์) ยิ่งแสดงถึงเจตนาของความศรัทธาท่ีอยากจะให้ผูเ้ล่ือมใสศรัทธา โดยเฉพาะสตรีท่ีเขา้
ไปภายในสิมไม่ได ้และส่วนใหญ่ไม่ไดเ้รียนหนงัสือจะไดเ้ขา้ใจเร่ืองราวผา่นทศันศิลป์เหล่านั้น   ในปัจจุบนั
มีนกัวิชาการหรือผูส้นใจไดพ้ยายามศึกษาหลายแง่มุม ทั้งท่ีมาของเร่ือง ส านวนภาษา เร่ืองราว วฒันธรรม
ประเพณี และแนวแห่งศิลปะแขนงต่างๆท่ีบูรณาการอยูใ่นเร่ืองสินไซ อนัเป็นเร่ืองท่ีน่ายินดีท่ีเราจะไดท้ราบ
รากเหงา้ของตนเองวา่บรรพบุรุษมีแนวความเช่ืออยา่งไร จึงสามารถน าพาลูกหลานด าเนินวิถีชีวิตมาไดอ้ยา่ง
สันติสุข  ดงัท่ีกล่าวมาแลว้วา่ เร่ืองสินไซ ไดซ่้อนแก่นของเร่ืองบางอยา่งไวอ้ยา่งแนบเนียนลึกซ้ึง การตีความ
โดยเฉพาะนยัทางธรรมะอาจจะมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัไปได ้ดงันั้นการอธิบายความจึงข้ึนอยูก่บัเหตุผล
ท่ีน ามาสนับสนุนตามภูมิจิต-ภูมิธรรมของแต่ละคน ซ่ึงส่วนใหญ่มกัจะเคารพในความคิดของปัจเจกชน   
ผูเ้ขียนขอน าเสนอแง่มุมหน่ึงคือแก่นพระอภิธรรมหรือนัยทางพุทธธรรมท่ีวางเป็นโครงเร่ืองสินไซไว้
พิจารณาส าหรับผูท่ี้อยากจะแกะรอยตามหาแก่นของธรรมในเร่ืองน้ี   

จากการศึกษาสืบคน้ พบวา่สินไซน่าจะเป็นวรรณกรรมท่ีไดเ้คา้โครงหรือน าแนวคิดมาจาก ปัญญาส
ชาดก (แปลตรงตวัวา่ชาดก ๕๐ เร่ือง ตวัอยา่งวรรณกรรมท่ีมาจากปัญญาสชาดก เช่น สุธน-มโนรา,  รถเสน
หรือหรือนางสิบสองหรือพระรถเมรี, สังขท์อง, เสือโคค าฉนัทห์รือหลวิชยั-คาวี, สมุทโฆษค าฉนัท์, สิริวิบูล
กิต,ทา้วปาจิต-นางอรพิม))  ในปัญญาสชาดกฉบบัของลาวนั้นเรียกวา่ พระเจา้ห้าสิบชาติ  ในล าดบัท่ี ๒๙ ช่ือ
เร่ืองว่า ทา้วพยากุดสะราดชาดก อนัเป็นเร่ืองหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมากในยุคสมยันั้น ดงัในบท
ไหวค้รูในสังขศิ์ลป์ชยั (จินดา  ดวงใจ,  ๒๕๔๔ : ๓ )  ท่ีวา่  

 เม่ือนั้น  ปางค าคุม้ คนิงธรรมทงมาก      เห็นฮุ่งญาณยอดแกว้ เทียวไซ ้ชาติพะองคฯ์...  

  บดัน้ี  จกัปูนแต่งตั้ง ไขชาติ แปลธรรม ก่อนแลว้   เป็นท่ี ยแูยงฝงู พ  ่าเพง็  พาซอ้ย  

ควรท่ี อศัจรรยล์  ้า  โลกา กงโลก    เฮาน้ี     มีใน    หา้สิบชาติแท ้  เทียวใช ้ ส่งเวร  เจา้เฮย  

ถอดความไดว้า่   
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  “ทา้วปางค า ระลึกพิจารณาถึงธรรมะท่ีมีคุณมาก  อนัเป็นเร่ืองของพระโพธิสัตวท่ี์ทรงบ าเพญ็บารี...   

              บดัน้ี..ขา้พเจา้จกัเขียนอธิบายเร่ืองราวพระอภิธรรม (ธรรมะอนัเป็นแนวทางปฏิบติัเพื่อพน้ทุกข ์
หรือเรียกว่าวิมุติมรรค) โดยการแปรรูปให้เป็นลกัษณะของเร่ืองราวการเกิดท่ีข้ึนเป็นชาติต่างๆของพระ
โพธิสัตว ์     เป็นส่ิงท่ีช่วยสรรพสัตวท์ั้งหลายไดพ้บแสงสวา่ง   

  เป็นการอธิบายเร่ืองท่ีมหศัจรรยลึ์กซ้ึงเก่ียวกบัวฏัฏะสงสารท่ีเราก าลงัเวยีนวา่ยอยูข่ณะน้ี  

  ซ่ึงเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองหน่ึงในวรรณกรรมชุด “พระเจา้หา้สิบชาติ” อนัแสดงการเวยีนวา่ยตายเกิดมาก่อน  

  

  จากบทน้ี แสดงเจตจ านงวา่ ผูป้ระพนัธ์ไดเ้ขา้ใจเร่ืองราววา่เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองของการปฏิบติัธรรมเพื่อ
ไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพาน  เป็นขอ้เขียนคลา้ยกบัค าน าและบอกจุดประสงคป์ลายทาง ซ่ึงผูป้ระพนัธ์เอง
ก็ตั้งใจเรียบเรียงข้ึนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูอ่้านทั้งสามระดบัได้รับประโยชน์ตามสมควรแก่ภูมิจิตภูมิ
ธรรมของแต่ละคน ไดแ้ก่ บางคนก็อาจจะไดเ้พียงเปลือกของเร่ือง เช่น ไดรั้บความสนุกสนานต่ืนเตน้เร้าใจ
ไปกบัเร่ืองราวการผจญภยั เล่ห์เหล่ียมคดโกงและความรัก ระดบัท่ีสองบางคนก็อาจจะเจอกระพี้ คือไดข้อ้คิด
ในการไปปรับใช้กบัการด าเนินชีวิตของตนหรือปรับใช้กบัแนวทางการปกครอง หรือใช้ในวิถีชีวิตด้วย
ศิลปวฒันธรรมอนัดีงาม และระดบัท่ีสามบางคนก็อาจจะพบแก่นคือธรรม อนัเป็นนยัแห่งธรรมะท่ีจะอธิบาย
ในล าดบัต่อไป  
  
เร่ืองยอ่เร่ืองสินไซ (จากฉบบัทา้วปางค า เขียน)  

เกร่ินน าไหวค้รู  

  เร่ิมเร่ืองดว้ยการไหวค้รู และนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจา้  กล่าวว่าเม่ือเดือนสามปีฉลู ทา้ว
ปางค าไดต้ระหนกัถึงเร่ืองของพระโพธิสัตวท่ี์เป็นแนวทางสั่งสอนธรรมะแก่สรรพสัตว ์จึงเรียบเรียงแปลง
พระธรรมให้คนทั้งหลายไดเ้ก็บเก่ียวผลไดอ้ย่างอิสระตามภูมิปัญญาของตน ขอให้เหล่าเทพทั้งหลายช่วย
เก้ือหนุนใหส้ าเร็จ บดัน้ีจะเรียบเรียงเร่ืองราวท่ีปรากฏในปัญญาสชาดก (พระโพธิสัตว ์๕๐ชาติ) เร่ืองนั้น  

 เน้ือเร่ืองโดยยอ่   

  ณ เมืองใหญ่อนัเจริญรุ่งเร่ืองช่ือ เป็งจาน มีพระราชาช่ือทา้วกุดสะราด มีนอ้งสาวช่ือนางสุมนทาท่ี
พระองค์รักและหวงมาก  มเหสีช่ือนางจนัทา  กล่าวถึงทา้วเวสสุวรรณเป็นเป็นจอมยกัษ์ ไดอ้าญาสิทธ์ิให้
ยกัษช่ื์อทา้วกุมภณัฑ์เป็นผูป้กครองผี ยกัษ ์และมารทั้งหลายในโลก มีฤทธ์ิเดชครบถว้นทั้งศาสตร์และศิลป์ 
เป็นโสด ให้ปกครองเมืองอโนราช  คิดอยากมีภรรยา ทา้วเวสสุวรรณจึงบอกว่าเน้ือคู่ช่ือนางสุมนทา แต่
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ขอให้ตดัใจเสียเพราะเป็นคนละเผ่าพนัธ์ุ แต่ทา้วกุมภณัฑ์กลบัข่ียานจกัรแก้วไปหา ซ่อนตวัอยู่ในอุทยาน  
ฝ่ายทา้วกุดสะราด ฝันว่ามีคนมาฟันแขนขวาขาดพร้อมทั้งผ่าอกจึงสะดุง้ต่ืนมา โหรท านายว่าจะมีคนต่าง
แดนมาแยง่ญาติไป เม่ือพน้เคราะห์แลว้จึงจะประสบโชคดี  

  นางสุมนทาพร้อมบริวารอออกประพาสสวน ทา้วกุมภณัฑ์จึงอุม้เอานางเหาะข้ึนพากลบัไปเมือง 
อโนราชจนนางยอมเป็นมเหสีดว้ยความสมคัรใจมีธิดาดว้ยกนัคือนางสีดาจนั  เม่ือเติบโตข้ึน พญานาควรุณ
แห่งนาคพิภพมาขอไปเป็นมเหสี  

  กล่าวถึงทา้วกุดสะราด ผา่นไปสามเดือนยงัคิดถึงน้องสาว จึงออกบวชและติดตามหาผา่นไปเจ็ดปี 
เดินทางถึงเมืองจ าปา มีเจา้เมืองช่ือกามะทา ท่ีน่ีไดท้ราบข่าวนอ้งสาววา่ถูกยกัษ์กุมภนัฑ์ลกัพาตวัไป เชา้วนั
หน่ึงไปบิณฑบาตหนา้บา้นเศรษฐีช่ือนนัทะ มีลูกสาว ๗ คน รู้สึกชอบจึงกลบัเมืองเป็งจานลาสิกขาบทออก
มาแลว้มาสู่ขอนางทั้งเจด็ไปเป็นมเหสี  ต่อมามเหสีทั้ง ๘ คนของทา้วกุดสะราดไดอ้ธิษฐานขอลูก โอรสของ
พระอินทร์ไดอ้าสาลงมา สู่ครรภ์นางจนัทาหน่ึงองค์ และอีกสององค์พร้อมกนัลงมาสู่ครรภ์นางลุนซ่ึงเป็น
นอ้งคนสาวคนสุดทา้ยของนางทั้งเจ็ด โหรจึงท านายวา่ผูมี้บุญมาเกิดในครรภข์องนางจนัทากบันางลุนส่วน
อีกหกนางจะเป็นคนไม่ดีมาเกิด ท าใหน้างทั้งหกไม่สบายใจ ต่อมามีหญิงร้อยเล่ห์เขา้มาหาและตีสนิทจนนาง
ปทุมมาผูพ้ี่คนโตของนางทั้งเจ็ดไวใ้จ หญิงนั้นท ายาเสน่ห์ให้ทา้วกุดสะราดหลงใหลนางทั้งหกพร้อมทั้งให้
สินบนโหรให้กลบัค าท านายใหม่  พอครบก าหนดนางทั้งแปดก็คลอดลูกออกมา ลูกของนางลุนนั้นคนแรก
คลอดแกมาเป็นหอยสังข์ คนท่ีสองเป็นมนุษยถื์อดาบและศรศิลป์ออกมาดว้ย ส่วนนางจนัทาไดลู้กออกมา
เป็นคร่ึงล่างเป็นราชสีห์ส่วนหวัเป็นชา้ง รวมเรียกวา่คชสีห์    

  “เม่ือนั้น สังขท์องทา้ว อนุชา เสด็จออก    ตกก่อนก้ิง เหนือผา้ แผน่ค า  

   ห่ืนห่ืนพอ้ม เสียงกล่าว แถมวอน  เห็นโฉมสี หลากคาม ควรงอ้  

   เม่ือนั้น ตนประเสริฐเจา้ เจียรจากเสด็จตาม ทรงศิลป์ศร ดาบเลยลงมม้  

  ถดันั้น   เอกาเจา้ จนัทานางนาด    เลยเล่ามม้แก่นเหงา้ ฝงูเช้ือ ซ่อยระวงั  

  เลยเล่า  เห็นอ่อนนอ้ย เป็นฮูบราชสีห์   งวงงาประจิต ดัง่ค  า คือแตม้”  

  

  ทา้วกุดสะราดเห็นวา่ มีความผิดตามค าโหรจึงเนรเทศลูกออกนอกเมือง นางจนัทา นางลุนพร้อมลูก
สามคนรวมกนัเป็นห้าคนจึงเดินทางออกจากเมืองไป เดินทางไปตามป่าไดร้าวหน่ึงเดือนไปพบกบัปราสาท
อยูก่ลางป่าซ่ึงพระอินทร์มาสร้างไวใ้ห้พกัอาศยั ทั้งหมดจึงอาศยัในปราสาทน้ี โดยพระอินทร์เขียนช่ือไวว้่า 
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ลูกของนางจนัทาช่ือ สีหราชหรือสีโห  ส่วนลูกของนางลุนนั้นคนแรกช่ือสังข ์คนท่ีสองช่ือ สินไซ (ศิลป์ชยั) 
ดงัขอ้ความท่ีวา่  

  “ อินทร์ใส่ซ่ือนอ้ย ในเลข ลานค า    ช่ือวา่ สังขสิ์นไซ โลกลือ ฤทธีกลา้   

อนัวา่   บุตตาเจา้ จนัทานางพี่      ช่ือวา่สีหราชทา้ว ไทนอ้ม ขบัขาน”    

  ทั้งสามองคเ์จริญเติบโตข้ึนดว้ยความรักสามคัคีกนั   วนัหน่ึงสินไซได้ขอธนูศิลป์หรือศร  กับดาบ
หรือตาว จากแม่ของตน เม่ือนางจนัทามอบให้แล้วสินไซก็แสดงการใช้ดาบและศรได้อย่างคล่องแคล่ว     
สินไซ ยงิธนูไปตกถึงหนา้พญาครุฑในนครสิมพลี พญาครุฑจึงน าไพรพลทั้งหลายมาถวายเคร่ืองบรรณาการ
พร้อมให้การอารักขา จากนั้นสินไซยิงธนูไปตกท่ีหน้าของพญานาค พญานาคก็น าไพร่พลมาถวายเคร่ือง
บรรณนาการและเฝ้าอารักขา  โดยครุฑอารักขากลางวนั ส่วนนาคอารักขากลางคืน ทั้งสามเติบโตข้ึนเป็น
หนุ่มท่ีมีฤทธ์ิมาก  ฝ่ายท้าวกุดสะราด สั่งให้ลูกชายท่ีเกิดจากนางทั้งหก ออกเดินทางไปเรียนวิชาต่างๆ
เพื่อท่ีจะเป็นวชิาติดตวัใชส้ าหรับติดตามนางสุมนทา โอรสทั้งหกก็ออกเดินทางไปในป่าจนกระทัง่ไปพบกบั
สีโหสังข์สินไซ เม่ือสอบถามก็รู้ว่าเป็นพี่ จึงหลอกว่าทา้วกุดสะราดคิดถึงอยู่ตลอดมาจึงให้ออกมาตามหา
และถามข่าวว่ายงัอยูดี่สบายหรือไม่ บดัน้ีจะกลบัไปกราบทูลให้ทราบ และเพื่อเป็นการยืนยนัวา่อยู่ดีมีวิชา
มากจึงขอให้เรียกให้สัตวน์้อยใหญ่ในป่าติดตามไปในอีกหน่ึงวนัขา้งหน้า จากนั้นทั้งหกองค์จึงกลบัไปทูล
พระบิดาวา่เรียนวชิาจบแลว้ ถา้ไม่เช่ือจะใชม้นตเ์รียกสัตวใ์หดู้ วนัต่อมาก็มีสัตวมี์พิษในป่าเขา้ไปในเมืองเต็ม
ไปหมดแต่ไม่ท าอนัตรายใคร ทา้วกุดสะราดก็ดีใจวา่ลูกมีความสามารถแลว้จึงสั่งให้ออกติดตามนางสุมนทา
แลว้พากลบัมาบา้นเมือง ทั้งหกองคก์็เดินทางไปพบพี่ๆในป่าแลว้บอกวา่ทา้วกุดสะราดเช่ือแลว้ และให้ออก
เดินทางไปตามหาน้าสุมนทาด้วยกนั ถา้ท าส าเร็จจะยกบา้นเมืองให้ปกครองคร่ึงหน่ึง  สีโหสังข์สินไซมี
ความกตญัญูคิดตอบแทนบิดาจึงรับปากจะไปดว้ย แต่นางจนัทากบันางลุนไม่เช่ือพยายามห้ามปรามแต่ก็ขดั
ไม่ไดใ้นท่ีสุดก็สั่งสอนวา่ใหร้ะวงัเพราะในป่ามีอนัตรายมาก ศรศิลป์พระขรรคต์อ้งกระชบัในมือตลอดเวลา 
เม่ือได้พบน้าสุมนทาก็อย่าไวใ้จมากนักเพราะอาจติดนิสัยยกัษ์มาบา้ง สินไซจงดูแลอย่าทอดทิ้งกนั และ
สุดทา้ยอยา่ไวใ้จทา้วทั้งหกน้ี จากนั้นจึงอ าลาแม่แลว้ออกเดินทาง จนกระทัง่ไดพ้บกบัด่านต่างๆดงัน้ี   

  ด่านแรกคือด่านงูซวง คืองูใหญ่ มีความยาวเท่ากบัเชือกล่ามววัร้อยตวั มีตาสีแดง พ่นพิษออกมาเป็น
ไฟ ทา้วทั้งหกกลวัขอกลบั แต่สินไซฟันงูขาดเป็นท่อน แล้วเดินทางต่อไป จนกระทัง่ถึงแม่น ้าสายที่หน่ึง
ใหญ่ กวา้งหน่ึงโยชน์ ทา้วทั้งหกชวนกลบัและบอกว่าพ่อคงไม่เอาโทษอะไร แต่สังข์ออกเดินทางไปก่อน 
สินไซออกตามไปโดยใหสี้โหอยูเ่ฝ้านอ้งทั้งหก  สังขแ์ปลงกายเป็นเรือใหสิ้นไซข่ีขา้มแม่น ้ าไปไดจ้นถึงภูเขา
และพบกบัด่านที่สอง คือด่านยกัษ์กนัดารหรือด่านวรุณยกัษ์ เป็นด่านท่ีอตัคดัล าบากไม่สะดวกสบายขาด
แคลน เป็นยกัษดุ์ร้ายจึงฟันคอยกัษข์าดตายไป สินไซก็ตามรอยหอยสังขท่ี์ล่วงหนา้ไปก่อนจนพบแม่น ้าสาย
ทีส่อง กวา้งสองโยชน์ สังขแ์ปลงกายเป็นเรือใหสิ้นไซข่ีขา้มไปไดอี้ก ระหวา่งทางสินไซระลึกถึงพระคุณแม่
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อยูต่ลอด จนกระทัง่พบด่านที่สามคือด่านชา้งหลายแสนตวั มีพระยาฉัททนัตเ์ป็นหวัหนา้ มนัโกรธตาแดงขู่
วา่จะฆ่าสินไซ สินไซใชศ้รยิงลม้ลงระเนระนาด มนัยอมบอกวา่เคยเห็นยกัษอุ์ม้นางสุมนทาเหาะผา่นไป ขอ
อโหสิกรรม และยอมให้ข่ีคอพาไปส่งจนสุดแขตแดน สินไซสอนให้ช้างอย่าท าร้ายเบียดเบียนคนอ่ืน  
จากนั้นก็เดินทางต่อไปจนพบแม่น ้าสายที่สาม กวา้งสามโยชน์ สินไซก็ข่ีสังขจ์นพน้ขา้มไปไดแ้ละพบกบั
ด่านทีส่ี่คือ ด่านยกัษส่ี์ตนไดแ้ก่ กนัดานยกัษ ์จิตตยกัษ ์ไชยยกัษ ์และวิไชยยกัษ ์ไดสู้้รบกนัสินไซปราบยกัษ์
เสร็จแลว้เดินทางต่อไปตามรอยหอยสังข ์จนพบกบัแม่น ้าสายที่ส่ีท่ีกวา้งส่ีโยชน์   สังข์พาสินไซขา้มไปได ้
แลว้รีบเร่งเดินไปถึงภูเขาใหญ่ด าทะมึนมีบ่อแกว้ บ่อเพชรเป็นน ้าเพชรไหลออกมามีสีสันแวววาวระยิบระยบั 
เห็นวิมานของพญาธร ถ ้ าเพชร เห็นตน้นิโครธ เดินทางผา่นภูเขาเป็นหม่ืนๆจนเขา้เขตยกัษขิ์นีเป็นด่านที่ห้า 
คือด่านยกัษขิ์นี เป็นหญิงอายมุากกวา่สินไซ พอเห็นสินไซก็เกิดกามราคะก าหนดัจึงเนรมิตศาลาท่ีพกัอาหาร
การกินพร้อมบริบูรณ์รอรับแปลงกายเป็นหญิงสวยดัง่นางฟ้า เชิญชวนให้สินไซพกัผอ่นบอกว่าเป็นธิดาเจา้
เมืองหลงมาอยูใ่นป่าขอเป็นคู่ แมเ้พียงไดห้ลบันอนดว้ยก็ดี สินไซเดินหนีไปมนัจึงวิ่งตามวา่ถา้มีเมียแลว้ขอ
เป็นเมียนอ้ยก็ได ้ตอนแรกสินไซก็นึกเอ็นดูวา่น่ารักแต่พอพิจารณาดูเห็นแววตากระดา้งก็รู้วา่ไม่ใช่คนจึงรีบ
เดินหนี มนัเดินตามเจรจาต่อรองต่างๆไปจนสุดเขตแดน เขตแม่น ้ า เม่ือเห็นวา่ไม่ทนัมนัจึงตะโกนด่าวา่อยา่ง
หยาบคาย หากสินไซขาดสติคงแยแ่น่นอน  เดินทางจนพบแม่น ้าสายที่ห้า กวา้งห้าโยชน์มีฟองเป็นสีขาว รีบ
ข้ึนข่ีหอยสังขไ์ประวา่งนั้นคิดถึงแม่และป้า จนผา่นเขา้เขตด่านที่หกคือ ด่านนารีผลหรือมกัลีผล  เป็นรมณีย
สถานท่ีหมู่พระสงฆ์หรือสมณะ ดาบส ฤๅษี วิทยาธร มาเท่ียวเล่น เป็นต้นไม้มีดอกสีส้มเป็นหญิงสาว
สวยงาม ศีรษะติดกบัขั้วร่างเปลือยหย่อนลงมาถึงพื้น สินไซเท่ียวชมไม่นานก็มีวิทยาธรมาแย่งไป เกิดการ
แยง่กนัหลายกลุ่ม สินไซรบชนะวทิยาธรแลว้ ก็เดินทางต่อไปจนพบกบัแม่น ้าสายที่หก กวา้งหกโยชน์ จึงลง
เรือสังข์ขา้มต่อไป จนข้ึนสู่ดินแดนยกัษ์เป็นด่านที่เจ็ดช่ือด่านยกัษ์อสัสมุขี อยู่ภูเขาช่ือเวละบาดหรือเวร
ระบาด นางยกัษผ์ีเส้ือช่ืออสัสมุขีมีหนา้เหมือนสุนขั รีบมาอุม้เอาสินไซวิ่งไป สินไซถามวา่จะพาอุม้ไปไหน 
นางก็ตอบวา่จะเอาไปท าผวั สินไซออ้นวอนใหป้ล่อยก็ไม่ปล่อยจึงใชพ้ระขรรคต์ดัคอยกัษต์ายไป  บนภูเขาน้ี
มีตน้กาลพฤกษมี์ดอกเป็นเส้ือผา้อาภรณ์ดัง่เคร่ืองทรงของเทพ สินไซจึงเปล่ียนเส้ือผา้ใหม่ ท่ีน่ีมีบ่อแกว้บ่อ
เพชรเตม็ไปดว้ยเพชรนิงจินดา น ้าใสสะอาด สินไซพกัหน่ึงราตรีแลว้เดินทางต่อไป จนพบด่านที่แปดคือด่าน
เทพกินรี ท่ีผาจวงถ ้าแอ่น หมู่กินรีร่างเป็นคนมีปีกมีหางเหาะเหินไดเ้หมือนนก เป็นหมู่ธิดาของเทพ ท่ีน่ีสิน
ไซไดพ้บนางเจียงค า (เจียงแปลว่า แรก ตน้ หน่ึง) จึงไดน้างเป็นเมีย  “พระบาททา้วฮกัฮูปเจียงค า  สองชม
สองช่างออยอ าอ้ิง  ดูดงั อนัประสงค์ได้ โดยคะนิงลุลาภ แก้วแก่นไทซ้มซ้อนอ่ิมเสนห์” สินไซลานาง
เดินทางต่อไป นางเกียงค าให้กินรีบริวารอยู่รับใช้ห้าร้อยนาง สินไซจึงสนุกสนานอยู่อีกเจ็ดวนั ท าให้สังข์
ตอ้งรอนานถึงแปดวนั  เม่ือพบกนัแลว้จึงปรึกษากนัว่าให้สังขล่์วงหนา้ไปหาเบาะแสในเมืองอโนราชของ
ยกัษ์ก่อน ส่วนสินไซนอนรออยู่นอกเมือง สินไซนอนหลบัไปฝันเห็นเร่ืองราวต่างๆ  สังข์กลบัมาบอกว่า
ทราบวา่นางสุมนทาอยู่วงัไหน ทั้งสองจึงเดินทางไปดว้ยกนัเขา้สู่เมืองอโนราชจนถึงด่านที่เก้าคือด่านยกัษ์
กุมภณัฑ ์เป็นด่านสุดทา้ยของการผจญภยั ในเมืองน้ีมีสงครามสองคร้ัง  
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  ก่อนวนัท่ีสินไซจะเขา้มา คืนก่อนนั้นยกัษห์ลบัฝันละเมอจนนางสุมนทาปลุกใหต่ื้น และตอ้งออกไป
หาอาหาร สั่งใหสุ้มนทาอยูแ่ต่ในปรางคเ์ท่านั้น สินไซแอบเขา้ไปสู่ปราสาท ท าทีเป็นพูดเก้ียวพาราสี สุมนทา
รู้วา่เป็นเสียงเด็กจึงไต่ถามจนทราบ แต่ไม่เปิดประตู สินไซจึงพงัประตูเขา้ไป นางสุมนทาไม่ยอมกลบั บอก
ใหสิ้นไซกลบัไปบอกพ่อวา่ตามหาไม่เจอ  สินไซเสียใจท่ีพ่อรักนอ้ง แต่สุมนทามารักสมียกัษม์ากกวา่ สุมน
ทาบอกว่าไม่อยากพลดัพราก ตอ้งกตญัญูต่อสามี  สุมนทาทราบว่าหลานมีวิชาเก่งกลา้จึงยอมแต่ขอให้สามี
กลบัมาก่อน สินไซไม่ยอม สุมนทาให้สินไซกลบัก่อน  ตนจะให้สามีพาไปส่ง สินไซแผลงศรข้ึนฟ้าข่ม
อ านาจยกัษท์ั้งหลาย จนยกัษก์ุมภณัฑ์หมดแรง ซมซานกลบัมา สังขบ์อกให้สินไซแอบหลบในกองไม ้ยกัษ์
มาถึงหมดแรงข้ึนปราสาทไม่ไดแ้ต่ไดก้ล่ินมนุษย ์สุมนทาบอกวา่กล่ินของตนแลว้พากลบัข้ึนไปกล่อมนอน
ซ่ึงอีกเจด็วนัจึงจะต่ืน  สินไซชวนอากลบั สุมนทาท าอิดเอ้ือนต่อรองไปเร่ือยๆ จนสินไซบงัคบั นางก็ต่อรอง
พอลงจากปรางคก์็บอกว่าลืมผา้สไบ กลบัข้ึนไปปลุกยกัษ์ให้ต่ืน สินไซไปพาออกมา  คร้ังท่ีสองมาถึงครัว
บอกว่าลืมป่ินปักผม  คร้ังท่ีสามถึงประตูเมืองบอกว่าลืมซ้องแซมผม สินไซไปตามกลบัมาจนพาออกพน้
เมือง แลว้พาไปซ่อนในถ ้า จากนั้นกลบัไปเมืองอโนราชเพื่อปราบยกัษ์ไดย้ินเสียงกรนจึงเขา้ไปตดัคอขาด
กระเด็น จากนั้นก็ฟันร่างแยกออกเป็นสองท่อน แต่ร่างยกัษก์ลบักลายเป็นเจ็ดร่าง พอฟันอีกกลบักลายเป็นส่ี
สิบเกา้ร่าง เป็นเท่าทวีคูณเช่นน้ีจนเป็นแสนเป็นลา้นร่าง แต่ยิ่งรบยิ่งตาย ทา้วกุมภณัฑ์จึงขอพกัรบชัว่คราว 
สินไซจึงยงิศรไปแจง้ให้สีโหทราบ สีโหจึงรีบเดินทางมาช่วยร่วมรบ ยกัษก์ุมภณัฑ์น าทพัออกตามไปรบกบั
สินไซโดยมีกองทพัจ านวนมาก ยกัษ์แปลงเป็นไก่มาอุม้เอานางสุมนทาไปได ้สินไซยิงศรถูกไก่ตายหมด
เหลือแต่ไก่กุมภณัฑอุ์ม้ไปพร้อมกบัใหย้กัษห์ม่ืนตนมาขวาง สีโหจึงร้องหรือเปล่งสีหนาทจนแกว้หูยกัษแ์ตก
ตาย ไดน้างสุมนทาคืน  ก่อนกลบั นางสุมนทาขอร้องให้ตามไปรับนางสีดาจนัธิดาของตน ท่ีอยูก่บัวรุณนาค
เมืองบาดาล  พระอินทร์จึงสร้างปราสาทชั่วคราวให้พกั  สีโหกลบัไปเฝ้าทา้วทั้งหก ส่วนสังข์กบัสินไซ
เดินทางไปเมืองพญานาคทา้พนนัเล่นสกากนั สินไซชนะแต่พญานาคไม่ท าตามสัญญา รบกนัสินไซยิงศรไป
ให้ครุฑมาช่วย นาคยอมแพ ้สินไซจึงสั่งสอนแนวทางปกครองบา้นเมือง (๑๔ ประการ) แลว้พานางธิดาจนั
กลบัข้ึนมาพบแม่สุมนทา แลว้มอบหมายให้ทา้ว วนันุรา (แปลวา่หวัใจของเผา่พนัธ์ุ) ให้ครองเมืองอโนราช 
พร้อมกบัสั่งสอนแนวทางปกครองให้แก่ทา้ววนันุรา (๑๕ ประการ) แลว้พากนัเดินทางกลบัไปถึงท่ีพกัของ
สีโหกบัทา้วทั้งหก  สังขก์บัสีโหเดินทางไปพบแม่ท่ีปราสาทกลางป่า ส่วนสินไซ สุมนทา สีดาจนัเดินทางจะ
กลบัเมืองเป็งจาลพร้อมทา้วทั้งหก พอมาถึงน ้ าตก ทา้วทั้งหกผลกัสินไซตกเหว นางสุมนทาไม่เช่ือจึงเอา
ส่ิงของสามอยา่งคือป่ินปักผม ซ้องประดบัผมและผา้สไบซ่อนไวท่ี้หนา้ผาพร้อมกบัอธิษฐานวา่ถา้สินไซไม่
ตายขอให้ไดข้องส่ิงเหล่าน้ีกลบัคืน  จากนั้นเดินทางกลบัไปถึงเมือง ส่วนสินไซ พระอินทร์มาอุม้ข้ึนจากน ้ า 
รดดว้ยน ้าเตา้แกว้แลว้พาไปส่งท่ีปราสาทในป่า จึงไดอ้ยูพ่ร้อมหนา้กนัอีกคร้ังทั้งสังข ์สีโห สินไซ และแม่จนั
ทา นางลุน   ส่วนทา้วกุดสะราดดีใจมาก ตอ้นรับคณะอยา่งยิง่ใหญ่ ทา้วทั้งหกเล่าเร่ืองราวการผจญภยัให้บิดา
ฟังพร้อมกบับอกว่าอย่าเช่ือนางสุมนทาเพราะอาจจะยงัติดไอยกัษอ์ยู ่ ส่วนนางสุมนทาก็เล่าเร่ืองราวให้ฟัง
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พร้อมกบับอกค าอธิษฐาน ทา้วกุดสะราดไม่ทราบจะเช่ือใคร  พระอินทร์ดลใจให้พวกเรือส าเภาเก็บของสาม
ส่ิงไปให้ทา้วกุดสะราด เร่ืองทั้งหมดจึงชดัเจนข้ึน  ทา้วกุดสะราดสั่งให้จบัทา้วทั้งหก แม่ทั้งหก หมอโหร 
หมอเสน่ห์ ไปคุมขงั   จากนั้นจึงเสด็จเชิญนางจนัทา นางลุนพร้อมโอรสกลบัวงั มีการตดัพอ้ต่อว่ากนัจน
เสียใจระทมใจจนสลบไปกนัทั้งป่า สินไซจึงเชิญพระอินทร์น าน ้ าเตา้แก้วมารดให้ฟ้ืน ในท่ีสุดสินไซก็
ยอมรับท่ีจะครองเมืองเพื่อสร้างบารมีโพธิญาณ สินไซได้สั่งสอนให้สัตวท์ั้งหลายเลิกเบียดเบียนกนั แล้ว
ทั้งหมดเดินทางกลบัเขา้เมืองเฉลิมฉลอง ไดพ้ระนามใหม่  

  “ควรท่ีหา นามนอ้ย อินทา ตั้งแต่ง บาน้ี     ซ่ือสังขสิ์นไซมหาจกัร โลกลือทั้งค่าย    

 อนัวา่     นอ้งท่านแท ้  เทียมคาดคือเงา    ซ่ือวา่สังขาระจกัร จ่าน าชาวน ้า     

อนัวา่ พี่ท่านทา้ว สีหราช กุมาร ก็ดี    ซ่ือวา่ สีหะจกัร จ่าน าแนมเส้ือ”      

  สินไซครองเมืองไปขอนางเจียงค ามาเป็นมเหสีต่อมาไดน้ามว่านางศรีสุพรรณ   เมืองอุดรกุรุทวีป 
เมืองอมรโคยาน ต่างส่งราชธิดามาให้เป็นคู่ครองของสินไซ ประชาชนอยู่อย่างมีความสุข พืชภณัฑ์อาหาร
อุดมสมบูรณ์ สัตวท่ี์เคยเป็นศตัรูกนัก็เลิกเป็นศตัรู นาคไม่ข่มเหงครุฑ พงัพอนไม่สู้กบังู งูไม่กินกบเขียด  
แมวไม่กินหนู ทุกสรรพส่ิงและสรรพสัตวต่์างคนต่างอยู ่ประชาชนและสัตวต่์างอยูส่งบมีศีลธรรม  

  ทา้ววรุณนาคกลบัเมืองนาคแลว้ คิดถึงสีดาจนัมากจนป่วย ชาวเมืองจึงลงความเห็นให้มาขอ
นางสีดาจนัคืนไปเป็นมเหสี สินไซอนุญาต สีดาจนักลบัไปครองเมืองกบัวรุณนาคอยา่งมีความสุข  

  เร่ืองราวฉบบัของทา้วปางค าจบลง โดยบอกวา่สินไซคือพระพุทธองค ์ทา้วทั้งหกคือเทวทตั สีโหคือ
พระโมคคลัลาน์ ยกัษ์กุมภณัฑ์คือพญามารท่ีข่ีชา้งมารบกวนพระพุทธองคน์ัน่เอง เร่ืองราวจบลงเพียงเท่าน้ี  
ดงัวา่ “อนัวา่ปางค าเจา้ ทรงยานเขียนฮูป  ยกแยงถว้น ถวายไวแ้วน่แยง แทแ้ลว้ ฯ  บดัน้ีนาคสะดุง้  ก้ิงก่อมใส
สนิท เป็นปะริโยสาน พิบบอระบวนแลว้ ยติุไวพ้ญาค านาคเคร่ือง  แลว้ท่อน้ีถวายไวท่ี้ควร ก่อนแลว้”  

 ต่อมามีร่องรอยการประพนัธ์จากฉบบัอ่ืนเพิ่มเติมดงัน้ี  

 กล่าวถึงทา้วเวสสุวรรณ เวลาผ่านไปเจ็ดปี ไม่เห็นยกัษ์กุมภนัฑ์ไปส่งบรรณาการ จึงลงมาถาม
ตรวจดูพบว่าวนันุราครองเมืองอยู่และเล่าเร่ืองราวให้ฟัง ทา้วเวสสุวรรณจึงรดน ้ าชุบชีวิตยกัษ์กุมภณัฑ์คืน
มาแลว้สั่งสอนให้เป็นคนดีมีศีลธรรม แต่ยกัษไ์ม่เช่ือเหาะไปแปลงเป็นแมลงวนัเขียวอุม้เอานางสุมนทาและ
เอาสินไซไปขงัไวใ้นคอกเหล็กจะตม้กิน  สีโหและสังขท์ราบจึงตามไปช่วย สีโหแปลงเป็นยกัษเ์ขา้ไปปะปน
กบัทหาร สังข์แปลงกายเป็นเขียดอีโมไ้ปอยู่ในถงัน ้ านางยกัษ์ท่ีตกัไปจะตม้สินไซ และลงไปในกระทะ 
ขณะท่ีน ้ าก าลงัร้อนจึงท าให้กระทะคว  ่า หมู่ยกัษ์กระโดดหนี สีโหไดโ้อกาส จึงยื่นดาบและศรให้สินไซใน
กรง สินไซใชต้ดัออกมาไดแ้ลว้ต่อสู้กบัยกัษเ์ป็นสงครามใหญ่  (โครงเร่ืองขา้งบนน้ีคลา้ยเร่ืองรามเกียรต์ิตอน
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ศึกไมยราพ ตอนพระรามถูกอุม้ไปขงัไวใ้นดงตาล นางพิรากวนไปตกัน ้ ามาจะตม้  หนุมานแปลงกายแฝงเขา้
ไปช่วย)  สินไซไม่อยากรบขอเจรจายุติศึกเพราะไม่ไดโ้กรธแคน้ใคร ยกัษย์ิ่งโกรธยกภูเขาขวา้งใส่ สินไซ
แผลงศรไป สังข์กระโดดกดัยกัษ์ สีโหค ารามก้องเสียงดงัไปถึงชั้นพรหม ยกัษ์ยิ่งตายมากยิ่งเกิดใหม่มาก  
พระอินทร์ตอ้งลงมาเรียกทั้งสองฝ่ายมาเจรจาโดยใชห้ลกัการแบบเจา้โคตร คือ หน่ึงไม่ช้ีวา่ฝ่ายใดผิดฝ่ายใด
ถูก   สอง ทุกชีวิตก็รักชีวิตตน ดงันั้นไม่ควรเบียดเบียนชีวิตอ่ืน ให้ระงบัการจองเวร อย่าใช้ความเก่งกล้า
สามารถไปก่อเวร และสาม ควรประนีประนอมสมานฉนัท์ เพราะทุกฝ่ายลว้นเป็นญาติพี่นอ้งกนั ให้รักษา
ความเป็นญาติพี่นอ้งต่อไป รักษาประเพณีอนัดีงามน้ีต่อไป  ทั้งสองฝ่ายตกลงตามน้ี จากนั้น ยกัษก์ุมภณัฑ์ก็
กลบัเมืองพร้อมกบัน าทรัพยสิ์นเงินทองมาสู่ขอนางสุมนทาตามประเพณี ทา้วกุดสะราดยกให้แลว้ทั้งสอง
นครก็จะมีความสุขสงบต่อไป ก่อนแยกยา้ยกนักลบัเมืองสินไซไดป้ระทานโอวาทเร่ืองทศพิธราชธรรมแก่
นกัปกครองทั้งหลาย     ต่อมาสีโห ขอลาไปอยูป่่าตามธรรมชาติของตน  นางอุดรกุรุทวีปไดโ้อรสช่ือวา่สังข
ราชกุมาร ส่วนนางศรีสุพรรณไดลู้กสาวช่ือ สุรสา  ต่อมาทั้งคู่ไดอ้ภิเษกสมรส ครองเมืองต่อจากสินไซ นคร
เป็งจาลจึงร่มเยน็เป็นสุขสืบไป  

  

นอกจากน้ีใน หนังสือสินไซสองฝ่ังโขง (๒๕๕๗)  ไดส้รุปขอ้มูลความหลากหลายดา้นส านวนและ

เร่ืองย่อของสินไซว่า  วรรณกรรมเร่ืองสินไซนั้นมีอยู่หลายฉบบั  หลายส านวน  แต่ท่ีมีการอา้งเอาไวใ้น

หนงัสือเล่มน้ี  ส่วนใหญ่ไดท้  าการศึกษาจาก ๒ ฉบบั  คือ ฉบบัลาว  โดยมหาสิลา  วีระวงส์  เป็นผูป้ริวรรต  

ฉบบัอีสานของไทย  โดยมหาปรีชา  พิณทอง  เป็นผูป้ริวรรต 

ฉบบัมหาสิลา  วีระวงส์  ไดจ้ดัเน้ือเร่ืองแบ่งเป็นตอนๆ เรียกว่า “บั้น” มีทั้งหมด ๑๕ บั้น  ส้ินสุดท่ี

บั้น “นาคสะดุง้”  ส่วนฉบบัของปรีชา  พิณทองมีทั้งหมด ๒๘ ตอน  ภาคแรกมีความคลา้ยกนัมาก  แต่ไดเ้พิ่ม

ภาคสอง  เร่ิมจาก “กุมภณัฑ์คืนชีพ”  จนจบเร่ืองทั้งหมด  แต่ยงัมีบางฉบบัมีเน้ือเร่ืองยืดยาวต่อไปอีก  ฉบบั

มหาสีลา  วรีะวงส์  มีทั้งหมด  ๑๕  บั้น  ดงัเร่ืองยอ่ต่อไปน้ี 

๑.  สมมุติบั้น  : กล่าวถึงพระยากุศราชครองเมืองเป็งจาน  มีมเหสีนามว่าจนัทา  มีน้องสาวร่วม

มารดาอยู่คนเดียวนามว่าสุมณฑา  พระยากุศราชรักน้องสาวมากจึงไม่ยอมยกให้เจา้เมืองต่างๆ 

ท่ีมาสู่ขอ  อีกประการหน่ึงยงัไม่พบผูท่ี้คู่ควร 

๒. ยกัษก์ระสันบั้น  :  กล่าวถึงยกัษก์ุมภณัฑ์  ครองเมืองอโนราช  อยากไดคู้่ครองจึงทูลถามจากพระ

ยาเวสสุวรรณ  หรือสุวรรณราช  ผูเ้ป็นใหญ่ในบรรดายกัษท์ั้งหลาย  เม่ือไดท้ราบวา่เน้ือคู่ไปเกิด

ในโลกมนุษยช่ื์อสุมณฑา  จึงคิดจะติดตามไปเอามาเป็นของตนเอง  โดยไม่ฟังค าทดัทานของพระ

ยาเวสสุวรรณ 
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๓. สุบินบั้น  :  กล่าวถึงพรยากุศราชฝันวา่มีคนต่างดา้วทา้วต่างเมือง  มีลกัษณะเหมือนยกัษถื์อสาส์น

มาเจรจากา้วร้าวแลว้ถอดดาบฟันแขนขวาขาด  หมอโหรท านายว่าพระองคจ์ะเสียเช้ือพระวงศ์ท่ี

รักมากไป  โหรไดแ้นะน าให้พระยากุศราชท าพิธีสะเดาะเคราะห์ (พลีกรรม)  เพื่อผอ่นหนกัเป็น

เบา 

๔. วปิะลาสะบั้น  :  กล่าวถึงพระนางสุมณฑาเท่ียวชมสวนดอกไม ้ ยกัษก์ุมภณัฑ์ซ่ึงหลบซ่อนอยูใ่น

เขตพระราชฐานไดจ้งัหวะจึงอุม้ลกัเอานางเหาะไปยงัปราสาทของตนท่ีเมืองอโนราช  ในเวลา

ต่อมาทั้งสองไดอ้ยูด่ว้ยกนัจนพระนางสุมณฑานั้นรักทา้วกุมภณัฑจ์นลืมบา้นเมืองเดิม 

๕. บพัชาบั้น  :  กล่าวถึงพระยากุศราชคิดถึงนอ้งสาวมากจึงออกบวชเพื่อติดตาม  เม่ือเดินทางมาถึง

นครจ าปามีพระยากามะทาเป็นเจา้ปกครอง  ทราบข่าววา่ผูท่ี้ลกัตวันางไปคือยกัษก์ุมภณัฑ์มีฤทธ์ิ

เดชมาก  วนัหน่ึงพระยากุศราชไดอ้อกบิณฑบาต  พบลูกสาวทั้งเจ็ดของนนัทะเศรษฐีมาใส่บาตร  

เกิดความรักจนไม่อาจทนอยูใ่นเพศนกับวชต่อไป  จึงเดินทางกลบัเมืองเป็งจานเพื่อลาสิกขาบท 

๖. วิวาหะมงัคลาบั้น  :  กล่าวถึงพระยากุศราชไดส่้งทูตน าสาส์นเขา้ถวายพระยากามะทาแห่งนคร

จ าปาทูลขอนางทั้งเจด็ตามประเพณี  นนัทะเศรษฐีไม่อาจขดัไดจึ้งยอมยกให้เพราะถือวา่เป็นเร่ือง

ของบุพเพสันนิวาส  ก่อนออกเดินทางผูเ้ป็นมารดาไดส้ั่งสอนเธอในการปฏิบติัตน  หลงัจากนาง

ทั้งเจด็เดินทางถึงเมืองเป็งจานพระยากุศราชก็จดัพิธีอภิเษกนางทั้งเจด็เป็นมเหสีรอง 

๗. ปฏิสันธิบั้น  :  กล่าวถึงการประสูติ  สีโห  สังข์  สินไซ  และทา้วทั้งหก  โหรท านายว่าสินไซ  

สีโห  และสังข์  เป็นผูมี้บุญมาเกิด  นางทั้งหกเกิดความอิจฉาจึงจา้งโหรให้ร้าย  พระยากุศราช

หลงเช่ือจึงขบัออกจากเมือง  แต่พระนางจนัทาและนางลุนผูเ้ป็นมารดาขอออกติดตามไปดูแลลูก

นอ้ยทั้งสาม  ในระหวา่งทางพระอินทร์เนรมิตเมืองให้เป็นท่ีพ  านกั  ทั้ง ๕  พระองคจึ์งไดใ้ชชี้วิต

อยูใ่นป่าโดยมีครุฑ  และนาคคอยเฝ้าเป็นเวรยาม 

๘. โคจรบั้น  :  กล่าวถึงหกกุมารลวงสินไซ  สังข ์ และสีโห  ให้ไปตามพระเจา้อากลบัคืนเมือง  ดว้ย

ความกตญัญูสินไซจึงอาสาไปตามเอาพระเจา้อาคืนมา  ในขณะเดินทางตอ้งขา้ม ๖ ย่านน ้ า  ๙ 

ด่านมหาภยั 

๙. อนุยุทธกรรมบั้น  :  กล่าวถึงการรบคร้ังแรกระหว่างแม่ทพัของยกัษ์กุมภณัฑ์  มีไวยุกนั  ไกสีห์  

ไคสีห์  เพช็ชะไค  ทั้งหมดตายในท่ีรบ  เหลือแต่ไวยุเวท  ผูเ้ป็นหลานของทา้วกุมภณัฑ์  ในการบ

คร้ังน้ีสีโหไดม้าช่วยสินไซกบัสังข ์
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๑๐.  มหายทุธกรรมบั้น  :  กล่าวถึงการรบคร้ังใหญ่กบัยกัษก์ุมภณัฑ์  ในการรบคร้ังน้ีสีโหไดม้่าวยสิน

ไซกบัสังข์รบด้วย  ทั้งสองฝ่ายต่างให้อาวุธ  เวทมนต์  คาถา  การแปลงกาย  รวมถึงอิทธิฤทธ์ิ  

ปาฏิหารยต่์างๆ มาช่วยรบจนนายทพัฝ่ายยกัษถู์กฆ่าตายหมด  ดว้ยอานุภาพของฝ่ายสินไซ 

๑๑.  นายคะยทุธกรรมบั้น  :  กล่าวถึงพระนางสุมณฑ่าคิดถึงลูกสาวอยูเ่มืองนาค  จึงให้สินไซไปตาม

จึงจะยอมกลบันครเป็งจาน  สินไซจึงออกอุบายทา้เล่นสกาพนนักบัทา้ววรุณนาคและไดรั้บชัย

ชนะ  แต่ฝ่ายนาคไม่ยอมท าตามเง่ือนไขจึงเกิดสงครามกนัข้ึน  ฝ่ายสินไซเรียกครุฑมาช่วยรบ  

สุดทา้ยฝ่ายวรุณนาคก็พา่ยแพ ้ สินไซจึงรับพระธาสีดาจนักลบัคืนมาเมืองมนุษย ์ ก่อนกลบัสินไซ

ยงัไดส้ั่งสอนศีลธรรมเก่ียวกบัหลกัการปกครองบา้นเมืองแก่พระยาวรุณราชอีกดว้ย 

๑๒.  มุตะนงับั้น  :  กล่าวถึงสินไซพานางสุมณฑากบัลูกสาวเดินทางมาสมทบกบัสีโหและทา้ว

ทั้ง ๖ ท่ีท่าน ้า 

๑๓.  กาละบั้น  :  กล่าวถึงสินไซถูกทา้วทั้ง ๖ ลวงไปเล่นน ้ าและผลกัตกเหว  พระอินทร์ได้มาช่วย

เอาไว ้ แลว้น าไปยงัปราสาทกลางป่าอยูก่บัมารดา 

๑๔. ถาปะนาบั้น  บาสีเสวยราช  :  พระนางสุมณฑาเปิดเผยเร่ืองราวความจริงกับพระยากุศราช  

พระองคท์รงเสียพระทยัมาก  สั่งท าโทษทา้วทั้งหกพร้อมดว้ยมารดา  จากนั้นจึงเชิญสินไซจากป่า

มายงัเมืองแลว้อภิเษกใหค้รองนครเป็งจาน  ดว้ยความร่มเยน็เป็นสุขสืบมา 

๑๕. บั้นนาคสะดุง้  :  กล่าวถึงพระยาวรุณนาคไดย้กพลข้ึนมาอ่อนนอ้มสินไซแลว้ขอนางสีดาจนักลบั

เมืองนาค  สินไซและพระนางสุมณฑาก็อนุญาตตามประสงค์  สินไซยงัได้อบรมสั่งสอน

พญานาคใหรั้กษาศีลปฏิบติัธรรม  รักษาฮีตคองประเพณี 

ส่วนฉบบัของปรีชา  พิณทอง  จะมีเพิ่มจากบั้นท่ี ๑๕  อีกหลายตอน  ดงัน้ี 

๑๖.  กุมภณัฑ์คืนชีพ  :  กล่าวถึงทา้วเวสสุวรรณเม่ือไม่เห็นกุมภณัฑ์ข้ึนไปเฝ้า  จึงไดสื้บทราบวา่ตาย

แลว้จึงไดชุ้บชีวติใหม่และขอใหกุ้มภณัฑเ์ลิกคิดติดตามนางสุมณฑาเสีย  แต่กุมภณัฑไ์ม่ยอมฟัง 

๑๗.  กุมภณัฑล์กันางสุมณฑา  :  กล่าวถึงกุมภณัฑไ์ดเ้ขา้มาลกัพระนางสุมณฑาพร้อมดว้ยสินไซไปขงั

ไวท่ี้เมืองอโนราชเพื่อจะตม้กินเป็นอาหาร  ทา้วสีโห  สังข ์ พร้อมดว้ยกองทหารติดตามไปแยง่มา

ไดแ้ลว้ทา้วทั้ง ๓ ก็ไดต่้อสู้กบัยกัษก์ุมภณัฑ ์

๑๘.  พระอินทร์หา้มทพั  :  กล่าวถึงพระอินทร์เสด็จลงมาหา้มทพัทั้งสองฝ่ายใหห้ยดุรบกนั  ทั้ง ๒ ฝ่าย

ยอมตามท่ีพระอินทร์ขอร้อง  พระอินทร์จึงไดส้ั่งสอนศีลธรรมทั้งสินไซ  และกุมภณัฑ ์
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๑๙.  สินไซสอนศีลธรรมยกัษก์ุมภณัฑ์  :  ยกัษก์ุมภณัฑ์ไดม้าขอนางสุมณฑาตามประเพณีพร้อมดว้ย

ของหมั้นมากมาย  แลว้รับนางสุมณฑากลบัคืนเมืองอโนราช  ก่อนกลบัสินไซไดส้อนศีลธรรม

ยกัษก์ุมภณัฑ ์

๒๐.  สินไซมอบราชสมบติั  :  สินไซไดอ้ภิเษกกบันางสีไวแห่งอุดรกุรุทวปี  และนางศรีสุพรรณ  

เม่ือมเหสีทั้ง ๒ ประสูติเป็นพระโอรส และพระธิดา  คือลูกของนางสีไวเป็นชายช่ือ สังขยะราช  

ลูกของนางศรีสุพรรณเป็นหญิงช่ือสุรสา  ทั้ง ๒ เม่ือโตข้ึนก็ไดอ้ภิเษกสมรสกนั  และสังขยะราช

ไดค้รอบครองเมืองเป็นจานสืบต่อจากสินไซ 

๒๑.  มว้นชาดก  : สรุปอดีตของตวัละครวา่  เม่ือตายจากชาติน้ีแลว้ไปเกิดเป็นอะไร  อาทิ  สิน

ไซ  ต่อมาคือ พระพุทธเจา้  สีโห  คือ  พระอานนท์  สังข์ทอง  คือ พระสารีบุตร  กุมภณัฑ์  คือ  

พระโมคคลัลานะ  เป็นตน้ 

 

 แมว้รรณกรรมเร่ืองสินไซจะเคยได้รับการยกย่องว่าเป็นวรรณกรรมชั้นเอกของ
ลาวล้านช้าง-อีสาน  แต่เม่ือเขา้สู่บริบทรัฐชาติสมยัใหม่เร่ืองราวของสินไซไม่ได้รับความสนใจจากภาค
การเมืองมาก่อน  แมว้า่เร่ืองราวดงักล่าวจะปรากฏในรูปของจิตรกรรมฝาผนงัของวดัไชยศรี บา้นสาวะถี อ.
เมือง จ.ขอนแก่นมายาวนาน  จนกระทัง่ท่านพระครูบุญชยากร ไดม้าเป็นเจา้อาวาสในบริบทเวลาท่ีภาครัฐ
ส่งเสริมแนวคิดการใช้ทุนทางวฒันธรรมเป็นกลไกขับเคล่ือนการพฒันาท้องถ่ินอย่างย ัง่ยืน  และเป็น
ช่วงเวลาเดียวกนักบัอาจารยท์รงวิทย ์ พิมพะกรรณ์ สนใจศึกษาวิจยัเร่ือง “ฮูปแตม้” (จิตรกรรมฝาผนงั) เร่ือง
สินไซ ณ วดัไชยศรี  ในขณะนั้นเทศบาลนครขอนแก่น ภายใตก้ารน าของพรรครักพฒันานครขอนแก่นได้
เล็งเห็นวา่ควรเขา้ไปสนบัสนุนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาเมือง  โดยท่านพระครูบุญชยา
กรไดส้นบัสนุนการน าเร่ืองราวของสินไซไปเป็นเคร่ืองมือสร้างส านึกอนัดีงามของคนขอนแก่น  จนในท่ีสุด
ประเด็นดงักล่าวถึงขยายผลอยา่งกวา้งขวางและเป็นรูปธรรมชดัเจนในเวลาต่อมา 

 ๔.๓.๒  ปรากฏการณ์การประยกุตใ์ชม้รดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมในการพฒันา
และการบริหารนโยบายสาธารณะ  กรณี โครงการสินไซในฐานะฐานท่ีมัน่ทางวฒันธรรมแห่งยคุสมยั 

 

 ในระหว่างปี พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๓ เทศบาลนครขอนแก่นไดส้ร้างปรากฏการณ์

ในทางวฒันธรรมท่ีน่าสนใจโดยได้ประกาศนโยบาย “สินไซกบัการพฒันาเมือง” อนัเป็นส่ิงยอ้นแยง้กบั

กระแสการพฒันาตามกระแสนิยมความทนัสมยั โดยหนัมาให้ความส าคญัในมรดกทางวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ี

เคยรุ่งเรืองในอดีต คือการน าวรรณกรรมโบราณเร่ืองสินไซมาเป็นฐานรากในการพฒันาเมือง โดยการน า
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ของนายพีระพล พฒันพีระเดช (นายกเทศมนตรีในขณะนั้น) และนายเรืองชยั ตราชู (ประธานสภาเทศบาล) 

ได้น าสินไซมาเป็นอตัลกัษณ์ของเมืองขอนแก่น นับแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นตน้มา จนมาประกาศเป็น

ยทุธศาสตร์ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓ให้คนขอนแก่นมีรากทางวฒันธรรม โดยน าเอาส่ิงท่ีคนขอนแก่นใน

อดีตนิยม พฒันาใหก้ลายเป็นความร่วมสมยั ให้เป็นท่ียอมรับของคนในยุคน้ี  กระทัง่มาถึงสมยัของนายธีระ

ศกัด์ิ ฑีฆายุพนัธ์ุ นายกเทศมนตรีคนปัจจุบันยงัได้สานต่อโดยน าเอาสินไซมาเป็นต้นแบบส านึกทาง

คุณธรรมจริยธรรมสู่การขบัเคล่ือนการพฒันาภายใตยุ้ทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม 

เพื่อเป็นฐานของการพฒันาเมืองใหเ้ป็น Smart City และเมืองน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื  ดงัน้ี  

๑) การก าหนดเป้าหมายในการน ามาใชป้ระโยชน์ 
เทศบาลนครขอนแก่นไดก้ าหนดวิสัยทศัน์ในการบริหารจดัการให้

เมืองขอนแก่น “เป็นเมืองน่าอยู่อย่างย ัง่ยืน” เป็นภารกิจท่ีมีความส าคญัต่อทิศทางการพฒันาชุมชนเมืองใน

สังคมโลกาภิวตัน์ ท่ีมีความผนัแปรแปรเปล่ียนอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงความเจริญเติบโตดงักล่าวไดส่้งผลกระทบ

ต่อโลกทศัน์และชีวทศัน์ของผูค้นในแบบเดียวกนัทั้งโลก คือ หลงเขา้ไปอยูใ่นมิติของโลกวตัถุนิยม แต่ขาด

ความรู้ความเขา้ใจชีวิต และสังคมท่ีตนเองอาศยัอยู ่เป็นสาเหตุของวิกฤติในดา้นจิตวิญญาณ โดยเฉพาะใน

สังคมเมืองท่ีมีความหลากหลายทางสังคม วฒันธรรม ท่ีพร่ังพร้อมไปดว้ยความเจริญในทุก ๆ ดา้น ในความ

เป็นเมืองศูนยก์ลางของภูมิภาค จึงเป็นท่ีรวมของปัญหาท่ีหลากหลายอีกด้วย การพฒันาเมืองด้วยมิติทาง

วฒันธรรมจึงเป็นยุทธศาสตร์ทางการพฒันาเมือง เพื่อน าเมืองมุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยืน ดว้ยการ

ปลูกจิตส านึกใหค้นในทอ้งถ่ินเกิดความรัก ความปรองดอง โดยการน าภูมิปัญญาดา้นศิลปวฒันธรรมสินไซ

มาปรับประยุกต์เช่ือมโยงใช้ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในอนาคต (เทศบาลนครขอนแก่น, ๒๕๕๒)นายเรืองชัย 

ตราชู ซ่ึงเป็นประธานสภาฯไดช้กัชวนให้นายพีระพล  พฒันะพีระเดช นายกเทศมนตรีฯน าวรรณกรรมเร่ือง

สินไซมาปรับใชเ้ป็นยุทธศาสตร์การพฒันาเมือง ซ่ึงท่านเองมองวา่ “สินไซเป็นทุนท่ีมีอยู่แลว้ และมีคุณค่า

ครบ โดยเฉพาะดา้นค าสั่งสอน เช่น การอโหสิกรรม ในฐานะท่ีท่านเป็นนกัการเมืองจึงไดแ้สวงหาจุดส าคญั

ท่ีจะท าให้คนขอนแก่นเกิดความสามคัคี  และเห็นว่าสินไซสามารถน ามาหล่อหลอมให้คนขอนแก่นไดเ้กิด

ความสามคัคี  และเห็นวา่ถา้จะใหเ้กิดความย ัง่ยนืไดต้อ้งน าเร่ืองน้ีเขา้สู่หลกัสูตรการศึกษา” 

๑) แนวคิดท่ีน ามาประยกุตใ์ช ้
 ภายใตว้สิัยทศัน์ในการพฒันาเมืองของเทศบาลนครขอนแก่น ให้เป็น

ศูนยก์ลางเศรษฐกิจภาคอีสาน มีสังคมท่ีเอ้ืออาทร เรียนรู้ และน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยืน นายกพีระพล  พฒันพีระเดช 

(สัมภาษณ, ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖) มองว่า “การพฒันาเมืองไม่ใช่เพียงการสร้างตึกสูง สะพานใหญ่ แต่

รวมถึงมิติการสร้างสังคมท่ีเอ้ืออาทรมีความอบอุ่นอยูร่่วมกนัอยา่งพี่นอ้ง ภายใตเ้ศรษฐกิจแบบทุนนิยม แต่

ขณะเดียวกนัมนุษยเ์ราตอ้งมีส่ิงถกัทอท่ีเป็นจิตวิญญาณ ถา้บุคลิกของเมืองคือตึกรามบา้นช่อง สะพานใหญ่ 
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ไฟฟ้าส่วาง ตวัเมืองมีอตัลกัษณ์ท่ีแปลกตา  แต่ถ้าเมืองไม่มีจิตวิญญาณก็จะไร้ซ่ึงความภาคภูมิใจ ดงันั้น

จุดส าคญัคือตอ้งหาส่ิงท่ีมาถกัทอส่วนท่ีเป็นจิตวิญญาณ คือ ส่วนท่ีเป็นนามธรรม สังคมท่ีเอ้ืออาทร สังคมท่ี

แสวงหาความรู้ หรือเรียกวา่สังคมท่ีเปิดกวา้งต่อการเรียนรู้ สังคมท่ีน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงเป็นนามธรรม ไม่ใช่

รูปธรรม” 

 ดงันั้นจึงเห็นว่าการท่ีจะถกัทอจิตวิญญาณกับเด็กเยาวชนตอ้งมีส่ือ

อย่างนิทาน ซ่ึงสินไซเป็นเร่ืองท่ีสามารถน ามาใช้ถักทอจิตวิญญาณได้ โดยสร้างให้เกิดการยอมรับใน

คุณธรรมท่ีมีในสินไซ ใหก้ลายเป็น “วรีบุรุษผูท้รงคุณธรรม” ส าหรับเด็ก โดยวธีิการทั้งทางตรงและทางออ้ม 

เช่น การใช้ศิลปะแขนงต่างๆเขา้มาช่วย โดยผ่านการส่ือสารในหลายรูปแบบ ทั้งท่ีเป็นทางการผ่านกลไก

หลกัสูตรการเรียนการสอนและศิลปะนนัทนาการท่ีไม่เป็นทางการ 

 ทั้ ง น้ีผู ้บ ริหารเทศบาลมองว่า ภู มิ ปัญญาทางวัฒนธรรมสาขา

วรรณกรรมพื้นบา้นเร่ืองสินไซสามารถน ามาเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิตของประชาชนชาวเทศบาล

นครขอนแก่นอยูห่ลายๆ ดา้น โดยเทศบาลนครขอนแก่นไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของวรรณกรรมสินไซ จึง

น ามาผลกัดนัใหเ้ยาวชนและประชาชนไดเ้กิดความส านึกรักทอ้งถ่ิน สร้างชุมชนให้เขม้แข็งท าให้ประชาชน

เป็นผูมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์อนัไดแ้ก่๑) กตญัญู ๒) กลา้หาญ ๓) ซ่ือสัตย๔์) เสียสละ ๕) พอเพียงอนั

เป็นคุณสมบติัท่ีมีอยู่ในตัวละครของวรรณกรรมสินไซ ฉะนั้นจึงสร้างสินไซให้เป็นตวัแทนของเมือง

ขอนแก่น เป็นอตัลกัษณ์ของเมือง  

 วชิระ ตราชู(สัมภาษณ์, ๒๒ สิงหาคม๒๕๕๖) อดีตนายกเทศมนตรี

เทศบาลนครขอนแก่นผูมี้บทบาทขบัเคล่ือนอตัลกัษณ์เมืองขอนแก่นดว้ยแนวคิด “เมืองดอกคูนเสียงแคน” 

ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีผูท่ี้ได้น าสินไซไปสู่แนวทางการปฏิบติั เพื่อสร้างให้เกิด

เป็นอตัลกัษณ์เมือง กล่าววา่ 

 “ในราว ปี พ.ศ. ๒๕๕๐  เม่ือขอนแก่นตอ้งหาแนวทางในการสร้างอตั

ลกัษณ์ของขอนแก่น โดยมีการน าเสนอเร่ืองของสินไซวา่จะน าสินไซมาเป็นอตัลกัษณ์เมืองอย่างไร เม่ือได้

อ่านวรรณกรรมสินไซ  ถึงไดรู้้วา่เร่ืองสินไซมีคุณค่ามาก ถา้พูดถึงเร่ืองสินไซกบัอตัลกัษณ์ ตอ้งเก่ียวขอ้งกบั

ผูมี้อ านาจ  เพราะเร่ืองบางเร่ืองถา้จะรอใหเ้ติบโตโดยวธีิการธรรมชาติ บางทีอาจจะไม่ทนัเวลา “อ านาจ” อาจ

ช่วยให้สามารถด าเนินการไดไ้วและเป็นรูปธรรม พอประกาศใชอ้ านาจน าเอาสินไซมาเป็นอตัลกัษณ์เมือง 

การด าเนินการจึงสะดวกและรวดเร็ว เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยการเอาคุณธรรมในเร่ืองสินไซเขา้ไปใน

กิจกรรมต่างๆ ท าให้คนได้มีแนวคิดท่ีจะน าใช้ประโยชน์ ท าให้คุ ้นหู ท าให้คนได้กล่าวถึงกัน จึงเร่ิมมี
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กิจกรรมต่างๆ เข้ามามากข้ึน โดยใช้สินไซเป็นตวัขบัเคล่ือน มีการจดักิจกรรม อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูเก่ียวกับ

วรรณกรรมเร่ืองสินไซ ร่วมกนักบัภาคประชาชน ภายใตแ้นวคิดท่ีวา่ “สินไซ: ฐานท่ีมัน่วฒันธรรมร่วมสมยั” 

 การน าเอาวรรณกรรมสินไซมาปรับใช้ในกิจกรรมการพฒันาเมือง

ขอนแก่นของเทศบาลนครขอนแก่น ไดก้ าหนดเป้าหมายในการพฒันาเป็น ๓ ระดบั คือ ๑) พฒันาองคก์ร  

๒) พฒันาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม ๓) พฒันาเมือง  

 จากพิจารณาขอ้มูลเบ้ืองตน้วิเคราะห์ได้ว่าผูบ้ริหารเทศบาลนคร

ขอนแก่นซ่ึงเป็นฝ่ายการเมืองได้มีความพยายามวางแผนการน ามรดกภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้อย่างเป็น

ระบบ  เร่ิมจากการส่ือสารกบัคนเมืองขอนแก่นให้ตระหนกัในคุณค่าดา้นคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจน

ภูมิปัญญาท่ีปรากฏในวรรณกรรมเร่ืองสินไซ  ตามดว้ยการขบัเคล่ือนให้เกิดรูปธรรมของหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  

การปรับภูมิทศัน์เมือง  การประดบัเมืองดว้ยเสาไฟตวัละครเอกสินไซ  การตั้งช่ือห้องประชุมของเทศบาล

เมืองดว้ยช่ือเมืองและตวัละครเอกในสินไซ  เป็นตน้  ทั้งน้ีเพื่อหลอมการสร้างอตัลกัษณ์ของเมืองขอนแก่น

ให้มีความโดดเด่นและแตกต่างจากท่ีอ่ืน จึงยกสินไซข้ึนเป็นอตัลกัษณ์เมืองขอนแก่นคู่กบัค าขวญั ดอกคูน

เสียงแคนท่ีมีอยูเ่ดิม ดว้ยเห็นถึงศกัยภาพวา่สินไซสามารถเป็นตน้ทุนทางวฒันธรรม เพื่อน ามาเป็นตวัแบบใน

การพฒันาเยาวชนได ้นอกจากนั้นเทศบาลยงัใหค้วามส าคญักบัการน าสินไซไปปรับใชใ้นการพฒันาเมืองใน

ดา้นต่างๆอีกดว้ย  

รูปแบบและวธีิการประยกุตใ์ช ้
 ปรากฏการณ์การประยุกต์ใช้มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของ

เทศบาลนครขอนแก่นตั้งแต่เร่ิมโครงการสินไซ ฐานท่ีมัน่ทางวฒันธรรมร่วมสมยั (พ.ศ.๒๕๔๙) ท าให้ทราบ

วา่เทศบาลนครขอนแก่นไดมี้กิจกรรมเก่ียวกบัสินไซเป็นจ านวนมาก หลากหลายมิติ ตามแนวทางท่ีไดว้าง

เอาไวใ้นยุทธศาสตร์การพฒันา คือ การพฒันาองค์กร การพฒันาคุณภาพชีวิต และทุนทางสังคม และการ

พฒันาเมือง ซ่ึงเป็นเป้าหมายของการน าสินไซมาประยกุตใ์ช ้ดงัน้ี 

๓.๑)  การพฒันาองคก์ร 

 หน่วยงานการศึกษาของเทศบาลไดจ้ดักระบวนการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ เสวนา อบรม ศึกษาดูงาน เพื่อใหพ้นกังานครู-อาจารยใ์นโรงเรียนสังกดัเทศบาลนครขอนแก่นจ านวน 

๑๑ โรงเรียน ไดเ้รียนรู้คุณค่าของวรรณกรรมสินไซในหลากมิติจนเกิดความภาคภูมิใจในวรรณกรรมสินไซ  

พร้อมระดมแนวความคิดในการน าคุณค่าดงักล่าวไปประยกุตก์บัการจดัการเรียนการสอนตามระบบ  และได้

จดัตั้งคณะท างานซ่ึงประกอบไปดว้ยคนทั้งในและนอกหน่วยงาน เพื่อการเรียนรู้ร่วมกนั เติมเต็มแนวทางให้

มีความหลากหลายรอบดา้นและสร้างสรรค์ เรียกคณะท างานชุดน้ีวา่ “เรือล าน้อย”อนัประกอบไปดว้ยกลุ่ม
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ทศันศิลป์ กลุ่มวรรณศิลป์ และกลุ่มศิลปะการแสดง ซ่ึงสมาชิกส่วนใหญ่เป็นครูกลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่ม

สาระศิลปะ และกลุ่มสาระสังคม ในโรงเรียนสังกดัเทศบาลนครขอนแก่น    

 ดา้นการศึกษาและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ฝ่ายบริหารการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่นได้น า

คณะครูและผูบ้ริหารบางส่วนไปศึกษาร่องรอยของสินไซในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ีจงัหวดัขอนแก่น เพื่อเรียนรู้
เร่ืองราวของสินไซ ขณะเดียวกนัก็เพื่อส ารวจศกัยภาพทุนวฒันธรรมสินไซไปพร้อมกนั ดงัน้ี 

คร้ังท่ี ๑ กิจกรรม “ตามรอยสินไซ” ในเขตจงัหวดั
ขอนแก่น โดยเร่ิมจากการเรียนรู้ฮูปแตม้สินไซ ๒ วดั  ประกอบดว้ย ๑) วดัไชยศรี ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง
ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีมีเร่ืองราวของสินไซสมบูรณ์ครบทุกตอน และ ๒) วดัสนวนวารีพฒันาราม อ าเภอบา้นไผ่
  

คร้ังท่ี ๒ กิจกรรม “ตามรอยสินไซ” นอกเขตจงัหวดั
ขอนแก่นโดยเดินทางไปศึกษาในพื้นท่ีจงัหวดัมหาสารคาม ท่ีอ าเภอนาดูนซ่ึงนอกจากจะมีรูปแตม้สินไซท่ี
วดัโพธาราม ต าบลดงบงั อ าเภอนาดูน แลว้  ยงัพบวา่มีคณะหนงัประโมทยัท่ีบา้นดงบงั คือ คณะ ส.ส าลี อีก
ดว้ย นอกจากนั้นยงัไดเ้ดินทางไปยงับา้นโคกกลาง อ าเภอโกสุมพิสัย เพื่อไปศึกษาหมอล าสินไซคณะแรก  
ซ่ึงพระเอกคณะน้ีมีอายุประมาณ ๘๘  ปี เลิกแสดงไปเม่ือ ๓๐-๔๐ ปีท่ีแลว้  แต่ยงัมีความรู้สามารถสาธิตให้
ชมไดด้ว้ย นางเอกช่ือคุณแม่ทองใบ แสดงเป็นนางสุมณฑา สมยันั้นจะเรียกหมอล าสินไซอีกอยา่งวา่ “หมอ
ล ากกขาขาว” เพราะนกัแสดงหลกัสวมกางเกงขาสั้น เส้ือเช้ิตขาว ถือเป็นชุดท่ีทนัสมยัท่ีสุดในยุคนั้น (เน่ือง
นิตย ์ พาลี.สัมภาษณ์, ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)  

 คร้ังท่ี ๓ กิจกรรมการไปศึกษาดูงาน และแลกเปล่ียน
วฒันธรรมสินไซ ณ นครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกอบไปด้วย 
สโมสรวฒันธรรมสินไซ, หอสมุดสิลา วีระวงส์,  ศูนยพ์ฒันาเด็กดอนกอย, ศูนยว์ฒันธรรมเด็ก, ศูนยพ์ฒันา
การศึกษาส าหรับเด็กฯ (CEC) รวมถึงสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีมีวรรณกรรมสินไซปรากฏอยู ่เพื่อซึมซบัรับรู้เก่ียวกบั
กิจกรรมสินไซในเมืองลาว เพื่อน ามาปรับใช้ในการพฒันาเมือง และพฒันาองคก์ร ซ่ึงการเดินทางไปทศัน
ศึกษาในคร้ังนั้นไดมี้ส่วนสร้างแรงบนัดาลใจใหก้บัผูร่้วมเดินทาง โดยเฉพาะคณะครูไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.1.1) ดา้นการอบรม 
  ประกอบดว้ย  

 -กิจกรรมการอบรมท าส่ือการสอน โดยยกเร่ืองราว
บางตอนมาสร้างเป็นอะนิเมชั่นอย่างง่าย โดยใช้กิจกรรมการประกวดเพื่อให้เยาวชนไดมี้ส่วนร่วมในการ
เรียนรู้  สืบสานอยา่งสร้างสรรคด์ว้ยส่ือศิลปะร่วมสมยัท่ีหลากหลาย 
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 -กิจกรรมอบรมการเล่านิทาน โดยไดเ้ชิญผูรู้้มาเป็นผู ้
เล่า (ผศ.ชอบ ดีสวนโคก ซ่ึงเป็นผูเ้รียบเรียงสินไซฉบบัเทศบาลนครขอนแก่น  เพื่อเป็นตวับทหลกัของการ
จดัท าเน้ือหาหลกัสูตรสินไซ) มีการอบรมสร้างส่ือ(อ.ผ่อง  เซ่งก่ิง) โดยอาศยัวสัดุในธรรมชาติมาท าเป็นตวั
ละครต่างๆ เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการคิดสร้างสรรคอ์ยา่งอิสระ สอดคลอ้งกบัเง่ือนไขของผูเ้รียนรู้  

 ดา้นการเสวนา 
จัดกิจกรรมการเสวนาในหลายโอกาส เ ร่ิมจาก

โครงการสังเคราะห์ภูมิปัญญาสังขสิ์นไซ หวัขอ้ “โลกทศัน์และวิถีทศัน์สินไซในการพฒันา ตามยุทธศาสตร์

เทศบาลนครขอนแก่น ๒๕๔๙” เม่ือวนัท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ณ วดัไชยศรี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

เพื่อถอดบทเรียนเก่ียวกับภูมิปัญญาในสินไซ ตามด้วยโครงการสังเคราะห์ภูมิปัญญาสินไซสู่หลักสูตร

ทอ้งถ่ินสู่วิถีชีวิต (สินไซ) เม่ือวนัท่ี ๒๐-๒๑มกราคม ๒๕๕๐  ณ วดัไชยศรี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อถอดองค์ความรู้เก่ียวกับคุณค่าสินไซสู่การจัดท าหลักสูตรท้องถ่ินของเทศบาลนคร

ขอนแก่น โดยผูรู้้ทั้งนกัวิชาการ นกัวฒันธรรม ศิลปิน และครู อาจารยท่ี์เก่ียวขอ้ง (พระครูบุญชยากร, วิมล  

ชนะบุญ, รศ.อุดม  บวัศรี, ผศ.ชอบ ดีสวนโคก, รศ.ดร.โสวิทย ์ บ ารุงภกัด์ิ, นายหนงัประโมทยั(พ่อโป้งเป้ง), 

อาจารยโ์ชคชยั  ตกัโพธ์ิ, อาจารยผ์อ่ง  เซ่งก่ิง,ผศ.เทพพร  มงัธานี,  ผศ.ทรงวิทย ์ พิมพะกรรณ์ , นายเรืองชยั  

ตราชู, นายพีระพล  พฒันะพีระเดช เป็นตน้)  ซ่ึงกิจกรรมในการเสวนาน้ีไดน้ าไปสู่การสร้างความรู้ความ

เขา้ใจร่วมกนัระหว่างภาคส่วนต่างๆถึงความส าคญัของวรรณกรรมสินไซทั้งเน้ือหาในวรรณกรรมและ

ความสัมพนัธ์กบัชุมชนในอดีต จึงนบัว่าเป็นกิจกรรมปรับฐานความรู้ร่วมกนัท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ 

  

 
 

 

 

ภาพที ่๑ การเสวนาเพื่อสังเคราะห์ภูมิปัญญาสินไซ จดัโดยเทศบาลนครขอนแก่น วนัท่ี ๑๘ กรกฎาคม 

๒๕๔๙ณ วดัไชยศรี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น     
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๓.๒) การพฒันาคุณภาพชีวติ และทุนทางสังคม 

ในประเด็นน้ีได้มุ่งเน้นการพฒันาผ่านกระบวนการด้าน

การศึกษาใน ๓ รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั ดงัน้ี 

การศึกษาในระบบ 
 เทศบาลนครขอนแก่นได้จัดท าหลักสูตรหลักสูตร

ทอ้งถ่ินสินไซ โดยผูเ้ช่ียวชาญการจดัท าหลกัสูตร คือ ผูช่้วยศาสตราจารยศุ์ภร จารุจรณจากคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมาเ ป็นวิทยากรให้แนวทางการออกแบบหลักสูตร มีส านักว ัฒนธรรม 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น ช่วยจดักระบวนการให้ความรู้เก่ียวกบัสินไซ โดยเร่ิมจากกิจกรรมการทศันศึกษา

แหล่งเรียนรู้สินไซ  การถอดบทเรียนสินไซร่วมกบัผูรู้้ เช่น พระครูบุญชยากร, ผูช่้วยศาสตราจารยช์อบ  ดี

สวนโคก, อาจารย์ประยูร  ลาแสง และศิลปินสินไซ (หมอล าสินไซ, หนังประโมทัย) ผลผลิตจาก

กระบวนการน้ีไดมี้คู่มือและส่ือการเรียนการสอนเพื่อใช้ในกระบวนการเรียนรู้ โดยคณะครูโรงเรียนสังกดั

เทศบาลนครขอนแก่น ทั้ง ๑๑ โรงเรียน ในกลุ่มสาระภาษาไทย สังคม และศิลปะ ในทุกช่วงชั้น เขา้ร่วม

กระบวนการและออกแบบหลกัสูตรร่วมกนั  ซ่ึงถือว่าเป็นโครงการในรูปของการศึกษาท่ีจะน าไปสู่การ

พฒันาเยาวชนทั้งด้านพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา ในส่วนน้ีส านกัการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่นเป็นผู ้

ประสานงานท าให้เกิดประสิทธิผลตามมา โดยเฉพาะเอกสารหลกัสูตรท่ีมีความสมบูรณ์พร้อมน าไปใชเ้ป็น

คู่มือกระบวนการพฒันาการเรียนรู้ ผา่นหลกัสูตร สินไซ 

 คณะครูท่ีมีโอกาสร่วมในโครงการน้ี(สมบูรณ์  พรหม

จารย,์ ประนอม  ไชยศรี และฝากฝัน  รัตนพนัธ์, สัมภาษณ์, ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)กล่าวถึงการท าหลกัสูตร

สินไซน้ีว่าเป็นหน่ึงในโครงการขอนแก่นเมืองน่าอยู่ โดยการท าประชาพิจารณ์ของท่านนายกเทศมนตรี

เทศบาลนครขอนแก่น ซ่ึงไดเ้ชิญประชาชน ตวัแทนภาครัฐ และเอกชน ผูแ้ทนชุมชน ครูในจงัหวดัขอนแก่น

เขา้ร่วมรับฟังการวางแนวทางและการก าหนดนโยบาย เพื่อให้ขอนแก่นเป็นเมืองน่าอยู่ ซ่ึงประกอบด้วย

นโยบาย ดา้นการคมนาคม ดา้นระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และดา้นการสืบสานวฒันธรรม โดยการให้คน

ขอนแก่นกลบัมาเรียนรู้ถึงรากเหงา้ของตนเองจากนั้นมีกระบวนการพาไปสัมผสัและเรียนรู้จาก “วดัไชยศรี”  

ชุมชนตน้แบบในการอยูร่่วมกนัระหวา่งชุมชนและวดั และพาไปชมสถานท่ีจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินไซ แต่เม่ือ

มีนโยบายลงมายงัโรงเรียน บรรดาครูท่ีเก่ียวขอ้งจึงมีความจ าเป็นตอ้งรู้เร่ืองนิทานเพื่อน ามาสอนภาษาไทย

ให้แก่นกัเรียนชั้นประถมศึกษา ในช่วงแรกครูบางคนก็รู้สึกว่าจ  าใจตอ้งท า แต่เม่ือท าไปเร่ือยๆ ก็ไดซึ้มซับ

และเห็นความส าคญัของโครงการน้ี ส าหรับคนท่ีเคยรู้จกั อาจรู้จกัสินไซจากการท่ีเคยได้ชมการแสดง

พื้นบา้น หมอล า หรือหมอล ากกขาขาวในช่วงท่ีเป็นเด็ก และไดย้ินผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ตีกลองจงัหวะสินไซ ท่ีมีความ
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สนุกสนาน โดยในช่วงท่ีเรียนหนังสือก็ไม่เคยได้เรียนเร่ืองสินไซ หรือแม้แต่กระทั่งอาจารย์ให้ถอด

ภาษาไทยน้อยจากใบลานก็ไม่ไดถ้อดจากเร่ืองสินไซ แต่ไดถ้อดเร่ืองอ่ืนแทน และไม่รู้สึกขดัแยง้กบัเร่ืองน้ี

แต่อยา่งใด โดยการเขา้ร่วมโครงการคร้ังแรกโดยการเชิญชวนของส านกัการศึกษาให้ไปตามรอยสินไซ ซ่ึง

ในคร้ังแรกก็ดูไม่รู้เร่ือง พอคร้ังสองและสามสามารถน าเร่ืองราวมาสอนนกัเรียนได ้จากการอธิบาย บรรยาย

ของวทิยากร 

หลังจากครูแต่ละท่านได้ไปเรียนรู้ และไปสัมผสั   

สินไซผา่นฮูปแตม้ จากนั้นครูแต่ละท่านไดไ้ปศึกษาเพิ่มเติม บางท่านไดไ้ปเขา้ห้องสมุด และคน้ควา้ขอ้มูล

เพิ่มเติมจากหนงัสือสินไซฉบบัต่างๆรวมถึงฉบบัของ อ.ปรีชา  พิณทอง โดยการน าตน้ฉบบัไปส าเนาและน า

กลบัมาศึกษาด้วยตนเอง ซ่ึงประสบปัญหาในด้านการอ่านค าศพัท์ และความหมายของค า และไดไ้ปคน้

ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต แต่พบว่ามีขอ้มูลน้อยมาก ต่อมาไดรั้บหนงัสือจากพระครูบุญชญากร เจา้อาวาสวดั

ไชยศรี ซ่ึงพระอาจารยไ์ด้ท  าการแปลเพื่อให้อ่านเขา้ใจง่าย และได้น าไปส าเนาจ านวน ๕๐ ชุด และได้

แจกจ่ายให้กบัเพื่อนครู และน าใช้ในการเรียนการสอนนกัเรียน บางท่านประสบปัญหาในดา้นความหมาย

ของค าศพัท์ต่าง ๆ และได้น าไปสอบถามผูรู้้ เน่ืองจากประสบปัญหาด้านการอ่านภาษาอีสาน และภาษา

โบราณ แต่ก็พอไดอ่้านหนงัสือท่ีพระอาจารยแ์ปลก็มีความเขา้ใจ และสามารถน าไปใชใ้นการเรียนการสอน 

และนกัเรียนมีความเขา้ใจ สามารถเรียนรู้ไดโ้ดยง่าย  หลงัจากครูแต่ละท่านไดไ้ปเขา้ร่วมกิจกรรม และไปซึม

ซบัสินไซท่ีทางเทศบาลจดัข้ึน จากนั้นครูแต่ละท่านไดก้ลบัมาท ากิจกรรมในโรงเรียน ไดก้ลบัมาจดัท าแผน

และร่างหลกัสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ และจดัท าส่ือการสอน และแนะน าเก่ียวกบัเร่ืองสินไซให้นกัเรียน

ไดท้ราบในเบ้ืองตน้ แต่ยงัไม่ได้เป็นหลกัสูตรของสถานศึกษา เป็นเพียงหลกัสูตรท่ีครูจดัท าข้ึนเพื่อเสนอ

ศึกษานิเทศก ์ 

หลงัจากท่ีเขา้สู่กระบวนการเร่ืองสินไซ ทีมบริหาร

การศึกษา นายกเทศมนตรีและประธานสภาก็ไดเ้ชิญประชุมครูโรงเรียนเทศบาลท่ีเขา้กระบวนการทั้งหมด 

จากนั้นไดแ้บ่งสินไซออกเป็น ๓ กลุ่ม ไดแ้ก่ วรรณกรรม ศิลปะ และการแสดงหมอล า ซ่ึงในกลุ่มของการ

แสดงหมอล าอาจารยท่ี์เป็นหวัหนา้กลุ่ม ไดมี้การจดัอบรมให้ความรู้เร่ืองหมอล าสินไซให้กบันกัเรียนทั้ง ๑๑ 

โรงเรียน ซ่ึงหลงัจากการอบรมเสร็จส้ิน อยา่งโรงเรียนเทศบาลบา้นโนนชยัก็ไดก้ลบัมาตั้งกลุ่มหมอล า กลุ่ม

ฟ้อน กลุ่มเชิดหนงัประโมทยั และกลุ่มบีบอย ซ่ึงส่วนหน่ึงมาจากการไปศึกษาดูงานท่ีนครหลวงเวียงจนัทน์ 

สปป.ลาว และการน านกัเรียนไปศึกษาดูงานตามสถานท่ีต่างๆ จนเกิดเป็นการตั้งกลุ่มต่างๆ ข้ึนในโรงเรียน  

จากนั้นไดบู้รณาการโดยการน าสินไซเขา้ในชั้นเรียนในทุกระดบัชั้น และไดมี้การน าปราชญท่ี์เช่ียวชาญใน

ดา้นหมอล า เช่น แม่ทองหล่อ ค าภู (หมอล าสินไซ)        แม่จูมทอง เสียงเสน่ห์(หมอล าเร่ือง) เขา้มาใช้ใน

กระบวนการเรียนการสอน ซ่ึงครูผูส้อนเองต่างก็ไม่ไดมี้พื้นฐานในดา้นน้ี แต่อาศยัการเรียนรู้ไปพร้อมกบั
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นกัเรียน โดยในวนัหยุดเสาร์-อาทิตย ์ไดพ้าตวัแทนนกัเรียนประมาณ ๔-๕ คน ลงพื้นท่ีไปเรียนรู้กลอนล า 

ท่วงท านองต่างๆ รวมไปถึงการฟ้อนร าท่ีบา้นของปราชญท์่านนั้นๆ ท าให้เกิดความผูกพนัธ์และนกัเรียนยงั

ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของปราชญ์ท่านนั้นๆ อีกด้วย และได้รับความสนใจจากชาวบ้านในละแวกนั้น และ

ชาวบา้นยงัไดเ้กิดความภาคภูมิใจท่ีเห็นคนรุ่นใหม่ ไดเ้ห็นความส าคญัของศิลปะการแสดงพื้นบา้น ซ่ึงใน

มุมมองของนักเรียนก็มีความสุข สนุกสนาน เหมือนการได้ไปท่องเท่ียว และมีความตั้งใจเรียนรู้มากกว่า

เรียนในห้องเรียน ซ่ึงพบวา่เด็กนกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนเร่ืองสินไซ มีความกลา้แสดงออก

มากยิ่งข้ึน โดยมีแรงจูงใจมาจาการท่ีนกัเรียนไดแ้สดงเป็นตวัละครต่างๆ การแต่งกายของนกัแสดง ท่าฟ้อน

ร า รวมไปถึงจงัหวะดนตรี ท่ีมีส่วนดึงดูดความสนใจของนกัเรียน ส่วนเป้าหมายของการเรียนรู้เร่ืองสินไซท่ี

ไดต้ั้งไว ้คือ เร่ืองคุณธรรม ท่ีนกัเรียนจะสามารถเรียนรู้ไดจ้ากค าสอนท่ีมาจากเร่ืองสินไซ เช่น ความกตญัญู 

ความเสียสละ ความรัก ความอดทน เป็นตน้ ทั้งน้ีคุณธรรมในดา้นใดท่ีเลือกมาสอนนั้นข้ึนอยูก่บัระดบัชั้น

ของนกัเรียนดว้ย 

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้ เ ห็นว่าโครงการท า

หลกัสูตรสินไซน้ีไดบ้รรจุเขา้เป็นกิจกรรม และเป็นรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ (ภาษาไทย,สังคม.

ศิลปะ) กระบวนการดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้คณะผูร่้วมร่วมด าเนินการได้ร่วมเรียนรู้รากเหง้าทาง

วฒันธรรมของตนเองผ่านวรรณกรรมเร่ืองสินไซ โดยมีผูรู้้มาเป็นผูใ้ห้ความรู้ และเป็นท่ีปรึกษาท าให้เกิด

ความเช่ือมัน่ในการพฒันาร่วมกนั เป้าหมายคือน าหลกัสูตรท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคน 

โดยส่ิงท่ีเห็นเป็นรูปธรรมจากโครงการน้ีคือไดเ้อกสารท่ีเป็นคู่มือหลกัสูตรสินไซท่ีสามารถน าไปใชใ้นช่วง

ชั้นต่างๆได ้
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การศึกษานอกระบบ  มีการด าเนินกิจกรรมหลากหลาย
รูปแบบประกอบดว้ยกิจกรรม ดงัน้ี  

-การจดักิจกรรมเช่ือมสัมพนัธ์กบัประเทศเพื่อนบา้น 

(สินไซสองฝ่ังโขง) โดยเทศบาลนครขอนแก่นไดเ้ชิญกลุ่มสืบทอดมรดกลา้นชา้งจาก สปป.ลาว มาแสดงเล่า

กาพยก์ลอนสินไซ ในงานบุญออกพรรษา และคณะครู และนกัเรียนเทศบาลนครขอนแก่นไดไ้ปแลกเปล่ียน

กิจกรรมสินไซกบั สปป.ลาว  

-  จดักิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมสองฝ่ังโขง 

ใน “งานบุญขา้วจ่ี วถีิวฒันธรรมอีสาน” 

-  จดักิจกรรมการอบรมหมอล าสินไซ โดยเชิญคุณแม่

ทองหล่อ  ค าภู มาเป็นวทิยากรใหค้วามรู้ (เน่ืองนิตย ์ พาลี, ๒๕๕๖) โรงเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมมี๕ โรงเรียน 

ประกอบดว้ย ๑. โรงเรียนเทศบาลโนนชยั  ๒. โรงเรียนหนองใหญ่  ๓. โรงเรียนสาวะถี  ๔. โรงเรียนหนองคู  

๕. โรงเรียนสวนสนุก  หลงัจากกิจกรรมการเรียนรู้แลว้ ไดน้ าไปขยายผลโดยน าไปจดัเป็นกิจกรรมการแสดง 

เรียกวา่ “หยดน ้าสินไซ” คือ ร้อยเรียงการแสดงสินไซจากโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมมีทั้งการเล่า และการล า   

 

 

ภาพที ่๒  คู่มือหลกัสูตรทอ้งถ่ินสินไซ  
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- จัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพบนก าแพงใน

บริเวณขา้งอฒัจรรยเ์วทีกลางแจง้ สวนสาธารณะ ๒๐๐ ปี บึงแก่นนคร  

 

 

 

- สินไซกับการแข่ งขัน กีฬา  โดย เทศบาลนคร

ขอนแก่นไดน้ าเร่ืองสินไซไปใชเ้ป็นแนวคิดหลกัในการจดัการแข่งขนักีฬา “สินไซเกมส์”ซ่ึงการแข่งขนักีฬา

นกัเรียนองค์กรปกครองทอ้งถ่ินระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือรวมถึงกีฬาสินไซเกมส์ (ภาคประชาชน) 

และกีฬาสินไซเกมส์ระดบัอนุบาล 

 

 

 

ภาพที ่๓ กิจกรรมสินไซกบัการศึกษานอกระบบ 

  

 

 

 

ภาพที ่ ๔ สัญลกัษณ์การแข่งขนักีฬาสินไซเกมส์ 
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-สินไซกับ ICT (อะนิเมชั่น) เทศบาลได้น า

วรรณกรรมเร่ืองสินไซมาใชใ้นการอบรมการท าอะนิเมชัน่ โดยนกัเรียนในสังกดัเทศบาล และน าไปเผยแพร่

ในเวบไซดเ์ทศบาล และ Youtube 

 

 

-หนังสือสินไซ  โดยส านักการศึกษา เป็นผูจ้ดัพิมพ์

และสนบัสนุนในการจดัพิมม ์ซ่ึงมีอยูด่ว้ยกนัหลายฉบบั ดงันั้   ๑) หนงัสือสินไซฉบบัแปลจากภาษาลาว๒) 

หนงัสือสินไซ ฉบบั ผศ. ชอบ ดีสวนโคก(วรรณกรรมพื้นบา้น สินไซ) ๓) หนงัสือสินไซฉบบัของผศ. ดร.

โสวิทย ์ บ ารุงภกัด์ิ (คุณธรรมท่ีน าเสนอผา่นตวัละครในวรรณกรรมเร่ืองสินไซ, ฮูปแตม้.แตม้ใจเยาวชนคน

ขอนแก่น) และ๔) เอกสารสินไซ ฉบบัยอ่ ในรูปแผน่พบั ในส่วนน้ี อาจารยเ์น่ืองนิตย ์ พาลี (สัมภาษณ์, ๖ 

พฤศจิกายน  ๒๕๕๖) สะทอ้นวา่หนงัสือดงักล่าว เด็กและวยัรุ่นจะอ่านไม่ค่อยเขา้ใจ ตอ้งเป็นระดบัผูใ้หญ่  ผู ้

เห็นธรรมถึงจะเขา้ใจ  เพื่อให้สามารถน ามาใชส้อนเด็กและเยาวชนไดอ้ยา่งแทจ้ริงจึงไดข้อให้พระอาจารย์

บุญชยากรเจา้อาวาสวดัไชยศรีท าหนังสือข้ึนอีก โรงเรียนเทศบาลโนนชัยก็เอาไปสอนนักเรียน ชั้น ป.๕  

แลว้ก็โยงมาสู่การแสดงหมอล าและหนงัประโมทยั   

 

 

 

ภาพที ่๕ อะนิเมชัน่สินไซโดยนกัเรียนโรงเรียนสังกดัเทศบาล 
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 การศึกษาตามอธัยาศยั 

  -เทศบาลไดน้ าวรรณกรรมสินไซมาเป็นแนวคิดหลกั

ในการจดัมหกรรมการศึกษาทอ้งถ่ิน ระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือระหวา่งวนัท่ี ๑๐-๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. 

๒๕๕๒   ณ หอประชุมเอนกประสงคก์าญจนาภิเษกมหาวทิยาลยัขอนแก่น   

  -การน าสินไซมาแสดงในงานออกพรรษา๒๕๕๑ 

ระหวา่งวนัท่ี ๒๕ - ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ บริเวณดา้นหนา้สวนสาธารณะ ๒๐๐ ปี บึงแก่นนคร ไดแ้ก่ 

นิทรรศการสินไซสองฝ่ังโขง, กิจกรรมระบายสีตุ๊กตาสินไซ, มหกรรมอาหารสินไซพื้นบา้น,  เสวนาคุณค่า

วรรณกรรมสินไซ, การเล่านิทานสินไซ, การแสดงหมอล า ขบัร้องสรภญัญะสินไซ,การแสดงภาพถ่ายสินไซ

,  หนงัประโมทยัสินไซ รวมถึงการแสดงดนตรีพื้นบา้น และหุ่นกระบอก  

 

 

 

ภาพที ่๖   หนงัสือสินไซ จดัพิมพโ์ดยเทศบาลนครขอนแก่น 
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 การพฒันาเมือง 

  เทศบาลนครขอนแก่นได้น าวรรณกรรมเร่ืองสินไซมาใช้

พฒันาเมือง โดยประกาศให้เป็นยุทธศาสตร์ “สินไซกบัการพฒันาเมือง” เพื่อปลูกฝังให้ประชาชน เยาวชน

เห็นความส าคญัของคุณค่าในศิลปวฒันธรรมของตนเองท่ีมีความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ิน ผา่นกระบวนการและ

กิจกรรมต่าง ๆ โดยใชสิ้นไซเป็นตวัขบัเคล่ือน ดงัน้ี 

  การใช้ช่ือวรรณกรรมสินไซเป็นช่ืออาคารสถานท่ี 

การปรับปรุงช่ือหอ้งประชุม เช่น หอ้งสีโห หอ้งหอยสังขห์อ้งพระยากุศราช หอ้งนางสุมณฑา เป็นตน้ 

 การประดับเมืองด้วยตวัละครสินไซ โดยการด าเนินการ

จดัตั้งเสาไฟสีโห บริเวณประตูเมือง และโดยรอบศาลหลกัเมืองขอนแก่นและเสาไฟสีโห สินไซ และสังข์

ทองติดตั้งบนถนนสายส าคญั ประกอบดว้ยเสาไฟฟ้าสีโห จ านวน ๘๔ ตน้ ติดตั้งบริเวณถนนมะลิวลัย ์ถึงส่ี

แยกสามเหล่ียม เสาไฟฟ้าสินไซ จ านวน ๒๒ ตน้ ติดตั้งท่ีถนนศรีจนัทร์เสาไฟฟ้าหอยสังข ์จ  านวน ๖๐ ตน้ 

ติดตั้งท่ีถนนร่ืนรมย ์ 

  การจดัละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ “สินไซ”จดัข้ึน ณ 

หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น โดยเทศบาลนครขอนแก่น โดยยกเอาวรรณกรรมสินไซมาท าเป็น

ละครเวที เพื่อใหค้นขอนแก่นไดรู้้จกัสินไซมากยิง่ข้ึน โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อให้ความรู้และให้ความบนัเทิง

กบัคนขอนแก่น  

 

 

ภาพที ่๗ สินไซกบั กบัมหกรรมการศึกษาทอ้งถ่ินระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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  ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าวน้ีนบัวา่มีความน่าสนใจในรูปแบบและ

วิธีคิดในกระบวนการด าเนินงาน ด้วยการท างานในคร้ังน้ีเทศบาลได้ก าหนดบทบาทของตนเองเป็น

ผูส้นบัสนุนและอ านวยความสะดวก โดยวางแนวทางการท างานเอาไวแ้บบไม่เป็นทางการ ผา่นการกระจาย

อ านาจให้ประชาชนเปิดโอกาสให้ผูเ้ช่ียวชาญและภาคส่วนต่างๆได้เขา้มามีส่วนร่วมทั้งร่วมคิด และร่วม

ปฏิบติัการตามความถนดัของกลุ่มต่างๆ ซ่ึงเทศบาลเช่ือวา่ลกัษณะการท างานแบบน้ีจะมีความยืดหยุ่นและ

เกิดประสิทธิภาพมากกว่าการท างานตามระบบราชการท่ีเคยปฏิบติักนัมา ผูก้  ากบัการแสดง (นายธนวรรธ  

ชายกุล) ได้น าเอาวรรณกรรมสินไซมาตีความในรูปแบบการแสดงร่วมสมยัเน้นความบนัเทิง แต่ก็ได้

สอดแทรกสาระเอาไวด้ว้ย โดยมีนกัแสดงหลกัจากภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม อ านวยการแสดงโดย ผศ.ดร.ลาวลัย ์ สังขพนัธานนท ์และทีมงานนกัแสดง กว่า 

๕๐ คน รวมถึงฝ่ายต่างๆ กวา่ ๑๐๐ คนนอกจากนั้นยงัมีภาคส่วนต่างๆเขา้มาร่วมกระบวนการน้ีกวา่ ๕๐๐ คน 

นบัเป็นการท างานแบบเครือข่ายความร่วมมือจากองคก์รภายนอก ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน

มากท่ีสุดคร้ังหน่ึงของเทศบาลนครขอนแก่น ท่ีสามารถรวมหน่วยงาน กลุ่มคน บุคคลจากภาคส่วนต่างๆมา

ท างานร่วมกนั โดยมีวรรณกรรมเร่ืองสินไซท าหนา้ท่ีส่ือเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มต่างๆ การจดั

ละครคร้ังน้ีของเทศบาลนครขอนแก่นนบัเป็นการจดัละครเวทีคร้ังแรก และลงทุนกวา่ ๑,๕๐๐๐,๐๐๐ (หน่ึง

ลา้นห้าแสนบาท)  โดยผูจ้ดัไดก้  าหนดวตัถุประสงค์ในการด าเนินโครงการ ดงัน้ี๑) เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก  

เยาวชน  นกัเรียน  นักศึกษา และประชาชนทัว่ไปเขา้ใจและเห็นคุณค่าของวรรณกรรมทอ้งถ่ิน๒) เพื่อ

เสริมสร้างเจตคติท่ีดีในการอนุรักษว์รรณกรรมทอ้งถ่ิน ๓) เพื่อให้ทุกภาคส่วนไดมี้โอกาสท างานร่วมกนั ๔) 

เพื่อเผยแพร่ช่ือเสียงของจงัหวดัขอนแก่นให้เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึนผ่านวรรณกรรมทอ้งถ่ิน  ๕)  เพื่อสร้าง

จิตส านึกรักทอ้งถ่ินใหแ้ก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทัว่ไป 
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เหตุผลในการเลือกน าสินไซมาประยุกต์เป็นละครเวทีในคร้ังน้ี (วชิระ ตราชู. สัมภาษณ์, ๒๒ สิงหาคม

๒๕๕๖) กล่าววา่ “ตอ้งการใชป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงวรรณกรรมเร่ืองสินไซไดง่้ายข้ึน เพราะดว้ยศาสตร์

ของละครเวทีมีเทคนิควธีิการท่ีสามารถดึงดูดคนดูใหต่ื้นเตน้ สนุกสนานคลอ้ยตามไปกบัเร่ืองราวไดดี้ 

 แต่อีกประการหน่ึงก็เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับ

ภาคประชาชนของเทศบาลนครขอนแก่น ซ่ึงในการจดัละครเวทีคร้ังน้ี มีภาคส่วนต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาร่วม

ด าเนินการ ประกอบไปด้วย ทีมงานนักแสดงจากมหาวิทยาลยัมหาสารคาม ทีมออกแบบเวทีกราฟฟิค 

ประชาสัมพนัธ์ อุปกรณ์ประกอบฉาก จากมหาวิทยาลยัขอนแก่น นอกจากนั้นยงัมีกลุ่มกิจกรรมในจงัหวดั

ขอนแก่นอีกหลายกลุ่ม อาทิ กลุ่มคนท าหนงัสั้น กลุ่มท าส่ืออะนิเมชัน่ กลุ่มละครใบ ้กลุ่มละครเงา กลุ่มละคร

หุ่นคน กลุ่มร้องเพลงประสานเสียง เป็นต้น ซ่ึงจากผลการประเมินพบว่าในเชิงคุณภาพการจัดงาน

วรรณกรรมสินไซคร้ังน้ีไดส้ร้างความพึงพอใจใหเ้กิดข้ึนมากกวา่การจดังานมหกรรมกีฬาสินไซ  เพราะมีคน

เขา้ร่วมหลากหลายกวา่  สามารถตอบจุดมุ่งหมายคือการเผยแพร่วรรณกรรมสินไซให้คนท่ีไม่รู้เร่ืองไดรู้้เร่ือง

ในวรรณกรรมสินไซเพิ่มมากข้ึน ส่วนในเชิงปริมาณพบว่าจ านวนคนท่ีเขา้มาชมละครเวที  มีประมาณกว่า

๓๐๐๐ คนต่อรอบการแสดง จากทั้งหมด ๖ รอบ  

 

 

ภาพที ่๘ โปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์ละครสินไซ 
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 การตอบสนองเป้าหมาย 

 หลงัจากด าเนินกิจกรรมโดยใชสิ้นไซเป็นตวัขบัเคล่ือนกิจกรรมต่าง ๆ 
เพื่อพฒันาองค์กร พฒันาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม และพฒันาเมืองนั้น  สามารถน าไปสู่การพฒันา
ทอ้งถ่ินในด้านต่างๆ ทั้งการพฒันามนนุษย ์และพฒันาชุมชน  แมว้่าสินไซจะมีความเป็นนามธรรมเป็น
มรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้(intangible cultural heritage : ICH) แต่เทศบาลนครขอนแก่นก็สามารถ
ด าเนินตามยุทธศาสตร์โดยแปลงนามธรรมเป็นรูปธรรม จนท าให้สินไซกลายเป็นฐานรากทางสังคม
วฒันธรรมเมืองขอนแก่น อาจกล่าวไดว้่าปัจจุบนัเมืองขอนแก่นไดก้ลายเป็นเมืองสินไซไปแลว้ โครงการ
ปรับภูมิทศัน์เมืองโดยท าเป็นประติมากรรมเสาไฟสินไซ สังข ์และสีโห นบัวา่มีความเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด
ท่ีส่งผลให้เมืองขอนแก่นมีสินไซเป็นอตัลกัษณ์อยา่งหน่ึง เพิ่มเติมจากเดิมท่ีมี “ดอกคูน เสียงแคน” เป็นอตั
ลักษณ์มาก่อนหน้า ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเกิดจากจินตนาการของนายเรืองชัย ตราชู ประธานสภาเทศบาล อดีต
นายกเทศมนตรี โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว และสร้างความภาคภูมิในอตัลกัษณ์ของเมือง
ขอนแก่น  ดงันั้นสินไซจึงจดัเป็นนวตักรรมทางสังคมในยุคใหม่ท่ีเทศบาลนครขอนแก่นภาคภูมิใจอีกอยา่ง
หน่ึง 

 แต่อยา่งไรก็ตามภายใตย้ทุธศาสตร์ดงักล่าวยงัมีหลายโครงการ หลาย
กิจกรรมท่ียงัไม่เห็นผลชดัเจนนกั โดยเฉพาะในดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม โดยน าสินไซ
เขา้ไปสู่การศึกษาในรูปแบบต่างๆทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั ด้วยเห็นว่าสินไซ
สามารถเป็นส่ือเพื่อการเรียนรู้ทั้ งในแง่พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา การศึกษาในระบบถึงขั้นจัดให้มี
หลกัสูตรการศึกษาทอ้งถ่ินสินไซข้ึน แต่ไม่ประสบผลส าเร็จในการผลกัดนัให้มีการน าไปใช้อย่างจริงจงั 
เพราะครูส่วนใหญ่ยงัไม่เห็นความส าคญัของหลกัสูตรทอ้งถ่ินโดยอา้งวา่ตอ้งให้เวลากบัหลกัสูตรแกนกลาง
เพราะมองวา่หลกัสูตรทอ้งถ่ินไม่สามารถน าไปใชส้อบแข่งขนั ส่งผลให้โรงเรียนเทศบาลส่วนใหญ่ละเลยท่ี

 

ภาพที ่๙   ส่ืออตัลกัษณ์ละครสินไซ 
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จะน าไปใช้ในการพฒันาเด็กอย่างจริงจงั ผลของการน าไปประยุกต์ใช้จึงน้อยมากเม่ือเทียบสัดส่วนกับ
จ านวนโรงเรียนทั้งหมด เท่าท่ีส ารวจพบว่ามีอยูเ่พียง ๒-๓ โรงเรียนท่ียงัน าหลกัสูตรน้ีไปใช ้ประกอบดว้ย 
โรงเรียนเทศบาลโนนชัย, โรงเรียนเทศบาลวดักลาง และโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เหตุผลส าคญัคือ ๑) 
ปัญหาดา้นเวลา เน่ืองจากเวลาในหลกัสูตรก าหนดเอาไวน้อ้ยอีกทั้งเวลาท่ีจะตอ้งมาท ากิจกรรมสินไซ ครูตอ้ง
ใช้เวลาในส่วนน้ีไปแกปั้ญหาของนกัเรียน อาทิ ปัญหายาเสพติด ปัญหาการหนีเรียน ฯลฯ๒) ปัญหาดา้น
นโยบายของทางเทศบาลนครขอนแก่นท่ีลดระดบัความส าคญัของสินไซลง เน่ืองจากการเปล่ียนแปลง
ผูบ้ริหาร และหนัไปให้ความสนใจกบัหลกัสูตรอ่ืน เช่นไทนอ้ย ท่ีเทศบาลไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณ
มาจากสหภาพยโุรป หรือ EU (สมบูรณ์  พรหมจารย,์ สัมภาษณ์, ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

 ซ่ึงผลลพัข์องการประยุกต์ใช้ในดา้นการศึกษาพบว่าหลกัสูตรยงัไม่
ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร ครูราตรี สายหยุด(๒๕๕๗)กล่าววา่ อนาคตตอ้งประยุกตโ์ครงการน้ีให้เขา้มาใน
ชีวิตประจ าวนัของนกัเรียนให้ได ้ โดยผา่นการท ากิจกรรมมิใช่เพียงการท่องจ าแต่ตอ้งสามารถน าไปใช้ได้
จริง  ซ่ึงโครงการน้ีมองว่ามีประโยชน์ มีความจ าเป็นในแง่ของคุณธรรม และแง่ของอตัลกัษณ์ของตนเอง 
ส่วนในเร่ืองของพฤติกรรม นกัเรียนจะซาบซ้ึงในช่วงท่ีไดฟั้งเร่ืองราวสินไซท่ีครูสอน แต่หลงัจากการเรียน
เสร็จส้ินเด็กนักเรียนก็ไม่มีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป เน่ืองจากสภาพแวดล้อมและส่ิงย ัว่ยุภายนอก ซ่ึง
ปัญหาอยูท่ี่การน าคุณค่าในเร่ืองสินไซมาประยุกตส์อนให้เด็กนกัเรียนซึมซบัและเขา้ใจไดง่้าย ครูมองวา่กา
รับรู้ของคนขอนแก่นยงัรับรู้เก่ียวกบัเร่ืองสินไซน้อย มีเพียงนกัเรียนและครูโรงเรียนเทศบาลท่ีจะสามารถ
รับรู้ในเร่ืองน้ี และควรมีศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีใหค้วามรู้ในเร่ืองน้ีโดยเฉพาะ เช่น โฮงมูนมงั เป็นตน้ 

 ประนอม ไชยศรี, สมบูรณ์  พรหมจารย์, ราตรี สายหยุด,วิยะดา 

ส ารวมพล (สัมภาษณ์, ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖) กล่าววา่การท่ีจะท าให้โครงการน้ีย ัง่ยืนตอ้งข้ึนอยูก่บัคุณครู 

และงบประมาณ และการให้ความส าคญัของฝ่ายบริหาร เพราะสถานภาพของโครงการปัจจุบนัไม่มีความ

ชดัเจน ซ่ึงส่ิงท่ีจะท าใหโ้ครงการน้ีอยูร่อดได ้คือ การสอนใหเ้ด็กนกัเรียนไดเ้รียนรู้และสังเกตสภาพแวดลอ้ม 

ตามหัวเสาไฟฟ้าของเมืองขอนแก่น และเช่ือมโยงเขา้มาสู่บทเรียน โดยข้ึนอยู่กบันโยบายของฝ่ายบริหาร 

และควรมีเวทีหรือพื้นท่ีให้แสดงออกตามเทศกาลต่าง ๆ และควรให้ความส าคญักบักิจกรรมพฒันาเด็ก

นกัเรียน 

 

วิเคราะห์กระบวนการประยุกต์ใช้ทุนวฒันธรรมสินไซของเทศบาลนคร

ขอนแก่น 

 การประยุกต์ใช้วรรณกรรมสินไซเพื่อพฒันาองค์กรพฒันาคุณภาพ

ชีวติและทุนทางสังคม  และพฒันาเมือง ของเทศบาลนครขอนแก่น มีรูปแบบและวิธีการอยา่งหลากหลายทั้ง
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การศึกษา ฟ้ืนฟู เผยแพร่ และขยายผล อยา่งเป็นกระบวนการ มีการสร้างความร่วมมือกบัภาคส่วนต่างๆทั้ง

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน โดยเฉพาะผูรู้้ท่ีเป็นนกัวิชาการและนกัวฒันธรรม มีการด าเนินงานอยา่ง

เป็นระบบทั้งแบบเป็นทางการ และก่ึงทางการ และไม่เป็นทางการ เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปไดอ้ย่าง

คล่องตวั ภายใตยุ้ทธศาสตร์การพฒันาท่ีใชสิ้นไซมาเป็นตน้ทุนในการขบัเคล่ือน ท่ีเรียกว่า “สินไซกบัการ

พฒันาเมือง” เพื่อสร้างให้ขอนแก่น “เป็นเมืองน่าอยู่อย่างย ัง่ยืน” อนัเป็นแนวทางของการพฒันาชุมชนท่ี

อาศยัฐานภูมิปัญญาชนเป็นฐานการพฒันา มีภาคการเมืองเป็นพลงัในการผลกัดนันโยบาย และภาควิชาการ

เป็นผูช้ี้แนะแนวทางท่ีเหมาะสม ท าให้ช่วงระยะเวลา ๔ ปีแรกของโครงการ ระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๕๐-

๒๕๕๓ สามารถเห็นผลอยา่งเป็นรูปธรรม 

 จากการศึกษากระบวนการประยุกต์ใช้สินไซของเทศบาลนคร

ขอนแก่น พบว่า ฝ่ายการเมืองไดมี้แนวคิดในการขบัเคล่ือนสินไซสู่การปฏิบติัโดยไดก้ าหนดขั้นตอนการ

ด าเนินการออกเป็น ๔  ขั้นตอน ประกอบดว้ย ๑) ขั้นสัมผสัดว้ยตนเองก่อน ๒)  ขั้นแปลงเป็นกระบวนทศัน์ 

๓) ขั้นจูงใจให้คนอ่ืนท าตามซ่ึงนายพีระพล พฒันพีระเดช (๒๕๕๖) อดีตนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้

กล่าวถึงแนวทางดงักล่าววา่  “จากไม่รู้จกัเคล่ือนตวัมารู้จกั จากรู้จกัมายอมรับ จากยอมรับมาศรัทธา พอรู้จกั

แล้วมันถูกกับบุคลิก คนก็สามารถสัมผสัได้ในหลากหลายมิติตามความถนัดของตนเอง  ได้มีส่วน

ปฏิสัมพนัธ์ในกิจกรรมต่างๆท่ีสร้างให้มีข้ึนอย่างหลากหลาย (Variety) เช่น มองเห็นเสาไฟสินไซแลว้งาม 

จากนั้นเขาก็จะถามว่ามนัคืออะไร ถา้เร่ิมถามก็แสดงว่า สนใจ อยากรู้จกั”  ความสนใจดงักล่าวไดน้ าไปสู่

การศึกษา วเิคราะห์ อธิบายและตีความหมายเชิงคุณค่าและหนา้ท่ีสงัคมอยา่งหลากหลาย  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระดบัประสบการณ์

ของผูเ้ขา้ถึงตวับทท่ีประสงคจ์ะเขา้ถึงในมิติของความบนัเทิง  หรือมิติบทบาทหนา้ท่ีทางสังคม  หรือแมแ้ต่มิติทางการเมือง

เร่ืองวฒันธรรม  ซ่ึงคณะผูว้จิยัจะวเิคราะห์การน าใชม้รดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมประเภทวรรณกรรม เร่ืองสินไซในเชิงลึก
ต่อไป   
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ตารางที๑่ วเิคราะห์รูปแบบการประยกุตใ์ชสิ้นไซของเทศบาลนครขอนแก่น 

การวเิคราะห์ ส่ิงเดิม ส่ิงใหม่ 
ผลต่อเป้าหมาย/ 

วตัถุประสงค์ 

ประยุกต์/ 

ไม่ประยุกต์ 

ผูใ้ช ้(who)  พระ/ชาวบา้น ส านกัการศึกษา เทศบาล
นครขอนแก่น 

มี ประยกุต ์

ส่ิงท่ีน ามาใช ้(what)  ใบลาน -หนงัสือสินไซฉบบั ผศ.
ชอบ ดีสวนโคก 

-หมอล า 

-หนงัประโมทยั 

-ฮูปแตม้ 

มี ประยกุต ์

ช่วงเวลาท่ีน ามาใช ้(when)  งานบุญ/งานศพ/

งานคลอดลูก 

พศ.๒๕๔๙-ปัจจุบนั 

 

มี ประยกุต ์

สถานท่ี 

ท่ีน ามาใช ้(where) 

 วดั/บา้น เขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น 

มี ประยกุต ์

เหตผุลท่ีน ามาใช ้(why)  สัง่สอนธรรมะ/ 

ใหค้วามบนัเทิง 

เพื่อสร้างอตัลกัษณ์เมือง

ขอนแก่น และปลูกฝัง

คุณธรรมเยาวชน 

มี ประยกุต ์

วธีิการท่ีน ามาใช ้(how)  เทศน์/เล่านิทาน หลกัสูตรทอ้งถ่ิน/กิจ
กรรมพฒัาการเรียนรู้/
ละครเวที/ป้ายสถานท่ี 
ประติมากรรมเสาไฟ 

ฯลฯ 

มี ประยกุต ์

  

 บทบาทหน้าท่ีของวรรณกรรมจ าแนกตามจุดมุ่งหมายของการ

สร้างสรรคอ์ยา่งกวา้งๆ ไดแ้ก่  หนา้ท่ีเพื่อความบนัเทิงหรือส าเริงอารมณ์และหนา้ท่ีเพื่อเป้าหมายทางสังคม  

ส าหรับในหนา้ท่ีแรกนั้นมุ่งแสดงความเป็นมนุษยท่ี์ต่างยงัตอ้งเกาะเก่ียวอยูก่บัความรู้สึก รัก โลภ โกรธ หลง  

วรรณกรรมประเภทน้ีมุ่งเล่าเร่ืองปมปัญหาดา้นสัญชาตญาณของมนุษยโ์ดยมีความรักเป็นสาระส าคญัของ

การเล่าเร่ือง  ส่วนหน้าท่ีเพื่อสังคมนั้นมุ่งเล่าเร่ืองให้เห็นว่าแมชี้วิตมนุษยท์ัว่ไปจะเกาะเก่ียวอยู่กบัอารมณ์
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ความรู้สึก  แต่ผูเ้ป็นมหาบุรุษหรือวีรบุรุษตอ้งแสดงความกลา้หาญท่ีจะตดัความปรารถนาของตนจากความ

เป็นปุถุชนสู่อุดมการณ์ท่ีสูงข้ึนไป  และความรักท่ียิ่งใหญ่นั้นไม่ใช่ความรักแบบเทพนิยายท่ีมุ่งน าเสนอ

คุณค่าความรักของหนุ่มสาวเท่านั้น  กรณีของวรรณกรรมเร่ืองสินไซก็เช่นเดียวกนั  ความเป็นวีรบุรุษของสิน

ไซได้สะท้อนผ่านปมปัญหาของเร่ืองราวชีวิตของตนตั้ งแต่เกิดจนเติบใหญ่ว่า  ชีวิตต้องเรียนรู้ความ

ยากล าบากมาตั้งแต่แรกเกิดดว้ยความเขา้ใจผิดของพระบิดา  ท าให้สินไซ แม่ และพี่ชายตอ้งเรียนรู้ท่ีจะต่อสู้

กบัความยากล าบากเหล่านั้นดว้ยหัวใจท่ียอมรับและให้อภยั  ดงันั้นเม่ือมีเหตุให้กลบัไปท าหนา้ท่ีช่วยเหลือ

พระบิดาตามหนา้ท่ีของบุตร  สินไซและพี่ชายก็ยนิยอมท่ีจะรับท าหนา้ท่ีนั้นอยา่งเตม็ก าลงัดว้ยเล็งเห็นในคุณ

งามความดีอนัสูงข้ึนไป  แมว้่าภารกิจท่ีตนไดรั้บมอบหมายนั้นจะเต็มไปดว้ยความเส่ียงต่อภยนัตรายหลาย

รูปแบบและไม่มีส่ิงยนืยนัไดว้า่จะรอดชีวติหรือจะไดรั้บรางวลัใดๆ ตอบแทนจากการท าหนา้ท่ี   

 ท่านพระครูบุญชยากร  เจ้าอาวาสวดัไชยศรีในฐานะผูน้ าทางจิต

วญิญาณของชาวบา้นสาวะถีไดเ้ล็งเห็นคุณค่าของวรรณกรรมดงักล่าวท่ีจารึกไวใ้นจิตรกรรมฝาผนงัสิม (พระ

อุโบสถ) ของวดั  จึงไดมี้แนวคิดวา่ควรน าเร่ืองเล่าดงักล่าวมาใชเ้ป็นส่ือสอนคุณธรรมจริยธรรมและน าการ

พฒันาชุมชน  ตามแนวคิดการพฒันาจากฐานวฒันธรรมชุมชนคือแนวทางของการพฒันาอย่างย ัง่ยืน  และ

เม่ือท่านพระครูบุญชยากรไดเ้ร่ิมน าเร่ืองเล่าสินไซมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารกบัชาวบา้นก็พบวา่  มีผลท าให้

ปราชญท์อ้งถ่ินหลากหลายสาขาหันมาให้ความร่วมมือ  จนเกิดบรรยากาศของการเรียนรู้ร่วมกนัในชุมชน

อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน  ยิ่งไปกว่านั้นเม่ือฝ่ายศิลปวฒันธรรมของมหาวิทยาลยัขอนแก่นเขา้ไปศึกษาวิจยั

จิตรกรรมฝาผนงัเร่ืองสินไซท่ีวดัไชยศรี  ยิง่ก่อใหเ้กิดการตระหนกัในคุณค่าทางวฒันธรรมท่ีชุมชนมีอยูแ่ลว้

ใหช้ดัเจนมากข้ึน  และเป็นช่วงเวลาเดียวกนักบัท่ีทางคณะผูบ้ริหารเทศบาลนครขอนแก่นโดยการช้ีแนะของ

ประธานสภาเมืองซ่ึงเห็นคุณค่าของความดีความงามของสินไซ  จึงน าไปสู่การขยายความร่วมมือกนัอย่าง

จริงจงัและต่อเน่ือง 

 ในดา้นของการพฒันาองคก์ร เทศบาลนครขอนแก่นไดน้ าขอ้ก าหนด

เร่ืองธรรมาภิบาลไปสู่การนิยามและปฏิบติัการอยา่งเป็นรูปธรรม  โดยการน าสินไซมาใช้เป็นยุทธศาสตร์

การพฒันาน้ี นายพีระพลอดีตนายกเทศมนตรี มองวา่ เป็นการมุ่งท่ีการพฒันาคนขอนแก่นอยา่งนอ้ยประมาณ 

๔๐-๕๐ ให้มีจิตวิญญาณ ท่ีเขา้ใจทอ้งถ่ิน มีความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นบุคลิกท่ีเป็นท่ีตอ้งการ จากผล

การด าเนินงานท่ีผา่นมาท าให้คน้พบคนท่ีมีบุคลิกดงักล่าวอยา่งนอ้ย ๔๐-๕๐ คน (รวมครู) ท่ีมีบุคลิกแบบ  

สินไซ ศรัทธาในตนเอง และยอมรับความเท่าเทียม ซ่ึงเกิดจากกระบวนการพฒันาร่วมกนัของทุกภาคส่วน  

ทั้งภาคการศึกษาและภาคบริหารนโยบายสาธารณะ  โดยในส่วนของภาคการศึกษาไดด้ าเนินการผา่นแนวคิด

หลกัสูตรทอ้งถ่ิน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ดา้นภาษาไทยและวรรณกรรมทอ้งถ่ิน  รวมทั้งส่ือศิลปะและ

นนัทนาการหลากหลายรูปแบบ  ส่วนในภาคการบริหารนโยบายสาธารณะไดด้ าเนินการผา่นพื้นท่ีศูนยร์วม
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จิตใจของคนขอนแก่นไดแ้ก่  สภาเมือง  หลกัเมืองและประตูเมือง  โดยเช่ือมความหมายของพื้นท่ีรวมใจน้ี

ด้วยเสาสีโห  เสาสินไซ และเสาหอยสังข์  ทั้ ง น้ีได้ด าเนินการอย่างมีขั้ นตอนและทุกขั้นตอนเน้น

กระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่รับรู้ขอ้มูลการดา้นต่างๆ ร่วมตดัสินใจในเวทีสภาเมืองตามเง่ือนไขของการ

ร่วมพฒันา  โปร่งใสและตรวจสอบได ้

 ผลสัมฤทธ์ิจาการด าเนินงานท่ีแสดงถึงความส าเร็จอยา่งหน่ึงของ

ยทุธศาสตร์สินไซกบัการพฒันาเมือง คือ รางวลัพระปกเกลา้ ท่ีเทศบาลนครขอนแก่นไดน้ าเสนอต่อ

คณะกรรมการประเมินรางวลัพระเกลา้ ดว้ยแนวคิดและกระบวนการตลอดถึงขอ้มูลเชิงประจกัษท์  าให้

ยทุธศาสตร์น้ีไดเ้ป็นท่ีรับรอง และไดร้รับเลือกใหเ้ป็นหน่ึงในนวตักรรมในทางการพฒันาเมืองท่ีโดดเด่น 

ดว้ยการท่ีเทศบาลสามารถท าเร่ืองนามธรรม ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไดย้ากใหเ้กิดข้ึนได ้และสัมผสัไดใ้นสังคม

วฒันธรรมปัจจุบนัอนัเป็นตน้แบบในการน าทุนทางวฒันธรรมท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้

(intangible cultural heritage : ICH)อยา่งวรรณกรรม มาใชใ้นการพฒันาทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งเห็นผลเป็นรูปธรรม  

อยา่งนอ้ยก็เป็นแนวคิดในการพฒันาท่ีสะทอ้นถึงการใหค้วามส าคญักบับริบททางสังคมวฒันธรรมของ

ตนเอง รวมถึงท่ีเป็นสาระส าคญัคือกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกบัภาคส่วนต่างๆ โดยอาศยัวรรณกรรม

เป็นส่ือกลางในการพฒันานั้นคือ แนวทางการบริหารจดัการท่ีเอ้ือใหส้ังคมมีส่วนร่วมคิดร่วมท าและร่วมหา

แนวทางของการพฒันาชุมชน 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 105  ประติมากรรมเสาไฟสินไซประตูเมืองขอนแก่น 

 

1.การก าหนดเป้าหมาย 

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

พฒันาองคก์ร พฒันาคุณภาพและทุนทางสงัคม 
และพฒันาเมือง 
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ภาพที ่ ๑๐ แผนภาพแสดงกระบวนการประยกุตใ์ชทุ้นวฒันธรรมสินไซของเทศบาลนครขอนแก่น 

 
วดัไชยศรีชุมชนสาวะถี 

    วดัไชยศรี ตั้งอยูท่ี่ชุมชนสาวะถี หมู่ท่ี ๘ ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง จงัหวดั

ขอนแก่น ระยะทางห่างจากตวัเมืองขอนแก่นราว ๒๑ กิโลเมตร มีพระครูบุญชยากรเป็นเจา้อาวาสรูป

ปัจจุบนั และยงัเป็นเจา้คณะต าบลสาวะถี เขต ๑ ท่านเป็นบุคคลท่ีมีความส าคญัในทางวฒันธรรมของชุมชน 

นอกจากเป็นพระปฏิบติัดี ปฏิบติัชอบทางพุทธศาสนาแลว้ ท่านยงัมีบทบาทส าคญัท่ีมีคุณูปการต่อชุมชน 

นอกจากวดัท่ีท าหนา้ท่ีปฏิบติักิจในทางพุทธศาสนาแลว้ ท่านยงัท าให้วดัเป็นศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้นอก

3. รูปแบบและวธีิการประยกุตใ์ช้
............................................................. 

-ดา้รการศึกษา และแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

-การอบรม-การเสวนา-บรรจุเขา้สู่

กระบวนการเรียนรู้ 3 แบบ(ในระบบ นอก
ระบบ ตามอธัยาศยั) 

-การสร้างอตัลกัษณ์เมือง 

(ประติมากรรมเสาไฟ/ป้ายต่างๆ) 

 

- 

 

2. แนวคิดท่ีน ามาประยกุตใ์ช้
................................................................... 

“สินไซฐานท่ีมัน่ร่วมสมยั” 

น าวรรณกรรมมาผลกัดนัใหเ้ยาวชนและประชาชน

ไดเ้กิดส านึกรักทอ้งถ่ิน สร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็ท า
ใหป้ระชาชนมีลกัาณะอนัพึงประสงค ์อนัไดแ้ก่ 

1. กตญัญู 
2. กลา้หาญ 
3. ช่ือสตัย ์
4. เสียสละ 
5. พอเพียง 

ภายใตก้ระบวนการ  

 1) การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ู 

 2)  การเผยแพร่  

 3)  ขยายผล 

 

 

4. การตอบสนองเป้าหมาย
............................................................. 

เยาวชนและประชาชนเกิดการรับรู้เก่ียวกบั
เร่ืองราววรรณกรรมสินไซในเบ้ืองตน้ 

ผา่นกิจกรรมต่างๆท่ีเทศบาลจดัข้ึนในโอกาส
ต่างๆ 

สินไซไดก้ลายเป็นอตัลกัษณ์เมืองขอนแก่นอีก
อยา่งหน่ึงผา่นประติมากรรมเสาไฟสินไซ 
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ระบบทั้งทางวิชาการและการเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน (ชลิต  ชยัครรชิต, ๒๕๔๙อา้งถึงในทรง

วทิย ์ พิมพะกรณ์, ๒๕๔๙) 

ความเป็นมาของชุมชนสาวะถีสันนิษฐานวา่มีอายุการตั้งชุมชนมาประมาณระหวา่ง ๒๓๐-๒๕๐ ปี

(บุญชยากร, สัมภาษณ์ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙)ส่วนวดัไชยศรีตั้งมาไดป้ระมาณ ๑๕๐ ปีเศษ  เดิมอาจจะมีมา

ก่อนแต่คงไม่เป็นทางการนกั  ส่วนสิมหรือโบสถ์สร้างมาราว๑๐๘ ปี มีภาพจิตรกรรมฝาผนงัหรือฮูปแตม้

เร่ืองสินไซมาพร้อมๆกบัตวัสิมเป็นงานศิลปะพื้นบา้น บนแนวคิดฮีตคองของชุมชนโดยมีหลวงปู่อ่อนสา 

เป็นผูใ้หแ้นวทางในการสร้างชุมชน 

ในช่วงเวลาระหวา่ง ปี พ.ศ.๒๔๔๒ –๒๔๙๑ เป็นยคุท่ีความเจริญทางโลก

และทางธรรมมาบรรจบกนั โดยมีวดัไชยศรีเป็นแกนกลางในการพฒันาของวดัและชุมชน มีร่องรอยปรากฏ 

คือ จารีตฮีตคองท่ีถูกปฏิบติัตามอย่างมัน่คง วดัไดรั้บการท านุบ ารุง ทั้งพระสงคจ์  านวนมาก  มีส านกัเรียน  

ดา้นวตัถุธรรมเจริญรุ่งเรือง มีศิลปะแบบทอ้งถ่ินสาวะถี เช่น ศาลาโรงธรรม หอแจก หอกลอง หอระฆงั ร้ัว

วดั แต่ศิลปะแห่งความศรัทธาท่ีเป็นศูนยก์ลางศรัทธา คือสิมหรือโบสถ์ อนัมีฮูปแตม้วรรณกรรมทอ้งถ่ินสิน

ไซประดบัอยา่งสวยงามจนมาถึง พ.ศ.๒๕๒๐ทุกอยา่งเร่ิมเป็นไปในทางเส่ือมถอย  

ล่วงเข้าประมาณปี  พ.ศ. ๒๕๓๐วิถีชุมชนท่ีเคยอุดมด้วยกล่ินไอ

วฒันธรรมก็แทบหยดุน่ิง ภาพวดัและชุมชนในขณะนั้น พระครูบุญชยากร เรียกวา่ “ยุคไร้พระ พระไร้วดั วดั

ไร้แก่น ชุมชนไร้สาระ”  คือวดัก็ไม่มีพระโดยเฉพาะพระธรรมท่ีโยมจะมาฟังนั้นแทบไม่มี พระไร้วดัคือพระ

ธรรมค าสอนก็ไม่มีท่ีอยูค่มัภีร์ใบลานสืบสานหลกัธรรมจารีตประเพณีสูญหายไปอยา่งมาก วดัไร้แก่น ไม่มี

กฎระเบียบครูบาอาจารยท่ี์จะเป็นหลกัของศิษยแ์ละวดั สุดทา้ย  ชุมชนไร้สาระ คือละเลยจารีตประเพณีไม่มี

ศูนยก์ลางการพฒันาไม่มีแม่แบบแม่บทจึงเหมือนชุมชนเล่ือนลอยไร้หลกัไร้สาระท่ีเป็นประโยชน์(บุญชยา

กร.๒๕๔๙. อา้งถึงในทรงวทิย ์ พิมพะกรรณ์ (บรรณาธิการ), ๒๕๔๙)   

พ.ศ.๒๕๓๒-๒๕๔๐ ก็เร่ิมฟ้ืนฟูบูรณะข้ึนมาไดร้ะดบัหน่ึง จากสภาพ

ย  ่าแย่ กลบัมามีชีวิต ชีวาอีกคร้ัง โดยพระครูบุญชยากรไดม้าอยู่จ  าพรรษาและพฒันาวดัร่วมกบัชุมชน โดย

อาศยักระบวนการมีส่วนร่วม คือร่วมคิด และร่วมท าให้วดั และชุมชนฟ้ืนตวัจากนั้นพระครูบุญชยากรจึงได้

หาแนวทางท่ีเหมาะสมเพื่อมาปรับประยกุตใ์ชใ้นการพฒันา และดน้พบวา่แนวทางอดีตท่ีเคยเป็นบทเรียนถึง

ความเจริญของชุมชน (วดัและบา้น) โดยเฉพาะในยุคสมยัหลวงปู่อ่อนสา (เจา้อาวาสรูปแรก) ไดเ้ห็นถึง

กระบวนการพฒันาวดัและชุมชนไปพร้อมๆกนัได ้ โดยใชป้ระเพณีวฒันธรรมเป็นตวัเช่ือม  จึงไดมี้การฟ้ืน

หาปราชญ์ชาวบา้น ผูมี้ความรู้ของชุมชนมาพูดมาเล่ามาให้ขอ้มูลเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ สืบทอด 

จากนั้นก็เร่ิมหาหลกัฐานเพื่อเป็นการยืนยนัท่ีเป็นรูปธรรม  พบว่าคงเหลือโบสถ์หรือสิม  อนัเกิดจากจิต
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วิญญาณของชุมชน ท่ีช่วยกนัร่วมคิดร่วมท าร่วมมือร่วมสร้างข้ึน และมีฮูปแตม้เร่ืองสินไซบนผนังสิมท่ี

สะทอ้นสุนทรียภาพ สุนทรียธรรมไดอ้ยา่งลงตวั 

 

 

ภาพที ่๑๑ พระครูบุญชยากร เจา้อาวาสวดัไชยศรี  เจา้คณะต าบลสาวะถี เขต ๑ ผูน้ าในการพฒันา  

เห็นไดว้า่ชุมชนสาวะถี และวดัไชยศรีมีพฒันาการท่ียาวนาน ผา่นยุคเจริญ 

และยุคเส่ือม ปัจจุบนัอยู่ในช่วงฟ้ืนฟูโดยพระครูบุญชยากรเจา้อาวาสวดัไชยศรีเป็นแกนน าร่วมกบัชุมชน 

น าฮีต ๑๒ เดือน และภูมิปัญญาในฮูปแตม้สินไซมาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาวดัและชุมชน   
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1) การก าหนดเป้าหมายในการน ามาใชป้ระโยชน์ 
ในช่วงท่ีมีการน าสินไซเขา้มามีบทบาทนั้น พระครูบุญชยา

กร(สัมภาษณ์, ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙) กล่าวว่าแท้จริงชุมชนตอ้งการพฒันาเร่ืองประเพณี

วฒันธรรม คือ ได้ผลักดันวฒันธรรมให้เข้ามามีส่วนในการพฒันาชุมชน เพราะชุมชนเดิมมี

วฒันธรรมพุทธธรรม มีพระพุทธศาสนาเป็นแกนหลัก ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีชุมชนมีเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว 

ชุมชนรู้จกัและใชใ้นการพฒันาอยูแ่ลว้ เม่ือตอ้งน าวฒันธรรมมาปรับใชก้็ไดน้ าเอาพุทธธรรมมาดว้ย

ในฮูปแตม้สินไซท่ีวดัไชยศรีเป็นส่ิงท่ีประกอบข้ึนดว้ยพุทธธรรม และสุนทรียธรรมอย่างลงตวัจึง

ไดรั้บความนิยมมากกว่าเร่ืองอ่ืนๆตามโลกทศัน์ของชาวบา้นจึงเห็นว่านอกจากฮีตคองประเพณีท่ี

ชาวชุมชนยึดถือ สิมและฮูปแต้มสินไซก็มีความส าคัญและมีความหมายต่อการน ามาปรับ

ประยุกตใ์ชใ้นการพฒันา นบัแต่ พ.ศ. ๒๕๔๓เป็นตน้มา กระบวนการฟ้ืนฟูวดัและชุมชนจึงไดเ้ร่ิม

ข้ึน มีการสร้างกุฏิวิหาร ส่ิงต่างๆเร่ือยมา ส่วนโครงการเพื่อสังคม อาทิ พิพิธภณัฑ์พื้นบา้น ศูนย์

วฒันธรรมไทยสายใยชุมชนต าบลสาวะถี ศูนยศึ์กษาประเพณีวฒันธรรมของเยาวชนในชุมชน (วนั

เสาร์-อาทิตย)์ เป็นตน้ แสดงให้เห็นถึงการพฒันาชุมชนโดยมีวดัเป็นศูนยก์ลาง เป็นท่ีท ากิจกรรม 

ปรึกษาหารือ ท าให้ประเพณีวฒันธรรมสามารถเขา้ถึงชุมชนไดทุ้กเพศทุกวยั และทุกมิติ ก่อให้เกิด

ความภาคภูมิใจในประเพณีวฒันธรรมของตนเอง 

เป้าหมายในการน าไปใช้ก็คือความสุขความเจริญ ให้คนใน

ชุมชนไดเ้กิดความภาคภูมิใจ ดว้ยสาวะถีในยุคเส่ือมเพราะไม่มีอะไรเป็นหลกั พอเห็นวา่วฒันธรรม 

 

 

 

ภาพที ่ 108 ฮูปแตม้สินไซวดัไชยศรี 
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ฮีตคองเป็นส่ิงท่ีเคยมีคุณค่า ท่านก็ยกข้ึนมาเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองยืนยนั สินไซก็เป็นเคร่ืองยืนยนัอย่าง

หน่ึง ดว้ยวา่การท่ีจะพฒันาชุมชนตอ้งมีท่ีรวม ในอดีตมีหลวงปู่อ่อนสาเป็นศูนยร์วมในยุคแรกพระ

ครูบุญชยากรยงัไม่มีบารมี จึงตอ้งหาอะไรบางอย่างเพื่อใช้เป็นท่ีรวมใจของชาวบา้น สุดทา้ยคน้

พบว่ามีฮีตสิบสองท่ีเคยเป็นส่ิงเช่ือมโยงชุมชนเขา้หากนั และส่ิงท่ีเห็นว่าเป็นศูนยร์วมใจท่ีชดัเจน

ท่ีสุดของชุมชนสาวะถีคือสิม (โบสถ)์ ท่านจึงเลือกโบสถม์าเป็นส่ิงยืนยนัความเจริญ เพราะชาวบา้น

สาวะถีถ้าพูดถึงเร่ืองความเจริญกบัสิมนบัว่าเป็นส่ิงท่ีชดัเจน แสดงให้เห็นว่าในอดีตวดัแห่งน้ีเคย

เจริญรุ่งเรืองมาก่อน โดยมีโบสถเ์ป็นศูนยร์วมจิตใจ  

เพื่อใหชุ้มชนเกิดความภาคภูมิใจท่านจึงหนักลบัมาพฒันาวดั 

พฒันาชุมชน เป้าหมายคือความสุขร่วมกนัของคนในชุมชน พระครูบุญชยากร เจา้อาวาสวดัไชยศรี 

เป็นผูมี้ส่วนส าคญัในการผลกัดนัใหชุ้มชนสาวะถีไดเ้กิดส านึก เห็นคุณค่าในศิลปวฒันธรรมฮีตคอง

ประเพณี รวมถึงโบสถ์และฮูปแตม้สินไซ โดยใชแ้นวคิดการมีส่วนร่วมในการพฒันา บูรณาการวดั 

บา้น โรงเรียน (บวร) พฒันาร่วมกนั อตัลกัษข์องชุมชนท่ีปรากฏในมรดกทางศิลปวฒันธรรม และฮู

ปแต้มสินไซจึงเป็นปัจจยัในการกระตุน้ผลกัดนัให้คนในสังคมได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของ

ตนเอง   

ส าหรับฮูปแต้มเร่ืองสินไซแล้วก็นับว่าเป็นส่ือวฒันธรรม

อย่างหน่ึงท่ีสามารถเขา้ถึงจิตใจของชุมชนสาวะถีเพราะเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าท่ีชาวบา้นเช่ือศรัทธาจน

กลายเป็นความนิยม ยืนยนัจากค ากล่าวของสุเนตรโพธิสาร (๒๕๔๙) ว่า “ให้ผูเ้ยาวเ์จริญวยั ให้

ผูใ้หญ่บนัเทิงเฒ่า ให้พระสังฆะเจา้บนัเทิงศีล ให้ผูไ้ดย้ินส้ินทุกข ์ให้คนรักสนุกหนัมาคิด ให้ทุกคน

ต้องเพ่งพินิจ ให้ผูส้ิ้นคิดได้เห็นทาง ให้คนตาฟางได้ส่องซอด ให้คนตาบอดได้แนมเห็น” ซ่ึง

หมายความว่า เร่ืองสินไซน้ีเป็นส่ือท่ีชาวบา้นทุกระดบัช่ืนชอบ สามารถเขา้ถึงได้ทั้งเด็ก ผูใ้หญ่ 

ผูสู้งอายุ รวมถึงพระสงฆ์ เพราะสามารถให้ทั้งคุณค่าสาระ และความบนัเทิง ถึงขั้นให้เกิดธรรมใน

จิตใจได ้ 

  แนวคิดท่ีน ามาประยกุตใ์ช ้
สินไซท่ีผนัง สิมวัดไชยศ รี  เ ป็นมรดกภูมิ ปัญญาทาง

วฒันธรรมของชุมชนสาวะถี ท่ีพระครูบุญชยากรเช่ือว่าฮูปแตม้ท่ีมีคุณค่าน้ีจะสามารถดึงสติคนใน

ยุคท่ีหลงฮีตลืมคอง ให้หันมาสนในและค้นหาคุณค่าภูมิปัญญาท่ีซ่อนแฝงในเร่ืองราวของตน  

เพราะเป็นส่ิงท่ีด ารงทรงตวัอยู่มาไดก้็ดว้ยปัจจยัแวดลอ้มท่ีหนุนเสริมกนัทั้งจารีต ฮีตคอง ประเพณี
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อนัอบอุ่นของชาวบา้นและพระสงฆ ์ท่ีมีศรัทธา และสามคัคีเป็นก าลงัในการรักษามรดกของบรรพ

บุรุษ ดงันั้นพระครูบุญชยากรไดน้ าฮูปแตม้สินไซเป็นหน่ึงในแนวคิดของการประยุกต์ใช้ในการ

พฒันาวดัและชุมชน ด้วยคุณค่าของสินไซ ใน ๔ ประการ ประกอบด้วยสินไซสามารถน าไปใช ้

“เช่ือมแนวคิด” ท าไดค้นไดมี้ฐานคิดเร่ืองศิลปวฒันธรรม ใช้ “เช่ือมชุมชน” ท าให้คนในชุมชนสืบ

ทอดสอดประสานเข้าหากันได้ (บ้าน วดั โรงเรียน) ใช้ “เช่ือมสังคม” ท าให้เกิดความกล้าน า

ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินไปแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัชุมชนหรือหน่วยงานอ่ืนจนท าให้ชุมชนสามารถ

เช่ือมโยงแนวความคิดมีวฒันธรรมสัมพนัธ์ท่ีกวา้งไกลออกไป และใช้  “เช่ือมการพฒันา” โดย

สามารถน าปรับประยุกต์ระหว่างยุคสมยั  ให้เกิดแนวทางท่ีเกิดการพฒันาสอดรับกบัยุคสมยับน

พื้นฐานวฒันธรรมภูมิปัญญาท่ีเขม้แขง็ของตนเอง  

พระครูบุญชยากรสรุปวา่สินไซสามารถเป็นส่ือในการพฒันา

อย่างหลากหลายและสามารถน าไปใช้ได้หลายระดบั  สินไซเป็นฐานทางวฒันธรรมของชุมชน     

สาวะถี ซ่ึงถา้ขาดส่ิงน้ีก็ยากจะพฒันาได ้ดงันั้นสินไซจึงเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า สามารถเป็นตวัแบบเพื่อ

การเรียนรู้และปรับใชเ้พื่อการพฒันาชุมชนได ้

รูปแบบและวธีิการประยกุตใ์ช ้
ชุมชนสาวะถีโดยการน าของพระครูบุญชยากรเจา้อาวาสวดั

ไชยศรี หลงัจากท่ีไดฟ้ื้นฟูวฒันธรรมดา้นฮีตคองประเพณีในระยะแรก พอมาระยะหลงัจึงไดใ้ชทุ้น

ทางวฒันธรรมของสิมและฮูปแต้มมาประยุกต์ใช้ในการพฒันาโดยได้ท าการศึกษา ฟ้ืนฟู และ

ประยุกตใ์ชสิ้นไซอย่างเป็นขั้นตอน เร่ิมจากการสร้างความรู้ความเขา้ใจ โดยการถามผูรู้้ ดูจากของ

จริง น าหนงัสือสินไซฉบบัต่างๆมาเทียบเคียงกบัฮูปแตม้บนผนงัสิมของวดัไชยศรี จากนั้นท่านจึง

น ามาถอดความรู้เป็นเอกสารสินไซฉบบัวดัไชยศรี  

การปริวรรตสินไซฉบบัวดัไชยศรี พระครูบุญชยากรมีเจตนา

ว่า ตอ้งการท่ีจะให้มีการอนุรักษ์และเผยแพร่ภาพจิตรกรรมหรือฮูปแตม้สิมวดัไชยศรีเป็นส าคญั  

เพราะในการฟ้ืนฟูจะตอ้งมีความเขา้ใจในคุณค่า เน้ือหาสาระเร่ืองราวสินไซเป็นหลกัและท่ีส าคญั

ท่ีสุดคือตอ้งเป็นเร่ืองราวท่ีอยูบ่นฐานความคิดความเช่ือและศรัทธาของชุมชนสาวะถีโดยตรงและ

เป้าหมายคือการท าใหเ้ด็กและเยาวชนในหมู่บา้นหรือชุมชนไดเ้รียนรู้ อนัจะน าไปสู่ความย ัง่ยืนอยา่ง

ยาวนานในอนาคตดว้ย 
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ในการถอดความน้ี พระครูบุญชยาการไดก้ าหนดเอาฮูปแตม้

ท่ีผนงัสิมวดัไชยศรีมาเป็นหลกัในการศึกษาเร่ิมจากถ่ายภาพทั้งหมดโดยรอบสิมแลว้น ามาวางเรียง

ใหเ้ป็นไปตามเร่ืองราว  จากนั้นก็หาค าอธิบายจากขอ้มูลในหนงัสือหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งตลอดถึง

การสอบถามผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ในชุมชนถึงความเป็นมาในการสร้างฮูปแตม้ในยุคสมยัของครูบาอ่อนสา ท า

ใหท้่านเห็นแนวทางในการก าหนดวธีิการแตม้ฮูปสินไซท่ีวดัไชยศรีของหลวงปู่อ่อนสา  ซ่ึงลกัษณะ

ท่ีโดดเด่นกว่าท่ีอ่ืน  ๆ  คือมีความละเอียดและเป็นเร่ืองราวตลอดผนงัสิมทั้งดา้นนอกและดา้นใน

เพียงเร่ืองเดียว ท าให้ท่านสันนิษฐานว่า เน้ือหาท่ีน ามาเขียนน้ีมาจากหนงัสือเทศน์สินไซท่ีพระใช้

เทศน์เพราะฮูปแตม้นั้นมีการวางโครงเร่ืองอยา่งเป็นระบบและถูกตอ้งตลอดเร่ือง 

แต่เน่ืองจากหนังสือผูกใบลานเร่ืองสินไซท่ีวดัไชยศรี  ได้

สูญหายไปจากวดัในช่วงท่ีวดัร้างพระท่านจึงได้เสาะหาหนังสือสินไซฉบบัท่ีปริวรรตแล้วมา

เทียบเคียง ก็ปรากฏวา่มีหนงัสือท่ีเขา้กนัไดค้่อนขา้งจะสมบูรณ์ท่ีสุดเป็นหนงัสือสังขศิ์ลป์ชยั ฉบบั

ของอาจารยป์รีชา พิณทอง จดัพิมพเ์พื่อเป็นอนุสรณ์เมืองอุบล (จงัหวดัอุบลราชธานี) ครบ ๒๐๐  ปี 

ในปี ๒๕๒๓  

มาถึง ปี พ.ศ.๒๕๔๗ท่านจึงใชฉ้บบัน้ีมาเป็นแนวทางในการ

อธิบายฮูปแตม้สินไซของวดัไชยศรีแห่งน้ี โดยเรียบเรียงให้เขา้ใจง่ายเพื่อให้เหมาะสมกบัวยัของ

ผูเ้รียน แต่คงรูปแบบใหต้รงตามฮูปแตม้ผนงัสิมของวดัไชยศรีเป็นส าคญั 

ดงันั้นจึงเห็นว่าการฟ้ืนฟูองค์ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองสินไซเป็น

ส่ิงท่ีพระครูบุญชยากรได้เล็งเห็นถึงความส าคญัเป็นอนัดับแรกท่านจึงได้ทุ่มเทเอาใจใส่ศึกษา

เปรียบเทียบจนไดเ้อกสารนิทานสินไซ ฉบบัวดัไชยศรี โดยน ามาพิมพเ์ผยแพร่คร้ังแรกในหนงัสือท่ี

ระลึกงานรับสัญญาบตัรพดัยศ และแสดงมุฑิตาสักการะ เม่ือ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยร่วมกบัส านัก

วฒันธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผูจ้ ัดพิมพ์เผยแพร่ และในเวลาต่อมาส านักวฒันธรรม 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น ก็ไดเ้ขา้มาท าหนา้ท่ีเป็นตวักลางเช่ือมโยงแนวคิดการฟ้ืนฟูวรรณกรรมสินไซ

ระหวา่งภาคส่วนต่างๆ ประกอบดว้ย เทศบาลนครขอนแก่น ชุมชนสาวะถี รวมทั้ง เครือข่ายสินไซ

จาก สปป.ลาว ภายใตแ้นวคิด ๓ ประสาน หรือ ๓ มอ (เมือง, มอ(มหาวิทยาลยั)และหมู่บา้น) 

นบัเป็นกิจกรรมการฟ้ืนฟูวรรณกรรมสินไซร่วมกนัอยา่งเป็นทางการคร้ังแรกระหวา่งวดัไชยศรี กบั

ส านกัวฒันธรรม ก่อนจะมีการขยายไปสู่ยุทธศาสตร์ “สินไซกบัการพฒันาเมือง” ของเทศบาลนคร

ขอนแก่น ในอีก ๒ ปี ต่อมา 
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หลงัจากนั้นท่านพระครูบุญชยากร ได้น ามาใช้เป็นคู่มือใน

การสอนเด็กเยาวชนในชุมชน โดยเร่ิมจากการเอามาสอนสามเณรภาคฤดูร้อน ในระยะถดัมาจึง

น าไปสอนหลกัสูตรทอ้งถ่ินในรายวิชาจิตรกรรมฝาผนงัวดัไชยศรี ในระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ ท่ี 

ร.ร.สาวะถีพิทยาสรรพ ์โดยมีครูมาลี  เสาร์สิงห์ (สัมภาษณ์, ๑๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๖) เป็นผูส้อน ซ่ึง

มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้นกัเรียนมีความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินตนเองผา่นการเรียนรู้จากฮูปแตม้วดัไชย

ศรี โดยบูรณาการการเรียนรู้ ๕ กลุ่มสาระเขา้ดว้ยกนั ทั้งภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ 

และเศรษฐกิจ  นอกจากนั้นยงัมีการใหค้วามรู้ในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การจดัการเสวนาเร่ืองสินไซเป็น

ประจ าทุกปีในงานบุญขา้วจ่ี, การอบรมค่ายคุณธรรมร่วมกบัเครือข่ายเทศบาลนครขอนแก่น และ

มหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็นตน้  

วิธีการท่ีพระครูบุญชยากร ได้น ามาปรับใช้ในการพฒันามี 

๒ วิธี ดงัน้ี ๑. น าไปหาเขาพาเขาท า พาเขามาเรียน เพื่อสืบทอดเร่ืองน้ี เช่น สอดแทรกเขา้ไปใน

โครงการอบรมต่างๆ ในรูปแบบการศึกษาตามอธัยาศยั หรือ การอบรมมคัคุเทศก์ ๒. เขาคิดต่อเอง 

หลงัจากชุมชนเกิดภาคภูมิใจแลว้เขาก็จะน าไปท าต่อเอง เช่น สีโหลีก(ช่ือของการแข่งขนัฟุตบอล 

ของเทศบาลต าบลสาวะถี) , ท าเส้ือสินไซ ฯลฯ ซ่ึงเป็นการพฒันาหลงัจากท่ีเขาเกิดความภาคภูมิใจ

แลว้  

กิจกรรมการประยุกต์ใช้สินไซระยะท่ีผ่านมาวดัไชยศรี 

ชุมชนสาวะถี ไดด้ าเนินงานภายใตเ้ครือข่ายความร่วมมือทางวฒันธรรมกบัภาคส่วนทั้งภายในและ

ภายนอกชุมชน อาทิ ส านกัวฒันธรรม มหาวิทยาลยัขอนแก่น,  เทศบาลนครขอนแก่น, เครือข่าย  

สินไซจาก สปป.ลาว (กลุ่มสืบทอดมรดกลา้นชา้ง), โรงเรียนรุ่งอรุณ (กรุงเทพฯ) การท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทย ส านกังานขอนแก่น,  เทศบาลต าบลสาวะถี, โรงเรียนสาวะถีราฎร์รังสฤษฐ์, โรงเรียน

สาวะถีพิทยาสรรพ ์เป็นตน้ อีกทั้งยงัเกิดกลุ่มสืบทอดวฒันธรรมช่ือ “กลุ่มเยาวชนตน้กลา้น าสินไซ

ศรี” แรกเร่ิมจากผูใ้หญ่บา้นนกัเรียนโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพท่ี์มีหน้าท่ีในการควบคุมกิจการ

ต่างๆ ของทางโรงเรียนและกลุ่มนกัเรียนในชุมชน  ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการช่วยกิจกรรมในวดั

ไชยศรี พระครูบุญชยากร (เจา้อาวาสวดัไชยศรี) เห็นว่ากลุ่มเยาวชนกลุ่มน้ีมีความสนใจในจารีต

ประเพณี ฮีตครองธรรมะ พระครูบุญชยากรจึงตั้งช่ือกลุ่มข้ึนมาใหม่ว่า “กลุ่มตน้กลา้สินไซยศรี” 

โดยน าช่ือวดัและช่ือตวัละครในวรรณกรรมคือ สินไซมาตั้งให้เพื่อเป็นศิริมงคลและเห็นวา่เป็นช่ือท่ี

สอดคลอ้งกนัดี 
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กลุ่มเยาวชนตน้กลา้สินไซยศรีเป็นกลุ่มแกนน าเยาวชนท่ีถือ

ไดว้า่มีบทบาทดา้นการมีส่วนร่วมของเยาวชนในทอ้งถ่ินจากการสังเกตเห็นวา่เยาวชนกลุ่มน้ีไม่ไดมี้

เพียงจิตอาสาและอยากท่ีจะช่วยงานวดัเพียงอยา่งเดียว แต่กลุ่มเยาวชนกลุ่มน้ียงัมีความสามารถและ

มีความรู้ในความเป็นมาของประเพณี เช่น การท าพานบายศรี, การฟ้อนร า, การจดัตกแต่งงานวดั 

และอ่ืนๆอีกหลายอย่าง กลุ่มเยาวชนตน้กล้าสินไซยศรียงัเป็นแบบอย่างให้เยาวชนกลุ่มอ่ืนๆ ใน

ชุมชน และในโรงเรียน ในการ เขา้มาร่วมท ากิจกรรมทางวฒันธรรมกบัทางวดั   

ด้วยความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาของตนเอง โดย

เฉพาะฮีต ๑๒ และฮูปแตม้สินไซ พวกเขาจึงไดเ้ขา้มาช่วยกนัอนุรักษ ์รักษา ศิลปะและวฒันธรรม

ของตนเองในขณะท่ีผูใ้หญ่ไดเ้ปิดโอกาสให้เยาวชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของทุกๆกิจกรรม จึง

เป็นผลให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ และความภาคภูมิใจ ท่ีตนเองมีส่วนร่วมและมีบทบาทแก่ชุมชน 

การเปิดโอกาสให้เยาวชนไดแ้สดงความคิดความสามารถโดยอยู่ในการควบคุมของผูป้กครองให้

การสนบัสนุนและช้ีแนะแนวทางนั้นส่งผลดีต่อเยาวชนอยา่งเห็นเป็นรูปธรรม 

กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประยุกต์ใช้ทุนวฒันธรรมสินไซ

ของวดัไชยศรี และชุมชนสาวะถีท่ีผา่นมา นอกจากท่ีพระครูบุญชยากรไดน้ าไปใชส้อนเด็กเยาวชน

ในชุมชนสาวะถีทั้งรูปแบบการศึกษาในระบบ และนอกระบบแลว้ ยงัไดจ้ดัเป็นกิจกรรมการเรียนรู้

ตามอธัยาศยั โดยบูรณาการเขา้กบังานบุญประเพณี ฮีต ๑๒ เดือนของวดัไชยศรี โดยเฉพาะบุญเดือน

สาม (บุญขา้วจ่ี) คืองาน  “สินไซ บุญขา้วจ่ี วิถีวฒันธรรมอีสาน” ซ่ึงเป็นโครงการท่ีเกิดจากความ

ร่วมมือกนัของภาคีการเรียนรู้หลายภาคส่วนโดยเฉพาะภาคการศึกษาทั้งภายนอกชุมชน และภายใน

ชุมชน ท่ีเห็นศกัยภาพของวดัไชยศรี และชุมชนสาวะถี เป็นแหล่งสะสมภูมิปัญญาดา้นฮีตคอง (บุญ

ขา้วจ่ี) ท่ีสามารถบูรณาการน าทุนทางวฒันธรรมสินไซ เพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้สู่การพฒันาอยา่ง

สร้างสรรค์ โดยจัดให้มีข้ึนในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ของทุกปี ประกอบด้วยกิจกรรมวิชาการ, 

นิทรรศการ, การแสดง, พิธีกรรมทางศาสนา, การจ่ีขา้วร่วมกนัในลานวดั และใส่บาตรขา้วจ่ี ฯลฯ 

ในส่วนของกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประยุกต์ใช้ทุนวฒันธรรมสินไซอาทิ การสัมมนาวิชาการ

เก่ียวกบัประเด็นสินไซการแสดงเก่ียวกบัสินไซบนเวที เช่น การแสดงโปงลางจากวงโปงลางสินไซ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น และการแสดงจากเครือข่ายต่างๆ รวมถึงการแสดง

จากเครือข่ายสินไซ สปป.ลาว(เฉพาะบางปี) นอกจากนั้นในทุก ๆ ปี จะมีกิจกรรมคดัลอกฮูปแตม้

สินไซโดยนกัศึกษาสาขาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ บางปีเขียนเร่ืองพระเวสสันดร ๑๓ กณัฑ์

เพื่อถวายวดัใหเ้ป็นสาธารณกุศล เป็นตน้ 
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นอกจากกิจกรรมสินไซท่ีด าเนินการภายในชุมชนแลว้ยงัเกิด

แนวคิดขยายออกนอกชุมชน เพื่อสร้างเครือข่ายโดยใชบุ้ญเป็นส่ือกลาง ในบุญประเพณีทอดเทียน

พรรษา “เยือนถ่ินสินไซไปกบับุญ” นอกจากมีวตัถุประสงค ์เพื่อจรรโลงส่งเสริมประเพณีอนัดีงาม

ตามจารีตของชาวอีสาน แลว้ท่ีส าคญัยงัเป็นการสร้างเครือข่ายสินไซในวดัหรือชุมชนท่ีมีร่องรอย

สินไซปรากฏอยู่ คือ วดัสนวนวารีพฒันาราม อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น และวดัโพธาราม 

อ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม ในขณะท่ียงัมีเครือข่ายจากภายนอกไดใ้ชสิ้นไซเช่ือมบุญเขา้มายงั

ชุมชนเช่นเดียวกนั เช่น ในงานบุญกฐิน “สินไซ” สามคัคี  ณ วดัไชยศรี บา้นสาวะถี ต.สาวะถี  อ.

เมือง  จ.ขอนแก่น เม่ือวนัท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดยสถาบนัอาศรมศิลป์ และโรงเรียนรุ่งอรุณ 

ร่วมกับเครือข่ายสินไซ มีอาจารย์ผ่อง  เซ่งก่ิงซ่ึงเคยร่วมเคล่ือนไหวกิจกรรมสินไซเป็นผู ้

ประสานงานน าพาคณะญาติธรรมจากโรงเรียนรุ่งอรุณ และเครือข่ายสินไซมาร่วมบุญกนัในคร้ังนั้น 

กระบวนการท่ีผ่านมาได้ด าเนินการภายใต้เครือข่ายความ

ร่วมมือ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน ภายนอกชุมชนมีส านกัวฒันธรรมมหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็น

ตวักลางประสานงานจดักระบวนการเรียนรู้ ในฐานะ “คนนอก” ท่ีไปสัมพนัธ์กบัชุมชน และท า

หนา้ท่ีเป็น “ตวักลาง” ท่ีคอยจดักระบวนการเรียนรู้ให้เกิดข้ึน โดยมี “ตวักลาง” ในชุมชน คือ พระ

ครูบุญชยากร ท่ีคอยประสานงานกับแหล่งเรียนรู้ในพื้นท่ี บทบาทของคนนอกชุมชน ในการ

ขบัเคล่ือนกระบวนการดงักล่าว ได้ท าหน้าท่ี ๑) เช่ือมประสานให้เกิดกระบวนการ (facillitator) 

เรียนรู้ไปสู่กระบวนการพฒันา ๒) เป็นผูเ้ช่ือมประสานให้เกิดการเปล่ียนแปลง(catalyst) ท่ี

สร้างสรรค์เป็นส่ิงใหม่ในชุมชนคือ “นวตักรรม” ๓) ผูเ้ช่ือมประสานให้เกิดเครือข่าย(networker) 

เครือข่ายชุมชน และเครือข่ายในภาพกวา้งกบัสังคมภายนอกคือประชาสังคม 
 

 

ภาพที ่๑๒ สิมวดัไชยศรี  ต าบลสาวะถี  อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
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ภาพที ่ ๑๓ แผนภาพเครือข่ายความสัมพนัธ์ในการจดังานบุญขา้วจ่ี 

 

 

 

 

เครือข่ายการจัด
งานงานสินไซ 

บุญข้าวจี่ 

วถีิวัฒนธรรมอีสาน 

คณะมนุษยศ์าสตร์ฯ 

มหาวิทยาลยั 

ขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยั 

ขอนแก่น 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยั 

ขอนแก่น 

เครือข่าย 

สนิไซสองฝ่ังโขง 

สปป.ลาว 

เครือข่ายศิลป์สร้างสรรค์
ขอนแก่น 

โรงเรียนสาวะถีพิทยา
สรรพ์ 

โรงเรียนในสงักดัเทศบาล
นครขอนแก่น 

ส านกัการศกึษา 

เทศบาลนครขอนแก่น 

ส านกัวฒันธรรม 

มหาวิทยาลยั 

ขอนแก่น 

เทศบาลต าบลสาวะถ ี

โรงเรียน 

บ้านสาวะถ ี 

(สาวัตถรีาษฎร์
รังสฤษฎ์ิ) 
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ภาพที ่ ๑๔ รูปแบบการประยุกต์ใช้ทุนวฒันธรรมสินไซของวดัไชยศรี ชุมชนสาวะถี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2. แนวคิดท่ีน ามาประยกุตใ์ช้ 

ประยกุตใ์ชคุ้ณค่าของสินไซ ใน  4  ประการ  

1. เช่ือมแนวคิด   
2. เช่ือมชุมชน   
3. เช่ือมสังคม   
4. เช่ือมการพฒันา   

3. รูปแบบและวธีิการประยกุตใ์ช ้

น ามาปรับใชใ้นการพฒันามี 2 วิธี ดงัน้ี 

1.  น าไปหาเขาพาเขาท า พาเขามา 

เรียน เพื่อสืบทอดเร่ืองน้ี เช่น  

สอดแทรกเขา้ไปในโครงการอบรม 

ต่างๆ ในรูปแบบการศึกษาตาม 

อธัยาศยั หรือ การอบรมมคัคุเทศก ์  

2. เขาคิดต่อเอง หลงัจากชุมชนเกิด 

ภาคภูมิใจแลว้เขาก็จะน าไปท าต่อเอง  

เช่น สีโหลีก(การแข่งขนักีฬา), ท า  

เส้ือสินไซ ฯลฯ ซ่ึงเป็นการพฒันา 

หลงัจากท่ีเขาเกิดความภาคภูมิใจแลว้  

4. การตอบสนองเป้าหมาย 

ศิลปวฒันธรรมประเพณีไดรั้บการฟ้ืนฟู

เกิดความสามคัคีในชุมชน 

เยาวชนไดต้ระหนกัและเห็นคุณค่า
ภาคภูมิใจในทอ้งถ่ิน 

1.การก าหนดเป้าหมาย 

การผลกัดนัใหชุ้มชนสาวะถีไดเ้กิด

ส านึก เห็นคุณค่าในศิลปวฒันธรรม

ฮีตคองประเพณี รวมถึงโบสถ์และฮู

ปแต้มสินไซ โดยใช้แนวคิดการมี

ส่วนร่วมในการพฒันา       บูรณา

การวดั บา้น โรงเรียน (บวร)  
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ตารางที๒่๙วเิคราะห์รูปแบบการประยกุตใ์ชสิ้นไซของวดัไชยศรี 

การวเิคราะห์ ส่ิงเดิม ส่ิงใหม่ 

ผลต่อ

เป้าหมาย/ 

วตัถุประสงค์ 

ประยุกต์/ 

ไม่ประยุกต์ 

ผูใ้ช ้(who)  พระ/ชาวบา้น พระ/ชาวบา้น/ครู มี  ประยกุต ์

ส่ิงท่ีน ามาใช ้(what)  ใบลาน ฮูปแตม้ 

หนงัสือสินไซฉบบัวดั

ไชยศรีโดยพระครูบุญ

ชยากร 

มี  ประยกุต ์

ช่วงเวลาท่ี

น ามาใช ้(when) 

 งานบุญ/งานศพ/

งานคลอดลูก 

 พ.ศ.๒๕๔๙ –  

ปัจจุบนั 

มี  ประยกุต ์

สถานท่ีท่ีน ามาใช ้

 (where) 

 วดั/บา้น วดัไชยศรี มี  ประยกุต ์

เหตุผลท่ีน ามาใช ้(why)  สั่งสอนธรรมะ/ 

ใหค้วามบนัเทิง 

การฟ้ืนฟูชุมชน มี  ประยกุต ์

วธีิการท่ีน ามาใช ้(how)  เทศน์/เล่านิทาน บูรณาการกบัฮีต ๑๒  

การคดัลอก 

ฮูปแตม้ 

มี  ประยกุต ์
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2) การตอบสนองเป้าหมาย 
ตลอดระยะเวลากว่า ๑๕ ปี (พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๕๘) วดัไชย

ศรี และชุมชนสาวะถีไดรั้บการฟ้ืนฟูใหก้ลบัคืนมามีความภาคภูมิใจในตนเองเช่นในยุครุ่งเรือง โดย

พระครูบุญชยากร กรรมการวดั ผูบ้ริหารสถานศึกษา และฝ่ายปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดร่้วมกนัสร้าง

กระบวนการเรียนรู้ในคุณค่าของตนเอง ผา่นกิจกรรมบุญฮีต ๑๒ เดือนของชุมชน  

ส่วนทุนวฒันธรรมสินไซท่ีอยู่ในรูปของฮูปแตม้บนผนงัสิม 

ได้กล า ย เ ป็น ส่ื อกล า ง เ ช่ื อม โย ง ชุมชนส าวะ ถี  เ ข้ า กับ ชุมชน เ มื อ งขอนแ ก่น  โดย มี

มหาวิทยาลยัขอนแก่นเป็นตวักลาง (Nod) ในการเช่ือมโยงกระบวนการเรียนรู้ภายใตโ้มเดลการ

เรียนรู้ ๓ ประสาน หรือเครือข่าย ๓ มอ (๑. “ม” มหาวิทยาลยั ๒. “ม” เมือง ๓. “ม” หมู่บา้น) ซ่ึงแต่

ละภาคส่วนไดเ้ขา้มาร่วมกนัจดักระบวนการเรียนรู้อยา่งเป็นขั้นเป็นตอน เร่ิมตั้งแต่การวางแผนการ

ด าเนินการ และการประเมินผลร่วมกนั ท าใหกิ้จกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการมีส่วนร่วมดงักล่าวเอ้ือให้เกิด

ประโยชน์ไดอ้ยา่งแทจ้ริง    

พ่อสุ่ม สุวรรณวงศ ์(สัมภาษณ์, ๒๑ กนัยายน  ๒๕๕๕) “ได้

สะทอ้นถึงผลจากการประยุกตน์ าสินไซมาใชใ้นการพฒันาวดัและชุมชนวา่ รู้สึกภาคภูมิใจ ท่ีมีคน

สนใจเขา้มาเรียนรู้ในวดั ในชุมชนมากข้ึนทุกๆปี ทั้งคนไทย และต่างประเทศ ชุมชนชาวบา้นก็เกิด

ความสามคัคี ร่วมแรงร่วมใจกนัในทุกเร่ืองโดยเฉพาะงานบุญ และท่ีส าคญัเด็กเยาวชนรู้จกัเขา้วดั

ท าบุญ เช่ือฟังพ่อแม่มากข้ึน ในส่วนของเยาวชนไดเ้กิดกลุ่มเยาวชนตน้กลา้สินไซศรี”  ซ่ึงนอกจาก

ประโยชน์ท่ีได้รับในแง่ของจิตใจ ความรักความสามัคคีในชุมชนแล้ว ชาวบ้านยงัสะท้อนว่า

ประโยชน์ในทางออ้มเป็นการน ามาซ่ึงความเจริญทางเศรษฐกิจเพราะมีคนจากขา้งนอกเขา้มามาก 

และท าใหชุ้มชนมีช่ือเสียงในระดบัประเทศ  

ดงันั้นจึงเห็นไดว้่ากิจกรรมการฟ้ืนฟู และประยุกตใ์ชสิ้นไซ

ในการพฒันาไดก่้อให้เกิดการพฒันาทั้งบา้น วดั โรงเรียนไปพร้อมกนั โดยมีวดัเป็นศูนยก์ลาง และ

มีพระครูบุญชยากร เจา้อาวาสเป็นตวักลางประสานงานเพื่อก่อให้กิจกรรมต่างๆไดก่้อประโยชน์

ร่วมกนัโดยแทจ้ริง ยืนยนัจากค ากล่าวของสุเนตร โพธิสาร วา่ “ให้ผูเ้ยาวเ์จริญวยั ให้ผูใ้หญ่บนัเทิง

เฒ่า ใหพ้ระสังฆะเจา้บนัเทิงศีล  ให้ผูไ้ดย้ินส้ินทุกข ์ให้คนรักสนุกหนัมาคิด ให้ทุกคนตอ้งเพ่งพินิจ 

ให้ผูส้ิ้นคิดไดเ้ห็นทาง ให้คนตาฟางไดส่้องซอด ให้คนตาบอดไดแ้นมเห็น ”ซ่ึงหมายความวา่ เร่ือง

สินไซน้ีเป็นส่ือท่ีชาวบ้านทุกระดับช่ืนชอบ สามารถเข้าถึงได้ทั้ งเด็ก ผูใ้หญ่ ผูสู้งอายุ รวมถึง

พระสงฆ ์เพราะสามารถใหท้ั้งคุณค่าสาระ และความบนัเทิง ถึงขั้นใหเ้กิดธรรมในจิตใจได ้ 
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3) วเิคราะห์กระบวนการประยกุตใ์ชทุ้นวฒันธรรมสินไซ 
จากผลของกระบวนการประยกุตใ์ชทุ้นทางวฒันธรรม ทั้งฮีต 

๑๒ และทุนวฒันธรรมสินไซ ท าให้ชุมชนสาวะถี เป็นชุมชนตวัอย่างท่ีควรศึกษาและเรียนรู้ ถึง

กระบวนการท างานของผูน้ าชุมชน พระภิกษุ รวมทั้งแกนน ากลุ่มเยาวชน ท่ีมีบทบาทอย่างสอด

ประสาน การท่ีจะท าให้กิจกรรมของชุมชนเกิดผลส าเร็จอยา่งมีประสิทธิผลคงไม่ใชพียงเพราะการ

เป่าประกาศบอกให้ชาวบา้นมาร่วมท างาน หากแต่ความส าเร็จนั้นเกิดจากส านึกรักในทอ้งถ่ินบา้น

เกิดของตนเอง มีความภาคภูมิใจและหวงแหนในวฒันธรรม อตัลกัษณ์และปูชนียสถานนั้นคือสิม

อีสานวดัไชยศรี ท่ีมีฮูปแตม้เร่ืองสินไซ ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัอย่างกวา้งขวาง ด้วยการท่ีเทศบาลนคร

ขอนแก่นยกข้ึนมาชูเป็นอตัลกัษณ์และสัญลกัษณ์ของจงัหวดัขอนแก่น รวมทั้งยงัน าคติสอนใจจาก

วรรณกรรมไปผลิตเป็นส่ือการเรียนการสอนและน ามาเป็นหลกัในการบริหารงาน ส่ิงน้ีเองท่ีน า

ความภาคภูมิใจมาสู่ชาวสาวะถี ขณะเดียวกนัส่ิงท่ีชุมชนได้ร่วมกนัสร้างจนเห็นผลก็ได้สะทอ้น

ออกไปยงัชุมชนอ่ืนๆ ทั้งโดยทางตรงและโดยทางออ้ม 

 

 จากกระบวนการดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การรวมพลังในการ

พฒันา วดั บา้น โรงเรียน ซ่ึงเกิดจากการปฏิบติั (Practice) โดยชุมชนเป็นหลกั การมีหุ้นส่วนในการพฒันา 

(Partnership) เพื่อร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Research) เพื่อสร้างองคค์วามรู้ในการพฒันานั้นสอดรับกบัแนวคิด

การพฒันาชุมชนท่ีเอาความตอ้งการของชุมชนเป็นหลกั โดยมีภาครัฐ และฝ่ายวิชาการเขา้มาช่วยหนุนเสริม 

โดยมีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชนเขา้มาช่วยสนบัสนุน และแบ่งปันทรัพยกรการเรียนรู้ร่วมกนัทั้ง

งบประมาณ วิธีการ และบุคลากร น าไปสู่เป้าหมายของการพฒันาร่วมกนัทั้งการพฒันามนุษย ์และพฒันา

ชุมชนดา้นต่างๆ ดงัปรากฏการณ์การประยกุตใ์ชสิ้นไซในฐานะทุนทางวฒันธรรมท่ีวดัไชยศรี ชุมชนสาวะถี

แห่งน้ี 

๔.๔ วเิคราะห์ผลการประยุกต์ใช้ทุนวฒันธรรมสินไซเพ่ือการพฒันาชุมชนสองฝ่ังโขง 

  จากการประยุกตใ์ชทุ้นวฒันธรรมสินไซของกลุ่มต่างๆในพื้นท่ี ๒ ฝ่ังโขง ทั้งไทยและลาว 

พบวา่สามารถน าไปสู่การพฒันามนุษย ์และพฒันาชุมชน ดงัน้ี 

 

 



๑๓๘ | P a g e  

 

  ๔.๔.๑ การพฒันามนุษย์ 

จากการศึกษากระบวนการประยุกตใ์ช้ทุนวฒันธรรมสินไซเพื่อการพฒันามนุษย์

ของกลุ่มต่างๆ ในพื้นท่ีทั้ง ๒ ฝ่ังโขง ไทย และลาว สามารถวเิคราะห์ผลไดด้งัน้ี 

๔.๔.๑.๑ นครหลวงเวยีงจนัทน์  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

    จากการศึกษาในพื้นท่ีนครหลวงเวียงจนัทน์ มีการประยุกต์ใชสิ้นไซผา่น

กระบวนการใหก้ารศึกษา  ๓ แบบ คือ การศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอธัยาศยั  

การศึกษาในระบบ 
ปัจจุบนัการศึกษาในนครหลวงเวียงจนัทน์นบัว่ามีการแข่งขนัท่ีสูง

มาก เพราะนโยบายเปิดประเทศสู่ความทนัสมยั การพฒันาทุกดา้นจึงตอ้งการผูมี้ความรู้ ความสามารถเขา้มา

เป็นแรงงาน เป็นพนกังาน หรือแมแ้ต่เป็นผูป้ระกอบการ การศึกษาส่วนใหญ่ของประเทศจึงมุ่งสู่ธุรกิจ หรือ

อาชีพท่ีมีผลประกอบการท่ีดี มีก าไร เพราะฉะนั้นการศึกษาในระบบจึงออกแบบเพื่อรองรับการพฒันาสู่

ความเป็นประเทศท่ีกา้วหนา้ ทนัสมยัและสามารถแข่งขนักบัประเทศต่าง ๆ ในโลก    

แต่ถ้าจะกล่าวถึงการศึกษาเก่ียวกับวรรณกรรมสินไซในกระแส
ค่านิยมใหม่แลว้ ก็นบัว่ามีความยอ้นแยง้กบัสถานการณ์ท่ีเป็นจริงกบันโยบายรัฐท่ีมุ่งสู่ความกา้วหน้า ตาม
เป้าหมายของพรรค และรัฐ สปป.ลาว แต่ในความเป็นจริงก็ไม่สามารถตา้นกระแสทุนนิยม เสรีนิยมได ้ 
แมว้า่กลไกลในการสร้างอุดมการณ์ชาติผา่นตวัละครเอกสินไซในยุคท่ีผ่านมา ต่อบรรดาเยาวชนซาวหนุ่ม 
โดยท่านไกสอน  พมวิหาน เม่ือปี พ.ศ.๒๕๒๖ ในกองประชุมซาวหนุ่มคร้ังท่ี ๑นั้นไดน้ ามาซ่ึงนโยบายการ
ยกชูเอาตวัละครเอกสินไซเขา้สู่การศึกษาในระบบอยา่งจริงจงั แต่ก็ยงัไม่สามารถประกาศไดอ้ยา่งแทจ้ริงวา่
สินไซมีอิทธิพลต่อคนรุ่นใหม่  เพราะจากการสัมภาษณ์เยาวชนซาวหนุ่มส่วนใหญ่ในปัจจุบนัรู้จกัเร่ืองราว
ของสินไซเพียงผวิเผนิ 

แมว้า่ในอดีต “วดั” และชุมชนไดน้ าเอาสินไซมาให้การศึกษาอยูก่่อน
แลว้ โดยมีหลกัไตรสิกขา เป็นแกนส าคญั และหลกัพุทธธรรมขอ้อ่ืนๆ ตลอดถึงหลกัการปกครองบา้นเมือง 
อนัเป็นเร่ืองของการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดีในสมยันั้นมาเป็นกุศโลบายอยา่งหน่ึงของปราชญ์โบราณท่ี
ใช้วรรณกรรมเป็นเคร่ืองมือในการสั่งสอนอบรมคนในสังคม โดยมีวดัเป็นสถาบนัการศึกษา แต่ส าหรับ
การศึกษาสินไซในแบบใหม่ รัฐบาลลาวได้มุ่งเน้นให้การศึกษาสินไซในฐานะเป็นเคร่ืองมือในการปลุก
กระแสพลงัซาวหนุ่มให้เกิดพลงัในการต่อสู้ ซ่ึงเป็นวีรบุรษท่ีมีความกลา้หาญ สามารถเอาชนะทั้งศตัรูต่าง
เผา่พนัธ์ุ และชนชั้นศกัดินา โดยมีการตีความเขา้ชีวิตจริง และทฤษฎีทางการเมืองแบบสัจจวตัถุวิภาษ ดงัท่ีนู 
ไชยสิดทิวง (สัมภาษณ์, ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕) ไดก้ล่าวเอาไว ้โดยการน าวาทะของท่านไกสอน พมวิหาน
เก่ียวกบั “สินไซยคุใหม่” มาเป็นแนวทางของการศึกษา ซ่ึงก าหนดเอาไวอ้ยา่งชดัเจนวา่โรงเรียนทัว่ประเทศ 
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ตั้งแต่ระดบัประถมศึกษา  มธัยมศึกษา จนถึงระดบัอุดมศึกษาให้บรรจุเอาวรรณกรรมสินไซไวใ้นหลกัสูตร
การศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของวิชาภาษาและวรรณคดี ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.๓) มธัยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.๗) และในระดบัอุดมศึกษาในคณะท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะคณะอกัษรศาสตร์  

ผลจากการวิเคราะห์พบวา่ ในระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี ๓  เน้ือหาส่วน
ใหญ่ในบทเรียนจะเนน้เน้ือหาเก่ียวกบัความเป็นมาของวรรณกรรมสินไซ และบทกลอนท่ีส าคญับางบท โดย
ไม่ไดใ้ห้รายละเอียดมากนกั จึงเป็นการเรียนเพื่อรู้พื้นฐานของเร่ืองสินไซเท่านั้น ส่วนระดบัมธัยมปลาย ซ่ึง
เป็นหลกัสูตรใหม่  ในแบบเรียนวรรณคดี ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๗ ของปีพ.ศ. ๒๕๕๓ ไดใ้ห้ความส าคญัมาก
ยิ่งข้ึน ในแบบเรียนน้ีไดก้ าหนดให้รูปแบบการวิเคราะห์เป็นส่วนส าคญั โดยมีรายละเอียดทั้งความเป็นมา
ของเร่ือง ความส าคญัของเร่ือง เน้ือในโดยยอ่ และการวิเคราะห์บทกลอนส าคญั ประกอบดว้ยการวิเคราะห์
ตวัละคร และอนุภาคส าคญั ในระดบัน้ีผูศึ้กษาจะไดฝึ้กการคิดวิเคราะห์ ตีความ ซ่ึงเป็นการใชท้กัษะในดา้น
ปัญญา วา่ดว้ยการวเิคราะห์แยกแยะใหรู้้เร่ืองธรรมะ และ อธรรม หรือ ดี กบัชัว่  

ดังนั้ นผลของการประยุกต์ใช้กับการศึกษาในระบบจึงพบว่า ได้

น าไปสู่การพฒันาในดา้นปัญญาเป็นประเด็นหลกั แต่ไม่พบวา่ไดน้ าไปสู่การพฒันาดา้นพฤติกรรมและดา้น

จิตใจแต่อยา่งใด  

การศึกษานอกระบบ 
จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีน ามาศึกษาท่ีมีรูปแบบการจดัการศึกษานอกระบบ 

ประกอบดว้ย  สโมสรวฒันธรรมสินไซ  ศูนยพ์ฒันาการศึกษาส าหรับเด็กประจ านครหลวงเวียงจนัทน์  และ

องค์กรซาวหนุ่มประชาชนปฏิวติั ซ่ึงทั้ง ๓ กลุ่มไดน้ าเอาทุนวฒันธรรมสินไซมาปรับใช้ในกิจกรรมการ

พฒันาเด็กและเยาวชน โดยมีกิจกรรมท่ีหลากหลายใหเ้ลือกเรียนรู้  

สโมสรวฒันธรรมสินไซ เน้นการอบรมนกัเขียนรุ่นใหม่และอบรม

ดา้นวฒันธรรมลาว ศูนยพ์ฒันาการศึกษาส าหรับเด็กฯ เน้นกิจกรรมการอ่านส าหรับเด็ก ส่วนองค์การซาว

หนุ่มประชาชนปฏิวติั ไดเ้น้นการสร้างจิตส านึกรักชาติ โดยกลุ่มแรกจะเน้นให้ความรู้ และทกัษะดา้นการ

แต่งกลอน และกิจกรรมร่วมสมยัของเยาวชนท่ีต้องการพฒันาตนเองสู่เส้นทางสมยัใหม่ เช่น การเป็น

นกัแสดง นายแบบ นางแบบ พิธีกร รวมถึงการเป็นนกัเขียน ฯลฯ จากการศึกษาพบวา่กลุ่มน้ีไดป้ระยุกตใ์ช้

วรรณกรรมสินไซในลกัษณะท่ีหลากหลายทั้งในเชิงวรรณศิลป์ และเชิงสัญลกัษณ์ ท าให้เกิดการพฒันาทั้ง

ดา้นพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา แมว้า่อาจจะไม่ไดมุ้่งเนน้วรรณกรรมเป็นส าคญั แต่ก็ถือวา่ไดใ้ชสิ้นไซเป็น

พื้นฐานในการประยกุตใ์ช ้  

ศูนยพ์ฒันาการศึกษาส าหรับเด็กจะเน้นกระบวนการพฒันาทั้งสาม

ดา้นไปพร้อมกนั คือ ดา้นพฤติกรรม ดา้นจิตใจ และดา้นปัญญา โดยใชว้ิธีเรียนจากการเล่น (Learn to Play) 
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โดยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งเป็นขั้นตอน โดยเร่ิมจากการอ่าน การเล่า และแสดงโดยมีวรรณกรรมค ากลอน

เป็นเคร่ืองมือของการเรียนรู้ กิจกรรมมีลกัษณะเปิดกวา้ง โดยเฉพาะเนน้เร่ือง ส่ิงแวดลอ้มเขา้ไวด้ว้ย ในส่วน

ของกระบวนการคิด เช่นสั่งให้เด็กไปอ่าน แลว้ให้สรุปเร่ืองใส่กระดาษ แลว้เอามาติดบนชาร์ตบนผนงั เพื่อ

เปิดโอกาสใหเ้ด็กไดร่้วมกนัคิดเป็นตน้   

เท่าท่ีผูว้ิจยัได้สังเกตจากกิจกรรมการพฒันานาเด็กของศูนยพ์ฒันา

การศึกษาส าหรับเด็ก ฯ ท่ีดาราวง กนัละยาเป็นหวัหนา้โครงการ เห็นวา่ไดเ้นน้ให้เด็กไดท้  ากิจกรรมร่วมกนั 

โดยเฉพาะเร่ืองการคิด การแสดงออก เป็นการประยุกต์ในแบบสากล เป็นการเรียนรู้ท่ีไม่เน้นรูปแบบ

จนเกินไป เป็นการเรียนรู้จากกิจกรรมการเล่น  เช่น ใชล้ะครเป็นส่ือในการเรียนรู้ มีการสอดแทรกพฤติกรรม

ดา้นความรัก  สามคัคี  ระเบียบวนิยั  

จึงพบว่าโครงการอ่านกาพยก์ลอนของกลุ่มสืบทอดมรดกล้านช้าง

โดยอาจารยด์าราวง หวัหน้าโครงการน้ี มีกระบวนการท่ีสามารถน าไปสู่การพฒันาทั้งดา้นพฤติกรรม ดา้น

จิตใจ และดา้นปัญญา ไดเ้ป็นอยา่งดี 

องคก์รซาวหนุ่มประชาชนปฏิวติัเป็นอีกกลุ่มตวัอยา่งหน่ึงท่ีมีรูปแบบ
การให้การศึกษานอกระบบ โดยไดน้ าสินไซมาประยุกต์ใช้ในเชิงสัญลกัษณ์ผ่านกระบวนการอบรม เพื่อ
กระตุน้ส านึกดา้นอุดมการณ์กบัเยาวชนซาวหนุ่ม โดยคณะอบรมศูนยก์ลางเป็นผูจ้ดัอบรมให้ความรู้เพื่อให้
เยาวชนซาวหนุ่มเป็นผูท่ี้มีปัญญา มีความสามารถในทุกยุคสมยั  ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์พบว่าองค์กรซาว
หนุ่มไดบ้รรลุผลในการประยกุตใ์ชใ้นการพฒันามนุษยด์า้นจิตใจ คือเยาวชนมีจิตใจแห่งความรักชาตินั้นเอง 

การศึกษาตามอธัยาศยั 
 ในอดีตวดัเป็นพื้นท่ีให้การศึกษาตามอธัยาศยักบัประชาชน ทั้งเร่ือง
ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม รวมถึงเร่ืองสินไซก็เคยเป็นเร่ืองเด่นท่ีชาวบ้านได้เรียนรู้ผ่านผนังสิม 
ประติมากรรมภาพแกะสลกับนบานหนา้ต่าง ประตู และธรรมาสน์ ฯลฯ แมว้่า ปัจจุบนับทบาทในการเป็น
แหล่งเรียนรู้ตามอธัยาศยัจะมีอยูเ่ช่นแต่ก่อน แต่ก็ไม่ไดรั้บความสนใจมากเท่าท่ีควร เพราะพระ และชุมชน
ไม่ไดมี้ความรู้ ความเขา้ใจเร่ืองสินไซดีเท่าในอดีต เพราะไม่มีผูส้ามารถให้ความรู้ได ้และคนส่วนใหญ่ก็
ไม่ไดส้นใจท่ีจะเรียนรู้เพราะกลายเป็นส่ิงท่ีคุน้ชินในวิถีวฒันธรรม จนกลายเป็นส่ิงท่ีปราศจากความรู้ไปใน
ท่ีสุด ดงันั้นศิลปกรรมสินไซตามวดัต่างๆในเวียงจนัทน์จึงไม่ไดท้  าหนา้ท่ีให้การศึกษา และพฒันามนุษยด์งั
ในยคุอดีตท่ีผา่นมา จะส่งผลบา้งก็ในดา้นสุนทรียภาพต่อจิตใจเท่านั้น  
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 จงัหวดัขอนแก่น ประเทศไทย 

    จากการศึกษาในพื้นท่ีจงัหวดัขอนแก่น และใกลเ้คียง วิเคราะห์ไดว้า่มีการ
ประยุกต์ใช้สินไซผา่นกระบวนการให้การศึกษา ๓ แบบ คือการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอธัยาศยั ดงัน้ี 

 การศึกษาในระบบ 

ในพื้นท่ีจังหวัดขอนแก่น องค์กรการปกครองส่วนท้องถ่ิน คือ 
เทศบาลนครขอนแก่น โดยฝ่ายการศึกษาได้สร้างหลักสูตรท้องถ่ินของตนเองข้ึนเพื่อให้สอดรับกับ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช ๒๕๔๒ ท่ีเปิดโอกาสให้ทอ้งถ่ินได้จดัท าหลกัสูตรของ
ตนเอง ซ่ึงมีหลายหลกัสูตร หน่ึงในนั้นคือ หลกัสูตรสินไซ 

โดยฝ่ายการศึกษาได้สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ในการสร้าง
หลกัสูตรร่วมกบั นกัวชิาการ ปราชญชุ์มชน และตวัแทนครู โดยเร่ิมจากการศึกษาตามรอยสินไซ ในประเทศ
ลาว และภาคอีสานท่ีปรากฏในรูปแบบทุนวฒันธรรมในลกัษณะต่างๆ ทั้งบุคคลท่ีมีความรู้ และแหล่งเรียนรู้
เก่ียวกบัสินไซ จากนั้นจึงน ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์โดยมีนกัวิชาการช านาญดา้นการจดัท าหลกัสูตรจาก
มหาวิทยาลยัมาเป็นผูช่้วยด าเนินการจดักระบวนการ จนได้หลกัสูตรตลอดถึงคู่มือ และน าไปทดลองใช้
ในช่วงชั้นต่างๆ  

แต่หลักสูตรท้องถ่ินของเทศบาลนครขอนแก่นได้น าไปใช้เฉพาะ
ทอ้งถ่ินในระดบัเทศบาล  ๑๑ โรงเรียน  จากการสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้งพบวา่ หลกัสูตรสินไซมีโรงเรียนเพียง 
๓-๔ แห่ง จาก ๑๑ แห่งเท่านั้นท่ีไดน้ าไปทดลองใช ้และยิง่กวา่นั้นมีอยูเ่พียง ๒ แห่งเท่านั้นท่ียงัแสวงหาแนว
ทางการพฒันาเทคนิคในการเรียนรู้ คือ โรงเรียนสวนสนุก และโรงเรียนบา้นโนนชยั จากการสัมภาษณ์ครู
ราตรี สายหยดุ (สัมภาษณ์, ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖๒๕๕๖)โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สะทอ้นวา่ “โครงการ
ยงัไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร ซ่ึงในฐานะผูร่้วมขบวนการมองวา่ในอนาคตตอ้งประยุกตโ์ครงการน้ีให้ใช้
ในชีวิตประจ าวนัของนกัเรียนได ้ โดยผ่านการท ากิจกรรมมิใช่เพียงการท่องจ าแต่ตอ้งสามารถน าไปใช้ได ้ 
ซ่ึงโครงการน้ีมองวา่มีประโยชน์ มีความจ าเป็นในแง่ของคุณธรรม และแง่ของอตัลกัษณ์ของตนเอง ส่วนใน
เร่ืองของพฤติกรรม นกัเรียนจะซาบซ้ึงในช่วงท่ีไดฟั้งเร่ืองราวสินไซท่ีครูสอน แต่หลงัจากการเรียนเสร็จส้ิน
เด็กนกัเรียนก็ไม่มีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มและส่ิงย ัว่ยุภายนอก ซ่ึงปัญหาอยู่ท่ี
การน าคุณค่าในเร่ืองสินไซมาประยุกตส์อนให้เด็กนกัเรียนซึมซบัและเขา้ใจไดง่้าย ครูมองวา่การับรู้ของคน
ขอนแก่นยงัรับรู้เก่ียวกบัเร่ืองสินไซนอ้ย มีเพียงนกัเรียนและครูโรงเรียนเทศบาลท่ีจะสามารถรับรู้ในเร่ืองน้ี 
และควรมีศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีใหค้วามรู้ในเร่ืองน้ีโดยเฉพาะ เช่น โฮมมูนมงั เป็นตน้”  

 



๑๔๒ | P a g e  

 

อน่ึงส่ิงท่ีเป็นปัญหาอุปสรรคของการด าเนินกิจกรรมสินไซใน
โรงเรียนต่างๆ ครูสมบูรณ์  พรหมจารย ์(๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)สะทอ้นวา่เกิดจากปัญหาเร่ืองเวลา เน่ืองจาก
เวลาท่ีจะตอ้งมาท ากิจกรรมสินไซ ถูกใช้ไปกบัการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ของนกัเรียน อาทิ ปัญหายาเสพติด 
ปัญหาการหนีเรียน เป็นต้น และปัญหาทางด้านนโยบายของทางเทศบาลนครขอนแก่นท่ีลดระดับ
ความส าคญัของสินไซลง เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงคณะผูบ้ริหาร อีกทั้งนโยบายหนัไปให้ความสนใจกบั
หลกัสูตรไทนอ้ยมากกว่า ดงันั้นวิธีการปรับประยุกตข์องครูท่ีสอนสินไซท่ีตอ้งมาท าหลกัสูตรไทนอ้ยดว้ย 
คือการเช่ือมโยงเอาภาษาไทนอ้ยมาอยูใ่นสินไซ และใหน้กัเรียนเรียนสินไซผา่นตวัอกัษรไทนอ้ย  

 

สถานภาพปัจจุบนัของหลกัสูตรสินไซ จึงถูกลดความส าคญัลงตาม
นโยบายท่ีเปล่ียนแปลงไป เหลือเพียงโรงเรียนในสังกดัทศบาลไม่ก่ีแห่งท่ียงัพยายามผลกัดนัให้มีการเรียน
การสอนอยู ่แมว้า่เม่ือเทียบกบัช่วงท่ีมีนโยบายเร่ืองน้ีใหม่ๆจะดูแตกต่างกนัมาก บางแห่งเหลือเพียงกิจกรรม
ในรายวิชาภาษาไทย หรือกิจกรรมในรายวิชาศิลปะซ่ึงเป็นกลุ่มครูท่ีเคยร่วมกิจกรรมมาตั้งแต่แรก และเห็น
ความส าคญัของวรรณกรรมเร่ืองน้ี โดยเฉพาะคณะครูท่ีโรงเรียนบา้นโนนชยั ท่ีเคยท ากิจกรรมเก่ียวกบัสิน
ไซมากท่ีสุด จึงพอจะเห็นกิจกรรมเก่ียวกบัสินไซอยูบ่า้ง  

แสดงให้เห็นว่าการน าสินไซมาประยุกต์ใช้กบัการศึกษาในระบบ 
โดยเทศบาลยากท่ีจะสัมฤทธ์ิผลได ้ เพราะทา้ยท่ีสุดรายวิชาท่ีส่วนกลางก าหนดอยา่งไรเสียก็ยงัเป็นวิชาท่ีมี
ความจ าเป็น เพราะสามารถน าไปใช้สอบแข่งขนัได ้แต่สินไซเป็นเพียงรายวิชาท่ีถูกมองว่านอกจากจะไม่
ส่งผลต่อการสอบของเด็กแล้ว ยงัเป็นอุปสรรคด้านเวลาส าหรับครูท่ีตอ้งทุ่มเวลาส่วนใหญ่กบัการติวเพื่อ
สอบแข่งขนัของเด็กนักเรียน แต่ปัญหาอุปสรรคท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงน่าจะเป็นเร่ืองของบุคลากรท่ีมี
ความรู้ในดา้นน้ีซ่ึงมีอยูน่อ้ยราย แมว้า่ครูท่ีมารับหนา้ท่ีสอนอาจจะเป็นครูดา้นภาษาไทย แต่ดว้ยวรรณกรรม
สินไซเป็นการน าเสนอดว้ยภาษาทอ้งถ่ิน จึงไม่สามารถน าไปสอนในเร่ืองของภาษาได ้ดงักล่าวแลว้นั้นผูว้ิจยั
จึงวเิคราะห์วา่ แมว้า่แนวคิดในการน าสินไซเขา้สู่การศึกษาในระบบเป็นความตั้งใจดีของคณะผูบ้ริหารแต่ถา้
บริหารจดัการไม่ดีก็จะก่อใหเ้กิดปัญหาตามมา เช่น หลกัสูตรทอ้งถ่ินอีกจ านวนมากท่ีติดปัญหาเดียวกนั 
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 การศึกษานอกระบบ 

 ส าหรับในพื้นท่ีจงัหวดัขอนแก่น การด าเนินการในส่วนน้ียงัเป็น

หน่วยงานการศึกษาของเทศบาลนครขอนแก่นท่ีน าเน้ือหาจากวรรณกรรมสินไซไปจดัเป็นการศึกษานอก

ระบบ ซ่ึงประกอบไปดว้ย กิจกรรมค่าย และกิจกรรมการอบรม รวมถึงการผลิตส่ือเพื่อเผยแพร่ความรู้ในวง

กวา้ง  แต่กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นโครงการระยะสั้น ไม่ต่อเน่ือง เม่ือเปล่ียนคณะผูบ้ริหารชุดใหม่โครงการก็

หยุดชะงกัไป จึงไม่มีความย ัง่ยืน ดงันั้นจึงไม่สามารถตอบสนองเป้าหมายท่ีตั้งเอาไวเ้ก่ียวกบัการศึกษาเพื่อ

พฒันาเด็กและเยาวชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง  

 

 
 

ภาพที ่14  ส่ือการเรียนสอนหลกัสูตรสินไซ ของเทศบาลนครขอนแก่น 

 



๑๔๔ | P a g e  

 

 

ภาพที๑่๕รูปแบบการประยกุตใ์ชทุ้นวฒันธรรมสินไซดา้นการศึกษาของเทศบาลนครขอนแก่น 

 

 การศึกษาตามอธัยาศยั 

 ท่ีผ่านเทศบาลนครขอนแก่นไดจ้ดักิจกรรมเก่ียวกบัวรรณกรรมเร่ือง
สินไซอย่างต่อเน่ืองในหลายรูปแบบ บา้งก็สอดแทรกเอาไวใ้นกิจกรรมทางประเพณี การแสดง หรือส่ือ
ศิลปะอ่ืนๆ เพื่อการส่งเสริมอตัลกัษณ์ และประชาสัมพนัธ์ให้สินไซเป็นท่ีรู้จกัของชาวขอนแก่นและทั้ง
ประเทศ โดยเฉพาะในเทศกาลส าคญัต่างๆมกัจะมีกิจกรรมเก่ียวกบัสินไซเขา้ไปสอดแทรกเอาไวเ้สมอ เช่น 
งานสงกรานต ์หรืองานส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่ท่ีด าเนินการโดยเทศบาลนครขอนแก่น ในส่วนของชุมชน
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สาวะถียงัไดน้ ากิจกรรมสินไซสอดแทรกเอาไวใ้นประเพณีบุญขา้วจ่ี โดยมีการให้ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองสินไซ
เป็นระยะๆ  

 ปัจจุบนัวดัไชยศรี และวดัสนวนวารีพฒันารามยงัเป็นแหล่งเรียนรู้
เร่ืองสินไซท่ีมีผูเ้ขา้มาศึกษาอยา่งต่อเน่ือง ทั้งครู นกัเรียน และประชาชนทัว่ไป ไดใ้ชเ้ป็นฐานของการศึกษา
เร่ืองสินไซทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั 

 ในท่ีน้ีผูว้ิจยัจะไดว้ิเคราะห์เปรียบเทียบผลจากการการพฒันามนุษย์
ผา่นกระบวนการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง ๒ กลุ่ม คือ เทศบาลนครขอนแก่น (ไทย) กบัศูนยพ์ฒันาการศึกษา
ส าหรับเด็ก (ลาว) ดงัน้ี   

 ในด้านวัตถุประสงค์การประยุกต์ใช้สินไซ พบว่าศูนย์พัฒนา
การศึกษาส าหรับเด็ก มุ่งไปท่ีการพฒันาทั้งพฤติกรรม จิตใจ ปัญญา ไปพร้อมกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ตามหลักไตรสิกขา  ส่วนเทศบาลนครขอนแก่นยงัไม่สามารถตอบสนองทั้ งสามส่วนได้ ผูว้ิจ ัยพบว่า 
สามารถตอบสนองไดเ้พียงขั้นปัญญา คือดา้นความรู้เท่านั้น แต่ยงัไม่ถึงขั้นของการคิด วิเคราะห์ได ้แมว้า่ใน
หลักสูตรนั้นได้ก าหนดให้ได้เรียนรู้ทั้ ง ๓ ด้าน แต่อาจด้วยข้อจ ากัดหลายประการ โดยเฉพาะด้าน
ความสามารถของครูผูส้อนท่ียงัไม่มีความสันทดัดา้นภาษา และวรรณกรรมทอ้งถ่ินดีพอ และรวมถึงความ
ต่อเน่ืองของกิจกรรม  

 ส าหรับด้านการด าเนินงาน พบว่ากิจกรรมท่ีศูนยพ์ฒันาการศึกษา
ส าหรับเด็กฯ บริหารจดัการภายใตข้อ้จ ากดั ทั้งงบประมาณ และทรัพยากรดา้นอ่ืนๆ จึงด าเนินการหลายอยา่ง
ค่อนขา้งใช้เวลา แต่ขอ้ดีคือผูส้อนมีตน้ทุนทางวฒันธรรมท่ีดี มีทกัษะความสามารถในการสอน ท่ีส าคญัมี
ความปรารถนาท่ีแรงกลา้ เห็นไดจ้ากการทุ่มเทด าเนินการอยา่งจริงจงัและต่อเน่ืองจนเห็นผล อีกทั้งยงัขยาย
ผลไปสู่ผูส้อนในทุกระดบั เม่ือลงไปวเิคราะห์ในรายละเอียดก็พบวา่มีความย ัง่ยนื  

 แต่ส าหรับกิจกรรมของโรงเ รียนเทศบาลนครขอนแก่น จะมี
งบประมาณในการสนบัสนุนตามแผนงานเพราะไดก้ าหนดเอาไวใ้นยุทธศาสตร์การพฒันา จึงไม่มีปัญหา
อุปสรรคในด้านงบประมาณ โครงการต่างๆจึงด าเนินไปได้รวดเร็ว  แต่ท่ีเห็นว่าเป็นข้อด้อยของการ
ด าเนินการ คือดา้นบุคลากรเช่ียวชาญ และมีประสบการณ์เก่ียวกบัภาษาและวรรณกรรมทอ้งถ่ินนั้นยงัมีนอ้ย 
และยิง่กวา่นั้นคือกิจกรรมการเรียนรู้ไม่ไดด้ าเนินการอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง  

 ดงันั้นจึงเห็นว่ารูปแบบการศึกษาท่ีเหมาะสมเพื่อให้เกิดการพฒันา
ยิง่ข้ึนไปนั้น ก็ควรจะน าเอาส่วนท่ีดีของทั้งสองภาคส่วนน้ีมาประกอบข้ึน เพื่อให้ลงไปถึงเด็ก คือให้มีกลุ่มท่ี
ท างานแบบคุณดาราวง และขณะเดียวกนัมีภาครัฐให้การสนบัสนุนโดยบรรจุเอาไวใ้นแผนระยะสั้นและ
ระยะยาว 
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 ประยูร ลาแสง (สัมภาษณ์, ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖) ตั้งขอ้สังเกตว่า 
รูปแบบท่ีเทศบาลนครขอนแก่นด าเนินการเก่ียวกบัหลกัสูตรนั้น ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งต่างๆ โดยเฉพาะผูเ้รียนยงั
ไม่ไดมี้ส่วนร่วมแต่อยา่งใด  แต่ถา้เกิดจากกระบวนการค่อยเป็นค่อยไป มีการตั้งกลุ่มข้ึนมาก่อน หรือค่อยๆ 
ปรับจากส่ิงท่ีมีการเร่ิมตน้แลว้ พฒันาไปเร่ือยๆ น่าจะไดรั้บผลดีกว่าน้ี ซ่ึงต่างจากการด าเนินการของศูนย์
พฒันาการศึกษาส าหรับเด็กฯ ซ่ึงไม่มีคู่มือหลกัสูตรท่ีชดัเจน แต่ผลลพัธ์ในการพฒันาเด็กเยาวชนนั้นเห็น
รูปธรรม 

 ประยรูยงัใหข้อ้แนะน าอีกวา่ในส่วนของเทศบาลนครขอนแก่นมีคู่มือ
หลกัสูตรพิมพอ์อกมาเป็นจ านวนมาก แต่ไม่ไดถู้กน าไปใชอ้ยา่งจริงจงั ถา้เป็นเช่นนั้นแลว้ควรจะแจกออกไป
ยงัส านกังานพื้นท่ีมธัยมศึกษา (สพม.)หรือส านกังานพื้นท่ีประถมศึกษา (สพป.) ทัว่อีสาน เพื่อการเผยแพร่  
อีกทั้งจะไดป้ระชาสัมพนัธ์โครงการของเทศบาลไปพร้อม จากนั้นถา้โรงเรียนไหน ไม่วา่จะเป็น สพม.หรือ 
สพป.ไหนสนใจ ก็ตั้งกลุ่มกนัข้ึนมา  เพื่อการแลกเปล่ียน เสวนากนัในสายการศึกษา ก็จะท าให้เกิดการขยาย
ขอบเขตการเรียนรู้หลากหลายยิ่งข้ึน กวา้งขวางยิ่งข้ึน จะเห็นทั้งภาพลึก ภาพกวา้ง เช่น กลุ่มหนงัประโมทยั 
ของอ าเภอนาดูน (คณะเพชรอีสาน โรงเรียนดงบงัพิสัยนวการ) ก็มีการน าเสนออีกแบบหน่ึง ซ่ึงเป็นการ
น าเสนอผ่านส่ือพื้นบา้น  แต่ก็สามารถมายืนหยดัในสังคมสมยัใหม่ได ้ ก็ถือว่ามีส่ิงท่ีก่อให้เกิดความสะดุด
ตาน่าสนใจ จึงเห็นว่าส่ือพื้นบ้านก็สามารถน ามาเป็นเคร่ืองมือ เป็นบทเรียนได้ เพราะวิธีการท่ีกลุ่มน้ี
ด าเนินการสามารถเขา้สู่เด็กเยาวชนไดโ้ดยตรง  แต่ท่ีขอนแก่นยงัเป็นการน าเสนอในเชิงท่ีมุ่งเนน้การพฒันา
ดา้นวตัถุเพราะเห็นผลทนัตา ส่วนการพฒันาดา้นการศึกษาตอ้งใชเ้วลาและตอ้งมีความพร้อมในหลายดา้น   

 ดงันั้นจากการศึกษากระบวนการประยกุตใ์ชทุ้นวฒันธรรมสินไซเพื่อ
การพฒันามนุษยข์องกลุ่มต่างๆ ในพื้นท่ีทั้ง ๒ ฝ่ังโขง ไทย ลาว สรุปไดว้า่   

 การศึกษาในระบบภาครัฐทั้ง ๒ พื้นท่ีเป็นผูด้  าเนินการ ในนครหลวง
เวียงจนัทน์ ด าเนินการโดยกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงไดบ้รรจุวรรณกรรมเร่ืองสินไซเอาไวใ้นหลกัสูตรดา้น
ภาษา และวรรณคดี ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ตอนปลาย และอุดมศึกษาทัว่ประเทศ ส่วนในพื้นท่ีจงัหวดั
ขอนแก่น ด าเนินการโดย ส านกัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ภายใตพ้ระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศกัราช ๒๕๔๒ ท่ีเปิดโอกาสใหท้อ้งถ่ินไดจ้ดัท าหลกัสูตรของตนเอง  จากการศึกษาพบวา่การ
บรรจุเร่ืองสินไซเขา้สู่การศึกษาในระบบของทั้งสองพื้นท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อฟ้ืนฟูวรรณกรรมของชาติและ
ของทอ้งถ่ิน ให้เยาวชนไดเ้รียนรู้เร่ืองราวของมรดกทางวฒันธรรมของตนเอง โดยมีผูมี้อ  านาจเป็นผูก้  าหนด
ชุมชนไดเ้กิดการเรียนรู้ อน่ึงเพื่อสร้าง  “ภูมิคุม้กนั  "   ทางวฒันธรรมในสังคมยุคโลกาภิวตัน์ ซ่ึงผลจากการ
ด าเนินการจดัการศึกษาในระบบพบว่าผูเ้รียนเกิดทกัษะด้านความรู้ แต่ดา้นจิตใจ และพฤติกรรมยงัมีน้อย 
เฉพาะแต่เร่ืองความรู้ก็ยงัเป็นความรู้ในระดบัพื้นฐานเท่านั้น  

 การศึกษานอกระบบ ส่วนใหญ่จะด าเนินการในรูปของกิจกรรมการ
เรียนรู้เก่ียวกบัสินไซผ่านกระบวนการต่างๆ สปป. ลาว มีการด าเนินการโดยภาครัฐและภาคเอกชน กลุ่ม



๑๔๗ | P a g e  

 

หลัก คือ สโมสรวฒันธรรมสินไซ และศูนยพ์ฒันาการศึกษาส าหรับเด็กฯ โดยมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย  
สโมสรวฒันธรรมสินไซ เนน้การอบรมนกัเขียนรุ่นใหม่ ส่วนศูนยพ์ฒันาการศึกษาฯ เน้นกิจกรรมการอ่าน
ส าหรับเด็ก โดยกลุ่มแรกจะเนน้ให้ความรู้ และทกัษะดา้นการแต่งกลอน คือเนน้การพฒันาดา้นปัญญาเป็น
หลกั  ส่วนกลุ่มท่ีสองจะเนน้กระบวนการพฒันาทั้งสามดา้นไปพร้อมกนั คือ ดา้นพฤติกรรม ดา้นจิตใจ และ
ดา้นปัญญา โดยใชว้ิธีเรียนจากการเล่น (Learn  to Play) ส าหรับในพื้นท่ีจงัหวดัขอนแก่น การด าเนินการใน
ส่วนน้ียงัเป็นหน่วยงานการศึกษาของเทศบาลนครขอนแก่นท่ีนอกจากจะจดัในรูปแบบการศึกษาในระบบ
แลว้ยงัน าสินไซจดัเป็นการศึกษานอกระบบ ประกอบไปดว้ย กิจกรรมค่าย และกิจกรรมการอบรม รวมถึง
การผลิตส่ือเพื่อเผยแพร่ความรู้ในวงกวา้ง ซ่ึงกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นโครงการระยะสั้ น ไม่ต่อเน่ือง เม่ือ
เปล่ียนคณะผูบ้ริหารชุดใหม่โครงการจึงชะงกัไป  

 การศึกษาตามอัธยาศัย โดยปกติแล้ววดัจะเป็นสถาบันทางพุทธ
ศาสนาท่ีเปิดพื้นท่ีให้การศึกษาต่อประชาชนอย่างเสรีนบัตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั ในหลายวดัจะมีวรรณกรรม
สินไซปรากฏอยูใ่นหลายรูปแบบ เพื่อให้ผูท่ี้เขา้ร่วมกิจกรรทางศาสนา หรือผูท่ี้เขา้มาท่องเท่ียวไดรั้บความรู้
และความบนัเทิงใจ  ในอดีตทั้งพระ และชาวบา้นรู้เร่ืองราวเป็นอยา่งดี  แต่ปัจจุบนัสินไซท่ีปรากฏอยูท่ี่วดัมี
คนท่ีรู้และเขา้ใจเป็นส่วนนอ้ย ไม่มีพระสงฆท่ี์จะสามารถมาให้ความรู้ดงัเดิม บทบาทของสินไซในวดัจึงไม่
สามารถส่งเสริมในด้านการศึกษา และการพฒันาตนได้ มีเพียงเฉพาะวดัไชยศรี ชุมชนสาวะถีจงัหวดั
ขอนแก่นท่ีด าเนินการน าวรรณกรรมเร่ืองสินไซกลับมาฟ้ืนฟูและประยุกต์ใช้ในกิจกรรมทางด้านสังคม
วัฒนธรรมอย่างจริงจังโดยการสร้างว ัดให้เป็นพื้นท่ี เรียนรู้เ ร่ืองราวของสินไซ ผ่านกิจกรรมทาง
ศิลปวฒันธรรมร่วมกบัเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชน โดยใช้หลกัการพฒันาชุมชนภายใตมิ้ติทาง
วฒันธรรม ผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการดังกล่าวได้ก่อให้เกิดการรวมตัวของชุมชนเพื่อการเรียนรู้
ศิลปวฒันธรรมของตนเอง และเปิดพื้นท่ีใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ต่อสังคมภายนอก  

 การพฒันาชุมชน 

ผลลพัธ์ในการประยกุตใ์ชทุ้นวฒันธรรมสินไซนอกจากไดก่้อให้เกิดการพฒันาใน

ดา้นการศึกษาแลว้ ยงัส่งผลให้เกิดการพฒันาชุมชนสองฝ่ังโขงในพื้นท่ีศึกษาในหลายดา้น อนัประกอบไป

ดว้ย ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคมวฒันธรรม ดา้นการเมืองการปกครอง และดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี  

 นครหลวงเวยีงจนัทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
จากการศึกษาการประยุกต์ใชสิ้นไซเพื่อพฒันาชุมชนในพื้นท่ีนครหลวง

เวียงจนัทน์ และใกลเ้คียง พบว่ากระบวนการประยุกตใ์ชทุ้นวฒันธรรมในสินไซไดส่้งผลให้เกิดการพฒันา

ชุมชน ดงัน้ี 
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 การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 
ในดา้นเศรษฐกิจพบว่าใน สปป.ลาว ยงัไม่มีการส่งเสริมโดยการน า

วรรณกรรมเร่ืองสินไซมาประยุกต์ใช้ในการหารายได้อย่างชัดเจน  แมว้่าจะมีความพยายามในการสร้าง

ผลิตภณัฑข์องท่ีระลึกในโอกาสต่าง ๆ และการท่องเท่ียวทางวฒันธรรมตามสถานท่ีท่ีปรากฏเร่ืองราวสินไซ

ก็ยงัเป็นเพียงส่วนประกอบแมว้า่ปัจจุบนัตามสถานท่ีหลายแห่งโดยเฉพาะวดัในพื้นท่ีนครหลวงเวียงจนัทน์

ไดฟ้ื้นฟูวรรณกรรมเร่ืองน้ีข้ึนมาอีกคร้ังหน่ึงก็ตาม 

ดา้นผลิตภณัฑข์องท่ีระลึก 
บริษทัดอกเกดไดน้ าสินไซมาประยุกตใ์ชใ้นการออกแบบเป็น

ผลิตภณัฑ์ของท่ีระลึกจากการแสดงละครค ากลอนในโอกาสเฉลิมฉลอง ๔๕๐ ปี นครหลวงเวียงจนัทน์ 

ประกอบดว้ย กระเป๋าสินไซ, เข็มกลดัสินไซ, เส้ือยืดสินไซ ซ่ึงไดน้ าออกจ าหน่ายในวนัแสดงและหลงัจาก

วนัแสดงไปแล้ว โดยผูผ้ลิตไม่ไดมุ้่งเน้นการหารายไดจ้ากผลิตภณัฑ์ดงักล่าวเป็นหลกั เพราะผูด้  าเนินการ

ไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากภาครัฐ และเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอยูแ่ลว้ ดงันั้นในแง่

การหารายไดจ้ากผลิตภณัฑข์องท่ีระลึกจึงมีลกัษณะเป็นการพฒันาทางออ้มมากกวา่ทางตรง   

ดา้นการท่องเท่ียว 
 วดัต่างๆในเขตนครหลวงเวยีงจนัทน์ไดฟ้ื้นฟูน าเอาวรรณกรรม

เร่ืองสินไซมาประดบัตามศาสนสถาน เช่น โบสถ์ หรือ ศาลาการเปรียญ ส่งผลให้เกิด การเผยแพร่เร่ืองราว

ในทางศาสนา และส่งเสริมการท่องเท่ียวอีกทางหน่ึงโดยเฉพาะยุคปัจจุบนัท่ีมีนกัท่องเท่ียวทะยอยเขา้มา

ท่องเท่ียวในนครหลวงเวียงจนัทน์จ านวนมากข้ึน เป็นไปได้ว่าวดัท่ีมีวรรณกรรมเร่ืองสินไซประดบับน

โบสถ ์ศาลา หรือบริเวณต่าง ๆ จะมีส่วนช่วยดึงดูดนกัท่องเท่ียวเขา้มาเยี่ยมชม  แมว้า่นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่

จะไม่ทราบวา่เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัสินไซก็ตาม และนอกจากนั้นยงัมีสถานท่ีทางธรรมชาติท่ีชาวบา้นเช่ือวา่มี

ความเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองสินไซ จนกลายเป็นต านานเล่าขานกนัมาจนถึงปัจจุบนั เช่น ถ ้ าเมืองเฟือง แขวง

เวียงจนัทน์ สถานท่ีท่ีเช่ือวา่สินไซไดน้ านางสุมณฑามาซ่อนไวก่้อนท่ีจะยอ้นกลบัไปฆ่ายกัษ์กุมภณัฑ์ และ

อีกสถานท่ีหน่ึง คือภูเขาแห่งบ้านนาแอ่ง  ชาวบา้นเช่ือว่าเป็นสถานท่ีท่ีสินไซต่อสู้กบัยกัษ์กุมภณัฑ์  ซ่ึง

สถานท่ีทั้ง ๒ แห่งน้ีสามารถเช่ือมโยงเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของรายการการท่องเท่ียวเก่ียวกบัสินไซได้

เช่นเดียวกนั แมว้า่ปัจจุบนัอาจจะยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัส าหรับนกัท่องเท่ียวทัว่ไปมากนกั แต่คนในทอ้งถ่ินรู้จกักนั

เป็นอยา่งดี  ฉะนั้นจึงพอจะกล่าวไดว้า่แมล้าวจะมีทุนวฒันธรรมสินไซกระจายอยูต่ามวดั และสถานท่ีต่าง ๆ 

แต่ภาคการท่องเท่ียวยงัไม่เห็นศกัยภาพของเร่ืองสินไซจึงยงัไม่ไดมี้การน าใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดคุณค่า

และมูลค่า   
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 แต่อยา่งไรก็ดีการประยกุตใ์ชสิ้นไซเพื่อการท่องเท่ียวใน สปป.

ลาว นั้น แมว้า่รัฐบาลอาจจะยงัไม่เห็นความส าคญั และให้การสนบัสนุนเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีสินไซ

โดยตรง แต่ก็ถือว่าสถานท่ีเหล่านั้นเป็นแหล่งท่องเท่ียวทั้งในเชิงวฒันธรรม และเชิงธรรมชาติอยู่แลว้ ซ่ึง

ผูว้ิจยัเช่ือวา่ถา้ไดมี้การจดัท าเส้นทางการท่องเท่ียวเก่ียวกบัสินไซก็น่าจะกระตุน้นกัท่องเท่ียวให้มาเท่ียวชม

เร่ืองราวของสินไซไดโ้ดยไม่ยาก อนัจะเป็นการสร้างรายไดแ้ละสร้างความภาคภูมิใจให้เกิดข้ึนกบัชุมชนได้

อีกทางหน่ึงดว้ย  

ดา้นสังคมวฒันธรรม  
 จากการศึกษาพบว่าในพื้นท่ีนครหลวงเวียงจนัทน์ ตน้ทุนวฒันธรรม

สินไซไดถู้กน าไปประยกุตใ์ชใ้นมิติดา้นสังคมและวฒันธรรม มีดงัน้ี 

 พบวา่ภาครัฐ สปป.ลาว ไดใ้ห้ความส าคญักบัวรรณกรรมสินไซ โดย

มีการน ามาประยกุตใ์นรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้คนในชาติ ตวัอยา่งคร้ังส าคญั คือการน าตวั

ละครสินไซประยกุตใ์ชใ้นพิธีเปิดการแข่งขนักีฬาซีเกมส์คร้ังท่ี ๒๕ ท่ีลาวเป็นเจา้ภาพ (พ.ศ.๒๕๕๒) คือ ให้

ตวัละครสินไซเป็นผูจุ้ดคบเพลิงไฟ อนัเป็นสัญลกัษณ์ในการเร่ิมตน้พิธีเปิดการแข่งขนั และยงัมีชุดการแสดง 

“สินไซแห่งยคุสมยั” เพื่อระลึกถึงท่านประธานไกสอน พมวิหาน ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นรากเหงา้ของวฒันธรรม

และตอกย  ้าความกลา้หาญของคนในชาติผา่นวรรณกรรมเร่ืองสินไซ 

 ผูว้ิจ ัยวิเคราะห์ประเด็นน้ีได้ว่าการน าสินไซมาใช้ในพิธีเปิดการ

แข่งขนักีฬาซีเกมส์ไม่เพียงเป็นการสะทอ้นว่าลาวยงัคงอนุรักษ์วฒันธรรมหรือวรรณกรรมดั้งเดิมของตน

เอาไวเ้ท่านั้น แต่ลาวยงัมีเทคนิควิธีการท่ีดีในการเผยแพร่เอกลักษณ์ของชาติ เพราะซีเกมส์นับว่าเป็น

มหกรรมกีฬาท่ีมีการเผยแพร่ออกไปทัว่โลก การหยิบยกสินไซข้ึนเป็นจุดเด่นในงานก็เท่ากับว่าลาวได้

แสดงออกและบอกกับคนทัว่โลกว่าสินไซมีความส าคญัอย่างไรต่อคนลาวทั้งชาติ  ท่ีส าคญัยงัเป็นการ

สะท้อนถึงนัยยะในทางการเมืองท่ีผูน้ าประเทศได้ประยุกต์ใช้สินไซเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันา

ประเทศ ซ่ึงผูว้ิจยัมองว่าเป็นนวตักรรมในทางการเมืองอยา่งหน่ึงซ่ึงยงัไม่เคยมีวรรณกรรมเร่ืองใดไดถู้กให้

ความส าคญัเช่นน้ีมาก่อน 

 นอกจากนั้นยงัพบวา่ในภาคประชาชนมีการน าเร่ืองราวของสินไซมา

ประยกุตใ์นหลากหลายรูปแบบจากการส ารวจพบ ๒ กรณีท่ีน่าสนใจ ดงัน้ี 

 กรณีท่ี ๑ มีการประยุกต์ใชใ้นระดบัชาวบา้น ผ่านความเช่ือเก่ียวกบั

โชคลาง ผูว้จิยัพบมีการน าสินไซมาประยกุตเ์ป็นบทกลอนในใบเซียมซี ตามวดัต่าง ๆ ในนครเวียงจนัทน์ ซ่ึง

เดิมนั้นจะมีเฉพาะเร่ืองพระเวสสันดร และชาดกเร่ืองอ่ืนๆในทศชาติ เช่น ชนก, เตมีย,์ สุวรรณราม ฯลณ แต่
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ยงัพบว่า มีเร่ืองสินไซปนเขา้ไปอยใ่นบรรดาทศชาติอีกดว้ย จึงเห็นว่าเป็นพลงัต่อรองของชาวบา้นอนัเกิด

จากความนิยมและศรัทธาในสินไซ นอกจากอ านาจทางศาสนา และการเมือง ดงับทกลอนวา่  

 ใบท่ีสิบเอด็ ถืกบ่อนสินไซ 

 ท่านน้ีมีบุนกา้ สัดตูสูนเซ่ือม 

 ฝงูพี่นอ้ง หวงัไดเ้พิ่งบุน 

 ส่วนวา่โชกลาบนั้น เซ็งซาลือซา 

 โลคาหาย โชคเวยีนมาใก ้

 ถามกานคา้ ใหจ้งใจปะกอบ แทเ้นอ้ 

 ถามเถิงกานยกยา้ย จงแทแ้น่นอน ท่านเอย 

   

 ในกรณีท่ี ๒ มีการประยกุตใ์นระดบัปัญญาชน ในรูปของวรรณกรรม

ร่วมสมยั ซ่ึงเป็นการน าคุณสมบติัของตวัละครเอกสินไซดา้นความซ่ือสัตยม์าใชเ้ป็นช่ือเร่ือง และโครงเร่ือง

สั้น  “สินไซกบัไอโฟน ” ของ Junxuan Lu นกัศึกษาเกาหลีท่ีมาศึกษาภาษาและวรรณคดีลาว  ท่ีมหาวิทยาลยั

แห่งชาติลาว  เป็นผลงานท่ีไดรั้บการคดัเลือกในโครงการการประกวดเร่ืองสั้นของส านกัพิมพด์อกเกด ซ่ึง

ผู ้เ ขียนได้แรงบันดาลใจมาจากวรรณเร่ืองสินไซในวิชาวรรณคดีท่ีเคยเรียนในคณะอักษรศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัแห่งชาติลาว น ามาเปรียบเทียบกบัค่านิยมท่ีเปล่ียนไปของเยาวชนยุคใหม่ท่ีหลงใหลในวตัถุจน

หลงลืมคุณธรรม  เป็นเสมือนการต่อสู้ระหวา่งธรรมะกบัอธรรมในจิตใจของเยาวชนคนลาวรุ่นใหม่ ซ่ึงเป็น

การสะทอ้นถึงค่านิยมทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปของเยาวชนลาวในปัจจุบนั ซ่ึงตรงขา้มกบัคุณสมบติัในตวั

ละครสินไซท่ีมีความซ่ือสัตย ์กลา้หาญ เสียสละ ดงันั้นคุณธรรมสินไซจึงเปรียบไดก้บัคุณธรรมดั้งเดิมของ

ชาวลาว หรืออาจจะเป็นอุดมคติของคนลาวท่ีก าหนดเอาไวผ้่านตวัละครสินไซเพื่อให้คนลาวไดเ้จริญรอย

ตาม  

 ส าหรับกรณีน้ีผูว้ิจยัมองว่าการเลือกสินไซมาเป็นตัวแบบในการ

ประพนัธ์ก็เพื่อเปรียบเทียบใหส้ังคมลาวปัจจุบนัไดต้ระหนกัในคุณงามความดีท่ีเคยเป็นอุดมคติของชาวลาว

ในอดีตอน่ึงการท่ีผูเ้ขียนเป็นชาวต่างชาติแต่ไดห้ยิบยกเร่ืองสินไซข้ึนมาเป็นตวัแบบในการประพนัธ์ แสดง

ใหเ้ห็นถึงอิทธิพลของวรรณกรรมสินไซต่อชาวต่างชาติไดไ้ม่นอ้ย ซ่ึงไม่เพียงแต่  Junxuan Luเท่านั้นท่ีสนใจ

วรรณกรรมเร่ืองน้ี แต่ยงัมีชาวต่างชาติอีกหลายคนท่ีมีความสนใจ เช่น Peter Whittlesey ชาวอเมริกนั ซ่ึง

ก าลงัเขียนเร่ือง “Sinxay : Renaissance of aLao Epic Hero” เพื่อเผยแพร่ออกเป็นภาษาองักฤษ และ Bereton 
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(๒๕๕๗) ชาวอเมริกันท่ีอาศยัอยู่ในประเทศไทย ได้เขียนบทความเก่ียวกับการฟ้ืนฟูสินไซท่ีจงัหวดั

ขอนแก่น เป็นตน้   

 

 นอกจากนั้ นด้านศิลปะยงัพบว่ามีการประยุกต์ในรูปของศิลปะ

หลากหลายแขนง ประกอบดว้ย วรรณศิลป์ ทศันศิลป์ และศิลปะการแสดง ดงัน้ี   

 ด้านวรรณศิลป์ผูว้ิจ ัยพบว่า วรรณกรรมสินไซได้ให้อิทธิพลด้าน

รูปแบบและกลวธีิการประพนัธ์กบักวใีนหลายยคุหลายสมยั อาทิ สิลา วรีะวงส์, บุนส่ง อุเทนมาลา, มหาแกว้, 

อุปราชบาพอย (สาละวนั), หนูทกั สิดทิมอละดา, ส. นนัทิยานนั (ซายสะหมุด จ าปาอุทุม, ๒๕๕๗ อา้งถึงใน

ทรงวทิย ์ พิมพะกรรณ์ (บรรณาธิการ), ๒๕๕๗)จนถึงผลงานรุ่นหลงัอยา่งดวงเดือน  บุนยาวง (๒๕๕๖) ใน

ปฏิทิน ชุด “น ้าและชีวติ” ซ่ึงไดน้ าแรงบนัดาลใจจากบั้นโคจร ตอนสินไซเดินดงมาเขียนข้ึน ดงับทกลอน วา่ 

 ธรรมชาติสร้าง สารสืบชีวติ 

 สายธารตก ล่วงโตนต าตอ้ง 

 ภูมิสถานดา้ว แดนลาว เขียวซุ่ม 

 เพราะวา่น ้าตาดเตน้ ฝอยฟ้งฟาดฟอง 

 คล่ืนๆกอ้ง ตาดไต่โตนเตง็ 

 ฟองเฟือนฟด ฟาดคอนเคง็น ้า 

 ธาราลน้ ไหลโฮมฮวมแอ่ง 

 อาบอ่ิมฝืนแผน่ให้ เขียวซอ้ยซ่ืนตา  

 

 

ภาพที ่16 ปกหนงัสือ Sinxay : Renaissance of aLao Epic Hero (ซา้ย) และหนงัสือรวมเร่ือง

สั้น “สินไซกบัไอโฟน” (ขวา) 
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 นอกจากนั้นไพวนั มาลาวง ยงัไดรั้บอิทธิพลทั้งเน้ือหา และรูปแบบ

การประพนัธ์ ในผลงานช่ือ “สินไซกบัยุคโลกาภิวตัน์” ไดส้ะทอ้นเร่ืองราวการเปล่ียนแปลงทาง

สังคมวฒันธรรมโดยยกวรรณกรรมสินไซมาเป็นแนวเร่ือง ดงัน้ี 

 บดัน้ี  จกักล่าวเถิงบาบ่าวทา้ว ชั้นช่ือสินไซ  ก่อนแลว้ 
 เดินพงไพรพนอมหนา ป่ากางดงกวา้ง 
 น าเอาอามาให้ เพียงพอตนพ่อ 
          ท่ีคอยรอลดัถา้ คืนโคง้ต่าวโคง 
 จุดประสงคมุ์่งหมัน่ เถิงจ ่าจนจ า 
 น าเอาอาสุมนทา ต่าวมามิชา้ 
 ขา้มป่าดงดอนดั้น ล าธารหลายยา่น 
 ผา่นผา่ผเีผดฮา้ย มายมา้งมุ่นมาง 
 บาคานเดินดุ่งดั้น หลายยา่นดงยาน 
 เห็นหลากหลายเหลือชนิด ยอดคนควรคน้ 
 อดทนขนัติตั้ง เดินตามฝันพน้ผา่น 
 วสิัยทศัน์คือหนุ่มนอ้ย เดินดงแดนด่านดา้ว 
  สินไซทา้วรับแต่ชยั  แทน้า 
 ยคุสมยัพบพอ้ เกาะกิเลสตณัหา 
 ราคะหลงมวัเมา โลกวตัถุแถลงฮา้ย 
 มีสติบ่น าใช ้ ชิจมไปแปนเปล่ียว 
 คือสินไซท่องเท่ียว น าเอาอา พบหลากล ้า    
  จ าตนเองจ่ือหมัน่ 
  อุดมการณ์แก่นกลา้... 
  อยา่ลาถ้ิมถ่ายถอน  แทน้า... 
  (ไพวนั มาลาวง, ๒๕๕๘) 

 นอกจากนั้นยงัพบวา่มีนกักวีอีกจ านวนหน่ึงไดร้วมตวักนัตั้งเป็นกลุ่ม
ชมรม เพื่อสืบสานงานของทา้วปางค า ในนามวงการกวีนิพนธ์ลาว และ “กลุ่มลาวดวงเดือน”ซ่ึงด าเนินงาน
โดยภาคประชาชนมีบุนทะนอง ซมไซผน นกัเขียนรางวลัซีไรต์ (ลาว) เป็นหน่ึงในผูก่้อตั้ง กิจกรรมท่ีก าลงั
ด าเนินการอยู่ในขณะน้ี เช่น การจดัพิมพ์หนงัสือ รวมค ากลอนตามรอยปู่ ส านวนกวีตามแนวปางค า โดย 
“วงการกวีนิพนธ์ลาว” และการจดังาน “ราตรี ขอบใจสินไซ ดนตรี-กวีศิลป์” รวมถึงจดัท าวารสาร ช่ือ ดาว
ดวงเดือน เพื่อน าเสนอในรูปแบบบทเพลงและบทกวี จากศิลปินหลากหลายบนเวทีการแสดง โดยกลุ่มลาว
ดวงเดือน ซ่ึงปรากฎการณ์รวมตวักนัโดยภาคประชาชนน้ีได้สะทอ้นให้เห็นถึงความต่ืนตวัในการฟ้ืนฟู
วรรณกรรมสินไซในวงการวรรณศิลป์ลาวยคุใหม่ หลงัจากท่ีภาครัฐและภาคเอกชนลาวไดเ้ร่ิมมีกิจกรรมการ
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ฟ้ืนฟูสินไซมาก่อนหน้า เช่น การตั้ งรางวลั “สินไซ” เพื่อให้รางวลักับนักเขียนรุ่นใหม่ ของสโมสร
วฒันธรรมสินไซ เป็นตน้ 

 
 

 

ทศันศิลป์พบว่ามีการน าทุนวฒันธรรมสินไซไปประยุกต์

ในผลงานดา้นทศันศิลป์ในสาขาจิตรกรรม ๒ ลกัษณะ คือ ผลงานจิตรกรรมภาพประกอบเร่ืองสิน

ไซโดยศิลปินท่ีมีช่ือเสียง และ ผลงานภาพเขียนเด็กจากกิจกรรมการประกวดวาดภาพสินไซ ดงัน้ี 

๑) ผลงานจิตรกรรมภาพประกอบเร่ืองสินไซ โดย

ศิลปินท่ีมีช่ือเสียงของลาว  ปรากฏในรูปส่ือส่ิงพิมพ ์มีลกัษณะเป็นภาพประกอบเร่ืองแบ่งเป็นตอน 

ๆ จิตรกรไดตี้ความเน้ือเร่ืองตามรายละเอียดในวรรณกรรม ผสมกบัจินตนาการส่วนตวัของศิลปิน

 

 
 

ภาพที ่ 17  กิจกรรมการประยกุตใ์ชสิ้นไซในรูปแบบต่าง ๆ  
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แต่ละท่าน รายละเอียดของผลงานจึงแตกต่างกนัไปตามแนวทางเฉพาะตวั มีผลงานของจะเลินพอน 

พมมะบุด (ม.ป.ป.) ท่ีมีลักษณะเป็นหนังสือภาพทั้ งเล่ม โดยมีจันที เดือนสะหวนัเป็นผูเ้ขียน

ค าอธิบายเน้ือเร่ือง จึงมีภาพประกอบมากกว่าเล่มอ่ืนๆ ส่วนผลงานของกงพดั หลวงลาด และวง

สะหวนั ด าลงสุก เลือกเขียนเฉพาะตอนส าคญัในแต่ละบท ฯลฯส าหรับผลงานของวงสะหวนั ด าลง

สุกมีการใชเ้ทคโนโลยีการตกแต่งภาพดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยให้การตกแต่งภาพเกิดความ

นุ่มนวล และมีสีสันสดใสกว่าผลงานในอดีต ซ่ึงผลงานของทั้งกงพดั และวงสะหวนัได้ใช้เป็น

ภาพประกอบในหนงัสือของอุทิน บุนยาวง ส าหรับกงพดันั้นยงัเขียนภาพประกอบในฉบบัของมหา

สิลา อีกดว้ย  

วิธีการประยุกต์ใช้ภาพเขียนมาประกอบเร่ืองสินไซในยุค

ปัจจุบนัก็เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กบัวรรณกรรม ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกบัการเขียนภาพในอดีตท่ี

ปรากฎตามวดัต่างๆแต่ดว้ยเทคนิควิธีการท่ีทนัสมยัจึงท าให้ภาพประกอบท่ีเขียนข้ึนใหม่โดยศิลปิน

รุ่นใหม่มีความโดดเด่นเหมาะกบัยคุสมยัอนัเป็นการเพิ่มคุณค่าให้เกิดข้ึนนั้นเอง 

      

 
  

๒) ผลงานภาพเขียนเด็กจากกิจกรรมการประกวด

วาดภาพสินไซ จากโครงการปฏิบติัการประกวดวาดภาพตวัละครสินไซ ด าเนินการโดย บริษทัดอก

เกด มีดวงเดือน บุนยาวง เป็นเจา้ของโครงการ ซ่ึงไดก้ าหนดหวัขอ้“จินตนาการเก่ียวกบัตวัละครใน

วรรณกรรมเร่ืองสินไซ” โดยไดเ้ชิญวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวาดภาพการ์ตูนจากประเทศไทย

 

 

ภาพที ่18 ภาพประกอบเร่ืองสินไซ วาดโดย (ซา้ยไปขวา) วงสะหวนั  ด าลงสุก, กงพดั  หลวง

ลาด, จะเลินพอน  พมมะบุด 
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หลายท่านไปช่วยสอนเด็กเยาวชนท่ีเขา้ร่วมโครงการ จากนั้นจึงมีการฝึกปฏิบติั และออกแบบตวั

ละคร จนถึงขั้นประกวด เพื่อให้เกิดความต่ืนตวั จากการสังเกตผลผลิตท่ีเกิดข้ึนพบวา่เด็กเยาวชนมี

จินตนาการเก่ียวกบัตวัละครในเร่ืองสินไซแตกต่างกนัออกไป ตามประสบการณ์การรับรู้และการ

ตีความ หรือความชอบของแต่ละบุคคล ดงันั้นรูปแบบผลงานท่ีเกิดข้ึนจึงมีทั้งแนวขนบ และแนว

สมยัใหม่ หรือท่ีเป็นแบบผสมผสาน ซ่ึงผลจากการด าเนินโครงการยงัช่วยกระตุน้ใหเ้ด็กเยาวชนและ

ครอบครัวหนัมาสนใจในวรรณกรรมเร่ืองสินไซมากยิง่ข้ึนอีกดว้ย 

 
  

  

ดา้นศิลปะการแสดง พบวา่มีการน าสินไซมาประยุกตเ์ป็นการแสดงในพิธิเปิดมหกรรมการแข่งขนั

กีฬาซีเกมส์ คร้ังท่ี ๒๕ นครหลวงเวยีงจนัทน์เกมส์ ในช่ือ ชุด “สินไซแห่งยุคสมยั” และใชต้วัละคร

สินไซเป็นสัญลกัษณ์ในการแผลงศรจุดคบเพลิงพิธิเปิด นอกจากนั้นในโอกาสฉลอง ๔๕๐ ปี นคร

หลวงเวียงจนัทน์ กลุ่มสืบทอดมรดกล้างช้างร่วมกบัภาคส่วนต่างๆ ได้จดัการแสดงละคร สินไซ 

ประกอบแสง สี เสียง เพื่อใหเ้ด็กเยาวชนไดแ้สดงความสามารถ และร่วมฉลองในโอกาสส าคญัของ

ชาติ 

 

 

 

ภาพที ่19  ภาพวาดตวัละครสินไซ วาดโดย เยาวชนลาวภายใตโ้ครงการฟ้ืนฟูวรรณกรรมสินไซ 
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ซ่ึงทั้งสองกิจกรรมนบัว่าเป็นการประยุกตใ์ช้ทุนวฒันธรรมสินไซ

คร้ังส าคญัของ สปป.ลาว ซ่ึงด าเนินการโดยทั้งภาครัฐ และเอกชนร่วมมือกนั นบัวา่เป็นปรากฏการณ์ในการ

ฟ้ืนฟูวรรณกรรมแห่งชาติคร้ังใหญ่ท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีมา และท่ีส าคญัไดมี้การน าไปปรับประยุกตใ์ชใ้นกิจกรรม

ตามสมยันิยม ทั้งการน ามาแสดงเป็นละครประกอบแสงสีเสียง และประยุกต์น าตวัละครของทอ้งถ่ินมา

ประกอบส่วนส าคญัในกิจกรรมระดบันานาชาติ ทองใบ โพทิสาน(๒๕๕๗) สะทอ้นว่า ถือว่าเป็นสุดยอด

กิจกรรมทางวฒันธรรมท่ีน าใช้อตัลักษณ์เก่าสู่การประยุกต์สู่แสงสีเสียงสู่เวทีในรูปแบบใหม่ ท่ีดูแล้ว

แตกต่างจากชาติอ่ืน ถือวา่เป็นผลสะทอ้นท่ีดีท่ีสุดท่ีเคยจดังานวฒันธรรมในระดบัน้ีมาในประเทศลาว ดงันั้น

จึงสามารถกล่าวไดว้า่การน าสินไซสู่เวทีการแสดงทั้ง ๒ กิจกรรมน้ีสะทอ้นทั้งความทนัสมยั และเอกลกัษณ์

ทางวฒันธรรมไปพร้อมกนั  

๓) ดา้นการเมืองและการปกครอง 

นบัแต่คร้ังโบราณกาลมาแลว้ท่ีไดมี้แนวคิดในการน าวรรณกรรมมา

ปรับใช้ในดา้นการเมืองการปกครอง ดงัยุครุ่งเรืองของลาวในสมยัสุริยวงศาธรรมิกราชก็ปรากฏมีการน า

แนวคิดการปกครองมาสอดแทรกเอาไวใ้นวรรณคดีส าคญั เพื่อเป็นแนวทางให้ประชาชนประพฤติปฏิบติั

ตามครรลองครองธรรม  ดงัในเร่ืองสินไซไดส้อดแทรกประเด็นเร่ืองการท าผิดฮีตคองประเพณี กรณียกัษ์

กุมภณัฑ์มาลกัเอานางสุมณฑาไปโดยไม่ไดสู่้ขอ ซ่ึงถือวา่เป็นการท าผิดฮีตคองประเพณี อนัเป็นสาเหตุของ

สงคราม ซ่ึงหมายถึงความขดัแยง้กนัในทางสังคม โดยในเน้ือเร่ืองยงัให้แนวทางในการแกไ้ขโดยกุมภณัฑ์

ยกขนัหมากไปสู่ขอเพื่อขอขมา ซ่ึงหมายถึงการกลบัมาปฏิบติัตามฮีตคองประเพณีเช่นเดิม ท าให้สินไซและ

 

 

ภาพที ่20 การแสดงละครค ากลอนเร่ืองสินไซ ในโอกาสฉลอง 450 ปี นครหลวงเวยีงจนัทน์ 
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พญากุศราชให้อภยัและเร่ืองก็จบลงอย่างมีความสุข น่ีคือวรรณกรรมท่ีสอนเร่ืองความอดทน การรอคอย 

ความรัก และการให้อภัย ซ่ึงเป็นกุศโลบายในการน าเอาข้อปฏิบัติในทางสังคมสอดแทรกเอาไว้ใน

วรรณกรรมไดอ้ยา่งแนบเนียน 

ในอีกประเด็นส าคญัอนัหน่ึงอนัเป็นกุศโลบายของกษตัริย์คือการ

รวบรวมเอากลุ่มชนเผ่าต่างๆมาอยู่ภายใตป้กครอง ใตบ้ารมีของกษตัริย ์ยกัษ์กุมภณัฑ์ก็เป็นเผ่าหน่ึง นาคก็

เป็นเผ่าหน่ึง ด้วยว่าในยุคสมยันั้นความสัมพนัธ์ (interrelation) ระหว่างเผ่าต่าง ๆ ยงัมีไม่มากนัก แต่ด้วย

ความจ าเป็นในการตอ้งขยายพื้นท่ีการปกครอง การแต่งงานระหวา่งเผา่พนัธ์ุเป็นวิธีการอยา่งหน่ึงของชนชั้น

ปกครอง ไดพ้ยายามวางหลกัเกณฑใ์หมี้ความเป็นระเบียบ แบบแผน แต่อยา่งไรก็ตามการแต่งงานของแต่ละ

เผ่าพนัธ์ุก็มีลกัษณะแตกต่างกนัไปตามแบบแผนของแต่ละเผ่า ฉะนั้นผูแ้ต่งเร่ืองน้ีจึงมีกุศโลบายในการน า

ระเบียบ แบบแผน ประเพณี ยกมากล่าวในฐานะเป็นดัง่กฏหมายให้กลุ่มชนต่างๆถือปฏิบติั อนัเป็นการ

สอดแทรกหลกัฮีตคอง แบบแผนทางสังคมลาวผ่านเร่ืองสินไซ...กฏหมายสมยัโพธิสารราชก็ใช้กฏหมาย

แบบฮีตคอง ดงันั้นจึงถือว่าวรรณกรรมเร่ืองสินไซเป็นเคร่ืองมือในการปกครองของพระมหากษตัริย ์หรือ

ผูป้กครองใหเ้กิดความสามคัคี สงบสุข...” ดารา กนัละยา (สัมภาษณ์, ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๕) 

ปัจจุบนัพบว่าวรรณกรรมสินไซมีศกัยภาพเป็นตน้ทุนวฒันธรรมท่ี

สามารถพฒันาเป็นทุนทางสัญลักษณ์ในการสร้างความชอบธรรมในด้านการเมือง การปกครองผ่าน

กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ดว้ยสินไซถูกอา้งถึงในวาทกรรมของท่านไกสอน  พมวิหาน ซ่ึง

เป็นวาทกรรมทางการเมืองท่ีก่อให้เกิดพลงัต่อเยาวชนในยุคนั้นดว้ยเพราะเป็นค ากล่าวท่ีผา่นการรับรองโดย

พรรค และรัฐ และไดข้ยายการรับรู้ผ่านการผลิตซ ้ าวฒันธรรมในโอกาสต่างๆ รวมถึงหนงัสือท่ีถอดความ

จากสุนทรพจน์ในคราวนั้นท่ีไดน้ าออกเผยแพร่ในระยะต่อมา  แมว้า่ก่อนนั้นจะมีผลงานของกวีหลายท่านท่ี

น าเร่ืองสินไซมาประยุกตใ์ชโ้ดยตีความเขา้กบัแนวคิดทางการเมืองเช่นเดียวกนั เพียงแต่วาทกรรมของท่าน

ไกสอนท่ีเน้นรูปแบบการประยุกตใ์ชใ้นเชิงสัญลกัษณ์ จะไดรั้บความสนใจมากกวา่ เพราะเป็นค าพูดขนาด

สั้ นท่ีสามารถจดจ าได้ง่าย จึงค่อนข้างประสบผลส าเร็จในการประยุกต์ใช้  แต่ขณะเดียวกันผลงาน

วรรณกรรมท่ีเกิดจากการประยุกต์ใช้สินไซท่ีตีความเขา้กบัแนวทางการเมืองนั้นก็ไดใ้ห้รายละเอียด และ

สุนทรียะในเชิงเปรียบเทียบไดเ้ป็นอยา่งดี ผลงานดงักล่าวประกอบดว้ย กลอนล า “ลาวดวงเดือน” (๒๕๒๔) 

โดย ส.เดชาและหนงัสือ ชุดปันยา“สารพดันึก”(๒๕๑๕) โดย ส.เดชวงสา เป็นตน้ 

จากการศึกษาพบว่าผลงาน เร่ือง “ลาวดวงเดือน” ของ ส.เดชา ซ่ึง

ประพนัธ์ข้ึนในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ตรงกับช่วงท่ีท่านไกสอน พมวิหาน เป็นผูน้ าประเทศ ผูป้ระพนัธ์ได้

สอดแทรกปรัชญา และขอ้คิดเอาไวม้ากมาย โดยเฉพาะทศันะทางการเมืองของมาร์ค (Marx) โดยไดน้ ามา
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ผสมผสานกบัแนวคิดพุทธปรัชญา ส.เดชา มีผลงานออกมาหลายเล่ม ท่ีรู้จกักนัดี คือ พลิกแผน่ดินปล้ินแผน่

ฟ้า, ยา่ง(เดิน)สองขาเอาตาไปก่อน และ ลาวดวงเดือน ฯลฯ 

โดยเฉพาะบทกลอน “ลาวดวงเดือน” ได้น าเร่ืองสินไซประยุกต์

เช่ือมโยงเขา้กบัหลกัการของพรรค คือ หลกัการของมาร์ค เลนิน โดยเปรียบเทียบการต่อสู้ของสินไซกบัการ

ต่อสู้เพื่อเอกราชของลาวดงัความตอนหน่ึงวา่  

 จุดประสงคข์องหนงัสือสินไซ แม่นหยา่วเตือนตีตอ้ง 

 สงกะแสเสียงฮอ้ง ท านองล าและค าปาก 

 ปลุกระดมซาวนากอยูใ่นทัว่ภาคพื้น เหนือใตต้ ่าสูง 

 ใหพ้ากนัสะดุง้ แนวคิดจิตใจ 

 ศตัรูใดบ่สามารถมาเอาชนะได ้ ใจกลา้แก่นลาว 

 ตา้นพลงัแลว้พดักา้ว ขบัไล่อาเมริกา 

 สามสิบปีกลายมา พิสูจน์ยนืยนัได ้

 ซนซาดลาวภายใต ้ แสงใสสุริเยศ 

 มาร์ค เลนินเอกอา้ง ลือล ้าเลิศไซ...  

             (ลาวดวงเดือน, ๒๕๒๔) 

 

 

 

เช่นเดียวกบัผลงานช่ือ “สารพดันึก” ของ ส.เดชวงสา (สุรังเดชวงสา)  ท่ีเป็น

การน าวรรณกรรมสินไซมาประยุกต์ข้ึนใหม่ โดยไดเ้ปรียบเทียบเร่ืองราวและตวัละครในเร่ืองสินไซกบัยุค

สมยัท่ีลาวไร้อิสรภาพ อนัเน่ืองจากการรุกรานของประเทศมหาอ านาจดงันั้นผูแ้ต่งจึงได้ระบายความคิด 

ความรู้สึกออกมาในบทกลอน  ดงับทกลอนตอนหน่ึงวา่ 

  เฮาน้ี  ปุนดัง่ขอนดอกคา้ง  แคมฝ่ังสาคะรา 

  กระแสไหลทะยานลดั  ล่องกายขอนคา้ง 
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   วา่จกัมีแปวตอ้ง  พานไปไหลล่อง 

  ฟองฟ่ังหลายหลัง่ลน้  เวนิเขา้แต่วงั 

   สังวา่เป็นจัง่ซ้ี  ผเีผดเทียมมะนุด 

   สุดท่ีทมัมะขนัคอง ก็บ่ทนัทานสู้ 

   นั้นละ   กุมพนัผู ้ สัดตูกุสะราด 

   สินซยัซาดเก่งกา้  ก็ยงัขา้บ่ตาย  แทแ้ลว้... 

       (สารพดันึก, ๒๕๑๕) 

 จากการวิเคราะห์การประยุกต์ใช้สินไซดังกล่าว พบว่ามีรูปแบบในการ

ประยกุตใ์ชใ้นทางการเมือง ๒ ลกัษณะ คือ ๑) การประยุกตใ์ชใ้นเชิงสัญลกัษณ์ ในรูปของประโยค หรือ ค า

ขวญัขนาดสั้น ๒) ประยุกตใ์ชใ้นเชิงวรรณศิลป์ โดยการเปรียบเทียบเร่ืองราวสินไซกบัสถานการณ์ทางการ

เมือง เนน้การตีความในลกัษณะบุคคลาธิษฐาน คือ ตีความตวัละครต่าง ๆ ในลกัษณะท่ีเป็นรูปธรรม 

 

 

  

 

 

ภาพที ่21  ผลงานวรรณกรรมร่วมสมยัท่ีไดรั้บอิทธิพลจากวรรณกรรมสินไซ 
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 ซ่ึงผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดข้ึนจากรูปแบบการประยุกต์ใช้ทั้งสองแบบ ส่งเสริม

ใหเ้กิดการกระตุน้ส านึกในทางการเมืองของกลุ่มเป้าหมายทั้งเยาวชน และประชาชนลาวโดยทัว่ไป อน่ึงใน

แบบท่ีสองยงัก่อใหเ้กิดจินตนาการ และสุนทรียะไดเ้ป็นอยา่งดีอีกดว้ย 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 ในด้านส่ิงแวดล้อมพบว่าวรรณกรรมสินไซมีศกัยภาพเป็นต้นทุน

วฒันธรรมท่ีสามารถพฒันาพื้นท่ีให้เกิดความสวยงาม ปัจจุบนัมีการน าเร่ืองราว และตวัละครสินไซมา

ประยกุตอ์อกแบบใชใ้นการตกแต่งอาคาร และสถานท่ีทางวฒันธรรมส าคญัทั้งในบริบทแบบเดิม เช่น วดัวา

อารามต่างๆ  และบริบทแบบใหม่ เช่น หอพิพิธภณัฑ,์ สวนวฒันธรรม หรือ ลานวฒันธรรม เป็นตน้  

 นอกจากจะมีบทบาทในการสร้างพื้นท่ีให้เกิดความสวยงามแล้วยงั

ส่งเสริมอตัลกัษณ์ของพื้นท่ีใหมี้ความโดดเด่นแตกต่างจากสถานท่ีอ่ืนๆ เช่น ประติมากรรมบานประตูสินไซ

ขนาดใหญ่ทางเขา้หอพิพิธภณัฑ์ไกสอน พมวิหาน ให้ความรู้สึกโดดเด่นเป็นสง่า, ประติมากรรมลอยตวั

ขนาดใหญ่แห่งวดัเชียงควน ท่ีมีลกัษณะแปลกตา ท าใหรู้้สึกน่าเกรงขาม เป็นตน้  

จากการศึกษาการประยุกต์ใช้สินไซเพื่อพฒันาชุมชนในพื้นท่ีจงัหวดั

ขอนแก่น และใกลเ้คียง พบว่าไดส่้งผลให้เกิดการพฒันาในดา้นเศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรม การเมืองการ

ปกครอง และส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

ดา้นเศรษฐกิจ 

 พบวา่วรรณกรรมสินไซมีศกัยภาพเป็นตน้ทุนวฒันธรรมเพื่อต่อยอด

สู่การสร้างรายได ้ในดา้นการท่องเท่ียว และการผลิตเป็นสินคา้ของท่ีระลึกทางวฒันธรรม รวมถึงการพฒันา

ดา้นเศรษฐกิจของทอ้งถ่ินทั้งทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงมีแนวความคิดในการสร้างสรรคคุ์ณค่า รวมถึงมูลค่า

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของชุมชน ซ่ึงภาคส่วนต่างๆไดน้ าไปใชใ้นกระบวนการพฒันาใน

ประเด็นต่างๆ ดงัท่ีผูว้จิยัไดท้  าการลงพื้นท่ีส ารวจ ก็พบวา่ไดมี้การประยุกตใ์ชทุ้นวฒันธรรมของวรรณกรรม

สินไซเพื่อการพฒันาเศรษฐกิจในรูปแบบต่าง ๆ  ดงัน้ี 

     ผลิตภณัฑข์องท่ีระลึก 
จากการส ารวจพบวา่มีผลิตภณัฑแ์ละของท่ีระลึกท่ีน าสินไซไป

ประยุกต์ในการออกแบบเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคม และมูลค่าเพิ่มในทางเศรษฐกิจทั้งโดยทางตรงและ

ทางออ้มหลายรายการ อาทิ ผลิตภณัฑ์และของท่ีระลึกภายใตโ้ครงการผลิตภณัฑ์วฒันธรรมไทย (Cultural 

Products of Thailand) ของกระทรวงวฒันธรรม ซ่ึงส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัขอนแก่นไดด้ าเนินการ
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คดัเลือกผลิตภณัฑ์ในทอ้งถ่ิน ตามแนวคิด “สืบสานของดีบา้นฉัน” โดยมีผลิตภณัฑ์ท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจ

จากวรรณกรรมสินไซ อาทิ ผลิตภณัฑ์ผา้ไหมเขียนทองฮูปแตม้วดัไชยศรี และของท่ีระลึกฮูปแตม้วดัไชยศรี 

เช่น เส้ือยืดขาว-ด า ลายสินไซ, เข็มกลดัลายสินไซ, แผน่แม่เหล็กลายสินไซ, แกว้น ้ าลายสินไซ,ท่ีใส่การบูร 

ท าจากใยบวบลายสินไซ เป็นตน้ 

เกศินี สวสัดี(๒๕๕๘ อา้งถึงในกวินทรา ใจซ่ือ, ๒๕๕๘)

วฒันธรรมจงัหวดัขอนแก่นกล่าววา่ผลิตภณัฑ์และของท่ีระลึกท่ีไดรั้บการออกแบบและผลิตจากแรงบนัดาล

ใจจากวรรณกรรมสินไซน้ีนบัว่ามีคุณค่าทางสังคมและมีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ การน าเอาภูมิปัญญาและ

เอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของจงัหวดัมาเป็นจุดน าเสนอ เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในชาติเกิดความรัก ความ

ผกูพนั ความภาคภูมิใจในบา้นเกิด การต่อยอดคือการน าเอาทุนทางวฒันธรรมมาพฒันาเป็นสินคา้และบริการ

ทางวฒันธรรม สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสร้างรายไดใ้หชุ้มชนดว้ย   

        

 

 

 

 

 

ภาพที ่22   ผลิตภณัฑแ์ละของท่ีระลึกสินไซของจงัหวดัขอนแก่น 

 

 

 

ภาพที ่23 ผลิตภณัฑแ์ละของท่ีระลึกสินไซ โดยเทศบาลนครขอนแก่น 
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 ซ่ึงนอกจากนั้นยงัพบวา่มีของท่ีระลึกสินไซท่ีเกิดจากโครงการ

ของเทศบาลนครขอนแก่น ภายใตย้ทุธศาสตร์ “สินไซกบัการพฒันาเมือง” อาทิ แกว้น ้าและถว้ยลายสังขท์อง,  

เข็มกลดัตวัอกัษรสินไซ, เส้ือสินไซ เป็นตน้ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีด าเนินการภายใตโ้ครงการละคร

เฉลิมพระเกียรติฯ และการแข่งขนักีฬาองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน “สินไซเกมส์” ตลอดถึงของท่ีระลึกใน

มหกรรมการศึกษาองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

 แต่จากการศึกษายงัไม่พบว่าผลลพัธ์อนัเกิดจากกระบวนการ

ดงักล่าวไดก่้อใหเ้กิดรายได ้หรือความพึงพอใจต่อสินคา้ทางวฒันธรรมท่ีมาจากตน้ทุนทางวฒันธรรมสินไซ

แต่อย่างใด เพราะช่วงท่ีเก็บขอ้มูลยงัอยูใ่นระยะของการเร่ิมตน้โครงการ  แต่ก็นบัว่าเป็นโครงการน าร่องท่ี

สามารถแสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภาพของตน้ทุนวฒันธรรมในฮูปแตม้สินไซวา่มีความเป็นไปไดท่ี้จะน าไปพฒันา

เป็นผลิตภณัฑ์ทางวฒันธรรมของชุมชนไดอ้ยา่งมีศกัยภาพถา้ไดรั้บการพฒันาท่ีดี ทั้งดา้นการออกแบบและ

การส่งเสริมในดา้นการตลาดและประชาสัมพนัธ์ 

ตราสินคา้วฒันธรรม 
พบวา่มีการน าช่ือและรูปลกัษณ์ของตวัละครส าคญัและช่ือเร่ือง 

สินไซ มาใชใ้นผลิตภณัฑ์ชุมชน โดยโรงเรียนบา้นสาวะถี (สาวตัถีราษฎร์รังสฤษฐ์) ไดป้ระยุกต์ น าเอาช่ือ

และรูปตวัละคร “สีโห” มาใชอ้อกแบบเป็นตราผลิตภณัฑ์น ้ าด่ืมของโรงเรียน เพื่อจ าหน่ายให้กบันกัเรียนใน

ราคาประหยดั ซ่ึงเป็นโครงการท่ีโรงเรียนไดรั้บการจดัสรรงบประมาณมาด าเนินการ โดยมีแนวคิดน าอตั

 

ภาพที ่24 ผลิตภณัฑแ์ละของท่ีระลึกสินไซ โดยส านกัวฒันธรรม มหาวทิยยาลยัขอนแก่น

ออกแบบโดยบริษทั ก-ฮ   
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ลักษณ์ทางวฒันธรรมของท้องถ่ินท่ีปรากฏบนผนังสิมวดัไชยศรีมาเช่ือมโยงกับเสาไฟสีโห ท่ีมีการ

ประยกุตใ์ชม้าก่อนหนา้นั้นแลว้ในตวัเมืองขอนแก่น อนัเป็นการส่งเสริมในอตัลกัษณ์ทอ้งถ่ินในอีกทางหน่ึง

แต่ดว้ยปัญหาดา้นนโยบาย เม่ือผูบ้ริหารชุดใหม่ไม่ไดใ้ห้ความสนใจน าไปด าเนินการต่อท าให้โครงการน้ีได้

ยติุลงในท่ีสุด     

ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
 พบว่า ในช่วง ท่ีผ่านมาการท่อง เ ท่ี ยวแห่งประเทศไทย 

ส านกังานขอนแก่น ไดส่้งเสริมการท่องเท่ียวทางวฒันธรรมโดยการท าเส้นทางเยือนสิมอีสาน ชูเอา ๑๓ สิม

ใน ๔ จงัหวดั โดยเฉพาะเร่ืองราวในฮูปแตม้สิมอีสาน รวมถึงฮูปแตม้เร่ืองสินไซท่ีปรากฏอยูบ่นผนงัสิมของ

วดัในเส้นทางมาน าเสนอ อาทิ วดัไชยศรี วดัสนวนวารีพฒันาราม วดัสระบวัแกว้ จงัหวดัขอนแก่น วดัโพ

ธาราม จงัหวดัมหาสารคาม วดัประตูชยั วดัจกัรวาลภูมิพินิจ จงัหวดัร้อยเอด็  

 ฮูปแตม้สินไซวดัไชยศรี เป็นหน่ึงในฮูปแตม้สินไซท่ีมีความ

สมบูรณ์และโดดเด่นท่ีสุดในบรรดาฮูปแตม้สินไซทั้งหมด ดว้ยลกัษณะท่ีมีความเฉพาะตวั ท าให้ไดรั้บความ

สนใจจากนกัท่องเท่ียว และส่ือต่างๆ อาทิ อนุสาร อสท.ไดน้ าภาพถ่ายฮูปแตม้สินไซของวดัไชยศรีข้ึนเป็น

รูปเด่นใน วาสาร อสท. ฉบบัแหล่งเรียนรู้ อู่อารยธรรม ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ และถดัจากนั้นไม่นาน

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยไดจ้  าลองสถาปัตยกรรมสิมอีสานของวดัไชยศรีไปจดัแสดงนิทรรศการเพื่อ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีอาคารนิทรรศการเมืองทองธานี ซ่ึงผลจากการส่งเสริมน้ีน าไปสู่การสร้างการรับรู้

ใหก้บัคนท่ีสนใจแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมโดยเฉพาะฮูปแตม้อีสานมากยิง่ข้ึน   

 ผลลพัธ์อนัเกิดจากการส่งเสริมดงักล่าวนายนพรัตน์ กอกหวาน

(๒๕๕๕) ผูอ้  านวยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านกังานขอนแก่น ระบุว่ากลยุทธ์ในการสร้างการ

รับรู้อตัลกัษณ์วา่กิจกรรมดงักล่าวอาจจะไม่ไดเ้ห็นผลในแง่รายไดช้ดัเจน แต่ส่ิงท่ีน่าจะไดป้ระโยชน์คือคน

ในพื้นท่ีจะเกิดความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินตนเอง (รักบา้นเกิด) ซ่ึงเม่ือเคร่ืองมือท่ีทาง ททท.ไดส่ื้อสารออกไป 

คนนอกก็จะไดม้าเยือน คนในก็เกิดความภาคภูมิใจ แต่คนนอกก็เป็นเป้าหมายหลกัท่ีทาง ททท.ไดค้าดหวงั

เอาไว ้ 

 



๑๖๔ | P a g e  

 

 

  

 

 จากกระบวนการส่งเสริมการท่องเท่ียวของ ททท.ท่ีผ่านมาได้

ช่วยกระตุน้ให้ภาคธุรกิจการท่องเท่ียวของจงัหวดัขอนแก่นไดรั้บรู้และเห็นความส าคญัของทุนวฒันธรรม

สินไซซ่ึงด ารงสถานภาพอยูใ่นพื้นท่ีซ่ึงภาคเอกชนในพื้นท่ีไม่เคยรับรู้และสนใจมาก่อน และยงัมีส่วนท าให้ผู ้

ท่ีสนใจเฉพาะเร่ืองไดเ้ดินทางมาท่องเท่ียวเป็นระยะอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นการประยุกตใ์ชทุ้นวฒันธรรมสินไซ 

เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจึงก่อให้เกิดทั้งความภาคภูมิใจและรายได้กบัทอ้งถ่ินตามมา ซ่ึง

นอกจากฮูปแตม้สินไซท่ีสามารถเป็นตน้ทุนในการท่องเท่ียวสินไซแลว้ ยงัมีภูมิทศัน์ทางวฒันธรรมเก่ียวกบั

สินไซอีกหลายแหล่งท่ีน่าสนใจท่ีกระจายตวัอยูใ่นพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  เช่น วดัถ ้าสุมณฑาภาวนา 

อ าเภอวงัสามหมอ จงัหวดัอุดรธานี, น ้าตกเหวสินชยั อ าเภอโขงเจียม จงัหวดัอุบลราชธานี, ปราสาทสังขศิ์ลป์

ชยั อ าเภอสังขละ จงัหวดัสุรินทร์ เป็นตน้ ซ่ึงทั้งสามแหล่งน้ีลว้นมีต านานเก่ียวกบัสินไซท่ีชาวบา้นรับรู้กนั

เป็นอยา่งดี ซ่ึงน่าจะไดรั้บการส่งเสริมเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงเป็นเส้นทางการท่องเท่ียวเก่ียวกบัสิน

ไซต่อไป 

 

 

ภาพที ่25   เอกสารน าชมสิมอีสานและปฏิทิน โดย ททท. 
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ดา้นสังคม วฒันธรรม 

 ในด้านสังคมวฒันธรรมพบว่าวรรณกรรมสินไซมีศักยภาพเป็น

ตน้ทุนวฒันธรรมเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ิน ผ่านกระบวนการประยุกต์ใช้ในงานบุญฮีต 

๑๒ เดือน, ในงานศิลปะ และในส่ือต่างๆ ดงัน้ี 

สินไซกบังานบุญ 

เม่ือสินไซได้รับการฟ้ืนฟูข้ึนมาใหม่อีกคร้ังในช่วงเวลาน้ี  

แน่นอนวา่ไดมี้ความพยายามใหสิ้นไซไดมี้พื้นท่ี และเวทีในการน าเสนอ เพื่อใหส้ังคมไดรั้บรู้และเขา้ใจ และ

เขา้ถึงในท่ีสุด หน่ึงในความพยายามคือการเช่ือมโยงสินไซเขา้ไวใ้นงานบุญประเพณี หรือฮีต ๑๒ เดือน อนั

ประกอบไปดว้ย บุญสงกรานต์ )ฮีตเดือนหา้, ( บุญขา้วจ่ี )ฮีตเดือนสาม) เป็นตน้    

สินไซในบุญสงกรานต์ ในบุญสงกรานต์ของเมืองขอนแก่น 

เทศบาลนครขอนแก่นไดด้ าเนินการจดังาน “สุดยอดสงกรานตอี์สาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนอยา่งต่อเน่ือง

มาหลายปี ซ่ึงเป็นงานท่ีโด่งดงัไปทัว่ประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ มีกิจกรรมไฮไลทพ์ิเศษ คือ 

กิจกรรมพิธีอญัเชิญและขบวนแห่พระพุทธพระลบัขบวนแห่สินไซ โดยผูบ้ริหารเทศบาลนครขอนแก่น และ

คณะครูโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมดว้ยตวัแทนชาวชุมชนต่างๆ ร่วมใจกนัแต่งกาย เป็นตวัละคร

ในเร่ืองสินไซ รวมถึงตกแต่งเกวียนบุปผาชาติดว้ยตวัละครสีโห เพื่อเสริมขบวนให้เกิดความสง่างาม เป็น

การผสมผสานระหว่าง เทศกาลสงกรานต์ “ดอกคูนเสียงแคน” และวรรณกรรมลุ่มน ้ าโขง “สินไซ” และ

กิจกรรม ประติมากรรมสินไซตบประทายโลก เป็นประติมากรรมก่อกองทรายขนาดใหญ่ บรรจงแกะให้เป็น

 

ภาพที ่26 แหล่งท่องเท่ียวเก่ียวกบัต านานสินไซ (ซา้ยไปขวา) น ้าตกเหวสินไซ, วดัถ ้าสุมณฑา

ภาวนา, ปราสาทสังขศิ์ลป์ชยั 
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ตอนหน่ึงในวรรณกรรมสินไซ อีกทั้งยงับูรณาการกบัการแสดงบลัเล่ยป์ระกอบแสง สี เสียง นบัเป็นคร้ังแรก

ของการแสดงบลัเล่ยโ์ดยใชป้ระติมากรรมทรายเป็นฉาก 

ซ่ึงกระบวนการประยกุตใ์ชสิ้นไซในงานบุญสงกรานต ์ของจงัหวดั

ขอนแก่นไดส้ร้างให้เกิดมิติเช่ือมโยงความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชนในจงัหวดัขอนแก่น โดยมีเทศบาลนครขอนแก่นเป็นแกนกลางในการประสานงาน และเป็นผู ้

วางแผนสร้างนวตักรรมทางวฒันธรรมในลกัษณะประเพณีประดิษฐ์ดว้ยการสร้างอตัลักษณ์ทางวฒันธรรม

ของจงัหวดัขอนแก่นให้มีความโดดเด่น น ามาซ่ึงความภาคภูมิใจร่วมกนัของภาคส่วนต่างๆในทอ้งถ่ิน และ

ดึงดูดนกัท่องเท่ียว อีกทั้งยงัเป็นการประชาสัมพนัธ์ช่ือเสียงของจงัหวดัขอนแก่นอีกดว้ย  

สินไซในบุญขา้วจ่ีวดัไชยศรี ชุมชนสาวะถี ไดน้ าวรรณกรรมสินไซ 

ประยุกตเ์ขา้เป็นส่วนหน่ึงในกิจกรรมบุญขา้วจ่ี (ฮีตเดือนสาม) เพื่อเป็นพื้นท่ีทางวฒันธรรมให้วรรณกรรม

สินไซไดมี้โอกาสน าเสนอตวัตน และเพื่อเป็นการฟ้ืนฟูฮูปแตม้สินไซให้เกิดความย ัง่ยืน ดงันั้นทุกๆปีในงาน

บุญขา้วจ่ี จึงไดบ้รรจุกิจกรรมสินไซเอาไวใ้หไ้ดศึ้กษาความรู้ ทั้งสาระและบนัเทิงควบคู่กนัไป ประกอบดว้ย 

กิจกรรมการเสวนา ในประเด็นเก่ียววรรณกรรมสินไซ, นิทรรศการสินไซ, การแสดงวงโปงลางสินไซ, 

กิจกรรมวาดภาพสินไซ เป็นตน้ 

  

 สินไซกบังานศิลปะ  

 หลงัจากท่ีมีกระแสการฟ้ืนฟูวรรณกรรมสินไซข้ึนในพื้นท่ีสอง

ฝ่ังโขง ศิลปินร่วมสมยัสาขาต่าง ๆ ทั้งในและนอกพื้นท่ีต่างไดรั้บแรงบนัดาลใจ ให้เกิดความสนใจ 

และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการฟ้ืนฟูทั้ งโดยทางตรงและทางอ้อม ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอนัเน่ืองมาจากวรรณกรรมสินไซในหลากหลายรูปแบบ สอดคล้องกบั

แนวคิดศิลปะส่องทาง อนัเป็นกระบวนการผลิตซ ้ าวฒันธรรมท่ีน่าสนใจ  ดงัน้ี 

 

 

ภาพที ่ 127  แผน่ประชาสัมพนัธ์งานสินไซ  บุญขา้วจ่ี วถีิวฒันธรรมอีสาน 
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 ดา้นทศันศิลป์ 

 พบว่ามีการน าไปประยุกต์สร้างสรรค์ในรูปแบบศิลปกรรม

ร่วมสมยั ประกอบดว้ยกิจกรรม ประติมากรรม และหตัถกรรมดงัน้ี 

 ดา้นจิตรกรรม 

 มีผลงานดา้นจิตรกรรมจ านวนหน่ึงท่ีไดส้ร้างสรรค์ข้ึนภายใต้

โครงการสินไซสองฝ่ังโขงโดยน าแรงบนัดาลใจจากวรรณกรรมสินไซมาตีความและสร้างสรรคข้ึ์น

ใหม่ ซ่ึงแตกต่างจากจิตรกรรมในอดีต ผลจากการสร้างสรรคพ์บวา่ ผลงานส่วนใหญ่หยิบยกตอนใด

ตอนหน่ึงของสินไซมาน าเสนอ  เช่น ตอนสินไซกบันางนารีผล, สินไซกบันางกินรี, สินไซเดินดง, 

สินไซต่อสู้กบังูซวง เป็นตน้ เช่น ผลงานของสมภพ บุตราชท่ีไดแ้รงบนัดาลใจจากจิตกรรมฝาผนงั

ของวดัจกัรวาลภูมินิมิตร อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัร้อยเอ็ด น ามาประยุกต์สร้างในแบบเฉพาะตวั

ของศิลปิน 

 
  

 และนอกจากนั้นยงัมีผลงานของ ศุภวตัร ทองละมุล เป็นภาพ

ชุดมีหลายตอน ดว้ยเทคนิควาดเส้น  ผลงานของทรงวทิย ์ พิมพะกรรณ์ ในรูปแบบติดตั้งจดัวาง และ

ผลงานของเพลิง วตัสาร และ มนตรี มุงคุณ ฯลฯ ซ่ึงเป็นผลงานดงักล่าวไดน้ าเสนอในนิทรรศการ

สินไซสองฝ่ังโขง ซ่ึงจดัข้ึนระหวา่งวนัท่ี ๖-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน 

หอศิลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัขอนแก่น    

 นอกจากน้ียงัพบว่ามีจิตรกรรมเร่ืองสินไซ บนบานประตู

หน้าต่างบริเวณ ชั้นท่ี ๒ ของพระมหาธาตุแก่นนคร วดัหนองแวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซ่ึงไดส้ร้าง

ข้ึนใหม่ หลงัจากของเดิมท่ีช่างชาวเวียงจนัทน์เขียนข้ึนเม่ือแรกสร้างพระมหาธาตุฯ ไดช้ ารุดซีดจาง 

 

ภาพที ่28 ผลงานจิตรกรรมร่วมสมยั โดยสมภพ  บุตราช (ซา้ย) ไดรั้บแรงบนัดาลจากฮูปแตม้

สินไซวดัจกัรวาลภูมินิมิต อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัร้อยเอด็ (ขวา)  
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โดยอาจารย์ธรรมรงค์ แก้วโบราณ เป็นช่างท่ีได้รับมอบหมายเป็นผูด้  าเนินการ นับแต่ปี พ.ศ. 

๒๕๕๕ เป็นตน้มา และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีลกัษณะเป็นศิลปะเล่าเร่ืองแบบชาวบา้น

เขา้ใจไดง่้าย เล่าเร่ืองเป็นตอนๆ ต่อเน่ืองจากตน้จนจบกวา่ร้อยภาพ ซ่ึงนบัเป็นภาพเขียนเก่ียวกบัสิน

ไซท่ีเขียนเอาไวม้ากท่ีสุดเท่าท่ีมีการเขียนข้ึนใหม่ในยคุปัจจุบนั 

 แต่เป็นท่ีน่าสังเกตว่าภาพสินไซเดิมท่ีเขียนเอาไวโ้ดยช่างชาว

เวียงจนัทน์นั้น มีมาก่อนท่ีเทศบาลนครขอนแก่นจะน าเอายุทธศาสตร์สินไซมาประยุกตใ์ชก้บัการ

พฒันาเมืองขอนแก่น การเขียนภาพสินไซน้ีจึงไม่เก่ียวขอ้งกบันโยบายของเทศบาลนครขอนแก่นแต่

อย่างใด เป็นไปได้ว่าสินไซเป็นเร่ืองท่ีช่างเขียนลาวมีความถนัดและเข้าใจเป็นอย่างดี อน่ึงคง

ตอ้งการอนุรักษแ์ละเผยแพร่เร่ืองสินไซซ่ึงเป็นวรรณกรรมเอกของลาว เม่ือมีโอกาสจึงไดน้ ามาเขียน

เอาไว ้แต่เป็นท่ีน่าเสียดายว่าภาพเขียนส่วนน้ีได้รับผลกระทบจากแสงแดดท าให้สีซีดจางลง ผู ้

ซ่อมแซมจึงเลือกท่ีจะเขียนทบัลงไปบนผนังเดิมโดยไม่ซ่อมแซมแต่เป็นการเขียนข้ึนใหม่ตาม

แนวทางของผูว้าด 

 
 

 

 

 

ภาพที ่29  ผลงานจิตรกรรมร่วมสมยั โดยทรงวทิย ์พิมพะกรรณ์(ซา้ย)  ไดรั้บแรงบนัดาลใจจาก

ฮูปแตม้วดัสนวนวารีพฒันาราม (ขวา) 
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ภาพที ่ 30  ผลงานวาดเส้นโดยศุภวัตร  ทองละมุล  แรงบนัดาลใจจากเร่ืองสินไซ 

 

 

 

ภาพที ่๓๑ ผลงานจิตรกรรมเร่ืองสินไซ จ านวนกวา่ 100 ภาพ  วาดโดยธรรมรงค ์ แกว้โบราณ        

ณ พระมหาธาตุแก่นนคร วดัหนองแวง  จ. ขอนแก่น 
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ดา้นประติมากรรมจากการศึกษาพบว่า เทศบาลนคร

ขอนแก่นไดใ้ช้ทุนวฒันธรรมสินไซในการประยุกต์ออกแบบจดัสร้างประติมากรรมเสาไฟสินไซ 

ตามโครงการพฒันาภูมิทศัน์เมืองให้สวยงามเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใตยุ้ทธศาสตร์ “สินไซกบัการ

พฒันาเมือง” ของเทศบาลนครขอนแก่น โดยประดบัถนนสายส าคญัในเมืองขอนแก่น ประกอบดว้ย 

ถนนศรีจันทร์ ถนนร่ืนรมย์ และถนนมะลิวลัย์ ผูอ้อกแบบชั้นแรก คือ ธรรมรงค์ แก้วโบราณ 

อาจารยศิ์ลปะ โรงเรียนสังกดัเทศบาล จากนั้นจึงน ามาพฒันาแบบโดยขาม จาตุรงคกุล อาจารย์

มหาวทิยาลยัขอนแก่น ซ่ึงในขั้นน้ีไดมี้การปรับเปล่ียนลวดลายหลายคร้ังก่อนท่ีจะน ามาปรับใชง้าน

จริง (ขาม จาตุรงคกุล,สัมภาษณ์, ๑๕ กนัยายน ๒๕๕๖. ธรรมรงค์  แก้วโบราณ, สัมภาษณ์, ๖ 

กนัยายน๒๕๕๖)  

จากโครงการประติมากรรมเสาไฟ  โดยเทศบาลนคร

ขอนแก่นไดก่้อให้เกิดผลลพัธ์ ในการพฒันาดา้นสุนทรียะและพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้มทั้งในระดบั

บุคคลถึงระดบัชุมชน โดยเฉพาะประติมากรรมเสาไฟนั้นไดก่้อให้เกิดผลกระทบกบัชุมชนเมืองใน

ดา้นดีส่งเสริมภาพลกัษณ์เมืองขอนแก่นท่ีไดช่ื้อว่าเป็นเมืองท่ีทนัสมยั ให้มีกล่ินไอทางวฒันธรรม 

กลายเป็นอตัลกัษณ์ของเมืองขอนแก่นในทศวรรษน้ี 

      

 
 

นอกจากการออกแบบจดัสร้างประติมากรรมเสาไฟ

สินไซ สังข์ทอง สีโห เพื่อเป็นอัตลักษณ์เมืองขอนแก่นในด้านส่ิงแวดล้อมแล้ว เทศบาลนคร

ขอนแก่นยงัริเร่ิมให้มีประติมากรรมทรายสินไซตบประทายโลกข้ึนในงานบุญสงกรานต์ของ

จงัหวดัขอนแก่นในบริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่นให้นักท่องเท่ียวได้ช่ืนชม และเพื่อเป็นการ

 

 

ภาพที ่๓๒ ประติมากรรมเสาไฟฟ้าสินไซ(ซา้ย-กลาง)  ประติมากรรมทรายสินไซตบประทาย

โลก(ขวา) 
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สอดแทรกอตัลกัษณ์สินไซเขา้ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงในกิจกรรมต่างๆของจงัหวดัขอนแก่น อน่ึงเพื่อ

สนบัสนุนให้คนขอนแก่นและนกัท่องเท่ียวไดรู้้จกัเร่ืองสินไซมากยิ่งข้ึน และท่ีส าคญัยงัก่อให้เกิด

ความสุนทรียก์บัผูเ้ขา้มาเท่ียวชมงาน ซ่ึงสืบเน่ืองกบัการแสวงหาพื้นท่ีให้กบัวรรณกรรมสินไซไดมี้ 

พื้นท่ีในการน าเสนอมากข้ึนในหลายโอกาส ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและยทุธศาสตร์สินไซ  ถึงแมว้า่

ในช่วงเวลาน้ียทุธศาสตร์สินไซอาจจะไม่ไดรั้บการสนบัสนุนมากเช่นกบัในช่วงแรกของการฟ้ืนฟู 

ดา้นวรรณศิลป์  

นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นตน้มาหลงัจากมีกระแส

การฟ้ืนฟูวรรณกรรมสินไซท่ีจงัหวดัขอนแก่น แวดวงวรรณกรรมร่วมสมยัในภาคอีสานไดใ้ห้ความ

สนใจในวรรณกรรมเร่ืองน้ีเพิ่มข้ึน จากการรวมตวัของนกัวรรณกรรมสองฝ่ังโขงไทย-ลาว ในปี 

พ.ศ. ๒๕๕๑ (โครงการสานสัมพนัธ์ลาว-ไทย “วรรณกรรม ดนตรี กว ีศิลป์สองฝ่ังโขง”) ไดห้ยิบยก

เร่ืองสินไซข้ึนมาเป็นหน่ึงในประเด็นเน้ือหาของการจัดงานในคร้ังนั้น ส่งผลให้เกิดกิจกรรม

เก่ียวกบัการฟ้ืนฟูวรรณกรรมสินไซในรูปแบบต่าง ๆตามมาอยา่งต่อเน่ืองจวบถึงปัจจุบนั 

ในด้านวรรณศิลป์ได้มีปรากฎการณ์การน าสินไซมา

ประยกุตใ์ชใ้นการประพนัธ์ทั้งรูปแบบร้อยแกว้และร้อยกรอง ดงัน้ี 

ประยกุตใ์นรูปแบบร้อยแกว้ 
จากการศึกษาพบว่า มีการน ามาประยุกต์ใน

หลากหลายรูปแบบ ประกอบดว้ย หนงัสือเล่มเล็ก วรรณกรรมเยาวชน และสารคดี ดงัน้ี  

ประเภทหนงัสือเล่มเล็ก ภายใตโ้ครงการประกวด 

“หนงัสือเล่มเล็กสินไซ” ระดบัมธัยมศึกษาภาคอีสาน จดัโดยโดยสโมสรนกัเขียนภาคอีสาน ร่วมกบั

เทศบาลนครขอนแก่น ในรูปของคณะกรรมการจดังานสืบสานวรรณกรรมสองฝ่ังโขง “วรรณคดี 

ดนตรี ศิลป์สองฝ่ังโขง” นับเป็นกิจกรรมด้านการฟ้ืนฟูวรรณกรรมพื้นบ้านท่ีมีส่วนสนับสนุน

กระบวนการเรียนรู้ของเยาวชนใหไ้ดรู้้ และไดคิ้ด โดยมีวรรณกรรมสินไซเป็นส่ือการเรียนรู้ จาการ

ด าเนินงานพบวา่โครงการดงักล่าวไดเ้พิ่มพูนประสบการณ์ดา้นการเขียน และการวาดภาพให้กบัเด็ก

เยาวชนท่ีเขา้ร่วมโครงการ ท่ีส าคญัเด็กเยาวชนไดเ้รียนรู้เร่ืองราวเก่ียวกบัคุณธรรมผา่นวรรณกรรม

สินไซ จากกระบวนการประกวดคร้ังน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี 

 



๑๗๒ | P a g e  

 

 

 

ประเภทวรรณกรรมเยาวชน พบ ๑ เร่ือง คือ “สินไซ”ของอริสา  

สุมามาลย(์๒๕๕๑) ภายใตโ้ครงการนิทานพื้นบา้น ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการเตรียมการทางด้านเน้ือหา

โครงการจดัตั้งอุทยานการเรียนรู้ภูมิภาค ของส านกังานอุทยานการเรียนรู้ และส านกังานบริหารและพฒันา

องค์ความรู้ (องค์การมหาชน) อน่ึงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอนัล ้ าค่า ผ่านรูปแบบการเล่านิทาน โดย

ผูป้ระพนัธ์ไดห้ยบิยกวรรณกรรมสินไซฉบบัอีสานมาเป็นสาระในการน าเสนอไดอ้ยา่งน่าสนใจ  แต่อยา่งไร

ก็ตามหนังสือสินไซดงักล่าวยงัไม่ได้มีการเผยแพร่อย่างกวา้งขวาง มีเฉพาะในห้องสมุดบางแห่ง จึงไม่

สามารถตอบสนองกลุ่มเป้าหมายหลกัคือ เยาวชนในทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะเยาวชนในภาคอีสาน ท่ียงัมีความรู้

ความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองสินไซไม่มากนกั ซ่ึงถา้ได้บรรจุเป็นแบบเรียนหรือหนังสืออ่านนอกเวลาก็น่าจะ

ก่อใหเ้กิดประโยชน์ยิง่ข้ึน 

 

ประเภทสารคดี พบ ๑เร่ือง คือ“สะกดรอยสินไซ”(๒๕๕๘)

โดย นทัธ์หทยั วนาเฉลิม เป็นหนงัสือเชิงสารคดีท่ีไดรั้บรางวลัสารคดียอดเยี่ยมนายอินทร์อวอด ประจ าปี 

๒๕๕๘ มีเน้ือหาเก่ียวกบัการเดินทางตามหาร่องรอยของสินไซในพื้นท่ีภาคอีสานของประเทศไทยเหมาะ

ส าหรับประชาชนทัว่ไปท่ียงัไม่ไดมี้พื้นความรู้เก่ียวกบัเร่ืองสินไซ คาดการณ์ว่าจะเป็นงานเขียนท่ีสามารถ

เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดง่้าย และกวา้งขวาง เพราะรูปแบบการน าเสนอท่ีไม่ชบัชอ้นในแบบคู่มือท่องเท่ียว มี

ภาพประกอบสวยงาม ส าหรับผูส้นใจท่องเท่ียวหรือศึกษาเร่ืองราวสินไซเพิ่มเติม  

 

 

ภาพที๓่๓ การประยกุตสิ์นไซในรูปแบบร้อยแกว้ (ซา้ย) ผลงานจากการประกวดหนงัสือเล่มเล็ก

สินไซ(ขวา) หนงัสือ“สินไซ” (อริสา  สุมามาลย,์ 2551) 
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ภาพที ่ ๓๔ หนงัสือเชิงสารคดีรางวลัสารคดียอดเยีย่มนายอินทร์อวอด ประจ าปี ๒๕๕๘เร่ือง“สะกดรอย

สินไซ”ผลงานโดย นทัธ์หทยั วนาเฉลิม 

 

การประยกุตใ์นรูปแบบร้อยกรอง  

จากการศึกษาพบว่ามีการน ามาประยุกต์ในรูปแบบ

ร้อยกรอง ทั้งกลอนอ่าน กลอนล า และกลอนร้อง เพื่อใชใ้นโอกาสต่างๆ ดงัน้ี  

ในรูปแบบกลอนอ่าน มีกวีหลายท่านได้รับแรง

บนัดาลใจทั้งดา้นเน้ือหา และรูปแบบการประพนัธ์จากวรรณกรรมเร่ืองสินไซฉบบัสองฝ่ังโขง อาทิ 

ประยูร ลาแสง,องัคาร  จนัทราทิพย์ ,จกัรินทร์ สร้อยสูงเนิน พบไดจ้ากงานสร้างสรรค์ข้ึนใหม่ใน

รูปแบบกลอนอ่าน ดงัน้ี   

 

“สินไซเดินดง” ผลงานของ ประยูร ลาแสง (๒๕๕๑

อา้งถึงในทรงวิทย์  พิมพะกรรณ์, ๒๕๕๗)กวีอีสานร่วมสมยัท่ีมีความเช่ียวชาญด้านภาษาและ

วรรณกรรมอีสานโบราณ ได้ประพนัธ์บทกลอนช่ือ  “สินไซเดินดง ”เพื่อเผยแพร่ในกิจกรรมการ

ฟ้ืนฟูสินไซของเทศบาลนครขอนแก่น  ดงับทกลอนตอนหน่ึงวา่ 

 สินไซนอ้ย พลอยพรากเมืองมา 

 น าเอาอา- รยธรรมเดิมเคา้ 
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 เฮาสูญเส่ียง ศรศิลป์สิฮบห่อ 

 มีแต่จอนอ้ยนอ้ย ถือไวป้ากเป็น น้ีแลว้ ฯ  

 สินไซส่วย สาวหาเคา้เง่ือน  อยูใ่สนอ 

 ทงัสีโห-สังขท์อง ใหซ่้อยหามาไว ้

 หรือวา่ไปหวัง่ หว ัง่ น าทางบางกอก 

       จัง่ไดซ้อกถ่ินถาน ลานชา้งบ่อนเนา  น้ีแลว้ ฯ 

ในบทกลอนดังก ล่ าวผู ้ประพัน ธ์ ได้น า เ ร่ื อง สินไซมา

เปรียบเทียบกบัสังคมในยุคปัจจุบนั ให้ผูค้นไดต้ระหนกัในมรดกภูมิปัญญาอีสานท่ีนบัวนัจะสูญหาย อุปมา

ดัง่การตามหานางสุมณฑากลบัคืนมาบา้นเมือง 

“สินไซอาเซียน” ผลงานของ จกัรินทร์ สร้อยสูงเนิน (๒๕๕๖

อา้งถึงในทรงวิทย ์ พิมพะกรรณ์, ๒๕๕๗)อาจารยม์หาวิทยาลยัราชภฎัพระนครไดป้ระพนัธ์บทกลอนช่ือ 

“สินไซอาเซียน” เพื่อเผยแพร่ในวารสารอีสานไรเตอร์ ฉบบั “อีสาน สินไซ เราจะไปอาเซียน”  ดงับทกลอน

วา่ 

อยากจะล าสินไซใหเ้ธอฟ้อน 

จบัเอาตอนเดินดงลงจงัหวะ 

ความสนุกในละมุนสุนทรียะ 

คือพนัธะละเมียดละไมในล าน า 

อยากจะแปลสินไซใหเ้ธออ่าน 

เผยแพร่ผา่นสายตาอาเซียนนัน่ 

วรรณศิลป์ถ่ายทอดศาสตร์ชาติพนัธ์ุ 

ไดแ้บ่งปันแลกเปล่ียนและเรียนรู้ 

อยากจะใหสิ้นไซไปอาเซียน 

สร้างแบบเรียนใหรั้กกนัมัน่เหมาะสม 
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ขณะฉนัล าสินไซฝากสายลม 

เราช่ืนชมคุณค่า...หรือวา่ยงั 

ในบทกลอนน้ีผู ้ประพันธ์ได้เ ชิญชวนให้ผู ้อ่านได้ศึกษา

วรรณกรรมเร่ืองสินไซอย่างลึกซ้ึง เพราะเห็นว่าเป็นวรรณกรรมท่ีมีคุณค่า โดยการเผยแพร่ให้กบัคนทั้ง

อาเซียนไดรั้บรู้ และเรียนรู้ ผูป้ระพนัธ์คาดหวงัอยากให้สินไซไดรั้บการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการ

แลกเปล่ียนและแบ่งปันสู่สังคมอ่ืน ๆ ต่อไป 

“สีโห สังข์ สินไซในตวัเรา” ผลงานของ องัคาร จนัทราทิพย ์

(๒๕๕๔ อา้งถึงในทรงวิทย ์ พิมพะกรรณ์, ๒๕๕๗)กวีซีไรตไ์ดน้ าเร่ืองราวสินไซมาสะทอ้นผา่นบทกลอน

ช่ือ “สีโห สังข์ สินไซในตวัเรา” ซ่ึงรวมเล่มอยูใ่นหนงัสือ “หวัใจห้องท่ีห้า” รางวลัวรรณกรรมสร้างสรรค์

ยอดเยีย่มแห่งอาเซียน (ซีไรต)์ ดงัตวัอยา่งบางตอนวา่... 

สีโห สังข ์สินไซในตวัเรา... 

ร้างเรือนเหยา้ แรมทุกข ์สุข อีกยคุสมยั 

พลดัพราก ‘เปงจาน’ พบผา่นใจ 

สะทกสะทอ้นนยัอยูเ่นืองเนือง 

 

ด้ินรน ตน้ร้าย บั้นปลายสุข? 

ระหวา่งทาง แรมทุกข ์ผกูร้อยเร่ือง 

ชนบท และบางหมู่ไปสู่เมือง 

ฝืดเคืองเล่าขานผา่นกลอนล า 

 

จากนิทาน อกัษรธรรม ค าผญา 

‘นอกปัญญาสชาดก’ เคยด่ืมด ่า 

จากฮูปแตม้ ใบลาน จดจารจ า 

จากถอ้ยค าเขียนขีด จากฮีตคอง 
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จนบดัน้ีไดก้ล่าวเบ้ืองอีกเร่ืองเล่า... 

ล าเร่ืองเก่า หลงัลมพรรษาล่อง 

แวว่ ‘สินไซกลบับา้น…’ ขานท านอง 

เบ่ิงฮูปแตม้ ม่านแดดตอ้ง ใจล่องลอย! 

 

กลอนบทน้ีผูป้ระพันธ์ได้น าพาผู ้อ่านยอ้นอดีตถึงเร่ืองราว

ความสัมพนัธ์ระหวา่งสินไซกบัวิถีวฒันธรรมชาวอีสานท่ีมีมาอยา่งแนบแน่น จนอาจกล่าวไดว้า่เร่ืองสินไซ

อยูใ่นตวัตนคนอีสานทุกคนก็วา่ได ้

ส าหรับในรูปแบบกลอนล า พบว่ามีการน ามาประยุกต์เป็น

กลอนล าหลากหลายรูปแบบนับแต่อดีตจวบถึงปัจจุบนั ดังปรากฏในผลงานของทองเจริญ  ดาเหลาใน

ท านองล าสีพนัดร ซ่ึงผลงานกลอนล าน้ีไดน้ าไปใส่ท านองดนตรี และใหห้มอล าบุญช่วง  เด่นดวง ศิลปินจาก

จงัหวดัอุดรธานีเป็นผูล้  า เพื่อใช้ประกอบการฟ้อนสีพนัดรของนกัศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์ มหาวิทยาลยั

ราชภฏัอุดรธานี โดยไดมี้โอกาสน าชุดการแสดงน้ีมาบูรณาการ กบัการแสดงแสง สี เสียง เน่ืองในโอกาส 

๗๒ ปี เทศบาลนครขอนแก่นในปี พ.ศ.๒๕๕๐ อีกดว้ยดงัตวัอยา่งบางตอนวา่ 

 

“...อยา่งว่าชายเอ๊ย ฟังสิล าภาคพื้นนิทานเก่า เฮาอีสานเป็นนิทานดอกสินไซ แต่โบราณ(ดอก)เขียนไว ้ ชาย 

เอ๊ยในใบลานน่ีไผอา้ง ทา้วปางค าเป็นคนแต่งอาณาจกัร(ดอก)ลา้นช้าง ป่างก้ีก่อนพน้…ชายเอ๊ยบดัน้ีกล่าว

(ดอก)แต่ตน้  แต่ตน้กุมภณัฑล์กั(ดอก)เอาอาสุมณฑา(ดอก)คนงามเป็นหญิงอา(ดอก)ของทา้วยกัษก์ุมภณัฑ์น่ี

คนเฒ่ามาลกัเอาอาเจา้นอ้ยอ่อน ทา้วสินไซ(ดอก) เดือดร้อนเลวสู่เจา้ยกัษา...ทา้วสีโห(ดอก)ผูก้ลา้ เป็นอา้ยพี่

(ดอก)สังขท์อง  ตดัเป็นคลองบู๋ลดั(ดอก)ก่อนสิน(ดอก)ไซทา้ว...เป็นคลองยาวดู๋เด๋ียวน้ี  ทางแดนแกวแม่ลม

แบ่ง สีโหแปลงดอกลดัไว ้ ลดัไว ้สินไซทา้วผุ่นตาม (คอก)ไปฮอดดอกแม่น ้ า แม่น ้ าริมฝ่ัง(ดอก)คงคา เฒ่า

ยกัษากะเลยซุกเส่ียงสุมณ(ดอก)ฑาไว…้…………..” 

 

ส่วนในรูปแบบทร้อง พบวา่มีการน ากลอนสินไซฉบบัสองฝ่ัง

โขงมาประยกุตเ์ป็นเน้ือเพลงเพื่อใชป้ระกอบการแสดงละครสินไซ ในบทเพลง “ธรรมาธิปไตย” โดยประยูร 
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ลาแสง(๒๕๕๔อา้งถึงในเทศบาลนครขอนแก่น, ๒๕๕๔) ไดน้ าบทกลอนสินไซตอนสินไซสอนวรุณนาค 

(บั้นนาคะยทุธกรรมบั้น) มาประยกุตต่์อเติมเสริมเขา้ใหม่ใหส้ัมพนัธ์กบัเน้ือเร่ือง ในการแสดง ดงัน้ี 

 

 

ตารางที๓่๑บทกลอนสินไซถูกน ามาประยกุตใ์นรูปแบบบทเพลงประกอบละครเวทีสินไซ 

รูปแบบ บทเพลงธรรมาธิปไตย 

ประยกุต ์ อนัโยธาประชานิกร   อุทธาหรณ์ คือรากตน้ไม ้ 

อนัพระยาเสนาอ ามาตย ์  สนองยคุลบาท เป็นล าตน้ไม ้        

 ขา้ราชการพนกังานทัว่ไป   คือก่ิงกา้นใบจึงเป็นพฤกษา  

ดั้งเดิม   อนัวา่ โยเธศทา้ว ทุกทัว่แดนดิน  ใหฮ้ ่าปริปรายเหมือน ฮากฮองภายพ้ืน  

  ฝงูหมู่เสนาเหนา้มีคุณคองประเสริฐ  เลือกผูแ้กว้ปุนไวด้ัง่ล  า  แทเ้นอ  

  ฝงูหน่ึงอ ามาตยน์อ้ยเอาแอบตางตา ปุนดัง่เป็นสาขาหง่างามระวงัไว ้ 

  องคก์ษตัริยไ์ทเ้ป็นจอมยงัยอด  ระดูแผผ่ง้ผลลน้ลุ่มเทิง  

ตารางที๓่๑ บทกลอนสินไซถูกน ามาประยกุตใ์นรูปแบบบทเพลงประกอบละครเวทีสินไซ (ต่อ) 

รูปแบบ บทเพลงธรรมาธิปไตย 

ประยกุต ์ องคก์ษตัริย ์เป็นฉตัรมงคล   คือดอกและผล ตระกลตระการค่า 

สุคนัธรส ปรากฏสากล   หล่อเล้ียงมวลชน และสรรพสตัวน์านา  

ปุนเปรียบไป ไม่บ ารุงรากหญา้  ระวงัจะพา ใหต้น้ตรอมตาย  

ดั้งเดิม ฮสแผเ่ท่าตลบทัว่แดนดิน  พึงคณาสตัวช์อบชุมชมเฮา้ 

ยะถาแท ้ธรรมเนียมปุนเปรียบ   คนัวา่ฮากบ่หมัน่พาตน้ตุ่มตาย แทแ้ลว้ ฯ  

  

 จึงนับได้ว่าวรรณกรรมสินไซได้ส่งต่ออิทธิพลต่อกวีและ

นกัเขียนรุ่นหลงัทั้งรูปแบบร้อยแกว้ และร้อยกรองจากผลงานขา้งตน้สะทอ้นให้เห็นวา่วรรณกรรมเร่ืองสิน
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ไซไดรั้บการฟ้ืนฟูอีกคร้ัง ในรูปแบบวรรณกรรมร่วมสมยัท่ีใชฐ้านภูมิปัญญาสินไซในอดีตมาเป็นตน้ทุนใน

การประยกุตแ์ละสร้างสรรคข้ึ์นใหม่ ดงัจะสรุปผลของการประยกุตใ์ชเ้ป็นตาราง ดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางที ่๓๒ ผลลพัธ์ของการประยกุตใ์ชสิ้นไซในดา้นวรรณศิลป์ 

ประเภท ลกัษณะการประยุกต์ กลุ่มเป้าหมาย ผลลพัธ์การประยุกต์ 

ร้อยกรอง กลอนอ่าน ประชาชนทัว่ไป เปรียบเทียบคุณค่าในอดีตกบัโลกาภิวตัน์ 

กลอนล า ประชาชนทัว่ไป  ใหค้วามรู้เก่ียวกบัความเป็นมาและเน้ือเร่ือง 

กลอนร้อง ประชาชนทัว่ไป ปลูกฝังคุณธรรมในสินไซ/ใหค้วามบนัเทิง 

ร้อยแกว้ หนงัสือเล่มเลก็ เยาวชน ปลูกฝังคุณธรรมในสินไซ/ฝึกฝนดา้นการวาดภาพ 

วรรณกรรมเยาวชน เยาวชน ปลูกฝังคุณธรรมในสินไซ 

สารคดี ประชาชนทัว่ไป ใหก้ารศึกษาเบ้ืองตน้/แนะน าเสน้ทางการท่องเท่ียวสินไซ 

  

 ดา้นศิลปะการแสดง 

 จากการส ารวจพบวา่ในพื้นท่ีจงัหวดัขอนแก่นไดมี้การน าเร่ือง

สินไซมาประยกุตใ์นรูปแบบศิลปะการแสดง ประกอบดว้ย ละครสินไซ บลัเล่ย ์ดนตรีและนาฏศิลป์ ดงัน้ี  

 ละครสินไซ 

 เทศบาลนครขอนแก่น ไดจ้ดัการแสดงละครเวทีร่วมสมยัเฉลิม

พระเกียรติ ฯ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ๘๔ พรรษา โดยน าวรรณกรรมสินไซมาตีความในรูปแบบการ

แสดงร่วมสมยัซ่ึงเป็นการจดัละครเวทีคร้ังแรกของเทศบาลนครขอนแก่น วชิระ ตราชู (สัมภาณ์, ๒๒ 

สิงหาคม๒๕๕๖) ท่ีปรึกษานายก ฯ ผูด้  าเนินโครงการละครเวทีสินไซ มองว่าเป็นปรากฏการณ์ท่ีรวมเอา

เครือข่ายต่างๆ เขา้มาท างานร่วมกนัเพื่อใหเ้กิดสุนทรียะกบับา้นเมือง โดยมีเทศบาลเป็นผูเ้ปิดพื้นท่ี โดยอาศยั

พลงัความร่วมมือ ๓ ฝ่าย คือ ๑) ฝ่ายการเมือง ๒) ฝ่ายประชาชน ๓) ฝ่ายองคค์วามรู้ พีระพล  พฒันพีระเดช 

(สัมภาษณ์, ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖) อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น กล่าวว่าการจดัละครเวที    

สินไซเพื่อสร้างงานใหก้บัเมืองท่ีตนอาศยัอยูใ่นรูปแบบศิลปะการละคร ซ่ึงมองวา่การท างานแบบน้ีเป็นการ

ขบัเคล่ือนเมืองแบบไม่เป็นทางการผา่นการกระจายอ านาจใหป้ระชาชน ไดร่้วมช่วยกนัคิดช่วยกนัท าในส่ิงท่ี
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กลุ่มต่างๆ ถนดัและใหค้วามสนใจ  อนัเป็นการเปิดพื้นท่ีของการมีส่วนร่วมใหมี้ความหลากหลายเพื่อส่ือสาร

ความหมายความดีความงามตามตวับทวรรณกรรมสินไซไปสู่กลุ่มคนท่ีหลากหลายไดม้ากข้ึน   ซ่ึงเป็นการ

ท างานแบบยืดหยุน่และเกิดประสิทธิภาพมากกวา่การท างานในแบบราชการ  โดยในกระบวนการของการ

ท าละครนั้ นได้มีผู ้รู้ในหลากหลายสาขาเข้ามามีส่วนร่วม  และภาคเอกชนก็ได้สนับสนุนทั้ งในด้าน

งบประมาณบางส่วนรวมทั้งเปิดพื้นท่ีในห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัลพลาซ่า ให้เป็นเวทีการจดัแสดงละครเร่ือง

สินไซอีกดว้ย 

 ไม่อาจปฏิเสธไดเ้ลยวา่ละครเวทีไดก้ลายเป็นพื้นท่ีการส่ือสาร

ท่ีมีสีสันอยา่งยิง่  ละครเวทีสินไซไม่เพียงแต่สร้างความต่ืนตาต่ืนใจให้กบัชาวเมืองขอนแก่น  และผูค้นท่ีให้

ความสนใจเข้าชมละครเวทีเร่ืองสินไซเท่านั้น  หากยงัเน้นย  ้ าความหมายเชิงคุณค่าท่ีว่าด้วยคุณธรรม

จริยธรรมของตวัละครส าคญัในวรรณกรรมเร่ืองสินไซให้ชดัเจนยิ่งข้ึน  พร้อมกนันั้นคณะผูบ้ริหารเทศบาล

นครขอนแก่นยงัไดย้นืยนัการบริหารนโยบายสาธารณะและยุทธศาสตร์การพฒันาเมืองดว้ยแนวคิดธรรมาภิ

บาลใหช้ดัเจนยิง่ข้ึนดว้ยเช่นกนั 
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 จากการวิเคราะห์ผล  เก่ียวกับกระบวนการมีส่วนร่วมภาค

ประชาชน ดา้นการกระจายอ านาจ เป็นแนวทางน าไปสู่การปฏิบติั ใหเ้กิดผลเป็นรูปธรรม โดยเนน้การมีส่วน

ร่วม โปร่งใส กระจายอ านาจ การสร้างอตัลกัษณ์ การส่งเสริมความเขม้แข็งให้กบัภาคประชาชน โดยใช้

ละครสินไซเป็นส่ือกลางให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายต่างๆ ฉะนั้นกระบวนการละครสินไซ

จึงไม่เพียงแต่เป็นกระบวนการสร้างงานศิลป์โดยทัว่ไป แต่เป็นกระบวนการทางสังคม ในการสร้างเครือข่าย 

(network) ความร่วมมือ เพื่อการพฒันาเมืองผา่นกิจกรรมทางศิลปะการละคร 

การมีส่วนร่วมของคนในพื้นท่ี แต่ทีมนักแสดงหลัก

ส่วนใหญ่กลบัใชก้ลุ่มเครือข่ายภายนอกพื้นท่ีมีประสบการณ์ ดงันั้นจึงเป็นส่วนผสมของนกัแสดง

ก่ึงอาชีพท่ีมีประสบการณ์มาก่อน และเครือข่ายกลุ่มต่างๆท่ีมีในพื้นท่ีมาเป็นส่วนเสริม ซ่ึงหลายคน

 

 

 

ภาพที๓่๕  ละครเวทีสินไซ เฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา จดัโดยเทศบาลนครขอนแก่น 
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มองว่ากระบวนการในลกัษณะน้ีไม่ไดเ้อ้ือให้เกิดความเขม้แข็งในพื้นท่ีมากนกั เพราะเครือข่ายใน

พื้นท่ีไม่ได้พ ัฒนาตนเองในด้านของการพัฒนาทักษะการละคร แต่ขณะท่ีวิธีการน้ีสามารถ

ตอบสนองให้เกิดผลสัมฤทธ์ิเห็นผลเป็นรูปธรรมในเวลาอนัรวดเร็วได ้ซ่ึงในแง่มุมของการพฒันา

มนุษยแ์ลว้อาจจะเห็นผลนอ้ย แต่ในดา้นของการสร้างภาพลกัษณ์ และกระตุน้ให้เกิดกระแสสินไซ

ในเมืองขอนแก่นนั้นก็นบัวา่ประสบความส าเร็จอยา่งมาก เพราะกระบวนการละครดงักล่าวสามารถ

เขา้ถึงผูดู้ไดเ้ป็นอย่างดี เพราะมีเทคนิควิธีการท่ีหลากหลาย ทนัสมยั และท่ีส าคญัมุ่งเน้นให้ผูดู้ได้

เกิดความสนุก เพลิดเพลิน  

ดงันั้นจึงพบวา่กระบวนการละครส่งผลต่อการรับรู้ของคนในสังคมเป็นอยา่งมาก จากการ

สอบถามผูเ้ก่ียวขอ้งพบว่า โครงการดงักล่าวไดส้ร้างให้เกิดการมีส่วนร่วม เกิดแรงบนัดาลใจ เกิด

การสร้างสรรค์นวตักรรมร่วมกนั และท่ีส าคญัไดก้ลายเป็นกระแสสินไซ (Sinsai fever) ให้คนท่ี

ไม่ไดรู้้จกั หนัมาสนใจ คนท่ีสนใจหนัมาศึกษา จึงนบัวา่เป็นกลยุทธ์ท่ีเทศบาลนครขอนแก่นใชใ้น

การฟ้ืนฟูสินไซอยา่งไดผ้ล   

บลัเลยสิ์นไซ 

ในงานสุดยอดสงกรานต์ ถนนข้าวเหนียว จังหวดั

ขอนแก่น ประจ าปี พ .ศ .๒๕๕๗ เทศบาลนครขอนแก่น ไดป้ระยุกตว์รรณกรรมสินไซ น าเสนอใน

รูปแบบการแสดงบลัเล่ย ์โดยบูรณาการร่วมกบัประติมากรรมทรายตบประทายโลก (ด่านต่างๆ :

ด่านงูซวง ด่านพญาชา้ง ด่านกินรี ด่านยกัษก์ุมภณัฑ์   (น าเสนอในรูปแบบแสง สี เสียง )Mini Light 

and Sound)ยกเอาตอนสินไซรบกบัยกัษ์กุมภณัฑ์มาสะทอ้นเน้ือหาด้านความขดัแยง้ทางสังคม

เช่ือมโยงกบัยุคปัจจุบนั ช่ึงเป็นกระบวนการท างานร่วมกนัระหว่างเทศบาลนครขอนแก่นกบัภาค

ประชาชน ช่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละด้าน ประกอบด้วย ผูช่้วยศาสตราจารยศิ์ริมงคลนาฏยกุล

 )(บัล เ ล่ย์)ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ทรงวุฒิ  ศรีวิไล (วรรณกรรมสินไซ)และอาจารย์ชนาธิป 

(ประติมากรรม) (โดยมีคุณวชิระ ตราชู ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีนครขอนแก่น) (ภาคการเมือง)        

เป็นผูค้วบคุมการแสดง (ศิริมงคลนาฏยกุล, สัมภาษณ์, ๑๑ เมษายน ๒๕๕) ผูอ้อกแบบและฝึกสอน

การแสดงบลัเล่ยชุ์ดน้ี กล่าววา่ “เป็นรูปแบบการผสมผสานเน้ือหาและวิธีการระหวา่งเก่ากบัใหม่ได้

อย่างลงตวั เพื่อให้ง่ายต่อการชึมชับเร่ืองราวในสินไซซ่ึงเป็นอตัลกัษณ์ของเมืองขอนแก่นในยุค

ใหม่” 
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จากการศึกษาสามารถวิเคราะห์ไดว้า่การประยุกต์สิน

ไซในรูปแบบการแสดงบลัเล่ยค์ร้ังน้ีไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงนวตักรรมการแสดงร่วมสมยัท่ีสามารถ

ผสานศิลปะพื้นบา้นกบัศิลปะสากลได้อย่างลงตวั ส่งผลกระทบด้านสังคมวฒันธรรม และด้าน

กระตุน้เศรษฐกิจทางออ้ม จึงนบัวา่เป็นศิลปะร่วมสมยัท่ีเป็นแนวโนม้ของการประยุกตใ์ชสิ้นไซใน

อนาคตไดอ้ยา่งน่าสนใจ 

 

 
ดนตรีและนาฏศิลป์    

 จากการศึกษาพบว่าเคยมีการน าสินไซมาประยุกต์ใช้ใน

รูปแบบนาฏศิลป์ และดนตรี ในราวปี พ.ศ.๒๕๐๐  โดยคณะอาจารยว์ิทยาลยันาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ได้

ร่วมกันออกแบบท่าฟ้อนสังข์ศิลป์ชัย และลายโปงลางสังข์ศิลป์ชัยข้ึนเพื่อเป็นมาตรฐานของ

นาฏศิลป์และดนตรีอีสานท่ีใชส้อนในวิทยาลยันาฏศิลป์ร้อยเอ็ด โดยไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากท่า

ฟ้อนและท านองหมอล าสินไซในอดีต ดว้ยความงดงามของท่วงท านอง และลีลาการฟ้อนท่ีมีอตั

ลกัษณ์ท าให้ไดรั้บความนิยมโดยทัว่ไป ในปี พ  .ศ . ๒๕๕๔ มหาวิทยาลยัขอนแก่นยงัไดน้ าท านอง

และท่าฟ้อนสังขศิ์ลป์ชยัมาเป็นลายและท่าบงัคบัหลกัในการประกวดวงโปงลาง“ฟ้อนล าแคนคอน

เทศต”์ คร้ังท่ี ๔ อีกดว้ย 

 จากปรากฎการณ์ในการประยุกต์ใช้ในลกัษณะดงักล่าวแล้ว 

สาขาดนตรีและการแสดงพื้นบา้น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ยงัไดน้ าช่ือตวั

ละครเอกมาตั้งเป็นช่ือวงโปงลางในนาม “วงโปงลางสินไซ” รองศาสตราจารย ์ดร.เฉลิมศกัด์ิ  พิกุล

 

 

ภาพที๓่๖ ประติมากรรมทรายสินไซตบประทายโลก บูรณาการเขา้กบัการแสดงบลัเล่ย ์  

เร่ืองสินไซ ตอนสินไซเดินดง ในงานประเพณีสงกรานต ์ขอนแก่น พ.ศ.2557 
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ศรี (สัมภาษณ์, ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖)คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ในนาม

ผูค้วบคุมวง กล่าววา่ “รู้จกัเร่ืองสินไซมาก่อนจากอาจารยอ์าวุโสแต่ยงัไม่รู้ลึกซ้ึงจนเม่ือไดม้าดูละคร

เวทีท่ีเทศบาลนครขอนแก่นจดัข้ึนจึงไดมี้ความรู้เพิ่มมากข้ึน และเห็นว่าเป็นเร่ืองท่ีส่ือถึงคุณธรรม 

ใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เม่ือคร้ังไปประกวดวงโปงลางชิงถว้ยพระราชทานท่ีกรุงเทพมหานคร จึงได้

น ามาตั้งเป็นช่ือวง และในครานั้นวงโปงลางสินไซก็ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ ช่ือน้ีท าให้เด็กนกัศึกษามี

ขวญัก าลงัใจ ปัจจุบนัสินไซไดก้ลายเป็นไอดอลระดบัประเทศ นกัเรียนจากโรงเรียนมธัยมมีความ

ใฝ่ฝันอยากมาเรียน มาเป็นสมาชิกวงสินไซ” 

 จากแนวทางดังก ล่ าวข้า งต้น  สามารถวิ เคราะ ห์ได้ว่ า

วรรณกรรมสินไซไดรั้บความนิยมน ามาประยุกต์ในรูปแบบนาฏศิลป์ดนตรีอย่างต่อเน่ือง ปัจจุบนั

ยงัคงไดรั้บความนิยมโดยเฉพาะในพื้นท่ีจงัหวดัขอนแก่นหลงัจากกระบวนการฟ้ืนฟูวรรณกรรมสิน

ไซให้กลายเป็นอัตลักษณ์เมืองขอนแก่น รวมถึงวงโปงลางสินไซ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่นก็เกิดจากกระแสน้ี นับว่ากระแสน้ีไดส้ร้างให้เกิดแรงกระเพื่อมไดไ้ม่น้อย

ทีเดียว    

 ประยกุตใ์ชใ้นรูปแบบศิลปะส่ือดิจิตอล 

 นับแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นมาหลังจากเทศบาลนคร

ขอนแก่นได้ด า เนินการยกสินไซข้ึนเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเมืองขอนแก่น ได้เ กิด

กระบวนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ประยุกต์ และสร้างสรรค์วรรณกรรมสินไซในรูปแบบต่างๆอย่าง

ต่อเน่ืองจริงจงั ในดา้นของการประยุกต ์และสร้างสรรค ์เทศบาลนครขอนแก่นไดเ้ห็นความส าคญั

จึงไดแ้สวงหาเทคนิควธีิการและแนวทางใหม่ๆให้เหมาะกบัสังคมยุคเทคโนโลยีส่ือสารสนเทศกา้ว

หนา้ท่ีเห็นไดช้ดัเจนคือไดน้ าใชเ้ทคนิคและวธีิการออกแบบส่ือต่างๆเพื่อดึงดูดให้เกิดความน่าสนใจ 

ส าหรับกลุ่มเยาวชน และประชาชนประกอบดว้ย 

 การออกแบบกราฟฟิคและ ส่ือ ส่ิ งพิมพ์  เพื่ อใช้ในการ

ประชาสัมพนัธ์ และส่ือสารสุนทรียภาพผ่านงานออกแบบในโอกาสต่างๆ อาทิ งานออกแบบส่ือ

ประชาสัมพนัธ์ เอกสารส่ิงพิมพ ์และตราสัญลกัษณ์ในโครงการละครเวทีสินไซ, มหกรรมกีฬาสิน

ไซ และมหกรรมการศึกษา ตวัอยา่งจากการออกแบบโลโกใ้นงานละครสินไซ ประกอบไปดว้ย ๑) 

ตวัอกัษรค าวา่ สินไซ ๒) ตวัละครสินไซท่ีก าลงัท าท่าแผงศร  
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การสร้างสรรคด์ว้ยเทคนิคอะนิเมชัน่  

จ ากก าร ศึกษาพบว่ า มี ผู ้สนใจน า ไปประยุ กต์

สร้างสรรค์ดว้ยเทคนิคอะนิเมชัน่หลายช้ินงาน อาทิ ผลงานส่ือการเรียนรู้สินไซส าหรับโรงเรียน

เทศบาลนครขอนแก่น ผลงานวิทยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิตศึกษาของนายภราดร เสมาเพชร และ

นายพิสิฐ  นอ้ยวงัคลงั เป็นตน้ 

ภราดร  เสมาเพชร (สัมภาษณ์, ๒ เมษายน ๒๕๕๖)ได้

กล่าวถึงการประยกุตใ์ชสิ้นไชในรูปแบบอะนิเมชัน่วา่ “มีโอกาสไดเ้ห็นภาพจิตรกรรมฝาผนงัสินไซ

ท่ีวดัสนวนวารีพฒันาราม และวดัไชยศรี จึงมีแนวคิดอยากให้ตวัละครสินไซในจิตรกรรมฝาผนงั

เคล่ือนไหวได้ จึงได้น ามาเป็นหัวข้องานวิจัยเชิงสร้างสรรค์โดยน าจิตรกรรมทั้ ง ๒ วดัมา

เปรียบเทียบกนั จากนั้นจึงออกแบบข้ึนใหม่ โดยบุคลิกตวัละครไดถ้อดแบบจากวดัสนวนวารีพฒันา

ราม ลกัษณะพิเศษท่ีออกแบบข้ึนใหม่ คือ รูปยกัษ์กุมภณัฑ์มีปีก เพื่อให้ดูมีพลงัอ านาจสมกบัเป็น

พระยาแห่งยกัษ์โดยมีฉากกางปีกในบางจงัหวะ ในดา้นเน้ือเร่ืองไดแ้บ่งออกเป็น ๒ ตอน คือ ๑) 

ตอนสินไชเดินทาง และ ๒) ตอนสินไชพลดัพราก ช่ึงเป็นตอนท่ีนางสุมณฑากบัยกัษต์อ้งแยกจาก

กนั เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรักความผูกพนัของทั้งคู่ หลงัจากท่ีไดใ้ช้ชีวิตคู่ร่วมกนัมา ถึงแมว้า่จะ

เป็นความรักต่างเผา่พนัธ์ุ ซ่ึงก็คือตอนท่ีสินไชน าเอาอาออกมาจากเมืองยกัษ ์แลว้เกิดการรบเพื่อช่วง

ชิงนางสุมณฑา ตอ้งมาพบด่านต่าง ๆ  แต่ก็ไม่ไดน้ าเสนอละเอียดทั้งหมดแต่ไดน้ าเสนอเพียงคร่าว ๆ 

 

 

ภาพที ่ ๓๗  การออกแบบกราฟฟิคสินไซในโอกาสต่าง ๆ 
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ไม่ไดเ้จาะลึก ซ่ึงความยากของการสร้างแต่ละด่านนั้นแตกต่างกนั เช่น ฉากหุบเขาท่ียกัษอ์อกมาซ่ึง

ตอ้งไดว้าดข้ึนมาใหม่เพราะภูเขาแต่ละลูกจะมีลกัษณะเฉพาะแตกต่างกนัเป็นตน้” 

  

 
 

การใชเ้ทคนิคไซเบอร์ 

ซ่ึงนอกจากการสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคอะนิเมชั่นซ่ึง

เป็นเทคนิคท่ีนิยมในยุคน้ีแลว้ ยงัพบวา่ในพื้นท่ีจงัหวดัขอนแก่นมีการน าเทคนิคท่ีล ้าสมยัคือการใช้

เทคนิคไซเบอร์ มาน าเสนอเร่ืองราวสินไซ โดย ดร. อภิชัย เรืองศิริปิยะกุลผูเ้ช่ียวชาญเทคนิค AI 

(Augmented Reality Livens up Museums) เป็นผูอ้อกแบบแอพพลิเคชัน่ AI เพื่อน าตวัละครสินไซ

เช่ือมโยงกบัเทคโนโลยี ในงานเคานท์ดาวน์ขอนแก่น ปี ๒๐๑๓  ซ่ึงไฮไลต์ของงาน คือ กิจกรรม 

“Themagic of sinsai มหศัจรรยต์  านานสินไซ” เป็นการออกแบบให้ตวัละครในวรรณกรรมสินไซมี

ชีวิตในโลกไซเบอร์ โดยผูท่ี้มาเท่ียวงานเคานต์ดาวน์สามารถโหลดแอปพลิเคชนัท่ีมีลูกเล่นต่างๆ  

ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าวนายธีระศกัด์ิ ธีฆายุพนัธ์ุ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้ให้สัมภาษณ์กับ

 

 

ภาพที ่๓๘ ผลงานอะนิเมชัน่เร่ืองสินไซ โดยภราดร  เสมาเพชร (วทิยานิพนธ์ระดบั

บณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัขอนแก่น)   
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ส่ือมวลชนวา่ “มีความมัน่ใจวา่กิจกรรมน้ีจะสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวและผูช้มงานไดใ้ห้ทั้งความ

สนุกสนาน และยงัจะเกิดส านึกรักทอ้งถ่ินผา่นกิจกรรมน้ีไดอี้กดว้ย”  

 

 
 
ดา้นการเมืองการปกครอง 

 จากการศึกษาพบว่าวรรณกรรมสินไซมีศักยภาพเป็นต้นทุน

วฒันธรรมท่ีสามารถพฒันาเป็นทุนทางสัญลกัษณ์ในการสร้างความชอบธรรมในดา้นการเมืองการปกครอง

ผา่นกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยเทศบาลนครขอนแก่นไดป้ระยุกตใ์ชว้รรณกรรมสินไซ

เป็นส่ือเช่ือมโยงเครือข่ายชุมชนให้เขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคมท่ีเทศบาลจดัข้ึนในโอกาสต่างๆ เช่น งานบุญ

สงกรานต ์งานบุญคูนเมือง การแสดงละครเวที การแข่งขนักีฬาองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน เป็นตน้  

ซ่ึงการก าหนดใช้สินไซเป็นยุทธศาสตร์ในการพฒันาไดอ้าศยัทฤษฎี

เขยื้อนภูเขา ของศาสตราจารยป์ระเวส วะสี เป็นแนวทาง ซ่ึงประกอบดว้ย ๑) การสร้างความรู้ ๒) การ

เคล่ือนไหวทางสังคม และ ๓) อ านาจทางการเมือง ท าให้โครงการท่ีมีลกัษณะเป็นนามธรรมอย่างสินไซ 

สามารถด าเนินไปไดอ้ยา่งเห็นผลโดยเน้นการมีส่วนร่วม โปร่งใส การกระจายอ านาจ การสร้างอตัลกัษณ์ 

การยกระดบัคุณภาพชีวิต การอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการ

บริหารจดัการบา้นเมือง ดว้ยอ านาจทางการเมืองท าให้ยุทธศาสตร์สินไซกบัการพฒันาเมืองขอนแก่นไดรั้บ

การน าไปสู่การปฏิบติัอยา่งจริงจงั โดยเฉพาะรูปแบบการท างานก่ึงทางการท่ีเปิดโอกาสให้เครือข่ายจากภาค

 

 

ภาพที ่ ๓๙สินไซในรูปแบบไซเบอร์สเปซ “The magic of sinsai มหศัจรรยต์  านานสินไซ” 
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ส่วนต่างๆไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการท างานร่วมกนั โดยมีการโยงเร่ืองสินไซ กบัอตัลกัษณ์เมืองขอนแก่น 

วชิระ ตราชู (สัมภาษณ์, ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖) กล่าววา่  “กระบวนการประยุกตใ์ชสิ้นไซตอ้งเก่ียวขอ้งกบัผู ้

มีอ  านาจ  เพราะเร่ืองบางเร่ืองถา้จะรอให้มนัเติบโตโดยวิธีการธรรมชาติ บางทีมนัอาจจะไม่ทนัเวลา เร่ือง

อ านาจมนัอาจจะช่วยได้อีกทางหน่ึง พอตรงนั้นประกาศใช้อ านาจ เอาสินไซมาเป็นอตัลักษณ์เมือง เอา

คุณธรรมในเร่ืองสินไซเขา้ไปในกิจกรรมต่างๆ ท าให้คนไดมี้แนวคิดท่ีจะน าใชป้ระโยชน์ ท าให้คุน้หู ท าให้

คนไดก้ล่าวถึงกนั  จึงเร่ิมมีกิจกรรมต่างๆ เขา้มามากข้ึน ” 

 ดงันั้นทุนวฒันธรรมสินไซไดพ้ฒันาจนกลายเป็นทุนทางสัญลกัษณ์ 

กลายเป็นความชอบธรรมในดา้นการบริหารบา้นเมืองของภาคการเมือง ท าให้เกิดการยอมรับในทางสังคม 

ดว้ยวา่สินไซมีมีพลานุภาพในตวัเองท่ีท าใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บอานิสงคต์ั้งแต่ช่ือท่ีเป็นมงคล และพุทธรรมค า

สอนท่ีบรรจุเป็นแก่นของเร่ืองก็ลว้นส่งผลในทางท่ีดีต่อผูน้ าไปประยกุตใ์ชห้รือเก่ียวขอ้ง    

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 ในด้านส่ิงแวดล้อมพบว่าวรรณกรรมสินไซมีศกัยภาพเป็นต้นทุน

วฒันธรรมท่ีสามารถพฒันาเป็นอตัลกัษณ์ของชุมชนเมือง และชุมชนชนบท อาทิ การปรับภูมิทศัน์เมืองดว้ย

การสร้างประติมากรรมเสาไฟประดบัถนนสายส าคญัในเขตเมืองขอนแก่น, การน าไปท าเป็นช่ือของอาคาร

สถานท่ีในส านกังานเทศบาลนครขอนแก่น, การน าไปออกแบบศาลารอรถประจ าทางในเขตเทศบาลนคร

ขอนแก่น และท าเป็นป้ายถนนในชุมชนสาวะถี เป็นตน้ 

 ในส่วนน้ีสามารถวิเคราะห์ได้ว่าการประยุกต์ใช้สินไซในด้าน

ส่ิงแวดลอ้ม ไดช่้วยสร้างเสน่ห์และอตัลกัษณ์ให้เกิดข้ึนกบัพื้นท่ีของเมืองและชุมชนน าไปสู่การสร้างความ

ภาคภูมิใจให้เกิดข้ึนกบัคนในท้องถ่ิน อีกทั้งคนนอกท่ีเขา้มาก็เกิดความประทบัใจและช่ืนชมในส่ิงท่ีได้

ประสบพบเห็น 
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ภาพที ่ ๔๐  ประติมากรรมเสาไฟฟ้าสินไซ ในชุมชนเมืองขอนแก่น 

 

 

 

ภาพที ่๔๑ ป้ายศาลารอรถประจ าทางสินไซในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
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 ยุทธศาสตร์ในการพฒันาของไทยนั้นได้มองเห็นการใช้ประโยชน์ของทุนทาง

สังคมและทุนทางวฒันธรรมมากข้ึนในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี ๑๐ เร่ิมมองถึงเร่ือง

ทุนทางสังคมจากการอนุรักษฟ้ื์นฟูเสริมสร้างวฒันธรรมท่ีดีงามตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

มีทิศทางท่ีค่อนขา้งชดัเจน  

 การพฒันาประเทศตามแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๑ นั้นก็ได้ให้ความใส่ใจทั้งการ

พฒันาทั้งดา้นวตัถุและจิตใจควบคู่กนัไป เพื่อรักษาความสมดุลของการพฒันา ในดา้นของการพฒันาจิตใจ

นั้นจะมุ่งเน้นไปท่ีการสร้างความเขม้แข็งจากฐานมรดกวฒันธรรมภูมิปัญญา ในฐานะท่ีเป็นทุนอย่างหน่ึง 

นั้นคือ “ทุนวฒันธรรม” อนัเป็นลกัษณะเด่นท่ีมีอยู่ในชาติ และทอ้งถ่ินมาปรับประยุกต์ใช้ ซ่ึงประเด็นของ

การหยบิยกทุนวฒันธรรมเพื่อการพฒันาน้ียงัไดก้ าหนดเอาไวใ้นนโยบายดา้นศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม

ของรัฐบาลดว้ยการน าทุนทางวฒันธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

โดยน าวิถีชีวิต ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างผลิตภณัฑ์และบริการดา้น

วฒันธรรมทอ้งถ่ินให้เป็นวฒันธรรมสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคม และน ามาซ่ึงรายได้สู่ชุมชน 

ตลอดจนใหส้ามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมวฒันธรรมสร้างสรรคอ์ยา่งครบวงจรท่ีสร้างรายไดเ้ขา้ประเทศ  

สอดรับกบัแผนพฒันาฉบบัท่ี ๑๐ ท่ีมุ่งน าทุนวฒันธรรมมาประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาเศรษฐกิจให้เติบโตอยา่ง

มีเสถียรภาพ คุณภาพ และย ัง่ยืน โดยเช่ือมโยงกับเครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา 

นวตักรรม และความคิดสร้างสรรคใ์นภูมิภาคอาเซียน  

 

 

 

ภาพที ่๔๒  ป้ายถนนสินไซ ในชุมชนสาวะถี หมู่ท่ี ๘ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
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 ตามแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติเก่ียวกบัทุนวฒันธรรมดงักล่าวไดส่้งต่อลง

มายงัหน่วยงานราชการตั้งแต่ระดบักระทรวง ถึงหน่วยงานในทอ้งถ่ิน เพราะถือวา่เป็นบทบาทหนา้ท่ีท่ีตอ้ง

ร่วมกนัในการฟ้ืนฟู และประยุกตใ์ชทุ้นวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน ซ่ึงหลายหน่วยงานไดเ้ร่ิมมีการศึกษาขอ้มูล

พื้นฐานเก่ียวกบัทุนวฒันธรรมของแต่ละพื้นท่ี แต่ละทอ้งถ่ินวา่มีทุนอะไรบา้ง อย่างไร เช่น โครงการจดัท า

ขอ้มูลด้านวฒันธรรม, โครงการข้ึนทะเบียนมรดกทางวฒันธรรมของชาติ ของกรมส่งเสริมวฒันธรรม 

กระทรวงวฒันธรรม เป็นตน้ นอกจากนั้นในระดบัทอ้งถ่ิน ทั้งหน่วยงานการปกครองทอ้งถ่ิน หน่วยงาน

การศึกษา ก็ได้ให้ความส าคญักบัการศึกษาวิจยั และพฒันาทุนทางวฒันธรรมท่ีมีในทอ้งถ่ินของตน เพื่อ

น ามาใชเ้ป็นฐานของการพฒันา   

 

 วรรณกรรมสินไซถือเป็นทุนทางวฒันธรรมท่ีไดรั้บความสนใจในทอ้งถ่ินจงัหวดั

ขอนแก่น และละแวกใกลเ้คียง หลงัจากมีกระบวนการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัสุนทรียภาพในศิลปกรรมสินไซใน

พื้นท่ี ๓ จงัหวดั (ขอนแก่น, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด) โดยส านกัวฒันธรรม มหาวิทยาลยัขอนแก่น(ทรงวิทย ์ 

พิมพะกรรณ์ : หวัหนา้โครงการ)  ท าให้เกิดการขยายแนวคิดสู่การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู ประยุกต ์มรดกภูมิปัญญา

ทางวฒันธรรมของทอ้งถ่ินสู่การพฒันาชุมชนและประเทศชาติ ลงสู่ภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคชุมชน ดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที๓่๔ สรุปผลการประยกุตใ์ชทุ้นวฒันธรรมสินไซในจงัหวดัขอนแก่น  

องค์กร หน่วยงาน เป้าหมาย รูปแบบ ผลผลติ ผลลพัธ์ 

ภาครัฐ เทศบาล 

นครขอนแก่น 

-เพื่อพฒันา
องคก์ร 

-เพื่อพฒันา

คุณภาพชีวติและ
ทุนทางสงัคม 

-เพื่อพฒันาเมือง 

-การศึกษาดูงาน /อบรม/
สมัมนา 

-จดัประกวด 

-จดัค่ายคุณธรรม 

-จดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

-ออกแบบป้ายสถานท่ี 

-ออกแบบประติมากรรม
เสาไฟ 

-จดัการแสดง ละครสินไซ
เฉลิมพระเกียรติ 

เครือข่าย ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคชุมชน 

-เอกสารหลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน 

-ผลงานจิตรกรรมฝา
ผนงัสินไซ 

-ป้ายช่ืออาคาร
สถานท่ี 

-ประติมากรรมเสา
ไฟ 

-แผน่ซีดีโครงการ

ละคร 

-หนงัสือสินไซใน
โอกาสต่างๆ 

พฒันามนุษย์

(พฤติกรรม/

ปัญญา) 

พฒันาชุมชน 

(เศรษฐกิจ/

สังคม

วฒันธรรม/

การเมือง/ 

 

 

 

 

มหาวทิยาลยั 

ขอนแก่น 

(ส านกั
วฒันธรรม) 

เพ่ือฟ้ืนฟภููมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน 
และประยกุตใ์ช ้

บูรณาการการเรียนการ
สอนและกิจกรรมการเรียรู้ 

-คดัลอกฮูปแตม้ 

-นิทรรศการ 

-เสวนาใหค้วามรู้ 

 เครือข่าย ชุมชน ๓ 
มอ (เมือง/หมู่บา้น/
มหาวทิยาลยั) 

-ฮูปแตม้สินไซ 

-หนงัสือสินไซสอง

ฝ่ังโขงโดย ทรงวทิย ์ 

พิมพะกรรณ์ และ

ซายสะหมุด  จ าปาอุ
ทุม(บรรณาธิการ) 

-สูจิบตัรนิทรรการ 

พฒันามนุษย์

(พฤติกรรม/

ปัญญา) 
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ตารางที๓่๔สรุปการประยกุตใ์ชทุ้นวฒันธรรมสินไซในจงัหวดัขอนแก่น ประเทศไทย(ต่อ) 

องค์กร หน่วยงาน เป้าหมาย รูปแบบ ผลผลติ ผลลพัธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวทิยาลยั 

ขอนแก่น 

(ส านกั
วฒันธรรม) 

เพ่ือฟ้ืนฟภููมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน และ
ประยกุตใ์ช ้

บูรณาการการเรียน

การสอนและกิจกรรม
การเรียรู้ 

-คดัลอกฮูปแตม้ 

-นิทรรศการ 

-เสวนาใหค้วามรู้ 

 เครือข่าย ชุมชน 
๓ มอ (เมือง/
หมู่บา้น/
มหาวทิยาลยั) 

-ฮูปแตม้สินไซ 

-หนงัสือสินไซ

สองฝ่ังโขงโดย 

ทรงวทิย ์ พิมพะ

กรรณ์ และซายสะ

หมุด  จ าปาอุทุม
(บรรณาธิการ) 

-สูจิบตัรนิทรร
การ 

พฒันามนุษย์
(พฤติกรรม/ปัญญา) 

 

การท่องเท่ียว

แห่งประเทศ
ไทย  

(ส านกังาน
ขอนแก่น) 

เพื่อสร้างรายไดโ้ดย

ใชมิ้ติการท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรม 

-จดัท าเสน้ทาง “เยอืน

สิมชมศิลป์ ณ ใจกลาง
อีสาน” 

 เครือข่าย สมาคม
ธุรกิจการ
ท่องเท่ียว/ชุมชน
ต่างๆ 

เสน้ทางการ
ท่องเท่ียว 

 

พฒันาชุมชน 

(ดา้นเศรษฐกิจ/
สงัคมวฒันธรรม) 

กระทรวง
วฒันธรรม 

(วฒันธรรม

จงัหวดั
ขอนแก่น) 

เพ่ือต่อยอดอตั

ลกัษณ์ทอ้งถ่ินสู่

ผลิตภณัฑ ์สร้าง
รายไดชุ้มชน 

-ออกแบบเป็น

ผลิตภณัฑท์าง
วฒันธรรม 

ผลิตภณัฑ์
วฒันธรรม 

พฒันาชุมชน 

(ดา้นเศรษฐกิจ/
สงัคมวฒันธรรม) 

ส านกังาน

บริหารและ

พฒันาองค์

ความรู้ (องคก์ร
มหาชน) 

เพ่ือฟ้ืนฟ ูและ

ประยกุตนิ์ทาน

พ้ืนบา้นสู่สงัคมร่วม
สมยั 

ดดัแปลงจาก 

ร้อยกรอง เป็นร้อย
แกว้ 

หนงัสือเร่ืองสิน
ไซ โดย 

 อริสา  สุมามาลย ์

พฒันามนุษย ์ 

(ดา้นปัญญา) 
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ตารางที๓่๔สรุปผลการประยกุตใ์ชทุ้นวฒันธรรมสินไซในจงัหวดัขอนแก่น ประเทศไทย(ต่อ) 

องค์กร หน่วยงาน เป้าหมาย รูปแบบ ผลผลติ ผลลพัธ์ 

ภาครัฐ กระทรวง
วฒันธรรม 

(วฒันธรรม

จงัหวดั
ขอนแก่น) 

เพ่ือต่อยอดอตั

ลกัษณ์ทอ้งถ่ินสู่

ผลิตภณัฑ ์สร้าง
รายไดชุ้มชน 

-ออกแบบเป็น

ผลิตภณัฑท์าง
วฒันธรรม 

ผลิตภณัฑ์
วฒันธรรม 

พฒันาชุมชน 

(ดา้นเศรษฐกิจ/
สงัคมวฒันธรรม) 

ส านกังาน

บริหารและ

พฒันาองค์

ความรู้ (องคก์ร
มหาชน) 

เพ่ือฟ้ืนฟ ูและ

ประยกุตนิ์ทาน

พ้ืนบา้นสู่สงัคมร่วม
สมยั 

ดดัแปลงจาก 

ร้อยกรอง เป็นร้อย
แกว้ 

หนงัสือเร่ืองสิน
ไซ โดย 

อริสา  สุมามาลย ์

พฒันามนุษย ์ 

(ดา้นปัญญา) 

ภาค 

เอกชน 

สโมสร
วฒันธรรม 

สินไซ 

ฟ้ืนฟวูรรณกรรม
ทอ้งถ่ิน 

-โครงการวรรณกรรม 

ดนตรี กว ีศิลป์ สอง
ฝ่ังโขง 

-ประกวดหนงัสือเล่ม

เลก็ 

 เครือข่าย 

กิจกรรมการ
สมัมนา 

 

ประกวดหนงัสือ
เล่มเลก็สินไซ 

พฒันามนุษย ์
(ปัญญา) 

 

พฒันาชุมชน (ดา้น

(ดา้นสงัคม 
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มหาวทิยาลยั 
ขอนแก่น 

เทศบาลนคร
ขอนแก่น 

กระทรวง
วฒันธรรม 

วฒันธรรม) 

 

 

ภาค
ชุมชน 

วดัไชยศรี บา้น
สาวะถี 

ต.สาวะถี อ.

เมือง จ.
ขอนแก่น 

-เพื่อพฒันาวดัและ
ชุมชน 

-การเรียนการสอน 

 

-แหล่งเรียนรู้ทาง
วฒันธรรม 

 

พฒันามนุษย์

(พฤติกรรม/จิตใจ/
ปัญญา) 

พฒันาชุมชน (ดา้น

เศรษฐกิจ/สงัคม

วฒันธรรม /
ส่ิงแวดลอ้ม) 

  

 

จากตารางดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าวรรณกรรมเร่ืองสินไซไดรั้บความสนใจจาก

ภาครัฐส่วนกลางและส่วนทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะในส่วนของทอ้งถ่ินไดใ้ห้ความส าคญัในฐานะเป็นทุนทาง

วฒันธรรมเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กลบัคืนมาในสังคมทอ้งถ่ิน หลงัจากท่ีคนในทอ้งถ่ินได้สูญเสียอตั

ลกัษณ์ความเป็นตวัของตวัเอง เคยดูถูกภูมิปัญญาและอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของตนเองเม่ือความเจริญน า

ค่านิยมจากภายนอกเขา้มา  เม่ือกระแสการเปล่ียนแปลงเร่ิมไหลกลบั เกิดกระบวนการกลบัสู่พื้นฐาน (Back 

to the basics) และคืนสู่รากเหงา้ (back to the roots) ไดเ้กิดกระบวนการสืบคน้หาคุณค่าดั้งเดิมแห่งการ

พึ่งตนเองของบรรพบุรุษ น ามาประยกุตใ์หส้มสมยั (เสรี  พงศพ์ิศ, ๒๕๒๙)โดยเฉพาะเทศบาลนครขอนแก่น

หน่วยการปกครองท้องถ่ิน ได้ฟ้ืนฟูวรรณกรรมสินไซร่วมกับสถาบันการศึกษา (ส านักวฒันธรรม 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น) และชุมชน (วดัไชยศรี บา้นสาวะถี) ท่ีมีร่องรอยภูมิปัญญาสินไซ (ฮูปแตม้) น ามา

ประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาเมือง โดยก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพฒันาเมือง (ยุทธศาสตร์สินไซกบัการพฒันา

เมือง) ภายใตท้ฤษฎีสามเหล่ียมเขยื้อนภูเขา ซ่ึงประกอบดว้ย กระบวนการสร้างความรู้ (เรือล าน้อย)  การ

เคล่ือนไหวทางสังคม (กระบวนการมีส่วนร่วม) และอ านาจทางการเมือง (ภาคการเมือง) จึงท าให้การฟ้ืนฟู

วรรณกรรมสินไซเพื่อน ามาสู่การพฒันาทอ้งถ่ินสามารถท าไดส้ะดวก จากนามธรรมให้กลายเป็นรูปธรรม 

จนไดรั้บการยอมรับ ภายในระยะเวลาเพียง ๔ ปี ภายใตยุ้ทธศาสตร์การน าสินไซสู่การพฒันาเมืองก็เห็นผล 
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ทั้งการพฒันาองคก์ร การพฒันาคุณภาพชีวติ ทุนทางสังคม และการพฒันาเมือง โดยเฉพาะในดา้นการพฒันา

เมือง ไดก่้อใหเ้กิดผลกระทบกบัสังคมมากท่ีสุด นั้นคือโครงการปรับภูมิทศัน์เมือง ท่ีประยุกตเ์อารูปตวัละคร

เอกทั้งสาม คือ สินไซ สังข ์และสีโห มาสร้างเป็นนวตักรรมประติมากรรมเสาไฟประดบับนถนนสายส าคญั 

ได้กลายเป็นอัตลักษณ์ของเมืองขอนแก่นในทศวรรษใหม่ข้ึนมาทันที เป็นส่ิงท่ีส่งผลในทางท่ีดีด้าน

ภาพลกัษณ์ของเมืองซ่ึงเป็นส่วนผสมของความทนัสมยัท่ีมีกล่ินไอภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ตามแนวทางของการ

น าทุนทางวฒันธรรมมาใชใ้นการพฒันาประเทศ   

อัตลักษณ์ทางว ัฒนธรรมของเมืองขอนแก่นซ่ึงเป็นนวัตกรรมอันเกิดจาก

วรรณกรรมทอ้งถ่ินไดส่้งอิทธิพลแพร่กระจายออกไปยงัพื้นท่ีอ่ืนๆผ่านส่ือสารมวลชน และส่ือออนไลน์ใน

ระยะเวลาอนัรวดเร็ว ท าให้เกิดกระแสสินไซข้ึนในเมืองขอนแก่น และในพื้นท่ีอ่ืนๆ ส่งผลให้หน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชนไดมี้การน าเอาไปขยายผลในทางเศรษฐกิจ อาทิ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ไดจ้ดังาน

ส่งเสริมการท่องเท่ียวภาคตะวนัออกเฉียงเหนือโดยชูเส้นทางฮูปแตม้ และวรรณกรรมเร่ืองสินไซ เพื่อให้

นกัท่องเท่ียวท่ีมีความสนใจเฉพาะกลุ่มได้เขา้มาศึกษาเรียนรู้เร่ืองราววฒันธรรมอีสานอย่างใกลชิ้ดผ่านฮู

ปแตม้อีสานและฮูปแตม้เร่ืองสินไซ ซ่ึงแนวคิดน้ีเป็นการมุ่งเนน้ในรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม อนั

เป็นกระแสของการท่องเท่ียวในทศวรรษน้ี อีกตัวอย่างคือการน าทุนวัฒนธรรมของสินไซมาผ่าน

กระบวนการท าใหก้ลายเป็นสินคา้ทางวฒันธรรม ซ่ึงเป็นโครงการของกระทรวงวฒันธรรม ท่ีมอบหมายให้

วฒันธรรมจงัหวดัต่างๆ ด าเนินการคน้หาสินคา้วฒันธรรมของแต่ละทอ้งถ่ิน ในส่วนของวฒันธรรมจงัหวดั

ขอนแก่นไดจ้ดัการประกวดผลิตภณัฑ์อตัลกัษณ์ข้ึน และหน่ึงในอตัลกัษณ์ท่ีถูกเลือกมาใช้เป็นแบบในการ

ผลิต คือฮูปแตม้สินไซของวดัสนวนวารีพฒันาราม ซ่ึงเม่ือไดผ้า่นกระบวนการคดัเลือกแลว้ ภาคเอกชน และ

ภาคชุมชนได้น าไปผลิต และจ าหน่าย โดยสินคา้ท่ีผ่านโครงการน้ีจะได้ตรารับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์

วฒันธรรมไทย (Cultural Product of Thailand) ของกระทรวงวฒันธรรม ซ่ึงเป็นกระบวนการท าให้เกิดการ

ยอมรับโดยผ่านการรับรองโดยสถาบนั แต่ทั้งน้ีการท่ีจะประสบความส าเร็จในแง่รายไดจ้ากการจ าหน่าย

สินคา้นั้นคงตอ้งมีกลวิธีต่างๆ อีกมาก จากขอ้มูลการศึกษาในแง่ของการสร้างผลิตภณัฑ์ทางวฒันธรรมนั้น 

พบว่าในส่วนน้ียงัไม่มีความจริงจงัมากนกั มีเพียงแนวทางความเป็นไปไดว้่าสามารถน าไปขยายผลในทาง

เศรษฐกิจได้เท่านั้น โดยเฉพาะในภาคชุมชนท่ีเป็นฐานของวรรณกรรมผูมี้ส่วนร่วมในโครงการสินไซ

ร่วมกบัชุมชนอยา่ง ผอ่ง เซ่งก่ิง ก็มองวา่ชุมชนควรจะมีสินคา้วฒันธรรมเป็นของตนเอง โดยเฉพาะการน าฮู

ปแตม้สินไซมาคดัลอกเป็นของท่ีระลึกส าหรับนักท่องเท่ียว ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดผูป้ระกอบการทาง

สังคม (Social Enterprise) ท่ีใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และผลิตสินคา้ของตนเองเพื่อการพึ่งพาตนเอง

ในอนาคต 
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นอกจากนั้นแลว้ส่ิงท่ีเป็นสาระส าคญัในมิติของการประยุกต์ใช้มรดกภูมิปัญญา

ทางวฒันธรรม กรณีศึกษา พิธีกรรมและวรรณกรรมเร่ืองสินไซของเทศบาลนครขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 

คือการเช่ือมโยงและไหลเขา้หากนัของชุมชน ๓ ส่วน คือ ชุมชนเมือง (นครขอนแก่น) ชุมชนทางการศึกษา 

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) และชุมชนหมู่บ้าน (วดัไชยศรี บา้นสาวะถี)ในลักษณะประสานทุน (ทุนทาง

เศรษฐกิจ ทุนทางสังคมวฒันธรรม และทุนทางปัญญา)  ซ่ึงชุมชนหมู่บา้นน้ีเป็นฐานวฒันธรรมท่ีสั่งสมมรดก

ภูมิปัญญาเก่ียวกบัวรรณกรรมสินไซท่ีเป็นรูปธรรม ทั้งในรูปบุคคล (ปราชญช์าวบา้น) ในรูปวตัถุ (ฮูปแตม้) 

และในรูปสถาบนั (วดัไชยศรี) จึงเป็นพื้นท่ีทางวฒันธรรมท่ีมีศกัยภาพในการเป็นฐานวฒันธรรมท่ีมีความ

พร้อมในการพฒันา ด้วยการส่งเสริม สืบสาน ฟ้ืนฟู ปรับเทคโนโลยีสมยัใหม่ให้สอดคล้องกับความรู้

ทอ้งถ่ิน สร้างคุณค่าทางวฒันธรรม คือ ความเก่ียวขอ้งกนัของวฒันธรรมภูมิปัญญาอนัเกิดจากการรวมตวักนั

ทั้งแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ จึงจะก่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการพฒันาร่วมกนัไดอ้ยา่งย ัง่ยืน

ตามกรอบการพฒันาของชาติและทอ้งถ่ิน 
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      บทที ่๕ 

         สรุป  อภิปราย  และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวจัิย 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ๑.  เพื่อศึกษาปรากฏการณ์การใช้มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมใน

การบริหารนโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในบริบทการพฒันาท้องถ่ินไปสู่ความ

ทนัสมยั  ๒.  เพื่อวิเคราะห์บทเรียนท่ีดีของการใชม้รดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ๓.  เพื่อวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางการเมืองเร่ืองวฒันธรรม

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไปสู่การยกระดับเชิงแนวคิดว่าด้วยการเมืองภาคประชาชนในบริบท

วฒันธรรมท้องถ่ินไทย  ด้วยวิธีวิจยัเชิงคุณภาพภายใตแ้นวคิดมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม (Intangible 

Cultural Heritage) วฒันธรรมสาธารณะ (public culture) และแนวคิดพื้นท่ีอตัลกัษณ์ (place identity) เพื่อ

ก าหนดกรอบในการศึกษาดว้ยระเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ 

 ผลการศึกษาพบวา่  ภายหลงันโยบายการกระจายอ านาจทางการเมืองตามพระราชบญัญติั

ฉบบั ๒๕๔๐ เป็นตน้มา  ผูบ้ริหารเทศบาลนครขอนแก่นจ าเป็นตอ้งก าหนดรูปแบบการบริหารนโยบาย

สาธารณะเพื่อตอบโจทยก์ารบริหารรัฐกิจอยา่งมีธรรมาภิบาลของกระทรวงมหาดไทยอยา่งต่อเน่ือง  ซ่ึงเนน้

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  โปร่งใสและตรวจสอบได ้ ดงันั้นจึงใชเ้ครือข่ายการมีส่วนร่วมของผูรู้้ทาง

วฒันธรรมทั้งดา้นวรรณกรรมทอ้งถ่ิน  งานบุญประเพณี  ศาสนา  และพิธีกรรม  เพื่อเป็นเคร่ืองมือส าคญัใน

การสร้างส านึกร่วมพร้อมทั้งน าเสนอภาพการมีส่วนร่วมและความเป็นคนขอนแก่นผา่นพื้นท่ีจดัแสดงทาง

วฒันธรรมทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการอยา่งมีประสิทธิภาพ  จนไดรั้บรางวลัการบริหารจากสถาบนั

พระปกเกลา้อยา่งต่อเน่ือง 

โดยเฉพาะวรรณกรรมเร่ือง “สินไซ” หรือ “สังข์ศิลป์ชัย”ได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูให้กลายเป็น 

“มรดกวฒันธรรมแห่งชาติ และมรดกวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน” ทั้งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

และในภาคอีสานของไทย กระบวนการฟ้ืนฟูวรรณกรรมสินไซในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ไดเ้ร่ิมตน้อยา่งจริงจงัในราวปี พ.ศ.๒๔๗๗ เม่ือสิลา วีระวงส์ ไดท้  าการปริวรรตวรรณกรรมสินไซ และน า

ออกพิมพด์้วยระบบโรเนียว เป็นคร้ังแรกในปี พ.ศ. ๒๔๙๔ และมีการพิมพซ์ ้ าอีกหลายคร้ังในเวลาถดัมา 

รวมถึงท่ีภาคอีสานของไทยก็มีการน าวรรณกรรมเร่ืองสินไซฉบบัภาคอีสานมาปริวรรตและจดัพิมพ์ข้ึน

หลายคร้ังเช่นกนั นบัตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๙๓โดยนายทองด า  มูลอ ามาตย ์ซ่ึงเป็นฉบบัแรกของภาคอีสาน พิมพ์

ข้ึนท่ีอ าเภอบ้านไผ่ จงัหวดัขอนแก่น และตามมาด้วยฉบบัเมืองอุบลราชธานี ครบรอบ ๒๐๐ ในปี พ.ศ.

๒๕๒๔ โดย ปรีชา  พิณทอง ซ่ึงเป็นฉบบัท่ีไดรั้บความนิยมรองจากฉบบัปริวรรตโดย สิลา วีระวงส์ และใน
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ปี พ.ศ. ๒๕๒๖  ท่านประธานไกสอน  พมวิหาน ประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ไดย้กสินไซข้ึนเป็นค าขวญัส าหรับองค์กรซาวหนุ่ม (เยาวชนลาว) เป็นส่วนหน่ึงของการสร้าง “อตัลกัษณ์

แห่งชาติ และทอ้งถ่ิน” ภาคการเมือง และภาคประชาชน จนถึงปี พ.ศ.๒๕๔๘ รัฐบาล สปป.ลาว จึงไดอ้อก

กฎหมายรับรองเอาวรรณกรรมเร่ืองสินไซข้ึนเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาติ และเป็นสมบติัม่ิงเมืองท่ีมี

ความหมายความส าคัญกับคนลาวทั้ งประเทศ น ามาสู่การก าหนดเป็นนโยบายด้านการศึกษาโดย

กระทรวงศึกษาธิการ สปป.ลาวได้บรรจุวรรณกรรมสินไซเขา้เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในทุกระดับ

รวมถึงการศึกษาของคณะสงฆ์ลาว นอกจากนั้นกระทรวงแถลงข่าวและวฒันธรรม สปป.ลาว ซ่ึงเป็น

หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีดูแลงานดา้นส่ือสารประชาสัมพนัธ์และนโยบายดา้นวฒันธรรมของชาติ ไดมี้การจดัตั้ง 

“สโมสรวฒันธรรมสินไซ” ข้ึน ในปี พ.ศ.๒๕๓๗ภายใตก้ารด าเนินการของวารสารวรรณศิลป์ เพื่อระลึกถึง

ท่านประธานไกสอน พมวิหาน  ผูเ้ห็นความส าคญัของวฒันธรรม และวรรณกรรมเร่ืองน้ี จนถึงการจดัตั้ง 

“รางวลัสินไซ” ข้ึนเพื่อส่งเสริมงานเขียนของเยาวชนอีกดว้ย  

นอกจากนั้นเร่ืองสินไซยงัเป็นวรรณกรรมท่ีสะทอ้นความหมายด้าน “ความทรงจ าเก่ียวกบัอดีต”  

และเป็น “ส านึกร่วมทางประวติัศาสตร์” ของผูค้นทั้งสองฝ่ังแม่น ้ าโขงระหว่างผูค้นในภาคอีสานของไทย 

กบัคนลาวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผา่นกระบวนการศึกษาเรียนรู้ร่วมกนั เช่น ในปี พ.ศ. 

2551 กลุ่มนกัเขียนในภาคอีสานของไทย และนกัเขียนจากสปป.ลาว ไดห้ยิบยกวรรรกรรมเร่ืองสินไซข้ึนมา

ศึกษาร่วมกนัทั้งในแง่มุมของคุณค่า ความเป็นมา ตลอดถึงกระบวนการฟ้ืนฟูและประยุกตใ์ช ้ในโครงการ

สืบสานวรรณกรรมสองฝ่ังโขง (วรรณกรรม ดนตรี กวี ศิลป์ สองฝ่ังโขง) ซ่ึงจดัข้ึนท่ีจงัหวดัขอนแก่น ท าให้

เร่ืองสินไซไดรั้บความสนใจอีกคร้ังจนกลายเป็นกระแสในแวดวงวรรณกรรมยุคใหม่ แต่ท่ีถือว่าเป็นคร้ัง

ประวติัศาสตร์ของการฟ้ืนฟูและประยุกตใ์ชสิ้นไซท่ีคนทั้งประเทศ (สปป.ลาว) และทัว่โลกรับรู้ เม่ือรัฐบาล

ลาวได้น าตวัละครเอกสินไซ เป็นผูแ้ผลงศรไฟจุดคบเพลิงเพื่อท าพิธีเปิดกีฬาอย่างเป็นทางการในพิธีเปิด

มหกรรมการแข่งขนักีฬาระดบันานาชาติคร้ังแรกของลาว นครหลวงเวียงจนัทน์เกมส์ หรือ ซีเกมส์ คร้ังท่ี 

๒๕ (พ.ศ.๒๕๕๒) นับเป็นมิติใหม่ของการประยุกต์ใช้วรรณกรรมโบราณมาน าเสนอให้ทนัสมยัผ่าน

เทคโนโลยีและส่ือสารสนเทศ ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ในการน าวรรณกรรมโบราณมาปรับประยุกต์ใช้ใน

ท่ามกลางกระแสโลกาภิวตัน์ในทุกดา้นซ่ึงสอดรับกบัแนวคิดของ สุเนตร โพธิสาร(๒๕๔๙) ท่ีมองวา่สินไซ 

คือ “ฐานท่ีมัน่วฒันธรรมแห่งยุคสมยั” ท่ีสามารถตา้นกระแสโลกาภิวตัน์ทางวฒันธรรมและน าพาสู่การ

พฒันาชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื อนัเป็นจุดเร่ิมตน้ใหเ้ทศบาลนครขอนแก่นไดน้ ามาเป็นยุทธศาสตร์ในการพฒันา

ท่ีใชช่ื้อวา่ “สินไซกบัการพฒันาเมือง” นบัตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นตน้มา  

จากปรากฏการณ์สินไซท่ีเกิดข้ึนในอาณาบริเวณทั้ง 2 ฝ่ังแม่น ้ าโขง ลาว-ไทย นบัตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบนั และในระยะท่ีผ่านมานบัตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๙ สินไซไดก้ลายมาเป็นวรรณกรรมท่ีมีผูก้ล่าวถึงมาก
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ท่ีสุด เพราะได้มีการน าไปปรับประยุกต์ใช้ในมิติท่ีหลากหลายเป็นประวติัการณ์ ทั้งในด้านวฒันธรรม 

การศึกษา โดยเฉพาะในดา้นการเมืองท่ีภาครัฐ หรือ ฝ่ายการเมืองเป็นผูก้  าหนดนโยบาย ไดน้ าใชสิ้นไซในมิติ

ของการเมืองเร่ืองทุนทางวฒันธรรม เพื่อสร้างพลงัการมีส่วนร่วม หรือการน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือสร้างอตั

ลกัษณ์ทอ้งถ่ินในบริบทสังคมโลกาภิวตัน์ท่ีกระแสความคิด ค่านิยม จากภายนอกไดเ้ขา้ครอบง า   และการท่ี

กิจกรรมสินไซระหว่างลาว กับไทยในมิติใหม่น้ี ได้รับการฟ้ืนฟู และประยุกต์ข้ึนมาในช่วงระยะเวลา

ใกลเ้คียงกนั และไดมี้กิจกรรมเช่ือมโยงเขา้หากนัในมิติต่าง ๆ ในช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมาน้ี (2549-ปัจจุบนั)  

นบัเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจไม่น้อย ดว้ยว่าปรากฏการณ์ดงักล่าวสามารถสะทอ้นมิติทางสังคมและวฒันธรรม

ทอ้งถ่ินท่ีก าลงัเกิดการปะทะสังสรรคก์บัพลงัของกระแสโลกาภิวตัน์ ท่ีก าลงัโหมกระพืออยา่งรุนแรงน้ี ซ่ึง

การหันมาให้ความส าคญักบัตน้ทุนทางวฒันธรรม อนัเป็นมรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษนั้น ก็อาจเป็นอีก

ทางเลือกหน่ึงของการพฒันาท่ีภาคส่วนต่างๆมองเห็นถึงโอกาสในการน าวรรณกรรมสินไซในฐานะเป็น

ตน้ทุนทางวฒันธรรมมาใชเ้ป็นฐานท่ีมัน่ในการพฒันาทอ้งถ่ินและประเทศชาติ การศึกษาท าความเขา้ใจการ

ประยุกตใ์ช้ทุนวฒันธรรมของวรรณกรรมสินไซเพื่อการพฒันาชุมชนสองฝ่ังโขงในกระแสโลกาภิวตัน์ จึง

เป็นการมุ่งเน้นหารูปแบบในการพฒันาชุมชนโดยการประยุกต์ใช้ทุนวฒันธรรมท่ีมีอยู่ในมรดกทาง

วฒันธรรมดา้นวรรณกรรมเร่ืองสินไซ ซ่ึงเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชุมชนชาวพุทธสองฝ่ังโขงท่ีบรรพ

บุรษเคยมีการน ามาประยุกตใ์ช้อยา่งต่อเน่ืองจวบถึงปัจุบนั เพื่อเป็นการศึกษากระบวนการการประยุกต์ใช้

ทุนวฒันธรรมสินไซของแต่ละกลุ่มและแต่ละพื้นท่ี ทั้งในพื้นท่ีนครหลวงเวียงจนัทน์ สปป.ลาว และจงัหวดั

ขอนแก่น ประเทศไทย  เพื่อน ามาบูรณาการในดา้นการพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินทั้งสองฝ่ังโขงอย่างเหมาะสม

สัมพนัธ์กบับริบททางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม การเมือง และส่ิงแวดลอ้มต่อไป 

การใช้มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง  โดยมองมรดกภูมิ

ปัญญาทางวฒันธรรมในฐานะทุนท่ีภาคการเมืองให้ความส าคญั  และพยายามปรับใช้ทุนประเภทน้ีภายใต้

เง่ือนไขการบริหารรัฐกิจท่ีมีธรรมาภิบาล  เทศบาลนครขอนแก่นเป็นองค์กรปกครองทอ้งถ่ินท่ีมีความ

พยายามในการใช้มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมหลายประเภทเพื่อเป็นเคร่ืองมือส่งเสริมการมีส่วนร่วม  

โปร่งใส และตรวจสอบได ้ แต่ท่ีมีความโดดเด่นมากท่ีสุดคือการประยุกตใ์ชม้รดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม

สาขาวรรณกรรมเร่ืองสินไซ หรือ สังขศิ์ลป์ชยั  ซ่ึงวรรณกรรมท่ีแพร่หลายมาตั้งแต่คร้ังอีสานเป็นส่วนหน่ึง

ของอาณาจกัรลา้นชา้ง  และยงัปรากฏร่องรอยความนิยมในศิลปะหลากสาขามาจนถึงปัจจุบนั 

ขอ้มูลเชิงปรากฏการณ์พบว่า  เจ้าอาวาสวดัไชยศรีและปราชญ์ชุมชนบา้นสาวะถี  อ าเภอเมือง 

จงัหวดัขอนแก่น ไดน้ าเอาวรรณกรรมเร่ืองสินไซท่ีถูกจารึกจิตรกรรมฝาผนงัโบสถ์มาเป็นแกนร้อยใจของ

ผูค้นในชุมชนให้เขา้มีส่วนร่วมในการพฒันาหมู่บา้นของตนจนประสบความส าเร็จและสินไซกลายเป็นอตั

ลกัษณ์หมู่บา้น  ต่อมาไดถู้กขยายผลเชิงเครือข่ายโดยคณะผูบ้ริหารเทศบาลนครขอนแก่นร่วมกบัผูน้ าทาง
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สังคมวฒันธรรมของนครหลวงเวียงจนัทน์รวมทั้งกลุ่มนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีมุ่งวิจยั

คุณค่าของสินไซในหลากหลายมิติ  นอกจากน้ีการขยายผลมีกระบวนการเช่ือมโยงเครือข่ายในหลายระดบั 

หลายลักษณะ  และเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมด้วยมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมรูปแบบอ่ืนๆ เช่น  

ศิลปะการแสดง  กีฬา  แนวปฏิบติัทางสังคม  พิธีกรรมและงานเทศกาล  เป็นตน้  ตลอดจนเสริมสร้างส านึก

ทอ้งถ่ินดว้ยหลกัสูตรทอ้งถ่ินผา่นเน้ือหาวรรณกรรมสินไซสู่การร่วมมือกบัเครือข่ายศิลป์อีสานสร้างสุขตาม

แผนยุทธศาสตร์พื้นท่ี 3 ดี ด้วยกิจกรรม “สินไซโมเดล  แห่งบา้นสาวะถี” ซ่ึงประกอบด้วย ส่ือดี  พื้นท่ีดี  

และภูมิดี  ภายใตก้ระบวนการปรับประยุกต์ใช้ตน้ทุนทางวฒันธรรมเป็นฐานของการพฒันามนุษยแ์ละ

พฒันาชุมชน โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชนในนครหลวงเวยีงจนัทน์ และในจงัหวดัขอนแก่น ส่งผล

ใหเ้กิดการพฒันามนุษย ์ดา้นพฤติกรรม ดา้นจิตใจ และดา้นปัญญา และการพฒันาชุมชน ดา้นเศรษฐกิจ ดา้น

สังคม ดา้นการเมือง และดา้นส่ิงแวดลอ้มตามมา โดยมีความคิดสร้างสรรค ์เทคโนโลยี และส่ือสมยัใหม่เป็น

เคร่ืองมือส าคญัของการประยุกตใ์ช ้ท าให้วรรณกรรมเร่ืองสินไซน้ีสามารถฟ้ืนกลบัมามีชีวิตและมีศกัยภาพ

ต่อการพฒันามนุษยแ์ละพฒันาชุมชนภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม  

 ในช่วง พ.ศ.๒๕๔๙ สินไซได้กลายเป็นสัญลกัษณ์ของการพฒันาเมืองไปพร้อมกบัการสร้างอตั

ลกัษณ์เมืองขอนแก่น  ซ่ึงก่อนหนา้นั้นคณะผูบ้ริหารเทศบาลนครขอนแก่นและประธานสภาเมืองขอนแก่น

ไดร่้วมหารือกนัถึงการเลือกทุนทางวฒันธรรมท่ีสามารถเป็นตน้แบบของความดี ความงาม เพื่อปลูกส านึก

ใหก้บัเยาวชนเมือง  จึงไดร่้วมมือกบัพระครูบุญชยากร เจา้อาวาสวดัไชยศรีและปราชญท์อ้งถ่ินชุมชนสาวะถี

ท่ีเคยใช ้“ฮีตสิบสองคองสิบส่ี” เป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชาวสาวะถี  ซ่ึงเป็นช่วงเวลา

ท่ีนกัวชิาการดา้นศิลปะเขา้ไปศึกษาวจิยัเร่ืองเทคนิคโบราณในการเขียน “ฮูปแตม้” เร่ือง สินไซ ณ สิมวดัไชย

ศรี และทุกฝ่ายเห็นวา่สินไซเป็นวรรณกรรมท่ีแพร่หลายมาแต่เดิมแลว้  หากน าสินไซมาใชใ้นฐานะทุนทาง

วฒันธรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาเมืองอยา่งมีธรรมาภิบาล  ดงันั้นตลอดปี ๒๕๔๙ เทศบาล

นครขอนแก่นภายใตก้ารบริหารของ “พรรครักพฒันานครขอนแก่น” จึงไดด้ าเนินยุทธศาสตร์สินไซกบัการ

พฒันาเมืองในหลากหลายรูปแบบโดยการมีส่วนร่วมทั้งของภาคประชาชนและนกัวิชาการจากหลากหลาย

สาขา  จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ส าคญัของการพฒันาเมืองท่ีอาศยัมรดกทางวฒันธรรมสาขา

วรรณกรรมมาเป็นเคร่ืองมือสร้างส านึกร่วมและกลายเป็นอตัลกัษณ์เมือง  

ในช่วงปลายปี ๒๕๕๐  สัญลกัษณ์ใหม่ของเมืองขอนแก่นท่ีปรากฏเรียงรายจากดา้นหนา้ของประตู

เมืองเร่ือยมาบนถนนสีจนัทร์กระทัง่ถึงศาลหลกัเมือง คือ  เสาไฟฟ้าสีเขียวเขม้ส่วนบนสุดเป็นรูปสัตวท่ี์มี

ล าตวัคลา้ยราชสีห์  และมีส่วนหวัเหมือนชา้ง   เสาสีโหเป็นส่วนหน่ึงในโครงการ   “สินไซฐานท่ีมัน่ทาง

วฒันธรรมแห่งยคุสมยั”  ซ่ึงเป็นหน่ึงในหลายโครงการท่ีทางเทศบาลนครขอนแก่นวางแผนไวเ้พื่อเป็นส่วน

หน่ึงของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัและสร้างอตัลกัษณ์เมือง  รวมทั้งหวงัให้เป็น
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สัญลักษณ์ท่ีสร้างส านึกร่วมของคนขอนแก่นต่อไป  นอกจากน้ีเสาสีโหยงัเป็นสัญลักษณ์ท่ีเช่ือมโยง

ความหมายศกัด์ิสิทธ์ิของพิธีฉลองประตูเมืองใหม่     ในปลายปี ๒๕๔๙  เขา้กบัความศกัด์ิสิทธ์ิของพิธี

บวงสรวงและการสมโภชอาคารศาลหลกัเมืองหลงัใหม่ในปลายปี ๒๕๕๐   ตลอดจนการจดักิจกรรมทาง

วฒันธรรม ณ ศาลหลกัเมืองตั้งแต่วนัท่ี  ๑ เดือนธนัวาคม ๒๕๕๐  จนกระทัง่ถึงเท่ียงคืนวนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม  

๒๕๕๐  ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีชาวเมืองขอนแก่นร่วมกบัคณะผูบ้ริหารเทศบาลฯ ได้นับถอยหลังเข้าสู่

พุทธศกัราช ๒๕๕๑ พร้อมกนั  และประกาศความยิ่งใหญ่ดว้ยเสียงพลุนบัพนันดัท่ีดงักึกกอ้งอย่างต่อเน่ือง

ทัว่ทั้งเมือง  ตลอดเส้นทางของถนนศรีจนัทร์จากศาลหลกัเมืองถึงประตูเมืองสว่างไสวไปดว้ยแสงไฟจาก

ประติมากรรมรูปป้ันทา้วสีโหบนหัวเสาไฟฟ้า  อนัเป็นสัญลกัษณ์ใหม่ของเมืองท่ีเทศบาลนครขอนแก่นได้

สร้างข้ึนดว้ยการอธิบายถึงท่ีมาทางความคิดวา่   

“จากภูมิปัญญาวรรณกรรมพื้นบา้นสู่รากฐานการพฒันา   ดว้ยเทคโนโลยีแห่งยุคสมยัอยา่ง

ย ัง่ยนื  ประติมากรรมสัญลกัษณ์ในเชิงพฒันา  “ไม่หลง  ไมลืม  แต่ซึมซบัอยา่งชาญฉลาด  ดว้ยปัญญา” 

การเลือกวรรณกรรมทอ้งถ่ินเร่ืองสินไซมาเป็นพื้นท่ีส าหรับสร้าง “ฐานท่ีมัน่ทางวฒันธรรม

แห่งยุคสมยั”  มีกระบวนการท างานอย่างต่อเน่ือง  โดยแบ่งเป็นโครงการสังเคราะห์ภูมิปัญญาสินไซ  

โครงการสร้างฐานขอ้มูลสินไซ  และโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาสินไซ  ทั้งน้ีโครงการดงักล่าวเป็นส่วน

หน่ึง      ของโครงการความร่วมมือพฒันาวฒันธรรมทอ้งถ่ินข้ึนเพื่อเผยแพร่ และพฒันาศิลปวฒันธรรม

ทอ้งถ่ิน โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารยว์ิชยั   ณีรัตนพนัธ์ุ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวฒันธรรมและศิษยเ์ก่าสัมพนัธ์ 

และนาย พีระพล พฒันพีระเดช นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นผูร่้วมลงนาม พร้อมด้วย ผู ้ช่วย

ศาสตราจารยช์ลิต ชยัครรชิต ผูอ้  านวยการส านกัวฒันธรรม มหาวิทยาลยัขอนแก่น  อาจารย ์ทรงวิทย ์พิมพะ

กรรณ์ รองผูอ้  านวยการส านักวฒันธรรม นายมารุต อว้นไตร รองนายกเทศมนตรี และนายทวี อนัปัญญา 

ผูอ้  านวยการส านกัการศึกษา และนกัศึกษามหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็นพยาน ณ บริเวณ สวนสุขภาพบึงทุ่ง

สร้าง จงัหวดัขอนแก่น  เม่ือวนัท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๐  ทั้งน้ีเพื่อใชว้รรณกรรมเป็นส่ือน าส านึกรักทอ้งถ่ินสู่

การสร้างส านึกอ่ืนๆ ต่อไป  แม้ว่าสินไซจะปรากฏอยู่ในหลายจงัหวดัของอีสานแต่ถือว่าเทศบาลนคร

ขอนแก่นช่วงชิงความหมายในวรรณกรรมเร่ืองน้ีมาใชไ้ดก่้อน  และค่อนขา้งมีผลอยา่งมากต่อการดึงคนใน

ชุมชนเมืองขอนแก่นให้เขา้มามีส่วนร่วม  จนอาจกล่าวไดว้่าน่ีเป็น “ยุทธศาสตร์ผูกคน”  แมน้กัวิชาการใน

มหาวิทยาลยัจะริเร่ิมโครงการน้ีมาก่อน  แต่เม่ือใช้การเมืองน าวฒันธรรมกลบัขยายวงความสนใจของผูค้น

ไดม้ากกวา่  เพราะเทศบาลไม่ไดมี้เพียงอ านาจทางการเมืองและทุนแต่ยงัสร้างพนัธมิตร  เพื่อใชว้ฒันธรรม

น าการพฒันา  ดว้ยการจดัการเชิงรุกและขยายผลต่อเน่ือง  และส่ิงส าคญัในการสร้างสัญลกัษณ์อยา่งใดอยา่ง

หน่ึงข้ึนมานั้นส่ิงท่ีขาดไม่ไดก้็คือ การส่ือสารความหมายนั้นใหผู้ค้นไดรั้บรู้  ประเด็นดงักล่าวน้ีเทศบาลฯ ได้

มอบหมายให้ส านกัการศึกษาจดัท าเอกสารเพื่อส่ือสารแนวคิดของเทศบาลฯ และอธิบายความหมายของ
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สีโหใหช้าวเมืองขอนแก่นทราบ  นอกจากน้ีเทศบาลฯ และองคก์รท่ีเทศบาลฯ ไดล้งนามบนัทึกความร่วมมือ

ไวไ้ดร่้วมกนัจดัเวทีวฒันธรรมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  และเทศบาลฯ ไดใ้ชเ้วทีดงักล่าวเป็นพื้นท่ีในการส่ือสารกบั

ชาวเมืองถึงแนวทางในการสร้างอตัลกัษณ์ขอนแก่น  ภายใตเ้ง่ือนไขความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรครอง

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัความเป็นชาติ  ดงัปรากฏในการอธิบายความหมายของการเลือกทา้วสีโหมาเป็น

สัญลกัษณ์ประจ าเมืองวา่ 

“สีโหหรือท้าวสีโห  เป็นช่ือตัวละครเอกหน่ึงในสามตัวหลักของวรรณกรรม

พื้นบา้นเร่ือง   สินไซ  อนัมี  ทา้วสินไซ  ทา้วสังข ์ ทา้วสีโห  ซ่ึงมีพระราชบิดาองคเ์ดียวกนัแต่มี

พระมารดาต่างกนั  ลกัษณะของสีโหนั้นมีรูปร่างลกัษณะล าตวัเหมือนราชสีห์  ส่วนหวัเหมือน

ช้าง  ซ่ึงตรงกับลักษณะของสัตวใ์นป่าหิมพานต์ชนิดหน่ึงคือ “คชสีห์” เป็นการผสมผสาน

ลักษณะระหว่างช้างกับสิงห์หรือราชสีห์  มีพละก าลังท่วงท่าความสง่างามเหมือนช้างกับ

ราชสีห์รวมกนั  คชสีห์ใชเ้ป็นสัญลกัษณ์ตราประจ าต าแหน่งเสนาบดีบางต าแหน่งมาตั้งแต่สมยั

อยธุยา  จนถึงสมยักรุงรัตนโกสินทร์โดยเฉพาะในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา

โลกมหาราช  รัชกาลท่ี 1  ทรงให้ประทบัตราคชสีห์เป็นหน่ึงในสามตราของกฎหมายท่ีทรงให้

ช าระสะสางจดัระเบียบใหม่  ซ่ึงเรียกกฎหมายน้ีว่า “กฎหมายตราสามดวง” ส่วนในฝ่ายการ

ปกครองนั้น  ฝ่ายสมุหกลาโหม  ทหารบก  ทหารเรือสมยันั้นก็ใช้ตราคชสีห์เป็นตราประจ า

ต าแหน่ง  คชสีห์  จึงเป็นสัญลกัษณ์ของขา้ราชการฝ่ายกลาโหมหรือทหาร  เพราะคชสีห์เป็น

ลกัษณะผสมของราชสีห์กับช้าง (คช) ซ่ึงคติไทยถือว่าช้างเป็นสัตว์ประจ าชาติไทย  ใช้ใน

ราชการสงคราม  สีโห  มีบทบาทเป็นผูช่้วยเหลือสินไซตลอดเร่ืองคู่กบัสังข ์ เหมือนพี่ชายใจดีท่ี

คอยช่วยเหลือนอ้งเม่ือยามล าบาก  มีฤทธ์ิหลายอยา่ง  ทั้งแปลงกายหรือต่อสู้กบัยกัษ์อย่างกลา้

หาญ  โดยมีอาวธุท่ีวเิศษและพิเศษต่างจากผูอ่ื้นคือเสียงร้องท่ีดงัมากจนไปท าลายศตัรูคือยกัษใ์ห้

ล้มตายได้  แต่เสียงนั้ นจะไม่เป็นอันตรายต่อฝ่ายตนเอง  ลักษณะโดดเด่นของสีโหใน

วรรณกรรมสินไซ  คือ  ๑)  มีชาติตระกูลดี  คือเป็นโอรสของทา้วกุศราชและพระนางจนัทาเทว ี 

มเหสีเอก  ๒)  กลา้หาญ  โดยเฉพาะอาวุธท่ีมีลกัษณะพิเศษประจ าตวัคือการร้องเสียงดงัจนยกัษ์

หรือศตัรูลม้ตาย  ๓)  ซ่ือสัตย ์ ตลอดเร่ืองนอกจากท าเพื่อประโยชน์พี่น้องและคนอ่ืนแลว้  ยงั

ตรงไปตรงมาไม่เคยเสียสัจจะว่าจะช่วยก็ช่วยสินไซโดยไม่หวงัส่ิงตอบแทนใด ๆ  ๔)  มีชีวิตท่ี

พอเพียง  ไม่หลงยศอ านาจ  เช่น  ในตอนท่ีสินไซกลบัเขา้เมืองและไดเ้ป็นกษตัริยแ์ทนพระราช

บิดา  สีโหแทนท่ีจะเสวยสุขในเมืองก็ขออกไปอยู่ป่าเขา  ดว้ยเหตุผลท่ีว่ามีความคุน้เคยและมี

ความสุขมากกวา่”  
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ในฐานะหน่วยการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ส านกัการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น  ไดจ้ดัท า

เอกสารอธิบายความหมายของสีโห  โดยเน้ือความมีลกัษณะอา้งอิงกบัสัญลกัษณ์ท่ีทางราชการใช้  และ

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายส่งเสริมอตัลกัษณ์ทอ้งถ่ินของรัฐ  ดงัน้ี 

“ตราสัญลกัษณ์สัตวหิ์มพานตไ์ดถู้กน ามาใชใ้นกิจการของบา้นเมืองมาอยา่งยาวนาน  

แมใ้นปัจจุบนั  กระทรวง  ทบวง  กรมต่าง ๆ  ก็ยงัใชอ้ยูไ่ม่นอ้ย  เพราะถือวา่เป็นสัญลกัษณ์

ศกัด์ิสิทธ์ิและมีความสวยงาม  ดว้ยเป็นสัตวใ์นวรรณคดีหรือวรรณกรรม  จึงมีลกัษณะท่ีเป็นส่ิง

อมตะ  ไม่ถูกบิดเบือนหรือท าลายไดง่้าย  ดงันั้นในโอกาสท่ีเทศบาลนครขอนแก่นมีโครงการท่ี

จะฟ้ืนฟูบูรณะส่ิงท่ีมีค่าภูมิปัญญาของชุมชนหลายอยา่งและเน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ

ชนมพรรษา ๘๐  พรรษา  ในวนัท่ี ๕  ธนัวาคม  ๒๕๕๐  น้ี  เน่ืองมาจากการท่ีเทศบาลฯ  ไดมี้

โครงการน าวรรณกรรมสินไซ  มาใชเ้ป็นหลกัสูตรในการเรียนวถีิชุมชนและในเชิงการพฒันาซ่ึง

ปรากฏเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนงั (ฮูปแตม้) ท่ีโบสถ ์(สิม)  ท่ีวดัไชยศรี  บา้นสาวะถี  ต าบลสาวะ

ถี  อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  และท่ีอ่ืน ๆ ในจงัหวดัขอนแก่นหรือในจงัหวดัอ่ืน ๆ ของอีสาน  

ซ่ึงมีอิทธิพลทั้งในแง่ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  ความงาม  ความดี  ความศกัด์ิสิทธ์ิและยงัเป็นท่ี

สนใจศึกษาเรียนรู้แก่หน่วยงาน  องคก์รหรือบุคคลทัว่ไป”๗๓ 

นอกจากน้ี  เทศบาลฯ ยงัไดอ้ธิบายความหมายมงคลของทา้วสีโห  ในลกัษณะเช่ือมโยงกบั

ความคิดเร่ืองความเจริญรุ่งเรืองและการพฒันาท้องถ่ินในด้านต่าง  โดยแยกเป็น 2 ส่วน  คือ  ส่วนหัวท่ี

เหมือนชา้ง  และส่วนล าตวัท่ีมีลกัษณะเหมือนราชสีห์ 

ส่วนหวั  อธิบายตามลกัษณยอ่ย  ดงัน้ี  งวง  เป็นอวยัวะท่ีชา้งใชห้าอาหารและ 
   ด่ืมน ้ า  จึงเปรียบเหมือนการท่ีจะดึงดูดหรือการน าเอาความเจริญความสมบูรณ์มาสู่เมืองขอนแก่น  

งา  เป็นสัญลกัษณ์ท่ีบ่งบอกถึงความมีค่าและเสริมความสง่างาม  จึงเปรียบเหมือน  บา้นเมืองจะเป็น

เมืองท่ีงดงามทั้งทศันียภาพภายนอก  เช่น  สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ยงัจะงามล ้าค่าดว้ยขนบธรรมเนียม

จารีตประเพณีท่ีจะไดรั้บจากการฟ้ืนฟูส่งเสริมตลอดจนศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  ก็จะเจริญรุ่งเรือง

เสริมคุณค่าให้กบัเมืองขอนแก่นด้วย  ตา  เน่ืองจากการมองเห็นจากท่ีสูงกว่าสัตวอ่ื์น  จึงเปรียบ

เหมือนการมีวิสัยทศัน์การพฒันาท่ีกวา้งไกลและอย่างทัว่ถึง  หัว  โบราณมีคติลกัษณะช้างท่ีดีว่า

ศีรษะโต  จึงเปรียบเหมือนศูนยค์วามรู้คลงัสมอง  การศึกษาของชาวขอนแก่นก็จะไดรั้บการพฒันา

ใหเ้ป็นแหล่งการศึกษาวชิการท่ีดีมีประสิทธิภาพและหลากหลาย 
                                                           

 
๗๓ ส านกัการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น.  เอกสารประชาสมัพนัธ์ประติมากรรมรูปป้ันทา้วสีโหบนหวัเสา
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ส่วนตวัหรือล าตวั  ซ่ึงมีลกัษณะเหมือนราชสีห์  ลกัษณะโดยรวม  คือ  รูปร่าง 
    สง่าน่าเกรงขาม  ในหนงัสือปัญหาพระยามิสินทสี์หะ  ยงัไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะความโดดเด่น

ของราชสีห์ไว ้ 7 ประการ  คือ  เป็นสัตวส์ะอาดหมดจด  เท่ียวไปอยา่งองอาจดว้ยเทา้ทั้ง 4 ของ

ตนเอง  มีรูปร่างสง่างดงาม  ไม่หว ัน่เกรงสัตวอ่ื์นใด  แมจ้ะอนัตรายถึงชีวิต (มีศกัด์ิศรี)  เท่ียวหา

อาหารและกินไดโ้ดยไม่รังเกียจไม่เลือกว่าดีหรือเลว  ไม่มีการสะสมอาหาร  ให้เป็นภาระแก่

ตวัเอง  และกินแต่พอดี๗๔ 

นอกเหนือไปจากความหมายดงักล่าวขา้งตน้  สีโหยงัได้รับการตีความในเชิงความเป็นสิริมงคล  

และความหมายท่ีส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ตามแนวคิด            

ธรรมาภิบาล (Good Governance) และส่งเสริมกระบวนการประชาสังคม  ดงัน้ี 

“ลกัษณะส่วนหัวท่ีเหมือนช้าง  หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์  คือ  การมีเศรษฐกิจดี

ประชาชนมีความอยูเ่ยน็เป็นสุข  รวมกบัการท่ีทา้วสีโหในวรรณกรรมสินไซท่ีมีเสียงดงัมากแต่

จะเป็นอนัตรายเฉพาะศตัรูเท่านั้น  หมายถึง การท่ีเทศบาลฯ  จะมีช่ือเสียงอย่างกวา้งไกล  ถา้มี

ปัญหาอุปสรรคก็จะสามารถบริหารแกไ้ขใหลุ้ล่วงไปไดด้ว้ยดี 

ลกัษณะส่วนล าตวัท่ีเหมือนราชสีห์  หมายถึง  ความสง่างามและมัน่คง  ศกัด์ิสิทธ์ิ  

อนัมีนยัถึงงานดา้นศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

จะไดรั้บการอุปถมัภ์บ ารุง  จนเป็นปัจจยัพื้นฐานให้เกิดความดีงามของประชาชนดว้ยคุณธรรม

จริยธรรมบา้นเมืองน่าอยู ่ ส่วนความศกัด์ิสิทธ์ิมีนยัถึงภาวะทางการบริหารบา้นเมือง  การบงัคบั

ใชร้ะเบียบกฎหมาย  จะไดรั้บการตอบสนองจากประชาชน  คือใหค้วามร่วมมือปฏิบติัตามดว้ยดี 

ประติมากรรมรูปป้ันทา้วสีโหท่ีเทศบาลนครขอนแก่น  น ามาติดตั้งบนหวัเสาไฟฟ้าจึง

เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองท่ีมีทั้งความงามความดีเหมาะสมกบัการเป็นเมืองน่าอยู่  คู่กบั         การ

พฒันาไปสู่ความเจริญด้วยเทคโนโลยีสมยัใหม่  แต่ก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

ดั้งเดิมอย่างมัน่คง  และย ัง่ยืนสมค าว่า  “ไม่หลงไม่ลืม  แต่ซึมซับอย่างชาญฉลาดดว้ยปัญญา” 

นัน่เอง”๗๕ 

                                                           

 
๗๔ ส านกัการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น.  เอกสารประชาสมัพนัธ์ประติมากรรมรูปป้ันทา้วสีโหบนหวัเสา

ไฟฟ้า.    2550. 
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ท่ีส าคญัเทศบาลฯ  ไดใ้ช้ทา้วสีโหซ่ึงเป็นตวัละครผู ้ช่วยให้เป็นพื้นท่ีแสดงความสัมพนัธ์กบั

ชาติดว้ยการเทียบความหมายของสีโหกบัคชสีห์  พร้อมทั้งอธิบายความหมายแห่งความจงรักภกัดีต่อสถาบนั

กษตัรย ์ และความเป็นผูพ้อเพียงตามแนวพระราชด าริเร่ืองความพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ  

แต่ในอีกส่วนหน่ึงเทศบาลนครขอนแก่นได้เลือกตัวบทวรรณกรรม “สินไซ”  ในฐานะรากร่วมทาง

วฒันธรรมลุ่มน ้ าโขงในการเช่ือมความสัมพนัธ์กบันครหลวงเวียงจนัทน์  โดยมีความเคล่ือนไหวในระดบั

ปรากฏการณ์  ภายใตช่ื้อโครงการ “สินไซ : ฐานท่ีมัน่ทางวฒันธรรมแห่งยคุสมยั” ดงัน้ี 

แนวคิดในการสร้างฐานท่ีมัน่ทางวฒันธรรมแห่งยุคสมยั  เป็นยุทธศาสตร์ทางวฒันธรรมท่ี

ส าคญัอยา่งหน่ึงของเทศบาลนครขอนแก่น  ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการประชาสังคมโดยอาศยัความร่วมมือ

จากชุมชนสาวะถี  ส านกัวฒันธรรม  มหาวทิยาลยัขอนแก่น  โรงเรียนในสังกดัเทศบาลนครขอนแก่น  ผูรู้้ใน

ทอ้งถ่ินและการร่วมมือจากภาคเอกชน  ผา่นกิจกรรมในหลายลกัษณะ  เช่น  การพิมพว์รรณกรรมพื้นบา้น

สินไซ  ฉบบัเทศบาลนครฯ  เรียบเรียงโดย  ผูช่้วยศาสตราจารยช์อบ  ดีสวนโคก  จากมหาวิทยาลยัขอนแก่น  

การประกวดออกแบบโลโกสิ้นไซ  การประกวดเล่านิทาน/จดัท าหนงัสือนิทาน  การประกวดวาดภาพ  การ

ประกวดเรียงความ   การประกวดถ่ายภาพ/ฝึกอบรม  การประกวดเอนิเมชัน่  จดักิจกรรมการสาธิตหมอล า

สินไซและหนังประโมทยั  จดักิจกรรมการเสวนาเก่ียวกับสินไซ  จดัท าสารคดีเผยแพร่  จดัท าหนงสือ  

วารสาร   แผน่พบั  โปสเตอร์  เวบ็ไซต ์ จดัทวัร์วฒันธรรมฮูปแตม้๗๖สินไซ  น าสินไซเขา้บรรจุในโฮงมูนมงั   

จดัสวนสินไซ  และเลือกตวัละครส าคญัท่ีมีความโดดเด่นดา้นคุณธรรมจริยธรรมอยา่ง “สีโห” มาสร้างส านึก

ใหเ้ยาวชนและเป็นสัญลกัษณ์ประดบัเมือง  เป็นตน้  ซ่ึงกิจกรรมต่าง ๆ เหล่าน้ีไดจ้ดัมาอยา่งต่อเน่ืองและได้

ขยายพื้นท่ีความร่วมมือไปยงัศูนยพ์ฒันาการศึกษาส าหรับเด็กศึกษานครหลวงเวียงจนัทน์  สาธารณะรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)  โดยมีบุคคลส าคัญทางวัฒนธรรมท่ีถือว่า เป็นผูน้ าทางด้าน

วรรณคดีของสปป.ลาว  คือ  ดารา  กลัยา (บุนยาวง)  และดวงเดือน  บุนยาวง  ธิดาของท่านมหาสิลา   วีระ

วงส์  ผูมี้บทบาทส าคญัในการสืบทอดวรรณคดีสองฝ่ังโขง  รวมทั้ง ดร.สุเนด  โพธิสาร  ผูเ้ช่ียวชาญใน

ประวติัศาสตร์สองฝ่ังโขง  ทั้งน้ีในงานออกพรรษา  ไตป้ระทีป และวิถีอีสานประจ าปี 2550  เม่ือวนัท่ี 25-28  

ตุลาคม ๒๕๕๐  ทางเทศบาลนครขอนแก่นในฐานะผูรั้บผิดชอบการจดังาน  ได้รับเกียรติจากท่านผูรู้้

ดงักล่าวน้ีมาร่วมกิจกรรม “สินไซ” ฐานท่ีมัน่ทางวฒันธรรมแห่งยคุสมยั  โดยน าคณะเยาวชนจากศูนยพ์ฒันา

การศึกษาส าหรับเด็กนครหลวงเวียงจนัทน์  จดัแสดงนิทานค ากลอน ๓ บั้น  ณ  บริเวณด้านหน้าของ

                                                                                                                                                                                     
๗๕ ส านกัการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น.  เอกสารประชาสมัพนัธ์ประติมากรรมรูปป้ันทา้วสีโหบนหวัเสา

ไฟฟ้า.    2550. 
๗๖ ฮูปแตม้  หมายถึง  ภาพจิตรกรรมฝาผนงั 
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พิพิธภัณฑ์เมือง “โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น”๗๗  และการโชว์ชุดประจ าเผ่า  ณ  เวทีสาธารณะ ๒๐๐ ปี  

นอกจากกิจกรรมการแสดงแล้วทางเทศบาลนครขอนแก่น  และคณาจารย์จากส านักว ัฒนธรรม  

มหาวทิยาลยัขอนแก่นยงัไดน้ าคณะตวัแทน สปป.ลาว  คณะน้ีไปชมภาพจิตรกรรมฝาผนงัสินไซท่ีวดัไชยศรี  

บา้นสาวะถี และเช่ือมความสัมพนัธ์ดว้ยการจดัพิธีบายศรีสู่ขวญัและท าบุญ         ตกับาตรร่วมกนัเน่ืองในวนั

ออกพรรษาอีกดว้ย   ซ่ึงวดัไชยศรีถือวา่เป็นพื้นท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงใน การผนึกส านึกร่วมจากโครงการสิน

ไซฐานท่ีมัน่ทางวฒันธรรมแห่งยุคสมยั  โดยในวนัท่ี ๒๓  มิถุนายน ๒๕๕๐  คณะผูบ้ริหารเทศบาลนคร

ขอนแก่นน าตวัแทนชุมชนร่วมพิธีบวงสรวงสีหราชมงคลเปิดแบบแม่พิมพท์า้วสีโห จากภาพจิตรกรรมฝา

ผนงัอนัเก่าแก่อีกแห่งหน่ึงของจงัหวดัขอนแก่น ณ วดัไชยศรี เพื่อความเป็นสิริมงคลค ้าคูนให้กบัแม่พิมพ์

และเป็นการขอขมาดวงวิญญาณของบรรพชนก่อนท่ีจะน ามาเป็นแบบในการก่อสร้างเสาไฟฟ้าสีโห เฉลิม

พระ-เกียรติ ๘๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช ผา่นงานสถาปัตยกรรมและกิจกรรม

ต่างๆ ๗๘ 

การจดัพิธี “บวงสรวงสีหราชมงคล” เพื่อเปิดแบบแม่พิมพท์า้วสีโห  นอกจากจะท าให้เทศบาล

นครขอนแก่น ไดรั้บความร่วมมือจากผูน้ าชุมชนและชาวบา้นในบา้นสาวะถีซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชาวไทยลาว

แลว้  รูปป้ันสีโหยงัแสดงภาพเชิงประจกัษ์ท่ีท  าให้เห็นว่าคณะผูบ้ริหารเทศบาลฯ แมส่้วนใหญ่จะเป็นชาว

ไทยเช้ือสายจีนแต่ยอมรับในความเป็นลาว  และท่ีส าคญัไปกวา่นั้นก็คือเทศบาลฯ ไดใ้ชโ้ครงการสินไซเป็น

พื้นท่ีแสดงความหมายของการมีรากร่วมทางวฒันธรรมกบัชาวลาวในประเทศลาวอีกดว้ย 

ปฏิบติัการท่ีชัดเจนปรากฏในงานเทศกาลออกพรรษา  ไต้ประทีป และวิถีอีสานประจ าปี 

๒๕๕๐  ซ่ึงจดัข้ึนระหวา่งวนัท่ี ๒๕-๒๘  ตุลาคม ๒๕๕๐  เทศบาลฯ ไดมี้แนวคิดท่ีจะใชง้านน้ี     เป็นเวที

แสดงความเป็นขอนแก่นท่ีพร้อมจะเปิดรับหลากหลายทางวฒันธรรม๗๙  โดยกลุ่มตวัแทนจาก สปป.ลาว  

                                                           

 
๗๗ โฮงมูนมงั  เป็นภาษาอีสานแยกเป็น 2 ค  า  คือ  โฮง  และ  มูนมงั  โฮง  หมายถึง  หอ้งโถงหรือหอท่ีมีขนาด

ใหญ่  กบัค าวา่  มูนมงั  หมายถึง  ทรัพยส์มบติั หรือ มรดก  ฉะนั้น  “โฮงมูนมงัเมือง 
ขอนแก่น”  จึงมีความหมายวา่หอ้งท่ีเก็บรวบรวมทรัพยส์มบติั  อนัส่ือถึงความเป็นมาและเร่ืองราวของเมืองขอนแก่น  ซ่ึง
เป็นส่ิงท่ีสะทอ้นใหผู้ค้นไดส้มัผสัถึงสภาพชีวติ  ความเป็นอยูข่องชาวเมืองขอนแก่น  นบัตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั (เอกสาร
แผน่พบัประชาสมัพนัธ์โฮงมูนมงัเมืองขอนแก่น.ส านกัการศึกษาเทศบาลนครขนอแก่น.) 
๗๘

  

 
๗๙ นายธีรศกัด์ิ  ฑีฆายพุนัธ์  รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  กล่าวก่อนเปิดเวทีการแสดงความหลากหลาย

ทางวฒันธรรม  โดยในคืนวนัท่ี 27 ตุลาคม 2550  มีแนวคิดน าเสนอความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุและความเป็นนานาชาติ  
โดยจดัใหเ้วทีกลางเป็นพ้ืนท่ีแดสงจากชาวไทยเช้ือสายเวยีดนามท่ีอาศยัในเมืองขอนแก่น  การแสดงจากตวัแทนนกัศึกษา



๒๐๗ | P a g e  

 

เป็นกลุ่มท่ีอยู่ร่วมกิจกรรมของเทศบาลนครขอนแก่นตลอดงาน  โดยเฉพาะในเวทีสินไซ : ฐานท่ีมัน่ทาง

วฒันธรรมแห่งยคุสมยั  ดว้ยแนวคิดวา่ สินไซ  หรือสังขสิ์นไชย  เป็นภูมิปัญญาดา้นศิลปกรรมอนัเป็นมรดก

ท่ีส าคัญอย่างหน่ึงของกลุ่มวฒันธรรมลุ่มน ้ าโขง  โดยฉพาะกลุ่มชาติพนัธ์ุไทยลาว  ส าหรับในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของไทยไดมี้การส่งต่อรูปแบบศิลปกรรมในลกัษณะต่าง ๆ นบัตั้งแต่การเทศน์สินไซ  

หมอล าสินไซ  หนงัประโมทยั  ท่าฟ้อนร า  ท่วงท านองดนตรี  และจิตรกรรมฝาผนงั  เป็นตน้  โดยเทศบาล

นครขอนแก่น  ร่วมกบัส านักวฒันธรรมมหาวิทยาลยัขอนแก่น  โรงเรียนในสังกดัเทศบาลนครขอนแก่น  

และชุมชนบา้นสาวะถี  ได้น าเอามรดกทางวฒันธรรมท่ีเก่ียวกบัสินไซมาเป็นทุนในการสร้างส านึกรัก

ทอ้งถ่ิน๘๐  ด้วยการจดักิจกรรมหลายอย่างรวมทั้งพยายามท่ีจะบรรจุกิจกรรมเหล่าน้ีเข้าไวใ้นหลักสูตร

ทอ้งถ่ินของโรงเรียนในสังกดัเทศบาลนครขอนแก่น 

โครงการสินไซของเทศบาลนครขอนแก่นไดข้ยายความร่วมมือกบัโครงการอ่านกาบกอนและ

ขบัล าส าหรับเด็กน้อยลาว๘๑  จึงเชิญให้มาร่วมแสดงในเวที “สินไซ” ฐานท่ีมัน่ทางวฒันธรรมแห่งยุคสมยั  

ซ่ึงเป็นโครงการอ่านกาบกอนและขบัล าน าส าหรับเด็กนอ้ยลาวรับผิดชอบโดยกลุ่มสืบทอด  มรดกลา้นชา้ง  

ศูนยพ์ฒันาการศึกษาส าหรับเด็ก (CEC)  และไดก้ล่าวถึงความเป็นมาของโครงการวา่  วรรณคดี  เป็นศาสตร์

ประเภทหน่ึงในบรรดาศาสตร์ ๑๘  ประการตามคติโบราณ           ในปัจจุบนัก็ยงัเป็นศาสตร์หรือวิทยาท่ี

ส าคญัอยูไ่ม่น้อย  เพราะวรรณคดีเป็นท่ีอยู่แห่งวฒันธรรม     และเป็นเคร่ืองหมายแห่งความเจริญของชาติ

ดว้ย  คนลาวได้รับการยกย่องสรรเสริญว่าเป็นคนสุภาพ  อ่อนโยน  มีความซ่ือสัตย ์ และมีวฒันธรรมดีก็

เพราะวา่แต่ก่อนมาคนลาวเป็นผูนิ้ยมชมชอบวรรณคดีนัน่เอง (มหาสิลา  วีระวงส์.  วรรณคดีเพื่อการศึกษา-

๑๙๖๐)  ดงันั้นโครงการอ่านกาบกอนจึงก่อตั้งข้ึนเพื่อ 

๑. ให้เด็กนอ้ยไดเ้รียนรู้  และฝึกฝนอ่านกาบกอนและขบัล า  โดยน าเอามหากาพย ์ ทา้ว

ฮุ่งทา้วเจือง  และสังสินไซ  ท่ีเป็นวรรณคดีส าคญัท่ีสุดของลาวมาน าเสนอต่อพ่อแม่พี่นอ้งในทัว่

สังคมลาว  ไดรู้้จกัและเขา้ใจ  เป็นการส่งเสริมให้เด็กนอ้ยลาวไดอ้นุรักษ์มรดกอนัหาค่ามิไไดท่ี้

บรรพบุรุษ  นกัปราชญ ์ อาจารยข์องลาวไดป้ระดิดตกแต่งไวอ้ยา่งยาวนาน  ทั้งเป็นการฟ้ืนฟูคืน

วฒันธรรมเก่าแก่  มิใหสู้ญหายไปจากสังคมของลาว 

                                                                                                                                                                                     

ญ่ีปุ่น  นกัศึกษายนูนาน  การแสดงของชาวไทยเช้ือสายเขมรจากจงัหวดัสุรินทร์  และการแสดงของกลุ่มเยาวชนจาก
สาธารณะประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 

๘๐ ชุมชนบา้นสาวะถี  ส านกัวฒันธรรมมหาวทิยาลยัขอนแก่น  และเทศบาลนครขอนแก่น.  “สินไซ”  คืออะไร.  
เอกสารแผน่พบัประชาสมัพนัธ์โครงการสินไซ.  เทศบาลนครขอนแก่น 

๘๑ สะกดตามเอกสารแผน่พบัโครงการของกลุ่มสืบทอด  มรดกลา้นชา้ง  ศูนยพ์ฒันาการศึกษาส าหรับเด็ก (CEC) 
แห่งนครหลวงเวยีงจนัทน ์
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๒.  ฟ้ืนฟูการอ่านกาบกอน  และการขบัล า  ใหมี้ชีวติชีวาคืนมาใหม่ 

๓.  น าเสนอกิจกรรมอีกแนวหน่ึงให้เด็กนอ้ย  อายุระหว่าง 11-16 ปี  ไดส้ัมผสัและซึมซับ

ศิลปะการอ่านกาบกอน  ท าให้ เ ด็กน้อยหันมาสนใจจนกลาย เป็นกิจกรรมธรรมดาใน   

ชีวติประจ าวนัของพวกเขา 

๔.  สร้างพื้นฐานใหเ้ด็กนอ้ยพฒันาตนเองไปเป็นหมอขบั หมอล าท่ีมีคุณภาพ 

๕.  เพื่อให้เด็กนอ้ยไดมี้ส่วนร่วมในบุญฉลองส าคญัต่างๆ เช่น  วนัส าคญัของชาติ  การอ่าน

กาบกอน  ขบัล าแบบน้ีเหมาะสมอยา่งยิง่  ทั้งน้ีเพราะในเวทีนานาชาติก็ไดใ้ห้ความส าคญัอยา่ง

ยิง่ดว้ยเห็นวา่เป็นศิลปะท่ีงดงามท่ีสุด๘๒ 

หากพิจารณาในรูปแบบการน าเสนอศิลปะการแสดงท่ีทางโครงการไดน้ ามาจดัแสดงในเวที“สิน

ไซ” ฐานท่ีมัน่ทางวฒันธรรมแห่งยุคสมยั  และจุดประสงคข์องโครงการแลว้จะเห็นไดว้า่  แมเ้ทศบาลนคร

ขอนแก่นจะอาศยัสินไซเป็นยุทธศาสตร์ทางวฒันธรรมเช่นเดียวกบักลุ่มสืบทอดมรดกลา้นชา้ง  แต่ก็มีความ

แตกต่างกนัหลายประการ  ประการแรก จะเห็นไดว้า่กลุ่มสืบทอดมรดกลา้นชา้งมุ่งท่ีจะคงลกัษณะความลุ่ม

ลึกงดงามตามตวับทของวรรณคดีดั้งเดิมไวม้ากกว่าการเน้นท่ีจะแปรรูปหรือปรับเปล่ียนให้สอดคลอ้งกบั

รสนิยมการเสพศิลปะของคนรุ่นใหม่  อนัเป็นรูปแบบท่ีแสดงเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมไดอ้ยา่งแจ่มชดั  ไม่

วา่จะเป็นดา้นวรรณศิลป์หรือแมแ้ต่การแต่งกายของตวัแทนเยาวชนท่ีมาแสดงในเวทีสินไซ  ประการท่ีสอง  

กลุ่มสืบมรดกล้านช้างมุ่งน าเสนอเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมด้วยกาบกอนสินไซเพื่อแสดงถึงมรดกทาง

วฒันธรรมท่ีสัมพนัธ์กบัความเป็นชาติในขณะท่ีเทศบาลนครขอนแก่นใชสิ้นไซเพื่อแสดงความเป็นทอ้งถ่ิน  

ประการท่ีสามในด้านบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มสืบมรดกล้านช้างล้วนแต่เป็นผูน้ าทางวฒันธรรมใน

ระดบัชาติ  และมีความรู้อยา่งลึกซ้ึงในสินไซ  เช่น  ดวงเดือน  บุนยาวง  ในฐานะท่ีปรึกษาดา้นวิชาการ  นกั

คน้ควา้วรรณคดีโบราณทา้วฮุ่งทา้วเจืองและสังสินไซ  มหาบุนเติม  สีบุนเรือง  ผูส้อนกาบกอน  อธิบายศพัท์

และฝึกสอนการขบัล าทอ้งถ่ินต่าง ๆ  และดารา  กนัละยา  ผูรั้บผิดชอบโครงการสร้างหลกัสูตร  ก ากบัการ

เรียนการสอนและฝึกสอนศิลปะเวที  เป็นตน้  ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีร่วมถ่ายทอดความรู้ของตนและสืบสานสิน

ไซในฐานะมรดกทางว ัฒนธรรมอย่างผู ้รู้และรู้อย่างลุ่มลึก  ประการท่ีส่ี   ว ัฒนธรรมทางภาษาใน

ชีวิตประจ าวนัของชาวลาวยงัมีความใกลเ้คียงกบัวรรณศิลป์ในตวับทวรรณคดีสินไซอยูม่าก  หากเทียบกบั

วฒันธรรมทางภาษาของชาวอีสานท่ีใช้ภาษากลางถ่ายทอดความรู้ในระบบโรงเรียน  ประการท่ีห้า  สินไซ

                                                           

 
๘๒ เอกสารแผน่พบัประชาสมัพนัธ์โครงการอ่านกาบกอนและขบัล าส าหรับเด็กนอ้ย  กลุ่มสืบทอดมรดกลา้น

ชา้ง.  ศูนยพ์ฒันาการศึกษาส าหรับเด็ก (CEC) 
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ของชาวขอนแก่นมีลกัษณะของส่ิงท่ีถูกจดัแสดงภายใตบ้ริบทการเมืองเร่ืองอตัลกัษณ์ทอ้งถ่ิน  ในขณะท่ีสิน

ไซของกลุ่มสืบทอดมรดกลา้นชา้งคือน าเสนอความภาคภูมิใจในความเป็นลาว  เยาวชนท่ีเขา้ร่วมโครงการ

อ่านกาบกอนและขบัล าส าหรับเด็กนอ้ยลาว  ไดรั้บการฝึกฝนอยา่งหนกัและต่อเน่ืองจนสามารถแลกเปล่ียน

ตอบโตบ้ทกลอนกนัไดอ้ยา่งวอ่งไว  และแสดงออกดว้ยลีลาอารมณ์ท่ีเขา้ถึงความหมายของตวับทสมกบัได้

ช่ือวา่เป็นกลุ่มสืบทอดมรดกโดยแท้๘๓   

ดารา  กนัละยา  ให้ความเห็นวา่  แมเ้ด็กจะไม่เขา้ใจความหมายไดอ้ยา่งลึกซ้ึงทั้งหมดในขณะน้ี  

แต่การท่ีเด็กได้เรียนรู้และฝึกฝนความงดงามตามต้นฉบับดั้ งเดิม  จะเป็นทุนทางวฒันธรรมภาษาและ

ความคิดให้เด็กนอ้ยไดเ้ป็นอยา่งดีเม่ือเติบโตข้ึน  แมว้่าตอ้งใชเ้วลาอยา่งมากในการฝึกฝนแต่การเรียนรู้ทาง

วฒันธรรมคือการสั่งสมปลูกฝังตั้งแต่ยงัเด็ก  เพราะส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัชีวิต๘๔  ดวงเดือน  

บุนยาวง  ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษาดา้นวชิาการและนกัคน้ควา้วรรณคดีคนส าคญัของ สปป.ลาว ไดก้ล่าวกบัผูเ้ขียนวา่  

หัวใจของการเรียนวรรณคดีคือการเขา้ถึงจิตวิญญาณ  ถา้เรียนแลว้ไม่สนุกคนสอนตอ้งพิจารณาตวัเอง  ท่ี

ส าคญัคือเม่ือมีความรู้จริงแลว้ตอ้งมีวิธีการสอนท่ีดีดว้ยจึงจะสามารถสืบสานภูมิปัญญาดา้นวรรณคดีได้๘๕  

กลุ่มสืบทอดมรดกลา้นช้าง  โดยเฉพาะโครงการอ่านกาบกอนและขบัล าส าหรับเด็กน้อยไดเ้ขา้ร่วมแสดง

ความสามารถเวทีส าคญัระดบัชาติหลายเวที  เช่น  รับใชก้องประชุม  ศูนยว์ฒันธรรมส าหรับเด็กทัว่ประเทศ  

เม่ือวนัท่ี  28  มีนาคม  2007  ไดแ้สดงในงานบุนฉลองป้ืม  พจนานุกรมภาษาลาว  ฉบบัมหาสิลา  วีระวงส์  

ณ หอสมุดมวลชน  เม่ือวนัท่ี ๒๗  เมษายน  ๒๐๐๗  และแสดงในวนับุญฉลองครบรอบ  25  ปีของสมาคม

ร่วมน ้ าใจกบัเด็กน้อยลาว  ณ  วฒันธรรมแห่งชาติ  เม่ือวนัท่ี ๔  สิงหาคม  ๒๐๐๗๘๖  และการเดินทางมา

แสดงตามค าเชิญของเทศบาลนครขอนแก่นก็อาจกล่าวไดว้า่เป็นการใชม้รดกทางวฒันธรรมท่ีมีร่วมกนัมาแต่

เดิม ในการสานสายสัมพนัธ์ของเทศบาลนครขอนแก่นกบันครหลวงเวียงจนัทน์ให้แน่นแฟ้นยิ่งข้ึน  แมจุ้ด

                                                           

 
๘๓ เอกสารแผน่พบัประชาสมัพนัธ์โครงการอ่านกาบกอนและขบัล าส าหรับเด็กนอ้ย  กลุ่มสืบทอดมรดกลา้น

ชา้ง.  ศูนยพ์ฒันาการศึกษาส าหรับเด็ก (CEC) 
๘๔ ดารา  กนัละยา  เป็นผูใ้หส้มัภาษณ์,  แกว้ตา  จนัทรานุสรณ์   เป็นผูส้มัภาษณ์,  ณ  เวทีกลางแจง้กาญจนาภิเษก 

200 ปี  บึงแก่นนคร  อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  เม่ือวนัท่ี 27  ตุลาคม 2550. 
 
๘๕ ดวงเดือน  บุนยาวง  เป็นผูใ้หส้มัภาษณ์, แกว้ตา  จนัทรานุสรณ์  เป็นผูส้มัภาษณ์,  ท่ีร้านบวัหลวง ริมบึงแก่น

นคร  อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2550. 
ในเวทีสินไซ : ฐานท่ีมัน่ทางวฒันธรรมแห่งยคุสมยั  ในเทศกาลออกพรรษา ไตป้ระทีป และวถีิอีสานประสจ าปี 

2550. 
๘๖ เอกสารแผน่พบัประชาสมัพนัธ์โครงการอ่านกาบกอนและขบัล าส าหรับเด็กนอ้ย  กลุ่มสืบทอดมรดกลา้น

ชา้ง.  ศูนยพ์ฒันาการศึกษาส าหรับเด็ก (CEC) 



๒๑๐ | P a g e  

 

ต่างบางประการจะมาจากบริบททางสังคมการเมืองท่ีแตกต่างกนั  แต่รากร่วมทางวฒันธรรมท่ีเคยมีมาแต่เดิม  

และวรรณคดีอีสานจ านวนหน่ึงซ่ึงปริวรรตโดยท่านมหาสิลา  วีระวงส์  สมยัท่ีท่านมาใช้ชีวิตอยู่ในอีสาน

และไดรั้บการบรรจุไวใ้นหลกัสูตรการเรียนการสอนวชิาวรรณกรรมทอ้งถ่ิน  บดัน้ีก าลงัมีความเด่นชดัยิ่งข้ึน

เม่ือธิดาทั้ งสองของท่านมหาสีลา  วีระวงส์  และเทศบาลนครขอนแก่นได้ใช้สินไซเป็นเวทีเช่ือม

ความสัมพนัธ์ทางวฒันธรรมสองฝ่ังโขงใหแ้นบแน่นอีกคร้ัง  โดยมีส านกัวฒันธรรม  มหาวิทยาลยัขอนแก่น

จึงเป็นองคก์รส าคญัในการเช่ือมความสัมพนัธ์ในเชิงวชิาการ  ส่วนความสัมพนัธ์ในระดบัประชาคม   สินไซ 

ฉบบัเทศบาลฯ  จะให้ความส าคญักบัคุณธรรม  จริยธรรมของผูน้ าเป็นส าคญัท่ีตอ้งด ารงตนตามหลกั “ธรร

มาภิบาล”  ภายหลงัท่ีโครงการสินไซฐานท่ีมัน่ทางวฒันธรรมได้ด าเนินการไประยะหน่ึง  เทศบาลนคร

ขอนแก่นและนครหลวงเวียงจนัทน์ไดร่้วมลงนามเปิดการเดินรถเส้นทางจากเทศบาลนครขอนแก่นสู่นคร

หลวง 

  ดงัท่ีไดก้ล่าวแลว้วา่วรรณกรรมสินไซฉบบัลา้นชา้ง เป็นฉบบัท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งสูงในพื้นท่ีสอง

ฝ่ังโขง ก็ดว้ยคุณค่าดา้นเน้ือหา และคุณค่าดา้นรูปแบบการประพนัธ์ โดยไดว้ิเคราะห์สรุปเป็นพลานุภาพ $ 

ดา้น ดงัน้ี ๑) พลานุภาพดา้นพุทธธรรม ในเร่ืองสินไซมีการแสดงออกในรูปของธรรมาธิษฐาน  คือการยกขอ้

ธรรม หรือหลกัพุทธธรรมข้ึนมากล่าวอา้ง เพื่อให้ผูอ่้านไดข้อ้คิด ประกอบกบับุคลาธิษฐาน (Method of 

personification) อนัเป็นการเช่ือมโยงเร่ืองราวทางโลกเขา้กบัแก่นทางธรรม ท าให้เร่ืองสินไซจดัเขา้อยู่ใน

วรรณกรรมทางพุทธศาสนา  แมว้า่ในความเป็นจริงเร่ืองน้ีจะไม่ปรากฏอยูใ่นคมัภีร์พระไตรปิฎก แต่ผูแ้ต่งก็

ไดบ้รรจุสาระทางพุทธธรรมธรรมเอาไวอ้ย่างเต็มเป่ียม ๒) พลานุภาพดา้นสัจธรรม แสดงออกในเร่ืองราว

ของสินไซท่ีผูป้ระพนัธ์ไดส้อดแทรกเอาไวต้ลอดทั้งเร่ือง  อนัเก่ียวเน่ืองกบับริบททางสังคมวฒันธรรมในยุค

สมยัท่ีแต่ง เช่น  การปกครองแบบพฤกษาธรรมาภิบาล (หลักการปกครองบ้านเมืองท่ีดี), การสังคม

สงเคราะห์(หลกัการช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสในสังคม), นิเวศส่ิงแวดลอ้ม(การรักษาส่ิงแวดลอ้ม)  เป็นตน้ ๓) 

พลานุภาพดา้นสุนทรียธรรมวา่ดว้ยความงามทั้งรูปแบบและเน้ือหาท่ีนบัวา่เป็นวรรณกรรมท่ีมีความละเมียด

ละไมในดา้นการน าเสนอ  ชอบ ดีสวนโคก (๒๕๕๒) นกัวิชาการดา้นวฒันธรรมอีสานยกยอ่งวา่เร่ืองสินไซ

มีรสวรรณกรรมมากท่ีสุดถึง ๙ รสวรรณกรรม ส่วนโอทอง  ค าอินชู( สัมภาษณ์, ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕) กวี

ซีไรตข์องลาวกล่าววา่ “เร่ืองสินไซนอกจากจะมีความโดดเด่นทางดา้นสาระแลว้ ส่ิงท่ีท าให้วรรณกรรมเร่ือง

น้ีมากดว้ยเสน่ห์คือคุณค่าทางดา้นวรรณศิลป์ท่ีสอดแทรกอยูใ่นแต่ละแถวของตวัอกัษร จนไดรั้บการยกยอ่ง

วา่สินไซเป็นแม่แบบของมรดกกวเีลยทีเดียว” 

ดว้ยพลานุภาพของวรรณกรรมสินไซทั้งในทางโลกและทางธรรมดงักล่าว จึงเป็นวรรณกรรมท่ีไดรั้บ
ความนิยมอย่างต่อเน่ือง ปัจจุบนัร่องรอยความนิยมยงัปรากฏให้เห็นในหลายรูปแบบทั้งท่ีปรากฏในรูป
บุคคล ในรูปวตัถุ และในรูปสถาบนั อนัเป็นกระบวนการผลิตซ ้ าทางวฒันธรรมท่ีด าเนินมาอย่างต่อเน่ือง 
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สอดคลอ้งกบั Williams (๑๙๗๔) ท่ีกล่าวา่วฒันธรรมต่างๆ ลว้นไดรั้บการผลิตซ ้ าตลอดเวลา ในทุกสถานท่ี 
หากวฒันธรรมนั้นไม่ไดรั้บการผลิตเพื่อสืบทอดต่อไป วฒันธรรมนั้นก็จะมีอายุเพียงสั้ นๆ แลว้สูญหายไป 
ดังนั้นการผลิตซ ้ าวรรณกรรมสินไซจึงด าเนินไปเพื่อสืบทอดคุณค่าทางวฒันธรรมของกลุ่มชนซ่ึงเป็น
กระบวนการท่ีรองรับความย ัง่ยนืของวฒันธรรมทอ้งถ่ินและของชาติอนัเป็นหลกัประกนัถึงความต่อเน่ืองยืน
ยาวของการสืบสานเร่ืองราวของสินไซให้คงอยู่ อีกทั้งยงัสามารถเอ้ือให้เกิดประโยชน์กบัสังคมร่วมสมยั 
โดยทุนวฒันธรรมทั้ง ๓ ส่วน ได้เกิดการผสมผสานท าให้เกิดเป็นพลงัในการขบัเคล่ือนเป็นตน้ทุนทาง
วฒันธรรมท่ีมีศกัยภาพ จึงเป็นแนวทางในการน ามาปรับประยุกตใ์ช ้ในฐานะทุนวฒันธรรมเพื่อการพฒันา 
โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน ในพื้นท่ีนครหลวงเวียงจนัทน์ สปป.ลาว และในพื้นท่ีของจงัหวดั
ขอนแก่น ประเทศไทย  

ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เ ร่ืองสินไซถือว่าเป็นวรรณกรรมท่ีมีบทบาทและ
ความส าคญัยิ่งต่อสังคมลาวนบัจากอดีตถึงปัจจุบนั ตั้งแต่ระดบักษตัริย ์ขุนนาง จนถึงประชาชนธรรมดา 
ล้วนผูกพันธ์กับวรรณกรรมเร่ืองน้ี  แม้แต่ท่านไกสอน  พมวิหาน ผูน้ าการเปล่ียนแปลงจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยม์าเป็นสังคมนิยม ยงัเห็นความส าคญัของวรรณกรรมโบราณเร่ืองน้ีโดยน ามาปรับ
ประยุกต์ใช้ในทางการเมือง ยกข้ึนเป็นวาทกรรมปลุกระดมเยาวชนให้เกิดความรักชาติ สอดคล้องกบัค า
กล่าวของ แคน สาลิกา(๒๕๕๒)  ท่ีว่า “สินไซเป็นวรรณกรรมท่ีคนลาวทั้งชาติรู้จกัและมีการน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั และการท างานมากท่ีสุด ซ่ึงอาจจะมากกว่าลัทธิมาร์กซเลนินเสียด้วยซ ้ า”  
แสดงให้เห็นว่า ผูน้  าลาวเลือกท่ีจะใช้ศิลปะและวฒันธรรมอนัเป็นรากฐานของชุมชนดั้งเดิมข้ึนมาปรับใช้
แทนท่ีจะสร้างวฒันธรรมใหม่ อย่างประเทศสังคมนิยมอ่ืน ๆ แต่ได้ใช้วรรณกรรมและตวัละครสินไซมา
ประยุกตใ์ชใ้ห้เหมาะสมกบับริบททางสังคมวฒันธรรม อนัเป็นการเช่ือมโยงฐานวฒันธรรมเขา้หาหลกัการ
แบบสังคมนิยมนั้นเอง  ฉะนั้นจึงเห็นวา่กลุ่มต่างๆท่ีไดด้ าเนินกิจกรรมเก่ียวกบัการฟ้ืนฟูวรรณกรรมสินไซใน 
สปป.ลาว ในยคุใหม่ ลว้นมีส่วนท่ีไดรั้บแนวคิดมาจากท่านไกสอน พมวิหานไม่มากก็นอ้ย เช่น องคก์ารซาว
หนุ่มประชาชนปฏิวติั, สโมสรวฒันธรรมสินไซ, โรงเรียนสินไซ  หรือแมแ้ต่ วดั และ ชุมชน สะทอ้นให้เห็น
วา่ กระบวนการประยุกตใ์ชสิ้นไซใน สปป.ลาว ด าเนินการภายใตว้าทกรรมของท่านไกสอน  พมวิหาน ซ่ึง
เป็นผูน้ าท่ีคนลาวทั้งประเทศใหค้วามเคารพมากท่ีสุด  

แต่ในอีกดา้นหน่ึงยงัมี “กลุ่มสืบทอดมรดกลา้นชา้ง” ท่ีไดเ้ขา้มาเป็นอาสาสมคัรท าโครงการอ่านกลอน  
สินไซ ท่ีศูนยพ์ฒันาการศึกษาส าหรับเด็กฯ กลบัใหค้วามส าคญักบัคุณค่าในเชิงวรรณศิลป์ มากกวา่จะมุ่งเนน้
การตีความตามทฤษฎีทางการเมือง โดยใหคุ้ณค่ากบัวรรณกรรมโดยใชแ้นวทางการศึกษาของมหาสิลา  วีระ
วงส์ ท่ีมองวา่วรรณคดีเป็นท่ีอยู่ของวฒันธรรม และใส่ใจในเน้ือหา และคุณค่าเชิงสุนทรียใ์นการประพนัธ์
มากกวา่การประยุกต์ใชใ้นเชิงอุดมการณ์หรือเชิงสัญลกัษณ์ โดยการน ากาพยก์ลอนสินไซมาใช้พฒันาดา้น
จิตใจ พฤติกรรม และปัญญา และท่ีส าคญัเพื่อเป็นการอนุรักษ์กาพยก์ลอนซ่ึงเป็นมรดกท่ีมีคุณค่าให้คงอยู่
อยา่งมีชีวติชีวา 
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ส าหรับในพื้นท่ีจงัหวดัขอนแก่น ประเทศไทย  ไดมี้การฟ้ืนฟู และประยุกตสิ์นไซเพื่อสร้างอตัลกัษณ์
เมือง และอตัลกัษณ์ทอ้งถ่ิน ตา้นกระแสโลกาภิวตัน์ทางวฒันธรรม และเพื่อฟ้ืนฟูความภาคภูมิใจของคนใน
ทอ้งถ่ินให้กลบัคืนมา ดงันั้นการแสวงหารากเหงา้ทางวฒันธรรม โดยน าสินไซมาปรับใชจึ้งเป็น นวตักรรม
ทางวฒันธรรม ท่ีสามารถตอบสนองต่อชุมชนท่ีเคยถูกกระท าจากอ านาจรัฐส่วนกลาง และอ านาจของโลกาภิ
วติัน์จากภายนอก สอดคลอ้งกบัเสรี พงศ์พิศ (๒๕๒๙) ท่ีกล่าวว่า “ ทุนวฒันธรรม ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ี
สามารถเรียกเอาความเช่ือมัน่กลบัคืนมา ท าให้ชุมชนคน้พบตวัตนหรือรากเหงา้ของตนเอง และก่อให้เกิด
ความสามารถในการจดัการชีวิตของตนเอง อนัเป็นการกา้วขา้มพรมแดนของโลกาภิวตัน์ทางวฒันธรรมท่ี
เคยผูกโยงกบัความเป็นศูนยก์ลางหรืออ านาจครอบครองในลกัษณะอาณานิคม” ช่ึงกระบวนการฟ้ืนฟูได้
ผสานภาคีเครือข่ายทั้งจากภายในและภายนอกชุมชน ในลกัษณะ ๓ ประสาน   อนัประกอบไปดว้ย  เมือง 
(ภูมิปัญญาสมยัใหม่)  มหาวิทยาลยั (ผูป้ระสานงาน จดักระบวนการเรียนรู้)  หมู่บา้น (ภูมิปัญญาดั้งเดิม) 
เรียกอีกอยา่งวา่ “ชุมชน ๓ มอ” โดยการผสานประโยชน์ร่วมกนั ทั้งในดา้นการพฒันามนุษย ์และการพฒันา
ชุมชน ซ่ึงกระบวนการประยกุตใ์ชสิ้นไซในการพฒันาชุมชนนั้นไดด้ าเนินควบคู่ไปกบัการพฒันามนุษยด์า้น
การศึกษา และการพฒันาชุมชน ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม ดา้นการเมือง และดา้นส่ิงแวดลอ้ม จากการศึกษา
พบว่าในด้านการพฒันามนุษย์ด้านการศึกษาเห็นผลเป็นรูปธรรม โดยภาคการเมืองเป็นผูผ้ลักดันเข้าสู่
นโยบายการศึกษา มีการบรรจุความรู้สินไซเข้าในหลกัสูตรท้องถ่ินเพื่อให้โรงเรียนสังกดัเทศบาลนคร
ขอนแก่นทั้ง ๑๑ โรงเรียนไดใ้ช้สอนอย่างเป็นทางการ  ซ่ึงส่งผลให้ชาวชุมชนสาวะถีเองมีความภาคภูมิใจ
มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมดา้นวรรณกรรมเร่ืองสินไซมากยิง่ข้ึน 

จนกระทัง่ปลายปี ๒๕๕๘  ชุมชนสาวะถี ร่วมกบัเครือข่ายศิลป์อีสานสร้างสุข ไดจ้ดักิจกรรมภายใต้
ช่ือ “สินไซโมเดล แห่งบา้นสาวะถี” สนบัสนุนโดยแผนงานส่ือศิลปวฒันธรรม สร้างเสริมสุขภาพ ส านกังาน
กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จดักิจกรรม ณ วดัไชยศรี ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง จงัหวดั
ขอนแก่น โดยด าเนินงานตามแผน ยุทธศาสตร์ ๓ดี ประกอบดว้ย ๑) ส่ือดี คือ ส่ือทุกประเภทท่ีปลอดภยั และ
สร้างสรรคส์ าหรับทุกคน ท่ีเหมาะสมกบัการพฒันาในแต่ละช่วงวยั ทั้งเด็ก เยาวชน และครอบครัว ๒) พื้นที่
ดี คือ พื้นท่ีท่ีคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการออกแบบ และใชป้ระโยชน์ร่วมกนัได ้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้สาน
สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ๓) ภูมิดีคือ ภูมิปัญญาในการฉลาดรู้เร่ืองส่ือ เท่าทนัส่ือ เท่าทนัตนเอง เท่าทนั
สังคม มีทกัษะในการคิด วเิคราะห์อยา่งมีวจิารณญาณ เป็นภูมิคุม้กนัใหก้บัตนเอง ครอบครัวและชุมชน  โดย
มุ่งสร้างรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมให้กบัเด็กและเยาวชน ซ่ึงเป็นช่วงวยัแห่งการเรียนรู้ 
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่มีการเรียนรู้ผ่านส่ือท่ีทนัสมยั สามารถเขา้ถึงส่ือไดส้ะดวก รวดเร็ว แต่
ขณะเดียวกันส่ิงท่ีแฝงมากับส่ือนั้น เป็นส่ิงท่ีอยู่เหนือการควบคุมโดยเฉพาะโลกอินเทอร์เน็ต มีส่ือไม่
สร้างสรรค์ มีเน้ือหารุนแรง อยู่มากมาย ซ่ึงอยู่ใกลค้นรุ่นใหม่เพียงปลายน้ิว แน่นอนว่าไม่สามารถควบคุม
หรือบงัคบัได ้และการกระท าเช่นนั้นไม่ใช่การแกไ้ขปัญหาท่ีดี การท าให้เด็กและเยาวชนรู้จกั “เลือกรับส่ือท่ี
ดี” ต่างหากเป็นส่ิงท่ีควรช่วยกนั “สินไซโมเดล” จึงเป็นโมเดลท่ีจะน าส่ิงท่ีดีไม่วา่จะความเป็นพื้นท่ีดีหรือภูมิ
ดีเขา้มาถ่ายทอดไปสู่เด็กและเยาวชนผ่านส่ือท่ีดีและเหมาะสม ภูมิปัญญาดั้งเดิมตั้งแต่บรรพบุรุษจะถูกส่ง
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ต่อไปยงัคนรุ่นใหม่ด้วยวิธีการท่ีเขา้กบัยุคสมยัแต่แก่นแทไ้ม่สูญหาย และคนรุ่นใหม่น้ีเองก็จะสามารถ
ถ่ายทอดและสืบสานส่ิงเหล่านั้นต่อไปไดอี้กดว้ย  โครงการดงัน้ีกล่าวค่อนขา้งประสบความส าเร็จเพราะ
ไดรั้บความร่วมมือจากหลายภาคส่วน  ดงันั้นจึงท าใหเ้ครือข่ายเล็งเห็นความส าคญัของการด าเนินโครงการน้ี
ต่อ  โดยในระยะถดัไปมีแผนจะใช้ฐานทางประวติัศาสตร์สังคมเป็นเคร่ืองมือส าคญัของการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม 

 

อภิปรายผล 

 ในส่วนของการอภิปรายน้ีมีประเด็นส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบัการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ท่ีผูบ้ริหาร
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเทศบาลนครขอนแก่นได้น ามรดกทางวฒันธรรมไปใช้เสริมกลไกของการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของทุกภาคส่วน  ในโครงการ “สินไซ : ฐานท่ีมัน่ทางวฒันธรรมแห่งยุค
สมยั” พร้อมทั้งขยายเครือข่ายความสัมพนัธ์ไปสู่นครหลวงเวียงจนัทน์ภายใตแ้นวคิดรากร่วมทางวฒันธรรม
ล้านช้าง  ซ่ึงท าให้อตัลกัษณ์เมืองขอนแก่นมีความโดดเด่นและส่งเสริมภาพลกัษณ์การบริหารนโยบาย
สาธารณะตามหลกัธรรมมาภิบาล  ดงัน้ี 

๕.๑  การใช้มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองและสร้าง “ฐานที่มั่นทาง

วฒันธรรมแห่งยุคสมัย” 

 นิทานพื้นบา้นเร่ือง “สินไซ” หรือ สังขสิ์นไชย   คือภูมิปัญญาดา้นวรรณกรรมอนัเป็นมรดก 

ตกทอดท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงของแถบกลุ่มวฒันธรรมลุ่มแม่น ้าโขง  โดยเฉพาะกลุ่มวฒันธรรมลาวไดมี้ 

การสืบทอดต่อกันมา และผสมรวมความคิด ความศรัทธา เข้ากับพุทธศาสนาท าให้ มุขปาฐะ “สินไซ”  

กลายเป็นความนิยมในยุคต่อมา  โดยเฉพาะแถบภาคอีสานของไทย ไดมี้การส่งต่อสู่รูปแบบศิลปกรรมใน

ลักษณะต่าง ๆ ตามความนิยม  นับแต่การเทศน์สินไซ  หมอล าสินไซ  หนังประโมทัย  ท่าฟ้อนร า  

ท่วงท านองดนตรี  และภาพกิจกรรมฝาผนงั 

 เทศบาลนครขอนแก่น ไดส้นบัสนุนความส าคญัของวรรณกรรมสินไซ  เพื่อน ามาผลกัดนัให้เด็ก

และเยาวชนส านึกรักทอ้งถ่ิน  สร้างเด็กและเยาวชนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์ดแ้ก่ ซ่ือสัตย ์ กลา้หาญ    

เสียสละ   กตญัญู   และพอเพียง   อนัเป็นคุณสมบติัท่ีมีอยูใ่นตวัละครของวรรณกรรมสินไซ  สร้างสินไซให้

เป็นตวัแทนของเมืองขอนแก่น  ให้เห็นคุณค่าในศิลปวฒันธรรมของตนเองท่ีมีอยู่ผ่านกระบวนการและ

กิจกรรมต่าง ๆ โดยใชสิ้นไซเป็นตวัขบัเคล่ือน การท างานผา่นกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ  ส านกัการศึกษาเป็น

ผูด้  าเนินการ ร่วมกบัโรงเรียนในสังกดัเทศบาลเป็นผูจ้ดักิจกรรม  ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน  กิจกรรมท่ี

ด าเนินการมาแลว้หรือผลสัมฤทธ์ิ  ดงัตวัอยา่งเช่น   
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๑.   การศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนงั  การประกวดวาดภาพฝาผนงั  การประดิษฐหุ่์นละครสินไซ 

๒.   ภาคส่งเสริมศิลปวฒันธรรม ไดแ้ก่  การอบรมหมอล าสินไซ  การอบรมแสดงหนงัประโมทยั  

การอบรมหุ่นกระบอก 

๓.   ภาคการเรียนรู้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมไดแ้ก่  การเขา้ค่ายคุณธรรมสินไซ  เขา้ค่ายคุณธรรม

สินไซสองฝ่ังโขง ร่วมกบันกัเรียนจากแผนกการศึกษานครหลวงเวยีงจนัทน์ 

๔.   ภาคการพฒันาเมืองไดแ้ก่  การท าเสาไฟสีโห  และอ่ืน ๆ ไดแ้ก่  จดัพิมพห์นงัสือวรรณกรรมสิน

ไซ  เร่ือง สินไซวรรณกรรมพื้นบ้านอีสาน (ผศ.ชอบ  ดีสวนโคก) ฮูปแต้มแต้มใจเยาวชนคนขอนแก่น

คุณธรรมท่ีเสนอผา่นวรรณกรรมสินไซ (ผศ.ดร.โสวิทย ์ บ ารุงภกัด์ิ)  และแผน่พบัสินไซฉบบัยอ่ของส านกั

การศึกษา 

๕. การจดัการแข่งขนักีฬานกัเรียนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  “สินไซเกมส์”  

๖.  การจดังานนวตักรรมการจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน  ณ  เทศบาลนครขอนแก่น  โดยใชสิ้นไซ 
ในการขบัเคล่ือนการจดังาน 

 ๗.   การจดัการแข่งขนักีฬาสีชุมชน “สินไซภาคประชาชน      

โดยกิจกรรมดงักล่าวขา้งตน้มาจากการขยายผลของโครงการ “สินไซ  ฐานท่ีมัน่ทางวฒันธรรมแห่ง

ยคุสมยั” ซ่ึงแมว้า่วรรณกรรมเร่ืองสินไซจะเคยไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นวรรณกรรมเอกของอีสานลา้นชา้งมา

ยาวนานแต่ก็ไม่มีคร้ังใดท่ีมีการน าใชม้รดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมในสาขาวรรณกรรมทอ้งถ่ินอยา่งเขม้ขน้

เช่นน้ีมาก่อน  รวมทั้งมีกระบวนการน าใช้อย่างเป็นระบบดว้ยความร่วมมือของฝ่ายการศึกษาของเทศบาล

นครขอนแก่นร่วมกบันักวิชาการระดบัอุดมศึกษา  ผูน้  าทอ้งถ่ิน  อาจารยโ์รงเรียนในสังกดัเทศบาลนคร  

ปราชญ์ทอ้งถ่ินและศิลปินในสาขาต่างๆ ท่ีมีส่วนร่วมในกระบวนการวิเคราะห์ความหมาย เช่ือมโยงกบั

คุณค่าทางคุณธรรมจริยธรรมเพื่อปลูกฝังแนวคิดเชิงคุณค่าท่ีผลกัดนัให้ตวัละครเอกเดินทางต่อสู้เพื่อหนา้ท่ี

ของลูกท่ีดีมีความกตญัญูรู้คุณต่อผูใ้หก้  าเนิด  ดงัน้ี 

ความหมายสินไซหรือท้าวสินไซ  ตวัละครเอกในวรรณกรรม เร่ืองสินไซ  

เป็นพระโอรสของพระยากุศราชผูป้กครองนครเป็งจาล  มีนางลุน  (ธิดาคน

สุดทอ้งของนนัทะ เศรษฐีแห่งนครจ าปา) เป็นพระมารดา มีหอยสังขห์รือทา้ว

หอยสังข์ร่วมพระมารดาเดียวกนั  สินไซ มีฐานะเป็นน้องชายของหอยสังข ์  

สินไซมีพระนามเต็ม ท่ีพระอินทร์ตั้งให้วา่ พระยาสังขศิ์ลป์ชยัมหาจกัรพรรดิ

ราชเจา้   ตามคติความเช่ือเร่ืองสินไซ มีความเช่ือวา่  สินไซ  เป็นผูมี้บุญมากมา
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เกิดเป็นพระโพธิสัตว์  เพื่อบ าเพ็ญบารมีส าหรับการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้ในอนาคต     สินไซได้ออก

ติดตามหาอา คือ  นางสุมณฑา  จากเมืองยกัษ ์กลบัถึงนครเป็งจาล  พระราชบิดาจึงมอบนครเป็งจาลให้ปก

ครอง  พระองค์ไดท้รงปกครองนครเป็งจาล  จนบา้นเมืองมีความเจริญรุ่งเรือง และประชาชนมีความสุข

ร่มเยน็กนัถว้นหนา้ 

 ค าว่า  สินไซ  เป็นภาษาพื้นถ่ินหรือภาษาทอ้งถ่ินอีสานแท ้ๆ  ซ่ึงมีลกัษณะค าสั้ น ๆ  กะทดัรัด แต่

ตีความไดอ้ยา่งลึกซ้ึง และส่ือความหมายอยา่งตรงไปตรงมาไม่ออ้มคอ้ม เป็นไปอย่างซ่ือ ๆ   ค  าวา่  สินไซ  

มาจากค า  ๒  ค า  คือ  ค  าวา่  สิน  หมายถึง  การตดั  หรือ  การตดัรอน  เฉพาะค าวา่  ตดั ในท่ีน้ี หมายเอาการ

ต่อสู้ฝ่าฟันกบัปัญหาทั้งหลายท่ีเกิดข้ึนกบัชีวิต  จนเป็นเหตุให้ปัญหาลดลงและหมดไปในท่ีสุด  เม่ือปัญหา

หรือความยุ่งยากทั้งหลายหมดไป  ก็เป็นอนัว่าชีวิตได้รับความสุข  เพราะเม่ือชีวิตไม่มีปัญหาหรือความ

ยุ่งยากแล้ว  ชีวิตก็เป็นสุขเท่านั้นเอง  อาการหรือความรู้สึกท่ีเป็นสุขสบายน้ีเรียกว่า  ไดรั้บชยัชนะในการ

ด าเนินชีวิตแล้ว  ซ่ึงภาษาอีสานนิยมเรียกว่า ได้ไซซนะ หรือ ชีวิตได้ถึงเส้นไซ  (ถึงชัยชนะ) หรือชีวิต

ประสบความส าเร็จในส่ิงท่ีกระท าหรือมุ่งหวงัไวแ้ลว้  ชยัชนะหรือความส าเร็จท่ีไดม้านั้นเป็นส่ิงท่ีเกิดจาก

ต่อสู้กบัปัญหา  จนปัญหาหายไปจากชีวิต  และจนมีความรู้สึกว่าชีวิตเป็นสุข  เพราะไม่ตอ้งต่อสู้กบัปัญหา

อะไรอีก  เพราะฉะนั้น  ค  าวา่  สินไซ  (ตวัละครเอก)  จึงหมายถึง  ผูต่้อสู้กบัปัญหาทั้งหลายจนไดรั้บชยัชนะ  

หรือ ปัญหาทั้งหลายไดถู้กตดั (สิน)  ออกไปจากชีวิตจนหมดส้ิน  ผูต้ดัปัญหาทั้งหลายได้อย่างนั้น  จึงถูก

เรียกว่า  สินไซ  ดงันั้นนัยของการพฒันาเมืองของเทศบาลนครขอนแก่นจึงไม่เพียงแต่มีความเช่ือมโยง

แนวคิดเร่ืองการต่อสู้ดว้ยคุณธรรมจริยธรรมตามหลกัธรรมาภิบาลเท่านั้น  แต่ยงัมีส่วนส าคญัในการปลูกฝัง

แนวคิดเชิงคุณค่าท่ีผา่นภูมิปัญญา ภูมิรู้และภูมิธรรมของปราชญท์อ้งถ่ินมาอยา่งยาวนาน 

 การท่ีสรุปวา่  สินไซ  หมายถึง ผูต่้อสู้กบัปัญหาทั้งหลายจนไดรั้บชยัชนะ หรือ ปัญหาทั้งหลายไดถู้ก

ตดั (สิน) ออกไปจากชีวติจนหมดส้ินนั้น   ไม่เพียงแต่ตอบค าถามวา่  สินไซ  มีการด าเนินชีวิตอยา่งไร แต่ยงั

มีส่วนในการอธิบายว่า  สินไซ คือวีรบุรุษผูเ้ป็นตวัอย่างของการด าเนินชีวิตไดเ้ป็นอยา่งดี  เพราะการท่ีใคร

สักคนจะเป็นตวัอย่างของผูอ่ื้นได้  เขาผูน้ั้นจะตอ้งเป็นคนกล้าหรือเป็นผูมี้ความมุ่งมัน่ท่ีจะสินปัญหาให้

ลดลงหรือหมดไปจากชีวิตให้ได้  ความกล้าหาญหรือความมุ่งมัน่น้ีเอง ท่ีคอยเก้ือหนุนให้มีความรู้สึกไม่

ทอ้แท ้

กบัหน้าท่ีการงานท่ีกระท า  เม่ือพบกบัปัญหาหรือความยุ่งยากก็ไม่ท้อถอย  ยิ่งพบปัญหา ใจก็ยิ่งฮึกเหิม  

พร้อมท่ีจะสู้กบัปัญหาหรือความยุง่ยากไดต้ลอดเวลา เพราะการด าเนินชีวิตดว้ยความกตญัญู กลา้หาญและ

เสียสละของสินไซ คือ เคร่ืองยนืยนัคุณค่าความเป็น สินไซในหลายระดบั 
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 ในเร่ืองน้ีมีความประสงคจ์ะส่ือวา่  สินไซ ในฐานะเป็นมนุษยค์นหน่ึงท่ีเกิดมาบนโลกใบเล็กน้ี  ได้

ใช้ชีวิตให้ด าเนินไปตามบทบาทหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย  หรือตามท่ีตนเองเป็น  ส่ิงท่ีสินไซเป็น คือเป็น

มนุษยแ์ละเป็นลูกของพระยากุศราชเจา้เมืองเป็งจาล  พอทราบว่าพ่อมอบหมายให้ไปตามเอาอา คือนางสุ

มณฑา  ก็ตดัสินใจทนัที  (เป็นการกา้วเดินเขา้สู่หว้งเวลาของการต่อสู้อยา่งเตม็ตวั)  วา่ตอ้งเดินป่าออกติดตาม

เอาอาคืนบา้นให้ได ้ ทั้ง ๆ ท่ีไม่เคยเห็นพ่อกบัอาสุมณฑาดว้ยซ ้ าไป  ณ ตรงน้ี หากมองเร่ืองคุณธรรม ถือว่า

สินไซเป็นยอดกตญัญูยิ่งนกั  แต่บนความเป็นผูก้ตญัญูนั้น มีปัญหาและความยุง่ยากมากมาย  ประเด็นท่ีจะ

น าเสนอก็ถือว่า  การด าเนินชีวิตทั้งหมดของสินไซเป็นเคร่ืองยืนยนั  ความเป็นสินไซ  (ตามความหมายท่ี

กล่าวมาขา้งตน้)  ถามวา่  ความเป็นสินไซศึกษาไดจ้ากอะไร ?  ตอบวา่  ศึกษาไดจ้ากการเดินป่าออกติดตาม

เอาอากลับนครเป็งจาลนั่นเอง   การเดินป่าพบกับปัญหาและความยุ่งยากมากมาย  แต่ท่ีสินไซประสบ

ความส าเร็จในภารกิจท่ีมอบหมาย  ก็เพราะสินไซไดสิ้น (ตดั) ส่ิงท่ีเป็นปัญหาและความยุง่ยากออกไปจาก

ชีวติได ้ สินไซจึงไดรั้บชยัชนะ (ไซ) ดงัท่ีทราบกนัตามเน้ือเร่ือง  ปัญหาและความยุง่ยากท่ีสินไซตดัออกไป  

ในวรรณกรรมเร่ืองสินไซเรียกวา่  ด่าน  มีทั้งหมด  ๙  ประการ  ซ่ึงเทียบไดก้บั  ๙  ด่าน   ไดแ้ก่  ๑.  ด่านงูซ

วง (กาลเวลา)   ๒.  ด่านยกัษ ์(ยากล าบากใจ)   ๓.  ด่านชา้ง (ยากล าบากกาย)  ๔.  ด่านยกัษ ์ ๔  ตน (ส่ิงเศร้า

หมองเร่ิมคุกคาม)  ๕.   ด่านยกัขินี (ส่ิงย ัว่ยวนเร่ิมกระทบ)  ๖.  ด่านนารีผล (กามารมณ์ปรากฏ)  ๗.  ด่านยกัษ์

อสัสมุขี (กิเลสกลายร่าง)  ๘.  ด่านเทพกินรี (กิเลสอ่อนแรง)  ๙.  ด่านยกัษก์ุมภณัฑ ์(ทะลุเป้าหมาย) 

 จากท่ีได้น าเสนอเร่ืองสินไซมาตั้ งแต่เร่ิมต้น จนถึงยกัษ์กุมภัณฑ์ถูกฆ่าตาย  ขอสรุปความเป็น

สาระส าคญั  ดงัน้ี 

๑.   สินไซ  หมายถึง  ค  าเรียกท่ีใชเ้รียกบุรุษผูเ้ป็นนกัสู้ยอดกตญัญู  และเป็นตวัแทนของมนุษยผ์ูมี้

ร่างกายกวา้งศอก  ยาววา  หนาคืบ  เช่นเดียวกบัมนุษยท์ั้งหลาย 

๒.   ค  าว่า  สิน  หมายถึง  การตดัส่ิงท่ีเป็นปัญหา และความยุ่งยากทั้งหลายออกไปจากการด าเนิน

ชีวิตได ้ ดว้ยการก าหนดรู้เท่าทนัอารมณ์ท่ีมากระทบใจ  ไม่ปล่อยให้จิตปรุงแต่งหรือแตม้ใจให้ใหลหลงไป

กบักิเลสตณัหา 

๓.   ค  าวา่  ไซ  หมายถึง  ชยัชนะ  ตามเน้ือเร่ืองคือการไดน้ าอาสุมณฑากลบัคืนนครเป็งจาล 

ไดส้ าเร็จ  เรียกวา่ไดไ้ซซนะตามท่ีพระยากุสราชมอบหมาย 

๔.   ด่านทั้งเกา้  หมายถึง  ปัญหาและความยุง่ยากทั้งหมายท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งเดินป่า  ซ่ึงเปรียบได้

กบัการด าเนินชีวิตของคนเรา  หลงัจากท่ีกลา้ตดัสินใจท ากิจการงานอะไรสักอยา่ง  มกัจะมีปัญหาและความ

ยุง่ยากเกิดข้ึนมากมาย   โดยเฉพาะผูท้  ากิจการใกลจ้ะส าเร็จ  ปัญหาและความยุง่ยากจะมีมากข้ึนตามล าดบั  
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แต่หากมีสติคือรู้เท่าทนัส่ิงท่ีมากระทบ ทั้งกามารมณ์และบุคคลรอบขา้ง  ในท่ีสุดก็จะขจดัหรือก าจดัปัญหา

และความยุง่ยากออกไปไดด้ว้ยตนเอง  เพราะส่ิงท่ีเกิดกบัชีวิตเราก็เรานัน่แหละเป็นผูก่้อ  คนอ่ืนก่อไดแ้ต่ไม่

อนัตรายเท่ากบัเราเป็นผูก่้อ       

๕.   เม่ือน าค าวา่  สิน  กบั  ไซ  มาผสมกนัจึงเกิดเป็นค าใหม่วา่  สินไซ   สินไซตามเน้ือเร่ืองเป็นเด็ก

ผูก้ล้าหาญชาญชัยท่ีจะตดัสินใจเดินเขา้สู่เวลาของการต่อสู้  แสดงให้เห็นว่าเป็นผูก้ล้าเร่ิมตน้ท าส่ิงดีงาม

ส าหรับตน  กลา้เพิกถอนค าอา้งวา่  พอ่ยงัไม่ไดม้อบหมาย  ตวัเองยงัเด็กเกินไปท่ีจะเดินป่า ซ่ึงในป่าเขาล าเนา

ไพรมากดว้ยอนัตราย  และอีกหลายค าอา้งท่ีจะยกมาอา้ง   แต่สินไซไม่ยกมาอา้งแมแ้ต่ค าเดียว  รีบตดัสินใจ

ทนัทีท่ีผูใ้หญ่มอบหมาย  แสดงถึงสินไซมีความเช่ือมัน่ในผูใ้หญ่  มีความเคารพเช่ือฟังในผูใ้หญ่  และท่ี

ส าคญัแสดงถึงสินไซเป็นผูมี้ความกตญัญูต่อพอ่คือพระยากุศราชอยา่งแทจ้ริง 

 จากท่ีไดน้ าเสนอถึงความหมายของสินไซ  และการด าเนินชีวิตของสินไซ  คือเคร่ืองยืนยนัความ

เป็นสินไซ   ตามรายละเอียดท่ีกล่าวมา   มีความประสงคส่ื์อวา่สินไซเป็นตวัแทนของมนุษยค์นหน่ึง  ผูท่ี้ยงัมี

พอ่  แม่  พี ่ ป้า  นา้  อา  และคนอ่ืน ๆ อีกมากมาย  ซ่ึงเป็นผูท่ี้สินไซยงัจะตอ้งเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์อยูด่ว้ย  การ

ด าเนินชีวิตจึงไม่ใช่เร่ืองง่าย  และการด าเนินชีวิตของสินไซยงัเป็นตวัอยา่งของการใชชี้วิตของชายหนุ่มคน

หน่ึง  ผูท่ี้เกิดมาเพื่อสร้างสมความดีงามท่ีเรียกวา่  บารมี  แต่การใชชี้วิตจะตอ้งพบเจอปัญหาและความยุง่ยาก

มากมาย  ซ่ึงมีทั้งความยุง่ยากทางกายคือด่านชา้ง  ด่านยกัษ ์ และความยุง่ยากทางใจคือด่านนางยกัษอ์สัสมุขี  

ด่านกินรี  ด่านนารีผล  อนัเป็นตวัแทนขอกิเลสตณัหา  แต่สินไซก็ผ่านมาไดด้ว้ยดี  การท่ีสินไซพบเจอส่ิง

ต่าง ๆ  กเ็พราะสินไซเป็นผูก้ลา้ตดัสินใจกา้วเขา้สู่เวลาของการด าเนินชีวติ  ดว้ยการตดัสินใจออกติดตามอาสุ

มณฑากลบันครเป็งจาล  ตามท่ีพอ่คือพระยากุศราชมอบหมาย 

 เม่ือตดัสินใจท่ีจะท าความดีอะไรสักอย่าง ด่านแรกท่ีตอ้งพบเจอคือด่านของกาลเวลา  ด่านแรกใน

เร่ืองสินไซไดแ้ก่  ด่านงูซวง  ซ่ึงผูเ้ขียนหมายเอาห้วงแห่งกาลเวลา  ก็เพราะผูเ้ขียนเช่ือวา่หากสินไซไม่กลา้

ตดัสินใจคือไม่โน้มใจ  ไม่ใส่ใจไปตามการมอบหมายของพ่อ  สินไซคงจะไม่พบโอกาสของการต่อสู้  แต่

เพราะสินไซกลา้ตดัสินใจโนม้ใจสู่การติดตามอาสุมณฑาเท่านั้น  ปัญหาและความยุง่ยากก็ปรากฏข้ึนทนัที  

แต่สินไซไดต้ดัหรือสินปัญหาและความยุง่ยากออกไปไดท้ั้งหมด  สินไซจึงประสบความส าเร็จคือการไดอ้า

สุมณฑากลบัคืนสู่นครเป็งจาล  สมดัง่ความปรารถนาของพระยากุศราชทุกประการ  ในทา้ยท่ีสุดของเร่ือง

สินไซน้ี  จึงขอตั้งช่ือสินไซตามการด าเนินชีวติของสินไซวา่“  สินไซ  คือ  นกัสู้ยอดกตญัญู ” 

นอกจากสินไซแล้วยงัมีตวัละครส าคญัคือ สีโหหรือท้าวสีโห เป็นช่ือหน่ึงในสามตวัหลักของ

วรรณกรรมพื้นบา้นเร่ืองสินไซอนัมีทา้วสินไซ  ทา้วสังข ์ ทา้วสีโห ซ่ึงมีพระราชบิดาองคเ์ดียวกนั แต่มีพระ
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มารดาต่างกนั   มีรูปร่างลกัษณะล าตวัเหมือนราชสีห์ ส่วนหวัหรือศีรษะเหมือนชา้ง  ซ่ึงตรงกบัลกัษณะของ

สัตวใ์นป่าหิมพานตช์นิดหน่ึง คือ “คชสีห์” 

สีโห  มีบทบาทเป็นผูช่้วยเหลือ สินไซ ตลอดทั้งเร่ืองคู่กบัสังข ์เหมือนพี่ชายใจดีท่ีคอยช่วยเหลือนอ้ง

เม่ือยามล าบาก  มีฤทธ์ิหลายอย่างทั้งแปลงกายหรือต่อสู้กบัยกัษ์อยา่งกลา้หาญ  โดยมีอาวุธวิเศษและพิเศษ

ต่างจากผูอ่ื้นคือเสียงร้องท่ีดงัมากจนไปท าลายศตัรูคือยกัษ์ให้ลม้ตายได ้แต่เสียงนั้นจะไม่เป็นอนัตรายต่อ

ฝ่ายตนเอง รูปกายท่ีมีส่วนหัวเป็นช้าง อาจจะมีความสัมพนัธ์กบัเสียงร้องท่ีดงัมากน้ีก็ได ้ เพื่อจะให้การใช้

เสียงเป็นอาวธุของสีโหดูสมจริงเพราะชา้งก็ร้องดงัมีอ านาจเช่นกนั 

 

ลักษณะโดดเด่นของ สีโห ในวรรณกรรม สินไซพิจารณาที่ส าคัญชัดเจนได้ 4 

ลกัษณะ คือ 

๑.   มีชาติตระกูลดี  คือเป็นโอรสของทา้วกุศราชและพระนางจนัทา

เทว ีมเหสีเอก 

๒.   กลา้หาญโดยเฉพาะอาวธุท่ีมีลกัษณะพิเศษประจ าตวั คือ การร้อง

เสียงดงัจนยกัษห์รือศตัรูลม้ตาย 

๓.   ซ่ือสัตย ์ ตลอดทั้งเร่ือง นอกจากท าเพื่อประโยชน์พี่นอ้งคนอ่ืนแลว้  ยงัตรงไปตรงมาไม่เคยเสีย

สัจจะวา่จะช่วยก็ช่วยสินไซ โดยไม่หวงัส่ิงตอบแทนใด ๆ 

๔.   มีชีวิตท่ีพอเพียง ไม่หลงยศอ านาจ  เช่น ในตอนท่ีสินไซกลบัเขา้เมืองและไดเ้ป็นกษตัริยแ์ทน

พระราชบิดา  สีโหแทนท่ีจะเสวยสุขในเมืองก็ขอออกไปอยู่ป่าเขา  ด้วยเหตุผลท่ีว่า  มีความคุน้เคยและมี

ความสุขกวา่ 

ส าหรับความหมายเชิงความเป็นสิริมงคลของสีโห  ลกัษณะส่วนหัวท่ีเหมือนชา้ง หมายถึง ความ

อุดมสมบูรณ์ คือ การมีเศรษฐกิจดี  ประชาชนมีความอยู่เยน็เป็นสุข  รวมกบัการท่ีทา้วสีโหในวรรณกรรม

สินไซท่ีมีเสียงดงัมาก  แต่จะเป็นอนัตรายเฉพาะศตัรูเท่านั้น หมายถึง การท่ีเทศบาลฯ จะมีช่ือเสียงอย่าง

กวา้งไกล  ถา้มีปัญหาอุปสรรคก็จะสามารถบริหารแกไ้ขใหลุ้ล่วงไปไดด้ว้ยดี 

ลกัษณะส่วนล าตวัท่ีเหมือนราชสีห์  หมายถึง ความสง่างามและมัน่คง ศกัด์ิสิทธ์ิ อนัมีนยัถึงงานดา้น

ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน จะไดรั้บการอุปถมัภบ์  ารุง จนเป็น

ปัจจยัพื้นฐานใหเ้กิดความดีงามของประชาชนดว้ยคุณธรรม จริยธรรม  บา้นเมืองน่าอยู ่ ส่วนความศกัด์ิสิทธ์ิ
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มีนยัถึงภาวะทางการบริหารบา้นเมือง  การบงัคบัใชร้ะเบียบกฎหมาย จะไดรั้บการตอบสนองจากประชาชน 

คือใหค้วามร่วมมือปฏิบติัตามดว้ยดี 

๕.๒ ความส าคัญของสินไซ 

 ในวรรณกรรมพื้นบา้นเร่ืองสินไซ  มีอยู่ 2 จุดใหญ่ท่ีส าคญัคือ  จุดสาระในเร่ืองและจุดเด่นของ

บุคคลในเร่ือง 

 จุดสาระในเร่ือง  วรรณกรรมเร่ืองสินไซไดใ้หส้าระต่าง ๆ มากมาย   ดงัน้ี 

 ๑.   ความสนุกสนาน  ต่ืนเตน้  ทั้งบู๊และบุ๋น  มีฝ่ายธรรมและอธรรม  จบดว้ยธรรมชนะอธรรม  เช่ือ

ฟังผูท้รงคุณ 

 ๒.   รูปแบบวรรณกรรมท่ีเป็นแบบฉบบั  ก่อนด าเนินเร่ืองดว้ยการไหวค้รู และจบลงดว้ยค าเตือนสติ

ใหเ้ห็นคุณค่า  “อนัน้ีค าสวสัด์ิแทไ้ทเฮาจ าจ่ือ เฮด็ถือขอ้เจริญไดม้ัง่มูล แทแ้ลว้” 

 ๓.   การใชภ้าษาสละสลวย  มีการใชค้  าท่ีเป็นภาษาพื้นบา้นโบราณ  ภาษาบาลี  ภาษาสันสกฤต  ถือ

เป็นแบบของการใชภ้าษาถ่ินไดอ้ยา่งดี 

 ๔.   การปลูกฝังคุณธรรม  ตั้งแต่ตน้จนจบเร่ือง เต็มไปดว้ยการปลูกฝังให้เกิดการรู้จกับุญคุณของผูมี้

คุณ  ตอบแทนบุญคุณ  ปลูกใหรู้้จกัหนา้ท่ี  ท าตามหนา้ท่ี  กลา้หาญชาญชยัไม่ยอ่ทอ้ 

 ๕.   การช่วยเหลือเก้ือกูลสงเคราะห์กนั  เม่ือสินไซปราบนาคไดช้ยัชนะแลว้ ก็ตรัสสอนให้วรุณนาค

ผูเ้ป็นจอมนาค  ใหค้อยสอดส่องดูแลหมู่มวลบริวารใหอ้ยูดี่มีสุขอยา่งทัว่ถึงกนั 

 ๖.   การปกครองบา้นเมืองให้มัน่คง  สอนเปรียบเทียบการอยู่ร่วมกนั  ให้ต่างพึ่งพาให้ความส าคญั

กนัและกนั  ประชาราษฎร์ทั้งหลายเปรียบไดก้บัรากแกว้รากฝอยของตน้ไม ้ ฝูงเสนามนตรีหรือผูบ้ริหาร

บา้นเมืองก็ใหเ้ลือกเอาคนดีมีสติปัญญา  เปรียบไดก้บัล าตน้ของตน้ไม ้ ขา้ราชการท่ีไดรั้บการอบรมบ่มนิสัย

มาดีแลว้  เปรียบไดก้บัก่ิงกา้นสาขาของตน้ไม ้ ส่วนสุดยอดจอมขตัติยะปกเกลา้ปกกระหม่อมของปวงพสก

นิกร  ก็เปรียบไดก้บัดอกใบอนัสวยสดงดงามของตน้ไม ้ แสดงความอุดมสมบูรณ์จนสวยสดงดงามอยูเ่ป็น

สง่า   ความมัน่คงของแวน่แควน้  ยอ่มมาจากฐานของรัฐคือประชาชน  บา้นเรือนจกัมัน่คงแข็งแรง ก็ยอ่มมา

จากฐานราก คือ ขาง ข่ือ แป  อนัเป็นฐานรากท่ีมัน่คงเช่นกนั 

 ๗.   การครองบา้นครองเรือน  เป็นผูใ้หญ่หากขาดศีลขาดธรรม  เห็นแก่ตวั  เห็นแก่ได ้  ไม่คิดใส่ใจ

คนอ่ืน  หรือไม่รู้จกัน าใจเขามาใส่ใจเรา  ยอ่มก่อใหส้ังคมเกิดความเดือดร้อน  ป่ันป่วน  ตรงกนัขา้มหากผูน้ า

มีศีลธรรม  มีน ้าใจ  สังคมก็จะร่มเยน็เป็นสุข 
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 ๘.   การเชิดชูระบอบประชาธิปไตย  การบริหารจดัการปัญหาบา้นเมือง ยึดตามเสียงส่วนใหญ่  

เพราะประชาชนเป็นใหญ่ในแผน่ดิน “คองใดดูผดิแทมุ้นตรีต่อตา้นอยา่ใหค้่อยคิดคล่ีมา้งเอาก ้ากล่าวหลาย” 

 ๙.   การเตรียมพร้อมป้องกนัภยั  ความเตรียมพร้อมของนายทหารและโยธา  ตอ้งหมัน่ฝึกปรือเหล่า

ทหารให้พร้อม  จึงจะปลอดจากการถูกราวี  “ขุนใดเสิกเสินแทท้ าทอเคา้เคร่ือง  ขุนนั้นเสิกช่างเวน้แดนทา้ว

ท่านย  า” 

 ๑๐.   การศึกษาปริยติัปฏิบติัและปฏิเวช  กล่าวถึงความเจริญรุ่งเรืองเป็นแผน่ดินธรรม  แผน่ดินทอง  

กล่าวถึงพระสงฆ ์ มีการศึกษาพระธรรมวนิยั  ศึกษาทั้งคนัถธุระ  และวิปัสสนาธุระ  ฉนัอาหารเอกา  ส ารวม

อินทรีย ์ เขา้ใจในพระพุทธธรรม  นบัถือพระพุทธศาสนาอยา่งมัน่คง 

 ๑๑.   การปลูกฝังสังคมแห่งความปรองดอง  สามคัคี  ปรองดองน าสุขร่มเยน็มาให้สังคม   ความ

แตกแยกน าความทุกขเ์ดือดร้อน รบราฆ่าฟันมาเป็นผลในท่ีสุด  ตอ้งสร้างสะพานแห่งสายสัมพนัธ์กนั 

 ๑๒.   ส านึกการอนุรักษ์ธรรมชาติส่ิงแวดล้อม  ตลอดทั้งเร่ืองได้พรรณนาป่าเขา  แม่น ้ าล าธาร  

สรรพสัตวน์านาพนัธ์ุ  แมแ้ต่การสู้รบระหวา่งสินไซกบัยกัษ ์ก็ไม่รบในท่ีท่ีมีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์กลบัเล่ียง

ไปรบท่ีเขายคุนธรอนัเป็นเขาหวัโลน้  อ่านแลว้ท าใหเ้ขา้ใจการรักษาสภาพธรรมชาติ  รักในธรรมชาติ 

 ๑๓.   ตามหลงัผูใ้หญ่หมาไม่กดั  ในเบ้ืองต้นยกัษ์กุมภณัฑ์ไม่ยอมเช่ือฟังค าบอกเตือนของท้าว   

เวสสุวรรณจนน าไปสู่สงคราม  คร้ันภายหลงัพระอินทร์มาห้ามปราม ยอมเช่ือและปฏิบติัตาม จึงเกิดสันติ  

เพราะเช่ือฟังเจา้โคตรหรือผูใ้หญ่ 

 ๑๔.   เรียนรู้และเขา้ใจคุณสมบติัอุปนิสัยของบุคคลส าคญัในเร่ือง  วรรณกรรมพื้นบา้นเร่ืองสินไซ

ให้อรรถรสเชิงวรรณกรรมอย่างครบถ้วน  มีความต่ืนเตน้  โลดโผน  ปนเคล้าไปด้วยกิเลสตณัหา  ราคะ  

มานะ  ทิฏฐิ  สงบ  ร่มเยน็  มีรสทั้งทางโลกและทางธรรม  ส่วนดีไดน้ ามาเป็นแบบอยา่ง  ส่วนร้ายก็น ามาเป็น

อุทาหรณ์สอนใจ  ท าใหเ้ห็นวา่โลกเรามนัก็เป็นเช่นนั้นเอง 

จุดเด่นของบุคคลในเร่ือง  

ทุกคนทุกตอนและทุกส่วนประกอบ  ย่อมมีส่วนท าให้เร่ืองเกิดจุดเด่น  แต่จะเลือกกล่าวถึงเฉพาะ

บุคคลท่ีมีสมบติัพิเศษ  ดงัต่อไปน้ี 

 ๑.  สินไซ -  พระโพธิสัตว ์(ไม่มีปรากฏในนิบาต) แสดงอรรถธรรมชั้นเยีย่ม 

   -  ทรงฤทธ์ิดว้ยแสนยานุภาพสุดพรรณนาได ้

   -  ทรงใชอ้าวธุดาบธนูไดอ้ยา่งแคล่วคล่องแม่นย  า 
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   -  ความรัก  ความกตญัญูกตเวทีต่อบุพการี 

   -  ความรักในเพื่อนพอ้งนอ้งพี่ทั้งทวยราษฎร์ 

   -  ความเคารพเช่ือฟังผูใ้หญ่  ผูท้รงคุณธรรม 

   -  ทรงศิลปะในการวาทะเจรจาความ 

   -  ครองความรักอยา่งมัน่คงมิแปรเปล่ียน 

   -  ทรงคุณธรรมความดีมีศีลธรรมรอบรู้รอบดา้น 

   -  ความเคารพรักในระบอบประชาธิปไตย 

๒.  สังข์  -  เนรมิตร่างกายใหเ้ป็นไปไดส้ารพดัประโยชน์ 

   -  ฉลาดรอบรู้ในเชิงการใชอ้าวธุไดอ้ยา่งรอบดา้น 

   -  สร้างขวญัและก าลงัใจไดเ้ยีย่มในภาวะทอ้แท ้

   -  ทรงคุณธรรมอิทธิบาท  คือ  ฉนัทะ  วริิยะ  จิตตะ  และวมิงัสา 

   -  ทรงคุณธรรมส าหรับผูค้รองเรือน  คือ สัจจะ  ทมะ  ขนัติ  และจาคะ 

   -  ความกตญัญูกตเวทีต่อบุพการี 

   -  รู้จกักาลเทศะ  รอคอยโอกาสไม่วูว่าม 

   -  สงบ  สุขมุ  เยอืกเยน็ 

 ๓.  สีโห  -  ทรงพลงัมหาศาลสามารถงา้งภูผาได ้

   -  กลา้หาญชาญชยัเป็นเจา้แห่งพงไพร 

   -  เข้ียวเล็บเฉียบคมยากจะหาส่ิงเปรียบ 

   -  เสียงกมัปนาทสะทา้นสะเทือนใหโ้ลกถล่มทลายได ้

   -  ปัดเป่าปวงภยัจากหมู่มารไดเ้ด็ดขาด 

   -  ทรงคุณธรรมของผูใ้หญ่ คือ  เมตตา  กรุณา  มุทิตา  และอุเบกขา 

   -  ลมเป่าภูผาใหร้าบเรียบ  เป่าทะเลมหาสมุทรใหข้าดเป็นช่วงๆ 
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   -  ซ่ือสัตยรั์กษาค ามัน่สัญญา 

 ๔.  พระยากุศราช  -  ทรงทศพิธราชธรรม  คือ  ทานะ  ศีละ  บริจาคะ  อาชวะ  มทัวะ  ตปะ  

อกัโกธะ  อวหิิงส์  ขนัตะ  อวโิรธนะ 

   -  รักหมู่วงศาคณาญาติไม่เส่ือมคลาย 

   -  รักความร่วมมือ  ปรองดอง  สามคัคี 

   -  เคารพรักในระบอบประชาธิปไตย 

 ๕.  พระนางจันทา -  จงรักภกัดีพอ่สวามีและราชบลัลงัก ์

   -  รักลูก  รักครอบครัว  รักความถูกตอ้งเป็นธรรม 

   -  ทรงขนัติธรรมอยา่งสูง 

   -  ทรงเสียสละ  มีมนุษยธรรมสูง 

 ๖.  ยกัษ์กุมภัณฑ์  -  ความกลา้หาญชาญชยั 

   -  บุคลิกเป็นตวัของตวัเองสูง 

   -  มีฤทธ์ิเดชหาใครเปรียบเทียบไดใ้นใตห้ลา้ 

   -  เด็ดเด่ียว  รักเดียว  ใจเดียว 

   -  รักเพื่อนพอ้งนอ้งพี่เผา่พนัธ์ุ 

   -  ตน้คดปลายตรง  นบัเป็นแบบอยา่งท่ีดีในท่ีสุด 

 ๗.  พระนางสุมนทา -  เบญจกลัยาณีงามเป็นเลิศ 

   -  รักเดียว ใจเดียว  ไม่รังเกียจเดียดฉนัแมต่้างเผา่พนัธ์ุ 

   -  รักลูกรักเผา่พนัธ์ุ  ห่วงหาอาลยัถึงตลอดเวลา 

   -  ซ่ือสัตย ์ จริงใจกบัทุกคนตามฐานะ  รู้จกัหนา้ท่ี  ท าตามหนา้ท่ี 

  

ท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ี  หาไดค้รบถว้นในคุณสมบติัของบุคคลแต่ละคน  ไม่เพียงท าใหเ้ห็นเพียงคร่าวๆ 

เท่านั้น  หากตอ้งทราบความอย่างแทจ้ริงแล้ว  ใคร่ขอเชิญอ่านฉบบัสมบูรณ์ให้จบ  ซ่ึงเป็นความประสงค์
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ของเทศบาลนครขอนแก่น  ผูมี้วจิารณญาณอนักวา้งไกล  ปรารถนาให้อีสานเจริญรุ่งเรือง  กา้วหนา้  สามคัคี

ท าดีให้กบัสังคมให้เห็นแก่ความสงบสุขสืบไปตราบนานเท่านาน“อนัน้ีค าสวสัด์ิแทไ้ทเฮาจ าจ่ือ  เฮ็ดถืกขอ้

เจริญไดม้ัง่มูล  แทแ้ลว้” 

เหตุผลในการน าวรรณกรรมมาใช้ เทศบาลนครขอนแก่น ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของวรรณกรรม

สินไซ  เพื่อน ามาผลกัดันให้เด็กและเยาวชน  รวมถึงประชาชนในเทศบาลนครขอนแก่น  เกิดส านึกรัก

ทอ้งถ่ิน  สร้างเด็กและเยาวชนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์ดแ้ก่   ซ่ือสัตย ์ กลา้หาญ  เสียสละ   กตญัญู   

และพอเพียง   อนัเป็นคุณสมบติัท่ีมีอยู่ในตวัละครของวรรณกรรมสินไซ  สร้างสินไซให้เป็นตวัแทนของ

เมืองขอนแก่น  ให้เห็นคุณค่าในศิลปวฒันธรรมของตนเองท่ีมีอยูผ่า่นกระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ  โดย

ใชสิ้นไซเป็นตวัขบัเคล่ือนการท างาน 

 สินไซกบัประชาชนและการพฒันาเมือง 

 จากการศึกษาวเิคราะห์คุณค่าของวรรณกรรมพื้นบา้นเร่ืองสินไซ  ท าให้ทราบคุณธรรมของสินไซท่ี

ควรแก่การยกย่อง  และสามารถน ามาเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิตของประชาชนชาวเทศบาลนคร

ขอนแก่นอยูห่ลาย ๆ ดา้น  เทศบาลนครขอนแก่น  จึงไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของวรรณกรรมสินไซ  เพื่อ

น ามาผลกัดนัใหป้ระชาชนทัว่ไปไดเ้กิดความส านึกรักทอ้งถ่ิน  สร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็ ท าให้ประชาชนเป็นผู ้

มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคอ์นัไดแ้ก่   

๑.   กตญัญู     

 ๒.   กลา้หาญ    

 ๓.   ซ่ือสัตย ์   

 ๔.   เสียสละ    

 ๕.   พอเพียง 

 อนัเป็นคุณสมบติัท่ีมีอยู่ในตวัละครของวรรณกรรมสินไซ  สร้างสินไซให้เป็นตวัแทนของเมือง

ขอนแก่นใหเ้ห็นคุณค่าในศิลปวฒันธรรมของตนเองท่ีมีอยู ่ผา่นกระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ  โดยใชสิ้น

ไซเป็นตวัขบัเคล่ือนการท างานสินไซ โดยไดจ้ดักิจกรรมและประชาสัมพนัธ์ร่วมกนัอนุรักษ์ฟ้ืนฟูเก่ียวกบั

วรรณกรรมเร่ืองสินไซต่าง ๆ ร่วมกนักบัทางประชาชนมากมาย   ภายใตแ้นวคิดท่ีว่า  “สินไซ : ฐานท่ีมัน่

วฒันธรรมแห่งยุคสมยั”  ประกอบดว้ย  การอนุรักษ ์ ฟ้ืนฟู  การเผยแพร่  และการขยายผล  โดยมีกิจกรรม

ต่าง ๆ ท่ีจดัข้ึนเพื่อประชาชน   
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การศึกษาความดีความงามของวรรณกรรมสินไซ 

 กิจกรรมน าผูบ้ริหารเทศบาล ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูกลุ่มสาระศิลปศึกษา ดนตรีนาฏศิลป์ และ

ครูกลุ่มสนใจ  ไปศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนงั (ฮูปแตม้) ท่ีผนงัโบสถ ์(สิม) ตามวดัต่าง ๆ ในจงัหวดัขอนแก่น

และจงัหวดัอ่ืน ๆ ท่ีมีประวติัและเร่ืองราวของวรรณกรรมสินไซโดยเชิญผูรู้้เร่ืองราว 

ของวรรณกรรมพื้นบ้านอีสาน ศิลปวฒันธรรมอีสานเป็นวิทยากรบรรยาย   เพื่อให้ผูบ้ริหารเทศบาล  

ผูบ้ริหารสถานศึกษา  และครู ไดศึ้กษาภาพจิตรกรรม (ฮูปแตม้) ท่ีช่างศิลป์สมยัโบราณไดเ้ขียนไวแ้สดงออก

หรือส่ือถึงเร่ืองอะไรบา้ง  เก่ียวกบัเร่ืองราวการใชชี้วติความเป็นอยูข่องคนในสมยัปัจจุบนั 

 การศึกษาเร่ืองราววรรณกรรมสินไซภาคสนาม ไดผ้่านไป 2 คร้ัง  ซ่ึงมีการประชุมสรุปเน้ือหาเพื่อ

รวบรวมองค์ความรู้สังเคราะห์ออกมาเป็นเน้ือหาและกิจกรรมท่ีจะให้เด็กในโรงเรียนสังกดัเทศบาลนคร

ขอนแก่นไดศึ้กษา  เพื่อใหเ้กิดความส านึกรักศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และน าเอาคุณงามความดี

จากแบบอย่างตวัละครในวรรณกรรมสินไซ  เพื่อใช้ยึดเป็นแบบอย่างในการด ารงชีวิตในสังคมอย่างมี

ความสุข  จากการสรุปเน้ือหาท่ีได้จากการไปศึกษาดูงาน ซ่ึงแบ่งกลุ่มหรือคณะท างานของผูบ้ริหาร ครู 

ออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ 

๑.   กลุ่มวรรณกรรม  เสนอกิจกรรมการพิมพห์นงัสือสินไซเป็นภาษาไทย (ฉบบัเดิมเป็นภาษาลาว/

ไทยน้อย) เพื่อมอบให้ห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและผูบ้ริหารโรงเรียน  ตลอดจนพนักงาน

เจา้หนา้ท่ีเทศบาล  ไดศึ้กษาเร่ืองราวในวรรณกรรมสินไซให้เขา้ใจ  โดยมีกิจกรรมการเล่านิทานวรรณกรรม

สินไซ  กิจกรรมการเสวนา (โสเหล่) 

๒.   กลุ่มศิลปกรรม  มีกิจกรรมดงัน้ี 

 ๒.๑   การประกวดสัญลกัษณ์สินไซ 

 ๒.๒   การวาดภาพบนก าแพง 

 ๒.๓   รูปป้ันสินไซ/สีโห 

 ๒.๔   ตุก๊ตาสินไซ 

๓.   กลุ่มดนตรีนาฏศิลป์  มีกิจกรรมดงัน้ี 

 ๓.๑   หมอล าสินไซ 
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 ๓.๒   หุ่นกระบอกสินไซ 

 ๓.๓   หนงัประโมทยั 

 

๕.๓  สินไซเช่ือมสัมพนัธ์กบัประเทศเพ่ือนบ้าน 

 ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว (สปป.ลาว) ก็มีวรรณกรรมสินไซซ่ึงเน้ือหา

สาระตวัละครในเร่ืองสินไซ  เป็นการเขียนเร่ืองแบบเดียวกบัสินไซในประเทศไทย   จะแตกต่างกนัท่ีภาษา

เขียนจะเป็นภาษาลาว   ซ่ึงมหาศิลา วีระวงษ ์ เป็นผูเ้รียบเรียงเป็นภาษาลาว (มหาศิลา วีระวงษ ์ เป็นคนไทย 

แต่ไปเติบโตท่ีประเทศลาว ไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นขา้ราชการระดบัสูงในประเทศลาว)  ซ่ึงในประเทศลาว

จะมีพิพิธภณัฑ์เก็บหนงัสือวรรณกรรมสินไซของลาว อยู่ท่ีสวนไผ่พนั กอ. เขตนครหลวงเวียงจนัทน์   ซ่ึง

เป็นพิพิธภณัฑส่์วนตวั  ดูแลโดยลูกสาวของมหาศิลา  วีระวงษ ์ นอกจากจะมีพิพิธภณัฑ์แลว้  ท่ีประเทศลาว

ยงัมีสโมสรท ากิจกรรมของหนุ่ม - สาวของนครเวยีงจนัทน์ ช่ือ สโมสรสินไซ  ซ่ึงสังกดักระทรวงวฒันธรรม

ของประเทศลาว นอกจากน้ีท่ีแผนกการศึกษา นครหลวงเวียงจนัทน์ ยงัจดักิจกรรมเด็กเยาวชนโดยใช้ตวั

ละครและวรรณกรรมสินไซเป็นตวัเดินเร่ือง 

 เทศบาลนครขอนแก่น ไดน้ าคณะผูบ้ริหารเทศบาล พนกังานครูเทศบาล  นกัเรียน  ศิลปินทอ้งถ่ินไป

ศึกษาดูงาน เร่ืองสินไซของประเทศลาว  โดยส านกัวฒันธรรม  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  เป็นผูป้ระสานงาน  

คณะศึกษาดูงานได้ถือโอกาสเชิญชวนแผนกการศึกษา  นครหลวงเวียงจันทน์น าคณะเดินทางมาร่วม

กิจกรรมงานประเพณีออกพรรษา ไตป้ระทีปโคมไฟ และวิถีอีสานของเทศบาลนครขอนแก่น  ประจ าปี 

๒๕๕๐โดยไดรั้บการตอบรับจากแผนกการศึกษานครหลวงเวียงจนัทน์  น าเด็กเยาวชนกลุ่มกิจกรรมสินไซ

มาร่วมกิจกรรมการแสดงในงานประเพณีออกพรรษาฯ ดว้ย  จากนั้น ก็มีการท ากิจกรรมร่วมกนัตลอดมาทุก

ปี  เช่น น าเด็กเยาวชนของลาวมาเขา้ค่ายคุณธรรมสินไซท่ีวดัไชยศรี  ต.สาวะถี  อ.เมือง จ.ขอนแก่น  จ  านวน  

๒  คร้ัง  และน าเยาวชนของไทยเขา้ค่ายกิจกรรมท่ีนครหลวงเวยีงจนัทรน์  จ  านวน1  คร้ัง 

 ในโอกาสฉลองครบรอบ  ๔๕๐  ปี  นครหลวงเวียงจนัทน์  รัฐบาลลาวไดเ้ชิญนายกเทศมนตรีนคร

ขอนแก่นและคณะ ไปร่วมอภิปรายในหัวขอ้ “สังข์สินไซและภาพแสดงศิลปะเวที ณ  ศูนยว์ฒันธรรม

แห่งชาติ  นครหลวงเวียงจนัทน์   ในวนัท่ี  ๒๗  กุมภาพนัธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๓  พร้อมน ารายการแสดงหมอล า

สินไซไปแสดงท่ีนครหลวงเวียงจนัทน์   ซ่ึงไดรั้บความสนใจจากขา้ราชการและนกัศึกษาชาวลาวเขา้รับฟัง

เป็นจ านวนมาก  นบัเป็นยุทธศาสตร์การสร้างความสัมพนัธ์ทางสังคมวฒันธรรมท่ีมีประสิทธิภาพระหวา่ง

สองชาติจากรากฐานของมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม 
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๕.๔ สินไซกบัการจัดการศึกษาเพ่ือพฒันาท้องถิ่น 

 เทศบาลนครขอนแก่น ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของวรรณกรรมสินไซ  เพื่อน ามาสร้างเป็น

หลกัสูตรในการจดัการศึกษา  โดยมุ่งผลกัดนัใหเ้ด็กและเยาวชน  เกิดส านึกรักทอ้งถ่ิน  สร้างเด็กและเยาวชน

ใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์  เป็นผูมี้ความซ่ือสัตย ์ กลา้หาญ  กตญัญู  และพอเพียง  อนัเป็นคุณสมบติั ท่ี

มีอยู่ในตวัละครของวรรณกรรมสินไซ  สร้างสินไซให้เป็นตวัแทนของเมืองขอนแก่น  ให้เห็นคุณค่าใน

ศิลปวฒันธรรมของตนเองท่ีมีอยู ่ผา่นกระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ  โดยใชสิ้นไซเป็นตวัขบัเคล่ือน  การ

ท างานสินไซ  ออกเป็น  ๓  กลุ่ม  ได้แก่  ๑. กลุ่มวรรณกรรม  ๒. กลุ่มศิลปกรรม  ๓. กลุ่มดนตรีและ

นาฏศิลป์  ซ่ึงทางกลุ่มไดจ้ดักิจกรรมต่างๆ  มากมาย  เพื่อขบัเคล่ือนสินไซให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ ไดแ้ก่  

กิจกรรมการอบรมการเล่านิทานและท าส่ือการสอน กิจกรรมเขา้ค่ายคุณธรรมสินไซ  กิจกรรมการอบรม

กลุ่มดนตรีและนาฏศิลป์  กิจกรรมการประกวดวาดภาพบนก าแพง  กิจกรรมอบรมการเล่านิทาน  เป็นตน้ 

สรุป : การน าใช้มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมกบัการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

จากปรากฏการณ์ในการประยุกตใ์ช้วรรณกรรมสินไซดงักล่าวน้ีสามารถอภิปรายไดว้่าสินไซเป็น

รูปแบบหน่ึงของกระบวนการผลิตซ ้ าวฒันธรรม ซ่ึงการผลิตซ ้ ามีความเก่ียวข้องกับการส่ือสารทาง

วฒันธรรมท่ีมีผลต่อการรับรู้ความหมายทางวฒันธรรมโดยเทคโนโลยีกลุ่มคนและสังคมมีความสัมพนัธ์ต่อ

การสร้างและการเปล่ียนแปลงอัตลักษณ์ของท้องถ่ินและของชาติ ซ่ึงการผลิตซ ้ าสินไซท่ีผ่านมาได้

ด าเนินการโดยการส่ือสารผา่นตวับุคคลหรือการใชส่ื้อเทคโนโลยีดว้ยวิธี  ๑) การบอกเล่า ๒) การบนัทึกลาย

ลกัษณ์อกัษร ๓) ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Grisworld, ๒๐๐๔) แน่นอนวา่พลงัแห่งกระแสโลกาภิวตัน์ไดมี้ส่วน

ช่วยหนุนเสริมกระบวนการผลิตซ ้ าวรรณกรรมสินไซให้กา้วหน้า เห็นผลในเวลาอนัรวดเร็วดงัท่ีปรากฏให้

เห็นแลว้วา่การฟ้ืนฟูสินไซในยคุใหม่ไดอ้าศยัวธีิและกระบวนการท่ีหลากหลายเพื่อให้เกิดการกระจายตวัใน

อตัราเร่งเร็ว ดงันั้นกระแสโลกาภินุวตัน์จึงมีส่วนท าให้การแพร่กระจายขอ้มูลข่าวสารไปไดก้วา้งไกล และ

สามารถเขา้ถึงกลุ่มคนกลุ่มต่างๆได้มาก แต่อย่างไรก็ตามผูน้ าไปใช้ต้องมีทกัษะในการใช้กระบวนการ

ส่ือสารทางวฒันธรรมนั้นเป็นอยา่งดีอีกดว้ย  

ผลสรุปของการวจิยัน้ี สอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาท่ีประเวศ วะสี (๒๕๓๖) ไดเ้คยเสนอเอาไวทุ้ก

ประการ ดงัน้ี ๑) เกิดกระบวนการส่ือสารวรรณกรรมสินไซเพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเขา้ใจผา่นส่ือ

สาธารณะในรูปแบบต่างๆ ๒) เกิดเครือข่ายทางวฒันธรรมสินไซสองฝ่ังโขงข้ึนในรูปแบบท่ีไม่เป็นทางการ 

เพื่อน าไปสู่การสร้างกิจกรรมในเชิงคุณค่า ๓) เกิดการส่งเสริมให้เกิดองคก์รชุมชน และสร้างกระบวนการ

เรียนรู้ของประชาชนโดยใชว้รรณกรรมสินไซ เพื่อสร้างความเขม้แข็งและเป็นภูมิคุม้กนัให้เกิดเป็นพลงัใน
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ชุมชน เช่น โครงการสินไซโมเดลท่ีบา้นสาวะถี  ๔) เกิดการเช่ือมโยงวฒันธรรมกบัการศึกษา โดยเรียนรู้จาก

คุณค่าท่ีมีในวรรณกรรมสินไซและแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบัสินไซ ๕) ภาครัฐไดก้ าหนดเอาสินไซเขา้ไวเ้ป็น

นโยบายด้านวฒันธรรมและการพฒันาประเทศและทอ้งถ่ิน กรณีดังกล่าวสะทอ้นได้อย่างชัดเจนว่าฝ่าย

การเมืองสามารถพฒันาทุนวฒันธรรมไปสู่ทุนทางสัญลกัษณ์ได้เห็นผล อนัเป็นกลยุทธ์ในทางการเมือง

ชั้นสูงตามแนวคิดของบูดิเยอร์(๑๙๙๐) ๖)ภาคส่ือสารมวลชนไดเ้ขา้มามีบทบาทในการสนบัสนุนให้ชุมชน

ไดเ้กิดความรู้ และเขา้ใจในเร่ืองราวและความส าคญัของสินไซเป็นล าดบั ๗) ท่ีผา่นมาเร่ิมมีภาคเอกชนเขา้มา

น าเอาคุณค่าในสินไซไปปรับประยุกต์สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยการผลิตเป็นสินค้าทาง

วฒันธรรม และบริการทางวฒันธรรมในรูปแบบต่าง ๆ ๘) ประเด็นคุณค่าดา้นคุณธรรม และจริยธรรมท่ีมีอยู่

ในเร่ืองสินไซ ซ่ึงเก่ียวกบัความดีงามไดมี้การน ามาสู่การปฏิบติัการ ดงัท่ีศูนยพ์ฒันาการศึกษาส าหรับเด็ก

ประจ านครหลวงเวยีงจนัทน์ไดด้ าเนินการเห็นผลมาแลว้  

จากขอ้สรุปและอภิปรายผลดงักล่าวท าใหเ้ห็นวา่ใชม้รดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมสินไซเพื่อการพฒันา

ชุมชนสองฝ่ังโขงในกระแสโลกาภิวตัน์น้ี ได้รับการผลิตซ ้ าทั้งในแง่ของการฟ้ืนฟู และประยุกต์ ด้วยว่า

ปรากฏการณ์ดงักล่าวสามารถสะทอ้นมิติทางสังคมและวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีเกิดการปะทะสังสรรคก์บัพลงั

ของกระแสโลกาภิวตัน์ ซ่ึงการหนัมาให้ความส าคญักบัตน้ทุนทางวฒันธรรม อนัเป็นมรดกภูมิปัญญาของ

บรรพบุรุษนั้น ก็อาจเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของการพฒันา  แต่การท่ีมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมท่ีเป็นวิถี

การด าเนินชีวิตดั้งเดิมก าลงัถูกคุกคามด้วยกระแสโลกาภิวตัน์ การถูกละเมิด การน าไปใช้อย่างไม่ถูกตอ้ง

เพราะขาดความเข้าใจความหมายทางวฒันธรรมอย่างลึกซ้ึง และการไม่เคารพต่อคุณค่าดั้ งเดิมทั้งต่อ

วฒันธรรม บุคคล หรือชุมชนผูเ้ป็นเจา้ของวฒันธรรม อาจจะน าไปสู่ความสูญหายและความเส่ือมถอยอยา่ง

รวดเร็ว  

ไม่เพียงแต่มรดกภูมิปัญญาทางดา้นวรรณกรรมเท่านั้นท่ีเทศบาลนครขอนแก่นไดน้ ามาใช้เป็นกลไก

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง  พิธีกรรมยงัถือเป็นแนวปฏิบติัส าคญัท่ีทางเทศบาลนครขอนแก่นได้

น ามาใชเ้ป็นกลไกหลอมความหมายทางวฒันธรรมให้กลายเป็นส านึกร่วมของคนขอนแก่น  ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นวา่

อีกด้านหน่ึงพิธีกรรมต่างๆ ท่ีส่งเสริมกระบวนการประชาสังคมยงัสัมพนัธ์กับการสร้างอ านาจน าทาง

วฒันธรรมอีกดว้ย  โดยเฉพาะกรณีการเปิดเวทีสาธารณะในงาน “งานถอดรหัสนวตักรรม ๔๙” และ “พิธี

บวงสรวงประตูเมืองใหม่”  หรือพิธีบวงสรวงสมโภชอ่ืนๆ ท่ีเทศบาลนครขอนแก่นจดัข้ึนในพื้นท่ีสาธารณะ  

ลว้นแต่เป็นพิธีกรรมท่ีมีนยัส าคญัทางการเมืองทั้งต่อการสร้างภาพประชาสังคมและการสร้างอ านาจน าทาง

วฒันธรรม  เน่ืองจากพื้นท่ีพิธีกรรมถูกใช้เป็นพื้นท่ีเพื่อการส่ือสารและยืนยนัความร่วมมือของกลุ่ม

ผลประโยชน์พร้อมทั้งเป็นพื้นท่ีขยายเครือข่ายทางสังคมจากอ านาจศกัด์ิสิทธ์ิ 
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ภาพรวมของพิธีกรรมส าคญัระดบัเมืองท่ีจดัข้ึนโดยเทศบาลฯ ทั้งรูปแบบ  ล าดบัขั้นตอน และความ

ยิ่งใหญ่ของของพิธีกรรม  ทั้งงานอญัเชิญเสาหลกัเมืองจ าลอง  งานสมโภชและบวงสรวงศาลเจา้พ่อหลกั

เมืองขอนแก่น  และงานบวงสรวงฉลองประตูเมืองใหม่  ลว้นไดแ้สดงให้เห็นว่าพิธีกรรมท่ีคณะผูบ้ริหาร

เทศบาลฯ ได้จดัข้ึนมิได้เป็นพิธีท่ีมีแบบแผนปกติธรรมดาท่ีสามารถพบเห็นได้ในวิถีของชาวบา้นทัว่ไป  

หากแต่เป็นพิธีการเฉพาะชนชั้นน าท่ีตอ้งอาศยัความรู้  ความเขา้ใจในแบบแผนท่ีเฉพาะเจาะจงซ่ึงเป็นเหตุผล

ชอบธรรมในการก าหนดให้มี “เจา้พิธี”  อีกทั้งตอ้งอาศยัพลงัเครือข่ายทางสังคมในการเตรียมความพร้อม

ดา้นต่างๆ  และท่ีส าคญัไม่นอ้ยไปกวา่เตรียมพร้อมองคป์ระกอบดา้นพิธีกรรม คือ การเขา้ร่วมพิธีกรรมของ

บุคคลส าคญัทางสังคม  ซ่ึงจากการจดัพิธีกรรมของกลุ่มรักพฒันานครขอนแก่นนั้นไดแ้สดงให้เห็นถึงกลุ่ม

ผูเ้ขา้ร่วมในขั้นตอนของพิธีกรรมส าคญันั้นมีหลากหลายกลุ่ม  แต่กลุ่มท่ีปรากฏตวัในระดบัสายตาท่ีคนส่วน

ใหญ่จะเห็นไดอ้ย่างชดัเจนนั้นลว้นเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีล าดบัชั้นทางสังคมระดบัสูง  และการปรากฏตวัใน

พื้นท่ีพิธีกรรมของชนชั้นน าเหล่าน้ีมกัมีนยัของการเป็นผูส้นบัสนุนสมาชิกในพรรครักพฒันานครขอนแก่น  

ในอีกดา้นหน่ึงพิธีกรรมท่ีจดัข้ึนอยา่งเป็นทางการน้ีจึงมีความหมายต่อการสถาปนาความสัมพนัธ์ของกลุ่ม

ผลประโยชน์แบบไม่เป็นทางการใหแ้นบแน่นยิง่ข้ึน  และการประกอบสร้างความหมายแห่งอ านาจศกัด์ิสิทธ์ิ

ของพิธีกรรมก็ไดก้ลบเสียงวพิากษอ์ยา่งไม่เป็นทางการไปพร้อมกนั 

ในการยกระดบัความส าคญัของพิธีกรรมและประกอบสร้างความหมายศกัด์ิสิทธ์ินั้นมีองค์ประกอบ

ส าคญัหลายอยา่ง  นอกจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ขอ้สังเกตอีกประการหน่ึงคือ  การก าหนดช่วงเวลาของการ

จดัพิธีกรรมนั้นมกัจะเป็นการจดัข้ึนในโอกาสหรือวาระพิเศษทั้งระดบัเมืองและระดบัชาติซ่ึงวาระระดบัชาติ

นั้นสัมพนัธ์กบัการจดักิจกรรมแห่งรัฐพิธี  อนัมีผลท าให้พิธีกรรมท่ีเทศบาลฯ ไดจ้ดัข้ึนในพื้นท่ีสาธารณะ

ของเมืองน้ีมีอ านาจในการส่ือสารความหมายทางสังคมในหลายระดบัทั้งในระดบัชุมชน  ระดบัชาติ  และ

สากล  กล่าวคือ 

ในระดบัชุมชน  เทศบาลฯ ใช้พิธีกรรมเป็นพื้นท่ีแสดงต าแหน่งแห่งท่ีของผูมี้บทบาทน าและสร้าง

เครือข่ายทางสังคม  และใช้เป็นเคร่ืองมือสร้างส านึกร่วม “คนขอนแก่น”  รวมทั้งเพื่อบรรลุเป้าหมายการ

รวมกลุ่มผลประโยชน์ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

ระดบัชาติ  พิธีกรรมถูกใช้เป็นยุทธศาสตร์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถด าเนินการ

บริหารนโยบายสาธารณะตามเง่ือนไขท่ีภาครัฐก าหนด  ไปพร้อมกบัการรักษาต าแหน่งผูน้ าทางสังคมใน

ระดบัทอ้งถ่ินได ้

ระดับสากล  พิธีกรรมถูกกลุ่มชนชั้นน าทางเศรษฐกิจและการเมืองในชุมชนท้องถ่ินใช้สร้างความ

เช่ือมัน่ในการเผชิญหนา้กบัการเปล่ียนแปลง 
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เม่ือพิธีกรรมกลายเป็นพื้นท่ีหน่ึงของการจดัแสดงและส่ือความหมายทางสังคมต่อสาธารณะ  พิธีกรรม

จึงเป็นพื้นท่ีของการต่อรองช่วงชิง (Contesting Space) และเป็นพื้นท่ียุทธศาสตร์ของการสร้างอ านาจน าทาง

วฒันธรรม (Cultural Hegemony) 

ในท่ีน้ีผูว้จิยัเห็นวา่ พิธีกรรมท่ีทางเทศบาลฯ จดัข้ึนในพื้นท่ีสาธารณะของเมืองนั้น  แมจ้ะดูเหมือนเป็น

การจดัแสดงรูปแบบเพื่อให้เขา้ใจวา่เป็นความพยายามในการธ ารงไวซ่ึ้งวิถีดั้งเดิม (Tradition) ของทอ้งถ่ิน  

แต่หากพิจารณาในรายละเอียดของพิธีกรรมบวงสรวงกลบัเห็นวา่มิไดมี้ลกัษณะท่ีเป็นไปตาม “ฮีตคอง” หรือ

จารีต (Tradition) แบบไทยลาวหรืออีสาน  ดงัจะเห็นไดจ้ากเคร่ืองประกอบพิธีบวงสรวงนั้นลว้นแต่เป็น

สัญลกัษณ์ความเป็นไทยและความเป็นจีนแลว้ผสานเขา้กนัดว้ยขั้นตอนพิธีการของราชการและราชส านกั  

ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวน้ีไดย้  ้าใหเ้กิดความเขา้ใจชุดหน่ึงเก่ียวกบั “ความรู้ของผูเ้ป็นเจา้พิธี”  รวมทั้งการท าให้พิธี

มีความยิง่ใหญ่นั้นเป็นการส่ือความหมายให้ผูร่้วมพิธีตระหนกัถึง  ความหมายเชิงคุณค่าท่ีมิใช่แบบแผนของ

ชาวบา้นร้านตลาดทัว่ไป  แต่เป็นพิธีกรรมส าหรับกลุ่มผูท่ี้มี “อ านาจ” และ “บารมี” เท่านั้นจึงจะสามารถท า

ให้เกิดภาพแสดงดงักล่าวน้ีได้  และในมิติการเมืองแบบไม่เป็นทางการพิธีกรรมท่ีเทศบาลฯ จดัข้ึนน้ีได้

กลายเป็นพื้นท่ีแสดงเครือข่ายทางสังคมของคณะผูบ้ริหารฯ ในนาม “พรรครักพฒันานครขอนแก่น”  ดงันั้น

ความหมายทางสังคมการเมืองของการจดัพิธีกรรมจึงมิไดมี้เป้าหมายเพื่อตอบสนองความเช่ือเร่ือง “อ านาจ

ศกัด์ิสิทธ์ิ” เท่านั้น  ซ่ึงอาจสรุปได้ว่า  พิธีกรรมคือ  ปฏิบติัการทางวฒันธรรมในวาระพิเศษท่ีเทศบาลฯ 

เลือกใช้เป็นเวทีสาธารณะเพื่อจดัแสดงต าแหน่งแห่งท่ีทางสังคมในพื้นท่ีความสัมพนัธ์ของอ านาจหลาย

ระดบั  เพื่อท าใหผู้เ้ขา้ร่วมพิธีไดเ้ห็นส่ิงต่างๆ  ดงัน้ี 

๑.  ท าใหเ้ห็นวา่ “ใครคือผูมี้ความรู้”  ส าหรับท าหนา้ท่ีเป็น “เจา้พิธี”  / การมี 

ความรู้ติดต่อกบัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิมีความหมายอย่างไร (ในสังคมท่ียอมรับนบัถืออ านาจศกัด์ิสิทธ์ิ : ส่ิงท่ี

ผูว้ิจยัได้กล่าวไวใ้นบทท่ี 5 ถึงความสัมพนัธ์ทางสังคมของผูค้นในเทศบาลนครขอนแก่น  ท่ีเลือนความ

แตกต่างไวด้้วยความเช่ือในเร่ืองเจา้ท่ีและอ านาจส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ  ท าให้อธิบายได้ถึงตรรกะในการเลือกใช้

พิธีกรรมของเทศบาลฯ เพื่อส่ือสารความหมายทางสังคมกบัผูค้นท่ีหลากหลายในปริมณฑลสาธารณะ) 

๒.  แสดงใหเ้ห็นวา่ “ใคร” คือ “ผูมี้อ  านาจ” (ทางการ) หรือ ใครคือ “ผูมี้บารมี”  

(อ านาจไม่เป็นทางการ)  และเม่ืออ านาจกบับารมีถูกท าให้หลอมรวมกันย่อมมีพลังเพิ่มข้ึนในการ

ก าหนดพฤติกรรม 

๓.  ท าใหเ้ห็นวา่ “ใคร” บา้งท่ีเขา้ร่วมพิธีเพื่อแสดงตวั ณ ปริมณฑลความสัมพนัธ์   
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ท่ีมีความหมายต่อการส่งเสริม  สนบัสนุน  หรือ  การประกาศตวัวา่เป็นพวกเดียวกนั  ดงัค ากล่าวของ

ประธานหอการคา้จงัหวดัขอนแก่นท่ีว่า “ในการออกงานสังคม  เรามองเห็นได้ว่าใครบา้งท่ีจะให้ความ

ช่วยเหลือหรือพึ่ งพาอาศยักันได้”  ความคิดน้ีมีความส าคญัมากต่อความสัมพนัธ์เชิงอุปถมัภ์ในลกัษณะ

แลกเปล่ียนต่างตอบแทน 

ส่วนความหมายแห่งวาระพิเศษท่ีเลือกจดัพิธีกรรมและกระบวนพิธีนั้น  มกัสวมทบัลงบนพื้นท่ีรัฐพิธี   

ซ่ึงเป็นการผนวกทั้งความหมายสัญลกัษณ์แห่งอ านาจรัฐและความเคร่งขรึมของพิธีการแบบราชการ  โดยมี

พื้นท่ีปฏิบติัการท่ีส าคญัคือ  พื้นท่ีศาลเจา้พอ่หลกัเมืองขอนแก่นซ่ึงเป็นทั้งพื้นท่ีสัญลกัษณ์แห่งอ านาจรัฐและ

เป็นพื้นท่ีอตัลกัษณ์ทอ้งถ่ิน  ซ่ึงน าไปสู่การประกอบสร้างความหมายในลกัษณะท่ีสร้างความชอบธรรมดว้ย

การอาศยัอ านาจราชการ  พร้อมทั้งใชพ้ิธีกรรมตอกย  ้าความหมายอนัชอบธรรมดว้ยความเช่ือใน “อ านาจส่ิง

ศกัด์ิสิทธ์ิ” ผ่านกระบวนการการสร้างความหมายให้กบัพื้นท่ีอตัลกัษณ์โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน

ตามตวัช้ีวดัท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งบริหารนโยบายสาธารณะตามโจทยธ์รรมาภิบาล 

 

ข้อเสนอแนะ 

๑. มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมคือทุนทางวฒันธรรมท่ีหย ัง่รากสู่ความหมายทางสังคมอย่าง
ลึกซ้ึง  การน ามรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมประเภทต่างมาประยุกตใ์ชใ้นฐานะเคร่ืองมือการ
ส่ือสารและผนึกความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ อยา่งหลากหลายจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง  ทั้ง
ในแง่ของการบริหารทุนทางวฒันธรรมในบริบทของทุนนิยมเสรี  ซ่ึงไม่เพียงแต่เป็นการรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของสังคมเอาไวเ้ท่านั้นแต่ยงัท าใหเ้ห็นความสามารถในการปรับ
ประยุกต์ใช้ทุนดงักล่าวขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีหลากหลายมีลกัษณะเฉพาะถ่ินอีก
ดว้ย 

๒. ควรให้ความสนใจศึกษามรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมแขนงอ่ืนๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินไดน้ ามาประยุกตใ์ชร่้วมกบัทุนทางวรรณกรรม   เช่น  พิธีกรรม  ความเช่ือและแนวคิด
เร่ืองจกัรวาลวทิยา  เป็นตน้ 

๓. ปัจจุบนัองค์กรปกครองทอ้งถ่ินของไทยมุ่งน าทุนทางวฒันธรรมมาส่งเสริมกลไกการบริหาร
นโยบายสาธารณะมากข้ึน  ดังนั้นแนวคิดวฒันธรรมสาธารณะ (Public Culture) ควรถูก
น ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาการน าใช้มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมเพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองในหลากมิติ 
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ภาคผนวก 

โครงการและกจิกรรมการน าใช้มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

“สินไซโมเดล แห่งบ้านสาวะถี” 

โครงการน าร่อง “ศิลป์อสีานสร้างสุข” 

พืน้ทีส่ร้างสรรค์ เมือง ๓ ดี วิถีสุข (ส่ือดี พืน้ทีด่ี ภูมิดี) เมืองส่ือสร้างสรรค์ 

ระหว่างวนัที ่๒๒ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

ณ วดัไชยศรี  ต าบลสาวะถี  อ าเภอเมือง  จังหวดัขอนแก่น    

 ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสังคมโลก เทคโนโลย ีความทนัสมยั หลัง่ไหลเขา้มาสู่วิถีชีวิต

ของคนในปัจจุบัน ประโยชน์และผลดีท่ีมากับความทันสมัยนั้นมีอยู่มากมาย แต่ขณะเดียวกันความ

สะดวกสบายจากความกา้วหน้านั้นกลบัท าให้บางส่ิงค่อย ๆ สูญหายไป เช่น คนรุ่นใหม่หลงลืมประเพณี 

วฒันธรรม ภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษ หรือท่ีร้ายไปกว่านั้นความรวดเร็วของการส่ือสารท่ีเขา้ถึงได้

ง่ายดายท าให้เยาวชนหันไปเสพส่ือท่ีไม่สร้างสรรค์ มีความรุนแรง และเข้าไปข้องเก่ียวกับยาเสพติด 

อบายมุขมากข้ึน เพื่อให้การแกไ้ขปัญหาเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายคือเด็กและเยาวชน จึงตอ้งอาศยัความสัมพนัธ์

พื้นฐานของสังคมอยา่ง ‘บา้น วดั โรงเรียน’ ซ่ึงเป็นสถาบนัทางสังคมท่ีใกลชิ้ดเยาวชนมากท่ีสุด แต่ความโยง

ใยเก้ือกูลกันระหว่างบ้าน วดั และโรงเรียนน้ีต้องมีแนวทางร่วมกัน ก็จะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีได ้

แนวทางนั้นก็คือ “ยุทธศาสตร์ ๓ ดี” ซ่ึงเกิดข้ึนจริงแล้วท่ีวดัไชยศรี ในชุมชนบา้นสาวะถี ต าบลสาวะถี 

อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น   

 เม่ือวนัท่ี ๒๒ – ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ชุมชนสาวะถี ร่วมกบัเครือข่ายศิลป์อีสานสร้างสุข ได้

จดักิจกรรมภายใตช่ื้อ “สินไซโมเดล แห่งบา้นสาวะถี” สนบัสนุนโดยแผนงานส่ือศิลปวฒันธรรม สร้างเสริม

สุขภาพ ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จดักิจกรรม ณ วดัไชยศรี ต าบลสาวะถี 

อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น โดยด าเนินงานตามแผน ยุทธศาสตร์ ๓ ดี ประกอบดว้ย ๑) ส่ือดี คือ ส่ือทุก

ประเภทท่ีปลอดภยั และสร้างสรรคส์ าหรับทุกคน ท่ีเหมาะสมกบัการพฒันาในแต่ละช่วงวยั ทั้งเด็ก เยาวชน 

และครอบครัว ๒) พื้นที่ดี คือ พื้นท่ีท่ีคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการออกแบบ และใช้ประโยชน์ร่วมกนัได ้

มาแลกเปล่ียนเรียนรู้สานสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ๓) ภูมิดี คือ ภูมิปัญญาในการฉลาดรู้เร่ืองส่ือ เท่าทนั

ส่ือ เท่าทนัตนเอง เท่าทนัสังคม มีทกัษะในการคิด วิเคราะห์อยา่งมีวิจารณญาณ เป็นภูมิคุม้กนัให้กบัตนเอง 

ครอบครัวและชุมชน  
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 เด็กและเยาวชน เป็นช่วงวยัแห่งการเรียนรู้ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่มีการเรียนรู้ผา่นส่ือท่ี

ทนัสมยั สามารถเขา้ถึงส่ือไดส้ะดวก รวดเร็ว แต่ขณะเดียวกนัส่ิงท่ีแฝงมากบัส่ือนั้น เป็นส่ิงท่ีอยู่เหนือการ

ควบคุมโดยเฉพาะโลกอินเทอร์เน็ต มีส่ือไม่สร้างสรรค์ มีเน้ือหารุนแรง อยู่มากมาย ซ่ึงอยู่ใกลค้นรุ่นใหม่

เพียงปลายน้ิว แน่นอนวา่ไม่สามารถควบคุมหรือบงัคบัได ้และการกระท าเช่นนั้นไม่ใช่การแกไ้ขปัญหาท่ีดี 

การท าใหเ้ด็กและเยาวชนรู้จกั “เลือกรับส่ือท่ีดี” ต่างหากเป็นส่ิงท่ีควรช่วยกนั “สินไซโมเดล” จึงเป็นโมเดล

ท่ีจะน าส่ิงท่ีดีไม่วา่จะความเป็นพื้นท่ีดีหรือภูมิดีเขา้มาถ่ายทอดไปสู่เด็กและเยาวชนผา่นส่ือท่ีดีและเหมาะสม 

ภูมิปัญญาดั้งเดิมตั้งแต่บรรพบุรุษจะถูกส่งต่อไปยงัคนรุ่นใหม่ดว้ยวิธีการท่ีเขา้กบัยุคสมยัแต่แก่นแทไ้ม่สูญ

หาย และคนรุ่นใหม่น้ีเองก็จะสามารถถ่ายทอดและสืบสานส่ิงเหล่านั้นต่อไปไดอี้กดว้ย 

 พื้นท่ีชุมชนสาวะถีนั้นเป็นพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ๓ ดี หรือเมือง ๓ 

ดี เพราะเป็นชุมชนท่ีมีส่ือดี คือส่ือพื้นบา้น ไดแ้ก่ หมอล า วรรณกรรมเร่ืองสินไซหรือสังขศิ์ลป์ชยัซ่ึงปรากฏ

ในรูปแบบของจิตรกรรมฝาผนงัหรือฮูปแตม้เก่าแก่ บนผนงัโบสถ์หรือสิมในวดัไชยศรี ซ่ึงวดัไชยศรีและ

ชุมชนก็เป็นพื้นท่ีดี รวมทั้งมีภูมิดีซ่ึงจะเกิดข้ึนหลงัจากการร่วมท ากิจกรรมบนพื้นท่ีเมือง ๓ ดีแห่งน้ี  

               

 กิจกรรมภายใตโ้ครงการศิลป์อีสานสร้างสุข สินไซโมเดล แห่งบา้นสาวะถี ซ่ึงจดัข้ึนระหวา่งวนัท่ี 

๒๒ – ๒๔ กรกฎาคมท่ีผา่นมานั้น มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมคือ กลุ่มเป้าหมายซ่ึงเป็นนกัเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ 

ในชุมชนสาวะถีและใกลเ้คียง ไดแ้ก่โรงเรียนบา้นสาวะถี (สาวตัถีราษฎร์รังสฤษฏ์ิ)  โรงเรียนบา้นลาดนา

เพียง โรงเรียนบา้นโนนกู่  โรงเรียนบา้นง้ิว และโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรค ์จ านวน ๑๕๐ คน มีวทิยากรท่ีมา

ใหค้วามรู้ในการสร้างส่ือดี โดยแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ฐานทศันศิลป์ (การวาดภาพ)  ฐานการทอผา้  

ฐานการร้องเพลง  ฐานการเขียนสารสาร ฐานการเขียนบทสารคดีและจดัท าสารคดี ฐานเรียนรู้เพลงกล่อมลูก 



๒๕๖ | P a g e  

 

ฐานการท าหมอล าหุ่น ฐานการท าหนงัตะลุง (หนงัประโมทยั) ฐานการร้องเพลงกนัตรึม รวมไปถึงการจดั

สัมมนาหลกัสูตรทอ้งถ่ินใหค้ณะครูจาก ๕ โรงเรียน นอกจากน้ียงัมีพี่เล้ียงค่ายจากมหาวทิยาลยัขอนแก่นมา

ช่วยดูแลและพานอ้งในค่ายท ากิจกรรมนนัทนาการ 

 ทุกฐานการเรียนรู้จะน าวรรณกรรมเร่ืองสินไซมาปรับใชใ้นกิจกรรม เพราะพื้นท่ีในการจดักิจกรรม

คือวดัไชยศรีมีตน้ทุนท่ีดี คือ โบสถ์หรือสิมท่ีมีฮูปแตม้บอกเล่าเร่ืองราวของสินไซ และมีนกัปราชญป์ระจ า

ทอ้งถ่ินท่ีให้ความรู้เก่ียวกบัวรรณกรรมเร่ืองน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งพระครูบุญชยากร เจา้อาวาสวดัไชยศรี และ 

พ่อสุ่ม  สุวรรณวงศ์ และในวนัท่ี ๒๑ – ๒๒ มีนาคม ท่ีผ่านมา  วิทยากร เครือข่ายศิลป์อีสานสร้างสุข 

ตวัแทนชุมชนสาวะถี ครูอาจารยแ์ละตวัแทนนกัเรียนไดเ้ดินทางตามรอยสินไซ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว เพื่อศึกษาการน าวรรณกรรมไปปรับใช้และเป็นตน้แบบท่ีน าไปสู่การพฒันาคนและพฒันา

บา้นเมืองของชาวลาว ซ่ึงภายหลงัการดูงาน วิทยากรแต่ละท่านก็ไดแ้นวคิดและแนวทางมาใชใ้นค่าย เพื่อ

ถ่ายทอดความรู้ ประยุกตสิ์นไซเขา้มาใช้ในฐาน หรือน าตน้ทุนทางวฒันธรรมท่ีมีอยู่แลว้มาดดัแปลงให้เขา้

กบัความสนใจของเด็กและเยาวชนท่ีมาร่วมกิจกรรม  

 กิจกรรมแรกเร่ิมต้นข้ึนหลังจากท่ี วิทยากร ครู อาจารย์ และนักเรียนจากทั้ ง ๕ โรงเรียน ได้

ลงทะเบียน โดยนกัศึกษามหาวิทยาลยัขอนแก่น ท าหน้าท่ีเป็นพี่เล้ียงค่าย ไดพ้านอ้ง ๆ นกัเรียนเล่นเกมและ

ท ากิจกรรมนนัทนาการ เพื่อท าความรู้จกักนัและกนั ซ่ึงสามารถเรียกรอยยิม้และเสียงหวัเราะจากทุกคนใน

งานไดเ้ป็นอยา่งดี  

 

 ชุมชนสาวะถีเป็นชุมชนท่ีรักษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง บา้น วดั โรงเรียนไดอ้ยา่งเขม้แข็ง ในโอกาส

น้ีโรงเรียนบา้นสาวะถี (สาวตัถีราษฎร์รังสฤษฏ์ิ)กบัวดัไชยศรีจึงไดล้งนามความร่วมมือ (MOU) ในดา้นการ

จดัการทรัพยากรทางวฒันธรรมนัน่ก็คือวตัถุในพิพิธภณัฑท่ี์ตั้งอยู ่ณ วดัไชยศรี ภายใตข้อ้ตกลงร่วมกนั ดงัน้ี 

๑. จดัท าพิพิธภณัฑ์พื้นบา้นโดยใช้อาคารเรียนหลงัเก่าของโรงเรียนบา้นสาวะถี (สาวตัถีราษฎร์

รังสฤษฏ์ิ) 

๒. วสัดุของวดัในการจดัท าพิพิธภณัฑไ์ดรั้บการสนบัสนุนจากวดัไชยศรี 

๓. ในอนาคตหากโรงเรียนไม่สามารถควบคุม ก ากบัดูแลพิพิธภณัฑ์ได้ โรงเรียนยินดีคืนวสัดุ

อุปกรณ์ต่าง ๆ ใหก้บัวดัไชยศรี 
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 เม่ือเสร็จส้ินพิธีการลงนามความร่วมมือระหวา่งวดัไชยศรีและโรงเรียนบา้นสาวะถี (สาวตัถีราษฎร์

รังสฤษฏ์ิ)แลว้ ก็มีการแสดงพิเศษจากหน่ึงในวิทยากรนั่นก็คือ คุณแม่วนัดี พลทองสถิตย ์หรือแม่หมอล า

อุดมศิลป์ ไดส้าธิตการขบัร้อง “เพลงกล่อมลูก” ซ่ึงเป็นหน่ึงในฐานการเรียนรู้ดว้ย ส าหรับคุณแม่วนัดี เป็น

อาจารยพ์ิเศษ และเป็นผู ้ควบคุมการฝึกซ้อมนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น เข้า

แข่งขนัการประกวดร้องเพลงกล่อมลูก ไดรั้บรางวลัชนะเลิศระดบัประเทศ ต่อจากนั้นเป็นการแสดง “เพลง

กนัตรึม” ดนตรีท่ีมีเอกลกัษณ์ของอีสานใต ้โดยเยาวชนจากชมรมอิสระในเสียงดนตรี จงัหวดัสุรินทร์ ซ่ึง

เป็นวทิยากรในฐานเพลงกนัตรึมดว้ย ความแปลกใหม่น้ีเอง ท าให้เด็ก ๆ ท่ีไม่เคยฟังดนตรีอีสานใตต่้างก็ให้

ความสนใจและตั้งใจฟังกนัถว้นหนา้ เม่ือดนตรีกนัตรึมจบลง เด็กชายขตัติยะ สิมมี จากโรงเรียนบา้นลาดนา

เพียงก็ไดแ้สดงความสามารถพิเศษโดยการเด่ียวแคนใหทุ้กคนไดรั้บชมและรับฟัง  

 ก่อนจะถึงช่วงเวลาของพิธีเปิดค่ายสินไซโมเดล คุณพ่อสุ่ม สุวรรณวงศ์ ก็ได้น านักเรียนและ

ผูร่้วมงานไหวค้รู เพราะกิจกรรมส่วนหน่ึงในค่าย เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษซ่ึงมีความเช่ือและ

พิธีกรรมคือการไหวค้รู เพื่อเป็นสิริมงคลต่อผูเ้รียนและร าลึกถึงผูส้ร้างสรรคภู์มิปัญญาหรือครูนัน่เอง จากนั้น

ผูช่้วย-ศาสตราจารยท์รงวิทย ์ พิมพะกรรณ์ ผูอ้  านวยการส านกัวฒันธรรม มหาวิทยาลยัขอนแก่น ตวัแทน

ศิลปิน ๘ เครือข่าย ไดก้ล่าวรายงานวตัถุประสงคใ์นการจดักิจกรรม ดงัน้ี 

๑. เพื่อเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม ภายใตก้ระบวนการแบบมีส่วนร่วมระหวา่งภาคส่วน

ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน 
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๒. เพื่อเสริมสร้างทกัษะในดา้นการแสดงหมอล าและศิลปหตัถกรรมร่วมกบัเยาวชนและประชาชน

ในชุมชนบา้นสาวะถี 

๓. เพื่ออนุรักษแ์ละประยกุตใ์ชศิ้ลปวฒันธรรมในทอ้งถ่ินในการพฒันาชุมชน 

๔. เพื่อสร้างตน้แบบในการขบัเคล่ือน พฒันาชุมชนและขยายสู่การพฒันาเมือง ๓ ดี ส่ือดี พื้นท่ีดี 

ภูมิดี ต่อไป 

 จากนั้นพระครูบุญชยากร เจา้อาวาสวดัไชยศรี ไดก้ล่าวตอ้นรับผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ซ่ึงท่านรู้สึกช่ืน

ชม ยินดีกบัทุกภาคส่วนท่ีไดร่้วมมือกนัจดักิจกรรมน้ีข้ึนมาและได้อวยพรให้การด าเนินโครงการราบร่ืน

ดว้ยดี  

 ก่อนจะถึงเวลาพกัเท่ียง เป็นช่วงท่ีวิทยากรจากฐานต่าง ๆ จะไดแ้นะน าตวัและแนะน ากิจกรรมใน

ฐาน ให้น้อง ๆ ได้ตดัสินใจว่าจะเลือกเรียนรู้จากฐานใด ในช่วงน้ีด าเนินรายการโดย พี่หน่อย – สุมาลี 

สุวรรณกร ประธานเครือข่ายศิลปินภาคอีสาน 

 

 ฐานแรกท่ีชาวค่ายจะไดท้  าความรู้จกัก็คือ ‘ฐานหมอล าหุ่น’ ฐานน้ีมีวิทยากรท่ีเดินทางมาจากจงัหวดั

มหาสารคามพร้อมกบัทีมงานซ่ึงเป็นทีมงานท่ีมีความสามารถดา้นการประดิษฐ์หุ่นจากกระติบขา้วเหนียว

และวสัดุเหลือใชใ้นทอ้งถ่ิน ก่อนจะน าหุ่นมาแสดงประกอบหมอล า น าทีมวิทยากรโดย ครูเซียง – ปรีชา กา

รุณ  



๒๕๙ | P a g e  

 

 ฐานท่ีสอง คือ ‘ฐานทอผา้’ มีวทิยากรท่ีเดินทางมาจากโคราชคือ ครูสมรรถ – สมรรถ คุม้สุวรรณ 

เป็นช่างทอผา้ท่ีมีช่ือเสียง ผูเ้ป็นเจา้ของบา้นแห่งไหม แต่ดว้ยขอ้จ ากดัของเวลาและเคร่ืองมือ วสัดุในการทอ

ผา้ ครูสมรรถจึงเปล่ียนจากการทอผา้เป็นการเรียนรู้เร่ืองการออกแบบลวดลายและเพน้ทภ์าพลงบนกระเป๋า

ผา้แทน โดยใหใ้ชภ้าพฮูปแตม้จากสิมวดัไชยศรีเป็นแรงบนัดาลใจ 

 ฐานท่ีสาม คือ  ‘ฐานหนงัตะลุง’ ฐานน้ีเป็นฐานท่ีใหค้วามรู้เร่ืองงการท าหนงัตะลุงแต่เป็นหนงัตะลุง

อีสาน มีวทิยากรหลกัคือ ครูเก๋หรือพี่เก๋ – เกศวลี ดาวนันา จะสาธิตการเชิดหุ่น ซ่ึงหนงัตะลุงอีสานจะใชห้มอ

ล าเขา้มาประกอบการแสดงดว้ย คลา้ยกบัการแสดงหมอล าหุ่น  

 ฐานท่ีส่ี คือ ‘ฐานวรรณศิลป์หรือฐานการเขียน’ เป็นฐานท่ีวิทยากรจะสอนให้นอ้ง ๆ ไดเ้รียนรู้เร่ือง

การเขียน ทั้งบทกลอนและวารสาร โดยวทิยากรคือ ครูนกกว ี(นามปากกา) 3 สัญญา พานิชยเวช ซ่ึงครูนกกวี

ไดบ้อกกบันอ้ง ๆ วา่ “ถา้เราอยูใ่นถ่ินท่ีดีแลว้เรามีการตระหนกัรู้คุณค่าของตวัเอง เราก็จะเป็นตน้ไมต้น้กลา้ท่ี

งดงามได ้เพราะฉะนั้นเราจะมารู้จกัตวัเองผา่นบทกวแีละวรรณกรรมเร่ืองสินไซ”  

 ฐานท่ีหา้ คือ ‘ฐานการท าสารคดี’ มี ครูยอด – บณัฑิต โคตรมณี เป็นวทิยากรประจ าฐาน กิจกรรมใน

ฐานจะเป็นการถ่ายภาพเคล่ือนไหวและการตดัต่อ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการผลิตหนงัสั้นและสารคดี 

 ฐานท่ีหก คือ ‘ฐานการเขียนสารคดี’ เป็นฐานท่ีจะให้น้อง ๆ ในฐานได้น าเร่ืองราวของสินไซ

ถ่ายทอดผา่นการเขียนบทสารคดี ก่อนจะส่งต่อให้กบัฐานการถ่ายท าสารคดี ซ่ึงสองฐานน้ีจะท างานร่วมกนั 

ฐานน้ีน าโดยวทิยากร คือ ครูโจ ้– สมชยั ค าเพราะ   

 ฐานท่ีเจ็ด ‘ฐานทศันศิลป์หรือการวาดภาพ’ ฐานน้ี ครูวิทย ์– วิทยา วุฒิไธสง จะพานอ้ง ๆ วาดภาพ

เก่ียวกบัสินไซ ซ่ึงทุกคนมีตน้แบบและแรงบนัดาลใจอยูแ่ลว้ นัน่ก็คือฮูปแตม้บนผนงัโบสถ์ ฐานวาดภาพก็

จะเช่ือมกบัฐานการทอผา้หรือเพน้ทก์ระเป๋า เพราะก่อนท่ีจะไดล้งมือแตม้สีสันบนกระเป๋าผา้ตอ้ง วางแผน 

เรียนรู้การจดัวางองคป์ระกอบของลวดลายและภาพวาดก่อนนัน่เอง 

 ฐานท่ีแปด คือ ‘ฐานเพลงกล่อมลูก’ ซ่ึงคุณแม่อุดมศิลป์ หรือแม่หมอล าวนัดี พลทองสถิตย ์วิทยากร

ประจ าฐานน้ีไดก้ล่าววา่ ทุกวนัน้ีไม่ค่อยมีการกล่อมลูกแลว้ เพราะพ่อแม่บางคนเพียงแค่วางเงินเอาไวใ้ห้ลูก

หยิบไปใช้ ท าให้การปลูกฝังเร่ืองคุณธรรมท่ีเคยมีการสอดแทรกในการล า การขบัร้องเพลงกล่อมลูกเร่ิม

หายไป ส าหรับบ้านสาวะถีเป็นชุมชนท่ีมีภูมิปัญญาเร่ืองหมอล ามาตั้งแต่บรรพบุรุษ จึงเป็นหน้าท่ีของ

เยาวชนชาวสาวะถีรุ่นใหม่ท่ีตอ้งเรียนรู้สืบสานเอาไว ้ 

 ฐานท่ีเกา้ คือ ฐานการเรียนรู้ส าหรับครูอาจารย ์นั่นก็คือ ‘ฐานการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน’ โดยมี

วทิยากรคือ ผูช่้วยศาสตราจารยท์รงวทิย ์พิมพะกรรณ์ ในฐานน้ีจะเป็นฐานท่ีวิทยากรจะแนะน าให้ครูอาจารย์
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ไดรู้้จกัวิธีการน าตน้ทุนท่ีมีในชุมชน คือ วรรณกรรมเร่ืองสินไซมาปรับประยุกต์ใช้กบัการเรียนการสอนท่ี

โรงเรียน 

 ฐานสุดทา้ย คือ ‘ฐานเพลงกนัตรึม’ ในฐานน้ีมีวิทยากรคือ พระวิสันต ์ฉายแกว้ และทีมเยาวชนจาก

ชมรมอิสระในเสียงดนตรีจงัหวดัสุรินทร์ จะไดน้ าศิลปะ ดนตรีและบทเพลงแห่งอีสานใตม้าถ่ายทอดให้เด็ก

ในชุมชนสาวะถี โดยจะสอนการเล่นดนตรี การขบัร้องเพลงกนัตรีม มีเป้าหมายคือ นอ้ง ๆ ท่ีร่วมเรียนรู้ใน

ฐานตอ้งสามารถแสดงกนัตรึมได ้๑ เพลง เน้ือหาในเพลงก็จะน าสินไซเขา้มาสอดแทรกดว้ย 

 เม่ือวทิยากรทั้งสิบฐานไดแ้นะน าตวัเองและแนะน าเน้ือหาในฐานการเรียนรู้เรียบร้อยแลว้ ก็ถึงเวลา

พกัช่วงกลางวนั จนถึงเวลา ๑๓.๐๐ น. ทุกคนก็กลบัมารวมกนัท่ีศาลากิจกรรมอีกคร้ัง ก่อนท่ีบรรดานกัเรียน

จะแยกยา้ยเขา้ฐานการเรียนรู้ตามความสนใจ  

 ตลอดทั้งบ่าย จึงเป็นเวลาของการเรียนรู้โดยน าสินไซมาปรับใช ้เช่ือมโยงกบัผลงานท่ีแต่ละฐานจะ

ไดผ้ลิตและถ่ายทอดออกมา โดยแต่ละฐานแยกยา้ยกนัไปตามมุมต่าง ๆ ภายในวดัไชยศรี บางฐานใช้เวลา

ช่วงบ่ายน้ีพูดคุยพบปะกนัระหว่างเยาวชนในฐานกบัวิทยากร แต่บางฐานก็เร่ิมลงมือผลิตผลงาน เพราะมี

เวลาอีกแค่หน่ึงวนัเต็มเท่านั้น กิจกรรมเหล่าน้ีไม่เกิดข้ึนในห้องเรียนบ่อยนัก การท่ีเด็ก ๆ ได้ถ่ายทอด

จินตนาการลงไปในส่ิงท่ีสนใจท าให้พวกเขารู้สึกสนุกสนาน สังเกตไดจ้ากใบหน้าเป้ือนรอยยิ้มและเสียง

หวัเราะท่ีแวว่มาเม่ือเดินผา่น  ในเสียงหวัเราะนั้นแวว่เสียงซอ ฉ่ิง กรับ และกลองกล่ินอายอีสานใตเ้คียงคู่กนั

มา เด็ก ๆ ต่างตั้งอกตั้งใจเรียนและลองเล่นดนตรีชนิดต่าง ๆ แมย้ามบ่ายวนัแรกของฐานกนัตรึมจะยงัไม่แวว่

ขานเร่ืองของสินไซ แต่ก็ดูเหมือนวา่จะไดเ้ห็นเงาของสินไซบนความพยายามท่ีมีในตวัเด็ก ๆ ทุกคน 

 

 บริเวณรอบขา้งสิมวดัไชยศรีมีเด็ก ๆ ต่างวยัก าลงักม้ ๆ เงย ๆ มองฮูปแตม้เร่ืองสินไซ ก่อนจะวาด

ภาพจากการสังเกตนั้นลงบนกระดาษของตน เด็ก ๆ จากฐานวาดภาพและทอผา้ ต่างก็ก าลงัออกแบบและท า 

แพทเทิร์นลวดลาย ซ่ึงภาพท่ีแต่ละคนได้น ามาเป็นตน้แบบนั้นก็แตกต่างตามจินตนาการ ภาพเปรตบา้ง  

ยกัษบ์า้ง เม่ือไดแ้บบท่ีดีแลว้จึงวาดลงบนกระเป๋าผา้ก่อนจะลงสีให้สมบูรณ์ในวนัต่อไป อีกกลุ่มหน่ึงท่ีน าฮู
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ปแตม้ซ่ึงเป็นตน้ทุนในชุมชนไปใช้ก็คือกลุ่มหมอล าหุ่นท่ีจ าลองภาพตวัละครลงบนกระดาษ เพื่อน าไป

ออกแบบ และผลิตหุ่นในฐานของตน ส าหรับฐานหมอล าหุ่นนั้นเด็กบางคนอ่านหนงัสือไม่ออกแต่กลบัมี

ความคิดสร้างสรรคแ์ละฉลาดในการประดิษฐ์หุ่นตวัละครจากเร่ืองสินไซ ซ่ึงวสัดุอุปกรณ์จ านวนมากท่ีเด็ก 

ๆ ใชใ้นการท าหุ่นก็เป็นวสัดุท่ีทุกคนในฐานช่วยกนัหาดว้ยความตั้งใจจากในชุมชนนัน่เอง 

 

 ไม่ไกลจากฐานหมอล าหุ่นเป็นฐานหนงัตะลุง ซ่ึงแบ่งนอ้ง ๆ ในฐานเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มท่ีจะเรียน

การร้อง คือร้องหมอล าประกอบการเชิดหุ่น อีกกลุ่มหน่ึงเป็นกลุ่มท่ีเรียนการท าตวัหุ่น ซ่ึงจะเรียนรู้การท า

หุ่นจากกระดาษแทนการใช้หนงัซ่ึงหายากและตอ้งใชค้วามช านาญ น้อง ๆ ส่วนใหญ่ยงัเด็กจึงตอ้งฝึกจาก

กระดาษก่อน ซ่ึงกวา่จะไดหุ่้นกระดาษไดส้ักตวัก็ใชเ้วลาอยูน่าน จึงตอ้งน ากลบัไปท าต่อเป็นการบา้น  

 ในหน่ึงฐานการเรียนรู้นั้น มีสมาชิกท่ีหลากหลายช่วงวยั ทั้งประถมศึกษาและมธัยมศึกษา การ

เรียนรู้ พื้นฐานความรู้และมุมมองจึงแตกต่างกนั และพบปัญหาในบางฐาน โดยเฉพาะฐานท่ีเก่ียวกบัการ

เขียน ไม่วา่จะเป็น ฐานการท าวารสาร ฐานสารคดี หรือแมแ้ต่ฐานเพลง เพราะบางคนยงัเด็กเกินไป หรือเด็ก

โตวยัมธัยมศึกษาก็ยงัคงติดกรอบ ถ่ายทอดผลงานเหมือนการท ารายงานในโรงเรียน ไม่มีประเด็นหรือ

ถ่ายทอดดว้ยมุมมองท่ีแตกต่างออกไป จึงเป็นหนา้ท่ีของวิทยากรท่ีช่วยเติมเต็ม โดยการช้ีแนะ ให้ค  าแนะน า 

และเพิ่มเติมให้สมาชิกในฐาน ท าให้เคา้โครงของผลงานเร่ิมปรากฏชดัข้ึนมา ในบางปัญหาเช่น เด็กอ่าน

หนงัสือไม่ออก หรือบางความรู้นั้นยากเกินกว่าวยัของเด็กบางคน วิทยากรมองว่าพวกเขาอาจยงัไม่เขา้ใจ

หรือท าไดท้ั้งหมดในเวลาเพียงสามวนั แต่ส่ิงท่ีพวกเขาไดก้็คือกระบวนการ อยา่งนอ้ยไดผ้า่นการเรียนรู้ ได้

เห็นการท างาน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีอาจเป็นประโยชน์และมีการน าไปต่อยอดความรู้ต่อไป 
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 วนัท่ีสองของค่าย ยงัคงเร่ิมตน้ดว้ยการเช็คช่ือและลงทะเบียนและกิจกรรมนนัทนาการ ตลอดหน่ึง

วนัไดส้ร้างความคุน้เคยระหวา่งชาวค่าย ท าใหว้นัน้ีการเล่นเกมก่อนเขา้ฐานยิ่งสนุกสนานมากข้ึน เม่ือทุกคน

ได้หัวเราะ ขยบัร่างกายและมีความพร้อมหลังกิจกรรมนันทนาการแล้ว ก็แยกยา้ยกันเข้าฐานเดิม เพื่อ

สร้างสรรคผ์ลงานก่อนจะส าเสนอให้เพื่อน ๆ ชาวค่ายไดช้มในวนัท่ี ๒๔ กรกฎาคม ซ่ึงเป็นวนัสุดทา้ยของ

การเขา้ค่าย 

 

 แต่ละฐานต่างเร่งมือผลิตผลงาน และฝึกซ้อมดว้ยความสนุกสนานมากกว่าเคร่งเครียด ฐานสารคดี

เร่ิมมีการขยบัจากฐาน มาตั้งกองถ่ายท าภาพเคล่ือนไหวท่ีหนา้วดั รวมทั้งการคิดค าถามเพื่อไปสัมภาษณ์และ

บนัทึกภาพพระครูบุญชยากรเพื่อน ามาใชใ้นงาน แม้มีบางคนในฐานเท่านั้นท่ีจะไดเ้ป็นบุคคลหนา้กลอ้ง แต่

เพื่อน ๆ ในฐานก็ช่วยกนั หาน ้า ยกอุปกรณ์ เป็นฝ่ายสวสัดิการกองถ่ายไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม  
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 ฐานเพลงกล่อมลูก ก็ก าลงัฝึกซอ้ม ตั้งแต่การใชเ้สียง การจดจ าเน้ือร้อง ซ่ึงเน้ือร้องท่ีคุณแม่อุดมศิลป์

ไดป้ระพนัธ์ข้ึนนั้นใชเ้หตุการณ์ในเร่ืองสินไซ คือตอนนางจนัทากล่อมลูก นอกจากน้ียงัฝึกซ้อมในเร่ืองของ

การฟ้อนร า ใชท้่วงท่าประกอบอีกดว้ย นอกจากเด็ก ๆ แลว้ยงัมีคณะครูท่ีสนใจมาร่วมฝึกซอ้มเช่นกนั 

 

 รูปร่างของหมอล าหุ่น สินไซ สีโห สังข์ และงูซวง เกือบจะเสร็จสมบูรณ์ในภาคเช้า แต่ยงัคง

เหลืออยู่หลายองคป์ระกอบท่ีตอ้งลงมือต่อในภาคบ่าย เช่นเดียวกบัฐานหนงัตะลุงท่ีเร่ิมประกอบกลไกของ

ตวัละครท่ีท าจากกระดาษ แต่เวลาท่ีจ ากดัท าให้ตวัหุ่นท่ีจะเชิดนั้นท าไดเ้พียงบางตวั ฐานหนงัตะลุงจึงตอ้ง

เปล่ียนแผนโดยให้เด็ก ๆ ไดเ้ชิดหุ่นหนงัของจริง ภาคเชา้จึงเร่ิมวางหนา้ท่ีวา่ใครจะเชิดหนงั ใครจะล าพากย์

เสียง หรือใครจะเล่นดนตรี 

 ก่อนพกัเท่ียง มีหน่ึงฐานท่ีผลงานเสร็จสมบูรณ์แลว้ นัน่ก็คือฐานวาดภาพและทอผา้ ซ่ึงมีการลงสีลง

บนกระเป๋าผา้เรียบร้อยแลว้ วิทยากรในฐานก็ให้ค  าแนะน าเพื่อการต่อยอดวา่ เด็ก ๆ ชาวสาวะถีมีตน้ทุนท่ีดี

คือสินไซ มีฮูปแตม้สินไซ หลงัจากการเรียนรู้ในค่ายน้ีแลว้ก็สามารถน าส่ิงท่ีไดไ้ปต่อยอด เช่น การท าสินคา้

เพื่อจ าหน่าย อาจจะเป็นกระเป๋าผา้แบบน้ี  โปสการ์ดหรืออาจน าไปสู่การท ากราฟฟิกในโปรแกรม 

Photoshop ซ่ึงใช้พื้นฐานกระบวนการท่ีคลา้ยกนั ก็สามารถสร้างรายได ้สร้างผลงานให้ตนเองได ้  เวลาท่ี

เหลือก่อนไปรับประทานอาหาร นอ้ง ๆ ในฐานจึงเป็นนายแบบนางแบบ อวดโฉมผลงานใหไ้ดเ้ก็บภาพ   
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 ช่วงบ่ายหลงัจากพกัรับประทานอาหาร แต่ละฐานก็ลงมือผลิตผลงานต่อ บางฐานก็เหลือเพียงการ

เก็บรายละเอียดและซกัซ้อมการแสดงเท่านั้น ฐานเพลงกนัตรึมเร่ิมมีการฝึกการขบัร้องเพลงกนัตรึมเพิ่มเขา้

มา รวมทั้งการซ้อมเคร่ืองดนตรี แมเ้ด็กบางคนจะมีพื้นฐานมาบา้ง แต่พื้นฐานนั้นก็ใช้ได้เพียงน้อยนิดใน

เคร่ืองดนตรีกนัตรึมเพราะเคร่ืองดนตรีไทยกบักนัตรึมมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของโนต้ นอ้ง ๆ ในฐานน้ี

จึงตอ้งพยายามและทุ่มเทในการเรียนรู้ความแปลกใหม่  

 

 

 หลงัจากท่ีครูไฝให้การบา้นเด็ก ๆ ไปแต่งกาพยย์านี ๑๑ โดยมีโจทยคื์อ ในกาพยน์ั้นตอ้งมีค าบงัคบั 

เช่น กลา้หาญ เสียสละ ซ่ึงเป็นคุณธรรมของสินไซ แต่ให้น าคุณธรรมเหล่าน้ีออกมาจากตวัเองเพราะครูไฝ

บอกว่า “ทุกคนคือสินไซ มีความเป็นสินไซอยู่ในตวัเอง” เม่ือเด็ก ๆ น าการบา้นมาส่ง ก็ได้เร่ิมแต่งเพลง

ร่วมกนัในตอนเช้า โดยใช้กาพยย์านี ๑๑ เป็นพื้นฐานเช่นกนั กระทัง่ในช่วงบ่ายบทเพลงแห่งค่ายสินไซ

โมเดลก็เสร็จสมบูรณ์ เม่ือน าท่วงท านองใส่ลงไปแลว้ทุกคนก็ซ้อมร้องเพลง เพื่อเตรียมขบักล่อมให้ชาวค่าย

ไดฟั้ง 
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 ฐานการท าวารสารมีการปรับเปล่ียนแผน เพราะสมาชิกในค่ายเกือบทุกคนอยู่ในวยัประถมฯ มีคน

เดียวท่ีเป็นนกัเรียนวยัมธัยมฯ ครูนกกวีจึงให้ทุกคนแต่งกลอนง่าย ๆ เช่นกนั โดยเป็นกลอนเด่ียวกบัการมา

ค่าย หรือสินไซ จากนั้นก็รวมเล่ม ท าเป็นหนงัสือเล่มเล็ก ตลอดทั้งบ่ายจึงเป็นการร่วมแรงกนัท าหนงัสือเล่ม

เล็กท่ีบรรจุกลอนท่ีเกิดจากความตั้งใจของเหล่าสมาชิก 

 

 เวลาจวนจะบ่ายสองโมง จอหนังประโมทยัหรือหนังตะลุงก็ถูกกางข้ึน ตวัละครหนังท่ีแกะเป็น

รูปร่างตวัละครต่าง ๆ ทั้งสินไซ สีโห สังข ์ยกัษก์ุมภณัฑ์ วิทยาการก็ไดน้ าออกมาให้เด็ก ๆ ไดเ้ลือกเชิด โดย

ฉากจากเร่ืองสินไซท่ีไดเ้ลือกกนัตั้งแต่ตอนบ่ายของวนัแรกนั้นก็คือ ‘ฉากยกัษก์นัดาร’ ก่อนการวางหนา้ท่ีนั้น

วิทยากรก็ให้เด็ก ๆ ไดตี้ความวา่ฉากนั้นให้อะไร ดูแลว้ไดส่ิ้งได ้นัน่ก็คือการสอดแทรกให้ผูถ่้ายทอดเขา้ใจ

ในส่ิงท่ีจะน าเสนอก่อนนัน่เอง หลงัจากนั้นชาวหนงัตะลุงก็ไดซ้กัซ้อมการร้อง การเชิด อยูห่ลายรอบเพื่อให้

แม่นย  าก่อนการแสดงสลบักบัทีมงานจากฐานหมอล าหุ่นท่ีตวัละครเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้ว เหลือการ

ตกแต่งเล็กน้อย ก็ไดม้าซ้อมบริเวณหน้าเวทีเช่นกนั โดยเลือกฉาก ‘สินไซฆ่างูซวง’ ซ่ึงฐานหมอล าหุ่นก็

คลา้ยกนัคือตอ้งมีหมอล าพากยเ์สียงตวัละคร และมีคนเชิดหุ่น แต่หมอล าหุ่น ๑ ตวั ตอ้งมีคนช่วยกนัเชิด ๒ – 
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๓ คน ก่อนหนา้นั้นวทิยากรก็ไดส้อนจงัหวะการเดิน การยนืของผูเ้ชิดดว้ย ซ่ึงทุกคนก็สนุกและตั้งใจฝึกซ้อม

มาก จนถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ทุกคนแยกยา้ยหลงัจากได้เรียนรู้และท ากิจกรรมในฐานทั้งวนั ก่อนกลบับา้น

นกัเรียนโรงเรียนสาวะถี ก็ท  าหนา้ท่ีเจา้ถ่ินท่ีน่ารัก ช่วยกนัเดินเก็บขยะรอบ ๆ วดัในสถานท่ีท่ีท ากิจกรรม 

  วนัสุดทา้ยของการท ากิจกรรมในค่าย “สินไซโมเดลฯ” เด็ก ๆ ชาวค่ายยงัคงมาลงทะเบียนตั้งแต่เชา้

เช่นทุกวนั วนัน้ีเป็นวนัท่ีทุกคนจะไดแ้สดงผลงานท่ีไดต้ั้งใจร่วมกนัสร้างสรรค์ แต่ก่อนจะถึงช่วงของการ

น าเสนอผลงาน ก็ให้เวลาส าหรับแต่ละฐานในการเตรียมความพร้อม เวลาผา่นไปประมาณ ๑ ชัว่โมง การ

น าเสนอผลงานจากฐานแรกจึงไดเ้ร่ิมข้ึน 

  

 การน าเสนอผลงานจากฐานการเรียนรู้ ฐานแรกเร่ิมท่ี ‘ฐานกนัตรึม’ นกัดนตรีฝึกหดั ไดน้ัง่เรียงแถว

กนัดา้นหนา้ แลว้กม้กราบอยา่งพร้อมเพรียงกนั ก่อนเร่ิมการแสดง เสียงซอ เสียงกลอง ดงัข้ึนตามท่วงท านอง

แห่งอีสานใต ้มีกรับและฉ่ิงเสริมให้ฟังเพลิน แมเ้สียงของเคร่ืองดนตรีจะมีบางช่วงท่ีแปลกหู แต่ทุกคนกลบั

ชอบและตั้งใจฟัง เพราะนัน่คือความตั้งใจและเพียนรพยายามของนกัเรียนในฐาน เพราะเวลาแค่สองวนักบั

การเล่นเคร่ืองดนตรีแปลกใหม่ไม่ใช่เร่ืองง่าย แต่เด็ก ๆ ท าได้ ต่อจากนั้นตวัแทนในฐานก็ได้ร้องเพลง

กนัตรึมซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกบัสินไซและสินไซโมเดล ก่อนจะปิดทา้ยดว้ยเสียงดนตรีจากทีมวิทยากรและค า

แนะจากพระอาจารยส์ันต ์ ฉายแกว้ซ่ึงเป็นวทิยากรหลกั โดยใหค้  าแนะน าวา่ เร่ืองความตั้งใจและความสนใจ

ของเด็ก ๆ นั้นไม่น่าห่วงแต่ส่ิงท่ีเป็นห่วงคือการต่อยอดการเรียนรู้และความต่อเน่ืองท่ีจะไปใช้ฝึกฝนใน

โรงเรียน เด็ก ๆ หลายคนมีแวว ไม่อยากใหท้อดทิ้งการเรียนรู้น้ีไป จากนั้นพระครูวิสันตก์็ไดม้อบซอกนัตรึม

ใหก้บัวดัไชยศรีเพื่อส่งมอบใหโ้รงเรียนต่อไปเป็นวทิยาทาน 

 ฐานการท าวารสาร คือฐานท่ีสองท่ีจะน าเสนอผลงาน ฐานน้ีมีตวัแทน คือนางสาวสุชาดา สุดตา 

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ เป็นนกัเรียนมธัยมฯ คนเดียวท่ีอยูใ่นฐานน้ี ไดอ้อกมากล่าวความรู้สึก ส่ิงท่ีได้

เรียนรู้ ก่อนจะอ่านบทกวีของเธอ และนอ้ง ๆ เคลา้ไปกบัเสียงกีตาร์ จากนั้นครูนกกวีหรือครูสัญญา พานิชย

เวช ก็ไดอ่้านบทกวท่ีีแต่งข้ึนในค่ายสินไซโมเดลแห่งน้ีให้ทุก ๆ คนไดฟั้ง ความตอนหน่ึงในบทกวีแวว่มาวา่

... 
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“...จึงหัวใจถามหัวใจได้ค าตอบ 
ว่ารักชอบส่ิงไหนในพืน้ถ่ิน 
สาวะถบ้ีานเก่าเรายลยิน 
รักวิถสิีนไซใคร่ค านึง 

สิม เสมา โบราณวิหารเก่า 
ฮูปแต้ม เฝ้าจ านรรจ์เฝ้าฝันถึง 
นิทานในดวงตายงัตราตรึง 
รักท่ีนี่ท่ีหน่ึงนักรักสินไซ” 

 

 เม่ือบทกวจีบลงก็เป็นคิวการแสดงของเด็ก ๆ จากฐานหล่อไมห้วาน หรือการแต่งเพลง ซ่ึงนอ้ง ๆ ใน

ฐานทุกคนไดอ้อกมาร้องเพลงท่ีร่วมกนัแต่งข้ึน โดยมีพี่มธัยมฯ ในฐานท่ีสามารถเล่นกีตาร์ได ้เป็นคนเล่น

กีตาร์บรรเลงร่วมกนั ดว้ยจงัหวะท่ีสนุกสนาน เน้ือเพลงท่ีจ าง่ายเพราะแต่งข้ึนจากค าง่าย ๆ แต่เต็มไปดว้ย

ความหมายจากความคิดของเด็ก ๆ ท าให้ชาวค่ายช่ืนชอบ ต่างก็ปรบมือให้จงัหวะไปดว้ย โดยเฉพาะท่อนท่ี 

ร้องวา่  

“สินไซคือแบบอย่าง  คือแนวทางให้เรียนรู้   

เยาวชนสืบสานสู้ รู้เรียนรัก อย่างสินไซ 
...รู้เรียนรักอย่างสินไซ”   
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 ล าดบัต่อมา เป็นการแสดงจากฐานทอผา้และวาดภาพ ผลงานของสมาชิกฐานน้ีคือการเพน้ทก์ระเป๋า

ผา้ ดงันั้นรูปแบบของการแสดงจากฐานน้ีก็คือ “การเดินแบบ” โดยสมาชิกแต่ละคนจะไดถื้อกระเป๋าผา้ของ

ตวัเองเดินโชวป์ระกอบเสียงดนตรีท่ีเตรียมกนัมา ลวดลายบนกระเป๋าสวยงามจนท าให้เพื่อน ๆ ฐานอ่ืน ๆ 

 รู้สึกอยากไดก้ระเป๋าบา้ง จากการเดินแบบของนอ้ง ๆ ฐานน้ีท าให้เห็นความตั้งใจผ่านการน าเสนอ นอ้ง ๆ 

บางคนเป็นคนข้ีอายแต่เม่ือไดรั้บมอบหมายใหแ้สดงผลงาน กลบัท าออกมาไดอ้ยา่งน่ารักและน่าช่ืนชม 

 หลงัจากการเดินแบบจากสมาชิกฐานการทอผา้และฐานวาดภาพจบลง ก็เป็นฐานการเขียนสารคดี 

เป็นผลงานการเขียนสารคดีเชิงท่องเท่ียว ภายใตช่ื้อ “สินไซพาเพลิน” มีตวัแทนในฐานออกมาอ่านให้ชาว

ค่ายไดฟั้ง ซ่ึงเน้ือหานั้นบอกเล่าเส้นทาง ความเป็นมาของวดั ความรู้ของผูเ้ขียนคือน้อง ๆ ในฐาน รวมถึง

ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์พระครูชยากร และการหาขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ ซ่ึงเป็นกระบวนการหน่ึงของฐาน

ดว้ย อีกหน่ึงฐานสารคดีแต่เป็นสารคดีท่ีเป็นภาพเคล่ือนไหว ซ่ึงวีดิทศัน์ท่ีเด็ก ๆ ในฐานท่ีไดร่้วมกนัถ่ายท า

นั้นใชเ้วลาเพียงสองวนั ดว้ยเวลาท่ีจ ากดัท าใหข้ั้นตอนการตดัต่อตอ้งมีวทิยากรเขา้มาช่วย กระทัง่สารคดีชุดน้ี

ส าเร็จภายใตช่ื้อ “สินไซบา้นสาวะถี” ในฐานก็มีการแบ่งฝ่ายการท างานเหมือนกองถ่ายขนาดใหญ่ ตลอด

ระยะเวลาประมาณสามนาทีของสารคดีชุดน้ี ดว้ยเทคนิคการน าเสนอ ความน่ารักของเด็ก ๆ ท่ีปรากฏบนจอ  

ทุกคนในค่ายต่างช่ืนชอบและอยากใหส้ารคดีมีความยาวกวา่น้ี 
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 เม่ือการน าเสนอผลงานของฐานสารคดีจบลง ก็เป็นการน าเสนอผลงานของฐานเพลงกล่อมลูก โดย

แบ่งการแสดงเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกเป็นเด็ก ๆ ระดบัประถมศึกษา อีกหน่ึงกลุ่มเป็นนอ้ง ๆ วยัมธัยมศึกษา 

มีเพลงกล่อมลูกสองเพลงไดแ้ก่ “นางจนัทากล่อมลูก” ซ่ึงมาจากตอนท่ีนางจนัทาถูกเนรเทศจากเมืองเป็งจาล 

และ “พ่ออินทา(พระอินทร์)แต่ง” ใช้ความตอนหน่ึงในเร่ืองท่ีว่า ‘สีโหราชเป็นลูกแม่จนัทา พระยากุศราช

เป็นพ่อเจ้าเด้อ’ มาแทรกด้วย หลังจากนั้นแม่วนัดีได้เสริมความรู้ว่าภาษาในเพลงกล่อมลูกจะไม่ใช้

ภาษากลาง ใชภ้าษาเก่า ภาษาอีสานดั้งเดิม  

 ถึงการแสดงล าดบัท่ีเจ็ด ซ่ึงเป็นการแสดงท่ีเด็ก ๆ ต่างรอคอย เพราะเป็นการแสดงจากฐานหมอล า

หุ่น โดยใชเ้หตุการณ์ในเร่ืองสินไซ ตอน “สินไซพบงูซวง” ซ่ึงไม่ผดิหวงั ดว้ยความน่ารักของหุ่นท่ีเด็ก ๆ ได้

ร่วมกนัสร้างข้ึน การพากยเ์สียงหุ่นดว้ยผญา กลอนล า การเลียนเสียงงูซวง เสียงลูกธนู ทุกความตั้งใจเกิดข้ึน

ในเวลาประมาณห้านาที เรียกเสียงหัวเราะ รอยยิ้มและเสียงปรบมือได้เป็นอย่างดี นอกจากน้ีเน้ือหาท่ี

ถ่ายทอดก็น าเร่ืองราวท่ีทนัสมยัคือโซเชียลเน็ตเวิร์คมาแทรกในบทพากยต์วัละคร เป็นตอนท่ีสินไซ สีโห 

และสังขเ์ดินดงมาในป่าแลว้หาท่ีนัง่พกั สังขจึ์งร้องวา่ 

“พี่สินไซ สีโหแก้วดั้นด่วนดอกมาไกล   
 ฮอดเวลามาพักนั่งเซาก่อนเด้ออ้าย    

ฟังเสียงไลน์มนัฮ้องน้องสังข์ทองสิออนเฟซ    
 ถึงเวลาสิเซลฟ่ีโตอ้ายว่าจ่ังได๋” 

 ความสร้างสรรคน้ี์เองจึงเป็นท่ีถูกอกถูกใจบรรดาผูช้ม หลงัจากนั้นครูเซียง – ปรีชา การุณ ก็ไดม้อบหมอล า

หุ่นใหเ้ป็นสมบติัของวดัไชยศรีต่อไป 
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 และแลว้ก็มาถึงฐานสุดทา้ย นัน่ก็คือฐานหนงัตะลุงหรือหนงัประโมทยั ซ่ึงมีกระบวนการคลา้ยกบั

หมอล าหุ่น แต่เปล่ียนจากการเชิดหุ่นกระติบขา้วเป็นหุ่นหนงั เร่ิมตน้ดว้ยบทผญาเก้ียว ระหว่างชายหญิง 

จากนั้นจึงเร่ิมเขา้สู่หนงัตะลุงตอน “ยกัษ์กนัดาร” ซ่ึงเป็นการต่อสู้ระหว่างสินไซและยกัษ์ ดนตรีประกอบ

หมอล าท่ีมีจงัหวะสนุกสนานท่ีประกอบการเชิดหนงั เร้าให้คนดูไดส้นุกไปกบัเน้ือหา เม่ือการแสดงจบลง

เด็ก ๆ ต่างก็ปรบมือเกรียวกราว ก่อนท่ีทุกคนจะไดพ้กัรับประทานอาหารม้ือกลางวนัก็ปิดช่วงเชา้ดว้ยการให้

ตวัแทนแต่ละโรงเรียนออกมากล่าวความรู้สึก ซ่ึงนอ้ง ๆ ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกนัว่า “สนุกและประทบัใจ

มาก” 

 ช่วงบ่ายก็เป็นการมอบเกียรติบตัรและถ่ายภาพร่วมกนั จากนั้นพระครูบุญชยากร เจา้อาวาสวดัไชย

ศรีและผูป้ระสานงานโครงการก็ได้กล่าวว่า “สามวันท่ีผ่านมาท่ีอาตมาได้สังเกตการณ์ส่วนตัวว่าเป็น

โครงการท่ีเกิดประโยชน์อย่างย่ิง เป็นการเรียนรู้ท่ีมีชีวิตชีวา” ซ่ึงท่านก็รู้สึกยินดีท่ีค่ายน้ีส าเร็จลงดว้ยดี ได้

เห็นการท างาน การสอนของวทิยากรท่ีสามารถท าใหเ้ด็กสะทอ้นความเป็นเด็กออกมา ซ่ึงตอ้งขอขอบคุณทุก

ฝ่ายและการสนบัสนุนจาก ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  และส่ิงท่ีวิทยากรได้

ถ่ายทอดนั้นน่าจะเป็นเมล็ดพนัธ์ุท่ีปลูกในหวัใจเด็กและเยาวชนทุกคน  

 ผลงานจากทุกฐานการเรียนรู้จะน าไปน าเสนอบนเวที ในงานมหกรรมหนงัสือภาคอีสานคร้ังท่ี ๓  

E-san Books fair 2015 จดัข้ึนระหว่างวนัท่ี ๑๕ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมเอนกประสงค์ 

กาญจนาภิเษก มหาวทิยาลยัขอนแก่นต่อไป  

 ตลอดระยะเวลาสามวนัในค่าย “สินไซโมเดล แห่งบา้นสาวะถี” คงพิสูจน์ไดว้า่พื้นท่ีชุมชนบา้นสา

วะถีแห่งน้ีคือเมือง ๓ ดีอยา่งแทจ้ริง เพราะสามารถน าส่ิงท่ีดีมาผสมผสาน ทั้งส่ิงดีในพื้นท่ีอยา่ง วรรณกรรม

เร่ืองสินไซ ฮูปแตม้วดัไชยศรี หรือหมอล า ถูกน ามาถ่ายทอดและสร้างกระบวนการเรียนรู้ผา่นส่ือดีในฐาน

การเรียนรู้ต่าง ๆ ความงดงาม ความสร้างสรรคท่ี์เกิดข้ึนในกระบวนการเหล่าน้ีเองจะค่อย ๆ สร้างภูมิดี เป็น

ภูมิคุม้กนัเด็กและเยาวชนจากส่ือท่ีไม่สร้างสรรค์ ระยะเวลาอนัสั้ นสามารถท าให้พวกเขาได้สร้างส่ิงท่ีน่า
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ภูมิใจ ความรู้สึกเหล่าน้ีจะเป็นเหมือนเมล็ดพนัธ์ุท่ีถูกปลูกฝังในหวัใจและค่อย ๆ เติบโต ไม่แน่วา่ในอนาคต

พวกเขาอาจจะสามารถน าส่ิงท่ีเคยเรียนรู้ไปต่อยอดไดอ้ยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด โดยน าส่ิงท่ีดีในชุมชนน้ีเป็นตน้ทุน

ต่อไป  

  “สินไซโมเดล” จึงไม่ใช่แค่การน าคุณธรรมในวรรณกรรมเร่ืองสินไซมาเป็นโมเดลหรือตน้แบบให้

เยาวชนบา้นสาวะถีไดเ้รียนรู้เท่านั้น แต่”สินไซโมเดล” สามารถเป็นโมเดลให้กบัชุมชนอ่ืน ๆ ให้น าส่ิงดีท่ีมี

ในชุมชนมาใชเ้พื่อพฒันาชุมชนและเป็นส่ือดีสู่เด็กและเยาวชนต่อไป เพราะไม่ใช่แค่ชุมชนสาวะถีเท่านั้นท่ี

จะท ากิจกรรมแบบน้ีได ้แต่ทุกชุมชนสามารถท าไดเ้พียงคน้หาส่ิงท่ีดีในพื้นท่ีเพื่อเป็นตน้ทุนก่อนจะต่อยอด

ดว้ยส่ือดีและภูมิดีก็จะเกิดข้ึนในท่ีสุด 
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สืบต านาน สานศิลป์พระพุทธรูปไม้ 

 

เส้นทางบุญ  :  คุย  คิด  คลกิ  คล า   
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ร่วมเรียน  ร่วมรู้  ร่วมดู  ร่วมท า 

 จากการคิด คุย และออกแบบกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม จนเกิดเป็นกิจกรรมระยะ

ยาวภายใตช่ื้อกิจกรรม “น าบุญใส่ใจ สลกัไมค้  ้าคูน” แลว้นั้น กระบวนการต่อเน่ืองคือการด าเนินงานตาม

แผนงาน ท่ีไดอ้อกแบบไว ้โดยอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น นักวิชาการ ผูเ้ช่ียวชาญท่ี

เก่ียวขอ้ง ศิลปินช่างแกะสลกัไม ้คณะครู นกัเรียน โรงเรียน ชุมชน รวมไปถึงทีมเจา้หนา้ท่ีส านกั/กองต่าง ๆ 

ของเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีองคป์ระกอบและขั้นตอนการด าเนินการท่ีส าคญั ดงัน้ี 

 1. คูนมงคล  

     สีเหลืองอร่ามของดอกคูน สัญลกัษณ์ของเมืองขอนแก่น โดดเด่นกลางแดดร้อนของเดือน

เมษายน ประดบัประดาเมืองขอนแก่นอยา่งงดงาม สมเป็น “เมืองดอกคูนเสียงแคน”  

     ตน้คูน หรือ ตน้ราชพฤกษ์ เป็นตน้ไมม้งคลนิยมใช้ประกอบพิธีท่ีส าคญั เน่ืองดว้ยคนไทย 

ส่วนใหญ่ยอมรับว่าตน้ไมท่ี้มีคุณค่าสูง อีกทั้งยงัเป็นสัญลกัษณ์ประจ าชาติไทย จึงความเช่ือว่าจะน าความ

รุ่งเรืองเป็นทวคูีนมาสู่บา้นสู่เมืองอีกดว้ย  

     จากการหารือกบัคณะทีมงานจึงไดข้อ้สรุปตรงกนัวา่ ควรมีการจดั “พิธีตดัตน้คูน” เพื่อเป็น

มงคลฤกษเ์สริมความเป็นสิริมงคล ซ่ึงเป็นการตดัก่ิงกา้นเอาฤกษเ์อาชยั โดยจดัข้ึนในวนัท่ี 25 เมษายน 2557                

เวลา 09.09 น. ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์หัวใจสิริกิต์ิ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยมีนายเรืองชัย  ตราชู 

ประธานสภาเทศบาลนครขอนแก่น  นายชัชวาล  พรอมรธรรม  รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น และ

พนกังานเทศบาลนครขอนแก่นร่วมพิธีดงักล่าว 
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 2. การเสวนา  “น าบุญใส่ใจ  สลกัไม้ค า้คูน”   

     ความศรัทธา มกัดึงดูดคนท่ีศรัทธาในส่ิงเดียวกนัให้ไดม้าพบปะเช่ือมโยงกนัเสมอ การจดั

เสวนาในหวัขอ้ “น าบุญใส่ใจ  สลกัไมค้  ้าคูน”  เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2557  ณ โรงเรียนเทศบาลบา้นโนน

ชัย จึงเกิดข้ึน เพื่อเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ทั้ งแนวคิด องค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางการ

สร้างสรรค์ศิลปะพระไมอ้ย่างมีส่วนร่วมและย ัง่ยืน โดยมี นายธีระศกัด์ิ  ฑีฆายุพนัธ์ุ  นายกเทศมนตรีนคร

ขอนแก่น           เป็นประธานเปิดงาน และไดรั้บเกียรติจากนกัวิชาการและผูมี้ความรู้ดา้นพระไม ้คือ พระครู

บุญชยากร           เจ้าคณะต าบลสาวะถี   รองศาสตราจารย์ ดร. นิยม  วงศ์พงษ์ค  า  รองอธิการบดี

มหาวิทยาลยัขอนแก่น             ผูช่้วยศาสตราจารยท์รงวิทย ์ พิมพะกรรณ์ ผูอ้  านวยการส านกัวฒันธรรม  

มหาวทิยาลยัขอนแก่น และ               ผูช่้วยศาสตราจารยช์อบ   ดีสวนโคก อาจารยป์ระจ า มหาวิทยาลยัมหา

จุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั รวมทั้ง              อาจารยค์  าอา้ย   เดชดวงตา  ครูภูมิปัญญาจากจงัหวดัล าปาง มาเป็น

วิทยากรและร่วมเสวนาในประเด็นเก่ียวกบัการแกะสลกัพระไม ้ภายในงานยงัมีการจดันิทรรศการพระไม ้

การสาธิตวธีิการแกะสลกัไม ้และเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมงานเสวนาฯ ไดฝึ้กปฏิบติัแกะสลกัพระไมอี้กดว้ย   
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 3. พธีิเจริญพระพุทธมนต์ พธีิบวงสรวงและบวชต้นมะขาม 

      การจดัพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีบวงสรวงและบวชตน้มะขามก่อนน ามาแกะสลกัไม ้           

เป็นพระพุทธรูปองคใ์หญ่ โดยมีคณะผูบ้ริหารเทศบาล ขา้ราชการ พอ่คา้ และประชาชนชาวจงัหวดัขอนแก่น 

เขา้ร่วมในพิธี เม่ือวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2557 ณ บริเวณพระธาตุขามแก่น วดัเจติยภูมิ ต าบลบา้นขาม อ าเภอ         

น ้ าพอง จงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงมีการนิมนต์พระเถระ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ และเชิญโหรพราหมณ์จาก

ส านักพระราชวงัท าพิธีบวงสรวงและบวชต้นขาม โดยหลังจากโหรพราหมณ์ท าพิธี เสร็จส้ินแล้ว 

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  และคณะ ได้น าผา้ไปผูกตน้ขาม จ านวน 3 ตน้ ไดแ้ก่ ตน้ท่ี 1 ตน้มะขามท่ี

บา้นจ าเริญ ผูกผา้โดย นายธีระศกัด์ิ ฑีฆายุพนัธ์ุ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ตน้ท่ี 2 ตน้มะขามท่ีบา้น

หนองงูเหลือม ผูกผา้โดย  นายเรืองชยั  ตราชู ประธานสภาเทศบาลนครขอนแก่น และตน้ท่ี 3 ตน้มะขามท่ี

บา้นขาม ผูกผา้โดย             นายสุภฐัวิทย ์ ธารชยัปลดัเทศบาลนครขอนแก่น และนายพล   รัตนวงศส์วสัด์ิ 

ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นขาม  
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 4. การอบรมเชิงปฏิบัติการแกะสลกัไม้เป็นพระพุทธรูปและงานศิลปะ 

     เสียงค้อนกระทบส่ิวดังสลับเป็นจังหวะอยู่ใต้ถุนอาคารห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล             

บา้นโนนชยั เด็กนกัเรียนทั้งหญิงชาย รวมไปถึงคุณครู และชาวบา้นท่ีมาร่วมกิจกรรม ก าลงัจดจ่อกบัท่อนไม้

และแผ่นไมเ้บ้ืองหนา้ สายตาจบัจอ้งไปท่ีปลายส่ิวท่ีก าลงัใชข้อ้มือบงัคบัทิศทางเพื่อให้ไดล้ายส่ิวท่ีตอ้งการ

อยา่งระมดัระวงั บา้งก็เจ้ือยแจว้สอบถามครูหน่อง  อิสระพงษ ์จนัสุยะ และทีมงานถึงเทคนิค วิธีการต่าง ๆ             

ในการเสกสรรท่อนไมต้รงหนา้ใหเ้ป็นองคพ์ระพุทธรูปอยา่งต่ืนเตน้  

     คือบรรยากาศอนัอบอุ่นและเป็นกนัเองตลอดระยะเวลา 10 วนั ในการอบรมเชิงปฏิบติัการ

แกะสลกัไมเ้ป็นพระพุทธรูปและงานศิลปะ ท่ีไดจ้ดัข้ึนในวนัท่ี  18 – 28 สิงหาคม 2557 โดยมีวิทยากรคือ          

นายอิสระพงษ์ จันสุยะ ช่างฝีมือด้านการแกะสลักไม้ และทีมงานจากศูนย์การเรียนรู้ศิลปหัตถกรรม               

แกะสลกัไม้บา้นคลองไพร จ.ก าแพงเพชร มาถ่ายถอดวิธีการแกะสลักไม้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และ

ประชาชนทัว่ไปท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ  

     ทั้ งน้ี เทศบาลนครขอนแก่น ได้จัดพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแกะสลักไม้เป็น

พระพุทธรูปและงานศิลปะ ในวนัจนัทร์ท่ี 18 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ อาคารห้องสมุด โรงเรียน

เทศบาลบา้นโนนชยั โดยมีนายธีระศกัด์ิ   ฑีฆายพุนัธ์ุ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิด  

     เป็นการอบรมท่ีเปิดโอกาสให้ผูท่ี้สนใจได้เรียนรู้ผ่านปัญญาปฏิบติั การลงมือท าจริง                

ดว้ยตนเอง ซ่ึงกวา่จะเป็นพระพุทธรูปไดห้น่ึงองคน์ั้น ยงัท าให้ไดเ้รียนรู้ถึงความพยายาม ความตั้งใจท่ีตอ้งมี

สมาธิจดจ่อกบัส่ิงท่ีก าลงัท า ความอดทนท่ีตอ้งขา้มผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ทั้งความยาก ความเม่ือยล้า ความ

ไม่ได้ดัง่ใจ ได้เรียนรู้การจดัการอารมณ์ท่ีเข้ามาในระหว่างการท าช้ินงาน รวมถึงความมีวินัยในตวัเอง                      

เพราะถา้ขาดวินยัในการท างาน งานก็คงไม่เสร็จทนัการ พาลจะหมดความอดทนแลว้ละความพยายาม ใน

ท่ีสุดก็จะไม่มีวนัท าช้ินงานส าเร็จได้  แต่หากข้ามผ่านได้ ผลงานท่ีเป็นรูปธรรมก็จะปรากฏ เกิดความ

ภาคภูมิใจ  และต่างก็ไดเ้รียนรู้คุณค่าของการสร้างสรรค์งานศิลปะผ่านภูมิปัญญา และท่ีส าคญั ไดเ้รียนรู้

ตนเอง 
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 5. มะขามค า้คูน 

     ตน้มะขาม เป็นตน้ไมท่ี้มีการเล่าขานเป็นต านานส าคญัเมืองขอนแก่นท่ีเก่ียวเน่ืองความเช่ือ

ทางศาสนาโดยตรง ถึงความอศัจรรยท่ี์ตน้มะขามลม้ตายเหลือแต่แก่น จะผลิช่อใบข้ึนใหม่ได ้หลงัจากท่ีคณะ

อญัเชิญพระองัคารธาตุไปประดิษฐานท่ีพระธาตุพนม ไดน้ าพระองัคารธาตุวางพกัไวบ้นแก่นมะขามนั้น 

ตน้มะขามจึงเป็นไมม้งคล ท่ีท าให้ระลึกเสมอว่า หากผูใ้ดเขา้ถึงแก่นของพระพุทธศาสนา หรือน้อมน าค า

สอนมาปฏิบติั ผูน้ั้นก็จะเจริญงอกงามดว้ยความดีมีธรรมค ้าคูน เหมือนแก่นขามท่ีผลิใบเบ่งบานอีกคร้ัง  

 ดงันั้นทีมผูด้  าเนินโครงการจึงเลือกไมม้ะขาม มาแกะสลกัเป็นพระพุทธรูปไม ้โดยได้ท า              

การลงพื้นท่ี คดัเลือกตน้มะขามร่วมกบัชุมชน โดยตน้ท่ีได้คดัเลือกจะได้ผ่านพิธีการบวชตน้มะขามดงัท่ี

กล่าวไปแลว้ขา้งตน้  

 หลงัจากด าเนินการบวชตน้มะขาม จ านวน 3 ตน้ ครบ 1 พรรษาแลว้ เทศบาลนครขอนแก่น             

ได้จดัให้มีพิธีตดัต้นมะขามเพื่อน ามาแกะสลักเป็นฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ และท ากรอบพระแผงไม ้           

โดยก าหนดจดัพิธีตดัตน้มะขาม ในวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2557 ณ บา้นจ าเริญ  บา้นหนองงูเหลือม และบา้น

ขาม อ าเภอน ้ าพอง จงัหวดัขอนแก่น จากนั้นได้น าตน้มะขามมาท าพิธีปิดทอง ณ บริเวณศาลหลกัเมือง

ขอนแก่นเพื่อใหเ้กิดความเป็นสิริมงคล  
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 6. ศรัทธา  84,000  องค์ 

     การแกะสลกัไมเ้ป็นพระพุทธรูป และความเป็นมาในการจดัท าพระแผงไม้ เทศบาลนคร

ขอนแก่น ประชาสัมพนัธ์เชิญชวนให้นกัเรียน นกัศึกษา และประชาชนท่ีสนใจ ร่วมกนัแกะสลกัไมคู้นหรือ              

ไมม้งคลในทอ้งถ่ินเป็นพระพุทธรูป  ซ่ึงจดักิจกรรมแกะสลกัพระไม ้ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2557 

จนถึง เดือนพฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนเทศบาลบา้นโนนชยั โดยเทศบาลนครขอนแก่นไดจ้ดัเตรียมวสัดุ 

อุปกรณ์ และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการแกะสลกัไมใ้หแ้ก่ผูท่ี้เขา้ร่วมโครงการฯ  

     ส่วนการจัดท าพระแผงไม้นั้ น ใช้วิธีการน าไม้มงคลไปสลักด้วยแสงเลเซอร์ เป็น

พระพุทธรูป                  ปางประจ าวนัเกิด ปางประทานพร และปางพระลบั รวม 10 แบบ แต่ละแผงสลกัรูป

พระ 81 องค ์ 
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 7. พธีิอธิษฐานจิตมวลสาร 

     การอธิษฐานจิตพระแผงไมแ้ละมวลสาร เทศบาลนครขอนแก่น ได้น าพระแผงไมแ้ละ               

มวลสาร ไปให้พระอาจารย์ท่ีมีช่ือเสียงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท าพิธีอธิษฐานจิต เพื่อให้เกิดความเป็น            

สิริมงคล โดยด าเนินการในช่วงปลายปี 2557 จนถึงกลางปี 2558 ซ่ึงพระอาจารยท่ี์ร่วมท าพิธีอธิษฐานจิต มี

ดงัน้ี 

  1.  พระอาจารย์แหวน  ทยาลุโก  วดัป่าหนองนกกด จงัหวดัสกลนคร ท าพิธีอธิษฐานจิต                   
เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2558 เวลา 09.09 น. ณ วหิารพระพุทธชินราช วดัป่าหนองนกกด 
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2.  หลวงปู่บุญหนา   ธมัมทินโน  วดัป่าโสตถิผล จงัหวดัสกลนคร ท าพิธีอธิษฐานจิต เม่ือ
วนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2558 เวลา 16.30 น. ณ ลานหนา้กุฏิหลวงปู่บุญหนา ธมัมทินโน   

 
 
 
 
 
 
 

 
3.   หลวงปู่บุญพิน  กตปุญโญ  วดัป่าผาเทพนิมิต จงัหวดัสกลนคร ท าพิธีอธิษฐานจิต              

เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2558 เวลา 09.30 น. ณ กุฏิหลวงปู่บุญพิน กตปุญโญ  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4.  พระเทพกิตติรังสี  (หลวงปู่ทองสา) วดัธาตุพระอารามหลวง จงัหวดัขอนแก่น ท าพิธี
อธิษฐานจิต เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2558 เวลา 09.30 น. ณ กุฏิพระเทพกิตติรังสี  (หลวงปู่ทองสา)       
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5.  พระธรรมวิสุทธาจารย์ (หลวงพ่อคูณ ขนัติโก) วดัหนองแวง พระอารามหลวง จงัหวดั

ขอนแก่น ท าพิธีอธิษฐานจิต เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ พระมหาธาตุแก่นนคร (พระธาตุ               
เกา้ชั้น) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.   หลวงพ่อปัญญาธุราธร (หลวงพ่อลี) วดัป่าอมัพวนั จงัหวดัอุดรธานี ท าพิธีอธิษฐานจิต              

เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2558 เวลา 18.30 น. ณ พระอุโบสถวดัป่าอมัพวนั  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7.   หลวงปู่จ่ือ  พนัธมุตโต  วดัเขาตาเงาะอุดมพร  จงัหวดัชัยภูมิ ท าพิธีอธิษฐานจิต เม่ือ

วนัท่ี          26 มีนาคม 258 เวลา 09.30 น. ณ กุฏิหลวงปู่จ่ือ  พนัธมุตโต   
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 8. พธีิเจริญชัยมงคลคาถามหาพุทธาภิเษก “พระค า้คูนมงคล” 

     เทศบาลนครขอนแก่น จดัพิธีเจริญชัยมงคลคาถามหาพุทธาภิเษก “พระค ้ าคูนมงคล”                    

ซ่ึงเป็นพระประธานแกะสลกัจากไมม้งคล มีรูปแบบศิลปะอีสานร่วมสมยั ไดเ้คา้ร่างจากพระพุทธพระลบั     

พุทธลกัษณะเป็นปางอุม้บาตร ผูท่ี้ไดก้ราบไหวจ้ะไดรั้บอานิสงส์ 3 ประการ คือ 1. ความรักความสามคัคีและ                          

ความปรองดองกนัในหมู่คณะ 2. ความเจริญรุ่งเรืองมัง่คัง่และอุดมสมบูรณ์ 3.ความแคลว้คลาดและปลอดภยั 

โดยท าพิธี ในวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2558 เวลา 20.30 น. ณ บริเวณสิมวดัไชยศรี บา้นสาวะถี ต าบลสาวะถี 

อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น มีพระครูบุญชยากร เจา้อาวาสวดัไชยศรีและเจ้าคณะต าบลสาวะถี เขต 1 

ขอนแก่น เป็นประธานสงฆ์ในพิธีเจริญชัยมงคลคาถามหาพุทธาภิเษก  และนายธีระศกัด์ิ ฑีฆายุพนัธ์ุ 

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธี รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น หัวหนา้ส่วนงาน-พนกังานเทศบาลนคร

ขอนแก่น พี่นอ้งชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น คณะจากชมรมก านนัผูใ้หญ่บา้นต าบลสาวะถี คณะผูบ้ริหาร-

พนกังานเทศบาลต าบลสาวะถี และประชาชนชาวบา้นสาวะถี เขา้ร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล 
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 9. พธีิมอบพระไม้ 

  นายธีระศกัด์ิ ฑีฆายุพนัธ์ุ นายเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบพระไมใ้ห้แก่นายก าธร ถาวร

สถิตย ์ผูว้า่ราชการจงัหวดัขอนแก่น และรองผูว้า่ราชการจงัหวดัขอนแก่น คือ นายประเสริฐ ลือชาธนานนท ์                 

นายศิริรัฐ ชุมอุปการ นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล ท่ามกลางพี่น้องประชาชนท่ีมาร่วมพิธีท าบุญตกับาตร              

วนัพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558 และ ไดจ้ดัพิธีมอบพระไมใ้ห้กบับุคคลหรือหน่วยงานท่ีท าคุณประโยชน์

ให้กบัเมืองขอนแก่น ระหว่างวนัท่ี 4-5 ธันวาคม 2558 แบ่งออกเป็น 10 กลุ่ม ได้แก่ 1 .  ก ลุ่มผู ้น า เมือง                 
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2. กลุ่มชุมชน 3. กลุ่มเครือข่าย 4 .  กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ 5 .  กลุ่มนักวิชาการ 6. กลุ่มนกัวิชาการ

อิสระ 7. กลุ่มผูน้ าทางศาสนา 8. กลุ่มคณะผูบ้ริหาร-สมาชิกสภาเทศบาล 9. กลุ่มพนักงานเทศบาล และ                    

10.กลุ่มประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจ มีผูเ้ขา้รับพระไมจ้  านวนกว่า 200 คน บรรยากาศเต็มไปดว้ยความอ่ิมบุญ 

และความเป็นสิริมงคล 

 นอกจากน้ี ในวนัท่ี 13 – 14 กุมภาพนัธ์ 2559 เทศบาลนครขอนแก่น ไดม้อบพระไมใ้ห้กบั                  

พี่นอ้งประชาชน 95 ชุมชน ท่ีท าคุณประโยชน์ให้กบัชุมชน สังคม และให้การสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน

และเทศบาลมาโดยตลอด                
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รอยบุญทีผ่ลบิาน 

 

ผลทีไ่ด้รับจากกจิกรรมน าบุญใส่ใจ  สลกัไม้ค า้คูน 
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ประวตัินักวจัิย 

 ดร. แก้วตา  จันทรานุสรณ์ 

 

1. ต าแหน่งทางวชิาการ 

กรรมการบริหารหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิตสาขาวชิาภาษาไทย 

กรรมการบริหารหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิตสาขาลุ่มน ้าโขงศึกษา 

กรรมการศูนยว์จิยัพหุลกัษณ์สังคมลุ่มน ้าโขง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

2. ประวตัิการศึกษา 

ศศ.บ.(ภาษาไทย) เกียรตินิยมอนัดบั  2  มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2537. 

ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา)  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม,  2546. 

ปร.ด.(ไทศึกษา) มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2551. 

 

3.ผลงานทางวชิาการ 

3.1 งานวจัิย 

แกว้ตา  จนัทรานุสรณ์   และคนอ่ืน ๆ.  2543.       สรภัญญ์ : ภูมิปัญญาชาวบ้านกบับทบาทในสังคม 

อสีาน.  ขอนแก่น  : มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

รัตนา  จนัทร์เทาว,์  แกว้ตา  จนัทรานุสรณ์ และคนอ่ืน ๆ.  2547. ความสัมพนัธ์ระหว่างวรรณกรรมกบั 

สังคมลาว.  ขอนแก่น  : มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

แกว้ตา  จนัทรานุสรณ์. 2551. คนจีนกบัการผลติสร้างวฒันธรรมสาธารณะในเทศบาลนคร. ขอนแก่น.   

วทิยานิพนธ์ดุษฎีบณัฑิต มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มหาสารคาม : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม.   

แกว้ตา  จนัทรานุสรณ์.  2553.  วรรณกรรมท้องถิ่นอสีานในบริบทการพฒันาและโลกาภิวตัน์.   
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ศูนยว์จิยัพหุลกัษณ์สังคมลุ่มน ้าโขง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

แกว้ตา  จนัทรานุสรณ์.  2554.  ทุนทางวฒันธรรมในนวนิยายส่ีแผ่นดิน.  สาขาวชิาภาษาไทย  คณะ 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น.  

แกว้ตา  จนัทรานุสรณ์.  2555.  ทุนทางวฒันธรรมในฐานะนวตักรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ 

เมืองในการบริหารนโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบริบทการกระจายอ านาจ.  

ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) 

แกว้ตา  จนัทรานุสรณ์.  2558.  ทุนทางสังคมกบัการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพ่ือแก้ไขปัญหาขยะใน 

องค์กรปกครองท้องถิ่นระดับเทศบาลนคร  กรณี  เทศบาลนครขอนแก่น.  ส านกัส่งเสริมการวิจยั 

(สกว.) 

แกว้ตา  จนัทรานุสรณ์  และสมหมายชินนาค. 2558.   การเรียนการสอนและผู้เช่ียวชาญภาษาลาวใน 

ประเทศไทย.  กระทรวงการต่างประเทศ  

แกว้ตา  จนัทรานุสรณ์  ทรงวิทย ์ พิมพะกรรณ  และวจิิตรา  ดวงโสภา.  มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม 

กบัการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง.  กรมส่งเสริมวฒันธรรม  (ก าลงัด าเนินการ) 

แกว้ตา  จนัทรานุสรณ์  และคณะ.  อาหารในงานบุญ : วถิีจารีตและความทนัสมัยใน สปป.ลาว.   

ศูนยว์จิยัพหุลกัษณ์สังคมลุ่มน ้าโขง  (ก าลงัด าเนินการ) 

 

3.2 บทความวชิาการ 

แกว้ตา  จนัทรานุสรณ์ และ ชญาดา  ทบัภูมี.  (2559).  ขบั-ล า ท าเพลง : “เสียง” ร้าวลึก  เล่าเร่ือง  

เมือง-ชีวติ ใน  โครงการสานสัมพนัธ์วรรณกรรมลาว-ไทย  คร้ังท่ี 3  “ขบั-ล า มรดกลา้นชา้ง” 21-23 

กรกฎาคม  2559 ณ โรงแรม  ดาวสะหวนั  รีสอร์ท  แอนด์สปา  เมืองไกสอน  พมวหิาน  แขวง

สะหวนันะเขต  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  หนา้109-124. 

แกว้ตา  จนัทรานุสรณ์.  (2558).  บทละครพูดหวัใจนกัรบในบริบทสร้างส านึกความเป็นชาติ ใน วถีิสังคม

มนุษย ์ปีท่ี 3 ฉ.2 กค.-ธนัวคม  หนา้ 131-155. 



๒๙๑ | P a g e  

 

แกว้ตา  จนัทรานุสรณ์.  (2558)  ปฏิบติัการทางการเมืองของวฒันธรรมสาธารณะแบบไทยๆ  ใน 

วฒันธรรมคืออ านาจ : ปฏิบติัการแห่งอ านาจ  ตวัตนและชนชั้นใหม่ในพื้นท่ีวฒันธรรม.  ชูศกัด์ิ  

วทิยาภคั (บรรณาธิการ) เน่ืองในวาระ 72 ปี อาจารย ์ดร.ชยนัต ์ วรรธนะภูติ. มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

แกว้ตา  จนัทรานุสรณ์. (2014) . ทุนทางสังคมกบัการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อแกไ้ขปัญหาขยะใน 

องคก์รปกครองทอ้งถ่ินระดบัเทศบาลนคร  กรณี  เทศบาลนครขอนแก่น๘๗  (Social Capital and 

Promotion of Good Governance for Waste  Management of a Local Administrative Organization: 

A Case Study of Khon Kaen Municipality) 

แกว้ตา  จนัทรานุสรณ์. (2013) . “The Politics of Public Culture in Khon Kaen Municipality”   

In ดว้ยรัก 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. 

สุทธวรรณ  อินทรพาณิชย ์ และแกว้ตา  จนัทรานุสรณ์. (2556).  “อนุสัญญาแรมซาร์กบัการเปล่ียนแปลง 

ความหมาย  จากกุดสู่พื้นท่ีชุ่มน ้าท่ีมีความส าคญัระดบันานาชาติ  กรณีศึกษา  กุดทิง จ.บึงกาฬ”  ใน 

วารสารวิจยัมข.ฉบบับณัฑิตศึกษา  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1 (2)  (พฤษภาคม-สิงหาคม 

2556)บณัฑิตวทิยาลยั มข. 

แกว้ตา  จนัทรานุสรณ์.  2556.  “พนัธกิจของนกัเขียนอีสาน...ในบริบทความทนัสมยัจากนิตยสารทาง

อีศาน” ใน วารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย.์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราช

ภฏัสกลนคร.  1,1 (ม.ค.-มิ.ย.) : 90-119. 

แก้วตา  จนัทรานุสรณ์.  2555. “เบ้ืองลึกแห่งความสัมพนัธ์ของรัฐจารีตในบทละครโทรทศัน์ เร่ือง 

อิเหนา” ใน  อิเหนาส ารับเล็ก  การประชุมวิชาการเน่ืองในวนัภาษาไทยแห่งชาติ  พุทธศกัราช 

๒๕๕๕ : ๕๐ ปี  พระราชทานความห่วงใยภาษาและวรรณกรรมไทย – ๑๐๐ ปี การตีพิมพอิ์เหนา  

วนัอังคารท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม อาคาร HS.05 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น.  หนา้ 31-72. 

                                                           
๘๗ บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของรายงานการวจิยัเร่ือง “ทุนทางสงัคมกบัการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพ่ือแกไ้ข

ปัญหาขยะในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัเทศบาลนคร  กรณี  เทศบาลนครขอนแก่น  โดยการสนบัสนุนจาก  
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) ประจ าปี 2556 
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แกว้ตา  จนัทรานุสรณ์.  2554. “การสร้างตนและการสั่งสมทุนทางวฒันธรรมของคนไทยเช้ือสายจีนใน

วรรณกรรมเอกเร่ือง ส่ีแผน่ดิน” ใน  วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์.  28, 3 (ก.ย.-ธ.ค.) : 125-

148. 

แกว้ตา  จนัทรานุสรณ์.  2553.  “การเปล่ียนแปลงระบบคุณค่าทางสังคมจากการแต่งงานขา้มวฒันธรรม 

ในรวมเร่ืองสั้น ชุด “สาบอีสาน” ใน  วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์.  27,3 (ก.ย.-ธ.ค.) : 1-21. 

แก้วตา  จนัทรานุสรณ์. 2553.   “งาน ๒๓ ตุลามหากุศล : การสร้างพื้นท่ีทางสังคมและการรวมกลุ่ม

ผลประโยชน์ของทายาทจีนโพน้ทะเลในเทศบาลนครขอนแก่น” ในรวมบทความเร่ือง ยืนยงจงรัก

เบ้ืองบาทมูล  เน่ืองในวาระ ๑๐๐ ปีวนัสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้ฯ.  ขอนแก่น : 

ขอนแก่นการพิมพ,์ หนา้  63-83. 

แก้วตา  จันทรานุสรณ์.  2553.  “วฒันธรรมสาธารณะ : เครือข่ายความสัมพนัธ์และเสียงของคน

ขอนแก่น”  บทความพิ เศษ ใน ฮักแพงแจ้งใจ   ผู ้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย   ณี รัตนพันธ์ุ .  

มหาวทิยาลยัขอนแก่น. หนา้  136-160. 

แกว้ตา  จนัทรานุสรณ์.  2552.  “วฒันธรรมสาธารณะ : จากวาทะประชาธิปไตย  สู่อารมณ์ทางการเมือง

แบบไทยๆ” ใน วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 26,1 (ม.ค.- 

เม.ย.) : 146-168. 

แก้วตา  จนัทรานุสรณ์.  2551.  “หลกัเมืองขอนแก่น : การสร้างและการช่วงชิงความหมายในพื้นท่ี

อ านาจ” วารสารสังคมลุ่มน ้าโขง.  4,3 (ก.ย.-ธ.ค.) :1-23. 

แกว้ตา  จนัทรานุสรณ์.  2551.  “บทวิจารณ์หนงัสือ Museum and Communities : The Politics of Public 

Culture.  Eds. : Ivan Karp, Christine Mullen Kreamer and Steven D.Lavine.” วารสารสังคมลุ่มน ้ า

โขง.  4,1 (ม.ค. – เม.ย.) : 181-190. 

แก้วตา  จันทรานุสรณ์.  2550.  “ภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง” พื้นท่ีอ านาจของการพฒันา  : กรณีเวทีการ

ประชุมสัมมนานานาชาติ  เร่ือง Critical  Transitions in The Mekong Region. วารสารสังคมลุ่มน ้ า

โขง.  3,2 (พ.ค.- ส.ค.) : 149-172. 

แกว้ตา  จนัทรานุสรณ์.  2550.  “สินไซ  : ในบริบทวฒันธรรมสาธารณะของเทศบาลนครขอนแก่น”   

วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์.  24,3 (ก.ย. – ธ.ค.) : 68-86. 
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แก้วตา  จนัทรานุสรณ์.  2546.  “การเปล่ียนแปลงโลกทศัน์ในกลอนล าเร่ืองร่วมสมยั (2537-2543)”   

วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์.  20,2 (ม.ค.-มี.ค.) : 1-16. 

แกว้ตา  จนัทรานุสรณ์.  2545.  “สรภญัญ ์: ภูมิปัญญาชาวบา้นกบับทบาทในสังคมอีสาน” วารสารมนุษย์

ศาสตร์สังคมศาสตร์.  19,3 (เม.ย.- มิ.ย.) : 64-72. 

แกว้ตา  จนัทรานุสรณ์.  2543. “การศึกษาวรรณกรรมจากแถบบนัทึกเสียงล าเร่ือง” ใน  การประชุมทาง

วิชาการระดับชาติคร้ังที่ 1 เร่ืองสถานภาพของงานวิจัยเกี่ยวกับพลวัตรการปรับตัวของสังคมไทย   

ประเด็นการปรับเปล่ียนวิธีคิดและการสร้างมาตรฐานใหม่ของศีลธรรม (กลุ่ม C1) จดัโดย  

คณะกรรมการสภาวจิยัแห่งชาติ  สาขาสังคมวทิยา  ร่วมกบั  ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ. 

 

3.2.1  บทความหรือผลงานที่ได้เรียบเรียงเพ่ือน าเสนอในที่ประชุม 

1.  บทความประกอบการประชุมวชิาการระดบันานาชาติ ลาวศึกษาคร้ังท่ี 3 เร่ือง ความสัมพนัธ์ของคนกบัผี

ในวถีิความทนัสมยั ณ โรงแรมเจริญธานี จงัหวดัขอนแก่น  วนัท่ี 14-16  กรกฎาคม  2553. 

2.  บทความประกอบการประชุมวชิาการระดบัชาติ เร่ือง  วรรณกรรมอีสานในบริบทการพฒันาทอ้งถ่ินและ

อ านาจโลกาภิวตัน์ การประชุมวชิาการระดบัชาติ  มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ คร้ังท่ี 6 วนัท่ี 15-16 พ.ย. 2553 

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

3.  บทความประกอบการประชุมวชิาการระดบัชาติ  เร่ือง  การเปล่ียนแปลงระบบคุณค่าทางสังคมจากการ

แต่งงานขา้มวฒันธรรม ในรวมเร่ืองสั้นชุด สาบอีสาน ในการประชุมวชิาการระดบัชาติ แม่โขง ณ นครพนม 

วนัท่ี 21-22  ตุลาคม  2553 

4.  บทความประกอบการประชุมวชิาการระดบัชาติ  เร่ือง  “เบ้ืองลึกแห่งความสัมพนัธ์ของรัฐจารีต 

ในบทละครโทรทศัน์ เร่ือง อิเหนา” ใน  อิเหนาส ารับเล็ก  การประชุมวชิาการเน่ืองในวนัภาษาไทยแห่งชาติ  

พุทธศกัราช ๒๕๕๕ : ๕๐ ปี  พระราชทานความห่วงใยภาษาและวรรณกรรมไทย – ๑๐๐ ปี การตีพิมพ์

อิเหนา  วนัอังคารท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม อาคาร HS.05 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น.  หนา้ 31-72. 

5.  บทความประกอบการประชุมนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประจ าปี 2557  เร่ืองทุนทาง

สังคมกบัการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อแกไ้ขปัญหาขยะในองคก์รปกครองทอ้งถ่ินระดบัเทศบาลนคร  
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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.  หนงัสือฉลองเมืองขอนแก่น ประจ าปี 2557.  เร่ือง  หลักเมือง  หลกัชัย  หลกัรวมใจ  ไทขอนแก่น. 

เทศบาลนครขอนแก่น 

7.  บทความประกอบการประชุมนานาชาติ  ประจ าปี 2558 ณ  มหาวทิยาลยัริวกิว  ประเทศญ่ีปุ่น  เร่ืองSocial 

Capital and Promotion of Good Governance for Waste  Management of a Local Administrative 

Organization: A Case Study of Khon Kaen Municipality 

8.  บทความวเิคราะห์นิตยสารทางอีศาน  เร่ือง  “ทางขา้งหนา้...ทางอีศาน : Becoming E-SHANN Ways 

Magazine”  ปีท่ี 4 ฉ.37 พ.ค.2558  หนา้  21-27. 

 

 3.2.2  วทิยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. วทิยากรพิเศษเวทีบรรยายสาธารณะ  เร่ือง  อีสานในความเปล่ียนแปลง  กรณีศึกษาจากวรรณกรรม ณ 

มูลนิธิเล็กประไพวริิยะพนัธ์ุ วนัท่ี  17  พ.ย.2553 

2.  ผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาบทความทางวชิาการ เพื่อตีพิมพใ์นวารสารสังคมลุ่มน ้าโขง 

3.  ผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาเคา้โครงวทิยานิพนธ์  หลกัสูตรวิจยัเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน  คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

4.  ผูท้รงคุณวุฒิประเมินโครงการวจิยัทอ้งถ่ิน  เร่ือง  การจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อสร้างการ 

เรียนรู้ส าหรับเด็กและเยาวชน  ชุมชนนาหอ  ต าบลนาหอ  อ าเภอด่านซา้ย  จงัหวดัเลย.  ส านกังาน

กองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.)  สิงหาคม  2557. 

5.  ผูท้รงคุณวุฒิประเมินโครงการวจิยัทอ้งถ่ิน  เร่ือง  การศึกษาคุณค่าใบเสมาเพื่อสร้างกระบวนการ 

เรียนรู้ดา้นคุณธรรม  ส าหรับชาวบา้น  บา้นกุดโงง้  ต.บุ่งคลา้  อ.เมือง จ.ชยัภูมิ.  ส านกังานกองทุน

สนบัสนุนการวจิยั  (สกว.)  มกราคม  2558. 

                                                           
๘๘ บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของรายงานการวจิยัเร่ือง “ทุนทางสงัคมกบัการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพ่ือแกไ้ข

ปัญหาขยะในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัเทศบาลนคร  กรณี  เทศบาลนครขอนแก่น  โดยการสนบัสนุนจาก  
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) ประจ าปี 2556 
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6.  ผูท้รงคุณวุฒิประเมินโครงการวจิยัทอ้งถ่ิน  เร่ือง  การสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินผา้ฝ้ายทอมือท่ี 

สอดคลอ้งกบัหลกัพุทธธรรมของกลุ่มผา้ฝ้ายทอมือ บ.หนองเงือก  ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง  จ.ล าพูน.  

กองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.)  เมษายน  2558. 

7.  ผูท้รงคุณวุฒิสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์  เร่ือง  วถีิชีวติแรงงานอพยพตดัออ้ย  กลุ่มชาติพนัธ์ุกูย  จงัหวดั 

ศรีสะเกษ.  ของ  อุบล  สวสัด์ิผล.  ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวจิยัเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน  

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  เมษายน  2558 

8.  ผูท้รงคุณวุฒิประเมินบทความวชิาการ  ประจ าปี  2558 

 8.1  ภาพสะทอ้นทางวฒันธรรมของประเพณีกวนขา้วมธุปายาส  วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร  จ.

นครศรีธรรมราช  (งานวจิยั  คณะศิลปศาสตร์  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์) 

 8.2  อตัลกัษณ์การสร้างสรรคต์วัละครในวรรณกรรมเร่ืองสั้นของทศันาวดี  (ว.ช่อพะยอม  คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม) 

 8.3  นิทาน  ต านาน  เร่ืองเล่า  อตัลกัษณ์และความหมายทางวฒันธรรมในจงัหวดัศรีสะเกษ (ว.วถีิ

สังคมมนุษย ์ ปีท่ี 3 ฉ.1  มหาวทิยาลยัราชภฏักาฬสินธ์ุ) 

9.  ผูท้รงคุณวุฒิฝ่ายพิจารณาเน้ือหาขอ้มูลพิพิธภณัฑ ์ โฮงมูนมงัเมืองขอนแก่น  เทศบาลนครขอนแก่น 

10. คณะกรรมการตดัสินผลงานการประกวดสุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกนัยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  จ.ขอนแก่น 

11.  วทิยากรบรรยายในหวัขอ้  “ศิลปะและวฒันธรรมน าพาการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน” ในวนัท่ี 30  

เมษายน  2558  ณ หอ้งสะหงส์ 3  มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมิ 

12.  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุวารสารวจิยับณัฑิตศึกษา  มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ 

13.  วทิยากร  สัมมนาทางวชิาการ “วธีิการสอนภาษาและวรรณคดีไทย” สาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร. 28 มิถุนายน  2558 
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 3.2.3  การอบรมความเช่ียวชาญด้านการสอน 

  1)  โครงการอบรมเขม้เพื่อพฒันาทกัษะการสอนแบบ “การเรียนรู้จากการบูรณาการเน้ือหาและ
ภาษา” คร้ังท่ี 2 (CLIL) ณ The University of Queensland, Australia      ระหวา่งวนัท่ี 12 กรกฎาคม- 2 สิงหาคม 
2558 

  2)  The Basic Meditation Teacher Diploma  ( March 2015 ) อบรมหลกัสูตรครูสมาธิ รุ่นท่ี 

34 สาขา 78 คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 

4.  ประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษา  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 (หลกัสูตรลุ่มน า้โขงศึกษา) 

400  732   Mekong Language and Culture 

400  733   Theoretical Concepts Related to Mekong studies 

400  734    Research Methodology for Mekong studies 

7.  สถานทีต่ิดต่อ 

ภาควชิาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

E-mail. kjanthra@gmail.com  โทรศพัทมื์อถือ  089-9496340 
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ประวตัินักวจัิยผู้ร่วมโครงการวจัิย 

 

1.  ช่ือ – นามสกุล    ดร.ทรงวทิย ์ พิมพะกรรณ์  Songwit Pimpakun (Ph.D.) 

2.  เลขหมายบตัรประจ าตวัประชาชน 33401009128 

3.  ต าแหน่งปัจจุบนั   ผูช่้วยศาสตราจารย ์

4.  หน่วยงาน/ท่ีอยูท่ี่ติดต่อสะดวก  สายวชิาทศันศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

     123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40002 

 หมายเลขโทรศพัท ์  0 4320 2396  , 089 499 2256  

 โทรสาร    0 4320 2396   

 E-mail     psongw@kku.ac.th 

 

5. ประวติัการศึกษา 

ปี พ.ศ.ท่ีจบ ระดบั

ปริญญา 

คุณวฒิุ สาขาวชิา ช่ือสถาบนัการศึกษา ประเทศ 

2558 เอก ปรด. วจิยัศิลปะและ

วฒันธรรม 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น ไทย 

2541 โท ศม. จิตรกรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร ไทย 

2535 ตรี ศป.บ. ทศันศิลป์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

ไทย 

 

7.  สาขาวชิาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) 

 7.1 การบริหารจดัการศิลปกรรม 

 7.2 การวจิารณ์ศิลปะ 

mailto:psongw@kku.ac.th
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 7.3 ศิลปะร่วมสมยั 

8.  ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานวจิยัทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

 8.1 หวัหนา้โครงการ 

  ทรงวทิย ์ พิมพะกรรณ์   

  จิตรกรรมพุทธศาสนาร่วมสมยัของศิลปินอีสาน(สถาบนัวจิยัและพฒันา   

  มหาวทิยาลยัขอนแก่น) 

 8.2 หวัหนา้โครงการ 

  ทรงวทิย ์ พิมพะกรรณ์   

  การศึกษาสุนทรียภาพทอ้งถ่ินผา่นศิลปกรรมสินไซภายใตป้รากฏการณ์ประชานิยม  

  (ส านกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั กระทรวงวฒันธรรม) 

 8.3 ผูร่้วมโครงการ 

  ทรงวทิย ์ พิมพะกรรณ์   

  การจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการในรายวชิาศึกษาทัว่ไป มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

  (ส านกัพฒันาและบริหารการวจิยั มข.) 

 

ประวติัผูช่้วยนกัวิจยั 

นางสาววจิิตรา  ดวงโสภา 

อาชีพ  นกัวจิยัอิสระ มีผลงานเป็นผูช่้วยนกัวจิยัในโครงการ  ดงัต่อไปน้ี 

แกว้ตา  จนัทรานุสรณ์.  2555.  ทุนทางวฒันธรรมในฐานะนวตักรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ 

เมืองในการบริหารนโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบริบทการกระจายอ านาจ.  

ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) 

แกว้ตา  จนัทรานุสรณ์.  2558.  ทุนทางสังคมกบัการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพ่ือแก้ไขปัญหาขยะใน 
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องค์กรปกครองท้องถิ่นระดับเทศบาลนคร  กรณี  เทศบาลนครขอนแก่น.  ส านกัส่งเสริมการวิจยั 

(สกว.) 

แกว้ตา  จนัทรานุสรณ์  และสมหมายชินนาค. 2558.   การเรียนการสอนและผู้เช่ียวชาญภาษาลาวใน 

ประเทศไทย.  กระทรวงการต่างประเทศ  

แกว้ตา  จนัทรานุสรณ์  ทรงวิทย ์ พิมพะกรรณ  และวจิิตรา  ดวงโสภา.  มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม 

กบัการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง.  กรมส่งเสริมวฒันธรรม   

แกว้ตา  จนัทรานุสรณ์  และคณะ.  อาหารในงานบุญ : วถิีจารีตและความทนัสมัยใน สปป.ลาว.   

ศูนยว์จิยัพหุลกัษณ์สังคมลุ่มน ้าโขง  (ก าลงัด าเนินการ) 

 

 

 


