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	 	 สะดืออีสาน คือ วาทกรรมสมัยใหม่ที่ประดิษฐ์ขึ้นให้กับเมืองมหาสารคาม 

เพื่อให้มหาสารคามเป็นเสมือนศูนย์กลางของภาคอีสาน โดยเฉพาะด้านการศึกษา

และงานด้านศิลปกรรม ซึ่งไม่ผิดที่จะยกความเป็นเลิศและเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้

ด้านวัฒนธรรมศึกษาให้กับเมืองมหาสารคาม 

 ในภาคศิลปกรรมโดยเฉพาะจิตรกรรมฝาผนังหรือฮูบแต้มที่ปรากฏบนผนัง

ของสิม ซึ่งเป็นชื่อเรียกศาสนาคารของคนอีสาน จากการสำรวจเอกสารของ

โครงการสำรวจจิตรกรรมฝาผนังอีสาน กรมศิลปากร และโครงการสำรวจและ  

ถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนังอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า จังหวัดมหาสารคาม

เป็นจังหวัดที่ปรากฏ "ฮูบแต้ม"2 มากถึง 7 วัดด้วยกัน คือ วัดโพธาราม วัดป่าเรไรย์ 

วัดยางซวง วัดตาลเรือง วัดศิริมงคล วัดอินทราราม วัดบ้านขามเปี้ย แต่น่าเสียดาย

ที่วัดศิริมงคล วัดอินทราราม และวัดบ้านขามเปี้ยได้ถูกทุบทำลายและสร้างสิมใหม่

ขึ้นมาทดแทนสิมที่มีฮูบแต้มหลังเดิม  

 ข้อเขียนนี้เรียบเรียงจากบันทึกสนามของผู้เขียนในฐานะนักวิจัยที่ได้รับทุน

สนับสนุนการวิจัยเรื่องผ้าในจิตรกรรมฝาผนังอีสาน จากมูลนิธิเจมส์ ดับเบิลยู เอช 

ทอมป์สัน ประจำปี 2551 ซึ่งจักแสดงข้อมูลพื้นฐานพอเป็นน้ำจิ้มสำหรับนัก

วัฒนธรรมศึกษาที่สนใจเรื่อง ฮูบแต้มศึกษา 

 

1. วัดโพธาราม : ห้องสมุดวัฒนธรรม 
 ฮูบแต้มวัดโพธาราม ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านดงบัง อำเภอนาดูน ฮูบแต้มที่พบของ

สิมวัดนี้ ปรากฏบนผนังสิมทึบ ทั้งผนังด้านนอกและผนังด้านใน ช่างเขียนแต้มฮูบ

เต็มทุกผนัง ปรากฏชื่อช่างแต้ม คือ นายสิงห์  ซึ่งเป็นช่างพื้นถิ่นชาวพยัคฆภูมิพิสัย  

 ผนังด้านนอกของสิมวัดโพธารามเขียนเรื่องพระเวสสันดรชาดก พระมาลัย  

ฮูบแต้มเมืองมหาสารคาม  
มนต์เสน่ห์แห่งสะดืออีสาน1 

สำรวย  เย็นเฉื่อย 

นักวิจัยศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง	

1เรียบเรียงจากบันทึกสนาม โครงการวิจัยผ้าในจิตรกรรมฝาผนังอีสาน 
ทุนสนับสนุนโดย มูลนิธิเจมส์ ดับเบิลยู เอช ทอมป์สัน 
2"ฮูบแต้ม"	หมายถึง จิตรกรรมฝาผนังอีสาน 
 

	 สวัสดีค่ ะผู้อ่านทุกท่าน	 สถานการณ์		

ก าร เปลี่ ยน แปลง ในภู มิ ภ าคลุ่ มน้ ำ โ ขงล้ วนมี		

หลายประเด็นที่น่าจับตามอง	 และหลายสถานการณ์

ควรให้ความสำคัญในการศึกษาวิจัยอย่างลึกซึ้ง		

ต่อไป	 ไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนแปลงขนบในเชิงช่างสาขา

จิตรกรรม	 หรือ	 “ฮูบแต้ม”	 จากกรณีข้อเขียนของ

สำรวย	 เย็นเฉื่อย	 ที่สะท้อนภาวะการกดทับและ		

ลดทอนคุณค่างานฝีมือของ	 “ช่างแต้ม”	 ท้องถิ่น

อีสาน	 หรืองานเขียนที่เผยปัญหาในการดำเนินชีวิต

ของชาว	“โรฮิงญาบา”	ของจีรศักดิ์	โสะสัน	ที่อาจ

ทำให้เราคิดเชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัญหาสิทธิ

มนุษยชนที่ขยายตัวไปทั่วทั้งภูมิภาค	 การคำนึงถึง

สถานการณ์ดังกล่าวด้วยความรู้สึกร้อนหนาวกับ

เพื่อนมนุษย์	ได้นำไปสู่ความพยายามในการเรียนรู้กับ

มิตรประเทศ	 อันเป็นที่มาของโครงการความร่วมมือ

เพื่อพัฒนาโครงการวิจัยสังคมวัฒนธรรมลาว		

ในบริบทการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคลุ่มน้ำโขง		

ระหว่างตัวแทนนักวิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขงกับ

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว	 เพื่อเท่าทัน

ต่อความเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคและความเป็นไปได้

ในการสร้างความยั่งยืนของมรดกทางวัฒนธรรม

ร่วมกัน	 นอกจากความเคลื่อนไหวทางวิชาการแล้ว	

จดหมายข่าว	ฉบับนี้ยังบรรจุไว้ด้วยความทรงจำอัน

งดงามและน่าตื่นใจใน	 “มหานทีสี่พันดอน”	 จาก

บันทึกการเดินทางของณพิชญา	 ศรีจันทร์อินทร์		

รวมทั้งส่วนของการแนะนำหนังสือ และตามติด

กิจกรรมสำคัญของชาวพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขงค่ะ	

	

	 พบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ 
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พุทธประวัติ และสินไซ ส่วนผนังด้านในเขียนเรื่องพุทธประวัติและ

พระเวสสันดรชาดก โดยมีรูปแบบการจัดองค์ประกอบแบบศิลปะ

พื้นบ้านอีสานคือไม่เรียงลำดับตามเนื้อหาในวรรณกรรม รูปทรง

แม้จะได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบภาคกลางมาบ้าง แต่ช่างเขียนก็

แสดงออกตามความต้องการของตนเองเป็นหลักโดยไม่ยึดขนบ

การเขียนแบบภาคกลาง 

 ความพิเศษของฮูบแต้มวัดโพธารามอยู่ที่รายละเอียดปลีก

ย่อยที่แสดงออกผ่านตัวละครที่เรียกว่า “ตัวกาก” ที่ช่างแต้มได้

จำลองเอาวิถีวัฒนธรรมของคนในเมืองมหาสารคามในยุคสมัยนั้น

มาจัดแสดงร่วมกับเรื่องหลัก เช่น การประกอบอาชีพ การทอผ้า 

การลงข่วง การตำข้าว สถาปัตยกรรม ฯลฯ ซึ่งเปรียบเสมือนห้อง

สมุดวัฒนธรรมขนาดใหญ่ที่รอให้ผู้คนได้เข้าไปอ่าน ศึกษา วิจัย 

วิจารณ์ และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับคนในชุมชน 

 การแต้มฮูบปรากฏทั้งผนังสิมด้านนอกและผนังด้านใน   

ผนังด้านนอกปรากฏฮูบแต้มเรื่องพระรามชาดก และเวสสันดร

ชาดก ส่วนผนังสิมด้านในเขียนเรื่องพระมาลัยและอดีต

พระพุทธเจ้า โดยมีการแต้มฮูบสลับกันไปมาไม่เรียงลำดับภาพ

ตามขนบแบบภาคกลาง  ด้วยสิมของวัดป่าเรไรย์มีการสร้าง

หลังคายืนปกคลุมไปทั้งสี่ด้าน ดังนั้นฮูบแต้มจึงอยู่ในสภาพที่สดใส 

งดงาม รอให้ผู้สนใจไปอิ่มเอมโดยเฉพาะการแต่งกายแบบ  

พื้นเมืองของอีสานที่ปรากฏให้ผู้วิจัยได้ศึกษา  

"ฮูบแต้มที่ปรากฏผนังสิมด้านหลังพระประธาน"  วัดโพธาราม 
  

2. วัดป่าเรไรย์ : งามงด หมดจด สดใส 
 ในบรรดาฮูบแต้มในมหาสารคาม สิมวัดป่าเรไรย์ซึ่งตั้งอยู่

ท้องที่บ้านหนอกพอก ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน ดูจะเป็นสิมที่  

สามารถดูฮูบแต้มได้ง่ายกว่าวัดอื่นอยู่มาก เนื่องจากสิมตั้งอยู่บน 

"ฐานบัทม์"3 ที่ไม่สูงมาก ผนังทั้งสี่ด้านก็มีพื้นที่ใหญ่ไม่ติดกรอบ

ของหน้าต่าง ทำให้ช่างแต้มเขียนภาพได้อย่างอิสระลื่นไหล 

 ฮูบแต้มแห่งนี้ เป็นเหมือนลูกพี่ลูกน้องของวัดโพธาราม

เนื่องจากเขียนโดยช่างคนเดียวกัน คือ ช่างสิงห์ เพราะหลังจาก

ช่างคนนี้แต้มฮูบที่วัดโพธารามเสร็จก็มาแต้มฮูบที่วัดป่าเรไรย์ต่อ 

แม้ว่าจะเขียนโดยช่างคนเดียวกัน แต่รสของการเขียนกลับมีความ

แตกต่าง กล่าวคือขนาดของรูปร่างรูปทรงตัวละครของวัดป่า

เรไรย์มีขนาดใหญ่กว่าที่วัดโพธารามมาก การจัดองค์ประกอบไม่

เรียงลำดับชัดเจนตามวรรณกรรม  

"ฮูบแต้มแสดงภาพเรื่องพระลักพระลาม ตอนลอยนางสีดา 
ปรากฏบนผนังสิมด้านนอก"  วัดปาเรไรย์ 

 
 

3. วัดยางซวง :  หัตถกรรมอีสานมากเหลือ 
 สิมวัดยางซวง ตั้งอยู่ท้องที่บ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอ

นาดูน เป็นสิมทึบขนาดกลางที่ปรากฏฮูบแต้มทั้งผนังสิมด้านนอก

และด้านใน ช่างแต้มที่รังสรรค์งานศิลปกรรมนามช่างหน่าย ซึ่งทำ

หน้าที่ควบคุมการแต้มฮูบโดยมีผู้ช่วยช่างหลายท่าน เช่น หลวงพ่อ

ผุย ครูก่อง จารย์หลง จารย์หื่น   โดยช่างทุกคนเป็นช่างพื้นบ้าน

อีสาน 

 ฮูบแต้มปรากฏที่ผนังสิมด้านนอกเรื่องพระเวสสันดรชาดก  

พุทธประวัติ พระมาลัย และท้าวปาจิตต์นางอรพิม ส่วนผนัง  

สิมด้านในเป็นภาพอดีตพระพุทธเจ้าขนาดใหญ่สลับกับแจกัน

ดอกไม้  รูปแบบการเขียนเป็นแบบพื้นบ้านอีสานมีการเขียนสลับ

กันไปทุกผนังไม่เรียงลำดับตามวรรณกรรม ดังนั้นคนดูต้องมีความ

เข้าใจวรรณกรรมมาก่อนหากต้องการดูเพื่อเอาเรื่องราว 

 จุดเด่นของสิมวัดยางซวง คือ ภาพวิถีวัฒนธรรมของคน

มหาสารคามในยุคสมัยนั้นที่แสดงออกผ่านตัวกาก ทั้งขบวนแห่  

สถาปัตยกรรม การดำรงชีวิต การแต่งกาย รวมทั้งภาพประกอบ

ที่แสดงข้าวของเครื่องใช้อันเป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีให้ศึกษา

ราวกับผนังสิมเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่ทรงคุณค่า  

 

3"ฐานบัทม์" หมายถึง ฐานบัวหน้ากระดานบัวคว่ำบัวหงาย 
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4. วัดตาลเรือง : ใหม่ครอบเก่า 
  สิมเก่าวัดตาลเรือง ซึ่งตั้งอยู่ท้องที่บ้านโคกกลาง ตำบล

เขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย เป็นสิมเก่าที่เข้าไปศึกษาฮูบแต้มยาก

ที่สุดในบรรดาวัดในจังหวัดมหาสารคาม เนื่องจากทางวัดได้ทุบ

หลังคาของสิมเก่าออกแล้วสร้างสิมใหม่แบบภาคกลางครอบสิม

เก่าเอาไว้ โดยระยะห่างระหว่างผนังเก่ากับผนังสิมใหม่แคบมาก

จึงยากต่อเข้าไปถ่ายภาพอีกทั้งแสงสว่างไม่พอในการถ่ายรูป 

 ฮูบแต้มที่ผนังสิมเก่าปรากฏในผนังสิมด้านนอกเรื่องพุทธ

ประวัติ  นรกภูมิ และเรื่องสินไซ ซึ่งโดยรวมลบเลือนไปมาก  

เขียนโดยช่างพื้นบ้านชื่อช่างแหวน เขียนขึ้นในสมัยหลวงปู่สังฆราช

เป็นเจ้าอาวาส ดังนั้นรูปร่างรูปทรงของตัวละครจึงค่อนข้างอิสระ

และมีความบริสุทธิ์เฉพาะมากกว่าสามวัดที่กล่าวไปแล้ว 

"ฮูบแต้มแสดงภาพการแต่งกายของตัวกาก ซึ่งบ่งบอกอัตตลักษณ์ 
การแต่งกายพื้นถิ่นอีสาน" วัดยางซวง 

"ฮูบแต้มแสดงภาพปราสาทของพระยากุศราช นครเป็งจาล" 
วัดตาลเรือง 

แผนที่ทำมือ 

 ในภาพรวมสิมที่ปรากฏฮูบแต้มในจังหวัดมหาสารคามเป็น

สิมพื้นบ้านอีสานแบบสิมทึบ ฮูบแต้มเขียนบนผนังสิมทั้งผนังด้าน

นอกและผนังด้านใน  ช่างแต้มเป็นช่างพื้นบ้านอีสานและ

วรรณกรรมที่ปรากฏเป็นวรรณกรรมทางพุทธศาสนาและ

วรรณกรรมพื้นบ้าน การวางโครงเรื่องในการแต้มฮูบมีการเขียน

สลับกันไปมาไม่เรียงลำดับตามเนื้อเรื่องในวรรณกรรม 

 ในบรรดาสิมทั้งสี่แห่งของจังหวัดมหาสารคามนับว่าได้รับ

ความสนใจจากนักวิชาการมากพอสมควร โดยเฉพาะนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาที่วนเวียนใช้แหล่งศิลปกรรมดังกล่าวทำ

วิทยานิพนธ์ มีเฉพาะที่วัดตาลเรืองเท่านั้นที่ยังไม่มีการศึกษาในรูป

แบบวิทยานิพนธ์  งานวิทยานิพนธ์ส่วนมากมีการศึกษาเฉพาะ

เจาะจงเป็นกรณีศึกษาในละแห่งทั้งในมิติการสื่อความหมาย  

วรรณกรรมที่ปรากฏ  เครื่องมือเครื่องใช้ที่ปรากฏ เป็นต้น  

 บันทึกสนามนี้เป็นเพียงบันทึกส่วนตัวที่อยากนำมาเผยแพร่สู่

ผู้อ่านได้อ่านเอาสนุก แต่หากต้องการไปศึกษาด้วยตนเอง ผู้วิจัย

ได้ทำแผนที่ทำมือขึ้นมาเพื่อเป็นคู่มือให้ผู้อ่านได้เดินทางไปสัมผัส

สุนทรียภาพของงานศิลปะพื้นบ้านของเมืองมหาสารคามด้วย

ตนเอง  ขอให้อิ่มเอมครับ 

ข่ า ว ดี !!!  

	 ขอเชิญชวน	 นักวิจัย	 อาจารย์	 และผู้สนใจ		

ทุกท่านส่งบทความที่เกี่ยวกับภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	 โดยมี

เนื้อหาทางด้านสังคม	 วัฒนธรรม	 เศรษฐกิจ	

ประวัติศาสตร์	 ภาษา	 วรรณกรรม	 สถาปัตยกรรม	

ศิลปกรรม	สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	และสารสนเทศและ

การสื่อสาร	มาตีพิมพ์ ในวารสารสังคมลุ่มน้ำโขง	(ปีที่	6	

ฉบับที่	 1	 ประจำเดือนมกราคม	 -	 เมษายน	พ.ศ.2553)	

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	

ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง	 โทร.	 0-4320-

3215	หรือ	E-mail:	plurality@kku.ac.th	
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 ผู้เขียนไม่แน่ใจนักว่า “เนื้อข่าว” ที่นำเสนอภาพของคน  

กลุ่มหนึ่ งที่ เรียกตัวเองนาม “โรฮิงญา” ผ่านสื่อโทรทัศน์ 

หนังสือพิมพ์ วิทยุ โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ในช่วงหลายเดือนที่  

ผ่านมา (ขณะนี้แทบจะเลือนหายไปเลย) ซึ่งได้ตีแผ่เรื่องราวเกี่ยวกับ

ชาวโรฮิงญาอย่างจริงจังหลายแง่มุม เช่น การนำเสนอข่าวความ

โหดร้ายของเจ้าหน้าที่รัฐไทย-ราชนาวีไทย (สื่อนอกตีแผ่เกือบ

ทั้งหมด) ที่กระทำต่อชาวโรฮิงญากลุ่มหนึ่งในลักษณะลอยแพ

กลางทะเล การนำประเด็นโรฮิงญาผสมโรงกับปัญหาการก่อการร้าย

ในสามจังหวัดชายแดนใต้ (ดูคล้ายกลุ่มเหล่านี้จะเข้ามาร่วมมือ  

ก่อความไม่สงบในพื้นที่) หรือความพยายามที่จะมองในแง่มุมด้าน

กฎหมายเชื่อมคนกลุ่มนี้เป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย 

ฯลฯ จะสามารถสื่อถึงตัวตนคนโรฮิงญาที่สัมพันธ์กับสังคมไทยได้

เพียงใด? อย่างไรบ้าง? 

 ที่ผ่านมา โทรทัศน์หลายช่อง หลายรายการได้เชื้อเชิญ  

นักวิชาการ นักสิทธิมนุษยชน เจ้าหน้าที่รัฐ หรือแม้แต่ตัวแทน  

ชาวโรฮิงญาในเมืองไทย ออกมาให้ความคิดความเห็นกันแทบจะ

ทุกวัน ยิ่งนานวัน “โรฮิงญา” กลับกลายเป็นคำที่เราๆ ท่านๆ   

เริ่มชินและคุ้นหูจนอาจลามกลายเป็นความน่ากลัวของชาวเมือง

ทั่วไปได้เช่นกัน  

 กล่าวเฉพาะในเวทีทางวิชาการด้วยแล้ว “โรฮิงญา” กลาย

เป็นประเด็นหนึ่ง (Issue) ที่ถูกหยิบยกมาถกเถียง มาวิเคราะห์ 

เพื่อหาแนวทางออกหรือหาข้อยุติในมุมมองทางวิชาการตามรั้ว

มหาวิทยาลัยดังๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งแตกต่างอย่างมากเมื่อเทียบ  

ในช่วงเวลาปีสองปีย้อนหลัง ซึ่งมีนักวิชาการ นักสิทธิมนุษยชน

บางคนพยายามเรียกร้องและนำเสนอประเด็น “โรฮิงญา” ผ่าน

บทความทางหนังสือพิมพ์ ทางเว็บไซต์ต่างๆ แต่ดูเหมือนสังคมไม่

ค่อยได้ยินเสียงเหล่านั้นเท่าที่ควร  

 อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเกิดอาการดีใจเล็กๆ ขึ้นมาที่เรื่องนี้

ถูกนำเสนอผ่านสังคมส่วนใหญ่และผ่านสื่อกระแสหลักเสียที (ไม่

ว่าจะถูกนำเสนอในแง่มุมใดก็ตาม) อย่างน้อยก็เป็นการริเริ่มที่ดี

ของสังคมที่จะเข้าไปศึกษา ตรวจสอบ ค้นหาประเด็นทางสังคม

อื่นๆ อีกมากมาย ที่ถูกละเลยหรือไม่เคยเหลียวแลในประเด็น  

“โรฮิงญา”: บางมุมที่แอบซ่อนในสังคมไทย 

จีรศักดิ์ โสะสัน 

นักวิจัย	ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง	

คนชายขอบ (Marginal People) ถ้าพิจารณาในแง่นี้ คนไทย  

คงต้องคารวะชาวโรฮิงญาที่ทำให้สังคมไทยแลเห็นและเห็นใจคน

ตัวเล็กๆ ในสังคมขึ้นมาบ้าง (เพราะไม่ง่ายนักที่เรื่องคนชายขอบ 

คนตัวเล็กจะได้ถูกนำเสนออย่างเป็นระบบในสังคมไทย ถ้าไม่ไป

ภาพ : www.flickr.com/photos/austcare/2777500390/ 

กระทบตาปลาความมั่นคง ความอ่อนไหวทางการเมืองอย่างจัง) 

 ผู้เขียนคงไม่ต้องอธิบายและให้รายละเอียดชาวโรฮิงญาใน

บรรทัดนี้ว่าเป็นใคร? มาจากไหน? มีจำนวนประชากรเท่าไร? 

อย่างละเอียดมากนัก (ตัวเลขประชากรโรฮิงญาอย่างเป็นทางการ

ของสหประชาชาติ ปี 2552 ได้ประมาณไว้ที่ 723,000 คน   

ซึ่งกระจายตัวอาศัยในประเทศต่างๆ เช่น สหภาพพม่า (รัฐยะไข่) 

ราชอาณาจักรซาอุดิอารเบีย ปากีสถาน มาเลเซีย บังคลาเทศ 

และอื่นๆ รวมทั้งประเทศไทยคาดว่ามีประมาณ 20,000 คน)   
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ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีมากมายและง่ายมากที่จะเข้าไปศึกษาค้นคว้า

ตามสื่อต่างๆ (ถ้าสนใจจริงๆ) แต่ใคร่อยากจะนำเสนอ ณ บรรทัด

นี้กับผู้อ่านว่า “ชาวโรฮิงญาในประเทศไทย” ซึ่งผู้เขียนรู้จักมักคุ้น

พวกเขาเป็นคนอย่างไร? และได้ทำประโยชน์อะไรให้สังคมไทย

บ้าง? 

 ใคร่ขอทำความเข้าใจเบื้องต้น“ชาวโรฮิงญา”ที่จะกล่าวถึง

คือบุคคลที่เข้ามาอาศัยในประเทศไทยโดยถูกกฎหมายครับ ทุกคน

มีบัตรแสดงตนคนต่างด้าวชัดเจน มีหลักมีแหล่งค้นหาตัวได้ 

 อันที่จริง ชาวโรฮิงญาไม่ใช่กลุ่มคนที่เพิ่งเริ่มอพยพเข้ามา

เมืองไทยช่วงหลังๆ ตามข่าว แต่พวกเขาได้อพยพมาเมืองไทย

หลายทศวรรษมาแล้ว ถ้าลองถามชาวบ้านตามภาคเหนือ ภาค

อีสาน ภาคใต้ หรือแม้แต่เขตกรุงเทพฯ-แถวๆ บางกะปิ-

รามคำแหง (อาจยกเว้นตะเข็บชายแดนจังหวัดระนอง ตาก-

แม่สอด หรือแถวมหาชัย-สมุทรสาคร ซึ่งโรฮิงญาจะกระจุกตัวอยู่

เป็นกลุ่มใหญ่-ลักษณะแบบค่ายอพยพ )  น่าจะให้คำตอบได้ดีว่า

ชาวโรฮิงญาเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อไหร่? เข้ามาได้

อย่างไร? หรือรวมตัวกันอย่างไร?   

 “โรฮิงญา” ที่อ้างถึง คือ กลุ่มคนที่มักสังเกตเห็นในชีวิต

ประจำวันของเราได้ไม่ยาก โดยที่เราจะต้องปฏิสัมพันธ์กับพวกเขา

ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง อย่างเช่น ซื้อโรตี ซื้อถั่ว ซื้อผ้า เห็นมารับ-ส่ง

ลูกๆ แถวโรงเรียนใกล้บ้าน ขับรถสวนบนท้องถนน หรืออาจจะ

เดินเลียบเคียงในตลาดสด ฯลฯ ซึ่งแน่นอน ก่อนหน้านี้อาจจะไม่  

รู้จักกันในชื่อ “โรฮิงญา” อาจเรียกว่า “แขกขายโรตี” “อาบัง” 

หรือ “เบงกาลี” แล้วแต่จะเรียกขานกัน  

 ในช่วงที่ประเทศสหภาพพม่า (Union of Myanmar, 

official name of Burma since 1998) เกิดการจลาจลครั้งสำคัญ

เมื่อปี ค.ศ. 1988 (พ.ศ.2531) นักศึกษากลุ่มหนึ่งซึ่งกำลังศึกษาใน

มหาวิทยาลัยเมืองหลวงย่างกุ้ง (Yangon หรือ Rangoon) ใน

ขณะนั้น ต้องลี้ภัยการเมืองเข้ามาในประเทศไทยและมาตั้งถิ่นฐาน

สร้างครอบครัวจนถึงปัจจุบัน หลายคนเป็นถึงนักเรียนศาสนา บาง

คนเป็นนักเรียนการเมืองของสถาบันชั้นสูง ฯลฯ ช่วงนั้นเอง 

ประเทศไทยยังคงอนุญาตรับผู้ลี้ภัยได้ (ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม  

นักศึกษา) ที่สำคัญการเดินทางของกลุ่มนักศึกษาในยุคนั้นไม่ได้

หลบหนีเข้าเมืองทางทะเลอย่างเช่นปัจจุบัน (สำนักข่าวมักรายงาน

ถึงเส้นทางการเข้ามาของชาวพม่า) บางคนเดินทางผ่านพรมแดน

แม่สอด-ตาก บางคนบินตรงจากย่างกุ้งลงเครื่องดอนเมืองเลย 

บางคนตั้งแต่มาอยู่ก็ไม่เคยได้กลับบ้าน และบางคนก็อพยพเข้ามา

อยู่ก่อนหน้า ปี 1988 มาแล้ว 

 ผู้เขียนขอขยายความอีกนิดว่า กลุ่มนักศึกษาที่อพยพลี้ภัย

การเมืองข้างต้น (ไม่ใช่ทุกคน) กลุ่มหนึ่งก็คือ “ชาวโรฮิงญา” อาจ

มีความใกล้ชิดผูกพันหรือมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับกลุ่ม  

โรฮิงญาที่เข้ามาในประเทศไทยทางเรือ (Boat People) อย่างที่

เรารู้จักผ่านสื่อในปีหลังๆ โดยพิจารณาถึงถิ่นฐานบ้านเกิดเมือง

นอน ซึ่งเกือบทั้งหมดอาศัยอยู่ในรัฐยะไข่ (Rakhine State-ใน

สมัยโบราณมีชื่อว่า รัฐอะระกัน-Arakan State) ทางตะวันตก

ของสหภาพพม่า ซึ่งบรรพบุรุษโรฮิงญาเข้ามาตั้งถิ่นฐานในรัฐยะไข่

ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 7 เป็นต้นมา และควรกล่าวไว้ในที่นี้ด้วยว่า 

“รัฐยะไข่” ประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ อาศัยอยู่ด้วยกัน 

ได้แก่ ยะไข่ พม่า โรฮิงญา และชิน มีทั้งกลุ่มที่นับถือศาสนาพุทธ 

คริสต์ และอิสลาม (สุนนี) เป็นต้น 

 “โรฮิงญา”ที่อาศัยในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงต้นปี 2520 ถึง

ปัจจุบัน เท่าที่ผู้เขียนรู้จักจะเป็นผู้มีวิชาความรู้ทางศาสนาอิสลาม

ในระดับดีมาก บางคนเคยทำหน้าที่อีหม่าม (ผู้นำในการประกอบ

พิธีละหมาด) และครูสอนศาสนาในพม่ามาแล้ว บางคนสามารถ

สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว มีดีกรีปริญญาพ่วง

ท้าย แต่น่าเสียดายคนเหล่านี้ขาดโอกาสในการใช้ความรู้ความ

สามารถรับใช้ประเทศ หรือ ชุมชนที่ตนเข้ามาอาศัยอย่างเต็ม

ศักยภาพ นอกจากเร่ขายโรตี หรือเป็นเพียงลูกจ้างรับจ้างงาน

ทั่วไปที่คนไทยไม่อยากจะทำกัน เช่น งานคนใช้ งานใช้แรงงาน 

เป็นต้น 

 ณ วันนี้..โรฮิงญาเริ่มมีบทบาทสำคัญกับชุมชน กับสังคมที่

พวกเขาอาศัยอย่างน่าศึกษา พวกเขาเริ่มมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม

เป็นก้อน มีสมาคมองค์กรอย่างเป็นทางการ (เพื่อหวังผลทางการ

เมือง/การช่วยเหลือทางสังคมซึ่งกันและกัน) บางท้องที่มีการ

ประชุมกลุ่มทุกๆ วันศุกร์ตามมัสยิดต่างๆ ที่พวกเขาเป็นสัปปุรุษ

นอกทะเบียนสัปปุรุษ (สัปปุรุษมัสยิดจะกำหนดให้เป็นชาวไทย

มุสลิมเท่านั้น) พวกเขากลายเป็นกำลังหลักในการดูแล ทะนุบำรุง

มัสยิด และชุมชน (เช่น งานทำความสะอาดมัสยิด จัดเตรียม

อาหารในวันสำคัญทางศาสนา นำพิธีกรรมทางศาสนา ฯลฯ) บาง

มัสยิดถ้าขาดคนกลุ่มนี้ก็น่าคิดว่าใครจะมาละหมาดประจำวันด้วย

ซ้ำ บางคนมีฐานะหน่อยก็กลายเป็นคนอุปถัมภ์มัสยิด โรฮิงญาบาง

คนใช้ความรู้ความสามารถในการทำหน้าที่ทางศาสนา เช่น นำ

ละหมาด สอนศาสนา สอนภาษาอุรดูแก่เยาวชนไทย ฯลฯ บางคน

อาจจะค้อนว่า เมื่อไปจ้างเขา เขาก็ต้องทำเพราะได้เงินเดือนจาก

ทางมัสยิดมิใช่หรือ? ผู้เขียนไม่เถียงเลย แต่ในทางกลับกัน คน

กลุ่มนี้อาจสะท้อนถึงปัญหาของชุมชนมุสลิมในหลายๆ ด้านเช่นกัน 

อดีต...พวกเขาเคยเป็นแต่ “ผู้รับ” (ความช่วยเหลือจากคนอื่นๆ) 

มาวันนี้หลายคนกลายเป็น “ผู้ ให้” ไม่ว่าจะเป็นกำลังแรงกาย 

ทรัพย์สินเงินทอง ความรู้ทางศาสนา ฯลฯ โรฮิงญาจึงนับว่าเป็น  

กลุ่มคนที่สามารถสร้างความสมดุลในกิจการงานส่วนรวมของบาง

ชุมชนอย่างเหมาะสม (นอกเหนือจากที่จะเข้ามาเป็นแรงงานไร้  

ฝีมือตามที่หลายคนเข้าใจหรือเข้ามาทำงานบางอย่างที่คนไทยเมินเฉย) 
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สำหรับผู้สนใจสั่งซื้อหรือบอกรับวารสาร	กรุณาแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ 

  • ชื่อ – นามสกุล • ที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง 
  • โทรศัพท์ / โทรสาร • e-mail 
 พร้อมระบุปีและจำนวนปีของวารสารที่ต้องการบอกรับ 
อัตราค่าสมาชิกปีละ 240 บาท หรือขายปลีก ฉบับละ 90 บาท  
ค่าบริการจัดส่งฟรี!  
 มาที่ ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  โทร. / แฟกซ์ 0-4320-3215 

 

 ในความเห็นส่วนตัว ผู้เขียนคิดว่าประเด็นโรฮิงญาถึงแม้

หลายฝ่ายจะมองด้วยความกังวล ความสงสาร ความเห็นใจ ความ

น่ากลัว หรืออื่นๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมุมมองและประสบการณ์บุคคล 

ชุมชน สังคม หรือมุมมองและประสบการณ์ “รัฐ” ที่จะพิจารณา

เรื่องนี้ให้ไปในทิศทางใด โลกมุสลิมเอง โรฮิงญาก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ 

ไม่ว่าประเทศราชอาณาจักรซาอุดีอารเบีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย 

ปากีสถาน บังคลาเทศ ฯลฯ ก็เคยมีประสบการณ์กับคนกลุ่มเหล่านี้

ทั้งนั้น (ทั้งดีและร้าย) โลกตะวันตกอย่างเช่น ออสเตรเลีย 

แคนาดา ก็คุ้นเคยไม่น้อย  

 กล่าวเฉพาะในสังคมไทยก็หาใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรอีก  

ต่อไป ต้องไม่ลืม “โรฮิงญา” ถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

มานานแล้ว (เราจะยอมรับหรือไม่ก็ตามที) หรือกล่าวให้ง่ายขึ้น 

พวกเขาคือเพื่อนบ้านหรือสมาชิกคนหนึ่งของบ้านไปแล้ว ในอีกมุม

หนึ่ง ถ้าจะนับรุ่นของพวกเขากับแผ่นดินไทยก็ปาเข้าไปถึงรุ่นสอง

รุ่นสามที่โรฮิงญามีทายาท มีลูกมีหลานมากมาย และลูกหลาน 

ทายาทเหล่านั้น ไม่น้อยกลายเป็นพลเมืองไทยเต็มขั้นโดยสมบูรณ์ 

(ผ่านทางแม่ที่เป็นคนไทย หรือมีคนไทยรับอุปการะเป็นบุตร  

บุญธรรม) 

 ท้ายที่สุดจึงขึ้นอยู่กับ “เรา”ในฐานะคนไทยจะใส่แว่น  

อันไหน? มองประเด็น “โรฮิงญา”ก็เท่านั้น (อยากให้ลองคิด

พิจารณากันมากๆ มองกันไกลๆ อย่างรอบด้าน) แต่ทว่า...ถ้าคิด

ไม่ออกลองหันไปถามเพื่อนบ้านของท่านที่หน้าตาอาจคล้ายๆ กับ

ท่านแต่พูดไทยไม่คล่องเหมือนท่าน บางทีเขาอาจจะให้คำตอบเรา

ได้ดีกว่ารูปเคลื่อนไหวในจอโทรทัศน์ก็ได้นะครับ... 

ภาพ : www.flickr.com/photos/austcare/2777500390/ 

แนะนำวารสารใหม่

วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง 
(Journal of Mekong Societies) 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 

(มกราคม – เมษายน 2552) 

ประกอบด้วยบทความที่น่าสนใจ ดังนี้ 
■ การแก้ปัญหาเศรษฐกิจชุมชนจากการวิจัยโดยประชาชน   
 อุสา สุทธิสาคร 
■ ถกวิธีวิทยา 
 ไพโรจน์ วิไลนุช 
■ คติชนคนข้ามแดน:	จากอีสานถึงสิงคโปร์	
 พัฒนา กิติอาษา 
■ Ho	Chi	Minh	Sites	in	Thailand:	Their	Significance	and		 
	 Potential	Problems		for	Thai-Vietnamese	Relations	
	 แหล่งที่ตั้งเชิงประวัติศาสตร์ของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์		 
	 ในประเทศไทย	:	 สาระสำคัญ	 และปมปัญหาที่เป็นไปได้ใน	 
	 ฐานะของความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม 
 เหวียน กวก ตวาน 
■	 บทบาทเจ้าสีหนุต่อการเมืองกัมพูชา	ระหว่างปี	1941	-	1978		
 เชิดชาย บุตดี 
■	 เปรียบเทียบคติความเชื่อและรูปแบบของธรรมาสน์	
	 ในภาคอีสาน	และนครหลวงเวียงจันทน์	สปป.ลาว	
 นิยม วงศ์พงษ์คำ 
■ บทวิจารณ์หนังสือ	:	ประวัติศาสตร์เวียดนามโดยสังเขป	
 ธนนันท์ บุ่นวรรณา 
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 สืบ เนื่ องมาจากศูนย์ วิ จั ยพหุลักษณ์สั งคมลุ่มน้ ำโขง  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้าง

ความร่วมมือทางวิชาการ และการวิจัยระหว่างนักวิจัยของศูนย์วิจัย

พหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับนักวิจัยจาก

มหาวิทยาลัยแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

เพื่อใช้การวิจัยเป็นหนทางในการสร้างความเข้าใจระหว่างกันและ

พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการต่อไปในอนาคต จึงได้จัดโครงการ

ความร่วมมือที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยขึ้น ภายใต้

โครงการที่มีชื่อว่า “โครงการประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ

พัฒนางานวิจัย”		

 เมื่อระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2552 ได้มีการประชุม

แลกเปลี่ยนความเห็นต่อปรากฏการณ์ทางสังคมวัฒนธรรมของ

สังคมลุ่มน้ำโขง ในโครงการประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ

พัฒนางานวิจัย เรื่อง “การวิจัยสังคมวัฒนธรรมลาวในบริบทการ

เปลี่ยนแปลงภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการกำหนด

ประเด็นปัญหาการวิจัยและพัฒนากรอบการวิจัยร่วมกันในระดับ

เครือข่าย โดยเน้นการกำหนดโจทย์วิจัยและการดำเนินการวิจัย

ร่วมกันของนักวิจัยจากทั้ง 2 ประเทศ ภายใต้ความสนใจในมิติ

สังคมวัฒนธรรม ทั้งนี้ทางศูนย์ฯ ได้รับเกียรติจากตัวแทนนักวิจัย

จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ได้แก่ อาจารย์สีวิไล บุดพมวิหาร  

รองศาสตราจารย์บุญมาก อินทิพอน รองศาสตราจารย์บุญทวี  

โสสัมพัน และอาจารย์ลำพง วาละดี เดินทางมาเข้าร่วมประชุม

ระดมความคิดเพื่อพัฒนาโครงการวิจัยสังคมวัฒนธรรมลาว   

ณ ห้องประชุม 1 อาคาร HS.03 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้   

1) เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยที่

สอดคล้องกับปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม

ลุ่มน้ำโขง 2) เพื่อกำหนดโจทย์การวิจัยร่วมกันระหว่างนักวิจัย

มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวกับนักวิจัยของศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคม

ลุ่มน้ำโขง 3) พัฒนากรอบการวิจัยร่วมกันเพื่อกำหนดระเบียบวิธี

วิจัยที่มีประสิทธิภาพในการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคม

เปิดโลกทัศน์ 

“การวิจัยสังคมวัฒนธรรมลาว
ในบริบทการเปลี่ยนแปลงภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” 

ณพิชญา  ศรีจันทร์อินทร์ 

เจ้าหน้าที่ประสานงาน	ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง	

วัฒนธรรมลุ่มโขง 4) เพื่อสร้างฐานความสัมพันธ์อันดีต่อ  

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักวิจัยของศูนย์วิจัยพหุลักษณ์

สังคมลุ่มน้ำโขง กับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวต่อไป  

ในอนาคต 

การประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างนักวิจัยของศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคม  
ลุ่มน้ำโขง  กับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 

 ดิฉันในฐานะเจ้าหน้าที่ประสานงานของศูนย์ฯ จึงมีโอกาส  

ได้ต้อนรับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และได้เข้าร่วม  

รับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วย นับว่าเป็นโอกาสอันดียิ่ง ที่ดิฉันได้

เปิดโลกทัศน์รับรู้สิ่งใหม่ๆ ที่นักวิจัยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและประสบการณ์การวิจัยกัน ทำให้ดิฉันนึกถึง  

การเก็บข้อมูลวิจัยในอนาคตว่า การลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนาม

ในพื้นที่ต่างประเทศหรือในพื้นที่ที่เราไม่เคยไปและไม่คุ้นเคย เรา

จะมีวิธีการปรับตัวอย่างไร? และจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในการทำ

วิจัยได้อย่างไร? เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เราต้องการตอบตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แล้วเราจะใช้วิธีการหรือคำถามใด? ที่จะได้

ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และตรงประเด็น ข้อสงสัยหลายประการ

ของข้าพเจ้านี้ ยังคงวนเวียนอยู่ในความคิดที่ยังไม่มีคำตอบ คงต้อง

รอคำตอบจากนักวิจัยที่จะได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในอนาคต ซึ่งดิฉัน  

จะติดตามนำเอาเรื่องราวจากนักวิจัยมาให้ผู้อ่านที่สงสัยเหมือน

ดิฉันได้หายข้อข้องสงสัยกันอย่างแน่นอน 

 สำหรับบรรยากาศในการประชุมทั้งสองวัน เป็นไปอย่างราบรื่น

และเป็นกันเอง มีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ 

ประสบการณ์การสอนและการวิจัยของแต่ละท่าน พร้อมทั้งเสนอ
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ประเด็นความสนใจที่เห็นควรพัฒนาให้เป็นประเด็นในการวิจัยและ

พัฒนากรอบการวิจัยร่วมกันในระดับเครือข่าย นอกจากนี้ตัวแทน

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ได้เสนอประเด็นความสนใจ

อย่างหลากหลาย ทั้งจากปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

วัฒนธรรมในลาว สำหรับตัวแทนนักวิจัยศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคม

ลุ่มน้ำโขงนอกจากจะเสนอประเด็นที่ตนสนใจแล้ว ยังเสนอ

แนวทางที่จะนำความสนใจของนักวิจัยลาวมาเชื่อมโยงกับความสนใจ

ของตน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุดโครงการวิจัย โดยสามารถ

สังเคราะห์เป็นชุดโครงการวิจัยภายใต้โจทย์ โลกาภิวัตน์และการ

เปลี่ยนแปลงสังคมวัฒนธรรมลาว ซึ่งจำแนกเป็นชุดโครงการอีก 2 

ชุด ได้แก่ โครงการ “การจัดการความรู้ ในสังคมลาว” และ

โครงการ “การเปลี่ยนแปลงการผลิตและการบริโภคในสังคมลาว”  

ทั้งนี้ในแต่ละชุดโครงการยังประกอบด้วยประเด็นการวิจัยย่อยๆ 

อีกหลายประเด็น  โดยมีข้อตกลงว่าในแต่ละประเด็นการวิจัยต้อง

มีทั้งตัวแทนนักวิจัยจากลาวและไทยดำเนินการศึกษาวิจัยร่วมกัน  

เริ่มตั้งแต่พัฒนาเค้าโครงการวิจัย เก็บข้อมูลภาคสนาม วิเคราะห์

และเรียบเรียงผลการวิจัยร่วมกัน ซึ่งที่ประชุมได้กำหนดแผนงาน  

การบริหารโครงการและนัดหมายปรับปรุงเค้าโครงการวิจัยร่วมกัน 

ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ในวันที่ 20 มิถุนายน 2552 และ

หากที่ประชุมเห็นชอบต่อการพัฒนาเค้าโครงการวิจัยแล้วจะ

ประชุมจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัยเป็นลำดับต่อไป   

ตัวแทนทั้งสองฝ่ายรวมเสนอหัวข้อโครงการวิจัย 

 การที่ดิฉันมีโอกาสเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เรียกได้ว่า

เป็นการเปิดโลกทัศน์ด้านการวิจัยและการเรียนรู้ ในด้านต่างๆ   

ถึงแม้จะรู้เรื่องบางไม่รู้เรื่องบาง อีกทั้งบางอย่างก็ยังคงไม่เข้าใจ

หรือสงสัย แต่ก็ได้ความรู้และประสบการณ์ไม่น้อย ที่จะนำมาใช้

ในการพัฒนาตนเองทั้งในด้านการทำงาน การเรียนในระดับ

ปริญญาโท ซึ่งจะต้องนำเอามาใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ แม้กระทั่ง

การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันด้วย 

แนะนำหนังสือใหม่

งานศึกษากัมพูชาที่มีในประเทศไทย	:	

สำรวจสถานภาพองค์ความรู้		

ผู้แต่ง :  

อาจารย์เบญจวรรณ	นาราสัจจ์	

ราคาเล่มละ 270 บาท 

 จากการสำรวจงานศึกษาเกี่ยวกับกัมพูชาที่เป็นรายงานวิจัย 
เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ ทั้งที่จัดพิมพ์ในภาษาไทย
และภาษาอังกฤษที่มีในประเทศไทย โดยสืบค้นจากหอสมุดแห่งชาติ 
และห้องสมุดประจำสถาบันอุดมศึกษา พบว่าประเด็นการศึกษาของงาน
ที่ตีพิมพ์ในช่วงก่อน ค.ศ.1990 ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาด้านการเมือง
และประวัติศาสตร์ ขณะที่งานตีพิมพ์ตั้งแต่ ค.ศ.1990 เป็นต้นมา   
มีประเด็นการศึกษาหลักด้านการเมือง ประวัติศาสตร์ และเศรษฐกิจ 
โดยมีประเด็นอื่นๆ ที่ยังสำรวจพบจำนวนงานในแต่ละประเด็นไม่มากนัก 
 ในภาพรวม การศึกษาด้านการเมือง ทั้งสถานการณ์ร่วมสมัย 
และการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ (นับตั้งแต่ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส) 
จัดว่ามีปริมาณมากที่สุด และครอบคลุมประเด็นย่อยหลากหลาย   
ทั้งบทบาทของฝรั่งเศสในการปกครองกัมพูชา บทบาทของเจ้าสีหนุ  
ทั้งความสำเร็จและล้มเหลว การปกครองกัมพูชาของเขมรแดง การ  
ยึดครองกัมพูชาของเวียดนาม และกระบวนการสันติภาพ ซึ่งหลายสิ่ง
ที่เกิดขึ้นในกัมพูชากลายเป็นกรณีตัวอย่างสำคัญในการศึกษาการเมือง
ระดับนานาชาติ ท่ามกลางข้อถกเถียงที่สะท้อนมุมมองจากหลากหลาย
ฝ่าย  
 การศึกษาด้านประวัติศาสตร์กัมพูชา นอกจากประวัติศาสตร์
สมัยใหม่ในช่วงตั้งแต่การได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส ที่มักศึกษาเกี่ยว
กับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจนมีเนื้อหาและข้อถกเถียงร่วมกัน
การศึกษาด้านการเมืองที่เป็นสถานการณ์ร่วมสมัยแล้วนั้น มีการศึกษา
ประวัติศาสตร์ยุคโบราณของกัมพูชา ซึ่งจุดเน้นอยู่ที่การศึกษาเมือง
พระนครในแง่มุมต่างๆ  
 การศึกษาด้านอื่นๆ เป็นการทำความเข้าใจต่อสภาพความ  
เป็นอยู่ของชาวกัมพูชาในปัจจุบัน มีทั้งการศึกษาภาษาเขมรในอดีต
และปัจจุบัน รวมทั้งการเปรียบเทียบกับภาษาไทย และภาษาเขมรถิ่น
ไทย ภาพสังคมที่สะท้อนจากวรรณกรรมเขมรเรื่องต่างๆ ปัญหาการ
แพร่กระจายโรคเอดส์ และสุขภาวะด้านต่างๆ ของชาวกัมพูชา 
กระบวนการพัฒนาชนบทและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อมโดยหน่วยงานของรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) 
ทั้งระดับท้องถิ่นและนานาชาติที่ทำงานในกัมพูชา ตลอดจน สภาพ
สังคมชนบท บทบาทและศักยภาพของผู้หญิง ศาสนา และระบบ  
การศึกษา โดยมีบางส่วนสะท้อนถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างไทย-
กัมพูชา 
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 ช่วงบ่ายอากาศร้อนอบอ้าวนานๆ ทีจะมีสายลมเอื่อยๆ   
พัดผ่านพอให้ได้เย็นกาย แต่ถึงแม้ว่าอากาศจะร้อน แต่เราทุกคน  
ก็ยิ้มสู้เพื่อมุ่งหน้าไปสู่สถานที่ที่ได้ชื่อว่าเป็น มหัศจรรย์ธรรมชาติ
กลางลุ่มน้ำโขง ณ ตอนนี้ผู้เขียนและเพื่อนร่วมทริปอีกประมาณ 
20 คน เราเดินทางมาถึงที่ท่าเรือบ้านนากะสัง เมืองปากเซ  
แขวงนครจำปาสัก สปป.ลาว เพื่อจะลงเรือข้ามฟากไปดอนคอน - 
ดอนเดด ที่นี่จะมีเรือข้ามแม่น้ำโขงไว้บริการนักท่องเที่ยวพาเราไป
ยังท่าเรือเก่ายุคฝรั่งเศสที่ทำไว้สำหรับขนส่งสินค้าทางรถไฟหรือ
ดอนคอนนั่นเอง ในการเดินเรือจะต้องมีความชำนาญทางเป็น
อย่างมากในการหลีกเลี่ยงเกาะแก่งที่เป็นอุปสรรค เรือจะพาเลาะ
ไปตามเกาะเล็กเกาะน้อยต่างๆ ก็ด้วยจำนวนอันมากมายของเกาะ
แก่งอันนับไม่ถ้วนที่ทอดยาวบนลำน้ำโขงนี่เองจึงเป็นที่มาของชื่อ 
“สี่พันดอน” หรือ ‘Four	thousand	Islands’	

บันทึกความทรงจำดีๆ 

ณพิชญา ศรีจันทร์อินทร์ 

เจ้าหน้าที่ประสานงาน	ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง	

ภาพ	:	ธนายุทธ  ไชยธงรัตน์ 

ใครที่ชอบผจญภัยก็อาจจะเช่าจักรยานถีบเที่ยวบนเกาะ เส้นทาง
จากบ้านคอนใต้เพื่อที่จะไป “น้ำตกหลี่ผี” เป็นถนนหินบดอัดเส้น
เดียวแคบๆ ตัดผ่านทุ่งนา รถจะสวนกันลำบากมาก โดยเฉพาะวัน
ที่เราไปอยู่ในช่วงของฤดูฝนพอดีเส้นทางสัญจรจึงกลายเป็นโคลน
สลับกับหลุมน้ำขัง ผู้โดยสารบนรถต้องทำตัวโอนเอนเหมือนตุ๊กตา
ล้มลุกนั่งโยกเยกไปจนถึงที่หมาย คือ “น้ำตกหลี่ผี” 

ดอนคอน : ท่าเรือเก่ายุคฝรั่งเศส 

 เมื่อขึ้นฝั่งดอนคอน จะมีโครงคอนกรีตที่ตั้งตระหง่าน  
โดดเด่นอยู่ริ่มตลิ่ง สิ่งนั้นก็คือปั้นจั่นของฝรั่งเศสที่สร้างไว้สำหรับ
ขนย้ายสิ่งของหรือสินค้าระหว่างรถไฟบนเกาะและเรือที่จอดเทียบ 
โดยใช้คานขนาดใหญ่เลื่อนขึ้นเลื่อนลง นอกจากนี้ เรายังได้สัมผัส
กับวิถีชีวิตของชาวบ้านบนเกาะที่เรียบง่าย ชุมชนจะตั้งกระจาย  
บนพื้นที่ที่ติดร่องน้ำ บ้านพักอาศัยส่วนใหญ่สร้างด้วยไม้และ  
ยกตัวบ้านสูง ปล่อยให้ชั้นล่างโล่งเพื่อวางแคร่ไม้ไว้พักผ่อน และ  
ใช้ทำประโยชน์อย่างอื่น พื้นที่ในบริเวณบ้านปลูกพืชผักสวนครัว   
ต้นมะพร้าว ต้นหมาก ต้นกล้วย เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ ฯลฯ  
 เกาะดอนคอนแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ คอนเหนือกับคอนใต ้
ซึ่งการเดินทางระหว่างคอนเหนือกับคอนใต้นั้นก็จะมีรถยนต์รับจ้าง  
นำเที่ยวไว้บริการ เป็นรถบรรทุกขนาดเล็กเปิดโล่ง มีที่นั่งยาว
ประมาณ 1 เมตรครึ่งจำนวน 5 แถวและมีหลังคาผ้าใบคลุม หรือ

บ้านพักอาศัยที่ดอนคอน 

รถรับจ้างบนเกาะดอนคอน 

 เมื่อถึงสุดสายปลายทางที่รถจะสามารถแล่นได้ เราต้องเดิน
อีกประมาณ 300 เมตร ระหว่างการเดินไปเรื่อยๆ ก็จะได้ยินเสียง
น้ำตกค่อยๆ ชัดเจนขึ้นทุกขณะ ในใจของผู้เขียนเต้นรัวและ
จินตนาการถึงภาพที่จะได้เห็นข้างหน้า ภาพของสถานที่ที่ได้ชื่อว่า 
“น้ำตกหลี่ผี” ทีแรกแค่ได้ยินชื่อน้ำตกใจหนึ่งก็แทบอยากจะรออยู่ที่
ท่าเรือฝรั่งเศสแล้ว ทำไงได้คนชั่งจินตนาการจนกลัวผีขึ้นสมอง 
แต่ความอยากรู้อยากเห็นมีมากกว่าความกลัวจึงได้ตามติดไปกับ
คณะเดินทาง เพราะได้มาถึงที่ทั้งทีก็ขอชมให้สมกับที่ได้ข้ามแดน
มาสักหน่อย อย่างไรก็ตาม เมื่อดวงตาได้แลเห็นความงามของ
น้ำตกที่ไหลลดเลี้ยวไปตามช่องโขดหินที่ต่างระดับกันหลายทิศทาง
ทำให้เกิดธารน้ำตกหลากหลาย ความแรงของกระแสน้ำที่เชี่ยวกราก
พรั่งพรูถาโถมเป็นละอองฟองฟูขาวกระจาย สร้างมนต์เสน่ห์ตรึง
ตาตรึงใจได้อย่างน่าอัศจรรย์ จนทำให้ผู้เขียนลืมเรื่องผีไปเลย 
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ทั้งนี้ที่มาของชื่อน้ำตก หลี่ผีก็มาจากหลี่ คือ เครื่องมือดักจับปลา
ชนิดหนึ่งซึ่งชาวบ้านนำไปวางดักจับปลาไว้บริเวณแถบน้ำตก และ
ผี ก็คือ ศพของคนที่ได้ตกน้ำตายจากแม่น้ำโขงซึ่งถูกพัดไหลตาม
กระแสน้ำมาและติดกับหลี่ของชาวบ้านที่หาปลาแถบนี้ น้ำตกแห่งนี้
จึงมีนามว่า “น้ำตกหลี่ผี”  

น้ำตกหลี่ผี 

ครัวและแม่ครัว 

 เมื่ออิ่มตากันแล้ว แต่ยังไม่อิ่มท้อง พวกเราจึงต้องหาอาหาร
เพื่อเสริมสร้างพลังงานไว้ตะลุยท่องเที่ยวกันต่อ เราจึงเลือกที่จะ
ทานอาหารกันที่ร้านอาหารแม่ดำ ใกล้ๆ กับบริเวณน้ำตก และ  
คงเป็นเพราะเส้นทางที่เขย่ากระเพาะจึงทำให้เราหิวและกระหาย
น้ำมาก พอทุกคนได้จับจองที่นั่งแล้วก็อ่านเมนูอาหารเพื่อที่จะตอบ
สนองความหิว เมนูมี 3 ภาษา คือ ลาว ไทย และอังกฤษ อาหาร
ในเมนูส่วนใหญ่จะเป็นอาหารฝรั่ง อาทิ สเต็ก แซนวิส สลัด ข้าวผัด
อเมริกัน ฯลฯ ช่วงเวลา ณ ตอนนั้นอากาศร้อนอบอ้าวมาก 
ระหว่างรออาหารทางร้านจึงบริการเราด้วยแตงโมสีแดงสด รสชาติ
หวานฉ่ำ และน้ำมะพร้าวสด หวานหอมชื่นใจ แต่การที่เรามา  
คณะใหญ่ร่วมยี่สิบกว่าคนนั้น อาหารจึงเสร็จช้า อีกทั้งความหิว  
ที่ไม่เคยปรานีใคร จึงทำให้สมาชิกในกลุ่มประมาณ 5 คน ต้อง
เข้าไปเป็นผู้ช่วยแม่ครัวปรุงอาหารเฉพาะกิจ ส่วนสมาชิกที่รอทาน
อาหารก็พูดคุยกันสัพเพเหระ และที่สนุกที่สุด คือ การทายความ
หมายภาษาลาว เช่น คำว่า “น้ำก้อน” หมายถึง “น้ำแข็ง” “จอก” 
หมายถึง “แก้ว” “ตำจอก” หมายถึง “ชนแก้ว” “ห้องปาด” หมายถึง 
“ห้องผ่าตัด” ฯลฯ หลังจากพูดคุยกันอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน
ซักพัก อาหารก็ค่อยๆ ทยอยออกมาเสริฟ แต่อาหารที่ทุกคนได้รับ
ประทานในมื้อนั้นก็คือ “เฝอ” (คล้ายๆ ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก เนื้อสด 
น้ำใส) เพราะวัตถุดิบ เครื่องปรุง อุปกรณ์มีความพร้อมที่สุด รวม

ทั้งอาจจะเป็นอาหารที่แม่ครัวมีความถนัดมากที่สุดด้วย สรุปว่าเราก็
ทำลืมๆ ไปซะว่าเคยดูเมนูและสั่งอาหารอะไรไว้ก่อนหน้านั้น 
 หลังจากเติมเต็มพลังงานร่างกายแล้ว เราก็ออกจากดอนคอน
มุ่งหน้าไปสู่หมู่บ้านเวินคาม ซึ่งตั้งอยู่ใต้สุดของสี่พันดอน เป็นชายแดน
ลาวติดต่อกับประเทศกัมพูชา มีเวิ้งน้ำที่กว้างและลึก ณ จุดนี้เองที่
เป็นที่พักอาศัยของ ปลาโลมาน้ำจืด หรือ ปลาโลมาอิรวดี ตาม
ภาษาท้องถิ่นชาวลาวเรียกว่า "ปลาข่า" ซึ่งปัจจุบันมีความเสี่ยงสูงมาก
ต่อการสูญพันธุ์ ผู้อ่านหลายท่านอาจจะนึกภาพลักษณะของโลมา
อิรวดีไม่ออก ผู้เขียนจึงหาข้อมูลเพิ่มเติมจากทางเว็บไซต์เพื่อให้  
ผู้อ่านได้จินตนาภาพกัน ลักษณะของโลมาอิรวดีจะมีครีบหลัง  
รูปสามเหลี่ยมโค้งมน สีของลำตัวจะเป็นสีน้ำเงินเทาตลอดตัว แต่
บริเวณท้องจะมีสีจางลง อายุเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 30 ปี เป็นสัตว์
เลือดอุ่น เลี้ยงลูกด้วยนม มีสายตารับภาพได้ดีทั้งบนบกและในน้ำ 
มีจมูกอยู่บนหัว จะหายใจก็ต่อเมื่ออยู่ที่ผิวน้ำโดยใช้ปอด โลมา
อิรวดีแรกเกิดลำตัวยาวประมาณ 1 เมตร และเมื่อโตเต็มวัยจะ
ยาวถึง 2-2.75 เมตร หนักราว 115-130 กก.โลมาอิรวดีมีความ
พิเศษกว่าโลมาหลายๆ ชนิด เนื่องจากมีระบบไตที่ปรับตัวให้
สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในน้ำจืดและน้ำกร่อยได้ดี โลมาสื่อสาร
โดยใช้เสียง สามารถส่งและรับสัญญาณเสียงสะท้อน (Echo) 
เพื่อใช้ในการสำรวจสภาพแวดล้อมและหาอาหาร (จากhttp://

www.saveoursea.net/boardsmf/index.php?topic=774.0) 

ปลาโลมาน้ำจืด หรือ ปลาโลมาอิรวดี ชาวลาวเรียกว่า "ปลาข่า" 
(ภาพ : http://www.oknation.net/blog/print.php?id=365) 

 
 จากจุดนี้ เรานั่งเรือหางยาวของชาวบ้านล่องลำน้ำโขงไปดู
ปลาข่า ท่ามกลางธารน้ำโขงสีเขียวเข้มที่ไหลเอื่อยๆ ตัดกับสีฟ้า
ครามของท้องฟ้า ยังดีที่เวลานั้นแดดไม่ร้อนเปรี้ยงปร้างมากนัก 
จึงทำให้เราชื่นชมธรรมชาติได้อย่างสบายตาสบายใจ เราล่อง  
เรือหางยาวทวนกระแสน้ำมาเรื่อยๆ ต้องอาศัยความไวของสายตา
แต่ละคนช่วยกันมองหาปลาข่าซ้ายทีขวาที และแล้วก็นับว่ายังโชค
ดีที่เราได้เห็นปลาข่ากระโดดขึ้นมาเล่นน้ำหลายครั้ง แม้จะอยู่ไกล
หลายเมตรและไม่เห็นเต็มตัวเต็มตาแต่ก็ถือว่าคุ้มค่า ยังดีเสียกว่า
มาแล้วไม่ได้เห็นเลย  
 เที่ยวลาวใต้ในคราวนั้นสนุกและคุ้มค่ามาก ผู้เขียนหวัง  
เอาไว้ว่า หากมีโอกาสจะกลับไปเยี่ยมชมความงดงามธรรมชาติ
สรรค์สร้างของ “มหานที	สี่พันดอน” อีกเป็นแน่ 
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ต า ม ต ิด ก ิจ ก ร ร ม 

 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม ร่วมกับ
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
ขอนแก่นได้จัดเวทีสมัชชาคุณธรรมภาคอีสาน เรื่อง “คุณธรรมนำ
เศรษฐกิจอีสาน” เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมโฆษะ 
จ.ขอนแก่น ทั้งนี้ ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์ ได้ทำหน้าที่ในฐานะ
ตัวแทนศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง จัดเวทีย่อยเพื่อ  
แลกเปลี่ยนความเห็นภายใต้หัวข้อ "การค้าและการลงทุนในมิติ
ความรับผิดชอบต่อสังคมวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง" เพื่อเป็นฐานข้อมูล
สนับสนุนว่าทำไมประเด็นดังกล่าวจึงเป็นประเด็นสำคัญของ
ภูมิภาค และนำเสนอข้อถกเถียงที่ผ่านมาเพื่อเชื่อมโยงให้เห็นว่า
ความคิดเรื่องการรับผิดชอบต่อสังคมวัฒนธรรมมีความสำคัญ  
ต่อกระบวนการค้าและการลงทุนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอย่างไร โดย
ให้มีการเสวนาย่อย 2 เรื่อง คือ อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย  
กับความรับผิดชอบต่อวัฒนธรรมของสังคมลุ่มน้ำโขง และ 
โครงสร้างความรับผิดชอบทางวัฒนธรรมของสังคมลุ่มน้ำโขง 
พร้อมทั้งสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของการ
กำหนดแนวทางในการรับผิดชอบของผู้ทำธุรกิจการค้าและ  
การลงทุนต่อสังคมวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง และยกระดับข้อมูล  
วิชาการสู่การเสนอเชิงนโยบายว่าด้วย บทบาทความรับผิดชอบ  
ต่อสังคมวัฒนธรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุน  
ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำเสนอในเวที  
ระดับชาติต่อไป 

ผู้เข้าร่วมงานเวทีสมัชชาคุณธรรมภาคอีสานส่วนหนึ่ง 

 จากการหารือทั้งจากที่ประชุม ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
และมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ได้นำไปสู่การพัฒนาชุดโครงการ
วิจัยเรื่อง “โลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงสังคมวัฒนธรรมลาว”  
อันประกอบไปด้วยโครงการย่อยอีก 2 ชุด คือ ชุดโครงการการ
จัดการความรู้ของสังคมลาวและชุดโครงการการเปลี่ยนแปลงวิถี
การผลิตและการบริโภคในสังคมลาว โดยในที่ประชุมได้กำหนด

คณะผู้บริหารศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขงได้ร่วมประชุมกับเครือข่าย 
นักวิจัยลาว ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 

แผนการดำเนินการวิจัยร่วมกัน ทั้งในระดับของการพัฒนากรอบ
การวิจัย และแผนการเก็บข้อมูลเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์และ  
เรียบเรียงผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2552  
คณะผู้บริหารศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขงได้ร่วมประชุม  
กับเครือข่ายนักวิจัยลาว ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เพื่อหารือ
ปรับปรุงเค้าโครงการวิจัย พร้อมทั้งชี้แจงงบประมาณในการวิจัย
และวางแผนการเก็บข้อมูลภาคสนามทุกโครงการย่อย 

อาจารย์ ดร.กีรติพร ศรีธัญรัตน์ 

 นับตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2552 อาจารย์ ดร.กีรติพร   
ศรีธัญรัตน์ จากสาขาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคม 
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
บริหารศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง เพื่อร่วมเป็นกำลังสำคัญ
ในการขับเคลื่อนงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการของศูนย์ฯ 
ต่อไป 

อาจารย์ ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์ 
เข้าร่วมการประชุมและแนะนำผลงานของศูนย์ฯ 

 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และศูนย์ยุโป
ศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการประชุมระดับชาติว่า
ด้วยเรื่องอาณาบริเวณศึกษาแห่งประเทศไทยขึ้น เมื่อวันที่ 13-14 
กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพมหานคร ด้วย
วัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่ออำนวยให้ศูนย์และสถาบันทางด้านอาณา
บริเวณศึกษาในประเทศไทยมีความรู้ความ เข้าใจระหว่างกันมาก
ขึ้น 2. เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือในด้านต่างๆ 
ระหว่างศูนย์และสถาบันทางด้านอาณาบริเวณศึกษาในประเทศ
ไทย 3. เพื่ออำนวยให้ศูนย์และสถาบันด้านอาณาบริเวณศึกษาใน
ประเทศไทยสามารถร่วมกันประเมินประสิทธิภาพของการศึกษา
ด้านภูมิภาคศึกษาในประเทศไทยในปัจจุบัน รวมถึงสามารถ
วางแผนและนโยบายร่วมกันต่อไปในอนาคต โดยอาจารย์ 
ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์ ได้เป็นตัวแทนศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคม
ลุ่มน้ำโขง เข้าร่วมการประชุมและแนะนำผลงานของศูนย์ฯ พร้อม
ทั้งเสนอความเห็นในที่ประชุมว่าควรสำรวจสถานภาพการศึกษา
เรื่องอาณาบริเวณศึกษาในบริบทสังคมไทยและโลกอย่างจริงจัง 
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*** กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับและตัดทอนบทความบางส่วนเพื่อความเหมาะสมในการจัดพิมพ์ *** 

เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการวางแผนและนโยบายร่วมกันในระดับ
ต่างๆ อย่างแท้จริง 

 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2552 คณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระดับคณะ/หน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 
2551 ในเดือนกรกฎาคม 2552 ได้เข้าตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง เพื่อตรวจสอบและ  

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

ประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวม ตลอดจนได้นำข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนาไปใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดแนวทางจัดทำ
แผนบริหารจัดการที่ดีต่อไป 
 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 อาจารย์ ดร.กีรติพร ศรีธัญรัตน ์
กรรมการ และนางสาวณพิชญา ศรีจันทร์อินทร์ เจ้าหน้าที่
ประสานงาน ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง ได้เข้าร่วมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการและถอดบทเรียนเพื่อการจัดการองค์ความรู้ 
“การบริหารการจัดการความรู้ของศูนย์วิจัยเฉพาะทาง” จากการ
ปฏิบัติงานจริงตามแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ณ ห้องรับขวัญ อาคารขวัญมอ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดย สำนักบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น 


