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การค้นหาและพัฒนากลไกความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์เสริมสร้างงานด้านสังคม
วัฒนธรรมของประเทศอาเซียนกลุ่มภาคพื้นดินในเขตพื้นที่อีสานตอนล่างของประเทศ
ไทย ลาวใต้ ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและภาคเหนือ
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งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) อัตลักษณ์ร่วมทางสังคมวัฒนธรรมที่
จาเป็นและเสี่ยงต่อการถูกกลืนกลายจากกระแสสังคมใหม่นอกอาเซียนประกอบด้วย ความเรียบง่าย สันโดษ ใช้วิถี
ชีวิตตามธรรมชาติ เสียสละสามัคคี รักพวกพ้อง ญาติมิต รและรักถิ่นฐาน นับถือพุทธศาสนาเถรวาท ผสมผสานกับ
ศาสนาพราหมณ์ และผีอย่างกลมกลืน โดยไม่มี ปัญหาความขัดแย้ง ระหว่างศาสนามีลักษณะเฉพาะตนในเรื่อ ง
เครื่องนุ่งห่ม การตั้ง ถิ่นฐาน สัตว์เลี้ยง การประกอบอาชีพ และเคารพนับถือกันตามสถานะทางสังคมและระดับ
อาวุโส แต่มิใช่ ชนชั้นหรือวรรณะแบบอิ นเดีย ยึดมั่นในประเพณีท้องถิ่นที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมา 2)แนวทางการ
ปกป้องสืบสานอัตลักษณ์ร่วมทางสังคมวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างปลอดภัยมีอยู่ด้วยกันสองแนวทาง คือ การสื่อสารให้
เกิดการรับรู้และตระหนักร่วมในคุณค่าด้วยวิธีการที่หลากหลายและจัดทาเอกสารเผยแพร่ทั้งสามภาษาของแต่ละ
ประเทศแล้วนาไปสู่การปฏิบัติจริงในวาระและโอกาสอันเหมาะสมโดยพระสงฆ์ และผู้นาชุมชนเป็นผู้ปฏิบัติการหลัก
มีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น นักวิชาการ และภาคประชาสังคมเป็นผู้ให้การสนับสนุน 3) กลไก
ความร่วมมือเพือ่ การอนุรักษ์เสริมสร้างอัตลักษณ์ร่วมทางสังคมวัฒนธรรมให้มีความเข้มแข็งเกิดคุณค่า มูลค่า และ
เกื้อกูล ต่อชี วิตความเป็นอยู่ของคนในอาเซี ยนอย่างมี ศักดิ์ศ รีและมีค วามสุข ประกอบด้ว ย บุค คลและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ พระสงฆ์หรือสถาบันสงฆ์ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ กรภาคประชาชนหรือ
ภาคประชาสังคม และนักวิชาการหรือสถาบันการศึกษาประสานร่วมมือกันเป็นเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อปกป้อง
สืบสานอัตลักษณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและจริงจังจนเกิดเป็นกระแสร่วมและเป็นที่รับรู้กันทั่วไปในกลุ่มประเทศ
อาเซียนภาคพื้นดินที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
คาสาคัญ: อัตลักษณ์ร่วม, อนุรักษ์เสริมสร้าง, กลไกความร่วมมือ
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ABSTRACT
The Cooperation Development for the Conservation and Promotion of Social and
Cultural Aspects in ASEAN Countries in the Lower Part of Northeastern Thailand, the Lower Part
of Lao People’s Democratic Republic and the Upper Part of Cambodia. The research was
a qualitative work. It aimed 1)Common social and cultural identities which were essential and at
risk to be assimilated by new alien social streams outside ASEAN countries in the study consisted
of the following: simplicity, contentment, self-reliance, sacrifice, generosity, hospitality, harmony,
kinship, humility, respect, gratitude, clever practice of Theravada Buddhism, unique characteristics
in light of shelters and clothes, filial relations, occupations, settlement, domesticated animals,
household utilities, social status, seniority, characters, cheerfulness, folktales, music, dramatic
dance, entertainment which was similar in terms of contents and forms, traditions, rituals,
friendship, politeness, tenderness, observation of long-held traditions, way of life based on the
Buddhist principles, observation of the Buddhist precepts, priority of spiritualism over materialism,
joint religious activities, communal welfare, mutual assistance, sharing, forgiveness, and no illwill. 2) guidelines for those concerned to inherit and protect common social and cultural
identities could be categorized into two. One was a communication to keep the public informed
and aware of the value of the social and cultural aspects; information should be disseminated in
three languages; the identities described should be conserved and popularized according to the
contexts and circumstances deemed suitable. The other was the community leaders had a key
role to play, followed by state officials, local scholars, academics, and society as a whole. 3) The
cooperation mechanism to conserve and promote common social and cultural identities was
composed of the following. The Buddhist monks, state officials concerned, local scholars, civil
society, academics and education institutes had to work together as the cooperation network in
order to protect and carry on the identities in the study.
Keywords: identities, joint conservation, cooperation
บทนา
ตามที่ ประเทศในเอเชี ยตะวั นออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศ ประกอบด้ วย ไทย ฟิ ลิปปิน ส์ มาเลเซี ย
อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา ได้รวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนที่ต้องมีความผูกพัน
กระชับแน่นทั้งด้าน การเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมตามที่ได้ระบุไว้ในปฏิณญาบาหลี ว่าด้วย
ข้อตกลงอาเซียนฉบับที่ 2 (อณฎณ, 2555) ภายใต้กฎบัตรอาเซียนที่เป็นเสมือนธรรมนูญรองรับการรวมตัวกัน
ดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 แม้การรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนจะให้ความสาคัญไปที่ด้าน
เศรษฐกิจก็ตามแต่แท้จริงแล้วเศรษฐกิจเป็นเรื่องภายนอกที่จะอานวยความสะดวกในการเป็นอยู่แต่ถ้าจะให้เป็นอยู่
อย่างอยู่ดีมีสุขแล้วจะต้องมองไปที่ด้านสังคมและวัฒนธรรมด้วย ดังนั้นประชาคมสังคมวัฒนธรรมจึงได้รับความสนใจ
และยอมรับให้เป็นหนึ่งในสามเสาหลัก(วิชิตวงศ์, 2556) ของการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนโดยมีวัตถุประสงค์
ที่จะให้อาเซียนเป็นสังคมที่เอื้ออาทรและมีความมั่นคง ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนา
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ทุกด้านเพื่อยกระดับคุ ณภาพชีวิตของประชาชนส่ง เสริมการใช้ทรั พยากรธรรมชาติอย่า งยั่ง ยืนรวมทั้ง ส่ง เสริ ม
เอกลักษณ์ของอาเซียน ซึ่งผู้นาประเทศอาเซียนได้เห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการสังคมวัฒนธรรมอาเซียนในการประชุม
อาเซียนครั้งที่ 10 ที่เวียงจันทน์ในปี พ.ศ. 2547 โดยแผนดังกล่าวเรียกว่าแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ ซึ่งเน้น 4 ด้าน
หลักได้แก่ 1.การสร้างประชาคมแห่งสังคมที่เอื้ออาทร 2.แก้ไขผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทาง
เศรษฐกิจ 3.ส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง 4.ส่งเสริมความเข้าใจ
ของประชาชนในระดับรากหญ้า การเรียนรู้ประวัติศ าสตร์และวัฒนธรรมรวมทั้ง รับรู้ข่าวสารเพื่อให้ประชาชน
ตระหนักถึงเอกลักษณ์อาเซียน (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2556)
ในแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ได้มีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางเป็น
สังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปันประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีมีการพัฒนาในทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ส่ง เสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียนโดยให้
ความสาคัญกับการดาเนินการใน 6 สาขาคือ การพัฒนามนุษย์ การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม สิทธิและความ
ยุติ ธ รรมทางสั ง คม ความยั่ ง ยื น ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม การสร้ า งอั ต ลั ก ษณ์ อ าเซี ย นและการลดช่ อ งว่า งการพั ฒ นา
(อณฏณ, 2555) ในภู มิ ภ าคอาเซี ย นทั้ ง 10 ประเทศหากแบ่ ง โดยเอาลั ก ษณะที่ ตั้ ง เป็ น หลั ก แล้ ว จะแบ่ ง ได้
2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มที่เป็นหมู่เกาะ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน และฟิลิปปินส์ และกลุ่มที่เป็น
ภาคพื้นดิน ได้แก่ ไทย ลาว กัมพูชา พม่า และเวียดนาม โดยทั้งสองกลุ่มจะมีลักษณะแตกต่างกัน ทั้งด้านภาษา
ศาสนาวั ฒนธรรมและชาติ พัน ธุ์ข องประชากรแต่ที่ เหมื อนกัน คือ สภาพภู มิอ ากาศและความหลากหลายทาง
ทรัพยากรธรรมชาติจนได้ชื่อว่าสุวรรณภูมิ ในสายตาของนักแสวงโชคยุคโบราณ เฉพาะส่วนที่เป็นภาคพื้นดิน ซึ่งมี
ไทยเป็นศูนย์กลางทั้งในด้านที่ตั้ง ความเจริญทางเศรษฐกิจและการคมนาคมส่วนด้านสังคมวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
ในสมัยกรุง ศรีอยุธยาซึ่ง (วัล ลภา, 2545) ได้กล่าวถึง อยุธยาไว้ว่า การเข้าแทรกแซงสุโ ขทัยอย่างต่อเนื่องทาให้
อาณาจักรสุโขทัยตกเป็นประเทศราชของอาณาจักรอยุธยาในที่สุด สมเด็จ พระบรมไตรโลกนาถทรงปฏิรูปการ
ปกครองโดยการรวมอานาจเข้าสู่ศูนย์กลาง การยึดครองมะละกาของโปรตุเกสในปี พ.ศ. 2054 ทาให้อยุธยาเริ่มการ
ติดต่อกับชาติตะวันตก ในสมัยอาณาจักรอยุธยามีการติดต่อกับต่างประเทศอยู่หลายชาติ โดยชาวโปรตุเกสได้
เดินทางมายังกรุงศรีอยุธยาในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16 หลังจากนั้นชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงศรีอยุธยาเป็นจานวน
มากและมีบทบาทส าคัญ ได้แก่ ชาวดัตช์ ชาวฝรั่งเศส ชาวจีน และชาวญี่ปุ่น อาณาจักรอยุธยาเป็นอาณาจักรที่มี
อาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล จากทิศ เหนือจรดอาณาจักรล้านนาไปจรดคาบสมุทรมลายูทางทิศใต้ ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศของอยุธยารุ่ง เรืองขึ้นอย่างมากในรัชสมัย สมเด็จ พระนารายณ์มหาราชประเทศอาเซียนในกลุ่ม
ภาคพื้นดินจะมีลักษณะร่วมกันหลายอย่างที่สาคัญคือประวัติศาสตร์ความเป็นมาพุทธศาสนาเถรวาท หรือ หินยาน
เกษตรกรรมทานาน้าฝน ชาติพันธุ์ของประชากรซึ่งทาให้ภูมิภาคส่วนนี้มีวิถีชี วิตที่ค ล้ายคลึง กันทั้ง ในด้านภาษา
อาหาร การแต่งกาย สภาพบ้านเรือน สถาปัตยกรรม ศิล ปะการแสดง ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของแต่ล ะประเทศและ
เป็นอัตลักษณ์ร่วมของทั้ง 5 ประเทศอัตลักษณ์เหล่านี้ได้หล่อหลอมให้ประชากรในแต่ละประเทศดารงอยู่ได้เป็น
ปึกแผ่นที่มั่นคงพึ่งตนเองได้ด้วยความภาคภูมิใจมาอย่างยาวนาน (ชื่น, 2557) แต่หลังปี พ.ศ. 2558 เมื่อมีการร่วมตัว
กันเป็นประชาคมอาเซียนแล้วอัตลักษณ์ดังกล่าวจะขยายเป็น อัตลักษณ์ร่วมของอาเซียนภายใต้หลักการที่ว่าคิด
อย่างอาเซียน ทาอย่างอาเซียน และอยู่อย่างอาเซียน แต่ในขณะเดียวกัน อัตลักษณ์ที่เป็นวิถีอาเซียนดังกล่าวอาจ
ได้ รั บ ผลกระทบที่ เ กิ ด จากการไหลบ่ า ทางวั ฒ นธรรมจากภายนอกอาเซี ย นที่ ส าคั ญ คื อ ญี่ ปุ่ น เกาหลี และ
สหรัฐอเมริกาจะสอดแทรกเข้ามากลืนกลายทาให้วิธีแห่งอาเซียนเปลี่ยนไปซึ่งจะมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่
แบบเรียบง่ายพึ่งตนเองและเอื้ออาทรต่อกัน ทั้งนี้ด้วยกระแสของสื่อเชิงธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนในปัจจุบัน
ซึ่งคาดว่าหลังปี พ.ศ. 2558 จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการค้า การลงทุน การคมนาคม และแรงงาน (หน่วยงาน
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ของอาเซี ย น, 2557) ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ มี สิ น ค้ า ใหม่ ค่ า นิ ย มใหม่ ระบบโครงสร้ า งสั ง คมและวั ฒ นธรรมใหม่
สภาพแวดล้อมใหม่ และวิถีชีวิตใหม่ สภาพดัง กล่าวหากประชากรในอาเซียนไม่มีการศึกษาและร่วมมือกันอย่าง
จริงจังในการปกป้องรักษา อาจส่งผลให้ความสุข ความสงบ การพึ่งตนเอง อย่างมีศักดิ์ศรีแบบวิถีอาเซียนถูกแทนที่
ด้วยวิถีที่เป็นกระแสวัตถุนิยม บริโภคนิยมที่มีการแย่งชิงเห็นแก่ได้ อยากได้อะไรง่ายๆเร็วๆโดยทางลัดลงทุนน้อยแต่
อยากได้มากขาดคุณธรรม อาศัยพวกพ้องและผลประโยชน์ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันและเมื่อถึงเวลานั้น
แล้ว ประชากรอาเซียนที่เคยมีวิถีแบบสงบสุขพึ่งตนเองก็จะเปลี่ยนไป
ไทย ลาว และกัมพูชา เป็นประเทศที่มีความเป็นมาทั้งทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมคล้ายคลึง
กันภายใต้พระพุทธศาสนาเถรวาทและพรมแดนติดกันที่สาคัญ คือ ทั้งลาวและกัมพูชาเคยเป็นประเทศที่อยู่ภายใต้
การปกครองของไทยมาก่อน เมื่อคาขวัญของประชาคมอาเซียนมีว่า “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม”
จึงเห็นว่าการค้นหาอัตลักษณ์ร่วมทางสังคมวัฒนธรรม แนวทางการปกป้องสืบสานอัตลักษณ์ร่วม และการค้นหาและ
พัฒนากลไกความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์เสริมสร้างอัตลักษณ์ร่วมดัง กล่าว เป็นสิ่ง ที่จ าเป็นและเป็นไปได้ภายใต้
เงื่อนไขด้านประวัติศาสตร์ สังคมวัฒนธรรม พรมแดน เวลา และงบประมาณ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อค้นหาอัตลักษณ์ร่วมทางสังคมวัฒนธรรมที่จาเป็นและเสี่ยงต่อการถูกกลืนกลายจากกระแสสังคม
ใหม่นอกอาเซียน
2. เพื่อค้นหาแนวทางปกป้องสืบสานอัตลักษณ์ร่วมทางสังคมวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างปลอดภัย
3. เพื่อค้นหาและพัฒนากลไกความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์เสริมสร้างอัตลักษณ์ร่วมทางสังคมวัฒนธรรม
ให้มีความเข้มแข็งเกิดคุณค่า มูลค่า และเกื้อกูลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในอาเซียนอย่างมีศักดิ์ศรีและมีความสุ ข
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative research)โดยเน้นศึกษาลักษณะทางสังคม วัฒนธรรมที่
โดดเด่น และเป็นอัตลักษณ์ร่วมของประเทศประชาคมอาเซียนกลุ่มภูมิภาคพื้นดินในเขตพื้นที่ อีสานตอนล่าง คือ
จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ประเทศไทย ลาวใต้ คือ แขวงจาปาสัก
แขวงสาละวัน แขวงเซกอง และแขวงอัตตาปือ และภาคเหนื อของกัมพูชา คือ จังหวัดสะตึงเตรง จังหวัดพระวิหาร
จังหวัดเสียมเรียบ และจังหวัดอุดรมีชัย โดยใช้วิธีศึกษาดังต่อไปนี้
ผลการวิจัย
จากการค้นหาอัตลักษณ์ร่วมทางสังคมวัฒนธรรมใน 3 ประเทศ พบว่า มีอัตลักษณ์ร่วมที่สาคัญทั้งหมด
27 ข้อซึ่งแต่ละข้อแม้จะมีชื่อและกิจกรรมโดยรวมเหมือนกันแต่จะมีรายละเอียดในการปฏิบัติแตกต่างกันอยู่บ้าง เช่น
การทานาในไทยและลาวจะปลูกข้าวเหนียว แต่กัมพูชาจะปลูกข้าวจ้าว ไทยและลาวทาบุญวันสารทหรือบุญข้าวสาก
ในวันขึ้น 15 ค่า เดือน 10 แต่ในกัมพูช าจะทาในวันแรม 14 ค่า เดือน 10 เป็นต้น แต่ลักษณะร่วมที่ยกมานี้เป็น
อัตลักษณ์ที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน และเสี่ยงต่อการถูกกลืนกลายจากกระแสสังคมใหม่ที่ไหลบ่ามาจากประเทศ
นอกประชาคมอาเซียน ดังนี้
1. อัตลักษณ์ร่วมทางสังคม วัฒนธรรมที่จาเป็นและเสี่ยงต่อการถูกกลืนกลายจากกระแสสังคมใหม่นอก
อาเซียนประกอบด้วย
1.1 ความเรียบง่าย สันโดษ พึ่งตนเองแบบพอเพียงใช้วิถีชีวิตตามธรรมชาติ
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1.2 เสียสละ แบ่งปัน เอื้ออาทร
1.3 สามัคคี รักพวกพ้อง ญาติมิตร และรักถิ่นฐาน
1.4 นอบน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ กตัญญู
1.5 นับถือพุทธศาสนาเถรวาท ผสมผสานกับศาสนาพราหมณ์ และ ผี อย่างกลมกลืน ลงตัวโดยไม่มี
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างศาสนา
1.6 มีลักษณะเฉพาะตนในเรื่องเครื่องนุ่งห่ม อาหาร บ้านเรือน ความสัมพันธ์ในครอบครัว เพื่อนบ้าน
อาชีพ การทามาหากิน การตั้งถิ่นฐาน สัตว์เลี้ยง ภาชนะเครื่องใช้ในครัวเรือน และการประกอบอาชีพ
1.7 มีการแบ่งสถานะของคนในสังคม และเคารพนับถือกันตามสถานะทางสังคมและระดับอาวุโส แต่
มิใช่ ชนชั้นหรือวรรณะแบบอินเดีย
1.8 มีบุคลิก ลักษณะ เบิกบาน ร่าเริง ไม่เครียด ต่ออาชีพและการงาน
1.9 มีค ติ ช น เรื่อ งเล่ า นิ ทานพื้นบ้ าน ดนตรี นาฏศิ ล ป์ และการบันเทิง ที่ ค ล้า ยคลึ ง กัน ทั้ง เนื้อหา
รูปแบบ และองค์ประกอบ
1.10 มีประเพณี พิธีกรรม ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม เช่น กินดอง บวชนาค กฐิน ผ้าป่า
1.11 ยิ้ม ไหว้ ทักทาย มีไมตรี มีน้าใจ และเป็นกันเอง
1.12 มีสัมมาคารวะ รู้จักที่ต่าที่สูง สุภาพ อ่อนโยน
1.13 ยึดมั่นในประเพณีท้องถิ่น ที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นต้น เช่น ฮีตสิบสอง คองสิบสี่
1.14 ดารงตนในหลักธรรมของศาสนา ทาบุญตักบาตร รักษาศีล 8 ในวันพระและวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา
1.15 ให้ความสาคัญทางด้านจิตใจมากกว่าทางวัตถุ
1.16 มีการทาบุญร่วมกันที่วัด หรือที่สาธารณะ ตามเทศกาลต่างๆ
1.17 มีความรักความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน
1.18 มีสวัสดิการชุมชน ช่วยเหลือเกื้อกูล แบ่งปัน เอื้ออาทรต่อกันในทุกมิติ
1.19 ให้อโหสิกรรม ปล่อยวาง ไม่เก็บมาแค้น ผูกอาฆาตเป็นเวลานานๆ
2. แนวทางการปกป้องสืบสานอัตลักษณ์ร่วมทางสังคม วัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างปลอดภัยมีอยู่ด้วยกัน
สองแนวทางคือ การสื่อสารให้เกิดการรับรู้และตระหนักร่วมในคุณค่ าด้วยวิธีการที่หลากหลาย และจัดทาเอกสาร
เผยแพร่ทั้งสามภาษาของแต่ละประเทศแล้วนาไปสู่การปฏิบัติจริงในวาระและโอกาสอันเหมาะสมโดยพระสงฆ์ และ
ผู้นาชุมชนเป็นผู้ปฏิบัติการหลัก มีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น นักวิชาการ และภาคประชาสังคม
เป็นผู้ให้การสนับสนุน
3. กลไกความร่วมมือ เมื่อการอนุรักษ์เสริมสร้างอัตลักษณ์ร่วมทางสังคม วัฒนธรรมให้มีความเข้มแข็ง
เกิดคุณค่า มูล ค่า และเกื้อกูลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในอาเซียนอย่างมีศักดิ์ศ รีและมีความสุขประกอบด้วย
บุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง คือ พระสงฆ์หรือสถาบันสงฆ์ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กร
ภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคม และนักวิชาการหรือสถาบันการศึกษาประสานร่วมมือกันเป็นเครือข่ายความ
ร่วมมือ เพื่อปกป้องสืบสานอัตลักษณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและจริงจังจนเกิดเป็นกระแสร่วมและเป็นที่รับรู้กันทั่ว ไป
ในกลุ่มประเทศอาเซียนภาคพื้นดินที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
จากผลการวิจัยที่พบได้ชี้ให้เห็นว่าอัตลักษณ์ร่วมทางสังคม วัฒนธรรมเป็นเครื่องหล่อหลอมให้ค นใน
สัง คมมีความเมตตา สามัค คี มีค วามรัก ความผูกพัน และเอื้ออาทรต่อกันอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสันติภ ายใต้
หลักธรรมทางศาสนาและแนวทางการพึ่งตนเองแบบพอเพียง โดยมีพุทธศาสนาเถรวาทเป็นแกนหลักมีวัดหรือศาสน
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สถาน เป็นที่รวมใจ มีพระสงฆ์และผู้นาชุมชนเป็นผู้นาในการปฏิบัติ มีรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้หนุนเสริม
หากกลไกความร่วมมือนี้มีการขับเคลื่อนอัตลักษณ์ร่วมทางสังคม วัฒนธรรมดัง กล่ าวอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และ
จริงจังเชื่อมั่นว่าคาขวัญของประชาคมอาเซียนที่ว่า หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม จะเป็นจริงอย่าง
แน่นอน โดยเฉพาะประเทศอาเซียนกลุ่มภาคพื้นดิน คือ ไทย ลาว และกัมพูชา ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความ
ใกล้ชิดที่สุดของไทย
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยที่พบสามารถนามา วิเคราะห์ และอภิปรายผลได้ในแง่มุมต่าง ๆ ดังนี้
1. แม้ใน 3 พื้นที่ 3 ประเทศ ทั้งไทย ลาว กัมพูชา มีลักษณ์ที่เป็นอัตลักษณ์ร่วมทางสัง คม วัฒนธรรม
หลายอย่าง ที่ยังคงมีอยู่เนื่องจากทั้ง 3 ประเทศ มีฐานทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ร่วมกันมาก่อน
กล่าวคือ ทั้งลาว และกัมพูชา ได้เคยอยู่ในภายใต้การปกครองของไทยหรือของสยามมาก่อน ก่อนที่จะไปอยู่ภายใต้
การปกครองของฝรั่งเศสในปี พ.ศ. 2436 (ร.ศ.112) ดังนั้นความเชื่อมโยงของผู้คนในพื้นที่ ที่จะเคลื่ อนไหวไปมา
ระหว่างเขตแดนซึ่งในสมัยนั้นยังไม่มีการแบ่งเขตแดน ว่าพื้นที่ใดเป็นของประเทศใด ประกอบกับทั้งไทย ลาว และ
กัมพูชามีพุทธศาสนาเถรวาท หรือ หินยานเป็นแกนหลัก ซึ่งเป็นกรอบหล่อหลอมวิถีชีวิตและสังคมของผู้คนที่นับถือ
พุทธศาสนา ส่วนที่นับถือศาสนาอื่นก็ยังอยู่ภายใต้กรอบใหญ่ของสังคม วัฒนธรรม แบบมอญ-เขมร ที่รับอิทธิพลมา
จากอินเดียอีกต่อหนึ่งซึ่งสอดคล้องกับ ชาญวิทย์ (2554) ได้กล่าวไว้ในหนังสือประมวลสนธิสัญญาว่า ในสมัยรัชกาล
ที่ 4 ปี พ.ศ.2489 ไทยได้ทาสนธิสัญญาเบาว์ริ้งกับอังกฤษ โดยได้มีการระบุเขตแดนกันเป็นที่แน่ชัดว่าเมืองใดเป็น
เมืองขึ้นของประเทศ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2410 ในช่วงปลายรัชกาลที่ 4 ฝรั่งเศสก็ได้ทาสนธิสัญญาระหว่างสยามกับ
ฝรั่งเศสเกี่ยวกับราชอาณาจักรกัมพูชา และราชอาณาจักรลาว ในปี พ.ศ. 2436 (ร.ศ.112) ทาให้ประเทศไทย/สยาม
มีสภาพที่เป็นอยู่อย่างปัจจุบันและ สุวิทย์ (2551) ได้เขียนไว้ในงานวิจัยอธิปไตยเหนือแม่น้าโขงจากพ.ศ. 2436 ปัจจุบัน การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ว่าก่อนปี พ.ศ. 2436 (ร.ศ.112) ทั้งลาวและกัมพูชาส่วนในซึ่งประกอบด้วย พระ
ตะบอง เสียมราฐ สตรึงเตรงหรือเชียงแตง อัตปือ และเขตเขมรป่าดง (อีสานใต้ปัจจุบัน) เป็นเขตปกครองหรืออานาจ
เขตปกครองของสยาม ก่อนที่จะไปอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสตามสนธิสัญญาดังกล่าว หลังวิกฤต ร.ศ.112
ในสนธิสัญญาฉบับนี้ได้ลงนามและพระนามระหว่างตัวแทนฝ่ายสยามและฝ่ายฝรั่งเศสในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2436
มี ผ ล ท า ใ ห้ ไ ท ย ต้ อ ง เ สี ย ดิ น แ ด น ฝั่ ง ซ้ า ย แ ม่ น้ า โ ข ง ซึ่ ง ไ ท ย ป ก ค ร อ ง ม า ตั้ ง แ ต่ ส มั ย ก รุ ง ธ น บุ รี
พ.ศ. 2322 จนถึง พ.ศ. 2436 รวม 114 ปี ให้กับฝรั่งเศสทั้ง หมด นับตั้งแต่นั้นมาสยามหรือไทยจึงถูกแยกคนละ
ประเทศกับลาวโดยมีแม่น้าโขงเป็นเส้นแบ่งเขตแดนนอกจากนี้แล้วในตานานขุนบรมซึ่งเป็นตานานเกี่ยวกับประวัติ
ความเป็นมาของคนไทหรือไต ซึ่งเขียนโดยบุนมีเทบสีเมือง ไผท (2553) เขียนไว้ว่า ขุนบรมมีโอรส 7 องค์และธิดา 7
องค์ซึ่งเกิดจากมเหสีทั้ง 2 ขุนบรมจึงจัดให้โอรสละธิดาซึ่งเกิดจากต่างมารดากันสมรสเป็นสามี ภรรยาและให้แยก
ย้ายไปปกครอง 7 เมืองต่างๆ ดังนี้ 1.ขุนลอ ให้ปกครองเมืองชวา หรือเมืองหลวงพระบางในเวลาต่อมา 2.ขุนผาล้าน
ให้ปกครองเมืองต้าห้อ หรือหอแต หรือเมืองหนองแส 3.ขุนจุสง ให้ปกครองเมืองจุลนี ได้แก่ หัวเมืองตังเกี๋ย 4.ขุนคา
ผล ให้ ป กครองเมื อ งโยนก หรื อ เชี ย งแสน 5.ขุ น อิ น ให้ ป กคริ ง เมื อ งล้ า นเพี ย หรื อ อยุ ธ ยา 6.ขุ น กม
ให้ปกครองเมืองคาม่วน (โคตรบูร) 7.ขุนเจือง ให้ปกครองเมืองพวนหรือเชียงขวาง จากนั้นโอรสทั้งเจ็ดก็พาไพร่พล
ของตกไปยังหัวเมืองต่าง ๆ ตามที่ขุนบรมมอบให้ แล้วสืบเชื้อสายวงกษัตริย์ปกครองบ้านเมืองต่าง ๆ สืบต่อมา
2. แม้ทั้ง 3 ประเทศ จะมีประวัติศาสตร์ และวิถีทางสังคม วัฒนาธรรมร่วมกันมาก่อน แต่ปัจจุบันมีฐ าน
การพัฒนาที่ต่างกัน และเป็นพื้นที่ ที่อยู่ ชายขอบหรือชายแดน ทั่งของลาวและกัมพูชาด้วย ดังนั้น ผลพวงจากการ
พัฒนาตามแบบ ทุนนิยม วัตถุนิยม สมัยใหม่จึงเข้าถึง วิถี ชีวิตของคนในเขตพื้นที่ เป้าหมายได้น้อยกว่า ของประเทศ
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ไทย ดังนั้นผลกระทบที่ท้าทายต่อการกลืนกลายอัตลั กษณ์ร่วม ทางสังคมวัฒนธรรมของลาว และกัมพูชาจึงมีน้อย
กว่าของประเทศไทยสอดคล้องกับ สุริยา (2535) ได้นาเสนอทฤษฎีการแพร่กระจายทางสังคมวัฒนธรรม และทฤษฎี
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการปรับเปลี่ยนทางสัง คมว่า การแผ่กระจายทางสัง คมและวัฒ นธรรมจะค่อยๆ
แพร่กระจายไปยังส่วนต่างๆ ของโลกซึ่งการแพร่กระจายดังกล่าวจะแพร่กระจายไปจากแหล่งที่เริ่มต้นสร้างขึ้นไปยัง
ผู้ใช้หรือผู้ที่ยอมรับวัฒนธรรมนั้น หัวใจสาคัญของกระบวนการแพร่กระจายคือการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของมนุษย์
ส่วนทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงและการปรับเปลี่ยนทางสัง คม เชื่อว่าโดยปกติแล้ว สัง คมจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาแต่จะเปลี่ยนแปลงในระดับย่อยหรือเปลี่ยนแปลงทั้งสังคมและเปลี่ยนไปอย่างช้าๆ แบบค่อยเป็นค่อยไป
หรือ อย่า งรวดเร็ว หรื อไม่ ขึ้น อยู่กั บการเลือกปฏิ บัติข องคนในสั ง คม ซึ่ง มีแ นวโน้น จะรั บเอาวั ตถุนิ ยมมากกว่ า
เนื่องจากลาวและกัมพูช า มีระบอบการปกครองแบบรวมศูนย์อานาจการชี้นาอยู่ที่พรรค การนาพาอยู่ที่รัฐหรือ
รัฐบาล ซึ่งสอดคล้องกับ ดารารัตน์ (2548) ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงธงชาติและเนื้อร้องเพลงชาติของลาวจากเดิม
มาเป็นธงชาติที่ใช้อยู่ในปัจ จุบัน และเครื่องหมายชาติที่ฝ่ายรัฐบาล สปป.ลาวสร้างขึ้นซึ่ ง บ่ง บอกให้เห็นถึง โครง
ประกอบระบบการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม สังคมของชาติ ซึ่งมีพรรคนาพารัฐคุ้มครอง ประชาชนเป็นเจ้า
นอกจากนี้ จิตรกร (2555) ได้ทาวิจัยเรื่องการข้ามรัฐในพื้นที่พิเศษระหว่างไทย-ลาวผ่านระบบความเชื่อพระเจ้าองค์
ตื้อ: กรณีศึกษาบ้านปากแซง ตาบลพระลาน อาเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี กับบ้านปากตะพาน เมืองละคอน
เพ็ง แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) พบว่า พระพุทธรูปที่มีชื่อเรียกว่าพระเจ้า
องค์ตื้อนี้มีหลายองค์ กระจายอยู่ในประเทศต่างๆ ในอาณาบริเวณลุ่มน้าโขงจึงถือได้ว่า พระเจ้าองค์ตื้อคือมรดกร่วม
ทางวัฒนธรรมของประชาชนลุ่มน้าโขง ส่วนการข้ามรัฐระหว่างบ้านปากแซงกับบ้านปากตะพานตามบริบทพื้นที่และ
เวลามีสามลักษณะ คือ 1.ใช้พรมแดนรัฐ (มิติทางรัฐศาสตร์) 2.ใช้ธรรมเนียมบ้าน (มิติทางสังคม) และ 3.ใช้ธรรม
เนียมสงฆ์ (มิติทางศาสนา) เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดการพื้นที่ศาสนาข้ามพรมแดนของสองบริบทสังคมไทย - ลาว
พบว่าแตกต่างกัน คือระบบจัดการพื้นที่ของรัฐไทยมี 2 ระดับ คือ ส่วนกลางและระดับพื้นที่ อานาจสูงสุดของรัฐไทย
อยู่ที่ส่วนกลางส่งผ่านนโยบายและภารกิจไปยัง หน่วยราชการต่างๆ ในพื้นที่ลักษณะจากบนลงล่าง ในขณะที่การ
จัดการพื้นที่ของรัฐลาวมี 2 ระดับ คือ ศูนย์กลางพรรคและรัฐท้องถิ่น อานาจการตัดสินใจของรัฐลาวในการจัดการ
พื้นที่จะอยู่ที่รัฐท้องถิ่น ดังนั้น วิถีของประชาชนจึงมีความสอดคล้อง กับลัทธิความเชื่อ ระบอบการปกครอง และ
นโยบายของพรรค และนโยบายรัฐบาลด้วยประชาชนไม่สามารถกาหนดเกณฑ์ หรือกติกาเพื่อดาเนินการใดๆ ตามที่
ตนเองต้องการได้ ด้วยเหตุนี้การที่จะให้ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม มีความโดดเด่น ในการขับเคลื่อน กลไกล
ความร่วมมือเพี่อการอนุรักษ์เสริมสร้างอัตลักษณ์ร่วมจึงเป็นได้ยากกว่าในสังคมที่เป็น ประชาธิปไตยหากไม่ได้รับการ
ส่งเสริมจากพรรคจากรัฐ หรือรัฐบาล
3. จากความแตกต่างด้านการพัฒนาและระบอบการปกครองดังกล่าว จึงทาให้วิถีและแนวคิดของคนใน
ชุม ชนต่ า งกั น โดยวิ ถี แ ละแนวคิ ด ของคนลาว และกั ม พู ช า ยั ง เป็ น วิ ถี และแนวคิ ด ปกติ ที่ ใ ช้ ในชีวิ ต ประจ าวั น
ณ ปัจจุบัน แต่สาหรับประเทศไทยนั้นวิถีและแนวคิดร่วม ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา พร้อมกับกระแสทุนนิยม
และวัตถุนิยมโดยมีสัง คมวัฒนธรรม บางส่วนกาลัง ถูกท้าทาย และการกลืนกลายอย่างรุนแรงซึ่ง สอดคล้องกับ
เกียรติศักดิ์ (2557) ได้ทาการวิจัยเรื่อง วิถีชีวิตและการปรับตัวทางวัฒนธรรมของชาวบรู บนพื้นที่ไทย-ลาวในยุคร่วม
สมัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการปรับตัวต่อรองทางวัฒนธรรมของชาวบรูในบริบทสังคมวัฒนธรรมร่วมสมัย และ
เพื่อพลวัตชาติพันธุ์บรูซึ่งสัมพันธ์กับความเป็นชาวบรูและความเป็นไทยอีสานในเวลาเดียวกันโดยใช้เทคนิควิธีการ
วิจัยทางมานุษวิทยาในการลงพื้นที่สนามเก็บข้อมูลด้วยการสังเกต สัมภาษณ์ และมีส่วนร่วมในพื้นที่การศึกษา ผล
การศึกษาพบว่า ชาวบรูเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ที่ที่ถูกจัดอยู่ในภาษาชาวมอญ-เขมร ปัจจุบันพบว่ามีประชากรอยู่ใน
ประเทศเวียดนาม ลาว และไทย สังคมบรูแบบจารีตยึดถือฮีตคองและความเชื่อ (ผี) ซึ่งเป็นเสมือนกรอบจารีตที่คอย
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ควบคุมพฤติกรรมและความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างเข้มงวดจึงทาให้ชาวบรูเป็นกลุ่มเฉพาะทางวัฒนธรรม แต่เมื่อยุค
สมัคที่เปลี่ยนผ่าน ภายใต้อานาจและนโยบายรัฐโครงสร้างวัฒนธรรมที่ใหญ่กว่าเสมือนวัฒนธรรมกระแสหลัก และ
กระแสโลกาภิวัตน์ที่ครอบทับไปทุกอาณาบริเวณพื้นที่ของโลกสมัยใหม่สิ่งเหล่านี้ส่ งผลต่อวิถีชีวิตและการปรับตัวต่อ
ทางวัฒนธรรมของชาวบรูมาอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุนี้ ชุมชนของชาวบรูในบริบทของการธารงชาติพันธุ์ในฐานะชน
กลุ่มน้อยได้ปรับตัวต่อรองกับอานาจรัฐในกรอบกาหนดของความเป็นสมาชิกรัฐชาติไทย และความเป็นสมัยใหม่
อานาจกระทาการต่างๆ เหล่านี้ (ที่เข้ามาหลอมรวมและปรับเปลี่ยนชาวบรู) ทาให้อัตลักษณ์บรูมีลักษณะพร่าเลือน
ไม่เป็นแก่นแกนดังเดิม แต่มีความเป็นพลวัตที่มิได้หยุดนิ่งตายตัวปรับเปลี่ยนเชิงสัมพันธ์กับเงื่อนไขและสถานการณ์
อยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ กนกศักดิ์ และกันทิยา (2558) ได้ศึกษาเกี่ยวกับหนังใหญ่เสี ยมเรียบแลรอดเงารากเหง้า
อาเซียนพบว่า ลักษณะร่วมของหนังใหญ่เสียมเรียบกับหนังใหญ่ของไทยมีหลายประการ คือ เนื้อเรื่องที่แสดงตัวหนัง
เจ้า รูปลักษณะตัวหนัง ลวดลายขั้นตอนการสร้างตัวหนังและการเหยียบนาค ซึ่งลักษณะร่วมดังกล่าวสามารถบ่ง
บอกตั้ง แต่จุดก าเนิดรวมไปถึ ง พัฒนาการของหนัง ใหญ่ของไทยและกัมพู ช าที่มีร่ วมกันอย่างชัด เจนแต่ ที่ส าคั ญ
นอกเหนือจากการรับรู้ อดีต และปัจจุบันของหนังใหญ่ของสองประเทศที่มีอยู่แล้ว ประเด็นอนาคตของหนังใหญ่เป็น
สิ่งสาคัญยิ่ง กว่าโดยเฉพาะหนังใหญ่ของกัมพูช าที่กาลังดาเนินไปภายใต้ค วามหลากหลายในสังคม การรุกล้า ของ
วัฒนธรรมต่างชาติรวมทั้งสื่อสมัยใหม่ที่เข้ามาพร้อมกับเทคโนโลยีการสื่อสารของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ควรเป็นประเด็น
ให้นักวัฒนธรรมศึกษาต้องช่วยกันขบคิดว่าขบวนการสร้างตัวหนังและการแสดงหนังใหญ่จะคงอยู่กับชาวกัมพูชาได้
อย่างไร
4. แต่อย่างไรก็ตามสถาบันสงฆ์ และสถาบันการศึกษา ยังมีฐานะและบทบาทส าคัญในการอนุรักษ์
เสริมสร้าง อัตลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมร่วมกัน ไม่แตกต่างกันมากนักจึงมีความเป็นไปได้สูง ที่สถาบันสงฆ์ และ
สถาบันการศึกษา จะเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนเพื่อการอนุรักษ์และเสริมสร้างอัตลักษณ์ร่ว ม ที่กล่าวถึงภายใต้
การหนุนเสริมของภาครัฐ และภาคประชาชนซึ่งสอดคล้องกับ อุดมศักดิ์ (2557) ได้ทาการวิจัยเรื่องศรัทธา: วิถีชีวิต
ตามครรลองพระพุท ธศาสนาของชาวลาวแขวงจ าปาสั ก และศึก ษาการด าเนิ น หลั ก ศรั ท ธาที่ มาในคั ม ภีร์ ท าง
พระพุทธศาสนาเถรวาท ศึกษาการดาเนินชีวิตตามประเพณีของชาวพุทธในแขวงจาปาสัก และศึกษา การดาเนิน
ชีวิตตามหลักศรัทธาในพุทธศาสนาของชาวพุทธลาวแขวงจาปาสัก สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาวผล
การศึกษาพบว่า การดาเนินชีวิตตามประเพณีของชาวพุทธลาวแขวงจาปาสัก มีศรัทธาความเชื่อในประเพณี และ
วัฒนะธรรมที่ผูกพันกับธรรมชาติ เป็นศรัทธา ความเชื่อ ผสมผสานระหว่างความเชื่อดั้งเดิม การนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์
นับถือธรรมชาติ เข้ากับคติความเชื่อทางพุทธศาสนา และประเพณีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต ศรัทธาต่อประเพณีใน
การทาความดี ในจานวนสิบสองเดือนในวิถีพุทธแบบชาวลาว เป็นวิธีการ กิจกรรม สาหรับการอยู่ร่วมกันระหว่าง
ชุ ม ชน เพื่ อ ให้ อ ยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งมี ค วามสงบสุ ข และได้ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ท่ ว งท านองการด ารงชี วิ ต โดยยึ ด หลั ก
พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลางในการยึดเหนี่ยวทางด้า นจิตใจการดาเนินชีวิตของชาวพุทธลาว แขวงจ าปาสั ก
ได้ดาเนินตามหลักธรรมของพุทธศาสนา ปฏิบัติตามไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ ปัญญา หรือทาน ศีล ภาวนา และหลัก
ของการปฏิบัติตามทางสายกลางคือ อริยมรรคมีองค์ 8 อิทธิบาท 4 หลักความสามัคคี และหลักใหญ่ที่เป็นหัวใจ
พระพุทธศาสนา 3 ประการ คือ 1)การละความชั่ว ทางกาย วาจา คือรักษาศีล 2)การประพฤติดี สร้างบุญกุศล มี
ความเมตตา กรุณา มีความชื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร เสียสละแบ่งปัน 3)การทาจิตใจให้บริสุทธิ์ สะอาด และได้ดาเนิน
ตามจารีตประเพณีและวัฒนธรรม ผูกพันกับธรรมชาติ ติดพันกับพระพุทธศาสนา พึ่งพาตนเอง พึ่ง พาธรรมชาติ
เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันเพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงเป็นสุข

วารสารศรีวนาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561

22

วารสารศรีวนาลัยวิจัย ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561

23

สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) เพื่อค้นหาอัตลักษณ์ร่วมทางสังคม
วัฒนธรรมที่จาเป็นและเสี่ยงต่อการถูกกลืนกลายจากกระแสสังคมใหม่นอกอาเซียน 2) เพื่อค้นหาแนวทางปกป้องสืบ
สานอัตลักษณ์ร่วมทางสังคมวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างปลอดภัย และ3)เพื่อค้ นหาและพัฒนากลไกลความร่วมมือเพื่อ
การอนุรักษ์เสริมสร้างอัตลักษณ์ร่วมทางสังคมวัฒนธรรมให้มีความเข้มแข็งเกิดคุณค่า มูลค่า และเกื้อกูลต่อชีวิตความ
เป็นอยู่ของคนในอาเซียนอย่างมีศักดิ์ศ รีและมีค วามสุข โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเก็บ
ข้อมูลภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์รายบุคคล สนทนากลุ่มจากผู้ให้ข้อมูลหลัก และสังเกตบันทึกสถานการณ์ที่พบ
เห็นเป็นหลัก เพื่อให้อัตลักษณ์ร่วมที่มีอยู่ได้รับการรับรู้และนาสู่การปฏิบัติ ในแต่ละประเทศตามบริบทของสังคม
วัฒนธรรมและระบอบการเมืองการปกครองของตนเองอย่างเหมาะสมดังนี้
1. สถาบันสงฆ์ถือว่าเป็นแกนหลักในการนาพาการปฏิบัติโดยมีผู้นาชุมชน ผู้รู้ในท้องถิ่น หรือปราชญ์
ชาวบ้านเป็นภาคีสาคัญ ทั้ง นี้ด้วยการหนุนเสริมด้านวิช าการของสถาบันการศึกษา และด้านนโยบายทรัพยากร
ของรัฐ
2. สถาบันวิชาการควรเป็นแกนหลักในการศึกษารวบรวมเนื้อหาเชิงลึกที่เป็นสาระสาคัญของเรื่องให้เห็น
ถึง พิธีกรรม และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมและนาไปเผยแพร่สู่สัง คมด้วยการสอน และช่องทางอื่นๆ ที่
หลากหลาย เพื่อให้สังคมทุกกลุ่มรับรู้ เข้าใจ เห็นคุณค่า และตระหนักถึงผลกระทบที่จะตามมา ถ้าหากอัตลักษณ์
ดังกล่าวถูกท้าทาย และกลืนกลายโดยกระแสสังคม วัฒนธรรมภายนอก
3. ผู้ที่จ ะทาวิจัยต่อไปควรศึกษาวิเคราะห์ถึง สถานการณ์แนวโน้มของการท้าทายและผลกระทบที่จ ะ
เกิดขึ้นตามมาเพื่อให้สัง คมรับรู้และตื่นตัวพร้อมหาแนวทางป้องกันก่อนที่จ ะเกิดสถานการณ์ขึ้นจริง เหมือนกับ
ประเทศอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากกระแสวัตถุนิยม บริโภคนิยมไปแล้ว
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยมีเจตนาอย่างแรงกล้าที่จะให้งานวิจัยชิ้นนี้ สาหรับงานวิจัยในระบบราชการ จึงมีความพยายามที่
จะให้งานวิจัยนี้มีความลุ่มลึกรอบด้าน และมีคุณค่ามากที่สุด จึงขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ทุกคน ทุกหน่วยงาน และทุกองค์กร ที่มีส่วนเอื้ออานวยให้งานวิจัยนี้สาเร็จลงได้ด้วยดี
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