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วารสารสั ง คมมนุ ษ ย์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคามฉบับนี้ มีเนื้อหาสาระส่วนใหญ่เกี่ยวกับการศึกษาประวัติศาสตร์ สังคม ภาษา
วรรณกรรม ศิลปะ และวัฒนธรรมอีสาน เริ่มจากบทความเรื่อง ถอดรหัสวัฒนธรรมในภาพ
ผะเหวดอีสาน จากงานวิจัยด้านคติชนวิทยาที่ศึกษาผ้าวาดภาพผะเหวดในอีสานสิบสอง
ชุมชน และจากชุมชนลาวในนครเวียงจันทน์หนึ่งชุมชน ภาพวาดทุกชุดมีความหมายที่
ตีความได้หลายระดับ เป็นการถอดรหัสวัฒนธรรมสายตาที่รับรู้ และการเข้าใจในนิทาน
เวสสันดรชาดก ซึ่งท�ำหน้าที่นิทานศักดิ์สิทธิ์ในประเพณีบุญผะเหวดของชาวอีสาน ต่อมา
เป็นบทความเรื่อง กูย : ว่าด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ ภาษา และต�ำนาน บทความนี้น�ำเสนอ
ประวัตศิ าสตร์ วิถชี วี ติ ของชาวกูย ซึง่ เป็นกลุม่ ชาติพนั ธุท์ อี่ าศัยและมีบทบาทอยู่ในอีสานใต้
มาเป็นระยะเวลานาน แสดงให้เห็นสภาพทางวัฒนธรรมในวิถีชีวิตดั้งเดิม และในปัจจุบันที่
ก�ำลังเปลี่ยนแปลงเกิดการผสมผสานกับวัฒนธรรมอื่นๆ ไว้อย่างน่าสนใจ การปรับเปลี่ยน
ของคนกลุ่มน้อยที่กลายเป็นคนชายขอบในสังคมใหญ่ปรากฏในบทความเรื่อง วาทกรรม
ฤาษีภายใต้ยคุ บริโภคนิยมในนวนิยายแนวหลังสมัยใหม่เรือ่ งลูกสาวฤษี เสนอว่าคนชายขอบ
ในสังคมเมืองต้องปรับเปลีย่ นอัตลักษณ์ และวิถปี ฏิบตั ทิ างสังคม เพือ่ ความอยูร่ อดในสังคม
ยุคทุนนิยมผ่านกระบวนการประกอบสร้างความเป็นฤษี วาทกรรมฤษีจงึ ถูกนิยามความหมาย
ในมิติที่หลากหลาย แสดงนัยยะของการวิพากษ์สังคมแบบบริโภคนิยมอีกทางหนึ่ง
บทความวิจัยจากเอกสารวรรณกรรมท้องถิ่น วรรณกรรมปัจจุบัน และนิตยสาร
ล�ำดับแรกคือเรื่อง ความเป็นวีรบุรุษของท้าวฮุ่งหรือเจือง : มุมมองจากมหากาพย์เรื่องท้าว
ฮุ่ง-ท้าวเจือง น�ำเสนอการสดุดีวีรกรรมของวีรกษัตริย์ลาวในสมัยโบราณ ท้าวฮุ่งหรือเจือง
วีรบุรุษทางวัฒนธรรมที่ทรงมีพระปรีชาสามารถในการรบ อุดมบุญญานุภาพ ทรงมีภาวะ
ผูน้ �ำทีย่ ดึ มัน่ ในหลักจารีตประเพณี และทรงเป็นทีเ่ คารพรักยิง่ บทความวิเคราะห์วรรณกรรม
ปัจจุบันเรื่อง สัมพันธบทในกวีนิพนธ์ หัวใจห้องที่ห้า : พันธกิจกวียุคหลังสมัยใหม่ พบว่า
กวีใช้สัมพันธบทเพื่อประกอบสร้างตัวบทใน 4 ลักษณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงตัวตน
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ประกอบสร้างความหมาย และสร้างความหมายใหม่ให้กบั บทกวี และบทความเรือ่ ง ค่านิยม
และความเชื่อของนักมวยไทย จากชื่อของนักมวย 800 คนที่ปรากฏในนิตยสารที่เกี่ยวข้อง
กับมวยไทย พบว่านักมวยไทยมีคา่ นิยมในการตัง้ ชือ่ ทีม่ คี วามหมายยอดเยีย่ ม และเก่งกล้า
สะท้อนให้เห็นความเชื่อของนักมวยไทยว่าต้องการความเก่งกล้ามากที่สุด ก่อนที่จะเข้าสู่
การต่อสู้
นอกจากนี้ยังมีบทความวิจัยทางด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอีสาน 2 เรื่อง และบท
วิจารณ์หนังสือ 1 เรื่อง บทความวิจัย ประวัติศาสตร์การขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ ระหว่าง พ.ศ. 2480 - 2556 น�ำเสนอให้เข้าใจถึงประวัติศาสตร์การก่อตั้ง
เมืองกาฬสินธุ์ และการขยายตัวของชุมชนออกไปด้วยปัจจัยด้านประชากร นโยบายของ
ทางราชการ สภาพทางเศรษฐกิจ ความหลากหลายของระบบนิเวศและกลุ่มชาติพันธุ์ ส่วน
อีกบทความหนึ่งเป็น บทส�ำรวจองค์ความรู้จากงานเขียนที่เกี่ยวกับ ส.ส.อีสาน ระหว่าง
พ.ศ. 2530 - 2555 พบว่ากลุ่มที่ได้รับความสนใจศึกษามากที่สุดจะเป็นกลุ่มของนายทอง
อินทร์ ภูริพัฒน์ ส่วนแนวคิดที่น�ำมาใช้ไม่ปรากฏว่ามีการใช้แนวคิดหรือทฤษฎีใดเป็นหลัก
อย่างชัดเจน แต่จะเป็นการให้ค�ำอธิบายตามเนือ้ หาของหลักฐานทีน่ �ำมาศึกษาเป็นหลัก ส่วน
บทวิจารณ์หนังสือประวัตศิ าสตร์วพิ ากษ์ : สยามไทยกับปัตตานี ผูแ้ ต่ง ธเนศ อาภรณ์สวุ รรณ
ผูว้ จิ ารณ์ได้เสนอไว้ในท้ายบทอย่างน่าสนใจว่า ประวัตศิ าสตร์เหล่านี้ได้เกิดขึน้ แล้วมาหลาย
ชั่วอายุคน แต่ปัจจัยอะไรที่สามารถท�ำให้ประวัติศาสตร์ความขัดแย้งนี้ยังซ�้ำรอยเดิมอยู่ใน
ดินแดนภาคใต้ของไทยมาได้อย่างต่อเนื่อง
หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าผูอ้ า่ นจะได้รบั สาระความรูจ้ ากวารสารฉบับนี้ และน�ำไปประยุกต์
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษา การวิจัย งานวิชาการ และอื่นๆ ได้ต่อไป
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ถอดรหัสวัฒนธรรมในภาพผะเหวดอีสาน
Decoding culture in Isan Pha Wet Tradition
จารุวรรณ ธรรมวัตร1 และคณะ Jaruwun Thammawat
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บทคัดย่อ

6

การศึกษาประเด็น “ถอดรหัสวัฒนธรรมในภาพผะเหวดอีสาน” เป็นงานวิจัยด้าน
คติชนวิทยาโดยศึกษา ผ้าวาดภาพผะเหวดอีสานแบบม้วนยาวจากสิบสามชุมชนคือ ชุมชน
อีสาน 10 แห่ง ชุมชนผู้ไท 2 แห่ง และชุมชนลาว ณ นครเวียงจันทน์ 1 แห่ง แนวคิดใน
การศึกษาคือ ผ้าวาดภาพผะเหวดอีสานเป็นศิลปะพื้นบ้าน (Folk Arts) ที่เหมือนโลกหลาย
ใบทีช่ า่ งพืน้ บ้านสร้างขึน้ ทับซ้อนกันอยู่ โดยช่างได้แรงบัลดาลใจจากนิทานเรือ่ งผะเหวดสัน
ดรชาดก จากจินตนาการของตนเองและจากความทรงจ�ำในวิถีสังคมและวัฒนธรรม ภาพ
วาดทุกชุดมีความหมายที่ตีความได้หลายระดับทั้งความหมายตรงและความหมายแฝงที่
เหมือนการเล่นซ่อนหา เช่นภาพวาดกัณฑ์ทศพร เป็นภาพแสดงอ�ำนาจของพระอินทร์ที่ให้
พรสิบประการตามค�ำขอของพระนางผุสดี ความหมายโดยตรงคือการบอกเล่าความ
ปรารถนาสิบประการของผูห้ ญิง แต่ความหมายแฝงคือล้อเลียนการเสพย์สขุ ทางสายตาบน
เรือนร่างทีง่ ามราวเทพสร้างให้เป็นเรือนร่างของผูห้ ญิง การให้ความหมายเป็นการถอดรหัส
วัฒนธรรมสายตาที่ทบทวนการรับรู้และการเข้าใจในนิทานชาดกเรื่องที่ส�ำคัญที่สุด ซึ่งท�ำ
หน้าที่นิทานศักดิ์สิทธิ์ในประเพณีบุญผะเหวดหรือบุญใหญ่ของชาวอีสาน ผลการศึกษา
อธิบายข้อค้นพบในประเด็นต่อไปนี้
		
1) รูปลักษณ์ผ้าผะเหวดอีสาน
		
2) การเล่าเรื่องด้วยอนุภาคเหตุการณ์
		
3) ชุมชนและบุคคลตามจินตนาการแบบท้องถิ่น
		
4) การต่อสู้ด้านอุดมการณ์ในนิทานผะเหวดสันดรอีสาน
		
5) บรรทัดฐานทางสังคม
		
6) ความอนาจารในผ้าวาดภาพผะเหวด
		
7) ความหมายเชิงสัญญะของตัวละคร
		
8) ความเปลี่ยนแปลงของผ้าผะเหวด
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บทคัดย่อ
The study entitled “Decoding Cultural Codes in lsan Phawed Paintings”
is a research study in the area of folklore, which studied Isan long-roll Phawed
cloths (cloths painted with stories from Vessantara Jataka, found in lsan or the
northeastern region of Thailand) from 13 communities including 10 Isan
communities, two Phuthai communities, and one Lao communities in Vientiane.
Isan Phawed cloths are regarded as folk arts comparable to several worlds
created by folk artists who were inspired by stories from Vessantara Jataka,
their own imagination, and their memories about social ways and cultural ways.
All sets of the paintings can be interpreted at many levels, offering both direct
meanings and hidden meanings. For example, the painting of Kan Thossaporn
(Kan is like a chapter or an episode of a long story) illustrates the magical power
of lndra, who is giving 10 blessings to Phussadee, a female character in the
story. The direct meaning of this painting is to indicate 10 wishes of women.
Meanwhile, the hidden meaning is to mock the indulgence in viewing a woman’s
body, who is so beautiful, as if she were created by an angel. Interpreting
meanings is considered the decoding of visual culture which review the
perception and understanding of the most important Jataka. This Jataka functions
as the sacred story in Boon Phawed Festival, which is known as The Great
Merit Festival of Isan people. The findings from this study explain the following
issues.
1. Physical characteristics of Isan Phawed cloths
2. Narration by Anuphaks or events
3. Communities and people based on local imagination
4. Ideological fighting in Isan version ofVessantara Jataka
5. Social norms
6. Obscenity in Phawed cloths
7. Symbolical meanings ofthe characters
8. Changes of the roles of Phawed cloths

Key Words : cultural codes, Isan Phawed paintings
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9. Creation of Phawed cloth museums
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รูปลักษณ์ผ้าผะเหวดอีสาน
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เมื่อส�ำรวจผ้าผะเหวดอีสานแบบผ้าวาดม้วนยาว สามารถพบได้ในชุมชนขนาด
ใหญ่ระดับต�ำบล เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งคือมีวัดหลายแห่ง มีพระเณรบวชเรียนอย่าง
ต่อเนื่องมีพระเถระที่ใส่ใจเรียนรู้ การอ่านใบลาน มีมรรคทายกมีผู้ใหญ่บ้านมีชาวบ้านที่ให้
ความส�ำคัญแก่จารีตประเพณีที่เรียกว่าฮีตสิบสอง โดยให้ความส�ำคัญมากที่สุดแก่ประเพณี
บุญผะเหวดซึ่งเรียกว่าประเพณีบุญใหญ่
ผ้าผะเหวดอีสานแบบม้วนยาวเป็นผลงานพุทธศิลป์ที่เขียนเล่าเรื่องเวสสันดร
ชาดก เป็นภาพวาดที่ใช้ประกอบการเทศน์ผะเหวด ใช้ในพิธีเชิญพระเหวดสันดรเข้าเมือง
และใช้ประดับรอบศาลาการเปรียญหรือศาลาโรงธรรมในประเพณีบญุ ผะเหวดซึง่ เรียกว่าบุญ
เดือนสี่หรือบุญมหาชาติ ผ้าผะเหวดแบบโบราณพบได้ทั้งในชุมชนผู้ไทและชุมชนอีสาน
ความงามด้านศิลปพืน้ บ้านในผ้าผะเหวดมีระดับทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ นักวิชาการด้านจิตรกรรม
ปัจจุบนั นิยมและยกย่องศิลปร่วมสมัยและศิลปของอารยชนทีเ่ รียกว่างานวิจติ รศิลป์มากกว่า
ศิลปกรรมของชาวบ้าน (Folk Art)
การศึกษาครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั คัดสรรผ้าผะเหวดม้วนยาวจาก 13 ชุมชนในภาคอีสานและ
จากวัดศรีชมชื่นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาศึกษาบทบาทหน้าที่ของผ้าผะ
เหวดม้วนยาว ผลพบว่าผ้าผะเหวดสามผืนจากสามชุมชนมีคณ
ุ ค่าทัง้ ทางด้านความงามและ
ความรู้ เป็นผ้าผะเหวดจากชุมชนผู้ไท 2 แห่งและชุมชนอีสาน 1 แห่ง ลักษณะเป็นศิลป
แบบจารีตเป็นภาพสองมิติแบนๆ ส่วนผ้าผะเหวดอีกสิบผืนมีลักษณะเป็นภาพสีน�้ำสามมิติ
แบบจิตรกรรมร่วมสมัย ซึ่งเป็นพุทธพานิชย์ผลิตจากกรุงเทพฯ
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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มีจ�ำหน่ายในร้านสังฆภัณฑ์ทั่วไปและพบเกือบทุกชุมชนระดับต�ำบล ภาพผะเหว
ดสองมิติแบนๆเป็นภาพวาด สีน�้ำมีลักษณะเรียบง่ายแบบพื้นบ้านไม่มีการปรุงแต่งด้าน
เทคนิค ช่างวาดอย่างอิสระ มีความรู้สึก มีจินตนาการ มีชีวิตจริงแบบพื้นบ้านแสดงผ่าน
ฉากผ่านการแต่งกายผ่านประเพณีพิธีกรรมและผ่านงานรื่นเริง จุดมุ่งหมายของการวาด
ภาพผ้าผะเหวดคือเพือ่ สนองประโยชน์ใช้สอยและประกอบการเล่าเรือ่ ง การเทศน์ การสอน
หลักธรรมเป็นหลักใหญ่และเพือ่ ตกแต่งสถานทีเ่ ป็นหน้าทีร่ อง ช่างวาดมีศรัทธาเป็นพืน้ ฐาน
ในการสร้างงานและได้รับค่าตอบแทนจากผู้ว่าจ้างให้วาดซึ่งมีศรัทธาในหลักธรรมค�ำสอน
และเชื่อว่าการสร้าง ภาพผะเหวดได้อานิสงค์เช่นเดียวกับการฟังธรรม
ผ้าผะเหวดแบบม้วนยาวในการศึกษาครั้งนี้มีขนาดกว้างประมาณ 1 เมตร และมี
ขนาดยาวประมาณ 13-30 เมตร การวาดภาพจะวาดเป็นช่องตามแนวนอน ผ้าผะเหวด
ขนาดสั้นที่สุดมีพื้นที่ประมาณ 13 ช่อง ขนาดยาวที่สุดประมาณ 18 ช่องแต่ละช่องความ
ยาวไม่เท่ากันขึน้ อยูก่ บั เหตุการณ์ทบี่ รรจุอยู่ในแต่ละช่อง หนึง่ เหตุการณ์เรียกว่าหนึง่ อนุภาค
ภาพวาดที่เป็นภาพสามมิติจะวาดเต็มกรอบภาพเป็นภาพขนาด 6 นิ้วขึ้นไป ประกอบด้วย
ภาพวาดทัง้ หมด 13 ช่องหรือ 13 กัณฑ์ ภาพวาดทีเ่ ป็นภาพสองมิตแิ บนๆวาดหลายอนุภาค
ในหนึ่งกรอบภาพวาดเต็มพื้นที่เต็มโครงสร้างขนาดภาพทั้งคนทั้งสิ่งมีชีวิตทั้งอมนุษย์และ
สิง่ ของมีขนาดเล็กประมาณ 2 นิว้ ภาพแนวนีเ้ ป็นฝีมอื ของช่างพืน้ บ้าน มีลกั ษณะคล้ายภาพ
วาดลายเส้นแบบโบราณที่ปรากฏในฝาผนังถ�้ำและที่หน้าผาโดยทั่วไปเชื่อว่าเป็นภาพเขียน
ก่อนประวัติศาสตร์ โครงสร้างของนิทาน ผะเหวดสันดรเขียนเป็นโครงสร้างนิทานหรือ
ไวยากรณ์นิทานได้ดังนี้
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แบบที่ 1 เป็นโครงสร้างนิทานที่ยาวที่สุดประกอบด้วย 1) พระมาลัยรับดอกบัว
บูชา+ พระมาลัยและ พระอินทร์น�ำดอกบัวบูชาพระธาตุเกศเกล้าจุฬามณี+พระพุทธองค์
โปรดพระญาติพระวงศ์+เทศน์สังกาส+นิทานผะเหวดสันดร+พระมาลัยหรือพระพุทธองค์
เสด็จโปรดสัตว์นรก
แบบที่ 2 2) พระมาลัยและพระอินทร์น�ำดอกบัวบูชาพระธาตุเกศเกล้าจุฬามณี
+นิทานผะเหวดสันดร
แบบที่ 3 3) นิทานผะเหวดสันดร
โครงสร้างของนิทานคืออะไร ศิราพร ณ ถลาง (2544) อธิบายว่า หมายถึงสิ่งที่
ก�ำหนดความเป็นนิทานแต่ละประเภท ซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรมหลักของตัวละครที่น�ำมา
เรียงร้อยต่อกันอย่างมีระบบสัมพันธ์กนั การศึกษาโครงสร้างของนิทานวางอยูบ่ นความเชือ่
ทีว่ า่ นิทานในแต่ละวัฒนธรรมมีกฎในการด�ำเนินเรือ่ งของตนเอง (Self regulation) เช่นเดียว
กับที่ภาษาแต่ละภาษามีไวยากรณ์เป็นของตนเอง โครงสร้างของนิทานจะสะท้อนความคิด
ระบบคิดและวัฒนธรรมของเจ้าของนิทาน
เมือ่ พิจารณาโครงสร้างนิทานในผ้าผะเหวดแบบทีย่ าวทีส่ ดุ ความคิดทีก่ �ำกับเนือ้ หา
ของนิทาน คือความคิดเรื่องนรกภูมิ มนุสสภูมิ สวรรค์ภูมิ อันได้รับอิทธิพลจากไตรภูมิ
พระร่วง ภาพวาดตอนต้นเรือ่ งส่วนทีเ่ ป็นปรารภเหตุการเล่านิทานผะเหวดสันดร พระมาลัย
และพระพุทธเจ้าเป็นตัวแทนของพุทธศาสนามีสถานภาพสูงส่งกว่าพระอินทร์และเทวดาบน
สวรรค์ แม้ตอนจบในนรกภูมพิ ระมาลัยและพระอินทร์กม็ สี ถานภาพเทียบเท่าเทพเจ้าผูป้ ลด
ปล่อยบาปและความทุกข์ให้กับผู้ท�ำผิดศีลในโลกมนุษย์ โครงสร้างนิทานที่ก�ำกับภาพวาด
ผ้าผะเหวดคือความเชื่อเรื่องสวรรค์ภูมิ มนุสสภูมิและนรกภูมิ นิทานเรื่องผะเหวดสันดร
ประกอบด้วยอนุภาคย่อยที่เสนอตัวอย่างพฤติกรรมที่น�ำสู่สวรรค์ภูมิและนรกภูมิ เป็นแก่น
แกนของเรื่องซึ่งไม่ตรงกับแก่นเรื่องในตัวบทลายลักษณ์ด้านวรรณกรรม และด้านกลอน
เทศน์ผะเหวดที่มุ่งเน้นนิพพานหรือการหลุดพ้น ความแตกต่างของแก่นเรื่องแสดงว่าการ
เขียนภาพผะเหวดของแต่ละชุมชน เป็นสิ่งที่แสดงถึงการคิดต่างอย่างมีเสรีภาพแหวกจาก
แนวคิดของศูนย์กลางทางการเมืองทางศาสนาทางเศรษฐกิจในเขตนครและ เขตเมือง
ส่วนภาพผะเหวดแบบที่สอง ประกอบด้วยภาพพระมาลัยขึ้นไปไหว้พระเกศเกล้า
จุฬามณีบนสวรรค์พร้อมกับพระอินทร์และเทวดาคู่กับภาพผะเหวด 13 กัณฑ์ โครงสร้าง
นิทานแนวนี้แสดงความเชื่อว่าการท�ำบุญ การบ�ำเพ็ญปรมัตถทานหรือมหาทานเป็นปัจจัย
น�ำไปสู่สวรรค์ ภาพวาดวิถีนี้ไม่กล่าวถึงนรกภูมิ ขนาดของภาพเน้นตัวละครโดยวาดเป็น
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ภาพขนาดใหญ่แสดงพฤติกรรมและเล่าเรื่องราว แต่ภาพไม่สร้างความรู้สึกไม่สร้าง
จินตนาการ ภาพวาดมีลักษณะแข็งทื่อเช่นเดียวกับโครงสร้างของภาพวาดแนวที่สามที่ไม่
กล่าวถึงสวรรค์และนรก บอกเล่าเรื่องราวเฉพาะนิทานผะเหวดสันดรเท่านั้น เป็นการวาด
โดยประหยัดวัสดุเพื่อวางจ�ำหน่ายโดยเฉพาะ ผู้วาดดูเหมือนขาดศรัทธาในการสร้างงานใน
หนึ่งภาพจะบรรจุเหตุการณ์ หนึ่งอนุภาคเท่านั้น การวาดแนวนี้คล้ายกับการวาดจิตรกรรม
ฝาผนังประดับรอบศาลาโรงธรรม ซึ่งมีขนาดกว้างยาวใหญ่และมุ่งสอนพุทธศาสนาหลาย
เรื่องมีทั้งศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ ศาสนธรรม ประดับรอบศาลาโรงธรรม โครงสร้างเฉพาะ
นิทานผะเหวดสื่อความคิดเรื่องอนิจลักษณ์ความเปลี่ยนแปรของชีวิตและการให้ทานไม่ยึด
ติดในทรัพย์สินทั้งปวง

ภาพพระพุทธองค์โปรดสัตว์นรก อำ�เภอสามชัย
จังหวัดกาฬสินธุ์
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อำ�เภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

ภาพผะเหวดอีสานกัณฑ์หิมพานต์
อำ�เภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Faculty of Humanities and Social Science Mahasarakham University

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ก.ค.58 - ธ.ค.58)

ภาพพระมาลัยเสด็จสวรรค์ วัดศรีโพธิ์ชัย
อำ�เภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
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ภาพผะเหวดในฐานะพุทธศิลป์ที่มีทั้งการวาดแบบผ้าพระบฏและแบบผ้าม้วนยาว
แบบภาพพิมพ์และจิตรกรรมฝาผนังหรือฮูปแต้ม งานจิตรกรรมทุกรูปแบบมีหน้าที่ส�ำคัญ
หลายประการ คือเป็นภาพประกอบการเล่านิทานเรือ่ งผะเหวดสันดรให้เข้าใจง่ายให้เห็นเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังใช้ประดับศาลาโรงธรรมและใช้กั้นมุงสนามกลางแจ้งให้เป็น
คีรีวงกตหรือเขาวงกต ซึ่งเป็นที่ประทับของพระเวสสันดร ขณะที่บ�ำเพ็ญพรตเป็นดาบส
ภาพผะเหวดม้วนยาวกรณีนที้ �ำหน้าทีค่ ล้ายฉากส่วนบทบาทแฝงเร้นทีส่ �ำคัญรองลงมา เกิด
จากฝีมอื ของช่างวาดทีม่ คี วามสามารถสูง คุณภาพของภาพวาดเทียบได้กบั วิจติ รศิลป์ เส้น
และปลายพู่กันที่ระบายในพื้นผ้าสามารถสร้างอารมณ์สะเทือนใจเกิดเป็นรสมหัศจรรย์ตาม
เนื้อเรื่อง โดยเฉพาะภาพแนวอีโรติคในกัณฑ์ชูชก กัณฑ์มหาพน กัณฑ์มหาราช และกัณฑ์
เพิ่มตอนพระมาลัยหรือพระพุทธเจ้าท่องแดนนรก ภาพแนวอีโรติคเหล่านี้ปรากฏเฉพาะ
ฝีมือช่างพื้นบ้านอีสาน
ภาพผะเหวดที่มีอนุภาคเหตุการณ์อนุภาคเดียว ปรากฏในกัณฑ์ทศพร กัณฑ์จุล
พล กัณฑ์มหาพน กัณฑ์วนปเวศน์และสักติกัณฑ์ ภาพผะเหวดที่มีอนุภาคเหตุการณ์หลาย
ภาพหลายอนุภาคได้แก่ปรารภเหตุการเล่าเรื่องผะเหวดสันดร กัณฑ์หิมพานต์ ทานกัณฑ์
กัณฑ์ชูชก กัณฑ์มัทรี นครกัณฑ์ กัณฑ์เพิ่มคือพระพุทธองค์หรือพระมาลัยโปรดสัตว์นรก
กัณฑ์ทมี่ หี ลายอนุภาคเหตุการณ์คอื 3-7 อนุภาคคือ กัณฑ์มหาราช ความหลายอนุภาคของ
กัณฑ์นสี้ ง่ ผลต่อการตีความแก่นหลักของเรือ่ งผะเหวดสันดร ภาพประกอบด้วยชูชกน�ำสอง
กุมารหลงทางสู่กรุงสีพี พระเจ้ากรุงสญชัยไถ่ตัวหลานทั้งสองจากชูชก ชูชกบริโภคอาหาร
จ�ำนวนเจ็ดอย่างอย่างละเจ็ดหม้อ ชูชกธาตุไฟแตกตาย พระสงฆ์เณรอ�ำมาตย์ชาวบ้าน ท�ำ
พิธีส่งสกานหรือเผาศพชูชก ชาวบ้านฉลองเล่นรื่นเริงในงานศพชูชก ภาพลักษณ์ของชูชก
ในกัณฑ์นเี้ ป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ความมัง่ มีไม่อดอยาก ไม่ได้ตายเพราะทุกข์
แต่ตายเพราะเสพสุขอย่างมหัศจรรย์ จึงมีผศู้ รัทธาบูชาเหรียญรูปชูชกเพือ่ หวังผลความมัง่ มี
ร�่ำรวยเป็นสุข
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ภาพผะเหวดอีสานกัณฑ์ทศพร
อำ�เภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
(แสดงอนุภาคเดียว)

ภาพผะเหวดอีสานกัณฑ์มหาราช วัดศรีโพธิ์ชัย
อำ�เภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
(แสดงความหลายอนุภาค)

คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ล�ำดับเรื่องราวจากภาพผ้าผะเหวดม้วนยาวที่สุดมีดังนี้
1) พระพุทธองค์โปรดพระญาติพระวงศ์
2) มานพถวายดอกบัว
3) พระมาลัยน�ำพระอินทร์และเทวดาไปไหว้พระธาตุเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์
4) นางผุสดีขอพรสิบประการจากพระอินทร์
5) พราหมณ์เมืองกลิงคราษฎร์ขอช้างปัจจัยนาเคนทร์
		
- พราหมณ์ขี่ช้างกลับเมือง ชาวสีพีชี้หน้าด่าว่าพราหมณ์
6) อ�ำมาตย์ฟ้องพระเจ้าสัญชัยเรื่องพระเวสสันดรให้ทานช้างให้ขับออกจากเมือง
		
- พราหมณ์ขอม้าเทียมราชรถ
7) พราหมณ์ขอราชรถ
		
- สี่กษัตริย์ด�ำเนินสู่เขาคิรีวงกต
8) ชูชกน�ำนางอมิตดามาสู่เรือน
		
- ชูชกเล้าโลมนางอมิตดา
		
- นางพราหมณีด่าว่าทุบตี แสดงกิริยาหยาบคายต่อนางอมิตดา
9) พรานเจตบุตรถูกชูชกหลอก
		
- พรานเจตบุตรยิงชูชกด้วยธนู
10) พระอัจจตุฤาษีชี้ทางแก่ชูชก
11) สองกุมารซ่อนตัวในสระบัว
		
- พระเวสสันดรกรวดน�้ำให้ทานสองกุมาร
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- ชูชกจูงสองกุมารไป
		
- ชูชกหกล้มสองกุมารวิ่งหนี
12) นางมัทรีขอทางจากเสือโคร่ง
		
- นางมัทรีตามหาสองกุมาร
		
- นางมัทรีสลบ
13) พราหมณ์แปลงขอนางมัทรี
		
- เทวดาน�ำรักษาสองกุมาร
14) ชูชกน�ำสองกุมารหลงทางสู่กรุงสีพี
		
- พระเจ้าสญชัยไถ่ตัวสองกุมาร
		
- ชูชกกินอาหารเจ็ดหม้อเจ็ดไห
		
- ชูชกท้องแตกตาย
		
- พิธีเผาศพชูชก
		
- งานงันศพ (ฉลอง) ชูชก
15) พระเจ้าสญชัยคัดเลือกช้างม้าเพื่อไปอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง
		
- ขบวนช้างม้าไปยังเขาคีรีวงกต
		
- ขบวนมหรสพฉลองหกกษัตริย์เข้าเมือง
16) พระพุทธองค์โปรดเปรตในนรก
		
- ยมบาลไต่สวนความผิดของคนชั่ว
		
- การลงโทษผู้ผิดศีลห้าข้อ
		
- ภาพอีโรติก (Erotic) ลงโทษผู้ผิดศีลข้อสาม เปรตเปลือยกาย
เมื่อพิจารณาภาพผะเหวดม้วนยาวแบบสองมิติแบนๆแนวจารีต ช่างวาดได้เพิ่ม
เติมเรือ่ งราวซึง่ เป็นคติความเชือ่ และเป็นวิถจี ริยธรรมทีเ่ ป็นบรรทัดฐานส�ำคัญของชีวติ ประจ�ำ
วัน คือเรื่องการลงโทษคนชั่วการให้รางวัลคนดีและได้แสดงความเชื่อมั่นในบารมีของ
พระพุทธเจ้าบารมีของพระอรหันต์คอื พระมาลัย ซึง่ เป็นศาสนบุคคลในประเพณีทอ้ งถิน่ นับ
ได้วา่ ชุมชนท้องถิน่ ทีเ่ ป็นเจ้าของผ้าผะเหวดสามารถประกอบสร้างทัง้ พุทธศิลป์คอื ภาพวาด
ในผ้าขนาดยาวๆ และสามารถต่อเติมวรรณศิลป์ที่เป็นเรื่องเล่าตามคตินิยมของชุมชนโดย
ไม่ติดกรอบประเพณีบุญผะเหวดแบบวัฒนธรรมหลวง นอกจากนี้ภาพวาดบางผืนมีการ
ผนวกกัณฑ์และตัดทอนบางกัณฑ์ เช่นผนวกกัณฑ์จลุ พนกับมหาพน หรือตัดทอน
กัณฑ์วนปเวศน์และสักติกณั ฑ์ การเรียงร้อยเรือ่ งแบบนีค้ ล้ายกับการเทศน์ผะเหวดในปัจจุบนั
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ที่รวบรัดตัดตอนเนื้อเรื่องเพื่อประหยัดเวลาให้การท�ำบุญผะเหวดให้เสร็จโดยเร็ว เพราะ
ต้องการเวลาไปท�ำงานอื่นในชีวิตประจ�ำวัน และผู้ฟังเทศน์มีศรัทธาน้อยลงการท�ำบุญเป็น
ไปเพือ่ สืบทอดประเพณีฮตี สิบสองโดยขาดส�ำนึกทางศาสนาอย่างเข้าถึงแก่นแกนของความ
หมายหรือปรัชญาธรรม
ชุมชนและบุคคลตามจินตนาการแบบท้องถิ่น

คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Faculty of Humanities and Social Science Mahasarakham University
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ประเพณีบุญผะเหวดและการวาดภาพผะเหวดมีทั้งในวัฒนธรรมหลวง (the great
tradition) และวัฒนธรรมราษฎร์ (the little tradition) ผ้าผะเหวดแบบม้วนยาว12 ชุดมา
จากชนบทใกล้ชานเมือง ยกเว้นผ้าผะเหวดชุดของลาวเท่านัน้ ทีม่ าจากวัดศรีชมชืน่ นครหลวง
เวียงจันทน์ ผ้าผะเหวดทุกชุดให้ความส�ำคัญแก่ต้นไม้ซึ่งกลายเป็นฉากที่ส�ำคัญกว่ารูปหรือ
จุดสนใจถึง 10 กัณฑ์ ได้แก่ วนปเวศน์ ทานกัณฑ์ ชูชก จุลพน มหาพน กุมาร มัทรี สัก
ติ มหาราช ฉกษัตริย์ มีเพียง 2 กัณฑ์เท่านั้นที่จุดเน้นอยู่ที่ตัวละครคือทศพรและพิมพานต์
ช่างวาดสามารถเขียนต้นไม้ได้อย่างสมจริงได้อย่างสดชืน่ ภาพวาดมีความเขียวขจีในความ
อ่อนหวานของเส้นและฝีแปรงที่แต่งแต้มพุ่มไม้ โดยเฉพาะภาพจากชุมชนผู้ไททั้งสองแห่ง
ชุมชนอีสานอ�ำเภอตระการ ชุมชนลาวเมืองเวียงจันทน์ ช่างไม่ปล่อยให้มีพื้นที่ว่างเลยทุก
แห่งมีตน้ ไม้ใหญ่กงิ่ ก้านใบเป็นทรงพุม่ ภูมปิ ระเทศทีม่ สี เี ขียวของต้นไม้เป็นหลักนีค้ ล้ายกับ
ภูมินิเวศของชุมชนชาวนาในฤดูฝน ความแห้งแล้งไม่ปรากฏในฉาก บ่อน�้ำในภาพบางชุด
เป็นบึงเป็นสระเป็นบ่อบาดาล ใต้ตน้ ไม้มนี กมีกวางมีหมูปา่ มนุษย์และสัตว์และต้นไม้อยูร่ ว่ ม
กัน โดยมีปา่ ไม้เป็นหลักให้ชวี ติ อืน่ อาศัย สอดคล้องกับชุมชนเข้มแข็งทุกแห่งต้องมีปา่ ชุมชน
มีทงุ่ หญ้ามีดอนปูต่ าให้ใช้ประโยชน์รว่ มกัน แต่ความเจริญเติบโตของเมืองความเติบโตของ
การสร้างเขื่อนสร้างถนนหลังปี พ.ศ. 2500 ลดทอนความสมบูรณ์ของป่าไม้ของธรรมชาติ
ให้ลดน้อยลง เช่นเดียวกับภาพผะเหวดแบบสามมิตทิ วี่ าดคนวาดวัตถุเต็มพืน้ ที่ ฉากวังต้นไม้
ใหญ่บดบังชีวิตในป่าทั้งที่ชีวิตตัวละครอยู่กลางแมกไม้สรรพสัตว์มากมาย ผ้าผะเหวดแนว
นี้ไม่สามารถปลูกฝังส�ำนึกรักธรรมชาติได้อีกต่อไป นอกจากนี้ยังมีป่าในจินตนาการคือป่า
หิมพานต์ในกัณฑ์มหาพนและกัณฑ์มัทรี ต้นไม้และดอกไม้ในป่าหิมพานต์คือ ต้นนารีผลที่
มีรปู ร่างทรวดทรงเป็นสาวน้อยหน้าแฉล้ม มีกนิ รีมกี นิ นรมีเทพบุตร มีสระโบกขรณี มีกวาง
มีนกอาศัยอยู่ร่วมกันภาพแบบนี้สร้างส�ำนึกเชิงบวกในระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี
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ส่วนภาพบุคคลในผ้าผะเหวดเป็นภาพที่แสดงความต่างของชนชั้น คือชนชั้นสูง
ชั้นกลางและชั้นสามัญ ความเป็นชนชั้นแสดงผ่านรูปร่าง การแต่งกาย พฤติกรรมและ
ต�ำแหน่งของภาพและฐานะของตัวละคร ชนชั้นสูงได้แก่ พระพุทธเจ้า พระอรหันต์ กษัตริย์
พระอินทร์ เทวดา ชนชั้นกลาง ได้แก่ เจ้าเมือง อ�ำมาตย์ ทหาร ชนชั้นสามัญ ได้แก่
พราหมณ์ นางพราหมณี ชาวเมือง ชาวบ้าน
ภาพวาดชนชัน้ สูงในผ้าผะเหวด ภาพกษัตริยภ์ าพพระอินทร์ภาพเทวดาเหมือนกัน
ทั้งรูปร่างและการแต่งกาย คือรูปร่างดีไม่อ้วนไม่ผอม ใบหน้ารูปไข่ผิวพรรณผ่องใสไม่
หม่นหมอง แต่งกายแบบท้าวพระยาในละครนอกละครในและลิเกสิ่งที่บ่งบอกความเป็น
ชนชั้นสูงต่างจากชนชั้นอื่นคือการสวมชฏาสวมมงกุฎ สวมสังวาลย์ประดับร่างกายส่วนบน
กษัตริย์ชายนุ่งผ้าโจงกระเบนส่วนกษัตริย์หญิงนุ่งผ้าถุงห่มสไบมีเครื่องประดับรอบคอรอบ
แขนรอบเอว
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ภาพวาดทหารเป็นภาพทีช่ า่ งแต่ละชุมชนมีจนิ ตนาการต่างกันตามกาลเทศะ ภาพ
ส่วนใหญ่ทหารนุ่งกางเกงคลุมเข่า สวมเสื้อแขนยาว สวมหมวก บางภาพถือดาบยาว ส่วน
ภาพทหารที่ทันสมัยที่สุดพบในภาพผะเหวดจากอ�ำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่นแต่งกาย
เหมือนกับทหารราชวัลลภสวนสนามแบกปืนยาวในงานพระราชพิธี
ภาพพราหมณ์ไม่วา่ พราหมณ์ชชู ก พราหมณ์ผขู้ อช้างปัจจัยนาเคนทร์พราหมณ์ผู้
ขอม้าขอราชรถ ล้วนแต่งกายอย่างสมถะ มีผ้านุ่งเฉพาะท่อนล่างนุ่งเหน็บเตี่ยวแบบนุ่งผ้า
ข้าวม้า ตอนบนมีผา้ แพรพาดเฉียงไหล่ ผมยาวเกล้ามวยไว้ทา้ ยทอย การแต่งกายเช่นนีเ้ ป็น
แบบที่ผู้สูงวัยนุ่งห่มเมื่ออยู่บ้านเรือน แต่ใน ผ้าผะเหวดพราหมณ์ทุกคนแต่งกายเช่นนี้ใน
พืน้ ทีท่ างสังคมทีเ่ ป็นพืน้ ทีส่ าธารณะแม้เมือ่ เฝ้ากษัตริย์ ในตัวบทวรรณกรรมกษัตริยแ์ นะน�ำ
ให้แต่งกายมอมแมมหม่นหมองเพื่อบรรลุประโยชน์ในการขอบริจาคทานและเพื่อแสดงว่า
มาจากป่าจากชนบท
		
“กตวา กระท�ำตนให้หม่นหมองด้วยผงธุลี
		
เพื่อให้มีสัญญาว่ามาแต่เขตอรัญรัฐ
		
………………………………………………………….
		
ดั่งนี้ ดูราพราหมณ์ทั้งหลาย
		
ตุมฺเห อันว่าท่านทั้งหลาย
		
ปรุสฺหกจฺฉนขโลมา มีขนลักแฮ้แลเล็บมือยาว
		
ปงฺกทนฺตา มีแข้วอันขาว แลมีหัวอันกลั้วเกล้าไปด้วยผงเผ่า
		
เทาธุลีเป็นอันหม่นหมองนัก”
(ล�ำพระเวส-เทศน์มหาชาติ หรือมหาเวสสันดรชาดกภาคอีสาน 2557 หน้า 20-21)
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ภาพชาวบ้านชายหญิงที่เป็นชนชั้นสามัญมีการนุ่งห่มสมตัว ผู้หญิงนุ่งผ้าซิ่นยาว
สวมเสื้อทรงกระบอก บ้างแขนยาว บ้างแขนสั้น บ้างแขนกุดหรือแขนในตัว บ้างห่มสไบ
ทุกคนแต่งกายดี คล้ายการแต่งกายในบุญประเพณีของชาวอีสาน มีภาพผะเหวดของอ�ำเภอ
เมือง จังหวัดร้อยเอ็ดเท่านัน้ ทีน่ างพราหมณีเปลือยอกเปลือยเอว เปิดก้นแสดงกิรยิ าเหยียด
หยามดูถูกนางอมิตดา ส่วนชาวบ้านชายนุ่งห่มสมตัวตามกาลเทศะ คือในงานศพในงาน
ฉลอง นุ่งผ้าเหน็บเตี่ยว สวมเสื้อแขนยาวบ้าง แขนสั้นบ้าง การแต่งกายไม่แสดงถึงความ
ยากขัดสน การแต่งกายและบุคลิกของพราหมณ์เท่านั้นที่แสดงถึงฐานะอันต้อยต�่ำไม่สูงส่ง
เหมือน พระเหวดสันดรซึง่ สูงส่งขัน้ เทพเทวดาคูก่ บั ฐานะทางเศรษฐกิจทีม่ สี นิ ทรัพย์มากมาย
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ภาพหกกษัตริย์ อำ�เภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

ภาพทหารแบกปืน อำ�เภอสามชัย
จังหวัดกาฬสินธุ์

ภาพพราหมณ์ในกัณฑ์หิมพานต์ อำ�เภอหนองสูง
จังหวัดมุกดาหาร

ภาพนางกษัตริย์ วัดศรีชมชื่น
นครเวียงจันทน์

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ก.ค.58 - ธ.ค.58)

สามารถท�ำบุญให้ทานบริจาคโดยไม่มีข้อจ�ำกัด ตัวละครในภาพผะเหวดจึงเป็นภาพแทน
ความต่างทางชนชั้นแสดงผ่านการแต่งกายและพฤติกรรมที่บอกรสนิยมและการเบียดขับ
ทางสังคม

ภาพนางพราหมณีเปิดก้น อำ�เภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด อำ�เภอตระการพืชผล

ภาพนครกัณฑ์หญิงชาวบ้าน ใน
งานรื่นเริง จังหวัดอุบลราชธานี
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การต่อสู้ด้านอุดมการณ์ในนิทานผะเหวดสันดรชาดก
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นิทานผะเหวดแสดงอุดมการณ์ในสังคมที่มีความต่างทางชนชั้น เป็นอุดมการณ์
อ�ำนาจที่อยู่ในบุคคลหลายภาวะ ประการแรกอ�ำนาจรัฐ พระเจ้าสัญชัยและพระเหวดสันดร
เป็นภาพแทนการใช้อ�ำนาจรัฐของผูน้ �ำด้วยพฤติกรรมและด้วยตัวบทลายลักษณ์ อ�ำนาจผูน้ �ำ
แม้นมีหลักศาสนธรรมก�ำหนดไม่ได้เปิดกว้างอย่างไม่มขี อ้ จ�ำกัด การใช้ทรัพย์สนิ ในท้องพระ
คลังต้องฟังค�ำทักท้วงของประชาชน ห้ามให้ทานช้างมงคลซึ่งเป็นทั้งช้างศึกและช้างมงคล
ที่บันดาลข้าวปลาอาหารเสื้อผ้าควรให้เพียงน้อยนิดให้พอสมควร ในขณะที่พระเหวดสันดร
มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะให้ทานสินทรัพย์ทงั้ หมด แม้อวัยวะส�ำคัญเช่นดวงตา เลือดเนือ้ ชีวติ ความ
สุขสบายก็สละเพือ่ ทานได้ทงั้ สิน้ เมือ่ พระองค์ท�ำทานดังความตัง้ ใจ ประชาชนชาวเมืองเห็น
ว่าผิดให้ขับออกจากเมืองไปอยู่ป่า อ�ำนาจสูงสุดจึงอยู่ที่ประชาชนซึ่งวิพากษ์กษัตริย์ตนว่า
“โสปุตโต อันว่าลูกสมเด็จบุพิตรแก่นเหง้า เวสสันดรเจ้าจอมกษัตริย์ ทชฺชา ท่อ
ควรให้เข้าน�ำ้ โภชนะอาหาร เข้าเปลือกเข้าสาร อันตระการด้วยเสือ้ ผ้า เป็นทานด้วยอันน้อย
ก็หากค่อยสมควรงาม แม่นว่าทานผูฮ้ บั ทานก็ดชู อบ ประกอบแท้ดหี ลี ส่วนว่าพระภูมบี ตุ รา
ช เป็นเชื้อชาติขัตติยวงศากถํภาเชติ ดังฤาแลมาให้แล้ว ยังช้างแก้วคุณเมืองแก่พราหมณ์
ฝูงเดินเทศ เหตุการณ์สิ่งใด นี้จา…………สีวิโย อันว่าชาวสีพีราษฎร์ อามาตย์พร้อมเสนา
กทฺธา มีใจกริ้วโกรธ สาโหดว่าลูกมหาราชเจ้ากระท�ำผิด” (ล�ำพระเวส-เทศน์มหาชาติ มหา
เวสสันดรชาดกภาคอีสาน 2557, หน้า 26)
ประการที่สอง อ�ำนาจในครอบครัว นิทานผะเหวดสันดร เสนอครอบครัวสองรูป
แบบ ชนชัน้ สูงเช่นกษัตริย์ ผูห้ ญิงเช่นนางผุสดีนางมัทรีพยายามต่อรองอ�ำนาจในครอบครัว
ปิตาธิปไตยที่ผู้ชายเป็นใหญ่ ให้ผู้หญิงในฐานะมารดาและภริยาสามารถร่วมทุกข์ร่วมสุข
สร้างมหาทานคือให้ทานเงินทอง ข้าทาส บริวาร ตลอดจนบุตรทาน โดยไม่เป็นมารขัดขวาง
ปณิธานของสวามี นางมัทรีสามารถใช้ชวี ติ ในป่าเขาวงกตคีรแี บกภาระหนักกว่าสามีได้อย่าง
สง่างาม นางมัทรีมวี ถิ ชี วี ติ แบบผูห้ ญิงแกร่งแม้อยู่ในวรรณกษัตริย์ ส่วนนางอมิตดาและนาง
พราหมณีผู้มีวิถีชีวิตอยู่ในวรรณพราหมณ์ ทุกนางปรารถนาหลุดพ้นจากความทุกข์ที่ต้อง
ท�ำงานหนักในครอบครัว ต้องการให้สามีรบั ใช้ตนและให้จดั หาทาสบริวารมารับใช้ ให้ผหู้ ญิง
มีชีวิตสะดวกสบาย ภาวะชายเป็นใหญ่หรือหญิงเป็นใหญ่ในครอบครัวจึงขึ้นอยู่กับหลาย
เงื่อนไขเช่น วัย ฐานะ ชนชั้น ไม่ได้มีการผูกขาดอ�ำนาจแบบตายตัว มีการต่อสู้ต่อรอง
ระหว่างความเป็นชาย ความเป็นหญิงเพื่อความมีอ�ำนาจในครอบครัว ซึ่งในภาพผะเหวด
พื้นที่ทางกายภาพช่างก�ำหนดให้อยู่ในต�ำแหน่งต�่ำกว่าและอยู่ด้านหลังสามีไม่ว่าจะนั่งหรือ
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เดิน นางอมิตดาจึงเป็นภาพการต่อรองอ�ำนาจในครอบครัวระหว่างภรรยาเด็กกับสามีที่แก่
มากๆ
ประการที่สาม อ�ำนาจของทุน (Capital) ในการศึกษานี้ใช้ความหมายทุนหรือ
Capital ของ บูร์ดิเยอ ซึ่งใช้ทุนในความหมายของความสามารถในการก�ำหนดหรือก�ำกับ
ชะตากรรมของตัวเองและของผู้อื่น ทุนในความหมายนี้จึงเป็นรูปแบบหนึ่งของอ�ำนาจและ
ทุนเป็นแรงขับทางสังคมที่มีลักษณะส�ำคัญ 4 ประการ 1) ทุนวัฒนธรรม (a culture capital)
หมายถึงสถานภาพหรือต�ำแหน่งแห่งที่ของบุคคลในสังคม เช่น พระเวสสันดรเกิดในวรรณ
กษัตริย์ ชูชกเป็นพราหมณ์ขอทานสัญจรเร่ร่อน 2) ทุนเศรษฐกิจ (an economic capital)
ได้แก่ทรัพยากรและความมัง่ คัง่ ทางการเงินเช่นพระเวสสันดร เพียบพร้อมด้วยเงินทอง ช้าง
ม้า ข้าทาส บริวาร เสือ้ ผ้าอาภรณ์ทมี่ ากมายเพียงพอทีจ่ ะเลีย้ งประชาชนทัง้ บ้านเมือง ส่วน
ชูชกก็ขอทานจนมีเงินทองได้นับร้อยน�ำไปฝากเพื่อนบ้านไว้แต่บ้านเรือนเป็นกระท่อมน้อย
จวนพังดังตัวบทกล่าวว่า “อิสฺสโร เฮือนมันมีที่เสาอูยองแอย่ง หมาขึ้นแกว่งหางก็ไหว แมว
จามไอก็ซ้าย” 3) ทุนสังคม (a social capital) คือทรัพยากรที่แต่ละบุคคลแต่ละกลุ่มมีเช่น
บุคลิก หน้าตา ฐานะทางชนชั้น ชูชกถูกก�ำหนดให้ขาดทุนทางสังคม มีความอัปลักษณ์ น่า
รังเกียจ มีลักษณะบุรุษโทษถูกเรียกว่าเฒ่าผีเผต เฒ่าฮ้ายก�่ำปานกาดังตัวบทพรรณนาว่า
“อยํ อันว่าพราหรมณ์ผู้นี้ ชิฌฺโณ เถ้าแก่ฮ้ายซวดหิบหี่-หิบหี่ ตาเบื้องหนึ่งตี่พานลาน-พาน
ลาน เนื้อหนังยานลอยเด้ง ปูมเพ้งท่อไหไฟ เมื่อมันไปมันก็ไกวโอ้นเอ้นโอ้นเอ้นโหย้นเหย้
นไปมา ขี้ตาปานเกล็ดเต่า เหม็นขี้แฮ้ปานน�้ำเน่าผีตาย ดังฤามึงนางแลมาหาญเป็นเมียมัน
ได้นี้จา” 4. ทุนสัญลักษณ์(a symbolic capital)คือสถานภาพชื่อเสียงการได้รับการยอมรับ
ในสังคม ชูชกมีกลลวงสร้างสถานภาพให้พรานเจตบุตรและฤๅษีอัจตุดาบสเชื่อว่าตนคือ
ราชทูต ส่วนพระเหวดสันดรได้รับการยอมรับทั้งจากเพื่อนมนุษย์และเทวดา เมื่อพิจารณา
ทุนในนิทานผะเหวด พระเหวดสันดรมีทนุ เศรษฐกิจ ทุนวัฒนธรรม ทุนสังคม ทุนสัญลักษณ์
เหนือกว่าชูชก แต่ไม่ได้ใช้ทุนที่เหนือกว่ากดขี่แต่ใช้ครอบง�ำ ชูชกขาดทุนทางสังคม ขาด
มารยาทในการบริโภค ทุนเศรษฐกิจจึงเป็นภัยแก่ชชู กคือท้องแตกตาย สินทรัพย์ไม่มที ายาท
มารับกลายเป็นทรัพย์สนิ ของรัฐ ทุนสังคมคืออุปนิสยั บุคลิก รสนิยมการกินของชูชกเป็นสิง่
ที่ท�ำให้ชูชกต้อยต�่ำมีความต่างทางชนชั้นยิ่งกว่าทุนเศรษฐกิจ ส่งผลให้ชูชกมีสภาพที่น่า
เวทนาที่สุด
“โสอสกฺโกนฺโต เถ้าก็กินลื่นลันพันประมาณ จวบอาหารหอมฮื่น ใจเถ้าชื่นชมยินดี
เถ้าก็เก็บขาหมูใส่ลไี ล่-ลีไล่ เก็บขาไก่ใส่ลลี นั -ลีลนั ขาหมูมนั พราหมณ์เถ้าผัดแฮ่งเคีย้ ว ปาก
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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พราหมณ์เบี้ยวหนีกัน ขี้มูกมันก็ไหล น�้ำลายมันก็ย้อย น้อยบ่นาน อาหารก็ไค่คุงคาง เถ้า
ฟางตายใจสิขาด ธาตุสแิ ตกเฮฮน หนหวายหลายลืน่ ลัน ตาเถ้าก็เหลือซ้นอยูพ่ านลาน พาน
ลาน แลนา” (ล�ำพระเวส– เทศน์มหาชาติ หรือมหาเวสสันดรชาดกภาคอีสาน 2557, หน้า
192)
การใช้ทุนเศรษฐกิจของพระเหวดสันดร เป็นการสร้างหนทางสู่นิพพานที่มีผู้รับ
ประโยชน์หลายระดับ ทั้งภายในอาณาจักรและภายนอกอาณาจักร คือประชาชนได้รับข้าว
ปลาอาหาร เสื้อผ้า เพื่อนบ้านที่ประสบปัญหาขาดแคลนอาหาร ฝนแล้ง ข้าวกล้าตาย ก็ได้
รับความช่วยเหลือ แม้วัตถุอันไม่ควรให้ทานเช่นอิตถีทาน อุสุภทานพระเหวดก็ทาน “ปฏิ
ยาเทหิ เจ้าจงตกแต่ง สรรพะแผ่งเครื่องของทาน ดูตระการแวนยิ่ง ให้ได้แลสิ่งแลเจ็ดฮ้อย
คือว่า ช้างก็ให้ได้เจ็ดฮ้อย ม้าก็ให้ได้เจ็ดฮ้อย รถก็ให้ได้เจ็ดฮ้อย นางก็ให้ได้เจ็ดฮ้อย แม่งัว
นมก็ให้ได้เจ็ดฮ้อย ข้าชายก็ให้ได้เจ็ดฮ้อย ข้าหญิงก็ให้ได้เจ็ดฮ้อย” จากเนื้อความดังกล่าว
นีท้ นุ เศรษฐกิจ โดยการจัดการแบบไร้ขอบเขตของพระเหวดสันดรท�ำให้สงั คมใช้ความรุนแรง
กับพระองค์คือขับไสให้อยู่ป่าในเพศของดาบสผู้ถือศีลบริสุทธิ์ และส่งผลให้มเหสีและโอรส
ธิดาถูกสังคมใช้ความรุนแรงอย่างป่าเถื่อนจนขาดความสุข ทุนจึงส่งผลหลายด้านในเรื่องนี้
คือทุนเป็นเงื่อนไขในการสร้างอ�ำนาจและเปลี่ยนแปลงต�ำแหน่ง การกระจายทุนระหว่าง
ชนชั้นไม่เท่าเทียมกัน ภาพวาดของชูชกเปรียบเหมือนพื้นที่ทางสังคมอันไม่มีใครต้องการ
ชูชกจึงช่วงชิงอ�ำนาจผ่านทุนที่มีอย่างจ�ำกัด

ภาพพราหมณ์เจตบุตรกับชูชก
อำ�เภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
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ภาพชูชกได้ตัวนางอมิตดา อำ�เภอสามชัย
จังหวัดกาฬสินธุ์
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บรรทัดฐานทางสังคม
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บรรทัดฐานทางสังคมคือแบบแผนพฤติกรรมที่เป็นมาตรฐานของสังคม มีไว้เพื่อ
แก้ปัญหาพื้นฐานของสังคมและมีหน้าที่ท�ำให้สังคมคงสภาพอยู่ได้ ภาพวาดนิทานผะเหวด
สันดรแสดงบรรทัดฐานทางสังคมผ่านจารีต (More) และวิถีชีวิตชาวบ้าน (Folkway) จารีต
เป็นบรรทัดฐานทางสังคมทีม่ คี วามส�ำคัญมาก ผูท้ ี่ไม่ท�ำตามจะมีผลกระทบต่อสังคมจึงมีขอ้
ห้ามต่างๆมากมาย ในภาพผะเหวดตอนมาลัยหมื่นมาลัยแสนและพระมาลัยโปรดสัตว์นรก
มีภาพแสดงการห้ามฆ่าคนห้ามฆ่าสัตว์ ห้ามท�ำร้ายกัน ห้ามลักขโมย ห้ามประพฤติผิด
ประเวณี ผู้ท�ำผิดข้อห้ามเหล่านี้คือผิดศีลห้า ซึ่งเป็นธรรมขั้นพื้นฐานของพุทธศาสนา ผู้ท�ำ
ผิดจารีตเมือ่ ตายแล้วมีโทษรุนแรง กลายเป็นเปรตตกนรกถูกทรมานให้เจ็บปวดทุกข์ทรมาน
เช่นเอาน�้ำร้อนกรอกปาก ถูกสุนัขดุร้ายรุมกัด ถูกคมหอกคมดาบทิ่มแทง ถูกเหยี่ยวถูกแร้ง
ถูกกาใช้จงอยปากแหลมคมจิกตี ถูกคมหนามงิ้วทิ่มแทง ภาพวาดบางชุดแสดงปัญหาลัก
ขโมยและอาชญากรรมในชุมชน เช่น การฆ่าช้างเอางา การฆ่าสุนัขเอาฟัน การขโมยพืช
ผักสวนครัว ข้อห้ามเหล่านี้เป็นการขู่ด้วยภาพ เป็นบทลงโทษที่รุนแรงและเป็นภาพที่ช่าง
เน้นมาก ยกเว้นภาพที่มีจุดมุ่งหมายวาดเพื่อขายจะตัดทอนค�ำสอนนอกเรื่องนิทานผะเหว
ดสันดรออก ส่งผลต่อแกนเรื่องที่ขาดหายไป ส่วนวิถีชาวบ้านที่แสดงผ่านเรื่องคือ วิถีชีวิต
ของผูห้ ญิงในการเลือกสามีที่ไม่เหมาะสม หรือวิถชี วี ติ ของผูห้ ญิงทีถ่ กู เลือกไม่อาจเป็นฝ่าย
เลือกได้ เช่นนางอมิตดาผู้มีสามีแก่อัปลักษณ์ เป็นการท�ำผิดวิถีชาวบ้าน จึงถูกลงโทษด้วย
การนินทาด่าว่าถูกทุบตี ไม่คบหาสมาคม ซึง่ ข้อห้ามเช่นนีช้ มุ ชนมีไว้เพือ่ วางกรอบพฤติกรรม
ของคนแก่และคนสาวเช่น “เฒ่าแก่แล้วหลงโลภเมียสาว เฒ่าหัวขาวฟ�่ำเฟือนน�ำชู้ เฒ่า
ซูหลู่นอนแต่ส้วมน�ำเมียเฒ่าซ�ำเซียน�ำสาวส�่ำน้อย” (กาพย์หลานสอนปู่)
อย่างไรก็ตามวิถปี ระชาที่โดดเด่นในภาพวาดนิทานผะเหวด คือภาพแสดงประเพณี
ละเล่นรื่นเริงในงานศพและงานฉลอง เป็นภาพวาดที่มีความแจ่มใสมีชีวิตชีวา คือภาพการ
เล่นดนตรีและการฟ้อนในขบวนแห่ ภาพแสดงเครื่องดนตรีอีสาน การแต่งกายของหมอ
ฟ้อนและท่าฟ้อน เครื่องดนตรีในภาพได้แก่แคน กลองยาว ฉาบ ปี่ ส่วนการฟ้อนเป็นการ
ฟ้อนเกีย้ วกันชายหญิงและในขบวนแห่รนื่ เริงมีการหามไหเหล้าพืน้ บ้านทีเ่ รียกว่าอุ ส่วนการ
เล่นพื้นบ้านมีการเล่นหัวล้านชนกัน ฉากที่แสดงวิถีชาวบ้านคือ กระท่อมชูชก บ่อน�้ำ สระ
นำ�้ ทีช่ าวบ้านตักนำ�้ ดืม่ นำ�้ ใช้รว่ มกัน เป็นพืน้ ทีท่ างสังคมของหญิงแม่บา้ นทีม่ าดักท�ำร้ายนา
งอมิตดา ภาพวาดนิทานผะเหวดทีช่ า่ งพืน้ บ้านวาดสามารถบันทึกวัฒนธรรมท้องถิน่ ไว้อย่าง
กลมกลืนกับเนือ้ เรือ่ ง ในขณะทีภ่ าพวาดจากส่วนกลางซึง่ เป็นพุทธพานิชจะขาดภาพประกอบ
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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เหล่านี้ ภาพนี้ไม่อาจเรียกว่าภาพกากได้เพราะเป็นภาพทีว่ าดเต็มโครงสร้างของกรอบภาพ
ไม่ใช่ภาพย่อยเพียงเล็กน้อย ประเพณีพื้นบ้านนับเป็นสิ่งบ่งชี้ความเป็นศิลปพื้นบ้าน (Folk
Arts)โดยแท้ ยิ่งเมื่อพิจารณาตัวบทลายลักษณ์จะเห็นความกลมกลืนระหว่างภาพกับวิถี
ชุมชนเช่น รายการอาหารอันหลากหลายที่ชูชกกินจนท้องแตกตาย
“ภุญชิตวา เถ้าก็กินเข้าน�้ำโภชนะอาหารอันหวานจ้อยจืด เครื่องประณีตน�้ำนมงัว
ของกินนัวหลายหลาก มีมากยิ่งหนักหนา อันพระญาบุรมศรีสญชัยให้แต่งแปลงไว้ คือว่า
เข้าต้มแลเข้าหนมแหนบเข้าเขี้ยบแลเข้าทรายหอมหลายเข้ามธุปายาสเข้าปาดแลเข้ามัน
เข้าหนมตาควายใส่หมากพร้าวเข้าจ้าวใส่มันหมูสตฺตุภตฺตญฺจ คือ เข้าสตุก้อนสตุย่อย อ่อย
ห่อยกับมันปลาเข้าแดกงาอันหอมยิ่งยวด เข้าขวดแลสาลีวงเข้าผงปันเป็นกลีบ เข้าลีบกับ
น�้ำตาล เป็นเครื่องหวานแก่อี่เถ้า ภุตฺตสูปํ บ่ท่อแต่น�้ำ แม่นว่าข้าวแลแกงทั้งหลาย อันนาย
ครัวหลวงหากแต่งแปลงไว้ คือว่าจืนไข่แลจืนมัน สัพพะสรรพ์ปิ้งจี่หมกหมอกหมี่แลกระ
หนาบลาบชว้าแลซุบย�ำผักน�ำตับกับปลาบำ�้ กุง้ หมำ�้ กับงาปิเครือ่ งจิแลเครือ่ งจ�ำ้ น�ำ้ แจ่วกับซิน้
ต้มแกงส้มใส่เข้าปุน้ ลาบขุน้ ใส่ตบั หลาย ลาบควายใส่เพีย้ ย่อหมกหมอกหม้อใส่เข้าเบือหมาก
เขือกับปลาแดกถั่วแปบกับน�้ำผัก อี่เถ้าพราหมณ์มักพาโล” (ล�ำพระเหวด-เทศน์มหาชาติ
หรือ มหาเวสสันดรชาดกภาคอีสาน 2557, หน้า 192)

ภาพการฟ้อนรำ�ในตอนนครกัณฑ์ วัดศรีโพธิ์ชัย
อำ�เภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพชูชกเล้าโลมนางอมิตดา อำ�เภอหนองสูง
จังหวัดมุกดาหาร

ความอนาจารในผ้าวาดภาพผะเหวด
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ผ้าวาดภาพผะเหวดแบบสองมิตแิ ละสามมิตทิ ชี่ า่ งพืน้ บ้านวาดอย่างมีอสิ ระ มีภาพ
โป๊ภาพเปลือยหลายภาพจัดได้วา่ เป็นภาพศิลป์แนว Erotic มีภาพการเปลือยกายโชว์อวัยวะ
เพศชาย มีภาพการเปลื้องเสื้อผ้าของฝ่ายหญิง มีภาพการนุ่งสั้นเปิดช่วงขาด้านหน้าที่งาม
มีภาพการเล้าโลมหญิงของชายผู้เป็นสามี มีภาพเปลือยของสัตว์นรกที่เรียกว่าเปลือยกาย
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เหมือนเปรตภาพ Erotic แนวนี้ในศิลปประเพณีทเี่ คร่งจารีตโดยเฉพาะภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ที่ปรากฏมี ความรู้สึกของชาวบ้านเมื่อเพ่งดูภาพเหล่านี้ที่พราหมณ์ชูชกแสดง จึงรู้สึกขัน
ไม่เห็นว่าเป็นผิด ความโป๊ความเปลือยในภาพเป็นสิง่ แสดงภาวะตำ�่ ต้อยไร้สกุลมิใช่เป็นสภาพ
อนาจารเท่านัน้ ส่วนภาพเปรตเปลือยในนรกเป็นภาพทีส่ ร้างความรูส้ กึ น่ากลัว สร้างบทบาท
ของยมบาลในฐานะผูล้ งโทษคนชัว่ ด้วยหอกยาวปลายแหลมคมทิม่ แทงคนบาปให้เลือดตก
อาบร่างกาย ปัจจุบันภาพส่วนนี้หายไปจากผ้าผะเหวดและหายไปจากภาพจิตรกรรมที่
ตกแต่งวัดเพราะชาวบ้านกลัวไม่สนับสนุนให้วาดภาพนรก เน้นภาพสวรรค์แทน แสดงความ
คิดที่มุ่งสุขนิยมไม่เน้นการกล่อมเกลาทางสังคมผ่านข้อมูลสองทางทั้งด้านบวกและลบ

ภาพเปลือยนางพราหมณี วัดศรีโพธิ์ชัย
อำ�เภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพการลงโทษในนรก วัดศรีโพธิ์ชัย
อำ�เภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
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ความหมายเชิงสัญญะของตัวละคร
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นิทานผะเหวดสันดรมีกระบวนสื่อสารหลายรูปแบบ เช่นการเทศน์เสียงเดี่ยว การ
เทศน์หลายธรรมาสน์ การประกอบพิธีอัญเชิญพระเหวดสันดรเข้าเมือง การเล่าด้วยภาพ
วาดผ้ายาวซึ่งคล้ายภาพยนตร์มีทั้งภาพมีทั้งเพลง (เทศน์แหล่) มีการกระท�ำ ทั้งเสียง ทั้ง
เรือ่ ง ทัง้ ภาพวาด สามารถสือ่ ความหมายหลายแบบ โดยตัวละครเป็นสัญญะทีแ่ สดงมุมมอง
ต่อระบบสังคมวัฒนธรรม ตัวละครเป็นรูปสัญญะที่แสดงความหมายสัญญะ
ภาพวาดกัณฑ์ต้นๆ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทพบนสวรรค์ คือพระ
มาลัยและพระพุทธองค์กบั พระอินทร์และเทพบริวารอันได้แก่เทพบุตรเทพธิดา ความหมาย
โดยตรงคือการปรารภเหตุการเล่านิทานผะเหวดสันดรว่าหากฟังเทศน์เรือ่ งนีจ้ บภายในหนึง่
วันผู้ฟังจะได้ไปสวรรค์ ส่วนความหมายที่แฝงอยู่คืออ�ำนาจหรือบารมีของพระอรหันต์และ
พระพุทธเจ้าสูงส่งเทียมเท่าเทพในศาสนาพราหมณ์คอื พระอินทร์ นับเป็นการสร้างคติความ
เชื่อใหม่ซึ่งท�ำให้คติความเชื่อเดิมหมดคุณค่าหรืออ่อนตัวลง เช่นเดียวกับพฤติกรรมที่
พราหมณ์เมืองกลิงคราษฎร์ พราหมณ์ชชู กพราหมณ์แปลงขอช้างขอม้าขอรถขอโอรสธิดา
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ขอมเหสี ความหมายโดยตรงเป็นการสร้างทานบารมีของพระเหวดสันดร แต่ความหมาย
แฝงทีซ่ อ่ นอยูเ่ หมือนการเล่นซ่อนหา คือการสร้างกษัตริยธ์ รรมาภิบาลทีย่ อมรับการเปลีย่ น
ทุนเปลี่ยนอ�ำนาจให้ประชาชนและขุนนางหากท�ำผิดฮีตบ้านคลองเมืองตามความเห็นของ
ประชาชน อ�ำมาตย์และขุนนาง
ส่วนตัวละครผูห้ ญิงได้แก่นางผุสดี นางมัทรี นางอมิตดา นางพราหมณี เมือ่ ตีความ
หมายโดยตรงคือผูค้ นทีเ่ กิดมาไม่ได้มอี สิ ระชีวติ เป็นสมบัตขิ องผูอ้ นื่ คือเป็นสมบัตขิ องผูช้ าย
ที่เป็นพ่อและสามีด้วยกฎเกณฑ์ของสังคมที่ผู้ชายเป็นฝ่ายได้แต่ผู้หญิงเป็นฝ่ายเสีย หาก
ค้นหาความหมายแฝงที่ซ่อนอยู่พฤติกรรมของผู้หญิงมีลักษณะล้อเลียนประชดประชันค่า
นิยมทีป่ ลูกฝังในสังคมที่ไม่มีใครลุกขึน้ มาคัดค้าน เช่นการเสพย์สขุ ในเรือนร่างทีง่ ดงามราว
เทพสร้างของผูห้ ญิงคือ ตาด�ำสนิท ขนคิว้ ด�ำสนิท หน้าท้องแบนราบ นมเต่งตึง ผมไม่หงอก
สืบเผ่าพันธุม์ ที ายาทดีมชี อื่ เสียง สามารถช่วยนักโทษประหารได้และเป็นมเหสีของพระราชา
นอกจากนีม้ กี ารล้อเลียนอ�ำนาจของผูช้ ายในครัวเรือนทีค่ รอบง�ำผูห้ ญิงด้วยการลุกขึน้ มาต่อ
รองเพื่อเปลี่ยนแปลงอ�ำนาจของผู้ชายที่กดขี่บังคับกายใจของผู้หญิง ความหมายของรูป
สัญญะที่ตัวละครสื่อความหมายสัญญะจึงมีทั้งความหมายที่เป็นเรื่องราวของนิทาน และ
ความหมายที่เป็นระบบสังคมวัฒนธรรมที่แฝงอยู่โดยความหมายเป็นกลไกของการสื่อสาร
และการต่อสู้ทางสังคม

ภาพสามีนางพราหมณีทุบตีภรรยา
วัดศรีชมชื่น นครเวียงจันทน์

ภาพนางมัทรีสลบ วัดศรีชมชื่น นครเวียงจันทน์

ความเปลี่ยนแปลงของผ้าผะเหวด
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ผ้าผะเหวดเป็นศิลปกรรมของชาวบ้าน (Folk Art) ที่มีการประกอบสร้างอย่างต่อ
เนื่องนับร้อยปี บทบาทหน้าที่ส�ำคัญคือเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีบุญผะเหวดหรือบุญ
มหาชาติ หน้าที่โดยตรงคือบอกเล่านิทานผะเหวดสันดรผ่านภาพเขียนในหลายลักษณะ เช่น
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เป็นผ้าศักดิ์สิทธิ์ในพิธีอัญเชิญพระเหวดสันดรเข้าเมือง ในชุมชนขนาดใหญ่ชาวบ้านทุกวัย
จะพร้อมใจกันกระท�ำพิธอี ญั เชิญสีก่ ษัตริยห์ รือหกกษัตริย์ คือพระเหวดสันดร นางมัทรี กัณห
า ชาลี นางผุสดี พระเจ้าสัญชัยจากเขาคีรีวงกตซึ่งเป็นป่าเข้าสู่เมืองคือกรุงสีพีหรือวัดใน
หมู่บ้าน ชุมชนชาวนาที่พระภิกษุและผู้สูงอายุเข้มแข็งบรรยากาศตอนแห่พระเหวดสันดร
เข้าเมืองจะสนุกและชาวบ้านรวมกลุ่มแสดงความสามัคคีอย่างเข้มแข็ง โดยเชื่อว่าการ
เกษตรกรรมจะได้ผลดีข้าวปลาอาหารสมบูรณ์ แต่ในชุมชนเมืองที่ผู้คนค้าขายและรับ
ราชการการแห่ผ้าผะเหวดไม่มีความหมาย ไม่มีความส�ำคัญ บางแห่งตัดพิธีแห่ผ้าผะเหวด
ออกไปโดยให้เหตุผลว่าเสียเวลา ต้องท�ำงานอืน่ บทบาททางสังคมของผ้าผะเหวดจึงลดลง
นอกจากนีห้ ากวัดสร้างศาลาการเปรียญขนาดใหญ่จะวาดจิตรกรรมฝาผนังเรือ่ งผะเหวดสัน
ดรไว้รอบ ผ้าผะเหวดจึงหมดบทบาทด้านการประดับตกแต่งซึง่ เป็นประโยชน์ใช้สอยส�ำคัญ
อีกประการหนึ่ง เยาวชนรุ่นลูกหลานจึงขาดโอกาสได้เห็น ได้สัมผัสกับผ้าผะเหวดในพิธี
อัญเชิญสีก่ ษัตริยเ์ ข้าเมือง ซึง่ เป็นการแสดงบทบาทสมมติทชี่ าวบ้านเป็นผูแ้ สดงร่วมกันด้วย
ศรัทธาและเชือ่ มัน่ ในผลบุญ เมือ่ ขาดพิธคี วามคิดมุมมองทีม่ ตี อ่ ผ้าผะเหวดจึงเปลีย่ นไปเช่น
ศรัทธาน้อยลง ความเชื่อมั่นในอานิสงส์ของการฟังเทศน์ ให้ครบสิบสามกัณฑ์แล้วได้ขึ้น
สวรรค์ก็สั่นคลอน คงเหลือเฉพาะผู้มีอายุมากที่ฟังธรรม ในชุมชนขนาดเล็กบางวัดมีพระ
ภิกษุเพียงรูปเดียว ความต่อเนื่องของประเพณีและการท�ำบุญให้ครบทุกขั้นตอนแทบเป็น
ไปไม่ได้ ขัน้ ตอนทีถ่ กู ตัดออกคือการแห่ผา้ และการเทศน์ธรรมแบบครบถ้วนมีคณ
ุ ธรรม การ
ท�ำบุญเปลี่ยนแปลงจากการท�ำบุญเพื่อฟังธรรมเป็นการท�ำบุญให้ทานที่เน้นการบริจาคให้
บรรพบุรษุ ทีล่ ว่ งลับแล้ว เสียงการเทศน์แถมสมภารคือประกาศยกย่องให้พรผูบ้ ริจาคเงินดัง
กลบเสียงเทศน์ผะเหวดจนแทบไม่ได้ยินเสียงเทศน์ผะเหวด ส่งผลให้ตัวบทหรือคัมภีร์ผะ
เหวดขาดการสื่อสารไปยังชาวบ้าน การกล่อมเกลาทางศีลธรรมด้วยนิทานผะเหวดจึงลด
ทอนไม่ถูกผลิตซ�้ำในด้านการรับสาร การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งคือ วิธีการ
เขียนภาพผะเหวด วิธีการเขียนในจารีตเดิมใช้การวาดภาพลายเส้นแล้วระบายสีน�้ำ ผู้วาด
ต้องอ่านนิทานผะเหวดสันดรให้จบให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ แล้วก�ำหนดว่าแต่ละกัณฑ์มีรูป
ประกอบเป็นอะไรมีฉากเป็นอะไร ฉากส่วนใหญ่จะเป็นสีเขียวของต้นไม้แซมแทรกในทุก
บริบทไม่ว่าจะเป็นเมืองเป็นบ้านเป็นป่า โดยพื้นที่ป่ามีต้นไม้ นก ช้าง กวาง สัตว์ป่าและ
สัตว์น�้ำมีมากกว่าพื้นที่อื่นๆ อย่างไรก็ตามภาพวาดแบบเก่าที่เป็นสองมิติฉากที่เป็นพื้นที่
ธรรมชาติมมี ากกว่ารูปตัวละครในทุกกัณฑ์ ส่วนภาพวาดยุคหลังทีเ่ ป็นภาพสามมิตมิ เี ฉพาะ
รูปตัวละครไม่มีฉากจึงขาดพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ทางวัฒนธรรม ขาดมิติที่ผสานกลมกลืน
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ระหว่างฉากและรูป รูปตัวละครแข็งทื่อไม่สร้างความรู้สึกเชิงสุนทรียภาพ และภาพไม่
สอดคล้องกับตัวบททางวรรณกรรม เป็นพุทธพานิชทีม่ คี วามง่ายแต่ไม่งาม ภาพวาดถูกลด
ทอนความศักดิ์สิทธิ์ลง แนวโน้มในอนาคตภาพวาดผ้าผะเหวดอาจเป็นเพียงภาพอดีตที่เก่า
แก่ทรุดโทรมตามเวลา ส�ำนึกของกลุ่มชาติพันธุ์ทางพุทธศาสนาในหมู่คนรุ่นใหม่อาจเลือน
ลางขาดความสืบเนื่องกับประเพณีบุญผะเหวด โดยเชื่อว่า พ.ศ. 2550 เป็นกึ่งพุทธกาลที่
พยากรณ์ว่าพุทธศาสนาจะสิ้นสุดเมื่อมีอายุครบ 5,000 ปี

ภาพวาดสองมิติกัณฑ์กุมาร ตอนอมิตดาไปตักน�้ำ
วัดศรีโพธิ์ชัย อ�ำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

อ�ำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
ภาพวาดสามมิติ ตอนอมิตดาไปตักน�้ำ

การสร้างพิพิธภัณฑ์ผ้าวาดภาพผะเหวดสันดร

คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ชุมชนหมูบ่ า้ นขนาดใหญ่หา้ ร้อยหลังคาเรือนขึน้ ไปจะมีวดั ประจ�ำหมูบ่ า้ นทีส่ ามารถ
ด�ำรงอยูไ่ ด้อย่างเข้มแข็ง มีความต่อเนือ่ งและมีความเปลีย่ นแปลงในชีวติ ประจ�ำวันอยูต่ ลอด
เวลา ชุมชนระดับต�ำบลทุกแห่งให้ความส�ำคัญกับประเพณีบุญผะเหวดหรือบุญใหญ่ โดย
ถือว่าเป็นกิจทีต่ อ้ งท�ำเพราะพ่อแม่ปยู่ า่ ตายายพาท�ำ ส่วนการเรียนรู้ การเข้าใจแก่นสารของ
ประเพณีแตกต่างกันตามวัย คนรุ่นใหม่ต้องการให้ประเพณีสนุกเพลิดเพลินมีเสียงดนตรี มี
การฟ้อน มีการเต้น คู่กับการท�ำบุญให้ทานคู่กับการสวดมนต์และรับพร แต่ไม่ประสงค์จะ
ฟังเทศน์ผะเหวดสันดรไม่ว่าจะฟังหนึ่งกัณฑ์หรือสิบสามกัณฑ์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้อาวุโสและ
พระเถระผู้อาวุโสหนักใจ วัดบางแห่งคณะกรรมการวัดรวบรวมวัตถุที่ใช้ในประเพณีบุญผะ
เหวดไว้แต่ไม่เป็นระเบียบระบบ วัตถุที่รวบรวมไว้คือผ้าวาดภาพผะเหวด ธง วงฉัตรหรือ
พวงฉัตร ต้นฉัตร กระดาษสีที่ตัดลวดลายต่างๆ ตุ่มน�้ำมนตร์หรือขันน�้ำมนตร์ ธรรมาสน์
เทศน์ ทางมะพร้าวสานเป็นรูปนก รูปปลา ท�ำเป็นพวงห้อยระย้าอย่างสวยงาม รังต่อเสือ
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รังผึ้ง รังนก ดอกไม้แห้งร้อยเป็นพวงเช่นดอกจานแห้ง ดอกสะแบงแห้ง ดอกสโนแห้ง ตัว
ต่อที่ประดิษฐ์จากลูกมะพร้าว นอกจากนี้ยังมีพวงฉัตรที่ประดิษฐ์จากหลอดกาแฟ สัตว์น�้ำ
สัตว์ปีกที่ประดิษฐ์จากขวดน�้ำแก้วน�้ำพลาสติก จุดมุ่งหมายในการรวบรวมเพื่อเก็บไว้ใช้ใน
ปีต่อไป
วัดบางแห่งวัตถุที่ใช้ประดับตกแต่งศาลาโรงธรรมสามารถจัดเป็นพิพิธภัณฑ์พื้น
บ้านได้ โดยให้มีจุดเน้นที่ภาพวาดผะเหวดที่มีพลวัตรหลากหลายรูปแบบ ทั้งภาพวาดแบบ
เน้นเส้น ภาพวาดแบบเน้นสี ภาพสองมิติ ภาพสามมิติ ภาพจิตรกรรมฝาผนัง โดยให้ชมุ ชน
และโรงเรียนมีส่วนร่วมในการจัดพิพิธภัณฑ์จัดการเรียนรู้ ทั้งจากภาพและจากตัวบท
วรรณกรรม รวมทัง้ จัดให้มกี จิ กรรมการอ่านท�ำนองเสนาะ การอ่านท�ำนองเทศน์จากปราชญ์
พืน้ บ้านทัง้ ในเวลาปกติธรรมดาและเวลาทีเ่ ป็นช่วงนักขัตฤกษ์หรืองานบุญ การจัดพิพธิ ภัณฑ์
ภาพผะเหวดและการจัดกิจกรรมฝึกอ่านนิทานผะเหวดสันดรท�ำนองต่างๆจะเป็นการช่วย
พัฒนาทักษะการอ่านการเขียนของฝ่ายสมณะให้สงู ยิง่ ขึน้ และสามารถใช้สนุ ทรีภาพในการ
สืบสานการสอนศาสนธรรมได้ดว้ ย ดังนัน้ ชุมชนหมูบ่ า้ นจึงควรมีพพิ ธิ ภัณฑ์ทแี่ สดงประเพณี
บุญผะเหวดร่วมกับประเพณีอื่นๆไว้เป็นสถานศึกษาของชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดแบบบ้านวัดแห่งภูมิปัญญาสืบไว้
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ประวัติความเป็นมาที่ยาวนานของกลุ่มชาติพันธุ์กูยหรือกวยท�ำให้ทราบพื้นที่ที่
อพยพและตั้งถิ่นฐานหลายแห่งผ่านชื่อบ้านนามเมืองที่ปรากฏในพื้นที่ต่างๆ ในภูมิภาค
เอเชียอาคเนย์ กูยหรือกวยถือว่าเป็นชนกลุม่ แรกๆ ทีเ่ ข้ามาตัง้ ถิน่ ฐานในบริเวณพืน้ ทีน่ ี้ การ
อพยพย้ายเข้ามาตัง้ ถิน่ ฐานบริเวณภาคอีสานของประเทศไทยแม้วา่ ยังไม่มหี ลักฐานและกาล
เวลาที่จะตอบค�ำถามให้ชัดว่า “กูยหรือกวยมาเมื่อใด มาจากไหน เพราะเหตุไรจึงอพยพมา
และมาจ�ำนวนเท่าไร” ก็ตาม แต่กลุม่ ชาติพนั ธุก์ ยู หรือกวยถือว่ามีบทบาทในพืน้ ทีอ่ สี านตอน
ใต้ และอาศัยอยู่มาเป็นเวลานาน กลายเป็นชุมชนกูยหรือกวย และที่หนาแน่นที่สุดก็คือ
พืน้ ทีจ่ งั หวัดสุรนิ ทร์ นอกจากนีย้ งั มีหวั หน้าชาวกูยหรือกวยหลายคนมีบทบาทการเมืองการ
ปกครองจนได้รบั ยศฐานันดรศักดิเ์ ป็นเจ้าปกครองเมือง ได้แก่ พระยาสุรนิ ทร์ภกั ดีศรีณรงค์
จางวาง, พระศรีนครเตา, พระสังฆบุรี และพระไกรศรีนครล�ำดวน
ค�ำว่า “เขมรป่าดง” และ “ส่วย” เป็นค�ำนิยามทีค่ นไทยเรียกจนคุน้ ชินจากโดยอาศัย
พื้นที่ที่อาศัยอยู่และการท�ำหน้าที่ในสังคมที่การปกครองไทยมอบให้คือการส่งส่วย แต่ชาว
กูยหรือกวยก็ยังมั่นคงในค�ำเรียกชื่อตนเองว่า “กูยหรือกวย กวย โกย หรือ กุย” ซึ่งมีความ
หมายว่า “คน” ที่มีภาษา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่แสดงเห็นถึงอัตลักษณ์ของกูยหรือกวย
จนเป็นที่ยอมรับในกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ว่า “สุรินทร์เป็นดินแดนที่ชาวกูยหรือกวยสร้างสรรค์
ผลงานไว้อย่างมาก”
วัฒนธรรมกูยหรือกวยที่เด่น ได้แก่ ความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษ ที่เรียกว่า ยะจูฮ์,
การท�ำนายเพื่อสืบหาสิ่งของทรัพย์สินที่หายไป ชาวกูยหรือกวยเรียกว่า “โปล”, การรักษา
โรคด้วยวิธีการบ�ำบัดตามแนวความเชื่อ กูยหรือกวยเรียกว่า “แกลมอ” และพิธีกรรม ความ
เชื่อเกี่ยวกับการเลี้ยงช้าง
สถานภาพวั ฒ นธรรมกู ย หรื อ กวยในปั จ จุ บั น อาจถื อว่ า อยู ่ ใ นช่ ว งที่ ก ้ า วไปสู ่
วัฒนธรรมวิกฤต เพราะอิทธิพลจากวัฒนธรรมชาติอื่นๆ เข้ามามีบทบาทต่อสังคมมากและ
ครอบง�ำวัฒนธรรมกูยหรือกวยดั้งเดิม กลายเป็นวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างกูยหรือกวย
กับวัฒนธรรมอืน่ จึงควรมีมหี น่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องช่วยอนุรกั ษ์และสืบทอดวัฒนธรรม
กูยหรือกวยให้เหลือตกทอดเป็นมรดกสู่ลูกหลายกูยหรือกวยในอนาคต
ค�ำส�ำคัญ: กูย, ชาติพันธุ์, ภาษา, ต�ำนาน
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำ�ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Assistant Professor Dr. , Department of Thai and Oriental Languages, Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham
University

Abstract
The long history of Kui or Kuay ethnic groups reflect migration and
settlement appearance name of their villages and town in other regions in
Southeast Asia.The Kui or Kuay assumed that the first group settlers in this
area. Their migration in I-sarn area of Thailand, although there aren’t evidence
and timing for answer some question that “where did they come, when did they
come, what was reason of their migration and how many people came to here”,
have the role in area South I-sarn and live here for long time. Their crowded
community is Surin province.
Some in the part, Head of their was role in Siam government. There
are Phrayasurinphaktisrinarongcangwang, Phrasrinagaratau, Phrasangaburi and
Phrakraisrinagaralamduan.
Khmer Padong and Sauy are words that Thai peopleknow and call
them. But they call themselves that Kui, Kuay, Koy or Kuy that mean human.
They have language culture and the way of life themself. Thier Identity is
perception of other ethnic group that Surin is town which made by them.
Their dominant Culture namely, the belief in ancestral spirits called
Yachuh, the prediction to detect any lost property called Pol, the therapeutic
treatments based on a belief called Kael Mo and ritual beliefs about elephants,
the current status of their culture may be considered in the move towards a
cultural crisis. The Cultural mix of their culture with other cultures occurs
because of the influence of other cultures into the role of social and cultural
domination. So there are various organizations that help preserve and inherit a
legacy passed down to their offspring in the future.
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กูย หรือ กวย เป็นค�ำเรียกชือ่ ตัวเองของกลุม่ ชาติพนั ธุห์ นึง่ ทีม่ อี ตั ลักษณ์ดา้ นภาษา
วัฒนธรรม และวิถีชีวิต อาศัยอยู่อาณาบริเวณลุ่มน�้ำโขงและเทือกเขาพนมดงรัก นัก
ภาษาศาสตร์จัดภาษากูยอยู่ตระกูลออสโตรเอเชียติก สาขามอญ-เขมร ประเสริฐ ศรีวิเศษ
(2521 : ) ได้แบ่งกลุ่มภาษากูย โดยใช้ระบบเสียงเป็นเกณฑ์ เป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มภาษากูย
(กูย-กูย) และกลุ่มภาษากวย (กูย-กวย) ทั้ง 2 กลุ่มนี้ถือว่าที่มีจ�ำนวนมากที่สุดอยู่ในจังหวัด
ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ บางส่วนอาศัยอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม สระแก้ว
ปราจีนบุรี และอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังพบว่า มีคนพูดภาษากูยอาศัยอยู่หมู่บ้านแต้
หมู่บ้านสกุณปักษี หมู่บ้านหนองบัว ต�ำบลตลิ่งชัน อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (จิรัฐ
เจริญราษฎร์, 2525) และพบมีพดู ภาษากูยแยกย่อย แต่เป็นเพียงกลุม่ เล็ก ๆ (ปิยวัฒน์ พันธ
มาศ,พระมหา., 2548) ได้แก่
1) กูยเยอ พูดในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ ในอ�ำเภอไพรบึง จ�ำนวน 5 หมู่บ้าน
และในอ�ำเภอราษีไศล จ�ำนวน 4 หมู่บ้าน มีจ�ำนวน 8,000 คน
2) กูยไม พูดกันใน 5 หมู่บ้านในอ�ำเภอราษีไศล 9 หมู่บ้านในบริเวณใกล้เคียงอยู่
ในเขต อ�ำเภออุทุมพร อาศัยปะปนกันอยู่กับกลุ่มลาว
3) กูยปรือใหญ่ พูดกันใน 5 หมู่บ้านของต�ำบลปรือใหญ่ อ�ำเภอขุขันธ์ จังหวัด
ศรีสะเกษ
กลุ่มชาติพันธุ์กูยหรือกวยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย ประเทศลาวตอนใต้ และประเทศกัมพูชาตอนเหนือ(www.ethnologue.com/
language/kdt) มีประมาณ 432,812 คน
(www.joshuaproject.net) แบ่งเป็น
1) ประเทศไทย
ประมาณ 350,444 คน
2) กัมพูชา
ประมาณ 23,633 คน
3) ลาว		
ประมาณ 58,735 คน
ภาพแสดงแผนที่กลุ่มชาติพันธุ์ในเอเชียอาคเนย์
ที่มา : www.joshuaproject.net
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กลุ่มชาติพันธุ์นี้เรียกชื่อตัวเองว่า กูย แต่ส�ำเนียงพูดอาจแตกต่างกันไป บางครั้ง
ออกเสียงว่า กวย กุย หรือ โกย (ประเสริฐ ศรีวิเศษ, 2521 : จ) แม้ชนพื้นเมืองเหล่านี้จะ
ออกเสียงสระแตกต่างกันตามละท้องถิน่ อย่างไรก็ตาม ความหมายของค�ำเรียกชือ่ นัน้ มีความ
หมายเดียวกัน คือ “คน” (สมทรง บุรุษพัฒ, 2538) และการเรียกชื่อตัวเองว่า กูย นี้ กลุ่ม
ชาติพนั ธุจ์ ะใช้เรียกก็ตอ่ เมือ่ ได้พดู และสนทนากับกลุม่ ชาติพนั ธุเ์ ดียวกันหรือกับกลุม่ ชาติพนั ธุ์
เขมร แต่เมื่อสนทนากับกลุ่มอื่นที่พูดภาษาไทยและลาวในประเทศไทย จะใช้เรียกตัวเองว่า
“ส่วย” ซึ่งเป็นการเรียกชื่อตามกลุ่มชาติพันธุ์ไทยและลาว
ค�ำว่า “ส่วย” เป็นชื่อที่ได้จากการเรียกกลุ่มชาติพันธุ์กูยของคนไทยสยามตั้งแต่มี
การแบ่งเขตการปกครองอย่างเป็นทางการของสยามในสมัยอยุธยาตอนปลาย เนือ่ งจากใน
สมัยก่อนหน้านี้ไม่มีการเรียกชื่อกลุ่มชาติพันธุ์กูยว่า “ส่วย” ดังความตอนหนึ่งในกฎหมาย
อยุธยาฉบับ พ.ศ. 1974 ว่า “กษัตริย์ของเขมรที่นครธมได้ขอให้เจ้ากูยแห่งตะบองขะมุม
เมืองส�ำคัญตอนใต้ของนครจ�ำปาศักดิ์ส่งทหารไปช่วยพระองค์ปราบขบถ” (ไพฑูรย์ มีกุศล,
2527 : 17)
หลักฐานการเรียกกลุ่มชาติพันธุ์ว่า “ส่วย” เริ่มมีปรากฏขึ้นในรัชสมัยพระที่นั่งสุริ
ยามรินทร์(พ.ศ. 2301 – 2310) แห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2302
พระยาช้างเผือกแตกโรงหนีมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสูเ่ ขตเมืองพิมายและเข้าถึง
ถิ่นที่อยู่ของกูย เจ้าเมืองพิมายจึงพาคณะติดตามช้างเผือกมาพบกับหัวหน้ากลุ่มชาวกูยที่
บ้านกุดหวาย เชียงสี บ้านคูปะทาย เชียงปุม บ้านอัจจะปึง เชียงฆะ และบ้านล�ำดวนเชียง
ขัน หัวหน้ากลุ่มชาวกูยทั้ง 4 คนเป็นญาติพี่น้องกัน
หัวหน้าคณะกลุ่มชาวกูยได้ช่วยคณะผู้ติดตามช้างจับพระยาช้างเผือกส่งคืนถวาย
สมเด็จพระสุริยามรินทร์ จึงมีความดีความชอบและได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น
“หลวง” คือให้ เชียงสี(บ้านกุดหวาย) เป็น “หลวงศรีนครเตา” เชียงปุม (บ้านคูปะทาย ) เป็น
“หลวงสุริทรภักดี” เชียงฆะ (บ้านอัจจะปึง) เป็น “หลวงเพชร” เชียงขัน (บ้านล�ำดวน) เป็น
“หลวงสุวรรณ”
นับแต่นนั้ มาผูน้ �ำชาวกูยได้ท�ำราชการขึน้ อยูก่ บั เมืองพิมาย มีบทบาทส�ำคัญในการ
ส่งสิ่งของต่างๆ ตามความต้องการของส่วนกลาง ได้แก่ น�ำช่าง แก่นสน ยางสน ปีกนก
นอรมาด งาช้าง และขี้ผิ้ง สิ่งของดังกล่าวเรียกว่า “ส่วย” กลุ่มชาติพันธุ์กูยจึงมีชื่อว่า “ผู้ส่ง
ส่วย” ตลอดจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 3 กลุ่มชาวกูยยัง
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เป็นข้าไพร่แผ่นดินสยาม ได้ถกู เกณฑ์แรงงานและจัดส่ง เมือ่ ถึงคราวจัดเก็บส่วยและเกณฑ์
ไพร่พลยากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในสมัยปลายรัชกาลที่ 4 ก็เข้ารอบวิกฤตอีกครั้ง คือ กูยไม่มี
ส่วยเป็นสิ่งสิ่งของส่งแก่ทางราชการ ผู้น�ำจึงเอาตัวคนกูยส่งส่วยแทน คนกูยได้ชื่อว่า “คน
ส่วย” และถูกคนไทยสยามเรียกว่า “ส่วย” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
คนกูยจะใช้ชื่อเรียกว่า “ส่วย” ก็ต่อเมื่อคุยกับคนที่พูดภาษาไทย และใช้เป็นค�ำ
เรียกชื่อในภาษาไทย และลาว แต่ในภาษาเขมรยังใช้ค�ำเรียกตนเองว่า “กูย” เช่นเดิม
อย่างไรก็ตามการยอมรับในค�ำเรียกว่า กูย และ ส่วย นี้ชาติพันธุ์กูยบางคนอาจไม่ได้ค�ำนึง
ถึงว่าชือ่ ทีค่ นไทยเรียกนัน้ มีประวัตคิ วามเป็นมาอย่างไร หรือคนไทยเรียกชือ่ นีด้ ว้ ยอคติทาง
ชาติพันธุ์ หรือเรียกเพื่อดูถูกดูหมิ่น แต่หากเข้าใจว่า “คนกูยเรียกตัวเองว่า “กูย” คนเขมร
เรียกกูยว่า “กูย” คนลาวและไทยเรียกกูยว่า “ส่วย” เท่านั้น
ต่อมากลุ่มชาติพันธุ์กูยหลายแห่งเริ่มมีความส�ำนึกรักในความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์
เนื่องจากลักษณะการถูกเบียดขับด้านชาติพันธุ์ จึงมีความรู้สึกว่า ค�ำเรียกชื่อว่า กูย จาก
คนเขมรเรียก คนไทยและลาวเรียกว่า “ส่วย” อาจมีความนัยแฝงอยู่ด้วย จึงร่วมกันฟื้นฟู
และต้านการเรียกชื่อว่า “ส่วย” ของคนไทยและลาว ให้เรียกชื่อตามที่ตนเองเรียกว่า “กูย”
แต่กลุ่มชาติพันธุ์กูยบางคนก็ยังติดปากกับค�ำว่า “ส่วย” เมื่อสนทนากับคนไทยและลาวเช่น
เดิม
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2. ว่าด้วยประวัติศาสตร์และการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์กูย
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หลักฐานของ ปอล เลวี ชาวฝรั่งเศส (อ้างถึงในจิตร ภูมิศักดิ์, 2535 : 473) ได้ขุด
ค้นร่องรอยอารยธรรมบริเวณ มลูไพร ทางภาคเหนือของเขมร พบว่า ชาวกวยเป็นกลุม่ ข่า
ที่เขมรเรียกว่า กุย หรือ ส�ำแร เปือร์ พนอง เสตียง คือ พื้นฐานประชากรส่วนใหญ่ที่เป็น
ทาสในสังคมกึ่งทาสของเขมรโบราณ เป็นผู้ขุดเหล็ก ตีเหล็กเป็นอาวุธ หล่อส�ำริดและยังใช้
เครื่องมือหินด้วย ทั้งนี้เพราะขุดได้เครื่องมือหิน เบ้าหิน เครื่องส�ำริดและเหล็กรุ่นก่อน
ประวัติศาสตร์ ตลอดจนพบโรงหล่อและสร้างอาวุธ ซึ่งอาวุธของนักรบเขมรโบราณ ก็คงจะ
ได้จากชาวกุย ที่เป็นทาสเหล่านี้ นอกจากนี้พวกกุยยังช�ำนาญการจับช้าง (เป็นพวกเดียว
กับ ส่วยโพน หรือ ส่วยช้าง ในจังหวัดสุรินทร์ รวมทั้งพวกที่มีอาชีพจับช้างในแขวงอัตตะ
ปือที่ลาวใต้) พวกนี้คงจะต้องจับช้างศึกให้เจ้านายเขมร นอกจากนั้นก็ยังต้องถูกเกณฑ์ ไป
ท�ำหน้าที่สกัดหิน ก่อสร้างปราสาท ขุดสระน�้ำมหึมาที่มีอยู่มากมายในบริเวณนครธมและ
ที่อื่นๆ
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จากหลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ชนชาติกูยเคยเป็นรัฐอิสระในช่วงพุทธ
ศตวรรษที่ 20 เคยส่งทูตมาค้าขายกับราชส�ำนักอยุธยาและเคยช่วยกษัตริย์เขมรแห่งนคร
ธมปราบขบถ แต่ต่อมาเขมรได้ใช้อ�ำนาจทางการปกครองปราบกลุ่มชาติพันธุ์และผนวก
อาณาจักรกูยเข้าเป็นส่วนหนึง่ ของเขมร ตัง้ แต่บดั นัน้ เป็นต้นมา (สมทรง บุรษุ พัฒน์ : 2538)
ในพงศาวดารเมืองละแวกได้กล่าวถึงกลุม่ ชาติพนั ธุว์ า่ “ครัง้ หนึง่ กษัตริยก์ มั พูชาได้
ขอความช่วยเหลือไปยังกษัตริย์กยู ให้มาช่วยปราบอริราชศัตรู กษัตริยก์ ยู ได้ยกกกองทัพไป
ช่วยรบจนได้รบั ชัยชนะ อาณาจักรกัมพูชาและอาณาจักรกูยได้ยกกองทัพไปช่วยรบจนได้รบั
ชัยชนะ อาณาจักกัมพูชาและอาณาจักรกูยจึงมีความสัมพันธไมตรีดตี อ่ กันเรือ่ ยมา (ไพฑูรย์
มีกุศล, 2527 : 45) ในส่วนของราชอาณาจักไทยได้กล่าวถึงชนกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งอยู่ใน
กฎหมายลักษณะอาญาหลวง พ.ศ. 1974 (ปีกุน) ประกาศห้ามไพร่ฟ้าประชาชนไม่ให้ยก
ลูกสาวให้คนต่างชาติต่างศาสนาเหล่านี้คือ ฝรั่ง อังกฤษ กัมตัน วิลันดา กุลา มลายู แจก
กวย และแกว ยังมีกฎหมายลงปีเดียวกันอีกในมาตรา 25 กล่าวถึงคนต่างชาติทมี่ าสูพ่ ระบรม
โพธิสมภารและท�ำการติดต่อซือ้ ขายทางบก ทางเรือกับราชอาณาจักรไทยมี แขก พราหมณ์
ญวณ ฝรั่ง อังกฤษ จีน จาม วิลัดดา ชวา มลายู กวย ขอม พม่า มาริญ (จิตร ภูมิศักดิ์,
2519 : 447)
ประมาณ พ.ศ. 2200 ซึ่งน่าจะตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ชนก
ลุม่ ชาติพนั ธุ์ได้อพยพมาจากเมืองอัตปือแสนแป แคว้นจ�ำปาศักดิ์ มาตัง้ ดินแดนอยูท่ างภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ ในสมัยก่อนดินแดนบริเวณนี้เป็นที่ปลอดจากการครองครอง
ของราชอาณาจักรใดๆ กลุ่มชาติพันธุ์กูยปกครองกันเองอย่างอิสระ ต่อมารัชสมัยพระที่นั่ง
สุริยามรินทร์ (พ.ศ.2303) แห่งกรุงศรีอยุธยา พระยาช้างเผือกแตกโรงหนีมาทางทิศตะวัน
ออกเฉียงเหนือ เข้าสู่เขตเมืองพิมายและหนีเลยมาถึงถิ่นที่อยู่ของกูย เจ้าเมืองพิมายจึงได้
พาคณะติดตามช้างเผือกมาพบกับหัวหน้ากลุ่มชาติพันธุ์ท่ีบ้านกุดหวาย บ้านโคกอัจจะปึง
และบ้านล�ำดวน หัวหน้ากลุ่มกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ประกอบด้วย เชียงสี เชียงปุม เชียงฆะ
และเชียงขัน ทัง้ 4 คนเป็นญาติพนี่ อ้ งกัน คณะหัวหน้ากูยได้พาพรรคพวกบริวารออกติดตาม
จับช้างเผือกส่งคืนถวายสมเด็จพระที่นั่งสุริยามรินทร์ จึงมีความดีความชอบได้รับพระราช
ทางบรรดาศักดิ์เป็น “หลวง” พร้อมกับทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้า
ปกครองชนกลุ่มชาติพันธุ์และได้เลื่อนจาก “หลวง” เป็น “พระ” พร้อมกับโปรดยกบ้านเป็น
เมืองในโอกาสต่อมา ดังนี้
		
บ้านคูปะทาย เป็นเมืองสุรินทร์ ให้หลวงสุรินทร์ภักดี เป็น พระสุรินทร์
ภักดีศรีณรงค์จางวาง
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บ้านกุดหวาย เป็นรัตนบุรี ให้หลวงศรีนครเตา เป็น พระศรีนครเตา
		
บ้านอัจจะปึง เป็นเมืองสังฆะ ให้หลวงเพชร เป็น พระสังฆบุรี
		
บ้านล�ำดวน เป็นเมือง ขุขันธ์ ให้หลวงแก้วสุวรรณ เป็นพระไกรภักดี
ศรีนครล�ำดวน
ในสมัยกรุงธนบุรี คนไทยเรียกกลุ่มชาติพันธุ์ว่า “เขมรป่าดง” สันนิษฐานว่าเพราะ
บริเวณตั้งแต่ลุ่มแม่น�้ำมูลไปจนถึงเมืองจ�ำปาศักดิ์ สาละวัน อัตปือ ซึ่งเป็นที่อยู่ของกลุ่ม
ชาติพนั ธุเ์ ป็นพืน้ ทีป่ า่ และอยูห่ า่ งไกลจากศูนย์กลางการปกครอง (สมทรง บุรษุ พัฒน์, 2528)
เหตุการณ์บางส่วนทีเกิดขึ้นในสมัยนี้ เช่น พ.ศ. 2319 เมืองจ�ำปาศักดิ์ เกิดวิวาทกับพระวอ
ซึง่ อยูท่ ดี่ อยมดแดง (ปัจจุบนั ในจังหวัดอุบลราชธานี) เจ้ากรุงศรีรตั นาคนหุต โปรดฯให้พระยา
สุโพ คุมกองทัพมาตี พระวอสู้ไม่ได้และถูกจับฆ่าเสีย ท้าวก�่ำโอรสของพระวอร่วมกับพวก
ได้แก่ ฝ่ายท้าวหน้า ท้าวค�ำผง และท้าวทิดพรหมหนีออกมาได้ และเขียนสารหนังสือไป
กรุงธนบุรีๆ ได้โปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึก เป็นแม่ทัพน�ำทับไปสมทบกับ
กองก�ำลังทีเ่ กณฑ์จากเมืองสุรนิ ทร์ ขุขนั ธ์ และเมืองสังฆะ ซึง่ เป็นผูน้ �ำชาวกูยตามตีกองทัพ
ของพระยาสุโพ กองทัพสยามตีเมืองต่างๆ ในแถบลุ่มแม่น�้ำโขงได้ทั้งหมด อาณาจักรเวียง
จันทร์และนครจ�ำปาศักดิ์ จึงตกเป็นเมืองขึน้ ของไทยตัง้ แต่นนั้ มา ปีเดียวกันนี้ได้โปรดเกล้าฯ
ให้เจ้าเมืองสุรินทร์ เจ้าเมืองขุขันธ์ และเมืองสังฆะเป็นต�ำแหน่ง “พระยา” เจ้าเมืองสุรินทร์
ชื่อว่า “พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง” เจ้าเมืองขุขันธ์ชื่อว่า “พราไกรภักดีศรีนคร
ล�ำดวน” เจ้าเมืองสังฆะชื่อว่า “พระยาสังฆะบุรีศรีนครวัด” ทางเมืองเขมรนั้นทางกองทัพ
ไทยได้ยกไปตีเมืองเสียมราฐ ก�ำปงสวาย เมืองบรรทายเพชร เมืองบรรทายมาศ เมืองรูง
ต�ำแร็ย เมืองเหล่านี้ยอมแพ้ต่อกองทัพสยาม
ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเมื่อดินแดนเขมรป่าดงถูกผนวกเข้าเป็นส่วน
หนึ่งของราชอาณาจักรสยาม สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ (พ.ศ. 2325-2352) ในช่วง
สมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาล 3 กลุ่มชาติพันธุ์กูยเป็นข้าไพร่แผ่นดินสยามถูกเกณฑ์แรงงาน
และจัดส่งส่วยให้แก่ทางราชการ การน�ำส่งส่วยและการเกณฑ์แรงงานในบริเวณมณฑลพิมาย
เริ่มประสบความยุ่งยากเพราะหนุ่มฉกรรจ์ชาวกูย มักหลบหนีการเกณฑ์ บางครั้งถึงกับซุ่ม
โจมตีท�ำร้ายเจ้าพนักงานแล้วหนีเข้าป่า อาจถูกเรียกว่า “พวกเขมรป่าดง” ในสมัยนี้ บาง
ครั้งก็ก่อการกบฏขึ้น เช่นกบฏเชียงแก้ว พ.ศ. 2334 ได้เกิดเหตุในแขวงเขตจ�ำปาศักดิ์ และ
ในเขตหัวเมืองต่างๆ ในอุบลราชธานี กบฏสาเกียดโง้ง พ.ศ. 2363 เป็นกบฏของข่า (อาจ
เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กูย ซึ่งในสมัยนั้นเรียกว่า ข่า เป็นภาษาลาวมีความหมายว่า คนรับใช้
ตรงกับค�ำว่าว่า ข้า) เกิดขึ้นในพื้นที่ลาวใต้ และบริเวณอีสานใต้ ทางกรุงเทพฯ ได้ให้เจ้า
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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อนุวงศ์ เจ้าเมืองเวียงจันทน์ยกทัพไปปราบและจับสาเกียดโง้งและชาวข่า(กูย) พร้อมทั้ง
ครอบครัวจ�ำนวนมากส่งมากรุงเทพฯ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โปรดเกล้าฯ
ให้จ�ำสาเกียดโง้งไว้ตลอดชีวิต ส่วนครอบครัวกูยโปรดเกล้าฯให้เป็นตะพุ่นหญ้าช้าง ตั้งบ้าน
เรือนที่บางบอนเขตธนบุรี เมื่อรัฐไทยได้เข้าไปท�ำการจัดเก็บภาษีในบริเวณอีสานใต้ โดยมี
การพั ฒ นาจั ด เก็ บ ภาษี เ ป็ น ควาย ซึ่ ง นอกเหนื อ จากภาษี ข องคนป่ า เพื่ อ น�ำส่ ง ไปยั ง
กรุงเทพมหานคร ดังเช่นปี พ.ศ. 2402 เมืองสุรนิ ทร์ได้จดั ส่งควาย 61 ตัว เมืองรัตนบุรี 163
ตัว และกองพระยาภักดีชุมพลเมืองสุรินทร์ 32 ตัว การจัดเก็บได้ทวีเพิ่มความรนแรงขึ้น
เมื่อชาวกูยไม่มีสิ่งของเป็นส่วยให้กับทางราชการ และพอถึงปลายรัชกาลที่ 4 เริ่มถึงคราว
วิกฤต กูยไม่มีส่วยสิ่งของส่งให้จึงเอาตัวคนกูยส่งส่วยแทน จนกระทั่งถึงรัชสมัยราชกาลที่
5 เกิดกบฏผีบุญขึ้นใน พ.ศ. 2444-2445 มีการต่อสู้ระหว่างฝ่ายกบฏกับฝ่ายรัฐบาลสะพือ
(ปัจจุบนั อยู่ในอ�ำเภอตระกาลพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี) หัวหน้าฝ่ายกบฏคือ องค์ลกู น้อง
ขององค์แก้ว หัวหน้าพวกข่า(กูย) ในลาว องค์มนั่ มีชาวบ้านเข้าด้วยหลายพันคน เมือ่ ปะทะ
กับกองก�ำลังประมาณ 100 คน ของกรมขุนสรรพสิทธิประสงค์ ข้าหลวงส�ำเร็จราชการอีสาน
ในวันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 1902 (พ.ศ. 2445) ที่บ้านสะพือ องค์มั่นก็สั่งให้พรรคพวกนั่งลง
ภาวนาเอาบารมีบุญกุศลเป็นที่พึ่ง จะแคล้วคลาดจากกระสุนปืนใหญ่ ปรากฏว่าฝ่ายผู้มีบุญ
ถูกกระสุนปืนใหญ่ตายนับร้อย ที่เหลือถูกจับหรือแตกหนีไป เมื่อพิจารณาสาเหตุการเกิด
กบฏ ถ้ามองการปกครองรัฐบาลไทย ซึ่งน�ำเอาอย่างประเทศอาณานิคม คือ อังกฤษ ด้าน
วัฒนธรรมไม่เอาใจใส่ หรือไม่สนใจกับรากฐานทางวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ตนเข้าไปปกครอง
ขณะเดียวกันก็มคี วามพยายามทีจ่ ะกดดันวัฒนธรรมเดิมให้ออ่ นด้อยลงพร้อมกับการน�ำเอา
วัฒนธรรมใหม่เข้าไปแทน ปัจจัยดังกล่าวน่าจะมีผลกระทบต่อชาวกูยเพราะสอดคล้องกับ
ผลการส�ำรวจของเอเจียน แอมอนิเยที่กล่าวว่า ชนเผ่ากูยเป็นเผ่าที่ยากจนที่สุด ไม่มีไร่นา
จะเพาะปลูก เขามีเพียงไร่ผนื เล็กๆกลางป่าเพือ่ ปลูกข้าว ต่อมาฝรัง่ ได้ขยายอ�ำนาจสูบ่ ริเวณ
อินโดจีน รัฐไทยมีนโยบายเพื่อความมั่นคง โดนเฉพาะชายแดนในอีสานตอนใต้ที่มีชนชาติ
กูยได้ถูกผนวกเข้ากับรัฐไทย ได้เปลี่ยนสัญชาติกูยเป็นไทย การส�ำรวจส�ำมะโนครัว หรือ
หากมีราษฎรติดต่อราชการที่จะต้องใช้แบบพิมพ์ทางราชการให้ปฏิบัติโดยกรอกในช่อง
สัญชาติว่าไทย บังคับห้ามมิให้ลงหรือเขียนในช่องสัญชาติว่า ชาติลาว ชาติเขมร ชาติส่วย
(กูย) ผู้ไทย ดังที่เคยปฏิบัติมาแต่ก่อนเด็ดขาด อาจกล่าวได้ว่าประวัติชนชาติกูย มีบทบาท
ส�ำคัญยิง่ ในบริเวณอีสานตอนใต้ ลาวใต้ และกัมพูชาตอนบน (ตะวันออกเฉียงเหนือทะเลสาบ
เขมร) มีความเป็นมาและได้มีการพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ผสมกลมกลืนกับชาวกัมพูชา
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ลาว และไทยตลอดมา โดยเฉพาะกับชนชาติไทยปัจจุบนั ชาวกูยมีถนิ่ ฐานอยู่ในเขตจังหวัด
สุรินทร์ ศรีสะเกษ บางอ�ำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ บ้านสะเดาหวาน อ�ำเภอพยัคฆ์ภูมิพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม และบางอ�ำเภอในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
กลุม่ ชาติพนั ธุก์ ยู ในปัจจุบนั ตัง้ ถิน่ ฐานปะปนอยูก่ บั กลุม่ ชาติพนั ธุเ์ ขมรและลาว จึง
มีการติดต่อแลกเปลี่ยนปฏิสัมพันธ์กันระหว่างชาติพันธุ์ด้านวัฒนธรรม จึงเกิดมีการผสม
ผสาน กลมกลืน และยอมรับวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน กลุ่มชาติพันธุ์กูยมีการปรับตัวเพื่อ
การอยู่ร่วมกับกลุ่มอื่นได้อย่างดี ดังจะเห็นได้จากข้อมูลประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งมีการโปรด
เกล้าฯตั้งเมืองสุรินทร์ใหม่ๆ นั้นมีคนกูยทั้งเมืองเข้ามามีอิทธิพลเหนือวัฒนธรรมของกลุ่ม
ชาติพันธุ์เขมร แต่กลุ่มชาติพันธุ์กูยก็ปรับตัวเข้ากับกลุ่มชาติพันธุ์เขมรซึ่งเป็นผู้อาศัยอยู่
ก่อนและเป็นกลุ่มใหญ่ ไม่เพียงในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ในปี พ.ศ. 2450 จังหวัดศรีสะเกษ
ยังเป็นเมืองทีก่ ลุม่ ชาติพนั ธุก์ ยู เป็นส่วนใหญ่ เมือ่ กลุม่ ชาติพนั ธุล์ าว(สาขาเวียงจันทน์) ปะปน
อยูบ่ า้ งบางหมูบ่ า้ น แต่วฒ
ั นธรรมลาวได้เข้ามามีอทิ ธิพลเหนือกลุม่ ชาติพนั ธุ์ จึงท�ำให้มกี าร
ผสมผสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มชาติพันธุ์พูดภาษาลาวด้วยส�ำเนียงส่วย โดย
สามารถใช้สระเอือได้ในขณะที่ภาษาลาวเวียงเดิมมีแต่สระเอีย ร่องรอยแสดงว่า ศรีสะเกษ
เดิมเป็นเมืองที่กลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่กันทั้งเมือง (จิตร ภูมิศักดิ์, 2424) กลุ่มชาติพันธุ์กูย
ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่แม่น�้ำมูลกับเทือกเขาพนมดงรัก ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
สุรินทร์ ศรีสะเกษ จนถึงอุบลราชธานี เชื่อกันว่า บริเวณนี้เป็นเส้นทางอพยพมาจากตอน
ใต้ ของประเทศลาวสู่ประเทศไทยและยังเชื่อ กันว่า กลุ ่ มชาติ พั น ธุ ์ ที่ กูยอยู ่ ใ นจั ง หวั ด
อุบลราชธานีเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กูยที่ตกค้างอยู่ตั้งแต่ครั้งอพยพมาจากลาว(ประเสริฐ ศรี
วิเศษ, 2521)
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3. หยะจูฮ : ว่าด้วยความเชื่อ
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กลุ่มชาติพันธุ์มีความเชื่อผสมผสาน
ระหว่างศาสนาพุทธกับการนับถือผี (animism)
กลุ่มชาติพันธุ์บูชาผีบรรพบุรุษที่เรียว่า “ยะจูฮ”
บนบ้านจะมีหิ้งบูชาผีมีธูปเทียน กรวยที่ท�ำจาก
ใบตองหรือใบตาล ซึ่งเรียกว่า “ครู” ทุกคนที่
เป็นกลุม่ ชาติพนั ธุจ์ ะต้องมีครู ลักษณะความเชือ่
นีเ้ หมือนกับความเชือ่ ของชาวเขมรซึง่ จะต้องมี
ครูเหมือนกัน แต่เขมรเรียกว่า “ครูมะม็วด”
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Facculty of Humanities and Social Sciences

ภาพแสดงโรงยะจูฮ์ หรือศาลปู่ตาประจำ�หมู่บ้าน

กลุ่มชาติพันธุ์กูยจะไหว้ผีบรรพบุรุษผีละครั้ง เริ่มพิธีด้วยการน�ำเอาข้าสุก เหล้า
เนื้อสัตว์ กรวยใบตอง ผ้า สตางค์ หมากพลู เอามาวางไว้ใต้หิ้งบูชา ท�ำพิธีเซ่นโดยเอา
น�้ำตาลโรยบนข้าวสุก จุดเทียนปักลงที่ข้าวสุกแล้วกล่าวขอให้ผีบรรพบุรุษคุ้มครองรักษา
ครอบครัวให้เจริญรุ่งเรือง ในระดับชุมชน กลุ่มชาติพันธุ์จะมีศาลเจ้าประจ�ำหมู่บ้าน กลุ่ม
ชาติพันธุ์จะเรียกว่า “เหรียนยะจูฮ์” เป็นศาลประจ�ำหมู่บ้าน จะสร้างสัญลักษณ์ด้วยแกะเป็น
รูปหน้าคนทั้งผู้ชาย ผู้หญิง และเด็ก ท�ำพิธีเซ่นไหว้ในคราวเสร็จหน้าเก็บเกี่ยวประมาณ
เดือน 3 ประเพณีการเซ่นไหว้ยะจูฮ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วม และจะต้อง
น�ำหัวไก่ไปเพื่อท�ำการท�ำนายการท�ำเกษตรกรรม และกิจการครอบครัวในปีนั้นจะเป็น
อย่างไร
4. ว่าด้วยพิธีแกลมอ : พิธีกรรมแห่งการท�ำนายและการรักษาโรค

คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Faculty of Humanities and Social Science Mahasarakham University
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กลุ่มชาติพันธุ์มีความเชื่อว่า ถ้าหากใครเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุ หรือ
เกิดมาโดยปัจจุบนั ทันด่วน แสดงว่าจะต้องถูกผีบรรพบุรษุ ลงโทษ เพราะท�ำผิดศีลหรือละเมิด
ข้อห้ามลบหลู่ผี วิธีแก้ของกลุ่มชาติพันธุ์เริ่มต้นด้วยการท�ำนาย โดยการน�ำเอาข้าวสาร 1
ถ้วย และเงินเหรียญ 1 บาท วางบนข้าวแล้วน�ำไปให้แม่เฒ่าผู้ท�ำหน้าที่ให้ดูว่า ความเจ็บ
ไข้หรือปัญหาทีเ่ กิดมีขนึ้ มาจากสาเหตุอะไร จากนัน้ แม่เฒ่าจะเอาข้าวสารนัน้ โปรยไปรอบๆ
ข้างๆ ตัว พร้อมพูดคาถาพึมพ�ำ แล้วเอาข้าวสารเล็กน้อยใส่ในฝ่ามือซ้ายแล้วจับกระปุกปูน
แกว่งค่อยๆ เหนือข้าวสารนัน้ แล้วท�ำนายสาเหตุของปัญหา กูยเรียกการท�ำนายนีว้ า่ “โปล”
นอกจากนี้ก็มีผู้เก่งทางไสยศาสตร์เรียกว่า “ถัม” มาจากค�ำว่า “ธรรม” บางแห่งเรียกว่า
อาจารย์ ซึง่ เป็นผูม้ คี าถาอาคมสามารถแก้ปญั หาทัง้ เจ็บไข้ได้ปว่ ยและปัญหาชีวติ ของชุมชน
กลุ่มชาติพันธุ์ได้
“แกลมอ” เป็นความเชื่อที่สืบต่อกันมา
ตัง้ แต่บรรพชนของลุม่ ชาติพนั ธุก์ ยู ซึง่ เชือ่ ว่า “ทุก
คนจะมีดวงวิญญาณของบรรพบุรุษคอยปกป้อง
คุ้มครอง ปกปักรักษาอยู่ตลอดเวลา” ในทุกๆ ปี
จะจัดให้มพี ธิ กี รรมการแสดง “แกลมอ” เพือ่ บูชา
ดวงวิญญาณบรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อ
เป็นการเสริมสร้างก�ำลังใจ ตลอดถึงการรักษาผู้
ภาพแสดงพิธีแกลมอของชาวกูยสุรินทร์
ป่วยไข้เช่นเดียวกับการ “โจลมะม๊วด” ของชาว
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เขมร หรือ “โส้ทั่งบั้ง” ของชาวไทโส้ ในอ�ำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ซึ่งพิธีแกลมอ จะ
มีอยู่ 3 ประเภท คือ
1. การบูชาดวงวิญญาณบรรพบุรุษเพื่อเป็นการสร้างขวัญก�ำลังใจ
2. การประกอบพิธีกรรมเพื่อรักษาผู้ป่วย ซึ่งเป็นการอัญเชิญดวงวิญญาณของ
บรรพบุรุษมาให้ความช่วยเหลือ ขอค�ำแนะน�ำผ่านล่าม หรือ คนทรงเพื่อหาสาเหตุของการ
เจ็บป่วยและหาทางรักษาตามความเชื่อ
3. การประกอบพิธีกรรมเพื่อเป็นการแก้บน หรือ สักการะตอบแทนดวงวิญญาณ
บรรพบุรุษที่ดลบันดาลให้ได้รับความส�ำเร็จตามค�ำขอของลูกหลาน
สรุปว่าการแสดง “แกลมอ” นี้ เป็นพิธกี รรมทีส่ ง่ ผลให้เกิดความร่มเย็น การอยูเ่ ย็น
เป็นสุขของคนในชุมชน โดยจะมีผู้น�ำประกอบพิธีกรรม หรือ “แม่หมอ” ท�ำหน้าที่ในการ
อัญเชิญดวงวิญญาณประทับร่าง มีนักดนตรีประมาณ 5-7 คน นางร�ำตามความเหมาะสม
นอกจากนี้ยังมีเครื่องบวงสรวง เซ่นสังเวย จ�ำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย เสื้อผ้าอาภรณ์
เครื่องประดับ พานบายศรี ดอกไม้ธูปเทียน เงิน ทอง เหล้า บุหรี่ หมากพลู ชุดขัน 5 ดาบ
1 เล่ม ไข่ไก่ 1 ฟอง ข้าวสาร และเครื่องประกอบอื่นๆ แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละชุมชน
พิธีกรรมจะเริ่มต้นจากการอัญเชิญดวงวิญญาณบรรพบุรุษมาเข้าประทับร่างแม่
หมอ หรือ คนทรง ร่างของแม่หมอจะสั่นเทิ้มไปทั้งร่าง จากนั้นลูกหลานที่ร่วมพิธีจะผูกข้อ
มือให้แม่หมอ และแจ้งถึงความประสงค์ที่ได้อัญเชิญดวงวิญญาณของบรรพบุรุษมา เสร็จ
แล้วแม่หมอ หรือ คนทรงก็จะดืม่ กินเครือ่ งซ่นสังเวย ก่อนทีจ่ ะลุกขึน้ ฟ้อนร�ำไปรอบๆ เครือ่ ง
สักการะ ผูท้ รี่ ว่ มอยู่ในพิธกี จ็ ะมีอาการสัน่ เทิม้ ไปตามๆ กัน คนทีอ่ ยู่ใกล้กจ็ ะผูกข้อมือรับและ
ผู้ที่มีอาการดังกล่าวก็จะลุกขึ้นฟ้อนร�ำไปรอบๆ เครื่องสักการะ เช่นเดียวกับแม่หมออย่าง
สนุกสนาน กินเวลาข้ามวันข้ามคืนเช่นเดียวกับพิธี “โจลมะม็วด” ของชาวเขมร นั่นเอง

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ก.ค.58 - ธ.ค.58)

5. กูยสุรินทร์กับช้าง

42

พิธีกรรมและความเชื่อที่ส�ำคัญเป็นลักษณะเฉพาะตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่
พิธีกรรมไหว้ครูและความเชื่อในการเลี้ยงช้าง โดยเฉพาะกูยที่อยู่ในเขตจังหวัดสุรินทร์ จะ
เห็นได้ชัดในกลุ่มชาวกูบที่เรียกว่า “กูยอาจีง, หรือ กูยอาเจียง” เขมรสุรินทร์เรียกว่า “กูย
ด�ำเร็ย” นับถือผีปะก�ำ กลุ่มชาติพันธุ์ที่เลี้ยงช้างเกือบทั้งหมดในปัจจุบันมีพื้นเพเดิมอยู่ที่
บ้านตากลาง ต�ำบลกะโพ อ�ำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ได้สืบทอดวิธีการเลี้ยงช้างมาจาก
บรรพบุรษุ ถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึง่ กลุม่ ชาติพนั ธุท์ เี่ ลีย้ งช้างจะเลือกท�ำเล
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Facculty of Humanities and Social Sciences

ที่เหมาะสมในการเลี้ยงช้าง เช่น พื้นที่ป่าลุ่มน�้ำ และมีพืชพันธ์ไม้อาหารของช้างเพียงพอ
ในการเลี้ยงช้าง
กลุม่ ชาติพนั ธุจ์ ะออกไปจับช้างในป่าด้วยการคล้องช้าง เรียกว่า “โพนช้าง” เป็นการ
จับช้างโดยหมอช้าง ใช้บ่วงมาศที่เรียกว่า “เชือกปะก�ำ” ท�ำจากหนังควายถือเป็นของ
ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สิงสถิตของดวงวิญญาณบรรพบุรุษ ครูบาอาจารย์คล้องเท้า ช้างแล้วผูกกับ
ต้นไม้ และน�ำมาฝึกใช้งานในการคล้องช้างกระท�ำปีละครั้ง ราวเดือน 11-12 ช้างที่ตายลง
จะมีการฝังอย่างดีและจะขุดกระดูกขึน้ มา ท�ำบุญอุทศิ ส่วนกุศลไปให้ มีระบบระเบียบพิธกี รรม
ก่อนออกไปจับช้างอย่างเคร่งครัดโดยมีการตกลงมอบหมายอ�ำนาจให้แต่ละคนกระท�ำเหนือ
กลุ่มหรือคณะดังนี้
มะหรือจา มีหน้าทีเ่ ป็นผูช้ ว่ ยควาญ เป็น
ผู้ถือท้ายหรือผู้ที่ช้างต่อ
หมอสะเดียง เป็นผู้ช�ำนาญในการควบคุมช้าง มี
ประสบการณ์ในการจับช้างป่า จะขี่ช้างอยู่ตรงคอ
หมอสะด�ำ ท�ำหน้ า ที่ ควาญ เรี ย กว่ า
ควาญเบือ้ งขวา มีฐานะสูงกว่าสะเดียงสะด�ำต้องมี
ประสบ การณ์เคยออกจับช้างป่า มาแล้วอย่าง
กูยเลี้ยงช้าง
น้อย 11 เชือกขึ้นไป บางทีเรียกว่าหมอใหญ่
ครูบา เป็นหมอช้างใหญ่ เป็นหัวหน้าในกลุ่มย่อยหรือหมู่ช้างต่อจะออกจับช้างป่า
ได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากครูบาใหญ่ บางครั้งครูบาออกจับช้างได้ตามล�ำพัง
ครูบาใหญ่ เป็นหมอช้างใหญ่ หรือประก�ำหลวง หรือ หมอเฒ่า เป็นผู้อ�ำนายการ
ออกจับช้างแต่ละครัง้ เป็นประธานในพิธเี ซ่นผีประก�ำ และประกอบพิธกี รรมทัง้ หลายทัง้ ปวง
ในขณะเดินป่าก็จะเป็นผูช้ ขี้ าด และตัดสินใจ ขณะกระท�ำการจับช้างป่ามีกฤตาคมสูง สามารถ
ป้องกันภัยทัง้ จากภูตผี และสัตว์ปา่ ด้วยเวทมนต์ ในการออกจับช้างป่าแต่ละครัง้ ครูบาใหญ่
จะต้องแสดงความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่
6. การแต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์
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43

ลั ก ษณะการนุ ่ ง จะนุ ่ ง พั บ จี บ
ด้านหน้า เหมือนการนุง่ โสร่ง ผ้านุง่ สตรี
นิยมทอหมี่คั่นเป็นทางแนวดิ่งยืนพื้นสี
น�ำ้ ตาลอมมีหวั ซิน่ พืน้ สีแดงลายขิด ตีน
ซิ่นสีด�ำมีริ้วขาวเหลืองแดง ผ้าจะกวี
เป็นผ้าคล้ายอันลูซีม ของเขมรมีลาย
ทางยาวเป็น ผ้าทีส่ ตรีใช้นงุ่ ในงานส�ำคัญ
ภาพแสดงการนุ่งห่มผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์กูย
ในหมู่บ้านกระเทียม อำ�เภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
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7. ที่อยู่อาศัย
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บ้านในภาษาส่วยเรียกว่า ดุง บ้านของกลุม่ ชาติพนั ธุก์ ยู จึงค่อนข้างแปลกกว่าของ
ชนกลุม่ อืน่ โดยบ้านของกลุม่ ชาติพนั ธุก์ ยู จะเป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยทีง่ า่ ยๆ เรียบๆ ไม่มเี ครือ่ งประดับ
บ้านแต่อย่าใด กลุ่มชนของกลุ่มชาติพันธุ์กูยจะไม่พิถีพิถันสนการตกแต่งบ้านเรือนจะอยู่
แบบธรรมชาติมากทีส่ ดุ และจะยังคงสภาพเหมือนทีส่ ร้างแรกๆ จะไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงไป
จากเดิม บ้านเรือนของกลุม่ ชาติพนั ธุก์ ยู จะเน้นทีค่ วามแข็งแรงเป็นอันดับแรกเพราะนอกจาก
จะเป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยของคนแล้วยังเป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยของสัตว์เลีย้ งอีกด้วย เช่น เป็นคอกโค กระบือ
เล้าไก่ โดยจะใช้สว่ นทีเ่ ป็นใต้ถนุ บ้านส�ำหรับเป็นคอกสัตว์เลีย้ ง เพราะกลุม่ ชนส่วนเชือ่ ว่าจะ
เป็นทีป่ อ้ งกันอันตรายแก่สตั ว์เลีย้ งได้เนือ่ งจากอยู่ใกล้กบั คนเลีย้ งจะสะดวกในการดูแล ความ
เชื่อเหล่านี้ยังคงปฏิบัติต่อมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากเรือนที่ใช้อยู่อาศัยแล้วด้านข้างบ้าน
เรือนยังปลูกเป็นเพิงส�ำหรับเก็บอุปกรณ์ทางการเกษตร บ้านของกลุ่มชนส่วนจะเป็นบ้าน
หลังเล็กๆ มีห้องไม่เกิน 2 ห้อง เป็นห้องนอนของลูกสาวหรือเจ้าของบ้านแต่ส่วนมากจะ
นิยมนอนที่ห้องโถงเพราะเป็นส่วนที่โล่งที่สุดของตัวบ้าน อีกห้องเป็นห้องครัวส�ำหรับเก็บ
อุปกรณ์ ในการท�ำครัวและเก็บอาหาร แต่บางครัวเรือนจะท�ำครัวที่ใต้ถุนบ้านเพราะจะไม่
เหม็นกลิน่ ควันไฟ โดยกลุม่ ทีท่ �ำครัวใต้ถนุ บ้านจะไม่นยิ มใช้เตาแต่จะใช้หนิ ก้อนใหญ่ 3 ก้อน
มาวางเป็นสามเหลี่ยมใช้หินก้อนใหญ่ๆ เพื่อจะได้สอดฟืนเข้าไปได้สะดวก
ฉะนั้นการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์กูยไม่ว่าจะปลูกสร้างเป็นแบบ
ถาวรหรือเป็นกระท่วมเพือ่ อยูช่ วั่ คราว จะหันหน้าเรือนไปทางทิศตะวันออกและจะทอดบันได
ไปทางทิศตะวันออกเช่นกัน เพราะเชือ่ ว่าจะน�ำไปสูค่ วามสว่างหรือความเจริญรุง่ เรือง ห้าม
หันหน้าเรือนไปทางทิศตะวันตกโดยเด็ดขาดเพราะเชื่อทางทิศตะวันตกเป็นทางผ่านของ
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ภูตผีปศี าจและวิญญาณทัง้ หลาย โดยกลุม่ ชาติพนั ธุก์ ยู จะเชือ่ ค�ำโบราณทีว่ า่ การตัง้ บ้านเรือน
ในทีเ่ หมาะสมโดยจะเชือ่ โบราณว่าพืน้ ทีจ่ ะปลูกเรือนต้องมีรปู ร่างดุจดวงจันทร์ รูปเรือส�ำเภา
หรือรูปสี่เหลี่ยมคางหมู
ในการแยกเรือนไปเพื่อจะปลูกเรือนใหม่จะนิยมปลูกเรือนใกล้ๆ กับเรือนของพ่อ
แม่ มีขอ้ ห้ามคือปลูกเรือนของลูกอยูท่ างทิศใต้ของเรือนพ่อแม่ หากจ�ำเป็นก็มกี ารแก้เคล็ด
โดยการให้พอ่ แม่ขนึ้ ไปอยูก่ อ่ นสักระยะหนึง่ นอกจากบ้านเรือนทีอ่ ยูอ่ าศัยแล้วกลุม่ ชาติพนั ธุ์
กูยยังนิยมปลูกยุง้ ข้าวด้วย โดยยุง้ ข้าวจะไม่นยิ มหันไปทางทิศเหนือหรือทิศตะวันตก เพราะ
เชือ่ ทิศทัง้ สองนีเ้ ป็นทีอ่ ยูข่ องช้าง จะท�ำให้ชา้ งมากินข้าวในยุง้ หมด บ้านเรือนของกลุม่ ชาติ
พันธุ์กูยจะสร้างในลักษณะสูงโปร่ง เพื่อให้เหมาะกับสภาพอากาศแถบนั้น ในส่วยของตงจะ
มีลกั ษณะทีแ่ ปลกกว่าของชนกลุม่ อืน่ คือมีรปู หน้าตัดเป็นสามเหลีย่ มใช้ฐานวางบนรอดส่วน
ยอดรับพืน้ ที่ เพราะบริเวณทีอ่ ยูอ่ าศัยของกลุม่ ชาติพนั ธุก์ ยู จะมีตวั เลือกมากเนือ่ งจากอยู่ใน
บริเวณใกล้ปา่ จึงต้องใช้ตงเป็นสามเหลีย่ มเพือ่ ไม่ให้ตวั เลือกมาอาศัยอยูไ่ ด้ บันไดของเรือน
จะใช้ไม้จริงทัง้ ลูกบันไดและแม่บนั ได และจะนิยมขัน้ บันไดเป็นจ�ำนวนคีเ่ พราะเชือ่ ว่าคูบ่ นั ได
ผีคบี่ นั ไดคน กลุม่ ชาติพนั ธุก์ ยู จะเชือ่ ค�ำสอนของคนโบราณมาก หากโบราณมีขอ้ ห้ามอย่างไร
จะปฏิบตั ดิ ว้ ยความเคร่งครัด จะมีบา้ งทีข่ ดั กับค�ำสอนโบราณแต่กลุม่ ชาติพนั ธุก์ ยู ก็จะท�ำพิธี
แก้เคล็ดเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของครอบครัว ลักษณะบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์กูยที่
อพยพเข้ามาอยู่ที่บ้านโพนทองในช่วงแรกๆ จะเป็นการสร้างกระท่อมอยู่แบบชั่วคราวก่อน
เป็นเรือนติดพืน้ บริเวณที่ใช้ประโยชน์จะอยูต่ ดิ กับพืน้ ดินการสร้างกระท่อมเป็นการสร้างเพือ่
รอการปลูกเรือนหลังใหญ่ทถี่ าวร หรือบางครอบครัวทีย่ งั ไม่มดี นิ เป็นของตนเองต้องขออาศัย
ที่ดินของญาติเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยจึงต้องสร้างกระท่อมเป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราว
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8. ภาษากูย

ภาษากูยจัดอยู่ตระกูลออสโตรเอเชียติก สาขามอญ-เขมร กลุ่มกะตู เป็นภาษาที่
ไม่มีวรรณยุกต์ ไม่มีตัวอักษรเขียน มีระบบเสียง ค�ำ วลี และประโยคที่เป็นลักษณ์เฉพาะ
แต่ส�ำเนียงบางครั้งแตกต่างกับ โดยเฉพาะหากใช้ระบบเสียงเปรียบเทียบกัน แบ่งออกเป็น
2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มกูย และ กวย ตัวอย่างเช่น
ระบบเสียงภาษากูย

หน่วยเสียงภาษากูย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ หน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงเรจิส
เตอร์ (register) และหน่วยเสียงสระ
8.1.1 หน่วยเสียงพยัญชนะ
		
หน่วยเสียงพยัญชนะภาษากูยมีทั้งหมด 22 หน่วยเสียง ได้แก่ p , t , c,
k, ʔ, ph, th, ch, kh, b, d, f, s, h, m, n, ɲ, ŋ, w, j, l, r เป็นหน่วยเสียงพยัญชนะท้าย 14
หน่วยเสียง ได้แก่ -p ,-t , -c, -k, -ʔ, -c -h –m -n -ɲ -ŋ -w -j -l -r ตัวอย่างเช่น
/pɔɔj/ ปอย
“อาบ(น�้ำ)”
/paar/ ปารฺ
“บิน”
/phuuj/ พูย
“ผ้าห่ม”
/phuuʔ/ ผูก์
“เยอะแยะ”
/bǔ:aj/ บ๋วย
“หา”
/bu:aʔ/ บวก์
“ปอก”
/mǔh/ หมุฮ์
“จมูก”
/mǎt/ หมัด
“ตา(นาม),มัด(กริยา)”
8.1.2 หน่วยเสียงสระ
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หน่วยเสียงสระในภาษากูยแบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ สระก้อง (voiced)-ปกติ และ
สระก้อง-มีลม เสียงสระในภาษากูยมีลักษณะพิเศษ (voice quality) ของเสียงสระ เรียกว่า
เรจิสเตอร์ (register) ซึ่งเป็นลักษณะของการสั่นของเส้นเสียง (modes of vocal fold vibration หรือ phonation types) ท�ำให้เกิดเสียงชนิดต่าง ๆ อันเนื่องจากการท�ำงานของเส้น
เสียงและลักษณะการท�ำงานของเส้นเสียงนัน้ จะต้องอธิบายด้วยลักษณะการท�ำงานของกล่อง
เสียง (laryngeal activities) จึงแบ่งหน่วยเสียงสระในภาษากูยออกเป็น 2 ชุด โดยใช้สัท
อักษรเป็น ( ̌ ) อยู่บนเสียงสระชุดที่ 2 คือ สระก้อง-มีลม (เสียงเหมือนวรรณยุกต์จัตวาของ
ไทย) ดังตัวอย่างค�ำคู่เทียบเสียงต่อไปนี้
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สระก้อง-มีลม
สัทอักษร
/mah/ มะฮ์
/te:t/ เทด
/clah/ จฺละฮ์
/mu:aŋ/ มวง

สระก้อง-มีลม
สัทอักษร
ความหมาย
ปลุก
/mǎh/ หมะฮ์

ความหมาย
นิ่ว
ผ้า
เช้า
มอง(เครื่องจับปลา)

/thě:t/

เถด
/clǎh / จฺล๋ะฮ
/mǔ:aŋ/ หมวง

เทศน์, สอน
ชัด
คุณ, ท่าน

8.2 การพูดภาษากูย

ประโยคค�ำพูดภาษากูยมีท�ำนองเสียงเป็นระดับกลางๆ ทั้งประโยค เช่น
ʔa: cɑ: ca: chǐm อาจอฺ จา ฉิม
“หมากินหมด”
ku:j kpaj mprɔ:ɲ wǎj กูย

กไป มฺปรอญฺ ไหว “ผู้หญิงวิ่งเร็ว”

บางครั้งก็จะลงต�่ำที่พยางค์ก่อนพยางค์ท้าย เช่น
thre:ɲ nǎ:w pi ku: เถรญฺ

หนาว ปิ กู “เจ้าของเขาไม่อยู่”

ʔa: cɑ: ca: chǐm

อาจอฺ จา ฉิม

“หมากินหมด”

บางครั้งก็เลื่อนสู่ขึ้นตอนท้ายประโยคบอกเล่า เช่น
sɛ:m sa:j ca: dǒ:j ʔɛm cmǎt

แซมซาย จาโด๋ย แอม จะหมัด “พี่น้องกินข้าว

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ก.ค.58 - ธ.ค.58)

อร่อยมากเลย”
ประโยคค�ำถาม มีค�ำลงท้ายว่า thě: และ bɔ̌: มักมีเสียงสูงขึน้ ในตอนท้ายประโยค
เช่น
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ʔa: mɛ mǔaŋ ci: dǔŋ thě: อาแมะ

หมวง จี ดุ๋ง เถ “แม่, แม่จะไปบ้านไหม”
mǎ:j pɔ:j diaʔ lɛ̌:w bɔ̌: หมาย ปอย เดียะ แหลว บ๋อ “มึงอาบน�้ำหรือยัง”

วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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9. ภาษากูยเพื่อการฝึกช้าง

กลุ่มชาติพันธุ์กูยยังสามารถสร้างภาษาที่ใช้ในการฝึกช้างอีก เรียกว่า “ภาษาผี
ปะก�ำ” ภาษานีเ้ ป็นภาษาพิเศษของกลุม่ ชาติพนั ธุก์ ยู ช้าง ใช้สอื่ สารกันเฉพาะระหว่างก�ำลวง
พืด หมอช้าง และมะช้างกับเทพเจ้าผีปะก�ำและบริวารของผีปะก�ำ ได้แก่ เทวด้า (ช้างป่า)
และภูตผีปศี าจอืน่ ๆ โดยจะใช้ภาษาผีปะก�ำในระหว่างการเดินทางไปคล้องช้าง ซึง่ ตามปกติ
เมื่ออยู่บ้านจะใช้ภาษากูย จากการรวบรวมภาษาผีปะก�ำของสุรินทร์จ�ำนวน 365 ค�ำ และ
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบพบว่า ตรงกับภาษาบาลี-สันสกฤต ประมาณร้อยละ 20 ต่างกัน
เฉพาะส�ำเนียงร้อยละ 40-50 เป็นภาษาเขมรโบราณ อีกร้อยละ 30 ยังหาที่มาไม่ได้
ตัวอย่างเทียบระหว่างภาษาไทย ภาษากูยทั่วไป กับภาษาผีปะก�ำ
ภาษาไทย
ภาษากูยทั่วๆ ไป
ภาษาผีปะก�ำ
ผัว-สามี
กยะ
อันโทน
เมีย-ภรรยา
กันแตล
อันจึง
ลูก
กอน
เจลย
ไฟ
อู้
ก�ำโพด
น�้ำ
เดียะห์ (เสียงยาว)
อวน
ห้วย
เบี่ยง
ลองจาว
ช้าง
อาจึง
เทวเดีย/เทวะด้า
คน
โกย/กูย/กวย
มานุด(มนุษย์)
ช้างต่อ
อาจึงทะเนียะ
ทนะ
อาบน�้ำ
ปอยเดียะ/ปอยดะห์
ปอยตวน
กินข้าว
จาโดย
กริโกรด
10. ต�ำนานเกี่ยวกับตัวอักษรกูย

คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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กลุม่ ชาติพนั ธุก์ ยู มีภาษาพูด แต่ไม่ปรากฏมีภาษาเขียน ชาวกูยบางคนพูดติดตลก
ว่า “อาจอจาฉิม” แปลว่า สุนัขกินหมด ซึ่งได้เล่าต�ำนานเกี่ยวกับตัวอักษรที่กูยไม่มีไว้ว่า
“มีชายหนุ่มสี่คนเดินทางเข้าป่าเพื่อแสวงหาถิ่นก�ำเนิดของตน แต่ละคนต่างก็พูด
กันไม่รู้เรื่องเพราะต่างคนต่างมาและมุ่งมั่นที่จะหาถิ่นก�ำเนิดของตัวเองให้พบ ครั้นถึงเวลา
พลบค�่ำมาที่กระท่อมร้างแห่งหนึ่ง ทั้งสี่ก็เข้าพักในกระท่อมนั้น
ตกดึกเงียบสงัด พระอินทร์แปลงกายเป็นชายชราคนหนึง่ ปรากฏตัวขึน้ ในกระท่อม
แล้วพูดขึ้นว่า “พวกเจ้าทั้งสี่คนก�ำลังค้นหาภาษาของตัวเองอยู่ใช่ไหม”
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ชายทั้งสี่ตอบพร้อมกันว่า “ใช่” ชายชราก็บอกกับทุกคนว่า “ถ้าพวกเจ้าอยากรู้
ภาษาของตนเองพวกเจ้าจงไปหาไม้กระดานมาคนละแผ่น”
ชายทั้งสี่คนพากันแยกย้ายไปหาไม้กระดาน ชายสามคนได้ไม้กระดานมาคนละ
แผ่น ส่วนอีกคนหนึ่งไม่ได้แผ่นกระดานมา แต่ได้หนังสัตว์แห้งมาหนึ่งแผ่น พร้อมแล้ว
ทั้งหมดก็มาหาชายชราที่กระท่อมร้าง
พระอินทร์แปลงกายนัน้ ก็บอกชายทัง้ สีว่ า่ “พวกเจ้าจงตัง้ ใจฟังให้ดแี ล้วเขียนลงใน
กระดานและหนังสัตว์นั้นไว้ แล้วน�ำเอาไปสอนลูกสอนหลานของพวกเจ้าสืบต่อไป”
ชายชรานัน้ บอกชายคนทีห่ นึง่ ให้เขียนอักษรลงบนไม้กระดาน ซึง่ ภาษาทีอ่ า่ นออก
เขียนได้คือ ภาษาไทย แล้วบอกชายคนที่สองให้เขียนอักษรลงในไม้กระดานคือ ภาษาลาว
ให้ชายคนที่สามเขียนอักษรลงไปคือ ภาษาเขมร และชายคนที่สี่ซึ่งเป็นคนสุดท้ายให้เขียน
อักษรลงไปในหนังสัตว์แห้งคือ ภาษากูย
ชายชราคนนั้นก�ำชับชายทั้งสี่ว่าพวกเจ้าจงเก็บรักษาอักษรเหล่านี้ไว้ให้ดี เพื่อวัน
ข้างหน้าจะได้ใช้สอนลูกสอนหลานได้แล้วก็หายตัวไป
ชายทัง้ สีค่ นรูส้ กึ ดีใจมากทีพ่ วกตนได้รภู้ าษาและก�ำเนิดของตนเองแล้วก็พากันเข้า
นอนด้วยความสบายใจ ชายคนทีส่ ซี่ งึ่ เขียนอักษรของตนลงบนหนังสัตว์แห้ง ได้เอาหนังสัตว์
ไปแขวนไว้กับเสากระท่อมก่อนจึงเข้านอน ด้วยความอ่อนเพลียทุกคนก็หลับสนิท เมื่อตื่น
ขึ้นมาชายสามคนได้แผ่นอักษรของตนเองกลับบ้านไป ส่วนชายคนที่สี่กลับหาหนังสัตว์ที่
แขวนไว้ไม่เจอ เดินตามหาจึงพบว่าหนังสัตว์ของตนเองถูกหมาป่าขโมยไปกัดกินเสียแล้ว
เหลือเศษเล็กเศษน้อยตกเกลื่อนกลาดอยู่ก็หยิบมาปะติดปะต่ออ่านออกเป็นตัวอักษรได้ตัว
เดียวคือ จ. จาน ก็เลยเอา “จ” เป็นอักษรหลักในภาษาของตน เช่น
จอ แปลว่า หมา
เจา แปลว่า มา
จา แปลว่า กิน
จิม แปลว่า หมด
ค�ำที่พูดออกมาคือ “จอเจาจาจิม” หมายถึง หมามากินหมด ภาษากูยหรือภาษา
ส่วยจึงไม่มีภาษาเขียนมาจนทุกวันนี้
ส่วนชายทั้งสามคนก็เดินทางกลับสู่ถิ่นฐานบ้านเกิดพร้อมด้วยไม้กระดานที่มีตัว
อักษร ครบถ้วนใช้สอนลูกสอนหลานสืบต่อมา ชายคนแรกคือภาษาไทย ชายคนที่สองคือ
ภาษาลาว และชายคนที่สามคือพื้นฐานภาษาเขมร ส่วนคนที่สี่ คือ ชาวกูยหรือส่วยที่ “อา
จอเจาจาจิม” ไม่มีอักษรกูยเพราะหมากินหมดแล้ว”
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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กลุ่มชาติพันธุ์กูยกลุ่มใหญ่ตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มแม่น�้ำโขงและเทือก
เขาพนมดงรัก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ของไทยและบริเวณใกล้เคียง คือ
ในลาวตอนใต้และกัมพูชาตอนเหนือ มีปฏิสมั พันธ์กบั กลุม่ ชาติพนั ธุล์ าว เขมร และไทยเรือ่ ย
มา โดยเฉพาะในสมัยอยุธยาซึง่ ตรงกับรัชสมัยของพระทีน่ งั่ สุรยิ ามรินทร์ (พ.ศ. 2301 - 2310)
ความดีความชอบของกลุ่มชาติพันธุ์กูยได้จับช้างเผือกไว้ถวายคืน จึงได้รับการแต่งตั้งเป็น
เจ้าเมือง และท�ำให้จังหวัดสุรินทร์มีชื่อเสียงในเรื่องช้างจนถึงปัจจุบัน
ในขณะที่วัฒนธรรมกูยในเรื่องการเลี้ยงช้างได้ถูกประดิษฐ์สร้างซ�้ำกันมาเพื่อ
ประโยชน์ในการท่องเทีย่ ว แต่วฒ
ั นธรรมด้านภาษากูยกลับตกอยู่ในภาวะวิกฤต การสืบทอด
ด้านภาษาเริ่มหายไป เนื่องจากกลุ่มชาติพันธุ์กูยอาศัยอยู่ในประเทศที่ต่างมุ่งให้คนใน
ประเทศเรียนภาษามาตรฐานทัง้ ไทย ลาว และกัมพูชา เด็ก ๆ เริม่ หันพูดภาษาอืน่ กลุม่ ใหญ่
กว่าและเห็นว่าส�ำคัญกว่า คนอายุสิบห้าปีลงมาบางชุมชนอาจไม่สามารถพูดภาษากูยได้
อย่างไรก็ตาม กลุม่ ชาติพนั ธุก์ ยู หลายแห่งมีความส�ำนึกในชาติพนั ธุ์ ร่วมกันสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ อนุรักษ์ และฟื้นฟูภาษากูยให้ลูกหลาน เช่น
- สภาวัฒนธรรมอ�ำเภอส�ำโรงทาบ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต�ำบลส�ำโรงทาบ
จัดท�ำโครงการ “หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวกูย” ตั้งแต่วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.
2550 ณ หมู่บ้านอาลึ หมู่ที่ 4 ต�ำบลส�ำโรงทาบ
- โครงการศึกษากลุม่ เยาวชนกับการฟืน้ ฟูและอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมประเพณีชาติพนั ธุ์
กวย (ส่วย) : กรณีศึกษาชุมชนวัดไตรราษฎร์สามัคคี (บ้านตาตาและบ้านซ�ำ) ต�ำบลโพธิ์กระ
สังข์ อ�ำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยการสนับสนุนของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย การวิจัยครั้งนี้ได้สร้างภาพยนตร์สั้น เรื่อง “กอนกวย ส่วยไม่ลืมชาติ”
นอกจากนี้ยังมีการรวมตัวกันเพื่อการอนุรักษ์และเผยแผ่วัฒนธรรมกูยหรือกวย
เช่น ศูนย์กลางการเผยศูนย์กลางการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมกวย (ส่วย) วัดมหาธาตุยุวรา
ชรังสฤษฎิ์ คณะสลัก 3 ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร และมีโครงการสร้างอุทยานเรียนรู้กวยที่อ�ำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ปฏิบัติการทางสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์กูยหรือกวยเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู
วัฒนธรรมและภาษาของตนเอง ท่ามกลางการสูญหายไปของภาษาและวัฒนธรรม จึงควร
ยกระดับภาษาเป็นภาษามรดกทางสังคม เพื่อจะได้สนับสนุนและเสริมแรงใจให้กลุ่มชาติ
พันธุ์กูยหรือกวยได้ร่วมสร้างส�ำนึก อนุรักษ์ และฟื้นฟูวัฒนธรรมของตนเองสืบไป
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วาทกรรมฤษีภายใต้ยุคบริโภคนิยมในนวนิยาย
แนวหลังสมัยใหม่เรื่อง “ลูกสาวฤษี”
Impressionism discourse under the age of consumerism in
postmodern novel “Daughter of hermit”
รังสรรค์ นัยพรม1 Rangsan Naiprom

บทคัดย่อ

ภายใต้สังคมแบบหลังสมัยใหม่ถูกนิยามว่าเป็นยุคของการบริโภคนิยมที่ได้ก่อให้
เกิดปรากฏการณ์ทางสังคมในหลายมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วงชิงความหมายของคน
ชายขอบทีว่ ถิ ปี ฏิบตั ถิ กู ท�ำให้กลายเป็นสินค้าในเชิงวัฒนธรรมเพือ่ สนองตอบความปรารถนา
ของสังคมเมือง บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์วาทกรรมฤษีภายใต้ยุคบริโภคนิยม
โดยใช้ตัวบทคือ นวนิยายแนวหลังสมัยใหม่เรื่อง ลูกสาวฤษี ของปริทรรศหุตางกูรผลการ
ศึกษาพบว่า คนชายขอบในสังคมเมืองต้องปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์และวิถีปฏิบัติทางสังคม
เพือ่ ให้อยูร่ อดในยุคทุนนิยมผ่านกระบวนการประกอบสร้างความเป็นฤษี วาทกรรมฤษีจงึ ถูก
นิยามและช่วงชิงความหมายในมิติที่หลากหลาย เช่น ตัวฤษีเองนิยามว่าลักษณะดังกล่าว
คืออาชีพ ขณะที่คนนอกให้ความหมายทั้งในเชิงบวกและเชิงลบผ่านความแปลกประหลาด
เพี้ยน บ้า เป็นลัทธิกลายพันธุ์ เป็นคลื่นวิกฤตศรัทธาศาสนา เป็นสภาวะหลงผิดหรือจิต
หลอน เป็นพวกนอกรีตเดียรถีย์ เป็นปรากฏการณ์เหล้าเก่าปรุงขวดใหม่ ยุคบริโภคนิยมจึง
ประกอบสร้างความหมายให้ฤษีคอื สินค้าและเป็นมหรสพทางสังคม นอกจากนีภ้ าพของฤษี
ยังถูกสร้างความหมายใหม่ในรูปแบบสภาวะความจริงเสมือน (simulation) และกลายเป็น
สัญลักษณ์ของการหลุดพ้นจากระบบทุนนิยม วาทกรรมฤษีจึงเป็นการปะทะกันระหว่างโลก
สัจนิยมและโลกมหัศจรรย์ และแสดงนัยยะของการวิพากษ์สงั คมแบบบริโภคนิยมได้อกี ทาง
หนึ่ง
ค�ำส�ำคัญ : วาทกรรม, ยุคบริโภคนิยม, หลังสมัยใหม่, การช่วงชิงความหมาย, คนชาย
ขอบ,สัจนิยมมหัศจรรย์
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Abstract
Under the post-modern society, it is defined as the era of consumerism
that has caused a social phenomenon in several dimensions particularly in
meaning contestation of the marginalized which become a cultural product to
satisfy the desires of society. This article aims to analyze the discourse recluse
under the age of consumerism using chapter i.e., Postmodern novel
impressionism, daughter of hermit of ParithasHutangkun. The results of the
study found that the marginalized in society should modify social identities
and practices in order to survive in the age of capitalism through the process
of creating a recluse. Impressionism discourse can be defined and dominant
meanings in various dimensions such as hermit defines it by himself as a career.
As for outsiders, they define both in positive and negative, through a bizarre
distortion, crazy, cult mutations, a delusion or hallucination conditions, a heretic
Old Wine, New Bottles phenomenal cook. The era of consumerism create
meaningful social entertainment products i.e., a hermit. In addition, an image
of Impressionism has created a new meaning in a virtual reality environment
(simulation) and became a symbol of liberation from capitalism. Discourse
Impressionism is a collision between the realist and magical world and shows
the implications of social critique of consumerism and the other one.
Keywords: Discourse, consumerism, postmodern, meaning contestation,
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นวนิยายแบบหลังสมัยใหม่ เป็นกลวิธสี ร้างเรือ่ งเล่าอีกแบบหนึง่ ทีแ่ สดงนัยยะของ
การวิพากษ์ปรากฏการณ์ทางสังคม โดยมีลักษณะที่ส�ำคัญคือ การแสดงความตระหนักรู้ถึง
การเป็นเรื่องแต่งการปฏิเสธการเล่าเรื่องตามรูปแบบปกติ การล้อ การสร้างความเป็นสห
บท การผสมผสานความจริงกับความมหัศจรรย์ และการใช้รูปแบบวรรณกรรมยอดนิยม
(เสาวณิต จุลวงศ์. 2550 : 43) ส่วนในมิตขิ องเนือ้ หานัน้ เน้นไปทีส่ �ำนึกในความเป็นเรือ่ งแต่ง
วาทกรรมอ�ำนาจ ปรากฏการณ์สังคมบริโภค การเปลี่ยนผ่านของยุคสมัย ภาวะความจริงความลวงในสังคม ข้อมูลข่าวสารและสังคมมหรสพ รวมไปถึงภาวะความหลากหลายทาง
สังคมวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องของวาทกรรมอ�ำนาจกับปรากฏการณ์
สังคมบริโภคที่น�ำเสนอให้เห็นว่าวรรณกรรมอยู่ในฐานะของเรื่องเล่าที่เป็น “วาทกรรม” ที่
สร้างความรับรูแ้ ละความทรงจ�ำ น�ำเสนอและเผยแพร่ความคิดไปสูส่ งั คม ทัง้ ยังแสดงนัยยะ
ของการเมืองเชิงอ�ำนาจที่แฝงมากับเรื่องเล่า
ทั้งนี้ในสังคมบริโภคแบบหลังสมัยใหม่ วัตถุแห่งการบริโภคถูกท�ำให้เป็นสัญญะ
(sign) ทีเ่ น้นเรือ่ งของการสือ่ ความหมายในเชิงสังคมวัฒนธรรมมากกว่าเรือ่ งของประโยชน์
ใช้สอยในเชิงกายภาพ และได้ส่งผลต่อวิถีปฏิบัติของผู้คน ผู้เขียนได้หยิบยกนวนิยายของ
ปริทรรศหุตางกูร เรื่อง ลูกสาวฤษีมาเป็นตัวบทในการวิเคราะห์ โดยนวนิยายดังกล่าวได้รับ
รางวัลชมเชยจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ซึ่งมีกลวิธีในการเล่า
เรื่องและน�ำเสนอเนื้อหาในรูปแบบหลังสมัยใหม่ภายใต้สังคมบริโภคนิยมผ่านชุดวาทกรรม
ฤษี ตัวบทเล่าเรื่องราวของลุงโมกที่เคยได้ภรรยาเป็นชาวต่างชาติ และมีลูกสาวด้วยกันคน
หนึ่งชื่อเวนดี้ ต่อมาภรรยาได้ทิ้งเขาและลูกสาวกลับไปยังต่างประเทศ ลุงโมกแต่งงานกับ
บุหงาและมีลกู ด้วยกันคนหนึง่ ชือ่ น้องฟ้า ภายใต้สงั คมทีเ่ ต็มไปด้วยการแข่งขันเพือ่ การยังชีพ
ท�ำให้อาชีพขับสามล้อไม่สามารถรองรับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นภายในครอบครัวได้ ระหว่างปั่น
สามล้อลุงโมกได้รับหนังสือแปลจากลูกค้าวัยรุ่นคนหนึ่ง ท�ำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจจึงได้
ผันตัวไปเป็นฤษีภายในวัดและได้ประกาศตนแบบอหิงสาทีจ่ ะไม่พดู ตลอดชีวติ ยกเว้นคืนวัน
เพ็ญ การเปลี่ยนอาชีพดังกล่าวท�ำให้ฐานะทางบ้านของลุงโมกดีขึ้น ท�ำให้ชาวบ้านที่ส่วน
ใหญ่ยากจนเริ่มเอาแบบอย่าง ท�ำให้วัดกลายเป็นชุมชนฤษี เช่น ฤษีที่คลานแบบสุนัข ฤษี
ที่หมุนรอบตัวเอง ฤษีที่อมสาก ฤษีที่กอดต้นไม้ แต่เมื่อถึงคืนเดือนเพ็ญทั้งหมดจะกลับมา
ปฏิบัติกิจเยี่ยงมนุษย์ ท�ำให้รายการต่างๆ ใช้พื้นที่ฤษีในการโฆษณาเพื่อสรรหาเงินในฐานะ
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อย่างไรก็ตามมีบางกลุ่มคนที่ออกมาประท้วงโดยอ้างว่าฤษี
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คือผูห้ ลบหลูด่ หู มิน่ พุทธศาสนา ในทีส่ ดุ ฤษีเหล่านัน้ ถูกต�ำรวจจับกุม เวนดีจ้ งึ ออกมาประท้วง
โดยอดข้าวเหมือนคานธีส่งผลให้ฤษีเหล่านั้นพ้นโทษและได้ย้ายพื้นที่ไปยังบริเวณป่านอก
เมืองในตอนท้ายปรากฏว่าฤษีกลายเป็นผูม้ อี ทิ ธิฤทธิส์ ามารถเหาะบนท้องฟ้าและหายตัวได้
การศึกษาเรื่องเล่าหลังสมัยใหม่จะเป็นการเปิดพื้นที่ในการวิพากษ์ปรากฏการณ์
ทางสังคมวัฒนธรรมทีส่ ง่ ผลต่อการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของผูค้ น โดยเฉพาะอย่างยิง่ คน
ชายขอบทีต่ อ้ งต่อสูแ้ ละต่อรองกับอ�ำนาจรัฐ และสภาวะเศรษฐกิจแบบทุนนิยมทีส่ ร้างมนุษย์
ในกลายเป็นสินค้าในเชิงพาณิชย์ โดยผูเ้ ขียนจะใช้กรอบแนวคิดเรือ่ งวาทกรรมและการบริโภค
เชิงสัญญะเป็นมโนทัศน์หลักในการศึกษาเพื่อเผยให้เห็นความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจของผู้คน
ที่ถูกครอบง�ำโดยลัทธิบริโภคนิยม
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จากคนชายขอบถึงวาทกรรมฤษี : กระบวนการช่วงชิงความหมายภายใต้สงั คมหลังสมัยใหม่
ความเป็นชายขอบ (marginality) เป็นกระบวนการศึกษาความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ
ของผู้คนในสังคมที่ไม่ใช่เรื่องของการถูกกีดกันให้ไปอยู่ในต�ำแหน่งทางสังคมที่ด้อยโอกาส
ในทางเศรษฐกิจ หรืออ�ำนาจ หรือไม่เข้าประเภทแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นเรื่องของ
ความรู้และความจริงที่คนอื่นสร้างขึ้นมา กลายเป็น “สามัญส�ำนึก” ที่รับรู้เข้าใจกันในสังคม
โดยไม่ต้องตั้งค�ำถาม ผู้ที่อยู่ในต�ำแหน่งชายขอบเอง อาจรับหรืออ้างอิงไปเป็นความจริง
เกีย่ วกับตัวเองด้วย รวมทัง้ การต่อต้านโต้แย้งปฏิเสธในเวลาเดียวกัน ซึง่ สะท้อนให้เห็นความ
สัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกัน (nymmetrical relations) ทีด่ �ำรงอยู่ในสังคม ซึง่ ท�ำให้คนบางกลุม่
ถูกท�ำให้คนกลุ่มอื่นพูดแทน หรือสร้างภาพให้แทนผ่านปฏิบัติการทางวาทกรรม (ปริตตา
เฉลิมเผ่า กออนันตกูล. 12-13) ซึ่งวาทกรรมในที่นี้หมายถึง ระบบการสร้างความหมาย
หรืออัตลักษณ์ ให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งในยุคสมัยและสังคม
วัฒนธรรมเฉพาะหนึ่งผ่านทางการใช้ภาษา เช่น การพูด การเขียน และการปฏิบัติจริงทาง
สังคมในแง่จารีต ประเพณี ค่านิยม สถาบัน โดยที่การสร้างความหมายหรือ อัตลักษณ์นั้น
ถือเป็นการใช้อ�ำนาจด้วยเสมอ เพราะอาจไปกดทับหรือลดทอนความหมายหรืออัตลักษณ์
แบบอื่นๆไม่ให้มีโอกาสปรากฏ แม้ว่าการสร้างหรือก�ำหนดความหมายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถ
ก�ำหนดได้อย่างตายตัวและอาจเปลี่ยนแปลงได้ในความสัมพันธ์เชิงสังคม จึงเปิดโอกาสให้
เกิดการช่วงชิงการสร้างความหมายโดยกลุม่ ต่างๆ ซึง่ รวมถึงกลุม่ คนทีเ่ สียเปรียบทางสังคม
วัฒนธรรมด้วย (ถนอมนวล หิรัญเทพ. 2551 : 2)
ในนวนิยายเรือ่ ง ลูกสาวฤษี ตัวละครเอกในเรือ่ งถูกน�ำเสนอผ่านการประกอบสร้าง
ความหมายให้เป็นคนชายขอบผ่านมิติทางเศรษฐกิจคือ เรื่องของความยากจนที่ผู้คนยังคง
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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หลงใหลกับการบริโภคสินค้าภายใต้ระบบทุนนิยม โดยเฉพาะการน�ำเสนอผ่านอาชีพของตัว
ละครเอกที่ชื่อ “ลุงโมก” ที่ประกอบอาชีพถีบสามล้อรับส่งผู้โดยสารที่เป็นนักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งมีลักษณะย้อนแย้งกับปริบทในสังคมปัจจุบันที่เน้นความเจริญ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความรวดเร็วสะดวกสบายของกระบวนการขนส่งและเดินทาง
ท�ำให้อาชีพทีเ่ คยเจริญรุง่ เรืองและมีรายได้สงู ในอดีตถูกประเมินค่าว่าไม่สามารถสร้างความ
มั่นคงให้กับครอบครัวได้ ดังตัวอย่าง
“สุดายุ หรือเวนดี้ ทองนวย วัย 15 ก�ำลังย่างสาวแรกแย้ม เธอเหมือนมีอาการ
ทางจิต เมื่อไม่ได้ดังใจจะวิ่งไปดื้อเงียบในห้อง ยาระงับความเครียดอย่างเดียวคือเงินสัก
20-30 บาท เอาไปบ�ำบัดเยียวยาที่ร้านค้า 24 ชั่วโมงใกล้ๆบ้าน วันนี้เธอกรี๊ดใส่ลุงโมกหรือ
พ่อเพราะไม่ได้เงิน แต่เธอไม่มวี นั เข้าใจพ่อผูเ้ พียรถีบสามล้อด�ำเนินชีวติ ให้รอดในสังคมสมัย
ใหม่กบั ความเปลีย่ นแปลงทีม่ าเร็วเหลือเกิน ลองนึกดูสยิ งั มีใครอีกถีบสามล้อรับจ้างแลกเอา
เงิน70-80 บาท ซึ่งถือว่าแพงแล้วแต่ละเที่ยว ในละอองฝุ่นสายลมแดดที่ปลิวฟุ้งถนน ไหน
ต้องต่อสู้กับสองแถวรับจ้างออกใหม่พุ่งแซงเร็ว ค่าโดยสารถูกกว่าแค่ 9-10 บาทสามล้อจึง
รอเวลาเข้ากรุหรือสุสาน ที่มีไม่กี่คันต้องนับเป็นสายอมตะเหนียวแน่นตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวด
เพิง่ ไม่นานทีท่ างการเริม่ โปรย ยาหอมจะสนับสนุนเข้าส่วนงานอนุรกั ษ์ เพราะดูเข้ากันดีกบั
วัดพระวิหารเจดียท์ อง แหล่งท่องเทีย่ วโบราณสถานซึง่ ท�ำเงินมากมายให้แก่จงั หวัด” (ลูกสาว
ฤษี. 2549 : 10)
ตัวอย่างข้างต้นสะท้อนให้เห็นการเปลีย่ นผ่านของยุคสมัย โดยเฉพาะอย่างยิง่ การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจซึ่งท�ำให้สังคมมุ่งไปในทางการผลิตวัตถุสิ่งของเพื่อการ
บริโภคและความสุข วาทกรรมการพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเน้นไปที่การท่องเที่ยวใน
เชิงวัฒนธรรมได้ส่งผลกระทบต่ออาชีพบางประเภท คนถีบสามล้อถูกสร้างให้เป็นชายขอบ
เนื่องจากการน�ำไปเปรียบเทียบกับคู่ตรงกันข้ามคือ “รถสองแถว” ที่ให้ทั้งเรื่องของความ
สะดวกสบายและความประหยัด นอกจากนี้การที่รัฐพยายามใช้นโยบายการท่องเที่ยวผ่าน
การอนุรักษ์อาชีพถีบสามล้อซึ่งอาจส่งผลดีในเรื่องการเสริมสร้างรายได้ แต่อีกนัยหนึ่ง
ลักษณะดังกล่าวคือการกดทับอัตลักษณ์ของผู้คนโดยการสร้างให้เป็นวัตถุในการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ภาพของเวนดี้ ยังถูกอธิบายผ่านอาการโรคจิตที่ต้องระบายออก
กับสัญลักษณ์ (symbol) ของระบบทุนนิยมคือร้านสะดวกซื้อ อันกลายเป็นพื้นที่ทางสังคม
ในการสร้างความหมายให้กับอัตลักษณ์สมัยใหม่ของผู้คนที่ต้องการความสะดวกสบายและ
การก้าวข้ามพื้นที่เข้าสู่วัฒนธรรมเมือง
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นอกจากนี้ตัวบทยังเสนอภาพความยากจนของฤษีตนอื่นๆนอกจากฤษีโมก ที่ได้
ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจตกตำ�่ จนต้องเปลีย่ นอาชีพเป็นฤษีเพือ่ ขอรับเงินบริจาคมาใช้
ยังชีพภายในครอบครัว ดังตัวอย่าง
“และทั้งหมดของค�่ำคืนนี้หรือแม้แต่หลายคืนก่อนหน้า ได้ถูกบันทึกไว้เป็นข้อมูล
ส�ำคัญยิง่ ของชายผูห้ นึง่ นามว่าลุงผล ผูเ้ ป็นเพือ่ นเรือนเคียงอีกคนในชุมชนท้ายวัด แกอาศัย
อยู่ในบ้านโทรมๆกับเมียทีข่ ายขนมครกและลูกวัยรุน่ ติดเหล้า ตัวแกเคยมีอาชีพเป็นภารโรง
แต่โดนใส่ความว่าขโมยของเลยต้องออกมาอยู่บ้านหลายปีแล้ว ชีวิตมีแต่นั่งๆนอนๆ หูก็ตึง
ขึ้นทุกวัน บางทีนึกครึ้มจึงท�ำห่อหมกปลาขาย แต่ความร�ำคาญใบหูตัวเองที่ตึงจนเกือบไม่
ได้ยนิ เสียงท�ำให้อยากอยูเ่ ฉยๆ ใครจะสือ่ สารกับแกแต่ละทีตอ้ งพูดเสียงดังกรอกเข้าไป สภาพ
จนยากในยุคน�้ำมันแพงทุกอย่างดูเป็นอุปสรรคในการด�ำรงชีวิตไปหมด เงินเก็บได้น้อยนิด
ต้องถูกควักออกหมุนวันต่อวันให้พอเพียง อีกอย่าง ช่วงหลังแกหันไปเล่นพนันบอลจนมีหนี้
สินรุงรัง กว่าจะรู้ตัวผีพนันพาความเครียดมาเยือนจนสมองแทบแตก และจากการสังเกต
ของแก ยามที่ใครๆ พากันเดือดร้อน หน้ามือกับภาวะเศรษฐกิจ มีเพียงครอบครัวของสอง
ฤษีที่เจริญผิดหูผิดตา” (ลูกสาวฤษี. 2549 : 79)
ความยากจนกลายเป็นเหตุผลหลักในยุคสภาวะเศรษฐกิจตกต�่ำที่ท�ำให้คนจนใน
ฐานะคนชายขอบในสังคมที่ด้อยการศึกษาและถูกกีดกันในการเข้าถึงทรัพยากรทางสังคม
ได้พยายามแสวงหาหนทางในการสร้างรายได้เพื่อยังชีพ โดยผู้ที่เริ่มต้นในการเข้าสู่
กระบวนการฤษีคือลุงโมก เนื่องจากแกได้รับหนังสือจากเด็กหนุ่มคนหนึ่งขณะที่ถีบสามล้อ
ไปส่งเขาที่บ้าน ดังตัวอย่าง
“แกบ่นในใจ “ไอ้เด็กเลวมันโยนหนังสืออะไรให้ฟะ” ลุกโมกหยิบมาพลิกดู หนังสือ
เล่มนั้นชื่อ ครึ่งทางชีวิต อ่านไปมามีค�ำขยายว่า “วรรณกรรมของนักเขียนรางวัลโนเบลปี
2001” มีบรรยายเล็กๆว่า “การค้นหาสัจธรรมอย่างไร้จุดหมาย การเดินทางไกล และค�ำ
ตอบที่รอคอยชั่วชีวิต” ส่วนชื่อคนเขียนเป็นภาษาอังกฤษ เมื่อเปิดข้างในดูตรงค�ำน�ำ บอก
คนเขียนคือ วี. เอส. ไนพอล “จะสนุกเท่าเพชรพระอุมาเร้อ” ลุกโมกคิด เพราะทั้งชีวิตที่
เคยอ่านพ็อกเก็ตบุ๊ก เป็นของพนมเทียนสมัยนานนม เมื่อก่อนอ่านได้อ่านดี เพราะชวนให้
เตลิดไปกับไรเฟิล ผจญป่าล่าสัตว์ มันคือชีวิตพรานลูกผู้ชายโรแมนติกที่พบรักกับหม่อม
ราชวงศ์หญิงดารินแสนสง่า ช่างต่างกับชีวติ แกในปัจจุบนั ลิบลิว่ ชีวติ ทีม่ ไี ว้ส�ำหรับถอดถอน
ใจให้บุหงา เธอไม่ใช่เจ้าหญิง แม้จะเคยสวยระดับดาวร�ำวงตอนสาว แต่ตอนนี้แก่ลงเยอะ
พอๆกับตัวแกที่เหี่ยวย่นลง “เฮ้อ…ชีวิต” ลุงโมกบ่น ถุยๆสองสามทีแล้วถีบสามล้อต่อ”
(ลูกสาวฤษี. 2549 : 15)
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ลักษณะชุดเหตุการณ์ที่ปรากฏในข้อความดังกล่าว แสดงนัยของความเป็นหลัง
สมัยใหม่ในทางวรรณกรรมผ่านการสร้างความเป็นสหบท (intertextuality) คือ การมองงาน
ประพันธ์เป็นตัวบท (text) ที่ประกอบสร้างขึ้นจากตัวบทหรือรหัสวัฒนธรรมต่างๆที่ปรากฏ
มาก่อนแล้วในวรรณกรรม ในศิลปะแขนงอืน่ ๆ หรือในบริบทสังคมวัฒนธรรมนัน้ ๆ และการ
ประกอบสร้างความหมายของตัวบทใหม่ขึ้นอยู่กับการตีความหรือการอ่านเชื่อมโยงรหัส
วัฒนธรรมเข้าด้วยกัน ซึ่งท�ำให้เกิดโครงข่ายความสัมพันธ์ระหว่างตัวบทขึ้น (เสาวณิต จุล
วงศ์. 2550 :45) เรื่องเล่าน�ำเสนอความเป็นสหบทกับนวนิยายเรื่อง “หมานคร” ของ คอย
นุช ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2546 โดยน�ำเสนอประเด็นหลักในเรื่องการปรับตัวของคนใน
ช่วงเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยภายใต้สังคมเมืองหลวงคือกรุงเทพฯ ในตอนที่จินนางเอกของ
เรือ่ งได้รบั หนังสือปกสีขาวทีห่ ล่นลงมาจากเครือ่ งบิน เธอจินตนาการว่าหนังสือดังกล่าวเป็น
คัมภีร์แห่งความหวังที่จะน�ำเธอไปสู่การเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับลุงโมกที่ต้องการมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจทีด่ ขี นึ้ ต่างกันตรงทีว่ า่ หนังสือปกขาวของจินคือหนังสือลามกอนาจารที่ไม่ใช่
สัญลักษณ์ที่สื่อถึง “ความดี” เหมือนกับสีขาวบนหน้าปก และภาษาต่างประเทศไม่ได้สร้าง
ความหมายของเนื้อหาที่ปรากฏในหนังสือในเชิงบวกแต่ประการใด ผิดกับหนังสือวรรณกร
รมโนเบลที่ ลุงโมกได้รับที่กลายเป็นแรงบัลดาลใจในการเปลี่ยนอาชีพเข้าสู่ความเป็นฤษี
นอกจากนีต้ วั บทยังได้แสดงการล้อ (parody) วรรณกรรมเรือ่ งเพชรพระอุมากับชีวติ จริงของ
ลุงโมกที่นอกจากจะเป็นกลวิธีเพื่อสร้างความตลกขบขันแล้ว ยังเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการ
ผลักดันเข้าสู่ความเป็นชายขอบของตัวละครได้อีกประการหนึ่ง
เมื่อลุงโมกกลับไปปรึกษาเรื่องการเปลี่ยนอาชีพกับครอบครัว ทุกคนพยายาม
ประกอบสร้างความเป็นฤษีให้มีตัวตนในโลกแห่งความเป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวนดี้ได้
ไปค้นคว้าหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเพือ่ สร้างความน่าเชือ่ ถือให้กบั ความเป็นฤษี อันแสดงนัย
ยะของการต่อสู้และประนีประนอมระหว่างความเป็นวิทยาศาสตร์และโลกทางไสยศาสตร์ที่
เน้นการให้คณ
ุ ค่าเรือ่ งจิตวิญญาณและอ�ำนาจเหนือธรรมชาติทตี่ รรกะในทางวิทยาศาสตร์ไม่
สามารถหาข้อพิสูจน์ได้ ดังตัวอย่าง
“เมือ่ เวนดี้โผล่ไป พ่อท่าทางเริม่ เพีย้ นขึน้ มาจริงๆ แกพยายามเอาผ้าห่อหัวห่อตัว
เหมือนนักบวชในยุคมืดของคริสเตียน ผ้าคลุมทีเ่ อามาท�ำชุดก็ดแู ปลกๆเหมือนพ่อมด เมือ่
เวนดี้เดินเข้ามา แกท�ำหน้าตาขยุกขยิกถาม
“ตอนนี้พ่อต้องเลือกชุดก่อน ลูกว่านุ่งขาวห่มขาวแล้วโพกผ้าแดง หรือนุ่งด�ำห่ม
ด�ำแบบชุดนี้ หรือแต่งตัวแบบคนป่าดี” ลุงโมกพูดจบก็หมุนตัวในชุดด�ำ มีลูกประค�ำโตๆที่
ไม่รู้หามาจากไหนสวมคล้องคอไว้
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“ไม่เลวนี่พ่อ แต่นี่พ่อจะทิ้งพวกเราไปแล้วใช่มั้ย”
“ก็ลูกอยากให้ให้พ่อเปลี่ยนอาชีพไง จ�ำไม่ได้รึ เป็นหัวหน้าครอบครัวต้องหาเงิน
หาทองให้มากขึ้น พ่อถีบสามล้อมายี่สิบปีแล้ว ยังไม่มีอะไรดีไปกว่านี้นอกจากความจนลง
แม่เองก็บอกว่าหมดยุคอาชีพสามล้อแล้ว ถึงตอนนีพ้ อ่ ไม่อยากฝืน” (ลูกสาวฤษี. 2549 : 33)
ตัวอย่างข้างต้น ความเป็นฤษีถูกมองว่าคืออาชีพชนิดหนึ่ง และสามารถเป็นได้
โดยง่ายโดยเพียงหยิบเครื่องแต่งกายที่สื่อสัญญะ (sign) ถึงความเป็นฤษีมาสวมใส่ ชุดฤษี
จึงไม่ได้สอื่ ความหมายเฉพาะเชิงประโยชน์ใช้สอยทีเ่ ป็นเครือ่ งนุง่ ห่มเท่านัน้ แต่ยงั สือ่ ถึงการ
เปลี่ยนผ่านอัตลักษณ์ทางสังคมจากคนชายขอบในพื้นที่เมืองเข้าสู่กระบวนการสร้างพื้นที่
ศักดิ์สิทธิ์ (sacred space) ทางสังคมอีกด้วย และอีกลักษณะหนึ่งที่ฤษีต้องมีคือ การท�ำตัว
ให้แปลกแยกทางสังคมผ่านพฤติกรรมที่ไม่ปกติโดยการไม่พูดตลอดชีวิต ยกเว้นตอน
พระจันทร์เต็มดวง 15 ค�่ำ โดยพูด 10 นาที ดังตัวอย่าง
“สิ่งที่ตูรู้คือท�ำตัวให้แปลกเข้าไว้ เหมือนไม่สนใคร ไม่สนสังคม ปล่อยให้คนอื่นๆ
เขาวุ่นวายกันไป แย่งกิน แย่งซื้อ แย่งรัก แย่งเกลียด แย่งกันหาเงิน บางทีการไม่พูดน่าจะ
มาจากโลกสมัยนี้ท�ำให้ทุกคนเหนื่อย ชีวิตมันเหนื่อยมากเกินไปแล้ว และทุกคนก็ต้องการ
ความสบายเหมือนกับเดินซื้อของตามห้าง นี่ลูกถามพ่อว่าอะไรนะ การนิ่งเงียบของพ่อท�ำ
ไปท�ำไมใช่มั้ย ไม่รู้ตรงค�ำถามหรือเปล่า แต่พ่อนอนคิดทั้งคืนว่าการประกาศว่าจะนิ่งเงียบ
ตลอดชี วิ ต จะท�ำให้ ผู ้ ค นหั นมาสนใจ เหมื อ นชายผู ้ ส มถะแบบในหนั ง สื อ ด�ำรงตนถื อ
พรหมจรรย์ เมื่อกี้หนูว่าพ่อก�ำลังเป็นฤษี ไม่รู้ที่พูดไปพอจะเข้ากันได้มั้ยฮ่ะๆ แต่ความจริง
ที่สุดที่ลูกต้องจ�ำคือ พ่อต้องการเงินๆๆๆ เงินบริจาคท่าทางแบบนี้” (ลูกสาวฤษี. 2549 : 35)
การเข้าสูค่ วามเป็นฤษีของลุงโมกมีวตั ถุประสงค์หลักคือขจัดความยากจนออกจาก
ครอบครัวและวิธีการปฏิบัติตนของลุงโมกคือการสร้างอัตลักษณ์ความเป็นฤษีให้ดูแตกต่าง
ไปจากคนอืน่ ผ่าน “การสร้างความเงียบ” โดยเลือกทีจ่ ะไม่พดู ตลอดชีวติ เพราะมองว่าความ
เงียบคือการพักผ่อนจากความวุน่ วายของโลกสมัยใหม่ทเี่ ต็มไปด้วยการเร่งรัดของพืน้ ทีแ่ ละ
เวลา ทุกคนต้องแข่งขันเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอด ตัวบทใช้ความเปรียบ (simile) ความเงียบกับ
การเดินซื้อของตามห้างสรรพสินค้าที่เต็มไปด้วยความสะดวกสบายภายใต้ระบบเงินตราที่
แสดงนัยของการวิพากษ์ทุนนิยม นอกจากนี้รหัส (code) ชุดหนึ่งที่ซ่อนแฝงภายใต้ความ
เงียบคือ การไม่มสี ทิ ธิม์ เี สียงในทางสังคมของคนชายขอบในการเข้าถึงทรัพยากรทางสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงฐานะทางเศรษฐกิจนั่นเอง
ทัง้ นีน้ อกจากลุงโมกแล้ว ยังมีฤษีตนอืน่ ๆทีพ่ ยายามสร้างอัตลักษณ์ของตนให้แตก
ต่างจากคนอืน่ เพือ่ หวังเงินบริจาคมาช่วยจุนเจือครอบครัว เช่น ฤษีออดผูย้ อมคลานเหมือน
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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หมา ยกเว้นพระจันทร์เต็มดวง 15 ค�่ำ เวลา 21.00 น. จะยอมลุกขึ้นมาเดินครึ่งชั่วโมง
เท่านั้น ฤษีผลที่เอามือดึงหูทั้งสองข้างของตนเองอยู่ตลอดเวลาฤษีด้าวผู้อมสาก ฤษีผึ้งที่
เอาตัวกลิ้งไปมาตามลานวัด ฤษีชมที่ทรมานร่างกายโดยใช้หัวไถไปมาตามพื้นดินของลาน
วัด ฤษีชิตผู้เอาขาล่ามไว้กับตุ้มเหล็กหนักหลายกิโล และฤษีทบผู้กอดต้นไม้ไว้ตลอดเวลา
โดยความเป็นฤษีดงั กล่าวถูกประกอบสร้างความหมายผ่านวาทกรรมในชุดทีห่ ลากหลาย เช่น
เวนดี้ ที่มองโดยอิงกับระบบคิดขององค์ความรู้ที่ว่า ฤษีต้องเคร่งครัดกาย วาจา ใจ แต่ไม่
ต้องอุปสมบท ถือว่าเป็นนักบวชพิเศษทีถ่ อื ศีลน้อยกว่าพระ ซึง่ ปรากฏอยู่ในสมัยโบราณตาม
ส�ำนักต่างๆ ทีแ่ ม้แต่พระพุทธเจ้ายังเคยเสด็จไปฝากตัวเป็นศิษย์ยงั ส�ำนักเหล่านัน้ ก่อนตรัสรู้
ประเด็นส�ำคัญคือ ผู้ที่สร้างวาทกรรมความเป็นฤษีคือ เวนดี้ซึ่งถ้ามองผ่านวิธีคิดแบบบูรพา
คดีศกึ ษา (orientalism) คือ การวิเคราะห์เกีย่ วกับกระบวนการสร้างความรูแ้ ละขยายอ�ำนาจ
ทางความรู้ในเรื่อง “ความเป็นตะวันออก” ที่เกิดจากการประกอบสร้างความรู้ในลัทธิ
อาณานิคมตะวันตก ผ่านการมองตะวันออกในลักษณะของคนอืน่ ทีด่ อ้ ยกว่าและล้าหลัง และ
แสดงนัยยะถึงความชอบธรรมที่จะเข้าครอบง�ำขูดรีดปกครองโลกตะวันออก เว้นดี้จึงเป็น
ภาพแทน (representation) ของการผลิตความรู้ผ่านชุดวาทกรรมฤษีให้กับโลกตะวันออก
ผ่านภาพลักษณ์ของความเป็นชายทีส่ อื่ ถึงนัยทางอ�ำนาจ ขณะทีล่ งุ โมกถูกสร้างภาพลักษณ์
ที่สื่อถึงความเป็นหญิงที่อ่อนแอ/ด้อยอ�ำนาจ และถูกผู้คนในสังคมน�ำชุดวาทกรรมดังกล่าว
ไปปรับใช้ผ่านปฏิบัติการทางสังคมในลักษณะของการช่วงชิงความหมายในทางวัฒนธรรม
ที่ต้องเคลื่อนไหวเพื่อสร้างและปรับเปลี่ยนความหมายในภาวะที่ตกอยู่ภายใต้อ�ำนาจของ
กลุ่มต่างๆในรูปแบบของความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ
ในวาทกรรมบางชุด ฤษีถูกนิยามและสร้างความหมายในเชิงลบ ผ่านความ
ประหลาด เพี้ยน บ้า ลัทธิใหม่กลายพันธุ์ เป็นคลื่นวิกฤตศรัทธาศาสนาลูกใหม่ ขณะที่นัก
วิชาการสายจิตวิเคราะห์มองว่าเป็นภาวะจิตเภทในระยะที่ 2 ที่สร้างภาวะหลงผิดหรือจิต
หลอน รายการสารคดีบางชุดมองว่าคือพวกนอกรีตเดียรถีย์ ขณะทีน่ กั วิชาการสายโพสต์โม
เดิร์นมองในเชิงบวกว่าเป็นปรากฏการณ์เหล้าเก่าปรุงขวดใหม่ ดังตัวอย่าง
“มี ค�ำถามว่ า ท�ำไมฤษี ถึ ง ไม่ ไ ปปลี กวิ เ วกในป่ า ประเด็ น นี้ ไ ด้ ถ กกั น ทางหน้ า
หนังสือพิมพ์ มีบทความนักวิชาการสายโพสต์โมเดิรน์ บางท่านบอกให้ใจเย็นๆ ลองให้โอกาส
กันก่อน เพราะปรากฏการณ์นถี้ อื เป็นเหล้าเก่าปรุงขวดใหม่ เหมือนการแก้ปญั หารถซิง่ แบบ
โพสต์โมเดิร์นของรัฐมนตรีท่านหนึ่งด้วยการจัดเลนซิ่งให้แข่งเสียเลย เรื่องเช่นนี้ อยากให้
ตัดความผิดถูกตามเกณฑ์เก่าๆ ไปก่อน เพราะกลุ่มฤษีใหม่เกิดขึ้นในสังคมไฮเทคอันมี
เงือ่ นง�ำต่างจากสมัยพระเจ้าอโศก สมัยอยุธยา หรือยุคล่าอาณานิคม กรณีฤษีไม่เข้าป่า ทว่า
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ได้รับการยอมรับ น่าจะมาจากจิตวิทยามวลชนในโลกทุนนิยมถูกโบยตีจนจิตวิญญาณบิด
เบี้ยว พวกฤษีเข้ามาอย่างถูกจังหวะยิ่ง เลยได้รับการโอบอุ้มจากมวลชนแทนที่จะปล่อยให้
อยูต่ ามป่าเขาโดดเดีย่ วหิวโซหนาวตายเหมือนก่อน เมือ่ ฤษีบ�ำเพ็ญทุกรกิรยิ า กลายเป็นผล
ดีต่อจิตใจเสมือนได้น�ำโลกแห่งจิตวิญญาณกลับมาประจักษ์อีกครั้งโดยปราศจากการขาย
โฆษณาชวนเชื่อเหมือนลัทธิสินค้าแบรนด์ดังต่างๆในโลกธุรกิจ อนาคตจึงอยู่ที่พวกเขานั่น
แลว่าเป็นของจริงหรือแค่จ�ำอวด” (ลูกสาวฤษี. 2549 : 107)
ตั ว อย่ า งข้ า งต้ น วาทกรรมฤษี ถู ก อธิ บ ายในเชิ ง วิ ช าการผ่ า นชุ ด ความรู ้ ท าง
ประวัติศาสตร์ รวมไปถึงแสดงนัยยะของการวิพากษ์สังคมยุคบริโภคนิยมที่เป็นเสมือนการ
สร้างลัทธิสินค้าแบรนด์ต่างๆที่ผู้คนหันมาบริโภคความหมายในเชิงสัญญะ (sign) คือความ
หมายในเชิงสังคมวัฒนธรรมมากกว่าความหมายในรูปแบบของประโยชน์ใช้สอย ฤษีแสดง
ความพยายามในการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ให้เข้ากับสังคมมวลชนในโลกทุนนิยมที่เปลี่ยน
ผ่านความหมายเชิงพืน้ ทีจ่ ากเดิมทีเ่ คยอยูป่ า่ อย่างแร้นแค้น กลายเป็นการบ�ำเพ็ญเพียรโดย
ต่อสู้กับสภาพสังคมเมืองที่เต็มไปด้วยโลกของการโฆษณาและชวนเชื่อ
นอกจากนี้วาทกรรมฤษียังถูกช่วงชิงและประกอบสร้างภายใต้สังคมแบบบริโภค
นิยมที่เน้นการสร้างพื้นที่ทางความบันเทิงโดยมองว่า ฤษีคือดารา ดังตัวอย่าง
“ขณะฤษีโมกก�ำลังพูดตรึงใจคนให้เหมือน 15 ค�่ำคราวแรก ถัดไปอีกวงไม่ไกลมี
เสียงเฮสนัน่ ท�ำให้ฝงู ชนมากมายทีฟ่ งั แกอยูแ่ ตกวงไปดู ตรงนัน้ มีกลุม่ ไทยเทศมุงดูฤษีออด
ผู้ลุกเดินก�ำลังท�ำท่าสนุกต่อหน้าฝูงชนโดยกระโดดตีลังกา 3-4 รอบ แล้วเปลี่ยนท่าเลียน
แบบพิธีกรละครสัตว์จนผู้คนปรบมือลั่น ผู้ควบคุมแสงสีสปอตไลท์ถูกสั่งให้หันไฟจับร่างฤษี
ออดสว่างจ้า ฤษีออดยิ่งคึกหนัก พยายามนึกท่าทางแบบเพาะกายในวัยหนุ่ม ต่อด้วยท่า
เต้นมูลวอล์คเกอร์ของไมเคิล แจ๊คสัน ที่ลากปลายเท้านิ่มๆสไลด์ถอยหลังยาวตีวงโค้งนิ่มๆ
จนคนเฮมากกว่าเดิม ตามด้วยการเดินเต๊ะไขว้ขาเหมือนนายแบบ อารมณ์ขนั ของแกท�ำให้
ผู้ชมบางคนหัวเราะจนน�้ำมูกน�้ำตาเล็ด แม้รู้ดีว่าเป็นฤษีควรส�ำรวม แต่การรู้ธรรมชาติคน
ยุคนีช้ อบตลกคาเฟ่หรืออะไรทีด่ สู นุก เมือ่ บวกลบคูณหารกับการบ�ำเพ็ญเพียรด้วยการคลาน
ทุกวีว่ นั อารมณ์ดเี มือ่ มาถูกจังหวะน่าจะดีกว่าท่าเครียดๆหงอย น่าเบือ่ อย่างฤษีโมก ถึงตอน
นี้ฤษีออดซื้อใจผู้คนจนกลายเป็นดาราฤษีบนลานวัด” (ลูกสาวฤษี. 2549 : 77)
ตัวอย่างข้างต้นฤษีอออดถูกนิยามว่าคือดาราที่คอยสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชม
ภายใต้ยุคบริโภคนิยมที่ระบบความเชื่อทางไสยศาสตร์หรืออ�ำนาจทางธรรมชาติถูกท�ำลาย
ลงพร้อมกับระบบวิทยาศาสตร์ ฤษีถกู ท�ำให้เป็นเรือ่ งตลกผ่านภาพลักษณ์ทหี่ ลากหลาย เช่น
นักเพาะกาย นักร้อง พิธีกรละครสัตว์ เป็นต้น ซึ่งแสดงนัยยะเรื่องภาวะของปัจเจกบุคคลใน
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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สังคมร่วมสมัย โดยแนวคิดกลุ่มหลังสมัยใหม่มองภาวะตัวตนของปัจเจกบุคคลในฐานะสิ่ง
ประกอบสร้าง มิได้เกิดมีขนึ้ ด้วยตัวเอง ความมีตวั ตนของมนุษย์เกิดขึน้ เป็นกระบวนการต่อ
เนื่อง ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์และวาทกรรมสังคมที่มนุษย์แต่ละคนเข้าไปมีส่วนร่วม ด้วย
เหตุนี้ตัวตนของปัจเจกบุคคลจึงเป็นสิ่งประดิษฐ์สร้าง มีความเลื่อนไหล ไม่คงที่ ไม่แน่นอน
หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงได้ (Berney. 2004 : 150-151) วาทกรรมฤษีจึงกลายเป็น
กระบวนการช่วงชิงความหมายภายใต้ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจทีป่ จั เจกบุคคลตกอยู่ในฐานะ
ของผู้ถูกกระท�ำที่ต้องปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ไปตามการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยทางสังคม
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ฤษีกับกระบวนการกลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม
ในโลกหลังสมัยใหม่ (postmodern world) มนุษย์ต้องเผชิญกับภาวะความหลาก
หลายของตัวตน (multiple self) อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน รวมไปถึงการที่ทุกสิ่งทุกอย่าง
ได้ถกู ท�ำให้กลายเป็นสินค้าอย่างขนานใหญ่ เป็นยุคทีต่ วั สินค้าเองกลับกลายเป็นวัฒนธรรม
หลักท่ามกลางกระแสอัตลักษณ์ที่หลากหลาย สินค้าได้ท�ำหน้าที่โดยคอยเป็นสื่อกลางที่
ปัจเจกชนใช้นิยามตัวตนระหว่างกัน (นรชิต จิรสัทธรรม. 2553 : 139) โดยวิถีการบริโภคได้
ถูกแทนที่ด้วย “มูลค่าสัญญะ” (sign value) คือ การไม่ให้ความหมายของสินค้าในเชิงวัตถุ
ใช้สอย หากแต่เน้นความแตกต่างของการให้ความหมายทางสังคมโดยตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของ
สัญญะต่างๆ
ในโลกยุคนี้ได้พยายามสร้างความแปลกประหลาดหรือความเป็นชายขอบของกลุม่
คนบางประเภทให้เป็นสินค้าในเชิงพาณิชย์ผ่านระบบประชาสัมพันธ์และโฆษณาชวนเชื่อ
ของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในตอนนีผ้ เู้ ขียนจะได้ชี้ให้เห็นถึงลัทธิบริโภคนิยมทีท่ �ำให้ฤษีในฐานะ
ภาพแทนของความเชือ่ เหนือธรรมชาติและต�ำนานท้องถิน่ กลายเป็นสินค้าในทางวัฒนธรรม
และการท่องเที่ยว
อย่างไรก็ตามสังคมบริโภคมีลักษณะที่ส�ำคัญคือ การจัดสภาพแวดล้อมของพื้นที่
ให้เต็มไปด้วยวัตถุมากมายที่ลวงให้ผู้คนอยู่ในพื้นที่แห่งความบันเทิง และหลงลืมโลกแห่ง
ความเป็นจริงภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันเพื่อช่วงชิงการน�ำ
ในเชิงอ�ำนาจทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดวาทกรรมความจน และผลักดันกลุม่ คนดังกล่าวสูค่ วาม
เป็นชายขอบ ดังเห็นได้จากรายการต่างๆตลอดจนนายทุนทางเศรษฐกิจและการเมืองเข้า
มาจัดระเบียบชุมชนฤษี และสร้างวาทกรรมฤษีให้เป็นผู้สร้างลัทธิสมัยใหม่ และตัวของฤษี
เองต้องปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ให้เข้ากับสังคมเมืองเพื่อความอยู่รอด ดังตัวอย่าง

65

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ก.ค.58 - ธ.ค.58)

“ถึงตอนนี้ความโชคดียังคงต่อเนื่อง เมื่อมีเศรษฐีบ่อทรายแถวอ�ำเภอใกล้เคียงชื่อ
บุญเคีย้ ง ปรารถนาวงศ์ ผูซ้ งึ่ เป็นนายทุนอุดหนุนพรรคการเมืองเก่าแก่ของจังหวัด และเป็น
หัวคะแนนคนส�ำคัญของนายก อบจ. คนปัจจุบัน อีกด้านเขาเป็นคนใจบุญสุนทาน เลื่อมใส
ศรัทธาศาสนา ถึงกับซื้อเวลาทีวี-วิทยุท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์รายการ “เรารักศาสนา” ออก
อากาศทุกวัน เว้นเสาร์อาทิตย์ เขาเชื่อว่าการปรากฏกายของฤษีโมกเพลานี้อาจเป็น
ปรากฏการณ์มหัศจรรย์ซึ่งมิอาจปล่อยดาย เมื่อคิดว่าโลกก�ำลังกลับตาลปัตรอ่อนแอ ฤษี
โมกอาจเป็นนิมิตใหม่มากระตุ้นผู้คนในโลกปัจจุบันคืนสู่ยุคแสวงหาของพระพุทธองค์ในวัย
ก่อนตรัสรู้ นั่นคือยุคบ�ำเพ็ญทุกรกิริยาซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในช่วงก่อนหน้า
พุทธกาล ท่านเศรษฐียงั เชือ่ เรือ่ งการบ�ำเพ็ญตบะแรงกล้าของฤษีอาจน�ำไปสูม่ ติ ทิ ี่ไม่คาดคิด
อย่างโลกของอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ ไม่วันใดก็วันหนึ่ง” (ลูกสาวฤษี. 2549 : 46)		
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ตัวอย่างข้างต้น ปรากฏการณ์ฤษีถกู มองผ่านโลกของความศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละอาจกลาย
เป็นพื้นที่ทางเลือกในโลกแบบทุนนิยมที่ผู้คนให้ความส�ำคัญกับวัตถุมากกว่ามิติทางศาสนา
วิถีปฏิบัติและพฤติกรรมของฤษีจึงถูกสร้างให้เป็นมหรสพแห่งความบันเทิงของผู้คนเมือง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างรายการในรูปแบบของเรียลลิตี้โชว์ที่เน้นการน�ำเสนอภาพแทน
ของผูค้ นแบบสมจริง ลักษณะดังกล่าวคือการสร้างสภาวะความจริงเสมือน (simulation) คือ
สื่ อ และเทคโนโลยี มี อิ ท ธิ พ ลเชิ ง อ�ำนาจในการผลิ ต สร้ า งภาพตั ว แทนของวั ต ถุ ห รื อ
ปรากฏการณ์บางอย่างทางสังคมโดยการจ�ำลองความเสมือนจริง ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า ของ
จริงจะมีหรือไม่หรือเป็นเช่นไรไม่ส�ำคัญ เพราะเทคโนโลยีสามารถสร้างขึ้นได้ให้กลายเป็น
ความจริงของตัวมันเอง (reality of its own) (กาญจนา แก้วเทพ และสมสุข หินวิมาน. 2551
: 472) ฤษีภายใต้วิธีคิดในยุคสภาวะเหนือจริง (hyperreality) จึงไม่ได้อยู่ที่ว่ามีจริงหรือไม่มี
จริง มีอิทธิฤทธิ์หรือไม่มีอิทธิฤทธิ์ แต่ฤษีกลายเป็นพื้นที่ในการบริโภคของมนุษย์ภายใต้
ระบบทุนนิยมที่สร้างลักษณะของความแปลกตาแปลกใหม่ (novelty) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กลวิธีในการเล่าเรื่องของผู้ด�ำเนินรายการที่สามารถท�ำให้เกิดความตื่นเต้นเพิ่มขึ้นกว่าเดิม
ได้ ดังตัวอย่างในตอนที่ปรากฏการณ์ฤษีถูกสร้างสรรค์ผ่านรายการสารคดี และมีการจัดท�ำ
เป็นซีดีพากษ์ ไทย-อังกฤษออกทีวีและจ�ำหน่าย โดยใช้พิธีกรคือนางสาวไทยคนล่าสุดเพื่อ
สร้างภาพลักษณ์ของความเป็นไทย ดังตัวอย่าง
“สารคดีจะเริ่มจากการคิดสคริปต์ซึ่งทางรายการ “เรารักศาสนา” มีความช�ำนาญ
ดีอยู่แล้ว จากนั้นส่งต่อให้กระทรวงพิจารณา ส่วนพรีเซ็นเตอร์สาวหรือพิธีกรของงานได้
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ตกลงว่าจ้างนางสาวไทยคนล่าสุดมาสร้างภาพลักษณ์แลนด์ออฟสไมล์ ไปพร้อมๆกัน การ
ถ่ายท�ำสารคดีไม่มอี ะไรซับซ้อน ทุกอย่างปล่อยให้เป็นความสามารถของพิธกี รแสนสวยน�ำ
ผูช้ มไปเหยียบโลกฤษีแต่ละตน การถ่ายท�ำจะมาจบในคืนฟูลมูนฤษีปาร์ตี้ไนต์ ซึง่ คืนนัน้ ทุก
ตนจะหยุดทรมานกายชั่วคราว และคาดได้เลยว่าสารคดีนี้คงได้เห็นผิวเหี่ยวๆ ผมเผ้าเครา
ยาวของแต่ละตนตัดกับผิวพรรณงามขาวเนียนของนาวสาวไทยอย่างโดดเด่น เป็นเวลาหนึง่
เดือนกว่าการถ่ายท�ำก็เสร็จสิ้นสู่กระบวนการตัดต่อให้กระชับเพื่อออกฉายทางทีวี 90 นาที
หรือสองตอนต่อเนื่อง และตอนนี้ก�ำลังอยู่ในส่วนกระทรวงปรับแก้” (ลูกสาวฤษี. 2549 :
90-91)
เห็นได้ว่ารายการฤษีได้ถูกผลิตสร้างในเชิงพาณิชย์ภายใต้ระบบทุนนิยมแบบเต็ม
ขั้ น มี การเขี ยนสคริปรายการ มีพิธีกรที่มีชื่อ เสี ยง รวมไปถึ ง การสร้ างกระบวนการ
ประชาสัมพันธ์และโฆษณา เน้นกิจกรรมในคืนวันเพ็ญซึง่ ล้อกับวิธคี ดิ ของพุทธศาสนาทีม่ อง
ว่าวันดังกล่าวคือเวลาแห่งความศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และเทศนาธรรมทั้งยังเป็น
การสร้างสัมพันธบททีส่ อื่ ถึงงานสังสรรค์ของชาวตะวันตกในคืนพระจันทร์เต็มดวง โดยทีต่ วั
ฤษีเองในฐานะสินค้าทางวัฒนธรรมยินยอมกับการครอบง�ำดังกล่าวเพื่อความอยู่รอดใน
สังคมและพฤติกรรมดังกล่าวได้ดึงดูดผู้ชมในฐานะผู้บริโภคสินค้าทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
ผ่านการสร้างภาพนิมิตให้เสพวัฒนธรรมทางสายตาอย่างต่อเนื่อง ฤษีถูกสร้างภาพลักษณ์
ในฐานะดาราทีม่ หี น้าทีค่ อื การแสดงเพือ่ ความบันเทิงของผูช้ ม ดังตัวอย่างการแสดงของลุง
โมกฤษีคนแรกทีป่ ฏิญาณตนไม่พดู ตลอดชีวติ ยกเว้นคือวันเพ็ญทีก่ ารพูดแต่ละครัง้ ถูกน�ำไป
เชือ่ มโยงกับวรรณกรรมเรือ่ งเพชรพระอุมาของพนมเทียนเพราะแกไม่เคยอ่านหนังสือเรือ่ ง
อื่นเลย ดังตัวอย่าง
“ในที่สุดฤษีโมกก็นั่งลงที่เก้าอี้ไม้หรู มือคว้าไมล์ขึ้นมา ผู้คนเหยียบพันพากันปรบ
มือสนั่นก่อนจะเงียบกริบรวดเร็ว ฤษีโมกสูดลมหายใจลึก นึกถึงบางสิ่งที่พอนึกได้ตอนนี้ใน
นิยายเรื่องเพชรพระอุมา แกชอบอยู่ตอนหนึ่ง
“ความรูส้ กึ ของคนเรานีน่ ะเหมือนพราน” แกเริม่ ยานๆช้าๆเหมือนพระเทศน์ ดวงตา
ลอยไปสบจันทร์กลมเหลืองในง่ามโพธิ์ แกพูดต่อ
“เพราะมีอันตรายที่สุดที่ล่าอยู่ในป่า เป็นป่าตามความรู้สึกของเรา” ผู้คนเริ่มปรบ
มือสนั่นสมใจคิดที่ได้มาฟังปรัชญาคมกริบจากท่านฤษีโมก ฤษีหลับตาคิดท่อนต่อไป”
(ลูกสาวฤษี. 2549 : 59)
ตัวอย่างข้างต้น น�ำเสนอภาพของผู้คนมากมายที่หลั่งไหลกันมาฟังการพูดของ
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ฤษีโมก และเนือ้ หาของการพูดได้แสดงนัยยะทีส่ อื่ ความหมายว่า ชีวติ ในสังคมทุนนิยมภาย
ใต้พนื้ ทีเ่ มืองเปรียบเสมือนการผจญภัยทีเ่ ต็มไปด้วยอันตราย แต่ตา่ งกันตรงที่ในเรือ่ งเพชร
พระอุมาอันตรายเกิดจากสัตว์ปา่ ขณะทีช่ มุ ชนเมืองอันตรายเกิดจากการเปลีย่ นผ่านของยุค
สมัยทีเ่ น้นการบริโภคเชิงสัญญะทีท่ กุ อย่างถูกประกอบสร้างความหมายให้เป็นวัตถุแห่งการ
ค้าเพื่อสนองตอบความปรารถนาของมนุษย์นั่นเอง
โดยสรุปจะเห็นได้ว่า ในโลกที่เต็มไปด้วยสัญญะ สินค้าไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ
ตอบสนองความต้องการในเชิงกายภาพในฐานะที่เป็นวัตถุสนองความพอใจ (material utility) เท่านั้น หากแต่เป็นเรื่องของการบริโภคเพื่อแสวงหาความหมายและการคงอยู่ (existence) ของตัวตนในอาณาจักรแห่งสัญลักษณ์ (the realm of symbolic) เป็นการบริโภค
ความหมายทางสัญลักษณ์ (symbolic meaning) เพื่อแสดงภาพลักษณ์ของตน (นรชิต จิร
สัทธรรม. 2553 : 155) ฤษีจึงถูกสร้างให้เป็นสัญลักษณ์ของความหลุดพื้นจากระบบทุนนิยม
ผ่านปฏิบัติการโฆษณาให้เป็นสินค้าที่น่าปรารถนา ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดแรงจูงใจและ
ต้องการที่จะเข้ามามีความสัมพันธ์กับสินค้านั้นๆ การสร้างสินค้าผ่านความแปลกใหม่จึง
กลายเป็นพืน้ ทีแ่ บบหนึง่ ในการวิพากษ์ระบบทุนนิยม พืน้ ทีข่ องวัดจึงถูกประกอบสร้างความ
หมายใหม่ให้กลายเป็นห้างสรรพสินค้าที่ให้บริการความแปลกใหม่และสะดุดตาเพื่อกระตุ้น
การบริโภคของผู้คนในสังคม
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สัจนิยมมหัศจรรย์กับนัยของการวิพากษ์ลัทธิบริโภคนิยม
สัจนิยมมหัศจรรย์ (magical realism) เป็นลักษณะเด่นอีกแบบหนึ่งของเรื่องเล่า
แนวหลังสมัยใหม่ ที่เน้นการผสมผสานความจริงกับความมหัศจรรย์เพื่อมุ่งลดทอนการยึด
มัน่ ในศูนย์กลางโดยท�ำให้ความแตกต่างระหว่างโลกความจริงกับโลกทีม่ หัศจรรย์สอื่ นัยส�ำคัญ
ถึงการเป็นพื้นที่ของการปะทะสังสรรค์ระหว่างความหลากหลาย ท�ำให้ความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมและบทบาทของการเมืองเชิงอ�ำนาจปรากฏอย่างเด่นชัด ทัง้ นีว้ รรณกรรมสัจนิยม
มหัศจรรย์แตกต่างจากวรรณกรรมแนวสัจนิยมในแง่ทเี่ หตุการณ์เหนือธรรมชาติในเรือ่ งมิได้
ถูกแปรให้กลายเป็นเรื่องปกติด้วยชุดค�ำอธิบายตามหลักเหตุผลเชิงประจักษ์และหลัก
วิทยาศาสตร์ ขณะเดียวกันก็ต่างจากวรรณกรรมแนวแฟนตาซีที่เหตุการณ์มหัศจรรย์ถูก
อธิบายด้วยอ�ำนาจลึกลับที่อยู่เหนือธรรมชาติ(mode of narration) วรรณกรรมแนวสัจนิยม
มหัศจรรย์จึงเป็นวิถีแห่งการบ่อนท�ำลายความชอบธรรมและอ�ำนาจของญาณวิทยาที่อิงอยู่
กับหลักเหตุผลนิยม และความจริงเชิงประจักษ์ที่ท�ำหน้าที่เป็นรากฐานทางความคิดค�้ำจุน
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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วรรณกรรมแนวสัจนิยม อีกทั้งยังเป็นวิถีแห่งการขัดขืนและการต่อต้านการตกไปอยู่ในกับ
ดักของคู่ตรงข้ามระหว่างความจริงกับความมหัศจรรย์ เหตุผลกับความเชื่อ ตะวันออกกับ
ตะวันตก สมัยใหม่กับดั้งเดิม ศูนย์กลางกับชายขอบ ฯลฯ โดยการน�ำคู่ตรงข้ามมาประสาน
งากันบนระนาบเดียวกัน ท�ำให้วรรณกรรมดังกล่าวมีลกั ษณะพันธุผ์ สมหรือพันทาง (hybridity)(ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์. 2555 :54) และเมื่อวรรณกรรมไทยรับเอามโนทัศน์ดังกล่าวมา
ใช้ยอ่ มมีการปรับตัวให้เข้ากับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ สังคมไทย
ที่ยังคงไว้ซึ่งระบบความเชื่อเหนือธรรมชาติในรูปแบบของต�ำนาน หรือเรื่องเล่าประจ�ำถิ่น
รวมถึงการกลายเป็นเครื่องมือในการวิพากษ์ปรากฏการณ์ทางสังคมในชุดต่างๆ
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ในวรรณกรรมเรือ่ ง ลูกสาวฤษี เป็นอีกเรือ่ งหนึง่ ทีแ่ สดงนัยยะของความเป็นสัจนิยม
มหัศจรรย์ โดยการน�ำเอาชุดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติของตัวละครฤษีมาน�ำเสนอผ่านโลกแนว
สัจนิยม ซึง่ เหตุการณ์ดงั กล่าวแม้มสี าเหตุมาจากลัทธิทนุ นิยมทีผ่ คู้ นต้องแสวงหารายได้เพือ่
การยังชีพในสภาวะเศรษฐกิจตกต�่ำจนต้องผันตัวมาเป็นฤษีเพื่อหวังเงินบริจาค แต่ชุด
พฤติกรรมที่ฤษีทุกตนแสดงออกถูกสร้างความหมายใหม่ผ่านความแปลกประหลาด
มหัศจรรย์ ภายใต้โลกทีท่ กุ คนมุง่ หวังก�ำไรในเชิงพาณิชย์ การบ�ำเพ็ญเพียรจึงเป็นเรือ่ งทีต่ อ่
ต้านกับวิธีคิดดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเงียบของฤษีโมกที่ไม่สามารถท�ำได้ในยุค
ของของมูลข่าวสารทีพ่ รมแดนทางความรูแ้ ละความคิดถูกเชือ่ มต่อทัว่ โลก ความเงียบจึงถูก
ประกอบสร้างให้เป็นปรากฏการณ์มหัศจรรย์เพราะทุกคนในโลกทุนนิยมไม่สามารถกระท�ำ
ได้ หรือในตอนที่ฤษีถูกจับกุมในข้อหาท�ำลายพุทธศาสนา เว้นดี้ในฐานะลูกสาวของฤษีได้
ออกมาประท้วงโดยยึดหลักอหิงสาตามแบบมหาตมะ คานธี ของอินเดีย ปรากฏการณ์ดัง
กล่าวถูกกล่าวขวัญถึงอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในระดับสื่อมวลชนจนท�ำให้ผู้เป็นแม่ชาว
ต่างชาติเมื่อได้รู้เรื่องจากรายการโทรทัศน์ถึงกลับบินมารับเธอไปอยู่ด้วยที่ต่างประเทศ
ดังตัวอย่าง
“เช่นกัน งานนี้เธอจ�ำต้องสู้เพื่อเกียรติศักดิ์ศรีของพ่อและฤษีอื่นๆทุกคน เธอนอน
คิดทบทวนหลายตลบเรื่องพ่อ และกลุ่มฤษี พวกเขาถูกท�ำให้ปราชัยโดยสิ้นเชิงจากฝ่ายที่มี
อ�ำนาจเหนือกว่า ด้วยอ�ำนาจวาจาที่ ใส่ความ อ�ำนาจที่กัดไม่ปล่อย อ�ำนาจเงินสร้าง
สถานการณ์ อ�ำนาจการตลาดหรือเศรษฐกิจ อ�ำนาจสือ่ และการเมืองที่โถมใส่ฤษียากจนผูไ้ ร้
อ�ำนาจต่อรอง เธอเกิดไฟแค้นสุมทรวง
“งานนี้ฉันจะไม่ยอม”
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เธอคิดระหว่างลูกผู้หญิงตัวเล็กๆกับทางการ เมื่อต้องการชัยชนะต้องสร้างแรง
กดดัน บางทีผหู้ ญิงตัวเล็กๆ อย่างเธอทีต่ ดั สินใจอดอาหารประท้วง และคิดตายเป็นตายเพือ่
ผดุงความยุติธรรมตามแนวทางรัฐบุรุษมหาตมะ คานธี อาจจะสร้างแรงกระเพื่อม” (ลูกสาว
ฤษี. 2549 : 155)
ปรากฏการณ์ทเี่ วนดีอ้ ดอาหารแสดงนัยยะของการบริโภคเชิงสัญญะในอีกรูปแบบ
หนึ่งคือ การสร้างมายาคติของความเป็นนักสตรีนิยม (feminism) ที่เข้าปะทะกับอ�ำนาจ
(power) ชุดต่างๆทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ อ�ำนาจรัฐ และอ�ำนาจทุนนิยม ทีก่ ดทับกลุม่
ฤษีให้เป็นชายขอบทางสังคม โดยไร้สทิ ธิ์ในการต่อสูแ้ ละต่อรองกับกลุม่ อ�ำนาจดังกล่าว ข่าว
เวนดีอ้ ดอาหารเพือ่ ทวงพืน้ ทีท่ างสังคมให้กบั กลุม่ ฤษีกลายเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมทีน่ า่
ตื่นตาตื่นใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งหนึ่งที่ท�ำให้เธอต่างจากคนอื่นคือ “ความเป็นลูกครึ่ง” ซึ่ง
เป็นเรือ่ งของความแตกต่างทางชาติพนั ธุ์ ทีส่ งั คมยุคบริโภคนิยมเริม่ ให้การยอมรับเนือ่ งจาก
ลักษณะดังกล่าวถูกสร้างให้เป็นสินค้าในสือ่ บันเทิงอย่างแพร่หลายและได้รบั ความนิยมในวง
กว้าง ดังตัวอย่าง
“เวนดีน้ งั่ ลงขัดสมาธิ ปล่อยให้ปา้ ยทีว่ างล้อมได้ท�ำหน้าทีข่ องมัน หลายๆคนทีเ่ ป็น
พ่อค้าแม่ค้าและคุ้นเคยกับเธอดีแอบยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ บ้างเข้ามาทักทายและตกใจ บ้างคิด
ตลก สายๆมีนักท่องเที่ยวเดินเตรดเตร่มาเจอเธอนั่งกลางศาลาเห็นป้ายล้อมดูแปลกๆก็
ถามไถ่จนได้ความ จากนั้นจึงพากันกดชัตเตอร์ขอถ่ายรูปคู่ สายแก่ๆมีการพูดกันปากต่อ
ปาก นางบุหงาแม่เลี้ยงเพิ่งได้ข่าวเวนดี้ประท้วงอดอาหาร เธอมายืนร้องอ้อนวอนกับน้อง
ฟ้าขอให้เลิกรากันเถอะ ประยนต์เพิ่งรู้เหมือนกันตั้งแต่ได้จุ๊บปากเธอเย็นวาน เขารู้สึกช็อก
กับข่าวนีจ้ งึ รีบทิง้ งานในเมืองมาเฝ้า ตอนเย็นๆเธอกลายเป็นจุดสนใจที่ไม่ธรรมดาอีกต่อไป
มีผคู้ นหมุนเปลีย่ นเวียนชมตรงศาลาไม่ขาดสาย และเช่นเคย เมือ่ มีขอ้ มูลใหม่ๆมากองตรง
หน้าอย่างมีนำ�้ หนัก นักข่าวพากันตอมหึง่ ตามหน้าที่ ข่าวเธอถูกแพร่ออกอากาศในช่วงเย็น
เละกลายเป็นทีฮ่ อื ฮาทันที อย่างแรกด้วยดีกรีความเป็นลูกครึง่ หน้าตาค่อนข้างสวย ข้อสอง
เธอต้องการประท้วงเพื่อพ่อตามเจตนารมณ์ต่างๆ อย่างที่สามคนสวยๆไม่น่ามาอดอาหาร
ประท้วงแบบคานธี มีหลายๆส�ำนึกงานวิเคราะห์เจาะลึกตบท้ายด้วยการหัวเราะก๊าก
บอกว่าการกระท�ำแบบนี้เป็นการกระท�ำที่ล้าสมัย ในยุคที่ทุกอย่างอยู่ภายใต้กฎกติกาสากล
และมีความยืดหยุน่ มากแล้ว ดังนัน้ การประท้วงอาจถือเป็นความซวยของผูว้ า่ ซีอโี อทีป่ ระเมิน
ฝ่ายฤษีต�่ำไปหน่อย” (ลูกสาวฤษี. 2549 : 156-157)
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จากตัวอย่างข้างต้น สังคมข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันได้สร้างการต่อสู้และการต่อ
รองของกลุ่มคนชายขอบให้กลายเป็นกิจกรรมเพื่อความบันเทิงของคนดู โดยไม่ได้เน้นที่
วัตถุประสงค์หลักของการประท้วง แต่มุ่งเน้นไปที่ความเป็นลูกครึ่งและวาทกรรมความงาม
ที่สร้างพื้นที่ในเชิงพาณิชย์ ได้เป็นอย่างดีในโลกทุนนิยม นอกจากนี้การประท้วงของเธอยัง
ถูกใช้ประโยชน์จากทั้งนักวิชาการ และกิจการค้าขาย รวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่เน้นการได้
สัมผัสกับวัฒนธรรมที่แปลกประหลาดของสังคมแบบตะวันออก อย่างไรก็ตามท้ายที่สุดฤษี
เหล่านัน้ ก็โดนปล่อยตัว และมีพนื้ ทีอ่ ย่างเป็นระบบในการอยูอ่ าศัยภายใต้การจัดการของรัฐ
ในตอนท้ายของเรือ่ งทีเ่ วนดี้ได้กลับมาเยีย่ มเยือนผูเ้ ป็นพ่ออีกครัง้ หลังจากทีเ่ ธอได้
ไปอาศัยอยู่กับแม่ที่ต่างประเทศ ประยนต์ได้พาเธอไปชมนิคมฤษีที่อยู่ภายนอกเมืองที่เต็ม
ไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ปกคลุมเพื่อให้เหมาะแก่การปฏิบัติกิจของฤษี รวมทั้งมีการออกกฎ
อย่างเคร่งครัดในการห้ามเยี่ยมชมในช่วงสี่เดือนคือ สิงหาคม กันยายน ตุลาคม และ
พฤศจิกายน เพื่อให้ฤษีได้ปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ ลักษณะดังกล่าวแสดงนัยยะของการ
ควบคุมและจัดระเบียบในเชิงพื้นที่ของรัฐให้กับกลุ่มคนชายขอบโดยมองว่า คนเหล่านี้จะ
ต้องใช้ชวี ติ อยู่ในพืน้ ทีพ่ เิ ศษเท่านัน้ ไม่สามารถก้าวข้ามมาสูพ่ นื้ ที่ในสังคมเมืองได้ เนือ่ งจาก
สังคมเมืองในเรื่องเล่าถูกนิยามว่าคือโลกของทุนนิยมที่เน้นมิติการบริโภคเชิงสัญญะ ขณะ
ที่ชุมชนฤษีคือความพยายามในการต่อต้านชุดวิธีคิดดังกล่าว ชุมชนฤษีจึงเปรียบเสมือน
แหล่งท่องเที่ยวที่แปลกพิสดารและให้ความบันเทิงส�ำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสกับโลกเหนือ
ธรรมชาติหรือโลกแห่งความมหัศจรรย์ที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยตรรกะทางวิทยาศาสตร์
อย่างไรก็ตามเรื่องเล่าได้เน้นย�้ำโดยพยายามวิพากษ์โลกทุนนิยมในตอนท้ายว่า คนที่อยู่ใน
สังคมดังกล่าวจ�ำเป็นที่จะต้องดิ้นรนเพื่อต่อสู้และต่อรองกับอ�ำนาจของความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีทสี่ ร้างคนให้เป็นสินค้าเพือ่ ความบันเทิง ขณะที่โลกของฤษีคอื โลกแห่งการบ�ำเพ็ญ
เพื่อการหลุดพ้นจากอุดมการณ์และการครอบง�ำจากวิธีคิดดังกล่าว ดังตอนท้ายของเรื่องที่
บรรดาฤษีได้บ�ำเพ็ญเพียรจนสามารถสร้างอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ภายใต้โลกแบบสัจนิยมได้
ส�ำเร็จ ดังตัวอย่าง
“จากนั้นเวนดี้และประยนต์ ได้ยินเสียงเหมือนอะไรบางอย่างโผล่พุ่งพรวดขึ้นจาก
ดงไม้ และเธอแทบไม่เชื่อสายตาเพราะอีกห้าร่างที่เหลือคือฤษีโมก ฤษีชิต ฤษีผล ฤษีหอย
ทั้งหมดก�ำลังลอยขัดสมาธิกลางอากาศ และร่างอื่นๆที่โผล่ขึ้นมาก่อนหน้าก็ลอยไปรวมกัน
ครบฤษีแปดตน
เวนดี้ไม่อยากจะเชื่อ เธอพร�่ำบ่นแต่ค�ำฝรั่ง “มายก็อด เวอรี่วันเดอร์ฟูล โอ มาย
ก็อด เวอรี้เวอรี่ วันเดอร์ฟูล”
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ประยนต์ยืนกอดอกยิ้ม เขารู้ดีว่าการมาถึงระดับนี้เพราะความเคร่งครัดในวัตร
ปฏิบตั แิ ละการบ�ำเพ็ญเพียรตบะอย่างหนักในหลายปีทผี่ า่ นมา ฤทธิเ์ ดชได้เกิดขึน้ แล้วหลังค
วามพยายามอย่างหนัก ทั้งหมดเป็นเรื่องเหลือเชื่อ แม้เขาจะเคยเห็นฤษีบางตนแสดง
อิทธิฤทธิอ์ ยูบ่ า้ ง แต่ไม่เคยเห็นแจ่มแจ้งขนาดนี้ เวนดีร้ บี ยกกล้องดิจทิ ลั ขึน้ ถ่าย และเธอขอ
ให้ประยนต์ช่วยถ่ายภาพเธอที่มีฤษีลอยอยู่แปดตนเป็นแบ็กกราวด์” (ลูกสาวฤษี. 2549 :
183-184)
ตัวอย่างข้างต้น อิทธิฤทธิข์ องฤษีเกิดจากการบ�ำเพ็ญปฏิบตั ิในสถานทีท่ เี่ หมาะสม
เวนดี้ถูกสร้างให้เป็นภาพแทน (representation) ของโลกตะวันตกที่อยู่ภายใต้วิธีคิดแบบ
วิทยาศาสตร์ที่ ได้สัมผัสโลกตะวันออกอันลี้ลับผ่านเรื่องเล่า ต�ำนานพื้นถิ่น ตลอดจน
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน การบรรลุของฤษีแสดงนัยยะของการหลุดพ้นจากลัทธิทุนนิยม แต่
พฤติกรรมดังกล่าวกลับถูกชุมชนเมืองท�ำให้ฤษีกลายเป็นสินค้าในทางวัฒนธรรมเพื่อขาย
ความบันเทิงและความแปลกประหลาดที่ไม่สามารถพบเห็นได้ในโลกของชุมชนเมืองการน�ำ
เสนอเรื่องเล่าโดยใช้วิธีคิดแบบสัจนิยมมหัศจรรย์นอกจากจะเป็นการสลายพื้นที่ของความ
จริงกับความมหัศจรรย์ในรูปแบบของปรากฏการณ์ฤษีแล้ว ยังแสดงนัยยะของการวิพากษ์
สังคมแบบบริโภคนิยมอีกด้วย
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ในเรื่องเล่าหลังสมัยใหม่ที่มีกลวิธีในการเล่าเรื่องที่หลากหลาย เช่น การล้อ การ
ใช้สมั พันธบท หรือรูปแบบสัจนิยมมหัศจรรย์ ได้น�ำเสนอการวิพากษ์การเปลีย่ นผ่านของยุค
สมัย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปรากฏการณ์ของลัทธิทนุ นิยมที่ได้สร้างโลกแห่งสัญลักษณ์ชดุ หนึง่
ขึน้ มา ปรากฏการณ์ฤษีในเรือ่ งเล่าได้สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการเข้าสูค่ วามเป็นชายขอบ
ของผูค้ นผ่านระบบเศรษฐกิจและวาทกรรมการพัฒนาทีท่ �ำให้คนจนขาดโอกาสในการเข้าถึง
ทรัพยากรของรัฐ คนชายขอบจึงต้องแสวงหาวิธีการต่อสู้และต่อรองผ่านชุดวาทกรรมฤษี
ซึ่งถูกนิยามและช่วงชิงความหมายในมิติที่หลากหลายทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ วาทกรรม
ฤษียงั คงถูกครอบง�ำด้วยลัทธิบริโภคนิยมทีท่ �ำให้ปรากฏการณ์แปลกประหลาดมหัศจรรย์ดงั
กล่าวกลายเป็นสินค้าในทางวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองความปรารถนาในการบริโภคเชิงทวิ
ลักษณ์ (dualism) ของผู้คนที่ไม่ได้เน้นด้านที่ซ�้ำซากวนเวียน (repetition) เท่านั้น แต่ระบบ
ทุนนิยมได้พรางตาเรือ่ งความซ�ำ้ ซากจ�ำเจดังกล่าวโดยสร้างความตืน่ ตาแปลกใหม่ (novelty)
ขึน้ มา โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสร้างภาพนิมติ ของฤษีผา่ นเทคโนโลยีการสือ่ สาร อย่างไรก็ตาม
การต่อสูแ้ ละการสร้างความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจของคนชายขอบยังคงตกอยูภ่ ายใต้อดุ มการณ์
แบบทุนนิยมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ชุมชนฤษีที่มีอิทธิฤทธิ์จริงจากการบ�ำเพ็ญเพียรถูกจัด
ระเบียบเชิงพืน้ ที่โดยรัฐให้กลายเป็นแหล่งท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรมของชาวไทยและชาวต่าง
ชาติที่ปรารถนาจะบริโภคความแปลกประหลาดพิสดารจากคนชายขอบที่ไม่สามารถสัมผัส
ได้ในพื้นที่เมือง นวนิยายแนวหลังสมัยใหม่จึงแสดงบทบาทในการเปิดพื้นที่ให้คนชายขอบ
ได้ต่อสู้และต่อรองกับอ�ำนาจทางสังคม รวมไปถึงแสดงนัยยะในการวิพากษ์ยุคบริโภคนิยม
ได้อีกทางหนึ่ง
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ความเป็นวีรบุรุษของท้าวฮุ่งหรือเจือง:มุมมองจาก
มหากาพย์เรื่อง “ท้าวฮุ่ง-ท้าวเจือง”

The heroic of Thao Houng or Chueng: A viewpoint towards the epic
entitled,“Thao Houng-Thao Chueng”
ชูศักดิ์ ศุกรนันทน์1 Chusak Sukaranandana

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความเป็นวีรบุรุษของท้าวฮุ่งหรือท้าวเจือง
จากมุมมองในมหากาพย์เรือ่ งท้าวฮุง่ หรือเจือง มหากาพย์เรือ่ งนีเ้ ป็นวรรณคดีวรี บุรษุ ทีม่ ชี อื่
เสียงมากแห่งอุษาคเนย์ ได้น�ำเสนอการสดุดสี รรเสริญวีรกรรมของวีรกษัตริย์ในสมัยโบราณ
พบว่า มีผู้ศึกษาเรื่องราวของมหากาพย์เรื่องนี้ในแง่มุมต่างๆเป็นจ�ำนวนมาก ส่วนการ
วิเคราะห์ความเป็นวีรบุรษุ ของท้าวฮุง่ หรือท้าวเจืองนัน้ พบว่า ท้าวฮุง่ หรือเจืองนัน้ เป็นวีรบุรษุ
ทางวัฒนธรรมและสามารถประมวลความเป็นวีรบุรษุ โดยรวมได้แก่ ทรงมีพระปรีชาสามารถ
ในการรบ ทรงมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว ทรงอุดมบุญญานุภาพ ทรงมีภาวะผู้น�ำที่ดี ทรง
ยึดมั่นในหลักจารีตประเพณี ทรงเป็นที่เคารพรักและมีความรักที่มั่นคง
ค�ำส�ำคัญ: ความเป็นวีรบุรุษ, ท้าวฮุ่ง-ท้าวเจือง, มหากาพย์
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Abstract
This article aims to analyze the heroic of Thao Houng or Thao Chueng
towards the epic entitled, “Thao Houng-Thao Chueng”. As a notable heroic
chronicle literature to praise the ancient valiance in Southeast Asia, it is found
that there are many different viewpoints referred to this epic. In view of the
story analysis, Thao Houng or Chueng held for the cultural heroic who had
wisdom in martial obligations. He was regarded to doughtiness, righteousness,
leadership, and conservativism. So Thao Houng or Chueng became respectable
and durably benevolent.
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“ท้าวฮุง่ หรือเจือง”เป็นมหากาพย์ทมี่ ชี อื่ เสียงของลาว เป็นวรรณคดีวรี บุรษุ ที่ได้น�ำ
เสนอการสดุดีสรรเสริญวีรกรรมวีรกษัตริย์ของชนชาติในสมัยโบราณ บริเวณลุ่มน�้ำกก
จังหวัดเชียงราย คือท้าวฮุง่ หรือเจืองที่ได้ท�ำศึกสงครามปกป้องบ้านเมืองและขยายอาณาเขต
แผ่แสนยานุภาพ ครอบคลุมดินแดนกว้างใหญ่ไพศาล ผู้รจนาเรื่องนี้ ไม่ปรากฏนาม
สันนิษฐานว่าเป็นกวีนริ นามจากราชส�ำนักล้านช้าง ซึง่ มีความช�ำนาญในการแต่ง มีลลี าการ
แต่งที่ไพเราะเพราะพริ้ง มีนักวิชาการน�ำเรื่องนี้มาศึกษา อภิปรายและวิพากษ์วิจารณ์กัน
อย่างกว้างขวาง สุจิตต์ วงษ์เทศ (2538 : 16) กล่าวว่า ท้าวฮุ่งหรือขุนเจืองเป็นชื่อของ
วีรบุรุษทางวัฒนธรรมข้ามพรมแดน เผ่าพันธุ์สองฝั่งโขง ดวงเดือน บุญยาวง (2538 : 183)
กล่าวว่ามหากาพย์เรือ่ งนีแ้ ต่งขึน้ ระหว่างศตวรรษที่ 14-16 โดยนักกวีลานช้าง ส่วนจิตร ภูมิ
ศักดิ(์ 2538 : 127) กล่าวว่า ขุนเจืองในมหากาพย์นนั้ กวีลมุ่ นำ�้ กกแต่งขึน้ เพือ่ สรรเสริญวีรบุรษุ
ส่วนประคอง นิมมานเหมินท์ (2538 : 10) ได้กล่าวไว้ว่า “ท้าวเจืองหรือที่มักเรียก
กันว่า ขุนเจือง หรือพญาเจืองนับว่าเป็นวีรกษัตริย์ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายที่สุดใน
กลุ่มชนชาติไทหลายกลุ่มที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้ล�ำน�้ำโขง มีเรื่องราวปรากฏในต�ำนาน
ประจ�ำถิน่ ต่างๆ เช่น ต�ำนานพืน้ เมืองเชียงใหม่ ต�ำนานเมืองพะเยา และต�ำนานพืน้ เมืองสิบ
สองพันนา เป็นต้น นอกจากนีย้ งั มีวรรณกรรมในดินแดนชนชาติไทหลายแห่งทีแ่ ต่งขึน้ เพือ่
เสนอเรื่องราวของวีรบุรุษ ผู้นี้โดยเฉพาะมีท้ังร้อยแก้วและร้อยกรอง ที่เป็นร้อยแก้วได้แก่
ต�ำนานพญาเจือง และที่เป็น ร้อยกรองได้แก่ ค�ำขับเจืองหาญ ที่แต่งขึ้นในสิบสองพันนา
บทประพันธ์เรื่องเจืองหาญที่แพร่หลายอยู่ในกลุ่มไทด�ำในเวียดนาม บทประพันธ์เรื่องท้าว
ยี่บาเจือง และเรื่องท้าวบาเจือง หรือที่รู้จักกันว่าเรื่องท้าวฮุ่งท้าวเจือง ซึ่งแต่งขึ้นใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นต้น
นอกจากนี้ ธิดา สาระยา (2538 : 174) กล่าวถึงเรื่องของท้าว ขุน พญา ไว้ว่า ขุน
เจือง ถูกเรียกด้วยค�ำว่า “ขุน” น�ำหน้าในฐานะ “นาย” ของกลุ่มชนชาติ บางแห่งได้รับความ
นิยมน�ำด้วย ค�ำว่า “ท้าว” หรือ “พญา” แล้วแต่ลักษณะทางวัฒนธรรม เอกสารของไตยวน
มักเรียกว่า “ขุน” ในขณะที่ไตลื้อเรียก “พญา” แต่ของลาวเรียก “ท้าว” เห็นได้จากกลอนพื้น
ท้าวฮุ่ง-ท้าวเจือง ต�ำนานอีกหลายฉบับในภาคเหนือเรียกขุนเจืองว่า “พระยา” ซึ่งประการ
หลังนี้คงเป็นเรื่องการบันทึกคัดลอกแบบแปรรูปค�ำต่างกันไป
ท้าวฮุ่ง หรือ ขุนเจืองเป็นวีรบุรุษทางวัฒนธรรม ตามความหมายที่ว่า culture
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Hero เป็นวีรบุรษุ ทีเ่ ป็นผูน้ �ำทางวัฒนธรรม ผูซ้ งึ่ ได้สร้างแบบแผน พฤติกรรม วิถชี วี ติ จารีต
ประเพณี ความเชื่อให้แก่ชุมชนวีรบุรุษประเภทนี้ไม่มีชื่อปรากฏในประวัติศาสตร์ แต่จะพบ
ในต�ำนาน(myth) พงศาวดาร นิทานประจ�ำถิ่น(Legend) และไม่สามารถระบุสมัยได้แน่ชัด
ได้แต่เพียงประมาณอย่างคร่าวๆ ว่าจะอยูย่ คุ สมัยใดสมัยหนึง่ มักมีชวี ติ ที่โลดโผน มีอทิ ธิฤทธิ์
ปาฏิหาริย์ จนกลายเป็นกึ่งเทพกึ่งมนุษย์ (สุกัญญา สุจฉายา , 2542)
จากการศึกษาประวัตทิ า้ วฮุง่ หรือขุนเจือง พบว่ามีความสอดคล้องกับหลักการข้าง
ต้น กล่าวคือในสมัยโบราณก่อนประวัตศิ าสตร์ ท้าวฮุง่ หรือเจืองได้เป็นผูน้ �ำในการสร้างบ้าน
แปลงเมืองเล็กๆ สอนให้ชาวเมืองเรียนรู้การกสิกรรม ได้แก่ การท�ำนาหาเนื้อหาปลา การ
ถนอมอาหาร การคมนาคม สร้างแบบแผนพฤติกรรมการอยู่ร่วมกัน สอนระเบียบจารีต
ประเพณี พิธกี รรมการนับถือผี วิถชี วี ติ ความเชือ่ ตลอดจนการท�ำศึกสงคราม การปกครอง
จนกระทั่งต่อมาได้ท�ำสงครามรวบรวมนครรัฐต่างๆเข้าด้วยกันจนเป็นปึกแผ่น ได้สร้าง
วีรกรรมในด้านต่างๆเป็นอันมาก ชนชาติไทบริเวณลุ่มน�้ำโขง ได้แก่ไทลื้อ สิบสองปันนา
ล้านนา ล้านช้างและภาคอีสานของไทยได้น�ำเอาวีรกรรมของท้าวฮุง่ มาเล่าสูก่ นั ฟังเป็นนิทาน
วีรบุรุษประจ�ำเผ่า เล่าสืบต่อกันมาโดยไม่ขาดสายและได้สร้างอภินิหาร อิทธิฤทธิ์ผนวกเข้า
ด้วย ครั้นต่อมาภายหลังได้มีผู้บันทึกเป็นนิทานปรัมปรา หรือต�ำนานเรื่องท้าวฮุ่งขุนเจือง
จึงปรากฏเป็นลายลักษณ์ (ธวัช ปุณโณทก, 2541)
เรือ่ งราววีรบุรษุ ท้าวฮุง่ หรือขุนเจืองได้ขยายออกไปเป็นบริเวณกว้าง ธิดา สาระยา
(2538) กล่าวว่า ในพรมแดนของชนชาติได้กล่าวถึงขุนเจืองจากต�ำนานประวัตศิ าสตร์หลาย
ถิน่ อย่างกว้างขวางซึง่ กระจายการตัง้ ถิน่ ฐานในบริเวณลุม่ น�ำ้ โขงตอนกลางตามแนวตะวันตก
ตะวันออก ตัง้ แต่รฐั ฉานของพม่า ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนแถบสิบสองปันนา ทางเหนือ
ของประเทศไทย ตอนเหนือของลาวและเวียดนาม หรือตามชื่อเมืองที่มีประวัติการ
เคลื่อนไหวในยุคโบราณของภูมิภาคนี้ ได้แก่ เชียงตุง เชียงรุ่ง เชียงแสน พะเยา เชียงใหม่
ลาว เชียงขวาง และแกวปะกัน คือ ญวน
ขอบเขตการขยายตัวของต�ำนานวีรบุรุษขุนเจืองได้แผ่ขยายครอบคลุมกลุ่มลาว
เวียดนามนามขุนเจืองจึงเป็นวีรบุรุษในต�ำนานลุ่มน�้ำโขงโดยสมบูรณ์ การบันทึกเรื่องราว
ลายลักษณ์อักษร ที่เกิดขึ้นในสมัยหลัง ช่วยแพร่เรื่องขุนเจืองสู่ดินแดนอื่นของชนชาติไต
อย่างเป็นรูปธรรมมากขึน้ ทีเ่ ห็นได้ชดั เจนคือ เชียงรุง่ ได้ยกย่องขุนเจืองอยู่ในฐานะวีรบุรษุ
ต้นประวัตศิ าสตร์ของบ้านเมือง ทีส่ �ำคัญคือ เรือ่ งราววีรกรรมของท้าวฮุง่ หรือเจืองได้รบั การ
ถ่ายทอดออกมาเป็นวรรณกรรมทัง้ ทีเ่ ป็นมุขปาฐะและวรรณกรรมลายลักษณ์ซงึ่ ต่อมาได้รบั
การยกย่องว่าเป็นมหากาพย์
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Facculty of Humanities and Social Sciences

มหากาพย์ที่มีชื่อเสียงของโลกมีไม่มาก ได้แก่มหากาพย์รามายณะ มหาภารตะ
อีเลียด โอเดสซี่ และ โรลองค์ ซึ่งมีลักษณะร่วมที่เห็นได้ชัดก็คือ เป็นเรื่องยาว มุ่งสดุดี
วีรกรรมของ ผู้กล้าหาญของชาติ หรือสังคม
ช่วงเวลาทีจ่ ะเกิดเป็นมหากาพย์ได้นนั้ มักจะเป็นช่วงทีบ่ า้ นเมืองยังไม่เป็นปึกแผ่น
หรือยังไม่สงบเรียบร้อย จินตนา ยศสุนทร (2521 : 28) กล่าวว่า มหากาพย์เป็นลักษณะ
ของวรรณกรรมสมัยเมื่อชาติบ้านเมืองยังไม่เป็นปึกแผ่นจึงถือเรื่องเกียรติเป็นเรื่องส�ำคัญ
ดังเช่นในยุคของอัศวินเมื่อพ้นสมัยนั้นแล้วก็ไม่เป็นที่นิยม
ในการศึกษามหากาพย์เรื่องท้าวฮุ่งหรือเจืองนั้นพบว่าท้าวฮุ่งหรือเจืองนั้นมีลักษณะความ
เป็นวีรบุรุษอย่างหลากหลายและสามารถประมวลผลเพื่อเสนอข้อค้นพบได้ดังต่อไปนี้
ความเป็นวีรบุรุษของท้าวฮุ่งหรือเจือง
1.ทรงมีพระปรีชาสามารถในการรบ

ทรงเชี่ยวชาญในการรบ ท้าวฮุ่งหรือเจืองมีความสามารถในการรบ และมี
คุณลักษณะพิเศษคือมีอาวุธส�ำคัญคู่บุญบารมี คือ ดาบฮางเซ็ง และมีช้างศึกที่เก่งกล้า
สามารถ มีความแข็งแรงมาก คือ ช้างเผือกพานค�ำ นอกจากนี้ยังได้ของวิเศษจากนางง้อม
หญิงคนรัก นางเล่าให้ฟังว่าเป็นของบิดาให้ไว้ ใช้ออกศึกท�ำให้ปลอดภัยและได้รับชัยชนะ
การสงครามในสมัยนั้นนิยมชนช้างท้าวฮุ่งหรือเจืองนั้นมีความสามารถในการชนช้างเป็น
อย่างยิ่ง ดังบทประพันธ์ที่ว่า
		
		
		
บ่ฮู้

“...กาก่องเนื้อเจ้าฮุ่ง
คึงมือยอยื่นแหวน
เลยผันช้างพานค�ำ	
กี่หมื่นฮ้อยฮุมพร้อม

เจืองหาญ
ผายชี้
คุงกว่า
พาบชน
(สิลา วีระวง, 2548 : 100)
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จากบทประพันธ์ทยี่ กมาจะเห็นได้วา่ ท้าวฮุง่ หรือเจืองต้องรับศึกหนักเพราะเป็นการ
ท�ำศึกชนช้างที่เป็นกองทัพใหญ่เป็นหมื่นร้อย เท่ากับ หนึ่งล้านและก็สามารถเอาชนะได้
นอกจากนี้ก็ยังบัญชาการทัพได้ดี ก�ำกับแม่ทัพต่างๆในการโจมตีให้ได้ชัยชนะ ข้าศึกก็กลัว
เกรง ดังบทประพันธ์ที่ว่า		
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“...ท่อว่า
กูจัก
บอกแก่
		

ยะหว่างไว้ช้างใหญ่
มวลแพนกวนหมู่หลวง
ขุนพลพร้อมขุนนาย
ขุนใหญ่พร้อมโดยเจ้า

แต่นั้น
		
มาจัก
		

พระบาทท้าวซมซื่น
คูนพางเป็นเขื่อนแข็ง
แปงพลล้วนเดาดี
เห็นที่แกวมากล้น

คูนเมือง นั้นเนอ
ไหลเข้า
เนื่องนั่ง
อยู่ฟัง
(สิลา วีระวง, 2548 : 98)
ยินสงวน
ขนงต้น
ดาแต่ง
ลุงเจ้าซู่ภาย
(สิลา วีระวง, 2548 : 98)

จากบทประพันธ์ทยี่ กมา แสดงให้เห็นถึงการออกค�ำสัง่ บัญชาการรบแก่แม่ทพั และ
กองทหารว่าควรจะเป็นแบบใดจึงจะเอาชนะได้ ท้าวฮุ่งจะสู้รบเคียงบ่าเคียงไหล่กับไพร่พล
ทุกครั้ง บางครั้งท้าวฮุ่งก็จะตะลุยด้วยตนเองก็มี มีความสามารถในการใช้อาวุธได้ดีและ
แม่นย�ำ มีความถนัดและคล่องตัวในการใช้ดาบฮางเซ็งซึ่งเป็นดาบคู่บารมี
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2.ทรงมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว
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ท้าวฮุง่ หรือ เจืองมีความกล้าหาญเด็ดเดีย่ วในการท�ำศึกสงครามไม่เกรงกลัว ความ
ตาย ยอมตายอย่างกล้าหาญ มีบทประพันธ์หลายแห่งที่กล่าวถึงความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว
ของท้าวฮุ่ง หรือ เจือง เช่น
	...ท้าวอวายหน้าเตินป่าว
ทุกภาย
เฮาจักกองกันตาย
ไฮ่เดียว ลางแล้ว...
(สิลา วีระวง, 2548 : 244)
			
	...แต่นั้น
หนักเนื่องช้างฟ้าฮ่วน
พังมา
		
เจืองจักฝืนตัวตาย
ไซ่ลือ เลยห้าม
(สิลา วีระวง, 2548 : 245)
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3.ทรงอุดมบุญญานุภาพ

ท้าวฮุ่งหรือเจืองมีพระบุญญานุภาพเพียบพร้อมไปด้วยพระเกียรติ พระยศ พระ
เดช พระกรุณาธิคุณ พระเมตตาและพระบารมี มีบุญวาสนา ประชาชนยกย่องสรรเสริญ ใน
ตอน “อุบัติบั้น”ได้กล่าวถึงท้าวฮุ่งหรือขุนเจืองเป็นเทพบุตรจุติมาเกิด โหรท�ำนายว่าดีเลิศ
จะได้เป็นใหญ่ มีชื่อเสียงก้องจักรวาล มีสิ่งของคู่บารมี ได้แก่ช้างเผือกพานค�ำ ฆ้องเงินคู่
และดาบฮางเซ็ง มีผู้น�ำสิ่งของมาถวายมิได้ขาด ยิ่งเจริญพระชันษามากก็ยิ่งทรงอุดม
บุญญานุภาพมากขึ้นเป็นที่เลื่องลือ ทั่วจักรวาล ดังบทประพันธ์ที่ว่า
		
		
ลือยี่เจ้าติ่วสร้อย
เซ็งทั่ว จักรวาล
(สิลา วีระวง, 2548 : 153)
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การที่จะทรงอุดมบุญญานุภาพได้นั้นต้องเป็นที่เกรงขามของเมืองอื่นๆจนกระทั่ง
ต้องมาขอเป็นเมืองขึ้นเพื่อพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ปรากฏว่าในเรื่องได้กล่าวถึงเมืองต่างๆ
ทั่วสารทิศได้เดินทางมาเข้าเฝ้าท้าวฮุ่งหรือเจืองและได้ถวายส่วยเครื่องบรรณาการเป็น
จ�ำนวนมาก ทั้งทองค�ำ เงิน ช้าง ม้า ที่มาจากแดนไกลก็มี จีน จาม มอญม่าน เป็นต้น
แสดงให้เห็นว่าทรงอุดมบุญญานุภาพเป็นอย่างยิ่ง
การที่ผู้ทรงอุดมบุญญานุภาพจะเสด็จไปไหนมาไหนย่อมมีขบวนแห่อย่างสมพระ
เกียรติ ในเรื่องราวนี้ได้มีบทร้อยกรองที่กล่าวถึงการเสด็จของท้าวฮุ่งหรือเจืองว่าประกอบ
ไปด้วยขบวนแห่ยิ่งใหญ่ งดงาม อลังการ สมพระเกียรติ การเป็นผู้ทรงอุดมบุญญานุภาพ
ด้วยบุญบารมีนั้นจะต้องมีเครื่องประกอบแสดงเป็นจ�ำนวนมาก ในการแห่แหน มีการเชิญ
เครื่องสูงต่างๆ เช่น พัดโบก จามร เครื่องประโคมแตร สังข์และอื่นๆ มีคนเข้าเฝ้า กราบ
ไหว้เป็นจ�ำนวนมากแสดงถึงความยิง่ ใหญ่สงั เกตได้จากบางตอนของบทประพันธ์ดงั ต่อไปนี้
	...เพราะเมื่อภูวนาถท้าว
จักจาก เมืองหลวง
ผายแคงบัวออกมา
เกยกว้าง
พังงามห้างเดาดา
เฮียงแทบ
พระบาทเจ้าติ่วช้าง
ใจแจ้ง นั่งเนา
................................................................................
	...ญั่งญั่งเหลื้อมไกวแกว่ง
จามร
แตรสังข์เพลงพาทย์แคน
เสียงห้าว		
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กุญชรช้างพานค�ำ	
อาวสั่งท้าวทองล้าน

ยกย่าง
ที่ทาง
(สิลา วีระวง, 2548 : 160)

	...ญาบญาบเบื้องฟ้าเบิก
สานสานเสียงล่ามแหน
ลือเซ็งเจ้าเงินยาง
ทุกที่ซ�้ำขอไหว้

ยอมือ
ทุกก�้ำ
ยศมาก
อ่อนเจือง
(สิลา วีระวง, 2548 : 183)
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4.ทรงมีภาวะผู้น�ำที่ดี
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ลักษณะของความเป็นวีรบุรุษ อีกประการหนึ่งก็คือ การที่ทรงมีลักษณะความเป็น
ผู้น�ำ ในการวิเคราะห์ความเป็นวีรบุรุษของท้าวฮุ่งหรือเจืองนั้นปรากฏว่าทรงมีภาวะผู้น�ำ
ตั้งแต่ยังทรง พระเยาว์สังเกตจากงานพระศพของพระบิดา คือขุนจอมธรรมสวรรคต ขณะ
นัน้ ท้าวฮุง่ หรือเจือง ยังเยาว์ แต่กร็ บั เป็นภาระในการบริหาร ก�ำกับนัดหมายบริวารเพือ่ งาน
พระศพของพระบิดา การเก็บอัฐิขุนจอมธรรมในลักษณะของแม่งานจนส�ำเร็จ
นอกจากนี้ยังเป็นผู้น�ำชุมชนที่ ดูแล น�ำชาวบ้านท�ำงาน ท�ำนา บริหารจัดการและ
สั่งสมสภาวะผู้น�ำ ความเป็นผู้น�ำในตัวของท้าวฮุ่งหรือเจืองนั้นมีอยู่ในสามัญส�ำนึกและมี
ความลึกซึ้งตั้งแต่สมัยยังเป็นหนุ่มน้อยอยู่ ในบทประพันธ์ ได้กล่าวถึงว่าขณะที่พระบิดาพึ่ง
สิ้นพระชนม์ ท้าวฮุ่งหรือเจืองก็มีความคิดเป็นห่วง กังวลว่าประชาชนจะอดอยากหิวโหย
แสดงให้เห็นถึงความมีจิตใจ เป็นนักปกครอง มีจิตบริหาร มีการบริหารชุมชนเพื่อท�ำนา
ท้าวฮุง่ ใช้วธิ ี ท�ำเอง พาท�ำ มอบหมายหน้าทีก่ ารงานให้ท�ำ ให้รบั ผิดชอบ สังเกตได้จากตอน
ท�ำนาและโห่เนื้อดังต่อไปนี้
		...แต่นั้นเจืองก็ปุนแปงไว้		 ยังไถเชือกค่าว
		
เตือนแต่งตั้งเฝื่อไว้		 ค่าวควาย
อันว่า
อ้ายคว่างให้ไปแต่ง		 เฮือนนา พุ้นก่อน
		
เถิงเมื่อวันลุนกูจึง		 ซิไป สูนกล้า
		
ท่อว่าเคืองใจด้วย		 ควายฮาม น้อยหนุ่ม
		
เฝิกก็ยังไป่คุ้น		 ปีล�้ำ ล่วงเถิง
		...............................ฯลฯ..............................
(สิลา วีระวง, 2548 : 7)
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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แล้วจึงไขผักตูควาย		 ออกผัน ผยองผ้าย
		
เจืองก็ทะยานโยงเต้น		 บายไถซุกแล่น
		
เจืองหว่านเข้าสูนกล้า		 ที่นา
		...............................ฯลฯ..............................		
(สิลา วีระวง, 2548 : 7)
จากบทร้อยกรองที่ยกมาแสดงให้เห็นภาวะผู้น�ำของท้าวฮุ่งที่ได้ชักชวนบริวารท�ำ
นา บางครัง้ ก็ลงมือปฏิบตั เิ อง นอกจากนีย้ งั สอนวิธกี ารท�ำนา การหาเนือ้ หาปลา และวิธเี ก็บ
ถนอมรักษาอาหารให้มีกินตลอดปี สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาในสมัยโบราณ
ภาวะความเป็นผูน้ �ำของท้าวฮุง่ นัน้ มีความเป็นประชาธิปไตยไม่เผด็จการท�ำศึกเสร็จ
แล้วจึงถามแม่ทัพนายกองและบริวารว่าจะสู้ต่อ หรือจะตามไปตีซ�้ำดังบทร้อยกรองที่ว่า
	...ท้าวฮุ่ง
		
บัดนี้เฮาก็
เพิงที่

ไขเงื่อนถ้อยถามหมู่
ผายความยินสื่อเมือง
ฟันแมนฮ้ายคาเวียง
เมี้ยนเครื่องเข้าเชียงล้าน

ลุงอาว
ฝูงเหง้า
สะสว่าง
ลวดงาย
(สิลา วีระวง, 2548 : 7)
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ในฐานะทีท่ า้ วฮุง่ เป็นหัวหน้าซึง่ การบริหารปกครองโดยทัว่ ไปแล้ว ในสมัยก่อนส่วน
มากจะปกครองแบบราชาธิปไตย มีพระราชาเป็นใหญ่มักจะตัดสินใจด้วยอ�ำนาจ แต่ท้าวฮุ่
งกลับให้ความส�ำคัญในการถามปรึกษา แสดงให้เห็นถึงภาวะผู้น�ำแบบประชาธิปไตย ทรง
เป็นผูน้ �ำทีม่ คี วามยุตธิ รรม นอกจากนีย้ งั แบ่งนา แบ่งเมือง ให้แม่ทพั หรือคนสนิทไปปกครอง
เป็นการส่งเสริมก�ำลังใจด้วย
ทรงมีภาวะผู้น�ำที่รอบคอบ มองกว้างไกล สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์อันกว้างไกล
ท้าวฮุง่ มีความรอบคอบ และมองกว้างไกลทุกด้านมองเห็นการไกลทุกอย่างเป็นนักปกครอง
ที่ดีเป็นที่เลื่องลือไปทั่ว นอกจากนี้แล้วท้าวฮุ่งยังมีวิธีการสร้างผู้น�ำรุ่นใหม่ขึ้นมา เป็นการ
ให้โอกาสดังบทร้อยกรองที่ว่า
		...ฮื่นฮื่นเที้ยนคับคั่ง		 โฮงค�ำ
เจืองก็
วางความสอนคว่างเญีย		 ฝูงเหง้า
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บัดนี้
		
		
		
		

สูก็เอากันต้านทุก
เมืองใหญ่กว้างมหาโลก
อย่าแผกถ้อยไว้คว่าง
เอากันแข็งแส่งเชียง
คองใดฮ้ายใดดี
อย่าเญียะน้าวก้าวเข้ม

ประการ แหนฮ่าง
ลือเฮา
คึดปอง
ตางท้าว
ดูถี่
ค�ำกล้าสะหาว
(สิลา วีระวง, 2548 : 156)
จากบทร้อยกรองที่ยกมาแสดงให้เห็นถึงการที่ท้าวฮุ่งหรือเจืองได้จัดอบรมการสั่ง
สอนแก่แม่ทัพและคนสนิท ในสภาวะของผู้น�ำนั้น นอกจากท�ำได้ด้วยตัวองแล้วมักที่จะได้
แนะน�ำสั่งสอนให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ด้วย
ท้าวฮุ่งนั้นเป็นผู้น�ำที่ให้ความเสมอภาคทั้งเพศหญิงและเพศชาย เคารพในสิทธิ
สภาพสตรี มีการแบ่งเมืองให้ผหู้ ญิงปกครองเมือง เช่นให้นางจอมผูเ้ ป็นมารดาไปครองเมือง
ปะกัน ให้นางเม็ง หรือป้าของท้าวฮุ่งไปสร้างเมืองใหม่มีช้างม้าเป็นจ�ำนวนมาก บ้านเรือน
กว้างใหญ่
มีการปูนบ�ำเหน็จรางวัลแก่ขุนศึกทแกล้วทหารส่งเสริมขวัญและก�ำลังใจ เช่นการ
ยกย่องความดีความชอบของเหล่าทหารและญาติ
ท้าวฮุ่งมีภาวะผู้น�ำที่มีความสามารถเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ เมื่อข้าศึกจากเมืองปะ
กันมาประชิดเมืองเงินยาง ท้าวซึ่มนึกถึงท้าวฮุ่งหรือเจืองที่จะมาช่วยรักษาเมืองได้ และให้
มาช่วยรบหลายครั้ง

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ก.ค.58 - ธ.ค.58)

5.ทรงยึดมั่นในหลักจารีตประเพณี
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ในความเป็นวีรบุรุษนั้นท้าวฮุ่งมีความยึดมั่นในหลักความเชื่อที่มีมาตั้งแต่สมัย
โบราณ ท้าวฮุง่ ยึดมัน่ ในประเพณี และความเชือ่ เช่นการเลีย้ งผี การปาดช�ำแหละควายเพือ่
พลีกรรม แด่ผีบรรพบุรุษดังในบทประพันธ์ที่ว่า
		
“เจ้าจึ่งให้จ่าซ้อน
เฮวฮีบ ครัวควาย
		
พลีกรรมผีหมู่ก�ำ	
เป็นด�้ำ
		
ปุนปายพร้อมทุกขัน
ขวัญคู่
		
พระพี่น้องสองเจ้า
นั่งเฮียง
(สิลา วีระวง, 2548 : 46)
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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แสดงให้เห็นว่ามีการท�ำบุญสุนทานยึดมัน่ ในพระพุทธศาสนา มีธรรมในการด�ำเนิน
ชีวิต มีความกตัญญูรู้คุณ ได้แก่ การส�ำนึกบุญคุณบิดามารดา พี่ชายและผู้มีบุญคุณ
6.เป็นที่เคารพรักและมีความรักที่มั่นคง

ในความเป็นวีรบุรุษของท้าวฮุ่งหรือเจืองนั้น มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับไพร่ฟ้า
ประชาชนเป็นอย่างยิ่ง ทุกคนรักและจงรักภักดีต่อท้าวฮุ่งตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จนตลอด
พระชนม์ชีพ เพราะมีพระจริยวัตรที่งดงามเป็นนิสัยท�ำให้เป็นที่รักของบุคคลทั่วไป แม้
กษัตริย์ต่างเมือง เช่น ท้าวซึ่ม ก็ยังนิยมชมชอบในนิสัยใจคอความเป็นคนดีของท้าวฮุ่ง จึง
ทุ่มเทความรักให้ และประกาศยกลูกสาวให้ด้วย มีบทร้อยกรองที่แสดงว่าท้าวซึ่มรักท้าวฮุ่ง
ปานดวงตาว่า...
“...ท่อว่า
เขาก็

คึดฮุ่งผู้เหง้า ดูเกิ่ง
มวลแมนแดงดาดเวียง

สองตา ออกแล้ว
วังล้อม
(สิลา วีระวง, 2548 : 68)

นอกจากนี้แล้วยังเป็นที่รักของทแกล้วทหารทั้งหลาย เมื่อมีเหตุการณ์ ไม่สงบ
เรียบร้อย มีศึกมาประชิดหรือต้องต่อสู้กับข้าศึก เหล่าทหารก็จะขันอาสาออกรบและตาย
แทนท้าวฮุ่ง ดังบทร้อยกรองต่อไปนี้
		
		
		
		

“...สว่าสว่าล้วนโยเธศ
ขานอาวถวิลนอกใน
ทุกนายพร้อมขุนกวาน
เมี้ยนหมู่เข้าเทแล้ว

ฝูงหาญ
ตางเจ้า
แล้วอย่า
พ่องลง”
(สิลา วีระวง,2548 : 73)
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จากบทร้อยกรองดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความรัก ความศรัทธาของทหารที่มีต่อ
ท้าวฮุ่ง กล้าตายและยอมสละชีวิตเพื่อสู้ตายแทนท้าวฮุ่งได้
ในกรณีของหญิงคนรัก นางง้อมได้จดั ทัพเพิม่ เติมให้ทา้ วฮุง่ ด้วยความรัก เหนือสิง่
อืน่ ใดก็คอื ความรักจากนางง้อม ทีเ่ สียสละทุกอย่าง เป็นต้นว่าของศักดิส์ ทิ ธิป์ อ้ งกันภัยต่างๆ
เพื่อให้ท้าวฮุ่งปลอดภัยและได้ชัยชนะกลับมา สังเกตจากบทร้อยกรองต่อไปนี้
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เฮาก็
		

“...หมักหม่อนหน้าง้อมสั่ง
เดียวจักแถลงค�ำคืน
ชมแพงเพี้ยงสองตา
ประดับพวกพ้องทั้งช้าง

“...นางจิ่ง
		
		
		
เฮียกชื่อ
		
ปางเมื่อ
		
		
		

แจงดูสร้อยสังวาล
แหวนขอดล้วนค�ำเข้ม
พร่างพร่างเหลื้อมมณีราช
พรายพรายควรค่าเมือง
นาคาเหลื้อมแสงสูรย์
พ่อย่อมย้องยกไว้
พระพ่อเข้ายาดท้าว
ครันยกยกยื่นแมน
นางก็พาทีท้าว
พี่บ่ไว้เวนให้

มาดา
คอบเจือง ในห้อง
ตนพี่ จริงแล้ว
ช่อยหลาน			
(สิลา วีระวง, 2548 : 73)
มุกมาศ
ขอบลาย
ฤทธา
พันพ้อง
เสด็จยาตร
ใส่หัว
เชียงแท่นทามผี เผ่านั้น
มัวใบ้
ทวนกลอน กอยบอก
ช่อยแฮง”
(สิลา วีระวง, 2548 : 80)

สุดยอดของเรือ่ งแห่งความรักก็คอื มีความรักมัน่ คง มีสจั จะ ซือ่ ตรงต่อคนรัก เมือ่
ครั้งที่ ตีเมืองปะกันได้รับชัยชนะ ได้ทรัพย์สิน เงินทองและผู้หญิงมากมาย ท้าวฮุ่งมีความ
สุขสบายแวดล้อมด้วยบริวารเฝ้าแหนแห่แต่ก็ยังมีความมั่นคงรักคิดถึงนางง้อมด้วยความ
ซือ่ สัตย์และไม่ลมื ค�ำสัญญาที่ให้ไว้วา่ จะน�ำสินสอดมาขอแต่งงาน แสดงให้เห็นถึงความรักที่
มั่นคง

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ก.ค.58 - ธ.ค.58)

วีรกรรมการสู้รบของท้าวฮุ่งหรือเจือง
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ท้าวฮุ่งได้ท�ำศึกสงครามด้วยความกล้าหาญหลายครั้ง แต่ละครั้งก็ได้รับชัยชนะ
ท�ำให้กองทัพมีความภาคภูมิใจ ฮึกเหิมในการต่อสู้และมีก�ำลังใจในการท�ำสงคราม ได้แก่
การไปท�ำศึกที่เมืองเงินยาง ท้างฮุ่งได้รับการขอร้องให้ไปช่วยลุงซึ่มเพื่อท�ำศึกกับพวกแกว
เมืองปะกันที่ยกทัพมาล้อมเมืองเงินยางเพราะต้องการชิงนางอั้วไปเป็นชายาท้าวแองกา
ท้าวฮุง่ ได้รบั ชัยชนะจับตัวท้าวแองกาได้และได้ชนช้างกับท้าวกว่าพระยาแกวและตัดคอท้าว
กว่าได้เป็นวีรกรรมอันห้าวหาญของท้าวฮุ่ง
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Facculty of Humanities and Social Sciences

ต่อมาไปท�ำศึกทีเ่ มืองปะกัน โดยหลังจากทีช่ ว่ ยเหลือเมืองเงินยางให้ปลอดภัยแล้ว
ท้าวฮุ่งได้ยกทัพตามไปตีพวกแกวถึงเมืองปะกัน ท�ำศึกที่เมืองปะกัน ท้าวฮุ่งชนะยึดครอง
เมืองได้
ต่อมาไม่นานได้ยกกองทัพไปท�ำศึกทีเ่ มืองตุมวาง สาเหตุทที่ า้ วเจืองต้องยกทัพไป
ตีเมือง ตุมวาง เพราะหุนบังกับค�ำหิ่งไปก่อกวนพวกข้าพางเข้าปล้นเมืองปะกัน ท้าวเจือง
จึงต้องตามไปจัดการ ได้ท�ำศึกกับพระยาฟ้าฮ่วน ท้าวตายืน ท้าวตาทอกเจ็ดไห ตลอดจน
พวกผี และแถนลอ ท้าวฮุง่ หรือเจืองต่อสูจ้ นสุดก�ำลัง หมดแรงถูกปลงพระชนม์กลางสนามรบ
เมือ่ สิน้ พระชนม์แล้วท้าวฮุง่ หรือเจืองได้ไปก�ำเนิดบนสวรรค์มกี องทัพทีย่ งิ่ ใหญ่และ
ไพร่พลเป็นจ�ำนวนมาก บรรดาแม่ทัพนายกองและทหารต่างๆก็เป็นทหารเดิมที่เคยท�ำ
สงครามร่วมกันเมื่อครั้งที่มีชีวิตเป็นมนุษย์อยู่นั่นเอง บนสวรรค์นั้นท้าวฮุ่งหรือเจืองได้ท�ำ
ศึกบนสวรรค์หลายครั้งได้รับชัยชนะมีเมืองขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก
วีรกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการท�ำศึกสงครามในสมัยโบราณก็คือการกระท�ำ
ยุทธหัตถีหรือการชนช้าง ในมหากาพย์ทา้ วฮุง่ หรือเจืองได้พรรณนาการกระท�ำยุทธหัตถีของ
ท้าวฮุง่ หรือเจืองไว้หลายครัง้ มีทงั้ ได้รบั ชัยชนะและพ่ายแพ้ตอนสิน้ พระชนม์การชนช้างหรือ
ยุทธหัตถีที่ส�ำคัญของท้าวฮุ่งมีดังต่อไปนี้
ครั้งแรกเป็นการกระท�ำยุทธหัตถีกับท้าวกว่าและตัดคอท้าวกว่าได้เป็นวีรกรรมอัน
ห้าวหาญของท้าวฮุ่งที่ได้แสดงความสามารถให้ลุงกับป้าเห็น สามารถช่วยเหลือชาวนคร
เงินยางได้อย่างกล้าหาญ และเป็นการกอบกู้เกียรติ ศักดิ์ศรีลูกผู้หญิงให้กับนางอั้ว
ต่อมาท้าวฮุ่งยกพลไปตีเมืองปะกัน กล่าวคือหลังจากที่ตีฝ่าวงล้อมของพวกแกว
ปะกันเพือ่ เข้าไปช่วยเมืองเงินยางได้แล้วก็ยกกองทัพตามไปตีเมืองปะกันและได้ชนช้าง กับ
พวกแกวจนได้ชัยชนะและยึดเอาเมืองได้
อีกไม่นานท้าวฮุ่งยกทัพไปตีเมืองตุมวางเพื่อช่วยเหลือพวกข้าพาง ศึกครั้งนี้ได้
ขยายวงกว้างออกไปอย่างกว้างขวาง ท้าวฮุ่งต้องท�ำศึกกับพระยาฟ้าฮ่วน ท้าวตายืน ท้าว
ตาทอกเจ็ดไห ตลอดจนพวกผี และแถนลอ ท้าวฮุ่งต่อสู้จนสุดก�ำลัง หมดแรงถูกปลง
พระชนม์ สิ้นพระชนม์กลางสนามรบ (ชูศักดิ์ ศุกรนันทน์,2553 : 124-125)
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จะเห็นได้ว่าท้าวฮุ่งหรือเจือง มีพฤติกรรมที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่บ้านเมือง ใน
สมัยนั้นเป็นอย่างดียิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านแปลงเมือง การปกครองดูแลไพร่ฟ้า
ประชาชน การอบรมสั่งสอนศีลธรรมจรรยา การสร้างแบบแผนพฤติกรรม วิถีชีวิต จารีต
ประเพณี การนับถือผีและบรรพบุรษุ การป้องกันบ้านเมืองของตนเอง การท�ำสงครามขยาย
อาณาเขตประกาศแสนยานุภาพ การป้องกันบ้านเมืองในกลุ่มเครือญาติของนครรัฐต่างๆ
โดยเฉพาะกรณีที่ได้ไปช่วยลุงซึม่ ท�ำศึกเพือ่ รักษาเกียรติกษัตริย์ ช่วยรักษาศักดิศ์ รีลกู ผูห้ ญิง
ซึง่ เป็นขัตยิ นารีของ นางอัว้ การพิทกั ษ์รกั ษาพวกข้าพางด�ำทีม่ บี ญุ คุณ การต่อสูเ้ พือ่ เกียรติ
และศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายเพื่อชาติบ้านเมืองและกรณีสุดท้าย ท้าวฮุ่งเจืองได้ออกสู้รบเคียง
บ่าเคียงไหล่กับทหารหาญ จนถึงวาระสุดท้ายทรงเสียสละพระชนม์ชีพเพื่อชาติบ้านเมือง
อย่างสมพระเกียรติแห่งวีรบุรุษ สมควรได้รับการยกย่องเป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่เพื่อเป็นแบบ
อย่างที่ดีต่อไป
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สัมพันธบทในกวีนิพนธ์ ‘หัวใจห้องที่ห้า’ :
พันธกิจกวียุคหลังสมัยใหม่

Intertextuality in poetry ‘The Heart’s Fifth Chamber’ : The mission of
the postmodern poets
อนุชา พิมศักดิ1์ Thananan Trongdee

บทคัดย่อ

บทความนี้มุ่งศึกษากวีนิพนธ์ชุด “หัวใจห้องที่ห้า” ของอังคาร จันทาทิพย์ โดย
ใช้มโนทัศน์สัมพันธบทผลการศึกษาพบว่า กวีใช้สัมพันธบทเพื่อประกอบสร้างตัวบท 4
ลักษณะ คือ การสร้างสัมพันธบทกับตัวบทวรรณกรรม การสร้างสัมพันธบทกับสถานทีห่ รือ
เหตุการณ์ในประวัตศิ าสตร์และปรากฏการณ์ทางสังคม การสร้างสัมพันธบทกับงานวิชาการ
โดยใช้รปู แบบงานวิชาการและสายตานักวิชาการในการมองเรือ่ งต่างๆ และการสร้างสัมพันธ
บทกับชุดสัญญะทางวัฒนธรรม ทัง้ วัฒนธรรมพุทธศาสนา วัฒนธรรมท้องถิน่ และวัฒนธรรม
ประชานิยม เมื่อวิเคราะห์วัตถุประสงค์ พบว่า กวีใช้สัมพันธบทเพื่อแสดงตัวตน เพื่อ
ประกอบสร้างความหมายและความจริง และสร้างความหมายใหม่ให้กับบทกวี
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ค�ำส�ำคัญ: สัมพันธบท หัวใจห้องที่ห้า หลังสมัยใหม่
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อาจารย์ประจำ�สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
Lecturer, Thai Language, Faculty of Education Kalasin Rajabhat University

1

Abstract
This article aims to study AngkanChanthathip’s poetry ‘The Heart’s
Fifth Chamber’ by applying the concept of intertextuality. The results revealed
that the intertextuality method was used for constructing poems into four characteristics: a constructing of intertextuality and literature, a constructing of
intertextuality and settings or historical events and social phenomena, a constructing of intertextuality and academic works through the perspective of
scholar and in academic form, a constructing of intertextuality and a set of
cultural semiotic which included Buddhist culture, local culture, and popular
culture. It is found that the poet uses intertextuality for the purpose of expressing himself and constructing of meaning, truth, and poetry.
Keywords : intertextuality ‘The Heart’s Fifth Chamber’ Postmodern
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‘หัวใจห้องทีห่ า้ ’เป็นรวมบทกวีนพิ นธ์รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยีย่ มแห่ง
อาเซียน ประจ�ำปีพุทธศักราช 2555 ผลงานเล่มที่ห้าของอังคาร จันทาทิพย์ ต่อจาก “ความ
รักของคนเศร้า”, “วิมานลงแดง”, “ทีท่ เี่ รายืนอยู”่ , และ “หนทางและทีพ่ กั พิง” เนือ้ หาภายใน
เล่มนี้แบ่งออกเป็นสองภาค ภาคแรกชื่อ “หัวใจห้องที่ห้า” ตามชื่อหนังสือ ภาคหลังชื่อ
“นิทานเดินทาง”
ความโดดเด่นของรวมบทกวีนิพนธ์เล่มนี้หากพิจารณาจากบทวิจารณ์ของนัก
วิจารณ์วรรณกรรมแล้วจะพบว่าต่างมองไปที่เนื้อหาของตัวบทกวี ซึ่งเป็นแก่นแกนส�ำคัญ
ของหนังสือรวมบทกวีมาเสมอ อาทิ “...ภาคแรกเป็นการมองออกไปข้างนอก ส�ำรวจความ
เป็นไปของโลกรอบตัว ณ ขณะปัจจุบัน ในมุมมองของเขา นี่คือโลกที่เต็มไปด้วยความขัด
แย้ง อันเป็นผลพวงจากหัวใจที่ปิดล็อก และพวกเราก�ำลังก้าวเดินลงไปสู่จุดตกต�่ำที่สุดของ
มนุษยชาติ” (จรูญพร ปรปักษ์ประลัย. 2555) ทีว่ า่ “...มีสาระเนือ้ หาหนักแน่นและครอบคลุม
ในมิตคิ วามคิดทีแ่ ยบยลทีส่ ดุ เท่าที่ ‘อังคาร จันทาทิพย์’ ได้สร้างสรรค์มา... มันเป็นเนือ้ งาน
ที่มีที่มาที่ไป ที่ถูกสืบค้นอย่างมุ่งมั่นตั้งใจ ทั้งด้วยประสบการณ์ตรงและด้วยการเคี่ยวกร�ำ
ด้านความรูส้ กึ และส�ำนึกทีผ่ ลิบานและขยายตัวอย่างมีพลังใจ การมองโลกอย่างเป็นองค์รวม
ขององค์รวม (Holistic Worldview) การรูจ้ กั เชือ่ มโยงและแยกแยะประเด็นเพือ่ จัดวางไว้เป็น
หัวใจของกวีนิพนธ์ ในแต่ละบท นับเป็นกุญแจดอกส�ำคัญที่ท�ำให้ ‘อังคาร จันทาทิพย์’
สามารถไขเข้าไปสูป่ ระตูกลแห่งปริศนาของโลกและชีวติ ” (สกุล บุณยทัต, 2555) สอดคล้อง
กับค�ำกล่าวของ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานการประกาศรางวัลซีไรต์ ประจ�ำปี
พุทธศักราช 2555 ทีว่ า่ “คณะกรรมการตัดสินให้ความเห็นถึงผลงานตรงกันว่าเป็นงานเขียน
ร่วมสมัยหากเปรียบเป็นอาหารคือฟิวชันฟู้ด ที่มีความโดดเด่น ในรสชาติทางภาษา ลีลา
การน�ำเสนอ ตลอดจนเนื้อหาที่เข้มข้น สะท้อนแง่มุมสังคมและวิถีมนุษย์ ได้อย่างมีชั้นเชิง
หลากหลายด้วยจังหวะน�้ำเสียงและจินตนาการมีอัตลักษณ์เฉพาะตัว น�ำสิ่งคุ้นเคยมาปรับ
เปลี่ยนให้เป็นเรื่องใหม่จึงได้ความสดใหม่ ตระหนักรู้ถึงรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ทิ้งค้าง
ประเด็นค�ำถามทีค่ อ่ นข้างย้อนแย้งให้ผอู้ า่ นได้ขบคิดต่อประหนึง่ การเดินทางชีวติ ของมนุษย์
ที่ยังไม่จบสิ้นง่ายๆ นอกจากนี้งานเขียนยังเน้นย�ำ้ ถึงคนไร้บ้าน คนพลัดถิ่น คนกลุ่มน้อย
เชื่อมโยงเรื่องเล่าในอดีตกับวิถีปัจจุบัน เป็นการปะทะสังสรรค์ท่ามกลางความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมโดยแบ่งเป็น 2 ภาคคือ หัวใจห้องที่ห้าและนิทานเดินทาง” (ข่าวศิลป
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Facculty of Humanities and Social Sciences

วัฒนธรรม. 2556) ค�ำกล่าวนีส้ ะท้อนถึงมุมมองต่อเนือ้ หาของคณะกรรมการผูต้ ดั สินในปีนนั้
ได้เป็นอย่างดี
เมือ่ พิจารณาบทวิจารณ์จะเห็นลักษณะของ “หัวใจห้องทีห่ า้ ” ว่ากล่าวถึงโลกและ
ชีวิต รูปแบบการวางโครงเรื่องของหนังสือ แบ่งออกเป็นสองภาค ภาคแรก ใช้ชื่อว่า “หัวใจ
ห้องทีห่ า้ ” และภาคหลัง “นิทานเดินทาง” การแบ่งภาคของเนือ้ หามีสว่ นส�ำคัญ เพราะเนือ้ หา
ในภาคแรกเปรียบกับการเดินทางไปในโลกกว้างด้วยการเปิดหัวใจห้องพิเศษมามองโลก มอง
ปัญหาสังคม ส่วนในภาคนิทานเดินทาง คือการเดินทางย้อนกลับไปในเส้นทางชีวติ เดิม ดัง
ในบทกวีที่ว่า“เดินทางไกลในทางเก่า” เล่าถึงเรื่องราวพื้นถิ่นอีสานเป็นส่วนใหญ่ ทั้งต�ำนาน
นิทาน ความเชื่อ รวมไปถึงวิถีชีวิต ทั้งนี้ รูปแบบการเล่าเรื่องนี้กวีหรือบรรณาธิการน่าจะมี
เหตุผลหรือแนวคิดบางประการในการก�ำหนดวิธีการน�ำเสนอเนื้อหาของสาร
จากข้อมูลพบว่ามีการวิจารณ์รวมบทกวีเล่มนี้ในเชิงเนือ้ หามากพอสมควร ท�ำให้
ผูอ้ า่ น ผูฟ้ งั ได้เข้าถึงแก่นแกนของสารหรือเนือ้ หาทีก่ วีประสงค์จะน�ำเสนอได้ลกึ ซึง้ ยิง่ ขึน้ แต่
มีสงิ่ หนึง่ ทีน่ า่ สนใจในกวีนพิ นธ์ชดุ นี้ ก็คอื รูปแบบของการเล่าเรือ่ งและการวางโครงเรือ่ ง ที่
กวีมีความตั้งใจจะน�ำเสนอโดยไม่ใช่วิธีการรวบรวมงานจากที่ต่างๆ มาตีพิมพ์เพียงเท่านั้น
แต่พบว่า บทกวีผ่านการวางโครงเรื่อง เนื้อหา แนวคิด มาเป็นอย่างดี อีกทั้งมีการกล่าวถึง
การแก้ไขต้นฉบับไว้ดว้ ย ชี้ให้เห็นว่ารวมบทกวีนพิ นธ์เล่มนีม้ กี ารใช้กลวิธีในการเขียนทีพ่ เิ ศษ
และเมือ่ พิจารณาเนือ้ หาอย่างละเอียดแล้วพบว่ามีการอ้างอิงเชือ่ มโยงตัวบท(text) หลายตัว
บท ปรากฏลักษณะสัมพันธบท (intertextuality) จ�ำนวนมาก จึงน่าสนใจว่า กวีนิพนธ์
ชุด“หัวใจห้องที่ห้า” มีลักษณะสัมพันธบทกับตัวบทอื่นๆ อย่างไรบ้าง และวัตถุประสงค์ใน
การประกอบสร้างสัมพันธบทนีค้ อื อะไร ในบทความนีจ้ ะกล่าวถึงแนวคิดสัมพันธบทเป็นพืน้
ฐานเพื่อปูพื้นความเข้าใจในขั้นต้น จากนั้นจะกล่าวถึงลักษณะสัมพันธบทในบทกวี ต่อจาก
นั้นจะวิเคราะห์วัตถุประสงค์ ในการสร้างสัมพันธบทของกวี เพื่อน�ำไปสู่บทสรุปเกี่ยวกับ
ลักษณะการใช้สัมพันธบทที่สัมพันธ์กับพันธกิจของกวีในบริบทวรรณกรรมหลังสมัยใหม่
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“สัมพันธบท” ในฐานะเครื่องมือในการวิเคราะห์วรรณกรรม
ลักษณะความเป็นสัมพันธบท (intertextuality) คือ จากการกล่าวถึงตัวบท(text)
อื่น เป็นการน�ำตัวบทอื่นที่ปรากฏก่อนแล้วในบริบททางสังคมของผู้แต่ง เช่น ตัวบท
วรรณกรรม ตัวบทภาพยนตร์ ตัวบทงานศิลปะ ตัวบทเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ ตัวบท
ค�ำกล่าวของบุคคล ตัวบทข่าวสาร ตัวบทเพลง เป็นต้น มากล่าวซำ�้ อีกครัง้ หนึง่ ในงานเขียน
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เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของผู้แต่ง ส่วนลักษณะสัมพันธบทที่ประกอบสร้างผ่านรหัสทาง
วัฒนธรรม คือการอาศัยบริบททางวัฒนธรรมในสังคมนั้นๆ มาประกอบสร้างตัวบทขึ้นใหม่
แต่มีการอ้างอิงหรือพาดพิงตัวบททางวัฒนธรรมที่มีมาก่อนด้วย
สัมพันธบทเป็นมโนทัศน์ที่นักคิดแนวหลังสมัยใหม่ (postmodern) น�ำมาใช้
อธิบายเรือ่ งตัวบทวรรณกรรม หลังจากทีม่ กี ารขานรับทฤษฎีการวิจารณ์ทมี่ ชี อื่ เสียงของโรล็
องด์บาร์ตส์ นักปราชญ์ชาวฝรั่งเศส ซึ่งเขียนบทความเรื่อง “The Death of the Author”
เมือ่ ค.ศ.1968 บทความนีจ้ ดุ ประกายความคิดทีว่ า่ นักประพันธ์มไิ ด้อยู่ในฐานะผูส้ ร้างสรรค์
ผลงานวรรณกรรมอีกต่อไป และตัวบทมิได้เป็นผลผลิตของอัจฉริยภาพของผู้แต่ง แต่เป็น
พื้นที่หลากหลายมิติที่เปิดให้ข้อเขียนจากแหล่งต่างๆได้มาปะทะสังสรรค์กัน ทั้งนี้ ไม่มีข้อ
เขียนใดที่เป็นของแท้ดั้งเดิมแม้สักชิ้นเดียว ตัวบทคือผ้าถักทอด้วยสารพัดข้อความซึ่งมา
จากแหล่งข้อมูลวัฒนธรรมอันหลากหลาย (ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์. 2545:14)ค�ำอธิบายนี้
ท�ำให้เห็นว่า“ตัวบท” (text) มีความหมายกว้างมาก ทัง้ นีน้ พพร ประชากุล (2543: 175-177)
ได้อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวบทในลักษณะของสัมพันธบทไว้ว่า “ตัวบทหนึ่งๆ มี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับตัวบทอื่นๆ ที่ปรากฏอยู่ในยุคสมัยเดียวกันหรือในยุคสมัยก่อน
หน้าไม่มากก็น้อย โดยที่ความสัมพันธ์เชื่อมโยงดังกล่าวมีหลักฐานยืนยันได้ในตัวบทชิ้นที่
พิจารณาเป็นหลักอยู่”
แกรแฮมอัลเลน (Graham Allen. 2002) น�ำเสนอแนวคิดเรื่องสัมพันธบท ใน
หนังสือชื่อ intertextualityโดยอ้างอิงแนวคิดของนักวิชาการส�ำคัญหลาย เช่น โรล็องด์บาร์
ตส์(Roland Barthes)เฟอร์ดินานด์เดอโซซูร์ (Ferdinand de Saussure) มิคาอิลบาคห์ติน
(MikailM.Bakhtin) เจอราร์ด เจเน็ตต์ (Gérard Genette) มิคาเอลริฟฟาแตร์ (Michael
Riffaterre) และจูเลีย คริสเตวา (Julia Kristeva)นับเป็นต�ำราวิชาการเล่มแรกๆ ที่เชื่อมโยง
ภาพของการศึกษาสัมพันธบท
จูเลีย คริสเทวา (Julia Kristeva) เสนอว่าตัวบทไม่ได้มีความโปร่งใส แต่บรรจุไว้
ด้วยอุดมการณ์ต่างๆ นานา ดังนั้น การเขียนหรือการพูดจึงมิได้เป็นเพียงการสื่อสารหรือ
การถ่ายทอดข้อความจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง แต่เป็นการเขียน/พูดที่เป็นปฏิบัติการ
(Practice) และมีผลผลิต (productivity) กล่าวคือ ตัวบทมิได้หยุดนิง่ แต่น�ำไปสูก่ ารงอกเงย
ความหมายให้แก่ตวั บทอืน่ ๆ ต่อไปไม่สนิ้ สุด ในแง่นี้ ตัวบทหนึง่ จึงไม่ได้มเี อกลักษณ์โดยตัว
มันเอง แต่หากเป็นการหยิบยืมรูปแบบและเนื้อหาของตัวบทที่มีอยู่ก่อนแล้วมาประกอบ
สร้างขึ้นมาใหม่ (Allen. 2000: 27-37 อ้างถึงใน สุรสมกฤษณะจูฑะ. 2551: 209) โดยตัว
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วรรณกรรมเป็นประดิษฐกรรมของระบบ รหัส และขนบต่างๆ ซึ่งสืบทอดผ่านมาโดยงาน
วรรณกรรมที่มีมาก่อนแล้ว แนวคิดนี้เชื่อว่าระบบ รหัส และขนบต่างๆ ของรูปแบบศิลปะ
และจากวัฒนธรรมในสังคมนั้นมีผลต่อการสร้างความหมายให้แก่งานวรรณกรรมทั้งสิ้น
กรอบความคิดเช่นนี้เองที่เรียกว่า Intertexualityหรือ สหบท/สัมพันธบท ซึ่งเชื่อว่าการอ่าน
จะน�ำพาผูอ้ า่ นไปสูต่ าข่ายแห่งความสัมพันธ์เชือ่ มโยงกับตัวบทต่างๆ การจะตีความ หรือค้น
พบความหมายของสิง่ ทีอ่ า่ นนัน้ จะต้องกระท�ำผ่านร่องรอยของความสัมพันธ์ตา่ งๆ ทีต่ วั บท
หนึ่งมีกับตัวบทอื่นๆอีกมากมาย ดังนั้น “การอ่าน” จึงกลายเป็นสิ่งที่ด�ำรงอยู่ระหว่างตัวบท
หนึ่งและตัวบทอื่นๆ ทั้งหมดที่ถกู อ้างถึงและมีความสัมพันธ์กันอยู่ เป็นการเคลื่อนทีจ่ ากตัว
บทซึง่ เป็นอิสระสูต่ าข่ายแห่งความสัมพันธ์ ด้วยเหตุนนี้ เี่ อง ตัวบทจึงได้กลายไปเป็นสัมพันธ
บท (พิเชฐแสงทอง.2555: 264)
สรุปได้ว่า สัมพันธบท(intertextuality) จึงหมายถึง การพิจารณางานประพันธ์
เป็นตัวบท (text) ที่ประกอบสร้างขึ้นจากตัวบทอื่นๆหรือรหัสทางวัฒนธรรมต่างๆที่ปรากฏ
ก่อนแล้วในวรรณกรรม ในงานศิลปะแขนงต่างๆ และในบริบทสังคมวัฒนธรรม การประกอบ
สร้างความหมายของตัวบทใหม่ขึ้นอยู่กับการตีความหรือการอ่านโดยเชื่อมโยงรหัสทาง
วัฒนธรรมเข้าด้วยกันของผู้อ่าน
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ลักษณะสัมพันธบทของกวีนิพนธ์ “หัวใจห้องที่ห้า”
ผลการศึกษาลักษณะความเป็นสัมพันธบทใน “หัวใจห้องทีห่ า้ ”พบว่า มีการใช้สมั
พันธบทในบทกวีอยู่ 4 ลักษณะคือ
1.สัมพันธบทกับตัวบทวรรณกรรมในบทกวีปรากฏลักษณะสัมพันธบทกับตัวบท
วรรณกรรมอยู่หลายบท ซึ่งแต่ละบทที่มีการอ้างอิงตัวบทอื่นต่างมีเป้าหมายในการอ้างอิง
แตกต่างกัน ทั้งนี้สามารถแบ่งย่อยได้ 3 ประเภท ได้แก่
		
1.1 สัมพันธบทกับตัวบทวรรณกรรมจีน พบว่ากวีได้ใช้ตวั บทวรรณกรรม
จีนลายลักษณ์เพื่อน�ำเสนอภาพจินตนาการของตน ดังตัวอย่างจากภาคหลัง นิทานเดิน
ทางในบท ความฝัน ‘เรื่องที่ 1’ ที่ว่า
		
‘ข้าพเจ้าเดินเข้าไปในภาพเขียน...
		
บทอ�ำลาเพื่อนเก่า ‘เมิ่งเฮ่าหราน’
		
เปลี่ยวกังวานบทกวี ‘ท่านหลี่ไป๋’
		
แยงซีเกียง ใบไม้ผลัดเพิ่งผลิใบ
		
โดดเดี่ยวในเดือนสามงดงามนั้น…
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ในกวีนพิ นธ์บทนี้ ได้อา้ งอิง บทกวี ‘ส่งเมิง่ เฮ่าหรานไปก่วงหลิง’ ของ ‘หลี่ไป๋’ กวีสมัยราชวงศ์
ถัง และอีกบทใน ความฝัน ‘เรื่องที่ 2’ ก็ปรากฏลักษณะสัมพันธบทกับบทกวีจีนของกวีเถา
หยวนหมิง คือ “ข้าพเจ้าท่องเที่ยวไป...สู่นาไร่เรือกสวน ‘เถาหยวนหมิง’ฟังเรื่องราวหลง
เลือกแพร่งทางแย่งชิงบ้านพักพิงทิ้งร้างไปนานหลายปี…”
การอ้างถึงบทกวีชื่อดังของกวีจีนสองท่าน คือ หลี่ไป๋ และเถาหยวนหมิง ซึ่งน�ำ
มาจากหนังสือ‘หยกใสร่ายค�ำ’ พระราชนิพนธ์แปลบทกวีจีน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังที่อังคารอ้างอิงว่า “เก็บความ- บันดาลใจเบื้องแรกจาก ‘หอก
ระเรียนเหลือง ส่งเมิ่งเฮ่าหรานไปก่วงหลิง’ ของ ‘หลี่ไป๋’กวีสมัยราชวงศ์ถัง, ‘กลับสู่นาสวน
บท 1, บท 2’ ‘ดื่มเหล้า บท 5,บท 8’ ของ ‘เถาหยวนหมิง’ กวีสมัยราชวงศ์จิ้นตะวันออก.
‘หยกใสร่ายค�ำ’ พระราชนิพนธ์แปลบทกวีจีน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี” ลักษณะสัมพันธบททีก่ วีประกอบสร้างมีถงึ สีช่ นั้ ในชัน้ แรกอ้างถึงพระราชนิพนธ์
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ชั้นที่สองคือ อ้างถึงตัวบทกวีนิพนธ์
ของกวีจีนทั้งสองท่าน ชั้นที่สาม คือความหมายในตัวบท และชั้นที่สี่คือการอ้างถึงบทกวี
ชั้นที่สามเพื่ออ้างถึงแรงปรารถนาของตนเองในการปะทะสังสรรค์ของตัวบท
สัมพันธบททัง้ สีช่ นั้ ในกวีนพิ นธ์บทนีแ้ สดงให้เห็นว่าพืน้ ที่ในบทกวีหนึง่ บทเป็นเวที
ในการแสดงความหมายทีห่ ลากหลาย เช่นความหมายแรก อาจเป็นการชืน่ ชมในพระปรีชา
สามารถของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จึงยกเอาตัวบทจากหนังสือ
หยกใสร่ายค�ำ มาใช้ในการอ้างถึง อีกความหมายคือ การชื่นชมในความสามารถของกวีจีน
ทั้งสองท่าน หลี่ไป๋และเถาหยวนหมิงกวีเอกของจีน ที่สาม คือ ตัวบทที่กวีทั้งสองได้เขียน
ขึ้น แล้วกวีน�ำมาบอกเล่าและแสดงบทบาทสมมติว่าตัวเองฝันว่าได้เข้าไปอยู่ในบทกวีนั้น
ดังนั้น การเข้าถึงความหมายชั้นที่สี่ คือการเอาตัวเองเข้าไปในตัวบท การเข้าไปในตัวบท
อาจหมายถึงกวีประสงค์ให้ตวั บทบอกเล่าแรงปรารถนาของตน ดังค�ำประพันธ์ทวี่ า่ “ข้าพเจ้า
ท่องเทีย่ วไป...สูน่ าไร่เรือกสวน...บ้านพักพิงทิง้ ร้างไปนานหลายปี ท่านกวีกลับคืนสูน่ าสวน”
ความประสงค์ของกวี คือ ต้องการจะประกอบสร้างความปรารถนาของตนผ่านบทกวี “ความ
ฝัน”ทัง้ สองบท โดยใช้ตวั บทของกวีจนี ทัง้ สองมาเป็นองค์ประกอบในการสร้างตัวตนในเรือ่ ง
เล่า เพื่อเสนอภาพแทนตัวตนว่า “เขาปรารถนาการกลับไปอยู่บ้านเกิด” ด้วยการอิงความ
หมายผ่านการตีความบทกวีของกวีจีนทั้งสองท่านนั่นเอง
		
1.2 สัมพันธบทกับตัวบทวรรณกรรมท้องถิ่น เป็นลักษณะสัมพันธบทที่
อังคารน�ำมาใช้จ�ำนวนมาก เช่นในบทกวี “รุ้งนิทาน และเรื่องเล่าวันวานของแม่...” มีการ
อ้างถึงวรรณกรรมท้องถิ่นอีสานหลายเรื่อง ดังนี้
ขูลู - นางอั้วผาแดง - นางไอ่...	 วันเวลาผ่านไปไม่หยุดนิ่ง
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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เราลาร้างแหล่งหลักเคยพักพิง
แต่บางสิ่งอยู่ยงความทรงจ�ำ
น�้ำเต้าปุง ปวงผีฟ้า พญาแถน...	 เคยโลดแล่นเรื่องเล่าอยู่เช้าค�่ำ
อุรังคธาตุนิทาน... ขานถ้อยค�ำ	
เล่าเรื่อง ล�ำน�ำ และต�ำนาน
การอ้างถึงตัววรรณกรรมท้องถิน่ อีสานอย่าง ขูล-ู นางอัว้ ผาแดง-นางไอ่ ต�ำนาน
น�้ำเต้าปุง หรืออุรังคในบทกวี “รุ้งนิทาน และเรื่องเล่าวันวานของแม่...” เป็นการสร้างความ
หมายการโหยหาอดีต การครุ่นคิดถึง “แม่” ผู้เคยเล่านิทานเหล่านี้ให้ตนฟัง ดังบทจบที่ว่า
“จบลงเหมือนในนิทาน กาลครั้งหนึ่งให้หวนห้วงค�ำนึงคิดถึงแม่ถึงท้องทุ่ง รุ้งสวย สุดตาแล
ถึงอดีตเก่าแก่และแสนไกล” แสดงลักษณะสัมพันธบทของตัวบทวรรณกรรมท้องถิ่นที่
สัมพันธ์กับบริบทชีวิตของกวี ภาพของวัยเยาว์ของกวีถูกน�ำเสนอด้วยค�ำว่า “อดีตเก่าแก่
และแสนไกล” ประโยคนี้อาจให้ความหมายถึงชีวิตวัยเยาว์ของกวีในระดับที่หนึ่ง หรืออาจ
ตีความถึงอดีตเชื่อมโยงกับ “แม่” ด้วยความผูกพันของแม่ลูกผ่านการเล่านิทานเหล่านี้ให้
ฟังในวัยเด็ก การ “คิดถึงแม่” ของกวียังมีนัยถึงการจากไปของแม่ เพราะในหน้าค�ำน�ำ กวี
ได้กล่าวถึงการจากไปของแม่ ที่โยงถึงกวีนพิ นธ์บทนี้ได้วา่ กวีประกอบสร้างความหมายด้วย
การสร้างสัมพันธบทระหว่างบทกวีของเขากับแม่ผา่ นการเล่าวรรณกรรมท้องถิน่ อีสานของ
แม่ และหากพิจารณาประวัตทิ ถี่ กู น�ำเสนอของอังคารจะพบว่าครอบครัวของกวีเป็นครอบครัว
หมอล�ำ ซึง่ ถ่ายทอดวรรณกรรมท้องถิน่ เหล่านี้ การกล่าวถึงแม่ตวั แทนของวัฒนธรรมอีสาน
กลายเป็น “เรื่องเล่าวันวาน...” เพราะเรื่องราวเหล่านี้ในน�้ำเสียงของเขาเป็นเรื่อง “อดีตเก่า
แก่และแสนไกล” เป็นสิ่งสวยงามในชีวิต “ถึงท้องทุ่ง รุ้งสวย สุดตาแล” ความงามของท้อง
ทุ่งรุ้งสวยสุดสายตา เป็นสายตาของวัยเด็ก บทกวีบทนี้อังคารจึงมีตั้งใจน�ำเสนอตัวตนใน
หลายระดับผ่านการสังสรรค์ของตัวบทหลากชนิด ทัง้ ตัวบทแม่ นิทานของแม่ และอดีตของ
ตัวเอง เพื่อจะเสนอภาพแทนของตัวเองที่ “โหยหาความเป็นอีสานดั้งเดิม” ที่สูญหายไป
โดยใช้แม่เป็นสัญญะของความเป็นอีสาน เพราะเป็นผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรมอีสาน
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ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ก.ค.58 - ธ.ค.58)

		
1.3 สัมพันธบทกับวรรณกรรมประชานิยม พบว่าในบทกวีของอังคารมี
การอ้างอิงตัวบทวรรณกรรมประชานิยมหลายบท โดยเฉพาะตัวบททีเ่ กีย่ วกับวัยรุน่ เพือ่ ให้
ความหมายในเชิงเสียดสี(irony) เช่นใน“บทสนทนาของคนพลัดถิ่น” ที่ว่า
ปลาสีส้ม พอรู้มันชื่อนีโม่
แมวประหลาดตาโตโต โดเรม่อน
จระเข้ขอนลอย หาบตะลอน
ลิงน้อย เจ้าหนอนกินใบชา
มีครบทั้งนก หนู ปู ปลา ไก่
กบเคโระตาใสใสให้ซื้อหา
บางคราวเห็นข�ำในสินค้า
อยู่ท้องไร่ท้องนาเคยหากิน
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การปรากฏของ นีโม่ จากภาพยนตร์แอนมิเมชัน่ เรือ่ ง “Finding Nemoนีโม ปลา
เล็ก หัวใจโต๊ โต” โดเรม่อน การ์ตนู ญีป่ นุ่ ยอดนิยม จระเข้ขอนลอย หุน่ มือชือ่ ดัง จากรายการ
เจ้าขุนทอง ที่เคยโด่งดังทางช่องเจ็ดสี เจ้าหนอนใบชา จากโฆษณาชาเขียวชื่อดัง และกบ
เคโระ ตัวการ์ตูนชื่อดังจากญี่ปุ่น ท�ำให้เห็นสัมพันธบทอันหลากหลายในตัวบทนี้ การสร้าง
สัมพันธบทของกวีนพิ นธ์บทนีป้ รากฏภาพของตุก๊ ตาในหาบตะกร้า ทีพ่ อ่ ค้าเองยังรูส้ กึ “ข�ำ”
กับสิ่งที่เขาขาย “บางคราวเห็นข�ำในสินค้า อยู่ท้องไร่ท้องนาเคยหากิน” กวีนิพนธ์นี้ให้ภาพ
ความย้อนแย้งของตัวละครทีม่ องเห็นภาพของสินค้าตัวแทนวัฒนธรรมประชานิยมหรือความ
ทันสมัย เป็นสิง่ ทีเ่ ขาเคยหาอยูห่ ากินเมือ่ ครัง้ อยูบ่ า้ นนอก การ “ข�ำ”ของพ่อค้าคือการเสียดสี
กับปรากฏการณ์ชาวนาออกจากท้องนา ออกจากวิถชี วี ติ ดัง้ เดิมมาท�ำงานขายสินค้าที่ไม่คนุ้
เคยเพือ่ เลีย้ งปากเลีย้ งท้องลูกเมีย มีถอ้ ยค�ำเสียดสีสงั คมอีสานว่าเป็นสังคมแบบบริโภคนิยม
อย่าง “อย่างน้อย ลูกได้เรียนหนังสือ ทั้งมือถือ ค่าเทอมเริ่มรุมสุมทั้งลูกทั้งเมียเสียทุกมุม
พอแตกหนุ่มมันขอมอเตอร์ไซค์...”
กวีน�ำเสนอภาพของลูกทีก่ �ำลังเรียนหนังสือ ซึง่ เป็นภาพตายตัว(stereotype)ของ
คนอีสาน ภาพของพ่อแม่ออกเดินทางจากบ้านมาหางานท�ำเพื่อส่งเสียลูกให้เรียนหนังสือ
แต่ข้อความต่อมากลับมี “ทั้งมือถือ ค่าเทอมเริ่มรุมสุม” สะท้อนภาพสังคมบริโภคนิยมที่
ต้องจ่ายค่ามือถือหรือซื้อมือถือใหม่ และค่านิยมวัยรุ่นกับการต้องมีรถจักรยานยนต์เมื่อโต
เป็นหนุ่ม “พอแตกหนุ่มมันขอมอเตอร์ไซค์...” ท�ำให้ผู้เป็นพ่อต้องกลายเป็น “คนพลัดถิ่น”
กวีประกอบสร้างคนพลัดถิน่ อีสานผ่านตัวบทวัฒนธรรมประชานิยมทัง้ นีโม่ โดเรม่อน ฯลฯ
สัญญะของความทันสมัย กับตัวพ่อค้าหาบเร่พลัดถิ่นตัวแทนของคนชายขอบ ผู้ถูกกระแส
โลกาภิวัตน์พัดให้ต้องมาท�ำงานที่ตนไม่พึงพอใจ ต้องข�ำแบบเจ็บปวดกับชีวิตกวีใช้สายตา
พระเจ้าผู้หยั่งรู้ทุกอณูความรู้สึกของตัวละครพ่อค้าในสร้างภาพแทน “คนอีสานพลัดถิ่นที่
ถูกผลักด้วยกระแสบริโภคนิยมผู้โหยหาการคืนถิ่น”
		
1.4 สัมพันธบทกับข่าว พบว่ากวีนพิ นธ์ชดุ นีม้ ลี กั ษณะสัมพันธบทกับข่าว
มากที่สุด กวีน�ำข่าวมามองในมุมสันติภาพ และมีการวิพากษ์ข่าวในเชิงอุดมคติเรื่อง
สันติภาพเสมอ ตัวอย่างในบทกวี “ก้าวย่างย้อนแย้งแห่งศตวรรษ?! (วิวฒ
ั นาการที่ ‘ชาร์ลดา
ร์วิน’ ไม่มีโอกาสเห็น)” จะเห็นการน�ำหนังสือพิมพ์มาเป็นโครงในการเล่าเรื่อง เช่น กรอบ
ล่าง ข่าวต่างประเทศ ในประเทศ กรอบซ้ายริมองค์ประกอบของหนังสือพิมพ์มาประกอบ
สร้างเรื่องราวข่าวสารอันเลวร้าย ทั้ง “จลาจลดุเดือดนองเลือดคาว ธรรมชาติวิบัติบ้า ไฟ
ใต้เดือดดุ ลอบฆ่า จลาจล พิบัติภัย” การใช้ภาพหนังสือพิมพ์น�ำเสนอความโหดร้ายของ
สังคมปัจจุบนั การประกอบสร้างเรือ่ งราวดังกล่าวหากพิจารณาจากเชิงอรรถท้ายบทกวีทวี่ า่
“เขียน/เพิ่ม/เติม/ปรับ/ปรุง/แก้/ไข/เลือก/คัด/ขัด/เกลาจากบทกวี ‘ในหน้า (เปื้อนเลือดของ)
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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อารยะ’ ในวาระเฉลิมฉลองครบ 200 ปีเกิด ‘ชาร์ลดาร์วิน’และ 150 ปีก�ำเนิด ‘ทฤษฎี
วิวฒ
ั นาการ’ กุมภาพันธ์ 2552” และชือ่ บทกวี “ก้าวย่างย้อนแย้งแห่งศตวรรษ?! (วิวฒ
ั นาการ
ที่ ‘ชาร์ลดาร์วนิ ’ ไม่มโี อกาสเห็น)” จะพบว่ากวีใช้เวทีของหนังสือพิมพ์เป็นสือ่ ในการวิพากษ์
สังคมมนุษย์ ชาร์ลดาร์วิน พูดถึงทฤษฎีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต และการคัดสรรของ
ธรรมชาติ ผู้สมบูรณ์กว่าสามารถอยู่รอดได้ ทั้งนี้กวียังเสียดเย้ยด้วยชื่อเดิม “ในหน้า (เปื้อน
เลือดของ) อารยะ” และทิง้ ท้ายด้วยประโยค “ใครกระหยิม่ ยิม้ เยาะเย้ยเคราะห์กรรม!...” เพือ่
วิพากษ์สงั คมนิยมเสพความรุนแรงอย่าง “...ไม่รอู้ มิ่ ” และยิม้ เยาะเย้ยกับข่าวสารอันดูเหมือน
เป็นสิ่งธรรมดา
ในบทกวี “ความตายของสันติสุข” เป็นสัมพันธบทกับข่าวอีกบทหนึ่งที่น�ำเอา
ข่าวสารที่สะเทือนใจและโยงกับสันติภาพที่ผู้เขียนมุ่งน�ำเสนอ การอ้างอิง “บันดาลใจจาก
เรื่องราวของ ‘สันติสุข พรมดาว’ ลิงแสมแสนรู้ซึ่งคอยติดตามเจ้าหน้าที่ต�ำรวจมวลชน
สัมพันธ์ ไปปฏิบัติภารกิจต่างๆ จนได้ชื่อ ‘ลิงต�ำรวจ’ ขวัญใจเด็กๆ และประชาชนในพื้นที่
‘ปัตตานี’ ‘สันติสุข พรมดาว’ ถูกสุนัขรุมกัดเสียชีวิตเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2553…” แสดง
ลักษณะสัมพันธบทจากข่าว และมีภาพย้อนแย้งผู้คนที่ “ยังคงเข่าฆ่าหลังฮาครืน” ความ
หมายของถ้อยค�ำชั้นแรกสันติสุขอาจจะเป็นแค่ลิงแสมตัวหนึ่งตามข่าว แต่ช่ือของลิง
“สันติสุข” และชื่อบทกวี ความตายของสันติสุข ก็เป็นการประกอบสร้างความหมายชั้นที่
สองที่การตายของลิงเป็นสัญญะของความล้มเหลวในกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ น�้ำ
เสียงของกวีทขี่ บั เน้น “สัญชาตญาณสัตว์” ของเหล่าสุนขั สือ่ ถึงผูก้ อ่ ความไม่สงบในชายแดน
ใต้ “ฝังคมเขี้ยวจมเขี้ยว” จนกระบวนการสร้างสันติสุข “ยับเยินเกินเยียวยา” จนที่สุด
“สันติสุขในชายแดนใต้ก็ต้องจบลงไป”

การกล่าวถึงเหตุการณ์ทางการเมืองเพือ่ น�ำเสนอภาพความขัดแย้งแบบ “วางตัว
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2. สัมพันธบทกับสถานที่หรือเหตุการณ์ แบ่งย่อยได้ 5 ประเภท ได้แก่
2.1 สัมพันธบทกับเหตุการณ์ทางการเมือง พบว่ากวีกล่าวถึงเหตุการณ์
ความขัดแย้งทางการเมืองในน�้ำเสียงของความเป็นกลางทางการเมือง โดยระบุถึงการแบ่ง
ฝ่ายในหลายบท เช่น “วันนี้โลกเลือกข้างแตกต่างขั้ว” ใน นรกและสวรรค์ของคนอื่น หรือ
ในบทกวี “เล่หก์ ลของตรรกะ” ทีก่ ล่าวถึงความเลวร้ายทีท่ �ำให้สงั คมมืดมน การท�ำร้ายกัน ที่
ว่า
ทั้งผู้บริสุทธิ์ ประทุษร้าย		
แยกเป็นฝ่าย เป็นฝั่งดั่งฟากถนน
สองฟากฝั่ง แสงสว่างและมืดมน ตรรกะและเล่ห์กลปรากฏการณ์

99

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ก.ค.58 - ธ.ค.58)

100

เป็นกลาง” หรือมองในฐานะ “ผู้เฝ้ามอง” และตัดสินว่าทุกคน “เป็นชนวนด้วยส่วนหนึ่ง”
ภาพเสนอนีเ้ ป็นการประกอบสร้างตัวตนของกวีวา่ เป็นผูร้ กั สันติ และพยายามจะบอกว่าความ
ขัดแย้งทางการเมืองมีสาเหตุมาจากทุก ทุกคนต่างต้องรับผิดชอบในความขัดแย้งนี้ เพราะ
ต่างแบ่งแยกและสร้างนรกแห่งความทุกข์ยากให้คนอื่น
		
2.2 สัมพันธบทกับเหตุการณ์ปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้
เป็นประเด็นหนึง่ ทีก่ วีสร้างสัมพันธบทกับข่าวสารและมุมมองเกีย่ วกับความรุนแรงชายแดน
ใต้ เช่นในบทกวี “แนวรบด้านใต้”ได้น�ำเสนอภาพของทหารเกณฑ์(ที่ไม่ใช่คนชายแดนใต้
เพราะมีข้อความก�ำกับว่า “หลายร้อยกิโลเมตรจากบ้านเกิด) ผู้หวาดหวั่นว่าจะถูกส่งไปสับ
เปลี่ยนก�ำลังพลที่ชายแดนใต้ ที่ว่า
		
ภารกิจ ชายแดนใต้ ใช่ไหมแม่?...
		
หวาดหวั่นแผ่ม่านความตายคล้ายหมอกฝน
		
ฤดูปรับสับเปลี่ยนก�ำลังพล
		
สะพรึงท้นท่วมอกวิตกสะท้าน
การน�ำเสนอภาพความกลัวตายของทหารเกณฑ์ ในการลงไปปฏิบัติภารกิจ
ชายแดนใต้ และความกลัวของ “แม่” ที่อาจสูญเสียลูกชายไปกับเหตุการณ์ความไม่สงบนี้
เพราะตามข่าวสารที่ปรากฏมีการตายของทหารเสมอ ดัง“ม่านความตายคล้ายหมอกฝน”
จนต้อง “สะพรึงท้นท่วมอกวิตกสะท้อน” กวีน�ำเสนอเหตุการณ์ความวิตกของทหารเกณฑ์
นอกพื้นที่ชายแดนใต้ผู้กลัวการลงพื้นที่ แสดงภาพของ “คนนอก” อาจไม่รับรู้เหตุผลของ
การปฏิบัติภารกิจนั้น เพราะหากพิจารณามุมมองของกวีที่พูดถึงแนวรบด้านต่างๆ ทั้งด้าน
ตะวันออก (ความขัดแย้งไทยกับกัมพูชา) ตะวันตก (สงครามพม่ากับชนกลุม่ น้อย) จะปรากฏ
น�้ำเสียงของ “ความไม่เห็นด้วย” อยู่ทุกบท เช่นเดียวกับบทนี้กวีอ้างอิงเหตุการณ์ชายแดน
ใต้มาเสนอความไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงและสงคราม
อีกภาพเสนอคือผลของความรุนแรง ดังในบทกวี “ไม่มีของขวัญจากสงคราม”
อ้างอิงกรณีการเสียชีวติ ของพลต�ำรวจเอกสมเพียร เอกสมญา เพือ่ น�ำเสนอภาพความรุนแรง
ของความขัดแย้งในชายแดนใต้ว่ามีแต่ความสูญเสีย “ไม่มีของขวัญ” ดังบทกวีที่ว่า
‘ตาเนาะปูเต๊ะ :แผ่นดินสีขาว’
อีกครั้งคาราวซับเลือดไหล ไห้ห่มร�่ำ
‘บูโด’ สะเทือนระเบิดสะท้าน ‘ภูพานค�ำ’
‘หนองบัวล�ำภู’ ร้าวกับข่าวร้าย
ดับฝันดีลงอีกฝัน ‘บันนังสตา’
...
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ฝันเล็กๆ สิ้นสุดลงตรงวีรบุรุษ...
ใครท�ำลายของขวัญพรากสัญญา!?...
(74)
ในบทกวีนกี้ วีระบุวา่ “บันดาลใจจากเรือ่ งราวของชุมพล เอกสมญา และพลต�ำรวจ
เอกสมเพียร เอกสมญา” การเลือกกล่าวถึงเหตุการณ์นี้ กวีมุ่งน�ำเสนอภาพความโหดร้าย
และความสูญเสียที่เกิดขึ้น เป็นการอ้างอิงตัวบทเหตุการณ์เพื่อเสนอภาพความรุนแรง
		
2.3 สัมพันธบทกับเหตุการณ์ในประวัตศิ าสตร์หรือบุคคลในประวัตศิ าสตร์
มีการอ้างอิงบุคคลส�ำคัญหลายคน คือ รงค์ วงษ์สวรรค์ พลต�ำรวจเอกสมเพียร เอกสมญา
อองซาน ซูจีกับสามี ชาร์ลดาร์วินและอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เช่นบท บรรพกาลวิบัติ (อัลเบิร์ต
ไอน์สไตน์คิด เราก�ำลังจะเห็น!)กวีมุ่งน�ำวาทกรรมความรู้ของไอน์สไตน์และดาร์วินมาเสนอ
ในเชิงวิพากษ์วา่ สิง่ ทีพ่ วกเขากล่าวถึงไว้มนั ส่งผลในปัจจุบนั เช่น ทฤษฎีววิ ฒ
ั นาการ ทีม่ นุษย์
หันมาเข่นฆ่ากันเอง ขัดแย้งกันเอง ส่วนพลต�ำรวจเอกสมเพียร เป็นการอ้างถึงเพื่อเสนอ
ภาพความรุนแรงจากความขัดแย้ง ส่วนอองซาน ซูจี กวีกล่าวถึงเพื่อเสนอภาพการต่อสู้
เพื่อสันติภาพแบบสันติ
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แต่ในการกล่าวถึงรงค์ วงษ์สวรรค์ ในบทกวี “รมณีย์ดอกไม้”แตกต่างจากการ
กล่าวถึงบุคคลส�ำคัญอืน่ ด้วยเหตุวา่ รงค์เป็นนักเขียน เป็นศิลปินเช่นเดียวกับกวี สายตาของ
กวีจึงมองรงค์ในมุมมองเช่นเดียวกับตนเอง ดังบทกวีที่ว่า
มิร้าง ‘รงค์รมณีย์สีดอกไม้’			
กลีบทุกกลีบ ใบทุกใบ ต้นทุกต้น
ชีวิตมอบสวนสวรรค์ดาลใจดล		
รักดอกผลงานสะพรั่งอยู่ยั่งยืน...
การอ้างอิงรงค์ วงษ์สวรรค์ในฐานะศิลปิน ผูท้ ี่ มิรา้ ง ‘รงค์รมณียส์ ดี อกไม้’และ“รัก
ดอกผลงานสะพรั่งอยู่ยั่งยืน” ภาพของรงค์ถูกเสนอว่าเป็นภาพของผู้ไม่มีวันตาย แตกต่าง
จากภาพของบุคคลอื่นที่น�ำเสนอว่าเป็นตัวแทนของความตายความสูญเสีย หากวิเคราะห์
แล้วจะพบว่า กวีประกอบสร้างความเป็น “ศิลปิน” ที่เป็น “อมตะ”
2.4 สัมพันธบทกับปรากฏการณ์ทางสังคม ปรากฏภาพของสังคมชนบท
ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยกระแสการอพยพเข้าสู่เมือง ดังในบทกวี “หมู่บ้านในเสียงตอกเสา
เข็ม” น�ำเสนอภาพเปรียบเสียงของครกมองกับเสียงของเสาเข็ม ความว่า
คล้ายเสียง ‘ครกมอง’ ของหมู่บ้าน
แว่วจากลานต�ำข้าวแต่เช้ารุ่ง
ตึก ตัก ตุบ ยุบ ยก ตกกระทุ้ง
ไหวทุง่ สะเทือนลาน กังวานสะท้อน…
ตึก ตัก เสียงตอกเสาเข็มก้อง
คล้ายเสียงครกมองของหมู่บ้าน...
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สะเทือนเพิงเพิ่งปลูกสร้างล้อมกลางลาน เป็นเรือนชานรวมครัวไฟชั่วคราว
การน�ำเสนอภาพของความล่มสลายของสังคมชนบทอีสาน เป็นการน�ำภาพ
ตายตัวมากล่าวถึง บทกวีหรือวรรณกรรมน�ำเสนอประเด็นนีม้ มี ายาวนาน จนกลายเป็นภาพ
ติดตาของผู้คนในสังคมไทย ทั้งที่ปัจจุบัน ภาพนั้นอาจเปลี่ยนไปแล้ว เพราะแรงงานภาค
ก่อสร้างในปัจจุบันหาคนอีสานยาก เพราะส่วนใหญ่เป็นแรงงานพม่าและกัมพูชา หรือใน
บทกวี “บทสนทนาของคนพลัดถิ่น” ที่น�ำเสนอภาพล้อเลียนสังคมอีสาน ที่ฟุ้งเฟ้อ จนต้อง
ดิน้ รนออกจากบ้านเกิดเมืองนอนเพือ่ สนองค่านิยมเหล่านัน้ ดังบทสรุปทีว่ า่ “อย่างน้อย ลูก
ได้เรียนหนังสือทั้งมือถือ ค่าเทอมเริ่มรุมสุมทั้งลูกทั้งเมียเสียทุกมุมพอแตกหนุ่มมันขอ
มอเตอร์ไซค์” เป็นการตอกย�้ำภาพตายตัวของคนอีสานในการตกเป็นทาสลัทธิบริโภคนิยม
		
2.5 สัมพันธบทกับสถานที่หรือเหตุการณ์ในชีวิตของกวี กวีกล่าวถึงใน
หลายบท โดยเฉพาะสถานที่หรือเหตุการณ์ในบ้านเกิดและวัยเยาว์ บางบทกล่าวถึงสถานที่
ที่ตนชื่นชอบ เป็นสถานที่ใช้ “หัวใจห้องที่ห้า”ของกวี ดังบทกวีชื่อดังกล่าวได้บรรยาย
บรรยากาศชนบทว่า“เป็นบ้านเกิด”ดังความว่า
พรมหุบลึก บ้านเรือน แม่น�้ำไหล คืนดวงใจใฝ่ฝันอันเก่าก่อน
แผ่นดิน ผืนฟ้า เอื้ออาทร		
เป็นบ้านเกิด เรือนอน นานแสนนาน
เป็นบ้านเกิด เรือนอน นานแสนนาน...
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ในกวีนพิ นธ์บทนี้ สัมพันธบททีป่ รากฏคือ บริบทชีวติ ของกวีกบั สถานทีท่ ชี่ นื่ ชอบ
โดยเฉพาะความเป็น“ธรรมชาติ”สะท้อนรสนิยมของกวี ผูช้ นื่ ชอบความบริสทุ ธิข์ องธรรมชาติ
อันสงบเยือกเย็น ภาพเสนอเหล่านี้ เป็นภาพที่กวีน�ำเสนอมาอย่างต่อเนื่อง คือ ผู้รักสงบ
แบบธรรมชาติ ในบทกวี “ฤดูเก็บเกี่ยว”น�ำเสนอภาพจ�ำในวัยเยาว์ของกวี ดังบทกวีที่ว่า
ตะวันอ้อมพร้อมข้าวพราวทุ่ง...
เหลืองแพรรวงพรายรุ้งระยิบไหว
ลมหนาวอวดแดดอุ่นกรุ่นกลิ่นไอ
หอมคายรวงคายใบมาบางเบา
ริมสองข้างทางถนนชนบท		 เหลืองอร่ามงามงดท้องทุง่ ข้าว…
ปีติเอยเคยระคนอกสะทกเศร้า
บ้านวัยเยาว์ เรือนเคยอยู่ ฤดูเก็บเกีย่ ว
สองข้างทางทุ่งสีทอง ใจท่องเทียว
วาดโค้งเคียวความฝันนั้นเกี่ยวรวง
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ภาพวัยเด็กของกวี เป็นภาพความอุดมสมบูรณ์ เพราะเลือกเสนอ “ฤดูเก็บเกีย่ ว”
สัญญะของความส�ำเร็จ ความสมบูรณ์ และสีทอง คือสีของความรำ�่ รวย ความรำ�่ รวยในความ
หมายของกวีน่าจะหมายถึง ความร�่ำรวยความสุขและความร�่ำรวยทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ที่ “เหลืองอร่ามงามงด...”
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Facculty of Humanities and Social Sciences

การเสนอสัมพันธบทวัยเด็กกับบทกวีเป็นการประกอบสร้างตัวตนกวีผโู้ หยหาอดีต
โหยหาความเป็นอีสาน วัฒนธรรมอีสาน และภาพความสุขในอดีต ส่วนในบทกวี “ในกระเป๋า
สัมภาระ” ก็โยงถึงการห่อข้าวใส่กระเป๋าเดินทางของกวี ในอดีตที่แม่เคยห่อให้ เมื่อแม่จาก
ไปแล้ว สายใยวัฒนธรรมความรักพี่น้องไม่เหือดหาย เพราะพี่สาวบอกว่า“เอื้อยห่อข้าวให้
ไปกินแลง…”เป็นการปฏิบัติหน้าที่แทนแม่ผู้จากไปนั่นเองนอกจากการกล่าวถึงแม่แล้ว กวี
ยังกล่าวถึงพ่อผู้ล่วงลับด้วยในบทส่งท้าย “นิทานเดินทาง”
นิทานเดินทางหยุดเดินทาง
นอกชานร้าง เงียบใบ้รินไหลบ่า		
กลอนเลาะมูล เลาะโขงล�ำล่องอ�ำลา
คนขับล้าโรยวัย ไร้คนฟัง...
สนธยาหวนคืนยามความอ่อนเยาว์
ส่งเรื่องเล่า ล�ำล่องข้าม ตามเราติด
เห่ช้ากาล… ผ่านจากนี้… ทีละนิด…	 เห่ช้าไกลไปสถิต… สุดปลายทาง
ทางสายนั้นจากนี้ทีละนิด…	
คนเดินทางสถิตสุดปลายทาง....*
แด่… พ่อ นักขับล�ำและเล่านิทานผู้ล่วงลับมิถุนายน - กรกฎาคม 2553
กวีเสนอบทกวี นิทานเดินทาง “นิทานเดินทางหยุดเดินทาง” คือการใช้สัญญะ
“นิทาน” แทน “พ่อ”หมอล�ำวัยชราผู้“...เดินทางสถิตสุดปลายทาง...” คือตายจากไปแล้ว
นัน่ เอง การกล่าวถึงพ่อเพือ่ เสนอว่าตนเป็นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมอีสาน วัฒนธรรมนิทาน
พื้นบ้าน และเป็นมรดกวัฒนธรรมนักเล่าเรื่อง
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3. สัมพันธบทกับงานวิชาการ สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งในกวีนิพนธ์ชุดนี้คือมี
ลักษณะคล้ายงานเชิงวิชาการ เพราะมีการใช้สมั พันธบทกับงานวิชาการจ�ำนวนมาก สามารถ
แบ่งย่อยได้ 3 ประเภท ได้แก่
3.1 สัมพันธบทกับศัพท์เฉพาะทางวิชาการมีการใช้ศัพท์เฉพาะทาง
วิชาการด้านสังคมศาสตร์หลายค�ำมาใช้ในบทกวี เช่น วาทกรรมการพัฒนา คนนอก ชาย
ขอบ ความเป็นอื่น การประกอบสร้าง ตัวตน สัญญะ เป็นต้น ดังตัวอย่าง
		
เราต่างเป็นสัญลักษณ์ ใดสักอย่าง ประกอบสร้างตัวตนหลังค้นหา
		
เรียนผิดถูกจริงลวงเป็นดวงตา
สุข ทุกข์ มอบศรัทธาแก่ดวงใจ
ในบทกวี “ในบ้านของคนไร้บา้ น” พบค�ำศัพท์ทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์จ�ำนวน
หลายค�ำ เช่น คนไร้บ้านชายขอบ เป็นอื่น โครงสร้าง กระแสหลักสัญญะวาทกรรมรูปแบบ
การน�ำค�ำศัพท์ทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์มาใช้ในบทกวี เป็นลักษณะเด่นของกวีนิพนธ์
ชุดนี้ และบางบทก็อ้างถึง “นักคติชนวิทยา” สัมพันธบทกับศัพท์ทางวิชาการนี้ เป็นการ
ประกอบสร้าง “กวีวิชาการ” ซึ่งถูกน�ำเสนอภาพของนักวิชาการทั้งนักสันติศึกษา นัก
สังคมวิทยา นักคติชนวิทยา และอื่นๆ มีความเป็นสหวิทยาการในตัวกวี
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3.2 สัมพันธบทกับรูปแบบงานวิชาการ ปรากฏการเขียนอ้างอิงหรือ
เชิงอรรถ โดยมีสญั ลักษณ์ ดอกจันทน์ (*) ทีเ่ ป็นรูปแบบการอ้างอิง และมีเชิงอรรถประกอบ
เช่ น *อื่ อ ทา คื อ การร้ อ งเพลงกวี โ บราณของชาวปกากะญอทาโบราณและค� ำ แปลใน
เครื่องหมายอัญประกาศ ตัวเอนคัดจาก‘ขีดลมเป็นพรมแดน พ้อเลป่า สาละวินแปลกหน้า
ในมูเส่คี’ ‘หญ้าน�้ำ ทุ่งขุนหลวง’
ลักษณะการอ้างอิงเชิงอรรถและดอกจันทน์ เป็นรูปแบบการอ้างอิงงานเขียนเชิง
วิชาการที่กวีน�ำมาใช้ในหลายบท ทั้งมีการอธิบายประกอบที่มาของการเขียนบทกวีแต่ละ
บทว่ามาจากที่ใด คัดลอกมาจากไหน เช่น นิทานดวงดาว บทต้นมาจาก ต�ำราดูดาว โบราณ
เป็นต้น เป็นลักษณะงานวิชาการเชื่อมโยงกับตัวบททางวิชาการหลานแขนง เป็นการ
ประกอบสร้างภาพของกวีนักวิชาการได้อย่างชัดเจน
		
3.3 สัมพันธบทกับสายตานักวิชาการ ทัง้ นักวิชาการคติชนวิทยาหรือนัก
วัฒนธรรมศึกษาผู้มองเสียงกบไม้บนถนนข้าวสารกับกบบนกลองมโหระทึกของชาวอุษาค
เนย์โบราณในเชิงวิพากษ์การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม หรือการวิพากษ์ว่าสังคมโลกาภิ
วัตน์ท�ำให้สังคมแตกแยกวุ่นวาย เช่น บทกวีที่กล่าวถึงชนชั้นในสังคมที่ว่า...ทุนชีวิต ก่อน
ทุนเนื่องหนุนกระชาก ‘ชนชั้นกลาง - คนทุกข์ยาก - คนรากหญ้า’ ทึ้งให้แยก ถอนให้เยิน
เกินเยียวยาด้วยมือ ปากสากหนา ‘โลกาภิวัตน์’…
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4. สัมพันธบทกับตัวบททางวัฒนธรรมกวีน�ำตัวบททางวัฒนธรรมหลายตัวบทมา
สร้างสัมพันธบท ทัง้ วัฒนธรรมศาสนา วัฒนธรรมท้องถิน่ และวัฒนธรรมประชานิยม แสดง
ถึงความหลากหลายในการอ้างอิงตัวบทเพื่อน�ำเสนอสาร ดังนี้
		
4.1 สั ม พั น ธบทกั บ ตั ว บทวั ฒ นธรรมพุ ท ธศาสนา ในบทกวี “มิ ใ ช่
จินตนาการ” กล่าวถึง อายตนะภายใน อันหมายถึงสื่อเชื่อมต่อที่อยู่ในตัวคน บ้างเรียกว่า
อินทรีย์ 6 มี 6 อย่าง คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งเชื่อมต่อกับอายตนะ
ภายนอก ดังตัวบทที่ว่า
‘ดวงตา’ เราใช่ไหม หรือใครอื่น?!..
สะเทือน ‘โสต’เราใช่ไหม หรือใครอื่น?!...
อบร�่ำ ‘ฆาน’เราใช่ไหม หรือใครอื่น?!...
ขมปร่า ‘ลิ้น’เราใช่ไหม หรือใครอื่น?!...
ห้อมล้อม ‘กาย’เราใช่ไหม หรือใครอื่น?!...
ระอุ ‘อก’เราใช่ไหม หรือใครอื่น?!...
การน�ำตัวบททางวัฒนธรรมพุทธศาสนาโดยการยกเอาหลัก “อายตนะภายในทัง้
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Facculty of Humanities and Social Sciences
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6” มากล่างอ้างไว้ เป็นการประกอบสร้างอุดมการณ์ของกวีว่าด้วยเรื่องความรุนแรงที่น�ำ
เสนอเกือบตลอดเรื่อง การน�ำเรื่องอายตนะมากล่าว เพื่อเสนอว่า “ทุกคนรับรู้ความรุนแรง”
เป็นอย่างดี คือสิ่งที่กวีใช้เสนอในบทกวีชุดนี้
นอกจากนี้ สัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาของประเทศสหภาพเมียนม่า กวีน�ำมา
สร้างสัมพันธบทกับบทกวี เพือ่ วัตถุประสงค์ในการน�ำเสนอภาพขัดแย้งของสันติสขุ กับความ
รุนแรงหรือสงครามระหว่างกลุ่มชาติพนั ธุต์ ่างๆ ในประเทศเมียนม่าหรือการตั้งชือ่ “แนวรบ
ด้านตะวันตก” “แนวรบด้านตะวันออก” “แนวรบด้านใต้” เป็นกระบวนการประกอบสร้างความ
หมายของประเทศไทยที่มีสงครามรอบด้าน เป็นดินแดนแห่งความไม่สงบสุข เต็มไปด้วย
ความรุนแรง เพราะในกลางเมืองและชนบทเองก็กลายเป็นสนามรบ แบ่งฝักแบ่งฝ่าย
การน�ำเสนอภาพของความรุนแรงในภาคแรก “หัวใจห้องทีห่ า้ ” เป็นการน�ำเสนอ
ภาพแทนกวีผู้มีหัวใจห้องที่ห้าห้องแห่ง “ความรักสันติ ไม่ปรารถนาความรุนแรงทั้งปวง”
และเรียกร้องผ่านสัมพันธบทต่างๆ ที่ประกอบสร้างผ่านตัวบทกวีทุกชิ้นว่า ความรุนแรงน�ำ
ความสูญเสียมาสู่มนุษย์ ทุกคนต้องตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งในผู้สร้างความรุนแรง
สันติสุขจะเกิดได้ต้องเปิดหัวใจห้องที่ห้าที่ “สงบ ร่มเย็น”ดังบทกวีปิดท้ายภาคแรก
		
4.2 สัมพันธบทกับตัวบทวัฒนธรรมท้องถิ่น การน�ำเสนอภาพของ
วัฒนธรรมโบราณ เช่น ภาพเขียนสีในผนังถ�้ำในบทกวี “เสียงสนทนาจากผนังถ�้ำ” หรือ
“เสียงกบภูเขาที่ถนนข้าวสาร” เป็นการเสียดเย้ยของคุณค่าวัฒนธรรมโบราณ ภาพในอดีต
กบบนกลองมโหระทึกคือสัญญะของความอุดมสมบูรณ์ การมีกบคือการเรียกฝนตามประ
เพณีอุษาคเนย์ แต่เสียงกบไม้บนถนนข้าวสารกลับเป็นเสียงเรียกลูกค้าต่างชาติ และกบ
เหล่านี้ไม่ชอบฝน
3 :ครุ่นค�ำนึงนักคติชนวิทยาชาวต่างชาติคนหนึ่ง
อ้างว้างเสียงกบไม้ไหวสะท้อน…
โลกเก่าแก่เก่าก่อนหมุนย้อนกลับ
วิถีคนบนดงดอยฝากรอยประทับ
ภาพเสียงเคยสดับยังจับใจ...
ความสมบูรณ์อพยพมาอยู่เมือง?!
เปลี่ยนเรื่องเล่าเกี่ยวพันสัญลักษณ์
กบสลักจากฆ้อง กลอง ทิ้งท้องเรื่อง
จากบรรพกาล ผ่านห้วงยามความฝืดเคือง
กลายเป็นเครื่องเรียกคนแทนฝนลม!...
ในบทกวี “สีโห สังข์ สินไซ ในตัวเรา” กวีน�ำเสนอภาพของวัฒนธรรมอีสาน ทั้ง
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นิทาน กลอนล�ำ ผญาฮูปแต้ม ลายผ้า ลายปูนปั้น สิมลักษณะสัมพันธบทเหล่านี้เป็นการ
น�ำตัวบททางวัฒนธรรมมาประกอบสร้างตัวตนของกวีซงึ่ ต่างจากบทกวีกอ่ นหน้าทีม่ งุ่ วิพากษ์
สังคมเมืองสังคมทุนนิยม บริโภคนิยมเหมือนกวีพยายามจะบอกว่า ตัวตนของกวีถูกสร้าง
ขึ้นจากชุดสัญญะทางวัฒนธรรมเหล่านี้ เพราะกวีมี “สีโห สังข์ สินไซ ในตัวเรา...” และ
วัฒนธรรมอีสานอื่นๆ เป็นดังการ ‘การมุ่งไปข้างหน้า - ถวิลหาความหลัง’
นอกจากนีก้ วียงั แทนค่าตัวเองลงในสัญญะในชุดตัวบททางวัฒนธรรมอีสานนีด้ ว้ ย
โดยการอ้างอิงวรรณกรรมสินไซว่าตัวเองเป็น “สินไซน้อย” ตัวละครที่ถูก “โชคชะตาพาร้าง
ห่างบ้านเรือน” จาก “เปงจาน” ซึ่งในตัวบทกวีน่าจะหมายถึงบ้านเกิดของกวี คือ อ�ำเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่นนั่นเอง ไปผจญกับ “ยักษ์กุมภัณฑ์” คืออุปสรรคของชีวิตที่
“เปลี่ยนผันไปตามเงื่อนผูก ยุคสมัย ตามวัยวาร”
การแทนค่าชุดสัญญะทางวัฒนธรรมเหล่านี้ คือการน�ำเสนอภาพแทนของกวี ว่า
“ตัวตน”ของกวีคือความเป็นอีสาน ผู้จากภูมิล�ำเนาไปเพื่อปฏิบัติภารกิจบางประการ การ
ประกอบสร้างตัวตนด้วยตัวบททางวัฒนธรรมอีสานนี้เพื่อบอกว่า “เลือดในกายคือเลือด
อีสาน”
		
4.3 สัมพันธบทกับตัวบทวัฒนธรรมประชานิยมกวีน�ำเสนอสื่อสมัยใหม่
อย่างเกมในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค อย่าง Farm Villeในบทกวี “ด้านทั้งสองของ
โลกเสมือน”ดังนี้
Farm Ville กว้างใหญ่ ในห้องแคบ
ซ่อนแอบโลกอีกใบใกล้เคียงบ้าน
...เนิ่นนานวัน พรวนดินรดน�้ำ สม�่ำเสมอ
ผ่าน Facebook Farm Ville ใจลิ่วละเมอ
‘ไร่ของเรา’ เข้าเพ้อ เธอน�ำพา
ส่วนเติมเต็ม เกมละเล่น เป็น ‘เพื่อนบ้าน’
กวีนิพนธ์บทนี้ กวีใช้สัมพันธบทกับสื่อสมัยใหม่หรือสื่อประชานิยมอย่างเฟซบุ๊
คมาอ้างอิง เพือ่ น�ำเสนอมุมมองเรือ่ งการโหยหาวิถชี วี ติ แบบเกษตรกรทีต่ นเคยเป็น การเล่น
เกมนี้เพื่อชดเชยชีวิตส่วนที่ขาดหายไป
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สัมพันธบทกับตัวตนของกวี
การประกอบสร้างตัวตนของกวีผ่านตัวบท “หัวใจห้องที่ห้า” ดด้วยสายตานัก
วิชาการด้านสังคม สายตานักวัฒนธรรม สายตานักข่าว สายตานักวรรณกรรม หรือสายตา
คนอีสาน ท�ำให้กวีนิพนธ์ชุดนี้เต็มไปด้วยตัวบททางวัฒนธรรมที่ถูกน�ำมาสร้างสัมพันธบท
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ระหว่างกันจ�ำนวนมาก ตัวบทเหล่านีต้ า่ งส่งเสียงสือ่ สารซึง่ กันและกัน สร้างความหมายใหม่
ให้กบั ตัวบทอืน่ ๆ ทัง้ ส่งเสียงเสียดสีสงั คม การน�ำตัวบททางวัฒนธรรมต่างๆ มาใช้เป็นการ
เลือกสรรมาอย่างจงใจ ทั้งนี้เพื่อส่ง“สาร” บางประการแก่ผู้อ่านนั่นเอง
เมื่อพิจารณาสารที่กวีได้น�ำเสนอผ่านสัมพันธบทต่างๆ พบว่ากวีใช้สัมพันธบท
เพื่อวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ
1. ใช้สัมพันธบทเพื่อแสดงตัวตน ผ่านการน�ำเสนอด้วยรูปแบบภาษา ตัวบท
วรรณกรรม ตัวบทวัฒนธรรม การสร้างความหมายของคนบ้านนอกอีสานผู้มีรากเหง้า รัก
สันติภาพ เกิดเป็น “ตัวตนของกวี”ผู้มีตัวตนหลากหลาย นักวิชาการ นักบุญ นักวัฒนธรรม
โดยอาศัยชุดวัฒนธรรมอีสานอันเป็นรากเหง้าบรรพบุรษุ เรือ่ งของเรือ่ งเล่าต่างๆ มาน�ำเสนอ
ว่าเขามีตัวตนในอดีตอย่างไรและสิ่งเหล่านี้ยังไหลเวียนอยู่ในกายตัวตนนักวิชาการที่น�ำเส
นอผ่านสัมพันธบททางวิชาการ ทั้งการใช้ถ้อยค�ำ การใช้รูปแบบวิชาการหรือการมองแบบ
สายตานักวิชาการ หรือตัวตนของผูร้ กั สันติ น�ำเสนอผ่านเหตุการณ์ ข่าวสาร มุมมองทางการ
เมืองทัง้ ในประเทศและระหว่างประเทศ ตัวตนของกวีจงึ เป็นตัวตนทีม่ หี ลายมุม ไม่ใช่ตวั ตน
แบบแบน แต่รอบด้านท�ำเห็นความเป็น “อังคาร จันทาทิพย์” ทีถ่ กู ประกอบสร้างตัวตนผ่าน
สัมพันธบทเหล่านี้
2. ใช้สัมพันธบทเพื่อประกอบสร้างความหมายและความจริง กวีใช้สัมพันธบท
เพื่อการสร้างความหมายของสันติภาพ ต่อต้านความรุนแรง ให้ความหมายความงดงาม
ของวัฒนธรรมท้องถิน่ ทัง้ นีก้ ารสร้างความหมายและความจริงต่างๆ ทีด่ �ำรงอยู่ในสังคมทัง้
ในเรื่องปัญหาการเมือง ชนชั้น สิ่งแวดล้อม ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ถูกกระแสสังคม
บริโภคนิยมโหมกระหน�ำ่ เหล่านีน้ นั้ กวีใช้การมองผ่านสัมพันธบทต่างๆ เพือ่ ประกอบสร้าง
ชุดความหมาย ทั้งชุดความหมายสันติภาพ ชุดความหมายวัฒนธรรมท้องถิ่น ความหมาย
และความจริงเหล่านี้คือสิ่งที่ด�ำรงอยู่ในตัวบทเพื่อให้ผู้อ่านให้ความหมาย
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3. ใช้สมั พันธบทเพือ่ สร้างความหมายใหม่ให้กบั บทกวี กวีใช้สมั พันธบทเพือ่ สร้าง
ความหมายใหม่ที่ให้กับบทกวี ในความหมายแบบเดิมของบทกวีจะเน้นว่าบทกวีเกิดจาก
ความพวยพุ่งทางอารมณ์ของกวี การเกิดอารมณ์สะเทือนใจเมื่อประสบหรือมีสิ่งกระทบใจ
ก่อเกิดเป็นบทกวีทมี่ าจากอารมณ์หรือประสบการณ์ชวี ติ อันทรงคุณค่า แต่ในรวมบทกวีนี้ได้
น�ำเสนอว่าบทกวีไม่จ�ำเป็นต้องมาจากอารมณ์เพียงอย่างเดียว แต่อาจมาจากการใช้มโน
ทัศน์ต่างๆ ทั้งแบบหลังสมัยใหม่ หรือใช้ความรู้ทางวิชาการ มุมมองของนักวิชาการ เอ็นจี
โอ หรือประเด็นทางชาติพันธุ์ต่างๆ มาใช้ในการแต่งก็ได้ แสดงให้เห็นว่ากวีนิพนธ์ ได้เกิด
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ความหมายใหม่ มีพันธกิจใหม่
สุดท้ายแล้วในการใช้สัมพันธบทไม่ใช่เพียงการอ้างอิงตัวบทเพียงเท่านั้น แต่คือ
ลักษณะของการข้ามวัฒนธรรม วัฒนธรรมนัน้ สามารถเลือ่ นไหลได้ไม่ใช่สงิ่ หยุดนิง่ ตายตัว
วัฒนธรรมวรรณศิลป์รว่ มสมัยอาจไม่จ�ำเป็นต้องเกิดมาจากแรงผลักทางอารมณ์เพียงอย่าง
เดียว อาจเกิดมาจากการค้นคว้าหาความรู้ การตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน โลกแห่ง
สันติภาพ ภาพของกวีแบบอังคาร จึงเป็นกวีผรู้ อบรู้ กวีนกั วิชาการ เป็นการสร้างความหมาย
ใหม่ให้กบั กวีหลายอย่าง เช่น กวีสมัยนี้ไม่ใช่จนิ ตกวีเท่านัน้ อาจต้องเป็นกวีผแู้ สวงหาความ
รู้มาเติมเต็มอยู่เสมอ มีลักษณะของ “กวีพุทธะ”ที่ต้องรู้เรื่องโลกโลกีย์และโลกธรรม จึงจะ
เป็นกวี หรือกวีจะต้องมีความเป็นสหวิทยาการในตนเองมีความเป็นนักวิชาการผู้ขวนขวาย
หาความรู้และรู้จักมองโลกในหลายๆ แบบ
สรุป
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กวีนิพนธ์ “หัวใจห้องที่ห้า” เป็นรวมบทกวีนิพนธ์ที่มีความต่างจากกวีนิพนธ์ใน
อดีตส่วนใหญ่ ปรากฏลักษณะของความเป็นกวีนิพนธ์ที่มีการพาดพิง อ้างอิง ตัวบทหรือ
เรื่องเล่ามาใช้ในการน�ำเสนอสาร หรือที่เรียกว่าสัมพันธบท อาจกกล่าวลักษณะดังกล่าวนี้
เป็นหัวใจอีกห้องหนึ่งของวรรณกรรมเล่มนี้ก็ว่าได้ ด้วยลักษณะสัมพันธบทที่กวีน�ำมาใช้
จ�ำนวนมากนีป้ รากฏนัยส�ำคัญทัง้ การสร้างสัมพันธบทกับวรรณกรรม สถานทีห่ รือเหตุการณ์
งานวิชาการ หรือชุดสัญญะทางวัฒนธรรม ที่สะท้อนให้เห็นถึงเป้าหมายของกวีในการน�ำ
เสนอผ่านการสร้างสัมพันธบทเพื่อประกอบสร้างตัวตน สร้างความหมาย ความจริง และ
สร้างความหมายใหม่ให้บทกวี ทั้งนี้แม้กวีเองจะไม่ได้บอกกล่าวว่าตนเองต้องการน�ำเสนอ
สัมพันธบทหรือน�ำเสนอสารต่างๆ เพื่อเป้าหมายใด แต่ตัวบทกวีต่างๆ ได้น�ำเสนอตัวตน
ความรู้ ความคิด มโนทัศน์ของกวีผ่านตัวอักษรที่ร้อยกรองกันมาเรียบร้อยแล้ว
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ค่านิยมและความเชื่อในชื่อของนักมวยไทย1

Belief and Value in Muay Thai Boxers’ Names

ธนานันท์ ตรงดี2 Thananan Trongdee

บทคัดย่อ

การตัง้ ชือ่ เป็นสิง่ จ�ำเป็นอย่างหนึง่ ของบุคคล เพราะชือ่ สามารถทีจ่ ะน�ำไปใช้เพือ่
แยกบุคคลได้ ในขณะเดียวกันการตั้งชื่อยังสะท้อนความคิด ค่านิยม และความเชื่อของ
เจ้าของชือ่ นัน้ ด้วย บทความนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ เสนอผลการวิจยั เกีย่ วกับค่านิยมและความ
เชื่อที่สะท้อนจากชื่อนักมวยไทย ข้อมูลได้จากนิตยสารที่เกี่ยวข้องกับมวยไทย 4 หัวชื่อ
รวบรวมได้ชอื่ ของนักมวย 800 คน น�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความหมาย แล้วจัดหมวดหมู่
ของความหมาย ผลการวิเคราะห์ปรากฏว่า
ชื่อของนักมวยไทยที่เป็นนามลักษณ์ส่วนใหญ่ประกอบขึ้นจากค�ำ 2 ค�ำ คือ ค�ำ
ต้นชื่อ และค�ำท้ายชื่อ ค�ำต้นชื่อเมื่อน�ำมาจัดหมวดหมู่ของความหมายแล้วสามารถจัดได้
เป็น 26 หมวด ความหมายที่นิยมน�ำมาใช้ตั้งชื่อ ล�ำดับแรกได้แก่ ยอดเยี่ยมและเก่งกล้า
น้อยที่สุดคือ ความเจ้าเล่ห์
เมื่อน�ำส่วนค�ำท้ายชื่อมาจัดหมวดหมู่ของความหมายจัดได้ 26 หมวด ความ
หมายที่นิยมมาก ล�ำดับแรกคือ สิ่งล�้ำค่า น้อยที่สุดคือ สิ่งด้อยค่า ข้อค้นพบนี้มีงานวิจัยชิ้น
อื่นน�ำมาสนับสนุนได้เป็นอย่างดีว่า นักมวยต้องการความเก่งกล้ามากที่สุด ก่อนที่จะเข้าสู่
การต่อสู้
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1
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการวิจัยเรื่อง “ทำ�เนียบภาษากีฬามวยไทย” โดยได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้ ปี 2551
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำ�ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1
This article is a part of a thesis “Muay Thai Language Directories” funded by Faculty of Humanities and Social Sciences,
Mahasarakham University

Abstract
Most of the boxers’ names comprise of two words: initial and final
ones. This research reveals that the meanings of initial and final part of their
names can be categorized into 26 groups. In the initial part of their names, the
meaning of bravery or superiority is the most popular one and the meaning of
cunning person is the least. In the final part of their names, the meaning of
priceless objects is the most popular and the meaning of inferiority is the least.
These findings are confirmed by the result from a research on Thai boxer’s
belief and magic which has been reported that Muay Thai boxers need bravery
the best before they are engaged in fighting.
Key Words : Muay Thai, Thai Boxing, Names of Muay Thai Boxers, Aptronym,
Belief and Value.
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ความน�ำ
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บุคคลโดยทั่วไปมักจะตั้งชื่อให้ลูกหลาน โดยค�ำนึงถึงค�ำที่มีความหมายเกี่ยวกับ
ลาภ ยศ บริวาล เกียรติ ความสุข ฯลฯ นอกจากนี้ยังต้องค�ำนึงถึงหลักเกณฑ์การตั้งชื่อที่
ปฏิบัติตามกันมา ได้แก่ในการตั้งชื่อบุคคลทั่วไป ตามที่ได้มีการก�ำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ
ไว้ ดังปรากฏใน www.mongkol-luck.com กล่าวว่า
1. จะต้องไม่เป็นชื่อที่เสมอด้วยพระนามของพระพุทธเจ้าหรือพระศาสดาของ
ศาสนาใดๆ
2. จะต้องไม่เป็นชื่อที่เสมอด้วยพระนามของพระมหากษัตริย์ พระราชทินนาม
และพระนามาภิไธย
3. จะต้องมีความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ของไทย และมีความหมายที่ดี
4. จะต้องไม่เป็นค�ำหยาบคาย หรือมีความหมายสองแง่สองง่าม ค�ำสแลง หรือ
ค�ำผวนต่างๆ
5.จะต้องไม่เป็นค�ำทีห่ าทีม่ าไม่ได้ หรือเป็นค�ำที่ไม่มคี วามหมาย เช่น ค�ำทับศัพท์
จากภาษาอื่นๆ
6. ชื่อไม่ควรยาวเกิน 4 พยางค์ นามสกุลสามารถเกิน 5 พยางค์ได้ แต่ไม่ควร
ยาวเกินไป
7. จะต้องเป็นค�ำที่ไม่มีความหมายที่สูงส่ง หรือเลิศเลอจนเกินความเหมาะสม
เพราะกลับจะเป็นผลเสียต่อเจ้าของชื่อ เพราะความเกินพอดี เช่น ชื่อที่เกี่ยวกับเทพเจ้า
ต่างๆ เช่น ศิวะ นารายณ์ พรหม พิฆเนศ เป็นต้น เพราะไม่เหมาะกับปุถุชนทั่วไป ถ้าตั้ง
จะท�ำให้ดวงชะตาอับโชคได้ หรือแม้แต่ชื่อที่ไม่เหมาะสมกับฐานะ เช่น ลูกคนใช้แรงงาน
แต่มีชื่อว่า สร้อยเพชร ซึ่งท�ำให้เจ้าของชื่อมีชีวิตที่สั้นมาก ดังที่เคยเป็นข่าวคึกโครมใน
หนังสือพิมพ์มาแล้ว
8. จะต้องไม่ใช่ค�ำทีม่ ีความหมายที่ยงิ่ ใหญ่ รุนแรง เมือ่ เราได้ยนิ ได้ฟงั หรืออ่าน
แล้วจะเกิดความรู้สึกที่รุนแรง เช่น จักรวาล สงคราม คงกระพัน สายฟ้า เป็นต้น ค�ำเหล่า
นี้ไม่เหมาะสมทีจ่ ะน�ำมาตัง้ เป็นชือ่ ให้กบั คนทัว่ ไป เพราะจะส่งผลให้ชวี ติ ต้องประสบกับความ
กดดันหลายๆ ด้าน หรืออาจจะท�ำให้ชีวิต และสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่เจริญเท่าที่ควร
9. ถ้าเป็นผู้ชายไม่ควรใช้ชื่อเกิน 2 พยางค์ แต่อนุโลมอาจตั้งชื่อได้ 3 พยางค์
แต่ปัจจุบันชื่อ 3 พยางค์เริ่มมีกันมากขึ้น
10. ถ้าเป็นชื่อผู้หญิง ไม่ควรเกิน 3 พยางค์ อย่างมากได้ 4 พยางค์ เพราะ
นอกจากจะจ�ำยากแล้ว โบราณยังถือว่าหากตั้งชื่อหลายพยางค์ชะตาจะอับ น่าจะเพราะว่า
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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สมัยก่อนไม่มีใครตั้งชื่อหลายพยางค์มากกว่า ส่วนใหญ่จะเป็นชื่อที่สั้นๆ เรียกกันง่ายๆ จ�ำ
กันได้ง่ายๆ
11. จะต้องตั้งชื่อให้ถูกกับเพศของเจ้าของชื่อ จะต้องเป็นชื่อที่เมื่อเราได้ยินได้
ฟัง หรืออ่านแล้ว สามารถที่จะรู้ และเข้าใจได้ทันทีว่า เจ้าของชื่อนั้นๆ เป็นผู้หญิง หรือ
ผู้ชาย
ในส่วนของชือ่ นักมวยไทยนัน้ ยังไม่มผี ทู้ กี่ ล่าวถึงในเรือ่ งนีเ้ ลย ผูเ้ ขียนเองสังเกต
ได้ว่านักมวยไทยส่วนใหญ่จะใช้ชื่อในการชกที่มิใช่ชื่อจริง แต่จะเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเป็นการ
เฉพาะที่เรียกว่า นามลักษณ์ (aptronym) ซึ่งมีผู้นิยามไว้ว่า “หมายถึงชื่อที่ตั้งให้เหมาะสม
สอดคล้องกับลักษณะ อุปนิสยั ของบุคคล และหรืออาชีพของบุคคลนัน้ ๆ” (ราชบัณฑิตยสถาน.
2539.) ดังนัน้ ถ้าน�ำนามลักษณ์ของนักมวยไทยมาวิเคราะห์ ก็จะสามารถตีความถึงค่านิยม
และความเชื่อของนักมวยได้
วัตถุประสงค์

เพื่อวิเคราะห์ความหมายของชื่อนักมวยไทย อันจะน�ำไปสู่การตีความเกี่ยวกับ
ค่านิยมและความเชื่อของนักมวยไทย
วิธีด�ำเนินการ
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1. รวบรวมรายชื่อนักมวยไทย จากนิตยสาร 4 หัวชื่อ คือ มวยสยาม มวยตู้
จักรวาลมวย และแชมป์ ได้มาจ�ำนวน 800 คน
2. น�ำรายชือ่ นักมวยไทยที่ได้ มาจัดใส่ในตารางของโปรแกรมเอ็กซ์เซล หากพบ
ว่าชื่อของนักมวย ประกอบขึ้นจาก 2 ค�ำหรือมากกว่า ให้แยกลงรหัสเป็นส่วนๆ คือ ส่วน
ของค�ำที่ใช้เป็นต้นชื่อ กลาง และค�ำที่ใช้เป็นท้ายชื่อ
3. จัดหมวดหมู่ความหมายของค�ำเหล่านี้ด้วยการลงรหัสไว้ดังนี้
1 – ดิน ฟ้า อากาศ ไฟ
9 – ชื่อเล่น
2 –แก่น เก่ง กล้า ยอด
10 – ภูมิล�ำเนา
3 – โชค มงคล
11 – บุคคลที่เก่งกล้า
4 – อาวุธ
12 – รุ่ง ทวี เจริญ
5 – สิ่งล�้ำค่า เพชร ทอง เงิน
13 – ภาษาต่างประเทศ
6 – สัตว์ที่น่าเกรง
14 – รักใคร่
7 – สี สีผิว
15 - เกียรติ ศักดิ์ เดช
8 – น้อย เล็ก จิ๋ว
16 – สด ใหม่ ประกาย
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17 – นก ปลา สัตว์น่ารัก
18 – ชื่อจริงหรือ ชื่อบุคคลอื่น
19- ชนะ ชัย พิชิต
20 – สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพ
21 – ชื่อพืช
22 – วัน เวลา

23 – เครื่องดนตรี
24 – สมญานาม
25 – เจ้าเล่ห์
26 – สิ่งด้อย
27 – รสชาติ
(0 = ไม่มี)

ตัวอย่างการลงรหัส
ชื่อนักมวย
กงจักร
กรรณิการ์
กระดิ่งเงิน
กระต่ายขาว
กระนวน
กระล่อนจิ๋ว
กริชทองคำ�
กริชเพชร
กล้าขุนศึก
กองพลน้อย
ก้องพัทลุง
กายสิทธิ์

รหัสชื่อตัวต้น
4
18
23
9
10
25
4
4
2
11
2
20

รหัสชื่อตัวท้าย
0
0
5
7
0
8
5
5
11
8
10
0

4. ใช้ค�ำสั่งเรียงตัวเลข ท�ำให้ชื่อที่มีความหมายในหมวดเดียวกันมาอยู่รวมกัน
5. นับจ�ำนวนชื่อในแต่ละหมวด แล้วค�ำนวณเป็นร้อยละจาก 800 คน
6. ชื่อจริงของตน หรือของบุคคลอื่น ที่มิใช่นามลักษณ์ จะไม่น�ำมาวิเคราะห์
ผลการวิเคราะห์ค�ำต้นชื่อ
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ได้ดังนี้
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กลุ่มค�ำที่นิยมน�ำมาตั้งเป็นค�ำต้นของนามลักษณ์ เรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อย

1. ชื่อที่มีค�ำต้นมาจากค�ำที่มีความหมายเกี่ยวกับเก่งกล้า หรือยอดเยี่ยม
กล้าขุนศึก/ก้องพัทลุง/ก้องพิภพ/ก้องฟ้า/ก้องเมืองลือ/ก้องศักดิ์/ก้องสยาม/
กึกก้อง/เก่งกล้า/เก่งฤทธิ์/เกรียงไกร/แก่นกวี/แก่นณรงค์/แก่นศักดิ์/ไกรเพชร/เข้ม/คุณภาพ/
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Facculty of Humanities and Social Sciences
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จอมพิชิต/จอมราวี/ดัง/เด่น/เด่นเก้าแสน/เด่นชัยน้อย/เด่นเชียงขวัญ/เด่นดนัย/เด่นทักษิณ/
เด่นธัมรงค์/เด่นนาคา/เด่นมีชัย/เด่นวันชัย/เด่นสยาม/เด่นเหนือ/ทนงเดช/ทนงศักดิ์/เทอด
ธรณี/เทอดศักดิ์/น�้ำหนึ่ง/ปฏิภาณ/เป็นเอก/พลังทิพย์/พลังพล/ยอด/ยอดขุนพล/ยอดเงิน/
ยอดชาติชาย/ยอดชิงชัย/ยอดซุปเปอร์/ยอดด�ำรงค์/ยอดธงชัย/ยอดบัวงาม/ยอดบัวบาน/
ยอดเพชร/ยอดภารี/ยอดมงคล/ยอดมังกร/ยอดยงยุทธ/ยอดวัลลภ/ยอดสิงห์/ยอดแสน/ยอด
แสนไกร/ยอดแสนชัย/ยิ่งยอด/เยี่ยมยุทธ/เลิศทวี/เลิศเพชร/เลิศมงคล/เลิศศิลา
2. ชื่อที่มีค�ำต้นมาจากค�ำที่มีความหมายเกี่ยวกับสิ่งที่ล�้ำค่า
ประกายเพชร/เพชรทรงไท/แก้ว/แก้วกล้า/ไข่มุกขาว/ไข่มุกด�ำ/คฤหาสน์/งาเทา/
เงิน/ไตรจักร/ถุงทอง/ทอง/ทับหลัง/น�้ำเพชร/บัลลังก์ทอง/ใบเพชรเล็ก/ปิ่นทิพย์/ปิ่นพนม/
ปิ่นสยาม/พลอยไพฑูรย์/พลอยเมืองจันทร์/พลอยสยาม/เพชร/เพชรกล้า/เพชรงาม/เพชร
จารุต/เพชรชิงชัย/เพชรชื่นชม/เพชรด�ำ/เพชรถาวร/เพชรทวี/เพชรทอง/เพชรทักษิณ/เพชร
แท้/เพชรธวัช/เพชรนรินทร์/เพชรน้องใหม่/เพชรนาเคียน/เพชรน�ำชัย/เพชรน�ำแสง/เพชร
น�้ำหนึ่ง/เพชรน�้ำหนึ่ง/เพชรนิล/เพชรบ้านแขก/เพชรบ้านดอน/เพชรประจัน/เพชรปราจีน/
เพชรผาขาว/เพชรพนม/เพชรพยัคฆ์/เพชรพิชัย/เพชรพิมาน/เพชรไพฑูรย์/เพชรมณี/
เพชรเม็ดเล็ก/เพชรเมืองใต้/เพชรยอดธง/เพชรรวมพล/เพชรรัสเซีย/เพชรราชันย์/เพชรล�ำ
ตะคอง/เพชรลีซอ/เพชรศิวะ/เพชรสงวน/เพชรสนั่น/เพชรสยาม/เพชรสุริยา/เพชรสุริโย/
เพชรใหม่/เพชรอัศวิน/เพชรโอภาส/มรกต/เม็ดทอง/รัตนชัย/ราชรถ/โล่ห์เงิน/วัชระ/วัชระ
เล็ก/หยกขาว/หยกน้อย/หยกมรกต/หยกศิลา
3. ชื่อที่มีค�ำต้นมาจากค�ำภาษาต่างประเทศ
ก๊อปปี้/กัปตัน/กาเซ็มน้อย/กูปี/โกโก้/คอสโม่/โคตี๋/โคบาล/จ๊อกกี้เ/จั่นเจา/เจมส์
บอนด์/แจ็ค/เชอรี่/ซันโตส/ซาซ่า/ซิโก้/ซีต้า/ซีเอ็ก/ซุปเปอร์ท็อป/ซุปเปอร์บอน/ซุปเปอร์
บอย/ซุปเปอร์แบงค์/ซุปเปอร์เล็ก/ดีเซล/ดีไซด์/ดีแม็กซ์/เดวิด/ไทสัน/นิโคล/โบวี่/ฟาอิซ/เมห์
มูด/แม็กซิน่า/ไมค์/ยูเทวิน/ร็อกกี้/ร็อคโก้/เรนโบว์/แรมโบ้/ลัคกี้/โลโก้/โลมา/วันมาริโอ/อั่ง
เปา/อัปบาส/อาซีส/อารีฟ/อาลี/อิกคิวซัง/อีราค/อุสมาน/เอ็กซ์ต้า/โอโรโน่/ฮ่องเต้/ฮัดซัน/ฮา
ราวี/ฮิปปี้
4. ชื่อที่มีค�ำต้นมาจากชื่อเล่น
กระต่ายขาว/กุ้งฟ้า/ไก่เงิน/จุ๊บแจง/เจเจ/ต้วมเตี้ยม/ติ่งทอง/ตี๋ซ่า/ตี๋เล็ก/โต้งศักดิ์/
ถั่วแระ/โทน/นน/น้องดิว/น้องต่อ/น้องทราย/น้องนภา/น้องนัท/น้องนุ่น/น้องแนน/น้องบอล/
น้องบี/น้องเบียร์/น้องพี/น้องเล็ก/น้องเล็ก/น้องแว้ก/น้องหญิง/น้องใหม่/น้องอั๋น/นิดหน่อย/
บอมบอม/บูมบูม/เบียร์สด/ปูจ๋า/ฟิล์มทอง/ลูกบอน/ลูกปลา/ลูกปลา/หญิง/หมวยเล็ก/อู๊ด
น้อย/เอ็ม/เอี่ยว
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5. ที่มีค�ำต้นมาชื่อจากชื่อภูมิล�ำเนา สถานที่ และกลุ่มชน
กระนวน/เกาะสมุย/คนกรุงเทพ/จอมทอง/ชาติ/ชายแดน/แดน/ตระกูล/ทุ่งมนต์/
ไทยแลนด์/ ไทรโยค/น�้ำมูล/ป้อมปราบ/ปากะยอ/พนมรุ้ง/มัญจา/มาบุญครอง/เมืองแมน/
เรือนแพ/ล�ำตะคอง/ล�ำน�้ำพอง/ล�ำน�้ำมูล/ล�ำน�้ำวัง/ล�ำยอดเงิน/วังจั่น/วังเสือ/สงขลา/สยาม/
สระแก้ว/สามย่าน/สายใหม่/เสาหาย/หมู่7/หลักหาย/หลังเขา/หลังสวน/แหลมทอง/แหลม
สิงห์
6. ชื่อที่มีค�ำต้นมาจากชื่อเรียกสัตว์ที่น่าเกรงขาม หรือน่าเกรงกลัว
คชสาร/คชสิงห์/จงอาง/จงอางหยก/ฉลามขาว/ช้างน้อย/ช้างเผือก/ช้างเผือก/
ตุ๊กแกผี/นาคา/นาคาเล็ก/พยัคฆ์เล็ก/พยัคฆ์หนุ่ม/พยัคน้อย/มังกรขาว/มังกรหยก/ม้าก้าน
กล้วย/สมิงหยก/สิงห์ด�ำ/สิงห์ทองน้อย/สิงห์น้อย/สิงห์พยัคฆ์/สิงห์มณี/สิงห์ศิริ/สิงห์ศึก/สิงห์
สด/สิงห์หนุ่ม/เสือเล็ก/เสือสมิง/เสือหวลเล็ก/หงษ์ฟ้า/หงส์/เห่าดง
7. ชื่อที่มีค�ำต้นมาจากสิ่งธรรมชาติ
คีรีศักดิ์/ชลธาร/ชายชล/ดวงเดือนเล็ก/ดาราชัย/ดาวเด่น/ดาวเด่น/ดาวใต้/ดาว
ไทย/ดาวประกาย/ดาวไฟ/ดาวลูกไก่/ดาวสกล/ดาวเหนือน้อย/ตะวันทอง/น่านฟ้า/แผ่นดิน/
ฝนหลวง/พระจันทร์ฉาย/พาหุยุทธ/ฟ้าน�ำชัย/ฟ้าน�ำโชค/ฟ้าประทาน/ฟ้ามีชัย/ฟ้าร้อง/ฟ้า
สั่ง/ฟ้าสุระ/ฟ้าใส/ฟ้าใหม่/ภูตะวัน/ลมใต้/เล็บหิน/ศิลาชัย/สะเก็ดดาว/สายฟ้า/สายรุ้ง/
สายลม/จันทร์ชัยเล็ก
8. ชื่อที่มีค�ำต้นมาจากค�ำที่มีความหมายเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
กายสิทธิ์/เซียนโหงว/เทพกรเล็ก/เทพนคร/เทพนิมิตร/เทพบัญชา/เทพฤทธิ์/
เทวดา/เทวฤทธิ์/เทวา/ปกาศิต/พิมพ์นิมิต/โพธิ์ด�ำ/มนต์ขาว/มนต์สวรรค์/รหัสลับ/รามเทพ/
ลูกกรอก/ลูกกรอกทอง/ลูกนิมิต/ศักดิ์สิทธิ์/ศักดิ์สิทธิ์/เหิร/อิทธิฤทธิ์
9. ชื่อที่มี ค�ำต้นมาจากชื่ออาวุธ
กงจักร/กริชทองค�ำ/กริชเพชร/ขวานทอง/คฑาวุธ/คมกริช/คมพยัคฆ์/คมพิชัย/คม
พิชิต/คมเพชร/คิวทอง/จักรกฤษ/ฉมวกเพชร/ธนูทอง/ธนูเพชร/ป้อมปืน/ปืนใหญ่/ศรแดง/
ศรนารายณ์/ศรศึกน้อย/สองคม/เหล็กเพชร
10. ชื่อที่มีค�ำต้นมาจากค�ำที่เกี่ยวกับโชค มงคล และพร
โชคดี/โชคนภา/โชครัก/ดวงสมพงษ์/ธรรมชัยเล็ก/บุญฤทธิ์/ประสพโชค/พรพิทักษ์/
พรเสน่ห์/มงคลชัย/มงคลชัย/มงคลด�ำ/มงคลเดช/มหาโชค/มีโชค/มีโชค/มีโชค/มีมงคล/
ศิริมงคล/ขวัญพิชิต
11. ชื่อที่มีค�ำต้นมาจากค�ำบอกจ�ำนวน
เก้าล้าน/เก้าแดง/เก้าแดงใหญ่/เก้าแต้ม/ล้านเก้า/สามพลัง/สามเพชร/สามสมุทร/
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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สามหมอก/สามเอ/สิบหมื่น/แสนกล/แสนเก่งเล็ก/แสนคม/แสนชัยน้อย/แสนเดช/แสนทนง/
แสนเมืองน้อย/แสนศักดิ์/แสนสุริยะ
12. ชื่อที่มีค�ำต้นมาจากบุคคลที่น่าเกรงขาม
กองพลน้อย/ขงเบ้ง/ขุนไกร/ขุนศึก/ขุนศึกน้อย/ขุนหาญ/จะเด็ด/นรสิงห์/นักรบด�ำ/
นาซีเล็ก/พญาเสือ/มนุษย์ทองค�ำ/ราชันด�ำ/ลูกอัศวิน/สังข์ทอง
13. ชื่อที่มีค�ำต้นมาจากค�ำที่มีความหมายเกี่ยวกับชัยชนะ
เดินชนเล็ก/เดินชนเล็ก/ประเดิมชัย/ปราบศึก/ปราบหมด/ชนะเลิศ/ชนะศึก/ชัย/ชู
ธงเล็ก/ธงชัย/น�ำชัย/น�ำธง/ปราบ/ปราบธรณี/เผด็จศึก/พิชิตชัย/มาพิชิต/หลักชัย
14. ชื่อที่มีค�ำต้นมาจากชื่อพืช
กาหลง/กุหลาบขาว/ขมิ้นด�ำ/จ�ำปาชัย/ดอกไม้ป่า/ต้นเพชร/ต้นเพชร/บัวขาว/ใบ
โพธิ์/ไผ่แดง/พริกป่น/มะไฟ/มาลัยเงิน/มาลัยทอง/สะตอป่า
15. ชื่อที่มีค�ำต้นมาจากค�ำที่มีความหมายเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรือง
เจริญชัย/ทวีพร/ทวีศักดิ์/ธนพล/รุ่งเพชร/รุ่งเรืองเล็ก/รุ่งศิริ/ส�ำราญเดช/ส�ำราญ
ทอง/ส�ำเริงชัย
16. ชื่อที่มีค�ำต้นมาจากค�ำที่มีความหมายเกี่ยวกับเกียรติ ศักดิ์ และเดช
เกียรติศักดิ์/เดชกมล/เดชราชา/เดชฤทธิ์/เดชสมุทร/เดชสุริยา/เดชา/ศักดิ์ชัยน้อย/
ศักดิ์น้อย/ศักดิ์ประดู่/ศักดิ์พิชิต/ศักดิ์วุธ
17. ชื่อที่มีค�ำต้นมาจากค�ำที่มีความหมายเกี่ยวกับแสง และความสดใส
ประกายแสง/ยิ้มสยาม/รุ่งอรุณ/แสงมณี/แสงมรกต/แสงหิรัญ/แสงอาทิตย์/ใหม่
18. ชื่อที่มีค�ำต้นมาจากวัน และเวลา
ดีเดย์/ธันวา/วันฉลอง/วันเฉลิม/วันเฮง/เสาร์ห้า
19. ชื่อที่มีค�ำต้นมาจากเครื่องดนตรี
กระดิ่งเงิน/ซอ/ ระฆัง
20. ชื่อที่มีค�ำต้นมาจากสิ่งด้อยค่า
ป.4/ ฟุตบาท/นกกระจิบ
21. ชื่อที่มีค�ำต้นมาจากสมญานาม
จอมโว/มดเอ๊กซ์
22. ชื่อที่มีค�ำต้นมาจากรสชาติ
เปรี้ยวปาก/หวานเย็น
23. ชื่อที่มีค�ำต้นมาจากความเจ้าเล่ห์
กระล่อนจิ๋ว
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กลุ่มค�ำที่นักมวยไทยนิยมน�ำมาตั้งเป็นท้ายชื่อ เรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อยได้

1. ชื่อที่มีค�ำท้ายมาจากค�ำที่มีความหมายเกี่ยวกับสิ่งที่ล�้ำค่า
กระดิ่งเงิน/กริชทองค�ำ/กริชเพชร/ไก่เงิน/ไกรเพชร/ขวานทอง/เขียวมรกต/คม
เพชร/คิวทอง/คิวทอง/จงอางหยก/จิ้งหรีดทอง/ฉมวกเพชร/ฉัตรมณี/เด่นธัมรงค์//ต้นเพชร/
ตระกูลเพชร/ตะวันทอง/ติ่งทอง//ธนูทอง/ธนูเพชร/นพรัตน์/บัลลังก์ทอง/ประกายเพชร//
ปรางทอง/ปานเงิน/ปานทอง/ปานเพชร/พงษ์เพชร/พลอยไพฑูรย์/เพชรทอง/เพชรไพทูรย์/
เพชรมณี//ฟิล์มทอง/มนุษย์ทองค�ำ/มังกรหยก/มาลัยเงิน/มาลัยทอง/มาลัยทอง/เม็ดทอง/
ยอดเงิน/ยอดเพชร/ยอดเพชร/ยูงทอง/ยูงทอง/รุ่งเพชร/ล�ำยอดเงิน/ลูกกรอกทอง/เลิศเพชร/
โล่ห์เงิน/ศรีสุวรรณ/สมอทอง/สมิงหยก/สังข์ทอง/สามเพชร/ส�ำราญทอง/สิงห์มณี/แสงมณี/
แสงมรกต/แสงมรกต/หยกมรกต/เหนือเพชร/เหล็กเพชร/เหลี่ยมเพชร/แหลมทอง/ออมสิน
2. ชื่อที่มีค�ำท้ายมาจากค�ำว่า “น้อย” และ “เล็ก”
กระล่อนจิ๋ว/กองพลน้อย/กาเซ็มน้อย/ขุนศึกน้อย/คชสารน้อย/คมสันต์เล็ก/โคบาล
น้อย/จงอางน้อย/จ๊อกกี้เล็ก/จันทร์ชัยเล็ก/ฉัตรชัยน้อย/ช้างน้อย/ชาติชายน้อย/ชายเล็ก/ชู
ธงเล็ก/ซุปเปอร์เล็ก/ณรงค์น้อย/ดวงเดือนเล็ก/ดาวเหนือน้อย/ดีเซลเล็ก/เด่นชัยน้อย/เดิน
ชนเล็ก/ตี๋เล็ก//เทพกรเล็ก/ไทยแลนด์เล็ก/ธรรมชัยเล็ก/นนทชัยเล็ก/นาคาเล็ก/นาซีเล็ก/ใบ
เพชรเล็ก/พงษ์เดชน้อย/พงษ์ศักดิ์เล็ก/พจน์น้อย/พนมรุ้งเล็ก//พยัคฆ์เล็ก/พยัคน้อย/มนตรี
เล็ก/มัญจาน้อย/รุ่งเรืองเล็ก/ล�ำตะคองเล็ก/วสันต์เล็ก/วังจั่นน้อย/วัชระเล็ก/วันชัยเล็ก/วิ
ชาญน้อย/วิสันต์เล็ก/ศรศิลป์น้อย/ศรศึกน้อย/ศรีพัฒนาเล็ก/ศรีพัฒนาเล็ก/ศักดิ์ชัยน้อย/
ศักดิ์น้อย/ศุภชัยเล็ก/สกุลเพชรเล็ก/สงขลาเล็ก/สิงห์ทองน้อย/สิงห์น้อย/สุริยาน้อย/เสือเล็ก/
เสือหวลเล็ก/แสนเก่งเล็ก/แสนชัยน้อย//แสนเมืองน้อย/หงส์ทองเล็ก/หมวยเล็ก/หยกน้อย/
หลังสวนเล็ก/อนุวัฒน์เล็ก/อู๊ดน้อย
3. ชื่อที่มีค�ำท้ายมาจากค�ำที่มีความหมายเกี่ยวกับชัยชนะ
แก่นณรงค์/คมพิชัย/คมพิชิต/จอมพิชิต/จอมราวี/จ�ำปาชัย/เจริญชัย/ณรงค์ชัย/
ดาราชัย/เด่นมีชัย/เด่นวันชัย/แดนชัย/นนทชัย/ประเดิมชัย/พิชัย/พิชิตชัย//เพชรชิงชัย/
เพชรพิชัย/ฟ้าน�ำชัย/ฟ้ามีชัย/มงคลชัย/ยอดชิงชัย/ยอดธงชัย/รัตนชัย/รัตนชัย/เริงชัย/ฤทธิ
ชัย/วรชิต/วีระชัย/วุฒิชัย/ศักดิ์พิชิต/ศิลาชัย/ศุภชัย/สรรชัย/ส�ำเริงชัย/สิทธิชั/สิทธิโชค/สิน
ชัย/หรินชัย/หลักชัย/หาญชัย/อนันชัย/อรุณชัย/เอกชัย
4. ชื่อที่มีค�ำท้ายมาจากชื่อภูมิล�ำเนา สถานที่
ก้องพัทลุง/ก้องพิภพ/ก้องเมืองลือ/ก้องสยาม/แจ็คสยาม/ชายแดน/ดาวใต้/ดาว
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ไทย/ดาวสกล/เด่นเชียงขวัญ/เด่นทักษิณ/เด่นสยาม/เด่นสยาม/เด่นเหนือ/เทพนคร/เทอด
ธรณี/ปิ่นสยาม/ผึ้งสยาม/พลอยเมืองจันทร์/พลอยสยาม/พลังพล/เพชรทักษิณ/เพชร
ทักษิณ/เพชรนาเคียน/เพชรบ้านแขก/เพชรบ้านดอน/เพชรประจัน/เพชรปราจีน/เพชรผา
ขาว/เพชรพนม/เพชรเมืองใต้/เพชรรัสเซีย/เพชรล�ำตะคอง/เพชรลีซอ/เพชรสยาม/เพชร
สยาม/ยิ้มสยาม/รักชาติ/รัฐเขต/รัฐเขต/ลมใต้/หนึ่งอุบล/หนุ่มบางไหน/อึ่งสยาม
5. ชื่อที่มีค�ำท้ายมาจากค�ำที่มีความหมายเกี่ยวกับความเก่งกล้า หรือยอดเยี่ยม
แก้วกล้า/ชนะเลิศ/ชาญชัย/ชาติทนง/ซุปเปอร์ท็อป/ณรงค์ศึก/ดาวเด่น/ดาวเด่น/ตี๋
ซ่า/ป้อมปราบ//ฝนหลวง/เพชรกล้า/เพชรน�้ำหนึ่ง/เพชรสนั่น/ฟ้าร้อง/ยอดแสน/ยิ่งยอด/
เยี่ยมยุทธ/ศิษย์เอก/สมองกล/สยามพล/สองคม/สั่งยุทธ/สามพลัง/สามเอ/สามเอ/สิงห์ศึก/
แสนกล/แสนคม/หญิงแกร่ง
6. ชื่อที่มี ค�ำท้ายมาจากค�ำที่มีความหมายเกี่ยวกับเกียรติ ศักดิ์ และเดช
ก้องศักดิ์/เก่งฤทธิ์/เกียรติศักดิ์/แก่นศักดิ์/คงเดช/คีรีศักดิ์/เฉลิมเกียรติ/เฉลิมเดช/
เดชฤทธิ์/โต้งศักดิ์/ทนงเดช/ทวีศักดิ์/เทอดศักดิ์/บรรจงศักดิ์/พันคมเดช/พันธ์ศักดิ์/มงคล
เดช/มานะศักดิ์/รักเกียรติ/วุฒิเดช/สะท้านเดช/ส�ำราญเดช/สุรศักดิ์/เสริมศักดิ์/แสนเดช/แส
นทนง/แสนศักดิ์//แสวงเกียรติ/อภิเดช/อ�ำนวยเดช
7. ชื่อที่มีค�ำท้ายมาจากค�ำที่มีความหมายเกี่ยวกับโชค มงคล และพร
ดวงสมพงษ์/ทวีพร/ใบโพธิ์/ประสพโชค/พงษ์ศิริ/พรพิทักษ์/พลังโชค/ฟ้าน�ำโชค/
ฟ้าประทาน/ฟ้าสั่ง/ฟ้าสั่ง/มหาโชค/มีโชค/มีโชค/มีโชค/มีมงคล/ยอดมงคล/ยอดมงคล/ยอด
มงคล/รุ่งศิริ/ลัคกี้/เลิศมงคล/วันฉลอง/วันเฉลิม/วันเฉลิม/วันเฮง/วาสนา/ศิริมงคล/ศิริมงคล/
สิงห์ศิริ
8. ชื่อที่ ค�ำท้ายมาจากค�ำที่มีความหมายเกี่ยวกับสี สีผิว
กระต่ายขาว/กุหลาบขาว/ขมิ้นด�ำ/ไข่มุกขาว/ไข่มุกด�ำ/งาเทา/ฉลามขาว/ช้าง
เผือก/นักรบด�ำ/บัวขาว/ไผ่แดง/เพชรด�ำ/เพชรนิล/โพธิ์ด�ำ/มงคลด�ำ/มนต์ขาว/มังกรขาว/
ราชันด�ำ/ศรแดง/สิงห์ด�ำ /หมึกด�ำ/หยกขาว
9. ชื่อที่มี ค�ำท้ายมาจากสิ่งธรรมชาติ
ก้องฟ้า/กุ้งฟ้า/ชายชล/โชคนภา/เดชสมุทร/เดชสุริยา/ปิ่นพนม/เพชรสุริยา/เพชร
สุริโย/ภูตะวัน/ยอดแสนชัย/ร็อกกี้/เล็บหิน/เลิศศิลา/สะท้านฟ้า/สะเก็ดดาว/สะเก็ดดาว/สาม
สมุทร/สุดปฐพี/แสงอาทิตย์/แสนสุริยะ/หงษ์ฟ้า/หลังเขา
10. ชื่อที่มีค�ำท้ายมาจากบุคคลที่น่าเกรงขาม
กัปตัน/จั่นเจา/เจมส์บอนด์/เดชราชา/เพชรรวมพล/เพชรอัศวิน/ยอดขุนพล/ยอด
แสนไกร/แรมโบ้/ลูกอัศวิน/ศรนารายณ์/ฮ่องเต้/ฮัดซัน
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11. ชื่อที่มีค�ำท้ายมาจากค�ำที่มีความหมายเกี่ยวกับแสง และความสดใส
ขาวผ่อง/ขาวสด/เบียร์สด/ประกายแสง/พยัคฆ์หนุ่ม/พระจันทร์ฉาย/เพชรงาม/
เพชรแท้/เพชรน�ำแสง/เพชรใหม่/ฟ้าใส/ฟ้าใหม่/สายใหม่/สิงห์สด/สิงห์หนุ่ม/หงส์/อิกคิวซัง
12. ชื่อที่ ค�ำท้ายมาจากค�ำที่มีความหมายเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
/ชลาสิทธิ์/ตุ๊กแกผี/ทุ่งมนต์/เทพมิตร/เทพบัญชา/เทวฤทธิ์/ปิ่นทิพย์/พลังทิพย์/
พิมพ์นิมิต/เพชรพิมาน/เพชรศิวะ/มนต์สวรรค์/รหัสลับ/รามเทพ/ศักดิ์สิทธิ์/หญิงทิพย์/
อิทธิฤทธิ์
13. ชื่อที่มีค�ำท้ายมาจากชื่อเรียกสัตว์ที่น่าเกรงขาม หรือน่าเกรงกลัว
กูปี/คชสิงห์/คมพยัคฆ์/ซีต้า/เด่นนาคา/พญาเสือ/เพชรพยัคฆ์/ยอดมังกร/ยอด
สิงห์/วังเสือ/สิงห์พยัคฆ์/เสือสมิง/เหนือพยัคฆ์
14. ชื่อที่มีค�ำท้ายมาจากค�ำที่มีความหมายเกี่ยวกับรัก
ใจรัก/โชครัก/พรเสน่ห์/สกาวใจ/หนึ่งฤทัย
15. ชื่อที่มี ค�ำท้ายมาจากชื่ออาวุธ
ไตรจักร/ป้อมปืน/ฤทธิจักร/ศักดิ์วุธ
16. ชื่อที่มี ค�ำท้ายมาจากค�ำภาษาต่างประเทศ
ซุปเปอร์บอย/ซุปเปอร์แบงค์/เซียนโหงว
17. ชื่อที่มีค�ำท้ายมาจากค�ำที่มีความหมายเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรือง
เลิศทวี/ ผลอนันต์/ พูนสวัสดิ์
18. ชื่อที่มีค�ำท้ายมาจากชื่อพืช
ยอดบัวงาม/ศักดิ์ประดู่
19. ชื่อที่มีค�ำท้ายมาจากชื่อเรียกนก ปลา สัตว์น่ารัก
ลูกปลา/ โลมา
20. ชื่อที่มีค�ำท้ายมาจากสิ่งด้อยค่า
เพชรเม็ดเล็ก/ฟุตบาท
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อภิปราย

ค่านิยมและความเชื่อที่สะท้อนจากการตั้งชื่อนักมวยไทยก็คือการเลือกใช้ค�ำที่
หมายถึง ความเก่งกล้าสามารถ ความเด่น ความเป็นยอด และการพิชิตชัยชนะ เป็นอันดับ
ต้นๆ ซึ่งค่านิยมและความเชื่อนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของอ�ำนาจ สายฉลาด (2537) เรื่อง
การศึกษาการใช้ไสยศาสตร์และความเชือ่ โชคลางของนักมวยระดับแชมเปีย้ นในการแข่งขัน
มวยไทย ตามการรับรู้ของนักมวย หัวหน้าคณะและผู้ฝึกสอน ที่สรุปไว้ว่า
“นักมวยไทยต้องการความกล้า ความแข็งแรงและอดทน แม้จะผ่านการฝึกฝนมา
อย่างดีแล้วก็ตาม นอกจากนี้ยังต้องการความมั่นใจในชัยชนะจึงต้องใช้ มงคล คาถา ผ้า
ประเจียด และการสักยันต์ อีกทั้งต้องยิ้มแย้มแจ่มใสเพื่อให้เกิดพลังใจในการต่อสู้”
ผู้เขียนยังพบว่า ค่านิยมและความเชื่อบางประการที่เป็นลักษณะเด่นจากชื่อนัก
มวยไทย คือ การทีน่ ักมวยไทยใช้ค�ำว่า ...น้อย หรือ ...เล็ก เป็นค�ำท้ายชือ่ ค�ำสองค�ำนีม้ ิได้
ใช้เพือ่ แสดงว่า นักมวยมีรปู ร่างเล็กหรือเตีย้ แต่อย่างใด แต่เป็นการน�ำเอาค�ำว่า ...น้อย หรือ
...เล็ก มาต่อท้ายชื่อของนักมวยรุ่นพี่ หรือรุ่นอาวุโสที่ประสบความส�ำเร็จ หรือมีชื่อเสียง
หรือที่ตนเองศรัทธานับถือ แล้วจึงน�ำมาใช้เป็นชื่อของตนเอง เช่น นักมวยรุ่นพี่ชื่อ ดาว
เหนือ ก็น�ำมาตั้งเป็นของตนว่า ดาวเหนือน้อย เป็นต้น นัยดังกล่าวก็เพื่อแสดงว่า ตนเป็น
ผู้สืบทอดจากนักมวยรุ่นพี่นั่นเอง
อีกประเด็นหนึ่งที่ควรเข้าใจคือ การที่นักมวยไทยนิยมใช้ค�ำที่มีความหมายว่า
สิง่ ของลำ�้ ค่ามาตัง้ ชือ่ นัน้ มิได้หมายความถึงความปรารถนาให้ตนรำ�่ รวยหรือความต้องการ
ที่จะมั่งมีแต่ประการใด แต่ค�ำเหล่านี้ถูกน�ำมาใช้ในเชิงอุปลักษณ์ กล่าวคือ น�ำมาใช้แทน
ตนเอง เช่น ตั้งชื่อว่า เพชรพนม จะหมายความว่าตัวนักมวยนั้นเอง คือ เพชรของพนม
โดยนัยแล้วก็หมายความว่าตัวนักมวยเองคือสิ่งล�้ำค่าของเมืองพนมนั่นเอง
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ประวัติศาสตร์การขยายตัวของชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ระหว่างปี พ.ศ. 2480 – 2556

The History of the Expansion of the Communities in Mueang Karasin
Municipality during 2480 – 2556
โสภี อุ่นทะยา1 Sopee Untaya
บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง ประวัติศาสตร์การขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ระหว่างปี พ.ศ. 2480 - 2556 มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาประวัตศิ าสตร์ และปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อการขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยใช้แนวคิดประวัติศาสตร์ท้อง
ถิ่นเป็นแนวคิดหลักในการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า กาฬสินธุ์เริ่มก่อตั้งเป็นเมืองในสมัยรัตนโกสินทร์ เมื่อปี พ.ศ.
2337 การตั้งชุมชนในระยะแรกๆ จะตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณรอบๆเรือนพักของเจ้าเมือง
กาฬสินธุ์ เสาหลักเมือง วัด และริมฝั่งแม่น�้ำล�ำปาว ในปี พ.ศ. 2480 ได้มีประกาศจัดตั้ง
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ชุมชนเพิ่มความหนาแน่นมากขึ้นตามล�ำดับ เกิดการขยายตัวออก
ไปในพื้นที่ว่างรอบนอกของตัวเมืองตามแนวเส้นทางคมนาคมส�ำคัญๆ
ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของชุมชนในระยะแรกนี้ ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากร
นโยบายของทางราชการ และสภาพทางเศรษฐกิจ ต่อมาในปีพ.ศ. 2525 มีพระราชกฤษฎีกา
เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เนื่องจากท้องถิ่นนอกเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
เจริญขึน้ มีชมุ ชนอยูอ่ ย่างหนาแน่น สมควรขยายเขตการปกครองเพือ่ ประโยชน์ในการบริหาร
กิจการบ�ำรุงท้องถิ่นต่อไป จึงมีชุมชนใหม่เกิดขึ้นหลายชุมชน ปัจจัยส�ำคัญที่มีอิทธิพลต่อ
การขยายตัวชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ระหว่างปี พ.ศ 2525-2556 คือ สภาพ
เศรษฐกิจ นโยบายของราชการ และประชากรตามล�ำดับ ชุมชนขยายตัวออกไปในพืน้ ที่โดย
รอบทุกทิศทาง โดยเฉพาะทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มี
การขยายชุมชนออกไปมากกว่าทิศทางอื่นๆ อย่างไรก็ตามปัจจัยส�ำคัญอีกประการหนึ่งที่มี
อิทธิพลต่อการขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุม์ าทุกยุคทุกสมัยคือ ความ
หลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม ซึง่ ประกอบไปด้วย ความหลากหลายของระบบนิเวศ
ความหลากหลายความเชื่อ และความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์
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Abstract
This research entitled, “The History of the Expansion of the Communities in Mueang Kalasin Municipality during 1937-2013” was attempted to
find out the factors influencing the expansion of the communities in Mueang
Kalasin Municipality. The Concept of Local History was employed as a key
concept for this research study.
The findings showed that Kalasin was founded as a city in 1794 during
the Rattanakosin Era. At the early stage, houses were normally built around the
house of the city ruler, the city pillar shrine or temples, and along the banks of
Lam Pao River. In 1937, those communities were upgraded as Mueang Kalasin
Municipality, resulting in more establishments around the city center and towards the main roads.
The factors affecting the expansion of the communities in the early
days included population, government policy and economics. In 1982, a decree
was issued over the change of Mueang Kalasin Municipality since it was getting a lot more crowded; thus, it needed to be expanded for the effective and
comprehensive administration. The keys factors that had influenced the expansion of the communities in Mueang Kalasin Municipality during 1982-2013
consisted of economics, government policy and population. At that time, more
communities were emerging on all sides of the town, particularly in the south
and the northeast. Other important factors that always have an impact on the
growth of the communities in every era are biological and cultural diversities,
ecology systems, beliefs and ethnic groups.
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กาฬสินธุเ์ ป็นเมืองทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานเมืองหนึง่ ในภาคอีสาน ดังปรากฏ
ร่องรอยเมืองโบราณ อาทิ เมืองฟ้าแดดสูงยาง ที่ปรากฏอยู่ในต�ำนานอุรังคธาตุ ปรากฏ
หลักฐานโบราณคดี สิ่งก่อสร้างในรูปแบบเจดีย์ และใบเสมาหินในสมัยทวาราวดี เป็นเมือง
ที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านอารยธรรมมาเนิ่นนานประมาณ 1,600 ปี จากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์กาฬสินธุ์เริ่มก่อตั้งเป็นเมืองในสมัยรัตนโกสินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2336 โดยท้าว
โสมพะมิต ได้อพยพผู้คนหนีภัยการสู้รบมาจากดินแดนฝั่งซ้ายแม่น�้ำโขงพร้อมไพร่พล มา
ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เมืองพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร ต่อมาได้อพยพผู้คนข้ามเขาภูพาน
มาอยู่บ้านกลางหมื่น ต�ำบลกลางหมื่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในปัจจุบัน ต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2337 ได้อพยพผู้คนลงมาทางใต้ถึงบ้านแก่งส้มโฮง ริมแม่น�้ำล�ำปาว และเข้าถวาย
สวามิภักดิ์ต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เพื่อขอตั้งบ้านเมือง ซึ่งได้รับพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะบ้านแก่งส�ำโรงขึ้นเป็นเมือง และพระราชทานนามว่า เมือง
กาฬสินธุ์ หรือ เมืองน�ำ้ ด�ำ เป็นเมืองทีม่ คี วามส�ำคัญทางประวัตศิ าสตร์มาตัง้ แต่สมัยโบราณ
ทัง้ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตัง้ ให้ทา้ วโสมพะมิตเป็น พระยาไชย
สุนทร ครองเมืองกาฬสินธุ์เป็นคนแรก
การตัง้ ชุมชนเมืองกาฬสินธุท์ บี่ ริเวณแก่งส�ำโรงดงสงเปือยของเจ้าโสมพะมิต เนือ่ ง
มาจากสาเหตุหลายประการ ประการแรก เป็นการปลอดภัยจากการคุกคามเร่งรัดเก็บส่วย
จากเวียงจันทน์ เพราะมีเทือกเขาภูพานขวางกั้นอยู่ ประการที่สอง บริเวณแก่งส�ำโรง ดง
สงเปือย มีแหล่งน�้ำอุดมสมบูรณ์ คือ ล�ำน�้ำปาวที่สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตไพร่พล ตลอดจน
การเพาะปลูกซึ่งเป็นวิถีการด�ำรงชีวิตของครอบครัวราษฎร และประการที่สาม สามารถ
ขยายเมืองได้งา่ ยเพราะบริเวณที่ ก�ำหนดเป็นเขตเมืองนัน้ กว้างขวาง (ประสิทธิ์ พรรณพิสทุ ธิ.์
2526 : 43)
เมืองกาฬสินธุ์เกิดจากการรวบรวมกลุ่มผู้คนอพยพหนีภัยการสู้รบจากเมือง
เวียงจันทน์ ซึ่งแยกย้ายกันตามผู้น�ำกลุ่มไปตั้งชุมชนในอาณาบริเวณต่างๆ ส่วนหนึ่งเข้ามา
อยู่ในบริเวณหนองหาร ทิวเขาภูพาน บ้านผ้าขาว เมืองสกลนคร กลุ่มหนึ่งภายใต้การน�ำ
ของเจ้าโสมพะมิต เข้ามาตั้งชุมชนอยู่ที่แก่งส�ำโรง ดงสงเปือย ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ มี
แหล่งน�้ำปาว เป็นแหล่งน�้ำส�ำคัญต่อการด�ำรงชีพของราษฎร มีเทือกเขาภูพานขวางกั้น
ปลอดภัยจากการคุกคามเร่งรัดเก็บส่วยจากเมืองเวียงจันทน์ เมื่อตั้งเป็นเมืองก็สามารถ
ขยายเมืองได้ง่ายเพราะมีอาณาบริเวณกว้างขวาง นับเป็นปัจจัยส�ำคัญในการก่อตั้งชุมชน
และเมือง ซึ่งต่อมาได้ขึ้นชื่อเป็นเมืองกาฬสินธุ์ในระยะเวลาต่อมา
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ปี พ.ศ. 2480 ได้มีประกาศจัดตั้งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ขึ้น บนพื้นที่ 4.28 ตาราง
กิโลเมตร หลังจากทีจ่ ดั ตัง้ เป็นเทศบาลแล้ว ชุมชนได้เพิม่ ความหนาแน่นขึน้ ตามล�ำดับ เกิด
การขยายตัวออกไปในพืน้ ทีว่ า่ งรอบนอกของตัวเมืองตามแนวเส้นทางคมนาคมส�ำคัญๆ และ
ในปี พ.ศ. 2525 ได้รับอนุมัติให้ขยายพื้นที่เทศบาลออกไปอีก เป็น 16.92 ตารางกิโลเมตร
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทางด้านธุรกิจบริการ และ
การค้าขายที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตลอดจนหน่วยงานทางราชการที่มีการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงสถานที่ ย้ายส�ำนักงาน เพื่อพัฒนาการให้บริการสาธารณูปโภคในด้านต่างๆ
ให้ประชาชนเกิดความสะดวกสบาย ท�ำให้ชุมชนเกิดปัญหาความความแออัดเกิดการขยาย
ตัวของชุมชนไปในทิศทางต่างๆ การขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุแ์ ต่ละ
ช่วงระยะเวลามีความแตกต่างกันด้วยเหตุปจั จัยต่างๆ ตามบริบทสภาพแวดล้อม ผูค้ น และ
เหตุการณ์ส�ำคัญหลายด้าน
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ และปัจจัยการขยายตัวของ
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ระหว่างปี พ.ศ. 2480 – 2556 ด้วยแนวคิดและวิธีการ
ทางประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ จะท�ำให้ทราบประวัตศิ าสตร์ และความเปลีย่ นแปลงในแต่ละช่วง
มิตขิ องเวลานับจากอดีตจนถึงปัจจุบนั เปรียบเสมือนทุนทางสังคมและวัฒนธรรมทีส่ ง่ เสริม
ให้ คนในชุมชน เยาวชน ครู ผู้รู้ ปราชญ์ ผู้น�ำท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการศึกษาประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
วางแผนพัฒนา และเป็นแนวนโยบายในการจัดการพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ให้
เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องสืบไป
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วิธีด�ำเนินการวิจัย

126

การวิจัยเรื่อง ประวัติศาสตร์การขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ระหว่างปีพ.ศ. 2480 - 2556 ใช้แนวคิดประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นแนวคิดหลักในการวิจัย
เพื่อศึกษาวิเคราะห์มวลประสบการณ์ของผู้คนในพื้นที่ที่สัมพันธ์กับบริบท (ธรรมชาติ สิ่ง
เหนือธรรมชาติ และสังคม) ในชุมชนเขตเทศเมืองกาฬสินธุ์ ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วง
เวลานับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ตามกระบวนการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อมองภาพ
การเคลื่อนไหวของพื้นที่การขยายตัวของชุมชน และชีวิตของผู้คนในชุมชนเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์จ�ำนวน 38 ชุมชน
กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย
- ผู้รู้ (Key Informants) คือ ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ
เมืองกาฬสินธุ์ และพัฒนาการการขยายตัวของเมืองกาฬสินธุ์
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- เจ้าหน้าทีข่ องรัฐในหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ในส�ำนักงานเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ส�ำนักผังเมืองกาฬสินธุ์ เจ้า
หน้าทีส่ �ำนักโยธาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าทีส่ �ำนักวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นต้น
- ผูน้ �ำชุมชน ประธานชุมชน และคนทีอ่ าศัยอยู่ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ รวบรวมหลั ก ฐานข้ อ มู ล ทางด้ า น
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมีทั้งข้อมูลประเภทเอกสาร และข้อมูลที่ได้จากการศึกษาภาคสนาม
ข้อมูลประเภทเอกสาร ประกอบไปด้วยทั้งเอกสารชั้นต้น และเอกสารชั้นรอง ซึ่ง
ส่วนใหญ่ได้จากงานวิจัย หนังสือ บทความต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารส่วนบุคคล
ส่วนข้อมูลภาคสนามนัน้ มีทงั้ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์หรือประเภทการบอก
เล่า เรื่องเล่าจากคนในท้องถิ่น ที่เกี่ยวกับประวัติบุคคล ประวัติอาคารสถานที่ ประวัติวัด
นิทาน ต�ำนาน และยังรวมไปถึงข้อมูลประเภทวัตถุสิ่งของ โบราณวัตถุสถานอีกด้วยเช่น
ศิลาจารึก เอกสาร ใบลาน ร่องรอยโบราณสถาน ประติมากรรมรูปเคารพ รูปภาพ เอกสาร
ต้นฉบับต่าง ๆ
ขั้นตอนของการศึกษาวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจะด�ำเนินการไปตามหลักการดังนี้
- ด�ำเนินการวิจัยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ (Historical Approach) มาเป็น
แนวทางในการวิเคราะห์
- พยายามเลือกแนวคิดทฤษฎี วิทยาการความรูท้ เี่ กีย่ วข้องกับจุดประสงค์ของการ
ศึกษาวิจัย มาสนับสนุนการวิเคราะห์เช่นกรอบความรู้ด้านสังคมวิทยา มานุษยวิทยา
เศรษฐศาสตร์
- ใช้มิติของเวลา มาเป็นองค์ประกอบในการจัดล�ำดับเหตุการณ์ เพื่อน�ำไปสู่
การอธิบาย และสรุปเป็นความคิดรวบยอดของเหตุการณ์ในแต่ละช่วงเวลา
การน�ำเสนอผลการศึกษาประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ คือ การน�ำหลักฐานข้อเท็จจริงมา
เรียงล�ำดับความส�ำคัญของเหตุการณ์ และอธิบายไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั โดย
เน้นความถูกต้อง สมเหตุสมผล เป็นไปตามหลักฐานข้อมูล และทีส่ �ำคัญต้องปราศจากอคติ
ผลการวิจัย
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ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ก.ค.58 - ธ.ค.58)

การขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ระหว่างปี พ.ศ. 2480 - 2525
เทศบาลเมืองกาฬสินธุจ์ ดั ตัง้ ขึน้ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2480 ซึ่งเป็นการยกฐานะบางส่วน ของต�ำบลเหนือ และต�ำบล
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หลุบ อ�ำเภอหลุบ ขึ้นเป็นเทศบาลเมืองมหาสารคาม ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนฐานะเป็นเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ในปี พ.ศ. 2490 จนถึงปัจจุบัน มีนายกเทศมนตรีรวม 23
คน โดยมี พระอรรถเปศลสุรวดี เป็นนายกเทศมนตรีคนแรก
ชุมชนเมืองกาฬสินธุ์ในระยะแรกตัง้ ผูค้ นจะสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยบริเวณด้านเหนือ และ
ด้านใต้ของเสาหลักเมือง บริเวณทิศตะวันออกของถนนแก่งส�ำโรงตัดกับถนนกาฬสินธุ์ โดย
จะตั้งบ้านเรือนอยู่ริมถนนพรรณา ถนนผ้าขาว ถนนโสมพะมิต และมีบางส่วนอาศัยอยู่ริม
น�้ำล�ำปาว หลักฐานที่พอจะยืนยันได้ว่าชุมชนแรกตั้งเมืองกาฬสินธุ์ ได้อาศัยอยู่บริเวณนี้คือ
ทิศเหนือของเสาหลักเมืองมีวัดเหนือซึ่งเป็นวัดที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2336 (กรมศาสนา.
2537 : 243) และวัดกลางสร้างขึ้นพร้อมๆกันในปีพ.ศ. 2337 เป็นวัดที่สร้างขึ้นพร้อมกับ
การที่ชุมชนได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเมือง ส่วนทางทิศใต้ของเสาหลักเมืองมีวัดใต้โพธิ์ค�้ำ
สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2341 หลังจากสร้างวัดเหนือเพียง 5 ปี
ชุมชนดั้งเดิมในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ส่วนใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณรอบๆ วัด และ
เรือนพักเจ้าเมือง หรือโฮงเจ้าเมือง มี 6 ชุมชนคือ ชุมชนวัดกลาง ชุมชนวัดเหนือ ชุมชน
วัดใต้โพธิ์ค�้ำ ชุมชนวัดหอไตรปิฏการาม ชุมชนวัดสว่างคงคา ชุมชนตลาดสด
จากค�ำบอกเล่าของชาวบ้านในชุมชนจะกล่าวถึงประวัตทิ มี่ าของชุมชนตามที่ได้ยนิ
ได้ฟังมาจากบรรพบุรุษ หรือเรื่องเล่าของชุมชนที่เล่าสืบทอดต่อกันมา แสดงให้เห็น
ประวัติศาสตร์การก่อตั้งชุมชนในระยะเริ่มแรก ที่ค�ำนึงถึงปัจจัยในการด�ำรงชีวิต ความอุดม
สมบูรณ์ของพืน้ ที่ และความปลอดภัยในชีวติ ซึง่ มีสงิ่ ยึดเหนีย่ วจิตใจเป็นส�ำคัญ ชุมชนดัง้ เดิม
จึงอาศัยอยู่รอบๆ เสาหลักเมือง เรือนพักเจ้าเมืองที่เรียกว่าโฮงเหนือ โฮงใต้ และรอบๆ วัด
ที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับการก่อตั้งชุมชน

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ก.ค.58 - ธ.ค.58)

แผนที่ แ สดงพื้ น ที่ ชุ ม ชนในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในระยะแรก
(ทองสุข ไชยวงษ์จันทร์ : 2544)
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นางวัฒนา เอาสัจจะ อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 64/1 ถนนอนรรฆนาค ชุมชนวัด
เหนือ กล่าวถึงการตั้งบ้านเรือนของชุมชนในสมัยพระเจ้าโสมพะมิตรว่า “เป็นคุ้มเก่าแก่
ตัง้ แต่สมัยพระเจ้าโสมพะมิตรแล้ว คนก็มาตัง้ บ้านเรือนอยู่ใกล้ๆ กับโฮงเหนือ และมีวดั เหนือ
เป็นศูนย์กลาง ก็ใกล้เจ้าเมืองปลอดภัยดี แล้วก็เป็นธรรมดาของชาวพุทธที่ต้องมีวัดเป็นที่
ยึดเหนี่ยวบ้านเรือนก็อยู่รอบๆ วัด อาศัยอยู่ใกล้วัดเหนือ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น วัด
ศรีบุญเรือง แต่ท้ายที่สุดในปัจจุบันก็ได้เปลี่ยนชื่อกลับมาเป็นวัดเหนือเช่นเดิม”
นอกจากนี้ชุมชนดั้งเดิมอีกกลุ่มหนึ่งจะอยู่บริเวณรอบๆ แหล่งน�้ำธรรมชาติคือ
ชุมชนซอยน�้ำทิพย์ ชุมชนท่าสินค้า ชุมชนหนองไชยวาน ชุมชนหนองผักแว่น ชุมชนแก่ง
ดอนกลาง แต่ละชุมชนมีประวัตคิ วามเป็นมา และเรือ่ งเล่าของการมาตัง้ ชุมชน ซึง่ ได้รบั ฟัง
มาจากบรรพบุรุษเล่าต่อๆ กันมาเช่น นางบัวแก้ว ภูครองเชิง อายุ 58 ปี บ้านเลขที่ 539/1
ถนนอนรรฆนาค ชุมชนแก่งดอนกลาง ได้เล่าถึงประวัติชุมชน “เจ้าโสมพะมิตร ได้มาตั้ง
ถิน่ ฐานบ้านเรือนอยูบ่ ริเวณริมแม่นำ�้ ล�ำปาว เดิมชือ่ ว่าคุม้ แก่งส�ำโรง ทีต่ งั้ ของเมืองกาฬสินธุ์
เดิม แต่ตอ่ มาไม่นานก็ยา้ ยถิน่ ฐานกันออกไปบางส่วนเพราะเกิดนำ�้ ท่วมพืน้ ที่ บางกลุม่ ก็ยงั
อาศัยอยูท่ เี่ ดิมแต่ทา่ นก็แต่งตัง้ คนดูแลเรือ่ ยมา มีคณ
ุ พ่ออาน โพธิแท่น ได้อพยพย้ายถิน่ ฐาน
มาจากโคราช มาตัง้ บ้านเรือนอยูท่ บี่ า้ นแก่งส�ำโรงนี้ ชักชวนคนมาอาศัยเพิม่ มากขึน้ ต่อมา
เปลี่ยนชื่อจากคุ้มแก่งส�ำโรง เป็นแก่งดอนกลาง เนื่องจากบริเวณนี้เป็นแก่งน�้ำ และมีพื้นที่
ดอนอยู่ตรงกลางจึงเรียกว่าชุมชนแก่งดอนกลาง”

บ้านเก่าริมถนนโสมพะมิตร ชุมชนวัดเหนือ
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ชุมชนดั้งเดิมอาศัยรวมตัวกันเป็นชุมชนในพื้นที่ศูนย์กลางของเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่ง
เป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการ และธุรกิจการค้าขายต่างๆ มีประชากรเพิ่มมากขึ้น มีการขยาย
ตัวของชุมชนไปในทิศทางต่างๆ เป็นชุมชนใหญ่ขึ้นบางชุมชนได้แบ่งแยกการปกครองเป็น
ชุมชนใหม่ในระยะต่อมา การขยายตัวของชุมชนเป็นไปในลักษณะเป็นการแทรกขึน้ ในพืน้ ที่
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ว่างที่มีอยู่ในชุมชน การขยายตัวของชุมชนไปยังบริเวณอื่นมีน้อยมาก ส่วนหนึ่งจะออกไป
อาศัยอยู่ในพืน้ ที่ไร่นาในช่วงระยะเวลาทีท่ �ำการเกษตร อย่างไรก็ตามการไปอาศัยอยูต่ ามไร่
นาในบางฤดูกาลทีท่ �ำการเกษตรส่งผลให้บริเวณดังกล่าวกลายเป็นชุมชนใหญ่ในเวลาต่อมา

ชุมชนซอยน�้ำทิพย์ ริมฝั่งแม่น�้ำปาว

ชาวบ้านชุมชนซอยน�้ำทิพย์ อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น�้ำปาว

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ก.ค.58 - ธ.ค.58)

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในช่วง
ระหว่างปี พ.ศ. 2480 - 2525 คือ ปัจจัยที่เกิดจากนโยบายของทางราชการและเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ได้แก่ การก่อสร้างเส้นทางคมนาคม การขยายการบริการด้านสาธารณะ รอง
ลงมา ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนประชากร ซึ่งส่งผลให้ที่อยู่อาศัยต่างๆเพิ่มจ�ำนวนขึ้น
ตามไปด้วย ส่วนปัจจัยสุดท้าย คือ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคม มีผลต่อการ
ขยายชุมชนน้อยกว่าปัจจัยอื่น เนื่องจากชุมชนเมืองกาฬสินธุ์ยังอยู่ใต้อิทธิพลทางด้าน
เศรษฐกิจของเมืองใหญ่ทอี่ ยู่ใกล้เคียง เช่น จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี ท�ำให้เศรษฐกิจ
ของชุมชนขยายตัว หรือเติบโตขึ้นอย่างช้าๆ เมื่อเทียบกับชุมชนใกล้เคียง เช่น จังหวัด
ร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม เป็นต้น
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ทิศทางการขยายชุมชนจะขยายตัวออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ เป็นขยายตัวของที่อยู่อาศัย รูปแบบการขยายตัวของที่อยู่อาศัยมีสอง
ลักษณะ คือ ลักษณะแรกทีอ่ ยูอ่ าศัยจะขยายตัวในลักษณะแทรกตัวขึน้ ในพืน้ ทีว่ า่ งของชุมชน
เดิมเป็นการเพิ่มความหนาแน่นขึ้นในชุมชนเดิม ลักษณะที่สองเป็นการขยายตัวออกไปยัง
พืน้ ทีร่ อบนอก โดยลักษณะการขยายตัวแบบทีส่ องนี้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยจะขยายไปตามแนวยาวของ
เส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงเข้าสู่ชุมชนที่เป็นศูนย์กลาง ส่วนการขยายตัวของย่านธุรกิจ
การค้า มีการขยายตัวไปในพืน้ ทีท่ ถี่ กู ก�ำหนดโดยทางราชการบริเวณใจกลางชุมชน และถูก
ล้อมรอบไปด้วยที่อยู่อาศัยของประชากร รูปแบบการขยายตัวของย่านธุรกิจการค้า จะมี
ลักษณะขยายตัวตามแนวยาวของเส้นทางคมนาคมที่อยู่ในพื้นที่ที่ก�ำหนดให้ นอกจากนี้ยัง
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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มีธุรกิจบางประเภทที่ต้องใช้พื้นที่มาก ได้แก่ ธุรกิจอุตสาหกรรมบางอย่าง เช่น โรงสีข้าว
ปั๊มน�้ำมัน ธุรกิจเหล่านี้จะกระจายกันอยู่ตามริมฝั่งของเส้นทางที่เชื่อมโยงออกสู่ชุมชนรอบ
นอกหรือต่างจังหวัด เนื่องจากต้องการความสะดวกในการขนส่งผลิตผลเข้าสู่ตลาดที่
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ
การขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ระหว่างปี พ.ศ. 2525 - 2556
ในปี พ.ศ. 2525 มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เหตุผล
ในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้คือ เนื่องจากท้องถิ่นนอกเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เจริญขึ้นและมีชุมชนอยู่หนาแน่น สมควรขยายเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ เพื่อประโยชน์ในการบริหารกิจการ และบ�ำรุงท้องถิ่นต่อไป โดยขยายพื้นที่
ออกไปเป็น 16.96 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมชุมชนรอบนอกหลายชุมชน พื้นที่ส่วนใหญ่
ทีข่ ยายออกไปจะอยูท่ างด้านทิศตะวันออก ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออกเฉียง
ใต้ ชุมชนใหม่ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 16 ชุมชนได้แก่ ชุมชนโพธิ์ไทร ชุมชนดอน
สวรรค์
ชุมชนคุ้มห้วย ชุมชนดอนกลอย ชุมชนสุขสบายใจ ชุมชนหัวโนนโก ชุมชนสง
เปลือยใน ชุมชนโรงซ่อม ร.พ.ช. ชุมชนทุ่งวัดป่าศรีเมือง ชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง ชุมชน
ทุง่ ศรีเมืองพัฒนา ชุมชนทุง่ มน ชุมชนหัวคู-หนองเรือพัฒนา ชุมชนเกษตรสมบูรณ์ ชุมชน
หาดล�ำดวน ชุมชนดงปอ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขยายตัวชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในระหว่าง
ปีพ.ศ. 2525-2556 มีปัจจัยที่ส�ำคัญคือ สภาพเศรษฐกิจ นโยบายของทางราชการ และการ
เพิ่มของจ�ำนวนประชากร ตามล�ำดับ
สภาพเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยที่มีความส�ำคัญที่ส่งผลให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์เกิดการขยายตัว มีสถานประกอบการค้า และบริการต่างๆในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุเ์ พิม่ ขึน้ เป็นจ�ำนวนมาก แสดงถึงการเปลีย่ นแปลงของสภาพทางด้านเศรษฐกิจแล
สังคมของชุมชน โดยที่ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชน หันมาประกอบอาชีพค้าขาย ท�ำธุรกิจ
บริการต่างๆ มากขึ้น ท�ำให้พื้นที่ทางการเกษตรลดลง ส่งผลให้การจ้างแรงงานมากขึ้น
ประชากรเพิม่ ท�ำให้ชมุ ชนเกิดการขยายตัวตามล�ำดับ ส่วนนโยบายของราชการและเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เกิดการขยาย
ตัว ท�ำให้พื้นที่เขตเทศบาลกาฬสินธุ์ที่ขยายเพิ่มขึ้นนั้นครอบคลุมชุมชนย่อยหลายชุมชน
และอยู่ในความดูแลของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จึงได้ขยายบริการด้านสาธารณะต่างๆ ออก
ไปยังชุมชนย่อยเหล่านั้น ส่งผลให้ชุมชนเหล่านั้นมีประชากรอพยพเข้ามาอาศัยอยู่มากขึ้น
นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนประชากรในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ส่งผลให้
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อาคารบ้านพัก อาคารพาณิชย์ อาคารอุตสาหกรรม ในพืน้ ทีเ่ ขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุเ์ พิม่
จ�ำนวนขึ้นไปด้วย ชุมชนเกิดการขยายตัว โดยจะเห็นได้จากการขยายเพิ่มขึ้นของอาคาร
ต่างๆ
ทิศทางการขยายชุมชน มีการขยายออกไปในพืน้ ที่โดยรอบทุกทิศทาง แต่ดว้ ยข้อ
จ�ำกัดด้านกายภาพของชุมชน ซึ่งทิศตะวันตกเป็นที่ลุ่ม และมีล�ำน�้ำปาวไหล่ผ่านในแนว
เหนือ-ใต้ จึงท�ำชุมชนขยายตัวไปทางทิศตะวันออกของล�ำน�้ำปาว ซึ่งมีลักษณะสูงกว่าโดย
เฉพาะทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน (กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด) ด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 21 (กาฬสินธุ์-สกลนคร) และ
ทางหลวงแผ่นหมายเลข 213 ตอนเลี่ยงเมือง ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มที่ขยายไปในทิศทางดัง
กล่าวมากกว่าทิศทางอื่น
รูปแบบลักษณะการขยายตัวของชุมชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีลกั ษณะการขยาย
ตัวไปตามเส้นทางคมนาคมสายส�ำคัญๆ ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งสามารถแยก
ลักษณะการขยายตัวตามวัตถุประสงค์ของการใช้ที่ดินในกิจกรรมต่างๆ คือ การใช้ที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรม มีการขยายตัวไปตามเส้นทางคมนาคม การใช้ที่ดินประเภทที่พัก
อาศัย มีการใช้ที่หนาแน่นขึ้นบริเวณใจกลางชุมชนมีการขยายออกจากจุดศูนย์กลางชุมชน
ไปตามเส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และการใช้ทดี่ นิ ประเภทอุตสาหกรรม
ซึ่งจะกระจายอยู่ในชุมชน และริมฝั่งถนนเป็นส่วนใหญ่
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นอกจากนี้ปัจจัยส�ำคัญที่มีผลต่อการขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุม์ าทุกยุคสมัยคือ ความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมในชุมชนเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ ได้แก่ ความหลากหลายของระบบนิเวศ ความหลากหลายด้านความเชื่อ
และความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์
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ประวัติศาสตร์การตั้งเมืองกาฬสินธุ์ในระยะเริ่มแรก ท้าวโสมพะมิตรได้เลือกท�ำเล
การตั้งบ้านเมืองที่ล�ำน�้ำปาว บริเวณแก่งส�ำโรง ดงเปือย ซึ่งมีดินและแหล่งน�้ำอุดมสมบูรณ์
ซึ่งได้พัฒนาเป็นหมู่บ้านชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในระยะต่อมา การบอก
เล่าถึงประวัตศิ าสตร์การตัง้ บ้านเรือนในชุมชนแต่ละชุมชนก็ให้ความส�ำคัญกับดินและแหล่ง
น�ำ้ ทีอ่ ดุ มสมบูรณ์อนั เป็นทีป่ ระกอบอาชีพเกษตรกรรม และทีอ่ ยูอ่ าศัย สอดคล้องกับ ศรีศกั ร
วัลลิโภดม (2557 : 3) กล่าวไว้ในเปิดประเด็น ภูมิวัฒนธรรมกับการจัดการน�้ำในภาค
ประชาคม : กรณีอยุธยาและสุโขทัย ว่า จากประสบการณ์ที่ออกไปตามแม่น�้ำล�ำคลอง และ
ท้องทุง่ รอบๆ อยุธยากับพ่อในวัยเด็กนัน้ ท�ำให้ขา้ พเจ้าได้เห็นได้รจู้ กั ชือ่ แม่นำ�้ ล�ำคลอง และ
ย่านชุมชนท้องถิน่ ต่างๆ ได้เห็นทัง้ ฤดูนำ�้ ฤดูแล้ง เมือ่ มาท�ำผังเมืองและแผนทีภ่ มู วิ ฒ
ั นธรรม
ของเมืองอยุธยาและบรรดาเมืองโบราณต่างๆ ในแทบทุกภูมภิ าคของประเทศแล้ว ก็พอพูด
ได้อย่างเต็มปากว่าบรรดาผังเมืองในสมัยโบราณนั้น ล้วนเป็นเรื่องการจัดการน�้ำเป็นหลัก
ใหญ่ทั้งสิ้น โดยมุ่งที่มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยร่วมกันเป็นชุมชนให้มีน�้ำกินน�้ำใช้ตลอดปี และ
การหาทางป้ อ งกั น อุ ท กภั ย ในฤดู น�้ำ และความแห้ ง แล้ ง ในฤดู แ ล้ ง ด้ ว ยการก�ำหนด
ต�ำแหน่งที่ตั้งของบ้านเมืองในทางภูมิศาสตร์ และสภาพแวดล้อมธรรมชาติให้เหมาะสม
การตั้งชุมชนระยะแรกนั้นจะค�ำนึงถึงปัจจัยในการด�ำรงชีวิต ความอุดมสมบูรณ์
ของพื้นที่ และความปลอดภัยในชีวิต ซึ่งมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นส�ำคัญ การขยายตัวของ
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุเ์ ป็นไปในลักษณะเป็นการแทรกขึน้ ในพืน้ ทีว่ า่ งทีม่ อี ยู่ใน
ชุมชน การขยายตัวของชุมชนไปยังบริเวณอื่นมีน้อยมาก ส่วนหนึ่งจะออกไปอาศัยอยู่ใน
พื้นที่ไร่นาในช่วงระยะเวลาที่ท�ำการเกษตร อย่างไรก็ตามการไปอาศัยอยู่ตามไร่นาในบาง
ฤดูกาลที่ท�ำการเกษตร ส่งผลให้พื้นที่ในบริเวณดังกล่าวกลายเป็นชุมชนใหญ่ในเวลาต่อมา
การตั้งถิ่นฐานดั้งเดิม และการขยายตัวของชุมชนในระยะแรกจะมีลักษณะคล้ายๆ กับเขต
เทศบาลของเมืองอื่นๆ ในภาคอีสาน ดังเช่น การขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาล
อุบลราชธานี ซึ่ง ธีระ ธุศรีวรรณ (2545) ได้อธิบายปัจจัยในการขยายตัวของชุมชนในระยะ
เริม่ ต้นจากการอพยพ หนีภยั สงคราม และมาตัง้ ชุมชนอยูบ่ ริเวณริมฝัง่ แม่นำ�้ มูล มีการสร้าง
ถนน แล้วสร้างเชิงเทินรอบเมือง ปัจจัยส�ำคัญของการตัง้ ชุมชนในสมัยแรกนัน้ ขึน้ อยูก่ บั เจ้า
นายพื้นเมือง จากความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างเจ้าเมืองกับราษฎร และต้องการความ
ปลอดภัย
ส�ำหรับปัจจัยส�ำคัญในการขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในระยะ
แรก ได้แก่ การเพิ่มของจ�ำนวนประชากร นโยบายของทางราชการ และสภาพเศรษฐกิจ
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เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงเขตเทศบาลปัจจัยส�ำคัญในการขยายตัวของชุมชนในล�ำดับต่อมาคือ
ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยทางด้านนโยบายของทางราชการ และจ�ำนวนประชากร มี
ทิศทางการขยายตัวจากศูนย์กลางของชุมชนไปตามเส้นทางคมนาคมสายส�ำคัญๆ ที่เชื่อม
โยงกับจังหวัดอื่นๆ โดยเฉพาะการขยายตัวในทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวัน
ออกเฉียงใต้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ บัญชา นวนสาย (2556) ในประเด็นของลักษณะ และ
ปัจจัยการขยายตัว แต่แตกต่างกันในทิศทางการขยายตัว ซึง่ ผลการศึกษาประวัตศิ าสตร์การ
ขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ระหว่าง ปี พ.ศ. 2468 – 2550 พบว่า การ
ขยายตัวของเมืองบุรีรัมย์ เกิดการขยายตัวด้วยสาเหตุที่ต่างกัน ช่วงแรก มีการขยายตัว
รอบๆ ศาลหลักเมือง กระจายไปตามแนวถนนสายหลัก เกิดจากปัจจัยภายในคือ การย้าย
สถานที่ราชการออกนอกเขตคูเมืองเดิม ท�ำให้เกิดการขยายตัวเมืองออกมาทางทิศตะวัน
ตก ในช่วงที่สอง มีการสร้างทางรถไฟมาถึงเมืองบุรีรัมย์ เกิดการขยายตัวออกไปตามถนน
สุนทรเทพ ถนนนิวาส และบริเวณรอบสถานีรถไฟบุรีรัมย์ ระยะที่สาม เกิดจากปัจจัยของ
ผู้น�ำท้องถิ่นที่ให้ความส�ำคัญกับการสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ มีการขยายตัวเมืองออกไป
ทุกทิศทางตามเส้นทางการคมนาคมสายหลัก การซึ่งเป็นเส้นทางสู่เมืองอื่นๆ ท�ำให้เมือง
บุรีรัมย์เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในระยะต่อมา
อย่างไรก็ตามปัจจัยส�ำคัญที่มีผลต่อการขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุม์ าทุกยุคสมัยคือ ความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมในชุมชนเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ ได้แก่ ความหลากหลายของระบบนิเวศ ความหลากหลายของกลุม่ ชาติพนั ธุ์
ความหลากหลายของบุคคล - สายตระกูล ความหลากหลายด้านความเชือ่ และความหลาก
หลายทางด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการวิจัยเรื่องอื่นๆ ไม่มีการศึกษาถึงเรื่องนี้เลย ซึ่งความ
รูใ้ นเรือ่ งความหลากหลายทางชีวภาพ และวัฒนธรรมจากงานวิจยั นี้ สามารถน�ำไปประยุกต์
ใช้เป็นแนวทางในการก�ำหนดนโยบายวางแผนการพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ใน
อนาคตได้ตอ่ ไป ดังค�ำกล่าวของ ศาสตราจารย์ ดร.วิสทุ ธิ์ ใบไม้ (2550) ซึง่ ปรากฏในหนังสือ
รวมบทความวิชาการ การศึกษาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ
ตอนหนึ่งว่า
“ชาวไทยน่าจะมีการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมทางเลือกใหม่ โดยอาศัยข้อได้
เปรียบทางด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ซึง่ เป็นทุนทางสังคม
และทุนทางวัฒนธรรมทีส่ �ำคัญของไทยทีอ่ งิ อยูก่ บั ทรัพยากรธรรมชาติ ทัง้ ดิน นำ�้ และความ
หลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นทุนทางธรรมชาติที่ยังหลงเหลืออยู่เพียงพอ และพอเพียง
ส�ำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมตามวิถแี บบไทย โดยอาศัยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”
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สรุปผลการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาประวัตศิ าสตร์การขยายตัวของชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และปัจจัยการขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ระหว่างปี พ.ศ. 2480 - 2556 ผลการวิจัยพบว่า กาฬสินธุ์เริ่มก่อตั้งเป็นเมืองในสมัย
รัตนโกสินทร์ เมือ่ ปี พ.ศ. 2337 การตัง้ ชุมชนในระยะแรกๆ จะตัง้ บ้านเรือนอยูบ่ ริเวณรอบๆ
เรือนพักของเจ้าเมืองกาฬสินธุ์ เสาหลักเมือง วัด และริมฝั่งแม่น�้ำล�ำปาว ในปี พ.ศ. 2480
ได้มปี ระกาศจัดตัง้ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ชุมชนเพิม่ ความหนาแน่นมากขึน้ ตามล�ำดับ เกิด
การขยายตัวออกไปในพื้นที่ว่างรอบนอกของตัวเมืองตามแนวเส้นทางคมนาคมส�ำคัญๆ
ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของชุมชนในระยะแรกนี้ ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากร นโยบาย
ของทางราชการ และสภาพทางเศรษฐกิจ การขยายตัวของที่อยู่อาศัยในชุมชนจะกระจาย
กันอยู่ตามริมสองฝั่งของถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนการขยายตัวของย่านธุรกิจการค้าจะขยายตัวออก
ไปตามริมฝั่งถนนสายต่างๆ ทางทิศตะวันออก
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ปี พ.ศ. 2525 มีพระราชกฤษฎีกาเปลีย่ นแปลงเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เนือ่ งจาก
ท้องถิน่ นอกเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุเ์ จริญขึน้ มีชมุ ชนอยูอ่ ย่างหนาแน่น สมควรขยายเขต
การปกครองเพื่อประโยชน์ในการบริหารกิจการบ�ำรุงท้องถิ่นต่อไป จึงมีชุมชนใหม่เกิดขึ้น
หลายชุมชน ปัจจัยส�ำคัญที่มีอิทธิพลต่อการขยายตัวชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ระหว่างปี พ.ศ 2525-2556 คือ สภาพเศรษฐกิจ นโยบายของราชการ และประชากรตาม
ล�ำดับ ชุมชนขยายตัวออกไปในพืน้ ที่โดยรอบทุกทิศทาง โดยเฉพาะทางทิศตะวันออกเฉียง
ใต้ และด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีการขยายชุมชนออกไปมากกว่าทิศทางอืน่ ๆ ลักษณะ
การขยายตัวจากจุดศูนย์กลางของชุมชนไปตามเส้นทางคมนาคมสายส�ำคัญที่เชื่อมโยงกับ
ต่างจังหวัด นอกจากนีป้ จั จัยส�ำคัญอีกประการหนึง่ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการขยายตัวของชุมชนใน
เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุม์ าทุกยุคทุกสมัยคือ ความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม
ซึ่งประกอบไปด้วย ความหลากหลายของระบบนิเวศ ความหลากหลายด้านความเชื่อ และ
ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์
นอกจากนีง้ านวิจยั เรือ่ ง ประวัตศิ าสตร์การขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ระหว่างปี พ.ศ. 2480 - 2556 ยังส่งเสริมการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอันเป็น
มวลประสบการณ์ของผูค้ นในชุมชนเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุท์ มี่ คี วามสัมพันธ์กบั บริบทที่
มีความแตกต่างกัน อันได้แก่ สภาพทางภูมิศาสตร์ พื้นที่ ความหลากหลายทางธรรมชาติ
สิ่งเหนือธรรมชาติ สังคม ประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อที่หลากหลายในชุมชนท้อง
ถิ่น ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงมิติของเวลานับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เปรียบ
เสมือน “ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม” ที่ส่งเสริมให้ คนในชุมชน เยาวชน ครู ผู้รู้ ปราชญ์
ผูน้ �ำท้องถิน่ และผูเ้ กีย่ วข้อง ได้เข้ามามีสว่ นร่วมในกระบวนการศึกษาประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่
เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ร่วมกันบันทึกประสบการณ์ความรู้ที่ได้
จากการศึกษาน�ำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาชุมชนให้
เจริญก้าวหน้าได้ต่อไป
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ขอขอบพระคุณส�ำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา และพัฒนา
มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
ในครั้งนี้
ขอขอบพระคุณศาสตราจารย์ ดร.วิสทุ ธิ์ ใบไม้ ผูป้ ระสานงานชุดโครงการวิจยั ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ที่ให้โอกาส และให้ค�ำแนะน�ำผู้วิจัยได้ท�ำงานวิจัยในครั้งนี้
ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ ที่ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำวิธี
วิทยา การด�ำเนินงานการวิจัย ดูแลความก้าวหน้าให้การแนะน�ำตลอดระยะเวลาในการท�ำ
วิจัยให้ประสบความส�ำเร็จ
ขอขอบคุณผูร้ ู้ บุคลากรในส�ำนักงานเทศบาล ผูน้ �ำชุมชน และทุกคนในชุมชนเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่อ�ำนวยความสะดวก ให้ข้อมูลส�ำคัญ
ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่ท�ำการวิจัยจนประสบความส�ำเร็จ
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ฐานส�ำคัญในการพิจารณาหาหัวข้อ หรือประเด็นส�ำหรับการท�ำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของ ส.ส.
อีสานต่อไป โดยบทความชิ้นนี้จะเน้นการส�ำรวจจากงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ในสาขา
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Abstract
This article is a survey of researches written on the so-called ‘Isan
MPs’ between 1987 and 2007. It aims at exploring and compiling academic
researches regarding the Isan MPs in that period, in order to identify aspects
that have already been studied and, in contrast, those aspects that have yet been
researched. It also examines the content, research methodology and key points
in those researches. This survey is particularly useful for any future researcher
seeking to establish topics or key points within this subject. The emphasis of
this article is on academic researches and theses in the areas of history and
political science written during 1987 and 2007.
The findings reveal that most academic researches and theses on the
Isan MPs completed during this twenty year period emphasise only on a group
of Isan MPs belonging to Thong-in Phuritat. However, from 1997 onwards,
other groups of Isan MPs have attracted greater attention from researchers.
There is no clear evidence of any specific conceptual framework, methodology
and theory used in the researches under discussion. Rather, these researches
largely provide a descriptive account that reflects and analyses historical
sources used in the studies.

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ก.ค.58 - ธ.ค.58)

Keyword: Preliminary, Survey, Academic Researches, Isan MPs

140

วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Facculty of Humanities and Social Sciences

บทคัดย่อ

* ในบทความนี้จะใช้คำ�ว่า ส.ส. แทนคำ�ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Faculty of Humanities and Social Science Mahasarakham University

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ก.ค.58 - ธ.ค.58)

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองอีสานที่มีหัวเรื่องหรือประเด็นเน้น
ไปที่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือเรียกกันสั้นๆ ว่า “ส.ส.”* เป็นตัวเดินเรื่องส�ำคัญนั้น
หากพิจารณาจากงานวิจยั ต่างๆ แล้วจะพบว่า ได้มกี ารศึกษาเรือ่ งดังกล่าวมาเป็นระยะเวลา
นานพอสมควร แต่อย่างไรก็ตาม การรวบรวมและวิเคราะห์องค์ความรู้ในเรื่อง ส.ส. อีสาน
ยังไม่มีการรวบรวมไว้อย่างชัดเจนมากนัก เท่าที่มีปรากฏ คือ หนังสือเรื่อง การส�ำรวจ
สถานภาพองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิถีชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์
ในภาคอีสาน พ.ศ. 2500-2545 ของ รศ.ดร. ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ และ ผศ. อัครยา
สังขจันทร์ ซึ่งกล่าวถึง กลุ่มงานที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองในอีสานไว้ว่า
สามารถแบ่งงานที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ได้ 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งช่วงสมัยก่อน
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 โดยงานในช่วงนี้จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับระบบการ
ปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 และเรื่องกบฏผีบุญ ซึ่งเป็น 2 เรื่องที่มีการศึกษามาก
ที่สุด
ส่วนทีส่ อง คือ การศึกษาการเมืองอีสานในช่วงหลังการเปลีย่ นแปลงการปกครอง
2475 ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษานักการเมืองอีสานทีส่ �ำคัญๆ โดยผูเ้ รียบเรียงกล่าวถึงงาน
ศึกษาวิจยั ไว้ 3 ชิน้ ได้แก่ งานของ พีรยา คูวฒ
ั นศิริ เรือ่ ง แนวคิดและบทบาททางการเมือง
ของทองอินทร์ ภูริพัฒน์
อดิเรก บุญคง เรือ่ ง บทบาทของขบวนการเสรีไทยสายอีสานและบทบาททางการเมืองของ
สมาชิก หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 พ.ศ.2484-2495 และ ประสพ วงศ์หนองหว้าเรือ่ ง บทบาท
ของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร จังหวัดร้อยเอ็ด กับการพัฒนาสูต่ ระกูลการเมือง พ.ศ. 24802529
งานทั้ง 3 ชิ้นข้างต้น อาจจะให้ภาพโดยรวมในเรื่องของนักการเมือง หรือ
ส.ส.อีสานได้ในระดับหนึ่งและช่วงเวลาหนึ่ง แต่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา พบว่ายังมี
งานการศึกษาเกีย่ วกับ นักการเมือง หรือ ส.ส.อีสาน เพิม่ ขึน้ อีกดังนัน้ บทความนี้ จึงต้องการ
ที่จะศึกษาและส�ำรวจองค์ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยในประเด็นดังกล่าว เพื่อเสริมให้ภาพของ
การศึกษา ส.ส.อีสาน มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
จากการส�ำรวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ ส.ส. อีสานในระหว่าง พ.ศ. 2530
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- 2550 พบข้อสังเกตที่ส�ำคัญคือโดยส่วนมากแล้วงานศึกษาวิจัยจะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับ
เรื่องราวของกลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพียงกลุ่มเดียวคือกลุ่มของนายทองอินทร์
ภูริพัฒน์ และจะมีงานวิจัยที่ศึกษาถึง ส.ส.อีสานที่ไม่ใช่กลุ่มของนายทองอินทร์อยู่บ้างเล็ก
น้อยดังจะได้กล่าวถึง ต่อไปนี้

142

องค์ความรู้เกี่ยวกับ “ส.ส.อีสาน” ระหว่าง พ.ศ. 2530-2550
ถ้ากล่าวถึงเรื่องราวของ “ส.ส.อีสาน” หนังสือเล่มแรกที่พูดถึงเรื่องดังกล่าว น่าจะ
ได้แก่ งานของ ชาร์ลส์ เอฟ คายส์ (Charles F. Keys) “ISan : Regionalism in Northeastern Thailand” ซึ่งตีพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 และในปัจจุบันได้เป็นภาษาไทย โดย
ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“ส.ส.อีสาน”ที่ชาร์ลส์ เอฟ คายส์กล่าวถึง คือกลุ่มของนายทองอินทร์ ภูริพัฒน์
และกลุ่มของนายเทพ โชตินุชิต นายแคล้ว นรปติ ซึ่งเป็น ส.ส. อีสานรุ่นต่อมาภายหลัง
จากที่กลุ่มของนายทองอินทร์ถูกสังหารโหด โดยประเด็นส�ำคัญที่ คายส์ ให้ค�ำอธิบายเกี่ยว
กับ ส.ส. อีสานทัง้ สองกลุม่ ข้างต้น คือ แนวความคิดทีท่ �ำให้เกิดการแสดงออกทางการเมือง
ซึ่งส่งผลกระทบต่อมุมมองของรัฐบาลกลางที่มีต่ออีสานในขณะนั้น แนวความคิดดังกล่าว
ได้แก่ แนวความคิดท้องถิน่ นิยมและแนวคิดสังคมนิยม ซึง่ ชุดค�ำอธิบายดังกล่าว อาจกล่าว
ได้ว่า ได้กลายเป็นต้นแบบของการให้ค�ำอธิบายในเรื่อง ส.ส. อีสาน ให้กับนักวิชาการ รวม
ไปถึงนักศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์การเมืองในระยะต่อมา อย่างเห็นได้ชัด
ภายจากหลังที่ คายส์ ได้ให้ค�ำอธิบายเกีย่ วกับ ส.ส. อีสาน ในประเด็นข้างต้นตาม
ที่กล่าวมาแล้วนั้น ภายในช่วงระยะเวลา 20 ปี คือ พ.ศ. 2510 (ที่งาน คายส์ตีพิมพ์) ถึง
พ.ศ. 2530 ไม่ปรากฏว่ามีนักวิชาการคนใดสนใจศึกษาเรื่องดังกล่าวอีกเลย จนกระทั่งในปี
พ.ศ. 2533 มีนักศึกษาปริญญาโทของไทย ท�ำการศึกษาเรื่อง ส.ส. อีสาน ซึ่งอาจกล่าวได้
ว่า เป็นจุดเริม่ ต้นในการให้ความสนใจศึกษาเรือ่ งดังกล่าวของนักศึกษา นักวิชาการชาวไทย
และผู้เขียนมีความคิดเห็นว่าจุดเริ่มต้นดังกล่าวน่าจะเป็นการให้ค�ำตอบที่ดีว่าท�ำไม จึงใช้
ช่วง พ.ศ. 2530 เป็นเวลาเริ่มต้นในการส�ำรวจองค์ความรู้เรื่องนี้ซึ่งถ้าพิจารณาการศึกษา
วิจัยเรื่อง ส.ส. อีสาน ในช่วงระยะเวลา พ.ศ.2530 – 2550 อาจแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม
ดังนี้ คือ
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1. งานศึกษาวิจัยในช่วงเวลา พ.ศ. 2530 - 2540
พีรยา คูวัฒนศิริ เป็นนักศึกษาคนแรกที่ท�ำการศึกษาวิจัยในเรื่องของ ส.ส. อีสาน
โดยท�ำวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อ แนวคิดและบทบาททางการเมืองของทองอินทร์ ภูริพัฒน์
(2533)ซึง่ ตัวละครทีส่ �ำคัญเลือกอธิบายเพียงนายทองอินทร์คนเดียวเท่านัน้ แต่อย่างไรก็ตาม
พีรยาก็ด�ำเนินเรื่องโดยกล่าวถึงเรื่องราวและแนวคิดของกลุ่มนายทองอินทร์หรือ ที่เรียกว่า
กลุ่มผู้น�ำอีสานซึ่งประกอบไปด้วย นายจ�ำลอง ดาวเรือง นายถวิล อุดล นายเตียง ศิริขันธ์
และนายทองอินทร์ ภูรพิ ฒ
ั น์ควบคูไ่ ปกับการอธิบายแนวคิดและบทบาทของนายทองอินทร์
ด้วย
แนวคิดพื้นฐานของกลุ่มผู้น�ำอีสานที่พีรยากล่าวถึง คือความต้องการให้รัฐบาล
ส่วนกลางเน้นพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะในเขตท้องถิ่นต่างๆ นั้น
สอดคล้องกับแนวคิดของนายปรีดี พนมยงค์ ที่ให้ความส�ำคัญกับชนบทและประชาชนดัง
นั้นจึงท�ำให้กลุ่มของนายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับนายปรีดี และน�ำไปสู่
การกลายเป็นก�ำลังส�ำคัญของขบวนการเสรีไทยในเวลาต่อมา ส�ำหรับการจัดตั้งขบวนการ
เสรีไทยนั้น นายถวิล อุดล และนายเตียง ศิริขันธ์ เป็นตัวเชื่อมส�ำคัญ ส่วนแกนน�ำคนอื่นๆ
ก็ลว้ นเป็นผูม้ บี ทบาทในการจัดตัง้ ทัง้ สิน้ ภายหลังการตกลงและเสนอแผนปฏิบตั กิ ารร่วมกัน
ปรีดี พนมยงค์ หัวหน้าขบวนการเสรีไทย ได้มอบหมายภารกิจอีสานให้หัวหน้าพลพรรค
เสรีไทยในจังหวัดต่างๆ ได้แก่นายถวิล อุดล รับผิดชอบหน่วยจังหวัดร้อยเอ็ด นายเตียง ศิริ
ขันธ์ รับผิดชอบหน่วยจังหวัดสกลนคร นายจ�ำลอง ดาวเรือง รับผิดชอบหน่วยจังหวัด
มหาสารคาม และนายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ รับผิดชอบหน่วยจังหวัดอุบลราชธานี นับได้ว่า
เป็นจุดเริ่มต้นขบวนการเสรีไทยอีสาน
การเป็นก�ำลังส�ำคัญของขบวนการเสรีไทยสายอีสานส่งผลให้ กลุ่มของนายทอง
อินทร์ ภูริพัฒน์ ได้เปลี่ยนสถานภาพจากการเป็นฝ่ายค้าน มาเป็นผู้ร่วมจัดตั้งรัฐบาล โดย
การได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรี เริ่มครั้งแรก ในสมัยนายควง อภัยวงศ์ (เมื่อวัน
ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2487-31 สิงหาคม พ.ศ. 2488) แกนน�ำของกลุ่มนายทองอินทร์ คือ
นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ (อุบลราชธานี) ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี และเมื่อนายควง
อภัยวงศ์น�ำคณะรัฐมนตรีลาออก กลุ่มนายทองอินทร์ก็ได้ร่วมรัฐบาลของนายทวี บุณยเกตุ
(เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 16 กันยายน พ.ศ. 2488) ซึ่งในครั้งนี้มีจ�ำนวนส.ส. จากภาค
อีสานได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี มีถึง 4 คนด้วยกันคือ 1)นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์
(อุบลราชธานี) 2) นายเตียง ศิริขันธ์ (สกลนคร) 3) นายถวิล อุดล (ร้อยเอ็ด) 4) นายจ�ำลอง
ดาวเรือง (มหาสารคาม)
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บทบาทของ ส.ส. อีสานกลุม่ นายทองอินทร์ ยุตลิ งเมือ่ เกิดเหตุการณ์กบฏวังหลวง
ในปี พ.ศ. 2492 ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นสิ่งที่ท�ำให้รัฐบาลทหารที่ท�ำการยึดอ�ำนาจเมื่อปี
พ.ศ. 2490 ด�ำเนินการกวาดล้าง ส.ส. อีสานกลุ่มนายทองอินทร์ จ�ำนวน 3 คน คือ นาย
ทองอินทร์ ภูริพัฒน์ นายถวิล อุดล และนายจ�ำลอง ดาวเรือง รวมทั้งนายทองเปลว ชลภูมิ
ส.ส. ปราจีนบุรี ทีร่ ฐั บาลสงสัยว่าจะมีสว่ นร่วมในการก่อกบฏวังหลวงโดยการฆาตกรรม การ
ฆาตกรรมครั้งนี้เป็นที่รู้จักกันในนามของ “การสังหารอดีต 4 รัฐมนตรี” ส.ส. ทั้ง 4 คนนี้
ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับนายปรีดี พนมยงค์ ซึ่งเป็นผู้น�ำของฝ่ายคัดค้านรัฐบาลทหาร
ภายหลังจากที่มีการศึกษาเรื่องของ ส.ส. อีสาน โดยพีรยา ในปี พ.ศ. 2533 ดัง
ที่กล่าวถึงในข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าระยะต่อมาเริ่มมีนักศึกษาปริญญาโท สนใจที่จะศึกษา
เรื่องดังกล่าวเพิ่มขึ้น เห็นได้จาก ปี พ.ศ. 2536 มีการศึกษาเรื่อง ส.ส. อีสาน 2 เรื่อง คือ
งานของ อดิเรก บุญคง เรื่อง บทบาทของขบวนการเสรีไทยสายอีสานและบทบาททางการ
เมืองของสมาชิก หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 พ.ศ.2484-2495 (2536) เป็นการอธิบายเรื่อง
ของ กลุ่มของนายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ ในลักษณะของการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม โดยประเด็น
ทีท่ �ำการศึกษา คือ บทบาทส�ำคัญสองอย่างของกลุม่ นายทองอินทร์ ทีป่ ระกอบไปด้วย หนึง่
บทบาทของการเป็นแกนน�ำจัดตั้งเสรีไทยขึ้นตามจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสานเพื่อต่อต้าน
การน�ำประเทศเข้าร่วมรบกับญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการด�ำเนินการนอกสภา ส่วนการด�ำเนินการใน
สภานัน้ มุง่ โค่นล้มรัฐบาลจอมพล ป. พิบลู สงคราม โดยวิธกี ารรัฐสภา เพือ่ จัดตัง้ รัฐบาลใหม่
เป็นรัฐบาลฝ่ายเสรีไทย (ภาควิชาประวัตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2538:359) และ
สอง บทบาทของการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรภายหลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ องสิน้ สุดลง
ระยะนี้เป็นช่วงที่สมาชิกของ ขบวนการเสรีไทยสายอีสานกลุ่มแกนน�ำได้หันมาลงสมัครรับ
เลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎรของภาคอีสาน จนท�ำให้นักการเมืองกลุ่มของเสรีไทยภาคอีสาน
จ�ำนวนเพิม่ มากขึน้ มีการรวมตัวกันเป็นพรรคการเมืองทีเ่ รียกว่า “สหชีพ” มีสมาชิกมากกว่า
กลุม่ การเมืองอืน่ จึงได้เป็นแกนน�ำจัดตัง้ รัฐบาลเข้าบริหารประเทศ ผลักดันรัฐธรรมนูญการ
ปกครอง ฉบับ พ.ศ. 2489 ออกมาใช้เป็นกติกาทางการเมืองใหม่ ท�ำให้ฝ่ายทหารบกซึ่ง
สูญเสียอ�ำนาจทางการเมืองไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 หันมาใช้ก�ำลังยึดอ�ำนาจอีกครั้ง
น�ำการเมืองกลับสู่ระบบเผด็จการทหารอีกครั้ง(ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม2538 : 359-360)
ชาญชัย บุญเสนอ ท�ำการศึกษา เรือ่ ง การรวมกลุม่ ของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2536) งานชิ้นนี้เป็นงานทางด้านรัฐศาสตร์โดยมีวิธีศึกษาใน
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ลักษณะประชากรวิจัย ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้
ให้สมั ภาษณ์และตอบแบบสอบถาม จ�ำนวน 107 คนภายใต้สมมุตฐิ านทีต่ งั้ ไว้วา่ “อุดมการณ์
ทางการเมือง ผลประโยชน์ และภาวะผู้น�ำ มีความสัมพันธ์กับการรวมกลุ่มของ ส.ส. ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” (ชาญชัย บุญเสนอ2536: 9) ซึง่ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทัง้ 3 อย่าง
ข้างต้น มีอิทธิพลที่ส�ำคัญต่อการรวมกลุ่มของ ส.ส. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจริง แต่
ทั้งนี้ปัจจัยทั้ง 3 อย่าง มิใช่ว่าจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะเข้าไปรวมอยู่ในกลุ่มใดเหมือนกันทุกคน บางคนอาจจะมี
อุดมการณ์ทางการเมืองอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจจะมองแตกต่างกับอีกคนหนึ่ง หรือบางทีผล
ประโยชน์บางอย่างหรือภาวะผู้น�ำบางลักษณะ อาจมีความส�ำคัญต่อคนหนึ่ง แต่กลับไม่มี
ความส�ำคัญต่ออีกคนหนึ่งก็ได้ เพราะฉะนั้นถ้ามองจากผลของการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือในภาพรวม อาจกล่าวได้ว่า ส่วนใหญ่แล้วมีความเห็นว่าปัจจัยดังกล่าวข้างต้นทั้ง 3
ประการ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรวมกลุ่มของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ แต่ก็ไม่สามารถจะยืนยันได้ว่า ปัจจัยทั้ง 3 อย่าง จะท�ำให้ทุกคนมีความคิด
เห็น และทัศนคติที่เหมือนกัน เป็นไปในแนวทางเดียวกัน (ชาญชัย บุญเสนอ2536 : 112 )
ในปีต่อมา คือ พ.ศ. 2537 เรื่องของ ส.ส. อีสานยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง โดย
มีงานศึกษาของ ส�ำรวน ศิริบุรี เรื่อง แนวคิดทางการเมืองและบทบาทของนายแคล้ว นร
ปติ ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(2537)งานวิจัยชิ้นนี้กล่าวถึง แนวความคิดทางการ
เมืองและบทบาทของนายแคล้ว นรปติ ทีป่ รากฏในการท�ำหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎร แสดงให้เห็นว่า นายแคล้ว มีแนวความคิดทางการเมือง ในลักษณะที่ หนึ่ง เชื่อมั่น
ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาอย่างเคร่งครัด และ สอง มีแนวคิดที่
จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมการก่อตัวของแนวความคิด
ทั้ ง สองนี้ มี พื้ น ฐานมาจาก พื้ น ฐานทางด้ า นครอบครั ว ซึ่ ง อยู ่ ใ นระดั บ ล่ า ง และจาก
ประสบการณ์ทางการศึกษารวมไปถึงด้านการท�ำงานที่ได้คลุกคลีใกล้ชิดกับราษฎรในภาค
อีสาน
ในปีเดียวกันนี้ ประสพ วงศ์หนองหว้าได้ท�ำการศึกษาเรื่อง บทบาทของสมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎร จังหวัดร้อยเอ็ด กับการพัฒนาสูต่ ระกูลการเมือง พ.ศ. 2480-2529 (2537)
ไว้โดยผู้วิจัยพบว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด มีการสืบทอดอ�ำนาจทางการ
เมือง ในระบบของตระกูลการเมืองสองลักษณะ คือ ตระกูลแนวคิดทางการเมือง ที่เริ่มต้น
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จาก นายถวิล อุดล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดรุ่นแรก ที่มีอุดมการณ์รักท้อง
ถิน่ โดยการเสนอพระราชบัญญัตจิ ดั ระเบียบเทศบาลเพือ่ เป็นรากฐานการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย และแนวคิดเกีย่ วกับระบบรัฐสภาเพือ่ จะให้มรี ฐั บาลเข้ามาพัฒนาประเทศชาติ
ตรงกับความต้องการของพลเมืองส่วนใหญ่ นอกจากนีย้ งั มีแนวคิดเกีย่ วกับการรักษาเอกราช
และชาตินิยม ที่เห็นได้จากพฤติกรรมทางการเมืองหลายประการ เช่น การต่อสู้ทางการ
เมืองในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ทั้งในและนอกสภาผู้แทนราษฎร ในรูปของ
ขบวนการสายเสรีไทยสายอีสาน และการมีส่วนร่วมต่อสู้เพื่อให้เกิดเสรีภาพทางด้าน
การเมืองกับสมาชิกของประเทศในสหภาพเอเชียอาคเนย์ แนวความคิดเหล่านี้ได้น�ำมา
ถ่ายทอดยังนักการเมืองรุน่ หลัง ทีส่ งั กัดพรรคสหชีพด้วยกัน ได้แก่ นายสิงห์ ปกาสิทธิ์ นาย
วิเชียร บ�ำรุงพานิชย์ นายฉันท์ จันทชุม นายประมวล ประสาร นายจ�ำรัส ทิบแสง ซึ่งท�ำให้
นักการเมืองเหล่านี้ได้รับการเลือกตั้งเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรแบบยกทีมทั้งหมดใน พ.ศ.
2489 (ประสพ วงศ์หนองหว้า2537 : 6 )
ตระกูลเชือ้ สายทางการเมือง ได้แก่ ตระกูลสายเชือ้ ตระกูลพูลลาภ ตระกูลจุรมี าศ
ตระกูลทวีวฒ
ั น์ และตระกูลหิรญั โชติ เป็นต้น ซึง่ ตระกูลเหล่านีส้ ว่ นใหญ่จะมีแนวคิดค่อนไป
ทางอนุรกั ษ์ โดยมีบทบาททางการเมืองผ่านสภามาจากระดับท้องถิน่ และนักการเมืองกลุม่
นี้จะมีบทบาทที่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล โดยจะพยายามเข้าร่วมด�ำเนินงานทางการ
เมืองกับรัฐบาลเมื่อมีโอกาส เช่น การเข้าเป็นเลขานุการรัฐมนตรีสมาชิกวุฒิสภาที่มาจาก
การแต่งตั้ง และรัฐมนตรี เพื่อถ่ายทอดอ�ำนาจทางการเมืองมาสู่เชื้อสายของตระกูล
ถ้าพิจารณางานศึกษาวิจัยเรื่อง ส.ส. อีสาน ในช่วงพ.ศ. 2530 - 2540 ตามการ
ส�ำรวจข้างต้น จะพบว่า มีทั้งสิ้นจ�ำนวน 5 เรื่อง และมีประเด็นของความเหมือนกันในเรื่อง
ของกลุ่มหรือบุคคลที่ถูกน�ำมาศึกษา ซึ่งพบว่าโดยส่วนมากแล้ว จะใช้กลุ่มของนายทอง
อินทร์ ภูริพัฒน์ เป็นตัวละครส�ำคัญ อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาดังกล่าว ก็มีงานศึกษาวิจัย
ที่แสดงให้เห็นว่าต้องการจะเปิดพื้นที่การศึกษาให้มากไปกว่ากลุ่มของนายทองอินทร์ แต่ก็
เป็นเพียงงานชิน้ เดียวในช่วงเวลานี้ และดูจะไม่สง่ ผลให้เกิดแรงกระตุน้ ให้นกั วิชาการในช่วง
ต่อมาท�ำการศึกษา ส.ส. อีสาน ในกลุ่มอื่นๆ นอกจากกลุ่มของนายทองอินทร์มากเท่าใด
นัก ดังจะเห็นได้จากงานการศึกษาวิจยั ของนักวิชาการ และนักศึกษาในช่วงเวลาตัง้ แต่ พ.ศ.
2540 - 2550 ก็ยังคงวนเวียนอยู่ในเรื่องของ กลุ่มนายทองอินทร์ เป็นหลัก
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2. งานศึกษาวิจัยในช่วงเวลา พ.ศ. 2540 - 2550
งานศึกษาวิจัยเรื่อง ส.ส. อีสานในช่วงนี้ดูเหมือนว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างเห็น
ได้ชัด โดยเริ่มที่งานการศึกษา ส.ส. อีสานคนส�ำคัญในกลุ่มของนายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ ที่
เหลืออีก 3 คน ได้แก่ สุวฒ
ั น์ชยั แสนราช เรือ่ ง แนวความคิดและบทบาททางการเมืองของ
นายถวิล อุดล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2480-2492 (2541) ธีรวัชร
ประนัดสุดจ่า เรือ่ ง แนวความคิดและบทบาททางการเมืองของนายจ�ำลอง ดาวเรืองสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดมหาสารคามในช่วงปีพ.ศ.2480-2492 (2542) อภิสิทธิ์ กิจเจริญ
สิน เรื่อง แนวความคิดและบทบาททางการเมืองของนายเตียง ศิริขันธ์สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดสกลนครในช่วงปีพ.ศ.2480-2495 (2542) ซึ่งงานการศึกษาวิจัยทั้ง 3 เรื่อง
เป็นวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้งสิ้น
ในส่วนของรายละเอียดและประเด็นของงานชุดดังกล่าวข้างต้น ที่ถูกผลิตออกมา
ในเวลาใกล้เคียงกันนั้น อาจกล่าวได้ว่า มีการให้ค�ำอธิบายไปในลักษณะเดียวกับงานของ
พีรยา คือ อธิบายถึงแนวคิดพืน้ ฐานทีค่ วามต้องการให้รฐั บาลส่วนกลางเน้นพัฒนาการทาง
ด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะในเขตท้องถิ่นต่างๆ รวมถึงบทบาทที่ส�ำคัญของกลุ่ม
ผู้น�ำอีสานทั้งในและนอกสภา นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงการมีความสัมพันธ์ ศรัทธา และ
เป็นกลุ่มผู้สนับสนุนที่ดีของนายปรีดี พนมยงค์ ดังจะเห็นได้จากการเป็นแกนน�ำส�ำคัญใน
ขบวนการเสรีไทยสายอีสาน และการเป็นแกนน�ำส�ำคัญของพรรคสหชีพทีต่ งั้ ขึน้ มาสนับสนุน
นายปรีดี
นอกจากชุดงานศึกษาวิจยั ทัง้ 3 เรือ่ งของมหาวิทยาลัยมหาสารคามแล้ว ในปี พ.ศ.
2542 ก็ยังปรากฏงานของ เฉลิมเกียรติ ภาระเวช เรื่อง บทบาททางการเมืองของผู้น�ำท้อง
ถิ่นอีสาน พ.ศ. 2481- 2495 (2542) เฉลิมเกียรติอธิบายถึง “ผู้น�ำท้องถิ่น “ อีสาน ว่าหมาย
ถึง กลุ่มของนายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ และพวกอีก 3 คน คือ นายเตียง ศิริขันธ์ นายถวิล
อุดล และนายจ�ำลอง ดาวเรือง ซึง่ บุคคลเหล่านี้ได้รวมกลุม่ กันในลักษณะของกลุม่ การเมือง
ที่ไม่เป็นทางการขึน้ ในสภาผูแ้ ทนราษฎร และมีความเป็นอิสระไม่ได้ตกอยูภ่ ายใต้การควบคุม
ของรัฐบาล โดยผูน้ �ำท้องถิน่ อีสานกลุม่ นี้ได้ด�ำเนินบทบาท และเคลือ่ นไหวทางการเมืองเพือ่
ผลักดันให้ระบอบการเมืองเป็นเสรีนยิ ม และระบบเศรษฐกิจเป็นสังคมนิยม ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ผล
ประโยชน์ของคนในท้องถิ่นได้รับการปกป้องมากขึ้น
ส�ำหรับการสิ้นสุดของกลุ่ม “ผู้น�ำท้องถิ่น “ อีสาน งานวิจัยชิ้นนี้กล่าวว่า การเมือง
หลังรัฐประหาร 2490 นับเป็นการกวาดล้างทางการเมืองที่ส�ำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในสังคม

147

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ก.ค.58 - ธ.ค.58)

148

การเมืองไทย กลุ่มผู้น�ำท้องถิ่นอีสานถูกฆาตกรรมโหด โดยครั้งแรก นายทองอินทร์ ภูริ
พัฒน์ นายถวิล อุดล นายจ�ำลอง ดาวเรือง พร้อมด้วยนายทองเปลว ชลภูมิ ได้ถูกสังหาร
โหดพร้อมกันทั้ง 4 คน และหลังจากนั้นนายเตียง ศิริขันธ์ ผู้น�ำท้องถิ่นอีสานคนสุดท้ายที่
ยังเคลื่อนไหวทางการเมืองอยู่ ก็ได้ถูกสังหารโหดเช่นเดียวกันกับสมาชิกคนอื่นๆ ของกลุ่ม
(เฉลิมเกียรติ ภาระเวช 2542 : 71)
ภายหลังจากปี พ.ศ. 2542 งานวิจยั เกีย่ วกับ ส.ส. อีสาน ก็ยงั ถูกผลิตออกมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ.2544 ศิริพร ศรีพนมเขต ท�ำการศึกษาเรื่อง การรวมกลุ่มทางการ
เมืองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างปี พ.ศ. 2500 - 2538
(2544) งานวิจัยชิ้นนี้ถึงแม้จะเป็นการศึกษาเรื่อง ส.ส. อีสาน แต่ก็มีความแตกต่างจากงาน
หลายชิ้นที่ถูกผลิตขึ้นในช่วงเวลานี้ กล่าวคือ เป็นการศึกษา ส.ส. อีสาน ในระดับจังหวัด
และช่วงระยะเวลาทีท่ �ำการศึกษาก็เป็นช่วงสมัยใหม่ โดยแบ่งการรวมกลุม่ ของ สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างปี พ.ศ. 2500 - 2538 ออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วง
แรก ปี พ.ศ. 2476 - 2500 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี มีบทบาทและ
ลักษณะของการการรวมกลุ่ม ดังนี้
หนึ่ง รวมกลุ่มกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอื่น ในการแสวงหาความรู้
ทางการเมือง ตรวจสอบรัฐบาลผ่านการเขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์ และรวมกลุ่มกัน
ก่อตั้งส�ำนักงานกฎหมายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
สอง ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี
บางคนได้เข้าร่วมในขบวนการเสรีไทย ซึง่ เมือ่ สิน้ สุดสงคราม ก็ได้รบั แต่งตัง้ ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ทางการเมืองติดต่อกันหลายสมัย
สาม การมี บ ทบาทในการเป็ น แกนน�ำจั ด ตั้ ง พรรคการเมื อ งที่ ส�ำคั ญ คื อ
ประชาธิปัตย์ และสหชีพ
ช่วงที่สอง พ.ศ. 2501- 2516 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี รวม
กลุ่มกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอื่น ก่อตั้งพรรคสังคมประชาธิปไตย
ช่วงที่สาม พ.ศ. 2517- 2538 แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ หนึ่งก่อนปี 2518 อดีต
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี รวมกลุม่ กับสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจังหวัด
อื่น ก่อตั้งพรรคการเมืองขึ้นมา 2 พรรค และด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าพรรค แต่ไม่ได้รับเลือก
ตั้ง และ สอง หลังปี 2518 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี มีการรวมกลุ่ม
กัน 3 กลุม่ ใหญ่ คือ กลุม่ ของนายประสิทธิ์ ณรงค์เดช กลุม่ นายไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์
และกลุ่มของนายสุทัศน์ เงินหมื่น
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Facculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Faculty of Humanities and Social Science Mahasarakham University

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ก.ค.58 - ธ.ค.58)

ถึงแม้งานการศึกษาของ ศิริพร ศรีพนมเขต จะมีลักษณะและประเด็นที่แตกต่าง
ไปจากเรื่องที่นักวิชาการและนักศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่นอีสานนิยมศึกษาคือ
เรือ่ งของกลุม่ นายทองอินทร์กต็ าม แต่เรือ่ งของกลุม่ นายทองอินทร์กย็ งั คงอยู่ในความสนใจ
เสมอ ดังจะเห็นได้จากเฉลิมเกียรติ ภาระเวช ได้เขียนบทความเรือ่ ง เรือ่ งขบวนการเสรีไทย
สายอีสาน : ข้อสังเกตเบือ้ งต้น (2545)ใน หนังสือทีร่ ะลึกเนือ่ งในโอกาสเกษียณอายุราชการ
รองศาสตราจารย์ อุดม พิริยะสิงห์ พิริยนุสรณ์ บทส�ำรวจองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ ใน
ปริญญานิพนธ์ หลักสูตรไทยคดีศึกษา บทความชิ้นนี้เป็นการเสนอความคิดเห็นที่แตกต่าง
จาก งานของอดิเรก บุญคง ในบางประการ กล่าวคือ เฉลิมเกียรติเสนอว่า ขบวนการเสรี
ไทยสายอีสาน ซึ่งมี ส.ส. อีสานกลุ่มของนายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ เป็นแกนน�ำส�ำคัญนั้น
ไม่ใช่เป็นขบวนการที่ต่อต้านญี่ปุ่นเพียงอย่างเดียว แต่เป็นขบวนการต่อต้านการรวมศูนย์
อ�ำนาจทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของรัฐไทย
นอกจากนีแ้ ล้วในทัศนะของเฉลิมเกียรติเองยังคิดว่า ขบวนการเสรีไทยสายอีสาน
มีความแตกต่างไปจากขบวนการเสรีไทยสายอืน่ ตรงทีข่ บวนการเสรีไทยสายอีสานมีลกั ษณะ
บางประการของขบวนการทางสังคม (Social Movement) เนื่องจากขบวนการเสรีไทยสาย
อีสายนั้น มีฐานของประชาชนอย่างกว้างขวาง ทั้งชาวนา ชาวไร่ ครูประชาบาล และ
ข้าราชการ ฐานประชาชนดังกล่าวนี้มีทั้งที่เข้าร่วมขบวนการด้วยความสมัครใจ และด้วย
การถูกระดม (Mobilize) โดยอาศัยอ�ำนาจและอิทธิพลของผู้น�ำเสรีไทยสายอีสานซึ่งเป็นผู้
แทนราษฎร อย่างไรก็ตามขบวนการเสรีไทยสายอีสานนั้นอยู่ในขั้นเริ่มต้นของการจัดตั้ง
เท่านั้น และต้องสลายตัวไปทันทีที่สงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง ยังไม่สามารถพัฒนาไปสู่
ความเป็นสถาบันได้(โครงการต�ำราคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2545:103-104)
การศึกษาเรื่อง ส.ส. อีสาน ในช่วงเวลา พ.ศ. 2540 – 2550 นั้น ดูเหมือนจะถึง
จุดสูงสุด ในปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา กล่าวคือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนกระทั่งถึงปี พ.ศ.
2550 มีงานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ ส.ส. อีสาน ถูกผลิตออกมาทุกปีติดต่อกัน โดย ดารา
รัตน์ เมตตาริกานนท์ ค้นคว้าวิจัยระดับปริญญาเอก เรื่อง การรวมกลุ่มทางการเมืองของ
“ส.ส.อีสาน“ พ.ศ. 2476-2494 (2546)ได้กล่าวว่า แนวคิดท้องถิ่นนิยม และภูมิภาคนิยม
เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส�ำคัญ ที่ท�ำให้ ส.ส. อีสาน เกิดการรวมกลุ่มกันในสภา เพื่อเป็นพลัง
ต่อรองกับรัฐบาลในการช่วยเหลือภูมิภาคของตน และนับตั้งแต่ พ.ศ. 2481 ส.ส. อีสานก็
มีความคิดทางการเมืองที่แตกต่างกันมากขึ้น โดยเห็นได้ชัดจากการที่ ส.ส. อีสานเข้าไปมี
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บทบาทในการเป็นแกนน�ำจัดตั้งพรรคการเมืองใหญ่ 2 พรรคในปี พ.ศ. 2489 คือ พรรคสห
ชีพ แกนน�ำก็คือ กลุ่มเสรีไทยสายอีสาน อันประกอบด้วยนายเตียง ศิริขันธ์ นายทองอินทร์
ภูรพิ ฒ
ั น์ นายถวิล อุดล และนายจ�ำลอง ดาวเรือง ส่วนอีกพรรคหนึง่ คือ พรรคประชาธิปตั ย์
ส.ส. ที่เป็นแกนน�ำร่วมจัดตั้งพรรคนี้คือ นายฟอง สิทธิธรรม และนายเลียง ไชยกาล (ดารา
รัตน์ เมตตาริกานนท์2546 : 501-502)แต่เมื่อพิจารณาการรวมกลุ่มนอกสภาของ ส.ส.
อีสานกลับเป็นไปในลักษณะของการช่วยเหลือกันและกันภายใต้ปจั จัยพืน้ ฐานทีม่ าจากชาติ
พันธ์ลาว โดยได้มีการประสานแนวความคิดและรวมกลุ่มกันภายใต้ชื่อ ขบวนการเสรีลาว
เพื่อช่วยกันกอบกู้เอกราชให้แก่ชาติลาว ซึ่งการรวมกลุ่มดังกล่าวท�ำให้ ส.ส. อีสานทั้งสอง
กลุ่มถูกกล่าวหาจากรัฐบาลว่าต้องการแบ่งแยกดินแดนอีสาน น�ำไปสู่การจับกุมและก�ำจัด
ทางการเมือง โดยเฉพาะกลุ่มแกนน�ำสายเสรีไทยอีสาน ได้เกิดกรณีการสังหารอดีต สี่
รัฐมนตรีอีสานขึ้นหลังทศวรรษ 2490 (ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์2546 : 502)
ส�ำหรับการรวมกลุ่มในช่วงหลังการรัฐประหาร 2490 พบว่าปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้
ส.ส. อีสานรวมกันได้อย่างเห็นชัดเจนมากกว่าสมัยก่อนหน้านัน้ คือ การมีผลประโยชน์รว่ ม
กัน โดย ส.ส. อีสานเป็นฐานเสียงหลักที่ส�ำคัญในการสนับสนุน จอมพล ป. พิบูลสงคราม
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ในปีถัดมา พรรณิกา ฉายากุล ได้ท�ำการศึกษาวิจัย เรื่อง ส.ส. อีสานกลุ่มแนวคิด
สังคมนิยม พ.ศ. 2490-2506 (2547) ซึ่งอาจกล่าวได้ว่างานศึกษาวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษา
ส.ส. อีสานที่ไม่ใช่กลุ่มนายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ แต่ให้ความสนใจไปที่ ส.ส. อีสานกลุ่ม
แนวคิดสังคมนิยม ซึง่ ได้แก่กลุม่ ของนายเทพ โชตินชุ ติ ในสองประเด็นใหญ่ คือ หนึง่ ศึกษา
ถึงปัจจัยในการรับรู้แนวคิดสังคมนิยมของ ส.ส. อีสานกลุ่มนี้ว่าเกิดจากปัจจัยใดบ้าง ซึ่งผล
การศึกษาสรุปได้ว่า น่าจะมาจากปัจจัยส�ำคัญ 2 ประการ คือ หนึ่ง การเข้ามาของแนวคิด
สังคมนิยม ในไทยช่วง พ.ศ. 2490ซึ่ง ส.ส. อีสานกลุ่มแนวคิดสังคมนิยม คงได้เรียนรู้และ
แลกเปลี่ ย นแนวคิ ด ดั ง กล่ า วจากบุ ค คลใกล้ ชิ ด ที่ มี ค วามรู ้ ใ นเรื่ อ งสั ง คมนิ ย มและจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งสอนเกี่ยวกับแนวคิดทางการเมือง และลัทธิเศรษฐกิจ และ
ปัจจัยที่ส�ำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ การที่ ส.ส. อีสานกลุ่มแนวคิดสังคมนิยม ได้ท�ำงานและ
คลุกคลีอยู่ในภูมิภาคของตน ท�ำให้ได้พบเห็นปัญหาและความยากล�ำบากของชาวบ้าน ดัง
นัน้ จึงพยายามหาแนวทางในการแก้ปญั หา และคงเห็นว่า“สังคมนิยม” จะเป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยแก้ไข
ปัญหาได้(พรรณิกา ฉายากุล2547 : บทคัดย่อ)
สอง ศึกษาถึงที่มาของการเลือกแนวคิดสังคมนิยมมาเป็นทางแก้ไขปัญหาของ
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ประเทศและภาคอีสาน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ปัญหาพื้นฐานของภาคอีสาน ซึ่งได้แก่ น�้ำ
ท่วม ภัยแล้ง และปัจจัยจากภายนอก คือ นโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทีก่ อ่ ให้เกิดปัญหาหลายอย่างในอีสาน เป็นปัจจัยส�ำคัญทีท่ �ำให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีสานกลุ่มแนวคิดสังคมนิยมเสนอแนวคิดแบบสังคมนิยมในการ
แก้ไขปัญหา แต่การเสนอแนวคิดดังกล่าวไม่สามารถกระท�ำได้อย่างเต็มที่และชัดเจนมาก
นัก เนื่องจากระบบการปกครองของไทยในขณะนั้นไม่เอื้ออ�ำนวย
สมชัย ภัทรธนานันท์กล่าวถึง บทบาทและรวมกลุม่ ของ ส.ส. อีสานไว้ใน บทความ
เรื่อง อีสานกับรัฐไทย : การครอบง�ำ ความขัดแย้ง และ การต่อต้าน (2548) โดยให้ภาพ
ของ ส.ส. อีสานตั้งแต่ ในระยะเริ่มแรกของการปกครองแบบรัฐสภา( 2476 ) ที่มีกลุ่มของ
นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ เป็นตัวเดินเรื่องที่ส�ำคัญ ต่อมาในช่วงที่ญี่ปุ่นเข้ามารุกรานไทย
ช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ( พ.ศ. 2484 - 2488 ) ผู้น�ำทางการเมืองอีสานก็ได้ร่วมมือกับ
ปรีดี จัดตัง้ ขบวนการเสรีไทยเพือ่ ต่อต้านญีป่ นุ่ โดยการเคลือ่ นไหวดังกล่าวอยูภ่ ายใต้การน�ำ
ของนายเตียง ศิริขันธ์ และบทบาทของกลุ่ม ส.ส. อีสานในครั้งนี้ ได้น�ำไปสู่ช่วงเวลาแห่ง
ความส�ำเร็จของ ผู้น�ำกลุ่ม กล่าวคือ พวกเขาได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญใน
รัฐบาลของนายปรีดี พนมยงค์ แต่สภาวการณ์ดังกล่าว ด�ำรงอยู่ได้ไม่นาน ทหารก็กลับเข้า
มายึดอ�ำนาจในปี พ.ศ. 2490 ท�ำให้ ส.ส. อีสานกลุ่มนายทองอินทร์ ถูกกวาดล้าง เนื่องจาก
ให้การสนับสนุนนายปรีดี ซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามกับกลุ่มทหาร
แต่อย่างไรก็ตาม ส.ส. อีสานก็ยงั มีการรวมกลุม่ และแสดงบทบาทอยูอ่ ย่างต่อเนือ่ ง
โดยในปี พ.ศ. 2499 การต่อสู้ทางการเมืองของอีสานก็เกิดการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ การ
ต่อสู้ของ ส.ส. อีสาน ไม่ได้เป็นเพียงการเคลื่อนไหว ต่อสู้ให้รัฐบาลหันมาสนใจพัฒนาชีวิต
ความเป็นอยู่ของคนในภูมิภาคเท่านั้น แต่ยังได้น�ำเอาระบบเศรษฐกิจการเมืองแบบ
สังคมนิยมเข้ามาเป็นเครื่องมือในการต่อสู้เคลื่อนไหวอีกด้วย โดยมีกลุ่มการเมืองที่ส�ำคัญ
คือ พรรคแนวร่วมสังคมนิยม ซึ่งมีนายเทพ โชตินุชิต และ นายแคล้ว นรปติ เป็นแกนน�ำ
ส�ำคัญ
นอกจากงานวิจัยข้างต้นแล้ว ในปี พ.ศ. 2549 ยังมีงานวิจัยอีกกลุ่มหนึ่งที่ศึกษา
ส.ส. อีสานในลักษณะที่ต้องการท�ำความรู้จักนักการเมืองที่เคยได้รับการเลือกตั้งในจังหวัด
ต่างๆ ของภาคอีสาน และเพือ่ ต้องการทราบถึงเครือข่ายและความสัมพันธ์ของนักการเมือง
ในจังหวัดต่างๆ ของภาคอีสานบทบาทและความสัมพันธ์ของกลุ่มผลประโยชน์ที่มีส่วน
ให้การสนับสนุนทางการเมืองแก่นักการเมืองในจังหวัดต่างๆ ของภาคอีสานบทบาทและ

151

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ก.ค.58 - ธ.ค.58)

ความสัมพันธ์ของพรรคการเมืองกับนักการเมืองจังหวัดต่างๆ ของภาคอีสานวิธกี ารหาเสียง
ในการเลือกตั้งของนักการเมืองจังหวัดต่างๆ ของภาคอีสาน
งานวิจยั กลุม่ นี้ ได้แก่ นักการเมืองถิน่ ซึง่ เป็นงานวิจยั ของสถาบันพระปกเกล้าโดย
ผู้เรียบเรียงส่วนใหญ่จะเป็นอาจารย์ประจ�ำสถาบันราชภัฎหรือมหาวิทยาลัยประจ�ำจังหวัด
นั้นๆ ในส่วนของภาคอีสานมี 3 ชิ้นคือ สุเชาวน์ มีหนองหว้าและกิติรัตน์ สีหบัณฑ์ เรื่อง
นักการเมืองถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2549 นิรันดร์ กุลฑานันท์ เรื่อง
นักการเมืองถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2549 ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์ เรื่อง นักการ
เมืองถิ่นจังหวัดเลย ตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2549 งานวิจัยชุดนักการเมืองถิ่น ให้ภาพเกี่ยวกับ
นักการเมืองถิ่นหรือ ส.ส. อีสาน ออกมาในรูปแบบประเด็นการศึกษาที่ค่อนข้างคล้ายคลึง
กัน จะแตกต่างกันเฉพาะส่วนของรายละเอียด ส.ส. แต่ละจังหวัด กล่าวคือ งานวิจยั ทุกเล่ม
จะมีบทของการอธิบายหลักๆ ในเรือ่ งของ การศึกษา “การเมืองถิน่ ” และ “นักการเมืองถิน่ ”
ของจังหวัดที่ท�ำการศึกษาสภาพทั่วไปและภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดที่ท�ำการ
ศึกษา
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การวิเคราะห์เรือ่ งการเมืองและประวัตกิ ารเลือกตัง้ ของจังหวัดทีท่ �ำการศึกษาบทสรุป ; ภาพ
รวม “การเมืองถิ่น” และ “นักการเมืองถิ่น” ของจังหวัดที่ท�ำการศึกษา
ปี พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของการส�ำรวจองค์ความรู้ เรื่อง ส.ส. อีสานใน
บทความนี้พบงานของสหชาติ ทันที ศึกษาเรื่อง ความคิดทางการเมืองของนายไขแสง
สุกใส (2550) ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่ไม่ได้มุ่งความสนใจไปที่กลุ่มนาย
ทองอินทร์ แต่หันมาศึกษาส.ส.อีสานที่มีแนวคิดสังคมนิยม โดยพยายามศึกษาหาค�ำตอบ
ถึงปัจจัยทีท่ �ำให้นายไขแสงเกิดความคิดสังคมนิยมและน�ำความคิดดังกล่าวมาเป็นแนวทาง
ในการแสดงบทบาททางการเมือง ซึ่งผลการศึกษาพบว่า แนวคิดทางการเมืองของนายไข
แสง สุกใส สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วงใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ ช่วงแรก เป็นช่วงของการ
เข้าสู่การเมืองระดับท้องถิ่นและระดับชาติครั้งแรก นายไขแสง สุกใส ได้ด�ำเนินบทบาท
ทางการเมืองตามความคิดแบบผู้น�ำชาวบ้าน (นักเลงท้องถิ่น) ผสมผสานกับความคิดรัก
ชาติและต่อต้านการปกครองแบบเผด็จการ ซึ่งปัจจัยที่ก่อให้เกิดแนวคิดรักชาติเป็นเพราะ
นายไขแสงได้รบั การถ่ายทอดความคิดดังกล่าวจากนายเปลือ้ ง วรรณศรี อดีต ส.ส. สุรนิ ทร์
เมื่อติดคุกร่วมกันระหว่าง พ.ศ. 2497 - 2500 และ พ.ศ. 2501 - 2508แนวความคิดทางการ
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เมืองของนายไขแสงในช่วงทีส่ อง ได้แก่ เมือ่ ได้รบั เลือกตัง้ เป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรใน
สมัยที่ 2 นายไขแสง ด�ำเนินบทบาททางการเมืองตามแนวคิดสังคมนิยม โดยการจัดตั้ง
พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยขึ้น และด�ำเนินบทบาททางการเมืองตามความคิด
สังคมนิยม
สรุป

จากการส�ำรวจองค์ความรู้เกี่ยวกับ ส.ส. อีสาน ระหว่าง พ.ศ.2530 - 2550 ตาม
ที่กล่าวถึงทั้งหมดข้างต้น พอที่จะสรุปแนวทางการศึกษาในเรื่องดังกล่าวได้ 2 ประเด็นด้วย
กัน คือ
1. การศึกษาเรื่องของ ส.ส. อีสาน ระหว่าง พ.ศ.2530 - 2550 กลุ่มที่ได้รับความ
สนใจเป็นพิเศษจะเป็นกลุ่มของนายทองอินทร์ ภูริพัฒน์เพียงกลุ่มเดียว แต่ในระยะช่วงปี
พ.ศ. 2540 เป็นต้นมาก็เริ่มปรากฏให้เห็นถึงความพยายามและสนใจศึกษาเรื่องราวของ
ส.ส. กลุ่มอื่นเพิ่มมากขึ้น
2. ในประเด็นของแนวคิดหรือทฤษฎีในการศึกษาเพื่อให้ค�ำอธิบายเรื่องของ ส.ส.
อีสาน ระหว่าง พ.ศ.2530 - 2550นั้น ไม่ปรากฏว่ามีการใช้แนวคิดหรือทฤษฏีใดเป็นหลัก
อย่างชัดเจน แต่จะเป็นการให้ค�ำอธิบายตามเนือ้ หาของหลักฐานทีน่ �ำมาศึกษาเป็นหลัก ซึง่
ดูเหมือนจะมีเพียงงานของ รศ.ดร. ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ และศาสตราจารย์ ดร.ชาร์ลส์
เอฟ คายส์เท่านั้นที่พยายามให้ค�ำอธิบายว่า แนวคิดท้องถิ่นนิยม และภูมิภาคนิยม เป็น
ปัจจัยพื้นฐานที่ส�ำคัญ ที่ท�ำให้ ส.ส. อีสาน เกิดการรวมกลุ่มกัน
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จากการส�ำรวจงานวิจัยเกี่ยวกับ แนวคิดและการรวมกลุ่มของ ส.ส. อีสานจะเห็น
ได้วา่ โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการอธิบายเกีย่ วกับเรือ่ งราวของกลุม่ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
เพียงกลุ่มเดียวคือกลุ่มของนาย ทองอินทร์ ภูริพัฒน์ ในช่วงระยะเวลา ประมาณ ปีพ.ศ.
2480-2495 เป็นหลัก จะมีงานวิจยั ที่กล่าวถึง ส.ส. อีสานจากกลุม่ อืน่ หรือช่วงเวลาอื่นบ้าง
เล็กน้อย ดังนัน้ จึงมีประเด็นการศึกษาเกีย่ วกับประวัตศิ าสตร์การเมืองอีสานอีกในหลายเรือ่ ง
ที่น่าสนใจศึกษา เช่น
บทบาทของ ส.ส. อีสาน นับตั้งแต่ พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทยกลับมา
มีสภาผูแ้ ทนราษฎรทีม่ คี วามต่อเนือ่ งยาวนานอีกครัง้ ภายหลังจากทีส่ ภาผูแ้ ทนราษฎรขาด
หายไปหรือมีอยู่ในระยะสั้นๆ เนื่องจากมีการท�ำการปฏิวัติรัฐประหาร และเกิดเหตุการณ์
ความไม่สงบทางการเมืองขึ้นอยู่บ่อยครั้งในช่วงปี พ.ศ. 2514 – 2521ยังไม่มีงานวิจัยชิ้น
ใดศึกษาไว้
ประเด็นในเรื่อง “ตระกูลการเมือง” เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะในแต่ละ
จังหวัดล้วนมีตระกูลการเมืองทีส่ �ำคัญทัง้ ในระดับท้องถิน่ รวมไปถึงระดับชาติ ซึง่ ได้รบั เลือก
ตัง้ อย่างต่อเนือ่ ง แต่ยงั ไม่มงี านวิจยั ชิน้ ใดทีศ่ กึ ษาลึกลงไปในรายละเอียด ซึง่ จากการส�ำรวจ
งานวิจัยข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีเพียงงานของ ประสพ วงศ์หนองหว้า เพียงชิ้นเดียวเท่านั้นที่
ศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่นในประเด็นตระกูลการเมือง
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบในเรื่องบทบาทหรือการรวมกลุ่ม รวมไปถึงแนวคิด
ทางการเมืองของ ส.ส.อีสานกับ ส.ส.จากภาคอื่น ก็เป็นอีกประเด็นการศึกษาหนึ่งที่ยังไม่
ปรากฏว่ามีการศึกษาวิจัย เป็นต้น
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ในหนังสือเล่มนีผ้ แู้ ต่งได้น�ำเสนอพัฒนาการของการสร้างประวัตศิ าสตร์ปาตานีซงึ่
ในปัจจุบนั เรียกว่า ปัตตานี ภาพความขัดแย้ง การเคลือ่ นไหวทางการเมืองในพืน้ ทีช่ ายแดน
ภาคใต้ในมุมมองประวัติศาสตร์การเมืองสมัยใหม่ โดยเฉพาะปัญหามลายูมุสลิมที่ยังครุก
กรุ่นจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้เขียนได้น�ำเสนอแนวคิดทั้งความเชี่ยวชาญประวัติศาสตร์
การเมื อ ง โดยเฉพาะประวั ติ ศ าสตร์ ความขั ด แย้ ง การแบ่ ง แยกดิ น แดนในประเทศอ
สหรัฐอเมริกาและจากประสบการณ์ส่วนตัวในการเกิดรัฐประหาร 6 ตุลาคม 2519 อีกทั้งได้
มีประสบการณ์ในการหนีเข้าป่ากับสหายและมวลชนมลายูร่วม 3 ปี ทั้งในเขตพื้นที่สงชลา
1
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เขาน�ำ้ ค้าง และการสัมผัสประสบการณ์ตรงในการพูดคุยกับสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์มลายา
ในประเทศไทย อีกทั้งประสบการณ์การส�ำรวจเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเทือกเขาของไทย
และมาเลเซีย
การถ่ายทอดความรู้เชิงประวัติศาสตร์ความขัดแย้งนี้ ผู้เขียนได้แบ่งการน�ำเสนอ
7 ประเด็นหลัก โดยในประเด็นแรกที่น�ำเสนอ คือ การชวนคิดเรื่องค�ำจ�ำกัดความของ
ประวัติศาสตร์ ว่า ประวัติศาสตร์คือหนทางและการเดินทาง ซึ่งเกิดจากความทรงจ�ำที่อุบัติ
ขึ้นในชีวิตของคนรุ่นหนึ่งที่มีผลสะเทือนยาวไกลและลุ่มลึก (ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, 2556 :
4)
ประเด็นทีส่ อง คือ ประวัตศิ าสตร์วพิ ากษณ์ : สยามไทยกับปัตตานี พัฒนาการของ
ความเคลื่อนไหวทางการเมืองในแต่ละยุคโดยเริ่มตั้งแต่สมัยอาณาจักรปาตานีจนกระทั่งถึง
การเคลื่อนไหวในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นรูปแบบการปกครองแบบรัฐชาติสมัยใหม่ปัจจุบัน โดย
ย้อนไปช่วงเจ็ดหัวเมืองมลายู จนถึงการท�ำสนธิสัญญากับอังกฤษอันส่งผลให้ไทยเสียสิทธิ
ในดินแดนไทรบุรี กลันตัง ตรังกานู และปะลิส ส่งผลให้รัฐปาตานีกลายเป็นส่วนหนึ่งของ
รัฐไทยในฐานะจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้อธิบายถึงรูปแบบการปกครอง
แบบรัฐชาติไทยและรัฐชาติมลายูในสมัยใหม่ ซึ่งต่อมามีผลเป็นต่อการสร้างลัทธิชาตินิยม
อันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างผู้คนมลายูมุสลิมกับรัฐบาลไทยในเวลาต่อมา
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ประเด็นที่สาม คือ กบฏดุซงญอ การเมืองในประวัติศาสตร์
ผูเ้ ขียนได้อธิบายถึงพัฒนาการของระบบการปกครองระหว่างสยามกับปาตานีโดย
เล่าย้อนถึงกรณี “กบฏดุซงญอ” โดยชี้ให้เห็นต้นเหตุของความขัดแย้งอันรุนแรงในขณะนั้น
โดยพยายามสร้างวาทกรรมให้เกิดความเกลียดชังกบฏดุซงญอ โดยกล่าวหาว่ากบฏดุซงญอ
คือคนกลุ่มหนึ่งที่หลงผิดและพากันลุกฮือขึ้นต่อสู้ท�ำร้ายเจ้าหน้าที่รัฐไทย ทั้งที่ขัดแย้งกับ
เหตุการณ์ที่ไม่มกี ารเอ่ยถึงจากส่วนกลาง ในการห้ามชาวมลายูมสุ ลิมสวมใส่เครือ่ งแต่งกาย
ตามหลักศาสนาอิสลาม ซึง่ นโยบายชาตินยิ มไทยของจอมพล ป.พิบลู สงคราม บังคับให้ทกุ
คนต้องปฏิบตั แิ ละแสดงออกซึง่ ความเป็นไทยอย่างพร้อมเพรียงกัน ทัง้ นีน้ โยบายนีท้ �ำให้คน
กลุม่ น้อยไม่วา่ จีน มลายู เวียดนาม ทีอ่ าศัยอยู่ในประเทศเกิดความเดือดร้อนและโกรธเคือง
รัฐบาลที่พยายามใช้นโยบายผสมกลมกลืนเชื้อชาติอื่นให้เป็นไทย ท�ำให้แต่ละกลุ่มเกิดการ
ขัดขืนนโยบายนี้ กบฏดุซงญอก็เช่นกัน
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ประเด็นที่ 4 แลไปข้างหลัง : “ปาตานี รัฐมลายูนอกมลายา”
ผูเ้ ขียนได้น�ำเสนอทรรศนะของชาวต่างชาติ บราบาร่า วิตติง้ แฮมโจนส์ ผูส้ อื่ ข่าวชาวอังกฤษ
ที่ได้เดินทางลงมาพื้นที่ปัตตานีช่วง พ.ศ. 2490 และบทความของเธอได้รับการตีพิมพ์ใน
หนังสือสเตรทไทม์ของสิงคโปร์ ซึ่งบทความนี้ถือเป็นเอกสารชั้นต้นในการน�ำเสนอข้อมูล
ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในบริบทของสังคมที่แตกต่างจากประชากรส่วนใหญ่ของ
ประเทศไทย การมีอัตลักษณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมมุสลิมที่ชัดเจน และการถูกลืมและ
การเหลียวแลจากรัฐบาลส่วนกลางจนท�ำให้ผู้คนในพื้นที่นี้ถูกแปลกแยกออกไปจากความ
เป็นไทยและดูเหมือนจะเป็นมลายูนอกรัฐมลายูที่ถูกเปรียบเปรยเอาไว้
ประเด็นที่ 5 ข้อเสนอของฮัจญีสหุ ลง และท่านปรีดี พนมยงค์ตอ่ การปกครองพิเศษ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
บทนี้ได้น�ำเสนอวิธกี ารหาทางแก้ไขความขัดแย้ง เริม่ ด้วยการน�ำเสนอแนวคิดของ
ท่านปรีดี พนมยงค์ ที่ต้องการให้เห็นคุณค่าของความเป็นท้องถิ่นและอัตลักษณ์ของแต่ละ
พื้นที่ หากทุกส่วนเห็นความส�ำคัญของ “ความรักปิตุภูมิท้องที่” (Local Patriotism) ในกรณี
ของชาวมุสลิมภาคใต้กค็ วรให้ความเคารพในความคิดและความเชือ่ ของเขา และให้อสิ ระใน
การปกครองตนเองแต่มีจิตส�ำนึกร่วมของความเป็นชาติเดียวกัน ซึ่งท่านปรีดี พนมยงค์ ได้
รับอิทธิพลแนวคิดของประธานาธิบดีลนิ คอร์น สหรัฐอเมริกา ทีเ่ สนอการแก้ปญั หาความขัด
แย้งของแต่ละเชื้อชาติ ว่า การปกครองแบบประชาธิปไตย ที่มีการปกครอง โดยที่มีรัฐบาล
ของราษฎร โดยราษฎร เพื่อราษฎร

คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Faculty of Humanities and Social Science Mahasarakham University

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ก.ค.58 - ธ.ค.58)

ประเด็นที่ 6 ความเคลื่อนไหวทางการเมืองของชาวมลายูมุสลิม
ผู้เขียนได้อธิบายถึงรูปแบบและพัฒนาการของความเคลื่อนไหวทางการเมืองใน
แต่ละยุคโดยเริ่มตั้งแต่สมัยอาณาจักรปาตานีจนกระทั่งถึงการเคลื่อนไหวในยุคปัจจุบันซึ่ง
เป็นรูปแบบการปกครองแบบรัฐชาติสมัยใหม่ ซึ่งบทความนี้จะฉายให้เห็นภาพของรูปแบบ
และวิธกี ารเคลือ่ นไหวทางการเมืองของชาวมลายูมสุ ลิม และบทความสุดท้ายในหนังสือเล่ม
นี้ คือการอธิบายเปรียบเทียบระหว่างสงครามแยกดินแดนในภาคใต้ของประเทศอเมริกากับ
ลัทธิแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้สยามไทย โดยอธิบายให้เห็นถึงความเป็นมาของแนวคิดการ
แบ่งแยกของภาคใต้ในอเมริกา และท�ำการเปรียบเทียบกับแนวคิดแบ่งแยกดินแดนในจังหวัด
ชายแดนใต้ของไทยว่ามีความเหมือนหรือความแตกต่างกันอย่างไร
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ประเด็นสุดท้าย จากสงครามแยกดินแดนในภาคใต้สหรัฐอเมริกาถึงลัทธิแบ่งแยก
ดินแดนในภาคใต้สยามไทย
ในบทนีผ้ เู้ ขียนได้เปรียบเทียบแนวคิดสงครามเพือ่ เอกราชของภาคใต้สหรัฐอเมริกา
(War of Independence) ที่เป็นสงครามกลางเมืองที่ภาคใต้ต้องการแยกตัวออกจากส่วน
อืน่ ของสหรัฐอเมริกาด้วยปัญหาทางการแบ่งแยกชนชัน้ ผิวด�ำและผิวขาว ชนชัน้ นายทุนและ
ทาส ในขณะที่คนภาคใต้ก็ได้สร้างวาทกรรมใหม่ที่เรียกว่า “อารยธรรมภาคใต้” (Southern
Civilization) และ ความเป็นชาติของภาคใต้ ( Southern Nation) เพื่อความเท่าเทียมกัน
และเสรีภาพในสังคมขึน้ มาปะทะกับการต่อต้านของผูค้ นอเมริกนั ภาคอืน่ ๆทีเ่ สียผลประโยชน์
กับการพังทะลายระบบทาสนี้
หากจะเปรียบเทียบกับลัทธิการแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ของประเทศไทยแล้ว
อาจจะมีความต่างกันในหลายลักษณะ โดยผู้เขียนเองก็ยืนยันว่ามีความคล้ายคลึงกันน้อย
แต่สามารถน�ำมาใช้เป็นบทเรียนหรือเป็นกรณีศกึ ษาได้ แต่หากจะให้วเิ คราะห์ความเหมือน
อาจจะอยู่ตรงที่ประเด็นของการโหยหาอดีต และอิสรภาพเสรี
กล่าวโดยสรุป หนังสือเล่มนี้ได้พยายามน�ำเสนอแนวคิดเรื่องประวัติศาสตร์ความ
รู้กับเส้นทางการต่อสู้และความขัดแย้งระหว่างรัฐไทยกับปาตานีที่มีมาอย่างยาวนาน โดย
การน�ำเสนอเป็นการใช้ประสบการณ์ของผู้เขียนที่มีพื้นฐานทางประวัติศาสตร์และความรู้
ด้านประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาเข้ามาเปรียบเทียบศึกษา ทั้งจากเอกสารชั้นต้นหลายรูป
แบบและประสบการณ์ในภาคสนามทีม่ คี า่ ความน่าสนใจอีกอย่างหนึง่ คือผูเ้ ขียนได้กระตุก
ความคิดในเรื่องของการต่อเนื่องของประวัติศาสตร์ภาคใต้ไทยที่ดูเหมือนจะยังไม่มีข้อยุติ
และยังคงขัดแย้งต่อไป แม้วา่ ประวัตศิ าสตร์เหล่านี้ได้เกิดขึน้ แล้วมาหลายชัว่ อายุคนแต่ปจั จัย
อะไรทีส่ ามารถท�ำให้ประวัตศิ าสตร์ความขัดแย้งนีย้ งั ซ�ำ้ รอยเดิมอยู่ในดินแดนภาคใต้ของไทย
มาได้อย่างต่อเนื่อง
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