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 วารสารสังคมมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคามฉบับนี้ มีเนื้อหาสาระส่วนใหญ่เกี่ยวกับการศึกษาประวัติศาสตร์ สังคม ภาษา 

วรรณกรรม ศิลปะ และวัฒนธรรมอีสาน เริ่มจากบทความเรื่อง ถอดรหัสวัฒนธรรมในภาพ

ผะเหวดอีสาน จากงานวิจัยด้านคติชนวิทยาที่ศึกษาผ้าวาดภาพผะเหวดในอีสานสิบสอง

ชุมชน และจากชุมชนลาวในนครเวียงจันทน์หนึ่งชุมชน ภาพวาดทุกชุดมีความหมายที่

ตีความได้หลายระดับ เป็นการถอดรหัสวัฒนธรรมสายตาที่รับรู้ และการเข้าใจในนิทาน

เวสสันดรชาดก ซ่ึงทำาหน้าที่นิทานศักดิ์สิทธิ์ในประเพณีบุญผะเหวดของชาวอีสาน ต่อมา

เป็นบทความเรื่อง กูย : ว่าด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ ภาษา และตำานาน บทความนี้นำาเสนอ

ประวัติศาสตร์ วถิชีีวติของชาวกยู ซึง่เป็นกลุม่ชาติพันธุท์ีอ่าศยัและมบีทบาทอยู่ในอสีานใต้

มาเป็นระยะเวลานาน แสดงให้เห็นสภาพทางวัฒนธรรมในวิถีชีวิตดั้งเดิม และในปัจจุบันที่

กำาลังเปลี่ยนแปลงเกิดการผสมผสานกับวัฒนธรรมอื่นๆ ไว้อย่างน่าสนใจ การปรับเปลี่ยน

ของคนกลุ่มน้อยที่กลายเป็นคนชายขอบในสังคมใหญ่ปรากฏในบทความเรื่อง วาทกรรม

ฤาษีภายใต้ยคุบรโิภคนิยมในนวนิยายแนวหลงัสมัยใหม่เร่ืองลูกสาวฤษ ีเสนอว่าคนชายขอบ

ในสงัคมเมืองต้องปรบัเปลีย่นอัตลกัษณ์ และวถีิปฏบิตัทิางสงัคม เพือ่ความอยู่รอดในสงัคม

ยุคทนุนิยมผ่านกระบวนการประกอบสร้างความเป็นฤษ ีวาทกรรมฤษจีงึถกูนยิามความหมาย

ในมิติที่หลากหลาย แสดงนัยยะของการวิพากษ์สังคมแบบบริโภคนิยมอีกทางหนึ่ง 

 บทความวิจัยจากเอกสารวรรณกรรมท้องถิ่น วรรณกรรมปัจจุบัน และนิตยสาร 

ลำาดับแรกคือเรื่อง ความเป็นวีรบุรุษของท้าวฮุ่งหรือเจือง : มุมมองจากมหากาพย์เรื่องท้าว

ฮุ่ง-ท้าวเจือง นำาเสนอการสดุดีวีรกรรมของวีรกษัตริย์ลาวในสมัยโบราณ ท้าวฮุ่งหรือเจือง

วีรบุรุษทางวัฒนธรรมที่ทรงมีพระปรีชาสามารถในการรบ อุดมบุญญานุภาพ ทรงมีภาวะ

ผูน้ำาทีย่ดึมัน่ในหลกัจารตีประเพณ ีและทรงเป็นทีเ่คารพรักยิง่ บทความวเิคราะห์วรรณกรรม

ปัจจุบันเรื่อง สัมพันธบทในกวีนิพนธ์ หัวใจห้องที่ห้า : พันธกิจกวียุคหลังสมัยใหม่ พบว่า

กวีใช้สัมพันธบทเพื่อประกอบสร้างตัวบทใน 4 ลักษณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงตัวตน 

บทบรรณาธิการ
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ประกอบสร้างความหมาย และสร้างความหมายใหม่ให้กบับทกว ีและบทความเร่ือง ค่านยิม

และความเชื่อของนักมวยไทย จากชื่อของนักมวย 800 คนที่ปรากฏในนิตยสารที่เกี่ยวข้อง

กบัมวยไทย พบว่านกัมวยไทยมค่ีานยิมในการตัง้ช่ือทีม่คีวามหมายยอดเยีย่ม และเก่งกล้า 

สะท้อนให้เห็นความเชื่อของนักมวยไทยว่าต้องการความเก่งกล้ามากท่ีสุด ก่อนท่ีจะเข้าสู่

การต่อสู้ 

 นอกจากนี้ยังมีบทความวิจัยทางด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอีสาน 2 เรื่อง และบท

วิจารณ์หนังสือ 1 เรื่อง บทความวิจัย ประวัติศาสตร์การขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ์ ระหว่าง พ.ศ. 2480 - 2556 นำาเสนอให้เข้าใจถึงประวัติศาสตร์การก่อตั้ง

เมืองกาฬสินธุ์ และการขยายตัวของชุมชนออกไปด้วยปัจจัยด้านประชากร นโยบายของ

ทางราชการ สภาพทางเศรษฐกิจ ความหลากหลายของระบบนิเวศและกลุ่มชาติพันธุ์ ส่วน

อีกบทความหนึ่งเป็น บทสำารวจองค์ความรู้จากงานเขียนที่เกี่ยวกับ ส.ส.อีสาน ระหว่าง 

พ.ศ. 2530 - 2555 พบว่ากลุ่มที่ได้รับความสนใจศึกษามากที่สุดจะเป็นกลุ่มของนายทอง

อินทร์ ภูริพัฒน์ ส่วนแนวคิดที่นำามาใช้ไม่ปรากฏว่ามีการใช้แนวคิดหรือทฤษฎีใดเป็นหลัก

อย่างชดัเจน แต่จะเป็นการให้คำาอธบิายตามเนือ้หาของหลักฐานทีน่ำามาศกึษาเป็นหลกั ส่วน

บทวจิารณ์หนงัสอืประวตัศิาสตร์วพิากษ์ : สยามไทยกบัปัตตานี ผู้แต่ง ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ 

ผูวิ้จารณ์ได้เสนอไว้ในท้ายบทอย่างน่าสนใจว่า ประวัตศิาสตร์เหล่านี้ได้เกดิขึน้แล้วมาหลาย

ช่ัวอายุคน แต่ปัจจัยอะไรที่สามารถทำาให้ประวัติศาสตร์ความขัดแย้งน้ียังซำ้ารอยเดิมอยู่ใน

ดินแดนภาคใต้ของไทยมาได้อย่างต่อเนื่อง 

 หวังเป็นอย่างยิง่ว่าผูอ่้านจะได้รบัสาระความรู้จากวารสารฉบบันี ้และนำาไปประยกุต์

ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษา การวิจัย งานวิชาการ และอื่นๆ ได้ต่อไป

       โสภี อุ่นทะยา

       บรรณาธิการ
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ถอดรหัสวัฒนธรรมในภาพผะเหวดอีสาน
Decoding culture in Isan Pha Wet Tradition

จารุวรรณ ธรรมวัตร1 และคณะ Jaruwun Thammawat

1รองศาสตราจารย์ประจำาภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Associate Professor Dr. , Department of Thai and Oriental Languages, Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham 
University

บทคัดย่อ
 การศึกษาประเด็น “ถอดรหัสวัฒนธรรมในภาพผะเหวดอีสาน” เป็นงานวิจัยด้าน

คตชินวิทยาโดยศกึษา ผ้าวาดภาพผะเหวดอสีานแบบม้วนยาวจากสิบสามชมุชนคอื ชมุชน

อีสาน 10 แห่ง ชุมชนผู้ไท 2 แห่ง และชุมชนลาว ณ นครเวียงจันทน์ 1 แห่ง แนวคิดใน

การศึกษาคือ ผ้าวาดภาพผะเหวดอีสานเป็นศิลปะพื้นบ้าน (Folk Arts) ที่เหมือนโลกหลาย

ใบทีช่่างพ้ืนบ้านสร้างขึน้ทบัซ้อนกันอยู ่โดยช่างได้แรงบลัดาลใจจากนทิานเรือ่งผะเหวดสนั

ดรชาดก จากจินตนาการของตนเองและจากความทรงจำาในวิถีสังคมและวัฒนธรรม ภาพ

วาดทุกชุดมีความหมายที่ตีความได้หลายระดับทั้งความหมายตรงและความหมายแฝงที่

เหมอืนการเลน่ซ่อนหา เช่นภาพวาดกัณฑ์ทศพร เปน็ภาพแสดงอำานาจของพระอินทร์ที่ให้

พรสิบประการตามคำาขอของพระนางผุสดี ความหมายโดยตรงคือการบอกเล่าความ

ปรารถนาสบิประการของผูห้ญงิ แต่ความหมายแฝงคอืล้อเลียนการเสพย์สุขทางสายตาบน

เรอืนร่างท่ีงามราวเทพสร้างให้เป็นเรอืนร่างของผูห้ญงิ การให้ความหมายเป็นการถอดรหสั

วัฒนธรรมสายตาที่ทบทวนการรับรู้และการเข้าใจในนิทานชาดกเรื่องที่สำาคัญที่สุด ซึ่งทำา

หน้าที่นิทานศักดิ์สิทธ์ิในประเพณีบุญผะเหวดหรือบุญใหญ่ของชาวอีสาน ผลการศึกษา

อธิบายข้อค้นพบในประเด็นต่อไปนี้

  1) รูปลักษณ์ผ้าผะเหวดอีสาน

  2) การเล่าเรื่องด้วยอนุภาคเหตุการณ์

  3) ชุมชนและบุคคลตามจินตนาการแบบท้องถิ่น

  4) การต่อสู้ด้านอุดมการณ์ในนิทานผะเหวดสันดรอีสาน

  5) บรรทัดฐานทางสังคม

  6) ความอนาจารในผ้าวาดภาพผะเหวด

  7) ความหมายเชิงสัญญะของตัวละคร

  8) ความเปลี่ยนแปลงของผ้าผะเหวด

  9) การสร้างพิพิธภัณฑ์ผ้าวาดภาพผะเหวด

คำาสำาคัญ: รหัสวัฒนธรรม, ภาพผะเหวดอีสาน
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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 
 9. Creation of Phawed cloth museums 

Key Words : cultural codes, Isan Phawed paintings
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บทนำา

ผ้าผะเหวดอีสาน กัณฑ์จุลพน วัดศรีโพธิ์ชัย
อำาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ผ้าผะเหวดอีสาน กัณฑ์จุลพน
อำาเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

รูปลักษณ์ผ้าผะเหวดอีสาน
 เมื่อสำารวจผ้าผะเหวดอีสานแบบผ้าวาดม้วนยาว สามารถพบได้ในชุมชนขนาด

ใหญ่ระดับตำาบล เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งคือมีวัดหลายแห่ง มีพระเณรบวชเรียนอย่าง

ต่อเนื่องมีพระเถระที่ใส่ใจเรียนรู้ การอ่านใบลาน มีมรรคทายกมีผู้ใหญ่บ้านมีชาวบ้านที่ให้

ความสำาคัญแก่จารีตประเพณีที่เรียกว่าฮีตสิบสอง โดยให้ความสำาคัญมากที่สุดแก่ประเพณี

บุญผะเหวดซึ่งเรียกว่าประเพณีบุญใหญ่

 ผ้าผะเหวดอีสานแบบม้วนยาวเป็นผลงานพุทธศิลป์ที่เขียนเล่าเร่ืองเวสสันดร

ชาดก เป็นภาพวาดที่ใช้ประกอบการเทศน์ผะเหวด ใช้ในพิธีเชิญพระเหวดสันดรเข้าเมือง

และใช้ประดบัรอบศาลาการเปรยีญหรอืศาลาโรงธรรมในประเพณบีญุผะเหวดซึง่เรียกว่าบญุ

เดือนสี่หรือบุญมหาชาติ ผ้าผะเหวดแบบโบราณพบได้ทั้งในชุมชนผู้ไทและชุมชนอีสาน 

ความงามด้านศิลปพืน้บ้านในผ้าผะเหวดมรีะดบัทีแ่ตกต่างกนั ซึง่นกัวชิาการด้านจติรกรรม

ปัจจบุนันยิมและยกย่องศลิปร่วมสมัยและศลิปของอารยชนทีเ่รียกว่างานวจิติรศลิป์มากกว่า

ศิลปกรรมของชาวบ้าน (Folk Art) 

 การศกึษาครัง้น้ีผูว้จัิยคดัสรรผ้าผะเหวดม้วนยาวจาก 13 ชมุชนในภาคอสีานและ

จากวัดศรีชมชื่นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาศึกษาบทบาทหน้าที่ของผ้าผะ

เหวดม้วนยาว ผลพบว่าผ้าผะเหวดสามผนืจากสามชมุชนมีคณุค่าทัง้ทางด้านความงามและ

ความรู้ เป็นผ้าผะเหวดจากชุมชนผู้ไท 2 แห่งและชุมชนอีสาน 1 แห่ง ลักษณะเป็นศิลป

แบบจารีตเป็นภาพสองมิติแบนๆ ส่วนผ้าผะเหวดอีกสิบผืนมีลักษณะเป็นภาพสีนำ้าสามมิติ

แบบจิตรกรรมร่วมสมัย ซึ่งเป็นพุทธพานิชย์ผลิตจากกรุงเทพฯ
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ผ้าผะเหวดอีสานกัณฑ์ชูชก
อำาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ผ้าผะเหวดอีสานกัณฑ์ชูชก วัดศรีโพธิ์ชัย
อำาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

 มีจำาหน่ายในร้านสังฆภัณฑ์ทั่วไปและพบเกือบทุกชุมชนระดับตำาบล ภาพผะเหว

ดสองมิติแบนๆเป็นภาพวาด สีนำ้ามีลักษณะเรียบง่ายแบบพ้ืนบ้านไม่มีการปรุงแต่งด้าน

เทคนิค ช่างวาดอย่างอิสระ มีความรู้สึก มีจินตนาการ มีชีวิตจริงแบบพื้นบ้านแสดงผ่าน

ฉากผ่านการแต่งกายผ่านประเพณีพิธีกรรมและผ่านงานรื่นเริง จุดมุ่งหมายของการวาด

ภาพผ้าผะเหวดคอืเพือ่สนองประโยชน์ใช้สอยและประกอบการเล่าเรือ่ง การเทศน์ การสอน

หลกัธรรมเป็นหลกัใหญ่และเพือ่ตกแต่งสถานทีเ่ป็นหน้าทีร่อง ช่างวาดมศีรทัธาเป็นพืน้ฐาน

ในการสร้างงานและได้รับค่าตอบแทนจากผู้ว่าจ้างให้วาดซ่ึงมีศรัทธาในหลักธรรมคำาสอน 

และเชื่อว่าการสร้าง ภาพผะเหวดได้อานิสงค์เช่นเดียวกับการฟังธรรม

 ผ้าผะเหวดแบบม้วนยาวในการศึกษาครั้งนี้มีขนาดกว้างประมาณ 1 เมตร และมี

ขนาดยาวประมาณ 13-30 เมตร การวาดภาพจะวาดเป็นช่องตามแนวนอน ผ้าผะเหวด

ขนาดสั้นท่ีสุดมีพื้นที่ประมาณ 13 ช่อง ขนาดยาวท่ีสุดประมาณ 18 ช่องแต่ละช่องความ

ยาวไม่เท่ากนัขึน้อยูก่บัเหตกุารณ์ทีบ่รรจอุยู่ในแต่ละช่อง หน่ึงเหตกุารณ์เรียกว่าหน่ึงอนุภาค 

ภาพวาดที่เป็นภาพสามมิติจะวาดเต็มกรอบภาพเป็นภาพขนาด 6 นิ้วขึ้นไป ประกอบด้วย

ภาพวาดทัง้หมด 13 ช่องหรอื 13 กณัฑ์ ภาพวาดทีเ่ป็นภาพสองมติแิบนๆวาดหลายอนภุาค

ในหน่ึงกรอบภาพวาดเต็มพื้นที่เต็มโครงสร้างขนาดภาพทั้งคนทั้งสิ่งมีชีวิตทั้งอมนุษย์และ

สิง่ของมขีนาดเลก็ประมาณ 2 นิว้ ภาพแนวน้ีเป็นฝีมอืของช่างพืน้บ้าน มลัีกษณะคล้ายภาพ

วาดลายเส้นแบบโบราณที่ปรากฏในฝาผนังถำ้าและที่หน้าผาโดยทั่วไปเชื่อว่าเป็นภาพเขียน

ก่อนประวัติศาสตร์ โครงสร้างของนิทาน ผะเหวดสันดรเขียนเป็นโครงสร้างนิทานหรือ

ไวยากรณ์นิทานได้ดังนี้
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  แบบที่ 1 เป็นโครงสร้างนิทานที่ยาวที่สุดประกอบด้วย 1) พระมาลัยรับดอกบัว

บูชา+ พระมาลัยและ พระอินทร์นำาดอกบัวบูชาพระธาตุเกศเกล้าจุฬามณี+พระพุทธองค์

โปรดพระญาติพระวงศ์+เทศน์สังกาส+นิทานผะเหวดสันดร+พระมาลัยหรือพระพุทธองค์

เสด็จโปรดสัตว์นรก

 แบบที่ 2 2) พระมาลัยและพระอินทร์นำาดอกบัวบูชาพระธาตุเกศเกล้าจุฬามณี

+นิทานผะเหวดสันดร

 แบบที่ 3 3) นิทานผะเหวดสันดร

 โครงสร้างของนิทานคืออะไร ศิราพร ณ ถลาง (2544) อธิบายว่า หมายถึงสิ่งที่

กำาหนดความเป็นนิทานแต่ละประเภท ซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรมหลักของตัวละครที่นำามา

เรยีงร้อยต่อกนัอย่างมรีะบบสมัพนัธ์กนั การศกึษาโครงสร้างของนทิานวางอยูบ่นความเชือ่

ทีว่่านทิานในแต่ละวัฒนธรรมมกีฎในการดำาเนินเรือ่งของตนเอง (Self regulation) เช่นเดยีว

กับที่ภาษาแต่ละภาษามีไวยากรณ์เป็นของตนเอง โครงสร้างของนิทานจะสะท้อนความคิด

ระบบคิดและวัฒนธรรมของเจ้าของนิทาน

 เม่ือพิจารณาโครงสร้างนทิานในผ้าผะเหวดแบบท่ียาวทีสุ่ด ความคดิทีก่ำากบัเนือ้หา

ของนิทาน คือความคิดเรื่องนรกภูมิ มนุสสภูมิ สวรรค์ภูมิ อันได้รับอิทธิพลจากไตรภูมิ

พระร่วง ภาพวาดตอนต้นเรือ่งส่วนท่ีเป็นปรารภเหตกุารเล่านทิานผะเหวดสนัดร พระมาลยั

และพระพทุธเจ้าเป็นตัวแทนของพทุธศาสนามีสถานภาพสูงส่งกว่าพระอนิทร์และเทวดาบน

สวรรค์ แม้ตอนจบในนรกภมูพิระมาลยัและพระอนิทร์กม็สีถานภาพเทยีบเท่าเทพเจ้าผู้ปลด

ปล่อยบาปและความทุกข์ให้กับผู้ทำาผิดศีลในโลกมนุษย์ โครงสร้างนิทานที่กำากับภาพวาด

ผ้าผะเหวดคือความเชื่อเรื่องสวรรค์ภูมิ มนุสสภูมิและนรกภูมิ นิทานเรื่องผะเหวดสันดร

ประกอบด้วยอนุภาคย่อยที่เสนอตัวอย่างพฤติกรรมที่นำาสู่สวรรค์ภูมิและนรกภูมิ เป็นแก่น

แกนของเรื่องซึ่งไม่ตรงกับแก่นเรื่องในตัวบทลายลักษณ์ด้านวรรณกรรม และด้านกลอน

เทศน์ผะเหวดที่มุ่งเน้นนิพพานหรือการหลุดพ้น ความแตกต่างของแก่นเร่ืองแสดงว่าการ

เขียนภาพผะเหวดของแต่ละชุมชน เป็นสิ่งที่แสดงถึงการคิดต่างอย่างมีเสรีภาพแหวกจาก

แนวคิดของศูนย์กลางทางการเมืองทางศาสนาทางเศรษฐกิจในเขตนครและ เขตเมือง

 ส่วนภาพผะเหวดแบบที่สอง ประกอบด้วยภาพพระมาลัยขึ้นไปไหว้พระเกศเกล้า

จุฬามณีบนสวรรค์พร้อมกับพระอินทร์และเทวดาคู่กับภาพผะเหวด 13 กัณฑ์ โครงสร้าง

นิทานแนวนี้แสดงความเชื่อว่าการทำาบุญ การบำาเพ็ญปรมัตถทานหรือมหาทานเป็นปัจจัย

นำาไปสู่สวรรค์ ภาพวาดวิถีนี้ไม่กล่าวถึงนรกภูมิ ขนาดของภาพเน้นตัวละครโดยวาดเป็น
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ภาพขนาดใหญ่แสดงพฤติกรรมและเล่าเรื่องราว แต่ภาพไม่สร้างความรู ้สึกไม่สร้าง

จินตนาการ ภาพวาดมีลักษณะแข็งทื่อเช่นเดียวกับโครงสร้างของภาพวาดแนวที่สามที่ไม่

กล่าวถึงสวรรค์และนรก บอกเล่าเรื่องราวเฉพาะนิทานผะเหวดสันดรเท่านั้น เป็นการวาด

โดยประหยัดวัสดุเพื่อวางจำาหน่ายโดยเฉพาะ ผู้วาดดูเหมือนขาดศรัทธาในการสร้างงานใน

หนึ่งภาพจะบรรจุเหตุการณ์ หนึ่งอนุภาคเท่านั้น การวาดแนวนี้คล้ายกับการวาดจิตรกรรม

ฝาผนังประดับรอบศาลาโรงธรรม ซ่ึงมีขนาดกว้างยาวใหญ่และมุ่งสอนพุทธศาสนาหลาย

เรื่องมีทั้งศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ ศาสนธรรม ประดับรอบศาลาโรงธรรม โครงสร้างเฉพาะ

นิทานผะเหวดสื่อความคิดเรื่องอนิจลักษณ์ความเปล่ียนแปรของชีวิตและการให้ทานไม่ยึด

ติดในทรัพย์สินทั้งปวง

ภาพพระมาลัยเสด็จสวรรค์ วัดศรีโพธิ์ชัย 
อำาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพผะเหวดอีสานกัณฑ์กุมาร 
อำาเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

ภาพพระพุทธองค์โปรดสัตว์นรก อำาเภอสามชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

ภาพผะเหวดอีสานกัณฑ์หิมพานต์ 
อำาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
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การเล่าเรื่องด้วยอนุภาคเหตุการณ์
 ภาพผะเหวดในฐานะพุทธศิลป์ที่มีทั้งการวาดแบบผ้าพระบฏและแบบผ้าม้วนยาว 

แบบภาพพิมพ์และจิตรกรรมฝาผนังหรือฮูปแต้ม งานจิตรกรรมทุกรูปแบบมีหน้าที่สำาคัญ

หลายประการ คอืเป็นภาพประกอบการเล่านทิานเรือ่งผะเหวดสันดรให้เข้าใจง่ายให้เหน็เป็น

รูปธรรมที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังใช้ประดับศาลาโรงธรรมและใช้กั้นมุงสนามกลางแจ้งให้เป็น

คีรีวงกตหรือเขาวงกต ซึ่งเป็นท่ีประทับของพระเวสสันดร ขณะที่บำาเพ็ญพรตเป็นดาบส 

ภาพผะเหวดม้วนยาวกรณนีีท้ำาหน้าทีค่ล้ายฉากส่วนบทบาทแฝงเร้นทีส่ำาคญัรองลงมา เกดิ

จากฝีมอืของช่างวาดทีม่คีวามสามารถสงู คณุภาพของภาพวาดเทยีบได้กบัวิจติรศลิป์ เส้น

และปลายพู่กันที่ระบายในพ้ืนผ้าสามารถสร้างอารมณ์สะเทือนใจเกิดเป็นรสมหัศจรรย์ตาม

เนื้อเรื่อง โดยเฉพาะภาพแนวอีโรติคในกัณฑ์ชูชก กัณฑ์มหาพน กัณฑ์มหาราช และกัณฑ์

เพิ่มตอนพระมาลัยหรือพระพุทธเจ้าท่องแดนนรก ภาพแนวอีโรติคเหล่านี้ปรากฏเฉพาะ

ฝีมือช่างพื้นบ้านอีสาน

 ภาพผะเหวดที่มีอนุภาคเหตุการณ์อนุภาคเดียว ปรากฏในกัณฑ์ทศพร กัณฑ์จุล

พล กัณฑ์มหาพน กัณฑ์วนปเวศน์และสักติกัณฑ์ ภาพผะเหวดที่มีอนุภาคเหตุการณ์หลาย

ภาพหลายอนุภาคได้แก่ปรารภเหตุการเล่าเรื่องผะเหวดสันดร กัณฑ์หิมพานต์ ทานกัณฑ์ 

กัณฑ์ชูชก กัณฑ์มัทรี นครกัณฑ์ กัณฑ์เพ่ิมคือพระพุทธองค์หรือพระมาลัยโปรดสัตว์นรก 

กณัฑ์ทีมี่หลายอนุภาคเหตกุารณ์คอื 3-7 อนภุาคคอื กณัฑ์มหาราช ความหลายอนภุาคของ

กณัฑ์น้ีส่งผลต่อการตคีวามแก่นหลกัของเรือ่งผะเหวดสันดร ภาพประกอบด้วยชชูกนำาสอง

กุมารหลงทางสู่กรุงสีพี พระเจ้ากรุงสญชัยไถ่ตัวหลานทั้งสองจากชูชก ชูชกบริโภคอาหาร

จำานวนเจ็ดอย่างอย่างละเจ็ดหม้อ ชูชกธาตุไฟแตกตาย พระสงฆ์เณรอำามาตย์ชาวบ้าน ทำา

พิธีส่งสกานหรือเผาศพชูชก ชาวบ้านฉลองเล่นรื่นเริงในงานศพชูชก ภาพลักษณ์ของชูชก

ในกณัฑ์น้ีเป็นสญัลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ความมัง่มไีม่อดอยาก ไม่ได้ตายเพราะทกุข์

แต่ตายเพราะเสพสขุอย่างมหศัจรรย์ จงึมผีูศ้รทัธาบชูาเหรียญรูปชชูกเพือ่หวงัผลความม่ังมี

รำ่ารวยเป็นสุข
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ภาพผะเหวดอีสานกัณฑ์มหาราช วัดศรีโพธิ์ชัย
อำาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
(แสดงความหลายอนุภาค)

ลำาดับเรื่องราวจากภาพผ้าผะเหวดม้วนยาวที่สุดมีดังนี้

 1) พระพุทธองค์โปรดพระญาติพระวงศ์

 2) มานพถวายดอกบัว

 3) พระมาลัยนำาพระอินทร์และเทวดาไปไหว้พระธาตุเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์

 4) นางผุสดีขอพรสิบประการจากพระอินทร์

 5) พราหมณ์เมืองกลิงคราษฎร์ขอช้างปัจจัยนาเคนทร์

  - พราหมณ์ขี่ช้างกลับเมือง ชาวสีพีชี้หน้าด่าว่าพราหมณ์

 6) อำามาตย์ฟ้องพระเจ้าสัญชัยเรื่องพระเวสสันดรให้ทานช้างให้ขับออกจากเมือง

  - พราหมณ์ขอม้าเทียมราชรถ

 7) พราหมณ์ขอราชรถ

  - สี่กษัตริย์ดำาเนินสู่เขาคิรีวงกต

 8) ชูชกนำานางอมิตดามาสู่เรือน

  - ชูชกเล้าโลมนางอมิตดา

  - นางพราหมณีด่าว่าทุบตี แสดงกิริยาหยาบคายต่อนางอมิตดา

 9) พรานเจตบุตรถูกชูชกหลอก

  - พรานเจตบุตรยิงชูชกด้วยธนู

 10) พระอัจจตุฤาษีชี้ทางแก่ชูชก

 11) สองกุมารซ่อนตัวในสระบัว

  - พระเวสสันดรกรวดนำ้าให้ทานสองกุมาร

ภาพผะเหวดอีสานกัณฑ์ทศพร 
อำาเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 
(แสดงอนุภาคเดียว)
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  - ชูชกจูงสองกุมารไป

  - ชูชกหกล้มสองกุมารวิ่งหนี

 12) นางมัทรีขอทางจากเสือโคร่ง

  - นางมัทรีตามหาสองกุมาร

  - นางมัทรีสลบ

 13) พราหมณ์แปลงขอนางมัทรี

  - เทวดานำารักษาสองกุมาร

 14) ชูชกนำาสองกุมารหลงทางสู่กรุงสีพี

  - พระเจ้าสญชัยไถ่ตัวสองกุมาร

  - ชูชกกินอาหารเจ็ดหม้อเจ็ดไห

  - ชูชกท้องแตกตาย

  - พิธีเผาศพชูชก

  - งานงันศพ (ฉลอง) ชูชก

 15) พระเจ้าสญชัยคัดเลือกช้างม้าเพื่อไปอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง

  - ขบวนช้างม้าไปยังเขาคีรีวงกต

  - ขบวนมหรสพฉลองหกกษัตริย์เข้าเมือง

 16) พระพุทธองค์โปรดเปรตในนรก

  - ยมบาลไต่สวนความผิดของคนชั่ว

  - การลงโทษผู้ผิดศีลห้าข้อ

  - ภาพอีโรติก (Erotic) ลงโทษผู้ผิดศีลข้อสาม เปรตเปลือยกาย

 เม่ือพิจารณาภาพผะเหวดม้วนยาวแบบสองมิติแบนๆแนวจารีต ช่างวาดได้เพ่ิม

เตมิเรือ่งราวซึง่เป็นคตคิวามเชือ่และเป็นวถิจีรยิธรรมทีเ่ป็นบรรทดัฐานสำาคญัของชวีติประจำา

วัน คือเรื่องการลงโทษคนชั่วการให้รางวัลคนดีและได้แสดงความเชื่อม่ันในบารมีของ

พระพุทธเจ้าบารมีของพระอรหนัต์คอืพระมาลยั ซึง่เป็นศาสนบคุคลในประเพณีท้องถิน่ นบั

ได้ว่าชมุชนท้องถ่ินทีเ่ป็นเจ้าของผ้าผะเหวดสามารถประกอบสร้างท้ังพทุธศลิป์คอืภาพวาด

ในผ้าขนาดยาวๆ และสามารถต่อเติมวรรณศิลป์ที่เป็นเรื่องเล่าตามคตินิยมของชุมชนโดย

ไม่ติดกรอบประเพณีบุญผะเหวดแบบวัฒนธรรมหลวง นอกจากนี้ภาพวาดบางผืนมีการ

 ผนวกกณัฑ์และตัดทอนบางกณัฑ์ เช่นผนวกกณัฑ์จุลพนกบัมหาพน หรอืตดัทอน

กณัฑ์วนปเวศน์และสกัตกิณัฑ์ การเรียงร้อยเรือ่งแบบนีค้ล้ายกบัการเทศน์ผะเหวดในปัจจบุนั 
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ที่รวบรัดตัดตอนเนื้อเรื่องเพื่อประหยัดเวลาให้การทำาบุญผะเหวดให้เสร็จโดยเร็ว เพราะ

ต้องการเวลาไปทำางานอื่นในชีวิตประจำาวัน และผู้ฟังเทศน์มีศรัทธาน้อยลงการทำาบุญเป็น

ไปเพ่ือสบืทอดประเพณฮีีตสบิสองโดยขาดสำานกึทางศาสนาอย่างเข้าถงึแก่นแกนของความ

หมายหรือปรัชญาธรรม

ชุมชนและบุคคลตามจินตนาการแบบท้องถิ่น
 ประเพณีบุญผะเหวดและการวาดภาพผะเหวดมีทั้งในวัฒนธรรมหลวง (the great 

tradition) และวัฒนธรรมราษฎร์ (the little tradition) ผ้าผะเหวดแบบม้วนยาว12 ชุดมา

จากชนบทใกล้ชานเมอืง ยกเว้นผ้าผะเหวดชดุของลาวเท่านัน้ทีม่าจากวดัศรีชมชืน่นครหลวง

เวียงจันทน์ ผ้าผะเหวดทุกชุดให้ความสำาคัญแก่ต้นไม้ซึ่งกลายเป็นฉากที่สำาคัญกว่ารูปหรือ

จุดสนใจถึง 10 กัณฑ์ ได้แก่ วนปเวศน์ ทานกัณฑ์ ชูชก จุลพน มหาพน กุมาร มัทรี สัก

ติ มหาราช ฉกษัตริย์ มีเพียง 2 กัณฑ์เท่านั้นที่จุดเน้นอยู่ที่ตัวละครคือทศพรและพิมพานต์ 

ช่างวาดสามารถเขยีนต้นไม้ได้อย่างสมจรงิได้อย่างสดชืน่ ภาพวาดมีความเขยีวขจีในความ

อ่อนหวานของเส้นและฝีแปรงที่แต่งแต้มพุ่มไม้ โดยเฉพาะภาพจากชุมชนผู้ไททั้งสองแห่ง 

ชุมชนอีสานอำาเภอตระการ ชุมชนลาวเมืองเวียงจันทน์ ช่างไม่ปล่อยให้มีพื้นที่ว่างเลยทุก

แห่งมีต้นไม้ใหญ่กิง่ก้านใบเป็นทรงพุม่ ภมูปิระเทศทีม่สีีเขยีวของต้นไม้เป็นหลักนีค้ล้ายกบั

ภูมินิเวศของชุมชนชาวนาในฤดูฝน ความแห้งแล้งไม่ปรากฏในฉาก บ่อนำ้าในภาพบางชุด

เป็นบงึเป็นสระเป็นบ่อบาดาล ใต้ต้นไม้มนีกมีกวางมีหมูป่า มนุษย์และสัตว์และต้นไม้อยู่ร่วม

กนั โดยมป่ีาไม้เป็นหลกัให้ชวีติอืน่อาศยั สอดคล้องกบัชมุชนเข้มแขง็ทกุแห่งต้องมป่ีาชมุชน

มทีุง่หญ้ามีดอนปูต่าให้ใช้ประโยชน์ร่วมกนั แต่ความเจริญเตบิโตของเมอืงความเตบิโตของ

การสร้างเขื่อนสร้างถนนหลังปี พ.ศ. 2500 ลดทอนความสมบูรณ์ของป่าไม้ของธรรมชาติ

ให้ลดน้อยลง เช่นเดยีวกับภาพผะเหวดแบบสามมติทิีว่าดคนวาดวตัถเุตม็พ้ืนที ่ฉากวังต้นไม้

ใหญ่บดบังชีวิตในป่าทั้งที่ชีวิตตัวละครอยู่กลางแมกไม้สรรพสัตว์มากมาย ผ้าผะเหวดแนว

นี้ไม่สามารถปลูกฝังสำานึกรักธรรมชาติได้อีกต่อไป นอกจากนี้ยังมีป่าในจินตนาการคือป่า

หิมพานต์ในกัณฑ์มหาพนและกัณฑ์มัทรี ต้นไม้และดอกไม้ในป่าหิมพานต์คือ ต้นนารีผลที่

มีรปูร่างทรวดทรงเป็นสาวน้อยหน้าแฉล้ม มกีนิรมีีกนินรมเีทพบตุร มสีระโบกขรณ ีมกีวาง 

มีนกอาศัยอยู่ร่วมกันภาพแบบนี้สร้างสำานึกเชิงบวกในระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี
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 ส่วนภาพบุคคลในผ้าผะเหวดเป็นภาพที่แสดงความต่างของชนชั้น คือชนชั้นสูง

ชั้นกลางและชั้นสามัญ ความเป็นชนชั้นแสดงผ่านรูปร่าง การแต่งกาย พฤติกรรมและ

ตำาแหน่งของภาพและฐานะของตัวละคร ชนชั้นสูงได้แก่ พระพุทธเจ้า พระอรหันต์ กษัตริย์ 

พระอินทร์ เทวดา ชนชั้นกลาง ได้แก่ เจ้าเมือง อำามาตย์ ทหาร ชนชั้นสามัญ ได้แก่ 

พราหมณ์ นางพราหมณี ชาวเมือง ชาวบ้าน

 ภาพวาดชนชัน้สงูในผ้าผะเหวด ภาพกษตัรย์ิภาพพระอินทร์ภาพเทวดาเหมอืนกนั

ทั้งรูปร่างและการแต่งกาย คือรูปร่างดีไม่อ้วนไม่ผอม ใบหน้ารูปไข่ผิวพรรณผ่องใสไม่

หม่นหมอง แต่งกายแบบท้าวพระยาในละครนอกละครในและลิเกส่ิงท่ีบ่งบอกความเป็น

ชนชั้นสูงต่างจากชนชั้นอื่นคือการสวมชฏาสวมมงกุฎ สวมสังวาลย์ประดับร่างกายส่วนบน 

กษัตริย์ชายนุ่งผ้าโจงกระเบนส่วนกษัตริย์หญิงนุ่งผ้าถุงห่มสไบมีเคร่ืองประดับรอบคอรอบ

แขนรอบเอว

ภาพผะเหวดอีสานกัณฑ์จุลพน วัดศรีโพธิ์ชัย อำาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพผะเหวดอีสานกัณฑ์มหาพน วัดศรีโพธิ์ชัย อำาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
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 ภาพวาดทหารเป็นภาพทีช่่างแต่ละชมุชนมจีนิตนาการต่างกนัตามกาลเทศะ ภาพ

ส่วนใหญ่ทหารนุ่งกางเกงคลุมเข่า สวมเสื้อแขนยาว สวมหมวก บางภาพถือดาบยาว ส่วน

ภาพทหารที่ทันสมัยที่สุดพบในภาพผะเหวดจากอำาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่นแต่งกาย

เหมือนกับทหารราชวัลลภสวนสนามแบกปืนยาวในงานพระราชพิธี

 ภาพพราหมณ์ไม่ว่าพราหมณ์ชชูก พราหมณ์ผูข้อช้างปัจจยันาเคนทร์พราหมณ์ผู้

ขอม้าขอราชรถ ล้วนแต่งกายอย่างสมถะ มีผ้านุ่งเฉพาะท่อนล่างนุ่งเหน็บเตี่ยวแบบนุ่งผ้า

ข้าวม้า ตอนบนมผ้ีาแพรพาดเฉียงไหล่ ผมยาวเกล้ามวยไว้ท้ายทอย การแต่งกายเช่นนีเ้ป็น

แบบท่ีผู้สูงวัยนุ่งห่มเมื่ออยู่บ้านเรือน แต่ใน ผ้าผะเหวดพราหมณ์ทุกคนแต่งกายเช่นนี้ใน

พืน้ทีท่างสงัคมทีเ่ป็นพืน้ท่ีสาธารณะแม้เมือ่เฝ้ากษตัริย์ ในตวับทวรรณกรรมกษตัริย์แนะนำา

ให้แต่งกายมอมแมมหม่นหมองเพื่อบรรลุประโยชน์ในการขอบริจาคทานและเพื่อแสดงว่า

มาจากป่าจากชนบท 

  “กตวา กระทำาตนให้หม่นหมองด้วยผงธุลี 

  เพื่อให้มีสัญญาว่ามาแต่เขตอรัญรัฐ

  ………………………………………………………….

  ดั่งนี้ ดูราพราหมณ์ทั้งหลาย

  ตุมฺเห อันว่าท่านทั้งหลาย

  ปรุสฺหกจฺฉนขโลมา มีขนลักแฮ้แลเล็บมือยาว

  ปงฺกทนฺตา มีแข้วอันขาว แลมีหัวอันกลั้วเกล้าไปด้วยผงเผ่า

  เทาธุลีเป็นอันหม่นหมองนัก”

 (ลำาพระเวส-เทศน์มหาชาติ หรอืมหาเวสสนัดรชาดกภาคอสีาน 2557 หน้า 20-21)

 ภาพชาวบ้านชายหญิงที่เป็นชนชั้นสามัญมีการนุ่งห่มสมตัว ผู้หญิงนุ่งผ้าซิ่นยาว

สวมเสื้อทรงกระบอก บ้างแขนยาว บ้างแขนสั้น บ้างแขนกุดหรือแขนในตัว บ้างห่มสไบ 

ทกุคนแต่งกายด ีคล้ายการแต่งกายในบญุประเพณขีองชาวอีสาน มีภาพผะเหวดของอำาเภอ

เมือง จงัหวัดร้อยเอด็เท่านัน้ทีน่างพราหมณเีปลอืยอกเปลอืยเอว เปิดก้นแสดงกริยิาเหยยีด

หยามดูถูกนางอมิตดา ส่วนชาวบ้านชายนุ่งห่มสมตัวตามกาลเทศะ คือในงานศพในงาน

ฉลอง นุ่งผ้าเหน็บเตี่ยว สวมเสื้อแขนยาวบ้าง แขนสั้นบ้าง การแต่งกายไม่แสดงถึงความ

ยากขัดสน การแต่งกายและบุคลิกของพราหมณ์เท่านั้นที่แสดงถึงฐานะอันต้อยตำ่าไม่สูงส่ง

เหมอืน พระเหวดสนัดรซ่ึงสงูส่งขัน้เทพเทวดาคูกั่บฐานะทางเศรษฐกจิท่ีมีสนิทรพัย์มากมาย
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สามารถทำาบุญให้ทานบริจาคโดยไม่มีข้อจำากัด ตัวละครในภาพผะเหวดจึงเป็นภาพแทน

ความต่างทางชนชั้นแสดงผ่านการแต่งกายและพฤติกรรมที่บอกรสนิยมและการเบียดขับ

ทางสังคม

ภาพนางกษัตริย์ วัดศรีชมชื่น 
นครเวียงจันทน์

ภาพนครกัณฑ์หญิงชาวบ้าน ใน
งานรื่นเริง จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพทหารแบกปืน อำาเภอสามชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

ภาพหกกษัตริย์ อำาเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

ภาพพราหมณ์ในกัณฑ์หิมพานต์ อำาเภอหนองสูง 
จังหวัดมุกดาหาร

ภาพนางพราหมณีเปิดก้น อำาเภอเมือง 
จังหวัดร้อยเอ็ด อำาเภอตระการพืชผล
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การต่อสู้ด้านอุดมการณ์ในนิทานผะเหวดสันดรชาดก
 นิทานผะเหวดแสดงอุดมการณ์ในสังคมที่มีความต่างทางชนชั้น เป็นอุดมการณ์

อำานาจที่อยู่ในบุคคลหลายภาวะ ประการแรกอำานาจรัฐ พระเจ้าสัญชัยและพระเหวดสันดร

เป็นภาพแทนการใช้อำานาจรฐัของผูน้ำาด้วยพฤตกิรรมและด้วยตวับทลายลักษณ์ อำานาจผู้นำา

แม้นมหีลกัศาสนธรรมกำาหนดไม่ได้เปิดกว้างอย่างไม่มีข้อจำากดั การใช้ทรัพย์สินในท้องพระ

คลังต้องฟังคำาทักท้วงของประชาชน ห้ามให้ทานช้างมงคลซึ่งเป็นทั้งช้างศึกและช้างมงคล

ที่บันดาลข้าวปลาอาหารเสื้อผ้าควรให้เพียงน้อยนิดให้พอสมควร ในขณะที่พระเหวดสันดร

มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะให้ทานสนิทรัพย์ทัง้หมด แม้อวยัวะสำาคญัเช่นดวงตา เลือดเนือ้ ชวีติ ความ

สขุสบายก็สละเพือ่ทานได้ทัง้สิน้ เมือ่พระองค์ทำาทานดงัความตัง้ใจ ประชาชนชาวเมอืงเหน็

ว่าผิดให้ขับออกจากเมืองไปอยู่ป่า อำานาจสูงสุดจึงอยู่ที่ประชาชนซึ่งวิพากษ์กษัตริย์ตนว่า

 “โสปุตโต อันว่าลูกสมเด็จบุพิตรแก่นเหง้า เวสสันดรเจ้าจอมกษัตริย์ ทชฺชา ท่อ

ควรให้เข้านำา้โภชนะอาหาร เข้าเปลอืกเข้าสาร อันตระการด้วยเสือ้ผ้า เป็นทานด้วยอนัน้อย 

กห็ากค่อยสมควรงาม แม่นว่าทานผูฮ้บัทานกด็ชูอบ ประกอบแท้ดหีลี ส่วนว่าพระภมูบีตุรา

ช เป็นเชื้อชาติขัตติยวงศากถำภาเชติ ดังฤาแลมาให้แล้ว ยังช้างแก้วคุณเมืองแก่พราหมณ์

ฝูงเดินเทศ เหตุการณ์สิ่งใด นี้จา…………สีวิโย อันว่าชาวสีพีราษฎร์ อามาตย์พร้อมเสนา 

กทฺธา มีใจกริ้วโกรธ สาโหดว่าลูกมหาราชเจ้ากระทำาผิด” (ลำาพระเวส-เทศน์มหาชาติ มหา

เวสสันดรชาดกภาคอีสาน 2557, หน้า 26)

 ประการที่สอง อำานาจในครอบครัว นิทานผะเหวดสันดร เสนอครอบครัวสองรูป

แบบ ชนชัน้สงูเช่นกษตัรย์ิ ผูห้ญงิเช่นนางผสุดนีางมทัรพียายามต่อรองอำานาจในครอบครวั

ปิตาธิปไตยที่ผู้ชายเป็นใหญ่ ให้ผู้หญิงในฐานะมารดาและภริยาสามารถร่วมทุกข์ร่วมสุข

สร้างมหาทานคอืให้ทานเงนิทอง ข้าทาส บรวิาร ตลอดจนบตุรทาน โดยไม่เป็นมารขดัขวาง

ปณธิานของสวามี นางมัทรสีามารถใช้ชวีติในป่าเขาวงกตครีแีบกภาระหนกักว่าสามีได้อย่าง

สง่างาม นางมัทรมีวีถิชีวีติแบบผูห้ญงิแกร่งแม้อยู่ในวรรณกษตัริย์ ส่วนนางอมติดาและนาง

พราหมณีผู้มีวิถีชีวิตอยู่ในวรรณพราหมณ์ ทุกนางปรารถนาหลุดพ้นจากความทุกข์ที่ต้อง

ทำางานหนกัในครอบครวั ต้องการให้สามีรบัใช้ตนและให้จดัหาทาสบริวารมารับใช้ ให้ผู้หญงิ

มีชีวิตสะดวกสบาย ภาวะชายเป็นใหญ่หรือหญิงเป็นใหญ่ในครอบครัวจึงข้ึนอยู่กับหลาย

เงื่อนไขเช่น วัย ฐานะ ชนชั้น ไม่ได้มีการผูกขาดอำานาจแบบตายตัว มีการต่อสู้ต่อรอง

ระหว่างความเป็นชาย ความเป็นหญิงเพื่อความมีอำานาจในครอบครัว ซึ่งในภาพผะเหวด

พื้นที่ทางกายภาพช่างกำาหนดให้อยู่ในตำาแหน่งตำ่ากว่าและอยู่ด้านหลังสามีไม่ว่าจะน่ังหรือ
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เดิน นางอมิตดาจึงเป็นภาพการต่อรองอำานาจในครอบครัวระหว่างภรรยาเด็กกับสามีที่แก่

มากๆ

 ประการที่สาม อำานาจของทุน (Capital) ในการศึกษานี้ใช้ความหมายทุนหรือ 

Capital ของ บูร์ดิเยอ ซึ่งใช้ทุนในความหมายของความสามารถในการกำาหนดหรือกำากับ

ชะตากรรมของตัวเองและของผู้อื่น ทุนในความหมายนี้จึงเป็นรูปแบบหนึ่งของอำานาจและ

ทุนเป็นแรงขับทางสังคมที่มีลักษณะสำาคัญ 4 ประการ 1) ทุนวัฒนธรรม (a culture capital) 

หมายถึงสถานภาพหรือตำาแหน่งแห่งที่ของบุคคลในสังคม เช่น พระเวสสันดรเกิดในวรรณ

กษัตริย์ ชูชกเป็นพราหมณ์ขอทานสัญจรเร่ร่อน 2) ทุนเศรษฐกิจ (an economic capital) 

ได้แก่ทรพัยากรและความมัง่คัง่ทางการเงนิเช่นพระเวสสันดร เพยีบพร้อมด้วยเงินทอง ช้าง 

ม้า ข้าทาส บรวิาร เสือ้ผ้าอาภรณ์ทีม่ากมายเพยีงพอทีจ่ะเล้ียงประชาชนท้ังบ้านเมอืง ส่วน

ชูชกก็ขอทานจนมีเงินทองได้นับร้อยนำาไปฝากเพื่อนบ้านไว้แต่บ้านเรือนเป็นกระท่อมน้อย

จวนพังดังตัวบทกล่าวว่า “อิสฺสโร เฮือนมันมีที่เสาอูยองแอย่ง หมาขึ้นแกว่งหางก็ไหว แมว

จามไอก็ซ้าย” 3) ทุนสังคม (a social capital) คือทรัพยากรที่แต่ละบุคคลแต่ละกลุ่มมีเช่น 

บุคลิก หน้าตา ฐานะทางชนชั้น ชูชกถูกกำาหนดให้ขาดทุนทางสังคม มีความอัปลักษณ์ น่า

รังเกียจ มีลักษณะบุรุษโทษถูกเรียกว่าเฒ่าผีเผต เฒ่าฮ้ายกำ่าปานกาดังตัวบทพรรณนาว่า 

“อยำ อันว่าพราหรมณ์ผู้นี้ ชิฌฺโณ เถ้าแก่ฮ้ายซวดหิบหี่-หิบหี่ ตาเบื้องหนึ่งตี่พานลาน-พาน

ลาน เนื้อหนังยานลอยเด้ง ปูมเพ้งท่อไหไฟ เมื่อมันไปมันก็ไกวโอ้นเอ้นโอ้นเอ้นโหย้นเหย้

นไปมา ขี้ตาปานเกล็ดเต่า เหม็นขี้แฮ้ปานนำ้าเน่าผีตาย ดังฤามึงนางแลมาหาญเป็นเมียมัน

ได้นี้จา” 4. ทุนสัญลักษณ์(a symbolic capital)คือสถานภาพชื่อเสียงการได้รับการยอมรับ

ในสังคม ชูชกมีกลลวงสร้างสถานภาพให้พรานเจตบุตรและฤๅษีอัจตุดาบสเชื่อว่าตนคือ

ราชทูต ส่วนพระเหวดสันดรได้รับการยอมรับทั้งจากเพื่อนมนุษย์และเทวดา เมื่อพิจารณา

ทนุในนิทานผะเหวด พระเหวดสนัดรมทีนุเศรษฐกจิ ทนุวฒันธรรม ทุนสงัคม ทนุสญัลกัษณ์

เหนือกว่าชูชก แต่ไม่ได้ใช้ทุนที่เหนือกว่ากดขี่แต่ใช้ครอบงำา ชูชกขาดทุนทางสังคม ขาด

มารยาทในการบรโิภค ทุนเศรษฐกจิจงึเป็นภยัแก่ชชูกคอืท้องแตกตาย สินทรัพย์ไม่มทีายาท

มารบักลายเป็นทรพัย์สนิของรฐั ทุนสงัคมคอือปุนสิยับคุลิก รสนยิมการกนิของชชูกเป็นส่ิง

ที่ทำาให้ชูชกต้อยตำ่ามีความต่างทางชนชั้นย่ิงกว่าทุนเศรษฐกิจ ส่งผลให้ชูชกมีสภาพที่น่า

เวทนาที่สุด 

 “โสอสกฺโกนฺโต เถ้าก็กินลื่นลันพันประมาณ จวบอาหารหอมฮื่น ใจเถ้าชื่นชมยินดี 

เถ้ากเ็กบ็ขาหมูใส่ลีไล่-ลไีล่ เกบ็ขาไก่ใส่ลลีนั-ลลีนั ขาหมมูนัพราหมณ์เถ้าผดัแฮ่งเคีย้ว ปาก
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พราหมณ์เบี้ยวหนีกัน ขี้มูกมันก็ไหล นำ้าลายมันก็ย้อย น้อยบ่นาน อาหารก็ไค่คุงคาง เถ้า

ฟางตายใจสขิาด ธาตสุแิตกเฮฮน หนหวายหลายล่ืนลัน ตาเถ้ากเ็หลือซ้นอยู่พานลาน พาน

ลาน แลนา” (ลำาพระเวส– 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

น้ีทนุเศรษฐกจิ โดยการจดัการแบบไร้ขอบเขตของพระเหวดสันดรทำาให้สังคมใช้ความรุนแรง

กับพระองค์คือขับไสให้อยู่ป่าในเพศของดาบสผู้ถือศีลบริสุทธ์ิ และส่งผลให้มเหสีและโอรส

ธิดาถูกสังคมใช้ความรุนแรงอย่างป่าเถื่อนจนขาดความสุข ทุนจึงส่งผลหลายด้านในเรื่องนี้ 

คือทุนเป็นเงื่อนไขในการสร้างอำานาจและเปลี่ยนแปลงตำาแหน่ง การกระจายทุนระหว่าง

ชนชั้นไม่เท่าเทียมกัน ภาพวาดของชูชกเปรียบเหมือนพื้นที่ทางสังคมอันไม่มีใครต้องการ

ชูชกจึงช่วงชิงอำานาจผ่านทุนที่มีอย่างจำากัด

ภาพชูชกได้ตัวนางอมิตดา อำาเภอสามชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

ภาพพราหมณ์เจตบุตรกับชูชก 
อำาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
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บรรทัดฐานทางสังคม 
 บรรทัดฐานทางสังคมคือแบบแผนพฤติกรรมที่เป็นมาตรฐานของสังคม มีไว้เพื่อ

แก้ปัญหาพื้นฐานของสังคมและมีหน้าที่ทำาให้สังคมคงสภาพอยู่ได้ ภาพวาดนิทานผะเหวด

สันดรแสดงบรรทัดฐานทางสังคมผ่านจารีต (More) และวิถีชีวิตชาวบ้าน (Folkway) จารีต

เป็นบรรทดัฐานทางสงัคมทีม่คีวามสำาคญัมาก ผูท้ี่ไม่ทำาตามจะมผีลกระทบต่อสงัคมจงึมข้ีอ

ห้ามต่างๆมากมาย ในภาพผะเหวดตอนมาลัยหมื่นมาลัยแสนและพระมาลัยโปรดสัตว์นรก 

มีภาพแสดงการห้ามฆ่าคนห้ามฆ่าสัตว์ ห้ามทำาร้ายกัน ห้ามลักขโมย ห้ามประพฤติผิด

ประเวณี ผู้ทำาผิดข้อห้ามเหล่านี้คือผิดศีลห้า ซึ่งเป็นธรรมขั้นพื้นฐานของพุทธศาสนา ผู้ทำา

ผิดจารตีเมือ่ตายแล้วมโีทษรนุแรง กลายเป็นเปรตตกนรกถูกทรมานให้เจบ็ปวดทุกข์ทรมาน 

เช่นเอานำ้าร้อนกรอกปาก ถูกสุนัขดุร้ายรุมกัด ถูกคมหอกคมดาบทิ่มแทง ถูกเหยี่ยวถูกแร้ง

ถูกกาใช้จงอยปากแหลมคมจิกตี ถูกคมหนามงิ้วทิ่มแทง ภาพวาดบางชุดแสดงปัญหาลัก

ขโมยและอาชญากรรมในชุมชน เช่น การฆ่าช้างเอางา การฆ่าสุนัขเอาฟัน การขโมยพืช

ผักสวนครัว ข้อห้ามเหล่านี้เป็นการขู่ด้วยภาพ เป็นบทลงโทษที่รุนแรงและเป็นภาพที่ช่าง

เน้นมาก ยกเว้นภาพท่ีมีจุดมุ่งหมายวาดเพ่ือขายจะตัดทอนคำาสอนนอกเรื่องนิทานผะเหว

ดสันดรออก ส่งผลต่อแกนเรื่องที่ขาดหายไป ส่วนวิถีชาวบ้านที่แสดงผ่านเรื่องคือ วิถีชีวิต

ของผูห้ญงิในการเลอืกสามทีี่ไม่เหมาะสม หรอืวถิชีวีติของผู้หญงิทีถ่กูเลือกไม่อาจเป็นฝ่าย

เลือกได้ เช่นนางอมิตดาผู้มีสามีแก่อัปลักษณ์ เป็นการทำาผิดวิถีชาวบ้าน จึงถูกลงโทษด้วย

การนินทาด่าว่าถกูทุบต ีไม่คบหาสมาคม ซ่ึงข้อห้ามเช่นนีช้มุชนมไีว้เพือ่วางกรอบพฤติกรรม

ของคนแก่และคนสาวเช่น “เฒ่าแก่แล้วหลงโลภเมียสาว เฒ่าหัวขาวฟ�่าเฟือนนำาชู้ เฒ่า

ซูหลู่นอนแต่ส้วมนำาเมียเฒ่าซำาเซียนำาสาวสำ่าน้อย” (กาพย์หลานสอนปู่)

 อย่างไรกต็ามวถิปีระชาที่โดดเด่นในภาพวาดนทิานผะเหวด คอืภาพแสดงประเพณี

ละเล่นรื่นเริงในงานศพและงานฉลอง เป็นภาพวาดที่มีความแจ่มใสมีชีวิตชีวา คือภาพการ

เล่นดนตรีและการฟ้อนในขบวนแห่ ภาพแสดงเครื่องดนตรีอีสาน การแต่งกายของหมอ

ฟ้อนและท่าฟ้อน เครื่องดนตรีในภาพได้แก่แคน กลองยาว ฉาบ ปี่ ส่วนการฟ้อนเป็นการ

ฟ้อนเกีย้วกนัชายหญงิและในขบวนแห่รืน่เรงิมีการหามไหเหล้าพืน้บ้านทีเ่รียกว่าอ ุส่วนการ

เล่นพื้นบ้านมีการเล่นหัวล้านชนกัน ฉากที่แสดงวิถีชาวบ้านคือ กระท่อมชูชก บ่อนำ้า สระ

นำา้ ท่ีชาวบ้านตกันำา้ดืม่นำา้ใช้ร่วมกนั เป็นพืน้ทีท่างสงัคมของหญงิแม่บ้านทีม่าดกัทำาร้ายนา

งอมติดา ภาพวาดนทิานผะเหวดทีช่่างพืน้บ้านวาดสามารถบันทกึวฒันธรรมท้องถิน่ไว้อย่าง

กลมกลนืกบัเนือ้เร่ือง ในขณะทีภ่าพวาดจากส่วนกลางซึง่เป็นพทุธพานชิจะขาดภาพประกอบ
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เหล่าน้ี ภาพน้ีไม่อาจเรยีกว่าภาพกากได้เพราะเป็นภาพทีว่าดเตม็โครงสร้างของกรอบภาพ

ไม่ใช่ภาพย่อยเพียงเล็กน้อย ประเพณีพื้นบ้านนับเป็นสิ่งบ่งชี้ความเป็นศิลปพื้นบ้าน (Folk 

Arts)โดยแท้ ยิ่งเมื่อพิจารณาตัวบทลายลักษณ์จะเห็นความกลมกลืนระหว่างภาพกับวิถี

ชุมชนเช่น รายการอาหารอันหลากหลายที่ชูชกกินจนท้องแตกตาย 

 “ภุญชิตวา เถ้าก็กินเข้านำ้าโภชนะอาหารอันหวานจ้อยจืด เครื่องประณีตนำ้านมงัว

ของกินนัวหลายหลาก มีมากย่ิงหนักหนา อันพระญาบุรมศรีสญชัยให้แต่งแปลงไว้ คือว่า

เข้าต้มแลเข้าหนมแหนบเข้าเขี้ยบแลเข้าทรายหอมหลายเข้ามธุปายาสเข้าปาดแลเข้ามัน

เข้าหนมตาควายใส่หมากพร้าวเข้าจ้าวใส่มันหมูสตฺตุภตฺตญฺจ คือ เข้าสตุก้อนสตุย่อย อ่อย

ห่อยกับมันปลาเข้าแดกงาอันหอมยิ่งยวด เข้าขวดแลสาลีวงเข้าผงปันเป็นกลีบ เข้าลีบกับ

นำ้าตาล เป็นเครื่องหวานแก่อี่เถ้า ภุตฺตสูป� บ่ท่อแต่นำ้า แม่นว่าข้าวแลแกงทั้งหลาย อันนาย

ครัวหลวงหากแต่งแปลงไว้ คือว่าจืนไข่แลจืนมัน สัพพะสรรพ์ปิ้งจี่หมกหมอกหมี่แลกระ

หนาบลาบชว้าแลซบุยำาผกันำาตบักบัปลาบำา้กุง้หมำา้กบังาปิเคร่ืองจแิลเคร่ืองจำา้นำา้แจ่วกบัซิน้

ต้มแกงส้มใส่เข้าปุน้ลาบขุน้ใส่ตบัหลาย ลาบควายใส่เพ้ียย่อหมกหมอกหม้อใส่เข้าเบอืหมาก

เขือกับปลาแดกถั่วแปบกับนำ้าผัก อ่ีเถ้าพราหมณ์มักพาโล” (ลำาพระเหวด-เทศน์มหาชาติ 

หรือ มหาเวสสันดรชาดกภาคอีสาน 2557, หน้า 192)

ความอนาจารในผ้าวาดภาพผะเหวด 
 ผ้าวาดภาพผะเหวดแบบสองมติแิละสามมติทิีช่่างพืน้บ้านวาดอย่างมอีสิระ มภีาพ

โป๊ภาพเปลอืยหลายภาพจัดได้ว่าเป็นภาพศลิป์แนว Erotic มภีาพการเปลอืยกายโชว์อวัยวะ

เพศชาย มีภาพการเปลื้องเสื้อผ้าของฝ่ายหญิง มีภาพการนุ่งสั้นเปิดช่วงขาด้านหน้าที่งาม 

มีภาพการเล้าโลมหญิงของชายผู้เป็นสามี มีภาพเปลือยของสัตว์นรกที่เรียกว่าเปลือยกาย

ภาพการฟ้อนรำาในตอนนครกัณฑ์ วัดศรีโพธิ์ชัย 
อำาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพชูชกเล้าโลมนางอมิตดา อำาเภอหนองสูง 
จังหวัดมุกดาหาร
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ภาพเปลือยนางพราหมณี วัดศรีโพธิ์ชัย 
อำาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพการลงโทษในนรก วัดศรีโพธิ์ชัย 
อำาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

เหมอืนเปรตภาพ Erotic แนวน้ีในศลิปประเพณท่ีีเคร่งจารตีโดยเฉพาะภาพจติรกรรมฝาผนงั

ท่ีปรากฏมี ความรู้สึกของชาวบ้านเมื่อเพ่งดูภาพเหล่าน้ีที่พราหมณ์ชูชกแสดง จึงรู้สึกขัน

ไม่เหน็ว่าเป็นผดิ ความโป๊ความเปลอืยในภาพเป็นส่ิงแสดงภาวะตำา่ต้อยไร้สกลุมิใช่เป็นสภาพ

อนาจารเท่านัน้ ส่วนภาพเปรตเปลอืยในนรกเป็นภาพทีส่ร้างความรู้สึกน่ากลัว สร้างบทบาท

ของยมบาลในฐานะผูล้งโทษคนชัว่ ด้วยหอกยาวปลายแหลมคมทิม่แทงคนบาปให้เลอืดตก

อาบร่างกาย ปัจจุบันภาพส่วนน้ีหายไปจากผ้าผะเหวดและหายไปจากภาพจิตรกรรมที่

ตกแต่งวดัเพราะชาวบ้านกลวัไม่สนบัสนนุให้วาดภาพนรก เน้นภาพสวรรค์แทน แสดงความ

คิดที่มุ่งสุขนิยมไม่เน้นการกล่อมเกลาทางสังคมผ่านข้อมูลสองทางทั้งด้านบวกและลบ

ความหมายเชิงสัญญะของตัวละคร 
 นิทานผะเหวดสันดรมีกระบวนสื่อสารหลายรูปแบบ เช่นการเทศน์เสียงเดี่ยว การ

เทศน์หลายธรรมาสน์ การประกอบพิธีอัญเชิญพระเหวดสันดรเข้าเมือง การเล่าด้วยภาพ

วาดผ้ายาวซ่ึงคล้ายภาพยนตร์มีทั้งภาพมีทั้งเพลง (เทศน์แหล่) มีการกระทำา ทั้งเสียง ทั้ง

เรือ่ง ท้ังภาพวาด สามารถสือ่ความหมายหลายแบบ โดยตัวละครเป็นสัญญะทีแ่สดงมมุมอง

ต่อระบบสังคมวัฒนธรรม ตัวละครเป็นรูปสัญญะที่แสดงความหมายสัญญะ

 ภาพวาดกัณฑ์ต้นๆ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทพบนสวรรค์ คือพระ

มาลยัและพระพุทธองค์กบัพระอนิทร์และเทพบรวิารอนัได้แก่เทพบตุรเทพธดิา ความหมาย

โดยตรงคือการปรารภเหตกุารเล่านทิานผะเหวดสนัดรว่าหากฟังเทศน์เรือ่งนีจ้บภายในหนึง่

วันผู้ฟังจะได้ไปสวรรค์ ส่วนความหมายที่แฝงอยู่คืออำานาจหรือบารมีของพระอรหันต์และ

พระพุทธเจ้าสงูส่งเทยีมเท่าเทพในศาสนาพราหมณ์คอืพระอนิทร์ นบัเป็นการสร้างคตคิวาม

เช่ือใหม่ซึ่งทำาให้คติความเชื่อเดิมหมดคุณค่าหรืออ่อนตัวลง เช่นเดียวกับพฤติกรรมที่

พราหมณ์เมืองกลงิคราษฎร์ พราหมณ์ชชูกพราหมณ์แปลงขอช้างขอม้าขอรถขอโอรสธดิา
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ขอมเหสี ความหมายโดยตรงเป็นการสร้างทานบารมีของพระเหวดสันดร แต่ความหมาย

แฝงท่ีซ่อนอยู่เหมอืนการเล่นซ่อนหา คอืการสร้างกษตัรย์ิธรรมาภบิาลท่ียอมรบัการเปลีย่น

ทุนเปลี่ยนอำานาจให้ประชาชนและขุนนางหากทำาผิดฮีตบ้านคลองเมืองตามความเห็นของ

ประชาชน อำามาตย์และขุนนาง

 ส่วนตัวละครผูห้ญิงได้แก่นางผสุด ีนางมัทร ีนางอมิตดา นางพราหมณ ีเมือ่ตคีวาม

หมายโดยตรงคือผูค้นทีเ่กดิมาไม่ได้มีอิสระชวีติเป็นสมบตัขิองผูอ้ืน่ คอืเป็นสมบตัขิองผูช้าย

ที่เป็นพ่อและสามีด้วยกฎเกณฑ์ของสังคมที่ผู้ชายเป็นฝ่ายได้แต่ผู้หญิงเป็นฝ่ายเสีย หาก

ค้นหาความหมายแฝงที่ซ่อนอยู่พฤติกรรมของผู้หญิงมีลักษณะล้อเลียนประชดประชันค่า

นิยมทีป่ลกูฝังในสงัคมที่ไม่มีใครลกุขึน้มาคดัค้าน เช่นการเสพย์สุขในเรือนร่างทีง่ดงามราว

เทพสร้างของผูห้ญงิคอื ตาดำาสนิท ขนคิว้ดำาสนิท หน้าท้องแบนราบ นมเต่งตงึ ผมไม่หงอก 

สบืเผ่าพนัธุมี์ทายาทดีมีชือ่เสยีง สามารถช่วยนักโทษประหารได้และเป็นมเหสขีองพระราชา 

นอกจากน้ีมีการล้อเลยีนอำานาจของผูช้ายในครวัเรอืนทีค่รอบงำาผูห้ญิงด้วยการลกุขึน้มาต่อ

รองเพื่อเปลี่ยนแปลงอำานาจของผู้ชายที่กดข่ีบังคับกายใจของผู้หญิง ความหมายของรูป

สัญญะที่ตัวละครสื่อความหมายสัญญะจึงมีทั้งความหมายที่เป็นเรื่องราวของนิทาน และ

ความหมายที่เป็นระบบสังคมวัฒนธรรมที่แฝงอยู่โดยความหมายเป็นกลไกของการสื่อสาร

และการต่อสู้ทางสังคม

ความเปลี่ยนแปลงของผ้าผะเหวด 

 ผ้าผะเหวดเป็นศิลปกรรมของชาวบ้าน (Folk Art) ที่มีการประกอบสร้างอย่างต่อ

เนื่องนับร้อยปี บทบาทหน้าที่สำาคัญคือเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีบุญผะเหวดหรือบุญ

มหาชาต ิหน้าที่โดยตรงคอืบอกเล่านิทานผะเหวดสนัดรผ่านภาพเขยีนในหลายลกัษณะ เช่น

ภาพสามีนางพราหมณีทุบตีภรรยา 
วัดศรีชมชื่น นครเวียงจันทน์

ภาพนางมัทรีสลบ วัดศรีชมชื่น นครเวียงจันทน์
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เป็นผ้าศักดิ์สิทธิ์ในพิธีอัญเชิญพระเหวดสันดรเข้าเมือง ในชุมชนขนาดใหญ่ชาวบ้านทุกวัย

จะพร้อมใจกนักระทำาพิธอัีญเชญิสีก่ษตัรย์ิหรือหกกษัตริย์ คอืพระเหวดสนัดร นางมทัร ีกัณห

า ชาลี นางผุสดี พระเจ้าสัญชัยจากเขาคีรีวงกตซึ่งเป็นป่าเข้าสู่เมืองคือกรุงสีพีหรือวัดใน

หมู่บ้าน ชุมชนชาวนาท่ีพระภิกษุและผู้สูงอายุเข้มแข็งบรรยากาศตอนแห่พระเหวดสันดร

เข้าเมืองจะสนุกและชาวบ้านรวมกลุ่มแสดงความสามัคคีอย่างเข้มแข็ง โดยเชื่อว่าการ

เกษตรกรรมจะได้ผลดีข้าวปลาอาหารสมบูรณ์ แต่ในชุมชนเมืองท่ีผู้คนค้าขายและรับ

ราชการการแห่ผ้าผะเหวดไม่มีความหมาย ไม่มีความสำาคัญ บางแห่งตัดพิธีแห่ผ้าผะเหวด

ออกไปโดยให้เหตผุลว่าเสยีเวลา ต้องทำางานอืน่ บทบาททางสงัคมของผ้าผะเหวดจงึลดลง 

นอกจากน้ีหากวัดสร้างศาลาการเปรยีญขนาดใหญ่จะวาดจติรกรรมฝาผนงัเร่ืองผะเหวดสัน

ดรไว้รอบ ผ้าผะเหวดจงึหมดบทบาทด้านการประดบัตกแต่งซึง่เป็นประโยชน์ใช้สอยสำาคญั

อีกประการหนึ่ง เยาวชนรุ่นลูกหลานจึงขาดโอกาสได้เห็น ได้สัมผัสกับผ้าผะเหวดในพิธี

อญัเชญิสีก่ษตัริย์เข้าเมือง ซ่ึงเป็นการแสดงบทบาทสมมตทิีช่าวบ้านเป็นผูแ้สดงร่วมกนัด้วย

ศรทัธาและเชือ่มัน่ในผลบุญ เมือ่ขาดพธิคีวามคดิมมุมองทีมี่ต่อผ้าผะเหวดจงึเปล่ียนไปเช่น

ศรัทธาน้อยลง ความเชื่อม่ันในอานิสงส์ของการฟังเทศน์ให้ครบสิบสามกัณฑ์แล้วได้ขึ้น

สวรรค์ก็สั่นคลอน คงเหลือเฉพาะผู้มีอายุมากที่ฟังธรรม ในชุมชนขนาดเล็กบางวัดมีพระ

ภิกษุเพียงรูปเดียว ความต่อเน่ืองของประเพณีและการทำาบุญให้ครบทุกข้ันตอนแทบเป็น

ไปไม่ได้ ขัน้ตอนทีถ่กูตดัออกคอืการแห่ผ้าและการเทศน์ธรรมแบบครบถ้วนมีคุณธรรม การ

ทำาบุญเปลี่ยนแปลงจากการทำาบุญเพื่อฟังธรรมเป็นการทำาบุญให้ทานที่เน้นการบริจาคให้

บรรพบรุษุท่ีล่วงลบัแล้ว เสยีงการเทศน์แถมสมภารคอืประกาศยกย่องให้พรผูบ้รจิาคเงนิดัง

กลบเสียงเทศน์ผะเหวดจนแทบไม่ได้ยินเสียงเทศน์ผะเหวด ส่งผลให้ตัวบทหรือคัมภีร์ผะ

เหวดขาดการสื่อสารไปยังชาวบ้าน การกล่อมเกลาทางศีลธรรมด้วยนิทานผะเหวดจึงลด

ทอนไม่ถูกผลิตซำ้าในด้านการรับสาร การเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญอีกประการหนึ่งคือ วิธีการ

เขียนภาพผะเหวด วิธีการเขียนในจารีตเดิมใช้การวาดภาพลายเส้นแล้วระบายสีนำ้า ผู้วาด

ต้องอ่านนิทานผะเหวดสันดรให้จบให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ แล้วกำาหนดว่าแต่ละกัณฑ์มีรูป

ประกอบเป็นอะไรมีฉากเป็นอะไร ฉากส่วนใหญ่จะเป็นสีเขียวของต้นไม้แซมแทรกในทุก

บริบทไม่ว่าจะเป็นเมืองเป็นบ้านเป็นป่า โดยพ้ืนที่ป่ามีต้นไม้ นก ช้าง กวาง สัตว์ป่าและ

สัตว์นำ้ามีมากกว่าพื้นที่อื่นๆ อย่างไรก็ตามภาพวาดแบบเก่าที่เป็นสองมิติฉากที่เป็นพื้นที่

ธรรมชาตมิมีากกว่ารปูตวัละครในทกุกณัฑ์ ส่วนภาพวาดยุคหลังทีเ่ป็นภาพสามมติมิเีฉพาะ

รูปตัวละครไม่มีฉากจึงขาดพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ทางวัฒนธรรม ขาดมิติที่ผสานกลมกลืน
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ระหว่างฉากและรูป รูปตัวละครแข็งทื่อไม่สร้างความรู้สึกเชิงสุนทรียภาพ และภาพไม่

สอดคล้องกบัตวับททางวรรณกรรม เป็นพทุธพานชิทีม่คีวามง่ายแต่ไม่งาม ภาพวาดถกูลด

ทอนความศักดิ์สิทธิ์ลง แนวโน้มในอนาคตภาพวาดผ้าผะเหวดอาจเป็นเพียงภาพอดีตที่เก่า

แก่ทรุดโทรมตามเวลา สำานึกของกลุ่มชาติพันธุ์ทางพุทธศาสนาในหมู่คนรุ่นใหม่อาจเลือน

ลางขาดความสืบเนื่องกับประเพณีบุญผะเหวด โดยเชื่อว่า พ.ศ. 2550 เป็นกึ่งพุทธกาลที่

พยากรณ์ว่าพุทธศาสนาจะสิ้นสุดเมื่อมีอายุครบ 5,000 ปี 

การสร้างพิพิธภัณฑ์ผ้าวาดภาพผะเหวดสันดร 
 ชมุชนหมูบ้่านขนาดใหญ่ห้าร้อยหลงัคาเรอืนขึน้ไปจะมวีดัประจำาหมูบ้่านทีส่ามารถ

ดำารงอยูไ่ด้อย่างเข้มแขง็ มคีวามต่อเนือ่งและมีความเปล่ียนแปลงในชวีติประจำาวนัอยูต่ลอด

เวลา ชุมชนระดับตำาบลทุกแห่งให้ความสำาคัญกับประเพณีบุญผะเหวดหรือบุญใหญ่ โดย

ถือว่าเป็นกิจท่ีต้องทำาเพราะพ่อแม่ปูย่่าตายายพาทำา ส่วนการเรยีนรู ้การเข้าใจแก่นสารของ

ประเพณีแตกต่างกันตามวัย คนรุ่นใหม่ต้องการให้ประเพณีสนุกเพลิดเพลินมีเสียงดนตรี มี

การฟ้อน มีการเต้น คู่กับการทำาบุญให้ทานคู่กับการสวดมนต์และรับพร แต่ไม่ประสงค์จะ

ฟังเทศน์ผะเหวดสันดรไม่ว่าจะฟังหนึ่งกัณฑ์หรือสิบสามกัณฑ์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้อาวุโสและ

พระเถระผู้อาวุโสหนักใจ วัดบางแห่งคณะกรรมการวัดรวบรวมวัตถุที่ใช้ในประเพณีบุญผะ

เหวดไว้แต่ไม่เป็นระเบียบระบบ วัตถุที่รวบรวมไว้คือผ้าวาดภาพผะเหวด ธง วงฉัตรหรือ

พวงฉัตร ต้นฉัตร กระดาษสีที่ตัดลวดลายต่างๆ ตุ่มนำ้ามนตร์หรือขันนำ้ามนตร์ ธรรมาสน์

เทศน์ ทางมะพร้าวสานเป็นรูปนก รูปปลา ทำาเป็นพวงห้อยระย้าอย่างสวยงาม รังต่อเสือ 

ภาพวาดสองมิติกัณฑ์กุมาร ตอนอมิตดาไปตักนำ้า 
วัดศรีโพธิ์ชัย อำาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

อำาเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ภาพวาดสามมิติ ตอนอมิตดาไปตักนำ้า
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อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
ภาพตัวบทผะเหวดสันดร วัดสว่างมงคล

ภาพตัวอักษรธรรม วัดศรีชมชื่น 
นครเวียงจันทน์

รังผึ้ง รังนก ดอกไม้แห้งร้อยเป็นพวงเช่นดอกจานแห้ง ดอกสะแบงแห้ง ดอกสโนแห้ง ตัว

ต่อที่ประดิษฐ์จากลูกมะพร้าว นอกจากนี้ยังมีพวงฉัตรที่ประดิษฐ์จากหลอดกาแฟ สัตว์นำ้า

สัตว์ปีกที่ประดิษฐ์จากขวดนำ้าแก้วนำ้าพลาสติก จุดมุ่งหมายในการรวบรวมเพื่อเก็บไว้ใช้ใน

ปีต่อไป

 วัดบางแห่งวัตถุที่ใช้ประดับตกแต่งศาลาโรงธรรมสามารถจัดเป็นพิพิธภัณฑ์พื้น

บ้านได้ โดยให้มีจุดเน้นที่ภาพวาดผะเหวดที่มีพลวัตรหลากหลายรูปแบบ ทั้งภาพวาดแบบ

เน้นเส้น ภาพวาดแบบเน้นส ีภาพสองมติ ิภาพสามมติ ิภาพจติรกรรมฝาผนงั โดยให้ชุมชน

และโรงเรียนมีส่วนร่วมในการจัดพิพิธภัณฑ์จัดการเรียนรู้ ทั้งจากภาพและจากตัวบท

วรรณกรรม รวมทัง้จัดให้มกีจิกรรมการอ่านทำานองเสนาะ การอ่านทำานองเทศน์จากปราชญ์

พืน้บ้านทัง้ในเวลาปกตธิรรมดาและเวลาทีเ่ป็นช่วงนกัขตัฤกษ์หรืองานบญุ การจดัพพิธิภณัฑ์

ภาพผะเหวดและการจัดกิจกรรมฝึกอ่านนิทานผะเหวดสันดรทำานองต่างๆจะเป็นการช่วย

พฒันาทกัษะการอ่านการเขยีนของฝ่ายสมณะให้สงูยิง่ขึน้ และสามารถใช้สุนทรีภาพในการ

สบืสานการสอนศาสนธรรมได้ด้วย ดังนัน้ชมุชนหมูบ้่านจงึควรมีพพิธิภณัฑ์ทีแ่สดงประเพณี

บุญผะเหวดร่วมกับประเพณีอื่นๆไว้เป็นสถานศึกษาของชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการ

จัดแบบบ้านวัดแห่งภูมิปัญญาสืบไว้
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บทคัดย่อ
 ประวัติความเป็นมาที่ยาวนานของกลุ่มชาติพันธุ์กูยหรือกวยทำาให้ทราบพื้นที่ที่
อพยพและตั้งถ่ินฐานหลายแห่งผ่านชื่อบ้านนามเมืองที่ปรากฏในพื้นที่ต่างๆ ในภูมิภาค
เอเชียอาคเนย์ กูยหรอืกวยถอืว่าเป็นชนกลุม่แรกๆ ทีเ่ข้ามาตัง้ถิน่ฐานในบรเิวณพืน้ทีน่ี ้การ
อพยพย้ายเข้ามาตัง้ถิน่ฐานบรเิวณภาคอสีานของประเทศไทยแม้ว่ายงัไม่มหีลกัฐานและกาล
เวลาที่จะตอบคำาถามให้ชัดว่า “กูยหรือกวยมาเมื่อใด มาจากไหน เพราะเหตุไรจึงอพยพมา 
และมาจำานวนเท่าไร” กต็าม แต่กลุม่ชาตพินัธุก์ยูหรอืกวยถอืว่ามบีทบาทในพืน้ทีอ่สีานตอน
ใต้ และอาศัยอยู่มาเป็นเวลานาน กลายเป็นชุมชนกูยหรือกวย และที่หนาแน่นที่สุดก็คือ 
พืน้ทีจ่งัหวัดสรุนิทร์ นอกจากนียั้งมหัีวหน้าชาวกยูหรือกวยหลายคนมบีทบาทการเมอืงการ
ปกครองจนได้รบัยศฐานนัดรศกัดิเ์ป็นเจ้าปกครองเมอืง ได้แก่ พระยาสุรินทร์ภกัดศีรณีรงค์
จางวาง, พระศรีนครเตา, พระสังฆบุรี และพระไกรศรีนครลำาดวน 
 คำาว่า “เขมรป่าดง” และ “ส่วย” เป็นคำานิยามทีค่นไทยเรียกจนคุ้นชนิจากโดยอาศยั
พื้นที่ที่อาศัยอยู่และการทำาหน้าที่ในสังคมที่การปกครองไทยมอบให้คือการส่งส่วย แต่ชาว 
กูยหรือกวยก็ยังมั่นคงในคำาเรียกชื่อตนเองว่า “กูยหรือกวย กวย โกย หรือ กุย” ซึ่งมีความ
หมายว่า “คน” ที่มีภาษา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่แสดงเห็นถึงอัตลักษณ์ของกูยหรือกวย
จนเป็นที่ยอมรับในกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ว่า “สุรินทร์เป็นดินแดนที่ชาวกูยหรือกวยสร้างสรรค์
ผลงานไว้อย่างมาก”
 วัฒนธรรมกูยหรือกวยที่เด่น ได้แก่ ความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษ ที่เรียกว่า ยะจูฮ์, 
การทำานายเพื่อสืบหาสิ่งของทรัพย์สินที่หายไป ชาวกูยหรือกวยเรียกว่า “โปล”, การรักษา
โรคด้วยวิธีการบำาบัดตามแนวความเชื่อ กูยหรือกวยเรียกว่า “แกลมอ” และพิธีกรรม ความ
เชื่อเกี่ยวกับการเลี้ยงช้าง
 สถานภาพวัฒนธรรมกูยหรือกวยในปัจจุบันอาจถือว่าอยู ่ในช่วงที่ก ้าวไปสู่
วัฒนธรรมวิกฤต เพราะอิทธิพลจากวัฒนธรรมชาติอื่นๆ เข้ามามีบทบาทต่อสังคมมากและ
ครอบงำาวัฒนธรรมกูยหรือกวยดั้งเดิม กลายเป็นวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างกูยหรือกวย
กับวัฒนธรรมอืน่ จงึควรมมีหีน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องช่วยอนรัุกษ์และสืบทอดวฒันธรรม
กูยหรือกวยให้เหลือตกทอดเป็นมรดกสู่ลูกหลายกูยหรือกวยในอนาคต

ค�าส�าคัญ: กูย, ชาติพันธุ์, ภาษา, ต�านาน

กูย : ว่าด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ ภาษา และตำานาน
Kui : The Study on Ethnic Group,Language and Myth
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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. 

Keyword: Kui, Ethnic, Language, Myth
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บทนำา

 กยู หรอื กวย เป็นคำาเรยีกชือ่ตวัเองของกลุม่ชาตพินัธุห์นึง่ทีมี่อัตลกัษณ์ด้านภาษา 

วัฒนธรรม และวิถีชีวิต อาศัยอยู่อาณาบริเวณลุ่มนำ้าโขงและเทือกเขาพนมดงรัก นัก

ภาษาศาสตร์จัดภาษากูยอยู่ตระกูลออสโตรเอเชียติก สาขามอญ-เขมร ประเสริฐ ศรีวิเศษ 

(2521 : ) ได้แบ่งกลุ่มภาษากูย โดยใช้ระบบเสียงเป็นเกณฑ์ เป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มภาษากูย 

(กูย-กูย) และกลุ่มภาษากวย (กูย-กวย) ทั้ง 2 กลุ่มนี้ถือว่าที่มีจำานวนมากที่สุดอยู่ในจังหวัด

ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ บางส่วนอาศัยอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม สระแก้ว 

ปราจีนบุรี และอุบลราชธานี  นอกจากนี้ยังพบว่า มีคนพูดภาษากูยอาศัยอยู่หมู่บ้านแต้ 

หมู่บ้านสกุณปักษี หมู่บ้านหนองบัว ตำาบลตลิ่งชัน อำาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (จิรัฐ 

เจรญิราษฎร์, 2525) และพบมพีดูภาษากยูแยกย่อย แต่เป็นเพยีงกลุม่เลก็ ๆ  (ปิยวฒัน์ พนัธ

มาศ,พระมหา., 2548) ได้แก่ 

 1) กูยเยอ พูดในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ ในอำาเภอไพรบึง จำานวน 5 หมู่บ้าน 

และในอำาเภอราษีไศล จำานวน 4 หมู่บ้าน มีจำานวน 8,000 คน

 2) กูยไม พูดกันใน 5 หมู่บ้านในอำาเภอราษีไศล 9 หมู่บ้านในบริเวณใกล้เคียงอยู่

ในเขต อำาเภออุทุมพร อาศัยปะปนกันอยู่กับกลุ่มลาว

 3) กูยปรือใหญ่ พูดกันใน 5 หมู่บ้านของตำาบลปรือใหญ่ อำาเภอขุขันธ์ 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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1. ว่าด้วยชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ “กูย” และ “ส่วย” 
 กลุ่มชาติพันธุ์นี้เรียกชื่อตัวเองว่า กูย แต่สำาเนียงพูดอาจแตกต่างกันไป บางครั้ง

ออกเสียงว่า กวย กุย หรือ โกย (ประเสริฐ ศรีวิเศษ, 2521 : จ) แม้ชนพื้นเมืองเหล่านี้จะ

ออกเสยีงสระแตกต่างกันตามละท้องถิน่อย่างไรกต็าม ความหมายของคำาเรยีกชือ่นัน้มคีวาม

หมายเดียวกัน คือ “คน” (สมทรง บุรุษพัฒ, 2538) และการเรียกชื่อตัวเองว่า กูย นี้ กลุ่ม

ชาติพันธ์ุจะใช้เรียกกต่็อเมือ่ได้พดูและสนทนากบักลุม่ชาตพินัธุเ์ดยีวกนัหรอืกบักลุม่ชาตพินัธุ์

เขมร แต่เมื่อสนทนากับกลุ่มอื่นที่พูดภาษาไทยและลาวในประเทศไทย จะใช้เรียกตัวเองว่า 

“ส่วย” ซึ่งเป็นการเรียกชื่อตามกลุ่มชาติพันธุ์ไทยและลาว 

 คำาว่า “ส่วย” เป็นชื่อที่ได้จากการเรียกกลุ่มชาติพันธุ์กูยของคนไทยสยามตั้งแต่มี

การแบ่งเขตการปกครองอย่างเป็นทางการของสยามในสมยัอยธุยาตอนปลาย เนือ่งจากใน

สมัยก่อนหน้านี้ไม่มีการเรียกชื่อกลุ่มชาติพันธุ์กูยว่า “ส่วย” ดังความตอนหนึ่งในกฎหมาย

อยุธยาฉบับ พ.ศ. 1974 ว่า “กษัตริย์ของเขมรที่นครธมได้ขอให้เจ้ากูยแห่งตะบองขะมุม

เมืองสำาคัญตอนใต้ของนครจำาปาศักดิ์ส่งทหารไปช่วยพระองค์ปราบขบถ” (ไพฑูรย์ มีกุศล, 

2527 : 17) 

 หลักฐานการเรียกกลุ่มชาติพันธุ์ว่า “ส่วย” เริ่มมีปรากฏขึ้นในรัชสมัยพระที่นั่งสุริ

ยามรินทร์(พ.ศ. 2301 – 2310) แห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2302 

พระยาช้างเผอืกแตกโรงหนมีาทางทศิตะวนัออกเฉยีงเหนอืเข้าสู่เขตเมอืงพมิายและเข้าถงึ

ถิ่นที่อยู่ของกูย เจ้าเมืองพิมายจึงพาคณะติดตามช้างเผือกมาพบกับหัวหน้ากลุ่มชาวกูยที่

บ้านกุดหวาย เชียงสี บ้านคูปะทาย เชียงปุม บ้านอัจจะปึง เชียงฆะ และบ้านลำาดวนเชียง

ขัน หัวหน้ากลุ่มชาวกูยทั้ง 4 คนเป็นญาติพี่น้องกัน 

 หัวหน้าคณะกลุ่มชาวกูยได้ช่วยคณะผู้ติดตามช้างจับพระยาช้างเผือกส่งคืนถวาย

สมเด็จพระสุริยามรินทร์ จึงมีความดีความชอบและได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น 

“หลวง” คือให้ เชียงสี(บ้านกุดหวาย) เป็น “หลวงศรีนครเตา” เชียงปุม (บ้านคูปะทาย ) เป็น 

“หลวงสุริทรภักดี” เชียงฆะ (บ้านอัจจะปึง) เป็น “หลวงเพชร” เชียงขัน (บ้านลำาดวน) เป็น 

“หลวงสุวรรณ” 

 นบัแต่น้ันมาผู้นำาชาวกูยได้ทำาราชการขึน้อยูก่บัเมอืงพมิาย มบีทบาทสำาคญัในการ

ส่งสิ่งของต่างๆ ตามความต้องการของส่วนกลาง ได้แก่ นำาช่าง แก่นสน ยางสน ปีกนก 

นอรมาด งาช้าง และขี้ผิ้ง สิ่งของดังกล่าวเรียกว่า “ส่วย” กลุ่มชาติพันธุ์กูยจึงมีชื่อว่า “ผู้ส่ง

ส่วย” ตลอดจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 3 กลุ่มชาวกูยยัง
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เป็นข้าไพร่แผ่นดนิสยาม ได้ถกูเกณฑ์แรงงานและจดัส่ง เมือ่ถงึคราวจดัเกบ็ส่วยและเกณฑ์

ไพร่พลยากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในสมัยปลายรัชกาลที่ 4 ก็เข้ารอบวิกฤตอีกครั้ง คือ กูยไม่มี

ส่วยเป็นสิ่งสิ่งของส่งแก่ทางราชการ ผู้นำาจึงเอาตัวคนกูยส่งส่วยแทน คนกูยได้ชื่อว่า “คน

ส่วย” และถูกคนไทยสยามเรียกว่า “ส่วย” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

 คนกูยจะใช้ชื่อเรียกว่า “ส่วย” ก็ต่อเมื่อคุยกับคนที่พูดภาษาไทย และใช้เป็นคำา

เรียกชื่อในภาษาไทย และลาว แต่ในภาษาเขมรยังใช้คำาเรียกตนเองว่า “กูย” เช่นเดิม 

อย่างไรก็ตามการยอมรับในคำาเรียกว่า กูย และ ส่วย นี้ชาติพันธุ์กูยบางคนอาจไม่ได้คำานึง

ถงึว่าช่ือท่ีคนไทยเรยีกนัน้มปีระวตัคิวามเป็นมาอย่างไร หรอืคนไทยเรยีกชือ่นีด้้วยอคตทิาง

ชาติพันธุ์ หรือเรียกเพื่อดูถูกดูหมิ่น แต่หากเข้าใจว่า “คนกูยเรียกตัวเองว่า “กูย” คนเขมร

เรียกกูยว่า “กูย” คนลาวและไทยเรียกกูยว่า “ส่วย” เท่านั้น 

 ต่อมากลุ่มชาติพันธุ์กูยหลายแห่งเริ่มมีความสำานึกรักในความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ 

เนื่องจากลักษณะการถูกเบียดขับด้านชาติพันธุ์ จึงมีความรู้สึกว่า คำาเรียกชื่อว่า กูย จาก

คนเขมรเรียก คนไทยและลาวเรียกว่า “ส่วย” อาจมีความนัยแฝงอยู่ด้วย จึงร่วมกันฟื้นฟู

และต้านการเรียกชื่อว่า “ส่วย” ของคนไทยและลาว ให้เรียกชื่อตามที่ตนเองเรียกว่า “กูย” 

แต่กลุ่มชาติพันธุ์กูยบางคนก็ยังติดปากกับคำาว่า “ส่วย” เมื่อสนทนากับคนไทยและลาวเช่น

เดิม

2. ว่าด้วยประวัติศาสตร์และการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์กูย
 หลักฐานของ ปอล เลวี ชาวฝรั่งเศส (อ้างถึงในจิตร ภูมิศักดิ์, 2535 : 473) ได้ขุด

ค้นร่องรอยอารยธรรมบรเิวณ มลูไพร ทางภาคเหนอืของเขมร พบว่า ชาวกวยเป็นกลุ่มข่า 

ที่เขมรเรียกว่า กุย หรือ สำาแร เปือร์ พนอง เสตียง คือ พื้นฐานประชากรส่วนใหญ่ที่เป็น

ทาสในสังคมกึ่งทาสของเขมรโบราณ เป็นผู้ขุดเหล็ก ตีเหล็กเป็นอาวุธ หล่อสำาริดและยังใช้

เครื่องมือหินด้วย ทั้งนี้เพราะขุดได้เครื่องมือหิน เบ้าหิน เคร่ืองสำาริดและเหล็กรุ่นก่อน

ประวัติศาสตร์ ตลอดจนพบโรงหล่อและสร้างอาวุธ ซึ่งอาวุธของนักรบเขมรโบราณ ก็คงจะ

ได้จากชาวกุย ที่เป็นทาสเหล่าน้ี นอกจากนี้พวกกุยยังชำานาญการจับช้าง (เป็นพวกเดียว

กับ ส่วยโพน หรือ ส่วยช้าง ในจังหวัดสุรินทร์ รวมทั้งพวกที่มีอาชีพจับช้างในแขวงอัตตะ

ปือที่ลาวใต้) พวกนี้คงจะต้องจับช้างศึกให้เจ้านายเขมร นอกจากนั้นก็ยังต้องถูกเกณฑ์ไป

ทำาหน้าที่สกัดหิน ก่อสร้างปราสาท ขุดสระนำ้ามหึมาที่มีอยู่มากมายในบริเวณนครธมและ

ที่อื่นๆ
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 จากหลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ชนชาติกูยเคยเป็นรัฐอิสระในช่วงพุทธ

ศตวรรษที่ 20 เคยส่งทูตมาค้าขายกับราชสำานักอยุธยาและเคยช่วยกษัตริย์เขมรแห่งนคร

ธมปราบขบถ แต่ต่อมาเขมรได้ใช้อำานาจทางการปกครองปราบกลุ่มชาติพันธุ์และผนวก

อาณาจกัรกยูเข้าเป็นส่วนหนึง่ของเขมร ต้ังแต่บัดนัน้เป็นต้นมา (สมทรง บรุษุพฒัน์ : 2538) 

 ในพงศาวดารเมอืงละแวกได้กล่าวถงึกลุม่ชาติพนัธุว่์า “คร้ังหนึง่กษตัริย์กัมพชูาได้

ขอความชว่ยเหลือไปยงักษตัรย์ิกยูให้มาช่วยปราบอรริาชศตัร ูกษตัรยิก์ยูไดย้กกกองทพัไป

ช่วยรบจนได้รบัชยัชนะ อาณาจักรกัมพชูาและอาณาจกัรกยูได้ยกกองทพัไปช่วยรบจนได้รับ

ชยัชนะ อาณาจักกมัพูชาและอาณาจักรกยูจงึมีความสมัพนัธไมตรดีต่ีอกนัเรือ่ยมา (ไพฑรูย์ 

มีกุศล, 2527 : 45) ในส่วนของราชอาณาจักไทยได้กล่าวถึงชนกลุ่มชาติพันธุ์ซ่ึงอยู่ใน

กฎหมายลักษณะอาญาหลวง พ.ศ. 1974 (ปีกุน) ประกาศห้ามไพร่ฟ้าประชาชนไม่ให้ยก

ลูกสาวให้คนต่างชาติต่างศาสนาเหล่านี้คือ ฝรั่ง อังกฤษ กัมตัน วิลันดา กุลา มลายู แจก 

กวย และแกว ยงัมกีฎหมายลงปีเดยีวกันอกีในมาตรา 25 กล่าวถึงคนต่างชาตทีิม่าสู่พระบรม

โพธิสมภารและทำาการตดิต่อซ้ือขายทางบก ทางเรอืกับราชอาณาจกัรไทยม ีแขก พราหมณ์ 

ญวณ ฝรั่ง อังกฤษ จีน จาม วิลัดดา ชวา มลายู กวย ขอม พม่า มาริญ (จิตร ภูมิศักดิ์, 

2519 : 447)

 ประมาณ พ.ศ. 2200 ซึ่งน่าจะตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ชนก

ลุม่ชาตพินัธ์ุได้อพยพมาจากเมอืงอัตปือแสนแป แคว้นจำาปาศกัดิ ์มาตัง้ดนิแดนอยูท่างภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ ในสมัยก่อนดินแดนบริเวณน้ีเป็นที่ปลอดจากการครองครอง

ของราชอาณาจักรใดๆ กลุ่มชาติพันธุ์กูยปกครองกันเองอย่างอิสระ ต่อมารัชสมัยพระที่นั่ง

สุริยามรินทร์ (พ.ศ.2303) แห่งกรุงศรีอยุธยา พระยาช้างเผือกแตกโรงหนีมาทางทิศตะวัน

ออกเฉียงเหนือ เข้าสู่เขตเมืองพิมายและหนีเลยมาถึงถิ่นที่อยู่ของกูย เจ้าเมืองพิมายจึงได้

พาคณะติดตามช้างเผือกมาพบกับหัวหน้ากลุ่มชาติพันธุ์ที่บ้านกุดหวาย บ้านโคกอัจจะปึง 

และบ้านลำาดวน หัวหน้ากลุ่มกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ประกอบด้วย เชียงสี เชียงปุม เชียงฆะ 

และเชยีงขนั ทัง้ 4 คนเป็นญาตพ่ีิน้องกัน คณะหวัหน้ากูยได้พาพรรคพวกบรวิารออกตดิตาม

จับช้างเผือกส่งคืนถวายสมเด็จพระที่น่ังสุริยามรินทร์ จึงมีความดีความชอบได้รับพระราช

ทางบรรดาศักดิ์เป็น “หลวง” พร้อมกับทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯแต่งต้ังให้เป็นหัวหน้า

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 

  บ้านลำาดวน เป็นเมือง ขุขันธ์ ให้หลวงแก้วสุวรรณ เป็นพระไกรภักดี

ศรีนครลำาดวน

 ในสมัยกรุงธนบุรี คนไทยเรียกกลุ่มชาติพันธุ์ว่า “เขมรป่าดง” สันนิษฐานว่าเพราะ

บริเวณต้ังแต่ลุ่มแม่นำ้ามูลไปจนถึงเมืองจำาปาศักดิ์ สาละวัน อัตปือ ซึ่งเป็นที่อยู่ของกลุ่ม

ชาตพินัธุเ์ป็นพืน้ทีป่่า และอยูห่่างไกลจากศนูย์กลางการปกครอง (สมทรง บรุุษพฒัน์, 2528) 

เหตุการณ์บางส่วนทีเกิดขึ้นในสมัยนี้ เช่น พ.ศ. 2319 เมืองจำาปาศักดิ์ เกิดวิวาทกับพระวอ 

ซึง่อยูท่ีด่อยมดแดง (ปัจจบุนัในจงัหวัดอบุลราชธาน)ี เจ้ากรุงศรีรัตนาคนหตุ โปรดฯให้พระยา

สุโพ คุมกองทัพมาตี พระวอสู้ไม่ได้และถูกจับฆ่าเสีย ท้าวกำ่าโอรสของพระวอร่วมกับพวก

ได้แก่ ฝ่ายท้าวหน้า ท้าวคำาผง และท้าวทิดพรหมหนีออกมาได้ และเขียนสารหนังสือไป

กรุงธนบุรีๆ ได้โปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึก เป็นแม่ทัพนำาทับไปสมทบกับ

กองกำาลงัทีเ่กณฑ์จากเมอืงสรุนิทร์ ขขุนัธ์ และเมอืงสงัฆะ ซึง่เป็นผูน้ำาชาวกยูตามตกีองทพั

ของพระยาสุโพ กองทัพสยามตีเมืองต่างๆ ในแถบลุ่มแม่นำ้าโขงได้ทั้งหมด อาณาจักรเวียง

จนัทร์และนครจำาปาศกัดิ ์จงึตกเป็นเมอืงขึน้ของไทยต้ังแต่น้ันมา ปีเดยีวกนัน้ีได้โปรดเกล้าฯ

ให้เจ้าเมืองสุรินทร์ เจ้าเมืองขุขันธ์ และเมืองสังฆะเป็นตำาแหน่ง “พระยา” เจ้าเมืองสุรินทร์

ชื่อว่า “พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง” เจ้าเมืองขุขันธ์ชื่อว่า “พราไกรภักดีศรีนคร

ลำาดวน” เจ้าเมืองสังฆะชื่อว่า “พระยาสังฆะบุรีศรีนครวัด” ทางเมืองเขมรน้ันทางกองทัพ

ไทยได้ยกไปตีเมืองเสียมราฐ กำาปงสวาย เมืองบรรทายเพชร เมืองบรรทายมาศ เมืองรูง

ตำาแร็ย เมืองเหล่านี้ยอมแพ้ต่อกองทัพสยาม 

 ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเมื่อดินแดนเขมรป่าดงถูกผนวกเข้าเป็นส่วน

หนึ่งของราชอาณาจักรสยาม สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ (พ.ศ. 2325-2352) ในช่วง

สมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาล 3 กลุ่มชาติพันธุ์กูยเป็นข้าไพร่แผ่นดินสยามถูกเกณฑ์แรงงาน

และจดัส่งส่วยให้แก่ทางราชการ การนำาส่งส่วยและการเกณฑ์แรงงานในบริเวณมณฑลพมิาย

เริ่มประสบความยุ่งยากเพราะหนุ่มฉกรรจ์ชาวกูย มักหลบหนีการเกณฑ์ บางครั้งถึงกับซุ่ม

โจมตีทำาร้ายเจ้าพนักงานแล้วหนีเข้าป่า อาจถูกเรียกว่า “พวกเขมรป่าดง” ในสมัยน้ี บาง

ครั้งก็ก่อการกบฏขึ้น เช่นกบฏเชียงแก้ว พ.ศ. 2334 ได้เกิดเหตุในแขวงเขตจำาปาศักดิ์ และ

ในเขตหัวเมืองต่างๆ ในอุบลราชธานี กบฏสาเกียดโง้ง พ.ศ. 2363 เป็นกบฏของข่า (อาจ

เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กูย ซึ่งในสมัยนั้นเรียกว่า ข่า เป็นภาษาลาวมีความหมายว่า คนรับใช้ 

ตรงกับคำาว่าว่า ข้า) เกิดขึ้นในพ้ืนที่ลาวใต้ และบริเวณอีสานใต้ ทางกรุงเทพฯ ได้ให้เจ้า
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อนุวงศ์ เจ้าเมืองเวียงจันทน์ยกทัพไปปราบและจับสาเกียดโง้งและชาวข่า(กูย) พร้อมท้ัง

ครอบครัวจำานวนมากส่งมากรงุเทพฯ พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลิศหล้านภาลัย โปรดเกล้าฯ

ให้จำาสาเกียดโง้งไว้ตลอดชีวิต ส่วนครอบครัวกูยโปรดเกล้าฯให้เป็นตะพุ่นหญ้าช้าง ตั้งบ้าน

เรือนที่บางบอนเขตธนบุรี เมื่อรัฐไทยได้เข้าไปทำาการจัดเก็บภาษีในบริเวณอีสานใต้ โดยมี

การพัฒนาจัดเก็บภาษีเป็นควาย ซ่ึงนอกเหนือจากภาษีของคนป่า เพื่อนำาส่งไปยัง

กรงุเทพมหานคร ดงัเช่นปี พ.ศ. 2402 เมอืงสรุนิทร์ได้จดัส่งควาย 61 ตวั เมอืงรัตนบรีุ 163 

ตัว และกองพระยาภักดีชุมพลเมืองสุรินทร์ 32 ตัว การจัดเก็บได้ทวีเพิ่มความรนแรงขึ้น 

เมื่อชาวกูยไม่มีสิ่งของเป็นส่วยให้กับทางราชการ และพอถึงปลายรัชกาลที่ 4 เริ่มถึงคราว

วิกฤต กูยไม่มีส่วยสิ่งของส่งให้จึงเอาตัวคนกูยส่งส่วยแทน จนกระทั่งถึงรัชสมัยราชกาลที่ 

5 เกิดกบฏผีบุญขึ้นใน พ.ศ. 2444-2445 มีการต่อสู้ระหว่างฝ่ายกบฏกับฝ่ายรัฐบาลสะพือ 

(ปัจจบุนัอยู่ในอำาเภอตระกาลพชืผล จงัหวดัอุบลราชธาน)ี หวัหน้าฝ่ายกบฏคอื องค์ลูกน้อง

ขององค์แก้ว หัวหน้าพวกข่า(กยู) ในลาว องค์มัน่ มีชาวบ้านเข้าด้วยหลายพนัคน เม่ือปะทะ

กบักองกำาลงัประมาณ 100 คน ของกรมขนุสรรพสทิธปิระสงค์ ข้าหลวงสำาเร็จราชการอสีาน

ในวันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 1902 (พ.ศ. 2445) ที่บ้านสะพือ องค์มั่นก็สั่งให้พรรคพวกนั่งลง 

ภาวนาเอาบารมีบุญกุศลเป็นที่พึ่ง จะแคล้วคลาดจากกระสุนปืนใหญ่ ปรากฏว่าฝ่ายผู้มีบุญ

ถูกกระสุนปืนใหญ่ตายนับร้อย ที่เหลือถูกจับหรือแตกหนีไป เมื่อพิจารณาสาเหตุการเกิด

กบฏ ถ้ามองการปกครองรัฐบาลไทย ซึ่งนำาเอาอย่างประเทศอาณานิคม คือ อังกฤษ ด้าน

วัฒนธรรมไม่เอาใจใส่ หรือไม่สนใจกับรากฐานทางวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ตนเข้าไปปกครอง

ขณะเดียวกนักม็คีวามพยายามท่ีจะกดดนัวฒันธรรมเดมิให้อ่อนด้อยลงพร้อมกบัการนำาเอา

วัฒนธรรมใหม่เข้าไปแทน ปัจจัยดังกล่าวน่าจะมีผลกระทบต่อชาวกูยเพราะสอดคล้องกับ

ผลการสำารวจของเอเจียน แอมอนิเยที่กล่าวว่า ชนเผ่ากูยเป็นเผ่าที่ยากจนที่สุด ไม่มีไร่นา

จะเพาะปลกู เขามเีพยีงไร่ผืนเลก็ๆกลางป่าเพือ่ปลกูข้าว ต่อมาฝรัง่ได้ขยายอำานาจสูบ่รเิวณ

อินโดจีน รัฐไทยมีนโยบายเพื่อความมั่นคง โดนเฉพาะชายแดนในอีสานตอนใต้ที่มีชนชาติ

กูยได้ถูกผนวกเข้ากับรัฐไทย ได้เปลี่ยนสัญชาติกูยเป็นไทย การสำารวจสำามะโนครัว หรือ

หากมีราษฎรติดต่อราชการที่จะต้องใช้แบบพิมพ์ทางราชการให้ปฏิบัติโดยกรอกในช่อง

สัญชาติว่าไทย บังคับห้ามมิให้ลงหรือเขียนในช่องสัญชาติว่า ชาติลาว ชาติเขมร ชาติส่วย

(กูย) ผู้ไทย ดังที่เคยปฏิบัติมาแต่ก่อนเด็ดขาด อาจกล่าวได้ว่าประวัติชนชาติกูย มีบทบาท

สำาคญัยิง่ในบรเิวณอสีานตอนใต้ ลาวใต้ และกมัพชูาตอนบน (ตะวนัออกเฉยีงเหนอืทะเลสาบ

เขมร) มีความเป็นมาและได้มีการพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ผสมกลมกลืนกับชาวกัมพูชา 
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ลาว และไทยตลอดมา โดยเฉพาะกบัชนชาตไิทยปัจจบุนั ชาวกยูมถีิน่ฐานอยู่ในเขตจงัหวดั

สุรินทร์ ศรีสะเกษ บางอำาเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ บ้านสะเดาหวาน อำาเภอพยัคฆ์ภูมิพิสัย 

จังหวัดมหาสารคาม และบางอำาเภอในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

 กลุม่ชาตพินัธุก์ยูในปัจจุบัน ตัง้ถิน่ฐานปะปนอยูก่บักลุ่มชาตพินัธุเ์ขมรและลาว จงึ

มีการติดต่อแลกเปลี่ยนปฏิสัมพันธ์กันระหว่างชาติพันธุ์ด้านวัฒนธรรม จึงเกิดมีการผสม

ผสาน กลมกลืน และยอมรับวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน กลุ่มชาติพันธุ์กูยมีการปรับตัวเพื่อ

การอยู่ร่วมกับกลุ่มอื่นได้อย่างดี ดังจะเห็นได้จากข้อมูลประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งมีการโปรด

เกล้าฯตั้งเมืองสุรินทร์ใหม่ๆ นั้นมีคนกูยทั้งเมืองเข้ามามีอิทธิพลเหนือวัฒนธรรมของกลุ่ม

ชาติพันธุ์เขมร แต่กลุ่มชาติพันธุ์กูยก็ปรับตัวเข้ากับกลุ่มชาติพันธุ์เขมรซึ่งเป็นผู้อาศัยอยู่

ก่อนและเป็นกลุ่มใหญ่ ไม่เพียงในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ในปี พ.ศ. 2450 จังหวัดศรีสะเกษ

ยังเป็นเมืองท่ีกลุม่ชาตพินัธุก์ยูเป็นส่วนใหญ่ เม่ือกลุม่ชาตพินัธุล์าว(สาขาเวยีงจนัทน์) ปะปน

อยู่บ้างบางหมู่บ้าน แต่วฒันธรรมลาวได้เข้ามามอีทิธพิลเหนอืกลุม่ชาตพินัธุ ์จงึทำาให้มกีาร

ผสมผสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มชาติพันธุ์พูดภาษาลาวด้วยสำาเนียงส่วย โดย

สามารถใช้สระเอือได้ในขณะที่ภาษาลาวเวียงเดิมมีแต่สระเอีย ร่องรอยแสดงว่า ศรีสะเกษ

เดิมเป็นเมืองที่กลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่กันทั้งเมือง (จิตร ภูมิศักดิ์, 2424) กลุ่มชาติพันธุ์กูย

ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่แม่นำ้ามูลกับเทือกเขาพนมดงรัก ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 

สุรินทร์ ศรีสะเกษ จนถึงอุบลราชธานี เชื่อกันว่า บริเวณนี้เป็นเส้นทางอพยพมาจากตอน

ใต้ของประเทศลาวสู ่ประเทศไทยและยังเช่ือกันว่า กลุ่มชาติพันธุ ์ที่กูยอยู ่ในจังหวัด

อุบลราชธานีเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กูยที่ตกค้างอยู่ต้ังแต่คร้ังอพยพมาจากลาว(ประเสริฐ ศรี

วิเศษ, 2521)

ภาพแสดงโรงยะจูฮ์ หรือศาลปู่ตาประจำาหมู่บ้าน

3. หยะจูฮ : ว่าด้วยความเชื่อ
 กลุ่มชาติพันธุ์มีความเชื่อผสมผสาน

ระหว่างศาสนาพุทธกับการนับถือผี (animism) 

กลุ่มชาติพันธุ์บูชาผีบรรพบุรุษที่เรียว่า “ยะจูฮ” 

บนบ้านจะมีหิ้งบูชาผีมีธูปเทียน กรวยที่ทำาจาก

ใบตองหรือใบตาล ซึ่งเรียกว่า “ครู” ทุกคนที่

เป็นกลุม่ชาตพินัธ์ุจะต้องมคีรู ลกัษณะความเชือ่

นีเ้หมือนกับความเชือ่ของชาวเขมรซึง่จะต้องมี

ครูเหมือนกัน แต่เขมรเรียกว่า “ครูมะม็วด”
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 ภาพแสดงพิธีแกลมอของชาวกูยสุรินทร์

 กลุ่มชาติพันธุ์กูยจะไหว้ผีบรรพบุรุษผีละครั้ง เริ่มพิธีด้วยการนำาเอาข้าสุก เหล้า 

เนื้อสัตว์ กรวยใบตอง ผ้า สตางค์ หมากพลู เอามาวางไว้ใต้หิ้งบูชา ทำาพิธีเซ่นโดยเอา

นำ้าตาลโรยบนข้าวสุก จุดเทียนปักลงที่ข้าวสุกแล้วกล่าวขอให้ผีบรรพบุรุษคุ้มครองรักษา

ครอบครัวให้เจริญรุ่งเรือง ในระดับชุมชน กลุ่มชาติพันธุ์จะมีศาลเจ้าประจำาหมู่บ้าน กลุ่ม

ชาติพันธุ์จะเรียกว่า “เหรียนยะจูฮ์” เป็นศาลประจำาหมู่บ้าน จะสร้างสัญลักษณ์ด้วยแกะเป็น

รูปหน้าคนทั้งผู้ชาย ผู้หญิง และเด็ก ทำาพิธีเซ่นไหว้ในคราวเสร็จหน้าเก็บเกี่ยวประมาณ

เดือน 3 ประเพณีการเซ่นไหว้ยะจูฮ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วม และจะต้อง

นำาหัวไก่ไปเพ่ือทำาการทำานายการทำาเกษตรกรรม และกิจการครอบครัวในปีนั้นจะเป็น

อย่างไร

4. ว่าด้วยพิธีแกลมอ : พิธีกรรมแห่งการทำานายและการรักษาโรค
 กลุ่มชาติพันธุ์มีความเชื่อว่า ถ้าหากใครเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุ หรือ

เกดิมาโดยปัจจบุนัทนัด่วน แสดงว่าจะต้องถกูผบีรรพบรุษุลงโทษ เพราะทำาผดิศลีหรือละเมดิ

ข้อห้ามลบหลู่ผี วิธีแก้ของกลุ่มชาติพันธุ์เริ่มต้นด้วยการทำานาย โดยการนำาเอาข้าวสาร 1 

ถ้วย และเงินเหรียญ 1 บาท วางบนข้าวแล้วนำาไปให้แม่เฒ่าผู้ทำาหน้าที่ให้ดูว่า ความเจ็บ

ไข้หรอืปัญหาทีเ่กดิมขีึน้มาจากสาเหตอุะไร จากนัน้แม่เฒ่าจะเอาข้าวสารนัน้โปรยไปรอบๆ 

ข้างๆ ตัว พร้อมพูดคาถาพึมพำา แล้วเอาข้าวสารเล็กน้อยใส่ในฝ่ามือซ้ายแล้วจับกระปุกปูน

แกว่งค่อยๆ เหนอืข้าวสารนัน้ แล้วทำานายสาเหตขุองปัญหา กูยเรียกการทำานายนีว่้า “โปล” 

นอกจากนี้ก็มีผู้เก่งทางไสยศาสตร์เรียกว่า “ถัม” มาจากคำาว่า “ธรรม” บางแห่งเรียกว่า 

อาจารย์ ซึง่เป็นผูมี้คาถาอาคมสามารถแก้ปัญหาทัง้เจบ็ไข้ได้ป่วยและปัญหาชวีติของชมุชน

กลุ่มชาติพันธุ์ได้

 “แกลมอ” เป็นความเชื่อที่สืบต่อกันมา

ต้ังแต่บรรพชนของลุม่ชาตพินัธุก์ยูซ่ึงเชือ่ว่า “ทกุ

คนจะมีดวงวิญญาณของบรรพบุรุษคอยปกป้อง

คุ้มครอง ปกปักรักษาอยู่ตลอดเวลา” ในทุกๆ ปี

จะจดัให้มีพธีิกรรมการแสดง “แกลมอ” เพือ่บชูา

ดวงวิญญาณบรรพบุรุษและสิ่งศักด์ิสิทธิ์ เพื่อ

เป็นการเสริมสร้างกำาลังใจ ตลอดถึงการรักษาผู้

ป่วยไข้เช่นเดียวกับการ “โจลมะม๊วด” ของชาว
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เขมร หรือ “โส้ทั่งบั้ง” ของชาวไทโส้ ในอำาเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ซึ่งพิธีแกลมอ จะ

มีอยู่ 3 ประเภท คือ

 1. การบูชาดวงวิญญาณบรรพบุรุษเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำาลังใจ

 2. การประกอบพิธีกรรมเพื่อรักษาผู้ป่วย ซึ่งเป็นการอัญเชิญดวงวิญญาณของ

บรรพบุรุษมาให้ความช่วยเหลือ ขอคำาแนะนำาผ่านล่าม หรือ คนทรงเพื่อหาสาเหตุของการ

เจ็บป่วยและหาทางรักษาตามความเชื่อ

 3. การประกอบพิธีกรรมเพื่อเป็นการแก้บน หรือ สักการะตอบแทนดวงวิญญาณ

บรรพบุรุษที่ดลบันดาลให้ได้รับความสำาเร็จตามคำาขอของลูกหลาน

 สรปุว่าการแสดง “แกลมอ” นี ้เป็นพธิกีรรมทีส่่งผลให้เกดิความร่มเยน็ การอยูเ่ย็น

เป็นสุขของคนในชุมชน โดยจะมีผู้นำาประกอบพิธีกรรม หรือ “แม่หมอ” ทำาหน้าที่ในการ

อัญเชิญดวงวิญญาณประทับร่าง มีนักดนตรีประมาณ 5-7 คน นางรำาตามความเหมาะสม 

นอกจากนี้ยังมีเครื่องบวงสรวง เซ่นสังเวย จำานวน 1 ชุด ประกอบด้วย เสื้อผ้าอาภรณ์ 

เครื่องประดับ พานบายศรี ดอกไม้ธูปเทียน เงิน ทอง เหล้า บุหรี่ หมากพลู ชุดขัน 5 ดาบ 

1 เล่ม ไข่ไก่ 1 ฟอง ข้าวสาร และเครื่องประกอบอื่นๆ แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละชุมชน

 พิธีกรรมจะเร่ิมต้นจากการอัญเชิญดวงวิญญาณบรรพบุรุษมาเข้าประทับร่างแม่

หมอ หรือ คนทรง ร่างของแม่หมอจะสั่นเทิ้มไปทั้งร่าง จากนั้นลูกหลานที่ร่วมพิธีจะผูกข้อ

มือให้แม่หมอ และแจ้งถึงความประสงค์ที่ได้อัญเชิญดวงวิญญาณของบรรพบุรุษมา เสร็จ

แล้วแม่หมอ หรอื คนทรงกจ็ะดืม่กนิเครือ่งซ่นสงัเวย ก่อนทีจ่ะลุกขึน้ฟ้อนรำาไปรอบๆ เคร่ือง

สกัการะ ผู้ทีร่่วมอยู่ในพธิกีจ็ะมอีาการสัน่เทิม้ไปตามๆ กนั คนทีอ่ยู่ใกล้กจ็ะผกูข้อมอืรบัและ

ผู้ที่มีอาการดังกล่าวก็จะลุกขึ้นฟ้อนรำาไปรอบๆ เครื่องสักการะ เช่นเดียวกับแม่หมออย่าง

สนุกสนาน กินเวลาข้ามวันข้ามคืนเช่นเดียวกับพิธี “โจลมะม็วด” ของชาวเขมร นั่นเอง

5. กูยสุรินทร์กับช้าง
 พิธีกรรมและความเชื่อที่สำาคัญเป็นลักษณะเฉพาะตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ 

พิธีกรรมไหว้ครูและความเชื่อในการเลี้ยงช้าง โดยเฉพาะกูยท่ีอยู่ในเขตจังหวัดสุรินทร์ จะ

เห็นได้ชัดในกลุ่มชาวกูบที่เรียกว่า “กูยอาจีง, หรือ กูยอาเจียง” เขมรสุรินทร์เรียกว่า “กูย

ดำาเร็ย” นับถือผีปะกำา กลุ่มชาติพันธุ์ที่เลี้ยงช้างเกือบทั้งหมดในปัจจุบันมีพื้นเพเดิมอยู่ที่

บ้านตากลาง ตำาบลกะโพ อำาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ได้สืบทอดวิธีการเลี้ยงช้างมาจาก

บรรพบรุษุ ถอืว่าเป็นมรดกทางวฒันธรรมอย่างหนึง่ กลุม่ชาติพนัธุท์ีเ่ล้ียงช้างจะเลือกทำาเล
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ที่เหมาะสมในการเลี้ยงช้าง เช่น พื้นที่ป่าลุ่มนำ้า และมีพืชพันธ์ไม้อาหารของช้างเพียงพอ

ในการเลี้ยงช้าง

 กลุม่ชาตพินัธุจ์ะออกไปจบัช้างในป่าด้วยการคล้องช้าง เรยีกว่า “โพนช้าง” เป็นการ

จับช้างโดยหมอช้าง ใช้บ่วงมาศที่เรียกว่า “เชือกปะกำา” ทำาจากหนังควายถือเป็นของ

ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สิงสถิตของดวงวิญญาณบรรพบุรุษ ครูบาอาจารย์คล้องเท้า ช้างแล้วผูกกับ

ต้นไม้ และนำามาฝึกใช้งานในการคล้องช้างกระทำาปีละครั้ง ราวเดือน 11-12 ช้างที่ตายลง

จะมีการฝังอย่างดแีละจะขดุกระดกูขึน้มา ทำาบญุอทุศิส่วนกศุลไปให้ มรีะบบระเบยีบพธิกีรรม

ก่อนออกไปจบัช้างอย่างเคร่งครดัโดยมกีารตกลงมอบหมายอำานาจให้แต่ละคนกระทำาเหนอื

กลุ่มหรือคณะดังนี้

กูยเลี้ยงช้าง

 มะหรอืจา มหีน้าทีเ่ป็นผูช่้วยควาญ เป็น

ผู้ถือท้ายหรือผู้ที่ช้างต่อ 

หมอสะเดียง เป็นผู้ชำานาญในการควบคุมช้าง มี

ประสบการณ์ในการจับช้างป่า จะขี่ช้างอยู่ตรงคอ

 หมอสะดำา ทำาหน้าที่ควาญ เรียกว่า 

ควาญเบือ้งขวา มฐีานะสงูกว่าสะเดยีงสะดำาต้องมี

ประสบ การณ์เคยออกจับช้างป่า มาแล้วอย่าง

น้อย 11 เชือกขึ้นไป บางทีเรียกว่าหมอใหญ่

 ครูบา เป็นหมอช้างใหญ่ เป็นหัวหน้าในกลุ่มย่อยหรือหมู่ช้างต่อจะออกจับช้างป่า

ได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากครูบาใหญ่ บางครั้งครูบาออกจับช้างได้ตามลำาพัง 

 ครูบาใหญ่ เป็นหมอช้างใหญ่ หรือประกำาหลวง หรือ หมอเฒ่า เป็นผู้อำานายการ

ออกจบัช้างแต่ละครัง้ เป็นประธานในพธิเีซ่นผปีระกำา และประกอบพธิกีรรมทัง้หลายทัง้ปวง 

ในขณะเดนิป่ากจ็ะเป็นผูช้ีข้าด และตดัสนิใจ ขณะกระทำาการจบัช้างป่ามกีฤตาคมสงู สามารถ

ป้องกนัภยัทัง้จากภตูผ ีและสตัว์ป่าด้วยเวทมนต์ ในการออกจบัช้างป่าแต่ละครัง้ ครบูาใหญ่

จะต้องแสดงความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่

6. การแต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์
 การแต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์ หญิงสูงอายุจะนุ่งผ้าที่มีลายใส่เสื้อคอกระเช้า ใส่

สร้อยคอลูกปัด เงิน นิยมใส่ดอกไม้หอมไว้ที่ ติ่งหู กลุ่มชาติพันธุ์นิยมทอผ้า เช่น ผ้าจิกกะ

น้อย เป็นผ้าที่มีลักษณะคล้ายผ้าหางกระรอกมีสีเดียวเป็นผ้าสำาหรับผู้ชายนุ่งในพิธีสำาคัญๆ 
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 ลักษณะการนุ ่งจะนุ ่งพับจีบ

ด้านหน้า เหมือนการนุง่ โสร่ง ผ้านุ่งสตรี

นิยมทอหม่ีคั่นเป็นทางแนวดิ่งยืนพื้นสี

นำา้ตาลอมมีหวัซิน่ พืน้สแีดงลายขดิ ตีน

ซิ่นสีดำามีริ้วขาวเหลืองแดง ผ้าจะกวี 

เป็นผ้าคล้ายอันลูซีม ของเขมรมีลาย

ทางยาวเป็น ผ้าทีส่ตรีใช้นุง่ในงานสำาคญั

ภาพแสดงการนุ่งห่มผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์กูย
ในหมู่บ้านกระเทียม อำาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

7. ที่อยู่อาศัย
 บ้านในภาษาส่วยเรยีกว่า ดงุ บ้านของกลุม่ชาตพินัธ์ุกยูจงึค่อนข้างแปลกกว่าของ

ชนกลุม่อืน่ โดยบ้านของกลุม่ชาตพินัธุก์ยูจะเป็นทีอ่ยู่อาศยัท่ีง่ายๆ เรียบๆ ไม่มเีคร่ืองประดบั

บ้านแต่อย่าใด กลุ่มชนของกลุ่มชาติพันธุ์กูยจะไม่พิถีพิถันสนการตกแต่งบ้านเรือนจะอยู่

แบบธรรมชาตมิากทีสุ่ด และจะยงัคงสภาพเหมอืนทีส่ร้างแรกๆ จะไม่มกีารเปลีย่นแปลงไป

จากเดิม บ้านเรือนของกลุม่ชาตพินัธุก์ยูจะเน้นทีค่วามแขง็แรงเป็นอนัดบัแรกเพราะนอกจาก

จะเป็นทีอ่ยูอ่าศยัของคนแล้วยังเป็นท่ีอยู่อาศยัของสตัว์เลีย้งอกีด้วย เช่น เป็นคอกโค กระบอื 

เล้าไก่ โดยจะใช้ส่วนทีเ่ป็นใต้ถนุบ้านสำาหรบัเป็นคอกสตัว์เล้ียง เพราะกลุ่มชนส่วนเชือ่ว่าจะ

เป็นทีป้่องกนัอนัตรายแก่สตัว์เลีย้งได้เน่ืองจากอยู่ใกล้กบัคนเลีย้งจะสะดวกในการดแูล ความ

เชื่อเหล่านี้ยังคงปฏิบัติต่อมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากเรือนที่ใช้อยู่อาศัยแล้วด้านข้างบ้าน

เรือนยังปลูกเป็นเพิงสำาหรับเก็บอุปกรณ์ทางการเกษตร บ้านของกลุ่มชนส่วนจะเป็นบ้าน

หลังเล็กๆ มีห้องไม่เกิน 2 ห้อง เป็นห้องนอนของลูกสาวหรือเจ้าของบ้านแต่ส่วนมากจะ

นิยมนอนที่ห้องโถงเพราะเป็นส่วนท่ีโล่งที่สุดของตัวบ้าน อีกห้องเป็นห้องครัวสำาหรับเก็บ

อุปกรณ์ในการทำาครัวและเก็บอาหาร แต่บางครัวเรือนจะทำาครัวที่ใต้ถุนบ้านเพราะจะไม่

เหม็นกลิน่ควันไฟ โดยกลุม่ทีท่ำาครวัใต้ถนุบ้านจะไม่นยิมใช้เตาแต่จะใช้หนิก้อนใหญ่ 3 ก้อน

มาวางเป็นสามเหลี่ยมใช้หินก้อนใหญ่ๆ เพื่อจะได้สอดฟืนเข้าไปได้สะดวก 

 ฉะน้ันการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์กูยไม่ว่าจะปลูกสร้างเป็นแบบ

ถาวรหรอืเป็นกระท่วมเพือ่อยูช่ัว่คราว จะหนัหน้าเรอืนไปทางทศิตะวนัออกและจะทอดบนัได

ไปทางทศิตะวนัออกเช่นกนั เพราะเชือ่ว่าจะนำาไปสูค่วามสว่างหรอืความเจรญิรุง่เรอืง ห้าม

หันหน้าเรือนไปทางทิศตะวันตกโดยเด็ดขาดเพราะเชื่อทางทิศตะวันตกเป็นทางผ่านของ
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ภตูผปีีศาจและวญิญาณทัง้หลาย โดยกลุม่ชาตพัินธุก์ยูจะเช่ือคำาโบราณทีว่่าการตัง้บ้านเรือน

ในทีเ่หมาะสมโดยจะเชือ่โบราณว่าพ้ืนทีจ่ะปลกูเรอืนต้องมรีปูร่างดจุดวงจนัทร์ รปูเรอืสำาเภา 

หรือรูปสี่เหลี่ยมคางหมู 

 ในการแยกเรือนไปเพื่อจะปลูกเรือนใหม่จะนิยมปลูกเรือนใกล้ๆ กับเรือนของพ่อ

แม่ มข้ีอห้ามคอืปลกูเรอืนของลกูอยูท่างทศิใต้ของเรือนพ่อแม่ หากจำาเป็นกม็กีารแก้เคล็ด

โดยการให้พ่อแม่ขึน้ไปอยูก่่อนสกัระยะหน่ึง นอกจากบ้านเรือนทีอ่ยูอ่าศยัแล้วกลุ่มชาตพินัธุ์

กยูยังนิยมปลกูยุง้ข้าวด้วย โดยยุง้ข้าวจะไม่นยิมหันไปทางทศิเหนอืหรอืทศิตะวนัตก เพราะ

เชือ่ทศิทัง้สองนีเ้ป็นทีอ่ยูข่องช้าง จะทำาให้ช้างมากนิข้าวในยุง้หมด บ้านเรือนของกลุม่ชาติ

พันธุ์กูยจะสร้างในลักษณะสูงโปร่ง เพื่อให้เหมาะกับสภาพอากาศแถบนั้น ในส่วยของตงจะ

มีลกัษณะทีแ่ปลกกว่าของชนกลุม่อ่ืนคอืมรีปูหน้าตดัเป็นสามเหลีย่มใช้ฐานวางบนรอดส่วน

ยอดรบัพืน้ที ่เพราะบรเิวณท่ีอยูอ่าศยัของกลุม่ชาตพินัธุก์ยูจะมตีวัเลือกมากเนือ่งจากอยู่ใน

บรเิวณใกล้ป่า จงึต้องใช้ตงเป็นสามเหลีย่มเพือ่ไม่ให้ตวัเลอืกมาอาศัยอยูไ่ด้ บนัไดของเรอืน

จะใช้ไม้จรงิท้ังลกูบันไดและแม่บันได และจะนิยมขัน้บนัไดเป็นจำานวนคีเ่พราะเชือ่ว่าคูบ่นัได

ผีค่ีบนัไดคน กลุม่ชาตพินัธุก์ยูจะเชือ่คำาสอนของคนโบราณมาก หากโบราณมข้ีอห้ามอย่างไร

จะปฏบิตัด้ิวยความเคร่งครดั จะมบ้ีางทีข่ดักบัคำาสอนโบราณแต่กลุม่ชาตพินัธุก์ยูกจ็ะทำาพธิี

แก้เคล็ดเพ่ือความอยู่เย็นเป็นสุขของครอบครัว ลักษณะบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์กูยที่

อพยพเข้ามาอยู่ที่บ้านโพนทองในช่วงแรกๆ จะเป็นการสร้างกระท่อมอยู่แบบชั่วคราวก่อน 

เป็นเรอืนตดิพ้ืน บรเิวณที่ใช้ประโยชน์จะอยูต่ดิกบัพ้ืนดนิการสร้างกระท่อมเป็นการสร้างเพือ่

รอการปลกูเรอืนหลงัใหญ่ทีถ่าวร หรอืบางครอบครวัทียั่งไม่มดิีนเป็นของตนเองต้องขออาศัย

ที่ดินของญาติเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยจึงต้องสร้างกระท่อมเป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราว

ภาพบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์กูย
ในหมู่บ้านกระเทียม 
อำาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
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เดือนตาม
ปีปฏิทิน
สุริยคติ

เดือนตาม
ฮีต

สิบสอง

เดือนชาว
เขมร

ประเพณีพิธี
กรรมของ
ชาวเขมร

ประเพณี
พิธีกรรมขอ

งกูย

ประเพณี
พิธีกรรม
ลาวอีสาน

ธันวาคม อ้าย แคเมียกตูจ รัวพเงียว - บุญข้าวกรม

มกราคม ยี่ แคเมียก ตีฮ์มหาเจียด เซาะพาแทน เข้าปริวาส

กุมภาพันธ์ สาม แคเมียกทม บ็อนซร็อว แซนยะจูฮ์ บุญคูณลาน

มีนาคม สี่ แคปะกุน บ็อนมาฆ

บูชา

-บุญมาฆะ บุญข้าวจี่

เมษายน ห้า แคแจ้ด บ็อนแคแจ้ด - บุญพระเวส

พฤษภาคม หก แคปะซา บ็อนวิสาขบู

ชา

แซนยะจูฮ์ บุญสงกรานต์

มิถุนายน เจ็ด แคเจด แซนเนียะตา - บุญบั้งไฟ

กรกฎาคม แปด แคอะซาด บ็อนโจลพัน

ชา

แซนยะจูฮ์เพ

รียม

บุญเข้า

พรรษา

สิงหาคม เก้า แคซราป กันซ็อง -กันซง บุญชำาฮะ

กันยายน สิบ แคเบ็น แซนโฏนตา แซนโฏนตา บุญข้าวสาก

ตุลาคม สิบเอ็ด แคจะแน็ง บ็อนแจ็ง

พันซา

-หลอฮ์พสา บุญออก

พรรษา

พฤศจิกายน สิบสอง แคกะเดิ๊ก บ็อนกันเท็น -บุญกฐิน บุญกฐิน

ตารางประเพณีพิธีกรรมตามปฎิทินของเขมร กูย และลาว

ตารางเปรียบเทียบเดือนและประเพณีประจ�าเดือนของกลุ่มชาติพันธุ์เขมร กูย และลาว ใน

ประเทศไทย

หน่วยอรรถ กูย กวย

ไหน เหนีย นา

หนึ่ง มูย มวย

บาป เบียบ บาบ

ร้อย รวย รอฺย

ฝน เหมีย มา
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8. ภาษากูย
 ภาษากูยจัดอยู่ตระกูลออสโตรเอเชียติก สาขามอญ-เขมร กลุ่มกะตู เป็นภาษาที่

ไม่มีวรรณยุกต์ ไม่มีตัวอักษรเขียน มีระบบเสียง คำา วลี และประโยคที่เป็นลักษณ์เฉพาะ 

แต่สำาเนียงบางครั้งแตกต่างกับ 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 ได้แก ่-p ,-t , -c, -k, -ʔ, -c -h –m -n -ɲ -ŋ -w -j -l -r ตัวอย่างเช่น

 /pɔɔj/ ปอย “อาบ(นำ้า)” /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
 หน่วยเสียงสระในภาษากูยแบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ สระก้อง (voiced)-ปกติ และ

สระก้อง-มีลม เสียงสระในภาษากูยมีลักษณะพิเศษ (voice quality) ของเสียงสระ เรียกว่า 

เรจิสเตอร์ (register) ซึ่งเป็นลักษณะของการสั่นของเส้นเสียง (modes of vocal fold vibra-

tion หรือ phonation types) ทำาให้เกิดเสียงชนิดต่าง ๆ อันเนื่องจากการทำางานของเส้น

เสยีงและลกัษณะการทำางานของเส้นเสยีงนัน้จะต้องอธบิายด้วยลักษณะการทำางานของกล่อง

เสียง (laryngeal activities) จึงแบ่งหน่วยเสียงสระในภาษากูยออกเป็น 2 ชุด โดยใช้สัท

อักษรเป็น ( ̌ ) อยู่บนเสียงสระชุดที่ 2 คือ สระก้อง-มีลม (เสียงเหมือนวรรณยุกต์จัตวาของ

ไทย) ดังตัวอย่างคำาคู่เทียบเสียงต่อไปนี้ 
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สระก้อง-มีลม สระก้อง-มีลม

สัทอักษร ความหมาย สัทอักษร ความหมาย

/mah/ มะฮ์ นิ่ว /mǎh/ หมะฮ์ ปลุก

/te:t/ เทด ผ้า /thě:t/ เถด เทศน์, สอน

/clah/ จฺละฮ์ เช้า /clǎh / จฺล๋ะฮ ชัด

/mu:aŋ/ มวง มอง(เครื่องจับปลา) /mǔ:aŋ/ หมวง คุณ, ท่าน

8.2 การพูดภาษากูย
 ประโยคคำาพูดภาษากูยมีทำานองเสียงเป็นระดับกลางๆ ทั้งประโยค เช่น

  ʔa: cɑ: ca: chǐm อาจอฺ จา ฉิม “หมากินหมด”

  ku:j kpaj mprɔ:ɲ wǎj กูย กไป มฺปรอญฺ ไหว “ผู้หญิงวิ่งเร็ว”

 

 บางครั้งก็จะลงต�่าที่พยางค์ก่อนพยางค์ท้าย 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

อร่อยมากเลย”

 ประโยคคำาถาม มคีำาลงท้ายว่า thě: และ bɔ̌: มกัมเีสียงสูงขึน้ในตอนท้ายประโยค 

เช่น

 

 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 “มึงอาบนำ้าหรือยัง”
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9. ภาษากูยเพื่อการฝึกช้าง
 กลุ่มชาติพันธุ์กูยยังสามารถสร้างภาษาที่ใช้ในการฝึกช้างอีก เรียกว่า “ภาษาผี

ปะกำา” ภาษาน้ีเป็นภาษาพเิศษของกลุม่ชาตพินัธุก์ยูช้าง ใช้สือ่สารกนัเฉพาะระหว่างกำาลวง

พืด หมอช้าง และมะช้างกับเทพเจ้าผีปะกำาและบริวารของผีปะกำา ได้แก่ เทวด้า (ช้างป่า) 

และภตูผปีีศาจอืน่ๆ โดยจะใช้ภาษาผปีะกำาในระหว่างการเดนิทางไปคล้องช้าง ซึง่ตามปกติ

เมื่ออยู่บ้านจะใช้ภาษากูย จากการรวบรวมภาษาผีปะกำาของสุรินทร์จำานวน 365 คำา และ

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบพบว่า ตรงกับภาษาบาลี-สันสกฤต ประมาณร้อยละ 20 ต่างกัน

เฉพาะสำาเนียงร้อยละ 40-50 เป็นภาษาเขมรโบราณ อีกร้อยละ 30 ยังหาที่มาไม่ได้ 

ตัวอย่างเทียบระหว่างภาษาไทย ภาษากูยทั่วไป กับภาษาผีปะก�า 

 ภาษาไทย  ภาษากูยทั่วๆ ไป ภาษาผีปะก�า

 ผัว-สามี  กยะ  อันโทน 

 เมีย-ภรรยา  กันแตล  อันจึง 

 ลูก  กอน  เจลย 

 ไฟ  อู้  กำาโพด 

 นำ้า  เดียะห์ (เสียงยาว)  อวน 

 ห้วย  เบี่ยง  ลองจาว 

 ช้าง  อาจึง  เทวเดีย/เทวะด้า

 คน  โกย/กูย/กวย  มานุด(มนุษย์) 

 ช้างต่อ  อาจึงทะเนียะ  ทนะ 

 อาบนำ้า  ปอยเดียะ/ปอยดะห์  ปอยตวน 

 กินข้าว  จาโดย  กริโกรด

10. ตำานานเกี่ยวกับตัวอักษรกูย
 กลุม่ชาตพินัธุก์ยูมภีาษาพดู แต่ไม่ปรากฏมภีาษาเขยีน ชาวกยูบางคนพดูตดิตลก

ว่า “อาจอจาฉิม” แปลว่า สุนัขกินหมด ซึ่งได้เล่าตำานานเกี่ยวกับตัวอักษรที่กูยไม่มีไว้ว่า 

 “มีชายหนุ่มสี่คนเดินทางเข้าป่าเพื่อแสวงหาถิ่นกำาเนิดของตน แต่ละคนต่างก็พูด

กันไม่รู้เรื่องเพราะต่างคนต่างมาและมุ่งมั่นที่จะหาถิ่นกำาเนิดของตัวเองให้พบ ครั้นถึงเวลา

พลบคำ่ามาที่กระท่อมร้างแห่งหนึ่ง ทั้งสี่ก็เข้าพักในกระท่อมนั้น 

 ตกดกึเงยีบสงดั พระอนิทร์แปลงกายเป็นชายชราคนหน่ึงปรากฏตัวขึน้ในกระท่อม

แล้วพูดขึ้นว่า “พวกเจ้าทั้งสี่คนกำาลังค้นหาภาษาของตัวเองอยู่ใช่ไหม” 
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 ชายท้ังสี่ตอบพร้อมกันว่า “ใช่” ชายชราก็บอกกับทุกคนว่า “ถ้าพวกเจ้าอยากรู้

ภาษาของตนเองพวกเจ้าจงไปหาไม้กระดานมาคนละแผ่น” 

 ชายทั้งสี่คนพากันแยกย้ายไปหาไม้กระดาน ชายสามคนได้ไม้กระดานมาคนละ

แผ่น ส่วนอีกคนหนึ่งไม่ได้แผ่นกระดานมา แต่ได้หนังสัตว์แห้งมาหนึ่งแผ่น พร้อมแล้ว

ทั้งหมดก็มาหาชายชราที่กระท่อมร้าง

 พระอนิทร์แปลงกายน้ันกบ็อกชายทัง้สีว่่า “พวกเจ้าจงตัง้ใจฟังให้ดแีล้วเขยีนลงใน

กระดานและหนังสัตว์นั้นไว้ แล้วนำาเอาไปสอนลูกสอนหลานของพวกเจ้าสืบต่อไป” 

 ชายชราน้ันบอกชายคนท่ีหน่ึงให้เขยีนอักษรลงบนไม้กระดาน ซึง่ภาษาทีอ่่านออก

เขียนได้คือ ภาษาไทย แล้วบอกชายคนที่สองให้เขียนอักษรลงในไม้กระดานคือ ภาษาลาว 

ให้ชายคนที่สามเขียนอักษรลงไปคือ ภาษาเขมร และชายคนที่สี่ซึ่งเป็นคนสุดท้ายให้เขียน

อักษรลงไปในหนังสัตว์แห้งคือ ภาษากูย 

 ชายชราคนนั้นกำาชับชายทั้งสี่ว่าพวกเจ้าจงเก็บรักษาอักษรเหล่านี้ไว้ให้ดี เพื่อวัน

ข้างหน้าจะได้ใช้สอนลูกสอนหลานได้แล้วก็หายตัวไป 

 ชายทัง้สีค่นรู้สกึดีใจมากทีพ่วกตนได้รูภ้าษาและกำาเนดิของตนเองแล้วกพ็ากันเข้า

นอนด้วยความสบายใจ ชายคนทีส่ีซ่ึง่เขยีนอกัษรของตนลงบนหนังสัตว์แห้ง ได้เอาหนังสตัว์

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 

 คำาที่พูดออกมาคือ “จอเจาจาจิม” หมายถึง หมามากินหมด ภาษากูยหรือภาษา

ส่วยจึงไม่มีภาษาเขียนมาจนทุกวันนี้

 ส่วนชายท้ังสามคนก็เดินทางกลับสู่ถิ่นฐานบ้านเกิดพร้อมด้วยไม้กระดานที่มีตัว

อักษร ครบถ้วนใช้สอนลูกสอนหลานสืบต่อมา ชายคนแรกคือภาษาไทย ชายคนที่สองคือ

ภาษาลาว และชายคนที่สามคือพื้นฐานภาษาเขมร ส่วนคนที่สี่ คือ ชาวกูยหรือส่วยที่ “อา

จอเจาจาจิม” ไม่มีอักษรกูยเพราะหมากินหมดแล้ว” 
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สรุป

 กลุ่มชาติพันธุ์กูยกลุ่มใหญ่ต้ังถ่ินฐานอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ลุ ่มแม่นำ้าโขงและเทือก

เขาพนมดงรัก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ของไทยและบริเวณใกล้เคียง คือ

ในลาวตอนใต้และกมัพชูาตอนเหนอื มปีฏสิมัพนัธ์กบักลุ่มชาตพินัธุล์าว เขมร และไทยเร่ือย

มา โดยเฉพาะในสมยัอยธุยาซึง่ตรงกบัรชัสมยัของพระทีน่ัง่สุริยามรินทร์ (พ.ศ. 2301 - 2310) 

ความดีความชอบของกลุ่มชาติพันธุ์กูยได้จับช้างเผือกไว้ถวายคืน จึงได้รับการแต่งตั้งเป็น

เจ้าเมือง และทำาให้จังหวัดสุรินทร์มีชื่อเสียงในเรื่องช้างจนถึงปัจจุบัน

 ในขณะที่วัฒนธรรมกูยในเรื่องการเลี้ยงช้างได้ถูกประดิษฐ์สร้างซำ้ากันมาเพื่อ

ประโยชน์ในการท่องเทีย่ว แต่วฒันธรรมด้านภาษากยูกลับตกอยู่ในภาวะวกิฤต การสืบทอด

ด้านภาษาเริ่มหายไป เนื่องจากกลุ่มชาติพันธุ์กูยอาศัยอยู่ในประเทศท่ีต่างมุ่งให้คนใน

ประเทศเรยีนภาษามาตรฐานทัง้ไทย ลาว และกมัพชูา เดก็ ๆ  เริม่หนัพดูภาษาอืน่กลุม่ใหญ่

กว่าและเห็นว่าสำาคัญกว่า คนอายุสิบห้าปีลงมาบางชุมชนอาจไม่สามารถพูดภาษากูยได้ 

อย่างไรกต็าม กลุม่ชาตพินัธุก์ยูหลายแห่งมีความสำานกึในชาตพินัธุ ์ร่วมกนัสร้างกระบวนการ

เรียนรู้ อนุรักษ์ และฟื้นฟูภาษากูยให้ลูกหลาน เช่น 

 - สภาวัฒนธรรมอำาเภอสำาโรงทาบ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำาบลสำาโรงทาบ 

จัดทำาโครงการ “หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวกูย” ตั้งแต่วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 

2550 ณ หมู่บ้านอาลึ หมู่ที่ 4 ตำาบลสำาโรงทาบ 

 - โครงการศกึษากลุม่เยาวชนกบัการฟ้ืนฟแูละอนรัุกษ์วัฒนธรรมประเพณชีาตพินัธุ์

กวย (ส่วย) : กรณีศึกษาชุมชนวัดไตรราษฎร์สามัคคี (บ้านตาตาและบ้านซำา) ตำาบลโพธิ์กระ

สังข์ อำาเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยการสนับสนุนของสำานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย การวิจัยครั้งนี้ได้สร้างภาพยนตร์สั้น เรื่อง “กอนกวย ส่วยไม่ลืมชาติ”

 นอกจากนี้ยังมีการรวมตัวกันเพื่อการอนุรักษ์และเผยแผ่วัฒนธรรมกูยหรือกวย 

เช่น ศูนย์กลางการเผยศูนย์กลางการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมกวย (ส่วย) วัดมหาธาตุยุวรา

ชรังสฤษฎิ์ คณะสลัก 3 ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร และมีโครงการสร้างอุทยานเรียนรู้กวยที่อำาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

 ปฏิบัติการทางสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์กูยหรือกวยเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู

วัฒนธรรมและภาษาของตนเอง ท่ามกลางการสูญหายไปของภาษาและวัฒนธรรม จึงควร

ยกระดับภาษาเป็นภาษามรดกทางสังคม เพื่อจะได้สนับสนุนและเสริมแรงใจให้กลุ่มชาติ

พันธุ์กูยหรือกวยได้ร่วมสร้างสำานึก อนุรักษ์ และฟื้นฟูวัฒนธรรมของตนเองสืบไป
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บทคัดย่อ

 ภายใต้สังคมแบบหลังสมัยใหม่ถูกนิยามว่าเป็นยุคของการบริโภคนิยมที่ได้ก่อให้

เกิดปรากฏการณ์ทางสังคมในหลายมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วงชิงความหมายของคน

ชายขอบทีว่ถิปีฏบิตัถิกูทำาให้กลายเป็นสนิค้าในเชงิวฒันธรรมเพือ่สนองตอบความปรารถนา

ของสังคมเมือง บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์วาทกรรมฤษีภายใต้ยุคบริโภคนิยม 

โดยใช้ตัวบทคือ นวนิยายแนวหลังสมัยใหม่เรื่อง ลูกสาวฤษี ของปริทรรศหุตางกูรผลการ

ศึกษาพบว่า คนชายขอบในสังคมเมืองต้องปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์และวิถีปฏิบัติทางสังคม

เพือ่ให้อยูร่อดในยคุทุนนิยมผ่านกระบวนการประกอบสร้างความเป็นฤษ ีวาทกรรมฤษจีงึถูก

นิยามและช่วงชิงความหมายในมิติที่หลากหลาย เช่น ตัวฤษีเองนิยามว่าลักษณะดังกล่าว

คืออาชีพ ขณะที่คนนอกให้ความหมายทั้งในเชิงบวกและเชิงลบผ่านความแปลกประหลาด 

เพี้ยน บ้า เป็นลัทธิกลายพันธุ์ เป็นคลื่นวิกฤตศรัทธาศาสนา เป็นสภาวะหลงผิดหรือจิต

หลอน เป็นพวกนอกรีตเดียรถีย์ เป็นปรากฏการณ์เหล้าเก่าปรุงขวดใหม่ ยุคบริโภคนิยมจึง

ประกอบสร้างความหมายให้ฤษคีอืสนิค้าและเป็นมหรสพทางสังคม นอกจากนีภ้าพของฤษี

ยังถูกสร้างความหมายใหม่ในรูปแบบสภาวะความจริงเสมือน (simulation) และกลายเป็น

สัญลักษณ์ของการหลุดพ้นจากระบบทุนนิยม วาทกรรมฤษีจึงเป็นการปะทะกันระหว่างโลก

สจันิยมและโลกมหศัจรรย์ และแสดงนยัยะของการวพิากษ์สงัคมแบบบรโิภคนยิมได้อกีทาง

หนึ่ง

ค�าส�าคัญ : วาทกรรม, ยุคบริโภคนิยม, หลังสมัยใหม่, การช่วงชิงความหมาย, คนชาย

ขอบ,สัจนิยมมหัศจรรย์

วาทกรรมฤษีภายใต้ยุคบริโภคนิยมในนวนิยาย
แนวหลังสมัยใหม่เรื่อง “ลูกสาวฤษี”

Impressionism discourse under the age of consumerism in
postmodern novel “Daughter of hermit”

รังสรรค์ นัยพรม1 Rangsan Naiprom
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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, 

marginalize, magical realism 
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บทนำา

 นวนิยายแบบหลงัสมยัใหม่ เป็นกลวธิสีร้างเรือ่งเล่าอกีแบบหนึง่ทีแ่สดงนยัยะของ

การวิพากษ์ปรากฏการณ์ทางสังคม โดยมีลักษณะที่สำาคัญคือ การแสดงความตระหนักรู้ถึง

การเป็นเร่ืองแต่งการปฏิเสธการเล่าเรื่องตามรูปแบบปกติ การล้อ การสร้างความเป็นสห

บท การผสมผสานความจริงกับความมหัศจรรย์ และการใช้รูปแบบวรรณกรรมยอดนิยม 

(เสาวณติ จลุวงศ์. 2550 : 43) ส่วนในมติขิองเนือ้หานัน้เน้นไปทีส่ำานกึในความเป็นเรือ่งแต่ง 

วาทกรรมอำานาจ ปรากฏการณ์สังคมบริโภค การเปลี่ยนผ่านของยุคสมัย ภาวะความจริง-

ความลวงในสังคม ข้อมูลข่าวสารและสังคมมหรสพ รวมไปถึงภาวะความหลากหลายทาง

สังคมวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องของวาทกรรมอำานาจกับปรากฏการณ์

สังคมบริโภคที่นำาเสนอให้เห็นว่าวรรณกรรมอยู่ในฐานะของเร่ืองเล่าท่ีเป็น “วาทกรรม” ที่

สร้างความรบัรูแ้ละความทรงจำา นำาเสนอและเผยแพร่ความคดิไปสู่สังคม ทัง้ยงัแสดงนยัยะ

ของการเมืองเชิงอำานาจที่แฝงมากับเรื่องเล่า

 ทั้งนี้ในสังคมบริโภคแบบหลังสมัยใหม่ วัตถุแห่งการบริโภคถูกทำาให้เป็นสัญญะ 

(sign) ทีเ่น้นเรือ่งของการสือ่ความหมายในเชงิสงัคมวฒันธรรมมากกว่าเรือ่งของประโยชน์

ใช้สอยในเชิงกายภาพ และได้ส่งผลต่อวิถีปฏิบัติของผู้คน ผู้เขียนได้หยิบยกนวนิยายของ

ปริทรรศหุตางกูร เรื่อง ลูกสาวฤษีมาเป็นตัวบทในการวิเคราะห์ โดยนวนิยายดังกล่าวได้รับ

รางวัลชมเชยจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ซึ่งมีกลวิธีในการเล่า

เรื่องและนำาเสนอเน้ือหาในรูปแบบหลังสมัยใหม่ภายใต้สังคมบริโภคนิยมผ่านชุดวาทกรรม

ฤษี ตัวบทเล่าเรื่องราวของลุงโมกที่เคยได้ภรรยาเป็นชาวต่างชาติ และมีลูกสาวด้วยกันคน

หนึ่งชื่อเวนดี้ ต่อมาภรรยาได้ทิ้งเขาและลูกสาวกลับไปยังต่างประเทศ ลุงโมกแต่งงานกับ

บหุงาและมีลกูด้วยกนัคนหนึง่ชือ่น้องฟ้า ภายใต้สงัคมทีเ่ตม็ไปด้วยการแข่งขนัเพือ่การยงัชีพ 

ทำาให้อาชีพขับสามล้อไม่สามารถรองรับรายจ่ายท่ีเพ่ิมขึ้นภายในครอบครัวได้ ระหว่างปั่น

สามล้อลุงโมกได้รับหนังสือแปลจากลูกค้าวัยรุ่นคนหนึ่ง ทำาให้เขาเกิดแรงบันดาลใจจึงได้

ผันตัวไปเป็นฤษภีายในวดัและได้ประกาศตนแบบอหงิสาท่ีจะไม่พดูตลอดชวิีต ยกเว้นคนืวนั

เพ็ญ การเปลี่ยนอาชีพดังกล่าวทำาให้ฐานะทางบ้านของลุงโมกดีขึ้น ทำาให้ชาวบ้านที่ส่วน

ใหญ่ยากจนเริ่มเอาแบบอย่าง ทำาให้วัดกลายเป็นชุมชนฤษี เช่น ฤษีที่คลานแบบสุนัข ฤษี

ที่หมุนรอบตัวเอง ฤษีที่อมสาก ฤษีที่กอดต้นไม้ แต่เมื่อถึงคืนเดือนเพ็ญทั้งหมดจะกลับมา

ปฏิบัติกิจเยี่ยงมนุษย์ ทำาให้รายการต่างๆ ใช้พื้นที่ฤษีในการโฆษณาเพื่อสรรหาเงินในฐานะ

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อย่างไรก็ตามมีบางกลุ่มคนที่ออกมาประท้วงโดยอ้างว่าฤษี
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คอืผูห้ลบหลูด่หูมิน่พุทธศาสนา ในท่ีสดุฤษีเหล่าน้ันถูกตำารวจจบักมุ เวนดีจ้งึออกมาประท้วง

โดยอดข้าวเหมือนคานธีส่งผลให้ฤษีเหล่านั้นพ้นโทษและได้ย้ายพ้ืนที่ไปยังบริเวณป่านอก

เมืองในตอนท้ายปรากฏว่าฤษกีลายเป็นผูม้อิีทธฤิทธิส์ามารถเหาะบนท้องฟ้าและหายตวัได้

 การศึกษาเรื่องเล่าหลังสมัยใหม่จะเป็นการเปิดพื้นที่ในการวิพากษ์ปรากฏการณ์

ทางสงัคมวัฒนธรรมทีส่่งผลต่อการประกอบสร้างอตัลกัษณ์ของผูค้น โดยเฉพาะอย่างยิง่คน

ชายขอบทีต้่องต่อสู้และต่อรองกับอำานาจรฐั และสภาวะเศรษฐกจิแบบทนุนยิมทีส่ร้างมนษุย์

ในกลายเป็นสนิค้าในเชิงพาณชิย์ โดยผูเ้ขยีนจะใช้กรอบแนวคดิเรือ่งวาทกรรมและการบรโิภค

เชิงสัญญะเป็นมโนทัศน์หลักในการศึกษาเพื่อเผยให้เห็นความสัมพันธ์เชิงอำานาจของผู้คน

ที่ถูกครอบงำาโดยลัทธิบริโภคนิยม

จากคนชายขอบถงึวาทกรรมฤษ ี: กระบวนการช่วงชงิความหมายภายใต้สังคมหลังสมัยใหม่

 ความเป็นชายขอบ (marginality) เป็นกระบวนการศกึษาความสัมพนัธ์เชงิอำานาจ

ของผู้คนในสังคมท่ีไม่ใช่เรื่องของการถูกกีดกันให้ไปอยู่ในตำาแหน่งทางสังคมที่ด้อยโอกาส

ในทางเศรษฐกิจ หรืออำานาจ หรือไม่เข้าประเภทแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นเรื่องของ

ความรู้และความจริงที่คนอื่นสร้างขึ้นมา กลายเป็น “สามัญสำานึก” ที่รับรู้เข้าใจกันในสังคม

โดยไม่ต้องต้ังคำาถาม ผู้ที่อยู่ในตำาแหน่งชายขอบเอง อาจรับหรืออ้างอิงไปเป็นความจริง

เกีย่วกบัตวัเองด้วย รวมทัง้การต่อต้านโต้แย้งปฏเิสธในเวลาเดยีวกนั ซึง่สะท้อนให้เหน็ความ

สมัพันธ์ท่ีไม่เท่าเทยีมกนั (nymmetrical relations) ทีด่ำารงอยู่ในสงัคม ซึง่ทำาให้คนบางกลุม่

ถูกทำาให้คนกลุ่มอื่นพูดแทน หรือสร้างภาพให้แทนผ่านปฏิบัติการทางวาทกรรม (ปริตตา 

เฉลิมเผ่า กออนันตกูล. 12-13) ซึ่งวาทกรรมในที่นี้หมายถึง ระบบการสร้างความหมาย

หรืออัตลักษณ์ให้กับสิ่งใดส่ิงหน่ึง หรือกลุ ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งในยุคสมัยและสังคม

วัฒนธรรมเฉพาะหนึ่งผ่านทางการใช้ภาษา เช่น การพูด การเขียน และการปฏิบัติจริงทาง

สังคมในแง่จารีต ประเพณี ค่านิยม สถาบัน โดยที่การสร้างความหมายหรือ อัตลักษณ์นั้น

ถือเป็นการใช้อำานาจด้วยเสมอ เพราะอาจไปกดทับหรือลดทอนความหมายหรืออัตลักษณ์

แบบอื่นๆไม่ให้มีโอกาสปรากฏ แม้ว่าการสร้างหรือกำาหนดความหมายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถ

กำาหนดได้อย่างตายตัวและอาจเปลี่ยนแปลงได้ในความสัมพันธ์เชิงสังคม จึงเปิดโอกาสให้

เกิดการช่วงชงิการสร้างความหมายโดยกลุม่ต่างๆ ซึง่รวมถงึกลุม่คนทีเ่สยีเปรยีบทางสงัคม

วัฒนธรรมด้วย (ถนอมนวล หิรัญเทพ. 2551 : 2)

 ในนวนิยายเรือ่ง ลกูสาวฤษ ีตวัละครเอกในเรือ่งถกูนำาเสนอผ่านการประกอบสร้าง

ความหมายให้เป็นคนชายขอบผ่านมิติทางเศรษฐกิจคือ เรื่องของความยากจนที่ผู้คนยังคง
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หลงใหลกับการบรโิภคสนิค้าภายใต้ระบบทนุนยิม โดยเฉพาะการนำาเสนอผ่านอาชพีของตวั

ละครเอกที่ชื่อ “ลุงโมก” ที่ประกอบอาชีพถีบสามล้อรับส่งผู้โดยสารที่เป็นนักท่องเที่ยวทั้ง

ชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งมีลักษณะย้อนแย้งกับปริบทในสังคมปัจจุบันที่เน้นความเจริญ

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความรวดเร็วสะดวกสบายของกระบวนการขนส่งและเดินทาง 

ทำาให้อาชีพท่ีเคยเจรญิรุง่เรอืงและมรีายได้สงูในอดตีถกูประเมนิค่าว่าไม่สามารถสร้างความ

มั่นคงให้กับครอบครัวได้ ดังตัวอย่าง

 “สุดายุ หรือเวนดี้ ทองนวย วัย 15 กำาลังย่างสาวแรกแย้ม เธอเหมือนมีอาการ

ทางจิต เมื่อไม่ได้ดังใจจะวิ่งไปดื้อเงียบในห้อง ยาระงับความเครียดอย่างเดียวคือเงินสัก 

20-30 บาท เอาไปบำาบัดเยียวยาที่ร้านค้า 24 ชั่วโมงใกล้ๆบ้าน วันนี้เธอกรี๊ดใส่ลุงโมกหรือ

พ่อเพราะไม่ได้เงนิ แต่เธอไม่มีวนัเข้าใจพ่อผูเ้พียรถีบสามล้อดำาเนนิชวีติให้รอดในสงัคมสมยั

ใหม่กบัความเปลีย่นแปลงทีม่าเรว็เหลอืเกนิ ลองนกึดสิูยังมีใครอีกถบีสามล้อรับจ้างแลกเอา

เงิน70-80 บาท ซึ่งถือว่าแพงแล้วแต่ละเที่ยว ในละอองฝุ่นสายลมแดดที่ปลิวฟุ้งถนน ไหน

ต้องต่อสู้กับสองแถวรับจ้างออกใหม่พุ่งแซงเร็ว ค่าโดยสารถูกกว่าแค่ 9-10 บาทสามล้อจึง

รอเวลาเข้ากรุหรือสุสาน ที่มีไม่กี่คันต้องนับเป็นสายอมตะเหนียวแน่นตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวด 

เพ่ิงไม่นานทีท่างการเริม่โปรย ยาหอมจะสนบัสนนุเข้าส่วนงานอนรุกัษ์ เพราะดเูข้ากนัดกัีบ

วัดพระวิหารเจดย์ีทอง แหล่งท่องเทีย่วโบราณสถานซึง่ทำาเงนิมากมายให้แก่จงัหวดั” (ลกูสาว

ฤษี. 2549 : 10)

 ตวัอย่างข้างต้นสะท้อนให้เห็นการเปลีย่นผ่านของยคุสมยั โดยเฉพาะอย่างยิง่การ

เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจซ่ึงทำาให้สังคมมุ่งไปในทางการผลิตวัตถุสิ่งของเพื่อการ

บริโภคและความสุข วาทกรรมการพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเน้นไปที่การท่องเที่ยวใน

เชิงวัฒนธรรมได้ส่งผลกระทบต่ออาชีพบางประเภท คนถีบสามล้อถูกสร้างให้เป็นชายขอบ

เน่ืองจากการนำาไปเปรียบเทียบกับคู่ตรงกันข้ามคือ “รถสองแถว” ที่ให้ทั้งเร่ืองของความ

สะดวกสบายและความประหยัด นอกจากนี้การที่รัฐพยายามใช้นโยบายการท่องเที่ยวผ่าน

การอนุรักษ์อาชีพถีบสามล้อซึ่งอาจส่งผลดีในเรื่องการเสริมสร้างรายได้ แต่อีกนัยหน่ึง

ลักษณะดังกล่าวคือการกดทับอัตลักษณ์ของผู้คนโดยการสร้างให้เป็นวัตถุในการท่องเที่ยว

ทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ภาพของเวนดี้ ยังถูกอธิบายผ่านอาการโรคจิตที่ต้องระบายออก

กับสัญลักษณ์ (symbol) ของระบบทุนนิยมคือร้านสะดวกซื้อ อันกลายเป็นพื้นที่ทางสังคม

ในการสร้างความหมายให้กับอัตลักษณ์สมัยใหม่ของผู้คนที่ต้องการความสะดวกสบายและ

การก้าวข้ามพื้นที่เข้าสู่วัฒนธรรมเมือง
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 นอกจากน้ีตัวบทยังเสนอภาพความยากจนของฤษีตนอื่นๆนอกจากฤษีโมก ที่ได้

ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกจิตกตำา่จนต้องเปลีย่นอาชพีเป็นฤษเีพือ่ขอรบัเงนิบรจิาคมาใช้

ยังชีพภายในครอบครัว ดังตัวอย่าง

 “และท้ังหมดของคำ่าคืนน้ีหรือแม้แต่หลายคืนก่อนหน้า ได้ถูกบันทึกไว้เป็นข้อมูล

สำาคญัยิง่ของชายผูห้นึง่นามว่าลงุผล ผูเ้ป็นเพือ่นเรอืนเคยีงอกีคนในชมุชนท้ายวดั แกอาศยั

อยู่ในบ้านโทรมๆกบัเมยีท่ีขายขนมครกและลกูวยัรุน่ตดิเหล้า ตวัแกเคยมอีาชพีเป็นภารโรง 

แต่โดนใส่ความว่าขโมยของเลยต้องออกมาอยู่บ้านหลายปีแล้ว ชีวิตมีแต่นั่งๆนอนๆ หกู็ตึง

ขึ้นทุกวัน บางทีนึกครึ้มจึงทำาห่อหมกปลาขาย แต่ความรำาคาญใบหูตัวเองที่ตึงจนเกือบไม่

ได้ยนิเสยีงทำาให้อยากอยูเ่ฉยๆ ใครจะส่ือสารกบัแกแต่ละทีต้องพดูเสียงดังกรอกเข้าไป สภาพ

จนยากในยุคนำ้ามันแพงทุกอย่างดูเป็นอุปสรรคในการดำารงชีวิตไปหมด เงินเก็บได้น้อยนิด

ต้องถูกควักออกหมนุวนัต่อวนัให้พอเพยีง อกีอย่าง ช่วงหลงัแกหนัไปเล่นพนนับอลจนมหีนี้

สินรุงรัง กว่าจะรู้ตัวผีพนันพาความเครียดมาเยือนจนสมองแทบแตก และจากการสังเกต

ของแก ยามที่ใครๆ พากันเดือดร้อน หน้ามือกับภาวะเศรษฐกิจ มีเพียงครอบครัวของสอง

ฤษีที่เจริญผิดหูผิดตา” (ลูกสาวฤษี. 2549 : 79)

 ความยากจนกลายเป็นเหตุผลหลักในยุคสภาวะเศรษฐกิจตกตำ่าที่ทำาให้คนจนใน

ฐานะคนชายขอบในสังคมที่ด้อยการศึกษาและถูกกีดกันในการเข้าถึงทรัพยากรทางสังคม

ได้พยายามแสวงหาหนทางในการสร้างรายได้เพื่อยังชีพ โดยผู้ที่เร่ิมต้นในการเข้าสู่

กระบวนการฤษีคือลุงโมก เนื่องจากแกได้รับหนังสือจากเด็กหนุ่มคนหนึ่งขณะที่ถีบสามล้อ

ไปส่งเขาที่บ้าน ดังตัวอย่าง

 “แกบ่นในใจ “ไอ้เด็กเลวมันโยนหนังสืออะไรให้ฟะ” ลุกโมกหยิบมาพลิกดู หนังสือ

เล่มนั้นชื่อ ครึ่งทางชีวิต อ่านไปมามีคำาขยายว่า “วรรณกรรมของนักเขียนรางวัลโนเบลปี 

2001” มีบรรยายเล็กๆว่า “การค้นหาสัจธรรมอย่างไร้จุดหมาย การเดินทางไกล และคำา

ตอบที่รอคอยชั่วชีวิต” ส่วนชื่อคนเขียนเป็นภาษาอังกฤษ เมื่อเปิดข้างในดูตรงคำานำา บอก

คนเขียนคือ วี. เอส. ไนพอล “จะสนุกเท่าเพชรพระอุมาเร้อ” ลุกโมกคิด เพราะทั้งชีวิตที่

เคยอ่านพ็อกเก็ตบุ๊ก เป็นของพนมเทียนสมัยนานนม เมื่อก่อนอ่านได้อ่านดี เพราะชวนให้

เตลิดไปกับไรเฟิล ผจญป่าล่าสัตว์ มันคือชีวิตพรานลูกผู้ชายโรแมนติกที่พบรักกับหม่อม

ราชวงศ์หญงิดารินแสนสง่า ช่างต่างกบัชวีติแกในปัจจบุนัลบิลิว่ ชวีติทีม่ไีว้สำาหรบัถอดถอน

ใจให้บุหงา เธอไม่ใช่เจ้าหญิง แม้จะเคยสวยระดับดาวรำาวงตอนสาว แต่ตอนนี้แก่ลงเยอะ

พอๆกับตัวแกที่เหี่ยวย่นลง “เฮ้อ…ชีวิต” ลุงโมกบ่น ถุยๆสองสามทีแล้วถีบสามล้อต่อ” 

(ลูกสาวฤษี. 2549 : 15)
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 ลักษณะชุดเหตุการณ์ที่ปรากฏในข้อความดังกล่าว แสดงนัยของความเป็นหลัง

สมัยใหม่ในทางวรรณกรรมผ่านการสร้างความเป็นสหบท (intertextuality) คอื การมองงาน

ประพันธ์เป็นตัวบท (text) ที่ประกอบสร้างขึ้นจากตัวบทหรือรหัสวัฒนธรรมต่างๆที่ปรากฏ

มาก่อนแล้วในวรรณกรรม ในศลิปะแขนงอืน่ๆ หรอืในบรบิทสงัคมวฒันธรรมนัน้ๆ และการ

ประกอบสร้างความหมายของตัวบทใหม่ขึ้นอยู่กับการตีความหรือการอ่านเชื่อมโยงรหัส

วัฒนธรรมเข้าด้วยกัน ซึ่งทำาให้เกิดโครงข่ายความสัมพันธ์ระหว่างตัวบทขึ้น (เสาวณิต จุล

วงศ์. 2550 :45) เรื่องเล่านำาเสนอความเป็นสหบทกับนวนิยายเรื่อง “หมานคร” ของ คอย

นุช ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2546 โดยนำาเสนอประเด็นหลักในเรื่องการปรับตัวของคนใน

ช่วงเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยภายใต้สังคมเมืองหลวงคือกรุงเทพฯ ในตอนที่จินนางเอกของ

เร่ืองได้รบัหนงัสือปกสขีาวท่ีหล่นลงมาจากเครือ่งบนิ เธอจนิตนาการว่าหนงัสือดงักล่าวเป็น

คัมภีร์แห่งความหวังที่จะนำาเธอไปสู่การเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับลุงโมกที่ต้องการมีฐานะ

ทางเศรษฐกจิทีด่ขีึน้ ต่างกนัตรงทีว่่าหนงัสอืปกขาวของจนิคอืหนงัสือลามกอนาจารที่ไม่ใช่

สัญลักษณ์ที่สื่อถึง “ความดี” เหมือนกับสีขาวบนหน้าปก และภาษาต่างประเทศไม่ได้สร้าง

ความหมายของเนื้อหาที่ปรากฏในหนังสือในเชิงบวกแต่ประการใด ผิดกับหนังสือวรรณกร

รมโนเบลที่ ลุงโมกได้รับที่กลายเป็นแรงบัลดาลใจในการเปลี่ยนอาชีพเข้าสู่ความเป็นฤษี 

นอกจากนีต้วับทยงัได้แสดงการล้อ (parody) วรรณกรรมเร่ืองเพชรพระอุมากบัชวีติจริงของ

ลุงโมกที่นอกจากจะเป็นกลวิธีเพื่อสร้างความตลกขบขันแล้ว ยังเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการ

ผลักดันเข้าสู่ความเป็นชายขอบของตัวละครได้อีกประการหนึ่ง

 เม่ือลุงโมกกลับไปปรึกษาเรื่องการเปลี่ยนอาชีพกับครอบครัว ทุกคนพยายาม

ประกอบสร้างความเป็นฤษีให้มีตัวตนในโลกแห่งความเป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวนดี้ได้

ไปค้นคว้าหาข้อมลูในอนิเทอร์เนต็เพือ่สร้างความน่าเชือ่ถอืให้กบัความเป็นฤษ ีอนัแสดงนยั

ยะของการต่อสู้และประนีประนอมระหว่างความเป็นวิทยาศาสตร์และโลกทางไสยศาสตร์ท่ี

เน้นการให้คณุค่าเรือ่งจิตวิญญาณและอำานาจเหนือธรรมชาติทีต่รรกะในทางวิทยาศาสตร์ไม่

สามารถหาข้อพิสูจน์ได้ ดังตัวอย่าง

 “เมือ่เวนดี้โผล่ไป พ่อท่าทางเริม่เพีย้นขึน้มาจริงๆ แกพยายามเอาผ้าห่อหวัห่อตัว

เหมอืนนกับวชในยคุมดืของครสิเตยีน ผ้าคลมุทีเ่อามาทำาชดุกด็แูปลกๆเหมอืนพ่อมด เมือ่

เวนดี้เดินเข้ามา แกทำาหน้าตาขยุกขยิกถาม

 “ตอนนี้พ่อต้องเลือกชุดก่อน ลูกว่านุ่งขาวห่มขาวแล้วโพกผ้าแดง หรือนุ่งดำาห่ม

ดำาแบบชุดนี้ หรือแต่งตัวแบบคนป่าดี” ลุงโมกพูดจบก็หมุนตัวในชุดดำา มีลูกประคำาโตๆท่ี

ไม่รู้หามาจากไหนสวมคล้องคอไว้



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

ปีท
ี่ 1

 ฉ
บับ

ที่ 
1 

(ก
.ค

.5
8 

- 
ธ.
ค.

58
)

62

 “ไม่เลวนี่พ่อ แต่นี่พ่อจะทิ้งพวกเราไปแล้วใช่มั้ย”

 “ก็ลูกอยากให้ให้พ่อเปลี่ยนอาชีพไง จำาไม่ได้รึ เป็นหัวหน้าครอบครัวต้องหาเงิน

หาทองให้มากขึ้น พ่อถีบสามล้อมายี่สิบปีแล้ว ยังไม่มีอะไรดีไปกว่านี้นอกจากความจนลง 

แม่เองกบ็อกว่าหมดยคุอาชพีสามล้อแล้ว ถงึตอนนีพ่้อไม่อยากฝืน” (ลกูสาวฤษ.ี 2549 : 33)

 ตัวอย่างข้างต้น ความเป็นฤษีถูกมองว่าคืออาชีพชนิดหนึ่ง และสามารถเป็นได้

โดยง่ายโดยเพียงหยิบเครื่องแต่งกายที่สื่อสัญญะ (sign) ถึงความเป็นฤษีมาสวมใส่ ชุดฤษี

จงึไม่ได้สือ่ความหมายเฉพาะเชงิประโยชน์ใช้สอยทีเ่ป็นเคร่ืองนุ่งห่มเท่าน้ัน แต่ยงัส่ือถงึการ

เปลี่ยนผ่านอัตลักษณ์ทางสังคมจากคนชายขอบในพ้ืนที่เมืองเข้าสู่กระบวนการสร้างพื้นที่

ศักดิ์สิทธิ์ (sacred space) ทางสังคมอีกด้วย และอีกลักษณะหนึ่งที่ฤษีต้องมีคือ การทำาตัว

ให้แปลกแยกทางสังคมผ่านพฤติกรรมที่ไม่ปกติโดยการไม่พูดตลอดชีวิต ยกเว้นตอน

พระจันทร์เต็มดวง 15 คำ่า โดยพูด 10 นาที ดังตัวอย่าง

 “สิ่งที่ตูรู้คือทำาตัวให้แปลกเข้าไว้ เหมือนไม่สนใคร ไม่สนสังคม ปล่อยให้คนอื่นๆ

เขาวุ่นวายกันไป แย่งกิน แย่งซื้อ แย่งรัก แย่งเกลียด แย่งกันหาเงิน บางทีการไม่พูดน่าจะ

มาจากโลกสมัยนี้ทำาให้ทุกคนเหนื่อย ชีวิตมันเหนื่อยมากเกินไปแล้ว และทุกคนก็ต้องการ

ความสบายเหมือนกับเดินซื้อของตามห้าง นี่ลูกถามพ่อว่าอะไรนะ การนิ่งเงียบของพ่อทำา

ไปทำาไมใช่มั้ย ไม่รู้ตรงคำาถามหรือเปล่า แต่พ่อนอนคิดทั้งคืนว่าการประกาศว่าจะนิ่งเงียบ

ตลอดชีวิตจะทำาให้ผู ้คนหันมาสนใจ เหมือนชายผู้สมถะแบบในหนังสือดำารงตนถือ

พรหมจรรย์ เมื่อกี้หนูว่าพ่อกำาลังเป็นฤษี ไม่รู้ที่พูดไปพอจะเข้ากันได้มั้ยฮ่ะๆ แต่ความจริง

ที่สุดที่ลูกต้องจำาคือ พ่อต้องการเงินๆๆๆ เงินบริจาคท่าทางแบบนี้” (ลูกสาวฤษี. 2549 : 35)

 การเข้าสูค่วามเป็นฤษีของลงุโมกมวีตัถปุระสงค์หลักคอืขจดัความยากจนออกจาก

ครอบครัวและวิธีการปฏิบัติตนของลุงโมกคือการสร้างอัตลักษณ์ความเป็นฤษีให้ดูแตกต่าง

ไปจากคนอืน่ผ่าน “การสร้างความเงยีบ” โดยเลอืกทีจ่ะไม่พดูตลอดชวีติ เพราะมองว่าความ

เงียบคือการพักผ่อนจากความวุน่วายของโลกสมยัใหม่ทีเ่ตม็ไปด้วยการเร่งรดัของพืน้ทีแ่ละ

เวลา ทุกคนต้องแข่งขันเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอด ตัวบทใช้ความเปรียบ (simile) ความเงียบกับ

การเดินซื้อของตามห้างสรรพสินค้าที่เต็มไปด้วยความสะดวกสบายภายใต้ระบบเงินตราที่

แสดงนัยของการวิพากษ์ทุนนิยม นอกจากนี้รหัส (code) ชุดหน่ึงท่ีซ่อนแฝงภายใต้ความ

เงียบคือ การไม่มีสทิธิม์เีสยีงในทางสงัคมของคนชายขอบในการเข้าถงึทรพัยากรทางสงัคม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงฐานะทางเศรษฐกิจนั่นเอง

 ท้ังน้ีนอกจากลงุโมกแล้ว ยงัมฤีษตีนอืน่ๆทีพ่ยายามสร้างอตัลกัษณ์ของตนให้แตก

ต่างจากคนอืน่เพ่ือหวงัเงนิบรจิาคมาช่วยจนุเจอืครอบครวั เช่น ฤษอีอดผูย้อมคลานเหมอืน
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หมา ยกเว้นพระจันทร์เต็มดวง 15 คำ่า เวลา 21.00 น. จะยอมลุกขึ้นมาเดินคร่ึงชั่วโมง

เท่านั้น ฤษีผลที่เอามือดึงหูทั้งสองข้างของตนเองอยู่ตลอดเวลาฤษีด้าวผู้อมสาก ฤษีผึ้งท่ี

เอาตัวกลิ้งไปมาตามลานวัด ฤษีชมที่ทรมานร่างกายโดยใช้หัวไถไปมาตามพื้นดินของลาน

วัด ฤษีชิตผู้เอาขาล่ามไว้กับตุ้มเหล็กหนักหลายกิโล และฤษีทบผู้กอดต้นไม้ไว้ตลอดเวลา 

โดยความเป็นฤษดีงักล่าวถกูประกอบสร้างความหมายผ่านวาทกรรมในชดุทีห่ลากหลาย เช่น 

เวนดี้ ที่มองโดยอิงกับระบบคิดขององค์ความรู้ที่ว่า ฤษีต้องเคร่งครัดกาย วาจา ใจ แต่ไม่

ต้องอปุสมบท ถือว่าเป็นนักบวชพิเศษทีถื่อศลีน้อยกว่าพระ ซึง่ปรากฏอยู่ในสมยัโบราณตาม

สำานักต่างๆ ทีแ่ม้แต่พระพทุธเจ้ายงัเคยเสดจ็ไปฝากตวัเป็นศษิย์ยงัสำานกัเหล่านัน้ก่อนตรสัรู้ 

ประเด็นสำาคัญคือ ผู้ที่สร้างวาทกรรมความเป็นฤษีคือ เวนดี้ซึ่งถ้ามองผ่านวิธีคิดแบบบูรพา

คดศีกึษา (orientalism) คอื การวเิคราะห์เกีย่วกบักระบวนการสร้างความรูแ้ละขยายอำานาจ

ทางความรู้ในเรื่อง “ความเป็นตะวันออก” ที่เกิดจากการประกอบสร้างความรู้ในลัทธิ

อาณานคิมตะวนัตก ผ่านการมองตะวนัออกในลกัษณะของคนอ่ืนทีด้่อยกว่าและล้าหลัง และ

แสดงนัยยะถึงความชอบธรรมท่ีจะเข้าครอบงำาขูดรีดปกครองโลกตะวันออก เว้นดี้จึงเป็น

ภาพแทน (representation) ของการผลิตความรู้ผ่านชุดวาทกรรมฤษีให้กับโลกตะวันออก

ผ่านภาพลกัษณ์ของความเป็นชายทีส่ือ่ถงึนยัทางอำานาจ ขณะทีลุ่งโมกถกูสร้างภาพลักษณ์

ที่สื่อถึงความเป็นหญิงที่อ่อนแอ/ด้อยอำานาจ และถูกผู้คนในสังคมนำาชุดวาทกรรมดังกล่าว

ไปปรับใช้ผ่านปฏิบัติการทางสังคมในลักษณะของการช่วงชิงความหมายในทางวัฒนธรรม

ที่ต้องเคลื่อนไหวเพ่ือสร้างและปรับเปลี่ยนความหมายในภาวะที่ตกอยู่ภายใต้อำานาจของ

กลุ่มต่างๆในรูปแบบของความสัมพันธ์เชิงอำานาจ

 ในวาทกรรมบางชุด ฤษีถูกนิยามและสร้างความหมายในเชิงลบ ผ่านความ

ประหลาด เพี้ยน บ้า ลัทธิใหม่กลายพันธุ์ เป็นคลื่นวิกฤตศรัทธาศาสนาลูกใหม่ ขณะที่นัก

วิชาการสายจิตวิเคราะห์มองว่าเป็นภาวะจิตเภทในระยะที่ 2 ที่สร้างภาวะหลงผิดหรือจิต

หลอน รายการสารคดบีางชดุมองว่าคอืพวกนอกรตีเดยีรถย์ี ขณะทีน่กัวชิาการสายโพสต์โม

เดิร์นมองในเชิงบวกว่าเป็นปรากฏการณ์เหล้าเก่าปรุงขวดใหม่ ดังตัวอย่าง

 “มีคำาถามว่าทำาไมฤษีถึงไม่ไปปลีกวิเวกในป่า ประเด็นนี้ได้ถกกันทางหน้า

หนงัสอืพมิพ์ มบีทความนกัวชิาการสายโพสต์โมเดร์ินบางท่านบอกให้ใจเยน็ๆ ลองให้โอกาส

กนัก่อน เพราะปรากฏการณ์น้ีถอืเป็นเหล้าเก่าปรงุขวดใหม่ เหมอืนการแก้ปัญหารถซิง่แบบ

โพสต์โมเดิร์นของรัฐมนตรีท่านหนึ่งด้วยการจัดเลนซิ่งให้แข่งเสียเลย เรื่องเช่นนี้ อยากให้

ตัดความผิดถูกตามเกณฑ์เก่าๆ ไปก่อน เพราะกลุ่มฤษีใหม่เกิดขึ้นในสังคมไฮเทคอันมี

เงือ่นงำาต่างจากสมยัพระเจ้าอโศก สมัยอยธุยา หรือยคุล่าอาณานคิม กรณฤีษีไม่เข้าป่า ทว่า
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ได้รับการยอมรับ น่าจะมาจากจิตวิทยามวลชนในโลกทุนนิยมถูกโบยตีจนจิตวิญญาณบิด

เบี้ยว พวกฤษีเข้ามาอย่างถูกจังหวะยิ่ง เลยได้รับการโอบอุ้มจากมวลชนแทนที่จะปล่อยให้

อยูต่ามป่าเขาโดดเดีย่วหวิโซหนาวตายเหมอืนก่อน เมือ่ฤษบีำาเพญ็ทกุรกริยิา กลายเป็นผล

ดีต่อจิตใจเสมือนได้นำาโลกแห่งจิตวิญญาณกลับมาประจักษ์อีกครั้งโดยปราศจากการขาย

โฆษณาชวนเชื่อเหมือนลัทธิสินค้าแบรนด์ดังต่างๆในโลกธุรกิจ อนาคตจึงอยู่ที่พวกเขานั่น

แลว่าเป็นของจริงหรือแค่จำาอวด” (ลูกสาวฤษี. 2549 : 107)

 ตัวอย่างข้างต้น วาทกรรมฤษีถูกอธิบายในเชิงวิชาการผ่านชุดความรู้ทาง

ประวัติศาสตร์ รวมไปถึงแสดงนัยยะของการวิพากษ์สังคมยุคบริโภคนิยมที่เป็นเสมือนการ

สร้างลัทธิสินค้าแบรนด์ต่างๆที่ผู้คนหันมาบริโภคความหมายในเชิงสัญญะ (sign) คือความ

หมายในเชงิสงัคมวัฒนธรรมมากกว่าความหมายในรูปแบบของประโยชน์ใช้สอย ฤษีแสดง

ความพยายามในการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ให้เข้ากับสังคมมวลชนในโลกทุนนิยมที่เปล่ียน

ผ่านความหมายเชิงพืน้ทีจ่ากเดมิทีเ่คยอยูป่่าอย่างแร้นแค้น กลายเป็นการบำาเพญ็เพยีรโดย

ต่อสู้กับสภาพสังคมเมืองที่เต็มไปด้วยโลกของการโฆษณาและชวนเชื่อ

 นอกจากนี้วาทกรรมฤษียังถูกช่วงชิงและประกอบสร้างภายใต้สังคมแบบบริโภค

นิยมที่เน้นการสร้างพื้นที่ทางความบันเทิงโดยมองว่า ฤษีคือดารา ดังตัวอย่าง

 “ขณะฤษีโมกกำาลังพูดตรึงใจคนให้เหมือน 15 คำ่าคราวแรก ถัดไปอีกวงไม่ไกลมี

เสยีงเฮสน่ัน ทำาให้ฝงูชนมากมายทีฟั่งแกอยูแ่ตกวงไปด ูตรงนัน้มกีลุม่ไทยเทศมงุดฤูษอีอด

ผู้ลุกเดินกำาลังทำาท่าสนุกต่อหน้าฝูงชนโดยกระโดดตีลังกา 3-4 รอบ แล้วเปลี่ยนท่าเลียน

แบบพิธีกรละครสัตว์จนผู้คนปรบมือลั่น ผู้ควบคุมแสงสีสปอตไลท์ถูกสั่งให้หันไฟจับร่างฤษี

ออดสว่างจ้า ฤษีออดยิ่งคึกหนัก พยายามนึกท่าทางแบบเพาะกายในวัยหนุ่ม ต่อด้วยท่า

เต้นมูลวอล์คเกอร์ของไมเคิล แจ๊คสัน ที่ลากปลายเท้านิ่มๆสไลด์ถอยหลังยาวตีวงโค้งนิ่มๆ

จนคนเฮมากกว่าเดมิ ตามด้วยการเดินเต๊ะไขว้ขาเหมอืนนายแบบ อารมณ์ขนัของแกทำาให้

ผู้ชมบางคนหัวเราะจนนำ้ามูกนำ้าตาเล็ด แม้รู้ดีว่าเป็นฤษีควรสำารวม แต่การรู้ธรรมชาติคน

ยคุนีช้อบตลกคาเฟ่หรอือะไรทีดู่สนกุ เมือ่บวกลบคณูหารกบัการบำาเพญ็เพยีรด้วยการคลาน

ทกุวีว่นั อารมณ์ดเีม่ือมาถกูจังหวะน่าจะดกีว่าท่าเครียดๆหงอย น่าเบือ่อย่างฤษโีมก ถงึตอน

นี้ฤษีออดซื้อใจผู้คนจนกลายเป็นดาราฤษีบนลานวัด” (ลูกสาวฤษี. 2549 : 77)

 ตัวอย่างข้างต้นฤษีอออดถูกนิยามว่าคือดาราท่ีคอยสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชม

ภายใต้ยุคบริโภคนิยมที่ระบบความเชื่อทางไสยศาสตร์หรืออำานาจทางธรรมชาติถูกทำาลาย

ลงพร้อมกบัระบบวิทยาศาสตร์ ฤษถูีกทำาให้เป็นเรือ่งตลกผ่านภาพลักษณ์ทีห่ลากหลาย เช่น 

นักเพาะกาย นักร้อง พิธีกรละครสัตว์ เป็นต้น ซึ่งแสดงนัยยะเรื่องภาวะของปัจเจกบุคคลใน
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สังคมร่วมสมัย โดยแนวคิดกลุ่มหลังสมัยใหม่มองภาวะตัวตนของปัจเจกบุคคลในฐานะส่ิง

ประกอบสร้าง มไิด้เกดิมขีึน้ด้วยตวัเอง ความมตีวัตนของมนษุย์เกิดขึน้เป็นกระบวนการต่อ

เนื่อง ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์และวาทกรรมสังคมท่ีมนุษย์แต่ละคนเข้าไปมีส่วนร่วม ด้วย

เหตุนี้ตัวตนของปัจเจกบุคคลจึงเป็นสิ่งประดิษฐ์สร้าง มีความเลื่อนไหล ไม่คงที่ ไม่แน่นอน 

หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงได้ (Berney. 2004 : 150-151) วาทกรรมฤษีจึงกลายเป็น

กระบวนการช่วงชิงความหมายภายใต้ความสัมพนัธ์เชิงอำานาจทีปั่จเจกบคุคลตกอยู่ในฐานะ

ของผู้ถูกกระทำาที่ต้องปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ไปตามการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยทางสังคม

ฤษีกับกระบวนการกลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม

 ในโลกหลังสมัยใหม่ (postmodern world) มนุษย์ต้องเผชิญกับภาวะความหลาก

หลายของตัวตน (multiple self) อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน รวมไปถึงการที่ทุกสิ่งทุกอย่าง

ได้ถกูทำาให้กลายเป็นสนิค้าอย่างขนานใหญ่ เป็นยคุทีต่วัสินค้าเองกลับกลายเป็นวฒันธรรม

หลักท่ามกลางกระแสอัตลักษณ์ที่หลากหลาย สินค้าได้ทำาหน้าที่โดยคอยเป็นสื่อกลางที่

ปัจเจกชนใช้นิยามตัวตนระหว่างกัน (นรชิต จิรสัทธรรม. 2553 : 139) โดยวิถีการบริโภคได้

ถูกแทนที่ด้วย “มูลค่าสัญญะ” (sign value) คือ การไม่ให้ความหมายของสินค้าในเชิงวัตถุ

ใช้สอย หากแต่เน้นความแตกต่างของการให้ความหมายทางสังคมโดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของ

สัญญะต่างๆ

 ในโลกยุคน้ีได้พยายามสร้างความแปลกประหลาดหรอืความเป็นชายขอบของกลุม่

คนบางประเภทให้เป็นสินค้าในเชิงพาณิชย์ผ่านระบบประชาสัมพันธ์และโฆษณาชวนเชื่อ

ของเทคโนโลยสีมัยใหม่ ในตอนน้ีผูเ้ขียนจะได้ช้ีให้เหน็ถงึลทัธบิรโิภคนยิมทีท่ำาให้ฤษีในฐานะ

ภาพแทนของความเชือ่เหนอืธรรมชาตแิละตำานานท้องถิน่กลายเป็นสินค้าในทางวฒันธรรม

และการท่องเที่ยว

 อย่างไรก็ตามสังคมบริโภคมีลักษณะที่สำาคัญคือ การจัดสภาพแวดล้อมของพื้นที่

ให้เต็มไปด้วยวัตถุมากมายที่ลวงให้ผู้คนอยู่ในพื้นที่แห่งความบันเทิง และหลงลืมโลกแห่ง

ความเป็นจริงภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันเพ่ือช่วงชิงการนำา

ในเชงิอำานาจทางเศรษฐกจิ ก่อให้เกดิวาทกรรมความจน และผลกัดนักลุ่มคนดงักล่าวสูค่วาม

เป็นชายขอบ ดังเห็นได้จากรายการต่างๆตลอดจนนายทุนทางเศรษฐกิจและการเมืองเข้า

มาจัดระเบียบชุมชนฤษี และสร้างวาทกรรมฤษีให้เป็นผู้สร้างลัทธิสมัยใหม่ และตัวของฤษี

เองต้องปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ให้เข้ากับสังคมเมืองเพื่อความอยู่รอด ดังตัวอย่าง
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 “ถึงตอนนี้ความโชคดียังคงต่อเนื่อง เมื่อมีเศรษฐีบ่อทรายแถวอำาเภอใกล้เคียงชื่อ

บญุเคีย้ง ปรารถนาวงศ์ ผูซ้ึง่เป็นนายทนุอดุหนนุพรรคการเมอืงเก่าแก่ของจงัหวดั และเป็น

หัวคะแนนคนสำาคัญของนายก อบจ. คนปัจจุบัน อีกด้านเขาเป็นคนใจบุญสุนทาน เลื่อมใส

ศรัทธาศาสนา ถึงกับซื้อเวลาทีวี-วิทยุท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์รายการ “เรารักศาสนา” ออก

อากาศทุกวัน เว้นเสาร์อาทิตย์ เขาเช่ือว่าการปรากฏกายของฤษีโมกเพลานี้อาจเป็น

ปรากฏการณ์มหัศจรรย์ซ่ึงมิอาจปล่อยดาย เม่ือคิดว่าโลกกำาลังกลับตาลปัตรอ่อนแอ ฤษี

โมกอาจเป็นนิมิตใหม่มากระตุ้นผู้คนในโลกปัจจุบันคืนสู่ยุคแสวงหาของพระพุทธองค์ในวัย

ก่อนตรัสรู้ นั่นคือยุคบำาเพ็ญทุกรกิริยาซ่ึงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในช่วงก่อนหน้า

พทุธกาล ท่านเศรษฐยัีงเชือ่เรือ่งการบำาเพญ็ตบะแรงกล้าของฤษอีาจนำาไปสูม่ติท่ีิไม่คาดคิด

อย่างโลกของอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ ไม่วันใดก็วันหนึ่ง” (ลูกสาวฤษี. 2549 : 46)  

 ตวัอย่างข้างต้น ปรากฏการณ์ฤษถูีกมองผ่านโลกของความศกัดิส์ทิธิแ์ละอาจกลาย

เป็นพื้นที่ทางเลือกในโลกแบบทุนนิยมที่ผู้คนให้ความสำาคัญกับวัตถุมากกว่ามิติทางศาสนา 

วิถีปฏิบัติและพฤติกรรมของฤษีจึงถูกสร้างให้เป็นมหรสพแห่งความบันเทิงของผู้คนเมือง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างรายการในรูปแบบของเรียลลิตี้โชว์ที่เน้นการนำาเสนอภาพแทน

ของผู้คนแบบสมจรงิ ลกัษณะดงักล่าวคอืการสร้างสภาวะความจรงิเสมอืน (simulation) คอื 

สื่อและเทคโนโลยีมีอิทธิพลเชิงอำานาจในการผลิตสร้างภาพตัวแทนของวัตถุหรือ

ปรากฏการณ์บางอย่างทางสังคมโดยการจำาลองความเสมือนจริง ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า ของ

จริงจะมีหรือไม่หรือเป็นเช่นไรไม่สำาคัญ เพราะเทคโนโลยีสามารถสร้างขึ้นได้ให้กลายเป็น

ความจรงิของตัวมันเอง (reality of its own) (กาญจนา แก้วเทพ และสมสขุ หินวมิาน. 2551 

: 472) ฤษีภายใต้วิธีคิดในยุคสภาวะเหนือจริง (hyperreality) จึงไม่ได้อยู่ที่ว่ามีจริงหรือไม่มี

จริง มีอิทธิฤทธิ์หรือไม่มีอิทธิฤทธิ์ แต่ฤษีกลายเป็นพื้นที่ในการบริโภคของมนุษย์ภายใต้

ระบบทุนนิยมที่สร้างลักษณะของความแปลกตาแปลกใหม่ (novelty) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

กลวิธีในการเล่าเรื่องของผู้ดำาเนินรายการที่สามารถทำาให้เกิดความตื่นเต้นเพิ่มขึ้นกว่าเดิม

ได้ ดังตัวอย่างในตอนที่ปรากฏการณ์ฤษีถูกสร้างสรรค์ผ่านรายการสารคดี และมีการจัดทำา

เป็นซีดีพากษ์ไทย-อังกฤษออกทีวีและจำาหน่าย โดยใช้พิธีกรคือนางสาวไทยคนล่าสุดเพื่อ

สร้างภาพลักษณ์ของความเป็นไทย ดังตัวอย่าง

 “สารคดีจะเริ่มจากการคิดสคริปต์ซ่ึงทางรายการ “เรารักศาสนา” มีความชำานาญ

ดีอยู่แล้ว จากนั้นส่งต่อให้กระทรวงพิจารณา ส่วนพรีเซ็นเตอร์สาวหรือพิธีกรของงานได้
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ตกลงว่าจ้างนางสาวไทยคนล่าสุดมาสร้างภาพลักษณ์แลนด์ออฟสไมล์ไปพร้อมๆกัน การ

ถ่ายทำาสารคดไีม่มอีะไรซบัซ้อน ทกุอย่างปล่อยให้เป็นความสามารถของพธิกีรแสนสวยนำา

ผูช้มไปเหยยีบโลกฤษแีต่ละตน การถ่ายทำาจะมาจบในคนืฟลูมนูฤษีปาร์ตี้ไนต์ ซึง่คนืนัน้ทุก

ตนจะหยุดทรมานกายชั่วคราว และคาดได้เลยว่าสารคดีนี้คงได้เห็นผิวเหี่ยวๆ ผมเผ้าเครา

ยาวของแต่ละตนตดักบัผวิพรรณงามขาวเนยีนของนาวสาวไทยอย่างโดดเด่น เป็นเวลาหน่ึง

เดือนกว่าการถ่ายทำาก็เสร็จสิ้นสู่กระบวนการตัดต่อให้กระชับเพื่อออกฉายทางทีวี 90 นาที 

หรือสองตอนต่อเน่ือง และตอนน้ีกำาลังอยู่ในส่วนกระทรวงปรับแก้” (ลูกสาวฤษี. 2549 : 

90-91)

 เห็นได้ว่ารายการฤษีได้ถูกผลิตสร้างในเชิงพาณิชย์ภายใต้ระบบทุนนิยมแบบเต็ม

ข้ัน มีการเขียนสคริปรายการ มีพิธีกรที่มีชื่อเสียง รวมไปถึงการสร้างกระบวนการ

ประชาสมัพันธ์และโฆษณา เน้นกจิกรรมในคนืวนัเพญ็ซึง่ล้อกบัวธิคีดิของพทุธศาสนาทีม่อง

ว่าวันดังกล่าวคือเวลาแห่งความศักดิ์สิทธ์ิท่ีพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และเทศนาธรรมทั้งยังเป็น

การสร้างสมัพันธบททีส่ือ่ถงึงานสงัสรรค์ของชาวตะวนัตกในคนืพระจนัทร์เตม็ดวง โดยทีต่วั

ฤษีเองในฐานะสินค้าทางวัฒนธรรมยินยอมกับการครอบงำาดังกล่าวเพื่อความอยู่รอดใน

สังคมและพฤติกรรมดังกล่าวได้ดึงดูดผู้ชมในฐานะผู้บริโภคสินค้าทั้งโดยตรงและโดยอ้อม

ผ่านการสร้างภาพนิมิตให้เสพวัฒนธรรมทางสายตาอย่างต่อเนื่อง ฤษีถูกสร้างภาพลักษณ์

ในฐานะดาราทีม่หีน้าทีค่อืการแสดงเพือ่ความบนัเทงิของผู้ชม ดงัตวัอย่างการแสดงของลุง

โมกฤษคีนแรกทีป่ฏญิาณตนไม่พดูตลอดชวิีต ยกเว้นคอืวนัเพญ็ทีก่ารพดูแต่ละคร้ังถกูนำาไป

เชือ่มโยงกบัวรรณกรรมเรือ่งเพชรพระอุมาของพนมเทยีนเพราะแกไม่เคยอ่านหนงัสอืเรือ่ง

อื่นเลย ดังตัวอย่าง

 “ในที่สุดฤษีโมกก็นั่งลงที่เก้าอี้ไม้หรู มือคว้าไมล์ขึ้นมา ผู้คนเหยียบพันพากันปรบ

มือสนั่นก่อนจะเงียบกริบรวดเร็ว ฤษีโมกสูดลมหายใจลึก นึกถึงบางสิ่งที่พอนึกได้ตอนนี้ใน

นิยายเรื่องเพชรพระอุมา แกชอบอยู่ตอนหนึ่ง

 “ความรูส้กึของคนเรานีน่ะเหมอืนพราน” แกเริม่ยานๆช้าๆเหมอืนพระเทศน์ ดวงตา

ลอยไปสบจันทร์กลมเหลืองในง่ามโพธิ์ แกพูดต่อ

 “เพราะมีอันตรายที่สุดที่ล่าอยู่ในป่า เป็นป่าตามความรู้สึกของเรา” ผู้คนเริ่มปรบ

มือสน่ันสมใจคิดท่ีได้มาฟังปรัชญาคมกริบจากท่านฤษีโมก ฤษีหลับตาคิดท่อนต่อไป” 

(ลูกสาวฤษี. 2549 : 59)

 ตัวอย่างข้างต้น นำาเสนอภาพของผู้คนมากมายที่หลั่งไหลกันมาฟังการพูดของ 



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

ปีท
ี่ 1

 ฉ
บับ

ที่ 
1 

(ก
.ค

.5
8 

- 
ธ.
ค.

58
)

68

ฤษโีมก และเน้ือหาของการพดูได้แสดงนยัยะทีส่ือ่ความหมายว่า ชวีติในสังคมทนุนยิมภาย

ใต้พืน้ทีเ่มืองเปรยีบเสมอืนการผจญภยัทีเ่ตม็ไปด้วยอนัตราย แต่ต่างกนัตรงที่ในเร่ืองเพชร

พระอมุาอนัตรายเกดิจากสตัว์ป่า ขณะทีช่มุชนเมืองอันตรายเกดิจากการเปล่ียนผ่านของยุค

สมัยทีเ่น้นการบรโิภคเชงิสญัญะทีทุ่กอย่างถกูประกอบสร้างความหมายให้เป็นวตัถแุห่งการ

ค้าเพื่อสนองตอบความปรารถนาของมนุษย์นั่นเอง

 โดยสรุปจะเห็นได้ว่า ในโลกท่ีเต็มไปด้วยสัญญะ สินค้าไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ

ตอบสนองความต้องการในเชิงกายภาพในฐานะที่เป็นวัตถุสนองความพอใจ (material util-

ity) เท่านั้น หากแต่เป็นเรื่องของการบริโภคเพื่อแสวงหาความหมายและการคงอยู่ (exist-

ence) ของตัวตนในอาณาจักรแห่งสัญลักษณ์ (the realm of symbolic) เป็นการบริโภค

ความหมายทางสัญลักษณ์ (symbolic meaning) เพื่อแสดงภาพลักษณ์ของตน (นรชิต จิร

สัทธรรม. 2553 : 155) ฤษีจึงถูกสร้างให้เป็นสัญลักษณ์ของความหลุดพื้นจากระบบทุนนิยม

ผ่านปฏิบัติการโฆษณาให้เป็นสินค้าที่น่าปรารถนา ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดแรงจูงใจและ

ต้องการที่จะเข้ามามีความสัมพันธ์กับสินค้านั้นๆ การสร้างสินค้าผ่านความแปลกใหม่จึง

กลายเป็นพ้ืนทีแ่บบหนึง่ในการวพิากษ์ระบบทนุนยิม พืน้ทีข่องวดัจงึถกูประกอบสร้างความ

หมายใหม่ให้กลายเป็นห้างสรรพสินค้าที่ให้บริการความแปลกใหม่และสะดุดตาเพื่อกระตุ้น

การบริโภคของผู้คนในสังคม

สัจนิยมมหัศจรรย์กับนัยของการวิพากษ์ลัทธิบริโภคนิยม

 สัจนิยมมหัศจรรย์ (magical realism) เป็นลักษณะเด่นอีกแบบหนึ่งของเรื่องเล่า

แนวหลังสมัยใหม่ ที่เน้นการผสมผสานความจริงกับความมหัศจรรย์เพื่อมุ่งลดทอนการยึด

มัน่ในศูนย์กลางโดยทำาให้ความแตกต่างระหว่างโลกความจรงิกบัโลกทีม่หศัจรรย์สือ่นยัสำาคญั

ถึงการเป็นพ้ืนที่ของการปะทะสังสรรค์ระหว่างความหลากหลาย ทำาให้ความแตกต่างทาง

วฒันธรรมและบทบาทของการเมอืงเชงิอำานาจปรากฏอย่างเด่นชดั ทัง้น้ีวรรณกรรมสัจนิยม

มหัศจรรย์แตกต่างจากวรรณกรรมแนวสจันยิมในแง่ทีเ่หตกุารณ์เหนอืธรรมชาติในเรือ่งมไิด้

ถูกแปรให้กลายเป็นเรื่องปกติด้วยชุดคำาอธิบายตามหลักเหตุผลเชิงประจักษ์และหลัก

วิทยาศาสตร์ ขณะเดียวกันก็ต่างจากวรรณกรรมแนวแฟนตาซีที่เหตุการณ์มหัศจรรย์ถูก

อธิบายด้วยอำานาจลึกลับที่อยู่เหนือธรรมชาติ(mode of narration) วรรณกรรมแนวสัจนิยม

มหัศจรรย์จึงเป็นวิถีแห่งการบ่อนทำาลายความชอบธรรมและอำานาจของญาณวิทยาที่อิงอยู่

กับหลักเหตุผลนิยม และความจริงเชิงประจักษ์ท่ีทำาหน้าที่เป็นรากฐานทางความคิดคำ้าจุน
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วรรณกรรมแนวสัจนิยม อีกทั้งยังเป็นวิถีแห่งการขัดขืนและการต่อต้านการตกไปอยู่ในกับ

ดักของคู่ตรงข้ามระหว่างความจริงกับความมหัศจรรย์ เหตุผลกับความเชื่อ ตะวันออกกับ

ตะวันตก สมัยใหม่กับดั้งเดิม ศูนย์กลางกับชายขอบ ฯลฯ โดยการนำาคู่ตรงข้ามมาประสาน

งากนับนระนาบเดยีวกนั ทำาให้วรรณกรรมดงักล่าวมลีกัษณะพนัธุผ์สมหรอืพนัทาง (hybrid-

ity)(ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์. 2555 :54) และเมื่อวรรณกรรมไทยรับเอามโนทัศน์ดังกล่าวมา

ใช้ย่อมมีการปรับตวัให้เข้ากบับรบิททางสงัคมและวฒันธรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่สงัคมไทย

ที่ยังคงไว้ซึ่งระบบความเชื่อเหนือธรรมชาติในรูปแบบของตำานาน หรือเร่ืองเล่าประจำาถ่ิน 

รวมถึงการกลายเป็นเครื่องมือในการวิพากษ์ปรากฏการณ์ทางสังคมในชุดต่างๆ

 ในวรรณกรรมเรือ่ง ลกูสาวฤษ ีเป็นอกีเรือ่งหนึง่ทีแ่สดงนยัยะของความเป็นสัจนยิม

มหัศจรรย์โดยการนำาเอาชุดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติของตัวละครฤษีมานำาเสนอผ่านโลกแนว

สจันยิม ซึง่เหตุการณ์ดงักล่าวแม้มสีาเหตมุาจากลัทธทินุนิยมทีผู้่คนต้องแสวงหารายได้เพือ่

การยังชีพในสภาวะเศรษฐกิจตกตำ่าจนต้องผันตัวมาเป็นฤษีเพื่อหวังเงินบริจาค แต่ชุด

พฤติกรรมที่ฤษีทุกตนแสดงออกถูกสร้างความหมายใหม่ผ่านความแปลกประหลาด

มหศัจรรย์ ภายใต้โลกทีท่กุคนมุง่หวงักำาไรในเชงิพาณชิย์ การบำาเพญ็เพียรจงึเป็นเรือ่งทีต่่อ

ต้านกับวิธีคิดดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างย่ิงความเงียบของฤษีโมกที่ไม่สามารถทำาได้ในยุค

ของของมลูข่าวสารทีพ่รมแดนทางความรูแ้ละความคดิถกูเช่ือมต่อทัว่โลก ความเงียบจงึถกู

ประกอบสร้างให้เป็นปรากฏการณ์มหัศจรรย์เพราะทุกคนในโลกทุนนิยมไม่สามารถกระทำา

ได้ หรือในตอนที่ฤษีถูกจับกุมในข้อหาทำาลายพุทธศาสนา เว้นดี้ในฐานะลูกสาวของฤษีได้

ออกมาประท้วงโดยยึดหลักอหิงสาตามแบบมหาตมะ คานธี ของอินเดีย ปรากฏการณ์ดัง

กล่าวถูกกล่าวขวัญถึงอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในระดับสื่อมวลชนจนทำาให้ผู้เป็นแม่ชาว

ต่างชาติเมื่อได้รู้เรื่องจากรายการโทรทัศน์ถึงกลับบินมารับเธอไปอยู่ด้วยที่ต่างประเทศ 

ดังตัวอย่าง

 “เช่นกัน งานนี้เธอจำาต้องสู้เพื่อเกียรติศักดิ์ศรีของพ่อและฤษีอื่นๆทุกคน เธอนอน

คิดทบทวนหลายตลบเรื่องพ่อ และกลุ่มฤษี พวกเขาถูกทำาให้ปราชัยโดยสิ้นเชิงจากฝ่ายที่มี

อำานาจเหนือกว่า ด้วยอำานาจวาจาที่ใส่ความ อำานาจที่กัดไม่ปล่อย อำานาจเงินสร้าง

สถานการณ์ อำานาจการตลาดหรอืเศรษฐกจิ อำานาจสือ่และการเมอืงที่โถมใส่ฤษยีากจนผู้ไร้

อำานาจต่อรอง เธอเกิดไฟแค้นสุมทรวง

 “งานนี้ฉันจะไม่ยอม”
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 เธอคิดระหว่างลูกผู้หญิงตัวเล็กๆกับทางการ เม่ือต้องการชัยชนะต้องสร้างแรง

กดดนั บางทีผู้หญิงตวัเลก็ๆ อย่างเธอทีตั่ดสนิใจอดอาหารประท้วง และคดิตายเป็นตายเพือ่

ผดุงความยุติธรรมตามแนวทางรัฐบุรุษมหาตมะ คานธี อาจจะสร้างแรงกระเพื่อม” (ลูกสาว

ฤษี. 2549 : 155)

 ปรากฏการณ์ทีเ่วนด้ีอดอาหารแสดงนยัยะของการบรโิภคเชงิสญัญะในอกีรปูแบบ

หนึ่งคือ การสร้างมายาคติของความเป็นนักสตรีนิยม (feminism) ที่เข้าปะทะกับอำานาจ 

(power) ชุดต่างๆทางสงัคม โดยเฉพาะอย่างยิง่อำานาจรฐั และอำานาจทนุนยิม ทีก่ดทบักลุม่

ฤษีให้เป็นชายขอบทางสงัคม โดยไร้สทิธิ์ในการต่อสูแ้ละต่อรองกบักลุม่อำานาจดงักล่าว ข่าว

เวนด้ีอดอาหารเพ่ือทวงพืน้ทีท่างสงัคมให้กบักลุม่ฤษกีลายเป็นปรากฏการณ์ทางสงัคมทีน่่า

ตื่นตาตื่นใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งหนึ่งที่ทำาให้เธอต่างจากคนอื่นคือ “ความเป็นลูกครึ่ง” ซึ่ง

เป็นเรือ่งของความแตกต่างทางชาตพินัธุ ์ทีส่งัคมยคุบริโภคนิยมเร่ิมให้การยอมรับเน่ืองจาก

ลกัษณะดังกล่าวถูกสร้างให้เป็นสนิค้าในสือ่บนัเทงิอย่างแพร่หลายและได้รบัความนยิมในวง

กว้าง ดังตัวอย่าง

 “เวนด้ีน่ังลงขดัสมาธ ิปล่อยให้ป้ายทีว่างล้อมได้ทำาหน้าทีข่องมนั หลายๆคนทีเ่ป็น

พ่อค้าแม่ค้าและคุ้นเคยกับเธอดีแอบย้ิมน้อยย้ิมใหญ่ บ้างเข้ามาทักทายและตกใจ บ้างคิด

ตลก สายๆมีนักท่องเที่ยวเดินเตรดเตร่มาเจอเธอน่ังกลางศาลาเห็นป้ายล้อมดูแปลกๆก็

ถามไถ่จนได้ความ จากนั้นจึงพากันกดชัตเตอร์ขอถ่ายรูปคู่ สายแก่ๆมีการพูดกันปากต่อ

ปาก นางบุหงาแม่เลี้ยงเพ่ิงได้ข่าวเวนดี้ประท้วงอดอาหาร เธอมายืนร้องอ้อนวอนกับน้อง

ฟ้าขอให้เลิกรากันเถอะ ประยนต์เพิ่งรู้เหมือนกันตั้งแต่ได้จุ๊บปากเธอเย็นวาน เขารู้สึกช็อก

กบัข่าวน้ีจงึรบีทิง้งานในเมอืงมาเฝ้า ตอนเยน็ๆเธอกลายเป็นจดุสนใจที่ไม่ธรรมดาอกีต่อไป 

มผีูค้นหมุนเปลีย่นเวยีนชมตรงศาลาไม่ขาดสาย และเช่นเคย เมือ่มข้ีอมลูใหม่ๆมากองตรง

หน้าอย่างมีนำา้หนัก นกัข่าวพากนัตอมหึง่ตามหน้าที ่ข่าวเธอถกูแพร่ออกอากาศในช่วงเยน็

เละกลายเป็นทีฮ่อืฮาทนัท ีอย่างแรกด้วยดกีรคีวามเป็นลูกคร่ึงหน้าตาค่อนข้างสวย ข้อสอง

เธอต้องการประท้วงเพ่ือพ่อตามเจตนารมณ์ต่างๆ อย่างที่สามคนสวยๆไม่น่ามาอดอาหาร

ประท้วงแบบคานธี มีหลายๆสำานึกงานวิเคราะห์เจาะลึกตบท้ายด้วยการหัวเราะก๊าก 

บอกว่าการกระทำาแบบนี้เป็นการกระทำาที่ล้าสมัย ในยุคที่ทุกอย่างอยู่ภายใต้กฎกติกาสากล

และมีความยืดหยุ่นมากแล้ว ดงัน้ันการประท้วงอาจถอืเป็นความซวยของผูว่้าซอีโีอทีป่ระเมนิ

ฝ่ายฤษีตำ่าไปหน่อย” (ลูกสาวฤษี. 2549 : 156-157)
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 จากตัวอย่างข้างต้น สังคมข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันได้สร้างการต่อสู้และการต่อ

รองของกลุ่มคนชายขอบให้กลายเป็นกิจกรรมเพื่อความบันเทิงของคนดู โดยไม่ได้เน้นที่

วัตถุประสงค์หลักของการประท้วง แต่มุ่งเน้นไปที่ความเป็นลูกครึ่งและวาทกรรมความงาม

ที่สร้างพื้นท่ีในเชิงพาณิชย์ได้เป็นอย่างดีในโลกทุนนิยม นอกจากน้ีการประท้วงของเธอยัง

ถูกใช้ประโยชน์จากทั้งนักวิชาการ และกิจการค้าขาย รวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่เน้นการได้

สัมผัสกับวัฒนธรรมที่แปลกประหลาดของสังคมแบบตะวันออก อย่างไรก็ตามท้ายที่สุดฤษี

เหล่าน้ันก็โดนปล่อยตวั และมพีืน้ทีอ่ย่างเป็นระบบในการอยูอ่าศยัภายใต้การจดัการของรัฐ

 ในตอนท้ายของเรือ่งทีเ่วนดี้ได้กลับมาเย่ียมเยอืนผู้เป็นพ่ออกีคร้ังหลังจากท่ีเธอได้

ไปอาศัยอยู่กับแม่ที่ต่างประเทศ ประยนต์ได้พาเธอไปชมนิคมฤษีที่อยู่ภายนอกเมืองที่เต็ม

ไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ปกคลุมเพื่อให้เหมาะแก่การปฏิบัติกิจของฤษี รวมทั้งมีการออกกฎ

อย่างเคร่งครัดในการห้ามเย่ียมชมในช่วงสี่เดือนคือ สิงหาคม กันยายน ตุลาคม และ

พฤศจิกายน เพื่อให้ฤษีได้ปฏิบัติธรรมอย่างเต็มท่ี ลักษณะดังกล่าวแสดงนัยยะของการ

ควบคุมและจัดระเบียบในเชิงพื้นที่ของรัฐให้กับกลุ่มคนชายขอบโดยมองว่า คนเหล่านี้จะ

ต้องใช้ชวีติอยู่ในพืน้ทีพ่เิศษเท่านัน้ ไม่สามารถก้าวข้ามมาสู่พืน้ที่ในสงัคมเมืองได้ เน่ืองจาก

สังคมเมืองในเรื่องเล่าถูกนิยามว่าคือโลกของทุนนิยมที่เน้นมิติการบริโภคเชิงสัญญะ ขณะ

ที่ชุมชนฤษีคือความพยายามในการต่อต้านชุดวิธีคิดดังกล่าว ชุมชนฤษีจึงเปรียบเสมือน

แหล่งท่องเที่ยวที่แปลกพิสดารและให้ความบันเทิงสำาหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสกับโลกเหนือ

ธรรมชาติหรือโลกแห่งความมหัศจรรย์ที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยตรรกะทางวิทยาศาสตร์ 

อย่างไรก็ตามเรื่องเล่าได้เน้นยำ้าโดยพยายามวิพากษ์โลกทุนนิยมในตอนท้ายว่า คนที่อยู่ใน

สังคมดังกล่าวจำาเป็นที่จะต้องดิ้นรนเพื่อต่อสู้และต่อรองกับอำานาจของความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีทีส่ร้างคนให้เป็นสนิค้าเพือ่ความบนัเทงิ ขณะที่โลกของฤษคีอืโลกแห่งการบำาเพญ็

เพื่อการหลุดพ้นจากอุดมการณ์และการครอบงำาจากวิธีคิดดังกล่าว ดังตอนท้ายของเรื่องที่

บรรดาฤษีได้บำาเพ็ญเพียรจนสามารถสร้างอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ภายใต้โลกแบบสัจนิยมได้

สำาเร็จ ดังตัวอย่าง

 “จากนั้นเวนดี้และประยนต์ได้ยินเสียงเหมือนอะไรบางอย่างโผล่พุ่งพรวดขึ้นจาก

ดงไม้ และเธอแทบไม่เชื่อสายตาเพราะอีกห้าร่างที่เหลือคือฤษีโมก ฤษีชิต ฤษีผล ฤษีหอย 

ทั้งหมดกำาลังลอยขัดสมาธิกลางอากาศ และร่างอื่นๆที่โผล่ขึ้นมาก่อนหน้าก็ลอยไปรวมกัน

ครบฤษีแปดตน

 เวนดี้ไม่อยากจะเชื่อ เธอพรำ่าบ่นแต่คำาฝรั่ง “มายก็อด เวอรี่วันเดอร์ฟูล โอ มาย

ก็อด เวอรี้เวอรี่ วันเดอร์ฟูล”
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 ประยนต์ยืนกอดอกยิ้ม เขารู้ดีว่าการมาถึงระดับนี้เพราะความเคร่งครัดในวัตร

ปฏบิติัและการบำาเพญ็เพยีรตบะอย่างหนกัในหลายปีทีผ่่านมา ฤทธิเ์ดชได้เกดิขึน้แล้วหลงัค

วามพยายามอย่างหนัก ทั้งหมดเป็นเรื่องเหลือเชื่อ แม้เขาจะเคยเห็นฤษีบางตนแสดง

อทิธิฤทธิอ์ยูบ้่าง แต่ไม่เคยเหน็แจ่มแจ้งขนาดนี ้เวนด้ีรีบยกกล้องดจิทิลัขึน้ถ่าย และเธอขอ

ให้ประยนต์ช่วยถ่ายภาพเธอที่มีฤษีลอยอยู่แปดตนเป็นแบ็กกราวด์” (ลูกสาวฤษี. 2549 : 

183-184)

 ตวัอย่างข้างต้น อิทธฤิทธิข์องฤษเีกดิจากการบำาเพญ็ปฏบิตัิในสถานทีท่ีเ่หมาะสม 

เวนด้ีถูกสร้างให้เป็นภาพแทน (representation) ของโลกตะวันตกที่อยู่ภายใต้วิธีคิดแบบ

วิทยาศาสตร์ที่ได้สัมผัสโลกตะวันออกอันลี้ลับผ่านเร่ืองเล่า ตำานานพ้ืนถิ่น ตลอดจน

ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน การบรรลุของฤษีแสดงนัยยะของการหลุดพ้นจากลัทธิทุนนิยม แต่

พฤติกรรมดังกล่าวกลับถูกชุมชนเมืองทำาให้ฤษีกลายเป็นสินค้าในทางวัฒนธรรมเพ่ือขาย

ความบนัเทงิและความแปลกประหลาดที่ไม่สามารถพบเหน็ได้ในโลกของชมุชนเมืองการนำา

เสนอเร่ืองเล่าโดยใช้วิธีคิดแบบสัจนิยมมหัศจรรย์นอกจากจะเป็นการสลายพื้นที่ของความ

จริงกับความมหัศจรรย์ในรูปแบบของปรากฏการณ์ฤษีแล้ว ยังแสดงนัยยะของการวิพากษ์

สังคมแบบบริโภคนิยมอีกด้วย
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บทสรุป

 ในเรื่องเล่าหลังสมัยใหม่ที่มีกลวิธีในการเล่าเรื่องที่หลากหลาย เช่น การล้อ การ

ใช้สมัพันธบท หรอืรปูแบบสจันยิมมหศัจรรย์ ได้นำาเสนอการวพิากษ์การเปลีย่นผ่านของยุค

สมัย โดยเฉพาะอย่างยิง่ปรากฏการณ์ของลทัธิทนุนยิมที่ได้สร้างโลกแห่งสญัลักษณ์ชดุหนึง่

ขึน้มา ปรากฏการณ์ฤษีในเรือ่งเล่าได้สะท้อนให้เหน็ถงึกระบวนการเข้าสูค่วามเป็นชายขอบ

ของผู้คนผ่านระบบเศรษฐกจิและวาทกรรมการพฒันาทีท่ำาให้คนจนขาดโอกาสในการเข้าถึง

ทรัพยากรของรัฐ คนชายขอบจึงต้องแสวงหาวิธีการต่อสู้และต่อรองผ่านชุดวาทกรรมฤษี 

ซึ่งถูกนิยามและช่วงชิงความหมายในมิติที่หลากหลายทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ วาทกรรม

ฤษียังคงถูกครอบงำาด้วยลทัธิบรโิภคนยิมท่ีทำาให้ปรากฏการณ์แปลกประหลาดมหศัจรรย์ดงั

กล่าวกลายเป็นสินค้าในทางวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองความปรารถนาในการบริโภคเชิงทวิ

ลักษณ์ (dualism) ของผู้คนที่ไม่ได้เน้นด้านที่ซำ้าซากวนเวียน (repetition) เท่านั้น แต่ระบบ

ทนุนยิมได้พรางตาเรือ่งความซำา้ซากจำาเจดงักล่าวโดยสร้างความตืน่ตาแปลกใหม่ (novelty) 

ขึน้มา โดยเฉพาะอย่างยิง่การสร้างภาพนมิติของฤษผ่ีานเทคโนโลยกีารส่ือสาร อย่างไรกต็าม

การต่อสูแ้ละการสร้างความสมัพันธ์เชิงอำานาจของคนชายขอบยังคงตกอยูภ่ายใต้อุดมการณ์

แบบทุนนิยมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ชุมชนฤษีที่มีอิทธิฤทธิ์จริงจากการบำาเพ็ญเพียรถูกจัด

ระเบยีบเชงิพืน้ที่โดยรฐัให้กลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วทางวฒันธรรมของชาวไทยและชาวต่าง

ชาติที่ปรารถนาจะบริโภคความแปลกประหลาดพิสดารจากคนชายขอบที่ไม่สามารถสัมผัส

ได้ในพื้นที่เมือง นวนิยายแนวหลังสมัยใหม่จึงแสดงบทบาทในการเปิดพื้นที่ให้คนชายขอบ

ได้ต่อสู้และต่อรองกับอำานาจทางสังคม 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 ศุกรนันทน1์ Chusak Sukaranandana

บทคัดย่อ

 บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ความเป็นวีรบุรุษของท้าวฮุ่งหรือท้าวเจือง 

จากมุมมองในมหากาพย์เรือ่งท้าวฮุง่หรอืเจอืง มหากาพย์เรือ่งนีเ้ป็นวรรณคดวีรีบรุษุทีม่ชีือ่

เสยีงมากแห่งอษุาคเนย์ ได้นำาเสนอการสดดุสีรรเสรญิวรีกรรมของวรีกษตัรย์ิในสมัยโบราณ 

พบว่า มีผู้ศึกษาเรื่องราวของมหากาพย์เรื่องนี้ในแง่มุมต่างๆเป็นจำานวนมาก ส่วนการ

วเิคราะห์ความเป็นวรีบุรษุของท้าวฮุ่งหรอืท้าวเจืองนัน้พบว่า ท้าวฮุง่หรอืเจอืงนัน้เป็นวรีบรุษุ

ทางวฒันธรรมและสามารถประมวลความเป็นวรีบรุษุโดยรวมได้แก่ ทรงมพีระปรชีาสามารถ

ในการรบ ทรงมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว ทรงอุดมบุญญานุภาพ ทรงมีภาวะผู้นำาที่ดี ทรง

ยึดมั่นในหลักจารีตประเพณี ทรงเป็นที่เคารพรักและมีความรักที่มั่นคง 

คำาสำาคัญ: ความเป็นวีรบุรุษ, ท้าวฮุ่ง-ท้าวเจือง, มหากาพย์

1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำาภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Assistant Professor, Thai Language, Department of Thai and Oriental Languages, Faculty of 
Humanities and Social Sciences, Mahasarakham University
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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.

Keyword: The heroic, Thao Houng-Thao Chueng, epic entitled
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บทนำา

 “ท้าวฮุง่หรอืเจอืง”เป็นมหากาพย์ทีม่ชีือ่เสียงของลาว เป็นวรรณคดวีีรบรุุษที่ได้นำา

เสนอการสดุดีสรรเสริญวีรกรรมวีรกษัตริย์ของชนชาติในสมัยโบราณ บริเวณลุ่มนำ้ากก 

จงัหวัดเชยีงราย คอืท้าวฮุง่หรอืเจืองที่ได้ทำาศกึสงครามปกป้องบ้านเมอืงและขยายอาณาเขต 

แผ่แสนยานุภาพ ครอบคลุมดินแดนกว้างใหญ่ไพศาล ผู ้รจนาเรื่องนี้ไม่ปรากฏนาม

สนันิษฐานว่าเป็นกวนีรินามจากราชสำานกัล้านช้าง ซึง่มคีวามชำานาญในการแต่ง มลีีลาการ

แต่งที่ไพเราะเพราะพริ้ง มีนักวิชาการนำาเรื่องนี้มาศึกษา อภิปรายและวิพากษ์วิจารณ์กัน

อย่างกว้างขวาง สุจิตต์ วงษ์เทศ (2538 : 16) กล่าวว่า ท้าวฮุ่งหรือขุนเจืองเป็นชื่อของ

วีรบุรุษทางวัฒนธรรมข้ามพรมแดน เผ่าพันธุ์สองฝั่งโขง ดวงเดือน บุญยาวง (2538 : 183) 

กล่าวว่ามหากาพย์เรือ่งนีแ้ต่งข้ึนระหว่างศตวรรษที ่14-16 โดยนกักวลีานช้าง ส่วนจติร ภมูิ

ศกัดิ(์2538 : 127) กล่าวว่า ขนุเจอืงในมหากาพย์นัน้กวลีุม่นำา้กกแต่งขึน้เพือ่สรรเสรญิวรีบรุษุ

 ส่วนประคอง นิมมานเหมินท์ (2538 : 10) ได้กล่าวไว้ว่า “ท้าวเจืองหรือที่มักเรียก

กันว่า ขุนเจือง หรือพญาเจืองนับว่าเป็นวีรกษัตริย์ที่เป็นท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลายที่สุดใน

กลุ่มชนชาติไทหลายกลุ่มที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้ลำานำ้าโขง มีเรื่องราวปรากฏในตำานาน

ประจำาถิน่ต่างๆ เช่น ตำานานพืน้เมอืงเชยีงใหม่ ตำานานเมอืงพะเยา และตำานานพืน้เมอืงสิบ

สองพันนา เป็นต้น นอกจากนีย้งัมีวรรณกรรมในดินแดนชนชาตไิทหลายแห่งทีแ่ต่งขึน้เพือ่

เสนอเรื่องราวของวีรบุรุษ ผู้นี้โดยเฉพาะมีทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง ที่เป็นร้อยแก้วได้แก่ 

ตำานานพญาเจือง และที่เป็น ร้อยกรองได้แก่ คำาขับเจืองหาญ ที่แต่งขึ้นในสิบสองพันนา 

บทประพันธ์เรื่องเจืองหาญที่แพร่หลายอยู่ในกลุ่มไทดำาในเวียดนาม บทประพันธ์เรื่องท้าว

ยี่บาเจือง และเรื่องท้าวบาเจือง หรือท่ีรู ้จักกันว่าเร่ืองท้าวฮุ่งท้าวเจือง ซึ่งแต่งขึ้นใน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นต้น

 นอกจากนี้ ธิดา สาระยา (2538 : 174) กล่าวถึงเรื่องของท้าว ขุน พญา ไว้ว่า ขุน

เจือง ถูกเรียกด้วยคำาว่า “ขุน” นำาหน้าในฐานะ “นาย” ของกลุ่มชนชาติ บางแห่งได้รับความ

นิยมนำาด้วย คำาว่า “ท้าว” หรือ “พญา” แล้วแต่ลักษณะทางวัฒนธรรม เอกสารของไตยวน

มักเรียกว่า “ขุน” ในขณะที่ไตลื้อเรียก “พญา” แต่ของลาวเรียก “ท้าว” เห็นได้จากกลอนพื้น

ท้าวฮุ่ง-ท้าวเจือง ตำานานอีกหลายฉบับในภาคเหนือเรียกขุนเจืองว่า “พระยา” ซึ่งประการ

หลังนี้คงเป็นเรื่องการบันทึกคัดลอกแบบแปรรูปคำาต่างกันไป

 ท้าวฮุ่ง หรือ ขุนเจืองเป็นวีรบุรุษทางวัฒนธรรม ตามความหมายที่ว่า culture 
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Hero เป็นวีรบรุษุท่ีเป็นผูน้ำาทางวฒันธรรม ผูซ่ึ้งได้สร้างแบบแผน พฤตกิรรม วถิชีวีติ จารตี

ประเพณี ความเชื่อให้แก่ชุมชนวีรบุรุษประเภทนี้ไม่มีชื่อปรากฏในประวัติศาสตร์ แต่จะพบ

ในตำานาน(myth) พงศาวดาร นิทานประจำาถิ่น(Legend) และไม่สามารถระบุสมัยได้แน่ชัด 

ได้แต่เพยีงประมาณอย่างคร่าวๆ ว่าจะอยูย่คุสมัยใดสมยัหนึง่ มักมชีวิีตที่โลดโผน มอีทิธฤิทธิ์

ปาฏิหาริย์ จนกลายเป็นกึ่งเทพกึ่งมนุษย์ (สุกัญญา สุจฉายา , 2542) 

 จากการศึกษาประวตัท้ิาวฮุ่งหรอืขนุเจอืง พบว่ามคีวามสอดคล้องกับหลกัการข้าง

ต้น กล่าวคือในสมัยโบราณก่อนประวตัศิาสตร์ ท้าวฮุง่หรือเจอืงได้เป็นผูน้ำาในการสร้างบ้าน

แปลงเมืองเล็กๆ สอนให้ชาวเมืองเรียนรู้การกสิกรรม ได้แก่ การทำานาหาเนื้อหาปลา การ

ถนอมอาหาร การคมนาคม สร้างแบบแผนพฤติกรรมการอยู่ร่วมกัน สอนระเบียบจารีต

ประเพณ ีพิธีกรรมการนบัถอืผ ีวถิชีวีติ ความเชือ่ ตลอดจนการทำาศกึสงคราม การปกครอง 

จนกระทั่งต่อมาได้ทำาสงครามรวบรวมนครรัฐต่างๆเข้าด้วยกันจนเป็นปึกแผ่น ได้สร้าง

วีรกรรมในด้านต่างๆเป็นอันมาก ชนชาติไทบริเวณลุ่มนำ้าโขง ได้แก่ไทลื้อ สิบสองปันนา 

ล้านนา ล้านช้างและภาคอสีานของไทยได้นำาเอาวรีกรรมของท้าวฮุ่งมาเล่าสู่กนัฟังเป็นนทิาน

วีรบุรุษประจำาเผ่า เล่าสืบต่อกันมาโดยไม่ขาดสายและได้สร้างอภินิหาร อิทธิฤทธิ์ผนวกเข้า

ด้วย ครั้นต่อมาภายหลังได้มีผู้บันทึกเป็นนิทานปรัมปรา หรือตำานานเร่ืองท้าวฮุ่งขุนเจือง

จึงปรากฏเป็นลายลักษณ์ (ธวัช ปุณโณทก, 2541)

 เรือ่งราววรีบุรษุท้าวฮุ่งหรอืขนุเจืองได้ขยายออกไปเป็นบรเิวณกว้าง ธดิา สาระยา

(2538) กล่าวว่า ในพรมแดนของชนชาตไิด้กล่าวถงึขนุเจอืงจากตำานานประวตัศิาสตร์หลาย

ถิน่อย่างกว้างขวางซึง่กระจายการตัง้ถิน่ฐานในบรเิวณลุม่นำา้โขงตอนกลางตามแนวตะวนัตก

ตะวันออก ต้ังแต่รัฐฉานของพม่า ทางตะวนัตกเฉียงใต้ของจนีแถบสบิสองปันนา ทางเหนอื

ของประเทศไทย ตอนเหนือของลาวและเวียดนาม หรือตามชื่อเมืองที่มีประวัติการ

เคลื่อนไหวในยุคโบราณของภูมิภาคนี้ ได้แก่ เชียงตุง เชียงรุ่ง เชียงแสน พะเยา เชียงใหม่ 

ลาว เชียงขวาง และแกวปะกัน คือ ญวน

 ขอบเขตการขยายตัวของตำานานวีรบุรุษขุนเจืองได้แผ่ขยายครอบคลุมกลุ่มลาว 

เวียดนามนามขุนเจืองจึงเป็นวีรบุรุษในตำานานลุ่มนำ้าโขงโดยสมบูรณ์ การบันทึกเร่ืองราว

ลายลักษณ์อักษร ท่ีเกิดขึ้นในสมัยหลัง ช่วยแพร่เรื่องขุนเจืองสู่ดินแดนอื่นของชนชาติไต

อย่างเป็นรปูธรรมมากขึน้ ทีเ่หน็ได้ชดัเจนคอื เชยีงรุง่ ได้ยกย่องขนุเจอืงอยู่ในฐานะวีรบรุุษ

ต้นประวัติศาสตร์ของบ้านเมอืง ท่ีสำาคญัคอื เรือ่งราววรีกรรมของท้าวฮุง่หรอืเจอืงได้รบัการ

ถ่ายทอดออกมาเป็นวรรณกรรมท้ังทีเ่ป็นมขุปาฐะและวรรณกรรมลายลกัษณ์ซึง่ต่อมาได้รบั

การยกย่องว่าเป็นมหากาพย์
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 มหากาพย์ที่มีชื่อเสียงของโลกมีไม่มาก ได้แก่มหากาพย์รามายณะ มหาภารตะ 

อีเลียด โอเดสซี่ และ โรลองค์ ซึ่งมีลักษณะร่วมท่ีเห็นได้ชัดก็คือ เป็นเร่ืองยาว มุ่งสดุดี

วีรกรรมของ ผู้กล้าหาญของชาติ หรือสังคม

 ช่วงเวลาทีจ่ะเกดิเป็นมหากาพย์ได้นัน้มกัจะเป็นช่วงทีบ้่านเมอืงยงัไม่เป็นปึกแผ่น

หรือยังไม่สงบเรียบร้อย จินตนา ยศสุนทร (2521 : 28) กล่าวว่า มหากาพย์เป็นลักษณะ

ของวรรณกรรมสมัยเมื่อชาติบ้านเมืองยังไม่เป็นปึกแผ่นจึงถือเรื่องเกียรติเป็นเร่ืองสำาคัญ 

ดังเช่นในยุคของอัศวินเมื่อพ้นสมัยนั้นแล้วก็ไม่เป็นที่นิยม

ในการศึกษามหากาพย์เรื่องท้าวฮุ่งหรือเจืองนั้นพบว่าท้าวฮุ่งหรือเจืองนั้นมีลักษณะความ

เป็นวีรบุรุษอย่างหลากหลายและสามารถประมวลผลเพื่อเสนอข้อค้นพบได้ดังต่อไปนี้

ความเป็นวีรบุรุษของท้าวฮุ่งหรือเจือง
1.ทรงมีพระปรีชาสามารถในการรบ
 ทรงเชี่ยวชาญในการรบ ท้าวฮุ่งหรือเจืองมีความสามารถในการรบ และมี

คุณลักษณะพิเศษคือมีอาวุธสำาคัญคู่บุญบารมี คือ ดาบฮางเซ็ง และมีช้างศึกที่เก่งกล้า

สามารถ มีความแข็งแรงมาก คือ ช้างเผือกพานคำา นอกจากนี้ยังได้ของวิเศษจากนางง้อม

หญิงคนรัก นางเล่าให้ฟังว่าเป็นของบิดาให้ไว้ ใช้ออกศึกทำาให้ปลอดภัยและได้รับชัยชนะ 

การสงครามในสมัยนั้นนิยมชนช้างท้าวฮุ่งหรือเจืองนั้นมีความสามารถในการชนช้างเป็น

อย่างยิ่ง ดังบทประพันธ์ที่ว่า

  “…กาก่องเนื้อเจ้าฮุ่ง เจืองหาญ

  คึงมือยอยื่นแหวน ผายชี้

  เลยผันช้างพานคำา คุงกว่า

 บ่ฮู้ กี่หมื่นฮ้อยฮุมพร้อม พาบชน

(สิลา วีระวง, 2548 : 100)

 จากบทประพันธ์ทีย่กมาจะเหน็ได้ว่าท้าวฮุ่งหรือเจอืงต้องรับศกึหนักเพราะเป็นการ

ทำาศึกชนช้างที่เป็นกองทัพใหญ่เป็นหมื่นร้อย เท่ากับ หนึ่งล้านและก็สามารถเอาชนะได้

นอกจากนี้ก็ยังบัญชาการทัพได้ดี กำากับแม่ทัพต่างๆในการโจมตีให้ได้ชัยชนะ ข้าศึกก็กลัว

เกรง ดังบทประพันธ์ที่ว่า    
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 “…ท่อว่า ยะหว่างไว้ช้างใหญ่ คูนเมือง นั้นเนอ

 กูจัก มวลแพนกวนหมู่หลวง ไหลเข้า

 บอกแก่ ขุนพลพร้อมขุนนาย เนื่องนั่ง

  ขุนใหญ่พร้อมโดยเจ้า อยู่ฟัง

(สิลา วีระวง, 2548 : 98)

 แต่นั้น พระบาทท้าวซมซื่น ยินสงวน

  คูนพางเป็นเขื่อนแข็ง ขนงต้น

 มาจัก แปงพลล้วนเดาดี ดาแต่ง

  เห็นที่แกวมากล้น ลุงเจ้าซู่ภาย

(สิลา วีระวง, 2548 : 98)

 

 จากบทประพนัธ์ทีย่กมา แสดงให้เหน็ถงึการออกคำาส่ังบัญชาการรบแก่แม่ทพัและ

กองทหารว่าควรจะเป็นแบบใดจึงจะเอาชนะได้ ท้าวฮุ่งจะสู้รบเคียงบ่าเคียงไหล่กับไพร่พล

ทุกครั้ง บางคร้ังท้าวฮุ่งก็จะตะลุยด้วยตนเองก็มี มีความสามารถในการใช้อาวุธได้ดีและ

แม่นยำา มีความถนัดและคล่องตัวในการใช้ดาบฮางเซ็งซึ่งเป็นดาบคู่บารมี

 

2.ทรงมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว
 ท้าวฮุง่ หรือ เจืองมคีวามกล้าหาญเดด็เดีย่วในการทำาศกึสงครามไม่เกรงกลวั 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 “อุบัติบ้ัน”ได้กล่าวถึงท้าวฮุ่งหรือขุนเจืองเป็นเทพบุตรจุติมาเกิด โหรทำานายว่าดีเลิศ 

จะได้เป็นใหญ่ มีชื่อเสียงก้องจักรวาล มีสิ่งของคู่บารมี ได้แก่ช้างเผือกพานคำา ฆ้องเงินคู่ 

และดาบฮางเซ็ง มีผู้นำาส่ิงของมาถวายมิได้ขาด ยิ่งเจริญพระชันษามากก็ยิ่งทรงอุดม

บุญญานุภาพมากขึ้นเป็นที่เลื่องลือ ทั่วจักรวาล ดังบทประพันธ์ที่ว่า

  

  ลือยี่เจ้าติ่วสร้อย เซ็งทั่ว จักรวาล

(สิลา วีระวง, 2548 : 153)

 การท่ีจะทรงอุดมบุญญานุภาพได้น้ันต้องเป็นท่ีเกรงขามของเมืองอื่นๆจนกระทั่ง

ต้องมาขอเป็นเมืองขึ้นเพื่อพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ปรากฏว่าในเรื่องได้กล่าวถึงเมืองต่างๆ

ทั่วสารทิศได้เดินทางมาเข้าเฝ้าท้าวฮุ่งหรือเจืองและได้ถวายส่วยเคร่ืองบรรณาการเป็น

จำานวนมาก ทั้งทองคำา เงิน ช้าง ม้า ที่มาจากแดนไกลก็มี จีน จาม มอญม่าน เป็นต้น

แสดงให้เห็นว่าทรงอุดมบุญญานุภาพเป็นอย่างยิ่ง

 การที่ผู้ทรงอุดมบุญญานุภาพจะเสด็จไปไหนมาไหนย่อมมีขบวนแห่อย่างสมพระ

เกียรติ ในเรื่องราวนี้ได้มีบทร้อยกรองท่ีกล่าวถึงการเสด็จของท้าวฮุ่งหรือเจืองว่าประกอบ

ไปด้วยขบวนแห่ยิ่งใหญ่ งดงาม อลังการ สมพระเกียรติ การเป็นผู้ทรงอุดมบุญญานุภาพ

ด้วยบุญบารมีนั้นจะต้องมีเครื่องประกอบแสดงเป็นจำานวนมาก ในการแห่แหน มีการเชิญ

เครื่องสูงต่างๆ เช่น พัดโบก จามร เครื่องประโคมแตร สังข์และอื่นๆ มีคนเข้าเฝ้า กราบ

ไหว้เป็นจำานวนมากแสดงถงึความยิง่ใหญ่สงัเกตได้จากบางตอนของบทประพนัธ์ดงัต่อไปนี้

 …เพราะเมื่อภูวนาถท้าว จักจาก เมืองหลวง

 ผายแคงบัวออกมา เกยกว้าง

 พังงามห้างเดาดา เฮียงแทบ

 พระบาทเจ้าติ่วช้าง ใจแจ้ง นั่งเนา

……………………………………………………………………..

 …ญั่งญั่งเหลื้อมไกวแกว่ง จามร

 แตรสังข์เพลงพาทย์แคน เสียงห้าว  
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 กุญชรช้างพานคำา ยกย่าง

 อาวสั่งท้าวทองล้าน ที่ทาง

(สิลา วีระวง, 2548 : 160)

 …ญาบญาบเบื้องฟ้าเบิก ยอมือ

 สานสานเสียงล่ามแหน ทุกกำ้า

 ลือเซ็งเจ้าเงินยาง ยศมาก

 ทุกที่ซำ้าขอไหว้ อ่อนเจือง

(สิลา วีระวง, 2548 : 183)

4.ทรงมีภาวะผู้นำาที่ดี
 ลักษณะของความเป็นวีรบุรุษ อีกประการหนึ่งก็คือ การที่ทรงมีลักษณะความเป็น

ผู้นำา ในการวิเคราะห์ความเป็นวีรบุรุษของท้าวฮุ่งหรือเจืองนั้นปรากฏว่าทรงมีภาวะผู้นำา

ตั้งแต่ยังทรง พระเยาว์สังเกตจากงานพระศพของพระบิดา คือขุนจอมธรรมสวรรคต ขณะ

นัน้ท้าวฮุง่หรอืเจอืง ยงัเยาว์ แต่กร็บัเป็นภาระในการบริหาร กำากบันดัหมายบริวารเพือ่งาน

พระศพของพระบิดา การเก็บอัฐิขุนจอมธรรมในลักษณะของแม่งานจนสำาเร็จ

 นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำาชุมชนที่ ดูแล นำาชาวบ้านทำางาน ทำานา บริหารจัดการและ

สั่งสมสภาวะผู้นำา ความเป็นผู้นำาในตัวของท้าวฮุ่งหรือเจืองนั้นมีอยู่ในสามัญสำานึกและมี

ความลึกซึ้งตั้งแต่สมัยยังเป็นหนุ่มน้อยอยู่ ในบทประพันธ์ได้กล่าวถึงว่าขณะที่พระบิดาพึ่ง

สิ้นพระชนม์ ท้าวฮุ่งหรือเจืองก็มีความคิดเป็นห่วง กังวลว่าประชาชนจะอดอยากหิวโหย

แสดงให้เห็นถึงความมีจิตใจ เป็นนักปกครอง มีจิตบริหาร มีการบริหารชุมชนเพื่อทำานา 

ท้าวฮุง่ใช้วิธี ทำาเอง พาทำา มอบหมายหน้าทีก่ารงานให้ทำา ให้รบัผดิชอบ สงัเกตได้จากตอน

ทำานาและโห่เนื้อดังต่อไปนี้

  …แต่นั้นเจืองก็ปุนแปงไว้  ยังไถเชือกค่าว

  เตือนแต่งตั้งเฝื่อไว้  ค่าวควาย

 อันว่า อ้ายคว่างให้ไปแต่ง  เฮือนนา พุ้นก่อน

  เถิงเมื่อวันลุนกูจึง  ซิไป สูนกล้า

  ท่อว่าเคืองใจด้วย  ควายฮาม น้อยหนุ่ม

  เฝิกก็ยังไป่คุ้น  ปีลำ้า ล่วงเถิง

  ………………………….ฯลฯ…………………………

(สิลา วีระวง, 2548 : 7)
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  แล้วจึงไขผักตูควาย  ออกผัน ผยองผ้าย

  เจืองก็ทะยานโยงเต้น  บายไถซุกแล่น

  เจืองหว่านเข้าสูนกล้า  ที่นา

  ………………………….ฯลฯ…………………………  

(สิลา วีระวง, 2548 : 7)

 จากบทร้อยกรองที่ยกมาแสดงให้เห็นภาวะผู้นำาของท้าวฮุ่งที่ได้ชักชวนบริวารทำา

นา บางครัง้ก็ลงมอืปฏบิตัเิอง นอกจากนีย้งัสอนวธิกีารทำานา การหาเนือ้หาปลา และวธีิเกบ็

ถนอมรักษาอาหารให้มีกินตลอดปี สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาในสมัยโบราณ

 ภาวะความเป็นผูน้ำาของท้าวฮุ่งนัน้มคีวามเป็นประชาธปิไตยไม่เผดจ็การทำาศกึเสรจ็

แล้วจึงถามแม่ทัพนายกองและบริวารว่าจะสู้ต่อ หรือจะตามไปตีซำ้าดังบทร้อยกรองที่ว่า 

 …ท้าวฮุ่ง ไขเงื่อนถ้อยถามหมู่ ลุงอาว

  ผายความยินสื่อเมือง ฝูงเหง้า

 บัดนี้เฮาก็ ฟันแมนฮ้ายคาเวียง สะสว่าง

 เพิงที่ เมี้ยนเครื่องเข้าเชียงล้าน ลวดงาย

(สิลา วีระวง, 2548 : 7)

 ในฐานะทีท้่าวฮุ่งเป็นหวัหน้าซ่ึงการบรหิารปกครองโดยทัว่ไปแล้ว ในสมยัก่อนส่วน

มากจะปกครองแบบราชาธิปไตย มีพระราชาเป็นใหญ่มักจะตัดสินใจด้วยอำานาจ แต่ท้าวฮุ่

งกลับให้ความสำาคัญในการถามปรึกษา แสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นำาแบบประชาธิปไตย ทรง

เป็นผูน้ำาทีม่คีวามยุตธิรรม นอกจากน้ียังแบ่งนา แบ่งเมอืง ให้แม่ทพัหรอืคนสนทิไปปกครอง 

เป็นการส่งเสริมกำาลังใจด้วย

 ทรงมีภาวะผู้นำาที่รอบคอบ มองกว้างไกล สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์อันกว้างไกล 

ท้าวฮุง่มคีวามรอบคอบ และมองกว้างไกลทกุด้านมองเหน็การไกลทกุอย่างเป็นนักปกครอง

ที่ดีเป็นที่เลื่องลือไปทั่ว นอกจากนี้แล้วท้าวฮุ่งยังมีวิธีการสร้างผู้นำารุ่นใหม่ขึ้นมา เป็นการ

ให้โอกาสดังบทร้อยกรองที่ว่า

  …ฮื่นฮื่นเที้ยนคับคั่ง  โฮงคำา

 เจืองก็ วางความสอนคว่างเญีย  ฝูงเหง้า
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  สูก็เอากันต้านทุก ประการ แหนฮ่าง

 บัดนี้ เมืองใหญ่กว้างมหาโลก ลือเฮา

  อย่าแผกถ้อยไว้คว่าง คึดปอง

  เอากันแข็งแส่งเชียง ตางท้าว

  คองใดฮ้ายใดดี ดูถี่

  อย่าเญียะน้าวก้าวเข้ม คำากล้าสะหาว

(สิลา วีระวง, 2548 : 156)

 จากบทร้อยกรองที่ยกมาแสดงให้เห็นถึงการที่ท้าวฮุ่งหรือเจืองได้จัดอบรมการสั่ง

สอนแก่แม่ทัพและคนสนิท ในสภาวะของผู้นำานั้น นอกจากทำาได้ด้วยตัวองแล้วมักที่จะได้

แนะนำาสั่งสอนให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ด้วย

 ท้าวฮุ่งนั้นเป็นผู้นำาที่ให้ความเสมอภาคท้ังเพศหญิงและเพศชาย เคารพในสิทธิ

สภาพสตร ีมกีารแบ่งเมืองให้ผูห้ญิงปกครองเมือง เช่นให้นางจอมผูเ้ป็นมารดาไปครองเมือง

ปะกัน ให้นางเม็ง หรือป้าของท้าวฮุ่งไปสร้างเมืองใหม่มีช้างม้าเป็นจำานวนมาก บ้านเรือน

กว้างใหญ่

 มีการปูนบำาเหน็จรางวัลแก่ขุนศึกทแกล้วทหารส่งเสริมขวัญและกำาลังใจ เช่นการ

ยกย่องความดีความชอบของเหล่าทหารและญาติ

 ท้าวฮุ่งมีภาวะผู้นำาที่มีความสามารถเป็นท่ีพึ่งของผู้อ่ืนได้ เม่ือข้าศึกจากเมืองปะ

กันมาประชิดเมืองเงินยาง ท้าวซึ่มนึกถึงท้าวฮุ่งหรือเจืองที่จะมาช่วยรักษาเมืองได้ และให้

มาช่วยรบหลายครั้ง

5.ทรงยึดมั่นในหลักจารีตประเพณี
 ในความเป็นวีรบุรุษนั้นท้าวฮุ่งมีความยึดมั่นในหลักความเชื่อที่มีมาตั้งแต่สมัย

โบราณ ท้าวฮุง่ยดึมัน่ในประเพณ ีและความเชือ่ เช่นการเล้ียงผี การปาดชำาแหละควายเพือ่

พลีกรรม แด่ผีบรรพบุรุษดังในบทประพันธ์ที่ว่า

  “เจ้าจึ่งให้จ่าซ้อน เฮวฮีบ ครัวควาย

  พลีกรรมผีหมู่กำา เป็นดำ้า

  ปุนปายพร้อมทุกขัน ขวัญคู่

  พระพี่น้องสองเจ้า นั่งเฮียง

(สิลา วีระวง, 2548 : 46)
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 แสดงให้เหน็ว่ามกีารทำาบญุสนุทานยดึมัน่ในพระพทุธศาสนา มีธรรมในการดำาเนิน

ชีวิต มีความกตัญญูรู้คุณ ได้แก่ การสำานึกบุญคุณบิดามารดา พี่ชายและผู้มีบุญคุณ

6.เป็นที่เคารพรักและมีความรักที่มั่นคง
 ในความเป็นวีรบุรุษของท้าวฮุ่งหรือเจืองนั้น มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับไพร่ฟ้า

ประชาชนเป็นอย่างยิ่ง ทุกคนรักและจงรักภักดีต่อท้าวฮุ่งตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จนตลอด

พระชนม์ชีพ เพราะมีพระจริยวัตรที่งดงามเป็นนิสัยทำาให้เป็นที่รักของบุคคลทั่วไป แม้

กษัตริย์ต่างเมือง เช่น ท้าวซึ่ม ก็ยังนิยมชมชอบในนิสัยใจคอความเป็นคนดีของท้าวฮุ่ง จึง

ทุ่มเทความรักให้ และประกาศยกลูกสาวให้ด้วย มีบทร้อยกรองที่แสดงว่าท้าวซึ่มรักท้าวฮุ่ง

ปานดวงตาว่า…

 “…ท่อว่า คึดฮุ่งผู้เหง้า ดูเกิ่ง สองตา ออกแล้ว

 เขาก็ มวลแมนแดงดาดเวียง วังล้อม

(สิลา วีระวง, 2548 : 68)

 นอกจากนี้แล้วยังเป็นท่ีรักของทแกล้วทหารทั้งหลาย เม่ือมีเหตุการณ์ไม่สงบ

เรียบร้อย มีศึกมาประชิดหรือต้องต่อสู้กับข้าศึก เหล่าทหารก็จะขันอาสาออกรบและตาย

แทนท้าวฮุ่ง ดังบทร้อยกรองต่อไปนี้

  “…สว่าสว่าล้วนโยเธศ ฝูงหาญ

  ขานอาวถวิลนอกใน ตางเจ้า

  ทุกนายพร้อมขุนกวาน แล้วอย่า

  เมี้ยนหมู่เข้าเทแล้ว พ่องลง”

(สิลา วีระวง,2548 : 73)

 จากบทร้อยกรองดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความรัก ความศรัทธาของทหารที่มีต่อ

ท้าวฮุ่ง กล้าตายและยอมสละชีวิตเพื่อสู้ตายแทนท้าวฮุ่งได้

 ในกรณขีองหญงิคนรกั นางง้อมได้จดัทพัเพิม่เตมิให้ท้าวฮุง่ด้วยความรัก เหนอืสิง่

อืน่ใดกค็อืความรกัจากนางง้อม ทีเ่สยีสละทกุอย่าง เป็นต้นว่าของศกัดิส์ทิธิป้์องกนัภยัต่างๆ

เพื่อให้ท้าวฮุ่งปลอดภัยและได้ชัยชนะกลับมา สังเกตจากบทร้อยกรองต่อไปนี้ 
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  “…หมักหม่อนหน้าง้อมสั่ง มาดา

  เดียวจักแถลงคำาคืน คอบเจือง ในห้อง

 เฮาก็ ชมแพงเพี้ยงสองตา ตนพี่ จริงแล้ว

  ประดับพวกพ้องทั้งช้าง ช่อยหลาน   

(สิลา วีระวง, 2548 : 73)

 “…นางจิ่ง แจงดูสร้อยสังวาล มุกมาศ

  แหวนขอดล้วนคำาเข้ม ขอบลาย

  พร่างพร่างเหลื้อมมณีราช ฤทธา

  พรายพรายควรค่าเมือง พันพ้อง

 เฮียกชื่อ นาคาเหลื้อมแสงสูรย์ เสด็จยาตร

  พ่อย่อมย้องยกไว้ ใส่หัว

 ปางเมื่อ พระพ่อเข้ายาดท้าว เชียงแท่นทามผี เผ่านั้น

  ครันยกยกยื่นแมน มัวใบ้

  นางก็พาทีท้าว ทวนกลอน กอยบอก

  พี่บ่ไว้เวนให้ ช่อยแฮง”

(สิลา วีระวง, 2548 : 80)

 สดุยอดของเรือ่งแห่งความรกักค็อื มคีวามรกัม่ันคง มสีจัจะ ซือ่ตรงต่อคนรกั เมือ่

ครั้งที่ ตีเมืองปะกันได้รับชัยชนะ ได้ทรัพย์สิน เงินทองและผู้หญิงมากมาย ท้าวฮุ่งมีความ

สุขสบายแวดล้อมด้วยบริวารเฝ้าแหนแห่แต่ก็ยังมีความมั่นคงรักคิดถึงนางง้อมด้วยความ

ซือ่สตัย์และไม่ลมืคำาสญัญาที่ให้ไว้ว่าจะนำาสนิสอดมาขอแต่งงาน แสดงให้เหน็ถงึความรกัที่

มั่นคง

วีรกรรมการสู้รบของท้าวฮุ่งหรือเจือง
 ท้าวฮุ่งได้ทำาศึกสงครามด้วยความกล้าหาญหลายครั้ง แต่ละครั้งก็ได้รับชัยชนะ

ทำาให้กองทัพมีความภาคภูมิใจ ฮึกเหิมในการต่อสู้และมีกำาลังใจในการทำาสงคราม ได้แก่

การไปทำาศึกที่เมืองเงินยาง ท้างฮุ่งได้รับการขอร้องให้ไปช่วยลุงซึ่มเพื่อทำาศึกกับพวกแกว

เมืองปะกันที่ยกทัพมาล้อมเมืองเงินยางเพราะต้องการชิงนางอั้วไปเป็นชายาท้าวแองกา 

ท้าวฮุง่ได้รบัชัยชนะจบัตวัท้าวแองกาได้และได้ชนช้างกบัท้าวกว่าพระยาแกวและตดัคอท้าว

กว่าได้เป็นวีรกรรมอันห้าวหาญของท้าวฮุ่ง
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 ต่อมาไปทำาศกึทีเ่มอืงปะกนั โดยหลงัจากทีช่่วยเหลือเมืองเงินยางให้ปลอดภยัแล้ว

ท้าวฮุ่งได้ยกทัพตามไปตีพวกแกวถึงเมืองปะกัน ทำาศึกที่เมืองปะกัน ท้าวฮุ่งชนะยึดครอง

เมืองได้

 ต่อมาไม่นานได้ยกกองทพัไปทำาศกึทีเ่มอืงตมุวาง สาเหตทุีท้่าวเจอืงต้องยกทพัไป

ตีเมือง ตุมวาง เพราะหุนบังกับคำาหิ่งไปก่อกวนพวกข้าพางเข้าปล้นเมืองปะกัน ท้าวเจือง

จึงต้องตามไปจัดการ ได้ทำาศึกกับพระยาฟ้าฮ่วน ท้าวตายืน ท้าวตาทอกเจ็ดไห ตลอดจน

พวกผี และแถนลอ ท้าวฮุ่งหรอืเจืองต่อสูจ้นสดุกำาลงั หมดแรงถกูปลงพระชนม์กลางสนามรบ

 เมือ่สิน้พระชนม์แล้วท้าวฮุง่หรอืเจอืงได้ไปกำาเนิดบนสวรรค์มีกองทพัทีย่ิ่งใหญ่และ

ไพร่พลเป็นจำานวนมาก บรรดาแม่ทัพนายกองและทหารต่างๆก็เป็นทหารเดิมที่เคยทำา

สงครามร่วมกันเมื่อครั้งท่ีมีชีวิตเป็นมนุษย์อยู่นั่นเอง บนสวรรค์นั้นท้าวฮุ่งหรือเจืองได้ทำา

ศึกบนสวรรค์หลายครั้งได้รับชัยชนะมีเมืองขึ้นเป็นจำานวนมาก

 วีรกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการทำาศึกสงครามในสมัยโบราณก็คือการกระทำา

ยทุธหตัถหีรอืการชนช้าง ในมหากาพย์ท้าวฮุง่หรอืเจอืงได้พรรณนาการกระทำายุทธหตัถขีอง

ท้าวฮุง่หรอืเจอืงไว้หลายครัง้มีทัง้ได้รบัชยัชนะและพ่ายแพ้ตอนสิน้พระชนม์การชนช้างหรอื

ยุทธหัตถีที่สำาคัญของท้าวฮุ่งมีดังต่อไปนี้

 ครั้งแรกเป็นการกระทำายุทธหัตถีกับท้าวกว่าและตัดคอท้าวกว่าได้เป็นวีรกรรมอัน

ห้าวหาญของท้าวฮุ่งที่ได้แสดงความสามารถให้ลุงกับป้าเห็น สามารถช่วยเหลือชาวนคร

เงินยางได้อย่างกล้าหาญ และเป็นการกอบกู้เกียรติ ศักดิ์ศรีลูกผู้หญิงให้กับนางอั้ว

 ต่อมาท้าวฮุ่งยกพลไปตีเมืองปะกัน กล่าวคือหลังจากที่ตีฝ่าวงล้อมของพวกแกว 

ปะกันเพ่ือเข้าไปช่วยเมอืงเงนิยางได้แล้วกย็กกองทพัตามไปตเีมอืงปะกนัและได้ชนช้าง กบั

พวกแกวจนได้ชัยชนะและยึดเอาเมืองได้

 อีกไม่นานท้าวฮุ่งยกทัพไปตีเมืองตุมวางเพื่อช่วยเหลือพวกข้าพาง ศึกครั้งนี้ได้

ขยายวงกว้างออกไปอย่างกว้างขวาง ท้าวฮุ่งต้องทำาศึกกับพระยาฟ้าฮ่วน ท้าวตายืน ท้าว

ตาทอกเจ็ดไห ตลอดจนพวกผี และแถนลอ ท้าวฮุ่งต่อสู้จนสุดกำาลัง หมดแรงถูกปลง

พระชนม์ สิ้นพระชนม์กลางสนามรบ (ชูศักดิ์ ศุกรนันทน์,2553 : 124-125)
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 จะเห็นได้ว่าท้าวฮุ่งหรือเจือง มีพฤติกรรมที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่บ้านเมือง ใน

สมัยนั้นเป็นอย่างดียิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านแปลงเมือง การปกครองดูแลไพร่ฟ้า

ประชาชน การอบรมสั่งสอนศีลธรรมจรรยา การสร้างแบบแผนพฤติกรรม วิถีชีวิต จารีต

ประเพณ ีการนบัถอืผแีละบรรพบรุษุ การป้องกนับ้านเมืองของตนเอง การทำาสงครามขยาย

อาณาเขตประกาศแสนยานุภาพ การป้องกันบ้านเมืองในกลุ่มเครือญาติของนครรัฐต่างๆ 

โดยเฉพาะกรณทีี่ได้ไปช่วยลงุซ่ึมทำาศกึเพือ่รกัษาเกยีรตกิษตัรย์ิ ช่วยรกัษาศกัดิศ์รลีกูผูห้ญงิ

ซึง่เป็นขตัยินารขีอง นางอัว้ การพทิกัษ์รกัษาพวกข้าพางดำาทีมี่บญุคณุ การต่อสู้เพือ่เกยีรติ

และศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายเพื่อชาติบ้านเมืองและกรณีสุดท้าย ท้าวฮุ่งเจืองได้ออกสู้รบเคียง

บ่าเคียงไหล่กับทหารหาญ จนถึงวาระสุดท้ายทรงเสียสละพระชนม์ชีพเพ่ือชาติบ้านเมือง

อย่างสมพระเกียรติแห่งวีรบุรุษ สมควรได้รับการยกย่องเป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่เพื่อเป็นแบบ

อย่างที่ดีต่อไป



ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ก.ค.58 - ธ.ค.58)

	 	 คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty of Humanities and Social Science Mahasarakham University

89

บรรณานุกรม 

จิตร ภูมิศักดิ์ ขุนเจือง:ชาวเสียมแห่งลุ่มนำ้ากก. (2538). ใน สุจิตต์ วงษ์เทศ(บรรณาธิการ). 

ท้าวฮุ่งขุนเจือง วีรบุรุษสอง ฝั่งโขง. กรุงเทพฯ: มติชน. 118-149.

จินตนา ยศสุนทร,คุณหญิง. (2521). ประวัติวรรณคดีฝรั่งเศส. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย

รามคำาแหง.

ชูศักดิ์ ศุกรนันทน์. (2553). วรรณคดีวีรบุรุษไทยและลาว. วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญา

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก: 

มหาวิทยาลัยนเรศวร.

ดวงเดือน บุญญาวง. (2540). แนวคิดและฮีตคอง ท้าวฮุ่งท้าวเจือง. กรุงเทพฯ: มติชน.

ธวัช ปุณโณทก. (2541). ท้าวฮุ่งขุนเจือง วีรบุรุษสองฝั ่งโขงกับการรับรู้ในเอกสาร

ประวัติศาสตร์ของล้านช้าง. ต�านานเกี่ยวกับท้าวฮุ ่งหรือเจือง : มิติทาง

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: สถาบันไทศึกษา. 76-95.

ธิดา สาระยา.จาก-หนงจ้ือเกาถึง-ขุนเจือง. (2538). ใน พรมแดนของชนชาติ ใน สุจิตต์ 

วงษ์เทศ (บรรณาธิการ) ท้าวฮุ่งขุนเจืองวีรบุรุษสองฝั่งโขง. กรุงเทพฯ: มติชน. 

150-180.

ประคอง นิมมานเหมินทร์. (2538). มหากาพย์เร่ืองท้าวบาเจือง: มหากาพย์สองฝั่งโขง. 

ใน สุจิตต์ วงษ์เทศ (บรรณาธิการ) ท้าวฮุ่งขุนเจืองวีรบุรุษสองฝั่งโขง. กรุงเทพฯ: 

มติชน. 76-95.

สุกัญญา สุจฉายา. (2542). พระร่วงในประวัติศาสตร์และวีรบุรุษทางวัฒนธรรม. วารสาร

ภาษาและวรรณคดีไทย, 16(12), 212-216. 

สุจิตต์ วงษ์เทศ. (2538). ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ มหากาพย์ของอุษาคเนย์ ท้าวฮุ่ง ขุน

เจือง วีรบุรุษ สองฝั่งโขง. กรุงเทพฯ: มติชน.

สิลา วีระวงส์และสุจิตต์ วงษ์เทศ. (2548). ท้าวฮุ่ง ขุนเจือง : วีรบุรุษสองฝั่งโขง. กรุงเทพฯ: 

มติชน. 

สิลา วีระวงส์และสุจิตต์ วงษ์เทศ. (2548). ท้าวฮุ่ง ขุนเจือง มหากาพย์ของอุษาคเนย์. 

กรุงเทพฯ: มติชน. 

สิลา วีระวง. (ม.ป.ป.). มหากาบท้าวฮุ่ง ท้าวเจืองสะบับสมบูรณ์. เวียงจัน : สถาบันค้นคว้า 

ศิละปะวันนะคะดี. คะณะกำาามะการค้นคว้าวิทะยาสาดสังคมแห่งลัด.

สิลา วีระวง มหากาบท้าวฮุ่ง ท้าวเจือง. (1994). เวียงจันทน์ : สถาบันค้นคว้า ศิละปะวัน

นะคะดี. คะณะกำามะการ ค้นคว้าวิทะยาสาดสังคมแห่งลัด.



ปีท
ี่ 1

 ฉ
บับ

ที่ 
1 

(ก
.ค

.5
8 

- 
ธ.
ค.

58
)

90

บทคัดย่อ 

 บทความนี้มุ่งศึกษากวีนิพนธ์ชุด “หัวใจห้องที่ห้า” ของอังคาร จันทาทิพย์ โดย

ใช้มโนทัศน์สัมพันธบทผลการศึกษาพบว่า กวีใช้สัมพันธบทเพื่อประกอบสร้างตัวบท 4 

ลกัษณะ คือ การสร้างสมัพนัธบทกบัตวับทวรรณกรรม การสร้างสมัพนัธบทกบัสถานทีห่รอื

เหตุการณ์ในประวตัศิาสตร์และปรากฏการณ์ทางสงัคม การสร้างสัมพนัธบทกบังานวชิาการ 

โดยใช้รปูแบบงานวิชาการและสายตานักวชิาการในการมองเรือ่งต่างๆ และการสร้างสมัพนัธ

บทกับชดุสญัญะทางวฒันธรรม ทัง้วฒันธรรมพทุธศาสนา วฒันธรรมท้องถิน่ และวฒันธรรม

ประชานิยม  เม่ือวิเคราะห์วัตถุประสงค์ พบว่า กวีใช้สัมพันธบทเพื่อแสดงตัวตน เพื่อ

ประกอบสร้างความหมายและความจริง  และสร้างความหมายใหม่ให้กับบทกวี

ค�าส�าคัญ: สัมพันธบท หัวใจห้องที่ห้า หลังสมัยใหม่

สัมพันธบทในกวีนิพนธ์ ‘หัวใจห้องที่ห้า’ : 
พันธกิจกวียุคหลังสมัยใหม่

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

อนุชา พิมศักดิ1์ Thananan Trongdee

1อาจารย์ประจำาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
1Lecturer, Thai Language, Faculty of Education Kalasin Rajabhat University
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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 char-

acteristics: a constructing of intertextuality and literature, a constructing of 

intertextuality and settings or historical events and social phenomena, a con-

structing 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 express-

ing himself and constructing of meaning, truth, and poetry.

Keywords : intertextuality  ‘The Heart’s Fifth Chamber’ Postmodern
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 ‘หัวใจห้องทีห้่า’เป็นรวมบทกวนีพินธ์รางวลัวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยีย่มแห่ง

อาเซียน ประจำาปีพุทธศักราช 2555 ผลงานเล่มที่ห้าของอังคาร จันทาทิพย์ ต่อจาก “ความ

รกัของคนเศร้า”, “วมิานลงแดง”, “ทีท่ี่เรายนือยู”่, และ “หนทางและทีพ่กัพงิ” เนือ้หาภายใน

เล่มนี้แบ่งออกเป็นสองภาค ภาคแรกชื่อ “หัวใจห้องท่ีห้า” ตามช่ือหนังสือ ภาคหลังชื่อ 

“นิทานเดินทาง”

 ความโดดเด่นของรวมบทกวีนิพนธ์เล่มนี้หากพิจารณาจากบทวิจารณ์ของนัก

วิจารณ์วรรณกรรมแล้วจะพบว่าต่างมองไปที่เนื้อหาของตัวบทกวี ซึ่งเป็นแก่นแกนสำาคัญ

ของหนงัสอืรวมบทกวมีาเสมอ อาท ิ “...ภาคแรกเป็นการมองออกไปข้างนอก ส�ารวจความ

เป็นไปของโลกรอบตัว ณ ขณะปัจจุบัน ในมุมมองของเขา นี่คือโลกที่เต็มไปด้วยความขัด

แย้ง อันเป็นผลพวงจากหัวใจที่ปิดล็อก และพวกเราก�าลังก้าวเดินลงไปสู่จุดตกต�่าที่สุดของ

มนษุยชาต”ิ (จรญูพร ปรปักษ์ประลยั. 2555) ท่ีว่า “...มสีาระเน้ือหาหนักแน่นและครอบคลมุ

ในมิตคิวามคดิทีแ่ยบยลทีส่ดุเท่าที ่‘องัคาร จนัทาทพิย์’ ได้สร้างสรรค์มา... มนัเป็นเน้ืองาน

ที่มีที่มาท่ีไป ที่ถูกสืบค้นอย่างมุ่งมั่นต้ังใจ ทั้งด้วยประสบการณ์ตรงและด้วยการเคี่ยวกร�า

ด้านความรูส้กึและส�านึกทีผ่ลบิานและขยายตวัอย่างมีพลงัใจ การมองโลกอย่างเป็นองค์รวม

ขององค์รวม (Holistic Worldview) การรูจ้กัเชือ่มโยงและแยกแยะประเดน็เพือ่จดัวางไว้เป็น

หัวใจของกวีนิพนธ์ในแต่ละบท นับเป็นกุญแจดอกส�าคัญที่ท�าให้ ‘อังคาร จันทาทิพย์’ 

สามารถไขเข้าไปสูป่ระตกูลแห่งปรศินาของโลกและชวีติ” (สกลุ บุณยทตั, 2555) สอดคล้อง

กับคำากล่าวของ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานการประกาศรางวัลซีไรต์ ประจำาปี

พทุธศกัราช 2555 ทีว่่า “คณะกรรมการตดัสนิให้ความเหน็ถงึผลงานตรงกนัว่าเป็นงานเขยีน

ร่วมสมัยหากเปรียบเป็นอาหารคือฟิวชันฟู้ด ท่ีมีความโดดเด่น ในรสชาติทางภาษา ลีลา

การน�าเสนอ ตลอดจนเนื้อหาที่เข้มข้น สะท้อนแง่มุมสังคมและวิถีมนุษย์ได้อย่างมีชั้นเชิง 

หลากหลายด้วยจังหวะน�้าเสียงและจินตนาการมีอัตลักษณ์เฉพาะตัว น�าสิ่งคุ้นเคยมาปรับ

เปลี่ยนให้เป็นเรื่องใหม่จึงได้ความสดใหม่ ตระหนักรู้ถึงรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ทิ้งค้าง

ประเดน็ค�าถามทีค่่อนข้างย้อนแย้งให้ผูอ่้านได้ขบคดิต่อประหนึง่การเดนิทางชวิีตของมนษุย์

ที่ยังไม่จบสิ้นง่ายๆ นอกจากนี้งานเขียนยังเน้นย�า้ถึงคนไร้บ้าน คนพลัดถิ่น คนกลุ่มน้อย

เชื่อมโยงเรื่องเล่าในอดีตกับวิถีปัจจุบัน เป็นการปะทะสังสรรค์ท่ามกลางความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมโดยแบ่งเป็น 2 ภาคคือ หัวใจห้องท่ีห้าและนิทานเดินทาง” (ข่าวศิลป
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วฒันธรรม. 2556) คำากล่าวน้ีสะท้อนถงึมมุมองต่อเนือ้หาของคณะกรรมการผูต้ดัสินในปีนัน้

ได้เป็นอย่างดี

 เม่ือพจิารณาบทวจิารณ์จะเหน็ลกัษณะของ “หวัใจห้องทีห้่า” ว่ากล่าวถงึโลกและ

ชีวิต รูปแบบการวางโครงเรื่องของหนังสือ แบ่งออกเป็นสองภาค ภาคแรก ใช้ชื่อว่า “หัวใจ

ห้องทีห้่า” และภาคหลงั “นทิานเดนิทาง” การแบ่งภาคของเนือ้หามส่ีวนสำาคญั เพราะเนือ้หา

ในภาคแรกเปรยีบกบัการเดนิทางไปในโลกกว้างด้วยการเปิดหวัใจห้องพเิศษมามองโลก มอง

ปัญหาสงัคม ส่วนในภาคนทิานเดนิทาง คอืการเดนิทางย้อนกลับไปในเส้นทางชวีติเดมิ ดงั

ในบทกวีที่ว่า“เดินทางไกลในทางเก่า” เล่าถึงเรื่องราวพื้นถิ่นอีสานเป็นส่วนใหญ่ ทั้งตำานาน 

นิทาน ความเชื่อ รวมไปถึงวิถีชีวิต ทั้งนี้ รูปแบบการเล่าเรื่องนี้กวีหรือบรรณาธิการน่าจะมี

เหตุผลหรือแนวคิดบางประการในการกำาหนดวิธีการนำาเสนอเนื้อหาของสาร 

 จากข้อมูลพบว่ามกีารวจิารณ์รวมบทกวเีล่มนี้ในเชงิเนือ้หามากพอสมควร ทำาให้

ผูอ่้าน ผูฟั้งได้เข้าถงึแก่นแกนของสารหรอืเนือ้หาทีก่วปีระสงค์จะนำาเสนอได้ลึกซึง้ยิง่ขึน้ แต่

มีสิง่หน่ึงทีน่่าสนใจในกวนีพินธ์ชดุนี ้กค็อื รปูแบบของการเล่าเร่ืองและการวางโครงเร่ือง ที่

กวีมีความตั้งใจจะนำาเสนอโดยไม่ใช่วิธีการรวบรวมงานจากที่ต่างๆ มาตีพิมพ์เพียงเท่าน้ัน 

แต่พบว่า บทกวีผ่านการวางโครงเรื่อง เนื้อหา แนวคิด มาเป็นอย่างดี อีกทั้งมีการกล่าวถึง

การแก้ไขต้นฉบบัไว้ด้วย ชี้ให้เหน็ว่ารวมบทกวนีพินธ์เล่มนีม้กีารใช้กลวธิีในการเขยีนทีพ่เิศษ 

และเม่ือพิจารณาเนือ้หาอย่างละเอยีดแล้วพบว่ามกีารอ้างองิเชือ่มโยงตวับท(text) หลายตวั

บท ปรากฏลักษณะสัมพันธบท (intertextuality) จำานวนมาก จึงน่าสนใจว่า กวีนิพนธ์

ชุด“หัวใจห้องท่ีห้า” มีลักษณะสัมพันธบทกับตัวบทอื่นๆ อย่างไรบ้าง และวัตถุประสงค์ใน

การประกอบสร้างสมัพนัธบทนีค้อือะไร ในบทความนีจ้ะกล่าวถงึแนวคดิสัมพนัธบทเป็นพืน้

ฐานเพื่อปูพื้นความเข้าใจในขั้นต้น จากนั้นจะกล่าวถึงลักษณะสัมพันธบทในบทกวี ต่อจาก

นั้นจะวิเคราะห์วัตถุประสงค์ในการสร้างสัมพันธบทของกวี เพื่อนำาไปสู่บทสรุปเกี่ยวกับ

ลักษณะการใช้สัมพันธบทที่สัมพันธ์กับพันธกิจของกวีในบริบทวรรณกรรมหลังสมัยใหม่

“สัมพันธบท” ในฐานะเครื่องมือในการวิเคราะห์วรรณกรรม

 ลักษณะความเป็นสัมพันธบท (intertextuality) คือ จากการกล่าวถึงตัวบท(text) 

อื่น เป็นการนำาตัวบทอื่นที่ปรากฏก่อนแล้วในบริบททางสังคมของผู้แต่ง เช่น ตัวบท

วรรณกรรม ตัวบทภาพยนตร์ ตัวบทงานศิลปะ  ตัวบทเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์  ตัวบท

คำากล่าวของบคุคล ตวับทข่าวสาร ตวับทเพลง เป็นต้น มากล่าวซำา้อกีคร้ังหนึง่ ในงานเขยีน



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

ปีท
ี่ 1

 ฉ
บับ

ที่ 
1 

(ก
.ค

.5
8 

- 
ธ.
ค.

58
)

94

เพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะของผู้แต่ง ส่วนลักษณะสัมพันธบทที่ประกอบสร้างผ่านรหัสทาง

วัฒนธรรม คือการอาศัยบริบททางวัฒนธรรมในสังคมนั้นๆ มาประกอบสร้างตัวบทขึ้นใหม่ 

แต่มีการอ้างอิงหรือพาดพิงตัวบททางวัฒนธรรมที่มีมาก่อนด้วย

 สัมพันธบทเป็นมโนทัศน์ที่นักคิดแนวหลังสมัยใหม่ (postmodern) นำามาใช้

อธิบายเรือ่งตวับทวรรณกรรม หลงัจากทีม่กีารขานรบัทฤษฎกีารวจิารณ์ทีม่ชีือ่เสียงของโรล็

องด์บาร์ตส์ นักปราชญ์ชาวฝรั่งเศส ซ่ึงเขียนบทความเรื่อง “The Death of the Author” 

เม่ือ ค.ศ.1968 บทความนีจ้ดุประกายความคดิทีว่่านกัประพนัธ์มไิด้อยู่ในฐานะผู้สร้างสรรค์

ผลงานวรรณกรรมอีกต่อไป และตัวบทมิได้เป็นผลผลิตของอัจฉริยภาพของผู้แต่ง แต่เป็น

พื้นที่หลากหลายมิติที่เปิดให้ข้อเขียนจากแหล่งต่างๆได้มาปะทะสังสรรค์กัน ทั้งนี้ ไม่มีข้อ

เขียนใดที่เป็นของแท้ดั้งเดิมแม้สักชิ้นเดียว ตัวบทคือผ้าถักทอด้วยสารพัดข้อความซึ่งมา

จากแหล่งข้อมูลวัฒนธรรมอันหลากหลาย (ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์. 2545:14)คำาอธิบายนี้ 

ทำาให้เหน็ว่า“ตัวบท” (text) มคีวามหมายกว้างมาก ทัง้นีน้พพร ประชากลุ (2543: 175-177)

ได้อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวบทในลักษณะของสัมพันธบทไว้ว่า “ตัวบทหนึ่งๆ มี

ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับตัวบทอื่นๆ ที่ปรากฏอยู่ในยุคสมัยเดียวกันหรือในยุคสมัยก่อน

หน้าไม่มากก็น้อย โดยที่ความสัมพันธ์เชื่อมโยงดังกล่าวมีหลักฐานยืนยันได้ในตัวบทชิ้นท่ี

พิจารณาเป็นหลักอยู่”

 แกรแฮมอัลเลน (Graham Allen. 2002) นำาเสนอแนวคิดเร่ืองสัมพันธบท ใน

หนังสือชื่อ intertextualityโดยอ้างอิงแนวคิดของนักวิชาการสำาคัญหลาย เช่น โรล็องด์บาร์

ตส์(Roland Barthes)เฟอร์ดินานด์เดอโซซูร์ (Ferdinand de Saussure) มิคาอิลบาคห์ติน 

(MikailM.Bakhtin) เจอราร์ด เจเน็ตต์ (Gérard Genette) มิคาเอลริฟฟาแตร์ (Michael 

Riffaterre) และจูเลีย คริสเตวา (Julia Kristeva)นับเป็นตำาราวิชาการเล่มแรกๆ ที่เชื่อมโยง

ภาพของการศึกษาสัมพันธบท 

 จูเลีย คริสเทวา (Julia Kristeva) เสนอว่าตัวบทไม่ได้มีความโปร่งใส แต่บรรจุไว้

ด้วยอุดมการณ์ต่างๆ นานา ดังนั้น การเขียนหรือการพูดจึงมิได้เป็นเพียงการส่ือสารหรือ

การถ่ายทอดข้อความจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง แต่เป็นการเขียน/พูดที่เป็นปฏิบัติการ

(Practice) และมผีลผลติ (productivity)  กล่าวคอื ตวับทมิได้หยดุนิง่ แต่นำาไปสู่การงอกเงย

ความหมายให้แก่ตวับทอืน่ๆ ต่อไปไม่สิน้สดุ ในแง่นี ้ตวับทหนึง่จงึไม่ได้มีเอกลักษณ์โดยตวั

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 

และจากวัฒนธรรมในสังคมนั้นมีผลต่อการสร้างความหมายให้แก่งานวรรณกรรมทั้งส้ิน 

กรอบความคิดเช่นนี้เองที่เรียกว่า Intertexualityหรือ สหบท/สัมพันธบท ซึ่งเชื่อว่าการอ่าน

จะนำาพาผู้อ่านไปสู่ตาข่ายแห่งความสมัพนัธ์เชือ่มโยงกบัตวับทต่างๆ การจะตคีวาม หรอืค้น

พบความหมายของสิง่ท่ีอ่านนัน้จะต้องกระทำาผ่านร่องรอยของความสัมพนัธ์ต่างๆ ทีต่วับท

หนึ่งมีกับตัวบทอื่นๆอีกมากมาย ดังนั้น “การอ่าน” จึงกลายเป็นสิ่งที่ดำารงอยู่ระหว่างตัวบท

หนึ่งและตัวบทอื่นๆ ทั้งหมดที่ถกูอ้างถึงและมคีวามสัมพันธก์ันอยู่ เป็นการเคลื่อนทีจ่ากตัว

บทซึง่เป็นอสิระสูต่าข่ายแห่งความสมัพนัธ์ ด้วยเหตน้ีุนีเ่อง ตวับทจงึได้กลายไปเป็นสัมพนัธ

บท (พิเชฐแสงทอง.2555: 264)

 สรุปได้ว่า สัมพันธบท(intertextuality) จึงหมายถึง การพิจารณางานประพันธ์

เป็นตัวบท (text) ที่ประกอบสร้างขึ้นจากตัวบทอื่นๆหรือรหัสทางวัฒนธรรมต่างๆที่ปรากฏ

ก่อนแล้วในวรรณกรรม ในงานศลิปะแขนงต่างๆ  และในบริบทสังคมวฒันธรรม การประกอบ

สร้างความหมายของตัวบทใหม่ขึ้นอยู่กับการตีความหรือการอ่านโดยเชื่อมโยงรหัสทาง

วัฒนธรรมเข้าด้วยกันของผู้อ่าน

ลักษณะสัมพันธบทของกวีนิพนธ์ “หัวใจห้องที่ห้า”

 ผลการศกึษาลกัษณะความเป็นสมัพนัธบทใน “หวัใจห้องทีห้่า”พบว่า มกีารใช้สัม

พันธบทในบทกวีอยู่ 4 ลักษณะคือ 

 1.สัมพนัธบทกับตัวบทวรรณกรรมในบทกวีปรากฏลักษณะสัมพนัธบทกับตัวบท

วรรณกรรมอยู่หลายบท ซ่ึงแต่ละบทท่ีมีการอ้างอิงตัวบทอ่ืนต่างมีเป้าหมายในการอ้างอิง

แตกต่างกัน ทั้งนี้สามารถแบ่งย่อยได้ 3 ประเภท ได้แก่ 

  1.1 สมัพนัธบทกบัตวับทวรรณกรรมจนี พบว่ากวไีด้ใช้ตวับทวรรณกรรม

จีนลายลักษณ์เพื่อนำาเสนอภาพจินตนาการของตน ดังตัวอย่างจากภาคหลัง นิทานเดิน

ทางในบท ความฝัน ‘เรื่องที่ 1’ ที่ว่า

  ‘ข้าพเจ้าเดินเข้าไปในภาพเขียน...

  บทอ�าลาเพื่อนเก่า ‘เมิ่งเฮ่าหราน’

  เปลี่ยวกังวานบทกวี ‘ท่านหลี่ไป๋’

  แยงซีเกียง ใบไม้ผลัดเพิ่งผลิใบ

  โดดเดี่ยวในเดือนสามงดงามนั้น...
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ในกวีนพินธ์บทนี ้ได้อ้างอิง บทกวี ‘ส่งเม่ิงเฮ่าหรานไปก่วงหลงิ’ ของ ‘หลี่ไป๋’ กวสีมยัราชวงศ์

ถัง และอีกบทใน ความฝัน ‘เรื่องที่ 2’ ก็ปรากฏลักษณะสัมพันธบทกับบทกวีจีนของกวีเถา

หยวนหมิง คือ “ข้าพเจ้าท่องเที่ยวไป...สู่นาไร่เรือกสวน ‘เถาหยวนหมิง’ฟังเร่ืองราวหลง

เลือกแพร่งทางแย่งชิงบ้านพักพิงทิ้งร้างไปนานหลายปี...”

 การอ้างถึงบทกวีชื่อดังของกวีจีนสองท่าน คือ หลี่ไป๋ และเถาหยวนหมิง ซึ่งนำา

มาจากหนังสือ‘หยกใสร่ายคำา’ 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�า’ พระราชนิพนธ์แปลบทกวีจีน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกมุาร”ี ลกัษณะสมัพนัธบททีก่วปีระกอบสร้างมถีงึสีช้ั่น ในชัน้แรกอ้างถึงพระราชนพินธ์

ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ชั้นที่สองคือ อ้างถึงตัวบทกวีนิพนธ์

ของกวีจีนทั้งสองท่าน ชั้นที่สาม คือความหมายในตัวบท และชั้นท่ีส่ีคือการอ้างถึงบทกวี

ชั้นที่สามเพื่ออ้างถึงแรงปรารถนาของตนเองในการปะทะสังสรรค์ของตัวบท

 สมัพนัธบททัง้สีช่ัน้ในกวนีพินธ์บทนีแ้สดงให้เหน็ว่าพืน้ท่ีในบทกวหีนึง่บทเป็นเวที

ในการแสดงความหมายทีห่ลากหลาย เช่นความหมายแรก อาจเป็นการชืน่ชมในพระปรชีา

สามารถของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จึงยกเอาตัวบทจากหนังสือ 

หยกใสร่ายคำา มาใช้ในการอ้างถึง อีกความหมายคือ การชื่นชมในความสามารถของกวีจีน

ทั้งสองท่าน หลี่ไป๋และเถาหยวนหมิงกวีเอกของจีน ที่สาม คือ ตัวบทที่กวีทั้งสองได้เขียน

ขึ้น แล้วกวีนำามาบอกเล่าและแสดงบทบาทสมมติว่าตัวเองฝันว่าได้เข้าไปอยู่ในบทกวีนั้น 

ดังนั้น การเข้าถึงความหมายชั้นที่สี่ คือการเอาตัวเองเข้าไปในตัวบท การเข้าไปในตัวบท

อาจหมายถึงกวีประสงค์ให้ตวับทบอกเล่าแรงปรารถนาของตน ดงัคำาประพนัธ์ทีว่่า“ข้าพเจ้า

ท่องเทีย่วไป…สูน่าไร่เรอืกสวน…บ้านพักพงิทิง้ร้างไปนานหลายปี ท่านกวีกลับคนืสูน่าสวน” 

ความประสงค์ของกว ีคอื ต้องการจะประกอบสร้างความปรารถนาของตนผ่านบทกว ี“ความ

ฝัน”ทัง้สองบท โดยใช้ตวับทของกวจีนีทัง้สองมาเป็นองค์ประกอบในการสร้างตวัตนในเร่ือง

เล่า เพื่อเสนอภาพแทนตัวตนว่า “เขาปรารถนาการกลับไปอยู่บ้านเกิด” ด้วยการอิงความ

หมายผ่านการตีความบทกวีของกวีจีนทั้งสองท่านนั่นเอง

  1.2 สัมพันธบทกับตัวบทวรรณกรรมท้องถิ่น เป็นลักษณะสัมพันธบทที่

อังคารนำามาใช้จำานวนมาก เช่นในบทกวี “รุ้งนิทาน และเรื่องเล่าวันวานของแม่…” มีการ

อ้างถึงวรรณกรรมท้องถิ่นอีสานหลายเรื่อง ดังนี้

 ขูลู - นางอั้วผาแดง - นางไอ่… วันเวลาผ่านไปไม่หยุดนิ่ง
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 เราลาร้างแหล่งหลักเคยพักพิง แต่บางสิ่งอยู่ยงความทรงจำา

 น�้าเต้าปุง ปวงผีฟ้า พญาแถน… เคยโลดแล่นเรื่องเล่าอยู่เช้าคำ่า

 อุรังคธาตุนิทาน… ขานถ้อยคำา เล่าเรื่อง ลำานำา และตำานาน

 การอ้างถงึตวัวรรณกรรมท้องถ่ินอีสานอย่าง ขลูู-นางอัว้ ผาแดง-นางไอ่ ตำานาน

นำ้าเต้าปุง หรอือุรังคในบทกวี “รุ้งนทิาน และเรื่องเล่าวันวานของแม่...” เป็นการสร้างความ

หมายการโหยหาอดีต การครุ่นคิดถึง “แม่” ผู้เคยเล่านิทานเหล่านี้ให้ตนฟัง ดังบทจบที่ว่า 

“จบลงเหมือนในนิทาน กาลครั้งหนึ่งให้หวนห้วงค�านึงคิดถึงแม่ถึงท้องทุ่ง รุ้งสวย สุดตาแล

ถึงอดีตเก่าแก่และแสนไกล” แสดงลักษณะสัมพันธบทของตัวบทวรรณกรรมท้องถิ่นที่

สัมพันธ์กับบริบทชีวิตของกวี ภาพของวัยเยาว์ของกวีถูกนำาเสนอด้วยคำาว่า “อดีตเก่าแก่

และแสนไกล” ประโยคนี้อาจให้ความหมายถึงชีวิตวัยเยาว์ของกวีในระดับที่หน่ึง หรืออาจ

ตีความถึงอดีตเชื่อมโยงกับ “แม่” ด้วยความผูกพันของแม่ลูกผ่านการเล่านิทานเหล่าน้ีให้

ฟังในวัยเด็ก การ “คิดถึงแม่” ของกวียังมีนัยถึงการจากไปของแม่ เพราะในหน้าคำานำา กวี

ได้กล่าวถงึการจากไปของแม่ ที่โยงถงึกวนิีพนธ์บทนี้ได้ว่า กวปีระกอบสร้างความหมายด้วย

การสร้างสมัพนัธบทระหว่างบทกวีของเขากบัแม่ผ่านการเล่าวรรณกรรมท้องถิน่อสีานของ

แม่ และหากพิจารณาประวตัทิีถ่กูนำาเสนอของอังคารจะพบว่าครอบครวัของกวเีป็นครอบครวั

หมอลำา ซึง่ถ่ายทอดวรรณกรรมท้องถ่ินเหล่าน้ี การกล่าวถงึแม่ตวัแทนของวฒันธรรมอสีาน

กลายเป็น “เรื่องเล่าวันวาน…” เพราะเรื่องราวเหล่านี้ในนำ้าเสียงของเขาเป็นเรื่อง “อดีตเก่า

แก่และแสนไกล” เป็นสิ่งสวยงามในชีวิต “ถึงท้องทุ่ง รุ้งสวย สุดตาแล” ความงามของท้อง

ทุ่งรุ้งสวยสุดสายตา เป็นสายตาของวัยเด็ก บทกวีบทนี้อังคารจึงมีตั้งใจนำาเสนอตัวตนใน

หลายระดบัผ่านการสงัสรรค์ของตวับทหลากชนดิ ทัง้ตวับทแม่ นทิานของแม่ และอดตีของ

ตัวเอง เพ่ือจะเสนอภาพแทนของตัวเองท่ี “โหยหาความเป็นอีสานดั้งเดิม” ที่สูญหายไป 

โดยใช้แม่เป็นสัญญะของความเป็นอีสาน เพราะเป็นผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรมอีสาน  

  1.3 สัมพันธบทกับวรรณกรรมประชานิยม พบว่าในบทกวีของอังคารมี

การอ้างองิตวับทวรรณกรรมประชานยิมหลายบท โดยเฉพาะตวับททีเ่กีย่วกบัวัยรุ่น เพือ่ให้

ความหมายในเชิงเสียดสี(irony) เช่นใน“บทสนทนาของคนพลัดถิ่น” ที่ว่า

 ปลาสีส้ม พอรู้มันชื่อนีโม่ แมวประหลาดตาโตโต โดเรม่อน

 จระเข้ขอนลอย หาบตะลอน ลิงน้อย เจ้าหนอนกินใบชา

 มีครบทั้งนก หนู ปู ปลา ไก่ กบเคโระตาใสใสให้ซื้อหา

 บางคราวเห็นข�าในสินค้า อยู่ท้องไร่ท้องนาเคยหากิน
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 การปรากฏของ นโีม่ จากภาพยนตร์แอนมิเมชัน่เร่ือง “Finding Nemoนโีม ปลา

เลก็ หวัใจโต๊ โต” โดเรม่อน การ์ตนูญีปุ่่นยอดนิยม จระเข้ขอนลอย หุน่มอืชือ่ดงั จากรายการ

เจ้าขุนทอง ที่เคยโด่งดังทางช่องเจ็ดสี เจ้าหนอนใบชา จากโฆษณาชาเขียวชื่อดัง และกบ

เคโระ ตัวการ์ตูนชื่อดังจากญี่ปุ่น ทำาให้เห็นสัมพันธบทอันหลากหลายในตัวบทนี้ การสร้าง

สมัพนัธบทของกวีนพินธ์บทนีป้รากฏภาพของตุก๊ตาในหาบตะกร้า ทีพ่่อค้าเองยังรู้สึก “ขำา” 

กับสิ่งที่เขาขาย “บางคราวเห็นขำาในสินค้า อยู่ท้องไร่ท้องนาเคยหากิน” กวีนิพนธ์นี้ให้ภาพ

ความย้อนแย้งของตวัละครท่ีมองเหน็ภาพของสนิค้าตวัแทนวฒันธรรมประชานยิมหรอืความ

ทนัสมยั เป็นสิง่ทีเ่ขาเคยหาอยูห่ากนิเมือ่ครัง้อยูบ้่านนอก การ “ขำา”ของพ่อค้าคอืการเสียดสี

กบัปรากฏการณ์ชาวนาออกจากท้องนา ออกจากวถิชีวีติดัง้เดมิมาทำางานขายสนิค้าที่ไม่คุน้

เคยเพือ่เลีย้งปากเลีย้งท้องลกูเมยี มีถ้อยคำาเสยีดสสีงัคมอีสานว่าเป็นสังคมแบบบริโภคนิยม

อย่าง “อย่างน้อย ลูกได้เรียนหนังสือ ทั้งมือถือ ค่าเทอมเริ่มรุมสุมทั้งลูกทั้งเมียเสียทุกมุม

พอแตกหนุ่มมันขอมอเตอร์ไซค์...”

 กวนีำาเสนอภาพของลกูท่ีกำาลงัเรยีนหนังสอื ซึง่เป็นภาพตายตวั(stereotype)ของ

คนอีสาน  ภาพของพ่อแม่ออกเดินทางจากบ้านมาหางานทำาเพื่อส่งเสียลูกให้เรียนหนังสือ 

แต่ข้อความต่อมากลับมี “ท้ังมือถือ ค่าเทอมเริ่มรุมสุม” สะท้อนภาพสังคมบริโภคนิยมที่

ต้องจ่ายค่ามือถือหรือซ้ือมือถือใหม่ และค่านิยมวัยรุ่นกับการต้องมีรถจักรยานยนต์เม่ือโต

เป็นหนุ่ม “พอแตกหนุ่มมันขอมอเตอร์ไซค์…” ทำาให้ผู้เป็นพ่อต้องกลายเป็น “คนพลัดถิ่น” 

กวปีระกอบสร้างคนพลดัถิน่อสีานผ่านตวับทวฒันธรรมประชานยิมทัง้ นโีม่ โดเรม่อน ฯลฯ 

สัญญะของความทันสมัย กับตัวพ่อค้าหาบเร่พลัดถิ่นตัวแทนของคนชายขอบ ผู้ถูกกระแส

โลกาภิวัตน์พัดให้ต้องมาทำางานที่ตนไม่พึงพอใจ ต้องขำาแบบเจ็บปวดกับชีวิตกวีใช้สายตา

พระเจ้าผู้หย่ังรู้ทุกอณูความรู้สึกของตัวละครพ่อค้าในสร้างภาพแทน “คนอีสานพลัดถ่ินที่

ถูกผลักด้วยกระแสบริโภคนิยมผู้โหยหาการคืนถิ่น” 

  1.4 สมัพนัธบทกบัข่าว พบว่ากวนีพินธ์ชดุน้ีมีลักษณะสัมพนัธบทกบัข่าว

มากที่สุด กวีนำาข่าวมามองในมุมสันติภาพ และมีการวิพากษ์ข่าวในเชิงอุดมคติเร่ือง

สนัติภาพเสมอ ตัวอย่างในบทกว ี“ก้าวย่างย้อนแย้งแห่งศตวรรษ?! (ววัิฒนาการที ่‘ชาร์ลดา

ร์วิน’ ไม่มีโอกาสเห็น)” จะเห็นการนำาหนังสือพิมพ์มาเป็นโครงในการเล่าเรื่อง เช่น กรอบ

ล่าง ข่าวต่างประเทศ ในประเทศ กรอบซ้ายริมองค์ประกอบของหนังสือพิมพ์มาประกอบ

สร้างเรื่องราวข่าวสารอันเลวร้าย ทั้ง “จลาจลดุเดือดนองเลือดคาว  ธรรมชาติวิบัติบ้า ไฟ

ใต้เดือดดุ ลอบฆ่า จลาจล พิบัติภัย” การใช้ภาพหนังสือพิมพ์นำาเสนอความโหดร้ายของ

สงัคมปัจจบุนั การประกอบสร้างเรือ่งราวดงักล่าวหากพจิารณาจากเชงิอรรถท้ายบทกวทีีว่่า 

“เขียน/เพิ่ม/เติม/ปรับ/ปรุง/แก้/ไข/เลือก/คัด/ขัด/เกลาจากบทกวี ‘ในหน้า (เปื้อนเลือดของ) 
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อารยะ’ ในวาระเฉลิมฉลองครบ 200 ปีเกิด ‘ชาร์ลดาร์วิน’และ 150 ปีก�าเนิด ‘ทฤษฎี

ววิฒันาการ’ กมุภาพนัธ์ 2552” และชือ่บทกว ี“ก้าวย่างย้อนแย้งแห่งศตวรรษ?! (ววิฒันาการ

ที ่‘ชาร์ลดาร์วิน’ ไม่มโีอกาสเหน็)” จะพบว่ากวีใช้เวทขีองหนงัสอืพมิพ์เป็นสือ่ในการวพิากษ์

สังคมมนุษย์ ชาร์ลดาร์วิน พูดถึงทฤษฎีวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต และการคัดสรรของ

ธรรมชาติ ผู้สมบูรณ์กว่าสามารถอยู่รอดได้ ทั้งนี้กวียังเสียดเย้ยด้วยชื่อเดิม “ในหน้า (เปื้อน

เลอืดของ) อารยะ” และทิง้ท้ายด้วยประโยค “ใครกระหยิม่ยิม้เยาะเย้ยเคราะห์กรรม!…” เพ่ือ

วิพากษ์สงัคมนิยมเสพความรุนแรงอย่าง “…ไม่รูอ่ิ้ม” และยิม้เยาะเย้ยกบัข่าวสารอนัดเูหมอืน

เป็นสิ่งธรรมดา

 ในบทกวี “ความตายของสันติสุข” เป็นสัมพันธบทกับข่าวอีกบทหนึ่งที่นำาเอา

ข่าวสารที่สะเทือนใจและโยงกับสันติภาพที่ผู้เขียนมุ่งนำาเสนอ การอ้างอิง “บันดาลใจจาก

เรื่องราวของ ‘สันติสุข พรมดาว’ ลิงแสมแสนรู้ซึ่งคอยติดตามเจ้าหน้าที่ต�ารวจมวลชน

สัมพันธ์ไปปฏิบัติภารกิจต่างๆ จนได้ชื่อ ‘ลิงต�ารวจ’ ขวัญใจเด็กๆ และประชาชนในพื้นที่ 

‘ปัตตานี’ ‘สันติสุข พรมดาว’ ถูกสุนัขรุมกัดเสียชีวิตเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2553...” แสดง

ลักษณะสัมพันธบทจากข่าว และมีภาพย้อนแย้งผู้คนที่ “ยังคงเข่าฆ่าหลังฮาครืน” ความ

หมายของถ้อยคำาชั้นแรกสันติสุขอาจจะเป็นแค่ลิงแสมตัวหนึ่งตามข่าว แต่ชื่อของลิง 

“สันติสุข” และชื่อบทกวี ความตายของสันติสุข ก็เป็นการประกอบสร้างความหมายชั้นที่

สองที่การตายของลิงเป็นสัญญะของความล้มเหลวในกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ นำ้า

เสยีงของกวีท่ีขบัเน้น “สญัชาตญาณสตัว์” ของเหล่าสนุขัสือ่ถงึผูก่้อความไม่สงบในชายแดน

ใต้ “ฝังคมเขี้ยวจมเข้ียว” จนกระบวนการสร้างสันติสุข “ยับเยินเกินเยียวยา” จนที่สุด 

“สันติสุขในชายแดนใต้ก็ต้องจบลงไป” 

 2. สัมพันธบทกับสถานที่หรือเหตุการณ์ แบ่งย่อยได้ 5 ประเภท ได้แก่ 

  2.1 สัมพันธบทกับเหตุการณ์ทางการเมือง พบว่ากวีกล่าวถึงเหตุการณ์

ความขัดแย้งทางการเมืองในนำ้าเสียงของความเป็นกลางทางการเมือง โดยระบุถึงการแบ่ง

ฝ่ายในหลายบท เช่น “วันนี้โลกเลือกข้างแตกต่างขั้ว” ใน นรกและสวรรค์ของคนอื่น หรือ

ในบทกวี “เล่ห์กลของตรรกะ” ทีก่ล่าวถงึความเลวร้ายทีท่ำาให้สังคมมดืมน การทำาร้ายกนั ที่

ว่า

 ทั้งผู้บริสุทธิ์ ประทุษร้าย  แยกเป็นฝ่าย เป็นฝั่งดั่งฟากถนน

 สองฟากฝั่ง แสงสว่างและมืดมน ตรรกะและเล่ห์กลปรากฏการณ์

 การกล่าวถงึเหตกุารณ์ทางการเมอืงเพือ่นำาเสนอภาพความขดัแย้งแบบ “วางตวั
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เป็นกลาง” หรือมองในฐานะ “ผู้เฝ้ามอง” และตัดสินว่าทุกคน “เป็นชนวนด้วยส่วนหนึ่ง” 

ภาพเสนอน้ีเป็นการประกอบสร้างตวัตนของกวว่ีาเป็นผูรั้กสันต ิและพยายามจะบอกว่าความ

ขัดแย้งทางการเมืองมีสาเหตุมาจากทุก ทุกคนต่างต้องรับผิดชอบในความขัดแย้งนี้ เพราะ

ต่างแบ่งแยกและสร้างนรกแห่งความทุกข์ยากให้คนอื่น

  2.2 สัมพันธบทกับเหตุการณ์ปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้ 

เป็นประเดน็หน่ึงท่ีกวสีร้างสมัพนัธบทกบัข่าวสารและมมุมองเกีย่วกบัความรนุแรงชายแดน

ใต้ เช่นในบทกวี “แนวรบด้านใต้”ได้นำาเสนอภาพของทหารเกณฑ์(ที่ไม่ใช่คนชายแดนใต้ 

เพราะมีข้อความกำากับว่า “หลายร้อยกิโลเมตรจากบ้านเกิด) ผู้หวาดหวั่นว่าจะถูกส่งไปสับ

เปลี่ยนกำาลังพลที่ชายแดนใต้ ที่ว่า

  ภารกิจ ชายแดนใต้ ใช่ไหมแม่?…

  หวาดหวั่นแผ่ม่านความตายคล้ายหมอกฝน

  ฤดูปรับสับเปลี่ยนกำาลังพล

  สะพรึงท้นท่วมอกวิตกสะท้าน

 การนำาเสนอภาพความกลัวตายของทหารเกณฑ์ในการลงไปปฏิบัติภารกิจ

ชายแดนใต้ และความกลัวของ “แม่” ท่ีอาจสูญเสียลูกชายไปกับเหตุการณ์ความไม่สงบนี้ 

เพราะตามข่าวสารที่ปรากฏมีการตายของทหารเสมอ ดัง“ม่านความตายคล้ายหมอกฝน” 

จนต้อง “สะพรึงท้นท่วมอกวิตกสะท้อน” กวีนำาเสนอเหตุการณ์ความวิตกของทหารเกณฑ์

นอกพื้นที่ชายแดนใต้ผู้กลัวการลงพ้ืนที่ แสดงภาพของ “คนนอก” อาจไม่รับรู้เหตุผลของ

การปฏิบัติภารกิจนั้น เพราะหากพิจารณามุมมองของกวีที่พูดถึงแนวรบด้านต่างๆ ทั้งด้าน

ตะวันออก (ความขดัแย้งไทยกบักมัพชูา) ตะวนัตก (สงครามพม่ากบัชนกลุม่น้อย) จะปรากฏ

นำ้าเสียงของ “ความไม่เห็นด้วย” อยู่ทุกบท เช่นเดียวกับบทนี้กวีอ้างอิงเหตุการณ์ชายแดน

ใต้มาเสนอความไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงและสงคราม

 อีกภาพเสนอคือผลของความรุนแรง ดังในบทกวี “ไม่มีของขวัญจากสงคราม” 

อ้างองิกรณกีารเสยีชวีติของพลตำารวจเอกสมเพยีร เอกสมญา เพือ่นำาเสนอภาพความรุนแรง

ของความขัดแย้งในชายแดนใต้ว่ามีแต่ความสูญเสีย “ไม่มีของขวัญ” ดังบทกวีที่ว่า 

‘ตาเนาะปูเต๊ะ :แผ่นดินสีขาว’

อีกครั้งคาราวซับเลือดไหล ไห้ห่มรำ่า

‘บูโด’ สะเทือนระเบิดสะท้าน ‘ภูพานคำา’

‘หนองบัวลำาภู’ ร้าวกับข่าวร้าย

ดับฝันดีลงอีกฝัน ‘บันนังสตา’

…
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ฝันเล็กๆ สิ้นสุดลงตรงวีรบุรุษ…

ใครทำาลายของขวัญพรากสัญญา!?…

(74)

 ในบทกวน้ีีกวรีะบวุ่า “บนัดาลใจจากเรือ่งราวของชมุพล เอกสมญา และพลตำารวจ

เอกสมเพียร เอกสมญา” การเลือกกล่าวถึงเหตุการณ์นี้ กวีมุ่งนำาเสนอภาพความโหดร้าย 

และความสูญเสียที่เกิดขึ้น เป็นการอ้างอิงตัวบทเหตุการณ์เพื่อเสนอภาพความรุนแรง 

  2.3 สมัพนัธบทกับเหตกุารณ์ในประวตัศิาสตร์หรอืบคุคลในประวตัศิาสตร์

มีการอ้างอิงบุคคลสำาคัญหลายคน คือ รงค์ วงษ์สวรรค์ พลตำารวจเอกสมเพียร เอกสมญา 

อองซาน ซูจีกับสามี ชาร์ลดาร์วินและอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เช่นบท บรรพกาลวิบัติ (อัลเบิร์ต 

ไอน์สไตน์คิด เรากำาลังจะเห็น!)กวีมุ่งนำาวาทกรรมความรู้ของไอน์สไตน์และดาร์วินมาเสนอ

ในเชงิวิพากษ์ว่าสิง่ทีพ่วกเขากล่าวถงึไว้มนัส่งผลในปัจจบุนั เช่น ทฤษฎวีวิฒันาการ ทีม่นษุย์

หันมาเข่นฆ่ากันเอง ขัดแย้งกันเอง  ส่วนพลตำารวจเอกสมเพียร เป็นการอ้างถึงเพื่อเสนอ

ภาพความรุนแรงจากความขัดแย้ง ส่วนอองซาน ซูจี กวีกล่าวถึงเพ่ือเสนอภาพการต่อสู้

เพื่อสันติภาพแบบสันติ

 

 แต่ในการกล่าวถึงรงค์ วงษ์สวรรค์ ในบทกวี “รมณีย์ดอกไม้”แตกต่างจากการ

กล่าวถงึบคุคลสำาคญัอ่ืน ด้วยเหตวุ่ารงค์เป็นนักเขยีน เป็นศลิปินเช่นเดยีวกบักว ีสายตาของ

กวีจึงมองรงค์ในมุมมองเช่นเดียวกับตนเอง ดังบทกวีที่ว่า

 มิร้าง ‘รงค์รมณีย์สีดอกไม้’   กลีบทุกกลีบ ใบทุกใบ ต้นทุกต้น

 ชีวิตมอบสวนสวรรค์ดาลใจดล  รักดอกผลงานสะพรั่งอยู่ยั่งยืน...

 การอ้างอิงรงค์ วงษ์สวรรค์ในฐานะศลิปิน ผูท้ี ่มร้ิาง ‘รงค์รมณย์ีสีดอกไม้’และ“รัก

ดอกผลงานสะพรั่งอยู่ยั่งยืน” ภาพของรงค์ถูกเสนอว่าเป็นภาพของผู้ไม่มีวันตาย แตกต่าง

จากภาพของบุคคลอ่ืนที่นำาเสนอว่าเป็นตัวแทนของความตายความสูญเสีย หากวิเคราะห์

แล้วจะพบว่า กวีประกอบสร้างความเป็น “ศิลปิน” ที่เป็น “อมตะ” 

  2.4 สมัพนัธบทกบัปรากฏการณ์ทางสังคม ปรากฏภาพของสังคมชนบท

ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยกระแสการอพยพเข้าสู่เมือง ดังในบทกวี “หมู่บ้านในเสียงตอกเสา

เข็ม” นำาเสนอภาพเปรียบเสียงของครกมองกับเสียงของเสาเข็ม ความว่า

 คล้ายเสียง ‘ครกมอง’ ของหมู่บ้าน แว่วจากลานต�าข้าวแต่เช้ารุ่ง

 ตึก ตัก ตุบ ยุบ ยก ตกกระทุ้ง ไหวทุง่ สะเทอืนลาน กงัวานสะท้อน...

 ตึก ตัก เสียงตอกเสาเข็มก้อง คล้ายเสียงครกมองของหมู่บ้าน...
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 สะเทือนเพิงเพิ่งปลูกสร้างล้อมกลางลาน เป็นเรือนชานรวมครัวไฟชั่วคราว

 การนำาเสนอภาพของความล่มสลายของสังคมชนบทอีสาน เป็นการนำาภาพ

ตายตัวมากล่าวถึง บทกวหีรอืวรรณกรรมนำาเสนอประเด็นนีม้มีายาวนาน จนกลายเป็นภาพ

ติดตาของผู้คนในสังคมไทย ทั้งที่ปัจจุบัน ภาพน้ันอาจเปล่ียนไปแล้ว เพราะแรงงานภาค

ก่อสร้างในปัจจุบันหาคนอีสานยาก เพราะส่วนใหญ่เป็นแรงงานพม่าและกัมพูชา หรือใน

บทกวี “บทสนทนาของคนพลัดถิ่น” ที่นำาเสนอภาพล้อเลียนสังคมอีสาน ที่ฟุ้งเฟ้อ จนต้อง

ดิน้รนออกจากบ้านเกิดเมืองนอนเพือ่สนองค่านยิมเหล่านัน้ ดงับทสรปุทีว่่า “อย่างน้อย ลกู

ได้เรียนหนังสือทั้งมือถือ ค่าเทอมเริ่มรุมสุมทั้งลูกทั้งเมียเสียทุกมุมพอแตกหนุ่มมันขอ

มอเตอร์ไซค์” เป็นการตอกยำ้าภาพตายตัวของคนอีสานในการตกเป็นทาสลัทธิบริโภคนิยม

  2.5 สัมพันธบทกับสถานที่หรือเหตุการณ์ในชีวิตของกวี กวีกล่าวถึงใน

หลายบท โดยเฉพาะสถานที่หรือเหตุการณ์ในบ้านเกิดและวัยเยาว์ บางบทกล่าวถึงสถานที่

ที่ตนช่ืนชอบ เป็นสถานท่ีใช้ “หัวใจห้องที่ห้า”ของกวี ดังบทกวีชื่อดังกล่าวได้บรรยาย

บรรยากาศชนบทว่า“เป็นบ้านเกิด”ดังความว่า

 พรมหุบลึก บ้านเรือน แม่น�้าไหล คืนดวงใจใฝ่ฝันอันเก่าก่อน

 แผ่นดิน ผืนฟ้า เอื้ออาทร  เป็นบ้านเกิด เรือนอน นานแสนนาน

 เป็นบ้านเกิด เรือนอน นานแสนนาน...

 ในกวนีพินธ์บทนี ้สมัพนัธบททีป่รากฏคือ บริบทชวีติของกวกีบัสถานทีท่ีช่ืน่ชอบ 

โดยเฉพาะความเป็น“ธรรมชาต”ิสะท้อนรสนิยมของกว ีผูช้ืน่ชอบความบรสิทุธ์ิของธรรมชาติ

อันสงบเยือกเย็น ภาพเสนอเหล่านี้ เป็นภาพที่กวีนำาเสนอมาอย่างต่อเน่ือง คือ ผู้รักสงบ

แบบธรรมชาติ ในบทกวี “ฤดูเก็บเกี่ยว”นำาเสนอภาพจำาในวัยเยาว์ของกวี ดังบทกวีที่ว่า

 ตะวันอ้อมพร้อมข้าวพราวทุ่ง... เหลืองแพรรวงพรายรุ้งระยิบไหว

 ลมหนาวอวดแดดอุ่นกรุ่นกลิ่นไอ หอมคายรวงคายใบมาบางเบา

 ริมสองข้างทางถนนชนบท  เหลืองอร่ามงามงดท้องทุง่ข้าว...

 ปีติเอยเคยระคนอกสะทกเศร้า บ้านวยัเยาว์ เรอืนเคยอยู ่ฤดเูกบ็เกีย่ว

 สองข้างทางทุ่งสีทอง ใจท่องเทียว วาดโค้งเคียวความฝันนั้นเกี่ยวรวง

 ภาพวัยเดก็ของกว ีเป็นภาพความอุดมสมบรูณ์ เพราะเลอืกเสนอ “ฤดเูกบ็เก่ียว” 

สญัญะของความสำาเรจ็ ความสมบูรณ์ และสทีอง คอืสขีองความรำา่รวย ความรำา่รวยในความ

หมายของกวีน่าจะหมายถึง ความรำ่ารวยความสุขและความรำ่ารวยทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน 

ที่ “เหลืองอร่ามงามงด…” 
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 การเสนอสมัพนัธบทวยัเดก็กบับทกวเีป็นการประกอบสร้างตวัตนกวผู้ีโหยหาอดตี 

โหยหาความเป็นอสีาน วฒันธรรมอสีาน และภาพความสุขในอดตี ส่วนในบทกว ี“ในกระเป๋า

สัมภาระ” ก็โยงถึงการห่อข้าวใส่กระเป๋าเดินทางของกวี ในอดีตที่แม่เคยห่อให้ เมื่อแม่จาก

ไปแล้ว สายใยวัฒนธรรมความรักพ่ีน้องไม่เหือดหาย เพราะพี่สาวบอกว่า“เอื้อยห่อข้าวให้

ไปกินแลง…”เป็นการปฏิบัติหน้าที่แทนแม่ผู้จากไปนั่นเองนอกจากการกล่าวถึงแม่แล้ว กวี

ยังกล่าวถึงพ่อผู้ล่วงลับด้วยในบทส่งท้าย “นิทานเดินทาง”

 นิทานเดินทางหยุดเดินทาง นอกชานร้าง เงียบใบ้รินไหลบ่า  

 กลอนเลาะมูล เลาะโขงล�าล่องอ�าลา คนขับล้าโรยวัย  ไร้คนฟัง...

 สนธยาหวนคืนยามความอ่อนเยาว์ ส่งเรื่องเล่า ล�าล่องข้าม ตามเราติด

 เห่ช้ากาล... ผ่านจากนี้... ทีละนิด... เห่ช้าไกลไปสถิต... สุดปลายทาง

 ทางสายนั้นจากนี้ทีละนิด... คนเดินทางสถิตสุดปลายทาง....* 

แด่… พ่อ นักขับลำาและเล่านิทานผู้ล่วงลับมิถุนายน - กรกฎาคม 2553

 กวีเสนอบทกวี นิทานเดินทาง “นิทานเดินทางหยุดเดินทาง” คือการใช้สัญญะ 

“นิทาน” แทน “พ่อ”หมอลำาวัยชราผู้“…เดินทางสถิตสุดปลายทาง…” คือตายจากไปแล้ว

น่ันเอง การกล่าวถงึพ่อเพือ่เสนอว่าตนเป็นส่วนหนึง่ของวฒันธรรมอสีาน วฒันธรรมนทิาน

พื้นบ้าน และเป็นมรดกวัฒนธรรมนักเล่าเรื่อง

 3. สัมพันธบทกับงานวิชาการ สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งในกวีนิพนธ์ชุดนี้คือมี

ลกัษณะคล้ายงานเชงิวชิาการ เพราะมกีารใช้สมัพนัธบทกบังานวชิาการจำานวนมาก สามารถ

แบ่งย่อยได้  3 ประเภท ได้แก่ 

  3.1 สัมพันธบทกับศัพท์เฉพาะทางวิชาการมีการใช้ศัพท์เฉพาะทาง

วิชาการด้านสังคมศาสตร์หลายคำามาใช้ในบทกวี เช่น วาทกรรมการพัฒนา คนนอก ชาย

ขอบ ความเป็นอื่น การประกอบสร้าง ตัวตน สัญญะ เป็นต้น ดังตัวอย่าง

  เราต่างเป็นสัญลักษณ์ใดสักอย่าง ประกอบสร้างตัวตนหลังค้นหา

  เรียนผิดถูกจริงลวงเป็นดวงตา สุข ทุกข์ มอบศรัทธาแก่ดวงใจ

 ในบทกว ี“ในบ้านของคนไร้บ้าน” พบคำาศัพท์ทางวิชาการด้านสงัคมศาสตร์จำานวน

หลายคำา เช่น คนไร้บ้านชายขอบ เป็นอื่น โครงสร้าง กระแสหลักสัญญะวาทกรรมรูปแบบ

การนำาคำาศัพท์ทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์มาใช้ในบทกวี เป็นลักษณะเด่นของกวีนิพนธ์

ชุดนี้ และบางบทก็อ้างถึง “นักคติชนวิทยา” สัมพันธบทกับศัพท์ทางวิชาการนี้ เป็นการ

ประกอบสร้าง “กวีวิชาการ” ซ่ึงถูกนำาเสนอภาพของนักวิชาการท้ังนักสันติศึกษา นัก

สังคมวิทยา นักคติชนวิทยา และอื่นๆ มีความเป็นสหวิทยาการในตัวกวี
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  3.2 สัมพันธบทกับรูปแบบงานวิชาการ ปรากฏการเขียนอ้างอิงหรือ

เชงิอรรถ โดยมสีญัลกัษณ์ ดอกจนัทน์ (*) ทีเ่ป็นรปูแบบการอ้างองิ และมีเชงิอรรถประกอบ 

เช่น*อื่อทา คือการร้องเพลงกวีโบราณของชาวปกากะญอทาโบราณและค�าแปลใน

เครื่องหมายอัญประกาศ ตัวเอนคัดจาก‘ขีดลมเป็นพรมแดน พ้อเลป่า สาละวินแปลกหน้า

ในมูเส่คี’ ‘หญ้าน�้า ทุ่งขุนหลวง’

 ลกัษณะการอ้างองิเชงิอรรถและดอกจนัทน์ เป็นรปูแบบการอ้างองิงานเขยีนเชงิ

วิชาการที่กวีนำามาใช้ในหลายบท ทั้งมีการอธิบายประกอบที่มาของการเขียนบทกวีแต่ละ

บทว่ามาจากที่ใด คดัลอกมาจากไหน เช่น นิทานดวงดาว บทต้นมาจาก ตำาราดดูาว โบราณ 

เป็นต้น เป็นลักษณะงานวิชาการเชื่อมโยงกับตัวบททางวิชาการหลานแขนง เป็นการ

ประกอบสร้างภาพของกวีนักวิชาการได้อย่างชัดเจน

  3.3 สมัพนัธบทกบัสายตานกัวชิาการ ทัง้นกัวชิาการคตชินวทิยาหรอืนกั

วัฒนธรรมศึกษาผู้มองเสียงกบไม้บนถนนข้าวสารกับกบบนกลองมโหระทึกของชาวอุษาค

เนย์โบราณในเชิงวิพากษ์การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม หรือการวิพากษ์ว่าสังคมโลกาภิ

วัตน์ทำาให้สังคมแตกแยกวุ่นวาย เช่น บทกวีที่กล่าวถึงชนชั้นในสังคมที่ว่า...ทุนชีวิต ก่อน

ทุนเนื่องหนุนกระชาก ‘ชนชั้นกลาง - คนทุกข์ยาก - คนรากหญ้า’ ทึ้งให้แยก ถอนให้เยิน 

เกินเยียวยาด้วยมือ ปากสากหนา ‘โลกาภิวัตน์’...

 4. สมัพนัธบทกบัตวับททางวัฒนธรรมกวนีำาตวับททางวฒันธรรมหลายตวับทมา

สร้างสมัพนัธบท ทัง้วฒันธรรมศาสนา วฒันธรรมท้องถิน่ และวฒันธรรมประชานยิม แสดง

ถึงความหลากหลายในการอ้างอิงตัวบทเพื่อนำาเสนอสาร ดังนี้

  4.1 สัมพันธบทกับตัวบทวัฒนธรรมพุทธศาสนา ในบทกวี “มิใช่

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�่า ‘ฆาน’เราใช่ไหม หรือใครอื่น?!... 

 ขมปร่า ‘ลิ้น’เราใช่ไหม หรือใครอื่น?!...

 ห้อมล้อม ‘กาย’เราใช่ไหม หรือใครอื่น?!...

 ระอุ ‘อก’เราใช่ไหม หรือใครอื่น?!...

 การนำาตวับททางวฒันธรรมพทุธศาสนาโดยการยกเอาหลัก “อายตนะภายในทัง้ 
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6” มากล่างอ้างไว้ เป็นการประกอบสร้างอุดมการณ์ของกวีว่าด้วยเร่ืองความรุนแรงท่ีนำา

เสนอเกือบตลอดเรื่อง การนำาเรื่องอายตนะมากล่าว เพื่อเสนอว่า “ทุกคนรับรู้ความรุนแรง” 

เป็นอย่างดี คือสิ่งที่กวีใช้เสนอในบทกวีชุดนี้

 นอกจากน้ี สัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาของประเทศสหภาพเมียนม่า กวีนำามา

สร้างสมัพนัธบทกบับทกว ีเพือ่วตัถปุระสงค์ในการนำาเสนอภาพขดัแย้งของสันตสุิขกบัความ

รนุแรงหรอืสงครามระหว่างกลุ่มชาตพินัธุต่์างๆ ในประเทศเมยีนม่าหรือการตั้งชือ่ “แนวรบ

ด้านตะวนัตก” “แนวรบด้านตะวนัออก” “แนวรบด้านใต้” เป็นกระบวนการประกอบสร้างความ

หมายของประเทศไทยท่ีมีสงครามรอบด้าน เป็นดินแดนแห่งความไม่สงบสุข เต็มไปด้วย

ความรุนแรง เพราะในกลางเมืองและชนบทเองก็กลายเป็นสนามรบ แบ่งฝักแบ่งฝ่าย 

 การนำาเสนอภาพของความรนุแรงในภาคแรก “หวัใจห้องทีห้่า” เป็นการนำาเสนอ

ภาพแทนกวีผู้มีหัวใจห้องที่ห้าห้องแห่ง “ความรักสันติ ไม่ปรารถนาความรุนแรงทั้งปวง” 

และเรียกร้องผ่านสัมพันธบทต่างๆ ที่ประกอบสร้างผ่านตัวบทกวีทุกชิ้นว่า ความรุนแรงนำา

ความสูญเสียมาสู่มนุษย์ ทุกคนต้องตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งในผู้สร้างความรุนแรง

สันติสุขจะเกิดได้ต้องเปิดหัวใจห้องที่ห้าที่ “สงบ ร่มเย็น”ดังบทกวีปิดท้ายภาคแรก 

  4.2 สัมพันธบทกับตัวบทวัฒนธรรมท้องถิ่น การนำาเสนอภาพของ

วัฒนธรรมโบราณ เช่น ภาพเขียนสีในผนังถำ้าในบทกวี “เสียงสนทนาจากผนังถำ้า” หรือ 

“เสียงกบภูเขาที่ถนนข้าวสาร” เป็นการเสียดเย้ยของคุณค่าวัฒนธรรมโบราณ ภาพในอดีต

กบบนกลองมโหระทึกคือสัญญะของความอุดมสมบูรณ์ การมีกบคือการเรียกฝนตามประ

เพณีอุษาคเนย์ แต่เสียงกบไม้บนถนนข้าวสารกลับเป็นเสียงเรียกลูกค้าต่างชาติ และกบ

เหล่านี้ไม่ชอบฝน 

3 :ครุ่นค�านึงนักคติชนวิทยาชาวต่างชาติคนหนึ่ง

อ้างว้างเสียงกบไม้ไหวสะท้อน...

โลกเก่าแก่เก่าก่อนหมุนย้อนกลับ

วิถีคนบนดงดอยฝากรอยประทับ

ภาพเสียงเคยสดับยังจับใจ...

ความสมบูรณ์อพยพมาอยู่เมือง?!

เปลี่ยนเรื่องเล่าเกี่ยวพันสัญลักษณ์

กบสลักจากฆ้อง กลอง ทิ้งท้องเรื่อง

จากบรรพกาล ผ่านห้วงยามความฝืดเคือง

กลายเป็นเครื่องเรียกคนแทนฝนลม!...

 ในบทกวี “สีโห สังข์ สินไซ ในตัวเรา” กวีนำาเสนอภาพของวัฒนธรรมอีสาน ทั้ง 
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นิทาน กลอนลำา ผญาฮูปแต้ม ลายผ้า ลายปูนปั้น สิมลักษณะสัมพันธบทเหล่านี้เป็นการ

นำาตวับททางวัฒนธรรมมาประกอบสร้างตวัตนของกวซีึง่ต่างจากบทกวก่ีอนหน้าทีมุ่ง่วพิากษ์

สังคมเมืองสังคมทุนนิยม บริโภคนิยมเหมือนกวีพยายามจะบอกว่า ตัวตนของกวีถูกสร้าง

ขึ้นจากชุดสัญญะทางวัฒนธรรมเหล่านี้ เพราะกวีมี “สีโห สังข์ สินไซ ในตัวเรา...” และ

วัฒนธรรมอีสานอื่นๆ เป็นดังการ ‘การมุ่งไปข้างหน้า - ถวิลหาความหลัง’

 นอกจากนีก้วียงัแทนค่าตวัเองลงในสญัญะในชุดตวับททางวัฒนธรรมอสีานนีด้้วย 

โดยการอ้างอิงวรรณกรรมสินไซว่าตัวเองเป็น “สินไซน้อย” ตัวละครที่ถูก “โชคชะตาพาร้าง

ห่างบ้านเรือน” จาก “เปงจาน” ซ่ึงในตัวบทกวีน่าจะหมายถึงบ้านเกิดของกวี คือ อำาเภอ

มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่นนั่นเอง ไปผจญกับ “ยักษ์กุมภัณฑ์” คืออุปสรรคของชีวิตที ่

“เปลี่ยนผันไปตามเงื่อนผูก ยุคสมัย ตามวัยวาร”

 การแทนค่าชดุสญัญะทางวฒันธรรมเหล่านี ้คอืการนำาเสนอภาพแทนของกว ีว่า 

“ตัวตน”ของกวีคือความเป็นอีสาน ผู้จากภูมิลำาเนาไปเพื่อปฏิบัติภารกิจบางประการ การ

ประกอบสร้างตัวตนด้วยตัวบททางวัฒนธรรมอีสานนี้เพื่อบอกว่า “เลือดในกายคือเลือด

อีสาน”

   4.3 สัมพันธบทกับตัวบทวัฒนธรรมประชานิยมกวีนำาเสนอสื่อสมัยใหม่

อย่างเกมในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค อย่าง Farm Villeในบทกวี “ด้านทั้งสองของ

โลกเสมือน”ดังนี้

Farm Ville กว้างใหญ่ ในห้องแคบ

ซ่อนแอบโลกอีกใบใกล้เคียงบ้าน

...เนิ่นนานวัน พรวนดินรดน�้า สม�่าเสมอ

ผ่าน Facebook Farm Ville ใจลิ่วละเมอ

‘ไร่ของเรา’ เข้าเพ้อ เธอน�าพา

ส่วนเติมเต็ม เกมละเล่น เป็น ‘เพื่อนบ้าน’

 กวีนิพนธ์บทนี้ กวีใช้สัมพันธบทกับสื่อสมัยใหม่หรือสื่อประชานิยมอย่างเฟซบุ๊

คมาอ้างองิ เพือ่นำาเสนอมมุมองเรือ่งการโหยหาวถิชีวิีตแบบเกษตรกรทีต่นเคยเป็น การเล่น

เกมนี้เพื่อชดเชยชีวิตส่วนที่ขาดหายไป

สัมพันธบทกับตัวตนของกวี

 การประกอบสร้างตัวตนของกวีผ่านตัวบท “หัวใจห้องท่ีห้า” ดด้วยสายตานัก

วิชาการด้านสังคม สายตานักวัฒนธรรม สายตานักข่าว สายตานักวรรณกรรม หรือสายตา

คนอีสาน ทำาให้กวีนิพนธ์ชุดนี้เต็มไปด้วยตัวบททางวัฒนธรรมที่ถูกนำามาสร้างสัมพันธบท
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ระหว่างกนัจำานวนมาก ตวับทเหล่านีต่้างส่งเสยีงสือ่สารซึง่กนัและกนั สร้างความหมายใหม่

ให้กบัตวับทอืน่ๆ  ทัง้ส่งเสยีงเสยีดสสีงัคม การนำาตวับททางวฒันธรรมต่างๆ มาใช้เป็นการ

เลือกสรรมาอย่างจงใจ ทั้งนี้เพื่อส่ง“สาร” บางประการแก่ผู้อ่านนั่นเอง

 เม่ือพิจารณาสารที่กวีได้นำาเสนอผ่านสัมพันธบทต่างๆ พบว่ากวีใช้สัมพันธบท

เพื่อวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ

 1. ใช้สัมพันธบทเพื่อแสดงตัวตน ผ่านการนำาเสนอด้วยรูปแบบภาษา ตัวบท

วรรณกรรม ตัวบทวัฒนธรรม การสร้างความหมายของคนบ้านนอกอีสานผู้มีรากเหง้า รัก

สันติภาพ เกิดเป็น “ตัวตนของกวี”ผู้มีตัวตนหลากหลาย นักวิชาการ นักบุญ นักวัฒนธรรม 

โดยอาศัยชดุวฒันธรรมอสีานอนัเป็นรากเหง้าบรรพบรุุษ เร่ืองของเรือ่งเล่าต่างๆ มานำาเสนอ

ว่าเขามีตัวตนในอดีตอย่างไรและสิ่งเหล่านี้ยังไหลเวียนอยู่ในกายตัวตนนักวิชาการที่นำาเส

นอผ่านสัมพันธบททางวิชาการ ทั้งการใช้ถ้อยคำา การใช้รูปแบบวิชาการหรือการมองแบบ

สายตานักวิชาการ หรอืตวัตนของผูร้กัสนัต ินำาเสนอผ่านเหตุการณ์ ข่าวสาร มุมมองทางการ

เมืองทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศ ตวัตนของกวจีงึเป็นตวัตนทีม่หีลายมุม ไม่ใช่ตวัตน

แบบแบน แต่รอบด้านทำาเหน็ความเป็น “องัคาร จนัทาทพิย์” ทีถ่กูประกอบสร้างตวัตนผ่าน

สัมพันธบทเหล่านี้

 2. ใช้สัมพันธบทเพื่อประกอบสร้างความหมายและความจริง กวีใช้สัมพันธบท

เพ่ือการสร้างความหมายของสันติภาพ ต่อต้านความรุนแรง ให้ความหมายความงดงาม

ของวัฒนธรรมท้องถิน่ ทัง้นีก้ารสร้างความหมายและความจริงต่างๆ ทีด่ำารงอยู่ในสังคมท้ัง

ในเรื่องปัญหาการเมือง ชนชั้น สิ่งแวดล้อม ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ถูกกระแสสังคม

บรโิภคนิยมโหมกระหนำา่ เหล่านีน้ัน้ กวีใช้การมองผ่านสัมพนัธบทต่างๆ เพือ่ประกอบสร้าง

ชุดความหมาย ทั้งชุดความหมายสันติภาพ ชุดความหมายวัฒนธรรมท้องถิ่น ความหมาย

และความจริงเหล่านี้คือสิ่งที่ดำารงอยู่ในตัวบทเพื่อให้ผู้อ่านให้ความหมาย

 3. ใช้สมัพนัธบทเพ่ือสร้างความหมายใหม่ให้กบับทกว ีกวีใช้สัมพนัธบทเพือ่สร้าง

ความหมายใหม่ที่ให้กับบทกวี ในความหมายแบบเดิมของบทกวีจะเน้นว่าบทกวีเกิดจาก

ความพวยพุ่งทางอารมณ์ของกวี การเกิดอารมณ์สะเทือนใจเม่ือประสบหรือมีส่ิงกระทบใจ 

ก่อเกิดเป็นบทกวทีีม่าจากอารมณ์หรือประสบการณ์ชวีติอนัทรงคณุค่า แต่ในรวมบทกวนีี้ได้

นำาเสนอว่าบทกวีไม่จำาเป็นต้องมาจากอารมณ์เพียงอย่างเดียว แต่อาจมาจากการใช้มโน

ทัศน์ต่างๆ ทั้งแบบหลังสมัยใหม่ หรือใช้ความรู้ทางวิชาการ มุมมองของนักวิชาการ เอ็นจี

โอ หรือประเด็นทางชาติพันธุ์ต่างๆ มาใช้ในการแต่งก็ได้ แสดงให้เห็นว่ากวีนิพนธ์ได้เกิด



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

ปีท
ี่ 1

 ฉ
บับ

ที่ 
1 

(ก
.ค

.5
8 

- 
ธ.
ค.

58
)

108

ความหมายใหม่ มีพันธกิจใหม่

 สุดท้ายแล้วในการใช้สัมพันธบทไม่ใช่เพียงการอ้างอิงตัวบทเพียงเท่านั้น แต่คือ

ลกัษณะของการข้ามวฒันธรรม วฒันธรรมนัน้สามารถเล่ือนไหลได้ไม่ใช่ส่ิงหยดุนิง่ ตายตวั 

วฒันธรรมวรรณศลิป์ร่วมสมยัอาจไม่จำาเป็นต้องเกดิมาจากแรงผลกัทางอารมณ์เพยีงอย่าง

เดียว อาจเกิดมาจากการค้นคว้าหาความรู้ การตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน โลกแห่ง

สนัติภาพ ภาพของกวแีบบอังคาร จึงเป็นกวผีูร้อบรู ้กวนีกัวชิาการ เป็นการสร้างความหมาย

ใหม่ให้กบักวีหลายอย่าง เช่น กวสีมยันี้ไม่ใช่จนิตกวเีท่านัน้ อาจต้องเป็นกวผีูแ้สวงหาความ

รู้มาเติมเต็มอยู่เสมอ มีลักษณะของ “กวีพุทธะ”ท่ีต้องรู้เร่ืองโลกโลกีย์และโลกธรรม จึงจะ

เป็นกวี หรือกวีจะต้องมีความเป็นสหวิทยาการในตนเองมีความเป็นนักวิชาการผู้ขวนขวาย

หาความรู้และรู้จักมองโลกในหลายๆ แบบ

สรุป
 กวีนิพนธ์ “หัวใจห้องท่ีห้า” เป็นรวมบทกวีนิพนธ์ที่มีความต่างจากกวีนิพนธ์ใน

อดีตส่วนใหญ่ ปรากฏลักษณะของความเป็นกวีนิพนธ์ที่มีการพาดพิง อ้างอิง ตัวบทหรือ

เร่ืองเล่ามาใช้ในการนำาเสนอสาร หรือท่ีเรียกว่าสัมพันธบท อาจกกล่าวลักษณะดังกล่าวน้ี

เป็นหัวใจอีกห้องหนึ่งของวรรณกรรมเล่มนี้ก็ว่าได้ ด้วยลักษณะสัมพันธบทที่กวีนำามาใช้

จำานวนมากนีป้รากฏนัยสำาคญัทัง้การสร้างสมัพนัธบทกบัวรรณกรรม สถานทีห่รือเหตกุารณ์ 

งานวิชาการ หรือชุดสัญญะทางวัฒนธรรม ที่สะท้อนให้เห็นถึงเป้าหมายของกวีในการนำา

เสนอผ่านการสร้างสัมพันธบทเพื่อประกอบสร้างตัวตน สร้างความหมาย ความจริง และ

สร้างความหมายใหม่ให้บทกวี ท้ังน้ีแม้กวีเองจะไม่ได้บอกกล่าวว่าตนเองต้องการนำาเสนอ

สัมพันธบทหรือนำาเสนอสารต่างๆ เพื่อเป้าหมายใด แต่ตัวบทกวีต่างๆ ได้นำาเสนอตัวตน 

ความรู้ ความคิด มโนทัศน์ของกวีผ่านตัวอักษรที่ร้อยกรองกันมาเรียบร้อยแล้ว
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บทคัดย่อ 

 การต้ังชือ่เป็นสิง่จำาเป็นอย่างหนึง่ของบคุคล เพราะชือ่สามารถทีจ่ะนำาไปใช้เพือ่

แยกบุคคลได้ ในขณะเดียวกันการตั้งชื่อยังสะท้อนความคิด ค่านิยม และความเชื่อของ

เจ้าของชือ่น้ันด้วย บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพือ่เสนอผลการวจิยัเกีย่วกับค่านิยมและความ

เชื่อที่สะท้อนจากชื่อนักมวยไทย ข้อมูลได้จากนิตยสารที่เกี่ยวข้องกับมวยไทย 4 หัวชื่อ 

รวบรวมได้ชือ่ของนกัมวย 800 คน นำาข้อมลูท่ีได้มาวเิคราะห์ความหมาย แล้วจดัหมวดหมู่

ของความหมาย ผลการวิเคราะห์ปรากฏว่า

 ชื่อของนักมวยไทยที่เป็นนามลักษณ์ส่วนใหญ่ประกอบขึ้นจากคำา 2 คำา คือ คำา

ต้นชื่อ และคำาท้ายชื่อ คำาต้นชื่อเมื่อนำามาจัดหมวดหมู่ของความหมายแล้วสามารถจัดได้

เป็น 26 หมวด ความหมายที่นิยมนำามาใช้ต้ังช่ือ ลำาดับแรกได้แก่ ยอดเยี่ยมและเก่งกล้า  

น้อยที่สุดคือ ความเจ้าเล่ห์

 เมื่อนำาส่วนคำาท้ายชื่อมาจัดหมวดหมู่ของความหมายจัดได้ 26 หมวด ความ

หมายที่นิยมมาก ลำาดับแรกคือ สิ่งลำ้าค่า น้อยที่สุดคือ สิ่งด้อยค่า ข้อค้นพบนี้มีงานวิจัยชิ้น

อื่นนำามาสนับสนุนได้เป็นอย่างดีว่า นักมวยต้องการความเก่งกล้ามากที่สุด ก่อนที่จะเข้าสู่

การต่อสู้

ค�าส�าคัญ : มวยไทย/ ชื่อนักมวยไทย/ นามลักษณ์ /ค่านิยมและความเชื่อ

ค่านิยมและความเชื่อในชื่อของนักมวยไทย1

Belief and Value in Muay Thai Boxers’ Names

ธนานันท์  ตรงด2ี Thananan Trongdee

1บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการวิจัยเรื่อง “ทำาเนียบภาษากีฬามวยไทย” โดยได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้ ปี 2551 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำาภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1This article is a part of a thesis “Muay Thai Language Directories” funded by Faculty of Humanities and Social Sciences, 
Mahasarakham University
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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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ความนำา

 บุคคลโดยทั่วไปมักจะตั้งชื่อให้ลูกหลาน โดยคำานึงถึงคำาที่มีความหมายเกี่ยวกับ

ลาภ ยศ บริวาล เกียรติ ความสุข ฯลฯ นอกจากนี้ยังต้องคำานึงถึงหลักเกณฑ์การตั้งชื่อที่

ปฏิบัติตามกันมา ได้แก่ในการตั้งชื่อบุคคลทั่วไป ตามที่ได้มีการกำาหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ 

ไว้ ดังปรากฏใน www.mongkol-luck.com กล่าวว่า

 1. จะต้องไม่เป็นชื่อท่ีเสมอด้วยพระนามของพระพุทธเจ้าหรือพระศาสดาของ

ศาสนาใดๆ 

 2. จะต้องไม่เป็นชื่อที่เสมอด้วยพระนามของพระมหากษัตริย์ พระราชทินนาม 

และพระนามาภิไธย

 3. จะต้องมีความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ของไทย และมีความหมายที่ดี

 4. จะต้องไม่เป็นคำาหยาบคาย หรือมีความหมายสองแง่สองง่าม คำาสแลง หรือ

คำาผวนต่างๆ

 5.จะต้องไม่เป็นคำาท่ีหาท่ีมาไม่ได้ หรอืเป็นคำาที่ไม่มคีวามหมาย เช่น คำาทบัศพัท์

จากภาษาอื่นๆ 

 6. ชื่อไม่ควรยาวเกิน 4 พยางค์ นามสกุลสามารถเกิน 5 พยางค์ได้ แต่ไม่ควร

ยาวเกินไป

 7. จะต้องเป็นคำาที่ไม่มีความหมายที่สูงส่ง หรือเลิศเลอจนเกินความเหมาะสม 

เพราะกลับจะเป็นผลเสียต่อเจ้าของช่ือ เพราะความเกินพอดี เช่น ชื่อที่เกี่ยวกับเทพเจ้า

ต่างๆ เช่น ศิวะ นารายณ์ พรหม พิฆเนศ เป็นต้น เพราะไม่เหมาะกับปุถุชนทั่วไป ถ้าตั้ง

จะทำาให้ดวงชะตาอับโชคได้ หรือแม้แต่ชื่อที่ไม่เหมาะสมกับฐานะ เช่น ลูกคนใช้แรงงาน 

แต่มีชื่อว่า สร้อยเพชร ซ่ึงทำาให้เจ้าของชื่อมีชีวิตท่ีสั้นมาก ดังที่เคยเป็นข่าวคึกโครมใน

หนังสือพิมพ์มาแล้ว

 8. จะต้องไม่ใช่คำาทีม่ีความหมายที่ยิง่ใหญ่ รุนแรง เมือ่เราได้ยนิได้ฟัง หรืออ่าน

แล้วจะเกิดความรู้สึกที่รุนแรง เช่น จักรวาล สงคราม คงกระพัน สายฟ้า เป็นต้น คำาเหล่า

นี้ไม่เหมาะสมทีจ่ะนำามาตัง้เป็นชือ่ให้กบัคนทัว่ไป เพราะจะส่งผลให้ชวีติต้องประสบกบัความ

กดดันหลายๆ ด้าน หรืออาจจะทำาให้ชีวิต และสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่เจริญเท่าที่ควร

 9. ถ้าเป็นผู้ชายไม่ควรใช้ชื่อเกิน 2 พยางค์ แต่อนุโลมอาจตั้งชื่อได้ 3 พยางค์ 

แต่ปัจจุบันชื่อ 3 พยางค์เริ่มมีกันมากขึ้น

 10. ถ้าเป็นชื่อผู้หญิง ไม่ควรเกิน 3 พยางค์ อย่างมากได้ 4 พยางค์ เพราะ

นอกจากจะจำายากแล้ว โบราณยังถือว่าหากต้ังชื่อหลายพยางค์ชะตาจะอับ น่าจะเพราะว่า 
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สมัยก่อนไม่มีใครตั้งชื่อหลายพยางค์มากกว่า ส่วนใหญ่จะเป็นชื่อที่สั้นๆ เรียกกันง่ายๆ จำา

กันได้ง่ายๆ

 11. จะต้องตั้งชื่อให้ถูกกับเพศของเจ้าของชื่อ จะต้องเป็นชื่อที่เม่ือเราได้ยินได้

ฟัง หรืออ่านแล้ว สามารถที่จะรู้ และเข้าใจได้ทันทีว่า เจ้าของชื่อนั้นๆ เป็นผู้หญิง หรือ

ผู้ชาย 

 ในส่วนของชือ่นักมวยไทยน้ัน ยงัไม่มผีูท้ีก่ล่าวถงึในเร่ืองนีเ้ลย ผูเ้ขยีนเองสังเกต

ได้ว่านักมวยไทยส่วนใหญ่จะใช้ช่ือในการชกที่มิใช่ชื่อจริง แต่จะเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเป็นการ

เฉพาะที่เรียกว่า นามลักษณ์ (aptronym) ซึ่งมีผู้นิยามไว้ว่า “หมายถึงชื่อที่ตั้งให้เหมาะสม

สอดคล้องกบัลกัษณะ อุปนิสยัของบุคคล และหรอือาชพีของบคุคลนัน้ๆ” (ราชบณัฑติยสถาน. 

2539.) ดงันัน้ถ้านำานามลกัษณ์ของนกัมวยไทยมาวเิคราะห์ ก็จะสามารถตคีวามถงึค่านยิม

และความเชื่อของนักมวยได้

วัตถุประสงค์
 เพื่อวิเคราะห์ความหมายของชื่อนักมวยไทย อันจะนำาไปสู่การตีความเกี่ยวกับ

ค่านิยมและความเชื่อของนักมวยไทย

วิธีดำาเนินการ
 1. รวบรวมรายชื่อนักมวยไทย จากนิตยสาร 4 หัวชื่อ คือ มวยสยาม มวยตู้ 

จักรวาลมวย และแชมป์ ได้มาจำานวน 800 คน

 2. นำารายชือ่นกัมวยไทยที่ได้ มาจัดใส่ในตารางของโปรแกรมเอก็ซ์เซล หากพบ

ว่าชื่อของนักมวย ประกอบขึ้นจาก 2 คำาหรือมากกว่า ให้แยกลงรหัสเป็นส่วนๆ คือ ส่วน

ของคำาที่ใช้เป็นต้นชื่อ กลาง และคำาที่ใช้เป็นท้ายชื่อ 

 3. จัดหมวดหมู่ความหมายของคำาเหล่านี้ด้วยการลงรหัสไว้ดังนี้

1 – ดิน ฟ้า อากาศ ไฟ

2 –แก่น เก่ง กล้า ยอด

3 – โชค มงคล

4 – อาวุธ

5 – สิ่งลำ้าค่า เพชร ทอง เงิน

6 – สัตว์ที่น่าเกรง

7 – สี สีผิว

8 – น้อย เล็ก จิ๋ว

9 – ชื่อเล่น

10 – ภูมิลำาเนา

11 – บุคคลที่เก่งกล้า

12 – รุ่ง ทวี เจริญ

13 – ภาษาต่างประเทศ

14 – รักใคร่

15 - เกียรติ ศักดิ์ เดช

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)

ชื่อนักมวย รหัสชื่อตัวต้น รหัสชื่อตัวท้าย

กงจักร 4 0

กรรณิการ์ 18 0

กระดิ่งเงิน 23 5

กระต่ายขาว 9 7

กระนวน 10 0

กระล่อนจิ๋ว 25 8

กริชทองคำา 4 5

กริชเพชร 4 5

กล้าขุนศึก 2 11

กองพลน้อย 11 8

ก้องพัทลุง 2 10

กายสิทธิ์ 20 0

ตัวอย่างการลงรหัส

 4. ใช้คำาสั่งเรียงตัวเลข ทำาให้ชื่อที่มีความหมายในหมวดเดียวกันมาอยู่รวมกัน

 5. นับจำานวนชื่อในแต่ละหมวด แล้วคำานวณเป็นร้อยละจาก 800 คน

 6. ชื่อจริงของตน หรือของบุคคลอื่น ที่มิใช่นามลักษณ์ จะไม่นำามาวิเคราะห์

 

ผลการวิเคราะห์คำาต้นชื่อ
 กลุ่มคำาที่นิยมนำามาตั้งเป็นคำาต้นของนามลักษณ์ เรียงลำาดับจากมากไปหาน้อย

ได้ดังนี้ 

 1. ชื่อที่มีค�าต้นมาจากค�าที่มีความหมายเกี่ยวกับเก่งกล้า หรือยอดเยี่ยม

 กล้าขุนศึก/ก้องพัทลุง/ก้องพิภพ/ก้องฟ้า/ก้องเมืองลือ/ก้องศักดิ์/ก้องสยาม/

กึกก้อง/เก่งกล้า/เก่งฤทธิ์/เกรียงไกร/แก่นกวี/แก่นณรงค์/แก่นศักด์ิ/ไกรเพชร/เข้ม/คุณภาพ/
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จอมพิชิต/จอมราวี/ดัง/เด่น/เด่นเก้าแสน/เด่นชัยน้อย/เด่นเชียงขวัญ/เด่นดนัย/เด่นทักษิณ/

เด่นธัมรงค์/เด่นนาคา/เด่นมีชัย/เด่นวันชัย/เด่นสยาม/เด่นเหนือ/ทนงเดช/ทนงศักดิ์/เทอด

ธรณี/เทอดศักดิ์/นำ้าหนึ่ง/ปฏิภาณ/เป็นเอก/พลังทิพย์/พลังพล/ยอด/ยอดขุนพล/ยอดเงิน/

ยอดชาติชาย/ยอดชิงชัย/ยอดซุปเปอร์/ยอดดำารงค์/ยอดธงชัย/ยอดบัวงาม/ยอดบัวบาน/

ยอดเพชร/ยอดภารี/ยอดมงคล/ยอดมังกร/ยอดยงยุทธ/ยอดวัลลภ/ยอดสิงห์/ยอดแสน/ยอด

แสนไกร/ยอดแสนชัย/ยิ่งยอด/เยี่ยมยุทธ/เลิศทวี/เลิศเพชร/เลิศมงคล/เลิศศิลา

 2. ชื่อที่มีค�าต้นมาจากค�าที่มีความหมายเกี่ยวกับสิ่งที่ล�้าค่า

 ประกายเพชร/เพชรทรงไท/แก้ว/แก้วกล้า/ไข่มุกขาว/ไข่มุกดำา/คฤหาสน์/งาเทา/

เงิน/ไตรจักร/ถุงทอง/ทอง/ทับหลัง/นำ้าเพชร/บัลลังก์ทอง/ใบเพชรเล็ก/ปิ่นทิพย์/ปิ่นพนม/

ปิ่นสยาม/พลอยไพฑูรย์/พลอยเมืองจันทร์/พลอยสยาม/เพชร/เพชรกล้า/เพชรงาม/เพชร

จารุต/เพชรชิงชัย/เพชรชื่นชม/เพชรดำา/เพชรถาวร/เพชรทวี/เพชรทอง/เพชรทักษิณ/เพชร

แท้/เพชรธวัช/เพชรนรินทร์/เพชรน้องใหม่/เพชรนาเคียน/เพชรนำาชัย/เพชรนำาแสง/เพชร

นำ้าหนึ่ง/เพชรนำ้าหน่ึง/เพชรนิล/เพชรบ้านแขก/เพชรบ้านดอน/เพชรประจัน/เพชรปราจีน/

เพชรผาขาว/เพชรพนม/เพชรพยัคฆ์/เพชรพิชัย/เพชรพิมาน/เพชรไพฑูรย์/เพชรมณี/

เพชรเม็ดเล็ก/เพชรเมืองใต้/เพชรยอดธง/เพชรรวมพล/เพชรรัสเซีย/เพชรราชันย์/เพชรลำา

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�าต้นมาจากค�าภาษาต่างประเทศ

 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�าต้นมาจากชื่อเล่น

 กระต่ายขาว/กุ้งฟ้า/ไก่เงิน/จุ๊บแจง/เจเจ/ต้วมเตี้ยม/ติ่งทอง/ตี๋ซ่า/ต๋ีเล็ก/โต้งศักดิ์/

ถั่วแระ/โทน/นน/น้องดิว/น้องต่อ/น้องทราย/น้องนภา/น้องนัท/น้องนุ่น/น้องแนน/น้องบอล/

น้องบี/น้องเบียร์/น้องพี/น้องเล็ก/น้องเล็ก/น้องแว้ก/น้องหญิง/น้องใหม่/น้องอ๋ัน/นิดหน่อย/

บอมบอม/บูมบูม/เบียร์สด/ปูจ๋า/ฟิล์มทอง/ลูกบอน/ลูกปลา/ลูกปลา/หญิง/หมวยเล็ก/อู๊ด

น้อย/เอ็ม/เอี่ยว
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 5. ที่มีค�าต้นมาชื่อจากชื่อภูมิล�าเนา สถานที่ และกลุ่มชน

 กระนวน/เกาะสมุย/คนกรุงเทพ/จอมทอง/ชาติ/ชายแดน/แดน/ตระกูล/ทุ่งมนต์/

ไทยแลนด์/ไทรโยค/นำ้ามูล/ป้อมปราบ/ปากะยอ/พนมรุ้ง/มัญจา/มาบุญครอง/เมืองแมน/

เรือนแพ/ลำาตะคอง/ลำานำ้าพอง/ลำานำ้ามูล/ลำานำ้าวัง/ลำายอดเงิน/วังจั่น/วังเสือ/สงขลา/สยาม/

สระแก้ว/สามย่าน/สายใหม่/เสาหาย/หมู่7/หลักหาย/หลังเขา/หลังสวน/แหลมทอง/แหลม

สิงห์ 

 6. ชื่อที่มีค�าต้นมาจากชื่อเรียกสัตว์ที่น่าเกรงขาม หรือน่าเกรงกลัว

 คชสาร/คชสิงห์/จงอาง/จงอางหยก/ฉลามขาว/ช้างน้อย/ช้างเผือก/ช้างเผือก/

ตุ๊กแกผี/นาคา/นาคาเล็ก/พยัคฆ์เล็ก/พยัคฆ์หนุ่ม/พยัคน้อย/มังกรขาว/มังกรหยก/ม้าก้าน

กล้วย/สมิงหยก/สิงห์ดำา/สิงห์ทองน้อย/สิงห์น้อย/สิงห์พยัคฆ์/สิงห์มณี/สิงห์ศิริ/สิงห์ศึก/สิงห์

สด/สิงห์หนุ่ม/เสือเล็ก/เสือสมิง/เสือหวลเล็ก/หงษ์ฟ้า/หงส์/เห่าดง

 7. ชื่อที่มีค�าต้นมาจากสิ่งธรรมชาติ

 คีรีศักด์ิ/ชลธาร/ชายชล/ดวงเดือนเล็ก/ดาราชัย/ดาวเด่น/ดาวเด่น/ดาวใต้/ดาว

ไทย/ดาวประกาย/ดาวไฟ/ดาวลูกไก่/ดาวสกล/ดาวเหนือน้อย/ตะวันทอง/น่านฟ้า/แผ่นดิน/

ฝนหลวง/พระจันทร์ฉาย/พาหุยุทธ/ฟ้านำาชัย/ฟ้านำาโชค/ฟ้าประทาน/ฟ้ามีชัย/ฟ้าร้อง/ฟ้า

สั่ง/ฟ้าสุระ/ฟ้าใส/ฟ้าใหม่/ภูตะวัน/ลมใต้/เล็บหิน/ศิลาชัย/สะเก็ดดาว/สายฟ้า/สายรุ ้ง/

สายลม/จันทร์ชัยเล็ก

 8. ชื่อที่มีค�าต้นมาจากค�าที่มีความหมายเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์

 กายสิทธิ์/เซียนโหงว/เทพกรเล็ก/เทพนคร/เทพนิมิตร/เทพบัญชา/เทพฤทธิ์/

เทวดา/เทวฤทธิ์/เทวา/ปกาศิต/พิมพ์นิมิต/โพธิ์ดำา/มนต์ขาว/มนต์สวรรค์/รหัสลับ/รามเทพ/

ลูกกรอก/ลูกกรอกทอง/ลูกนิมิต/ศักดิ์สิทธิ์/ศักดิ์สิทธิ์/เหิร/อิทธิฤทธิ์

 9. ชื่อที่มี ค�าต้นมาจากชื่ออาวุธ

 กงจักร/กริชทองคำา/กริชเพชร/ขวานทอง/คฑาวุธ/คมกริช/คมพยัคฆ์/คมพิชัย/คม

พิชิต/คมเพชร/คิวทอง/จักรกฤษ/ฉมวกเพชร/ธนูทอง/ธนูเพชร/ป้อมปืน/ปืนใหญ่/ศรแดง/

ศรนารายณ์/ศรศึกน้อย/สองคม/เหล็กเพชร

 10. ชื่อที่มีค�าต้นมาจากค�าที่เกี่ยวกับโชค มงคล และพร

 โชคดี/โชคนภา/โชครัก/ดวงสมพงษ์/ธรรมชัยเล็ก/บุญฤทธ์ิ/ประสพโชค/พรพิทักษ์/

พรเสน่ห์/มงคลชัย/มงคลชัย/มงคลดำา/มงคลเดช/มหาโชค/มีโชค/มีโชค/มีโชค/มีมงคล/

ศิริมงคล/ขวัญพิชิต 

 11. ชื่อที่มีค�าต้นมาจากค�าบอกจ�านวน

 เก้าล้าน/เก้าแดง/เก้าแดงใหญ่/เก้าแต้ม/ล้านเก้า/สามพลัง/สามเพชร/สามสมุทร/



ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ก.ค.58 - ธ.ค.58)

	 	 คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty of Humanities and Social Science Mahasarakham University

117

สามหมอก/สามเอ/สิบหม่ืน/แสนกล/แสนเก่งเล็ก/แสนคม/แสนชัยน้อย/แสนเดช/แสนทนง/

แสนเมืองน้อย/แสนศักดิ์/แสนสุริยะ

 12. ชื่อที่มีค�าต้นมาจากบุคคลที่น่าเกรงขาม

 กองพลน้อย/ขงเบ้ง/ขุนไกร/ขุนศึก/ขุนศึกน้อย/ขุนหาญ/จะเด็ด/นรสิงห์/นักรบดำา/

นาซีเล็ก/พญาเสือ/มนุษย์ทองคำา/ราชันดำา/ลูกอัศวิน/สังข์ทอง

 13. ชื่อที่มีค�าต้นมาจากค�าที่มีความหมายเกี่ยวกับชัยชนะ

 เดินชนเล็ก/เดินชนเล็ก/ประเดิมชัย/ปราบศึก/ปราบหมด/ชนะเลิศ/ชนะศึก/ชัย/ชู

ธงเล็ก/ธงชัย/นำาชัย/นำาธง/ปราบ/ปราบธรณี/เผด็จศึก/พิชิตชัย/มาพิชิต/หลักชัย

 14. ชื่อที่มีค�าต้นมาจากชื่อพืช 

 กาหลง/กุหลาบขาว/ขมิ้นดำา/จำาปาชัย/ดอกไม้ป่า/ต้นเพชร/ต้นเพชร/บัวขาว/ใบ

โพธิ์/ไผ่แดง/พริกป่น/มะไฟ/มาลัยเงิน/มาลัยทอง/สะตอป่า

 15. ชื่อที่มีค�าต้นมาจากค�าที่มีความหมายเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรือง

 เจริญชัย/ทวีพร/ทวีศักดิ์/ธนพล/รุ่งเพชร/รุ่งเรืองเล็ก/รุ่งศิริ/สำาราญเดช/สำาราญ

ทอง/สำาเริงชัย

 16. ชื่อที่มีค�าต้นมาจากค�าที่มีความหมายเกี่ยวกับเกียรติ ศักดิ์ และเดช

 เกียรติศักด์ิ/เดชกมล/เดชราชา/เดชฤทธ์ิ/เดชสมุทร/เดชสุริยา/เดชา/ศักดิ์ชัยน้อย/

ศักดิ์น้อย/ศักดิ์ประดู่/ศักดิ์พิชิต/ศักดิ์วุธ

 17. ชื่อที่มีค�าต้นมาจากค�าที่มีความหมายเกี่ยวกับแสง และความสดใส

 ประกายแสง/ยิ้มสยาม/รุ่งอรุณ/แสงมณี/แสงมรกต/แสงหิรัญ/แสงอาทิตย์/ใหม่

 18. ชื่อที่มีค�าต้นมาจากวัน และเวลา

 ดีเดย์/ธันวา/วันฉลอง/วันเฉลิม/วันเฮง/เสาร์ห้า

 19. ชื่อที่มีค�าต้นมาจากเครื่องดนตรี

 กระดิ่งเงิน/ซอ/ ระฆัง 

 20. ชื่อที่มีค�าต้นมาจากสิ่งด้อยค่า

 ป.4/ ฟุตบาท/นกกระจิบ

 21. ชื่อที่มีค�าต้นมาจากสมญานาม

 จอมโว/มดเอ๊กซ์

 22. ชื่อที่มีค�าต้นมาจากรสชาติ

 เปรี้ยวปาก/หวานเย็น

 23. ชื่อที่มีค�าต้นมาจากความเจ้าเล่ห์

 กระล่อนจิ๋ว
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ผลการวิเคราะห์คำาท้ายชื่อ
 กลุ่มคำาที่นักมวยไทยนิยมนำามาตั้งเป็นท้ายชื่อ เรียงลำาดับจากมากไปหาน้อยได้

ดังนี้

 1. ชื่อที่มีค�าท้ายมาจากค�าที่มีความหมายเกี่ยวกับสิ่งที่ล�้าค่า 

 กระดิ่งเงิน/กริชทองคำา/กริชเพชร/ไก่เงิน/ไกรเพชร/ขวานทอง/เขียวมรกต/คม

เพชร/คิวทอง/คิวทอง/จงอางหยก/จ้ิงหรีดทอง/ฉมวกเพชร/ฉัตรมณี/เด่นธัมรงค์//ต้นเพชร/

ตระกูลเพชร/ตะวันทอง/ติ่งทอง//ธนูทอง/ธนูเพชร/นพรัตน์/บัลลังก์ทอง/ประกายเพชร//

ปรางทอง/ปานเงิน/ปานทอง/ปานเพชร/พงษ์เพชร/พลอยไพฑูรย์/เพชรทอง/เพชรไพทูรย์/

เพชรมณี//ฟิล์มทอง/มนุษย์ทองคำา/มังกรหยก/มาลัยเงิน/มาลัยทอง/มาลัยทอง/เม็ดทอง/

ยอดเงิน/ยอดเพชร/ยอดเพชร/ยูงทอง/ยูงทอง/รุ่งเพชร/ลำายอดเงิน/ลูกกรอกทอง/เลิศเพชร/

โล่ห์เงิน/ศรีสุวรรณ/สมอทอง/สมิงหยก/สังข์ทอง/สามเพชร/สำาราญทอง/สิงห์มณี/แสงมณี/

แสงมรกต/แสงมรกต/หยกมรกต/เหนือเพชร/เหล็กเพชร/เหลี่ยมเพชร/แหลมทอง/ออมสิน

 2. ชื่อที่มีค�าท้ายมาจากค�าว่า “น้อย” และ “เล็ก”

 กระล่อนจ๋ิว/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/ลำาตะคองเล็ก/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�าท้ายมาจากค�าที่มีความหมายเกี่ยวกับชัยชนะ

 แก่นณรงค์/คมพิชัย/คมพิชิต/จอมพิชิต/จอมราวี/จำาปาชัย/เจริญชัย/ณรงค์ชัย/

ดาราชัย/เด่นมีชัย/เด่นวันชัย/แดนชัย/นนทชัย/ประเดิมชัย/พิชัย/พิชิตชัย//เพชรชิงชัย/

เพชรพิชัย/ฟ้านำาชัย/ฟ้ามีชัย/มงคลชัย/ยอดชิงชัย/ยอดธงชัย/รัตนชัย/รัตนชัย/เริงชัย/ฤทธิ

ชัย/วรชิต/วีระชัย/วุฒิชัย/ศักดิ์พิชิต/ศิลาชัย/ศุภชัย/สรรชัย/สำาเริงชัย/สิทธิชั/สิทธิโชค/สิน

ชัย/หรินชัย/หลักชัย/หาญชัย/อนันชัย/อรุณชัย/เอกชัย

 4. ชื่อที่มีค�าท้ายมาจากชื่อภูมิล�าเนา สถานที่

 ก้องพัทลุง/ก้องพิภพ/ก้องเมืองลือ/ก้องสยาม/แจ็คสยาม/ชายแดน/ดาวใต้/ดาว
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ไทย/ดาวสกล/เด่นเชียงขวัญ/เด่นทักษิณ/เด่นสยาม/เด่นสยาม/เด่นเหนือ/เทพนคร/เทอด

ธรณี/ปิ ่นสยาม/ผึ้งสยาม/พลอยเมืองจันทร์/พลอยสยาม/พลังพล/เพชรทักษิณ/เพชร

ทักษิณ/เพชรนาเคียน/เพชรบ้านแขก/เพชรบ้านดอน/เพชรประจัน/เพชรปราจีน/เพชรผา

ขาว/เพชรพนม/เพชรเมืองใต้/เพชรรัสเซีย/เพชรลำาตะคอง/เพชรลีซอ/เพชรสยาม/เพชร

สยาม/ยิ้มสยาม/รักชาติ/รัฐเขต/รัฐเขต/ลมใต้/หนึ่งอุบล/หนุ่มบางไหน/อึ่งสยาม

 5. ชื่อที่มีค�าท้ายมาจากค�าที่มีความหมายเกี่ยวกับความเก่งกล้า หรือยอดเยี่ยม 

 แก้วกล้า/ชนะเลิศ/ชาญชัย/ชาติทนง/ซุปเปอร์ท็อป/ณรงค์ศึก/ดาวเด่น/ดาวเด่น/ตี๋

ซ่า/ป้อมปราบ//ฝนหลวง/เพชรกล้า/เพชรนำ้าหนึ่ง/เพชรสนั่น/ฟ้าร้อง/ยอดแสน/ยิ่งยอด/

เย่ียมยุทธ/ศิษย์เอก/สมองกล/สยามพล/สองคม/สั่งยุทธ/สามพลัง/สามเอ/สามเอ/สิงห์ศึก/

แสนกล/แสนคม/หญิงแกร่ง

 6. ชื่อที่มี ค�าท้ายมาจากค�าที่มีความหมายเกี่ยวกับเกียรติ ศักดิ์ และเดช

 ก้องศักดิ์/เก่งฤทธิ์/เกียรติศักด์ิ/แก่นศักดิ์/คงเดช/คีรีศักดิ์/เฉลิมเกียรติ/เฉลิมเดช/

เดชฤทธิ์/โต้งศักดิ์/ทนงเดช/ทวีศักดิ์/เทอดศักดิ์/บรรจงศักดิ์/พันคมเดช/พันธ์ศักดิ์/มงคล

เดช/มานะศักด์ิ/รักเกียรติ/วุฒิเดช/สะท้านเดช/สำาราญเดช/สุรศักดิ์/เสริมศักดิ์/แสนเดช/แส

นทนง/แสนศักดิ์//แสวงเกียรติ/อภิเดช/อำานวยเดช

 7. ชื่อที่มีค�าท้ายมาจากค�าที่มีความหมายเกี่ยวกับโชค มงคล และพร

 ดวงสมพงษ์/ทวีพร/ใบโพธิ์/ประสพโชค/พงษ์ศิริ/พรพิทักษ์/พลังโชค/ฟ้านำาโชค/

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�าท้ายมาจากค�าที่มีความหมายเกี่ยวกับสี สีผิว

 กระต่ายขาว/กุหลาบขาว/ขมิ้นดำา/ไข่มุกขาว/ไข่มุกดำา/งาเทา/ฉลามขาว/ช้าง

เผือก/นักรบดำา/บัวขาว/ไผ่แดง/เพชรดำา/เพชรนิล/โพธ์ิดำา/มงคลดำา/มนต์ขาว/มังกรขาว/

ราชันดำา/ศรแดง/สิงห์ดำา /หมึกดำา/หยกขาว

 9. ชื่อที่มี ค�าท้ายมาจากสิ่งธรรมชาติ

 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�าท้ายมาจากบุคคลที่น่าเกรงขาม

 กัปตัน/จั่นเจา/เจมส์บอนด์/เดชราชา/เพชรรวมพล/เพชรอัศวิน/ยอดขุนพล/ยอด

แสนไกร/แรมโบ้/ลูกอัศวิน/ศรนารายณ์/ฮ่องเต้/ฮัดซัน 
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 11. ชื่อที่มีค�าท้ายมาจากค�าที่มีความหมายเกี่ยวกับแสง และความสดใส

 ขาวผ่อง/ขาวสด/เบียร์สด/ประกายแสง/พยัคฆ์หนุ่ม/พระจันทร์ฉาย/เพชรงาม/

เพชรแท้/เพชรนำาแสง/เพชรใหม่/ฟ้าใส/ฟ้าใหม่/สายใหม่/สิงห์สด/สิงห์หนุ่ม/หงส์/อิกคิวซัง

 12. ชื่อที่ ค�าท้ายมาจากค�าที่มีความหมายเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์

 /ชลาสิทธิ์/ตุ๊กแกผี/ทุ่งมนต์/เทพมิตร/เทพบัญชา/เทวฤทธิ์/ปิ่นทิพย์/พลังทิพย์/

พิมพ์นิมิต/เพชรพิมาน/เพชรศิวะ/มนต์สวรรค์/รหัสลับ/รามเทพ/ศักดิ์สิทธิ์/หญิงทิพย์/

อิทธิฤทธิ์

 13. ชื่อที่มีค�าท้ายมาจากชื่อเรียกสัตว์ที่น่าเกรงขาม หรือน่าเกรงกลัว

 กูปี/คชสิงห์/คมพยัคฆ์/ซีต้า/เด่นนาคา/พญาเสือ/เพชรพยัคฆ์/ยอดมังกร/ยอด

สิงห์/วังเสือ/สิงห์พยัคฆ์/เสือสมิง/เหนือพยัคฆ์

 14. ชื่อที่มีค�าท้ายมาจากค�าที่มีความหมายเกี่ยวกับรัก

 ใจรัก/โชครัก/พรเสน่ห์/สกาวใจ/หนึ่งฤทัย

 15. ชื่อที่มี ค�าท้ายมาจากชื่ออาวุธ

 ไตรจักร/ป้อมปืน/ฤทธิจักร/ศักดิ์วุธ

 16. ชื่อที่มี ค�าท้ายมาจากค�าภาษาต่างประเทศ

 ซุปเปอร์บอย/ซุปเปอร์แบงค์/เซียนโหงว

 17. ชื่อที่มีค�าท้ายมาจากค�าที่มีความหมายเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรือง

 เลิศทวี/ ผลอนันต์/ พูนสวัสดิ์

 18. ชื่อที่มีค�าท้ายมาจากชื่อพืช

 ยอดบัวงาม/ศักดิ์ประดู่

 19. ชื่อที่มีค�าท้ายมาจากชื่อเรียกนก ปลา สัตว์น่ารัก

 ลูกปลา/ โลมา

 20. ชื่อที่มีค�าท้ายมาจากสิ่งด้อยค่า

 เพชรเม็ดเล็ก/ฟุตบาท
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อภิปราย

 ค่านิยมและความเช่ือที่สะท้อนจากการต้ังชื่อนักมวยไทยก็คือการเลือกใช้คำาที่

หมายถึง ความเก่งกล้าสามารถ ความเด่น ความเป็นยอด และการพิชิตชัยชนะ เป็นอันดับ

ต้นๆ ซึ่งค่านิยมและความเชื่อนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของอำานาจ สายฉลาด (2537) เรื่อง 

การศกึษาการใช้ไสยศาสตร์และความเชือ่โชคลางของนกัมวยระดบัแชมเป้ียนในการแข่งขนั

มวยไทย ตามการรับรู้ของนักมวย หัวหน้าคณะและผู้ฝึกสอน ที่สรุปไว้ว่า 

 “นักมวยไทยต้องการความกล้า ความแข็งแรงและอดทน แม้จะผ่านการฝึกฝนมา

อย่างดีแล้วก็ตาม นอกจากนี้ยังต้องการความมั่นใจในชัยชนะจึงต้องใช้ มงคล คาถา ผ้า

ประเจียด และการสักยันต์ อีกทั้งต้องยิ้มแย้มแจ่มใสเพื่อให้เกิดพลังใจในการต่อสู้” 

 ผู้เขียนยังพบว่า ค่านิยมและความเชื่อบางประการที่เป็นลักษณะเด่นจากชื่อนัก

มวยไทย คอื การทีน่ักมวยไทยใช้คำาว่า …น้อย หรอื …เล็ก เป็นคำาท้ายชือ่ คำาสองคำานีม้ิได้

ใช้เพือ่แสดงว่า นกัมวยมรีปูร่างเลก็หรอืเตีย้แต่อย่างใด แต่เป็นการนำาเอาคำาว่า …น้อย หรือ 

…เล็ก มาต่อท้ายชื่อของนักมวยรุ่นพี่ หรือรุ่นอาวุโสที่ประสบความสำาเร็จ หรือมีชื่อเสียง 

หรือที่ตนเองศรัทธานับถือ แล้วจึงนำามาใช้เป็นชื่อของตนเอง เช่น นักมวยรุ่นพ่ีชื่อ ดาว

เหนือ ก็นำามาตั้งเป็นของตนว่า ดาวเหนือน้อย เป็นต้น นัยดังกล่าวก็เพื่อแสดงว่า ตนเป็น

ผู้สืบทอดจากนักมวยรุ่นพี่นั่นเอง 

 อีกประเด็นหนึ่งท่ีควรเข้าใจคือ การที่นักมวยไทยนิยมใช้คำาที่มีความหมายว่า 

สิง่ของลำา้ค่ามาตัง้ชือ่นัน้ มไิด้หมายความถงึความปรารถนาให้ตนรำา่รวยหรือความต้องการ

ที่จะม่ังมีแต่ประการใด แต่คำาเหล่านี้ถูกนำามาใช้ในเชิงอุปลักษณ์ กล่าวคือ นำามาใช้แทน

ตนเอง เช่น ตั้งชื่อว่า เพชรพนม จะหมายความว่าตัวนักมวยนั้นเอง คือ เพชรของพนม 

โดยนัยแล้วก็หมายความว่าตัวนักมวยเองคือสิ่งลำ้าค่าของเมืองพนมนั่นเอง
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่อง ประวัติศาสตร์การขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

ระหว่างปี พ.ศ. 2480 - 2556 มวีตัถปุระสงค์ เพือ่ศกึษาประวตัศิาสตร์ และปัจจยัทีม่อิีทธพิล

ต่อการขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยใช้แนวคิดประวัติศาสตร์ท้อง

ถิ่นเป็นแนวคิดหลักในการวิจัย 

 ผลการวิจัยพบว่า กาฬสินธุ์เริ่มก่อตั้งเป็นเมืองในสมัยรัตนโกสินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 

2337 การตั้งชุมชนในระยะแรกๆ จะตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณรอบๆเรือนพักของเจ้าเมือง

กาฬสินธุ์ เสาหลักเมือง วัด และริมฝั่งแม่นำ้าลำาปาว ในปี พ.ศ. 2480 ได้มีประกาศจัดตั้ง

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ชุมชนเพิ่มความหนาแน่นมากขึ้นตามลำาดับ เกิดการขยายตัวออก

ไปในพื้นที่ว่างรอบนอกของตัวเมืองตามแนวเส้นทางคมนาคมสำาคัญๆ

 ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของชุมชนในระยะแรกนี้ ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากร 

นโยบายของทางราชการ และสภาพทางเศรษฐกจิ ต่อมาในปีพ.ศ. 2525 มีพระราชกฤษฎกีา

เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เนื่องจากท้องถิ่นนอกเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

เจรญิขึน้มีชมุชนอยู่อย่างหนาแน่น สมควรขยายเขตการปกครองเพือ่ประโยชน์ในการบริหาร

กิจการบำารุงท้องถิ่นต่อไป จึงมีชุมชนใหม่เกิดขึ้นหลายชุมชน ปัจจัยสำาคัญที่มีอิทธิพลต่อ

การขยายตัวชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ระหว่างปี พ.ศ 2525-2556 คือ สภาพ

เศรษฐกิจ นโยบายของราชการ และประชากรตามลำาดบั ชมุชนขยายตวัออกไปในพืน้ที่โดย

รอบทุกทิศทาง โดยเฉพาะทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มี

การขยายชุมชนออกไปมากกว่าทิศทางอื่นๆ อย่างไรก็ตามปัจจัยสำาคัญอีกประการหนึ่งที่มี

อทิธพิลต่อการขยายตวัของชมุชนในเขตเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุม์าทกุยคุทกุสมัยคอื ความ

หลากหลายทางชวีภาพและวฒันธรรม ซึง่ประกอบไปด้วย ความหลากหลายของระบบนิเวศ 

ความหลากหลายความเชื่อ และความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์

ค�าส�าคัญ: ประวัติศาสตร์ ชุมชน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

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

1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำาภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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Abstract

 This research entitled, “The History of the Expansion of the Commu-

nities 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 to-

wards 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 get-

ting a lot more crowded; thus, it needed to be expanded for the effective and 

comprehensive administration. The keys factors that had influenced the expan-

sion 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. 

Keywords:  History, Community, Mueang Kalasin Municipality
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บทนำา 

 กาฬสนิธุเ์ป็นเมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตร์อนัยาวนานเมอืงหนึง่ในภาคอสีาน ดงัปรากฏ

ร่องรอยเมืองโบราณ อาทิ เมืองฟ้าแดดสูงยาง ที่ปรากฏอยู่ในตำานานอุรังคธาตุ ปรากฏ

หลักฐานโบราณคดี สิ่งก่อสร้างในรูปแบบเจดีย์ และใบเสมาหินในสมัยทวาราวดี เป็นเมือง

ที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านอารยธรรมมาเนิ่นนานประมาณ 1,600 ปี จากหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์กาฬสินธุ์เริ่มก่อตั้งเป็นเมืองในสมัยรัตนโกสินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2336 โดยท้าว

โสมพะมิต ได้อพยพผู้คนหนีภัยการสู้รบมาจากดินแดนฝั่งซ้ายแม่นำ้าโขงพร้อมไพร่พล มา

ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เมืองพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร ต่อมาได้อพยพผู้คนข้ามเขาภูพาน

มาอยู่บ้านกลางหมื่น ตำาบลกลางหมื่น อำาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในปัจจุบัน ต่อมาใน

ปี พ.ศ. 2337 ได้อพยพผู้คนลงมาทางใต้ถึงบ้านแก่งส้มโฮง ริมแม่นำ้าลำาปาว และเข้าถวาย

สวามิภักดิ์ต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เพื่อขอตั้งบ้านเมือง ซึ่งได้รับพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะบ้านแก่งสำาโรงขึ้นเป็นเมือง และพระราชทานนามว่า เมือง

กาฬสนิธุ ์หรอื เมอืงนำา้ดำา เป็นเมอืงทีม่คีวามสำาคญัทางประวตัศิาสตร์มาตัง้แต่สมยัโบราณ 

ทัง้มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตัง้ให้ท้าวโสมพะมิตเป็น พระยาไชย

สุนทร ครองเมืองกาฬสินธุ์เป็นคนแรก 

 การตัง้ชมุชนเมอืงกาฬสนิธุท์ีบ่รเิวณแก่งสำาโรงดงสงเปือยของเจ้าโสมพะมิต เน่ือง

มาจากสาเหตุหลายประการ ประการแรก เป็นการปลอดภัยจากการคุกคามเร่งรัดเก็บส่วย

จากเวียงจันทน์ เพราะมีเทือกเขาภูพานขวางกั้นอยู่ ประการที่สอง บริเวณแก่งสำาโรง ดง

สงเปือย มีแหล่งนำ้าอุดมสมบูรณ์ คือ ลำานำ้าปาวที่สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตไพร่พล ตลอดจน

การเพาะปลูกซึ่งเป็นวิถีการดำารงชีวิตของครอบครัวราษฎร และประการที่สาม สามารถ

ขยายเมืองได้ง่ายเพราะบรเิวณที ่กำาหนดเป็นเขตเมอืงนัน้กว้างขวาง (ประสทิธิ ์พรรณพสิทุธิ.์ 

2526 : 43) 

 เมืองกาฬสินธุ ์เกิดจากการรวบรวมกลุ่มผู้คนอพยพหนีภัยการสู้รบจากเมือง

เวียงจันทน์ ซึ่งแยกย้ายกันตามผู้นำากลุ่มไปตั้งชุมชนในอาณาบริเวณต่างๆ ส่วนหนึ่งเข้ามา

อยู่ในบริเวณหนองหาร ทิวเขาภูพาน บ้านผ้าขาว เมืองสกลนคร กลุ่มหนึ่งภายใต้การนำา

ของเจ้าโสมพะมิต เข้ามาตั้งชุมชนอยู่ที่แก่งสำาโรง ดงสงเปือย ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ มี

แหล่งนำ้าปาว เป็นแหล่งนำ้าสำาคัญต่อการดำารงชีพของราษฎร มีเทือกเขาภูพานขวางกั้น

ปลอดภัยจากการคุกคามเร่งรัดเก็บส่วยจากเมืองเวียงจันทน์ เม่ือตั้งเป็นเมืองก็สามารถ

ขยายเมืองได้ง่ายเพราะมีอาณาบริเวณกว้างขวาง นับเป็นปัจจัยสำาคัญในการก่อตั้งชุมชน 

และเมือง ซึ่งต่อมาได้ขึ้นชื่อเป็นเมืองกาฬสินธุ์ในระยะเวลาต่อมา 
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 ปี พ.ศ. 2480 ได้มีประกาศจัดตั้งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ขึ้น บนพื้นที่ 4.28 ตาราง

กโิลเมตร หลงัจากทีจ่ดัตัง้เป็นเทศบาลแล้ว ชมุชนได้เพิม่ความหนาแน่นขึน้ตามลำาดบั เกดิ

การขยายตัวออกไปในพืน้ทีว่่างรอบนอกของตัวเมอืงตามแนวเส้นทางคมนาคมสำาคญัๆ และ

ในปี พ.ศ. 2525 ได้รับอนุมัติให้ขยายพื้นที่เทศบาลออกไปอีก เป็น 16.92 ตารางกิโลเมตร 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทางด้านธุรกิจบริการ และ

การค้าขายที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตลอดจนหน่วยงานทางราชการที่มีการพัฒนา

เปลี่ยนแปลงสถานที่ ย้ายสำานักงาน เพื่อพัฒนาการให้บริการสาธารณูปโภคในด้านต่างๆ 

ให้ประชาชนเกิดความสะดวกสบาย ทำาให้ชุมชนเกิดปัญหาความความแออัดเกิดการขยาย

ตวัของชุมชนไปในทิศทางต่างๆ การขยายตวัของชมุชนในเขตเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุแ์ต่ละ

ช่วงระยะเวลามคีวามแตกต่างกนัด้วยเหตปัุจจัยต่างๆ ตามบริบทสภาพแวดล้อม ผู้คน และ

เหตุการณ์สำาคัญหลายด้าน 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ และปัจจัยการขยายตัวของ

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ระหว่างปี พ.ศ. 2480 – 2556 ด้วยแนวคิดและวิธีการ

ทางประวัตศิาสตร์ท้องถิน่ จะทำาให้ทราบประวตัศิาสตร์ และความเปล่ียนแปลงในแต่ละช่วง

มติขิองเวลานับจากอดตีจนถงึปัจจบุนั เปรยีบเสมอืนทนุทางสงัคมและวฒันธรรมทีส่่งเสรมิ

ให้ คนในชุมชน เยาวชน ครู ผู้รู้ ปราชญ์ ผู้นำาท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้ามามีส่วนร่วม

ในกระบวนการศกึษาประวตัศิาสตร์ท้องถิน่ สามารถนำาไปประยกุต์ใช้ให้เกดิประโยชน์ในการ

วางแผนพัฒนา และเป็นแนวนโยบายในการจัดการพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ให้

เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องสืบไป

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยเรื่อง ประวัติศาสตร์การขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

ระหว่างปีพ.ศ. 2480 - 2556 ใช้แนวคิดประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นแนวคิดหลักในการวิจัย 

เพ่ือศึกษาวิเคราะห์มวลประสบการณ์ของผู้คนในพื้นที่ที่สัมพันธ์กับบริบท (ธรรมชาติ สิ่ง

เหนือธรรมชาติ และสังคม) ในชุมชนเขตเทศเมืองกาฬสินธุ์ ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วง

เวลานับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ตามกระบวนการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อมองภาพ

การเคลื่อนไหวของพื้นท่ีการขยายตัวของชุมชน และชีวิตของผู้คนในชุมชนเขตเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ์จำานวน 38 ชุมชน 

 กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย

  - ผู้รู้ (Key Informants) คือ ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ

เมืองกาฬสินธุ์ และพัฒนาการการขยายตัวของเมืองกาฬสินธุ์
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 - เจ้าหน้าทีข่องรฐัในหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ในสำานกังานเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่สำานักผังเมืองกาฬสินธุ์ เจ้า

หน้าทีส่ำานักโยธาธกิารจงัหวดักาฬสนิธุ ์เจ้าหน้าทีส่ำานกัวฒันธรรมจงัหวดักาฬสินธุ ์เป็นต้น

 - ผูน้ำาชมุชน ประธานชมุชน และคนทีอ่าศยัอยู่ในชมุชนเขตเทศบาลเมืองกาฬสนิธ์ุ

  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ รวบรวมหลักฐานข้อมูลทางด้าน

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมีทั้งข้อมูลประเภทเอกสาร และข้อมูลที่ได้จากการศึกษาภาคสนาม

  ข้อมูลประเภทเอกสาร ประกอบไปด้วยทั้งเอกสารชั้นต้น และเอกสารชั้นรอง ซึ่ง

ส่วนใหญ่ได้จากงานวิจัย หนังสือ บทความต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารส่วนบุคคล

  ส่วนข้อมลูภาคสนามนัน้ มทีัง้ข้อมลูที่ได้จากการสัมภาษณ์หรือประเภทการบอก

เล่า เรื่องเล่าจากคนในท้องถิ่น ที่เก่ียวกับประวัติบุคคล ประวัติอาคารสถานที่ ประวัติวัด 

นิทาน ตำานาน และยังรวมไปถึงข้อมูลประเภทวัตถุสิ่งของ โบราณวัตถุสถานอีกด้วยเช่น 

ศิลาจารึก เอกสาร ใบลาน ร่องรอยโบราณสถาน ประติมากรรมรูปเคารพ รูปภาพ เอกสาร

ต้นฉบับต่าง ๆ

ขั้นตอนของการศึกษาวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจะดำาเนินการไปตามหลักการดังนี้

 - ดำาเนินการวิจัยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ (Historical Approach) มาเป็น

แนวทางในการวิเคราะห์

 - พยายามเลอืกแนวคดิทฤษฎ ีวิทยาการความรู้ทีเ่กีย่วข้องกบัจดุประสงค์ของการ

ศึกษาวิจัย มาสนับสนุนการวิเคราะห์เช่นกรอบความรู้ด้านสังคมวิทยา มานุษยวิทยา 

เศรษฐศาสตร์

 - ใช้มิติของเวลา มาเป็นองค์ประกอบในการจัดลำาดับเหตุการณ์ เพื่อนำาไปสู่

การอธิบาย และสรุปเป็นความคิดรวบยอดของเหตุการณ์ในแต่ละช่วงเวลา

  การนำาเสนอผลการศึกษาประวตัศิาสตร์ท้องถิน่คอื การนำาหลกัฐานข้อเท็จจรงิมา

เรยีงลำาดบัความสำาคญัของเหตกุารณ์ และอธบิายไปตามวตัถปุระสงค์ของการศกึษาวิจยัโดย

เน้นความถกูต้อง สมเหตสุมผล เป็นไปตามหลกัฐานข้อมลู และทีส่ำาคญัต้องปราศจากอคติ

ผลการวิจัย
การขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ระหว่างปี พ.ศ. 2480 - 2525 

 เทศบาลเมืองกาฬสนิธุจั์ดต้ังขึน้ตามพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์ 

จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2480 ซึ่งเป็นการยกฐานะบางส่วน ของตำาบลเหนือ และตำาบล
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หลุบ อำาเภอหลุบ ขึ้นเป็นเทศบาลเมืองมหาสารคาม ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนฐานะเป็นเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ในปี พ.ศ. 2490 จนถึงปัจจุบัน มีนายกเทศมนตรีรวม 23 

คน โดยมี พระอรรถเปศลสุรวดี เป็นนายกเทศมนตรีคนแรก 

 ชมุชนเมอืงกาฬสนิธุ์ในระยะแรกตัง้ผูค้นจะสร้างทีอ่ยูอ่าศยับริเวณด้านเหนอื และ

ด้านใต้ของเสาหลกัเมือง บรเิวณทิศตะวนัออกของถนนแก่งสำาโรงตดักบัถนนกาฬสนิธุ ์โดย

จะตั้งบ้านเรือนอยู่ริมถนนพรรณา ถนนผ้าขาว ถนนโสมพะมิต และมีบางส่วนอาศัยอยู่ริม

นำ้าลำาปาว หลักฐานที่พอจะยืนยันได้ว่าชุมชนแรกตั้งเมืองกาฬสินธุ์ได้อาศัยอยู่บริเวณนี้คือ 

ทิศเหนือของเสาหลักเมืองมีวัดเหนือซ่ึงเป็นวัดที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2336 (กรมศาสนา. 

2537 : 243) และวัดกลางสร้างขึ้นพร้อมๆกันในปีพ.ศ. 2337 เป็นวัดที่สร้างขึ้นพร้อมกับ

การที่ชุมชนได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเมือง ส่วนทางทิศใต้ของเสาหลักเมืองมีวัดใต้โพธิ์คำ้า 

สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2341 หลังจากสร้างวัดเหนือเพียง 5 ปี 

 ชุมชนดั้งเดิมในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ส่วนใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณรอบๆ วัด และ

เรือนพักเจ้าเมือง หรือโฮงเจ้าเมือง มี 6 ชุมชนคือ ชุมชนวัดกลาง ชุมชนวัดเหนือ ชุมชน

วัดใต้โพธิ์คำ้า ชุมชนวัดหอไตรปิฏการาม ชุมชนวัดสว่างคงคา ชุมชนตลาดสด 

 จากคำาบอกเล่าของชาวบ้านในชมุชนจะกล่าวถงึประวตัทิีม่าของชมุชนตามที่ได้ยนิ

ได้ฟังมาจากบรรพบุรุษ หรือเรื่องเล่าของชุมชนที่เล่าสืบทอดต่อกันมา แสดงให้เห็น

ประวัติศาสตร์การก่อตั้งชุมชนในระยะเริ่มแรก ที่คำานึงถึงปัจจัยในการดำารงชีวิต ความอุดม

สมบรูณ์ของพ้ืนที ่และความปลอดภยัในชวีติ ซ่ึงมสีิง่ยึดเหนีย่วจติใจเป็นสำาคญั ชมุชนดัง้เดมิ

จึงอาศัยอยู่รอบๆ เสาหลักเมือง เรือนพักเจ้าเมืองที่เรียกว่าโฮงเหนือ โฮงใต้ และรอบๆ วัด

ที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับการก่อตั้งชุมชน

แผนที่แสดงพื้นที่ชุมชนในเขต
เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์ในระยะแรก 
(ทองสุข ไชยวงษ์จันทร์ : 2544)



ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ก.ค.58 - ธ.ค.58)

	 	 คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty of Humanities and Social Science Mahasarakham University

129

 นางวัฒนา เอาสัจจะ อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 64/1 ถนนอนรรฆนาค ชุมชนวัด

เหนือ กล่าวถึงการตั้งบ้านเรือนของชุมชนในสมัยพระเจ้าโสมพะมิตรว่า “เป็นคุ้มเก่าแก่

ต้ังแต่สมยัพระเจ้าโสมพะมติรแล้ว คนกม็าตัง้บ้านเรือนอยู่ใกล้ๆ กบัโฮงเหนอื และมีวดัเหนอื

เป็นศูนย์กลาง ก็ใกล้เจ้าเมืองปลอดภัยดี แล้วก็เป็นธรรมดาของชาวพุทธที่ต้องมีวัดเป็นที่

ยึดเหน่ียวบ้านเรือนก็อยู่รอบๆ วัด อาศัยอยู่ใกล้วัดเหนือ ต่อมาได้เปล่ียนชื่อวัดเป็น วัด

ศรีบุญเรือง แต่ท้ายที่สุดในปัจจุบันก็ได้เปลี่ยนชื่อกลับมาเป็นวัดเหนือเช่นเดิม” 

 นอกจากนี้ชุมชนดั้งเดิมอีกกลุ่มหนึ่งจะอยู่บริเวณรอบๆ แหล่งนำ้าธรรมชาติคือ 

ชุมชนซอยนำ้าทิพย์ ชุมชนท่าสินค้า ชุมชนหนองไชยวาน ชุมชนหนองผักแว่น ชุมชนแก่ง

ดอนกลาง แต่ละชมุชนมปีระวติัความเป็นมา และเร่ืองเล่าของการมาตัง้ชมุชน ซึง่ได้รับฟัง

มาจากบรรพบุรุษเล่าต่อๆ กันมาเช่น นางบัวแก้ว ภูครองเชิง อายุ 58 ปี บ้านเลขที่ 539/1 

ถนนอนรรฆนาค ชุมชนแก่งดอนกลาง ได้เล่าถึงประวัติชุมชน “เจ้าโสมพะมิตร ได้มาตั้ง

ถิน่ฐานบ้านเรอืนอยูบ่ริเวณรมิแม่นำา้ลำาปาว เดมิชือ่ว่าคุม้แก่งสำาโรง ท่ีตัง้ของเมอืงกาฬสินธุ์

เดมิ แต่ต่อมาไม่นานกย้็ายถิน่ฐานกนัออกไปบางส่วนเพราะเกดินำา้ท่วมพืน้ที ่บางกลุ่มกย็งั

อาศยัอยูท่ีเ่ดมิแต่ท่านก็แต่งตัง้คนดแูลเรือ่ยมา มีคณุพ่ออาน โพธแิท่น ได้อพยพย้ายถิน่ฐาน

มาจากโคราช มาตัง้บ้านเรอืนอยู่ทีบ้่านแก่งสำาโรงนี ้ชกัชวนคนมาอาศยัเพิม่มากขึน้ ต่อมา

เปลี่ยนชื่อจากคุ้มแก่งสำาโรง เป็นแก่งดอนกลาง เนื่องจากบริเวณนี้เป็นแก่งนำ้า และมีพื้นที่

ดอนอยู่ตรงกลางจึงเรียกว่าชุมชนแก่งดอนกลาง”

 ชุมชนดั้งเดิมอาศัยรวมตัวกันเป็นชุมชนในพื้นที่ศูนย์กลางของเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่ง

เป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการ และธุรกิจการค้าขายต่างๆ มีประชากรเพิ่มมากขึ้น มีการขยาย

ตัวของชุมชนไปในทิศทางต่างๆ เป็นชุมชนใหญ่ขึ้นบางชุมชนได้แบ่งแยกการปกครองเป็น

ชมุชนใหม่ในระยะต่อมา การขยายตวัของชมุชนเป็นไปในลักษณะเป็นการแทรกขึน้ในพืน้ที่

บ้านเก่าริมถนนโสมพะมิตร ชุมชนวัดเหนือ
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ว่างที่มีอยู่ในชุมชน การขยายตัวของชุมชนไปยังบริเวณอื่นมีน้อยมาก ส่วนหนึ่งจะออกไป

อาศัยอยู่ในพืน้ที่ไร่นาในช่วงระยะเวลาทีท่ำาการเกษตร อย่างไรกต็ามการไปอาศยัอยูต่ามไร่

นาในบางฤดูกาลทีท่ำาการเกษตรส่งผลให้บรเิวณดงักล่าวกลายเป็นชมุชนใหญ่ในเวลาต่อมา

 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในช่วง

ระหว่างปี พ.ศ. 2480 - 2525 คือ ปัจจัยที่เกิดจากนโยบายของทางราชการและเทศบาล

เมืองกาฬสนิธ์ุได้แก่ การก่อสร้างเส้นทางคมนาคม การขยายการบรกิารด้านสาธารณะ รอง

ลงมา ได้แก่ การเพ่ิมขึ้นของจำานวนประชากร ซ่ึงส่งผลให้ที่อยู่อาศัยต่างๆเพิ่มจำานวนขึ้น

ตามไปด้วย ส่วนปัจจัยสุดท้าย คือ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคม มีผลต่อการ

ขยายชุมชนน้อยกว่าปัจจัยอ่ืน เนื่องจากชุมชนเมืองกาฬสินธุ์ยังอยู่ใต้อิทธิพลทางด้าน

เศรษฐกจิของเมอืงใหญ่ทีอ่ยู่ใกล้เคยีง เช่น จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัอดุรธาน ีทำาให้เศรษฐกจิ

ของชุมชนขยายตัว หรือเติบโตขึ้นอย่างช้าๆ เมื่อเทียบกับชุมชนใกล้เคียง เช่น จังหวัด

ร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม เป็นต้น 

 ทิศทางการขยายชุมชนจะขยายตัวออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศ

ตะวันออกเฉียงใต้ เป็นขยายตัวของที่อยู่อาศัย รูปแบบการขยายตัวของที่อยู่อาศัยมีสอง

ลกัษณะ คอื ลกัษณะแรกทีอ่ยูอ่าศยัจะขยายตวัในลกัษณะแทรกตวัขึน้ในพืน้ทีว่่างของชมุชน

เดิมเป็นการเพิ่มความหนาแน่นขึ้นในชุมชนเดิม ลักษณะที่สองเป็นการขยายตัวออกไปยัง

พืน้ทีร่อบนอก โดยลกัษณะการขยายตวัแบบทีส่องนี ้ทีอ่ยู่อาศัยจะขยายไปตามแนวยาวของ

เส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงเข้าสู่ชุมชนที่เป็นศูนย์กลาง ส่วนการขยายตัวของย่านธุรกิจ

การค้า มกีารขยายตวัไปในพืน้ทีท่ีถ่กูกำาหนดโดยทางราชการบริเวณใจกลางชมุชน และถกู

ล้อมรอบไปด้วยที่อยู่อาศัยของประชากร รูปแบบการขยายตัวของย่านธุรกิจการค้า จะมี

ลักษณะขยายตัวตามแนวยาวของเส้นทางคมนาคมที่อยู่ในพื้นที่ที่กำาหนดให้ นอกจากนี้ยัง

 ชุมชนซอยนำ้าทิพย์  ริมฝั่งแม่นำ้าปาว ชาวบ้านชุมชนซอยนำ้าทิพย์ อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่นำ้าปาว
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มีธุรกิจบางประเภทที่ต้องใช้พ้ืนที่มาก ได้แก่ ธุรกิจอุตสาหกรรมบางอย่าง เช่น โรงสีข้าว 

ปั๊มนำ้ามัน ธุรกิจเหล่านี้จะกระจายกันอยู่ตามริมฝั่งของเส้นทางที่เชื่อมโยงออกสู่ชุมชนรอบ

นอกหรือต่างจังหวัด เน่ืองจากต้องการความสะดวกในการขนส่งผลิตผลเข้าสู่ตลาดท่ี

กรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ 

 การขยายตวัของชมุชนในเขตเทศบาลเมอืงกาฬสินธุ ์ระหว่างปี พ.ศ. 2525 - 2556 

  ในปี พ.ศ. 2525 มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เหตุผล

ในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้คือ เน่ืองจากท้องถ่ินนอกเขตเทศบาลเมือง

กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เจริญขึ้นและมีชุมชนอยู่หนาแน่น สมควรขยายเขตเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ์ เพื่อประโยชน์ในการบริหารกิจการ และบำารุงท้องถิ่นต่อไป โดยขยายพื้นที่

ออกไปเป็น 16.96 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมชุมชนรอบนอกหลายชุมชน พื้นที่ส่วนใหญ่

ทีข่ยายออกไปจะอยูท่างด้านทศิตะวนัออก ทิศตะวนัออกเฉยีงเหนอื และทศิตะวนัออกเฉยีง

ใต้ ชุมชนใหม่ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 16 ชุมชนได้แก่ ชุมชนโพธิ์ไทร ชุมชนดอน

สวรรค์ 

 ชุมชนคุ้มห้วย ชุมชนดอนกลอย ชุมชนสุขสบายใจ ชุมชนหัวโนนโก ชุมชนสง

เปลือยใน ชุมชนโรงซ่อม ร.พ.ช. ชุมชนทุ่งวัดป่าศรีเมือง ชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง ชุมชน

ทุง่ศรเีมืองพฒันา ชมุชนทุง่มน ชมุชนหัวคู-หนองเรือพฒันา ชมุชนเกษตรสมบรูณ์ ชมุชน

หาดลำาดวน ชุมชนดงปอ

 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขยายตัวชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในระหว่าง

ปีพ.ศ. 2525-2556 มีปัจจัยที่สำาคัญคือ สภาพเศรษฐกิจ นโยบายของทางราชการ และการ

เพิ่มของจำานวนประชากร ตามลำาดับ

 สภาพเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยท่ีมีความสำาคัญที่ส่งผลให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง

กาฬสินธุ์เกิดการขยายตัว มีสถานประกอบการค้า และบริการต่างๆในเขตเทศบาลเมือง

กาฬสนิธ์ุเพิม่ขึน้เป็นจำานวนมาก แสดงถงึการเปลีย่นแปลงของสภาพทางด้านเศรษฐกจิแล

สังคมของชุมชน โดยที่ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชน หันมาประกอบอาชีพค้าขาย ทำาธุรกิจ

บริการต่างๆ มากขึ้น ทำาให้พื้นที่ทางการเกษตรลดลง ส่งผลให้การจ้างแรงงานมากขึ้น 

ประชากรเพิม่ทำาให้ชมุชนเกดิการขยายตวัตามลำาดบั ส่วนนโยบายของราชการและเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ์ เป็นปัจจัยหน่ึงที่ส่งผลให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เกิดการขยาย

ตัว ทำาให้พ้ืนท่ีเขตเทศบาลกาฬสินธุ์ท่ีขยายเพิ่มขึ้นนั้นครอบคลุมชุมชนย่อยหลายชุมชน 

และอยู่ในความดแูลของเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์จงึได้ขยายบรกิารด้านสาธารณะต่างๆ ออก

ไปยังชุมชนย่อยเหล่านั้น ส่งผลให้ชุมชนเหล่านั้นมีประชากรอพยพเข้ามาอาศัยอยู่มากขึ้น 

นอกจากน้ีการเพิ่มขึ้นของจำานวนประชากรในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ส่งผลให้
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อาคารบ้านพัก อาคารพาณชิย์ อาคารอุตสาหกรรม ในพืน้ทีเ่ขตเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุเ์พิม่

จำานวนขึ้นไปด้วย ชุมชนเกิดการขยายตัว โดยจะเห็นได้จากการขยายเพิ่มขึ้นของอาคาร

ต่างๆ 

 ทศิทางการขยายชมุชน มกีารขยายออกไปในพืน้ที่โดยรอบทกุทศิทาง แต่ด้วยข้อ

จำากัดด้านกายภาพของชุมชน ซ่ึงทิศตะวันตกเป็นที่ลุ่ม และมีลำานำ้าปาวไหล่ผ่านในแนว

เหนือ-ใต้ จึงทำาชุมชนขยายตัวไปทางทิศตะวันออกของลำานำ้าปาว ซึ่งมีลักษณะสูงกว่าโดย

เฉพาะทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน (กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด) ด้านทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 21 (กาฬสินธุ์-สกลนคร) และ

ทางหลวงแผ่นหมายเลข 213 ตอนเลี่ยงเมือง ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มที่ขยายไปในทิศทางดัง

กล่าวมากกว่าทิศทางอื่น

 รปูแบบลกัษณะการขยายตวัของชมุชนเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์มลีกัษณะการขยาย

ตัวไปตามเส้นทางคมนาคมสายสำาคัญๆ ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งสามารถแยก

ลักษณะการขยายตัวตามวัตถุประสงค์ของการใช้ท่ีดินในกิจกรรมต่างๆ คือ การใช้ที่ดิน

ประเภทพาณิชยกรรม มีการขยายตัวไปตามเส้นทางคมนาคม การใช้ที่ดินประเภทที่พัก

อาศัย มีการใช้ที่หนาแน่นขึ้นบริเวณใจกลางชุมชนมีการขยายออกจากจุดศูนย์กลางชุมชน

ไปตามเส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุ และการใช้ทีด่นิประเภทอุตสาหกรรม

ซึ่งจะกระจายอยู่ในชุมชน และริมฝั่งถนนเป็นส่วนใหญ่

 นอกจากนี้ปัจจัยสำาคัญที่มีผลต่อการขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาลเมือง

กาฬสนิธ์ุมาทกุยคุสมยัคอื ความหลากหลายทางชวีภาพและวฒันธรรมในชมุชนเขตเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ์ ได้แก่ ความหลากหลายของระบบนิเวศ ความหลากหลายด้านความเชื่อ 

และความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์  

แผนที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
ชุมชนดั้งเดิม และชุมชนที่ขยายตัว
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อภิปรายผล

 ประวัติศาสตร์การตั้งเมืองกาฬสินธุ์ในระยะเริ่มแรก ท้าวโสมพะมิตรได้เลือกทำาเล

การตั้งบ้านเมืองที่ลำานำ้าปาว บริเวณแก่งสำาโรง ดงเปือย ซึ่งมีดินและแหล่งนำ้าอุดมสมบูรณ์ 

ซึ่งได้พัฒนาเป็นหมู่บ้านชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในระยะต่อมา การบอก

เล่าถึงประวัติศาสตร์การตัง้บ้านเรอืนในชมุชนแต่ละชมุชนก็ให้ความสำาคญักบัดนิและแหล่ง

นำา้ทีอ่ดุมสมบรูณ์อันเป็นทีป่ระกอบอาชพีเกษตรกรรม และทีอ่ยูอ่าศยั สอดคล้องกบั ศรีศักร

วัลลิโภดม (2557 : 3) กล่าวไว้ในเปิดประเด็น ภูมิวัฒนธรรมกับการจัดการนำ้าในภาค

ประชาคม : กรณีอยุธยาและสุโขทัย ว่า จากประสบการณ์ที่ออกไปตามแม่นำ้าลำาคลอง และ

ท้องทุ่งรอบๆ อยธุยากบัพ่อในวยัเดก็นัน้ ทำาให้ข้าพเจ้าได้เหน็ได้รูจ้กัชือ่แม่นำา้ลำาคลอง และ

ย่านชมุชนท้องถิน่ต่างๆ ได้เหน็ทัง้ฤดนูำา้ฤดแูล้ง เมือ่มาทำาผงัเมอืงและแผนทีภ่มูวิฒันธรรม

ของเมืองอยุธยาและบรรดาเมอืงโบราณต่างๆ ในแทบทกุภมูภิาคของประเทศแล้ว กพ็อพดู

ได้อย่างเต็มปากว่าบรรดาผังเมืองในสมัยโบราณนั้น ล้วนเป็นเร่ืองการจัดการนำ้าเป็นหลัก

ใหญ่ทั้งส้ิน โดยมุ่งที่มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยร่วมกันเป็นชุมชนให้มีนำ้ากินนำ้าใช้ตลอดปี และ

การหาทางป้องกันอุทกภัยในฤดูนำ้า และความแห้งแล้งในฤดูแล้ง ด้วยการกำาหนด

ตำาแหน่งที่ตั้งของบ้านเมืองในทางภูมิศาสตร์ และสภาพแวดล้อมธรรมชาติให้เหมาะสม 

 การตั้งชุมชนระยะแรกนั้นจะคำานึงถึงปัจจัยในการดำารงชีวิต ความอุดมสมบูรณ์

ของพื้นท่ี และความปลอดภัยในชีวิต ซึ่งมีสิ่งยึดเหน่ียวจิตใจเป็นสำาคัญ การขยายตัวของ

ชมุชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสนิธุเ์ป็นไปในลกัษณะเป็นการแทรกขึน้ในพืน้ทีว่่างทีม่อียู่ใน

ชุมชน การขยายตัวของชุมชนไปยังบริเวณอ่ืนมีน้อยมาก ส่วนหนึ่งจะออกไปอาศัยอยู่ใน

พ้ืนที่ไร่นาในช่วงระยะเวลาที่ทำาการเกษตร อย่างไรก็ตามการไปอาศัยอยู่ตามไร่นาในบาง

ฤดูกาลที่ทำาการเกษตร ส่งผลให้พื้นที่ในบริเวณดังกล่าวกลายเป็นชุมชนใหญ่ในเวลาต่อมา

การตั้งถ่ินฐานด้ังเดิม และการขยายตัวของชุมชนในระยะแรกจะมีลักษณะคล้ายๆ กับเขต

เทศบาลของเมืองอื่นๆ ในภาคอีสาน ดังเช่น การขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาล

อุบลราชธานี ซึ่ง ธีระ ธุศรีวรรณ (2545) ได้อธิบายปัจจัยในการขยายตัวของชุมชนในระยะ

เริม่ต้นจากการอพยพ หนภียัสงคราม และมาตัง้ชมุชนอยู่บริเวณริมฝ่ังแม่นำา้มูล มีการสร้าง

ถนน แล้วสร้างเชงิเทนิรอบเมอืง ปัจจยัสำาคญัของการตัง้ชมุชนในสมยัแรกนัน้ขึน้อยูกั่บเจ้า

นายพ้ืนเมือง จากความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างเจ้าเมืองกับราษฎร และต้องการความ

ปลอดภัย

 สำาหรบัปัจจยัสำาคญัในการขยายตัวของชมุชนในเขตเทศบาลเมอืงกาฬสินธุ์ในระยะ

แรก ได้แก่ การเพิ่มของจำานวนประชากร นโยบายของทางราชการ และสภาพเศรษฐกิจ 
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เม่ือมีการเปลีย่นแปลงเขตเทศบาลปัจจยัสำาคญัในการขยายตวัของชมุชนในลำาดบัต่อมาคอื 

ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยทางด้านนโยบายของทางราชการ และจำานวนประชากร มี

ทิศทางการขยายตัวจากศูนย์กลางของชุมชนไปตามเส้นทางคมนาคมสายสำาคัญๆ ที่เชื่อม

โยงกับจังหวัดอื่นๆ โดยเฉพาะการขยายตัวในทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวัน

ออกเฉียงใต้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ บัญชา นวนสาย (2556) ในประเด็นของลักษณะ และ

ปัจจยัการขยายตวั แต่แตกต่างกนัในทศิทางการขยายตวั ซึง่ผลการศกึษาประวตัศิาสตร์การ

ขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ระหว่าง ปี พ.ศ. 2468 – 2550 พบว่า การ

ขยายตัวของเมืองบุรีรัมย์ เกิดการขยายตัวด้วยสาเหตุที่ต่างกัน ช่วงแรก มีการขยายตัว

รอบๆ ศาลหลักเมือง กระจายไปตามแนวถนนสายหลัก เกิดจากปัจจัยภายในคือ การย้าย

สถานที่ราชการออกนอกเขตคูเมืองเดิม ทำาให้เกิดการขยายตัวเมืองออกมาทางทิศตะวัน

ตก ในช่วงที่สอง มีการสร้างทางรถไฟมาถึงเมืองบุรีรัมย์ เกิดการขยายตัวออกไปตามถนน

สุนทรเทพ ถนนนิวาส และบริเวณรอบสถานีรถไฟบุรีรัมย์ ระยะที่สาม เกิดจากปัจจัยของ

ผู้นำาท้องถ่ินที่ให้ความสำาคัญกับการสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ มีการขยายตัวเมืองออกไป

ทุกทิศทางตามเส้นทางการคมนาคมสายหลัก การซึ่งเป็นเส้นทางสู่เมืองอ่ืนๆ ทำาให้เมือง

บุรีรัมย์เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในระยะต่อมา

 อย่างไรก็ตามปัจจัยสำาคัญที่มีผลต่อการขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาลเมือง

กาฬสนิธ์ุมาทกุยคุสมยัคอื ความหลากหลายทางชวีภาพและวฒันธรรมในชมุชนเขตเทศบาล

เมืองกาฬสนิธ์ุ ได้แก่ ความหลากหลายของระบบนเิวศ ความหลากหลายของกลุม่ชาตพินัธุ์ 

ความหลากหลายของบคุคล - สายตระกลู ความหลากหลายด้านความเชือ่ และความหลาก

หลายทางด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการวิจัยเรื่องอื่นๆ ไม่มีการศึกษาถึงเรื่องนี้เลย ซึ่งความ

รูใ้นเรือ่งความหลากหลายทางชวีภาพ และวฒันธรรมจากงานวจิยันี ้สามารถนำาไปประยกุต์

ใช้เป็นแนวทางในการกำาหนดนโยบายวางแผนการพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ใน

อนาคตได้ต่อไป ดงัคำากล่าวของ ศาสตราจารย์ ดร.วสิทุธิ ์ใบไม้ (2550) ซึง่ปรากฏในหนงัสือ

รวมบทความวิชาการ การศึกษาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ 

ตอนหนึ่งว่า 

 “ชาวไทยน่าจะมีการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมทางเลือกใหม่ โดยอาศัยข้อได้

เปรยีบทางด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภมิูปัญญาท้องถิน่ ซึง่เป็นทนุทางสังคม 

และทุนทางวัฒนธรรมทีส่ำาคญัของไทยทีอ่งิอยู่กบัทรพัยากรธรรมชาต ิทัง้ดนิ นำา้ และความ

หลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นทุนทางธรรมชาติที่ยังหลงเหลืออยู่เพียงพอ และพอเพียง 

สำาหรบัการพฒันาเศรษฐกจิ และสงัคมตามวิถแีบบไทย โดยอาศัยหลักปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง”
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สรุปผลการวิจัย

 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาประวตัศิาสตร์การขยายตวัของชมุชนในเขต

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และปัจจัยการขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

ระหว่างปี พ.ศ. 2480 - 2556 ผลการวิจัยพบว่า กาฬสินธุ์เริ่มก่อตั้งเป็นเมืองในสมัย

รตันโกสนิทร์ เมือ่ปี พ.ศ. 2337 การตัง้ชมุชนในระยะแรกๆ จะตัง้บ้านเรือนอยูบ่ริเวณรอบๆ

เรือนพักของเจ้าเมืองกาฬสินธุ์ เสาหลักเมือง วัด และริมฝั่งแม่นำ้าลำาปาว ในปี พ.ศ. 2480 

ได้มีประกาศจดัตัง้เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์ชมุชนเพิม่ความหนาแน่นมากขึน้ตามลำาดบั เกดิ

การขยายตัวออกไปในพื้นที่ว่างรอบนอกของตัวเมืองตามแนวเส้นทางคมนาคมสำาคัญๆ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของชุมชนในระยะแรกนี้ ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากร นโยบาย

ของทางราชการ และสภาพทางเศรษฐกิจ การขยายตัวของที่อยู่อาศัยในชุมชนจะกระจาย

กันอยู่ตามริมสองฝั่งของถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ไปทางทิศตะวันออก

เฉยีงเหนือและทศิตะวนัออกเฉยีงใต้ ส่วนการขยายตัวของย่านธรุกจิการค้าจะขยายตวัออก

ไปตามริมฝั่งถนนสายต่างๆ ทางทิศตะวันออก
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 ปี พ.ศ. 2525 มพีระราชกฤษฎกีาเปลีย่นแปลงเขตเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์เนือ่งจาก

ท้องถ่ินนอกเขตเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุเ์จรญิขึน้มีชมุชนอยู่อย่างหนาแน่น สมควรขยายเขต

การปกครองเพื่อประโยชน์ในการบริหารกิจการบำารุงท้องถิ่นต่อไป จึงมีชุมชนใหม่เกิดขึ้น

หลายชุมชน ปัจจัยสำาคัญที่มีอิทธิพลต่อการขยายตัวชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

ระหว่างปี พ.ศ 2525-2556 คือ สภาพเศรษฐกิจ นโยบายของราชการ และประชากรตาม

ลำาดบั ชุมชนขยายตวัออกไปในพืน้ที่โดยรอบทกุทิศทาง โดยเฉพาะทางทิศตะวันออกเฉียง

ใต้ และด้านทศิตะวนัออกเฉยีงเหนอื มกีารขยายชมุชนออกไปมากกว่าทศิทางอ่ืนๆ ลักษณะ

การขยายตัวจากจุดศูนย์กลางของชุมชนไปตามเส้นทางคมนาคมสายสำาคัญที่เชื่อมโยงกับ

ต่างจงัหวัด นอกจากนีปั้จจัยสำาคญัอีกประการหนึง่ทีม่อีทิธพิลต่อการขยายตวัของชมุชนใน

เขตเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุม์าทกุยุคทุกสมัยคอื ความหลากหลายทางชวีภาพและวฒันธรรม 

ซึ่งประกอบไปด้วย ความหลากหลายของระบบนิเวศ ความหลากหลายด้านความเชื่อ และ

ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์  

 นอกจากนีง้านวจิยัเรือ่ง ประวตัศิาสตร์การขยายตวัของชมุชนในเขตเทศบาลเมือง

กาฬสินธุ์ ระหว่างปี พ.ศ. 2480 - 2556 ยังส่งเสริมการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอันเป็น

มวลประสบการณ์ของผูค้นในชมุชนเขตเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุท์ีม่คีวามสมัพนัธ์กบับรบิทที่

มีความแตกต่างกัน อันได้แก่ สภาพทางภูมิศาสตร์ พื้นที่ ความหลากหลายทางธรรมชาติ 

สิ่งเหนือธรรมชาติ สังคม ประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อท่ีหลากหลายในชุมชนท้อง

ถิ่น ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงมิติของเวลานับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เปรียบ

เสมือน “ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม” ที่ส่งเสริมให้ คนในชุมชน เยาวชน ครู ผู้รู้ ปราชญ์ 

ผูน้ำาท้องถ่ิน และผู้เกีย่วข้อง ได้เข้ามามส่ีวนร่วมในกระบวนการศกึษาประวตัศิาสตร์ท้องถิน่ 

เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ร่วมกันบันทึกประสบการณ์ความรู้ที่ได้

จากการศึกษานำาไปประยกุต์ใช้ให้เกดิประโยชน์เป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาชมุชนให้

เจริญก้าวหน้าได้ต่อไป
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คำาขอบคุณ/ กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบพระคุณสำานักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา และพัฒนา

มหาวิทยาลัยแห่งชาติ สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย

ในครั้งนี้ 

 ขอขอบพระคณุศาสตราจารย์ ดร.วิสทุธิ ์ใบไม้ ผูป้ระสานงานชดุโครงการวจิยัความ

หลากหลายทางชีวภาพ ที่ให้โอกาส และให้คำาแนะนำาผู้วิจัยได้ทำางานวิจัยในครั้งนี้ 

 ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ ที่ให้คำาปรึกษาแนะนำาวิธี

วิทยา การดำาเนินงานการวิจัย ดูแลความก้าวหน้าให้การแนะนำาตลอดระยะเวลาในการทำา

วิจัยให้ประสบความสำาเร็จ

 ขอขอบคณุผูรู้ ้บคุลากรในสำานกังานเทศบาล ผู้นำาชมุชน และทกุคนในชมุชนเขต

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่อำานวยความสะดวก ให้ข้อมูลสำาคัญ 

ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่ทำาการวิจัยจนประสบความสำาเร็จ
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ใดบ้างที่ได้ทำาการศึกษาไปแล้ว และมีประเด็นการศึกษาใดยังไม่ได้มีการศึกษาวิจัย   รวม

ไปถึงวิเคราะห์เนื้อหา วิธีการศึกษา และ ประเด็นต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อนำาไปใช้เป็นข้อมูลพื้น

ฐานสำาคัญในการพิจารณาหาหัวข้อ หรือประเด็นสำาหรับการทำาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของ ส.ส. 

อีสานต่อไป โดยบทความชิ้นนี้จะเน้นการสำารวจจากงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ในสาขา

ประวัติศาสตร์และรฐัศาสตร์ทีมี่การศกึษาเกีย่วกบั ส.ส. อสีาน ในช่วง 20 ปีทีผ่่านมา  (พ.ศ. 

2530-2550)

 ผลการสำารวจพบว่า การศึกษาเรื่องของ ส.ส. อีสาน ระหว่าง พ.ศ.2530 – 2550   

กลุ่มที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษจะเป็นกลุ่มของนายทองอินทร์ ภูริพัฒน์เพียงกลุ่มเดียว 

แต่ในระยะช่วงปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมากเ็ริม่ปรากฏให้เหน็ถงึความพยายามและสนใจศกึษา

เรื่องราวของ ส.ส. กลุ่มอื่นเพิ่มมากขึ้นและถ้าพิจารณาในประเด็นของแนวคิดหรือทฤษฎีที่

ใช้ในการศึกษาเพื่อให้คำาอธิบายเรื่องของ ส.ส. อีสาน ระหว่าง พ.ศ.2530 – 2550  นั้น 

ไม่ปรากฏว่ามีการใช้แนวคดิหรอืทฤษฏีใดเป็นหลักอย่างชดัเจน แต่จะเป็นการให้คำาอธบิาย

ตามเนื้อหาของหลักฐานที่นำามาศึกษาเป็นหลัก

คำาสำาคัญ: บทส�ารวจ, องค์ความรู้, งานเขียน, ส.ส.อีสาน

บทสำารวจองค์ความรู้จากงานเขียนที่เกี่ยวกับ
”ส.ส.อีสาน” ระหว่าง พ.ศ. 2530-2550
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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. 

Keyword: Preliminary, Survey, Academic Researches, Isan MPs
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองอีสานที่มีหัวเรื่องหรือประเด็นเน้น

ไปที่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือเรียกกันสั้นๆ ว่า “ส.ส.”* เป็นตัวเดินเรื่องสำาคัญนั้น 

หากพิจารณาจากงานวจิยัต่างๆ แล้วจะพบว่า ได้มีการศกึษาเร่ืองดงักล่าวมาเป็นระยะเวลา

นานพอสมควร แต่อย่างไรก็ตาม การรวบรวมและวิเคราะห์องค์ความรู้ในเรื่อง ส.ส. อีสาน

ยังไม่มีการรวบรวมไว้อย่างชัดเจนมากนัก เท่าที่มีปรากฏ คือ หนังสือเรื่อง การสำารวจ

สถานภาพองค์ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับวิถีชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์

ในภาคอีสาน พ.ศ. 2500-2545 ของ รศ.ดร. ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ และ ผศ. อัครยา 

สังขจันทร์ ซึ่งกล่าวถึง กลุ่มงานที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองในอีสานไว้ว่า 

สามารถแบ่งงานที่ศึกษาเก่ียวกับเรื่องดังกล่าวไว้ได้ 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งช่วงสมัยก่อน

การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 โดยงานในช่วงนี้จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับระบบการ

ปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 และเรื่องกบฏผีบุญ ซึ่งเป็น 2 เรื่องที่มีการศึกษามาก

ที่สุด 

 ส่วนทีส่อง คอื การศกึษาการเมอืงอสีานในช่วงหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง 

2475 ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษานกัการเมอืงอสีานทีส่ำาคญัๆ โดยผู้เรียบเรียงกล่าวถงึงาน

ศึกษาวิจยัไว้ 3 ชิน้ ได้แก่ งานของ พรียา ควูฒันศริ ิเรือ่ง แนวคดิและบทบาททางการเมอืง

ของทองอินทร์ ภูริพัฒน์

อดิเรก บญุคง เรือ่ง บทบาทของขบวนการเสรไีทยสายอสีานและบทบาททางการเมืองของ

สมาชกิ หลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 พ.ศ.2484-2495 และ ประสพ วงศ์หนองหว้าเร่ือง บทบาท

ของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวัดร้อยเอด็ กบัการพัฒนาสูต่ระกลูการเมอืง พ.ศ. 2480-

2529

 งานทั้ง 3 ชิ้นข้างต้น อาจจะให้ภาพโดยรวมในเรื่องของนักการเมือง หรือ 

ส.ส.อีสานได้ในระดับหนึ่งและช่วงเวลาหนึ่ง แต่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา พบว่ายังมี

งานการศกึษาเก่ียวกับ นักการเมือง หรอื ส.ส.อีสาน เพิม่ขึน้อกีดงันัน้บทความนี ้จึงต้องการ

ที่จะศึกษาและสำารวจองค์ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยในประเด็นดังกล่าว เพื่อเสริมให้ภาพของ

การศึกษา ส.ส.อีสาน มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

 จากการสำารวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ ส.ส. อีสานในระหว่าง พ.ศ. 2530 

* ในบทความนี้จะใช้คำาว่า ส.ส. แทนคำาว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
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- 2550 พบข้อสังเกตที่สำาคัญคือโดยส่วนมากแล้วงานศึกษาวิจัยจะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับ

เร่ืองราวของกลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพียงกลุ่มเดียวคือกลุ่มของนายทองอินทร์  

ภูริพัฒน์ และจะมีงานวิจัยที่ศึกษาถึง ส.ส.อีสานที่ไม่ใช่กลุ่มของนายทองอินทร์อยู่บ้างเล็ก

น้อยดังจะได้กล่าวถึง ต่อไปนี้

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 North-

eastern Thailand” ซึ่งตีพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 และในปัจจุบันได้เป็นภาษาไทย โดย

ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มนำ้าโขง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 “ส.ส.อีสาน”ท่ีชาร์ลส์ เอฟ คายส์กล่าวถึง คือกลุ่มของนายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ 

และกลุ่มของนายเทพ โชตินุชิต นายแคล้ว นรปติ ซึ่งเป็น ส.ส. อีสานรุ่นต่อมาภายหลัง

จากที่กลุ่มของนายทองอินทร์ถูกสังหารโหด โดยประเด็นสำาคัญที่ คายส์ ให้คำาอธิบายเกี่ยว

กบั ส.ส. อสีานท้ังสองกลุม่ข้างต้น คอื แนวความคดิทีท่ำาให้เกดิการแสดงออกทางการเมอืง 

ซึ่งส่งผลกระทบต่อมุมมองของรัฐบาลกลางที่มีต่ออีสานในขณะน้ัน แนวความคิดดังกล่าว

ได้แก่ แนวความคดิท้องถิน่นยิมและแนวคดิสงัคมนยิม ซึง่ชดุคำาอธบิายดงักล่าว อาจกล่าว

ได้ว่า ได้กลายเป็นต้นแบบของการให้คำาอธิบายในเรื่อง ส.ส. อีสาน ให้กับนักวิชาการ รวม

ไปถึงนักศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์การเมืองในระยะต่อมา อย่างเห็นได้ชัด

 ภายจากหลงัที ่คายส์ ได้ให้คำาอธบิายเกีย่วกบั ส.ส. อสีาน ในประเดน็ข้างต้นตาม

ที่กล่าวมาแล้วนั้น ภายในช่วงระยะเวลา 20 ปี คือ พ.ศ. 2510 (ที่งาน คายส์ตีพิมพ์) ถึง 

พ.ศ. 2530 ไม่ปรากฏว่ามีนักวิชาการคนใดสนใจศึกษาเรื่องดังกล่าวอีกเลย จนกระทั่งในปี 

พ.ศ. 2533 มีนักศึกษาปริญญาโทของไทย ทำาการศึกษาเรื่อง ส.ส. อีสาน ซึ่งอาจกล่าวได้

ว่า เป็นจุดเริม่ต้นในการให้ความสนใจศกึษาเรือ่งดงักล่าวของนกัศกึษา นกัวชิาการชาวไทย

และผู้เขียนมีความคิดเห็นว่าจุดเริ่มต้นดังกล่าวน่าจะเป็นการให้คำาตอบที่ดีว่าทำาไม จึงใช้

ช่วง พ.ศ. 2530 เป็นเวลาเร่ิมต้นในการสำารวจองค์ความรู้เรื่องนี้ซึ่งถ้าพิจารณาการศึกษา

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 เป็นนักศึกษาคนแรกที่ทำาการศึกษาวิจัยในเรื่องของ ส.ส. อีสาน 

โดยทำาวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ แนวคิดและบทบาททางการเมืองของทองอินทร์ ภูริพัฒน์ 

(2533)ซึง่ตัวละครทีส่ำาคญัเลอืกอธบิายเพียงนายทองอินทร์คนเดยีวเท่านัน้ แต่อย่างไรกต็าม 

พีรยาก็ดำาเนินเรื่องโดยกล่าวถึงเรื่องราวและแนวคิดของกลุ่มนายทองอินทร์หรือ ที่เรียกว่า

กลุ่มผู้นำาอีสานซึ่งประกอบไปด้วย นายจำาลอง ดาวเรือง นายถวิล อุดล นายเตียง ศิริขันธ์ 

และนายทองอนิทร์ ภรูพิฒัน์ควบคู่ไปกบัการอธิบายแนวคดิและบทบาทของนายทองอนิทร์

ด้วย 

 แนวคิดพื้นฐานของกลุ่มผู้นำาอีสานที่พีรยากล่าวถึง คือความต้องการให้รัฐบาล

ส่วนกลางเน้นพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะในเขตท้องถิ่นต่างๆ น้ัน 

สอดคล้องกับแนวคิดของนายปรีดี พนมยงค์ ที่ให้ความสำาคัญกับชนบทและประชาชนดัง

นั้นจึงทำาให้กลุ่มของนายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับนายปรีดี และนำาไปสู่

การกลายเป็นกำาลังสำาคัญของขบวนการเสรีไทยในเวลาต่อมา สำาหรับการจัดตั้งขบวนการ

เสรีไทยนั้น นายถวิล อุดล และนายเตียง ศิริขันธ์ เป็นตัวเชื่อมสำาคัญ ส่วนแกนนำาคนอื่นๆ 

กล้็วนเป็นผูม้บีทบาทในการจดัตัง้ท้ังสิน้ ภายหลงัการตกลงและเสนอแผนปฏบิตักิารร่วมกนั 

ปรีดี พนมยงค์ หัวหน้าขบวนการเสรีไทย ได้มอบหมายภารกิจอีสานให้หัวหน้าพลพรรค

เสรไีทยในจงัหวดัต่างๆ ได้แก่นายถวลิ อดุล รบัผดิชอบหน่วยจงัหวัดร้อยเอด็ นายเตียง ศริิ

ขันธ์ รับผิดชอบหน่วยจังหวัดสกลนคร นายจำาลอง ดาวเรือง รับผิดชอบหน่วยจังหวัด

มหาสารคาม และนายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ รับผิดชอบหน่วยจังหวัดอุบลราชธานี นับได้ว่า

เป็นจุดเริ่มต้นขบวนการเสรีไทยอีสาน

 การเป็นกำาลังสำาคัญของขบวนการเสรีไทยสายอีสานส่งผลให้ กลุ่มของนายทอง

อินทร์ ภูริพัฒน์ ได้เปลี่ยนสถานภาพจากการเป็นฝ่ายค้าน มาเป็นผู้ร่วมจัดตั้งรัฐบาล โดย

การได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรี เริ่มครั้งแรก ในสมัยนายควง อภัยวงศ์ (เมื่อวัน

ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2487-31 สิงหาคม พ.ศ. 2488) แกนนำาของกลุ่มนายทองอินทร์ คือ 

นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ (อุบลราชธานี) ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี และเม่ือนายควง 

อภัยวงศ์นำาคณะรัฐมนตรีลาออก กลุ่มนายทองอินทร์ก็ได้ร่วมรัฐบาลของนายทวี บุณยเกตุ 

(เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 16 กันยายน พ.ศ. 2488) ซึ่งในครั้งนี้มีจำานวนส.ส. จากภาค

อีสานได้รับแต่งต้ังเป็นรัฐมนตรี มีถึง 4 คนด้วยกันคือ 1)นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ 

(อุบลราชธานี) 2) นายเตียง ศิริขันธ์ (สกลนคร) 3) นายถวิล อุดล (ร้อยเอ็ด) 4) นายจำาลอง 

ดาวเรือง (มหาสารคาม)
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 บทบาทของ ส.ส. อสีานกลุม่นายทองอนิทร์ ยตุลิงเมือ่เกดิเหตกุารณ์กบฏวงัหลวง

ในปี พ.ศ. 2492 ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นสิ่งที่ทำาให้รัฐบาลทหารที่ทำาการยึดอำานาจเมื่อปี 

พ.ศ. 2490 ดำาเนินการกวาดล้าง ส.ส. อีสานกลุ่มนายทองอินทร์ จำานวน 3 คน คือ นาย

ทองอินทร์ ภูริพัฒน์ นายถวิล อุดล และนายจำาลอง ดาวเรือง รวมทั้งนายทองเปลว ชลภูมิ 

ส.ส. ปราจีนบรุ ีทีร่ฐับาลสงสยัว่าจะมส่ีวนร่วมในการก่อกบฏวงัหลวงโดยการฆาตกรรม การ

ฆาตกรรมครั้งนี้เป็นที่รู้จักกันในนามของ “การสังหารอดีต 4 รัฐมนตรี” ส.ส. ทั้ง 4 คนนี้

ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับนายปรีดี พนมยงค์ ซึ่งเป็นผู้นำาของฝ่ายคัดค้านรัฐบาลทหาร

 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

ทีท่ำาการศึกษา คือ บทบาทสำาคญัสองอย่างของกลุม่นายทองอนิทร์ ทีป่ระกอบไปด้วย หนึง่ 

บทบาทของการเป็นแกนนำาจัดต้ังเสรีไทยขึ้นตามจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสานเพ่ือต่อต้าน

การนำาประเทศเข้าร่วมรบกับญี่ปุ่น ซ่ึงเป็นการดำาเนินการนอกสภา ส่วนการดำาเนินการใน

สภาน้ันมุง่โค่นล้มรัฐบาลจอมพล ป. พบูิลสงคราม โดยวธิกีารรัฐสภา เพือ่จดัตัง้รฐับาลใหม่

เป็นรฐับาลฝ่ายเสรไีทย (ภาควชิาประวตัศิาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2538:359) และ

สอง บทบาทของการเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรภายหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่องสิน้สดุลง 

ระยะนี้เป็นช่วงที่สมาชิกของ ขบวนการเสรีไทยสายอีสานกลุ่มแกนนำาได้หันมาลงสมัครรับ

เลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎรของภาคอีสาน จนทำาให้นักการเมืองกลุ่มของเสรีไทยภาคอีสาน

จำานวนเพ่ิมมากขึน้ มกีารรวมตวักนัเป็นพรรคการเมอืงทีเ่รยีกว่า “สหชพี” มสีมาชกิมากกว่า

กลุ่มการเมอืงอืน่ จงึได้เป็นแกนนำาจดัตัง้รฐับาลเข้าบรหิารประเทศ ผลกัดันรฐัธรรมนญูการ

ปกครอง ฉบับ พ.ศ. 2489 ออกมาใช้เป็นกติกาทางการเมืองใหม่ ทำาให้ฝ่ายทหารบกซึ่ง

สูญเสียอำานาจทางการเมืองไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 หันมาใช้กำาลังยึดอำานาจอีกครั้ง 

นำาการเมืองกลับสู่ระบบเผด็จการทหารอีกครั้ง(ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม2538 : 359-360)

 ชาญชยั บญุเสนอ ท�าการศกึษา เรือ่ง การรวมกลุ่มของสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2536) งานชิ้นนี้เป็นงานทางด้านรัฐศาสตร์โดยมีวิธีศึกษาใน
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ลักษณะประชากรวิจัย ซ่ึงเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้

ให้สมัภาษณ์และตอบแบบสอบถาม จำานวน 107 คนภายใต้สมมุตฐิานทีต่ัง้ไว้ว่า “อุดมการณ์

ทางการเมือง ผลประโยชน์ และภาวะผู้นำา มีความสัมพันธ์กับการรวมกลุ่มของ ส.ส. ภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอื” (ชาญชยั บุญเสนอ2536: 9) ซึง่ผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัทัง้ 3 อย่าง

ข้างต้น มีอิทธิพลที่สำาคัญต่อการรวมกลุ่มของ ส.ส. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจริง แต่

ทั้งนี้ปัจจัยทั้ง 3 อย่าง มิใช่ว่าจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะเข้าไปรวมอยู่ในกลุ่มใดเหมือนกันทุกคน บางคนอาจจะมี

อุดมการณ์ทางการเมืองอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจจะมองแตกต่างกับอีกคนหนึ่ง หรือบางทีผล

ประโยชน์บางอย่างหรือภาวะผู้นำาบางลักษณะ อาจมีความสำาคัญต่อคนหน่ึง แต่กลับไม่มี

ความสำาคัญต่ออีกคนหนึ่งก็ได้ เพราะฉะนั้นถ้ามองจากผลของการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก

การสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในภาคตะวันออกเฉียง

เหนือในภาพรวม อาจกล่าวได้ว่า ส่วนใหญ่แล้วมีความเห็นว่าปัจจัยดังกล่าวข้างต้นท้ัง 3 

ประการ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรวมกลุ่มของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ แต่ก็ไม่สามารถจะยืนยันได้ว่า ปัจจัยทั้ง 3 อย่าง จะทำาให้ทุกคนมีความคิด

เห็น และทัศนคติที่เหมือนกัน เป็นไปในแนวทางเดียวกัน (ชาญชัย บุญเสนอ2536 : 112 )

ในปีต่อมา คือ พ.ศ. 2537 เรื่องของ ส.ส. อีสานยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง โดย

มีงานศึกษาของ สำารวน ศิริบุรี เรื่อง แนวคิดทางการเมืองและบทบาทของนายแคล้ว นร

ปติ ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(2537)งานวิจัยชิ้นนี้กล่าวถึง แนวความคิดทางการ

เมอืงและบทบาทของนายแคล้ว นรปต ิท่ีปรากฏในการทำาหน้าที่ในฐานะสมาชกิสภาผูแ้ทน

ราษฎร แสดงให้เห็นว่า นายแคล้ว มีแนวความคิดทางการเมือง ในลักษณะที่ หนึ่ง เชื่อมั่น

ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาอย่างเคร่งครัด และ สอง มีแนวคิดที่

จะพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศให้เป็นเศรษฐกจิแบบสงัคมนยิมการก่อตวัของแนวความคดิ

ทั้งสองน้ี มีพ้ืนฐานมาจาก พื้นฐานทางด้านครอบครัวซึ่งอยู ่ ในระดับล่าง และจาก

ประสบการณ์ทางการศึกษารวมไปถึงด้านการทำางานที่ได้คลุกคลีใกล้ชิดกับราษฎรในภาค

อีสาน

 ในปีเดียวกันนี้ ประสพ วงศ์หนองหว้าได้ท�าการศึกษาเร่ือง บทบาทของสมาชิก

สภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัร้อยเอด็ กบัการพฒันาสู่ตระกลูการเมอืง พ.ศ. 2480-2529 (2537) 

ไว้โดยผู้วิจัยพบว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด มีการสืบทอดอำานาจทางการ

เมือง ในระบบของตระกูลการเมืองสองลักษณะ คือ ตระกูลแนวคิดทางการเมือง ที่เริ่มต้น
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จาก นายถวิล อุดล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดรุ่นแรก ที่มีอุดมการณ์รักท้อง

ถิน่ โดยการเสนอพระราชบญัญตัจิดัระเบยีบเทศบาลเพ่ือเป็นรากฐานการปกครองในระบอบ

ประชาธปิไตย และแนวคดิเกีย่วกบัระบบรฐัสภาเพือ่จะให้มีรัฐบาลเข้ามาพฒันาประเทศชาติ 

ตรงกับความต้องการของพลเมอืงส่วนใหญ่ นอกจากนีย้งัมีแนวคดิเกีย่วกบัการรักษาเอกราช 

และชาตินิยม ที่เห็นได้จากพฤติกรรมทางการเมืองหลายประการ เช่น การต่อสู้ทางการ

เมืองในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ทั้งในและนอกสภาผู้แทนราษฎร ในรูปของ

ขบวนการสายเสรีไทยสายอีสาน และการมีส่วนร่วมต่อสู้เพื่อให้เกิดเสรีภาพทางด้าน

การเมืองกับสมาชิกของประเทศในสหภาพเอเชียอาคเนย์ แนวความคิดเหล่านี้ได้นำามา

ถ่ายทอดยงันักการเมอืงรุน่หลงั ทีส่งักดัพรรคสหชพีด้วยกัน ได้แก่ นายสิงห์ ปกาสิทธิ ์นาย

วิเชียร บำารุงพานิชย์ นายฉันท์ จันทชุม นายประมวล ประสาร นายจำารัส ทิบแสง ซึ่งทำาให้

นักการเมืองเหล่าน้ีได้รับการเลือกต้ังเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรแบบยกทีมทั้งหมดใน พ.ศ. 

2489 (ประสพ วงศ์หนองหว้า2537 : 6 ) 

 ตระกลูเชือ้สายทางการเมอืง ได้แก่ ตระกลูสายเชือ้ ตระกลูพลูลาภ ตระกลูจรีุมาศ 

ตระกลูทวีวัฒน์ และตระกูลหริญัโชต ิเป็นต้น ซึง่ตระกลูเหล่านีส่้วนใหญ่จะมีแนวคดิค่อนไป

ทางอนุรกัษ์ โดยมบีทบาททางการเมอืงผ่านสภามาจากระดับท้องถิน่ และนกัการเมอืงกลุม่

นี้จะมีบทบาทที่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล โดยจะพยายามเข้าร่วมดำาเนินงานทางการ

เมืองกับรัฐบาลเมื่อมีโอกาส เช่น การเข้าเป็นเลขานุการรัฐมนตรีสมาชิกวุฒิสภาที่มาจาก

การแต่งตั้ง และรัฐมนตรี เพื่อถ่ายทอดอำานาจทางการเมืองมาสู่เชื้อสายของตระกูล 

 ถ้าพิจารณางานศึกษาวิจัยเรื่อง ส.ส. อีสาน ในช่วงพ.ศ. 2530 - 2540 ตามการ

สำารวจข้างต้น จะพบว่า มีทั้งสิ้นจำานวน 5 เรื่อง และมีประเด็นของความเหมือนกันในเรื่อง

ของกลุ่มหรือบุคคลที่ถูกนำามาศึกษา ซึ่งพบว่าโดยส่วนมากแล้ว จะใช้กลุ่มของนายทอง

อินทร์ ภูริพัฒน์ เป็นตัวละครสำาคัญ อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาดังกล่าว ก็มีงานศึกษาวิจัย

ที่แสดงให้เห็นว่าต้องการจะเปิดพื้นที่การศึกษาให้มากไปกว่ากลุ่มของนายทองอินทร์ แต่ก็

เป็นเพียงงานชิน้เดยีวในช่วงเวลานี ้และดจูะไม่ส่งผลให้เกดิแรงกระตุน้ให้นกัวชิาการในช่วง

ต่อมาทำาการศึกษา ส.ส. อีสาน ในกลุ่มอ่ืนๆ นอกจากกลุ่มของนายทองอินทร์มากเท่าใด

นกั ดงัจะเห็นได้จากงานการศึกษาวจัิยของนักวชิาการ และนกัศกึษาในช่วงเวลาต้ังแต่ 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. อีสานคนสำาคัญในกลุ่มของนายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ ที่

เหลอือกี 3 คน ได้แก่ สวุฒัน์ชยั แสนราช เรือ่ง แนวความคดิและบทบาททางการเมอืงของ

นายถวิล อุดล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2480-2492 (2541) ธีรวัชร 

ประนัดสดุจ่า เร่ือง แนวความคดิและบทบาททางการเมอืงของนายจ�าลอง ดาวเรอืงสมาชกิ

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 มีการให้คำาอธิบายไปในลักษณะเดียวกับงานของ 

พรียา คอื อธบิายถงึแนวคดิพืน้ฐานทีค่วามต้องการให้รฐับาลส่วนกลางเน้นพฒันาการทาง

ด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะในเขตท้องถิ่นต่างๆ รวมถึงบทบาทที่สำาคัญของกลุ่ม

ผู้นำาอีสานทั้งในและนอกสภา นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงการมีความสัมพันธ์ ศรัทธา และ

เป็นกลุ่มผู้สนับสนุนท่ีดีของนายปรีดี พนมยงค์ ดังจะเห็นได้จากการเป็นแกนนำาสำาคัญใน

ขบวนการเสรไีทยสายอสีาน และการเป็นแกนนำาสำาคญัของพรรคสหชพีทีต่ัง้ขึน้มาสนับสนนุ

นายปรีดี

 นอกจากชดุงานศกึษาวจิยัทัง้ 3 เรือ่งของมหาวทิยาลยัมหาสารคามแล้ว ในปี พ.ศ. 

2542 ก็ยังปรากฏงานของ เฉลิมเกียรติ ภาระเวช เรื่อง บทบาททางการเมืองของผู้น�าท้อง

ถิ่นอีสาน พ.ศ. 2481- 2495 (2542) เฉลิมเกียรติอธิบายถึง “ผู้นำาท้องถิ่น “ อีสาน ว่าหมาย

ถึง กลุ่มของนายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ และพวกอีก 3 คน คือ นายเตียง ศิริขันธ์ นายถวิล 

อดุล และนายจำาลอง ดาวเรอืง ซ่ึงบุคคลเหล่านี้ได้รวมกลุม่กนัในลกัษณะของกลุม่การเมอืง

ที่ไม่เป็นทางการขึน้ในสภาผูแ้ทนราษฎร และมคีวามเป็นอสิระไม่ได้ตกอยูภ่ายใต้การควบคมุ

ของรฐับาล โดยผูน้ำาท้องถิน่อีสานกลุม่นี้ได้ดำาเนนิบทบาท และเคล่ือนไหวทางการเมืองเพือ่

ผลกัดนัให้ระบอบการเมอืงเป็นเสรนียิม และระบบเศรษฐกจิเป็นสังคมนยิม ทัง้นี ้เพือ่ให้ผล

ประโยชน์ของคนในท้องถิ่นได้รับการปกป้องมากขึ้น 

 สำาหรับการสิ้นสุดของกลุ่ม “ผู้นำาท้องถิ่น “ อีสาน งานวิจัยชิ้นนี้กล่าวว่า การเมือง

หลังรัฐประหาร 2490 นับเป็นการกวาดล้างทางการเมืองที่สำาคัญที่สุดคร้ังหนึ่งในสังคม
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การเมืองไทย กลุ่มผู้นำาท้องถิ่นอีสานถูกฆาตกรรมโหด โดยครั้งแรก นายทองอินทร์ ภูริ

พัฒน์ นายถวิล อุดล นายจำาลอง ดาวเรือง พร้อมด้วยนายทองเปลว ชลภูมิ ได้ถูกสังหาร

โหดพร้อมกันทั้ง 4 คน และหลังจากนั้นนายเตียง ศิริขันธ์ ผู้นำาท้องถิ่นอีสานคนสุดท้ายที่

ยังเคลื่อนไหวทางการเมืองอยู่ ก็ได้ถูกสังหารโหดเช่นเดียวกันกับสมาชิกคนอื่นๆ ของกลุ่ม 

(เฉลิมเกียรติ ภาระเวช 2542 : 71)

 ภายหลงัจากปี พ.ศ. 2542 งานวจิยัเกีย่วกบั ส.ส. อสีาน กย็งัถกูผลิตออกมาอย่าง

ต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ.2544 ศิริพร ศรีพนมเขต ท�าการศึกษาเรื่อง การรวมกลุ่มทางการ

เมืองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างปี พ.ศ. 2500 - 2538 

(2544) งานวิจัยชิ้นนี้ถึงแม้จะเป็นการศึกษาเรื่อง ส.ส. อีสาน แต่ก็มีความแตกต่างจากงาน

หลายชิ้นที่ถูกผลิตขึ้นในช่วงเวลาน้ี กล่าวคือ เป็นการศึกษา ส.ส. อีสาน ในระดับจังหวัด 

และช่วงระยะเวลาทีท่ำาการศกึษากเ็ป็นช่วงสมยัใหม่ โดยแบ่งการรวมกลุม่ของ สมาชกิสภา

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

ก่อตั้งสำานักงานกฎหมายเพื่อช่วยเหลือประชาชน

 สอง ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี

บางคนได้เข้าร่วมในขบวนการเสรไีทย ซึง่เมือ่สิน้สดุสงคราม ก็ได้รับแต่งตัง้ให้ดำารงตำาแหน่ง

ทางการเมืองติดต่อกันหลายสมัย

 สาม การมีบทบาทในการเป็นแกนนำาจัดตั้งพรรคการเมืองที่สำาคัญ คือ 

ประชาธิปัตย์ และสหชีพ 

 ช่วงที่สอง พ.ศ. 2501- 2516 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี รวม

กลุ่มกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอื่น ก่อตั้งพรรคสังคมประชาธิปไตย

 ช่วงที่สาม พ.ศ. 2517- 2538 แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ หนึ่งก่อนปี 2518 อดีต

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจังหวดัอุบลราชธานี รวมกลุม่กบัสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดั

อื่น ก่อตั้งพรรคการเมืองขึ้นมา 2 พรรค และดำารงตำาแหน่งหัวหน้าพรรค แต่ไม่ได้รับเลือก

ตั้ง และ สอง หลังปี 2518 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี มีการรวมกลุ่ม

กนั 3 กลุม่ ใหญ่ คอื กลุม่ของนายประสทิธิ ์ณรงค์เดช กลุ่มนายไชยศริิ เรืองกาญจนเศรษฐ์ 

และกลุ่มของนายสุทัศน์ เงินหมื่น
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 ถึงแม้งานการศึกษาของ ศิริพร ศรีพนมเขต จะมีลักษณะและประเด็นที่แตกต่าง

ไปจากเรื่องท่ีนักวิชาการและนักศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่นอีสานนิยมศึกษาคือ 

เรือ่งของกลุม่นายทองอนิทร์กต็าม แต่เรือ่งของกลุม่นายทองอนิทร์กย็งัคงอยู่ในความสนใจ

เสมอ ดังจะเหน็ได้จากเฉลมิเกยีรต ิภาระเวช ได้เขยีนบทความเรือ่ง เรือ่งขบวนการเสรไีทย

สายอสีาน : ข้อสงัเกตเบือ้งต้น (2545)ใน หนงัสอืทีร่ะลึกเนือ่งในโอกาสเกษยีณอายรุาชการ 

รองศาสตราจารย์ อุดม พิริยะสิงห์ พิริยนุสรณ์ บทสำารวจองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ ใน

ปริญญานิพนธ์ หลักสูตรไทยคดีศึกษา บทความชิ้นนี้เป็นการเสนอความคิดเห็นที่แตกต่าง

จาก งานของอดิเรก บุญคง ในบางประการ กล่าวคือ เฉลิมเกียรติเสนอว่า ขบวนการเสรี

ไทยสายอีสาน ซึ่งมี ส.ส. อีสานกลุ่มของนายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ เป็นแกนนำาสำาคัญน้ัน 

ไม่ใช่เป็นขบวนการที่ต่อต้านญี่ปุ่นเพียงอย่างเดียว แต่เป็นขบวนการต่อต้านการรวมศูนย์

อำานาจทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของรัฐไทย 

 นอกจากนีแ้ล้วในทศันะของเฉลมิเกยีรตเิองยงัคดิว่า ขบวนการเสรีไทยสายอสีาน

มคีวามแตกต่างไปจากขบวนการเสรไีทยสายอ่ืนตรงท่ีขบวนการเสรไีทยสายอสีานมลีกัษณะ

บางประการของขบวนการทางสังคม (Social Movement) เนื่องจากขบวนการเสรีไทยสาย

อีสายนั้น มีฐานของประชาชนอย่างกว้างขวาง ทั้งชาวนา ชาวไร่ ครูประชาบาล และ 

ข้าราชการ ฐานประชาชนดังกล่าวน้ีมีทั้งที่เข้าร่วมขบวนการด้วยความสมัครใจ และด้วย

การถูกระดม (Mobilize) โดยอาศัยอำานาจและอิทธิพลของผู้นำาเสรีไทยสายอีสานซึ่งเป็นผู้

แทนราษฎร อย่างไรก็ตามขบวนการเสรีไทยสายอีสานนั้นอยู่ในขั้นเริ่มต้นของการจัดตั้ง

เท่าน้ัน และต้องสลายตัวไปทันทีท่ีสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง ยังไม่สามารถพัฒนาไปสู่

ความเป็นสถาบันได้(โครงการตำาราคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 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 

เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่สำาคัญ ที่ทำาให้ ส.ส. อีสาน เกิดการรวมกลุ่มกันในสภา เพื่อเป็นพลัง

ต่อรองกับรัฐบาลในการช่วยเหลือภูมิภาคของตน และนับตั้งแต่ พ.ศ. 2481 ส.ส. อีสานก็

มีความคิดทางการเมืองที่แตกต่างกันมากขึ้น โดยเห็นได้ชัดจากการที่ ส.ส. อีสานเข้าไปมี
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บทบาทในการเป็นแกนนำาจัดตั้งพรรคการเมืองใหญ่ 2 พรรคในปี พ.ศ. 2489 คือ พรรคสห

ชีพ แกนนำาก็คือ กลุ่มเสรีไทยสายอีสาน อันประกอบด้วยนายเตียง ศิริขันธ์ นายทองอินทร์ 

ภรูพิฒัน์ นายถวลิ อดุล และนายจำาลอง ดาวเรอืง ส่วนอีกพรรคหน่ึง คือ พรรคประชาธปัิตย์ 

ส.ส. ที่เป็นแกนนำาร่วมจัดตั้งพรรคนี้คือ นายฟอง สิทธิธรรม และนายเลียง ไชยกาล (ดารา

รัตน์ เมตตาริกานนท์2546 : 501-502)แต่เมื่อพิจารณาการรวมกลุ่มนอกสภาของ ส.ส. 

อสีานกลบัเป็นไปในลกัษณะของการช่วยเหลอืกนัและกนัภายใต้ปัจจยัพืน้ฐานทีม่าจากชาติ

พันธ์ลาว โดยได้มีการประสานแนวความคิดและรวมกลุ่มกันภายใต้ชื่อ ขบวนการเสรีลาว 

เพื่อช่วยกันกอบกู้เอกราชให้แก่ชาติลาว ซึ่งการรวมกลุ่มดังกล่าวทำาให้ ส.ส. อีสานทั้งสอง

กลุ่มถูกกล่าวหาจากรัฐบาลว่าต้องการแบ่งแยกดินแดนอีสาน นำาไปสู่การจับกุมและกำาจัด

ทางการเมือง โดยเฉพาะกลุ่มแกนนำาสายเสรีไทยอีสาน ได้เกิดกรณีการสังหารอดีต ส่ี

รัฐมนตรีอีสานขึ้นหลังทศวรรษ 2490 (ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์2546 : 502)

 สำาหรับการรวมกลุ่มในช่วงหลังการรัฐประหาร 2490 พบว่าปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้ 

ส.ส. อสีานรวมกนัได้อย่างเหน็ชดัเจนมากกว่าสมยัก่อนหน้านัน้ คอื การมผีลประโยชน์ร่วม

กัน โดย ส.ส. อีสานเป็นฐานเสียงหลักที่สำาคัญในการสนับสนุน จอมพล ป. พิบูลสงคราม 

ให้ดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี 

 ในปีถัดมา พรรณิกา ฉายากุล ได้ทำาการศึกษาวิจัย เรื่อง ส.ส. อีสานกลุ่มแนวคิด

สังคมนิยม พ.ศ. 2490-2506 (2547) ซึ่งอาจกล่าวได้ว่างานศึกษาวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษา 

ส.ส. อีสานที่ไม่ใช่กลุ่มนายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ แต่ให้ความสนใจไปที่ ส.ส. อีสานกลุ่ม

แนวคดิสงัคมนยิม ซึง่ได้แก่กลุม่ของนายเทพ โชตนิชุติ ในสองประเดน็ใหญ่ คอื หน่ึง ศกึษา

ถึงปัจจัยในการรับรู้แนวคิดสังคมนิยมของ ส.ส. อีสานกลุ่มนี้ว่าเกิดจากปัจจัยใดบ้าง ซึ่งผล

การศึกษาสรุปได้ว่า น่าจะมาจากปัจจัยสำาคัญ 2 ประการ คือ หนึ่ง การเข้ามาของแนวคิด

สังคมนิยม ในไทยช่วง พ.ศ. 2490ซึ่ง ส.ส. อีสานกลุ่มแนวคิดสังคมนิยม คงได้เรียนรู้และ

แลกเปล่ียนแนวคิดดังกล่าวจากบุคคลใกล้ชิดที่มีความรู้ในเร่ืองสังคมนิยมและจาก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งสอนเก่ียวกับแนวคิดทางการเมือง และลัทธิเศรษฐกิจ และ

ปัจจัยที่สำาคัญอีกอย่างหนึ่งคือ การที่ ส.ส. อีสานกลุ่มแนวคิดสังคมนิยม ได้ทำางานและ

คลุกคลีอยู่ในภูมิภาคของตน ทำาให้ได้พบเห็นปัญหาและความยากลำาบากของชาวบ้าน ดัง

นัน้จึงพยายามหาแนวทางในการแก้ปัญหา และคงเหน็ว่า“สังคมนยิม” จะเป็นส่ิงท่ีช่วยแก้ไข

ปัญหาได้(พรรณิกา ฉายากุล2547 : บทคัดย่อ)

 สอง ศึกษาถึงที่มาของการเลือกแนวคิดสังคมนิยมมาเป็นทางแก้ไขปัญหาของ
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ประเทศและภาคอีสาน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ปัญหาพื้นฐานของภาคอีสาน ซึ่งได้แก่ นำ้า

ท่วม ภัยแล้ง และปัจจัยจากภายนอก คือ นโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะแผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิทีก่่อให้เกดิปัญหาหลายอย่างในอีสาน เป็นปัจจยัสำาคญัทีท่ำาให้

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีสานกลุ่มแนวคิดสังคมนิยมเสนอแนวคิดแบบสังคมนิยมในการ

แก้ไขปัญหา แต่การเสนอแนวคิดดังกล่าวไม่สามารถกระทำาได้อย่างเต็มที่และชัดเจนมาก

นัก เนื่องจากระบบการปกครองของไทยในขณะนั้นไม่เอื้ออำานวย 

 สมชยั ภทัรธนานนัท์กล่าวถงึ บทบาทและรวมกลุ่มของ ส.ส. อสีานไว้ใน บทความ 

เรื่อง อีสานกับรัฐไทย : การครอบง�า ความขัดแย้ง และ การต่อต้าน (2548) โดยให้ภาพ

ของ ส.ส. อีสานตั้งแต่ ในระยะเริ่มแรกของการปกครองแบบรัฐสภา( 2476 ) ที่มีกลุ่มของ

นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ เป็นตัวเดินเรื่องที่สำาคัญ ต่อมาในช่วงที่ญี่ปุ่นเข้ามารุกรานไทย

ช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ( พ.ศ. 2484 - 2488 ) ผู้นำาทางการเมืองอีสานก็ได้ร่วมมือกับ

ปรดีี จดัต้ังขบวนการเสรไีทยเพือ่ต่อต้านญีปุ่น่ โดยการเคลือ่นไหวดงักล่าวอยูภ่ายใต้การนำา

ของนายเตียง ศิริขันธ์ และบทบาทของกลุ่ม ส.ส. อีสานในครั้งนี้ ได้นำาไปสู่ช่วงเวลาแห่ง

ความสำาเร็จของ ผู้นำากลุ่ม กล่าวคือ พวกเขาได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งสำาคัญใน

รัฐบาลของนายปรีดี พนมยงค์ แต่สภาวการณ์ดังกล่าว ดำารงอยู่ได้ไม่นาน ทหารก็กลับเข้า

มายึดอำานาจในปี พ.ศ. 2490 ทำาให้ ส.ส. อีสานกลุ่มนายทองอินทร์ ถูกกวาดล้าง เนื่องจาก

ให้การสนับสนุนนายปรีดี ซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามกับกลุ่มทหาร 

 แต่อย่างไรก็ตาม ส.ส. อีสานก็ยังมกีารรวมกลุม่และแสดงบทบาทอยูอ่ย่างต่อเนือ่ง 

โดยในปี พ.ศ. 2499 การต่อสู้ทางการเมืองของอีสานก็เกิดการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ การ

ต่อสู้ของ ส.ส. อีสาน ไม่ได้เป็นเพียงการเคลื่อนไหว ต่อสู้ให้รัฐบาลหันมาสนใจพัฒนาชีวิต

ความเป็นอยู ่ของคนในภูมิภาคเท่านั้น แต่ยังได้นำาเอาระบบเศรษฐกิจการเมืองแบบ

สังคมนิยมเข้ามาเป็นเครื่องมือในการต่อสู้เคลื่อนไหวอีกด้วย โดยมีกลุ่มการเมืองที่สำาคัญ 

คือ พรรคแนวร่วมสังคมนิยม ซึ่งมีนายเทพ โชตินุชิต และ นายแคล้ว นรปติ เป็นแกนนำา

สำาคัญ

 นอกจากงานวิจัยข้างต้นแล้ว ในปี พ.ศ. 2549 ยังมีงานวิจัยอีกกลุ่มหนึ่งที่ศึกษา 

ส.ส. อีสานในลักษณะที่ต้องการทำาความรู้จักนักการเมืองที่เคยได้รับการเลือกตั้งในจังหวัด

ต่างๆ ของภาคอสีาน และเพือ่ต้องการทราบถงึเครอืข่ายและความสมัพนัธ์ของนกัการเมอืง

ในจังหวัดต่างๆ ของภาคอีสานบทบาทและความสัมพันธ์ของกลุ่มผลประโยชน์ที่มีส่วน

ให้การสนับสนุนทางการเมืองแก่นักการเมืองในจังหวัดต่างๆ ของภาคอีสานบทบาทและ
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ความสมัพนัธ์ของพรรคการเมอืงกบันกัการเมอืงจงัหวัดต่างๆ ของภาคอีสานวธิกีารหาเสียง

ในการเลือกตั้งของนักการเมืองจังหวัดต่างๆ ของภาคอีสาน

 งานวจิยักลุม่น้ี ได้แก่ นักการเมอืงถิน่ ซ่ึงเป็นงานวิจยัของสถาบนัพระปกเกล้าโดย

ผู้เรียบเรียงส่วนใหญ่จะเป็นอาจารย์ประจำาสถาบันราชภัฎหรือมหาวิทยาลัยประจำาจังหวัด

นั้นๆ ในส่วนของภาคอีสานมี 3 ชิ้นคือ สุเชาวน์ มีหนองหว้าและกิติรัตน์ สีหบัณฑ์ เรื่อง 

นักการเมืองถ่ินจังหวัดอุบลราชธานี ตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2549 นิรันดร์ กุลฑานันท์ เร่ือง 

นักการเมืองถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2549 ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์ เรื่อง นักการ

เมืองถิ่นจังหวัดเลย ตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2549 งานวิจัยชุดนักการเมืองถิ่น ให้ภาพเกี่ยวกับ

นักการเมืองถิ่นหรือ ส.ส. อีสาน ออกมาในรูปแบบประเด็นการศึกษาที่ค่อนข้างคล้ายคลึง

กนั จะแตกต่างกนัเฉพาะส่วนของรายละเอียด ส.ส. แต่ละจงัหวัด กล่าวคอื งานวจิยัทกุเล่ม

จะมบีทของการอธบิายหลกัๆ ในเรือ่งของ การศกึษา “การเมอืงถิน่” และ “นกัการเมอืงถิน่” 

ของจังหวัดที่ทำาการศึกษาสภาพทั่วไปและภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดที่ทำาการ

ศึกษา

การวิเคราะห์เรือ่งการเมอืงและประวตักิารเลอืกตัง้ของจงัหวดัท่ีทำาการศกึษาบทสรปุ ; ภาพ

รวม “การเมืองถิ่น” และ “นักการเมืองถิ่น” ของจังหวัดที่ทำาการศึกษา

 ปี พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของการสำารวจองค์ความรู้ เรื่อง ส.ส. อีสานใน

บทความนี้พบงานของสหชาติ ทันที ศึกษาเรื่อง ความคิดทางการเมืองของนายไขแสง 

สุกใส (2550) ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่ไม่ได้มุ่งความสนใจไปที่กลุ่มนาย

ทองอินทร์ แต่หันมาศึกษาส.ส.อีสานที่มีแนวคิดสังคมนิยม โดยพยายามศึกษาหาคำาตอบ

ถงึปัจจยัทีท่ำาให้นายไขแสงเกดิความคดิสงัคมนยิมและนำาความคิดดงักล่าวมาเป็นแนวทาง

ในการแสดงบทบาททางการเมือง ซึ่งผลการศึกษาพบว่า แนวคิดทางการเมืองของนายไข

แสง สุกใส สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วงใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ ช่วงแรก เป็นช่วงของการ

เข้าสู่การเมืองระดับท้องถิ่นและระดับชาติครั้งแรก นายไขแสง สุกใส ได้ดำาเนินบทบาท

ทางการเมืองตามความคิดแบบผู้นำาชาวบ้าน (นักเลงท้องถิ่น) ผสมผสานกับความคิดรัก

ชาติและต่อต้านการปกครองแบบเผด็จการ ซึ่งปัจจัยที่ก่อให้เกิดแนวคิดรักชาติเป็นเพราะ

นายไขแสงได้รบัการถ่ายทอดความคดิดงักล่าวจากนายเปล้ือง วรรณศรี อดตี ส.ส. สุรินทร์

เมื่อติดคุกร่วมกันระหว่าง พ.ศ. 2497 - 2500 และ พ.ศ. 2501 - 2508แนวความคิดทางการ
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เมืองของนายไขแสงในช่วงทีส่อง ได้แก่ เมือ่ได้รบัเลือกตัง้เป็นสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรใน

สมัยที่ 2 นายไขแสง ดำาเนินบทบาททางการเมืองตามแนวคิดสังคมนิยม โดยการจัดตั้ง

พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยขึ้น และดำาเนินบทบาททางการเมืองตามความคิด

สังคมนิยม

 

สรุป

 จากการสำารวจองค์ความรู้เกี่ยวกับ 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 เป็นต้นมาก็เริ่มปรากฏให้เห็นถึงความพยายามและสนใจศึกษาเร่ืองราวของ 

ส.ส. กลุ่มอื่นเพิ่มมากขึ้น

 2. ในประเด็นของแนวคิดหรือทฤษฎีในการศึกษาเพื่อให้คำาอธิบายเรื่องของ ส.ส. 

อีสาน ระหว่าง พ.ศ.2530 - 2550นั้น ไม่ปรากฏว่ามีการใช้แนวคิดหรือทฤษฏีใดเป็นหลัก

อย่างชดัเจน แต่จะเป็นการให้คำาอธบิายตามเนือ้หาของหลกัฐานทีน่ำามาศกึษาเป็นหลัก ซึง่

ดเูหมอืนจะมเีพยีงงานของ รศ.ดร. ดารารตัน์ เมตตารกิานนท์ และศาสตราจารย์ ดร.ชาร์ลส์ 

เอฟ คายส์เท่านั้นที่พยายามให้คำาอธิบายว่า แนวคิดท้องถ่ินนิยม และภูมิภาคนิยม เป็น

ปัจจัยพื้นฐานที่สำาคัญ ที่ทำาให้ ส.ส. อีสาน เกิดการรวมกลุ่มกัน
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ข้อเสนอแนะ

 จากการสำารวจงานวิจัยเกี่ยวกับ แนวคิดและการรวมกลุ่มของ ส.ส. อีสานจะเห็น

ได้ว่า โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการอธบิายเกีย่วกบัเรือ่งราวของกลุ่มสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร

เพียงกลุ่มเดียวคือกลุ่มของนาย ทองอินทร์ ภูริพัฒน์ ในช่วงระยะเวลา ประมาณ ปีพ.ศ. 

2480-2495 เปน็หลกั จะมงีานวิจยัที่กลา่วถงึ ส.ส. อสีานจากกลุม่อืน่ หรือชว่งเวลาอื่นบา้ง

เลก็น้อย ดงันัน้จงึมปีระเดน็การศกึษาเกีย่วกบัประวตัศิาสตร์การเมืองอีสานอีกในหลายเร่ือง

ที่น่าสนใจศึกษา เช่น 

  บทบาทของ ส.ส. อีสาน นับตั้งแต่ พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทยกลับมา

มสีภาผูแ้ทนราษฎรทีม่คีวามต่อเนือ่งยาวนานอกีครัง้ ภายหลังจากทีส่ภาผู้แทนราษฎรขาด

หายไปหรือมีอยู่ในระยะสั้นๆ เนื่องจากมีการทำาการปฏิวัติรัฐประหาร และเกิดเหตุการณ์

ความไม่สงบทางการเมืองขึ้นอยู่บ่อยครั้งในช่วงปี พ.ศ. 2514 – 2521ยังไม่มีงานวิจัยชิ้น

ใดศึกษาไว้ 

 ประเด็นในเรื่อง “ตระกูลการเมือง” เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะในแต่ละ

จงัหวัดล้วนมีตระกลูการเมอืงท่ีสำาคญัทัง้ในระดบัท้องถิน่รวมไปถงึระดบัชาต ิซึง่ได้รบัเลอืก

ตัง้อย่างต่อเน่ือง แต่ยังไม่มงีานวจัิยชิน้ใดทีศ่กึษาลกึลงไปในรายละเอยีด ซึง่จากการสำารวจ

งานวิจัยข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีเพียงงานของ ประสพ วงศ์หนองหว้า เพียงชิ้นเดียวเท่านั้นที่

ศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่นในประเด็นตระกูลการเมือง

 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบในเรื่องบทบาทหรือการรวมกลุ่ม รวมไปถึงแนวคิด

ทางการเมืองของ ส.ส.อีสานกับ ส.ส.จากภาคอ่ืน ก็เป็นอีกประเด็นการศึกษาหนึ่งท่ียังไม่

ปรากฏว่ามีการศึกษาวิจัย เป็นต้น
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By: Apiradee Jansaeng

1อาจารย์ประจำาภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1Lecturer, History, Faculty of Humanities and Social Sciences, Mahasarakham University

 ในหนงัสอืเล่มนีผู้แ้ต่งได้นำาเสนอพฒันาการของการสร้างประวตัศิาสตร์ปาตานซีึง่

ในปัจจบุนัเรยีกว่า ปัตตาน ีภาพความขดัแย้ง การเคลือ่นไหวทางการเมอืงในพืน้ทีช่ายแดน

ภาคใต้ในมุมมองประวัติศาสตร์การเมืองสมัยใหม่ โดยเฉพาะปัญหามลายูมุสลิมที่ยังครุก

กรุ่นจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้เขียนได้นำาเสนอแนวคิดทั้งความเชี่ยวชาญประวัติศาสตร์

การเมือง โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ความขัดแย้งการแบ่งแยกดินแดนในประเทศอ

สหรัฐอเมริกาและจากประสบการณ์ส่วนตัวในการเกิดรัฐประหาร 6 ตุลาคม 2519 อีกทั้งได้

มีประสบการณ์ในการหนีเข้าป่ากับสหายและมวลชนมลายูร่วม 3 ปี ทั้งในเขตพื้นที่สงชลา 
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เขานำา้ค้าง และการสมัผสัประสบการณ์ตรงในการพดูคยุกบัสมาชกิพรรคคอมมวินสิต์มลายา

ในประเทศไทย อีกทั้งประสบการณ์การสำารวจเส้นทางเช่ือมต่อระหว่างเทือกเขาของไทย

และมาเลเซีย 

 การถ่ายทอดความรู้เชิงประวัติศาสตร์ความขัดแย้งน้ี ผู้เขียนได้แบ่งการนำาเสนอ 

7 ประเด็นหลัก โดยในประเด็นแรกที่นำาเสนอ คือ การชวนคิดเรื่องคำาจำากัดความของ 

ประวัติศาสตร์ ว่า ประวัติศาสตร์คือหนทางและการเดินทาง ซึ่งเกิดจากความทรงจำาที่อุบัติ

ขึ้นในชีวิตของคนรุ่นหนึ่งที่มีผลสะเทือนยาวไกลและลุ่มลึก (ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, 2556 : 

4)

 ประเดน็ทีส่อง คอื ประวตัศิาสตร์วิพากษณ์ : สยามไทยกับปัตตานี พัฒนาการของ

ความเคลื่อนไหวทางการเมืองในแต่ละยุคโดยเริ่มตั้งแต่สมัยอาณาจักรปาตานีจนกระทั่งถึง

การเคลื่อนไหวในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นรูปแบบการปกครองแบบรัฐชาติสมัยใหม่ปัจจุบัน โดย

ย้อนไปช่วงเจ็ดหัวเมืองมลายู จนถึงการทำาสนธิสัญญากับอังกฤษอันส่งผลให้ไทยเสียสิทธิ

ในดินแดนไทรบุรี กลันตัง ตรังกานู และปะลิส ส่งผลให้รัฐปาตานีกลายเป็นส่วนหนึ่งของ

รัฐไทยในฐานะจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้อธิบายถึงรูปแบบการปกครอง

แบบรัฐชาติไทยและรัฐชาติมลายูในสมัยใหม่ ซึ่งต่อมามีผลเป็นต่อการสร้างลัทธิชาตินิยม

อันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างผู้คนมลายูมุสลิมกับรัฐบาลไทยในเวลาต่อมา

 ประเด็นที่สาม คือ กบฏดุซงญอ การเมืองในประวัติศาสตร์

 ผู้เขียนได้อธบิายถงึพฒันาการของระบบการปกครองระหว่างสยามกบัปาตานโีดย

เล่าย้อนถึงกรณี “กบฏดุซงญอ” โดยชี้ให้เห็นต้นเหตุของความขัดแย้งอันรุนแรงในขณะนั้น 

โดยพยายามสร้างวาทกรรมให้เกดิความเกลยีดชงักบฏดซุงญอ โดยกล่าวหาว่ากบฏดซุงญอ

คือคนกลุ่มหนึ่งที่หลงผิดและพากันลุกฮือขึ้นต่อสู้ทำาร้ายเจ้าหน้าที่รัฐไทย ทั้งที่ขัดแย้งกับ

เหตกุารณ์ท่ีไม่มีการเอ่ยถงึจากส่วนกลาง ในการห้ามชาวมลายมูสุลมิสวมใส่เครือ่งแต่งกาย

ตามหลักศาสนาอสิลาม ซ่ึงนโยบายชาตนิยิมไทยของจอมพล ป.พบิลูสงคราม บงัคบัให้ทุก

คนต้องปฏบิตัแิละแสดงออกซ่ึงความเป็นไทยอย่างพร้อมเพรียงกัน ทัง้นีน้โยบายนีท้ำาให้คน

กลุม่น้อยไม่ว่า จนี มลาย ูเวยีดนาม ทีอ่าศยัอยู่ในประเทศเกดิความเดอืดร้อนและโกรธเคอืง

รัฐบาลที่พยายามใช้นโยบายผสมกลมกลืนเชื้อชาติอื่นให้เป็นไทย ทำาให้แต่ละกลุ่มเกิดการ

ขัดขืนนโยบายนี้ กบฏดุซงญอก็เช่นกัน
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 ประเด็นที่ 4 แลไปข้างหลัง :  “ปาตานี รัฐมลายูนอกมลายา” 

ผูเ้ขยีนได้นำาเสนอทรรศนะของชาวต่างชาต ิบราบาร่า วติติง้ แฮมโจนส์ ผูส่ื้อข่าวชาวองักฤษ

ที่ได้เดินทางลงมาพื้นที่ปัตตานีช่วง พ.ศ. 2490 และบทความของเธอได้รับการตีพิมพ์ใน

หนังสือสเตรทไทม์ของสิงคโปร์ ซึ่งบทความนี้ถือเป็นเอกสารช้ันต้นในการนำาเสนอข้อมูล

ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในบริบทของสังคมที่แตกต่างจากประชากรส่วนใหญ่ของ

ประเทศไทย การมีอัตลักษณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมมุสลิมที่ชัดเจน และการถูกลืมและ

การเหลียวแลจากรัฐบาลส่วนกลางจนทำาให้ผู้คนในพื้นที่นี้ถูกแปลกแยกออกไปจากความ

เป็นไทยและดูเหมือนจะเป็นมลายูนอกรัฐมลายูที่ถูกเปรียบเปรยเอาไว้

 ประเด็นที ่5 ข้อเสนอของฮจัญสีหุลง และท่านปรีด ีพนมยงค์ต่อการปกครองพเิศษ

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 บทนี้ได้นำาเสนอวธิกีารหาทางแก้ไขความขดัแย้ง เร่ิมด้วยการนำาเสนอแนวคดิของ

ท่านปรีดี พนมยงค์ ที่ต้องการให้เห็นคุณค่าของความเป็นท้องถิ่นและอัตลักษณ์ของแต่ละ

พื้นที่ หากทุกส่วนเห็นความสำาคัญของ “ความรักปิตุภูมิท้องที่” (Local Patriotism) ในกรณี

ของชาวมุสลมิภาคใต้ก็ควรให้ความเคารพในความคดิและความเชือ่ของเขา และให้อสิระใน

การปกครองตนเองแต่มีจิตสำานึกร่วมของความเป็นชาติเดียวกัน ซึ่งท่านปรีดี พนมยงค์ได้

รบัอทิธิพลแนวคดิของประธานาธบิดลิีนคอร์น สหรฐัอเมรกิา ทีเ่สนอการแก้ปัญหาความขดั

แย้งของแต่ละเชื้อชาติ ว่า การปกครองแบบประชาธิปไตย ที่มีการปกครอง โดยที่มีรัฐบาล

ของราษฎร โดยราษฎร เพื่อราษฎร  

 ประเด็นที่ 6 ความเคลื่อนไหวทางการเมืองของชาวมลายูมุสลิม

 ผู้เขียนได้อธิบายถึงรูปแบบและพัฒนาการของความเคลื่อนไหวทางการเมืองใน

แต่ละยุคโดยเริ่มต้ังแต่สมัยอาณาจักรปาตานีจนกระท่ังถึงการเคล่ือนไหวในยุคปัจจุบันซึ่ง

เป็นรูปแบบการปกครองแบบรัฐชาติสมัยใหม่ ซึ่งบทความนี้จะฉายให้เห็นภาพของรูปแบบ

และวธิกีารเคลือ่นไหวทางการเมอืงของชาวมลายมูสุลิม และบทความสุดท้ายในหนงัสือเล่ม

นี ้คอืการอธิบายเปรยีบเทยีบระหว่างสงครามแยกดินแดนในภาคใต้ของประเทศอเมริกากบั

ลทัธิแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้สยามไทย โดยอธบิายให้เหน็ถงึความเป็นมาของแนวคดิการ

แบ่งแยกของภาคใต้ในอเมรกิา และทำาการเปรยีบเทียบกบัแนวคดิแบ่งแยกดนิแดนในจงัหวดั

ชายแดนใต้ของไทยว่ามีความเหมือนหรือความแตกต่างกันอย่างไร
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 ประเดน็สดุท้าย จากสงครามแยกดนิแดนในภาคใต้สหรัฐอเมริกาถงึลัทธแิบ่งแยก

ดินแดนในภาคใต้สยามไทย

 ในบทน้ีผูเ้ขยีนได้เปรยีบเทยีบแนวคดิสงครามเพือ่เอกราชของภาคใต้สหรัฐอเมริกา

(War of Independence) ที่เป็นสงครามกลางเมืองที่ภาคใต้ต้องการแยกตัวออกจากส่วน

อืน่ของสหรฐัอเมรกิาด้วยปัญหาทางการแบ่งแยกชนช้ันผวิดำาและผวิขาว ชนชัน้นายทนุและ

ทาส ในขณะที่คนภาคใต้ก็ได้สร้างวาทกรรมใหม่ที่เรียกว่า “อารยธรรมภาคใต้” (Southern 

Civilization) และ ความเป็นชาติของภาคใต้ ( Southern Nation) เพื่อความเท่าเทียมกัน

และเสรภีาพในสงัคมขึน้มาปะทะกบัการต่อต้านของผูค้นอเมริกนัภาคอืน่ๆทีเ่สียผลประโยชน์

กับการพังทะลายระบบทาสนี้ 

 หากจะเปรียบเทียบกับลัทธิการแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ของประเทศไทยแล้ว 

อาจจะมีความต่างกันในหลายลักษณะ โดยผู้เขียนเองก็ยืนยันว่ามีความคล้ายคลึงกันน้อย 

แต่สามารถนำามาใช้เป็นบทเรยีนหรอืเป็นกรณศีกึษาได้ แต่หากจะให้วเิคราะห์ความเหมอืน 

อาจจะอยู่ตรงที่ประเด็นของการโหยหาอดีต และอิสรภาพเสรี

 กล่าวโดยสรุป หนังสือเล่มน้ีได้พยายามนำาเสนอแนวคิดเรื่องประวัติศาสตร์ความ

รู้กับเส้นทางการต่อสู้และความขัดแย้งระหว่างรัฐไทยกับปาตานีที่มีมาอย่างยาวนาน โดย

การนำาเสนอเป็นการใช้ประสบการณ์ของผู้เขียนที่มีพื้นฐานทางประวัติศาสตร์และความรู้

ด้านประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาเข้ามาเปรียบเทียบศึกษา ทั้งจากเอกสารชั้นต้นหลายรูป

แบบและประสบการณ์ในภาคสนามท่ีมค่ีา ความน่าสนใจอกีอย่างหนึง่  คอืผูเ้ขยีนได้กระตกุ

ความคิดในเรื่องของการต่อเนื่องของประวัติศาสตร์ภาคใต้ไทยที่ดูเหมือนจะยังไม่มีข้อยุติ

และยงัคงขดัแย้งต่อไป แม้ว่าประวตัศิาสตร์เหล่านี้ได้เกดิขึน้แล้วมาหลายชัว่อายคุนแต่ปัจจยั

อะไรทีส่ามารถทำาให้ประวตัศิาสตร์ความขดัแย้งนีย้งัซำา้รอยเดมิอยู่ในดนิแดนภาคใต้ของไทย

มาได้อย่างต่อเนื่อง
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บันทึก Memory
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