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วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคามฉบับนี้ มีสาระเกีย่ วกับการศึกษาวิถชี วี ติ วัฒนธรรมอีสาน กลุม่ ชาติพนั ธุ์ สังคม
ภาษา วรรณกรรม แรงงานและบทวิจารณ์หนังสือ
เริม่ จากบทความพิเศษจากผูท้ รงคุณวุฒเิ รือ่ ง “ความเป็นชาติไทยในประเพณีอสี าน
ร่วมสมัย : รัฐ ทุน อ�ำนาจ และชาติพนั ธุ”์ มุง่ ชี้ให้เห็นว่าประเพณีมไิ ด้เป็นเพียงกิจกรรมของ
ระบบความเชื่อทางศาสนาเท่านั้น แต่ยังแฝงการสร้างอุดมการณ์ชาตินิยม การน�ำเสนอ
ความเป็นชาติไทยในประเพณีอีสานร่วมสมัย แสดงวิธีการสร้างความหมายของประเพณีที่
ถูกปรับเปลี่ยนลื่นไหลไปตามบริบทของช่วงเวลา มีลักษณะซับซ้อนภายใต้การด�ำเนินของ
รัฐ และทุน เพือ่ คำ�้ จุนอ�ำนาจทางการเมือง ท�ำให้ประเพณีทอ้ งถิน่ ก้าวไปสูเ่ วทีการท่องเทีย่ ว
และความสัมพันธ์ข้ามชาติในสังคมสมัยใหม่ โดยการแทรกลักษณะไทยเข้าไปในประเพณี
ท้องถิ่นอีสานอย่างมีนัยส�ำคัญ
การท�ำให้ประเพณีท้องถิ่นก้าวสู่เวทีการท่องเที่ยว เป็นกลวิธีหนึ่งของการสร้าง
ความสัมพันธ์ข้ามชาติในบริบทสังคมสมัยใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการด�ำเนินงานโดยรัฐ
และทุนเพื่อค�้ำจุนอ�ำนาจทางการเมือง แต่บทความเรื่อง “แนวโน้มการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะด้านการท่องเทีย่ วตามล�ำนำ�้ โขง จากจังหวัดนครพนมถึงจังหวัดอุบลราชธานี และ
แขวงค�ำม่วนถึงจ�ำปาสัก” พบว่าอนาคตของการจัดการท่องเที่ยวตามล�ำน�้ำโขง จะเกิดจาก
การจัดการโดยชุมชน ชาวบ้านในหมู่บ้านจะมีส่วนร่วมมากขึ้น ข้อเสนอในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว จะต้องมีการบูรณาการนโยบายสาธารณะด้านการท่องเที่ยวตั้งแต่ระดับชุมชน
จังหวัด และกลุม่ จังหวัดนครพนม มุกดาหาร อ�ำนาจเจริญ อุบลราชธานี โดยภาครัฐจะต้อง
มีเอกชนร่วมเป็นกลไกส�ำคัญในการผลักดันให้มีแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวแบบเชื่อม
โยงระหว่าง 4 จังหวัด โดยใช้ความหลากหลายทางสังคมลุ่มน�้ำโขงเป็นสาระส�ำคัญในการ
สร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยว เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์สองฝั่งโขง
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การสร้างความสัมพันธ์ของชาวไทย-ลาว สองฝั่งโขง มีกลวิธี และการสื่อความ
หมายที่มีบทบาทต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทย-ลาวมาเนิ่นนานหลากหลายวิธี เช่นใน
บทความวิจัย “เรื่องเล่าเจ้าอนุวงศ์ในสังคมเมืองโคราชกับพลวัตการสื่อความหมายความ
สัมพันธ์ระหว่างไทย-ลาว” พบว่าบทบาทและการสื่อความหมายของเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับเจ้า
อนุวงศ์ในสังคมเมืองโคราช มีการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมเมืองโคราช สร้างความ
หมายมิตรและศัตรู ความหมายวีรบุรุษในสังคมอีสาน ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ลาวที่มี
มาอย่างต่อเนื่อง และปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคม มีผลต่อการสร้างส�ำนึกทาง
ประวัติศาสตร์ ท�ำให้ผู้คนในสังคมไทย-ลาวมีอุดมการณ์ความสมานฉันท์ร่วมกัน และอีก
บทความหนึ่งที่เสนอภูมิปัญญาความสัมพันธ์ตามแนวคิดของคนไทด�ำ (ลาวโซ่ง) เรื่อง
“แนวคิดดี 2 ฝัง่ ดี 2 ฝ่ายของไทด�ำ : ภูมปิ ญั ญาความสัมพันธ์ระหว่างคนกับผีและคนกับคน”
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในผีเฮือนฐานะเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวของตน ควบคู่ไปกับหลัก
พุทธศาสนา ก่อให้เกิดภูมิปัญญาการสร้างความสัมพันธ์ของคนไทด�ำด้วยแนวคิด ดี 2 ฝั่ง
ดี 2 ฝ่าย ที่สร้างความสัมพันธ์สองฝ่ายระหว่างลูกหลานกับผีเฮือนซึ่งเป็นความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับผี และเจ้าภาพเสนกับหมอเสนและเพื่อนบ้านที่มาร่วมงานในฐานะความ
สัมพันธ์ระหว่างคนกับคน
การศึกษาด้านวรรณกรรมในวารสารฉบับนี้ ได้แก่ บทความเรื่อง “วรรณกรรมค�ำ
ผูกแขนอีสาน : อ�ำนาจและอุดมการณ์ทางพระพุทธศาสนา” ศึกษาจากวรรณกรรมที่เป็น
ลายลักษณ์ และวรรณกรรมมุขปาฐะ 148 ส�ำนวน ผลการศึกษาพบว่า อ�ำนาจและอุดมการณ์
ทางพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่มีนัยความหมายแฝงเร้นอยู่ในวรรณกรรมค�ำผูกแขนอีสานอย่าง
แนบเนียนเป็นธรรมชาติ เป็นตัวก�ำหนดกฎเกณฑ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม ขนบประเพณี และ
จารีตทีป่ ฏิบตั ิในสังคมอีสาน ส่วนบทความเรือ่ ง “เพศวิถกี บั สตรีนยิ ม : ความหมายวัฒนธรรม
เชิงนิเวศในวรรณกรรมพืน้ บ้านอีสาน” มุง่ ศึกษาความเป็นเพศวิถแี ละสตรีนยิ ม โดยใช้แนวคิด
สตรีนิยมเชิงนิเวศ พบว่ามีการสื่อความหมาย 3 ประเด็นคือ บุรุษกับอ�ำนาจความเป็นปิตา
ธิปไตยยกย่องให้บรุ ษุ เพศมีอ�ำนาจเหนือสตรี เพศวิถกี บั แนวคิดเกษตรแบบดัง้ เดิมจะยกย่อง
สตรีเพศเสมือนเทพผูใ้ ห้ก�ำเนิด และการตีความหมายสัญญะทางธรรมชาติผา่ นตัวละครหญิง
การบุกรุกล่วงล�้ำสตรีของบุรุษเพศ สะท้อนอาการรุกล�้ำของคนเมืองที่มุ่งกอบโกยผล
ประโยชน์จากธรรมชาติอันบริสุทธิ์ ตามแนวคิดสตรีนิยมเชิงนิเวศไว้อย่างน่าสนใจ
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บทความทีศ่ กึ ษาเรือ่ งราวเกีย่ วข้องกับสตรีในด้านสังคมคือ บทความเรือ่ ง “ปัจจัย
การย้ายถิ่นของแรงงานสตรีลาวในจังหวัดอุดรธานี” น�ำเสนอปัจจัยผลักดันจากประเทศที่
แรงงานเคลื่อนย้ายออกได้แก่ ความยากจน ค่านิยม ระดับค่าจ้างต�่ำ ขาดสิ่งจูงใจส�ำหรับ
ความก้าวหน้าในอาชีพ นโยบายก�ำลังคนที่ไม่เหมาะสม ส่วนปัจจัยดึงดูดในประเทศที่
แรงงานเคลื่อนย้ายเข้าได้แก่ ระดับค่าจ้างที่สูงกว่า ค่านิยม สิ่งจูงใจจากประเทศที่ต้องการ
ย้ายไป ความก้าวหน้าในอาชีพ ความสะดวกสบาย นอกจากนีย้ งั พบว่าระบบเครือญาติ และ
เพื่อนจากหมู่บ้านเดียวกันมีความส�ำคัญอย่างมากต่อการย้ายถิ่นของแรงงานสตรีลาว
บทความเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความมั่นคงในการด�ำรงชีพของครัวเรือนแรงงาน
ชานเมือง” เสนอการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นหาตัวแปรด้วยวิธีนิรนัย พบว่า
ตัวแปรต้นซึ่งเป็นองค์ประกอบปัจจัยที่ส่งผลกระทบจากการกลายเป็นเมือง และการด�ำรง
ชีพมี 28 ตัวแปร ส�ำหรับตัวแปรตามคือ ความมั่นคงในการด�ำรงชีพของครัวเรือนแรงงาน
ชานเมืองมี 5 ตัวแปร ได้แก่ ความมั่นคงด้านที่ดินและที่อยู่อาศัย ด้านก�ำลังแรงงาน ด้าน
อาหาร ด้านสุขภาพ และด้านการเข้าถึงการศึกษา ปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อความมั่นคงใน
การด�ำรงชีพของครัวเรือนแรงงานชานเมืองจังหวัดขอนแก่น
นอกจากนี้บทวิจารณ์หนังสือ “ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ตะวันตกในคริสต์ศตวรรษ
ที่ 20” ในตอนท้ายของวารสารฉบับนี้จะน�ำเสนอบทสรุปและวิจารณ์การเรียบเรียง การ
สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ว่าด้วยแนวคิดทฤษฎีจากโลกวิชาการตะวันตกอย่างเป็นระบบ เพื่อ
ให้ผู้ที่สนใจได้น�ำไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างกว้างขวาง
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสาระความรู้จากบทความในวารสารฉบับนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่
ช่วยสร้างสรรค์ จุดประกายจินตนาการอันน�ำไปสู่ความรู้ ที่สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในงาน
วิชาการ งานวิจัย และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาชีวิต ชุมชน สังคม และประเทศ
ชาติในอนาคต ได้สืบไป
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บทความนี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาการน�ำเสนอภาพความเป็นชาติไทยทีม่ ปี รากฏ
อยู่ในประเพณีอีสานร่วมสมัย ซึ่งในที่นี้ประกอบด้วย 6 ประเพณี ได้แก่ ประเพณีไหลเรือ
ไฟ จังหวัดนครพนม ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร ประเพณีแห่เทียนพรรษา
จังหวัดอุบลราชธานี ประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร ประเพณีแห่ผีตาโขน จังหวัดเลย
และประเพณีบวงสรวงเจ้าแม่สองนาง จังหวัดมุกดาหารโดยมุ่งชี้ให้เห็นว่าประเพณีเหล่านี้
มิได้เป็นเพียงกิจกรรมของระบบความเชือ่ ทางศาสนาเท่านัน้ แต่ยงั แฝงนัยเกีย่ วกับการสร้าง
อุดมการณ์ชาตินยิ มและการสร้างชาติดว้ ยการเน้นย�ำ้ และมุง่ ปลุกจิตส�ำนึกความเป็นชาติดว้ ย
กล่าวคือ ประเพณีบางอย่างถูกสร้างความหมายใหม่จากประเพณีทอ้ งถิน่ เดิมโดยใช้ค�ำเรียก
ขานและสร้างภาพลักษณ์ความเป็น ““ประเพณีวถิ ไี ทย” ขึน้ มาแทน อันเป็นวิธกี ารอย่างหนึง่
ของการพยายามที่จะสถาปนาและเน้นย�้ำในอุดมการณ์ของรัฐ เพื่อสร้างความหมายให้แก่
ประเพณีท้องถิ่นภายใต้บริบทของความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจระหว่างรัฐ ทุน และโลกาภิวัตน์
นอกจากนี้ ยังต้องการชี้ให้เห็นว่าการน�ำเสนอความเป็นชาติไทยในประเพณีอสี าน
ร่วมสมัยได้แสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างความหมายของประเพณีซึ่งถูกปรับเปลี่ยนไปตาม
บริบทของช่วงเวลา โดยในอดีตอาจมีความหมายอย่างหนึง่ แต่เมือ่ เวลาผ่านไปความหมาย
ก็เปลี่ยนแปลงลื่นไหลไปด้วย และมีลักษณะที่ซับซ้อนโดยการเข้ามาด�ำเนินการของภาครัฐ
และกระแสทุนนิยมที่ได้สร้างคุณค่าขึ้นมาเพื่อค�้ำจุนอ�ำนาจทางการเมือง อีกทั้งยังใช้เป็น
กลไกในระบอบการปกครองของรัฐชาติเพือ่ ให้สามารถด�ำเนินการไปได้อย่างราบรืน่ ซึง่ ท�ำให้
ประเพณีทอ้ งถิน่ ในฐานะทีเ่ ป็นพืน้ ทีห่ นึง่ ของรัฐชาติไทยนัน้ ได้กา้ วข้ามพรมแดนไปสูเ่ วทีของ
การท่องเทีย่ วและเวทีความสัมพันธ์ขา้ มชาติลกั ษณะเช่นนีจ้ งึ ท�ำให้ประเพณีอสี านกลายเป็น
ทีร่ จู้ กั และได้รบั การส่งเสริมสนับสนุน ตลอดจนพัฒนาเข้าสูก่ ารสร้างชาติทางเศรษฐกิจและ
การเมืองภายใต้บริบทสังคมสมัยใหม่มากขึ้น โดยมีการเน้นย�้ำและสร้างนิยามความหมาย
ของประเพณีให้มี “ลักษณะไทย” เข้าไปแทรกปะปนอยู่ในประเพณีท้องถิ่นอีสานอย่างมีนัย
ส�ำคัญ
ค�ำส�ำคัญ: ความเป็นชาติ, ประเพณีอีสานร่วมสมัย, รัฐ, ทุน, อ�ำนาจ
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Abstract

This article aims to explore how Thainess is portrayed in contemporary
Esan traditions as in 1) Illuminated Boat Procession, Nakon Panom province 2) Wax
Castle Festival, Sakon Nakon province 3) Candle Procession, Ubon Rachatani
province 4) Rocket Festival, Yasothon province, 5) Phi Ta Khon, Loei province and
6) Song Nang Goddess Worship, Mukdahan province. It was highlighted that these
traditions do not only portray religious beliefs but also represent social ideology as
nationalism and nation building repeatedly to create nationhood. In other word, some
local traditions were recreated as renaming and reinventing ways of Thai tradition.
This invention was meant to institutionalize and pin down the ideal of constructing
local tradition meanings underneath modern power relationship among institution,
capital, and globalization.
Additionally, the article points out that Thainess represented in contemporary
Esan traditions portrays changes in constructing tradition meanings from time to
time. In the past, a tradition could be defined as one certain meaning but when time
has changed, that tradition would be defined another meaning. This becomes more
complex since institution and capitalism take an action on inventing values to build
up political power. Moreover, it has been adopted to be part of national regime so
that local Thai traditions could play a role in tourism and cross-nation relationship.
Esan traditions become famous and are being supported and shifted to be part of
nation building in terms of economic and politic as adding Thainess to Esan traditions
intentionally.
Keyword: Thainess, Contemporary Traditions of Northeastern, State, Capital,
Power, Ethnic Groups
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ประเพณีพิธีกรรมเป็นปฏิบัติการร่วมกันของกลุ่มเพื่อสืบทอดอุดมการณ์ ซึ่งมีทั้ง
ในระดับครอบครัว เครือญาติ หมู่บ้าน ชุมชน และท้องถิ่น (อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2544:
120) ทั้งนี้เมื่อผู้เขียนได้ศึกษาประเพณีในบริบทสังคมอีสานปัจจุบัน ทั้งประเพณีที่สืบทอด
มาจากอดีต คือ ฮีตสิบสองและสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ท�ำให้พบว่า ประเพณีมีรูปแบบและ
เนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตในหลายประการ เพราะอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมที่แผ่ขยายเข้ามาในชุมชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นอิทธิพล
ทางการเมืองบ้าง หรือเศรษฐกิจบ้าง รวมทั้งอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ภายใต้อ�ำนาจ
ของระบบทุนนิยมในโลกสมัยใหม่ด้วยอันเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้รูปลักษณ์ของประเพณี
อีสานถูกปรับเปลี่ยนไปจากเดิม โดยเฉพาะในแง่อิทธิพลทางการเมืองที่ส่งผลโดยตรงต่อ
การปรับเปลี่ยนของประเพณีดังกล่าว ซึ่งพบว่ากระแสความคิดเรื่องการสร้างชาติและ
อุดมการณ์ชาตินยิ มทีย่ งั คงแฝงฝังอยู่ในกิจกรรมเชิงประเพณีของคนอีสานในยุคปัจจุบนั นัน้
ก็ยงั คงด�ำเนินอยู่ รวมทัง้ ยังเน้นยำ�้ ให้ผคู้ นเกิดจิตส�ำนึกของความเป็นพลเมืองไทยในหมูช่ น
ชาวอีสานที่มีอ�ำนาจรัฐทั้งจากส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นเข้ามาเป็นผู้หนุนเสริมให้เกิดการ
สร้างจินตนาการในเรื่องนี้ขึ้นมา
แม้วา่ ประเพณีในวิถวี ฒ
ั นธรรมอีสานส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมทีว่ าง
อยู่บนฐานคิดของความเชื่อและศาสนาเป็นหลัก แต่ก็มีความพยายามที่จะแปรรูปประเพณี
พื้นบ้านให้มีกลิ่นอายของความเป็นชาติขึ้นมาด้วย โดยเฉพาะชุมชนในจินตนาการตาม
ภูมิรัฐศาสตร์แห่งชาติ เช่น ประเพณีบุญบั้งไฟก็ถูกสร้างให้เป็นตัวแทนของจังหวัดยโสธร
ประเพณีแห่ผีตาโขนเป็นตัวแทนของจังหวัดเลย หรือประเพณีบุญพระเวสเป็นตัวแทนของ
จังหวัดร้อยเอ็ด ในขณะที่ประเพณีไหลเรือไฟก็เป็นตัวแทนของจังหวัดนครพนม เป็นต้น
เช่นนี้แสดงให้เห็นกระบวนการสร้างความหมายให้แก่ประเพณีเสมือนเป็นการตีตราเพื่อให้
มีลักษณะเป็นพลเมืองไทยอีกรูปแบบหนึ่ง อันเป็นการสร้างความหมายใหม่ให้แก่ประเพณี
พืน้ บ้านในท้องถิน่ อีสานโดยมีอทิ ธิพลทางการเมืองทีแ่ ฝงเร้นครอบง�ำเข้ามาเพือ่ สร้างเสริม
กิจกรรมประเพณีเหล่านี้ท�ำให้จารีตประเพณีของวิถีชุมชนหลายอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปด้วย ดังที่ เสกสรร ประเสริฐกุล (2551: 1) กล่าวว่า “มาถึงวันนี้ การก่อรูปและพัฒนาการ
ของรัฐชาติ (Nation-State) ในประเทศไทยได้ด�ำเนินมาประมาณหนึง่ ร้อยปีเศษแล้ว ระเบียบ
ความสัมพันธ์ทางอ�ำนาจแบบรัฐชาติและสิ่งที่ตามหลังมาได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในดินแดนแห่งนีอ้ ย่างใหญ่หลวง ทัง้ ในด้านบวกและลบ ทัง้ ในทางสร้างสรรค์และท�ำลาย ทัง้
แก้ปัญหาและก่อปัญหา จนอาจกล่าวได้ว่าการด�ำรงอยู่ของระเบียบอ�ำนาจแบบรัฐชาติใน
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ปัจจุบนั นับเป็นตัวแปรส�ำคัญทีส่ ดุ อย่างหนึง่ ของสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรมในประเทศไทย”
บทความนี้ ผูเ้ ขียนต้องการท�ำความเข้าใจปรากฏการณ์เกีย่ วกับประเพณีในบริบท
ของสังคมอีสานร่วมสมัยว่า ประเพณีเหล่านีถ้ กู ใช้เป็นเครือ่ งมือทางสังคมการเมืองอย่างไร
และมีนัยยะแฝงเร้นอยู่กับการสร้างอุดมการณ์ชาตินิยมอย่างไร อันเป็นระบบคิดทางสังคม
การเมืองและเป็นแนวคิดทีเ่ กิดจากความเชือ่ มัน่ ศรัทธาและนิยมในชาติ (สมเกียรติ วันทะนะ,
2551: 107) ที่เข้ามาเบียดขับอุดมการณ์ชาติพันธุ์ทั้งนี้โดยมองผ่านสัญลักษณ์ที่ปรากฏใน
องค์ประกอบของประเพณีตา่ งๆ ทัง้ ทีเ่ ป็นสัญลักษณ์เก่าแต่ถกู แปรรูป และสัญลักษณ์ทสี่ ร้าง
ขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องอ่านเชิงวิเคราะห์และตีความเชิงวิพากษ์ ด้วยเหตุที่ไม่อาจจะใช้
แนวคิดสัญลักษณ์ในแบบจารีตประเพณีแต่เดิมมาอธิบายวัฒนธรรมที่โยงใยกับปฏิบัติการ
ด้านอุดมการณ์ชาตินิยมที่ต้องการเน้นย�้ำและสร้างจิตส�ำนึกทางสังคมให้เกิดแก่ผู้คนได้ ดัง
ที่ Leach (1954: 101) เสนอว่า “ประเพณีพิธีกรรม” หมายถึงลักษณะของการสื่อสารของ
พฤติกรรมที่ถูกก�ำหนดจากสังคมวัฒนธรรม ดังนั้นความหมายของประเพณีพิธีกรรมที่ใช้
ร่วมกันจึงเป็นตัวก�ำหนดเอกภาพทางการเมืองและทางอุดมการณ์ของกลุ่มชนได้
การศึกษาในประเด็นนี้จะช่วยท�ำให้เราเข้าใจและมองเห็นบทบาทความหมายของประเพณี
ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมมักมองเพียงว่า เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวโยงกับระบบความเชื่อทาง
ศาสนาเท่านัน้ แต่ทว่าประเพณียงั คงมีความหมายเชือ่ มโยงกับบริบททางสังคมการเมืองด้วย
ดังนั้นผู้เขียนจึงมุ่งอธิบายในประเด็นนี้เป็นหลัก โดยมองว่าประเพณีในสังคมอีสานทุกวันนี้
มิได้มีความหมายด้านความเชื่อศาสนาเพียงอย่างเดียว เพราะต่างก็มีความลื่นไหล ถูก
แปรรูป ปรับเปลีย่ น และไม่มคี วามแน่นงิ่ ตายตัวอีกต่อไปรวมทัง้ ยังมีการน�ำเสนอเนือ้ หารูป
แบบใหม่ๆซึง่ เป็นผลมาจากความสัมพันธ์กบั ปรากฏการณ์ตา่ งๆ ในกระแสการเปลีย่ นแปลง
ทางสังคมในทุกวันนี้อันเกี่ยวเนื่องกับประเด็นการเมืองวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นความคิด
และปฏิบัติการของผู้คนที่อยู่ภายใต้อ�ำนาจแห่งรัฐชาติได้อย่างน่าสนใจ
1. ประเพณีอีสานกับความเป็นชาติไทยในวาทกรรมของรัฐ
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ในหัวข้อนี้ ผู้เขียนขอน�ำเสนอให้เห็นภาพความเป็นชาติไทยที่มีอยู่ในประเพณี
อีสานร่วมสมัยซึง่ ถูกสร้างสรรค์และปรุงแต่งขึน้ มาด้วยอ�ำนาจรัฐและมีปรากฏอยูเ่ ป็นจ�ำนวน
มาก และแม้วา่ ประเพณีหลายอย่างเหล่านีจ้ ะเป็นสิง่ ทีเ่ คยปฏิบตั สิ บื ทอดกันมาแต่เดิมก็ตาม
แต่ทว่าบทบาทและความหมายของประเพณีนั้นมิได้ถูกจ�ำกัดอยู่บนความหมายดั้งเดิมอีก
ต่อไป ซึง่ สามารถจ�ำแนกการสร้างภาพแทนความเป็นชาติไทยในประเพณีอสี านร่วมสมัยที่
มีความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจกับภาครัฐออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้
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1.1 อ�ำนาจรัฐส่วนกลางกับการน�ำเสนอความเป็นชาติไทย
กระแสอิทธิพลและการเข้ามาครอบง�ำโดยรัฐในปรากฏการณ์ประเพณีอีสานร่วม
สมัย ได้ส่งผลท�ำให้ประเพณีพื้นบ้านแต่เดิมต้องมีการดัดแปลงและสร้างสรรค์รูปแบบและ
เนือ้ หาให้กลายเป็นกิจกรรมอย่างหนึง่ ทางการเมืองไปด้วย ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากประเพณีสว่ นใหญ่
ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐทั้งโดยตรงและโดยอ้อม อีกทั้งรัฐเองก็ต้องการที่จะ
ใช้วัฒนธรรมประเพณีมาเป็นเครื่องมือหรือกลไกอย่างหนึ่งในการเข้าถึงภาคประชาชนให้
ได้มากที่สุด ฉะนั้นรัฐจึงได้เลือกที่จะหยิบยืมน�ำเรื่องราวประเพณีท่ีประชาชนได้ปฏิบัติสืบ
ต่อกันมานับแต่อดีต แล้วน�ำมาปรุงแต่งเสริมต่อองค์ประกอบบางอย่างซึ่งเป็นเหตุท�ำให้
ประเพณีมีเนื้อหาสาระที่มีภาพร่างของรัฐได้เข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์ปะปนอยู่ด้วยตัวอย่าง
เช่น การใช้ประเพณีในกิจกรรมเฉลิมฉลองสถาบันชาติ อาทิ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
เฉลิมฉลองการครองราชย์ หรือการได้รับไฟพระฤกษ์พระราชทานเพื่อน�ำเข้ามาใช้ใน
ประเพณีไหลเรือไฟ หรือการได้รับต้นเทียนพรรษาพระราชทาน เป็นต้น
จากการศึกษาประเพณีอีสานในสังคมร่วมสมัยในเบื้องต้น ผู้เขียนยังพบว่าการ
ประกอบประเพณีและพิธีกรรมในวิถีวัฒนธรรมหลายอย่างมีการน�ำเสนอภาพตัวแทนของ
อ�ำนาจรัฐจากส่วนกลางในฐานะที่เป็นศูนย์รวมของชาติปรากฏให้เห็นอยู่เสมอเช่นกัน โดย
เฉพาะการน�ำเอาภาพลักษณ์ของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์เข้ามาเป็นส่วน
หนึง่ ในกิจกรรมประเพณีของภาคประชาชนซึง่ พบว่ามีการใช้อย่างแพร่หลายและกว้างขวาง
สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในทุกๆ ภาคของประเทศ
ทัง้ นีร้ ฐั ส่วนกลางในทีน่ ี้ หมายถึงภาครัฐทีเ่ ป็นหน่วยงานราชการจากศูนย์กลางของ
ประเทศ เป็นภาครัฐกระแสหลักมิใช่หน่วยงานรัฐที่อยู่ในส่วนภูมิภาคที่เป็นกระแสรอง
อ�ำนาจรัฐส่วนกลางทีเ่ ข้ามามีผลต่อการสร้างประเพณีอสี าน ซึง่ อาจจะก่อให้เกิดการแปรรูป
ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม หรือดัดตอนบางส่วนบางเหตุการณ์ในประเพณีที่เคยถือปฏิบัติกันมา
ท�ำให้มลี กั ษณะทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป อันก่อให้เกิดภาพหรือสัญลักษณ์ของความเป็นรัฐชาติไทย
ซึ่งถูกน�ำเข้ามาประกอบสร้างในรูปแบบและเนื้อหาของประเพณีเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น
ประเพณีไหลเรือไฟ (นครพนม)เป็นงานบุญไต้ประทีปหรือไต้น�้ำมันบุญประเพณีส�ำคัญนี้มี
ปรากฏอยู่ในฮีตสิบสองของชาวอีสานก็พบว่ามีขา้ วของเครือ่ งใช้ทเี่ ป็นสัญลักษณ์ของรัฐส่วน
กลางถูกน�ำมาใช้ดว้ ยเช่นกน ซึง่ เป็นการเพิม่ เติมรายละเอียดเข้ามาทีหลัง นัน่ ก็คอื ตะเกียง
ไฟพระฤกษ์โดยทางจังหวัดนครพนมได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในรัชกาลปัจจุบัน เพื่อน�ำมาใช้เป็นดวงไฟพระฤกษ์ จุดท�ำเป็นต้นทางของดวงไฟให้แก่เรือ
ไฟต่างๆ ที่ได้น�ำมาร่วมในประเพณีไหลเรือไฟ(ปรียา แสนทวีสขุ , 2539: 89) ภาพวัตถุสงิ่ ของ
ที่ได้รับพระราชทานจากรัฐส่วนกลางในประเพณีอีสานยังเห็นได้จาก ประเพณีแห่เทียน
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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พรรษา (อุบลราชธานี)เป็นประเพณีที่มีเหตุการณ์ส�ำคัญเช่นเดียวกับที่กล่าวมา กล่าวคือ มี
ภาพเหตุการณ์ ได้รับต้นเทียนพระราชทานด้วยเช่นกัน ลักษณะเช่นนี้ จึงแสดงให้เห็นการ
พยายามที่จะน�ำเอาสัญลักษณ์ซึ่งเป็นตัวแทนของความเป็นชาติ นั่นก็คือ พระมหากษัตริย์
เข้ามาใช้เป็นสัญลักษณ์ส�ำคัญอย่างหนึง่ ในประเพณีทอ้ งถิน่ เพือ่ สร้างส�ำนึกและตอกย�ำ้ ความ
เป็นชาติให้เกิดขึ้นได้ดังมีเนื้อความว่า
“ในปี พ.ศ.2522 คณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
จังหวัดอุบลราชธานีได้พิจารณาร่วมกันว่า การจัดงานประเพณี
แห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี เป็นงานใหญ่ระดับชาติ และได้มี
การประชาสัมพันธ์ ไปยังนานาชาติด้วย สมควรที่จะมีสิ่งที่เป็น
มงคล หรือเป็นหลักชัย และสัญลักษณ์ของงานให้มคี วามยิง่ ใหญ่
และส�ำคัญยิง่ ขึน้ จึงได้พร้อมใจกันกราบบังคมทูลขอพระราชทาน
เทียนพรรษาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเทศกาลเข้า
พรรษาเป็นกรณีพิเศษ...”
(http://www.guideubon.com, สืบค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2558)
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จากเนื้อความข้างต้น แสดงให้เห็นว่าประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีได้
กลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองอย่างหนึ่งที่ถูกใช้ในการเน้นย�้ำถึงความเป็นชาติ ดังมีข้อ
สังเกตว่าจุดเริ่มต้นนั้นเกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐท้องถิ่นที่ต้องการใช้ประเพณีแห่เทียนพรรษา
กลายมาเป็นสัญลักษณ์หรือเครือ่ งสร้างจินตนาการถึงความเป็นชุมชนของตนโดยโยงใยกับ
ความเป็นชาติไทย ดังเนื้อความว่า“คณะกรรมการจัดงาน..พิจารณาร่วมกันว่าการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี เป็นงานใหญ่ระดับชาติ”แนวความคิดนีส้ อดคล้องกับ
ทัศนะของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2557: 41) ที่เสนอว่า “ประเทศไทยเป็นกรณีตัวอย่างอีกอัน
หนึ่งที่เห็นได้ชัดถึงการสร้างจินตนาการเกี่ยวกับชุมชนที่เรียกว่าชาตินี้โดยรัฐ” การได้รับ
สิง่ ของพระราชทานในความคิดทางวัฒนธรรมทีเ่ กิดขึน้ โดยเจ้าหน้าทีร่ ฐั ได้สง่ ทอดความคิด
ต่อไปยังกลุ่มประชาชน นั่นก็คือ “เป็นเครื่องที่แสดงให้เห็นถึงคติความเชื่อเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ โดยเชื่อว่าสิ่งที่พระมหากษัตริย์พระราชทานให้ถือเป็นของสูง และเป็นสิ่ง
ที่น�ำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล” (ปรียา แสนทวีสุข, 2539: 128) เช่นนี้จึงสะท้อนให้เห็นว่ารัฐ
ส่วนกลางได้พยายามสร้างจินตนาการแห่งจิตวิญญาณให้แก่ประชาชน ด้วยการตอกยำ�้ โดย
น�ำเอาจินตนาการแห่งรัฐชาติผา่ นวาทกรรมอ�ำนาจแห่งพระมหากษัตริยเ์ ข้ามาแฝงฝังอยู่ใน
กิจกรรมเชิงประเพณีไว้อย่างแยบยล อันบ่งบอกให้เห็นถึงอ�ำนาจของการครอบง�ำโดยรัฐที่
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ต้องการจัดระเบียบความรู้สึกนึกคิดให้เกิดแก่ประชาชนด้วยการเพิ่มสิ่งที่เรียกว่า “หลักชัย
และสัญลักษณ์ของงานที่มีความยิ่งใหญ่” เข้ามาผูกโยงกับประเพณีของภาคประชาชนเพื่อ
ก�ำหนดและสร้างแบบแผนแห่งอารมณ์ความรูส้ กึ รวมถึงสร้างจิตส�ำนึกเกีย่ วกับชุมชนทีเ่ รียก
ว่า “ชาติไทย”ให้เกิดขึ้นภายในจิตใจได้ในที่สุด
นอกเหนือจากสิ่งของพระราชทานที่เสมือนเป็นตัวแทนของความเป็นชาติที่มีใน
ประเพณีดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังพบว่าภาพลักษณ์ของสถาบันชาติที่ถูกผูกอยู่กับภาพของ
พระมหากษัตริย์นั้นยังมีอยู่ในภาพลวดลายของงานศิลปะเชิงประเพณีต่างๆ ด้วย ดังมีการ
ออกแบบลวดลายท�ำตราสัญลักษณ์ รวมถึงรูปพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินนี าถฯ เพือ่ น�ำมาใช้เป็นต้นแบบในการ
ออกแบบลวดลาย อาทิ ประเพณีไหลเรือไฟ (นครพนม) มีการสร้างลวดลายเรือไฟด้วยการ
จุดดวงไฟน�้ำมันตะเกียงเป็นรูปลักษณ์ต่างๆ ตามจินตนาการโดยเน้นที่เรื่องราวของความ
เชือ่ และศาสนา รวมทัง้ สิง่ แวดล้อมทางสังคมและอืน่ ๆ นอกจากนีย้ งั มีการสร้างสรรค์ลวดลาย
ศิลปะเป็นภาพลักษณ์ที่แสดงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์และชาติ ไม่ว่าจะเป็นรูปพระบรม
ฉายาลักษณ์ รูปสถานที่ส�ำคัญๆ ที่เกี่ยวโยงกับพระมหากษัตริย์ อาทิ พระที่นั่งจักรีมหา
ปราสาท รูปเรือพระทีน่ งั่ สุพรรณหงส์ รูปเรือพระทีน่ งั่ อนันตนาคราช รูปตราสัญลักษณ์ครอง
สิริราชสมบัติ หรือรูปตราสัญลักษณ์มงคลในพระราชพิธีต่างๆ ดังปรากฏเนื้อความในข่าว
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2557 “คนแห่ร่วมงานไหลเรือไฟที่อุบลฯนครพนม เนื่องแน่น” ความว่า

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ม.ค.59 – มิ.ย.59)

“งานในปีนี้ถือ เป็น พิเศษยิ่งใหญ่ กว่ าทุ ก ปี เนื่ อ งจากจั ง หวั ด
นครพนม ร่วมกับทุกภาคส่วนได้มีการจัดท�ำเรือไฟขนาดใหญ่
ส่ ว นลวดลายในปี นี้ ช าวบ้ า นได้ อ อกแบบเน้ น เกี่ ย วกั บ การ
เฉลิมพระเกียรติ เนือ่ งในโอกาสมหามงคลทีอ่ งค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ จะมีพระชนมายุ ครบ 87 พรรษา รวมถึง
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินีนาถ ได้ทรง
เจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา พร้อมร�ำลึกถึงประวัติความ
เป็นมาของประเพณีไหลเรือไฟ ซึง่ ในอดีตพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถฯ เคย
ทอดพระเนตร เมือ่ ครัง้ เสด็จมานครพนม ครัง้ แรกในปี 2498 รวม
ถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ที่จะเป็นการสร้างจิตส�ำนึกในการ
ร่วมกันเชิดชู สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”
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ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ม.ค.59 – มิ.ย.59)

ลักษณะเช่นนี้ แสดงให้เห็นว่าประเพณีไหลเรือไฟในปัจจุบนั มีการเปลีย่ นแปลงรูป
ลักษณ์ลวดลายดวงไฟ คือ จากอดีตรูปเรือไฟที่ตกแต่งประดับประดามักนิยมท�ำลวดลาย
พุทธศิลป์เป็นหลัก อาทิ รูปพระธาตุเจดีย์ รูปพระพุทธเจ้า รูปพระเกจิอาจารย์ เป็นต้น แต่
ทว่าในปัจจุบันมีการน�ำเสนอภาพลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันทางสังคมที่ได้
รับการเน้นมากทีส่ ดุ ในการสร้างสรรค์รปู ลักษณ์ของเรือไฟในทุกวันนี้ การน�ำเสนอภาพพระ
มหากษัตริย์เช่นนี้ถูกด�ำเนินไปบนฐานคิดที่ว่า แม้บ้านเมืองจะมีความแตกต่างหลากหลาย
ของวิถชี วี ติ ผูค้ นในชาติไทย แต่กถ็ กู ละลายไปเพราะทุกคนต่างก็มพี ระมหากษัตริยพ์ ระองค์
เดียวกัน
มีข้อสังเกตว่า การน�ำเสนอภาพลวดลายที่ตกแต่งเรือไฟมักจะเป็นรูปพระบรม
ฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ซึง่ บ่งชี้ให้เห็นว่าพระมหากษัตริยน์ นั้ มีความ
หมายอย่างน้อยใน 2 มิติ คือ ในฐานะที่ทรงเป็นบุคคลที่ประชาชนต่างเคารพนับถือเทิดทูน
และอีกมิติหนึ่งพระองค์มีฐานะทรงเป็นสถาบันชาติ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการปลูกฝังความ
หมายของชาติผ่านสัญลักษณ์ที่เป็นศูนย์กลาง นั่นก็คือพระมหากษัตริย์ภายใต้อุดมการณ์
ชาตินิยมที่ด�ำเนินการโดยรัฐ แนวความคิดนี้สอดคล้องกับทัศนะของ สุเนตร ชุตินธรานนท์
และคณะ, 2557: 25) ได้อธิบายว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทยถือเป็นวาทกรรม
รัฐชาติซงึ่ ฝังรากมานานและเข้าถึงชนส่วนใหญ่และปลูกฝังมาอย่างเป็นระบบผ่านกลไกของ
รัฐมาอย่างต่อเนื่องยาวนานที่ยังคงมีการสืบทอดปฏิบัติติดต่อกันมาจนทุกวันนี้
จินตภาพของชาติ ในลักษณะเช่นนี้สะท้อนให้เห็นการสื่อสารโดยรัฐที่เลือกใช้
ประเพณีของชาวบ้าน แล้วน�ำมาเน้นย�้ำและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน เพื่อก่อให้เกิด
จินตนาการเกี่ยวกับชาติโดยมีนัยที่ต้องการสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคง อันเป็นเหตุปัจจัย
ซึง่ ท�ำให้ตอ้ งมีการเน้นยำ�้ ในเรือ่ งนี้ให้มปี รากฏอยู่ในรูปลักษณ์ของเรือไฟนครพนม ด้วยเหตุ
พื้นที่ดังกล่าวมีที่ตั้งเป็นเมืองสุดเขตชายแดนแม่น�้ำโขงด้วย เสมือนเป็นเมืองชายขอบของ
ประเทศและเป็นเมืองชนบทห่างไกลศูนย์กลาง และอีกแง่หนึ่งก็ยังแสดงให้เห็นถึงอ�ำนาจ
การควบคุมของรัฐในโลกจารีตประเพณีของประชาชนโดยใช้อ�ำนาจเชิงนโยบายเพือ่ ลดทอน
พื้นที่ในโลกแห่งประเพณีแบบชาวบ้านให้น้อยลง เพราะตระหนักดีว่าประชาชนต่างยึดมั่น
ในจารีตทางพุทธศาสนาแบบชาวบ้านมาเนิ่นนาน แต่ทว่าแนวคิดเรื่องชาตินั้นถือเป็นหลัก
การเชิงนโยบายส�ำคัญ ที่ต้องการขับเน้นด้านความมั่นคงและแสดงอ�ำนาจอธิปไตยแห่งรัฐ
ด้วยเหตุนี้ในประเพณีอสี านร่วมสมัย ดังกรณีประเพณีไหลเรือไฟนครพนม จึงมีความหมาย
ใหม่ที่ถูกผูกโยงเข้าไปในปริมณฑลของพื้นที่ทางการเมืองในยุครัฐไทยสมัยใหม่เช่นนี้ด้วย
เนื่องจากเจ้าหน้าที่รัฐก็ได้เข้ามาแทรกแซงและแฝงตัวน�ำเอาสัญลักษณ์ความเป็นชาติไทย
เข้ามาสู่ปริมณฑลในโลกประเพณีของชุมชน ซึ่งแต่เดิมประเพณีของภาคประชาชนมี
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วัตถุประสงค์หลักเพื่อมุ่งเน้นพื้นที่ทางจิตวิญญาณและความเชื่อทางศาสนาเป็นหลักการที่
ประเพณีเป็นสิ่งที่ฝังแน่นอยู่ในจิตใจของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นซึ่งด�ำรงอยู่และยังคง
สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเหตุผลที่รัฐได้เลือกใช้วิธีที่จะหยิบยืมและ
น�ำเอาวิถีประเพณีท่ีมีอยู่เหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อสร้างพลังในการขับ
เคลื่อนอุดมการณ์ทางสังคมการเมือ เพราะต้องการเน้นย�้ำส�ำนึกความเป็นชาติให้เกิดแก่
ประชาชนพลเมืองแห่งรัฐ ตลอดจนเป็นการแผ่ขยายวัฒนธรรมชาติให้ถูกรวมศูนย์เข้าไปสู่
ศูนย์กลางอย่างค่อยเป็นค่อยไปด้วย
1.2 อ�ำนาจรัฐส่วนท้องถิ่นกับการน�ำเสนอความเป็นชาติไทย
นอกจากภาพลักษณ์ของสถาบันพระมหากษัตริยจ์ ะถูกน�ำเสนอในงานประเพณีไหล
เรือไฟ (นครพนม)ดังที่ได้อธิบายมาแล้วยังพบว่าในประเพณีอนื่ ๆ ของอีสานก็มกี ารพยายาม
ปรับเปลี่ยนรูปแบบประเพณีโดยอ�ำนาจรัฐท้องถิ่นเพื่อสื่อให้เห็นความเป็นชาติไทยเช่นกัน
ตัวอย่างเช่นประเพณีแห่เทียนพรรษา (อุบลราชธานี) ก็มกี ารน�ำเอาภาพลักษณ์ของสถาบัน
พระมหากษัตริย์น�ำมาใช้เป็นหลักการตามแนวทางการด�ำเนินงานประเพณีของกลุ่มเจ้า
หน้าทีร่ ฐั ท้องถิน่ ซึง่ ได้รบั นโยบายอีกทอดหนึง่ มาจากส่วนกลางดังที่ สรัญพัฒน์ ตันสุขเกษม
(2547: 98) กล่าวว่า

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ม.ค.59 – มิ.ย.59)

“หลังจากที่ทางหน่วยงานราชการยื่นมือเข้ามาเป็นผู้ด�ำเนินการ
ในการจัดงาน ท�ำให้แนวคิด รูปแบบ และกระบวนการ ตลอดจน
วัตถุประสงค์ ในการจัดงานมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับแนวนโยบายของผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด และของคณะ
กรรมการจัดงาน ดังนั้นในช่วงระยะเวลาปีหลัง การจัดงาน
ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี จึงมีความหลาก
หลายทางกิจกรรม นอกจากนีย้ งั ได้มกี ารก�ำหนดงานประเพณีแห่
เทียนพรรษาให้มคี วามสอดคล้องกับงานพิธสี ำ� คัญของจังหวัดและ
ของชาติอีกด้วย เช่น งานเฉลิมฉลองอุบลราชธานี 200 ปี ในปี
พ.ศ.2535 งานเฉลิมฉลองปีกาญจนาภิเษก พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติ 50 ปี ในปี พ.ศ.2539 และ
งานครบรอบ 60 ปี ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี
ในปี พ.ศ.2540 โดยเฉพาะอย่างยิง่ จะเห็นได้ชดั เจนในการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ในปี 2547 ในครัง้
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นีท้ กี่ ารจัดงานได้นำ� ไปผูกโยงกับวาระโอกาสครบรอบ 72 พรรษา
ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ มีเจตจ�ำนงจะจัดงาน
เพื่อเป็นการถวายวันมหามงคลครบ 6 รอบ 72 พรรษา โดยใช้
ชื่องานว่า “ทวยราษฎร์ ใฝ่ธรรม งามล�้ำเทียนพรรษา เทิดไท้ 72
พรรษา มหาราชินี”รูปแบบของงานประเพณีแห่เทียนพรรษาใน
ครัง้ นัน้ ทางคณะกรรมการจัดงานได้พยายามขอความร่วมมือกับ
ทางคุม้ วัด ตลอดจนเทศบาล อ�ำเภอ กิง่ อ�ำเภอ ให้จดั ส่งต้นเทียน
พรรษาเข้าร่วมประกวด และมีการก�ำหนดให้ลวดลายของต้น
เทียนพรรษาให้มีเนื้อหาหรือสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเฉลิม
ฉลองครบรอบ 72 พรรษามหาราชินีด้วย”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty of Humanities and Social Sciences

Mahasarakham University

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ม.ค.59 – มิ.ย.59)

การพยายามใช้กลไกของรัฐในการหล่อหลอมกล่อมเกลาทางการเมืองเช่นนี้ ถือ
เป็นการเน้นย�ำ้ ความเป็นชาติทางการเมืองให้เป็นชุมชนด้วยการเน้นย�ำ้ เรือ่ งจินตนาการชาติ
ขึ้นมา (Benedict Anderson, 1983) โดยใช้รูปของวิถีคติชนและประเพณีน�ำมาสร้างภาพ
ความเป็นชาตินยิ มทางวัฒนธรรมให้เกิดขึน้ ดังทีศ่ ลิ ปกิจ ตีข่ นั ติกลุ (2546: 179) ได้ชี้ให้เห็น
ว่าชาติคอื สิง่ สมมติทถี่ กู สร้างขึน้ ดังนัน้ การสร้างชาติจงึ จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องหยิบยกหรือ
เลือกเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ศิลปะ ดนตรี ประเพณี ฯลฯ มาใช้เป็นเครื่องมือแทนความเป็น
ชาติ ซึง่ เนือ้ หาของสิง่ ทีเ่ ลือกมานัน้ มักจะสอดแทรกอุดมการณ์บางอย่างทีส่ ะท้อนให้เห็นถึง
ความเป็นชาติผา่ นปฏิบตั กิ ารของผูม้ อี �ำนาจ นัน่ ก็คอื “รัฐ” จากประเด็นดังกล่าวนีเ้ บน แอนเด
อร์สัน (Benedict Anderson, 2557: 117) ได้เรียกปฏิบัติการที่เป็นการกระท�ำโดยรัฐเช่นนี้
ว่าการสร้าง “ลัทธิชาตินยิ มทางการ” อันเป็นวิถที างของการผนวกการแปลงชาติเข้ากับการ
ด�ำรงรักษาอ�ำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรักษาอ�ำนาจเหนือ
ดินแดนอันกว้างขวางและเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายภาษาซึ่งเคยรวบรวมยึดครองเอา
ไว้มาตัง้ แต่อดีต ดังกรณีชมุ ชนอีสานทีค่ รัง้ หนึง่ นัน้ ก็เคยอยูภ่ ายใต้อ�ำนาจการเมืองของรัฐใน
ยุคจารีต นั่นคือ ราชอาณาจักรลาวล้านช้างมาก่อน แต่ภายหลังก็ตกอยู่ภายใต้อ�ำนาจ
การเมืองของรัฐไทย ฉะนั้นการพยายามที่จะยึดโยงผู้คนในท้องถิ่นอีสานให้มีส�ำนึกความ
เป็นไทย และเน้นย�้ำความเป็นชาติไทยให้เกิดเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นจึงเป็นปฏิบัติการที่ยังคง
เป็นสิ่งที่กระท�ำอยู่แม้กระทั่งในสังคมปัจจุบันก็ตาม
การน�ำเสนอภาพความเป็นชาติไทยผ่านปฏิบตั กิ ารประเพณีในวัฒนธรรมอีสานนัน้
ยังมีการสร้างสรรค์ดัดแปลงรูปลักษณ์ประเพณีที่เป็นวิถีประเพณีในอดีตแล้วถูกน�ำมาใช้ใน
วิถีทางการเมืองปัจจุบันด้วย ดังกรณีประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง (สกลนคร) ซึ่งผู้เขียนตั้งข้อ
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สังเกตว่ามีการปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์เกี่ยวกับสัญลักษณ์หลักในประเพณี นั่นคือ สัญลักษณ์
“ปราสาทผึ้ง” ซึ่งถูกแปรรูปไปจากเดิมเป็นอย่างมากโดยมีนัยยะความหมายที่สัมพันธ์กับ
การน�ำภาพลักษณ์ของความเป็นชาติไทยเข้ามาสอดแทรกไว้ในรูปเรือนปราสาทผึง้ ได้อย่าง
น่าสนใจดังที่ สิริวิมล ค�ำคลี่ (2555: 50-51) อธิบายว่า

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ม.ค.59 – มิ.ย.59)

“รูปแบบปราสาทผึ้งประยุกต์ (ยุคปัจจุบัน) มีรูปแบบพัฒนามา
จากปราสาทผึ้งโบราณ ซึ่งในจั ง หวั ด สกลนครได้ สื บ สานมา
ยาวนาน รูปแบบปราสาทผึ้งโบราณเป็นต้นแบบของปราสาทผึ้ง
ประยุกต์ มีการท�ำปราสาทผึ้งประยุกต์อย่างวิจิตรบรรจงมากขึ้น
มีการออกแบบและสร้างแบบอย่างทางศิลปะให้เกิดความงามตาม
ความนิยมของสังคมแต่ละยุคแต่ละสมัย ศิลปะในรูปแบบปราสาท
ผึ้งประยุกต์ที่ประกอบด้วยหลักการองค์ประกอบทางศิลป์เพื่อให้
มีความงดงาม มีความประณีตอ่อนช้อย แฝงไปด้วยหลักการ
ความหมายของความเป็นเอกลักษณ์ไทยทีม่ สี ว่ นประกอบด้วยรูป
ร่าง รูปทรง เส้น ช่องไฟ มีความสมส่วนในรูปแบบปราสาทผึ้ง
ประยุกต์ ซึ่งเริ่มมีการจัดท�ำรูปแบบใหม่ขึ้นและมีวิวัฒนาการรูป
แบบอย่างต่อเนื่อง มีรูปแบบเป็นจัตุรมุข มีเรือนยอดประดับบน
หลังคาของตัวองค์ปราสาท รูปแบบปราสาทผึง้ ประยุกต์ได้มกี าร
พัฒนามาจากต้นแบบพระทีน่ งั่ ไอศวรรย์ทพิ ยอาสน์ ในพระราชวัง
บางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพระที่นั่งจักรีมหา
ปราสาท พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ ซึ่งพระที่นั่งทั้ง 2 แห่ง
นีน้ า่ จะเป็นต้นแบบในการท�ำปราสาทผึง้ ประยุกต์ ประกอบไปด้วย
เรือนยอดในทางสถาปัตยกรรมไทย และมียอดเหนือหลังคาแบบ
ต่างๆ”
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รูปแบบปราสาทผึ้งประยุกต์ที่ใช้แห่ในประเพณีจังหวัดสกลนครในปัจจุบัน ได้ท�ำ
หน้าที่เป็นสัญลักษณ์เพื่อสื่อถึงความเป็นชาติไทย กล่าวคือ มีการหยิบยืมเอารูปแบบ
ปราสาทในวัฒนธรรมราชส�ำนักน�ำมาใช้เป็นแม่แบบ แม้จะปฏิเสธไม่ได้ถึงเหตุผลต่อความ
จ�ำเป็นในการน�ำเอารูปแบบปราสาทจากต้นแบบพระที่นั่งต่างๆ เหล่านั้นน�ำมาสร้างสรรค์
เพือ่ ท�ำให้เกิดความงดงาม ความประณีตอ่อนช้อย และมุ่งเน้นให้เห็นภาพลักษณ์ของความ
เป็นเอกลักษณ์ ไทย เพราะรูปแบบปราสาทผึ้งแบบจารีตท้องถิ่นแต่โบราณไม่สามารถตอบ
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society
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ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ม.ค.59 – มิ.ย.59)

โจทย์ทชี่ ดั เจนได้ ด้วยเหตุถกู มองว่าไม่สามารถสนองต่อการรับรูแ้ ละสร้างอารมณ์ความรูส้ กึ
ในเชิงสุนทรียะแบบชาตินิยมได้ในทัศนะและมุมมองของรัฐที่จะต้องการสื่อความหมายให้
เห็นความเป็นเอกลักษณ์ไทยอย่างโดดเด่น ด้วยเหตุนรี้ ปู แบบปราสาทผึง้ ประยุกต์ในปัจจุบนั
จึงได้รับการพัฒนาจนกลายเป็นรูปแบบหลักในความคิดและจินตนาการของคนส่วนใหญ่
ฉะนัน้ ปราสาทผึง้ ทีถ่ กู สร้างด้วยรูปลักษณ์ใหม่จงึ ถูกแปลงกายให้เป็นปราสาทแบบราชส�ำนัก
และได้ท�ำหน้าที่เป็นเสมือนฉากหรือสัญลักษณ์ที่จะใช้แสดงออกและสื่ออารมณ์และ
จินตนาการถึง “ความเป็นชาติไทย” ได้อย่างคมชัดอีกทั้งยังช่วยเป็นการตอกย�้ำให้กลุ่มชน
ชาวอีสานในฐานะที่เป็นผู้คนและพลเมืองของรัฐชาติไทยได้ใช้ในการประกอบสร้างภาพให้
เกิดแก่สายตาแก่ผู้คนภายนอก ทั้งชาวไทยในภูมิภาคอื่นๆ และชาวต่างชาติที่เป็นนักท่อง
เที่ยวถึงความเป็นเอกลักษณ์ไทยด้วยเช่นกัน
สิ่งที่ยืนยันเป้าหมายเชิงสัญลักษณ์ของรูปแบบปราสาทผึ้งประยุกต์ในมิติทางการ
เมืองว่าด้วยความเป็นชาติไทยอย่างหนึง่ ก็
คือประชาชนได้สร้างสรรค์ปราสาทผึง้ แบบ
โบราณทีเ่ รียกว่า “ต้นผึง้ ” หรือหอเผิง้ ขึน้ มา
ใช้แห่ในงานประเพณีนี้ด้วย ซึ่งการสร้าง
ปราสาทผึ้ ง แบบดั้ ง เดิ ม นี้ จ ะใช้ ถวายใน
พิธีกรรมทางศาสนาและความเชื่อเท่านั้น
ทัง้ นีช้ าวสกลนครแต่เดิมมีความเชือ่ ในเรือ่ ง
การท�ำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วง
ลับไปแล้ว การท�ำต้นผึง้ หรือหอผึง้ จากก้าน
กล้วยท�ำเป็นโครงต้นผึ้งแล้วน�ำดอกผึ้งมา
ติ ด ประดั บ ประดาตกแต่ ง ให้ เ กิ ด ความ
สวยงาม น�ำไปใช้ในประเพณีพิธีกรรมดัง
กล่าวและได้ถือปฏิบัติกันแต่อดีตเรื่อยมา
โดยจะถวายเป็นทานในวันแจกข้าว กล่าว
คือ เมื่อถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์แล้ว ก็
มีการถวายต้นผึ้งเพื่ออุทิศส่วนกุศลต่อมา
(บน) ปราสาทผึ้งประยุกต์ทรงปราสาทแบบราช
ประเพณีดงั กล่าวได้มกี ลุม่ คนพัฒนาและจัด
สำ�นัก ได้รับอิทธิพลต้นแบบจากพระที่นั่งต่างๆ
(ล่าง) ปราสาทผึง้ โบราณทรงปราสาทแบบพืน้ บ้าน
ขึน้ มาให้มคี วามใหญ่โตยิง่ ขึน้ ชาวสกลนคร
ที่ใช้ในโลกแห่งจิตวิญญาณทางพิธีกรรมและเป็น
และชาวคุ้มต่างๆ ที่นับถือศรัทธาต่อองค์
รูปแบบงานพุทธศิลป์ที่สืบทอดมาจากวัฒนธรรม
พระธาตุเชิงชุมก็เชื่อว่าการท�ำบุญในวัน
ลาวล้านช้าง
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ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ม.ค.59 – มิ.ย.59)

ออกพรรษา เป็นวันที่โลกทั้งสามจะมองเห็นความเป็นอยู่ซึ่งกันและกัน ซึ่งเรียกกันว่า
“วันพระเจ้าเปิดโลก” ด้วยพุทธานุภาพแห่งพระพุทธองค์ ดังนัน้ ญาติผลู้ ว่ งลับทีอ่ ยู่ในอีกภพ
ภูมหิ นึง่ ก็จะสามารถมองเห็นต้นผึง้ /หอผึง้ ทีบ่ รรดาญาติพนี่ อ้ งได้สร้างขึน้ มาถวายแก่วดั และ
องค์พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ ฉะนั้นชาวคุ้มต่างๆ จึงได้ร่วมกันสร้างและน�ำต้นผึ้ง/หอผึ้งมาถวาย
พระธาตุเชิงชุมเป็นประจ�ำทุกปีเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
แต่เมื่อเทียบเคียงบทบาทหน้าที่ของปราสาทผึ้งแบบประยุกต์ที่สร้างตามต้นแบบ
พระทีน่ งั่ ต่างๆ ก็ท�ำให้พบว่ามีหน้าทีเ่ พียงเพือ่ ใช้ประกวดและใช้ในงานแห่ และเน้นกิจกรรม
เชิงการท่องเทีย่ วเป็นหลัก ไม่ได้ใช้ในพิธกี รรมตามคติความเชือ่ ทางศาสนาแต่อย่างใด นอก
เหนือจากนี้ ปราสาทผึ้งประยุกต์ก็ยังท�ำหน้าที่เสมือนเป็นภาษามาตรฐานอีกรูปแบบหนึ่ง
เพราะหากกล่าวถึงค�ำเรียก “ปราสาท” แล้วคนส่วนใหญ่ทเี่ ป็นคนไทยก็มกั จะนึกถึงและมอง
เห็นภาพของพระมหาปราสาทและพระราชวังเป็นหลัก ด้วยเหตุนกี้ ารสร้างภาพปราสาทผึง้
โดยใช้พระที่นั่งในพระราชวังมาเป็นต้นแบบจึงเสมือนเป็นการใช้ภาษาสื่อสารแบบทางการ
อีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการถูกควบรวมเข้าไปสู่การสังกัดความเป็นชาติไทยโดย
ปริยายทั้งนี้ ปฐม หงษ์สุวรรณ (2558: 258-259) ได้อธิบายให้เห็นว่า
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“ประเพณีในยุคสมัยใหม่แต่ละประเพณีทอี่ ยู่ในชุมชนอีสานลุม่ น�ำ้
โขง มีภูมิหลังของประวัติที่มาและการได้รับการสนับสนุนจาก
แหล่งทุนที่แตกต่างไปจากอดีต กล่าวคือ จากเคยเป็นกิจกรรม
ประเพณีของชุมชน ซึ่งผู้คนที่เป็นชาวบ้านในชุมชนต้องเรี่ยไร
ช่วยเหลือกันและกันไปสูก่ ารเป็นกิจกรรมของกลุม่ การเมืองแห่ง
รัฐที่อยู่ในภาพขององค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งยัง
สะท้อนให้เห็นปรากฏการณ์ทกี่ ลุม่ ชาวบ้าน ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของ
รัฐจ�ำเป็นต้องได้รบั การช่วยเหลือและให้ความส�ำคัญแก่รฐั เพราะ
ต้องพึ่งพิงกลุ่มรัฐในการสร้างและจัดงานประเพณีขึ้นมา อันเป็น
มูลเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแง่ของรูปแบบและ
เนือ้ หาของประเพณีจาก “ประเพณีแบบจารีต” (custom) ไปสูก่ าร
เป็น “ประเพณีแบบประดิษฐ์” (invented tradition) ภายใต้กลไก
ของอ�ำนาจแห่งรัฐชาติ”
ลักษณะเช่นนี้ แสดงให้เห็นว่าการสร้างปราสาทผึ้งด้วยการใช้รูปแบบราชส�ำนักที่
เป็นปราสาทพระที่นั่งต่างๆ ส่งผลกระทบต่อคติความเชื่อแบบจารีตที่มีต่อการสร้างรูปแบบ
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society

Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty of Humanities and Social Sciences

Mahasarakham University

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ม.ค.59 – มิ.ย.59)

ปราสาทผึ้งในปัจจุบัน ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงความหมายส�ำคัญของพระที่นั่งต่างๆ ก็พบว่ามี
การสื่อถึงการเป็นตัวแทนของสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะพระที่นั่ง หมายถึงเรือนที่
ประทับหรือทีส่ �ำหรับทรงงานของพระมหากษัตริย์ รวมทัง้ ต้องการสือ่ ความหมายให้เห็นถึง
ความทันสมัย (Modern) ได้อีกทางหนึ่ง เพราะโครงสร้างเชิงสถาปัตยกรรมของปราสาท
หลายแห่งถูกปรับเปลี่ยนจากรูปแบบเดิมโดยให้มีลักษณะที่ผสมผสานกับความเป็นสากล
ซึง่ นับเป็นส่วนหนึง่ ของความทันสมัยหรือความเป็นสมัยใหม่ (ชาตรี ประกิตนนทการ, 2550:
147) ด้วยเหตุนี้ รัฐจึงได้เข้ามามีบทบาทอย่างสูงในการดัดแปลงสร้างแต่งรูปแบบวัฒนธรรม
ให้ทันสมัยตามทัศนะของตน (เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, 2551: 1) ปราสาทผึ้งประยุกต์ทรง
ไทยประเภทเรือนยอดทีเ่ รียกกันว่า“ทรงปราสาท” ซึง่ เน้นการตกแต่งด้วยลวดลายไทยไม่ได้
มีไว้ใช้ตามแนวคิดแบบเดิมในโลกทางพระพุทธศาสนาชาวบ้าน แต่ถกู สร้างสรรค์ขนึ้ มาเพือ่
สื่อถึงความเป็นชาติและความเป็นไทย ซึ่งเน้นย�้ำและสร้างส�ำนึกการเป็นพลเมืองไทย อีก
ทั้งยังสื่อให้เห็นถึงการแสดงความจงรักภักดีซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของระบบราชการใน
ท้องถิ่น ปรากฏการณ์นี้ โฮมี บาบา (Homi Bhaba, 1990) อธิบายความเป็นชาติในลักษณะ
นี้ว่าเป็นการสร้างวาทกรรม หรือเรื่องเล่าเกี่ยวกับชาติชนิดหนึ่งที่เล่าผ่านสื่อต่างๆ ด้วย
แนวคิดแบบผสมผสาน (hybridity) เพราะเชื่อว่าไม่มีเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ หรือวัฒนธรรมใด
ที่บริสุทธิ์โดยไม่แปดเปื้อนจากโลกภายนอก ทุกวัฒนธรรมล้วนต้องมีการข้ามสายพันธุ์ทั้ง
สิ้น
อนึ่ง นัยยะส�ำคัญของการปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ปราสาทผึ้งข้างต้น ก็เนื่องมาจาก
เหตุผลทางการเมือง เพื่อต้องการย�้ำและสร้างการยอมรับความเป็นไทยให้เข้าไปอยู่ในตัว
ตนและจิตวิญญาณของผู้คนชาวอีสานเพราะฉะนั้นรูปลักษณ์ที่ปรับเปลี่ยนแปรรูปซึ่งเรียก
ว่า ““ประยุกต์” ก็ย่อมแฝงนัยดังกล่าวนี้ไว้ด้วย ผลที่ตามมาก็คือ การยอมรับแนวคิดความ
เป็นไทยจนเกิดเป็นอัตลักษณ์ทางสังคม (social identity) ของคนอีสานในยุคปัจจุบนั ไปโดย
ปริยาย ทั้งนี้พัฒนา กิติอาษา (2557: 127) ชี้ให้เห็นว่า “ส�ำนึกพลเมืองของคนอีสาน อาจ
กล่าวได้ว่า ส�ำนึกพลเมืองและความจงรักภักดีของคนอีสานไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป เพราะ
ส�ำนึกความเป็นพลเมืองไทยเกิดขึน้ อย่างชัดเจนและมัน่ คง ทัง้ นีเ้ ป็นผลมาจากการขยายตัว
ของระบบการศึกษาในโรงเรียน ระบบราชการในระดับท้องถิ่น การขยายตัวของสื่อมวลชน
รวมทั้งสถานการณ์การเมืองของประเทศเพื่อนบ้านด้วย”
การประดิษฐ์สร้างประเพณีเพื่อสื่อถึงความเป็นชาติไทยเช่นนี้ยังมีปรากฏให้เห็น
ในประเพณีอนื่ ๆ ของอีสานเช่นประเพณีแห่ผตี าโขน (เลย) ก็พบว่าลวดลายรูปหน้ากากผีตา
โขนในปัจจุบันมีลักษณะแตกต่างไปจากอดีตมาก เพราะมีการตกแต่งลวดลายบนหน้ากาก
โดยใช้ลายไทยเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการประยุกต์ท�ำให้มีความผิดเพี้ยนไปจากเดิม เพราะมองถึง
ความงดงามและประณีตบรรจงจะต้องเน้นความเป็นระเบียบเรียบร้อย อนึ่งหน้ากากผีตา
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โขนบางส่วนก็ยังได้ใช้ช่างฝีมือจากวิทยาลัยเพาะช่างมาช่วยในการวาดลวดลายอีกด้วย
ลักษณะเช่นนี้ แสดงให้เห็นว่ารัฐท้องถิ่นได้เข้าไปเกี่ยวข้องโยงใยกับกิจกรรมวัฒนธรรม
ประเพณีในฐานะผู้ส่งเสริมและผู้สร้างสรรค์ให้ประชาชนเกิดจินตนาการความเป็นชาติและ
ส�ำนึกให้เกิดขึ้นโดยอาศัยประเพณีของท้องถิ่นน�ำมาสร้างความหมายใหม่ ดังที่Leslie Lipson (1992: 132) เสนอว่ารัฐมีอ�ำนาจสูงสุดในสังคม ไม่มีคนกลุ่มใดสามารถต่อต้านอ�ำนาจ
รัฐ หรือตัง้ ตนเป็นอิสระจากรัฐได้ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ความเชือ่ ทางศาสนา กิจกรรม
ด้านเศรษฐกิจ หรือความเคลื่อนไหวด้านวัฒนธรรม ต่างก็อยู่ในการสอดส่องดูแลของรัฐทั้ง
สิ้น ซึ่งแสดงให้เห็นบทบาทของรัฐในสังคมที่แทรกแซงอยู่ในเนื้อหาของจารีตประเพณีทาง
ศาสนา รวมทั้งแสดงออกมาในอุดมการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งได้ท�ำหน้าที่สร้าง
ส�ำนึกหรือการรับรูร้ ว่ มกันในหมูส่ มาชิกของชุมชนผ่านประเพณีทถี่ กู สร้างสรรค์ดดั แปลงขึน้
มาใหม่ด้วย
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2. ประเพณีอีสานกับความเป็นชาติไทยในวาทกรรมของทุน
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นอกจากประเพณีอสี านร่วมสมัยจะมีการน�ำเสนอความเป็นชาติไทยผ่านวาทกรรม
ของรัฐดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังพบว่ามีการน�ำเสนอความเป็นชาติไทยในประเพณีผ่าน
วาทกรรมของทุนด้วย ซึ่งในที่นี้หมายถึงทุนทางเศรษฐกิจ อันเป็นทุนที่มีบทบาทเด่น (โยะ
ชิฮะระ คุนิโอะ, 2537: 2) เป็นทุนที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องระบบเงินตรา และเป็นที่ยอมรับกัน
ในรูปที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบการค้าการ
ขาย ปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมเช่นนี้เข้าข่ายตามแนวคิดสังคมศาสตร์ในเรื่องการแปลง
วัฒนธรรมให้เป็นสินค้า หรือ “Commodification” (Craig J. Reynolds, 2002: 311)อัน
เป็นกระบวนการหนึ่งของระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมที่พยายามเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างให้
กลายเป็นสินค้า ทั้งๆ ที่โดยธรรมชาติแล้วบางอย่างไม่ใช่ หรือไม่ควรมองในแง่สินค้าล้วนๆ
เช่น งานศิลปะ การรักษาสุขภาพ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้เป็นสินค้าก็เพื่อมุ่งเน้น
การให้ผลก�ำไร (วิทยากร เชียงกูล, 2550: 26) เป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ใช่สินค้า ซึ่ง
ดั้งเดิมจะไม่มีการตีค่าเป็นตัวเงิน เช่นความคิด ความเชื่อ อัตลักษณ์ ให้ไปอยู่ในรูปของ
สินค้าที่มี “มูลค่า” จากประเด็นนี้เมื่อย้อนกลับมาพิจารณาเรื่องราวประเพณีอีสานร่วมสมัย
ท�ำให้พบว่า มีลักษณะที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการท�ำให้ประเพณีกลายเป็นสินค้าอันเกิดจาก
อ�ำนาจของระบบทุนนิยมที่เน้นผลก�ำไรและสร้างมูลค่าเช่นกัน
จากการศึกษาประเพณีอีสานในสังคมร่วมสมัยพบว่าประเพณีในท้องถิ่นนี้ได้ถูก
ท�ำให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมโดยเฉพาะเพื่อใช้เป็นทรัพยากรในเวทีการท่องเที่ยว ซึ่ง
ท�ำให้ความหมายของประเพณีมิได้อยู่ในพื้นที่ทางความเชื่อศาสนาอีกต่อไป แต่ได้ขยาย
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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พรมแดนก้าวข้ามเข้าสู่พื้นที่ทางเศรษฐกิจที่กลายเป็นตลาดของการท่องเที่ยวมากขึ้น
ตัวอย่างเช่น ประเพณีไหลเรือไฟ (นครพนม) ก็มีการประดิษฐ์ลวดลายดวงไฟน�้ำมันเป็นรูป
ตราสัญลักษณ์หรือโลโก้ของบริษัทต่างๆ ที่ ให้การสนับสนุนเสมือนเป็นแหล่งโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ให้แก่ระบบทุนอีกอย่างหนึง่ ดังกรณีมภี าพโลโก้ของสายการบินนกแอร์ (Nok
Air) ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนรายหนึ่งและเป็นสายการบินที่บินตรงจากกรุงเทพสู่นครพนม โดยมี
การประดิษฐ์โลโก้ให้เป็นลวดลายดวงไฟประดับเรือไฟในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน เช่นนีจ้ งึ
ท�ำให้มองเห็นพลังการแทรกแซงของระบบทุนนิยมทีก่ า้ วลำ�้ เข้ามาสูโ่ ลกประเพณีของวิถที อ้ ง
ถิ่นโดยมีการก้าวข้ามเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจและเปลี่ยนให้เป็นแหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยว
เพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชนและประเทศชาติเพิ่มเข้ามาด้วย
การเปิดพรมแดนของพื้นที่ประเพณีให้ก้าวเข้าสู่พื้นที่ทางเศรษฐกิจเพื่อใช้เป็น
แหล่งหารายได้เข้าสูช่ มุ ชนท้องถิน่ นัน้ ยังมีปรากฏให้เห็นในงานประเพณีอนื่ ๆ ด้วย ตัวอย่าง
เช่น ประเพณีแห่เทียนพรรษา (อุบลราชธานี) ดังมีค�ำโฆษณาประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นกั
ท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวงานนี้ ดังความว่า“จังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจ�ำปี 2557 ภายใต้ชื่อ “113 ปี งานประเพณีแห่
เทียนพรรษาอุบลราชธานี 2557” ณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสืบสานและ
อนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมประเพณีอนั ดีงามของท้องถิน่ เสริมสร้างการมีสว่ นร่วมของประชาชนใน
การส่งเสริมการท่องเที่ยว และเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจภายในจังหวัด”
นอกจากบริษทั สายการบินนกแอร์แล้วยังพบว่า มีบริษทั สายการบินซึง่ เป็นตัวแทน
ของระบบทุนทางธุรกิจที่ได้เข้ามาส่งเสริมประเพณีเพือ่ การท่องเทีย่ วอีกสายการบินหนึง่ นัน่
คือ แอร์เอเซีย (Air Asia) โดยมีส่วนร่วมด�ำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีแห่เทียนพรรษา
อุบลราชธานีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเช่นกัน ดังที่นายสันติสุข คล่องใช้ยา ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายการพาณิชย์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย กล่าวว่า
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“ที่ผ่านมา แอร์เอเชียได้มีส่วนร่วมในงานประเพณีแห่เทียน
พรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 โดยการน�ำ
พนักงานของสายการบินฯ จากส่วนปฏิบัติการฝ่ายต่างๆ ทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ เข้าร่วมเดินขบวนและฟ้อนร�ำใน
ประเพณีแห่งเทียนพรรษาดังกล่าว และสายการบินฯ ยังได้รับ
เกียรติและความไว้วางใจจากทางจังหวัดอุบลราชธานีให้ทำ� หน้าที่
ร่วมอัญเชิญเทียนพรรษาหลวงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จ
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พระเจ้าอยูห่ วั ฯ สูง่ านประเพณี ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2555 ซึง่ สร้างความ
ภาคภูมิใจให้กับเหล่าพนักงานและสายการบินเป็นอย่างยิ่ง”
(http://travel.mthai.com/news/89023.html สืบค้นเมื่อ 2
ธันวาคม 2558)

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ม.ค.59 – มิ.ย.59)

ลักษณะเช่นนี้ ท�ำให้มองเห็นว่าประเพณีในสังคมอีสานร่วมสมัยได้กลายเป็นเวที
การท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งถูกประกอบสร้างขึ้นภายใต้สัญญะของความเป็นชาติไทย
ในรูปแบบของ “การท่องเที่ยววิถีไทย” ซึ่งเป็นการมองประเพณีที่เป็นรากฐานภูมิปัญญาให้
กลายเป็นสินทรัพย์ในเชิงเศรษฐกิจภายใต้บริบทของกระบวนการสร้างชาติและรัฐชาติสมัย
ใหม่ปรากฏการณ์เช่นนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงระบบทุนที่เข้ามาส่งเสริมประเพณีที่แฝงนัยยะ
การสนับสนุนการสร้างอุดมการณ์ชาตินิยมของภาครัฐด้วย นั่นก็คือการเข้ามาเป็นตัวแทน
การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนาโดยท�ำหน้าที่ร่วมอัญเชิญเทียนพรรษา
หลวงพระราชทานจากกรุงเทพฯ มาสู่งานประเพณีแห่เทียนพรรษาในอุบลราชธานีเพื่อน�ำ
เทียนพรรษาพระราชทานดังกล่าวซึ่งเสมือนเป็นหลักชัยและสัญลักษณ์ส�ำคัญยิ่งมาในงาน
ประเพณีแห่เทียนอุบลราชธานี ทั้งนี้ความเป็นชาติไทยในกิจกรรมเชิงประเพณีดังกล่าว จึง
ถูกสือ่ ผ่านสัญลักษณ์ประจ�ำชาติ นัน่ คือ พระมหากษัตริย์ วิธคี ดิ เช่นนีแ้ สดงให้เห็นการสร้าง
“กลุม่ ทางสังคม” โดยประดิษฐ์สร้างจินตนาการให้มลี กั ษณะโยงใยเข้าสูศ่ นู ย์กลาง (เบน แอนด์
เดอร์สัน, 2557) อันเป็นการพยายามสร้างเครือข่ายชุมชน และท�ำให้อานุภาพของค�ำว่า
“ชาติไทย” นัน้ มีพลังต่อการสร้างส�ำนึกรูข้ องผูค้ นในชุมชนท้องถิน่ ให้เกิดจินตนาการสูค่ วาม
เป็นชาติได้เป็นอย่างดี
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พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน โดยมีบริษัทสายการบินเป็นตัวแทน
อัญเชิญมาจากกรุงเทพฯ สู่การเป็นสัญลักษณ์สำ�คัญในประเพณีแห่เทียน
พรรษาจังหวัดอุบลราชธานี

อนึ่ง ภาพการอัญเชิญต้นเทียนพรรษาพระราชทานน�ำมาเป็นหลักชัยในงาน
ประเพณีนี้ ยังสามารถสื่อให้เห็นถึง “การสร้างส�ำนึกความเป็นชาติทางวัฒนธรรม” ด้วย
กล่าวคือ เป็นการมองอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนโดยดูจากขนบธรรมเนียม
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society

Faculty of Humanities and Social Sciences

ประเพณีและวัฒนธรรมทีม่ อี ยูร่ ว่ มกับส่วนกลางซึง่ แสดงให้เห็นว่าประเพณีอสี านในวิถรี าษฎร์
นัน้ ก็มลี กั ษณะเช่นเดียวกับประเพณีแห่เทียนพรรษาในวิถรี ฐั ของภาคกลางและปรากฏอยู่ใน
วิถีของราชส�ำนักเช่นกัน ฉะนั้นการพระราชทานต้นเทียนพรรษาให้แก่พสกนิกรชาวอีสาน
จึงแสดงให้เห็นถึงความเชื่อทางศาสนาของพระมหากษัตริย์ในฐานะตัวแทนของความเป็น
ชาติไทย อันมีความเป็นหนึง่ เดียวกันกับประชาราษฎร์ในพืน้ ทีท่ อ้ งถิน่ แห่งนีด้ ว้ ย การได้รบั
ต้นเทียนพรรษาพระราชทานจากพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ จึง
สามารถกระตุ้นและส่งผ่านไปถึงจิตส�ำนึกให้ผู้คนเกิดความเทิดทูนและผูกพันในความเป็น
ชาติมากขึน้ เพราะฉะนัน้ กลุม่ คนเหล่านีจ้ งึ มีความรูส้ กึ และยอมรับความเป็นพลเมืองของรัฐ
ชาติไทยและมีส�ำนึกถึงความเป็นไทยเกิดขึ้น ดังที่ชาร์ลส์ เอฟ คายส์ (Charles F. Keyes,
2556: 130) ได้แสดงความคิดเห็นว่า
“หลังจากที่ภาคอีสานทั้งหมดถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของราช
อาณาจักรสยามและตกอยู่ภายใต้การควบคุมจากฝ่ายสยามหรือ
ไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่อ�ำนาจและอิทธิพลของรัฐไทยแผ่
ขยายเข้ามาในภูมิภาคนี้มากขึ้น คนอีสานก็เริ่มยอมรับและ
ตระหนักว่า พวกเขาแตกต่างจากคนไทยภาคกลางทั้งในด้าน
ชาติพันธุ์ การเมือง และเศรษฐกิจ ถึงแม้จะมีกระแสแนวคิดท้อง
ถิน่ อีสานนิยม โดยเฉพาะอย่างยิง่ เริม่ ตัง้ แต่สมัยสงครามโลกครัง้
ที่ 2 เป็นต้นมา และแม้ว่าบรรดาเจ้าหน้าที่รัฐบาลฝ่ายสยาม
จ�ำนวนมากทั้งในอดีตและปัจจุบันเชื่อว่า กระแสนี้จะน�ำไปสู่เรื่อง
การแบ่งแยกดินแดนภาคอีสานเพื่อไปรวมกับประเทศลาว แต่
ทว่าส�ำหรับชาวอีสานส่วนใหญ่มองว่า ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคมไทยโดยรวมทีม่ ที งั้ วัฒนธรรมอีสานและวัฒนธรรมไทยเป็น
แนวทางหลักในการแสดงพฤติกรรมทางสังคมของพวกเขา แม้วา่
จะมีระดับที่แตกต่างกันไปก็ตาม”
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ความเป็นชาติไทยในวาทกรรมของระบบทุนนิยมทีแ่ ฝงมากับการส่งเสริมการท่อง
เที่ยวเชิงประเพณีเช่นนี้ ชี้ให้เห็นว่าความเป็นชาติไทยซึ่งได้กลายเป็นสินค้าและเป็นสิ่งที่
สามารถสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นได้ กระแสการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในสังคมไทยปัจจุบัน
มีส่วนส�ำคัญที่ได้ผลักดันท�ำให้ประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีได้รับความสนใจและ
กลายเป็น “ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว” ขึ้นมา เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่
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จังหวัด ภูมิภาค และประเทศชาติซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นประเพณีที่ถูกสืบสร้างควบคู่ไปกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติพร้อมๆ กัน ฉะนั้น แนวคิดที่ว่าด้วยผลประโยชน์แห่งชาติจึง
เกิดขึน้ ซึง่ ในแง่ของรัฐแล้วการส่งเสริมและสร้างสรรค์ประเพณีให้เป็นเวทีของการท่องเทีย่ ว
ก็มีนัยยะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและรับผลประโยชน์แห่งชาติด้วยเช่นกัน (วีระ สมบูรณ์,
2553: 61) การส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยตามแนวคิดที่ว่า “ไทยเที่ยวไทย ไทยพัฒนา ไทย
เจริญ” ได้แสดงให้เห็นอุดมการณ์ชาตินิยมอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่า “อุดมการณ์ชาตินิยมทาง
เศรษฐกิจ” นั่นก็คือ ลัทธิชาตินิยมที่ให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อเศรษฐกิจแห่งชาติ ซึ่งเรียก
ว่า ชาตินิยมทางเศรษฐกิจโดยหัวใจส�ำคัญของแนวคิดนี้ก็คือ การท�ำให้ประเทศพึ่งตนเอง
ได้ การท�ำเช่นนี้ได้ ประชาชนในชาติจะต้องนิยมและให้การสนับสนุนสินค้าและอุตสาหกรรม
ของประเทศตนมากกว่าสินค้าของต่างชาติ ชาตินิยมทางเศรษฐกิจนั้นจึงให้ความส�ำคัญแก่
เศรษฐกิจแห่งชาติหรือโครงสร้างการผลิตภายในประเทศมากกว่าการค้ากับต่างประเทศ (สม
เกียรติ วันทะนะ, 2551: 121) ฉะนั้นภาพลักษณ์ของประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี
ในฐานะทีเ่ ป็นประเพณีวถิ ไี ทยจึงเป็นกิจกรรมการท่องเทีย่ วชนิดหนึง่ ของไทยทีม่ แี นวคิดแฝง
เร้นเช่นเดียวกับการสร้างอุดมการณ์ชาตินิยมไทยไว้ด้วย ซึ่งล้วนพยายามเน้นย�้ำภาพที่มี
ลักษณะตามองค์ประกอบงานศิลปะแบบไทยทัง้ นีก้ เ็ พือ่ น�ำเสนอเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมให้
เกิดแก่สายตาของผู้ชมนั่นคือ บรรดานักท่องเที่ยวให้ได้รับรู้และมองเห็นอย่างเป็นรูปธรรม
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3. ประเพณีอีสานกับความเป็นชาติไทยในวาทกรรมของชาติพันธุ์
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ในสังคมอีสานนัน้ มิได้มเี พียงคนทีพ่ ดู ภาษาอีสานเป็นภาษาถิน่ เท่านัน้ แต่ยงั มีกลุม่
ชาติพนั ธุอ์ นื่ ๆ ที่ไม่ใช่คนพูดอีสานอาศัยปะปนอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก ไม่วา่ จะเป็นกลุม่ ผูไ้ ทแถบ
นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ มุกดาหาร หรือไทเลย ไทด�ำ ไทพวนในจังหวัดเลย หนองคาย
หรือชาวกูยเขมร และส่วยในจังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ หรือชาวไทเบิ้ง ไทโคราชใน
จังหวัดนครราชสีมา หรือชาวบูรแถบอ�ำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น อย่างไร
ก็ตามกลุม่ ชาติพนั ธุเ์ หล่านีล้ ว้ นมีสถานภาพและมีส�ำนึกของความเป็นคนไทยและความเป็น
ชาติไทยทีป่ ะปนในวิถปี ฏิบตั กิ ารของชีวติ ประจ�ำวัน รวมทัง้ กิจกรรมเชิงประเพณีและพิธกี รรม
ในวัฒนธรรมของตนด้วย
ทั้งนี้การฟ้อนบูชาพระธาตุพนมก็เป็นอีกประเพณีหนึ่งของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไท ซึ่ง
เป็นการแสดงพื้นเมืองที่ได้รับการถ่ายทอดมาเป็นเวลาช้านานแล้ว ในอดีตการฟ้อนนั้นไม่
เน้นความเป็นระเบียบเรียบร้อย หรือเน้นความพร้อมเพรียงกันมากนัก แต่เน้นที่ลีลาการ
ฟ้อนต่างๆ โดยเคลื่อนไหวไปตามธรรมชาติ แต่ต่อมาในปี พ.ศ.2498 เนื่องจากพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรภาค
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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อีสานและทรงถือวโรกาสบ�ำเพ็ญพระราชกุศลวันมาฆบูชาที่วัดพระธาตุพนม จังหวัด
นครพนม แล้วทางจังหวัดจึงได้เชิญชวนให้กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ น�ำศิลปะการแสดงของตน
มาแสดงต่อหน้าพระทีน่ งั่ ซึง่ หนึง่ ในนัน้ มีการฟ้อนถวายบูชาของชาวผูไ้ ท โดยมีการปรับปรุง
และออกแบบท่าร�ำให้เกิดความสวยงามมากขึน้ ส่วนการแต่งกายของหญิงชาวผูไ้ ทก็พบว่า
แต่เดิมนิยมแต่งกายด้วยผ้าพื้นสีด�ำ(พระมหาบัญชา เขมปัญฺโญ, 2542: 224) หรือสีย้อม
ครามเข้มออกด�ำเป็นหลัก แต่เมื่อต้องมาฟ้อนถวายหน้าพระที่นั่ง เป็นเหตุท�ำให้ต้องมีการ
แปรรูปร่างหน้าตาของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้เกิดความประณีต งดงาม และมีรูปแบบที่
เป็นระเบียบแบบแผนยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตามเมือ่ มีการน�ำการฟ้อนร�ำของชาวผูไ้ ทไปแสดงในงานประเพณีส�ำคัญๆ
เพิม่ มากขึน้ นับตัง้ แต่หลังจากงานรับเสด็จเจ้านายชัน้ สูงมาแล้ว ก็พบว่ามีความพยายามที่
จะประดิษฐ์สร้างชุดเสือ้ ผ้าของหญิงสาวผูไ้ ทที่ใช้ในประเพณีการฟ้อนร�ำให้มลี กั ษณะเด่นชัด
มากขึน้ ทัง้ นีเ้ พือ่ ขับเน้นให้เห็นภาพของความเป็นชาติพนั ธุผ์ ไู้ ททีผ่ สมผสานอยูร่ ว่ มกับความ
เป็นชาติไทยด้วย กล่าวคือ ชุดฟ้อนผู้ไทเมืองเรณูนครประยุกต์นี้จะมีสีสันที่สอดคล้องกับสี
ธงชาติไทยอย่างเห็นได้ชัด เพราะเสื้อผ้าชุดฟ้อนจะประกอบไปด้วยโทนสีหลักๆ 3 สี ได้แก่
สีน�้ำเงิน สีแดง และสีขาวซึ่งสีหลักดังกล่าวล้วนสอดคล้องกับสีธงชาติไทยในปัจจุบัน
การฟ้อนผูไ้ ทจังหวัดนครพนม จัดเป็นศิลปะการฟ้อนทีม่ ชี อื่ เสียงและเป็นทีร่ จู้ กั กันอย่างกว้าง
ขวาง โดยเฉพาะการฟ้อนผู้ไทของอ�ำเภอเรณูนคร ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของนครพนม ท่า
ฟ้อนผู้ไท ได้แก่ ท่าเตรียม ท่านกกระบาบิน ท่าล�ำเพลิน ท่ากาเต้นก้อน ท่าร�ำม้วน ท่าฉาย
ท่าร�ำส่าย ท่าร�ำบูชา ท่าก้อนข้าวเย็น ท่าเสือออกเหล่า ท่าจระเข้ฟาดหาง ซึ่งการฟ้อนจัด
เป็นคู่ๆ หญิงชาย ตั้งแต่ 10 คู่ขึ้นไป เครื่องดนตรีประกอบด้วยกองกิ่ง กลองแตะ กลองยาว
ฆ้องโหม่ง พังฮาดและกั๊บแก๊บ ส่วนเครื่องแต่งกายฝ่ายหญิงนิยมใช้เสื้อสีน�้ำเงินเข้มขลิบสี
แดงทัง้ เสือ้ และผ้าซิน่ ผ้าสไบสีขาว เครือ่ งประดับใช้เครือ่ งเงินตัง้ แต่ตมุ้ หู สร้อยคอก�ำไลเงิน
ผมเกล้ามวยสูงทัดดอกไม้สขี าว ห่มผ้าสไบหรือผ้าเบีย่ งสีขาว ซึง่ ปัจจุบนั ใช้ผา้ ถักสีขาว ส่วน
ผู้ชายจะใส่เสื้อม่อฮ่อมขลิบผ้าแดง นุ่งกางเกงขาก๊วยมีผ้าคาดเอว
ลักษณะการแต่งกายส�ำหรับการฟ้อนของชาวผู้ไทเมืองเรณูนครโดยเฉพาะฝ่าย
หญิงนัน้ พบว่าเมือ่ น�ำมาพิจารณาเปรียบเทียบกับชุดผูห้ ญิงผูไ้ ทในอดีตจะมีความผิดแปลก
ไปจากของเดิมมาก เพราะเป็นการประยุกต์ขนึ้ มาใหม่ และท�ำให้กลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ถิ่นเรณูนครเมืองชายแดนแม่น�้ำโขงเท่านั้น เพราะเมื่อเทียบกับชุดฟ้อนผู้ไทสกลนครและผู้
ไทกาฬสินธุห์ รือมุกดาหารก็พบว่ามีลกั ษณะที่ไม่เหมือนกัน ฉะนัน้ ชุดฟ้อนผูไ้ ทเมืองเรณูนคร
จึงถือเป็นการประดิษฐ์ใหม่ภายใต้บริบทของรัฐชาติไทยโดยมีการน�ำเสนอภาพชุดฟ้อนที่ไป
พ้องกับสีธงชาติไทย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ธงไตรรงค์” อันมีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยม
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ผืนผ้าใช้สีหลักในธง 3 สี คือ สีแดง ขาว และน�้ำเงิน ซึ่งภายในแบ่งเป็นแถบ 5 แถบ แถบ
ในสุดสีนำ�้ เงิน ถัดมาด้านนอกทัง้ ด้านบนและล่างเป็นสีขาวและสีแดงตามล�ำดับ แถบสีนำ�้ เงิน
มีขนาดใหญ่กว่าแถบสีอนื่ ๆ เป็น 2 เท่า ความหมายส�ำคัญของธงไตรรงค์นนั้ หมายถึงสถาบัน
หลักทัง้ 3 ของประเทศไทย คือ ชาติ (สีแดง) ศาสนา (สีขาว) และพระมหากษัตริย์ (สีนำ�้ เงิน)
สีทั้ง 3 สีนี้เองคือที่มาของการเรียกชื่อธงนี้ว่า “ธงไตรรงค์”ฉะนั้นการเลือกใช้สัญลักษณ์ของ
สีธงชาติน�ำมาสร้างสรรค์ดดั แปลงให้กลายเป็นชุดประจ�ำชาติพนั ธุข์ องตนในกิจกรรมประเพณี
ฟ้ อ นผู ้ ไ ท จึ ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความจงรั ก ภั ก ดี ต ่ อ สถาบั น ชาติ ใ นอี กรู ป แบบหนึ่ ง จาก
ปรากฏการณ์ข้างต้นนี้ ชิเกฮารุ
ทานาเบ (2555: 65) มองว่าเป็น
ประเพณีปฏิบัติที่ระบบทางการ
เมืองของรัฐซึง่ ทรงอ�ำนาจนัน้ ได้
พยายามควบรวมชนกลุ่มน้อย
เข้าไว้ด้วย ดังนั้นชาวผู้ไทใน
ฐานะที่ เ ป็ น ชนกลุ ่ ม น้ อ ยจึ ง
พยายามที่ จ ะสร้ า งตั ว ตนของ
กลุม่ ให้เกิดการเชือ่ มโยงสัมพันธ์
กั บ ความเป็ น พลเมื อ งของรั ฐ
ชาติไทยผ่านการประดิษฐ์สร้าง
ประเพณีและสร้างความหมาย
ใหม่ได้อย่างน่าสนใจ
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เครือ่ งแต่งกายและสีสนั ชุดฟ้อนของหญิงชายชาวผูไ้ ท เมืองเรณูนคร
จังหวัดนครพนม
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นอกจากเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของหญิงสาวผู้ไทเมืองเรณูนครที่สามารถแสดงให้
เห็นถึงความเกี่ยวโยงกับลักษณะความเป็นชาติไทยแล้ว ยังพบว่ามีเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
ของบุคคลศักดิ์สิทธิ์ในโลกจินตนาการแห่งความเชื่อ ซึ่งท�ำหน้าที่เสมือนเป็นเทพเจ้าผู้ปก
ปักรักษาคุ้มครองผู้คนบ้านเมืองก็ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นข้างต้นนี้ด้วย ดังกรณี
ประเพณีบวงสรวงเจ้าแม่สองนาง (มุกดาหาร) ตามต�ำนานเมืองมุกดาหารซึง่ ได้กล่าวถึงเจ้า
แม่สองนางพี่น้องว่า
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society
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รูปหล่อสัมฤทธิ์เจ้าแม่สองนางพี่น้องสถิต ชาวเมืองนิยมนำ�ผ้าสไบจีบสองชั้นแบบไทยมาห่มให้เจ้าแม่ทั้ง
สอง ณ ศาลเจ้าแม่สองนาง อำ�เภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

“เจ้าแม่สองนางพี่น้องเป็นธิดาของเจ้ากรุงเวียงจันทน์ที่เดินทาง
มาสร้างบ้านแปลงเมืองยังภาคใต้ของลาว เป็นหญิงฝาแฝดชื่อ
นางพิมและนางพา ทัง้ สองเป็นผูท้ มี่ คี วามรูค้ วามสามารถในด้าน
การเมืองและการปกครองเป็นเลิศ มีความเฉลียวฉลาด มีความ
รูเ้ กีย่ วกับโหราศาสตร์ และเป็นทีป่ รึกษางานบ้านงานเมืองตลอด
จนบัญชาการเกี่ยวกับส่วยสาอากรที่ขึ้นแก่เมืองมุกดาหารซึ่งใน
อดีตทีต่ งั้ อยูท่ งั้ สองฝัง่ แม่นำ�้ โขง ท�ำให้เกิดความอยูด่ มี สี ขุ แก่บา้ น
เมือง อยู่ต่อมาเจ้าแม่สองนางพี่น้องได้มาร่วมในงานพิธีบุญส่วง
เฮือ (แข่งเรือ) ขณะที่เจ้าแม่ทั้งสองได้ลงเรือเล่นงานบุญได้เกิด
อุบัติเหตุทางน�้ำ เรือล่มบริเวณที่เป็นสบมุก เป็นเหตุให้นางพิ
มนางพาสองพี่น้องเสียชีวิต ได้สร้างความเศร้าโศกเสียใจแก่ชาว
เมืองเป็นอย่างยิ่ง ชาวเมืองจึงได้ร่วมกันอธิษฐานจิตขอให้ดวง
วิญญาณของเจ้านางได้มาปกปักรักษาคุม้ ครองบ้านเมืองนีส้ บื ไป
และชาวเมืองเล่าลือกันว่า เจ้านางทั้งสองรับว่าจะมาช่วยเหลือ
คุ้มครองให้ชาวมุกดาหารให้อยู่เย็นเป็นสุข ชาวเมืองจึงได้ร่วม
กันสร้างศาลให้เจ้าแม่สองนางพี่น้องขึ้นที่บริเวณสบมุก เรียกว่า
“ศาลเจ้าแม่สองนางสถิต” เรื่อยมาจนทุกวันนี้”
(สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน เล่ม 3, 2542: 1019)
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จากเรื่องเล่าต�ำนานข้างต้น แสดงให้เห็นว่าเจ้าแม่สองนางเป็นแม่หญิงชั้นสูงของ
ลาว คือเป็นธิดาเจ้าเมืองเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นประเด็นส�ำคัญที่เชื่อมโยงกับการศึกษาในครั้ง
นี้ กล่าวคือ ความหมายของเจ้าแม่สองนาง มีการปรับเปลี่ยนและแปรรูปลักษณ์จาก “หญิง
ลาว” กลายเป็น “หญิงไทย” ผ่านการประกอบสร้างรูปปั้นหรือรูปหล่อเจ้าแม่ที่ตั้งอยู่ในศาล
เจ้าแม่สองนางสถิตในปัจจุบนั เพราะภาพลักษณ์ของเจ้าแม่สองนางทีเ่ ป็นธิดาเจ้าเมืองลาว
ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่ารูปร่างหน้าตา รวมทั้งเครื่องแต่งกายก็น่าจะเป็นแบบหญิงชั้นสูง
ชาวลาวตามวิถวี ฒ
ั นธรรมลาวล้านช้างเวียงจันทน์ แต่ทว่ารูปลักษณ์ของหุน่ เจ้าแม่สองนาง
กลับมีลกั ษณะของความเป็นไทยปรากฏขึน้ มาแทนที่ นัน่ คือ มีการสร้างประเพณีนยิ มทีม่ กั
น�ำเอาสไบจีบแบบผู้หญิงไทยโบราณมาห่มให้แก่หุ่นรูปปั้นเจ้าแม่สองนาง ซึ่งเป็นสไบจีบ
สองชัน้ เป็นสไตล์การแต่งตัวแบบไทยให้เข้ามาแทนที่ และมีการพยายามปรับเปลีย่ นสถานะ
บทบาทของเจ้าแม่สองนางในเรือ่ งเล่าต�ำนานไปสูป่ ฏิบตั กิ ารในประเพณีพธิ กี รรมทีม่ ลี กั ษณะ
แตกต่างกัน แม้จะมีการเปลี่ยนผ้าสไบตามวาระของกิจกรรมเชิงประเพณีก็ตาม อาทิ บาง
ครั้งก็ห่มสไบสีขาวล้วน บางครั้งก็ไม่มีการห่มผ้าสไบ แต่ส่วนใหญ่แล้วผู้คนมักนิยมห่มสไบ
จีบสองชั้นแบบไทยให้แก่รูปปั้นหล่อองค์เจ้าแม่สองนาง ซึ่งถ้ามองว่ารูปหล่อเคารพนี้เป็น
เสมือนอนุสาวรีย์ คือเป็นสิ่งสร้างขึ้นมาเพื่อระลึกถึงบุคคลหรือเหตุการณ์หรืออุดมการณ์
และเมือ่ พิจารณาถึงความงดงามของรูปเคารพเจ้าแม่โดยมองผ่านสัญลักษณ์ของผืนผ้าสไบ
ลักษณะแบบไทย ฉะนั้น ความสง่างามที่บังเกิดขึ้นในใจของผู้คนที่พบเห็น จึงมีภาพการ
เน้นย�ำ้ ให้เห็นภาพของความเป็นชาติไทยสอดแทรกปะปนเข้ามาด้วย ถึงแม้วา่ ประวัตติ �ำนาน
ของเจ้าแม่สองนางนัน้ จะบ่งชีช้ ดั เจนว่าเป็นเชือ้ ชาติลาวมาก่อน แต่ทว่าก็มกี ารสร้างต�ำนาน
ขึ้นมาใหม่ว่าเจ้าแม่ทั้งสองนางนั้นอยากจะสถิตอยู่ฝั่งประเทศไทยมากกว่า ด้วยเหตุนี้เรียก
ขานกันว่า “ศาลเจ้าแม่สองนางสถิต” ซึ่งหมายถึงเจ้าแม่ทั้งสองปรารถนาที่จะสถิตอยู่ในฝั่ง
ขวาของแม่น�้ำโขงหรือฝั่งประเทศไทย ลักษณะดังกล่าวนี้ จึงชี้ให้เห็นถึงวาทกรรมความรู้ที่
ถูกเลือกและถูกสร้างขึน้ มาใหม่เพือ่ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐชาติ ซึง่ มุง่ ให้ประชาชน
พลเมืองเกิดความส�ำนึกในความเป็นพลเมืองของชาติผา่ นการประดิษฐ์สร้างความรูเ้ กีย่ วกับ
ประเพณีความเชื่อดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
จากปรากฏการณ์นี้ ท�ำให้มองเห็นการเลือกชุดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่น�ำมาสวม
ใส่องค์รูปหล่อเจ้าแม่สองนางที่ผู้คนชาวเมืองและเจ้าหน้าที่ดูแล ซึ่งเป็นคนไทยมุกดาหาร
ได้เป็นผู้ก�ำหนดเลือกและสร้างจินตภาพของการห่มสไบจีบแบบไทยขึ้นมา ทั้งนี้เพื่อสื่อให้
เห็นจินตนาการเกี่ยวกับชุมชนชาติและความเป็นไทยให้เกิดแก่สายตาของผู้ที่เข้ามาเซ่น
สรวงบูชา อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงความหมายของรูปหล่อสัมฤทธิ์องค์เจ้าแม่สองนางที่
หมายถึงรูปหล่อของรัฐไทยและกลายเป็นตัวแทนของสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิค์ บู่ า้ นคูเ่ มืองไทยในเมือง
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ชายแดนนีด้ ว้ ย รวมทัง้ รูปหล่อเจ้าแม่สองนางนีย้ งั ได้ท�ำหน้าที่ในการแสดงอุดมการณ์ความ
เป็นชาติ โดยการปรับรูปลักษณ์ของวัฒนธรรมแต่เดิม แล้วน�ำมาปรับสร้างใหม่ให้มีภาพ
ลักษณ์ของ “ความเป็นไทย” ปรากฏแฝงอยู่ด้วย ตลอดจนเป็นการน�ำเสนอภาพความเป็น
หนึง่ เดียวให้แก่ความเป็นรัฐชาติไทย ถึงแม้ต�ำนานจะกล่าวอ้างว่าบุคคลศักดิส์ ทิ ธิน์ มี้ ไิ ด้เป็น
สมาชิกของคนในชาติก็ตาม แต่ก็มีการน�ำเอาความเป็นไทยเข้าไปสอดแทรกในรูปลักษณ์
ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนนับถือ อันเป็นการหล่อหลอมทางความคิดความเชื่อให้ผู้คนที่มี
ถิน่ ฐานอยูแ่ ถบเมืองชายแดนของประเทศไทยมีความตระหนักรูแ้ ละเน้นยำ�้ การเป็นพลเมือง
ไทยและเข้าสู่การเสริมภาพลักษณ์ของความเป็นรัฐชาติไทยในยุคสมัยใหม่ด้วยเช่นกัน
4. ประเพณีอส
ี านกับความเป็นชาติไทยในวาทกรรมข้ามพรมแดนรัฐชาติ
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สังคมโลก (global society) ในแง่ที่เป็นระบบความสัมพันธ์ระดับโลกที่ด�ำรงอยู่ใน
ยุคปัจจุบนั พัฒนาขึน้ มาจากการขยายตัวของความสัมพันธ์ดา้ นการผลิตและการแลกเปลีย่ น
สินค้า ด้านวัฒนธรรม และการสื่อสาร รวมทั้งด้านการเมืองจนครอบคลุมไปทั่วโลก ความ
สัมพันธ์เช่นนี้ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเสมอไป แต่
อาจจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกชนและกลุม่ คนในด้านความเชือ่ ศาสนา วิทยาศาสตร์
ภาษา การค้า และอื่นๆ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรประชาชนทั้งหลายที่ขยายตัว
ไปทั่วโลก (Shaw, 1992: 429) โลกในยุคนี้จึงมีสภาพเหมือนโลกไร้พรมแดน การเติบโต
อย่างรวดเร็วของเครือข่ายความสัมพันธ์ข้ามพรมแดนดังกล่าวเกิดขึ้นได้ด้วยผลจากการ
ปฏิวตั ดิ า้ นเทคโนโลยีการสือ่ สารและคมนาคม และในท่ามกลางการเลือ่ นไหลทางวัฒนธรรม
ข้ามพรมแดนของรัฐชาติ และการเคลื่อนย้ายของผู้คนข้ามถิ่นไปสู่เมือง ความเป็นชุมชน
จึงมิได้ถูกจ�ำกัดอยู่แต่เพียงท้องถิ่น หรือพื้นที่หมู่บ้านแบบเดิมอีกต่อไป (ยศ สันตสมบัติ,
2551: 12) ชุมชนท้องถิ่นแบบเดิมได้ปรับเปลี่ยนตัวเองไปอย่างมาก ทั้งนี้ด้วยอิทธิพลของ
กระแสโลกาภิวตั น์ทผี่ ลักดันให้ผคู้ น สินค้า ทุน รวมทัง้ วิถปี ระเพณีวฒ
ั นธรรมก็สามารถก้าว
ข้ามพรมแดนรัฐชาติเข้ามาอย่างง่ายดายมากขึ้น
ประเพณีวฒ
ั นธรรมเป็นส่วนหนึง่ ของวิถชี มุ ชนและเป็นเครือ่ งบ่งบอกให้เห็นถึงภาพ
สะท้อนทางสังคมวัฒนธรรมได้อย่างหนึ่ง ประเพณีนับเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่สามารถสื่อให้
เห็นถึงความหมาย สามารถถ่ายทอดความคิด และโลกทัศน์ ค่านิยม อุดมการณ์บางอย่าง
ของกลุ่มชนจากที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อย้อนกลับมามองประเพณีอีสานในบริบทสังคมร่วม
สมัยก็พบว่า มีประเพณีกลุ่มหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงภาพปฏิสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นในฐานะ
ตัวแทนของชาติกับประเพณีของต่างชาติต่างแดนที่เข้ามาปะทะสังสรรค์ด้วย ตัวอย่างเช่น
ประเพณีบุญบั้งไฟ (ยโสธร) ซึ่งเป็นประเพณีบุญเดือนหกของชาวอีสาน ที่ปฏิบัติสืบต่อกัน
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มาตัง้ แต่อดีต การจัดประเพณีบญุ บัง้ ไฟ เชือ่ ว่าเป็นการบอกข่าวแก่ผฟี า้ พญาแถน ซึง่ มีหน้า
ที่ให้น�้ำให้ฝนแก่มนุษย์โลกทราบว่า ขณะนี้เกิดความแห้งแล้งแล้ว และมวลมนุษย์ทั้งหลาย
ก�ำลังเดือดร้อนเรื่องการขาดแคลนน�้ำไม่สามารถท�ำนาท�ำไร่ได้ การจุดบั้งไฟขึ้นไป จึง
เป็นการสือ่ สารระหว่างมนุษย์กบั จิตวิญญาณ คือผีฟา้ พญาแถน จากความเชือ่ ดังกล่าวนีช้ าว
อีสานจึงพร้อมใจกันท�ำพิธีแห่บั้งไฟ แล้วจุดขึ้นฟ้าเพื่อเตือนให้พญาแถนทราบ
ในปัจจุบนั ถ้ากล่าวถึงประเพณีบญุ บัง้ ไฟแล้ว คนส่วนใหญ่กค็ งต้องนึกถึงบุญบัง้ ไฟ
ของชาวยโสธรเป็นหลัก เพราะได้รับการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ จนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง จุดประสงค์ของการประกอบประเพณีบุญบั้งไฟ
ยโสธรคือ เพือ่ บูชาคุณของพระพุทธศาสนา เป็นการขอฝนต่อเทวดาพญาแถน เป็นประเพณี
ก่อนการลงมือท�ำการเกษตรต่างๆ และเป็นการสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึน้ แก่ผคู้ น
ในชุมชนท้องถิ่นร่วมกัน ดังที่ บ�ำเพ็ญ ณ อุบล (อ้างถึงใน พ.อยู่คง ณ หลวงพระบาง,
ม.ป.ป: 2) กล่าวว่า “การจัดประเพณีบญุ บัง้ ไฟทีย่ โสธรนี้ ชาวยโสธรได้ขอเสนอต่อสภาเมือง
ยโสธรเมื่อปี พ.ศ.2509 ให้จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟเป็นระบบระเบียบเป็นประเพณีที่เป็น
ตัวแทนของจังหวัดตั้งแต่นั้นมา เพื่อร่วมสืบสานและสร้างวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ความรักความสามัคคีของหมู่คณะที่จัดขึ้น และเหตุผลที่ควรให้รักษาประเพณีบุญบั้งไฟคู่
จังหวัดยโสธร คือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชาติให้ได้เงินตราต่างประเทศและเงิน
หมุนออกสู่ชนบทและภาคประชาชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย” จากทัศนะข้างต้นนี้ จะพบว่า
ภาพลักษณ์ประเพณีบุญบั้งไฟถูกสร้างความหมายใหม่ให้กลายเป็นตัวแทนของประเพณี
ประจ�ำจังหวัดและประจ�ำชาติอย่างหนึง่ นับตัง้ แต่ปี 2509 เรือ่ ยมาและมีพฒ
ั นาการสืบต่อมา
จนถึงทุกวันนี้
แต่ทว่าในปัจจุบันยังพบว่า การส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟของยโสธรมีกิจกรรม
พิเศษที่เพิ่มขึ้นมา อันแสดงให้เห็นมิติของการสร้างความสัมพันธ์ข้ามชาติ กล่าวคือ เริ่ม
ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2540 เรือ่ ยมาทางเทศบาลเมืองโยะฌิดะในประเทศญีป่ นุ่ ได้มาท�ำ MOU สัญญา
“เมืองบัง้ ไฟคูแ่ ฝด” ทีจ่ งั หวัดยโสธร ซึง่ มีวฒ
ั นธรรมการจัดงานบัง้ ไฟเหมือนกันทัง้ สองเมือง
กล่าวคือ ถ้าเมืองใดมีงานประเพณีบุญบั้งไฟขึ้นในเมืองใด อีกเมืองจะต้องมาร่วมทุกปีและ
ถือเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างเมืองระหว่างประเทศด้วยมีข้อมูลในเว็บไซต์ชื่อ
ว่า“โรงเรียนสอนภาษา ล่ามแปลภาษาฯ เกี่ยวกับญี่ปุ่น” ได้กล่าวให้เห็นว่าบั้งไฟยโสธรมี
ฐานะเป็นตัวแทนของชาติไทยที่ ได้เข้าไปร่วมสัมพันธไมตรีกับบั้งไฟในประเทศญี่ปุ่น
ความว่า
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“ในกรณีของบัง้ ไฟยโสธรในฐานะทีเ่ ป็นบัง้ ไฟจากประเทศไทย จะ
ได้เข้าร่วมในเทศกาลบั้งไฟในญี่ปุ่น เทศกาลริวเซ RYUSEI
Matsuri เทศกาลบั้งไฟแห่งเมืองไซตามะ (Chitama) จังหวัดชิชิ
บุ (Chichibu) ของประเทศญีป่ นุ่ ซึง่ เป็นเมืองเล็กๆ ทีอ่ ยูห่ า่ งจาก
เมืองโตเกียวประมาณ 3 ชัว่ โมง ได้จดั เทศกาลบัง้ ไฟสืบต่อกันมา
เป็นประเพณีมากกว่า 280 ปี เพือ่ ขอบคุณเทพเจ้า2 และนับตัง้ แต่
ปี พ.ศ.2542 จังหวัดไซตามะและจังหวัดยโสธรก็ได้ลงนามเป็น
เมืองพีเ่ มืองน้องสานสัมพันธ์แนบแน่นด้วยบุญบัง้ ไฟ สือ่ สัมพันธ์
ผ่านประเพณีที่เหมือนกันดังพี่น้อง นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมือง
ไซตามะและจังหวัดยโสธรก็ได้เดินทางไปมาหาสูส่ านสัมพันธ์แลก
เปลี่ยนวัฒนธรรมและองค์ความรู้ร่วมกันเรื่อยมา”
(http://www.bangkokstudy.net/, สืบค้นเมื่อ 5 ธันวาคม 2558)
ประเพณีบั้งไฟที่เมืองโยะฌิดะในประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นงานขอบคุณเทพเจ้าของ
เมืองโยซิดะซึ่งจะจัดขึ้นหนึ่งวัน ในปลายเดือนตุลาคมของทุกปี คือหลังฤดูการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตทางการเกษตรเสร็จแล้ว แต่ละชุมชนก็จะจับกลุม่ ท�ำบัง้ ไฟสีสวยงามติดร่ม เพือ่ สร้าง
ความสนุกสนานให้หมู่คณะและถือเป็นประเพณีความเชื่อเกี่ยวกับการขอบคุณเทพเจ้ามา
ตั้งแต่โบราณของเมืองโยะฌิดะหรือชิชิบุ ในการจัดประเพณีสร้างสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ
ญีป่ นุ่ พบว่าคณะกรรมการจัดงานบัง้ ไฟเมืองโยะฌิดะจะตัง้ กรรมการจัดงานร่วมกับกรรมการ
ทูตจากเมืองยโสธรของประเทศไทย โดยมีขนึ้ หนึง่ วัน ให้คณะบัง้ ไฟยโสธรน�ำบัง้ ไฟสีสวยงาม
ติดร่มตามเบอร์ทกี่ รรมการออกให้ น�ำมาขึน้ ตัง้ ไว้บนฐานจุดบัง้ ไฟ จากนัน้ กลุม่ คณะกรรมการ
บั้งไฟและแขกที่เข้าชมก็จะร่วมกันชมตามจุดที่จัดไว้ห่างจากฐานจุดบั้งไฟ (พ.อยู่คง ณ
หลวงพระบาง, ม.ป.ป.: 33) ลักษณะดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นภาพของบัง้ ไฟยโสธรทีท่ �ำหน้าที่
เป็นตัวแทน “ความเป็นชาติไทย” เพื่อสานสัมพันธไมตรีระหว่างไทยกับญี่ปุ่น โดยมี
สัญลักษณ์บั้งไฟอันเป็นประเพณีเป็นตัวเชื่อมโยงร้อยรัดเสมือนเป็น “เมืองพี่เมืองน้อง” ที่
แม้ดินแดนประเทศทั้งสองจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดติดกันก็ตาม แต่ทว่าประเพณีบุญบั้งไฟก็
ประวัติความเป็นมาของประเพณีบั้งไฟริวเซ ในหนังสือประวัติเมืองโยะฌิดะ (1982) ได้สรุปข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับต้นก�ำเนิดของประเพณีบั้งไฟ
ที่เกี่ยวโยงกับการขอบคุณเทพเจ้าว่า ประเพณีบั้งไฟเกิดขึ้นจากการที่ชาวบ้านนับถือศาลเจ้ามุกุเชื่อกันว่าเป็นผู้สร้างศาลเจ้า กล่าวกันว่าในวันท�ำ
พิธี ชาวบ้านจะก่อกองไฟกองใหญ่ขนึ้ ริมแม่นำ�้ โยะฌิดะ แล้วน�ำฟืนทีต่ ดิ ไฟจนใกล้มอดโยนขึน้ ฟ้าเต็มแรงเพือ่ ถวายแด่เทพเจ้า ต่อมาภายหลังเมือ่
มีการค้นพบดินปืนจึงเปลี่ยนมาใช้ดินปืนจุดลูกไฟขึ้นฟ้า และมีการปรับปรุงเรื่อยมาจนกลายเป็นบั้งไฟริวเซ (ชมนาด ศีติสาร, 2558: 207)
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สามารถสร้างสัมพันธ์ข้ามพรมแดนรัฐชาติได้ และยังสะท้อนให้เห็นมิติของความพยายาม
ที่จะสร้าง “ชุมชนวัฒนธรรม” ร่วมกันภายใต้การยึดโยงประเพณีที่นับถือเหมือนกัน รวมทั้ง
ภายใต้วาทกรรมที่รัฐชาติทั้งสองได้สร้างขึ้นมา นั่นก็คือ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศที่มุ่งเชื่อมโยงกันระหว่างรัฐชาติ ซึ่งมีนัยยะของการตอกย�้ำภาพลักษณ์ของความ
เป็นชาติไทยโดยหยิบยืมและอาศัยประเพณีบั้งไฟ ปรากกฎการณ์นี้ เดวิด ฮาร์วี่ย์ (อ้างใน
สมสุข หินวิมาน, 2548: 240-241) เรียกว่า ปรากฏการณ์การกระชับแน่นของเวลาและพืน้ ที่
(Time-Space Compression) ท�ำให้พื้นที่ของโลก ความเป็นภูมิภาค ความเป็นชาติ และ
ความเป็นท้องถิ่นเข้ามาใกล้ชิดกันมากขึ้น
อนึ่ง ชมนาด ศีติสาร (2558: 225) ยังได้กล่าวให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่าง
บัง้ ไฟญีป่ นุ่ กับบัง้ ไฟของไทยไว้อย่างน่าสนใจ ซึง่ มีประเด็นทีช่ ี้ให้เห็นอุดมการณ์ชาติวา่ จาก
การที่มีวัฒนธรรมการจุดบั้งไฟเหมือนกัน เมืองโยะฌิดะกับจังหวัดยโสธรซึ่งกลายเป็น
สัญลักษณ์ของงานประเพณีบุญบั้งไฟของไทย จึงได้ตกลงที่จะศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
เป็นเมืองคู่แฝดเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2536 ทุกปี ชาวเมืองโยะฌิดะจะส่งบั้งไฟของ
ตนมาร่วมงานประเพณีบญุ บัง้ ไฟยโสธร ขณะเดียวกันคณะผูแ้ ทนจังหวัดยโสธรก็จะไปเยือน
เมืองโยะฌิดะในเทศกาลประเพณีบั้งไฟริวเซลักษณะเช่นนี้ แสดงให้เห็นว่าความเชื่อมโยง
กันระหว่างรัฐชาติและระหว่างสังคมที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน นั่นคือภูมิภาคเอเชีย (Asia)
และยังสะท้อนให้เห็นบริบททางการเมืองสมัยใหม่ของไทยที่ต้องสัมพันธ์กับโลกภายนอก
ซึ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยประเพณีท่ีมีอยู่แต่เดิมในท้องถิ่นไทยเพื่อน�ำเสนอภาพ
ลักษณ์ใหม่ของตน อีกทัง้ ยังใช้เป็นเครือ่ งมือทางการเมืองในการแลกเปลีย่ นวัฒนธรรม นัน่
คือ บัง้ ไฟยโสธรในฐานะทีเ่ ป็นบัง้ ไฟไทยจึงเป็นภาพตัวแทนของชาติทป่ี รากฏแก่สายตาของ
คนภายนอก ซึ่งหมายถึงนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นด้วย
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คณะอุปทูตไทย ณ กรุงโตเกียว และตัวแทนชุมชนเมืองยโสธรนำ�บัง้ ไฟเข้าร่วม
ในงานเทศกาลประเพณีบั้งไฟที่จังหวัดชิชิบุ ประเทศญี่ปุ่น
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society

Faculty of Humanities and Social Sciences

จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นมีขอ้ สังเกตว่า ถึงแม้ดเู หมือนจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์
ทางวัฒนธรรมอันดีระหว่างไทยกับญี่ปุ่น อย่างไรก็ตามก็มีทัศนะของกลุ่มชมรมอนุรักษ์บั้ง
ไฟริวเซในประเทศญี่ปุ่นเมื่อได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกันระหว่างไทยกับญี่ปุ่น
ผ่านงานประเพณีบญุ บัง้ ไฟยโสธรซึง่ พบว่า เมือ่ มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั คือ ชมรมอนุรกั ษ์
บั้งไฟริวเซได้ถูกร้องขอจากคณะบั้งไฟไทยให้สอนวิธีท�ำบั้งไฟแบบญี่ปุ่นแก่ช่างในจังหวัด
ยโสธร ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่เน้นความปลอดภัย โดยเฉพาะวิธีผูกร่มชูชีพกับบั้งไฟเพื่อพยุง
ตัวบั้งไฟและส่วนหางให้ร่อนลงช้าๆ แต่ก็ไม่ส�ำเร็จ เพราะแนวคิดและวิธีการท�ำบั้งไฟแตก
ต่างกันมาก กล่าวคือของไทยเน้นการแข่งขัน การประชันความสูง ท�ำให้ต้องใช้ดินปืนมาก
ซึ่งเป็นสิ่งอันตรายในความคิดของชาวญี่ปุ่น (ชมนาด ศีติสาร, 2558: 226) จากทัศนะดัง
กล่าวนี้ สื่อให้เห็นทัศนะเชิงลบแบบหนึ่งที่ปะปนอยู่กับแนวคิดเรื่องชาตินิยม นั่นคือ อคติ

คณะชุมชนเมืองชิชบิ จุ ากประเทศญีป่ นุ่ นำ�บัง้ ไฟเข้าร่วมในประเพณี
บุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประเทศไทย
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ทางความรู้แบบเจ้าอาณานิคม
โดยมักจะมองตนเองเหนือกว่า
จึงท�ำให้ชาวญี่ปุ่นเกิดทัศนะที่
มองวิถีวัฒนธรรมที่ดูเหมือนจะ
ร่วมกันได้ แต่มีความแตกต่าง
กันเพราะยังมีอคติเรื่องเชื้อชาติ
เข้ า มาแฝงฝั ง ปะปนอยู ่ ด ้ ว ย
ฉะนั้นจึงท�ำให้เกิดการแบ่งแยก
และสร้างความแตกต่างขึ้นภาย
ใต้อ�ำนาจของความนิยมชมชอบ
และนิยมความเป็นชาติของตน
ว่าลักษณะนีเ้ ป็น “ประเพณีแบบ
ไทย” (เน้นความสูง ซึ่งหมายถึง
อันตราย) และประเพณีเช่นนีซ้ งึ่
แตกต่างก็เป็น “ประเพณีแบบ
ญี่ปุ่น” (เน้นความปลอดภัย โดย
การท�ำให้บั้งไฟสามารถกางร่ม
ได้)
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ด้วยเหตุนปี้ ระเพณีจงึ ได้กลายเป็นตัวแทนของความเป็นเชือ้ ชาติหรือความเป็นรัฐ
ชาติในบริบทของสังคมสมัยใหม่ ที่อาจก่อให้เกิดการน�ำไปใช้ในประเด็นการสร้างอคติทาง
เชือ้ ชาติให้เกิดความไม่เท่าเทียมหรือความคิดทีแ่ ปลกแยกแตกต่างเกิดขึน้ ได้ ซึง่ อุดมการณ์
ชาตินิยมในเทคโนโลยีและนวัตกรรมญี่ปุ่นนั้นดูจะมีพลังในสถานะด้านอ�ำนาจที่เหนือกว่า
หรืออาจมองได้ว่าเป็นเพราะอ�ำนาจของกระแสโลกาภิวัตน์ที่ต้องการสร้างวัฒนธรรมทาง
วัตถุและทางความคิดให้เป็นแบบแผนเดียวกันและต้องการให้มมี าตรฐานเดียวกัน ดังจะเห็น
ได้จากทัศนะของชาวญีป่ นุ่ ทีม่ คี วามต้องการจะปรับเปลีย่ นให้บงั้ ไฟไทยมีมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยเทียบเท่ากับบั้งไฟญี่ปุ่นนั่นเอง
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5. บทสรุป
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ในบทความนี้ ผู้เขียนได้ศึกษาประเพณีอีสานในบริบทของสังคมร่วมสมัยจ�ำนวน
6 ประเพณี ได้แก่ ประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จังหวัด
สกลนคร ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร
ประเพณีแห่ผีตาโขน จังหวัดเลย และประเพณีบวงสรวงเจ้าแม่สองนาง จังหวัดมุกดาหาร
โดยมีวตั ถุประสงค์มงุ่ วิเคราะห์ตคี วามให้เห็นในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการน�ำเสนอภาพความ
เป็นชาติไทย การเน้นยำ�้ อุดมการณ์ชาตินยิ มในประเพณีผา่ นวาทกรรมของรัฐ กระแสทุนนิยม
กลุ่มชาติพันธุ์ และโลกาภิวัตน์ รวมถึงอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองใน
ยุคสมัยใหม่ทเี่ ข้ามาท�ำให้รปู แบบและเนือ้ หา ตลอดจนมีการสร้างความหมายใหม่ให้เกิดขึน้
แก่รูปลักษณ์ประเพณีอีสานในปัจจุบันด้วย
จากการศึกษาประเพณีอสี านเหล่านี้ ท�ำให้พบว่ามีการน�ำเสนอภาพความเป็นชาติ
ไทยในประเพณีหลายอย่าง นับตั้งแต่มีการพยายามประดิษฐ์สร้างให้ประเพณีท้องถิ่นซึ่งมี
มาแต่เดิมท�ำให้มีรูปลักษณ์เนื้อหา รวมทั้งท�ำหน้าที่นอกเหนือไปจากด้านความเชื่อทาง
ศาสนา ซึง่ เป็นผลมาจากความต้องการพัฒนาโดยรัฐซึง่ เริม่ ปรากฏเด่นชัดตัง้ แต่ราวทศวรรษ
ที่ 2520 เรื่อยมา กล่าวได้ว่าประเพณีอีสานมีการปรับตัว มีการแปรรูปซึ่งผูกติดไปกับเรื่อง
การสร้างความเป็นชาตินิยม และน�ำเสนอให้เห็นบทบาทหน้าที่ของประชาชนที่มีต่อชาติ
นัน่ คือ เน้นน�ำเสนอเรือ่ งราวของประชาชนทีต่ อ้ งเป็นผูท้ ยี่ กย่องเทิดทูลสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อปลุกเน้นให้เห็นว่าคนอีสานมีความจงรักภักดีและมี
ความรักชาติ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเป็นพลเมืองทีด่ ีให้เป็นทีป่ ระจักษ์
แก่สายตาของสังคมภายนอกด้วย ลักษณะเช่นนี้ อีรคิ ฮอบส์บอว์น (Eric Hobsbown, 1983)
เรียกว่า “เป็นการสร้างชาติทางการเมืองซึง่ เป็นสิง่ ทีถ่ กู สร้างขึน้ (invented traditions) หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ส�ำนึกเรื่องความรักชาติเช่นนี้เป็นตัวสร้างให้เกิดชาติในความหมาย
ทางการเมืองขึน้ ” อันเป็นกระบวนการทางสังคมรูปแบบหนึง่ ทีต่ อ้ งการเน้นย�ำ้ เรือ่ งการนิยม
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ในชาติของตนให้เกิดในจิตส�ำนึกโดยมีกลุ่มที่เข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ
ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และประชาชนคนทั่วไปในสังคม
ปรากฏการณ์นี้ สะท้อนให้เห็นว่าในยุคโลกาภิวัตน์ “ชาติ” หรือ Nation นับเป็น
เรือ่ งของส�ำนึกร่วม (collective consciousness) ซึง่ เป็นเรือ่ งส�ำคัญทีน่ อกเหนือไปจากเรือ่ ง
ดินแดน รัฐบาล หรืออ�ำนาจอธิปไตย เพราะจิตส�ำนึกหรือส�ำนึกร่วมไม่ใช้สงิ่ ทีส่ ร้างครัง้ เดียว
แล้วสามารถใช้ได้ตลอดไป เพราะส�ำนึกนั้นเลือนหายไปได้เรื่อยๆ จึงต้องผลิตซ�้ำจิตส�ำนึก
ร่วมเสมอๆ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้สึกถึงความเป็นพวกพ้องหรือ “พวกเรา” ร่วมกันผ่าน
ปฏิบัติการทางสังคมในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะในทางวัฒนธรรม (ทิฆัมพร เอี่ยมเรไร,
2554: 21) ประเพณีอีสานในยุคสังคมร่วมสมัยนี้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการ
เป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของชาติ อันเป็นยุคที่ประเพณีวัฒนธรรมถูกน�ำเสนอผ่าน
วาทกรรมการพัฒนาต่างๆ โดยเฉพาะองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของชาติที่ได้เข้า
มาท�ำให้ประเพณี ซึง่ ส่งผลท�ำให้ประเพณีมกี ารปรับเปลีย่ นไปในแบบสิง่ ของทีส่ ามารถสร้าง
“มูลค่า”เพราะเป็นสิ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากกระบวนการท�ำให้กลายเป็นสินค้า (Commoditization) นั่นเอง
อย่างไรก็ตาม ลักษณะของการปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ประเพณีในอีสาน ยังแสดง
ให้เห็นถึงการสร้างความหมายเกี่ยวกับ “ความเป็นชาติไทย” ที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามาภายหลัง
ซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลและการส่งเสริมโดยรัฐเป็นหลัก และมุ่งเน้นที่จะเลือกน�ำสื่อ
สัญลักษณ์เพิ่มเติมเข้าไปในรูปแบบเนื้อหาของประเพณีท้องถิ่นต่างๆ เช่น ตัวแทนหรือ
สัญลักษณ์เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นการเน้นย�้ำและน�ำเสนอ
ความเป็นชาติไทยให้เกิดขึ้นในจิตใจของผู้คนในชุมชนท้องถิ่น นอกจากนี้ ประเพณีอีสาน
ในปัจจุบันยังมีการน�ำเสนอเนื้อหาที่แตกต่างหลากหลาย จึงปรากฏเรื่องราววิถีชีวิต
วัฒนธรรมของผู้คนในสังคมร่วมสมัยมากขึ้น ตัวอย่างเช่น มีประเพณีแสดงอัตลักษณ์ทาง
ชาติพนั ธุ์ ดังกรณีประเพณีแห่ผตี าโขน ทีส่ บื ทอดมาจากจารีตประเพณีในวัฒนธรรมลาวล้าน
ช้าง ประเพณีไหลเรือไฟทีเ่ ป็นลักษณะร่วมทางวัฒนธรรมของคนไทยอีสานกับคนลาว หรือ
ภาพประเพณีบ้ังไฟที่เป็นสิ่งเชื่อมสัมพันธ์ข้ามพรมแดนรัฐชาติระหว่างไทย-ญี่ปุ่นดังที่ได้
กล่าวอธิบายมาแล้ว
การสร้างความเป็นชาติไทยผ่านสือ่ สัญลักษณ์เหล่านีซ้ งึ่ อาจมองในมิตเิ ชิงอัตลักษณ์
“ความเป็นไทย” ทีแ่ สดงถึงตัวตนทีส่ ามารถเชือ่ มโยงกับรัฐชาติ (ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2552:
322) ว่าเป็นอุดมการณ์ทถี่ กู ประกอบสร้างขึน้ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารสร้าง “ความรูส้ กึ ร่วม” (shared
feeling) หรือ “ความหมายร่วม” (shared meaning) ของคนในชาติที่มักจะถูกผูกขาดการ
สร้างโดยอ�ำนาจรัฐ หรือชนชัน้ น�ำ ดังนัน้ จึงมีเป้าหมายหลักเพือ่ ต้องการจรรโลงรักษาอ�ำนาจ
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การปกครอง แต่เมื่อสังคมเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก็ท�ำให้ความเป็นชาติไทยที่
ถูกสร้างผ่านสื่อสัญลักษณ์แบบเดิม เช่น อนุสาวรีย์ เพลงชาติ และธงชาติ เริ่มมีข้อจ�ำกัด
โดยเฉพาะการไม่เปิดให้คนอื่นๆ หรือกลุ่มอื่นๆ ในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสร้างความหมาย
ได้ ฉะนั้นเพื่อลดข้อจ�ำกัดดังกล่าว สังคมไทยจึงได้ปรับกลยุทธ์โดยเลือกสื่อสัญลักษณ์หรือ
เครื่องหมายอัตลักษณ์ (Identity Marker) ที่เหมาะสมน�ำมาใช้ในบริบทใหม่ เพื่อให้เข้ากับ
สถานการณ์โลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป นั่นคือ สามารถสร้าง “ความเป็นไทย” โดยเปิด
ให้ภาคส่วนอืน่ ๆ เข้ามาเกีย่ วข้องและมีสว่ นร่วมได้มากขึน้ ซึง่ สือ่ ทีถ่ กู เลือกน�ำมาใช้ในกรณี
ของชุมชนท้องถิน่ อีสานในทีน่ กี้ ค็ อื “ประเพณี” เพราะด้วยคุณลักษณะทีป่ ระเพณีนนั้ สามารถ
เปิดรับการมีส่วนร่วมในการสร้างความหมายที่กว้างขวางกว่าและเป็นกิจกรรมที่อยู่ในวิถี
ชีวิตประจ�ำวันของประชาชนคนทั่วไป ที่สามารถผนวกรวมเอาความเป็นชาติกับความเป็น
ท้องถิ่นเข้าไปผสมกลมกลืนกันจนกลายเป็นเครื่องมือทางสังคมการเมืองในยุคสมัยใหม่ที่
สามารถเน้นย�้ำและสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทยได้ในที่สุด
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แนวโน้มการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านการ
ท่องเที่ยวตามลำ�น้ำ�โขงจากจังหวัดนครพนม
ถึงจังหวัดอุบลราชธานีและแขวงคำ�ม่วนถึงแขวงจำ�ปาสัก1

Tendency of Public Policy Movement on the Tourism along with
Mekong River: A Case Study of Nakonpanom Province to Ubonrachathani Province and
Khammouane Province to Champasak Province.
ประจวบ จันทร์หมื่นและคณะ2 Prajuap Janmeun and Group

บทคัดย่อ

ปัญหาที่ตกค้างมานานของการจัดการท่องเที่ยวตามล�ำน�้ำโขงมี 4 ประการส�ำคัญ
คือ 1. ด้านแหล่งท่องเที่ยวยังขาดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่ม
ใหม่ ขณะเดียวกันแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ อี ยูแ่ ล้วแม้พยายามปรับปรุงในหลายๆด้าน แต่เป็นการ
ปรับปรุงเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่ส�ำคัญ ท�ำให้แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆเริ่มทรุดโทรมลง 2. ด้าน
หน่วยงานสนับสนุนทั้งภาครัฐและผู้ประกอบการยังมีลักษณะขาดการ บูรณาการแผน
พัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกัน 3.ชุมชนขาดบุคคลากรด้านการจัดการท่องเที่ยว และ 4. การ
จัดการท่องเทีย่ วระหว่างประเทศไทย-ลาว ตามล�ำนำ�้ โขงยังมีขอ้ จ�ำกัดด้านกฎหมายข้อบังคับ
แนวโน้มในอนาคตของการจัดการท่องเที่ยวตามล�ำน�้ำโขง จะเกิดการจัดการท่อง
เที่ยวโดยชุมชนมากขึ้น ชาวบ้านในหมู่บ้านตามล�ำน�้ำโขงจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการ
ท่องเทีย่ วมากขึน้ ข้อเสนอในการพัฒนาการท่องเทีย่ วตามล�ำนำ�้ โขงในพืน้ ทีศ่ กึ ษาคือ การบู
รณาการนโยบายสาธารณะด้านการท่องเทีย่ วตัง้ แต่ระดับชุมชน ระดับจังหวัดและระดับกลุม่
จังหวัดนครพนม มุกดาหาร อ�ำนาจเจริญและอุบลราชธานี โดยภาครัฐจะต้องมีเอกชนร่วม
เป็นกลไกส�ำคัญในการผลักดันให้มีแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงระหว่าง 4
จังหวัด โดยใช้ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมลุม่ น�ำ้ โขงเป็นเนือ้ หาส�ำคัญในการขาย
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวใน 4 จังหวัด
ค�ำส�ำคัญ: การขับเคลื่อน, นโยบายสารธารณะ, การท่องเที่ยวตามล�ำน�้ำโขง
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บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวและแผนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ลุ่มน�้ำโขงไทย-ลาว พื้นที่จังหวัดนครพนมถึง
จังหวัดอุบลราชธานีและแขวงค�ำม่วนถึงแขวงจ�ำปาสัก สนับสนุนทุนวิจยั จาก เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจยั แห่งชาติ (คอบช.) ส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปีงบประมาณ 2558
2
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Abstract

Problems that have been left over for a long time of tourism management
along with Mekong river, there are 4 important points; namely 1) on the tourist
attraction, it doesn’t have the new tourist attraction to attract new group tourists, at
the same time the tourist attractions there have already been, although they try to
adjust in many cases, but it is only adjusting the important tourist attraction. So it
can make other tourist attractions being declined, 2) auxiliary agencies both
government sector and private sector, they still lack of development plan integration
together, 3) communities there are not still personnel on the tourism management
and 4) tourism management between Thailand and Laos along with Mekong river,
it still has limitation on the law.
Tendency in the future of tourism management along with Mekong river, it
will have tourism management by more and more community. Villagers in the villages
along with Mekong river will participate in more and more tourism management. As
for suggestions in tourist attractions development along with Mekong river in the
area study; namely public policy integration on the tourism since community level,
provincial level and the group level of Nakonpanom province, Mukdaharn province,
Amnartcharoen province and Ubonrachathani province, government sector must
have private sector joining as the important mechanism in pushing forward to have
tourism strategic plan linked with 4 provinces by use of social and cultural variety
of basin of a Mekong river as the important matter in stretching the tourism image
in 4 provinces.
Keyword: Movement, Public Policy, Tourism along with Mekong River
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ปี พ.ศ. 2555 คณะวิจยั ได้ท�ำการศึกษาวิจยั เรือ่ งการจัดการเส้นทางแหล่งท่องเทีย่ ว
เชิงสังคมและวัฒนธรรมในกลุม่ จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร สูป่ ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ผลการศึกษาพบว่า เนือ้ หา (Story) ในเชิงสังคมและวัฒนธรรมทีม่ ีในแหล่ง
ท่องเทีย่ วของกลุม่ ประเทศไทย-ลาว-เวียดนาม คือปัจจัยส�ำคัญอย่างหนึง่ ทีจ่ ะท�ำให้ผคู้ นใน
กลุ่มประเทศเข้าใจกันมากขึ้น ผลการศึกษาเสนอว่าเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
ประเพณี ความเชือ่ ของผูค้ นทัง้ 3 ประเทศ ต้องถูกยกระดับให้เป็นเส้นทางท่องเทีย่ วสูส่ ากล
เพื่อสร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับความต้องการของ
นักท่องเทีย่ วกลุม่ ใหม่ทกี่ �ำลังขยายตัว(จักรี เตจ๊ะวารี.2556) ต่อมาในปี พ.ศ.2556 คณะวิจยั
ได้พัฒนาโครงการต่อเนื่อง โดยได้รับทุนสนับสนุนโครงการศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยว
ตามล�ำน�้ำโขงไทย-ลาว กรณีศึกษาจากเชียงคานถึงโขงเจียม มุ่งศึกษาภูมิศาสตร์แม่น�้ำโขง
และแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเสนอเส้นทางท่องเที่ยวทางเรือในล�ำน�้ำโขง การศึกษาด้าน
ภูมิศาสตร์พบว่าภูมิศาสตร์แม่น�้ำโขงมีลักษณะส�ำคัญที่สนับสนุนการท่องเที่ยว
อย่างไรก็ตามผลการศึกษาของคณะวิจัยในปี 2555 -2556 พบว่าการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวตามล�ำน�้ำโขงระหว่างประเทศไทย-ลาว ยังมีข้อจ�ำกัดหลายประการโดยเฉพาะกา
รบูรณาการนโยบายการท่องเที่ยวในทุกระดับ ดังที่มิ่งสรรค์ ขาวสะอาด (2555) ได้เสนอไว้
ว่าท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การ
ท่องเทีย่ วชุมชนจะมีความส�ำคัญขึน้ รัฐและเอกชนต้องพัฒนานโยบายสาธารณะร่วมกัน แม้
จังหวัดนครพนมและแขวงค�ำม่วน จังหวัดมุกดาหารและแขวงสาละวันรวมทั้งจังหวัด
อุบลราชธานีและแขวงจ�ำปาสักจะเป็นพืน้ ทีก่ ารท่องเทียวทีม่ ศี กั ยภาพบางประการ เนือ่ งจาก
ทั้งสามจังหวัดและสามแขวงตั้งอยู่ในเขตการคมนาคมที่สะดวก มีทรัพยากรการท่องเที่ยว
ที่หลากหลาย จะมีเพียงจังหวัดอ�ำนาจเจริญที่ถือว่ามีจุดอ่อนด้านการท่องเที่ยวตามล�ำน�้ำ
โขงเนือ่ งจากมีเพียงอ�ำเภอชานุมานทีต่ งั้ อยูต่ ดิ ฝัง่ ล�ำน�ำ้ โขง แต่โดยภาพรวมแล้วการจัดการ
ท่องเทีย่ วในลุม่ น�ำ้ โขงยังคงมีมลู ค่าของรายได้ที่ได้จากการท่องเทีย่ วจ�ำนวนน้อยหากเทียบ
กับภาคอื่นๆ
บทความนีม้ งุ่ อธิบายสถานภาพการท่องเทีย่ วตามล�ำน�ำ้ โขงในภาคอีสานในลักษณะ
cross-border tourism และจะชี้ให้เห็นแนวโน้มส�ำคัญของการจัดการท่องเที่ยวตามล�ำน�้ำ
โขง เพือ่ เสนอให้ทกุ ภาคส่วนหันมาให้ความส�ำคัญกับการบูรณาการแผนการท�ำงานร่วมกัน
เพือ่ เป็นกลไกในการขับเคลือ่ นกิจกรรมการท่องเทีย่ วลักษณะใหม่ๆให้เกิดขึน้ ในกลุม่ จังหวัด
นครพนม มุกดาหาร อ�ำนาจเจริญและอุบลราชธานี โดยเฉพาะในประเด็นการยกระดับความ
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวระหว่างไทย-ลาว และให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของฉากทัศน์ชีวิตคนไทยที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลงตามสังคมโลก(มิ่งสรรค์ ขาวสะอาดและอภิ
วัฒน์ รัตนวราพะ.2557) โดยจะน�ำเสนอในหัวข้อส�ำคัญตามล�ำดับดังนี้
1. ความสัมพันธ์ของภูมิศาสตร์ล�ำน�้ำโขงกับการท่องเที่ยว
2. ความสัมพันธ์ทางสังคมวัฒนธรรมสองฝั่งโขงไทย-ลาว
3. แนวโน้มการจัดการท่องเที่ยวตามล�ำน�้ำโขง กรณี จังหวัดนครพนม มุกดาหาร
อ�ำนาจเจริญ อุบลราชธานี
4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ความสัมพันธ์ของภูมิศาสตร์ล�ำน�้ำโขงกับการท่องเที่ยว

ภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วย 20 จังหวัด เป็นภาคที่มี
เนื้อที่มากที่สุดของประเทศไทย ประกอบด้วยแม่น�้ำหลักจ�ำนวน 3 น�้ำคือ แม่น�้ำโขง แม่น�้ำ
ชี แม่น�้ำมูล โดยมีแม่น�้ำโขงเป็นเส้นแบ่งเขตแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งแม่น�้ำโขง
นี้มีระยะทางครอบคลุม 7 จังหวัดในภาคอีสาน ตั้งแต่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ
นครพนม มุกดาหาร อ�ำนาจเจริญและอุบลราชธานี ระยะทางประมาณ 850 กิโลเมตร
ลักษณะทั่วไปของแม่น�้ำโขงกับการท่องเที่ยว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ม.ค.59 – มิ.ย.59)

การศึกษาศักยภาพการท่องเทีย่ วตามล�ำนำ�้ โขงไทย-ลาว กรณีศกึ ษาจากเชียงคาน
ถึงโขงเจียม(2556) ได้จ�ำแนกลักษณะส�ำคัญของล�ำน�้ำโขงที่สัมพันธ์กับแหล่งท่องเที่ยวได้
3 ลักษณะ ดังนี้
ลักษณะที่ 1 แม่น�้ำโขงจะมีเกาะ แก่ง ดอน เล็กๆ กระจัดกระจาย กว้างตลอดแม่
โขง ในหน้าแล้ง บริเวณจากอ�ำเภอเชียงคาน อ�ำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย จนถึง
จังหวัดบึงกาฬ ด้วยภูมศิ าสตร์ลกั ษณะนี้ ถือว่าเป็นพืน้ ทีอ่ ปุ สรรคต่อการล่องเรือเพือ่ การท่อง
เที่ยว อย่างไรก็ตามจะพบการท่องเที่ยวที่ส�ำคัญบริเวณนี้ เกี่ยวข้องกับความเชื่อเรือง
พญานาค เช่น ที่จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ ดังนั้นภูมิศาสตร์ของแม่น�้ำโขงในกลุ่ม
จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ จึงท�ำให้เกิดการท่องเที่ยวในลักษณะความเชื่อเรื่องต�ำนาน
พญานาค เกิดการท่องเทีย่ วเช่น การชมบัง้ ไฟพญานาค ทีอ่ �ำเภอโพนพิสยั จังหวัดหนองคาย
และลักษณะการล่องเรือจะพบการล่องเรือระยะสั้นเพื่อการท่องเที่ยวชมกิจกรรมท่องเที่ยว
ดังกล่าว
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ลักษณะที่ 1 แม่น�้ำโขงตอนบน (ที่มา : คณะวิจัย)

ลักษณะที่ 2 แม่น�้ำโขงราบเรียบด้วยสายน�้ำ ไม่มีเกาะ แก่งดอน ซึ่งจะปรากฏใน
บริเวณจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร การศึกษาพบว่าลักษณะของภูมศิ าสตร์แม่นำ�้
โขงจะสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวทางเรือที่สามารถล่องแม่น�้ำโขงชมแหล่งท่อง
เที่ยวสองฝั่งแม่น�้ำโขง เช่น ที่จังหวัดนครพนมจะพบการจัดการท่องเที่ยวทางเรือเพื่อพา
นักท่องเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวตามแม่น�้ำโขง

ลักษณะที่ 2 แม่น�้ำโขงตอนกลาง (ที่มา : คณะวิจัย)

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ม.ค.59 – มิ.ย.59)

ลักษณะที่ 3 เป็นแก่งหิน โขดหิน ที่มีลักษณะโดดเด่น แตกต่าง มีสีสัน ซึ่งจะพบ
ภูมิศาสตร์ลักษณะนี้ตั้งแต่พื้นที่อ�ำเภอชานุมาน จังหวัดอ�ำนาจเจริญ ผ่านอ�ำเภอเขมราฐ
อ�ำเภอโพธิ์ไทร จนถึงอ�ำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี บริเวณนี้เป็นอุปสรรค์ต่อการ
ล่องเรือระยะยาว ลักษณะภูมิศาสตร์เช่นนี้ท�ำให้เกิดการท่องเที่ยวตามแม่น�้ำโขง ที่ใช้ความ
งามของแก่ง โขดหิน เช่น แหล่งท่องเที่ยวหาดสลึง แหล่งท่องเที่ยวสามพันโบก รวมทั้ง
แหล่งท่องเที่ยวแม่น�้ำสองสีที่อ�ำเภอโขงเจียม
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2.ความสัมพันธ์ทางสังคมวัฒนธรรมของคนสองฝัง่ โขงไทย-ลาวและการ
ท่องเที่ยวแบบ cross-border tourism

จากลักษณะของแม่น�้ำโขงดังที่เสนอไว้ ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตคน
สองฝั่งโขง เมื่อพิจาณาในลักษณะ cross-border tourism จะพบว่าก่อนจึงเข้าสู่แขวงค�ำ
ม่วนฝั่ง ตามเส้นทาง R 13 ยังคงมีวิถีวัฒนธรรมของชาวลาวปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไป มี
ลักษณะส�ำคัญคือหมูบ่ า้ นทีห่ า่ งไกลตัวเมืองจะมีสภาพบ้านเรือนทีท่ รุดโทรม บ้านหลายหลัง
ถูกสร้างไว้เพียงเสาปูน ไม่มีหลังคา บ้านหลายหลังใช้ไม้ไผ่ท�ำเป็นฝาบ้าน มีเรื่องเล่ากันว่า
ถ้าเห็นบ้านลักษณะมีแต่เสาปูนดังกล่าวนี้ให้สนั นิษฐานว่าลูกสาวบ้านดังกล่าวก�ำลังมาท�ำงาน
ทีป่ ระเทศไทย หรือเข้ามาท�ำงานในตัวเมืองของแขวงใหญ่ๆในลาว ยังเก็บเงินได้ไม่พอสร้าง
บ้านครั้งเดียว จึงค่อยๆต่อเติมไปทีละอย่าง เด็กๆชาวลาวจ�ำนวนมากในหมู่บ้านลึกเข้าไป
จากถนน R13 ใส่เสื้อมอมแมม พวกเขาเล่นสนุกกับดินโคลนและทุ่งนา หากเป็นหมู่บ้านที่
ตั้งอยู่ริมแม่น�้ำ วิถีชีวิตและความบันเทิงของพวกเขาก็คือการเล่นน�้ำในล�ำน�้ำดังกล่าว อาทิ
หมู่บ้านที่ติดล�ำน�้ำโขง หากเดินทางผ่านหมู่บ้านที่มีงานบุญ จะพบเห็นหนุ่มสาวแต่งตัว
สวยงาม ถือขันสีเงิน สีทอง มาขอรับบริจาค เพื่อน�ำไปท�ำบุญบ้าน หรือท�ำบุญในวัดเช่น
ท�ำบุญกฐิน ท�ำบุญบูชาพระ สภาพโดยทัว่ ไปในช่วงทีผ่ เู้ ขียนเดินทางส�ำรวจในปี พ.ศ. 2558
สปป.ลาว ถนนริมฝัง่ แม่นำ�้ โขงก�ำลังได้รบั การพัฒนา ดังเช่นทีแ่ ขวงค�ำม่วนเส้นทางทางจาก
น�้ำปากกระดิ่ง ลงมาทางใต้เพื่อเข้าเมืองหินบูน ที่เมืองหินบูนมีด่านชั่วคราวหินบูน (บ้าน
ปากน�้ำ ตรงข้ามกับอ�ำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม) แต่การใช้ด่านยังคงมีจ�ำนวนน้อย
การคมนาคมส่วนใหญ่ใช้เรือของชาวบ้านระหว่างไทย-ลาว สาเหตุที่ด่านนี้มีผู้คนใช้น้อย
ด้านหนึ่งเพราะไม่ใช่ด่านที่มีการค้าขายสินค้าจ�ำนวนมาก หากแต่เป็นด่านที่ชาวบ้านไทยลาวใช้เดินทางไปมาหาสู่กัน จะมีซื้อสินค้าบ้างแต่มีจ�ำนวนน้อย ชาวลาวที่ข้ามจากด่านหิน
บูนจะไปซือ้ สินค้าเครือ่ งใช้ไฟฟ้า อาหารการกินทีท่ า่ อุเทนบ้าง ซือ้ ทีบ่ า้ นไซยบุรบี า้ ง เป็นการ
เดินทางไปซื้อสินค้าแบบไปกลับไม่ค่อยได้ค้างคืน

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ม.ค.59 – มิ.ย.59)

ด่านหินบูนและท่าเรือใน สปป.ลาว (ที่มา : คณะวิจัย)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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วิถชี วี ติ ของคนสองฝัง่ โขงบริเวณด่านหินบูนนี้ ยังคงมีวถิ ชี วี ติ สัมพันธ์กบั แม่นำ�้ โขง
ตั้งแต่การคมนาคมที่ต้องใช้เรือข้ามฟาก ซึ่งเป็นเรือขนาดเล็กมีคนนั่งไม่เกิน 7 คน มี
เครื่องยนต์ติดที่ท้ายเรือใช้เวลาล่องข้ามไม่เกิน 30 นาที ชาวลาวจะเดินทางไปตัวเปล่า แต่
เมื่อกลับมาต่างมีสินค้าบรรทุกมาเต็มเรือ สิ่งเหล่านี้สะท้อนวิถีการพึ่งพาระหว่างคนสองฝั่ง
บริเวณดังกล่าวนี้ได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังคงมีการใช้ประโยชน์จากมน�้ำโขงเป็นที่เล่น
น�้ำ เป็นแหล่งหาปลา เด็กๆชาวลาวถือเบ็ดตกปลาแบบดั้งเดิมคือ เป็นเล็กที่ท�ำจากไม้ไผ่
เหลาอย่างดี มีเชือกมัดหมากเบ็ดไว้ ซึ่งหากมองในมิติด้านการท่องเที่ยวแล้ว วิถีดั้งเดิม
ของชาวลาวดังกล่าวนี้คือเสน่ห์ของลาวที่เขาใช้ผูกมัดใจนักท่องเที่ยวมาโดยตลอด

วัฒนธรรมความเชื่อเรื่อง
พระธาตุกับพญานาคของ
คนสองฝั่งโขง
(ที่มา : คณะวิจัย)

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ม.ค.59 – มิ.ย.59)

ในด้านฝั่งประเทศไทย ก่อนถึงจังหวัดนครพนมในฝั่งไทย ลักษณะของสังคมและ
วัฒนธรรม บริเวณเมืองไซยบุรี ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสังคม
วัฒนธรรม เป็นชุมชนปากน�้ำสงคราม เชื่อมต่อแม่น�้ำโขง ลักษณะเด่นเป็นชุมชนดั้งเดิมที่
ก�ำลังมีแนวทางการพัฒนาชุมชนตนเอง เป็นชุมชนท่องเทีย่ วทางประวัตศิ าสตร์ทกี่ �ำลังขยาย
ตัว มีการสร้างภาพลักษณ์ผ่านประวัติศาสตร์การสร้างเมือง ซึ่งตรงข้ามเป็นหมู่บ้านหินบูน
ชุมชนลาวที่ยังไม่มีการขยายตัวของหมู่บ้านดังที่ได้เสนอไว้ในเบื้องต้น บ้านเรือนฝั่ง สปป.
ลาว ยังคงมีลกั ษณะความเป็นชุมชนดังเดิมมากกว่าฝัง่ หมูบ่ า้ นไซยบุรี ความดังเดิมดังกล่าว
นี้อาทิเช่น การท�ำรั้วไม่ไผ่รอบบ้าน ไม่ได้ใช้รั้วบ้านเป็นบูนซีเมนต์เหมือนกับประเทศไทย
การมีรวั้ ไม้ไผ่ของลาวกลับเป็นเสน่หอ์ ย่างหนึง่ หากมองในมิตขิ องการท่องเทีย่ วโดยชุมชน

48

วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society

Faculty of Humanities and Social Sciences

ลักษณะชุมชนบ้านหินบูน สปป.ลาว (ที่มา : คณะวิจัย)

จากอ�ำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ลงสู่เขตอ�ำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ลักษณะเด่นบริเวณผ่านแม่น�้ำเซบั้งไฟของ สปป.ลาว มีถนนหมายเลข 11 ที่สามารถวิ่งได้
สะดวก เป็นทีต่ งั้ ของ พิพธิ ภัณฑ์โฮจิมนิ ห์บา้ นเชียงหว่าง ซึง่ เป็นแหล่งท่องเทีย่ วใหม่ ทีท่ าง
สปป.ลาว ได้รับทุนสนับสนุนจากประเทศเวียดนามในการก่อสร้าง เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ที่ติดฝั่งแม่น�้ำโขง ซึ่งในฝั่งอ�ำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนมก็เป็นสถานที่ตั้งของพระ
ธาตุพนม บริบทสังคมวัฒนธรรมบริเวณนี้จึงมีความหลากหลายทั้งด้านวัฒนธรรม ความ
เชื่อ รวมถึงประวัติศาสตร์ชาติของไทย-ลาว-เวียดนาม
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พิพธิ ภัณฑ์โฮจิมนิ ห์บา้ นเชียงหว่าง แขวงค�ำม่วน ตัง้ อยูฝ่ ง่ั ล�ำนำ�้ โขง สามารถเดิน
ทางเข้าชมได้อย่างสะดวกตามเส้นทางหมายเลข 11 ซึง่ เป็นเส้นทางคูข่ นานกับเส้นทางสาย
13 ทีเ่ ป็นถนนสายหลักของ สปป.ลาว ตรงข้ามของฝัง่ ลาวในพืน้ ทีน่ เี้ ป็นเขตพืน้ ทีข่ องจังหวัด
นครพนมไล่ลงมาถึงจังหวัดมุกดาหาร พื้นที่จังหวัดนครพนมลงมาถึงจังหวัดมุกดาหารพบ
ว่ามีการขยายพื้นที่ของเกาะ แก่ง ดอน เกิดขึ้นใหม่หลายแห่ง ซึ่งเป็นผลจากการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมศิ าสตร์แม่นำ�้ โขง พืน้ ทีข่ องอ�ำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ตัง้ แต่
ต�ำบลดงหมู ต�ำบลป่งขาม ต�ำบลชะโนด เมือ่ พิจารณาเส้นทางการคมนาคมทางนำ�้ สามารถ
ล่องเรือได้จนมาถึงสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 ของมุกดาหาร ต่อจากมุกดาหารมาสู่จังหวัด
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ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ม.ค.59 – มิ.ย.59)

อ�ำนาจเจริญ ภูมิศาสตร์จังหวัดอ�ำนาจเจริญสามารถเดินเรือได้และมีเกาะดอน
ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ตามแม่น�้ำโขง พื้นที่ที่มีเกาะ ดอน จากจังหวัดมุกดาหารถึงจังหวัด
อ�ำนาจเจริญมีพื้นที่อุปสรรคส�ำคัญเป็นเกาะ แก่ง ดอน โดยเฉพาะบริเวณอ�ำเภอชานุมาน
จังหวัดอ�ำนาจเจริญ ซึ่งเป็นพื้นที่ของต�ำบลชานุมาน และต�ำบลโคกสาร เป็นที่ตั้งของแก่ง
ช้างหมอบ บริเวณนี้จะมีเกาะแก่ง มากมาย ท�ำให้แม่น�้ำโขงมีพื้นที่บริเวณแคบมาก ตรง
ข้ามกับจังหวัดอ�ำนาจเจริญมีอาณาเขตติดกับแขวงสาละวันบางส่วน ซึ่งถือว่าเป็นเขตที่มี
ศักยภาพของจังหวัดอ�ำนาจเจริญ ลักษณะเกาะแก่งเหล่านีน้ �ำสูก่ ารสร้างพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ วตาม
แม่น�้ำโขงเพื่อชมวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนสองฝั่งโขง ที่อ�ำเภอชานุมานจึงมีการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเองเกิดขึ้น เช่นการจัดเทศกาลการท่องเที่ยวเมืองยักษ์คุ ชาวชานุมาน
จัดเทศกาลนี้เพื่อให้เกิดกิจกรรมท่องเที่ยวระหว่างชาวชานุมานกับชาวลาวฝั่งตรงข้าม อัน
เป็นหมูบ่ า้ นชาวลาวทีม่ สี ถานทีท่ อ่ งเทีย่ วคือปราสาทเฮือนหิน ทีท่ างการลาวมีความพยายาม
พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งของแขวงสะหวันนเขต แต่เนื่องจากระยะทางไกลจาก
แขวงจึงยังคงไม่มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นนัก มีเพียงข้อมูลในแผ่นพับประชาสัมพันธ์ของ
ทางแขวง อย่างไรก็ตามด้านสังคม วัฒนธรรม ความสัมพันธ์ของคนทัง้ สองฝัง่ ยังคงเกิดขึน้
จากการไปมาหาสู่กันทางเรือ ดังเช่น ชุมชนฝั่งไทยอ�ำเภอชานุมานก็มีด่านประเพณี ซึ่งใช้
วิธกี �ำกับดูแลโดยผูน้ �ำชาวบ้าน รวมทัง้ เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยความมัน่ คงหลายหน่วยงาน แต่ในพืน้ ที่
เองบทบาทของคนในชุมชนมีความส�ำคัญมากต่อการควบคุมดูแลกันและกันในการข้ามแดน
ผ่านด่านลักษณะนี้ ดังเช่นที่ด่านอ�ำเภอชานุมานจะมีการตั้งคณะกรรมการดูแลบริเวณด่าน
ซึ่งในคณะกรรมการนั้นนอกจากมีเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วยังมีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามล�้ำโขง
นั้นเป็นคณะกรรมการด้วย เนื่องจากเป็นกลุ่มที่รู้จักมักคุ้นกันดีทั้งไทยและลาว การดูแล
ควบคุมกันเองจึงเป็นแนวทางส�ำคัญของการจัดการเรือ่ งต่างๆบริเวณด่านตามล�ำน�ำ้ โขง ซึง่
มีผลกับการจัดการท่องเที่ยวด้วย โดยเฉพาะการท่องเที่ยวของชุมชนที่ข้ามฝั่งไปมา จะมี
ข้อตกลงระหว่างเมืองต่อเมือง หรือหมู่บ้านต่อหมู่บ้าน
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ด่านประเพณีฝั่งไทย
จังหวัดอ�ำนาจเจริญ
(ที่มา : คณะวิจัย)
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ส่วนด่านผ่านแดนฝั่ง สปป.ลาว ก็มีอยู่ตลอดสองฝั่งแม่น�้ำโขง ทุกจุดถือเป็นจุด
ส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดการคมนาคมระหว่างกันของคนสองฝั่งโขง ดังกรณีด่าน บ้านปากตะพาน
เมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน ตรงข้าม ด่านถาวร บ้านปากแซง อ�ำเภอนาตาล จังหวัด
อุบล เป็นด่านขนาดใหญ่มีการขนส่งสินค้าจ�ำนวนมาก ผู้คนนิยมข้าม เพราะในฝั่งไทยเป็น
ที่ตั้งของวัดปากแซง ซึ่งถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาที่ส�ำคัญและมีนักท่องเที่ยวมา
ท่องเที่ยวจ�ำนวนมาก ท�ำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจมีความส�ำคัญ อีกทั้งความสัมพันธ์
ของคนสองฝั่งในทางพุทธศาสนามีความส�ำคัญต่อจิตใจของคนสองฝั่งโขง ดังนั้นบริเวณนี้
จึงมีการคมนาคม ข้ามฝั่งไปมาจ�ำนวนมาก จากเมืองละครเพ็ง ลักษณะชุมชนของ สปป.
ลาว จะตั้งอยู่เมืองส�ำคัญๆ ตามเส้นทางหมายเลข 13 เนื่องจากมีภูเขากั้น ซึ่งเป็นลักษณะ
ส�ำคัญที่ท�ำให้แม่น�้ำโขงตอนล่างนี้ เป็นเกาะ แก่ง ชุมชนท้ายสุดจากการศึกษาตั้งอยู่ ด่าน
ข้ามแดนบ้านสิงสัมพัน เมืองชะนะสมบูน แขวงจ�ำปาสัก ชื่อบ้านด่านเก่า ตรงข้าม ต�ำบล
โขงเจียม อ�ำเภอโขงเจียม เป็นด่านที่ไม่ใหญ่มากแต่ประชาชนทั้งสองฝั่งนิยมข้ามมาก มี
ร้านค้าขายสินค้าไว้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากฝั่งไทย		
สุดท้ายของเส้นทางท่องเทีย่ วแบบ cross-border tourism ทีเ่ ทศบาลเมืองโขงเจียม
สุดท้ายของแม่น�้ำโขง ที่อดีตที่ตั้งชุมชนจะอยู่ห่างจากแม่น�้ำโขง แต่เมื่อมีการขยายตัวของ
เมือง โดยเฉพาะส่วนราชการ และการประชาสัมพันธ์ลักษณะแม่น�้ำสองสีที่โขงเจียม ตะวัน
ขึ้นที่โขงเจียม รวมถึงอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ท�ำให้อ�ำเภอโขงเจียม กลายเป็นที่ท่องเที่ยว
ที่โดดเด่น ทัง้ ทีม่ ลี กั ษณะภูมศิ าสตร์ปดิ ด้วยแม่นำ�้ โขง กล่าวคือเป็นจุดสิน้ สุดแม่นำ�้ โขงทีบ่ า้ น
เวินบึก อีกทั้งเป็นเขตพื้นที่ทางผ่านหากเดินทางเพื่อจะไปแขวงจ�ำปาสัก ไม่มีความจ�ำเป็น
ต้องเดินทางมายังโขงเจียม แต่อย่างไรก็ตาม โขงเจียมมีลีกษณะเด่นด้านการท่องเที่ยวดัง
กล่าว

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ม.ค.59 – มิ.ย.59)

ผาแต้มและแม่น�้ำสองสี ที่โขงเจียม (ที่มา : คณะวิจัย)
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3. แนวโน้มการจัดการท่องเที่ยวตามล�ำน�้ำโขง กรณี จังหวัดนครพนม
มุกดาหาร อ�ำนาจเจริญ อุบลราชธานี
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พื้นที่ 4 จังหวัดในอีสานประกอบด้วยจังหวัดนครพนม มุกดาหาร อ�ำนาจเจริญ
และอุบลราชธานี มีการจัดการท่องเที่ยวตลอดชายแดนแบบ cross-border tourism มี
ลักษณะส�ำคัญอยู่ 2 ลักษณะ คือ การจัดการท่องเทีย่ วบริเวณชายแดนทีม่ ลี กั ษณะเป็นแม่นำ�้
ขวางกัน้ คือล�ำน�ำ้ โขงและการจัดการท่องเทีย่ วลักษณะชายแดนทีเ่ ป็นผืนดินบริเวณอ�ำเภอสิ
รินธรจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งสองลักษณะมีจุดร่วมกันคือ ในเขตประเทศไทยมีทรัพยากร
การท่องเทีย่ วจ�ำนวนมาก ซึง่ เกิดขึน้ จากทิศทางการพัฒนาทัง้ ในระดับชาติและระดับท้องถิน่
แต่แหล่งท่องเทีย่ วทีเ่ กิดขึน้ กลายเป็นข้อจ�ำกัดเนือ่ งจากหลังการสร้างแล้วพบว่าสถานทีท่ อ่ ง
เที่ยวไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว เนื่องจากยังขาดการบริหาร
จัดการในประเด็นส�ำคัญ เช่น การสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจ การมีมัคคุเทศที่มีความรู้ การ
สร้างสิง่ อ�ำนวยความสะดวกให้กบั นักท่องเทีย่ ว รวมถึงการลงทุนของผูป้ ระกอบการการท่อง
เที่ยวในชุมชนมีจ�ำนวนน้อย ส่วนมากจะลงทุนด้านการสร้างที่พักโรงแรม รีสอร์ท
แต่อย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวนี้สัมพันธ์กับปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดปัญหาคือ
ความไม่ตอ่ เนือ่ งของนักท่องเทีย่ วทีม่ าเทีย่ ว กล่าวคือ ในพืน้ ทีว่ จิ ยั พยายามสร้างแหล่งท่อง
เที่ยวใหม่ แต่มีการจัดการท่องเที่ยวเพียงไม่กี่ครั้ง จากนั้นไม่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเลย
ท�ำให้การสร้างแหล่งท่องเทีย่ วหรือความพยายามพัฒนาการท่องเทีย่ วในพืน้ ทีม่ ลี กั ษณะขาด
ประสิทธิภาพ ล้มเหลว ไม่ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามไม่สามารถวิเคราะห์แบบสรุปเหมารวม
ถึงสาเหตุของความไม่ตอ่ เนือ่ งล้มเหลวว่าเกิดจากปัจจัยใดปัจจัยหนึง่ ได้ เนือ่ งจากแต่ละส่วน
มีตัวชี้วัดความส�ำเร็จต่างกัน เช่น ตัวชี้วัดของหน่วยงานด้านการประเมินมาตรฐานแหล่ง
ท่องเที่ยวของหน่วยราชการบางกรณีไม่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของบริบทของแหล่ง
ท่องเที่ยว ไม่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการ รวมทั้งสถานการณ์การ
ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นใหม่
ส่วนในประเทศ สปป.ลาว มีแหล่งท่องเที่ยวติดล�ำน�้ำโขงจ�ำนวนน้อย แต่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวภายในแขวงต่างๆจ�ำนวนมากเช่นกัน ส่วนใหญ่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความ
งดงามอยูแ่ ล้ว ดังนัน้ จึงเป็นจุดแข็งทีแ่ ตกต่างจากแหล่งท่องเทีย่ วของไทยทีส่ ว่ นใหญ่แหล่ง
ท่องเที่ยวต้องสร้างขึ้นใหม่ หรือต่อเติมจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น การต่อเติมโครงสร้าง ความ
สะดวก ถนนบริเวณวัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม หรือการสร้างพุทธอุทยานของจังหวัด
มุกดาหาร การสร้างอุทยานบัวของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น
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ผูป้ ระกอบการการท่องเทีย่ วในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครพนม มุกดาหาร อ�ำนาจเจริญและ
อุบลราชธานี สรุปข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ในปัจจุบันไว้ว่าในพื้นที่ยังคงมี
ปัญหาคือ 1. ด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนยัง
คงมีน้อย 2. ปัญหาด้านนักท่องเที่ยว ที่ไม่สามารถขายทัวร์ ได้หรือขายได้น้อย เนื่องจาก
นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่สามารถเดินทางมาเองโดยรถยนต์สว่ นตัว และหากเป็นนักท่องเทีย่ ว
ชาวเวียดนามก็สามารถเดินทางไปเที่ยวที่ในไทยได้เอง 3. ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดจาก
นโยบายของรัฐทัง้ ไทยและลาว ทัง้ ในด้านความคิดเห็นไม่สอดคล้องกันกัน และวิสยั ทัศน์ใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ประเทศลาวจะมองเพียงระยะสั้น มองเพียงแค่ว่าประเทศลาวจะ
ได้อะไรจากการพัฒนาการท่องเที่ยว หรือโครงการการท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งในอดีต 10 ปีที่
แล้ว หน่วยงานการท่องเทีย่ วของไทยและหน่วยงานรัฐของไทยได้ส�ำรวจแหล่งท่องเทีย่ วใน
ประเทศลาว แล้วพบถ�้ำอยู่ประมาณหลายร้อยแห่ง แต่สามารถเที่ยวได้จริงประมาณ 37
แห่ง ซึง่ ทางประเทศไทยได้พยายามพูดคุยเรือ่ งการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วเหล่านีส้ กู่ ารเชือ่ ม
โยงแหล่งท่องเที่ยวไทย-ลาว แต่ ณ ปัจจุบันการพัฒนาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมยังไม่เกิด
ขึน้ (จิตร จีระฉัตร.สัมภาษณ์.2558) 4. ปัญหาด้านสิง่ อ�ำนวยความสะดวก นักท่องเทีย่ วหรือ
มัคคุเทศก์ที่ไม่รู้ภาษาเวียดนาม มักจะเสียเปรียบจากการที่ถูกหักเปอร์เซ็นต์จากค่าบริการ
อาหาร ที่พัก ต่างๆ 5. ปัญหาที่เกิดจากนโยบายของรัฐทั้งไทยและลาว เมื่อถึงยุคที่ทหาร
ปกครอง การตรวจเอกสารต่างๆก็จะเข้มงวดมากขึ้น จากที่ปกติก็เสียเวลาอยู่แล้ว ท�ำให้
เสียเวลามากขึ้นไปอีกถ้าเจ้าหน้าที่ของด่านมีจ�ำนวนน้อย (ศักดิ์ชาย รัตนสกุลชัยกิจ.
สัมภาษณ์.2558) 6. ปัญหาแผนการตลาดทีภ่ าครัฐจัดท�ำขึน้ ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ประกอบการการท่องเที่ยว (ธารินทร์ พันธุมัย. สัมภาษณ์. 2558) 7. ปัญหาของด้าน
แหล่งการค้าละบริการการท่องเทีย่ วยังไม่เพียงพอและขาดคุณภาพหรือขาดมาตรฐาน เช่น
ร้านอาหารในด่านช่องเม็กคิดค่าใช้จา่ ยเกินราคาหรือแพงเกินจริง ซึง่ จะส่งผลไปถึงการบอก
กันปากต่อปาก ท�ำให้นักท่องเที่ยวไม่คึกคักเหมือนสมัยก่อน อีกทั้งร้านอาหารยังไม่พร้อม
ที่จะรองรับนักท่องเที่ยว (ใบโพธิ์ บุญจริง. สัมภาษณ์. 2558)
นอกจากนี้ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครพนม มุกดาหาร
อ�ำนาจเจริญและอุบลราชธานียังมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท่องเที่ยวดังนี้
1. ภาครัฐต้องให้ความส�ำคัญกับการท่องเทีย่ วอย่างจริงจังและผูบ้ ริหารควรให้ความ
ส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับผู้ประกอบการการท่องเที่ยว
อย่างแท้จริง
2. การพัฒนาการท่องเที่ยวต้องดูที่พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
3. ในการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในเส้นทางลุ่มน�้ำโขง ท้องถิ่นควรได้เข้ามามี
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ส่วนร่วมอย่างแท้จริง และแนวโน้มในอนาคตของเส้นทางการจัดการท่องเทีย่ วทีน่ า่ สนใจคือ
เส้นทาง R12 เนื่องจากสามารถไปจนถึงจีนตอนใต้ได้มีระยะทางประมาณ 1,200 กิโลเมตร
ซึง่ เป็นเส้นที่ใกล้ทสี่ ดุ ทีจ่ ะไปถึงจีนได้ และในการผ่านด่าน สปป.ลาวควรเสนอให้เปิดด่านได้
ตลอด 24 ชม. ซึ่งถ้าสามารถพัฒนาได้ทางลาวจะได้ประโยชน์ร่วมด้วยเพราะสถานที่ท่อง
เที่ยวที่สมบูรณ์ทางฝั่งลาวมีมากกว่าฝั่งไทย โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ข้อมูลจากผูป้ ระกอบการสอดคล้องกับโยบายการท่องเทีย่ วในพืน้ ที่ ซึง่ พบว่าทัง้ 4
จังหวัดมีนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับจังหวัดจนไปถึงระดับท้อง
ถิน่ มีโครงสร้างในการมอบหมายชัดเจน มีกระบวนการด�ำเนินการติดตามตรวจสอบผลการ
ด�ำเนินงานชัดเจน
เสริฐ ไชยนันตา (สัมภาษณ์. 2558) ผู้อ�ำนวยการการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดนครพนม กล่าวว่าภารกิจส�ำคัญมีสองส่วนหลัก คือ การพัฒนาแหล่งท่อง
เที่ยวและทรัพยากร กับการพัฒนาบุคลากรโดยร่วมมือกับองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นและ ททท. ซึ่งนครพนมเป็นเมืองยุทธศาสตร์ในการพัฒนาฟื้นฟูความรู้
มีแหล่งท่องเทีย่ วทีเ่ ชือ่ มโยงลุม่ น�ำ้ โขงทัง้ ด้านการท่องเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร์ เชิง
นิเวศ และเชิงกีฬา ดังนัน้ การท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดนครพนมจึงบรรจุในแผน
พัฒนาของจังหวัดทัง้ เรือ่ งเส้นทางจักรยานเพือ่ สุขภาพ จากสะพานมิตรภาพแห่ง
ที่ 3 ถึงพระธาตุพนม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สนิ ค้าและของทีร่ ะลึกเพือ่ ส่งเสริม
การท่องเที่ยว โดยเฉพาะผ้าไหมที่เป็นสินค้าขึ้นชื่อเรื่องฝีมือการตัดเย็บและการ
ส่งเสริมประชาสัมพันธ์รว่ มกับประเทศเพือ่ นบ้าน ซึง่ พบว่ามีสถิตนิ กั ท่องเทีย่ วใน
ปี 2556-2557 เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดจากเดิมถึงร้อยละ 32 มีรายได้เพิ่มขึ้น
ตามตัว จึงเป็นตัวชี้วัดว่านครพนมเริ่มมีการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น
อย่างเห็นได้ชดั จึงจะต้องพัฒนาสถานที่ให้บริการด้านการท่องเทีย่ ว รวมถึงสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนในฐานะเจ้าของบ้าน ให้ชาวบ้านและชุมชนได้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนา เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมและสร้างความยั่งยืนแก่ชุมชน
บุณยานุช วรรณยิ่ง (สัมภาษณ์. 2558) ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานการท่อง
เที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จังหวัดนครพนม กล่าวถึงยุทธศาสตร์การท่อง
เที่ยวกลุ่มสนุก (สกลนคร-นครพนม-มุกดาหาร) ว่าจุดขายร่วมของกลุ่มนี้คือ
ธรรมชาติ ธรรมะและวัฒนธรรม โดยนครพนมถือเป็นเมืองแห่งความสุขของ
ประเทศไทยจากการส�ำรวจของส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ ชาวบ้านใช้ชวี ติ อย่างเรียบ
ง่าย ค่าครองชีพถูก มีทวิ ทัศน์รมิ น�ำ้ โขงทีส่ วยงาม ททท.ในกลุม่ สนุกจึงชูประเด็น
ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร ที่สกลนครจะเป็นแหล่งที่ท�ำผ้าย้อมคราม
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ชาวบ้านมีความรู้ในเรื่องการย้อมสีจากคราม ททท.ก�ำลังจะดีไซน์ออกแบบเส้น
ทาง ไม่ให้ไปช๊อปเฉยๆแล้ว แต่จะให้ไปมีสว่ นร่วมในการทีจ่ ะออกแบบลายผ้าเอง
ย้อมเอง เพือ่ จะได้ของชิน้ เดียวทีจ่ ะได้กลับไปเป็นของทีร่ ะลึก ซึง่ แนวคิดนีก้ ็ได้รบั
ความสนใจเป็นอย่างมาก ในส่วนของนครพนมนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา
จ�ำนวนมาก ททท.จึงได้จดั กิจกรรมไหว้พระสองแผ่นดินเพือ่ เป็นจุดขายของจังหวัด
รวมทัง้ ส่งเสริมการค้าการลงทุนและส่งออกภายหลังจากเปิดสะพานมิตรภาพแห่ง
ที่ 3 นครพนม-ค�ำม่วน
ด้ า นจั ง หวั ด อ�ำนาจเจริ ญ สุ ร พล บุ ต รวงศ์ (สั ม ภาษณ์ . 2558)
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ�ำนาจเจริญ กล่าวถึง นโยบายของจังหวัด ด้านการท่อง
เที่ยว โดยระบุว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดอ�ำนาจเจริญ ได้ให้ความส�ำคัญกับการท่อง
เทีย่ ว โดยพยายามทีจ่ ะคิดค้นหาวิธที จี่ ะดึงดูดให้คนมาเทีย่ วจังหวัดอ�ำนาจมากขึน้
หรือท�ำอย่างไรทีค่ นผ่านไปผ่านมาจังหวัดอ�ำนาจเจริญแล้วจะมีจดุ แวะพักหรือเป็น
แลนด์มาร์ค ซึง่ อ�ำนาจเจริญเองมีศกั ยภาพด้านการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม และ
แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส�ำคัญคือวนอุทยานภูสิงห์ภูผาผึ้ง พุทธอุทยานและพระมงคลมิ่งเมือง วัดถ�้ำแสงเพชร (วัดศาลาพันห้อง)
วัดโพธิศ์ ลิ า วัดพระเหลาเทพนิมติ วัดไชยาติการาม อุทยานแห่งชาติภสู ระดอกบัว
แม่น�้ำโขงที่ชานุมาน วนอุทยานดอกเจ้าปู่ สวนเกษตรชิตสกนธ์รีสอร์ท ศูนย์
จ�ำหน่ายหัตถกรรมบ้านค�ำพระ ศูนย์ศลิ ปาชีพบ้านสร้างถ่อ ทีผ่ า่ นมาผูว้ า่ ราชการ
จังหวัด (คนปัจจุบัน) ได้มีโครงการเปิดเมืองอ�ำนาจผ่านเลนส์กล้อง ไหว้พระ 9
วัดวันเดียวครบ
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เสน่ห์ของเมืองอ�ำนาจเจริญ คือเป็นเมืองสงบ ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดได้มีโครงการ
ที่จะก่อสร้าง หอนาฬิกา ซึ่งจะสร้างขึ้นเป็นรูปเม็ดข้าวหอมมะลิ ตั้งชื่อว่า “หอแห่งอ�ำนาจ”
ซึ่งจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัด บริเวณโดยรอบจะสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ข้าวหอม
มะลิ ซึง่ เมืองอ�ำนาจถือเป็นจังหวัดหนึง่ ทีข่ นึ้ ชือ่ ว่าเป็นเมืองทีข่ า้ วหอมมะลิจะหอมทีส่ ดุ แต่
ที่ ผ ่ า นมาจะมี ข ้ อ จ�ำกั ด เรื่ อ งการประชาสั ม พั น ธ์ ด ้ า นการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตร ดั ง นั้ น
อ�ำนาจเจริญจึงพยายามที่จะสร้างจุดขายที่แตกต่างจากจังหวัดอื่นๆ ว่าเป็นข้าวหอมมะลิที่
ปลูกในพื้นที่ที่เรียกว่า “ตะวันล้อมข้าว” อธิบายตามหลักของเส้นทางโคจรของพระอาทิตย์
เส้นรุ้งเส้นแวงตัดกันในจุดที่เหมาะสม ท�ำให้ข้าวหอมมะลิที่ปลูกมีความหอมกว่าพื้นที่อื่นๆ
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สกนธ์ บุญวิทย์ (สัมภาษณ์. 2558) เจ้าของสวนเกษตรชิตสกนธ์ฟราว
เวอร์แลนด์ ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อ�ำนาจเจริญ ให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวว่า
อ�ำนาจเจริญมีสิ่งดีๆอยู่แต่ขาดการประชาสัมพันธ์ท�ำให้อ�ำนาจเจริญกลายเป็น
เมืองทางผ่านทีค่ นไม่แวะพัก ทัง้ ทีถ่ นนเส้นจากอุบล – มุกดาหารไปยังนครพนม
ต้องเรียกว่าเป็นถนนสายทองค�ำ รถวิ่งผ่านจ�ำนวนมากในแต่ละวัน ยิ่งถ้าเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC แล้วถนนสายนี้จะคึกคักขึ้นอีกหลายเท่า
ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้มีรถทีเ่ ป็นทะเบียนจากประเทศเพื่อนบ้าน (สปป.ลาว) วิ่งผ่านไป
มาจ�ำนวนมากแล้ว ขึน้ กับว่าใครจะสามารถมองในมุมการสร้างธุรกิจการท่องเทีย่ ว
ได้
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ในด้ า นความสั ม พั น ธ์ การค้ า ชายแดนกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น ขณะนี้ จั ง หวั ด
อ�ำนาจเจริญและจังหวัดสองฝั่งโขงได้ท�ำข้อตกลงร่วมกันระหว่างประกอบการฝ่ายไทยและ
สปป.ลาว โดยได้ท�ำโลโก้ติดรถที่จะวิ่งเข้า – ออกระหว่างสองประเทศ ให้เป็นที่รู้กันว่าเป็น
รถทีอ่ ยู่ในกลุม่ ที่ได้ท�ำข้อตกลงร่วมกัน ซึง่ โลโก้นรี้ วมไปถึงร้านอาหารด้วย หากร้านใดมีโลโก้
ติด นั่นหมายถึงจะได้มาตรฐานทั้งเรื่องราคาและคุณภาพด้วย
ส่วนข้อจ�ำกัดในเรื่องการพัฒนาจังหวัดที่เป็นปัจจัยท�ำให้ขาดความต่อเนื่องนั้น
สาเหตุสว่ นหนึง่ มาจากผูบ้ ริหารระดับสูงของจังหวัดโยกย้ายมาแล้วไม่สามารถด�ำรงต�ำแหน่ง
ได้อย่างยาวนาน อย่างเช่นต�ำแหน่งผู้ว่าราชการอ�ำนาจเจริญ ซึ่งเป็นจังหวัดได้ 27 ปี มีผู้
ว่าราชการจ�ำนวน 17 คน ถือว่ามีการเปลี่ยนบ่อยมากจนส่งผลกับนโยบายที่ก�ำลังจะได้รับ
การพัฒนา ปัญหาที่พบคือเมื่อมีการเปลี่ยนผ่านผู้บริหารในระดับสูงคนใหม่มา ก็ต้องเริ่ม
ต้นการวางแผนใหม่ ถ้าเรื่องใดที่ผู้บริหารคนใหม่เห็นด้วยก็อาจจะมีความต่อเนื่อง แต่หาก
ผูบ้ ริหารไม่เห็นด้วยโครงการก็จะถูกเก็บไว้ หลายๆโครงการจึงสะดุดและขาดความเนือ่ ง ส่ง
ผลให้ภาพรวมของจังหวัดอ�ำนาจเจริญไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร
วัชรพงษ์ โพธิส์ งู (สัมภาษณ์. 2558) หัวหน้าส�ำนักงานจังหวัดอ�ำนาจเจริญ
ให้ขอ้ มูลในส่วนของข้อจ�ำกัดในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเทีย่ วกับประเทศ
เพื่อนบ้านว่า อ�ำนาจเจริญมีจุดขายน้อยส่วนใหญ่แหล่งท่องเที่ยวจะเป็นเชิง
วัฒนธรรม มีพน้ื ทีท่ อี่ ยูต่ ดิ ชายแดนแม่นำ�้ โขงอ�ำเภอเดียวคือ อ�ำเภอชานุมาน และ
มีด่านพรมแดนคือด่านอุ่มเขียว ซึ่งจะมีตลาดนัดแต่คนฝั่งลาว ข้ามมาน้อยมาก
วันละไม่ถึง 10 คน ข้อจ�ำกัดหากจะพัฒนาพื้นที่อ�ำเภอชานุมารเป็นแหล่งท่อง
เที่ยวจะล�ำบากเนื่องจากฝั่งตรงข้ามคือเมืองไชยภูทองนั้นเป็นหมู่บ้านธรรมดา
ไม่มจี ดุ ขายอะไรต่างจากพืน้ ทีอ่ นื่ ๆซึง่ ฝัง่ ตรงข้ามจะเป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีน่ า่ สนใจ
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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สินค้าทีน่ �ำมาซือ้ ขายแลกเปลีย่ นส่วนใหญ่จะเป็นเครือ่ งอุปโภค บริโภค ซึง่ ฝัง่ ลาว
จะข้ามมาซือ้ จากฝัง่ ไทยมากกว่า ดูจากมูลค่าการส่งออกฝัง่ ไทยเดือนละ 70 ล้าน
บาท ในขณะที่มูลค่าการน�ำเข้ามีเพียง 7 ล้านตรงจุดนี้อ�ำนาจเจริญได้เปรียบ
ดุลการค้า 10 เท่า
ด้านนโยบายด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
ของอ�ำนาจเจริญ จะมีข้อจ�ำกัดตรงที่ว่าฝั่งตรงข้ามไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร
กล่าวคือเมื่อจังหวัดเสนอแนวทางความร่วมมือไปก็เหมือนจะเห็นดีเห็นงามด้วย
แต่เมือ่ ไปติดตามความต่อเนือ่ งแล้วปรากฏว่าโครงการไม่มคี วามคืบหน้า นอกจาก
นี้ยังมีเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศที่เป็นอุปสรรคโดยเฉพาะการข้ามแดนในจุด
ผ่อนปรน ที่ฝั่งตรงข้ามจะกวดขันเข้มเป็นพิเศษ แม้แต่เรือตรวจการของ นปข.
ฝ่ายไทยเราเองยังไม่สามารถวิง่ ตรวจการได้ตามล�ำนำ�้ โขง ต้องใช้เรือหางยาวแทน
ในส่วนของชานุมานเองตอนนีก้ �ำลังจะเน้นเรือ่ งการสร้างเรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วกับต�ำนาน
ยักษ์คุ ที่มาของชื่ออ�ำเภอชานุมานตามต�ำนานนิทานเรื่องยักษ์คุ
ด้านจังหวัดอุบลราชธานี วิชุกร กุหลาบศรี (สัมภาษณ์. 2558) ผู้อ�ำนวย
การการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานอุบลราชธานี กล่าวถึงจุดแข็งของ
การท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีว่าเป็นเมืองใหญ่ มีแหล่งท่องเที่ยวจ�ำนวน
มากและเป็นเส้นทางที่จะเชื่อมต่อการท่องเที่ยวกับต่างประเทศเช่น สปป.ลาว
กัมพูชา เวียดนาม ซึ่งปัจจุบันมีเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมทั้งสามประเทศเกิดขึ้น
จ�ำนวนมาก มีการลงทุนด้านการคมนาคมเพิม่ ขึน้ อย่างไรก็ตามการท่องเทีย่ วใน
ตัวจังหวัดเองก็มจี ดุ แข็งของแหล่งท่องเทีย่ วคือมีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วที่ไม่เหมือนใคร
มีเอกลักษณ์ เช่น ตะวันขึ้นที่ผาชะนะได หรือแหล่งหินธรรมชาติตามล�ำน�้ำโขง
อย่างไรก็ตามจุดอ่อนของการท่องเทีย่ วก็มเี ช่นกัน เช่น การพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว
ชุมชนทีส่ ามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุม่ นักท่องเทีย่ วใหม่ยงั คงมีนอ้ ย
อย่างไรก็ตามในระดับจังหวัดยังคงมีแผนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่อย่าง
ต่ อเนื่อ ง ดังที่ โกวิท แสนสุข (สัม ภาษณ์ . 2558) หั ว หน้ าส่ ว นส�ำนั กงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึงภาระงานของ
หน่วยงานของตนเองที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวว่าได้รับหน้าที่ในการผลักดัน
พื้นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นมรดกโลกในด้านธรณีสัณฐาน
บริเวณอ�ำเภอโพธิ์ไทร อ�ำเภอเขมราฐ อ�ำเภอโขงเจียม อ�ำเภอสิรินธร
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หากสรุปสถานการณ์ส�ำคัญของการท่องเที่ยวเฉพาะฝั่งไทยใน 4 จังหวัดจะพบว่า
1. ด้านแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 4 จังหวัดมีความพยายามสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่
อย่างต่อเนือ่ งทัง้ ในระดับจังหวัดและระดับท้องถิน่ อ�ำเภอ เทศบาล หรือองค์การบริการส่วน
ต�ำบล
2. ด้านแหล่งท่องเที่ยวทั้งที่มีอยู่แล้วและเกิดขึ้นใหม่ขาดการบริหารจัดการอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ เนื่องจากมีปัจจัยเกี่ยวข้องส�ำคัญ คือ
		
2.1 ในท้องถิ่นขาดบุคลากรที่เข้าใจการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
		
2.2 การใช้งบประมาณในการสร้างแหล่งท่องเทีย่ วของหน่วยงานขาดกา
รบูรณาการความร่วมมือวางแผนการท่องเทีย่ วร่วมกัน ส่งผลให้แหล่งท่องเทีย่ วไม่เชือ่ มโยง
กัน จะพบว่าใน 4 จังหวัดยังมีจุดแข็งจุดร่วมกัน คือ เป็นพื้นที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับ
ประเทศเพื่อนบ้านได้แก่ สปป.ลาว เวียดนามและกัมพูชา ลักษณะส�ำคัญนี้เป็นจุดแข็งของ
การท่องเที่ยวบริเวณชายแดนอีสานเนื่องจากมีศักยภาพในการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อน
บ้าน
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ปัจจุบัน ความต้องการของผู้ประกอบการในพื้นที่ต่างมุ่งค้นหาเส้นทางท่องเที่ยว
ใหม่ เชือ่ มโยงประเทศเพือ่ นบ้านและบริบทการเปลีย่ นแปลงใหม่ๆทีเ่ กิดขึน้ เช่น ผูป้ ระกอบ
การธุรกิจการท่องเทีย่ วจังหวัดอุบลราชธานี มีความพยายามเชือ่ มโยงการท่องเทีย่ วในหลาย
เส้นทางที่เกิดใหม่ เช่น พยายามเชื่อมกับแขวงสาละวัน เพื่อส�ำรวจแหล่งท่องเที่ยวใหม่
ตามเส้นทาง R15 จากอุบลผ่านเข้าแขวงสาละวัน ผ่านด่านชายแดนละไลเข้าเวียดนามที่
เมืองกวางตรีและสามารถไปพักที่เมืองเว้ของเวียดนามได้ ซึ่งปัจจุบันมีการเปิดด่านถาวร
แล้ว เพียงแต่มขี อ้ จ�ำกัดด้านเส้นทางท่องเทีย่ วทีม่ ลี กั ษณะเป็นเส้นทางขนไม้ขนาดใหญ่ของ
เวียดนามและลาว ขณะนี้รัฐบาลลาวและแขวงสะละวันได้ส่งหนังสือเป็นทางการเพื่อเชิญผู้
ประกอบการส�ำรวจ เส้นทางท่องเที่ยวใหม่
นอกจากนีย้ งั มีการพัฒนาเส้นทางท่องเทีย่ วไทย-ลาว-เวียดนามใต้ ซึง่ เกิดขึน้ จาก
การส�ำรวจแหล่งท่องเที่ยวและสร้างเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ระหว่างแขวงอัตปือ ของ สปป.
ลาวกับเวียดนามใต้ ปัจจุบันบริบทที่ ชี้วัดถึงแนวโน้มการพัฒนาการท่องเที่ยวตามเส้นทาง
นี้คือ ความพยายามสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของแขวง อัตปือ สปป.ลาว เช่น การสร้าง
วัดไซเซดฐาให้มีลักษณะเฉพาะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีช่างฝีมือจากประเทศไทย
คณากร ปริญญาปุณโณ (สัมภาษณ์. 2558) เป็นผู้ไปร่วมสร้าง โดยมีการวางโครงการไว้
หลายปีต่อเนื่อง สาเหตุหนึ่งเกิดจากในประเทศไทย มีแหล่งท่องเที่ยว Unseen Thailand
“วัดศิริธรวรารามภูพร้าว”ในอ�ำเภอสรินธร บริเวณต�ำบลช่องเม็ก ได้รับความนิยมจากฝั่ง
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society

Faculty of Humanities and Social Sciences

ไทย ในส่วนของ สปป.ลาว จึงเริ่มเชื่อมโยงลักษณะแหล่งท่องเที่ยว โดยมีช่างฝีมือจาก
ประเทศไทยไปร่วมสร้างวัดใน สปป.ลาว โดยมีนักลงทุนของ สปป.ลาวเป็นนายทุนในการ
สร้าง นัยความสัมพันธ์ของการสร้างวัดทัง้ สองแห่ง แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวไทย-ลาว บนลักษณะภูมิศาสตร์พื้นที่เชื่อมโยงเมืองต่อเมืองตามเส้นทางถนน ที่
สามารถเชื่อมต่อกันได้ อีกกรณีศึกษาที่ชี้ให้เห็นแนวโน้มการท่องเที่ยวบริเวณชายแดน คือ
เส้นทางเชื่อมโยงไทย-ลาว-กัมพูชา ผู้ประกอบการบริเวณด่านชายแดนช่องเม็ก ให้ข้อมูล
ถึงการจัดการท่องเทีย่ วเชือ่ มโยงเส้นทางนีว้ า่ มีการพัฒนามากว่า 5 ปี หลังจากการเกิดด่าน
แต่ยังคงมีข้อจ�ำกัดด้านเส้นทางคมนาคม ดังนั้นผู้จัดทัวร์มักจะน�ำนักท่องเที่ยวที่สนใจเส้น
ทางนี้ไปเดินทางผ่านเส้นทางช่องสะง�ำ จังหวัดศรีสะเกษ
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
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หากพิจารณาถึงแนวโน้มในการจัดการท่องเทีย่ วตามล�ำนำ�้ โขง จะพบว่ามีแนวโน้ม
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่และการ
ปรับปรุงแหล่งท่องเทีย่ วเดิม เพียงแต่ยงั คงมีลกั ษณะขาดการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคชุมชน จุดอ่อนของการพัฒนาการท่องเที่ยวคือยังขาดการ
พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามล�ำน�้ำโขง แม้จะมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มี
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง แต่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สอดรับกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวชาว
ไทยเท่านั้น อีกทั้งในหลายแหล่งท่องเที่ยวยังมีข้อจ�ำกัดที่ซับซ้อน เช่น ด้านที่ตั้งของแหล่ง
ท่องเที่ยวตั้งอยู่ในเขตของเอกชน หรือตั้งอยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติ ท�ำให้ไม่สามารถ
วางแผนการพัฒนาได้ไม่เต็มที่ อย่างไรก็ตามการจัดการท่องเทีย่ วในพืน้ ทีศ่ กึ ษายังคงด�ำเนิน
ไปตามกรอบภาระการท�ำงานของหน่วยงาน ซึงสามารถสรุปลักษณะของการจัดการท่อง
เที่ยวดังนี้
1. ทั้ง 4 จังหวัดมีความพยายามผลักดันให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ มีการก�ำหนด
นโยบายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตนเองชัดเจน มีโครงการต่อเนื่องในการ
พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วทัง้ การปรับปรุงแหล่งท่องเทีย่ วเดิมและสร้างแหล่งท่องเทีย่ วใหม่ เช่น
จังหวัดอ�ำนาจเจริญก�ำลังสร้างพุทธอุทยาน จังหวัดอุบลราชธานีพยายามผลักดันให้มมี รดก
โลกในจังหวัด เป็นต้น
2. การประสานงานของหน่วยงานในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดยังมี
ลักษณะขาดการบูรณาการแผนร่วมกัน กล่าวคือ แต่ละหน่วยงานจะท�ำงานตามภาระหน้าที่
ตนเองในการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว ด�ำเนินงานตามตัวชีว้ ดั ที่ได้รบั มอบหมาย ซึง่ ท�ำให้การ
ด�ำเนินงานพัฒนาแหล่งท่องงเที่ยวไม่ต่อเนื่อง
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3. ความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชน มีลักษณะไม่สอดคล้องเป็นบางกรณี เช่น ผู้
ประกอบการต้องการไปส�ำรวจแหล่งท่องเทีย่ วในประเทศเพือ่ นบ้าน เพือ่ น�ำมาเป็นข้อมูลใน
การสร้างเส้นทางท่องเที่ยว ต้องรอภาครัฐในการประสานงานระดับรัฐ ซึ่งด้านหนึ่งมีความ
จ�ำเป็นทีต่ อ้ งมีขอ้ ตกลงเพือ่ พัฒนาความร่วมมือ แต่ดา้ นหนึง่ ผูป้ ระกอบการเห็นว่ามีเงือ่ นไข
การท�ำงานมากเกินไปท�ำให้ขาดโอกาสในการพัฒนาการท่องเที่ยว
ข้อเสนอในการพัฒนาการท่อเที่ยวตามล�ำน�้ำโขงจากจังหวัดนครพนมถึงจึงหวัด
อุบลราชธานีในครั้งนี้เห็นว่าส่วนราชการภาครัฐและภาคเอกชนที่ด�ำเนินการเกี่ยวกับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวต้องบูรณาการการท�ำงานร่วมกันของทุกฝ่าย โดยมุ่งค้นหาอัตลักษณ์
ของชุมชนริมฝั่งโขงเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตสองฝั่งโขง จากนั้นเร่งสร้างกลไก
ในการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนตามริมฝั่งล�ำน�้ำโขง โดยมุ่งให้สอดรับกับ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ที่ก�ำลังขยายตัว
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เรื่องเล่าเจ้าอนุวงศ์ในสังคมเมืองโคราชกับพลวัตการ
สื่อความหมายความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ลาว1

The Narrative of Chao Anuwong in Korat Community and its Dynamics
in Conveying the Meanings of Thai-Lao Relations

ณัฐกฤตา นามมนตรี2 Nutkritta Nammontree

บทคัดย่อ

เจ้าอนุวงศ์เป็นเจ้ามหาชีวติ ของประเทศลาวมีชวี ติ อยูร่ ะหว่าง ค.ศ 1767-1829 ได้
รับการนับถือในฐานะวีรบุรุษผู้กอบกู้ชาติลาว ปี ค.ศ. 1829 เจ้าอนุวงศ์พยายามยึดเมือง
โคราช แต่ถูกท้าวสุรนารี หรือคุณหญิงโมต่อต้านกองทัพไว้ได้ เรื่องราวของเจ้าอนุวงศ์จึง
กลายเป็นเรือ่ งเล่าทางประวัตศิ าสตร์ทแี่ พร่หลายในสังคมเมืองโคราชซึง่ ยังคงมีการถ่ายทอด
ในรูปแบบต่างๆมาจวบจนปัจจุบัน
บทความนีม้ วี ตั ถุประสงค์ทจี่ ะน�ำเสนอบทบาทและการสือ่ ความหมายของเรือ่ งเล่า
เกี่ยวกับเจ้าอนุวงศ์ในสังคมเมืองโคราช โดยมีค�ำถามหลักว่า เรื่องเล่าเจ้าอนุวงศ์มีบทบาท
และสื่อความหมายจากอดีตมาถึงปัจจุบันอย่างไร โดยใช้แนวคิดเรื่องเรื่องเล่า และแนวคิด
เรื่องสัญลักษณ์กับการสื่อความหมายเป็นแนวคิดหลักในการวิเคราะห์
ผลจากการศึกษาพบว่า เรือ่ งเล่าเจ้าอนุวงศ์มบี ทบาทและสือ่ ความหมายต่อวิถชี วี ติ
ของผู้คนในสังคมไทย-ลาวในเมืองโคราช มีบทบาทหลัก 4 ด้าน คือ 1) การสร้างความ
สมานฉันท์ในสังคมเมืองโคราช 2) การสร้างความหมายมิตรและศัตรู 3) การสร้างความ
หมายวีรบุรุษในสังคมอีสาน และ 4) พลวัตความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ลาว บทบาทและการ
สื่อความหมายผ่านเรื่องเล่าเจ้าอนุวงศ์ดังกล่าว มีผลต่อการสร้างส�ำนึกทางประวัติศาสตร์
ท�ำให้ผู้คนในสังคมไทย-ลาวมีอุดมการณ์สมานฉันท์ร่วมกัน อีกทั้งพลวัตของเรื่องเล่า ชี้ให้
เห็นอุดมการณ์ทางสังคมที่สัมพันธ์กับบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมตั้งแต่อดีตจวบจน
ปัจจุบันท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ และกระแสของประชาคมอาเซียน
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ม.ค.59 – มิ.ย.59)
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บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก เรื่อง เรื่องเล่าท้าวสุรนารี : การสร้างภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชาวไทยโคราช จังหวัด
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Ratchasima in Contemporary Thailand
2
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Abstract

Chao Anuwong (1767-1829) was hightly respected and honored by the
Laotian as the great hero who saved the country in 1826. Chao Anuwong attempted to seize Korat but his troops were resisted and finally forced by Thao Suranaree,
also known as Khun Ying Mo. His story has become a historical narrative which is
widely recognized and presented in many different ways in Korat until now.
This article aimed to present the role, functions, and meaning of Chao
Anuwong’s narrative in the Korat community, in relationship between the Thais and
the Laotians. The main quests of this article were to see how the functions and
meanings of the narrative has been constructed, interpreted, and changed in the
Korat community. The concepts of narrative and its dynamics were employed for
the study.
It was found that the narrative of Chao Anuwong presented the roles, functions, and meanings in relation to the life of the people in the Thai-Lao community
in Korat 4 ways: 1) The narrative of Chao Anuwong and its role in promoting social
harmony, 2) The narrative of Chao Anuwong and the binary opposition meaning, 3)
The narrative of Chao Anuwong and the symbolic meaning, and 4) The narrative of
Chao Anuwong and the dynamics of Thai-Lao relation.
The presentation of the meaning of Thai-Lao relation through the narrative
of Cho Anuwong reflects the roles, functions, and meaning of the narrative in relation
to the people in the Korat community, leading to historical awareness and harmony
between the Thai and Lao people in the Korat community in the changing world
under globalization and the ASEAN community trend.
Keywords : Cho Anuwong’s narrative, Korat community, Thai-Lao Relation
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ในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี ลาวถูกผนวกเข้าเป็นเมืองประเทศราชของสยามหรือ
ไทย ในสมัยนั้นสยามหรือไทยมีกองทัพที่เข้มแข็งสามารถขับไล่พม่า และท�ำให้เมืองต่างๆ
ดังเช่น เวียงจันทน์และจ�ำปาสักยอมเป็นเมืองประเทศราช ขณะที่สยามปกครองลาวนั้น
(ค.ศ. 1779-1893) สยามก็ยังคงปล่อยให้ลาวปกครองแบบเดิม คือ ระบบอาญาสี่ ใช้
กฎหมายเดิม และผูป้ กครองทุกระดับก็ยงั คงเป็นชาวลาว เพียงแต่ราชส�ำนักไทยทีก่ รุงเทพฯ
เป็นผู้แต่งตั้ง หรือถอดถอนผู้ปกครองระดับอาญาสี่ ราชส�ำนักไทยในขณะนั้นได้ให้ลาวส่ง
ส่วยและเกณฑ์แรงงานมารับใช้สยามเป็นครั้งคราวหากมีการร้องขอ ที่ส�ำคัญมีการกวาด
ต้อนผู้คนชาวลาวเวียงจันทน์ ไปตั้งถิ่นฐานแถบที่ราบตอนเหนือของแม่น�้ำเจ้าพระยา และ
การน�ำพระแก้วมรกตไปประดิษฐานไว้ทกี่ รุงธนบุรี ท�ำให้อาณาจักรทัง้ สามของลาวมีอ�ำนาจ
ในการปกครองตนเอง
ในสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแห่งราชวงศ์จกั รีทรงสนพระราชหฤทัยต่อกิจการ
บ้านเมืองของลาวเป็นอย่างมาก พระเจ้านันทเสนโอรสองค์โตของพระเจ้าสิริบุนสารได้รับ
อนุญาตให้กลับไปปกครองเวียงจันทน์ในฐานะหัวเมืองประเทศราชของสยาม เวียงจันทน์
เริ่มสร้างบ้านเมืองใหม่ และมีจ�ำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น สมเด็จพระเจ้าอนุวงศ์หรืออนุ
รุทธราช หรือที่คนทั้งหลายเรียกว่า เจ้าอนุวงศ์เป็นราชโอรสของเจ้าสิริบุนสาน พระเจ้า
อนุวงศ์สมภพเมือ่ ปีกนุ จุลศักราช 1129 (ค.ศ. 1767) เจ้าอนุวงศ์เป็นกษัตริยท์ พี่ ระนามเลือ่ ง
ลือ ทั้งนี้เนื่องจากพระองค์ได้กอบกู้อิสรภาพของชาวลาวให้พ้นจากอ�ำนาจไทย แต่การกระ
ท�ำของพระองค์ไม่ส�ำเร็จดังประสงค์ Martin Stuart-Fox (จิราภรณ์ วิญญารัตน์, 2553 : 20)
ได้แสดงทัศนะในเรือ่ งนี้ไว้วา่ เจ้าอนุวงศ์ตอ้ งการปลดแอกจากสยาม เนือ่ งจากถูกฝ่ายสยาม
บังคับให้ชาวลาวต้องสักเลก ถูกเกณฑ์แรงงาน และเจ้าอนุวงศ์ได้รับการดูถูกเหยียดหยาม
จากเจ้านายฝ่ายสยาม เมือ่ คราวเข้าร่วมในพระราชพิธปี ลงพระศพพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) ที่กรุงเทพฯ ยุทธศาสตร์ ในการรบของเจ้าอนุวงศ์คือ ยึด
ทีร่ าบสูงโคราชทัง้ หมดแล้วกวาดต้อนประชาชนชาวลาวกลับคืนถิน่ ฐานเดิม ในปี ค.ศ. 1826
เจ้าอนุวงศ์ได้จัดตั้งกองทัพลาวทั้งหมด 4 กอง จากเวียงจันทน์ 3 กอง และกองทัพอีกหนึ่ง
กองจากจ�ำปาสักบุกผ่านเข้ามายังเขตทีร่ าบสูงโคราชและไปจนถึงเมืองโคราช วีรกรรมการ
สู้รบกันในครั้งนั้นท�ำให้มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับชาวเมืองนครราชสีมา ในขณะที่ลาวกวาดต้อน
ชาวเมืองนครราชสีมาส่งกลับเมืองเวียงจันทน์ พระยาปลัดเมืองนครราชสีมาซึง่ ไปราชการ
กับเจ้าเมืองนครราชสีมาก็เกรงว่าหากปล่อยให้ครัวของตนไปกับกองทหารลาว โดยทีต่ นไม่
ได้ไปด้วยจะก่อให้เกิดความเสียหาย จึงเข้าไปหาเจ้าอนุวงศ์วา่ ตนจะขอตามไปอยูเ่ วียงจันทน์
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ด้วย เจ้าอนุวงศ์จึงให้พระยาปลัดกับพระยายกกบัตรเป็นนายกองในครัวเมืองนครราชสีมา
ไปเวียงจันทน์
พระยาปลัด พระยายกกบัตร และพระยาณรงค์สงครามกรมการเมืองได้วางแผน
ทีจ่ ะฆ่าทหารลาว ระหว่างเดินทางสามผูน้ �ำของเมืองนครราชสีมาก็ขมี่ า้ ไปเฝ้าเจ้าอนุวงศ์ที่
ค่ายใหญ่ แจ้งความกับเจ้าอนุวงศ์ว่าอพยพครอบครัวพลเมืองไปด้วยความอดอยากนัก จะ
ขอมีดขวานพอได้ตัดหน่อไม้ในป่ากินบ้าง และขอปืนพอที่จะยิงเนื้อในป่ามากิน พอเป็น
เสบียงเลี้ยงครอบครัวไปตามทาง เจ้าอนุวงศ์ ไม่รู้กลอุบายจึงยอมให้ตามที่ขอ เมื่อขบวน
ครัวเมืองนครราชสีมาถึงทุ่งสัมฤทธิ์ (อยู่ในเขตอ�ำเภอพิมายในปัจจุบัน) 3 ผู้น�ำก็ขอร้อง
ทหารลาวที่คุมมาให้หยุดพักที่ทุ่งสัมฤทธิ์ ทหารลาวยินยอมให้พักที่ทุ่งสัมฤทธิ์ ครั้นเวลา 4
ทุ่มคืนนั้น พระณรงค์สงครามก็ให้คุณหญิงโมเป็นแม่ทัพคุมพวกผู้หญิงแต่งตัวห่มผ้าตะเบ
งมาร มีผ้าโพกศีรษะ มือถือไม้หลาวและไม้กระบองเป็นอาวุธ ทุกคนเป็นกองหนุน พระ
ณรงค์สงครามเป็นนายกองคุมพลผูช้ าย มือถือกระบองเป็นกองหน้า พระยาปลัดเป็นแม่กอง
คุมกองเกวียน ครอบครัวที่มีเด็กและคนชรากับสิ่งของเครื่องใช้ พระยาพรหมยกกบัตรคุม
พลชายฉกรรจ์เป็นกองหลวง คุณหญิงโมขีม่ า้ สีด�ำมือถือหอก มีก�ำลังผูห้ ญิงฉกรรจ์ 300 คน
พระณรงค์สงครามขีม่ า้ ขาวแซมมือถือหอก พระยาปลัดขีก่ ระบือมือถือปืนและหลาว พระยา
พรหมขี่กระบือ มือถือปืนและหลาว
พอได้ฤกษ์ยามเสาร์เข้าห่วงปลอดได้เพชรฤกษ์ดีตามดิถีก�ำลังยาม ราหูเข้าจับ
พระจันทร์กองก�ำลังชาวเมืองนครราชสีมาก็พร้อมกันฆ่าทหารลาวที่คุมมาโดยไม่ทันรู้ตัว
ทหารลาวที่รอดตายไปแจ้งเจ้าอนุวงศ์ เจ้าอนุวงศ์จึงมีรับสั่งให้ต�ำรวจน�ำหน้า 50 คน ไปสืบ
ดูวา่ เหตุการณ์เป็นอย่างไร เจ้าอนุวงศ์มรี บั สัง่ ให้เจ้าสุทธิสาร เจ้าก�ำพร้า เจ้าป่าน เป็นแม่ทพั
คุมทหาร 3,600 คน ไปตีครัวเมืองนครราชสีมาคืนมาให้จงได้ ผลการต่อสู้กันท�ำให้ทหาร
ลาวตายมากกว่าครึ่ง หลังจากนั้นก็ไม่มีกองทหารใดที่มาจัดการกับชาวเมืองนครราชสีมา
อีก อนึ่งตอนที่เจ้าอนุวงศ์ถอนทัพออกจากเมืองนครราชสีมากลับเวียงจันทน์ ได้สั่งให้เผา
ยุ้งฉาง บ้านเรือนทั้งหมด และฟันต้นไม้ใหญ่ในเมืองเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำลายก�ำแพงเมือง
นครราชสีมาแล้วจึงยกทัพกลับไปทางเวียงจันทน์ (จ.ม.ห. ร. 3 จ.ศ. 1187 เลขที่ 5/ข)
มยุรี ผ่องพัน และผุยพัน เงาสีวัด (2553) กล่าวว่า ความพยายามใน
การปลดแอกจากสยามครัง้ นัน้ ท�ำให้นกั ประวัตศิ าสตร์ไทยและลาวอาจมีมมุ
มองหรือทัศนะทีแ่ ตกต่างกัน ส�ำหรับไทยอาจมองว่าเป็นการกบฏ แต่ส�ำหรับ
ลาวคือการต่อสูเ้ พือ่ เอกราช ทว่าในมุมมองทางวิชาการนัน้ สิง่ ดังกล่าวเหล่า
นี้ยังมีผลต่อความสัมพันธภาพระหว่างไทย-ลาว ในสมัยต่อมาอีกด้วย
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อย่างไรก็ตาม เรื่องราวการต่อสู้ของกองทัพลาวกับกองทัพไทยหรือสยาม ยังถูก
เล่าสืบต่อกันมาจากปากต่อปาก หรือเป็นความทรงจ�ำของประชาชนทั้งสองประเทศ ท�ำให้
เรือ่ งเล่าเจ้าอนุวงศ์เป็นการสือ่ ความหมายของเรือ่ งเล่าทางประวัตศิ าสตร์จากคนรุน่ เก่าสูค่ น
รุ่นใหม่ อีกทั้งในเรื่องเล่านี้ยังสื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเรื่องเล่ากับการสื่อความหมาย
ในบริบททางสังคมในด้านต่างๆ ของแต่ละยุคสมัยที่แตกต่างกันไประหว่างไทยและลาวอีก
ด้วย
บทความนีม้ วี ตั ถุประสงค์ทจี่ ะน�ำเสนอบทบาทและการสือ่ ความหมายของเรือ่ งเล่า
เกี่ยวกับเจ้าอนุวงศ์ในสังคมเมืองโคราช โดยมีค�ำถามหลักว่าเรื่องเล่าเจ้าอนุวงศ์มีบทบาท
และสือ่ ความหมายจากอดีตมาถึงปัจจุบนั ได้อย่างไร โดยใช้แนวคิดเรือ่ งเรือ่ งเล่า และแนวคิด
เรื่องสัญลักษณ์กับการสื่อความหมายเป็นแนวคิดหลัก
ผลการศึกษาพบว่า เรือ่ งเล่าเจ้าอนุวงศ์ได้มบี ทบาทและสือ่ ความหมายต่อวิถชี วี ติ
ของผู้คนในสังคมไทย-ลาวในเมืองโคราช มีบทบาทหลัก 4 ด้าน คือ 1) การสร้างความ
สมานฉันท์ในสังคมเมืองโคราช 2) การสร้างความหมายมิตรและศัตรู 3) การสร้างความ
หมายความเป็นวีรบุรุษ วีรสตรีของแต่ละวัฒนธรรม และ4) พลวัตความสัมพันธ์ระหว่าง
ไทย-ลาว แต่ละลักษณะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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1. การสร้างความสมานฉันท์ในสังคมเมืองโคราช
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ในสมัยอดีตอาณาจักรลาวล้านช้างมีอ�ำนาจแผ่ขยายมาถึงทางภาคอีสานของไทย
ในปัจจุบัน เมื่อครั้งที่สยามมีอ�ำนาจปกครองเมืองเวียงจันทน์ และจ�ำปาสักเป็นเมือง
ประเทศราชของสยามนั้นได้มีการกวาดต้อนผู้คนในลาวมาไว้ตามสถานที่ต่างๆ โดยราช
ส�ำนักไทยได้ปล่อยให้เจ้าเมืองตามหัวเมืองต่างๆ ดูแลปกครองกันเอง แต่ทั้งนี้บรรดาเมือง
ประเทศราชและหัวเมืองต่างๆ ต้องส่งส่วย และเกณฑ์แรงงานมาช่วยราชส�ำนักไทยหรือ
สยามในคราวที่ร้องขอ ส่วนเมืองนครราชสีมา หรือเมืองโคราชนั้นมีความส�ำคัญต่อราช
ส�ำนักไทย 2 ประการคือ 1) เป็นเมืองหน้าด่านชายแดนระหว่างไทยกับเขมร 2) เป็นเมือง
ฐานพระราชอ�ำนาจของราชส�ำนักไทยในการควบคุมหัวเมืองต่างๆทางภาคอีสาน ดังนัน้ ราช
ส�ำนักไทยจึงต้องควบคุมการใช้อ�ำนาจของเจ้าเมืองนครราชสีมาหรือเจ้าเมืองโคราชอย่าง
ใกล้ชิด ด้วยการจัดส่งขุนนางที่ไว้ใจได้เข้าไปดูแลปกครอง
จากข้อมูลทีศ่ กึ ษาพบว่า เรือ่ งเล่าเจ้าอนุวงศ์มบี ทบาทในการสร้างความสมานฉันท์
ในสังคมเมืองโคราช ในลักษณะดังต่อไปนี้
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ในเรือ่ งเล่าเจ้าอนุวงศ์ฉบับส�ำนวนต่างๆ มักมีการกล่าวถึงก�ำเนิดของประชาชนใน
ภาคอีสานของไทยและลาวว่าก�ำเนิดมาจากบรรพบุรษุ เดียวกัน เช่น การกวาดต้อนประชาชน
ชาวลาวจากฝัง่ ลาวมาไว้ทภี่ าคอีสานของไทยและแถบทีร่ าบตอนเหนือของแม่นำ�้ เจ้าพระยา
เมื่อครั้งที่ไทยชนะสงครามจากลาว ท�ำให้หัวเมืองต่างๆทางภาคอีสานยังคงมีความรู้สึกว่า
ตนเป็น “ลาว” อยู่ แม้ว่าในสมัยต่อมาไทยได้พยายามท�ำให้ชาวอีสานเหล่านี้มีความเป็น
“ไทย” มากขึ้นก็ตาม ดังนั้น ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
จึงทรงมีพระราชด�ำริที่จะลดความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติของราษฎรในภูมิภาคนี้ก่อน
พระองค์ทรงห้ามข้าราชการไม่ให้เรียกชาวอีสานว่า “ลาว” โดยเด็ดขาด ทรงโปรดเกล้าฯให้
เรียกว่า “ไทย” (สมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ, 2515 : 132) ส่วนในยุคปัจจุบันมักเป็น
ประวัติศาสตร์ของชาติ ดังที่ปรากฏในสังคมเมืองโคราชที่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการต่อสู้กัน
ระหว่างทหารลาวเวียงจันทน์กบั ครัวไทยโคราช ท�ำให้สงั คมเมืองโคราชมีวรี สตรีนามว่า “ท้าว
สุรนารี” ว่าเป็นผูน้ �ำและวางแผนในการต่อสูก้ บั กองทัพทหารลาว ท้าวสุรนารีเป็นวีรสตรีทมี่ ี
ความเฉลียวฉลาด กล้าหาญ เสียสละ และเก่งกล้าสามารถไม่มีผู้ใดเสมอเหมือน ซึ่งไทยก็
เล่าเรื่องเกี่ยวกับท้าวสุรนารีที่มีมาแต่ครั้งสมัยโบราณจวบจนถึงปัจจุบัน เรื่องเล่าเกี่ยวกับ
วีรกรรมระหว่างทหารลาวเวียงจันทน์ในศึกเจ้าอนุวงศ์กับครัวไทยโคราชน�ำโดยท้าวสุรนารี
นี้เป็นที่รับรู้กันในสังคมไทย โดยเฉพาะสังคมโคราช
ในสมัย พ.ศ. 2476 เมืองนครราชสีมาเป็นฐานทีต่ งั้ ทัพของกบฏบวรเดช ภายหลัง
ต่อมารัฐบาลไทยได้ปราบกบฏบวรเดชลงได้ส�ำเร็จ ต่อมาในปี พ.ศ. 2477 ได้มีการก่อสร้าง
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เพื่อเป็นการสะท้อนทางสัญญะให้เห็นว่าชาวนครราชสีมาหรือชาว
โคราชมีความจงรักภักดีตอ่ ส่วนกลางหรือรัฐบาลไทยอย่างเหนียวแน่น ท�ำให้ชาวโคราชหรือ
ชาวนครราชสีมามีความสมัครสมานสามัคคีกันอย่างแน่นแฟ้น ประชาชนทุกคนที่อยู่ใน
จังหวัดนครราชสีมาล้วนแล้วแต่อยากเป็นลูกเป็นหลานย่าโม จนกระทัง่ ไม่อยากแยกจังหวัด
นครราชสีมาออกเป็นจังหวัดเล็ก จังหวัดน้อยเฉกเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆ จึงท�ำให้จังหวัด
นครราชสีมาเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และมีพลเมืองมากเป็นอันดับสองรอง
จากกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเมืองหลวง จึงท�ำให้จังหวัดนครราชสีมามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
มาเป็นอันดับสองของประเทศ รองมาจากรุงเทพฯ อีกทั้งยังมีอ�ำนาจในการต่อรองงบ
ประมาณต่างๆ ทีต่ า่ งทุม่ เทมาบริหารในส่วนท้องถิน่ จังหวัดนครราชสีมาจึงมีการพัฒนาใน
หลายๆ ด้านอย่างรวดเร็ว นอกเหนือจากนี้ชาวโคราชยังใช้บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีใน
การแสดงพลังสมัครสมานสามัคคีในหลากหลายรูปแบบด้วยกัน อาทิเช่น ในงานเฉลิมฉลอง
ชัยชนะท้าวสุรนารี ชาวโคราชจะรวมพลังสามัคคีจัดงานทุกปีอย่างยิ่งใหญ่ กล่าวคือ ทุกวัน
ที่ 23 มีนาคม ของทุกปี โดยชาวโคราชถือว่าเป็นวันที่เจ้าอนุวงศ์ ได้ยกกองทัพทหารลาว
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ออกจากเมืองโคราช ชาวโคราชจะมีพิธบี วงสรวงดวงวิญญาณท้าวสุรนารีและวีรชนผู้กล้าที่
ต่อสู้กันในคราวศึกเจ้าอนุวงศ์ครั้งนั้น ภายในงานจะมีการร�ำบวงสรวงของบรรดาหลานสาว
ย่าโมทั้ง 32 อ�ำเภอ ภายในจังหวัดนครราชสีมา มีการแสดงประกอบแสง สี เสียง จ�ำลอง
เหตุการณ์ที่กองทัพทหารลาวได้เข้ามาบุกยึดเมืองนครราชสีมา มีการขายสินค้า ออกร้าน
สินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP จากอ�ำเภอต่างๆ ทั้ง 32 อ�ำเภอ มีผู้เข้ามาร่วมงานทั้งบรรดา
ข้าราชการ นักการเมือง พ่อค้า ประชาชนอย่างมากมาย ท�ำให้เกิดกระแสการท่องเทีย่ วขึน้
ทุกปีในช่วงที่มีการจัดงานดังกล่าวนี้
นอกจากนั้น เรื่องเล่าเจ้าอนุวงศ์ยังมีบทบาทในการสร้างความสามัคคีให้เกิดแก่
ชาวโคราชในลักษณะการนิยามตนเองขึ้นมาใหม่คือ “ชาวไทยโคราช” กล่าวคือ ชาว
นครราชสีมา หรือชาวโคราช จะไม่ถอื ว่าตนเองเป็นกลุม่ ชาติพนั ธุล์ าวและไทยกลาง นัน่ คือ
การนิยามสร้างความความหมายตัวตนของตัวเองขึน้ ใหม่กลายเป็น “ไทยโคราช” ซึง่ โดยนัย
ยะความหมายใหม่นี้เป็นสัญญะหมายถึง การหลอมรวมคนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ภายใน
จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ ไทยโคราช ลาว หรืออีสาน ส่วย กูย ไทยวน ญ้อกูล จีน และ
แขก ให้เป็นคนไทยโคราชที่อยู่ภายใต้อุดมการณ์ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
วัฒนธรรมเดียวกัน พลังสมัครสมานสามัคคีเหล่านีเ้ องส่งผลท�ำให้ชาวไทยโคราชมีอตั ลักษณ์
เป็นของตนเอง อันได้แก่ มีภาษาไทยโคราช อาหารการกิน ขนบธรรมเนียมประเพณี
พิธีกรรม การละเล่น เพลงพื้นบ้าน บ้านเรือน เครื่องแต่งกาย ฯลฯ เป็นสมบัติของตนเอง
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หากมีค�ำกล่าวที่ว่า “ความขัดแย้ง หรือปมขัดแย้ง” นั้นเป็นคุณลักษณะที่ท�ำให้
“เรื่องเล่า” นั้นมีความแตกต่างไปจากตัวบทด้านภาษา (Verbal Text) แบบอื่นๆ ด้วยเหตุนี้
G. Muller & J. William (1985) จึงได้ให้ค�ำนิยามของเรื่องเล่าไว้ว่า เรื่องเล่าคือ การสาน
เรื่องราวบนความขัดแย้ง โดยมีโครงเรื่องล�ำดับปรากฏการณ์ หรือพฤติกรรม การกระท�ำ
ของตัวละครอย่างต่อเนือ่ งเป็นเหตุเป็นผลเชือ่ มโยงกัน ซึง่ เหตุการณ์หรือพฤติกรรมนัน้ จะมี
การพัฒนาขึ้นมาท่ามกลางความขัดแย้ง ความขัดแย้งในเรื่องเล่ามี 4 ประเภท คือ
2.1 ความขัดแย้งภายในจิตใจ
2.2 ความขัดแย้งระหว่างคนกับคน
2.3 ความขัดแย้งระหว่างคนกับสังคม
2.4 ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับพลังภายนอก
ความขัดแย้งในเรื่องเล่าเจ้าอนุวงศ์มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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2.1) ความขัดแย้งภายในจิตใจ
เป็นความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ภายในจิตใจของตัวละคร ท�ำให้ตวั ละครสับสนหรือยุง่ ยากล�ำบาก
ในการตัดสินใจหรือด�ำเนินชีวติ ต่อไป ในเรือ่ งเล่าเจ้าอนุวงศ์มคี วามขัดแย้งภายในจิตใจของ
เจ้าอนุวงศ์เองตอนที่ตัดสินใจจะปลดแอกประเทศลาวจากการเป็นเมืองประเทศราชของ
สยาม เมือ่ พิจารณาจะเห็นได้วา่ เจ้าอนุวงศ์ได้ถกู น�ำตัวมาชุบเลีย้ งที่ไทยตัง้ แต่เด็ก จึงมีความ
สนิทสนมกับเจ้านายไทย การที่พระองค์คิดจะให้ประเทศลาวเป็นอิสระจากสยาม จึงอาจจะ
มีขอ้ ขัดแย้งอยูภ่ ายในจิตใจของเจ้าอนุวงศ์อยูบ่ า้ ง สืบเนือ่ งมาจากความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) กับเจ้าอนุวงศ์ ในลักษณะดังนี้
		
2.1.1) ความผูกพันทางเครือญาติ
		
ในสมัยรัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้ทรงให้
ความสัมพันธ์รกั ใคร่เป็นอันดีกบั เจ้าอนุวงศ์ ดังจะเห็นได้วา่ ทรงสถาปนาเจ้าฟ้ากุณฑลทิพย
วดี ซึง่ เป็นพระราชธิดาของรัชกาลที่ 1 กับเจ้าจอมมารดาทองสุก ขึน้ เป็นพระมเหสี พระองค์
จึงทรงมีสถานะเป็นญาติกับเจ้าอนุวงศ์ อีกทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
รัชกาลที่ 1 พระราชบิดาของพระองค์ก็ทรงรับสตรีลาวมาเป็นสนมถึงสองพระองค์ คือ เจ้า
จอมแว่น ธิดาเสนาบดีกรุงเวียงจันทน์ และเจ้าจอมทองสุก พระธิดาในพระเจ้าอินทวงศ์ (พระ
เชษฐาของเจ้าอนุวงศ์) น่าสังเกตว่าความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าอนุวงศ์กับพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัยนัน้ เป็นความสัมพันธ์ในลักษณะคล้ายความรูจ้ กั มักคุน้ ระหว่างพระ
นเรศวรกับพระมหาอุปราชา เจ้านายทั้งสองพระองค์นี้สนิทสนมกันอย่างยิ่ง มีหลักฐาน
ปรากฏในร่างสารตราที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยมีถึงเจ้าอนุวงศ์ ทรงเล่า
เรื่อง “สวนขวา” ที่รัชกาลที่ 2 โปรดให้สร้างในเขตพระราชฐานชั้นในในร่างสารตรานั้นทรง
ชักชวนให้เจ้าอนุวงศ์มาชม และทรงเล่าว่าเมื่อมีงานรื่นเริงสวนขวาครั้งใด “...ก็มีพระราช
หฤทัยคิดถึงเจ้าเวียงจันทน์ทุกครั้ง ด้วยมิได้ลงไปเห็น จึงโปรดให้ถ่ายอย่างเป็นแผนที่เก๋ง
เก่าใหม่ พระราชทานขึ้นมาให้เจ้าเวียงจันทน์ดูพอเป็นส�ำเนาพลาง ถ้าเจ้าเวียงจันทน์ว่าง
ราชการเมืองเมือ่ ใดจะลงไปเฝ้าทูลละอองฯ ณ กรุงเทพฯ ก็ให้พาบุตรภรรยามโหรีละคร กับ
ให้หาพายและนกเขาครมลงไปด้วยจะได้เล่นตามสบายใจ” (สุเจน กรรพฤทธิ,์ 2555 : 59-60)
ดังจะเห็นได้วา่ ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ หรือความสัมพันธ์แบบพีน่ อ้ งมีความส�ำคัญเป็น
อย่างมากในสังคมอีสาน ในการจะท�ำสิ่งใดต้องมีการอาศัยเครือญาติวงศ์วานว่านเครือช่วย
เหลือจึงจะสัมฤทธิ์ผลไปได้ ดังปรากฏในผญาที่ว่า “ครันไปต่างถิ่น อย่าได้ลืมถิ่นเคยอยู่
อาศัย” บุคคลที่หลงลืมถิ่นฐานบ้านเกิดญาติพี่น้องไปอยู่ทีใดก็หาความเจริญยาก ในกรณีนี้
เจ้าอนุวงศ์เองก็คงจะมีความขัดแย้งอยู่ภายในใจของตนเองคือ ประการที่หนึ่ง) ทรง
ปรารถนาเอกราชให้กับประเทศลาว แต่ ประการที่สอง) การกระท�ำของพระองค์จะท�ำให้
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เครือญาติขัดเคืองน�้ำใจกัน ทั้งนี้เพราะสายใยสัมพันธ์รักระหว่างลาวกับไทยยังคงมีสืบต่อ
เนื่องกันมาเป็นอย่างดี
		
2.1.2) ความผูกพันแบบผู้สนิทชิดชอบกันเป็นการส่วนตัว
		
สืบเนือ่ งมาจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาล
ที่ 2) เจ้าอนุวงศ์แสดงให้เห็นว่าพระองค์มคี วามสวามิภกั ดิต์ อ่ กรุงเทพฯ อาทิเช่น เจ้าอนุวงศ์
เป็นผูท้ มี่ คี วามรูค้ วามสามารถ เคยได้คมุ กองทัพเมืองเวียงจันทน์ไปช่วยสยาม หรือไทยรบ
กับพม่าที่เมืองเชียงแสน ในคราวนั้นพระองค์มีความดีความชอบได้รับโปรดเกล้าฯปูน
บ�ำเหน็จความดีถึง 2 ครั้ง และอีกครั้งเมื่อปีเถาะ พ.ศ. 2362 เจ้าอนุวงศ์รับอาสาให้กองทัพ
เมืองเวียงจันทน์ลงไปช่วยปราบปรามพวกกบฏข่าได้ส�ำเร็จ ประกอบกับขณะนั้นพระบาท
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อยังด�ำรงพระยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎา
บดินทร์ ทรงช่วยสนับสนุนเจ้าราชบุตรโย้ (โย่) บุตรของเจ้าอนุวงศ์ ซึ่งเป็นผู้คุมกองทัพลง
ไปปราบปรามกบฏข่าในคราวนั้น ได้เป็นเจ้านครจ�ำปาศักดิ์ส�ำเร็จดังใจปรารถนาของเจ้า
อนุวงศ์ จึงอาจท�ำให้เจ้าอนุวงศ์เชือ่ ว่าตนเองนัน้ สนิทชิดชอบกับทัง้ พระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลที่ 3) ความ
สัมพันธ์อันดีงามของทั้งสยามและลาวเวียงจันทน์เป็นไปอย่างงอกงาม เป็นไปในลักษณะ
“ผู้อุปถัมภ์ค�้ำจุนซึ่งกันและกัน” จนกระทั่งกาลสมัยต่อมาท�ำให้มีสาเหตุต้องขัดเคืองใจกัน
และกัน อันเป็นชนวนน�ำไปสู่การท�ำสงครามระหว่างทั้งสองประเทศแบบ “เด็ดบัวไม่เหลือ
ไว้ใย” ในเวลาต่อมา
เมื่อถึงปีวอก พ.ศ. 2367 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเสด็จสวรรคต
เจ้าอนุวงศ์ลงมาถวายพระเพลิงพระบรมศพ เมื่อปีระกา พ.ศ. 2368 ขณะนั้นสยาม หรือ
ไทยมีปญั หากับอังกฤษเรือ่ งท�ำหนังสือสัญญา เจ้าอนุวงศ์ฯนัน้ เชือ่ ว่าตนเองเป็นคนสนิทของ
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) จะเพ็ดทูลร้องขออย่างไรก็น่าจะสมดัง
ใจหวัง เจ้าอนุวงศ์จึงทูลขอแบ่งครัวชาวลาวเวียงจันทน์ที่ถูกกวาดต้อนมาที่กรุงเทพฯ เพื่อ
น�ำกลับไปบ้านเมืองเวียงจันทน์คืน รัชกาลที่ 3 ทรงพระราชด�ำริว่าพวกครัวชาวลาว
เวียงจันทน์ ได้มาตั้งบ้านเรือนเป็นหลักแหล่งแล้ว ถ้าพระราชทานให้กลับไปก็จะท�ำให้พวก
อืน่ พากันก�ำเริบ จึงไม่พระราชทานให้ สร้างความรูส้ กึ อัปยศใจให้กบั เจ้าอนุวงศ์เป็นอย่างยิง่
พอถึงปีจอ พ.ศ. 2369 สยาม หรือไทยมีปัญหากับอังกฤษ เจ้าอนุวงศ์เห็นเป็นโอกาสอันดี
จึงก่อการกบฏ พระองค์ได้ลวงเจ้าเมืองกรมการรายการว่ามีศภุ อักษรจากรุงเทพฯให้ไปช่วย
ราชการคือช่วยรบกับอังกฤษ เจ้าเมืองกรมกรมรายทางบางเมืองไม่รเู้ ท่าทัน โดยเห็นว่าเจ้า
อนุวงศ์เป็นคนโปรดปรานของกรุงเทพฯมาแต่กอ่ น จึงยอมให้กองทัพเจ้าอนุวงศ์ผา่ นไป จน
กระทั่งกองทัพของเจ้าอนุวงศ์ยกทัพไปถึงเมืองนครราชสีมา เจ้าอนุวงศ์เข้ายึดเมือง
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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นครราชสีมา แล้วกวาดต้อนผูค้ นชาวเมืองนครราชสีมากลับไปเวียงจันทน์ เป็นเหตุให้มกี าร
สู้รบกันระหว่างทหารลาวเวียงจันทน์กับชาวเมืองนครราชสีมา จนกลายเป็นเรื่องเล่าทาง
ประวัตศิ าสตร์ทกี่ อ่ ให้เกิดวีรบุรษุ และวีรสตรีของทัง้ สองประเทศในเวลาต่อมา ดังจะขอกล่าว
ถึงในประเด็นข้างหน้าต่อไป
กล่าวโดยสรุป ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
(รัชกาลที่ 2 ) และเจ้าอนุวงศ์ ท�ำให้เกิดข้อขัดแย้งภายในจิตใจของเจ้าอนุวงศ์ เนื่องมาจาก
1.) ความผูกพันระหว่างเครือญาติ และ 2.) ความผูกพันแบบผู้สนิทชิดชอบกันเป็นการส่วน
ตัว
2.2) ความขัดแย้งระหว่างคนกับคน
เป็นการแสดงให้เห็นการไม่ลงรอยกันระหว่างตัวละคร 2 ตัว หรือสองกลุ่ม โดยที่มาของ
ความขัดแย้งอาจจะมาจากผลประโยชน์ ความคิดเห็น จุดยืนทางการเมือง เป็นต้น
ในเรือ่ งเล่าเจ้าอนุวงศ์ได้แสดงให้เห็นความขัดแย้งระหว่างลาวเวียงจันทน์กบั ราชส�ำนักไทย
โดยทีม่ าของความขัดแย้งมาจากเหตุการณ์ทเี่ จ้าอนุวงศ์ทลู ขอชาวลาวทีถ่ กู กวาดต้อนมาอยู่
ที่ไทยคืนกลับไปเวียงจันทน์ แต่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ไม่ทรง
อนุญาตด้วยเห็นว่าเป็นการผิดธรรมเนียม คนที่ถูกกวาดต้อนมาแต่ครั้งอดีตนั้น มาบัดนี้มี
ครอบครัว ที่นา ที่ไร่ ที่สวนที่เมืองไทยใหม่แล้ว ครั้นจะให้กลับคืนไปเวียงจันทน์ก็เปรียบ
เสมือนพรากครอบครัวชาวลาวที่มาตั้งรกรากอยู่ไทยออกจากกัน อีกทั้งเมื่อกลับไปลาวก็
คงจะไม่มีที่ท�ำกินเป็นของตนเอง ต้องเสียเวลาหักล้างถางพงใหม่ และเหตุการณ์ที่ชาวลาว
เวียงจันทน์ และหัวเมืองทางอีสานของไทยปัจจุบันถูกเกณฑ์ ไปสักเลก เพื่อส่งส่วยและ
ท�ำงานให้กับทางการ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ระหว่าง
กลุ่มบุคคล 2 กลุ่ม คือ กลุ่มราชส�ำนักไทย และกลุ่มลาวเวียงจันทน์
2.3) ความขัดแย้งระหว่างคนกับสังคม
เป็นความขัดแย้งระหว่างคนกับกฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือโครงสร้างของสังคม เช่น
การต่อสู้กับขนบธรรมเนียม หรือความเชื่อทางศาสนา โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ
การเมือง หรือความเชื่อทางศาสนา ซึ่งคู่ตรงข้ามของบุคคลนั้นจะมีอ�ำนาจและมีความเข้ม
แข็งมากกว่าประเภทที่ 2 ข้างต้น
ในเรือ่ งเล่าเจ้าอนุวงศ์มกี ารสะท้อนให้เห็นความขัดแย้งกันระหว่างคนกับโครงสร้าง
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3 กล่าวคือ มีการสักเลก
ประชาชนตามหัวเมืองต่างๆ การรีดไถส่วยจากประชาชน ท�ำให้เกิดความทุกข์ยากแก่ประชา
ขน จนส่งผลท�ำให้หวั เมืองอีสานหลายหัวเมืองยินดีเข้าร่วมกับการยกทัพของเจ้าอนุวงศ์ใน
คราวนัน้ อีกทัง้ ยังเป็นการสะท้อนให้เห็นความขัดแย้งกันระหว่างผู้ปกครองลาวเวียงจันทน์
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กับ เจ้ า เมื องนครราชสีมา ดังที่ปรากฏในเอกสารพื้ น เวี ยง ที่ มีการระบุ ว ่ า เจ้ าเมื อ ง
นครราชสีมาใช้อ�ำนาจในการกดขีข่ ม่ เหงหัวเมืองอีสานต่างๆ จนท�ำให้หวั เมืองต่างๆรวมตัว
กันกับกองทัพเจ้าอนุวงศ์ในการท�ำสงครามครั้งนี้
สรุปได้ว่าเป็นที่น่าสังเกตคือ ในเอกสารพื้นเวียงมีการบันทึกข้อมูลที่ไม่ค่อยดีนัก
ต่อเจ้าเมืองโคราช ในลักษณะกล่าวหาว่าเจ้าเมืองโคราชประจบ สอพลอ ดังปรากฏใน มูลนิธิ
สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน ฉบับที่ 9 (2542 : 3165) กล่าวว่า “เอกสารเรื่องพื้น
เวียงจะมีทศั นคติไม่ดตี อ่ เจ้าเมืองโคราชตลอด เหตุวา่ เจ้าเมืองโคราชนัน้ เป็นเสมือนข้าหลวง
ต่างพระเนตรพระกรรณ คุมหัวเมืองเขมรป่าดง ฉะนั้นการเก็บส่วยก็ดี การเกณฑ์แรงงาน
ก็ดี ย่อมเป็นพระบรมราชโองการ แต่เจ้าเมืองโคราชเป็นผู้จัดราชการ คือผู้กระท�ำ เปรียบ
เสมือนหนังหน้าไฟ ฉะนั้นหัวเมืองอีสานจึงไม่ค่อยจะชอบเจ้าเมืองโคราชนัก (จากความใน
เอกสารพื้นเวียง) จึงเห็นไปว่าเจ้าเมืองโคราชสอพลอ อีกประการหนึ่งเจ้าเมืองโคราชรับ
ราชการขึ้นตรงกับกรุงเทพฯ ส่วนหัวเมืองในอีสานสมัยนั้นมีฐานะเป็นเมืองขึ้น จึงมีความ
รู้สึกไม่ดีต่อเมืองโคราช ซึ่งเป็นผู้ดูแล ผู้เก็บส่วย ผู้เกณฑ์แรงงาน”
2.4) ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับพลังภายนอก
ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กบั พลังภายนอกในทีน่ อี้ าจจะเป็นพลังเหนือธรรมชาติ
ในเรื่องเล่าเจ้าอนุวงศ์ได้ปรากฏให้เห็นความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับพลังภายนอก ดังนี้
เมื่อเจ้าอนุวงศ์ตกลงปลงใจที่จะปลดแอกจากการเมืองประเทศราชจากไทยหรือ
สยามแล้ว ปรากฏว่ามีเหตุการณ์นา่ แปลกประหลาดอัศจรรย์ใจยิง่ นักแก่ทางเมืองเวียงจันทน์
อย่างที่ไม่มผี ใู้ ดคาดคิดมาก่อน กล่าวคือ “เกิดพายุใหญ่พดั โหมกระหน�ำ่ อย่างรุนแรง พัดพา
บ้านเรือนราษฎร ตลอดจนเรือนพักของภรรยาเจ้าอนุวงศ์หักพังลงและในเวลาต่อมาก็เกิด
แผ่นดินไหวจนพื้นดินหลังเมืองแยกออกจากกันเป็นบริเวณกว้าง สร้างความตื่นตระหนก
ตกใจให้แก่ชาวเมืองเป็นอย่างมาก” เจ้าอนุวงศ์แปลกใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงเรียกหา
โหรให้มาท�ำนายดูวา่ เหตุการณ์นนั้ ดีรา้ ยประการใด เมือ่ โหรตรวจดูดวงชะตาบ้านเมืองอย่าง
รอบคอบแล้วจึงพยากรณ์ว่า “เป็นเหตุร้าย ถ้าเจ้าอนุวงศ์ท�ำศึกกับทางกรุงเทพฯ ก็จะต้อง
เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ จนไม่มีแผ่นดินจะอยู่ขอให้ยุติความคิดลงเสีย” เจ้าอนุวงศ์โกรธมากสั่งให้
เอาโหรไปฆ่าทิง้ เสีย แต่มผี ขู้ อชีวติ ไว้ โหรจึงรอดตายไปได้หวุดหวิด (มานิต หล่อพินจิ , 2536
: 30-31)
จะเห็นได้ว่าเป็นความขัดแย้งที่มีอยู่ในใจระหว่างเจ้าอนุวงศ์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ
ในที่นี้คือ “โชคชะตา” จากการท�ำนายความฝัน ซึ่งในสังคมชาวพุทธนั้นมักจะมีความเชื่อใน
เรื่องเกี่ยวกับ “โหราศาสตร์” หรือ “การท�ำนายทายทัก” ที่มีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ตั้งแต่
เกิดจนกระทั่งตาย เช่น เมื่อมีเด็กเกิดมาก็จะต้องรู้วันเวลาตกฟากของเด็กผู้นั้น เพื่อที่จะใช้
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ในการท�ำนายทายทักถึงอนาคตของเด็ก และการตัง้ ชือ่ เด็กควรตัง้ ให้สอดคล้องกับดวงชะตา
อีกด้วย เมือ่ เด็กมีอายุได้หนึง่ เดือนก็จะท�ำพิธรี บั ขวัญ หากเด็กเป็นลูกผีกข็ อให้มารับไป แต่
หากเด็กนั้นเป็นลูกคนก็ขอให้ผีอย่าได้มารบกวนรังครวญ จึงมีค�ำที่ใช้เรียกเด็กเกิดใหม่ว่า
“น่าเกลียดน่าชัง” เพื่อให้ผีเกิดความรู้สึกว่าเด็กคนนี้ขี้เหร่และไม่อยากน�ำไปอยู่ด้วย หรือ
ความเชือ่ เรือ่ งความตาย ก็จะมีพธิ กี รรมเกีย่ วกับศพ เช่น การรดนำ�้ ศพ และมัดตราสังข์ดว้ ย
ดอกไม้ธปู เทียน เพือ่ ให้ผตู้ ายน�ำไปกราบไหว้พระจุฬามุณบี นสรวงสวรรค์ เป็นต้น เหตุการณ์
ที่เกิดกับเจ้าอนุวงศ์ ในครั้งนั้นอาจท�ำให้เจ้าอนุวงศ์เกิดความรู้สึกเสียใจ สูญเสียขวัญและ
ก�ำลังใจ หากแต่พระองค์ก็ยังมีมานะที่จะยกทัพไปโจมตีกรุงเทพฯให้จงได้ แม้ว่าผลลัพธ์ที่
ออกมาจะลงเอยเช่นใดก็ตาม
กล่าวโดยสรุป เรือ่ งเล่าเจ้าอนุวงศ์กบั การสร้างความหมายมิตรและศัตรูในด้าน 1.)
ความขัดแย้งภายในจิตใจ ในลักษณะความผูกพันทางเครือญาติ และความผูกพันแบบผูส้ นิท
ชิดชอบกันเป็นการส่วนตัว 2.) ความขัดแย้งระหว่างคนกับคน 3.) ความขัดแย้งระหว่างคน
กับสังคม และ 4.) ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับพลังภายนอก
3. การสร้างความหมายความเป็นวีรบุรุษ วีรสตรีของแต่ละวัฒนธรรม
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ในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา ได้เกิดความสนใจต่อประวัติศาสตร์ของสามัญชน
ทัง้ นีเ้ ป็นผลมาจากความเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองทีท่ �ำให้สามัญชนตระหนัก
ว่า ตนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของชาติไทยมีส่วนที่จะกระท�ำให้ชาติก้าวหน้า ส่งผลให้เกิด
ความสนใจต่อประวัติความเป็นมาของตระกูลสามัญชนหรือประวัติความเป็นมาของสามัญ
ชนแต่ละคน น�ำไปสู่การเขียนประวัติศาสตร์ในรูปแบบชีวประวัติหรือประวัติตระกูล ปรากฏ
ว่าการเขียนชีวประวัตแิ ละประวัตติ ระกูลในระยะแรกๆส่วนใหญ่จะเชือ่ มโยงประวัตบิ คุ คลนัน้
หรือตระกูลนั้นเข้ากับประวัติศาสตร์ชาติไทย (อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์,2545 : 268 - 297)
การท�ำศึกสงครามในครัง้ นัน้ ท�ำให้เกิดวีบรุ ษุ และวีรสตรีของแต่ละประเทศ ดังที่ นิธิ เอียวศรี
วงศ์ (2536) เสนอค�ำว่า วีรบุรุษ วีรสตรี ว่า ในทุกสังคมมีบุคคล (ทั้งที่มีจริงและไม่มีจริงใน
ประวัติศาสตร์) บางคนได้รับการยกย่องอย่างสูงเนื่องจากการกระท�ำของเขา การกระท�ำ
เหล่านั้นถือกันว่ามีคุณประโยชน์แก่คนในวงกว้าง เป็นการกระท�ำที่ท�ำได้ยาก จึงไม่ได้เกิด
ขึ้นเป็นปรกติเสมอๆ นอกจากนี้ยังถือกันว่าการกระท�ำดังกล่าวนั้นไม่ใช่แต่มีคุณประโยชน์
ในสมัยที่บุคคลผู้นั้นได้กระท�ำเท่านั้น หากยังมีคุณค่าในทุกกาลสมัยโดยเฉพาะในสมัยที่ยัง
ยกย่องบุคคลผู้นั้นอยู่ ในสังคมลาวเวียงจันทน์เจ้าอนุวงศ์คือวีรบุรุษ หากแต่ในสังคมไทย
ท้าวสุรนารีนั้นคือวีรสตรี
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3.1) เจ้าอนุวงศ์วีรบุรุษในประเทศลาว
ในเรื่องเล่าเจ้าอนุวงศ์ จะเห็นได้ว่าภาพลักษณ์ของเจ้าอนุวงศ์เป็นวีรบุรุษในการ
ทีท่ รงเป็นผูน้ �ำพยายามทีจ่ ะกอบกูอ้ สิ รภาพให้แก่ประเทศลาว นับว่าพระองค์มคี วามเสียสละ
และต้องการให้ประชาชนของตนเองได้รับอิสรภาพ ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานจากการถูกกดขี่
การกระท�ำของพระองค์ถือว่าเป็น “วีรบุรุษ” โดยแท้ส�ำหรับชาวลาว แม้ว่าหากย้อนกลับไป
แล้วจะเห็นได้ว่า เจ้าอนุวงศ์อาจจะประเมินสถานการณ์ผิดพลาด ด้วยเหตุที่เจ้าอนุวงศ์คิด
ว่ารัชกาลที่ 3 เพิ่งจะครองราชย์ได้ไม่นานอาจจะไม่ทันได้ระมัดระวังตนเองในเรื่องนี้ อีกทั้ง
สยามหรือไทยก�ำลังอยู่ในภาวะกังวลกับทางฝ่ายอังกฤษจนอาจไม่มเี วลามาติดตามกองทัพ
ฝ่ายลาว แต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นเช่นดังที่เจ้าอนุวงศ์คาดคิดไว้ ตรงกันข้ามสยามหรือไทย
เพิ่งท�ำข้อตกลงกับทางฝ่ายอังกฤษได้เป็นผลส�ำเร็จ ท�ำให้มีเวลาที่จะจัดการกับกองทัพลาว
ได้ อีกทั้งฝ่ายสยามมีจ�ำนวนทหารและอาวุธที่มากกว่าฝ่ายลาว แถมยังมีหน่วยข่าวกรองที่
มีประสิทธิภาพดีมากด้วยเช่นกัน
ในทัศนะของนักประวัติศาสตร์ ไทยและลาวต่างมองเรื่องเล่าเจ้าอนุวงศ์ที่แตกต่าง
กันออกไป เหตุการณ์ในเรือ่ งเล่าเจ้าอนุวงศ์ในครัง้ นัน้ ส�ำหรับไทยอาจถือว่าเป็นการก่อการ
กบฏ แต่ส�ำหรับลาวแล้วนี่คือการต่อสู้เพื่อเอกราช ดังในจดหมายเหตุ พระราชพงศาวดาร
จะเรียกเจ้าอนุวงศ์ว่า “อ้ายอนุ” และเรียกผู้น�ำกบฏคนอื่นอย่างดูถูก โดยมีค�ำว่า “อ้าย” น�ำ
หน้าเช่นเดียวกัน ซึ่งความแตกต่างนี้มิใช่เพียงมุมมองทางวิชาการเท่านั้น แต่ยังมีผลต่อ
ความสัมพันธ์ไทย-ลาว อีกด้วย ดังจะขอกล่าวถึงในประเด็นต่อไป
3.2) ท้าวสุรนารีวีรสตรีในประเทศไทย
สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ ในเรื่องเล่าเจ้าอนุวงศ์ที่ต้องการปลดแอกจากการเป็น
เมืองประเทศราชจากไทย เจ้าอนุวงศ์จึงได้ยกทัพมายึดเมืองนครราชสีมา หรือเมืองโคราช
ซึ่งเป็นหัวเมืองชั้นเอก ท�ำหน้าที่ในการดูแลการปกครองของหัวเมืองอีสาน และเมือง
ประเทศราชให้ปกครองกันเองอย่างปกติสุขนั้น เจ้าอนุวงศ์ ได้รับการสนับสนุนจากหัวเมือง
อีสานหลายเมือง เช่น เมืองอุบลราชธานี เมืองร้อยเอ็ด เมืองภูเขียว เมืองสี่มุม (จัตุรัส)
และเมืองขุขนั ธ์ ส�ำหรับเมืองขอนแก่นตอนแรกเข้ากับฝ่ายเจ้าอนุวงศ์ แต่เมือ่ เห็นเจ้าอนุวงศ์
เพลี่ยงพล�้ำจึงเริ่มเอาใจออกห่าง (จ.ม.ห. ร. 3 จ.ศ. 1187 เลขที่ 5/ข) ส่วนเมืองที่ไม่ยอม
เข้ากับฝ่ายเจ้าอนุวงศ์ เช่น เมืองกาฬสินธุ์ เมืองเขมราฐ เมืองชัยภูมิ เมืองภูเวียง เมือง
เสียมราฐ เมืองยโสธร แต่ถูกทหารฝ่ายเจ้าอนุวงศ์สังหารหมด (จ.ม.ห. ร. 3 จ.ศ. 1187 เลข
ที่ 5/ข; จ.ม.ห. ร. 3 จ.ศ. 1189 เลขที่ 6) และเมืองประเภทกรมการเมืองกับเจ้าเมืองมีความ
เห็นขัดแย้งกัน เช่น เมืองชนบท (จ.ม.ห. ร. 3 จ.ศ. 1189 เลขที่ 4ก)
ผลของการสูร้ บกันในครัง้ นัน้ ท�ำให้ไทยมีวรี สตรี นามว่า “ท้าวสุรนารี” อยูด่ ว้ ย ท้าว
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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สุรนารีมนี ามเดิมว่า “โม” หรือ “โม้” เป็นบุตรสาวของนายกึม่ นางบุญมา ตระกูลผูด้ เี ก่าของ
เมืองนครราชสีมา (โคราช) เกิดเมื่อ พ.ศ. 2314 แผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ใน
วัยเด็กคุณหญิงโมเป็นเด็กหญิงที่มีหน้าตาหมดจดงดงามผู้หนึ่งของเมืองโคราช มีกิริยา
มารยาทเรียบร้อย วาจาอ่อนหวาน และเฉลียวฉลาดทันคน แต่บางครั้งก็ซุกซนไม่แพ้เด็ก
ผู้ชายเช่นกัน ชอบเล่นผาดโผน ได้แก่ ฟันดาบ กระบี่กระบอง เป็นต้น ครั้นเติบใหญ่ขึ้นจึง
ปรากฏว่า คุณหญิงโมนอกจากจะเป็นหญิงสาวทีส่ วยงามแล้วยังเก่งงานบ้านงานเรือน และ
เพียบพร้อมไปด้วยกิรยิ ามารยาททีน่ มุ่ นวลอ่อนหวาน แต่แฝงไว้ดว้ ยความเข้มแข็ง เด็ดขาด
เอาจริงเอาจัง ต่อมาเมื่อคุณโมมีวัยอันสมควรจะออกเรือนได้แล้ว บิดามารดาก็จัดการ
ตบแต่งให้เป็นภรรยาของ “พระยาสุริยเดชวิเศษฤทธิทศทิศวิชัย (ทองค�ำ)” ปลัดเมือง
นครราชสีมา เรียกขานกันสั้นๆว่า “พระยาปลัด”
คุณหญิงโมเป็นคนที่มีปฏิภาณไหวพริบดี เพราะนอกจากจะปรนนิบัติดูแลสามี
(พระยาปลัด) ในฐานะภรรยาแล้ว คุณหญิงโมก็มิได้อยู่นิ่งเฉย ยังคอยช่วยเหลือแบ่งเบา
ภาระหน้าที่การงานต่างๆของสามีเท่าที่จะสามารถช่วยท�ำได้ และด้วยความที่มีคนศรัทธา
ในตัวคุณหญิงโมอย่างมากนั่นเอง จึงเป็นมูลเหตุที่ท�ำให้คุณหญิงโมได้รับพระราชทาน
บรรดาศักดิ์เป็น “ท้าวสุรนารี”ในเวลาต่อมา (มานิต หล่อพินิจ, 2536 : 8-9)
กล่าวโดยสรุป เรือ่ งเล่าเจ้าอนุวงศ์กบั การสร้างความหมายความเป็นวีรบุรษุ วีรสตรี
ของแต่ละวัฒนธรรม กล่าวคือ ในสังคมลาวเจ้าอนุวงศ์ถือว่าเป็นวีรบุรุษ ส่วนในสังคมไทย
ท้าวสุรนารีถือว่าเป็นวีรสตรี ดังจะขอกล่าวรายละเอียดในประเด็นต่อไป
4. พลวัตความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ลาว
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จากที่กล่าวมาข้างต้น ดังจะเห็นได้ว่าเรื่องเล่าเจ้าอนุวงศ์เป็นการสะท้อนให้เห็นคู่
ความขัดแย้งระหว่างไทย - ลาวในสมัยอดีต โดยที่ลาวต้องการมีอิสรภาพจากการเป็นเมือง
ประเทศราชของราชส�ำนักไทย แม้ว่าในเรื่องเล่าเจ้าอนุวงศ์จะก่อให้เกิดทัศนคติที่มีความ
แตกต่างกันระหว่าง 2 ประเทศ คือ ประเทศลาวมีเจ้าอนุวงศ์เป็นวีบุรุษ ส่วนฝ่ายไทยมีท้าว
สุรนารีเป็นวีรสตรี
เมื่อคราวปี พ.ศ. 2369 กองทัพทหารลาวเจ้าอนุวงศ์ ได้ยกกองทัพมาตีเมือง
นครราชสีมา ท�ำให้เกิดวีรกรรมการต่อสู้กันระหว่างกองทหารเจ้าอนุวงศ์กับชาวเมือง
นครราชสีมา มีเรือ่ งเล่ากันว่าชาวเมืองนครราชสีมาน�ำโดยคุณหญิงโม (ท้าวสุรนารี) ซึง่ เป็น
ภรรยาปลัดเมืองนครราชสีมาได้น�ำชาวเมืองนครราชสีมาต่อสูก้ บั ทหารลาวเวียงจันทน์ ผล
การต่อสู้ในขณะนั้นปรากฏว่าทหารลาวตายจนเกือบหมดที่บริเวณสมรภูมิสู้รบกันคือ ทุ่ง
สัมฤทธิ์ (อยู่ในอ�ำเภอพิมาย จ. นครราชสีมา) ในปัจจุบัน ในครั้งนั้นครัวไทยโคราชได้ตัด
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ศีรษะทหารลาวเวียงจันทน์แล้วโยนทิง้ ลงในบ่อน�ำ้ แห่งหนึง่ มีชอื่ เรียกกันว่า “หนองหัวลาว”
ศีรษะของทหารลาวทีถ่ กู ตัดโยนลงไปในหนองน�ำ้ แห่งนี้ได้สง่ กลิน่ เหม็นคละคลุง้ ไปทัว่ บริเวณ
จนท�ำให้กองก�ำลังของครัวไทยโคราชต้องถอยร่นมาตัง้ ค่ายอยู่ ณ บริเวณทีต่ งั้ อนุสรณ์สถาน
วีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ในปัจจุบันนี้ นับได้ว่าเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับทหารลาวของเจ้าอนุวงศ์และ
ท้าวสุรนารีทเี่ ล่าสืบเนือ่ งกันมาจากปากต่อปาก หรือจากคนรุน่ หนึง่ สูค่ นอีกรุน่ หนึง่ สืบต่อมา
เหตุการณ์เหล่านี้ยังคงฝังแน่นอยู่ในความทรงจ�ำทั้งของชาวไทยและชาวลาวสืบ
ต่อมา ในสังคมของชาวลาวและชาวไทยต่างล้วนแล้วแต่นบั ถือศาสนาพุทธโดยส่วนมาก ซึง่
หลักธรรมค�ำสอนของพระพุทธศาสนามีดังต่อไปนี้คือ 1) ให้ท�ำความดี 2) ไม่ท�ำความชั่ว 3)
ท�ำจิตใจให้บริสุทธิ์ เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับทหารของเจ้าอนุวงศ์และ
วีรกรรมของชาวไทยโคราชน�ำโดยท้าวสุรนารีนั้น อาจจะท�ำให้มีข้อติดค้างอยู่ภายในใจของ
ทั้งสองฝ่าย จนกระทั่งเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2551 ที่ผ่านมา ณ บริเวณทุ่งสัมฤทธิ์ ได้
มีทั้งพิธีพราหมณ์และพุทธควบคู่กันไป กล่าวคือ
1.บวงสรวงย่าโมและย่าบุญเหลือและดวงวิญญาณของวีรชนที่ทุ่งสัมฤทธิ์
2.บวงสรวงดวงวิญญาณทหารลาว
3.พระเทศนา 1 กัณฑ์ / กล่าวน�ำอโหสิกรรมระหว่างเชื้อชาติ
4.พระสงฆ์สวดอภิธรรมทอดผ้าบังสุกุล
5.ถวายภัตตาหาร สังฆทานแด่พระสงฆ์
6.กรวดน�้ำรับพร
7.เสร็จพิธี
เหตุการณ์นอี้ าจทิง้ ช่วงมานานถึงกว่า 180 ปี เพราะทีผ่ า่ นมาองค์ประกอบไม่ครบ
จึงท�ำให้เกิดงานนี้ขึ้นมายาก ที่ส�ำคัญจะเกิดงานนี้ขึ้นมาได้ต้องเกิดจากความร่วมมือร่วม
แรงร่วมใจจากทั้ง 2 ฝ่าย จริงๆ กล่าวคือ 1) ต้องมีพระที่มีบารมีและเล็งเห็นถึงความส�ำคัญ
ของงานนี้จริงๆ 2) คนไทยมาร่วมท�ำบุญ 3) คนลาวมารับวิญญาณกลับ ในการท�ำบุญครั้ง
นี้มีความหมายมากกล่าวคือ
1.อุทิศบุญกุศลให้ทหารลาวได้รับการจัดการงานศพตามประเพณี ทุกคนทีต่ ายไป
แท้จริงแล้วเป็นพี่น้องเผ่าพันธุ์เดียวกัน เชื้อชาติเขตแดนเป็นสิ่งที่สมมติขึ้นมาภายหลัง
ทั้งสิ้น
2.ช่วยเหลือดวงวิญญาณให้พ้นความทุกข์ ได้มีกุศลน�ำทางไป โดยจะเชิญดวง
วิญญาณทหารลาวทั้งหมดติดตามองค์พระพุทธรูปแล้วให้ชาวลาวน�ำข้ามโขงน�ำกลับบ้าน
เมืองของตน
3.เพื่อลดแรงอาฆาตระหว่างเชื้อชาติลงให้เป็นอโหสิกรรมต่อกัน
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4.ให้บรรพบุรุษฝ่ายไทยและเมืองโคราชไม่ถูกจองเวรต่อไปอีก
5.เป็นการปลดกรรม เพื่อให้มีความเจริญก้าวหน้าในความร่วมมือของทั้งสอง
ประเทศต่อไป
(www.palungjit.com //ส่งวิญญาณทหารลาวตกค้างที่หนองหัวลาว-ทุ่งสัมฤทธิ์กว่า 180 ปี
193004 html เข้าถึงเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2555)
การกระท�ำสิง่ ต่างๆ เหล่านีจ้ ะส�ำเร็จลุลว่ งลงไปไม่ได้หากไม่ได้รบั ความร่วมมือร่วม
แรงร่วมใจจากบุคคลทั้งสองประเทศ โดยทั่วไปแล้วตามความเชื่อตามหลักศาสนาพุทธมี
ความเชือ่ ว่า หากอีกฝ่ายขออโหสิกรรมต่ออีกฝ่ายหนึง่ แล้วได้รบั การอโหสิกรรม คือ ยกโทษ
ให้ตอ่ การท�ำผิดทีอ่ กี ฝ่ายหนึง่ ได้กระท�ำต่อตนแล้ว จะท�ำให้ไม่มเี รือ่ งติดค้างคาใจต่อกัน ขณะ
ที่ท�ำพิธีนั้นได้มีเหตุการณ์อัศจรรย์ ใจแก่ผู้ประสบพบเห็นในขณะนั้นว่า คณะสงฆ์ ได้สวด
อภิธรรม บังสุกุลและจัดการฌาปนกิจศพได้ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และกล่าวค�ำ
อโหสิกรรมระหว่างฝ่ายไทย-ลาว ช่วงเวลานัน้ ก่อนเทีย่ งอากาศร้อนมาก แต่ขณะทีพ่ ระสวด
อภิธรรม และได้กล่าวเทศนาสั้นๆถึงงานบุญนี้และชี้ให้เห็นถึงความส�ำคัญของการให้อภัย
ซึง่ กันและกันให้กรรมทีผ่ า่ นมาเป็นอโหสิกรรม ฉับพลันมีเมฆด�ำทะมึนมาพร้อมกับลมพายุ
หมุน หอบเอาฟางข้าวบริเวณนัน้ ลอยฟ่องไปวนบนท้องฟ้า บนท้องฟ้ามีนกจากใดไม่ทราบ
บินเวียนวนไปทั่วท้องฟ้า รวมถึงมีวัวตัวใหญ่วิ่งตรงมาแต่ทางใดวิ่งเข้ามาในพิธี เมื่อท�ำพิธี
เสร็จพระมหาฤทธิชยั ได้น�ำดวงวิญญาณทหารลาวส่งต่อให้กบั ลูกหลานชาวลาวน�ำไปไว้ทวี่ ดั
พูขดั ค�ำ เมืองเซกอง ประเทศลาว โดยมีพระพุทธรูปและต้นโพธิน์ �ำดวงวิญญาณทหารลาวก
ลับสู่บ้านเกิด เมืองนอน
ต่อจากนัน้ ได้มกี ารเข้าทรงดวงวิญญาณของท้าวสุรนารีผา่ นทางร่างทรงว่า ตนเอง
ไม่ได้ตงั้ ใจฆ่าทหารลาว เพียงแต่มคี วามจ�ำเป็นจึงต้องท�ำลงไป ไม่ท�ำก็ไม่ได้ ย่าขอโทษด้วย
นะทุกคน เมื่อกล่าวจบร่างทรงของท้าวสุรนารีก็สวมกอดตัวแทนลูกหลานจากทางลาว
ดังจะเห็นได้วา่ ต้นโพธิเ์ ป็นสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา เป็นต้นไม้แห่งการตรัสรู้
ของพระพุทธเจ้าและเป็นที่นิยมปลูกกันในวัดเท่านั้น ไม่นิยมปลูกตามบ้านเรือนทั่วไป จึง
ถือว่าต้นโพธิ์เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ ในการน�ำพาดวงวิญญาณทหารลาวกลับสู่บ้านเกิดเมือง
นอนของตน อีกทั้งต้นโพธิ์เปรียบเสมือนการเริ่มต้นชีวิตใหม่ภายใต้บวรพระพุทธศาสนา
คล้ายดั่งดวงวิญญาณทหารลาวที่จะได้เริ่มต้นชีวิตภายใต้พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึด
เหนีย่ วจิตใจทีบ่ า้ นเกิดเมืองนอนของตน หากยังมีเรือ่ งค้างคาใจ หรือไม่อโหสิกรรมกันแล้ว
ก็อาจจะท�ำให้ไทย-ลาวมีปัญหากระทบกระทั่งกัน ดังเช่น เหตุการณ์สู้รบกันระหว่าง
ทหารไทย-ทหารลาวที่หมู่บ้านร่มเกล้า อ�ำเภอชาตระการณ์ จ. พิษณุโลก ที่ผ่านมาเมื่อไม่
กี่สิบปีมานี้ รวมถึงความขัดแย้งระหว่างไทย-ลาวที่มีมาเป็นระยะๆ ดังเช่น เมื่อไม่นานมา

77

นีม้ ผี สู้ ร้างภาพยนตร์ชาวไทยผูห้ นึง่ ต้องการสร้างภาพยนตร์เรือ่ งท้าวสุรนารี แต่มเี หตุการณ์
อันท�ำให้ไม่สามารถสร้างภาพยนตร์เรื่องนั้นได้ส�ำเร็จ หรือแม้แต่กระทั่งการแข่งขันกีฬา
ซีเกมส์ที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ได้มีการสั่งห้ามไม่ให้มีการแสดง
เกีย่ วกับวีรกรรมของท้าวสุรนารีในพิธเี ปิดกีฬาซีเกมส์ ณ ขณะนัน้ เนือ่ งจากเกรงว่าจะมีเหตุ
บาดหมางใจกันระหว่างประเทศ
ดังจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ลาวในเรื่องเล่าเจ้าอนุวงศ์จึงมีลักษณะ
เป็นพลวัต สืบเนื่องมาจากความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา
ที่ไทยมีนโยบายที่จะกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านบริเวณลุ่มน�้ำ
โขง ซึง่ ลาวก็เป็นหนึง่ ในประเทศนัน้ ด้วย จึงส่งผลท�ำให้ไทย-ลาว มีความร่วมมือกันในหลายๆ
ด้าน เช่น ด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม เป็นต้น ในปี ค.ศ.
2015 ประเทศต่างๆในภูมภิ าคอาเซียนจะท�ำการเปิดประเทศสนองตอบนโยบาย “ประชาคม
อาเซียน” จึงท�ำให้ประเทศต่างๆต้องมีความร่วมมือกันในหลายๆด้าน เพื่อให้ทันต่อกระแส
โลกาภิวัตน์ที่เกิดขึ้นในไม่ช้า
บทสรุป
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จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นในเรื่องเล่าเจ้าอนุวงศ์ในสังคมเมืองโคราชกับพลวัตการ
สื่อความหมายความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ลาว นี้ได้สะท้อนให้เห็นว่าบทบาทและการโยง
ความหมายของเรือ่ งเล่าเจ้าอนุวงศ์ตงั้ แต่อดีตมาจนถึงปัจจุบนั ซึง่ บทบาทและการสือ่ ความ
หมายผ่านเรื่องเล่าเจ้าอนุวงศ์นี้มีผลต่อการสร้างส�ำนึกทางประวัติศาสตร์ เป็นการท�ำให้
ประชาชนในไทย-ลาวมีความสมานฉันท์ร่วมกัน อีกทั้งยังท�ำให้เห็นความสัมพันธ์ของเรื่อง
เล่าเจ้าอนุวงศ์กบั บริบทความเปลีย่ นแปลงของสังคมตัง้ แต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบนั ท่ามกลาง
กระแสประชาคมอาเซียน
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เแนวคิดดี 2 ฝั่งดี 2 ฝ่ายของไทดำ� : ภูมิปัญญา
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับผีและคนกับคน

Tai Dam People’s Concept of Reciprocal Goodness : Wisdom
of Relation between Man and Spirit and Man and Man
อภิญวัฒน์ โพธิ์สาน1 Apinyawat Phosan2

บทคัดย่อ

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ม.ค.59 – มิ.ย.59)

บทความวิชาการนี้ เขียนขึ้นเพื่อนำ�เสนอแนวคิดของคนไทดำ� (ลาวโซ่ง) ใน
ประเทศไทย เกี่ยวกับผีเฮือน และความสัมพันธ์สองฝ่ายระหว่างลูกหลานกับผีเฮือนและ
ระหว่างเจ้าภาพเสนกับหมอเสน แม่มด ญาติพี่น้อง และเพื่อนบ้านที่มาร่วมงานเสน ใน
แบบ “ดี 2 ฝั่ง ดี 2 ฝ่าย” (ดีสองฟะ มะสองตาง)
ผลการศึกษาพบว่า ลูกหลานไทดำ�ในประเทศไทยเชือ่ มัน่ ในผีเฮือนในฐานะเป็น “ที่
พึง่ ทีย่ ดึ เหนีย่ ว” ของตน ไปพร้อมๆ กับหลักพระรัตนตรัยของพุทธศาสนา ผีเฮือนในแนวคิด
พวกเขาแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามนิสัยของผีเฮือน คือ ผีเฮือนจังไฮ กับ ผีเฮือนไม่จังไฮ
ผีเฮือนจะมีความสัมพันธ์กับลูกหลานตามหน้าที่ในแบบ “ดี 2 ฝั่งดี 2 ฝ่าย” โดยฝ่ายผีเฮือน
จะทำ�หน้าทีป่ กปักรักษาลูกหลานให้เป็นไปตาม ฮีตคองไทดำ� และทำ�ให้พวกเขาอยูด่ มี สี ขุ ใน
ชีวิต ฝ่ายลูกหลานผู้เชื่อว่า ผีเฮือนได้กระทำ�หน้าที่พวกท่านอย่างนั้นๆ ต่อพวกตนแล้ว ก็
จะกระทำ�หน้าที่ 3 อย่างต่อผีเฮือนเป็นการตอบแทน คือ 1) บอกเล่าผีเฮือนให้รับรู้ผ่านพิธี
หน่องก้อและพิธีกิ้ว 2) เลี้ยงดูผีเฮือนผ่านพิธีปาดเซอ พิธีปาดตง และพิธีเสนเฮือน และ 3)
ช่วยเหลือผีเฮือนผ่านพิธีเสนเต็ง พิธีกรรมต่างๆ ที่ลูกหลานไทดำ�ได้กระทำ�ต่อผีเฮือนนั้นๆ
สื่อสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาไทดำ� (ลาวโซ่ง) ในประเทศไทย ผ่านความสัมพันธ์ระหว่าง
กันแบบ “ดี 2 ฝั่ง ดี 2 ฝ่าย” ได้ 3 ประเด็น คือ ดี 2 ฝั่งดี 2 ฝ่ายระหว่าง 1) ลูกหลานกับผี
เฮือนในฐานะความสัมพันธ์ระหว่างคนกับผี 2) เจ้าภาพเสนกับหมอเสนหรือแม่มดในฐานะ
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน และ 3) เจ้าภาพเสนกับญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านที่มาร่วม
งานเสนในฐานะความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน
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Abstract

This academic article is written up to present a concept of Tai Dam (Lao
Song) people in Thailand pertaining to the Household Spirit, and the relation of reciprocal goodness between Lineages and their household spirit and between host
and rite-performing Male or female priest, relatives and neighbors who come to join
the function.
The findings of study show that Tai Dam lineages in Thailand have believed
in the household spirit as their own refute along with Buddhist Three Refutes. The
household spirit in the Tai Dam lineages’ perspective has been divided into two kinds,
that is, janghai (bad-habited) household spirit and maijanhai (good-habited) household
spirit. Between the household spirit and its lineages, there will be a reciprocal relation according to their duties : the household spirit will perform a duty of protecting
and helping its lineages to follow Tai Dam traditions well and to spent a good and
happy life. The lineages, in turn, believing that the household spirit has done its
duty to them, should perform their following three duties toward the household spirit
well : 1) a duty of telling the household spirit through the Nongkor and Kue rites, 2)
a duty of feeding the household spirit through the Pardser, Pardtong and Senhern
rites, and 3) a duty of helping the household spirit through the Senteng rite. The
rites, performed by the Tai Dam lineages for their household spirit, will reflect three
important Tai Dam wisdoms of creating the relation of reciprocal goodness to each
other: reciprocal goodness between 1) the lineages and their household spirit as the
relation between man and spirit, 2) the host and the rite-performing male or female
priest as the relation between man and man, and 3) the host and the relatives and
neighbors who come to join the junction as the relation between man and man.
Keywords : Concept of Reciprocal Goodness, Tai Dam, Wisdom of Relation
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“ไทดำ� หรือ ไตดำ�” (Tai Dam) ในประเทศไทย เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่รู้จักกันดีใน
ชื่อว่า “ลาวโซ่ง” เดิมทีบรรพบุรุษไทดำ�ในประเทศไทยมีถิ่นฐานอยู่ใน “แคว้นสิบสองจุไท”
โดยเฉพาะเมืองแถนที่เรียกในปัจจุบันว่า “เดียนเบียนฟู” ในประเทศเวียดนามตอนเหนือ
บางส่วนของพวกเขาได้ถูกราชการไทยกวาดต้อนให้อพยพเข้ามาในเมืองไทยตั้งแต่สมัย
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในปี พ.ศ. 2322 และถูกกวาดต้อนมาอีกหลายครั้งในสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 1 และที่ 2) และตอนกลาง (รัชกาลที่ 5) เพราะเหตุผลด้าน
การเมืองและความปลอดภัยเป็นสำ�คัญ โดยให้ไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีเป็นแห่ง
แรกในประเทศไทย จากนั้นจึงค่อยๆ กระจายออกไปยังทุกภาคของประเทศไทย
ชาติพันธุ์ ไทดำ�หรือลาวโซ่ง มีอัตลักษณ์เป็นของตน ทั้งด้านภาษาพูด เครื่องแต่ง
กาย ความเชือ่ วัฒนธรรม และภูมปิ ญั ญา แม้วา่ พวกเขาจะได้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนาน
มากกว่า 235 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2322 ถึง พ.ศ. 2558) มีลูกหลานมาหลายรุ่นแล้ว และได้
พบกับคนไทยทีนับถือพุทธศาสนา จนปัจจุบันนี้ได้นับถือพุทธศาสนาควบคู่ไปกับความเชื่อ
แบบไทดำ�ของตนๆ แต่กระนั้นคนไทดำ�ในประเทศไทยก็มิได้ทอดทิ้งความเชื่อและพิธีกรรม
เก่าแห่งชาติพันธุ์เดิมของตน โดยเฉพาะเรื่องผีเฮือน (ผีเรือน) และพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ผีเฮือน คำ�กล่าวนี้ยืนยันได้จากประสบการณ์ตรงของการเข้าไปทำ�วิจัย เกี่ยวกับ “สารัตถะ
แห่ง คติความเชื่อและพิธีกรรมลาวโซ่งในเขตตำ�บลไผ่รอบ อำ�เภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัด
พิจติ ร” ของผูเ้ ขียนเองในหลายปีมาแล้ว ซึง่ ทำ�ให้ได้ประจักษ์คติความเชือ่ และพิธกี รรมของ
ไทดำ�มากมาย โดยเฉพาะแนวคิดเรื่อง “ดี 2 ฝั่งดี 2 ฝ่าย” ซึ่งมีศูนย์กลางแนวคิดตั้งอยู่
บนคติความเชื่อเรื่องผีเฮือน ที่ลูกหลานไทดำ�ต้องให้ความเคารพและยกย่องบูชาด้วยการ
บอกเล่าและการเซ่นบูชา เพื่อหวังให้ได้รับการปกปักรักษาจากผีเฮือนเป็นการตอบแทน
ในแบบ “ดี 2 ฝั่งดี 2 ฝ่าย” ในภาษาไทย ซึ่งตรงกับคำ�ในภาษาไทดำ�ว่า “ดีสองฟะ มะสอง
ตาง” ตามคำ�กล่าวของบ่าวหมอ (ผู้ช่วยหมอ) ในพิธีเสนเฮือนที่ว่า “...กนได้กินกล่าวดี ผี
ได้กินกล่าวกุ้ม มันจึงดีสองฟะ มะสองตาง ไปบ่จามาบ่ข้อง...” (สาย ทองเต่าหมก, 2550
: สัมภาษณ์) ซึ่งแปลเป็นใจความได้ว่า คนได้กินอาหาร(ในงานเสน)แล้วก็กล่าวชมว่าดี ผี
ได้กินเครื่องเซ่น(ในงานเสน)แล้วก็กล่าวให้พรและคุ้มครองปกป้อง มันจึงเป็นการดีแบบดี
2 ฝั่งดี 2 ฝ่าย จะไปไหนมาไหนก็จะดีสะดวก ไม่ติดขัดและขัดข้อง อันจะสะท้อนให้เห็นถึง
ภูมิปัญญาไทดำ� (ลาวโซ่ง) ของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนกับผีและระหว่างคนกับ
คนได้ดี ในตอนทำ�วิจัย ผู้เขียนได้นำ�เสนอข้อมูลแตะๆ ไว้เท่านั้นในรายงานวิจัย มิได้ชี้ชัด
ลงไปว่า คนไทดำ�มีแนวคิดว่าด้วยดี 2 ฝั่งดี 2 ฝ่าย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาความสัมพันธ์ระหว่าง
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ลูกหลานกับผีเฮือนและระหว่างเจ้าภาพเสนกับหมอเสนหรือแม่มด ญาติพี่น้อง และเพื่อน
บ้านที่มาร่วมงาน
ดังนัน้ บททางวิชาการนี้ อันตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานส่วนหนึง่ จากข้อมูลวิจยั และเป็นการ
ขยายเพิ่มเติมแนวคิดไทดำ� (ลาวโซ่ง) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัย ข้อมูลภาค
สนาม และหนังสือทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ นำ�เสนอแนวคิดเกีย่ วกับประเด็นว่า ผีเฮือนคือใคร? และ
มีกี่ประเภท? และการพยายามแสดงให้เห็นว่า พิธีกรรมต่างๆที่กระทำ�ต่อผีเฮือนของลูก
หลานไทดำ�ได้สร้างภูมปิ ญั ญาความสัมพันธ์ระหว่างลูกหลานกับผีเฮือนและเจ้าภาพเสนกับ
หมอเสนหรือแม่มด ญาติพี่น้อง และเพื่อนบ้านที่มาร่วมงานเสน ในลักษณะ “ดี 2 ฝั่งดี 2
ฝ่าย” อย่างไร? ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับผีเฮือน และระหว่างเจ้าภาพเสนกับหมอเสนห
รือแม่มด ญาติพนี่ อ้ ง และเพือ่ นบ้าน ผ่านพิธกี รรมอันเนือ่ งด้วยผีเฮือนทีจ่ ะสือ่ สะท้อนแนวคิด
ออกมาได้ ผู้เขียนถือว่า นั่นเป็นภูมิปัญญาไทดำ�ที่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ปฏิบัติต่อกันอย่าง
มีนัยสำ�คัญในฐานะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับผีและคนกับคน ข้อมูลของการต่อยอด
ประเด็นแนวคิดในครัง้ นี้ เป็นการมองวิเคราะห์แนวคิดไทดำ�ในภาพรวม ผ่านพิธกี รรมต่างๆ
อันเนื่องด้วยผีเฮือน
2. ความหมายและคติความเชื่อว่าด้วยผีเฮือนของไทดำ�

คนไทดำ�ในประเทศไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน ใช้ชีวิตแนบแน่นกับคติความเชื่อผี
เฮือน และผีเฮือนในทัศนะพวกเขา ก็เป็น “สิ่งเหนือธรรมชาติ” ที่แม้มิอาจมองเห็นได้ด้วย
ตา แต่กเ็ ชือ่ กันว่า ผีเฮือนมีอยูจ่ ริง และมีอ�ำ นาจบันดาลให้เกิดคุณหรือโทษแก่ลกู หลานและ
ใครๆ ที่ประพฤติตนลบหลู่ดูหมิ่นได้จริง ด้วยความเชื่ออย่างนี้ จึงทำ�ให้ลูกหลานไทดำ�ส่วน
ใหญ่เคารพ นับถือ และยำ�เกรงต่อผีเฮือนมาก
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พ่อ แม่ ปู่ ย่า และญาติพี่น้องฝ่ายพ่อคนใดๆ เกิดตายลงแบบ “ตายดี” (เจ็บป่วย
ตาย) หลังจากได้ท�ำพิธีเผาศพและทิ้งระยะไว้นานพอสมควรแล้ว ลูกหลานก็จะเรียกเชิญให้
ขึ้นเรือนมาอยู่ ณ มุมใดมุมหนึ่งของห้อง (กะล่อ) ที่เรียกว่า “กะล่อห่อง” (ห้องผี) โดยให้
พวกท่านเป็นใหญ่ในเรือนในฐานะ “ผีเฮือน” เพื่อยกย่อง ให้เกียรติ ท�ำการเคารพ และ
ท�ำการเซ่นไหว้เป็นประจ�ำ ผีเฮือนในภาษาไทด�ำ ตรงกับภาษาไทยว่า “ผีเรือน” หมายถึงผี
ทีเ่ ป็นใหญ่ในเรือน ผูม้ หี น้าทีค่ อยคุม้ ครองดูแลลูกหลานในบ้านเรือนให้เป็นอยูด่ ว้ ยดี ตัง้ แต่
ได้เป็นใหญ่ในเรือนลูกหลานแล้วเป็นต้นไป คนไทด�ำส่วนใหญ่ในประเทศไทยนับถือผีเฮือน
ว่าเป็น “ที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจที่ส�ำคัญ” ของตนๆ ควบคู่ไปกับหลักพระรัตนตรัยของ
พุทธศาสนา พวกเขาจะพยายามหลีกเว้นไม่ฝา่ ฝืนกฎเกณฑ์ของการนับถือผีเฮือน อันจะท�ำ
ให้ผิดฮีตคองไทด�ำ จัดว่า “ท�ำไม่ดี” อันจะเป็นเหตุให้ “ผิดผี” จนผีเฮือนกริ้วโกรธไม่พอใจ
แล้วลงโทษผูค้ นภายในเรือนคนหนึง่ คนใดให้ตอ้ งเจ็บป่วยหรือท�ำให้มอี นั ให้เป็นไป (น�ำพวัลย์
กิจรักษ์กุล, 2523 : 104; เรณู เหมือนจันทร์เชย, 2542 : 35-36)
คติความเชื่อไทด�ำเรื่องผีเฮือน เป็นลัทธิบูขาผีบรรพบุรุษ (ancestor worship) ซึ่ง
สัมพันธ์กับลัทธิวิญญาณนิยม (animism) คนไทด�ำเชื่อว่า การตายของพ่อ แม่ ปู่ ย่า และ
ญาติพี่น้องฝ่ายพ่อ เป็นเพียงการเปลี่ยนภาวะจากการเป็นอยู่ใน “โลกของคน” ที่มีทั้งรูป
กายหยาบ เรียกว่า “กิง” และวิญญาณ เรียกว่า “ผีขวัญ” อยู่ด้วยกันในร่างกายตน ไปสู่
“โลกแห่งผี” ที่มีเพียงผีขวัญหรือวิญญาณอันเป็นภาวะละเอียด ไร้รูปกาย มิอาจมองเห็น
ได้ด้วยตาเท่านั้น เป็นสิ่งที่ยังคงเหลืออยู่ ภายหลังกิงหรือรูปกายของพ่อ แม่ ปู่ ย่า และ
ญาติฝ่ายพ่อที่ตายแล้วนั้นๆ ถูกไฟเผามอดไหม้ไป (สุพรรณ แร่เงิน, 2550 : สัมภาษณ์) ผี
ขวัญของญาติทตี่ ายแล้วนัน้ ๆ ยังคงมีความผูกพันกับลูกหลานในฐานะ “ญาติหว่าสิง (สกุล)
เดียวกัน” เหมือนกับตอนที่พวกเขายังเป็นมนุษย์อยู่ใน “โลกของคน”
ตามคติความเชื่อไทด�ำ การคอยเอาใจใส่ต่อผีขวัญของญาติท่ีตายแล้วนั้นๆ ด้วย
ดี ถูกก�ำหนดให้เป็น “หน้าที่ผูกพัน” ของลูกหลานที่มีหว่าสิงเดียวกันกับคนตาย และยังคง
มีชีวิตอยู่ใน “โลกของคน” โดยการเรียนเชิญผีขวัญคนตายนั้นๆ ให้ขึ้นเรือนมาอยู่เป็นผี
เฮือน แล้วจึงท�ำการสืบผีตามหว่าสิงของตน และก็ท�ำการเลี้ยงดูท่าน คนไทด�ำเชื่อว่า ผี
เฮือนที่อยู่ในกะล่อห่อง สามารถช่วยคุ้มครองดูแลลูกหลานและบันดาลความสุขและความ
เจริญให้เกิดในชีวิตได้ หากว่าท่านได้รับการเคารพ นับถือ เอาใจใส่ และเซ่นไหว้ด้วยดี
แต่ถ้าไม่ท�ำดังนี้แล้วล่ะก็ ญาติที่ตายไปสู่ “โลกแห่งผี” และได้เรียนเชิญให้มาอยู่เป็น
“ผีเฮือน” แล้วนั้นๆ ก็อาจมาสร้างปัญหาให้เกิดกับลูกหลานได้ (ปราณี วงษ์เทศ, 2542 :
141) เช่น มาท�ำให้ให้คนในเรือนเจ็บป่วย หรือมาท�ำให้ครอบครัวลูกหลานมีเรื่องต้องทุกข์
ร้อนใจ ไม่อาจอยูเ่ ย็นเป็นสุขได้ เป็นต้น ดังนัน้ ความสัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ กันระหว่างลูกหลานกับ
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ผีเฮือน อันเป็นภูมิปัญญาไทด�ำที่ถูกคิดขึ้นและถูกสะสมมา จึงจ�ำเป็นต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามอุดมคติไทด�ำด้วยดี ในลักษณะมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนกัน แบบ “ดี 2 ฝั่งดี 2 ฝ่าย”
คือ ดีทางฝ่ายผีเฮือน และดีทางฝ่ายลูกหลาน ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไป
3. ผีเฮือนในความคิดไทด�ำ 2 ประเภท

ผีเฮือนตามคติความเชือ่ ไทด�ำในประเทศไทย สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ตาม
จริตนิสัยของผีเฮือนนั้นๆ (รวม สิงห์วี, 2550 : สัมภาษณ์) ดังนี้ :
3.1 ผีเฮือนจังไฮ

ผีเฮือนแบบจังไฮ เป็นผีเฮือนทีม่ อี ารมณ์ไม่สดู้ ี มีจริตนิสยั มักถือโทษโกรธเคืองใคร
ได้ง่าย ถือสาหาความต่อเรื่องที่ท�ำผิดพลาด – ผิดผีนั้นๆ แม้เพียงเล็กน้อย ของลูกหลาน
หรือใครๆ เช่น มีใครน�ำเหล้าเข้ามากินในเขตเรือน แล้วไม่น�ำเอาไปเทรินใส่ “ถ้วยกะล่อ”
ทีต่ งั้ วางอยู่ในกะล่อห่องเพือ่ ให้ผเี ฮือนกินก่อน หรือมีคนอืน่ ๆ เข้านอนในเรือน แต่ลกู หลาน
ทีเ่ ป็นเจ้าของบ้านไม่ได้เข้าไปบอกเล่าผีเฮือนให้รบั รูก้ อ่ น ผีเฮือนประเภทนีเ้ ป็นผีทอี่ าจท�ำให้
เกิดการเจ็บป่วยได้ง่าย ถ้าลูกหลานหรือใครๆ กระท�ำการ “ผิดผีเฮือน” โดยจะเป็นจนกว่า
จะได้กระท�ำการ “เสียผี” แล้วนั่นแหละ จึงจะหายจากการเจ็บป่วยได้
3.2 ผีเฮือนไม่จังไฮ
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ผีเฮือนแบบไม่จังไฮ เป็นผีเฮือนที่มีอารมณ์ดี มีจริตนิสัยไม่ค่อยถือโทษโกรธเคือง
ให้ใครง่าย หรือถือสาหาความลูกหลานหรือใครๆ ที่เผลอกระท�ำผิด เป็นผีเฮือนใจดี ลูก
หลานหรือใครเผลอกระท�ำการ “ผิดผีเฮือน” ไปบ้าง ถ้าไม่รา้ ยแรงจริงๆ ก็จะไม่ถอื สาหาความ
แล้วลงโทษให้ต้องเจ็บป่วย อันจะส่งผลให้ต้องกระท�ำการ “เสียผี” เลย
ในผีเฮือนทัง้ 2 ประเภทนี้ ชาวไทด�ำในประเทศไทยมีหลักเกณฑ์ก�ำหนดว่า ผีเฮือน
ตนใดจะเป็นผีเฮือนแบบจังไฮหรือไม่จังไฮนั้น ให้ก�ำหนดพิจารณาได้จากจริตนิสัยส่วนตัว
ของผีเฮือนนัน้ ๆ ในตอนทีย่ งั มีชวี ติ อยูเ่ ป็นมนุษย์ใน “โลกของคน” เป็นเกณฑ์ก�ำหนดหมาย
ส�ำคัญ คือ ถ้าขณะยังมีชีวิตอยู่ มีจริตนิสัยเป็นอย่างไร ดีหรือไม่ดี เป็นคนขี้ดื้อ พูดจาไม่มี
เหตุผล พูดกันไม่รู้เรื่อง หรือเป็นคนไม่ขี้ดื้อ พูดจามีเหตุผล พูดกันรู้เรื่อง เมื่อตายไปเป็น
ผีใน “โลกของผี” ก็มีแนวโน้มว่า จะมีจริตนิสัยเป็นอย่างนั้นด้วย เช่น ตอนมีชีวิตอยู่ เป็น
คนจู้จี้ขี้บ่น ขอบดุด่า ชอบขึงโกรธ ขี้น้อยใจง่าย ชอบถือโทษโกรธเคืองให้ใครได้ง่าย ตาย
ไปเป็นผีและได้รับการเรียนเชิญให้ขึ้นมาอยู่เป็นผีเฮือนในเรือนของลูกหลานแล้ว ก็จะเป็น
ผีเฮือนแบบจังไฮ แต่ตรงกันข้าม ถ้าตอนยังมีชีวิตอยู่ เป็นคนใจดี มีจริตนิสัยร่าเริง ชอบ
สนุกสนาน ยิม้ แย้มแจ่มใส มักชอบเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่เสียสละ เป็นคนมีใจคอหนักแน่น ไม่คอ่ ย
ถือโทษโกรธเคืองให้ลูกหลานหรือใครๆ ง่าย เมื่อตายไปเป็นผีและได้รับการเรียนเชิญให้ขึ้น
มาอยู่เป็นผีเฮือนในเรือนของลูกหลานแล้ว ก็จะเป็นผีเฮือนแบบไม่จังไฮ
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4. แนวคิดว่าด้วย “ดี 2 ฝั่งดี 2 ฝ่าย” ตามหน้าที่ระหว่างผีเฮือนกับลูก
หลาน

ญาติหว่าสิง (สกุล) เดียวกันที่ตายดี (เจ็บป่วยตาย) อันถือว่าเป็น “ผีดี” ตามคติ
ความเชื่อไทด�ำเท่านั้น ลูกหลานจึงจะเรียกเชิญให้ขึ้นเรือนมาอยู่เป็น “ผีเฮือน” ในห้องผี
ประจ�ำเรือนที่เรียกว่า “กะล่อห่อง” และเมื่อผีญาติหว่าสิงเดียวกันนั้นๆ ได้รับการสถาปนา
ให้เป็นผีเฮือนแล้ว ผีเฮือนกับลูกหลานต่างก็มีหน้าที่เชิงสัมพันธ์ที่ต้องปฏิบัติต่อกันแบบ
“ดี 2 ฝั่งดี 2 ฝ่าย” ดังต่อไปนี้

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ม.ค.59 – มิ.ย.59)

4.1 หน้าที่ของผีเฮือนต่อลูกหลานและผีแถน
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จากการส�ำรวจและพูดคุยกับนักปราชญ์ท้องถิ่นไทด�ำในจังหวัดพิจิตร พบว่า ผี
เฮือนที่อยู่ ใน “โลกของผี” มีหน้าที่อันจะต้องปฏิบัติต่อลูกหลานและแถนอย่างน้อย
2 ประการ คือ :
		
1) หน้าทีข่ องการปกปักรักษาลูกหลานในเรือน ชาวไทด�ำมีคติความเชือ่
ว่า ตั้งแต่ได้เชิญผีญาติๆ ให้มาอยู่ในเรือนลูกหลานและมอบหมายให้เป็นใหญ่ในเรือนผ่าน
พิธีเสนแก้เคราะห์เฮือน (เซ่นเพื่อท�ำบ้านเรือนที่มีเคราะห์เพราะการตายให้เป็นบ้านเรือนที่
ไม่มเี คราะห์) อันจะท�ำให้ผญี าตินนั้ ๆ มีสทิ ธิเต็มที่ในเรือนของลูกหลานนัน้ ในฐานะ “ผีเฮือน”
ซึ่งแปลตามตัวอักษรว่า “ผีประจ�ำบ้านเรือน” หรือ “ผีที่เป็นใหญ่ในเรือน” แล้ว ผีเฮือนก็
จะคอยท�ำหน้าที่สอดส่องดูแลพฤติกรรมของลูกหลานให้เป็นไปตามฮีตคองไทด�ำ มิให้ใคร
กระท�ำการสิ่งใดๆ ให้เป็นการผิดผีหรือผิดฮีตคอง หากลูกหลานคนใดประพฤติผิดผี ผิดฮีต
คอง ก็จะบอกเตือนให้รสู้ กึ ตนผ่านการท�ำให้เจ็บป่วยหรือท�ำให้มอี นั เป็นไปอย่างใดอย่างหนึง่
เพือ่ ให้ลกู หลานคนทีท่ �ำผิดนัน้ ๆ ขอขมาผีเฮือน และเสียผี ด้วยความส�ำนึกผิดต่อผูเ้ ป็นใหญ่
แท้จริงในเรือน จากนั้นก็ประพฤติปรับปรุงตนให้เป็นไปตามฮีตคองไทด�ำต่อไป
จากหน้าที่ที่ปฏิบัติอย่างนี้ จึงกล่าวได้ว่า ผีเฮือนมีอ�ำนาจเชิงควบคุมดูแล ขัดเกลา และ
จัดการพฤติกรรมและความสัมพันธ์ทางสังคมของลูกหลานในตระกูลให้เป็นไปตามฮีตคอง
และมีอ�ำนาจเชิงดลบันดาลความเจ็บป่วยให้แก่ลูกหลานผู้ล่วงละเมิดฮีตคอง (เทพพร มัง
ธานี, 2556 : 170) ได้ดว้ ย ซึง่ เป็นอ�ำนาจของการท�ำให้กลัวเกรงและการลงโทษ เพือ่ เป็นการ
เตือนและปรามพฤติกรรมอันไม่พงึ ประสงค์ของลูกหลาน นีน่ บั เป็นภูมปิ ญั ญาไทด�ำของการ
ใช้ผีเพื่อการควบคุม ขัดเกลา และจัดการคน เป็นเสมือนกฎเกณฑ์ทางสังคมในการควบคุม
ดูแลสมาชิกในตระกูลและชุมชน
บ้านเรือนใดทีผ่ เี ฮือนคอยปกปักรักษาสมาชิกในเรือนให้อยูด่ มี สี ขุ ไม่มสี มาชิกคน
ใดคนหนึ่งต้องตาย และไม่มีเครือญาติหว่าสิงเดียวกันคนใดๆ ต้องตาย บ้านเรือนหลังนั้น
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ย่อมถือว่าเป็น “เฮือนดี” ลูกหลานก็จะท�ำการเซ่นไหว้ให้ผีเฮือนกินตามมื้อเวนตงในทุกๆ 5
วันส�ำหรับผีผตู้ า้ ว และทุกๆ 10 วันส�ำหรับผีผนู้ อ้ ย เป็นการตอบแทนคุณในการช่วยให้ความ
คุ้มครองดูแลด้วยดีของผีเฮือน แต่หากเกิดมีสมาชิกครอบครัวหรือญาติหว่าสิงเดียวกันคน
ใดๆ ต้องตาย ถ้วยกะล่อ 2 ใบ (ใบเล็ก 1 ใบ ใบใหญ่ 1 ใบ) ในกะล่อห่อง ที่ปกติแล้วจะหงาย
วางอยู่ อันเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อหมายว่า คนในเรือนหลังนั้นๆ อยู่เย็นเป็นปกติกันดี ไม่มีผู้
ใดต้องมาตายจาก และลูกหลานก็ยงั เลีย้ งผีเฮือนอยูเ่ ป็นประจ�ำนัน้ ก็จะถูกท�ำให้คว�ำ่ ลง เพือ่
เป็นเครื่องหมายบอกว่า บ้านเรือนหลังนั้นเป็นเรือนไม่ดี เหตุว่ามีคนตาย จึงจะไม่มีการ
เลี้ยงผีเฮือนไปอีกนานวัน เป็นทีลงโทษผีเฮือนที่ปล่อยให้มีคนต้องตายในเรือนหลังนั้น
จนกว่าเวลาจะผ่านไปโดยไม่มคี นตายอีกประมาณ 3 ปี และได้ผา่ นการท�ำพิธที �ำเรือนให้เป็น
เรือนดีอีกครั้งแล้วนั่นแหละ จึงจะกลับมาหงายถ้อยกะล่อ 2 ใบนั้นได้ แล้วจึงท�ำการเลี้ยงผี
เฮือนตามปกติอีกครั้ง
จากที่กล่าวมาในข้อนี้ จึงวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ได้ว่า ผีเฮือนมีความสัมพันธ์เชิง
อ�ำนาจกับลูกหลานหรือสมาชิกในตระกูลในการควบคุมดูแลให้อยู่ดีมีสุข ลูกหลานถือเป็น
บุญคุณ จึงได้ตอบแทนบุญคุณโดยการแสดงความเคารพและเซ่นไหว้ให้กินตามมื้อเวนตง
ของผีเฮือน แต่กระนัน้ ถ้าผีเฮือนปล่อยให้มลี กู หลานหรือสมาชิกในตระกูลคนใดต้องตาย ลูก
หลานก็สามารถต่อรองได้แบบ “ปฏิสัมพันธ์เชิงต่อต้าน” โดยวิธีการคว�่ำถ้วยกะล่อ จากนั้น
ไม่กระท�ำการเซ่นไหว้ต่อผีเฮือนได้นานถึง 3 ปี และภายหลังได้ท�ำพิธีท�ำเรือนให้เป็นเรียน
ดีแล้วนั่นแหละ จึงจะกลับมาท�ำการเซ่นไหว้ผีเฮือนของตนได้อีกครั้ง
		
2) หน้าที่ของการไปเฮาแถน ชาวไทด�ำมีคติความเชื่อว่า เมื่ออยู่เป็นผี
เฮือนในเรือนของลูกหลาน ผีเฮือนเองก็จมีเจ้านายใหญ่อยู่ คือ มีผีแถนหรือผีฟ้าบนเมือง
ฟ้าเมืองแถนผูค้ อยท�ำหน้าทีป่ กครองหมูผ่ ตี า่ งๆ ตามล�ำดับชัน้ และผูค้ นทัง้ หลาย ดังนัน้ เมือ่
ถึงช่วงฤดูกาลของรอบปีมาถึงเข้า ผีเฮือนจึงต้องเดินทางไปเฝ้าแถนเพือ่ ท�ำการแสดงเคารพ
ไหว้ต่อแถนหลวงผู้เป็นนายใหญ่ของบรรดาผีทั้งปวงที่เมืองฟ้าเมืองแถน ตั้งแต่เดือน 8 ถึง
กลางเดือน 11 ของทุกปี จนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวไทด�ำในประเทศไทย ที่จะ
บอกสอนลูกหลานของตนๆ ให้รับรู้ว่า ในเดือนเหล่านี้ จะไม่ให้ท�ำพิธีปาดตง (เลี้ยงผีเฮือน
ประจ�ำ 5 วันหรือ 10 วันตามมื้อเวนตง) และพิธีเสนเฮือน (เลี้ยงผีเฮือนครั้งใหญ่ประจ�ำทุกๆ
3 ปี) เนื่องจากเชื่อกันว่า “ผีเฮือนบ่อยู่ ไปเฮาแถน” (ผีเรือนไม่อยู่ในกะล่อห่อง เดินทางไป
เข้าเฝ้าแถนที่เมืองฟ้าเมืองแถน) ผีเฮือนจะเดินทางกลับมายังโลกมนุษย์ และมาอยู่ในกะ
ล่อห่องตามเดิมอีกครั้ง ก็จะเป็นกลางเดือน 11 ไปแล้วนั่นแหละ (เมือง โป๊ะโดย, 2550 :
สัมภาษณ์)
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ผู้เขียนตีความว่า ผีเฮือนไปเฮาแถนหรือไปเข้าเฝ้าแถน ก็เพื่อไปแสดง
การเคารพไหว้ต่อแถนในฐานะ “ตัวแทนติดต่อระหว่างมนุษย์กับแถน” ที่คอยท�ำหน้าที่เป็น
บริวารรับใช้แถนในการคุม้ ครองดูแลลูกหลานอยู่ใน “โลกของคน” โดยจะเดินทางไปเข้าเฝ้า
แถนเพื่อบอกเล่าถึงพฤติกรรมดีหรือไม่ดีของลูกหลานให้แถนได้รับทราบ และร่วมปรึกษา
ราชการฟ้า-ดินกับแถน ซึง่ คล้ายคลึงกับคติความเชือ่ จีนโบราณระหว่างผีบรรพบุรษุ กับเทียน
หรือซางตี่ฉะนั้น
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4.2 หน้าที่ของลูกหลานต่อผีเฮือน
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หน้าที่ระหว่างผีเฮือนกับลูกหลาน ตามแนวคิดไทด�ำ เป็นหน้าที่ของการสร้างผล
ประโยชน์ต่างตอบแทนกัน 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายฝีต้องการให้ลูกหลานเอาใจ ให้การเคารพนับถือ
ให้เกียรติ และให้เครือ่ งเซ่นไหว้จากลูกหลาน ส่วนฝ่ายลูกหลานเองก็ตอ้ งการให้ผเี ฮือนช่วย
ปกปักรักษาพวกตนในเชิงควบคุม ขัดเกลา จัดการ และช่วยดลบันดาลให้เกิดความเจริญ
รุง่ เรืองในชีวติ ในเมือ่ ได้รบั การเอาใจ ให้ความเคารพนับถือ และให้เครือ่ งเซ่นไหว้เป็นอย่าง
ดี ดังนัน้ จึงมิใช่วา่ ผีเฮือนจะมีหน้าทีอ่ นั ต้องปฏิบตั ิในฐานะ “ผีดผี ซี อื่ ” ต่อลูกหลานฝ่ายเดียว
เท่านัน้ (สุพรรณ แร่เงิน, 2550 : สัมภาษณ์) แม้ลูกหลานเองก็ยังมีหน้าทีอ่ ันต้องปฏิบตั ดิ ว้ ย
ดีต่อผีเฮือนเป็นการตอบแทนด้วย
ตามคติไทด�ำในประเทศไทย ลูกหลานมีหน้าส�ำคัญที่จะต้องปฏิบัติดีต่อผีเฮือนใน
เรือนของตนๆ 3 ประการ คือ 1) หน้าที่บอกเล่าให้ผีเฮือนรับรู้ 2) หน้าที่เลี้ยงดูผีเฮือน และ
3) หน้าทีช่ ว่ ยเหลือผีเฮือน ลูกหลานไทด�ำต้องก�ำหนดหน้าทีเ่ หล่านี้ไว้ในจิตใจตนเสมอ และ
ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามฮีตคองและระยะเวลาที่ก�ำหนดเป็นหลักปฏิบัติด้วยดี นับตั้งแต่ได้
เชิญผีญาติที่ตายดีให้ขึ้นมาอยู่ในเรือนในฐานะผีเฮือนและได้จดรายชื่อผู้ที่ตายนั้นๆ ลงใน
“ปั๊บผีเฮือน” (สมุดบันทึกรายชื่อผีเฮือนประจ�ำเรือน) แล้ว
การกระท�ำหน้าที่ของลูกหลานต่อผีเฮือนในกะล่อห่อง อันถือเป็นภูมิปัญญาความ
สัมพันธ์ระหว่างคนกับผี ตามคติความเชื่อไทด�ำในประเทศไทย สามารถกระท�ำได้ผ่าน
พิธีกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้
		
1.พิธีกรรมเกี่ยวกับการบอกเล่าให้ผีเฮือนรับรู้
		
การบอกเล่าเรื่องราวใดๆ อันจะบังเกิดขึ้นในบริเวณบ้านเรือนให้ผีเฮือน
รับรู้ก่อน ถือเป็นกิริยาแสดงความเคารพ นับถือ และให้เกียรติต่อผีเฮือนของลูกหลานไท
ด�ำโดยแท้ ทั้งนี้ก็เพราะถือว่าผีเฮือนเป็นผีที่เป็นใหญ่ที่สุดในเรือนลูกหลาน การไม่บอกผี
เฮือนให้รบั รูก้ อ่ น แล้วกระท�ำการสิง่ ใดๆ โดยพลการ ผีเฮือนอาจถือโทษโกรธเคืองให้ได้ ด้วย
ถือว่าเป็นการไม่ให้ความเคารพ นับถือ และให้เกียรติท่าน จึงอาจลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่ง
ให้ก็ได้ เช่น ท�ำให้เจ็บป่วย ท�ำให้ไม่อาจนอนหลับในเรือนได้ เนื่องจากถูกรบกวนโดยการ
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มาแสดงตนให้เห็นหรือมาดึงแขนดึงขาให้นอนสะดุง้ หวาดผวาตืน่ จนกว่าเจ้าของเรือนหลัง
นั้นที่เป็นลูกหลานจะมีการบอกกล่าว ขอโทษ และเสียผี ต่อผีเฮือน
จากการสัมภาษณ์นักปราชญ์ไทด�ำ พบว่า ชาวไทด�ำจะท�ำการบอกเล่าให้ผีเฮือน
รับรูเ้ หตุการณ์ตา่ งๆ อันจะบังเกิดขึน้ ในหรือนอกบริเวณบ้านเรือนของลูกหลานผ่านพิธกี รรม
2 พิธี ดังต่อไปนี้
			
1) พิธีหน่องก้อ เป็นพิธีท่ีลูกหลานเข้าไปบอกให้ผีเฮือนรับรู้
แบบธรรมดาว่า จะเกิดอะไรขึ้นในหรือนอกเรือนที่ผีเฮือนเป็นใหญ่อยู่ โดยลูกหลานจะถือ
ขันหมากพลู (มะปู) ขันน�้ำ และเหล้า 1 ขวด หรืออย่างน้อยที่สุดก็ถือเหล้า 1 ขวด เข้าไป
วางในกะล่อห่อง (ห้องผี) เปิดขวดเหล้ารินใส่ถว้ ยกะล่อให้ผเี ฮือนได้กนิ แล้วจึงนัง่ ท�ำพิธบี อก
กล่าวให้ผีเฮือนรับรู้ก่อน ในทุกครั้งที่จะมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นในหรือนอกเรือน เช่น (1)
มีลูกหลานหรือใครน�ำเหล้าเข้ามากินในเรือน (2) มีคนอื่นนอกจากสมาชิกครอบครัวเข้ามา
หลับนอนในเรือน (3) มีการกระท�ำกิจหรือจัดงานใดๆ ในเรือน (4) มีการย้ายบ้านหรือโยก
ย้ายไปอยู่ ณ ทีแ่ ห่งหนใด และ (5) มีสมาชิกในเรือนคนใดจะไปสมัครสอบหรือแข่งขันอะไรๆ
ที่ไหน เป็นต้น
			
2) พิธีกิ้ว เป็นพิธีบอกเล่าให้ผีเฮือนรับรู้แบบกล่าวให้สัญญา
ในเมื่อลูกหลานเจ็บป่วยและรับรู้สาเหตุจากหมอเยื้อง (หมอเสี่ยงทายไทด�ำ) ว่า อาการเจ็บ
ป่วยมีสาเหตุมาจากผีเฮือนท�ำให้เป็นไป โดยลูกหลานหรือหมอเสนที่ถูกเชิญให้มาท�ำพิธี
แทน จะถือขันหมากพลู (มะปู) ขันน�้ำ และเหล้า 1 ขวด เข้าไปในกะล่อห่อง (ห้องผี) แล้ว
เทรินเหล้าและบอกกิว้ ให้ผเี ฮือนรับรูว้ า่ “ถ้าเจ็บป่วยเพราะผีเฮือนท�ำให้เป็นจริง ก็ขอให้หาย
เจ็บป่วยในวันนี้พรุ่งนี้นะ จะถือว่าเป็นจริงตามที่ว่า แล้วจะท�ำพิธีเซ่นให้กิน” (รวม สิงห์วี,
2550 : สัมภาษณ์) การกระท�ำการกิว้ อย่างนีก้ เ็ พือ่ ท�ำให้แน่ใจว่า ทีเ่ จ็บป่วยอยูน่ นั้ ๆ มีสาเหตุ
มาจากผีเฮือนท�ำให้เป็นจริงๆ จะได้ท�ำพิธแี ก้ดว้ ยการเสนหรือเซ่นให้กนิ แบบไม่ผดิ วิธแี ก้ตอ่
ไป
		
4.2.2 พิธีกรรมเกี่ยวกับการเลี้ยงดูผีเฮือน
		
การเลียงดูผีเฮือนให้ได้กินอิ่มและสุขสบาย ถือเป็นกิริยาแสดงความ
กตัญญูรู้คุณของลูกหลานต่อผีบรรพบุรุษของตน ด้วยว่าผีเฮือนในคติความเชื่อไทด�ำ ก็คือ
ผีพ่อ ผีแม่ ผีปู่-ยา และผีญาติพี่น้องฝ่ายพ่อที่ตายดี ผู้ซึ่งครั้งหนึ่งขณะยังมีชีวิตอยู่ใน
“โลกของคน” ได้เคยท�ำอุปการคุณต่อลูกหลานไว้ ลูกหลานระลึกนึกถึงบุญคุณพวกท่านที่
ไปอยู่ใน “โลกของผี” แล้วนั้น จึงเรียกเชิญพวกท่านให้มาอยู่ใน “กะล่อห่อง” ตามฮีตคอง
ไทด�ำ เพื่อให้เป็นที่สิงสถิตอยู่ของพวกท่าน เมื่อถึงเวลาตามที่ฮีตคองก�ำหนด ก็จะกระท�ำ
การเลีย้ งดูพวกท่านให้อมิ่ หน�ำส�ำราญ เพือ่ ตอบแทนบุญคุณพวกท่าน ในขณะเดียวกันก็หวัง
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ให้พวกท่านช่วยปกปักรักษาและดลบันดาลพวกตนให้อยู่เย็นเป็นสุขและรุ่งเรืองในชีวิต
(สุพรรณ แร่เงิน, 2550 : สัมภาษณ์)
			
จากการศึกษาพิธีกรรมไทด�ำ พบว่า ชาวไทด�ำในประเทศไทย
จะกระท�ำการเลี้ยงดูผีเฮือนให้อิ่มหน�ำส�ำราญและเป็นสุขสบายผ่านพิธีกรรม 3 พิธีด้วยกัน
ดังต่อไปนี้
			
1) พิธปี าดเซอ เป็นพิธเี ซ่นผีเฮือนด้วยของกินต่างๆ ในวันที่ไม่
ตรงกับ “มือ้ เวนตง” (วันเลีย้ งผีเฮือนเป็นประจ�ำตามปฏิทนิ ไทด�ำ) ของผีเฮือน โดยจะกระท�ำ
พิธนี ี้ในโอกาสพิเศษทีล่ กู หลานท�ำอาหารพิเศษกินหรือได้ของกินพิเศษมายังบ้านเรือน เช่น
ท�ำขนมจีน ท�ำขนมกระยาสารท หรือซื้อหาผลไม้ต่างๆ เข้ามาบ้าน คิดถึงผีพ่อ แม่ ปู่ ย่า
และญาติๆ ฝ่ายพ่อที่ตายแล้วนั้นๆ ก็จะเอาของกินที่มีนั้นใส่จานหรือถาด แล้วจึงน�ำเข้าไป
วางไว้ในกะล่อห่องเพื่อเซ่นให้ผีเอือนได้กินกัน จากนั้นก็ทิ้งของกินนั้นๆ ไว้สักครู่ใหญ่ เป็น
ทีให้ผีเฮือนได้กินกันจนอิ่มก่อน ต่อแต่นั้นจึงเข้าไปยกเอาออกมากินกันเองต่อไป (มา สระ
ทองอินทร์, 2550 : สัมภาษณ์) ถือเป็นพิธีเซ่นผีเฮือนในโอกาสพิเศษที่ไม่มีก�ำหนดเวลา
แน่นอนตามปฏิทินไทด�ำ อีกทั้งชาวไทด�ำที่กระท�ำพิธีนี้ก็ไม่แน่ใจนักว่า ผีเฮือนจะได้กิน
ของกินที่น�ำไปวางในกะล่อห่องนั้นหรือไม่ เหตุว่ามิใช่เป็นมื้อเวนตงของผีเฮือน ซึ่งตามคติ
ความเชื่อไทด�ำถือว่า ผีเฮือนจะอยู่หรือมาเพื่อกินเครื่องเซ่นของลูกหลานในมื้อเวนตงของ
พวกท่านเท่านั้น
			
พิธปี าดเซอทีก่ ระท�ำกันโดยลูกหลานไทด�ำ กระท�ำกันก็เพือ่ หวัง
ว่า ถ้าผีเฮือนอยู่ในกะล่อห่อง ก็จะได้กินของกินที่พวกตนน�ำเอาเข้าไปวาง “ปาดเซอ” หรือ
ตัง้ วางเอาไว้ให้กนิ ในกะล่อห่องนัน้ แน่นอน แต่กถ็ อื การท�ำพิธปี าดเซออย่างนีว้ า่ เป็นกิรยิ าที่
ดี น่ายกย่อง เป็นการแสดงออกถึงความเคารพ นับถือ ให้เกียรติต่อผีเฮือน และแสดงออก
ซึ่งการกตัญญูรู้คุณต่อผีพ่อ-แม่และผีปู่-ย่าของตนๆ ส�ำหรับลูกหลานที่มีใจระลึกนึกถึงผี
เฮือน ไม่ปล่อยปะละเลยให้พวกท่านอดอยากหิวโหย จนต้องมาท�ำให้ลกู หลานเจ็บป่วยเพือ่
สื่อบอกการขอกินเครื่องเซ่นกับลูกหลาน
			
2) พิธีปาดตง เป็นพิธีเซ่นผีเฮือนที่กระท�ำเป็นประจ�ำตามมื้อ
เวนตงผีเฮือนและที่กระท�ำประจ�ำปีในกะล่อห่อง ปาดตงเป็นค�ำผสมของค�ำ 2 ค�ำระหว่าง
“ปาด” หมายถึงการน�ำเอาเครื่องเซ่นไปวางตั้งไว้ในกะล่อห่อง กับ “ตง” เป็นค�ำย่อของค�ำ
ว่า “มือ้ เวนตง” ซึง่ หมายถึงวันทีก่ �ำหนดแน่นอนให้เป็นวันเลีย้ งผีเฮือนเป็นประจ�ำด้วยเครือ่ ง
เซ่น โดยจะหมุนเวียนกันไปตามปฏิทินไทด�ำ ซึ่งมีอยู่ 10 วัน คือ มื้อฮ่วง มื้อเต๋า มื้อก๋า
มื้อกาบ มื้อฮับ มื้อฮาย มื้อเมิง มื้อเปิ๊ก มื้อกัด และมื้อขด (กด) ซึ่งโดยปกติจะถือเอา
“วันที่เชิญผีปู่หรือผีพ่อขึ้นเรือนมาเป็นผีเฮือน” เป็นมื้อเวนตงของผีเฮือน (สุวรรณ พิทักษ์
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พงษ์, 2550 : สัมภาษณ์) ดังนั้น ปาดตงจึงหมายถึงพิธีการน�ำเครื่องเซ่นเข้าไปตั้งวางเอาไว้
ในกะล่อห่องตามวันที่ก�ำหนดไว้ให้เป็นวันเลี้ยงผีเฮือนเป็นประจ�ำ (มื้อเวนตง)
			
การท�ำพิธปี าดตง ถูกก�ำหนดเป็นหน้าทีท่ ลี่ กู หลานไทด�ำผูซ้ งึ่ มี
ความกตัญญูรคู้ ณ
ุ ต่อผีบรรพบุรษุ ของตนๆ ในหัวใจ ควรปฏิบตั เิ พือ่ เป็นการระลึกถึงคุณและ
ตอบแทนบุญคุณของผีพ่อ-แม่และผีปู่-ย่า ร่วมทั้งผีญาติฝ่ายพ่ออื่นๆที่ตายดี ซึ่งอยู่ในโลก
ของผี เพื่อให้มีของกิน เหมือนตอนที่พวกท่านยังมีชีวิตอยู่ในโลกของคน และในทางกลับ
กันก็เพือ่ ขอให้ผเี ฮือนทีอ่ ยู่ในโลกของผีชว่ ยปกปักรักษาและคุม้ ครองครอบครัวของลูกหลาน
ในโลกของคนให้อยู่ดีมีสุข ชาวไทด�ำเชื่อว่า การท�ำพิธีปาดตงให้ผีเฮือนกินอย่างนี้ จะท�ำให้
ผีเฮือนพอใจ เหตุถือว่าการเลี้ยงผีเฮือนด้วยดี ผีเฮือนจะพอใจ และเมื่อผีเฮือนพอใจ ก็จะ
ตอบแทนด้วยการช่วยปกปักรักษาและคุ้มครองดูแลคนในครอบครัวให้อยู่ดีมีสุขตลอดไป
และด้วยเชือ่ อย่างนี้ ลูกหลานไทด�ำจึงนิยมท�ำพิธปี าดตงสืบต่อกันมาจากรุน่ สูร่ นุ่ อย่างไม่ขาด
สายจนถึงปัจจุบันนี้
			
พิธีปาดตง ตามฮีตคองไทด�ำ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
			
(1) พิธีปาดตงธรรมดา มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “ปาดตงน้อย”
เป็นพิธีน�ำปานเผือนหรือถาดใส่เครื่องเซ่นปาดตงเข้าไปตั้งวางให้ผีเฮือนกินในกะล่อห่อง
(ห้องผี) ตามมื้อเวนตงผีเฮือนประจ�ำหว่าสิง (สกุล) ทุกๆ 5 วันส�ำหรับผีผู้ต้าว และ 10 วัน
ส�ำหรับผีผู้น้อย เป็นพิธีที่ท�ำอย่างธรรมดา ไม่ใหญ่โต ที่จะต้องกระท�ำเป็นประจ�ำครอบครัว
ในทุกรอบ 5 วัน (ผู้ต้าว) หรือ 10 วัน (ผู้น้อย) ด้วยอาหารเครื่องเซ่นแบบธรรมดา อย่างที่
คนในครอบครัวกินกันในชีวิตประจ�ำวัน คือ ข้าว 2 ถ้วยและกับข้าว 2 ถ้วย โดยการตักข้าว
และกับข้าวใส่ถ้วยไว้ก่อน ๆ ที่คนในครอบครัวจะตักเอาไปกิน เป็นพิธีเล็กๆ ที่มิได้มีใครอื่น
เข้ามาร่วมพิธีด้วย จึงเรียกกันว่า “พิธีปาดตงธรรมดา” หรือ “พิธีปาดตงน้อย” ผู้ประกอบ
พิธอี าจเป็นสมาชิกครอบครัวคนใดๆ ก็ได้ในครอบครัวทีน่ บั ถือผีเดียวกัน และรูจ้ กั วิธพี ดู บอก
และขอพรต่อผีเฮือนได้
			
พิธีปาดตง ต้องกระท�ำในวันที่ตรงกับมื้อเวนตงของผีเฮือน
เท่านั้น จึงจะจัดว่าเป็นปาดตง ถ้าไม่ตรง ก็จะเป็นได้เพียงปาดเซอ เหตุถือว่า ทุกๆ 5 วัน
หรือ 10 วันเป็นวันเลี้ยงผีเฮือนประจ�ำเรือนตามที่ได้บอกไว้กับญาติที่ตายดีนั้นๆ ตั้งแต่วัน
สิน้ ใจตายและวันบอกทางผีไปป่าแฮว (ป่าช้า) ว่า “วันนัน้ วันนีเ้ ป็นมือ้ เวนตงมึงเร้ย ใฮ้มงึ มา
กิน” บ้านเรือนที่มีคนตายและได้เชิญผีขวัญของญาติที่ตายดีนั้นๆ ขึ้นมาอยู่เป็นผีเฮือนแล้ว
จะต้องท�ำบ้านเรือนทีถ่ อื เป็น “เฮือนฮ้าย” (เรือนไม่ดี ไม่เป็นมงคล) ให้กลับกลายเป็น “เฮือน
ดี” ผ่านพิธีเสนกวัดกว้าย (เซ่นปัดกวาดเรือนให้สะอาด) และพิธีเสนแก้เคราะห์เฮือน (เซ่น
แก้เคราะห์เรือนที่ไม่ดีเพราะการตายให้กลายเป็นบ้านเรือนดี) เสียก่อน จากนั้นจึงหงาย
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ถ้วยกะล่อในกะล่อห่องที่คว�่ำเอาไว้เพราะมีการตายนั้นเพื่อปาดตงให้ผีเฮือนได้กินตามมื้อ
เวนตง
			
พิธปี าดตงนี้ ลูกหลานจะท�ำในวันก่อนหรือหลังมือ้ เวนตงผีเอือน
มิได้ จะถือว่าผิดฮีตคองไทด�ำ ทั้งผีเฮือนก็อาจไม่มากินเครื่องเซ่นก็ได้ เหตุว่าเขย (หมอท�ำ
พิธีศพไทด�ำ) ได้บอกให้ผีผู้ตายมากินเครื่องเซ่นของลูกหลานในวันที่เป็นมื้อเวนตงเท่านั้น
มิได้ให้มากินทุกวัน (รวม สิงห์วี, 2550 : สัมภาษณ์) ค�ำอธิบายอย่างนี้สอดรับกับที่สมคิด
ศรีสิงห์ (2537 : 79) กล่าวไว้ว่า การเชิญผีเฮือนให้มากินปาดตงทุกๆ 5 วันหรือ 10 วันนั้น
จะคลาดเคลื่อนวันมิได้ เพราะหากไม่ตรงวันเลี้ยงผีเฮือนแล้ว “ผีเฮือนอาจไม่อยู่และไม่ได้
มารั บ อาหารที่ ม าเซ่ น ไหว้ จึ ง จ�ำเป็ น ต้ อ งเซ่ น ไหว้ ใ ห้ ต รงกั บ วั น ก�ำหนด” ที่ เ รี ย กว่ า
“มื้อเวนตง”
			
(2) พิธีปาดตงข้าวใหม่ มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “ปาดตงใหญ่”
เป็นพิธีเซ่นผีเฮือนเป็นประจ�ำปี โดยลูกหลานจะน�ำปานเผือนหรือถาดใส่เครื่องเซ่นที่มีข้าว
ใหม่ที่ได้จากฤดูการท�ำนาประจ�ำปีของลูกหลานเป็นเครือ่ งเซ่นส�ำคัญ พร้อมกับถาดอีกหนึง่
ใบที่ใส่ขนมและผลไม้ต่างๆ ตามฤดูกาล เข้าไปตั้งวางในกะล่อห่องเพื่อให้ผีเฮือนกินในรอบ
หนึ่งปี เพียงครั้งเดียวในเดือน 12 หรือเดือนอ้าย ก่อนการลงมือเก็บเกี่ยวข้าวหรือหลังจาก
การเก็บเกีย่ วข้าวและสีขา้ วมีขา้ วใหม่กนิ แล้ว จึงน�ำเอาข้าวใหม่นนั้ มาปรุงเป็นเครือ่ งเซ่นให้
ผีเฮือนกิน พิธีนี้จะจัดเครื่องเซ่นเป็นพิเศษและใหญ่โตกว่าพิธีปาดตงธรรมดา จึงเรียกว่า
“พิธปี าดตงข้าวใหม่” หรือ “พิธปี าดตงใหญ่” วันจัดพิธกี ม็ กั เลือกวันดีในช่วงข้างขึน้ ของเดือน
คู่และวันพร้อมของลูกหลานที่ตรงกับมื้อเวนตงของผีเฮือน
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พิธีปาดตงข้าวใหม่ในทัศนะคนไทด�ำ สื่อภูมิปัญญาส�ำคัญว่า
ลูกหลานท�ำนามีข้าวใหม่กินแล้ว ก็ให้ระลึกนึกถึงผีเฮือนที่เชื่อกันว่า ท่านได้ให้การปกปัก
รักษาและคุม้ ครองดูแลพวกตนมา จึงท�ำเครือ่ งเซ่นจากข้าวใหม่ คือ “ข้าวเม่า ข้าวฮาง ข้าว
ต๊ะหลาย ข้าวหลาม และข้าวสุก” พร้อมทั้งปลาปิ้งต๊บ กบปิ้งโอ๋ แกงหน่อส้มใส่ไก่ ผักจุ๊บ
กับข้าวอื่นๆ อีก 4 อย่าง และผลไม้ตามฤดูกาล น�้ำ หมากพลู เหล้า แล้วน�ำเข้าไปในกะล่อ
ห่องให้ผีเฮือนได้กินกันก่อน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนและคนในครอบครัว และเพื่อ
แสดงออกซึง่ ความกตัญญูรคู้ ณ
ุ ต่อผีเฮือนที่ได้ให้ความปกปักรักษาและคุม้ ครองดูแลมาด้วย
ดี ท�ำให้พวกตนอยู่ดีมีข้าวกิน ทั้งยังมีชีวิตอยู่รอดมาได้ จนได้มีข้าวใหม่กินอีกรอบปีหนึ่ง
			
ชาวไทด�ำในประเทศไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท�ำนา จึงนิยม
ท�ำพิธีปาดตงข้าวใหม่ โดยจะเชิญญาติพี่น้องผี (หว่าสิง) เดียวกัน (สกุลเดียวกัน) และญาติ
โดยการแต่งงาน รวมทั้งคนรู้จักมักคุ้น ให้มาร่วมพิธีและกินอาหารปาดตงร่วมกัน คือ ใน
วันท�ำพิธีปาดตงนี้ เมื่อผู้มีอาวุโสในเรือนบอกกล่าวผีเฮือนให้มากินเครื่องเซ่นปาดตง หรือ
คนในเรือน หากไม่มีใครสามารถบอกเชิญผีเฮือนได้ ก็อาจบอกเชิญให้หมอเสน (หมอที่ท�ำ
พิธีเซ่นผี) ให้มาช่วยบอกกล่าวผีเฮือนแทนก็ได้ จากนั้นจึงออกมาจากกะล่อห่อง ทิ้งไว้สัก
พักใหญ่ กะว่าผีเฮือนกินเครื่องเซ่นอิ่มกันแล้ว ก็จะน�ำน�้ำและหมากพลูมาเติมใส่อีก พร้อม
ทั้งยกกับข้าวมาเสริมอีก 1 ส�ำรับ ทิ้งไว้สักครู่หนึ่ง ต่อแต่นั้นภรรยาและสะใภ้ของเจ้าของ
เรือนก็ช่วยกันเข้าไปยกอาหารคาวหวานออกมาเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้มาร่วมพิธีปาดตงข้าว
ใหม่นั้นๆ ได้กินกันต่อไป
			
อาหารปาดตงถือว่าเป็น “ของมงคลเหลือกินจากผีเฮือน” ญาติ
พี่น้องและเพื่อนบ้านที่มาร่วมพิธีจะกินอาหารปาดตงข้าวใหม่ร่วมกัน เมื่อกินอาหารคาว
หวานที่เป็นมงคลอิ่มกันดีแล้ว ก็จะลากลับบ้าน ซึ่งก็มักจะได้รับแจกข้าวต้มมัด 4 - 5 มัด
เพือ่ น�ำกลับไปยังเรือนของตนๆ ด้วย เป็นการตอบแทนน�ำ้ ใจที่ได้มาร่วมพิธปี าดตงข้าวใหม่
และขณะจะอ�ำลาจากไป ญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านนั้นๆ ก็จะกล่าวให้พรแก่เจ้าภาพ (กนได้
กินกล่าวดี) เป็นการตอบแทนน�้ำใจคืนให้แก่เจ้าภาพด้วย
			
(3) พิธีเสนเฮือน มีชื่อเรียกง่ายๆ อีกอย่างว่า “เสนใหญ่” เป็น
พิธีเซ่นผีเฮือนครั้งใหญ่ในรอบ 3 ปี เป็นพิธีที่จะต้องใช้เครื่องเซ่นมากอย่าง ต้องมีหมอเสน
มาท�ำพิธีเช่นให้ และต้องมีญาติผีเดียวกันและคนอื่นๆ จ�ำนวนมากมาร่วมพิธีด้วย จึงถือว่า
เป็นการเลี้ยงผีเฮือนครั้งใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมจัดกันในทุก 3 ปีต่อครั้ง ยกเว้นครอบครัว
ที่ไม่มีเงินหรือไม่มีความพร้อม ระยะเวลาของการท�ำพิธีเสนเฮือนจึงอาจเลื่อนออกไปเป็น
4 หรือ 5 ปีต่อครั้ง นับจากวันที่ได้เชิญผีขวัญผู้ที่ตายดีขึ้นเรือน หรือนับจากการได้ท�ำพิธี
เสนเฮือนครัง้ ก่อนมา แม้วา่ จะพอสามารถต่อรองกับผีเฮือนโดยอ้างถึงปัญหาทางเศรษฐกิจ
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ได้ แต่ก็ไม่ควรทิง้ เวลาไว้ให้เนินนานไปนัก เหตุวา่ อาจท�ำให้ผเี ฮือนกริว้ โกรธ หาว่าลูกหลาน
ละเลยต่อหน้าที่ของการเลี้ยงดูตน ปล่อยให้อดอยากหิวโหย จึงอาจลงโทษให้เจ็บป่วยหรือ
มีเหตุการณ์ ไม่ดีเกิดขึ้นในครอบครัวก็ได้
			
พิธีเสนเฮือน เป็นภูมิปัญญาของการเลี้ยงดูผีเพื่อให้ผีเฮือน
พอใจ จะได้ให้การปกปักรักษาและคุ้มครองดูแลลูกหลานให้อยู่ดีมีสุขและเจริญรุ่งเรืองใน
ชีวิต (ผีได้กินกล่าวกุ้ม) พิธีกรรมสะท้อนถึงการแสดงออกซึ่งความกตัญญูรู้คุณต่อผีเฮือน
คือ ผีพอ่ -แม่และผีป-ู่ ย่า หรือผีบรรพบุรษุ ที่ได้ให้ก�ำเนิดตนหรือเคยเลีย้ งดูตนมาให้เติบใหญ่
โดยเชื่อกันว่า เมื่อได้ท�ำการเลี้ยงดูผีเฮือนด้วยดีแล้ว ผีเฮือนก็จะปกปักรักษาและช่วย
คุ้มครองดูแลตนและคนในครอบครัวให้อยู่ดีมีสุข และเจริญก้าวหน้า ท�ำมาค้าขึ้น (เอ็ดหมา
นเอ็ดขึน้ ) ดังนัน้ พิธเี สนเฮือนจึงถือเป็นพิธกี รรมทีท่ �ำขึน้ เพือ่ ให้สวัสดิการแก่ผเี ฮือนและเพือ่
เพิ่มความเป็นสิริมงคลแก่ลูกหลานแบบดี 2 ฝั่งดี 2 ฝ่าย (ดีสองฟะ มะสองตาง) โดยแท้
			
การท�ำพิธเี สนเฮือนส�ำหรับลูกหลานไทด�ำ อาจมาจาก 2 สาเหตุ
อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ (1) ท�ำเพราะต้องการจะตอบแทนบุญคุณผีเฮือน และ (2) ท�ำเพราะ
ผีเฮือนอยากจะกินเครือ่ งเซ่น จึงมากระท�ำให้ลกู หลานหรือคนในครอบครัวคนใดๆ เจ็บป่วย
หรือมีอนั เป็นไป เมือ่ รูส้ าเหตุและท�ำพิธกี วิ้ บอกผีเฮือนเพือ่ ท�ำคนป่วยให้หายเจ็บป่วยในทันที
แล้ว จึงได้กระท�ำพิธีเสนเฮือนให้ผีเฮือนกิน
			
พิธีเสนเฮือนที่ชาวไทด�ำนิยมจัดกันอยู่ มีล�ำดับขั้นตอนเฉพาะ
ที่สัมพันธ์กับแนวคิด “ดี 2 ฝั่งดี 2 ฝ่าย” (รวม สิงห์วี, 2550 : สัมภาษณ์) ดังต่อไปนี้
			
(1) พิธมี กั เริม่ ต้นด้วยการเลีย้ งหมูเองไว้ให้ตวั โตใหญ่กอ่ น และ
เมื่อเห็นว่าหมูที่เลี้ยงไว้นั้นตัวใหญ่ได้ที่แล้ว เจ้าภาพเสนที่เรียกว่า “เจ้าเสื้อเจ้าเสน” ก็จะไป
หาหมอเสนเพื่อก�ำหนดวันท�ำพิธีเสนเฮือน โดยนิยมก�ำหนดให้เป็นวันดี 2 ฝ่ายแบบ “ดี 2
ฝั่งดี 2 ฝ่าย” คือ ดีฝ่ายของหมอเสน ก็คือเป็นวันที่หมอว่างและไม่ตรงกับมื้อเวนตงของ
หมอเสน และดีฝ่ายเจ้าภาพเสน ก็คือ เป็นวันดีและสะดวกของเจ้าภาพเสนในช่วงข้างขึ้น
ของเดือนคู่ (4, 6, 12) และไม่ตรงกับมื้อเวนตงของผีเฮือน จากนั้นจึงบอกญาติพี่น้องบ้าน
ใกล้-ไกล ญาติทางการแต่งงานที่เป็นเขยและสะใภ้ที่จะต้องมาสวมเสื้อฮีในวันท�ำพิธีเสน
เฮือน และเพื่อนบ้านใกล้-ไกลที่รู้จักมักคุ้นกัน
			
(2) ในตอนเช้าของวันท�ำพิธเี สนเฮือน เจ้าภาพเสนจะจัดคนไป
รับหมอเสนที่บ้าน นางจาง (ผู้รู้ฮีตคองไทด�ำ) ซึ่งได้มาอยู่ที่บ้านเจ้าภาพเสนแล้ว ก็จะจัด
ปานเผือนหรือถาดใส่เครือ่ งเซ่นส�ำหรับเซ่นผีเฮือนให้มอี ย่างละ 7 ใส่ในปานเผือน คือ ใบตอง
7 ใบ หมู 7 ข้อ 7 เฮียว (ชิ้น) พร้อมทั้งตับ ไต หัวใจ ปอด และไส้ล้อมเผือน ถู่หรือตะเกียบ
7 คู่ หมากพลู 7 ค�ำ ข้าวเหนียวพร้อมหมูปิ้ง 7 ห่อ และขนม ผลไม้ตามฤดู 7 กอง เพื่อ
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(3) เมื่อหมอเสน ผู้ซึ่งมีบทบาทส�ำคัญในการติดต่อและบอก
กล่าวกับผีและป้อนเครื่องเซ่นให้ผีเฮือนกินในนามเจ้าภาพเสน ได้เดินมาถึงบ้านเจ้าภาพ
เสนแล้ว ท่านก็จะท�ำพิธีเทรินเหล้าหนองก้อเซ่นบอกผีเฮือนให้รับรู้ก่อนว่า ท่านมาดี โดย
จะมาบอกเซ่นให้ผีเฮือนกินเครื่องเซ่นตามความต้องการของเจ้าภาพเสน จากนั้นเจ้าภาพ
เสนและญาติผีเดียวกันก็จะกระท�ำพิธียกปานเผือนร่วมกัน 3 ระดับ คือ ยกระดับเข่า ยก
ระดับเอว และยกระดับเหนือศีรษะ ครั้นเสร็จแล้วหมอเสนก็จะกระท�ำ “พิธีงายหมอ” เพื่อ
ให้ครูหมอของท่านกินเครื่องเซ่น จากนั้นตัวหมอเสนเอง พร้อมทั้งเจ้าภาพเสนและญาติพี่
น้องของเจ้าภาพที่มาร่วมงานเสน ก็จะกินอาหารเช้าร่วมกัน
			
(4) เมือ่ กินข้าวเช้าเสร็จแล้ว หมอเสนก็จะท�ำพิธเี ซ่นหรือเลีย้ ง
ผีเฮือนด้วยอาหารและเหล้าไปทีละชื่อๆ ของผีเฮือนในกะล่อห่องตามปั๊บผีเฮือนไปจนหมด
โดยใช้ถู่หรือตะเกียบคีบข้าวเหนียวที่ปั้นเป็นก้อนเล็กๆ หย่อนลงไปตรงรูร่องที่ข้างฝาของ
กะล่อห่อง โดยจะมีใบตองแผ่นน้อยปูทาบรองเอาไว้ เป็นสัญลักษณ์ของการให้เกียรติต่อผี
เฮือนอย่างมาก เพือ่ ให้ตกลงทีพ่ นื้ ดิน แล้วก็คบี ย�ำหมูกบั หน่อไม้หรือหมูจบุ๊ หย่อนลงไปผ่าน
รูรอ่ งทีม่ ีใบตองรองนัน้ จากนัน้ ก็ใช้ไม้เกียจุม่ นำ�้ ทีถ่ ว้ ยนำ�้ ต้มหมูและถ้วยนำ�้ เปล่า แล้วหยอด
หยดน�้ำนั้นๆ ลงไปเพื่อให้เป็นน�้ำล้างปากผีเฮือน เสร็จแล้วจึงเซ่นให้ผีตายไม่ดี (ตายโหง
ตายพราย ตายท้องกลม) ที่เรียกว่า “ผี 30 ล�้ำ” ของเจ้าภาพเสนกิน โดยจะเรียกชื่อร่วมๆ
กันเป็นกลุ่มของผีตาย และคีบหย่อนให้กินแบบไม่มีใบตองปูรองรับ ต่อจากนั้นท่านก็จะท�ำ
“พิธีแก้มแฮ” และ “พิธีข่าวหว่า” เมื่อเสร็จแล้วก็จะมีการกู้ปานเผือน โดยขนมและผลไม้ใน
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ปานเผือนนั้นๆ 4 กองจะถูกแบ่งให้แก่หมอเสน รวมทั้งหมู 7 ข้อ 7 เฮียว (ชิ้น) และเครื่อง
ในหมูด้วย ส่วนอีก 3 กองที่เหลือก็แบ่งให้แก่เจ้าภาพเสนน�ำไปแจกจ่ายให้แก่ญาติพี่น้อง
และแขกที่มาร่วมงานเสนได้กินกันต่อไป
			
(5) จากนัน้ เจ้าภาพเสนกับญาติผเี ดียวกันก็จะมานัง่ ล้อมวงเพือ่
ท�ำ “พิธีข�ำเหล้าฝายเฮือน” เพื่อกิน “เหล้าหยาดเหล้าฝาย” 4 ครั้ง และกิน “เหล้าอุ่นเหล้า
เฟือนเหล้าเสนเฮือน” 3 ครั้งร่วมกัน เป็นการถือ (ข�ำ) แก้วเหล้าเอาไว้ในมือก่อน แล้วจาก
นั้นจึงยกขึ้นดื่มพร้อมกัน เพื่อเป็นสื่อนัยถึงการช่วยสนับสนุนส่งเสริมและให้พร (ฟาย) แก่
ญาติพี่น้องที่นับถือผีเดียวกัน (ผีเฮือน) ให้เจริญดียิ่งๆ ขึ้น โดยในการดื่มกินเหล้า 2 ชนิด
7 ครั้งนี้ จะปรากฏให้เห็นแนวคิดว่าด้วย “ดี 2 ฝั่งดี 2 ฝ่าย” (ดีสองฟะ มะสองตาง) ชัดเจน
จากค�ำกล่าวน�ำของบ่าวหมอที่ว่า “...กนได้กินกล่าวดี ผีได้กินกล่าวกุ้ม มันจึงดีสองฟะ มะ
สองตาง ไปบ่จามาบ่ขอ้ ง...” (สาย ทองเต่าหมก, 2550 : สัมภาษณ์) และสือ่ สะท้อนถึงความ
สัมพันธ์สองฝ่ายระหว่างคนกับผีเฮือนและคนกับคนได้เป็นอย่างดี
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ภาพที่ 4 บ่าวหมอก�ำลังน�ำเจ้าเสื้อเจ้าเสน และ ญาติผีเดียวกัน ท�ำพิธีข�ำเหล้าฝายเฮือนในพิธี
เสนเฮือน
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(6) หมอเสนท�ำการแปลงไต้ ส่วนหมอผู้หญิงที่เป็นแม่มดก็
แปลงมด และขณะที่หมอเสนท�ำพิธีส่งล�้ำผีให้กลับสู่ภพภูมิของตนๆ อยู่ บ่าวหมอ (ผู้ช่วย
หมอ) ก็จะท�ำพิธีฟายเทวดา จากนั้นหมอเสนก็จะกล่าวให้พรแก่เจ้าภาพเสน จากนั้นก็จะ
กล่าวค�ำอ�ำลาจากไป ครัน้ เมือ่ หมอเสนเดินทางกลับบ้านของตนไปแล้ว ญาติพนี่ อ้ งของเจ้า
ภาพเสนและเพือ่ นบ้านทีม่ าร่วมงานเสนเฮือนนัน้ ๆ ก็จะกล่าวค�ำอ�ำลาเจ้าภาพเสนและภรรยา
พร้อมกับกล่าวอวยพรให้ “อยู่ดีมีแรง ความเจ็บอย่าได้ ความไข้อย่ามี” อันจะสื่อสะท้อน
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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แนวคิดได้วา่ ในพิธเี สนเฮือน นอกจากเจ้าภาพเสนจะได้พบปะกับญาติพนี่ อ้ งผีเดียวกันและ
ญาติโดยการแต่งงานแล้ว ยังได้รับพรจากหมอเสนและคนที่มาร่วมงานเสนด้วย อีกทั้งยัง
เชือ่ ว่า ผีเฮือนที่ได้กนิ เครือ่ งเซ่นอย่างอิม่ หน�ำส�ำราญแล้วนัน้ ก็จะให้พรแก่เจ้าภาพเสนและ
คนในครอบครัว เหตุว่าได้เชิญพวกท่านมาเลี้ยงดูอย่างดีด้วยความกตัญญูรู้คุณ ไม่ดูหมิ่นดู
แคนให้เป็นการผิดผี ดังชัดเจนจากค�ำกล่าวของ น้อย อ่อนทอง (2550 : สัมภาษณ์) ที่ให้
พรแก่เจ้าภาพเสนว่า “เออ เสนฟอนเฮือนเหย้าแล้ว ก็ให้อยู่ดีมีแฮงเน้อ กวามเจ็บอย่าได่
กวามไข้อย่ามีเน้อ (เออ ท�ำการเลี้ยงผีเฮือนแล้ว ก็ให้อยู่ดีมีสุข มีร่างกายแข็งแรง ความ
เจ็บอย่าได้มี ความป่วยไข้กอ็ ย่าให้ได้ประสบเจอนะ)” เจ้าภาพเสนและภรรยาน้อมรับพรและ
กล่าวขอบคุณผูท้ มี่ าร่วมงานเสนและมาช่วยงานนัน้ ๆ ส�ำหรับญาติใกล้ชดิ และรูจ้ กั มักคุน้ กัน
ดี ภรรยาหรือลูกสะใภ้เจ้าภาพเสนก็จะจัดข้าวต้มมัดและขนมเทียนพร้อมทัง้ เนือ้ หมูสดตาม
สมควรที่ใส่ถุงมอบให้เป็นของฝากติดมือกลับบ้านไปด้วย เป็นทีขอบคุณและตอบแทนคุณ
ไปด้วยในตัว (สุวรรณ พิทักษ์พงษ์ และ รวม สิงห์วี, 2550 : สัมภาษณ์)
		
ดังนัน้ จึงกล่าวได้วา่ ในพิธเี สนเฮือน เจ้าภาพเสนได้รบั พรทัง้ จากผีเฮือน
และคนที่มาร่วมงานเสน จึงท�ำให้รู้สึกพอใจและกระหยิ่มยินดีเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากตนได้
ท�ำหน้าที่เลี้ยงผีเฮือนในรอบ 3 ปีสมบูรณ์แล้ว และได้รับพรจากทั้งผีเฮือนและคนที่มาร่วม
งานเสน อีกทั้งยังได้พบญาติพี่น้องทั้งอยู่ใกล้และอยู่ไกลด้วย
		
4.2.3 พิธีกรรมเกี่ยวกับการช่วยเหลือผีเฮือน
การช่วยเหลือผีเฮือนส�ำหรับลูกหลานไทด�ำ สัมพันธ์กับคติความเชื่อเรื่องจริตนิสัยหรือ
อารมณ์ส่วนตัวของผีเฮือนและหน้าที่ของการไปเฮาแถนของผีเฮือน โดยผู้เขียนได้กล่าวไว้
ในหัวข้อว่าด้วยผีเฮือนตามแนวคิดไทด�ำ 2 ประเภทไว้แล้วว่า ผีเฮือนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
คือ ผีเฮือนจังไฮ กับ ผีเฮือนไม่จังไฮ ผีเฮือนแบบไม่จังไฮไม่สู้มีปัญหา อันจะส่งผลให้ลูก
หลานต้องเดือดร้อน จนต้องเป็นเหตุให้ท�ำพิธชี ว่ ยเหลือเพือ่ ปลดปล่อยจากการถูกจับติดขือ่
คาอยูบ่ นเมืองฟ้าเมืองแถนเท่าใดนัก แต่ผเี ฮือนแบบจังไฮอาจสร้างปัญหาให้แก่ลกู หลานได้
แน่นอน
		
ผีเฮือนจังไฮ คือผีเฮือนที่เป็นผีเจ้าอารมณ์ มีจริตนิสัยท�ำอะไรเอาแต่ใจ
ตนเองเป็นใหญ่ ด้วยเหตุนี้ ในระหว่างช่วงเดือน 8 ถึงกลางเดือน 11 ที่ขึ้นไปเฮาแถนบน
เมืองฟ้าเมืองแถนนั้น ผีเฮือนประเภทนี้จึงอาจไปท�ำความผิดต่อแถน โดยการไปกินเหล้า
เมา พูดจาเสียงดัง ก่อการทะเลาะวิวาท ไปจีบหรือมีชู้กับชายาของแถน หรือไปถูกหิ้งหอ
ของแถนหักพังเสียหาย จึงท�ำให้แถนกริ้วโกรธ จึงสั่งให้จับติดขื่อติดคา (คุกตะรางผี) อยู่บน
เมืองฟ้าเมืองแถนได้ ท�ำให้มอิ าจกลับลงมากินเครือ่ งเซ่นในวันมือ้ เวนตงของตน และอยูก่ บั
ลูกหลานในกะล่อห่องเช่นเดิมได้ หลังจากสิ้นสุดช่วงเวลาของการไปเฮาแถนแล้ว จึงได้
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บันดาลให้ลกู หลานเดือดร้อนเพือ่ สือ่ เป็นนัยของการขอความช่วยเหลือให้กระท�ำการไถ่ถอน
ตนกับแถน โดยวิธีการท�ำให้ลูกหลานของตนๆ ฝันไม่ดีถึงผีพ่อ-แม่หรือผีปู-ย่า หรือท�ำให้
เจ็บป่วยโดยไม่รสู้ าเหตุ จะท�ำการรักษาอย่างไรก็ไม่หาย การช่วยเหลือผีเฮือนที่ไปถูกจับติด
ขื่อคาอยู่ที่เมืองฟ้าเมืองแถนอย่างนี้ ตามทัศนะไทด�ำ จะต้องกระท�ำผ่านพิธีกรรมที่เรียกว่า
“เสนเต็ง” (เซ่นแถนเพือ่ ช่วยปลดปล่อยผีเฮือนที่ไปติดขือ่ คาบนเมืองฟ้าเมืองแถนให้เป็นไท)
เท่านั้น
		
พิธีเสนเต็ง มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “เสนน้อยจ้อย” มาจากภาษาไทด�ำ
2 ค�ำ คือ “เสน” ซึ่งแปลว่า “เซ่น เซ่นไหว้ บวงสรวง” กับ “เต็ง” ซึ่งแปลว่า “อยู่ข้างบน
(เมืองฟ้าเมืองแถน)” คือเมืองของแถนหรือผีฟา้ ผูม้ อี �ำนาจเป็นใหญ่อยูบ่ นเมืองฟ้าเมืองแถน
ดังนั้น เสนเต็งจึงหมายถึงพิธีเช่นแถนหรือผีฟ้าผู้มีอ�ำนาจเป็นใหญ่ ซึ่งสถิตอยู่ ณ เมืองฟ้า
เมืองแถนเบื้องบน ที่ได้จับผีเฮือนจังไฮผู้ที่ได้กระท�ำผิดบางอย่างต่อแถนให้ติดขื่อคา (คุก
ตะรางผี) เพื่อการไถ่ถอนหรือปล่อยตัวให้เป็นไท จะได้กลับลงมายัง “โลกของคน” แล้วได้
รับเครื่องเซ่นในกะล่อห่องที่ลูกหลานกระท�ำให้กินต่อไปได้ (เบ่ม โต๊ะโดย และระเบียบ วง
เดือน, 2550 : สัมภาษณ์) การช่วยเหลือผีเฮือนที่ติดชื่อคาด้วยพิธีเสนเต็ง ถือเป็นหน้าที่ที่
ลูกหลานอาจต้องกระท�ำเพื่อช่วยผีเฮือนในบางครั้งบางโอกาสก็เป็นไปได้ โดยมีเหตุมาจาก
ผีเฮือนของตนๆ ไปติดขือ่ คาบนเมืองฟ้าเมืองแถน จึงไม่มปี ญั ญาทีจ่ ะออกมาจากคุกตะราง
ผีด้วยตนเองได้ และไม่ได้กินเครื่องเซ่นที่ลูกหลานได้กระท�ำให้กินในวันมื้อเวนตง จึงได้
บันดาลให้ลูกหลานฝันหาหรือเจ็บป่วยเพื่อเป็นสื่อบอกเหตุให้รับรู้ ลูกหลานที่ฝันหารู้สึกไม่
ดีหรือมีการเจ็บป่วยไม่ทราบสาเหตุ ไปรักษาที่ไหนๆ ก็ไม่หาย จึงไปหาหมอเยื้อง (หมอ
เสี่ยงทายไทด�ำ) เพื่อกระท�ำการเสียงทายหาสาเหตุของโรคด้วย “ขอดผ้าเปียว” หรือ
“ขอดเยื้องขอดมอ” จนรู้ว่า ผีเฮือนของผู้ฝันไม่ดีหรือเจ็บป่วยนั้น ไปติดขื่อคาอยู่บนเมือง
ฟ้าเมืองแถน ได้กระท�ำให้เป็นไปเพือ่ สือ่ นัยของการขอให้ชว่ ยเหลือตนด้วยพิธเี สนเต็ง ครัน้
ได้รับรู้สาเหตุแล้ว ญาติหรือผู้เจ็บป่วยจึงไปหาผู้รู้ฮีตคองไทด�ำให้มาท�ำ พิธีกิ้วบอกแบบ
สัญญาว่า ให้หายวันนีห้ รือวันพรุง่ นีน้ ะ จะท�ำพิธเี สนเต็งเพือ่ ช่วยปลดขือ่ คาให้เป็นไทกับแถน
ให้
		
พิธชี ว่ ยผีเฮือนทีก่ ระท�ำโดยลูกหลานไทด�ำในประเทศไทย มีล�ำดับขัน้ ตอน
เฉพาะที่สัมพันธ์กับแนวคิดว่าด้วย “ดี 2 ฝั่งดี 2 ฝ่าย” (เบ่ม โต๊ะโดย และระเบียบ วงเดือน,
2550 : สัมภาษณ์) ดังต่อไปนี้
			
(1) พิธีเสนเต็ง ถูกก�ำหนดให้ต้องใช้แม่มด (หมอผู้หญิงที่ท�ำ
พิธเี ซ่นเพือ่ ช่วยปลดขือ่ คาผีเฮือนกับแถนทีอ่ ยู่ ณ เมืองฟ้าเมืองแถน) มาเป็นผูท้ �ำพิธีให้ ดัง
นั้น พิธีนี้จึงมักเริ่มต้นด้วยเจ้าภาพเสนที่เรียกว่า “เจ้าเสื้อเจ้าเสน” เข้าไปหาแม่มด เพื่อ
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ก�ำหนดวันท�ำพิธีเสนเต็ง โดยมักก�ำหนดให้เป็นวันดี 2 ฝ่ายแบบ “ดี 2 ฝั่งดี 2 ฝ่าย” คือ ดี
ฝ่ายของแม่มด ก็คือเป็นวันที่แม่มดว่างและไม่ตรงกับมื้อเวนตงของแม่มด และดีฝ่ายเจ้า
ภาพเสน ก็คอื เป็นวันดีและสะดวกของเจ้าภาพเสนในช่วงข้างขึน้ ของเดือนคู่ (4, 6, 12) และ
ไม่ตรงกับมื้อเวนตงของผีเฮือนเจ้าภาพเสน จากนั้นจึงท�ำการบอกญาติพี่น้องบ้านใกล้และ
ไกล ญาติทางการแต่งงาน และเพื่อนบ้านใกล้-ไกลให้มาร่วมงานเสนเต็ง
			
(2) ในวันท�ำพิธีเสนเต็ง เมื่อได้เดินทางมาถึงบ้านเจ้าภาพเสน
ซึ่งได้เตรียมเครื่องเซ่นต่างๆ อันได้แก่ ไก่ บั้งน�้ำ ควาย (ใช้ตอกสานหรือใช้ดินเหนียวปั้น)
ใบมะเดื่อที่ใช้สมมุติเป็นเงินและหมากพลูจ�ำนวนมาก เหล้า ขนม ผลไม้ เพื่อให้แม่มดน�ำ
ไปเป็นเครื่องเช่นส�ำหรับช่วยไถ่ถอนผีเฮือนจากการติดขื่อคากับแถนที่อยู่บนเมืองฟ้าเมือง
แถน และเตรียมหา “หนุ่มขวัญจา” และ “สาวเข้าร้าน” เพื่อให้มาเป็นผู้ช่วยแม่มดประกอบ
พิธีกรรมบางอย่างในพิธีเสนเต็ง เอาไว้พร้อมแล้ว แม่มดจะก็เริ่มท�ำพิธีงายหมอเพื่อบูชา
และเชิญมดหมอของตนให้มากินเครือ่ งเซ่น จากนัน้ ก็จะท�ำพิธกี วิ้ บอกแถน 4 องค์ คือ แถน
หลวง แถนถ่อง แถนโซ่ย และแถนสิง และกระท�ำการเสีย่ งดูวา่ พวกท่านจะมารับปานเสนห
รือไม่ จากไม้คว�่ำไม้หงาย 1 คู่ที่แม่มดจะเสี่ยงทอด เมื่อแปลความหมายจากการเสี่ยงไม้
คว�่ำไม้หงายนั้นได้ความว่า แถน 4 องค์นั้นจะลงมารับเรื่องเซ่นไถ่ตัวผีเฮือนเป็นที่แน่นอน
ได้แล้ว แม่มดก็จะให้หนุ่มขวัญจาและสาวเข้าร้านช่วยกันฆ่าไก่ส�ำหรับใช้เซ่นและไถ่ถอนผี
เฮือนทีต่ ดิ ชือ่ คา ต่อจากนัน้ ก็จะกระท�ำพิธปี ลดขือ่ ปลดคาผีเฮือน และโดยสังเกตจากค�ำกล่าว
ขับในพิธีเสนเต็ง ก็พบว่า แม่มดจะกระท�ำพิธีโดยเริ่มต้นจากการเข้าไปหา “ล�้ำเฮือน” เพื่อ
ปลดขือ่ คาผีเฮือนกับลำ�้ เฮือน จากนัน้ จึงท�ำพิธปี ลดขือ่ ผีเฮือนที่ “ล�ำ้ จวงก๊ก ล�ำ้ จวงกลาง ล�ำ้
ดอยตีงอยฟ้าลำ�้ หน้าไก๋ตงี อยแถน” แล้วจึงท�ำพิธขี นึ้ ไปหาแถน พร้อมทัง้ น�ำเครือ่ งเซ่นต่างๆ
ที่จัดเตรียมเอาไว้ไปด้วย คือ ควาย 35 ตัว หมากพลู และเงิน เพื่อเอาไปแบ่งและมอบให้
แก่แถนทั้ง 4 องค์ เพื่อขอไถ่ถอนผีเฮือนจากการถูกจับติดขื่อติดคาเอาไว้ โดยมีหนุ่มขวัญ
จาและสาวเข้าร้านนั้นๆ คอยท�ำหน้าที่แสดงความเคารพและมอบเครื่องเซ่นให้แก่แถน ต่อ
จากนั้นแม่มดก็จะบอกเชิญให้แถนทุกองค์ไปรวมตัวกันเพื่อกินข้าวที่บ้านแถนหลวงเพื่อจะ
ได้ท�ำพิธีขอขมาแถนต่อความความผิดของผีเฮือน และขอปลดขื่อปลดคาผีเฮือนให้เป็นไท
แก่ตน เพื่อจะได้ถูกปล่อยตัวให้กลับไปอยู่กับลูกหลานในกะล่อห่องได้ดังเดิม ซึ่งในพิธีนี้
แถนก็จะให้อภัยและสั่งปลดขื่อคาออก แล้วคืนผีเฮือนนั้นให้แก่แม่มดเพื่อน�ำเอาตัวกลับ
มายังบ้านเรือนของลูกหลานต่อไป และครั้นได้กระท�ำพิธีคืนผีเฮือนให้แล้ว แม่มดก็จะให้
หนุ่มขวัญจาและสาวเข้าร้านที่เป็นผู้ช่วยจัดส�ำรับข้าว น�้ำ และเหล้ามาเลี้ยงแถนทั้ง 4 องค์
นั้น การจะรู้ว่าสิ่งที่ต้องการกระท�ำนั้นๆ เป็นไปตามที่ต้องการในทุกๆ พิธีกรรมหรือไม่ จะ
กระท�ำและรู้ได้ผ่านการเสียงไม้มอหรือไม้คว�่ำไม้หงายโดยแม่มดทุกครั้ง
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(3) ต่อแต่นั้นแม่มดก็จะพาผีเฮือนจากเมืองฟ้าเมืองแถนกลับ
ลงมายังโลกของคน แล้วกระท�ำพิธเี ลือกไก่โดยหมุม่ ขวัญจาและสาวเข้าร้าน และกระท�ำพิธี
เลือกดอกไม้และมะมัน่ มะยืน ต่อจากนัน้ จึงให้หลาหรือน�ำปานขวัญมาวางเพือ่ ใช้เรียกผีขวัญ
ของลูกหลานผู้ที่ฝันไม่ดีหรือเจ็บป่วยให้มาอยู่กับเนื้อกับตัวและกินเครื่องเซ่น แล้วจึงกล่าว
ให้พรและรับขวัญ พิธีเสนเต็งจะจบลง ก็ต่อเมื่อแม่มดได้กระท�ำการมอบคืนเสื้อฮีให้แก่เจ้า
ภาพเสน (เจ้าเสื้อเจ้าเสน) พร้อมทั้งกล่าวอวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข
		
จากสาระของพิธเี สนเต็งทีก่ ล่าวแล้วนัน้ สือ่ ให้เห็นแนวคิดได้วา่ แถนเป็น
ผีสงู สุดทีม่ อี �ำนาจให้คณ
ุ หรือโทษได้ บุคคลควรปฏิบตั ติ นให้ถกู ต้องตามฮีตคองไทด�ำและเชือ่
ฟังแถน จึงจะท�ำให้แถนมีเมตตาและบันดาลให้อยู่เย็นเป็นสุขและเจริญรุ่งเรืองในชีวิต การ
ที่ผีเฮือนไปท�ำไม่ดีต่อแถนถือเป็นการท�ำผิดแถน จึงท�ำให้ถูกจับติดขื่อคาบนเมืองฟ้าเมือง
แถน จนเป็นเหตุน�ำความเดือดร้อนมาถึงลูกหลานใน “โลกของคน” ทั้งนี้ก็เพื่อสื่อบอกนัย
ให้รับรู้ถึงการขอความช่วยเหลือ การช่วยเหลือผีเฮือนแบบจังไฮที่ถูกจับติดขื่อคาให้ออก
จากคุกได้ ถือเป็นหน้าที่ของลูกหลาน ในเมื่อได้รู้ถึงสาเหตุของการฝันไม่ดีหรือเจ็บป่วย ก็
เพื่อสร้างผลทางด้านจิตใจ 2 ประการ คือ (1) เพื่อไถ่โทษผีเฮือนให้เป็นไท ลูกหลานจะได้
ไม่ต้องเดือดร้อนหรือเจ็บป่วย และ (2) เพื่อต้องการให้ผีเฮือนได้มาอยู่กับลูกหลานในฐานะ
เป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยงทางด้านจิตใจในกะล่อห่องและรับเครื่องเซ่นในมื้อเวนตงได้ จะได้เป็น
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรือนที่คอยท�ำหน้าที่ปกปักรักษาและคุ้มครองดูแลลูกหลานให้ท�ำมาหากิน
เจริญรุ่งเรืองและอยู่เย็นเป็นสุขต่อไป
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จากการศึกษาผีเฮือนทีถ่ อื เป็นทีพ่ งึ่ ทีย่ ดึ เหนีย่ วทางจิตใจของลูกหลานไท
ด�ำและความสัมพันธ์ระหว่างผีเฮือนกับลูกหลาน ท�ำให้ได้มองเห็นแนวคิด “ดี 2 ฝัง่ ดี 2 ฝ่าย”
หรือ “ดีสองฟะ มะสองตาง” ตามทัศนะของไทด�ำในประเทศไทยได้ชัดเจน ซึ่งแนวคิดที่ว่า
นี้เองก็ได้สื่อสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาไทด�ำของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนกับผี
และคนกับคน อันเรียกสั้นๆ ได้ว่า “ภูมิปัญญาความสัมพันธ์” โดยย่อ ดังนี้ :
			
1) ดี 2 ฝัง่ ดี 2 ฝ่ายระหว่างลูกหลานกับผีเฮือน ถือเป็นภูมปิ ญั ญา
ความสัมพันธ์แบบไทด�ำระหว่างคนกับผี เหตุว่าผีเฮือนกับลูกหลานต่างฝ่ายต่างก็ได้กระท�ำ
หน้าที่ของตนๆ ต่างตอบแทนกัน 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายผีเฮือนกระท�ำหน้าที่ต่อลูกหลานซึ่งเป็น
ที่รักและเคยใช้ชีวิตร่วมกันมาในขณะเป็นมนุษย์ ด้วยการคอยสอดส่องดูแล ปกป้อง และ
ตัดเตือนลูกหลานให้อยู่ในฮีตคองไทด�ำในฐานะผู้เป็นใหญ่กว่า และช่วยดลบันดาลให้ลูก
หลานที่ท�ำดีต่อตนด้วยดีนั้นๆ อยู่เย็นเป็นสุขและมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต (ผีได้กิน
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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กล่าวดี) ในคติความเชื่อไทด�ำ ผีเฮือนจะท�ำหน้าที่คอยเป็นหลักขัดเกลาทางสังคมในการ
ท�ำให้ลูกหลานปฏิบัติอยู่ในฮีตคองด้วยดี เกรงกลัวจะผิดผี ไม่กล้าท�ำผิดฮีตคอง ตามคติว่า
“คนไม่เห็น แต่ผเี ห็น” ฝ่ายลูกหลานทีเ่ ชือ่ ว่า ผีเฮือนได้กระท�ำหน้าทีป่ กปักรักษาและคุม้ ครอง
ดูแลตนแล้ว ในฐานะผูน้ อ้ ยกว่า ก็กระท�ำหน้าทีข่ องตนๆ ต่อผีเฮือนในกะล่อห่องด้วยดี หลัง
จากได้เชิญผีพ่อ-แม่และผีปู่-ย่า รวมทั้งผีญาติๆ ฝ่ายพ่อ ซึ่งตายดี ให้มาอยู่เป็นผีเฮือนใน
กระล่อห่องแล้ว เพือ่ หวังความดีอนั จะบังเกิดจากการได้ท�ำหน้าทีต่ อ่ ผีเฮือนโดยสมบูรณ์ และ
เพือ่ ป้องกันความเดือดร้อนอันอาจจะมีมาถึงตนเนือ่ งจากกระท�ำหน้าทีบ่ กพร่องได้ ด้วยการก
ระท�ำ (1) การบอกกล่าวผีเฮือนผ่านพิธีหน่องก้อและพิธีกิ้ว อันแสดงถึงการให้ความเคารพ
นับถือและให้เกียรติตอ่ ผีเฮือน (2) การท�ำการเลีย้ งดูผเี ฮือนผ่านพิธปี าดเซอ และพิธปี าดตง
ทั้งแบบปาดตงธรรมดาและปาดตงข้าวใหม่ และพิธีเสนเฮือน อันแสดงถึงการระลึกนึกถึง
คุณและกตัญญูรคู้ ณ
ุ ต่อผีเฮือน และ (3) การช่วยเหลือผีเฮือนที่ไปติดขือ่ คาบนเมืองฟ้าเมือง
แถนกับแถนผ่านพิธเี สนเต็ง อันแสดงถึงความเป็นลูกหลานทีด่ ี ผูท้ เี่ มือ่ ผีพอ่ -แม่และผีป-ู ย่า
รวมทัง้ ผีญาติๆ ฝ่ายพ่ออืน่ ๆ ต้องประสบทุกข์ ก็ไม่ละเลยทีจ่ ะช่วยปลดเปลือ้ งทุกข์อย่างนัน้
ให้แก่ท่านเพื่อท�ำให้ได้มีสุข
			
2) ดี 2 ฝั่งดี 2 ฝ่ายระหว่างเจ้าภาพเสนกับหมอเสนหรือแม่มด
ถือเป็นภูมปิ ญั ญาความสัมพันธ์แบบไทด�ำระหว่างคนกับคน ด้วยว่าทัง้ เจ้าภาพเสนและหมอ
เสน (ผู้ที่ท�ำหน้าที่เป็นคนกลางติดต่อกับผีเฮือนและป้อนเครื่องเซ่นให้ผีเฮือนได้กินในนาม
ของเจ้าภาพเสน) หรือแม่มด (ผู้ท�ำหน้าที่เป็นคนกลางติดต่อกับแถนบนเมืองฟ้าเมืองแถน
และท�ำการไถ่ตวั ผีเฮือนจังไฮทีต่ ดิ ขือ่ คาในนามของเจ้าเสือ้ เจ้าเสน) ต่างฝ่ายต่างก็ได้กระท�ำ
ดีตามหน้าทีข่ องตนๆ และก็มคี วามรูส้ กึ ดีในวันดีๆ ของ 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายหมอเสนหรือแม่มด
ได้มาท�ำพิธีเสนให้แก่เจ้าภาพเสนในวันที่ว่างและเป็นวันไม่ตรงกับมือเวนตงของผีเฮือนตน
ทั้งยังได้ของกินต่างๆ เช่น เนื้อหมู ขนม ผลไม้ จากเครื่องเซ่นผีเฮือน เป็นค่าตอบแทน น�ำ
กลับมายังครอบครัวของตนด้วย หลังจากเสร็จสิ้นการท�ำพิธีเสนให้แล้ว และก่อนกลับก็ยัง
กล่าวให้พรแก่เจ้าภาพเสนให้รู้สึกดีด้วย ส่วนฝ่ายเจ้าภาพเสนก็ได้จัดกระท�ำพิธีเสนในวันดี
และสะดวกในช่วงวันข้างขึ้นของเดือนคู่ คือ เดือน 4, 6, 12 และเป็นวันไม่ตรงกับมื้อเวนตง
ของผีเฮือนตน อันท�ำให้รู้สึกคลายความวิตกกังวลและได้รับความยินดี เพราะได้ท�ำพิธีเสน
เฮือนให้แก่ผีเฮือนของตนได้กินอย่างอิ่มหน�ำส�ำราญตามฮีตคองไทด�ำ
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ภาพที่ 5 หมอเสนก�ำลังคืนเสื้อฮีให้แก่เจ้าเสื้อเจ้าเสน พร้อมกล่าวค�ำอวยพรให้ ก่อนจะอ�ำลา
กลับบ้านของตน
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3) ดี 2 ฝัง่ ดี 2 ฝ่ายระหว่างเจ้าภาพเสนกับญาติพนี่ อ้ งผีเดียวกัน
ญาติโดยการแต่งงาน และเพือ่ นบ้านทีม่ าร่วมงานเสน ถือเป็นภูมปิ ญั ญาความสัมพันธ์แบบ
ไทด�ำระหว่างคนกับคน เพราะทั้ง 2 ฝ่ายต่างฝ่ายต่างก็ได้สิ่งดีๆ 2 ฝ่ายระหว่างกัน คือ ฝ่าย
เจ้าภาพเสนและคนในครอบครัวได้รับการกล่าวอวยชัยให้พรทั้งจากผีเฮือน (ผีได้กินกล่าว
ดี) และผู้คนที่มาในงานเสน (กนได้กินกล่าวกุ้ม) ซึ่งได้แก่ หมอเสนหรือแม่มด ญาติผี
เดียวกัน ญาติโดยการแต่งงาน และเพื่อนบ้านทีมาร่วมงานเสน ตรงตามค�ำกล่าวขับในพิธี
ข�ำเหล้าฟายเฮือนที่ว่า “...กนได้กินกล่าวดี ผีได้กินกล่าวกุ้ม มันจึงดีสองฟะ มะสองตาง
ไปบ่จามาบ่ขอ้ ง...” ทัง้ ยังรูส้ กึ พอใจและกระหยิม่ ยินดีตอ่ การท�ำพิธเี สน ท�ำให้รสู้ กึ คลายความ
วิตกกังวลใจต่อเรื่องผีเฮือนของตนไปได้ เหตุถือว่าตนได้กระท�ำหน้าที่ต่อผีเฮือนอย่าง
สมบูรณ์แบบแล้ว อีกทั้งยังท�ำให้เกิดความรู้สึกยินดีปรีดาที่ได้พบปะพูดคุยกับญาติพี่น้องผี
เดียวกัน ญาติโดยการแต่งงาน และเพื่อนบ้านที่รู้จักมักคุ้นกัน และได้กินอาหารร่วมกันกับ
พวกเขา เกิดเป็นกายสามัคคีระหว่างกันขึน้ ฝ่ายญาติพนี่ อ้ งผีเดียวกัน ญาติโดยการแต่งงาน
และเพื่อนบ้านที่มาร่วมงานเสนเอง ก็ได้มาพบปะพูดคุยกัน ได้มาช่วยงานเสน และได้มา
ให้ก�ำลังใจต่อเจ้าภาพเสนและคนในครอบครัว ได้มากินอาหารร่วมกันแบบมีความสุข และ
เป็นการสร้างกายสามัคคีระหว่างกัน ญาติพี่น้องผีเดียวกันที่ใกล้ชิด ญาติโดยการแต่งงาน
และเพื่อนบ้านที่รู้จักมักคุ้นกันดีกับเจ้าภาพเสน ในเวลาลาจะกลับบ้าน ยังได้รับข้าวต้มมัด
และชิ้นเนื้อหมูสดเป็นสินน�้ำใจตอบแทนจากเจ้าภาพเสนติดไม้ติดมือกลับไปบ้านเรือนของ
ตนๆ ด้วย
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บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์อ�ำนาจและอุดมการณ์ทางพระพุทธ
ศาสนา ในวรรณกรรมค�ำผูกแขนอีสาน โดยมีขอบเขตในการศึกษาจากวรรณกรรมค�ำผูก
แขนอีสานที่เป็นลายลักษณ์ ที่มีผู้รวบรวมไว้โดยพิมพ์เป็นเล่มและเอกสารปริวรรตจาก
เอกสารใบลาน จ�ำนวนทั้งสิ้น 16 ฉบับ และวรรณกรรมค�ำผูกแขนอีสานที่เป็นมุขปาฐะจาก
การสัมภาษณ์หมอสู่ขวัญ จ�ำนวน 6 คน รวมวรรณกรรมค�ำผูกแขนอีสานที่ใช้ศึกษาจ�ำนวน
ทัง้ สิน้ 148 ส�ำนวน โดยใช้กรอบแนวคิดวาทกรรมในการศึกษาวิเคราะห์ ผลการศึกษาแสดง
ให้เห็นอ�ำนาจและอุดมการณ์ทางพระพุทธศาสนาที่แฝงอยู่ในวรรณกรรมค�ำผูกแขนอีสาน
ซึ่งสามารถพบใน 4 ประเด็นคือ พระรัตนตรัย : พลานุภาพขจัดภัยพาลบันดาลสุข ภาษา
บาลี : การประกอบสร้างคุณค่าและความหมายในฐานะภาษาศักดิ์สิทธิ์ บุญ : ความสุขตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา ความปรารถนาและการเข้าถึง โอม : ถ้อยค�ำศักดิ์สิทธิ์กับการช่วง
ชิงความหมายระหว่างพราหมณ์-พุทธ
จากการศึกษาท�ำให้ทราบว่า อ�ำนาจและอุดมการณ์ทางพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่
มีนัยความหมาย อยู่ในวรรณกรรมค�ำผูกแขนอีสานอย่างแนบเนียนและเป็นธรรมชาติ ผู้ใช้
ภาษาจึงตกอยู่ภายใต้อ�ำนาจของ วาทกรรมโดยไม่รู้ตัว วรรณกรรมค�ำผูกแขนอีสานจึงเป็น
ตัวก�ำหนดกฎเกณฑ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงจารีตปฏิบัติที่
ส�ำคัญในสังคมอีสานได้เป็นอย่างดี การศึกษาในครัง้ นีจ้ งึ ท�ำให้มองเห็นและเข้าใจสังคมอีสาน
มากยิ่งขึ้น
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Abstract

This article aims to study and analyze Buddhist power and ideology in
blessing words used in the literature for E-sarn moral ceremony of binding wrist.The
scope of the study is to study 16 pieces of written E-sarn literature of binding wrist
ceremony compiled as books and transliterated documents from palm leaf
manuscripts and the oral literature gained from 6 Brahmans or Maw SooKhwans’
interview. 148 expressions are studied with the framework of discourse analysis.
The findings have shown the Buddhistpower and ideology hidden in the blessing
words used in the literature. There are 4 issues found, including the Triple Gem:
omnipotencedefusingdanger and bringinghappiness; Pali: construction of value and
definition as a sacred language; merit: happiness in Buddhist way, desire, and
appreciation; “Om”: sacred word and scramble for definition between BrahmanismBuddhism.
The findings have shown that the Buddhistpower and ideology is soundly
and naturally hidden in the blessing words used in the literature for E-sarn
ceremony of binding wrist. Language users are unconsciously under the power of
discourse. The blessing words used in the literature for E-sarn ceremony of binding
wrist therefore become a device controlling way of life, culture, tradition,
and important custom practicein E-sarn society. This study leads to better
understanding of E-sarn society.
Keywords : power, ideology, discourse, blessing words used in the literature for
E-sarn moral ceremony of binding wrist, Buddhism
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ความน�ำ
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วรรณกรรมค�ำผูกแขนอีสาน คือ ค�ำอวยพรขณะผูกข้อมือให้กับผู้รับการผูกแขน
ในโอกาสที่มีการเปลี่ยนแปลงส�ำคัญเกิดขึ้นในชีวิตทั้งในด้านดีและด้านร้าย เป็นถ้อยค�ำที่มี
ความไพเราะอ่อนหวาน สุภาพ นุม่ นวลล้วนแต่มคี วามหมายไปในทางทีด่ ที งั้ สิน้ (ปรีชา พิณ
ทอง, 2534 : 298) ค�ำอวยพรที่ถูกเปล่งออกมา ถือเป็นถ้อยค�ำที่แฝงไปด้วยพลังอ�ำนาจและ
อุดมการณ์ เพราะส่งผลให้ผู้รับการผูกแขนเกิดอารมณ์ความรู้สึกคล้อยตาม เกิดความเชื่อ
ถือศรัทธา น�ำมาซึ่งก�ำลังกายที่เข้มแข็งมีก�ำลังใจที่มั่นคง เมื่อได้ยินค�ำอวยพรดังกล่าว
พร้อมๆ กับมีเส้นด้ายผูกมัดไว้ที่ข้อมือ เมื่อเป็นเช่นนี้วรรณกรรมค�ำผูกแขนอีสานจึงอยู่ใน
ฐานะของ “วาทกรรม” ที่มีอ�ำนาจ/อิทธิพลต่อระบบความคิด ความเชื่อ ค่านิยม อุดมการณ์
ตลอดจนแบบแผนปฏิบตั ติ อ่ กันในสังคมอีสาน ดังที่ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2554 : 19-27)
กล่าวไว้ว่า วาทกรรมเป็นเรื่องของอ�ำนาจ ซึ่งอ�ำนาจในที่นี้ไม่ใช่เรื่องของการกดขี่บังคับ
โดยตรง แต่หมายถึงการสร้างความหมาย คุณค่า กฎเกณฑ์ เงื่อนไข สร้างสิ่งต่างๆ ขึ้น
เพือ่ ส่งอิทธิพลในการควบคุมสังคม สถาบัน บุคคล ว่าอะไรควรน�ำเสนอ/สือ่ ความ อะไรควร
เชื่อ/ปฏิบัติตาม วาทกรรมจึงเป็นมากกว่าภาษา ค�ำพูด ถ้อยแถลงที่มักนิยมเข้าใจกัน แต่
วาทกรรมยังหมายรวมถึงจารีต ประเพณี ความเชื่อ คุณค่าและสถาบันต่างๆ ในสังคมที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ อ�ำนาจและอุดมการณ์จึงเป็นสิ่งที่ฝังแฝงอยู่ในวาทกรรมอย่างแนบ
เนียนและเป็นธรรมชาติ ผู้ใช้ภาษาจึงตกอยู่ภายใต้อ�ำนาจของวาทกรรมโดยไม่รู้ตัว
สอดคล้องกับทัศนะของ ฟาน ไดก์ (อ้างใน ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2556 : 10) ที่
กล่าวว่า ในโลกสมัยใหม่อ�ำนาจมีทมี่ าจากการครอบง�ำทางความคิดมากกว่าการใช้ก�ำลังหรือ
การบังคับ และวาทกรรมก็มีบทบาทส�ำคัญในการครอบง�ำทางความคิด เริ่มจากกลุ่มผู้มี
อ�ำนาจในสังคมควบคุมวาทกรรมเพื่อสื่อทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อและอุดมการณ์ที่เอื้อ
ประโยชน์แก่ฝ่ายตน ทั้งนี้มีองค์ประกอบหลายประการในกระบวนการที่ท�ำให้ความคิดดัง
กล่าวเป็นทีร่ บั รูแ้ ละเข้าไปอยู่ในความทรงจ�ำระยะยาว เมือ่ คนในสังคมถูกครอบง�ำทางความ
คิด ก็จะประพฤติปฏิบัติตามความคิด ความเชื่อนั้นๆ กลุ่มผู้มีอ�ำนาจในสังคมจึงสามารถ
ควบคุมคนในสังคมได้ตามที่ตนต้องการโดยผ่านวาทกรรมนั่นเอง
วรรณกรรมค�ำผูกแขนอีสานจึงนับเป็นวาทกรรมค�ำอวยพรทีเ่ ปีย่ มไปด้วยพลังและ
ความเข้มขลัง เพราะผู้มีอ�ำนาจในสังคม เช่น พระสงฆ์ หมอสู่ขวัญ ผู้สูงอายุ ได้น�ำเอา
อ�ำนาจและอุดมการณ์ทงั้ จากศาสนา จากสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิเ์ หนือธรรมชาติ จากฮีต-คอง ฯลฯ มา
ประกอบสร้างผ่านกระบวนการเลือกสรรค�ำ เน้นค�ำและสานต่อความหมายถ่ายทอดออกมา
ในรูปของค�ำอวยพร การอ้างเอาอ�ำนาจและอุดมการณ์ตา่ งๆ มาประกอบสร้างเป็นค�ำอวยพร
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ก็เพื่อสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้กับพิธีกรรม ทั้งนี้เพราะกระบวนการทางสังคมหล่อหลอมและ
ขัดเกลาให้คนอีสานยอมรับ เชื่อถือศรัทธาผู้ที่มีอ�ำนาจเหนือกว่าเสมอ
อ�ำนาจต่างๆเหล่านี้ท�ำให้บุคคลในสังคมเชื่อและย�ำเกรงจน “เห็นเป็นธรรมดา”
ท�ำให้ยอมรับสิง่ หนึง่ สิง่ ใดโดยไม่คดิ สงสัยหรือใส่ใจสอบสวนว่ามีอะไรแฝงอยูเ่ บือ้ งหลัง หาก
กล่าวเฉพาะในเรื่องภาษาการ “เห็นเป็นธรรมดา” นี้เอง ที่เป็นเสมือนม่านบังตามิให้เราแล
เห็นสิง่ ทีเ่ รียกว่า “อ�ำนาจ” อันแผ่ซา่ นอยู่ในปรากฏการณ์แห่งภาษา (นพพร ประชากุล, 2552
: 362) วรรณกรรมค�ำผูกแขนอีสานจึงไม่ได้สะท้อนระบบคิดและแนวปฏิบตั ขิ องผูค้ นในสังคม
เท่านัน้ หากยังสะท้อนถึงอุดมการณ์ ความเชือ่ หรือแม้กระทัง่ วิถี การด�ำรงชีวติ ทีย่ ดึ ถือเป็น
บรรทัดฐานของสังคมได้เป็นอย่างดี
ในบรรดาศาสนาและลัทธิความเชื่อที่คนอีสานให้ความเคารพศรัทธา ศาสนาพุทธ
ถือว่าที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิด วิถีชีวิต ตลอดจนพฤติกรรมของคนอีสานมากที่สุด
ทั้งนี้เพราะพระพุทธศาสนาได้ถูกสถาปนาให้มีความชอบธรรมในการก�ำหนด กฎ กติกา
ระเบียบต่างๆ ในการควบคุมความประพฤติของผู้คน ในสังคม โดยใช้ “หลักธรรม” เป็น
เครื่องมือ อ�ำนาจและอุดมการณ์ทางพระพุทธศาสนาจึงกลายเป็นความรู้ ความจริงที่ได้รับ
การยอมรับ เชื่อถือ ศรัทธาจากคนอีสานมาโดยล�ำดับ ซึ่งอ�ำนาจและอุดมการณ์ดังกล่าวนี้
อาจจะแสดงออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนตรงตัวหรืออาจจะแฝงอยู่ในหลักธรรมค�ำสอน จารีต
ประเพณี วิถีปฏิบัติ พิธีกรรม ภาษา วรรณกรรม ฯลฯ ก็ได้
การผูกแขนถึงแม้จะไม่ใช่กิจพิธีทางพระพุทธศาสนาโดยตรง เพราะได้รับอิทธิพล
จากความเชือ่ เรือ่ งขวัญ รวมถึงลัทธิพธิ กี รรมตามแบบอย่างของศาสนาพราหมณ์ ผสานกับ
ความเชือ่ ในอ�ำนาจเหนือธรรมชาติ ผีสางเทวดาทีส่ อดผสานกันได้อย่างกลมกลืนและลงตัว
แต่อย่างไรก็ตามวาทกรรมหลักที่ปรากฏอยู่ในตัวบทวรรณกรรมค�ำผูกแขนอีสาน ล้วน
แอบอิงอยู่กับความเชื่อและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นส�ำคัญ ซึ่งผู้ประกอบสร้าง
หรือผู้ใช้วรรณกรรมค�ำผูกแขนอีสานไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ หมอสู่ขวัญหรือผู้อาวุโสทั้งชาย
หญิง ต่างให้การยอมรับและน้อมเอาอ�ำนาจและอุดมการณ์ทางพระพุทธศาสนาไปบรรจุไว้
ในตัวบทเสมอ ดังจะเห็นได้จากวรรณกรรมค�ำผูกแขนอีสานทุกประเภท มักจะเริ่มต้นบท
ด้วยคาถาภาษาบาลี ส่วนเนือ้ หามักกล่าวอ้างถึงอ�ำนาจพระพุทธคุณ พระธรรมคุณและพระ
สังฆคุณและมักจบบทด้วย “พร” คาถาภาษาบาลี ซึ่งเป็นภาษาของพระพุทธศาสนาเสมอ
จากการศึกษาวิเคราะห์ท�ำให้เห็นถึงอ�ำนาจและอุดมการณ์ทางพระพุทธศาสนาในวรรณกรรม
ค�ำผูกแขนอีสาน ในประเด็นดังต่อไปนี้
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คนอีสานนับตั้งแต่อดีตเป็นต้นมา ต่างยกย่องยอมรับว่าพระพุทธเจ้าอยู่เหนือกว่า
เทวดาและ สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ ปวง ด้วยทรงมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ ต่อมนุษย์และสรรพสัตว์อย่าง
หาที่สุดมิได้ ดังที่ปฐม หงษ์สุวรรณ (2556 : 70) กล่าวว่า การกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้า
เป็นการระลึกถึงพระคุณของพระองค์ในฐานะที่ทรงเป็น “ไม้ไต้ส่องทาง” ให้เห็นแสงสว่างที่
จะน�ำไปสู่เมืองฟ้าเมืองสวรรค์ หรือน�ำสัตว์โลกให้พ้นวัฏสงสารเข้าสู่แดนพระนิพพาน
อ�ำนาจบารมีของพระพุทธเจ้าในฐานะผู้ทรงคุณอันประเสริฐจึงปรากฏในวรรณกรรมค�ำผูก
แขนอี ส าน ดั ง ตั ว อย่ า ง วรรณกรรมค�ำผู ก แขนพระเณรทั่ ว ไป ของสวิ ง บุ ญ เจิ ม
(2542 : 43-44) ความว่า
		
...พระจอมธรรมตรัสรู้แล้ว พระตนแก้วจึงได้น�ำออกสั่งสอน เวไนยนิกร
ใหญ่น้อย บ่แม่นหน่อยทั้งหมู่เทวา ได้บรรลุโสดานับบ่ได้ ผู้มีบุญได้บรรลุอรหันต์...
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หากพิจารณานิยามของค�ำว่า “อุดมการณ์” ตามทัศนะของ ณัฐพร พานโพธิ์ทอง
(2556 : 14) ที่ว่า “อุดมการณ์ คือ ระบบความคิด ความเชื่อ ค่านิยมของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
มีหน้าทีก่ �ำหนดและสร้างความชอบธรรมให้แก่การกระท�ำของกลุม่ นัน้ ๆ” วรรณกรรมค�ำผูก
แขนพระเณรทัว่ ไป ของสวิง บุญเจิม จึงแสดงให้เห็นอุดมการณ์พระพุทธศาสนาได้เป็นอย่าง
ดี กล่าวคือ ภาพของพระพุทธเจ้าถูกประกอบสร้างขึ้นผ่านถ้อยค�ำภาษา “พระจอมธรรม”
อันมีความหมายว่า ผู้เป็นยอดแห่งธรรม หลังจากที่พระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วได้เสด็จไปสั่ง
สอนมนุษย์และเทวดาให้รพู้ ระธรรมทีพ่ ระองค์ทรงรูแ้ จ้งโดยมิรจู้ กั เหน็ดเหนือ่ ย เพือ่ น�ำสรรพ
สัตว์ทั้งหลายพ้นจากการเวียนว่ายในวัฏสงสาร โดยมีพระนิพพานเป็นเป้าหมายสูงสุด จาก
ภาพที่ปรากฏจึงเป็นการประกอบสร้างให้พระพุทธเจ้าทรงเป็น “ยอด” กว่าสิ่งทั้งปวง ทรง
มีความชอบธรรมที่จะอยู่เหนือกว่ามนุษย์ อยู่เหนือผีสางเทวดาและสรรพสิ่ง เหล่านี้ล้วน
แสดงให้เห็นถึงพลังแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ด�ำรงอยู่ในโลก ยุคปัจจุบันโดยมิเสื่อมคลาย
วรรณกรรมค�ำผูกแขนอีสานปรากฏเนือ้ หาทีส่ นับสนุนพลังอ�ำนาจและบารมีของพระพุทธเจ้า
อันควรค่าแก่การเทิดทูน บูชา ด้วยการยกเรือ่ งราวเมือ่ ครัง้ ทีพ่ ระพุทธองค์เสวยพระชาติเป็น
พระโพธิสัตว์ก่อนที่จะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาติปัจจุบัน ดังความว่า
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....ให้เจ้าเป็นดั่งน�้ำนองเหนือล้นฝั่ง เป็นดั่งฝนห่าแก้วไหลหลั่งลงมา
เหมือนดั่งพญาเวสเสด็จเข้าเมืองเก่า ให้เข้าเป็นเจ้าแก่โลก ไชยโชคไชยมังคลา อเนกวุฒิ
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ศรี สวัสดี ข้าผูกแขนให้เจ้าแล้ว ผีป่าอย่าได้มาใกล้ โทษฮ้ายอย่าได้มี ให้เจ้าอายุมั่นยืนฮ้อ
ยเอ็ดพันวัสสา ให้เจ้ามีสติปัญญาดั่งเจ้ามโหสถ ให้มีใจอดใจเพียร ดั่งพระเจ้าเตมีย์ ก็ข้า
เทอญ ชยันตุ ภะวัง ชยะมังคลัง
จากตัวอย่างวรรณกรรมค�ำผูกแขนทั่วไปของสาร สาระทัศนานันท์ (2525 : 129)
แสดงให้เห็นการน�ำเอาอ�ำนาจ/บารมีของพระโพธิสัตว์มาประกอบสร้างเป็นค�ำอวยพร ให้
ผู้รับการผูกแขนเป็นดังพระเวสสันดรที่ทรงบ�ำเพ็ญทานบารมีที่ยิ่งใหญ่แม้จะต้องตกระก�ำ
ล�ำบากในช่วงแรกแต่สุดท้ายก็พบกับความสุขจากการ ให้ทาน อวยพรให้มีปัญญารอบรู้
เฉลียวฉลาดดังพระมโหสถและให้มคี วามอดทนอดกลัน้ ดังพระเตมีย์ ทีต่ อ่ สูก้ บั อุปสรรคต่างๆ
และมุ่งมั่นท�ำความดี แม้จะถูกกลั่นแกล้งหรือถูกทดสอบอย่างไรก็ตาม
นอกจากจะอ้างเอาอ�ำนาจ/บารมีของพระพุทธเจ้ามาประกอบสร้างค�ำอวยพรดังที่
กล่าวไปแล้วข้างต้น คนอีสานเชื่อว่า “พระธรรม” เป็นสัญลักษณ์ของพลังอ�ำนาจศักดิ์สิทธิ์
ที่สามารถพิชิต ขับไล่สิ่งชั่วร้ายทั้งปวงและสร้างความมั่นคงและโชคดีให้กับผู้ที่รักษาศีล
ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระพุทธศาสนาได้ อ�ำนาจแห่งพระธรรมจึงถูกน�ำไปประกอบ
สร้างเป็นค�ำอวยพรในวรรณกรรมค�ำผูกแขนอีสาน ยกตัวอย่างเช่น
		
...ฝ้ายผูกแขนกูสบิ ว่ า่ ฝ้ายผูกแขน กูสวิ า่ ฝ้ายศักดิส์ ทิ ธิ์ พระพุทโธประทาน
ให้ พระแก่นไท้ให้มาผูกแขนแม่อยู่กรรม เป็นสายธรรมโองการแปดหมื่น กับมีลื่นมาอีกสี่
พัน มาเป็นยันต์ปอ้ งกันฮ้อยแปด มาแวดล้อมกันปอบกันพราย ผีทงั้ หลายหนีไกลฮ้อยโยชน์
หนีทั้งโทษผิดเลือดผิดกรรมด้วยเดชพระธรรมของพระพุทธเจ้าว่า ระตะ นัตตะยัปปะ
ภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุเต สาธุ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty of Humanities and Social Sciences

Mahasarakham University

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ม.ค.59 – มิ.ย.59)

จากตัวอย่าง วรรณกรรมค�ำผูกแขนแม่อยู่กรรม ส�ำนวนของสวิง บุญเจิม (2542
: 27) กล่าวว่าพระพุทธเจ้าประทานฝ้ายศักดิส์ ทิ ธิ์ ให้มาผูกแขนแม่อยูก่ รรม เปรียบเป็นสาย
ธารธรรมทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ ที่เสมือนเป็นยันต์ป้องกันปอบ พราย ผีให้หนีไกล
นอกจากนี้พระธรรมยังมีฤทธิ์เดชในการขจัดสิ่งชั่วหลายทั้งหลายให้พบกับความแพ้พ่ายได้
ในทีส่ ดุ เมือ่ เป็นเช่นนีก้ เ็ ท่ากับว่า “ธรรมทัง้ แปดหมืน่ สีพ่ นั พระธรรมขันธ์” ถูกประกอบสร้าง
และให้คุณค่าในฐานะวาทกรรมพระพุทธศาสนา ที่เสมือนเป็นเครื่องมือหรืออาวุธของผู้มี
อ�ำนาจ ซึ่งผู้มีอ�ำนาจในที่นี้ก็คือพระพุทธเจ้านั่นเอง “พระธรรม” จึงเป็น “อาวุธ” ที่สามารถ
ประหัตประหารภัยพาลและบันดาลสุขมาสู่คนอีสานได้
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นอกจากพระพุทธ พระธรรมแล้ว คนอีสานยังมีความเชือ่ ว่าพระสงฆ์มพี ลานุภาพ
และคุณอันวิเศษที่จะขจัดปัดเป่าป้องกันภัยและน�ำความสุขกายสบายใจมาสู่ตนได้ จึงได้น�ำ
เอาอ�ำนาจของพระสงฆ์สาวกทัง้ ทีป่ รากฏในอดีตและปัจจุบนั มาประกอบสร้างเป็นค�ำอวยพร
ยกตัวอย่างเช่น

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ม.ค.59 – มิ.ย.59)

		
สุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ข้าพเจ้าขออาราธนาพระอริยสงฆ์
ตั้งแต่ พระโกณฑัญญะเถระเจ้าตราบเท่าที่สมมติสงฆ์อยู่ในวินาสสูญหายไป พุทธังจักกะ
วาฬัง ธัมมังจักกะวาฬัง สังฆังจักกะวาฬัง สารพัดทุกข์โศกโรคภัยอุบาทว์และเสนียดจัญไร
จงหนีออกไปนอกสรรพางค์กาย โอมครุ ครุ สวาหายฯ
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จากตัวอย่าง วรรณกรรมค�ำผูกแขนผู้บ่าวผู้สาวป่วย ส�ำนวน ส.ธรรมภักดี (ม.ป.ป
: 494) เริม่ ต้นด้วยบทบูชาพระสังฆคุณว่า “สุปฏิปนั โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ” อันมีความ
หมายว่า “สงฆ์สาวกของ พระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้ว” จากนั้นได้อาราธนาพระสงฆ์
สาวกรูปแรกในพระพุทธศาสนา คือ พระโกณฑัญญะเถระ ตลอดจนสมมติสงฆ์ทวั่ ทัง้ จักรวาล
จงมาแผ่พลานุภาพปราบภัยพาล ให้ทุกข์โศกโรคภัย อุปัทวันตราย เสนียดจัญไรหนีหาย
ออกไปจากร่างกาย ให้หายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโดยเร็ว การประกอบสร้างค�ำอวยพรใน
วรรณกรรมค�ำผูกแขนผู้บ่าวผู้สาวป่วยดังกล่าวข้างต้น หากพิจารณาโดยนัยของวาทกรรม
จะพบว่า พระสงฆ์ทั้งพระอริยสงฆ์และสมมติสงฆ์ที่ถูกกล่าวอ้างถึง ถูกให้คุณค่าและความ
ส�ำคัญภายใต้ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ กล่าวคือวาทกรรมได้สร้างความเป็นอื่นให้กับทุกข์
โรค ภัย เสนียดจัญไรทั้งหลายเสมือนเป็นภาพตัวแทนของสิ่งไม่ดี สิ่งชั่วร้าย ซึ่งเป็นความ
สัมพันธ์แบบคูต่ รงข้ามกับพระสงฆ์ทสี่ งั คมก�ำหนดคุณค่าและความหมายว่าเป็นตัวแทนของ
อ�ำนาจฝ่ายดี ทุกข์ โศก โรค ภัย เสนียดจัญไรทั้งหลายจึงถูกเบียดขับให้กลายเป็นอื่น ใน
ลักษณะของการพ่ายแพ้ต่ออ�ำนาจความดีและบุญบารมีของพระสงฆ์นั่นเอง
ความตอนหนึง่ ในวรรณกรรมผูกแขนเด็กน้อย ส�ำนวนของวิทยาลัยครูมหาสารคาม
(2522 : 28) ได้ประกอบสร้างค�ำอวยพรว่า “...ให้มีฤทธิ์เหมือนพระโมคคัลลานะ...” สาเหตุ
ที่ได้กล่าวอ้างพระโมคคัลลานะขึน้ มาประกอบเป็นค�ำอวยพรคงด้วยเหตุวา่ พระโมคคัลลานะ
นัน้ ได้รบั การยกย่องยกย่องยอมรับจากพระพุทธเจ้าว่า “เป็นผูเ้ ลิศกว่าภิกษุทงั้ หลายในทาง
เป็นผู้มีฤทธิ์” สามารเดินทางไปยังภูมิของสัตว์นรกและไปสวรรค์ชั้นฟ้าได้ การกล่าวอ้าง
พระอรหันต์สาวกจึงถือเป็นการตอกย�้ำอ�ำนาจและอุดมการณ์ทางพระพุทธศาสนาว่า
อิทธิฤทธิ์ของพระสงฆ์ผู้เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีอยู่จริงและถูกสถาปนาขึ้น
เป็นความความรู้ /ความจริง และได้รับการยกย่องยอมรับจากผู้คนในที่สุด ทั้งยังเป็นการ
สร้างภาพความ เข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ให้กับค�ำอวยพรด้วย
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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อย่างไรก็ตามตัวบทวรรณกรรมค�ำผูกแขนอีสานก็มกี ารปรับประยุกต์ให้เข้ากับยุค
สมัยทีเ่ ปลีย่ นแปลงโดยเฉพาะการกล่าวอ้างพระสงฆ์ผปู้ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบในยุคปัจจุบนั ดัง
ที่จารุวรรณ ธรรมวัตร (2552 : 109) กล่าวไว้ว่า คนอีสานนั้นยอมรับอ�ำนาจของพระเถระ
ชั้นผู้ใหญ่ในยุคปัจจุบันว่ามีสังฆานุภาพเหนือชีวิต โดยบูชาศรัทธาอย่างสูงสุด เช่น คารวะ
บูชาต่อหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต หลวงปู่ฝั้น อาจาโร หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโณ เป็นต้น
ความตอนหนึ่งในวรรณกรรมค�ำผูกแขนคู่แต่งงาน ส�ำนวนของสวิง บุญเจิม (2542 : 47) จึง
กล่าวอ้างชือ่ ของพระสงฆ์ผมู้ วี ตั รปฏิบตั ทิ ดี่ งี ามอันเป็นทีเ่ คารพของชาวอีสานในยุคปัจจุบนั
ความว่า
		
ฝ้ายเส้นนี้คือฝ้ายมหาบัว บังความชั่ว คั่วหาความดี ผูกแขนผัวเมียทั้งคู่
ให้เจ้าอยู่น�ำกันฮอดเฒ่า ถือไม้เท้ายอดทอง เงินค�ำนองเข้ามาบ่มีอั้น...
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ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ม.ค.59 – มิ.ย.59)

จากตัวอย่างนี้ผู้ประกอบสร้างวรรณกรรมค�ำผูกแขน ได้กล่าวอ้างว่าฝ้ายที่น�ำมา
ผูกแขนนั้น เป็นฝ้ายของหลวงตามหาบัว ซึ่งเป็นพระอริยสงฆ์ที่คนอีสานให้ความเคารพ
ศรัทธา ฝ้ายนี้มีพลังอ�ำนาจสามารถปิดบัง หรือกั้นความชั่วไม่ให้มีโอกาสได้เกิดขึ้น ในทาง
กลับกันให้เกิดแต่ความดีหรือสิ่งดีงาม ฝ้ายเส้นนี้เมื่อผูกแขนให้กับบ่าว สาว ที่แต่งงานเป็น
คู่สามี ภรรยา จะส่งผลให้ครองรักครองเรือนยืนยาว จนถือไม้เท้ายอดทอง ตะบองยอด
เพชร มีทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมามิได้ขาด
การยึดมัน่ พระรัตนตรัยดังกล่าวข้างต้น คนอีสานถือว่าเป็นแบบแผนทีจ่ ะต้องปฏิบตั ิ
เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน เพราะเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าเป็นภาพ
แทนแห่งพลานุภาพทีม่ ฤี ทธิเ์ ดช ท�ำให้คนศรัทธาเชือ่ ถือ พระธรรมเป็นค�ำสัง่ สอนให้คนเกิด
ความรู้หรือปัญญา พระสงฆ์เป็นภาพแทนของความอุดมสมบูรณ์หากใครกราบไหว้บูชาจะ
มีทรัพย์สมบัติบริบูรณ์ เมื่ออ�ำนาจและอุดมการณ์ทางพระพุทธศาสนาได้สถาปนาอยู่เหนือ
ความคิดและวิถีชีวิตของคนอีสาน จนมีอิทธิพลควบคุมให้คนอีสานศรัทธา เลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงแล้ว ย่อมส่งผลให้คนอีสานศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า ศรัทธาต่อ
พระธรรมค�ำสอนและศรัทธาต่อพระสงฆ์ผู้เป็นสาวกสืบทอดพระศาสนา
แนวคิดทีเ่ ชือ่ ว่าพลังอ�ำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยสามารถขจัดภัยพาล บันดาลความ
สุขให้กับมนุษย์ ยังเป็นแนวคิดที่ยังคงมีบทบาทในวิถีชีวิตวัฒนธรรมอีสาน นับแต่อดีตกาล
จนถึงปัจจุบนั ทัง้ นีต้ ราบใดทีผ่ คู้ นยังให้ความเคารพศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา โลกทัศน์ทอ้ ง
ถิ่นก็ยังคงเชื่อว่าพระรัตนตรัยจะปกปักรักษา ตลอดจนน�ำพาสิ่งดีงามให้เกิดแก่ตนและผู้คน
ในท้องถิ่นอีสานสืบไป
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ภาษาบาลี : การประกอบสร้างคุณค่าและความหมายในฐานะภาษา
ศักดิ์สิทธิ์

วรรณกรรมค�ำผูกแขนอีสาน ถูกประกอบสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นค�ำอวยพรในขณะผูก
ข้อมือ เพราะฉะนั้นจะต้องใช้ถ้อยค�ำหรือภาษาที่มีพลังอ�ำนาจ สามารถโน้มน้าวจิตใจผู้รับ
การผูกแขนให้เกิดความรูส้ กึ เชือ่ มัน่ และคล้อยตามได้ ผูส้ ร้างวรรณกรรมค�ำผูกแขนอีสานจึง
ได้เลือกสรรค�ำที่มีความหมายดีงามเป็นมงคล โดยเฉพาะเลือกใช้ค�ำที่มาจากภาษาบาลีซึ่ง
ถือว่าเป็นภาษาของพระพุทธศาสนามาประกอบสร้างเป็นค�ำอวยพร ทัง้ ทีป่ รากฏเป็นรูปศัพท์
ทีเ่ รายืมมาใช้โดยทัว่ ไป เช่น พุทธ ปัญญา ทุกข์ สัจจะ ฯลฯ และทีป่ รากฏอยู่ในรูปของคาถา
ล้วนๆ ซึง่ เป็นบทสวดทางพระพุทธศาสนา เช่น ค�ำบูชาพระรัตนตรัย ค�ำอนุโมทนา ชัยมงคล
คาถา พุทธศาสนสุภาษิต ฯลฯ ยกตัวอย่างเช่น
		
ขันติโก เมตะวา ลาภี ยะสะสี สุขะสีละวา ปิโย เทวะมะนุสสานัง
มะนาโป โหติ ขันติโก ฝ้ายอันนี้บ่อแม่นฝ้ายเมืองคน พระอินทร์โยนมาแต่ฟากฟ้า เผิ่นบ
อกว่าผูกแขนชาย ผู้เป็นนายของหมู่ ทุกคนอยู่ในครอบครัว หวังเผิ่งผัวผู้ออกหน้า เจ้าอย่า
ได้ตามหลังเมีย เฮ็ดเอียเคียเอียเคียคือผู้แม่ ชายบ่แท้ครอบครัวจน ให้เจ้าเป็นคนชายแท้
ให้ผาบแพ้ทุกประการ...

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ม.ค.59 – มิ.ย.59)

จากตัวอย่าง วรรณกรรมค�ำผูกแขนเจ้าบ่าว ส�ำนวนของจ�ำเนียร พันทวี (2556 :
สัมภาษณ์) เป็นการใช้คาถาภาษาบาลีในการขึน้ ต้นบท ซึง่ คาถาภาษาบาลีดงั กล่าวเป็นพุทธ
ศาสนสุภาษิตในหมวดอดทน จ�ำนวน 2 สุภาษิต คือ
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หลาย

ขันติโก เมตะวา ลาภี ยะสะสี สุขะสีละวา
มาจากรูปศัพท์เดิมว่า
ขนฺติโก เมตฺตวา ลาภี ยสสฺสี สุขสีลวา
แปลว่า 			
ผู้มีขันตินับว่ามีเมตตา มีลาภ มียศ และมีสุขเสมอ
และ
ปิโย เทวะมะนุดสานัง มะนาโป โหติ ขันติโก
มาจากรูปศัพท์เดิมว่า
ปิโย เทวมนุสฺสานํ มนาโป โหติ ขนฺติโก
แปลว่า			
ผู้มีขันติเป็นที่รักที่ชอบใจของเทวดา และมนุษย์ทั้ง
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คาถาภาษาบาลีทปี่ รากฏในตอนขึน้ ต้นบท มักจะมีความหมายไปในทางเป็นคติ ที่
มี ความสอดคล้อ งและสัม พัน ธ์กับเนื้อ หาของการผู ก แขนประเภทนั้ น ๆ ตั ว บทนี้ เป็ น
วรรณกรรมค�ำผูกแขนเจ้าบ่าวในงานแต่งงาน ลักษณะเนื้อหาจึงมีทั้งค�ำอวยพรและค�ำสั่ง
สอน คาถาภาษาบาลีที่ปรากฏในบทนี้จึงเป็นเรื่องของความอดทนที่ถูกยกขึ้นไว้เพื่อให้เป็น
คติ ทั้งนี้คงจะหมายว่าการครองรักครองเรือนนั้นจะต้องมีความอดทนเป็นที่ตั้ง
อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าคาถาภาษาบาลีที่ปรากฏในตัวบทดังที่กล่าวข้าง
ต้น คนธรรมดาทั่วไปมิได้ใช้อยู่ในชีวิตประจ�ำวัน บางคนไม่ทราบความหมายเสียด้วยซ�้ำ
เพราะรูปศัพท์ดังกล่าวนี้จ�ำเป็นจะต้องแปลความหมายอีกชั้นหนึ่งก่อน
จุดประสงค์ของการน�ำคาถาภาษาบาลีมาใช้ คงต้องการสร้างความเข้มขลัง
ศักดิ์สิทธิ์ให้กับวรรณกรรมค�ำผูกแขนอีสาน เพราะคาถาภาษาบาลีเป็น “ภาษาพุทธ ภาษา
ธรรม ภาษาพระ” การน�ำภาษานี้มาประกอบไว้จะท�ำให้เกิดพลังอ�ำนาจ ท�ำให้คนเชื่อถือ
ศรัทธา ท�ำให้การประกอบพิธีกรรมด�ำเนินไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ (พันนี พันทวี, 2556 :
สัมภาษณ์)
หากพิจารณาในแง่ของวาทกรรมจะพบว่าประเด็นเรือ่ งของภาษานีส้ ามารถสะท้อน
ให้เห็นถึงวิธีคิดหรือระบบคิดของคนอีสานได้เป็นอย่างดี การที่หมอสู่ขวัญพันนี พันทวี ได้
ให้ค�ำจ�ำกัดความภาษาบาลีว่าเป็น “ภาษาพุทธ ภาษาธรรม ภาษาพระ” นั้น ย่อมสะท้อน
ความพิเศษของภาษาบาลีตลอดจนแสดงให้เห็นความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ของภาษา ที่ถูก
ก�ำหนดขึ้นโดยผู้มีอ�ำนาจทางศาสนา เช่น พระสงฆ์ หมอสู่ขวัญ ซึ่งอยู่ในฐานะผู้ใช้ภาษา
บาลีผ่านการศึกษาพระธรรมค�ำสอน หรือผ่านบทสวดต่างๆ รวมทั้งอยู่ในฐานะผู้น�ำในการ
ประกอบพิธกี รรมส�ำคัญในสังคม จึงท�ำให้คนทัว่ ไปเชือ่ ถือศรัทธาในสภาวะของภาษา ทัง้ ใน
รูปภาษาที่ปรากฏเป็นคาถาในตัวบท และเชื่อในวาทกรรม “ภาษาพุทธ ภาษาธรรม ภาษา
พระ” ทีถ่ กู ประกอบสร้างโดยผูม้ อี �ำนาจในสังคมและผูน้ �ำทางพิธกี รรม ซึง่ ล้วนวางอยูบ่ นพืน้
ฐานของความเคารพย�ำเกรงและความศรัทธาทั้งสิ้น
ภาษาบาลียังถูกให้คุณค่าจนกลายเป็นความรู้ ความจริงว่าเป็น “ภาษาเก่าแก่” ดัง
ที่เจิม ชุมเกตุ ( 2525 : 3) กล่าวไว้ว่าภาษาบาลีเกิดขึ้นเมื่อ 1,500 ปีก่อนคริสตกาล เป็น
ภาษาที่ชาวมคธใช้พูดกันในแคว้นมคธ เป็นภาษาของชนชั้นสูง คือภาษาของกษัตริย์หรือ
ภาษาทางราชการ
ข้อมูลนีช้ ว่ ยสนับสนุนว่าภาษาบาลีเป็นภาษาทีเ่ กิดขึน้ ในยุคแรกๆ ของโลก ทีส่ �ำคัญ
ยิง่ กว่านัน้ คือ ภาษาบาลีเกีย่ วโยงผูกพันอยูก่ บั พระพุทธเจ้า เพราะพระองค์ทรงใช้ภาษาบาลี
ในการประกาศพระศาสนา ทรงใช้ภาษาบาลีในการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อโปรดเวไนย
สัตว์ ทรงใช้ภาษาบาลีบันทึกเรื่องราวทางพระพุทธศาสนา เช่น พุทธประวัติ ชีวประวัติของ
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พุทธสาวกและพุทธสาวิกาคนส�ำคัญในสมัยพุทธกาล เหตุและปัจจัยที่แอบอิงอยู่กับ
พระพุทธเจ้าเช่นนี้ ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นการช่วยตอกย�้ำความเป็น “ภาษาศักดิ์สิทธิ์” ของภาษา
บาลีอย่างไม่มขี อ้ กังขาใดๆ และมีนำ�้ หนักมากพอทีจ่ ะท�ำให้ภาษาบาลียงั คงได้รบั การสถาปนา
ให้ด�ำรงอยู่ในฐานะ “ภาษาศักดิ์สิทธิ์” ที่เปี่ยมไปด้วยพลังอ�ำนาจไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนาน
เพียงไรก็ตาม
คนอีสานจึงเชื่อว่าความเป็น “ภาษาศักดิ์สิทธิ์” เมื่อปรากฏอยู่ที่ใดย่อมน�ำมาซึ่ง
ชัยชนะ มีสิริมงคล มีความสุข ความเจริญและมีความส�ำเร็จดังที่ปรารถนาไว้ ผลการศึกษา
จึงพบว่าคาถาภาษาบาลีที่มีความหมายในลักษณะของการอวยพร ถูกประกอบสร้างไว้ใน
วรรณกรรมค�ำผูกแขนอีสานทุกประเภทและจัดวางไว้ในตอนจบบทเสมอ ซึง่ ผูส้ ร้างได้น�ำมา
จากบทสวดต่างๆ ในพระพุทธศาสนา เช่น บทอนุโมทนากถาหรือบทให้พรของพระสงฆ์
ชัยมงคลคาถาหรือคาถาว่าด้วยชัยชนะอันเป็นมงคลของพระพุทธเจ้า คาถาชยปริตรหรือ
คาถาว่าด้วยมงคลเมตตาความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรือง บทสวดมงคลจักรวาล
น้อย ฯลฯ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
		
ศรี ศรี ฝ้ายเส้นนี้สิกวาดฮ้ายให้หนี ศรี ศรี ฝ้ายเส้นนี้สิกวาดดีเข้ามาใส่
ให้เจ้าไต่ตามธรรม ปฏิบตั ติ ามครองพระเจ้าทุกค�ำ่ เช้า ให้เจ้าจงอยูส่ วัสดี ให้เจ้ามีชยั ชนะให้
ได้โตกิเลสฮ้ายฝูงหมู่พระยามาร ขออย่าให้มาพานและบังเบียด ขอให้พระคุณเจ้ามีอายุมั่น
ขวัญยืน ให้ได้เป็นผืนฉัตรกั้ง เป็นที่ยั้งที่เพิ่งแก่ชาวพุทธทั้งหลาย ให้ได้ดังพระคาถาว่า
โส อัตถะลัทโธ สุขิโต วิรุฬโฆ พุทธะสาสะเน อะโรโค สุขิโต โหหิ สะหะ สัพเพหิ ญาตีภิ

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ม.ค.59 – มิ.ย.59)

จากตัวอย่าง วรรณกรรมค�ำผูกแขนพระเณรทัว่ ไปส�ำนวนของสวิง บุญเจิม ( 2542
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: 43-44)
คาถาภาษาบาลีที่ปรากฏคือ “โส อัตถะลัทโธ สุขิโต วิรุฬโฆ พุทธะสาสะเน อะโรโค สุขิโต
โหหิ สะหะ สัพเพหิ ญาตีภิ” แปลว่า ขอท่านจงได้รับประโยชน์สุข เจริญงอกงามไพบูลย์ใน
พระพุทธศาสนา ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีความสุขกายสบายใจ พร้อมด้วยญาติทั้งปวง
คาถาภาษาบาลีที่ปรากฏในบทนี้ ตัดมาจากคาถาชยปริตรท่อนสุดท้าย ซึ่งคาถา
“ชยปริตร” คือ คาถาส�ำหรับสวดอวยพรชัยมงคล ในท่อนสุดท้ายนั้นใช้สวดส�ำหรับอวยพร
เจาะจงเฉพาะบุคคลชาย หญิง พร้อมทั้งหมู่ญาติ ให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีความเจริญ
งอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนา
นอกจากคาถาภาษาบาลีทตี่ ดั ตอนมาจากคาถาชยปริตรดังตัวอย่างทีก่ ล่าวแล้ว ยัง
มีการน�ำคาถาภาษาบาลีมาจากบทสวดอื่นๆ อีก ยกตัวอย่างเช่น
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ศรี ศรี หลายปีเดือนพ้นผ่าน ฝูงห่านฟ้าทั้งหมู่นกยาง บินน�ำทางเป็น
หมู่ มุ่งไปสู่บ่อน หาอยู่หากิน ฝูงปักษิณหากินเลี้ยงท้อง คนเฮาต้องเป็นด้ามดังเดียว เที่ยว
หากินทุกค�่ำเช้า เอาโฮมเหย้าสู่กันกิน เลี้ยงชีวินบ่ให้หิวหอด ลูกน้อยนอนออดหลอดก็ให้
ใหญ่สูง ให้ฝูงเขาได้กลับมาเลี้ยงเจ้า ยามแก่เฒ่าให้เจ้าได้เพิ่งพา ให้เขาเป็นหูตาเบิ่งซ่อย
งานใหญ่น้อยให้ฮีบแล้วบ่นาน ให้เจ้ามีบุญสมภารแผ่กว้าง เป็นดวงแก้วอยู่ในเฮือน สมบัติ
เวียนไหลเข้ามาบ่น้อย มื้อละหลายฮ้อยอนันตัง สมดังพระคาถาพระพุทธาว่าไว้ว่า ชะยะ
สิทธิ ธะนัง ลาภัง โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง สะตะวัสสา
จะ อายุ จะ ชีวะสิทธี ภะวันตุ เตฯ
จากตัวอย่าง วรรณกรรมค�ำผูกแขนแม่ลูกอ่อน ส�ำนวนของสวิง บุญเจิม (2542 :
29) คาถาภาษาบาลีที่ปรากฏคือ “ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง สิริ
อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง สะตะวัสสา จะ อายุ จะ ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ” แปลว่า ขอความ
ชนะ ความส�ำเร็จแห่งทรัพย์ ลาภ ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข ก�ำลัง สิริ อายุ วรรณะ
โภคะ ความเจริญแลเป็นผู้มียศ ขอความเป็นผู้มีอายุยืนร้อยปี และความส�ำเร็จกิจในความ
เป็นอยู่จงมีแก่ท่าน
คาถาภาษาบาลีทปี่ รากฏในบทนี้ ตัดมาจากบทสวดมลคลจักรวาลน้อย ซึง่ เป็นบท
สวดเพื่อความเป็นมงคล เน้นเรื่องการพรรณนาคุณของพระรัตนตรัย อานุภาพของสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์และการอ�ำนวยอวยพร นิยมใช้เป็นคาถาสวดอนุโมทนาในงานมงคลต่างๆ
จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการประกอบสร้างค�ำอวยพรในวรรณกรรมค�ำ
ผูกแขนอีสาน มักจะน�ำคาถาภาษาบาลีมาบรรจุไว้เกือบทุกบทหรือทุกส�ำนวน ซึง่ คาถาภาษา
บาลีที่ตัดมาจากบทสวดต่างๆ ในพระพุทธศาสนานั้น เมื่อแปลความแล้วล้วนมีความหมาย
ไปในทางที่เป็นมงคล อวยพรให้พบกับความสุขความส�ำเร็จ ปราศจากโรคาพาธ ให้เจริญ
ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ เกียรติยศ โภคทรัพย์และสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ พร
เหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงอ�ำนาจและอุดมการณ์ทางพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี
บุญ : ความสุขตามแนวทางพระพุทธศาสนา ความปรารถนาและการ
เข้าถึง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ม.ค.59 – มิ.ย.59)

ผู้วิจัยเห็นว่าหลักแนวคิดส�ำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลต่อโลกทัศน์ของ
คนอีสาน คือ หลักแนวคิดเรื่อง “บุญ – กรรม” คนอีสานเข้าใจว่า “บุญ” คือ ผลของการ
ท�ำความดี การท�ำความดีที่ว่าคือ การประพฤติปฏิบัติตนตามฮีต – คอง ส่วน “กรรม” คือ
ผลของการท�ำความชั่ว การท�ำความชั่วที่ว่าคือ การประพฤติปฏิบัตินอกฮีต – คอง
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บุญกรรมจะส่งผลต่อผูป้ ฏิบตั อิ ย่างไม่มขี อ้ ยกเว้น คนอีสานมักจะน�ำหลักความเชือ่ นีม้ าบอก
สอนลูกหลานโดยตรงหรือสอดแทรกไว้ในวรรณกรรมประเภทต่างๆ อยู่เสมอ รวมทั้งใน
วรรณกรรมค�ำผูกแขนอีสานด้วย ยกตัวอย่างเช่น

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ม.ค.59 – มิ.ย.59)

		
โอมสัจจาราชปุรสิ า เป็นต�ำรวจนี้ให้เจ้ามีความซือ่ ตัง้ ใจเทีย่ งไว้แต่ตน้ ให้
ดีแล้วก่อนสิเป็น เพราะว่าต�ำรวจนี้มันเกี่ยวกับกฎหมาย เอาถืกเอาผิดกับคนให้เที่ยงธรรม
เอาไว้ คันแม่นไปหาเรื่องประสงค์เงินเบี้ยบาท ประชาชนเดือดร้อนโตนั้นกะบาปกรรม ไป
กลั่นแกล้งคนถืกให้ผิด เวรสิตามราวีสู่วันบ่มีเว้น เถิงโอกาสแล้วเวรสิต�ำให้เฮาต�่ำ เฮาสิได้
เวรนัน้ ครอบคีง ขอให้เจ้าละเว้นความชัว่ ให้ถอื ศีล ให้เจ้ามีมโนธรรมเปรียบดังตาซิงนัน้ ของ
หนักนั้นคันซิงดึงลงต�่ำ ของเบานั้น คันซิงเด้งขึ้นที่สูง ของเสมอนั้นคันซิงสิก�้ำเกิ่ง อยู่เคิ่ง
แท้บ่มีโหย่นต�่ำและสูง ท�ำฉันนี้สันติสุขกะสิเกิด ทั้งแก่เจ้าและชาวบ้านพร�่ำกัน บัดนี้ข่อยห
มอเฒ่าสิผูกแขนต�ำรวจว่า ความฮ้ายกวาดออกไปหนีจากใจเจ้าเด๊อ ความดีกวาดเข้าใส่ใจ
เจ้าเด๊อ อานิสงส์ความดีนั้นจงอุดหนุนยู้ส่งให้เจริญรุดหน้าแนวขวางกั้นให้พ่ายพัง ชะยะตุ
ภะวัง ชะยะมังคะลัง สัพพะสิทธิ ภะวันตุ เต
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วรรณกรรมค�ำผูกแขนต�ำรวจ ส�ำนวนของสวิง บุญเจิม (2542 : 56) ที่ยกตัวอย่าง
นี้ เมือ่ พิจารณาเนือ้ หาพบว่า มุง่ สอนต�ำรวจให้รจู้ กั บทบาทหน้าทีข่ องตนและให้ปฏิบตั หิ น้าที่
อย่างถูกต้องเทีย่ งธรรม ไม่ท�ำให้ผอู้ นื่ เดือดร้อนเสียหาย ไม่ใช้ต�ำแหน่งหรืออ�ำนาจเอารัดอา
เปรียบผู้อื่น เพราะบาป กรรมที่ได้กระท�ำกับผู้อื่นจะสนองตอบให้ได้รับผลไม่ดีตามมา แต่
ถ้าหากปฏิบัติตนตามหน้าที่ในฐานะผู้บ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุข อ�ำนวยความบริสุทธิ์ยุติธรรมให้
บุคคลและสังคมมีความเป็นปกติสุขแล้ว อานิสงส์ของความดีจะส่งเสริมให้มีความเจริญ
รุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป ปราศจากอุปสรรคที่จะมาขวางกั้น
จากตัวอย่างข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่า “บุญ” ตามแนวทางพระพุทธศาสนาแบบชาว
บ้านอีสานน่าจะหมายถึง ความสุขหรือสิ่งที่ให้ผลเป็นความสุข เช่น ได้เป็นเจ้าคนนายคน
ไม่ต้องล�ำบากตรากตร�ำ เกิดในตระกูลสูง มีอ�ำนาจวาสนา มีปัญญา มียศศักดิ์อัครสถาน มี
บริวารญาติมิตรจะท�ำกิจใดก็ส�ำเร็จดังประสงค์ มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรง
ฯลฯ หากบุคคลใดมีองค์ประกอบของความสุขเช่นนี้จะถือว่าเป็น “คนมีบุญ” ในขณะที่ “คน
มีกรรม” จะมีภาพตรงข้าม เช่น เกิดมาล�ำบากยากจน สู้ทนท�ำงานหนัก ไร้อ�ำนาจยศศักดิ์
วาสนา เป็นต้น
“บุญ” จึงนับเป็นตัวแทนของอ�ำนาจและอุดมการณ์ทางพระพุทธศาสนา ที่ถูก
ตอกย�้ำผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคม โดยใช้วรรณกรรม ภาษิต ค�ำสอน วิถีปฏิบัติ
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ฮีต – คอง พิธีกรรม ฯลฯ เป็นเครื่องมือ คนอีสานจึงใฝ่หาบุญ นิยมท�ำบุญและสะสมบุญ
เพื่อหวังผลตอบแทนทั้งในชาตินี้และชาติหน้า ดังที่สิริชญา คอนกรีต (2548 : 287) กล่าว
ว่า ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่มกั จะพูดกันติดปากว่า “เกิดมาซาตินขี้ อให้ได้กนิ ได้ทาน” หรือ “ให้ได้ออกปาก
เว้าซวนหมู่ท�ำบุญ” แม้แต่วรรณกรรมค�ำผูกแขนอีสานก็กล่าวถึงการให้รู้จักท�ำบุญท�ำทาน
อยู่เสมอ ยกตัวอย่างเช่น
...ไผได้ผูกฝ้ายเส้นนี้ นอนหลับก็สิได้เงินหมื่น นอนตื่นก็สิได้เงินแสน แบนมือไป
ได้แก้วมณีโชติ โทษฮ้ายอย่ามาพาน ฝูงพญามารอย่าได้มาใกล้ ครันเจ้าไปขุดเผือกให้ได้
ก้อนค�ำตัน ไปขุดมันให้ได้กอ้ นค�ำล้าน เจ้าอยูบ่ า้ นให้มผี แู้ ห่แหนน�ำ ให้เจ้าได้ท�ำบุญท�ำทาน
อย่าขาด เหมือนดั่งน�้ำฟ้าหยาดไหลหลั่งลงมา สัพพะกาลังอย่าได้ขาดเขินวัง สัพพะกาลัง
ให้เต็มดีทุกเมื่อ สัพพะกาลังให้เต็มดีทุกยาม ก็ข้าเทอญ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty of Humanities and Social Sciences

Mahasarakham University

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ม.ค.59 – มิ.ย.59)

จากตัวอย่าง วรรณกรรมค�ำผูกแขนทั่วไปส�ำนวนของสาร สาระทัศนานันท์ (2525
: 128) แสดงให้เห็นถึงความเชื่อความศรัทธาในเรื่อง “การท�ำบุญท�ำทาน” ประหนึ่งเป็นข้อ
ก�ำหนดที่สังคมรับรู้ร่วมกันว่า “การท�ำบุญ” คือสิ่งที่จะน�ำมาซึ่งความสุขความสมหวัง หาก
บุคคลใดปรารถนาความสุขก็จะต้องท�ำบุญ คนไม่รู้จักท�ำบุญมักจะถูกสังคมต�ำหนิ ลดทอน
คุณค่า ถูกนินทาว่าเป็นคน “ขี้ถี่” (คนตระหนี่ถี่เหนียว) เพราะปฏิบัติตนอยู่นอกเหนือกรอบ
วาทกรรมหลัก ที่ก�ำหนดคุณค่าว่า ผู้ใดท�ำบุญผู้นั้นได้ท�ำความดีหรือเป็นคนดี มีความสุข ผู้
ไม่ปฏิบัติตามย่อมจะถูกเบียดขับจากวาทกรรมหลักให้กลายเป็นอื่นโดยทันที เมื่อไม่อยาก
ถูกกระท�ำจากวาทกรรมจึงเป็นเหตุให้คนอีสานปรารถนาจะเข้าถึงค�ำว่า “บุญ” บุญที่ว่าจึง
ต้องท�ำทุกคนและท�ำด้วยตนเอง ดังที่พันนี พันทวี (2556 : สัมภาษณ์) ยกผญาอีสานขึ้นมา
กล่าวว่า “บุญบุญนี้บ่มีไผปันแจก บ่แหกแบ่งได้คือดั่งไม้ผ่ากลาง คือจั่งเฮากินข้าวเฮากิน
เฮากะอิ่ม บ่ห่อนไปอิ่มท้องเขาพุ่นผู้บ่กิน”
การท�ำบุญหรือการเข้าถึงบุญของคนอีสานนัน้ ส่วนมากจะแอบอิงอยูก่ บั อุดมการณ์
ทางพระพุทธศาสนาเป็นส�ำคัญ เช่น การอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ การบริจาคทาน การ
รักษาศีลปฏิบัติธรรม ฯลฯ การท�ำบุญในแต่ละรูปแบบล้วนมาจากแนวคิดพื้นฐานร่วมกันว่า
ใครท�ำบุญก็จะสามารถสะสมบุญเป็นของตนเองได้ บุญจึงดูเหมือนเป็นรูปแบบหนึ่งของ
ทรัพย์สินที่สามารถครอบครองเป็นเจ้าของได้ ส�ำหรับผู้ชายแล้วบุญเป็นทรัพย์สินเชิงจิต
วิญญาณทีห่ ากสะสมหรือปฏิบตั ถิ งึ ขัน้ เอกอุแล้วจะน�ำไปสูก่ ารหลุดพ้นหรือนิพพานได้ ขณะ
เดียวกันบุญก็สร้างอ�ำนาจทางสังคมให้กับผู้ชาย เพื่อที่จะควบคุมวิถีชีวิตของคนในสังคม
กล่าวคือ ผูช้ ายสามารถเข้าถึงบุญได้งา่ ยกว่าผูห้ ญิง ผูช้ ายสามารถเป็น “นาบุญ” ส�ำหรับคน
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อื่นๆ ได้ด้วยการบวชเป็นพระสงฆ์ ในพระพุทธศาสนา ดังตัวอย่างวรรณกรรมค�ำผูกแขน
อีสาน ต่อไปนี้

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ม.ค.59 – มิ.ย.59)

		
ฝ้ายเส้นนี้แม่นฝ้ายมุงคุล พระจอมบุญพุทธเจ้า เอามาให้ผูกแขนหลาน
ให้เจ้าบวชนาน ๆ เป็นเถระเจ้า ให้เจ้าเป็นพระผู้เฒ่าผู้ทรงคุณ คนมาหนุนทุกค�่ำเช้า ให้เจ้า
ได้สอนลูกเต้าพอแสนคน ทศพลอันผ่านแผ้ว คือพระไตรปิฎกแก้วให้เลื่อนไหล น�ำสัตว์ไป
ข้ามโลก ให้เข้าพ้นจากโอฆะสงสาร ให้ไปถึงนิรพานทุกคน ทุกคน ก็ข้าเทอญฯ ชะยะสิทธิ
ภะวันตุ เตฯ
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จากตัวอย่าง วรรณกรรมค�ำผูกแขนนาคส�ำนวนของหล้า มูลสาร (2556 :
สัมภาษณ์) อวยพร “นาค” ว่า เมือ่ บวชเป็นพระสงฆ์แล้วให้ด�ำรงพระศาสนา ศึกษาพระธรรม
และน�ำหลักธรรมค�ำสอนนัน้ มา เผยแผ่ เพือ่ ให้สตั ว์โลกพ้นวัฏสงสาร หลุดจากการเวียนว่าย
ตายเกิด และเข้าถึงนิพพานอันเป็นอุดมการณ์สงู สุดของพระพุทธศาสนา หากพิจารณาการ
เข้าถึงบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาแล้วจะเห็นว่า ผูช้ ายมีโอกาสทีจ่ ะเข้าถึงบุญด้วยการ
บวชเป็นพระ เพราะโดยประเพณีก�ำหนดให้ผู้ชายชาวอีสานจะต้องบวชพระอย่างน้อยหนึ่ง
ครั้งในชีวิต เพื่อที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว หรือที่เรียกว่า “คนสุก”
การบวชจึงเป็นบรรทัดฐานทางสังคมทีส่ �ำคัญประการหนึง่ เหนือสิง่ อืน่ ใดการบวช
ถูกพิจารณาว่าเป็นวิถีแห่งบุญ ผลบุญของผู้ชายจึงมักจะเกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์เชิง
อ�ำนาจทางสังคม ถึงแม้ว่าตามค�ำสอนของพระพุทธศาสนา “บุญ” จะเป็นเรื่องส่วนบุคคล
ก็ตาม (ยูคิโอะ, ฮายาชิ, 2554 : 223) กล่าวคือผู้ชาย เมื่อบวชเป็นพระแล้วสามารถเผื่อแผ่
ส่วนบุญ ให้สัตว์ โลกหลุดพ้นจากกิเลสด้วยการน�ำหลักธรรมมาเทศนา สั่งสอน เมื่อ
ปัจเจกบุคคลปฏิบัติตามค�ำสอนนั้นได้ ก็จะมีโอกาสหลุดพ้นจากกิเลสในที่สุดและตราบใดที่
ยังด�ำรงสถานะความเป็นพระสงฆ์อยู่ ก็จะมีบทบาทในฐานะเป็น “นาบุญ” ดังปรากฏในบท
สังฆคุณว่า “ปุญญกฺเขตฺตํ โลกสฺส” ซึ่งมีความหมายว่า “นาบุญของชาวโลก”
ค�ำว่า“นาบุญ”นี้ ส�ำลี รักสุทธิ (2544 : 69) กล่าวไว้ว่า อุปมาเหมือนชาวนาจะท�ำ
นาก็ตอ้ งเลือกนาดี นาดีคอื ดินดี น�ำ้ ท่าสมบูรณ์ เมือ่ หว่านพันธุข์ า้ วลงไปแล้ว ข้าวก็งอกงาม
ออกรวงให้ผลผลิตดี ผูท้ �ำบุญเหมือนชาวนา พระดีเหมือนนาดี การท�ำบุญถ้าท�ำกับพระสงฆ์
ผู้ทรงศีลาจารวัตร อานิสงส์ผลบุญก็จะมีมาก เพราะพระสงฆ์ผู้นั้นเป็น “เนื้อนาบุญ” ที่ดี
เพราะศีล/ธรรมที่ท่านรักษาอยู่นั้นเอง การบวชเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาจึงเป็นค่า
นิยมส�ำคัญของชาวอีสานที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาจนปัจจุบัน ดังค�ำอวยพรในวรรณกรรม
ค�ำผูกแขนอีสานว่า
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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...ขอให้ทรัพย์สนิ ไหลมาเทมา เนืองนองอย่าได้ขาดเหมือนดังน�ำ้ ในสระ
อโนดาตมหานที กินอย่าได้บกจกอย่าได้ลง มีงัวให้ได้งัวแม่ลาย มีควายให้ได้ควายแม่ย่อง
ให้ฆ้องจูมเงินจูมค�ำ ให้ได้ทองเก้าก�ำค�ำเก้าหมื่น ให้ได้เจ้าลื่นล้นมาเยีย ให้ได้เมียสาวผู้จบ
ผูง้ ามเทียมข้าง ให้ได้ลกู จ้างแต่งภาแลงภางาย ให้ได้ลกู ชายผูห้ วั ปี เป็นผูด้ ีงามขนาด ให้ได้
บวชในพระพุทธศาสนา จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พลัง
จากตัวอย่าง วรรณกรรมค�ำผูกแขนขึน้ เฮียนใหม่ ส�ำนวนวิทยาลัยครูมหาสารคาม
(2522 : 35) อวยพรว่า ให้ได้ลกู คนแรกเป็นชาย และให้ได้บวชในพระพุทธศาสนา ค�ำอวยพร
นี้แสดงค่านิยมเกี่ยวกับการบวช อันเป็นหนทางของการเข้าถึงบุญของผู้ชายได้เป็นอย่างดี
ทั้งนี้เพราะพระพุทธศาสนาเถรวาท ก�ำหนดให้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นที่สามารถบวช
เป็นพระภิกษุและสามเณรได้ ในขณะทีต่ ลอดช่วงชีวติ ของผูห้ ญิงเป็นได้เพียงฆราวาสเท่านัน้
ประเด็นดังกล่าวนี้ถูกอ้างโดยพระวินัยสงฆ์ ผู้หญิงจึงถูกจ�ำกัดคุณค่า/ความส�ำคัญไว้เพียง
บทบาทผูช้ ชู บุ อุปถัมภ์ การท�ำบุญสร้างกุศล การบริจาคทานให้พระสงฆ์ การรักษาศีลปฏิบตั ิ
ธรรมเท่านั้น แนวทางการจัดการทางสังคมดังกล่าวล้วนเป็นกระบวนการสร้าง “ความเป็น
หญิง” ที่มีโครงสร้างสังคมภายใต้อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ ข้อก�ำหนดทั้งหลาย จึงถูกสร้าง
ขึน้ โดยพระสงฆ์และฆราวาสชายแทบทัง้ สิน้ รูปแบบการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธ
ศาสนาระหว่างผูห้ ญิงและผูช้ ายจึงแตกต่างกัน ผูช้ ายสามารถเป็นได้ทงั้ พระสงฆ์และฆราวาส
ผู้น�ำในการประกอบพิธีกรรมรวมทั้งผู้น�ำในสังคม เพราะอุดมการณ์ทางพระพุทธศาสนาได้
สร้าง/สถาปนาสถานะของความเป็นพระสงฆ์/ผูช้ ายไว้ในระดับทีส่ งู มาก ผูห้ ญิงจึงเสมือนถูก
จองจ�ำไว้ในพื้นที่ของการเป็น “อุบาสิกา” เท่านั้น” (ยูคิโอะ, ฮายาชิ, 2554 : 245)
อย่างไรก็ตามเส้นทางบุญเพื่อการหลุดพ้นส�ำหรับเพศหญิงนั้น ยังมีช่องทางอื่นที่
วางไว้อยูบ่ นฐานความเชือ่ ทีว่ า่ “การบวชของลูกชายเสมือนพ่อแม่ได้เกาะชายผ้าเหลืองของ
ลูกชายขึ้นสวรรค์”โดยเฉพาะผู้เป็นแม่จะมีบุญสะสมเพียงพอผ่านลูกชายที่บวช ซึ่งจะท�ำให้
สามารถเข้าถึงภาวะนิพพานได้ (อ้างใน ปฐม หงษ์สุวรรณ, 2556 : 344-347) วรรณกรรม
ค�ำผูกแขนอีสานได้ประกอบสร้างค�ำอวยพรให้เห็นอานิสงส์ของการบวช ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
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...ขอให้เจ้าเข้าเถิงศึกษาได้เฮียนฮูอ้ ยูท่ กุ วัน ธรรมทัง้ แปดหมืน่ สีพ่ นั พระ
ธรรมขันธ์นั้น ของส�ำคัญอย่าประมาท อย่าสู่ขาดแท้แท้ โตเจ้าอย่าหน่ายแหนง ให้ฮู้จริงฮู้
แจ้งแทงตลอดปัญญา เกิดศรัทธาเชือ่ เห็นจัง่ สิเป็นสงฆ์แท้ จัง่ สิจงู พ่อแม่ขนึ้ เถิงสวรรค์สงู ส่ง
ขอให้เดินตามรอยพระพุทธองค์ เดินให้ตรงเดินให้ได้ผ้าเหลืองเจ้า จั่งสิงาม ...
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จากตัวอย่าง วรรณกรรมค�ำผูกแขนนาค ส�ำนวนของบัวลัน อุตมะ (2555 :
สัมภาษณ์) สะท้อนให้เห็นว่าการบวชของลูกชายนัน้ สามารถ “จูงพ่อแม่ขนึ้ เถิงสวรรค์สงู ส่ง”
อีกทัง้ สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสส�ำหรับลูกผูช้ ายทีจ่ ะแสดงความกตัญญูตอ่ พ่อ แม่เป็นครัง้ แรก
ในชีวิต ด้วยการสร้างบุญให้กับกลุ่มบุคคลที่คอยปกป้องเลี้ยงดูมาโดยตลอด อันเป็นการ
แสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแม่ เพราะแม่เป็นผู้อุ้มท้อง ให้ก�ำเนิด
และเลี้ยงดูลูกชายอันเป็นบุญคุณที่ลูกชายต้องทดแทน
อ�ำนาจและอุดมการณ์ทางพระพุทธศาสนาทีม่ ตี อ่ โลกและชีวติ จึงมีสว่ นส่งเสริมให้
คนต้องท�ำบุญ ด้วยหวังว่าจะมีชวี ติ ทีด่ กี ว่าในชาติหน้า หรือไม่กเ็ พือ่ หนีบาปในอดีตทีต่ นเอง
ก�ำลังเสวยผลอยู่ในปัจจุบัน ถึงแม้ว่า “บุญ” จะเป็นพื้นที่ของความรู้หรือความคิดทางสังคม
แบบหนึง่ ทีถ่ กู สร้างขึน้ ตามกฎเกณฑ์หรือเงือ่ นไขของสังคม มิใช่ความจริงทีต่ ายตัวและเป็น
สากลก็ตาม แต่ก็คือความปรารถนาอย่างยิ่งยวดที่ทุกคนต้องการจะเข้าถึง
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โอม : ถ้อยค�ำศักดิ์สิทธิ์กับการช่วงชิงความหมายระหว่าง พราหมณ์พุทธ
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การขึ้นต้นบทวรรณกรรมค�ำผูกแขนอีสานนิยมขึ้นต้นด้วยค�ำว่า “โอม” กล่าวกัน
ว่าค�ำว่า “โอม” เป็นพยางค์/ถ้อยค�ำศักดิส์ ทิ ธิ์ ด้วยเหตุวา่ ถูกประกอบสร้างคุณค่าและให้ความ
หมายในฐานะเป็นอักขระที่เกิดจากการเรียกพระนามของพระตรีมูรติทั้ง 3 รวมเป็นหนึ่ง
เดียว อะ หมายถึง พระศิวะ อุ หมายถึง พระวิษณุ มะ หมายถึงพระพรหม “อะ อุ มะ” เมื่อ
อ่านออกเสียงให้ต่อเนื่องกัน จึงเกิดเป็นค�ำว่า "โอม ถ้อยค�ำนี้จึงถูกเอ่ยถึงมากที่สุดในการ
สวดมนต์ทุกบทของศาสนาพราหมณ์ ด้วยเหตุว่าถูกใช้เป็นถ้อยค�ำในการเริ่มต้นบทสวด
อ้อนวอน บูชา สรรเสริญเทพเจ้า โดยเชื่อว่าถ้าเอ่ยค�ำนี้ขึ้นเมื่อใดจะบังเกิดความเป็นสิริ
มงคล เทพเจ้าจะคอยปกปักรักษาคุ้มครอง
อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษาวรรณกรรมค�ำผูกแขนอีสาน พบว่าการขึ้นต้นบท
ด้วยค�ำว่า “โอม” และมีเนื้อความต่อท้ายที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพราหมณ์มีเพียง 4 ส�ำนวน
เท่านั้น ในทางตรงข้ามกลับพบว่า มีการขึ้นต้นด้วยค�ำว่า “โอม” และตามด้วยเนื้อความที่
กล่าวถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ หรือกล่าวถึงเรื่องราว พระโพธิสัตว์ เรื่องเล่าในพุทธ
ประวัติหรือตามด้วยความที่เป็นภาษาบาลี หรือตามด้วยการกล่าวถึงเทวดาที่มีบทบาทใน
ฐานะเป็นผู้สนับสนุนปกป้องพระพุทธศาสนาจนอนุโลมว่าเป็นเทพเจ้าประจ�ำศาสนาพุทธ
อยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ เนือ้ ความในวรรณกรรมค�ำผูกแขนอีสานดังกล่าวนี้ ล้วนแสดงให้เห็น
อ�ำนาจและอุดมการณ์ทางพระพุทธศาสนาซึ่งถือว่าเป็นวาทกรรมหลัก
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society

Faculty of Humanities and Social Sciences

ฉะนัน้ ค�ำอวยพรในวรรณกรรมค�ำผูกแขนอีสานส่วนใหญ่จงึ ให้ความส�ำคัญไปทีพ่ ลัง
อ�ำนาจที่เกี่ยวโยงผูกพันกับอุดมการณ์ทางพระพุทธศาสนาเป็นส�ำคัญ ถึงแม้พิธีกรรมการ
ผูกแขนจะได้รบั อิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์กต็ าม หากแต่ในความเป็นจริง ผูส้ ร้าง/ผูใ้ ช้
วรรณกรรมล้วนแต่เป็นพุทธศาสนิกชนทัง้ สิน้ หลายคนผ่านการบวชเรียนในพระพุทธศาสนา
ศึกษาพระไตรปิฎก มีความรู้ภาษาบาลีเป็นอย่างดี จึงไม่แปลกที่อุดมการณ์ คติ ความเชื่อ
หรือ แนวคิดทีป่ รากฏในตัวบทจะฝังแฝงอยูก่ บั พุทธศาสนามากกว่าทีจ่ ะแอบอิงอยูก่ บั ศาสนา
พราหมณ์ การขึ้นต้นด้วย “โอม” อันเป็นถ้อยค�ำศักดิ์สิทธิ์แล้วตามด้วยเนื้อความที่เกี่ยวโยง
ผูกพันกับพระพุทธศาสนา ที่มิได้เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์จึงปรากฏให้เห็น
อยู่เป็นจ�ำนวนมาก ยกตัวอย่างเช่น
		
ตัวอย่างที่ 1
			
โอม กัปปาสิกะรัชชุยาพาหังพันธะนัง ฝ้ายผูกแขนกูสบิ ว่ า่ ฝ้าย
ผูกแขน กูสิว่าฝ้ายศักดิ์สิทธิ์ พระพุทโธประทานให้ พระแก่นไท้ให้มาผูกแขนแม่อยู่กรรม
เป็นสายธรรมโองการแปดหมื่น กับมีลื่นมาอีกสี่พัน มาเป็นยันต์ป้องกันฮ้อยแปด มา
แวดล้อมกันปอบกันพราย ผีทั้งหลายหนีไกลฮ้อยโยชน์ หนีทั้งโทษผิดเลือดผิดกรรม...
(ค�ำผูกแขนแม่อยู่กรรม : สวิง บุญเจิม)
		
ตัวอย่างที่ 2
			
โอม พระพุทธโธสิทธิเดช โอมพระธัมโมสิทธิเดช โอมพระสังโฆ
สิทธิเดช ฝ้ายเส้นนี้แม่นฝ้ายศักดิ์สิทธิ์ องค์พระพุทโธผู้มีฤทธิ์ทอดประทานมาให้ ผู้ข้าฯจึง
ได้เอามาผูกแขน ผูกเบือ้ งซ้ายเอิน้ ขวัญเจ้ามา ผูกเบือ้ งขวาให้ขวัญเจ้าอยู่ หมูผ่ ีใต้ลมุ่ ฟ้าให้
หันหน้าต่าวหนี เกรงฤทธีเจ้าพระมุนีมาซ่อย ทั้งลูกน้อยให้ยืนมั่นหมื่นปี อิสะวาสุ สุสะวาอิ
นะโมพุทธายะ สาธุ
(ค�ำผูกแขนแม่ลูกอ่อน : สวิง บุญเจิม)
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จากตัวอย่างที่ 1 เป็นวรรณกรรมค�ำผูกแขนแม่อยู่กรรม (สวิง บุญเจิม, 2536 :
384-385) ตัวอย่างที่ 2 เป็นวรรณกรรมค�ำผูกแขนแม่ลูกอ่อน (สวิง บุญเจิม, 2542 : 28)
เมือ่ พิจารณาเนือ้ หาในวรรณกรรม ค�ำผูกแขนทัง้ 2 ส�ำนวนพบว่าขึน้ ต้นบทด้วยค�ำว่า “โอม”
เนือ้ ความทีต่ ามหลังโอมกล่าวอ้างถึงอ�ำนาจและเรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับพระพุทธศาสนาเป็น
หลัก สิ่งเหล่านี้ได้สะท้อนภาพอย่างมีนัยส�ำคัญว่า พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อความคิด
ความเชือ่ ตลอดจนวิถชี วี ติ ของคนอีสานเหนือกว่าศาสนาและลัทธิความเชือ่ อืน่ ๆ อุดมการณ์
ทางพระพุทธศาสนาจึงเข้ามามีอ�ำนาจและมีอิทธิพลในการช่วงชิงพื้นที่ ให้ความหมาย ค�ำ
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ว่า “โอม” เสียใหม่ จากถ้อยค�ำศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกก�ำหนดคุณค่าไว้ส�ำหรับเป็นบทสวดอ้อนวอน
บูชาเพื่อการระลึกถึงและให้เกียรติแก่พระตรีมูรติ อันประกอบด้วย พระศิวะ พระวิษณุและ
พระพรหมของศาสนาพราหมณ์ กลับกลายมาเป็นถ้อยค�ำศักดิ์สิทธิ์ตามนัยของพระพุทธ
ศาสนา
“โอม” จึ ง ถู ก สถาปนาเป็ น ชุ ด ความรู ้ อี ก ชุ ด หนึ่ ง ดั ง ที่ เ กื้ อ พั น ธุ ์ นาคบุ ป ผา
(2542 : 16) ได้แสดงทรรศนะว่า แท้จริงแล้ว “โอม” มาจากการประกอบสร้างค�ำและมีความ
หมายดังนี้ อะ มาจากค�ำว่า อรหัง หมายถึง พระพุทธเจ้า อุ มาจากค�ำว่า อุตตมธัมมัง
หมายถึง พระธรรม มะ มาจากค�ำว่า มหาสังฆะ หมายถึง พระสงฆ์
เมือ่ พิจารณาในมิตผิ สู้ ร้างและผูใ้ ช้วรรณกรรมจะพบว่า ส่วนใหญ่เป็นพระสงฆ์ หมอ
สู่ขวัญ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้อาวุโส บุคคลเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นพุทธศาสนิกชนทั้งสิ้น การ
ประกอบสร้างค�ำอวยพรย่อมจะแอบอิงอยู่กับอุดมการณ์ทางพระพุทธศาสนาอย่างไม่ต้อง
สงสัย เหตุปจั จัยเหล่านีช้ ว่ ยตอกยำ�้ และท�ำให้การสถาปนาชุดความรูช้ ดุ ใหม่นนี้ า่ เชือ่ ถือมาก
ยิ่งขึ้น
ปรากฏการณ์การที่เกิดขึ้นดังกล่าวแสดงให้เห็นภาพของการช่วงชิง ขัดแย้ง
แทรกแซงปรับเปลี่ยนพื้นที่แห่งอ�ำนาจในการให้ความหมายแก่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง แต่เดิม
อุดมการณ์ศาสนาพราหมณ์ ได้สถาปนาระเบียบแบบแผนแห่งพิธีกรรมตลอดจนการสร้าง
คุณค่าและให้ความหมายแก่สรรพสิ่งโดยแอบอิงอยู่กับอุดมการณ์ของพราหมณ์ เมื่อเวลา
ผ่านไปสรรพสิง่ ย่อมมีการปรับเปลีย่ นเลือ่ นไหล บางอย่างถูกลดทอนคุณค่าและความส�ำคัญ
โดยมีชุดความรู้ ความเชื่อ ความจริงใหม่มาแทนที่ เหล่านี้ล้วนสะท้อนออกมาให้เห็นว่า
อุดมการณ์ศาสนาพราหมณ์ ซึ่งอาจจะเข้มแข็ง มั่นคงในอินเดีย หรือในภูมิภาคอื่นๆ แต่
เมือ่ เข้าสู่บริบทวัฒนธรรมอีสาน ที่มแี บบแผนในการด�ำเนินชีวติ มีความคิด ความเชื่อแบบ
ผสมผสานจากหลายศาสนาและหลายลัทธิ “โอม” ถ้อยค�ำศักดิ์สิทธิ์ที่สงวนไว้ส�ำหรับสวด
เป็นค�ำขึน้ ต้นเพือ่ บูชาเทพเจ้า จึงถูกลดบทบาทลงเป็นเพียงสัญลักษณ์/ถ้อยค�ำศักดิส์ ทิ ธิข์ อง
ศาสนาพราหมณ์เท่านัน้ ขณะเดียวกันก็ถกู ปรับเปลีย่ นเคลือ่ นย้ายถูกให้ความหมายและถูก
สถาปนาประหนึง่ เป็นค�ำสวดในพระพุทธศาสนาทีแ่ ฝงอยูก่ บั อุดมการณ์ทางพระพุทธศาสนา
เป็นส�ำคัญ เพราะ “โอม” ถูกวางไว้และก�ำกับโดยวาทกรรมพระพุทธศาสนา “โอม” ของ
ศาสนาพราหมณ์จึงกลายมาเป็นค�ำสวดทางพระพุทธศาสนาอันหมายถึงการระลึกถึงพระ
รัตนตรัย การตีความเพื่อผลักกลับเช่นนี้ แสดงให้เห็นการปะทะ/ประสานระหว่างศาสนา ที่
ท�ำให้เกิดลูกผสมของความเชื่อจนกลายมาเป็นพระพุทธศาสนาแบบชาวบ้าน กล่าวคือ คน
อีสานนับถือพระพุทธศาสนาเป็นหลักส�ำคัญ แต่ในพิธีกรรมอาจประสมประสานแนวความ
คิด ความเชือ่ วิถปี ฏิบตั จิ ากพราหมณ์และความเชือ่ อืน่ ๆ ไว้ดว้ ยกันอย่างลงตัวและกลมกลืน
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การประกอบสร้างค�ำอวยพรในวรรณกรรมค�ำผูกแขนอีสาน สะท้อนให้เห็นอิทธิพล
ของพระพุทธศาสนาที่สะสมขึ้นตามล�ำดับ จนเปี่ยมล้นอยู่ในสายธารศรัทธาของชาวอีสาน
แล้วตกตะกอนเป็นความเชื่อที่ซึมซับเอิบอาบจนกลายเป็นจิตนิสัยและบุคลิกภาพของ
พุทธศาสนิกชนทีเ่ คารพต่อพระรัตนตรัยอย่างลึกซึง้ จะเห็นได้วา่ พระพุทธศาสนาทรงอิทธิพล
และมีอ�ำนาจต่อสังคมอีสานอย่างลุม่ ลึกและสืบต่ออิทธิพลและอ�ำนาจมาอย่างยาวนาน ผ่าน
กาลเวลาจากอดีตจนปัจจุบนั ซึง่ อ�ำนาจและอุดมการณ์ทกี่ ล่าวถึงนี้ไม่ใช่การกดขีบ่ งั คับหรือ
การใช้ก�ำลังเข้าควบคุม ให้เชื่อถือ ศรัทธา หรือปฏิบัติตามโดยตรง หากแต่เป็นควบคุมใน
ทางอ้อม ดังที่แฟร์คลัฟ (อ้างใน ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2556 : 21) ได้กล่าวไว้ว่า อ�ำนาจ
ในสังคมมีทมี่ าจากการควบคุมทางอ้อมหรือก็คอื การควบคุมความคิดของคน หากวาทกรรม
ควบคุมความคิดและความคิดควบคุมการกระท�ำผูท้ มี่ อี �ำนาจและต้องการใช้อ�ำนาจหรือรักษา
อ�ำนาจไว้ก็ต้องควบคุมวาทกรรมเป็นอันดับแรก
จากการศึกษาจึงท�ำให้ทราบว่า อ�ำนาจและอุดมการณ์ทางพระพุทธศาสนาเป็นสิง่
ที่มีนัยความหมาย อยู่ในวรรณกรรมค�ำผูกแขนอีสานอย่างแนบเนียนและเป็นธรรมชาติ ผู้
ใช้ภาษาจึงตกอยู่ภายใต้อ�ำนาจของ วาทกรรมโดยไม่รู้ตัว ดังที่ ณัฐพร พานโพธิ์ทอง (2556
: 20) กล่าวว่า อ�ำนาจเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ เพราะอ�ำนาจจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีคู่ความ
สัมพันธ์ในลักษณะที่ฝ่ายหนึ่งสามารถควบคุมอีกฝ่ายหนึ่งให้ท�ำตามที่ตนต้องการ ฝ่ายที่มี
อ�ำนาจมากกว่าสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดหรือทัศนคติของอีกฝ่าย
เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้มีอ�ำนาจในการประกอบสร้างค�ำอวยพรในวรรณกรรมค�ำผูกแขน
อีสาน ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ หมอสู่ขวัญ หรือผู้อาวุโสจึงมีอ�ำนาจในการควบคุมวาทกรรม
ว่าควรจะเสนอเนือ้ หาอย่างไร พูดเรือ่ งใดมากน้อย เรือ่ งใดเป็นประเด็นหลักหรือประเด็นรอง
มีการล�ำดับความหรือสือ่ ความอย่างไร เมือ่ ผูม้ อี �ำนาจดังกล่าวล้วนแต่เป็นพุทธศาสนิกชนที่
ตกอยูภ่ ายใต้อทิ ธิพลของพระพุทธศาสนา ความคิด ความเชือ่ ทางพระพุทธศาสนาจึงถูกน�ำ
มาประกอบสร้างเป็นค�ำอวยพร ทัง้ ในเรือ่ งพลานุภาพแห่งพระรัตนตรัย ภาษาบาลีศกั ดิส์ ทิ ธิ์
บุญ ตลอดจน “โอม” ถ้อยค�ำศักดิ์สิทธิ์ มาผสมผสานกันอย่างสนิทแน่นจนกลายเป็นความ
รู้ ความจริง เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของคนอีสาน ด้วยหวังว่าพลานุภาพจากพระพุทธศาสนา
จะเป็นเกราะป้องกันภัยจากสิ่งชั่วร้าย ขณะเดียวกันก็น�ำมาซึ่งความสุขความส�ำเร็จ ความ
เจริญรุง่ เรืองดีงามทีท่ กุ คนปรารถนา ถึงแม้วา่ จะไม่สามารถยืนยันถึงความส�ำเร็จหรือความ
เป็นไปได้ดงั ค�ำพรที่ได้รบั ก็ตาม แต่การผูกแขนก็ยงั เป็นพิธกี รรมทีค่ นอีสานนิยมกระท�ำเพือ่
เสริมสร้างความเชื่อมั่นในการด�ำเนินชีวิตในแต่ละวัน
วรรณกรรมค�ำผูกแขนอีสานจึงเป็นตัวก�ำหนดกฎเกณฑ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงจารีตปฏิบตั ทิ สี่ �ำคัญในสังคมอีสานได้เป็นอย่างดี การศึกษา
ในครั้งนี้จึงท�ำให้มองเห็นและเข้าใจสังคมอีสานมากยิ่งขึ้น และพิธีกรรมการผูกแขน/
วรรณกรรมค�ำผูกแขนอีสานจะยังคงมีอทิ ธิพลต่อความคิด ความเชือ่ และวิถปี ฏิบตั ขิ องผูค้ น
ในสังคมอีสานสืบต่อไป
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เพศวิถีกับสตรีนิยม : ความหมายวัฒนธรรมเชิงนิเวศ
ในวรรณกรรมพื้นบ้านอีสาน1

Sexuality and Feminism: Conception of Ecological Culture in Isan Folk
Literatures

สุรธัชนุกูล นุ่นภูบาล2 Surathdchan ukoonnunphooban

บทคัดย่อ

บทความนี้ มุ่งศึกษาความเป็นเพศวิถีและสตรีนิยม ในวรรณกรรมพื้นบ้านอีสาน โดย
ใช้แนวคิดสตรีนิยมเชิงนิเวศ (Ecofeminism) เพื่อวิเคราะห์ความหมายวัฒนธรรมเชิงนิเวศ
ผลการศึกษาพบว่า ความเป็นเพศวิถแี ละสตรีนยิ ม สือ่ ความหมายความหมายวัฒนธรรม
เชิงนิเวศ ผ่านวรรณกรรมพื้นบ้านอีสาน พบว่ามี 3 ประเด็นคือ 1) บุรุษเพศกับอ�ำนาจความเป็น
ปิตาธิปไตย 2) เพศวิถีกับแนวคิดเกษตรแบบดั้งเดิม 3) สตรีกับการกดทับความหมายทางเพศ
จากการศึกษาพบว่า ความเป็นบุรุษเพศ สะท้อนความหมายเพศวิถี ผ่านวาทกรรมค�ำ
ว่าสามี และความเป็นบิดา วาทกรรมดังกล่าวได้ถกู ถ่ายทอดสูว่ รรณกรรมพืน้ บ้านอีสาน จนกลาย
เป็นมายาคติหนึง่ ในวัฒนธรรมชาวอีสาน ทีย่ กย่องบุรษุ เพศให้มอี ภิสทิ ธิเ์ หนือภรรยาและบุตรของ
ตน
ความเป็นเพศวิถีของสตรีเพศในวรรณกรรมพื้นบ้านอีสาน พบว่า มีการยกย่องผู้สตรี
เพศ เสมือนเทพผูใ้ ห้ก�ำเนิด คอยปกป้องและคุม้ ครองพืชพันธุ์ ในแนวคิดสังคมเกษตรแบบดัง้ เดิม
การใช้แนวคิดสตรีนิยมเชิงนิเวศ วิเคราะห์ความเป็นเพศวิถขี องสตรี พบว่าในวรรณกรรมพืน้ บ้าน
อีสาน แสดงการกดทับความหมายทางเพศ พบประเด็นการบุกรุกล่วงล�้ำ การข่มเหงรังแก และ
การช�ำเราธรรมชาติอันบริสุทธิ์ โดยการตีความหมายสัญญะทางธรรมชาติผ่านตัวละครหญิง
การศึกษา “เพศวิถี” ผ่านแนวคิดสตรีนิยมเชิงนิเวศในวรรณกรรมพื้นบ้าน ได้สะท้อนให้
เห็นว่า คนอีสานได้ให้ความส�ำคัญกับการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคนกับ
ธรรมชาติ การบทบาทสตรีเพศในวรรณกรรมพื้นบ้าน สะท้อนบทบาทเทพผู้ให้ก�ำเนิดในสังคม
เกษตรแบบดั้งเดิม การบุกรุกล่วงล�้ำสตรีเพศของบุรุษเพศในวรรณกรรมพื้นบ้าน สะท้อนอาการ
รุกล�้ำของคนเมืองผู้มงุ่ กอบโกย ตักตวงจากธรรมชาติอนั บริสุทธิต์ ามแนวคิดสตรีนิยมเชิงนิเวศไว้
อย่างน่าสนใจ
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Abstract

This article aims to study sexuality and feminism in Isan Folk Literatures by
implementing the conceptual idea of Ecofeminism to analyze the meaning of ecological
culture.
The results of the study found that sexuality and feminism are interpreted through
Isan Folk Literatures in three conceptions: 1) Sexuality of Male and the right of patriarchy;
2) sexuality and conception of traditional agriculture and 3) females and pressure in terms
of sexuality.
According to the study, sexuality of male, meanings in literatures, are reflected
through the discourses describing characters as ‘husband’ and fraternity. These words
have been used in Isan Folk Literatures until becoming a myth or a sign in Isan culture
in which men have gotten a privilege and higher social recognition than their wives and
their children.
In Isan Folk Literature, sexuality of female is praised as Goddess of birth who
protects crops according to a conception of traditional agriculture. Based on a conception
of feminism, an analization of feminism reveals that sexuality of female implies being
pressured, sexual harassment, compelling and violating natural purity. These meanings
are interpreted from the natural signs expressed through female characters.
The study of “Sexuality” through a conception of ecofeminism appeared in folk
literature reflects that Isan people recognize the importance of living with nature and relationship between human beings and nature. A role of female in folk literature reflects
the sign of the goddess of birth in traditional agriculture society. Sexuality of female
harassed by sexuality of male in folk literature reflects characteristics of the people in the
city who seem to only take advantage from natural purity in conception of ecofeminism
interestingly.
Keywords: Sexuality, Ecofeminism, Ecological culture conception
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การศึกษาเพศสถานะ (Gender) ของมนุษย์ เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมทางเพศของ
มนุษย์ในแต่ละสังคม หากเราจะพิจารณาความหมายทางวัฒนธรรม เราจ�ำเป็นต้องศึกษา
ทฤษฎีทางเพศ เพื่อใช้เป็นแนวในการวิเคราะห์พฤติกรรมทางเพศของคนในแต่ละสังคม
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของค�ำว่า “เพศ” ไว้
สั้นๆ ว่า หมายถึง รูปที่แสดงให้รู้ว่าหญิงหรือชาย เพศในภาษาอังกฤษใช้ค�ำว่า Sex ใน
บริบทสังคมไทย เมื่อใช้ค�ำนี้ มักสร้างความสับสนและเข้าใจผิดโดยง่าย เมื่อใช้ค�ำนี้มักจะ
อนุมานถึงการมีเพศสัมพันธ์ หรือการเสพสังวาส แต่ในทางสังคมศาสตร์ค�ำว่า เพศ (Sex)
มีความหมายว่า การบ่งบอกถึงลักษณะทางกายภาพ ที่มองว่าร่างกายมนุษย์มีความแตก
ต่างกัน โดยเฉพาะความแตกต่างที่ตั้งอยู่บนฐานของอวัยวะเกี่ยวข้องกับการเจริญพันธุ์
สามารถแยกออกได้ 2 ประเภท คือ Male และ Female หรือเพศชายและเพศหญิง ความ
คิดดังกล่าวเมื่อปรากฏในกฎหมายและรูปแบบความเชื่อ มีส่งผลให้เกิดการนิยามว่าเพศ
(Sex) ในรูปแบบใหม่ว่า เพศอาจหมายรวมถึงบทบาทหน้าที่ ซึ่งมิใช่การร่วมเพศเพื่อการ
สืบพันธุ์อย่างเดียว (ชลิดา-ภรณ์ ส่งสัมพันธ์ : 2551)
เพศสถานะ (Gender) คือภาวะความเป็นหญิง เป็นชาย จึงไม่ได้ถูกก�ำหนดโดย
ระบบทางธรรมชาติ อย่างเดียว แต่ถูกก�ำหนดค่านิยมทางวัฒนธรรมด้วย ท�ำให้สังคมเกิด
ความคาดหวังต่อความเป็นหญิงและความเป็นชายในแง่มมุ ต่างๆ กัน โดยมีขอ้ ก�ำหนดความ
เชื่อ ทัศนคติ มายาคติ รวมทั้งประเพณีวิธีปฏิบัติตน จนกลายเป็นค่าบรรทัดฐานของสังคม
ในเรื่องของความเป็นหญิง เป็นชาย เพศสถานะ จึงเป็นสิ่งที่แตกต่างกันไปในแต่ละ
วัฒนธรรมและเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา (จิตติมา ภาณุเดชะและคณะ. 2550 : 10-11)
ความสัมพันธ์ของเพศมีหน้าที่และบทบาทที่แตกต่างกันออกไป ความเป็นเพศ
สถานะในทางสังคมของหญิงชาย ได้ก�ำหนดบทบาทในสังคมหรือตามวัฒนธรรมของชุมชน
นัน้ ๆ บางสังคมเลือกให้เพศชายได้รบั บทบาทหน้าที่ ทีส่ �ำคัญกว่าเพศหญิง เพราะให้เหตุผล
ว่าผู้ชายเป็นเพศที่เข้มแข็ง หนักแน่น เด็ดขาด กล้าตัดสินใจ และมีความเหมาะสมส�ำหรับ
เป็นผู้น�ำ แต่ส�ำหรับผู้หญิงสังคมมักมองว่าเป็นเพศที่อ่อนแอ แปรปรวนทางอารมณ์ง่าย
อ่อนไหวง่ายและมีการตัดสินใจที่ไม่เด็ดขาด เมือ่ สังคมมีความเชือ่ และมีคา่ นิยมทีม่ งุ่ ให้ความ
ส�ำคัญกับความเป็นเพศวิถี “เรื่องเพศวิถี” จึงเรื่องของการก�ำหนดบทบาทว่าเพศชายและ
เพศหญิงจะมีวิถีปฏิบัติอย่างไร แนวคิดเชิงวัฒนธรรม จะเป็นการบ่งบอกว่าเพศชายหรือ
เพศหญิงควรมีวิถีแตกต่างกันออกไปอย่างไร
การที่ธรรมชาติสร้างเพศมา 2 เพศคือ เพศชายและเพศหญิง ท�ำให้เป็นที่มาของ
ค�ำว่า “เพศวิถี” คือการสร้างความหมายและวิถีปฏิบัติตามบทบาทชายและหญิงในแต่ละ
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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สังคม ในบางสังคมยกย่องชายเป็นใหญ่ มีอ�ำนาจเหนือสตรี ท�ำให้ผู้หญิงต้องตกอยู่ภายใต้
อ�ำนาจ ผูช้ ายจึงเป็นฝ่ายที่ได้รบั ผลประโยชน์มากกว่าฝ่ายหญิง การมีขอ้ จ�ำกัดตามวิถคี วาม
เป็นชายและความเป็นหญิงของแต่ละสังคม จึงไม่ใช่แค่ความแตกต่างและเสมอภาคเท่านัน้
แต่ผหู้ ญิงพยายามเรียกร้องเพือ่ ให้หลุดพ้นจากการถูกครอบง�ำด้วยระบบนิยมชาย (Patriarchy) หรือค�ำว่า “ระบบแนวคิดแบบปิตาธิปไตย” ส่งผลให้แนวคิดของคนส่วนใหญ่ได้สะท้อน
วิธีคิดว่า “เพศวิถี” คือธรรมชาติความเป็นชายหรือเป็นหญิงให้มีบทบาทแตกต่างกัน แต่
ความแตกต่างระหว่างความเป็นหญิงหรือผู้ชายตามแนวคิดของ ฟูโกต์ กล่าวว่า บทบาท
เพศได้ถูกสร้างขึ้นจากวัฒนธรรมสังคมที่แตกต่างกัน ฟูโกต์ ปฏิเสธเรื่องบทบาทชายหญิง
ทีถ่ กู ก�ำหนดด้วยธรรมชาติ แต่มองว่าร่างกายของมนุษย์คอื “ประวัตศิ าสตร์” กล่าวคือบทบาท
ของเพศได้ถูกสร้างขึ้นมีเรื่องราวผูกโยง การให้สิทธิ์บางอย่าง สร้างอ�ำนาจโดยชอบธรรม
ขึน้ เพือ่ ให้เกิดอคติเกีย่ วกับเพศ ความเชือ่ ทีว่ า่ เพศชายมีหน้าทีอ่ ย่างไร เพศหญิงต้องมีหน้า
ทีแ่ ละบทบาทอย่างไร เป็นตัวก�ำหนดความแตกต่างระหว่างชายหญิง จนกลายเป็นมายาคติ
โดยชี้ให้เห็นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมกับร่างกาย(Culture and body) หรือ Gender and sex (เพศสภาวะกับเพศสรีระ) ว่าเป็นเรื่องของอ�ำนาจที่แฝงอยู่ด้วย (ปรานี วงษ์
เทศ. 2549 : 19)
หากอธิบายความหมายตามแนวคิดของฟูโกต์ การให้ความหมายค�ำว่า “เพศวิถี”
ในแต่ละสังคมนัน้ เราต้องศึกษาประวัตศิ าสตร์ แนวคิดของคนกลุม่ นัน้ ๆ ด้วย เมือ่ บางสังคม
ให้ความส�ำคัญกับบทบาทเพศชายมากกว่าเพศหญิง แนวคิดระบบ “นิยมชาย” การให้คณ
ุ ค่า
และวิถีความเป็นชายจึงมีมากกว่าความเป็นหญิง ถือเป็นการคิดแบบลักษณะแยกขั้วคู่ตรง
ข้าม (ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ : 2551)
ความเป็นเพศวิถี จึงมิใช่เป็นเพียงการแบ่งเพศชาย เพศหญิง ทางกายวิภาคเพียง
อย่างเดียว แต่รวมถึงการถูกก�ำหนดบทบาท หน้าที่โดยสังคมและวัฒนธรรม การก�ำหนด
ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทหญิงและชาย ตามลักษณะเฉพาะประจ�ำเพศ (Gender stereotype) จากการนิยามศัพท์ ดังที่ได้กล่าวมา หัวข้อนี้ ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของ
เพศวิถีในมุมมองของอ�ำนาจ วาทกรรม บทบาท และความเชื่อที่แฝงมาในวรรณกรรมพื้น
บ้านอีสาน
ส�ำหรั บ ค�ำว่ า “วั ฒ นธรรมเชิ ง นิ เ วศ” จะมี ความแตกต่ า งกั บ ค�ำว่ า “นิ เ วศ
วัฒนธรรม”(Cultural Ecology) ตามค�ำนิยามของศรีศักร วัลลิโภดม (2556) ที่อธิบายว่า
สถานทีต่ า่ งๆ ตามธรรมชาติและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ มีผลท�ำให้เกิดวัฒนธรรมต่างๆ
ชุมชนท้องถิ่นเกิดขึ้น (วลัยลักษณ์ ทรงศิริ. 2556 : 23) แต่ในนิยามของค�ำศัพท์เฉพาะ
“วัฒนธรรมเชิงนิเวศ” ในบทความนี้ หมายถึง การศึกษาวัฒนธรรมในท้องถิ่น ก่อให้เกิด
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แนวคิดเรื่อง “การให้ความส�ำคัญกับธรรมชาติ การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และยึดธรรมชาติ
เป็นศูนย์กลางของจักรวาลทัศน์” อย่างไร
ผูว้ จิ ยั ได้น�ำเอาแนวคิดเรือ่ งสตรีนยิ มสายนิเวศ (Eco-feminism) มาวิเคราะห์อธิบาย
เรือ่ ง เพศวิถี ผ่านความหมายวัฒนธรรมเชิงนิเวศในท้องถิน่ อีสาน โดยใช้แนวคิดของ ปรานี
วงษ์เทศ (2549) ได้กล่าวถึง แนวคิดสตรีนิยมสายนิเวศว่าเป็นแนวคิดที่เชื่อว่าสตรีเพศ
เปรียบเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ ปฏิเสธเรื่องของเทคโนโลยี การบุกรุกล่วงล�้ำเป็นการข่มเหง
รังแก เป็นการช�ำเราซึง่ ธรรมชาติอนั บริสทุ ธิ์ ในการวิเคราะห์เพือ่ ให้ทราบถึงความหมายเชิง
นิเวศที่ซ่อนเร้นในเนื้อหา ผู้วิจัยได้แบ่งเป็นหัวข้อย่อยๆได้ ดังนี้
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บทบาทของบุรุษเพศในวรรณกรรมพื้นบ้านอีสาน ว่าด้วยการก�ำเนิดเพศและเพศ
วิถีแสดงถึงอ�ำนาจความเป็นบุรุษเพศเหนือสตรีในความหมายทางวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
จากบทน�ำได้กล่าวว่า เพศสามารถจ�ำแนกตามบทบาทหน้าที่ออกเป็น 2 กลุ่มคือ เพศชาย
และเพศหญิง ประเด็นแรก ว่าด้วยเรือ่ งการให้อ�ำนาจกับบุรษุ เหนือสตรี โดยค้นหาความเป็น
เพศวิถีของชายผ่านวรรณกรรมพื้นบ้านอีสาน เพื่ออธิบายค่านิยม บรรทัดฐาน และระบบ
วิธีคิดของคนในสังคมอีสาน
จากการศึกษาเบือ้ งต้นเป็นทีน่ า่ สังเกตว่าต�ำนาน นิทานพืน้ บ้านอีสานส่วนใหญ่ มัก
สร้างตัวละครหลักในการด�ำเนินเรื่องเป็นฝ่ายชายมากกว่าหญิง โครงเรื่องคล้ายๆ กัน ตาม
อย่างวรรณกรรมแบบขนบ คือ ตัวพระเอกเป็นผู้ด�ำเนินเรื่องถือก�ำเนิดจากชาติตระกูลสูง
ศักดิ(์ ลูกกษัตริย)์ พลัดพรากจากเมือง พบพระเจ้าตา(ฤๅษี) เรียนวิชา ฆ่ายักษ์ ลักนาง กลับ
บ้านเมือง เป็นต้น จึงสันนิษฐานเบื้องต้นว่า ชาวอีสานให้ความส�ำคัญกับเพศวิถีของบุรุษ
มากกว่าเพศหญิง
ทัง้ นี้ในวรรณกรรมพืน้ บ้านอีสาน ได้แสดงถึงบทบาทความเป็นพ่อ ให้อ�ำนาจเหนือ
กว่าภรรยาและบุตร เช่นเดียวกับวรรณกรรมแนวจักรๆ วงศ์ๆ มักสร้างให้ตัวละครเจ้าเมือง
มีปญั ญาโง่เขลา หูเบา เชือ่ ฟังค�ำภรรยาหลวงหรือภรรยาทีเ่ ป็นตัวริษยา ให้สนิ บนโหรหลวง
ท�ำนายยุยงว่าตัวละครเอกเป็นกาลกิณี ต้องน�ำไปฆ่าหรือขับไล่ออกจากเมือง จะเห็นได้ว่า
สิทธิ์ในการให้อยูท่ เี่ จ้าเมือง ในฐานะบิดาสิทธิข์ าดทีจ่ ะสัง่ ให้ลกู อยู่ในเมืองหรือถูกขับไล่ออก
นอกเมืองได้ การใช้อ�ำนาจบุรุษเพศเหนือกว่าสตรีในวรรณกรรมพื้นบ้านอีสาน ปรากฏร่อง
รอยตามคัมภีร์ปฐมกาล ได้กล่าวถึงการก�ำเนิดมนุษย์ว่าพระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิต เป็นต้น
ก�ำเนิดของมนุษย์เพศชาย และเป็นผูใ้ ห้ชวี ติ แก่เพศหญิงด้วยการหักซี่โครงแล้วเกิดเป็นเพศ
หญิง แสดงให้เห็นว่าบุรุษเพศเป็นผู้ให้ก�ำเนิดเพศหญิง ด้วยการแบ่งหักกระดูกของตนเอง
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ตามต�ำนานของชาวจ้วงและชาวไทด�ำ กล่าวถึงความส�ำคัญของเพศชายว่า ได้รบั บัญชามาส
ร้างบ้านแปงเมืองและเป็นชนชัน้ ปกครองตามแนวทางของพระเจ้าทีส่ ง่ ลงมาปกครองมนุษย์
สะท้อนแนวคิดของลัทธิชายเป็นใหญ่ (Patriarchy) ว่าเพศชายมีบทบาทในการก�ำหนดการ
ประกอบสร้างทางสังคมในรูปแบบของความเชื่อ และทัศนคติ (ธัญญา สังขพันธานนท์.
2554:122)
นอกจากนีย้ งั มีวรรณกรรมอีกหลายเรือ่ งที่ให้ความส�ำคัญกับบุรษุ เพศมากกว่าสตรี
เพศ การให้สิทธิ์และอ�ำนาจ ในฐานะความเป็นบิดาและสามี การให้คุณค่า ความส�ำคัญและ
อภิสิทธิ์แก่ผู้ชายเหนือกว่าผู้หญิง เดิมใช้ค�ำว่า “อ�ำนาจของบิดา” ต่อมาใช้ค�ำว่า “ระบบชาย
เป็นใหญ่” โดยอ�ำนาจของบิดาเป็นฐานแก่อ�ำนาจของเพศชาย ลักษณะของอ�ำนาจปิตาธิป
ไตยจึงเป็นลักษณะของอ�ำนาจที่แฝงเร้นเป็นมายาคติมานาน ปัจจุบันการให้อ�ำนาจแก่บุรุษ
เพศ ได้ถูกถ่ายทอดสู่อ�ำนาจรัฐและอ�ำนาจทุน อันน�ำไปสู่ความเป็นวัฒนธรรมของชายเป็น
ใหญ่ เช่น ในรูปของกฎหมายแม้แต่รัฐธรรม ปี 2550 ของไทย ได้กล่าวถึงการให้สิทธิ์บิดา
เหนือบุตร ว่ามีสทิ ธิ์ในการอบรมสัง่ สอนและสามารถลงโทษได้ตามสมควร ด้านพุทธศาสนา
กล่าวถึงบทบาทให้อ�ำนาจบิดาในการอบรมสัง่ สอน หรือมอบสมบัตแิ ละจัดหาคูค่ รองให้ตาม
สมควร ด้านวัฒนธรรมไทยบิดาถือว่าเป็นผูน้ �ำครอบครัวภรรยา บุตรมีหน้าทีต่ อ้ งเชือ่ ฟัง ซึง่
ความเชื่อในบุรุษเพศได้กลายเป็นความเชื่อเชิงวัฒนธรรมถูกแทรกซึมอยู่ในชีวิตประจ�ำวัน
ตลอดจนโครงสร้างของสังคมครอบคลุมถึงบทบาท พฤติกรรม วิธีคิดของคนในสังคมไทย
แสดงถึงแนวคิดเรื่องระบบชายเป็นใหญ่ (เสนาะ เจริญพร. 2548: 299)
ความเชื่อในระบบความเป็นใหญ่ของเพศ ได้ถูกถ่ายทอดเป็นวัฒนธรรมหนึ่งใน
กลุ่มชาวอีสาน ดั่งปรากฏในวรรณกรรมอีสานเรื่องพระเวสสันดร ในกัณฑ์กุมาร ที่กล่าวถึง
พระเวสสันดรได้กระท�ำทานกิริยาบ�ำเพ็ญเพื่อความมุ่งหวังของพระโพธิสัตว์ ได้ให้ทานบุตร
ของตน คือกัณหาและชาลีแก่ชูชกพราหมณ์ ได้ทาน นางมัทรี แก่เทวดาที่แปลงเป็น
พราหมณ์เพือ่ มาของนางมัทรีไปเป็นคนรับใช้ สุดท้ายเทวดาก็ได้คนื นางมัทรีให้พระเวสสันดร
พร้อมกับก�ำชับว่า ไม่ให้ยกนางให้เป็นทานแก่ใครอีก นั่นเป็นข้อสะท้อนถึงความมีอ�ำนาจ
ความเป็นผูม้ อี ภิสทิ ธิข์ องบุรษุ เพศเหนืออิสตรี เสมือนประหนึง่ เป็นทรัพย์สมบัตสิ ว่ นตนหรือ
เจ้าของทรัพยากร สามารถยกให้ใครก็ได้ตามใจปรารถนา วรรณกรรมได้สะท้อนให้เห็นว่า
อ�ำนาจการเป็นผู้น�ำเป็นสิทธิ์ของผู้ชายเป็นสิ่งชอบธรรม ลักษณะความเชื่อในระบบความ
เป็นใหญ่ของผู้ชายได้ถูกสร้างความหมายทางวัฒนธรรมในกลุ่มต่างๆ จนกลายเป็นเรื่อง
ของวาทกรรมหรือมายาคติไปในที่สุด ส่งผลให้คนในสังคมอีสาน ได้ก�ำหนดบทบาทความ
ชายให้มอี �ำนาจมากขึน้ เช่น ลูกต้องมีหน้าทีเ่ ชือ่ ฟังบิดา ในบางสังคมมีการนับถือผีทางบิดา
จึงเป็นทีม่ าของการแต่งงานทีต่ อ้ งใช้สนิ สอดเป็นจ�ำนวนมาก เพือ่ ให้หญิงทีแ่ ต่งงานต้องยอม
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จ�ำนนเชื่อฟังต่อสามี และค่านิยมที่ว่าการเป็นภรรยาที่ดีต้องเชื่อฟังและเคารพสามี ดั่ง
ปรากฏค�ำสอนให้เชื่อฟังสามีและบิดา ในวรรณกรรมเรื่องธรรมดาสอนโลก เป็นต้น
วรรณกรรมที่กล่าวมาข้างต้น ล้วนแต่สนับสนุนความเป็นใหญ่ ความเป็นวีรบุรุษ
ผูม้ อี �ำนาจและความสามารถในการปกครองบ้านเมืองของบุรษุ เพศ จนกลายเป็นวัฒนธรรม
ในสังคมไทย นัน่ คือ “ชายเป็นผูน้ �ำ หญิงคือผูต้ าม ชายคือผูก้ �ำหนด หญิงเป็นผูร้ บั ไปปฏิบตั ”ิ
(รุ่งวิทย์ มาศงามเมือง. 2540 : 62) ซึ่งเป็นผลมาจากการก�ำหนดบทบาทและเพศวิถีของ
เพศชายมากกว่าเพศหญิง จากแนวคิดสังคมที่ชายเป็นใหญ่ (Patriarchal Society) ซึ่งเป็น
แนวคิดที่ด�ำรงอยู่ในสังคมมาอย่างยาวนานจนกลายเป็นมายาคติ ในปัจจุบันความเป็นใหญ่
ของเพศชายยังคงถูกถ่ายทอดผ่านวาทกรรมต่างๆ เช่น ในส�ำเนาทะเบียนราษฎร (ทะเบียน
บ้าน) มักใช้ชื่อบิดาในฐานะเจ้าบ้าน ส่วนภรรยา บุตร หรือสมาชิกคนอื่นๆ มีสถานะเป็น
เพียงผู้อาศัย
สรุปได้ว่า จากการอธิบาย “เพศวิถี” ของบุรุษเพศในวรรณกรรมพื้นบ้านอีสาน ได้
ให้ความส�ำคัญบุรษุ เพศ ในฐานะความเป็นบิดาและสามี เป็นเจ้าแห่งทรัพยากร มีสทิ ธิจ์ ะยก
ทรัพย์อนั เกิดจากธรรมชาติของตนเองนัน้ ให้ใคร หรือสัง่ การอันใดก็ยอ่ มได้ จะเห็นได้วา่ การ
ก�ำหนดบทบาทและสถานะภาพทางเพศที่แตกต่างกัน เกิดจากชุดความรู้ชุดหนึ่งๆ เข้าไป
มีอิทธิพลเหนือจิตส�ำนึกของกลุ่มคน ท�ำให้ผู้คนในสังคม มีแนวคิดและการปฏิบัติตนแบบ
เอาอย่าง จนบางครั้งมนุษย์หลงลืมค่านิยามความเป็นมนุษย์พื้นฐาน ที่ให้ค่าความเป็นคน
มีสิทธิ์ในการใช้ชีวิตอย่างอิสระ ในฐานะสมาชิกร่วมโลกใบนี้ด้วยกัน
เพศวิถีกับแนวคิดเกษตรแบบดั้งเดิม

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ม.ค.59 – มิ.ย.59)

การศึกษาถึงบทบาทความเป็นเพศวิถี ของสตรีเพศ ในฐานะผูส้ ร้างผูใ้ ห้ก�ำเนิดและ
การผลิต แนวคิดของสตรีนิยมสายนิเวศ (Ecofeminism) เชื่อว่าสตรีเพศมีความแตกต่าง
จากผู้ชายและดีกว่าโดยธรรมชาติ โดยการสร้างเงื่อนไขทางชีวิภาพว่าเป็นเพศที่ท�ำหน้าที่
เป็นผู้ให้ก�ำเนิด ท�ำให้ผู้หญิงมีความเชื่อมโยงกับธรรมชาติ เชื่อมโยงกับโลก ปฏิเสธความ
เชื่อที่ว่าผู้หญิงเป็นเพศที่ด้อย ปฏิเสธเรื่องของกรอบทางวัฒนธรรมที่ให้คุณค่าเพศชาย
มากกว่าสตรี ในวรรณกรรมพื้นบ้านเรื่องปู่สังกะสา ย่าสังกะสี ได้กล่าวถึงบทบาทความเป็น
ผู้สร้างสัตว์ต่างๆ และแผ่นดินโดยย่าสังกะสีเป็นผู้สร้างสิ่งต่างๆ ดังนี้
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แม้นว่า สัตว์คาค้าง
ธรณีเทิงแผ่นดิน
นางคิดสร้าง
แปงปั้นคู่ซู่โต
(สุภณ สมจิตศรีปัญญา. ปู่สังกะสา ย่าสังกะสี. 2535: 22)
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ม.ค.59 – มิ.ย.59)

จากวรรณกรรมสะท้อนให้เห็นแนวคิดเชิงนิเวศแบบดั้งเดิม โดยมีแนวคิดที่ส�ำคัญ
ว่า “การให้ความส�ำคัญกับธรรมชาติ การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และยึดธรรมชาติเป็น
ศูนย์กลางของจักรวาลทัศน์” ชาวอีสานให้ความส�ำคัญกับสตรีเพศในฐานะของเทพมารดร
ผู้ให้ก�ำเนิดสรรพสิ่ง โดยสัญญะเชิงธรรมชาติที่ปรากฏในเนื้อหา กล่าวถึงการที่มีสัตว์และ
แผ่นดินอาศัย เป็นอ�ำนาจการสร้างของย่าสังกะสี ซึง่ เป็นสตรีคนแรก หากขาดซึง่ ย่าสังกะสี
ก็ไม่มสี งิ่ มีชวี ติ ใดบนโลก จึงมองได้วา่ ความเป็นเพศหญิงได้ถกู ถ่ายทอดมาเป็นเชิงสัญลักษณ์
ในฐานะเทพมารดรผู้ก่อก�ำเนิด ในวรรณกรรมพื้นบ้านอีสาน ได้กล่าวถึงการบูชาอิตถีลิงค์
(สัญลักษณ์อวัยวะเพศหญิง) สัญญะเชิงธรรมชาติที่ปรากฏคือ “น�้ำเต้าปุ้ง” แทนสัญลักษณ์
ของมดลูกในเพศหญิง การให้ความส�ำคัญกับการก�ำเนิด ความเป็น “เพศวิถ”ี แสดงบทบาท
แม่ของเพศหญิง จึงมีหน้าที่ปกป้องดูแลลูก อธิบายความได้ว่า ความเป็นแม่ของเพศหญิง
มีมาโดยสัญชาตญาณมากกว่าความเป็นวัฒนธรรม ในงานของ ปฐม หงษ์สวุ รรณ ได้ศกึ ษา
บทบาทของสตรีเพศ เรือ่ ง แม่เมือง: ผูห้ ญิงกับความเป็นเพศศักดิส์ ทิ ธิ์ในพิธกี รรมเหยาของ
ชาวผู้ไท ได้เสนอถึงความส�ำคัญของสตรีเพศว่า “ผู้หญิงแสดงให้เห็นถึงความเป็นเพศ
ศักดิ์สิทธิ์ที่มีขอบเขต (Space) เกี่ยวพันกับวัฒนธรรม พิธีกรรมและสัญลักษณ์ กล่าวคือ
แม่ ในสภาวะเพศปรกติมฐี านะเป็นผูใ้ ห้ก�ำเนิดและเลีย้ งดูบตุ ร การใช้อ�ำนาจเหนือธรรมชาติ
เข้ามาช่วย ท�ำให้เพศหญิง มีลักษณะความเป็นเพศศักดิ์สิทธิ์ขึ้น”ค�ำนี้สัมพันธ์กับค�ำว่า แม่
ธรณี หมายถึง เทพผู้หญิงที่มีหน้าที่ดูแลรักษาพื้นดิน แม่ย่านาง หมายถึง ผีผู้หญิงมีหน้า
ทีด่ แู ลรักษาประจ�ำเรือ แม่เมือง หมายถึง ผูห้ ญิงทีม่ อี �ำนาจในการรักษาพยาบาลอาการเจ็บ
ป่วยแบบดั้งเดิม ในบทความพยายามชี้ให้เห็นถึง ความส�ำคัญของเพศหญิงในฐานะ ผู้ให้
ก�ำเนิดสรรพสิ่งบนโลก เช่น ต�ำนานน�้ำเต้าปุ้ง เป็นสัญลักษณ์ของครรภ์มารดา ต�ำนานปฐม
มูลของล้านนา กล่าวถึง อิตถี(ผู้หญิง) ชื่ออิตถังไคยะสังกะสี เกิดจากธาตุดิน กินดอกไม้
เป็นอาหาร ต่อมาได้ปน้ั สัตว์ตา่ งๆขึน้ และเกิด ปุรสิ ะ(เพศชาย) ชือ่ ปูส่ งั ไคยะสังกะสี ได้สมสู่
กันจนเกิดเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ จึงถือได้ว่า สตรีเพศอยู่ในฐานะของผู้สร้าง และเป็นเพศแรก
ที่ถือก�ำเนิดบนโลกใบนี้ นอกจากนี้ ปฐม หงษ์สุวรรณ ได้ตอกย�้ำถึงความส�ำคัญของเพศ
หญิง โดยสะท้อนแนวคิดถึงบทบาทความเป็นสตรีเพศ ผ่านความศักดิ์สิทธิ์ ในฐานะผู้ดูแล
รักษาอาการเจ็บป่วยในบท “เครือ่ งเอ้แม่เมือง: การสร้างพลังอ�ำนาจศักดิส์ ทิ ธิ์ในผูห้ ญิง (ปฐม
หงส์สุวรรณ. 2550 : 258-280)
ธัญญา สังขพันธานนท์ ได้ศกึ ษาบทบาทของสตรีเพศ ในฐานะผูใ้ ห้ก�ำเนิดและดูแล
รักษา ผ่านบทความชื่อ พระแม่ธรณี เทพมารดาแห่งโลก: แนวคิดดั้งเดิมในการเชื่อมโยงผู้
หญิงกับธรรมชาติ กล่าวว่า แม่ธรณี เป็นแนวคิดดัง้ เดิมของมนุษย์แทบทุกวัฒนธรรมรากฐาน
ของความคิดมาจากระบบการผลิตของสังคมดั้งเดิม ผู้หญิงมีบทบาทในการเพาะปลูก การ
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ยอมรับบทบาทของผูห้ ญิงในฐานะพลังหลักและผูเ้ ติมเต็มให้เกิดความสมบูรณ์ จนกลายเป็น
ลัทธิบชู าแม่ยา่ ซึง่ เชือ่ มโยงกับแนวคิดผูห้ ญิงกับธรรมชาติโดยชี้ให้เห็นถึงบทบาทความเป็น
เทพมารดาของเพศหญิงในฐานะผู้ให้ก�ำเนิดและโอบอุ้มรักษากับผู้ธ�ำรงไว้ซึ่งความสัตย์ ใน
คติพุทธศาสนายอมรับแม่ธรณีในฐานะผู้ช่วยเหลือพระพุทธเจ้าให้ตรัสรู้ และเป็นมารดาผู้
ปกป้องบุตรในฐานะเทพผูพ้ ทิ กั ษ์ แม่ธรณีมพี ลังอ�ำนาจท�ำลายล้างพระยามารให้ปราชัย แม่
ธรณีจึงเปรียบได้กับเพศหญิงในฐานะมารดาผู้ให้ก�ำเนิดสติปัญญาอันยิ่งใหญ่ คือการตรัสรู้
ธรรมของพระพุทธเจ้า ความส�ำคัญของเพศหญิงผ่านแม่พระธรณีในตอนพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าก่อนตรัสรู้ เมื่อผจญกับพระยามาร ก็ได้ยกเอาสัจจะอธิฐาน ให้แม่พระธรณีช่วยบีบมวย
ผม บันดาลน�้ำท่วมขับไล่สมุนของพญามารจนพ่ายแพ้ไป (ธัญญา สังขพันธานนท์. 2554 :
121)
		
อีกบทบาทหนึ่งที่มีการกล่าวถึงความเป็นแม่ผู้ปกป้องแผ่นดิน มีหน้าที่
ดูแลรักษา เป็นสือ่ กลางน�ำผลบุญกุศลทีญ่ าติอทุ ศิ ไปให้ญาติผลู้ ว่ งลับไปแล้ว จากวรรณกรรม
เรื่องขุนบรม ตอนหนึ่งได้กล่าวถึงแถนฟ้าคื่น ได้สร้างโลก สวรรค์ และแผ่นดินทวีปต่างๆ
ขึ้นและก�ำหนดสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพไปประจ�ำในสิ่งนั้นๆ ดังนี้

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ม.ค.59 – มิ.ย.59)

ตนหนึ่งหากแม่น		
เทเวศเจ้า
นางนั้น			
ทงปฐวิง		
คนใด			
อุทิศน�้ำ		
ปาเตตก			
แผ่นดินภายหน้า
ธรณีนางนาถเทียนย่อม ย่อใส่เกล้า
(ดนุพล ไชยสินธุ์. ต�ำนานขุนบรม, ม.ป.ป ; 2)
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นางนาถธรณี
แผ่นดินเอาไว้
หยาดหลั่งหมายทาน
มเหสักข์ไท้
เอาไว้ซูวัน

อย่างไรก็ตามจากวรรณกรรมทั้งสองเรื่องที่ได้กล่าวมาจะเห็นได้ว่ามีการหยิบยก
เรื่องของมารดา(แม่ธรณี) ผู้มีหน้าที่พิทักษ์ปกป้องมนุษยชาติ ในบริบททางสังคม พบว่ามี
การยกย่องเรือ่ งของแม่อนั เป็นตัวแทนของเพศหญิงเป็นเรือ่ งทีย่ งิ่ ใหญ่ ดัง่ จะปรากฏค�ำเรียก
ชื่อน�ำ สถานที่ต่างๆ โดยมักมีค�ำว่าแม่น�ำหน้า เช่น แม่น�้ำ แม่โพสพ แม่คงคา แม่พระธรณี
เป็นต้น หากพิจารณาดูในเชิงสังคมศาสตร์ จะพบบทบาทของสตรีอสี านในสังคมเกษตรกรรม
แบบเลีย้ งชีพ คือการท�ำการเกษตรแบบพึง่ พาสภาพดิน ฟ้า อากาศจากธรรมชาติ เป็นสังคม
ทีม่ งุ่ การผลิตเพือ่ เลีย้ งชีพ ความมัง่ คัง่ รำ�่ รวยจะมุง่ วัดกันทีก่ ารเป็นเจ้าของทรัพยากรจ�ำนวน
มาก เช่น จ�ำนวนพื้นที่ไร่นา จ�ำนวนปศุสัตว์ที่เลี้ยงไว้ สมัยก่อนสตรีอีสานมีบทบาทในการ
ทั้งไถหว่านรวบรวมพันธุ์พืชการท�ำหน้าที่เคียงคู่กับชายเสมอมา นอกจากจะท�ำหน้าที่นอก
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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บ้านแล้ว การจัดการในครัวเรือนเลี้ยงดูลูก ท�ำอาหาร จักสาน ทอผ้า ถือได้ว่าเพศหญิงเป็น
ปัจจัยส�ำคัญในการผลิต การท�ำหน้าทีด่ งั กล่าวเป็นจุดพลิกผันทีท่ �ำให้ผหู้ ญิงมีบทบาทส�ำคัญ
ในสังคมวัฒนธรรม คือการแต่งเข้าบ้านฝ่ายหญิง ฝ่ายชายหากต้องการจะแต่งงานกับสาว
บ้านใด จะมีกระบวนการอย่างหนึง่ คือการไปใช้แรงงานท�ำไร่ ท�ำนาทีบ่ า้ นของฝ่ายหญิงก่อน
เป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งฤดูกาล หลังการเก็บเกี่ยวเสร็จจึงจะได้แต่งงานกับลูกสาวบ้านนั้น
ฝ่ายชายจึงจัดอยู่ในระบบการผลิต(แรงงาน)หนึ่งในการจัดการทรัพยากรนั่นเอง
หากพิจารณาดูประเด็นนี้จะพบว่า ฝ่ายหญิงต้องการแค่แรงงานของฝ่ายชายหรือ
ไม่ ความเป็นวัฒนธรรม จะเห็นว่าการที่ฝ่ายชายไปท�ำงานที่บ้านฝ่ายหญิง เป็นการวัด
คุณสมบัติของฝ่ายชายได้ว่ามีความเหมาะสมหนักเอาเบาสู้หรือไม่หรือเป็นการเปิดโอกาส
ให้ฝ่ายหญิงได้เป็นฝ่ายเลือก โดยในสังคมการเกษตรอีสานเชื่อว่า การดูลักษณะของชายที่
ดีควรมีลักษณะ “ฝ่ามือหนาเท้าหนา” ซึ่งปรากฏในวรรณกรรมพื้นบ้าน เรื่องปฐมปันนา
ได้กล่าวว่า พระเจ้าปั้นผู้ชายให้มีลักษณะหลังหนา มือหนา “พระจึ่งเอามาปั้น เอาหน้าคว�่ำ
ใส่ดนิ จึง่ แปงถ้วน หลังนัน้ จึง่ หนา” แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัตขิ องเพศชายทีด่ ี ต้องมีมอื และ
หลังหนา อันแสดงถึงความขยัน ท�ำงานหนักได้ดี เหมาะสมทีจ่ ะเป็นเขยและสามีทดี่ ไี ด้ และ
ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ฝา่ ยชายและฝ่ายหญิงมีโอกาสได้ใกล้ชดิ ท�ำความรูจ้ กั กันได้มากขึน้
พบว่าสังคมอีสานสมัยก่อนแม้จะแต่งงานกันไปแล้ว เขยใหม่และลูกสาวเมื่อยังไม่มีทรัพย์
ทีจ่ ะออกเรือนใหม่ได้ ก็มกั นิยมไปนอนพักค้างแรม ท�ำงานทีก่ ระท่อมปลายนา(เถียงนา) แม้
จะมองว่าเป็นการใช้แรงงาน จะได้ตื่นเช้าท�ำงานได้สะดวกไม่เสียเวลาในการเดินทาง หาก
มองวัฒนธรรมเรื่องที่พักอาศัย ครอบครัวอีสานสมัยก่อนเป็นครอบครัวขนาดใหญ่อยู่กัน
หลายคน การที่คู่บ่าวสาวใหม่ จะใช้ชีวิตคู่ครองคงมีความเขินอายจึงเป็นการมองอีกมุมว่า
เป็นการเปิดโอกาสให้คบู่ า่ ว สาวใหม่ได้ใช้ชวี ติ ร่วมกัน ไม่ตอ้ งขัดเขินในการสมรส เพือ่ ตอบ
สนองปัจจัยในการผลิต เพราะคนอีสานมีค่านิยมว่าการมีบุตรมาก ย่อมมีอ�ำนาจการผลิต
ในสังคมเกษตรมากขึ้น ซึ่งปัจจัยในการผลิตที่ส�ำคัญนั่นก็คือ “เพศหญิง” อธิบายว่า การมี
บุตรถือเป็นปัจจัยในการผลิตได้มากขึ้น “เพศวิถี” ของหญิงจึงอยู่ในฐานะปัจจัยส�ำคัญ
มีอ�ำนาจในการควบคุมการผลิตเบื้องต้นนั่นเอง
หากพิจารณาด้านทางสังคมศาสตร์และด้านมนุษยศาสตร์ ถึงการศึกษาเกี่ยวกับ
พัฒนาการทางสังคมของมนุษย์ มันทนี ยมจินดา (2541: 9-11) ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับพัฒนาการ
ทางสังคมมนุษย์ กล่าวว่ามีพัฒนาการเริ่มต้นจากการอยู่แบบพึ่งพาธรรมชาติ คือสังคมล่า
สัตว์ ในยุคของการล่าอาหารป่า ทางสังคมวิทยาอธิบายว่า มนุษย์ในยุคนี้จะนิยมบูชารูป
เคารพเป็นสัตว์ต่างๆ ถือเป็นความเชื่อดั้งเดิม คือการบูชารูปเคารพสัตว์เป็นเทพเจ้า (totemism) ยุคที่มนุษย์รวมกลุ่มกันยังชีพด้วยการล่าสัตว์ การยกย่องเพศชายมากกว่าเพศ
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หญิง เพราะเชือ่ ว่าเพศชายมีภาวะความเป็นผูล้ า่ มากกว่า ด้วยสรีระทีเ่ ข้มแข็ง ความสามารถ
เป็นผูน้ �ำในการล่า เพศหญิงจึงต้องอาศัยเพศชายในการยังชีพ การล่าย่อมน�ำมาซึง่ การตาย
หากการตายนั้นได้ถูกน�ำมาอธิบายเชิงนิเวศแบบดั้งเดิมว่า การตายมิได้เป็นการตายแบบ
สูญเปล่า แต่เป็นการตายเพือ่ ให้กอ่ ก�ำเนิดพลังชีวติ ใหม่ให้กบั อีกชีวติ เป็นการจัดการควบคุม
ทรัพยากรของโลกไม่ให้มมี ากหรือน้อยเกินไป ซึง่ แนวคิดนีป้ รากฏในเนือ้ หาวรรณกรรมเรือ่ ง
ปู่สังกะสา-ย่าสังกะสี ได้กล่าว ถึงการปลูกพืช ปลูกหญ้า เมื่อพืชมีจ�ำนวนมากก็ปั้นสัตว์กิน
พืชมา เมื่อสัตว์กินพืชมีจ�ำนวนมากขึ้น พืชและหญ้ามีจ�ำนวนน้อยลงก็ปั้นสัตว์กินเนื้อมาให้
จัดการควบคุมปริมาณสัตว์กินพืช เป็นต้น
ซึง่ การตายในสังคมล่าสัตว์ อาจเป็นการตายที่ไม่สญู เปล่า เมือ่ ชีวติ หนึง่ ตายไปอาจ
เป็นการก่อก�ำเนิดชีวิตใหม่ตามมา จึงถือว่าการล่าเป็นการก่อก�ำเนิดชีวิตใหม่ ซึ่งปรากฏ
แนวคิดการเกิดใหม่ของชีวิตจากการตายในวรรณกรรม เรื่องน�้ำเต้าปุ้ง เนื้อหาได้แสดงว่า
น�้ำเต้าเกิดจากรูจมูกควายที่ตายไป ควายได้ถูกท�ำให้เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์
ควายเป็นผูใ้ ห้ชวี ติ ช่วยมนุษย์ท�ำนาปลูกข้าว คนอีสานจึงให้ความส�ำคัญกับควายเสมือนเป็น
บรรพบุรุษ ในวรรณกรรมน�้ำเต้าปุ้ง เมื่อควายตาย น�้ำเต้าเกิดขึ้นในรูจมูกควายและพอน�้ำ
เต้าตาย คนก็ได้ไหลออกจากนำ�้ เต้านัน้ ท�ำให้มองว่า สัญญะการตายของควาย ได้กอ่ ก�ำเนิด
เป็นเชื้อพันธุ์ให้กับชีวิตใหม่ต่อไป
หากพิจารณาตามแนวคิดของเชิงนิเวศแบบดัง้ เดิมจะพบว่า เรือ่ งการตายของควาย
ในวรรณกรรมนำ�้ เต้าปุง้ มีเรือ่ งของการตายของควายท�ำให้เกิดเป็นนำ�้ เต้า นำ�้ เต้าตายกลาย
เป็นแหล่งก�ำเนิดมนุษย์ต่อมา สื่อให้เห็นว่าต้นก�ำเนิดของมนุษย์มาจากการตายของควาย
การตายของควายอีกความเชื่อหนึ่งได้ปรากฏเป็นสัญลักษณ์เลือด เลือดสีแดงของควายที่
ตายไป สามารถอธิบายตามเชิงนิเวศแบบดั้งเดิมคือ เป็นพลังก่อก�ำเนิดชีวิตใหม่ โดย
พิจารณาจากสัญลักษณ์การมีประจ�ำเดือนของเพศหญิง บ่งบอกให้รวู้ า่ เพศหญิงมีความพร้อม
ส�ำหรับการตัง้ ครรภ์เพือ่ ให้ก�ำเนิดชีวติ ใหม่ การน�ำเลือดควายมาเซ่นไหว้ในบางพิธกี รรม จึง
แสดงถึงกระบวนการก�ำเนิดของชีวิตใหม่ของมวลมนุษย์
ลักษณะสังคมต่อมาคือสังคมการเกษตร เมื่อสังคมเริ่มเข้าสู่การรู้จักเพาะปลูก
มนุษย์สังเกตว่าความอุดมสมบูรณ์อันเกิดจากดินและฟ้า(ฝน) มีความสัมพันธ์กันจึงเปลี่ยน
การบูชารูปเคารพสัตว์ มาสูก่ ารนับถือเทพเจ้าแห่งดินและฟ้าแทน แผ่นทีด่ นิ ทีเ่ ปรียบเสมือน
มดลูกของสตรีหรืออุโมงค์ชีวิต สัญลักษณ์ความเป็นพ่อฟ้า แม่ดิน แถน นาค กบ แม่ธรณี
ถูกประกอบสร้างให้เป็นสัญลักษณ์ความอุดมสมบูรณ์ของฝน การก�ำเนิดและเติบโตของพืช
เหมือนการเกิดและเติบโตของมนุษย์ ฟ้าหรือเทพเจ้าแสงแดด พระอาทิตย์ ฟ้าจึงเปรียบ
เหมือนเพศชาย ที่ให้ความอุดมสมบูรณ์ต่อเมล็ดพืช ดินเป็นผู้รองรับน�้ำฝน แผ่นดินจึงเป็น
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ลักษณะของเพศหญิงที่ตั้งท้องได้เพราะอาศัยน�้ำเชื้อจากฟ้า เมื่อฝนหลั่งน�้ำฟ้าลงสู่ดิน
เหมือนการสังวาสของเพศชายสูฝ่ า่ ยหญิง นำ�้ ฝนจึงเปรียบเสมือนนำ�้ เชือ้ แห่งการเจริญพันธุ์
สู่การเพาะพืชชาติให้เจริญเติบโต จากแนวคิดนี้ อธิบายว่า เมื่อฝนตกลงสู่พื้นดิน เสมือน
เทพฟ้าท�ำให้เทพดิน(แผ่นดิน=เพศหญิง) ท้อง เทพดินจึงเป็นเสมือนมารดรผู้ให้ก�ำเนิด
พืชพันธุ์ธัญญาหาร จึงเป็นแนวคิดส�ำคัญอันเกิดจากสังคมเกษตร ที่บูชาลัทธิเจ้าแม่ดิน
สัญญะเชิงนิเวศต่อมา ปรากฏใน “วรรณกรรมน�ำ้ เต้าปุง้ ” นำ�้ เต้ามีความหมายวัฒนธรรมสือ่
ถึงรูปลักษณ์มดลูกของแม่ผู้ให้ก�ำเนิด น�้ำเต้ามีคุณสมบัติที่พิเศษคือปลูกง่าย ขยายพันธุ์ ได้
รวดเร็ว วรรณกรรมกล่าวถึง น�้ำเต้าปุ้งว่า เมื่อขุนเค้ก-ขุนคาน เอาเหล็กซีเจาะผลน�้ำเต้า
การน�ำเอาเหล็กเจาะลงไปเพื่อให้มนุษย์ ไหลออกมา จึงมองได้ว่าเป็นกิริยาเชิงสัญลักษณ์
ของการสมสูเ่ สพสังวาส ผลนำ�้ เต้านัน้ จึงเป็นเสมือนมดลูกขนาดใหญ่ทเี่ ทพมารดรได้ก�ำเนิด
สัตว์ พืช และมนุษย์ไหลออกมาก็เปรียบเสมือนเมล็ดในน�้ำเต้าที่เพาะพันธุ์ง่าย ขยายพันธุ์
ได้รวดเร็ว
กล่าวโดยสรุป เพศวิถกี บั แนวคิดเกษตรแบบดัง้ เดิม ได้เสนอความเป็นวิถแี ห่งความ
เป็นเพศหญิงและชายผ่านวรรณกรรมพืน้ บ้านอีสาน ซึง่ ในสังคมเกษตรแบบดัง้ เดิมให้ความ
ส�ำคัญกับเพศหญิงในฐานะเพศผู้เอื้อต่อปัจจัยการผลิต เพศหญิงมีบทบาทในการเก็บรักษา
พันธุพ์ ชื และเป็นผูร้ กั ษาความลับทางการเพาะปลูก เสมือนเทพแห่งดินผูเ้ พาะปลูกพืชชาติ
ให้สมบูรณ์ โดยสื่อผ่านวรรณกรรมเรื่องน�้ำเต้าปุ้ง ที่เปรียบผลน�้ำเต้าปุ้งเป็นดั่งมดลูกของ
พืชชาติ เมื่อสังคมมนุษย์มีการพัฒนาการทางสังคม มีการจับกลุ่ม จึงเกิดยุคแห่งการล่า
การให้ความส�ำคัญกับเพศชายจึงมีมากกว่าเพศหญิง ในฐานะของผู้น�ำแห่งการล่า การล่า
น�ำมาซึ่งความตาย แต่แนวคิดของเชิงนิเวศแบบดั้งเดิมถือว่าการตายกลับได้มาซึ่งการก่อ
ก�ำเนิดชีวิตใหม่ ที่ปรากฏแนวคิดในวรรณกรรมน�้ำเต้าปุ้ง กล่าวถึงการตายของควาย แล้ว
เกิดเป็นน�้ำเต้า พอน�้ำเต้าเหี่ยวเฉาตาย ก็กลายเป็นผู้คนไหลออกมา สะท้อนถึงแนวคิดได้
ว่าการตายเป็นสัญลักษณ์ของการก�ำเนิดชีวิตใหม่
สตรีกับการกดทับความหมายทางเพศ
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ในหัวข้อนี้จะได้กล่าวถึงการใช้เพศวิถีกับการกดทับความหมายทางเพศ โดยน�ำ
แนวคิดเรื่องสตรีนิยมสายนิเวศ (Eco-feminism) มาใช้วิเคราะห์ความเป็น “เพศวิถี” ของ
บุรุษเพศและสตรีเพศ ในความหมายวัฒนธรรมเชิงนิเวศ ปรานี วงษ์เทศ (2549) ได้กล่าว
ถึง แนวคิดสตรีนิยมสายนิเวศว่าเป็นแนวคิดที่เชื่อว่าสตรีเปรียบเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์
ปฏิเสธเรือ่ งของเทคโนโลยี การบุกรุกล่วงล�ำ้ เป็นการข่มเหงรังแก เป็นการช�ำเราซึง่ ธรรมชาติ
อันบริสทุ ธิ์ การค้นหาความหมายและตีความหมายของสัญลักษณ์ (Symbol) ทางวัฒนธรรม
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ทีม่ นุษย์สร้างขึน้ จึงเป็นการค้นหาความหมายสัญญะเชิงนิเวศทีป่ รากฏอยู่ในวรรณกรรมพืน้
บ้านอีสาน
พัฒนาการสังคมมนุษย์ทตี่ อ้ งการควบคุมธรรมชาติในยุคของการล่า ความต้องการ
อยากเอาชนะธรรมชาติของมนุษย์ คือการแสวงหาผลประโยชน์สูงสุดจากธรรมชาติ การ
อธิบายสังคมยุคนี้ว่าให้ความส�ำคัญกับเพศชายว่ามีสัญชาตญาณความเป็นผู้ล่า การล่าน�ำ
มาสูก่ ารแสดงอาการคุกคามธรรมชาติ เพศหญิงถูกอธิบายว่าเป็นความงดงามของธรรมชาติ
การบุกรุกล่วงล�้ำธรรมชาติจึงเป็นการข่มเหงรังแกสตรีเพศ
ประเด็นนี้จึงถูกหยิบยกมาถกในมุมมองของแนวคิดสตรีนิยมสายนิเวศ พบว่าใน
วรรณกรรมพืน้ บ้านอีสาน ได้เสนอเนือ้ หาของการสังวาสข้ามเผ่าพันธุร์ ะหว่างคนกับนาค ใน
เรื่องขุนเทือง ขุนทึง เนื้อหาได้กล่าวถึง นครแห่งหนึ่งชื่อ พาราณสี มีกษัตริย์ นามว่า ขุน
เทืองและนางรัตนะกัลยา ปกครองบ้านเมือง ครั้งหนึ่งขุนเทือง ออกเดินทางจากเมืองเพื่อ
ไปเทีย่ วในป่า(ประเพณีการล่าของกษัตริย)์ จนไปถึงแม่นำ�้ แห่งหนึง่ ซึง่ เป็นสวนของพญานาค
ได้พบลูกสาวพญานาค ชื่อว่า นางแอกใคร้ เกิดชอบพอรักใคร่ ขุนเทืองจึงตามนางไปยัง
บาดาลและได้นางแอกไคร้เป็นภรรยา ซึง่ เนือ้ หาได้แสดงบทสังวาสระหว่างขุนเทืองและนาง
แอกไค้ ในตอนนี้ว่า

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ม.ค.59 – มิ.ย.59)

		
.....ท้าวขุนเทือง จับบายบ่ายมือถือเนื้อ คลอเคลียคั้นเหนี่ยง เสียงนาง
เว้าอิ่น อ้อยออยอ้ายอุ่นกาย จับจูบอ้ายเกี้ยวก่ายชมชาย ท้าวก็จังฉุยฉายก่ายแกมดมแก้ม
แนมดูเกี้ยวเป็นเกียวกลิ้งกล่อม หยังกะเป็นอ้อมล้อมหอมกลั้วกลิ่นไอ สองเล่าได้สมนึกมะ
โนหมาย ชื่อว่าหญิงกับชายชอบพอกันแล้ว มันก็เป็นแถวฝั่นคือกับเชือกข่าว ขุนเทืองบา
บ่าวท้าวกับสาวนางแอกใค้ก็เลยได้ฮ่วมกันแท้แหล่ว
(เตชวโร ภิกขุ. นิทานขุนเทือง-ขุนทึง, 2542 : 10-11)
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วรรณกรรมได้แสดงบทอัศจรรย์ แสดงการเกี้ยวพาราสีและสังวาสระหว่างขุนเทือ
งและนางแอกใคร้ เป็นฉากทีน่ ยิ มน�ำมาด�ำเนินเรือ่ งของคูพ่ ระนาง การอธิบายเชิงนิเวศแบบ
ดัง้ เดิมส�ำหรับบทเกีย้ วหรือบทอัศจรรย์ถอื ว่าเป็นต้นก�ำเนิดของชีวติ ใหม่ อธิบายการสืบพันธุ์
ของสรรพสัตว์ แสดงลักษณะพื้นฐานของธรรมชาติที่สร้างความเป็นคู่ ต้องอาศัยพึ่งพากัน
และกัน สัตว์โลกย่อมอยูด่ ว้ ยตนเองเพียงล�ำพังมิได้ กล่าวได้วา่ โลกถูกสร้างขึน้ มาในลักษณะ
การพึ่งพากันและกัน สัตว์น้อยใหญ่ต่างเป็นห่วงโซ่ในระบบนิเวศ มีสัตว์กินเนื้อ มีสัตว์กิน
พืชเพือ่ รักษาสมดุล มีระบบสืบพันธุ์ไว้เป็นแหล่งก�ำเนิดพลังชีวติ ใหม่ เพือ่ ทดแทนทรัพยากร
ทีม่ กี ารตายไปนัน่ เอง เนือ้ หาได้แสดงต่อไปว่า ขณะทีข่ นุ เทืองไม่อยู่ นางรัตนะกัลยาได้เชิญ
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society

Faculty of Humanities and Social Sciences

หมอมอ(โหร) มาท�ำนายดูว่าขุนเทืองอยู่ที่ใด เมื่อทราบว่าขุนเทืองอยู่ที่เมืองพญานาคกับ
ลูกสาวพญานาค นางรัตนะกัลยาจึงบนบานให้พวกผีต่างๆ ตามไปบอกกล่าวให้ท้าวขุนเทือ
งกลับบ้านเมือง ในขณะเดียวกันขุนเทืองได้พบเห็นภาพนางแอกใคร้แปลงเป็นนาคไปเล่น
น�้ำ จึงเกิดความกลัวและความเบื่อหน่าย เพราะเชื่อว่าเป็นสัตว์ต่างสายพันธุ์ โดยเนื้อหาได้
แสดงตอนนี้ว่า
		
.....พอแต่นางสัง่ แล้วชวนหมูบ่ ริวาร สาวนางคานพรำ�่ สาวสนมใช้ ไปเถิง
น�้ำนทีธารกว้างใหญ่ พากันแก้ผ้าไว้วางซิ่นซูคน แล้วก็โตนลงน�้ำในหนองก้องสนั่น พากัน
เป็นนาคน้อยลอยเล่นส่วนสน หลายมากล้นละคราบเป็นคน กลับตัวเป็นนาโคนาคลงลอยนำ�้
นันนองล้นลอยวนวิ่นแล่น แสนโกฎิคือเกลื่อนก้องฟองฟ้งส่งเสียง ปบปิ่นเปี้ยงเสียงส่งกง
สมุทร สุดละนอนาคีต่อยตีโตนเต้น....
		
....นางบ่อฮูว้ า่ ท้าวผัวเจ้าจอบมองขุนเทืองไปยืนจ้องมองเบิง่ คราวเดียว
นางก็เห็นบาคานอยู่ยืนบนพื้น เขาก็ไววาขึ้นแปลงตัวเฮ็วฮีป ฟ้าวนุ่งซีนงามโก้ดั่งเดิม ท้าว
ก็เบิ่งเปิดหน่ายก่ายเมีย คือดั่งเป็นแนวงูเงือกผีผางฮ้ายนางก็อาย บาท้าวประโลมผัวหลาย
เล่า ขุนเทืองศรีแจ่มเจ้าเซาซ�้ำส่วนใจ ท้าวบ่อคิดอยากได้ว่าเป็นนาคแนวงู บ่ออยากดูนาง
เมียเบื่อใจจอมเจ้า....
(เตชวโร ภิกขุ. นิทานขุนเทือง-ขุนทึง, 2542 : 15-16)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty of Humanities and Social Sciences

Mahasarakham University

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ม.ค.59 – มิ.ย.59)

เมื่อขุนเทืองเห็นร่างนาคของนางแอกไคร้ก็เกิดความเบื่อหน่าย จึงได้ลานางแอก
ไคร้เพือ่ กลับบ้านเมือง นางแอกใคร้ได้มาส่งขุนเทืองถึงท่านำ�้ ก่อนจากกันนางได้ลว้ งเอาลูก
ในท้องแล้วเอาใบตองทึงห่อให้ขุนเทืองเพื่อเอาไปเลี้ยง เมื่อถึงเมืองนางรัตนกัลยาไม่พอใจ
พยายามหาเรื่องท�ำร้าย ขุนเทืองจึงให้เสนาอ�ำมาตย์เอาลูกชายไปปล่อยไว้ในป่า ขุนทึงอยู่
ในป่าอย่างสุขสบาย เพราะมีเทวดาและสัตว์ต่างๆ มาดูแลรักษา เมื่อขุนเทืองคิดถึงขุนทึง
ลูกชาย จึงให้พวกอ�ำมาตย์ออกไปสืบว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ เมื่อทราบว่ายังมีชีวิตอยู่จึงไป
เชิญเข้ามาอยู่ในเมือง ขุนทึงเมื่อเติบโตมีต้องการอยากจะพบแม่ จึงไปถามพ่อ พอทราบ
ว่าแม่นั้นเป็นนาคอยู่ที่เมืองบาดาล จึงได้ขออนุญาตพ่อเพื่อไปหาแม่ เมื่อเดินทางถึงท่าน�้ำ
จึงเอาไม้ตนี ำ�้ เรียกพวกนาคให้มาหา พวกนาคพอทราบว่าเป็นลูกของนางแอกใคร้ จึงพาขุน
ทึงไปยังเมืองบาดาล ขุนทึงได้พบแม่ และอยูท่ เี่ มืองบาดาลพอสมควร จึงได้ลาแม่เพือ่ กลับ
บ้านเมือง นางแอกใคร้แนะน�ำให้ลาตาและขอของวิเศษ เมื่อขุนทึงได้ของที่วิเศษ 3 อย่าง
มีหม้อทองแดง, ดาบ และของ้าว และ นางแอกใคร้บอกวิธีใช้ว่า หม้อนั้นมีของทุกสิ่งทุก
อย่าง ถ้าต้องการอะไรให้ตั้งจิตอธิษฐาน แล้วเคาะเบาๆ ของที่ต้องการนั้นจะออกมา
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ดาบนั้นใช้ในการต่อสู้กับข้าศึกศัตรู ส่วนของ้าวนั้นให้ลากไป ขณะที่ลากนั้นถ้าไม่เกี่ยวอะไร
ก็ให้เดินทางไปเรื่อยๆ ห้ามพักห้ามนอน แต่ถ้าง้าวไปเกี่ยวกับอะไรแล้วจึงหยุด เมื่อแม่มา
ส่งถึงท่าน�้ำขุนทึงก็เดินทางต่อไปโดยปฏิบัติตามค�ำของแม่ ใช้เวลาเดินอยู่หลายวันจนถึง
แม่น�้ำใหญ่ของ้าวได้เกี่ยวจะดึงอย่างไรก็ไม่หลุดจึงหยุดนอน พอเมื่อตื่นขึ้นที่น้ันกลายเป็น
เมืองใหญ่ ชื่อว่าศรีสัตตนาคคน-หุต ขุนทึงได้เคาะหม้อทองแดงแล้วมีหญิงสาวออกมา 2
คนชื่อ ทึงและทอง จึงอภิเษกเป็นมเหสี ขุนทึงก็ครองศรีสัตตนาคคนหุ ต่อมาขุนทึงได้ออก
ไปเทีย่ วป่า พอถึงป่าหิมพานต์ ได้พบนางชะนี โดยพระฤๅษีได้ชบุ ให้นางชะนีแปลงกายเป็น
คน ขุนทึงได้หลงเสน่ห์ของนางชะนีได้อยู่กับนางชะนี จนได้ลูกชายคนหนึ่งชื่อ อ�ำคาหรืออู่
แก้วมีเนื้อหาตอนได้นางชะนี ดังนี้
		
....เป็นเพราะบุญบาเบื้องบุพเพสันนิวาส ชาติก่อนเคยก่อสร้างท�ำให้ฮัก
หอม พอแต่หวลเห็นหน้าชะนีน้อยหน่อ ก่อเกิดความอยากได้นางไว้เฮ็ดเมีย ดูดั่งงามชาติ
เชื้อนางเทพอัปสร น่าชะออนขุนทึงแทบสิตายหมายหมั่น อัศจรรย์ใจโอ้โสตายหมายฮ่วม
จึงมีความข่าวข่อไขต้านต่อพระนาง....

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ม.ค.59 – มิ.ย.59)

		
นางชะนี: น้องนี้แนวนามเชื้อเดียรัจฉานสัตว์ป่า อยู่ภูผาป่าไม้ ประสาไฮ้
ขาดเขินพี่เอย
		
ขุนทึง: พี่หากมาเห็นน้องนงค์นางหวังฮ่วม ใจประสงค์กล่อม ส้วมกวม
เกี้ยวฮ่วมพระนาง หรือหากทางพระอวนน้องมีสองช้อนเสื่อ เจ้าเป็นเมียมิ่งหมั่นขันช้อน
เสื่อผู้ใดน้องเอย
(เตชวโร ภิกขุ, นิทานขุนเทือง-ขุนทึง, 2542 : 46)
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จากวรรณกรรมทีก่ ล่าวมาสามารถอธิบายในเชิงนิเวศแบบดัง้ เดิมว่า การใช้สญั ญะ
เชิงนิเวศ ถึงเรื่องการสมพาสข้ามเผ่าพันธุ์ระหว่าง นาคกับมนุษย์ มนุษย์กับชะนี หาก
พิจารณาถึงเหตุผลความเป็นจริงแล้วการสมสูผ่ ดิ ธรรมชาติขา้ มสายพันธุค์ งจะเป็นเรือ่ งยาก
ยิ่งไปกว่านั้นหากธรรมชาติการให้ก�ำเนิดทายาทสืบทอด ตามแนวคิดสัจจะนิยมเชิง
วิทยาศาสตร์มีข้อที่สนับสนุนแนวคิดค่อนข้างยาก เพราะทางวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสัตว์แต่ละ
ชนิดย่อมมีความเป็นสายพันธุ์ ทางพันธุกรรม (Species) หมายถึง กลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่มี
ลักษณะรูปร่าง และพฤติกรรม จึงจะสามารถผสมพันธุ์ และถ่ายทอดลักษณ์ทางพันธุกรรม
ได้ แม้จะเชื่อกันว่าสิ่งมีชีวิตสามารถการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมได้ เช่นการเปลี่ยนถิ่น
ที่อยู่ใหม่ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางรูปร่างหรือพฤติกรรมและถ่ายทอดลักษณะทาง
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society

Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty of Humanities and Social Sciences

Mahasarakham University
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พันธุกรรมแบบใหม่สู่ลูกหลานได้ จนท�ำให้ไม่สามารถกลับไปอาศัยหรือผสมพันธุ์กับสิ่งมี
ชีวิตต้นตระกูลได้อีก ถือว่าเป็นวิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ แต่เนื่องจากมนุษย์และ
นาค ชะนี ไม่ได้มคี วามคล้ายคลึงกันเลยทัง้ รูปร่าง พฤติกรรม จึงเป็นเรือ่ งยากทีจ่ ะให้ก�ำเนิด
ทายาทได้
อธิบายตามแนวคิดเชิงสตรีนยิ มเชิงนิเวศ จะพบแนวคิดทางวัฒนธรรมเชิงนิเวศที่
ทับซ้อนอยู่ เรื่องของนาคกับมนุษย์ จากเนื้อเรื่องกล่าวถึงขุนเทือง เป็นมนุษย์เพศชายรูป
งามได้เดินทางออกจากเมือง เพื่อเข้าไปป่าไปพบนางนาค สัญญะเชิงนิเวศแสดงถึงความ
เป็นชายสูงศักดิ์มีความเป็นคนเมืองศิวิไลซ์ ค�ำว่าศิวิไลซ์ มาจากค�ำว่า “Civilize” หมายถึง
ความเจริญ ท�ำให้เป็นคนในเมือง ท�ำให้หายจากเป็นคนป่าเถื่อนเป็นคนมีอารยธรรม น�ำ
ความเจริญให้บังเกิดแก่หมู่คนป่า เมื่อมนุษย์คนเมืองพบนางนาค ซึ่งอาจมองว่านาคเป็น
ชนเผ่าดั้งเดิม เป็นชนพื้นเมืองในป่า เป็นกลุ่มชนไร้อารยธรรม มีวิถีชีวิตอาศัยอยู่ในป่าริม
น�้ำไม่ใส่เสื้อผ้า มีลักษณะเปลือยเปล่าเหมือนกับที่ สุจิตต์ วงษ์เทศ(2554) ตั้งข้อสังเกตว่า
อาจหมายถึงลักษณะของค�ำว่า “นาค” คือค�ำเรียกกลุ่มชนที่ไม่นุ่งผ้าเหมือนกับตนเอง ใน
ความเห็นนีอ้ าจจะหมายถึงกลุม่ ของชนพืน้ เมืองถูกคุกคามลุกล�ำ้ จากภายนอก “อธิบายความ
เป็นมาว่าเกิดจากการสมรส (การช�ำเรา) ระหว่าง “เจ้าชาย” ผูบ้ กุ รุกภายนอก กับ “นางนาค”
คนพื้นเมือง” ซึ่งอาจจะมองในลักษณะเชิงมานุษยวิทยาเช่นนี้ก็เป็นได้
นอกจากนี้ในวรรณกรรมเรื่องขุนเทือง ขุนทึง ยังแสดงการกดทับความหมาย
วัฒนธรรมระหว่างความเป็นคนเมืองและคนพืน้ เมืองผ่านเรือ่ งของเพศวิถี ในตอนทีข่ นุ เทือ
งได้พบนางนาคเล่นน�้ำกับเหล่านางสนมว่า“นางคานพร�่ำสาวสนมใช้ ไปเถิงน�้ำนทีธารกว้าง
ใหญ่ พากันแก้ผ้าไว้วางซิ่นซูคน แล้วก็โตนลงน�้ำในหนองก้องสนั่น” เมื่อขุนเทืองมองเห็น
นางแอกไค้ เปลือยกายอาบน�้ำกับนางสนมสาวใช้ จึงแสดงอาการรังเกียจ เกิดความเบื่อ
หน่าย จึงต้องการจะกลับบ้านเมือง แสดงให้เห็นถึงความเป็นชนชั้นต่างเผ่าพันธุ์ ซึ่งหาก
มองถึงความเป็นกลุม่ ชนแล้ว จึงเป็นแบ่งแยกระหว่างความเป็นคนเมืองผูม้ อี ารยะและความ
เป็นคนป่าผู้ไร้อารยธรรม
วรรณกรรมพืน้ บ้านอีสานอีกหลายเรือ่ งที่ได้แสดงถึงความเป็นนักล่าของบุรษุ เพศ
ที่ออกเดินทางจากบ้านเมืองสู่การแสวงหาเนื้อคู่ผู้อาศัยอยู่ในป่า จะพบว่ามีการใช้อนุภาค
สัญลักษณ์การก�ำเนิดจากธรรมชาติลักษณะเช่นนี้อยู่ เช่น เรื่องท้าวโสวัจ ตัวนางเอกชื่อว่า
นางปทุมมา ก�ำเนิดจากดอกบัวฤๅษีชุบให้เป็นสาวงาม เรื่องท้าวจักรษิณพรหมริน นางเอก
ก็ถือก�ำเนิดจากดอกบัว แสดงให้เห็นธรรมชาติที่เป็นเกราะปกป้องเพศหญิง ภายใต้สัญญะ
ของดอกบัวอันสือ่ ถึงความงาม ความบริสทุ ธิข์ องหญิงสาว นอกจากนีย้ งั การสร้างให้ตวั ละคร
นางเอกให้ถือก�ำเนิดอยู่ในลักษณะอื่นๆ อีก เช่น
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เรือ่ งปลาแดกปลาสมอ กล่าวถึง เจ้าเมืองราชคฤห์ ได้ไหปลาร้าจากท้าวบุสบาเมือ่
เปิดดูได้พบของมีค่ามากมาย จึงให้หมอโหรท�ำนาย พบว่าท้าวบุสบาเป็นผู้มีบุญ จึงได้ยก
ลูกสาวชือ่ นางมาดฟ้าให้ โดยให้นางมาดฟ้าอยู่ในโพรงงาช้างทิพย์ แล้วมอบผ่านนายส�ำเภา
ไปให้ เมื่อท้าวบุสบาได้รับแล้วก็เอาไปรักษาไว้อย่างดี ต่อมานางมาดฟ้าปรากฏตัวออกมา
ให้เห็นทั้งคู่จึงอยู่กินกันแบบสามีภรรยา
ในเรื่องท้าวสุพรหมโมกขา (หมาเก้าหาง) กล่าวถึง พระอินทร์ได้ส่งนางไข่ฟ้าให้
ลงมาอยู่ในกะโหลกศพ และคอยดูแลบ้านเรือน ข้าวปลาอาหารเวลาท้าวสุพรหมโมกขาไม่
อยู่ ต่อมาท้าวสุพรหมโมกขาจับตัวได้จึงอยู่กินแบบสามีภรรยา
เรื่องก�ำพร้าผีน้อย ได้กล่าวถึงตอน จับพญาช้างได้ พญาช้างได้ร้องขอชีวิตและ
บอกว่าจะให้ของวิเศษ โดยถอดงาข้างหนึ่งให้ ท้าวก�ำพร้าผีน้อยจึงปล่อยไปแล้วเอางาช้าง
มาเก็บไว้ที่บ้าน ในงาช้างนั้นได้มีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อนางสีดาออกมา ต่อมาท้าวก�ำพร้าจับ
นางได้จงึ ทุบงาช้างทิง้ เพือ่ จะไม่ให้นางหลบเข้าไปอยูอ่ กี จากนัน้ จึงได้อยูก่ นิ เป็นสามีภรรยา
กัน
วรรณกรรมพืน้ บ้านอีสานที่ได้กล่าวมา แสดงอนุภาคเรือ่ งแบบเดียวกันนีอ้ กี หลาย
เรื่อง ไม่ว่าจะแสดงเนื้อหาให้ตัวละครนางเอกก�ำเนิดอยู่ในป่า มีก�ำเนิดในดอกบัว เกิดจาก
งาช้าง สื่อถึงแนวคิดเชิงนิเวศแบบดั้งเดิมของชาวอีสาน อธิบายตามแนวคิดสตรีนิยมสาย
นิเวศได้ว่า เป็นการแสดงนัยของเพศหญิงแสดงความอ่อนเยาว์ สดใสภายใต้ก�ำเนิดของ
ธรรมชาติที่สวยงาม มีความเป็นธรรมชาติ ไร้เดียงสาเป็นเกราะป้องกัน การที่ตัวละครเอก
ฝ่ายชายได้เดินป่าดงพงไพร เพือ่ แสวงหาคูค่ รอง ก็เหมือนดัง่ ความเป็นผูล้ า่ ทีม่ ไิ ด้มงุ่ ล่าเพือ่
ยังชีพ แต่เป็นการล่าเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ศักดิศ์ รีและความเป็นผูม้ บี ญุ ญาธิการ แสดงการคุกคาม
เป็นการช�ำเราธรรมชาติอันบริสุทธิ์ อันสื่อได้ถึงความเป็นเพศบุรุษที่มีอ�ำนาจในการคุกคาม
สตรีเพศนั่นเอง
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สรุป

จากการศึกษาเรือ่ ง เพศวิถกี บั สตรีนยิ ม : ความหมายทางวัฒนธรรมในองค์ความ
รู้เชิงนิเวศแบบดั้งเดิมผ่านวรรณกรรมพื้นบ้านอีสาน พบว่า มีการให้ความส�ำคัญกับบุรุษ
เพศในฐานะความเป็นผูน้ �ำของครอบครัว เป็นเพศทีแ่ ข็งแรงสามารถปกป้องดูแลครอบครัว
ได้ แนวคิดนี้สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน จนกลายเป็นมายาคติในสังคมอีสาน เมื่อถูก
ถ่ายทอดผ่านวรรณกรรมพื้นบ้านกลายเป็นวาทกรรมในการให้สิทธิ์มีอ�ำนาจเหนือสตรีเพศ
ในฐานะสามี มีอ�ำนาจเหนือบุตรธิดาในฐานะความเป็นเจ้าแห่งทรัพยากร เพศวิถกี บั แนวคิด
เกษตรแบบดัง้ เดิม วรรณกรรมพืน้ บ้านอีสานได้น�ำเสนอบทบาทของสตรีในฐานะผูม้ อี �ำนาจ
ในการควบคุมปัจจัยการผลิต การยกย่องสตรีเพศในฐานะเทพผู้ให้ก�ำเนิดพบในวรรณกรรม
ปู่สังกะสา ย่าสังกะสี น�้ำเต้าปุ้ง ผ่านสัญลักษณ์ของควายและน�้ำเต้า เลือดของความเสมือน
ประจ�ำเดือนของเพศหญิงอันก่อให้เกิดพลังของชีวิตใหม่ บทบาทเทพผู้ปกป้องพบในเรื่อง
ของแม่ธรณี ที่เทพแห่งดินมีหน้าที่รองรับน�้ำฟ้าแล้วก่อก�ำเนิดพืชพันธ์ให้กับมนุษย์ทั้งปวง
เรื่องของการกดทับทางเพศได้สะท้อนให้เห็นว่า เพศหญิงเป็นเสมือนธรรมชาติอันบริสุทธิ์
ได้ถกู คุมคาม จากบุรษุ เพศหรือคนเมือง ด้วยวาทกรรมค�ำว่าศิวไิ ลซ์ สะท้อนให้เห็นถึงความ
แตกต่างเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์และความเป็นคนเมืองกับคนป่า สะท้อนแนวคิดของผู้ล่าและผู้
ถูกล่าด้วยการแสวงหาแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติอันบริสุทธิ์นั่นเอง
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แนวคิดของ Lee Everette S (1966)ส�ำหรับการวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยในเชิงคุณภาพ
(QualitativeMethods)จากวิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มี
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คัดเลือกผู้ให้ ข้อมูลส�ำคัญดังกล่าวด้วยวิธีบอกต่อ (Snowball Technique) ในพื้นที่จังหวัด
อุดรธานีเพราะเห็นว่ามีความเหมาะสมในการใช้เพื่อน�ำมาศึกษาวิเคราะห์ ให้เห็นถึง
กระบวนการย้ายถิ่นทั้งก่อนและหลังการย้ายถิ่น
บทความนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมเพื่อศึกษาบริบทการย้ายถิ่นของแรงงาน
สตรีลาวในจังหวัดอุดรธานี โดยมีอยู่ด้วยกัน2 ปัจจัยคือ (1) ปัจจัยผลักดันจากประเทศที่
แรงงานเคลื่อนย้ายออกได้แก่ ความยากจนและค่านิยมระดับค่าจ้างที่ต�่ำกว่าเมื่อเทียบกับ
ต่างประเทศอัตราการวางงานอยู่ในระดับสูงการขาดสิ่งจูงใจส�ำหรับความก้าวหน้าในอาชีพ
นโยบายก�ำลังคนที่ไม่เหมาะสม(2) ปัจจัยดึงดูดในประเทศที่แรงงานเคลื่อนย้ายเข้าได้แก่
ระดับค่าจ้างและเงินเดือนที่สูงกว่าในประเทศบ้านเกิดของแรงงานค่านิยมและสิ่งจูงใจจาก
ประเทศทีต่ อ้ งการย้ายไปท�ำงานความก้าวหน้าของอาชีพในการท�ำงาน ความสีวไิ ลและความ
สะดวกสบายในการท�ำงาน นอกจากนีร้ ะบบเครือญาติ และเพือ่ นจากหมู่บ้านเดียวกันยังคง
มีความส�ำคัญอย่างมากต่อการย้ายถิ่น
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Abstract

This article is part of the thesis proposal regarding " Social Network construct
of Lao female workers in Udonthani, Thailand" The objective is to study on migration
process of Lao female workers in Udonthani, Thailand, by using Lee Everette S
(1966) concept. The methodology used was qualitative (Qualitative Methods) by
using in-depth interviews, participatory and non-participatory observation, selected15
key informantsofLao female workersand be legal migrant Registration working in
Thailand by using Snowball Technique. Because that is suitable to study for analysis the migration process both before and after working in Thailand.
This article reviews the literature to study the context of Lao female migrant
workers in Udonthani, Thailand. There were two factors, namely (1), push factorsfromcountry movingworkersoutsuch as: poverty, popularity and the lower wage rate
compared with other countries,thenumber of unemployed is high,the lack of incentives for career advancement and unsuitable employment policies (2) pull factor
from country that workers moving in including the wages and salaries are higher
than the home countries of migrants,popularityand incentives fromtargetedcountries.
Career advancement, the civilizationandconvenience on work. In addition, relatives
and Friends from their village are also influenced for Migration.
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เมือ่ กล่าวถึงความเป็นมาของการย้ายถิน่ แล้วพบว่า การย้ายถิน่ ในอดีตและปัจจุบนั
มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ การย้ายถิน่ ในอดีตจะเป็นการย้ายถิน่ โดยการอพยพประชาชน
ของอีกฝ่ายทีพ่ า่ ยแพ้ตอ่ สงคราม การหลบหนีจากภัยธรรมชาติและความยากจน แต่ปจั จุบนั
การย้ายถิ่นจัดอยู่ในรูปแบบแบบชั่วคราวและแบบถาวร ซึ่งเป็นการย้ายถิ่นจากชนบทเข้าสู่
เมืองหรือการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ ด้วยสภาพทางด้านเศรษฐกิจ-สังคม การเมืองและ
ความยากจนของครัวเรือน นอกจากนี้ยังเกิดจากกระแสทุนนิยมในยุคโลกาภิวัตน์และการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้านการผลิตจากเกษตรกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและการบริการ
มากขึ้น (สักกรินทร์ นิยมศิลป์ : 2554)โดยที่การย้ายถิ่นระหว่างประเทศในอาเซียนด้วย
กันเองมาจากโครงสร้างทางประชากรและเศรษฐกิจสังคมเกษตร จากตัวเลขการเคลือ่ นย้าย
ของแรงงานดังกล่าวในอนุภูมิภาคนี้พบว่ามีถึง 4.6 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2553 (Vivienne
Wee and Amy Sim : 2004)
แรงงานย้ายถิ่นข้ามชาติในอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขงถือว่าเป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่
แสดงให้เห็นถึงความต้องการแรงงานในภาคอุสาหกรรมรมและบริการที่ข้ามพรมแดนของ
ประเทศที่มีแรงงานย้ายถิ่นเข้าไปท�ำงาน โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศปลายทาง
และเป็นศูนย์กลางการน�ำเข้าแรงงานไร้ฝีมือจากประเทศต้นทางคือ ลาว พม่าและกัมพูชา
มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ (อมรา สุนทรธาดา,2558)
และการย้ายถิ่นดังกล่าวเป็นการย้ายถิ่นระหว่าง 2 ประเทศที่ไปมาหาสู่กัน จากการติดต่อ
สัมพันธ์ของระบบเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ส�ำหรับอีกระบบหนึ่ง คือ การไหล่เวียน
ของก�ำลังคนในวัยท�ำงานจากภาคเกษตรกรรมไปยังประเทศที่เป็นภาคอุสาหกรรมรมและ
บริการ ส่งผลให้ความยากจนเป็นแรงผลักส�ำคัญ ก่อให้เกิดปมปัญหาของแรงงานข้ามชาติ
ที่ซับช้อนและหลากหลายมากขึ้น (วัชรี ศรีค�ำ : 2557)
จากสถิติ เดือนพฤศจิกายน 2558 โดยข้อมูลจากส�ำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานพบว่า จ�ำนวนแรงงานต่างด้าวที่ย้ายถิ่นเข้ามาท�ำงาน
ในประเทศไทยมีจ�ำนวนทัง้ หมด 1,497,305 คนเพิม่ ขึน้ ถึง 157,471 คน จากเดิม 1,339,834
คน ในปี พ.ศ. 2557 (ส�ำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน,2558)จังหวัดอุดรธานี
ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในหลายจังหวัดของประเทศไทยที่มีแรงงานย้ายถิ่นสรตีลาวเข้ามาท�ำงาน
ซึง่ มีจ�ำนวน 1,170 คน (กรมการจัดหางานจังหวัดอุดรธานี, 2558)เป็นจังหวัดทีม่ กี ารพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนือ่ ง จึงเป็นแรงผลักทีส่ �ำคัญท�ำให้แรงงานดังกล่าวต้องการทีจ่ ะ
ย้ายถิ่น นอกจากมีแรงงานเข้ามาท�ำงานในจังหวัดดังกล่าวแล้ว อุดรธานีถือว่าเป็นอีกหนึ่ง
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จังหวัดต่อจากจังหวัดหนองคายทีม่ ปี ระชากรลาวเดินทางเข้ามาเยีย่ มเยือนเป็นจ�ำนวนมาก
ไม่วา่ จะเป็นในด้าน การรักษาพยาบาล เทีย่ วชมแหล่งท่องเทีย่ วแบบธรรมชาติ อุดรธานียงั
เป็นหนึ่งในจังหวัดที่คนลาวต้องการมาพักผ่อน หย่อนใจ และการจับจ่ายใช้สอย
แรงงานสตรีลาวทีเ่ ข้ามาท�ำงานในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเข้ามาท�ำในภาคบริการ
เช่น งานที่ท�ำในร้านคาราโอเกะ แรงงานในร้านอาหาร พนักงานขายสินค้าหน้าร้านและ
แรงงานทีท่ �ำงานบ้านเป็นต้น (วรรณพร ปันทะเลิศ : 2555) โดยเฉพาะแรงงานทีท่ �ำงานบ้าน
ซึ่งเป็นแรงงานมาจากชนบทและมีการศึกษาน้อยจึงเลือกที่จะเข้ามาท�ำงานในอาชีพนี้
มากกว่าอาชีพอื่น จากข้อมูลพบว่า ผู้หญิงหลายล้านคนทั่วโลกนิยมย้ายถิ่นจากชนบทสู่
เมืองหรือจังหวัดทีม่ ชี ายแดนติดต่อกันและมักจะเข้ามาท�ำงานในอาชีพท�ำงานบ้านเป็นส่วน
ใหญ่ (Nguyen ThiNguyet Minh,2014) โดยปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้แรงงานดังกล่าวย้ายถิ่นก็
คือ วัฒนธรรม ภาษาที่ใช้คล้ายคลึงกันและเครือข่ายทางสังคมทีเ่ ป็นปัจจัยผลักดันอันส�ำคัญ
ที่ท�ำให้เกิดการย้ายถิ่น คือ จากการติดต่อกับนายจ้างจัดหางานไปจนถึงญาติและคนรู้จักที่
อยู่ในชุมชนเดียวกันหรือต่างชุมชน (มณีมัย ทองอยู่ และดุษฏี อายุวัฒน์ : 2548)
เครือข่ายทางสังคมดังทีก่ ล่าวมา มีลกั ษณะทีเ่ ป็นนายหน้า เครือญาติและคนทีร่ จู้ กั
กันอยู่ในชุมชนเดียวกัน จากที่แรงงานดังกล่าวเคยย้ายถิ่นเข้ามาท�ำงานในประเทศไทยมา
ก่อนจึงท�ำให้พวกเขารู้สึกมั่นใจเพราะเป็นคนในครอบครัวหรือญาติสนิทที่ได้ชักชวนให้มา
ท�ำงานด้วยกัน นอกจากนี้เมื่อกล่าวถึงเครือข่ายทางสังคมของเพศหญิง อาจมีพื้นฐานมา
จากความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติและถิน่ ฐาน ซึง่ เป็นความผูกพันในบริบทของครอบครัว
และเครือญาตินอกจากความสัมพันธ์ทางสายเลือดที่มีหน้าที่และการให้ความรักต่อกันแล้ว
ยังมีของเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันทับซ้อนอยู่ด้วย โดยที่โลกของเพศหญิงจะยังเป็นระบบที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจ และสังคม แต่ยังรวมไปถึงความสัมพันธ์ที่มีลักษณะของ
การแลกเปลี่ยนและให้ความรวมมือกันมากกว่าจะเป็นความขัดแย้งเช่น การให้ความช่วย
เหลือซึ่งกันและกัน การให้ค�ำปรึกษาและการแลกเปลี่ยนประสบการซึ่งกันและกันอีกด้วย
(กนกพร ดีบุรี : 2542)
นอกจากนี้ ผูย้ า้ ยถิน่ ยังจะต้องเผชิญความเสีย่ งที่ไม่ใช่ดา้ นเศรษฐกิจอยูห่ ลายด้าน
ไม่ว่าจะเป็นการถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ และการค้ามนุษย์ ผู้ย้ายถิ่นหากเข้าเมือง
ผิดกฎหมายอาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงโดยอาจถูกกระท�ำทารุณจากนายจ้าง เช่น ใช้งาน
หนักหรือเสีย่ งอันตรายมีชวั่ โมงการท�ำงานทีย่ าวนาน เป็นต้น โดยผูท้ ขี่ าดใบอนุญาตท�ำงาน
จะมีอ�ำนาจการต่อรองน้อยส่วนใหญ่จะกลัวถูกจับกุมหรือถูกส่งกลับประเทศ ซึง่ ท�ำให้มคี วาม
เป็นไปได้ที่จะถูกเอาเปรียบมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานไร้ฝีมือที่มีการศึกษาน้อยที่จะต้อง
ประเชิญหน้ากับความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ ระหว่างการย้ายถิน่ อีกด้วย(The World Bank : 2012)
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ดังนั้น งานศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้ศึกษามีความสนใจศึกษาประสบการณ์และ
กระบวนการย้ายถิ่นเข้ามาท�ำงานในประเทศไทยท�ำอย่างไร ท�ำไมถึงต้องตัดสินใจย้ายถิ่น
มาท�ำงานในประเทศไทยโดยพิจารณาทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เอื้อยต่อ
การย้ายถิน่ และเพือ่ หาองค์ความรูเ้ กีย่ วกับการสร้างเครือข่ายทางสังคมจากปัจจัยต่าง ๆ ที่
เป็นแรงจูงใจให้แรงงานสตรีลาวย้ายถิ่นข้ามชาติเพื่อไปหาชีวิตที่ดีกว่า จากเครือข่ายทาง
สังคมต้นทาง และเครือข่ายทางสังคมปลายทาง อะไรทีเ่ ป็นอิทธิพลทีท่ �ำให้พวกเขาต้องการ
ที่จะย้ายถิ่น และมีความเสี่ยงอย่างไรบ้าง รวมทั้งการจัดการความเสี่ยงผ่านทางเครือข่าย
ทางสังคมในการช่วยเหลือซึ่งกัน ละกันและการปรับตัวอย่างไร
ค�ำถามในการวิจัย

เป็นที่ทราบกันแล้วว่า แรงงานลาวต้องการที่จะข้ามมาท�ำงานในประเทศเพื่อน
บ้านมากกว่า เพราะสะดวกในการเดินทาง ทั้งในเรื่องของภาษาที่ใช้ จึงเป็นสิ่งที่ผู้วิจัย
ต้องการทีจ่ ะทราบว่าแรงงานสตรีลาวย้ายถิน่ จากประเทศต้นทาง (สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว) ไปยังประเทศปลายทาง (ประเทศไทย) โดยเฉพาะแรงงานที่เป็นเพศหญิงที่
มีจ�ำนวนมากกว่าเพศชาย ที่เข้ามาท�ำงานในจังหวัดอุดรธานี ซึ่งอะไรเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญที่
ท�ำให้แรงงานสตรีลาวดังกล่าวต้องการที่ย้ายถิ่น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1)เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ปั จ จั ย การย้ า ยถิ่ น ของแรงงานสตรี ล าวในจั ง หวั ด อุ ด รธานี
ประเทศไทย
แนวคิดเกี่ยวกับการย้ายถิ่น
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ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ม.ค.59 – มิ.ย.59)

Everett S. Lee (E.S. Lee’s Theory of Migration) ได้อธิบายถึงทฤษฎีดังกล่าว
ที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ถึงขนาดและกระแสการไหลทวนกระแสของการย้ายถิ่นและ
คุณลักษณะของผูย้ า้ ยถิน่ โดยได้ให้ ความหมาย “การย้ายถิน่ ” ว่าเป็นการเปลีย่ นแปลงทีอ่ ยู่
อาศัยอย่างถาวร หรือกึ่งถาวร ซึ่งไม่ว่าจะเป็นในลักษณะทิศทางใด การเคลื่อนไหวใด ๆ ที่
เกี่ยวกับการย้ายถิ่นจะเกี่ยวข้องกับจุดเริ่มต้น (Origin) จุดปลายทาง (Destination) และ
อุปสรรคต่าง ๆ ที่ขวางกั้นอยู่ระหว่างต้นทางกับปลายทางอยู่เสมอ
นอกจากนี้ Lee (1966) ยังได้ขยายความทฤษฎีดงั กล่าวว่า พืน้ ทีต่ น้ ทางและปลาย
ทางมักจะมีแรงบวก หรือทีเ่ รียกกันว่าเป็นปัจจัยดึงดูด (Pull) ทีท่ �ำให้ประชากรมีการย้ายถิน่
ไปที่อื่น ขณะเดียวกันก็จะมีแรงลบที่จะผลักดันให้ประชากรย้ายถิ่น และจะผันแปรไปตาม
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บุคลิกภาพและคุณสมบัตสิ ว่ นตัวบุคคลและยังสะท้อนให้เห็นว่าการย้ายถิน่ จะเกิดขึน้ ก็ตอ่ เมือ่
มีปจั จัยต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น แล้วเปรียบเทียบผลดีทจี่ ะได้รบั กับผลเสียทีจ่ ะเกิด ขึน้ ถ้าผล
ดีมากกว่าผลเสียหรือต้นทุนแล้วเขาก็จะตัดสินใจย้ายถิน่ ซึง่ สอดคล้องกับ (วิลาสินี สัญราชา,
2555) ที่ได้กล่าวว่าสาเหตุที่ส�ำคัญของการย้ายถิ่นของแรงงานประกอบไปด้วยปัจจัยผลัก
ดันจากประเทศต้นทางทีแ่ รงงานต้องกานเคลือ่ นย้ายออกและปัจจัยดึงดูดหรือแรงจูงใจจาก
ประเทศที่แรงงานต้องการเคลื่อนย้ายเข้า

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ม.ค.59 – มิ.ย.59)

1.ปัจจัยผลักดันจากประเทศที่แรงงานเคลื่อนย้ายออก
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1)อัตราการว่างงานอยู่ในอัตราสูงและการท�ำงานต�่ำระดับท�ำให้แรงงาน
ส่วนเกินทีเ่ กิดจากการว่างงานและการท�ำงานตำ�่ ระดับในประเทศนัน้ ต้องหางานท�ำทีต่ รงกับ
ความรูค้ วามสามารถของตนเองแต่ถา้ หากไม่สามารถหางานทีต่ รงกับความต้องการได้แล้ว
ท�ำให้แรงงานส่วนหนึ่งมีแนวโน้มอย่างมากที่จะเคลื่อนย้ายออกไปสู่ต่างประเทศ
		
2)ระดับค่าจ้างที่ต�่ำกว่าเมื่อเทียบกับต่างประเทศในอาชีพที่มีลักษณะ
เดียวกันถ้าเปรียบเทียบกันในเรือ่ งค่าจ้างหรือเงินเดือนที่ได้รบั ขณะท�ำงานในประเทศ โอกาส
การเคลือ่ นย้ายแรงงานไปต่างประเทศย่อมมีมากกว่าถ้าค่าจ้างและเงินเดือนในต่างประเทศ
มีอัตราค่าจ้างที่สูงกว่า
		
3)การขาดสิง่ จูงใจส�ำหรับความก้าวหน้าในอาชีพ ท�ำให้แรงงานทีม่ คี วาม
รู้ความช�ำนาญ แต่ไม่มีโอกาสส�ำหรับก้าวหน้าในต�ำแหน่งหน้าที่ของตนเองย่อมเกิดความ
รู้สึกที่อยากย้ายไปท�ำงานในต่างประเทศอีกด้วย
		
4)นโยบายก�ำลังคนที่ไม่เหมาะสม เป็นการวางแผนก�ำลังคนทีเ่ หมาะสม
ท�ำให้เกิดการพัฒนาไปตามระบบของงาน แต่ขณะที่ประเทศด้อยพัฒนาไม่มีการวางแผน
พัฒนาก�ำลังคนท�ำให้ขาดความรู้ความสมดุลระหว่างงานกับบุคลากร เป็นเหตุให้ก�ำลัง
แรงงานบางส่วนอาจกลายเป็นแรงงานส่วนเกิน ท�ำให้ประเทศที่ต้องการก�ำลังคนในส่วน
เกินนี้ ท�ำให้คนดังกล่าวต้องการเคลื่อนย้ายออกไปนอกประเทศได้
		
5)ปัจจัยทางสังคมและการเมืองเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้แรงงานบาง
ส่วนอาจต้องการอพยพเคลื่อนย้ายไปต่างประเทศได้ เพราะไม่พอใจในสภาพสังคม และ
การเมืองที่เป็นอยู่อันเนื่องมาจาก ความวุ่นวาย และความแตกต่างของกลุ่มการเมืองใน
ประเทศ
2.ปัจจัยดึงดูดในประเทศที่แรงงานเคลื่อนย้ายเข้า

		

1)ระดับค่าจ้างและเงินเดือนที่สูงกว่าในประเทศบ้านเกิดของแรงงาน
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อันเป็นสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจที่ส�ำคัญของแรงงาน ได้แก่ ระดับค่าจ้าง และเงินเดือน ดังนั้น
จะเป็นสิ่งดึงดูดใจได้ดีที่ท�ำให้แรงงานดังกล่าวต้องการอพยพเคลื่อนย้ายออกไปท�ำงานยัง
ถิ่นใหม่ได้
		
2)การขาดแคลนก�ำลังคนในบางสาขา ถ้าหากมีการเผยแพร่ข่าวสาร
ความรู้ เกี่ยวกับตลาดแรงงาน ท�ำให้แรงงานในต่างประเทศได้ทราบถึงประเภทแรงงานที่
ขาดแคลนเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีท�ำให้ความต้องการที่จะย้ายถิ่นมีความสูงมากขึ้น
		
3)โอกาสส�ำหรับความก้าวหน้าในอาชีพ ประเทศที่พัฒนาแล้วย่อมมีสิ่ง
ที่อ�ำนวยความสะดวกแก่การปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ประกอบกับการวางแผนพัฒนา
บุคลากรที่ยุติธรรม ย่อมเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาของแรงงานโดยทั่วไป จึงเป็นสิ่งดึงดูดให้
แรงงาน ทีม่ คี วามรูค้ วามช�ำนาญจากประเทศด้อยพัฒนาเคลือ่ นย้ายไปท�ำงานในต่างประเทศ
เพื่อโอกาสก้าวหน้าในอาชีพของตนเอง
ระเบียบวิธีวิจัย
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ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ม.ค.59 – มิ.ย.59)

ในการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ใช้วธิ วี จิ ยั ในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพือ่ ศึกษา
ถึงกระบวนการย้ายถิ่นของแรงงานสตรี โดยใช้หน่วยวิเคราะห์เป็นระดับปัจเจกบุคคลคือ
แรงงานสตรีจากประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ย้ายถิ่นเข้ามาท�ำงานใน
จังหวัด อุดรธานี โดยที่เป็นแรงงานที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายที่ย้ายถิ่นเข้ามา
ประกอบอาชีพท�ำงานบ้าน เพราะเป็นแรงงานทีม่ กี ารศึกษาน้อยและมีความเสีย่ งทีจ่ ะถูกเอา
รัดเอาเปรียบได้ง่ายจากพื้นที่ต้นทางและปลายทางผู้วิจัยได้ก�ำหนดผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ (Key
Informants) ได้แก่ แรงงานสตรีลาวที่ ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายที่ย้ายถิ่นเข้ามา
ท�ำงานในประเทศไทย จ�ำนวน 15ราย โดยคัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญดังกล่าวด้วยวิธบี อกต่อ
(Snowball Technique) ซึ่งเป็นวิธีที่มีความเหมาะสมที่สุดส�ำหรับการใช้วิเคราะห์เครือข่าย
ทางสังคมที่จะช่วยท�ำให้เห็นภาพปรากฏการณ์ของกระบวนการย้ายถิ่น และความสัมพันธ์
ของแรงงานสตรีลาวผ่านเครือข่ายทางสังคมในการจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ก�ำหนดพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ ๆ มีการเจริญเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจการลงทุน และเป็นหนึ่งในจังหวัดที่อยู่บนเส้นทางสายหลักที่เชื่อมไปยัง สปป.
ลาว ท�ำให้เกิดแรงจูงใจต่อแรงงานสตรีลาว ที่เดินทางเข้ามาอย่างสะดวก เพื่อย้ายถิ่นข้าม
ชาติเพื่อไปหาชีวิตที่ดีกว่า
การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยแนวค�ำถาม
ประกอบการสัมภาษณ์ (Interview) ร่วมกับการสังเกต (Observation) จากการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์รายบุคคลกับแรงงานสตรีลาว
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ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ม.ค.59 – มิ.ย.59)

ย้ายถิ่น โดยมีแนวทางในการสัมภาษณ์ (Interview Guideline) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และแนวทางในการสัมภาษณ์ดงั กล่าวตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั เช่น
(1) ภูมหิ ลัง และปัจจัยทีส่ �ำคัญทีท่ �ำให้แรงงานสตรีลาวย้ายถิน่ ก่อนทีจ่ ะย้ายถิน่ เข้ามาท�ำงาน
ในจังหวัด อุดรธานี ประเทศไทย(2) กระบวนการย้ายถิ่นที่พาให้แรงงานสตรีลาวสามารถ
ย้ายถิ่นเข้ามาท�ำงานในจังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วม โดยที่การศึกษาครั้งนี้เป็นการท�ำความ
เข้าใจในลักษณะธรรมชาติ และขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของประกฎการทางสังคมและพฤติกรรมของบุคคล โดยลงพืน้ ทีต่ ดิ ตามแรงงานสตรี
ลาวย้ายถิ่นที่ท�ำงานบ้านโดยการขออนุญาตและท�ำความเข้าใจก่อนลงสังเกตการ นอกจาก
นี้ยังสังเกตบริบทด้านสภาพแวดล้อมในสถานที่ ๆ เป็นครัวเรือนที่แรงงานสตรีลาวย้ายถิ่น
ท�ำงานอยู่ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบข้อมูลเริ่ม
ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลภาคสนามและหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้ว ก่อนการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยการตรวจสอบข้อมูลแบบสาม เส้า
ด้านข้อมูล (Data triangulation) ได้แก่ (1) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (2) การตรวจ
สอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (3) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีเก็บ
รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ กัน และจะได้ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis Method) และการวิเคราะห์เชิงตีความ (Interpretive Analysis Method)
ส่วนของการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ จิ ยั จะได้ใช้โปรแกรม ATLAS.ti เข้ามาช่วยวิเคราะห์
ข้อมูลในเชิงคุณภาพและส่วนเรือ่ งของความสัมพันธ์ในเครือข่ายทางสังคมของแรงงานสตรี
ลาวย้ายถิ่น ที่ย้ายถิ่นเข้ามาท�ำงานในจังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย ผู้วิจัยจะได้ใช้การ
วิเคราะห์เครือข่าย ทางสังคมอย่างง่าย (Simple Social Network Analysis) โดยใช้โปรแกรม
UCINetเพือ่ น�ำข้อมูลที่ได้จาก การสัมภาษณ์มาใช้ในการเขียนภาพจ�ำลองของเครือข่ายร่วม
กับโปรแกรม Netdrawโดยที่การวิเคราะห์ ข้อมูลเริ่มจากการจับคู่ความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงงานที่เป็นสตรีลาวย้ายถิ่นในจังหวัดอุดรธานีจ�ำนวน 15ราย ก่อนที่จะใช้ค�ำสั่งของ
โปรแกรม UCINetเพือ่ ให้แสดงผลของความสัมพันธ์ออกมา แล้วน�ำใช้ผลที่ได้ไป สร้างภาพ
จ�ำลองเครือข่ายทางสังคมผ่านโปรแกรม Netdrawต่อไป
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แรงงานย้ายถิ่นจาก สปป. ลาว ที่เข้ามาหางานท�ำในประเทศไทยพบว่า รู้จักที่อยู่
อาศัยในหมู่บ้านเดียวกัน และเป็นคนที่เคยเข้ามาท�ำงานในประเทศไทยมาก่อน และได้มี
การติดต่อกันกับทางบ้านโดยการใช้โทรศัพท์ หรือการช่วยเหลือของนายจ้างเพื่อนัดหมาย
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society

Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty of Humanities and Social Sciences

Mahasarakham University

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ม.ค.59 – มิ.ย.59)

ให้ทางญาติหรือครอบครัวมาพบในเมือง หรือชายแดน เพือ่ หาโอกาสนีส้ ง่ เงินกลับบ้าน ส่วน
เครือข่ายทางสังคมของคนลาวในประเทศไทย ได้มีการช่วยเหลือ และให้ค�ำปรึกษาซึ่งกัน
และกัน นอกจากนี้แรงงานได้สร้างความสนิทสนมกับคนไทยโดยเฉพาะกับนายจ้าง หรือ
เพือ่ นร่วมงานทีเ่ ป็นคนไทยหรือคนอืน่ ทีอ่ าศัยอยู่ในชุมชนบริเวณแรงงานลาวอาศัยอยู(่ มณี
มัยทองอยู่,ดุษฎีอายุวัฒน์, 2548)โดยสอดคล้องกับ วรรณพร ปันทะเลิศ (2555) ได้ศึกษา
เกีย่ วกับผูห้ ญิงลาวทีท่ �ำงานร้านคาราโอเกะในประเทศไทย : การย้ายถิน่ และการใช้ชวี ติ ข้าม
พรมแดน โดยผลการศึกษาพบว่า ผู้หญิงลาวดังกล่าวเข้าประเทศไทยถูกฎหมายผ่านวีชา
นักท่องเทียว เพียงแต่ลกั ลอบท�ำอาชีพทีผ่ ดิ กฎหมายด้วยเหตุผลเพือ่ รักษาสถานะความเป็น
ลูกผูห้ ญิงทีด่ ี ในขณะเดียวกัน ยังสามารถรักษาความสัมพันธ์กบั คนทางบ้านผ่านการส่งเงิน
กลับบ้าน การเยี่ยมเยือนช่วงในเทศกาลส�ำคัญ ส�ำหรับเครือข่ายทางสังคมโดยเฉพาะเครือ
ญาติ เพื่อนจาก หมู่บ้านเดียวกันยังมีความส�ำคัญ เป็นอย่างมากต่อการย้ายถิ่น และระดับ
การศึกษา ซึ่งกลุ่มผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษา
ตอนปลายสายสามัญ มีแนวโน้มในการย้ายถิ่นมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ทั้งในและนอกภาค
เกษตรกรรม(สุวพร ผาสุก : 2558)
กระบวนการย้ายถิน่ เป็นกระบวนการย้ายถิน่ ทีม่ แี บบแผนและมีเป้าหมายทีช่ ดั เจน
โดยขั้นตอนเริ่มตั้งแต่กระบวนการตัดสินใจย้ายถิ่นไปถึงการเข้าท�ำงานในถิ่นปลายทาง
นอกจากนี้ยังพบว่า ผลกระทบที่เกิดจากการย้ายถิ่นมีดังนี้ (1) ด้านเศรษฐกิจ มองว่า
สวัสดิการ อาหารที่พักและค่าใช้จ่ายต่างในประเทศไทยที่นายจ้างจัดหาให้ ซึ่งส่งผลท�ำให้
ระดับบุคคล และครอบครัวของผูห้ ญิงย้ายถิน่ มีฐานะทางเศรษฐกิจดีขนึ้ มีเงินเก็บสะสมและ
สามารถช�ำระหนี้ได้ พร้อมส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนของเงินทุนในชุมชนด้วย (2) ด้าน
สังคมวัฒนธรรม มองว่า การย้ายถิน่ ของผูห้ ญิงมีความสัมพันธ์ทหี่ า่ งเหินกับคนในครอบครัว
และชุมชน(ขวัญชนก สัณฐาน,2554; วัชรี ศรีค�ำ, 2557)ท�ำให้เกิดการปรับตัวจากการอยู่
อาศัยและการประกอบอาชีพของผูห้ ญิงลาว ส่วนใหญ่เป็นแรงงานหญิงมากกว่าแรงงานชาย
และประกอบอาชีพหลักที่ท�ำในด้านเกษตรกรรม มีรายได้น้อยซึ่งไม่เพียงพอกับการใช้จ่าย
ภายในครอบครัวและประกอบกับอัดตราค่าจ้างในลาวต�ำ่ กว่าประเทศเพือ่ นบ้านจึง่ เป็นปัจจัย
ผลักดันที่ส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดการย้ายถิ่นไปยังประเทศอื่น โดยเฉพาะประเทศไทย แรงงาน
ลาวเป็นแรงงานที่มีความขยันและอดทนสามารถท�ำงานได้นานกว่าคนไทย (ประมวล สุข
กล่อม : 2547; มณีมัยทองอยู่และดุษฎีอายุวัฒน์ : 2548) และได้รับการแนะน�ำ ชักชวนจาก
ญาติ พี่น้อง เพื่อนบ้าน ซึ่งแรงงานเหล่านี้ต้องมีการปรับตัวทางด้านสังคม เศรษฐกิจและ
ความสัมพันธ์กบั นายจ้าง เพือ่ ให้สามารถท�ำงานร่วมกับแรงงานชาวไทยและนายจ้างได้อย่าง
ราบรื่น ในมุมมองของนายจ้างที่ใช้แรงงานต่างด้าวชาวลาวได้ให้ความเห็นที่น่าสนใจว่า
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แรงงานชาวลาวเป็นแรงงานที่มีความขยัน อดทน สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน
ได้ดี เพราะเมื่อเทียบกับรายได้จากประเทศบ้านเกิดแล้ว ค่าจ้างที่ได้รับเพียงพอที่จะท�ำให้
คุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าวและครอบครัวดีขึ้นกว่าเดิม(น�้ำเพชร เพชรดี : 2557)
นอกจากนี้ ศิวงค์ไช ช้างปิติคุณ (2551) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแรงงานเด็กลาวรับ
ใช้ในบ้าน โดยผลจากการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองมีทัศคติในทางด้านบวกต่อการย้ายถิ่นของ
เด็ก เนื่องจากพวกเขานอกจากจะน�ำประโยชน์มาสู่เศรษฐกิจครอบครัวแล้ว ยังได้น�ำความ
รู้และทัศคติใหม่ ๆ กลับมาด้วย อย่างไรก็ตามผู้ปกครองของเด็กเหล่านี้รู้สึกไม่เห็นด้วยกับ
การทีเ่ ห็นเด็กบางคนได้น�ำวัฒนธรรมใหม่ในการด�ำรงชีวติ พฤติกรรม และการแต่ง กายเข้า
มาในหมู่บ้าน ซึ่งขัดกับประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น แต่โดยรวมแล้วสภาพชีวิตของเด็ก
เหล่านี้หลังจากที่กลับมาสู่ภูมิล�ำเนาเดิมก็ได้มีการพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้นเช่น การออมเงิน
เกิดความรู้ และทักษะ ใหม่ ๆ ที่พวกเขาได้รับจากการไปท�ำงานในประเทศไทย ซึ่งมีความ
ส�ำคัญเป็นอย่างมากต่อพวกเขา และครอบครัวอีกด้วย ส�ำหรับจุดหมายปลายทางของการ
ย้ายถิ่น ส่วนใหญ่เป็นย้ายถิ่นไปยังพื้นที่เขตเมืองหรือพื้นที่ ๆ มีการพัฒนามากกว่า เพราะ
ว่ามีค่าจ้างที่ดีกว่าและมีมาตรฐานที่ดีกว่าแหล่งที่อยู่อาศัยเดิม เนื่องจากที่อยู่เดิมประกอบ
อาชีพเกษตรกรได้รับผลตอบแทนต�่ำ ถึงแม้ว่าจะมีเทคโนโลยีทางการเพราะปลูกพืชทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นสูงจะมีอยู่แล้วก็ตาม และสุดท้ายด้านเครือข่ายทางสังคมของแรงงานย้าย
ถิ่นในภาคเกษตร เป็นอีกแรงผลัดที่ส�ำคัญที่ท�ำให้แรงงานดังกล่าว เกิดการย้ายถิ่น ซึ่งได้
รับค�ำแนะน�ำจากญาติ และเพื่อนฝูงเป็นต้น (K.S. Meenakshisundarum : 2013) และ
กระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคมได้เริ่มจาก บุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์กัน และประสบการ
ที่เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ลักษณะพิเศษของความสัมพันธ์ ในเครือข่ายจะเป็นความสัมพันธ์
เชิงซ้อนแต่มีเป้าหมายเดียวกัน โดยการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกันเป็นพื้นฐาน
การร่วมมือและระยะเวลาของการมีปฏิสัมพันธ์กันบนพื้นฐานความสัมพันธ์ของบุคคล(ธน
พฤกษ์ ชามะรัตน์ : 2558)กระบวนการย้ายถิ่นที่ใช้วิธีทางด้านเครือข่ายสังคมจะมีเครือข่าย
ส่วนบุคคลเป็นหลัก มีเครือข่ายทางสังคมที่ค่อยให้การสนับสนุน และสร้างตัวแสดงที่เป็น
(บุคคลและองค์กร) ของโครงสร้างทางสังคมของผูย้ า้ ยถิน่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณีศกึ ษา
นี้ ท�ำให้เห็นภาพของนายหน้า จะใช้บุคคลที่เคยผ่านประสบการท�ำงานมาก่อน ที่มีเครือ
ข่ายทางสังคมของแรงงานข้ามชาติ (Dimitri Fazito and WeberSoares : 2013)
อีกประการหนึง่ แรงงานลาวทีข่ า้ มแดนมีขนั้ ตอน และวิธกี ารข้ามแดนของแรงงาน
ลาวข้ามแดนด้วยกัน 2 วิธีคือ (1) การข้ามแดนแบบถูกกฎหมายโดยผ่านนายหน้าที่เข้าไป
เสนอแหล่งงานให้กบั คนลาวทีม่ คี วามสนใจทีจ่ ะเข้ามาท�ำงานในประเทศไทย ซึง่ ต้องท�ำตาม
ขั้นตอนอย่างถูกกฎหมายเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิทธิที่ถูกต้องเพื่อที่จะได้เข้ามาท�ำงานใน
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ประเทศไทยอย่างถูกต้อง (2) การข้ามแดนแบบผิดกฎหมายเป็นวิธีหนึ่งที่แรงงานลาวข้าม
แดนที่มีความต้องการที่จะเข้ามาท�ำงานที่ประเทศไทยโดยค�ำแนะน�ำของเพื่อนบ้านหรือ
คนในชุมชนซึ่งมีความเสียงต่อชีวิตเป็นอย่างมาก และวิถีชีวิตของแรงงานข้ามแดนเหล่านี้
จะต้องมีการปรับตัวในรูปแบบทีแ่ ตกต่างกันหลายด้านเพือ่ ทีจ่ ะสามารถด�ำรงชีวติ เข้ากับพืน้ ที่
ใหม่ให้เหมาะสม การปรับตัวที่ยากที่สุดของแรงงานลาวข้ามแดนคือ การปรับตัวด้าน
วัฒนธรรมซึ่งเป็นอุปสรรคส�ำคัญที่สุดส�ำหรับแรงงานลาวข้าม แดนที่ต้องพยายามเรียนรู้
การปรับตัวให้เข้ากับชีวติ ความเป็นอยูแ่ ห่งใหม่ ซึง่ เป็นสังคมเมืองมากขึน้ แต่ทางด้านภาษา
และวัฒนธรรม นั้นแรงงานลาวสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเพราะมีความคล้ายคลึงกัน
และเป็นสังคมแห่งวิถพี ทุ ธเหมือนกัน ทัง้ นีแ้ รงงานลาวข้ามแดนก็ยงั คงด�ำรงไว้ซงึ่ ความเป็น
สังคมเดิมของตนเองได้อย่างเหมาะสมในสังคมไทย(อภิซาต สุวรรณรัตน์ และเก็ตถวา บุญ
ปราการ : 2556)
สรุป
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ปัจจัยที่ท�ำให้แรงงานสตรีลาวย้ายถิ่นมีอยู่ด้วยกัน 2 ปัจจัยคือปัจจัยผลักดันจาก
ประเทศที่แรงงานเคลื่อนย้ายออก มีดังนี้
(1) ความยากจนและค่านิยมเนื่องจากแรงงานสตรีลาวที่เข้ามาหางานท�ำใน
ประเทศไทยล้วนแล้วแต่มาจากครอบครัวที่ยากจน ประกอบอาชีพเป็นชาวไร่ชาวนาท�ำให้
ไม่มีเงินที่จะสนับสนุนคนในครอบครัวให้ได้เรียนสูง จึงตัดสินใจย้ายถิ่นไปหางานท�ำและ
ท�ำงานในอาชีพที่ไม่ต้องใช้ความรู้มากในการท�ำงานโดยเฉพาะอาชีพที่ท�ำงานบ้านเพราะ
เป็นอาชีพที่ไม่จ�ำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาที่สูงก็ท�ำได้ ขอเพียงแต่ขยันท�ำงาน อีกประการ
หนึ่ง อาชีพดังกล่าวเป็นอาชีพที่ต้องได้พักอาศัยอยู่กับเจ้าของบ้านจึงไม่จ�ำเป็นต้องใช้จ่าย
อะไรมาก ตัวแรงงานสามารถเก็บออมเงินเพื่อส่งกลับบ้าน ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ครอบครัวต่อไปได้
(2)อัตราค่าจ้างทีต่ ำ�่ กว่าเมือ่ เทียบกับต่างประเทศอีกทัง้ ยังมีรายจ่ายค่อนข้างสูงไม่
เพียงพอต่อการใช้จ่ายในครอบครัว เนื่องจากค่าครองชีพที่สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวสูงกว่าประเทศไทย
(3) อัตราการวางงานอยู่ในระดับสูงสาเหตุเป็นเพราะว่านโยบายของภาครัฐในการ
ขยายพืน้ ทีก่ ารลงทุนของผูท้ เี่ ข้ามาลงทุนเข้าไปไม่ถงึ พืน้ ที่ ๆ ชนบทของแรงงาน ทีต่ อ้ งการ
ที่จะประกอบอาชีพ เช่น โรงงาน หรืออุตสาหกรรมต่าง
(4) การขาดสิง่ จูงใจส�ำหรับความก้าวหน้าในอาชีพและนโยบายก�ำลังคนที่ไม่เหมาะ
สมเนือ่ งจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประเทศก�ำลังพัฒนาด้านการพัฒนา
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คน และการสร้างอาชีพจึงยังมีข้อจ�ำกัดอยู่เป็นอย่างมากทั้งในด้านงบประมาณ และด้าน
เทคนิควิชาการ
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ส�ำหรับปัจจัยดึงดูดในประเทศที่แรงงานเคลื่อนย้ายเข้า มีดังนี้
		
(1) ระดับค่าจ้างและเงินเดือนที่สูงกว่าในประเทศบ้านเกิดของแรงงาน
และความคาดหวังด้านรายได้เพิม่ สูงขึน้ เนือ่ งจากแรงงานทีเ่ ข้ามาท�ำงานในประเทศไทยส่วน
ใหญ่มีรายได้ดี ท�ำให้มีเงินเหลือเก็บและสามารถส่งเงินกลับไปให้ครอบครัวที่สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ ส่งผลท�ำให้เกิดความพึงพอใจในการมีงานท�ำมากกว่ากว่า
งานที่เคยท�ำขณะอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
		
(2) ค่านิยมและสิ่งจูงใจจากประเทศที่ต้องการย้ายไปท�ำงานความ
ก้าวหน้าของอาชีพในการท�ำงาน ความสีวไิ ลและความสะดวกสบายในการท�ำงาน นอกจาก
นีร้ ะบบเครือญาติ เพือ่ นจากหมูบ่ า้ นเดียวกันยังคงมีความส�ำคัญอย่างมากต่อการย้ายถิน่ ซึง่
ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันดี เช่น ด้านอาหารการกิน แบ่งปันกันและขอยืมเงินได้ในกรณี
ที่เดือดร้อนหรือขัดสน เป็นต้น
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บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง “ความมั่นคงในการด�ำรงชีพของ
ครัวเรือนแรงงานชานเมืองขอนแก่น” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทบทวนปัจจัยที่มีอิทธิพล
ความมั่นคงทางในการด�ำรงชีพของครัวเรือนแรงงานชานเมืองขอนแก่น โดยทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกลายเป็นเมือง (Urbanization) และวิถียังชีพ (Livelihood)
เพื่อท�ำการค้นหาตัวแปรด้วยวิธีการนิรนัย (Deduction) มาสร้างเป็นข้อสรุปชั่วคราวเพื่อ
ท�ำการพิสูจน์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความมั่นคงในการด�ำรงชีพ
การค้นหาตัวแปรด้วยวิธกี ารนิรนัย (Deduction) จากทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
พบว่า ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัยได้แบ่งออกเป็นตัวแปรต้น และตัวแปรตาม ดังนี้ ตัวแปรต้น
(Independent Variable) มีทั้งหมด 28 ตัวแปร ได้องค์ประกอบปัจจัยที่ส่งผลกระทบจาก
การกลายเป็นเมือง 14 ตัวแปร และองค์ประกอบปัจจัยด้านในการด�ำรงชีพครอบครอง
สินทรัพย์ทนุ 14 ตัวแปร ส�ำหรับตัวแปรด้านความมัน่ คงในการด�ำรงชีพของครัวเรือนแรงงาน
ชานเมืองเป็นตัวแปรตาม (Dependent Variable) มีทั้งหมด 5 ตัวแปร ได้แก่ ความมั่นคง
ด้านทีด่ นิ และทีอ่ ยูอ่ าศัย ความมัน่ คงด้านก�ำลังแรงงาน ความมัน่ คงด้านอาหาร ความมัน่ คง
ด้านสุขภาพ ความมั่นคงการเข้าถึงการศึกษา
ค�ำส�ำคัญ: ความมั่นคงในการด�ำรงชีพ การกลายเป็นเมือง สินทรัพย์ทุน ครัวเรือนแรงงาน
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Abstract

This article is a part of the thesis proposal entitled “Livelihood Security of
Labor Households in Khon Kaen Sub-Urban”. The objective is review literature about
Influence Factors for Livelihood Security of Labor Household in Khon Kaen SubUrban. The article adopted urbanization concept and livelihood concept (capital
assets) and deducted the variables to identify the influence factors.
The result shows that there are two categories of variables; 28 independent
variables and 5 dependent variables. There are 28 independent variables developed
from urbanization concept (14 variables) and capital assets concept (14 variables).
The dependent variables are 1) land and residence security, 2) labor force security,
3) food security, 4) health security and 5) primary education security which are from
livelihood concept.
Keywords: Livelihood Security, Urbanization, Capital Assets, Labor Households
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การกลายเป็นเมือง (Urbanization) ก�ำลังเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่มีความ
ส�ำคัญยิ่ง ทั้งที่เกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาแล้ว และประเทศที่ก�ำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในประเทศที่ก�ำลังพัฒนา มีแนวโน้มการกลายเป็นเป็นเมืองที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ แม้ว่า
ประชากรส่วนใหญ่จะอยู่ในชนบทก็ตาม (พรอัมรินทร์ พรหมเกิด, 2539) แต่เห็นได้ว่า
ประชากรเมืองเริ่มมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งเห็นได้ชัดเจนจากประเทศที่ก�ำลัง
พัฒนาในแถบอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง เช่น ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศ
ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย เป็นต้น ประเทศที่ก�ำลังพัฒนาเหล่านี้ต่างได้รับผลกระทบใน
เรื่องภาวะความเป็นเมืองเช่นเดียวกัน จากสถานการณ์การกลายเป็นเมืองทั้งในระดับโลก
และระดับเอเชีย มีแนวโน้มสูงขึ้นในทิศทางเดียวกัน ท�ำให้ความมั่นคงในการด�ำรงชีพของ
ครัวเรือนแรงงานเริ่มสั่นคลอน โดยที่ International Labour Office (2544) กล่าวไว้ว่า
“ความมัน่ คงในการด�ำรงชีพ” มีความส�ำคัญยิง่ ต่อแรงงาน ครัวเรือนแรงงาน ชุมชน รวมไป
ถึงประเทศทีก่ �ำลังพัฒนา ซึง่ ความมัน่ คงในการด�ำรงชีพถือได้วา่ เป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของครัว
เรือนที่จ�ำเป็นเป็นต้องสร้างสรรค์ขึ้นมา และเป็นวิธีการสร้างพื้นฐานทางสังคมให้ดีขึ้น เมื่อ
เป็นเช่นนั้นการกลายเป็นเมืองเริ่มขยายตัวท�ำให้มีอิทธิพลต่อพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศที่
ก�ำลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแล้ว มีแนวโน้มกลายกลายเป็นเมืองที่สูงขึ้น
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ช่วงปี พ.ศ. 2513 จังหวัดขอนแก่น เป็นหนึ่งในพื้นที่ได้รับอิทธิพลจากการกลาย
เป็นเมือง โดยประเทศไทยได้มีนโยบายการน�ำทฤษฎีการพัฒนาเมืองศูนย์กลางระดับรอง
(Secondary Urban Centers) สร้างความเจริญสู่ระดับภูมิภาค มุ่งเน้นการกระจายรายได้
และความเป็นเมืองสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย ได้มีการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมให้
เมืองหลักในภูมิภาค ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางของการสร้างรายได้ สร้างระบบเศรษฐกิจ
และการให้บริการต่าง ๆ เริม่ มีการพัฒนาพืน้ ทีช่ นบทโดยรอบมากขึน้ ซึง่ เมืองหลักทีม่ กี ารก
ระจายความเจริญเติบโตในช่วงนี้ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัด
นครราชสีมา อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดชลบุรี (Thanadorn Phuttharak,
2558) โดยที่ทิศทางการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นในอนาคต ได้รับการผลักดันให้เป็นเมือง
ศูนย์กลางของภูมภิ าคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางด้านการคมนาคม ทางด้านการศึกษา ทาง
ด้านเศรษฐกิจ เห็นได้จากการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมรอบเมืองขอนแก่น เนื่องจาก
จังหวัดขอนแก่นมีศกั ยภาพด้านทีต่ งั้ เหมาะสม โอกาสทีเ่ กิดความเสีย่ งทางด้านภัยพิบตั เิ ป็น
ไปได้น้อย (สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, 2556)
นอกจากนี้ จังหวัดขอนแก่นมีปจั จัยขับเคลือ่ นการเปลีย่ นแปลงของความเป็นเมือง
และเป็นศูนย์กลางของภูมภิ าค ซึง่ มีแรงดึงดูดแรงงาน รวมถึงการเกิดการขยายตัวของเมือง
ลงสูพ่ นื้ ทีช่ นบท ท�ำให้เกิดผลกระทบด้านบวกและผลกระทบด้านลบต่อ “ครัวเรือนแรงงาน”
ในพื้นที่ชานเมืองขอนแก่น โดยที่การศึกษาการรับรู้ผลกระทบจากการกลายเป็นเมืองส่ง
ผลกระทบทัง้ ทางบวกและทางลบ พบว่า ผลกระทบทางด้านบวกในพืน้ ทีช่ านเมืองขอนแก่น
เกิดปรากฏการณ์การเพิ่มโอกาสทางรายได้มากขึ้น โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา โอกาส
ในการหางานท�ำทีห่ ลากหลาย สตรีมบี ทบาทเพิม่ มากขึน้ แต่ทางกลับกับนัน้ ยังมีผลกระทบ
ทางด้านลบที่เกิดขึ้น คือ ปัญหาครัวเรือนแรงงานต้องมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
เริม่ ใช้ชวี ติ การท�ำงานเป็นระบบ เกิดความเสีย่ งจากการเดินทางไปท�ำงานในพืน้ ทีเ่ มือง หรือ
พื้นที่อุตสาหกรรม รวมถึงการภาวะหนี้สินที่เพิ่มขึ้นจากการดิ้นรนเพื่อน�ำเงินมาใช้จ่ายใน
ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นจากราคาตลาด คุณภาพชีวิตต�่ำลงเนื่องจากประกอบอาชีพแรงงานนอก
ระบบ ปัญหาความขัดแย้ง ความไม่ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ปัญหายาเสพติด ปัญหา
การพนัน การสูญเสียทีด่ นิ ท�ำกิน รวมถึงกลุม่ คนบางกลุม่ หรือครัวเรือนบางครัวเรือนได้โดน
เบียดขับให้กลายเป็นครัวเรือนแรงงานชายขอบของสังคม วัฒนธรรมของชุมชนเริ่ม
เปลี่ยนแปลงไป กลุ่มวัยรุ่นที่เป็นวัยแรงงานเป็นก�ำลังของครัวเรือนมีการยอมรับเรื่องเพศ
การอยู่ก่อนแต่ง ชุมชนเหลือเฉพาะคนชราและเด็ก (Maniemai Thongyou, Thanapauge
Chamaratana, Monchai Phongsiri : 2557)
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ดังนัน้ ผูศ้ กึ ษาจึงสนใจศึกษาปรากฏการณ์ความมัน่ คงในการด�ำรงชีพของครัวเรือน
แรงงาน เพราะผูว้ จิ ยั ต้องการค้นหาข้อมูลเพือ่ พิสจู น์วา่ ความมัน่ คงในการด�ำรงชีพทีเ่ กิดขึน้
ในพื้นที่ชานเมืองมีความเกี่ยวข้องกันทั้งหมด โดยมองว่าการขยายของเมืองจะส่งผลต่อ
ความมัน่ คงในการด�ำรงชีพไม่ใช่แค่ดา้ นเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่ยงั ส่งผลถึงความมัน่ คง
ทั้งทางด้านวิถีชีวิต สังคม และวัฒนธรรม ของครัวเรือนแรงงาน การเข้าถึงและการครอบ
ครองสินทรัพย์ทนุ โดยทัง้ หมดมีความเกีย่ วข้องและสัมพันธ์กนั รวมถึงอยากทราบถึงปัจจัย
อะไรบ้างที่ ได้รับผลกระทบจากการกลายเป็นเมืองของครัวเรือนแรงงานที่อยู่ ในพื้นที่
ชานเมืองจังหวัดขอนแก่น เพื่อท�ำการค้นหาข้อสรุปชั่วคราวแล้วพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่อไป
การศึกษาครัง้ นี้ได้ใช้แนวคิดการกลายเป็นเมืองทีอ่ ธิบายโดย Lambregts B, Panthasen T and Mancharern S (2558) กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการกลายเป็นเมืองไว้
ว่า มีปัจจัยที่เข้ามาขับเคลื่อนการกลายเป็นเมืองอยู่หลายด้าน นอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิด
ความต่อเนือ่ งในการขับเคลือ่ นการกลายเป็นเมืองอีกด้วย การขับเคลือ่ นการกลายเป็นเมือง
ส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่เมืองขยายตัวอย่างรวดเร็ว และเป็นที่น่าสังเกตว่าการก�ำหนด
ทิศทางของกระบวนการกลายเป็นเมืองที่เกิดขึ้นมีปัจจัยที่หลากหลายเข้ามาสนับสนุนส่ง
ผลกระทบจากการกลายเป็นเมือง และได้ทบทวนแนวคิดวิถียังชีพที่อธิบายโดย Norman
Long เพือ่ น�ำแนวคิดมาช่วยในการอธิบายประเด็นองค์ประกอบปัจจัยทรัพยากรในการด�ำรง
ชีพ ส�ำหรับท�ำความเข้าใจ อธิบาย และตีความปรากฏการณ์ผลกระทบจากการกลายเป็น
เมืองที่รุกคืบเข้าสู่พื้นที่ชานเมือง วัดระดับความสามารถการเข้าถึงและการครอบครอง
สินทรัพย์ทุนของครัวเรือนแรงงานชานเมืองที่ส่งผลต่อความมั่นคงในการด�ำรงชีพของครัว
เรือนแรงงานชานเมืองขอนแก่น
วัตถุประสงค์

เพือ่ ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลความมัน่ คงทางในการด�ำรงชีพ
ของครัวเรือนแรงงานชานเมืองขอนแก่น
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ขอบเขตการศึกษา
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ส�ำหรับขอบเขตด้านเนือ้ หานัน้ ผูศ้ กึ ษามุง่ เน้นท�ำการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม
ในประเด็นพัฒนาการ การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีช่ านเมืองจังหวัดขอนแก่น ทีส่ ง่ ผล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคงในการด�ำรงชีพของครัวเรือนแรงงานที่เกิด
ขึ้นในพื้นที่ชานเมืองขอนแก่น ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของครัวเรือนแรงงาน
ชานเมือง ประกอบด้วย ปัจจัยด้านประชากร ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านการบริโภค
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ปัจจัยด้านกายภาพ ปัจจัยด้านทุนทางวัตถุ ปัจจัยด้านทุนทางการเงิน ปัจจัยด้านทุนทาง
มนุษย์ ปัจจัยด้านทุนทางทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และปัจจัยด้านทางทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรม
วิธีการศึกษา

วิธีการศึกษาในครั้งนี้ ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ที่มีลักษณะของข้อมูลและการ
สืบค้นข้อมูลประเภททุติยภูมิ (Secondary Data) จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
เพื่อท�ำการสังเคราะห์ตัวแปรไปใช้ในงานวิจัยต่อไป แหล่งข้อมูลที่ได้ส่วนใหญ่เป็นการ
ทบทวนวรรณกรรม ได้แก่ ต�ำรา หนังสือ บทความวิชาการ วารสารวิชาการ เอกสารที่
เกีย่ วข้องต่าง ๆ ทัง้ ในรูปแบบรายงาน และบทวิเคราะห์ เป็นต้น (ธานินทร์ ศิลป์จารุ : 2548)
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้ท�ำการวิเคราะห์เนือ้ หา (Content Analysis) เพือ่ ท�ำการจัด
หมวดหมูข่ อ้ มูล (Categories) ของข้อมูลที่ได้มาทัง้ หมด แจกแจงข้อมูลให้เกิดความชัดเจน
และง่ายต่อการวิเคราะห์เชื่อมโยงความสัมพันธ์การกลายเป็นเมืองที่ส่งผลกระทบต่อครัว
เรือนแรงงานชานเมืองเพื่อค้นหาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
การสังเคราะห์ขอ้ มูล จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่า บทความนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของ
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อสังเคราะห์ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย) ส�ำหรับการ
สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในงานวิจัยนั้น ได้สังเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการนิรนัย (Deduction)
เพื่อค้นหาความข้อมูลเดิมตามเหตุและผลของกรอบแนวคิดการกลายเป็นเมือง และกรอบ
แนวคิดวิถียังชีพ ในด้านความสามารถในการเข้าถึงและการครอบครองสินทรัพย์ทุนทั้ง
5 ด้าน
ผลการศึกษา

จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องด้านปัจจัยทีส่ ง่ ผลกระทบจากการกลายเป็น
เมืองและปัจจัยการเข้าถึง ทรัพยากรในการด�ำรง พบว่า มีปัจจัยทั้งหมด 9 ปัจจัยหลัก ที่
เป็นตัวแปรต้น และมีปัจจัยทั้งหมด 5 ปัจจัยที่เป็นตามแปรตาม ดังต่อไปนี้
ปัจจัยด้านประชากร
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ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ม.ค.59 – มิ.ย.59)

ปัจจัยด้านประชากร จากการกลายเป็นเมืองทีเ่ กิดขึน้ จ�ำเป็นต้องมีประชากรเข้ามา
เกีย่ วข้อง เป็นทีน่ า่ สังเกตว่าสาเหตุเกิดจากการเคลือ่ นย้ายแรงงานเข้ามาสูภ่ าคการผลิต ส่ง
ผลท�ำให้ประชากรส่วนใหญ่จะมีลักษณะต้องการเลื่อนชั้นทางด้านที่อยู่อาศัย มีสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวก เกิดร้านค้าและบริการต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ประชากรทีเ่ ข้ามาขับเคลือ่ นการก
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ลายเป็นเมืองในปัจจุบนั นี้ มีลกั ษณะครอบครัวทีเ่ ล็กลง ครอบครัวขยายกลายเป็นครอบครัว
เดี่ยว สมาชิกในครัวเรือนออกไปท�ำงานที่หลากหลาย นอกจากนี้ ดารณี บัญชรเทวกุล
(2551) ได้อธิบาย ปัจจัยที่เกี่ยวข้องจากการกลายเป็นเมืองไว้ว่า ประชากรเป็นปัญหาหลัก
ที่เกิดขึ้นจากผลพวงของการกลายเป็นเมือง เกิดพื้นที่การกลายเป็นเมืองอย่างเกินระดับ
หรือที่เรียกว่า “การกลายเป็นเมืองที่เกินขีดจ�ำกัด” (Over urbanization) เป็นลักษณะ
ปรากฏการณ์ที่เกิดจากปัจจัยด้านประชากรย้ายเข้ามาอยู่หรือย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่
เมืองหรือชานเมืองอย่างหนาแน่น และมาอยู่อย่างเต็มประสิทธิภาพในระบบทางเศรษฐกิจ
สังคมของพืน้ ทีน่ นั้ หรือสามารถพูดอย่างไม่เป็นทางการ คือ การทีป่ ระชากรมาอาศัยอยู่ใน
เมืองมากเกินไป จนท�ำให้ระบบเศรษฐกิจไม่สามารถรองรับการกลายเป็นเมืองได้อีกต่อไป
ส่งผลท�ำให้เกิดการเคลือ่ นย้ายแรงงานจากภาคการเกษตรมาเป็นภาคที่ไม่ใช่การเกษตร รวม
ไปถึง วราวรรณ เวชชสัสถ์ (2529); พัชรินทร์ ฤทธิ์ส�ำแดง (2549) ได้กล่าวถึงผลจากการ
ขยายตัวของเมือง พบว่า ลักษณะและขนาดของครัวเรือนมีการเปลีย่ นแปลงจากครอบครัว
ขยายสู่ครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น การประกอบอาชีพของหัวหน้าครัวเรือนเปลี่ยนบทบาทมา
เป็นเพศหญิงทีเ่ ป็นหัวหน้าครัวเรือนมากกว่าผูช้ าย เนือ่ งจากผูห้ ญิงมีบทบาทในการท�ำงาน
ทีส่ งู ขึน้ สามารถหาเลีย้ งชีพตนเองได้ ในทีน่ นี้ บั รวมหญิงโสด หม้าย และหย่าร้าง นอกจาก
นี้ยังส่งผลให้เกิดการท�ำงานที่ระดับอายุน้อยลง เนื่องจากมีโอกาสในการหางานได้มากขึ้น
และเป็นสังคมของผู้มีการศึกษาเฉพาะด้าน ส่วนด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายใน
ครัวเรือนลดน้อยลง ส่งผลท�ำให้ความสัมพันธ์ของครัวเรือนกับชุมชนลดน้อยลงด้วย
เห็นความส�ำคัญของชุมชนน้อยลง แต่ในขณะเดียวมีการปฏิสมั พันธ์กบั คนภายนอกยิง่ เพิม่
มากขึ้น
ขณะที่ ปัญญา หมั่นเก็บ, สุนิสา นุ้ยไสน และทิพวรรณ ลิมังกูร (2554) ได้ศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบจากการกลายเป็นเมืองในพื้นที่ชานเมืองกรุงเทพมหานคร เขต
ลาดกระบัง กลับพบว่า กลับมีความคิดทีแ่ ตกต่างกันโดยได้อธิบายว่า ลักษณะความสัมพันธ์
เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในด้านอื่น ๆ แต่ส�ำหรับความสัมพันธ์ของคนในครัวเรือน
ความสัมพันธ์กบั เพือ่ นบ้าน และความร่วมมือกับหน่วยงานราชการไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงไป
จากอดีต จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าความจริงแล้วพื้นที่ชานเมืองมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่
และเป็นผลกระทบที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชานเมืองมากน้อยเพียงใด
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ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ

ส�ำหรับปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เป็นที่น่าสังเกตว่าการกลายเป็นเมืองก่อให้เกิดการ
ผลิตสินค้าและบริการขึน้ ในพืน้ ที่ เกิดสถานทีส่ �ำหรับท�ำธุรกรรมทางการเงิน สถานทีจ่ บั จ่าย
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society
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ใช้สอย พื้นที่ว่างกลายเป็นตลาดที่ทันสมัย บ้านจัดสรร เกิดอาชีพใหม่ เกิดการจ้างงานที่
เข้มข้นในพื้นที่ เนื่องจากการขยายตัวของเมืองส่งผลต่อการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมใน
เขตชานเมืองด้วย เกิดอาชีพรับจ้างทัว่ ไป ครัวเรือนมีรายได้เพิม่ มากขึน้ บางครัง้ การกลาย
เป็นเมืองก็ส่งผลต่อวิถีชีวิตเช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น การเดินทางของแรงงานเข้าไป
ท�ำงานในเมืองที่เป็นลักษณะเช้าไปเย็นกลับจ�ำเป็นต้องเร่งรีบเดินทางและเพิ่มค่าใช้จ่าย
(Lambregts B et al : 2558) สอดคล้องกับ ปฐม ทรัพย์เจริญ (2553); บัวพันธ์ พรหม
พักพิง และวีระยุทธ โพธิ์ถาวร (2558); สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (2556) ชี้ให้เห็นว่า กลาย
เป็นเมืองส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงอาชีพในระยะเวลา 5 ปีทผี่ า่ นมา จากการกลายเป็นเมือง
ในพืน้ ทีช่ านเมืองส่งผลต่อรายได้ทสี่ งู ขึน้ ครัวเรือนบางครัวเรือนมีอาชีพทีค่ วามหลากหลาย
ประกอบอาชีพมากกว่าหนึ่งอาชีพขึ้นไป โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านอาชีพจากการ
ประกอบอาชีพอย่างเห็นได้ชัดเจน มีอาชีพใหม่เกิดขึ้นจากการอาชีพท�ำนาเปลี่ยนมา
ประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้างทั่วไป มีการเกิดขึ้นของเศรษฐกิจนอกระบบเป็นอย่างมากใน
พื้นที่เมืองหรือพื้นที่ชานเมือง นอกจากด้านอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไปยังพบว่า การใช้
ประโยชน์จากทีด่ นิ มีการขายเปลีย่ นมือเพือ่ ท�ำกิจกรรมเกีย่ วกับบ้านจัดสรร ทีพ่ กั ทีอ่ ยูอ่ าศัย
ที่ทันสมัยซึ่งเป็นปัจจัยที่หนุนเสริมการกลายเป็นเมือง รวมถึง วันดี ธาดาเศวร์ (2548) ได้
อธิบายเพื่อชี้ให้เห็นผลกระทบต่อการขยายตัวของพื้นที่ชานเมืองอย่างน่าสนใจว่า ปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจท�ำให้ได้เกิดกระบวนการกลายเป็นเมืองส่งผลท�ำให้การเกิดการจัดซื้อที่ดิน
และขายที่ดินในบริเวณชานเมืองกันอย่างเข้มข้น
ส�ำหรับพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนั้น เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จาก
ที่ดิน ในพื้นที่ชานเมืองจากการกลายเป็นเมืองที่รุกคืบเข้ามาในพื้นที่ชุมชน ถึงแม้ว่าที่ดิน
จะมีการเปลีย่ นแปลงและมีการท�ำกิจกรรมอย่างเข้มข้น แต่กรรมสิทธิก์ ารถือครองทีด่ นิ ส่วน
ใหญ่ยังเป็นของตนเอง และเป็นที่ดินมรดกที่ได้รับสืบทอดจากบรรพบุรุษ สะท้อนให้เห็นว่า
การกลายเป็นเมืองที่รุกคืบเข้ามาในพื้นที่ชุมชน อาจไม่ได้สิ่งผลต่อที่อยู่อาศัย ถึงแม้ราคา
ที่ดินจะมีราคาที่สูงขึ้นแต่ส�ำหรับคนส่วนใหญ่ยังสามารถอาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนดังเดิมได้
(บัวพันธ์ พรหมพักพิง และวีระยุทธ โพธิ์ถาวร : 2558)
ปัจจัยด้านการบริโภค
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ปัจจัยด้านการบริโภค เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนกระบวนการ
กลายเป็นเมือง จากพื้นที่เมืองได้กลายเป็นแหล่งเศรษฐกิจท�ำให้คนส่วนใหญ่มีรายได้เพิ่ม
มากขึ้น มีการจ้างงาน ครัวเรือนแต่ละครัวเรือนยกระดับฐานะมีก�ำลังและความสามารถใน
การจับจ่ายใช้สอย เกิดการบริการขึ้นในพื้นที่ ทั้งโรงแรม ร้านอาหาร และงานบริการที่เป็น
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เจ้าของรายเดียว เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของคนในพื้นที่ (Lambregts B et al :
2558) สอดคล้องกับ Thanadorn Phuttharak (2558) ได้อธิบายการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
การกลายเป็นเมืองเรื่องการบริโภค เนื่องจากการการกลายเป็นเมืองส่งผลต่อกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ เกิดพื้นที่ซื้อขายสินค้า และบริการโดยรอบเมือง สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงพื้นที่
ชานเมืองที่มีการบริโภคและมีแบบแผนการด�ำเนินชีวิตด้านการบริโภคที่เปลี่ยนไปจากเดิม
ส�ำหรับ วราวรรณ เวชชสัสถ์ (2529) ได้ท�ำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนการ
ด�ำเนินชีวิตความเป็นอยู่กับการขยายตัวของเมือง พบว่า แบบแผนการด�ำเนินชีวิตมีความ
สัมพันธ์กบั การขยายตัวของเมืองในด้านการเปลีย่ นแปลงลักษณะการบริโภคของสมาชิกใน
ครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไป รวมไปถึง สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (2556) ได้พูดถึงปัจจัยผลก
ระทบที่เกิดขึ้นจากการกลายเป็นเมืองในด้านการบริโภคประเทศไทย โดยระบุว่า เมื่อการก
ลายเป็นเมืองเริม่ ขยายตัวส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในการบริโภค เกิดเป็นวิถชี วี ติ ความ
เป็นอยู่แบบคนเมือง ในพื้นที่โดยรอบเมืองที่มีอิทธิพลจากรสนิยมการบริโภคอาหารที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพื่อให้เกิดการบริโภคในสิ่งใหม่ นอกจากนี้ บัวพันธ์ พรหมพักพิง
(2558); พัชรินทร์ ฤทธิ์ส�ำแดง (2549) ยังได้สะท้อนการขับเคลื่อนของเมืองหรือพื้นที่
ชานเมือง ถึงการที่เมืองจะอยู่ได้นั้นจ�ำเป็นต้องการปัจจัยด้านบริโภคเข้ามาเกี่ยวข้อง
เนื่องจากเป็นพื้นฐานท�ำให้เกิดการหมุนเงินในระบบ ระดับการบริโภคของครัวเรือนต้องมี
จ�ำนวนที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด สมาชิกในครัวเรือนให้
ความส�ำคัญต่อการบริโภคตามกระแสสังคมของตะวันตก ยึดความสะดวกสบาย ความทัน
สมัยในการด�ำรงชีพ เกิดกระบวนการความคิดใหม่บริโภคตามกระแสวัตถุนยิ ม ท�ำให้รายได้
ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย เกิดภาวะนี้สินในครัวเรือน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จากการที่การกลายเป็นเมืองรุกคืบเข้าสู่พื้นที่ชุมชนชานเมือง
นอกจากปัจจัยที่ได้กล่าวมาข้างต้น เมือ่ จากการพิจารณาปัจจัยทีส่ ง่ ผลกระทบจาก
การกลายเป็นเมืองทั้ง 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากร ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้าน
การบริโภค อย่างไรก็ดียังมีปัจจัยที่นอกเหนือจาก 3 ปัจจัยหลักของ Lambregts โดยมีการ
ศึกษาปัจจัยนอกเหนือจากนี้ไว้อย่างชัดเจน และเป็นปัจจัยทีส่ �ำคัญทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการรุก
คืบของเมืองเข้าสู่ชุมชน ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ชานเมือง ดังต่อไปนี้
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ปัจจัยด้านกายภาพ

ปัจจัยด้านกายภาพ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบจากการกลายเป็นเมืองใน
พื้นที่ชานเมือง โดยที่ วันดี ธาดาเศวร์ (2548) ได้อธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อการกลายเป็น
เมืองไว้อย่างน่าสนใจไว้วา่ การทีพ่ นื้ ทีช่ านเมืองเกิดกระบวนการกลายเป็นเมืองจ�ำเป็นต้อง
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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มีปัจจัยที่หนุนเสริมให้เกิดการกลายเป็นเมืองอย่างเห็นได้ชัดเจน คือ การสร้างสถานที่
ราชการของรัฐบาล มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐานให้บริการ ได้แก่ ไฟฟ้า
น�้ำประปา ถนน ความปลอดภัย เป็นต้น รวมทั้งเกิดจากนโยบายทางภาพรัฐที่ส่งเสริมให้
เกิดการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในพืน้ ที่โดยรอบของชานเมือง รวมถึง มีการติดต่อสือ่ สาร
และการเดินทางที่สะดวกสบาย สามารถใช้เวลาในการคมนาคมได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้อง
กับ ปัญญา หมั่นเก็บ และคณะ (2554) ชี้ให้เห็นว่า การกลายเป็นเมืองได้แพร่กระจายจาก
เมืองเข้าสู่พื้นที่ชานเมืองหรือชุมชนชานเมือง ส่งผลต่อเกิดสภาพรุกล�้ำทางกายภาพ
(Physical encroachment) และการขยายตัวของเขตพื้นที่ชานเมืองนั้นได้รับอิทธิพลจาก
ความเจริญใจกลางเมือง รวมถึงขอบข่ายการคมนาคม ขนส่ง เส้นทาง และถนน ท�ำให้การ
คมนาคมสะดวกสบายมากกว่าอดีตทีผ่ า่ นมา นอกจากนี้ บัวพันธ์ พรหมพักพิง และวีระยุทธ
โพธิ์ถาวร (2558) ชี้ให้เห็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบจากการกลายเป็นเมืองเพิ่มเติมไว้ว่า ครัว
เรือนได้รับผลประโยชน์จากการกลายเป็นเมืองทางด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ไฟฟ้า น�ำ้ ประปา อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ การขยายตัวของเส้นทางการคมนาคม สถานศึกษา
เพิ่มมากขึ้น การเข้าถึงสถานพยาบาลที่ทันสมัยและรวดเร็ว เห็นได้ว่าพื้นที่ชานเมืองเกิด
การเปลีย่ นแปลงทางด้านโครงสร้างพืน้ ฐานอย่างชัดเจน ซึง่ สิง่ เหล่านีล้ ว้ นมีความส�ำคัญต่อ
ครัวเรือนแรงงานชานเมือง และ วราวรรณ เวชชสัสถ์ (2529) ได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์
ระหว่างกลไกการขยายตัวของเมืองกับโครงสร้างพื้นฐาน คือ การคมนาคมมีความสัมพันธ์
การกับการด�ำเนินชีวติ ของพืน้ ทีห่ มูบ่ า้ นเมืองทอง 3 และหมูบ่ า้ นไทยสมุทรพาณิชย์ประกัน
ภัย พิจารณาจากการคมนาคมทัว่ ไปและพิจารณาความรูส้ กึ ในการเดินทางว่าสะดวกมากขึน้
ใช้ระยะเวลาในการเดินทางน้อยลง ชนิดของยานพาหนะเปลีย่ นแปลงไปเนือ่ งจากโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดีขึ้น
ปัจจัยทุนทางวัตถุ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty of Humanities and Social Sciences

Mahasarakham University

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ม.ค.59 – มิ.ย.59)

ส�ำหรับปัจจัยทุนทางวัตถุ Norman Long (1989 อ้างถึงใน บัวพันธ์ พรหมพักพิง,
2549) ได้ก�ำหนดปัจจัยทรัพยากรในการด�ำรงชีพด้านวัตถุ ซึ่งเป็นวัตถุที่มีความเกี่ยวข้อง
กับ ที่ดิน บ้าน ทรัพย์สิน เครื่องมือ หรืออื่น ๆ โดยที่เป็นวัตถุที่เราสามารถจับต้องได้ หรือ
แม้กระทั้งที่เป็นรายได้เข้าออกในของครัวเรือนก็ถือว่าเป็นปัจจัยทุนทางวัตถุเช่นเดียวกัน
รวมถึง Andreas Waaben Thulstrup (2015); Julia Horsley, Sarah Prout, Matthew Tonts
and Saleem H. Ali (2015) ได้ชี้ให้เห็น การวิเคราะห์ตัวชี้วัดวีถีการด�ำรงชีพ โดยที่ท�ำความ
เข้าใจในการพัฒนาที่มีการสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
และวัฒนธรรม ด้านสุขภาพ ด้านนโยบาย ด้านสภาพทรัพยากรธรรมชาติ ได้ก�ำหนดกรอบ
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การตัวชี้วัดทางด้านการด�ำเนินชีวิตของสินทรัพย์ทุนเป็นทรัพยากรพื้นฐานที่ควรมีไว้ครอบ
ครองในอนาคต ซึ่งทุนทางกายภาพ (Physical capital) วัดได้จากการที่ครัวเรือนนั้น ๆ
ครอบครองบ้าน มีเครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ การมีที่ดินท�ำงาน การท�ำปศุสัตว์
สิง่ เหล้านนีเ้ ป็นสินทรัพย์สง่ิ ทีช่ ว่ ยในการด�ำรงชีพ และสร้างความมัน่ คงในชีวติ และครัวเรือน
นอกจากนี้ ภัทรพร ศรีพรหม (2552) ศึกษาสภาวะสินทรัพย์ทุนในชนบท 2 พื้นที่
ได้อธิบายทุนทางวัตถุไว้ดังนี้ ทุนทางวัตถุนั้นครัวเรือนให้ความส�ำคัญ คือ ที่ดินและที่อยู่
อาศัย ซึ่งครัวเรือนทั้ง 2 พื้นที่ให้ความส�ำคัญกับที่ดินท�ำกิน เพราะคนในชนบทจะไม่ยอม
ขายทีด่ นิ ของตนเอง จะเก็บไว้ให้กบั ลูกหลานเพือ่ เป็นหลักประกันว่าถึงทรัพย์สนิ เงินทองจะ
ไม่มีมาก แต่ถ้ามีที่ดินก็จะไม่อดตาย ที่ดินสามารถเป็นแหล่งอาหาร เป็นแหล่งเศรษฐกิจ
เช่น การท�ำนาปลูกข้าว การหาพืชตามทุ่งนาไปขาย เป็นต้น สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการให้
ความส�ำคัญต่อการครอบครองที่ดินส�ำหรับการสร้างความมั่งในการด�ำรงชีพของครัวเรือน
ส�ำหรับทีอ่ ยูอ่ าศัยเป็น เพราะถ้ามีทอี่ ยูอ่ าศัยคนก็จะไม่ตอ้ งไปเร่รอ่ นไปอยูท่ บี่ า้ นคนอืน่ หรือ
ต้องอพยพออกไปท�ำงานต่างจังหวัด เห็นได้ว่าปัจจัยทุนทางวัตถุมีความหลากหลาย และ
เป็นสิ่งที่ส�ำคัญต่อความมั่นคงในการด�ำรงชีพของครัวเรือน

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ม.ค.59 – มิ.ย.59)

ปัจจัยทุนทางการเงิน
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ส�ำหรับปัจจัยทุนทางการเงิน Long ไม่ได้กล่าวถึงอย่างชัดเจนนัก แต่ในส่วนนี้ผู้ที่
กล่าวไว้เรื่องการเงินคือ บัวพันธ์ พรหมพักพิง และคณะ (2549) โดยที่มองว่า ปัจจัยทุน
ทางการเงินอยู่ในรูปแบบการออมทรัพย์และกลุ่มกองทุน และการกู้ยืมเงินทั้งในและนอก
ระบบจากเครือญาติและนายทุนในหมูบ่ า้ น ซึง่ ในทีน่ หี้ มายถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทีจ่ �ำเป็น
ในครัวเรือน โดยที่ Andreas Waaben Thulstrup (2015); Julia Horsley, Sarah Prout,
Matthew Tonts and Saleem H. Ali (2015) ที่ได้ท�ำการศึกษา ทุนด้านการเงิน (Financial
capital) โดยมองว่าการก�ำหนดการวัดทุนทางการเงินได้จาก ค่าจ้าง การสะสมเงินออม การ
ส่งเงินไปให้ รายได้ ลิขสิทธิ์ ค่าเช่า การกู้ยืมเงิน ทอง เพชร และเงินจากอาชีพอื่นที่เกิด
จากการเข้าถึงการจ้างงาน การได้รับเงินบ�ำนาญ เงินโอนจากภาครัฐ ซึ่งรายได้เหล่านี้ได้
มาจากระบบตลาดเศรษฐกิจ ด้วยเหตุนตี้ วั ชีว้ ดั เหล่านีจ้ งึ มีความสัมพันธ์ทคี่ รอบคลุมระหว่าง
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ความมัง่ คงทางการเงิน นอกจากนี้ ภัทรพร ศรีพรหม (2552)
ได้เน้นย�้ำว่า “เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนจากสิ่งหนึ่งไปสู่สิ่งหนึ่ง” เงินท�ำให้สมาชิก
ในครัวเรือนมีก�ำลังใจในการท�ำงานต่อไป เงินสามารถช่วยในการรักษาเมื่อสมาชิกในครัว
เจ็บไข้ได้ป่วย สามารถน�ำเงินนั้นแปลงสินทรัพย์ไปสู่การลงทุนทั้งด้านการเก็บเกษตร และ
การออมเงินกับกลุ่มกองทุนต่าง ๆ เงินจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยให้ครัวเรือนแรงงาน
ชานเมืองมีความมั่นคงในการด�ำรงชีพ
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ปัจจัยทุนทางมนุษย์

ด้านปัจจัยทุนทางมนุษย์ Norman Long (1989 อ้างถึงใน บัวพันธ์ พรหมพักพิง
: 2549) ได้อธิบายและให้ความส�ำคัญต่อทรัพยากรทางด้านมนุษย์ (Human Resource)
โดยที่มองมนุษย์หรือคนเป็นทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับก�ำลังแรงงาน มองเรื่องสุขภาพของ
คนในครัวเรือน การเพิม่ ทักษะอาชีพเพือ่ ช่วยในการยกระดับการท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และการพัฒนาทักษะความรู้จากการสั่งสมประสบการณ์ทางด้านอื่น ๆ ที่ช่วยให้เกิดความรู้
เพิม่ เติมจากทีต่ นเองและครอบครัวเป็นอยู่ ในทีน่ ี้ได้ท�ำการก�ำหนดองค์ประกอบในการส�ำรวจ
เป็นประเด็นหลัก กิจกรรมหรืออาชีพหลักของสมาชิกภายในครอบครัวนั้น ด้านการศึกษา
ด้านการรับภูมิคุ้มกันจากการเจ็บป่วย และการเข้าถึงการรักษาพยาบาลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่
ท�ำให้ปัจจัยทุนทางมนุษย์เกิดความมั่นคงในการด�ำรงชีพ ถ้าสุขภาพของคนในครัวเรือนมี
ความแข็งแรงไม่เกิดโรคภัย ยิ่งส่งผลท�ำให้ก�ำลังแรงงานในครัวเรือนท�ำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และไม่จ�ำเป็นต้องลงทุนด้านสุขภาพให้สูญสิ้นไป เช่นเดียวกันกับ Andreas
Waaben Thulstrup (2015); Julia Horsley, Sarah Prout, Matthew Tonts and Saleem
H. Ali (2015) ที่มองว่า ทุนด้านมนุษย์ (Human capital) สามารถท�ำการวัดโดยที่แปลง
ทฤษฎีให้เกิดตัววัดที่เป็นรูปธรรม คือ ครัวเรือนที่มีความมั่นคงจ�ำเป็นต้องมีก�ำลังแรงงาน
มีสขุ ภาพสุขภาพและโภชนาการของแรงงานทีแ่ ข็งแรง แรงงานมีการพัฒนาทักษะและความ
รู้เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ ภัทรพร ศรีพรหม (2552) ชี้ให้เห็นถึงความส�ำคัญของการพัฒนาความ
รู้ทักษะอาชีพโดยการเรียนหนังสือ เช่น การประกอบอาชีพท�ำนาพ่อแม่ที่เป็นอาชีพหลัก
แต่ไม่อยากให้ลูกกลับมาท�ำนา เพราะว่าการท�ำนานนั้นยากล�ำบาก พ่อแม่จึงส่งลูกเรียน
หนังสือให้ได้สงู ทีส่ ดุ เพือ่ ช่วยในการสร้างความมัน่ คงและช่วยให้สมาชิกในครัวเรือนมีโอกาส
ในการท�ำงานเพิ่มมากขึ้น เมื่อกล่าวถึงการพัฒนาความรู้จากปรากฏการณ์การกลายเป็น
เมืองที่ขยายสู่พื้นที่ชนบทส่งผลท�ำให้เพิ่มโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากการคมนาคมที่
สะดวกสบายและรวดเร็วสามารถเข้ามาเรียนในเมืองได้ ด้านสุขภาพของสมาชิกในครัวเรือน
เป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่มีความส�ำคัญถ้าสมาชิกในครัวเรือนเกิดเจ็บป่วย ท�ำให้ครัวเรือนนั้น
ต้องหยุดพักเพื่อดูแล ขาดโอกาสในการสร้างรายได้ด้วย
ด้านปัจจัยทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ Norman Long (1989 อ้างถึงใน บัวพันธ์
พรหมพักพิง : 2549) ได้อธิบายรูปแบบที่ครัวเรือนมีโอกาสในการเข้าถึงการใช้ประโยชน์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty of Humanities and Social Sciences

Mahasarakham University
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แหล่งทรัพยากรธรรมชาติทชี่ มุ ชนใช้ประโยชน์ทมี่ อี ยู่ ส่วนรวม ทัง้ ทีเ่ ป็นป่าไม้ แหล่งนำ�้ สัตว์
ป่า เช่นเดียวกันกับ Andreas Waaben Thulstrup (2015); Julia Horsley, Sarah Prout,
Matthew Tonts and Saleem H. Ali (2015) มองว่า ทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ (Natural
capital) สามารถวัดได้จาก ด้านการเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากที่ดิน การเข้าถึงแหล่งน�้ำ
การเข้าถึงธรรมชาติ การเข้าถึงพฤกษาและป่าไม้ ซึ่งผลกระทบเกิดจากการพัฒนาจะสร้าง
รายได้เพิ่มขึ้น เช่น งานวิจัยในประเทศแซมเบียที่มีการขุดเจาะทองแดง ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ เป็นต้น
ปัจจัยทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
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ปัจจัยทุนทางสังคมและวัฒนธรรม Norman Long (1989 อ้างถึงใน บัวพันธ์ พรหม
พักพิง : 2549) ได้อธิบาย ครัวเรือนจ�ำเป็นต้องมีความเกี่ยวข้องกับการติดต่อสัมพันธ์กับ
ญาติพี่น้องของตนเอง การติดต่อสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่นในแนวราบ และพื้นที่ใกล้เคียง
การติดต่อสัมพันธ์กบั ภายนอก การติดต่อสัมพันธ์กบั ภาครัฐ ชือ่ เสียงและเกียตริยศ ต�ำแหน่ง
หน้าที่ในชุมชน เช่นเดียวกันกับ Andreas Waaben Thulstrup (2015); Julia Horsley,
Sarah Prout, Matthew Tonts and Saleem H. Ali (2015) มองว่า ทุนด้านสังคม (Social
capital) สามารถวัดได้จาก การสะสมในเรื่องความไว้วางใจซึ่งกันและกันมีบรรทัดฐาน กฎ
ระเบียบ โครงสร้างทางสังคม และประชาชนมีเครือข่ายสถาบันในการแก้ไขปัญหาของคน
มีเครือข่ายทางสังคม มีเครือญาติที่ติดต่อระหว่างครอบครัว มีสมาชิกในครัวเรือนพูดคุย
แลกเปลี่ยน การสร้างความร่วมมือหรือกลุ่มสหกรณ์
จากที่กล่าวมาทั้งหมดเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากเนื้อหา พบว่า ปัจจัยทั้ง 9 ปัจจัยมี
อิทธิพลต่อความมั่นคงในการการด�ำรงชีพของครัวเรือนแรงงานชานเมืองทั้งสิ้น โดยเริ่ม
จากการกลายเป็นเมืองขยายตัวสู่พื้นที่ชนบท ส่งผลท�ำให้พื้นที่ชนบทเกิดความเปราะบาง
(Vulnerability) ทั้งปัจจัยด้านประชากร ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านการบริโภค และ
ปัจจัยด้านกายภาพ นอกจากนั้นยังเชื่อมโยงถึงครัวเรือนแรงงานในการเข้าถึงและครอบ
ครองสินทรัพย์ทนุ ทีม่ อี ยู่ในพืน้ ทีท่ างปัจจัยทุนทางวัตถุ ปัจจัยทุนทางการเงิน ปัจจัยทางทาง
มนุษย์ ปัจจัยทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ และปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม
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ตัวชี้วัดที่ท�ำการวัดความมั่นคงในการด�ำรงชีพ

ส�ำหรับการสังเคราะห์ตัวแปรตามได้ใช้กรอบการศึกษาของ Marc Lindenberg
(2002) ในทีน่ ขี้ อน�ำเสนอตัวชีว้ ดั ในการสร้างความมัน่ คงในการด�ำรงชีพ โดยได้มกี ารพัฒนา
ตัวชี้วัดขึ้นภายใต้โครงการ CARE หลังจากมีการน�ำตัวใช้วัดไปใช้มากกว่า 50 ประเทศ
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society
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ทั่วโลก โดยมีการใช้ตัวชี้วัดที่ประเทศอินเดีย ศรีลังกา แอฟริกา และประเทศอื่น ๆ มีราย
ละเอียดดังต่อไปนี้
		
1)ตัวชีว้ ดั ทางด้านเศรษฐกิจ ในส่วนตัวชีว้ ดั นี้ได้ให้ความส�ำคัญกับทุนราย
ได้ที่จ�ำเป็น ในการจัดซื้อจัดหาในสิ่งของที่จ�ำเป็นพื้นฐานของครัวเรือนที่ต้องการจะได้ใช้
		
2)ตัวชี้วัดทางด้านสังคม ในส่วนนี้ ได้ให้ความส�ำคัญต่อการก�ำหนด
คุณภาพชีวิตของครัวเรือน กับการได้รับมาซึ่งบริการด้านสุขภาพ น�้ำดื่ม แหล่งน�้ำ ระบบ
สุขาภิบาล คุณภาพอาหาร การอยู่การกิน บ้านเรือนที่มั่นคง การเข้าถึงการศึกษา การ
เปลี่ยนแปลงและการกระจายของรายได้ที่เท่าเทียม ลักษณะการท�ำงานและก�ำลังแรงงาน
ของสมาชิกในครัวเรือน
เมือ่ แยกตัวชีว้ ดั ออกมาแล้ว พบว่า มีทงั้ หมด 8 ตัวชีว้ ดั ทีท่ �ำการวัดความมัน่ คงใน
การด�ำรงชีพ ได้แก่ ด้านรายได้ ด้านทรัพย์สิน ด้านอาหารการกิน ด้านสุขภาพ ด้านการ
ศึกษา ด้านคุณภาพของน�้ำ ด้านการมีส่วนร่วม และด้านอนามัยเจริญพันธ์ โดยที่ตัวชี้วัด
เหล่านี้สามารถน�ำไปใช้วัดความมั่นคงในการด�ำรงชีพของครัวเรือนและชุมชนภายใต้
โครงการ CARE ได้เป็นอย่างดี รวมไปถึง Pramod K. Singh and B.N Hiremath (2010)
ได้พัฒนาตัวชี้วัดความมั่นคงในการด�ำรงชีพอย่างยั่งยืนในประเทศที่ก�ำลังพัฒนา เพื่อเป็น
เครื่องมือในการวางแผนการพัฒนาของประเทศ ได้ก�ำหนดตัวชี้วัดปัจจัยที่ช่วยให้เกิดการ
สร้างความมั่นคงในการด�ำรงชีพอย่างยั่งยืน การศึกษานี้ได้ศึกษาพื้นที่รัฐคุชราต (Gujarat)
ในประเทศอินเดีย โดยเป็นเมืองที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และเป็นศูนย์กลางของ
อุตสาหกรรม ได้ก�ำหนดตัวชี้วัดความมั่นคงในการด�ำรงชีพ ดังนี้ 1) ความมั่นคงทางด้าน
เศรษฐกิจ ได้ก�ำหนดตัวแปร ได้แก่ การใช้ประโยชน์จากที่ดิน ผลผลิตจากที่ดิน ก�ำลังของ
แรงงาน รายได้จากการผลิต ตลาด เป็นต้น 2) ความมัน่ คงทางด้านทุนทางสังคม ได้ก�ำหนด
ตัวแปร ได้แก่ การกระจายตัวของที่ดิน สินทรัพย์ด้านที่ดินที่อยู่อาศัย รายได้ รายได้เกิด
เส้นความยากจนของประเทศ การเข้าถึงการศึกษาของคนในครัวเรือนอ่านออกเขียนได้
เป็นต้น นอกจากนี้ Pramod K. Singh and B.N Hiremath ยังชี้ให้เห็น ตัวแปรที่สร้างความ
มั่นคงในการด�ำรงชีพที่เพิ่มขึ้นและแตกต่างนอกเหนือจาก Marc Lindenberg คือ ความ
มัน่ คงทางด้านระบบนิเวศ ได้ท�ำการก�ำหนดตัวแปร ได้แก่ ลักษณะพืน้ ทีข่ องครัวเรือนอาศัย
อยู่ พื้นที่ทั้งหมดของป่าไม้ ลักษณะคุณภาพของดินและน�้ำ มลภาวะทางอากาศ ปริมาณ
ของน�้ำได้ดินที่สูญเสียไป ที่ช่วยให้เกิดความมั่นคงในการด�ำรงชีพอย่างยั่งยืน (Pramod K
et al : 2010)
เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดความมั่นคงในการด�ำรงชีพ ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์ตัวชี้วัด
ความมั่นคงในการด�ำรงชีพของครัวเรือนแรงงานชานเมืองเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของ
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พื้นที่ชานเมือง กล่าวโดยสรุปได้ว่า ตัวชี้วัดความมั่นคงในการด�ำรงชีพมีเกณฑ์การวัดอยู่
ทั้งหมด 5 องค์ประกอบหลักที่สามารถวัดได้และสอดคล้องกับครัวเรือนแรงงานในพื้นที่
ชานเมืองขอนแก่น ได้แก่ 1) ด้านที่ดินและที่อยู่อาศัย 2) ด้านก�ำลังแรงงานในครัวเรือน 3)
ด้านอาหาร 4) ด้านสุขภาพ และ 5) การเข้าถึงการศึกษา ถ้าสภาพการทั้งหมดมีสถานะที่
ดีและเหมาะสม จะส่งผลท�ำให้ครัวเรือนแรงงานเกิดความมั่นคงในการด�ำรงชีพต่อไป
สามารถน�ำมาใช้เป็นตัวแปรตามของงานวิจัย
สรุปผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบจากการกลายเป็นเมือง

ผูศ้ กึ ษาสามารถสรุปประเด็นปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ น�ำมาสร้างเป็นกรอบแนวคิดใน
การวิจัย ได้ดังต่อไปนี้ 1) ปัจจัยด้านประชากร มีปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องต่อการกลายเป็น
เมืองทั้งหมด 5 ด้าน คือ ขนาดของครัวเรือน การศึกษา อายุ(อายุการเริ่มเข้าท�ำงาน) การ
เคลื่อนย้ายแรงงาน ความสัมพันธ์ในครัวเรือน บทบาทของสมาชิกในครัวเรือน 2) ปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจ มีปัจจัยเกี่ยวข้องต่อการกลายเป็นเมืองพื้นที่ชานเมืองทั้งหมด 4 ด้าน คือ
รายได้ อาชีพ(อาชีพที่หลากหลาย) ความเข้มข้นในการจ้างงาน การเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์จากที่ดิน 3) ปัจจัยด้านการบริโภค มีปัจจัยเกี่ยวข้องต่อการกลายเป็นเมืองพื้นที่
ชานเมืองทั้งหมด 2 ด้าน คือ วิถีความเป็นอยู่ และระดับการบริโภค
ส�ำหรับปัจจัยที่ 4) ปัจจัยด้านกายภาพ มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการกลายเป็นเมือง
พื้นที่ชานเมืองทั้งหมด 3 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม การติดต่อสื่อสาร
ซึ่งเป็นปัจจัยที่ค้นพบนอกเหนือจาก Lambregts B, Panthasen T and Mancharern S ที่
ได้กล่าวไว้ เห็นได้วา่ ปัจจัยทัง้ มีความสัมพันธ์กนั ทัง้ สิน้ ทีส่ ง่ ผลให้เกิดการขยายตัวของเมือง
รุกคืบสู่พื้นที่ชานเมืองจังหวัดขอนแก่น
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ในประเด็นองค์ประกอบปัจจัยทรัพยากรในการด�ำรงชีพเพือ่ ท�ำความเข้าใจ อธิบาย
และตีความปรากฏการณ์ของผลกระทบจากการกลายเป็นเมืองทีร่ กุ คืบเข้าสูพ่ นื้ ทีช่ านเมือง
ส่งผลต่อความมั่นคงของครัวเรือนทางด้านการด�ำรงชีพ เพื่อวัดความสามารถการเข้าถึง
และการครอบครองสินทรัพย์ทุนของครัวเรือนแรงงานชานเมือง และระดับความมั่นคงใน
การด�ำรงชีพของครัวเรือนชานเมืองภายใต้กรอบการเข้าถึงทรัพยากร และสินทรัพย์ทุนทั้ง
5 ปัจจัย มีดังต่อไปนี้
5) ปัจจัยทุนทางวัตถุ ได้แก่ จ�ำนวนทีด่ นิ ทีอ่ ยูอ่ าศัย ทรัพย์สนิ 6) ปัจจัยทุนทางการ
เงิน ได้แก่ ความมัน่ คงทางรายได้ แหล่งเงินกู้ การออม 7) ปัจจัยทุนทางมนุษย์ ได้แก่ ก�ำลัง
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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แรงงาน ทักษะอาชีพ การพัฒนาทักษะความรู้ สุขภาพการเจ็บป่วย เหตุการณ์ร้ายแรงที่
เกิ ด ขึ้ น ในครั ว เรื อ น 8) ปั จ จั ย ทุ น ทางทรั พ ยากรธรรมชาติ ได้ แ ก่ การใช้ ป ระโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติส่วนรวม (ดิน น�้ำ ป่าไม้ สัตว์ป่า) 9) ปัจจัยทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
ได้แก่ ต�ำแหน่งในชุมชน ความสัมพันธ์ในชุมชนและนอกชุมชน
ตัวชี้วัดความมั่นคงในการด�ำรงชีพ

เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดความมั่นคงในการด�ำรงชีพ ผู้ศึกษาสามารถสังเคราะห์ตัวชี้
วัดความมั่นคงในการด�ำรงชีพของครัวเรือนแรงงานชานเมือง กล่าวโดยสรุปได้ว่า ตัวชี้วัด
ความมั่นคงในการด�ำรงชีพมีเกณฑ์การวัดอยู่ทั้งหมด 5 องค์ประกอบหลักที่สามารถวัดได้
และสอดคล้องกับครัวเรือนแรงงานในพื้นที่ชานเมืองขอนแก่น ได้แก่ 1) ด้านที่ดินและที่อยู่
อาศัย 2) ด้านก�ำลังแรงงานในครัวเรือน 3) ด้านอาหาร 4) ด้านสุขภาพ และ 5) การเข้าถึง
การศึกษา ถ้าสภาพการทั้งหมดมีสถานะที่ดีและเหมาะสม จะส่งผลท�ำให้ครัวเรือนแรงงาน
เกิดความมั่นคงในการด�ำรงชีพต่อไป
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ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา วงวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของ
ไทยได้รบั เอาแนวคิดทฤษฎีตา่ งๆของตะวันตกเข้ามาปรับใช้ในกระบวนการศึกษาอย่างหลาก
หลาย หนึง่ ในศาสตร์ที่ได้รบั อิทธิพลอย่างชัดเจนคือวงวรรณกรรมศึกษา ท�ำให้กระบวนการ
วิจารณ์วรรณกรรมมีความละเอียด ซับซ้อน และลุม่ ลึกในทางวิชาการยิง่ ขึน้ หนังสือ “ทฤษฎี
วรรณคดีวิจารณ์ตะวันตกในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ของสุรเดช โชติอุดมพันธ์ จึงเป็นความ
พยายามในการเรียบเรียงและสังเคราะห์องค์ความรู้ว่าด้วยแนวคิดทฤษฎีจากโลกวิชาการ
ของตะวันตกอย่างเป็นระบบเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ในวงกว้าง
ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ถือได้ว่าเป็นศาสตร์ที่มีความซับซ้อนและมีพัฒนาการมา
อย่างยาวนานเกิดจากการผสมผสานและกลั่นกรองความรู้เกี่ยวกับการวิจารณ์วรรณคดีใน
1 อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ด้านต่างๆ อาทิ รูปแบบการประพันธ์ การตีความหมายของวรรณคดี และสุนทรียศาสตร์
ของวรรณคดี ความรู้ต่างๆ เหล่านี้ในโลกตะวันตกเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรีกโรมันที่ถูกน�ำ
เสนอผ่านนักปรัชญาคนส�ำคัญ อาทิ เพลโตและอาริสโตเติลทีน่ �ำเสนอทัศนะเกีย่ วกับวรรณคดี
ไว้อย่างแยบคายตั้งแต่สมัยก่อนคริสตกาล หนังสือเริ่มต้นโดยการนิยามความหมายของ
ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ในบริบทต่างๆ โดยเน้นมุมมองของนักคิดตะวันตกจากเดิมที่ มอง
ว่าทฤษฎีคือเครื่องมือในการศึกษาวรรณคดีเข้าสู่การตั้งค�ำถามกับสถานะหรือการเมืองเชิง
อ�ำนาจของวรรณคดีได้อย่างน่าสนใจโดยผู้เขียนได้น�ำเสนอเนื้อหาของทฤษฎีตะวันตกชุด
ต่างๆ ในรูปแบบของพัฒนาการที่แสดงให้เห็นว่าวิธีคิดเกี่ยวกับทฤษฎีวรรณคดีมีความเป็น
พลวัตอยู่ตลอดเวลา
บทแรก “จากคริสต์ศตวรรษที่ 19 สู่โลกมนุษยนิยมเสรี” เป็นการน�ำเสนอให้เห็น
จุดเริ่มแรกของการวิจารณ์วรรณกรรมก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 20 โดยมองว่าวรรณคดีคือ
วัฒนธรรม เป็นความหมายที่แสดงนัยทางการประเมินค่า เนื่องจากวรรณกรรมที่ศึกษาจะ
ต้องเป็น “วรรณคดี” ที่ผ่านการประเมินว่าดี เหมาะสม และเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรม
หนึ่งๆที่ได้รับการคัดสรรแล้ว วรรณคดีที่มีคุณค่าจึงต้องแสดงให้เห็นถึงการน�ำเสนอความ
จริงของชีวิตโดยใช้ถ้อยค�ำหรือศัพท์กวี การศึกษาวรรณคดีจึงเป็นกิจกรรมชั้นสูงที่ต้องใช้
ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ ในการวิจารณ์ที่สั่งสมมานาน และน�ำไปสู่แนวคิด
มนุษยนิยมเสรี (liberal humanism) อันเป็นความเชือ่ ทีพ่ ฒ
ั นามาจากสมัยฟืน้ ฟูศลิ ปะวิทยา
ที่มนุษย์เริ่มเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองและไม่ยอมอยู่ภายใต้อาณัติหรืออ�ำนาจของพระ
ผู้เป็นเจ้า การประเมินค่าวรรณคดีจะต้องพิจารณาถึงคุณค่าที่ก้าวข้ามเวลาและน�ำเสนอ
ธรรมชาติของมนุษย์ที่ไม่แปรเปลีย่ นในลักษณะของค่านิยมเกีย่ วกับมนุษย์ทเี่ ป็นสากล ความ
หมายของวรรณคดีอยู่ ในตัวบทวรรณคดีเองและไม่จ�ำเป็นต้องพึ่งพาการศึกษาบริบท
วรรณคดีกบั ชีวติ จึงมีความสัมพันธ์กนั อย่างแนบแน่นและการวิจารณ์วรรณคดีจะท�ำให้เข้าใจ
ความซับซ้อนของชีวิตมนุษย์มากขึ้นทั้งในแง่ของจริยธรรมการด�ำเนินชีวิตและความอ่อน
ไหวด้านอารมณ์ความรู้สึกเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
บทที่สอง “การวิจารณ์แนวใหม่ (New Criticism) เป็นพัฒนาการของวรรณคดี
วิจารณ์ในช่วงกลางของคริสต์ศตวรรษที่ 20 และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งในตะวัน
ตกและวงวรรณคดีศกึ ษาของไทยเนือ่ งจากเป็นความพยายามพัฒนาและยกระดับการวิจารณ์
ให้เป็นศาสตร์ที่มีระบบและระเบียบชัดเจน ประเด็นส�ำคัญของการวิจารณ์แนวใหม่คือการ
เรียกร้องให้นักวิจารณ์กลับมาพิจารณาตัวงานวรรณคดีและมุ่งศึกษาองค์ประกอบภายใน
(intrinsic elements) การศึกษาแบบนีล้ ดทอนความส�ำคัญขอองค์ประกอบต่างๆทีน่ กั วิจารณ์
เห็นว่าไม่ใช่ส่วนหนึ่งของตัวงานวรรณคดี อาทิ ภูมิหลังหรือชีวประวัติของผู้แต่ง อารมณ์
หรือประสบการณ์ร่วมของผู้อ่าน วรรณคดีเมื่อเขียนขึ้นแล้วจึงไม่ได้ถือว่าเป็นสมบัติของ

177

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ม.ค.59 – มิ.ย.59)

178

ผู้เขียนอีกต่อไปหากแต่เป็นสมบัติของสาธารณชน นอกจากนี้ยังเน้นการวิเคราะห์ภาษา
ทั้งในแง่ของโครงสร้างและความหมายในเชิงสุนทรียะด้วย
บทที่สาม “รูปแบบนิยมรัสเซีย (Russian Formalism)” เป็นแนวทางการวิจารณ์
ที่ทรงอิทธิพลอย่างมากในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 ในทวีปอเมริกาเหนือ เป็นการศึกษาที่
เน้นรูปแบบของวรรณกรรมหรือกลวิธีที่นักประพันธ์ ใช้ในการน�ำเสนอเป็นหลัก ในขณะที่
เนื้อหาที่วรรณกรรมน�ำเสนอเป็นประเด็นที่มีความส�ำคัญรองลงไปซึ่งแสดงให้เห็นถึงความ
พยายามในการพัฒนาระเบียบวิธีของตนให้เป็นวิทยาศาสตร์ที่มีกฎเกณฑ์ต่างๆชัดเจนและ
รัดกุม การศึกษาวรรณกรรมจะต้องเป็นไปในแบบปรวิสัย โดยมีหลักเกณฑ์ส�ำคัญคือ สิ่งที่
นักวิจารณ์ตอ้ งศึกษาหาใช่สงิ่ ทีว่ รรณกรรมต้องการจะสือ่ หรือวัฒนธรรมต่างๆภายนอกทีน่ กั
ประพันธ์อ้างอิงถึงหากแต่เป็นตัวบทวรรณกรรมเอง และนักวิจารณ์ต้องหลีกเลี่ยงพันธกิจ
ต่างๆในการวิจารณ์ ไม่ว่าจะเป็นในเชิงปรัชญา สุนทรียะหรือการเมือง แต่ต้องศึกษา
วรรณกรรมอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่มีการตั้งกรอบใดๆล่วงหน้า อย่างไรก็ตามการศึกษา
ดังกล่าวยังมีขอ้ จ�ำกัดบางประการทีส่ �ำคัญคือ การพิจารณาภาษาในฐานะทีเ่ ป็นกระจกสะท้อน
โลกภายนอกโดยไม่ได้ตั้งค�ำถามถึงบทบาทของภาษาในการจัดการหรือปรุงแต่งความจริง
ภายนอก รวมถึงการลดทอนมิติอื่นๆ อาทิ ผู้แต่งและผู้อ่าน และให้ความส�ำคัญกับ
วรรณกรรมราวกับว่าเป็นสิ่งที่ตัดขาดจากมิติทางประวัติศาสตร์ท�ำให้ขาดการอภิปรายใน
ด้านของอิทธิพลที่วรรณกรรมส่งแก่กันและกัน
บทที่สี่ “โครงสร้างนิยม (Structuralism)” เป็นการศึกษาโครงสร้างและความ
สัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างของปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมต่างๆ โดยนักวิจารณ์แนวโครงสร้าง
นิยมเห็นว่าเราจ�ำเป็นต้องมองผ่านโครงสร้างอันเป็นกรอบทีท่ �ำให้สงิ่ ต่างๆมีความหมาย และ
เน้นการศึกษาโครงสร้างของภาษาในฐานะทีเ่ ป็นตัวสร้างความจริงขึน้ มา ภาษาจึงไม่ได้เป็น
เพียงเครื่องมือที่ช่วยให้เราสื่อสารความจริงได้เท่านั้น หากแต่เป็นเครื่องมือที่ประกอบมโน
ทัศน์ของเราขึ้นมาตั้งแต่เบื้องแรก ขณะที่ความหมายไม่ได้เกิดจากการสะท้อนความจริงใน
โลกภายนอกแต่เกิดจากกลไกการเปรียบต่างหรือโครงสร้างของตัวภาษาเอง ด้วยเหตุนกี้ าร
วิจารณ์วรรณกรรมจึงได้รับผลกระทบเนื่องจากแต่เดิมเรามักจะเห็นว่าวรรณกรรมคือการ
เลียนแบบหรือการจ�ำลองโลกภายนอก แต่โครงสร้างนิยมท�ำให้เราเห็นว่า การสร้างสรรค์
งานวรรณกรรมต้องเกิดผ่านโครงสร้างของภาษาและความหมาย ศาสตร์แห่งการวิจารณ์
วรรณกรรมซึ่งแต่เดิมมักเป็นการค้นหาความหมายของวรรณกรรมจึงต้องหันมาถามว่า
ภาษาและวรรณกรรม “น�ำเสนอ” ความหมายอย่างไร
บทที่ห้า “หลังโครงสร้างนิยม (Poststructuralism)” ถือเป็นชุดความคิดที่ทรง
อิทธิพลต่อวงวรรณกรรมศึกษาเป็นอย่างมาก หลังโครงสร้างนิยมเป็นความต่อเนื่องจาก
โครงสร้างนิยมในแง่ที่ทั้ง 2 กระแสต่างท�ำให้เราเห็นว่าภาษาเป็นเครื่องมือที่ประกอบสร้าง
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ความจริง แนวทางดังกล่าวท�ำให้เราตั้งค�ำถามเกี่ยวกับประดิษฐกรรมทางภาษาหรือวาท
กรรมทุกอย่างรอบตัว วรรณกรรมเองจึงเป็นวาทกรรมชุดหนึ่งที่ใช้ภาษาเป็นสื่อ นอกจากนี้
ยังน�ำเสนอให้เห็นปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างนักเขียนกับภาษาและพยายามเปิดโปงให้เห็น
ถึงความยอกย้อนของภาษาในการน�ำเสนอความจริง บทบาทของนักวิจารณ์วรรณกรรมจึง
เปลี่ยนไปด้วยเช่นกันคือ การให้ค่าความส�ำคัญกับภาษาไม่ใช่ในฐานะที่เป็นพื้นที่ที่ให้นัก
เขียนได้แสดงอัจฉริยภาพ แต่อยู่ในฐานะที่ภาษามีพลวัต เป็นพื้นที่ของปฏิสัมพันธ์ของ
อ�ำนาจระหว่างนักเขียน นักอ่านและบริบทสังคมที่แตกต่างกันระหว่างนักเขียนกับนักอ่าน
นักวิจารณ์ในแง่นี้จึงเป็นนักอ่านที่เข้าไปเล่นกับตัวบทวรรณกรรม เป็นผู้ที่เข้าไปเปิดโปงให้
เห็นถึงขีดจ�ำกัดของกวีหรือนักเขียนในการพยายามควบคุมหรือจัดการกับภาษา
บททีห่ ก “คตินยิ มหลังสมัยใหม่ (Postmodernism)” คตินยิ มดังกล่าวเป็นชุดความ
คิดที่ต่อเนื่องและวิพากษ์สังคมสมัยใหม่ (modernity) ที่มีนัยของการพัฒนาหรือการท�ำให้
ทันสมัยอันเกี่ยวพันกับเทคโนโลยีในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ในวงวรรณกรรมศึกษาวิธี
คิดดังกล่าวเน้นการสลายพรมแดนเรือ่ งการจัดแบ่งระหว่างงานทีม่ คี ณุ ค่ากับงานทีด่ อ้ ยคุณค่า
ให้ความส�ำคัญกับศิลปวัฒนธรรมของคนชายขอบ อาทิ เพศที่สามหรือชนกลุ่มน้อย และ
วรรณกรรมกลุ่มนี้มักจะเป็นงานที่ท�ำลายขั้วต่างระหว่างรูปแบบการประพันธ์ที่ได้รับการ
ยกย่องกับรูปแบบการประพันธ์ทธี่ รรมดาสามัญ วรรณกรรมเป็นงานเขียนทีเ่ ล่นกับขีดจ�ำกัด
เช่น ขีดจ�ำกัดของภาษา ความเป็นอัตบุคคล รูปแบบการประพันธ์ อุดมการณ์และวาทกรรม
ที่ควบคุมความคิดความอ่านของคนในสังคม วรรณกรรมกลุ่มนี้มักจะตั้งค�ำถามต่างๆกับ
กรอบเหล่านี้เนื่องจากเห็นว่ากรอบดังกล่าวเป็นตัวการท�ำให้มนุษย์มองเห็นความเป็นจริง
ต่างๆได้แคบลง ในตอนท้ายของบทนีผ้ เู้ ขียนได้น�ำเสนอให้เห็นกลวิธกี ารประพันธ์กบั คตินยิ ม
หลังสมัยใหม่ อาทิ การน�ำเสนอความขัดแย้ง การแตกแขนง ความไม่ต่อเนื่อง การสุ่ม
ความล้นเกิน การลัดวงจร อันเป็นการเปิดโอกาสให้นกั เขียนได้ทดลองกับกลวิธกี ารประพันธ์
ใหม่ๆเพื่อน�ำเสนอให้เห็นถึงความยอกย้อนและซับซ้อนของความจริง
บททีเ่ จ็ด “ทฤษฎีการตอบสนองของผูอ้ า่ น (Reader-Response Theory)” แนวคิด
ดังกล่าวมองว่าตัวบทกับผู้อ่านต่างมีความสัมพันธ์กัน โดยความหมายจะเกิดขึ้นไม่ได้หาก
ขาดผู้อ่าน นอกจากนี้ในการอ่านจะต้องให้ความส�ำคัญกับภาวะปัจเจกของผู้อ่านกล่าวคือ
ตัวบทท�ำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้อ่านตอบสนองโดยผ่านอารมณ์ ความรู้สึก ประสบการณ์
ส่วนตัวของผู้อ่าน เมื่อเราอ่านวรรณกรรมไปเรื่อยๆข้อมูลต่างๆที่ปรากฏในตัวบทจะค่อยๆ
สะสมและคอยก�ำกับหากผู้อ่านตีความออกไปไกลเกินจากกรอบที่ก�ำหนด การก�ำกับการ
ตีความอาจจะเกิดขึน้ ในกรณีทผี่ อู้ า่ นย้อนกลับไปอ่านตัวบทส่วนก่อนหน้าทีอ่ า่ นผ่านมาแล้ว
ได้เช่นเดียวกันโดยการอ่านอาจกระท�ำได้ 2 แบบใหญ่คือ แบบเข้าศูนย์กลาง (efferent)
เป็นการอ่านที่เน้นการหาข้อมูลตามที่ปรากฏในตัวบท และแบบสุนทรียะ (aesthetic)
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เป็นการอ่านทีเ่ น้นความซับซ้อนทางอารมณ์ทนี่ �ำไปสูก่ ารคิดค�ำนึงและการใคร่ครวญ ซึง่ การ
อ่านวรรณกรรมควรจะเป็นไปในแบบหลัง ผู้อ่านไม่ควรเน้นเฉพาะข้อมูลหรือข้อเท็จจริง
ต่างๆ หากแต่ต้องเข้าใจความซับซ้อนทางอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในตัวบท
บทที่แปด “มาร์กซิสม์กับประวัติศาสตร์นิยมแนวใหม่ (Marxism and New Historicism)” ผูเ้ ขียนน�ำเสนอให้เห็นว่าทฤษฎีแนวดังกล่าวแม้วา่ จะถูกวางรากฐานไว้ตงั้ แต่คริสต์
ศตวรรษที่ 19 แต่ผลกระทบยังคงส่งผลต่อวงวรรณกรรมศึกษาอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการ
วิจารณ์มิติทางด้านชนชั้นและปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการผลิตกับวิถีชีวิตของมนุษย์ที่
แฝงในงานวรรณกรรมแนวคิดที่ส�ำคัญคือ อุดมการณ์ (ideology) อันเป็นปฏิบัติการณ์ทาง
สังคมที่ชนชั้นที่มีอ�ำนาจได้ใช้อ�ำนาจของตนเองสร้างกลไกต่างๆผ่านสถาบันต่างๆ อาทิ
ศาสนา โรงเรียน เพือ่ การครอบง�ำ (hegemony) ให้คนในสังคมทัง้ หมดยึดถือตามอุดมการณ์
ของตน แนวคิดเรือ่ งอุดมการณ์ยงั ท�ำให้การศึกษาวรรณกรรมเปลีย่ นไปโดยเฉพาะการศึกษา
วรรณกรรมในแง่ทสี่ มั พันธ์กบั ประวัตศิ าสตร์ กล่าวคือ วรรณกรรมไม่ได้ท�ำหน้าทีเ่ ป็นเครือ่ ง
มือที่สะท้อนประวัติศาสตร์อย่างตรงไปตรงมา หากแต่เป็นวาทกรรมที่สะท้อนอุดมการณ์
ของผู้เขียนหรือชนชั้นของผู้เขียน
บทที่เก้า “การวิจารณ์แนวเพศสถานะ (Gender Criticism)” การวิจารณ์แนวดัง
กล่าวเป็นชุดความคิดที่ส่งผลกระทบต่อวงวิชาการในวงกว้างที่ไม่ได้เป็นเพียงการศึกษา
สุนทรียภาพของงานวรรณกรรม หากยังมุง่ เปลีย่ นแปลงทัศนคติและค่านิยมในสังคมอีกด้วย
การวิจารณ์น�ำไปสู่การอภิปรายในประเด็นเรื่องเพศในวรรณกรรมอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะ
เป็นเพศหญิงเองหรือเพศอื่นๆเช่น เกย์และเลสเบียน ผู้เขียนได้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ
ของสตรีนยิ มในสามช่วงทีส่ �ำคัญ โดยช่วงแรกเป็นการน�ำเสนอกระแสสตรีนยิ มทีส่ มั พันธ์กบั
การเมืองเพื่อเรียกร้องให้เกิดความเท่าเทียมในสิทธิระหว่างผู้ชายกับผู้หญิง ช่วงที่สองให้
ความส�ำคัญกับความแตกต่างของผู้หญิงทั้งในพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะ และในช่วง
ทีส่ ามที่ได้รบั อิทธิพลจากแนวคิดหลังโครงสร้างนิยมทีม่ องว่าเพศสถานะเป็นสิง่ ทีถ่ กู ประกอบ
สร้างขึ้นผ่านวาทกรรมที่ถูกผลิตซ�้ำ โดยเฉพาะวาทกรรมของอุดมการณ์ปิตาธิปไตยที่
ครอบง�ำทั้งผู้ชายและผู้หญิง นอกจากนี้ยังบ่อนเซาะจารีตของรักต่างเพศ ท�ำให้เกิดทฤษฎี
เกย์เลสเบียนและเควียร์ ซึง่ ถือเป็นกลุม่ ทฤษฎีที่โจมตีอดุ มการณ์ปติ าธิปไตยและอุดมการณ์
ความรักต่างเพศ (heterosexism) ที่เห็นว่าคตินิยมรักต่างเพศเป็นมายาคติอย่างหนึ่งที่คน
กลุ่มหนึ่งจินตนาการขึ้นและผลักดันให้คนส่วนใหญ่ในสังคมต้องปฏิบัติตาม ทฤษฎีแนวดัง
กล่าวจึงต่อต้านการเหยียดคนรักเพศเดียวกัน (homophobia) ที่ท�ำให้กลุ่มคนดังกล่าวไม่
สามารถเปิดเผยสถานะของตนเองได้ ในตอนท้ายของบทนี้ผู้เขียนได้แสดงให้เห็นถึงการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกีย่ วกับเพศสถานะในการวิจารณ์วรรณกรรมพร้อมยกตัวอย่างได้อย่างน่า
สนใจ
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society

Faculty of Humanities and Social Sciences

บทที่สิบ “หลังอาณานิคมนิยม (Postcolonialism)” แนวคิดดังกล่าวได้รับความ
นิยมอย่างมากในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20 ทั้งยังแสดงมุมมองต่อการวิจารณ์ที่ต้อง
อ้างอิงกับบริบททางประวัติศาสตร์และการเมืองมากขึ้น นอกจากนั้นความเข้มข้นของกระ
แสโลกาภิวัตน์ ได้ส่งผลให้เกิดการเดินทางข้ามพรมแดนมากขึ้น ทิศทางของการวิจารณ์
วรรณกรรมจึงหันเหไปให้ความส�ำคัญกับทฤษฎีหลังอาณานิคมที่เน้นอภิปรายการปะทะ
สังสรรค์กนั ระหว่างคนต่างเชือ้ ชาติตา่ งวัฒนธรรม รวมไปถึงการเมืองของลัทธิลา่ อาณานิคม
และผลกระทบที่เกิดจากลัทธิดังกล่าวทั้งในอดีตและปัจจุบัน รูปแบบการเล่าเรื่องของ
วรรณกรรมกลุ่มนี้จึงมักจะกล่าวพาดพิงถึงอิทธิพลของประเทศมหาอ�ำนาจที่เคยปกครอง
กดขีท่ ยี่ งั ตกค้างอยู่ในประเทศอาณานิคม ไม่วา่ จะเป็นระดับกายภาพ อาทิ สิง่ ปลูกสร้างหรือ
ระบบการจัดการต่างๆหรือในระดับจิตใจ อาทิ จิตส�ำนึกของคนในประเทศอาณานิคมที่รู้สึก
ว่าตนด้อยกว่า ในบริบทของการวิจารณ์วรรณกรรมแนวดังกล่าวที่ส�ำคัญคือ การวิจารณ์ตัว
บทวรรณกรรมประเทศเจ้าอาณานิคมที่ได้รบั การเชิดชูโดยใช้มมุ มองหลังอาณานิคมเพือ่ อ่าน
มิติทางการเมืองอันเกี่ยวเนื่องกับประเด็นอาณานิคมที่ซ่อนเร้นในตัวบทวรรณกรรม
บทสรุป
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การศึกษาทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ท�ำให้เห็นถึงพัฒนาการ
และอิทธิพลของกระแสความคิดที่แตกต่างหลากหลาย ทั้งนี้ผู้เขียนได้ตั้งข้อสังเกตต่อ
ปรากฏการณ์ทสี่ �ำคัญอย่างหนึง่ คือ การทีท่ ฤษฎีวรรณคดีวจิ ารณ์กลายเป็นวาทกรรมทีอ่ า้ งอิง
ตนเองการประยุกต์ใช้ทฤษฎีจึงต้องกระท�ำอย่างระมัดระวังเนื่องจากทฤษฎีแต่ละชุดต่างมี
บริบทหรือทีม่ าที่ไปเฉพาะ รวมถึงมีขอ้ เด่นและข้อด้อยทีแ่ ตกต่างกัน ไม่มที ฤษฎีใดทีส่ มบูรณ์
แบบและเปิดให้เห็นความหมายทีซ่ อ่ นอยู่ในตัวบทได้ทงั้ หมด การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทเี่ หมาะ
สมจึงเป็นการใช้ทฤษฎีอย่างรู้เท่าทัน หนังสือดังกล่าวนอกจากจะท�ำให้เห็นภูมิทัศน์ทาง
ปัญญาของโลกตะวันตกที่มีพลวัตแล้ว ยังท�ำให้เห็นการเชื่อมโยงขององค์ความรู้ในบริบท
โลกาภิวัตน์ที่มีการต่อยอดพัฒนาของความรู้ที่ก้าวข้ามทั้งพรมแดนประเทศและพรมแดน
ของสาขาวิชา การศึกษาทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์จึงเป็นการเปิดโลกทัศน์ของผู้ศึกษาให้
พิจารณาเห็นว่าการถกเถียงและการอภิปรายเกีย่ วกับการศึกษาวรรณกรรมนัน้ เป็นอาณาจักร
ที่ยิ่งใหญ่และมีการขยายขอบเขตอย่างสม�่ำเสมอ หนังสือดังกล่าวจึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือ
ชิน้ ส�ำคัญทีผ่ สู้ นใจในกระบวนการวิจารณ์วรรณกรรมควรอ่าน ทบทวน เพือ่ ท�ำให้การวิจารณ์
วรรณกรรมมีระเบียบวิธีที่ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมไปถึงท�ำให้รู้เท่าทันการเมืองของวรรณกรรม
และการเมืองของทฤษฎี
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ข้อก�ำหนดการเสนอบทความวิชาการ
หรือบทความวิจัย
เพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษย์กับสังคม
1. เป็นบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ใน
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พร้อมบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ระบุชอื่ บทความ และชือ่ -นามสกุลจริงของผูเ้ ขียนบทความ พร้อมวุฒกิ ารศึกษา
ต�ำแหน่งและสถานที่ท�ำงานอย่างชัดเจน เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. บทความมีความยาวของต้นฉบับไม่เกิน 15 หน้า กระดาษ A4
4. เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน
5. บทความที่ไม่ผา่ นการพิจารณาให้ตพี มิ พ์ทางกองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผเู้ ขียน
ทราบ แต่จะไม่ส่งต้นฉบับคืนผู้เขียน
6. การอ้างอิงให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา โดยวงเล็บเฉพาะชื่อ-สกุล
ผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าเอกสารที่อ้างอิงต่อท้ายข้อความที่ต้องการอ้าง (ชื่อ สกุล
ผู้แต่ง. ปี่ที่พิมพ์ : เลขหน้า) หรือการอ้างชื่อผู้แต่งก่อนข้อความอ้างอิง ให้วงเล็บหลังชื่อ
นามสกุลผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าเอกสารที่อ้างอิง ดังนี้ ชื่อ สกุลผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์ : เลข
หน้า) ต่อด้วยข้อความที่อ้างอิง
7. รูปแบบบรรณานุกรม มีลักษณะดังนี้
ตัวอย่างบรรณานุกรม
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8. ตัวอักษรและรูปแบบการพิมพ์
		
- ตัวอักษร TH SarabunPSK 16
		
- รูปแบบการจัดหน้ากระดาษขนาด A4 (21x29.7 cm)
			
เว้นขอบด้านบน 1.5 นิ้ว เว้นขอบด้านซ้าย 1.5 นิ้ว
			
เว้นขอบด้านล่าง 1.5 นิ้ว เว้นขอบด้านขวา 1.5 นิ้ว
ลักษณะตัวอักษร
เน้น
เอน
เน้น
เน้น
เน้น
ปกติ
ปกติ
เอน
เน้น
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รายการ
ชื่อบทความ
ชื่อผู้แต่ง
บทคัดย่อ
หัวข้อแบ่งตอน
หัวข้อย่อย
เนื้อหาบทความ
ข้อความในตาราง
ข้อความอ้างอิง
หนังสืออ้างอิง
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รูปแบบการพิมพ์
กลางหน้ากระดาษ
ชิดขวา
ชิดซ้าย
ชิดซ้าย
ใช้หมายเลขก�ำกับ
กลางหน้ากระดาษ

ขนาดตัวอักษร
22
16
18
16
16
16
14
14
22

