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 วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ปีท่ี 2 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559) มีสาระเกี่ยวกับการศึกษา

วรรณกรรมไทย-ลาว วิถีชีวิต วัฒนธรรมอีสานและชุมชนสองฝั่งโขง การพัฒนาการเรียน

การสอน รวมทั้งบทวิจารณ์หนังสือ 

  บทความในฉบบันี ้ส่วนหนึง่เป็นผลจากการศกึษาวรรณกรรมผ่านตวับทเรือ่งสัน้ 

ชาดก ตำานาน โดยใช้แนวคิดท่ีหลากหลายตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้เห็นวิถีชีวิตและ

วฒันธรรมของผูค้นเป็นสำาคญั เริม่จากเรือ่ง “กลวธีิตอบโต้ความเป็นคนชายขอบในเรือ่งสัน้

รางวัลนายอนิทร์อะวอร์ด” แสดงผลการศกึษาตวัละครอสีานทีพ่ยายามตอบโต้ความเป็นคน

ชายขอบ ด้วยการศึกษาเล่าเรียนเพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัว สร้างความ

หมายให้กับตัวเองเพื่อเป็นพลังในการต่อสู้กับอำานาจศูนย์กลาง และให้คุณค่ายอมรับความ

เป็นชนบทหรอืเมืองในต่างจงัหวดัมากขึน้ ด้วยกลวิธขีองนกัเขยีนผ่านการบรรยายหรือบท

สนทนาของตัวละครอีสานด้วยท่าทีและนำ้าเสียงที่จริงจังจริงใจ

  วรรณกรรมแสดงให้เหน็พลงัความคดิ ความเชือ่ของผู้คน ตลอดจนส่งผลให้เกิด

ประเพณีพิธีกรรมในท้องถิ่นเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมา โดยเฉพาะวรรณกรรมในรูป

แบบของตำานาน จากบทความเรือ่ง “การสือ่ความหมายทางวฒันธรรมในตำานานม้าคำาไหล” 

ซึ่งเป็นตำานานท้องถิ่นที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับบุคคลและม้าพาหนะคู่กาย สะท้อนความเชื่อ

ทางศาสนาและความศกัดิส์ทิธิ ์ความเชือ่เกีย่วกบับคุคลในอดตีกบัการสร้างบ้านแปลงเมอืง 

ให้กำาเนิดพธิกีรรมทรงม้าคำาไหล ซึง่เชือ่มโยงพธิทีรงม้าและประเพณบีญุบัง้ไฟเข้าในบริบท

เดียวกัน เป็นประเพณีพิธีกรรมท้องถิ่นที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา ช่วยให้ผู้คนมีความรักสามัคคี 

มีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม

  วรรณกรรมชาดกจากบทความเรื่อง “ความเป็นบัณฑิตและความเป็นพาลใน

มโหสถชาดก” แสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างบัณฑิตและคนพาลได้อย่างชัดเจน โดย

ใช้การวิเคราะห์แบบคู่ตรงข้าม แสดงคุณลักษณะของบัณฑิต คือ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด 

บทบรรณาธิการ
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เมตตากรุณา มีความกตัญญูกตเวที ยึดมั่นในสัจจะและไม่เห็นแก่ลาภยศ ส่วนลักษณะของ

คนพาล คือ เป็นพาลเพราะลักขโมย อิจฉาริษยา อาฆาตแค้น ความหูเบา หลงใหลใน

กามคุณ และโลภในลาภยศสรรเสริญ ซึ่งสอดคล้องกับอุดมการณ์ความเป็นบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ของสังคมไทยปัจจุบัน

  การศึกษาวรรณกรรมในรูปแบบของภาษิตจากบทความเร่ือง “ภาษิตลาว: 

สถานภาพหญิงชายกับการสื่อความหมายทางวัฒนธรรม” ทำาให้เกิดความเข้าใจภาษิตลาว

ท่ีสื่อความหมายให้เห็นวิถีวัฒนธรรมและคตินิยมในสังคม และแสดงวาทกรรมที่ปรากฏ

ความเหลื่อมลำ้าทางเพศ สะท้อนให้เห็นร่องรอยของการสร้างความไม่เท่าเทียมกันระหว่าง

เพศ ผูห้ญงิเป็นกลุม่ทีถ่กูกดทบัอยู่ใต้อำานาจชายเป็นใหญ่ อยู่ในสภาวะทีด้่อยกว่าทัง้ในทาง

สถานภาพ บทบาท สิทธิ หน้าที่ และอำานาจ ซึ่งสังคมและวัฒนธรรมต่างเป็นตัวกำาหนด 

ทำาให้มองเห็นความคิดเชิงสังคม และวัฒนธรรมในมิติที่หลากหลายซับซ้อน

  การสื่อความหมายทางวัฒนธรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานในบทความเร่ือง 

“ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานในการแต่งตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์” เป็นการเชื่อมโยงพิธีกรรมเข้า

กับความเชื่อ ซ่ึงชาวอีสานบางชุมชนยังคงประกอบพิธีกรรมดังกล่าวโดยมีขั้นตอน 9 ขั้น

ตอน คือ การเตรียมนำ้าฮด การเจริญพุทธมนต์ ถวายผ้าไตร แห่กองฮด จัดสถานที่ การ

สถาปนายศ อ่านหริญัปัฏหรอืสวุรรณปัฏ ตั้งขนับายศร ีบายศรสีตูรขวญั แต่ละขัน้ตอนเป็น

คติแบบโบราณล้านช้าง เมื่อมีการปฏิรูปหัวเมืองอีสานตั้งแต่รัชกาลที่ 4 เรื่อยมา รัฐส่วน

กลางได้กระจายอุดมการณ์แบบรัฐชาติให้ชาวอีสานนับถือพุทธศาสนาแบบรัฐส่วนกลาง 

ภูมิปัญญาพื้นบ้านการฮดสรงจึงค่อยเลือนหายไปตามกาลเวลา

  การศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับนาคจากบทความเรื่อง “นาค: การ

สร้างความหมายในชุมชนสองฝั่งโขง” ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงในชุมชนพระธาตุพนมที่

มีความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับเจ้าเฮือน 3 พระองค์ ซึ่งสืบทอดพิธีกรรมบูชาผีอารักษ์และนาค 

ตามคติความเชื่อแบบล้านช้าง การเปลี่ยนผ่านอำานาจการปกครองหลายสมัย ผู้คนปรับ

เปลีย่นบทบาทและสร้างความหมายใหม่ ปรากฏการณ์ทางสงัคมดังกล่าวคอื ความสมัพนัธ์

เชงิอำานาจระหว่างกลุม่ชาตพินัธุล์าวเวยีงกบัพระสงฆ์วดัพระธาตพุนมทีม่กีารรือ้ฟ้ืนพธิกีรรม

บูชาสัตตนาคา ส่งผลให้กลุ่มความเชื่อดั้งเดิมถูกลดทอนอำานาจลง อย่างไรก็ตามคนกลุ่มนี้

ได้ปรับเปลี่ยนบทบาทเพื่อความคงอยู่อย่างแยบยล

  นอกจากน้ียังมีบทความที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอน 2 เรื่องคือ 

“การพัฒนาผลการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง มหาเวสสันดรชาดก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
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ปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน” พบว่าแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย

มปีระสทิธภิาพสงูกว่าเกณฑ์ทีต่ัง้ไว้ นักเรียนมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน

เรยีน และมคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนด้วยกจิกรรมการเรียนรูภ้าษาไทยเร่ือง มหาเวสสันดร

ชาดกโดยใช้ปัญหาเป็นฐานอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนอีกเร่ืองหน่ึงคือ “การส่งเสริมการ

อนรุกัษ์ป่าเบญจพรรณ สำาหรับนิสติสาขาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากร-

ศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม” เครือ่งมอืที่ใช้ในการวจิยัประกอบด้วยคูม่อื สือ่โปสเตอร์ 

แบบทดสอบความรู้ และแบบวัดทัศนคติต่อการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ ผลการวิจัยพบว่า 

นิสิตมีความรู้ในการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ คะแนนเฉลี่ยหลังการส่งเสริมมากกว่าก่อนการ

ส่งเสริม และมีทัศนคติต่อการอนุรักษ์ป่าดีขึ้น

  สำาหรับบทวิจารณ์หนังสือในฉบับนี้ เป็นบทวิจารณ์รวมเรื่องสั้น “หุ่นไล่กา” ของ 

ไพฑูรย์ ธัญญา นักเขียนรางวัลซีไรต์ ปี 2530 ผู้วิจารณ์แสดงทัศนะว่า มีความหลากหลาย

ในเรือ่งของอารมณ์ความรูส้กึ ภาษากระชบั สละสลวย ลุ่มลึก คมคาย ทำาให้ผูอ่้านได้ครุ่นคดิ

พจิารณา เล่าเรือ่งได้อย่างมีช้ันเชงิ ชวนให้ติดตาม บางเรือ่งนำาเสนอวถิชีวีติความเป็นมนษุย์ 

ความเป็นท้องถ่ิน-สังคมชนบท ท่ามกลางความเป็นปัจจุบันและความเป็นคนชายขอบได้

อย่างน่าสนใจ รวมท้ังการวิพากษ์และสะท้อนสังคมได้อย่างเข้มข้น “หุ่นไล่กา” ไม่ได้เป็น

เ พียงรวมเรื่องสั้น ไม่ใช่หุ่นฟางกลางท้องทุ่ง หากแต่เป็นตัวแทนอีกด้านหนึ่งของมนุษย์ 

เป็นความจริง-ลวง และเป็นกระจกสะท้อนสังคมในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

  บทความในวารสารมนษุย์กบัสงัคมฉบบันี ้อาจเป็นส่วนหนึง่ทีช่่วยสร้างสรรค์ ส่ง

เสริมความคิด ความรู้ สำาหรับผู้อ่านให้สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่องาน

วิชาการ งานวิจัย และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ต่อไป

   โสภี อุ่นทะยา

    บรรณาธิการ
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กลวธีิตอบโต้ความเปน็คนชายขอบในเรือ่งสัน้รางวลันายอนิทรอ์ะวอรด์ 
 มิ่งมนัสชน จังหาร

การสื่อความหมายทางวัฒนธรรมในตำานานม้าคำาไหล
 ปรเมศวร์ อุตรนิตย์

ความเป็นบัณฑิตและความเป็นพาลในมโหสถชาดก
 สมัย วรรณอุดร

ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานในการแต่งตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ 
 ธีระพงษ์ มีไธสง

ภาษิตลาว: สถานภาพหญิงชายกับการสื่อความหมายทางวัฒนธรรม
 บุปผา เสือคำา

นาค: การสร้างความหมายในชุมชนสองฝั่งโขง
 มาลินี กลางประพันธ์

การพัฒนาผลการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง มหาเวสสันดรชาดก 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
 พิสิฎฐพล พันธุ์พาน, ดนิตา ดวงวิไล, เพ็ญประภา สิงห์สวัสดิ์ 

การส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ สำาหรับนิสิตสาขาสิ่งแวดล้อม
ศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ชฤนาถ กุดวิฬา, ไพบูลย์ ลิ้มมณี, ลิขิต จันทร์แก้ว 

บทวิจารณ์หนังสือ
 อัษฎาวุธ ไสยรส
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กลวิธีตอบโต้ความเป็นคนชายขอบในเรื่องสั้น
รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด
Strategies of Marginal People Responses in Short Stories of The Naiin Award

มิ่งมนัสชน จังหาร* Mingmanuschon Changharn

บทคัดย่อ
 บทความวจัิยนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาตวัละครอสีานกบัการตอบโต้ความเป็นคน

ชายขอบในเรือ่งสัน้รางวลันายอนิทร์อะวอร์ด เพือ่ให้เหน็วธิทีีต่วัละครอสีานใช้ตอบโต้ความ

เป็นคนชายขอบว่าเป็นอย่างไร รวมถึงศึกษาว่านักเขียนมีกลวิธีตอบโต้ความเป็นคนชาย

ขอบอย่างไร ผลการศึกษาพบว่า ตัวละครอีสานในเร่ืองส้ันมีการตอบโต้ความเป็นคนชาย

ขอบ 2 วิธี คือ 1) ตวัละครอีสานในเรือ่งสัน้มคีวามทะเยอทะยานทีจ่ะศกึษาเล่าเรยีนในระดับ

ที่สูงขึ้น เพื่อจะประกอบอาชีพที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองและดูแลครอบครัวได้ ไม่ต้องตกเป็น

ลกูจ้างหรอืแรงงานราคาถกู 2) ตวัละครอีสานได้สร้างความหมายให้กับตวัเอง เพือ่ท่ีจะเป็น

พลังในการต่อสู้กับศูนย์กลางและอำานาจรัฐ รวมไปถึงสร้างความหมายใหม่ให้กับความเป็น

เมอืงและความชนบท ตวัละครอีสานมีการปฏเิสธเมืองหลวงแล้วหนัมายอมรบัและให้คณุค่า

กบัต่างจงัหวัดหรอืชนบท เมอืงไม่ใช่ภาพของความสวยงามอย่างทีเ่คยฝันอกีต่อไป ในส่วน

ของกลวิธีของนักเขียนนั้น พบว่านักเขียนมีการตอบโต้ความเป็นคนชายขอบ 2 วิธี คือ 1) 

ผ่านการบรรยายหรือบทสนทนาที่ดูทั้งรุนแรง ประชดประชัน กระแทกกระทั้น นำ้าเสียงท่ี

แสดงออกดูเหมือนจะตอกยำ้า น้อยเน้ือตำ่าใจ 2) ผ่านการบรรยายหรือบทสนทนาที่ดูอ่อน

โยน ประนีประนอม แต่ก็เป็นนำ้าเสียงที่แฝงไว้ด้วยความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจอยู่ในที วิธี

การตอบโต้ทัง้สองของผูเ้ขยีน แม้เป็นการตอบโต้ทีม่ลัีกษณะแตกต่างกนั แต่เป็นการตอบโต้

ความเป็นคนชายขอบของตัวละครอีสานด้วยท่าทีและนำ้าเสียงที่จริงจังและจริงใจ

ค�ำส�ำคัญ: ตัวละครอีสาน, การตอบโต้ความเป็นคนชายขอบ, เรื่องสั้นรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด

* เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
*general administrative staff, Faculty of Law, Mahasarakham University
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Abstract
  This research article is aimed to study Isan characters and marginal people 

responses in short stories of the Naiin award in order to visualize the methods that 

Isan characters respond marginal people and to study author’s techniques of marginal 

people responses.

 The results of the study of Isan characters and marginal people responses 

revealed as follow: 1) Isan characters in short stories of the Naiin award were 

ambitious to study in higher education to have a good career so that they could 

raise their family well and avoid to be employed as a cheap labour. 2) Isan characters 

had created their meanings to struggle with state power and created new meanings 

of urbanization and ruralization. Isan characters rejected the capital and realized to 

accept the value of rural because the gorgeous society was a dream. The results 

of author’s techniques of marginal people responses revealed as follow: 1) Responses 

through violent, ironic, and sarcastic description or conversation with hurtful and 

waspish tone. 2) Responses through gentle and compromising description or 

conversation with sympathetic tone. As the results, two methods of marginal people 

responses were different. However, marginal people responses of Isan people were 

serious and sincere.

Keywords : Isan people, marginal people responses, short stories of the Naiin award
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บทนำา
 ความเป็นชายขอบ หมายถึง สถานะของการถูกกำาหนดตัวตนในมิติสังคมอีกรูป

แบบหนึง่ให้มคีวามสำาคญัเป็นเพยีงกลุ่มหรอืบคุคลซึง่ถกูลดคณุค่าจากตวัตนทีแ่ท้จรงิไปจาก

กลุม่ใหญ่ในสงัคมโดยกระบวนการของอำานาจทีม่าจากศนูย์กลาง ด้วยนยิามข้างต้นจงึทำาให้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานมีสถานะของความเป็นชายขอบ ด้วยที่ตั้งทาง

ภมูศิาสตร์อยู่ห่างไกลจากศนูย์กลาง จงึทำาให้อสีานไม่ได้รับการพฒันาหรือพฒันาอย่างล่าช้า 

คนอสีานจงึถกูมองว่าเป็นคนโง่ ไม่เท่าทนัคน ยากจนแร้นแค้น สุจติต์ วงษ์เทศ (2549 : 44) 

ได้ให้ความหมายของคนอีสานหรือชาวอีสานว่า คนอีสานหรือชาวอีสาน ไม่ใช่ชื่อชนชาติ

หรอืเชือ้ชาติเฉพาะของอีสาน แต่เป็นชือ่ทางวฒันธรรม มทีีม่าจากภมูศิาสตร์บริเวณท่ีเรียก

อีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (อันเป็นส่วนหนึ่งของผืนแผ่นดินใหญ่

สวุรรณภมูหิรอือุษาคเนย์โบราณ) เลยสมมุตเิรยีกคนกลุม่นีอ้ย่างรวมๆ กว้างๆ ว่า ชาวอสีาน

หรือคนอีสาน ดังนั้นตัวละครอีสานจึงหมายถึงคนท่ีมีภูมิลำาเนาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ

  จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในวรรณกรรมมีตัวละครอีสานมากมายที่มีสถานะยากจน 

ต้องต่อสูด้ิ้นรนเพือ่หนไีปจากความยากจนแร้นแค้นอตัคดั บ้างถกูกระทำาจากอำานาจรฐั และ

ถกูกดขีข่่มเหงจากผูท่ี้มีอำานาจเหนือกว่า ตวัละครอสีานเป็นตวัละครทีต่ดิอยูก่บัความล้าหลงั 

ไม่ทนัสมยั เป็นคนบ้านนอกคอกนาทีถ่กูกดให้มสีถานะต้อยตำา่ ถกูมองว่าแปลกแตกต่างไป

จากคนอื่น ด้วยสำาเนียงการพูดและท่าทางการแสดงออก ตัวละครอีสานในงานวรรณกรรม

จึงมีสถานะเป็นพลเมืองชั้นสอง ไม่ได้รับความเท่าเทียม เป็นคนชายขอบของสังคม ถูก

ปล่อยปละละเลย ตัวละครอีสานหลายตัวยอมจำานน ยอมรับชะตากรรม ทว่าก็มีตัวละคร

อีสานอีกไม่น้อยเช่นกันที่ลุกขึ้นมาต่อสู้หรือตอบโต้ส่ิงที่ไม่เป็นธรรม ไม่ยอมถูกเอารัดเอา

เปรยีบหรอืถกูกดข่ม ปฏิเสธความหมายหรอืนิยามเดิมๆ ทีถู่กให้ไว้ ตวัละครอสีานที่ไม่ยอม

จำานนหรอืตัวละครอสีานทีล่กุขึน้มาโต้ตอบเหล่านี ้เป็นเร่ืองทีน่่าสนใจและศกึษาอย่างย่ิงใน

แง่ของวิธีการตอบโต้ความเป็นคนชายขอบ โดยเฉพาะในงานวรรณกรรมประเภทเร่ืองส้ัน 

ที่มุ่งนำาเสนอแนวคิดและแก่นเรื่อง หรือประเด็นที่ต้องการสื่อสารอย่างรวดเร็ว

 ผู้วิจัยเลือกศึกษาตัวละครชายขอบหรือตัวละครอีสานในเรื่องสั้นรางวัลนายอินทร์ 

อะวอร์ด โดยเรือ่งสัน้รางวลันายอนิทร์อะวอร์ดนัน้เป็นเรือ่งสัน้ทีน่กัเขยีนนกัอ่านวรรณกรรม

ทัง้หลายให้ความสนใจ โดยเฉพาะเรือ่งสัน้ที่ได้รบัรางวลัและเร่ืองสัน้ทีเ่ข้ารอบสุดท้าย ซึง่มี

ความหลากหลายและเปิดโอกาสให้นกัเขยีนทัง้หน้าเก่าหน้าใหม่ได้ส่งผลงานเข้ามาประกวด 

รวมทั้งเป็นเวทีประกวดเรื่องสั้นที่เข้มข้น โดยมีกรรมการพิจารณาทั้งรอบแรกและรอบ

สุดท้ายก่อนจะประกาศผล นั่นจึงทำาให้รางวัลเรื่องสั้นรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ที่ผ่านการ
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คัดเลือกมาตีพิมพ์นั้นได้รับการพูดถึง รวมท้ังวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างแพร่หลาย ผู้วิจัยได้

เลือกวิเคราะห์ในประเดน็ของตวัละครอสีานกบัการตอบโต้ความเป็นคนชายขอบในเรือ่งส้ัน 

เพื่อให้เห็นวิธีท่ีตัวละครอีสานใช้ตอบโต้ความเป็นคนชายขอบ โดยได้ทำาการวิเคราะห์เรื่อง

สั้นจำานวน 3 เรื่อง คือ 1) เรื่องสั้น ดาวหลังม่าน ของ มะลิ ณ อุษา ซึ่งมีตัวละครอีสานชื่อ 

“คำานาง” หญิงสาวที่เดินทางเข้าสู่เมืองหลวงโดยฝันว่าจะเป็นดาราและยกฐานะของตัวเอง 

สามารถเลี้ยงตัวครอบครัวที่อยู่ต่างจังหวัดได้ 2) เรื่องสั้น ซำาบายดีบ่ ของ เสาวรี ซึ่งเล่าถึง 

“ณัฐ” หนุ่มอีสานที่ไปทำางานเกาะสมุย แล้วเกิดพบรักกับหญิงสาวที่เป็นคนกรุงเทพฯ วัน

หน่ึงทั้งสองได้ตัดสินใจที่จะกลับมาประกอบอาชีพชาวนาที่บ้านเกิดของณัฐ 3) เรื่องสั้น 

ฆาตกร ของ วิทยากร โสวัตร ที่เล่าถึง “เฒ่าจำ้า” เฒ่าชราชาวอีสานที่ต่อสู้กับนโยบายของ

รัฐและผู้มีอำานาจในกรณีการเปิด-ปิดเขื่อนซึ่งเป็นพื้นที่ทำากินของชาวบ้าน แม้เรื่องสั้นทั้ง

สามเรื่องจะมีโครงเรื่องและเนื้อหาที่แตกต่างกัน ทว่าก็มีลักษณะร่วมคือ มีตัวละครหลักที่

เป็นคนอีสานเป็นตัวละครเดินเรื่อง และมีลักษณะที่ต้องดิ้นรนต่อสู้ เพื่อท่ีจะมีชีวิตท่ีดีขึ้น 

ต่างถูกกระทำาจากคนที่มีอำานาจเหนือกว่า ถูกกีดกันให้เป็นคนอื่น จนต้องลุกขึ้นมาตอบโต้

ด้วยกลวิธีต่างๆ ดังจะได้กล่าวถึงต่อไป

แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นชายขอบ
  มโนทัศน์เรื่องภาวะการเป็นคนชายขอบ (Marginallity) ถูกนำามาศึกษาในหลาย

สำานักคิดและถูกใช้อธิบายถึงกลุ่มคนในหลายบริบทของสังคม ทั้งในระดับชุมชนและระดับ

โลก แนวคิดความเป็นชายขอบเป็นแนวคิดที่สำาคัญและมีอิทธิพลต่อแวดวงวิชาการใน

สังคมศาสตร์ปัจจุบัน Robert Ezra Park (สุริชัย หวันแก้ว. 2546: 14; อ้างอิงจาก Robert 

Ezra Park. 1928 Human Migration and the Marginal Man. p. 33) ซึ่งเป็นนักสังคมวิทยา

ในสำานักชิคาโกกลุ่มแรกในวงวิชาการสังคมศาสตร์ตะวันตกที่เริ่มใช้คำาว่า “Marginal” เป็น

มโนทศัน์ในการศึกษากลุม่คนในสงัคม เขาใช้คำาว่าคนชายขอบอธบิายกลุม่คนอพยพ ซึง่ให้

ความหมายว่า ภาวะการกลายเป็นคนชายขอบเป็นคณุลกัษณะของคนอพยพทีม่วีฒันธรรม

ผสม คนซึ่งอยู่ร่วมกับวัฒนธรรมกับกลุ่มสังคมสองกลุ่มที่แตกต่างและมีท่าทีแยกตัวออก

จากสงัคมทีเ่ป็นผลมาจากภาวะชายขอบของเขาเอง ซ่ึงความแตกต่างนีท้ำาให้พวกเขากลาย

เป็นคนแปลกหน้าและเป็นคนชายขอบในสังคมใหม่ อนึ่ง นักคิดในสำานักชิคาโกนี้มีวิธีการ

ศึกษาแบบสังคมวิทยาเมืองที่มุ่งเน้นความสนใจต่อพฤติกรรมของมนุษย์ในสภาพแวดล้อม

แบบเมืองคอื รปูแบบวถิคีวามสัมพนัธ์ของชวีติรปูแบบหนึง่ การศกึษาสังคมเมืองของสำานัก

นี ้จงึเป็นการเกบ็ข้อมลูจากงานภาคสนามของชวีติคนในกลุ่มต่างๆ และศกึษาปฏกิริยิาการ

รับรู้ในความเป็นตัวตนของกลุ่มที่ศึกษาโดยผ่านมุมมองของคนกลุ่มอื่นในสังคม
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 พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2524: 166) 

ได้ให้ความหมายของกลุ่มชายขอบไว้ว่า “กลุ่มชายขอบ” (Marginal People) หมายถึง การ

อยู่วงนอก การไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการคิดหรือตัดสินใจ กลุ่มที่ยังไม่ถูกกลืนเป็น

ส่วนหนึง่ของกลุม่ใหญ่อย่างสมบรูณ์ กลุม่ทีล่ะท้ิงวฒันธรรมเดมิของตนไปบางส่วน และยงั

ไม่ได้เป็นที่ยอมรับอย่างสมบูรณ์ในวัฒนธรรมใหม่ที่กลายมาเป็นวิถีชีวิตของตน คำานี้มักจะ

นำามาใช้กับกลุ่มคนที่อพยพย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ ในกลุ่มคนนี้จะมีวัฒนธรรมใหม่ๆ ผสมกัน

มากมาย ดังนั้น ทัศนคติ คุณค่า และแบบอย่างพฤติกรรมที่แสดงออกมาจึงมิได้มีลักษณะ

ของวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่ง

 ส่วน สุริยา สมุทคุปติ์ และพัฒนา กิติอาษา (2542: 21) ได้ให้ความหมายของคน

ชายขอบว่ากลุ่มคนที่มีชีวิตอยู่กึ่งกลางหรือห่างไกลศูนย์กลางทั้งทางภูมิศาสตร์และสังคม

วัฒนธรรม ในทางภมูศิาสตร์ “คนชายขอบ” มกัจะเป็นกลุม่คนทีต้่องย้ายออกจากภมูลิำาเนา

ดั้งเดิมด้วยเหตุผลทางธรรมชาติ เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมวัฒนธรรม การตั้งถิ่นฐาน 

การประกอบอาชีพ หรือวิถีชีวิตของคนกลุ่มน้ีต้องเผชิญกับการแก่งแย่งแข่งขันเพื่อเข้าถึง

ทรพัยากรทีมี่อยูอ่ย่างจำากัด เกิดการกีดกันและเอารดัเอาเปรยีบจากคนกลุม่ใหญ่ซึง่อยู่อาศยั

ในดนิแดนหรอืเขตภมูศิาสตร์นัน้มาก่อน ในทางสงัคมวฒันธรรม “คนชายขอบ” ย่อมกลาย

เป็นคนกลุ่มน้อยในสังคมใหม่ วัฒนธรรมประจำากลุ่มจึงเป็นวัฒนธรรมย่อยที่ไม่ได้รับการ

ยอมรับหรือได้รับการเลือกปฏิบัติจากผู้คนในกระแสวัฒนธรรมหลัก ลักษณะของกลุ่ม

ประชากรชายขอบอาจแตกต่างจากประชากรส่วนใหญ่ในแง่ชาติพันธุ์ ศาสนา อุดมการณ์ 

การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ และชนชั้น ในสังคมตัวอย่างประชากรชายขอบ ได้แก่ ชน 

กลุ่มน้อย ผู้อพยพ ประชากรที่อาศัยอยู่ในสลัม ชาวนาชาวไร่ในชนบท โสเภณี แรงงานไร้

ทักษะฝีมือ แรงงานข้ามชาติ ฯลฯ การเรียนรู้ การปรับตัว และการดิ้นรนเพื่อที่จะเอาตัว

รอดหรือมีชวิีตอยูภ่ายใต้สภาพการณ์ดงักล่าวจงึเป็นสาระสำาคญัของวถิชีวีติของประชากรที่

อาศัยอยู่ในวัฒนธรรมชายขอบ

  จากความหมายที่ สุริยา สมุทคุปติ์ และพัฒนา กิติอาษา ได้ให้ไว้ มีความเหมือน

และสอดคล้องกับความหมายของ ชูศักดิ์ วิทยาภัค (254: 17-18) ที่บอกว่า ความเป็นชาย

ขอบ (Marginality) หมายถงึผูค้นทีด้่อยอำานาจ (The Powerless) คนทีต่กเป็นเบีย้ล่าง (The 

Subordinate) ของคนกลุม่ใหญ่และคนยากไร้ (The Have-nots) และเมือ่คนเหล่านีเ้ป็นคน

ชาติพันธุ์ คนกลุ่มน้อย เพศที่สาม และไม่มีตำาแหน่งแห่งที่ในสังคม หรือเรียกรวมๆ ว่ามี

สถานะเป็น “คนอื่น” (The Others) อีกด้วยแล้ว จึงทำาให้คนเหล่านี้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่

ถูกกีดกันออกซำา้แล้วซำา้เล่า (Multiple Exclusions) หรอืเป็นคนชายขอบในพหมุติ ิ(Multiple 

Marginalities) จงึแทบจะกล่าวได้ว่าศกัดิศ์รขีองความเป็นมนษุย์ของคนเหล่านีเ้ท่ากับศนูย์ 



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

ปีท
ี่ 2

 ฉ
บับ

ที่ 
1 

(ก
.ค

. 5
9 

- 
ธ.
ค.

 5
9)

14

ขณะที่ Seymour (1986 อ้างถึงใน สุริยา สมุทคุปติ์ และพัฒนา กิติอาษา. 2542) ได้อธิบาย

ถึงลักษณะชายขอบว่า เป็นกลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ห่างไกลศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 

การเมือง และวัฒนธรรม คนกลุ่มนี้ขาดอำานาจต่อรอง ขาดการศึกษา ขาดเครื่องมือที่จะ

เข้าถึงอำานาจ และถูกกีดกันออกนอกระบบ การต่อรอง อำานาจและการจัดสรรทรัพยากร 

อำานาจและความมั่นคงในสังคม ลักษณะประชากรกลุ่มชายขอบอาจแตกต่างจากประชากร

ส่วนใหญ่ของสังคมในแง่ของชาติพันธุ์ ผิวพรรณ ศาสนา อุดมการณ์ การศึกษา ฐานะทาง

เศรษฐกิจ และชนชั้นทางสังคม ฯลฯ ตัวอย่างของประชากรชายขอบ ได้แก่ ชนกลุ่มน้อย 

ผู้อพยพ ประชากรที่อาศัยอยู่ในสลัม ชาวนา ชาวไร่ในชนบท โสเภณี แรงงานไร้ทักษะ 

แรงงานข้ามชาต ิฯลฯ ความหมายเหล่านีส้อดคล้องเป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัความหมาย

ของคนชายขอบที่ อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ (2542) นิยามว่า คนชายขอบก็คือคนจน โดยคน

เหล่านีถ้กูถบีให้กระเดน็ออกไปตดิอยู่ตรงชายขอบโดยอำานาจรัฐ ซึง่อำานาจรัฐได้เลือกไว้แล้ว

ว่าใครควรอยู่ชายขอบของรัฐ หรือใครควรจะยนือยูต่รงใจกลางของทรพัยากรรัฐ เพื่อการมี

ผลประโยชน์ร่วมกัน

  จากนยิามข้างต้นจะเหน็ได้ว่า ตวัละครอสีานคอืตวัละครชายขอบทีถ่กูนยิามไว้ด้วย

พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ที่อยู่ห่างไกลจากศูนย์กลางอย่างเมืองหลวงหรือกรุงเทพฯ ทำาให้

พลเมืองประชากรที่เป็นคนอีสานไม่ได้รับการเหลียวแล หรือไม่ได้รับการพัฒนา ไร้โอกาส

ทางการศึกษา ฐานะยากไร้ จนต้องอพยพออกจากถิ่นฐานที่อยู่อาศัย เพื่อสร้างฐานะและมี

ความหวังว่าชีวิตจะดขีึน้ ขณะเดยีวกนัตวัละครอสีานทีอ่ยูห่่างไกลความเจรญิกถ็กูอำานาจรฐั

จากส่วนกลางเข้าบรหิารจัดการทรพัยากรในพืน้ที ่โดยยกเหตผุลของคำาว่าพฒันาขึน้มาเป็น

ข้ออ้างในการจัดสรรและดูแลทรัพยากรในพื้นที่ เพราะฉะนั้น ตัวละครที่เป็นชาวอีสาน ไม่

ว่ าจะเป็นตัวละครท่ีพาตัวเองเข้าสู่ศูนย์กลางอย่างเมืองหลวง หรือตัวละครที่อยู่ในภูมิภาค

อีสานเองก็ตาม ต่างถูกกระทำาจากอำานาจที่หลากหลาย กดข่มให้พวกเขาอยู่ในสถานะที่ตำา

กว่า และต้องยอมรับชะตากรรม ตัวละครหลายตัวยอมจำานนต่ออำานาจ ทว่าก็พบตัวละคร

อีสานที่ลุกขึ้นมาต่อต้าน ตอบโต้ความเป็นคนชายขอบที่ถูกนิยามเอาไว้

  จากการศึกษาพบว่า ตัวละครอีสานในเรื่องสั้นมีการตอบโต้ความเป็นคนชายขอบ 

2 วิธี คือ 1) ตัวละครอีสานในเรื่องสั้นมีความทะเยอทะยานที่จะศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูง

ขึน้ เพือ่จะประกอบอาชพีท่ีสามารถเลีย้งดตูวัเองและดแูลครอบครัวได้ 2) ตวัละครอสีานได้

สร้างความหมายให้กบัตวัเอง เพือ่ทีจ่ะเป็นพลงัในการต่อสู้กบัศนูย์กลางและอำานาจรัฐ รวม

ไปถงึสร้างความหมายใหม่ให้กบัความเป็นเมอืงและความชนบท และในส่วนของกลวธิขีอง

ผู้เขียนในการตอบโต้ความเป็นคนชายขอบ พบว่า ผู้เขียนใช้กลวิธีการเขียนใน 2 วิธี คือ 1) 

ผ่านการบรรยายหรือบทสนทนาที่ดูทั้งรุนแรง ประชดประชัน กระแทกกระทั้น นำ้าเสียงท่ี
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แสดงออกดูเหมอืนจะตอกยำา้ถงึความน้อยเนือ้ตำา่ใจ 2) ผ่านการบรรยายหรือบทสนทนาทีดู่

อ่อนโยน ประนีประนอม แต่ก็เป็นนำ้าเสียงที่แฝงไว้ด้วยความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจอยู่ใน

ที ดังที่จะได้กล่าวถึงต่อไป

ความทะเยอทะยานในการศึกษาและภาพของคนอีสานยุคใหม่
  ท้องถิน่ภาคอสีานทีย่ากจนข้นแค้น ไร้การศึกษา ขาดโอกาสเข้าถงึความเจรญิโดย

เท่าเทียม ก่อให้เกิดวาทกรรม ‘โง่ จน เจ็บ’ (รื่นฤทัย สัจจพันธุ์. 2556) และด้วยสภาพ

แวดล้อมรวมถึงบริบทต่างๆ ที่ด้อยกว่าภูมิภาคหรือพื้นที่อื่น ทำาให้คนอีสานถูกมองและถูก

แช่แข็งให้อยู่ในนิยามนั้น จนเมื่อกาลเวลาล่วงมา คนอีสานในยุคปัจจุบันมีการพัฒนา ทั้ง

ความคิด ความเชื่อ และแรงทะเยอทะยาน ที่จะไปให้พ้นจากความหมายที่ได้ถูกนิยามเอา

ไว้ โดยเฉพาะเรือ่งของการศกึษา คนอสีานจำานวนไม่น้อยทีต้่องจากบ้านเกดิเข้าสูเ่มอืงใหญ่ 

พลดัพรากจากถิน่ฐานเพ่ือทำางานในเมืองหลวง มีอาชพีเป็นลกูจ้างท่ีแต่ละวนัถกูกดขีข่่มเหง

และถูกใช้งานสารพดั คนอสีานไม่สามารถต่อรองหรอืเรยีกร้องยืน่ข้อเสนอใดได้ ทำาได้เพยีง

ทำาตามคำาสั่งของเจ้านาย ทำางานหาเงินแล้วส่งกลับบ้าน ชีวิตความเป็นอยู่ยังอัตคัดขัดสน 

ไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้น แต่พวกเขาก็ยังตรากตรำาฝืนทนอยู่ เพราะไม่มีทางเลือกใดมากมายนัก 

พวกเขามีความหวังลมๆ แล้งๆ ว่าวันหนึ่งจะสามารถตั้งตัว มีเงินทอง และกลับคืนสู่บ้าน

เกิดด้วยความภูมิใจ

  ตัวละครอีสานอย่าง “คำานาง” ในเรื่องสั้น ดาวหลังม่าน ของ มะลิ ณ อุษา เข้ามา

ในเมืองหลวง ด้วยอยากเป็นดารา เป็นนางละคร หอบความฝันสวยหรูเข้ามาเพื่อที่จะพบ

ว่า แท้จริงแล้วชีวิตไม่ได้เป็นไปอย่างที่วาดหวังทุกอย่าง คำานางต้องทำางานในร้านอาหาร

และพบ “คนบ้านเดียวกัน” ที่เข้าเมืองกรุงมาด้วยแรงบีบคั้นจากบ้านนอกขอบชนบท คำา

นางและเพือ่นร่วมงานคนอสีานคนอืน่ๆ มสีถานะไม่แตกต่างกนัเลย เป็นลกูจ้างทีถ่กูนายจ้าง

ใช้งานหนัก เอารดัเอาเปรยีบ ต่อว่าต่อขานเมือ่ทำางานผดิพลาดหรอืล่าช้า และกถ็กูนายจ้าง 

(ที่ไม่ใช่คนอสีาน) ดูถกูเหยยีดหยนัความคดิความฝัน รวมทัง้ถิน่กำาเนดิ คำานางและแป๋วเป็น

เพื่อนสนิทกัน คำานางพยายามบอกแป๋วเสมอว่า การศึกษาเท่าน้ันที่จะทำาให้แป๋วหลุดพ้น

จากบ่วงทีต่ดิอยูน่ี้ได้ การศกึษาเท่านัน้ทีจ่ะทำาให้แป๋วลมืตาอ้าปากได้ การทะเยอทะยานไขว่

คว้าที่จะศึกษาหาความรู้ จึงเป็นการตอบโต้ของคนอีสานที่มีการศึกษาน้อยต่อสถานการณ์

และสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ การศึกษาจึงเป็นเพียงส่ิงเดียวที่จะสามารถยกระดับสถานะ

ความเป็นอยู่ได้อย่างเห็นเป็นรูปธรรม โดยไม่ต้องรอโชคชะตาหรือฟ้าลิขิต
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“ท�ำไมล่ะ แป๋วก็ยังท�ำได้นะ ถ้ำตั้งใจจริงและขยัน ควำมใฝ่ฝันกับหัวใจที่ไม่

ยอมแพ้นะแป๋วเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุด ถ้ำอยำกท�ำงำนออฟฟิศก็เขียนควำมฝัน

ของเรำแปะข้ำงฝำเอำไว้เลย แต่เรำก็ต้องอดทนท�ำงำนหนักไปพร้อมๆ กับ

เรียนหนังสือให้ได้”

“โรงเรียนอะไรเขำจะมำรับคนท�ำงำนหำเช้ำกินค�่ำอย่ำงกูวะ” แป๋วเสียงอ่อน 

แต่ยังลังเล

“กศน. อย่ำงไรล่ะแป๋ว ค่ำเรียนก็ไม่แพง ไม่เสียเวลำท�ำงำนมำก สอบจบ ม.

6 ได้แล้วก็เรียนมหำ’ลัยเปิด ถ้ำแป๋วเอำจริงนะ อะไรก็หยุดควำมฝันของเรำ

ไม่ได้หรอก แต่ถ้ำต้องเจอกับปัญหำก็อย่ำยอมแพ้นะ คนเรำท้อได้ แต่ถอย

ไม่ได้” ค�ำนำงพูดกับเพื่อนด้วยแววตำสุกใส

(ดำวหลังม่ำน: 248)

 ความทะเยอทะยานในการศกึษาเป็นสิง่ทีจ่ะทำาให้ทัง้สองมชีวีติความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ 

คำานางจึงเป็นตัวละครที่ตระหนักถึงความสำาคัญของการศึกษา เธอวาดหวังว่าเมื่อวันหนึ่งที่

เพื่อนของเธอสำาเร็จการศึกษา เพื่อนของเธอก็จะได้เป็นสาวออฟฟิศอย่างตั้งใจ ไม่ต้องทน

เป็นลูกจ้างที่ถูกโขกสับอยู่ทุกวัน การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือเดียวที่จะตอบโต้กับผู้ที่กดขี่

ข่มเหง เอารัดเอาเปรียบ ทำาให้เธอหลุดออกจากวิถีชีวิตที่วนเวียน ซำ้าซาก ไม่ก้าวหน้า

 อีสานในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปแล้ว พัฒนา กิติอาษา (2557: 138) ได้กล่าวว่า เมื่อ

ห้าทศวรรษทีแ่ล้ว ชาวบ้านรบัรูโ้ลกภายนอกจากหมอลำา หรือไปเยีย่มเยยีนพดูคยุกบัเพือ่น

บ้านที่กลับมาจากกรุงเทพฯ แต่ทุกวันนี้ พวกเขาใช้โทรศัพท์มือถือ ดูทีวี ติดตั้งจานรับชม

สัญญาณดาวเทียม และสื่อสารออนไลน์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับภาพของ

อีสานยุคใหม่ที่ปรากฏในเรื่องสั้น ซำาบายดีบ่ ของ เสาวรี โดยเร่ืองสั้นเรื่องนี้ได้เล่าถึงตัว

ละคร “ณัฐ” ซึ่งเป็นคนอีสานที่ทำางานอยู่เกาะสมุย แล้ววันหนึ่งเขากับแฟนสาวชาวกรุงจะ

กลับอีสานบ้านเกิดเพื่อมุ่งมั่นประกอบอาชีพชาวนา

หล่อนยังไม่ลำออกจำกงำน เมื่อถึงฤดูหว่ำนไถผมออกไปนำทุกวัน ชำวนำ

สมัยใหม่มรีถไถนำคูโบต้ำ ทุน่แรงควำยแรงคนได้มำก คนันำทีเ่คยเดนิย�ำ่จน

ส้นเท้ำแตก เป็นทีข่บัเคลือ่นของมอเตอร์ไซค์ หล่อนเคยอทุำนออกมำว่ำ ไอ้

หนุ่มชำวนำเก่งมำกที่ขี่มอเตอร์ไซค์บนคันนำได้

เดี๋ยวนี้เรำไม่เห็นควำยในท้องทุ่ง ควำยไม่ต้องไถนำ ไม่ต้องนวดข้ำว หนุ่ม

ชำวนำมีโทรศัพท์มือถือยืนโทรศัพท์กลำงทุ่ง รวมทั้งผม

(ซ�ำบำยดีบ่: 77)
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 จะเห็นได้ว่า ภาพของชาวนาอีสานได้เปลี่ยนไปจากอดีต วถิีชีวิตแบบเดิมๆ ที่เคย

เห็นจนชนิตาไม่มอีีกแล้ว ชาวนายุคเก่าทีเ่คยใช้ควายไถนาแทบไม่มีให้เหน็ หนุม่สาวชาวนา

ไม่ได้เดนิหยอกเย้ากันบนคนันาเช่นเคย พวกเขาต่างเร่งรบี ทกุเวลานาทมีค่ีา พวกเขาตดิต่อ

สือ่สารกนัทนัท่วงทด้ีวยโทรศพัท์มือถอื ทำานาด้วยรถไถคูโบต้า นอกจากความเปล่ียนแปลง

ทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีอ่สีานแล้ว เราสามารถพบเหน็ภาพความเปล่ียนแปลงของคนอสีานทีพ่ลัด

ถิ่นไปอยู่ที่อื่นได้อีกเช่นเดียวกัน อย่างภาพคนอีสานที่ทำามาหากินอยู่บนเกาะสมุยที่ณัฐได้

อธิบายให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนอีสานที่อาศัยอยู่บนเกาะนี้

ตลอดวันผมพำหล่อนชมภำพชีวิตของอีสำนบ้ำนเฮำอย่ำงจุใจ เคยเห็นไหม 

สำวอีสำนผมแดง ปำกแดง ใส่เสื้อเปิดอก หลัง ไหล่ ทำเล็บมือเล็บตีนแดง

แจ๊ด นั่งกินสุกี้เอ็มเค ยกโทรศัพท์มือถือรุ่นล่ำสุด สปีกภำษำอังกฤษกันไฟ

แลบนะ นีถ้่ำพวกหล่อนไม่วำงโทรศพัท์และหนัมำเว้ำลำวกนัอย่ำงดเุดด็เผด็

มัน ก็แทบไม่รู้เลยว่ำนี่คืออีสำนบ้ำนเฮำ

(ซ�ำบำยดีบ่: 72)

 จากเ ร่ืองสั้นทั้งสองเรื่องทำาให้เห็นว่า คนอีสานนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตที่เคย

เป็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่านิยม ความทันสมัย ส่ิงแวดล้อมบริบทรอบข้าง ส่ิงเหล่านี้

เปลี่ยนแปลงไปตามการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นผลพวงมาจากนโยบายของรัฐ การพัฒนาของ

เทคโนโลยี หรอืความตืน่ตวัเสพรบัข่าวสารของผูค้น คนอสีานยคุใหม่ตระหนกัรูใ้นจดุนี ้และ

เป็นส่วนหน่ึงของการเปลี่ยนแปลง พวกเขารู้ว่าต้องพัฒนาตัวเอง ถีบตัวเองออกมาจาก

ความยากจน คนอีสานจึงกระตือรือร้นที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ เท่าทันโลกสมัยใหม่ใน

ยุคปัจจุบัน

การสร้างความหมาย ตัวตน อัตลักษณ์ และพื้นที่ขึ้นมาใหม่
 ในเรื่องสั้น ฆาตกร ของ วิทยากร โสวัตร ตัวละครอย่าง “เฒ่าจำ้า” เป็นตัวละคร

ชาวบ้านในหมูบ้่านของภาคอสีาน ทีต่่อสูก้บัผูม้อีำานาจของรัฐ ในกรณขีองการเปิด-ปิดเขือ่น 

เฒ่าจำ้าเป็นชาวบ้านที่เรียกร้องให้รัฐสนใจปัญหาที่กำาลังเป็นอยู่ สนใจศึกษาปัญหาของชาว

บ้าน การทำามาหากิน พวกเขาเรียกร้องให้รัฐเปิดเขื่อน เพื่อที่ชาวบ้านจะได้จับปลา เฒ่าจำ้า

สู้ด้วยวิธีของแก สู้อย่างสงบ เรียกร้องต่อผู้มีอำานาจ ไม่ใช้ความรุนแรง
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ในอดตีเฒ่ำจ�ำ้เคยเป็นทหำรรบัจ้ำงท้ังในเวยีดนำมและลำว ควำมทีร่อดกลับ

มำได้ทั้งที่เพื่อนๆ จำกหมู่บ้ำนละแวกเดียวกันตำยหมด ท�ำให้ชำวบ้ำนเชื่อ

ว่ำแกมีของดี  ไม่นำนจำกนั้นก็ได้เป็นผู้น�ำทำงจิตวิญญำณและท�ำพิธีกรรม

เกีย่วกบัแม่น�ำ้เพือ่ยังควำมอุดมสมบูรณ์มำสูช่วีติและชมุชน ผูค้นต่ำงเชือ่ว่ำ

เฒ่ำจ�ำ้สำมำรถสือ่สำรกับแม่คงคำและเทวดำอำรักษ์ได้ ท�ำให้แม่น�ำ้สำยนี้ไม่

เคยแห้งขอดหรอืขำดแคลน ปลำนำนำชนดิหำได้ เหลืออยูเ่หลอืกนิ จนมคี�ำ

กล่ำวว่ำชำวบ้ำนที่นี่ปลูกข้ำวในแม่น�้ำ พลันที่แกโปรยข้ำวตอกดอกไม้ลงไป

ในแม่น�้ำช่วงฝนแรกเท่ำนั้นเอง ผิวน�้ำก็กระเพื่อมยิบยับรำวพยับแดดแผ่วง

สดี�ำเหมอืนเงำเมฆเคลือ่นทวนสวนกระแสน�ำ้ขึน้มำ นัน่คอืหมูป่ลำจำกแม่น�ำ้

โขงทีว่่ำยขึน้มำวำงไข่ยงัต้นน�ำ้สำขำ เรือเป็นร้อยทีล่อยล�ำอยู่ในแม่น�ำ้ไม่เคย

มีล�ำไหนกลับเข้ ำสู่ ฝั่งอย่ำงว่ำงเปล่ำ มีแต่กินน�้ำลึกลงไปเป็นคร่ึงค่อนล�ำ

เพรำะน�้ำหนักที่เพิ่มขึ้น และส่วนหนึ่งในนั้นได้กลำยเป็นศรัทธำไทยไหลมำ

สู่เรือนหลังใหญ่ของเฒ่ำจ�้ำให้ได้กินล้นปำกท้องจนท�ำปลำแดกได้เป็นสิบไห

(ฆำตกร: 30-31)

 การต่อสูด้ิน้รนหรอืการตอบโต้ของคนชายขอบ ไม่จำาเป็นต้องเป็นวธิทีีร่นุแรงหรอื

โหดร้ายเสมอไป แต่คนชายขอบเลือกใช้วิธีการตอบโต้ที่หลากหลาย เช่น การสร้างความ

หมายใหม่ การสร้างตัวตน อัตลักษณ์ หรือสร้างพื้นที่ขึ้นมาใหม่ และเลือกที่จะเรียนรู้อย่าง

สร้างสรรค์เพ่ือที่จะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ รวมถึง

ธำารงรักษาไว้ซึง่คณุค่าของความเป็นมนษุย์ของตน (จฑุามณ ีสมบรูณ์สทุธิ.์ 2546) การต่อสู้

และตอบโต้ของเฒ่ าจำ้าก็เช่นกัน เฒ่าจำ้าไม่ได้ใช้วิธีรุนแรง หลังรอดตายจากสงครามใน

เวียดนามและลาว เฒ่าจำ้าได้สร้างความหมายให้กับตัวเองว่าคือผู้นำาทางจิตวิญญาณของ

ชาวบ้าน และเม่ือต้องต่อสู้กับอำานาจรัฐ เขาก็ได้ใช้อำานาจของตัวเองบอกกับชาวบ้านถึง

ความอุดมสมบูรณ์ของแม่นำ้าสายนี้ (แม่นำ้าสายนี้ไม่เคยแห้งขอดหรือขาดแคลน ปลานานา

ชนิดหาได้ เหลืออยู่เหลือกิน) ชาวบ้านจึงเห็นว่า หากรัฐเปิดประตูเขื่อนแล้ว ชาวบ้านก็จะ

สามารถประกอบอาชพีจบัปลาได้ ความคดิความเชือ่เหล่านีห้ล่อหลอมนำาไปสู่ความศรัทธา

ในสิ่งเดียวกัน และท้ายที่สุดก็รวมเป็นพลังเพื่อที่จะต่อสู่กับอำานาจรัฐ เรียกร้องให้รัฐทำาการ

เปิดประตูเขื่อน จะเห็นได้ว่า เฒ่าจำ้าได้ต่อสู้กับอำานาจรัฐ โดยใช้ความศรัทธาของชาวบ้าน

ที่สร้างขึ้นมาจากอำานาจของตัวเอง

 ส่วนเรื่องสั้น ดาวหลังม่าน ของ มะลิ ณ อุษา ที่มีตัวละครอย่าง “คำานาง” นั้น 

เป็นการสร้างความหมายใหม่ให้กับพ้ืนที่ โดยตัวละครอย่างคำานางนั้น ตัดสินใจที่เดินทาง
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กลับบ้านเกิด หลังจากที่เธอหอบความฝันเข้าไปเผชิญโชคในเมืองหลวง การเป็นนางละคร

ไม่ใช่สิ่งที่เธอวาดฝันวาดหวังไว้อีกต่อไป เธอค้นพบจุดหมายปลายทางใหม่ และพบว่าสิ่งที่

เธอเลือกนั้นไม่ใช่จุดหมายที่สำาคัญในชีวิต คำานางจึงตัดสินใจมุ่งคืนสู่อีสานบ้านนา

ค�ำนำงกระชบักระเป๋ำผ้ำสซีดีไว้กบัไหล่ ผู้ก�ำกบัหนวดเฟ้ิมยังไม่ตืน่จำกหลับ

ใหล เมื่อคืนเขำหลับไปกับรำยชื่อของผู้สนับสนุนและสมุดบัญชี กว่ำเขำจะ

รู้สึกตัว รถประจ�ำทำงสำยอีสำนก็คงพำเธอมุ่งหน้ำสู่ดินแดนที่รำบสูงแล้ว

ค�ำนำงเอนหลังพิง เบำะรถด้วยควำมรู้สึกเปี่ยมสุข เธอพบภำพควำมฝันที่

อุตส่ำห์เดินทำงไปค้นหำแล้ว แท้ที่จริงมันไม่ได้อยู่ที่แสงไฟบนเวทีเลย มัน

อยู่ในใจของคนบนเวทีต่ำงหำก

พรุ่งนี้ นำงสำวค�ำนำงก็จะเล่นบทชีวิต เป็นดำวทอแสงบนเวทีแห่งทุ่งรวง

ทองที่แสนงดงำมแห่งนั้น

(ดำวหลังม่ำน: 306)

 หลังจากใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ คำานางก็รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองต้องการคืออะไร ก่อนที่คำา

นางจะเดินทางเข้าสูเ่มอืงหลวงนัน้ คำานางให้คณุค่าและความหมายของพืน้ทีน่ัน้ว่าคอืพืน้ที่

ทีจ่ะพาเธอเดนิไปสูค่วามฝันทีมุ่ง่หวงัเอาไว้ แต่ท้ายทีสุ่ดความหวงัของเธอกพ็งัทลายลง เธอ

รูว่้ามันไม่มีทางเป็นจรงิ และเธอกพ็บว่าความฝันทีจ่ะเป็นนางละครของเธอนัน้ไม่ได้ให้คณุค่า

และความหมายใดกบัตวัเธออกีแล้ว พืน้ทีค่วามเป็นเมอืงจงึเป็นพืน้ทีที่เ่ธอปฏเิสธ หลังจาก

นั้นเธอก็คิดถึงเพียงบ้านท้องไร่ท้องนาซึ่งเป็นบ้านเกิด ความหมายของบ้านเกิดของเธอ

เปลี่ยนไป

 การปฏิเสธเมืองหลวงของคำานางคือการปฏิเสธความเป็นศูนย์กลาง ความหมาย

ของเมืองหลวงสำาหรบัคำานางนัน้เปลีย่นไปแล้ว เช่นเดยีวกนักบัความหมายของชนบททีค่ำา

นางรู้สึกว่า นี่อาจเป็นเวทีที่เธอจะแสดงได้สมบทบาทและเป็นจริงที่สุด เป็นเวทีที่เธอจะมี

ความสุขที่สุด

 ท้ายที่สุดเราจะเห็นว่า ตัวละครอย่าง “เฒ่าจำ้า” และ “คำานาง” ต่างก็มีวิธีตอบโต้

ความเป็นคนชายขอบทีแ่ตกต่างกนั เฒ่าจำา้ ได้ตอบโต้กบัอำานาจของรฐั ด้วยการหลอมรวม

ความศรัทธาของชาวบ้าน ทำาให้ชาวบ้านเห็นว่า แม่นำ้านั้นไม่ใช่ของรัฐ แต่คือของชาวบ้าน 

เป็นของธรรมชาติ เป็นของเทวดาอารักษ์ เป็นแหล่งทำามาหากิน เป็นแม่นำ้าที่อุดมสมบูรณ์ 

การทีร่ฐัเข้ามากำากบัดแูลและควบคมุโดยไม่ได้รบัความยนิยอมจากชาวบ้าน ทำาให้พวกเขา

ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ ทว่าเฒ่าจำ้าก็ไม่ได้มีอาวุธร้ายแรงใดๆ ที่พอจะสู้กับคนของรัฐได้ มีเพียง
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ความศรทัธาทีถ่กูหล่อหลอมอย่างเข้มแขง็เป็นอำานาจในการต่อรองกบัรัฐ ขณะทีค่ำานางหนั

หลังให้กับเมืองหลวง และให้คุณค่าความหมายใหม่กับบ้านเกิดของตัวเอง คำานางปฏิเสธ

ศูนย์กลางและไม่คิดจะกลับเข้าไปอีก เมืองหลวงไม่ได้มีสิ่งที่เธอแสวงหา ไม่มีความฝันให้

เธอแสวงหา เธอค้นพบว่าความสขุของเธออยูท่ีท้่องไร่ท้องนา ตวัละครทัง้สองคนอย่างเฒ่า

จำ้าและคำานางจึงเป็นตัวละครรักและหวงแหนถิ่นฐานแหล่งกำาเนิดของตัวเอง

กลวิธีของผู้เขียนในการตอบโต้ความเป็นคนชายขอบ
 การศกึษางานวรรณกรรม ส่วนหนึง่ทีเ่ราจะหลงลมืหรอืละเลยไม่ได้คอื “กลวธิขีอง

ผู้เขียน” ไม่ว่าจะเป็นการบรรยาย บทสนทนา ฉาก หรือท่วงท่าการแสดงออกของตัวละคร 

ทั้งหมดน้ีเกิดจากการที่นักประพันธ์เขียนและต้องการสื่อสารให้ผู้อ่านรับรู้ถึงความคิดหรือ

สารในเรื่องราว การเขียนถึงตัวละครอีสานเช่นเดียวกัน ย่อมหนีไม่พ้นภูมิหลังหรือบริบท

ของความเป็นคนอีสาน หรือสิ่งแวดล้อมของภูมิภาค ตัวละครอีสานอย่าง “ณัฐ” ในเรื่องสั้น

ซำาบายดีบ่ “เฒ่าจำ้า” ในเรื่องสั้นฆาตกร หรือ “คำานาง” ในเรื่องสั้นดาวหลังม่าน จึงเป็นตัว

ละครอีสานที่นำาเสนอความคิดของผู้เขียนหรือของคนอีสาน ที่มีต่อผู้อื่นหรือสังคมส่ิง

แวดล้อมรอบข้าง

  ในเรื่องสั้น ซำาบายดีบ่ ของ เสาวรี ซึ่งเป็นเรื่องสั้นของหนุ่มอีสานอย่าง “ณัฐ” ที่

จะกลับบ้านเพือ่มาประกอบอาชพีชาวนากบัแฟนสาวชาวกรุง ผูว้จิยัตัง้ข้อสังเกตว่า นำา้เสียง

ของผู้ประพันธ์ในเร่ืองน้ันค่อนข้างเป็นนำ้าเสียงประชดประชัน รวมท้ังตอกยำ้าความเป็นคน

อสีาน ซึง่อาจเป็นความน้อยเน้ือตำา่ใจหรือคบัข้องใจท่ีคนอีสานยงัถกูมองและให้ความหมาย

ท่ีไม่แตกต่างไปจากอดีต หรือถูกให้ความหมายจากสายตาของคนนอก ตัวละครอย่างณัฐ

ซึ่งเป็นคนอีสาน จึงมีท่วงท่าและบทสนทนาที่เสียดสี กระแนะกระแหน ประชดประชัน เช่น

ตอนที่ณัฐพาแฟนสาวเดินชมเกาะสมุย ก่อนที่จะพาเธอกลับบ้านเพื่อมาเป็นชาวนา

“โรงแรมทั่วสมุยมีแต่คนบ้ำนผม”

“จริงหรือ”

ผมยิ้มหยัน

“แล้วใครท�ำนำ ใครปลูกข้ำวให้เรำกิน” หล่อนถำมสิ่งที่ไม่ควรถำม

“คนที่ยังโง่เหมือนควำยไงล่ะ” ผมกระแทกเสียง

(ซ�ำบำยดีบ่: 72)
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 ถ้อยคำาทีณ่ฐัตอบโต้ออกไปนัน้ สือ่ให้เหน็ว่า คนเมอืงหลวงนัน้ยังมองว่า คนอสีาน

ต้องมีอาชีพทำานาเท่านั้น การทำานาเป็นเรื่องของคนอีสาน การกล่าวถึงควายที่มีลักษณะโง่ 

ก็เป็นการเปรียบเทียบชาวนากับควาย ควายที่โง่พอๆ กับชาวนา ทนดักดานทำานามาตั้งแต่

บรรพบุรุษ และยากจนแร้นแค้นอัตคัดมาจนถึงปัจจุบัน ความยากจนของชาวอีสานยืนยัน

ได้จากบทสนทนาของณัฐกับแฟนสาว

หล่อนท�ำหน้ำประหลำด เมื่อผมพำหล่อนเดินไปเรื่อยๆ ผมถำมหล่อนว่ำ

“เป็นยังไงบ้ำง”

“ท�ำไมคนอีสำนมำอยู่ที่นี่มำกมำย” หล่อนถำม

“คนอีสำนมีอยู่ทุกที่” ผมตอบ “และอยู่อย่ำงยำกจนได้ทุกที่เหมือนกัน”

(ซ�ำบำยดีบ่: 72)

 นอกจากถกูมองว่าโง่เหมอืนควายแล้ว ยงัถกูมองว่าจนได้ทกุที ่คนอสีานดเูหมอืน

จะไม่มีอะไรดีหรือลืมตาอ้าปากได้ ประกอบอาชีพชาวนาที่ยากจน ออกจากบ้านเกิด อยู่ใน

ทุกพื้นที่บริเวณก็ยังยากจนอยู่เช่นเดิม บทสรุปของคนอีสานจึงไม่พ้นคำาว่า โง่ จน เจ็บ 

อย่างที่เคยได้นิยามเอาไว้

เหน็หรอืยงัชวีติชำวนำ กว่ำจะได้ข้ำวแต่ละเม็ด เหน่ือยยำกแค่ไหน ผมอยำก

ให้คุณมำเห็น”

“ต่อไปนี้ฉันจะกินข้ำวให้หมดทุกเม็ด” หล่อนพูด

“สมัยก่อนเรำใช้ควำยนวดข้ำว โดยกำรให้ควำยเดนิเหยยีบฟ่อนข้ำว เมด็ข้ำว

เปลือกจะหลุดออกมำ ควำยกับชำวนำท�ำงำนด้วยกันมำนำน แต่ทั้งควำย

และชำวนำก็ถูกมองว่ำโง่... เคยได้ยินใช่ไหมว่ำโง่เหมือนควำย แล้วก็พวก

ชำวนำในกระทรวงสำธำรณสุขก็เป็นพวกโง่...จน...เจ็บ ผมอยำกจะต่อให้

ด้วยซ�้ำไปว่ำ เจ็บแล้วไม่จ�ำ!”

(ซ�ำบำยดีบ่: 75-76)

 การถกูนิยาม การให้ความหมายของความเป็นอสีานเหล่านี ้หากมองในแง่นำา้เสยีง

ของนักเขยีนแล้ว กอ็าจสามารถบอกได้ว่า การพยายามยำา้ให้เหน็ตรงจดุนีห้ลายคร้ัง กเ็พือ่

ที่จะแสดงนำ้าเสียงของการประชดประชัน การเสียดเย้ย หยอกล้อกับวาทกรรมชุดเดิม เพื่อ

ให้เห็นว่าผู้เขียนเองก็รับรู ้ถึงวาทกรรมชุดนี้ แต่ที่ต้องตอกยำ้าและเอ่ยถึงผ่านตัวละคร 
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อยูห่ลายตอน กเ็พ่ือนยัยะบางอย่างของการโต้ตอบ คนอสีานในยคุปัจจบุนัรูว่้า ทำาไมตวัเอง

ถึงโง่ (คำานาง) ทำาไมตัวเองถึงจน (ณัฐ) และทำาไมตัวเองถึงเจ็บ (เฒ่าจำ้า)

  ส่วนหน่ึงที่ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตคือ นักเขียนนั้นสร้างตัวละครอีสานข้ึนมาจากองค์

ประกอบของความเป็นชายขอบ ไม่ว่าจะเป็นตัวละครอีสานที่ยากจน ถูกอำานาจรัฐหรือ

ศนูย์กลางบบีบงัคบั และเป็นผูไ้ม่ได้รับการศกึษาหรอืด้อยโอกาสทางการศึกษา ทว่านกัเขยีน

เองนั้น ก็ได้สร้างให้ตัวละครตอบโต้ตัวละครอ่ืนๆ ที่มีสถานะเหนือกว่าตัวเอง ที่เห็นได้ชัด

คือเรื่องของการศึกษา เรารับรู้กันว่าคนส่วนกลาง คนเมืองหลวง หรือผู้มีอำานาจเป็นผู้ที่ได้

รับโอกาสทางการศึกษามากกว่าผู้คนในชนบท ทว่าตัวละครอีสานเหล่านี้ก็ได้ตอบโต้ความ

เป็นชายขอบทางความรู้ อย่างตอนที่คำานางตัดสินใจกลับบ้านเกิดของเธอ เธอได้พูดคุยกับ

ชายหนุ่มคนหนึ่ง

ชำยหนุ่มมองเธออย่ำงไม่เข้ำใจ ทั้งชื่นชมและประหลำดใจ

“ผมชกัไม่แน่ใจแล้วสคิรบั ว่ำนำงเป็นแค่เด็กบ้ำนนอกไม่มกีำรศกึษำอย่ำงที่

เคยบอก”

“นำงเป็นอย่ำงนั้นจริงๆ ค่ะ แต่ต่อให้มีกำรศึกษำสูง นำงก็อำจจะไม่เข้ำใจ

ก็ได้ ถ้ำนำงไม่ผ่ำนกำรเรียนรู้มำจำก...ชีวิต” ค�ำนำงตอบเขำยิ้มๆ

(ดำวหลังม่ำน: 304)

 ตลอดเวลาที่ผ่านมาน้ัน ชายหนุ่มมองว่าคำานางเป็น “เด็กบ้านนอก” และ “ไม่มี

การศึกษา” เป็นเด็กที่มาจากภาคอีสาน ต้องดิ้นรนและต่อสู้ แต่ท้ายที่สุดคำานางก็เข้าใจทุก

อย่างด้วยตัวเองว่าเมืองหลวงไม่ได้มีสิ่งที่เธอใฝ่ฝัน และ “ต่อให้มีการศึกษาสูง” เธอก็อาจ

จะไม่เข้าใจอะไรเลยก็ได้ เพราะชีวิตคือการเรียนรู้ของจริง มากกว่าการศึกษาที่เรียนเพียง

เพื่อที่จะข่มคนอื่น หรือเอารัดเอาเปรียบคนอื่น อย่างที่คำานางได้ประสบพบเจอมา

 กรณขีองคำานางนัน้ ยังเป็นการตอบโต้ทีดู่ไม่ค่อยรุนแรง ต่างกบัเฒ่าจำา้ ที่ได้ตอบโต้

ผู้มีการศึกษาอย่าง “นายกรัฐมนตรี” ถึงปัญหาของการเปิดปิดเขื่อน อย่างถึงพริกถึงขิง

แต่ในวันลงมติ นำยกรัฐมนตรีกลับค้ำนผลกำรศึกษำวิจัย โดยมองว่ำไม่สม

เหตุสมผล กระทบต่อภำคเกษตรกรเหนอืเขือ่นและคนเล้ียงปลำในกระชงั จงึ

มีมติให้เปิดเขื่อนเพียง 4 เดือน เฉพำะหน้ำฝน !!
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“บักซั่วซำติเอ๊ย มึงสิให้กูมีอยู่มีกินปีละสี่เดือนท่อนั่นบ๊อ เป็นดอกเตอร์ดอก

แ-ดห่ำหยังบ่เซื่องำนวิจัย แล้วมึงให้พวกกูเฮ็ดหำพ่อหำแม่มึงบ๊อ ขอให้แม่

ธรณีสูบมึง ให้แม่คงคำบีบคอหอยมึง” เฒ่ำจ�้ำระเบิดอำรมณ์สำปแช่ง

(ฆำตกร: 41)

 จากประโยคที่ยกมานั้นพบว่า เฒ่าจำ้าไม่ได้โจมตีหรือด่าทอนายกรัฐมนตรีอย่างไร้

เหตผุล แต่เฒ่าจำา้ได้อ้างถงึการทำาวจิยัทีผ่่านการศกึษามาแล้วเป็นอย่างด ีและเชือ่ว่านายก

รัฐมนตรีที่มีดีกรีระดับดอกเตอร์นั้นต้องเชื่อถืองานวิจัย ทว่ากลับตรงกันข้าม คำาตอบของ

นายกได้ทำาให้สิง่ทีเ่ฒ่าจำา้เชือ่ถอืได้พงัทลายลง ความเป็นดอกเตอร์หรือระดบัของการศกึษา

ทีส่งูก็ไม่ได้เป็นตัวบ่งช้ีความถูกต้องหรอืเข้าใจหัวอกของชาวบ้าน ระบบการศกึษาหรอืระดบั

ของการศึกษาจึงถูกสั่นคลอน

 จากเรื่องสั้นทั้ง 3 เรื่องจะพบว่า ตัวละครอย่างคำานางและเฒ่าจำ้าต่างมีกลวิธีการ

ตอบโต้ที่แตกต่างกัน คำานางนั้นดูประนีประนอมและอ่อนโยน แต่ก็ชี้ให้เห็นว่าคนบ้านนอก

ขอบชนบทน้ันก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าคนอ่ืนเมือ่ได้รูใ้จของตวัเอง ขณะท่ีเฒ่าจำา้และณฐั เลอืกใช้

วธิกีารตอบโต้ทีด่ทูัง้รนุแรง ประชดประชนั กระแทกกระทัน้ ด้วยนำา้เสียงทีแ่สดงออกเหมอืน

จะตอกยำ้า น้อยเนื้อตำ่าใจ และท่าทีที่ไม่ยินยอม

 ทัง้หมดทีก่ล่าวมานัน้จึงเป็นกลวธิขีองผูเ้ขยีนในการตอบโต้ความเป็นคนชายขอบ 

ที่ผู้เขียนเลือกให้ตัวละครแสดงออกผ่านการสนทนา ลักษณะนิสัย ท่าที ความรู้สึกนึกคิด 

เหล่านีเ้ป็นสิง่ทีถ่กูส่งผ่านมาจากผูเ้ขยีนท่ีเป็นผูเ้ล่าเร่ืองและต้องการส่ือสารประเดน็และสาร

สำาคัญไปสู่ผู้อ่านซึ่งเป็นผู้ทำาหน้าที่ถอดรหัส ตีความ และผลิตความหมายขึ้นมา

บทสรุป
 ตัวละครอีสานกับการตอบโต้ความเป็นคนชายขอบในเรื่องสั้นรางวัลนายอินทร ์

อะวอร์ด ในการวิจัยนี้ได้หยิบยกตัวอย่างเรื่องสั้นเพื่อมาเป็นกรณีศึกษาจำานวน 3 เรื่อง เพื่อ

ให้เห็นวิธีที่ตัวละครอีสานใช้ตอบโต้ความคนเป็นชายขอบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษา การ

สร้างความหมาย ตัวตน อัตลักษณ์ และพื้นที่ขึ้นมาใหม่ รวมถึงศึกษาว่านักเขียนมีกลวิธี

ตอบโต้ความเป็นคนชายขอบอย่างไร ท้ังนำา้เสยีง ลลีา บทสนทนา หรอืการบรรยายทีป่รากฏ

ในเรือ่งสัน้ ผลการศกึษาพบว่า ตวัละครอีสานในเร่ืองสัน้มกีารตอบโต้ความเป็นคนชายขอบ 

2 วิธี คือ 1) ตัวละครอีสานในเรื่องสั้นมีความทะเยอทะยานที่จะศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูง

ขึน้ เพือ่จะประกอบอาชพีท่ีสามารถเลีย้งดตูวัเองและดแูลครอบครวัได้ ไม่ต้องตกเป็นลูกจ้าง

หรือแรงงานราคาถูก 2) ตัวละครอีสานที่ได้สร้างความหมายให้กับตัวเอง เพื่อที่จะเป็นพลัง
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ในการต่อสูกั้บศูนย์กลางและอำานาจรฐั รวมไปถงึสร้างความหมายใหม่ให้กบัความเป็นเมอืง

และความชนบท ตัวละครอีสานมีการปฏิเสธเมืองหลวงแล้วหันมายอมรับและให้คุณค่ากับ

ต่างจังหวัดหรือชนบท เมืองไม่ใช่ภาพของความสวยงามอย่างที่เคยฝันอีกต่อไป ในส่วน

ของกลวิธีของนักเขียนนั้น พบว่านักเขียนมีการตอบโต้ความเป็นคนชายขอบ 2 วิธี คือ 1) 

ผ่านการบรรยายหรือบทสนทนาที่ดูทั้งรุนแรง ประชดประชัน กระแทกกระทั้น นำ้าเสียงท่ี

แสดงออกดูเหมือนจะตอกยำ้า น้อยเนื้อตำ่าใจ 2) ผ่านการบรรยายหรือบทสนทนาที่ดูอ่อน

โยน ประนีประนอม แต่ก็เป็นนำ้าเสียงที่แฝงไว้ด้วยความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจอยู่ในที วิธี

การตอบโต้ทัง้สองของผูเ้ขยีน แม้เป็นการตอบโต้ทีมี่ลักษณะแตกต่างกนั แต่เป็นการตอบโต้

ความเป็นคนชายขอบของตัวละครอีสานด้วยท่าทีและนำ้าเสียงที่จริงจังและจริงใจ

  ท้ายที่สุดพบว่า แม้ตัวละครอีสานจะคงลักษณะในแบบฉบับอยู่ แต่ก็มีความ

เปลีย่นแปลงและพัฒนาการไปตามยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็นความรูส้กึนึกคดิ การแสดงออก การ

ลุกขึ้นต่อสู้ การตอบโต้ ความพยายามท่ีจะสร้างอำานาจเพื่อต่อรอง ไม่ยอมจำานนต่อโชค

ชะตาอย่างอดีตที่เคยเป็นมา เท่าทันสังคมและการเมือง รวมทั้งเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและ

กล้าตัดสินใจในเรื่องราวต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง
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การสื่อความหมายทางวัฒนธรรม
ในตำานานม้าคำาไหล
Cultural Meanings in the Mythof Makamlai

ปรเมศวร์ อุตรนิตย์* Poramet Uttaranit

บทคัดย่อ
 บทความฉบบันีม้วีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาตำานานม้าคำาไหลในเชงิวฒันธรรม ศกึษา

จากตำานานท้องถิ่นบ้านธาตุ อำาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เก่ียวกับบุคคลในตำานานและ

พาหนะคู่กาย คือ พระศรีธาตุและม้าคำาไหล ซ่ึงตำานานนี้มีอิทธิพลต่อความคิด ความเชื่อ 

ตลอดจนส่งผลให้เกดิประเพณีพธีิกรรมภายในท้องถิน่กระทัง่ถงึปัจจบุนั ผลการศกึษาพบว่า 

ตำานานม้าคำาไหลมีอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมต่อชุมชนบ้านธาตุอยู่ 4 ประเด็น คือ 1) เป็น

ตำานานปรัมปราท้องถิ่นที่สะท้อนความเชื่อเกี่ยวกับบุคคลในอดีตและการสร้างบ้านแปลง

เมือง 2) เป็นตำานานที่ให้กำาเนิดพิธีการทรงม้าคำาไหล 3) เป็นตำานานที่ทำาหน้าที่เชื่อมโยง

ระหว่างพธิทีรงม้าและประเพณบุีญบ้ังไฟเข้าในบริบทเดยีวกัน 4) เป็นตำานานทีส่ะท้อนความ

เชือ่ทางศาสนาและความศกัดิส์ทิธิ ์การศกึษาตำานานในครัง้น้ีชี้ให้เหน็วฒันธรรมอนัเกดิจาก

ความคดิและความเชือ่ทีมี่มาตัง้แต่โบราณ ผสมผสานกบัประเพณพีธิกีรรมท้องถิน่กลายเป็น

แบบแผนปฏบิตัสิบืต่อกันมา ซึง่เป็นกุศโลบายช่วยให้ผู้คนในสงัคมมคีวามรกัสามคัค ีศรทัธา

ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางสังคม ตลอดจนมีที่ยึดเหนี่ยวทาง

จิตใจ

ค�ำส�ำคัญ: ต�านานม้าค�าไหล, การสื่อความหมายทางวัฒนธรรม

* นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
*MA student, Mater of Arts Program in Thai, Department of Thai and Oriental Languages, Faculty of Humanities 
and Social Sciences, Mahasarakham University



ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 59 - ธ.ค. 59)

	 	 คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty of Humanities and Social Science Mahasarakham University

27

Abstract
   The objective of this article is to study the legend of Makamlai (i.e. Kamlai 

Horse) in cultural terms from the local legend in Phen District, UdonThani Province 

by considering the legendary person and his companion: Phra Sri That and Makamlai. 

The legend affects the local people’s thoughts, beliefs and cultural rituals. According 

to the findings, it was found that the legend had four cultural influences the Ban That 

Community as follows: 1) Reflection the history of people in the past and the 

construction of city, 2) leading to Song Makamlai Ritual, 3) linking Song Makamlai 

Ritual and Boon Bung Fai Festival together, and 4) reflecting religious beliefs and 

holiness. This study indicated that the cultures were created from ancient beliefs 

and mixed with the local rituals and then created practices that have been inherited 

since then. This is an idea for promoting harmony, faith in sacred things and ancestors, 

social rules and religion.

Keywords: Cultural Meanings, Myth of Makamlai
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บทนำา
 ประเพณีบุญบั้งไฟหรือประเพณีบุญเดือนหกของอีสานนับเป็นนับเป็นจารีต “ฮีต

คอง” ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต แต่สำาหรับบุญบั้งไฟที่บ้านธาตุ อำาเภอเพ็ญ จังหวัด

อดุรธานีนัน้ไม่เพียงเฉพาะมขีบวนฟ้อนรำา ขบวนเซ้ิง และการจดุบัง้ไฟเหมอืนอย่างทีพ่บเหน็

โดยทั่วไปในภูมิภาคอีสานนี้เท่านั้น กล่าวคือ ในท้องถิ่นบ้านธาตุนั้นจะมีภาพของพิธีกรรม

การละเล่น “ม้าคำาไหล” ซ่ึงเป็นตัวละครในตำานานท้องถิ่นที่ได้รับการเล่าขานสืบต่อกันมา

จากบรรพบรุษุของชาวบ้านธาตมุาปรากฏในพธิกีรรมด้วย ม้าคำาไหลถอืเป็นจดุเด่นท่ีสำาคญั

ของประเพณีบุญบั้งไฟบ้านธาตุ เป็นตัวแทนของความเป็นดินแดนเเห่งอารยธรรมดั้งเดิม 

และมีพฒันาการทางสงัคมทีส่บืทอดกนัมาเป็นเวลายาวนานกว่าดนิแดนอืน่ๆ ในภาคอสีาน 

ภาพของม้าคำาไหลจึงถือเป็นประดิษฐกรรมทางสังคมเฉพาะกลุ่มที่ “ชาวบ้านธาตุ” ได้

สร้างสรรค์ขึ้นเองภายในท้องถิ่น

 ปัจจุบันประเพณีบุญบั้งไฟบ้านธาตุได้รับความนิยมและถือเป็นประเพณีที่สำาคัญ

ของจังหวัดอุดรธานี ซึ่งทำาให้มีผู้สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างก็มาร่วมเป็นส่วน

หนึ่ งในกิจกรรมนี้ ประเพณีนี้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับผีผู้คุ้มครองดั้งเดิม (Ancestor 

Spirits) หรือผีบรรพบุรุษนั่นคือ “พระศรีธาตุ” และ “ม้าคำาไหล” ที่ผู้คนชาวท้องถิ่นและต่าง

ถิ่นต่างมองว่าพระศรีธาตุและม้าคำาไหลนี้เสมือนเป็นตัว “mascot” ของงาน บุญบั้งไฟบ้าน

ธาตุนี้ นอกจากจะเป็นงานรื่นเริงสนุกสนาน แข่งขันบั้งไฟ ขบวนฟ้อนรำา และการประกวด

ธดิาบัง้ไฟล้านแล้ว งานบญุบัง้ไฟบ้านธาตยุงัจดัขึน้เพือ่บชูาอ้อนวอนให้ผีบรรพบรุุษช่วยดล

บันดาลความอยู่ดีมีสุข รวมทั้งความอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นแก่ชุมชนและบ้านเมืองด้วย 

ฉะนั้น สิ่งสำาคัญที่แทรกอยู่ในประเพณีบุญบั้งไฟบ้านธาตุจึงเป็นคติความเชื่อที่หลากหลาย

ซบัซ้อนปะปนอยูร่่วมกนั ทัง้คตพิราหมณ์-ฮนิด ูและพทุธศาสนา รวมถงึคตคิวามเชือ่ดัง้เดมิ

เกี่ ยวกับการบูชาผี ซ่ึงจะมีการประกอบพิธีการอัญเชิญดวงวิญญาณของผีบรรพบุรุษให้มา

ช่วยดูแลคุ้มครอง และทำานายโชคชะตาบ้านเมืองด้วยเช่นกัน

 แม้ประเพณีบุญบั้งไฟจะมีปรากฏอยู่ทั่วไปในภาคอีสานของประเทศไทย แต่

ประเพณีบุญบั้งไฟบ้านธาตุก็มีความพิเศษและแตกต่างไปจากถิ่นอื่น ซึ่งมิใช่เพียงแต่เป็น

เทศกาลรืน่เรงิตามฮตีคองของอสีานโดยทัว่ไป ทีมี่แหล่งทีม่าจากคตพิราหมณ์-ฮนิดูเท่านัน้

หากแต่เป็นพิธีกรรมว่าผีบรรพบุรุษพื้นเมืองดั้งเดิมและพุทธศาสนา ความคิดความเชื่อทั้ง

สามแบบน้ีได้ถกูผสมกลมกลนือยูร่่วมกนัในงานพธิเีดยีวกนัซึง่จะได้กล่าวให้เห็นต่อไป และ

ถึงแม้จะมีการศึกษาเกี่ยวกับตำานานท้องถิ่นและประเพณีบุญบั้งไฟไปบ้างแล้ว แต่โดยมาก

มกัเป็นการศกึษาแบบภาพรวมเกีย่วกบัความเชือ่และประเพณบีญุบัง้ไฟเท่าน้ัน ซึง่กมี็ความ

เชื่ อและได้รับอิทธิพลมาจากวรรณกรรมเรื่องผาแดงนางไอ่เหมือนกันหมด ในบทความนี้ 
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ผู้ เขียนจึงสนใจที่จะศึกษาตัวละครสัญลักษณ์ ซึ่งในที่น้ีก็คือ “พระศรีธาตุและม้าคำาไหล”  

ที่ปรากฏในตำานานและพิธีกรรม เพื่อค้นหาคำาอธิบายประวัติความเป็นมา ความเชื่อ และ

เหตุผลในการแสดงพฤติกรรม ตลอดการดำารงอยู่ของพิธีกรรมในสังคม

1. ตำานานม้าคำาไหล: เรือ่งเล่าท่ีสะท้อนความเชือ่เกีย่วกบับคุคลในอดตี
และการสร้างบ้านแปลงเมือง
 จากการสำารวจและรวบรวมตำานานม้าคำาไหลในการรบัรูข้องชาวบ้านธาตพุบว่า มี

ปรากฏทั้งในประเพณีลายลักษณ์ (literary tradition) และประเพณีมุขปาฐะ (oral tradition) 

ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมมาได้ทั้งสิ้นจำานวน 4 สำานวน ดังนี้

  ในข้อมูลของสำานักวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีเรียบเรียงโดย คณะเจ้าหน้าที่

วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี (2540: 2-3) มีปรากฏอยู่ 2 สำานวน ดังนี้

 1.1 ต�ำนำนม้ำค�ำไหลบ้ำนธำตุ เมืองอุดรธำนี

 ม้าคำาไหล เป็นม้าทรงพระศรีธาตุซึ่งเป็นเจ้าเมืองที่ปกครองบ้านธาตุในหลายร้อย

ปีก่อน ซึง่สมัยก่อนเจ้าเมอืงจะมม้ีาเป็นพาหนะเพือ่ใช้ในการเดนิทางและตรวจเยีย่มราษฎร

ม้าคำาไหลนี้พระศรีธาตุได้เกิดนิมิตว่าเป็นม้าทรงของพระเจ้าสิทธัตถะ (พระพุทธเจ้า) มาจุติ

เป็นม้าทรงของพระศรีธาตุซึ่งพระศรีธาตุจะได้พบม้าตัวนี้ทางทิศเหนือของเมืองเมื่อตื่นขึ้น

มาในตอนเช้าก็ให้คนเดินทางไปดูทิศเหนือที่นิมิตฝันก็ได้พบม้าสีนิลกำาลังเล็มหญ้าอยู่และ

เม่ือให้คนไปจบัมาขีก่็ไม่มีใครสามารถขี่ได้ เมือ่พระศรธีาตไุด้เข้าใกล้กส็ามารถขึน้ขีค่วบไป

ได้อย่างสบาย ต่อมาพระศรีธาตไุด้เสยีชวีติลงม้าคำาไหลจงึเกดิความอาลัยอาวรณ์จนกระทัง่

ตรอมใจตายตามพระศรีธาตุไป

 1.2 ต�ำนำนงำนประเพณีบุญบั้งไฟล้ำน ต. บ้ำนธำตุ อ. เพ็ญ จ. อุดรธำนี

 จากตำานานเล่าขานต่อๆ กันมา พระศรีธาตุผู้ซึ่งปกครองชาวบ้านธาตุในสมัยนั้น

ท่านได้ปกครองด้วยความเป็นธรรม ดแูลทกุข์สขุของราษฎรอย่างใกล้ชดิ ทกุคร้ังทีท่่านออก

ไปเยี่ยมเยียนราษฎรท่านจะขี่ม้าเป็นพาหนะ ชาวบ้านทุกคนต่างเลื่อมใสศรัทธาในตัวท่าน

เป็นอย่างมาก ครัง้หนึง่ท่านและราษฎรได้ร่วมกนับรูณะซ่อมแซมองค์พระเจดย์ี (ซึง่ปัจจบุนั

ชาวบ้านเรียก องค์พระศรีมหาธาตุ) ซึ่งองค์พระเจดีแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยขอมก่อนที่พระ

ศรีธาตุจะมาปกครอง องค์พระเจดีย์ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ (จากคำาบอกเล่าต่อๆ กัน

มาว่าเป็นกระดูกนิ้วก้อยของพระพุทธเจ้า) หลังจากบูรณะซ่อมแซมเสร็จท่านกับราษฎรได้

ร่วมกันฉลองสมโภชตรงกับวันเพ็ญเดือนหก ในการสมโภชท่านได้ร่วมกับราษฎรทำาบั้งไฟ

มาจุดถวาย การจุดบั้งไฟดังกล่าวนี้เป็นการบนบาลศาลกล่าวเพื่อให้บ้านเมืองพ้นจากวิบัติ

ภัยต่ างๆ การจัดบั้งไฟในสมัยนั้นจะจุดอยู่ในบริเวณวัด (ปัจจุบันคือวัดศรีเจริญโพนบก) 

เป็นการเฉพาะฉลองสมโภชองค์พระเจดีย์
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 ต่อมาหลงัจากพระศรธีาตเุสยีชวีติไม่นานม้าทีท่่านเคยขีเ่ป็นพาหนะประจำาตวัก็ได้

ตรอมใจตายตามไป ครั้นถึงวันเพ็ญเดือนหกซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระศรีธาตุเสียชีวิต ราษฎร

จึงจัดงานฉลองสมโภชดังที่เคยปฏิบัติมาในทุกปี และเพื่อเป็นการรำาลึกถึงท่านต่อมาทาง

คณะกรรมการหมูบ้่านและประชาชนในท้องถิน่จงึได้สร้างม้าคูช่พีของพระศรีธาตขึุน้มาแทน

เป็นม้าจำาลองที่ทำาจากเหง้าไม้ไผ่ เมื่อสร้างเสร็จก็ทำาพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อัญเชิญดวง

วิญญาณม้าให้เข้าสิงสถิตในม้าจำาลองนั้นและให้ชื่อว่า “ม้าคำาไหล”

 1.3 ต�ำนำนม้ำค�ำไหล

 ในรายงานผลการปฏบิตังิานของเทศบาลตำาบลบ้านธาต ุประจำาปี พ.ศ. 2558 เขยีน

โดย พุทธกาล พันธ์ทอง (2558: 18) ได้กล่าวถึงตำานานม้าคำาไหลซึ่งมีเนื้อเรื่องดังนี้

 พ่อตู้สมศรีผู้พบซากปรักพังของบ้านธาตุและพบพระธาตุเจดีย์ ได้นำาพรรคพวก

ญาตพ่ีิน้องและผู้สมคัรรกัใคร่มาร่วมทำาการบรูณะปฏบิตัพิระธาตเุจดย์ีและสร้างบ้านธาตขุึน้

ใหม่ ชาวบ้านจึงได้แต่งตั้งให้เป็นพระศรีธาตุปกครองบ้านเมือง ต่อมาวันหนึ่งได้นิมิตว่า “มี

ชายแต่งกายสขีาวมาบอกให้ไปซ้ือม้าขาวตวัหน่ึงทีอ่ยู่ทางทศิตะวนัออกของหมูบ้่านโดยอย่า

ต่อรองราคา เมื่อซื้อแล้วให้ขี่กลับมาได้เลยเพราะเป็นม้าพระพุทธเจ้า” จึงปฏิบัติตามและก็

เป็นจรงิตามทีฝั่น เดมิทพ่ีอตูศ้รขีีม้่าไม่เป็นแต่สามารถขี่ได้อย่างคล่องแคล่วถอืได้ว่าเป็นผู้มี

บญุญาธกิาร พ่อตูส้มศรีได้ขีม้่าขาวกณัฐกะตวันีอ้อกเยีย่มเยยีนราษฎรตลอดมาให้ได้รบัความ

ผาสกุได้อย่างรืน่ไหลไม่ตดิขดั มค่ีาเสมอืนทองคำาจงึขนานนามม้ากณัฐกะว่า “ม้าคำาไหล”

 พ่อตู้สมศรีและม้าคำาไหลได้เสียชีวิตลงในเวลาใกล้เคียงกันในวันขึ้น 15 คำ่าเดือน 

6 ประชาชนต่างอาลยัรกัอย่างสดุซึง้จงึได้ทำาบญุอทุศิส่งดวงวญิญาณให้กบัพระศรธีาต ุและ

ดวงวิญญาณของม้ากณัฐกะหรอืม้าคำาไหลให้ได้ขึน้สูส่รวงสวรรค์ในวนัอาสาฬหบชูา คอื วนั

ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธองค์ และหากละเว้นการปฏิบัติชาวบ้านจะเกิด

อาเพศล้มตายหรือเกิดทุพภิกขภัยอย่างหฤโหด จึงได้มีการทำาบั้งไฟจุดส่งดวงวิญญาณใน

วันทำาบุญอุทิศทุกปี แต่ต่อมาวิญญาณม้าคำาไหลได้เข้าทรงตาจำ้าว่า ขอให้คนนั้นคนนี้เป็น

ร่างทรงโดยให้ประดษิฐ์ม้าไม้จำาลองเหมอืนกบัม้าก้านกล้วยแล้วขีอ่อกวิง่เยีย่มเยยีนอวยพร

ให้แก่ประชาชนผู้มาร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟทุกปี จนเป็นที่เอิกเกริกลือเลื่องไปทั่วแผ่น

ดินโดยขณะที่ร่างทรงนำาม้าออกวิ่งถ้าหยุดตรงกับผู้ใดหรือชนถือว่าผู้นั้นมีโชคให้รีบยกมือ

ไหว้ขอพรหรือทำาบุญด้วยปัจจัยที่มีอยู่ทันที อย่าละเว้นทั้งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ตัวเอง

 ต่อมาเมื่อย่างเข้าสู่สมัยโลกาภิวัตน์ได้มีคหบดีชาวบ้านธาตุผู้ใจบุญและบุคคลที่มี

ความสำาเร็จสมหวังจากการบนบานศาลกล่าวพระมหาธาตุเจดีย์และม้าคำาไหลได้รวมพลัง

กันจัดมหกรรมบุญบั้งไฟล้านขึ้นเพื่อเป็นมหาบูชาที่ยิ่งใหญ่จนเป็นข่าวขจรขจายไปทั่วโลก 

โดยคณะลูกสาวของคุณตาบุญหนา เหรวรรณที่อยู่ในต่างประเทศได้พากันกลับมาบูชาพระ
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มหาธาตุ วัดศรีเจริญโพนบกบ้านธาตุ หมูที่ 10 ทุกปี โดยมีคุณพรพิมล คุณสุภนาถ และ

คุณละอองดาว เหรวรรณ จนกระทั่งกลายเป็นประเพณีบุญบั้งไฟล้านของชาวบ้านตำาบล

บ้านธาตุ อำาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี สืบมาจนถึงปัจจุบัน

  1.4 ต�ำนำนม้ำค�ำไหล

 ในบทสัมภาษณ์ของประสันต์ ธาตุชัย (2558: กรกฎาคม) มีเนื้อเรื่องกล่าวถึง

ตำานานม้าคำาไหลไว้ ดังนี้

 ในอดตีเมือ่ร้อยกว่าปีก่อนพ่อตูส้มศรไีด้พบซากปรกัหกัพงัเป็นเจดย์ีมลีกัษณะเป็น

ศิลปะแบบลาว จึงได้นำาพาชาวบ้านซ่อมแซมบูรณะใหม่ให้มีสภาพสมบูรณ์ โดยเชื่อว่าพระ

เจดย์ีน้ีได้บรรจพุระบรมสารรีกิธาตขุองพระสมัมาสมัพทุธเจ้าไว้ (พระพทุธเจ้าและเหล่าพระ

อรหันต์เคยเสด็จมาที่นี่ และพระพุทธเจ้าได้ประทับรอยพระพุทธบาทไว้ที่บริเวณใกล้เคียง) 

หลังจากที่บูรณะเสร็จก็ได้ทำาพิธีบวงสรวงพระเจดีย์ตามความเชื่อ มีการจุดบั้งไฟถวายเพื่อ

เป็นการบชูาต่อองค์พระเจดย์ี พร้อมกนันีพ่้อตู้สมศรกี็ได้ตัง้บรเิวณนีข้ึน้เป็นบ้านใหม่โดยให้

ชื่อว่าบ้านธาตุด้วยเหตุที่พบธาตุเก่าแก่นั่นเองและแต่งตั้งพ่อตู้สมศรีให้เป็นพระศรีธาตุ

 ต่อมาวันหนึ่งพระศรีธาตุได้เกิดนิมิตว่า เห็นม้าลักษณะดีอยู่บริเวณทางทิศตะวัน

ออก ในนิมิตนั้นม้ามีความสง่าผ่าเผยไม่เหมือนกับม้าโดยทั่วไป ครั้นถึงรุ่งเช้าพระศรีธาตุ

จึงให้คนไปตามหาม้าในนิมิตตามทิศดังกล่าวก็ปรากฏว่ามีอยู่จริง จึงพากันไล่จับม้าแต่ไม่

สามารถจับได้เพราะม้าตัวดังกล่าววิ่งเร็วนักและมีความพยศมาก เหล่าชายฉกรรจ์จึงได้นำา

ความไปแจ้งแก่พระศรีธาตุว่า “ม้านี่ไม่ใช่ม้าธรรมดา ไม่มีใครสามารถจับได้ หากแต่อาจ

เป็นม้าคู่บารมีของผู้มีบุญญาธิการ” พอทราบดังนั้นพระศรีธาตุจึงไปดูด้วยตนเองและจะ

เข้าไปจับม้า ม้านั้นก็ให้พระศรีธาตุจับแต่โดยดีไม่มีอาการขัดเคืองแต่ประการใด ขัดกับคำา

บอกเล่าที่ได้รบัฟังมา จากนัน้พระศรธีาตกุต็ัง้ชือ่ให้ม้านัน้ว่า “คำาไหล” ซึง่หมายถงึ เงินทอง

ไหลมา พระศรีธาตุได้ขี่ม้าคำาไหลตรวจเยี่ยมราษฎรเรื่อยมาตลอดจนสิ้นอายุขัย หลังจากที่

พระศรธีาตสุิน้ชวีติลงแล้วม้าคำาไหลกเ็กิดตรอมใจและตายตามพระศรธีาตุไปในเวลาใกล้เคยีง

กัน

 หลงัจากทีพ่ระศรธีาตแุละม้าคำาไหลจากไปกยั็งความอาลยัอาวรณ์แก่ชาวบ้านเป็น

อย่างย่ิง ชาวบ้านได้สืบทอดประเพณีพิธีกรรมที่พระศรีธาตุเคยได้นำาพากระทำาไว้ คือการ

บวงสรวงไหว้พระเจดีย์เป็นประจำาทุกปีและประเพณีบุญบั้งไฟก็ให้กระทำาอย่าได้ขาด พระ

ศรธีาตไุด้สือ่กบัพ่อจำา้ว่าให้มกีารเล่นม้าคำาไหลทุกปีในคราวทีจั่ดบญุบัง้ไฟและไหว้พระเจดย์ี 

เพราะเป็นเสมือนการอญัเชญิพระศรีธาตมุาในคราวเดยีวกนันีด้้วย ชาวบ้านจงึได้ถอืปฏบิตัิ

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
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 จากข้อมูลที่ได้รวบรวมข้างต้นนั้น ผู้เขียนได้เสนอเค้าโครงเรื่องย่อของตำานานม้า

คำาไหลสำานวนต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในการรับรู้ของชาวบ้านธาตุแล้ว ตำานานเร่ืองนี้ยังเป็นที่

รู้จักของคนทั่วไปโดยเฉพาะในบริเวณอำาเภอและจังหวัดใกล้เคียง ถึงแม้รายละเอียดของ

เรื่องตำานานนี้จะมีความแตกต่างกันในแต่ละสำานวน แต่เค้าโครงเรื่องและพฤติกรรมของตัว

ละครในเรื่องนั้นก็พบว่ามีความคล้ายคลึงกันอยู่มาก

  บทบาทและความสำาคญัของตำานานม้าคำาไหลนีม้คีวามสัมพนัธ์เชือ่มโยงกบัวถิชีวีติ

ของชาวบ้านธาตุอยู่ 2 ประการ คือ ตำานานเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าถึงการสร้างบ้านแปลงเมือง

ในยุคแรกเริ่มของบ้านธาตุ รวมทั้งยังเป็นการบอกเล่าให้เห็นว่าพระศรีธาตุและม้าคำาไหล

นั้น เป็นบรรพบุรุษในสังคมดั้งเดิมที่มีบุญคุณต่อชาวบ้านธาตุ ตำานานม้าคำาไหลช่วยทำาให้

ชาวบ้านธาตุเกดิความสำานกึในการสร้างอตัลกัษณ์ทางชาตพินัธุ์ให้กบักลุ่มชน รวมทัง้สร้าง

สำานกึในเชงิความเชือ่ทางศาสนาว่าในอดตีชาวบ้านธาตเุคยนบัถอืบชูาพระศรีธาตุและม้าคำา

ไหลน้ี ซึง่เชือ่ว่าเป็นผผีูคุ้้มครองทีม่พีลงัอำานาจเหนอืธรรมชาตมิาก่อน ทัง้ยังเป็นผูท้ีส่ามารถ

ปกปักรักษาคุ้มครองสรรพชีวิตและเป็นผู้ที่มีอำานาจดลบันดาลให้เกิดความอยู่ดีมีสุขแก่ลูก

หลานชาวบ้านธาตุอีกด้วย

  จากการพิจารณาเนื้อหาของตำานานม้าคำาไหลนั้น ผู้เขียนพบว่าเนื้อหาสะท้อนให้

เหน็ถงึภาวะการเป็นผูน้ำาของพระศรธีาต ุการบกุเบกิในหลายๆ ด้าน เช่น พระศรีธาตนุำาพา

ชาวบ้านก่อร่างสร้างเมือง การทำานุบำารุงศาสนสถาน การนำาพาชาวบ้านให้เข้าถึงพิธีกรรม

ทางศาสนา รวมถงึการเข้าทรงของม้าคำาไหลเป็นพธิกีรรม หากพจิารณาเกีย่วกบัความเชือ่

เรือ่งแถนน้ันภาพของพระศรธีาตแุละม้าคำาไหลจะชี้ให้เห็นว่าท้ังสองนีเ้ป็นสัญลักษณ์ในความ

เชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับอำานาจเหนือธรรมชาติที่ผู้คนในดินแดนแถบนี้เชื่อถือกันมาเนิ่นนาน 

กล่าวคอื ในตำานานสำานวนทีส่ีก่ล่าวถงึพระศรธีาตน้ัุนว่าเกิดจากอำานาจของพญาแถนซึง่เป็น

ผู้บัญชาให้เทพบุตร (พระศรีธาตุ) ลงมาเกิดเพ่ือนำาพาชาวมนุษย์บ้านธาตุสร้างบ้านแปลง

เมือง อบรมสั่งสอนให้รู้จารีตฮีตคองตลอดจนปกป้องคุ้มครองชาวมนุษย์เมืองน้ีให้อยู่เย็น

เป็นสขุ เม่ือหมดสิน้อายขุยัแล้วจงึกลบัมาอยูเ่มืองฟ้าเมอืงแถนดงัเดมิ และขณะไปเกดิเป็น

มนุษย์น้ันจะส่งดวงจติของเทพบตุรองค์หนึง่ (ทีเ่คยเกดิเป็นม้ากณัฐกะของพระพุทธเจ้า) ลง

ไปช่วย ซึ่งม้านั้นก็คือ ม้าคำาไหล

  ถ้าย้อนกลับไปพิจารณาในแง่ความสัมพันธ์ของตัวละครทั้งสามนั่นคือ พญาแถน 

พระศรีธาตุ และม้าคำาไหลนั้น ก็จะพบว่าตัวละครเหล่านี้มีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ พระ

ศรีธาตุและม้าคำาไหลเป็นตวัละครทีม่สีถานภาพความเป็นแถนอีกอย่างหนึง่ ทัง้นี้ในคตคิวาม

เชื่อของคนไทยพบว่าแถนมีหลายรูปแบบ กล่าวคือ มีทั้งแถนแต่ง แถนซี่ แถนหลวง ฯลฯ
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  อย่างไรกด็ ีตำานานได้บรรยายให้เหน็ว่าการทีช่าวบ้านธาตุอยูเ่ย็นเป็นสุขเท่าทุกวนั

น้ี เน่ืองจากพระศรธีาตไุด้วางรากฐานแนวประพฤตปิฏบิตัเิอาไว้ในคร้ังทียั่งดำารงสถานภาพ

ความเป็นมนุษย์อยู่นั้น และเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วกลายสภาวะการดำารงดวงจิตในภาพของสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ที่เหนือธรรมชาติก็ยังมีความห่วงใยลูกหลานไม่ได้ละทิ้งแต่ประการใด การจากไป

ของพระศรีธาตุและม้าคำาไหลนั้นไม่ได้เป็นเพียง “จุดจบ” (the end) ของทั้งสอง หากแต่

เป็นจดุเริม่ต้นของทัง้สองในบาทบาทของการเป็น “ผีเมอืง” ผู้ทำาหน้าทีเ่ป็นผอีารักษ์คุม้ครอง

บ้านเมืองมาจนปัจจุบัน แต่การท่ีผีเมืองน้ีจะมาทำาหน้าที่ให้สมบูรณ์ได้นั้นและถือเป็นการ

รำาลึก ถึงพระคุณของดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์จะต้องมีพิธีกรรมซึ่งเกิดจากความเชื่อเข้ามา

เก่ียวข้องด้วย กล่าวคอื ต้องมกีารบวงสรวงบชูาเป็นประจำาทกุปีหากปีใดไม่ถือปฏบิตัจิะเกดิ

อาเพศเหตรุ้าย บ้านเมอืงจะเกดิความไม่สงบสขุการปฏบิตัจิะขาดส่ิงหนึง่ส่ิงใดไม่ได้ถอืเป็น

ของคู่บ้านคู่เมือง

  ลักษณะของตำานานดังกล่าวได้ชี้ให้เห็นภาพของบุคคลสำาคัญในอดีตที่มีบทบาท

เป็นผู้นำา สมชาติ มณีโชติ (2554: 28) ได้กล่าวถึงความสำาคัญของตำานานที่เกี่ยวกับผู้นำา

ทางวัฒนธรรม คือ การที่บุคคลที่ได้รับการยกย่องให้เป็น “บุคคลศักดิ์สิทธิ์” (Deified) ที่มี

ผู้คนพากันไปเคารพกราบไหว้ ประกอบพิธีกรรมบวงสรวง และอ้างอิงเพื่อการอยู่ร่วมกัน

อย่างมีกฎเกณฑ์และมีศีลธรรม ตำานานคือประวัติความเป็นมาของผู้คนและการอยู่ร่วมกัน

ในท้องถิ่น โดยมีการถ่ายทอดเล่าเรื่องและปรุงแต่งตำานานให้เข้ากับสถานการณ์ทางสังคม

อยู่ตลอดเวลา สังคมใดที่ดำารงอยู่อย่างสืบเนื่องและเป็นปึกแผ่นม่ันคง สังคมน้ันก็ยังคงมี

ตำานานอยู่ในความทรงจำาของผูค้นในลกัษณะของประวตัศิาสตร์ทีม่ชีวีติในการรบัรูข้องผูค้น

ในสังคมนั้นตลอดไป

  นอกจากนี้ในทรรศนะของธิดา สาระยา (2552: 55-56) ยังแสดงให้เห็นว่าการนำา

ตำานานมา ใช้เป็นหลักฐานเพื่ออธิบายเรื่องราวเก่ียวกับผู ้คนในท้องถ่ินในมิติด ้าน

ประวั ติศาสตร์ย่อมทำาให้เห็นความเป็นมาหรือการคลี่คลายของอดีตตั้งแต่สมัยก่อนที่จะมี

การบนัทกึเรือ่งราวเป็นลายลักษณ์อกัษร ตำานาน คอื ข้อมลูพืน้ฐานทีเ่ป็นความรู้อกีชดุหนึง่

ที่นำาไปสู่การทำาความเข้าใจในเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มผู้คนในสังคม ชุดความรู้

จากตำานานคือองค์ประกอบสำาคญัทีช่่วยทำาให้เกดิความเข้าใจทีล่กึซึง้ (Insight) ให้ภาพทีล่ำา้

ลึกเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวและแรงผลัก (Motives) ของชาวบ้านหรือผู้คนในท้องถิ่น อีก

ทั้งยัง ให้ข้อมูลที่สืบเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องราวที่มีลักษณะเป็นประวัติศาสตร์ที่สัมพันธ์กับ

บุคคลในประวัติศาสตร์ (Historical Figure) หรือที่เก่ียวข้องกับเหตุการณ์ในอดีตที่อยู่ใน

ความทรงจำาของผู้คนในท้องถิ่น ตำานานจึงเปรียบเสมือนประวัติศาสตร์ท่ีมีชีวิต (Living 

History) เพราะมกีารบอกเล่าสบืต่อๆ กนัมา ตำานานจงึเป็นชดุความรู้ท่ีเชือ่มโยงมาถงึผู้คน

ในปัจจุบันให้รับรู้เรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาเป็นระยะเวลาที่นานมากแล้วได้
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2. จากความเชื่อสู่พิธีกรรมการละเล่นม้าคำาไหล
  เราคงไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่า “ความเชื่อ” (Belief) มีอิทธิพลต่อวิถีการดำาเนินชีวิต

ของบุคคลเป็นอย่างมาก ทั้งในส่วนที่เป็นพฤติกรรมและอารมณ์ความรู้สึก ความเชื่อเป็น

ที่มาของพฤติกรรมต่างๆ และเป็นแบบแผนกำาหนดพิธีกรรม ความเชื่อมักเป็นสิ่งที่ลบล้าง

ได้ยากและทีส่ำาคญัความเชือ่ยงัสามารถส่งผ่านจากบคุคลหนึง่ไปยงับคุคลอืน่ได้จนเกดิเป็น 

“ความเชื่อหมู่” (Mass belief) (สุภาวดี เจริญเศรษฐมห, 2548: 74) ดังกรณีชาวอีสานที่

อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งแม่นำ้าโขงมีความเช่ือเร่ืองบ้ังไฟพญานาค เป็นปรากฏการณ์ที่มีดวง

ไฟกลมๆ ลักษณะเป็นแสงสว่างคล้ายเปลวไฟพุ่งขึ้นบริเวณแม่นำ้าโขง ชาวท้องถิ่นเชื่อว่า

เป็นบั้งไฟพญานาคที่เหล่าพญานาคจากนาคพิภพซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งอยู่บริเวณใต้ลำานำ้าโขง

ลงไป พากนัพ่นดวงไฟขึน้จากท้องนำา้เพือ่เป็นพทุธบชูาแด่องค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้า 

เป็นต้น ตลอดทัง้ชวิีตของแต่ละบคุคลจะมคีวามเชือ่ในส่ิงต่างๆ มากมาย ทัง้เชือ่ทีม่เีหตุผล

ซึง่สามารถพสิจูน์ได้ทางวทิยาศาสตร์ ความเชือ่ทียั่งไม่สามารถพสิจูน์ได้ และความเชือ่แบบ

งมงายไร้เหตุผล (superstitious)

 ในกรณีความเชื่อเรื่องพิธีกรรมการทรงม้าคำาไหลหรือบ้างก็เรียกการละเล่นม้าคำา

ไหลน้ัน ในแง่ของคตชินวทิยาความเชือ่ลกัษณะนีจ้ะถกูจดัให้อยู่ในประเภท “ความเชือ่ในสิง่

เหนือธรรมชาติ” กล่าวคือ ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับโลกของวิญญาณ ภูตผีปีศาจ พิธีกรรม

ศักดิ์สิทธิ์ ไสยศาสตร์ และเวทมนต์คาถา ความเชื่อลักษณะนี้เรียกได้อีกว่า ความเชื่อกลุ่ม

คนหรอืความเชือ่พืน้บ้าน (folkbelief) ความเชือ่แบบนีเ้ป็นความเชือ่ที่ไม่ต้องการคำาอธบิาย

เหตผุลใดๆ ซึง่พธิกีรรมทรงม้าคำาไหลมีความเชือ่เป็นกจิกรรมทีศั่กดิสิ์ทธิท์ีสื่บทอดกนัมาแต่

บรรพกาล (ไม่มีบนัทกึหลกัฐานท่ีชดัเจน แต่จากการสอบค้นตำานานเมืองเพญ็และมกีารเล่า

ต่อๆ กันมา พอจะสันนิษฐานได้ว่า มีมาในสมัยพระศรีธาตุหรือพ่อตู้สมศรี ระหว่าง พ.ศ.

2390 หรือประมาณ 168 ปี) หากไม่ใช่เทศกาลงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านธาตุคือวันเพ็ญ

ขึ้น 15 คำ่า เดือน 6 ห้ามนำาม้าคำาไหลออกจากหอโฮงที่วัดศรีเจริญโพนบกโดยเด็ดขาด มิ

ฉะนั้นจะเกิดอาเพศขึ้นในหมู่บ้านซึ่งเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาของชาวบ้านธาตุ

 มเีรือ่งเล่าเก่ียวกับความเช่ือและศรทัธาท่ีมีต่อม้าคำาไหลอยู่ว่า ในสมยัทีน่ายอำาเภอ

ชุบ สุวิโรจน์ มาเปิดงานบุญบั้งไฟที่บ้านธาตุ (ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าปี พ.ศ. ใด) ได้

สัง่ตำารวจจบัคณะทีเ่ล่นม้าคำาไหลเนือ่งจากมกีารเล่นโคลนและมกีารวิง่ชนชาวบ้านและมอง

เห็นว่าเมื่อชนใครจะต้องให้เงิน และหนีโดยไม่มีการเกรงใจซึ่งมองว่าดูไม่เหมาะสม ทันทีที่

ตำารวจจบัคนเล่นม้าคำาไหลทำาให้เกิดการปวดท้องอย่างรนุแรงล้มลงทนัใดจะทำาอย่างไรก็ไม่

หาย ซึ่งคราวนั้นก็มีคนแนะนำาให้ปล่อยคนเล่นม้าคำาไหลที่ถูกจับทำาให้นายอำาเภอชุบหาย
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เป็นปกติอย่างน่าอัศจรรย์ (ประสันต์ ธาตุชัย: สัมภาษณ์ กรกฎาคม 2558) และทำาให้ความ

เชื่อด้านความศักดิ์สิทธิ์ในการละเล่นม้าคำาไหลเพิ่มมากขึ้น

 หากพิจารณาเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นนี้ตามหลักปรัชญาที่ถูกนิยามความหมาย

ว่า “องค์ความรู้เป็นความเชื่อที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นจริง” (justified true belief) การเล่นม้าคำา

ไหลก็ไม่ถือว่าเป็นความเชื่อศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นจริงและมีเหตุผล เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ

ตำารวจคนนัน้ไม่ได้ผ่านการวนิจิฉยัอย่างเป็นระบบและไม่ได้มีการพสูิจน์กบับคุคลอ่ืนเลย แต่

เน่ืองจากนิยามของหลกัปรชัญานีจ้ะต้องเป็นความเชือ่ทีส่อดคล้องกบัความเป็นจริง เพราะ

มาจากหลักฐานและการใช้เหตุผลที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามนิยามนี้ก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับ

ของนักวิชาการบางส่วน โดยอ้างว่าความเชื่อดังกล่าวไม่จำาเป็นต้องเกิดขึ้นมาจากความรู้ที่

ถกูต้องสมบรูณ์เสมอไป ทัง้นีเ้นือ่งจากความเชือ่ในบางส่ิงบางอย่างอาจมาจากการประเมนิ

ว่า สิ่งที่มีความเป็นไปได้เกินกว่าร้อยละ 50 นั้น จัดเป็นความจริง (reality) ก็เป็นได้ ฉะนั้น 

ความเชื่อเกี่ ยวกับอำานาจความศักด์ิสิทธ์ิของพิธีกรรมการละเล่นม้าคำาไหลที่มีมากขึ้นก็ไม่

นับว่าเป็นเ ร่ืองแปลกแต่อย่างใดเลย เพราะอาจมีความเป็นไปได้มากกว่าร้อยละ 50 โดย

พิสูจน์จากการถ่ายทอดผ่านประสาทสัมผัสด้านอารมณ์และความรู้สึกนึกคิด ตลอดจนวิธี

แก้ไขตามความเชื่อของชาวบ้านธาตุ

การทรงเจ้าเข้าผีในพิธีกรรมการเล่นม้าคำาไหล
 คนที่ทำาหน้าที่ เป็นผู้ติดต่อสื่อสารกับดวงวิญญาณหรือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ของท้องถิ่นนี้

เรียกกันว่า “พ่อจำ้า” ซึ่งผู้ที่จะรับตำาแหน่งให้เป็นพ่อจำ้าได้นั้นจะต้องได้รับเลือกจากคนใน

ชุมชนโดยมีหลักการพิจารณาว่า ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่ได้รำ่าเรียนมาด้านไสยศาสตร์ มีความ

สามารถเฉพาะ รู้พิธีกรรมเป็นอย่างดี และทำาหน้าที่นำาพาผู้คนในท้องถิ่นทำาพิธีกรรมต่างๆ 

ตามความเชื่อ ในบริบททางวัฒนธรรมไทยจะพบว่า จำ้าถือเป็นสื่อกลางการติดต่อระหว่าง

มนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติที่มีมาแต่สมัยโบราณแล้ว

 ขัน้ตอนของการตดิต่อสือ่สารระหว่างคนกบัดวงวญิญาณพระศรธีาตโุดยผ่านพ่อจำา้ 

เพือ่จะบ่งบอกเร่ืองราวให้กบัผูค้นในชมุชนได้รับรูน้ัน้ บ่งบอกถงึบทบาทหน้าทีข่องพ่อจำา้อกี

อย่างหน่ึงทีเ่ห็นได้ชดัเจนและเป็นคำาอธบิายว่า เหตใุดโลกแห่งความเชือ่เกีย่วกบัคนทรงเจ้า

เข้าผีในฐานะที่เป็นผู้ที่มีอำานาจในการติดต่อกับอำานาจเหนือธรรมชาติหรือผีได้

 มกัมคีำาถามว่า ทำาไมในสงัคมโลกปัจจุบันจงึยงัพบว่ามคีตกิารทรงเจ้าเข้าผอียูเ่ป็น

จำานวนมาก จากประเด็นนี้ ปฐม หงษ์สุวรรณ (2550: 103) ได้อธิบายว่า ตราบใดที่เงื่อนไข

ของปัญหาความทุกข์ยากทางกายและทางใจของผู้คนในชุมชนไม่มีทางออก หรือไม่มีการ

ตอบสนองไปในทิศทางทีด่ขีึน้ ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งเกีย่วกบัวถิชีวีติ หน้าทีก่ารงาน และสขุภาพ
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ร่างกาย การมีตัวแทน (agents) ที่จะติดต่อสื่อสารกับผู้มีอำานาจศักดิ์สิทธิ์ที่จะดลบันดาล

ความสุขได้ คนทรงเจ้าเข้าผีในฐานะที่เป็นสื่อกลาง (mediator) ก็จะยังคงมอียู่ต่อไป เพราะ

มนุษย์นั้นกลัวในสิ่งลึกลับหรือสิ่งที่มองไม่เห็น รวมทั้งยังมีความอ่อนแอหากเผชิญหน้ากับ

สิ่งที่เหนือธรรมชาติเหล่านั้นด้วยตนเอง

 ในพิธีการทรงม้าคำาไหลนั้นจะต้องให้พ่อจำ้าสื่อสารกับดวงวิญญาณพระศรีธาตุเสีย

ก่อน หลังจากทราบเรื่องราวจากพ่อจำ้าแล้วจึงกำาหนดให้มีการบวงสรวงดวงวิญญาณการ

ทรงม้าและบวงสรวงอัญเชิญดวงวิญญาณพระศรีธาตุประทับร่างทรงม้าที่ชาวบ้านมักพูด

ติดปากว่า ปู่พระศรีมหาธาตุ ไปพร้อมๆ กันซึ่งการละเล่นม้าคำาไหลนอกจากจะมีการวิ่งไป

ตามขบวนแห่เซิ้งบั้งไฟในกลางวันแล้วตอนกลางคืนม้าคำาไหลยังออกเที่ยวเยี่ยมบ้านเรือน

ในหมู่บ้านเกือบทุกหลังคาเรือน ชาวบ้านจะคอยเปิดประตูบ้านไว้เมื่อม้าคำาไหลมาถึงบ้าน

เรอืนหลงัใดก็จะว่ิงรอบท่ัวบ้าน ชาวบ้านจะถวายจตปัุจจยัตามแต่ศรทัธา โดยจะถอืว่าเป็นการ

ให้นำา้ให้หญ้า ในคณะเดนิทางของม้าคำาไหลจะมผีูช้าย (ห้ามเป็นผูห้ญงิโดยเดด็ขาด) ทีค่อย

สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันขี่ม้าที่มีตัวม้าคำาไหลเป็นร่างทรง (พ่อตู้นิยม โกษาวงษ์: สัมภาษณ์ 

กรกฎาคม 2558)

ภาพ: คณะเล่นม้าคำาไหลกำาลังร้องรำาด้วยความสนุกสนานในบรรยากาศงานบุญบั้งไฟ

 พฤติกรรมของร่างทรงหลังจากที่พ่อจำ้าได้บวงสรวงอัญเชิญม้าและดวงวิญญาณ

พระศรีธาตุมาประทับแล้ว ร่างทรงก็จะมอีาการเคลื่อนไหวกระโดดไปมาและร่ายรำากับคณะ

อย่างสนกุสนาน ขบวนม้าคำาไหลประกอบด้วยผู้ร่วมงานเป็นทมี จำานวนทัง้ส้ิน 18 คน ได้แก่ 

คนทรงม้า 1 คน คนถือหางม้า 1 คน คนตีกลอง 2 คน คนตีฉาบ 1 คน หมอลำา 1 คน 

หมอแคน 1 คน ลูกหาบและหมอฟ้อน 11 คน การแต่งกายทั้งคนทรงและทีมงานจะสวม

ใส่เสื้อผ้าสีดำา ติดแปะด้วยริ้วผ้าสีต่างๆ รอบตัว ดูคล้ายๆ กับพลพรรคยาจกในภาพยนตร์

จีน แต่มีอิสระในการร่วมขบวน โดยจะออกหน้า รั้งท้ายหรือตรงไหน แล้วแต่อัธยาศัยของ
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คนทรง ลกัษณะการวิง่ของม้าคำาไหลอาจมทีัง้เดิน ว่ิงเหยาะ หรือวิง่ จะเป็นไปตามพฤติกรรม

ของคนทรงซึง่อาจมีการวิง่เบียดชน หรอืวิง่กระแซะท่านผูช้มขบวนให้ต้องวิง่หลบกนักระเจงิ

เป็นที่สนุกสนาน ส่วนผู้ใดที่ถูกชนหรือม้าคำาไหลหยุดนิ่งต่อหน้าใคร ผู้นั้นจะต้องให้อาหาร

ม้าด้วยเงิน ขนมของขบเคี้ยว หรือเครื่องดื่มตามแต่อัธยาศัย (พ่อตู้ล้วน พรมโสภา: 

สัมภาษณ์ กรกฎาคม 2558) พฤติกรรมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นการเปล่ียนสถานภาพของ

ร่างทรง จากคนธรรมดาไปสู่คนศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นการสร้างบรรยากาศแห่งความศักดิ์สิทธิ์

และความสนุกสนาน เพราะคนทรงซึ่งเชื่อว่าเป็นผู ้มีอำานาจในการติดต่อกับส่ิงเหนือ

ธรรมชาติหรือวิญญาณผีบรรพบุรุษได้จะต้องมีกิริยาอาการที่แปลกและแตกต่างไปจากคน

ปกติทั่วไป (ปฐม หงษ์สุวรรณ. 2550: 106)

 การทรงเจ้าเข้าผจึีงเป็นกลไกสำาคญัอย่างหนึง่ในพธิกีรรมบวงสรวงสักการะต่อดวง

วิญญาณของผีเมืองของชาวบ้านธาตุ กล่าวคือ เป็นกระบวนการสืบทอด (transmission) 

ในสังคมที่นับถือผีบรรพบุรุษผีเมือง คือ การเล่นม้าคำาไหลของบ้านธาตุ จึงเป็นการยำ้าและ

สบืทอดความคดิให้กบัคนในกลุม่รูว่้า เราเป็นลกูหลานชาวบ้านธาต ุซึง่จะต้องทำาอยูเ่สมอๆ 

เพราะหากพธิกีรรมหมดความสำาคญัไปหรอืไม่ปฏิบตัสืิบทอดต่อกนั นัน่ย่อมหมายความว่า 

ความเช่ือในรากเหง้าของตนเองได้เลอืนหายไปด้วยเช่นเดยีวกนั ความคดิดงักล่าวสอดคล้อง

กับแนวคิดของเอมิลี เดอร์ไคม์ (Emile Durkheim) (อ้างถึงใน ศิราพร ณ ถลาง. 2539: 10) 

นักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศสว่า “ถ้าไม่มีพิธีกรรมพระเจ้าก็ตาย ถ้ายังมีพิธีกรรม พระเจ้าก็ยัง

อยู่”

 ดงันัน้ เราจงึอาจพจิารณาได้ว่า หากชาวบ้านธาตยัุงคงยดึถอืและประกอบพธิกีรรม

บวงสรวงบชูา ผเีมอืงของเขาก็ยงัจะคงอยู ่แต่หากชาวบ้านธาตเุลกิหรอืไม่เช่ือถอืในอำานาจ

แห่งผีและไม่ประกอบพิธกีรรมบวงสรวงบูชาต่อไป ผเีหล่านีก้จ็ะไม่มบีทบาทหน้าทีแ่ละเลอืน

หายไปจากสังคมของชาวบ้านธาตุได้เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น การประกอบพิธีกรรม

บวงสรวงและการเล่นม้าคำาไหลที่จัดขึ้นทุกปี จึงเป็นกลวิธีอย่างหนึ่งที่จะดำารงรักษา

วัฒนธรรมและสบืทอดความคดิของกลุม่ชนให้คงอยูแ่ละสร้างกระบวนการรบัรู้และเข้าใจให้

เกิดขึ้นในกลุ่มคนรุ่นใหม่นั่นเอง

3. การละเล่นม้าคำาไหล: การเชือ่มโยงระหว่างพธิกีรรมกับประเพณแีละ
การสื่อความหมายทางวัฒนธรรม
 บุญบั้งไฟเป็นประเพณีที่นิยมทำากันในเดือน 6 การจัดทำาบุญบั้งไฟขึ้นเพื่อบูชา

อารักษ์หลกัเมือง เป็นประเพณทีำาบุญขอฝนจากพญาแถนเพือ่ให้ฝนตกต้องตามฤดกูาลบ้าง 

คนหรือวัวควายอาจเกิดป่วยเป็นโรคต่างๆ บ้าง เป็นต้น และเมื่อทำาบุญดังกล่าวแล้ว ก็เชื่อ
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ว่าฟ้าฝนจะอุดมสมบูรณ์ ประชาชนในหมู่บ้านนั้นจะอยู่เย็นเป็นสุข เพราะมีอาหารข้าวปลา

ที่บริบูรณ์ทั้งปราศจากโรคภัยด้วย 

 “ฮีตหน่ึงนั้น เถิงเดือนหกแล้วให้นำาเอานำ้าวารีสรงโสก ฮดพระพุทธรูปเหนือใต้สู่

ภาย อย่าได้ละเบีย่งบ้ายปัดป่ายหายหยดุ มนัสสิญูเสยีศรตีำา่ไปเมอืหน้า จงพากนัทำาแท้แนว

คองฮีตเก่า เอาบุญไปเรื่อยๆ อย่าถอยหน้าหากสิเสีย” (จารุบุตร เรืองสุวรรณ รวบรวมไว้ใน 

“ของดีอีสาน”)

 ก่อนจะถึงวันงานหรือวันเอาบุญ ชาวบ้านก็จะช่วยกันเตรียมงานกันอย่างสามัคคี 

ฝ่ายแม่ครัวก็เตรียมข้าวปลาอาหารไว้เลี้ยงแขกเลี้ยงคน ฝ่ายช่างฟ้อนก็เตรียมขบวนรำาไว้

สำาหรบัแห่บัง้ไฟ ฝ่ายผูช้ายทีเ่ป็นช่างฝีมอืกช่็วยกนัทำาบัง้ไฟและตกแต่งให้สวยงาม งานบญุ

บัง้ไฟส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมพีธิกีรรมทางศาสนาอาจมพีธิทีำาบญุเลีย้งพระบ้าง ในวนัโฮม ชาว

บ้านกจ็ะมาต้ังขบวนเพือ่แห่บัง้ไฟไปรอบๆ หมู่บ้าน เป็นงานบญุทีเ่น้นความสนกุสนานร่ืนเริง 

ในขบวนจะมีการรำาเซิ้งตามบั้งไฟ และบรรดานักเลงเหล้าทั้งหลายก็จะร้องเพลงเซิ้งไปขอ

เหล้าตามบ้านต่างๆ กาพย์เซิ้งอาจจะหยาบคายแต่ก็ไม่มีใครถือสากัน แต่กาพย์เซิ้งที่ใช้แห่

ในขบวนมักจะเป็นประวตัแิละความเป็นมาของพธิบุีญบัง้ไฟ ส่วนในวนัจุดบัง้ไฟก็อาจจะเป็น

อีกวันหน่ึงคือเป็นวันท่ีชาวบ้านจะเอาบ้ังไฟ ของแต่ละคุ้มแต่ละหมู่บ้านมาจุดแข่งกัน ถ้า

ของใครทำามาดีจุดขึ้นได้สูงสุดก็จะชนะแต่ถ้าของใครแตกหรือซุก็ถือว่าแพ้ ต้องโดนลงโทษ

โดยการจับโยนลงโคลนหรือตมซึ่งเป็นที่สนุกสนานอย่างยิ่ง

 ตำานานเล่าขานเกีย่วกบับญุบัง้ไฟมมีานานแล้ว จากนิทานพืน้บ้านเร่ืองผาแดงนาง

ไอ่ เรื่องพระยาคันคาก ล้วนแต่กล่าวถึงการจุดบั้งไฟเพื่อให้แถนได้บันดาลให้ฝนตกตาม

ฤดูกาล ถือเป็นประเพณีสำาคัญท่ีจะละเลยมิได้ เพราะมีความเชื่อว่า หากหมู่บ้านใดไม่จัด

งานบุญบั้งไฟก็อาจจะเกิดภัยพิบัติแก่ผู้คนในชุมชน งานบุญบั้งไฟเป็นงานใหญ่ ลงทุนสูง 

การจัดงานจะต้องเป็นไปตามการตัดสินใจของชุมชน หากปีใดเศรษฐกิจในชุมชนฝืดเคือง

อาจจะต้องงดจัดงาน ซึ่งต้องไปทำาพิธีขอเลื่อนการจัดที่ศาลปู่ตา (ศาลผีบรรพบุรุษหรือ

เทพารักษ)์ ของหมูบ่า้น ความจริงแม้จะจัดหรือไม่กต็อ้งมีการไปกระทำาพธิเีซ่นไหวท้ี่ศาลปู่

ตาอยู่ดี

  จากข้อความข้างต้น ผูเ้ขยีนได้กล่าวถงึลักษณะและความเป็นมาของประเพณบีญุ

บั้งไฟโดยทั่วไปของชาวอีสานและชาวบ้านธาตุเองก็ถือปฏิบัติเช่นเดียวกัน แต่จุดเด่นของ

บทความฉบบัน้ีจะชี้ให้เหน็ถงึความเชือ่มโยงระหว่างพธิกีรรมการเล่นม้าคำาไหลกบัประเพณี

บุญบั้งไฟ น่ันคือ สัญลักษณ์ของม้าคำาไหลในประเพณีบุญบั้งไฟเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็น

สถานภาพว่าม้าคำาไหลเป็นสิ่งที่สำาคัญและโดดเด่นที่สุดของงาน ดังจะเห็นได้ว่า จะต้องมี

พิธีการเชิญม้าคำาไหลประทับร่างก่อนแล้วจึงเปิดงานประเพณี เพราะเชื่อว่าพระศรีธาตุมี
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ความประสงค์ที่จะมาร่วมในประเพณีบุญบั้งไฟด้วย เน่ืองจากการจุดบั้งไฟที่บ้านธาตุมีจุด

ประสงค์อยู่ 3 ประการ คือ ประการแรกนั้นจุดเพื่อบูชาต่อองค์พระเจดีย์ ประการที่สองเพื่อ

บูชาแถน และประการสุดท้ายเพื่อบูชาพระศรีธาตุ

 มูลเหตุที่ต้องจุดบั้งไฟบูชาพระศรีธาตุคือ เพื่อเป็นการเคารพต่อคุณงามความดีที่

ท่านได้ปกปักรักษาชาวบ้าน และอีกเหตุผลจากคำาบอกเล่านั่นคือ เมื่อมีผู้ที่มาบนบานศาล

กล่าวในเรือ่งราวต่างๆ แล้วประสพความสำาเร็จกม็กัจะแก้บนด้วยวิธกีารทำาบัง้ไฟมาจดุถวาย 

เพราะพระศรีธาตุนั้นชอบการจุดบั้งไฟเป็นอย่างยิ่ง

ภาพซ้ายมือ: ชาวบ้านกำาลังประกอบพิธีบวงสรวงองค์พระเจดีย์ในวันงานบุญบั้งไฟ

ก่อนจะเริ่มงานบุญบั้งไฟ ที่มา: http://www.thailandexhibition.com

ภาพขวามือ: ขบวนฟ้อนรำาอญัเชญิดวงวิญญาณม้าคำาไหลและพระศรธีาตุ

ประทบัร่างก่อนเริม่การเล่นม้าคำาไหล ที่มา: http://travel.mthai.com

 ในสมยัก่อนนัน้การบวงสรวงบชูาเจดย์ีและการจดัประเพณบีญุบัง้ไฟของชาวบ้าน

ธาตุไม่ได้กระทำาในคราวเดียวกัน แต่ทำาต่างเดือนกัน พ่อจำ้าผู้ทำาหน้าที่สื่อสารระหว่างพระ

ศรีธาตุได้รับสั่งจากพระศรีธาตุว่าให้จัดในคราวเดียวกันเพราะมีลักษณะการปฏิบัติที่คล้าย

กนัจะได้ไม่ต้องทำาบ้ังไฟหลายครัง้ ลกัษณะดงักล่าวนีเ้ราจะเหน็ความเชือ่มโยงระหว่างความ

เชือ่ทางศาสนา 3 ระบบ น่ันคอื พุทธ พราหมณ์ ผ ีดงัที่ได้กล่าวมาแล้ว จะเหน็ได้ว่าประเพณี

บุญบั้งไฟเป็นประเพณีท่ีมีความสัมพันธ์กับแนวความคิดเรื่องการสร้างสภาวะความอุดม

สมบูรณ์

 การประกอบพิธีกรรมที่เป็นจุดเด่นของบุญบั้งไฟบ้านธาตุคือลักษณะการบูชาพระ

เจดีย์และการเล่นม้าคำาไหล ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการเชื่อมโยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับประเพณี

และพุทธศาสนา น่ันก็คือ ภาพของการประกอบพิธีกรรมบูชาพระเจดีย์ในตอนเช้าของวัน

งาน และทำาพิธีบวงสรวงเพื่อนำาม้าคำาไหลออกจากฮอโฮงในวัดศรีเจริญโพนบกไปร่วมใน
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ขบวนบุญบั้งไฟ พฤติกรรมการวิ่งไปชนชาวบ้านและชาวบ้านจะต้องถวายจตุปัจจัย ขนม 

หรือของกินอื่นๆ นั้น ไม่ถือเป็นการเบียดเบียนแต่อย่างใด ทั้งนี้เป็นลักษณะของประเพณี

บญุบัง้ไปโดยท่ัวไป กล่าวคอื เมือ่ถงึบญุเดือนหกบญุบัง้ไฟชาวบ้านทีจ่ดับญุบัง้ไฟขึน้จะต้อง

เลีย้งแขกบ้านแขกเมอืงทัง้ทีรู่จั้กหรอืไม่รูจั้กกจ็ะแจกจ่ายให้ทานไปตามสมควรทีส่ามารถจะ

กระทำาได้ เมื่อม้าคำาไหลได้ปัจจัยมาแล้วก็จะนำามาถวายวัดบ้างและจ่ายแจกคณะบ้าง ซึ่งผู้

เขยีนเคยได้ไปร่วมงานประเพณบุีญบัง้ไฟท่ีบ้านธาตไุด้สงัเกตเหน็ว่าชาวบ้านธาตถุวายปัจจยั

คณะม้าคำาไหลด้วยความเคารพศรัทธา คนเฒ่าคนแก่นั่งลงกับพื้นยกปัจจัยท่ีอยู่ในมือขึ้น

เหนอืหวั พร้อมเปล่งเสยีงออกมาว่า “ปูพ่ระศรธีาตมุาแล้ว” ซึง่การละเล่นม้าคำาไหลนอกจาก

จะมีการวิ่งไปตามขบวนแห่เซิ้งบั้งไฟในกลางวันแล้วตลอดคืนยังออกเที่ยวเยี่ยมบ้านเรือน

ในหมู่บ้านเกือบทุกหลังคาเรือน ชาวบ้านจะคอยเปิดประตูไว้เมื่อม้าคำาไหลไปถึงบ้านเรือน

ใดจะวิ่งรอบทั่วบนบ้านชาวบ้านจะถวายจตุปัจจัยตามแต่ศรัทธา โดยจะถือว่าเป็นการให้นำ้า

ให้หญ้า ในคณะเดินทางม้าคำาไหลจะมีผูช้ายทีค่อยเปลีย่นหมุนเวยีนกนัขีม้่าทีม่ตีวัม้าคำาไหล

เป็นร่างทรง ชาวบ้านกล่าวกันว่าเวลาที่ร่างทรงม้าคำาไหลว่ิงนั้นจะมีเสียงดังประหนึ่งว่าม้า

ที่มีชีวิตอย่างนั้นเลย

 แม้ว่างานบุญบั้งไฟจะเป็นพิธีกรรมทางลัทธิวิญญาณก็ตาม แต่ชาวอีสานได้ปรับ

ให้เข้ากบัศาสนาพุทธได้อย่างกลมกลนื น่ันคอืชาวอีสานจะใช้วัดเป็นศนูย์กลางของพธิกีรรม 

และได้ผนวกศาสนพิธีแบบพุทธเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงานบุญบั้งไฟด้วย เริ่มต้นท่ีใช้วัด

เป็นแหล่งกลางของการทำาบัง้ไฟ และเมือ่ถงึวนัโฮม (วันรวมบัง้ไฟก่อนจดุ 1 วนั) บัง้ไฟจาก

หมู่บ้านอื่นๆ จะนำามารวมที่วัดของหมู่บ้านที่เป็นเจ้าภาพ (สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาค

อีสาน เล่ม 7. 2542)

 หากพิจารณาในแง่ของความสัมพันธ์กันในด้านพิธีกรรมและประเพณีแล้วนั้น ผู้

เขียนเห็นว่าการนำาเอาความเชื่อหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มารวมไว้ในพื้นที่และในช่วงเวลาเดียวกัน

ถือเป็นการรวมพลังความสามัคคีของบรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีบทบาทเป็นผู้คุ้มครอง หรือ

เป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกัน (complementarity) และถือเป็นความเกี่ยวเนื่องเป็นอันหนึ่ง

อนัเดียวกันในระบบพธิกีรรมในสงัคมเดยีวกนั เพือ่ช่วยบนัดาลความอยูด่มีสุีขและความอดุม

สมบรูณ์ให้เกดิขึน้กบัมวลมนษุย์และชมุชนบ้านเมอืงด้วย นอกจากนีย้งัเป็นการสร้างสังคม

โดยอาศัยตัวแทนท่ีเป็นรูปธรรมของแต่ละความเชื่อนั้นให้เข้ามารวมเป็นพวกเดียวกันเพื่อ

สร้างความเป็นกลุม่ก้อนและความเป็นอันหน่ึงอันเดยีวกัน Victor Turner (1967: 45) อธบิาย

ให้เห็นว่าการแสดงที่เกิดขึ้นในพิธีกรรมเป็นช่วงๆ หนึ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางสังคม 

ด้วยเหตุนี้พิธีกรรมแต่ละประเภทจึงมีกระบวนการที่เป็นแบบแผน ซึ่งคนในสังคมจะรับรู้

ความหมาย นอกจากนี้ R. Bocock (1974) ยังเสนอว่า “พิธีกรรมเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ
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เคลื่อนไหวของร่างกายที่ประสานกับการใช้สัญลักษณ์ภายใต้สถานการณ์ของสังคมหนึ่ง ๆ 

เพ่ือทีจ่ะแสดงออกหรอืส่งสญัญาณความหมายบางอย่างให้ผูค้นในสงัคมนัน้รบัรูแ้ละเข้าใจ”

จากการพิจารณาลักษณะของพิธีกรรมการเล่นม้าคำาไหลในงานบุญบั้งไฟนี้ถือเป็นรูปแบบ

การสื่อสารทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง ด้วยการแสดงของคณะเล่นม้าคำาไหลวิ่งเข้าไปในบ้าน

ของชาวบ้าน และชาวบ้านต่างเปิดบ้านต้อนรับคณะม้าคำาไหลทั้งยังเตรียมปัจจัยไว้ถวาย 

ลักษณะดังกล่าวนี้เป็นรูปแบบที่สามารถรับรู้ร่วมกันเสมือนว่ามีส่ิงศักดิ์สิทธ์ิมาเหยียบบ้าน

เหยียบเรือนเพื่อเกิดความเป็นสิริมงคลและช่วยขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปจากบ้าน ทั้งนี้แสดง

ให้เหน็ว่าแม้พระศรธีาตแุละม้าคำาไหลจะจากชาวบ้านธาตไุปนานแล้ว ก็ไม่ได้ทอดทิง้ให้พวก

เขาเหล่าน้ันต้องเผชญิชะตากรรมภายใต้ธรรมชาตแิต่เพยีงลำาพงั แต่ทว่าพระศรธีาตแุละม้า

ยังคงมาตรวจดูบ้านเมืองอยู่ตลอดทุกปีเหมือนครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่

 อนึ่ง ความสัมพันธ์ของช่วงเวลาระหว่างพิธีกรรมการเล่นม้าคำาไหลและประเพณี

บุญบั้งไฟของบ้านธาตุนั้น ในทรรศนะของชาวบ้านธาตุเชื่อว่า ช่วงประเพณีบุญบั้งไฟถือ

เป็นช่วงเวลาทีม่คีวามหมายของชาวอสีานอย่างมาก กล่าวคอื ชาวอีสานส่วนมากมักจะเดนิ

ทางไปประกอบอาชพีในต่างถิน่ทัง้ในประเทศและต่างประเทศหากจะหาโอกาสกลับมาบ้าน

น้ันมักจะกลับมาในช่วงเทศกาลบุญบ้ังไฟ ได้มาพบปะสังสรรค์ในหมู่ญาติสนิทมิตรสหาย 

ได้ทำาบั้งไฟแข่งขันกัน หากเป็นหญิงสาวก็จะได้ร่วมฟ้อนรำาในขบวนบั้งไฟด้วย เกิดเป็น

ความสัมพันธ์ในชุมชน ชาวบ้านเกิดความรักสามัคคี อีกเหตุผลที่สำาคัญคือช่วงเวลาเดือน

หกนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความหวัง เนื่องจากเข้าสู่ฤดูการทำาเกษตรกรรมซึ่งต้องอาศัยนำ้าเพื่อ

ทำานา หากไม่มีการประกอบพิธีกรรมบอกกล่าวต่อส่ิงศักดิ์สิทธิ์แล้วอาจเกิดเหตุเภทภัยแก่

บ้านเมืองได้ เกิดภาวะแห้งแล้ง สัตว์เลี้ยงล้มตาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มิอาจมาช่วยดลบันดาลให้

ได้เพราะขาดการประกอบพิธีกรรมบอกกล่าว

 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะสังเกตเห็นว่าในการที่ชาวบ้านธาตุได้เลือกเวลาให้การ

ประกอบพิธีกรรมเล่นม้าคำาไหลมาอยู่ในช่วงเทศกาลประเพณีบุญบั้งไฟก็เพราะว่าเป็นช่วง

เวลาท่ีสนุกสนานเหมาะแก่การละเล่นต่างๆ ท้ังยังเป็นช่วงที่ชาวบ้านว่างจากการประกอบ

อาชพี อกีประการคอื การเล่นม้าคำาไหลจะมกีารทำานายทายทกัเกีย่วกบัสภาพความเป็นอยู่

ของบ้านเมือง ความอุดมสมบูรณ์ของนำ้าและธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยให้ชาวบ้านได้มีการ

วางแผนและเตรียมตวัล่วงหน้ากบัปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีจ่ะเกดิขึน้ ฉะนัน้ สัญลักษณ์

ของการเล่นม้าคำาไหลและประเพณบีญุบัง้ไฟจงึสามารถจดัอยู่ในกระบวนทศัน์หรอืชดุความ

คิดเดียวกันได้ นั่นคือ ชุดความคิดท่ีว่าด้วยเรื่องศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองบ้านเมืองเพ่ือให้เกิด

ความปกติสุขร่มเย็น ชาวบ้านเองก็ให้ความยอมรับนับถือด้วยความอ่อนน้อมและเคารพ

บูชาไปพร้อมๆ กัน อันเป็นการแสดงออกถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติและ

อำานาจเหนือธรรมชาติได้อย่างน่าสนใจ
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4. ตำานานม้าคำาไหล: การตคีวามในมติด้ิานสญัลกัษณ์ทางพทุธศาสนา
และความศักดิ์สิทธิ์
 หากกล่าวถงึสญัลกัษณ์สำาคญัทางพระพทุธศาสนาแล้วนัน้ โดยการรบัรูแ้บบสากล

ก็ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า สัญลักษณ์ที่สำาคัญของพระพุทธศาสนาที่เด่นชัดและกรมการศาสนา

ได้กำาหนดเอาไว้ก็คือ ภาพของธรรมจักรและกวางหมอบสัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้และการ

เผยแผ่พระพทุธศาสนา ทัง้นี ้สิง่ทีบ่่งบอกถงึสญัลกัษณ์ของพระพทุธศาสนาไม่ได้มีเพยีงสอง

อย่างน้ีเท่านัน้ กล่าวคอื ในแต่ละท้องถิน่ทีน่บัถอืพทุธศาสนาอาจสร้างสัญลักษณ์ขึน้มาจาก

ความเชือ่ทีเ่กีย่วข้องกบัพทุธศาสนา เช่นเดยีวกบัชาวอสีาน ชาวเหนอื และชาวลาวให้ภาพ

ของพญานาคเป็นหนึ่งสัญลักษณ์ที่มีบทบาทสำาคัญในทางศาสนาทั้งในอดีตและยังคงมี

อิทธิพลต่อความคิดความเชื่อในปัจจุบัน ด้วยเรื่องราวของพญานาคท่ีมีปรากฏทั้งในพระ

ไตรปิฎกและการอ้างถงึประสบการณ์การรบัรูข้องคนท้องถิน่ หรือบางท้องถิน่ก็ให้ภาพของ

ม้า ช้าง ลิง ที่กล่าวมานี้เป็นสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาด้วยเช่นกัน

 ด้วยตำานานม้าคำาไหลเป็นเรื่องราวที่มีอนุภาคเกี่ยวเนื่องในศาสนา การทำาความ

เข้าใจทางด้านความหมายและความสำาคัญของเนื้อหาด้านคติความเชื่อท่ีสำาคัญก็คือ การ

ทำาความเข้าใจด้านระบบสัญลักษณ์ที่ปรากฏในเน้ือเรื่องของตำานาน กล่าวคือ การอธิบาย

บทบาทตัวละครทีเ่ชือ่มโยงเข้ากบัตวัละครทีมี่บทบาทในทางพทุธศาสนาในอดตีกาล ความ

เชื่อท้องถิ่นทางศาสนา และความยำาเกรงต่ออำานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากศาสนาเป็นระบบ

สญัลกัษณ์ระบบหน่ึงทีม่คีวามหมายครอบคลมุกว้างมาก สัญลักษณ์อาจเป็นวตัถ ุเหตกุารณ์ 

การกระทำา ความสัมพันธ์ แต่ทั้งหมดนั้นทำาหน้าที่เป็นพาหนะแห่งความสำานึก หรือเป็น

ความคิดความรู้สึกที่เป็นนามธรรม บางอย่างที่ถูกทำาให้เป็นรูปธรรม ระบบสัญลักษณ์นี้

สามารถนำาไปสู่การสร้างความรู้สึก (Mood) และแรงจูงใจแก่มนุษย์ (ปริตตา เฉลิมเผ่า กอ-

อนันตกูล 2536: 17-19) ฉะนั้น สัญลักษณ์จึงเป็นผลผลิตจากจิตใจที่เกิดจากจินตนาการ

ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นตำานาน นิทาน วรรณคดี หรือคติความเชื่อต่างๆ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า

มนุษย์นั่นเองเป็นผู้สร้างสัญลักษณ์ต่างๆ ขึ้นมา

 ดังที่ ชลธิรา สัตยาวัฒนา (2513: 129) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างตำานาน

หรอืนทิานกับการใช้สญัลกัษณ์ต่างๆ ในความคดิของมนษุย์ว่า “ในนทิานหรอืตำานานปรมัปรา

มักจะมีเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ ดังเช่น การเกิด การตาย 

ความขัดแย้ง ฯลฯ โดยจะใช้สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับธรรมชาติในชีวิตประจำาวัน 

เช่น ดิน นำ้า ลม ไฟ ท่ีถูกสมมติให้เป็นสัญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธ์ิซึ่งมีอำานาจเหนือ

ธรรมชาติด้วย”
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 ในประเด็นด้านสัญลักษณ์ที่พบในตำานานม้าคำาไหล ผู้เขียนได้จำาแนกการตีความ

ของสัญลักษณ์ที่ปรากฏออกมาเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนดังนี้

 4.1 พระศรีธำตุบูรณะพระเจดีย์

 องค์พระเจดีย์บ้านธาตุเป็นเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะเป็นรูปธรรม ที่มาจากคติ

ความเชื่อของคนที่เกี่ยวกับศาสนา โดยเฉพาะพุทธศาสนา ซึ่งเป็นความเชื่อที่มีการอ้างถึง

จดุมุ่งหมายปลายทางทีส่ำาคญัของการมชีวีติอยู ่ความหลดุพ้น เช่นเดยีวกบัการอธบิายของ 

Snodgrass (1988) ว่าการทำาความเข้าใจรปูแบบสถาปัตยกรรมทีส่ร้างขึน้ในศาสนาน้ัน ต้อง

อาศัยการอ้างอิงตำานาน พิธีกรรม และหลักคำาสอนทางศาสนา จากขอบเขตความคิดในคติ

ความเชื่อของผู้คนในแต่ละลัทธิศาสนาที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งก่อสร้างในศาสนานั้น

 

 พระเจดย์ีบ้านธาตทุีพ่ระศรธีาตไุด้นำาพาชาวบ้านบรูณะซ่อมแซม ตามตำานานกล่าว

ว่าองค์พระเจดีย์นั้นมีมาแต่เดิมแล้ว พระศรีธาตุได้บูรณะตามแบบศิลปะดั้งเดิมโดยอาศัย

โครงสร้างเก่าซึ่งรูปแบบของพระเจดีย์นั้นมีลักษณะคล้ายพระธาตุพนม และในบริเวณบ้าน

ธาตุปัจจุบันสันนิษฐานว่าในอดีตเคยมีผู้คนมาอาศัยอยู่ก่อน ต่อมาได้กลายเป็นพระเจดีย์

บ้านธาตุที่พระศรีธาตุได้นำาพาชาวบ้านบูรณะซ่อมแซม ตามตำานานกล่าวว่าองค์พระเจดีย์

นัน้มมีาแต่เดมิแล้ว พระศรธีาตไุด้บูรณะตามแบบศลิปะดัง้เดมิโดยอาศยัโครงสร้างเก่าซึง่รูป

แบบของพระเจดีย์นั้นมีลักษณะคล้ายพระธาตุพนม และในบริเวณบ้านธาตุปัจจุบัน

สนันิษฐานว่าในอดตีเคยมผีูค้นมาอาศยัอยูก่่อน ต่อมาได้กลายเป็นเมืองร้างซึง่อาจเป็นเพราะ

โรคระบาด จากการศกึษาของปราชญ์ท้องถิน่ได้มีการขดุพบโครงกระดกูและข้าวของเครือ่ง

ใช้ในสมัยโบราณบริเวณท่ีต้ังโรงเรียนชุมชนบ้านธาตุและวัดศรีเจริญโพนบก มีรอย

พระพทุธบาท มสีถปูเจดย์ี (ประสนัต์ ธาตชุยั, สมัภาษณ์ 2558 กรกฎาคม) จากการพจิารณา

ผูเ้ขยีนมีความเหน็ว่าสงัคมทีเ่คยมผีูค้นอาศยัก่อนหน้าของชมุชนบ้านธาตอุาจมคีวามเจรญิ

รุ่งเรืองในพุทธศาสนาและผู้คนก็มีศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นอย่างมากเนื่องจากหลักฐานที่

ปรากฏและตำานานได้อธิบายเอาไว้

ภาพ: พระเจดีย์ที่พระศรีธาตุนำาชาวบ้านบูรณะ 

ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดศรีเจริญโพนบก
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 Coomaraswamy (1979: 6-7) ได้กล่าวถึงระบบสัญลักษณ์ไว้ในเชิงเปรียบเทียบ

ว่า ในขณะท่ีสญัลกัษณ์ของตำานานแสดงออกด้วยคำาพดูทีแ่สดงให้เห็นถงึสิง่ท่ีเป็นความเชือ่

ในสิ่งที่เหนือโลก ในลักษณะของนิยายปรัมปรา หรือเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ศักด์ิสิทธิ์ใน

ลกัษณะของการเชือ่มโยงเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ในยุคเริม่แรก อนัเป็นเวลาตามตำานานของการ

เริ่มต้นจักรวาล ในส่วนของสัญลักษณ์ของสถูปเจดีย์ในทางพุทธศาสนาคือการแสดงออก

ด้วยพื้นที่ ที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นความเชื่อเหนือโลก ในลักษณะของการสร้างสรรค์ทาง

สถาปัตยกรรม ประติมากรรม รูปเคารพ หรือภาพจิตรกรรม

 อย่างไรกต็ามแม้ปัจจบุนัจะเหลอืหลกัฐานอนัเป็นสัญลักษณ์ทีบ่่งบอกทีม่าของพระ

ศรีธาตุเกี่ยวกับพุทธศาสนาจะมีเพียงองค์พระเจดีย์เป็นที่รับรู้ของคนท้องถิ่น แต่ความทรง

จำาและสามัญสำานึกเกี่ยวกับเรื่องราวของพระศรีธาตุก็ไม่ได้เลือนหายไปตามกาลเวลา ซึ่งผู้

เขียนเองได้ต้ังข้อสังเกตว่าเพราะเหตุใดจึงไม่มีสัญลักษณ์ใดท่ีบ่งบอกความเป็นตัวตนของ

พระศรีธาตุที่ชัดเจนกว่าเรื่องเล่า กล่าวคือ อาจมีการสร้างรูปเคารพ ภาพจิตรกรรม หรือ

ธาตุที่เก็บอัฐิแต่อย่างใดเลย

 4.2 ม้ำค�ำไหล-ม้ำกัฐกะ หนึ่งในสหชำติทั้ง 7 ของพระพุทธเจ้ำ

 ในตำานานม้าคำาไหลตามความเชือ่นัน้ได้กล่าวถงึความเป็นมาของม้าคำาไหลว่า เป็น

ม้ากณัฐกะจตุมิาซึง่เดมินัน้เป็นม้าทรงของพระพทุธเจ้าในคร้ังทีพ่ระพทุธเจ้าเสดจ็ออกผนวช

พระองค์ได้ทรงม้ากัณฐกะและมีนายฉันนะติดตามไปในคร้ังนั้นดังท่ีเนื้อหาในหนังสือ

ปฐมสมโพธิกถาได้อธบิายกล่าวถึงม้าพระทีน่ัง่ทีเ่จ้าชายสทิธตัถะว่า เจ้าชายเสดจ็ขึน้ทรงม้า

เพื่อเสด็จออกบวชครั้งนี้มีชื่อว่า ‘กัณฐกะ’ เป็นสหชาติคือเกิดวันเดียวกับเจ้าชายในเนื้อหา

ของปฐมสมโพธิกถายังได้กล่าวรายละเอียดของม้ากัณฐกะไว้ว่า “ยาวตั้งแต่คอจดท้ายมี

ประมาณ 18 ศอก” ส่วนสูงกี่ศอกไม่ได้บอกไว้บอกเพียงว่า “โดยสูงก็สมควรกับกายอันยาว” 

และแจ้งถึงลักษณะอย่างอื่นอีกว่า “สีขาวบริสุทธิ์ดุจสังข์อันขัดใหม่ศีรษะน้ันดำาดุจสีแห่งกา

มีเกศาในมุขประเทศ (หน้า) ขาวผ่องดุจไส้หญ้าปล้องงามสะอาดกอปรด้วยพหลกำาลังมาก

แลยืนประดิษฐานอยู่บนแท่นแก้วมณี”

 จากการพจิารณาตำานานม้าคำาไหลทัง้ 4 สำานวน ได้กล่าวถงึลกัษณะของม้าคำาไหล

ในทางเดียวกัน กล่าวคือม้าคำาไหลเป็นม้ากัณฐกะท่ีกลับชาติมาเกิดเพื่อมาเป็นพาหนะคู่

บารมีของพระศรีธาตุ ก่อนที่ม้ากัณฐกะจะลงมาจุตินั้นได้เกิดเป็นเทวดาก่อนหลังจากตาย

จากชาติที่เป็นม้ากัณฐกะ ซึ่งในปฐมสมโพธิกถาก็ได้กล่าวถึงม้ากัณฐกะไปเกิดเป็นเทวดา 

ความว่า เม่ือข้ำมฝั่งแม่น�้ำแล้วเจ้ำชำยสิทธัตถะจึงรับสั่งว่ำกัณฐกะเจ้ำจงกลับไปยังเมือง 

กบิลพัสด์ุเถดิ ม้ำกณัฐกะจงึเหลยีวมองไปทำงเจ้ำชำยสทิธตัถะพอเจ้ำชำยลบัสำยตำไปม้ำก็

ถึงแก่ควำมตำยเนื่องจำกเสียใจและได้ไปเกิดอยู่ในดำวดึงส์ มีชื่อว่ำ “กัณฐกเทวบุตร”
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 4.3 หุ่นม้ำค�ำไหล: สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์

 “ม้าคำาไหล” ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับสังคมบ้านธาตุมาเน่ินนาน ดังที่อ้างถึง

ในตำานานและยงัคงมปีรากฏให้เหน็อยู ่ในปัจจบุนับริเวณด้านหลังพระอโุบสถในวดัศรีเจริญ

โพนบกจะมีหอโฮง อยู่ 2 หลัง หนึ่งในนั้นเป็นที่เก็บหุ่นจำาลองม้าคำาไหลที่ใช้ในพิธีการเล่น

ม้าคำาไหล แต่เดิมนั้นหุ่นม้าคำาไหลได้เก็บไว้ที่บ้านของผู้เป็นร่างทรง ต่อมาได้นำาไปเก็บไว้

ที่วัดด้วยเกรงจะเกิดอาเพศเหตุร้ายเพราะร่างทรงไม่มีบารมีพอ จึงได้นำาไปเก็บไว้ที่หอโฮง

วัดศรีเจริญโพนบกตั้งแต่นั้นมา เช่นนี้เมื่อกล่าวถึงลักษณะปรากฏการณ์ของอำานาจเหนือ

ธรรมชาติที่จะสามารถกระทำาให้ผู้คนมีอันเป็นไปได้ ก็จะถูกประดิฐกรรมขึ้นให้เป็นสิ่ง

ศกัด์ิสทิธ์ิในอดุมคต ิเนือ่งจากธรรมชาตขิองมนษุย์นัน้มคีวามเกรงกลวัต่ออำานาจของสิง่เร้น

ลับเหนือธรรมชาติเป็นทุนอยู่แล้ว

 Bronislow Malinowski (1954) นกัมานษุยวทิยาชาวโปแลนด์ได้แสดงทศันะเกีย่ว

กับตำานานปรัมปราไว้ใน Myth in Primitive Psychology ว่า ตำานานปรัมปราคือการศึกษา

ที่มีชีวิต เพราะเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ โดยไม่ใช่เพียงแต่เป็นระบบสัญลักษณ์แต่เป็นการ

แสดงออกโดยตรง ไม่สามารถอธิบายในรูปแบบของวิทยาศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมได้ แต่

เป็นการบรรยายถึงความจริงในสมัยโบราณที่ถูกบอกด้วยความพอใจอย่างลึกซึ้งในรูปแบบ

ของคำาสอนทางศาสนา ศีลธรรม ข้อตกลงทางสังคม ตำานานปรัมปราในวัฒนธรรมสมัย

โบราณจึงเป็นส่ิงที่ขาดเสียไม่ได้ เพราะแสดงถึงกฎเกณฑ์ความเชื่ออันเป็นส่วนสำาคัญของ

อารยธรรมมนุษย์ ซ่ึงไม่ใช่เพียงเรื่องอุดมคติ แต่เป็นพลังที่ทำางานอย่างหนัก ไม่ใช่การ

อธบิายอย่างชาญฉลาดหรอืเป็นจนิตนาการท่ีเลศิเลอ แต่เป็นกฎบตัรทีเ่กีย่วกบัการประพฤติ

ปฏิบัติของศรัทธาโบราณ ภูมิปัญญา และศีลธรรม

 ในประเด็นสุดท้ายนี้ผู้เขียนต้องการจะชี้ให้เห็นภาพของ “ม้าคำาไหล” ในฐานะที่

เป็นสญัลกัษณ์ของความเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ที่ไม่ได้มคีวามหมายเป็นเพยีงตัวละครทีอ้่างองิมา

จากตำานานและอยู่ในการรับรู้ของคนทั่วไป ซึ่งหากมองถึงแนวคิดเร่ือง “ความศักดิ์สิทธิ์” 

(sacred) นั้นเป็นเรื่องราวที่ช่วยทำาให้เรามองเห็นและเข้าใจปรากฏการณ์ความคดิเกีย่วกบั

ม้าคำาไหลในโลกทศัน์ของชาวบ้านธาตไุด้ยิง่ขึน้ ภาพของม้าคำาไหลในฐานะสิง่ศกัดิส์ทิธิแ์ละ

มีบุญบารมีนั้นคงจะเกิดขึ้นตั้งแต่การเกิดนิมิตเกี่ยวกับม้าของพระศรีธาตุ กล่าวคือ เร่ือง

นิมิตหรือความฝันต่างๆ ของมนุษย์ในสังคมไทยถือว่าเป็นสิ่งที่บ่งบอกลางทั้งในด้านดีและ

ด้านร้าย พระศรีธาตุนั้นได้นิมิตเห็นม้าสีขาวอยู่ทางทิศตะออก บางสำานวนกล่าวว่าเป็นม้า

สีนิลกำาลังกินหญ้าอยู่ทางทิศเหนือ แต่ถึงแม้จะมีความแตกต่างเรื่องทิศและสีของม้าก็ตาม

แต่ในเหตุการณ์โดยทั่วไปนั้นมีความคล้ายคลึงกัน ความเชื่อเรื่องความฝันเกี่ยวกับม้า พลู

หลวงได้รวบรวมเอาไว้ ความว่า
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“ท่านจะโชคดีมากถ้าฝันว่าได้ขี่ม้า เว้นแต่ม้านั้นจะพยศและเหวี่ยงท่านลง

มาเท่านั้น”

“ฝันเหน็ม้า ม้าเป็นสตัว์ทีถื่อกนัว่า ถ้าฝันเหน็จะได้รบัโชคด ีแต่ทัง้นีจ้ะต้อง

สงัเกตสขีองม้านัน้ๆ ด้วย กล่าวคอื ถ้าฝันเหน็ม้าสีขาว จะให้ผลดทีกุอย่าง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคบค้าสมาคมกับผู้อื่น ถ้าเห็นม้าสีดำา ให้ระวังเรื่อง

ไม่ดี ฝันเห็นม้าสีแสดหรือสีแดง ระวังจะเกิดการทะเลาะวิวาทหรือการสูญ

เสียเพื่อน ฝันเห็นม้าสีแดงเพลิงจะได้รับข่าวดีจากสิ่งที่ไม่คาดฝัน ฝันเห็น

ม้าสีเหลืองหรือส้ม แสดงว่าธุรกิจของท่านไม่มีเหตุเปล่ียนแปลงใดๆ ฝัน

เห็นม้าสีนำ้าตาล ระวังการทรยศหักหลังโดยบุคคลผู้ที่ท่านมอบความไว้

วางใจให้” 

พลูหลวง (2534: 46)

 จากข้อความข้างต้น สามารถตั้งข้อสังเกตว่า มีการกล่าวถึงม้าสีขาวและสีดำาว่า 

หากฝันเหน็ม้าสขีาวจะเป็นไปในทิศทางทีด่ ีแต่หากฝันเหน็ม้าสีดำาจะเป็นไปในทิศทางทีร้่าย 

หากนำาไปพิจารณาเกีย่วกับม้าคำาไหลในตำานานจะมีอยู่ประเด็นทีแ่ตกต่างกนัคอืบางสำานวน

กล่าวว่าเป็นม้าสีขาว บางสำานวนกล่าวว่าเป็นม้าสีนิล แต่ทั้งสองสำานวนนั้นก็มีมุมมองใน

ทิศทางเดียวกันว่าม้าคำาไหลเป็นม้าศักดิ์สิทธิ์ ท้ังนี้หากจะสรุปเรื่องสีของม้าคำาไหลเพื่อให้

เกิดความสมจริงกับความเชื่อเรื่องความศักด์ิสิทธิ์ ผู้เขียนเองเห็นควรว่าม้าคำาไหลจะต้อง

เป็นสขีาวตามความเชือ่ของคนโบราณทีค่ดิเหน็ว่าสตัว์อะไรกต็ามทีเ่ป็นสีเผือกหรือสีขาวน้ัน

มกัไม่ใช่สตัว์โดยปกตทิัว่ไป อาจเป็นเทพเจ้า เทวดา หรือสิง่ทีม่อีำานาจเหนอืธรรมชาตจิำาแลง

แปลงกายมา ดังทีเ่ราเคยได้ยนิเรือ่งของกระรอกด่อนพงัคีในตำานานผาแดงนางไอ่บ้าง ช้าง

เผือกงาดำา ปลาไหลเผือก ลิงเผือก หรือสัตว์ชนิดอื่นที่มีสีผิดจากธรรมชาติมาเป็นสีขาว 

เหล่านีเ้ชือ่กนัว่าเป็นสตัว์ศกัดิส์ทิธิห้์ามฆ่าและห้ามกนิจะเกดิอาเพสเอาได้ แต่หากผู้ใดมีสัตว์

เหล่าน้ีไว้ในครอบครองถอืว่าผูน้ัน้โชคดมีบีารมี และสตัว์เหล่านัน้จะสามารถช่วยดลบนัดาล

ให้เกิดผลสำาเร็จ ดังที่เรามักพบเห็นในข่าวทั่วไปว่ามีชาวบ้านแห่กราบไหว้ขอหวยปลาไหล

เผือกซึ่งพบในขณะที่ออกไปหาปลา เป็นต้น

 เมือ่ม้าคำาไหลได้รบับทบาทจากชาวบ้านธาตุให้ขึน้แท่นเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิเ์ตม็ตวัแล้ว 

การที่จะให้เป็นเพียงเรื่องความศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวนั้นคงไม่เพียงพอ ฉะน้ัน จึงต้องมี

ธรรมเนียมความเชือ่และข้อห้ามปฏบัิตเิข้ามาเก่ียวข้องด้วย กล่าวคอื ในความเชือ่ชาวบ้าน

ธาตุนั้นจะนำาม้าคำาไหลออกมาในช่วงวันขึ้น 15 คำ่า เดือน 6 เท่านั้น ซึ่งเป็นวันที่จัดพิธี

บวงสรวงพระเจดย์ีและมกีารจดังานบญุบัง้ไฟ หากไม่ใช่วนันีแ้ล้วห้ามนำาม้าออกจากหอโฮง
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ในวดัศรเีจรญิโพนบก เพราะการนำาม้าออกจากพืน้ทีน้ี่ไม่สามารถกระทำาได้โดยขาดพธิกีรรม 

หากฝ่าฝืนก็ถือเป็นการทำาผิดฮีตคอง อาจจะถูกลงโทษจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่านี้ก็เป็นได้

 “วัด” ในความเชื่อของชาวพุทธนั้นถือว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ (sacred space) ทั้งนี้

ไม่ว่าจะเป็นชาวพทุธทีอ่าศยัอยู่ในชนชาติใดกต็ามต่างกม็คีวามเชือ่อย่างเดยีวกนันี ้วดัเป็น

ศาสนสถานทีถ่กูสร้างขึน้ให้มคีวามหมายทางพทุธศาสนา และวตัถส่ิุงของอย่างใดกต็ามหาก

อยู่ในบริเวณวัดแล้วก็ย่อมต้องมีความเกี่ยวข้องและสำาคัญในทางพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็น

พระพทุธรปูอันมคีวามหมายบ่งบอกว่าเป็นสญัลกัษณ์แทนพระพทุธเจ้า พระไตรปิฎกทีจ่ารึก

คำาสอนของพระพุทธเจ้า พระสงฆ์ผู้ทำาหน้าที่สืบทอดพระศาสนา โบสถ์สถานท่ีประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนา และวัตถุสิ่งของอื่นๆ อีกมากมาย ที่มีความหมายว่าเป็นสมบัติทาง

ศาสนาหรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทำาหน้าที่ปกป้องคุ้มครองพระศาสนา

ภาพซ้ายมือ: หุ่นม้าคำาไหลและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในพิธีกรรมการเล่น

ม้าคำาไหลถูกเก็บภายในหอโฮง

ภาพขวามือ: หอโฮงม้าคำาไหลหลังโบสถ์วัดศรีเจริญโพนบก

 การนำาม้าคำาไหลไปเกบ็ในหอโฮงของวดักด้็วยเหตผุลทีว่่าวดัเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิ์

ที่สุดในทางพุทธศาสนา และม้าคำาไหลเองก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านต่างให้ความเคารพ

นับถือ การจะนำาม้าศกัดิส์ทิธิน์ี้ไว้ทีบ้่านคนเหน็จะเป็นการไม่สมควร ฉะนัน้ชาวบ้านจงึได้นำา

หุ่นม้าคำาไหลไปเกบ็ไว้ทีห่อโฮงนัน่เอง ปรากฏการณ์เช่นนีส้ะท้อนให้เหน็ระบบความคดิของ

ชาวบ้านธาตุว่า พวกเขามองว่าม้าคำาไหลเป็นสิ่งศักดิ์ที่ควรเก็บในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และตั้ง

อยู่บนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ผู้เขียนพิจารณาแล้วเห็นว่าชุดความคิดเร่ืองพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาว

บ้านธาตน้ัุนเป็นพืน้ทีศ่กัดิส์ทิธ์ิทีอ่ยู ่“บนโลก” ดังที ่ปฐม หงษ์สวุรรณ (2556: 45) ได้จำาแนก

ประเภทพืน้ท่ีศกัด์ิสทิธ์ิตามชุดความคดิทางศาสนาออกเป็น 3 ประเภท คอื 1) พืน้ทีศ่กัดิส์ทิธิ์

ที่อยู่ “เหนือโลก” 2) พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ “บนโลก” 3) พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ “ใต้โลก” พื้นที่
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ศกัดิส์ทิธิท่ี์อยู ่“บนโลก” ในความคิดแบบพทุธศาสนา ได้แก่ พระธาตเุจดย์ี ต้นโพธิ ์พระพทุธ

รปู พทุธบังลังก์ วัด พระพุทธบาท เนือ่งจากตัวหุน่ม้าคำาไหลไม่ได้มขีนาดที่ใหญ่เกนิกวา่จะ

เป็นอปุสรรคในการประกอบศาสนกจิและการใช้สอยพืน้ที่ในด้านต่างๆ ม้าคำาไหลเป็นม้าไม้

จำาลองที่สมมุติทำาขึ้นขนาดเท่าแขนคนมีลักษณะเหมือนม้าก้านกล้วย ส่วนหัวคล้ายม้าลำา

ตัวกลมยาวประมาณ 60 เซนติเมตร มีพู่หาง ไม่มีขา ด้วยเหตุนี้การนำาม้าคำาไหลม้าไว้ใน

พื้นที่วัดก็เป็นสิ่งที่ชาวบ้านต้องการสื่อสารให้ทราบว่าม้าคำาไหลเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ทาง

ศาสนาและเป็นภาพแทนสิ่งศักดิ์ที่สมควรเก็บรักษาไว้ในสถานที่แห่งนี้

บทสรุป
 ศริาพร ณ ถลาง (2552: 352-353) ได้อธบิายให้เหน็บทบาทความสำาคญัของเร่ือง

เล่าตำานานและพิธีกรรมสามารถสะท้อนให้เห็นความคิดทางวัฒนธรรมของผู้คนในแต่ละ

สงัคมว่า “ข้อมูลตำานานปรมัปราเป็นภาษาทีเ่ป็นเชงิสญัลกัษณ์ เรือ่งราวเตม็ไปด้วยตวัละคร

ทีม่อีำานาจเหนอืธรรมชาตแิละมพีฤตกิรรมทีต้่องตคีวาม “เชงิลึก” ไม่ใช่จะตคีวามจากเน้ือหา

ที่เห็นได้ เพราะความหมายที่ตำานานปรัมปราต้องสื่อสารเป็น “รหัส” ที่ต้องมี “ระบบในการ

ถอดรหัส”

 จากทัศนะข้างต้นนี้พบว่า ความคิดเกี่ยวกับพระศรีธาตุและม้าคำาไหลในมิติของ

วัฒนธรรมเป็น “สาร” (message) ที่บรรพชนชาวบ้านธาตุต้องการส่ือให้เห็นภาพของ

กระบวนการทางสงัคมท่ีมีนัยความหมายท่ีเชือ่มโยงกับการสร้างภาพของความศักดิส์ทิธิ์ให้

เกิดขึน้กับพระศรธีาตแุละม้าคำาไหล บทบาทของตำานานม้าคำาไหลอยูท่่ามกลางสถานการณ์

ด้านสังคมวัฒนธรรมในสภาวะความเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ระหว่าง “โลก

สามญั-โลกศักด์ิสทิธิ”์ “วตัถนุยิม-จตินยิม” “โลกภวิตัน์-ท้องถิน่” และ “ธรรมชาติ-วัฒนธรรม” 

ทัง้น้ีตวัละครในตำานานทัง้สองทำาหน้าทีเ่ป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิข์องชมุชน นอกจากนีภ้าพของพระ

ศรธีาตุและม้าคำาไหลที ่“ไร้ตวัตน” ในบรบิทของชมุชนบ้านธาตยุคุปัจจบุนัยงัสือ่ความหมาย

ถงึสญัลกัษณ์ของ “สิง่เหนอืธรรมชาต”ิ ทีม่นษุย์มองไม่เหน็ หากแต่ต้องสือ่สารผ่านตวักลาง

ที่เชื่อมโยงทางจิตวิญญาณเท่านั้น

 ความสำาคัญของตำานานม้าคำาไหลในชุมชนบ้านธาตุไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าท่ีถูก

เชื่อมโยงสัมพันธ์กับอำานาจศักดิ์สิทธิ์เพียงเท่านั้น แต่ตำานานม้าคำาไหลในชุมชนแห่งนี้ยัง

ช่วยตอกยำ้าและนำาเสนอให้เห็นภาพของการสร้างตัวตนหรืออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่าน

ประเพณพีธิกีรรมทีก่ระทำาสบืทอดกนัมาเนิน่นาน ในฐานะของกลุ่มชนท้องถิน่ชาวบ้านเหล่า

นีเ้ปรยีบเสมือนชนกลุม่น้อย การสร้างเรือ่งเล่าศกัดิส์ทิธิผ่์านความเชือ่ ตำานานและพธิกีรรม 

โดยมุ่งเน้นให้ความหมายของพระศรีธาตุและม้าคำาไหลในฐานะ “อำานาจศักดิ์สิทธิ์” ซึ่งได้
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สร้างขึ้นด้วยความเคารพบูชาในพลังอำานาจเหนือธรรมชาติ เร่ืองราวความคิดความเชื่อนี้

ได้ถูกสร้างข้ึนภายใต้ความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องเล่า วัตถุ เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาติ และความเชื่อดั้งเดิมที่ผสมผสานกันด้วยความกลมกลืนตั้งแต่อดีตมาจนกระทั่ง

ปัจจุบัน แม้ว่าในอนาคตแนวโน้มของพิธีกรรมอาจจะลดบทบาทหรือเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม

ชาวบ้านยังคงยนืยนัว่าจะปฏบัิตสิบืทอดต่อไปเพือ่ให้เยาวชนรุน่หลงัได้รูจ้กัตวัตนและไม่ลมื

รากเหง้าแห่งบรรพชน
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ความเป็นบัณฑิตและความเป็น
พาลในมโหสถชาดก
The character of the pundit and the knave in Mahosot jataka

สมัย วรรณอุดร* Smai Wanaudon

บทคัดย่อ
 บทความนีม้วัีตถปุระสงค์เพือ่ศกึษาลกัษณะความเป็นบณัฑติและความเป็นคนพาล

ที่ปรากฏในมโหสถชาดก ซึ่งเป็นชาดกที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นบัณฑิตที่ใช้ปัญญาแก้ไข

ปัญหาต่างๆ อย่างรอบคอบ ทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้อื่น โดย

ใช้การวิเคราะห์แบบคู่ตรงข้ามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีโครงสร้างนิยมของโคลด เลวี- 

สเตราส์ เพ่ือจะได้เหน็ความแตกต่างระหว่างลกัษณะของบณัฑติและลกัษณะของคนพาลได้

อย่างชัดเจน ผลจากการศึกษาพบคุณลักษณะของความเป็นบัณฑิต 5 ลักษณะ ได้แก่ 1. 

ความเป็นบัณฑิตเพราะความมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด 2. ความเป็นบัณฑิตเพราะมีความ

เมตตากรุณา 3. ความเป็นบัณฑิตเพราะมีความกตัญญูกตเวที 4. ความเป็นบัณฑิตเพราะ

ความยึดมั่นในสัจจะ 5. ความเป็นบัณฑิตเพราะความไม่เห็นแก่ลาภ ยศ สรรเสริญ ส่วน

คุณลักษณะของความเป็นพาลพบ 5 ลักษณะ ได้แก่ 1. ความเป็นพาลเพราะการลักขโมย 

2. ความเป็นพาลเพราะความอจิฉารษิยา 3. ความเป็นพาลเพราะความอาฆาตแค้น 4. ความ

เป็นพาลเพราะความหเูบา หลงใหลในกามคณุ 5. ความเป็นพาลเพราะความโลภในลาภ ยศ 

สรรเสริญ ซึ่งสอดคล้องกับอุดมการณ์ความเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมไทยปัจจุบัน

ที่ได้จากการประชุมระดับชาติเรื่อง “บัณฑิตไทยในอุดมคติ”

ค�ำส�ำคัญ: ความเป็นบัณฑิต, ความเป็นพาล, มโหสถชาดก

* อาจารย์ ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
*Lecturer, Department of Thai and Oriental Languages, Faculty of Humanities and Social Sciences, 
Mahasarakham University
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Abstract
 The article aims to study two contrasting characters; the pundit and the 

knave or a bully who acted in Mahosot jataka. The story illustrates the pundit who 

understand the issues and solve carefully problems with their own problems and 

problems with others. The theory structuralism of Claude Levi-Strauss, binary 

opposition, was used to analyze for distinguish two contrasting character between 

the pundits and the knaves. The study was found that the five characteristics of 

pundit include 1. The wisdom 2. The benevolence 3. The gratitude 4. The veracity 

and 5. Generously fortune and praise. While, the five characters of knave include 

1. The thief 2. Jealousy 3. Spitefulness 4. The credulity and 5. The greed of fortune 

praise. The characteristics of pundit in the story conform to the ideology of the 

desirable characteristic graduatiss in Thai society from the national conference on 

“Ideal Thai Graduates”.

Keywords: The pundit, The knave, Mahosot jataka
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บทนำา
 ชาดกมบีทบาทความสำาคญัและมผีลสะท้อนต่อคตคิวามเชือ่ ความคดิ วถิชีวีติของ

พุทธศาสนิกชนเป็นอย่างมากและถือเป็นหลักคำาสอนหมวดหนึ่งของคัมภีร์พุทธศาสนา 

เพราะชาดกได้เสนอวิถีชีวิตของบุคคลในอดีตที่ผ่านมาซึ่งไม่ห่างไกลจากชีวิตจริงของผู้คน

ปัจจุบันมากนัก ซึ่งเป็นวิธีการสอนอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่ไม่มุ่งสอนธรรมะตรงๆ แต่

ได้ทรงแสดงโดยเล่าเป็นอดีตนิทานเพื่อให้เหมาะสมกับคดีโลกที่ผู้ฟังสามารถจะนำาเอาไป

เป็นแบบอย่างในการดำาเนินชีวิตได้ ในทางวรรณคดีบาลีมีความหมายเฉพาะถึงเร่ืองพระ

ชาติในอดีตของพระพุทธเจ้า หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่าเร่ืองของพระโพธิสัตว์ (สุภาพรรณ 

ณ บางช้าง. 2533: 13) เรือ่งราวชาดกมปีรากฏหลกัฐานครัง้แรกในคมัภร์ีขทุทกนกิาย พระ

สุตตันตปิฎก ซึ่งมีลักษณะการแต่งเป็นคาถา คือ คำาฉันท์ ชาดกแต่ละเรื่องมีคาถามากน้อย

ต่างกัน ต่อมาพระอรรถกถาจารย์ได้นำาเร่ืองชาดกในคัมภีร์ขุททกนิกายที่แต่งเป็นคาถาคือ

คำาฉันท์นั้นมาแต่งขยายเน้ือความให้กว้างขวางพิสดารออกไปโดยแต่งเป็นร้อยแก้วห่อหุ้ม

คาถาเอาไว้ แล้วนำาเอานิทานพื้นบ้านต่างๆ แทรกเข้าไปในเนื้อเรื่อง ดำาเนินเรื่องทำานอง

นิทานชาวบ้าน มีตัวละครเอกคือพระโพธิสัตว์ มีตัวละครฝ่ายชั่ว ฝ่ายดี ตัวละครทั้งหมดถือ

กำาเนิดเป็นมนุษย์บ้าง สัตว์บ้าง (พัฒน์ เพ็งผลา. 2535: 49) แสดงให้เห็นว่าชาดกเป็นเรื่อง

ราวที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาโดยตรง เพราะมีภาพชีวิตของพระพุทธเจ้าในอดีตชาติ

เมือ่ครัง้เสวยพระชาตเิป็นพระโพธสิตัว์อนัเป็นแก่นสาระสำาคญัของความเป็นชาดกในการรับ

รู้ของคนทั่วไป

  มโหสถชาดก เป็นชาดกที่ 5 ใน 10 ชาดก ที่เรียกว่า ทศชาดกหรือ ทศชาติ ซึ่ง

ในพระสุตตันตปิฎกเรียกว่า มหานิบาตชาดก มโหสถชาดกนี้เป็นอดีตชาติของพระพุทธเจ้า

ทีม่เีนือ้หายาวทีส่ดุทีถ่อืกำาเนดิเป็นพระโพธสิตัว์บำาเพญ็บารมีเพือ่การบรรลุเป็นพระพทุธเจ้า 

(ญาณวชิระ. 2552: 260) กล่าวถึงเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธองค์ เมื่อครั้งเกิดเป็น

มโหสถ มหาบัณฑิตแห่งมิถิลานคร ทรงมีปณิธานที่จะบำาเพ็ญ “ปัญญาบารมี” ตั้งใจที่จะใช้

สติปัญญาแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งแก่ตนเอง ต่อสังคมและประเทศชาติ มุ่งช่วยเหลือคนอื่น

และประเทศชาติให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อน (พระมหาอำานวย ทีปธมฺโม. 2548: 

19) การบำาเพ็ญบารมีของพระมโหสถ ถือว่าเป็นแบบฉบับในการดำาเนินชีวิตของชาวพุทธ

ในด้านการศึกษาท่ีฝังรากลึกอยู่ในความรู้สึกจนกลายเป็นวิถีชีวิต เป็นแบบฉบับในการ

บำาเพญ็ตนของชาวพุทธจวบจนทุกวนัน้ี ความเป็นบัณฑิตของมโหสถ นอกจากจะมุง่บำาเพญ็

ประโยชน์ต่อส่วนรวม และพจิารณาคดโีดยความยตุธิรรมแล้ว ยงัมุง่ให้เหน็คณุธรรมภายใน

จิตใจของมนุษย์ด้วย เช่นคดีแย่งลูก ที่แสดงให้เห็นถึงความรัก ความเอื้ออาทรของแม่ที่มี
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ต่อลกูน้อยท่ีส่งเสยีงร้องด้วยความเจบ็ปวด เป็นต้น ในมโหสถชาดกนัน้นอกจากจะมุง่บำาเพญ็

ปัญญาบารมีแล้ว ยงัมหีลกัธรรมอืน่ๆ ทีป่รากฏอยูม่ากมายโดยเฉพาะหลักเบญจศลีซึง่เป็น

สิ่งที่มนุษย์นำามาประพฤติปฏิบัติเพื่อความสันติสุขของสังคมและประเทศชาติ

  มโหสถชาดกเป็นวรรณกรรมชาดกทีส่ะท้อนให้เหน็ถงึวถิชีวีติจรงิของมนษุย์ทัง้ใน

อดตีและปัจจบุนัทีต้่องเผชญิกบัปัญหาต่างๆ ในสงัคมท่ีเต็มไปด้วยกเิลสตณัหา ซึง่พฤตกิรรม

ของตัวละครก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงภาวะที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นคนดี และภาวะที่แสดง

ให้เหน็ถึงความเป็นคนชัว่ กล่าวคอื ความเป็นบณัฑติและความเป็นคนพาลทีป่รากฏอยูเ่ป็น

คู่ตรงข้ามกันเสมอ ผู้ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบด้วยคุณธรรมใช้ปัญญาในการแก้ไข

ปัญหา เกดิประโยชน์สขุทัง้แก่ตนเองและผูอ่ื้นก็ถือได้ว่าเป็นภาวะของความเป็นบณัฑติ ส่วน

ผู้ที่ประพฤติชั่วไม่ถูกต้องตามครรลองครองธรรม อิจฉาริษยา ละโมบโลภมาก เบียดเบียน

ผู้อื่น ทำาให้คนอื่นเดือดร้อน เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนเองต้องการ ถือว่าเป็นภาวะความเป็น

คนพาล ซึ่งในบทความน้ีต้องการส่ือให้เห็นภาวะดังกล่าวที่ปรากฏในมโหสถชาดก โดยจะ

นำาเสนอในประเดน็ใหญ่ 4 ข้อได้แก่ 1. ความหมายของบณัฑติและโจรตามหลกัพทุธศาสนา 

2. ความเป็นบัณฑิตที่ปรากฏในมโหสถชาดก 3. ความเป็นพาลที่ปรากฏในมโหสถชาดก 

และ 4. ความเป็นบัณฑิตกับความเป็นพาลในสังคมไทยปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

1. ความหมายของบัณฑิตและพาลตามหลักพุทธศาสนา
 ลักษณะบัณฑิตและลักษณะคนพาลตามหลักธรรมทางพุทธศาสนาปรากฏชัดเจน

ในพระสุตตันตปิฎก พาลบัณฑิตสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย 

ลักษณะของคนพาล เครื่องหมายของคนพาล ความประพฤติไม่ขาดสายของคนพาล 3 

ประการ ลักษณะของคนพาล 3 ประการอะไรบ้าง ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพาลในโลกนี้ชอบ

คิดแต่เรื่องชั่ว ชอบพูดแต่เรื่องชั่ว ชอบทำาแต่กรรมชั่ว … ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลักษณะของ

บัณฑิต เครื่องหมายของบัณฑิต ความประพฤติไม่ขาดสายของบัณฑิตมี 3 ประการนี้ 

ลักษณะของบัณฑิต 3 ประการอะไรบ้าง ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัณฑิตในโลกนี้ชอบคิดแต่เรื่อง

ดี ชอบพูดแต่เรื่องดี ชอบทำาแต่กรรมดี” (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 2539: 291-299) 

และปรากฏใน “มงคลสูตร หรือมงคล 38 ประการ” เป็นหลักธรรมอันเป็นมงคลแห่งการ

ดำาเนินชีวิตของมนุษย์ที่ใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินชีวิตของบุคคลธรรมดาสามัญโดย

เฉพาะพุทธศาสนิกชน ซึ่งในหนังสือมังคลัตถทีปนี แสดงลักษณะบัณฑิตไว้ว่า บุคคลที่ชื่อ

ว่าบัณฑิตเพราะดำาเนินชีวิตไปในทางที่เป็นประโยชน์ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วยปัญญา 

กล่าวคือบุคคลที่ประกอบด้วยกุศลกรรม 10 มีการเว้นจากการฆ่าสัตว์ การพูดเท็จ การคิด

ประทุษร้ายคนอื่นเป็นต้น ส่วนลักษณะคนพาล หมายถึง คนผู้ประกอบอกุศลกรรมบถ 10 
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ประการ คือ ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม จัดเป็นกายทุจริต การพูดเท็จ พูดส่อ

เสียด พูดคำาหยาบคาย พูดหาประโยชน์ไม่ได้ ไร้สาระแก่นสาร จัดเป็นวจีทุจริต และเป็นผู้

มีโลภจิตคิดอยากได้ของคนอื่น คิดประทุษร้ายคนอื่น เห็นผิดจากคลองธรรม คือเห็นอย่าง

มิจฉาทิฏฐิ (มหามกุฏราชวิทยาลัย. 2540: 20–21)

 พุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์) กล่าวไว้ว่า บัณฑิต หมายถึง คนฉลาด คือ 

ท่านเป็นอยู่และดำาเนินในประโยชน์กิจด้วยปัญญา ไม่คิดให้ร้ายแก่ใครๆ บัณฑิตเป็นผู้มี

อัธยาศัยโอบอ้อมอารีเหลียวแลถึงประโยชน์ของผู้อื่นไม่ดูดาย และย่อมแสวงหาประโยชน์ 

2 ประการ ได้แก่ ประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์ในโลกหน้า ส่วนคนพาล หมายถึง คนโง่ 

ไม่รู้จักประโยชน์ในโลกนี้ โลกหน้า ปราศจากปัญญา เป็นอยู่ด้วยสักว่ามีลมหายใจ (พุทธ-

ทาสภิกขุ. 2544: 11-14)

  พระเทพเวท ี(ป.อ. ปยตุโต) กล่าวไว้ว่า บณัฑิต หรือ สัตบรุุษ หมายถงึ ผู้มปัีญญา 

ผูด้ำาเนินชวิีตด้วยปัญญาหรอืนกัปราชญ์ คนดมีศีลีธรรม ผูส้งบ ผูป้ระกอบด้วยสปัปรุสิธรรม 

คือ ธรรมของสัตบุรุษ ส่วนคนพาล หมายถึง ผู้ไม่ดำาเนินชีวิตด้วยปัญญา (พระเทพเวที. 

2533: 135)

  กล่าวโดยสรุปลักษณะหรือภาวะที่แสดงถึงความเป็นบัณฑิตคือผู้ที่คิดดี พูดดี ทำา

ดี ดำาเนินชีวิตด้วยสติปัญญา มุ่งประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นทั้งในชาตินี้และชาติหน้า 

ส่วนลกัษณะหรอืภาวะทีแ่สดงถงึความเป็นคนพาลคอืผูท่ี้คดิชัว่ พดูชัว่ ทำาชัว่ ไม่ใช้สตปัิญญา

ในการดำาเนินชีวิต ประมาทในการดำาเนินชีวิต มุ่งประโยชน์ตนเป็นใหญ่ ไม่รู้ประโยชน์ใน

ชาตินี้และชาติหน้า ทั้งยังชักชวนคนอื่นให้หลงผิดด้วย

  ความหมายของบัณฑิตและความหมายของคนพาลดังกล่าวข้างต้นน้ีสามารถนำา

มาใช้ในการวิเคราะห์ลกัษณะพฤตกิรรมของตวัละครในชาดกเรือ่งมโหสถชาดกได้เป็นอย่าง

ดี และนำาไปสู่การแยกแยะลักษณะหรือความเป็นบัณฑิตและความเป็นคนพาลที่ซ่อนอยู่ใน

มโหสถชาดกได้ดังต่อไปนี้

2. ความเป็นบัณฑิตที่ปรากฏในมโหสถชาดก
 ความเป็นบัณฑิต หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งคือความเป็นคนดี ได้แก่ การเป็นผู้ที่

กระทำาความดี เกดิประโยชน์ ไม่เกดิโทษ หรอืเกดิความเดอืดร้อน ความเสยีหายทัง้แก่ตนเอง 

แก่ผู้อื่นและส่วนรวมหรือบ้านเมือง ด้วยการกระทำา การพูด และการคิดแต่สิ่งที่ดี ใช้สติ

ปัญญาแก้ไข้ปัญหาต่างๆ อย่างรอบคอบ ประกอบด้วยคุณธรรม ซึ่งในมโหสถชาดกนี้มีทั้ง

บณัฑติทีเ่ป็นเพศชาย เพศหญงิ และสตัว์ โดยได้แบ่งคณุลักษณะของภาวะความเป็นบณัฑติ

ออกเป็น 5 ลักษณะ ได้แก่
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 2.1 ควำมเป็นบัณฑิตเพรำะควำมมีสติปัญญำเฉลียวฉลำด

  ความเป็นบณัฑติเพราะความมสีตปัิญญาเฉลียวฉลาดนัน้เป็นลักษณะของบณัฑติ

ทั่วไปที่มีความรู้ ความสามารถ และเชาวน์ปัญญา สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ โดยยึด

หลักคุณธรรมเป็นตัวนำาหรือควบคุมในการใช้ปัญญา ทั้งเพื่อประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น 

ซึ่งผู้ที่มีพฤติกรรมความเป็นบัณฑิตในลักษณะดังกล่าว เช่น

  มโหสถบัณฑิต

  มโหสถเป็นบัณฑิตคนที่ 5 ของพระยาวิเทหราชแห่งกรุงมิถิลานคร เป็นผู้ที่มีสติ

ปัญญาเฉลียวฉลาดท่ีสื่อให้เห็นถึงปัญญานุภาพที่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

ปัญหาเล็กน้อยหรือปัญหาใหญ่ถึงชีวิตก็ตาม ก็สามารถแก้ไขได้ด้วยปัญญาที่ประกอบด้วย

คุณธรรมเป็นเครือ่งนำาทางในการดำาเนนิชวิีตเพือ่ให้เกดิประโยชน์ทัง้แก่ตนเอง ผูอ้ืน่และบ้าน

เมือง โดยมโหสถแสดงให้เหน็ความเป็นบัณฑติโดยการใช้สตปัิญญาเพือ่ให้เกดิประโยชน์ทัง้

แก่ตนเอง ผู้อืน่ตัง้แต่ยงัเป็นเดก็โดยการสร้างศาลา สระโบกขรณเีพือ่เป็นทีพ่กัอาศยัของคน

ทั่วไป การใช้สติปัญญาตัดสินคดีความเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น คดีลักโค คดีลักเครื่อง

ประดับ คดีแย่งเด็ก เป็นต้น การแก้ปัญหาของพระยาวิเทหราชที่ทดสอบท้ังก่อนเข้ารับ

ราชการและหลังจากเข้ารบัราชการ เช่นปัญหาเรือ่งโคนไม้กบัปลายไม้ตะเคียน เรือ่งโคขาว

มีเขาที่เท้า เรื่องโคตัวผู้ตกลูก เรื่องหุงข้าว หรือปัญหาเรื่องทรัพย์กับปัญญาอะไรประเสริฐ

กว่ากัน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแก้ปัญหาที่เกิดจากการถูกกล่าวหาใส่ร้าย จากบัณฑิต

ทั้ง 4 ตลอดถึงการแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่น เช่น ช่วยเหลือพระยาวิเทหราชให้พ้นจากภัย

อันตรายต่างๆ มากมาย เช่น ช่วยแก้ปัญหาของเทวดา หรือช่วยให้รอดพ้นจากความตาย

ที่หลงเชื่อกลอุบายของเกวัฏพราหมณ์และพระยาจุลนีที่ให้ไปรับพระธิดาที่เมืองปัญจาละ

นครอนัเป็นเมอืงของศตัร ูเป็นต้น หรอืแม้กระทัง่แก้ปัญหาเพือ่ช่วยชวีติของพระนางอุทมุพร

เทวีไว้ นอกจากนี้ยังได้ช่วยแก้ไขปัญหาบ้านเมืองโดยช่วยรักษาเมืองมิถิลานครให้พ้นจาก

การรุกรานของกองทัพของพระยาจุลนีและพระยาทั้งร้อยเอ็ดเมือง

  นำงอมรำ

  นางอมราเป็นภรรยาของมโหสถ เดิมเป็นธิดาของตระกูลยากจนตระกูลหนึ่งซึ่ง

เคยเป็นตระกูลเศรษฐีเก่า นางมีรูปโฉมงดงาม มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดดังเหตุการณ์ที่

มโหสถปลอมตวัเป็นช่างชนุผ้าเพือ่ออกตามหาคูช่วีติ เหน็นางเข้าจงึถามปัญหานางด้วยวิธี

การแสดงใบ้เพือ่ทดสอบเชาวน์ปัญญา โดยการกำามือย่ืนออกไปเพือ่ส่ือความหมายว่า มีสามี

หรือยัง นางก็เข้าใจความหมายและได้แบมือออก เพื่อสื่อความหมายว่า ยังไม่มี หลังจาก 

น้ันมโหสถกเ็ข้าไปถามชือ่ กจิธรุะทีก่ำาลงัไปทำา และทางไปบ้านของนาง เป็นต้น นางกต็อบ

เป็นปรศินาโดยไม่ตอบตรงๆ ซ่ึงเป็นทีพ่อใจของมโหสถมาก ถงึแม้มโหสถจะทดสอบเชาวน์
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ปัญญาอย่างไรนางก็แก้ได้ หรือแม้แต่พฤติกรรมอื่นๆ ก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นคนฉลาด

หลกัแหลม เช่น การไม่สวมรองเท้าในท่ีดอน แต่สวมรองเท้าในทีลุ่ม่ท่ีมีนำา้ขงั โดยให้เหตผุล

ว่า ในที่ดอนสามารถมองเห็นหนามที่จะตำาเท้าได้ แต่ในนำ้ามองไม่เห็นจึงต้องสวมรองเท้า

ในที่มีนำ้า หรือการหุบร่มในที่โล่งแจ้งแดดจ้า แต่กั้นร่มในป่าที่มีร่มไม้ โดยให้เหตุผลว่า ใน

ป่าที่มีร่มไม้ กลัวกิ่งไม้แห้งตกถูกศีรษะ เป็นต้น

 นอกจากน้ันนางอมรายังใช้สติปัญญาช่วยแก้ข้อกล่าวหาที่บัณฑิตทั้ง 4 ใส่ร้าย 

มโหสถว่าขโมยราชาภรณ์ และวางแผนแก้แค้นบัณฑิตทั้ง 4 ให้ละอายโดยการหลอกให้ไป

ตกหลุมอุจจาระแล้วจับโกนศีรษะ จับหัวถูกับแผ่นอิฐ เอานุ่นทาทั้งตัวเหมือนลิงเผือก เอา

เสื่อลำาแพนม้วนมัดไว้แล้วนำาไปถวายพระราชาพร้อมทั้งหลักฐานต่างๆ ที่นางบันทึกไว้ จึง

ทำาให้มโหสถรอดพ้นจากการถูกกล่าวหา

  นำงเภรีปริพำชิกำ

  นางเภรปีรพิาชกิา เป็นนกับวชหญงิทีเ่ข้าไปฉันภตัตาหารในพระราชวังของพระยา

จุลนีทุกวัน นางเป็นบัณฑิตที่ฉลาด วันหน่ึงหลังจากที่มโหสถเข้ารับราชการที่ราชสำานัก

พระยาจลุนี นางได้เหน็มโหสถเดนิมาจึงทดลองความเป็นบณัฑติของมโหสถโดยการยกมือ

ขึน้แบมือออก เพ่ือถามว่าพระยาจลุนพีระราชทานอะไรให้หรอืไม่ มโหสถจงึกำามอืเข้า เพือ่

ตอบว่าพระยาจุลนียังไม่พระราชทานอะไรเลย นางเภรีปริพาชิกาจึงยกมือขึ้นลูบศีรษะของ

ตน เพ่ือถามว่าเม่ือลำาบากทำาไมไม่บวชเหมือนเรา มโหสถจึงลูบท้องของตนเพื่อตอบว่า 

ข้าพเจ้ายงัมบีตุรและภรรยาทีต้่องเลีย้งดจูงึยงับวชไม่ได้ ซึง่เหตกุารณ์น้ีเป็นสาเหตใุห้พระยา

จุลนมีอบตำาแหน่งเสนาบดแีละอสิรยิยศยิง่ใหญ่ให้มโหสถ แต่มโหสถไม่แน่ใจเหตผุลทีพ่ระยา

จุลนีมอบอิสริยยศอันยิ่งใหญ่ให้แก่ตน จึงขอให้นางเภรีปริพาชิกาช่วยทูลถามพระยาจุลนี 

นางจึงใช้สติปัญญาคิดอุบายทูลถามปัญหาพระราชาเกี่ยวกับเรื่องผีเสื้อนำ้าที่ต้องการมนุษย์

เป็นเครื่องสังเวย พระเจ้าจุลนีจะให้ใครสังเวยก่อนและหลัง ซึ่งก็ได้คำาตอบว่า จะให้มโหสถ

เป็นคนสดุท้ายต่อจากพระองค์ มโหสถจงึรูว่้าพระยาจลุนมีอบตำาแหน่งให้มโหสถด้วยความ

บริสุทธิ์ใจ

 นกแขกเต้ำ

  นกแขกเต้าเป็นนกท่ีมโหสถเลีย้งไว้ เป็นนกทีม่คีวามเฉลียวฉลาด เหตกุารณ์ทีส่ื่อ

ให้ เห็นถึงความเป็นบัณฑิตของนกแขกเต้าหลายตอน ส่วนมากจะเป็นการไปสืบข่าวเพื่อ

มาบอกให้มโหสถแก้ไขปัญหาได้ทันเวลาดงัเหตกุารณ์ตอนทีม่โหสถส่งนกแขกเต้าไปสืบข่าว

เกี่ยวกับเรื่องที่พระยาจุลนีจะมอบพระราชธิดาแก่พระยาวิเทหราชซึ่งมโหสถสงสัยว่าน่าจะ

มวีตัถปุระสงค์ร้ายแอบแฝง เพราะเกวฏัพราหมณ์และพระยาจลุนปีรึกษากันเพียงสองคนใน

ห้องบรรทมไม่มีใครได้ยินนอกจากนางนกสาลิกาท่ีพระยาจุลนีเล้ียงไว้เท่าน้ัน นกแขกเต้า
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จงึใชส้ตปิัญญาโดยทำาทเีหมือนบนิมาจากเมอืงอื่นที่ไม่ใช่เมอืงมิถลิานคร (เพราะถา้นางนก

สาลิการู้ว่ามาจากเมืองมิถิลานครจะไม่ยอมพูดคุยด้วย) และพูดเกี้ยวพาราสีนางนกสาลิกา

อ้างเหตผุลต่างๆ นานาจนนางนกสาลกิาใจอ่อนยอมเผยความลบัออกมาว่าเป็นแผนลวงเพ่ือ

จะฆ่าพระยาวิเทหราชและมโหสถ จึงนำาเรื่องไปบอกมโหสถทราบและได้วางแผนแก้ไขจน

ทำาให้พระยาวิเทหราชและมโหสถรอดชีวิต

 จากตัวอย่างจะเห็นว่า ความเป็นบัณฑิตน้ันสามารถเป็นได้ทั้งมนุษย์และสัตว์ มี

ความเฉลียวฉลาดใช้สติปัญญาเพื่อช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น และ

มกัจะมคีวามเก่ียวข้องกับมโหสถ ซ่ึงสะท้อนให้เหน็หลกัธรรมในเรือ่งการคบคนในมงคลสตูร

ที่กล่าวว่า อะเสวะนา จะ พาลานัง ปัณฑิตานัญจะ เสวนา และสุภาษิตเกี่ยวกับการคบคน

หลายอย่างเช่น คบคนเช่นไร ย่อมเป็นคนเช่นนั้น คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล และผ้า

ที่ห่อหุ้มของหอมย่อมพลอยหอมตลบอบอวลตามไปด้วยฉันใด ผู้ที่คบบัณฑิตก็ย่อมพลอย

ได้รับความรู้ ความสามารถ และความดีตามบัณฑิตไปด้วยฉันนั้น เป็นต้น

 2.2 ควำมเป็นบัณฑิตเพรำะมีควำมเมตตำกรุณำ

  ความเมตตากรณุาเป็นคณุธรรมอย่างหนึง่ทีผู่เ้ป็นบณัฑติจะต้องมซีึง่เป็นบณัฑติที่

พึงประสงค์ของสงัคมโดยเฉพาะสือ่ให้เหน็ผ่านพฤติกรรมของมโหสถท่ีมีจติใจดงีาม มเีมตตา

กรณุาต่อคนอืน่ เริม่ตัง้แต่แรกเกดิ โดยกำาแท่งยามาด้วยและวางแท่งยาไว้ในมอืมารดาพร้อม

บอกให้มารดานำาแท่งยานั้นไปรักษาคนที่เจ็บป่วย

  หลงัจากน้ันลกัษณะความเป็นบัณฑติท่ีมีความเมตตากรุณาต่อคนอืน่และมองการณ์

ไกลของมโหสถก็ปรากฏให้เห็นอย่างต่อเน่ืองเช่นเมื่ออายุได้ 7 ขวบเมื่อเห็นความลำาบาก

ของเพื่อนๆ ที่เล่นกันแล้วได้รับความทุกข์ยากลำาบากเพราะฝน เพราะแดด เพราะลม หรือ

เพราะสัตว์มาเหยียบยำ่าสนามที่เล่นทำาให้หมดสนุก จึงชวนเพื่อนบริจาคเงินสร้างศาลาเพื่อ

จะให้ทกุคนมส่ีวนร่วมและช่วยกนัหวงแหนรกัษาสมบตัขิองส่วนรวม และออกแบบศาลาโดย

เอือ้เฟ้ือแก่คนอ่ืนด้วยไม่เฉพาะกลุม่ของตนเอง เช่น มีห้องสำาหรบัสตรไีร้ญาติใช้เป็นทีค่ลอด

บุตร ห้องสำาหรับสมณพราหมณ์ผู้จรมา ห้องสำาหรับคฤหัสถ์ผู้จรมา ห้องสำาหรับพักสินค้า

ของพวกพ่อค้าวาณิช นอกจากนั้นยังมีห้องวินิจฉัยคดี และโรงธรรมด้วย พร้อมทั้งจัดภูมิ

ทศัน์รอบๆ ศาลาเพ่ือประโยชน์แก่ชนหมูม่ากให้ได้รับประโยชน์โดยถ้วนหน้ากนั  ต่อจากนัน้

ก็มีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนด้วยเมตตาธรรมต่อทุกคนโดยไม่เลือกชนชั้น

วรรณะ ตัดสินคดีความต่างๆ ด้วยความยุติธรรม เช่น คดีลักโค คดีลักเครื่องประดับ คดี

แย่งเด็ก เป็นต้น พร้อมทั้งสั่งสอนธรรมให้ผู้ที่ทำาความผิดกลับใจด้วยการให้รักษาศีล

  คุณลักษณะความเป็นบัณฑิตของมโหสถที่มีจิตใจเมตตากรุณา ไม่มีจิตอาฆาต

พยาบาทต่อผูท้ีท่ำาร้ายกลัน่แกล้งตนให้ได้รบัความเดือดร้อนถงึขัน้วางแผนเอาชวีติกต็าม แต่
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ก็ไม่ได้โกรธตอบ ไม่ได้คิดจะแก้แค้นทั้งที่มีโอกาสและสามารถทำาได้อย่างง่ายดาย กลับมี

จิตใจที่เต็มเปี่ยมด้วยเมตตากรุณาต่อศัตรู โดยเฉพาะเมตตาต่อบัณฑิตทั้ง 4 ที่พยามใส่ร้าย 

กลั่นแกล้งมโหสถมาโดยตลอด แต่มโหสถก็เมตตาและให้อภัยทุกครั้ง มีจิตใจเมตตาต่อ

กษัตริย์ทั้งร้อยเอ็ดองค์ซ่ึงเป็นศัตรูท่ีมารุกรานเมืองมิถิลากำาลังจะถูกพระเจ้าจุลนีจะวางยา

พษิหลงัจากช่วยรบชนะศกึ ดงัเหตกุารณ์ตอนหนึง่ทีแ่สดงให้เหน็ว่ามโหสถน้ันเป็นผู้ทีมี่จติใจ

เมตตากรุณา ปราศจากความอาฆาตพยาบาท คือเหตุการณ์ที่พระยาวิเทหราชรู้ความจริง

ทั้งหมดว่า ที่ผ่านมาบัณฑิตทั้ง 4 นี้เป็นผู้ที่คิดร้ายใส่ความกล่าวหามโหสถ ด้วยความพิโรธ

จึงสั่งให้ประหารชีวิต แต่มโหสถได้ทูลขออภัยโทษให้บัณฑิตทั้ง 4 แม้ว่าส่ิงที่บัณฑิตทั้ง 4 

ได้กระทำาแก่มโหสถนั้นมากมายหลายเรื่องซึ่งทุกๆ เรื่องล้วนแต่มุ่งร้าย ประสงค์ให้มโหสถ

ถงึแก่ความวบิตัิในชวีติกต็าม นอกจากนัน้มโหสถยงัมองเหน็ประโยชน์ต่อชาตบ้ิานเมืองเป็น

สำาคัญโดยเห็นว่าการประหารบัณฑิตทั้ง 4 นั้นมิได้ทำาให้เกิดประโยชน์แต่อย่างใดต่อบ้าน

เมือง และที่สำาคัญบัณฑิตทั้ง 4 นั้นก็เป็นคนเก่าคนแก่ ทำาคุณประโยชน์ให้แก่ราชสำานักมา

นาน และบ้านเมืองก็จะขาดนักปราชญ์ผู้รู้จึงขออภัยโทษเพื่อที่จะได้ทำางานได้ต่อไป

  นอกเหนือจากมเีมตตากรณุาต่อศตัรแูล้ว คณุลักษณะทีแ่สดงถงึความเป็นบณัฑิต

ที่มี เมตตากรุณาของมโหสถแม้แต่กับสัตว์เดรัจฉานก็ปรากฏให้เห็นในเหตุการณ์ตอนกิ้งก่า

ได้เงนิคล้องคอ เกดิความถอืตวัเพราะคดิว่าตนกม็ทีรพัย์แล้วไม่ถวายความเคารพพระราชา

ดังเดิมที่เคยปฏิบัติมา เมื่อพระราชารู้สาเหตุทรงกริ้วและรับสั่งให้ฆ่ากิ้งก่า แต่มโหสถทูล

ทัดทานไว้ กิ้งก่าจึงรอดชีวิต

  นอกจากนั้นคุณลักษณะความเป็นบัณฑิตที่มีความเมตตากรุณาเป็นห่วงบริวารผู้

อยู่ใต้บังคบับญัชากป็รากฏให้เหน็ผ่านพฤตกิรรมมโหสถ ดงัเหตกุารณ์ทีม่โหสถได้รับข่าวสาร

จากสายลับที่ส่งไปแทรกซึมอยู่กับกองทัพของพระยาจุลนีได้ส่งข่าวมาเป็นระยะ มโหสถก็

ได้แสดงความเป็นห่วงด้วยเมตตาธรรมว่า “พวกท่านอยู่ท่ามกลางศัตรูอย่าได้ประมาท” 

(ญาณวชิระ. 2552: 308) หรอืเหตกุารณ์ทีม่โหสถส่งพระยาวเิทหราชขึน้เรอืกลบัเมอืงมถิลิา

นคร พระยาวิเทหราชถามสาเหตุที่มโหสถไม่กลับเมืองมิถิลาพร้อมกับพระองค์ มโหสถ 

กราบทูลด้วยถ้อยคำาท่ีแสดงให้เห็นถึงความมีเมตตากรุณาเป็นห่วงต่อบริวารผู้อยู่ใต้บังคับ

บัญชาอันเป็นที่พึงประสงค์ของสังคมที่บุคคลผู้เป็นนายไม่ควรละทิ้งบริวารบ่าวไพร่ที่ตนได้

ใช้ให้กระทำาการต่างๆ ว่า “ ข้าพระองค์ยงัไปไม่ได้ แม่ทพัจะทิง้ทหารเอาตวัรอดไม่ถกูต้อง…

พวกเขาทุกคนล้วนทำางานร่วมกับข้าพระองค์ ข้าพระองค์ทิ้งพวกเขาไว้ที่นี่ไม่ได้แม้แต่คน

เดยีว ข้าพระองค์จะนำาพวกเขากลบัทุกคนไม่เว้นแม้แต่จะเป็นศพ” (ญาณวชริะ. 2552: 374) 

นอกจากนี้ความเมตตากรุณาเป็นห่วงเป็นใยต่อสัตว์ที่คอยรับใช้ตนเองก็ปรากฏให้เห็นผ่าน

พฤติกรรมมโหสถ เช่นที่แสดงความห่วงใยต่อนกแขกเต้าที่ส่งไปสืบความลับจากนางนก

สาลิกาของพระยาจุลนี เป็นต้น



ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 59 - ธ.ค. 59)

	 	 คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty of Humanities and Social Science Mahasarakham University

61

  จากตัวอย่างเห็นว่า ผู้ที่มีความเป็นบัณฑิตนั้นจะต้องประกอบด้วยความเมตตา

กรุณาเอื้ออาทรทั้งต่อคนและสัตว์ ทั้งต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือบริวารและต่อศัตรู โดย

ปราศจากอคต ิมุง่ความถกูต้อง ความมมีนษุยธรรมและประโยชน์สุขของผู้อ่ืนหรือบ้านเมือง

เป็นสำาคัญ

 2.3 ควำมเป็นบัณฑิตเพรำะมีควำมกตัญญูกตเวที

  ความกตัญญูกตเวทีคือเครื่องหมายของคนดี เป็นคุณธรรมอีกอย่างหนึ่งที่ผู้เป็น

บัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมจะต้องมีเช่นกัน โดยสื่อให้เห็นผ่านพฤติกรรมของมโหสถที่

แสดงถึงความเป็นคนกตัญญู เป็นลูกกตัญญูที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับบิดามารดาตั้งแต่

เกิด คือเมื่อเกิดไม่ทำาให้มารดาทุกข์ทรมาน มิได้มีความเจ็บปวดแม้แต่น้อย โดยคลอดง่าย

คล้ายนำ้าไหลออกจากกระบอกนำ้า เม่ือเกิดมาก็พูดได้เลยสร้างความสุขใจให้แก่มารดา ทั้ง

ยังกำาแท่งยามาด้วยและได้รักษาบิดาของตนที่ปวดหัวเรื้อรังมานานถึง 7 ปี หายเป็นปลิด

ทิ้ง หลังจากน้ันก็มีคนเจ็บป่วยต่างหลั่งไหลพากันมารับการรักษามากมาย สร้างชื่อเสียง

ของตระกูลให้แพร่กระจายออกไปอย่างกว้างขวาง ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจเป็นสัญญะที่สะท้อนให้

เห็นถึงความเป็นลูกที่ดีที่มีความกตัญญูกตเวทีโดยการทำาให้พ่อแม่สบายใจ มีความสุขใจ 

จึงไร้จากโรคต่างๆ

  นอกจากความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่แล้ว ความกตัญญูกตเวทตี่อผู้บังคบับัญชา 

ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่พึงประสงค์ของผู้บังคับบัญชาระดับต่างๆ เหตุการณ์ที่สื่อให้เห็น

ความกตัญญูกตเวทีของมโหสถบัณฑิตที่มีต่อผู้มีพระคุณหรือผู้บังคับบัญชาโดยไม่ไปรับใช้

คนอื่นเพราะเห็นแก่ทรัพย์ กล่าวคือหลังจากที่พระยาจุลนีเฉลิมฉลองความเป็นมิตรต้อน 

รบัมโหสถตลอดเจ็ดวนัและขอโทษพระราชาท้ังร้อยเอด็พระองค์แล้ว พระยาจลุนไีด้เช้ือเชญิ

ให้มโหสถรับราชการในสำานักของพระองค์ แต่มโหสถกราบทูลปฏิเสธโดยกล่าวว่า “ข้าแต่

มหาราชเจ้า ผู้ที่ทอดทิ้งผู้ที่ชุบเลี้ยงตน เพราะเห็นแก่ทรัพย์ เขาย่อมถูกตนเองและผู้อื่นดู

ห ม่ิน ตราบใดท่ีพระเจ้าวิเทหราชยังทรงพระชนม์อยู่ ตราบนั้นข้าพระองค์ก็จะไม่เป็น

ข้าราชการของพระราชาพระองค์ใด” (ญาณวชิระ. 2552: 387)

  เหตุการณ์ตอนทีพ่ระยาวิเทหราชให้อำามาตย์ไปตามมโหสถทีห่นไีปอยูบ้่านช่างป้ัน

หม้อเพื่อมาช่วยแก้ปัญหาเทวดา เมื่อมโหสถกลับมาพระยาวิเทหราชตรัสถามว่า “เจ้ามีสติ

ปัญญามาก มีความสามารถมาก ถ้าหวังจะครอบครองสมบัติของเราก็สามารถทำาได้ และ

แก้แค้นเราที่เข้าใจผิดเจ้า” มโหสถได้กราบทูลว่า “คนนั่งหรือนอนที่ร่มเงาของต้นไม้ใด ไม่

ควรหักรานกิ่งไม้ต้นนั้น เพราะผู้ทำาร้ายมิตรเช่นนั้นเป็นผู้ชั่วช้า” (ญาณวชิระ. 2552: 286)

  จะเหน็ว่าความกตญัญกูตเวทต่ีอผูบ้งัคบับญัชาหรือผู้ปกครองนัน้ก็เป็นส่ิงทีส่ำาคญั

และเป็นความต้องการอย่างยิ่งของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ปกครอง โดยเฉพาะในยุคที่มีความ
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แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันสูงอย่างในปัจจุบัน การมีผู้ใต้บังคับบัญชาที่รู้บุญคุณ ไม่เห็นแก่ลาภ

เกยีรตยิศชือ่เสยีง ถอืว่าผูน้ั้นมีบุญวาสนายิง่นัก ดงัเช่นพระยาวิเทหราชแห่งเมอืงมิถิลานคร

ที่มีมหาบัณฑิตยอดกตัญญูอย่างมโหสถ

 2.4 ควำมเป็นบัณฑิตเพรำะควำมยึดมั่นในสัจจะ

  สัจจะคือสิ่งที่บัณฑิตยึดมั่นเหนือสิ่งอื่นใด ดังจะเห็นได้ในเรื่องวิธูรบัณฑิตที่ยึดมั่น

ในสจัจะทีพ่ระราชาให้ไว้กบัปณุณกยกัษ์ แม้ตนเองจะได้รบัความเดอืดร้อนมากเพยีงใดกต็าม

ก็ ไม่ยอมเสียสัจจะซึ่งเป็นการบำาเพ็ญบารมีหลักของวิธูรบัณฑิตชาดก แม้ในมโหสถชาดก

คุณลักษณะของบัณฑิตที่ยึดมั่นในสัจจะปรากฏให้เห็นผ่านพฤติกรรมของมโหสถแม้ในการ

พูดและในการกระทำา คือเหตุการณ์ท่ีบัณฑิตทั้ง 4 ได้หลอกถามมโหสถว่า “ผู้เป็นบัณฑิต

ควรจะยดึถอืธรรมอะไรเป็นหลกั” ซ่ึงมโหสถตอบว่า “ควรยดึถอืสจัจะเหนอืชีวติ” (ญาณวชริะ.

2552: 291) และจากคำาตอบนี้มีเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นว่ามโหสถนอกจากจะพูดแล้วยัง

สามารถทำาได้จริงด้วย ซึ่งปรากฏในเหตุการณ์หลังจากที่มโหสถสัญญาเป็นมิตรกับพระยา 

จุลนี แล้วพระยาจุลนีได้เชื้อเชิญให้อยู่รับราชการในสำานักของพระองค์ แต่มโหสถกราบทูล

ว่าจะมาได้ก็ต่อเมื่อพระยาวิเทหราชสวรรคตแล้ว หลังจากที่พระยาวิเทหราชสวรรคตแล้ว 

มโหสถก็ได้ถวายราชสมบัติแก้พระราชโอรสของพระยาวิเทหราชกับพระนางปัญจาลจันที

ซึ่งมีอายุเพียง 10 พรรษา แล้วทูลลาไปอยู่ราชสำานักพระยาจุลนีตามคำามั่นสัญญา ถึงแม้

พระราชาองค์น้อยและพระนางปัญจาลจันทีจะอ้อนวอนเพียงใดก็ตาม

  การเป็นบัณฑิตที่มีสัจจะยึดม่ันในคุณความดีนั้นยังปรากฏให้เห็นผ่านนางอมราท่ี

ยึดมั่นในสามีตนไม่คิดนอกใจ แม้คนอื่นจะรำ่ารวยเพียงใดก็ตาม ดังเหตุการณ์ตอนที่มโหสถ

ซึ่งปลอมตัวเป็นช่างชุนผ้าที่ยากจนพานางอมรามาหยุดพักที่เรือนคนเฝ้าประตูเมือง ส่วน

มโหสถเองเข้าไปในเมืองบอกให้เพือ่นมาทดลองเกีย้วพาราสนีางอมรา ซึง่นางก็ไม่สนใจยงั

ยึดมั่นในสามีตน แม้กระทั่งมโหสถให้ชายหนุ่มฉุดนางอมราเข้าไปในบ้านของตนซึ่งแต่ง

ตัวดีเป็นเสนาบดีจนนางจำาไม่ได้โดยนำาเอาทรัพย์สมบัติมาหลอกล่อเพื่อลองใจ แต่นางก็ไม่

สนใจยังยึดมั่นในสามีของตนซึ่งเป็นแค่ช่างชุนผ้าเหมือนเดิม

 2.5 ควำมเป็นบัณฑิตเพรำะควำมไม่เห็นแก่ลำภ ยศ สรรเสริญ

  ความโลภคืออันตรายอย่างหนึ่งท่ีสร้างความเสียหายให้กับทุกคนที่ขาดสติย้ังคิด 

บัณฑิตที่ดีมีคุณธรรมย่อมรู้จักหักห้ามใจไม่หลงใหล คล้อยตามลาภสักการะที่ผ่านเข้ามา 

ไม่เห็นแก่ลาภ ยศ สรรเสริญ ในมโหสถชาดกปรากฏให้เห็นท้ังในพฤติกรรมมโหสถ และ

พฤติกรรมนางอมรา ได้แก่ เหตุการณ์ที่พระนางอุทุมพรเทวีต้องการจะหาคู่ครองที่มีฐานะ

ให้มโหสถ แต่มโหสถไม่ปรารถนาคูค่รองทีมี่ฐานะรำา่รวย มยีศถาบรรดาศักดิ ์หากแต่ต้องการ

คู่ครองที่มีสติปัญญา สื่อให้เห็นว่ามโหสถให้ความสำาคัญกับสติปัญญามากกว่าทรัพย์สมบัติ 
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ทำาให้มโหสถปลอมตัวไปเป็นช่างชุนผ้าเสาะแสวงหาคู่ครองจนได้พบกับนางอมราธิดาใน

สกุลยากจนเข็ญใจแต่เป็นคนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดจึงนำามาเป็นคู่ครอง

  หรอืเหตกุารณ์ทีพ่ระยาจุลนีตรสัถามมโหสถว่า “เธอมสีตปัิญญาเฉลยีวฉลาดอย่าง

นี้  ทำาไมจึงไม่ครองราชย์สมบัติเสียเอง” มโหสถก็ทูลตอบโดยแสดงให้เห็นถึงความไม่เห็น

แก่ลาภ ยศ สรรเสรญิที่ได้มาด้วยทางที่ไม่ชอบว่า “ ถ้าข้าพระองค์ปรารถนาราชสมบตั ิโดย

การฆ่าพระราชาในชมพูทวปีทัง้หมด ไม่มีนักปราชญ์คนใดสรรเสริญการได้มาซึง่อำานาจด้วย

การทำาลายล้างผู้อื่น”

  นอกจากน้ีความเป็นบัณฑิตที่ไม่เห็นแก่ลาภยศสรรเสริญ ยังปรากฏให้เห็นผ่าน

พฤติกรรมนางอมราดังเหตุการณ์ตอนที่ มโหสถพานางอมรมาหยุดพักที่เรือนคนเฝ้าประตู

เมือง ส่วนมโหสถเข้าไปในเมืองบอกให้ชายหนุ่มมาฉุดนางอมราเข้าไปในบ้านของตนซึ่ง

แต่งตัวดีเป็นเสนาบดีจนนางจำาไม่ได้และได้นำาเอาทรัพย์สมบัติมาหลอกล่อเพื่อลองใจ แต่

นางก็ไม่สนใจยังยึดมั่นในสามีของตนซึ่งเป็นช่างชุนผ้าเหมือนเดิม หรือในตอนพิธีแต่งงาน

ของมโหสถและนางอมราท้ังพระราชาและชาวเมอืงต่างจดัของขวญัมาให้ โดยนางอมราได้

แบ่งของที่ได้รับพระราชทานคืนเข้าคลังหลวงส่วนหน่ึง รับไว้ส่วนหน่ึง แล้วนำาไปตั้งเป็น 

กองทุนช่วยสงเคราะห์ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติส่วนหนึ่ง โดยไม่ยึดติดในทรัพย์สมบัต ิ

กลับนำาไปสงเคราะห์ผู้อื่นเมื่อได้รับทุกข์

  จะ เ ห็นได้ว่าลักษณะความเป็นบัณฑิตในมโหสถชาดกมิได้มุ่งหมายเฉพาะผู้มี

ปัญญาฉลาดรอบรู้แต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ต้องเป็นผู้ทรงภูมิธรรมคือมีคุณธรรมควบคู่

กันไปด้วย ลักษณะดังกล่าวคือต้องเป็นผู้ที่รู้เหตุ รู้ผล รู้ดี รู้ชั่ว รู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่ง

ที่ไม่เป็นประโยชน์ ดำารงตนและดำาเนินวิถีชีวิตโดยประกอบด้วยการประพฤติความดี คือคิด

ดี พูดดี ทำาดี และในการใช้ปัญญาของบัณฑิตนั้นๆ จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนและ

ส่วนรวมเป็นสำาคัญ ทั้งนี้เพราะหากกล่าวถึงเฉพาะตัวปัญญานั้น เป็นเสมือนดาบสองคมที่

ขึ้นอยู่กับผู้ที่จะนำาไปใช้ ซึ่งถ้าหากใช้ในทางที่ดีก็ก่อให้เกิดคุณประโยชน์เป็นผลที่ดีอย่างยิ่ง 

แต่หากใช้ปัญญาในทางทีผ่ดิจะก่อให้เกดิโทษ และนำามาซึง่ความทกุข์ทัง้แก่ตนเองและผูอ้ืน่

ซึ่งกลายเป็นภาวะความเป็นโจรไปในที่สุด

3. ความเป็นคนพาลที่ปรากฏในมโหสถชาดก
 ความเป็นพาล ตามหลักพุทธศาสนา ได้แก่ การเป็นผู้ที่กระทำาความชั่ว ความไม่

ดี เกดิโทษ ไม่เกิดประโยชน์ กล่าวคอืทำาความเดอืดร้อน ความเสยีหาย ให้โทษทัง้แก่ตนเอง

และผู้อื่นทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ ด้วยการกระทำา การพูด และการคิด ซึ่งมักเป็น

คู่ตรงกันข้ามกับความเป็นบัณฑิตหรือคนดี ในมโหสถชาดกนี้ มีทั้งคนพาลที่เป็นเพศชาย

และเพศหญิง โดยได้แบ่งลักษณะของความเป็นคนพาลออกเป็น 5 ลักษณะ ได้แก่
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 3.1 ควำมเป็นพำลเพรำะกำรลักขโมย

  ความเป็นคนพาลเพราะการลกัขโมยนัน้ เป็นลักษณะของโจรขโมยทัว่ๆ ไปทีมี่การ

ลักขโมย แย่งชิงเป็นต้น เมื่อกระทำาแล้วนอกจากจะผิดศีลธรรมแล้วยังมีความผิดทาง

กฎหมายบ้านเมืองอีกด้วย ซึ่งลักษณะความเป็นโจรดังกล่าวนี้ปรากฏในเรื่องมโหสถชาดก

เพื่อจะแสดงให้เห็นถึงการใช้ปัญญาในการตัดสินคดีความของมโหสถเป็นส่วนมาก และมี

เรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตัดสินคดีความของมโหสถดังต่อไปนี้

  โจรขโมยโค

  มีชายคืนหนึ่งไปซื้อโคมาเพื่อไถนา วันหนึ่งผูกโคไว้ใต้ร่มไม้แล้วก็เผลอหลับไป มี

โจรคนหนึ่งมาขโมยโคไป พอตื่นขึ้นมาไม่เห็นโคจึงออกตามหา เห็นโจรกำาลังจูงโคไป แล้ว

ต่างฝ่ายต่างก็อ้างว่าเป็นโคของตัวเองเถียงกันจนมาถึงทางเข้าศาลาของมโหสถ มโหสถ

ทราบเรื่องจึงช่วยตัดสินโดยถามชายทั้ง 2 ว่าให้วัวกินอะไร โจรตอบว่า ให้กินแป้งคลุกงา

และขนมกมุมาส ส่วนเจ้าของโคตอบว่า ให้กินหญ้าอย่างเดยีว มโหสถจงึให้คนนำาใบประยงค์

มาตำาขยำาเอานำ้าให้โคกิน ซึ่งโคก็สำารอกออกมาเป็นหญ้า มโหสถจึงตัดสินให้ชายที่ให้โคกิน

หญ้าคือเจ้าของโคที่แท้จริง

 โจรขโมยลูก

  มีหญิงคนหนึ่งอุ้มลูกไปอาบนำ้าที่สระของมโหสถ แล้วเอาลูกนอนไว้ที่กองผ้าอ้อม

แล้วลงไปอาบนำ้า นางยักษ์ตนหนึ่งเห็นเด็กนั้นอยากจะกินจึงแปลงกายเป็นมนุษย์มาแสร้ง

ถามและขออุม้เด็กทำาทเีป็นหยอกล้อแล้วอุม้หนไีป หญงิคนนัน้รบีขึน้จากสระแล้ววิง่ตามไป

จนทนัและถกเถยีงกนัต่างฝ่ายต่างอ้างว่าเป็นลกูของตน ยือ้แย่งกนัจนถงึประตศูาลามโหสถ 

มโหสถจึงเรียกเข้าไปถามและตัดสินคดีโดยการขีดลงบนพื้นดินให้เป็นรอยแล้วให้วางเด็ก

นอนขวางรอยขีดนั้น แล้วให้หญิงคนหนึ่งจับมือเด็กไว้ อีกคนหนึ่งจับขาเด็กไว้แล้วกล่าวว่า 

ขอให้แย่งกัน ใครดึงได้ เด็กเป็นลูกของคนนั้น หญิงทั้งสองจึงฉุดดึงกันไปมา เด็กทนเจ็บ

ไม่ไหวร้องไห้จ้า หญิงผู้เป็นแม่ได้ยินเสียงลูกร้องรู้สึกสงสารลูกเหมือนอกจะแตกจึงปล่อย

มือจากลูก ยืนร้องไห้อยู่ มโหสถจึงตัดสินว่า หญิงที่ปล่อยมือเพราะได้ยินเสียงเด็กร้องคือ

แม่ท่ีแท้จริงเพราะธรรมดาของหญิงผู้เป็นแม่ย่อมมีใจอ่อนโยน สงสารลูก ส่วนหญิงที่ไม่

ยอมปล่อยคือนางยักษ์เพราะไร้ความกรุณา มีนัยน์ตาแดง และไม่กระพริบตา

  นอกจากนั้นยังมีโจรอีกหลายชนิดที่มาให้มโหสถตัดสินคดี เช่น โจรขโมยภรรยา 

โจรขโมยเครื่องประดับ โจรขโมยม้วนด้าย โจรขโมยเกวียน เป็นต้น

  ส่วนโจรที่ไม่ได้เก่ียวกับมโหสถตัดสินคดี แต่ปรากฏในเรื่องคือ โจรฆ่าชิงทรัพย์

และขโมยแก้วมณีมงคล ซึ่งได้แก่บัณฑิต 2 คนใน 4 คนของพระยาวิเทหราชคือเสนกะ

บณัฑติและเทวินทะบณัฑติกย็งัเป็นโจรเพราะการลกัขโมย ดงัเหตกุารณ์ทีบ่ณัฑติทัง้ 4 ต่าง
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ถามความลับของกันและกัน ซึ่งเสนกะบัณฑิตได้เล่าความลับของตนให้บัณฑิตทั้ง 3 ฟังว่า 

ตนเองได้ร่วมหลบันอนกบัหญิงขายตวัคนหนึง่แล้วได้ฆ่านางเสียเพราะต้องการเคร่ืองประดบั 

จากนั้นจึงเอาผ้าห่อเครื่องประดับเก็บไว้ที่บ้าน  ส่วนเทวินทะบัณฑิต ได้ขโมยแก้วมณีมงคล

อันเป็นของอดีตพระราชาซึ่งเป็นพระบิดาของพระยาวิเทหราชไปให้มารดาของตน

  จะเห็นว่าลักษณะความเป็นคนพาลเพราะการลักขโมยนั้น จะเป็นลักษณะของโจร

หรือขโมยทัว่ๆ ไปทีม่กีารลกัขโมย แย่งชงิเอาวัตถสุิ่งของของคนอืน่ อยากไดข้องคนอื่นมา

เป็นของตน ซึ่งสามารถพบเห็นได้โดยทั่วไป แต่เรื่องทุกอย่างก็สงบลงได้เพราะการพูดคุย 

หรือพิจารณาไกล่เกลี่ย ดังปรากฏเป็นภาพสะท้อนผ่านพฤติกรรมของมโหสถดังกล่าวข้าง

ต้น

 3.2 ควำมเป็นพำลเพรำะควำมอิจฉำริษยำ

  ความอิจฉาริษยาเป็นความไม่ดีอย่างหนึ่งที่สร้างความเสียหายให้ทั้งตนเองและผู้

อื่น ความเป็นคนพาลเพราะความอิจฉาริษยาในมโหสถชาดกผู้ที่ส่ือให้เห็นพฤติกรรมดัง

กล่าว ได้แก่ บณัฑติทัง้ 4 ของพระยาวเิทหราชทีอ่จิฉาริษยามโหสถเพราะเป็นที่โปรดปราน

ของพระราชาและกลวัว่าพวกตนจะไม่ได้รบัความไว้วางใจเช่นแต่ก่อนมาและจะทำาให้เสือ่ม

จากลาภยศด้วย ดังตัวอย่างเช่น

  บัณฑิตทั้ง 4

  เหตุการณ์ที่บัณฑิตทั้ง 4 อิจฉาริษยามโหสถที่เป็นที่โปรดปรานของพระราชาทั้ง

ยังได้ภรรยาที่ฉลาดอีก จึงหาวิธีที่จะทำาให้พระราชาเกิดความระแวงมโหสถ จึงปรึกษากัน

วางแผนไปขโมยราชาภรณ์ของพระราชาแล้วใส่ความมโหสถ โดยเสนกะขโมยแก้วจฬุามณี 

ปุกกุสะขโมยสุวรรณมาลา กามินทะ ขโมยผ้าคลุมบรรทมกัมพล และเทวินทะขโมยฉลอง

พระบาททองคำาแล้วใช้อุบายส่งไปอยู่ในเรือนของมโหสถ โดยเสนกะแอบเอาแก้วจุฬามณี

ใส่ในหม้อเปรียงแล้วให้สาวใช้เอาไปขายให้เฉพาะบ้านของมโหสถเท่านั้น ส่วนปุกกุสะ กา-

มินทะ และเทวินทะก็ส่งราชาภรณ์อื่นๆ ซุกซ่อนในผัก ผลไม้ และข้าวโพดให้สาวใช้นำาไป

ขายเฉพาะบ้านของมโหสถเหมือนกัน

  เหตกุารณ์หลงัจากมโหสถตอบปัญหาเทวดาได้ช่วยให้พระราชารอดพ้นจากความตาย

และได้ตำาแหน่งเสนาบดคีนืมาทัง้ยังมอีำานาจวาสนามากขึน้ บณัฑติทัง้ 4 ยิง่เกดิความอจิฉา

รษิยามากขึน้จงึคดิหาวิธกีำาจดัมโหสถ โดยเสนกะได้บอกคนอืน่ๆ ว่า ต้องใช้อบุายโดยการ 

ถามโหสถว่า ควรบอกความลบัแก่ใคร เพราะความทีม่โหสถเป็นคนมปัีญญา เขาจะต้องบอก

ว่า บอกความลบัแก่ใครไม่ได้ แล้วพวกเราจะทลูยยุงพระราชาว่ามโหสถเป็นกบฏ แล้วจงึทำา

ตามแผน ยยุงพระยาวเิทหราชจากทีไ่ม่เชือ่จนหลงเชือ่ถงึกบัสัง่ให้ฆ่ามโหสถทีป่ระตพูระราชวัง
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 3.3 ควำมเป็นพำลเพรำะควำมอำฆำตแค้น

  ความเป็นพาลเพราะความอาฆาตแค้น เกิดจากบุคคลที่ถูกทำาให้เกิดความละอาย 

ได้รับความทุกข์ยากลำาบากกายและใจ พลัดพรากจากคนที่รัก สิ่งที่หวงแหน จึงเกิดความ

พยาบาท ผูกใจเจ็บต่อบุคคลที่เป็นต้นเหตุ พยายามจะหาวิธีที่จะแก้แค้น โดยไม่ยอมปล่อย

วาง ในมโหสถชาดกผูที้ส่ือ่ให้เหน็พฤตกิรรมดังกล่าว มท้ัีงเกวฏัพราหมณ์ มหาอำามาตย์ของ

พระยาจุลนี เมืองปัญจาลนคร และพระนางนันทาเทวี เป็นพระมเหสีของพระยาจุลนี ดัง

ปรากฏพฤติกรรมดังนี้

   เกวัฏพรำหมณ์

   เกวัฏพราหมณ์เป็นคนที่มีความอาฆาตพยาบาท เห็นได้จากเหตุการณ์ที่เกวัฏ

พราหมณ์ยุยงให้พระยาจุลนีใช้พระธิดาของพระองค์เป็นเหย่ือหลอกล่อเพื่อจะจับพระยา 

วเิทหราชและมโหสถมาเพือ่ฆ่า โดยแอบแฝงความแค้นและความอบัอายของตนท่ีถกูมโหสถ 

กดหน้าลงกระแทกกับพ้ืนจนหน้าผากแตกเม่ือครั้งแพ้สงครามธรรมยุทธที่เมืองมิถิลานคร 

เพราะเมื่อส่องกระจกเห็นรอยแผลที่หน้าผากเมื่อใดก็เจ็บแค้นใจ คิดหาวิธีแก้แค้นมโหสถ

ทุกครั้ง

   พระนำงนันทำเทวี

   พระนางนันทาเทวี เป็นพระมเหสีของพระยาจุลนี ไม่ชอบมโหสถเพราะคิดว่า

มโหสถทำาให้ตนเอง พระธิดา พระโอรส และพระอัยยิกา ต้องถูกจับไปเป็นเชลยศึกที่เมือง 

มิถิลานคร และทำาให้ตนเองต้องพลัดพรากจากพระธิดาซึ่งต้องเป็นมเหสีของพระยาวิเทห-

ราชจึงผูกใจเจ็บ เมื่อมโหสถไปถวายตัวเป็นบัณฑิตของพระยาจุลนีที่เมืองปัญจาลนครตาม

คำาสัญญาที่ให้ไว้กับพระยาจุลนี จึงรับสั่งให้สตรีคนสนิท 500 คนให้คอยจับผิดมโหสถแล้ว

ทูลยุยงให้ขัดใจกับพระยาจุลนี ซึ่งก็ทำาไม่สำาเร็จ

  จากตวัอย่างสะท้อนให้เหน็ว่า ความเป็นคนพาลนัน้มทีัง้เพศชายและเพศหญงิ ไม่

ว่าจะชนชั้นสูงเพียงใดก็ตาม เมื่อไม่ยอมปล่อยวาง ก็คงยังมีความอาฆาตแค้นต่อคนอื่นที่

ทำาให้ตนได้รับความทุกข์ยากลำาบาก พลัดพรากจากคนที่รัก จึงเกิดความอาฆาตพยาบาท 

ผูกใจเจ็บ คิดหาวิธีที่จะแก้แค้น

 3.4 ควำมเป็นพำลเพรำะควำมหูเบำ หลงใหลในกำมคุณ

  ความเป็นพาลเพราะความหูเบา เชื่อคนง่าย หลงใหลในกามคุณ ไม่ได้ถือว่า

เป็นการกระทำาทีผ่ดิกฎหมาย แต่เป็นความผดิทีเ่กดิจากการขาดสตยิัง้คดิ ขาดวจิารณญาณ

ในการใช้เหตุผล จนก่อให้เกิดความเสียหายทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่น ในมโหสถชาดกนี ้

ความเป็นคนหูเบา มกัมากในกามคณุส่วนมากจะเกดิกบักษตัรย์ิทีม่คีนพาลอยูร่อบข้าง ได้แก่
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  พระยำวิเทหรำช

  พระยาวิเทหราช เป็นกษัตริย์เมืองมิถิลานคร พระองค์มักจะเอนเอียงไปตามคำา

ยุยงของบัณฑิตท้ัง 4 และลงโทษมโหสถอยู่เสมอ เมื่อทราบความจริงก็จะประทานรางวัล

และยกย่องมโหสถ ซ่ึงเป็นลักษณะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย ซึ่งลักษณะการหูเบา เชื่อคนง่าย ไม่

รอบคอบ ฟังความข้างเดียว ปรากฏให้เห็นเนืองๆ โดยเฉพาะเชื่อคำายุแยงของบัณฑิตทั้ง 4 

เช่นเหตกุารณ์ทีบั่ณฑติทัง้ 4 ทีอิ่จฉามโหสถทีเ่ป็นที่โปรดปรานของพระราชาทัง้ยังได้ภรรยา

ท่ีฉลาดอกี จงึหาวธิทีีจ่ะทำาให้พระราชาเกดิความระแวงมโหสถโดยวางแผนขโมยราชาภรณ์

ของพระราชาแล้วใส่ความมโหสถ จนมโหสถต้องหนไีปจากพระราชวงัไปอยูก่บัช่างป้ันหม้อ

  หรือเหตุการณ์หลังจากที่มโหสถตอบปัญหาเทวดาได้และได้ตำาแหน่งเสนาบดีคืน

มาทั้งยังมีอำานาจวาสนามากขึ้น บัณฑิตทั้ง 4 ยิ่งเกิดความอิจฉาริษยามากขึ้นจึงคิดหาวิธีที่

จะกำาจัดมโหสถ โดยทูลยุยงพระราชาให้ถามคำาถามกับมโหสถและกล่าวหามโหสถว่าเป็น

กบฏซึ่งพระราชาก็หลงเชื่อถึงกับสั่งให้ฆ่ามโหสถ

  พฤตกิรรมการหลงใหลในกามคณุดงัเหตุการณ์ทีพ่ระยาจลุนีและเกวฏัพราหมณ์ใช้

กลลวงหลอกล่อพระยาวิเทหราชด้วยกิเลสตัณหาโดยใช้พระธิดาปัญจาลจันทีมาเป็นเหยื่อ

ล่อว่าจะถวายให้เป็นมเหสี ซึ่งพระยาวิเทหราชก็มีความกำาหนัดยินดี เกิดความปรารถนา

อยากได้พระธดิาของพระยาจุลนีมาเป็นมเหสอีย่างยิง่ แม้มโหสถจะทลูคดัค้านว่าอาจจะเป็น

กลลวง แต่พระยาวิเทหราชก็ไม่เชื่อ กลับโกรธมโหสถพร้อมทั้งด่าว่ามโหสถว่าเป็นคนบ้าน

นอกไม่รู้จักธรรมเนียมของชาววังพร้อมทั้งขับไล่มโหสถออกไป

  พระยำจุลนี

  พระยาจุลนี เป็นกษัตริย์เมืองปัญจาลนคร เป็นคนหูเบา เชื่อคนง่าย โดยเฉพาะ

เชื่อเกวัฏพราหมณ์ซึ่งเป็นปุโรหิตคู่กาย ไม่ว่าเกวัฏพราหมณ์จะแนะนำาอะไร พระองค์ก็จะ

เหน็ดด้ีวยทกุอย่าง ไม่ว่าเรือ่งนัน้จะเป็นเรือ่งทีด่หีรอืไม่ด ีผดิหรอืถกูอย่างไรกต็าม โดยขาด

การยั้งคิดหาเหตุหาผล จนในบางครั้งก็ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งพฤติกรรมที่แสดงให้เห็น

ถึงความเป็นคนหูเบา เชื่อคนง่ายเห็นได้จากเกวัฏพราหมณ์แนะนำาให้พระองค์ยกทัพไปตี

เอาเมืองน้อยใหญ่ในชมพูทวีปเพื่อจะได้เป็นมหาราชาที่ยิ่งใหญ่และเกวัฏพราหมณ์ก็จะได้

เป็น อัครปุโรหิตด้วย ซึ่งพระองค์ก็ทำาตาม หรือการลวงพระราชาทั้งร้อยเอ็ดองค์นั้นมา

ประหารด้วยการใส่ยาพิษในสุราในการดื่มฉลองชัยชนะแม้เป็นการไม่ถูกต้อง ไม่ชอบด้วย

ธรรมกต็ามพระองค์กย็อมทำาตาม หรอืแม้แต่การใช้พระธดิาของพระองค์เป็นเครือ่งมอืเพือ่

หลอกล่อพระยาวเิทหราชและมโหสถเพือ่นำามาฆ่าโดยแอบแฝงความแค้นความอบัอายของ

เกวฏัพราหมณ์ทีถู่กมโหสถฝากรอยแผลเอาไว้โดยการกดหน้าลงกระแทกกบัพืน้จนหน้าผาก

แตกเมื่อครั้งแพ้สงครามที่เมืองมิถิลานครก็ตาม แต่พระองค์ก็ทรงเชื่อและทำาตามทุกอย่าง

โดยไม่คัดค้าน
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   แม้แต่เหตุการณ์ที่เคยเสียรู้มาแล้วตอนที่กองทัพพระยาจุลนีหนีแตกทัพไปเพราะ

เกวัฏพราหมณ์แพ้การศึกแบบธรรมยุทธต่อมโหสถ เมื่อเกวัฏพราหมณ์ตามไปบอกกลศึก

ใหม่โดยการให้ล้อมเมอืงไว้ พระองค์กย็อมทำาตามและในทีส่ดุก็หลงกลยทุธของมโหสถและ

แพ้สงครามแตกทัพหนีกลับเมืองด้วยความอับอายอีกครั้ง

 พระนำงสลำกเทวี

   นางสลากเทวี เป็นพระมารดาของพระยาจุลนี ลุ่มหลงในกาม เป็นชู้กับพราหมณ์

วางแผนปลงพระชนม์พระยามหาจุลนีผู้เป็นพระสวามีแล้วยกราชสมบัติให้พราหมณ์ หลัง

จากพราหมณ์ตายแล้วพระนางก็ให้เชิญพระยาจุลนีที่พระนางวางแผนให้หนีไปอยู่เมืองอื่น

กลับมาครองราชย์ หลังจากนั้นพระนางแม้แก่ชราแล้วก็ยังทำาตัวเป็นสาวชอบแต่งเนื้อแต่ง

ตวั พดูกระซกิกระซีก้บัทหารเวรยามรกัษาประตแูละมกัทีจ่ะฝึกม้ากบัพวกทหารหนุ่มจนเกนิ

เวลา

  จากตวัอย่างจะเหน็ว่า บคุคลผูเ้ป็นนกัปกครองทัง้ชายและหญงิ ถ้าไม่มคีวามหนกั

แน่นในคุณธรรม มักมากในกามคุณ ไม่มีพรหมวิหารธรรม กษัตริย์ไม่ประกอบด้วยทศพิธ-

ราชธรรมแล้ว ก็มักจะถูกคนรอบข้างยุแยงเพื่อผลประโยชน์ของตนเสมอไม่ว่ายุคใดสมัยใด

ก็ตาม สัจธรรมนี้ยังคงอยู่

 3.5 ควำมเป็นพำลเพรำะควำมโลภในลำภ ยศ สรรเสริญ

  ความเป็นพาลเพราะความโลภในลาภ ยศ สรรเสริญ ส่วนมากจะเกดิจากข้าราชการ

ผูมี้หน้าทีก่ารงานรบัใช้บ้านเมอืง แต่ยงัเหน็แก่ประโยชน์ส่วนตน เหน็แก่ประโยชน์ของพวก

พ้องเป็นใหญ่ ลุ่มหลงในลาภยศ อำานาจวาสนา ทำาให้แสดงออกถึงพฤติกรรมที่มุ่งร้ายต่อ

คนอื่นที่จะทำาให้ตนเองจนเป็นเหตุเสื่อมจากลาภ ยศ สรรเสริญ ในมโหสถชาดกผู้ที่สื่อให้

เห็นพฤติกรรมดังกล่าว ได้แก่

  บัณฑิตทั้ง 4

  บณัฑติทัง้ 4 เป็นปโุรหติกลุม่เดมิของพระยาวเิทหราชแห่งเมอืงมถิลิานคร ทีค่อย

ถวายคำาปรึกษาว่าราชการแผ่นดิน 4 คน ได้แก่ เสนกะ ปุกกุสะ กามินทะ และเทวินทะ ซึ่ง

พฤติกรรมของบัณฑิตทั้ง 4 ที่สื่อให้เห็นถึงความโลภในลาภยศสรรเสริญปรากฏเสมอๆ ดัง

เห็นได้จากเมื่ออำามาตย์ที่พระยาวิเทหราชส่งไปคอยสังเกตพฤติกรรมของมโหสถทั้งการ

ก่อสร้างสิ่งต่างๆ และการวินิจฉัยคดีความต่างๆ และส่งข่าวให้พระยาวิเทหราชทราบเป็น 

ระยะๆ แล้วพระยาวิเทหราชก็ขอความคิดเห็นกับบัณฑิตทั้ง 4 โดยเฉพาะเสนกะบัณฑิตซึ่ง

เป็นหัวหน้าว่าถึงเวลาจะนำามโหสถเข้าเมืองได้หรือยัง ก็ถูกคัดค้านเสมอเพราะกลัวว่าเมื่อ

มโหสถเข้ามาอยู่ในเมอืงแล้วมโหสถจะเก่งกว่าพวกตน ทำาให้พวกตนต้องเสือ่มจากลาภ ยศ 

สรรเสริญ
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  เหตุการณ์ที่มโหสถหนีออกจากเมืองเพราะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนขโมยราชาภรณ์

ของพระราชาแล้ว พวกบัณฑิตทั้ง 4 เห็นนางอมราซึ่งเป็นภรรยามโหสถอยู่คนเดียว เกิด

ความโลภต่างก็คิดหมายมั่นที่จะได้นางมาเป็นของตน ต่างคนต่างแอบส่งสิ่งของไปให้นาง

อมราเพ่ือเป็นการปลกูสมัพนัธ์ พยายามพดูเกีย้วพาราสนีางอมรา จนถกูนางอมราวางแผน

แก้แค้นให้ละอายโดยการหลอกให้ไปตกหลมุอจุจาระแล้วจบัโกนศรีษะ โกนหนวดให้หวัโล้น 

แล้วจบัหวัถกัูบแผ่นอิฐจนเลอืดซึม เอาข้าวสารตำาเป็นแป้งกวนเป็นเหมือนข้าวต้มทาท่ัวตวั

แล้วโรยด้วยนุ่นทั่วทั้งตัวเหมือนลิงเผือก จับให้นอนในกระชุเอาเสื่อลำาแพนม้วนมัดไว้แล้ว

นำาไปถวายพระราชา

  เกวัฏพรำหมณ์

  เกวฏัพราหมณ์เป็นปุโรหติหรอืบัณฑติคูก่ายของพระยาจลุนแีห่งเมอืงปัญจาลนคร 

เป็นผู้ ที่มีความเฉลียวฉลาด คอยถวายคำาแนะนำาในการบริหารราชการแผ่นดิน เกวัฏ

พราหมณ์เป็นคนลุม่หลงในลาภยศ สรรเสรญิ ดงัจะเหน็ได้จากการยยุงให้พระยาจลุนยีกทพั

ไปตีเอาเมืองน้อยใหญ่ในชมพูทวีปเพื่อจะได้เป็นมหาราชาที่ยิ่งใหญ่และตนเองก็จะได้เป็น

อคัรปโุรหิตของพระราชาผูย้ิง่ใหญ่ด้วย กจ็ะเกดิลาภยศตามมามากมายและมคีนนบัหน้าถอื

ตาทั่วชมพูทวีป

  จะเหน็ได้ว่าลกัษณะของคนพาลในมโหสถชาดก มไิด้มุ่งหมายเฉพาะผู้ทีป่ระพฤติ

ปฏิบัติผิดตามกฎหมายทางฝ่ายบ้านเมืองเท่านั้น แต่ลักษณะของคนพาลยังได้ครอบคลุม

รวมไปถึงผู้ประพฤติปฏิบัติตนผิดจากหลักธรรมหรือครรลองครองธรรม ไม่รู้เหตุ ไม่รู้ผล 

ไม่รู้ดี ไม่รู้ชั่ว ไม่รู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ เป็นผู้ที่ดำารงตนและดำาเนิน

ชีวิตด้วยความประพฤติชั่วคือ คิดชั่ว พูดชั่ว และทำาชั่ว ทำาให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วย มุ่งหวัง

ประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่ ขาดสติยั้งคิด ขาดวิจารณญาณในการพิจารณาอย่างรอบคอบ

ทำาให้เกิดโทษทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น

  ความเป็นพาลเพราะความโลภในลาภ ยศ สรรเสริญ ส่วนมากจะเกดิจากข้าราชการ

ผูมี้หน้าทีก่ารงานรบัใช้บ้านเมอืง แต่ยงัเหน็แก่ประโยชน์ส่วนตน เหน็แก่ประโยชน์ของพวก

พ้องเป็นใหญ่ ลุ่มหลงในลาภยศ อำานาจวาสนา ทำาให้แสดงออกถึงพฤติกรรมที่มุ่งร้ายต่อ

คนอื่นที่จะทำาให้ตนเองจนเป็นเหตุเสื่อมจากลาภ ยศ สรรเสริญ ดังกล่าวมา

4. ความเป็นบัณฑิตกับความเป็นพาลในสังคมไทยปัจจุบัน
 ลักษณะความเป็นบัณฑิตที่ปรากฏในมโหสถชาดกมิได้มุ่งหมายเฉพาะผู้มีปัญญา

ฉลาดรอบรู้แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่ต้องเป็นผู้มีคุณธรรมควบคู่กันไปด้วย มี

คุณธรรมเป็นเครื่องควบคุมการใช้สติปัญญาให้ถูกต้องคือต้องเป็นผู้ที่รู้เหตุ รู้ผล รู้ดี รู้ชั่ว รู้
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สิง่ท่ีเป็นประโยชน์และสิง่ที่ไม่เป็นประโยชน์ดำารงตนและดำาเนนิวถิชีวีติโดยประกอบด้วยการ

ประพฤติความดี คือ ทำาดี พูดดี คิดดี ใช้สติปัญญาแก้ไข้ปัญหาต่างๆ อย่างรอบคอบ ซึ่ง

คุณลักษณะของความเป็นบัณฑิตอันเป็นอุดมการณ์หรืออุดมคติที่พึงประสงค์ของสังคมอัน

เป็นจุดมุ่งหมายให้คนในสังคมดำาเนินไปให้ถึงคือเป็นบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วย 5 ลักษณะ 

ได้แก่ 1. การมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด 2. การมีความเมตตากรุณา 3. การมีความกตัญญู

กตเวที 4. การยึดมั่นในสัจจะ และ 5. การไม่เห็นแก่ลาภ ยศ สรรเสริญ หรือแม้แต่ความ

เป็นบัณฑิตในเรื่องวิธูรบัณฑิตซ่ึงเป็นหน่ึงในทศชาติชาดกก็มีอุดมการณ์ท่ีเหมือนกัน ทั้ง

ความยึดมั่นในสัจจะ ความมีเมตตากรุณา ความไม่เห็นแก่ลาภยศสรรเสริญ ยอมรับทุกข์

ทรมานเพ่ือรกัษาธรรม เพือ่ตอบแทนคุณ เพือ่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำาคญั ซึง่ถอืได้ว่าเป็น

บัณฑิตทางธรรม ในสังคมใดมีบัณฑิตทางธรรมเหล่านี้มากเท่าใด สังคมนั้นย่อมจะมีแต่

ความสงบสุข เป็นสังคมคุณธรรมที่น่าอยู่ เป็นสังคมในอุดมคติของทุกสังคมในโลก

 ส่วนบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตในสังคมไทยปัจจุบันเป็นบัณฑิตทางโลกที่ได้มา

จากการศกึษาเล่าเรยีนนัน้ ปัจจบุนักำาลงัประสบปัญหาอย่างมากเพราะระบบการศกึษาตาม

แบบปัจจุบัน เป็นการศึกษาแต่เพียงด้านเดียว คือเน้นเร่ืองวัตถุเป็นสำาคัญ มุ่งหมายเอา

ความสุข สนุกสนานทางวัตถุเป็นหลัก ไม่ให้ความสำาคัญกับคุณธรรม เพื่อจะได้เป็นบัณฑิต

ทางธรรมควบคู่กันไป เมื่อมนุษย์ยิ่งมัวเมาหลงใหลในความสุขทางวัตถุมากเท่าใด ความ

รู้สึกนึกคิด คุณธรรมในใจยิ่งน้อยลงทุกขณะ ผลร้ายที่ตามมาก็ยิ่งมากขึ้น คนมีความเห็น

แก่ตัวมากขึ้น มีความทุกข์ทางใจ มีความวิตกกังวล มีความคิดสับสนมากขึ้น เป็นโรคจิต 

โรคประสาทถึงกับฆ่าตัวตาย และเกิดปัญหาอาชญากรรมความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทุกวัน 

ดงัปรากฏให้เหน็ท่ัวไปตามสือ่ต่างๆ ทำาให้บณัฑติในปัจจบุนัมภีาวะความเป็นโจรมากขึน้ทกุ

ขณะ ซึ่งสอดคล้องกับภาวะความเป็นโจรที่ปรากฏในมโหสถชาดก ทั้ง 1. การลักขโมย 2. 

ความอิจฉาริษยา 3. ความอาฆาตแค้น 4. ความหูเบา หลงใหลในกามคุณ และ 5. ความ

โลภในลาภ ยศ สรรเสริญ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง ซึ่งเป็นปัญหาของสังคม

ในปัจจุบันทุกระดับชั้น ทั้งในระดับหน่วยงาน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

  พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต. 2540 อ้างถึงใน สำานักมาตรฐานและประเมิน

ผลอุดมศึกษา. 2547: 13) ได้กำาหนดคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 10 ประการ คือ 1. 

มองเห็นสัจธรรมความจริงของโลก 2. มีสติปัญญา ทันต่อเหตุการณ์ 3. เป็นปัญญาชนผู้มี

ความดีงาม 4. เป็นผูใ้ฝ่รู ้สูส้ิง่ยาก 5. เป็นผูม้ปีระสทิธภิาพ 6. อยูร่่วมกนัอย่างสันตกิบัสังคม

และสิ่ งแวดล้อม 7. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 8. มีความสมบูรณ์ทั้ง 4 

ด้าน คือ กาย จิตใจ ศีลและปัญญา 9. มีนิสัยที่ดี มีพฤติกรรมที่เหมาะสม 10. สร้างสรรค์

สังคม และในปี พ.ศ. 2543 ทบวงมหาวิทยาลัย (ในขณะนั้น) ได้จัดประชุมระดับชาติเรื่อง 
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“ บัณ ฑิต ไทยในอุดมคติ” ถึงสามครั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการแนวคิดและ

ประสบการณ์กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติเกี่ยวกับบัณฑิตตามอุดมคติของไทย การสอดแทรก

คณุธรรม จรยิธรรมในการเรยีนการสอน ซ่ึงได้ข้อเสนอแนะให้สถาบนัอดุมศกึษาได้ปรับปรุง

หรือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของตลาดแรงงานและสังคม จะ

ต้องมีลักษณะเป็นผู้นำาที่ดี เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ประกอบไปด้วย 1) มีความ

ขยันขันแข็ง อดทนต่อความยากลำาบาก 2) มีความเสียสละ (เพื่อผู้อื่น) 3) มีความซื่อสัตย์ 

เชื่อถือได้ 4) มีความกล้าหาญที่จะทำาในสิ่งที่ถูกต้อง (กล้าที่จะเสียหาย กล้าที่จะเสียเปรียบ 

กล้า เสี่ ยงต่อการถูกด่าตำาหนิและลงโทษ) 5) มีความเมตตากรุณา พร้อมท่ีจะช่วยเหลือผู้

อ่อนแอกว่า (นิรนาม.2551: 27-28) นอกจากนี้ วิจารณ์ พานิช (2554) ได้เสนอแนะเกี่ยว

กบับณัฑติอดุมคตไิทยว่า บัณฑติอุดมคตไิทยต้องมคีณุธรรม จรยิธรรม เข้าใจสงัคม/ชมุชน

ของตน และวัฒนธรรมอื่นๆ มีความเคารพ เห็นคุณค่าในความแตกต่าง มีทักษะในการ

จัดการความขัดแย้ง และมีทักษะความร่วมมือในการทำางานเป็นทีม นอกจากนี้ยังต้องมี

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยจะต้องประกอบด้วย  3 อย่าง คือ มีความรู้ มีทักษะ 

และบุคลิกอุปนิสัย กล่าวคือ มีหลักคิดทางวิชาการ มีความรอบรู้ สามารถประยุกต์ความรู้

เกี่ ยวกับโลกศตวรรษที่ 21 ได้ มีทักษะการคิด ทักษะการดำารงชีวิตภายใต้พหุวัฒนธรรม 

ทักษะการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดถึงทักษะการทำางานร่วมกับบุคคลที่แตกต่างทาง

วัฒนธรรม เป็นต้น ส่วนบุคลิกอุปนิสัยนั้นต้องมีจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามอยู่ในพื้นฐาน

ของจิตใจ เรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดถึงนิสัยใฝ่คุณภาพ หรือคุณงามความดี เป็นต้น

 จะเห็นได้ว่า เพราะปัญหาของบัณฑิตในสังคมไทยปัจจุบันดังที่กล่าวมาข้างต้น

กำาลงัเป็นปัญหารนุแรงขึน้ทกุขณะ จึงทำาให้มผีูท้ีเ่ป็นห่วงและได้เสนอแนะความเป็นบณัฑติ

ในอุดมค ติของสังคมไทยปัจจุบันไว้หลายคนดังกล่าว ซึ่งส่วนมากก็มีแนวความคิดที่

สอดคล้องกับอุดมการณ์ภาวะความเป็นบัณฑิตที่ปรากฏในมโหสถชาดก สะท้อนให้เห็นว่า

ภาวะความเป็นบณัฑติในชาดกนัน้ไม่ได้ล้าหลงัเลย กลบัเป็นสิง่ทีย่งัทนัสมยัและใช้เป็นแบบ

อย่าง ในการดำาเนินชีวิตได้ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับการนำามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน 

เนื่องจากสังคมไทยเป็นสังคมชาวพุทธ การดำาเนินชีวิตของคนไทยในสังคมย่อมจะได้รับ

อทิธพิลจากหลกัธรรมทางพุทธศาสนาอย่างแน่นอน การจะแก้ปัญหาจงึต้องสร้างอดุมการณ์

ภาวะความเป็นบัณฑิตทั้งที่เป็นบัณฑิตทางโลกและที่เป็นบัณฑิตทางธรรมควบคู่กันไปโดย

มีหลกัธรรมทางพทุธศาสนาเป็นเครือ่งอภบิาลหรอืเป็นทีย่ดึเหนีย่วจติใจ เมือ่บณัฑติทกุคน

มภีาวะความเป็นบัณฑติตามอุดมการณ์ของสงัคมทีพ่งึประสงค์ ภาวะความเป็นคนพาลหรือ

ปัญหาสังคมต่างๆ ก็จะลดลงและหายไปในที่สุด และสังคมก็จะสงบสุข
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บทสรุป
  ลักษณะความเป็นบัณฑิตที่ปรากฏในมโหสถชาดกมิได้มุ่งหมายเฉพาะผู้มีปัญญา

ฉลาดรอบรู้แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่เป็นผู้ทรงภูมิธรรมควบคู่กันไปด้วย โดยมี

ความเมตตากรุณา ความกตัญญูกตเวที ความยึดมั่นในสัจจะ และความไม่เห็นแก่ลาภ ยศ 

สรรเสริญ ดำาเนินวิถีชีวิตโดยประกอบด้วยการประพฤติความดี คือ ทำาดี พูดดี คิดดี ใช้สติ

ปัญญาแก้ไข้ปัญหาต่างๆ อย่างรอบคอบ แล้วปัญหาในสังคมต่างๆ ซึ่งจัดว่าเป็นภาวะของ

ความเป็นโจร คือการลักขโมย ความอิจฉาริษยา ความอาฆาตแค้น ความเช่ือคนง่าย 

หลงใหลในกามคณุ และความโลภในลาภ ยศ สรรเสรญิ อนัจะทำาความเดอืดร้อน ความเสีย

หายให้ โทษท้ังแก่ตนเองและแก่ผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับอุดมการณ์ความเป็นบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค์ของสงัคมปัจจุบันทีจ่ะต้องมีลกัษณะเป็นผูน้ำาทีด่ ีเป็นบณัฑติทีม่คีณุธรรม จรยิธรรม 

ประกอบไปด้วยมีความขยัน อดทน เสียสละ ซื่อสัตย์ กล้าหาญที่จะทำาในสิ่งที่ถูกต้อง และ

มคีวามเมตตากรณุา ซ่ึงจะทำาให้สงัคมอดุมคตทิีมี่แต่ความสงบสุขร่มเยน็เป็นจริงได้ในสังคม

แห่งยุคโลกาภิวัตน์ ไม่เป็นยุคโลกาวิบัติอย่างที่หลายคนกล่าวขาน
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ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานในการ
แต่งตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์
Isan Local Wisdom for The Monk Ranking

ธีระพงษ์ มีไธสง* Theerapong Meethaisong

บทคัดย่อ
  พิธีฮดสรงเป็นภมูปัิญญาท้องถิน่ทางศาสนาของชาวอสีานทีเ่ชือ่มโยงพธิกีรรมเข้า

กับความเชื่อ ชาวอีสานยังคงประกอบพิธีกรรมให้เห็นอยู่เพียงบางชุมชนเท่านั้น โดยมีขั้น

ตอน 9 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมนำ้าฮด 2) การเจริญพุทธมนต์ 3) ถวายผ้าไตร 4) แห่กอง

ฮด 5) จัดสถานที่ 6) การสถาปนายศ 7) อ่านหิรัญปัฏ หรือสุวรรณปัฏ 8) ตั้งขันบายศรี 9) 

การบายศรีสูตรขวัญ ขั้นตอนดังกล่าวเป็นไปอย่างคติแบบโบราณล้านช้าง เมื่อมีการปฏิรูป

หัวเมืองอีสานตั้งแต่รัชกาลที่ 4 เรื่อยมา รัฐส่วนกลางได้กระจายอุดมการณ์แบบรัฐชาติให้

ชาวอสีานมานบัถอืพทุธศาสนาแบบรฐัส่วนกลาง ภมิูปัญญาพืน้บ้านการฮดสรงจงึค่อยเลือน

หายไป ในบางแห่งที่ยังทำาพิธีนี้อยู่ก็ลดความสำาคัญลงไปมาก

ค�ำส�ำคัญ: ฮดสรง, ภูมิปัญญาพื้นบ้าน, สมณศักดิ์พระสงฆ์

*ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
*Associ ate  Professor, Dr, Religion and Wisdom for Local Development, Faculty of Humanities and Social 
Sciences, Mahasarakham University
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Abstract
  Hodsong ceremony is a religious local wisdom of Isan people that combined 

the ritual and believe together. Local Isan people still practice this ceremony in some 

communities with the 9 steps of 1) preparation of water 2) chanting of monks 3) 

offering the tree yellow ropes 4) procession 5) ceremonial location 6) the establish-

ing ritual 7) glorification 8) Baisri setting 9) baisri-Sootkhwan or morale setting. They 

are traditional beliefs of Lanchang. When Thai state set a policy for reformationthe 

Huamuang system in IsanInthefourthreignof KingMongkut. Central Thai State de-

centralized and dominated Isan Buddhist for converse to nation-state Buddhism. 

Local wisdom of Hodsong isdisappeared. The remain ceremony is not important for 

Isan people.

Keywords: Hodsong, Local Wisdom, Monk Ranking
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บทนำา
 สภาพสังคมอีสาน เดิมเป็นสังคมเกษตรกรรมที่มีผลผลิตจากป่า การทำา

เกษตรกรรมอย่างง่าย พระสงฆ์จงึเข้ามาช่วยเหลอืชาวบ้านในฐานะทีว่ดัเป็นศนูย์กลางของ

ชุมชน เช่น พระสงฆ์ในเขตมณฑลนครราชสีมาได้ช่วยคฤหัสถ์เย็บเสื้อ เย็บหมวก ตุ้ม ปี่ 

ทำาไร่ทำาสวน (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 17: ร.ศ. 119, 158) หรือในมณฑลอีสาน พระสงฆ์

ทำางานสร้างเกวียนและเลี้ยงวัว (สิทธา เชตะวัน. 2526: 91) หรือแม้แต่ในประเพณีที่สำาคัญ 

เช่น ประเพณีสงกรานต์ พระภิกษุเณรก็ร่วมเล่นสงกรานต์ด้วย รวมถึงร่วมทำาบั้งไฟ บุญ

เผวส เป็นต้น (Tiyavanich.1997: 23) พระสงฆ์เข้าร่วมในกิจกรรมเหล่านี้ได้ ซึ่งสะท้อนให้

เหน็ว่า แม้กจิกรรมดังกล่าวจะเป็นเรือ่งโลกิยะ แต่ด้วยความผูกพนัในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของ

ชุมชน พระสงฆ์ยังแสดงบทบาทในฐานะผู้นำาที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน ไม่ได้มุ่ง

เน้นเฉพาะกจิของสงฆ์อย่างเดยีว ทำาให้พทุธศาสนาในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืแพร่หลาย 

จนเป็นที่ประจักษ์ว่า ชุมชนเกิดขึ้น ณ ที่แห่งใด วัดย่อมเกิดขึ้นควบคู่กันไปด้วย

  ดังนั้น ชาวอีสานได้รับเอาพุทธศาสนาผ่านมาหลายทาง หลายระลอกด้วยกัน แต่

พุทธศาสนาแบบล้านช้างได้กลายเป็นกระแสสุดท้ายที่ยึดพื้นที่ทางความเชื่ออย่างมั่นคงใน

ภาคอสีาน การเข้ามาของพทุธศาสนาในภาคอสีานนัน้ นอกจากอาศยัพลงัทางการปกครอง

ของผู้นำาทางบ้านเมืองแล้ว ผู้ที่สำาคัญที่ขับเคลื่อนอย่างมีพลังในการนำาเอาระบบความเชื่อ

แบบพุทธกลุ่มหนึ่งคือ พระสงฆ์ ซึ่งถือว่าเป็นผู้นำาพุทธบริษัทที่มีบทบาทมากในการธำารง

รักษาและเผยแผ่พุทธศาสนาให้แพร่หลายและตั้งมั่นในท้องถิ่นต่างๆ โดยเฉพาะภาคอีสาน 

ในอดตีพระสงฆ์มีบทบาทมากในฐานะผูน้ำาทางด้านจติวญิญาณและการพฒันาสังคม ในขณะ

เดียวกัน ฆราวาสก็มีส่วนสำาคัญที่สนับสนุนให้การทำาหน้าที่ของพระสงฆ์ในการประดิษฐาน

พุทธศาสนาเพื่อสังคม (Engaged Buddhism) โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการทำานุบำารุง

ให้การสนับสนุนด้านปัจจยั 4 การแสดงออกซ่ึงความเคารพศรทัธาโดยนยิมให้ลกูผูช้ายบวช

สืบต่ออายุพุทธศาสนา (ฟรานซิสคริปส์. 2551: 120) นอกจากนั้น ชุมชนยังมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาวัด สร้างศาสนสถาน รวมถึงมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของพระสงฆ์ เช่น การ

จัดงานบุญประเพณีตามฮีต 12 เป็นต้น

 การปฏบิตัขิองพระสงฆ์ในอีสานมีความสมัพนัธ์กบัชมุชนอย่างแยกไม่ออก โดยมี

วดัเป็นศนูย์กลางของวถิกีารปฏบิตั ิ(ยคูโิอะ ฮายาช.ิ 2554: 125) ต่างคนต่างช่วยเหลือเกือ้กลู

ซึ่งกันและกัน ในขณะเดียวกันก็ทำาหน้าที่ตรวจสอบซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดความสมดุลอีก

ด้วย พระสงฆ์อาจลงโทษชมุชนท่ีทำาผดิด้วยการควำา่บาตร ในขณะทีช่าวชมุชนกอ็าจลงโทษ

พระสงฆ์ด้วยการไม่ให้การทำานบุำารงุด้วยปัจจัย 4 ตรงกนัข้ามถ้าพระสงฆ์ทำาหน้าทีต่นอย่าง

ไม่บกพร่อง มีศีลาจารวัตรที่งดงาม ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ นำาความเลื่อมใสมาให้แก่ชุมชน 
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ชาวชุมชนก็ให้ความเคารพศรัทธา และตอบแทนด้วยการยกย่องด้วยวิธีการทั้งท่ีเป็น

นามธรรมและรูปธรรมเช่น ร่วมกันจัดพิธีแต่งตั้งสมณศักดิ์ให้ท่านมีตำาแหน่งท่ีสูงขึ้น อาจ

เรียกแบบภาคกลางว่า เถราภิเษก หรืออีสานเรียกว่า ฮดสรง

 เถราภิเษก หรือการฮดสรง เป็นพิธีการถวายสมณศักดิ์แด่พระสงฆ์ผู้ท่ีชาวบ้าน

เคารพศรัทธา มีคุณสมบัติที่ดี เป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวชุมชน เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม

ชาวบ้านกจ็ดัทำาพธีิกรรมเพือ่ถวายยศ ตำาแหน่ง หรอืประกาศเกยีรติยศแก่พระสงฆ์ด้วยการ

ประกอบพธิกีรรมฮดสรง เพือ่แต่งตัง้ให้พระสงฆ์ดำารงตำาแหน่งตัง้แต่ตำา่สุดจนสูงสุด การฮด

สรงเพ่ือถวายสมณศักดิ์ มี 2 ลักษณะคือ ถวายสมณศักดิ์แก่พระสงฆ์ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติ

ชอบเป็นที่เคารพสักการะของชุมชน และพระสงฆ์ที่สำาเร็จการศึกษา หรืออาจแยกเป็นการ

ถวายสมณศักดิ์แก่พระสงฆ์สายบริหารและปริยัติ (สายปฏิบัติ) คือพระสงฆ์ที่บวชเรียน ซึ่ง

การศกึษาเล่าเรียนน้ันสมัยก่อนแบ่งช้ันเรยีนออกเป็น 3 ขัน้คอื ขัน้ต้นเรียกว่า สูตรมนต์น้อย 

หมายถึง ผู้เรียนต้องสามารถตั้งมงคลน้อย ได้แก่ เจ็ดตำานาน สูตรมนต์หลวงคือตั้งมงคล

หลวง ได้แก่ 12 ตำานาน ไชยน้อย ไชยใหญ่ ต้องเรียนให้จบบริบูรณ์สูตรมนต์กลาง คือ  

ธัมมจักกัปปวัตนสูตร มหาสมยสูตร อาทิตตปริยายสูตร อนัตตลักษณสูตร มาติกาแจง 

อภิธรรมเจ็ดคัมภีร์ พระวินัย พระสูตรและขั้นสูตรมนต์ปลาย คือ สัททา (บาลีมูลกัจจายน

สูตร) อภิธรรมมัตถสังคหะ และบาลีปาฏิโมกข์ (พิทูรย์มลิวัลย์. 2535: 15)

 สำาหรับขั้นกลางเริ่มจากเรียนสูตรมูลกัจจายนะ เร่ิมจากสมัญญาภิธานสนธิแปล

คัมภีร์บาลีอรรถกถาทั้ง 5 คือ วินัยอัฏกถาอาทิกรรม อรรถกถาปาจิตตีย์ อรรถกถาจุลวรรค 

และอรรถกถาธรรมบทพระบาลี 8 ภาค ส่วนขั้นปลาย ได้แก่ คัมภีร์ทศชาติบาลี มังคัลตถ

ทปีนีบาล ีอรรถกถาวิสทุธมิรรคบาล ีอรรถกถาอภธิรรมมัตถสงัคหบาล ีผูท้ีส่ำาเรจ็การศึกษา

ตามขั้นต่างๆ จะได้รับการเลื่อนขั้นสมณศักดิ์ ตั้งแต่ชั้นสำาเร็จซาคู ราชคู คูฝ่าย คูด้า นคู

หลักคำา คูลูกแก้ว คูยอดแก้ว (พิทูรย์มลิวัลย์. 2535: 13) ซึ่งตำาแหน่งคูยอดแก้ว หรือพระครู

ยอดแก้วอาจเทียบได้กับสมเด็จพระสังฆราชในสมัยนี้ (ฤทธิ์ ศิริมาตย์ และสมหมาย เปรม

จติต์. 2544: 8) แต่เมือ่แยกประเภทตามสายทีเ่ป็นปริยตั ิ(ปฏบิตั)ิ และบริหารแล้ว สมณศกัดิ์

ลำาดับที่ 1-4 เป็นฝ่ายปริยัติ หรือปฏิบัติ ลำาดับที่ 5-9 เป็นฝ่ายบริหาร

 กล่ าวโดยเฉพาะฝ่ายปริยัติเมื่อพระภิกษุหรือสามเณรเรียนจบ ครูบาอาจารย์จะ

ทดสอบถ้าเหน็ว่าจำาได้จนชำานาญแล้วจงึจะสถาปนาแต่งตัง้ให้เป็นสำาเรจ็เพราะสามารถท่อง

บ่นจดจำาได้อย่างแม่นยำา ถ้าเป็นพระภกิษกุเ็ป็นเจ้าหวัสำาเรจ็ ถ้าเป็นสามเณรก็เป็นสำาเรจ็จวั 

ถ้าฆราวาสจะเรียกตามชื่อ เช่น ถ้าชื่อสา ก็จะเรียกว่าสำาเร็จสา เป็นต้น ถ้ารูปใดเรียนจบ 

มูลกัจจายนสูตร สามารถแปลบาลีอรรถกถาคัมภีร์ทั้ง 5 จบมีความรู้ใช้ได้ ก็จะสถาปนาให้

เป็น “ซา” ความหมาย คอื ปรชีา อนัได้แก่ ความรู ้หรือจะเรียกว่าปริญญา ถ้าเป็นพระภกิษุ 
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จะเรยีกว่า เจ้าหัวซา ถ้าเป็นสามเณร จะเรยีกว่าซาจวั ถ้ารปูใดเรียนแปลคมัภร์ี พระธรรมบท

บาลี และคัมภีร์มังคัลตถทีปนี ก็จะตั้งให้เป็น “คู” เช่น ถ้าเป็นพระภิกษุจะเรียกว่า “เจ้าหัว

คู” ถ้าเป็นสามเณร จะเรียกว่า “คูจัว” ถ้าจะเรียกให้เต็ม เช่น พระชื่อมี หรือชื่อดี ก็จะเรียก

ว่า เจ้าหัวคูมี เจ้าหัวคูดี เป็นต้น สามเณรก็จะเรียกว่า คูจัวมี คูจัวสม หรือคูจัวหนู เป็นต้น

เช่นเดยีวกนั และมีการเรยีนเป็นกรณพิีเศษสำาหรบัพระภกิษหุรอืสามเณรรปูใดได้เข้าไปสอน 

หากเป็นลกูเจ้าฟ้ามหากษตัรย์ิภายในพระราชวงั ก็จะเรียกให้เกยีรตเิป็นพิเศษว่า เจ้าหัวราช

ค ูหรอื ราชคจูวั ส่วนเคร่ืองบรขิารทีจ่ะถวายเป็นเครือ่งยศในพธิสีถาปนาสมณศกัดิป์ระกอบ

ด้วยอัฐบริขารตาลปัตร ไม้เท้าเหล็ก และหลาบ ซึ่งเป็นสิ่งแสดงถึงยศ หรือตำาแหน่ง รวม

ถึงของใช้อื่นๆ ที่จำาเป็นสำาหรับพระสงฆ์

 ปัจจบุนั การแต่งตัง้สมณศกัดิพ์ระสงฆ์อีสานแบบเดมิมีให้พบเหน็จำานวนน้อยมาก 

ที่พยายามจะปฏิบัติแบบพิธีกรรมดั้งเดิมแทบจะหาไม่ได้เลย จากการลงพื้นที่สำารวจข้อมูล

เบื้องต้นใน 2 จังหวัด คือ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ พบว่า มีการจัดพิธีฮดสรงอยู่บ้าง แต่พิธี

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และปฏิบัติกันเพียงรักษาประเพณีเอาไว้เท่านั้น พิธีกรรม ขั้นตอน 

ความเชือ่ต่างๆ ถกูกลนืกลายจากวฒันธรรมการปกครองทีเ่น้นรวมศนูย์อำานาจอยูส่่วนกลาง 

ตั้ งแต่มีการปฏิรูปศาสนาและระบบการศึกษาหัวเมืองอีสานในรัชกาลท่ี 4-5 ที่ได้ออกพระ

ราชบญัญตัลิกัษณะการปกครองคณะสงฆ์เพือ่รวมศนูย์อำานาจทีอ่ยู่ในท้องถิน่เข้าสู่ส่วนกลาง

ทัง้หมดนับเป็นการปฏริปูการศกึษาและสงัคมของคณะสงฆ์อสีานทีม่กีารปรับโฉมหน้าของ

วงการคณะสงฆ์อสีานอย่างกว้างขวาง ส่งผลกระทบต่อวถิชีวีติทางศาสนาของคนอสีานอย่าง

ถึงรากถึงโคน

 ในขณะเดียวกัน ชุมชนอีสานยังได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ ความ

สมัพนัธ์ระหว่างชมุชนกับวดักเ็ปลีย่นแปลงไปในลกัษณะทีเ่หนิห่างกนัมากขึน้ ชมุชนเปล่ียน

ค่านิยม และให้ความสนใจในภูมิปัญญาพื้นบ้านน้อยลงทุกที โดยเฉพาะภูมิปัญญาพื้นบ้าน

ที่เกี่ยวกับพิธีฮดสรง ซึ่งเป็นพิธีที่มีคุณค่าต่อชุมชน สร้างความเป็นเอกภาพ ความสามัคคี

ผ่านความศรัทธาในพุทธศาสนา พิธีการฮดสรงจึงเริ่มจะถูกลืมโดยคนรุ่นใหม่ และเริ่มสูญ

สลายไปตามลำาดบั ส่วนท่ีเหลอือยู่กด็ำาเนนิไปในลกัษณะทีเ่ป็นเพยีงพธีิกรรมที่ไม่มีนยั หรอื

ความสำาคัญกับชุมชนอย่างที่เคยเป็นมา ผู้เขียนจึงต้องการนำาเสนอร่องรอยอดีตที่หายไป

เพื่อต่อเติมภาพที่เว้าแหว่งของภูมิปัญญาพ้ืนบ้านอีสานในการแต่งตั้งสมณศักดิ์ให้กับพระ

สงฆ์ เผื่ออาจเห็นภาพที่พอจะเป็นรูปเป็นร่างได้แม้จะเรือนลางเต็มทีก็ตาม 
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ภูมิปัญญาพื้นบ้านพิธีฮดสรง
  การฮดสรงในแต่ละท้องถิน่จะมคีวามแตกต่างกนับ้างในรายละเอยีด การประกอบ

พิธีกรรม บางท้องถิ่นนิยมทำาให้เสร็จในตอนเช้า เม่ือทำาพิธีเสร็จแล้วก็จะถวายภัตตาหาร

เพลพระสงฆ์ต่อไปเลย เช่น วัดปัจฉิมทัศน์ อ. เมือง จ. มหาสารคาม บ้านบ่อน้อย ต. ท่า

สองคอน อ. เมือง จ. มหาสารคาม เป็นต้น แต่โดยทั่วไปแล้ว นิยมเริ่มประกอบพิธีในตอน

เที่ยงเรื่อยไปจนเสร็จพิธี กล่าวคือ เมื่อได้เวลาประมาณ 12.00 น. เจ้าภาพนิมนต์พระสงฆ์

ทัง้หมดขึน้มายงัศาลาการเปรยีญ เมือ่พระสงฆ์มาครบเรยีบร้อยแล้ว มคันายกกน็ำาไหว้พระ

รับศีล โดยเจ้าภาพและญาติพี่น้อง รวมถึงผู้ที่มาร่วมงานนั่งพร้อมเพรียงกันตรงหน้าพระ

สงฆ์ พร้อมนำานำ้าหอม 2 หาบ และเทียนฮอบหัวค่าคีง จากนั้น พระภิกษุที่เป็นประธาน 

หรือพระภิกษุรูปที่ได้รับการฮดสรง ให้ศีลแก่ญาติโยม ตามลำาดับดังนี้

 1. อำรำธนำน�ำ้ฮด หรอืนำา้อบนำา้หอม หลงัจากรับศีลเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว มคันายก

ที่เป็นผู้รู้ได้กล่าวนำาตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวอาราธนานำ้าอบนำ้าหอมเป็นภาษาบาลีพร้อม

กันเสร็จแล้วก็เป็นขั้นตอนทางพระสงฆ์

 2. พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ พระสงฆ์ที่ได้รับนิมนต์มาพร้อมกันที่ศาลาหรือปะรำา

พิธี หลังจากที่อาราธนานำ้าฮดสรงเสร็จแล้ว มัคนายกก็จะอาราธนาพระปริตร จากนั้นพระ

สงฆ์ทั้งหมดก็เจริญพุทธมนต์ โดยใช้เวลาประมาณ 40-60 นาที ก็เสร็จ

 3. ถวำยผ้ำไตร มคันายกกน็ำาถวายผ้าไตรจวีร ซึง่เป็นผ้าทีเ่จ้าภาพเตรียมไว้ถวาย

พระภิกษุรูปที่จะฮดสรงให้ท่านได้เปลี่ยน (เคย พุ่มกาหลง. 2554: สัมภาษณ์) หลังจากที่ได้

รบัการถวายผ้าแล้ว พระภกิษรุปูนัน้ กท็ำาพธิพีนิทผุ้าคอืการทำาจดุวงกลมอย่างใหญ่เท่าแวว

ตาหางนกยูง อย่างเล็กเท่าหลังตัวเรือดที่มุมจีวรด้วยสีเขียวคราม โคลน หรือดำาคลำ้า เพื่อ

ทำาจวีรให้เสยีส ีหรอืมตีำาหนติามวนิยับญัญตั ิ(พระธรรมปิฎก. 2538: 188) จากน้ันพระภกิษุ

ที่จะฮดสรงก็ให้พรแก่ญาติโยม ก็เป็นอันเสร็จพิธี ซึ่งพิธีแต่ละขั้นตอนเสร็จสิ้นลง มัคนายก 

หรือผู้เข้าร่วมพิธีคนใดคนหนึ่งจะต้องลั่น (ตี) ฆ้อง 3 ครั้งเสมอ เพื่อให้ผู้คนอื่นๆ ที่อยู่นอก

ศาลาการเปรียญ หรืออยู่ที่ห่างไกลออกไปร่วมกันอนุโมทนาบุญด้วยกันทุกครั้งไป 

 4. แห่กองฮด เมื่อพิธีบนศาลาการเปรียญเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าภาพและผู้เข้า

ร่วมพิธีต่างช่วยกันถือเครื่องไทยธรรมที่กองฮดคนละอย่างสองอย่าง เช่น หมอน ดอกไม้ 

ผ้าห่ม แต่เจ้าภาพจะต้องถือผ้าไตร หาบนำ้าฮด รวมถึงถือรูปภาพผู้ตายที่จะอุทิศส่วนกุศล

ไปให้ เดินนำาหน้าขบวนแห่ แต่เดิมต้องหามกองฮด (เมง) ไปด้วยทั้งหมด (ทอน รมย์รื่น. 

2554: สัมภาษณ์) แต่ปัจจุบันเครื่องไทยธรรมมีจำานวนมาก ไม่สามารถจะถือแห่เข้าร่วม

ขบวนได้ทั้งหมด ก็เลยเลือกถือเอาเพียงบางส่วนไปร่วมขบวนแห่ กองมโหรีต่างบรรเลง
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ประโคมรออยู่นอกศาลาวัดพร้อมนางรำาที่เต้นระบำารำาฟ้อนรออยู่อย่างสนุกสนาน และต้ัง

แถวอย่างเป็นระเบียบ

 รูปแบบขบวนแห่โดยทั่วไป หัวขบวนจะมีคณะเจ้าภาพถือบริขาร 8 นำาหน้า รวม

ถงึผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ ตามด้วยผูท้ีถื่อเครือ่งบรวิารอ่ืนๆ ชาวบ้านทัว่ไป ปิดท้ายด้วยขบวนมโหรแีละ

กลุ่มฟ้อนรำา (อุธา กุลชาติ. 2555: สัมภาษณ์) ปัจจุบัน บางท้องถิ่นนิยมนำารถยนต์มาใช้ใน

ขบวน คือ ให้พระสงฆ์ที่เป็นพระเถระผู้ใหญ่นั่งบนรถนำาหน้าพร้อมกับพระภิกษุรูปที่จะฮด

สรง ตามด้วยพระสงฆ์อื่นๆ ญาติโยมผู้เฒ่าผู้แก่ที่เดินไม่สะดวกก็นั่งในขบวนรถยนต์ ส่วน

ญาตโิยมทีพ่อเดนิไหวกเ็ดนิไปฟ้อนไปตามหลงัขบวนรถยนต์ ถ้าเป็นขบวนแบบโบราณ เมือ่

ตั้งขบวนพร้อมแล้ว เจ้าภาพก็ออกเดินนำาหน้ามีผู้เฒ่าผู้แก่ที่แข็งแรงเดินตาม

 จากนั้นก็เป็นเด็กวัยรุ่น ส่วนกลุ่มแม่บ้านพ่อบ้านที่ฟ้อนรำาและคณะมโหรีอยู่หลัง

สุด ขบวนแห่จะเดินช้าๆ ไปรอบหมู่บ้าน บางท้องถิ่น เช่นที่บ้านชาด ต. นาโก อ. กุฉินา-

รายณ์ จ. กาฬสินธ์ุ ในขบวนแห่จะมีเจ้าภาพหนึง่คนถอืขนัเงนิใบใหญ่เพือ่ขอรบับรจิาคร่วม

ทำาบญุจากบ้านเรอืนต่างๆ ทีต่่างยนืรอทำาบุญอยู ่เพราะบางคนหรือบางครอบครัวกม็กีจิธรุะ

ไม่สามารถไปร่วมทำาบุญที่วัดได้ ก็สามารถบริจาคร่วมทำาบุญในขณะที่ขบวนแห่เดินผ่าน

หน้าบ้าน หรือบริเวณที่ใกล้เคียง ถือเป็นการอำานวยความสะดวกให้ชาวบ้านได้ทำาบุญร่วม

กันถ้วนทั่วทุกครัวเรือน

 เมือ่เดินผ่านหน้าบ้านแต่ละหลงักจ็ะมขีนันำา้ กระตกินำา้แขง็หรือนำา้ดืม่ตัง้รอบริการ 

อยูห่น้าบ้านเพือ่ให้ขบวนแห่ทีก่ระหายนำา้ได้ดืม่กนิกนัระหว่างทาง ทางเดนิในการแห่ขบวน

จะเดินวนรอบหมู่บ้านท้ังหมด บางแห่งที่เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ ก็อาจใช้รถยนต์เข้าร่วม

ขบวนแห่ เช่น วัดโพธิ์ศรีแกดำา อ. แกดำา จ. มหาสารคาม ญาติโยมที่เข้าร่วมขบวนแห่

แต่ละหมู่บ้าน หรือแต่ละคุ้มในหมู่บ้านอาจตั้งต้นดอกเงินเพื่อร่วมถวายพระสงฆ์ เป็นการ

ทำาบุญร่วมกับเจ้าภาพด้วย

พระมหาประเสริฐพร ฐิติสิริ ในขบวนแห่ในพิธีฮดสรง

วัดปัจฉิมทัศน์ อ. เมือง จ. มหาสารคาม
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 บรรยากาศขบวนแห่เป็นไปอย่างสนกุสนานและครึกคร้ืนตลอดเส้นทางอันยาวไกล 

แต่ทกุคนไม่แสดงอาการเหนือ่ยล้า ต่างมสีหีน้าทีย่ิม้แย้ม มคีวามสขุสนกุสนาน ก่อนทีข่บวน

แห่จะวกกลบัเข้ามายังวัดอีกคร้ัง ซ่ึงบางแห่งกม็พีระสงฆ์เตรียมประพรมนำา้พทุธมนต์ทีห่น้า

ประตูโขงเข้าวัดให้กับญาติโยมในขบวนแห่ที่วกกลับเข้ามายังบริเวณวัด เช่น วัดอัมพวัน 

บ้านชาด ต. นาโก อ. กุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์

 เมื่อขบวนแห่เข้ามาถึงหน้าประตูโขงวัด ก็มีพระภิกษุสองรูปยืนอยู่สองข้างประตู

ประพรมนำ้ามนต์ให้ญาติโยมที่เข้าร่วมขบวนแห่เพื่อให้เกิดสิริมงคลกับญาติโยมผู้ที่มาร่วม

งานกันทั่วทุกคน เมื่อหัวขบวนมาถึงศาลาเจ้าภาพบางส่วนท่ีเป็นผู้ชายหุ่นกำายำา ก็เตรียม

เสลีย่งรออยูห่น้าศาลา เจ้าภาพกน็มินต์พระสงฆ์ 4 รูป เดนิมาขึน้เสล่ียง โดยมอีงค์ประธาน

นั่งเสลี่ยงที่ 1 รองลงมาก็เป็นองค์ที่จะทำาการฮดสรง และองค์อื่นๆ 

 พระที่จะฮดจะได้รับขันนิมนต์ และหว่อมสำาหรับสวมใส่ก่อนจะขึ้นเสลี่ยง แต่บาง

ท้องที่ ก็จะแห่เฉพาะพระเถระที่เป็นองค์ประธานกับพระภิกษุที่จะได้รับการฮดสรงเท่านั้น

  

 

 เมื่อพระสงฆ์ขึ้นเสลี่ยงเรียบร้อยแล้ว ขบวนพร้อมยกเสล่ียงข้ึนหามแห่เวียนขวา

รอบศาลาการเปรียญจนครบ 3 รอบ จากนั้นก็นิมนต์พระที่จะฮดไปที่โฮงฮดที่เตรียมพร้อม

ไว้แล้ว โดยมีพระเถระผู้เป็นประธานเดินนำาหน้าพระที่จะฮดสรงไป

พระสงฆ์ประพรมนำ้าพุทธมนต์ ขณะท่ี

ขบวนแห่มาถึงหน้าประตูวัดอัมพวัน 

บ้านชาด อ. กุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์

ตัวแทนชาวบ้านถวายขัน 5 แด่พระครู

อัมพวันธรรมาภิรมย์ บ้านชาด ต. นาโก 

อ. กุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ ก่อนขึ้น

เสลี่ยงแห่รอบศาลา 3 รอบ
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 5. สถำนที่ เป็นสถานที่สำาหรับจัดงาน ซึ่งสามารถรองรับผู้ที่เข้าร่วมได้ตามความ

เหมาะสม อาจเป็น

  5.1 ศาลาการเปรียญ จะต้องทำาความสะอาดให้เรียบร้อย นำาผ้าไหมสี

ต่างๆ ที่ทอเองมาผูกรอบเสาให้สวยงาม จากนั้นก็ประดับด้วยตุง บริเวณอาสน์สงฆ์ตั้งโต๊ะ

หมู่ขนาดเล็ก (หมู่ 7) เอาไว้พร้อมดอกไม้ประดับแจกัน ธูปเทียน กระถางธูป กระยอง ด้าย

สายสิญจน์ รวมทั้งเตรียมเครื่องเสียง ไมค์ ปูเสื่อ และอาสน์สงฆ์สำาหรับพระสงฆ์ที่นิมนต์

มาเจริญพุทธ-มนต์

  5.2 ปะรำาพธิ ีการจดัปะรำาพธิทีีเ่ห็นในปัจจบัุนนยิมนำาเตน็ท์มากางกำาหนด

เอาตามปริมาณของคนเข้าร่วมพิธี แต่ภายในเต็นท์จะต้องมีอุปกรณ์ที่จำาเป็น เช่น โต๊ะหมู่ 

อาสน์สงฆ์ ฝาก้ัน หรืออาจใช้ผ้าขาวกั้นก็ได้ บริเวณที่สำาหรับนั่งของผู้เข้าร่วมพิธีก็ปูเสื่อ 

หรืออาจใช้ผ้ายางขนาดกว้างปู อุปกรณ์อื่นๆ เช่น เครื่องเสียง ฆ้อง กลอง เป็นต้น ก็จัด

ลักษณะคล้ายกับศาลา การจัดปะรำาน้ี อาจจัดขึ้นในกรณีที่ศาลาการเปรียญมีขนาดเล็กไป 

ไม่สามารถรองรบัผูค้นทีเ่ข้าร่วมพธิซีึง่มจีำานวนมากได้ หรอืบางแห่งก็ไม่มศีาลาการเปรยีญ 

จำาเป็นจะต้องตั้งปะรำาพิธีเพื่อเป็นสถานที่จัดงานชั่วคราว

  5.3 โฮงฮด หรอืโรงสำาหรับรดนำา้พระสงฆ์ การเตรยีมอปุกรณ์ทำาซุม้หรอื

โฮงฮด เริ่มจากใช้ไม้ไผ่ที่มีขนาดแข็งแรง นำามาทำาเสาทั้ง 4 มุม จากนั้นก็ทำาเป็นโครงพอที่

จะติดฝากั้นทั้ง 4 ด้าน เหลือช่องประตูที่เปิดไว้สำาหรับเดินเข้าไปสรงนำ้า จากนั้นก็นำาฝามา

กั้น อาจเป็นใบมะพร้อม หรือฝาขัดแตะที่หาได้ในท้องถิ่นมาเป็นฝากั้นทั้ง 4 ด้าน บางแห่ง

ก็ใช้ผ้าขาวขึงกั้นรอบก็มี ส่วนประตูทางเข้าเปิดโล่งเอาไว้ ภายในจะปูด้วยเสื่อ หรือผ้ายาง 

หรือบางทีก็ใช้ก้อนอิฐวางติดๆ กันจนเต็มพื้นที่ภายใน

 ส่วนบริเวณพื้นภายในโฮงฮด จะต้องเตรียมหางตองกล้วยที่มีขนาดยาว ไม่ขาด

วิ่น 1 ใบ ใบหนาดและใบยออย่างละ 3 ยอด หรือบางแห่งก็ใช้ใบยอ ใบโพธิ์ และใบคูณอย่าง

ละ 9 ใบ และหินที่มีขนาดเขื่องๆ มีความกว้างประมาณ 6x6 นิ้ว เรียกว่า “ศิลาอาสน์” หรือ

ถ้าเป็นก้อนใหญ่ขนาดที่ผู้นั่งสามารถหย่อนขาลงได้ เรียกว่า บัลลังก์ศิลาอาสน์ วางทับใบ

คูณใบยอ บางแห่งใช้ฆ้องวางทับแทนหิน แล้วให้พระสงฆ์น่ังคุกเข่าทับหินหรือฆ้อง ข้าง

นอกโฮงฮดกมี็โอ่งนำา้ใบขนาดกลางเท่าโอ่งมังกรใส่นำา้หอมไว้เตม็จำานวน 1 หรือ 2 โอ่ง พร้อม

ขันสำาหรับตักนำ้ารด เพื่อให้ผู้มารดพระสงฆ์ตักนำ้ารดได้สะดวก
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โฮงฮดวัดบ้านห้วยม่วง ต. หนองห้าง  
อ. กุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์

 6. พิธีสถำปนำ การสถาปนา คือ การแต่งตั้งหรือเลื่อนขั้นสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ 

เรียกว่า “พีธีฮดสรง” พิธีจะเริ่มตั้งแต่

  6.1 พระเถระที่เป็นประธานนำาพระภิกษุรูปที่จะฮดสรงไปยัง โฮงฮด จุด

เทยีนกิง่ หรอืเทยีนตนีกาตดิไว้ท่ีฮางฮด พาไหว้ทศิตามฤกษ์ทีด่ขีองวนัฮดสรง จากนัน้ พระ

เถระผู้เป็นประธานก็จะทำาพิธีรดนำ้าอบนำ้าหอมเป็นคนแรก พระสงฆ์ที่อยู่ปะรำาพิธีหรือศาลา

การเปรียญเจริญชัยมงคลคาถาพร้อมกันในขณะที่กำาลังฮดสรง จากนั้น พระภิกษุสามเณร

ท่ีนิมนต์มาท้ังหมดกร็ดนำา้ ตามด้วยผูเ้ฒ่าผูแ้ก่และประชาชนท่ัวไปตามลำาดบัจนกว่าจะครบ

หมดทุกคน 

 ขณะที่นำ้าหอมกำาลังไหลหลั่งรดพระภิกษุที่ฮดสรงอยู่ ก็จะมีญาติโยมโดยเฉพาะ

โยมผู้ชายจำานวนหนึ่งมุดเข้าไปในโฮงฮด ยื่นมือเข้าไปรองนำ้าหอมที่ไหลผ่านร่างของพระ

ภิกษุแล้วนำามาดื่มกิน หรือลูบประพรมที่ศีรษะและใบหน้า เชื่อว่าจะทำาให้เกิดเป็นสิริมงคล 

และหายจากโรคภัยไข้เจ็บ โชคดีมีชัย

ชาวบ้านชาด ต. นาโก อ. กุฉินารายณ์ 

จ. กาฬสินธุ์ กำาลังรดนำ้าพระสงฆ์
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  6.2 เปลี่ยนผ้า เป็นข้ันตอนหลังจากที่พระภิกษุได้ผ่านการฮดสรง

เรียบร้อยแล้ว ผู้ที่เป็นเจ้าภาพจะต้องเตรียมผ้าไตรจีวรที่ได้ถวายท่านก่อนหน้านี้ไว้ข้าง

โฮงฮด และผ้าเช็ดตัวถวายให้ท่านด้วย เมื่อท่านเช็ดเนื้อตัวแห้งแล้วก็ทำาการเปลี่ยนจากชุด

ที่ใส่เดิมเป็นผ้าไตรจีวรชุดใหม่ แล้วถวายย่ามให้ท่านด้วย แต่บางแห่ง เช่น ที่บ้านบ่อน้อย 

ต. ท่าสองคอน อ. เมือง จ. มหาสารคาม จะให้ผู้ชายที่มีร่างกายกำายำาอุ้มพระภิกษุที่ผ่า

นการฮดสรงแล้วไปยงัสถานทีเ่ปลีย่นผ้าซ่ึงอาจจัดไว้ห่างจากโฮงฮด โดยไม่ให้เท้าท่านเหยยีบ

ดิน หลังจากครองจีวรเรียบร้อยแล้วก็จะเดินมายังโฮงฮดอีกครั้ง 

 บางท้องถิน่ระหว่างทางทีท่่านเดนิมา กม็ญีาติโยมปผู้าเชด็หน้าหรือผ้าขาวให้ท่าน

เดินเหยียบไปจนถึงโฮงฮด เมื่อพร้อมแล้ว พระภิกษุที่ฮดสรงยืนประนมมือ ตั้งนะโม 3 จบ 

แล้วกล่าวเสียงดังๆ ว่า “สีหะนาทัง นะทันเต เต ปะริสาสุ วิสาระทา” เปล่งเสียงให้ดังแต่ละ

ครั้ง แล้วตั้งใจอย่างแน่วแน่ ใช้กำาปั้นตีฆ้องให้เสียงดัง “โม่ง” จนครบ 3 ครั้ง

 ส่วนชาวบ้าน กจ็ะนัง่ประนมมอืส่งเสยีงร้องสาธกุารพร้อมกบัการกล่าวจบของพระ

ว่า ซา หรือ คู จนครบ 3 ครั้งเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ การร้องว่า ซา หรือ คู ขึ้นอยู่กับว่า การ

ฮดสรงครั้งนั้น เป็นการฮดให้ขึ้นสู่ตำาแหน่ง ซา หรือ คู ก็ให้ว่า ซา หรือ คู เสียงดังๆ ตาม

ตำาแหน่งนั้นๆ 

  6.3 ประธานนำาเดินขึ้นสู่ศาลาการเปรียญ ในขั้นตอนนี้ จะเริ่มจากพระ

เถระท่ีเป็นประธานถวายตาลปัตร และไม้เท้าเงนิไม้เท้าทอง จากน้ัน จงึใช้ไม้เท้าจงูพระภกิษุ

ที่ได้รับการฮดสรงขึ้นไปสู่ปะรำาพิธีหรือศาลาการเปรียญ ในขณะท่ีญาติโยมทั้งผู้ชายและผู้

หญงิ2 กน็อนควำา่เรยีงตัง้แต่ปากประตูโฮงฮดตดิต่อกนัไปจนถงึปะรำาพธิหีรือศาลาการเปรียญ 

ให้พระเถระประธานใช้ไม้เท้าเงินไม้เท้าทองจูงพระภิกษุที่ได้รับการฮดสรงเดินเหยียบผ่าน

ไปโดยเชื่อว่า ผู้ที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บ ปวดหลังปวดเอวจะหายจากโรคเมื่อท่านผู้บริสุทธิ์มียศ

ศักดิ์ได้เหยียบให้ ถ้าคนปกติก็เชื่อว่าจะได้อานิสงส์มาก ทำาให้เกิดเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง

และครอบครัว (บุญตา ปราณี. 2555: สัมภาษณ์)

2 บางแห่งก็ไม่มีผู้หญิง เพราะกลัวท่านจะสัมผัสแล้วอาบัติ แต่ส่วนมากถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นสิริมงคลแก่ตัวผู้ที่นอนให้
พระเหยียบ และเป็นการรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วย แม้จะเป็นผู้หญิงก็ไม่ถือว่าเป็นบาปแก่พระสงฆ์ เพราะถือว่าเป็นการ
สงเคราะห์ญาติโยม

พระเทพสิทธาจารย์ประธานสงฆ์นำาพระมหา

ประเสรฐิพร ฐติสิริ ิทีฮ่ดแล้วขึน้สูศ่าลาทีว่ดัปัจฉมิ

ทัศน์ อ. เมือง จ. มหาสารคาม
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 7. อ่ำนหิรัญปัฏ หรือสุวรรณปัฏ เป็นธรรมเนียมโบราณที่ปฏิบัติหลังจากเปลี่ยน

ผ้าให้แล้ว เพื่อเป็นการประกาศยกย่องต่อหน้าชุมชนว่า พระภิกษุที่ผ่านการฮดสรงแล้ว มี

ยศและตำาแหน่งตามที่จารึกไว้ในหิรัญปัฏ หรือสุวรรณปัฏ พิธีกรรมเริ่มจากผู้เฒ่าผู้แก่นำา

เทียนเล่มเบี้ยไปตั้งไว้ตรงหน้า 1 คู่ แล้วจุดเทียนเล่มบาททั้งคู่ส่งถวาย โดยทีแรกให้มือขวา

ทับมือซ้าย แล้วกลับซ้ายทับขวา และกลับขวาทับซ้าย 3 หน เอาเทียนเล่มบาทที่ถืออยู่

มือขวา จุดเทียนเล่มเบี้ยที่อยู่ข้างซ้าย เอาเทียนเล่มบาทที่อยู่มือซ้ายจุดเทียนเล่มเบี้ยที่อยู่

ข้างขวา จากน้ัน ประธานฝ่ายฆราวาส หรอืผูท้ี่ได้รบัเกยีรตอ่ิานประกาศหิรญัปัฏ หรอืสวุรรณ

ปัฏอ่านประกาศ3

 พออ่านหิรัญปัฏ หรือสุวรรณปัฏจบ ก็บรรเลงมโหรี ฆ้อง กลอง แต่โบราณนิยม

ดีดพิณ เป่าปี่สีซอ เป่าหอยสังข์ ตีระฆังฆ้องกลองเสียงดังไปทั่วชุมชน จากนั้น ผู้เฒ่าผู้แก่

ก็ถวายหลาบเงินหลาบคำา (บางท้องถิ่น) บางท้องถิ่นมีการอ่านหิรัญปัฏ หรือสุวรรณปัฏ ถึง 

3 รอบ เมื่อจบแต่ละรอบจะมีฆ้องชัย จบที่ 1 ตีฆ้องชัย 1 ครั้ง จบที่ 2 ตีฆ้องชัย 2 ครั้ง 

และจบที่ 3 ตีฆ้องชัย 3 ครั้ง ในแต่ละครั้งจะมีเสียงสาธุการเท่ากับจำานวนที่ตีฆ้องชัย

 การอ่านหิรัญปัฏ หรือสุวรรณปัฏนี้ ส่วนที่เว้นไว้ ให้เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ปี

เดือน วัน ให้ถกูต้องตามหน่วยฤกษ์ และเวลาปัจจบุนัทีท่ำาการฮดสรง เหมอืนการบอกศกัราช

ของนักเทศน์ จะต้องเปลี่ยนให้ถูกต้องตามวัน เวลา เดือน ปี รวมถึงฤกษ์ต่างๆ เพราะ 

หิรัญปัฏ หรือสุวรรณปัฏที่อ่านประกาศเรียบร้อยแล้ว จะต้องถวายเป็นสมบัติส่วนตัวของ

พระภิกษุรูปนั้นๆ แต่ปัจจุบัน หิรัญปัฏ หรือสุวรรณปัฏที่ทำาขึ้นเฉพาะหาได้ยาก ส่วนมากก็

ใช้วิธีการยืมมาทำาพิธีเท่านั้นเอง ไม่ค่อยมีการทำาขึ้นใหม่เหมือนแบบโบราณ

 ส่วนผู้อ่านหิรัญปัฏ หรือสุวรรณปัฏนั้น ส่วนมากจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่หรือมัคนายกที่

ชาวบ้านเคารพนับถือว่าเป็นผู ้รู ้ บางคนอาจเคยบวชผ่านการฮดสรงมาแล้ว เช่น  

พ่อจารย์เคย พุ่มกาหลง บ้านชาด ต. นาโก อ. กุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ เคยผ่านการฮด

สรงมาแล้วหลายครัง้จนจำาไม่ได้ ชาวบ้านให้ความเคารพนับถอืว่าเป็นผู้มีภมิูปัญญาด้านการ

ฮดสรง และรู้ขั้นตอนพิธีกรรมธรรมเนียมอย่างโบราณ ท่านก็ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้อ่าน

ประกาศหิรัญปัฏ หรือสุวรรณปัฏในการฮดพระครู อัมพวันธรรมาภิรมย์ (เคย พุ่มกาหลง. 

2554: สมัภาษณ์) แต่บางแห่งกม็อบให้ข้าราชการผูใ้หญ่เป็นผูอ่้านประกาศสวุรรณปัฏ หรอื

หิรัญปัฏ

 8. ตั้งขันบำยศรี เชิญพราหมณ์ จำานวน 1 คน แต่โบราณนิยมเชิญพราหมณ์ 4 

คน เพราะต้องยืนเฝ้าทิศทั้ง 4 และทำาพิธีบายศรี เพราะบางแห่งมีพิธีกรรมทางพราหมณ์

3 ดูรายละเอียดใน ธีระพงษ์ มีไธสง. ฮดสรง: ภูมิปัญญาพื้นบ้านพิธีเถราภิเษกพระสงฆ์ในภาคอีสาน. อภิชาติการพิมพ์, 
2557. หน้า 119
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ร่วมด้วย เช่น การผูกข้อต่อแขน หรือบายศรีสู่ขวัญพระภิกษุรูปที่จะได้รับการฮดสรงก่อน 

จึงทำาพิธีฮดสรง หรือบางแห่งก็ทำาพิธีบายศรีสู่ขวัญหลังจากพิธีฮดสรงเรียบร้อยแล้ว

 9. บำยศรีสูตรขวัญ (สู่ขวัญ ก็เรียก) การบายศรีสูตรขวัญก็เป็นประเพณีคนอีสาน

แต่โบราณ แม้ว่าจะเป็นพิธีกรรมของพราหมณ์ แต่คติโบราณในการฮดสรงก็ต้องทำาพิธี

บายศรีสูตรขวัญให้พระภิกษุรูปที่ฮดสรง เพื่อให้เกิดเป็นสิริมงคล การบายศรีสูตรขวัญเป็น

ข้ันตอนหลังจากที่ถวายหลาบยศแล้ว พราหมณ์ทั้ง 4 คนที่เชิญมาซึ่งนุ่งขาวห่มขาว นำา

บายศรีมาตั้งข้างซ้ายขวาของพระภิกษุที่ฮดสรง หรือถ้ามีการฮดสรงหลายรูปก็ให้นั่งล้อม

รอบขนับายศร ีผูเ้ฒ่าผู้แก่จดุเทยีนอาด หรอืเทยีนชยัทีปั่กอยู่ขนับายศรีทัง้ซ้ายและขวา จาก

นั้น พราหมณ์ก็ทำาพิธีเบิกบายศรี ป่าวอัญเชิญเทวดา4 พอพราหมณ์กล่าวจบ ก็ลั่นฆ้อง 3 

ครั้ง จากน้ัน พราหมณ์ก็เอาสายสิญจน์ที่ขันบายศรีไปผูกแขนให้พระภิกษุที่ฮดสรง ตาม

ด้วยพระเถระประธาน พระสงฆ์ทั้งปวง และญาติโยมก็พากันเข้าแถวเพื่อผูกแขน บางท้อง

ถิ่นก็มีญาติโยมถวายปัจจัยใส่ในย่ามขณะที่ผูกแขนท่านด้วยก็มี

 คำาสูตรขวัญบายศรีแต่ละแห่งมีข้อความที่แตกต่างกันในรายละเอียด แต่เค้าโครง

ของความหมายก็มีลักษณะที่คล้ายกัน เพราะพราหมณ์แต่ละคนก็แต่งคำาสูตรเพิ่มเติมเข้า

มา หรือได้รับการสืบทอดมาจากครูบาอาจารย์ที่แตกต่างกัน เช่น พ่อจารย์จันทร์ เหลาภา 

บ้านท่าสองคอน อ. เมือง จ. มหาสารคาม ก็มีคำาสูตรขวัญที่ไม่เหมือนดังที่กล่าวมา “การ

สูตรขวัญตามแบบโบราณ จะมีผลสำาเร็จหรือเกิดเป็นสิริมงคลแก่เจ้าภาพนั้น ขึ้นอยู่กับ

พราหมณ์ผูท้ำาพธีิด้วยว่า เป็นผูท้รงศลีทรงธรรมมากน้อยเพยีงใด ส่วนคำาสูตรขวญันัน้ เป็น

เพยีงองค์ประกอบในการทำาพิธเีท่าน้ัน แต่ต้องว่าคำาสตูรขวัญให้ครบและถกูต้องด้วย” (จนัทร์ 

เหลาภา. 2555: สัมภาษณ์)

 จากนั้น ก็มีการผูกข้อต่อแขนให้พระสงฆ์รูปนั้น เร่ิมจากพราหมณ์และญาติโยม

ตามลำาดับ เสร็จพิธีแล้วนิมนต์พระภิกษุผู้ได้รับการฮดสรง เข้านั่งอาสนะบนอาสน์สงฆ์เจ้า

ภาพ หรือญาติโยมร่วมกันประเคนบริขารเครื่องยศเฉพาะส่วนที่ยังมิได้ประเคน ถ้ามีหลาย

รปูกแ็ยกกองบญุหรอืกองฮด โดยกองฮดของรปูใดก็ให้ประเคนแก่รูปนัน้จากนีญ้าตโิยมทัว่ไป

ท่ีมาร่วมงานบุญกองฮดอาจจะถวายปัจจัยไทยทานแก่พระภิกษุสามเณรซึ่งมาร่วมพิธีตาม

กำาลังศรัทธา ถวายเสร็จก็เตรียมกรวดนำ้า พระสังฆเถระท่ีเป็นประธานกล่าวอนุโมทนาบุญ

แก่เจ้าภาพและญาติโยมพอประมาณ ต่อด้วยพระสงฆ์รวมท้ังพระภิกษุสามเณรผู้ได้รับ 

เถราภิเษก ตั้งตาลปัตรที่ได้รับการถวายให้พร เป็นเสร็จพิธี

4 ดูรายละเอียดใน ธีระพงษ์ มีไธสง. ฮดสรง: ภูมิปัญญาพื้นบ้านพิธีเถราภิเษกพระสงฆ์ในภาคอีสาน. อภิชาติการพิมพ์, 
2557. หน้า 121
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บทวิเคราะห์
 พิธีฮดสรงซ่อนสัญลักษณ์ไว้มากมายเมื่อมองผ่านทฤษฎีแล้ว อาจทำาให้เห็นถึง

ความหมายแห่งสญัลกัษณ์ทีส่มัพนัธ์อย่างแนบแน่นกบัวถีิชวิีตวฒันธรรมของชาวอีสานภาย

ใต้การดำาเนนิชวีติในสงัคมเกษตรกรรมทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์เป็นเป้าหมายในการตอบโจทย์

ชีวิต พิธีฮดสรงจึงเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สะท้อนวิถีชีวิตชาวอีสานผ่านสัญลักษณ์ที่อาจ

ตีความได้ ดังนี้

 ก. อุปกรณ์การฮดสรง อุปกรณ์สำาคัญในการฮดสรง เช่น ฮางฮด หรือรางสำาหรับ

รดนำ้าพระสงฆ์ เป็นอุปกรณ์สำาคัญ มีลักษณะเป็นรูปนาค (Naga symbol) หรือพญานาค 

ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายงูใหญ่ มีตำานานเล่ามากมายเกี่ยวกับนาค แม้แต่ในพระพุทธ

ประวัติที่กล่าวถึงพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดชฏิล 3 พี่น้อง ก็ได้ต่อสู้กับพญานาคในโรงบูชา

ไฟ และตอนทีป่ระทับน่ังสมาธิอยู่ใต้ต้นโพธิ ์เมือ่มฝีนตกพญานาคก็ได้มาแผ่พงัพานป้องกัน

ฝนไม่ให้ตกรดพระพุทธเจ้า จนเป็นที่มาของพระพุทธรูปปางนาคปรก

 แต่นาคในคติของผู้คนลุ่มแม่นำ้าโขงน่าจะมีมาก่อนการเข้ามาของพุทธศาสนา 

เพราะความเชือ่เรือ่งนาคเป็นความเชือ่ท่ีเก่าแก่ซึง่ผู้คนบริเวณสองฟากฝ่ังแม่นำา้โขงต่างเชือ่

ว่า นาคเป็นสัตว์มีอิทธิฤทธิ์ที่อาศัยอยู่ใต้พื้นพิภพ หรือนาคพิภพ เชื่อว่าอยู่ใต้บริเวณที่มีนำ้า

ลกึ สอดคล้องกบัไมเคลิ ฟรแีมน (2546: 37) ทีศ่กึษาสัญลักษณ์เขมร พบว่า ประติมากรรม

ทีน่ครวัตสะท้อนให้เหน็ถงึเหล่าทวยเทพ และเหล่ามาร (อสรู) ทีจ่ะร่วมกนัทำาพธิกีวนเกษยีร

สมุทร เพ่ือให้เกิดยาอายุวัฒนะ (นำ้าอมฤต) รายละเอียดของการทำาพิธีที่แปลกประหลาด

และมโหฬารน้ี แต่ละฝ่ายจะดึงหางพญานาคทีม่นีามว่า วาสกุร ีซึง่กลางลำาตวัของพญานาค

ตนนี้จะพันรอบภูเขามันดารา นอกจากนั้น ยังพบคติความเชื่อแบบฮินดูเกี่ยวกับพญานาค 

ที่ปรากฏในตัวปราสาทนครวัตว่า เป็นแกนที่เชื่อมโลกมนุษย์กับโลกเทวดา ได้รับการเชื่อม

ต่อไว้ด้วยศาสนสถานกลางทีเ่ป็นปราสาท และแกนนี้ได้ดำาดิง่ลงไปสูอ่าณาจกัรทีถ่กูสาป คือ 

โลกใต้พิภพท่ีเป็นดนิแดนแห่งการดำารงชวีติของสิง่มชีวีติใต้บาดาล ในบรรดาส่ิงทีมี่ชวีติเหล่า

น้ี มีพญานาคเป็นสำาคญั ลทัธกิารบูชาพญานาค มีววิฒันาการเป็นเอกเทศต่างกนัไปทัว่โลก 

แต่แก่นแท้ของตำานานพญานาคของขอมได้รับอิทธิพลและรูปแบบมาจากอินเดีย (ไมเคิล 

ฟรีแมน. 2546: 43)

 เมืองเก่าล้านช้างมีชื่อเมืองว่า ศรีสัตตนาคนหุต ก็สื่อความหมายถึงเมืองท่ีมี

พญานาคจำานวนมากที่ทำาหน้าที่ปกปักรักษาเมืองและชาวเมืองให้อยู่ดีมีสุข เกิดความอุดม

สมบรูณ์กบัการประกอบอาชพีเกษตรกรรม สอดคล้องกบังานวจิยัของสรุยิา สมทุคปุติ ์และ

คณะ (2544 : 85) ที่พบว่า นาคเป็นสัญลักษณ์ของสัตว์ชนิดหนึ่ง ที่มีความสัมพันธ์กับพุทธ-

ศาสนาอย่างลกึซึง้ในทางพทุธศาสนา เชือ่กนัว่า นาคเป็นสตัว์ทีค่วบคมุนำา้และดนิฟ้าอากาศ 
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อนัเป็นทีม่าของความอดุมสมบรูณ์ของพชืพนัธุธ์ญัญาหารในโลกมนษุย์ ในโฮงฮด หรือราง

สำาหรับรดนำ้าพระสงฆ์ของชาวอีสาน รวมถึงบริเวณสองฟากฝั่งแม่นำ้าโขงก็ทำารางสำาหรับ

รดนำา้พระสงฆ์เป็นรปูนาคหรอืพญานาคเหมือนกนัทัง้หมด การเทรดนำา้ฮดสรงต้องเทนำา้ให้

ไหลผ่านรางส่วนที่เป็นลำาตัวของนาคลงไปยังร่างพระสงฆ์ เสมือนว่า เป็นการสรงนำ้า

ศักดิ์สิทธิ์ที่ได้จากนาค ซ่ึงแนวคิดลักษณะน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ Tambaih (1970: 

174-175) ซึง่ทำาวิจยัพทุธศาสนาและพธิกีรรมเกีย่วกบัผีในอสีาน พบว่า นาคเป็นสญัลกัษณ์

ของนำ้าและพลังที่สามารถควบคุมธรรมชาติได้ 

 สุจิตต์ วงษ์เทศ (2543: 128-130) กล่าวไว้ว่า นาคนอกจากช่วยสร้างบ้านแปง

เมอืงให้มนษุย์แล้ว นาคยังช่วยปกป้องคุม้ครองบ้านเมอืงให้ด้วย ดงัมกีล่าวถงึในนทิานเร่ือง

ขนุบรมราชา (ขนุบฮูม) ว่า บรเิวณสองฝ่ังโขงมนีาค 15 ตระกลูคุม้ครองอยู ่ทำาให้บ้านเมอืง

สองฝั่งโขงมีความม่ังคั่งและม่ันคงธรรมชาติก็อุดมสมบูรณ์ นอกจากนั้นตำานานอุรังคธาตุ 

ยังเล่าว่า นาคสร้างเมอืงเวยีงจนัทน์ให้นายจนัทบรุอ้ีวยล้วยขึน้เป็นกษตัริย์ แล้วมนีาค 9 ตวั

อยู่รักษาเมืองจันทบุรี หรือเวียงจันทน์ด้วย

 อนึ่ง ศิลาอาสน์หรือแท่นหิน ที่วางไว้ทับใบคูณใบยอในโฮงฮดสำาหรับใช้เป็นที่นั่ง

พระสงฆ์รูปที่จะรดนำ้า ถ้าเป็นก้อนหินที่มีลักษณะไม่ใหญ่โตนักเรียกว่า ศิลาอาสน์ หากมี

ขนาดที่ใหญ่ เรียกว่า บัลลังก์ ซึ่งอาจหมายถึง สัญลักษณ์ที่ประทับนั่งของชนชั้นสูง หรือ

เทวดา โดยในพธิรีาชาภเิษกซึง่ทำาตามแบบอย่างคตพิราหมณ์ กษตัริย์จะต้องประทบันัง่บน

บลัลงัก์ซึง่เป็นเสมือนท่ีประทบัของเทวดาบนสรวงสวรรค์ ลกัษณะเช่นนี ้สามารถตคีวามได้

ว่าเป็นการยกคนธรรมดาให้กลายเป็นเทพ (สมมติเทพ) หรือชนชั้นสูงเหมือนเป็นเทวดา 

การใช้แท่นหินในพิธีฮดสรง อาจได้รับอิทธิพลตามคติความเชื่อแบบพราหมณ์ดังกล่าว 

เพราะเดิมทเีดียวการสถาปนาหรอืเลือ่นตำาแหน่งของพระสงฆ์เป็นพระราชพธิสีำาหรับกษตัริย์ 

การยกย่องพระสงฆ์ให้มีตำาแหน่งท่ีสูงข้ึน ก็ใช้รูปแบบในลักษณะที่คล้ายคลึงกับพิธี

ราชาภเิษก โดยเรยีกให้สอดคล้องกนัว่า เถราภเิษก การวางศลิาอาสน์ทบัใบคนูใบยอ แสดง

ถึงคติของชาวบ้านที่เชื่อว่า ใบคูน เป็นใบไม้ที่มีชื่อคล้องจองกับคำาว่า “คูณ” ในภาษาอีสาน 

ซึ่งหมายถึง เป็นสิ่งที่ดี เป็นมงคลกับชีวิต ส่วนใบยอ ก็มีลักษณะตรงกับคำาว่า ยกยอ ซึ่ง

หมายถึงการยกย่อง ใบคูณและใบยอ อาจหมายถึงประชาชนที่อยู่ภายใต้บัลลังก์ที่พระสงฆ์

นั่ง เป็นกลุ่มคนที่เห็นคุณงามความดีของพระสงฆ์รูปนั้น แล้วก็ทำาการยกย่องหรือยกยอ

ให้ท่านอยู่เหนือหัว หรอืที่เรียกวา่ ทูลไวเ้หนอืหวั (ชาวอีสานมกัเรียกพระวา่ หมอ่ม) พธิีฮด

สรง ถือว่าเป็นการยกย่องพระสงฆ์ให้สูง และเกิดความเป็นศิริมงคลทั้งแก่ผู้ที่ผ่านการฮด

สรง และผู้เข้าร่วมทุกคนก็จะได้รับสวัสดิมงคลด้วย ซึ่งภาษาอีสานเรียกว่า “คำ้าคูณ” 
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 ส่วนต้นกล้วย และต้นอ้อย โดยทั่วไปชาวอีสานเชื่อว่าเป็นไม้มงคล มักถูกนำามา

ใช้ในพิธีกรรมทีเ่กีย่วกบังานมงคลแทบทกุงาน ธรรมชาตขิองต้นกล้วยมกัจะออกลกูจำานวน

มากแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ และการตัดต้นทิ้งแล้วก็จะแตกหน่ออ่อนขึ้นใหม่อีก 

แสดงให้เห็นถึงลักษณะของการก่อเกิดขึ้นมาใหม่ ส่วนต้นอ้อยก็มีลักษณะคล้ายกัน คือ 

เป็นต้นไม้ที่ปลูกง่าย ลำาต้นเก็บนำ้า รักษาความอุดมสมบูรณ์เอาไว้ ซึ่งนำ้าอ้อยมีรสหวาน ให้

ความสดชื่น และชุ่มช้ืนแก่ผู้ที่ดื่มกินเข้าไป คนเฒ่าคนแก่สมัยโบราณมักนำาเอานำ้าอ้อยไป

เป็นเครือ่งปรงุ หรือเครือ่งประกอบในการทำายาสมนุไพรชนดิต่างๆ นอกจากเพือ่ให้สามารถ

กินยาได้ง่ายแล้ว ยังมีสรรพคุณทางสมุนไพรอีกด้วย สุริยา สมุทคุปติ์ และพัฒนา กิติอาษา 

(2534: 24-25) ศึกษาบุญเผวสของชาวอีสาน พบว่า ในงานบุญเผวสจะมีการจัดปะรำาพิธี 

หรอืศาลาการเปรียญด้วยพืชพันธุท่ี์มีลกัษณะให้ผลดกคร้ังละมากๆ หรอืแตกหน่อขยายพนัธุ์

ได้เอง เช่น มะพร้าว กล้วย อ้อย จะถูกนำามาประดับตกแต่งอันสามารถตีความในเชิง

สัญลักษณ์ว่าเป็นพืชผลท่ีให้ดอกผลมากมาย ดกดื่น และอุดมสมบูรณ์ ขยายพันธุ์ให้ดอก

ผลได้เอง แตกหน่อขยายกอออกไปได้รวดเรว็ มะพร้าวหรอืมะละกอ ต่างให้ลกูครัง้ละมากๆ 

อันแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวเนื่องของพิธีกรรมกับความอุดมสมบูรณ์ของชาวบ้าน 

 หลาบ เป็นเครือ่งประกอบยศซ่ึงทำาจากโลหะมลีกัษณะเป็นแผ่นบางๆ โบราณถอืว่า

เป็นสิ่งที่มีค่า ไม่ว่าจะเป็นเงินหรือทอง การตีหลาบเพื่อถวายเป็นยศแก่พระสงฆ์ที่ผ่านการ

รดนำ้าที่เรียกว่าเถราภิเษก อาจได้รับอิทธิพลมาจากคติราชาภิเษก ซึ่งในพิธีราชาภิเษกมัก

มีการจารึกหิรัญบัฏ (แผ่นเงิน) หรือสุวรรณบัฏ (แผ่นทอง) ซึ่งจารึกชื่อของกษัตริย์ที่ได้รับ

การอภเิษกขึน้เป็นราชา การเลือ่นตำาแหน่งพระสงฆ์กอ็าจถอืคตเิช่นเดยีวกนั ตามคตโิบราณ

ในหลาบจะมีการจารกึชือ่และตำาแหน่งพระสงฆ์ที่ได้รบัการแต่งตัง้ตามลำาดบัชัน้ รวมถงึเป็น

เครื่องแสดงถึงตำาแหน่งสถานะทางสังคมของพระสงฆ์อีกด้วย เช่น หลาบเงินสำาหรับพระ

สงฆ์ที่ดำารงตำาแหน่งตำ่ากว่าพระสงฆ์ที่ได้รับหลาบคำาหรือทองคำา

 ข. เครื่องประกอบการฮดสรง คือ บริขาร 8 เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการ

บวชในพุทธศาสนา โดยมีหลักวินัยบัญญัติว่า ผู้ท่ีจะบวชเป็นพระภิกษุได้ จะต้องมีบริขาร

ครบทัง้ 8 ชนิด บรขิารทัง้ 8 ชนดิ นอกจากเป็นเครือ่งแสดงถงึความเป็นพระภกิษทุีส่มบรูณ์ 

แล้วในพิธีฮดสรง บริขาร 8 เป็นเครื่องที่บ่งถึงการเปลี่ยนสถานะใหม่ของพระสงฆ์ที่ผ่า

นการฮดสรงอีกด้วย โดยทั่วไปแล้ว พระภิกษุทุกรูปจะมีบริขาร 8 ครบอยู่แล้ว แต่ในพิธีฮด

สรงน้ัน จะต้องเป็นบริขารชดุใหม่ ซ่ึงสะท้อนให้เหน็ว่า เมือ่พระสงฆ์ผ่านการฮดสรงแล้ว จะ

มีการเปลี่ยนบริขารชุดใหม่ให้ ถือว่าเป็นพิธีการเปลี่ยนผ่านสภาวะ (Rite of Passage) จาก

สภาวะเดิมคือเป็นพระสงฆ์ธรรมดา ก็จะกลายเป็นพระสงฆ์ที่มียศ มีตำาแหน่ง หรือสถานะ

ที่สูงขึ้น การใช้บริขาร 8 ชุดใหม่ก็เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการขึ้นมาใหม่ของพระสงฆ์ด้วย 
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นอกจากนั้น ยังมีเครื่องประกอบ เช่น ตาลปัตร ขันหมากเบ็งใหญ่ เป็นต้น ส่วนหม่อมกาบ 

หว่อม มลีกัษณะคล้ายมงกุฎของชนชัน้สงู สมชาต ิมณโีชต ิ(2536: 93) ศึกษาประตมิากรรม

ชั้นสำาคัญที่อยู่ในวัดมหาชัย พบว่า พระพุทธไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา เป็นพระพุทธรูปทรง

เครื่องที่เรียกว่า ศิลาภรณ์ ซ่ึงประกอบด้วยกระบังหน้า และมงกุฎรูปกรวยสวมอยู่บนพระ

เกศาถัก มงกุฎรูปกรวยนั้น ประกอบด้วยกลีบบัวซ้อนกันหลายชั้นดูคล้ายดอกบัวตูม แม้ใน

คติมหายานก็นิยมสร้างพระพุทธรูปประดับด้วยราชาภรณ์ ซึ่งประกอบด้วยกุณฑล (ต้มหู) 

หาระ หรือกรองศอ (สร้อยคอ) กฏิพันธะ หรือกฏิสูตร (เข็มขัดคาดเอว) นูปุระ (กำาไลข้อ

เท้า) ร่วมทั้งโมฬี (เครื่องประดับศีรษะแบบต่างๆ) การที่พระสงฆ์ใช้หว่อม หรือกระโจมใส่

ที่ศีรษะในขณะที่ทำาพิธีแห่ก่อนจะฮดสรง อาจได้อิทธิพลทางความเช่ือท่ีมาจากคติในการ

สร้างพระพุทธรปูทรงเครือ่งทีมี่เครือ่งประดับทีพ่ระเศยีรทีเ่รยีกว่า ศลิาภรณ์ หรอืราชาภรณ์

ส่วนไม้เท้า หรือไม้เท้าเงินไม้เท้าทองเป็นสัญลักษณ์ของตำาแหน่งที่สูงขึ้นเทียบเคียงกับคติ

ราชาภิเษกที่มีการถวายเคร่ืองราชกกุธภัณฑ์ 5 อย่าง หนึ่งในนั้นคือธารพระกรลักษณะ

เหมือนกับไม้เท้าเงินไม้เท้าทองในพิธีฮดสรง

 ค. ขั้นตอนการฮดสรงมีคติการใช้นำ้าเริ่มจากอาราธนานำ้าฮด จากคำาแปลในการ 

อาราธนานำ้าฮดสรง ทำาให้เห็นได้ว่า นำ้าท่ีชาวบ้านนำามาฮดสรงนั้นเป็นนำ้าที่บริสุทธิ์และ

ศักดิ์สิทธิ์ แล้วนำามาฮดสรงให้พระภิกษุจะทำาให้เกิดเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ถูกฮดสรง และผู้ที่

ฮดสรงเองก็ได้รับอานิสงส์ ในสังคมชาวนาอีสาน นำ้าฝนเป็นเสมือนนำ้าศักดิ์สิทธิ์ที่ก่อให้เกิด

ความอุดมสมบูรณ์แก่พืชพันธุ์ธัญญาหาร นำ้าจึงเป็นเสมือนชีวิตและแหล่งก่อเกิดชีวิต ใน

ทางพุทธศาสนาแล้ว นำ้าเป็นสัญลักษณ์ของความเย็นกายเย็นใจ ดับทุกข์ ในคติของฮินดู

เชื่อว่า นำ้าในแม่นำ้าคงคาซ่ึงเป็นแม่นำ้าศักดิ์สิทธิ์สามารถชำาระล้างร่างกายให้สะอาด สดชื่น 

รวมถึงการชำาระมลทินทางใจให้จิตใจบริสุทธิ์ได้อีกด้วย ในพิธีราชาภิเษกก็ใช้นำ้าในแม่นำ้า

ศักดิ์สิทธิ์ 5 สายในอินเดีย เป็นสัญลักษณ์การชำาระและการสถาปนากษัตริย์ให้เป็นสมมติ

เทพได้อกีด้วย แม้แต่ในพระราชพธิรีาชาภเิษกของประเทศไทยกร็บัเอาคตดิงักล่าวมาปฏบิติั

จนปัจจุบัน ดังนั้น พิธีเถราภิเษก อาจได้รับคติแบบราชาภิเษกด้วย ส่วนการแห่กองฮด ก็

มนียัเช่นเดยีวกนั กล่าวคอืกระบวนแห่บุญกองฮดของชาวบ้านชาด จะนำาเอาเครือ่งประกอบ

แห่ไปรอบหมู่บ้าน โดยจัดขบวนอย่างเป็นระเบียบเริ่มจากเจ้าภาพ ผู้นำาหมู่บ้านและผู้เฒ่า

ผู้แก่นำาหน้า จากนั้นก็เป็นกลุ่มชาวบ้านทั่วไปตามด้วยเยาวชนและกองมโหรีตามหลังสุด  

สุริยา สมุทคุปติ์ และพัฒนา กิติอาษา (2534: 26) ศึกษาบุญเผวสของชาวอีสาน พบว่า 

ขบวนแห่ของผู้เข้าร่วมพิธีมีการจัดระเบียบที่แน่นอนตั้งแต่พระสงฆ์ ถัดมาจะเป็นคนเฒ่า

คนแก่เพศชาย ผูน้ำาชาวบ้าน และผูม้คีวามรูเ้กีย่วกบัประเพณีต่างๆ จากนัน้กล็ดหล่ันกนัมา

ตามอาย ุส่วนเพศหญงิกอ็ยูถ่ดัจากเพศชายเรยีงตามลำาดบัอาย ุจะเหน็ได้ว่ามกีารลำาดบัอายุ
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และแบ่งเพศของผูเ้ข้าร่วมพธิไีว้อย่างชดัเจน เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ขณะท่ีขบวนแห่เดินไปรอบ

หมู่บ้าน ก็จะมีผู้ที่ถือขันเงินขันทองเพื่อรับบริจาคปัจจัยจากชาวบ้านที่ร่วมทำาบุญ ในขณะ

ที่ชาวบ้านก็มีการนำาเอานำ้าเย็นมาตั้งไว้ท่ีหน้าบ้านเพื่อต้อนรับแขกในขบวนให้ได้ดื่ม นับ

เป็นการเปิดโอกาสให้ทกุคนได้มส่ีวนร่วมในการทำาบญุกนัอย่างทัว่ถงึ ในขณะเดยีวกันกเ็ชญิ

ชวนทุกคนไปร่วมในพิธีฮดสรงอีกด้วย 

 ง. สถานที่ คือ บริเวณที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรม เป็นสัญลักษณ์ของดินแดนที่

ศักดิ์สิทธิ์ (Sacred land) สุริยา สมุทคุปติ์ และพัฒนา กิติอาษา (2534: 25) พบว่า ในบุญ

เผวสมีการจัดศาลาการเปรียญในช่วงทำาบุญ นอกจากเร่ืองราวในชาดกแล้ว พืชพันธุ์ที่มี

ลักษณะให้ผลดกครั้งละมากๆ หรือพืชที่แตกหน่อขยายพันธุ์ได้เอง เช่น มะพร้าว กล้วย 

อ้อย จะถูกนำามาประดับตกแต่ง อันแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวเนื่องของพิธีกรรมกับความ

อุดมสมบูรณ์ของชาวบ้านอีสาน

 จ. พิธีสถาปนา การใช้นำ้าหอมที่ทำาจากธรรมชาติ ซึ่งผ่านพิธีการเจริญพุทธมนต์ 

มารดให้ผ่านรางนำ้าที่เรียกว่า ฮางฮด เพื่อให้ไหลไปสู่ร่างของพระสงฆ์ที่เข้าพิธีฮดสรง คติ

การใช้นำ้าในลักษณะนี้ อาจได้รับอิทธิพลมาจากคติของพราหมณ์ที่ไทยรับเอาแนวคิดผ่าน

พิธีราชาภิเษก ซึ่งพราหมณ์จะใช้นำ้าศักดิ์สิทธิ์จากแม่นำ้าทั้ง 5 คือ คงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู 

และมหิ ซึ่งชาวฮินดูเชื่อว่าเป็นแม่นำ้าศักดิ์สิทธิ์ที่เทพเจ้าประทานมาให้ชาวฮินดูใช้สำาหรับ

อาบชำาระร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์ เพื่อชำาระให้กษัตริย์กลายเป็นเทพอย่างสมบูรณ์ผ่าน

พิธีราชาภเิษก การฮดสรงอีสานมลีกัษณะคล้ายคลงึกบัพิธรีาชาภเิษก โดยเรยีกว่า เถราภเิษก 

การที่นำ้าไหลผ่านรางที่ทำาเป็นรูปนาคหรือพญานาค ซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ก็จะทำาให้มี

ความศกัดิส์ทิธิม์ากข้ึนอีกด้วย พระสงฆ์ท่ีผ่านการรดนำา้แล้วจะมีภาวะทีบ่รสิทุธิค์ล้ายกบัพระ

ราชาทีก่ลายเป็นสมมตเิทพ จากพระสงฆ์ธรรมดากก็ลายเป็นพระสงฆ์ทีม่ฐีานะสูงขึน้ดจุดงั

เทพ ในพิธีฮดสรงยังพบว่ามีคนจำานวนหนึ่งได้ยื่นมือเข้าไปในโรงฮดสรงแล้วฟายเอานำ้ามา

ลบูทีศี่รษะ บางคนนำาเอาภาชนะรองนำา้ที่ไหลผ่านตวัพระสงฆ์มาใช้ปะพรมตามร่างกาย หรือ

นำานำา้ทีเ่หลือจากการฮดสรงมารดตามร่างกายและแบ่งปันให้ญาตพิีน้่องนำาไปปะพรมให้คน

อืน่ๆ ซึง่เชือ่ว่า นอกจากจะเป็นสญัลกัษณ์แห่งการชำาระให้บรสิทุธิศ์กัดิส์ทิธิแ์ล้ว ยังสามารถ

รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้อีกด้วย ซึ่ง Tambiah (1970: 224) เรียกว่า “Hajju dii mii raeng” ซึ่ง

สะท้อนผ่านคำาพูดของชาวอีสานว่า “haj sod haj sai (give luck) mii chok mii chai (have 

luck) haj ram haj ruai (give wealth) haj kam haj koon (give prosperity)”

 ขัน้ตอนทีป่ระธานนำาเดนิขึน้สู่ศาลาการเปรยีญ เป็นขัน้ตอนทีพ่ระสงฆ์ท่ีผ่านการฮด

สรงและเปลี่ยนผ้าเรียบร้อยแล้ว พระเถระที่เป็นประธานจะนำาไม้เท้าเงินไม้เท้าทอง จูงพระ

สงฆ์รูปนั้นขึ้นสู่ศาลาหรือปะรำาพิธี ในขณะเดียวกันก็มีญาติโยม โดยเฉพาะผู้ชายต่างนอน
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ควำ่าหน้าต่อกันตั้งแต่โรงฮดสรงไปจนถึงศาลาหรือปะรำาพิธี การใช้ไม้เท้าเงินไม้เท้าทองจูง

นำา น่าจะมาจากคตพิราหมณ์ทีท่ำาพธิรีาชาภเิษก ซึง่จะมเีคร่ืองราชกกธุภณัฑ์ประจำาตวัพระ

มหากษตัรย์ิ คือ ธารพระกร ซึง่มลีกัษณะคล้ายไม้เท้าเงนิไม้เท้าทอง แต่ทำาจากไม้ชยัพฤกษ์ 

ปิดทอง หวัและสันเป็นเหล็กครำา่ลายทอง ทีส่ดุสันเป็นซ่อม ญาตโิยมทีน่อนเรยีงรายให้พระ

สงฆ์เหยียบเดินผ่านไปยังปะรำาพิธี อาจเชื่อมโยงกับหลักฐานในพระไตรปิฎกเล่มที่ 33  

(ขุ.อป. 33/2) ตอนที่ว่าด้วยพุทธวงศ์ ได้กล่าวถึงประวัติพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรว่า  

 …สมัยเสวยพระชาติเป็นเราสยายผมแล้วเอาผ้าคากรองและหนังสัตว์ลาดลงบน

เปือกตม นอนควำ่าลง ณ ที่นั้น ด้วยคิดว่า พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสาวก จงทรงเหยียบ

เราเสด็จไปเถิด อย่าทรงเหยียบเปือกตมนั้นเลย ข้อนั้นจักเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เรา… 

 ฉ. การสูตรขวัญ เป็นความเชื่อทั่วไปของผู้คนในภูมิภาคอุษาคเนย์ สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ B J. Terweil (1994: 71-92) ที่ศึกษาพระสงฆ์กับอำานาจเหนือธรรมชาติ พบ

ว่า ความเชื่อเรื่องขวัญเป็นเรื่องสามัญธรรมดาและถูกกล่าวอ้างถึงในชื่อเรียกเดียวกันใน

กลุ่มชาติพันธุ์ลาวและชาติพันธุ์ไทยอ่ืนๆ ที่ได้อพยพเคลื่อนย้ายจากทางตะวันตกเฉียงใต้

ของจีนผ่านเข้ามาตั้งถิ่นฐานในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ รวมไปถึงกลุ่มไทยอาหมในอัสสัม 

ประเทศอินเดีย คนไทยกลุ่มต่างๆ รวมถึงคนอีสานตั้งแต่สมัยโบราณมา ล้วนมีความเชื่อ

เหมอืนกนัว่า คนเรามีส่วนประกอบสำาคญัอยู ่2 ส่วน คือ ส่วนทีเ่ป็นตวัตน คอื ร่างกาย และ

ส่วนที่ไม่มีตัวตน คือ ขวัญ ซึ่งมีหน่วยเดียว แต่ฝังกระจายอยู่ทั่วทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่

เกิดมา เช่น ขวัญหัว ขวัญตา ขวัญมือ ขวัญแขน ขวัญขา เป็นต้น คนอีสานทั่วไปเชื่อว่า 

ถ้าขวัญอยู่กับร่างกาย เจ้าของขวญัจะมคีวามสขุสบาย แต่ถ้าขวญัออกจากร่างกาย เจ้าของ

ร่างจะเกิดความเจ็บป่วยจนถึงตาย เม่ือเจ้าของร่างเกิดความเจ็บป่วยขึ้นมา ผู้ใหญ่ในครัว

เรือนจะต้องจัดพิธีเรียกขวัญให้กลับเข้ามาสู่ตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อความเป็นสิริมงคลและ

ความอยู่ดีสบายแก่เจ้าของร่างกายนั้น ขวัญต่างจากวิญญาณ เพราะคนไทยแต่ก่อนเชื่อว่า 

แม้เจ้าของขวัญจะตายไปแล้ว แต่ขวัญยังอยู่ได้ และเมื่อคนตายได้ 7 วัน ขวัญของผู้ตายจะ

พยายามหาหนทางกลับเหย้าเรือนเดิมของตน ครั้นได้รับคติทางพุทธศาสนาแล้วความเชื่อ

ก็ปรับเปลี่ยนไปว่า ขวัญจะมีอยู่กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้น เมื่อคนตายแล้วก็ไม่มีขวัญ แต่

จะมีวิญญาณแทน ซึง่จะเกีย่วข้องกบัพธิทีางศาสนา (สจุติต์ วงษ์เทศ. 2543: 182) ขวญัอาจ

มีในสิ่งอื่นๆ ด้วย เช่น ขวัญวัว-ควาย ขวัญเรือน ขวัญข้าว ขวัญเกวียน ขวัญยุ้ง เป็นต้น 

เมือ่ขวญัมีความสำาคญักบัร่างกายและสวสัดิภาพของคน จงึเกิดมพีธิกีรรมเรยีกขวญั ทำาขวญั 

หรือสู่ขวัญขึ้นในทุกช่วงของชีวิต การทำาขวัญอาจจัดขึ้นเพราะสาเหตุที่สำาคัญๆ คือ เหตุดี 

เช่น แต่งงาน ได้ลูก ได้ลาภ ได้ยศตำาแหน่งที่สูงขึ้น ได้บวช ได้ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ 

ขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น และเหตุไม่ดี เช่น ประสบอุบัติเหตุ โชคร้าย ลูกตาย รวมถึงการเจ็บ
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ไข้ได้ป่วย เป็นต้น เมื่อคนประสบทั้งเหตุดีและไม่ดี ก็จะทำาให้ขวัญออกจากร่างได้ กล่าวคือ 

ดีใจจนเกนิไปหรอืเสยีใจจนเกนิไปกอ็าจทำาให้ขวญัตกใจหลุดออกจากร่างกาย ที่โบราณเรียก

ว่า “ขวัญหนีดีฝ่อ” 

 ช. การเรียกขวัญผูกแขน หรือภาษาอีสานว่า “เอิ้นขวัญ” โดยทั่วไปชาวอีสานเชื่อ

ว่ามนุษย์ทุกคนมีขวัญอยู่ประจำาร่างกาย Tambiah (1970: 223-226) ได้ทำาวิจัยเกี่ยวกับ

พุทธศาสนากับพิธีกรรมที่เกี่ยวกับผีในภาคอีสาน พบว่า ชาวอีสานทั่วไปเชื่อว่า มนุษย์ทุก

คนมีขวัญอยู่ 32 ขวัญ มีอยู่ทั่วไปตามอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย ซึ่งไม่สามารถระบุให้

ชัดเจนได้ทั้งหมด แต่ทุกขวัญจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวในร่างกาย การทำาพิธีเรียกขวัญของ

ชาวอีสานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ “อยู่ดีมีแฮง” ซึ่งหมายถึง ให้มีชีวิตที่ดี มีร่างกายที่แข็งแรง 

โดยพิธีกรรมจะทำาผ่านการแสดงออกทางคำาพูดคือ “ให้สดให้ใส ให้โชคให้ชัย ให้รำ่าให้รวย 

ให้คำ้าให้คูณ” ดังนั้น การเรียกขวัญ จึงเป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างเครือ

ข่ายญาติพี่น้อง ผ่านการเข้าร่วมพิธีกรรมในการเรียกขวัญ

บทสรุป
 อีสานก่อนสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นดินแดนท้องถิ่นที่มีอิสระในการปกครองตนเองมา

ยาวนาน (ชาร์ลส์เอฟคายส์. 2556: 31) มีรากฐานทางวัฒนธรรมแบบล้านช้าง จึงถูกมอง

เป็นเพียงรฐักนัชนที่ไม่มคีวามสำาคญักบัรฐัส่วนกลาง มปีฏสิมัพันธ์กบัรฐัส่วนกลางในลกัษณะ

เป็นหัวเมืองขึ้นที่ต้องส่งส่วยบรรณาการ การถูกบีบบังคับให้ส่งส่วยในบางปีที่เกิดภาวะ

ทุพภิกขภัย ทำาให้ผู้คนในท้องถิ่นดิ้นรนจนตรอกจับอาวุธลุกขึ้นสู้จนถูกอำานาจรัฐบีฑาใน

ฐานะเป็นกบฏผีบ้าผีบุญ (คริสเบเคอร์ และผาสุก พงษ์ไพจิตร. 2557: 263, เติม วิภาคย์-

พจนกิจ. 2546: 432-453) ต่อเมื่อนักล่าอาณานิคมฝรั่งเศสยึดดินแดนฝั่งซ้ายแม่นำ้าโขง 

(ลาว) รฐัส่วนกลางจงึหนัมาให้ความสนใจและพยายามประดษิฐ์สร้างให้อสีานเป็นส่วนหนึง่

ของรัฐไทยเพราะกลัวสูญเสียดินแดน แต่สำานึกชาติพันธุ์ความเป็นลาวยังคงฝังแน่นอยู่ใน

วถิคีนอสีานจนกลายเป็นวฒันธรรมทีมี่อัตลกัษณ์เฉพาะผสมผสานระหว่างผ ีพราหมณ์ และ

พุทธ ที่ Kirsch เรียกว่า Syncretism (Kirsch. 1976: 122) พุทธศาสนาอีสานจึงมีอัตลักษณ์

เฉพาะทีพ่ระสงฆ์กบัชมุชนต่างพึง่พาอาศยักนักลายเป็นภมิูปัญญาพืน้บ้านอสีานซึง่อาจเรียก

ว่า เป็นพุทธศาสนาแบบชาวบ้าน (Popular Buddhism) ในขณะเดียวกัน รัฐไทยส่วนกลาง

พยายามจะสร้างความเป็นศาสนาแห่งชาติขึ้น (Tambiah. 1970: 76) รัชกาลที่ 4 ได้ให้เกิด

ธรรมยุติกนิกายขึ้นมาใหม่ นัยว่าเป็นพุทธศาสนาแบบบริสุทธิ์ และส่งพระสงฆ์ธรรมยุตมา

ประกาศอดุมการณ์ศาสนาแบบส่วนกลางทีอ่สีาน (Taylor. 1996: 45-53) เพือ่ดำาเนนินโยบาย

ผนวกเอาอีสานเข้าเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาแบบรัฐชาติส่วนกลาง ผ่านการสร้างกรอบ
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วฒันธรรมมาตรฐานในอุดมคติระดบัชาตขิึน้ พอถงึรชักาลที ่5 กอ็อกกฎหมายบงัคบัให้ชาว

อีสานเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐชาติ โดยให้กรอกสัญชาติใหม่ว่าเป็น “ชำติไทย บังคับสยำม 

ห้ำมไม่ให้เขียนในช่องสัญชำติว่ำ ชำติลำว ชำติเขมร ส่วย ผู้ไทย ฯลฯ ดังที่ได้ปฏิบัติมำแต่

ก่อนเป็นอันขำด เพรำะพระองค์ทรงตรัสว่ำ เป็นสัญชำติไทย” (เติม วิภาคย์พจนกิจ. 2546: 

408) ส่งผลให้ความหลากหลายทางวฒันธรรมในทอ้งถิ่นกลายเป็นสิง่ที่ผดิกฎหมาย บังคบั

ให้ชาวอีสานปฏิบัติตามวัฒนธรรมมาตรฐานพุทธศาสนาแบบรัฐส่วนกลาง (Terwiel. 2001: 

106) พุทธศาสนแบบท้องถิ่นอีสานจึงถูกทำาให้เป็นพุทธแบบผิดกฎหมาย โดยเห็นได้จาก

การออกประกาศยกเลกิสมณยศอย่างโบราณ เพราะเห็นว่า “กำรแต่งตัง้สมณศกัดิแ์บบอสีำน

โบรำณเป็นกำรแต่งตั้งกันเองโดยฐำนเล่นๆ บ้ำง โดยจำรีตเดิมบ้ำง โดยควำมเขลำบ้ำง...

เป็นประเพณีขัดต่อพระรำชบัญญัติกำรปกครองคณะสงฆ์มำตรำ 2...ให้เจ้ำหน้ำท่ีแนะน�ำ

บรษิัทอนัอยู่ในท้องที่ของตนๆ ใหเ้ขำ้ใจ แล้วแต่นี้เป็นอย่ำตั้งสมณศักดิเ์อำเองเป็นอันขำด” 

(เติม วิภาคย์พจนกิจ. 2546: 529) อำานาจการปกครองสงฆ์ที่อยู่ในท้องถิ่นอีสานก็ถูกยึดไป

รวมศูนย์อำานาจอยู่ส่วนกลางผ่านการออกพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121, 

พรบ. 2486, พรบ. 2505 ทำาให้คณะสงฆ์ส่วนกลางเป็นผู้มีอำานาจเบ็ดเสร็จในการปกครอง

คณะสงฆ์ท่ัวราชอาณาจกัร ส่งผลให้ภมูปัิญญาพืน้บ้านอสีานทีม่รีากฐานมาจากพทุธศาสนา

ซึ่งมีความหลากหลายในแต่ละท้องถิ่นค่อยๆ ถูกลืมเลือนหายไป
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ภาษิตลาว: สถานภาพหญิงชายกับการสื่อ
ความหมายทางวัฒนธรรม
Lao Idioms: Female and Male Status and Deliberation of culture.

บุปผา เสือคำา* Buppha Seuakham

บทคัดย่อ
  บทความนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับสถานภาพหญิงชายผ่านภาษิตลาว โดยตั้งอยู่บน

แนวคดิพืน้ฐานทีว่่าวฒันธรรมเป็นกระบวนการสร้างความหมายซึง่ใช้สัญลักษณ์เป็นส่ือแทน

แนวคิด ผูว้จิยัจึงตคีวามหมายจากสญัลกัษณ์ทีซ่่อนอยู่ในภมูปัิญญาทางภาษา จากการศึกษา

พบว่า ภาษิตลาวมักส่ือให้เห็นวิถีวัฒนธรรมและคตินิยมในสังคม อย่างไรก็ตามยังพบว่า

ภาษิตลาวยังสื่อความหมายอีกชุดหนึ่งแฝงเร้นอยู่ ซึ่งมิใช่เพียงส่ังสอนหรือให้คติในการ

ดำาเนินชีวิตเท่านั้น แต่ยังมีวาทกรรมที่ปรากฏความเหลื่อมลำ้าทางเพศ อันสะท้อนถึงร่อง

รอยของการสร้างความไม่เท่าเทยีมกนัระหว่างเพศให้เกดิขึน้ ผูห้ญงิเป็นกลุม่ทีถ่กูกดทบัอยู่

ใต้อำานาจชายเป็นใหญ่ อยู่ในสภาวะที่ด้อยกว่าท้ังในทางสถานภาพ บทบาท สิทธิ หน้าที่ 

และอำานาจ ซึ่งความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศหญิงและเพศชายน้ีถูกครอบงำาด้วยระบบ

ปิตาธปิไตย ทีส่งัคมวฒันธรรมต่างเป็นตวักำาหนด มายาคตแิห่งสงัคมจงึเป็นเงือ่นไขสำาคญั

ทีท่ำาให้ผูห้ญงิไม่อาจพฒันาตนเองได้อย่างเตม็ศกัยภาพ ดงันัน้ การศกึษาภาษติทีเ่กีย่วข้อง

กับการสื่อความหมายทางวัฒนธรรมนี้ จะช่วยให้เรามองเห็นความคิดเชิงสังคมและ

วัฒนธรรมในมิติที่ซับซ้อนและหลากหลายได้อย่างลุ่มลึกยิ่งขึ้น 

ค�ำส�ำคัญ: ภาษิตลาว, การสื่อความหมาย, วัฒนธรรม

*ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตขอนแก่น
*Associate Professor, Dr, Thai Language, Faculty of Technical Education Rajamangala University of Technology 
Isan, Khon Kaen Campus
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Abstract
  Lao Idioms: Female and Male Status and Deliberation of culture. This article 

aims to study the status of female and male Idiom through Laos. Located on the 

concept of culture as symbols representing ideas. The interpretation of the hidden 

wisdom in the language. The study found that Motto Lao media culture and found 

another hidden meaning. The discourse on gender inequality. The building reflects 

the inequality between the sexes. A women who was crushed under the power of 

men in a state of inferiority in status, roles, right, duties and powers. Inequality 

between female and male obsession with spin Da bureaucracies, social and cultural 

delerminants. The myth of the social conditions that make women unable to develop 

to their fullest potential. Proverb studies related to the interpretation of this culture. 

If allows us to see that the social and cultural dimensions of the complex and diverse 

with more depth.

Keywords: Lao Idioms, Deliberation, Culture 
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บทนำา
 ภาษติจัดเป็นคำาสอนอีกประเภทหน่ึงทีป่รากฏในวิถชีวีติชาวบ้าน เป็นกระบวนการ

ถ่ายทอดความคิดความเชื่อ และภาพของคตินิยมผ่านการใช้ภาษาแบบ “ชาวบ้าน” ที่ส้ัน 

กระชับ และมีการใช้สำานวนเปรียบเทียบที่ชัดเจน เพื่อจดจำาและเข้าใจได้ง่าย ภาษิตมิได้มี

บทบาทอยู่เพียงการสัง่สอนตกัเตอืน หากยงัเป็นร่องรอยสำาคญัทางประวตัศิาสตร์ทีแ่สดงให้

เหน็วิถชีวีติ ความเป็นอยู่ ตลอดจนค่านิยมในแต่ละยคุสมัยทีส่บืทอดต่อกนัมาในสงัคมหนึง่ๆ 

ภาษิตเปรียบได้กับประวัติศาสตร์ของวิธีคิดที่หลากหลายผ่านการถ่ายทอดด้วยวิธีมุขปาฐะ 

และบนัทกึไว้เป็นลายลกัษณ์อักษรส่งต่อมายงัผู้คนในสังคม ผูใ้ช้อาจใช้ภาษติเป็นเคร่ืองช่วย

ควบคุมสถานการณ์ให้เป็นไปตามท่ีตนต้องการสงัสรรค์สมัพนัธ์ระหว่างบุคคลแบบตวัต่อตวั 

ซึ่งนับเป็นเครื่องมือสื่อความหมายที่ใช้ในการควบคุมพฤติกรรมและความคิดของบุคคลใน

สังคม

 ภาษติในฐานะของการเป็นวาทกรรมทีม่ส่ีวนสมัพนัธ์กบับทบาทของผูค้นในแต่ละ

สังคม สถานภาพและบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงและผู้ชายมักเป็นหัวข้อหน่ึงที่กล่าวถึงใน

ภาษิตของแต่ละวัฒนธรรม และมักพบว่าวาทกรรมของความเป็นเพศหญิงและเพศชายมี

บทบาทและสถานภาพทีแ่ตกต่างกนั ผูเ้ขยีนมองว่าภาษติมบีทบาทอย่างสำาคญัต่อการสร้าง

ความรู้ ความจริง มีทั้งการผลิตซำ้าและสร้างความหมายใหม่ ภาษิตเป็นชุดระบบความคิด

ต่างๆ ทีป่ระกอบสร้างขึน้มาในสงัคม เราสามารถวิเคราะห์ให้เหน็ความสัมพนัธ์ของแนวคดิ

และสิ่งต่างๆ ที่ฝังแฝงอยู่ภายในภาคปฏิบัติการจริงของวาทกรรมอันจะสะท้อนให้เห็น

ปรากฏการณ์ทางสังคมอันมีมิติที่ซับซ้อนหลากหลาย

 ในบทความฉบับน้ีผู้เขียนจะวเิคราะห์ความแตกต่างของความเป็นเพศหญงิชายใน

ระดบัของกระบวนการสือ่ความหมายหรอืในระดบัปฏบิตักิารของวาทกรรม เพือ่ชี้ให้เห็นมติิ

ความสมัพันธ์เชงิอำานาจทีด่ำารงอยู่ในความแตกต่างระหว่างเพศสถานะ ซึง่จะอธบิายให้เหน็

ปรากฏการณ์ทางสังคมลาวได้อีกทางหนึ่ง

กระบวนการสื่อความหมาย: เพศสถานะกับมายาคติเร่ืองความงาม 
ความรู้ ความกล้า และ ค่านิยมที่แตกต่าง
 การดำารงอยูซ่ึง่บทบาทและสถานภาพของผู้ชายและผู้หญงิน้ันมีการดำารงอยูท่ีเ่ป็น

ความแตกต่างกัน ซึ่งความแตกต่างที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ถูกปลูกสร้างขึ้นมาจากการนำาเอา

ความแตกต่างทางด้านสรีระมาเป็นพ้ืนฐานในการตีความและการสร้างองค์ความรู้ และใช้

เป็นตัวกำาหนดแนวทางปฏิบัติ ที่นำามาสู่การปฏิบัติต่อกันอย่างไม่เท่าเทียมกันในแต่ละเพศ 
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ผูห้ญิงมักถกูจดัวางไว้ในตำาแหน่งศนูย์กลางของการพินจิพจิารณาความเชือ่มโยงระหว่างมมุ

มองทางสรีระกับวาทกรรมปฏิบัติการทางสังคมต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ร่างกายที่กล่าวใน

ภาษิตมักถูกจัดวางให้สื่อความหมายในแง่วัฒนธรรมเสมอ ซึ่งสามารถสื่อเป็นนัยยะให้เห็น

ความเลื่อนไหลและย้อนแย้งภายในระบบของความหมายหลักท่ีสังคมต้องการส่ือออกมา 

เช่น

 “ไก่งามย้อนขน คนงามย้อนแต่ง” (หุมพัน รัดตะนะวง. 2007: 4) (ไก่งามเพราะมี

ขนที่มีสีสันสวยงาม เช่นเดียวกับผู้หญิงดูสดใสสวยงามเพราะตกแต่งร่างกายด้วยเส้ือผ้า

เครื่องประดับ)

 ภาษิตน้ีชี้ให้เห็นว่าสังคมมีค่านิยมในเรื่องความสวยความงามของผู้หญิง นัก

วิชาการอย่าง คริส ชิลลิ่ง เสนอแนวคิดว่าผู้คนสมัยใหม่จำานวนมากมองร่างกายของตนใน

ฐานะโครงการอย่างหนึ่งที่ต้องกระทำาให้สำาเร็จลุล่วง เพราะมันเป็นสิ่งที่จะนำามาซึ่งตัวตน

ของผู้ครอบครอง (Chris Shilling อ้างถึงใน เสนาะ เจริญพร, 2548: 202) ดังนั้นผู้หญิงจึง

มกีารปรบัเปลีย่น ตกแต่ง ดแูลรกัษาหรอืให้ความสำาคญักบัเรอืนร่างของตน การเป็นเจ้าของ

เ รือนกายที่สวยงามซึ่งมีส่วนผลักดันให้เจ้าของมีอำานาจต่อรองในปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเพิ่ม

ข้ึน ในขณะเดียวกันก็เพื่อให้เป็นที่พึงปรารถนาของสังคมชายอีกด้วย ซึ่งหากพิจารณาไป

จนถงึท่ีสดุแล้วตรรกะของการดแูลร่างกายกคื็อการจดัวางให้ผู้หญงิเป็นวตัถทุางเพศนัน่เอง

 “ควายเฒ่ามักหญ้าอ่อน” (ดวงจัน วันนะบุบผา. 2009: 57) (ควายแก่ยิ่งชอบหญ้า

อ่อน เช่นเดียวกับผู้ชายแก่มักชอบเด็กสาว )

 “ของกนิบ่แซ่บให้ร้อน เมยีบ่งามให้หนุม่” (อนาโตล โรเจอร์ เป็ลตเิยร์. 2552: 112) 

(อาหารทีมี่รสชาตไิม่อร่อยถ้ากำาลงัร้อนกน่็ากนิ เช่นเดยีวกบัเมยี ถ้าหน้าตาไม่สวยงามกข็อ

ให้อยู่ในวัยสาว)

 “อายคูบ่มีความรู้ อายซู้บ่ได้นอนนำา” (พ. พวงสะบา. 2007: 89) (ลูกศิษย์ที่มีความ

เกรงใจครู ไม่กล้าซักถาม ก็จะไม่ได้ความรู้จากครู เช่นเดียวกับผู้ชาย ถ้าอายหญิงคนรัก ก็

จะไม่ได้ร่วมหลับนอนด้วย)

 ภาษิตท้ังสามบทน้ีส่ือสะท้อนถึงคติความเชื่อทางเพศวิถีที่อิงอยู่กับแนวคิดผู้หญิง

เป็นเพียง “วัตถุเพื่อใช้ประโยชน์ทางเพศ” เพศวิถีในคติสังคมปิตาธิปไตยที่มักมองร่างกาย

ผูห้ญิงเป็นแหล่งทำาเลของกามารมณ์ ความแตกต่างทางชวีภาพทำาให้ผูห้ญงิถกูกดขีแ่ละถกู

จัดวางให้อยู่ในตำาแหน่งที่ต้องตกเป็นเบ้ียล่างของผู้ชาย ในอดีตสังคมโบราณใช้ผู้หญิงเพื่อ

เป็นผู้ให้กำาเนิดลูก เพื่อประโยชน์สำาหรับการดำารงเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ คตินิยมของสังคม

บางเผ่านั้น การมีเมียเพื่อผลิตลูกและเมื่อลูกเติบโตขึ้นมาก็ใช้เป็นกำาลังแรงงานในไร่นาอีก

จุดประสงค์หนึ่งด้วย
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 ในสงัคมแบบผูช้ายเป็นใหญ่มกัเปิดโอกาสให้ผูช้ายแสดงออกในความต้องการทาง

เพศได้อย่างโจ่งแจ้ง ผูช้ายถอืว่าเป็นนายเหนอืผูห้ญงิในเร่ืองความสัมพนัธ์ทางเพศ สามารถ

แสดงพฤติกรรมเสรีทางเพศได้เพราะอยู่ในฐานะ “ผู้กระทำา” ในขณะที่ผู้หญิงอยู่ในฐานะ “ผู้

ถูกกระทำา” ผู้หญิงจึงต้องตกเป็นฝ่ายรองรับอารมณ์ ดังนั้นผู้หญิงจึงเป็นวัตถุเพื่อประโยชน์

ต่อการสนองอารมณ์ปรารถนาของผู้ชาย ระบบสังคมผู้ชายเป็นใหญ่มักแสดงอภิสิทธิ์เหนือ

ผู้หญิงในเกือบทุกกรณี ไม่เว้นแม้แต่ร่างกายของผู้หญิงที่เป็นเจ้าของสิทธิ์

 “อยากรู้สาวงามให้ไปถามพระในวัด อยากรู้พระเคร่งครัดให้ไปถามญาติโยม”  

(อนาโตล โรเจอร์ เป็ลติเยร์. 2552: 85) (อยากรู้ผู้หญิงคนใดงดงามมีศีลธรรมให้ถามพระ 

หากอยากรู้พระรูปใดเคร่งครัดในศีลให้ถามญาติโยม)

 ภาษิตนี้บ่งชี้ให้เห็นพื้นที่ทางศาสนาได้เข้ามากำากับและมีการปรับเปล่ียนหรือ

เปลีย่นแปลงคณุค่าความงามของผูห้ญงิ แล้วหันมาสร้างแบบฉบบัใหม่ โดยสร้างค่านยิมทาง

ศลีธรรมให้เกดิขึน้และปฏเิสธค่านิยมความงามแบบเก่าว่ามไิด้อยูท่ีเ่รอืนร่าง หน้าตา แต่ทว่า

ผูห้ญงิทีถ่อืว่างดงามต้องมคีณุธรรมและศลีธรรม ศาสนาได้เชือ่มโยงความงามผู้หญงิเข้ากบั

พืน้ทีพ่ทุธศาสนา ให้อยู่ในกรอบของศลีธรรม ซึง่เป็นความงามทีมี่คณุค่าควรยดึถือ น่ันกค็อื

การปฏิเสธว่าผู้หญิงมิใช่วัตถุทางเพศ มิใช่เป็นเครื่องสนองกามารมณ์ เมื่อพิจารณาตรงนี้

ทำาให้เรามองเหน็เครือ่งมอืปฏบิตักิารของปิตาธปิไตยว่ามีความย้อนแย้งในตวัของมันเอง

 จะเห็นว่า ร่างกายผู้หญิงถูกผูกโยงเข้ากับอุดมการณ์ทางเพศวิถีในสังคมปิตาธิป-

ไตย ซึ่งตอกยำ้าถึงศักยภาพเรือนร่างของผู้หญิงเพื่อเป็นวัตถุทางเพศ ในขณะเดียวกันใน

ระดบัของการควบคมุทีล่กึซึง้มากกว่า มกีารกำากบัด้วยคตเิร่ือง “ความงามในศลีธรรม” โดย

ใช้หลักธรรมในพื้นท่ีของพุทธศาสนาช่วยฉุดรั้งคุณสมบัติด้านลบเหล่านั้น ขณะเดียวกันก็

ช่วยขับเน้นคุณลักษณะที่มีคุณค่าอันพึงประสงค์ให้แก่ผู้หญิง ซึ่งเป็นการสร้างความหมาย

ใหม่ทางสังคมอีกชุดหนึ่งที่ถูกจัดวางไว้อย่างเป็นระบบ ที่กล่าวมานั้นทำาให้เห็นว่า ร่างกาย

มิได้เป็นเพียงวัตถุชีวภาพ แต่ยังเป็นพื้นที่ที่สังคมฉายคติความเชื่อ ค่านิยม ความคาดหวัง

ต่างๆ นานาลงไป

 นอกจากนี้ในภาษิตลาว จะพบความไม่เสมอภาคระหว่างเพศ ที่เรียกว่า ค่านิยม

เชงิซ้อน ซึง่เป็นการประพฤตปิฏบัิตขิองหญิงและชายทีแ่ตกต่างกนัในกรณเีดยีวกนั (วนัทนย์ี 

วาสิกะสิน, 2543: 161) ในที่นี้หมายถึงการกระทำาที่ผู้ชายปฏิบัติได้ แต่ผู้หญิงปฏิบัติจะถูก

ประณาม ตัวอย่างเช่น กรณีการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรส สังคมจะประณามผู้หญิงมากกว่า

ผู้ชายปฏิบัติ เมื่อวิเคราะห์ภาษิตลาวพบสำานวนที่สื่อถึงภาพลักษณ์ผู้หญิงที่มีลักษณะและ

พฤตกิรรมเดียวกนักบัผูช้าย แต่สงัคมกลบัให้ความหมายทีด้่อยกว่าผูช้าย ซึง่มหีลายประการ 

เช่น
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 “สัจจะแม่หญิงนี้ คือกวยตาฮ่าง บาดว่าถิ้มใส่นำ้า ไหลเข้าสู่ตา” (ดวงจัน วันนะบุบ

ผา. 2009: 34) (ผู้หญิงรักษาสัจจะหรือความจริงไม่ได้ เปรียบเสมือนตะกร้าตาห่าง เมื่อทิ้ง

ลงสู่นำ้า นำ้าไหลเข้าได้ง่าย)

 “สัจจะผู้ชายนี้ คือหินหักท่อง บาดว่าถิ้มใส่นำ้า จมปิ้งบ่ฟู” (ดวงจัน วันนะบุบผา.

2009: 34) (ผู้ชายรักษาสัจจะได้มั่นคง เปรียบเสมือนหิน เมื่อทิ้งลงสู่นำ้าก็ไม่ไหวคลอน)

 ทัง้สองภาษตินีช้ี้ให้เห็นว่าสงัคมให้ความเชือ่ถอืและไว้วางใจในผูช้ายกบัผูห้ญงิแตก

ต่างกนั สงัคมระบอบชายเป็นใหญ่ไม่ให้ความสำาคญักบัคำาพดูของผูห้ญิง ด้วยมองว่าผูห้ญิง

ไม่สามารถเกบ็งำาความลบัได้ ผูห้ญงิจึงมกัถกูกดีกนัในการทำางานสำาคญัๆ กจิการบ้านเมอืง

ที่สำาคัญจึงไม่ให้ผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้อง เท่ากับเป็นการกีดกั้น กดทับ หรือลิดรอนบทบาท

ในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ไปด้วย เพราะคุณสมบัติข้อนี้ถูกลิดรอนจนทำาให้ขาดความน่า

ไว้วางใจ ในขณะเดยีวกันได้สือ่ภาพลกัษณ์ด้านคำาพูดของผูช้ายไว้ให้น่าเชือ่ถอื กจิการสำาคญั

ของบ้านเมือง เช่น การปกครอง การบริหารบ้านเมือง ระบบราชการ การทหาร จึงเป็น

หน้าท่ีของผู้ชายทีม่อีำานาจในการดำาเนนิการและบริหาร มมุมองนีจ้งึทำาให้ผูช้ายมอีำานาจใน

ทุกส่วนของสังคม บทบาทผู้นำาจึงตกเป็นของผู้ชาย ผู้หญิงเป็นเพียงผู้ตามและปฏิบัติตาม

กฎเกณฑ์ที่ผู้ชายกำาหนดออกมา

 “เอาลูกใภ้มาเลี้ยงย่า ปานเอาห่ามาใส่เรือน” (อนาโตล โรเจอร์ เป็ลติเยร์. 2552: 

73) (การนำาลูกสะใภ้มาเลี้ยงแม่สามี จะสร้างปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว ทำาให้เกิด

ความทุกข์ใจ เสมือนกับการนำาผีร้ายมาสู่บ้านเรือน)

 “เอาลูกเขยมาเลี้ยงพ่อเฒ่า ปานได้ข้าวเต็มเล้าเต็มเยีย” (อนาโตล โรเจอร์ เป็ลติ

เยร์. 2552: 73) (การนำาลูกเขยไปอยู่บ้านพ่อตา จะเป็นกำาลังแรงงานสำาคัญของครอบครัว 

บ้านนั้นก็จะเจริญรำ่ารวย)

 ภาษิตทั้งสองบทนี้สะท้อนให้เห็นว่าสังคมให้คุณค่าหญิงชายที่แตกต่างกัน เม่ือ

พจิารณาจะเหน็การจำากดับทบาทหน้าทีผู่ห้ญงิให้มีพืน้ทีภ่ายในบ้านเท่าน้ัน ผูห้ญงิเป็นเพยีง

ผู้ให้บริการแก่ฝ่ายชายและสมาชิกในครอบครัว สังคมมองว่าแม่ผัว-ลูกสะใภ้มักเข้ากันไม่

ได้และไม่ลงรอยกัน จึงเกิดปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว จะเห็นว่าสังคมมองผู้หญิงใน

เรื่องของอารมณ์ที่ขาดเหตุผล สร้างปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ในบ้านได้เสมอ ในขณะที่สังคมให้

คุณค่าแก่ผู้ชาย ยกย่องให้เป็นคนสำาคัญของครอบครัว หากพิจารณาลงไปจะเห็นว่าสังคม

ลาวเป็นสงัคมเกษตรกรรมซึง่ต้องการแรงงานในการทำางานในไร่นา ถ้าครอบครวัใดมสีมาชกิ

เป็นผู้ชายก็จะเป็นกำาลังสำาคัญในการผลิต ดังนั้น การที่ลูกสาวแต่งงานแล้วเอาลูกเขยเข้า

บ้าน ครอบครวัพ่อตาแม่ยายย่อมยนิดีในการมสีมาชกิมาเพิม่แรงงาน จงึพอใจและต้อนรับ

ด้วยดี ไม่ได้เกรงว่าจะไปสร้างปัญหาหรอืเป็นทีร่งัเกยีจหรอืสร้างความกงัวลใจให้กบัเจ้าของ

บ้าน จะเห็นว่าสังคมมีมุมมองที่ตรงกันข้ามกับที่มองผู้หญิง
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 “เอาย่ามาอยูก่บัลกูใภ้ ปานเอาไข้มาใส่คงี” (อนาโตล โรเจอร์ เป็ลตเิยร์. 2552: 72) 

(การนำาแม่สามีมาให้ลูกสะใภ้ดูแล เสมือนการนำาโรคภัยมาให้ตัวเอง)

  “สิบรู้บ่ท่อเคย สิบลูกเขยบ่ท่อพ่อเฒ่า” (ดวงจัน วันนะบุบผา. 2009: 26) (ความ

สามารถคนมีความรูส้บิคนไม่เท่าคนเชีย่วชาญเพียงคนเดยีว เช่นเดยีวกบัลูกเขยสิบคนความ

สามารถไม่เท่าพ่อตาคนเดียว )

 ภาษิตทั้งสองบทนี้หากพิจารณาในเรื่องวัยระหว่างเพศหญิงกับเพศชาย จะพบว่า

สังคมให้คุณค่าต่อผู้หญิงวัยชรากับผู้ชายวัยชราแตกต่างกัน กล่าวคือ บทบาทของผู้หญิง

วัยชรามักถูกสังคมมองว่าเป็นผู้ที่ด้อยประสิทธิภาพในการทำางาน ดังนั้นจึงกลายเป็นภาระ

ในการเลี้ยงดู ในขณะที่สังคมกลับให้ความสำาคัญต่อผู้ชายวัยชราอย่างมาก ด้วยมองว่ามี

ความรอบรูแ้ละประสบการณ์เชีย่วชาญ ผูช้ายทีอ่่อนอาวโุสกว่าจงึต้องเคารพเชือ่ฟัง จะเหน็

ได้ว่าผู้ชายในสงัคมระบบปิตาธปิไตย ซึง่อดตีเคยกมุอำานาจความเป็นใหญ่ในครอบครวั เมือ่

ล่วงวัยชรา บทบาทหรือความสำาคัญไม่ได้ลดน้อยลงไปด้วย จึงเห็นได้ว่า ความเหลื่อมลำ้า

ทางเพศจะปรากฏชดัในด้านสภาวะทีด้่อยกว่าของผูห้ญงิ สังคมยกย่องเชดิชเูพศชายวยัชรา 

แต่ในทางตรงกันข้ามเพศหญงิวยัชรากลบัถกูลดทอนคณุค่า เมือ่พจิารณาในแง่ความสมัพนัธ์

เชิงอำานาจจะเห็นบทบาทและความมีอำานาจของผู้ชายเหนือกว่าบทบาทผู้หญิงเสมอ

 กล่าวได้ว่า การอคติต่อเพศหญิงได้สั่งสมมานานแล้วตั้งแต่โบราณกาลซึ่งถูกหล่อ

หลอมมาโดยสังคม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และค่านิยมต่างๆ เป็นการยากที่จะ

เปลี่ยนแปลงความคิดดังกล่าว (พรพิไล ถมังรักษ์สัตว์, 2539: คำานำา) จึงเป็นที่เชื่อได้ว่าค่า

นิยมเชิงซ้อนเป็นผลผลิตมาจากสังคมท่ีผู้ชายเป็นใหญ่ รวมทั้งระบบการปกครองในสังคม

ที่ให้ผู้ชายเป็นผู้นำาจึงก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคระหว่างเพศหญิงและเพศชาย

  นอกจากนีย้งัมภีาษติทีส่ะท้อนให้เหน็ความแตกต่างทางแนวคดิทีม่ต่ีอทัง้เพศชาย

และเพศหญิง สังคมมีค่านิยมในความเป็นผู้หญิงและผู้ชายที่ต่างกัน ความไม่เท่าเทียมกัน

ทำาให้เกิดการแบ่งแยกทางเพศ เกิดชนชั้น เช่น

 “หญิงงามหาง่าย ชายดีมีฝีมือหายาก” (อนาโตล โรเจอร์ เป็ลติเยร์. 2552: 86) (ผู้

หญิงรูปร่างหน้าตาสวยงามมีอยู่ทั่วไป พบเจอได้ง่าย แต่ผู้ชายดีมีฝีมือในสังคมมีอยู่น้อย 

หายาก)

 ภาษตินีส้ะท้อนถงึความคาดหวงัในคณุค่าชายหญงิแตกต่างกัน คณุค่าผูห้ญงิอยูท่ี่

ความงาม ส่วนคุณค่าผู้ชายอยู่ที่ความเก่ง กล้าหาญ เป็นที่สังเกตว่าจุดเริ่มต้นของค่านิยม

นี้เกิดจากครอบครัวที่มีความคาดหวังต่อลูกชายและลูกสาวต่างกัน ในการหล่อหลอมทาง

สงัคมทีล่กูชายและลกูสาวได้รบัจงึไม่เหมอืนกนั ทำาให้พฤตกิรรมระหว่างเดก็ผูห้ญงิและเดก็

ผู้ชายต่างกัน เด็กผู้ชายจะต้องไม่ร้องไห้ ในขณะที่เด็กผู้หญิงจะได้รับการอบรมให้ประพฤติ
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ดังเป็นกุลสตรี จุดเน้นจะอยู่ที่การเป็นลูกที่ดี เป็นภรรยาที่ดี และเป็นแม่ที่ดี กฎเกณฑ์ข้อ

ห้ามต่างๆ ทางสังคมสำาหรับผู้หญิงจะมีมากกว่าผู้ชาย (สุธีรา ทอมสัน และเมทินี พงษ์เวช, 

ม.ป.ป.,: 6) ภาษติบทนีจ้งึชี้ให้เหน็ว่าความเป็นแบบกลุสตรสีอนง่าย ปฏบิตัไิด้ง่าย ส่วนการ

ปลูกฝัง เรยีนรู ้และฝึกหัดในเรือ่งความเก่งกล้าหาญแบบผู้ชายนัน้ทำาได้ยากลำาบากกว่า ดงั

นั้น ผู้ชายที่มีความเก่งกาจ กล้าหาญ มีฝีมือจึงหาได้ยาก

 “หญิงฮูบฮ้าย คองวัตรพางาม ชายฮูบซาม วิชาพาฮุ่ง” (ดวงจัน วันนะบุบผา. 

2009: 19) (ผู้หญิงรูปร่าง หน้าตาไม่สวยงาม หากปฏิบัติตัวตามจารีตที่ดีงามย่อมทำาให้ดู

งดงามได้ ส่วนผู้ชายถ้ารูปร่างหน้าตาขี้เหร่ ถ้ามีสติปัญญา วิชาความรู้ ย่อมนำาพาให้ชีวิต

เจริญรุ่งเรือง)

 ภาษิตนี้สะท้อนให้เห็นสังคมมีค่านิยมในคุณสมบัติหญิงชายที่ต่างกัน คุณค่าที่ใช้

ประเมินทั้งสองเพศแตกต่างกัน กล่าวคือ ผู้หญิงที่พึงประสงค์ของสังคมจะต้องปฏิบัติตาม

บรรทัดฐานที่สังคมเป็นผู้กำาหนด ในที่นี้ คือ “คองวัตร” หมายถึง คลองหรือครรลอง ใน

สงัคมลาวได้วางแนวทางหรอืระเบยีบปฏบิตัขิองบคุคลตาม “คองสบิส่ี” ซึง่หมายถงึ แนวทาง

ในการประพฤติปฏิบัติของประชาชนทั่วไป มี 14 ข้อ ผู้หญิงเมื่อเป็นภรรยาต้องปฏิบัติตาม 

“คองผวัคองเมีย” ซ่ึงเป็นกรอบกำาหนดให้ผูห้ญงิปฏบัิตหิน้าทีภ่รรยาทีด่ ีแต่ถ้าหากประพฤติ

ขัดแย้งกับกรอบกฎเกณฑ์ของสังคมแล้ว ถือว่าผิด ไม่ดีงาม เพราะฉะนั้น ผู้หญิงที่จะงาม

ได้ควรปฏิบัติตาม “คองวัตร” เน้นในด้านความเป็นศรีภรรยา ในขณะที่ผู้ชายให้คุณค่าทาง

วิชาความรู้ นั่นแสดงถึงการกำาหนดขีดเส้นแบ่งบทบาทหน้าท่ีทางสังคมอย่างชัดเจนว่า ผู้

หญิงจะต้องทำางานแค่ภายในบ้าน รับใช้ปรนนิบัติสามี ดูแลลูก จึงจะมีคุณค่า ในขณะที่

คุณค่าของผู้ชายคืองานนอกบ้าน งานราชการ การมียศถาบรรดาศักดิ์ เป็นต้น

 จะเหน็ว่า ภาษิตท่ีกล่าวมาน้ีล้วนช้ีให้เหน็การดำารงอยู่ในความแตกต่างระหว่างเพศ

สถานะทั้งสิ้น ซึ่งปัจจัยการอบรมเลี้ยงดู ตลอดจนคติความเชื่อทางวัฒนธรรมล้วนส่งผลให้

ผูช้ายมีคณุค่ามากกว่าผูห้ญงิ ดังเช่นรุง่วทิย์ มาทงามเมอืง (2540: 62) เสนอว่าปิตาธปิไตย 

เป็นการผลิตซำ้าและตอกยำ้าความเชื่อในเชิงทัศนคติ คุณค่า คานิยมต่างๆ ของเพศชายและ

เพศหญิง โดยเห็นว่าชายเป็นผู้นำา หญิงคือผู้ตาม ชายคือผู้กำาหนด หญิงเป็นผู้รับใช้ปฏิบัติ

ความสมัพนัธ์เชงิอำานาจ: สถานภาพหญิงชายกบัคณุลกัษณะ บทบาท 
หน้าที่
 ภาษติเป็นรปูแบบหนึง่ของกระบวนการสือ่ความหมายที่ใช้ควบคมุพฤตกิรรมและ

ความคิดของบุคคลในสังคม บทบาทหน้าท่ีของผู้หญิงและผู้ชายมีความซับซ้อนและหลาก

หลายขึน้อยู่กับสถานภาพในครอบครวัและบรบิทของพ้ืนท่ีในสงัคม ดงันัน้เพือ่แสดงให้เห็น



ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 59 - ธ.ค. 59)

	 	 คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty of Humanities and Social Science Mahasarakham University

105

ความสมัพนัธ์เชงิอำานาจและความเหลือ่มลำา้ทางเพศ การทำาความเข้าใจเพศสถานะกบัความ

สัมพันธ์ทางสังคม จึงจำาเป็นต้องพิจารณาสถานภาพและบทบาทของเพศหญิงชายควบคู่ 

กันไป

 เนื่องจากสังคมมีค่านิยมว่า ผู้หญิงควรมีคุณสมบัติของความเป็นผู้หญิงที่ดี การ

อบรมเลี้ยงดูของครอบครัวจึงสอนลูกสาวและให้เรียนรู้งานที่เป็นของผู้หญิง บทบาทของผู้

หญิงจึงอยู่ในพื้นที่ครัวเรือน มีปรากฏ ดังนี้

 “หญิงใดสมบูรณ์ด้วย  เรือนสามนำ้าสี่

  เป็นหญิงดีเลิศลำ้า   สมควรแท้แม่เรือน” 

 (พ. พวงสะบา. 2007: 32 ) 

 (ผู้หญิงที่พร้อมด้วย “เรือน 3 นำ้า 4)

 ในที่นี้ “เรือน 3” ได้แก่ เรือนผม เรือนไฟ และเรือนนอน ทั้งสามเรือนนี้ต้องรักษา

ให้สะอาด ส่วน “นำ้า 4” ได้แก่ นำ้ากิน นำ้าใช้ นำ้าเต้าปูน นำ้าใจ นำ้าเหล่านี้ต้องให้เต็มบริบูรณ์ 

ซึ่งนับเป็นลักษณะของผู้หญิงที่ดี มีคุณสมบัติของแม่ศรีเรือน)

 นอกจากนี้ผู้หญิงที่ดียั งต้องมีคุณสมบัติว่านอนสอนง่าย เชื่อฟังผู้ชาย เนื่องจาก

สังคมให้ผู้ชายเป็นผู้มีอำานาจ ผู้หญิงจึงอยู่ภายใต้อำานาจและภายใต้การกำากับควบคุมของ

ผู้ชาย ซึ่งปรากฏในคำาเกี้ยวพาของผู้ชาย ดังนี้

 “คันน้องตายเป็นม้า ตัวใหญ่สีลาน อ้ายสิตายเป็นอาน ขี่เทิงหลังม้า” (ดวงจัน วัน-

นะบุบผา. 2009: 41) (น้องตายไปเกิดเป็นม้า พี่ตายไปเกิดเป็นอานขี่บนหลังม้า)

 นอกจากนี้ผู้หญิงยังต้องออกทำางานนอกบ้าน เช่น งานไร่ งานนา ซึ่งเท่ากับว่ามี

บทบาทในการเป็นผู้ใช้แรงงาน ดังในคำาเกี้ยวพาของผู้ชายกล่าวไว้ ดังนี้

  “อ้ายนี้เป็นดังเกวียนสาลีฮ้าง บ่มีงัวเทียมแอก คันแม่นควายบ่เทียมแก่ให้ เกวียน

ซิค้างโคกกะเทิน” (ดวงจัน วันนะบุบผา. 2009: 43) (พี่เหมือนเกวียนร้างที่ไม่มีวัวเทียมแอก 

หากไม่มีควายลากเกวียน เกวียนก็จะค้างเนิน)

  นอกจากน้ีในวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ สถานะดัง้เดมิของผูห้ญงิถกูจดัวางไว้ให้ด้อย

กว่าผู้ชายในแง่ที่จะต้องพึ่งพา เชื่อฟัง และสยบยอมต่อผู้อื่น ภรรยาจึงต้องพยายามทำาให้

สามีรักและเอ็นดู หน้าที่ภรรยาที่ปรากฏในภาษิต มีดังนี้

  “มีผัวให้ช่างย้อง มีน้องให้ช่างออย” (อนาโตล โรเจอร์ เป็ลติเยร์. 2552: 112) 

(ภรรยาควรรู้จักยกย่องสามี และมีน้องให้รู้จักเอาอกเอาใจ)

 ภาษิตบทนี้สื่อให้เห็นภาพลักษณ์ของผู้หญิงในบทบาทภรรยา ผู้ชายอยู่ในฐานะผู้

พิทักษ์คุ้มครอง ผู้นำาและผู้หารายได้ ส่วนผู้หญิงในฐานะผู้ตามและผู้รับผิดชอบในงานบ้าน 

เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาคือ ภรรยาจะต้องพยายามเอาใจผู้เป็นสามี รู้จักแสดงกิริยาเคารพ

นบน้อมและยกย่องสามี
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 “ฮักผัวให้ มีใจผายเพื่อ ฮักผัวให้ฮักพี่น้อง แนวน้าแม่ผัว” (ดวงจัน วันนะบุบผา. 

2009: 7) (ผู้หญิงที่รักสามีจะต้องมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถึงพ่อแม่และญาติของสามีด้วย)

  ภาษิตบทนี้เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับทัศนคติของการใช้ชีวิตคู่ ผู้หญิงมักถูกประกอบ

สร้างให้ดำารงบทบาทภรรยาที่ดี การรักและนับถือสามี จึงต้องเผื่อแผ่ถึงเครือญาติของสามี 

ทัง้การปรนนบิติัพ่อแม่สามีและให้ความช่วยเหลอืเกือ้กลู ตลอดจนการดแูลเอาใจใส่ต่อญาติ

พี่น้องของสามี จึงเป็นหน้าที่ของผู้หญิงผู้เป็นภรรยาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังเช่น ไชยรัตน์ 

เจริญสินโอฬาร (2545: 21) กล่าวว่า วาทกรรมเป็นมากกว่าเรื่องราวของภาษาหรือคำาพูด 

แต่มภีาคปฏบิติัการจรงิของวาทกรรม (discursive practices) ซึง่รวมถงึจารีตปฏบิตั ิความ

คิด ความเชื่อ คุณค่า และสถาบันต่างๆ ในสังคมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ด้วย

  “แหวนงามย้อนหวั ผวังามย้อนเมยี” (ดวงจัน วนันะบบุผา. 2009: 20) (เรือนแหวน

ดูมีค่า งดงามก็เพราะประดับด้วยหัวแหวน เช่นเดียวกับสามีได้ดีมีอำานาจวาสนา เจริญ

รุ่งเรืองเพราะมีภรรยาที่ดีช่วยส่งเสริมและเชิดชู)

 “ได้เมียดีปานแก้วคูณล่าง ได้เมียซ่าง ปานได้แก้วคูณเฮือน ได้เมียบิดเบือน ปาน

แก่ไม้ทางปลาย” (ดวงจัน วันนะบุบผา. 2009: 21) (ผู้ชายที่ได้เมียมีคุณสมบัติเป็นแม่บ้าน

แม่เรือนที่ดี เหมือนได้แก้วมีค่า ยิ่งถ้าเมียเก่งงานช่างฝีมือเหมือนได้แก้วที่เป็นสิริมงคลแก่

บ้าน ครอบครัวมีความเจริญรุ่งเรือง หากเมียบกพร่องในหน้าที่เมียที่ดี จะนำาพาครอบครัว

ลำาบาก)

  ภาษิตทั้งสองบทนี้ให้ความสำาคัญกับคุณสมบัติหน้าที่ศรีภรรยา หน้าที่หลักของผู้

หญิ งอยู่ที่ดูแลบ้านเรือนให้สะอาดเรียบร้อยตามลักษณะแม่ศรีเรือน ตลอดจนดูแลและ

ปรนนิบัติสามีแล้วยังขยายขอบเขตมองในมิติทางหน้าที่งานช่าง งานฝีมือ รวมทั้งกิริยา

มารยาทงดงาม จึงจะได้ชื่อว่า “เมียแก้ว” นั่นคือจะต้องมีความดีงามเป็นเลิศ นับเป็นส่วน

สำาคัญซึ่งจะช่วยเชิดชูเกียรติของสามี ส่งเสริมฐานะและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตให้กับผู้

เป็นสามีด้วย

  นอกจากหน้าที่เมียแล้ว ผู้หญิงในบทบาทแม่ยิ่งมีความสำาคัญมาก กล่าวคือ แม่

มีหน้าที่ต่อการสร้างและปลูกฝังคุณสมบัติและค่านิยมที่ดีงามแก่สมาชิกในสังคม เพราะ

กระบวนการหล่อหลอมในครอบครัวน้ันเป็นกลไกที่ช่วยเสริมและปลูกฝังความดีงามให้แก่

สมาชิกในสังคม ดังคำาที่ปรากฏในภาษิต ดังนี้

 “นาดีถามหาข้าวปลูก ลูกดีถามหาพ่อหาแม่” (ดวงจัน วันนะบุบผา. 2009: 26) 

(ลูกหลานของใครที่ได้ดีมีชื่อเสียง มีตำาแหน่งการงานดี คนมักถามถึงวงศ์ตระกูลว่าเป็นลูก

ใคร เช่นเดียวกับนาข้าวดี คนจะถามหาพันธุ์ข้าวปลูกว่ามาจากไหน)
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  ภาษิตบทนี้สะท้อนให้เห็นบทบาทของผู้หญิงถูกกำาหนดในแวดวงของครอบครัว

เป็นสำาคัญนั่นคือบทบาทของแม่ซึ่งมีหน้าที่ในความรับผิดชอบต่อการเลี้ยงดูอบรมบ่มนิสัย 

รวมทัง้ปลกูฝังค่านยิม ทศันคต ิขนบธรรมเนยีมประเพณแีก่ลกูหลานของตน ดงันัน้หากลกู

เติบโตได้ดี เป็นบุคคลชั้นนำาของสังคมหรือมีบทบาทสำาคัญในแวดวงสังคม ก็ได้รับการ

ยกย่องสรรเสริญ และกล่าวขานไปถึงผู้อบรมเลี้ยงดู ก็เป็นที่เชื่อได้ว่าบทบาทแม่มีความ

สำาคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างและปลูกฝังคุณสมบัติและค่านิยมที่ดีงามแก่สมาชิกในสังคม

 “เบิ่งซ้างให้เบิ่งหาง เบิ่งนางให้เบิ่งแม่” (ดวงจัน วันนะบุบผา. 2009: 21) (การดู

ช้างว่าเป็นช้างเผอืกหรอืไม่ ให้ดทูีข่นหาง ในทำานองเดยีวกนั การเลือกผูห้ญงิมาเป็นภรรยา

จะต้องดูชาติตระกูลและคุณสมบัติของมารดาด้วย)

 ภาษติบทนีส้ือ่ให้เหน็นยัยะของเรือ่งชาติตระกลู โดยเปรยีบกบัการดชู้างทีม่ลีกัษณะ

ดีพิเศษอย่างไร หากจะดูว่าเป็นช้างเผือกหรือไม่นั้น ให้ดูที่ขนหาง เช่นเดียวกับการเลือกผู้

หญงิมาเป็นภรรยานอกจากคณุสมบัตคิวามเป็นแม่ศรเีรอืนที่ได้รบัการอบรมบ่มเพาะมาจาก

ผู้เป็นมารดาแล้ว ยังต้องดูชาติตระกูลอันแสดงศักดิ์ของผู้หญิงด้วย จะเห็นว่า สังคมลาวให้

คุณค่าผู้หญิงที่การมีศักดิ์ มีชาติตระกูลที่ดี ดังนั้น เมื่อผู้ชายจะเลือกผู้หญิงมาเป็นภรรยา

จึงต้องดูผู้หญิงที่มีศักดิ์ตระกูลอันโดดเด่นกว่าผู้หญิงทั่วไป เพื่อเป็นที่เสริมส่งบารมีให้แก่ผู้

เป็นสามีด้วย

 จะเห็นว่าบทบาทและหน้าที่ผู้หญิงมีความหลากหลาย จำาแนกแตกต่างไปตาม

บริบทพื้นที่ของสังคม การกำาหนดคุณลักษณะของผู้หญิงจึงขึ้นอยู่กับการกำากับและการ

ประดิษฐ์สร้างของสังคมปิตาธิปไตย

  ส่วนภาพลักษณ์และคุณลักษณะ บทบาทและหน้าที่ของเพศชายนั้น ในภาษิตมี

กล่าวถึงไว้ ดังนี้

 “ชาติเสือต้องไว้ลาย ชาติชายต้องไว้ชื่อ” (อนาโตล โรเจอร์ เป็ลติเยร์. 2552: 144) 

(ผูช้ายต้องมคีวามเก่งกล้า และรักษาเกยีรตยิศชือ่เสยีงไว้ จงึจะได้ชือ่ว่าสมกบัทีเ่กดิมาเป็น

ผู้ชาย)

  ภาษิตบทนีช้ี้ให้เหน็ค่านยิมทีส่งัคมประกอบสร้างขึน้ในพืน้ทีเ่ฉพาะของผูช้าย การ

สร้างภาวะความกล้าแกร่งในจิตใจของผู้ชายเมื่อต้องเผชิญกับศัตรู ลักษณะของความเป็น

นักเลงต้องแสดงออกอย่างเต็มที ่การยำา้เน้นเคีย่วกรำาคณุสมบตัแิบบผูช้ายจงึถกูนำามาใช้ใน

พื้นที่นี้ได้อย่างลงตัว การกำาหนดให้ใช้คุณสมบัติแบบผู้ชายอย่างเต็มขีดความสามารถ มี

วัตถุประสงค์เพื่อแบ่งบทบาทหน้าที่หญิงชายอย่างชัดเจน ดังที่ มาร์ติน ลูเธอร์ ได้ให้ทัศนะ

เรื่องนี้ว่า “ผู้หญิงถูกสร้างขึ้นมาสำาหรับดูแลกิจการบ้านเรือน แต่ผู้ชายเพื่อชีวิตสาธารณะ 

เพ่ือทำากิจการด้านการสงครามและด้านกฎหมาย” (Luther, อ้างใน ชศูร ีมวีงศ์อโุฆษ. 2551: 
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103) ด้วยวาทกรรมกระแสหลัก ในสถาบันหล่อหลอมนักกฎหมาย ทนายความ ทหาร 

ตำารวจ จงึเสมอืนพืน้ทีบ่่มเพาะความเป็นเลศิแบบผูช้าย พละกำาลัง ความเข้มแขง็และอำานาจ

จึงถูกหล่อหลอมเข้าเป็นภาพลักษณ์ของความเป็นลูกผู้ชาย เมื่อวาทกรรมถูกผลิตซำ้าๆ จึง

เกิดการคล้อยตามกระแสหลักอันไม่อาจหล่อหลอมให้เป็นอย่างอื่นไปได้

 นอกจากนี้ยังมีภาษิตที่สอนการปฏิบัติตัวของผู้ชายในบทบาทสามี ดังนี้

  “บ่อนสนุกอย่านอน เมียวอนอย่ายิน” (ดวงจัน วันนะบุบผา. 2009: 20)

(ยามสนุกสนานอย่ามัวนิ่งนอนใจให้รีบทำางาน ยามเมียวอนอย่าไปเห็นดีเห็นชอบตามทุก

อย่าง)

 “ฮักเมียให้หมั่นว่า อยากเห็นฮ่าให้หมั่นป้อยมั่นเวร” (ดวงจัน วันนะบุบผา. 2009: 

24) (รักเมียให้ดุด่าว่ากล่าว อยากเห็นผีห่าให้หมั่นด่าว่า)

  ภาษติทัง้สองบทนีส้ือ่ถึงลกัษณะการมอีำานาจในบ้านและความเป็นใหญ่ของผู้ชาย

ในความเป็นผูน้ำาในครอบครวั อำานาจในการตดัสนิใจเป็นของสาม ีในขณะท่ีผู้หญงิในบทบาท

เมยีไม่มสีทิธิ์ไม่มเีสยีงในการออกความคดิเหน็ใดๆ ในบ้าน และการใช้วาจาข่มขูห่รือส่ังสอน

ของผู้ชายในบทบาทสามี นับว่าเป็นศิลปะของการกุมอำานาจให้เหนือกว่าผู้หญิง

  “เฮือนบ่มีสีหน้า กาบินมันสิล่วง มีเฮือนคันบ่มีพ่อย้าว โจนซิเข้าล่วงเฮือน” (ดวง-

จัน วันนะบุบผา. 2009: 8) (บ้านใดไม่มีหน้าบัน นกกาบินเข้าได้ง่าย เช่นเดียวกับบ้านใด

ไม่มีประมุขของบ้านหรือพ่อบ้านดูแลปกป้อง คุ้มครอง บ้านนั้นย่อมไม่ปลอดภัยจากโจร

ขโมย)

  ภาษิตบทนี้สื่อทัศนะที่มองว่าผู้ชายเป็นผู้นำาครอบครัว ดูแลและปกป้องคุ้มครอง

ความเป็นอยูข่องสมาชกิภายในบ้าน หากปราศจากพ่อบ้านคุม้ครองแล้ว ความมัน่คง ความ

ปลอดภัยภายในครอบครัวย่อมไม่มี ภาษิตบทนี้แสดงออกถึงอุดมการณ์ ความเช่ือ ซึ่ง

ครอบงำาวิธีคิดและชีวิตของมนุษย์มาทุกยุคสมัย

  เราจะเห็นว่า ในด้านการสื่อถึงภาพลักษณ์และคุณลักษณะหญิงชายในภาษิตลาว 

จะพบว่า ผู้ชายมีความเหนือกว่าผู้หญิงในหลายๆ ด้าน จึงสื่อให้เห็นว่าสังคมลาวยังมีความ

ไม่เสมอภาคทางเพศ ยงัคงมค่ีานยิมให้ความสำาคญักบัคณุค่าของผูช้ายมากกว่าผูห้ญงิ การ

เน้นในเรื่องความแตกต่างระหว่างบทบาทหญิงชาย ทั้งบทบาทในความเป็นสามีภรรยา 

บทบาทความเป็นบิดามารดา บทบาทความเป็นลูกเขย-ลูกสะใภ้ ที่กล่าวมานี้เป็นการเน้น

ยำ้าให้เห็นภาพความสัมพันธ์เชิงอำานาจระหว่างหญิงชาย ที่ผู้ชายยังคงครองความเป็นใหญ่

และมีอำานาจเหนือกว่าผู้หญิงทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม
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ปรากฏการณ์ทางภาษา: สถาบันทางสังคมกับการกำาหนดสิทธิและการ
จำากัดพื้นที่เพศหญิงชาย
 ในทีน่ีผู้เ้ขยีนมุง่ทีจ่ะวเิคราะห์ปรากฏการณ์ทางภาษาทีม่ปีรากฏในภาษติลาวเฉพาะ

ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกับประเดน็ของสถาบันทางสงัคมทีม่บีทบาทในการกำาหนดและส่งอทิธพิล

ต่อการดำาเนินไปซึ่งบทบาทและสถานภาพของทั้งเพศชายและเพศหญิงในสังคมลาว จาก

การศึกษาพบว่าภาษติเสนอภาพลกัษณ์หญงิชายและจดัวางบคุคลทัง้สองเพศให้สมัพนัธ์กบั

พื้นที่ต่างๆ ทางสังคม ดังนี้

 สถาบันครอบครัวเป็นหน่วยหลักในการอบรมเลี้ยงดูเพื่อโอกาสที่ลูกจะเติบโตขึ้น

มาในสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อความเป็นคนมีคุณภาพ และให้สอดคล้องกับคตินิยมหรือค่า

นิยมอันดีงามในสังคมที่อยู่อาศัย การปลูกฝังทัศนคติ ความเชื่อของสถาบันครอบครัว ที่

ปรากฏในภาษิตมีดังนี้

  “คำาปากพ่อแม่นี้ หนักเกิ่งธรณี ใผผู้ยำาแยงนบ หากสิเฮืองเมื่อหน้า” (ดวงจัน วัน-

นะบุบผา. 2009: 7) (คำาสั่งสอนของพ่อแม่นี้สำาคัญ เปรียบความยิ่งใหญ่เท่าแผ่นดิน ลูกที่

เชื่อฟังคำาสอนของพ่อแม่ ย่อมนำาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในภายหน้า)

  ภาษติบทนีช้ี้ให้เหน็ความสำาคญัของการเชือ่ฟังคำาสอนของพ่อแม่ ลกูทีเ่คารพเชือ่

ฟังคำาสัง่สอนพ่อแม่จะทำาให้ประสบความเจรญิรุง่เรอืงในชวิีต ความเจริญรุ่งเรืองในชวีติของ

ลูกนี้ยังขึ้นอยู่กับความกตัญญู การบำารุงเลี้ยงบิดามารดานับเป็นสิ่งที่เป็นมงคล ดังกล่าวไว้

ในมงคลสูตร 38 ว่า การบำารุงมารดาบิดาเป็นอุดมมงคล เป็นเหตุให้เกิดความเจริญ ลูกคน

ใดรู้คุณบิดามารดาไม่ตกตำ่าจนตลอดชีวิต พระพุทธเจ้าตรัสว่า มารดาบิดาเป็นพรหมของ

บตุร เพราะประกอบไปด้วยคุณธรรมของพรหม คอื เมตตา กรณุา มทุติา และอุเบกขา การ

ตอบแทนคุณบิดามารดาด้วยการประพฤติปฏิบัติตัวดี มีศีลธรรม มีกตัญญูกตเวที เป็นการ

ตอบแทนคุณทีท่ำาให้บดิามารดาชืน่อกชืน่ใจ ยิง่กว่าหยบิยืน่เงินทองให้เสยีอกี จะเหน็ว่า คำา

สอนให้เคารพบุพการีฉาบเคลือบไปด้วยปัจจัยในมิติต่างๆ ทางพุทธศาสนา ล้วนแสดงให้

เห็นการสืบสานคติความเชื่อแบบปิตาธิปไตย

  “ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ แขวนอู่ตามใจผู้นอน” (อนาโตล โรเจอร์ เป็ลติเยร์. 2552: 

54) (ความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ในการเลือกคู่ครองควรให้สิทธิแก่ผู้ที่จะครองคู่

กัน เปรียบเหมือนการสร้างเรือนอาศัย ย่อมสร้างตามใจปรารถนาของเจ้าของบ้าน)

  ภาษิตบทนี้ทำาให้มองเห็นว่าสังคมเริ่มเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่หน้าที่พ่อแม่คือ

การดูแลเอื้ออำานวยในการจัดการหาคู่ครองที่ดีให้ลูก แต่ในสำานวนนี้แสดงให้เห็นนัยยะของ

สถาบนัครอบครัวทีเ่ริม่เปลีย่นแปลง การใช้บทบาทของพ่อแม่บงการหรอืการมอีำานาจเหนอื

ลูก ค่อยๆ คลายความเข้มข้นลง นับว่าเป็นการให้ความยุติธรรมและเป็นการสร้างความ
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เสมอภาคทางสิทธิระหว่างกัน จึงชี้ให้เห็น “วาทกรรม” เป็นกระบวนการเสนอถึงคติความ

เชื่อทางสังคมวัฒนธรรมที่ดำารงอยู่ และสามารถสร้างความคาดหวัง หรือย้อนแย้งประเด็น

ที่มีผู้ก่อตั้งไว้ก่อนแล้วได้อีกด้วย

 นอกจากนีศ้าสนาได้มบีทบาทในการกำากบัควบคมุความประพฤตขิองผูค้นในสงัคม 

พื้นที่ทางศาสนาได้เข้ามากำากับควบคุมผู้หญิง แล้วนำาไปเป็นโครงสร้างทางวัฒนธรรมต่อ

ไป เช่น

  “ผู้หญิงหาผัว เจ้าหัวหาเงิน” (ดวงจัน วันนะบุบผา. 2009: 58) (ผู้หญิงที่สนใจแต่

จะหาสามี ถือว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่ดี ผิดจารีต เช่นเดียวกับพระสงฆ์ถ้ามัวเห็นแก่เงิน สิ่งนี้จะ

ทำาให้ตัวมัวหมองได้)

 ภาษิตบทนี้ชี้ให้เห็นการกำาหนดบทบาทของผู้หญิงที่เกิดจากอคติทางศาสนา ใน

เกอืบทกุศาสนาของโลกได้พรรณนาว่า “ผูห้ญงิ” เป็นผูล่้อลวงและมกีารเตอืนให้ระวงัผูห้ญงิ

ไว้อีกด้วย (มานพ รักการเรียน, 2545: 17) ในพระพุทธศาสนาก็มีกล่าวทำานองตำาหนิผู้หญิง

ว่า ผู้หญิงเป็นมลทินของพรหมจรรย์ บางทีกล่าวตำาหนิผู้หญิงที่หมกมุ่นแต่ทางโลกว่า “ขึ้น

ชือ่ว่าพวกผูห้ญงิทีห่มกมุน่แต่ทางโลกนีเ้ลวทราม เพราะไม่มขีดีขัน้ มแีต่ความกำาหนดัยนิดี 

คึกคะนองไม่เลือกเหมือนกับไฟไหม้ไม่เลือกฉะนั้น” (มานพ รักการเรียน, 2545: 18) ดังนั้น

ผู้หญิงในพื้นที่ทางพุทธศาสนาจึงต้องระมัดระวังทั้งความคิด คำาพูด และการกระทำาหรือ

ความประพฤติ ให้อยู่ในกรอบความดีงามแห่งความเป็นเลิศแบบผู้หญิง หากมีพฤติกรรมที่

ตรงกันข้ามนี้ พื้นที่ทางศาสนาย่อมเป็นพื้นที่ต้องห้ามสำาหรับผู้หญิงที่ขาดความเป็น 

“กุลสตรี”

 “เป็นข้าให้เป็นข้าอาชญา เป็นหมาให้เป็นหมาวัด” (อนาโตล โรเจอร์ เป็ลติเยร์. 

2552: 98) (ถ้าเป็นข้ารับใช้ควรเป็นข้าของขนุนาง เช่นเดยีวกบัถ้าเป็นหมาให้เลอืกเป็นหมา

วัด)

  ภาษิตบทน้ีสะท้อนบทบาทผู้ชายในพ้ืนที่การงาน ซึ่งหน้าที่การงานจะล่วงเลยไป

นอกเขตบ้าน หน่วยงานในระบบราชการย่อมมผีูบ้งัคบับญัชา การทำางานกบัเจ้าขนุมลูนาย

มีค่าตอบแทนเป็นตำาแหน่ง มียศถาบรรดาศักดิ์ และมีทรัพย์สินเงินทอง ดังนั้น เรื่องของ

การมีอำานาจ การมีบารมี สังคมจึงสถาปนาให้เป็นพื้นที่เฉพาะของเพศชายเท่านั้น

 นอกจากนีส้ถาบนัในสังคมยงัมส่ีวนในการสร้างวาทกรรมในการควบคุมและกำาหนด

หรือจำากัดพื้นที่เพศหญิงชายไว้ ดังนี้

 “หญิงร้างสามผัว หม้ายสามผัว อย่าเอาเป็นเมีย” (อนาโตล โรเจอร์ เป็ลติเยร์. 

2552: 109) (ผู้หญิงที่เลิกร้างกับสามีถึงสามครั้งและผู้หญิงที่เป็นแม่หม้าย ไม่ให้เลือกเอา

มาเป็นเมีย)
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  ภาษิตบทนี้สะท้อนถึงสังคมที่มีอคติทางเพศ การที่สังคมสร้างวาทกรรมเพื่อเป็น

เงื่อนไขในการเลือกปฏิบัติต่อสตรีที่เป็นแม่ร้างและแม่หม้ายให้เห็นว่าผิดแผกไปจากกรอบ

ของสังคม แต่แท้ที่จริงแล้วอิงอยู่กับความคิดว่าด้วยเรื่อง “พรหมจรรย์” ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบ

ความคิดของวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ สังคมจึงสวมทับความหมายว่าเป็นหญิงไม่ดี จึงขจัด

หญิงสองกลุ่มนี้ออกจากพื้นที่ของผู้หญิงท่ีบริสุทธิ์ จะเห็นว่าความคิดนี้อิงอยู่กับความคิด

แบบปิตาธิปไตยนั่นเอง 

 “เบิ่งวัดให้เบิ่งฐาน เบิ่งบ้านให้เบิ่งครัว” (ดวงจัน วันนะบุบผา. 2009: 21) (ถ้าจะดู

วัดว่ามีระเบียบหรือไม่ ให้ดูที่ส้วมถ่ายหรือฐาน ถ้าจะดูผู้หญิงดีหรือไม่ให้ดูที่เรือนครัว ถ้า

แม่ครัวไม่ดี ครัวจะสกปรกรกรุงรัง)

  ภาษิตบทนี้ชี้ให้เห็นบทบาทผู้หญิงอยู่กับกิจการในครัวเรือนเป็นสำาคัญ ผู้หญิง

มีหน้าที่ในการทำาอาหารเลี้ยงดูครอบครัว เท่ากับเป็นการจองจำาผู้หญิงให้มีเพียงบทบาท

ของความเป็นแม่บ้านแม่เรือน ดังนั้นในวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่พื้นที่ผู้หญิงจึงถูกจำากัดไว้

ในขอบเขตครัวเรือนเท่านั้น

  “ยามยากคดึเถงินาย ยามตายคดึเถงิพระ” (อนาโตล โรเจอร์ เป็ลตเิยร์. 2552: 95)

 (เมื่อถึงคราวตกทุกข์ได้ยาก จึงเข้าหาพึ่งพิงเจ้านายเพื่อช่วยเกื้อหนุนจุนเจือและ

ยามคราวเคราะห์สูญเสียบุคคลในครอบครัวจึงนึกถึงพระ)

  หากพิจารณาในวาทกรรมที่กำากับจะเห็นว่าสำานวนนี้เน้นบทบาทในเชิงเศรษฐกิจ

และหน้าที่การงานนอกบ้านของผู้ชาย เพราะผู้ชายอยู่ในฐานะที่เป็นผู้หารายได้และเล้ียง

ครอบครัว จึงมองไปได้ว่ าสถาบันทางเศรษฐกิจเป็นพื้นที่ของเพศชายท่ีจะเข้าถึงได้ ส่วน

สำานวน “ยามตายคึดเถิงพระ” หมายถึง สถาบันศาสนาเป็นสถาบันหลักอีกแห่งหนึ่งซึ่งเป็น

พื้นที่สำาหรับการใช้สอยของบุคคลในสังคม จะเห็นว่าอำานาจทางโลกและอำานาจทางธรรมมี

ส่วนพึ่งพิงกันได้อย่างลงตัวและผู้ที่เข้าถึงพื้นที่ทั้งสองนี้ก็คือกลุ่มผู้ชาย

  “บ่มีความรูอ้ย่าเว้าการเมอืง บ่นุง่ผ้าเหลอืงอย่าเว้าการวดั” (อนาโตล โรเจอร์ เป็ล-

ติเยร์. 2552: 36) (ถ้ามีความรู้น้อยอย่าไปพูดเรื่องการเมืองหรือเล่นการเมือง และถ้าไม่ใช่

พระสงฆ์อย่าพูดหรือแสดงว่ารู้เรื่องธรรมะดี)

 ภาษติบทนีม้คีวามโน้มเอยีงทีจ่ะสอนผูห้ญงิ เพราะพ้ืนท่ีทางการเมอืงและพืน้ทีท่าง

ศาสนาไม่เปิดโอกาสให้ผูห้ญงิเข้าไปได้ เรือ่งกจิการบ้านเมอืงเป็นหน้าท่ีของผูช้ายท่ีเข้าไป

บริหาร ส่วนผูท้ีม่บีทบาทในการสัง่สอนธรรมะและอบรมศลีธรรมจรรยา จงึควรเป็นหน้าที่

เฉพาะพระภกิษุสงฆ์ทีม่บีทบาทอยู่ในพืน้ทีท่างศาสนาเท่าน้ัน ดงันัน้วาทกรรมนีจ้งึเป็นเคร่ือง

บ่งชีก้ารกำาหนดพืน้ทีข่องเพศชายทีส่ามารถดำารงอยู่ในพืน้ทีท่างการเมือง และในปริมณฑล

ของพทุธศาสนา ซึง่ทัง้สองพืน้ทีน่ีเ้พศหญงิไม่มอีำานาจและบทบาททีจ่ะเข้าถงึได้
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 ในสมยัพทุธกาลมีท้ังพระภกิษุ และภกิษุณ ีแต่ปัจจบุนัมีการกดีกนัไม่ให้ผูห้ญิงบวช

เป็นพระ โดยมักจะอ้างพระวินัยว่าเป็นอุปสรรค ผู้หญิงรักษาวินัยไม่เป็น ไม่ให้บวชผู้หญิง 

ถึงแม้จะถูกกันให้อยู่ห่างๆ แต่ผู้หญิงจำานวนหนึ่งจะพยายามเข้าใกล้พุทธศาสนา ซึ่งเราจะ

เห็นว่าในสังคมลาวมีนักบวชหญิงที่เรียกว่า “แม่ชี” ซึ่งก็คือ สตรีที่ใช้ชีวิตอย่างนักบวช โกน

หัว ห่มขาว ถือศีล 8 หรือศีล 10 แต่ไม่มีสถานภาพที่ชัดเจน ไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ

หรือสังคมเท่าที่ควร ทั้งนี้เพราะการบวชเพื่อเข้าสู่เพศบรรพชิตได้รับการสงวนไว้ให้ผู้ชาย

เท่านั้น ผู้หญิงจึงไม่สามารถดำารงบทบาทสูงสุดทางศาสนาได้

 อย่างไรก็ตาม การจำากดัสทิธแิละบทบาทของผูห้ญงิในด้านศาสนา แม้จะถกูจำากดั

ด้วยกฎเกณฑ์มากมาย แต่ผู้หญิงมักจะมีบทบาทในทางช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่เสมอ นับแต่

อดีตถึงปัจจุบัน ผู้หญิงลาวเป็นผู้ที่อุทิศตนในพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นการฟังเทศน์ฟัง

ธรรม การตกับาตร ตลอดจนการประกอบพิธกีรรมทางศาสนา โดยเฉพาะพธิกีรรมสาธารณะ

ทางพุทธศาสนา ผู้หญิงมักเป็นกำาลังสำาคัญในการจัดเตรียมงานต่างๆ อาทิ การหล่อเทียน

ขี้ผึ้ง การร้อยมาลัย การทำาพานบายศรีเพื่อสักการะพระพุทธรูป เป็นต้น จึงไม่อาจปฏิเสธ

ได้ว่าพทุธศาสนาดำารงอยูไ่ด้ด้วยความเกือ้หนุนของผูห้ญงิในฐานะอบุาสิกา การใช้กลไกการ

ทำาบุญในรูปแบบต่างๆ นี้จึงเป็นช่องทางหนึ่งเพื่อซื้อพื้นที่ทางสังคมกลับคืนให้มีตำาแหน่งที่

อยู่ในชุมชนได้อย่างน่ายกย่อง 

  ที่ กล่าวมาน้ีแสดงให้เห็นว่า  ภาษิตเป็นอำานาจวาทกรรมชุดหนึ่งที่ผลิตซำ้า ดังที่  

มิเชล ฟูโกต์ กล่าวว่า “วาทกรรม เป็นบรรดาข้อความที่พูดกัน เขียนกัน ในยุคหนึ่งๆ โดย

สัมพันธ์กับมวลคติ ความเชื่อ หรือกรอบความรู้ที่มีอยู่ในยุคนั้นๆ เมื่อวาทกรรมเข้าไปจับ

ยึดสิ่งใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นร่างกาย สิ่งแวดล้อม ชาติ ศาสนา กฎหมาย เพศหญิงเพศชาย 

ฯลฯ ก็จะบันดาลให้สิ่งเหล่านั้นสื่อความหมายและคุณค่าไปในทางใดทางหนึ่ง ขึ้นอยู่กับว่า

กลุ่มสังคมใดเป็นแหล่งผลิตวาทกรรมนั้นๆ” (เสนาะ เจริญพร, 2548: 68) กล่าวได้ว่า ภาษิต

มีบทบาทในการกำาหนด จำาแนกความเป็นหญิงและความเป็นชาย มีอำานาจในการกำาหนด

บทบาทและสถานภาพทางเพศท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นชดุของความรูช้ดุหนึง่ๆ เข้าไปมอีทิธพิล

เหนือจิตสำานึกของกลุ่มคนทำาให้ผู้คนในสังคมเหล่านั้นมีค่านิยม มีแนวความคิด ความเชื่อ

ที่ยึดโยงสัมพันธ์กับแนวทางปฏิบัติตนของตนเอง
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บทสรุป
 ภาษติเปรียบได้กับประวตัศิาสตร์ของวธิคีดิทีห่ลากหลาย เราจะเหน็ว่า ภาพลกัษณ์

หญิงชายทีป่รากฏในภาษติแท้จรงิแล้วต่างกเ็ป็นภาพทีถ่กูประกอบสร้างทางสงัคม การอคติ

ต่อเพศหญงิได้ส่ังสมมานานแล้วตัง้แต่โบราณกาล ซึง่ถกูหล่อหลอมมาจากปัจจยัการอบรม

เลีย้งดู ขนบธรรมเนียมประเพณ ีและคตคิวามเชือ่ทางวฒันธรรม เหล่านีล้้วนส่งผลให้ผูช้าย

มีอำานาจเหนือกว่าผู้หญิง

 เราจะเหน็ว่าค่านยิมทางสงัคมมอีำานาจในการจำากดับทบาทผู้หญงิให้ด้อยกว่าผู้ชาย

หลายประการ เมื่อพิจารณาในระดับลึกลงไปจะเห็นการกระทำาของวาทกรรมที่เข้าไปจับยึด 

และกำาหนดกรอบความคดิ ความเชือ่ เพ่ือสือ่ความหมายและคณุค่าให้กบัเพศหญงิชาย ด้วย

การหยิบเลอืกเอาคณุสมบัติต่างๆ ทางสงัคมมาประสมกนัเข้า เพือ่นำาเสนอความหมายและ

คุณค่าบางอย่างของผู้หญิง-ผู้ชายสู่การรับรู้ของสาธารณะ นับเป็นกระบวนการเสนอวาท-

กรรม ซึ่งก็เป็นการยากที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดดังกล่าว

 ทีก่ล่าวมาทัง้หมดนีอ้าจกล่าวได้ว่าล้วนเป็นมายาคตท่ีิสงัคมปิตาธปิไตยสร้าง และ

กำากับขึ้นมาให้กลายเป็นอุดมการณ์ที่ไหลเวียนอยู่ทุกยุคสมัย มายาคติแห่งสังคมจึงเป็น

เงื่อนไขสำาคัญที่ทำาให้ผู้หญิงไม่อาจพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้น หนทางที่จะ

แก้ปัญหาได้ ควรเปลี่ยนแปลงแนวความคิดในเรื่องความไม่เสมอภาคของผู้หญิงและผู้ชาย 

สร้างทศันคติความเท่าเทียมกนัทางเพศ สร้างความเข้าใจและลดปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความ

เหลื่อมลำ้าในสถานภาพ บทบาท หน้าที่ และอำานาจระหว่างหญิงชาย ก็จะเป็นกลไกสำาคัญ

ที่ช่วยสร้างดุลยภาพและก่อให้เกิดความสมานฉันท์ระหว่างสมาชิกต่างเพศในสังคมได้
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นาค : การสร้างความหมายในชุมชนสองฝั่งโขง
Naga : Significant In The Communities On Both Side of The Mekong River

มาลินี กลางประพันธ์* Malinee Klangprapan

บทคัดย่อ
  บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์ เรือ่ง เครือข่ายทางสังคม “ข้าโอกาสพระ

ธาตพุนม” ในชมุชนสองฝ่ังโขง เป็นการศกึษาชวีติวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธุล์าวเวยีงใน

ชมุชนพระธาตุพนมทีม่คีวามเชือ่ดัง้เดมิเกีย่วกบั “เจ้าเฮอืน 3 พระองค์” โดยการสังเกตและ

การสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า คนกลุ่มนี้สืบทอดพิธีกรรมบูชาผีอารักษ์ และนาค ตาม

คติความเชื่อแบบล้านช้าง การเปลี่ยนผ่านอำานาจการปกครองหลายสมัย ผู้คนปรับเปลี่ยน

บทบาทและสร้างความหมายใหม่ ปรากฏการณ์ทางสังคมดังกล่าว คือ ความสัมพันธ์เชิง

อำานาจระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงกับพระสงฆ์วัดพระธาตุพนม ที่มีการรื้อฟื้นพิธีกรรม

บูชาสัตตนาคา ส่งผลให้กลุ่มความเชื่อดั้งเดิมถูกลดทอนอำานาจลง อย่างไรก็ตามคนกลุ่มนี้

ได้ปรับเปลี่ยนบทบาทเพื่อความคงอยู่อย่างแยบยล

ค�ำส�ำคัญ: นาค, การสร้างความหมาย, ชุมชนสองฝั่งโขง

*ศึกษานิเทศก์ ดร. สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 อุบลราชธานี-อำานาจเจริญ
*Supervisor, Dr, The Secondary Educational Service Area 29, Ubon Ratchathani - Amnat Charoen



ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 59 - ธ.ค. 59)

	 	 คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty of Humanities and Social Science Mahasarakham University

117

Abstract
   This article is part of the Dissertation titled “The social network of 

khaokasaPhraThat Phanom in communities on both sides of the Mekong Basin”. A 

s tudy of the cultural life of “Laos wieang” ethnic groups in PhraThat Phanom 

communities who believed about “Chao Heuan 3 Pra-ong” by observation and 

interviews. The results showed that this group inherited the ritual worship the Guardian 

spirit and Naga by the origin belief from LanXang. The political in this area has 

changed several time,The people had changed roles, and and rebuild a new meaning. 

This phenomenon is social power relations between “Laos wieang” ethnic groups 

and the monks at Wat Phra That Phanom.To revive the ritual worship “Satta Naga”, 

affected to the old traditional group was reduced their social power so They had 

changed ingeniously their role to remain their status.

 

Keywords: Naga, Significant, The Communities On Both Side of The Mekong River
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บทนำา
 ลกัษณะทางภมูศิาสตร์ในชมุชนพระธาตสุองฝ่ังโขง เป็นทีร่าบลุ่มแม่นำา้อยู่ระหว่าง

เทอืกเขาอนันมั ด้านทศิตะวนัออก และเทอืกเขาภพูาน ด้านทศิตะวนัตก แหล่งกำาเนิดลำานำา้

สำาคัญหลายสายไหลลงสู่แม่นำ้าโขง เช่น ลำานำ้ากะดิง ลำานำ้าเทิน ลำานำ้าหินบูน ลำานำ้าเซบั้งไฟ 

ลำานำ้ากำ่า ลำานำ้าสงคราม (บุญช่วย ศรีสวัสดิ์. 2547: 18) ความหลากหลายทางระบบนิเวศ

ของแม่นำ้าและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทำาให้ผู้คนเข้ามาตั้งรกรากสร้าง

หลักแหล่งกลายเป็นบ้านเมอืงหลายแห่ง เช่น เมอืงวงั เมอืงคำาเกดิ เมอืงคำาม่วน เมอืงมหา

ไซกองแก้ว เมืองท่าแขก เป็นต้น ประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ลาว ส่วนที่เรียกว่า 

ลาวเดิม (ลาวโซ่ง ไทดำา ไทขาว ผู้ไท) ตั้งถิ่นฐานอยู่เมืองแถง เมืองไล และเมื่องอื่นๆ 

บรเิวณสบิสองจไุท และหวัพนัทัง้ห้าทัง้หก ส่วนทีเ่รยีกว่าลาวใหม่ ได้แก่ ลาวหลวงพระบาง 

ลาวพวน ลาวเวยีง ลาวจำาปาศกัดิ ์ตัง้ถิน่ฐานในแขวงหลวงพระบาง เชยีงขวาง เวยีงจนัทน์ 

และจำาปาศักด์ิ ในเขตที่ราบลุ่มฝั่งซ้ายแม่นำ้าโขง ก่อนที่จะเคล่ือนย้ายมาฝั่งขวาแม่นำ้าโขง  

(จารวุรรณ ธรรมวตัร. 2541: 182) ก่อนหน้าทีก่ลุม่ชาตพินัธุล์าวจะอพยพมาตัง้หลักแหล่ง

บริเวณชมุชนพระธาตสุองฝ่ังโขง ปรากฏหลกัฐานในกฎมนเทยีรบาลสมยักรงุศรอียธุยา อ้าง

ถงึ เมอืงประเทศราชทีเ่คยถวายเครือ่งราชบรรณาการต้นไม้เงินต้นไม้ทอง ชือ่แคว้น “โคตร

บรู” (จรัส พยัคฆราชศักดิ์. 2534: 15)

 เมืองศรีโคตรบูรเดิมอยู่ปากนำ้าเซบ้ังไฟ ตรงข้ามพระธาตุพนม เนื่องจากกระแส

นำา้กดัเซาะตลิง่พงัมกีารย้ายทีต่ัง้เมอืงทัง้สองฟากฝ่ังหลายครัง้ บรเิวณประดษิฐานองค์พระ

ธาตศุรโีคตรบองหรอืพระธาตเุมืองเก่า เรยีกว่าเมืองมรกุขนคร สมัยพระเจ้าสริบิญุสาร (พ.ศ.

2294-2322) ทรงแต่งตั้งให้พระบรมราชา (กู่แก้ว) ครองเมืองมรุกขนคร โดยให้ย้ายเมือง

มาตัง้อยูฝ่ั่งขวาแม่นำา้โขง บรเิวณบ้านธาตนุ้อยศรบีญุเรือง ริมห้วยบงัฮวก อำาเภอธาตพุนม 

ในปัจจุบัน (สุวิทย์ ธีรศาศวัต. 2549: 54) ในปี พ.ศ. 2329 พระบรมราชา (พรหมา) บุตร

พระบรมราชา (กูแ่ก้ว) สบืทอดตำาแหน่งเจ้าเมอืงต่อจากบดิาเหน็ว่า เมอืงมรุกขนคร ทีบ้่าน

ธาตุน้อยศรีบุญเรือง ประสบปัญหากระแสนำ้าเซาะตล่ิงพังจึงย้ายเมืองขึ้นไปทางเหนือ ตั้ง

ใหม่ท่ีบ้านหนองจนัทน์ ห่างจากตวัเมอืงนครพนมปัจจบุนั 3 กโิลเมตร สมยัพระบาทสมเดจ็

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อเมืองมรุกขนคร เป็นนครพนม (สุรจิตต์ 

จันทรสาขา, 2542: 1945-1957) ด้วยพื้นฐานเคยเป็นเมืองสำาคัญสมัยล้านช้าง ทำาให้เมือง

นครพนมมีเมืองบริวารบริเวณลุ่มนำ้าสงครามตอนล่าง และริมฝั่งแม่นำ้าโขงจนถึงชุมชน

ธาตุพนม เช่น เมืองไชยบุรี เมืองท่าอุเทน เมืองอาฑมาตหรืออาจสามารถ เมืองรามราช 

เมืองเรณูนคร และเมืองธาตุพนม ขอบเขตอำานาจครอบคลุมไปถึงฝั่งซ้ายแม่นำ้าโขงบริเวณ
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เมืองคำาเกิด คำาม่วน จนถึงชายแดนเวียดนาม เมื่อบ้านเมืองขยายตัวเป็นชุมชนสองฝั่งโขง 

จงึเรยีกว่าเขต “วฒันธรรมลาวเวยีง” หรอืลาวภาคกลาง (ภริูภมู ิชมพนูชุ, 2549 : 41) แสดง

ให้เห็นความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับอาณาจักรล้านช้างที่มีเวียงจันทน์เป็นศูนย์กลาง

อำานาจ

 จากปรากฏการณ์ข้างต้นชี้ให้เหน็ว่า การเคล่ือนย้ายเข้ามาของกลุ่มวฒันธรรมลาว

เวียง สาเหตุหนึ่งมาจากความขัดแย้งทางการเมือง โดยเฉพาะหลังสมัยพระเจ้าสุริยวงศา-

ธรรมิกราชสิ้นพระชนม์ พระครูโพนสะเม็ก อพยพผู้คนจากเวียงจันทน์ลงไปทางใต้จนถึง

เขตแดนเขมร แต่ประสบปัญหาต้องเสยีส่วยแก่เจ้าเมอืงเขมร ผูค้นกลุม่หนึง่จงึย้อนกลบัมา

ต้ังหลักแหล่งตามหัวเมืองใกล้เคียงชุมชนพระธาตุทั้งสองฝั่งโขง ภายหลังเหตุการณ์เจ้า

อนุวงศ์ผู้คนต้องอพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานจากบ้านเมืองเดิม ในปี พ.ศ. 2379 พระบาท

สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าเมือง ท้าวเพ้ีย เกล้ียกล่อมผู้คนฝั่งซ้าย

แม่นำา้โขงทีอ่าศยัอยู่ในหัวเมอืงทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนอืของเมอืงละคอนหรอืนครพนม 

ได้แก่ เมืองคำาม่วน และเมืองคำาเกิดประมาณ 4,000 คน ให้มาตั้งถิ่นฐานทางฝั่งขวาแม่นำ้า

โขง ต่อมาในปี พ.ศ. 2389 เกิดสงครามระหว่างสยามกับเวียดนาม กำาลังคนกำาลังแรงงาน

เป็นปัจจัยสำาคัญในการศึกสงคราม ฝ่ายสยามจึงกวาดต้อนผู้คนบริเวณเมืองพิน เมืองตะ

โปน เมืองวัง เมืองผาบัง และเมืองนองได้ครัวลาวประมาณ 3,000 คน มาตั้งหลักแหล่งอยู่

ที่เมืองนครพนม เมืองสกลนคร เมืองมุกดาหาร ทำาให้บ้านเมืองฝั่งซ้ายแม่นำ้าโขงร้างผู้คน 

(วอลเตอร์ เอฟ. เวลลา. 2514: 179)

มมุมองในการวจิยั
 งานวิจยัชิน้นี ้ผูว้จิยัมวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาเครอืข่ายทางสงัคมของ “ข้าโอกาสพระ

ธาตพุนม” ในชมุชนสองฝ่ังโขง เป็นการวจัิยเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) แนวคตชิน

วทิยา ขัน้ตอนการวจิยัประกอบด้วยการศกึษาข้อมูลลายลักษณ์อักษรจากตำานานและนิทาน 

และ การรวบรวมข้อมลูภาคสนาม ม ี2 ลกัษณะ คอื การเข้าไปร่วมกจิกรรมสำาคญั ได้แก่ 

พธิบีชูาเจ้าเฮอืน 3 พระองค์ และสงัเกตในฐานะเป็นบคุคลภายนอกในงานบญุประเพณพีระ

ธาตพุนม อ. ธาตพุนม จ. นครพนม งานบญุประเพณพีระธาตอิุงฮัง, พระธาตโุผ่น, แขวง 

สะหวนันะเขต พระธาตตุมุพะวงั แขวงคำาม่วน สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว ส่วน

การสมัภาษณ์เป็นการสมัภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง โดยกำาหนดขอบเขตการวจิยัเป็นสองส่วน 

คือ ขอบเขตด้านพื้นที่เป็นพื้นที่การวิจัยภาคสนามบริเวณพระธาตุพนมที่ตั้งอยู่ที่วัดพระ

ธาตพุนมวรมหาวหิาร อำาเภอธาตพุนม จงัหวดันครพนม และชมุชนข้าโอกาสพระธาตพุนม

ที่กล่าวถึงในตำานานอุรังคธาตุ บริเวณจังหวัดนครพนม และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
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ประชาชนลาว ส่วนขอบเขตด้านข้อมูล ข้อมลูทีน่ำามาใช้เป็นข้อมูลหลักในการวจิยั แบ่งเป็น 

2 กลุม่ คอื ข้อมูลลายลกัษณ์อักษร ประกอบด้วย ตำานาน พืน้สบื พงศาวดาร ศลิาจารกึ 

จดหมายเหตทุางราชการสมยัรตันโกสนิทร์ บนัทกึของชาวต่างชาต ิและข้อมูลจากคำาบอก

เล่าและการสังเกตปรากฏการณ์ วิทยากรผู้ให้ข้อมูล (Key Informants) โดยมีเกณฑ์ด้าน

คณุสมบตั ิเป็นนกัปราชญ์ท้องถิน่ พระสงฆ์ และผูน้ำาทางวฒันธรรม

  ผูว้จิยัใช้แนวคดิสำาคญัสองประเดน็ คอื ประเดน็ทีห่น่ึง แนวคดิเร่ืองอำานาจกบัสิทธิ

อำานาจ ( Power and Authority) ประเดน็ทีส่องแนวคดิเร่ืองโครงสร้างความสัมพนัธ์ทางสังคม 

(Structuration) Max Weber แบ่งประเภทและแบบแผนของอำานาจ ออกเป็น 2 แบบ คอื 

อำานาจบงัคบั (coercive power) กบั อำานาจชอบธรรม (legitimate power/authority) พืน้

ฐานอำานาจบังคับตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการใช้กำาลังบังคับ ขาดความชอบธรรม ในขณะที่

อำานาจชอบธรรม มีการบังคับใช้ (domination) ในลักษณะที่มีความชอบธรรมเพราะเป็น

อำานาจที่ได้รบัการยนิยอมและเหน็ชอบให้ใช้อำานาจจากผู้อยู่ใต้อำานาจ ส่วนสิทธอิำานาจ (Au-

thority) คอื สทิธิโดยชอบธรรม ทีจ่ะคาดหวงัให้ผูอ้ืน่เตม็ใจเชือ่ฟังคำาส่ังของตน สิทธอิำานาจ

มนียัของระเบยีบกฎหมายหรอืกฎระเบียบแอบแฝงอยู่ คำาว่าสทิธิโดยชอบธรรม แปลว่าสงัคม

หรอืกลุม่ยนิยอมให้บคุคลได้รับอำานาจนี ้อำานาจอนัชอบธรรมสมัพันธ์กบัภาวะผู้นำา (Leader-

ship) เป็นสทิธขิองผูน้ำาและเป็นความชอบธรรมทีค่นอ่ืนๆ ให้การยอมรับ ซึง่ Max Weber 

อธบิายสทิธอิำานาจไว้ 3 ประการ คอื ประการทีห่นึง่ สิทธอิำานาจตามประเพณ ี(Traditional 

Authority) คอื การมีอำานาจตามท่ีขนบธรรมเนียมประเพณกีำาหนดไว้ สิทธอิำานาจในลกัษณะ

นี้มีที่มาจากความเชื่อตามสังคมประเพณีดั้งเดิม เช่น การยอมรับระบบบิดาเป็นใหญ่ใน

ครอบครวั สทิธอิำานาจของพระสงฆ์ทีจ่ะนำาประกอบพธิกีรรมทางศาสนา เป็นต้น ประการที่

สอง สทิธอิำานาจบนรากฐานบญุบารม ี(Charismatic Authority) เป็นสิทธอิำานาจอันเกดิจาก

คุณลักษณะของผู้นำาที่มีบุญบารมีเป็นที่ปรากฏและยอมรับ เช่น ความกล้าหาญ ความมี

จรยิธรรม ความเสยีสละ ประการทีส่าม สทิธอิำานาจทีอ่ยู่บนหลักเหตผุลหรือกฎหมาย (Ra-

tional Legal Authority) หมายถึง อำานาจกระทำาสิง่ต่างๆ ทีถ่กูต้องตามหลักเหตแุละผลหรือ

กฎข้อบงัคบัทีถ่กูกำาหนดเอาไว้

ชีวติวฒันธรรมลาวเวยีง
 จากการศกึษาภาคสนามในชมุชนพระธาตพุนมพบว่ากลุ่มวฒันธรรมลาวเวยีง ตัง้

บ้านเรอืนบรเิวณรมิฝ่ังแม่นำา้โขง ทิศเหนือจากวัดหวัเวยีงรังษ ีถงึทศิใต้ซอยอนรัุกษ์เจดย์ี ซอย

กุศลรัษฎากร และซอยเปรมปูชนีย์ ประชากรในชุมชนพระธาตุพนมสืบทอดวัฒนธรรมลุ่ม

แม่นำ้าโขงร่วมกับประชากรในอาณาจักรล้านช้างมาตั้งแต่อดีต ฉะน้ันจึงมีลักษณะร่วมทาง
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สงัคมวฒันธรรม (จารวุรรณ ธรรมวตัร. 2540: 18) สภาพสังคมล้านช้างก่อนทีพ่ทุธศาสนา

จะเริม่เข้ามามบีทบาทสำาคญั ในสมัยพระเจ้าฟ้างุ่ม ตัง้แต่สมยัโบราณผูค้นส่วนใหญ่เชือ่อำานาจ

เหนือธรรมชาต ิจากหลกัฐานพงศาวดารล้านช้างกล่าวถงึการนบัถอืผีฟ้า ผีแถน ผีบรรพบรุุษ 

เป็นความเชือ่ตามลทัธิของชาวจีน เพราะดนิแดนชนชาตลิาวแต่ก่อนอยูต่ดิกบัจนี จงึมกีาร

สงัคมติดต่อกนัมาเป็นเวลานาน (คำา จำาปาแก้วมณ ีและคณะ. 2539: 25) ความเชือ่เรือ่ง แถน 

สอดคล้องกบัมโนทศัน์ “สทิธอิำานาจ” แถน เป็นสญัลักษณ์แห่งอำานาจ โดยมีกษตัริย์ซึง่เป็น

โอรสของแถนเป็นตวัแทนของอำานาจ การสร้างความเชือ่เร่ืองเกีย่วกบัแถนจงึเป็นการสร้าง

ความยอมรบักษตัรย์ิ สทิธอิำานาจดงักล่าวมทีีม่าจากการสำานึกรู้ของคนในกลุ่มว่า ผู้นำาหรือผู้

ปกครองมพีืน้ฐานจากอำานาจบุญบารม ีความชอบธรรมในการปกครองเป็นคณุสมบตัเิหนอื

ความสามารถของมนษุย์ธรรมดา ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ปกครองกบัผู้อยู่ใต้ปกครองจงึเป็น

ความสมัพนัธ์เชงิอำานาจ มกีระบวนการต่อสู ้ต่อรอง ผ่านเรือ่งเล่า ตำานาน สรุปได้ดงัน้ี

 ควำมเชือ่เรือ่งผ ีเป็นความเชือ่ทีมี่ความหมายต่อการดำารงอยู ่ทัง้ในระดบัครอบครวั 

และระดบัชมุชน (จารวุรรณ ธรรมวตัร. 2528: 31) การนับถอืผีฟ้า ผีแถน ปรากฏเด่นชดัใน

วรรณกรรมลาว เรือ่ง พืน้ขนุบรมราชาธริาช ท้าวฮุ่งหรือเจอืง และพระยาคนัคาก ผีฟ้า ผี

แถน เป็นอำานาจของเทวดาบนสวรรค์ผูใ้ห้กำาเนดิผู้นำา มนุษย์ สัตว์ และสรรพส่ิงในจกัรวาล 

สามารถให้ดีให้ร้ายแก่มนษุย์ได้ หากไม่ปฏบิตัติามแบบแผนทีเ่ป็นฮีตคองของสังคม ดงันัน้

ชาวบ้าน เจ้าเมอืง พระมหากษตัรย์ิต่างอ่อนน้อมยอมต่อผี การเลีย้งผีนัน้เกดิจากความเชือ่

ว่าธรรมชาตทิัง้หลายไม่ว่าจะเป็นแผ่นดนิ ผนืนำา้ พืช สัตว์ มนุษย์ อุบตัขิึน้ในโลกด้วยอำานาจ

ของผีฟ้าหรือผีแถน ผีจึงให้ชีวิต คุ้มครองชีวิต และทำาลายชีวิตด้วย ในฮีตบ้านคองเฮือน

กำาหนดไว้ว่าเมือ่กนิข้าว กนิเหล้า ต้องจดัสำารบัชดุเล็กเซ่นผีก่อน ความเชือ่เร่ืองผีโดยเฉพาะ

ผแีถนนัน้มบีทบาทสำาคญัในการดำาเนินชีวติของคนล้านช้าง เพราะเชือ่ว่าแถนมบีทบาทสำาคญั

ในการกำาหนดและควบคุมชะตามนุษย์ ฐานะทางสังคมของมนุษย์จะแตกต่างตามความ

ประสงค์ของแถน ทำาให้ชนชัน้ปกครองได้นำามาเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความชอบธรรมโดย

การเชือ่มโยงให้กษตัรย์ิเป็นโอรสของแถนส่งลงมาปกครองมนุษย์ ตัง้แต่สมัยขนุบรม ความ

เช่ือดงักล่าวส่งผลให้ผูป้กครองสามารถควบคมุคนในสงัคมล้านช้างทีป่ระกอบด้วยคนหลาก

หลายชาติพันธุ์หลากหลายวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขภายใต้สิ่งยึดเหนี่ยวร่วม

กนั คอื “แถน” นอกจากนีย้งัมผีมีเหสกัข์ หรอืผอีารักษ์ ผู้คนเชือ่ว่า มีหน้าทีคุ่ม้ครองบ้าน

เมืองให้สังคมอยู่เป็นปกติสุข ถ้าบ้านเมืองใดเกิดวุ่นวายไม่สงบสุขจะทำาพิธีตอกหลักบ้าน

หลกัเมอืง ซึง่เป็นทีส่ถติของผมีเหสกัข์ให้เทีย่งตรง ความเดอืดร้อนวุน่วายจะหมดไป (กสุุมา 

ชยัวนิติย์. 2531: 30) 
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 ในการศกึษาภาคสนามในวนัที ่13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ทีบ้่านธาตนุ้อย อำาเภอ

ธาตพุนมผูว้จิยั พบว่ากลุม่ผูก้ระทำาพธิ ีเช่ือมโยงพธิกีรรมกบัตำานาน มรุกขนคร และอาณาจกัร

ศรโีคตรบรู เช่น บ้านธาตพุนมเหนอื บ้านหลกัศลิา บ้านธาตนุ้อย และบ้านบุง่ฮี นอกจากน้ี

ยังปรับเปลี่ยนผสมผสานความเชื่อเกี่ยวกับผีมเหสักข์และนาคเข้าด้วยกัน โดยกล่าวถึง

พญานาคช่ือ เจ้าโต่งกว้าง หน่ึงเจ้าเฮือน  3 พระองค์ เป็นผูป้กปักรักษาพระธาตุพนม ใน

แต่ละปีชาวบ้านจดัพธิกีรรม 3 ครัง้ คอื ในวนัขึน้ 3 คำา่ เดอืน 6 วนัขึน้ 11 คำา่ เดอืน 6 และ

วนัขึน้ 13 คำา่เดือน 6 ปัจจบุนันอกจากนางเทียมหลายท่านเสียชวีติแล้ว ยงัขาดการสนบัสนนุ

จากองค์กรในท้องถิน่ทำาให้ผูเ้ข้าร่วมพธิกีรรมนีล้ดลง อย่างไรกต็ามวถิชีวีติชมุชนสองฝ่ังโขง

ยังกล่าวถงึการนบัถอืง ูสงัเกตจากการขุดค้นพบภาชนะดนิเผาลายขดีขดูและลายเขยีนสีรูป

สตัว์เลือ้ยคลาน ทีบ้่านเชยีง จงัหวดัอดุรธาน ีอายปุระมาณ 3,600 ปี เป็นหลกัฐานทีแ่สดง

ว่าดนิแดนลุม่แม่นำา้โขงบรเิวณอสีานตอนบน กลุม่ชนโบราณมีความเชือ่เร่ืองบชูานับถอืงูมา

แล้วตัง้แต่สมยัก่อนประวตัศิาสตร์ ร่วมกับการนับถือผจีนถงึสมยัปัจจบุนั (ศรศีกัร วัลลโิภดม. 

2533: 135)

 ควำมเชือ่เรือ่งนำค หุมพนั ลดัตะนะวง (2008: 20-25) กล่าวว่ามีรากฐานมาจาก

ความเชื่อสองสาย สายหนึ่งเป็นความเชื่อดั้งเดิมของบรรพบุรุษก่อนการรับพุทธศาสนามา

เป็นศาสนาของตนเอง อีกสายหนึง่เป็นความเชือ่จากอทิธพิลพทุธศาสนาอนัเป็นอทิธพิลทีม่า

จากอนิเดีย ความเชือ่สายแรกอนัเป็นความคดิดัง้เดมิทีเ่ชือ่ว่าบรรพบรุุษของคนลาวสบืเชือ้

สายมาจากนาคนัน้เชือ่ว่า นาค เป็นสตัว์คล้ายง ูมหีงอน มีฤทธิเ์ดช ศกัดิสิ์ทธิ ์อาศยัอยูต่าม

ลำานำา้ ห้วย หนอง คลอง บงึ โดยมนีทิานตำานานการเกดิของคนลาวหลายเร่ือง หลายสำานวน

ทีเ่กีย่วกบันาค จากความเชือ่ดงักล่าวมตีำานานเล่าขานว่า นาคเป็นบรรพบรุษุของคนเชือ้สาย

ไท ลาว เช่น เชือ่กนัว่าคนลาวทีอ่าศยัอยู่ในเวยีงจนัทน์มีความเกีย่วพันกบันาค เล่ากนัว่าที่

เวยีงจนัทน์ มรีนูาคปรากฏอยู่ในวดั เวลาใดทีบ้่านเมอืงเดือดร้อน ชาวเวยีงจนัทน์จะตกีลอง

หมากแข้ง แล้วไพร่พลพญานาคกจ็ะออกมาจากรเูพือ่ช่วยต่อสู้ไล่ศตัรูให้พ่ายแพ้ ในช่วงหลัง

เล่าว่าเมือ่เกดิศกึกบัสยามในสมยัพระเจ้าตากสนิกองทพัสยามได้ยนิเรือ่งราวดงักล่าวจงึได้ให้

ทหารสยามไปปิดรูนาคโดยสร้างพระธาตุครอบรูนาคไว้ ทำาให้นาคไม่สามารถออกมาจากรู

ตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา ธาตดุงักล่าวสนันษิฐานว่า คอื ธาตดุำา ตัง้อยูก่ลางเมืองเวยีงจนัทน์

 ดงัน้ันความเชือ่เรือ่งนาคทีม่าจากความเชือ่ด้ังเดมิของคนไท ลาว เป็นความเชือ่

ของกลุม่ชนทีมี่ถ่ินฐานตดิกบัแหล่งนำา้ นาค เกีย่วข้องกบัวถิกีารดำาเนนิชวีติ เพือ่ให้ได้คำาตอบ

และแก้ปัญหาให้กับวิถีการดำาเนินชีวิตของกลุ่มชน กลายเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มชนตั้งแต่

บดันัน้เป็นต้นมา แนวคดิทีส่องเป็นแนวคดิทีก่ล่าวถงึ ความเชือ่เรือ่งนาคในพระพทุธศาสนา

ผสมผสานกับแนวคิดแรกจนกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นาคในแนวคิดที่สองเชื่อว่าเป็น
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อมนษุย์ทีม่อีาณาจกัรอยู่ใต้โลกมนษุย์ ทีเ่รยีกว่า เมืองบาดาล มีอิทธพิลในความเชือ่ทีเ่กีย่ว

กับประวัตสิบืศาสนา มตีำานานทางพระพทุธศาสนาอ้างองิ เป็นวรรณกรรมทีเ่กีย่วกบัพระพทุธ

ศาสนาหลายเรือ่ง เช่น นทิานชาดก พระเจ้าสบิชาต ิเชือ่ว่าก่อนทีเ่จ้าชายสิทธตัถะตรัสรู้เป็น

สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ก็ได้ไปบงัเกดิเป็นสตัว์อยู่หลายร้อยหลายสิบชาต ิชาตหิน่ึงได้

เกิดเป็นพญานาคชื่อว่าพระยาภูริทัต ได้บำาเพ็ญเพียรบังเกิดกุศลกรรมเกิดเป็นพระศาสดา 

หรอืตำานานการบวชพระภกิษใุนพระพทุธศาสนามเีรือ่ง นาค เข้ามาเกีย่วข้องพธิกีรรมบวช

นาค ก่อนการบวชเป็นพระภกิษ ุเพราะเชือ่ว่าเป็นการแสดงถงึอานสิงส์แก่นาคตนหนึง่ที่ไม่

สามารถบวชได้ เพราะนาคเป็นสตัว์เดรจัฉาน จงึกราบทลูพระพทุธเจ้าแสดงสัญลักษณ์แห่ง

ความกตัญญูต่อพระพุทธศาสนาของนาคตนนั้น นาคจึงเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่าง

แยกกนัไม่ออก นาคเป็นสญัลกัษณ์ปรากฏในศลิปกรรมโบสถ์ วหิาร จดุประสงค์เพือ่ป้องกนั

สิง่ชัว่ร้ายไม่ให้ทำาลายพระพทุธศาสนา เช่น ช่อฟ้า บนัไดนาค สะพานนาค นาคสะดุง้ เป็นต้น 

ความผกูพนัเรือ่งนาคกบัชาวลุม่แม่นำา้โขง ทัง้อาณาจกัรลาวล้านช้างและชาวอสีานเป็นความ

รูส้กึทีลุ่ม่ลกึแทรกซมึอยู่ในสายเลอืด ดงัคำากล่าวของชาวลุ่มแม่นำา้โขงว่า “โขงขาดนาค ข้าว

ขาดฝน คนสิน้ใจ” ด้านวรรณกรรม นาคเป็นสญัลกัษณ์ทางวฒันธรรมลุ่มแม่นำา้โขง เช่น ผา

แดง นางไอ่ ความเป็นมาของดนิแดนทีม่แีหล่งนำา้ขนาดใหญ่ คอื หนองหานน้อย อำาเภอ

กมุภวาปี จงัหวดัอดุรธาน ีและหนองหานหลวง จงัหวดัสกลนคร สะท้อนวฒันธรรมชมุชน 

กลุม่ชาตพินัธุ ์ บ้านเมอืง เป็นวรรณกรรมทีต่อบสนองความเชือ่ของสงัคมท้องถิน่อีสาน ใน

ลักษณะของการผสมผสานระหว่างความเชื่อเรื่องผี นาค และปรัชญาพุทธศาสนาได้อย่าง

กลมกลนื

 ประเดน็เกีย่วกบั “นาค” สะท้อนเรือ่งราวสงัคมบพุกาล มนุษย์ต้องพึง่พาอาศยักนั 

ในการดำารงชวิีต สงัคมและกลุม่คนทีแ่ขง็แกร่งและมัน่คงต้องมกีำาลงัคน พวกพ้อง และบริวาร

มาก สิง่ทีจ่ำาเป็นท่ีสดุ คอื ความไว้วางใจ ผูน้ำาต้องคำานงึถงึความผกูพนัใกล้ชดิทีส่ดุ ส่วนใหญ่

เริ่มต้นจากความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติที่เกี่ยวเนื่องกับสายโลหิตและการแต่งงาน การ

กำาหนดกลุม่ตระกลูนาค 7 ตระกลู นาค 15 ตระกลู และนาค 24 ตระกลู ให้รักษาเกาะ แก่ง 

แหล่งนำา้ ภเูขา เป็นการมอบหมายหน้าทีร่บัผิดชอบให้พิทกัษ์รกัษาแหล่งทรพัยากรธรรมชาติ

ทีเ่ป็นแหล่งอาหารเพือ่การดำารงชีพทีส่มัพนัธ์กบัระบบนเิวศของสังคมเกษตรกรรมหรือสังคม

ชาวนาทีพ่ึง่พาอาศยัระบบนำา้ในการเพาะปลกู ประเดน็สำาคญัทีสุ่ดมาจากพืน้ฐานชมุชนสอง

ฝ่ังโขงมคีวามคิดหลกัเกีย่วกับใจบ้าน ใจเมอืง หมายถงึ ส่ิงทีมี่ค่าสูงสุด หรือพลังอำานาจชมุชน 

เป็นศนูย์รวมจติใจให้เกิดวถีิความคดิ วถีิชีวติ วถีิพฤตกิรรมอย่างเดยีวกัน ไม่ว่าจะเป็นชมุชน

บ้านหรอืชมุชนเมอืง (จารวุรรณ ธรรมวตัร. 2541: 206-208) องค์ประกอบของชมุชนเมือง

แต่ละแห่ง ประกอบด้วยกงดนิ (ผนืดนิ) กงนำา้ (ผนืนำา้) เรือน วดั วงั ชมุชนเมืองเตบิโตจาก
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การตั้งถิ่นฐานท่ีมีปัจจัยหนุนส่ง คือ ผืนดินผืนนำ้าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยธัญญาหาร พืช สัตว์

ประกอบเข้ากบัมนษุย์ทีม่คีณุภาพ มคีวามเฉลยีวฉลาด และคณุธรรม ผืนดนิ ผืนนำา้จงึเป็น

สญัลกัษณ์ของวิถเีศรษฐกจิทัง้แบบทำากนิ คอื เพาะปลกู และหากนิ คอื เกบ็เกีย่วผลผลติ

จากธรรมชาต ิส่วนเรอืนและวงัเป็นสญัลกัษณ์ของกำาลังพล คอื ประชาชนและผูน้ำา ได้แก่เจ้า

เมืองและกษตัรย์ิ ส่วนวดั คอื สญัลกัษณ์ของพลงัทีม่องไม่เหน็ ได้แก่ สตปัิญญาและหลกั

ธรรมคำาสอน ซึง่พัฒนาเป็นอดุมการณ์สงัคมและกฎหมายเพือ่จดัระเบยีบบ้านเมอืง ดงันัน้

นาคจงึเป็นสญัลกัษณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัใจบ้าน ใจเมอืง ทำาให้เกดิการส่ังสมอุดมการณ์ และผลิต

สร้างประเพณี พิธีกรรมทีเ่กีย่วกบันาค เช่น ความเชือ่การไหลเรือไฟจะช่วยให้ฝนตกต้องตาม

ฤดกูาล เพราะการปล่อยเรอืไฟลงในแม่นำา้ทำาให้นาคซึง่อยู่ในนำา้ได้รบัความร้อนจะหอบนำา้หนี

ขึน้ไปบนฟ้าพอถงึเดอืน 6 นำา้ในโลกมนษุย์จะแห้ง จงึมกีารจดุบัง้ไฟเป็นพธิกีรรมขอฝน เพือ่

ให้พระยาแถนสัง่พญานาคปล่อยนำา้ลงมายงัพืน้โลก เมือ่พทุธศาสนาเข้ามามีบทบาทในดิน

แดนแห่งน้ีความหมายของการไหลเรอืไฟเปลีย่นเป็นการบชูารอยพระพทุธบาททีพ่ญานาค

อญัเชญิให้พระพทุธเจ้าประทบัรอยพระบาทไว้ทีร่มิฝ่ังแม่นำา้

 ความเชือ่เรือ่งนาคจงึเกีย่วข้องกบั นำา้ในแม่นำา้ และฝนบนฟ้า ปัจจยัสำาคญัสำาหรับ

การดำารงชีวิตในสังคมการเกษตร นาคเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ และการแฝง

พธิกีรรมทางพทุธศาสนา ทำาให้นาคมหีน้าทีป่กป้องคุม้ครองศาสนา จดัระเบยีบสังคมบ้าน

เมือง นาคจงึกลายเป็นสือ่กลางของความสมัพนัธ์เชงิอำานาจระหว่างผูใ้ห้กบัผูร้บั ระหว่างผู้

ด้อยโอกาสหรอือำานาจกบัผูท้ีม่โีอกาสหรอือำานาจมากกว่า นาคมีบทบาทในความเชือ่ดัง้เดมิ 

และศาสนาใหม่ คือ ความเชือ่ศาสนาพราหมณ์เชือ่ว่า พญานาคเป็นเจ้าแห่งบาดาล พญา

อนันตนาคราชเป็นบลัลงัก์ของพระนารายณ์ ต้นกำาเนดิตำานานนารายณ์บรรทมสินธุ ์นอกจาก

นีพ้ญานาควาสกุร ียังเป็นสร้อยสงัวาลของพระศวิะ ส่วนพทุธศาสนาปรากฏในประเพณบีวช

นาค เป็นต้น นาค จงึเปรยีบเสมอืนสายรุง้เชือ่มโยงวถิชีวีติผู้คนในชมุชนสองฝ่ังโขง แม่นำา้

โขงจงึไม่ใช่พรมแดนทางภมูศิาสตร์การเมอืง ในทางสงัคมผู้คนในชมุชนแห่งนีย้งัคงยดึถอื

ความเป็นเครอืญาตทิีเ่กดิจากอดุมการณ์เรือ่ง “นาค” สบืทอดประเพณพีธิกีรรมรวมถงึสถาน

ทีศ่กัดิส์ทิธิค์ูบ้่านคูเ่มอืงล้วนแฝงเร้นไปด้วยเรือ่งราวสะท้อนคตคิวามเชือ่และการดำาเนินชวีติ

ทีม่คีวามผกูพนักบัสายนำา้โขง เช่น ประเพณไีหลเรอืไฟ

 ความเชือ่เกีย่วกบัการไหลเรอืไฟม ี2 กลุม่ กลุ่มแรกเชือ่มโยงความเชือ่เร่ืองพญา

กาเผอืก ก่อนกลบัสูส่วรรค์ลกูทัง้ห้าขอให้พญากาเผือกประทบัรอยเท้าบนหนิเพือ่ไว้เคารพ

บูชาพญากาเผือกซึ่งสั่งลูกไว้ว่าในวันเพ็ญเดือน 11 ของทุกปีให้จุดไฟใส่ถ้วยหรือจาน 

ไหลไปตามลำานำา้โดยทำาไส้เทยีนนำา้มันเป็นรปูตนีกาเพือ่เป็นการสักการะพญากาเผอืก กลุ่ม

ที่สองเชื่อมโยงความเชื่อศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธที่เชื่อว่าการไหลเรือไฟบูชา 
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รอยพระพุทธบาท สกัการะท้าวมหาพรหม บวงสรวงพระธาตุจฬุามณ ีตลอดจนระลกึพระคุณ

แม่นำ้า และบูชาพระแม่คงคา นอกจากนี้ยังผลิตซำ้าความเชื่อบูชาพญานาคเป็นทั้งผู้ให้นำ้า

สำาหรบัดำารงชวิีต การเกษตรกรรมและการประมง พืน้ฐานมาจากความเคารพธรรมชาต ิสมยั

พระเจ้าสุรยิวงศาธรรมกิราช ปรากฏหลกัฐานการไหลเรือไฟ ตามลำานำา้โขงทีน่ครเวยีงจนัทน์

ครัง้แรก ตามบนัทกึการเดนิทางของวนั วสุตอป (Van Wusthof ) ทูตทางการค้าชาวฮอลนัดา 

การไหลเรือไฟตามบันทกึน้ันจัดในวันขึน้ 15 คำา่หรือแรม 1 คำา่ เดอืน 12 มเีรือไฟจำานวน 

200 ลำา ล่องตามลำานำา้โขง ประดบัประดาด้วยเทยีนไต้และมีเรอืไฟอีก 3 ลำา ทำาเป็นรูปธาตุ

สีเ่หลีย่มประดบัประดาด้วยเทยีนไต้ (สลีา วรีวงส์, มปป: 39) จากหลกัฐานดงักล่าว เมือง

นครพนมในฐานะเมืองลูกหลวงของอาณาจักรล้านช้าง อนุมานได้ว่ามีประเพณีไหลเรือไฟ

ตามจารีตล้านช้าง ดังปรากฏในฮีต12 กล่าวถึงบุญออกพรรษา ชาวบ้านไปทำาบุญถวาย

ปราสาทผ้ึง แข่งเรอื และไหลเรอืไฟ เป็นประเพณีของชมุชนชาวนำา้ (ปรยีา แสนทวสีขุ, 2539: 

76-79) นอกจากน้ีฮีต 12 คอง 14 กล่าวถึงธรรมเนยีมทีก่ษตัรย์ิในสมยัโบราณกำาหนดให้ท้าว

พระยาหวัเมอืงน้อยใหญ่จดัประเพณไีหลเรอืไฟในเดอืน 12 เพือ่บชูาพญานาค 15 ตระกลูใน

ลำานำา้โขง (จารวุรรณ ธรรมวตัร, 2529: 162) ประกอบกบัลักษณะทางภมิูศาสตร์บ้านเมืองตัง้

อยู่รมิฝ่ังนำา้ ผู้คนดำารงวถิชีวิีตโดยพึง่พาแม่นำา้ จงึเอือ้ต่อการสร้างคตคิวามเชือ่และสบืสาน

ประเพณดีงักล่าว

การสร้างความหมายต่อรองสิทธิและอำานาจ
 ในสมยัพระเจ้ากรงุธนบรุ ีอาณาจกัรล้านช้างล่มสลาย ส่งผลให้เกดิการเปลีย่นผ่าน

อำานาจในชุมชนสองฝั่งโขง ต่อมาสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ความ

สัมพันธ์เชิงอำานาจ ด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรม และความขัดแย้งทางการเมือง ล้วน

เป็นการตอกยำ้าจิตสำานึกของการแบ่งแยกด้วยการแบ่งกลุ่มชนแถบลุ่มแม่นำ้าโขงว่า “ลาว” 

เมือ่เกิดภยัคกุคามจากจกัรวรรดนิยิมตะวนัตก ราชสำานักสยามดงึอำานาจเข้าสู่ส่วนกลางและ

ดำาเนินนโยบายชาตินิยม สถาบันกษัตริย์และสถาบันศาสนารื้อฟื้นความสัมพันธ์ในลักษณะ 

“ทวิภาวะของโครงสร้าง” (Duality of Structure) กล่าวคือ มีการเผยแผ่ศาสนาพุทธนิกาย

ธรรมยติุมายงัหวัเมอืงอสีานซึง่พระสงฆ์ส่วนใหญ่ยดึถอืจารตีเดมิแบบล้านช้าง ปรากฏการณ์

ทางสังคมที่กล่าวมาส่งผลกระทบต่อกลุ่มลาวเวียงที่มีความเชื่อเกี่ยวกับผีอารักษ์หรือผีเจ้า

เฮือน 3 พระองค์ จากเดิมมีกลุ่มพระสงฆ์ได้สร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มชาติพันธุ์ที่เข้ามา

อยู่ใหม่ เช่น กลุม่ชาวจนี โดยการรือ้ฟ้ืนพธิบีชูาสตัตนาคาเพือ่ลดทอนอำานาจกลุ่มลาวเวยีง

ที่นับถือเจ้าเฮือน 3 พระองค์ สังเกตได้จากการปรับเปล่ียนประเพณีพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่อง

พระธาตุพนม เป็นการเบยีดขบักลุม่นบัถอืเจ้าเฮอืน 3 พระองค์ หรอืกลุ่มชาตพินัธุล์าวเวยีง

ให้จัดพิธีกรรมดังกล่าวในชุมชนริมฝั่งโขงห่างจากบริเวณวัดพระธาตุพนม
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  ผูว้จิยัเหน็ว่าชวีติวฒันธรรมของชมุชนลาวเวียงมีวถิชีวีติผกูพนัอยูกั่บสายนำา้ ผูค้น

จงึมีแนวโน้มทีจ่ะยอมรบัและใช้ไสยศาสตร์ในการควบคมุพลงัที่ไม่อาจคาดคะเนและมองไม่

เห็น ดังที่ Kirsch, Anthony. Thomas (1967) กล่าวว่าระบบศาสนาสังคมชนบทอีสาน ไม่

ได้มีพทุธศาสนานิกายเถรวาทเป็นองค์ประกอบสำาคญัล้วนๆ หากแต่เป็นระบบศาสนาทีเ่กดิ

ขึ้นจากการปรับเปล่ียนและผสมกลมกลืน (Syncretism) ระหว่างองค์ประกอบทางศาสนา

ดั้งเดิม คือ ความเชื่อเรื่องภูตผีวิญญาณ (Animism) กับองค์ประกอบทางศาสนาแบบใหม่

ท่ีแผ่ขยายจากอินเดียสู่ดินแดนสุวรรณภูมิ คือ พุทธศาสนานิกายเถรวาทและศาสนา

พราหมณ์แบบพื้นบ้าน (Folk Bramanism) มีการทับซ้อน คติความเชื่อดั้งเดิมที่ผู้คนหรือ

เก่ียวกับผแีละสิง่เหนอืธรรมชาต ิมกีารปรบัเปลีย่น ผสมผสานระหว่างพทุธศาสนา พราหมณ์ 

และผี เช่น เจ้าเฮือน 3 พระองค์ เดิมเป็นผีอารักษ์ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นนาคมีหน้าที่พิทักษ์

รกัษาองค์พระธาตพุนม การสร้างความหมายใหม่ของชาวบ้านหรอืกลุม่เจ้าเฮอืน 3 พระองค์ 

ถกูเบยีดขับจากพ้ืนทีว่ดัพระธาตพุนม ออกมาตัง้ศาลด้านหน้าองค์พระธาตพุนม มพีธิกีรรม

พิทักษ์รักษาองค์พระธาตุพนม ในปัจจุบันพิธีกรรมดังกล่าวจัดที่บ้านของนางเทียม บริเวณ

รมิฝ่ังแม่นำา้โขงใกล้กบัวดัหวัเวยีงรงัษ ีเชือ่ว่าเป็นวัดแห่งแรกของชมุชนชาวเวยีงจนัทน์ อยู่

ใ กล้ตลาดนัดไทยลาว และชุมชนบ้านธาตุน้อย เชื่อว่าเป็นชุมชนเก่าแก่ของกลุ่มลาว

เวียงจันทน์

  ในขณะเดียวกันกลุ่มพระสงฆ์ในวัดพระธาตุพนมสร้างความหมายใหม่ เรื่อง สัต-

ตนาคา ผู้พิทักษ์องค์พระธาตุพนม โดยเชื่อมโยงเรื่องราวของพญาศรีสัตตนาคราช ผู้เป็น

ใหญ่เหนือพญานาคทั้งปวง ฝั่งลาวนั้น เป็นพญานาคที่ทรงอิทธิฤทธิ์ ทรงอำานาจเหนือกว่า

พญานาคทั้งหลาย ใน 2 แผ่นดิน พญาศรีสัตตนาคราช มีความเด่นสง่าด้วยมี 7 เศียร เป็น

ตระกลูพญานาคท่ีมมีาแต่คร้ังพทุธกาลมคีวามใกล้ชิดพระพทุธองค์และพระพทุธศาสนา เป็น

พญานาคที่ประพฤติปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกับพญาศรีสุทโธนาคราช (นาคาธิบดีสีสุทโธ) ผู้

เป็นใหญ่เหนือพญานาคทั้งปวง ฝั่งไทยมี 1 เศียร สถานที่ปฏิบัติธรรมของพญานาคทั้งสอง 

คือ วัดพระธาตุพนม จึงมีการให้พันธะสัญญาแก่กันว่า หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการความ

ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้อยใหญ่ประการใด จะช่วยกันอย่างเต็มที่เต็มกำาลังสามารถ 

แนวคิดนี้เป็นการใช้อำานาจครอบงำา คือ การครอบงำาของชนชั้นหนึ่งโดยใช้วิธีการทางการ

เ มืองและอุดมการณ์ประสานเข้าด้วยกัน อันโตนิโอ กรัมชี (Antonio Gramsci) (อ้างใน 

กาญจนา แก้วเทพ และสมสขุ หินวมิาน, 2551: 182) อธบิายไว้ว่า คนกลุ่มหนึง่ตัง้ใจครอบงำา

คนอื่นและลักษณะการครอบงำาเกิดขึ้นในระดับชนชั้น คือ นำาเอาวิธีทางการเมืองผสมเข้า

กบัเรือ่งอดุมการณ์ ใช้วธิทีางการเมืองทำาให้เกิดการยอมรบัอำานาจเข้าไปเป็นส่วนสำาคญัของ

อุดมการณ์ ทำาให้เกิดสำานึกเรื่องชนชั้นตามอุดมการณ์ที่ครอบงำา ปกติจะใช้การครอบงำา
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ทางการเมืองแต่วธิกีารครอบงำาที่ไม่ให้เกดิปัญหาต้องทำาในระดบัอดุมการณ์คนจะได้รูสึ้กว่า

ไม่ถูกบังคับ อุดมการณ์จึงมีบทบาทสำาคัญในการทำาให้เกิดการยอมรับชนชั้นที่เป็นคนส่วน

ใหญ่ การรักษาดุลระหว่างการบังคับกับการทำาให้เกิดการยอมรับจะแตกต่างกันไปในแต่ละ

สังคม อันโตนิโอ กรัมชี (Antonio Gramsci) กล่าวว่าการยอมรับเกิดจากการครอบงำาทาง

อดุมการณ์ทีส่ถาบนัต่างๆ ในประชาสงัคมสร้างขึน้และรับไว้ ประชาสังคมครอบงำาความคดิ

ของพลเมืองผ่านสถาบันครอบครัวและสถาบันศาสนา โดยจำาแนกกลยุทธ์ของการครอบ

ครองอำานาจนำาออกเป็น 2 ด้านด้วยกัน ได้แก่ 1) การครอบครองอำานาจนำาทางการเมือง 

(Political Hegemony) หมายถงึ การสถาปนาระบบการเมอืงหนึง่ๆ ให้กลายเป็นระบบหลัก

ของสังคม ฉะนั้นระบบการเมืองแบบอื่นๆ ก็จะหมดความชอบธรรมไปโดยปริยาย ซึ่งหาก

ใครคิดขดัแยง้กบัระบบหลกันีก้จ็ะถกูมองในแง่ลบว่าเป็นปฏปิกัษ์ 2) การครอบครองอำานาจ

นำาทางวัฒนธรรม (Cultural Hegemony) หมายถึง กระบวนการสถาปนาวัฒนธรรมหลัก

หรือระบบความคิดหลักขึ้นในสังคม เพื่อนำาไปสู่การสร้างความเห็นพ้องต้องกัน (Consen-

sus) ทั้งนี้ การผลิตและเผยแพร่วัฒนธรรมหลักดังกล่าวนี้ จะมีสื่อมวลชนเป็นกลไกสำาคัญ

ในการผลักดันความคิด จิตสำานึก ที่แทรกซึมอยู่ในชีวิตประจำาวันของมวลชน

  จากแนวคดิดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าคนกลุม่เดมิ คอื กลุม่ลาวเวยีงสร้างความหมาย

ผ่าน “เจ้าเฮือน 3 พระองค์” และคนกลุ่มใหม่ คือ กลุ่มพระสงฆ์ในวัดพระธาตุพนมสร้าง

ความหมายผ่าน “สัตตนาคา” โดยมีคำาว่า “นาค” หมายถึง จิตวิญญาณของสายนำ้า ความ

เชื่อ และศาสนา เป็นชีวิตวัฒนธรรมที่ทรงพลัง แฝง “สิทธิและอำานาจ” ทับซ้อนในมิติทาง

วัฒนธรรม เป็นสายสัมพันธ์เชื่อมโยงชุมชนสองฝั่งโขงได้อย่างแยบยล
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การพัฒนาผลการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
The development of Thai learning achievement on Literature Vessantara of 

Mathayomsueksa 4 students by Problem-Based Learning Model.

 พิสิฏฐพล พันธุ์พาน*, ดนิตา ดวงวิไล**, เพ็ญประภา สิงห์สวัสดิ*์**

Pisittapon Phanpan, Danita Duangwilai, Penprapa Singsawat

บทคัดย่อ
   การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ภาษา

ไทย เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา

เป็นฐานให้มีประสทิธภิาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพือ่หาดชันีประสทิธผิลของแผนการจดัการ

เรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้

โ ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนและหลังเรียน เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก ด้วยการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อำาเภอ

เมือง จังหวัดขอนแก่น สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จำานวน 40 คน 

ซึง่ได้มาจากการสุม่อย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการ

สุ่ม เครื่องมือที่ใช้มี 3 ชนิด ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ จำานวน 4 แผนซึ่งมีคุณภาพ

อยู่ในระดับดีมากที่สุด 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก 

ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ มีความเที่ยงตรงของเนื้อหาตั้งแต่ 0.67 ถึง 1.00 

มีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ 0.40 ถึง 1.00 และมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.91 และ 3) 

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้ปัญหาเป็นฐานชนิดมาตราส่วน 5 ตัวเลือก 15 ข้อ สถิติที่ใช้คือสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อย

* นิสิตปริญญาตรี ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีประสิทธิผล และค่า t-test (Dependent 

Sample) ผลปรากฏว่าแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก ชั้น

มธัยมศกึษาปีที ่4 ด้วยการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐานทีผู่วิ้จยัสร้างขึน้มปีระสทิธภิาพ

เท่ากับ 86.98/84.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7393 

คิดเป็นร้อยละ 73.93 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง

เรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมีนัยสำาคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 และมคีวามพงึพอใจต่อการเรยีน

ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง มหาเวสสันดรชาดก โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อยู่ใน

ระดับมากที่สุด

ค�ำส�ำคัญ: ผลการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย, การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน, มหา

เวสสันดรชาดก
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Abstract
    The purposes of this research were: 1) to develop the Thai Language lesson 

plans about Literature Vessantara of Mathayomsueksa 4 students by Problem-Based 

Learning Model at the 80/80 efficient criteria, 2) to study effectiveness index of both 

lesson plans created, 3) to compare the achievement Literature Vessantara in learning 

before and after, and 4) to study satisfaction of students toward Problem-Based 

Learning Model. The sample consisted is 40 students in Mathayomsueksa 4/4 of 

KhonkaenWittayayon school, under the secondary educational service area office 

25, in the second semester of the academic year 2015. The sample is obtained by 

the Cluster Random Sampling technique. The instruments used in this research 

were: 1) 4 Thai lesson plans about Literature Vessantara of Mathayomsueksa 4 

students by Problem-Based Learning Model which have very good quality, 2) 30-

item 4-choice learning achievement test which have the content validity form 0.67 

to 1.00, the discriminant index form 0.40 to 1.00 and the total reliability of 0.91, 3) 

questionnaire on students satisfaction with Problem-Based Learning Model. The 

statistics used in this research are mean, standard deviation, percentage, effectiveness 

index and t-test (Dependent Sample).

  The results of this research are the lesson plans about Literature Vessantara 

of Mathayomsueksa 4 students by Problem-Based Learning Model has efficiencies 

of 86.98/84.83 that higher than the criteria 80/80, the effectiveness indices of 0.7393 

or at 73.93 percent, The students learned using Thai lesson plans about Literature 

Vessantara of Mathayomsueksa 4 students by Problem-Based Learning Model is 

higher than at the 0.05 level of significance, and The students had satisfaction as a 

whole at a high level.

Keywords: Thai learning achievement, Problem-Based LearningModel, 

Mahawessandornchadok
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บทนำา
  การเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมมุ่งเพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงคุณค่าของวรรณคดี

ด้านต่างๆ เช่น คณุค่าด้านอารมณ์ คุณค่าด้านวฒันธรรม คณุค่าด้านวรรณศลิป์ และคณุค่า

ที่ ส ร้างสรรค์จากจินตนาการของกวี นอกจากนี้ยังส่งเสริมและกระตุ ้นให้ผู ้เรียนรู้จัก

กระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล นำาไปสู่ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกนึกคิด และ

วิถชีวิีตของบรรพบรุษุ ซาบซึง้ในวรรณคด ีวัฒนธรรมทางภาษาและความเป็นไทย (กระทรวง

ศึกษาธิการ. 2554: คำานำา) การเรียนวรรณคดแีละวรรณกรรมจงึมีความสำาคญัและจำาเป็นใน

การพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้านต่างๆ ในการเรียนภาษาไทย การสังเกตสภาพการ

จัดการเรียนการสอนภาษาไทยในโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประสบปัญหาในเรื่องการเรียน

วรรณคดีและวรรณกรรม นักเรียนวิเคราะห์คุณค่าทางวรรณคดีได้ไม่ดีเท่าที่ควร ไม่เข้าใจ

ความหมายของศัพท์ในวรรณคดี ขาดกระบวนการคิดแก้ปัญหา ตีความจากเรื่องไม่ได้ ไม่

เกดิสนุทรยีภาพและความซาบซึง้ในการอ่านวรรณคด ีส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการ

เรียนวิชาภาษาไทยลดลง ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากนักเรียนไม่ชอบวิชาภาษาไทย ไม่เห็น

คุณค่าความสำาคัญและจุดมุ่งหมายของวิชาภาษาไทย ประกอบกับวิชาภาษาไทยเป็นภาษา

ที่ซับซ้อนมีเนื้อหามาก อีกประการหน่ึง ครูอาจมีวิธีสอนหรือสื่อท่ีไม่เหมาะสม ตลอดจน

วรรณคดีและวรรณกรรมที่เรียนเป็นเรื่องที่ยาวและอ่านยาก ใช้สำานวนภาษาที่แตกต่างจาก

ภาษาในปัจจุบัน จึงเป็นเหตุให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่สนใจในการอ่านวรรณคดี

และวรรณกรรม และไม่สามารถวิเคราะห์เนื้อหาหรือคุณค่าจากการอ่านได้เท่าที่ควร

  สภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้หาแนวทางในการพัฒนาการเรียนวรรณคดีและ

วรรณกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และพบว่าการจัดการเรียนการสอนแบบใช้

ปัญหาเป็นฐาน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เรียนรู้ด้วยการ

ฝึกปฏิบัติงานจริง โดยให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ ทำาความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ ตีความ 

สร้างความหมาย สังเคราะห์ข้อมูล และสรุปความรู้ ตลอดทั้งฝึกตนเองให้มีวินัยและความ

รับผิดชอบในการทำางาน โดยเน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งทางด้านร่างกาย สติ

ปัญญา อารมณ์และสังคม ลงมอืปฏบิตัจิรงิทกุขัน้ตอน โดยอาศัยความร่วมมอืจากการทำางาน

เป็นกลุ่ม เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เริ่มต้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นโดยสร้างความรู้จาก

กระบวนการทำางานกลุ่ม ตวัปัญหาจะเป็นจดุตัง้ต้นของกระบวนการเรียนรู้ และเป็นตวักระตุ้น

การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผล และการสืบค้นหาข้อมูลเพื่อเข้าใจกลไกของตัว

ปัญหา รวมทั้งวิธีการแก้ปัญหา นอกจากนั้นยังช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการต่างๆ จำานวน

มาก อาทิ กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และ
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กระบวนการแสวงหาความรู ้เพือ่ให้ผู้เรยีนมีส่วนร่วมและมบีทบาทในการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด 

จนเกิดความรู้ด้วยตนเอง สามารถนำาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้ (ทิศนา แขมมณี. 2554: 

14-15)

 การจดัการเรยีนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานมขีัน้ตอนการสอน 6 ขัน้ตอน ได้แก่

ขั้นที่ 1 กำาหนดปัญหา ขั้นที่ 2 ทำาความเข้าใจกับปัญหา ขั้นที่ 3 ดำาเนินการศึกษาค้นคว้า 

ขั้นที่ 4 สังเคราะห์ความรู้ ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินค่าของคำาตอบ และขั้นที่ 6 นำาเสนอและ

ประเมินผลงาน ซึ่งผู้เรียนนำาข้อมูลที่ได้มาจัดระบบองค์ความรู้และนำาเสนอเป็นผลงานใน

รูปแบบที่หลากหลาย ร่วมกันประเมินผลงาน (สำานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการ

เ รียนรู้. 2550: 7-8) ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนี้จะช่วยพัฒนาการเรียน

วรรณคดีและวรรณกรรมได้เป็นอย่างดี ดังที่ ศรีไพร สังฆะคุณ (2554: 141-148) ได้ศึกษา

เปรียบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรู้ภาษาไทย การคิดอย่างมวีจิารณญาณและความมัน่ใจ

ในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความ

รู้ กับแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยแบบใช้ปัญหาเป็นฐานมี

ประสทิธภิาพเท่ากบั 80.59/81.43 มค่ีาดชันปีระสทิธผิลเท่ากบั 0.7521 คดิเป็นร้อยละ 75.21 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 

และสุมาลี ขันผง (2556: 60-82) ก็ได้ศึกษาผลการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำา ชั้น

ประถมศกึษาปีที ่5 โดยการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิปัญหาเป็นฐาน (PBL) พบว่า นกัเรียน

มผีลการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 มพีฤตกิรรม

การเรียนโดยรวมร้อยละ 88.67 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป จากผลการวิจัยดังกล่าวแสดง

ให้เหน็ประสทิธภิาพของการจัดการเรยีนรูแ้บบใช้ปัญหาเป็นฐานทีส่่งผลต่อการพฒันาความ

สามารถผู้เรียนให้สูงขึ้น

 จากหลกัการและเหตผุลดงักล่าว ผูว้จิยัจงึได้ดำาเนินการพัฒนาผลการจดัการเรยีน

รู้ภาษาไทยเรื่อง มหาเวสสันดรชาดก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐานเพื่อใช้เป็นแนวทางสำาหรับครูภาษาไทยและผู้สนใจในการพัฒนาการเรียน

การสอนภาษาไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

ก า ร พัฒนาผลการ

เรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง 

มหา เวสสันดรชาดก 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

1 .  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

2 .  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้น

มั ธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้

ปัญหำเป็นฐำน

ขั้นที่ 1 กำาหนดปัญหา
ขั้นที่ 2 ทำาความเข้าใจ
ขั้นที่ 3 ดำาเนินการศึกษา
ขั้นที่ 4 สังเคราะห์ความรู้
ขั้นที่ 5 สรุปและประเมิน
ขั้นที่ 6 นำาเสนอและ
ประเมินผล

วิธีดำาเนินการวิจัย
 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

  ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อำาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สำากัดสำานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จำานวน 5 ห้อง รวมทั้งสิ้น 200 คน

  กลุม่ตวัอย่าง คอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4/4 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2558 

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อำาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จำานวน 40 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 

Sampling)

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 3 ชนิด ได้แก่

 1. แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก ชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จำานวน 4 แผน จำานวน 8 ชั่วโมง

   2. แบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เร่ือง มหาเวสสันดรชาดก ชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่ 4 ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ 30 คะแนน

   3. แบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ทีม่ต่ีอการจดัการ

เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ชนิดมาตราส่วน 5 ตัวเลือก 15 ข้อ

 กำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือ

  ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักสูตร เอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้วสร้างเคร่ืองมือที่กำาหนดไว้ นำา

เสนออาจารย์ทีป่รกึษาเพือ่ตรวจสอบความถกูต้อง แล้วนำามาปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะ นำา

เสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือแล้วจึงนำาไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่าง นำามาปรับปรุงข้อบกพร่องอีกครั้งหลังจากนั้นจึงนำาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
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 ขั้นตอนกำรวิจัย

  1. การทดสอบก่อนเรยีน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบทีผู้่วจิยัสร้างขึน้ หลังจาก

นัน้นำากระดาษคำาตอบของนกัเรียนมาตรวจให้คะแนน แล้วบนัทกึคะแนนเกบ็ไว้เพือ่ดคูะแนน

พัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียน

  2. ดำาเนินการจดักจิกรรมการเรยีนรูกั้บนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ตามขัน้ตอน

ในแผนการจดัการเรยีนรูท่ี้ผูว้จิยัสร้างขึน้ จนครบทัง้ 4 แผน พร้อมเกบ็คะแนนระหว่างเรยีน

  3. หลงัจากการจัดกจิกรรมการเรยีนรู้ตามเนือ้หาครบทกุแผนแล้ว ทำาการทดสอบ

หลังเรียน (Post-test) ด้วยแบบทดสอบเดิม

 กำรวิเครำะห์ข้อมูล

  ผู้วิจัยได้ดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามลำาดับขั้นตอน ดังนี้

  1 . วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง มหา-

เวสสันดรชาดก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ให้มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

  2. วิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง มหา-

เวสสันดรชาดก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

  3. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

4 ระหว่างก่อนและหลงัเรยีน เรือ่ง มหาเวสสนัดรชาดก ด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน

  4. วิเคราะห์หาความพึงพอใจของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ทีมี่ต่อการจดัการ

เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

บทสรุป
 ผลกำรวิจัย

   แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ด้ ว ยการจัดการเรียนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 

86.98/84.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7393 คิด

เป็นร้อยละ 73.93 นักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีที ่4 มคีะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลังเรียน

สงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัสำาคญัทางสถติท่ีิระดบั .05 และมคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนด้วย

กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก โดยใช้ปัญหาเป็นฐานอยู่ในระดับ

มากที่สุด
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อภิปรายผล
   ผู้วิจัยได้ดำาเนินการศึกษาผลการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง มหาเวสสันดรชาดก ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อภิปรายผลได้ ดังนี้

  1. แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก ชั้นมัธยมศึกษาปี

ที ่4 ด้วยการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐานทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้ มปีระสิทธภิาพ 86.98/84.83 

ซึ่ งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ หมายความว่า นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียนจาก

การประเมินพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประเมินผลงาน และการทำาแบบทดสอบ

ระหว่างเรยีนคดิเป็นร้อยละ 86.98 และได้คะแนนเฉล่ียจากการทำาแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์

ทางการเรยีนหลังเรยีน คดิเป็นร้อยละ 84.83 แสดงว่าแผนการจดัการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ือง 

มหาเวสสันดรชาดก ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมี

ประสทิธภิาพตามความมุง่หมายของการวิจยั ผลการวจิยัเป็นเช่นน้ีกเ็พราะว่าผู้วจิยัได้ศกึษา

แนวทางการสร้างแผนการจัดการเรยีนรูภ้าษาไทย เรือ่ง มหาเวสสนัดรชาดก ชัน้มัธยมศึกษา

ปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 โดยการศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวทางของรูปแบบการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning: PBL) วิธีการสอนวรรณคดีไทย 

และศึกษาวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้วิจัยได้ดำาเนินการคัด

เลือก และกำาหนดเนื้อหาเพื่อให้เหมาะสมกับวัยและความต้องการของผู้เรียน ซึ่งสามารถ

พัฒนาความรู้ความสามารถได้ และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้รับคำาแนะนำา

จากอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านการประเมินตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้การจัด

กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม สามารถนำาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุมาลี ขันผง (2556: 60-82) ที่ได้ศึกษา

การพัฒนาผลการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องชนิดของคำา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการ

เรียนรู้ตามแนวคิดปัญหาเป็นฐาน (PBL) เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม

แนวคิดปัญหาเป็นฐาน (PBL) ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 พบว่าแผนการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.83/85.02 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่

ตั้งไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของประกายเดือน อินทะนัย (2555: 80-83) ได้ศึกษาผล

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสารในชีวิตประจำาวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โรงเรียนบ้านดินดำาเหล่าเสนใต้ สังกัดสำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่องสารในชีวิตประจำาวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้
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ปัญหาเป็นฐานมีประสิทธิภาพ 84.57/81.66 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดคือ 75/75 ดังนั้น

แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีผู่ว้จัิยสร้างขึน้แสดงให้เหน็รายละเอยีดชดัเจน ประกอบกบั

เ ม่ือนำามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้มีการเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ตามแผน และดำาเนินการจัดกิจกรรมตามแผนที่ได้ระบุไว้ ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และ

ฝึกการปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งในขณะเรียนครูจะคอยแนะนำาสรุปเน้ือหาให้ผู้เรียนเกิดความ

เข้าใจ อีกทั้งในการเรียนนักเรียนมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ระหว่าง

เรียน จึงทำาให้แผนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์

  2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ือง มหาเวสสันดรชาดก ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีค่าเท่ากับ 0.7393 แสดง

ว่านักเรยีนมีคะแนนหลงัเรยีนเพิม่ขึน้มากกว่าก่อนเรยีน คดิเป็นร้อยละ 73.93 ทัง้นีอ้าจเป็น

เพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้

เรยีนรูด้้วยตนเอง และในการเรยีนรูจ้ะเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ศึกษาในเร่ืองท่ีสนใจจากแหล่ง

เรียนรู้ใกล้ตัว ทำาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และครูผู้สอนได้สร้างกิจกรรมที่

เชือ่มโยงกบัสถานการณ์ใกล้ตวัของผูเ้รยีน อกีทัง้ผูเ้รยีนได้มส่ีวนร่วมในกจิกรรมการเรียนรู้ 

ได้ ร่วมต้ังปัญหาและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยอาศัยหลักพึ่งพากัน มีปฏิสัมพันธ์กัน

เพือ่แลกเปลีย่นความคดิเหน็ ข้อมลู และการเรยีนรูต่้างๆ ซึง่เป็นการพฒันาทกัษะทางสงัคม 

รวมทั้งทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการทำางาน ทักษะการคิดและการแก้ปัญหาของผู้

เรยีน ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของดอกอ้อ รงัโคตร (2553: 109-113) ได้ศกึษาผลการ

จัดกจิกรรมการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เร่ืองปรากฏการณ์เกีย่วกับ

อากาศในชีวิตประจำาวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น

ฐานมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.5936 คิดเป็นร้อยละ 59.36 และสอดคล้องกับศรีไพร 

สังฆะคุณ (2554: 141-148) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาไทย

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และความมั่นใจในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้กับแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า แผนการ

จัดการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีค่าดัชนีประสิทธิผล

เท่ากบั 0.7521 คดิเป็นร้อยละ 75.21 ซึง่สงูกว่าเกณฑ์ทีต่ัง้ไว้ ทัง้น้ีแสดงให้เหน็ว่าการจดัการ

เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ฝึกการสังเกต 

แก้ปัญหา และใช้กระบวนการกลุ่มในการแสวงหาคำาตอบ ส่งผลให้นักเรียนมีคะแนนหลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียน แสดงถึงความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียนด้วยการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
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   3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบก่อนและ

หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 

เรื่อง มหาเวสสันดรชาดกด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่าคะแนนเฉลี่ย

ของการทดสอบก่อนเรียน มีค่าเท่ากับ 12.55 และคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียน 

มีค่าเท่ากับ 25.45จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ซึ่งคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่ างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน

มั ธยมศึกษาปีที่ 4สูงขึ้น อาจเป็นเพราะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานซึ่งเป็น

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้กำาหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างขึ้นตามขั้นตอนทั้ง 

6 ขั้น ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของ สำานักมาตรฐานการศึกษา

และพัฒนาการเรียนรู้ (2550 : 7-8) ประกอบด้วย 6 ขั้น คือ 1) กำาหนดปัญหา 2) ทำาความ

เข้าใจปัญหา 3) ดำาเนินการศึกษาค้นคว้า 4) สังเคราะห์ความรู้ 5) สรุปและประเมินค่าคำา

ตอบ 6) นำาเสนอและประเมินผลงาน การจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนดังกล่าว สามารถ

พัฒนาการเรียนการสอนและส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทั้งในด้านวิชาการและด้านสังคม นักเรียน

มีการทำางานอย่างเป็นระบบโดยการพึง่พาอาศยักนัมทีกัษะในการคดิวเิคราะห์ แก้ไขและหา

คำาตอบของปัญหา นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ได้แสดงความสามารถอย่างเต็ม

ศักยภาพ จึงส่งให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการศึกษาของศุจิกาเพชรล้วน (2554 : 128-134) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนวทิยาศาสตร์และความสามารถทางการคดิอย่างมีวจิารณญาณของนักเรียนชัน้

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสรรสร้างความรู้กับการจัดการเรียนรู้แบบ

ใช้ปัญหาเป็นฐานพบว่านกัเรยีนที่ได้รบัการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 และนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีความสามารถในการคิด

อย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01และ

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ เฉลิมพล แก้วสามสี (2554 : 11–20) ได้ศึกษาผลการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประวัติศาสตร์ และ

ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีที ่3 พบว่าผลสมัฤทธิท์างการ

เรียนของนักเรียน หลังจากที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูง

กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

หลังจากที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานคิดเป็นร้อยละ 82.02 

ซึง่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 แสดงให้เหน็ว่าการได้ลงมอืปฏบิตั ิคิดวเิคราะห์ และค้นหาคำาตอบ

ด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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   4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต่อการเรียนการเรียนรู้ภาษา

ไทย เรื่องมหาเวสสันดรชาดก ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานโดยรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 การที่ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการ

เรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐานในระดบัมากทีส่ดุ ท้ังนีอ้าจเป็นเพราะกจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้

ปัญหาเป็นฐานเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดแก้ปัญหา ศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ใหม่ และ

ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความสามารถของตนเอง ผู้เรียนได้

เรยีนรูด้้วยตนเอง ได้สร้างองค์ความรูด้้วยตนเองโดยมคีรคูอยให้คำาแนะนำาและอธบิายอย่าง

ใกล้ชิดและเป็นกันเอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เรียนรู้อย่างสนุกสนานและมี

ความสุข เกิดความภาคภูมิใจในผลงานซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของปิยรัตน์ พุทธิเสน 

(2553: 81-82) ได้เปรียบเทียบผลการเรียนรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องการอ่าน

จับใจความภาษาไทยที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนกับการเรียนด้วยการใช้ปัญหาเป็นฐาน 

พบว่านักเรยีนมีผลสมัฤทธิท์างการเรยีนไม่แตกต่างกนั นกัเรยีนมีความคงทนการเรยีนรูไ้ม่

แตกต่างกนั และความมพีงึพอใจต่อการเรยีนด้วยโปรแกรมบทเรยีนกบัการเรยีนด้วยการใช้

ปัญหาเป็นฐาน (PBL) โดยรวมอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับงานวิจัยของอนิรุทธ์ สติ

มั่น (2550: 118) ได้ศึกษาการพัฒนาผลการจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเรือ่งกฎหมายและจรยิธรรมในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีมี่ต่อการ

เ รี ย นรู ้แบบนำาตนเอง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

ประสิทธิภาพบทเรียน 80.22/84.22 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจาก

กจิกรรมการเรยีนการสอนบนเครอืข่ายอินเทอร์เนต็แบบใช้ปัญหาเป็นฐานแตกต่างกนั การ

เปรียบเทียบคุณลักษณะการเรียนรู้แบบนำาตนเอง พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญ

ทางสถิต ิและความพึงพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนบนเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็

แบบใช้ปัญหาเป็นฐานอยู่ในระดบัมาก การจดัการเรยีนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานช่วยนกัเรียน

เกิดการเรียนรู้ตามความสนใจ ความถนัด และแก้ปัญหาด้วยตนเอง จึงส่งผลต่อความพึง

พอใจของนักเรียน

 สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียน

รู้ ด้วยการพัฒนาแผนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีลำาดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ตามรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน แผนการจัดการเรียนรู้ผ่านการประเมินคุณภาพ

จากผู้เชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพสูง เหมาะแก่การนำาไปใช้ในการจัดการสอน นักเรียน

เมื่อได้เรียนรู้ตามแผนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีความพึงพอใจต่อ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ท่ี ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการนำาไปใช้

พัฒนาทักษะการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
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ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะในกำรน�ำไปใช้

  1.1 ก่อนที่จะนำารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไปใช้ใน

ชั้นเรียน ควรศึกษาขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ องค์ประกอบในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ บทบาทของครูและนักเรียนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อเสริมสร้างให้การจัดกิจกรรม

การเรียนบรรลุผลสำาเร็จตามวัตถุประสงค์

  1.2 ควรศึกษาขั้นตอนการใช้ การเตรียมสื่ออุปกรณ์ เครื่องมือวัดผลประเมินผล 

ให้ครบจำานวนนักเรยีนแต่ละห้อง ตามทีร่ะบุไว้ในแผนการจดัการเรยีนรู ้เพือ่ให้ผูส้อนมคีวาม

มั่นใจและการเรียนการสอนมีความต่อเนื่อง

  1.3 ครูควรมีการสร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำานวยต่อการเรียน

รูเ้พ่ือเป็นการกระตุน้ให้นกัเรยีนมคีวามสนใจในการจดักจิกรรมการเรยีนรูซ้ึง่จะส่งผลให้การ

เรียนบรรลุวัตถุประสงค์

  1 .4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ครูควรทำาความเข้าใจกับ

นัก เรียนในแต่ละขั้นตอนก่อน เพื่อจะได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องในแต่ละขั้นตอนของ

กิจกรรมการเรียนรู้

  1 .5 ขณะที่นักเรียนทำากิจกรรมกลุ่มครูผู้สอนควรคอยกระตุ้นให้นักเรียนได้ช่วย

เหลือร่วมปรึกษากัน และคอยแนะนำาแนวทางการแก้ไขปัญหา

  1.6 ควรเสนอแนะแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้

เพิ่มเติมตามความสนใจ เช่น ห้องสมุด หนังสือเรียน สิ่งพิมพ์ อินเทอร์เน็ต สื่อต่างๆ และ

อื่นๆ 

 2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 ควรนำาการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก ชั้น

มั ธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่สร้างขึ้นไปทดลองหา

ประสิทธิภาพกับนักเรียนหลายๆ โรงเรียน เพื่อจะได้ข้อสรุปผลการศึกษาที่กว้างขึ้น

  2 .2 ควรใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอนเนื้อหา 

อื่นๆ ในระดับชั้นอื่นกับตัวแปรอื่น เช่น ความคิดสร้างสรรค์ เจตคติต่อการอ่าน หรือความ

คงทนในการเรียน

  2.3 ควรเปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูจ้ากการเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐานกบัรปูแบบ

การจดัการเรยีนรูอ้ืน่ เพ่ือเปรยีบเทยีบให้เหน็ผลทีเ่หมอืนต่างของประสิทธภิาพการจดัการเรียน

รูห้รือเพือ่เปรียบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความพงึพอใจต่อกจิกรรมการเรยีนรู้
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บทคัดย่อ
  งานวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ และทัศนคติต่อการ

อนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ สำาหรับนิสิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อนและหลังการส่งเสริม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้

ในงานวิจัย คือ นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำานวน 30 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบสมัครใจเข้าร่วม 

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยประกอบด้วย คู่มือ สื่อโปสเตอร์ แบบทดสอบความรู้ และแบบวัด

ทัศนคติต่อการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Taired t-test ผลการศึกษาพบว่า ก่อนการส่ง

เสรมินสิติทีเ่ข้ารบัการส่งเสรมิมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง หลังการส่งเสริมนสิิตทีเ่ข้าร่วม

โครงการส่งเสริมมีความรู้อยู่ในระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการส่ง

เสรมิ พบว่า นสิติมคีะแนนเฉลีย่หลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมนียัสำาคญั

ที่ระดับ .05 ก่อนการส่งเสริมนิสิตมีทัศนคติอยู่ในระดับเห็นด้วย และหลังการส่งเสริมนิสิต

มทีศันคติอยู่ในระดบัเหน็ด้วย เมือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉล่ียก่อนและหลังการส่งเสริม นสิิต

มีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ .05
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Abstract
   The purpose of this study was to study and compare knowledge, attitude 

about mixed forestry conservation for students of Environment Education program, 

Faculty of Environment and Resource Studies, Mahasarakham University before 

and after the promotion The sample of the research were year 30 students of the 

bachelor’s degree, Environmental Education, Faculty of Environment and Resource 

Studies by voluntary participation. The research tools included laboratory manuals, 

poster media, knowledge test, and attitude test about mixed forestry conservation. 

The statistics used in the data analysis were frequency, mean, standard deviation 

and paired t-test. The finding were that before promotion, students had knowledge 

score at medium level, promotion had at high level. When compaired mean score 

between before and after indicted that students had knowledge score after more 

than before at the .05. Before promotion, students had attitude score at agree 

level, after promotion had at agree level. When compaired mean score between 

before and after indicated that students had attitude score after more than before 

significant at the .05.

Keywords: Promotion, Mixed Forestry Conservation, Poster media, Knowledge, 

Attitude
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บทนำา
  ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำาคัญยิ่งในประเทศ เป็นศูนย์รวมของสรรพชีวิต 

เป็นแหล่งต้นนำ้าที่ก่อกำาเนิดสายนำ้า ชีวิตพืชและสัตว์ที่หลากหลาย อีกท้ังเป็นที่พ่ึงพิงและ

ให้ประโยชน์แก่มนุษย์มาแต่โบราณกาล เพราะป่าไม้ช่วยรักษาสมดุลของธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อม ควบคุมสภาพดินฟ้าอากาศ กำาบังลมพายุ ป้องกันบรรเทาอุทกภัย ป้องกันการ

พังทลายของหน้าดิน เป็นเสมือนเขื่อนธรรมชาติที่ป้องกันการตื้นเขินของแม่นำ้าลำาคลอง 

เป็นแหล่งดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเป็นโรงงานผลิตออกซิเจนขนาดใหญ่ เป็นคลัง

อาหารและยาสมุนไพร

 สำาหรบัป่าเบญจพรรณหรือป่าผสมผลดัใบ พบกระจายอยูท่ัว่ไปทางภาคเหนอื ภาค

กลาง และภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืของประเทศไทย มบีางส่วนทีค่รอบคลมุภาคใต้ตอนบน 

มักพบในพื้นที่ซึ่งมีระดับความสูง 50-800 เมตรจากระดับนำ้าทะเล ปัจจัยสำาคัญที่ก่อให้เกิด

สงัคมพชืชนดินีข้ึน้ในประเทศไทยคอืฤดกูาล ป่าเบญจพรรณพบในพืน้ทีท่ีม่สีามฤด ูคอื ฤดู

ร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว มีช่วงที่ขาดฝนเกินกว่า 4 เดือนเป็นอย่างตำ่า และปริมาณนำ้าฝน

ค่อนข้างน้อย ความชื้นในดินขาดแคลนสำาหรับการรักษาใบให้คงอยู่ในช่วงแห้งแล้ง ไฟป่า

อาจเป็นปัจจัยสำาคัญอีกประการหนึ่งที่ทำาให้สังคมป่าชนิดนี้ดำารงอยู่ได้ ป่าเบญจพรรณเป็น

ป่าไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจมานับแต่อดีต เพราะมีไม้มีค่าหลายชนิด เช่น สัก มะค่า แดง 

ประดู่ และซ้อ และมไีม้ไผ่ข้ึนปะปนอยูด้่วยเสมอ เช่น ไผ่บง ไผ่ซาง และไผ่ไร่ ป่าเบญจพรรณ

ในประเทศไทยแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ป่าเบญจพรรณที่มีไม้สัก และป่าเบญจพรรณที่

ไม่มีไม้สัก ป่าเบญจพรรณที่มีไม้สักมักเรียกว่าสั้นๆ ว่า ป่าสัก มักพบเฉพาะทางภาคเหนือ

ในพ้ืนทีส่งูไม่เกิน 700 เมตรจากระดบันำา้ทะเล ส่วนป่าเบญจพรรณที่ไม่มีไม้สกัพบมากแถบ

ภาคกลางด้านตะวันตก (ทรัพยากรป่าไม้, 2549 : เว็บไซต์)

 ในปั จจุบันเราจึงมองเห็นการลดลงของป่าไม้อย่าง iวดเร็วทำาให้ความชื้นของ 

อากาศไม่เพียงพอเกิดความแห้งแล้ง ผู้วิจัยมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วจึงทำาการส่งเสริม

การอนุรกัษ์ป่าเบญจพรรณเพือ่ให้ป่าคงอยู่ในสภาพทีส่มบรูณ์และสวยงาม เพือ่รักษาต้นนำา้

ลำาธาร ลดการพงัทลายของหน้าดนิและป้องกันการเกดิภยันำา้ท่วม ทกุคนต้องช่วยกนัอนรัุกษ์

ทรัพยากรป่าไม้และสิง่แวดล้อมคงอยูค่วบคู่กบัมนษุย์ เพราะธรรมชาตเิป็นแหล่งทีอ่ยูอ่าศยั

ของสิง่มชีวีติ ดงันัน้ ผูว้จัิยจึงมองเห็นปัญหาของทรพัยากรป่าไม้ทีล่ดลงจงึได้คดิหาแนวทาง

การอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ โดยการทำาสื่อโปสเตอร์เพื่อการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ ให้นิสิต

ปีที ่2 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา เนือ่งจากโปสเตอร์เป็นสือ่ที่ใช้เนือ้หาเพยีงหน้าเดยีว สัน้

กะทัดรัด เข้าใจง่าย และง่ายต่อการทำา ดูมีสีสันสวยงาม เห็นแล้วอาจมีความสนใจในด้าน
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การทำาสือ่และตระหนกัถงึการอนรุกัษ์ป่าไม้ และทำาให้นสิติทีเ่ข้าร่วมการส่งเสรมิสามารถนำา

ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในด้านการอนุรักษ์ และเพื่อให้นิสิตที่เข้าร่วมการส่งเสริมนำาไป

ปฏิบัติ นำาความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับประชาชนได้อย่างถูกต้อง

ความมุ่งหมายของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ สำาหรับ

นิสิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ก่อนและหลังการส่งเสริม

 2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ สำาหรับนิสิต

สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสาร-

คาม ก่อนและหลังการส่งเสริม

สมมติฐานการวิจัย
 นิสิตที่เข้าร่วมรับการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ มีความรู้และทัศนคติต่อ

การอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ หลังการส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริม

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

→
→

→
→

→
การส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ 

สำาหรับนิสิตสาขาวิชาส่ิงแวดล้อมศึกษา 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฝึกอบรมโดยการบรรยาย และแนะนำาวิธีการ

ทำาสื่อโปสเตอร์

กลุม่ตวัอยา่งที่ใชใ้นการวจิยัครัง้นี ้คือ นสิติชัน้ปทีี ่2 สาชา 

วิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาคณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร-

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำานวน 30 คน ซึ่งได้

มาจากการสมัครใจเข้าร่วม

1. มีความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์

ป่าเบญจพรรณ

2. มทีศันคติทีดี่ตอ่การอนรุกัษป์า่ 

เบญจพรรณ

การส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าเบญจ-

พรรณ ทำาให้นิสิตชั้นปีที่ 2 สาชา

วิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา มีความรู้

และทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ป่า

เบญจพรรณเพิ่มมากขึ้น

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

- คู่มือการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ

- โปสเตอร์ เรื่องการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ

- แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษป์า่เบญจพรรณ

- แบบวัดทัศนคติต่อการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ
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วิธีการวิจัย
 การส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ สำาหรับนิสิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิจัยกึ่งทดลอง 

(Quasi Experimental Research) โดยใช้กลุม่ ตวัอย่าง 1 กลุ่มเป็นกลุ่มทดลอง (One Group 

Pretest-Posttest Design) เปรยีบเทยีบความรูแ้ละทศันคตก่ิอนและหลังการส่งเสริม (บญุ-

ชม ศรีสะอาด, 2543: 109) 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2558 ซึ่งมี

ประชากร จำานวน 67 คน

 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นิสิตชั้นปีที่ 2 สาชาวิชาส่ิงแวดล้อม

ศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำานวน 30 คน ซึ่ง

ได้มาจากการสมัครใจเข้าร่วม

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

 การศึกษาวิจัยเรื่องการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ สำาหรับนิสิตสาขาวิชา

สิง่แวดล้อมศกึษาคณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มเีคร่ือง

มือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้

 1. เครื่องมือในกำรถ่ำยทอด

  1.1 โปสเตอร์ เรือ่งความหมายของป่าเบญจพรรณ, โปสเตอร์ เรือ่งความ

รู้ทั่วไปเกี่ยวกับสื่อโปสเตอร์, โปสเตอร์ เรื่องวิธีการทำาโปสเตอร์

  1.2 คู่มือการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ สำาหรับนิสิตสาขาวิชา

สิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวัดผล 

  2.1 แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการอนรัุกษ์ป่าเบญจพรรณ สำาหรับนสิิต

สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

  2.2 แบบวดัทศันคตต่ิอการอนรุกัษ์ป่าเบญจพรรณสำาหรบันสิิตสาขาวชิา

สิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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กำรด�ำเนินกำรวิจัย

 ในการศกึษาวจิยัเรือ่งการส่งเสรมิการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ ผู้วจิยัดำาเนินการเกบ็

รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ดังนี้ 

 1. ทำาการวัดผลด้านความรู้ก่อนการส่งเสริม โดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้เก่ียว

กับการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ จำานวน 20 ข้อ โดยแบบทดสอบวัดความรู้เป็นแบบตรวจ

รายการ (Check List) 4 ตัวเลือก และทำาการวัดผลด้านทัศนคติก่อนการส่งเสริม โดยใช้

แบบวัดทัศนคติจำานวน 20 ข้อ 3 ตัวเลือก ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

 2. ดำาเนินการกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ สำาหรับนิสิตสาขาวิชา

สิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย

การบรรยาย การอภิปราย และการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน

 3. ทำาการวัดผลด้านความรู้และวัดผลด้านทัศนคติหลังการส่งเสริม โดยใช้แบบ

ทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ และแบบวัดทัศนคติเกี่ยวกับการ

อนุรักษ์ป่าเบญจพรรณชุดเดียวกันกับก่อนการส่งเสริม 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู ้ วิจัยใช้โปรแกรมประมวลผลสำาเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์ ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้

 1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ

  2.1 ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (IOC)

  2.2 ค่าอำานาจจำาแนกเป็นรายข้อโดยใช้ Item-total correlation

  2.3 ค่าความเชื่อมั่นใช้ Alpha Coeffciient

  2.4 ค่าความยากง่าย

 3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ Paired t-test ที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ .05

ผลการวิจัย
 1. ศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ สำาหรับนิสิต

สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคามก่อนและหลังการส่งเสริมผลปรากฏดังตาราง 1
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 ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ 

สำาหรบันิสติสาขาวิชาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวทิยาลัย

มหาสารคามก่อนและหลังการส่งเสริม

ด้าน
ก่อนการส่งเสริม หลังการส่งเสริม Df t-test P

S.D. ระดับ S.D. ระดับ

ความรู้

(N=20)

13.13

(65.65%)
3.29 ปานกลาง

17.20

(85.5%)
1.21 สูง 29 -10.00 .000*

 จากตาราง 1 พบว่า ก่อนการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ นิสิตมีคะแนน

ความรู้เฉลี่ยเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณอยู่ในระดับปานกลาง และหลังการส่งเสริม

นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณอยู่ในระดับสูง เมื่อเปรียบ

เทียบคะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการอนรุกัษ์ป่าเบญจพรรณก่อนและหลังการส่งเสริม พบ

ว่า หลังการส่งเสริมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณมากกว่า

ก่อนการส่งเสรมิอย่างมีนยัสำาคัญทีร่ะดบั .05 แสดงให้เหน็ว่า นสิิตทีเ่ข้าร่วมการส่งเสริมการ

อนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ มีผลทำาให้ความรู้ของนิสิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาเพิ่มขึ้น

 2. การศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ สำาหรับนิสิต

สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ก่อนและหลังการส่งเสริม ผลปรากฏดังตาราง 2

 ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบทัศนคติต่อการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ 

สำาหรบันิสติสาขาวิชาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวทิยาลัย

มหาสารคาม ก่อนและหลังการส่งเสริม

ด้าน
ก่อนการส่งเสริม หลังการส่งเสริม Df t-test P

S.D. ระดับ S.D. ระดับ

ความรู้

(N=20)
2.51 0.24 เห็นด้วย 2.81 0.12 เห็นด้วย 29 -6.353 .000*

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 จากตาราง 2 พบว่า ก่อนการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ นิสิตมีคะแนน

เฉลี่ยทัศนคติต่อการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ เท่ากับ 2.15 ซึ่งอยู่ในระดับเห็นด้วย หลังการ
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ส่งเสริม นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ เท่ากับ 2.81 ซึ่งอยู่ใน

ระดับเห็นด้วย เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ ก่อน

และหลังการส่งเสริม พบว่า หลังการส่งเสริมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อการอนุรักษ์ป่า

เบญจพรรณสูงกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าการส่ง

เสริมการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ มีผลทำาให้นิสิตสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษามีทัศนคติที่ดีขึ้น

บทสรุป อภิปรายผล
 1. การศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ สำาหรับ

นิสิตสาขาวิชาส่ิงแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

 จากการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการอนรุกัษ์ป่าเบญจพรรณ สำาหรบั

นิสิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า หลังการส่งเสริมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ยความรู้

เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณมากกว่าก่อนการส่งเสริม แสดงให้เห็นว่า การส่งเสริม

มีผลทำาให้ความรู้ของนิสิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีกระบวนการถ่ายทอดการส่งเสริมโดยใช้วิธี

การฝึกอบรม โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการถ่ายทอด คือ คู่มือและส่ือโปสเตอร์ประกอบการ

บรรยายให้ความรู้ และแนะนำาวิธีการทำาสื่อโปสเตอร์ ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม 2 วัน มี

การวัดและประเมินผลด้านความรู้ โดยใช้แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่า

เบญจพรรณ จึงทำาให้ผู้เข้าร่วมรับการส่งเสริมได้เรียนรู้ และได้เห็นถึงสถานการณ์จริง จึง

ทำาให้เกิดความรู้เพิ่มมากขึ้น ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดของประยูร วงศ์จันทรา (2555: 340) 

อธบิายถงึการถ่ายทอดองค์ความรูท้างสิง่แวดล้อมเป็นการให้ความรู้ ผ่านไปสู่ประชากรเป้า

หมาย จะด้วยวิธีการใดก็ได้ที่ความรู้เลื่อนไหลไปยังประชากรเป้าหมายจะได้รับความรู้ทาง

สิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร และสามารถคิดเป็นทำาเป็น และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ ซึ่ง

วิธีการถ่ายทอดทางสิ่งแวดล้อมมีหลากหลาย ดังนี้ 1. การบอกเล่า หรือการสั่งสอนด้วย

วาจา เป็นวธิกีารถ่ายทอดทีส่ามารถจะสือ่ความหมายได้ละเอยีด และเป็นทีเ่ข้าใจได้สมบรูณ์ 

มีข้อแม้ว่าผู้บรรยายจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์อย่างดี รู้กลยุทธ์ในการ

ให้ความรู้ให้ผู้เรียนสามารถสร้างแนวคิดได้กับเรื่องนั้นจนสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้ภาย

หลังการเรียนรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์อย่างดี 2. การบอกหรือสอน (Lecturing 

method) วิธีการนีเ้ป็นลกัษณะของการถ่ายทอดความรูจ้ากผูส้อนไยปังผูเ้รยีน โดยใช้วธิกีาร

ของการบอกหรือการสอนเป็นสำาคัญ มีตัวแสดงหลักท่ีมีบทบาทมากที่สุด คือ ผู้ถ่ายทอด

ข้อมูลโดยมีผู้เรียนเป็นผู้รับข้อมูลเป็นสำาคัญ 3. การทำาให้ดูหรือสาธิต (Demonstration 
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method) วธิกีารนีค้ล้ายกบัการสอน โดยการบอกในแง่ทีเ่ป็นลักษณะของการถ่ายทอดทีเ่น้น

ความสำาคญัอยู่ท่ีผู้สอนเป็นผูถ่้ายทอดความรูท้กัษะ แต่การเรยีนรูแ้บบนีจ้ะต่างจากแบบการ

บอกที่ว่าเวลาส่วนใหญ่จะใช้ไปในการแสดงหรือการทำาให้ดู วิธีนี้เป็นการถ่ายทอดทั้งความ

รู้และทักษะแต่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความคิดที่ว่าทักษะนั้นได้มาจากการดูผู้อื่นปฏิบัติให้ดู แล้ว

ลองทำาภายใต้การดแูลของผูส้อน ผูเ้รยีนจะเกดิทักษะได้ ซึง่ ไพศาล หวงัพานชิ (2526: 96) 

อธบิายว่า เมือ่บคุคลได้รบัการถ่ายทอดเรือ่งราวต่างๆ จากการเรียนรู้การฝึกฝน การส่งเสริม 

และที่เคยพบเห็นมาผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ จะทำาให้ทราบข้อเท็จจริง หรือรายละเอียด

ของเรื่องราวอันจะเป็นประสบการณ์ของบุคคล ซึ่งจะสะสมและถ่ายทอดสืบต่อกันไปจน

กลายเป็นความรูจ้ากการส่งเสรมิการอนรุกัษ์ป่าเบญจพรรณด้วยวธิกีารบรรยายและแนะนำา

วิธีการทำาสื่อโปสเตอร์ เป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ประกอบ

กับการสอดแทรกกิจกรรม ที่เป็นนันทนาการ เพื่อเสริมสร้างความสนุกสนานและน่าสนใจ 

ทำาให้ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมเกิดการรับรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลการวิจัยดังกล่าว

สอดคล้องกับผลการวิจัยของรินทราย โรจนาธิวัฒน์ (2556: 57-58) ได้ทำาการส่งเสริมการ

อนรุกัษ์ผักเมก็ในชมุชนบ้านหวัขวั ตำาบลท่าขอนยาง อำาเภอกนัทรวชิยั จังหวดัมหาสารคาม 

ผลการศึกษาพบว่า หลังการส่งเสริม ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมีคะแนนเฉล่ียความรู้หลังการ

ส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิ แสดงให้เหน็ว่า กระบวนการส่งเสรมิโดยใช้ คูม่อื เอกสาร

ประกอบกิจกรรม และโปสเตอร์ประกอบการบรรยายให้ความรู้มีผลทำาให้ความรู้ของผู้เข้า

ร่วมการส่งเสริมเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงจะส่งผลให้ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมสามารถนำาไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจำาวันได้

 2. การศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ สำาหรับนิสิต

สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

 จากการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการอนรัุกษ์ป่าเบญจพรรณสำาหรับนสิิต

สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า หลงัการส่งเสริมนสิิตมีคะแนนเฉล่ียทศันคติ

ต่อการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณมากกว่าก่อนการส่งเสริม แสดงให้เห็นว่า การส่งเสริมการ

อนุรักษ์ป่าเบญจพรรณมีผลทำาให้ทัศนคติของนิสิตที่เข้าร่วมการส่งเสริมเพิ่มขึ้น เนื่องจาก

ในการส่งเสริมมีกระบวนการให้ผู้เข้าร่วมส่งเสริมได้เรียนรู้โดยมีคู่มือและโปสเตอร์ประกอบ

การบรรยาย แนะนำาวิธีการทำาสื่อโปสเตอร์ มีกระบวนการใช้เทคนิคการถาม-ตอบขณะ

บรรยายและเปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าร่วมส่งเสรมิได้แสดงความคดิเหน็ มกีจิกรรมนนัทนาการคัน่

ระหว่างการบรรยายเพื่อเสริมสร้างความสนุกสนานและน่าสนใจ มีการวัดผลและประเมิน
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ผลโดยใช้แบบวดัทศันคต ิก่อนและหลงัการส่งเสรมิ ซึง่เป็นสือ่หรอืตวักระตุน้ให้เกดิการเรยีน

รู ้และทำาให้ผู้เข้าร่วมการส่งเสรมิมทีศันคตทิีด่ต่ีอการอนรุกัษ์ป่าเบญจพรรณ ซึง่เป็นไปตาม

แนวคิดของประยูร วงศ์จันทรา (2555: 313) กล่าวถึงลักษณะส่ิงแวดล้อมศึกษาไว้ว่า ส่ิง

แวดล้อมศึกษาเป็นการเรียนที่มุ่งสร้างความตระหนัก ทัศนคติ และค่านิยม เกี่ยวกับส่ิง

แวดล้อม การเรียนส่ิงแวดล้อมจะต้องมุ่งสร้างความตระหนักต่อปัญหาและคุณค่าของสิ่ง

แวดล้อม สร้างทัศนคติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม และเพ่ือให้เกิดค่านิยมต่อสังคมในอันที่จะธำารง

รกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อมเอาไว้ ดงันัน้ กระบวนการเรียนการสอนการประเมนิผลการเรียน

รู้มุ่งที่ความตระหนัก ทัศนคติ และค่านิยมมากกว่าการเรียนรู้ที่มุ่งความรู้และความจำา โดย

ผลการวิจัยที่พบการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีของระดับทัศนคติของผู้เข้าร่วมการส่งเสริม

นี้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของวรรสรร ธรรพล (2555: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องทัศนคติ

ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนรอบวนอุทยานหริรักษ์ อำาเภอเมือง จังหวัด

เลย ผลการศึกษาพบว่า หลังการส่งเสริมผู้เข้าร่วมการส่งเสริม มีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติหลัง

สูงกว่าก่อนการส่งเสริม แสดงให้เห็นว่า กระบวนการส่งเสริมโดยใช้คู่มือและโปสเตอร์

ประกอบการบรรยาย มีกระบวนการส่งเสริมโดยใช้เทคนิคการถาม ตอบ และเปิดโอกาสให้

ผู้เข้าร่วมส่งเสริมได้แสดงความคิดเห็น ส่งผลทำาให้ผู้เข้าร่วมส่งเสริมมีทัศนคติที่ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้

 ประชาชน บุคคลทั่วไปสามารถนำาคู ่มือ และสื่อโปสเตอร์ในการอนุรักษ์ป่า

เบญจพรรณไปใช้ในการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ 

 2. ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป

 ควรศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้ทัศนคต ิและความตระหนกัระหว่างคนท่ีอยูร่อบ

ป่าเบญจพรรณ ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร เพื่อหาแนวทางในการ

ส่งเสรมิให้คนท้ังสองกลุม่มีความรู้ ทัศนคต ิและความตระหนกัในการอนรัุกษ์ป่าเบญจพรรณ

อย่างยั่งยืนต่อไป
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  เมื่อเอ่ยถึง “ไพฑูรย์ ธัญญา” นักอ่านส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงเนื้อหา เรื่องราว ลีลานำ้า

เสียง และกลวิธีการนำาเสนอในรูปแบบที่คุ้นเคยอย่าง “ก่อกองทราย” และผลงานอ่ืนๆ ที่

ผ่านมา ซึ่งใน “หุ่นไล่กา” ก็ยังคงเนื้อหา เรื่องราว ลีลานำ้าเสียง และกลวิธีการนำาเสนอไว้

เช่นเดิม แต่ท่ีเพิ่มเติมสอดแทรกเข้ามาผู้อ่านจะได้รับจาก “หุ่นไล่กา” ก็คือ “อารมณ์ขัน” 

ซึ่งแฝงไว้ด้วยนัยยะแห่งความหมายหลากหลายที่น่าสนใจ ผู้เขียนได้สอดแทรกไว้ในสาระ

ของเรื่อง รวมเรื่องสั้น “หุ่นไล่กา” ประกอบด้วยเรื่องสั้นจำานวน 9 เรื่อง สาระสำาคัญมีดังนี้

 เ ร่ืองที่ 1 “สาริกาเจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าขาว” เร่ืองน้ีมีขนาดส้ันที่สุด เน้ือหาค่อน

ข้างเรียบง่าย แต่มีกลวิธีการนำาเสนอและลีลาการใช้ภาษาที่น่าสนใจ คือ มีการใช้ถ้อยคำา

และประโยคที่คล้ายคลึงกับ “ขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง” ของอัศศิริ ธรรมโชติ นักเขียน

รางวัลซีไรท์ ปี 2524 (ผู้เขียนตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเช่นนั้น) โดยบางถ้อยคำาและบางประโยค

ของสาริกา (ในสาริกาเจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าขาว) เลียนแบบมาจากบางถ้อยคำาและบาง

ประโยคของขุนทอง (ในขุนทองเจ้าจะกลับเม่ือฟ้าสาง) เมื่อผู้อ่านอ่านเรื่องนี้จบแล้วก็พบ

อดุมการณ์ในชวิีตของมนษุย์ เห็นถงึความเป็นสงัคมอดุมคตท่ีิค่อนข้างชดัเจนขึน้เรือ่ยๆ ใน

สังคมปัจจุบัน

 เรือ่งที่ 2 “ทางผีเดนิ” เรือ่งนี้ผู้แต่งมุ่งนำาเสนอเกี่ยวกับความเชือ่ของคนในท้องถิน่ 

ความเจริญก้าวหน้า การแทนที่ของสิ่งใหม่และการหายไปของส่ิงเก่า มีการใช้สัญลักษณ์ 

ใช้ลลีาภาษาและนำา้เสยีงในเชงิเสยีดส ีทีจ่ะพบเหน็ได้บ่อยในงานเขยีนท่ีผ่านมาของไพฑรูย์ 

ธัญญา ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นแนวทางถนัดของเขาเลยก็ว่าได้

 เรื่องที่ 3 “กรณีอัตวินิบาตกรรมของชาวนา” เรื่องนี้ (ในความคิดเห็นของผู้เขียน) 

เป็นเรื่องที่มีความโดดเด่นในการนำาเสนอเรื่องราวอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมามากท่ีสุด

กว่าทุก ๆ เรื่องในเล่ม โดยนำาเสนอให้ผู้อ่านเห็นถึงความขัดแย้งของคนสองสี (คนไทยใน

ช่วงยุคสมัยของรัฐบาลโครงการรับจำานำาข้าว) อีกทั้งยังมีลีลาการเขียนและการใช้ภาษาได้

อย่างปลุกเร้า โน้มน้าว และมีความสมจริง สะท้อนนำ้าเสียงความสิ้นหวังของตัวละครที่เป็น

เสมือนตัวแทนของชาวนาไทยในช่วงเวลานั้นได้เป็นอย่างดี

  เรือ่งท่ี 4 “บกัหวัแดง” เรือ่งนีเ้ป็นเรือ่งท่ีอ่านแล้วสนกุ มกีารใช้ภาษาพืน้บ้านอสีาน

สอดแทรกในเรื่อง ให้ทั้งอารมณ์และความสมจริงสมจัง นอกจากนี้ผู้แต่งยังมุ่งที่จะชวนให้

ผู้อ่านมองถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงไทยกับฝรั่งเสียใหม่ เพราะหากอ่านเฉยๆ อ่าน

เ พ่ือรู้เรื่อง โดยที่ไม่ได้พิจารณาอย่างตั้งข้อสังเกตก็จะทราบและรู้เพียงว่าผู้แต่งก็นำาเสนอ

เรื่องราวที่พบเห็น และเป็นค่านิยมในสังคมของคนอีสานในช่วงสมัยหนึ่งเกี่ยวกับเมียฝรั่ง-

เขยฝรั่งในสังคมอีสานทั่วๆ ไป หากแต่พิจารณาและต้ังข้อสังเกตดีๆ จะพบว่า ผู้แต่งนำา

เสนอเรื่องราวมุมมองและความสัมพันธ์ของเมียฝรั่ง-เขยฝร่ังในสังคมอีสาน ด้วยมุมมอง
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ใหม่ต่างแตกต่างจากเดิม กล่าวคือ ในการแต่งงานระหว่างผู้หญิงอีสานกับหนุ่มฝรั่ง การ

อาศยัและใช้ชวีติคู่ในท้องถิน่อสีานทีเ่ป็นบ้านเกดิฝ่ายหญงิ จากการนำาเสนอลักษณะนี ้ล้วน

สะท้อนให้ผูอ่้านเหน็มมุมองใหม่ทีผู่แ้ต่งต้องการเสนอ นัน่กค็อืมกีารพิจารณาความได้เปรียบ

เสยีเปรยีบ คนทีจ่ะเป็นฝ่ายเสยีเปรยีบไม่ใช่ผูห้ญงิอสีานอกีต่อไป (เดมิผูห้ญิงจะพลัดถิน่เพือ่

ไปอาศัยและใช้ชีวิตที่ต่างประเทศกับสามีฝรั่ง) แต่กลับเป็นฝ่ายหนุ่มฝรั่งพลัดถิ่นต่างหากที่

เสยีเปรยีบ เพราะทัง้การพลดัถิน่และการทีถ่กูฝ่ายหญงิรวมทัง้ญาติของฝ่ายหญงิหลอกเอา

เงินไปจนหมด หนุ่มฝรั่งก็เหมือนผู้พ่ายแพ้ไม่มีอำานาจ (เงิน) ต่อรอง ไม่มีความหมายอะไร

กับฝ่ายหญิงและญาติอีกต่อไป สะท้อนทั้งค่านิยม รสนิยม และความเปลี่ยนแปลงของวิถี

ชีวิตผู้คนในสังคมโดยเฉพาะสังคมอีสานในปัจจุบัน

 เรื่องที่ 5 “คนไม่มีเสื้อ” เรื่องนี้ผู้แต่งใช้การนำาเสนอเรื่องราวโดยให้ตัวละคร “ผม” 

ใน เรื่อง เป็นผู้ดำาเนินเรื่อง เนื้อหาสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนในสังคมที่มีต่อ

สถานการณ์และเหตกุารณ์บ้านเมืองในช่วงการเคลือ่นไหวทางการเมอืงระหว่างกลุม่คนเสือ้

เหลืองและกลุ่มคนเสื้อแดง สะท้อนภาพทางสังคมเกี่ยวกับการเมืองไทยในช่วงเวลานั้นได้

อย่างชัดเจน เห็นภาพและสมจริง

  เรื่องที่ 6 “ที่นี่… ปัตตานี” เรื่องนี้แตกต่างจากเรื่องคนไม่มีเสื้อ เนื่องจากผู้แต่งใช้

กลวิธีในการนำาเสนอโดยให้ตัวละครหลายตัวในเรื่องช่วยกันเล่าและดำาเนินเรื่องได้อย่างน่า

สนใจชวนให้ติดตาม อีกทั้งยังมีการหยอกล้อกับผู้นำาในระดับประเทศ เล่นกับจิตใต้สำานึก

ด้านมืดของมนุษย์ กล่าวคือ ในบางครั้งมนุษย์เราก็มักจะมีข้อจำากัดในหลายๆ เรื่องหาก

เรื่องนั้นไม่ได้ให้ประโยชน์กับตนและอาจจะนำาโทษมาถึงตนได้ก็จะเลือกทำาเป็นมองไม่เห็น

และอยู่เฉยๆ มากกว่าเข้าไปช่วยเหลือหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง

 เรื่องที่ 7 “หุ่นไล่กาจากอาระกัน” เรื่องนี้คาดว่าผู้แต่งน่าจะสร้างสรรค์ขึ้นจากข่าว

ของชาว “โรฮงิญา” กลุม่คนชายขอบจากประเทศพม่าทีห่ลบหนเีข้ามาในประเทศไทยทีเ่คย

เป็นข่าวที่ทุกสำานักข่าวนำาเสนอ เป็นที่สนใจของคนไทยและหลายๆ ประเทศทั่วโลก ผู้แต่ง

มีการสร้างสรรค์และสื่อความหมายของเรื่องกับผู้อ่านโดยการใช้สัญลักษณ์และการเล่นกับ

ภาษา เมื่อสังเกตดีๆ ก็จะพบว่า ผู้แต่งมีการใช้คำาว่า “เคราะห์ดีนะแก” ค่อนข้างบ่อยมาก

ในเรือ่ง ซึง่คำาดงักล่าวนัน้มนียัอะไรแฝงเร้นอยู ่ซ่ึงกต้็องยกให้เป็นหน้าทีข่องผูอ่้านทีจ่ะต้อง

ทำาความเข้าใจและค้นหานัยแฝงที่ผู้แต่งได้ซ่อนเร้นเอาไว้

 เรื่องที่ 8 “บางใคร ในบางเรา” เรื่องนี้ผู้แต่งมีกลวิธีวิธีในการเสนอเรื่องราว โดย

การดึงผู้อ่านให้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเรื่อง กล่าวคือ เมื่อเราอ่านเร่ืองนี้แล้วเราจะรู้สึก

ราวกับว่าได้เข้าไปนั่งอยู่ท่ามกลางเวทีการชุมนุมของกลุ่มนักคิด นักเขียน และนักปฏิวัติ

จากทั่วทุกมุมโลก ทำาให้ได้ย้อนกลับไปคิดและทบทวนในหลากหลายเรื่องราวที่ผ่านเข้ามา
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ในห้วงความคดิของเรา ซึง่กถ็อืได้ว่าเป็นส่ิงทีดึ่งดดูความสนใจของผู้อ่านได้เป็นอย่างดแีละ

มีความแนบเนียนเป็นอย่างยิ่ง

  เรื่องที่ 9 “มหานครล่มสลาย” สำาหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายของเล่ม เนื้อหาก็ยัง

คงเกี่ยวข้องกับสังคมและการเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของไพฑูรย์ ธัญญา เช่นเดิม ซึ่งเรื่อง

นี้ก็มุ่งสะท้อนให้ผู้อ่านเห็นถึงผลที่เกิดจากการโกง ทุจริต คอรัปชั่น ส่งผลทำาให้บ้านเมือง

ลม่สลายเหมอืนกบัชื่อเรือ่ง สิง่ทีน่า่สนใจสำาหรับเรือ่งนี้กค็ือ มติิใหม่ในการถ่ายทอดและนำา

เสนอเรื่องสั้นของผู้แต่ง โดยผู้แต่งมีกลวิธีการถ่ายทอดและนำาเสนอในรูปแบบแฟนตาซี 

สะท้อนสังคมการเมือง ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่สำาหรับงานของไพฑูรย์ ธัญญา แต่ก็

ผสมผสานได้อย่างเหมาะสม ลงตวั น่าสนใจชวนให้ตดิตาม นอกจากน้ียังแฝงไว้ด้วยปรัชญา

อันลำ้าลึกให้ผู้อ่านได้เห็นและทบทวนอีกด้วย

  โดยสรุปแล้ว รวมเรื่องสั้น “หุ่นไล่กา” ของไพฑูรย์ ธัญญา เล่มนี้ เมื่อหยิบขึ้นมา

อ่าน ผู้อ่านก็จะได้รับความสนุก เพลิดเพลิน มีความหลากหลายในเรื่องของอารมณ์ความ

รู้สึก ภาษากระชับสละสลวยแต่ก็มีความลุ่มลึก คมคาย ทำาให้ได้ครุ่นคิด พิจารณา เล่าเรื่อง

ได้อย่างมีชั้นเชิงชวนให้ติดตาม บางเรื่องนำาเสนอวิถีชีวิตความเป็นมนุษย์ ความเป็นท้อง

ถิ่น-สังคมชนบท ท่ามกลางความเป็นปัจจุบันและความเป็นคนชายขอบได้อย่างน่าสนใจ 

และอกีหลายๆ เรือ่งทีว่พิากษ์และสะท้อนสงัคมได้อย่างเข้มข้นตามแบบฉบบัทีผู้่อ่านคุน้เคย 

ชื่นชอบและประทับใจเสมอมา “หุ่นไล่กา” ไม่ได้เป็นเพียงรวมเรื่องสั้น ไม่ใช่หุ่นฟางกลาง

ทุ่ง หากแต่เป็นตัวแทนอีกด้านหนึ่งของมนุษย์ เป็นความจริง-ลวง และเป็นกระจกสะท้อน

สังคมในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี หรืออาจจะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่ผู้อ่านจะให้เป็น…


