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วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559) มีสาระเกี่ยวกับการศึกษา
วรรณกรรมไทย-ลาว วิถีชีวิต วัฒนธรรมอีสานและชุมชนสองฝั่งโขง การพัฒนาการเรียน
การสอน รวมทั้งบทวิจารณ์หนังสือ
	บทความในฉบับนี้ ส่วนหนึง่ เป็นผลจากการศึกษาวรรณกรรมผ่านตัวบทเรือ่ งสัน้
ชาดก ต�ำนาน โดยใช้แนวคิดที่หลากหลายตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้เห็นวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของผูค้ นเป็นส�ำคัญ เริม่ จากเรือ่ ง “กลวิธตี อบโต้ความเป็นคนชายขอบในเรือ่ งสัน้
รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด” แสดงผลการศึกษาตัวละครอีสานทีพ่ ยายามตอบโต้ความเป็นคน
ชายขอบ ด้วยการศึกษาเล่าเรียนเพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัว สร้างความ
หมายให้กับตัวเองเพื่อเป็นพลังในการต่อสู้กับอ�ำนาจศูนย์กลาง และให้คุณค่ายอมรับความ
เป็นชนบทหรือเมืองในต่างจังหวัดมากขึน้ ด้วยกลวิธขี องนักเขียนผ่านการบรรยายหรือบท
สนทนาของตัวละครอีสานด้วยท่าทีและน�้ำเสียงที่จริงจังจริงใจ
	
วรรณกรรมแสดงให้เห็นพลังความคิด ความเชือ่ ของผูค้ น ตลอดจนส่งผลให้เกิด
ประเพณีพิธีกรรมในท้องถิ่นเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมา โดยเฉพาะวรรณกรรมในรูป
แบบของต�ำนาน จากบทความเรือ่ ง “การสือ่ ความหมายทางวัฒนธรรมในต�ำนานม้าค�ำไหล”
ซึ่งเป็นต�ำนานท้องถิ่นที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับบุคคลและม้าพาหนะคู่กาย สะท้อนความเชื่อ
ทางศาสนาและความศักดิส์ ทิ ธิ์ ความเชือ่ เกีย่ วกับบุคคลในอดีตกับการสร้างบ้านแปลงเมือง
ให้ก�ำเนิดพิธกี รรมทรงม้าค�ำไหล ซึง่ เชือ่ มโยงพิธที รงม้าและประเพณีบญุ บัง้ ไฟเข้าในบริบท
เดียวกัน เป็นประเพณีพิธีกรรมท้องถิ่นที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา ช่วยให้ผู้คนมีความรักสามัคคี
มีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม
	
วรรณกรรมชาดกจากบทความเรื่อง “ความเป็นบัณฑิตและความเป็นพาลใน
มโหสถชาดก” แสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างบัณฑิตและคนพาลได้อย่างชัดเจน โดย
ใช้การวิเคราะห์แบบคู่ตรงข้าม แสดงคุณลักษณะของบัณฑิต คือ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด
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เมตตากรุณา มีความกตัญญูกตเวที ยึดมั่นในสัจจะและไม่เห็นแก่ลาภยศ ส่วนลักษณะของ
คนพาล คือ เป็นพาลเพราะลักขโมย อิจฉาริษยา อาฆาตแค้น ความหูเบา หลงใหลใน
กามคุณ และโลภในลาภยศสรรเสริญ ซึ่งสอดคล้องกับอุดมการณ์ความเป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของสังคมไทยปัจจุบัน
	
การศึกษาวรรณกรรมในรูปแบบของภาษิตจากบทความเรื่อง “ภาษิตลาว:
สถานภาพหญิงชายกับการสื่อความหมายทางวัฒนธรรม” ท�ำให้เกิดความเข้าใจภาษิตลาว
ที่สื่อความหมายให้เห็นวิถีวัฒนธรรมและคตินิยมในสังคม และแสดงวาทกรรมที่ปรากฏ
ความเหลื่อมล�้ำทางเพศ สะท้อนให้เห็นร่องรอยของการสร้างความไม่เท่าเทียมกันระหว่าง
เพศ ผูห้ ญิงเป็นกลุม่ ทีถ่ กู กดทับอยู่ใต้อ�ำนาจชายเป็นใหญ่ อยู่ในสภาวะทีด่ อ้ ยกว่าทัง้ ในทาง
สถานภาพ บทบาท สิทธิ หน้าที่ และอ�ำนาจ ซึ่งสังคมและวัฒนธรรมต่างเป็นตัวก�ำหนด
ท�ำให้มองเห็นความคิดเชิงสังคม และวัฒนธรรมในมิติที่หลากหลายซับซ้อน
	
การสื่อความหมายทางวัฒนธรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานในบทความเรื่อง
“ภู มิปัญญาพื้นบ้านอีสานในการแต่งตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์” เป็นการเชื่อมโยงพิธีกรรมเข้า
กับ ความเชื่อ ซึ่งชาวอีสานบางชุมชนยังคงประกอบพิธีกรรมดังกล่าวโดยมีขั้นตอน 9 ขั้น
ตอน คือ การเตรียมน�้ำฮด การเจริญพุทธมนต์ ถวายผ้าไตร แห่กองฮด จัดสถานที่ การ
สถาปนายศ อ่านหิรญั ปัฏหรือสุวรรณปัฏ ตั้งขันบายศรี บายศรีสตู รขวัญ แต่ละขัน้ ตอนเป็น
คติ แบบโบราณล้านช้าง เมื่อมีการปฏิรูปหัวเมืองอีสานตั้งแต่รัชกาลที่ 4 เรื่อยมา รัฐส่วน
กลางได้กระจายอุดมการณ์แบบรัฐชาติให้ชาวอีสานนับถือพุทธศาสนาแบบรัฐส่วนกลาง
ภูมิปัญญาพื้นบ้านการฮดสรงจึงค่อยเลือนหายไปตามกาลเวลา
	
การศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับนาคจากบทความเรื่อง “นาค: การ
สร้างความหมายในชุมชนสองฝั่งโขง” ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงในชุมชนพระธาตุพนมที่
มีความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับเจ้าเฮือน 3 พระองค์ ซึ่งสืบทอดพิธีกรรมบูชาผีอารักษ์และนาค
ตามคติความเชื่อแบบล้านช้าง การเปลี่ยนผ่านอ�ำนาจการปกครองหลายสมัย ผู้คนปรับ
เปลีย่ นบทบาทและสร้างความหมายใหม่ ปรากฏการณ์ทางสังคมดังกล่าวคือ ความสัมพันธ์
เชิงอ�ำนาจระหว่างกลุม่ ชาติพนั ธุล์ าวเวียงกับพระสงฆ์วดั พระธาตุพนมทีม่ กี ารรือ้ ฟืน้ พิธกี รรม
บูชาสัตตนาคา ส่งผลให้กลุ่มความเชื่อดั้งเดิมถูกลดทอนอ�ำนาจลง อย่างไรก็ตามคนกลุ่มนี้
ได้ปรับเปลี่ยนบทบาทเพื่อความคงอยู่อย่างแยบยล
	
นอกจากนี้ยังมีบทความที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอน 2 เรื่องคือ
“การพัฒนาผลการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง มหาเวสสันดรชาดก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
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ปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน” พบว่าแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ทตี่ งั้ ไว้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน และมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรูภ้ าษาไทยเรือ่ ง มหาเวสสันดร
ชาดกโดยใช้ปัญหาเป็นฐานอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือ “การส่งเสริมการ
อนุรกั ษ์ปา่ เบญจพรรณ ส�ำหรับนิสติ สาขาสิง่ แวดล้อมศึกษา คณะสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วยคูม่ อื สือ่ โปสเตอร์
แบบทดสอบความรู้ และแบบวัดทัศนคติต่อการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ ผลการวิจัยพบว่า
นิสิตมีความรู้ในการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ คะแนนเฉลี่ยหลังการส่งเสริมมากกว่าก่อนการ
ส่งเสริม และมีทัศนคติต่อการอนุรักษ์ป่าดีขึ้น
	
ส�ำหรับบทวิจารณ์หนังสือในฉบับนี้ เป็นบทวิจารณ์รวมเรื่องสั้น “หุ่นไล่กา” ของ
ไพฑูรย์ ธัญญา นักเขียนรางวัลซีไรต์ ปี 2530 ผู้วิจารณ์แสดงทัศนะว่า มีความหลากหลาย
ในเรือ่ งของอารมณ์ความรูส้ กึ ภาษากระชับ สละสลวย ลุม่ ลึก คมคาย ท�ำให้ผอู้ า่ นได้ครุน่ คิด
พิจารณา เล่าเรือ่ งได้อย่างมีชนั้ เชิง ชวนให้ตดิ ตาม บางเรือ่ งน�ำเสนอวิถชี วี ติ ความเป็นมนุษย์
ความเป็นท้องถิ่น-สังคมชนบท ท่ามกลางความเป็นปัจจุบันและความเป็นคนชายขอบได้
อย่างน่าสนใจ รวมทั้งการวิพากษ์และสะท้อนสังคมได้อย่างเข้มข้น “หุ่นไล่กา” ไม่ได้เป็น
เพียงรวมเรื่องสั้น ไม่ใช่หุ่นฟางกลางท้องทุ่ง หากแต่เป็นตัวแทนอีกด้านหนึ่งของมนุษย์
เป็นความจริง-ลวง และเป็นกระจกสะท้อนสังคมในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
	
บทความในวารสารมนุษย์กบั สังคมฉบับนี้ อาจเป็นส่วนหนึง่ ทีช่ ว่ ยสร้างสรรค์ ส่ง
เสริมความคิด ความรู้ ส�ำหรับผู้อ่านให้สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่องาน
วิชาการ งานวิจัย และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ต่อไป
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กลวิธีตอบโต้ความเป็นคนชายขอบในเรื่องสั้น
รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด
Strategies of Marginal People Responses in Short Stories of The Naiin Award

มิ่งมนัสชน จังหาร* Mingmanuschon Changharn

บทคัดย่อ

บทความวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาตัวละครอีสานกับการตอบโต้ความเป็นคน
ชายขอบในเรือ่ งสัน้ รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด เพือ่ ให้เห็นวิธที ตี่ วั ละครอีสานใช้ตอบโต้ความ
เป็นคนชายขอบว่าเป็นอย่างไร รวมถึงศึกษาว่านักเขียนมีกลวิธีตอบโต้ความเป็นคนชาย
ขอบอย่างไร ผลการศึกษาพบว่า ตัวละครอีสานในเรื่องสั้นมีการตอบโต้ความเป็นคนชาย
ขอบ 2 วิธี คือ 1) ตัวละครอีสานในเรือ่ งสัน้ มีความทะเยอทะยานทีจ่ ะศึกษาเล่าเรียนในระดับ
ที่สูงขึ้น เพื่อจะประกอบอาชีพที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองและดูแลครอบครัวได้ ไม่ต้องตกเป็น
ลูกจ้างหรือแรงงานราคาถูก 2) ตัวละครอีสานได้สร้างความหมายให้กบั ตัวเอง เพือ่ ทีจ่ ะเป็น
พลังในการต่อสู้กับศูนย์กลางและอ�ำนาจรัฐ รวมไปถึงสร้างความหมายใหม่ให้กับความเป็น
เมืองและความชนบท ตัวละครอีสานมีการปฏิเสธเมืองหลวงแล้วหันมายอมรับและให้คณ
ุ ค่า
กับต่างจังหวัดหรือชนบท เมืองไม่ใช่ภาพของความสวยงามอย่างทีเ่ คยฝันอีกต่อไป ในส่วน
ของกลวิธีของนักเขียนนั้น พบว่านักเขียนมีการตอบโต้ความเป็นคนชายขอบ 2 วิธี คือ 1)
ผ่านการบรรยายหรือบทสนทนาที่ดูทั้งรุนแรง ประชดประชัน กระแทกกระทั้น น�้ำเสียงที่
แสดงออกดูเหมือนจะตอกย�้ำ น้อยเนื้อต�่ำใจ 2) ผ่านการบรรยายหรือบทสนทนาที่ดูอ่อน
โยน ประนีประนอม แต่ก็เป็นน�้ำเสียงที่แฝงไว้ด้วยความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจอยู่ในที วิธี
การตอบโต้ทงั้ สองของผูเ้ ขียน แม้เป็นการตอบโต้ทมี่ ลี กั ษณะแตกต่างกัน แต่เป็นการตอบโต้
ความเป็นคนชายขอบของตัวละครอีสานด้วยท่าทีและน�้ำเสียงที่จริงจังและจริงใจ
ค�ำส�ำคัญ: ตัวละครอีสาน, การตอบโต้ความเป็นคนชายขอบ, เรื่องสั้นรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด
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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.
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Keywords : Isan people, marginal people responses, short stories of the Naiin award
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ความเป็นชายขอบ หมายถึง สถานะของการถูกก�ำหนดตัวตนในมิติสังคมอีกรูป
แบบหนึง่ ให้มคี วามส�ำคัญเป็นเพียงกลุม่ หรือบุคคลซึง่ ถูกลดคุณค่าจากตัวตนทีแ่ ท้จริงไปจาก
กลุม่ ใหญ่ในสังคมโดยกระบวนการของอ�ำนาจทีม่ าจากศูนย์กลาง ด้วยนิยามข้างต้นจึงท�ำให้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานมีสถานะของความเป็นชายขอบ ด้วยที่ตั้งทาง
ภูมศิ าสตร์อยูห่ า่ งไกลจากศูนย์กลาง จึงท�ำให้อสี านไม่ได้รบั การพัฒนาหรือพัฒนาอย่างล่าช้า
คนอีสานจึงถูกมองว่าเป็นคนโง่ ไม่เท่าทันคน ยากจนแร้นแค้น สุจติ ต์ วงษ์เทศ (2549 : 44)
ได้ให้ความหมายของคนอีสานหรือชาวอีสานว่า คนอีสานหรือชาวอีสาน ไม่ใช่ชื่อชนชาติ
หรือเชือ้ ชาติเฉพาะของอีสาน แต่เป็นชือ่ ทางวัฒนธรรม มีทมี่ าจากภูมศิ าสตร์บริเวณทีเ่ รียก
อีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (อันเป็นส่วนหนึ่งของผืนแผ่นดินใหญ่
สุวรรณภูมหิ รืออุษาคเนย์โบราณ) เลยสมมุตเิ รียกคนกลุม่ นีอ้ ย่างรวมๆ กว้างๆ ว่า ชาวอีสาน
หรือคนอีสาน ดังนั้นตัวละครอีสานจึงหมายถึงคนที่มีภูมิล�ำเนาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ
	
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในวรรณกรรมมีตัวละครอีสานมากมายที่มีสถานะยากจน
ต้องต่อสูด้ นิ้ รนเพือ่ หนีไปจากความยากจนแร้นแค้นอัตคัด บ้างถูกกระท�ำจากอ�ำนาจรัฐ และ
ถูกกดขีข่ ม่ เหงจากผูท้ มี่ อี �ำนาจเหนือกว่า ตัวละครอีสานเป็นตัวละครทีต่ ดิ อยูก่ บั ความล้าหลัง
ไม่ทนั สมัย เป็นคนบ้านนอกคอกนาทีถ่ กู กดให้มสี ถานะต้อยตำ�่ ถูกมองว่าแปลกแตกต่างไป
จากคนอื่น ด้วยส�ำเนียงการพูดและท่าทางการแสดงออก ตัวละครอีสานในงานวรรณกรรม
จึงมีสถานะเป็นพลเมืองชั้นสอง ไม่ได้รับความเท่าเทียม เป็นคนชายขอบของสังคม ถูก
ปล่อยปละละเลย ตัวละครอีสานหลายตัวยอมจ�ำนน ยอมรับชะตากรรม ทว่าก็มีตัวละคร
อีสานอีกไม่น้อยเช่นกันที่ลุกขึ้นมาต่อสู้หรือตอบโต้สิ่งที่ไม่เป็นธรรม ไม่ยอมถูกเอารัดเอา
เปรียบหรือถูกกดข่ม ปฏิเสธความหมายหรือนิยามเดิมๆ ทีถ่ กู ให้ไว้ ตัวละครอีสานที่ไม่ยอม
จ�ำนนหรือตัวละครอีสานทีล่ กุ ขึน้ มาโต้ตอบเหล่านี้ เป็นเรือ่ งทีน่ า่ สนใจและศึกษาอย่างยิง่ ใน
แง่ของวิธีการตอบโต้ความเป็นคนชายขอบ โดยเฉพาะในงานวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น
ที่มุ่งน�ำเสนอแนวคิดและแก่นเรื่อง หรือประเด็นที่ต้องการสื่อสารอย่างรวดเร็ว
ผู้วิจัยเลือกศึกษาตัวละครชายขอบหรือตัวละครอีสานในเรื่องสั้นรางวัลนายอินทร์
อะวอร์ด โดยเรือ่ งสัน้ รางวัลนายอินทร์อะวอร์ดนัน้ เป็นเรือ่ งสัน้ ทีน่ กั เขียนนักอ่านวรรณกรรม
ทัง้ หลายให้ความสนใจ โดยเฉพาะเรือ่ งสัน้ ที่ได้รบั รางวัลและเรือ่ งสัน้ ทีเ่ ข้ารอบสุดท้าย ซึง่ มี
ความหลากหลายและเปิดโอกาสให้นกั เขียนทัง้ หน้าเก่าหน้าใหม่ได้สง่ ผลงานเข้ามาประกวด
รวมทั้งเป็นเวทีประกวดเรื่องสั้นที่เข้มข้น โดยมีกรรมการพิจารณาทั้งรอบแรกและรอบ
สุดท้ายก่อนจะประกาศผล นั่นจึงท�ำให้รางวัลเรื่องสั้นรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ที่ผ่านการ

11

คัดเลือกมาตีพิมพ์นั้นได้รับการพูดถึง รวมทั้งวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างแพร่หลาย ผู้วิจัยได้
เลือกวิเคราะห์ในประเด็นของตัวละครอีสานกับการตอบโต้ความเป็นคนชายขอบในเรือ่ งสัน้
เพื่อให้เห็นวิธีที่ตัวละครอีสานใช้ตอบโต้ความเป็นคนชายขอบ โดยได้ท�ำการวิเคราะห์เรื่อง
สั้นจ�ำนวน 3 เรื่อง คือ 1) เรื่องสั้น ดาวหลังม่าน ของ มะลิ ณ อุษา ซึ่งมีตัวละครอีสานชื่อ
“ค�ำนาง” หญิงสาวที่เดินทางเข้าสู่เมืองหลวงโดยฝันว่าจะเป็นดาราและยกฐานะของตัวเอง
สามารถเลี้ยงตัวครอบครัวที่อยู่ต่างจังหวัดได้ 2) เรื่องสั้น ซ�ำบายดีบ่ ของ เสาวรี ซึ่งเล่าถึง
“ณัฐ” หนุ่มอีสานที่ไปท�ำงานเกาะสมุย แล้วเกิดพบรักกับหญิงสาวที่เป็นคนกรุงเทพฯ วัน
หนึ่งทั้งสองได้ตัดสินใจที่จะกลับมาประกอบอาชีพชาวนาที่บ้านเกิดของณัฐ 3) เรื่องสั้น
ฆาตกร ของ วิทยากร โสวัตร ที่เล่าถึง “เฒ่าจ�้ำ” เฒ่าชราชาวอีสานที่ต่อสู้กับนโยบายของ
รัฐและผู้มีอ�ำนาจในกรณีการเปิด-ปิดเขื่อนซึ่งเป็นพื้นที่ท�ำกินของชาวบ้าน แม้เรื่องสั้นทั้ง
สามเรื่องจะมีโครงเรื่องและเนื้อหาที่แตกต่างกัน ทว่าก็มีลักษณะร่วมคือ มีตัวละครหลักที่
เป็นคนอีสานเป็นตัวละครเดินเรื่อง และมีลักษณะที่ต้องดิ้นรนต่อสู้ เพื่อที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น
ต่างถูกกระท�ำจากคนที่มีอ�ำนาจเหนือกว่า ถูกกีดกันให้เป็นคนอื่น จนต้องลุกขึ้นมาตอบโต้
ด้วยกลวิธีต่างๆ ดังจะได้กล่าวถึงต่อไป
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มโนทัศน์เรื่องภาวะการเป็นคนชายขอบ (Marginallity) ถูกน�ำมาศึกษาในหลาย
ส�ำนักคิดและถูกใช้อธิบายถึงกลุ่มคนในหลายบริบทของสังคม ทั้งในระดับชุมชนและระดับ
โลก แนวคิดความเป็นชายขอบเป็นแนวคิดที่ส�ำคัญและมีอิทธิพลต่อแวดวงวิชาการใน
สังคมศาสตร์ปัจจุบัน Robert Ezra Park (สุริชัย หวันแก้ว. 2546: 14; อ้างอิงจาก Robert
Ezra Park. 1928 Human Migration and the Marginal Man. p. 33) ซึ่งเป็นนักสังคมวิทยา
ในส�ำนักชิคาโกกลุ่มแรกในวงวิชาการสังคมศาสตร์ตะวันตกที่เริ่มใช้ค�ำว่า “Marginal” เป็น
มโนทัศน์ในการศึกษากลุม่ คนในสังคม เขาใช้ค�ำว่าคนชายขอบอธิบายกลุม่ คนอพยพ ซึง่ ให้
ความหมายว่า ภาวะการกลายเป็นคนชายขอบเป็นคุณลักษณะของคนอพยพทีม่ วี ฒ
ั นธรรม
ผสม คนซึ่งอยู่ร่วมกับวัฒนธรรมกับกลุ่มสังคมสองกลุ่มที่แตกต่างและมีท่าทีแยกตัวออก
จากสังคมทีเ่ ป็นผลมาจากภาวะชายขอบของเขาเอง ซึง่ ความแตกต่างนีท้ �ำให้พวกเขากลาย
เป็นคนแปลกหน้าและเป็นคนชายขอบในสังคมใหม่ อนึ่ง นักคิดในส�ำนักชิคาโกนี้มีวิธีการ
ศึกษาแบบสังคมวิทยาเมืองที่มุ่งเน้นความสนใจต่อพฤติกรรมของมนุษย์ในสภาพแวดล้อม
แบบเมืองคือ รูปแบบวิถคี วามสัมพันธ์ของชีวติ รูปแบบหนึง่ การศึกษาสังคมเมืองของส�ำนัก
นี้ จึงเป็นการเก็บข้อมูลจากงานภาคสนามของชีวติ คนในกลุม่ ต่างๆ และศึกษาปฏิกริ ยิ าการ
รับรู้ในความเป็นตัวตนของกลุ่มที่ศึกษาโดยผ่านมุมมองของคนกลุ่มอื่นในสังคม
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2524: 166)
ได้ให้ความหมายของกลุ่มชายขอบไว้ว่า “กลุ่มชายขอบ” (Marginal People) หมายถึง การ
อยู่วงนอก การไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการคิดหรือตัดสินใจ กลุ่มที่ยังไม่ถูกกลืนเป็น
ส่วนหนึง่ ของกลุม่ ใหญ่อย่างสมบูรณ์ กลุม่ ทีล่ ะทิง้ วัฒนธรรมเดิมของตนไปบางส่วน และยัง
ไม่ได้เป็นที่ยอมรับอย่างสมบูรณ์ในวัฒนธรรมใหม่ที่กลายมาเป็นวิถีชีวิตของตน ค�ำนี้มักจะ
น�ำมาใช้กับกลุ่มคนที่อพยพย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ ในกลุ่มคนนี้จะมีวัฒนธรรมใหม่ๆ ผสมกัน
มากมาย ดังนั้น ทัศนคติ คุณค่า และแบบอย่างพฤติกรรมที่แสดงออกมาจึงมิได้มีลักษณะ
ของวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่ง
ส่วน สุริยา สมุทคุปติ์ และพัฒนา กิติอาษา (2542: 21) ได้ให้ความหมายของคน
ชายขอบว่ากลุ่มคนที่มีชีวิตอยู่กึ่งกลางหรือห่างไกลศูนย์กลางทั้งทางภูมิศาสตร์และสังคม
วัฒนธรรม ในทางภูมศิ าสตร์ “คนชายขอบ” มักจะเป็นกลุม่ คนทีต่ อ้ งย้ายออกจากภูมลิ �ำเนา
ดั้งเดิมด้วยเหตุผลทางธรรมชาติ เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมวัฒนธรรม การตั้งถิ่นฐาน
การประกอบอาชีพ หรือวิถีชีวิตของคนกลุ่มนี้ต้องเผชิญกับการแก่งแย่งแข่งขันเพื่อเข้าถึง
ทรัพยากรทีม่ อี ยูอ่ ย่างจ�ำกัด เกิดการกีดกันและเอารัดเอาเปรียบจากคนกลุม่ ใหญ่ซงึ่ อยูอ่ าศัย
ในดินแดนหรือเขตภูมศิ าสตร์นนั้ มาก่อน ในทางสังคมวัฒนธรรม “คนชายขอบ” ย่อมกลาย
เป็นคนกลุ่มน้อยในสังคมใหม่ วัฒนธรรมประจ�ำกลุ่มจึงเป็นวัฒนธรรมย่อยที่ไม่ได้รับการ
ยอมรับหรือได้รับการเลือกปฏิบัติจากผู้คนในกระแสวัฒนธรรมหลัก ลักษณะของกลุ่ม
ประชากรชายขอบอาจแตกต่างจากประชากรส่วนใหญ่ในแง่ชาติพันธุ์ ศาสนา อุดมการณ์
การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ และชนชั้น ในสังคมตัวอย่างประชากรชายขอบ ได้แก่ ชน
กลุ่มน้อย ผู้อพยพ ประชากรที่อาศัยอยู่ในสลัม ชาวนาชาวไร่ในชนบท โสเภณี แรงงานไร้
ทักษะฝีมือ แรงงานข้ามชาติ ฯลฯ การเรียนรู้ การปรับตัว และการดิ้นรนเพื่อที่จะเอาตัว
รอดหรือมีชวี ติ อยูภ่ ายใต้สภาพการณ์ดงั กล่าวจึงเป็นสาระส�ำคัญของวิถชี วี ติ ของประชากรที่
อาศัยอยู่ในวัฒนธรรมชายขอบ
	
จากความหมายที่ สุริยา สมุทคุปติ์ และพัฒนา กิติอาษา ได้ให้ไว้ มีความเหมือน
และสอดคล้องกับความหมายของ ชูศักดิ์ วิทยาภัค (254: 17-18) ที่บอกว่า ความเป็นชาย
ขอบ (Marginality) หมายถึงผูค้ นทีด่ อ้ ยอ�ำนาจ (The Powerless) คนทีต่ กเป็นเบีย้ ล่าง (The
Subordinate) ของคนกลุม่ ใหญ่และคนยากไร้ (The Have-nots) และเมือ่ คนเหล่านีเ้ ป็นคน
ชาติพันธุ์ คนกลุ่มน้อย เพศที่สาม และไม่มีต�ำแหน่งแห่งที่ในสังคม หรือเรียกรวมๆ ว่ามี
สถานะเป็น “คนอื่น” (The Others) อีกด้วยแล้ว จึงท�ำให้คนเหล่านี้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่
ถูกกีดกันออกซำ�้ แล้วซำ�้ เล่า (Multiple Exclusions) หรือเป็นคนชายขอบในพหุมติ ิ (Multiple
Marginalities) จึงแทบจะกล่าวได้วา่ ศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์ของคนเหล่านีเ้ ท่ากับศูนย์
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ขณะที่ Seymour (1986 อ้างถึงใน สุริยา สมุทคุปติ์ และพัฒนา กิติอาษา. 2542) ได้อธิบาย
ถึงลักษณะชายขอบว่า เป็นกลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ห่างไกลศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
การเมือง และวัฒนธรรม คนกลุ่มนี้ขาดอ�ำนาจต่อรอง ขาดการศึกษา ขาดเครื่องมือที่จะ
เข้าถึงอ�ำนาจ และถูกกีดกันออกนอกระบบ การต่อรอง อ�ำนาจและการจัดสรรทรัพยากร
อ�ำนาจและความมั่นคงในสังคม ลักษณะประชากรกลุ่มชายขอบอาจแตกต่างจากประชากร
ส่วนใหญ่ของสังคมในแง่ของชาติพันธุ์ ผิวพรรณ ศาสนา อุดมการณ์ การศึกษา ฐานะทาง
เศรษฐกิจ และชนชั้นทางสังคม ฯลฯ ตัวอย่างของประชากรชายขอบ ได้แก่ ชนกลุ่มน้อย
ผู้อพยพ ประชากรที่อาศัยอยู่ในสลัม ชาวนา ชาวไร่ในชนบท โสเภณี แรงงานไร้ทักษะ
แรงงานข้ามชาติ ฯลฯ ความหมายเหล่านีส้ อดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความหมาย
ของคนชายขอบที่ อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ (2542) นิยามว่า คนชายขอบก็คือคนจน โดยคน
เหล่านีถ้ กู ถีบให้กระเด็นออกไปติดอยูต่ รงชายขอบโดยอ�ำนาจรัฐ ซึง่ อ�ำนาจรัฐได้เลือกไว้แล้ว
ว่าใครควรอยู่ชายขอบของรัฐ หรือใครควรจะยืนอยูต่ รงใจกลางของทรัพยากรรัฐ เพื่อการมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน
	จากนิยามข้างต้นจะเห็นได้วา่ ตัวละครอีสานคือตัวละครชายขอบทีถ่ กู นิยามไว้ดว้ ย
พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ที่อยู่ห่างไกลจากศูนย์กลางอย่างเมืองหลวงหรือกรุงเทพฯ ท�ำให้
พลเมืองประชากรที่เป็นคนอีสานไม่ได้รับการเหลียวแล หรือไม่ได้รับการพัฒนา ไร้โอกาส
ทางการศึกษา ฐานะยากไร้ จนต้องอพยพออกจากถิ่นฐานที่อยู่อาศัย เพื่อสร้างฐานะและมี
ความหวังว่าชีวติ จะดีขนึ้ ขณะเดียวกันตัวละครอีสานทีอ่ ยูห่ า่ งไกลความเจริญก็ถกู อ�ำนาจรัฐ
จากส่วนกลางเข้าบริหารจัดการทรัพยากรในพืน้ ที่ โดยยกเหตุผลของค�ำว่าพัฒนาขึน้ มาเป็น
ข้ออ้างในการจัดสรรและดูแลทรัพยากรในพื้นที่ เพราะฉะนั้น ตัวละครที่เป็นชาวอีสาน ไม่
ว่ าจะเป็นตัวละครที่พาตัวเองเข้าสู่ศูนย์กลางอย่างเมืองหลวง หรือตัวละครที่อยู่ในภูมิภาค
อีสานเองก็ตาม ต่างถูกกระท�ำจากอ�ำนาจที่หลากหลาย กดข่มให้พวกเขาอยู่ในสถานะที่ต�ำ
กว่า และต้องยอมรับชะตากรรม ตัวละครหลายตัวยอมจ�ำนนต่ออ�ำนาจ ทว่าก็พบตัวละคร
อีสานที่ลุกขึ้นมาต่อต้าน ตอบโต้ความเป็นคนชายขอบที่ถูกนิยามเอาไว้
	
จากการศึกษาพบว่า ตัวละครอีสานในเรื่องสั้นมีการตอบโต้ความเป็นคนชายขอบ
2 วิธี คือ 1) ตัวละครอีสานในเรื่องสั้นมีความทะเยอทะยานที่จะศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูง
ขึน้ เพือ่ จะประกอบอาชีพทีส่ ามารถเลีย้ งดูตวั เองและดูแลครอบครัวได้ 2) ตัวละครอีสานได้
สร้างความหมายให้กบั ตัวเอง เพือ่ ทีจ่ ะเป็นพลังในการต่อสูก้ บั ศูนย์กลางและอ�ำนาจรัฐ รวม
ไปถึงสร้างความหมายใหม่ให้กบั ความเป็นเมืองและความชนบท และในส่วนของกลวิธขี อง
ผู้เขียนในการตอบโต้ความเป็นคนชายขอบ พบว่า ผู้เขียนใช้กลวิธีการเขียนใน 2 วิธี คือ 1)
ผ่ านการบรรยายหรือบทสนทนาที่ดูท้ังรุนแรง ประชดประชัน กระแทกกระทั้น น�้ำเสียงที่
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Facculty of Humanities and Social Sciences

แสดงออกดูเหมือนจะตอกย�ำ้ ถึงความน้อยเนือ้ ต�ำ่ ใจ 2) ผ่านการบรรยายหรือบทสนทนาทีด่ ู
อ่อนโยน ประนีประนอม แต่ก็เป็นน�้ำเสียงที่แฝงไว้ด้วยความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจอยู่ใน
ที ดังที่จะได้กล่าวถึงต่อไป
ความทะเยอทะยานในการศึกษาและภาพของคนอีสานยุคใหม่
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	ท้องถิน่ ภาคอีสานทีย่ ากจนข้นแค้น ไร้การศึกษา ขาดโอกาสเข้าถึงความเจริญโดย
เท่าเทียม ก่อให้เกิดวาทกรรม ‘โง่ จน เจ็บ’ (รื่นฤทัย สัจจพันธุ์. 2556) และด้วยสภาพ
แวดล้อมรวมถึงบริบทต่างๆ ที่ด้อยกว่าภูมิภาคหรือพื้นที่อื่น ท�ำให้คนอีสานถูกมองและถูก
แช่แข็งให้อยู่ในนิยามนั้น จนเมื่อกาลเวลาล่วงมา คนอีสานในยุคปัจจุบันมีการพัฒนา ทั้ง
ความคิด ความเชื่อ และแรงทะเยอทะยาน ที่จะไปให้พ้นจากความหมายที่ได้ถูกนิยามเอา
ไว้ โดยเฉพาะเรือ่ งของการศึกษา คนอีสานจ�ำนวนไม่นอ้ ยทีต่ อ้ งจากบ้านเกิดเข้าสูเ่ มืองใหญ่
พลัดพรากจากถิน่ ฐานเพือ่ ท�ำงานในเมืองหลวง มีอาชีพเป็นลูกจ้างทีแ่ ต่ละวันถูกกดขีข่ ม่ เหง
และถูกใช้งานสารพัด คนอีสานไม่สามารถต่อรองหรือเรียกร้องยืน่ ข้อเสนอใดได้ ท�ำได้เพียง
ท�ำตามค�ำสั่งของเจ้านาย ท�ำงานหาเงินแล้วส่งกลับบ้าน ชีวิตความเป็นอยู่ยังอัตคัดขัดสน
ไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้น แต่พวกเขาก็ยังตรากตร�ำฝืนทนอยู่ เพราะไม่มีทางเลือกใดมากมายนัก
พวกเขามีความหวังลมๆ แล้งๆ ว่าวันหนึ่งจะสามารถตั้งตัว มีเงินทอง และกลับคืนสู่บ้าน
เกิดด้วยความภูมิใจ
	
ตัวละครอีสานอย่าง “ค�ำนาง” ในเรื่องสั้น ดาวหลังม่าน ของ มะลิ ณ อุษา เข้ามา
ในเมืองหลวง ด้วยอยากเป็นดารา เป็นนางละคร หอบความฝันสวยหรูเข้ามาเพื่อที่จะพบ
ว่า แท้จริงแล้วชีวิตไม่ได้เป็นไปอย่างที่วาดหวังทุกอย่าง ค�ำนางต้องท�ำงานในร้านอาหาร
และพบ “คนบ้านเดียวกัน” ที่เข้าเมืองกรุงมาด้วยแรงบีบคั้นจากบ้านนอกขอบชนบท ค�ำ
นางและเพือ่ นร่วมงานคนอีสานคนอืน่ ๆ มีสถานะไม่แตกต่างกันเลย เป็นลูกจ้างทีถ่ กู นายจ้าง
ใช้งานหนัก เอารัดเอาเปรียบ ต่อว่าต่อขานเมือ่ ท�ำงานผิดพลาดหรือล่าช้า และก็ถกู นายจ้าง
(ที่ไม่ใช่คนอีสาน) ดูถกู เหยียดหยันความคิดความฝัน รวมทัง้ ถิน่ ก�ำเนิด ค�ำนางและแป๋วเป็น
เพื่อนสนิทกัน ค�ำนางพยายามบอกแป๋วเสมอว่า การศึกษาเท่านั้นที่จะท�ำให้แป๋วหลุดพ้น
จากบ่วงทีต่ ดิ อยูน่ ี้ได้ การศึกษาเท่านัน้ ทีจ่ ะท�ำให้แป๋วลืมตาอ้าปากได้ การทะเยอทะยานไขว่
คว้ าที่จะศึกษาหาความรู้ จึงเป็นการตอบโต้ของคนอีสานที่มีการศึกษาน้อยต่อสถานการณ์
และสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ การศึกษาจึงเป็นเพียงสิ่งเดียวที่จะสามารถยกระดับสถานะ
ความเป็นอยู่ได้อย่างเห็นเป็นรูปธรรม โดยไม่ต้องรอโชคชะตาหรือฟ้าลิขิต
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“ท�ำไมล่ะ แป๋วก็ยังท�ำได้นะ ถ้าตั้งใจจริงและขยัน ความใฝ่ฝันกับหัวใจที่ไม่
ยอมแพ้นะแป๋วเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุด ถ้าอยากท�ำงานออฟฟิศก็เขียนความฝัน
ของเราแปะข้างฝาเอาไว้เลย แต่เราก็ต้องอดทนท�ำงานหนักไปพร้อมๆ กับ
เรียนหนังสือให้ได้”
“โรงเรียนอะไรเขาจะมารับคนท�ำงานหาเช้ากินค�่ำอย่างกูวะ” แป๋วเสียงอ่อน
แต่ยังลังเล
“กศน. อย่างไรล่ะแป๋ว ค่าเรียนก็ไม่แพง ไม่เสียเวลาท�ำงานมาก สอบจบ ม.
6 ได้แล้วก็เรียนมหา’ลัยเปิด ถ้าแป๋วเอาจริงนะ อะไรก็หยุดความฝันของเรา
ไม่ได้หรอก แต่ถ้าต้องเจอกับปัญหาก็อย่ายอมแพ้นะ คนเราท้อได้ แต่ถอย
ไม่ได้” ค�ำนางพูดกับเพื่อนด้วยแววตาสุกใส
(ดาวหลังม่าน: 248)

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 59 - ธ.ค. 59)

ความทะเยอทะยานในการศึกษาเป็นสิง่ ทีจ่ ะท�ำให้ทงั้ สองมีชวี ติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้
ค�ำนางจึงเป็นตัวละครที่ตระหนักถึงความส�ำคัญของการศึกษา เธอวาดหวังว่าเมื่อวันหนึ่งที่
เพื่อนของเธอส�ำเร็จการศึกษา เพื่อนของเธอก็จะได้เป็นสาวออฟฟิศอย่างตั้งใจ ไม่ต้องทน
เป็ น ลูกจ้างที่ถูกโขกสับอยู่ทุกวัน การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือเดียวที่จะตอบโต้กับผู้ที่กดขี่
ข่มเหง เอารัดเอาเปรียบ ท�ำให้เธอหลุดออกจากวิถีชีวิตที่วนเวียน ซ�้ำซาก ไม่ก้าวหน้า
อีสานในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปแล้ว พัฒนา กิติอาษา (2557: 138) ได้กล่าวว่า เมื่อ
ห้าทศวรรษทีแ่ ล้ว ชาวบ้านรับรูโ้ ลกภายนอกจากหมอล�ำ หรือไปเยีย่ มเยียนพูดคุยกับเพือ่ น
บ้านที่กลับมาจากกรุงเทพฯ แต่ทุกวันนี้ พวกเขาใช้โทรศัพท์มือถือ ดูทีวี ติดตั้งจานรับชม
สัญญาณดาวเทียม และสื่อสารออนไลน์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับภาพของ
อีส านยุคใหม่ที่ปรากฏในเรื่องสั้น ซ�ำบายดีบ่ ของ เสาวรี โดยเรื่องสั้นเรื่องนี้ได้เล่าถึงตัว
ละคร “ณัฐ” ซึ่งเป็นคนอีสานที่ท�ำงานอยู่เกาะสมุย แล้ววันหนึ่งเขากับแฟนสาวชาวกรุงจะ
กลับอีสานบ้านเกิดเพื่อมุ่งมั่นประกอบอาชีพชาวนา
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หล่ อ นยังไม่ลาออกจากงาน เมื่อถึงฤดูหว่านไถผมออกไปนาทุกวัน ชาวนา
สมัยใหม่มรี ถไถนาคูโบต้า ทุน่ แรงควายแรงคนได้มาก คันนาทีเ่ คยเดินย�ำ่ จน
ส้นเท้าแตก เป็นทีข่ บั เคลือ่ นของมอเตอร์ไซค์ หล่อนเคยอุทานออกมาว่า ไอ้
หนุ่มชาวนาเก่งมากที่ขี่มอเตอร์ไซค์บนคันนาได้
เดี๋ ย วนี้เราไม่เห็นควายในท้องทุ่ง ควายไม่ต้องไถนา ไม่ต้องนวดข้าว หนุ่ม
ชาวนามีโทรศัพท์มือถือยืนโทรศัพท์กลางทุ่ง รวมทั้งผม
(ซ�ำบายดีบ่: 77)
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Facculty of Humanities and Social Sciences

จะเห็นได้ว่า ภาพของชาวนาอีสานได้เปลี่ยนไปจากอดีต วิถีชีวิตแบบเดิมๆ ที่เคย
เห็นจนชินตาไม่มอี กี แล้ว ชาวนายุคเก่าทีเ่ คยใช้ควายไถนาแทบไม่มีให้เห็น หนุม่ สาวชาวนา
ไม่ได้เดินหยอกเย้ากันบนคันนาเช่นเคย พวกเขาต่างเร่งรีบ ทุกเวลานาทีมคี า่ พวกเขาติดต่อ
สือ่ สารกันทันท่วงทีดว้ ยโทรศัพท์มอื ถือ ท�ำนาด้วยรถไถคูโบต้า นอกจากความเปลีย่ นแปลง
ทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีอ่ สี านแล้ว เราสามารถพบเห็นภาพความเปลีย่ นแปลงของคนอีสานทีพ่ ลัด
ถิ่น ไปอยู่ที่อื่นได้อีกเช่นเดียวกัน อย่างภาพคนอีสานที่ท�ำมาหากินอยู่บนเกาะสมุยที่ณัฐได้
อธิบายให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนอีสานที่อาศัยอยู่บนเกาะนี้
ตลอดวันผมพาหล่อนชมภาพชีวิตของอีสานบ้านเฮาอย่างจุใจ เคยเห็นไหม
สาวอีสานผมแดง ปากแดง ใส่เสื้อเปิดอก หลัง ไหล่ ทาเล็บมือเล็บตีนแดง
แจ๊ด นั่งกินสุกี้เอ็มเค ยกโทรศัพท์มือถือรุ่นล่าสุด สปีกภาษาอังกฤษกันไฟ
แลบนะ นีถ่ า้ พวกหล่อนไม่วางโทรศัพท์และหันมาเว้าลาวกันอย่างดุเด็ดเผ็ด
มัน ก็แทบไม่รู้เลยว่านี่คืออีสานบ้านเฮา
(ซ�ำบายดีบ่: 72)
จากเรื่องสั้นทั้งสองเรื่องท�ำให้เห็นว่า คนอีสานนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตที่เคย
เป็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่านิยม ความทันสมัย สิ่งแวดล้อมบริบทรอบข้าง สิ่งเหล่านี้
เปลี่ยนแปลงไปตามการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นผลพวงมาจากนโยบายของรัฐ การพัฒนาของ
เทคโนโลยี หรือความตืน่ ตัวเสพรับข่าวสารของผูค้ น คนอีสานยุคใหม่ตระหนักรูใ้ นจุดนี้ และ
เป็นส่ ว นหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง พวกเขารู้ว่าต้องพัฒนาตัวเอง ถีบตัวเองออกมาจาก
ความยากจน คนอีสานจึงกระตือรือร้นที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ เท่าทันโลกสมัยใหม่ใน
ยุคปัจจุบัน
การสร้างความหมาย ตัวตน อัตลักษณ์ และพื้นที่ขึ้นมาใหม่
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ในเรื่ องสั้น ฆาตกร ของ วิทยากร โสวัตร ตัวละครอย่าง “เฒ่าจ�้ำ” เป็นตัวละคร
ชาวบ้านในหมูบ่ า้ นของภาคอีสาน ทีต่ อ่ สูก้ บั ผูม้ อี �ำนาจของรัฐ ในกรณีของการเปิด-ปิดเขือ่ น
เฒ่าจ�้ำ เป็นชาวบ้านที่เรียกร้องให้รัฐสนใจปัญหาที่ก�ำลังเป็นอยู่ สนใจศึกษาปัญหาของชาว
บ้าน การท�ำมาหากิน พวกเขาเรียกร้องให้รัฐเปิดเขื่อน เพื่อที่ชาวบ้านจะได้จับปลา เฒ่าจ�้ำ
สู้ด้วยวิธีของแก สู้อย่างสงบ เรียกร้องต่อผู้มีอ�ำนาจ ไม่ใช้ความรุนแรง
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ในอดีตเฒ่าจ�ำ้ เคยเป็นทหารรับจ้างทัง้ ในเวียดนามและลาว ความทีร่ อดกลับ
มาได้ทั้งที่เพื่อนๆ จากหมู่บ้านละแวกเดียวกันตายหมด ท�ำให้ชาวบ้านเชื่อ
ว่าแกมีข องดี ไม่นานจากนั้นก็ได้เป็นผู้น�ำทางจิตวิญญาณและท�ำพิธีกรรม
เกีย่ วกับแม่นำ�้ เพือ่ ยังความอุดมสมบูรณ์มาสูช่ วี ติ และชุมชน ผูค้ นต่างเชือ่ ว่า
เฒ่าจ�ำ้ สามารถสือ่ สารกับแม่คงคาและเทวดาอารักษ์ได้ ท�ำให้แม่นำ�้ สายนี้ไม่
เคยแห้งขอดหรือขาดแคลน ปลานานาชนิดหาได้ เหลืออยูเ่ หลือกิน จนมีคำ�
กล่าวว่าชาวบ้านที่นี่ปลูกข้าวในแม่น�้ำ พลันที่แกโปรยข้าวตอกดอกไม้ลงไป
ในแม่น�้ำช่วงฝนแรกเท่านั้นเอง ผิวน�้ำก็กระเพื่อมยิบยับราวพยับแดดแผ่วง
สีดำ� เหมือนเงาเมฆเคลือ่ นทวนสวนกระแสน�ำ้ ขึน้ มา นัน่ คือหมูป่ ลาจากแม่นำ�้
โขงทีว่ า่ ยขึน้ มาวางไข่ยงั ต้นน�ำ้ สาขา เรือเป็นร้อยทีล่ อยล�ำอยู่ในแม่นำ�้ ไม่เคย
มีล�ำไหนกลับ เข้ า สู่ ฝั่งอย่างว่างเปล่า มีแต่กินน�้ำลึกลงไปเป็นครึ่งค่อนล�ำ
เพราะน�้ำหนักที่เพิ่มขึ้น และส่วนหนึ่งในนั้นได้กลายเป็นศรัทธาไทยไหลมา
สู่เรือนหลังใหญ่ของเฒ่าจ�้ำให้ได้กินล้นปากท้องจนท�ำปลาแดกได้เป็นสิบไห
(ฆาตกร: 30-31)
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การต่อสูด้ นิ้ รนหรือการตอบโต้ของคนชายขอบ ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นวิธที รี่ นุ แรงหรือ
โหดร้ายเสมอไป แต่คนชายขอบเลือกใช้วิธีการตอบโต้ที่หลากหลาย เช่น การสร้างความ
หมายใหม่ การสร้างตัวตน อัตลักษณ์ หรือสร้างพื้นที่ขึ้นมาใหม่ และเลือกที่จะเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์เพื่ อที่จะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ รวมถึง
ธ�ำรงรักษาไว้ซงึ่ คุณค่าของความเป็นมนุษย์ของตน (จุฑามณี สมบูรณ์สทุ ธิ.์ 2546) การต่อสู้
และตอบโต้ของเฒ่ าจ�้ำก็เช่นกัน เฒ่าจ�้ำไม่ได้ใช้วิธีรุนแรง หลังรอดตายจากสงครามใน
เวียดนามและลาว เฒ่าจ�้ำได้สร้างความหมายให้กับตัวเองว่าคือผู้น�ำทางจิตวิญญาณของ
ชาวบ้าน และเมื่ อต้องต่อสู้กับอ�ำนาจรัฐ เขาก็ได้ใช้อ�ำนาจของตัวเองบอกกับชาวบ้านถึง
ความอุดมสมบูรณ์ของแม่น�้ำสายนี้ (แม่น�้ำสายนี้ไม่เคยแห้งขอดหรือขาดแคลน ปลานานา
ชนิดหาได้ เหลืออยู่เหลือกิน) ชาวบ้านจึงเห็นว่า หากรัฐเปิดประตูเขื่อนแล้ว ชาวบ้านก็จะ
สามารถประกอบอาชีพจับปลาได้ ความคิดความเชือ่ เหล่านีห้ ล่อหลอมน�ำไปสูค่ วามศรัทธา
ในสิ่งเดียวกัน และท้ายที่สุดก็รวมเป็นพลังเพื่อที่จะต่อสู่กับอ�ำนาจรัฐ เรียกร้องให้รัฐท�ำการ
เปิดประตูเขื่อ น จะเห็นได้ว่า เฒ่าจ�้ำได้ต่อสู้กับอ�ำนาจรัฐ โดยใช้ความศรัทธาของชาวบ้าน
ที่สร้างขึ้นมาจากอ�ำนาจของตัวเอง
ส่วนเรื่องสั้ น ดาวหลังม่าน ของ มะลิ ณ อุษา ที่มีตัวละครอย่าง “ค�ำนาง” นั้น
เป็นการสร้างความหมายใหม่ให้กับพื้นที่ โดยตัวละครอย่างค�ำนางนั้น ตัดสินใจที่เดินทาง
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Facculty of Humanities and Social Sciences

กลับบ้านเกิด หลังจากที่เธอหอบความฝันเข้าไปเผชิญโชคในเมืองหลวง การเป็นนางละคร
ไม่ใช่สิ่งที่เธอวาดฝันวาดหวังไว้อีกต่อไป เธอค้นพบจุดหมายปลายทางใหม่ และพบว่าสิ่งที่
เธอเลือกนั้นไม่ใช่จุดหมายที่ส�ำคัญในชีวิต ค�ำนางจึงตัดสินใจมุ่งคืนสู่อีสานบ้านนา
ค�ำนางกระชับกระเป๋าผ้าสีซดี ไว้กบั ไหล่ ผูก้ ำ� กับหนวดเฟิม้ ยังไม่ตนื่ จากหลับ
ใหล เมื่อคืนเขาหลับไปกับรายชื่อของผู้สนับสนุนและสมุดบัญชี กว่าเขาจะ
รู้สึกตัว รถประจ�ำทางสายอีสานก็คงพาเธอมุ่งหน้าสู่ดินแดนที่ราบสูงแล้ว
ค�ำนางเอนหลังพิง เบาะรถด้วยความรู้สึกเปี่ยมสุข เธอพบภาพความฝันที่
อุตส่าห์เดินทางไปค้นหาแล้ว แท้ที่จริงมันไม่ได้อยู่ที่แสงไฟบนเวทีเลย มัน
อยู่ในใจของคนบนเวทีต่างหาก
พรุ่งนี้ นางสาวค�ำ นางก็จะเล่นบทชีวิต เป็นดาวทอแสงบนเวทีแห่งทุ่งรวง
ทองที่แสนงดงามแห่งนั้น
(ดาวหลังม่าน: 306)

คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Faculty of Humanities and Social Science Mahasarakham University

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 59 - ธ.ค. 59)

หลังจากใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ ค�ำนางก็รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองต้องการคืออะไร ก่อนที่ค�ำ
นางจะเดินทางเข้าสูเ่ มืองหลวงนัน้ ค�ำนางให้คณ
ุ ค่าและความหมายของพืน้ ทีน่ นั้ ว่าคือพืน้ ที่
ทีจ่ ะพาเธอเดินไปสูค่ วามฝันทีม่ งุ่ หวังเอาไว้ แต่ทา้ ยทีส่ ดุ ความหวังของเธอก็พงั ทลายลง เธอ
รูว้ า่ มันไม่มที างเป็นจริง และเธอก็พบว่าความฝันทีจ่ ะเป็นนางละครของเธอนัน้ ไม่ได้ให้คณุ ค่า
และความหมายใดกับตัวเธออีกแล้ว พืน้ ทีค่ วามเป็นเมืองจึงเป็นพืน้ ทีท่ เี่ ธอปฏิเสธ หลังจาก
นั้นเธอก็คิดถึงเพี ยงบ้านท้องไร่ท้องนาซึ่งเป็นบ้านเกิด ความหมายของบ้านเกิดของเธอ
เปลี่ยนไป
การปฏิเสธเมืองหลวงของค�ำนางคือการปฏิเสธความเป็นศูนย์กลาง ความหมาย
ของเมืองหลวงส�ำหรับค�ำนางนัน้ เปลีย่ นไปแล้ว เช่นเดียวกันกับความหมายของชนบททีค่ �ำ
นางรู้สึกว่า นี่อาจเป็นเวทีที่เธอจะแสดงได้สมบทบาทและเป็นจริงที่สุด เป็นเวทีที่เธอจะมี
ความสุขที่สุด
ท้ายที่สุดเราจะเห็นว่า ตัวละครอย่าง “เฒ่าจ�้ำ” และ “ค�ำนาง” ต่างก็มีวิธีตอบโต้
ความเป็นคนชายขอบทีแ่ ตกต่างกัน เฒ่าจำ�้ ได้ตอบโต้กบั อ�ำนาจของรัฐ ด้วยการหลอมรวม
ความศรัทธาของชาวบ้าน ท�ำให้ชาวบ้านเห็นว่า แม่น�้ำนั้นไม่ใช่ของรัฐ แต่คือของชาวบ้าน
เป็นของธรรมชาติ เป็นของเทวดาอารักษ์ เป็นแหล่งท�ำมาหากิน เป็นแม่น�้ำที่อุดมสมบูรณ์
การทีร่ ฐั เข้ามาก�ำกับดูแลและควบคุมโดยไม่ได้รบั ความยินยอมจากชาวบ้าน ท�ำให้พวกเขา
ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ ทว่าเฒ่าจ�้ำก็ไม่ได้มีอาวุธร้ายแรงใดๆ ที่พอจะสู้กับคนของรัฐได้ มีเพียง
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ความศรัทธาทีถ่ กู หล่อหลอมอย่างเข้มแข็งเป็นอ�ำนาจในการต่อรองกับรัฐ ขณะทีค่ �ำนางหัน
หลังให้กับเมืองหลวง และให้คุณค่าความหมายใหม่กับบ้านเกิดของตัวเอง ค�ำนางปฏิเสธ
ศูนย์กลางและไม่คิดจะกลับเข้าไปอีก เมืองหลวงไม่ได้มีสิ่งที่เธอแสวงหา ไม่มีความฝันให้
เธอแสวงหา เธอค้นพบว่าความสุขของเธออยูท่ ที่ อ้ งไร่ทอ้ งนา ตัวละครทัง้ สองคนอย่างเฒ่า
จ�้ำและค�ำนางจึงเป็นตัวละครรักและหวงแหนถิ่นฐานแหล่งก�ำเนิดของตัวเอง
กลวิธีของผู้เขียนในการตอบโต้ความเป็นคนชายขอบ

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 59 - ธ.ค. 59)

การศึกษางานวรรณกรรม ส่วนหนึง่ ทีเ่ ราจะหลงลืมหรือละเลยไม่ได้คอื “กลวิธขี อง
ผู้เขียน” ไม่ว่าจะเป็นการบรรยาย บทสนทนา ฉาก หรือท่วงท่าการแสดงออกของตัวละคร
ทั้งหมดนี้เกิดจากการที่นักประพันธ์เขียนและต้องการสื่อสารให้ผู้อ่านรับรู้ถึงความคิดหรือ
สารในเรื่องราว การเขียนถึงตัวละครอีสานเช่นเดียวกัน ย่อมหนีไม่พ้นภูมิหลังหรือบริบท
ของความเป็นคนอีสาน หรือสิ่งแวดล้อมของภูมิภาค ตัวละครอีสานอย่าง “ณัฐ” ในเรื่องสั้น
ซ�ำบายดีบ่ “เฒ่าจ�้ำ” ในเรื่องสั้นฆาตกร หรือ “ค�ำนาง” ในเรื่องสั้นดาวหลังม่าน จึงเป็นตัว
ละครอีสานที่น�ำเสนอความคิดของผู้เขียนหรือของคนอีสาน ที่มีต่อผู้อื่นหรือสังคมสิ่ง
แวดล้อมรอบข้าง
	ในเรื่องสั้น ซ�ำบายดีบ่ ของ เสาวรี ซึ่งเป็นเรื่องสั้นของหนุ่มอีสานอย่าง “ณัฐ” ที่
จะกลับบ้านเพือ่ มาประกอบอาชีพชาวนากับแฟนสาวชาวกรุง ผูว้ จิ ยั ตัง้ ข้อสังเกตว่า นำ�้ เสียง
ของผู้ประพันธ์ในเรื่องนั้นค่อนข้างเป็นน�้ำเสียงประชดประชัน รวมทั้งตอกย�้ำความเป็นคน
อีสาน ซึง่ อาจเป็นความน้อยเนือ้ ต�ำ่ ใจหรือคับข้องใจทีค่ นอีสานยังถูกมองและให้ความหมาย
ที่ไม่แตกต่างไปจากอดีต หรือถูกให้ความหมายจากสายตาของคนนอก ตัวละครอย่างณัฐ
ซึ่งเป็นคนอีสาน จึงมีท่วงท่าและบทสนทนาที่เสียดสี กระแนะกระแหน ประชดประชัน เช่น
ตอนที่ณัฐพาแฟนสาวเดินชมเกาะสมุย ก่อนที่จะพาเธอกลับบ้านเพื่อมาเป็นชาวนา
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“โรงแรมทั่วสมุยมีแต่คนบ้านผม”
“จริงหรือ”
ผมยิ้มหยัน
“แล้วใครท�ำนา ใครปลูกข้าวให้เรากิน” หล่อนถามสิ่งที่ไม่ควรถาม
“คนที่ยังโง่เหมือนควายไงล่ะ” ผมกระแทกเสียง
(ซ�ำบายดีบ่: 72)

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

ถ้อยค�ำทีณ
่ ฐั ตอบโต้ออกไปนัน้ สือ่ ให้เห็นว่า คนเมืองหลวงนัน้ ยังมองว่า คนอีสาน
ต้องมีอาชีพท�ำนาเท่านั้น การท�ำนาเป็นเรื่องของคนอีสาน การกล่าวถึงควายที่มีลักษณะโง่
ก็เป็นการเปรียบเทียบชาวนากับควาย ควายที่โง่พอๆ กับชาวนา ทนดักดานท�ำนามาตั้งแต่
บรรพบุรุษ และยากจนแร้นแค้นอัตคัดมาจนถึงปัจจุบัน ความยากจนของชาวอีสานยืนยัน
ได้จากบทสนทนาของณัฐกับแฟนสาว
หล่อนท�ำหน้าประหลาด เมื่อผมพาหล่อนเดินไปเรื่อยๆ ผมถามหล่อนว่า
“เป็นยังไงบ้าง”
“ท�ำไมคนอีสานมาอยู่ที่นี่มากมาย” หล่อนถาม
“คนอีสานมีอยู่ทุกที่” ผมตอบ “และอยู่อย่างยากจนได้ทุกที่เหมือนกัน”
(ซ�ำบายดีบ่: 72)
นอกจากถูกมองว่าโง่เหมือนควายแล้ว ยังถูกมองว่าจนได้ทกุ ที่ คนอีสานดูเหมือน
จะไม่มีอะไรดีหรือลืมตาอ้าปากได้ ประกอบอาชีพชาวนาที่ยากจน ออกจากบ้านเกิด อยู่ใน
ทุกพื้นที่บริเวณก็ยังยากจนอยู่เช่นเดิม บทสรุปของคนอีสานจึงไม่พ้นค�ำว่า โง่ จน เจ็บ
อย่างที่เคยได้นิยามเอาไว้
เห็นหรือยังชีวติ ชาวนา กว่าจะได้ขา้ วแต่ละเม็ด เหนือ่ ยยากแค่ไหน ผมอยาก
ให้คุณมาเห็น”
“ต่อไปนี้ฉันจะกินข้าวให้หมดทุกเม็ด” หล่อนพูด
“สมัยก่อนเราใช้ควายนวดข้าว โดยการให้ควายเดินเหยียบฟ่อนข้าว เม็ดข้าว
เปลือกจะหลุดออกมา ควายกับชาวนาท�ำงานด้วยกันมานาน แต่ทั้งควาย
และชาวนาก็ถูกมองว่าโง่... เคยได้ยินใช่ไหมว่าโง่เหมือนควาย แล้วก็พวก
ชาวนาในกระทรวงสาธารณสุขก็เป็นพวกโง่...จน...เจ็บ ผมอยากจะต่อให้
ด้วยซ�้ำไปว่า เจ็บแล้วไม่จ�ำ!”
(ซ�ำบายดีบ่: 75-76)

คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Faculty of Humanities and Social Science Mahasarakham University

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 59 - ธ.ค. 59)

การถูกนิยาม การให้ความหมายของความเป็นอีสานเหล่านี้ หากมองในแง่นำ�้ เสียง
ของนักเขียนแล้ว ก็อาจสามารถบอกได้วา่ การพยายามยำ�้ ให้เห็นตรงจุดนีห้ ลายครัง้ ก็เพือ่
ที่จะแสดงน�้ำเสียงของการประชดประชัน การเสียดเย้ย หยอกล้อกับวาทกรรมชุดเดิม เพื่อ
ให้เห็นว่าผู้เขียนเองก็รับรู้ถึงวาทกรรมชุดนี้ แต่ที่ต้องตอกย�้ำและเอ่ยถึงผ่านตัวละคร

21

อยูห่ ลายตอน ก็เพือ่ นัยยะบางอย่างของการโต้ตอบ คนอีสานในยุคปัจจุบนั รูว้ า่ ท�ำไมตัวเอง
ถึงโง่ (ค�ำนาง) ท�ำไมตัวเองถึงจน (ณัฐ) และท�ำไมตัวเองถึงเจ็บ (เฒ่าจ�้ำ)
	
ส่วนหนึ่งที่ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตคือ นักเขียนนั้นสร้างตัวละครอีสานขึ้นมาจากองค์
ประกอบของความเป็นชายขอบ ไม่ว่าจะเป็นตัวละครอีสานที่ยากจน ถูกอ�ำนาจรัฐหรือ
ศูนย์กลางบีบบังคับ และเป็นผูไ้ ม่ได้รบั การศึกษาหรือด้อยโอกาสทางการศึกษา ทว่านักเขียน
เองนั้น ก็ได้สร้างให้ตัวละครตอบโต้ตัวละครอื่นๆ ที่มีสถานะเหนือกว่าตัวเอง ที่เห็นได้ชัด
คือเรื่องของการศึกษา เรารับรู้กันว่าคนส่วนกลาง คนเมืองหลวง หรือผู้มีอ�ำนาจเป็นผู้ที่ได้
รับโอกาสทางการศึกษามากกว่าผู้คนในชนบท ทว่าตัวละครอีสานเหล่านี้ก็ได้ตอบโต้ความ
เป็นชายขอบทางความรู้ อย่างตอนที่ค�ำนางตัดสินใจกลับบ้านเกิดของเธอ เธอได้พูดคุยกับ
ชายหนุ่มคนหนึ่ง
ชายหนุ่มมองเธออย่างไม่เข้าใจ ทั้งชื่นชมและประหลาดใจ
“ผมชักไม่แน่ใจแล้วสิครับ ว่านางเป็นแค่เด็กบ้านนอกไม่มกี ารศึกษาอย่างที่
เคยบอก”
“นางเป็นอย่างนั้นจริงๆ ค่ะ แต่ต่อให้มีการศึกษาสูง นางก็อาจจะไม่เข้าใจ
ก็ได้ ถ้านางไม่ผ่านการเรียนรู้มาจาก...ชีวิต” ค�ำนางตอบเขายิ้มๆ
(ดาวหลังม่าน: 304)
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ตลอดเวลาที่ผ่านมานั้น ชายหนุ่มมองว่าค�ำนางเป็น “เด็กบ้านนอก” และ “ไม่มี
การศึกษา” เป็นเด็กที่มาจากภาคอีสาน ต้องดิ้นรนและต่อสู้ แต่ท้ายที่สุดค�ำนางก็เข้าใจทุก
อย่างด้วยตัวเองว่าเมืองหลวงไม่ได้มีสิ่งที่เธอใฝ่ฝัน และ “ต่อให้มีการศึกษาสูง” เธอก็อาจ
จะไม่เข้าใจอะไรเลยก็ได้ เพราะชีวิตคือการเรียนรู้ของจริง มากกว่าการศึกษาที่เรียนเพียง
เพื่อที่จะข่มคนอื่น หรือเอารัดเอาเปรียบคนอื่น อย่างที่ค�ำนางได้ประสบพบเจอมา
กรณีของค�ำนางนัน้ ยังเป็นการตอบโต้ทดี่ ูไม่คอ่ ยรุนแรง ต่างกับเฒ่าจ�ำ้ ที่ได้ตอบโต้
ผู้มีการศึกษาอย่าง “นายกรัฐมนตรี” ถึงปัญหาของการเปิดปิดเขื่อน อย่างถึงพริกถึงขิง
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แต่ในวันลงมติ นายกรัฐมนตรีกลับค้านผลการศึกษาวิจัย โดยมองว่าไม่สม
เหตุสมผล กระทบต่อภาคเกษตรกรเหนือเขือ่ นและคนเลีย้ งปลาในกระชัง จึง
มีมติให้เปิดเขื่อนเพียง 4 เดือน เฉพาะหน้าฝน !!
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“บักซั่วซาติเอ๊ย มึงสิให้กูมีอยู่มีกินปีละสี่เดือนท่อนั่นบ๊อ เป็นดอกเตอร์ดอก
แ-ดห่าหยังบ่เซื่องานวิจัย แล้วมึงให้พวกกูเฮ็ดหาพ่อหาแม่มึงบ๊อ ขอให้แม่
ธรณีสูบมึง ให้แม่คงคาบีบคอหอยมึง” เฒ่าจ�้ำระเบิดอารมณ์สาปแช่ง
(ฆาตกร: 41)
จากประโยคที่ยกมานั้นพบว่า เฒ่าจ�้ำไม่ได้โจมตีหรือด่าทอนายกรัฐมนตรีอย่างไร้
เหตุผล แต่เฒ่าจ�ำ้ ได้อา้ งถึงการท�ำวิจยั ทีผ่ า่ นการศึกษามาแล้วเป็นอย่างดี และเชือ่ ว่านายก
รัฐมนตรีที่มีดีกรีระดับดอกเตอร์นั้นต้องเชื่อถืองานวิจัย ทว่ากลับตรงกันข้าม ค�ำตอบของ
นายกได้ท�ำให้สงิ่ ทีเ่ ฒ่าจ�ำ้ เชือ่ ถือได้พงั ทลายลง ความเป็นดอกเตอร์หรือระดับของการศึกษา
ทีส่ งู ก็ไม่ได้เป็นตัวบ่งชีค้ วามถูกต้องหรือเข้าใจหัวอกของชาวบ้าน ระบบการศึกษาหรือระดับ
ของการศึกษาจึงถูกสั่นคลอน
จากเรื่องสั้นทั้ง 3 เรื่องจะพบว่า ตัวละครอย่างค�ำนางและเฒ่าจ�้ำต่างมีกลวิธีการ
ตอบโต้ที่แตกต่างกัน ค�ำนางนั้นดูประนีประนอมและอ่อนโยน แต่ก็ชี้ให้เห็นว่าคนบ้านนอก
ขอบชนบทนัน้ ก็ไม่ได้ดอ้ ยไปกว่าคนอืน่ เมือ่ ได้รใู้ จของตัวเอง ขณะทีเ่ ฒ่าจ�ำ้ และณัฐ เลือกใช้
วิธกี ารตอบโต้ทดี่ ทู งั้ รุนแรง ประชดประชัน กระแทกกระทัน้ ด้วยนำ�้ เสียงทีแ่ สดงออกเหมือน
จะตอกย�้ำ น้อยเนื้อต�่ำใจ และท่าทีที่ไม่ยินยอม
ทัง้ หมดทีก่ ล่าวมานัน้ จึงเป็นกลวิธขี องผูเ้ ขียนในการตอบโต้ความเป็นคนชายขอบ
ที่ผู้เขียนเลือกให้ตัวละครแสดงออกผ่านการสนทนา ลักษณะนิสัย ท่าที ความรู้สึกนึกคิด
เหล่านีเ้ ป็นสิง่ ทีถ่ กู ส่งผ่านมาจากผูเ้ ขียนทีเ่ ป็นผูเ้ ล่าเรือ่ งและต้องการสือ่ สารประเด็นและสาร
ส�ำคัญไปสู่ผู้อ่านซึ่งเป็นผู้ท�ำหน้าที่ถอดรหัส ตีความ และผลิตความหมายขึ้นมา
บทสรุป
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ตัวละครอีสานกับการตอบโต้ความเป็นคนชายขอบในเรื่องสั้นรางวัลนายอินทร์
อะวอร์ด ในการวิจัยนี้ได้หยิบยกตัวอย่างเรื่องสั้นเพื่อมาเป็นกรณีศึกษาจ�ำนวน 3 เรื่อง เพื่อ
ให้เห็นวิธีที่ตัวละครอีสานใช้ตอบโต้ความคนเป็นชายขอบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษา การ
สร้างความหมาย ตัวตน อัตลักษณ์ และพื้นที่ขึ้นมาใหม่ รวมถึงศึกษาว่านักเขียนมีกลวิธี
ตอบโต้ความเป็นคนชายขอบอย่างไร ทัง้ นำ�้ เสียง ลีลา บทสนทนา หรือการบรรยายทีป่ รากฏ
ในเรือ่ งสัน้ ผลการศึกษาพบว่า ตัวละครอีสานในเรือ่ งสัน้ มีการตอบโต้ความเป็นคนชายขอบ
2 วิธี คือ 1) ตัวละครอีสานในเรื่องสั้นมีความทะเยอทะยานที่จะศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูง
ขึน้ เพือ่ จะประกอบอาชีพทีส่ ามารถเลีย้ งดูตวั เองและดูแลครอบครัวได้ ไม่ตอ้ งตกเป็นลูกจ้าง
หรือแรงงานราคาถูก 2) ตัวละครอีสานที่ได้สร้างความหมายให้กับตัวเอง เพื่อที่จะเป็นพลัง
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ในการต่อสูก้ บั ศูนย์กลางและอ�ำนาจรัฐ รวมไปถึงสร้างความหมายใหม่ให้กบั ความเป็นเมือง
และความชนบท ตัวละครอีสานมีการปฏิเสธเมืองหลวงแล้วหันมายอมรับและให้คุณค่ากับ
ต่างจังหวัดหรือชนบท เมืองไม่ใช่ภาพของความสวยงามอย่างที่เคยฝันอีกต่อไป ในส่วน
ของกลวิธีของนักเขียนนั้น พบว่านักเขียนมีการตอบโต้ความเป็นคนชายขอบ 2 วิธี คือ 1)
ผ่านการบรรยายหรือบทสนทนาที่ดูทั้งรุนแรง ประชดประชัน กระแทกกระทั้น น�้ำเสียงที่
แสดงออกดูเหมือนจะตอกย�้ำ น้อยเนื้อต�่ำใจ 2) ผ่านการบรรยายหรือบทสนทนาที่ดูอ่อน
โยน ประนีประนอม แต่ก็เป็นน�้ำเสียงที่แฝงไว้ด้วยความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจอยู่ในที วิธี
การตอบโต้ทงั้ สองของผูเ้ ขียน แม้เป็นการตอบโต้ทมี่ ลี กั ษณะแตกต่างกัน แต่เป็นการตอบโต้
ความเป็นคนชายขอบของตัวละครอีสานด้วยท่าทีและน�้ำเสียงที่จริงจังและจริงใจ
	
ท้ายที่สุดพบว่า แม้ตัวละครอีสานจะคงลักษณะในแบบฉบับอยู่ แต่ก็มีความ
เปลีย่ นแปลงและพัฒนาการไปตามยุคสมัย ไม่วา่ จะเป็นความรูส้ กึ นึกคิด การแสดงออก การ
ลุกขึ้นต่อสู้ การตอบโต้ ความพยายามที่จะสร้างอ�ำนาจเพื่อต่อรอง ไม่ยอมจ�ำนนต่อโชค
ชะตาอย่างอดีตที่เคยเป็นมา เท่าทันสังคมและการเมือง รวมทั้งเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและ
กล้าตัดสินใจในเรื่องราวต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง
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การสื่อความหมายทางวัฒนธรรม
ในตำ�นานม้าคำ�ไหล
Cultural Meanings in the Mythof Makamlai

ปรเมศวร์ อุตรนิตย์* Poramet Uttaranit

บทคัดย่อ

บทความฉบับนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาต�ำนานม้าค�ำไหลในเชิงวัฒนธรรม ศึกษา
จากต�ำนานท้องถิ่นบ้านธาตุ อ�ำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เกี่ยวกับบุคคลในต�ำนานและ
พาหนะคู่กาย คือ พระศรีธาตุและม้าค�ำไหล ซึ่งต�ำนานนี้มีอิทธิพลต่อความคิด ความเชื่อ
ตลอดจนส่งผลให้เกิดประเพณีพธิ กี รรมภายในท้องถิน่ กระทัง่ ถึงปัจจุบนั ผลการศึกษาพบว่า
ต�ำนานม้าค�ำไหลมีอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมต่อชุมชนบ้านธาตุอยู่ 4 ประเด็น คือ 1) เป็น
ต�ำนานปรัมปราท้องถิ่นที่สะท้อนความเชื่อเกี่ยวกับบุคคลในอดีตและการสร้างบ้านแปลง
เมือง 2) เป็นต�ำนานที่ให้ก�ำเนิดพิธีการทรงม้าค�ำไหล 3) เป็นต�ำนานที่ท�ำหน้าที่เชื่อมโยง
ระหว่างพิธที รงม้าและประเพณีบญุ บัง้ ไฟเข้าในบริบทเดียวกัน 4) เป็นต�ำนานทีส่ ะท้อนความ
เชือ่ ทางศาสนาและความศักดิส์ ทิ ธิ์ การศึกษาต�ำนานในครัง้ นีช้ ี้ให้เห็นวัฒนธรรมอันเกิดจาก
ความคิดและความเชือ่ ทีม่ มี าตัง้ แต่โบราณ ผสมผสานกับประเพณีพธิ กี รรมท้องถิน่ กลายเป็น
แบบแผนปฏิบตั สิ บื ต่อกันมา ซึง่ เป็นกุศโลบายช่วยให้ผคู้ นในสังคมมีความรักสามัคคี ศรัทธา
ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางสังคม ตลอดจนมีที่ยึดเหนี่ยวทาง
จิตใจ
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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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ประเพณีบุญบั้งไฟหรือประเพณีบุญเดือนหกของอีสานนับเป็นนับเป็นจารีต “ฮีต
คอง” ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต แต่ส�ำหรับบุญบั้งไฟที่บ้านธาตุ อ�ำเภอเพ็ญ จังหวัด
อุดรธานีนนั้ ไม่เพียงเฉพาะมีขบวนฟ้อนร�ำ ขบวนเซิง้ และการจุดบัง้ ไฟเหมือนอย่างทีพ่ บเห็น
โดยทั่วไปในภูมิภาคอีสานนี้เท่านั้น กล่าวคือ ในท้องถิ่นบ้านธาตุนั้นจะมีภาพของพิธีกรรม
การละเล่น “ม้าค�ำไหล” ซึ่งเป็นตัวละครในต�ำนานท้องถิ่นที่ได้รับการเล่าขานสืบต่อกันมา
จากบรรพบุรษุ ของชาวบ้านธาตุมาปรากฏในพิธกี รรมด้วย ม้าค�ำไหลถือเป็นจุดเด่นทีส่ �ำคัญ
ของประเพณีบุญบั้งไฟบ้านธาตุ เป็นตัวแทนของความเป็นดินแดนเเห่งอารยธรรมดั้งเดิม
และมีพฒ
ั นาการทางสังคมทีส่ บื ทอดกันมาเป็นเวลายาวนานกว่าดินแดนอืน่ ๆ ในภาคอีสาน
ภาพของม้าค�ำไหลจึงถือเป็นประดิษฐกรรมทางสังคมเฉพาะกลุ่มที่ “ชาวบ้านธาตุ” ได้
สร้างสรรค์ขึ้นเองภายในท้องถิ่น
ปั จ จุบันประเพณีบุญบั้งไฟบ้านธาตุได้รับความนิยมและถือเป็นประเพณีที่ส�ำคัญ
ของจังหวัดอุดรธานี ซึ่งท�ำให้มีผู้สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างก็มาร่วมเป็นส่วน
หนึ่ งในกิจกรรมนี้ ประเพณีนี้มีความสัมพันธ์ โดยตรงกับผีผู้คุ้มครองดั้งเดิม (Ancestor
Spirits) หรือผีบรรพบุรุษนั่นคือ “พระศรีธาตุ” และ “ม้าค�ำไหล” ที่ผู้คนชาวท้องถิ่นและต่าง
ถิ่นต่างมองว่าพระศรีธาตุและม้าค�ำไหลนี้เสมือนเป็นตัว “mascot” ของงาน บุญบั้งไฟบ้าน
ธาตุนี้ นอกจากจะเป็นงานรื่นเริงสนุกสนาน แข่งขันบั้งไฟ ขบวนฟ้อนร�ำ และการประกวด
ธิดาบัง้ ไฟล้านแล้ว งานบุญบัง้ ไฟบ้านธาตุยงั จัดขึน้ เพือ่ บูชาอ้อนวอนให้ผบี รรพบุรษุ ช่วยดล
บั น ดาลความอยู่ดีมีสุข รวมทั้งความอุดมสมบูรณ์ ให้เกิดขึ้นแก่ชุมชนและบ้านเมืองด้วย
ฉะนั้น สิ่งส�ำคัญที่แทรกอยู่ในประเพณีบุญบั้งไฟบ้านธาตุจึงเป็นคติความเชื่อที่หลากหลาย
ซับซ้อนปะปนอยูร่ ว่ มกัน ทัง้ คติพราหมณ์-ฮินดู และพุทธศาสนา รวมถึงคติความเชือ่ ดัง้ เดิม
เกี่ ยวกับการบูชาผี ซึ่งจะมีการประกอบพิธีการอัญเชิญดวงวิญญาณของผีบรรพบุรุษให้มา
ช่วยดูแลคุ้มครอง และท�ำนายโชคชะตาบ้านเมืองด้วยเช่นกัน
แม้ ประเพณีบุญบั้งไฟจะมีปรากฏอยู่ทั่วไปในภาคอีสานของประเทศไทย แต่
ประเพณีบุญบั้งไฟบ้านธาตุก็มีความพิเศษและแตกต่างไปจากถิ่นอื่น ซึ่งมิใช่เพียงแต่เป็น
เทศกาลรืน่ เริงตามฮีตคองของอีสานโดยทัว่ ไป ทีม่ แี หล่งทีม่ าจากคติพราหมณ์-ฮินดูเท่านัน้
หากแต่เป็นพิธีกรรมว่าผีบรรพบุรุษพื้นเมืองดั้งเดิมและพุทธศาสนา ความคิดความเชื่อทั้ง
สามแบบนี้ได้ถกู ผสมกลมกลืนอยูร่ ว่ มกันในงานพิธเี ดียวกันซึง่ จะได้กล่าวให้เห็นต่อไป และ
ถึงแม้จะมีการศึกษาเกี่ยวกับต�ำนานท้องถิ่นและประเพณีบุญบั้งไฟไปบ้างแล้ว แต่โดยมาก
มักเป็นการศึกษาแบบภาพรวมเกีย่ วกับความเชือ่ และประเพณีบญุ บัง้ ไฟเท่านัน้ ซึง่ ก็มคี วาม
เชื่ อและได้รับอิทธิพลมาจากวรรณกรรมเรื่องผาแดงนางไอ่เหมือนกันหมด ในบทความนี้
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ผู้ เ ขียนจึงสนใจที่จะศึกษาตัวละครสัญลักษณ์ ซึ่งในที่นี้ก็คือ “พระศรีธาตุและม้าค�ำไหล”
ที่ ป รากฏในต�ำนานและพิธีกรรม เพื่อค้นหาค�ำอธิบายประวัติความเป็นมา ความเชื่อ และ
เหตุผลในการแสดงพฤติกรรม ตลอดการด�ำรงอยู่ของพิธีกรรมในสังคม
1. ต�ำนานม้าค�ำไหล: เรือ
่ งเล่าทีส
่ ะท้อนความเชือ
่ เกีย
่ วกับบุคคลในอดีต
และการสร้างบ้านแปลงเมือง
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จากการส�ำรวจและรวบรวมต�ำนานม้าค�ำไหลในการรับรูข้ องชาวบ้านธาตุพบว่า มี
ปรากฏทั้งในประเพณีลายลักษณ์ (literary tradition) และประเพณีมุขปาฐะ (oral tradition)
ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมมาได้ทั้งสิ้นจ�ำนวน 4 ส�ำนวน ดังนี้
	
ในข้อมูลของส�ำนักวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีเรียบเรียงโดย คณะเจ้าหน้าที่
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี (2540: 2-3) มีปรากฏอยู่ 2 ส�ำนวน ดังนี้
1.1 ต�ำนานม้าค�ำไหลบ้านธาตุ เมืองอุดรธานี
ม้าค�ำไหล เป็นม้าทรงพระศรีธาตุซึ่งเป็นเจ้าเมืองที่ปกครองบ้านธาตุในหลายร้อย
ปีกอ่ น ซึง่ สมัยก่อนเจ้าเมืองจะมีมา้ เป็นพาหนะเพือ่ ใช้ในการเดินทางและตรวจเยีย่ มราษฎร
ม้าค�ำไหลนี้พระศรีธาตุได้เกิดนิมิตว่าเป็นม้าทรงของพระเจ้าสิทธัตถะ (พระพุทธเจ้า) มาจุติ
เป็นม้าทรงของพระศรีธาตุซึ่งพระศรีธาตุจะได้พบม้าตัวนี้ทางทิศเหนือของเมืองเมื่อตื่นขึ้น
มาในตอนเช้าก็ให้คนเดินทางไปดูทิศเหนือที่นิมิตฝันก็ได้พบม้าสีนิลก�ำลังเล็มหญ้าอยู่และ
เมือ่ ให้คนไปจับมาขีก่ ็ไม่มีใครสามารถขี่ได้ เมือ่ พระศรีธาตุได้เข้าใกล้กส็ ามารถขึน้ ขีค่ วบไป
ได้อย่างสบาย ต่อมาพระศรีธาตุได้เสียชีวติ ลงม้าค�ำไหลจึงเกิดความอาลัยอาวรณ์จนกระทัง่
ตรอมใจตายตามพระศรีธาตุไป
1.2 ต�ำนานงานประเพณีบุญบั้งไฟล้าน ต. บ้านธาตุ อ. เพ็ญ จ. อุดรธานี
จากต�ำนานเล่าขานต่อๆ กันมา พระศรีธาตุผู้ซึ่งปกครองชาวบ้านธาตุในสมัยนั้น
ท่านได้ปกครองด้วยความเป็นธรรม ดูแลทุกข์สขุ ของราษฎรอย่างใกล้ชดิ ทุกครัง้ ทีท่ า่ นออก
ไปเยี่ยมเยียนราษฎรท่านจะขี่ม้าเป็นพาหนะ ชาวบ้านทุกคนต่างเลื่อมใสศรัทธาในตัวท่าน
เป็นอย่างมาก ครัง้ หนึง่ ท่านและราษฎรได้รว่ มกันบูรณะซ่อมแซมองค์พระเจดีย์ (ซึง่ ปัจจุบนั
ชาวบ้านเรียก องค์พระศรีมหาธาตุ) ซึ่งองค์พระเจดีแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยขอมก่อนที่พระ
ศรีธาตุจะมาปกครอง องค์พระเจดีย์ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ (จากค�ำบอกเล่าต่อๆ กัน
มาว่าเป็นกระดูกนิ้วก้อยของพระพุทธเจ้า) หลังจากบูรณะซ่อมแซมเสร็จท่านกับราษฎรได้
ร่วมกันฉลองสมโภชตรงกับวันเพ็ญเดือนหก ในการสมโภชท่านได้ร่วมกับราษฎรท�ำบั้งไฟ
มาจุดถวาย การจุดบั้งไฟดังกล่าวนี้เป็นการบนบาลศาลกล่าวเพื่อให้บ้านเมืองพ้นจากวิบัติ
ภั ย ต่ า งๆ การจัดบั้งไฟในสมัยนั้นจะจุดอยู่ในบริเวณวัด (ปัจจุบันคือวัดศรีเจริญโพนบก)
เป็นการเฉพาะฉลองสมโภชองค์พระเจดีย์
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ต่อมาหลังจากพระศรีธาตุเสียชีวติ ไม่นานม้าทีท่ า่ นเคยขีเ่ ป็นพาหนะประจ�ำตัวก็ได้
ตรอมใจตายตามไป ครั้นถึงวันเพ็ญเดือนหกซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระศรีธาตุเสียชีวิต ราษฎร
จึ ง จั ด งานฉลองสมโภชดังที่เคยปฏิบัติมาในทุกปี และเพื่อเป็นการร�ำลึกถึงท่านต่อมาทาง
คณะกรรมการหมูบ่ า้ นและประชาชนในท้องถิน่ จึงได้สร้างม้าคูช่ พี ของพระศรีธาตุขนึ้ มาแทน
เป็นม้าจ�ำลองที่ท�ำจากเหง้าไม้ไผ่ เมื่อสร้างเสร็จก็ท�ำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อัญเชิญดวง
วิญญาณม้าให้เข้าสิงสถิตในม้าจ�ำลองนั้นและให้ชื่อว่า “ม้าค�ำไหล”
1.3 ต�ำนานม้าค�ำไหล
ในรายงานผลการปฏิบตั งิ านของเทศบาลต�ำบลบ้านธาตุ ประจ�ำปี พ.ศ. 2558 เขียน
โดย พุทธกาล พันธ์ทอง (2558: 18) ได้กล่าวถึงต�ำนานม้าค�ำไหลซึ่งมีเนื้อเรื่องดังนี้
พ่ อ ตู้ ส มศรี ผู้พบซากปรักพังของบ้านธาตุและพบพระธาตุเจดีย์ ได้น�ำพรรคพวก
ญาติพนี่ อ้ งและผูส้ มัครรักใคร่มาร่วมท�ำการบูรณะปฏิบตั พิ ระธาตุเจดียแ์ ละสร้างบ้านธาตุขนึ้
ใหม่ ชาวบ้านจึงได้แต่งตั้งให้เป็นพระศรีธาตุปกครองบ้านเมือง ต่อมาวันหนึ่งได้นิมิตว่า “มี
ชายแต่งกายสีขาวมาบอกให้ไปซือ้ ม้าขาวตัวหนึง่ ทีอ่ ยูท่ างทิศตะวันออกของหมูบ่ า้ นโดยอย่า
ต่อรองราคา เมื่อซื้อแล้วให้ขี่กลับมาได้เลยเพราะเป็นม้าพระพุทธเจ้า” จึงปฏิบัติตามและก็
เป็นจริงตามทีฝ่ นั เดิมทีพอ่ ตูศ้ รีขมี่ า้ ไม่เป็นแต่สามารถขี่ได้อย่างคล่องแคล่วถือได้วา่ เป็นผูม้ ี
บุญญาธิการ พ่อตูส้ มศรีได้ขม่ี า้ ขาวกัณฐกะตัวนีอ้ อกเยีย่ มเยียนราษฎรตลอดมาให้ได้รบั ความ
ผาสุกได้อย่างรืน่ ไหลไม่ตดิ ขัด มีคา่ เสมือนทองค�ำจึงขนานนามม้ากัณฐกะว่า “ม้าค�ำไหล”
พ่อตู้สมศรีและม้าค�ำไหลได้เสียชีวิตลงในเวลาใกล้เคียงกันในวันขึ้น 15 ค�่ำเดือน
6 ประชาชนต่างอาลัยรักอย่างสุดซึง้ จึงได้ท�ำบุญอุทศิ ส่งดวงวิญญาณให้กบั พระศรีธาตุ และ
ดวงวิญญาณของม้ากัณฐกะหรือม้าค�ำไหลให้ได้ขนึ้ สูส่ รวงสวรรค์ในวันอาสาฬหบูชา คือ วัน
ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธองค์ และหากละเว้นการปฏิบัติชาวบ้านจะเกิด
อาเพศล้มตายหรือเกิดทุพภิกขภัยอย่างหฤโหด จึงได้มีการท�ำบั้งไฟจุดส่งดวงวิญญาณใน
วันท�ำบุญอุทิศทุกปี แต่ต่อมาวิญญาณม้าค�ำไหลได้เข้าทรงตาจ�้ำว่า ขอให้คนนั้นคนนี้เป็น
ร่างทรงโดยให้ประดิษฐ์มา้ ไม้จ�ำลองเหมือนกับม้าก้านกล้วยแล้วขีอ่ อกวิง่ เยีย่ มเยียนอวยพร
ให้แก่ประชาชนผู้มาร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟทุกปี จนเป็นที่เอิกเกริกลือเลื่องไปทั่วแผ่น
ดิ น โดยขณะที่ ร่ างทรงน�ำม้าออกวิ่งถ้าหยุดตรงกับผู้ใดหรือชนถือว่าผู้นั้นมีโชคให้รีบยกมือ
ไหว้ขอพรหรือท�ำบุญด้วยปัจจัยที่มีอยู่ทันที อย่าละเว้นทั้งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ตัวเอง
ต่อมาเมื่อย่างเข้าสู่สมัยโลกาภิวัตน์ได้มีคหบดีชาวบ้านธาตุผู้ใจบุญและบุคคลที่มี
ความส�ำเร็จสมหวังจากการบนบานศาลกล่าวพระมหาธาตุเจดีย์และม้าค�ำไหลได้รวมพลัง
กันจัดมหกรรมบุญบั้งไฟล้านขึ้นเพื่อเป็นมหาบูชาที่ยิ่งใหญ่จนเป็นข่าวขจรขจายไปทั่วโลก
โดยคณะลูกสาวของคุณตาบุญหนา เหรวรรณที่อยู่ในต่างประเทศได้พากันกลับมาบูชาพระ
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มหาธาตุ วัดศรีเจริญโพนบกบ้านธาตุ หมูที่ 10 ทุกปี โดยมีคุณพรพิมล คุณสุภนาถ และ
คุ ณ ละอองดาว เหรวรรณ จนกระทั่งกลายเป็นประเพณีบุญบั้งไฟล้านของชาวบ้านต�ำบล
บ้านธาตุ อ�ำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี สืบมาจนถึงปัจจุบัน
1.4 ต�ำนานม้าค�ำไหล
ในบทสั ม ภาษณ์ ข องประสันต์ ธาตุชัย (2558: กรกฎาคม) มีเนื้อเรื่องกล่าวถึง
ต�ำนานม้าค�ำไหลไว้ ดังนี้
ในอดีตเมือ่ ร้อยกว่าปีกอ่ นพ่อตูส้ มศรีได้พบซากปรักหักพังเป็นเจดียม์ ลี กั ษณะเป็น
ศิลปะแบบลาว จึงได้น�ำพาชาวบ้านซ่อมแซมบูรณะใหม่ให้มีสภาพสมบูรณ์ โดยเชื่อว่าพระ
เจดียน์ ี้ได้บรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ (พระพุทธเจ้าและเหล่าพระ
อรหันต์เคยเสด็จมาที่นี่ และพระพุทธเจ้าได้ประทับรอยพระพุทธบาทไว้ที่บริเวณใกล้เคียง)
หลังจากที่บูรณะเสร็จก็ได้ท�ำพิธีบวงสรวงพระเจดีย์ตามความเชื่อ มีการจุดบั้งไฟถวายเพื่อ
เป็นการบูชาต่อองค์พระเจดีย์ พร้อมกันนีพ้ อ่ ตูส้ มศรีก็ได้ตงั้ บริเวณนีข้ นึ้ เป็นบ้านใหม่โดยให้
ชื่อว่าบ้านธาตุด้วยเหตุที่พบธาตุเก่าแก่นั่นเองและแต่งตั้งพ่อตู้สมศรีให้เป็นพระศรีธาตุ
ต่อมาวันหนึ่งพระศรีธาตุได้เกิดนิมิตว่า เห็นม้าลักษณะดีอยู่บริเวณทางทิศตะวัน
ออก ในนิมิตนั้นม้ามีความสง่าผ่าเผยไม่เหมือนกับม้าโดยทั่วไป ครั้นถึงรุ่งเช้าพระศรีธาตุ
จึงให้คนไปตามหาม้าในนิมิตตามทิศดังกล่าวก็ปรากฏว่ามีอยู่จริง จึงพากันไล่จับม้าแต่ไม่
สามารถจับได้เพราะม้าตัวดังกล่าววิ่งเร็วนักและมีความพยศมาก เหล่าชายฉกรรจ์จึงได้น�ำ
ความไปแจ้งแก่พระศรีธาตุว่า “ม้านี่ไม่ใช่ม้าธรรมดา ไม่มีใครสามารถจับได้ หากแต่อาจ
เป็ น ม้ า คู่ บ ารมี ข องผู้ มีบุญญาธิการ” พอทราบดังนั้นพระศรีธาตุจึงไปดูด้วยตนเองและจะ
เข้าไปจับม้า ม้านั้นก็ให้พระศรีธาตุจับแต่โดยดีไม่มีอาการขัดเคืองแต่ประการใด ขัดกับค�ำ
บอกเล่าที่ได้รบั ฟังมา จากนัน้ พระศรีธาตุกต็ งั้ ชือ่ ให้มา้ นัน้ ว่า “ค�ำไหล” ซึง่ หมายถึง เงินทอง
ไหลมา พระศรีธาตุได้ขี่ม้าค�ำไหลตรวจเยี่ยมราษฎรเรื่อยมาตลอดจนสิ้นอายุขัย หลังจากที่
พระศรีธาตุสนิ้ ชีวติ ลงแล้วม้าค�ำไหลก็เกิดตรอมใจและตายตามพระศรีธาตุไปในเวลาใกล้เคียง
กัน
หลังจากทีพ่ ระศรีธาตุและม้าค�ำไหลจากไปก็ยงั ความอาลัยอาวรณ์แก่ชาวบ้านเป็น
อย่ างยิ่ง ชาวบ้านได้สืบทอดประเพณีพิธีกรรมที่พระศรีธาตุเคยได้น�ำพากระท�ำไว้ คือการ
บวงสรวงไหว้พระเจดีย์เป็นประจ�ำทุกปีและประเพณีบุญบั้งไฟก็ให้กระท�ำอย่าได้ขาด พระ
ศรีธาตุได้สอื่ กับพ่อจ�ำ้ ว่าให้มกี ารเล่นม้าค�ำไหลทุกปีในคราวทีจ่ ดั บุญบัง้ ไฟและไหว้พระเจดีย์
เพราะเป็นเสมือนการอัญเชิญพระศรีธาตุมาในคราวเดียวกันนีด้ ว้ ย ชาวบ้านจึงได้ถอื ปฏิบตั ิ
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
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จากข้อมูลที่ได้รวบรวมข้างต้นนั้น ผู้เขียนได้เสนอเค้าโครงเรื่องย่อของต�ำนานม้า
ค�ำไหลส�ำนวนต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในการรับรู้ของชาวบ้านธาตุแล้ว ต�ำนานเรื่องนี้ยังเป็นที่
รู้จักของคนทั่วไปโดยเฉพาะในบริเวณอ�ำเภอและจังหวัดใกล้เคียง ถึงแม้รายละเอียดของ
เรื่องต�ำนานนี้จะมีความแตกต่างกันในแต่ละส�ำนวน แต่เค้าโครงเรื่องและพฤติกรรมของตัว
ละครในเรื่องนั้นก็พบว่ามีความคล้ายคลึงกันอยู่มาก
	
บทบาทและความส�ำคัญของต�ำนานม้าค�ำไหลนีม้ คี วามสัมพันธ์เชือ่ มโยงกับวิถชี วี ติ
ของชาวบ้านธาตุอยู่ 2 ประการ คือ ต�ำนานเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าถึงการสร้างบ้านแปลงเมือง
ในยุ คแรกเริ่มของบ้านธาตุ รวมทั้งยังเป็นการบอกเล่าให้เห็นว่าพระศรีธาตุและม้าค�ำไหล
นั้น เป็นบรรพบุรุษในสังคมดั้งเดิมที่มีบุญคุณต่อชาวบ้านธาตุ ต�ำนานม้าค�ำไหลช่วยท�ำให้
ชาวบ้านธาตุเกิดความส�ำนึกในการสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์ให้กบั กลุม่ ชน รวมทัง้ สร้าง
ส�ำนึกในเชิงความเชือ่ ทางศาสนาว่าในอดีตชาวบ้านธาตุเคยนับถือบูชาพระศรีธาตุและม้าค�ำ
ไหลนี้ ซึง่ เชือ่ ว่าเป็นผีผคู้ มุ้ ครองทีม่ พี ลังอ�ำนาจเหนือธรรมชาติมาก่อน ทัง้ ยังเป็นผูท้ สี่ ามารถ
ปกปัก รักษาคุ้มครองสรรพชีวิตและเป็นผู้ที่มีอ�ำนาจดลบันดาลให้เกิดความอยู่ดีมีสุขแก่ลูก
หลานชาวบ้านธาตุอีกด้วย
	จากการพิจารณาเนื้อหาของต�ำนานม้าค�ำไหลนั้น ผู้เขียนพบว่าเนื้อหาสะท้อนให้
เห็นถึงภาวะการเป็นผูน้ �ำของพระศรีธาตุ การบุกเบิกในหลายๆ ด้าน เช่น พระศรีธาตุน�ำพา
ชาวบ้านก่อร่างสร้างเมือง การท�ำนุบ�ำรุงศาสนสถาน การน�ำพาชาวบ้านให้เข้าถึงพิธีกรรม
ทางศาสนา รวมถึงการเข้าทรงของม้าค�ำไหลเป็นพิธกี รรม หากพิจารณาเกีย่ วกับความเชือ่
เรือ่ งแถนนัน้ ภาพของพระศรีธาตุและม้าค�ำไหลจะชี้ให้เห็นว่าทัง้ สองนีเ้ ป็นสัญลักษณ์ในความ
เชื่อ ดั้งเดิมเกี่ยวกับอ�ำนาจเหนือธรรมชาติที่ผู้คนในดินแดนแถบนี้เชื่อถือกันมาเนิ่นนาน
กล่าวคือ ในต�ำนานส�ำนวนทีส่ กี่ ล่าวถึงพระศรีธาตุนนั้ ว่าเกิดจากอ�ำนาจของพญาแถนซึง่ เป็น
ผู้บั ญชาให้เทพบุตร (พระศรีธาตุ) ลงมาเกิดเพื่อน�ำพาชาวมนุษย์บ้านธาตุสร้างบ้านแปลง
เมือง อบรมสั่งสอนให้รู้จารีตฮีตคองตลอดจนปกป้องคุ้มครองชาวมนุษย์เมืองนี้ให้อยู่เย็น
เป็นสุข เมือ่ หมดสิน้ อายุขยั แล้วจึงกลับมาอยูเ่ มืองฟ้าเมืองแถนดังเดิม และขณะไปเกิดเป็น
มนุษย์นนั้ จะส่งดวงจิตของเทพบุตรองค์หนึง่ (ทีเ่ คยเกิดเป็นม้ากัณฐกะของพระพุทธเจ้า) ลง
ไปช่วย ซึ่งม้านั้นก็คือ ม้าค�ำไหล
	
ถ้า ย้อนกลับไปพิจารณาในแง่ความสัมพันธ์ของตัวละครทั้งสามนั่นคือ พญาแถน
พระศรีธาตุ และม้าค�ำไหลนั้น ก็จะพบว่าตัวละครเหล่านี้มีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ พระ
ศรีธาตุและม้าค�ำไหลเป็นตัวละครทีม่ สี ถานภาพความเป็นแถนอีกอย่างหนึง่ ทัง้ นี้ในคติความ
เชื่อของคนไทยพบว่าแถนมีหลายรูปแบบ กล่าวคือ มีทั้งแถนแต่ง แถนซี่ แถนหลวง ฯลฯ
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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อย่างไรก็ดี ต�ำนานได้บรรยายให้เห็นว่าการทีช่ าวบ้านธาตุอยูเ่ ย็นเป็นสุขเท่าทุกวัน
นี้ เนือ่ งจากพระศรีธาตุได้วางรากฐานแนวประพฤติปฏิบตั เิ อาไว้ในครัง้ ทีย่ งั ด�ำรงสถานภาพ
ความเป็นมนุษย์อยู่นั้น และเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วกลายสภาวะการด�ำรงดวงจิตในภาพของสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่เหนือธรรมชาติก็ยังมีความห่วงใยลูกหลานไม่ได้ละทิ้งแต่ประการใด การจากไป
ของพระศรีธาตุและม้าค�ำไหลนั้นไม่ได้เป็นเพียง “จุดจบ” (the end) ของทั้งสอง หากแต่
เป็นจุดเริม่ ต้นของทัง้ สองในบาทบาทของการเป็น “ผีเมือง” ผูท้ �ำหน้าทีเ่ ป็นผีอารักษ์คมุ้ ครอง
บ้ านเมืองมาจนปัจจุบัน แต่การที่ผีเมืองนี้จะมาท�ำหน้าที่ให้สมบูรณ์ ได้นั้นและถือเป็นการ
ร�ำลึก ถึงพระคุณของดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์จะต้องมีพิธีกรรมซึ่งเกิดจากความเชื่อเข้ามา
เกีย่ วข้องด้วย กล่าวคือ ต้องมีการบวงสรวงบูชาเป็นประจ�ำทุกปีหากปีใดไม่ถอื ปฏิบตั จิ ะเกิด
อาเพศเหตุรา้ ย บ้านเมืองจะเกิดความไม่สงบสุขการปฏิบตั จิ ะขาดสิง่ หนึง่ สิง่ ใดไม่ได้ถอื เป็น
ของคู่บ้านคู่เมือง
	
ลักษณะของต�ำนานดังกล่าวได้ชี้ให้เห็นภาพของบุคคลส�ำคัญในอดีตที่มีบทบาท
เป็ นผู้น�ำ สมชาติ มณีโชติ (2554: 28) ได้กล่าวถึงความส�ำคัญของต�ำนานที่เกี่ยวกับผู้น�ำ
ทางวัฒนธรรม คือ การที่บุคคลที่ได้รับการยกย่องให้เป็น “บุคคลศักดิ์สิทธิ์” (Deified) ที่มี
ผู้ คนพากันไปเคารพกราบไหว้ ประกอบพิธีกรรมบวงสรวง และอ้างอิงเพื่อการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีกฎเกณฑ์และมีศีลธรรม ต�ำนานคือประวัติความเป็นมาของผู้คนและการอยู่ร่วมกัน
ในท้องถิ่น โดยมีการถ่ายทอดเล่าเรื่องและปรุงแต่งต�ำนานให้เข้ากับสถานการณ์ทางสังคม
อยู่ตลอดเวลา สังคมใดที่ด�ำรงอยู่อย่างสืบเนื่องและเป็นปึกแผ่นมั่นคง สังคมนั้นก็ยังคงมี
ต�ำนานอยู่ในความทรงจ�ำของผูค้ นในลักษณะของประวัตศิ าสตร์ทมี่ ชี วี ติ ในการรับรูข้ องผูค้ น
ในสังคมนั้นตลอดไป
	
นอกจากนี้ในทรรศนะของธิดา สาระยา (2552: 55-56) ยังแสดงให้เห็นว่าการน�ำ
ต�ำนา นมา ใช้ เ ป็ น หลั ก ฐานเพื่ อ อธิ บ ายเรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ ผู ้ ค นในท้ อ งถิ่ น ในมิ ติ ด ้ า น
ประวั ติศ าสตร์ย่อมท�ำให้เห็นความเป็นมาหรือการคลี่คลายของอดีตตั้งแต่สมัยก่อนที่จะมี
การบันทึกเรือ่ งราวเป็นลายลักษณ์อกั ษร ต�ำนาน คือ ข้อมูลพืน้ ฐานทีเ่ ป็นความรูอ้ กี ชุดหนึง่
ที่น�ำไปสู่การท�ำความเข้าใจในเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มผู้คนในสังคม ชุดความรู้
จากต�ำนานคือองค์ประกอบส�ำคัญทีช่ ว่ ยท�ำให้เกิดความเข้าใจทีล่ กึ ซึง้ (Insight) ให้ภาพทีล่ ำ�้
ลึกเกี่ ยวกับความเคลื่อนไหวและแรงผลัก (Motives) ของชาวบ้านหรือผู้คนในท้องถิ่น อีก
ทั้งยัง ให้ ข้อมูลที่สืบเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องราวที่มีลักษณะเป็นประวัติศาสตร์ที่สัมพันธ์กับ
บุคคลในประวัติศาสตร์ (Historical Figure) หรือที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอดีตที่อยู่ใน
ความทรงจ�ำของผู้คนในท้องถิ่น ต�ำนานจึงเปรียบเสมือนประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต (Living
History) เพราะมีการบอกเล่าสืบต่อๆ กันมา ต�ำนานจึงเป็นชุดความรูท้ เี่ ชือ่ มโยงมาถึงผูค้ น
ในปัจจุบันให้รับรู้เรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาเป็นระยะเวลาที่นานมากแล้วได้
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เราคงไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่า “ความเชื่อ” (Belief) มีอิทธิพลต่อวิถีการด�ำเนินชีวิต
ของบุคคลเป็ นอย่างมาก ทั้งในส่วนที่เป็นพฤติกรรมและอารมณ์ความรู้สึก ความเชื่อเป็น
ที่มาของพฤติกรรมต่างๆ และเป็นแบบแผนก�ำหนดพิธีกรรม ความเชื่อมักเป็นสิ่งที่ลบล้าง
ได้ยากและทีส่ �ำคัญความเชือ่ ยังสามารถส่งผ่านจากบุคคลหนึง่ ไปยังบุคคลอืน่ ได้จนเกิดเป็น
“ความเชื่ อหมู่” (Mass belief) (สุภาวดี เจริญเศรษฐมห, 2548: 74) ดังกรณีชาวอีสานที่
อาศัยอยู่ บริเวณริมฝั่งแม่น�้ำโขงมีความเชื่อเรื่องบั้งไฟพญานาค เป็นปรากฏการณ์ที่มีดวง
ไฟกลมๆ ลั กษณะเป็นแสงสว่างคล้ายเปลวไฟพุ่งขึ้นบริเวณแม่น�้ำโขง ชาวท้องถิ่นเชื่อว่า
เป็นบั้งไฟพญานาคที่เหล่าพญานาคจากนาคพิภพซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งอยู่บริเวณใต้ล�ำน�้ำโขง
ลงไป พากันพ่นดวงไฟขึน้ จากท้องนำ�้ เพือ่ เป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เป็นต้น ตลอดทัง้ ชีวติ ของแต่ละบุคคลจะมีความเชือ่ ในสิง่ ต่างๆ มากมาย ทัง้ เชือ่ ทีม่ เี หตุผล
ซึง่ สามารถพิสจู น์ได้ทางวิทยาศาสตร์ ความเชือ่ ทีย่ งั ไม่สามารถพิสจู น์ได้ และความเชือ่ แบบ
งมงายไร้เหตุผล (superstitious)
ในกรณีความเชื่อเรื่องพิธีกรรมการทรงม้าค�ำไหลหรือบ้างก็เรียกการละเล่นม้าค�ำ
ไหลนัน้ ในแง่ของคติชนวิทยาความเชือ่ ลักษณะนีจ้ ะถูกจัดให้อยู่ในประเภท “ความเชือ่ ในสิง่
เหนือธรรมชาติ” กล่าวคือ ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับโลกของวิญญาณ ภูตผีปีศาจ พิธีกรรม
ศักดิ์สิทธิ์ ไสยศาสตร์ และเวทมนต์คาถา ความเชื่อลักษณะนี้เรียกได้อีกว่า ความเชื่อกลุ่ม
คนหรือความเชือ่ พืน้ บ้าน (folkbelief) ความเชือ่ แบบนีเ้ ป็นความเชือ่ ที่ไม่ตอ้ งการค�ำอธิบาย
เหตุผลใดๆ ซึง่ พิธกี รรมทรงม้าค�ำไหลมีความเชือ่ เป็นกิจกรรมทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิท์ สี่ บื ทอดกันมาแต่
บรรพกาล (ไม่มบี นั ทึกหลักฐานทีช่ ดั เจน แต่จากการสอบค้นต�ำนานเมืองเพ็ญและมีการเล่า
ต่อๆ กั น มา พอจะสันนิษฐานได้ว่า มีมาในสมัยพระศรีธาตุหรือพ่อตู้สมศรี ระหว่าง พ.ศ.
2390 หรือประมาณ 168 ปี) หากไม่ใช่เทศกาลงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านธาตุคือวันเพ็ญ
ขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 6 ห้ามน�ำม้าค�ำไหลออกจากหอโฮงที่วัดศรีเจริญโพนบกโดยเด็ดขาด มิ
ฉะนั้นจะเกิดอาเพศขึ้นในหมู่บ้านซึ่งเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาของชาวบ้านธาตุ
มีเรือ่ งเล่าเกีย่ วกับความเชือ่ และศรัทธาทีม่ ตี อ่ ม้าค�ำไหลอยูว่ า่ ในสมัยทีน่ ายอ�ำเภอ
ชุบ สุวิโรจน์ มาเปิดงานบุญบั้งไฟที่บ้านธาตุ (ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าปี พ.ศ. ใด) ได้
สัง่ ต�ำรวจจับคณะทีเ่ ล่นม้าค�ำไหลเนือ่ งจากมีการเล่นโคลนและมีการวิง่ ชนชาวบ้านและมอง
เห็นว่าเมื่อชนใครจะต้องให้เงิน และหนีโดยไม่มีการเกรงใจซึ่งมองว่าดูไม่เหมาะสม ทันทีที่
ต�ำรวจจับคนเล่นม้าค�ำไหลท�ำให้เกิดการปวดท้องอย่างรุนแรงล้มลงทันใดจะท�ำอย่างไรก็ไม่
หาย ซึ่งคราวนั้นก็มีคนแนะน�ำให้ปล่อยคนเล่นม้าค�ำไหลที่ถูกจับท�ำให้นายอ�ำเภอชุบหาย
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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เป็นปกติอย่างน่าอัศจรรย์ (ประสันต์ ธาตุชัย: สัมภาษณ์ กรกฎาคม 2558) และท�ำให้ความ
เชื่อด้านความศักดิ์สิทธิ์ในการละเล่นม้าค�ำไหลเพิ่มมากขึ้น
หากพิจารณาเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นนี้ตามหลักปรัชญาที่ถูกนิยามความหมาย
ว่า “องค์ความรู้เป็นความเชื่อที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นจริง” (justified true belief) การเล่นม้าค�ำ
ไหลก็ไม่ถื อว่ า เป็นความเชื่อศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นจริงและมีเหตุผล เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ
ต�ำรวจคนนัน้ ไม่ได้ผา่ นการวินจิ ฉัยอย่างเป็นระบบและไม่ได้มกี ารพิสจู น์กบั บุคคลอืน่ เลย แต่
เนือ่ งจากนิยามของหลักปรัชญานีจ้ ะต้องเป็นความเชือ่ ทีส่ อดคล้องกับความเป็นจริง เพราะ
มาจากหลักฐานและการใช้เหตุผลที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามนิยามนี้ก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับ
ของนักวิชาการบางส่วน โดยอ้างว่าความเชื่อดังกล่าวไม่จ�ำเป็นต้องเกิดขึ้นมาจากความรู้ที่
ถูกต้องสมบูรณ์เสมอไป ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากความเชือ่ ในบางสิง่ บางอย่างอาจมาจากการประเมิน
ว่า สิ่งที่มีความเป็นไปได้เกินกว่าร้อยละ 50 นั้น จัดเป็นความจริง (reality) ก็เป็นได้ ฉะนั้น
ความเชื่อเกี่ ย วกับอ�ำนาจความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมการละเล่นม้าค�ำไหลที่มีมากขึ้นก็ไม่
นับว่าเป็น เรื่ อ งแปลกแต่อย่างใดเลย เพราะอาจมีความเป็นไปได้มากกว่าร้อยละ 50 โดย
พิสูจน์จากการถ่ ายทอดผ่านประสาทสัมผัสด้านอารมณ์และความรู้สึกนึกคิด ตลอดจนวิธี
แก้ไขตามความเชื่อของชาวบ้านธาตุ
การทรงเจ้าเข้าผีในพิธีกรรมการเล่นม้าค�ำไหล
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คนที่ท�ำหน้ า ที่ เป็นผู้ติดต่อสื่อสารกับดวงวิญญาณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของท้องถิ่นนี้
เรียกกันว่า “พ่ อ จ�้ำ” ซึ่งผู้ที่จะรับต�ำแหน่งให้เป็นพ่อจ�้ำได้นั้นจะต้องได้รับเลือกจากคนใน
ชุมชนโดยมีหลักการพิจารณาว่า ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่ได้ร�่ำเรียนมาด้านไสยศาสตร์ มีความ
สามารถเฉพาะ รู้พิธีกรรมเป็นอย่างดี และท�ำหน้าที่น�ำพาผู้คนในท้องถิ่นท�ำพิธีกรรมต่างๆ
ตามความเชื่อ ในบริบททางวัฒนธรรมไทยจะพบว่า จ�้ำถือเป็นสื่อกลางการติดต่อระหว่าง
มนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติที่มีมาแต่สมัยโบราณแล้ว
ขัน้ ตอนของการติดต่อสือ่ สารระหว่างคนกับดวงวิญญาณพระศรีธาตุโดยผ่านพ่อจำ�้
เพือ่ จะบ่งบอกเรือ่ งราวให้กบั ผูค้ นในชุมชนได้รบั รูน้ นั้ บ่งบอกถึงบทบาทหน้าทีข่ องพ่อจำ�้ อีก
อย่างหนึง่ ทีเ่ ห็นได้ชดั เจนและเป็นค�ำอธิบายว่า เหตุใดโลกแห่งความเชือ่ เกีย่ วกับคนทรงเจ้า
เข้าผีในฐานะที่เป็นผู้ที่มีอ�ำนาจในการติดต่อกับอ�ำนาจเหนือธรรมชาติหรือผีได้
มักมีค�ำถามว่า ท�ำไมในสังคมโลกปัจจุบนั จึงยังพบว่ามีคติการทรงเจ้าเข้าผีอยูเ่ ป็น
จ�ำนวนมาก จากประเด็นนี้ ปฐม หงษ์สุวรรณ (2550: 103) ได้อธิบายว่า ตราบใดที่เงื่อนไข
ของปัญหาความทุกข์ยากทางกายและทางใจของผู้คนในชุมชนไม่มีทางออก หรือไม่มีการ
ตอบสนองไปในทิศทางทีด่ ขี นึ้ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งเกีย่ วกับวิถชี วี ติ หน้าทีก่ ารงาน และสุขภาพ
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ร่างกาย การมี ตั ว แทน (agents) ที่จะติดต่อสื่อสารกับผู้มีอ�ำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่จะดลบันดาล
ความสุขได้ คนทรงเจ้าเข้าผีในฐานะที่เป็นสื่อกลาง (mediator) ก็จะยังคงมีอยู่ต่อไป เพราะ
มนุษย์นั้นกลัวในสิ่งลึกลับหรือสิ่งที่มองไม่เห็น รวมทั้งยังมีความอ่อนแอหากเผชิญหน้ากับ
สิ่งที่เหนือธรรมชาติเหล่านั้นด้วยตนเอง
ในพิธีการทรงม้าค�ำไหลนั้นจะต้องให้พ่อจ�้ำสื่อสารกับดวงวิญญาณพระศรีธาตุเสีย
ก่อน หลังจากทราบเรื่ อ งราวจากพ่อจ�้ำแล้วจึงก�ำหนดให้มีการบวงสรวงดวงวิญญาณการ
ทรงม้าและบวงสรวงอั ญ เชิ ญ ดวงวิญญาณพระศรีธาตุประทับร่างทรงม้าที่ชาวบ้านมักพูด
ติดปากว่า ปู่พระศรีมหาธาตุ ไปพร้อมๆ กันซึ่งการละเล่นม้าค�ำไหลนอกจากจะมีการวิ่งไป
ตามขบวนแห่เซิ้งบั้งไฟในกลางวันแล้วตอนกลางคืนม้าค�ำไหลยังออกเที่ยวเยี่ยมบ้านเรือน
ในหมู่บ้านเกือบทุกหลังคาเรือน ชาวบ้านจะคอยเปิดประตูบ้านไว้เมื่อม้าค�ำไหลมาถึงบ้าน
เรือนหลังใดก็จะวิง่ รอบทัว่ บ้าน ชาวบ้านจะถวายจตุปจั จัยตามแต่ศรัทธา โดยจะถือว่าเป็นการ
ให้นำ�้ ให้หญ้า ในคณะเดินทางของม้าค�ำไหลจะมีผชู้ าย (ห้ามเป็นผูห้ ญิงโดยเด็ดขาด) ทีค่ อย
สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันขี่ม้าที่มีตัวม้าค�ำไหลเป็นร่างทรง (พ่อตู้นิยม โกษาวงษ์: สัมภาษณ์
กรกฎาคม 2558)
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ภาพ: คณะเล่นม้าค�ำไหลก�ำลังร้องร�ำด้วยความสนุกสนานในบรรยากาศงานบุญบั้งไฟ
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พฤติกรรมของร่างทรงหลังจากที่พ่อจ�้ำได้บวงสรวงอัญเชิญม้าและดวงวิญญาณ
พระศรีธาตุมาประทับแล้ว ร่างทรงก็จะมีอาการเคลื่อนไหวกระโดดไปมาและร่ายร�ำกับคณะ
อย่างสนุกสนาน ขบวนม้าค�ำไหลประกอบด้วยผูร้ ว่ มงานเป็นทีม จ�ำนวนทัง้ สิน้ 18 คน ได้แก่
คนทรงม้า 1 คน คนถือหางม้า 1 คน คนตีกลอง 2 คน คนตีฉาบ 1 คน หมอล�ำ 1 คน
หมอแคน 1 คน ลูกหาบและหมอฟ้อน 11 คน การแต่งกายทั้งคนทรงและทีมงานจะสวม
ใส่เสื้อผ้าสีด�ำ ติดแปะด้วยริ้วผ้าสีต่างๆ รอบตัว ดูคล้ายๆ กับพลพรรคยาจกในภาพยนตร์
จีน แต่มีอิสระในการร่วมขบวน โดยจะออกหน้า รั้งท้ายหรือตรงไหน แล้วแต่อัธยาศัยของ
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Facculty of Humanities and Social Sciences

คนทรง ลักษณะการวิง่ ของม้าค�ำไหลอาจมีทงั้ เดิน วิง่ เหยาะ หรือวิง่ จะเป็นไปตามพฤติกรรม
ของคนทรงซึง่ อาจมีการวิง่ เบียดชน หรือวิง่ กระแซะท่านผูช้ มขบวนให้ตอ้ งวิง่ หลบกันกระเจิง
เป็นที่สนุกสนาน ส่วนผู้ใดที่ถูกชนหรือม้าค�ำไหลหยุดนิ่งต่อหน้าใคร ผู้นั้นจะต้องให้อาหาร
ม้าด้วยเงิน ขนมของขบเคี้ยว หรือเครื่องดื่มตามแต่อัธยาศัย (พ่อตู้ล้วน พรมโสภา:
สัมภาษณ์ กรกฎาคม 2558) พฤติกรรมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนสถานภาพของ
ร่างทรง จากคนธรรมดาไปสู่คนศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นการสร้างบรรยากาศแห่งความศักดิ์สิทธิ์
และความสนุกสนาน เพราะคนทรงซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้มีอ�ำนาจในการติดต่อกับสิ่งเหนือ
ธรรมชาติหรือวิญญาณผีบรรพบุรุษได้จะต้องมีกิริยาอาการที่แปลกและแตกต่างไปจากคน
ปกติทั่วไป (ปฐม หงษ์สุวรรณ. 2550: 106)
การทรงเจ้าเข้าผีจงึ เป็นกลไกส�ำคัญอย่างหนึง่ ในพิธกี รรมบวงสรวงสักการะต่อดวง
วิญญาณของผีเมืองของชาวบ้านธาตุ กล่าวคือ เป็นกระบวนการสืบทอด (transmission)
ในสังคมที่นับถือผีบรรพบุรุษผีเมือง คือ การเล่นม้าค�ำไหลของบ้านธาตุ จึงเป็นการย�้ำและ
สืบทอดความคิดให้กบั คนในกลุม่ รูว้ า่ เราเป็นลูกหลานชาวบ้านธาตุ ซึง่ จะต้องท�ำอยูเ่ สมอๆ
เพราะหากพิธกี รรมหมดความส�ำคัญไปหรือไม่ปฏิบตั สิ บื ทอดต่อกัน นัน่ ย่อมหมายความว่า
ความเชือ่ ในรากเหง้าของตนเองได้เลือนหายไปด้วยเช่นเดียวกัน ความคิดดังกล่าวสอดคล้อง
กับแนวคิดของเอมิลี เดอร์ไคม์ (Emile Durkheim) (อ้างถึงใน ศิราพร ณ ถลาง. 2539: 10)
นักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศสว่า “ถ้าไม่มีพิธีกรรมพระเจ้าก็ตาย ถ้ายังมีพิธีกรรม พระเจ้าก็ยัง
อยู่”
ดังนัน้ เราจึงอาจพิจารณาได้วา่ หากชาวบ้านธาตุยงั คงยึดถือและประกอบพิธกี รรม
บวงสรวงบูชา ผีเมืองของเขาก็ยงั จะคงอยู่ แต่หากชาวบ้านธาตุเลิกหรือไม่เชือ่ ถือในอ�ำนาจ
แห่งผีและไม่ประกอบพิธกี รรมบวงสรวงบูชาต่อไป ผีเหล่านีก้ จ็ ะไม่มบี ทบาทหน้าทีแ่ ละเลือน
หายไปจากสังคมของชาวบ้านธาตุได้เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น การประกอบพิธีกรรม
บวงสรวงและการเล่นม้าค�ำไหลที่จัดขึ้นทุกปี จึงเป็นกลวิธีอย่างหนึ่งที่จะด�ำรงรักษา
วัฒนธรรมและสืบทอดความคิดของกลุม่ ชนให้คงอยูแ่ ละสร้างกระบวนการรับรูแ้ ละเข้าใจให้
เกิดขึ้นในกลุ่มคนรุ่นใหม่นั่นเอง

บุญบั้งไฟเป็นประเพณีที่นิยมท�ำกันในเดือน 6 การจัดท�ำบุญบั้งไฟขึ้นเพื่อบูชา
อารักษ์หลักเมือง เป็นประเพณีท�ำบุญขอฝนจากพญาแถนเพือ่ ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลบ้าง
คนหรือวัวควายอาจเกิดป่วยเป็นโรคต่างๆ บ้าง เป็นต้น และเมื่อท�ำบุญดังกล่าวแล้ว ก็เชื่อ
คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ว่าฟ้าฝนจะอุดมสมบูรณ์ ประชาชนในหมู่บ้านนั้นจะอยู่เย็นเป็นสุข เพราะมีอาหารข้าวปลา
ที่บริบูรณ์ทั้งปราศจากโรคภัยด้วย
“ฮีตหนึ่งนั้น เถิงเดือนหกแล้วให้น�ำเอาน�้ำวารีสรงโสก ฮดพระพุทธรูปเหนือใต้สู่
ภาย อย่าได้ละเบีย่ งบ้ายปัดป่ายหายหยุด มันสิสญู เสียศรีตำ�่ ไปเมือหน้า จงพากันท�ำแท้แนว
คองฮีตเก่า เอาบุญไปเรื่อยๆ อย่าถอยหน้าหากสิเสีย” (จารุบุตร เรืองสุวรรณ รวบรวมไว้ใน
“ของดีอีสาน”)
ก่อนจะถึงวันงานหรือวันเอาบุญ ชาวบ้านก็จะช่วยกันเตรียมงานกันอย่างสามัคคี
ฝ่ายแม่ครัวก็เตรียมข้าวปลาอาหารไว้เลี้ยงแขกเลี้ยงคน ฝ่ายช่างฟ้อนก็เตรียมขบวนร�ำไว้
ส�ำหรับแห่บงั้ ไฟ ฝ่ายผูช้ ายทีเ่ ป็นช่างฝีมอื ก็ชว่ ยกันท�ำบัง้ ไฟและตกแต่งให้สวยงาม งานบุญ
บัง้ ไฟส่วนใหญ่จะไม่คอ่ ยมีพธิ กี รรมทางศาสนาอาจมีพธิ ที �ำบุญเลีย้ งพระบ้าง ในวันโฮม ชาว
บ้านก็จะมาตัง้ ขบวนเพือ่ แห่บงั้ ไฟไปรอบๆ หมูบ่ า้ น เป็นงานบุญทีเ่ น้นความสนุกสนานรืน่ เริง
ในขบวนจะมีการร�ำเซิ้งตามบั้งไฟ และบรรดานักเลงเหล้าทั้งหลายก็จะร้องเพลงเซิ้งไปขอ
เหล้าตามบ้านต่างๆ กาพย์เซิ้งอาจจะหยาบคายแต่ก็ไม่มีใครถือสากัน แต่กาพย์เซิ้งที่ใช้แห่
ในขบวนมักจะเป็นประวัตแิ ละความเป็นมาของพิธบี ญุ บัง้ ไฟ ส่วนในวันจุดบัง้ ไฟก็อาจจะเป็น
อีกวันหนึ่งคือเป็นวันที่ชาวบ้านจะเอาบั้งไฟ ของแต่ละคุ้มแต่ละหมู่บ้านมาจุดแข่งกัน ถ้า
ของใครท�ำมาดีจุดขึ้นได้สูงสุดก็จะชนะแต่ถ้าของใครแตกหรือซุก็ถือว่าแพ้ ต้องโดนลงโทษ
โดยการจับโยนลงโคลนหรือตมซึ่งเป็นที่สนุกสนานอย่างยิ่ง
ต�ำนานเล่าขานเกีย่ วกับบุญบัง้ ไฟมีมานานแล้ว จากนิทานพืน้ บ้านเรือ่ งผาแดงนาง
ไอ่ เรื่องพระยาคันคาก ล้วนแต่กล่าวถึงการจุดบั้งไฟเพื่อให้แถนได้บันดาลให้ฝนตกตาม
ฤดูกาล ถือเป็นประเพณีส�ำคัญที่จะละเลยมิได้ เพราะมีความเชื่อว่า หากหมู่บ้านใดไม่จัด
งานบุญบั้งไฟก็อาจจะเกิดภัยพิบัติแก่ผู้คนในชุมชน งานบุญบั้งไฟเป็นงานใหญ่ ลงทุนสูง
การจัดงานจะต้องเป็นไปตามการตัดสินใจของชุมชน หากปีใดเศรษฐกิจในชุมชนฝืดเคือง
อาจจะต้องงดจัดงาน ซึ่งต้องไปท�ำพิธีขอเลื่อนการจัดที่ศาลปู่ตา (ศาลผีบรรพบุรุษหรือ
เทพารักษ์) ของหมูบ่ า้ น ความจริงแม้จะจัดหรือไม่กต็ อ้ งมีการไปกระท�ำพิธเี ซ่นไหว้ที่ศาลปู่
ตาอยู่ดี
	
จากข้อความข้างต้น ผูเ้ ขียนได้กล่าวถึงลักษณะและความเป็นมาของประเพณีบญุ
บั้งไฟโดยทั่วไปของชาวอีสานและชาวบ้านธาตุเองก็ถือปฏิบัติเช่นเดียวกัน แต่จุดเด่นของ
บทความฉบับนีจ้ ะชี้ให้เห็นถึงความเชือ่ มโยงระหว่างพิธกี รรมการเล่นม้าค�ำไหลกับประเพณี
บุญบั้งไฟ นั่นคือ สัญลักษณ์ของม้าค�ำไหลในประเพณีบุญบั้งไฟเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็น
สถานภาพว่าม้าค�ำไหลเป็นสิ่งที่ส�ำคัญและโดดเด่นที่สุดของงาน ดังจะเห็นได้ว่า จะต้องมี
พิธีการเชิญม้าค�ำไหลประทับร่างก่อนแล้วจึงเปิดงานประเพณี เพราะเชื่อว่าพระศรีธาตุมี
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Facculty of Humanities and Social Sciences

ความประสงค์ที่จะมาร่วมในประเพณีบุญบั้งไฟด้วย เนื่องจากการจุดบั้งไฟที่บ้านธาตุมีจุด
ประสงค์อยู่ 3 ประการ คือ ประการแรกนั้นจุดเพื่อบูชาต่อองค์พระเจดีย์ ประการที่สองเพื่อ
บูชาแถน และประการสุดท้ายเพื่อบูชาพระศรีธาตุ
มูลเหตุที่ต้องจุดบั้งไฟบูชาพระศรีธาตุคือ เพื่อเป็นการเคารพต่อคุณงามความดีที่
ท่านได้ปกปักรักษาชาวบ้าน และอีกเหตุผลจากค�ำบอกเล่านั่นคือ เมื่อมีผู้ที่มาบนบานศาล
กล่าวในเรือ่ งราวต่างๆ แล้วประสพความส�ำเร็จก็มกั จะแก้บนด้วยวิธกี ารท�ำบัง้ ไฟมาจุดถวาย
เพราะพระศรีธาตุนั้นชอบการจุดบั้งไฟเป็นอย่างยิ่ง

ภาพซ้ายมือ: ชาวบ้านก�ำลังประกอบพิธีบวงสรวงองค์พระเจดีย์ในวันงานบุญบั้งไฟ
ก่อนจะเริ่มงานบุญบั้งไฟ ที่มา: http://www.thailandexhibition.com
ภาพขวามือ: ขบวนฟ้อนร�ำอัญเชิญดวงวิญญาณม้าค�ำไหลและพระศรีธาตุ
ประทับร่างก่อนเริม่ การเล่นม้าค�ำไหล ที่มา: http://travel.mthai.com
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ในสมัยก่อนนัน้ การบวงสรวงบูชาเจดียแ์ ละการจัดประเพณีบญุ บัง้ ไฟของชาวบ้าน
ธาตุไม่ได้กระท�ำในคราวเดียวกัน แต่ท�ำต่างเดือนกัน พ่อจ�้ำผู้ท�ำหน้าที่สื่อสารระหว่างพระ
ศรีธาตุได้รับสั่งจากพระศรีธาตุว่าให้จัดในคราวเดียวกันเพราะมีลักษณะการปฏิบัติที่คล้าย
กันจะได้ไม่ตอ้ งท�ำบัง้ ไฟหลายครัง้ ลักษณะดังกล่าวนีเ้ ราจะเห็นความเชือ่ มโยงระหว่างความ
เชือ่ ทางศาสนา 3 ระบบ นัน่ คือ พุทธ พราหมณ์ ผี ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว จะเห็นได้วา่ ประเพณี
บุญบั้งไฟเป็นประเพณีที่มีความสัมพันธ์กับแนวความคิดเรื่องการสร้างสภาวะความอุดม
สมบูรณ์
การประกอบพิธีกรรมที่เป็นจุดเด่นของบุญบั้งไฟบ้านธาตุคือลักษณะการบูชาพระ
เจดีย์และการเล่นม้าค�ำไหล ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการเชื่อมโยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับประเพณี
และพุทธศาสนา นั่นก็คือ ภาพของการประกอบพิธีกรรมบูชาพระเจดีย์ในตอนเช้าของวัน
งาน และท�ำพิธีบวงสรวงเพื่อน�ำม้าค�ำไหลออกจากฮอโฮงในวัดศรีเจริญโพนบกไปร่วมใน
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ขบวนบุญบั้งไฟ พฤติกรรมการวิ่งไปชนชาวบ้านและชาวบ้านจะต้องถวายจตุปัจจัย ขนม
หรือของกินอื่นๆ นั้น ไม่ถือเป็นการเบียดเบียนแต่อย่างใด ทั้งนี้เป็นลักษณะของประเพณี
บุญบัง้ ไปโดยทัว่ ไป กล่าวคือ เมือ่ ถึงบุญเดือนหกบุญบัง้ ไฟชาวบ้านทีจ่ ดั บุญบัง้ ไฟขึน้ จะต้อง
เลีย้ งแขกบ้านแขกเมืองทัง้ ทีร่ จู้ กั หรือไม่รจู้ กั ก็จะแจกจ่ายให้ทานไปตามสมควรทีส่ ามารถจะ
กระท�ำได้ เมื่อม้าค�ำไหลได้ปัจจัยมาแล้วก็จะน�ำมาถวายวัดบ้างและจ่ายแจกคณะบ้าง ซึ่งผู้
เขียนเคยได้ไปร่วมงานประเพณีบญุ บัง้ ไฟทีบ่ า้ นธาตุได้สงั เกตเห็นว่าชาวบ้านธาตุถวายปัจจัย
คณะม้าค�ำไหลด้วยความเคารพศรัทธา คนเฒ่าคนแก่นั่งลงกับพื้นยกปัจจัยที่อยู่ในมือขึ้น
เหนือหัว พร้อมเปล่งเสียงออกมาว่า “ปูพ่ ระศรีธาตุมาแล้ว” ซึง่ การละเล่นม้าค�ำไหลนอกจาก
จะมีการวิ่งไปตามขบวนแห่เซิ้งบั้งไฟในกลางวันแล้วตลอดคืนยังออกเที่ยวเยี่ยมบ้านเรือน
ในหมู่บ้านเกือบทุกหลังคาเรือน ชาวบ้านจะคอยเปิดประตูไว้เมื่อม้าค�ำไหลไปถึงบ้านเรือน
ใดจะวิ่งรอบทั่วบนบ้านชาวบ้านจะถวายจตุปัจจัยตามแต่ศรัทธา โดยจะถือว่าเป็นการให้น�้ำ
ให้หญ้า ในคณะเดินทางม้าค�ำไหลจะมีผชู้ ายทีค่ อยเปลีย่ นหมุนเวียนกันขีม่ า้ ทีม่ ตี วั ม้าค�ำไหล
เป็นร่างทรง ชาวบ้านกล่าวกันว่าเวลาที่ร่างทรงม้าค�ำไหลวิ่งนั้นจะมีเสียงดังประหนึ่งว่าม้า
ที่มีชีวิตอย่างนั้นเลย
แม้ว่างานบุญบั้งไฟจะเป็นพิธีกรรมทางลัทธิวิญญาณก็ตาม แต่ชาวอีสานได้ปรับ
ให้เข้ากับศาสนาพุทธได้อย่างกลมกลืน นัน่ คือชาวอีสานจะใช้วดั เป็นศูนย์กลางของพิธกี รรม
และได้ผนวกศาสนพิธีแบบพุทธเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงานบุญบั้งไฟด้วย เริ่มต้นที่ใช้วัด
เป็นแหล่งกลางของการท�ำบัง้ ไฟ และเมือ่ ถึงวันโฮม (วันรวมบัง้ ไฟก่อนจุด 1 วัน) บัง้ ไฟจาก
หมู่บ้านอื่นๆ จะน�ำมารวมที่วัดของหมู่บ้านที่เป็นเจ้าภาพ (สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาค
อีสาน เล่ม 7. 2542)
หากพิจารณาในแง่ของความสัมพันธ์กันในด้านพิธีกรรมและประเพณีแล้วนั้น ผู้
เขียนเห็นว่าการน�ำเอาความเชื่อหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มารวมไว้ในพื้นที่และในช่วงเวลาเดียวกัน
ถือเป็นการรวมพลังความสามัคคีของบรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีบทบาทเป็นผู้คุ้มครอง หรือ
เป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกัน (complementarity) และถือเป็นความเกี่ยวเนื่องเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันในระบบพิธกี รรมในสังคมเดียวกัน เพือ่ ช่วยบันดาลความอยูด่ มี สี ขุ และความอุดม
สมบูรณ์ให้เกิดขึน้ กับมวลมนุษย์และชุมชนบ้านเมืองด้วย นอกจากนีย้ งั เป็นการสร้างสังคม
โดยอาศัยตัวแทนที่เป็นรูปธรรมของแต่ละความเชื่อนั้นให้เข้ามารวมเป็นพวกเดียวกันเพื่อ
สร้างความเป็นกลุม่ ก้อนและความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน Victor Turner (1967: 45) อธิบาย
ให้เห็นว่าการแสดงที่เกิดขึ้นในพิธีกรรมเป็นช่วงๆ หนึ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางสังคม
ด้วยเหตุนี้พิธีกรรมแต่ละประเภทจึงมีกระบวนการที่เป็นแบบแผน ซึ่งคนในสังคมจะรับรู้
ความหมาย นอกจากนี้ R. Bocock (1974) ยังเสนอว่า “พิธีกรรมเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Facculty of Humanities and Social Sciences
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เคลื่อนไหวของร่างกายที่ประสานกับการใช้สัญลักษณ์ภายใต้สถานการณ์ของสังคมหนึ่ง ๆ
เพือ่ ทีจ่ ะแสดงออกหรือส่งสัญญาณความหมายบางอย่างให้ผคู้ นในสังคมนัน้ รับรูแ้ ละเข้าใจ”
จากการพิจารณาลักษณะของพิธีกรรมการเล่นม้าค�ำไหลในงานบุญบั้งไฟนี้ถือเป็นรูปแบบ
การสื่อสารทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง ด้วยการแสดงของคณะเล่นม้าค�ำไหลวิ่งเข้าไปในบ้าน
ของชาวบ้าน และชาวบ้านต่างเปิดบ้านต้อนรับคณะม้าค�ำไหลทั้งยังเตรียมปัจจัยไว้ถวาย
ลักษณะดังกล่าวนี้เป็นรูปแบบที่สามารถรับรู้ร่วมกันเสมือนว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเหยียบบ้าน
เหยียบเรือนเพื่อเกิดความเป็นสิริมงคลและช่วยขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปจากบ้าน ทั้งนี้แสดง
ให้เห็นว่าแม้พระศรีธาตุและม้าค�ำไหลจะจากชาวบ้านธาตุไปนานแล้ว ก็ไม่ได้ทอดทิง้ ให้พวก
เขาเหล่านัน้ ต้องเผชิญชะตากรรมภายใต้ธรรมชาติแต่เพียงล�ำพัง แต่ทว่าพระศรีธาตุและม้า
ยังคงมาตรวจดูบ้านเมืองอยู่ตลอดทุกปีเหมือนครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่
อนึ่ง ความสัมพันธ์ของช่วงเวลาระหว่างพิธีกรรมการเล่นม้าค�ำไหลและประเพณี
บุญบั้งไฟของบ้านธาตุนั้น ในทรรศนะของชาวบ้านธาตุเชื่อว่า ช่วงประเพณีบุญบั้งไฟถือ
เป็นช่วงเวลาทีม่ คี วามหมายของชาวอีสานอย่างมาก กล่าวคือ ชาวอีสานส่วนมากมักจะเดิน
ทางไปประกอบอาชีพในต่างถิน่ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศหากจะหาโอกาสกลับมาบ้าน
นั้นมักจะกลับมาในช่วงเทศกาลบุญบั้งไฟ ได้มาพบปะสังสรรค์ ในหมู่ญาติสนิทมิตรสหาย
ได้ท�ำบั้งไฟแข่งขันกัน หากเป็นหญิงสาวก็จะได้ร่วมฟ้อนร�ำในขบวนบั้งไฟด้วย เกิดเป็น
ความสัมพันธ์ในชุมชน ชาวบ้านเกิดความรักสามัคคี อีกเหตุผลที่ส�ำคัญคือช่วงเวลาเดือน
หกนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความหวัง เนื่องจากเข้าสู่ฤดูการท�ำเกษตรกรรมซึ่งต้องอาศัยน�้ำเพื่อ
ท�ำนา หากไม่มีการประกอบพิธีกรรมบอกกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วอาจเกิดเหตุเภทภัยแก่
บ้านเมืองได้ เกิดภาวะแห้งแล้ง สัตว์เลี้ยงล้มตาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มิอาจมาช่วยดลบันดาลให้
ได้เพราะขาดการประกอบพิธีกรรมบอกกล่าว
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะสังเกตเห็นว่าในการที่ชาวบ้านธาตุได้เลือกเวลาให้การ
ประกอบพิธีกรรมเล่นม้าค�ำไหลมาอยู่ในช่วงเทศกาลประเพณีบุญบั้งไฟก็เพราะว่าเป็นช่วง
เวลาที่สนุกสนานเหมาะแก่การละเล่นต่างๆ ทั้งยังเป็นช่วงที่ชาวบ้านว่างจากการประกอบ
อาชีพ อีกประการคือ การเล่นม้าค�ำไหลจะมีการท�ำนายทายทักเกีย่ วกับสภาพความเป็นอยู่
ของบ้านเมือง ความอุดมสมบูรณ์ของน�้ำและธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยให้ชาวบ้านได้มีการ
วางแผนและเตรียมตัวล่วงหน้ากับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทจี่ ะเกิดขึน้ ฉะนัน้ สัญลักษณ์
ของการเล่นม้าค�ำไหลและประเพณีบญุ บัง้ ไฟจึงสามารถจัดอยู่ในกระบวนทัศน์หรือชุดความ
คิดเดียวกันได้ นั่นคือ ชุดความคิดที่ว่าด้วยเรื่องศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองบ้านเมืองเพื่อให้เกิด
ความปกติสุขร่มเย็น ชาวบ้านเองก็ให้ความยอมรับนับถือด้วยความอ่อนน้อมและเคารพ
บูชาไปพร้อมๆ กัน อันเป็นการแสดงออกถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติและ
อ�ำนาจเหนือธรรมชาติได้อย่างน่าสนใจ
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4. ต�ำนานม้าค�ำไหล: การตีความในมิตด
ิ า้ นสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนา
และความศักดิ์สิทธิ์
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หากกล่าวถึงสัญลักษณ์ส�ำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วนัน้ โดยการรับรูแ้ บบสากล
ก็ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า สัญลักษณ์ที่ส�ำคัญของพระพุทธศาสนาที่เด่นชัดและกรมการศาสนา
ได้ก�ำหนดเอาไว้ก็คือ ภาพของธรรมจักรและกวางหมอบสัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้และการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา ทัง้ นี้ สิง่ ทีบ่ ง่ บอกถึงสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาไม่ได้มเี พียงสอง
อย่างนีเ้ ท่านัน้ กล่าวคือ ในแต่ละท้องถิน่ ทีน่ บั ถือพุทธศาสนาอาจสร้างสัญลักษณ์ขนึ้ มาจาก
ความเชือ่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับพุทธศาสนา เช่นเดียวกับชาวอีสาน ชาวเหนือ และชาวลาวให้ภาพ
ของพญานาคเป็นหนึ่งสัญลักษณ์ที่มีบทบาทส�ำคัญในทางศาสนาทั้งในอดีตและยังคงมี
อิทธิพลต่อความคิดความเชื่อในปัจจุบัน ด้วยเรื่องราวของพญานาคที่มีปรากฏทั้งในพระ
ไตรปิฎกและการอ้างถึงประสบการณ์การรับรูข้ องคนท้องถิน่ หรือบางท้องถิน่ ก็ให้ภาพของ
ม้า ช้าง ลิง ที่กล่าวมานี้เป็นสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาด้วยเช่นกัน
ด้วยต�ำนานม้าค�ำไหลเป็นเรื่องราวที่มีอนุภาคเกี่ยวเนื่องในศาสนา การท�ำความ
เข้าใจทางด้านความหมายและความส�ำคัญของเนื้อหาด้านคติความเชื่อที่ส�ำคัญก็คือ การ
ท�ำความเข้าใจด้านระบบสัญลักษณ์ที่ปรากฏในเนื้อเรื่องของต�ำนาน กล่าวคือ การอธิบาย
บทบาทตัวละครทีเ่ ชือ่ มโยงเข้ากับตัวละครทีม่ บี ทบาทในทางพุทธศาสนาในอดีตกาล ความ
เชื่อท้องถิ่นทางศาสนา และความย�ำเกรงต่ออ�ำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากศาสนาเป็นระบบ
สัญลักษณ์ระบบหนึง่ ทีม่ คี วามหมายครอบคลุมกว้างมาก สัญลักษณ์อาจเป็นวัตถุ เหตุการณ์
การกระท�ำ ความสัมพันธ์ แต่ท้ังหมดนั้นท�ำหน้าที่เป็นพาหนะแห่งความส�ำนึก หรือเป็น
ความคิดความรู้สึกที่เป็นนามธรรม บางอย่างที่ถูกท�ำให้เป็นรูปธรรม ระบบสัญลักษณ์นี้
สามารถน�ำไปสู่การสร้างความรู้สึก (Mood) และแรงจูงใจแก่มนุษย์ (ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล 2536: 17-19) ฉะนั้น สัญลักษณ์จึงเป็นผลผลิตจากจิตใจที่เกิดจากจินตนาการ
ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นต�ำนาน นิทาน วรรณคดี หรือคติความเชื่อต่างๆ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า
มนุษย์นั่นเองเป็นผู้สร้างสัญลักษณ์ต่างๆ ขึ้นมา
ดังที่ ชลธิรา สัตยาวัฒนา (2513: 129) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างต�ำนาน
หรือนิทานกับการใช้สญั ลักษณ์ตา่ งๆ ในความคิดของมนุษย์วา่ “ในนิทานหรือต�ำนานปรัมปรา
มักจะมีเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ ดังเช่น การเกิด การตาย
ความขัดแย้ง ฯลฯ โดยจะใช้สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับธรรมชาติในชีวิตประจ�ำวัน
เช่น ดิน น�้ำ ลม ไฟ ที่ถูกสมมติให้เป็นสัญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีอ�ำนาจเหนือ
ธรรมชาติด้วย”
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ในประเด็นด้านสัญลักษณ์ที่พบในต�ำนานม้าค�ำไหล ผู้เขียนได้จ�ำแนกการตีความ
ของสัญลักษณ์ที่ปรากฏออกมาเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนดังนี้
4.1 พระศรีธาตุบูรณะพระเจดีย์
องค์พระเจดีย์บ้านธาตุเป็นเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะเป็นรูปธรรม ที่มาจากคติ
ความเชื่อของคนที่เกี่ยวกับศาสนา โดยเฉพาะพุทธศาสนา ซึ่งเป็นความเชื่อที่มีการอ้างถึง
จุดมุง่ หมายปลายทางทีส่ �ำคัญของการมีชวี ติ อยู่ ความหลุดพ้น เช่นเดียวกับการอธิบายของ
Snodgrass (1988) ว่าการท�ำความเข้าใจรูปแบบสถาปัตยกรรมทีส่ ร้างขึน้ ในศาสนานัน้ ต้อง
อาศัยการอ้างอิงต�ำนาน พิธีกรรม และหลักค�ำสอนทางศาสนา จากขอบเขตความคิดในคติ
ความเชื่อของผู้คนในแต่ละลัทธิศาสนาที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งก่อสร้างในศาสนานั้น

ภาพ: พระเจดีย์ที่พระศรีธาตุน�ำชาวบ้านบูรณะ
ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดศรีเจริญโพนบก
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พระเจดียบ์ า้ นธาตุทพี่ ระศรีธาตุได้น�ำพาชาวบ้านบูรณะซ่อมแซม ตามต�ำนานกล่าว
ว่าองค์พระเจดีย์นั้นมีมาแต่เดิมแล้ว พระศรีธาตุได้บูรณะตามแบบศิลปะดั้งเดิมโดยอาศัย
โครงสร้างเก่าซึ่งรูปแบบของพระเจดีย์นั้นมีลักษณะคล้ายพระธาตุพนม และในบริเวณบ้าน
ธาตุปัจจุบันสันนิษฐานว่าในอดีตเคยมีผู้คนมาอาศัยอยู่ก่อน ต่อมาได้กลายเป็นพระเจดีย์
บ้านธาตุที่พระศรีธาตุได้น�ำพาชาวบ้านบูรณะซ่อมแซม ตามต�ำนานกล่าวว่าองค์พระเจดีย์
นัน้ มีมาแต่เดิมแล้ว พระศรีธาตุได้บรู ณะตามแบบศิลปะดัง้ เดิมโดยอาศัยโครงสร้างเก่าซึง่ รูป
แบบของพระเจดีย ์นั้นมีลักษณะคล้ายพระธาตุ พ นม และในบริ เวณบ้ านธาตุ ป ั จ จุ บัน
สันนิษฐานว่าในอดีตเคยมีผคู้ นมาอาศัยอยูก่ อ่ น ต่อมาได้กลายเป็นเมืองร้างซึง่ อาจเป็นเพราะ
โรคระบาด จากการศึกษาของปราชญ์ทอ้ งถิน่ ได้มกี ารขุดพบโครงกระดูกและข้าวของเครือ่ ง
ใช้ ใ นสมั ย โบราณบริ เ วณที่ ตั้ ง โรงเรี ย นชุ ม ชนบ้ า นธาตุ แ ละวั ด ศรี เ จริ ญ โพนบก มี ร อย
พระพุทธบาท มีสถูปเจดีย์ (ประสันต์ ธาตุชยั , สัมภาษณ์ 2558 กรกฎาคม) จากการพิจารณา
ผูเ้ ขียนมีความเห็นว่าสังคมทีเ่ คยมีผคู้ นอาศัยก่อนหน้าของชุมชนบ้านธาตุอาจมีความเจริญ
รุ่งเรืองในพุทธศาสนาและผู้คนก็มีศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นอย่างมากเนื่องจากหลักฐานที่
ปรากฏและต�ำนานได้อธิบายเอาไว้
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Coomaraswamy (1979: 6-7) ได้กล่าวถึงระบบสัญลักษณ์ไว้ในเชิงเปรียบเทียบ
ว่า ในขณะทีส่ ญั ลักษณ์ของต�ำนานแสดงออกด้วยค�ำพูดทีแ่ สดงให้เห็นถึงสิง่ ทีเ่ ป็นความเชือ่
ในสิ่งที่เหนือโลก ในลักษณะของนิยายปรัมปรา หรือเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์ใน
ลักษณะของการเชือ่ มโยงเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในยุคเริม่ แรก อันเป็นเวลาตามต�ำนานของการ
เริ่มต้นจักรวาล ในส่วนของสัญลักษณ์ของสถูปเจดีย์ ในทางพุทธศาสนาคือการแสดงออก
ด้วยพื้นที่ ที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นความเชื่อเหนือโลก ในลักษณะของการสร้างสรรค์ทาง
สถาปัตยกรรม ประติมากรรม รูปเคารพ หรือภาพจิตรกรรม
อย่างไรก็ตามแม้ปจั จุบนั จะเหลือหลักฐานอันเป็นสัญลักษณ์ทบี่ ง่ บอกทีม่ าของพระ
ศรีธาตุเกี่ยวกับพุทธศาสนาจะมีเพียงองค์พระเจดีย์เป็นที่รับรู้ของคนท้องถิ่น แต่ความทรง
จ�ำและสามัญส�ำนึกเกี่ยวกับเรื่องราวของพระศรีธาตุก็ไม่ได้เลือนหายไปตามกาลเวลา ซึ่งผู้
เขียนเองได้ตั้งข้อสังเกตว่าเพราะเหตุใดจึงไม่มีสัญลักษณ์ใดที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของ
พระศรีธาตุที่ชัดเจนกว่าเรื่องเล่า กล่าวคือ อาจมีการสร้างรูปเคารพ ภาพจิตรกรรม หรือ
ธาตุที่เก็บอัฐิแต่อย่างใดเลย
4.2 ม้าค�ำไหล-ม้ากัฐกะ หนึ่งในสหชาติทั้ง 7 ของพระพุทธเจ้า
ในต�ำนานม้าค�ำไหลตามความเชือ่ นัน้ ได้กล่าวถึงความเป็นมาของม้าค�ำไหลว่า เป็น
ม้ากัณฐกะจุตมิ าซึง่ เดิมนัน้ เป็นม้าทรงของพระพุทธเจ้าในครัง้ ทีพ่ ระพุทธเจ้าเสด็จออกผนวช
พระองค์ ได้ทรงม้ากัณฐกะและมีนายฉันนะติดตามไปในครั้งนั้นดังที่เนื้อหาในหนังสือ
ปฐมสมโพธิกถาได้อธิบายกล่าวถึงม้าพระทีน่ งั่ ทีเ่ จ้าชายสิทธัตถะว่า เจ้าชายเสด็จขึน้ ทรงม้า
เพื่อเสด็จออกบวชครั้งนี้มีชื่อว่า ‘กัณฐกะ’ เป็นสหชาติคือเกิดวันเดียวกับเจ้าชายในเนื้อหา
ของปฐมสมโพธิกถายังได้กล่าวรายละเอียดของม้ากัณฐกะไว้ว่า “ยาวตั้งแต่คอจดท้ายมี
ประมาณ 18 ศอก” ส่วนสูงกี่ศอกไม่ได้บอกไว้บอกเพียงว่า “โดยสูงก็สมควรกับกายอันยาว”
และแจ้งถึงลักษณะอย่างอื่นอีกว่า “สีขาวบริสุทธิ์ดุจสังข์อันขัดใหม่ศีรษะนั้นด�ำดุจสีแห่งกา
มีเกศาในมุขประเทศ (หน้า) ขาวผ่องดุจไส้หญ้าปล้องงามสะอาดกอปรด้วยพหลก�ำลังมาก
แลยืนประดิษฐานอยู่บนแท่นแก้วมณี”
จากการพิจารณาต�ำนานม้าค�ำไหลทัง้ 4 ส�ำนวน ได้กล่าวถึงลักษณะของม้าค�ำไหล
ในทางเดียวกัน กล่าวคือม้าค�ำไหลเป็นม้ากัณฐกะที่กลับชาติมาเกิดเพื่อมาเป็นพาหนะคู่
บารมีของพระศรีธาตุ ก่อนที่ม้ากัณฐกะจะลงมาจุตินั้นได้เกิดเป็นเทวดาก่อนหลังจากตาย
จากชาติที่เป็นม้ากัณฐกะ ซึ่งในปฐมสมโพธิกถาก็ได้กล่าวถึงม้ากัณฐกะไปเกิดเป็นเทวดา
ความว่า เมื่อข้ามฝั่งแม่น�้ำแล้วเจ้าชายสิทธัตถะจึงรับสั่งว่ากัณฐกะเจ้าจงกลับไปยังเมือง
กบิลพัสดุเ์ ถิด ม้ากัณฐกะจึงเหลียวมองไปทางเจ้าชายสิทธัตถะพอเจ้าชายลับสายตาไปม้าก็
ถึงแก่ความตายเนื่องจากเสียใจและได้ไปเกิดอยู่ในดาวดึงส์ มีชื่อว่า “กัณฐกเทวบุตร”
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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4.3 หุ่นม้าค�ำไหล: สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์
“ม้าค�ำไหล” ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับสังคมบ้านธาตุมาเนิ่นนาน ดังที่อ้างถึง
ในต�ำนานและยังคงมีปรากฏให้เห็นอยู่ ในปัจจุบนั บริเวณด้านหลังพระอุโบสถในวัดศรีเจริญ
โพนบกจะมีหอโฮง อยู่ 2 หลัง หนึ่งในนั้นเป็นที่เก็บหุ่นจ�ำลองม้าค�ำไหลที่ใช้ในพิธีการเล่น
ม้าค�ำไหล แต่เดิมนั้นหุ่นม้าค�ำไหลได้เก็บไว้ที่บ้านของผู้เป็นร่างทรง ต่อมาได้น�ำไปเก็บไว้
ที่วัดด้วยเกรงจะเกิดอาเพศเหตุร้ายเพราะร่างทรงไม่มีบารมีพอ จึงได้น�ำไปเก็บไว้ที่หอโฮง
วัดศรีเจริญโพนบกตั้งแต่นั้นมา เช่นนี้เมื่อกล่าวถึงลักษณะปรากฏการณ์ของอ�ำนาจเหนือ
ธรรมชาติที่จะสามารถกระท�ำให้ผู้คนมีอันเป็นไปได้ ก็จะถูกประดิฐกรรมขึ้นให้เป็นสิ่ง
ศักดิส์ ทิ ธิ์ในอุดมคติ เนือ่ งจากธรรมชาติของมนุษย์นนั้ มีความเกรงกลัวต่ออ�ำนาจของสิง่ เร้น
ลับเหนือธรรมชาติเป็นทุนอยู่แล้ว
Bronislow Malinowski (1954) นักมานุษยวิทยาชาวโปแลนด์ได้แสดงทัศนะเกีย่ ว
กับต�ำนานปรัมปราไว้ใน Myth in Primitive Psychology ว่า ต�ำนานปรัมปราคือการศึกษา
ที่มีชีวิต เพราะเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ โดยไม่ใช่เพียงแต่เป็นระบบสัญลักษณ์แต่เป็นการ
แสดงออกโดยตรง ไม่สามารถอธิบายในรูปแบบของวิทยาศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมได้ แต่
เป็นการบรรยายถึงความจริงในสมัยโบราณที่ถูกบอกด้วยความพอใจอย่างลึกซึ้งในรูปแบบ
ของค�ำสอนทางศาสนา ศีลธรรม ข้อตกลงทางสังคม ต�ำนานปรัมปราในวัฒนธรรมสมัย
โบราณจึงเป็นสิ่งที่ขาดเสียไม่ได้ เพราะแสดงถึงกฎเกณฑ์ความเชื่ออันเป็นส่วนส�ำคัญของ
อารยธรรมมนุษย์ ซึ่งไม่ใช่เพียงเรื่องอุดมคติ แต่เป็นพลังที่ท�ำงานอย่างหนัก ไม่ใช่การ
อธิบายอย่างชาญฉลาดหรือเป็นจินตนาการทีเ่ ลิศเลอ แต่เป็นกฎบัตรทีเ่ กีย่ วกับการประพฤติ
ปฏิบัติของศรัทธาโบราณ ภูมิปัญญา และศีลธรรม
ในประเด็นสุดท้ายนี้ผู้เขียนต้องการจะชี้ให้เห็นภาพของ “ม้าค�ำไหล” ในฐานะที่
เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ที่ไม่ได้มคี วามหมายเป็นเพียงตัวละครทีอ่ า้ งอิงมา
จากต�ำนานและอยู่ในการรับรู้ของคนทั่วไป ซึ่งหากมองถึงแนวคิดเรื่อง “ความศักดิ์สิทธิ์”
(sacred) นั้นเป็นเรื่องราวที่ช่วยท�ำให้เรามองเห็นและเข้าใจปรากฏการณ์ความคิดเกีย่ วกับ
ม้าค�ำไหลในโลกทัศน์ของชาวบ้านธาตุได้ยงิ่ ขึน้ ภาพของม้าค�ำไหลในฐานะสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละ
มีบุญบารมีน้ันคงจะเกิดขึ้นตั้งแต่การเกิดนิมิตเกี่ยวกับม้าของพระศรีธาตุ กล่าวคือ เรื่อง
นิมิตหรือความฝันต่างๆ ของมนุษย์ในสังคมไทยถือว่าเป็นสิ่งที่บ่งบอกลางทั้งในด้านดีและ
ด้านร้าย พระศรีธาตุนั้นได้นิมิตเห็นม้าสีขาวอยู่ทางทิศตะออก บางส�ำนวนกล่าวว่าเป็นม้า
สีนิลก�ำลังกินหญ้าอยู่ทางทิศเหนือ แต่ถึงแม้จะมีความแตกต่างเรื่องทิศและสีของม้าก็ตาม
แต่ในเหตุการณ์โดยทั่วไปนั้นมีความคล้ายคลึงกัน ความเชื่อเรื่องความฝันเกี่ยวกับม้า พลู
หลวงได้รวบรวมเอาไว้ ความว่า
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“ท่านจะโชคดีมากถ้าฝันว่าได้ขี่ม้า เว้นแต่ม้านั้นจะพยศและเหวี่ยงท่านลง
มาเท่านั้น”
“ฝันเห็นม้า ม้าเป็นสัตว์ทถี่ อื กันว่า ถ้าฝันเห็นจะได้รบั โชคดี แต่ทงั้ นีจ้ ะต้อง
สังเกตสีของม้านัน้ ๆ ด้วย กล่าวคือ ถ้าฝันเห็นม้าสีขาว จะให้ผลดีทกุ อย่าง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคบค้าสมาคมกับผู้อื่น ถ้าเห็นม้าสีด�ำ ให้ระวังเรื่อง
ไม่ดี ฝันเห็นม้าสีแสดหรือสีแดง ระวังจะเกิดการทะเลาะวิวาทหรือการสูญ
เสียเพื่อน ฝันเห็นม้าสีแดงเพลิงจะได้รับข่าวดีจากสิ่งที่ไม่คาดฝัน ฝันเห็น
ม้าสีเหลืองหรือส้ม แสดงว่าธุรกิจของท่านไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงใดๆ ฝัน
เห็นม้าสีน�้ำตาล ระวังการทรยศหักหลังโดยบุคคลผู้ที่ท่านมอบความไว้
วางใจให้”
พลูหลวง (2534: 46)
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จากข้อความข้างต้น สามารถตั้งข้อสังเกตว่า มีการกล่าวถึงม้าสีขาวและสีด�ำว่า
หากฝันเห็นม้าสีขาวจะเป็นไปในทิศทางทีด่ ี แต่หากฝันเห็นม้าสีด�ำจะเป็นไปในทิศทางทีร่ า้ ย
หากน�ำไปพิจารณาเกีย่ วกับม้าค�ำไหลในต�ำนานจะมีอยูป่ ระเด็นทีแ่ ตกต่างกันคือบางส�ำนวน
กล่าวว่าเป็นม้าสีขาว บางส�ำนวนกล่าวว่าเป็นม้าสีนิล แต่ท้ังสองส�ำนวนนั้นก็มีมุมมองใน
ทิศทางเดียวกันว่าม้าค�ำไหลเป็นม้าศักดิ์สิทธิ์ ทั้งนี้หากจะสรุปเรื่องสีของม้าค�ำไหลเพื่อให้
เกิดความสมจริงกับความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ ผู้เขียนเองเห็นควรว่าม้าค�ำไหลจะต้อง
เป็นสีขาวตามความเชือ่ ของคนโบราณทีค่ ดิ เห็นว่าสัตว์อะไรก็ตามทีเ่ ป็นสีเผือกหรือสีขาวนัน้
มักไม่ใช่สตั ว์โดยปกติทวั่ ไป อาจเป็นเทพเจ้า เทวดา หรือสิง่ ทีม่ อี �ำนาจเหนือธรรมชาติจ�ำแลง
แปลงกายมา ดังทีเ่ ราเคยได้ยนิ เรือ่ งของกระรอกด่อนพังคีในต�ำนานผาแดงนางไอ่บา้ ง ช้าง
เผือกงาด�ำ ปลาไหลเผือก ลิงเผือก หรือสัตว์ชนิดอื่นที่มีสีผิดจากธรรมชาติมาเป็นสีขาว
เหล่านีเ้ ชือ่ กันว่าเป็นสัตว์ศกั ดิส์ ทิ ธิห์ า้ มฆ่าและห้ามกินจะเกิดอาเพสเอาได้ แต่หากผูใ้ ดมีสตั ว์
เหล่านี้ไว้ในครอบครองถือว่าผูน้ นั้ โชคดีมบี ารมี และสัตว์เหล่านัน้ จะสามารถช่วยดลบันดาล
ให้เกิดผลส�ำเร็จ ดังที่เรามักพบเห็นในข่าวทั่วไปว่ามีชาวบ้านแห่กราบไหว้ขอหวยปลาไหล
เผือกซึ่งพบในขณะที่ออกไปหาปลา เป็นต้น
เมือ่ ม้าค�ำไหลได้รบั บทบาทจากชาวบ้านธาตุให้ขนึ้ แท่นเป็นสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิเ์ ต็มตัวแล้ว
การที่จะให้เป็นเพียงเรื่องความศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวนั้นคงไม่เพียงพอ ฉะนั้น จึงต้องมี
ธรรมเนียมความเชือ่ และข้อห้ามปฏิบตั เิ ข้ามาเกีย่ วข้องด้วย กล่าวคือ ในความเชือ่ ชาวบ้าน
ธาตุนั้นจะน�ำม้าค�ำไหลออกมาในช่วงวันขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 6 เท่านั้น ซึ่งเป็นวันที่จัดพิธี
บวงสรวงพระเจดียแ์ ละมีการจัดงานบุญบัง้ ไฟ หากไม่ใช่วนั นีแ้ ล้วห้ามน�ำม้าออกจากหอโฮง
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ในวัดศรีเจริญโพนบก เพราะการน�ำม้าออกจากพืน้ ทีน่ ี้ไม่สามารถกระท�ำได้โดยขาดพิธกี รรม
หากฝ่าฝืนก็ถือเป็นการท�ำผิดฮีตคอง อาจจะถูกลงโทษจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่านี้ก็เป็นได้
“วัด” ในความเชื่อของชาวพุทธนั้นถือว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ (sacred space) ทั้งนี้
ไม่วา่ จะเป็นชาวพุทธทีอ่ าศัยอยู่ในชนชาติใดก็ตามต่างก็มคี วามเชือ่ อย่างเดียวกันนี้ วัดเป็น
ศาสนสถานทีถ่ กู สร้างขึน้ ให้มคี วามหมายทางพุทธศาสนา และวัตถุสงิ่ ของอย่างใดก็ตามหาก
อยู่ในบริเวณวัดแล้วก็ย่อมต้องมีความเกี่ยวข้องและส�ำคัญในทางพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็น
พระพุทธรูปอันมีความหมายบ่งบอกว่าเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้า พระไตรปิฎกทีจ่ ารึก
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า พระสงฆ์ผู้ท�ำหน้าที่สืบทอดพระศาสนา โบสถ์สถานที่ประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา และวัตถุสิ่งของอื่นๆ อีกมากมาย ที่มีความหมายว่าเป็นสมบัติทาง
ศาสนาหรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท�ำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองพระศาสนา

ภาพซ้ายมือ: หุ่นม้าค�ำไหลและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในพิธีกรรมการเล่น
ม้าค�ำไหลถูกเก็บภายในหอโฮง
ภาพขวามือ: หอโฮงม้าค�ำไหลหลังโบสถ์วัดศรีเจริญโพนบก

คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Faculty of Humanities and Social Science Mahasarakham University

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 59 - ธ.ค. 59)

การน�ำม้าค�ำไหลไปเก็บในหอโฮงของวัดก็ดว้ ยเหตุผลทีว่ า่ วัดเป็นสถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์
ที่สุดในทางพุทธศาสนา และม้าค�ำไหลเองก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านต่างให้ความเคารพ
นับถือ การจะน�ำม้าศักดิส์ ทิ ธิน์ ี้ไว้ทบี่ า้ นคนเห็นจะเป็นการไม่สมควร ฉะนัน้ ชาวบ้านจึงได้น�ำ
หุน่ ม้าค�ำไหลไปเก็บไว้ทหี่ อโฮงนัน่ เอง ปรากฏการณ์เช่นนีส้ ะท้อนให้เห็นระบบความคิดของ
ชาวบ้านธาตุว่า พวกเขามองว่าม้าค�ำไหลเป็นสิ่งศักดิ์ที่ควรเก็บในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และตั้ง
อยู่บนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ผู้เขียนพิจารณาแล้วเห็นว่าชุดความคิดเรื่องพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาว
บ้านธาตุนนั้ เป็นพืน้ ทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิท์ อี่ ยู่ “บนโลก” ดังที่ ปฐม หงษ์สวุ รรณ (2556: 45) ได้จ�ำแนก
ประเภทพืน้ ทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิต์ ามชุดความคิดทางศาสนาออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) พืน้ ทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์
ที่อยู่ “เหนือโลก” 2) พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ “บนโลก” 3) พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ “ใต้โลก” พื้นที่
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ศักดิส์ ทิ ธิท์ อี่ ยู่ “บนโลก” ในความคิดแบบพุทธศาสนา ได้แก่ พระธาตุเจดีย์ ต้นโพธิ์ พระพุทธ
รูป พุทธบังลังก์ วัด พระพุทธบาท เนือ่ งจากตัวหุน่ ม้าค�ำไหลไม่ได้มขี นาดที่ใหญ่เกินกว่าจะ
เป็นอุปสรรคในการประกอบศาสนกิจและการใช้สอยพืน้ ที่ในด้านต่างๆ ม้าค�ำไหลเป็นม้าไม้
จ�ำลองที่สมมุติท�ำขึ้นขนาดเท่าแขนคนมีลักษณะเหมือนม้าก้านกล้วย ส่วนหัวคล้ายม้าล�ำ
ตัวกลมยาวประมาณ 60 เซนติเมตร มีพู่หาง ไม่มีขา ด้วยเหตุนี้การน�ำม้าค�ำไหลม้าไว้ใน
พื้นที่วัดก็เป็นสิ่งที่ชาวบ้านต้องการสื่อสารให้ทราบว่าม้าค�ำไหลเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ทาง
ศาสนาและเป็นภาพแทนสิ่งศักดิ์ที่สมควรเก็บรักษาไว้ในสถานที่แห่งนี้
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ศิราพร ณ ถลาง (2552: 352-353) ได้อธิบายให้เห็นบทบาทความส�ำคัญของเรือ่ ง
เล่าต�ำนานและพิธีกรรมสามารถสะท้อนให้เห็นความคิดทางวัฒนธรรมของผู้คนในแต่ละ
สังคมว่า “ข้อมูลต�ำนานปรัมปราเป็นภาษาทีเ่ ป็นเชิงสัญลักษณ์ เรือ่ งราวเต็มไปด้วยตัวละคร
ทีม่ อี �ำนาจเหนือธรรมชาติและมีพฤติกรรมทีต่ อ้ งตีความ “เชิงลึก” ไม่ใช่จะตีความจากเนือ้ หา
ที่เห็นได้ เพราะความหมายที่ต�ำนานปรัมปราต้องสื่อสารเป็น “รหัส” ที่ต้องมี “ระบบในการ
ถอดรหัส”
จากทัศนะข้างต้นนี้พบว่า ความคิดเกี่ยวกับพระศรีธาตุและม้าค�ำไหลในมิติของ
วัฒนธรรมเป็น “สาร” (message) ที่บรรพชนชาวบ้านธาตุต้องการสื่อให้เห็นภาพของ
กระบวนการทางสังคมทีม่ นี ยั ความหมายทีเ่ ชือ่ มโยงกับการสร้างภาพของความศักดิส์ ทิ ธิ์ให้
เกิดขึน้ กับพระศรีธาตุและม้าค�ำไหล บทบาทของต�ำนานม้าค�ำไหลอยูท่ า่ มกลางสถานการณ์
ด้านสังคมวัฒนธรรมในสภาวะความเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ระหว่าง “โลก
สามัญ-โลกศักดิส์ ทิ ธิ”์ “วัตถุนยิ ม-จิตนิยม” “โลกภิวตั น์-ท้องถิน่ ” และ “ธรรมชาติ-วัฒนธรรม”
ทัง้ นีต้ วั ละครในต�ำนานทัง้ สองท�ำหน้าทีเ่ ป็นสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิข์ องชุมชน นอกจากนีภ้ าพของพระ
ศรีธาตุและม้าค�ำไหลที่ “ไร้ตวั ตน” ในบริบทของชุมชนบ้านธาตุยคุ ปัจจุบนั ยังสือ่ ความหมาย
ถึงสัญลักษณ์ของ “สิง่ เหนือธรรมชาติ” ทีม่ นุษย์มองไม่เห็น หากแต่ตอ้ งสือ่ สารผ่านตัวกลาง
ที่เชื่อมโยงทางจิตวิญญาณเท่านั้น
ความส�ำคัญของต�ำนานม้าค�ำไหลในชุมชนบ้านธาตุไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าที่ถูก
เชื่อมโยงสัมพันธ์กับอ�ำนาจศักดิ์สิทธิ์เพียงเท่านั้น แต่ต�ำนานม้าค�ำไหลในชุมชนแห่งนี้ยัง
ช่วยตอกย�้ำและน�ำเสนอให้เห็นภาพของการสร้างตัวตนหรืออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่าน
ประเพณีพธิ กี รรมทีก่ ระท�ำสืบทอดกันมาเนิน่ นาน ในฐานะของกลุม่ ชนท้องถิน่ ชาวบ้านเหล่า
นีเ้ ปรียบเสมือนชนกลุม่ น้อย การสร้างเรือ่ งเล่าศักดิส์ ทิ ธิผ์ า่ นความเชือ่ ต�ำนานและพิธกี รรม
โดยมุ่งเน้นให้ความหมายของพระศรีธาตุและม้าค�ำไหลในฐานะ “อ�ำนาจศักดิ์สิทธิ์” ซึ่งได้
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สร้างขึ้นด้วยความเคารพบูชาในพลังอ�ำนาจเหนือธรรมชาติ เรื่องราวความคิดความเชื่อนี้
ได้ถูกสร้างขึ้นภายใต้ความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องเล่า วัตถุ เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ และความเชื่อดั้งเดิมที่ผสมผสานกันด้วยความกลมกลืนตั้งแต่อดีตมาจนกระทั่ง
ปัจจุบัน แม้ว่าในอนาคตแนวโน้มของพิธีกรรมอาจจะลดบทบาทหรือเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม
ชาวบ้านยังคงยืนยันว่าจะปฏิบตั สิ บื ทอดต่อไปเพือ่ ให้เยาวชนรุน่ หลังได้รจู้ กั ตัวตนและไม่ลมื
รากเหง้าแห่งบรรพชน

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 59 - ธ.ค. 59)

คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Faculty of Humanities and Social Science Mahasarakham University

49

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 59 - ธ.ค. 59)

บรรณานุกรม

50

จารุบตุ ร เรืองสุวรรณ. (2520). ของดีอสี าน. กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ.
ชลธิรา สัตยาวัฒนา. (2513). การน�ำวรรณคดีวิจารณ์แผนใหม่แบบตะวันตกมาใช้กับ
วรรณคดีไทย. วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต แผนกวิชาภาษาไทย
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ธิดา สาระยา. (2552). อารยธรรมไทย. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ.
นิยม โกษาวงษ์. (15 กรกฎาคม 2558). สัมภาษณ์. ราษฎร. ต�ำบลธาตุ อ�ำเภอเพ็ญ จังหวัด
อุดรธานี.
ปฐม หงส์สุวรรณ. (2550). กาลครั้งหนึ่ง : ว่าด้วยต�ำนานกับวัฒนธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 2
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
______. (2556). นานมาแล้ว : มีเรื่องเล่า นิทาน ต�ำนาน ชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรมานุชติ ชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ. (ม.ป.ป.). ปฐมสมโพธิกถา. กรุงเทพฯ:
ธรรมสภา.
ประสันต์ ธาตุชัย. (15 กรกฎาคม 2558). สัมภาษณ์. อาจารย์. ต�ำบลธาตุ อ�ำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี.
ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล. (2536). ภาษาของจิตกรรมไทย การศึกษารหัสภาพ และ
ความหมายทางสังคมวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันไทยคดีศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
พลูหลวง (นามแฝง). (2534). พยากรณ์ความฝัน. กรุงเทพฯ: ข้าวฟ่าง.
ล้วน พรมโสภา. (15 กรกฎาคม 2558). สัมภาษณ์. ราษฎร. ต�ำบลธาตุ อ�ำเภอเพ็ญ จังหวัด
อุดรธานี.
ศิราพร ฐิตะฐาน. (2539). แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อและศาสนาในสังคม. เอกสารการสอน
ชุดวิชาความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร
รมมาธิราช.
ศิราพร ณ ถลาง. (2552). ทฤษฎีคติชนวิทยา : วิธีวิทยาในการวิเคราะห์ต�ำนาน – นิทาน
พืน้ บ้าน. กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Facculty of Humanities and Social Sciences

สมชาติ มณีโชติ. (2554). พระธาตุพนม : ศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ในมิติด้านสัญลักษณ์ทาง
สังคมวัฒนธรรม. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาไทศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน เล่ม 7. (2542). กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรม
วัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์จ�ำกัด.
สุภาวดี เจริญเศรษฐมห. (2548). ความเชื่อ : มิติแห่งเหตุผลและความงมงาย. วารสาร
รามค�ำแหง, 22(3).
Bocock, R. (1974). Ritual in Industrial Society. George Allen &Unwin Ltd.
Coomaraswamy, Anada K. (1979). Elements of Buddhist lconography. New Delhi:
MunshiramMonoharlal.
Malinowski, Bronislaw. (1954). Myth in Primitive Psychology. Magic, Science and
Religion. New York: Doubleday Anchor Books. 95 – 148.
Mthai. (2558). ขบวนฟ้อนร�ำอัญเชิญดวงวิญญาณม้าค�ำไหลและพระศรีธาตุ. [ออนไลน์]. ได้
จาก: http://travel.mthai.com [สืบค้นเมื่อ 11 กรกฎาคม 2558].
Snodgrass, Adrian. (1988). The Matrix and Diamond World Mandalas in Shingon
Buddhism. New Delhi: Pradeep Kumar Goel.
Thailandexhibition. (2558). งานนิทรรศการเทศกาลงานประจ�ำปี. [ออนไลน์]. ได้จาก:
http://www.thailandexhibition.com [สืบค้นเมื่อ 11 กรกฎาคม 2558].
Turner, Victor W. (1967). The Forest of Symbols: Aspects of Ndembu Ritual. New
York: Cornell University Press.

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 59 - ธ.ค. 59)

คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Faculty of Humanities and Social Science Mahasarakham University

51

ความเป็นบัณฑิตและความเป็น
พาลในมโหสถชาดก

The character of the pundit and the knave in Mahosot jataka
สมัย วรรณอุดร* Smai Wanaudon

บทคัดย่อ

บทความนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาลักษณะความเป็นบัณฑิตและความเป็นคนพาล
ที่ปรากฏในมโหสถชาดก ซึ่งเป็นชาดกที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นบัณฑิตที่ใช้ปัญญาแก้ไข
ปัญหาต่างๆ อย่างรอบคอบ ทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้อื่น โดย
ใช้การวิเคราะห์แบบคู่ตรงข้ามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีโครงสร้างนิยมของโคลด เลวีสเตราส์ เพือ่ จะได้เห็นความแตกต่างระหว่างลักษณะของบัณฑิตและลักษณะของคนพาลได้
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. ความเป็นพาลเพราะความอิจฉาริษยา 3. ความเป็นพาลเพราะความอาฆาตแค้น 4. ความ
เป็นพาลเพราะความหูเบา หลงใหลในกามคุณ 5. ความเป็นพาลเพราะความโลภในลาภ ยศ
สรรเสริญ ซึ่งสอดคล้องกับอุดมการณ์ความเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมไทยปัจจุบัน
ที่ได้จากการประชุมระดับชาติเรื่อง “บัณฑิตไทยในอุดมคติ”
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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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บทน�ำ

54

ชาดกมีบทบาทความส�ำคัญและมีผลสะท้อนต่อคติความเชือ่ ความคิด วิถชี วี ติ ของ
พุทธศาสนิกชนเป็นอย่างมากและถือเป็นหลักค�ำสอนหมวดหนึ่งของคัมภีร์พุทธศาสนา
เพราะชาดกได้เสนอวิถีชีวิตของบุคคลในอดีตที่ผ่านมาซึ่งไม่ห่างไกลจากชีวิตจริงของผู้คน
ปัจจุบันมากนัก ซึ่งเป็นวิธีการสอนอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่ไม่มุ่งสอนธรรมะตรงๆ แต่
ได้ทรงแสดงโดยเล่าเป็นอดีตนิทานเพื่อให้เหมาะสมกับคดีโลกที่ผู้ฟังสามารถจะน�ำเอาไป
เป็นแบบอย่างในการด�ำเนินชีวิตได้ ในทางวรรณคดีบาลีมีความหมายเฉพาะถึงเรื่องพระ
ชาติในอดีตของพระพุทธเจ้า หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเรื่องของพระโพธิสัตว์ (สุภาพรรณ
ณ บางช้าง. 2533: 13) เรือ่ งราวชาดกมีปรากฏหลักฐานครัง้ แรกในคัมภีรข์ ทุ ทกนิกาย พระ
สุตตันตปิฎก ซึ่งมีลักษณะการแต่งเป็นคาถา คือ ค�ำฉันท์ ชาดกแต่ละเรื่องมีคาถามากน้อย
ต่างกัน ต่อมาพระอรรถกถาจารย์ ได้น�ำเรื่องชาดกในคัมภีร์ขุททกนิกายที่แต่งเป็นคาถาคือ
ค�ำฉันท์นั้นมาแต่งขยายเนื้อความให้กว้างขวางพิสดารออกไปโดยแต่งเป็นร้อยแก้วห่อหุ้ม
คาถาเอาไว้ แล้วน�ำเอานิทานพื้นบ้านต่างๆ แทรกเข้าไปในเนื้อเรื่อง ด�ำเนินเรื่องท�ำนอง
นิทานชาวบ้าน มีตัวละครเอกคือพระโพธิสัตว์ มีตัวละครฝ่ายชั่ว ฝ่ายดี ตัวละครทั้งหมดถือ
ก�ำเนิดเป็นมนุษย์บ้าง สัตว์บ้าง (พัฒน์ เพ็งผลา. 2535: 49) แสดงให้เห็นว่าชาดกเป็นเรื่อง
ราวที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาโดยตรง เพราะมีภาพชีวิตของพระพุทธเจ้าในอดีตชาติ
เมือ่ ครัง้ เสวยพระชาติเป็นพระโพธิสตั ว์อนั เป็นแก่นสาระส�ำคัญของความเป็นชาดกในการรับ
รู้ของคนทั่วไป
	
มโหสถชาดก เป็นชาดกที่ 5 ใน 10 ชาดก ที่เรียกว่า ทศชาดกหรือ ทศชาติ ซึ่ง
ในพระสุตตันตปิฎกเรียกว่า มหานิบาตชาดก มโหสถชาดกนี้เป็นอดีตชาติของพระพุทธเจ้า
ทีม่ เี นือ้ หายาวทีส่ ดุ ทีถ่ อื ก�ำเนิดเป็นพระโพธิสตั ว์บ�ำเพ็ญบารมีเพือ่ การบรรลุเป็นพระพุทธเจ้า
(ญาณวชิระ. 2552: 260) กล่าวถึงเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธองค์ เมื่อครั้งเกิดเป็น
มโหสถ มหาบัณฑิตแห่งมิถิลานคร ทรงมีปณิธานที่จะบ�ำเพ็ญ “ปัญญาบารมี” ตั้งใจที่จะใช้
สติปัญญาแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งแก่ตนเอง ต่อสังคมและประเทศชาติ มุ่งช่วยเหลือคนอื่น
และประเทศชาติให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อน (พระมหาอ�ำนวย ทีปธมฺโม. 2548:
19) การบ�ำเพ็ญบารมีของพระมโหสถ ถือว่าเป็นแบบฉบับในการด�ำเนินชีวิตของชาวพุทธ
ในด้านการศึกษาที่ฝังรากลึกอยู่ในความรู้สึกจนกลายเป็นวิถีชีวิต เป็นแบบฉบับในการ
บ�ำเพ็ญตนของชาวพุทธจวบจนทุกวันนี้ ความเป็นบัณฑิตของมโหสถ นอกจากจะมุง่ บ�ำเพ็ญ
ประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม และพิจารณาคดีโดยความยุตธิ รรมแล้ว ยังมุง่ ให้เห็นคุณธรรมภายใน
จิตใจของมนุษย์ด้วย เช่นคดีแย่งลูก ที่แสดงให้เห็นถึงความรัก ความเอื้ออาทรของแม่ที่มี
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ต่อลูกน้อยทีส่ ง่ เสียงร้องด้วยความเจ็บปวด เป็นต้น ในมโหสถชาดกนัน้ นอกจากจะมุง่ บ�ำเพ็ญ
ปัญญาบารมีแล้ว ยังมีหลักธรรมอืน่ ๆ ทีป่ รากฏอยูม่ ากมายโดยเฉพาะหลักเบญจศีลซึง่ เป็น
สิ่งที่มนุษย์น�ำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อความสันติสุขของสังคมและประเทศชาติ
	
มโหสถชาดกเป็นวรรณกรรมชาดกทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงวิถชี วี ติ จริงของมนุษย์ทงั้ ใน
อดีตและปัจจุบนั ทีต่ อ้ งเผชิญกับปัญหาต่างๆ ในสังคมทีเ่ ต็มไปด้วยกิเลสตัณหา ซึง่ พฤติกรรม
ของตัวละครก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงภาวะที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นคนดี และภาวะที่แสดง
ให้เห็นถึงความเป็นคนชัว่ กล่าวคือ ความเป็นบัณฑิตและความเป็นคนพาลทีป่ รากฏอยูเ่ ป็น
คู่ตรงข้ามกันเสมอ ผู้ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบด้วยคุณธรรมใช้ปัญญาในการแก้ไข
ปัญหา เกิดประโยชน์สขุ ทัง้ แก่ตนเองและผูอ้ นื่ ก็ถอื ได้วา่ เป็นภาวะของความเป็นบัณฑิต ส่วน
ผู้ที่ประพฤติชั่วไม่ถูกต้องตามครรลองครองธรรม อิจฉาริษยา ละโมบโลภมาก เบียดเบียน
ผู้อื่น ท�ำให้คนอื่นเดือดร้อน เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนเองต้องการ ถือว่าเป็นภาวะความเป็น
คนพาล ซึ่งในบทความนี้ต้องการสื่อให้เห็นภาวะดังกล่าวที่ปรากฏในมโหสถชาดก โดยจะ
น�ำเสนอในประเด็นใหญ่ 4 ข้อได้แก่ 1. ความหมายของบัณฑิตและโจรตามหลักพุทธศาสนา
2. ความเป็นบัณฑิตที่ปรากฏในมโหสถชาดก 3. ความเป็นพาลที่ปรากฏในมโหสถชาดก
และ 4. ความเป็นบัณฑิตกับความเป็นพาลในสังคมไทยปัจจุบัน ดังต่อไปนี้
1. ความหมายของบัณฑิตและพาลตามหลักพุทธศาสนา
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ลักษณะบัณฑิตและลักษณะคนพาลตามหลักธรรมทางพุทธศาสนาปรากฏชัดเจน
ในพระสุตตันตปิฎก พาลบัณฑิตสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ลักษณะของคนพาล เครื่องหมายของคนพาล ความประพฤติไม่ขาดสายของคนพาล 3
ประการ ลักษณะของคนพาล 3 ประการอะไรบ้าง ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพาลในโลกนี้ชอบ
คิดแต่เรื่องชั่ว ชอบพูดแต่เรื่องชั่ว ชอบท�ำแต่กรรมชั่ว … ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลักษณะของ
บัณฑิต เครื่องหมายของบัณฑิต ความประพฤติไม่ขาดสายของบัณฑิตมี 3 ประการนี้
ลักษณะของบัณฑิต 3 ประการอะไรบ้าง ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัณฑิตในโลกนี้ชอบคิดแต่เรื่อง
ดี ชอบพูดแต่เรื่องดี ชอบท�ำแต่กรรมดี” (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 2539: 291-299)
และปรากฏใน “มงคลสูตร หรือมงคล 38 ประการ” เป็นหลักธรรมอันเป็นมงคลแห่งการ
ด�ำเนินชีวิตของมนุษย์ที่ใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวิตของบุคคลธรรมดาสามัญโดย
เฉพาะพุทธศาสนิกชน ซึ่งในหนังสือมังคลัตถทีปนี แสดงลักษณะบัณฑิตไว้ว่า บุคคลที่ชื่อ
ว่าบัณฑิตเพราะด�ำเนินชีวิตไปในทางที่เป็นประโยชน์ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วยปัญญา
กล่าวคือบุคคลที่ประกอบด้วยกุศลกรรม 10 มีการเว้นจากการฆ่าสัตว์ การพูดเท็จ การคิด
ประทุษร้ายคนอื่นเป็นต้น ส่วนลักษณะคนพาล หมายถึง คนผู้ประกอบอกุศลกรรมบถ 10
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ประการ คือ ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม จัดเป็นกายทุจริต การพูดเท็จ พูดส่อ
เสียด พูดค�ำหยาบคาย พูดหาประโยชน์ไม่ได้ ไร้สาระแก่นสาร จัดเป็นวจีทุจริต และเป็นผู้
มีโลภจิตคิดอยากได้ของคนอื่น คิดประทุษร้ายคนอื่น เห็นผิดจากคลองธรรม คือเห็นอย่าง
มิจฉาทิฏฐิ (มหามกุฏราชวิทยาลัย. 2540: 20–21)
พุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์) กล่าวไว้ว่า บัณฑิต หมายถึง คนฉลาด คือ
ท่านเป็นอยู่และด�ำเนินในประโยชน์กิจด้วยปัญญา ไม่คิดให้ร้ายแก่ใครๆ บัณฑิตเป็นผู้มี
อัธยาศัยโอบอ้อมอารีเหลียวแลถึงประโยชน์ของผู้อื่นไม่ดูดาย และย่อมแสวงหาประโยชน์
2 ประการ ได้แก่ ประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์ในโลกหน้า ส่วนคนพาล หมายถึง คนโง่
ไม่รู้จักประโยชน์ในโลกนี้ โลกหน้า ปราศจากปัญญา เป็นอยู่ด้วยสักว่ามีลมหายใจ (พุทธทาสภิกขุ. 2544: 11-14)
	
พระเทพเวที (ป.อ. ปยุตโต) กล่าวไว้วา่ บัณฑิต หรือ สัตบุรษุ หมายถึง ผูม้ ปี ญั ญา
ผูด้ �ำเนินชีวติ ด้วยปัญญาหรือนักปราชญ์ คนดีมศี ลี ธรรม ผูส้ งบ ผูป้ ระกอบด้วยสัปปุรสิ ธรรม
คือ ธรรมของสัตบุรุษ ส่วนคนพาล หมายถึง ผู้ไม่ด�ำเนินชีวิตด้วยปัญญา (พระเทพเวที.
2533: 135)
	
กล่าวโดยสรุปลักษณะหรือภาวะที่แสดงถึงความเป็นบัณฑิตคือผู้ที่คิดดี พูดดี ท�ำ
ดี ด�ำเนินชีวิตด้วยสติปัญญา มุ่งประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นทั้งในชาตินี้และชาติหน้า
ส่วนลักษณะหรือภาวะทีแ่ สดงถึงความเป็นคนพาลคือผูท้ คี่ ดิ ชัว่ พูดชัว่ ท�ำชัว่ ไม่ใช้สติปญั ญา
ในการด�ำเนินชีวิต ประมาทในการด�ำเนินชีวิต มุ่งประโยชน์ตนเป็นใหญ่ ไม่รู้ประโยชน์ใน
ชาตินี้และชาติหน้า ทั้งยังชักชวนคนอื่นให้หลงผิดด้วย
	
ความหมายของบัณฑิตและความหมายของคนพาลดังกล่าวข้างต้นนี้สามารถน�ำ
มาใช้ในการวิเคราะห์ลกั ษณะพฤติกรรมของตัวละครในชาดกเรือ่ งมโหสถชาดกได้เป็นอย่าง
ดี และน�ำไปสู่การแยกแยะลักษณะหรือความเป็นบัณฑิตและความเป็นคนพาลที่ซ่อนอยู่ใน
มโหสถชาดกได้ดังต่อไปนี้
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2. ความเป็นบัณฑิตที่ปรากฏในมโหสถชาดก
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ความเป็นบัณฑิต หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งคือความเป็นคนดี ได้แก่ การเป็นผู้ที่
กระท�ำความดี เกิดประโยชน์ ไม่เกิดโทษ หรือเกิดความเดือดร้อน ความเสียหายทัง้ แก่ตนเอง
แก่ผู้อื่นและส่วนรวมหรือบ้านเมือง ด้วยการกระท�ำ การพูด และการคิดแต่สิ่งที่ดี ใช้สติ
ปัญญาแก้ไข้ปัญหาต่างๆ อย่างรอบคอบ ประกอบด้วยคุณธรรม ซึ่งในมโหสถชาดกนี้มีทั้ง
บัณฑิตทีเ่ ป็นเพศชาย เพศหญิง และสัตว์ โดยได้แบ่งคุณลักษณะของภาวะความเป็นบัณฑิต
ออกเป็น 5 ลักษณะ ได้แก่
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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2.1 ความเป็นบัณฑิตเพราะความมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด
	
ความเป็นบัณฑิตเพราะความมีสติปญั ญาเฉลียวฉลาดนัน้ เป็นลักษณะของบัณฑิต
ทั่วไปที่มีความรู้ ความสามารถ และเชาวน์ปัญญา สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ โดยยึด
หลักคุณธรรมเป็นตัวน�ำหรือควบคุมในการใช้ปัญญา ทั้งเพื่อประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น
ซึ่งผู้ที่มีพฤติกรรมความเป็นบัณฑิตในลักษณะดังกล่าว เช่น
	มโหสถบัณฑิต
	
มโหสถเป็นบัณฑิตคนที่ 5 ของพระยาวิเทหราชแห่งกรุงมิถิลานคร เป็นผู้ที่มีสติ
ปั ญญาเฉลียวฉลาดที่สื่อให้เห็นถึงปัญญานุภาพที่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ปั ญหาเล็กน้อยหรือปัญหาใหญ่ถึงชีวิตก็ตาม ก็สามารถแก้ไขได้ด้วยปัญญาที่ประกอบด้วย
คุณธรรมเป็นเครือ่ งน�ำทางในการด�ำเนินชีวติ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์ทงั้ แก่ตนเอง ผูอ้ นื่ และบ้าน
เมือง โดยมโหสถแสดงให้เห็นความเป็นบัณฑิตโดยการใช้สติปญั ญาเพือ่ ให้เกิดประโยชน์ทงั้
แก่ตนเอง ผูอ้ นื่ ตัง้ แต่ยงั เป็นเด็กโดยการสร้างศาลา สระโบกขรณีเพือ่ เป็นทีพ่ กั อาศัยของคน
ทั่วไป การใช้สติปัญญาตัดสินคดีความเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น คดีลักโค คดีลักเครื่อง
ประดับ คดีแย่งเด็ก เป็นต้น การแก้ปัญหาของพระยาวิเทหราชที่ทดสอบทั้งก่อนเข้ารับ
ราชการและหลังจากเข้ารับราชการ เช่นปัญหาเรือ่ งโคนไม้กบั ปลายไม้ตะเคียน เรือ่ งโคขาว
มีเขาที่เท้า เรื่องโคตัวผู้ตกลูก เรื่องหุงข้าว หรือปัญหาเรื่องทรัพย์กับปัญญาอะไรประเสริฐ
กว่ากัน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแก้ปัญหาที่เกิดจากการถูกกล่าวหาใส่ร้าย จากบัณฑิต
ทั้ง 4 ตลอดถึงการแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่น เช่น ช่วยเหลือพระยาวิเทหราชให้พ้นจากภัย
อันตรายต่างๆ มากมาย เช่น ช่วยแก้ปัญหาของเทวดา หรือช่วยให้รอดพ้นจากความตาย
ที่หลงเชื่อกลอุบายของเกวัฏพราหมณ์และพระยาจุลนีที่ให้ไปรับพระธิดาที่เมืองปัญจาละ
นครอันเป็นเมืองของศัตรู เป็นต้น หรือแม้กระทัง่ แก้ปญั หาเพือ่ ช่วยชีวติ ของพระนางอุทมุ พร
เทวีไว้ นอกจากนี้ยังได้ช่วยแก้ไขปัญหาบ้านเมืองโดยช่วยรักษาเมืองมิถิลานครให้พ้นจาก
การรุกรานของกองทัพของพระยาจุลนีและพระยาทั้งร้อยเอ็ดเมือง
	
นางอมรา
	
นางอมราเป็นภรรยาของมโหสถ เดิมเป็นธิดาของตระกูลยากจนตระกูลหนึ่งซึ่ง
เคยเป็นตระกูลเศรษฐีเก่า นางมีรูปโฉมงดงาม มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดดังเหตุการณ์ที่
มโหสถปลอมตัวเป็นช่างชุนผ้าเพือ่ ออกตามหาคูช่ วี ติ เห็นนางเข้าจึงถามปัญหานางด้วยวิธี
การแสดงใบ้เพือ่ ทดสอบเชาวน์ปญั ญา โดยการก�ำมือยืน่ ออกไปเพือ่ สือ่ ความหมายว่า มีสามี
หรือยัง นางก็เข้าใจความหมายและได้แบมือออก เพื่อสื่อความหมายว่า ยังไม่มี หลังจาก
นัน้ มโหสถก็เข้าไปถามชือ่ กิจธุระทีก่ �ำลังไปท�ำ และทางไปบ้านของนาง เป็นต้น นางก็ตอบ
เป็นปริศนาโดยไม่ตอบตรงๆ ซึง่ เป็นทีพ่ อใจของมโหสถมาก ถึงแม้มโหสถจะทดสอบเชาวน์
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ปัญญาอย่างไรนางก็แก้ได้ หรือแม้แต่พฤติกรรมอื่นๆ ก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นคนฉลาด
หลักแหลม เช่น การไม่สวมรองเท้าในทีด่ อน แต่สวมรองเท้าในทีล่ มุ่ ทีม่ นี ำ�้ ขัง โดยให้เหตุผล
ว่ า ในที่ดอนสามารถมองเห็นหนามที่จะต�ำเท้าได้ แต่ในน�้ำมองไม่เห็นจึงต้องสวมรองเท้า
ในที่มีน�้ำ หรือการหุบร่มในที่โล่งแจ้งแดดจ้า แต่กั้นร่มในป่าที่มีร่มไม้ โดยให้เหตุผลว่า ใน
ป่าที่มีร่มไม้ กลัวกิ่งไม้แห้งตกถูกศีรษะ เป็นต้น
นอกจากนั้นนางอมรายังใช้สติปัญญาช่วยแก้ข้อกล่าวหาที่บัณฑิตทั้ง 4 ใส่ร้าย
มโหสถว่าขโมยราชาภรณ์ และวางแผนแก้แค้นบัณฑิตทั้ง 4 ให้ละอายโดยการหลอกให้ไป
ตกหลุมอุจจาระแล้วจับโกนศีรษะ จับหัวถูกับแผ่นอิฐ เอานุ่นทาทั้งตัวเหมือนลิงเผือก เอา
เสื่อล�ำแพนม้วนมัดไว้แล้วน�ำไปถวายพระราชาพร้อมทั้งหลักฐานต่างๆ ที่นางบันทึกไว้ จึง
ท�ำให้มโหสถรอดพ้นจากการถูกกล่าวหา
	
นางเภรีปริพาชิกา
	
นางเภรีปริพาชิกา เป็นนักบวชหญิงทีเ่ ข้าไปฉันภัตตาหารในพระราชวังของพระยา
จุล นีทุกวัน นางเป็นบัณฑิตที่ฉลาด วันหนึ่งหลังจากที่มโหสถเข้ารับราชการที่ราชส�ำนัก
พระยาจุลนี นางได้เห็นมโหสถเดินมาจึงทดลองความเป็นบัณฑิตของมโหสถโดยการยกมือ
ขึน้ แบมือออก เพือ่ ถามว่าพระยาจุลนีพระราชทานอะไรให้หรือไม่ มโหสถจึงก�ำมือเข้า เพือ่
ตอบว่าพระยาจุลนียังไม่พระราชทานอะไรเลย นางเภรีปริพาชิกาจึงยกมือขึ้นลูบศีรษะของ
ตน เพื่อถามว่าเมื่อล�ำบากท�ำไมไม่บวชเหมือนเรา มโหสถจึงลูบท้องของตนเพื่อตอบว่า
ข้าพเจ้ายังมีบตุ รและภรรยาทีต่ อ้ งเลีย้ งดูจงึ ยังบวชไม่ได้ ซึง่ เหตุการณ์นเี้ ป็นสาเหตุให้พระยา
จุลนีมอบต�ำแหน่งเสนาบดีและอิสริยยศยิง่ ใหญ่ให้มโหสถ แต่มโหสถไม่แน่ใจเหตุผลทีพ่ ระยา
จุล นีมอบอิสริยยศอันยิ่งใหญ่ให้แก่ตน จึงขอให้นางเภรีปริพาชิกาช่วยทูลถามพระยาจุลนี
นางจึงใช้สติปัญญาคิดอุบายทูลถามปัญหาพระราชาเกี่ยวกับเรื่องผีเสื้อน�้ำที่ต้องการมนุษย์
เป็นเครื่องสังเวย พระเจ้าจุลนีจะให้ใครสังเวยก่อนและหลัง ซึ่งก็ได้ค�ำตอบว่า จะให้มโหสถ
เป็นคนสุดท้ายต่อจากพระองค์ มโหสถจึงรูว้ า่ พระยาจุลนีมอบต�ำแหน่งให้มโหสถด้วยความ
บริสุทธิ์ใจ
นกแขกเต้า
	
นกแขกเต้าเป็นนกทีม่ โหสถเลีย้ งไว้ เป็นนกทีม่ คี วามเฉลียวฉลาด เหตุการณ์ทสี่ อื่
ให้ เห็นถึงความเป็นบัณฑิตของนกแขกเต้าหลายตอน ส่วนมากจะเป็นการไปสืบข่าวเพื่อ
มาบอกให้มโหสถแก้ไขปัญหาได้ทนั เวลาดังเหตุการณ์ตอนทีม่ โหสถส่งนกแขกเต้าไปสืบข่าว
เกี่ยวกับเรื่องที่พระยาจุลนีจะมอบพระราชธิดาแก่พระยาวิเทหราชซึ่งมโหสถสงสัยว่าน่าจะ
มีวตั ถุประสงค์รา้ ยแอบแฝง เพราะเกวัฏพราหมณ์และพระยาจุลนีปรึกษากันเพียงสองคนใน
ห้อ งบรรทมไม่มีใครได้ยินนอกจากนางนกสาลิกาที่พระยาจุลนีเลี้ยงไว้เท่านั้น นกแขกเต้า
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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จึงใช้สติปัญญาโดยท�ำทีเหมือนบินมาจากเมืองอื่นที่ไม่ใช่เมืองมิถลิ านคร (เพราะถ้านางนก
สาลิการู้ว่ามาจากเมืองมิถิลานครจะไม่ยอมพูดคุยด้วย) และพูดเกี้ยวพาราสีนางนกสาลิกา
อ้างเหตุผลต่างๆ นานาจนนางนกสาลิกาใจอ่อนยอมเผยความลับออกมาว่าเป็นแผนลวงเพือ่
จะฆ่าพระยาวิเทหราชและมโหสถ จึงน�ำเรื่องไปบอกมโหสถทราบและได้วางแผนแก้ไขจน
ท�ำให้พระยาวิเทหราชและมโหสถรอดชีวิต
จากตัวอย่างจะเห็นว่า ความเป็นบัณฑิตนั้นสามารถเป็นได้ทั้งมนุษย์และสัตว์ มี
ความเฉลียวฉลาดใช้สติปัญญาเพื่อช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น และ
มักจะมีความเกีย่ วข้องกับมโหสถ ซึง่ สะท้อนให้เห็นหลักธรรมในเรือ่ งการคบคนในมงคลสูตร
ที่กล่าวว่า อะเสวะนา จะ พาลานัง ปัณฑิตานัญจะ เสวนา และสุภาษิตเกี่ยวกับการคบคน
หลายอย่างเช่น คบคนเช่นไร ย่อมเป็นคนเช่นนั้น คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล และผ้า
ที่ห่อหุ้มของหอมย่อมพลอยหอมตลบอบอวลตามไปด้วยฉันใด ผู้ที่คบบัณฑิตก็ย่อมพลอย
ได้รับความรู้ ความสามารถ และความดีตามบัณฑิตไปด้วยฉันนั้น เป็นต้น
2.2 ความเป็นบัณฑิตเพราะมีความเมตตากรุณา
	
ความเมตตากรุณาเป็นคุณธรรมอย่างหนึง่ ทีผ่ เู้ ป็นบัณฑิตจะต้องมีซงึ่ เป็นบัณฑิตที่
พึงประสงค์ของสังคมโดยเฉพาะสือ่ ให้เห็นผ่านพฤติกรรมของมโหสถทีม่ จี ติ ใจดีงาม มีเมตตา
กรุณาต่อคนอืน่ เริม่ ตัง้ แต่แรกเกิด โดยก�ำแท่งยามาด้วยและวางแท่งยาไว้ในมือมารดาพร้อม
บอกให้มารดาน�ำแท่งยานั้นไปรักษาคนที่เจ็บป่วย
	
หลังจากนัน้ ลักษณะความเป็นบัณฑิตทีม่ คี วามเมตตากรุณาต่อคนอืน่ และมองการณ์
ไกลของมโหสถก็ปรากฏให้เห็นอย่างต่อเนื่องเช่นเมื่ออายุได้ 7 ขวบเมื่อเห็นความล�ำบาก
ของเพื่อนๆ ที่เล่นกันแล้วได้รับความทุกข์ยากล�ำบากเพราะฝน เพราะแดด เพราะลม หรือ
เพราะสัตว์มาเหยียบย�่ำสนามที่เล่นท�ำให้หมดสนุก จึงชวนเพื่อนบริจาคเงินสร้างศาลาเพื่อ
จะให้ทกุ คนมีสว่ นร่วมและช่วยกันหวงแหนรักษาสมบัตขิ องส่วนรวม และออกแบบศาลาโดย
เอือ้ เฟือ้ แก่คนอืน่ ด้วยไม่เฉพาะกลุม่ ของตนเอง เช่น มีหอ้ งส�ำหรับสตรีไร้ญาติใช้เป็นทีค่ ลอด
บุตร ห้องส�ำหรับสมณพราหมณ์ผู้จรมา ห้องส�ำหรับคฤหัสถ์ผู้จรมา ห้องส�ำหรับพักสินค้า
ของพวกพ่อค้าวาณิช นอกจากนั้นยังมีห้องวินิจฉัยคดี และโรงธรรมด้วย พร้อมทั้งจัดภูมิ
ทัศน์รอบๆ ศาลาเพือ่ ประโยชน์แก่ชนหมูม่ ากให้ได้รบั ประโยชน์โดยถ้วนหน้ากัน ตอ่ จากนัน้
ก็มี การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนด้วยเมตตาธรรมต่อทุกคนโดยไม่เลือ กชนชั้น
วรรณะ ตัดสินคดีความต่างๆ ด้วยความยุติธรรม เช่น คดีลักโค คดีลักเครื่องประดับ คดี
แย่งเด็ก เป็นต้น พร้อมทั้งสั่งสอนธรรมให้ผู้ที่ท�ำความผิดกลับใจด้วยการให้รักษาศีล
	
คุ ณลักษณะความเป็นบัณฑิตของมโหสถที่มีจิตใจเมตตากรุณา ไม่มีจิตอาฆาต
พยาบาทต่อผูท้ ที่ �ำร้ายกลัน่ แกล้งตนให้ได้รบั ความเดือดร้อนถึงขัน้ วางแผนเอาชีวติ ก็ตาม แต่
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ก็ไม่ได้โกรธตอบ ไม่ได้คิดจะแก้แค้นทั้งที่มีโอกาสและสามารถท�ำได้อย่างง่ายดาย กลับมี
จิตใจที่เต็มเปี่ยมด้วยเมตตากรุณาต่อศัตรู โดยเฉพาะเมตตาต่อบัณฑิตทั้ง 4 ที่พยามใส่ร้าย
กลั่ นแกล้งมโหสถมาโดยตลอด แต่มโหสถก็เมตตาและให้อภัยทุกครั้ง มีจิตใจเมตตาต่อ
กษัต ริย์ทั้งร้อยเอ็ดองค์ซึ่งเป็นศัตรูที่มารุกรานเมืองมิถิลาก�ำลังจะถูกพระเจ้าจุลนีจะวางยา
พิษหลังจากช่วยรบชนะศึก ดังเหตุการณ์ตอนหนึง่ ทีแ่ สดงให้เห็นว่ามโหสถนัน้ เป็นผูท้ มี่ จี ติ ใจ
เมตตากรุณา ปราศจากความอาฆาตพยาบาท คือเหตุการณ์ที่พระยาวิเทหราชรู้ความจริง
ทั้งหมดว่า ที่ผ่านมาบัณฑิตทั้ง 4 นี้เป็นผู้ที่คิดร้ายใส่ความกล่าวหามโหสถ ด้วยความพิโรธ
จึงสั่งให้ประหารชีวิต แต่มโหสถได้ทูลขออภัยโทษให้บัณฑิตทั้ง 4 แม้ว่าสิ่งที่บัณฑิตทั้ง 4
ได้กระท�ำแก่มโหสถนั้นมากมายหลายเรื่องซึ่งทุกๆ เรื่องล้วนแต่มุ่งร้าย ประสงค์ให้มโหสถ
ถึงแก่ความวิบตั ิในชีวติ ก็ตาม นอกจากนัน้ มโหสถยังมองเห็นประโยชน์ตอ่ ชาติบา้ นเมืองเป็น
ส�ำคั ญโดยเห็นว่าการประหารบัณฑิตทั้ง 4 นั้นมิได้ท�ำให้เกิดประโยชน์แต่อย่างใดต่อบ้าน
เมือง และที่ส�ำคัญบัณฑิตทั้ง 4 นั้นก็เป็นคนเก่าคนแก่ ท�ำคุณประโยชน์ให้แก่ราชส�ำนักมา
นาน และบ้านเมืองก็จะขาดนักปราชญ์ผู้รู้จึงขออภัยโทษเพื่อที่จะได้ท�ำงานได้ต่อไป
	
นอกเหนือจากมีเมตตากรุณาต่อศัตรูแล้ว คุณลักษณะทีแ่ สดงถึงความเป็นบัณฑิต
ที่มี เมตตากรุณาของมโหสถแม้แต่กับสัตว์เดรัจฉานก็ปรากฏให้เห็นในเหตุการณ์ตอนกิ้งก่า
ได้เงินคล้องคอ เกิดความถือตัวเพราะคิดว่าตนก็มที รัพย์แล้วไม่ถวายความเคารพพระราชา
ดังเดิมที่เคยปฏิบัติมา เมื่อพระราชารู้สาเหตุทรงกริ้วและรับสั่งให้ฆ่ากิ้งก่า แต่มโหสถทูล
ทัดทานไว้ กิ้งก่าจึงรอดชีวิต
	
นอกจากนั้นคุณลักษณะความเป็นบัณฑิตที่มีความเมตตากรุณาเป็นห่วงบริวารผู้
อยู่ใต้บงั คับบัญชาก็ปรากฏให้เห็นผ่านพฤติกรรมมโหสถ ดังเหตุการณ์ทมี่ โหสถได้รบั ข่าวสาร
จากสายลับที่ส่งไปแทรกซึมอยู่กับกองทัพของพระยาจุลนีได้ส่งข่าวมาเป็นระยะ มโหสถก็
ได้แสดงความเป็นห่วงด้วยเมตตาธรรมว่า “พวกท่านอยู่ท่ามกลางศัตรูอย่าได้ประมาท”
(ญาณวชิระ. 2552: 308) หรือเหตุการณ์ทมี่ โหสถส่งพระยาวิเทหราชขึน้ เรือกลับเมืองมิถลิ า
นคร พระยาวิเทหราชถามสาเหตุที่มโหสถไม่กลับเมืองมิถิลาพร้อมกับพระองค์ มโหสถ
กราบทูลด้วยถ้อยค�ำที่แสดงให้เห็นถึงความมีเมตตากรุณาเป็นห่วงต่อบริวารผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาอันเป็นที่พึงประสงค์ของสังคมที่บุคคลผู้เป็นนายไม่ควรละทิ้งบริวารบ่าวไพร่ที่ตนได้
ใช้ให้กระท�ำการต่างๆ ว่า “ ข้าพระองค์ยงั ไปไม่ได้ แม่ทพั จะทิง้ ทหารเอาตัวรอดไม่ถกู ต้อง...
พวกเขาทุกคนล้วนท�ำงานร่วมกับข้าพระองค์ ข้าพระองค์ทิ้งพวกเขาไว้ที่นี่ไม่ได้แม้แต่คน
เดียว ข้าพระองค์จะน�ำพวกเขากลับทุกคนไม่เว้นแม้แต่จะเป็นศพ” (ญาณวชิระ. 2552: 374)
นอกจากนี้ความเมตตากรุณาเป็นห่วงเป็นใยต่อสัตว์ที่คอยรับใช้ตนเองก็ปรากฏให้เห็นผ่าน
พฤติก รรมมโหสถ เช่นที่แสดงความห่วงใยต่อนกแขกเต้าที่ส่งไปสืบความลับจากนางนก
สาลิกาของพระยาจุลนี เป็นต้น
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จากตัวอย่างเห็นว่า ผู้ที่มีความเป็นบัณฑิตนั้นจะต้องประกอบด้วยความเมตตา
กรุณาเอื้ออาทรทั้งต่อคนและสัตว์ ทั้งต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือบริวารและต่อศัตรู โดย
ปราศจากอคติ มุง่ ความถูกต้อง ความมีมนุษยธรรมและประโยชน์สขุ ของผูอ้ นื่ หรือบ้านเมือง
เป็นส�ำคัญ
2.3 ความเป็นบัณฑิตเพราะมีความกตัญญูกตเวที
	
ความกตัญญูกตเวทีคือเครื่องหมายของคนดี เป็นคุณธรรมอีกอย่างหนึ่งที่ผู้เป็น
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมจะต้องมีเช่นกัน โดยสื่อให้เห็นผ่านพฤติกรรมของมโหสถที่
แสดงถึงความเป็นคนกตัญญู เป็นลูกกตัญญูที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับบิดามารดาตั้งแต่
เกิด คือเมื่อเกิดไม่ท�ำให้มารดาทุกข์ทรมาน มิได้มีความเจ็บปวดแม้แต่น้อย โดยคลอดง่าย
คล้ายน�้ำไหลออกจากกระบอกน�้ำ เมื่อเกิดมาก็พูดได้เลยสร้างความสุขใจให้แก่มารดา ทั้ง
ยังก�ำแท่งยามาด้วยและได้รักษาบิดาของตนที่ปวดหัวเรื้อรังมานานถึง 7 ปี หายเป็นปลิด
ทิ้ง หลังจากนั้นก็มีคนเจ็บป่วยต่างหลั่งไหลพากันมารับการรักษามากมาย สร้างชื่อเสียง
ของตระกูลให้แพร่กระจายออกไปอย่างกว้างขวาง ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจเป็นสัญญะที่สะท้อนให้
เห็นถึงความเป็นลูกที่ดีที่มีความกตัญญูกตเวทีโดยการท�ำให้พ่อแม่สบายใจ มีความสุขใจ
จึงไร้จากโรคต่างๆ
	
นอกจากความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่แล้ว ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้บังคับบัญชา
ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่พึงประสงค์ของผู้บังคับบัญชาระดับต่างๆ เหตุการณ์ที่สื่อให้เห็น
ความกตัญญูกตเวทีของมโหสถบัณฑิตที่มีต่อผู้มีพระคุณหรือผู้บังคับบัญชาโดยไม่ไปรับใช้
คนอื่นเพราะเห็นแก่ทรัพย์ กล่าวคือหลังจากที่พระยาจุลนีเฉลิมฉลองความเป็นมิตรต้อน
รับมโหสถตลอดเจ็ดวันและขอโทษพระราชาทัง้ ร้อยเอ็ดพระองค์แล้ว พระยาจุลนีได้เชือ้ เชิญ
ให้มโหสถรับราชการในส�ำนักของพระองค์ แต่มโหสถกราบทูลปฏิเสธโดยกล่าวว่า “ข้าแต่
มหาราชเจ้า ผู้ที่ทอดทิ้งผู้ที่ชุบเลี้ยงตน เพราะเห็นแก่ทรัพย์ เขาย่อมถูกตนเองและผู้อื่นดู
หมิ่น ตราบใดที่พระเจ้าวิเทหราชยังทรงพระชนม์อยู่ ตราบนั้นข้าพระองค์ก็จะไม่เป็น
ข้าราชการของพระราชาพระองค์ใด” (ญาณวชิระ. 2552: 387)
	
เหตุการณ์ตอนทีพ่ ระยาวิเทหราชให้อ�ำมาตย์ไปตามมโหสถทีห่ นีไปอยูบ่ า้ นช่างปัน้
หม้อเพื่อมาช่วยแก้ปัญหาเทวดา เมื่อมโหสถกลับมาพระยาวิเทหราชตรัสถามว่า “เจ้ามีสติ
ปัญญามาก มีความสามารถมาก ถ้าหวังจะครอบครองสมบัติของเราก็สามารถท�ำได้ และ
แก้แค้นเราที่เข้าใจผิดเจ้า” มโหสถได้กราบทูลว่า “คนนั่งหรือนอนที่ร่มเงาของต้นไม้ใด ไม่
ควรหักรานกิ่งไม้ต้นนั้น เพราะผู้ท�ำร้ายมิตรเช่นนั้นเป็นผู้ชั่วช้า” (ญาณวชิระ. 2552: 286)
	
จะเห็นว่าความกตัญญูกตเวทีตอ่ ผูบ้ งั คับบัญชาหรือผูป้ กครองนัน้ ก็เป็นสิง่ ทีส่ �ำคัญ
และเป็นความต้องการอย่างยิ่งของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ปกครอง โดยเฉพาะในยุคที่มีความ
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แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันสูงอย่างในปัจจุบัน การมีผู้ใต้บังคับบัญชาที่รู้บุญคุณ ไม่เห็นแก่ลาภ
เกียรติยศชือ่ เสียง ถือว่าผูน้ นั้ มีบญุ วาสนายิง่ นัก ดังเช่นพระยาวิเทหราชแห่งเมืองมิถลิ านคร
ที่มีมหาบัณฑิตยอดกตัญญูอย่างมโหสถ
2.4 ความเป็นบัณฑิตเพราะความยึดมั่นในสัจจะ
	สัจจะคือสิ่งที่บัณฑิตยึดมั่นเหนือสิ่งอื่นใด ดังจะเห็นได้ในเรื่องวิธูรบัณฑิตที่ยึดมั่น
ในสัจจะทีพ่ ระราชาให้ไว้กบั ปุณณกยักษ์ แม้ตนเองจะได้รบั ความเดือดร้อนมากเพียงใดก็ตาม
ก็ ไม่ยอมเสียสัจจะซึ่งเป็นการบ�ำเพ็ญบารมีหลักของวิธูรบัณฑิตชาดก แม้ในมโหสถชาดก
คุ ณลักษณะของบัณฑิตที่ยึดมั่นในสัจจะปรากฏให้เห็นผ่านพฤติกรรมของมโหสถแม้ในการ
พู ดและในการกระท�ำ คือเหตุการณ์ที่บัณฑิตทั้ง 4 ได้หลอกถามมโหสถว่า “ผู้เป็นบัณฑิต
ควรจะยึดถือธรรมอะไรเป็นหลัก” ซึง่ มโหสถตอบว่า “ควรยึดถือสัจจะเหนือชีวติ ” (ญาณวชิระ.
2552: 291) และจากค�ำตอบนี้มีเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นว่ามโหสถนอกจากจะพูดแล้วยัง
สามารถท�ำได้จริงด้วย ซึ่งปรากฏในเหตุการณ์หลังจากที่มโหสถสัญญาเป็นมิตรกับพระยา
จุลนี แล้วพระยาจุลนีได้เชื้อเชิญให้อยู่รับราชการในส�ำนักของพระองค์ แต่มโหสถกราบทูล
ว่ าจะมาได้ก็ต่อเมื่อพระยาวิเทหราชสวรรคตแล้ว หลังจากที่พระยาวิเทหราชสวรรคตแล้ว
มโหสถก็ได้ถวายราชสมบัติแก้พระราชโอรสของพระยาวิเทหราชกับพระนางปัญจาลจันที
ซึ่งมีอายุเพียง 10 พรรษา แล้วทูลลาไปอยู่ราชส�ำนักพระยาจุลนีตามค�ำมั่นสัญญา ถึงแม้
พระราชาองค์น้อยและพระนางปัญจาลจันทีจะอ้อนวอนเพียงใดก็ตาม
	
การเป็นบัณฑิตที่มีสัจจะยึดมั่นในคุณความดีนั้นยังปรากฏให้เห็นผ่านนางอมราที่
ยึดมั่นในสามีตนไม่คิดนอกใจ แม้คนอื่นจะร�่ำรวยเพียงใดก็ตาม ดังเหตุการณ์ตอนที่มโหสถ
ซึ่งปลอมตัวเป็นช่างชุนผ้าที่ยากจนพานางอมรามาหยุดพักที่เรือนคนเฝ้าประตูเมือง ส่วน
มโหสถเองเข้าไปในเมืองบอกให้เพือ่ นมาทดลองเกีย้ วพาราสีนางอมรา ซึง่ นางก็ไม่สนใจยัง
ยึ ดมั่นในสามีตน แม้กระทั่งมโหสถให้ชายหนุ่มฉุดนางอมราเข้าไปในบ้านของตนซึ่งแต่ง
ตัวดีเป็นเสนาบดีจนนางจ�ำไม่ได้โดยน�ำเอาทรัพย์สมบัติมาหลอกล่อเพื่อลองใจ แต่นางก็ไม่
สนใจยังยึดมั่นในสามีของตนซึ่งเป็นแค่ช่างชุนผ้าเหมือนเดิม
2.5 ความเป็นบัณฑิตเพราะความไม่เห็นแก่ลาภ ยศ สรรเสริญ
	
ความโลภคืออันตรายอย่างหนึ่งที่สร้างความเสียหายให้กับทุกคนที่ขาดสติยั้งคิด
บั ณฑิตที่ดีมีคุณธรรมย่อมรู้จักหักห้ามใจไม่หลงใหล คล้อยตามลาภสักการะที่ผ่านเข้ามา
ไม่เห็นแก่ลาภ ยศ สรรเสริญ ในมโหสถชาดกปรากฏให้เห็นทั้งในพฤติกรรมมโหสถ และ
พฤติกรรมนางอมรา ได้แก่ เหตุการณ์ที่พระนางอุทุมพรเทวีต้องการจะหาคู่ครองที่มีฐานะ
ให้มโหสถ แต่มโหสถไม่ปรารถนาคูค่ รองทีม่ ฐี านะร�ำ่ รวย มียศถาบรรดาศักดิ์ หากแต่ตอ้ งการ
คู่ครองที่มีสติปัญญา สื่อให้เห็นว่ามโหสถให้ความส�ำคัญกับสติปัญญามากกว่าทรัพย์สมบัติ
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ท�ำให้มโหสถปลอมตัวไปเป็นช่างชุนผ้าเสาะแสวงหาคู่ครองจนได้พบกับนางอมราธิดาใน
สกุลยากจนเข็ญใจแต่เป็นคนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดจึงน�ำมาเป็นคู่ครอง
	
หรือเหตุการณ์ทพี่ ระยาจุลนีตรัสถามมโหสถว่า “เธอมีสติปญั ญาเฉลียวฉลาดอย่าง
นี้ ท�ำไมจึงไม่ครองราชย์สมบัติเสียเอง” มโหสถก็ทูลตอบโดยแสดงให้เห็นถึงความไม่เห็น
แก่ลาภ ยศ สรรเสริญที่ได้มาด้วยทางที่ไม่ชอบว่า “ ถ้าข้าพระองค์ปรารถนาราชสมบัติ โดย
การฆ่าพระราชาในชมพูทวีปทัง้ หมด ไม่มนี กั ปราชญ์คนใดสรรเสริญการได้มาซึง่ อ�ำนาจด้วย
การท�ำลายล้างผู้อื่น”
	
นอกจากนี้ความเป็นบัณฑิตที่ไม่เห็นแก่ลาภยศสรรเสริญ ยังปรากฏให้เห็นผ่าน
พฤติกรรมนางอมราดังเหตุการณ์ตอนที่ มโหสถพานางอมรมาหยุดพักที่เรือนคนเฝ้าประตู
เมื อ ง ส่วนมโหสถเข้าไปในเมืองบอกให้ชายหนุ่มมาฉุดนางอมราเข้าไปในบ้านของตนซึ่ง
แต่ ง ตัวดีเป็นเสนาบดีจนนางจ�ำไม่ได้และได้น�ำเอาทรัพย์สมบัติมาหลอกล่อเพื่อลองใจ แต่
นางก็ไม่สนใจยังยึดมั่นในสามีของตนซึ่งเป็นช่างชุนผ้าเหมือนเดิม หรือในตอนพิธีแต่งงาน
ของมโหสถและนางอมราทัง้ พระราชาและชาวเมืองต่างจัดของขวัญมาให้ โดยนางอมราได้
แบ่ ง ของที่ได้รับพระราชทานคืนเข้าคลังหลวงส่วนหนึ่ง รับไว้ส่วนหนึ่ง แล้วน�ำไปตั้งเป็น
กองทุ นช่วยสงเคราะห์ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติส่วนหนึ่ง โดยไม่ยึดติดในทรัพย์สมบัติ
กลับน�ำไปสงเคราะห์ผู้อื่นเมื่อได้รับทุกข์
	
จะเห็นได้ว่าลักษณะความเป็นบัณฑิตในมโหสถชาดกมิได้มุ่งหมายเฉพาะผู้มี
ปัญ ญาฉลาดรอบรู้แต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ต้องเป็นผู้ทรงภูมิธรรมคือมีคุณธรรมควบคู่
กันไปด้วย ลักษณะดังกล่าวคือต้องเป็นผู้ที่รู้เหตุ รู้ผล รู้ดี รู้ชั่ว รู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่ง
ที่ไม่เป็นประโยชน์ ด�ำรงตนและด�ำเนินวิถีชีวิตโดยประกอบด้วยการประพฤติความดี คือคิด
ดี พู ด ดี ท�ำดี และในการใช้ปัญญาของบัณฑิตนั้นๆ จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนและ
ส่วนรวมเป็นส�ำคัญ ทั้งนี้เพราะหากกล่าวถึงเฉพาะตัวปัญญานั้น เป็นเสมือนดาบสองคมที่
ขึ้นอยู่กับผู้ที่จะน�ำไปใช้ ซึ่งถ้าหากใช้ในทางที่ดีก็ก่อให้เกิดคุณประโยชน์เป็นผลที่ดีอย่างยิ่ง
แต่หากใช้ปญั ญาในทางทีผ่ ดิ จะก่อให้เกิดโทษ และน�ำมาซึง่ ความทุกข์ทงั้ แก่ตนเองและผูอ้ นื่
ซึ่งกลายเป็นภาวะความเป็นโจรไปในที่สุด
3. ความเป็นคนพาลที่ปรากฏในมโหสถชาดก
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ความเป็นพาล ตามหลักพุทธศาสนา ได้แก่ การเป็นผู้ที่กระท�ำความชั่ว ความไม่
ดี เกิดโทษ ไม่เกิดประโยชน์ กล่าวคือท�ำความเดือดร้อน ความเสียหาย ให้โทษทัง้ แก่ตนเอง
และผู้อื่นทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ ด้วยการกระท�ำ การพูด และการคิด ซึ่งมักเป็น
คู่ ต รงกันข้ามกับความเป็นบัณฑิตหรือคนดี ในมโหสถชาดกนี้ มีทั้งคนพาลที่เป็นเพศชาย
และเพศหญิง โดยได้แบ่งลักษณะของความเป็นคนพาลออกเป็น 5 ลักษณะ ได้แก่
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3.1 ความเป็นพาลเพราะการลักขโมย
	
ความเป็นคนพาลเพราะการลักขโมยนัน้ เป็นลักษณะของโจรขโมยทัว่ ๆ ไปทีม่ กี าร
ลัก ขโมย แย่งชิงเป็นต้น เมื่อกระท�ำแล้วนอกจากจะผิดศีลธรรมแล้วยังมีความผิดทาง
กฎหมายบ้านเมืองอีกด้วย ซึ่งลักษณะความเป็นโจรดังกล่าวนี้ปรากฏในเรื่องมโหสถชาดก
เพื่ อ จะแสดงให้เห็นถึงการใช้ปัญญาในการตัดสินคดีความของมโหสถเป็นส่วนมาก และมี
เรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตัดสินคดีความของมโหสถดังต่อไปนี้
	
โจรขโมยโค
	
มีชายคืนหนึ่งไปซื้อโคมาเพื่อไถนา วันหนึ่งผูกโคไว้ใต้ร่มไม้แล้วก็เผลอหลับไป มี
โจรคนหนึ่งมาขโมยโคไป พอตื่นขึ้นมาไม่เห็นโคจึงออกตามหา เห็นโจรก�ำลังจูงโคไป แล้ว
ต่า งฝ่ ายต่างก็อ้างว่าเป็นโคของตัวเองเถียงกันจนมาถึงทางเข้าศาลาของมโหสถ มโหสถ
ทราบเรื่องจึงช่วยตัดสินโดยถามชายทั้ง 2 ว่าให้วัวกินอะไร โจรตอบว่า ให้กินแป้งคลุกงา
และขนมกุมมาส ส่วนเจ้าของโคตอบว่า ให้กนิ หญ้าอย่างเดียว มโหสถจึงให้คนน�ำใบประยงค์
มาต�ำขย�ำเอาน�้ำให้โคกิน ซึ่งโคก็ส�ำรอกออกมาเป็นหญ้า มโหสถจึงตัดสินให้ชายที่ให้โคกิน
หญ้าคือเจ้าของโคที่แท้จริง
โจรขโมยลูก
	
มีหญิงคนหนึ่งอุ้มลูกไปอาบน�้ำที่สระของมโหสถ แล้วเอาลูกนอนไว้ที่กองผ้าอ้อม
แล้วลงไปอาบน�้ำ นางยักษ์ตนหนึ่งเห็นเด็กนั้นอยากจะกินจึงแปลงกายเป็นมนุษย์มาแสร้ง
ถามและขออุม้ เด็กท�ำทีเป็นหยอกล้อแล้วอุม้ หนีไป หญิงคนนัน้ รีบขึน้ จากสระแล้ววิง่ ตามไป
จนทันและถกเถียงกันต่างฝ่ายต่างอ้างว่าเป็นลูกของตน ยือ้ แย่งกันจนถึงประตูศาลามโหสถ
มโหสถจึ ง เรียกเข้าไปถามและตัดสินคดีโดยการขีดลงบนพื้นดินให้เป็นรอยแล้วให้วางเด็ก
นอนขวางรอยขีดนั้น แล้วให้หญิงคนหนึ่งจับมือเด็กไว้ อีกคนหนึ่งจับขาเด็กไว้แล้วกล่าวว่า
ขอให้ แ ย่ งกัน ใครดึงได้ เด็กเป็นลูกของคนนั้น หญิงทั้งสองจึงฉุดดึงกันไปมา เด็กทนเจ็บ
ไม่ไหวร้ องไห้จ้า หญิงผู้เป็นแม่ได้ยินเสียงลูกร้องรู้สึกสงสารลูกเหมือนอกจะแตกจึงปล่อย
มือจากลู ก ยืนร้องไห้อยู่ มโหสถจึงตัดสินว่า หญิงที่ปล่อยมือเพราะได้ยินเสียงเด็กร้องคือ
แม่ที่ แ ท้จริงเพราะธรรมดาของหญิงผู้เป็นแม่ย่อมมีใจอ่อนโยน สงสารลูก ส่วนหญิงที่ไม่
ยอมปล่อยคือนางยักษ์เพราะไร้ความกรุณา มีนัยน์ตาแดง และไม่กระพริบตา
	
นอกจากนั้นยังมีโจรอีกหลายชนิดที่มาให้มโหสถตัดสินคดี เช่น โจรขโมยภรรยา
โจรขโมยเครื่องประดับ โจรขโมยม้วนด้าย โจรขโมยเกวียน เป็นต้น
	
ส่ว นโจรที่ไม่ได้เกี่ยวกับมโหสถตัดสินคดี แต่ปรากฏในเรื่องคือ โจรฆ่าชิงทรัพย์
และขโมยแก้วมณีมงคล ซึ่งได้แก่บัณฑิต 2 คนใน 4 คนของพระยาวิเทหราชคือเสนกะ
บัณฑิตและเทวินทะบัณฑิตก็ยงั เป็นโจรเพราะการลักขโมย ดังเหตุการณ์ทบี่ ณ
ั ฑิตทัง้ 4 ต่าง
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Journal of Man and Society Facculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Faculty of Humanities and Social Science Mahasarakham University

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 59 - ธ.ค. 59)

ถามความลับของกันและกัน ซึ่งเสนกะบัณฑิตได้เล่าความลับของตนให้บัณฑิตทั้ง 3 ฟังว่า
ตนเองได้รว่ มหลับนอนกับหญิงขายตัวคนหนึง่ แล้วได้ฆา่ นางเสียเพราะต้องการเครือ่ งประดับ
จากนั้นจึงเอาผ้าห่อเครื่องประดับเก็บไว้ที่บ้าน ส่วนเทวินทะบัณฑิต ได้ขโมยแก้วมณีมงคล
อันเป็นของอดีตพระราชาซึ่งเป็นพระบิดาของพระยาวิเทหราชไปให้มารดาของตน
	
จะเห็นว่าลักษณะความเป็นคนพาลเพราะการลักขโมยนั้น จะเป็นลักษณะของโจร
หรือขโมยทัว่ ๆ ไปทีม่ กี ารลักขโมย แย่งชิงเอาวัตถุสิ่งของของคนอืน่ อยากได้ของคนอื่นมา
เป็นของตน ซึ่งสามารถพบเห็นได้โดยทั่วไป แต่เรื่องทุกอย่างก็สงบลงได้เพราะการพูดคุย
หรือพิจารณาไกล่เกลี่ย ดังปรากฏเป็นภาพสะท้อนผ่านพฤติกรรมของมโหสถดังกล่าวข้าง
ต้น
3.2 ความเป็นพาลเพราะความอิจฉาริษยา
	
ความอิจฉาริษยาเป็นความไม่ดีอย่างหนึ่งที่สร้างความเสียหายให้ทั้งตนเองและผู้
อื่น ความเป็นคนพาลเพราะความอิจฉาริษยาในมโหสถชาดกผู้ที่สื่อให้เห็นพฤติกรรมดัง
กล่าว ได้แก่ บัณฑิตทัง้ 4 ของพระยาวิเทหราชทีอ่ จิ ฉาริษยามโหสถเพราะเป็นที่โปรดปราน
ของพระราชาและกลัวว่าพวกตนจะไม่ได้รบั ความไว้วางใจเช่นแต่กอ่ นมาและจะท�ำให้เสือ่ ม
จากลาภยศด้วย ดังตัวอย่างเช่น
	
บัณฑิตทั้ง 4
	
เหตุการณ์ที่บัณฑิตทั้ง 4 อิจฉาริษยามโหสถที่เป็นที่โปรดปรานของพระราชาทั้ง
ยังได้ภรรยาที่ฉลาดอีก จึงหาวิธีที่จะท�ำให้พระราชาเกิดความระแวงมโหสถ จึงปรึกษากัน
วางแผนไปขโมยราชาภรณ์ของพระราชาแล้วใส่ความมโหสถ โดยเสนกะขโมยแก้วจุฬามณี
ปุกกุสะขโมยสุวรรณมาลา กามินทะ ขโมยผ้าคลุมบรรทมกัมพล และเทวินทะขโมยฉลอง
พระบาททองค�ำแล้วใช้อุบายส่งไปอยู่ในเรือนของมโหสถ โดยเสนกะแอบเอาแก้วจุฬามณี
ใส่ในหม้อเปรียงแล้วให้สาวใช้เอาไปขายให้เฉพาะบ้านของมโหสถเท่านั้น ส่วนปุกกุสะ กามินทะ และเทวินทะก็ส่งราชาภรณ์อื่นๆ ซุกซ่อนในผัก ผลไม้ และข้าวโพดให้สาวใช้น�ำไป
ขายเฉพาะบ้านของมโหสถเหมือนกัน
	
เหตุการณ์หลังจากมโหสถตอบปัญหาเทวดาได้ชว่ ยให้พระราชารอดพ้นจากความตาย
และได้ต�ำแหน่งเสนาบดีคนื มาทัง้ ยังมีอ�ำนาจวาสนามากขึน้ บัณฑิตทัง้ 4 ยิง่ เกิดความอิจฉา
ริษยามากขึน้ จึงคิดหาวิธกี �ำจัดมโหสถ โดยเสนกะได้บอกคนอืน่ ๆ ว่า ต้องใช้อบุ ายโดยการ
ถามโหสถว่า ควรบอกความลับแก่ใคร เพราะความทีม่ โหสถเป็นคนมีปญั ญา เขาจะต้องบอก
ว่า บอกความลับแก่ใครไม่ได้ แล้วพวกเราจะทูลยุยงพระราชาว่ามโหสถเป็นกบฏ แล้วจึงท�ำ
ตามแผน ยุยงพระยาวิเทหราชจากทีไ่ ม่เชือ่ จนหลงเชือ่ ถึงกับสัง่ ให้ฆา่ มโหสถทีป่ ระตูพระราชวัง

65

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 59 - ธ.ค. 59)

66

3.3 ความเป็นพาลเพราะความอาฆาตแค้น
	
ความเป็นพาลเพราะความอาฆาตแค้น เกิดจากบุคคลที่ถูกท�ำให้เกิดความละอาย
ได้รับความทุกข์ยากล�ำบากกายและใจ พลัดพรากจากคนที่รัก สิ่งที่หวงแหน จึงเกิดความ
พยาบาท ผูกใจเจ็บต่อบุคคลที่เป็นต้นเหตุ พยายามจะหาวิธีที่จะแก้แค้น โดยไม่ยอมปล่อย
วาง ในมโหสถชาดกผูท้ สี่ อื่ ให้เห็นพฤติกรรมดังกล่าว มีทงั้ เกวัฏพราหมณ์ มหาอ�ำมาตย์ของ
พระยาจุลนี เมืองปัญจาลนคร และพระนางนันทาเทวี เป็นพระมเหสีของพระยาจุลนี ดัง
ปรากฏพฤติกรรมดังนี้
	
เกวัฏพราหมณ์
	
เกวัฏพราหมณ์เป็นคนที่มีความอาฆาตพยาบาท เห็นได้จากเหตุการณ์ที่เกวัฏ
พราหมณ์ยุยงให้พระยาจุลนีใช้พระธิดาของพระองค์เป็นเหยื่อหลอกล่อเพื่อจะจับพระยา
วิเทหราชและมโหสถมาเพือ่ ฆ่า โดยแอบแฝงความแค้นและความอับอายของตนทีถ่ กู มโหสถ
กดหน้าลงกระแทกกับพื้นจนหน้าผากแตกเมื่อครั้งแพ้สงครามธรรมยุทธที่เมืองมิถิลานคร
เพราะเมื่อส่องกระจกเห็นรอยแผลที่หน้าผากเมื่อใดก็เจ็บแค้นใจ คิดหาวิธีแก้แค้นมโหสถ
ทุกครั้ง
	
พระนางนันทาเทวี
	
พระนางนันทาเทวี เป็นพระมเหสีของพระยาจุลนี ไม่ชอบมโหสถเพราะคิดว่า
มโหสถท�ำให้ตนเอง พระธิดา พระโอรส และพระอัยยิกา ต้องถูกจับไปเป็นเชลยศึกที่เมือง
มิถิลานคร และท�ำให้ตนเองต้องพลัดพรากจากพระธิดาซึ่งต้องเป็นมเหสีของพระยาวิเทหราชจึงผูกใจเจ็บ เมื่อมโหสถไปถวายตัวเป็นบัณฑิตของพระยาจุลนีที่เมืองปัญจาลนครตาม
ค�ำสัญญาที่ให้ไว้กับพระยาจุลนี จึงรับสั่งให้สตรีคนสนิท 500 คนให้คอยจับผิดมโหสถแล้ว
ทูลยุยงให้ขัดใจกับพระยาจุลนี ซึ่งก็ท�ำไม่ส�ำเร็จ
	
จากตัวอย่างสะท้อนให้เห็นว่า ความเป็นคนพาลนัน้ มีทงั้ เพศชายและเพศหญิง ไม่
ว่า จะชนชั้นสูงเพียงใดก็ตาม เมื่อไม่ยอมปล่อยวาง ก็คงยังมีความอาฆาตแค้นต่อคนอื่นที่
ท�ำให้ตนได้รับความทุกข์ยากล�ำบาก พลัดพรากจากคนที่รัก จึงเกิดความอาฆาตพยาบาท
ผูกใจเจ็บ คิดหาวิธีที่จะแก้แค้น
3.4 ความเป็นพาลเพราะความหูเบา หลงใหลในกามคุณ
	
ความเป็นพาลเพราะความหูเบา เชื่อคนง่าย หลงใหลในกามคุณ ไม่ได้ถือว่า
เป็นการกระท�ำทีผ่ ดิ กฎหมาย แต่เป็นความผิดทีเ่ กิดจากการขาดสติยงั้ คิด ขาดวิจารณญาณ
ในการใช้เหตุผล จนก่อให้เกิดความเสียหายทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่น ในมโหสถชาดกนี้
ความเป็นคนหูเบา มักมากในกามคุณส่วนมากจะเกิดกับกษัตริยท์ มี่ คี นพาลอยูร่ อบข้าง ได้แก่
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	พระยาวิเทหราช
	
พระยาวิเทหราช เป็นกษัตริย์เมืองมิถิลานคร พระองค์มักจะเอนเอียงไปตามค�ำ
ยุ ยงของบัณฑิตทั้ง 4 และลงโทษมโหสถอยู่เสมอ เมื่อทราบความจริงก็จะประทานรางวัล
และยกย่องมโหสถ ซึ่งเป็นลักษณะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย ซึ่งลักษณะการหูเบา เชื่อคนง่าย ไม่
รอบคอบ ฟังความข้างเดียว ปรากฏให้เห็นเนืองๆ โดยเฉพาะเชื่อค�ำยุแยงของบัณฑิตทั้ง 4
เช่นเหตุการณ์ทบี่ ณ
ั ฑิตทัง้ 4 ทีอ่ จิ ฉามโหสถทีเ่ ป็นที่โปรดปรานของพระราชาทัง้ ยังได้ภรรยา
ทีฉ่ ลาดอีก จึงหาวิธที จี่ ะท�ำให้พระราชาเกิดความระแวงมโหสถโดยวางแผนขโมยราชาภรณ์
ของพระราชาแล้วใส่ความมโหสถ จนมโหสถต้องหนีไปจากพระราชวังไปอยูก่ บั ช่างปัน้ หม้อ
	
หรือเหตุการณ์หลังจากที่มโหสถตอบปัญหาเทวดาได้และได้ต�ำแหน่งเสนาบดีคืน
มาทั้งยังมีอ�ำนาจวาสนามากขึ้น บัณฑิตทั้ง 4 ยิ่งเกิดความอิจฉาริษยามากขึ้นจึงคิดหาวิธีที่
จะก�ำจัดมโหสถ โดยทูลยุยงพระราชาให้ถามค�ำถามกับมโหสถและกล่าวหามโหสถว่าเป็น
กบฏซึ่งพระราชาก็หลงเชื่อถึงกับสั่งให้ฆ่ามโหสถ
	
พฤติกรรมการหลงใหลในกามคุณดังเหตุการณ์ทพี่ ระยาจุลนีและเกวัฏพราหมณ์ใช้
กลลวงหลอกล่อพระยาวิเทหราชด้วยกิเลสตัณหาโดยใช้พระธิดาปัญจาลจันทีมาเป็นเหยื่อ
ล่ อ ว่ าจะถวายให้เป็นมเหสี ซึ่งพระยาวิเทหราชก็มีความก�ำหนัดยินดี เกิดความปรารถนา
อยากได้พระธิดาของพระยาจุลนีมาเป็นมเหสีอย่างยิง่ แม้มโหสถจะทูลคัดค้านว่าอาจจะเป็น
กลลวง แต่พระยาวิเทหราชก็ไม่เชื่อ กลับโกรธมโหสถพร้อมทั้งด่าว่ามโหสถว่าเป็นคนบ้าน
นอกไม่รู้จักธรรมเนียมของชาววังพร้อมทั้งขับไล่มโหสถออกไป
	
พระยาจุลนี
	พระยาจุลนี เป็นกษัตริย์เมืองปัญจาลนคร เป็นคนหูเบา เชื่อคนง่าย โดยเฉพาะ
เชื่ อ เกวัฏพราหมณ์ซึ่งเป็นปุโรหิตคู่กาย ไม่ว่าเกวัฏพราหมณ์จะแนะน�ำอะไร พระองค์ก็จะ
เห็นดีดว้ ยทุกอย่าง ไม่วา่ เรือ่ งนัน้ จะเป็นเรือ่ งทีด่ หี รือไม่ดี ผิดหรือถูกอย่างไรก็ตาม โดยขาด
การยั้งคิดหาเหตุหาผล จนในบางครั้งก็ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งพฤติกรรมที่แสดงให้เห็น
ถึ ง ความเป็นคนหูเบา เชื่อคนง่ายเห็นได้จากเกวัฏพราหมณ์แนะน�ำให้พระองค์ยกทัพไปตี
เอาเมืองน้อยใหญ่ในชมพูทวีปเพื่อจะได้เป็นมหาราชาที่ยิ่งใหญ่และเกวัฏพราหมณ์ก็จะได้
เป็ น อัครปุโรหิตด้วย ซึ่งพระองค์ก็ท�ำตาม หรือการลวงพระราชาทั้งร้อยเอ็ดองค์นั้นมา
ประหารด้วยการใส่ยาพิษในสุราในการดื่มฉลองชัยชนะแม้เป็นการไม่ถูกต้อง ไม่ชอบด้วย
ธรรมก็ตามพระองค์กย็ อมท�ำตาม หรือแม้แต่การใช้พระธิดาของพระองค์เป็นเครือ่ งมือเพือ่
หลอกล่อพระยาวิเทหราชและมโหสถเพือ่ น�ำมาฆ่าโดยแอบแฝงความแค้นความอับอายของ
เกวัฏพราหมณ์ทถี่ กู มโหสถฝากรอยแผลเอาไว้โดยการกดหน้าลงกระแทกกับพืน้ จนหน้าผาก
แตกเมื่อครั้งแพ้สงครามที่เมืองมิถิลานครก็ตาม แต่พระองค์ก็ทรงเชื่อและท�ำตามทุกอย่าง
โดยไม่คัดค้าน
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แม้แต่เหตุการณ์ที่เคยเสียรู้มาแล้วตอนที่กองทัพพระยาจุลนีหนีแตกทัพไปเพราะ
เกวั ฏ พราหมณ์แพ้การศึกแบบธรรมยุทธต่อมโหสถ เมื่อเกวัฏพราหมณ์ตามไปบอกกลศึก
ใหม่โดยการให้ลอ้ มเมืองไว้ พระองค์กย็ อมท�ำตามและในทีส่ ดุ ก็หลงกลยุทธของมโหสถและ
แพ้สงครามแตกทัพหนีกลับเมืองด้วยความอับอายอีกครั้ง
พระนางสลากเทวี
	
นางสลากเทวี เป็นพระมารดาของพระยาจุลนี ลุ่มหลงในกาม เป็นชู้กับพราหมณ์
วางแผนปลงพระชนม์พระยามหาจุลนีผู้เป็นพระสวามีแล้วยกราชสมบัติให้พราหมณ์ หลัง
จากพราหมณ์ตายแล้วพระนางก็ให้เชิญพระยาจุลนีที่พระนางวางแผนให้หนีไปอยู่เมืองอื่น
กลับมาครองราชย์ หลังจากนั้นพระนางแม้แก่ชราแล้วก็ยังท�ำตัวเป็นสาวชอบแต่งเนื้อแต่ง
ตัว พูดกระซิกกระซีก้ บั ทหารเวรยามรักษาประตูและมักทีจ่ ะฝึกม้ากับพวกทหารหนุม่ จนเกิน
เวลา
	
จากตัวอย่างจะเห็นว่า บุคคลผูเ้ ป็นนักปกครองทัง้ ชายและหญิง ถ้าไม่มคี วามหนัก
แน่นในคุณธรรม มักมากในกามคุณ ไม่มีพรหมวิหารธรรม กษัตริย์ไม่ประกอบด้วยทศพิธราชธรรมแล้ว ก็มักจะถูกคนรอบข้างยุแยงเพื่อผลประโยชน์ของตนเสมอไม่ว่ายุคใดสมัยใด
ก็ตาม สัจธรรมนี้ยังคงอยู่
3.5 ความเป็นพาลเพราะความโลภในลาภ ยศ สรรเสริญ
	
ความเป็นพาลเพราะความโลภในลาภ ยศ สรรเสริญ ส่วนมากจะเกิดจากข้าราชการ
ผูม้ หี น้าทีก่ ารงานรับใช้บา้ นเมือง แต่ยงั เห็นแก่ประโยชน์สว่ นตน เห็นแก่ประโยชน์ของพวก
พ้ อ งเป็นใหญ่ ลุ่มหลงในลาภยศ อ�ำนาจวาสนา ท�ำให้แสดงออกถึงพฤติกรรมที่มุ่งร้ายต่อ
คนอื่นที่จะท�ำให้ตนเองจนเป็นเหตุเสื่อมจากลาภ ยศ สรรเสริญ ในมโหสถชาดกผู้ที่สื่อให้
เห็นพฤติกรรมดังกล่าว ได้แก่
	บัณฑิตทั้ง 4
	
บัณฑิตทัง้ 4 เป็นปุโรหิตกลุม่ เดิมของพระยาวิเทหราชแห่งเมืองมิถลิ านคร ทีค่ อย
ถวายค�ำปรึกษาว่าราชการแผ่นดิน 4 คน ได้แก่ เสนกะ ปุกกุสะ กามินทะ และเทวินทะ ซึ่ง
พฤติกรรมของบัณฑิตทั้ง 4 ที่สื่อให้เห็นถึงความโลภในลาภยศสรรเสริญปรากฏเสมอๆ ดัง
เห็ น ได้จากเมื่ออ�ำมาตย์ที่พระยาวิเทหราชส่งไปคอยสังเกตพฤติกรรมของมโหสถทั้งการ
ก่ อ สร้ างสิ่งต่างๆ และการวินิจฉัยคดีความต่างๆ และส่งข่าวให้พระยาวิเทหราชทราบเป็น
ระยะๆ แล้วพระยาวิเทหราชก็ขอความคิดเห็นกับบัณฑิตทั้ง 4 โดยเฉพาะเสนกะบัณฑิตซึ่ง
เป็ น หั วหน้าว่าถึงเวลาจะน�ำมโหสถเข้าเมืองได้หรือยัง ก็ถูกคัดค้านเสมอเพราะกลัวว่าเมื่อ
มโหสถเข้ามาอยู่ในเมืองแล้วมโหสถจะเก่งกว่าพวกตน ท�ำให้พวกตนต้องเสือ่ มจากลาภ ยศ
สรรเสริญ
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เหตุการณ์ที่มโหสถหนีออกจากเมืองเพราะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนขโมยราชาภรณ์
ของพระราชาแล้ว พวกบัณฑิตทั้ง 4 เห็นนางอมราซึ่งเป็นภรรยามโหสถอยู่คนเดียว เกิด
ความโลภต่างก็คิดหมายมั่นที่จะได้นางมาเป็นของตน ต่างคนต่างแอบส่งสิ่งของไปให้นาง
อมราเพือ่ เป็นการปลูกสัมพันธ์ พยายามพูดเกีย้ วพาราสีนางอมรา จนถูกนางอมราวางแผน
แก้แค้นให้ละอายโดยการหลอกให้ไปตกหลุมอุจจาระแล้วจับโกนศีรษะ โกนหนวดให้หวั โล้น
แล้วจับหัวถูกบั แผ่นอิฐจนเลือดซึม เอาข้าวสารต�ำเป็นแป้งกวนเป็นเหมือนข้าวต้มทาทัว่ ตัว
แล้ ว โรยด้วยนุ่นทั่วทั้งตัวเหมือนลิงเผือก จับให้นอนในกระชุเอาเสื่อล�ำแพนม้วนมัดไว้แล้ว
น�ำไปถวายพระราชา
	
เกวัฏพราหมณ์
	
เกวัฏพราหมณ์เป็นปุโรหิตหรือบัณฑิตคูก่ ายของพระยาจุลนีแห่งเมืองปัญจาลนคร
เป็ น ผู้ ที่มีความเฉลียวฉลาด คอยถวายค�ำแนะน�ำในการบริหารราชการแผ่นดิน เกวัฏ
พราหมณ์เป็นคนลุม่ หลงในลาภยศ สรรเสริญ ดังจะเห็นได้จากการยุยงให้พระยาจุลนียกทัพ
ไปตี เ อาเมืองน้อยใหญ่ในชมพูทวีปเพื่อจะได้เป็นมหาราชาที่ยิ่งใหญ่และตนเองก็จะได้เป็น
อัครปุโรหิตของพระราชาผูย้ งิ่ ใหญ่ดว้ ย ก็จะเกิดลาภยศตามมามากมายและมีคนนับหน้าถือ
ตาทั่วชมพูทวีป
	
จะเห็นได้วา่ ลักษณะของคนพาลในมโหสถชาดก มิได้มงุ่ หมายเฉพาะผูท้ ปี่ ระพฤติ
ปฏิ บั ติ ผิดตามกฎหมายทางฝ่ายบ้านเมืองเท่านั้น แต่ลักษณะของคนพาลยังได้ครอบคลุม
รวมไปถึ งผู้ประพฤติปฏิบัติตนผิดจากหลักธรรมหรือครรลองครองธรรม ไม่รู้เหตุ ไม่รู้ผล
ไม่รู้ดี ไม่รู้ชั่ว ไม่รู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ เป็นผู้ที่ด�ำรงตนและด�ำเนิน
ชีวิ ต ด้ วยความประพฤติชั่วคือ คิดชั่ว พูดชั่ว และท�ำชั่ว ท�ำให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วย มุ่งหวัง
ประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่ ขาดสติยั้งคิด ขาดวิจารณญาณในการพิจารณาอย่างรอบคอบ
ท�ำให้เกิดโทษทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น
	
ความเป็นพาลเพราะความโลภในลาภ ยศ สรรเสริญ ส่วนมากจะเกิดจากข้าราชการ
ผูม้ หี น้าทีก่ ารงานรับใช้บา้ นเมือง แต่ยงั เห็นแก่ประโยชน์สว่ นตน เห็นแก่ประโยชน์ของพวก
พ้องเป็ น ใหญ่ ลุ่มหลงในลาภยศ อ�ำนาจวาสนา ท�ำให้แสดงออกถึงพฤติกรรมที่มุ่งร้ายต่อ
คนอื่นที่จะท�ำให้ตนเองจนเป็นเหตุเสื่อมจากลาภ ยศ สรรเสริญ ดังกล่าวมา
ลักษณะความเป็นบัณฑิตที่ปรากฏในมโหสถชาดกมิได้มุ่งหมายเฉพาะผู้มีปัญญา
ฉลาดรอบรู้แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่ต้องเป็นผู้มีคุณธรรมควบคู่กันไปด้วย มี
คุณธรรมเป็นเครื่องควบคุมการใช้สติปัญญาให้ถูกต้องคือต้องเป็นผู้ที่รู้เหตุ รู้ผล รู้ดี รู้ชั่ว รู้
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สิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์และสิง่ ที่ไม่เป็นประโยชน์ด�ำรงตนและด�ำเนินวิถชี วี ติ โดยประกอบด้วยการ
ประพฤติความดี คือ ท�ำดี พูดดี คิดดี ใช้สติปัญญาแก้ไข้ปัญหาต่างๆ อย่างรอบคอบ ซึ่ง
คุณลักษณะของความเป็นบัณฑิตอันเป็นอุดมการณ์หรืออุดมคติที่พึงประสงค์ของสังคมอัน
เป็นจุดมุ่งหมายให้คนในสังคมด�ำเนินไปให้ถึงคือเป็นบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วย 5 ลักษณะ
ได้แ ก่ 1. การมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด 2. การมีความเมตตากรุณา 3. การมีความกตัญญู
กตเวที 4. การยึดมั่นในสัจจะ และ 5. การไม่เห็นแก่ลาภ ยศ สรรเสริญ หรือแม้แต่ความ
เป็น บั ณ ฑิตในเรื่องวิธูรบัณฑิตซึ่งเป็นหนึ่งในทศชาติชาดกก็มีอุดมการณ์ที่เหมือนกัน ทั้ง
ความยึ ด มั่นในสัจจะ ความมีเมตตากรุณา ความไม่เห็นแก่ลาภยศสรรเสริญ ยอมรับทุกข์
ทรมานเพือ่ รักษาธรรม เพือ่ ตอบแทนคุณ เพือ่ ประโยชน์สว่ นรวมเป็นส�ำคัญ ซึง่ ถือได้วา่ เป็น
บัณฑิ ต ทางธรรม ในสังคมใดมีบัณฑิตทางธรรมเหล่านี้มากเท่าใด สังคมนั้นย่อมจะมีแต่
ความสงบสุข เป็นสังคมคุณธรรมที่น่าอยู่ เป็นสังคมในอุดมคติของทุกสังคมในโลก
ส่ว นบุ ค คลที่ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตในสังคมไทยปัจจุบันเป็นบัณฑิตทางโลกที่ได้มา
จากการศึกษาเล่าเรียนนัน้ ปัจจุบนั ก�ำลังประสบปัญหาอย่างมากเพราะระบบการศึกษาตาม
แบบปั จ จุ บัน เป็นการศึกษาแต่เพียงด้านเดียว คือเน้นเรื่องวัตถุเป็นส�ำคัญ มุ่งหมายเอา
ความสุข สนุกสนานทางวัตถุเป็นหลัก ไม่ให้ความส�ำคัญกับคุณธรรม เพื่อจะได้เป็นบัณฑิต
ทางธรรมควบคู่กันไป เมื่อมนุษย์ยิ่งมัวเมาหลงใหลในความสุขทางวัตถุมากเท่าใด ความ
รู้สึ ก นึ กคิด คุณธรรมในใจยิ่งน้อยลงทุกขณะ ผลร้ายที่ตามมาก็ยิ่งมากขึ้น คนมีความเห็น
แก่ตัวมากขึ้น มีความทุกข์ทางใจ มีความวิตกกังวล มีความคิดสับสนมากขึ้น เป็นโรคจิต
โรคประสาทถึงกับฆ่าตัวตาย และเกิดปัญหาอาชญากรรมความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทุกวัน
ดังปรากฏให้เห็นทัว่ ไปตามสือ่ ต่างๆ ท�ำให้บณ
ั ฑิตในปัจจุบนั มีภาวะความเป็นโจรมากขึน้ ทุก
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 ส�ำนักมาตรฐานและประเมิน
ผลอุดมศึกษา. 2547: 13) ได้ก�ำหนดคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 10 ประการ คือ 1.
มองเห็นสัจธรรมความจริงของโลก 2. มีสติปัญญา ทันต่อเหตุการณ์ 3. เป็นปัญญาชนผู้มี
ความดีงาม 4. เป็นผูใ้ ฝ่รู้ สูส้ งิ่ ยาก 5. เป็นผูม้ ปี ระสิทธิภาพ 6. อยูร่ ว่ มกันอย่างสันติกบั สังคม
และสิ่ ง แวดล้อม 7. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 8. มีความสมบูรณ์ทั้ง 4
ด้าน คือ กาย จิตใจ ศีลและปัญญา 9. มีนิสัยที่ดี มีพฤติกรรมที่เหมาะสม 10. สร้างสรรค์
สังคม และในปี พ.ศ. 2543 ทบวงมหาวิทยาลัย (ในขณะนั้น) ได้จัดประชุมระดับชาติเรื่อง
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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“บั ณ ฑิ ต ไทยในอุ ด มคติ ” ถึ ง สามครั้ ง โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ บู ร ณาการแนวคิ ด และ
ประสบการณ์กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติเกี่ยวกับบัณฑิตตามอุดมคติของไทย การสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอน ซึง่ ได้ขอ้ เสนอแนะให้สถาบันอุดมศึกษาได้ปรับปรุง
หรือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของตลาดแรงงานและสังคม จะ
ต้องมีลักษณะเป็นผู้น�ำที่ดี เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ประกอบไปด้วย 1) มีความ
ขยันขันแข็ง อดทนต่อความยากล�ำบาก 2) มีความเสียสละ (เพื่อผู้อื่น) 3) มีความซื่อสัตย์
เชื่อถือได้ 4) มีความกล้าหาญที่จะท�ำในสิ่งที่ถูกต้อง (กล้าที่จะเสียหาย กล้าที่จะเสียเปรียบ
กล้า เสี่ ยงต่อการถูกด่าต�ำหนิและลงโทษ) 5) มีความเมตตากรุณา พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้
อ่อนแอกว่า (นิรนาม.2551: 27-28) นอกจากนี้ วิจารณ์ พานิช (2554) ได้เสนอแนะเกี่ยว
กับบัณฑิตอุดมคติไทยว่า บัณฑิตอุดมคติไทยต้องมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม เข้าใจสังคม/ชุมชน
ของตน และวัฒนธรรมอื่นๆ มีความเคารพ เห็นคุณค่าในความแตกต่าง มีทักษะในการ
จัดการความขัดแย้ง และมีทักษะความร่วมมือในการท�ำงานเป็นทีม นอกจากนี้ยังต้องมี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยจะต้องประกอบด้วย 3 อย่าง คือ มีความรู้ มีทักษะ
และบุคลิกอุปนิสัย กล่าวคือ มีหลักคิดทางวิชาการ มีความรอบรู้ สามารถประยุกต์ความรู้
เกี่ ย วกั บโลกศตวรรษที่ 21 ได้ มีทักษะการคิด ทักษะการด�ำรงชีวิตภายใต้พหุวัฒนธรรม
ทักษะการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดถึงทักษะการท�ำงานร่วมกับบุคคลที่แตกต่างทาง
วัฒนธรรม เป็นต้น ส่วนบุคลิกอุปนิสัยนั้นต้องมีจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามอยู่ในพื้นฐาน
ของจิตใจ เรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดถึงนิสัยใฝ่คุณภาพ หรือคุณงามความดี เป็นต้น
จะเห็ น ได้ว่า เพราะปัญหาของบัณฑิตในสังคมไทยปัจจุบันดังที่กล่าวมาข้างต้น
ก�ำลังเป็นปัญหารุนแรงขึน้ ทุกขณะ จึงท�ำให้มผี ทู้ เี่ ป็นห่วงและได้เสนอแนะความเป็นบัณฑิต
ในอุด มคติ ของสังคมไทยปัจจุบันไว้หลายคนดังกล่าว ซึ่งส่วนมากก็มีแนวความคิดที่
สอดคล้องกับอุดมการณ์ภาวะความเป็นบัณฑิตที่ปรากฏในมโหสถชาดก สะท้อนให้เห็นว่า
ภาวะความเป็นบัณฑิตในชาดกนัน้ ไม่ได้ลา้ หลังเลย กลับเป็นสิง่ ทีย่ งั ทันสมัยและใช้เป็นแบบ
อย่างในการด�ำเนินชีวิตได้ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับการน�ำมาประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
เนื่อ งจากสังคมไทยเป็นสังคมชาวพุทธ การด�ำเนินชีวิตของคนไทยในสังคมย่อมจะได้รับ
อิทธิพลจากหลักธรรมทางพุทธศาสนาอย่างแน่นอน การจะแก้ปญั หาจึงต้องสร้างอุดมการณ์
ภาวะความเป็นบัณฑิตทั้งที่เป็นบัณฑิตทางโลกและที่เป็นบัณฑิตทางธรรมควบคู่กันไปโดย
มีหลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นเครือ่ งอภิบาลหรือเป็นทีย่ ดึ เหนีย่ วจิตใจ เมือ่ บัณฑิตทุกคน
มีภาวะความเป็นบัณฑิตตามอุดมการณ์ของสังคมทีพ่ งึ ประสงค์ ภาวะความเป็นคนพาลหรือ
ปัญหาสังคมต่างๆ ก็จะลดลงและหายไปในที่สุด และสังคมก็จะสงบสุข
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	ลักษณะความเป็นบัณฑิตที่ปรากฏในมโหสถชาดกมิได้มุ่งหมายเฉพาะผู้มีปัญญา
ฉลาดรอบรู้แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่เป็นผู้ทรงภูมิธรรมควบคู่กันไปด้วย โดยมี
ความเมตตากรุณา ความกตัญญูกตเวที ความยึดมั่นในสัจจะ และความไม่เห็นแก่ลาภ ยศ
สรรเสริญ ด�ำเนินวิถีชีวิตโดยประกอบด้วยการประพฤติความดี คือ ท�ำดี พูดดี คิดดี ใช้สติ
ปัญญาแก้ไข้ปัญหาต่างๆ อย่างรอบคอบ แล้วปัญหาในสังคมต่างๆ ซึ่งจัดว่าเป็นภาวะของ
ความเป็นโจร คือการลักขโมย ความอิจฉาริษยา ความอาฆาตแค้น ความเชื่อคนง่าย
หลงใหลในกามคุณ และความโลภในลาภ ยศ สรรเสริญ อันจะท�ำความเดือดร้อน ความเสีย
หายให้ โทษทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับอุดมการณ์ความเป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของสังคมปัจจุบนั ทีจ่ ะต้องมีลกั ษณะเป็นผูน้ �ำทีด่ ี เป็นบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม
ประกอบไปด้วยมีความขยัน อดทน เสียสละ ซื่อสัตย์ กล้าหาญที่จะท�ำในสิ่งที่ถูกต้อง และ
มีความเมตตากรุณา ซึง่ จะท�ำให้สงั คมอุดมคติทมี่ แี ต่ความสงบสุขร่มเย็นเป็นจริงได้ในสังคม
แห่งยุคโลกาภิวัตน์ ไม่เป็นยุคโลกาวิบัติอย่างที่หลายคนกล่าวขาน
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ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานในการ
แต่งตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์
Isan Local Wisdom for The Monk Ranking

ธีระพงษ์ มีไธสง* Theerapong Meethaisong

บทคัดย่อ

	
พิธฮี ดสรงเป็นภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทางศาสนาของชาวอีสานทีเ่ ชือ่ มโยงพิธกี รรมเข้า
กับความเชื่อ ชาวอีสานยังคงประกอบพิธีกรรมให้เห็นอยู่เพียงบางชุมชนเท่านั้น โดยมีขั้น
ตอน 9 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมน�้ำฮด 2) การเจริญพุทธมนต์ 3) ถวายผ้าไตร 4) แห่กอง
ฮด 5) จัดสถานที่ 6) การสถาปนายศ 7) อ่านหิรัญปัฏ หรือสุวรรณปัฏ 8) ตั้งขันบายศรี 9)
การบายศรีสูตรขวัญ ขั้นตอนดังกล่าวเป็นไปอย่างคติแบบโบราณล้านช้าง เมื่อมีการปฏิรูป
หัวเมืองอีสานตั้งแต่รัชกาลที่ 4 เรื่อยมา รัฐส่วนกลางได้กระจายอุดมการณ์แบบรัฐชาติให้
ชาวอีสานมานับถือพุทธศาสนาแบบรัฐส่วนกลาง ภูมปิ ญั ญาพืน้ บ้านการฮดสรงจึงค่อยเลือน
หายไป ในบางแห่งที่ยังท�ำพิธีนี้อยู่ก็ลดความส�ำคัญลงไปมาก
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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 establishing 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 decentralized 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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สภาพสั ง คมอี ส าน เดิ ม เป็ น สั ง คมเกษตรกรรมที่ มี ผ ลผลิ ต จากป่ า การท�ำ
เกษตรกรรมอย่างง่าย พระสงฆ์จงึ เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านในฐานะทีว่ ดั เป็นศูนย์กลางของ
ชุมชน เช่น พระสงฆ์ในเขตมณฑลนครราชสีมาได้ช่วยคฤหัสถ์เย็บเสื้อ เย็บหมวก ตุ้ม ปี่
ท�ำไร่ท�ำสวน (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 17: ร.ศ. 119, 158) หรือในมณฑลอีสาน พระสงฆ์
ท�ำงานสร้างเกวียนและเลี้ยงวัว (สิทธา เชตะวัน. 2526: 91) หรือแม้แต่ในประเพณีที่ส�ำคัญ
เช่น ประเพณีสงกรานต์ พระภิกษุเณรก็ร่วมเล่นสงกรานต์ด้วย รวมถึงร่วมท�ำบั้งไฟ บุญ
เผวส เป็นต้น (Tiyavanich.1997: 23) พระสงฆ์เข้าร่วมในกิจกรรมเหล่านี้ได้ ซึ่งสะท้อนให้
เห็นว่า แม้กจิ กรรมดังกล่าวจะเป็นเรือ่ งโลกิยะ แต่ดว้ ยความผูกพันในฐานะเป็นส่วนหนึง่ ของ
ชุมชน พระสงฆ์ยังแสดงบทบาทในฐานะผู้น�ำที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน ไม่ได้มุ่ง
เน้นเฉพาะกิจของสงฆ์อย่างเดียว ท�ำให้พทุ ธศาสนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแพร่หลาย
จนเป็นที่ประจักษ์ว่า ชุมชนเกิดขึ้น ณ ที่แห่งใด วัดย่อมเกิดขึ้นควบคู่กันไปด้วย
	
ดังนั้น ชาวอีสานได้รับเอาพุทธศาสนาผ่านมาหลายทาง หลายระลอกด้วยกัน แต่
พุทธศาสนาแบบล้านช้างได้กลายเป็นกระแสสุดท้ายที่ยึดพื้นที่ทางความเชื่ออย่างมั่นคงใน
ภาคอีสาน การเข้ามาของพุทธศาสนาในภาคอีสานนัน้ นอกจากอาศัยพลังทางการปกครอง
ของผู้น�ำทางบ้านเมืองแล้ว ผู้ที่ส�ำคัญที่ขับเคลื่อนอย่างมีพลังในการน�ำเอาระบบความเชื่อ
แบบพุทธกลุ่มหนึ่งคือ พระสงฆ์ ซึ่งถือว่าเป็นผู้น�ำพุทธบริษัทที่มีบทบาทมากในการธ�ำรง
รักษาและเผยแผ่พุทธศาสนาให้แพร่หลายและตั้งมั่นในท้องถิ่นต่างๆ โดยเฉพาะภาคอีสาน
ในอดีตพระสงฆ์มบี ทบาทมากในฐานะผูน้ �ำทางด้านจิตวิญญาณและการพัฒนาสังคม ในขณะ
เดียวกัน ฆราวาสก็มีส่วนส�ำคัญที่สนับสนุนให้การท�ำหน้าที่ของพระสงฆ์ในการประดิษฐาน
พุทธศาสนาเพื่อสังคม (Engaged Buddhism) โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการท�ำนุบ�ำรุง
ให้การสนับสนุนด้านปัจจัย 4 การแสดงออกซึง่ ความเคารพศรัทธาโดยนิยมให้ลกู ผูช้ ายบวช
สืบต่ออายุพุทธศาสนา (ฟรานซิสคริปส์. 2551: 120) นอกจากนั้น ชุมชนยังมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาวัด สร้างศาสนสถาน รวมถึงมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของพระสงฆ์ เช่น การ
จัดงานบุญประเพณีตามฮีต 12 เป็นต้น
การปฏิบตั ขิ องพระสงฆ์ในอีสานมีความสัมพันธ์กบั ชุมชนอย่างแยกไม่ออก โดยมี
วัดเป็นศูนย์กลางของวิถกี ารปฏิบตั ิ (ยูคโิ อะ ฮายาชิ. 2554: 125) ต่างคนต่างช่วยเหลือเกือ้ กูล
ซึ่งกันและกัน ในขณะเดียวกันก็ท�ำหน้าที่ตรวจสอบซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดความสมดุลอีก
ด้วย พระสงฆ์อาจลงโทษชุมชนทีท่ �ำผิดด้วยการควำ�่ บาตร ในขณะทีช่ าวชุมชนก็อาจลงโทษ
พระสงฆ์ดว้ ยการไม่ให้การท�ำนุบ�ำรุงด้วยปัจจัย 4 ตรงกันข้ามถ้าพระสงฆ์ท�ำหน้าทีต่ นอย่าง
ไม่บกพร่อง มีศีลาจารวัตรที่งดงาม ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ น�ำความเลื่อมใสมาให้แก่ชุมชน
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ชาวชุมชนก็ให้ความเคารพศรัทธา และตอบแทนด้วยการยกย่องด้วยวิธีการทั้งที่เป็น
นามธรรมและรูปธรรมเช่น ร่วมกันจัดพิธีแต่งตั้งสมณศักดิ์ให้ท่านมีต�ำแหน่งที่สูงขึ้น อาจ
เรียกแบบภาคกลางว่า เถราภิเษก หรืออีสานเรียกว่า ฮดสรง
เถราภิเษก หรือการฮดสรง เป็นพิธีการถวายสมณศักดิ์แด่พระสงฆ์ผู้ที่ชาวบ้าน
เคารพศรัทธา มีคุณสมบัติที่ดี เป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวชุมชน เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม
ชาวบ้านก็จดั ท�ำพิธกี รรมเพือ่ ถวายยศ ต�ำแหน่ง หรือประกาศเกียรติยศแก่พระสงฆ์ดว้ ยการ
ประกอบพิธกี รรมฮดสรง เพือ่ แต่งตัง้ ให้พระสงฆ์ด�ำรงต�ำแหน่งตัง้ แต่ตำ�่ สุดจนสูงสุด การฮด
สรงเพื่อถวายสมณศักดิ์ มี 2 ลักษณะคือ ถวายสมณศักดิ์แก่พระสงฆ์ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติ
ชอบเป็นที่เคารพสักการะของชุมชน และพระสงฆ์ที่ส�ำเร็จการศึกษา หรืออาจแยกเป็นการ
ถวายสมณศักดิ์แก่พระสงฆ์สายบริหารและปริยัติ (สายปฏิบัติ) คือพระสงฆ์ที่บวชเรียน ซึ่ง
การศึกษาเล่าเรียนนัน้ สมัยก่อนแบ่งชัน้ เรียนออกเป็น 3 ขัน้ คือ ขัน้ ต้นเรียกว่า สูตรมนต์นอ้ ย
หมายถึง ผู้เรียนต้องสามารถตั้งมงคลน้อย ได้แก่ เจ็ดต�ำนาน สูตรมนต์หลวงคือตั้งมงคล
หลวง ได้แก่ 12 ต�ำนาน ไชยน้อย ไชยใหญ่ ต้องเรียนให้จบบริบูรณ์สูตรมนต์กลาง คือ
ธัมมจักกัปปวัตนสูตร มหาสมยสูตร อาทิตตปริยายสูตร อนัตตลักษณสูตร มาติกาแจง
อภิธรรมเจ็ดคัมภีร์ พระวินัย พระสูตรและขั้นสูตรมนต์ปลาย คือ สัททา (บาลีมูลกัจจายน
สูตร) อภิธรรมมัตถสังคหะ และบาลีปาฏิโมกข์ (พิทูรย์มลิวัลย์. 2535: 15)
ส�ำหรับขั้นกลางเริ่มจากเรียนสูตรมูลกัจจายนะ เริ่มจากสมัญญาภิธานสนธิแปล
คัมภีร์บาลีอรรถกถาทั้ง 5 คือ วินัยอัฏกถาอาทิกรรม อรรถกถาปาจิตตีย์ อรรถกถาจุลวรรค
และอรรถกถาธรรมบทพระบาลี 8 ภาค ส่วนขั้นปลาย ได้แก่ คัมภีร์ทศชาติบาลี มังคัลตถ
ทีปนีบาลี อรรถกถาวิสทุ ธิมรรคบาลี อรรถกถาอภิธรรมมัตถสังคหบาลี ผูท้ สี่ �ำเร็จการศึกษา
ตามขั้นต่างๆ จะได้รับการเลื่อนขั้นสมณศักดิ์ ตั้งแต่ชั้นส�ำเร็จซาคู ราชคู คูฝ่าย คูด้า นคู
หลักค�ำ คูลูกแก้ว คูยอดแก้ว (พิทูรย์มลิวัลย์. 2535: 13) ซึ่งต�ำแหน่งคูยอดแก้ว หรือพระครู
ยอดแก้วอาจเทียบได้กับสมเด็จพระสังฆราชในสมัยนี้ (ฤทธิ์ ศิริมาตย์ และสมหมาย เปรม
จิตต์. 2544: 8) แต่เมือ่ แยกประเภทตามสายทีเ่ ป็นปริยตั ิ (ปฏิบตั )ิ และบริหารแล้ว สมณศักดิ์
ล�ำดับที่ 1-4 เป็นฝ่ายปริยัติ หรือปฏิบัติ ล�ำดับที่ 5-9 เป็นฝ่ายบริหาร
กล่ าวโดยเฉพาะฝ่ายปริยัติเมื่อพระภิกษุหรือสามเณรเรียนจบ ครูบาอาจารย์จะ
ทดสอบถ้าเห็นว่าจ�ำได้จนช�ำนาญแล้วจึงจะสถาปนาแต่งตัง้ ให้เป็นส�ำเร็จเพราะสามารถท่อง
บ่นจดจ�ำได้อย่างแม่นย�ำ ถ้าเป็นพระภิกษุกเ็ ป็นเจ้าหัวส�ำเร็จ ถ้าเป็นสามเณรก็เป็นส�ำเร็จจัว
ถ้า ฆราวาสจะเรียกตามชื่อ เช่น ถ้าชื่อสา ก็จะเรียกว่าส�ำเร็จสา เป็นต้น ถ้ารูปใดเรียนจบ
มูลกัจจายนสูตร สามารถแปลบาลีอรรถกถาคัมภีร์ทั้ง 5 จบมีความรู้ใช้ได้ ก็จะสถาปนาให้
เป็น “ซา” ความหมาย คือ ปรีชา อันได้แก่ ความรู้ หรือจะเรียกว่าปริญญา ถ้าเป็นพระภิกษุ
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จะเรียกว่า เจ้าหัวซา ถ้าเป็นสามเณร จะเรียกว่าซาจัว ถ้ารูปใดเรียนแปลคัมภีร์ 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
เช่นเดียวกัน และมีการเรียนเป็นกรณีพเิ ศษส�ำหรับพระภิกษุหรือสามเณรรูปใดได้เข้าไปสอน
หากเป็นลูกเจ้าฟ้ามหากษัตริยภ์ ายในพระราชวัง ก็จะเรียกให้เกียรติเป็นพิเศษว่า เจ้าหัวราช
คู หรือ ราชคูจวั ส่วนเครือ่ งบริขารทีจ่ ะถวายเป็นเครือ่ งยศในพิธสี ถาปนาสมณศักดิป์ ระกอบ
ด้วยอัฐบริขารตาลปัตร ไม้เท้าเหล็ก และหลาบ ซึ่งเป็นสิ่งแสดงถึงยศ หรือต�ำแหน่ง รวม
ถึงของใช้อื่นๆ ที่จ�ำเป็นส�ำหรับพระสงฆ์
ปัจจุบนั การแต่งตัง้ สมณศักดิพ์ ระสงฆ์อสี านแบบเดิมมีให้พบเห็นจ�ำนวนน้อยมาก
ที่พยายามจะปฏิบัติแบบพิธีกรรมดั้งเดิมแทบจะหาไม่ได้เลย จากการลงพื้นที่ส�ำรวจข้อมูล
เบื้องต้นใน 2 จังหวัด คือ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ พบว่า มีการจัดพิธีฮดสรงอยู่บ้าง แต่พิธี
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และปฏิบัติกันเพียงรักษาประเพณีเอาไว้เท่านั้น พิธีกรรม ขั้นตอน
ความเชือ่ ต่างๆ ถูกกลืนกลายจากวัฒนธรรมการปกครองทีเ่ น้นรวมศูนย์อ�ำนาจอยูส่ ว่ นกลาง
ตั้ ง แต่มีการปฏิรูปศาสนาและระบบการศึกษาหัวเมืองอีสานในรัชกาลที่ 4-5 ที่ได้ออกพระ
ราชบัญญัตลิ กั ษณะการปกครองคณะสงฆ์เพือ่ รวมศูนย์อ�ำนาจทีอ่ ยู่ในท้องถิน่ เข้าสูส่ ว่ นกลาง
ทัง้ หมดนับเป็นการปฏิรปู การศึกษาและสังคมของคณะสงฆ์อสี านทีม่ กี ารปรับโฉมหน้าของ
วงการคณะสงฆ์อสี านอย่างกว้างขวาง ส่งผลกระทบต่อวิถชี วี ติ ทางศาสนาของคนอีสานอย่าง
ถึงรากถึงโคน
ในขณะเดียวกัน ชุมชนอีสานยังได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ ความ
สัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับวัดก็เปลีย่ นแปลงไปในลักษณะทีเ่ หินห่างกันมากขึน้ ชุมชนเปลีย่ น
ค่านิยม และให้ความสนใจในภูมิปัญญาพื้นบ้านน้อยลงทุกที โดยเฉพาะภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ที่เกี่ยวกับพิธีฮดสรง ซึ่งเป็นพิธีที่มีคุณค่าต่อชุมชน สร้างความเป็นเอกภาพ ความสามัคคี
ผ่า นความศรัทธาในพุทธศาสนา พิธีการฮดสรงจึงเริ่มจะถูกลืมโดยคนรุ่นใหม่ และเริ่มสูญ
สลายไปตามล�ำดับ ส่วนทีเ่ หลืออยูก่ ด็ �ำเนินไปในลักษณะทีเ่ ป็นเพียงพิธกี รรมที่ไม่มนี ยั หรือ
ความส�ำคัญกับชุมชนอย่างที่เคยเป็นมา ผู้เขียนจึงต้องการน�ำเสนอร่องรอยอดีตที่หายไป
เพื่ อ ต่อเติมภาพที่เว้าแหว่งของภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานในการแต่งตั้งสมณศักดิ์ให้กับพระ
สงฆ์ เผื่ออาจเห็นภาพที่พอจะเป็นรูปเป็นร่างได้แม้จะเรือนลางเต็มทีก็ตาม
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การฮดสรงในแต่ละท้องถิน่ จะมีความแตกต่างกันบ้างในรายละเอียด การประกอบ
พิธี ก รรม บางท้องถิ่นนิยมท�ำให้เสร็จในตอนเช้า เมื่อท�ำพิธีเสร็จแล้วก็จะถวายภัตตาหาร
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
ทัง้ หมดขึน้ มายังศาลาการเปรียญ เมือ่ พระสงฆ์มาครบเรียบร้อยแล้ว มัคนายกก็น�ำไหว้พระ
รับ ศี ล โดยเจ้าภาพและญาติพี่น้อง รวมถึงผู้ที่มาร่วมงานนั่งพร้อมเพรียงกันตรงหน้าพระ
สงฆ์ พร้อมน�ำน�้ำหอม 2 หาบ และเทียนฮอบหัวค่าคีง จากนั้น พระภิกษุที่เป็นประธาน
หรือพระภิกษุรูปที่ได้รับการฮดสรง ให้ศีลแก่ญาติโยม ตามล�ำดับดังนี้
1. อาราธนาน�ำ้ ฮด หรือนำ�้ อบนำ�้ หอม หลังจากรับศีลเสร็จเรียบร้อยแล้ว มัคนายก
ที่ เ ป็ นผู้รู้ได้กล่าวน�ำตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวอาราธนาน�้ำอบน�้ำหอมเป็นภาษาบาลีพร้อม
กันเสร็จแล้วก็เป็นขั้นตอนทางพระสงฆ์
2. พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ พระสงฆ์ที่ได้รับนิมนต์มาพร้อมกันที่ศาลาหรือปะร�ำ
พิธี หลังจากที่อาราธนาน�้ำฮดสรงเสร็จแล้ว มัคนายกก็จะอาราธนาพระปริตร จากนั้นพระ
สงฆ์ทั้งหมดก็เจริญพุทธมนต์ โดยใช้เวลาประมาณ 40-60 นาที ก็เสร็จ
3. ถวายผ้าไตร มัคนายกก็น�ำถวายผ้าไตรจีวร ซึง่ เป็นผ้าทีเ่ จ้าภาพเตรียมไว้ถวาย
พระภิกษุรูปที่จะฮดสรงให้ท่านได้เปลี่ยน (เคย พุ่มกาหลง. 2554: สัมภาษณ์) หลังจากที่ได้
รับการถวายผ้าแล้ว พระภิกษุรปู นัน้ ก็ท�ำพิธพี นิ ทุผา้ คือการท�ำจุดวงกลมอย่างใหญ่เท่าแวว
ตาหางนกยูง อย่างเล็กเท่าหลังตัวเรือดที่มุมจีวรด้วยสีเขียวคราม โคลน หรือด�ำคล�้ำ เพื่อ
ท�ำจีวรให้เสียสี หรือมีต�ำหนิตามวินยั บัญญัติ (พระธรรมปิฎก. 2538: 188) จากนัน้ พระภิกษุ
ที่จะฮดสรงก็ให้พรแก่ญาติโยม ก็เป็นอันเสร็จพิธี ซึ่งพิธีแต่ละขั้นตอนเสร็จสิ้นลง มัคนายก
หรือผู้เข้าร่วมพิธีคนใดคนหนึ่งจะต้องลั่น (ตี) ฆ้อง 3 ครั้งเสมอ เพื่อให้ผู้คนอื่นๆ ที่อยู่นอก
ศาลาการเปรียญ หรืออยู่ที่ห่างไกลออกไปร่วมกันอนุโมทนาบุญด้วยกันทุกครั้งไป
4. แห่ กองฮด เมื่อพิธีบนศาลาการเปรียญเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าภาพและผู้เข้า
ร่วมพิ ธีต่างช่วยกันถือเครื่องไทยธรรมที่กองฮดคนละอย่างสองอย่าง เช่น หมอน ดอกไม้
ผ้าห่ ม แต่เจ้าภาพจะต้องถือผ้าไตร หาบน�้ำฮด รวมถึงถือรูปภาพผู้ตายที่จะอุทิศส่วนกุศล
ไปให้ เ ดินน�ำหน้าขบวนแห่ แต่เดิมต้องหามกองฮด (เมง) ไปด้วยทั้งหมด (ทอน รมย์รื่น.
2554: สัมภาษณ์) แต่ปัจจุบันเครื่องไทยธรรมมีจ�ำนวนมาก ไม่สามารถจะถือแห่เข้าร่วม
ขบวนได้ ทั้งหมด ก็เลยเลือกถือเอาเพียงบางส่วนไปร่วมขบวนแห่ กองมโหรีต่างบรรเลง
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ประโคมรออยู่นอกศาลาวัดพร้อมนางร�ำที่เต้นระบ�ำร�ำฟ้อนรออยู่อย่างสนุกสนาน และตั้ง
แถวอย่างเป็นระเบียบ
รูปแบบขบวนแห่โดยทั่วไป หัวขบวนจะมีคณะเจ้าภาพถือบริขาร 8 น�ำหน้า รวม
ถึงผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ ตามด้วยผูท้ ถี่ อื เครือ่ งบริวารอืน่ ๆ ชาวบ้านทัว่ ไป ปิดท้ายด้วยขบวนมโหรีและ
กลุ่มฟ้อนร�ำ (อุธา กุลชาติ. 2555: สัมภาษณ์) ปัจจุบัน บางท้องถิ่นนิยมน�ำรถยนต์มาใช้ใน
ขบวน คื อ ให้พระสงฆ์ที่เป็นพระเถระผู้ใหญ่นั่งบนรถน�ำหน้าพร้อมกับพระภิกษุรูปที่จะฮด
สรง ตามด้วยพระสงฆ์อื่นๆ ญาติโยมผู้เฒ่าผู้แก่ที่เดินไม่สะดวกก็นั่งในขบวนรถยนต์ ส่วน
ญาติโยมทีพ่ อเดินไหวก็เดินไปฟ้อนไปตามหลังขบวนรถยนต์ ถ้าเป็นขบวนแบบโบราณ เมือ่
ตั้งขบวนพร้อมแล้ว เจ้าภาพก็ออกเดินน�ำหน้ามีผู้เฒ่าผู้แก่ที่แข็งแรงเดินตาม
จากนั้ นก็เป็นเด็กวัยรุ่น ส่วนกลุ่มแม่บ้านพ่อบ้านที่ฟ้อนร�ำและคณะมโหรีอยู่หลัง
สุด ขบวนแห่จะเดินช้าๆ ไปรอบหมู่บ้าน บางท้องถิ่น เช่นที่บ้านชาด ต. นาโก อ. กุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ ในขบวนแห่จะมีเจ้าภาพหนึง่ คนถือขันเงินใบใหญ่เพือ่ ขอรับบริจาคร่วม
ท�ำบุญจากบ้านเรือนต่างๆ ทีต่ า่ งยืนรอท�ำบุญอยู่ เพราะบางคนหรือบางครอบครัวก็มกี จิ ธุระ
ไม่สามารถไปร่วมท�ำบุญที่วัดได้ ก็สามารถบริจาคร่วมท�ำบุญในขณะที่ขบวนแห่เดินผ่าน
หน้าบ้าน หรือบริเวณที่ใกล้เคียง ถือเป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้ชาวบ้านได้ท�ำบุญร่วม
กันถ้วนทั่วทุกครัวเรือน
เมือ่ เดินผ่านหน้าบ้านแต่ละหลังก็จะมีขนั น�ำ้ กระติกนำ�้ แข็งหรือนำ�้ ดืม่ ตัง้ รอบริการ
อยูห่ น้าบ้านเพือ่ ให้ขบวนแห่ทกี่ ระหายน�ำ้ ได้ดมื่ กินกันระหว่างทาง ทางเดินในการแห่ขบวน
จะเดิ น วนรอบหมู่บ้านทั้งหมด บางแห่งที่เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ ก็อาจใช้รถยนต์เข้าร่วม
ขบวนแห่ เช่น วัดโพธิ์ศรีแกด�ำ อ. แกด�ำ จ. มหาสารคาม ญาติโยมที่เข้าร่วมขบวนแห่
แต่ละหมู่บ้าน หรือแต่ละคุ้มในหมู่บ้านอาจตั้งต้นดอกเงินเพื่อร่วมถวายพระสงฆ์ เป็นการ
ท�ำบุญร่วมกับเจ้าภาพด้วย
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บรรยากาศขบวนแห่เป็นไปอย่างสนุกสนานและครึกครืน้ ตลอดเส้นทางอันยาวไกล
แต่ทกุ คนไม่แสดงอาการเหนือ่ ยล้า ต่างมีสหี น้าทีย่ มิ้ แย้ม มีความสุขสนุกสนาน ก่อนทีข่ บวน
แห่จะวกกลับเข้ามายังวัดอีกครัง้ ซึง่ บางแห่งก็มพี ระสงฆ์เตรียมประพรมนำ�้ พุทธมนต์ทหี่ น้า
ประตูโขงเข้าวัดให้กับญาติโยมในขบวนแห่ที่วกกลับเข้ามายังบริเวณวัด เช่น วัดอัมพวัน
บ้านชาด ต. นาโก อ. กุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์

พระสงฆ์ประพรมน�้ำพุทธมนต์ ขณะที่
ขบวนแห่ ม าถึ ง หน้ า ประตู วั ด อั ม พวั น
บ้านชาด อ. กุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์

เมื่อขบวนแห่เข้ามาถึงหน้าประตูโขงวัด ก็มีพระภิกษุสองรูปยืนอยู่สองข้างประตู
ประพรมน�้ำมนต์ให้ญาติโยมที่เข้าร่วมขบวนแห่เพื่อให้เกิดสิริมงคลกับญาติโยมผู้ที่มาร่วม
งานกันทั่วทุกคน เมื่อหัวขบวนมาถึงศาลาเจ้าภาพบางส่วนที่เป็นผู้ชายหุ่นก�ำย�ำ ก็เตรียม
เสลีย่ งรออยูห่ น้าศาลา เจ้าภาพก็นมิ นต์พระสงฆ์ 4 รูป เดินมาขึน้ เสลีย่ ง โดยมีองค์ประธาน
นั่งเสลี่ยงที่ 1 รองลงมาก็เป็นองค์ที่จะท�ำการฮดสรง และองค์อื่นๆ
พระที่จะฮดจะได้รับขันนิมนต์ และหว่อมส�ำหรับสวมใส่ก่อนจะขึ้นเสลี่ยง แต่บาง
ท้องที่ ก็จะแห่เฉพาะพระเถระที่เป็นองค์ประธานกับพระภิกษุที่จะได้รับการฮดสรงเท่านั้น

ตัวแทนชาวบ้านถวายขัน 5 แด่พระครู
อัมพวันธรรมาภิรมย์ บ้านชาด ต. นาโก
		อ. กุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ ก่อนขึ้น
เสลี่ยงแห่รอบศาลา 3 รอบ
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เมื่อพระสงฆ์ขึ้นเสลี่ยงเรียบร้อยแล้ว ขบวนพร้อมยกเสลี่ยงขึ้นหามแห่เวียนขวา
รอบศาลาการเปรียญจนครบ 3 รอบ จากนั้นก็นิมนต์พระที่จะฮดไปที่โฮงฮดที่เตรียมพร้อม
ไว้แล้ว โดยมีพระเถระผู้เป็นประธานเดินน�ำหน้าพระที่จะฮดสรงไป
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5. สถานที่ เป็นสถานที่ส�ำหรับจัดงาน ซึ่งสามารถรองรับผู้ที่เข้าร่วมได้ตามความ
เหมาะสม อาจเป็น
		
5.1 ศาลาการเปรียญ จะต้องท�ำความสะอาดให้เรียบร้อย น�ำผ้าไหมสี
ต่างๆ ที่ทอเองมาผูกรอบเสาให้สวยงาม จากนั้นก็ประดับด้วยตุง บริเวณอาสน์สงฆ์ตั้งโต๊ะ
หมู่ขนาดเล็ก (หมู่ 7) เอาไว้พร้อมดอกไม้ประดับแจกัน ธูปเทียน กระถางธูป กระยอง ด้าย
สายสิญจน์ รวมทั้งเตรียมเครื่องเสียง ไมค์ ปูเสื่อ และอาสน์สงฆ์ส�ำหรับพระสงฆ์ที่นิมนต์
มาเจริญพุทธ-มนต์
		
5.2 ปะร�ำพิธี การจัดปะร�ำพิธที เี่ ห็นในปัจจุบนั นิยมน�ำเต็นท์มากางก�ำหนด
เอาตามปริมาณของคนเข้าร่วมพิธี แต่ภายในเต็นท์จะต้องมีอุปกรณ์ที่จ�ำเป็น เช่น โต๊ะหมู่
อาสน์สงฆ์ ฝากั้น หรืออาจใช้ผ้าขาวกั้นก็ได้ บริเวณที่ส�ำหรับนั่งของผู้เข้าร่วมพิธีก็ปูเสื่อ
หรืออาจใช้ผ้ายางขนาดกว้างปู อุปกรณ์อื่นๆ เช่น เครื่องเสียง ฆ้อง กลอง เป็นต้น ก็จัด
ลักษณะคล้ายกับศาลา การจัดปะร�ำนี้ อาจจัดขึ้นในกรณีที่ศาลาการเปรียญมีขนาดเล็กไป
ไม่สามารถรองรับผูค้ นทีเ่ ข้าร่วมพิธซี งึ่ มีจ�ำนวนมากได้ หรือบางแห่งก็ไม่มศี าลาการเปรียญ
จ�ำเป็นจะต้องตั้งปะร�ำพิธีเพื่อเป็นสถานที่จัดงานชั่วคราว
		
5.3 โฮงฮด หรือโรงส�ำหรับรดนำ�้ พระสงฆ์ การเตรียมอุปกรณ์ท�ำซุม้ หรือ
โฮงฮด เริ่มจากใช้ไม้ไผ่ที่มีขนาดแข็งแรง น�ำมาท�ำเสาทั้ง 4 มุม จากนั้นก็ท�ำเป็นโครงพอที่
จะติดฝากั้นทั้ง 4 ด้าน เหลือช่องประตูที่เปิดไว้ส�ำหรับเดินเข้าไปสรงน�้ำ จากนั้นก็น�ำฝามา
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 แล้วให้พระสงฆ์นั่งคุกเข่าทับหินหรือฆ้อง ข้าง
นอกโฮงฮดก็มโี อ่งน�ำ้ ใบขนาดกลางเท่าโอ่งมังกรใส่นำ�้ หอมไว้เต็มจ�ำนวน 1 หรือ 2 โอ่ง พร้อม
ขันส�ำหรับตักน�้ำรด เพื่อให้ผู้มารดพระสงฆ์ตักน�้ำรดได้สะดวก
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โฮงฮดวัดบ้านห้วยม่วง ต. หนองห้าง
อ. กุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์

6. พิธีสถาปนา การสถาปนา คือ การแต่งตั้งหรือเลื่อนขั้นสมณศักดิ์ของพระสงฆ์
เรียกว่า “พีธีฮดสรง” พิธีจะเริ่มตั้งแต่
		
6.1 พระเถระที่เป็นประธานน�ำพระภิกษุรูปที่จะฮดสรงไปยัง โฮงฮด จุด
เทียนกิง่ หรือเทียนตีนกาติดไว้ทฮี่ างฮด พาไหว้ทศิ ตามฤกษ์ทดี่ ขี องวันฮดสรง จากนัน้ พระ
เถระผู้เป็นประธานก็จะท�ำพิธีรดน�้ำอบน�้ำหอมเป็นคนแรก พระสงฆ์ที่อยู่ปะร�ำพิธีหรือศาลา
การเปรียญเจริญชัยมงคลคาถาพร้อมกันในขณะที่ก�ำลังฮดสรง จากนั้น พระภิกษุสามเณร
ทีน่ มิ นต์มาทัง้ หมดก็รดนำ�้ ตามด้วยผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่และประชาชนทัว่ ไปตามล�ำดับจนกว่าจะครบ
หมดทุกคน
ขณะที่น�้ำหอมก�ำลังไหลหลั่งรดพระภิกษุที่ฮดสรงอยู่ ก็จะมีญาติโยมโดยเฉพาะ
โยมผู้ชายจ�ำนวนหนึ่งมุดเข้าไปในโฮงฮด ยื่นมือเข้าไปรองน�้ำหอมที่ไหลผ่านร่างของพระ
ภิกษุแล้วน�ำมาดื่มกิน หรือลูบประพรมที่ศีรษะและใบหน้า เชื่อว่าจะท�ำให้เกิดเป็นสิริมงคล
และหายจากโรคภัยไข้เจ็บ โชคดีมีชัย

คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Faculty of Humanities and Social Science Mahasarakham University

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 59 - ธ.ค. 59)

ชาวบ้านชาด ต. นาโก อ. กุฉินารายณ์
จ. กาฬสินธุ์ ก�ำลังรดน�้ำพระสงฆ์
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6.2 เปลี่ยนผ้า เป็นขั้นตอนหลังจากที่พระภิกษุได้ผ่านการฮดสรง
เรียบร้อยแล้ว ผู้ที่เป็นเจ้าภาพจะต้องเตรียมผ้าไตรจีวรที่ได้ถวายท่านก่อนหน้านี้ไว้ข้าง
โฮงฮด และผ้าเช็ดตัวถวายให้ท่านด้วย เมื่อท่านเช็ดเนื้อตัวแห้งแล้วก็ท�ำการเปลี่ยนจากชุด
ที่ใส่เดิมเป็นผ้าไตรจีวรชุดใหม่ แล้วถวายย่ามให้ท่านด้วย แต่บางแห่ง เช่น ที่บ้านบ่อน้อย
ต. ท่าสองคอน อ. เมือง จ. มหาสารคาม จะให้ผู้ชายที่มีร่างกายก�ำย�ำอุ้มพระภิกษุที่ผ่า
นการฮดสรงแล้วไปยังสถานทีเ่ ปลีย่ นผ้าซึง่ อาจจัดไว้หา่ งจากโฮงฮด โดยไม่ให้เท้าท่านเหยียบ
ดิน หลังจากครองจีวรเรียบร้อยแล้วก็จะเดินมายังโฮงฮดอีกครั้ง
บางท้องถิน่ ระหว่างทางทีท่ า่ นเดินมา ก็มญี าติโยมปูผา้ เช็ดหน้าหรือผ้าขาวให้ทา่ น
เดินเหยียบไปจนถึงโฮงฮด เมื่อพร้อมแล้ว พระภิกษุที่ฮดสรงยืนประนมมือ ตั้งนะโม 3 จบ
แล้วกล่าวเสียงดังๆ ว่า “สีหะนาทัง นะทันเต เต ปะริสาสุ วิสาระทา” เปล่งเสียงให้ดังแต่ละ
ครั้ง แล้วตั้งใจอย่างแน่วแน่ ใช้ก�ำปั้นตีฆ้องให้เสียงดัง “โม่ง” จนครบ 3 ครั้ง
ส่วนชาวบ้าน ก็จะนัง่ ประนมมือส่งเสียงร้องสาธุการพร้อมกับการกล่าวจบของพระ
ว่า ซา หรือ คู จนครบ 3 ครั้งเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ การร้องว่า ซา หรือ คู ขึ้นอยู่กับว่า การ
ฮดสรงครั้งนั้น เป็นการฮดให้ขึ้นสู่ต�ำแหน่ง ซา หรือ คู ก็ให้ว่า ซา หรือ คู เสียงดังๆ ตาม
ต�ำแหน่งนั้นๆ
		
6.3 ประธานน�ำเดินขึ้นสู่ศาลาการเปรียญ ในขั้นตอนนี้ จะเริ่มจากพระ
เถระทีเ่ ป็นประธานถวายตาลปัตร และไม้เท้าเงินไม้เท้าทอง จากนัน้ จึงใช้ไม้เท้าจูงพระภิกษุ
ที่ได้รับการฮดสรงขึ้นไปสู่ปะร�ำพิธีหรือศาลาการเปรียญ ในขณะที่ญาติโยมทั้งผู้ชายและผู้
หญิง2 ก็นอนคว�ำ่ เรียงตัง้ แต่ปากประตูโฮงฮดติดต่อกันไปจนถึงปะร�ำพิธหี รือศาลาการเปรียญ
ให้พระเถระประธานใช้ไม้เท้าเงินไม้เท้าทองจูงพระภิกษุที่ได้รับการฮดสรงเดินเหยียบผ่าน
ไปโดยเชื่อว่า ผู้ที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บ ปวดหลังปวดเอวจะหายจากโรคเมื่อท่านผู้บริสุทธิ์มียศ
ศักดิ์ได้เหยียบให้ ถ้าคนปกติก็เชื่อว่าจะได้อานิสงส์มาก ท�ำให้เกิดเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง
และครอบครัว (บุญตา ปราณี. 2555: สัมภาษณ์)
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7. อ่านหิรัญปัฏ หรือสุวรรณปัฏ เป็นธรรมเนียมโบราณที่ปฏิบัติหลังจากเปลี่ยน
ผ้าให้แล้ว เพื่อเป็นการประกาศยกย่องต่อหน้าชุมชนว่า พระภิกษุที่ผ่านการฮดสรงแล้ว มี
ยศและต�ำแหน่งตามที่จารึกไว้ในหิรัญปัฏ หรือสุวรรณปัฏ พิธีกรรมเริ่มจากผู้เฒ่าผู้แก่น�ำ
เทียนเล่มเบี้ยไปตั้งไว้ตรงหน้า 1 คู่ แล้วจุดเทียนเล่มบาททั้งคู่ส่งถวาย โดยทีแรกให้มือขวา
ทับมือซ้าย แล้วกลับซ้ายทับขวา และกลับขวาทับซ้าย 3 หน เอาเทียนเล่มบาทที่ถืออยู่
มือขวา จุดเทียนเล่มเบี้ยที่อยู่ข้างซ้าย เอาเทียนเล่มบาทที่อยู่มือซ้ายจุดเทียนเล่มเบี้ยที่อยู่
ข้างขวา จากนัน้ ประธานฝ่ายฆราวาส หรือผูท้ ี่ได้รบั เกียรติอา่ นประกาศหิรญั ปัฏ หรือสุวรรณ
ปัฏอ่านประกาศ3
พออ่านหิรัญปัฏ หรือสุวรรณปัฏจบ ก็บรรเลงมโหรี ฆ้อง กลอง แต่โบราณนิยม
ดีดพิณ เป่าปี่สีซอ เป่าหอยสังข์ ตีระฆังฆ้องกลองเสียงดังไปทั่วชุมชน จากนั้น ผู้เฒ่าผู้แก่
ก็ถวายหลาบเงินหลาบค�ำ (บางท้องถิ่น) บางท้องถิ่นมีการอ่านหิรัญปัฏ หรือสุวรรณปัฏ ถึง
3 รอบ เมื่อจบแต่ละรอบจะมีฆ้องชัย จบที่ 1 ตีฆ้องชัย 1 ครั้ง จบที่ 2 ตีฆ้องชัย 2 ครั้ง
และจบที่ 3 ตีฆ้องชัย 3 ครั้ง ในแต่ละครั้งจะมีเสียงสาธุการเท่ากับจ�ำนวนที่ตีฆ้องชัย
การอ่านหิรัญปัฏ หรือสุวรรณปัฏนี้ ส่วนที่เว้นไว้ ให้เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ปี
เดือน วัน ให้ถกู ต้องตามหน่วยฤกษ์ และเวลาปัจจุบนั ทีท่ �ำการฮดสรง เหมือนการบอกศักราช
ของนักเทศน์ จะต้องเปลี่ยนให้ถูกต้องตามวัน เวลา เดือน ปี รวมถึงฤกษ์ต่างๆ เพราะ
หิรัญปัฏ หรือสุวรรณปัฏที่อ่านประกาศเรียบร้อยแล้ว จะต้องถวายเป็นสมบัติส่วนตัวของ
พระภิกษุรูปนั้นๆ แต่ปัจจุบัน หิรัญปัฏ หรือสุวรรณปัฏที่ท�ำขึ้นเฉพาะหาได้ยาก ส่วนมากก็
ใช้วิธีการยืมมาท�ำพิธีเท่านั้นเอง ไม่ค่อยมีการท�ำขึ้นใหม่เหมือนแบบโบราณ
ส่วนผู้อ่านหิรัญปัฏ หรือสุวรรณปัฏนั้น ส่วนมากจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่หรือมัคนายกที่
ชาวบ้ า นเคารพนั บ ถื อว่ า เป็ น ผู ้ รู ้ บางคนอาจเคยบวชผ่ า นการฮดสรงมาแล้ ว เช่ น
พ่อจารย์เคย พุ่มกาหลง บ้านชาด ต. นาโก อ. กุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ เคยผ่านการฮด
สรงมาแล้วหลายครัง้ จนจ�ำไม่ได้ ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือว่าเป็นผูม้ ภี มู ปิ ญั ญาด้านการ
ฮดสรง และรู้ขั้นตอนพิธีกรรมธรรมเนียมอย่างโบราณ ท่านก็ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้อ่าน
ประกาศหิรัญปัฏ หรือสุวรรณปัฏในการฮดพระครู อัมพวันธรรมาภิรมย์ (เคย พุ่มกาหลง.
2554: สัมภาษณ์) แต่บางแห่งก็มอบให้ขา้ ราชการผูใ้ หญ่เป็นผูอ้ า่ นประกาศสุวรรณปัฏ หรือ
หิรัญปัฏ
8. ตั้งขันบายศรี เชิญพราหมณ์ จ�ำนวน 1 คน แต่โบราณนิยมเชิญพราหมณ์ 4
คน เพราะต้องยืนเฝ้าทิศทั้ง 4 และท�ำพิธีบายศรี เพราะบางแห่งมีพิธีกรรมทางพราหมณ์
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ร่วมด้วย เช่น การผูกข้อต่อแขน หรือบายศรีสู่ขวัญพระภิกษุรูปที่จะได้รับการฮดสรงก่อน
จึงท�ำพิธีฮดสรง หรือบางแห่งก็ท�ำพิธีบายศรีสู่ขวัญหลังจากพิธีฮดสรงเรียบร้อยแล้ว
9. บายศรีสูตรขวัญ (สู่ขวัญ ก็เรียก) การบายศรีสูตรขวัญก็เป็นประเพณีคนอีสาน
แต่โบราณ แม้ว่าจะเป็นพิธีกรรมของพราหมณ์ แต่คติโบราณในการฮดสรงก็ต้องท�ำพิธี
บายศรีสูตรขวัญให้พระภิกษุรูปที่ฮดสรง เพื่อให้เกิดเป็นสิริมงคล การบายศรีสูตรขวัญเป็น
ขั้นตอนหลังจากที่ถวายหลาบยศแล้ว พราหมณ์ทั้ง 4 คนที่เชิญมาซึ่งนุ่งขาวห่มขาว น�ำ
บายศรีมาตั้งข้างซ้ายขวาของพระภิกษุที่ฮดสรง หรือถ้ามีการฮดสรงหลายรูปก็ให้นั่งล้อม
รอบขันบายศรี ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่จดุ เทียนอาด หรือเทียนชัยทีป่ กั อยูข่ นั บายศรีทงั้ ซ้ายและขวา จาก
นั้น พราหมณ์ก็ท�ำพิธีเบิกบายศรี ป่าวอัญเชิญเทวดา4 พอพราหมณ์กล่าวจบ ก็ลั่นฆ้อง 3
ครั้ง จากนั้น พราหมณ์ก็เอาสายสิญจน์ที่ขันบายศรีไปผูกแขนให้พระภิกษุที่ฮดสรง ตาม
ด้วยพระเถระประธาน พระสงฆ์ทั้งปวง และญาติโยมก็พากันเข้าแถวเพื่อผูกแขน บางท้อง
ถิ่นก็มีญาติโยมถวายปัจจัยใส่ในย่ามขณะที่ผูกแขนท่านด้วยก็มี
ค�ำสูตรขวัญบายศรีแต่ละแห่งมีข้อความที่แตกต่างกันในรายละเอียด แต่เค้าโครง
ของความหมายก็มีลักษณะที่คล้ายกัน เพราะพราหมณ์แต่ละคนก็แต่งค�ำสูตรเพิ่มเติมเข้า
มา หรือได้รับการสืบทอดมาจากครูบาอาจารย์ที่แตกต่างกัน เช่น พ่อจารย์จันทร์ เหลาภา
บ้านท่าสองคอน อ. เมือง จ. มหาสารคาม ก็มีค�ำสูตรขวัญที่ไม่เหมือนดังที่กล่าวมา “การ
สูตรขวัญตามแบบโบราณ จะมีผลส�ำเร็จหรือเกิดเป็นสิริมงคลแก่เจ้าภาพนั้น ขึ้นอยู่กับ
พราหมณ์ผทู้ �ำพิธดี ว้ ยว่า เป็นผูท้ รงศีลทรงธรรมมากน้อยเพียงใด ส่วนค�ำสูตรขวัญนัน้ เป็น
เพียงองค์ประกอบในการท�ำพิธเี ท่านัน้ แต่ตอ้ งว่าค�ำสูตรขวัญให้ครบและถูกต้องด้วย” (จันทร์
เหลาภา. 2555: สัมภาษณ์)
จากนั้น ก็มีการผูกข้อต่อแขนให้พระสงฆ์รูปนั้น เริ่มจากพราหมณ์และญาติโยม
ตามล�ำดับ เสร็จพิธีแล้วนิมนต์พระภิกษุผู้ได้รับการฮดสรง เข้านั่งอาสนะบนอาสน์สงฆ์เจ้า
ภาพ หรือญาติโยมร่วมกันประเคนบริขารเครื่องยศเฉพาะส่วนที่ยังมิได้ประเคน ถ้ามีหลาย
รูปก็แยกกองบุญหรือกองฮด โดยกองฮดของรูปใดก็ให้ประเคนแก่รปู นัน้ จากนีญ้ าติโยมทัว่ ไป
ที่มาร่วมงานบุญกองฮดอาจจะถวายปัจจัยไทยทานแก่พระภิกษุสามเณรซึ่งมาร่วมพิธีตาม
ก�ำลังศรัทธา ถวายเสร็จก็เตรียมกรวดน�้ำ พระสังฆเถระที่เป็นประธานกล่าวอนุโมทนาบุญ
แก่เจ้าภาพและญาติโยมพอประมาณ ต่อด้วยพระสงฆ์รวมทั้งพระภิกษุสามเณรผู้ได้รับ
เถราภิเษก ตั้งตาลปัตรที่ได้รับการถวายให้พร เป็นเสร็จพิธี
4
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พิธีฮดสรงซ่อนสัญลักษณ์ ไว้มากมายเมื่อมองผ่านทฤษฎีแล้ว อาจท�ำให้เห็นถึง
ความหมายแห่งสัญลักษณ์ทสี่ มั พันธ์อย่างแนบแน่นกับวิถชี วี ติ วัฒนธรรมของชาวอีสานภาย
ใต้การด�ำเนินชีวติ ในสังคมเกษตรกรรมทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์เป็นเป้าหมายในการตอบโจทย์
ชีวิต พิธีฮดสรงจึงเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สะท้อนวิถีชีวิตชาวอีสานผ่านสัญลักษณ์ที่อาจ
ตีความได้ ดังนี้
ก. อุปกรณ์การฮดสรง อุปกรณ์ส�ำคัญในการฮดสรง เช่น ฮางฮด หรือรางส�ำหรับ
รดน�้ำพระสงฆ์ เป็นอุปกรณ์ส�ำคัญ มีลักษณะเป็นรูปนาค (Naga symbol) หรือพญานาค
ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายงูใหญ่ มีต�ำนานเล่ามากมายเกี่ยวกับนาค แม้แต่ในพระพุทธ
ประวัติที่กล่าวถึงพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดชฏิล 3 พี่น้อง ก็ได้ต่อสู้กับพญานาคในโรงบูชา
ไฟ และตอนทีป่ ระทับนัง่ สมาธิอยู่ใต้ตน้ โพธิ์ เมือ่ มีฝนตกพญานาคก็ได้มาแผ่พงั พานป้องกัน
ฝนไม่ให้ตกรดพระพุทธเจ้า จนเป็นที่มาของพระพุทธรูปปางนาคปรก
แต่นาคในคติของผู้คนลุ่มแม่น�้ำโขงน่าจะมีมาก่อนการเข้ามาของพุทธศาสนา
เพราะความเชือ่ เรือ่ งนาคเป็นความเชือ่ ทีเ่ ก่าแก่ซงึ่ ผูค้ นบริเวณสองฟากฝัง่ แม่นำ�้ โขงต่างเชือ่
ว่า นาคเป็นสัตว์มีอิทธิฤทธิ์ที่อาศัยอยู่ใต้พื้นพิภพ หรือนาคพิภพ เชื่อว่าอยู่ใต้บริเวณที่มีน�้ำ
ลึก สอดคล้องกับไมเคิล ฟรีแมน (2546: 37) ทีศ่ กึ ษาสัญลักษณ์เขมร พบว่า ประติมากรรม
ทีน่ ครวัตสะท้อนให้เห็นถึงเหล่าทวยเทพ และเหล่ามาร (อสูร) ทีจ่ ะร่วมกันท�ำพิธกี วนเกษียร
สมุทร เพื่อให้เกิดยาอายุวัฒนะ (น�้ำอมฤต) รายละเอียดของการท�ำพิธีที่แปลกประหลาด
และมโหฬารนี้ แต่ละฝ่ายจะดึงหางพญานาคทีม่ นี ามว่า วาสุกรี ซึง่ กลางล�ำตัวของพญานาค
ตนนี้จะพันรอบภูเขามันดารา นอกจากนั้น ยังพบคติความเชื่อแบบฮินดูเกี่ยวกับพญานาค
ที่ปรากฏในตัวปราสาทนครวัตว่า เป็นแกนที่เชื่อมโลกมนุษย์กับโลกเทวดา ได้รับการเชื่อม
ต่อไว้ดว้ ยศาสนสถานกลางทีเ่ ป็นปราสาท และแกนนี้ได้ด�ำดิง่ ลงไปสูอ่ าณาจักรทีถ่ กู สาป คือ
โลกใต้พภิ พทีเ่ ป็นดินแดนแห่งการด�ำรงชีวติ ของสิง่ มีชวี ติ ใต้บาดาล ในบรรดาสิง่ ทีม่ ชี วี ติ เหล่า
นี้ มีพญานาคเป็นส�ำคัญ ลัทธิการบูชาพญานาค มีววิ ฒ
ั นาการเป็นเอกเทศต่างกันไปทัว่ โลก
แต่แก่นแท้ของต�ำนานพญานาคของขอมได้รับอิทธิพลและรูปแบบมาจากอินเดีย (ไมเคิล
ฟรีแมน. 2546: 43)
เมืองเก่าล้านช้างมีชื่อเมืองว่า ศรีสัตตนาคนหุต ก็สื่อความหมายถึงเมืองที่มี
พญานาคจ�ำนวนมากที่ท�ำหน้าที่ปกปักรักษาเมืองและชาวเมืองให้อยู่ดีมีสุข เกิดความอุดม
สมบูรณ์กบั การประกอบอาชีพเกษตรกรรม สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุรยิ า สมุทคุปติ์ และ
คณะ (2544 : 85) ที่พบว่า นาคเป็นสัญลักษณ์ของสัตว์ชนิดหนึ่ง ที่มีความสัมพันธ์กับพุทธศาสนาอย่างลึกซึง้ ในทางพุทธศาสนา เชือ่ กันว่า นาคเป็นสัตว์ทคี่ วบคุมนำ�้ และดินฟ้าอากาศ
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อันเป็นทีม่ าของความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุธ์ ญั ญาหารในโลกมนุษย์ ในโฮงฮด หรือราง
ส�ำหรับรดน�้ำพระสงฆ์ของชาวอีสาน รวมถึงบริเวณสองฟากฝั่งแม่น�้ำโขงก็ท�ำรางส�ำหรับ
รดน�ำ้ พระสงฆ์เป็นรูปนาคหรือพญานาคเหมือนกันทัง้ หมด การเทรดน�ำ้ ฮดสรงต้องเทน�ำ้ ให้
ไหลผ่านรางส่วนที่เป็นล�ำตัวของนาคลงไปยังร่างพระสงฆ์ เสมือนว่า เป็นการสรงน�้ำ
ศักดิ์สิทธิ์ที่ได้จากนาค ซึ่งแนวคิดลักษณะนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Tambaih (1970:
174-175) ซึง่ ท�ำวิจยั พุทธศาสนาและพิธกี รรมเกีย่ วกับผีในอีสาน พบว่า นาคเป็นสัญลักษณ์
ของน�้ำและพลังที่สามารถควบคุมธรรมชาติได้
สุจิตต์ วงษ์เทศ (2543: 128-130) กล่าวไว้ว่า นาคนอกจากช่วยสร้างบ้านแปง
เมืองให้มนุษย์แล้ว นาคยังช่วยปกป้องคุม้ ครองบ้านเมืองให้ดว้ ย ดังมีกล่าวถึงในนิทานเรือ่ ง
ขุนบรมราชา (ขุนบูฮม) ว่า บริเวณสองฝัง่ โขงมีนาค 15 ตระกูลคุม้ ครองอยู่ ท�ำให้บา้ นเมือง
สองฝั่งโขงมีความมั่งคั่งและมั่นคงธรรมชาติก็อุดมสมบูรณ์ นอกจากนั้นต�ำนานอุรังคธาตุ
ยังเล่าว่า นาคสร้างเมืองเวียงจันทน์ให้นายจันทบุรอี ว้ ยล้วยขึน้ เป็นกษัตริย์ แล้วมีนาค 9 ตัว
อยู่รักษาเมืองจันทบุรี หรือเวียงจันทน์ด้วย
อนึ่ง ศิลาอาสน์หรือแท่นหิน ที่วางไว้ทับใบคูณใบยอในโฮงฮดส�ำหรับใช้เป็นที่นั่ง
พระสงฆ์รูปที่จะรดน�้ำ ถ้าเป็นก้อนหินที่มีลักษณะไม่ใหญ่โตนักเรียกว่า ศิลาอาสน์ หากมี
ขนาดที่ใหญ่ เรียกว่า บัลลังก์ ซึ่งอาจหมายถึง สัญลักษณ์ที่ประทับนั่งของชนชั้นสูง หรือ
เทวดา โดยในพิธรี าชาภิเษกซึง่ ท�ำตามแบบอย่างคติพราหมณ์ กษัตริยจ์ ะต้องประทับนัง่ บน
บัลลังก์ซงึ่ เป็นเสมือนทีป่ ระทับของเทวดาบนสรวงสวรรค์ ลักษณะเช่นนี้ สามารถตีความได้
ว่าเป็นการยกคนธรรมดาให้กลายเป็นเทพ (สมมติเทพ) หรือชนชั้นสูงเหมือนเป็นเทวดา
การใช้แท่นหินในพิธีฮดสรง อาจได้รับอิทธิพลตามคติความเชื่อแบบพราหมณ์ดังกล่าว
เพราะเดิมทีเดียวการสถาปนาหรือเลือ่ นต�ำแหน่งของพระสงฆ์เป็นพระราชพิธสี �ำหรับกษัตริย์
การยกย่องพระสงฆ์ ให้มีต�ำแหน่งที่สูงขึ้น ก็ ใช้รูปแบบในลักษณะที่คล้ายคลึงกับพิธี
ราชาภิเษก โดยเรียกให้สอดคล้องกันว่า เถราภิเษก การวางศิลาอาสน์ทบั ใบคูนใบยอ แสดง
ถึงคติของชาวบ้านที่เชื่อว่า ใบคูน เป็นใบไม้ที่มีชื่อคล้องจองกับค�ำว่า “คูณ” ในภาษาอีสาน
ซึ่งหมายถึง เป็นสิ่งที่ดี เป็นมงคลกับชีวิต ส่วนใบยอ ก็มีลักษณะตรงกับค�ำว่า ยกยอ ซึ่ง
หมายถึงการยกย่อง ใบคูณและใบยอ อาจหมายถึงประชาชนที่อยู่ภายใต้บัลลังก์ที่พระสงฆ์
นั่ง เป็นกลุ่มคนที่เห็นคุณงามความดีของพระสงฆ์รูปนั้น แล้วก็ท�ำการยกย่องหรือยกยอ
ให้ท่านอยู่เหนือหัว หรือที่เรียกว่า ทูลไว้เหนือหัว (ชาวอีสานมักเรียกพระว่า หม่อม) พิธีฮด
สรง ถือว่าเป็นการยกย่องพระสงฆ์ให้สูง และเกิดความเป็นศิริมงคลทั้งแก่ผู้ที่ผ่านการฮด
สรง และผู้เข้าร่วมทุกคนก็จะได้รับสวัสดิมงคลด้วย ซึ่งภาษาอีสานเรียกว่า “ค�้ำคูณ”
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ส่วนต้นกล้วย และต้นอ้อย โดยทั่วไปชาวอีสานเชื่อว่าเป็นไม้มงคล มักถูกน�ำมา
ใช้ในพิธกี รรมทีเ่ กีย่ วกับงานมงคลแทบทุกงาน ธรรมชาติของต้นกล้วยมักจะออกลูกจ�ำนวน
มากแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ และการตัดต้นทิ้งแล้วก็จะแตกหน่ออ่อนขึ้นใหม่อีก
แสดงให้เห็นถึงลักษณะของการก่อเกิดขึ้นมาใหม่ ส่วนต้นอ้อยก็มีลักษณะคล้ายกัน คือ
เป็นต้นไม้ที่ปลูกง่าย ล�ำต้นเก็บน�้ำ รักษาความอุดมสมบูรณ์เอาไว้ ซึ่งน�้ำอ้อยมีรสหวาน ให้
ความสดชื่น และชุ่มชื้นแก่ผู้ที่ดื่มกินเข้าไป คนเฒ่าคนแก่สมัยโบราณมักน�ำเอาน�้ำอ้อยไป
เป็นเครือ่ งปรุง หรือเครือ่ งประกอบในการท�ำยาสมุนไพรชนิดต่างๆ นอกจากเพือ่ ให้สามารถ
กินยาได้ง่ายแล้ว ยังมีสรรพคุณทางสมุนไพรอีกด้วย สุริยา สมุทคุปติ์ และพัฒนา กิติอาษา
(2534: 24-25) ศึกษาบุญเผวสของชาวอีสาน พบว่า ในงานบุญเผวสจะมีการจัดปะร�ำพิธี
หรือศาลาการเปรียญด้วยพืชพันธุท์ มี่ ลี กั ษณะให้ผลดกครัง้ ละมากๆ หรือแตกหน่อขยายพันธุ์
ได้เอง เช่น มะพร้าว กล้วย อ้อย จะถูกน�ำมาประดับตกแต่งอันสามารถตีความในเชิง
สัญลักษณ์ว่าเป็นพืชผลที่ให้ดอกผลมากมาย ดกดื่น และอุดมสมบูรณ์ ขยายพันธุ์ให้ดอก
ผลได้เอง แตกหน่อขยายกอออกไปได้รวดเร็ว มะพร้าวหรือมะละกอ ต่างให้ลกู ครัง้ ละมากๆ
อันแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวเนื่องของพิธีกรรมกับความอุดมสมบูรณ์ของชาวบ้าน
หลาบ เป็นเครือ่ งประกอบยศซึง่ ท�ำจากโลหะมีลกั ษณะเป็นแผ่นบางๆ โบราณถือว่า
เป็นสิ่งที่มีค่า ไม่ว่าจะเป็นเงินหรือทอง การตีหลาบเพื่อถวายเป็นยศแก่พระสงฆ์ที่ผ่านการ
รดน�้ำที่เรียกว่าเถราภิเษก อาจได้รับอิทธิพลมาจากคติราชาภิเษก ซึ่งในพิธีราชาภิเษกมัก
มีการจารึกหิรัญบัฏ (แผ่นเงิน) หรือสุวรรณบัฏ (แผ่นทอง) ซึ่งจารึกชื่อของกษัตริย์ที่ได้รับ
การอภิเษกขึน้ เป็นราชา การเลือ่ นต�ำแหน่งพระสงฆ์กอ็ าจถือคติเช่นเดียวกัน ตามคติโบราณ
ในหลาบจะมีการจารึกชือ่ และต�ำแหน่งพระสงฆ์ที่ได้รบั การแต่งตัง้ ตามล�ำดับชัน้ รวมถึงเป็น
เครื่องแสดงถึงต�ำแหน่งสถานะทางสังคมของพระสงฆ์อีกด้วย เช่น หลาบเงินส�ำหรับพระ
สงฆ์ที่ด�ำรงต�ำแหน่งต�่ำกว่าพระสงฆ์ที่ได้รับหลาบค�ำหรือทองค�ำ
ข. เครื่องประกอบการฮดสรง คือ บริขาร 8 เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการ
บวชในพุทธศาสนา โดยมีหลักวินัยบัญญัติว่า ผู้ที่จะบวชเป็นพระภิกษุได้ จะต้องมีบริขาร
ครบทัง้ 8 ชนิด บริขารทัง้ 8 ชนิด นอกจากเป็นเครือ่ งแสดงถึงความเป็นพระภิกษุทสี่ มบูรณ์
แล้วในพิธีฮดสรง บริขาร 8 เป็นเครื่องที่บ่งถึงการเปลี่ยนสถานะใหม่ของพระสงฆ์ที่ผ่า
นการฮดสรงอีกด้วย โดยทั่วไปแล้ว พระภิกษุทุกรูปจะมีบริขาร 8 ครบอยู่แล้ว แต่ในพิธีฮด
สรงนัน้ จะต้องเป็นบริขารชุดใหม่ ซึง่ สะท้อนให้เห็นว่า เมือ่ พระสงฆ์ผา่ นการฮดสรงแล้ว จะ
มีการเปลี่ยนบริขารชุดใหม่ให้ ถือว่าเป็นพิธีการเปลี่ยนผ่านสภาวะ (Rite of Passage) จาก
สภาวะเดิมคือเป็นพระสงฆ์ธรรมดา ก็จะกลายเป็นพระสงฆ์ที่มียศ มีต�ำแหน่ง หรือสถานะ
ที่สูงขึ้น การใช้บริขาร 8 ชุดใหม่ก็เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการขึ้นมาใหม่ของพระสงฆ์ด้วย
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นอกจากนั้น ยังมีเครื่องประกอบ เช่น ตาลปัตร ขันหมากเบ็งใหญ่ เป็นต้น ส่วนหม่อมกาบ
หว่อม มีลกั ษณะคล้ายมงกุฎของชนชัน้ สูง สมชาติ มณีโชติ (2536: 93) ศึกษาประติมากรรม
ชั้นส�ำคัญที่อยู่ในวัดมหาชัย พบว่า พระพุทธไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา เป็นพระพุทธรูปทรง
เครื่องที่เรียกว่า ศิลาภรณ์ ซึ่งประกอบด้วยกระบังหน้า และมงกุฎรูปกรวยสวมอยู่บนพระ
เกศาถัก มงกุฎรูปกรวยนั้น ประกอบด้วยกลีบบัวซ้อนกันหลายชั้นดูคล้ายดอกบัวตูม แม้ใน
คติมหายานก็นิยมสร้างพระพุทธรูปประดับด้วยราชาภรณ์ ซึ่งประกอบด้วยกุณฑล (ต้มหู)
หาระ หรือกรองศอ (สร้อยคอ) กฏิพันธะ หรือกฏิสูตร (เข็มขัดคาดเอว) นูปุระ (ก�ำไลข้อ
เท้า) ร่วมทั้งโมฬี (เครื่องประดับศีรษะแบบต่างๆ) การที่พระสงฆ์ใช้หว่อม หรือกระโจมใส่
ที่ศีรษะในขณะที่ท�ำพิธีแห่ก่อนจะฮดสรง อาจได้อิทธิพลทางความเชื่อที่มาจากคติในการ
สร้างพระพุทธรูปทรงเครือ่ งทีม่ เี ครือ่ งประดับทีพ่ ระเศียรทีเ่ รียกว่า ศิลาภรณ์ หรือราชาภรณ์
ส่วนไม้เท้า หรือไม้เท้าเงินไม้เท้าทองเป็นสัญลักษณ์ของต�ำแหน่งที่สูงขึ้นเทียบเคียงกับคติ
ราชาภิเษกที่มีการถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ์ 5 อย่าง หนึ่งในนั้นคือธารพระกรลักษณะ
เหมือนกับไม้เท้าเงินไม้เท้าทองในพิธีฮดสรง
ค. ขั้นตอนการฮดสรงมีคติการใช้น�้ำเริ่มจากอาราธนาน�้ำฮด จากค�ำแปลในการ
อาราธนาน�้ำฮดสรง ท�ำให้เห็นได้ว่า น�้ำที่ชาวบ้านน�ำมาฮดสรงนั้นเป็นน�้ำที่บริสุทธิ์และ
ศักดิ์สิทธิ์ แล้วน�ำมาฮดสรงให้พระภิกษุจะท�ำให้เกิดเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ถูกฮดสรง และผู้ที่
ฮดสรงเองก็ได้รับอานิสงส์ ในสังคมชาวนาอีสาน น�้ำฝนเป็นเสมือนน�้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ก่อให้เกิด
ความอุดมสมบูรณ์แก่พืชพันธุ์ธัญญาหาร น�้ำจึงเป็นเสมือนชีวิตและแหล่งก่อเกิดชีวิต ใน
ทางพุทธศาสนาแล้ว น�้ำเป็นสัญลักษณ์ของความเย็นกายเย็นใจ ดับทุกข์ ในคติของฮินดู
เชื่อว่า น�้ำในแม่น�้ำคงคาซึ่งเป็นแม่น�้ำศักดิ์สิทธิ์สามารถช�ำระล้างร่างกายให้สะอาด สดชื่น
รวมถึงการช�ำระมลทินทางใจให้จิตใจบริสุทธิ์ได้อีกด้วย ในพิธีราชาภิเษกก็ใช้น�้ำในแม่น�้ำ
ศักดิ์สิทธิ์ 5 สายในอินเดีย เป็นสัญลักษณ์การช�ำระและการสถาปนากษัตริย์ให้เป็นสมมติ
เทพได้อกี ด้วย แม้แต่ในพระราชพิธรี าชาภิเษกของประเทศไทยก็รบั เอาคติดงั กล่าวมาปฏิบตั ิ
จนปัจจุบัน ดังนั้น พิธีเถราภิเษก อาจได้รับคติแบบราชาภิเษกด้วย ส่วนการแห่กองฮด ก็
มีนยั เช่นเดียวกัน กล่าวคือกระบวนแห่บญุ กองฮดของชาวบ้านชาด จะน�ำเอาเครือ่ งประกอบ
แห่ไปรอบหมู่บ้าน โดยจัดขบวนอย่างเป็นระเบียบเริ่มจากเจ้าภาพ ผู้น�ำหมู่บ้านและผู้เฒ่า
ผู้แก่น�ำหน้า จากนั้นก็เป็นกลุ่มชาวบ้านทั่วไปตามด้วยเยาวชนและกองมโหรีตามหลังสุด
สุริยา สมุทคุปติ์ และพัฒนา กิติอาษา (2534: 26) ศึกษาบุญเผวสของชาวอีสาน พบว่า
ขบวนแห่ของผู้เข้าร่วมพิธีมีการจัดระเบียบที่แน่นอนตั้งแต่พระสงฆ์ ถัดมาจะเป็นคนเฒ่า
คนแก่เพศชาย ผูน้ �ำชาวบ้าน และผูม้ คี วามรูเ้ กีย่ วกับประเพณีตา่ งๆ จากนัน้ ก็ลดหลัน่ กันมา
ตามอายุ ส่วนเพศหญิงก็อยูถ่ ดั จากเพศชายเรียงตามล�ำดับอายุ จะเห็นได้วา่ มีการล�ำดับอายุ
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และแบ่งเพศของผูเ้ ข้าร่วมพิธไี ว้อย่างชัดเจน เป็นทีน่ า่ สังเกตว่า ขณะทีข่ บวนแห่เดินไปรอบ
หมู่บ้าน ก็จะมีผู้ที่ถือขันเงินขันทองเพื่อรับบริจาคปัจจัยจากชาวบ้านที่ร่วมท�ำบุญ ในขณะ
ที่ชาวบ้านก็มีการน�ำเอาน�้ำเย็นมาตั้งไว้ที่หน้าบ้านเพื่อต้อนรับแขกในขบวนให้ได้ดื่ม นับ
เป็นการเปิดโอกาสให้ทกุ คนได้มสี ว่ นร่วมในการท�ำบุญกันอย่างทัว่ ถึง ในขณะเดียวกันก็เชิญ
ชวนทุกคนไปร่วมในพิธีฮดสรงอีกด้วย
ง. สถานที่ คือ บริเวณที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรม เป็นสัญลักษณ์ของดินแดนที่
ศักดิ์สิทธิ์ (Sacred land) สุริยา สมุทคุปติ์ และพัฒนา กิติอาษา (2534: 25) พบว่า ในบุญ
เผวสมีการจัดศาลาการเปรียญในช่วงท�ำบุญ นอกจากเรื่องราวในชาดกแล้ว พืชพันธุ์ที่มี
ลักษณะให้ผลดกครั้งละมากๆ หรือพืชที่แตกหน่อขยายพันธุ์ ได้เอง เช่น มะพร้าว กล้วย
อ้อย จะถูกน�ำมาประดับตกแต่ง อันแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวเนื่องของพิธีกรรมกับความ
อุดมสมบูรณ์ของชาวบ้านอีสาน
จ. พิธีสถาปนา การใช้น�้ำหอมที่ท�ำจากธรรมชาติ ซึ่งผ่านพิธีการเจริญพุทธมนต์
มารดให้ผ่านรางน�้ำที่เรียกว่า ฮางฮด เพื่อให้ไหลไปสู่ร่างของพระสงฆ์ที่เข้าพิธีฮดสรง คติ
การใช้น�้ำในลักษณะนี้ อาจได้รับอิทธิพลมาจากคติของพราหมณ์ที่ไทยรับเอาแนวคิดผ่าน
พิธีราชาภิเษก ซึ่งพราหมณ์จะใช้น�้ำศักดิ์สิทธิ์จากแม่น�้ำทั้ง 5 คือ คงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู
และมหิ ซึ่งชาวฮินดูเชื่อว่าเป็นแม่น�้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เทพเจ้าประทานมาให้ชาวฮินดูใช้ส�ำหรับ
อาบช�ำระร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์ เพื่อช�ำระให้กษัตริย์กลายเป็นเทพอย่างสมบูรณ์ผ่าน
พิธรี าชาภิเษก การฮดสรงอีสานมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับพิธรี าชาภิเษก โดยเรียกว่า เถราภิเษก
การที่น�้ำไหลผ่านรางที่ท�ำเป็นรูปนาคหรือพญานาค ซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ก็จะท�ำให้มี
ความศักดิส์ ทิ ธิม์ ากขึน้ อีกด้วย พระสงฆ์ทผี่ า่ นการรดนำ�้ แล้วจะมีภาวะทีบ่ ริสทุ ธิค์ ล้ายกับพระ
ราชาทีก่ ลายเป็นสมมติเทพ จากพระสงฆ์ธรรมดาก็กลายเป็นพระสงฆ์ทมี่ ฐี านะสูงขึน้ ดุจดัง
เทพ ในพิธีฮดสรงยังพบว่ามีคนจ�ำนวนหนึ่งได้ยื่นมือเข้าไปในโรงฮดสรงแล้วฟายเอาน�้ำมา
ลูบทีศ่ รี ษะ บางคนน�ำเอาภาชนะรองน�ำ้ ที่ไหลผ่านตัวพระสงฆ์มาใช้ปะพรมตามร่างกาย หรือ
น�ำน�ำ้ ทีเ่ หลือจากการฮดสรงมารดตามร่างกายและแบ่งปันให้ญาติพนี่ อ้ งน�ำไปปะพรมให้คน
อืน่ ๆ ซึง่ เชือ่ ว่า นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์แห่งการช�ำระให้บริสทุ ธิศ์ กั ดิส์ ทิ ธิแ์ ล้ว ยังสามารถ
รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้อีกด้วย ซึ่ง Tambiah (1970: 224) เรียกว่า “Hajju dii mii raeng” ซึ่ง
สะท้อนผ่านค�ำพูดของชาวอีสานว่า “haj sod haj sai (give luck) mii chok mii chai (have
luck) haj ram haj ruai (give wealth) haj kam haj koon (give prosperity)”
ขัน้ ตอนทีป่ ระธานน�ำเดินขึน้ สูศ่ าลาการเปรียญ เป็นขัน้ ตอนทีพ่ ระสงฆ์ทผี่ า่ นการฮด
สรงและเปลี่ยนผ้าเรียบร้อยแล้ว พระเถระที่เป็นประธานจะน�ำไม้เท้าเงินไม้เท้าทอง จูงพระ
สงฆ์รูปนั้นขึ้นสู่ศาลาหรือปะร�ำพิธี ในขณะเดียวกันก็มีญาติโยม โดยเฉพาะผู้ชายต่างนอน
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คว�่ำหน้าต่อกันตั้งแต่โรงฮดสรงไปจนถึงศาลาหรือปะร�ำพิธี การใช้ไม้เท้าเงินไม้เท้าทองจูง
น�ำ น่าจะมาจากคติพราหมณ์ทที่ �ำพิธรี าชาภิเษก ซึง่ จะมีเครือ่ งราชกกุธภัณฑ์ประจ�ำตัวพระ
มหากษัตริย์ คือ ธารพระกร ซึง่ มีลกั ษณะคล้ายไม้เท้าเงินไม้เท้าทอง แต่ท�ำจากไม้ชยั พฤกษ์
ปิดทอง หัวและสันเป็นเหล็กครำ�่ ลายทอง ทีส่ ดุ สันเป็นซ่อม ญาติโยมทีน่ อนเรียงรายให้พระ
สงฆ์เหยียบเดินผ่านไปยังปะร�ำพิธี อาจเชื่อมโยงกับหลักฐานในพระไตรปิฎกเล่มที่ 33
(ขุ.อป. 33/2) ตอนที่ว่าด้วยพุทธวงศ์ ได้กล่าวถึงประวัติพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรว่า
	...สมัยเสวยพระชาติเป็นเราสยายผมแล้วเอาผ้าคากรองและหนังสัตว์ลาดลงบน
เปือกตม นอนคว�่ำลง ณ ที่นั้น ด้วยคิดว่า พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสาวก จงทรงเหยียบ
เราเสด็จไปเถิด อย่าทรงเหยียบเปือกตมนั้นเลย ข้อนั้นจักเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เรา...
ฉ. การสูตรขวัญ เป็นความเชื่อทั่วไปของผู้คนในภูมิภาคอุษาคเนย์ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ B J. Terweil (1994: 71-92) ที่ศึกษาพระสงฆ์กับอ�ำนาจเหนือธรรมชาติ พบ
ว่า ความเชื่อเรื่องขวัญเป็นเรื่องสามัญธรรมดาและถูกกล่าวอ้างถึงในชื่อเรียกเดียวกันใน
กลุ่มชาติพันธุ์ลาวและชาติพันธุ์ ไทยอื่นๆ ที่ได้อพยพเคลื่อนย้ายจากทางตะวันตกเฉียงใต้
ของจีนผ่านเข้ามาตั้งถิ่นฐานในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ รวมไปถึงกลุ่มไทยอาหมในอัสสัม
ประเทศอินเดีย คนไทยกลุ่มต่างๆ รวมถึงคนอีสานตั้งแต่สมัยโบราณมา ล้วนมีความเชื่อ
เหมือนกันว่า คนเรามีสว่ นประกอบส�ำคัญอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนทีเ่ ป็นตัวตน คือ ร่างกาย และ
ส่วนที่ไม่มีตัวตน คือ ขวัญ ซึ่งมีหน่วยเดียว แต่ฝังกระจายอยู่ทั่วทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่
เกิดมา เช่น ขวัญหัว ขวัญตา ขวัญมือ ขวัญแขน ขวัญขา เป็นต้น คนอีสานทั่วไปเชื่อว่า
ถ้าขวัญอยูก่ บั ร่างกาย เจ้าของขวัญจะมีความสุขสบาย แต่ถา้ ขวัญออกจากร่างกาย เจ้าของ
ร่างจะเกิดความเจ็บป่วยจนถึงตาย เมื่อเจ้าของร่างเกิดความเจ็บป่วยขึ้นมา ผู้ใหญ่ในครัว
เรือนจะต้องจัดพิธีเรียกขวัญให้กลับเข้ามาสู่ตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อความเป็นสิริมงคลและ
ความอยู่ดีสบายแก่เจ้าของร่างกายนั้น ขวัญต่างจากวิญญาณ เพราะคนไทยแต่ก่อนเชื่อว่า
แม้เจ้าของขวัญจะตายไปแล้ว แต่ขวัญยังอยู่ได้ และเมื่อคนตายได้ 7 วัน ขวัญของผู้ตายจะ
พยายามหาหนทางกลับเหย้าเรือนเดิมของตน ครั้นได้รับคติทางพุทธศาสนาแล้วความเชื่อ
ก็ปรับเปลี่ยนไปว่า ขวัญจะมีอยู่กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้น เมื่อคนตายแล้วก็ไม่มีขวัญ แต่
จะมีวญิ ญาณแทน ซึง่ จะเกีย่ วข้องกับพิธที างศาสนา (สุจติ ต์ วงษ์เทศ. 2543: 182) ขวัญอาจ
มีในสิ่งอื่นๆ ด้วย เช่น ขวัญวัว-ควาย ขวัญเรือน ขวัญข้าว ขวัญเกวียน ขวัญยุ้ง เป็นต้น
เมือ่ ขวัญมีความส�ำคัญกับร่างกายและสวัสดิภาพของคน จึงเกิดมีพธิ กี รรมเรียกขวัญ ท�ำขวัญ
หรือสู่ขวัญขึ้นในทุกช่วงของชีวิต การท�ำขวัญอาจจัดขึ้นเพราะสาเหตุที่ส�ำคัญๆ คือ เหตุดี
เช่น แต่งงาน ได้ลูก ได้ลาภ ได้ยศต�ำแหน่งที่สูงขึ้น ได้บวช ได้ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์
ขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น และเหตุไม่ดี เช่น ประสบอุบัติเหตุ โชคร้าย ลูกตาย รวมถึงการเจ็บ
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ไข้ได้ป่วย เป็นต้น เมื่อคนประสบทั้งเหตุดีและไม่ดี ก็จะท�ำให้ขวัญออกจากร่างได้ กล่าวคือ
ดีใจจนเกินไปหรือเสียใจจนเกินไปก็อาจท�ำให้ขวัญตกใจหลุดออกจากร่างกาย ที่โบราณเรียก
ว่า “ขวัญหนีดีฝ่อ”
ช. การเรียกขวัญผูกแขน หรือภาษาอีสานว่า “เอิ้นขวัญ” โดยทั่วไปชาวอีสานเชื่อ
ว่ามนุษย์ทุกคนมีขวัญอยู่ประจ�ำร่างกาย Tambiah (1970: 223-226) ได้ท�ำวิจัยเกี่ยวกับ
พุทธศาสนากับพิธีกรรมที่เกี่ยวกับผีในภาคอีสาน พบว่า ชาวอีสานทั่วไปเชื่อว่า มนุษย์ทุก
คนมีขวัญอยู่ 32 ขวัญ มีอยู่ทั่วไปตามอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย ซึ่งไม่สามารถระบุให้
ชัดเจนได้ทั้งหมด แต่ทุกขวัญจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวในร่างกาย การท�ำพิธีเรียกขวัญของ
ชาวอีสานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ “อยู่ดีมีแฮง” ซึ่งหมายถึง ให้มีชีวิตที่ดี มีร่างกายที่แข็งแรง
โดยพิธีกรรมจะท�ำผ่านการแสดงออกทางค�ำพูดคือ “ให้สดให้ใส ให้โชคให้ชัย ให้ร�่ำให้รวย
ให้ค�้ำให้คูณ” ดังนั้น การเรียกขวัญ จึงเป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างเครือ
ข่ายญาติพี่น้อง ผ่านการเข้าร่วมพิธีกรรมในการเรียกขวัญ
บทสรุป
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อีสานก่อนสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นดินแดนท้องถิ่นที่มีอิสระในการปกครองตนเองมา
ยาวนาน (ชาร์ลส์เอฟคายส์. 2556: 31) มีรากฐานทางวัฒนธรรมแบบล้านช้าง จึงถูกมอง
เป็นเพียงรัฐกันชนที่ไม่มคี วามส�ำคัญกับรัฐส่วนกลาง มีปฏิสมั พันธ์กบั รัฐส่วนกลางในลักษณะ
เป็นหัวเมืองขึ้นที่ต้องส่งส่วยบรรณาการ การถูกบีบบังคับให้ส่งส่วยในบางปีที่เกิดภาวะ
ทุพภิกขภัย ท�ำให้ผู้คนในท้องถิ่นดิ้นรนจนตรอกจับอาวุธลุกขึ้นสู้จนถูกอ�ำนาจรัฐบีฑาใน
ฐานะเป็นกบฏผีบ้าผีบุญ (คริสเบเคอร์ และผาสุก พงษ์ ไพจิตร. 2557: 263, เติม วิภาคย์พจนกิจ. 2546: 432-453) ต่อเมื่อนักล่าอาณานิคมฝรั่งเศสยึดดินแดนฝั่งซ้ายแม่น�้ำโขง
(ลาว) รัฐส่วนกลางจึงหันมาให้ความสนใจและพยายามประดิษฐ์สร้างให้อสี านเป็นส่วนหนึง่
ของรัฐไทยเพราะกลัวสูญเสียดินแดน แต่ส�ำนึกชาติพันธุ์ความเป็นลาวยังคงฝังแน่นอยู่ใน
วิถคี นอีสานจนกลายเป็นวัฒนธรรมทีม่ อี ตั ลักษณ์เฉพาะผสมผสานระหว่างผี พราหมณ์ และ
พุทธ ที่ Kirsch เรียกว่า Syncretism (Kirsch. 1976: 122) พุทธศาสนาอีสานจึงมีอัตลักษณ์
เฉพาะทีพ่ ระสงฆ์กบั ชุมชนต่างพึง่ พาอาศัยกันกลายเป็นภูมปิ ญั ญาพืน้ บ้านอีสานซึง่ อาจเรียก
ว่า เป็นพุทธศาสนาแบบชาวบ้าน (Popular Buddhism) ในขณะเดียวกัน รัฐไทยส่วนกลาง
พยายามจะสร้างความเป็นศาสนาแห่งชาติขึ้น (Tambiah. 1970: 76) รัชกาลที่ 4 ได้ให้เกิด
ธรรมยุติกนิกายขึ้นมาใหม่ นัยว่าเป็นพุทธศาสนาแบบบริสุทธิ์ และส่งพระสงฆ์ธรรมยุตมา
ประกาศอุดมการณ์ศาสนาแบบส่วนกลางทีอ่ สี าน (Taylor. 1996: 45-53) เพือ่ ด�ำเนินนโยบาย
ผนวกเอาอีสานเข้าเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาแบบรัฐชาติส่วนกลาง ผ่านการสร้างกรอบ
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วัฒนธรรมมาตรฐานในอุดมคติระดับชาติขนึ้ พอถึงรัชกาลที่ 5 ก็ออกกฎหมายบังคับให้ชาว
อีสานเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐชาติ โดยให้กรอกสัญชาติใหม่ว่าเป็น “ชาติไทย บังคับสยาม
ห้ามไม่ให้เขียนในช่องสัญชาติว่า ชาติลาว ชาติเขมร ส่วย ผู้ไทย ฯลฯ ดังที่ได้ปฏิบัติมาแต่
ก่อนเป็นอันขาด เพราะพระองค์ทรงตรัสว่า เป็นสัญชาติไทย” (เติม วิภาคย์พจนกิจ. 2546:
408) ส่งผลให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นกลายเป็นสิง่ ที่ผดิ กฎหมาย บังคับ
ให้ชาวอีสานปฏิบัติตามวัฒนธรรมมาตรฐานพุทธศาสนาแบบรัฐส่วนกลาง (Terwiel. 2001:
106) พุทธศาสนแบบท้องถิ่นอีสานจึงถูกท�ำให้เป็นพุทธแบบผิดกฎหมาย โดยเห็นได้จาก
การออกประกาศยกเลิกสมณยศอย่างโบราณ เพราะเห็นว่า “การแต่งตัง้ สมณศักดิแ์ บบอีสาน
โบราณเป็นการแต่งตั้งกันเองโดยฐานเล่นๆ บ้าง โดยจารีตเดิมบ้าง โดยความเขลาบ้าง...
เป็นประเพณีขัดต่อพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์มาตรา 2...ให้เจ้าหน้าที่แนะน�ำ
บริษัทอันอยู่ในท้องที่ของตนๆ ให้เข้าใจ แล้วแต่นี้เป็นอย่าตั้งสมณศักดิเ์ อาเองเป็นอันขาด”
(เติม วิภาคย์พจนกิจ. 2546: 529) อ�ำนาจการปกครองสงฆ์ที่อยู่ในท้องถิ่นอีสานก็ถูกยึดไป
รวมศูนย์อ�ำนาจอยู่ส่วนกลางผ่านการออกพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121,
พรบ. 2486, พรบ. 2505 ท�ำให้คณะสงฆ์ส่วนกลางเป็นผู้มีอ�ำนาจเบ็ดเสร็จในการปกครอง
คณะสงฆ์ทวั่ ราชอาณาจักร ส่งผลให้ภมู ปิ ญั ญาพืน้ บ้านอีสานทีม่ รี ากฐานมาจากพุทธศาสนา
ซึ่งมีความหลากหลายในแต่ละท้องถิ่นค่อยๆ ถูกลืมเลือนหายไป
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Lao Idioms: Female and Male Status and Deliberation of culture.
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บทคัดย่อ

	
บทความนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับสถานภาพหญิงชายผ่านภาษิตลาว โดยตั้งอยู่บน
แนวคิดพืน้ ฐานทีว่ า่ วัฒนธรรมเป็นกระบวนการสร้างความหมายซึง่ ใช้สญั ลักษณ์เป็นสือ่ แทน
แนวคิด ผูว้ จิ ยั จึงตีความหมายจากสัญลักษณ์ทซี่ อ่ นอยู่ในภูมปิ ญั ญาทางภาษา จากการศึกษา
พบว่า ภาษิตลาวมักสื่อให้เห็นวิถีวัฒนธรรมและคตินิยมในสังคม อย่างไรก็ตามยังพบว่า
ภาษิตลาวยังสื่อความหมายอีกชุดหนึ่งแฝงเร้นอยู่ ซึ่งมิใช่เพียงสั่งสอนหรือให้คติในการ
ด�ำเนินชีวิตเท่านั้น แต่ยังมีวาทกรรมที่ปรากฏความเหลื่อมล�้ำทางเพศ อันสะท้อนถึงร่อง
รอยของการสร้างความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศให้เกิดขึน้ ผูห้ ญิงเป็นกลุม่ ทีถ่ กู กดทับอยู่
ใต้อ�ำนาจชายเป็นใหญ่ อยู่ในสภาวะที่ด้อยกว่าทั้งในทางสถานภาพ บทบาท สิทธิ หน้าที่
และอ�ำนาจ ซึ่งความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศหญิงและเพศชายนี้ถูกครอบง�ำด้วยระบบ
ปิตาธิปไตย ทีส่ งั คมวัฒนธรรมต่างเป็นตัวก�ำหนด มายาคติแห่งสังคมจึงเป็นเงือ่ นไขส�ำคัญ
ทีท่ �ำให้ผหู้ ญิงไม่อาจพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ ดังนัน้ การศึกษาภาษิตทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการสื่อความหมายทางวัฒนธรรมนี้ จะช่วยให้เรามองเห็นความคิดเชิงสังคมและ
วัฒนธรรมในมิติที่ซับซ้อนและหลากหลายได้อย่างลุ่มลึกยิ่งขึ้น
ค�ำส�ำคัญ: ภาษิตลาว, การสื่อความหมาย, วัฒนธรรม
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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.
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บทน�ำ

ภาษิตจัดเป็นค�ำสอนอีกประเภทหนึง่ ทีป่ รากฏในวิถชี วี ติ ชาวบ้าน เป็นกระบวนการ
ถ่ายทอดความคิดความเชื่อ และภาพของคตินิยมผ่านการใช้ภาษาแบบ “ชาวบ้าน” ที่สั้น
กระชับ และมีการใช้ส�ำนวนเปรียบเทียบที่ชัดเจน เพื่อจดจ�ำและเข้าใจได้ง่าย ภาษิตมิได้มี
บทบาทอยูเ่ พียงการสัง่ สอนตักเตือน หากยังเป็นร่องรอยส�ำคัญทางประวัตศิ าสตร์ทแี่ สดงให้
เห็นวิถชี วี ติ ความเป็นอยู่ ตลอดจนค่านิยมในแต่ละยุคสมัยทีส่ บื ทอดต่อกันมาในสังคมหนึง่ ๆ
ภาษิตเปรียบได้กับประวัติศาสตร์ของวิธีคิดที่หลากหลายผ่านการถ่ายทอดด้วยวิธีมุขปาฐะ
และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษรส่งต่อมายังผูค้ นในสังคม ผูใ้ ช้อาจใช้ภาษิตเป็นเครือ่ งช่วย
ควบคุมสถานการณ์ให้เป็นไปตามทีต่ นต้องการสังสรรค์สมั พันธ์ระหว่างบุคคลแบบตัวต่อตัว
ซึ่งนับเป็นเครื่องมือสื่อความหมายที่ใช้ในการควบคุมพฤติกรรมและความคิดของบุคคลใน
สังคม
ภาษิตในฐานะของการเป็นวาทกรรมทีม่ สี ว่ นสัมพันธ์กบั บทบาทของผูค้ นในแต่ละ
สังคม สถานภาพและบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงและผู้ชายมักเป็นหัวข้อหนึ่งที่กล่าวถึงใน
ภาษิตของแต่ละวัฒนธรรม และมักพบว่าวาทกรรมของความเป็นเพศหญิงและเพศชายมี
บทบาทและสถานภาพทีแ่ ตกต่างกัน ผูเ้ ขียนมองว่าภาษิตมีบทบาทอย่างส�ำคัญต่อการสร้าง
ความรู้ ความจริง มีทั้งการผลิตซ�้ำและสร้างความหมายใหม่ ภาษิตเป็นชุดระบบความคิด
ต่างๆ ทีป่ ระกอบสร้างขึน้ มาในสังคม เราสามารถวิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์ของแนวคิด
และสิ่งต่างๆ ที่ฝังแฝงอยู่ภายในภาคปฏิบัติการจริงของวาทกรรมอันจะสะท้อนให้เห็น
ปรากฏการณ์ทางสังคมอันมีมิติที่ซับซ้อนหลากหลาย
ในบทความฉบับนีผ้ เู้ ขียนจะวิเคราะห์ความแตกต่างของความเป็นเพศหญิงชายใน
ระดับของกระบวนการสือ่ ความหมายหรือในระดับปฏิบตั กิ ารของวาทกรรม เพือ่ ชี้ให้เห็นมิติ
ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจทีด่ �ำรงอยู่ในความแตกต่างระหว่างเพศสถานะ ซึง่ จะอธิบายให้เห็น
ปรากฏการณ์ทางสังคมลาวได้อีกทางหนึ่ง
กระบวนการสื่อความหมาย: เพศสถานะกับมายาคติเรื่องความงาม
ความรู้ ความกล้า และ ค่านิยมที่แตกต่าง
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การด�ำรงอยูซ่ งึ่ บทบาทและสถานภาพของผูช้ ายและผูห้ ญิงนัน้ มีการด�ำรงอยูท่ เี่ ป็น
ความแตกต่างกัน ซึ่งความแตกต่างที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ถูกปลูกสร้างขึ้นมาจากการน�ำเอา
ความแตกต่างทางด้านสรีระมาเป็นพื้นฐานในการตีความและการสร้างองค์ความรู้ และใช้
เป็นตัวก�ำหนดแนวทางปฏิบัติ ที่น�ำมาสู่การปฏิบัติต่อกันอย่างไม่เท่าเทียมกันในแต่ละเพศ
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ผูห้ ญิงมักถูกจัดวางไว้ในต�ำแหน่งศูนย์กลางของการพินจิ พิจารณาความเชือ่ มโยงระหว่างมุม
มองทางสรีระกับวาทกรรมปฏิบัติการทางสังคมต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ร่างกายที่กล่าวใน
ภาษิตมักถูกจัดวางให้สื่อความหมายในแง่วัฒนธรรมเสมอ ซึ่งสามารถสื่อเป็นนัยยะให้เห็น
ความเลื่อนไหลและย้อนแย้งภายในระบบของความหมายหลักที่สังคมต้องการสื่อออกมา
เช่น
“ไก่งามย้อนขน คนงามย้อนแต่ง” (หุมพัน รัดตะนะวง. 2007: 4) (ไก่งามเพราะมี
ขนที่มีสีสันสวยงาม เช่นเดียวกับผู้หญิงดูสดใสสวยงามเพราะตกแต่งร่างกายด้วยเสื้อผ้า
เครื่องประดับ)
ภาษิตนี้ชี้ให้เห็นว่าสังคมมีค่านิยมในเรื่องความสวยความงามของผู้หญิง นัก
วิชาการอย่าง คริส ชิลลิ่ง เสนอแนวคิดว่าผู้คนสมัยใหม่จ�ำนวนมากมองร่างกายของตนใน
ฐานะโครงการอย่างหนึ่งที่ต้องกระท�ำให้ส�ำเร็จลุล่วง เพราะมันเป็นสิ่งที่จะน�ำมาซึ่งตัวตน
ของผู้ครอบครอง (Chris Shilling อ้างถึงใน เสนาะ เจริญพร, 2548: 202) ดังนั้นผู้หญิงจึง
มีการปรับเปลีย่ น ตกแต่ง ดูแลรักษาหรือให้ความส�ำคัญกับเรือนร่างของตน การเป็นเจ้าของ
เรือนกายที่สวยงามซึ่งมีส่วนผลักดันให้เจ้าของมีอ�ำนาจต่อรองในปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเพิ่ม
ขึ้น ในขณะเดียวกันก็เพื่อให้เป็นที่พึงปรารถนาของสังคมชายอีกด้วย ซึ่งหากพิจารณาไป
จนถึงทีส่ ดุ แล้วตรรกะของการดูแลร่างกายก็คอื การจัดวางให้ผหู้ ญิงเป็นวัตถุทางเพศนัน่ เอง
“ควายเฒ่ามักหญ้าอ่อน” (ดวงจัน วันนะบุบผา. 2009: 57) (ควายแก่ยิ่งชอบหญ้า
อ่อน เช่นเดียวกับผู้ชายแก่มักชอบเด็กสาว )
“ของกินบ่แซ่บให้รอ้ น เมียบ่งามให้หนุม่ ” (อนาโตล โรเจอร์ เป็ลติเยร์. 2552: 112)
(อาหารทีม่ รี สชาติไม่อร่อยถ้าก�ำลังร้อนก็นา่ กิน เช่นเดียวกับเมีย ถ้าหน้าตาไม่สวยงามก็ขอ
ให้อยู่ในวัยสาว)
“อายคูบ่มีความรู้ อายซู้บ่ได้นอนน�ำ” (พ. พวงสะบา. 2007: 89) (ลูกศิษย์ที่มีความ
เกรงใจครู ไม่กล้าซักถาม ก็จะไม่ได้ความรู้จากครู เช่นเดียวกับผู้ชาย ถ้าอายหญิงคนรัก ก็
จะไม่ได้ร่วมหลับนอนด้วย)
ภาษิตทั้งสามบทนี้สื่อสะท้อนถึงคติความเชื่อทางเพศวิถีที่อิงอยู่กับแนวคิดผู้หญิง
เป็นเพียง “วัตถุเพื่อใช้ประโยชน์ทางเพศ” เพศวิถีในคติสังคมปิตาธิปไตยที่มักมองร่างกาย
ผูห้ ญิงเป็นแหล่งท�ำเลของกามารมณ์ ความแตกต่างทางชีวภาพท�ำให้ผหู้ ญิงถูกกดขีแ่ ละถูก
จัดวางให้อยู่ในต�ำแหน่งที่ต้องตกเป็นเบี้ยล่างของผู้ชาย ในอดีตสังคมโบราณใช้ผู้หญิงเพื่อ
เป็นผู้ให้ก�ำเนิดลูก เพื่อประโยชน์ส�ำหรับการด�ำรงเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ คตินิยมของสังคม
บางเผ่านั้น การมีเมียเพื่อผลิตลูกและเมื่อลูกเติบโตขึ้นมาก็ใช้เป็นก�ำลังแรงงานในไร่นาอีก
จุดประสงค์หนึ่งด้วย
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ในสังคมแบบผูช้ ายเป็นใหญ่มกั เปิดโอกาสให้ผชู้ ายแสดงออกในความต้องการทาง
เพศได้อย่างโจ่งแจ้ง ผูช้ ายถือว่าเป็นนายเหนือผูห้ ญิงในเรือ่ งความสัมพันธ์ทางเพศ สามารถ
แสดงพฤติกรรมเสรีทางเพศได้เพราะอยู่ในฐานะ “ผู้กระท�ำ” ในขณะที่ผู้หญิงอยู่ในฐานะ “ผู้
ถูกกระท�ำ” ผู้หญิงจึงต้องตกเป็นฝ่ายรองรับอารมณ์ ดังนั้นผู้หญิงจึงเป็นวัตถุเพื่อประโยชน์
ต่อการสนองอารมณ์ปรารถนาของผู้ชาย ระบบสังคมผู้ชายเป็นใหญ่มักแสดงอภิสิทธิ์เหนือ
ผู้หญิงในเกือบทุกกรณี ไม่เว้นแม้แต่ร่างกายของผู้หญิงที่เป็นเจ้าของสิทธิ์
“อยากรู้สาวงามให้ไปถามพระในวัด อยากรู้พระเคร่งครัดให้ไปถามญาติโยม”
(อนาโตล โรเจอร์ เป็ลติเยร์. 2552: 85) (อยากรู้ผู้หญิงคนใดงดงามมีศีลธรรมให้ถามพระ
หากอยากรู้พระรูปใดเคร่งครัดในศีลให้ถามญาติโยม)
ภาษิตนี้บ่งชี้ให้เห็นพื้นที่ทางศาสนาได้เข้ามาก�ำกับและมีการปรับเปลี่ยนหรือ
เปลีย่ นแปลงคุณค่าความงามของผูห้ ญิง แล้วหันมาสร้างแบบฉบับใหม่ โดยสร้างค่านิยมทาง
ศีลธรรมให้เกิดขึน้ และปฏิเสธค่านิยมความงามแบบเก่าว่ามิได้อยูท่ เี่ รือนร่าง หน้าตา แต่ทว่า
ผูห้ ญิงทีถ่ อื ว่างดงามต้องมีคณ
ุ ธรรมและศีลธรรม ศาสนาได้เชือ่ มโยงความงามผูห้ ญิงเข้ากับ
พืน้ ทีพ่ ทุ ธศาสนา ให้อยู่ในกรอบของศีลธรรม ซึง่ เป็นความงามทีม่ คี ณ
ุ ค่าควรยึดถือ นัน่ ก็คอื
การปฏิเสธว่าผู้หญิงมิใช่วัตถุทางเพศ มิใช่เป็นเครื่องสนองกามารมณ์ เมื่อพิจารณาตรงนี้
ท�ำให้เรามองเห็นเครือ่ งมือปฏิบตั กิ ารของปิตาธิปไตยว่ามีความย้อนแย้งในตัวของมันเอง
จะเห็นว่า ร่างกายผู้หญิงถูกผูกโยงเข้ากับอุดมการณ์ทางเพศวิถีในสังคมปิตาธิปไตย ซึ่งตอกย�้ำถึงศักยภาพเรือนร่างของผู้หญิงเพื่อเป็นวัตถุทางเพศ ในขณะเดียวกันใน
ระดับของการควบคุมทีล่ กึ ซึง้ มากกว่า มีการก�ำกับด้วยคติเรือ่ ง “ความงามในศีลธรรม” โดย
ใช้หลักธรรมในพื้นที่ของพุทธศาสนาช่วยฉุดรั้งคุณสมบัติด้านลบเหล่านั้น ขณะเดียวกันก็
ช่วยขับเน้นคุณลักษณะที่มีคุณค่าอันพึงประสงค์ให้แก่ผู้หญิง ซึ่งเป็นการสร้างความหมาย
ใหม่ทางสังคมอีกชุดหนึ่งที่ถูกจัดวางไว้อย่างเป็นระบบ ที่กล่าวมานั้นท�ำให้เห็นว่า ร่างกาย
มิได้เป็นเพียงวัตถุชีวภาพ แต่ยังเป็นพื้นที่ที่สังคมฉายคติความเชื่อ ค่านิยม ความคาดหวัง
ต่างๆ นานาลงไป
นอกจากนี้ในภาษิตลาว จะพบความไม่เสมอภาคระหว่างเพศ ที่เรียกว่า ค่านิยม
เชิงซ้อน ซึง่ เป็นการประพฤติปฏิบตั ขิ องหญิงและชายทีแ่ ตกต่างกันในกรณีเดียวกัน (วันทนีย์
วาสิกะสิน, 2543: 161) ในที่นี้หมายถึงการกระท�ำที่ผู้ชายปฏิบัติได้ แต่ผู้หญิงปฏิบัติจะถูก
ประณาม ตัวอย่างเช่น กรณีการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรส สังคมจะประณามผู้หญิงมากกว่า
ผู้ชายปฏิบัติ เมื่อวิเคราะห์ภาษิตลาวพบส�ำนวนที่สื่อถึงภาพลักษณ์ผู้หญิงที่มีลักษณะและ
พฤติกรรมเดียวกันกับผูช้ าย แต่สงั คมกลับให้ความหมายทีด่ อ้ ยกว่าผูช้ าย ซึง่ มีหลายประการ
เช่น

101

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 59 - ธ.ค. 59)

102

“สัจจะแม่หญิงนี้ คือกวยตาฮ่าง บาดว่าถิ้มใส่น�้ำ ไหลเข้าสู่ตา” (ดวงจัน วันนะบุบ
ผา. 2009: 34) (ผู้หญิงรักษาสัจจะหรือความจริงไม่ได้ เปรียบเสมือนตะกร้าตาห่าง เมื่อทิ้ง
ลงสู่น�้ำ น�้ำไหลเข้าได้ง่าย)
“สัจจะผู้ชายนี้ คือหินหักท่อง บาดว่าถิ้มใส่น�้ำ จมปิ้งบ่ฟู” (ดวงจัน วันนะบุบผา.
2009: 34) (ผู้ชายรักษาสัจจะได้มั่นคง เปรียบเสมือนหิน เมื่อทิ้งลงสู่น�้ำก็ไม่ไหวคลอน)
ทัง้ สองภาษิตนีช้ ี้ให้เห็นว่าสังคมให้ความเชือ่ ถือและไว้วางใจในผูช้ ายกับผูห้ ญิงแตก
ต่างกัน สังคมระบอบชายเป็นใหญ่ไม่ให้ความส�ำคัญกับค�ำพูดของผูห้ ญิง ด้วยมองว่าผูห้ ญิง
ไม่สามารถเก็บง�ำความลับได้ ผูห้ ญิงจึงมักถูกกีดกันในการท�ำงานส�ำคัญๆ กิจการบ้านเมือง
ที่ส�ำคัญจึงไม่ให้ผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้อง เท่ากับเป็นการกีดกั้น กดทับ หรือลิดรอนบทบาท
ในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ไปด้วย เพราะคุณสมบัติข้อนี้ถูกลิดรอนจนท�ำให้ขาดความน่า
ไว้วางใจ ในขณะเดียวกันได้สอื่ ภาพลักษณ์ดา้ นค�ำพูดของผูช้ ายไว้ให้นา่ เชือ่ ถือ กิจการส�ำคัญ
ของบ้านเมือง เช่น การปกครอง การบริหารบ้านเมือง ระบบราชการ การทหาร จึงเป็น
หน้าทีข่ องผูช้ ายทีม่ อี �ำนาจในการด�ำเนินการและบริหาร มุมมองนีจ้ งึ ท�ำให้ผชู้ ายมีอ�ำนาจใน
ทุกส่วนของสังคม บทบาทผู้น�ำจึงตกเป็นของผู้ชาย ผู้หญิงเป็นเพียงผู้ตามและปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ที่ผู้ชายก�ำหนดออกมา
“เอาลูกใภ้มาเลี้ยงย่า ปานเอาห่ามาใส่เรือน” (อนาโตล โรเจอร์ เป็ลติเยร์. 2552:
73) (การน�ำลูกสะใภ้มาเลี้ยงแม่สามี จะสร้างปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว ท�ำให้เกิด
ความทุกข์ใจ เสมือนกับการน�ำผีร้ายมาสู่บ้านเรือน)
“เอาลูกเขยมาเลี้ยงพ่อเฒ่า ปานได้ข้าวเต็มเล้าเต็มเยีย” (อนาโตล โรเจอร์ เป็ลติ
เยร์. 2552: 73) (การน�ำลูกเขยไปอยู่บ้านพ่อตา จะเป็นก�ำลังแรงงานส�ำคัญของครอบครัว
บ้านนั้นก็จะเจริญร�่ำรวย)
ภาษิตทั้งสองบทนี้สะท้อนให้เห็นว่าสังคมให้คุณค่าหญิงชายที่แตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณาจะเห็นการจ�ำกัดบทบาทหน้าทีผ่ หู้ ญิงให้มพี นื้ ทีภ่ ายในบ้านเท่านัน้ ผูห้ ญิงเป็นเพียง
ผู้ให้บริการแก่ฝ่ายชายและสมาชิกในครอบครัว สังคมมองว่าแม่ผัว-ลูกสะใภ้มักเข้ากันไม่
ได้และไม่ลงรอยกัน จึงเกิดปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว จะเห็นว่าสังคมมองผู้หญิงใน
เรื่องของอารมณ์ที่ขาดเหตุผล สร้างปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ในบ้านได้เสมอ ในขณะที่สังคมให้
คุณค่าแก่ผู้ชาย ยกย่องให้เป็นคนส�ำคัญของครอบครัว หากพิจารณาลงไปจะเห็นว่าสังคม
ลาวเป็นสังคมเกษตรกรรมซึง่ ต้องการแรงงานในการท�ำงานในไร่นา ถ้าครอบครัวใดมีสมาชิก
เป็นผู้ชายก็จะเป็นก�ำลังส�ำคัญในการผลิต ดังนั้น การที่ลูกสาวแต่งงานแล้วเอาลูกเขยเข้า
บ้าน ครอบครัวพ่อตาแม่ยายย่อมยินดีในการมีสมาชิกมาเพิม่ แรงงาน จึงพอใจและต้อนรับ
ด้วยดี ไม่ได้เกรงว่าจะไปสร้างปัญหาหรือเป็นทีร่ งั เกียจหรือสร้างความกังวลใจให้กบั เจ้าของ
บ้าน จะเห็นว่าสังคมมีมุมมองที่ตรงกันข้ามกับที่มองผู้หญิง
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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“เอาย่ามาอยูก่ บั ลูกใภ้ ปานเอาไข้มาใส่คงี ” (อนาโตล โรเจอร์ เป็ลติเยร์. 2552: 72)
(การน�ำแม่สามีมาให้ลูกสะใภ้ดูแล เสมือนการน�ำโรคภัยมาให้ตัวเอง)
	
“สิบรู้บ่ท่อเคย สิบลูกเขยบ่ท่อพ่อเฒ่า” (ดวงจัน วันนะบุบผา. 2009: 26) (ความ
สามารถคนมีความรูส้ บิ คนไม่เท่าคนเชีย่ วชาญเพียงคนเดียว เช่นเดียวกับลูกเขยสิบคนความ
สามารถไม่เท่าพ่อตาคนเดียว )
ภาษิตทั้งสองบทนี้หากพิจารณาในเรื่องวัยระหว่างเพศหญิงกับเพศชาย จะพบว่า
สังคมให้คุณค่าต่อผู้หญิงวัยชรากับผู้ชายวัยชราแตกต่างกัน กล่าวคือ บทบาทของผู้หญิง
วัยชรามักถูกสังคมมองว่าเป็นผู้ที่ด้อยประสิทธิภาพในการท�ำงาน ดังนั้นจึงกลายเป็นภาระ
ในการเลี้ยงดู ในขณะที่สังคมกลับให้ความส�ำคัญต่อผู้ชายวัยชราอย่างมาก ด้วยมองว่ามี
ความรอบรูแ้ ละประสบการณ์เชีย่ วชาญ ผูช้ ายทีอ่ อ่ นอาวุโสกว่าจึงต้องเคารพเชือ่ ฟัง จะเห็น
ได้วา่ ผูช้ ายในสังคมระบบปิตาธิปไตย ซึง่ อดีตเคยกุมอ�ำนาจความเป็นใหญ่ในครอบครัว เมือ่
ล่วงวัยชรา บทบาทหรือความส�ำคัญไม่ได้ลดน้อยลงไปด้วย จึงเห็นได้ว่า ความเหลื่อมล�้ำ
ทางเพศจะปรากฏชัดในด้านสภาวะทีด่ อ้ ยกว่าของผูห้ ญิง สังคมยกย่องเชิดชูเพศชายวัยชรา
แต่ในทางตรงกันข้ามเพศหญิงวัยชรากลับถูกลดทอนคุณค่า เมือ่ พิจารณาในแง่ความสัมพันธ์
เชิงอ�ำนาจจะเห็นบทบาทและความมีอ�ำนาจของผู้ชายเหนือกว่าบทบาทผู้หญิงเสมอ
กล่าวได้ว่า การอคติต่อเพศหญิงได้สั่งสมมานานแล้วตั้งแต่โบราณกาลซึ่งถูกหล่อ
หลอมมาโดยสังคม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และค่านิยมต่างๆ เป็นการยากที่จะ
เปลี่ยนแปลงความคิดดังกล่าว (พรพิไล ถมังรักษ์สัตว์, 2539: ค�ำน�ำ) จึงเป็นที่เชื่อได้ว่าค่า
นิยมเชิงซ้อนเป็นผลผลิตมาจากสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่ รวมทั้งระบบการปกครองในสังคม
ที่ให้ผู้ชายเป็นผู้น�ำจึงก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคระหว่างเพศหญิงและเพศชาย
	
นอกจากนีย้ งั มีภาษิตทีส่ ะท้อนให้เห็นความแตกต่างทางแนวคิดทีม่ ตี อ่ ทัง้ เพศชาย
และเพศหญิง สังคมมีค่านิยมในความเป็นผู้หญิงและผู้ชายที่ต่างกัน ความไม่เท่าเทียมกัน
ท�ำให้เกิดการแบ่งแยกทางเพศ เกิดชนชั้น เช่น
“หญิงงามหาง่าย ชายดีมีฝีมือหายาก” (อนาโตล โรเจอร์ เป็ลติเยร์. 2552: 86) (ผู้
หญิงรูปร่างหน้าตาสวยงามมีอยู่ทั่วไป พบเจอได้ง่าย แต่ผู้ชายดีมีฝีมือในสังคมมีอยู่น้อย
หายาก)
ภาษิตนีส้ ะท้อนถึงความคาดหวังในคุณค่าชายหญิงแตกต่างกัน คุณค่าผูห้ ญิงอยูท่ ี่
ความงาม ส่วนคุณค่าผู้ชายอยู่ที่ความเก่ง กล้าหาญ เป็นที่สังเกตว่าจุดเริ่มต้นของค่านิยม
นี้เกิดจากครอบครัวที่มีความคาดหวังต่อลูกชายและลูกสาวต่างกัน ในการหล่อหลอมทาง
สังคมทีล่ กู ชายและลูกสาวได้รบั จึงไม่เหมือนกัน ท�ำให้พฤติกรรมระหว่างเด็กผูห้ ญิงและเด็ก
ผู้ชายต่างกัน เด็กผู้ชายจะต้องไม่ร้องไห้ ในขณะที่เด็กผู้หญิงจะได้รับการอบรมให้ประพฤติ
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ดังเป็นกุลสตรี จุดเน้นจะอยู่ที่การเป็นลูกที่ดี เป็นภรรยาที่ดี และเป็นแม่ที่ดี กฎเกณฑ์ข้อ
ห้ามต่างๆ ทางสังคมส�ำหรับผู้หญิงจะมีมากกว่าผู้ชาย (สุธีรา ทอมสัน และเมทินี พงษ์เวช,
ม.ป.ป.,: 6) ภาษิตบทนีจ้ งึ ชี้ให้เห็นว่าความเป็นแบบกุลสตรีสอนง่าย ปฏิบตั ไิ ด้งา่ ย ส่วนการ
ปลูกฝัง เรียนรู้ และฝึกหัดในเรือ่ งความเก่งกล้าหาญแบบผูช้ ายนัน้ ท�ำได้ยากล�ำบากกว่า ดัง
นั้น ผู้ชายที่มีความเก่งกาจ กล้าหาญ มีฝีมือจึงหาได้ยาก
“หญิงฮูบฮ้าย คองวัตรพางาม ชายฮูบซาม วิชาพาฮุ่ง” (ดวงจัน วันนะบุบผา.
2009: 19) (ผู้หญิงรูปร่าง หน้าตาไม่สวยงาม หากปฏิบัติตัวตามจารีตที่ดีงามย่อมท�ำให้ดู
งดงามได้ ส่วนผู้ชายถ้ารูปร่างหน้าตาขี้เหร่ ถ้ามีสติปัญญา วิชาความรู้ ย่อมน�ำพาให้ชีวิต
เจริญรุ่งเรือง)
ภาษิตนี้สะท้อนให้เห็นสังคมมีค่านิยมในคุณสมบัติหญิงชายที่ต่างกัน คุณค่าที่ใช้
ประเมินทั้งสองเพศแตกต่างกัน กล่าวคือ ผู้หญิงที่พึงประสงค์ของสังคมจะต้องปฏิบัติตาม
บรรทัดฐานที่สังคมเป็นผู้ก�ำหนด ในที่นี้ คือ “คองวัตร” หมายถึง คลองหรือครรลอง ใน
สังคมลาวได้วางแนวทางหรือระเบียบปฏิบตั ขิ องบุคคลตาม “คองสิบสี”่ ซึง่ หมายถึง แนวทาง
ในการประพฤติปฏิบัติของประชาชนทั่วไป มี 14 ข้อ ผู้หญิงเมื่อเป็นภรรยาต้องปฏิบัติตาม
“คองผัวคองเมีย” ซึง่ เป็นกรอบก�ำหนดให้ผหู้ ญิงปฏิบตั หิ น้าทีภ่ รรยาทีด่ ี แต่ถา้ หากประพฤติ
ขัดแย้งกับกรอบกฎเกณฑ์ของสังคมแล้ว ถือว่าผิด ไม่ดีงาม เพราะฉะนั้น ผู้หญิงที่จะงาม
ได้ควรปฏิบัติตาม “คองวัตร” เน้นในด้านความเป็นศรีภรรยา ในขณะที่ผู้ชายให้คุณค่าทาง
วิชาความรู้ นั่นแสดงถึงการก�ำหนดขีดเส้นแบ่งบทบาทหน้าที่ทางสังคมอย่างชัดเจนว่า ผู้
หญิงจะต้องท�ำงานแค่ภายในบ้าน รับใช้ปรนนิบัติสามี ดูแลลูก จึงจะมีคุณค่า ในขณะที่
คุณค่าของผู้ชายคืองานนอกบ้าน งานราชการ การมียศถาบรรดาศักดิ์ เป็นต้น
จะเห็นว่า ภาษิตทีก่ ล่าวมานีล้ ว้ นชี้ให้เห็นการด�ำรงอยู่ในความแตกต่างระหว่างเพศ
สถานะทั้งสิ้น ซึ่งปัจจัยการอบรมเลี้ยงดู ตลอดจนคติความเชื่อทางวัฒนธรรมล้วนส่งผลให้
ผูช้ ายมีคณ
ุ ค่ามากกว่าผูห้ ญิง ดังเช่นรุง่ วิทย์ มาทงามเมือง (2540: 62) เสนอว่าปิตาธิปไตย
เป็นการผลิตซ�้ำและตอกย�้ำความเชื่อในเชิงทัศนคติ คุณค่า คานิยมต่างๆ ของเพศชายและ
เพศหญิง โดยเห็นว่าชายเป็นผู้น�ำ หญิงคือผู้ตาม ชายคือผู้ก�ำหนด หญิงเป็นผู้รับใช้ปฏิบัติ
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ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจและความเหลือ่ มล�ำ้ ทางเพศ การท�ำความเข้าใจเพศสถานะกับความ
สัมพันธ์ทางสังคม จึงจ�ำเป็นต้องพิจารณาสถานภาพและบทบาทของเพศหญิงชายควบคู่
กันไป
เนื่องจากสังคมมีค่านิยมว่า ผู้หญิงควรมีคุณสมบัติของความเป็นผู้หญิงที่ดี การ
อบรมเลี้ยงดูของครอบครัวจึงสอนลูกสาวและให้เรียนรู้งานที่เป็นของผู้หญิง บทบาทของผู้
หญิงจึงอยู่ในพื้นที่ครัวเรือน มีปรากฏ ดังนี้
“หญิงใดสมบูรณ์ด้วย	
เรือนสามน�้ำสี่
	 เป็นหญิงดีเลิศล�้ำ		สมควรแท้แม่เรือน”
(พ. พวงสะบา. 2007: 32 )
(ผู้หญิงที่พร้อมด้วย “เรือน 3 น�้ำ 4)
ในที่นี้ “เรือน 3” ได้แก่ เรือนผม เรือนไฟ และเรือนนอน ทั้งสามเรือนนี้ต้องรักษา
ให้สะอาด ส่วน “น�้ำ 4” ได้แก่ น�้ำกิน น�้ำใช้ น�้ำเต้าปูน น�้ำใจ น�้ำเหล่านี้ต้องให้เต็มบริบูรณ์
ซึ่งนับเป็นลักษณะของผู้หญิงที่ดี มีคุณสมบัติของแม่ศรีเรือน)
นอกจากนี้ผู้หญิงที่ดี ยั งต้องมีคุณสมบัติว่านอนสอนง่าย เชื่อฟังผู้ชาย เนื่องจาก
สังคมให้ผู้ชายเป็นผู้มีอ�ำนาจ ผู้หญิงจึงอยู่ภายใต้อ�ำนาจและภายใต้การก�ำกับควบคุมของ
ผู้ชาย ซึ่งปรากฏในค�ำเกี้ยวพาของผู้ชาย ดังนี้
“คันน้องตายเป็นม้า ตัวใหญ่สีลาน อ้ายสิตายเป็นอาน ขี่เทิงหลังม้า” (ดวงจัน วันนะบุบผา. 2009: 41) (น้องตายไปเกิดเป็นม้า พี่ตายไปเกิดเป็นอานขี่บนหลังม้า)
นอกจากนี้ผู้หญิงยังต้องออกท�ำงานนอกบ้าน เช่น งานไร่ งานนา ซึ่งเท่ากับว่ามี
บทบาทในการเป็นผู้ใช้แรงงาน ดังในค�ำเกี้ยวพาของผู้ชายกล่าวไว้ ดังนี้
	
“อ้ายนี้เป็นดังเกวียนสาลีฮ้าง บ่มีงัวเทียมแอก คันแม่นควายบ่เทียมแก่ให้ เกวียน
ซิค้างโคกกะเทิน” (ดวงจัน วันนะบุบผา. 2009: 43) (พี่เหมือนเกวียนร้างที่ไม่มีวัวเทียมแอก
หากไม่มีควายลากเกวียน เกวียนก็จะค้างเนิน)
	
นอกจากนี้ในวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ สถานะดัง้ เดิมของผูห้ ญิงถูกจัดวางไว้ให้ดอ้ ย
กว่าผู้ชายในแง่ที่จะต้องพึ่งพา เชื่อฟัง และสยบยอมต่อผู้อื่น ภรรยาจึงต้องพยายามท�ำให้
สามีรักและเอ็นดู หน้าที่ภรรยาที่ปรากฏในภาษิต มีดังนี้
	“มีผัวให้ช่างย้อง มีน้องให้ช่างออย” (อนาโตล โรเจอร์ เป็ลติเยร์. 2552: 112)
(ภรรยาควรรู้จักยกย่องสามี และมีน้องให้รู้จักเอาอกเอาใจ)
ภาษิตบทนี้สื่อให้เห็นภาพลักษณ์ของผู้หญิงในบทบาทภรรยา ผู้ชายอยู่ในฐานะผู้
พิทักษ์คุ้มครอง ผู้น�ำและผู้หารายได้ ส่วนผู้หญิงในฐานะผู้ตามและผู้รับผิดชอบในงานบ้าน
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาคือ ภรรยาจะต้องพยายามเอาใจผู้เป็นสามี รู้จักแสดงกิริยาเคารพ
นบน้อมและยกย่องสามี
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“ฮักผัวให้ มีใจผายเพื่อ ฮักผัวให้ฮักพี่น้อง แนวน้าแม่ผัว” (ดวงจัน วันนะบุบผา.
2009: 7) (ผู้หญิงที่รักสามีจะต้องมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถึงพ่อแม่และญาติของสามีด้วย)
	
ภาษิตบทนี้เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับทัศนคติของการใช้ชีวิตคู่ ผู้หญิงมักถูกประกอบ
สร้างให้ด�ำรงบทบาทภรรยาที่ดี การรักและนับถือสามี จึงต้องเผื่อแผ่ถึงเครือญาติของสามี
ทัง้ การปรนนิบตั พิ อ่ แม่สามีและให้ความช่วยเหลือเกือ้ กูล ตลอดจนการดูแลเอาใจใส่ตอ่ ญาติ
พี่น้องของสามี จึงเป็นหน้าที่ของผู้หญิงผู้เป็นภรรยาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังเช่น ไชยรัตน์
เจริญสินโอฬาร (2545: 21) กล่าวว่า วาทกรรมเป็นมากกว่าเรื่องราวของภาษาหรือค�ำพูด
แต่มภี าคปฏิบตั กิ ารจริงของวาทกรรม (discursive practices) ซึง่ รวมถึงจารีตปฏิบตั ิ ความ
คิด ความเชื่อ คุณค่า และสถาบันต่างๆ ในสังคมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ด้วย
	“แหวนงามย้อนหัว ผัวงามย้อนเมีย” (ดวงจัน วันนะบุบผา. 2009: 20) (เรือนแหวน
ดู มีค่า งดงามก็เพราะประดับด้วยหัวแหวน เช่นเดียวกับสามีได้ดีมีอ�ำนาจวาสนา เจริญ
รุ่งเรืองเพราะมีภรรยาที่ดีช่วยส่งเสริมและเชิดชู)
“ได้เมียดีปานแก้วคูณล่าง ได้เมียซ่าง ปานได้แก้วคูณเฮือน ได้เมียบิดเบือน ปาน
แก่ไม้ทางปลาย” (ดวงจัน วันนะบุบผา. 2009: 21) (ผู้ชายที่ได้เมียมีคุณสมบัติเป็นแม่บ้าน
แม่เรือนที่ดี เหมือนได้แก้วมีค่า ยิ่งถ้าเมียเก่งงานช่างฝีมือเหมือนได้แก้วที่เป็นสิริมงคลแก่
บ้าน ครอบครัวมีความเจริญรุ่งเรือง หากเมียบกพร่องในหน้าที่เมียที่ดี จะน�ำพาครอบครัว
ล�ำบาก)
	
ภาษิตทั้งสองบทนี้ให้ความส�ำคัญกับคุณสมบัติหน้าที่ศรีภรรยา หน้าที่หลักของผู้
หญิ งอยู่ที่ดูแลบ้านเรือนให้สะอาดเรียบร้อยตามลักษณะแม่ศรีเรือน ตลอดจนดูแลและ
ปรนนิบัติสามีแล้วยังขยายขอบเขตมองในมิติทางหน้าที่งานช่าง งานฝีมือ รวมทั้งกิริยา
มารยาทงดงาม จึงจะได้ชื่อว่า “เมียแก้ว” นั่นคือจะต้องมีความดีงามเป็นเลิศ นับเป็นส่วน
ส�ำคัญซึ่งจะช่วยเชิดชูเกียรติของสามี ส่งเสริมฐานะและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตให้กับผู้
เป็นสามีด้วย
	นอกจากหน้าที่เมียแล้ว ผู้หญิงในบทบาทแม่ยิ่งมีความส�ำคัญมาก กล่าวคือ แม่
มี หน้าที่ต่อการสร้างและปลูกฝังคุณสมบัติและค่านิยมที่ดีงามแก่สมาชิกในสังคม เพราะ
กระบวนการหล่อหลอมในครอบครัวนั้นเป็นกลไกที่ช่วยเสริมและปลูกฝังความดีงามให้แก่
สมาชิกในสังคม ดังค�ำที่ปรากฏในภาษิต ดังนี้
“นาดีถามหาข้าวปลูก ลูกดีถามหาพ่อหาแม่” (ดวงจัน วันนะบุบผา. 2009: 26)
(ลูกหลานของใครที่ได้ดีมีชื่อเสียง มีต�ำแหน่งการงานดี คนมักถามถึงวงศ์ตระกูลว่าเป็นลูก
ใคร เช่นเดียวกับนาข้าวดี คนจะถามหาพันธุ์ข้าวปลูกว่ามาจากไหน)
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ภาษิตบทนี้สะท้อนให้เห็นบทบาทของผู้หญิงถูกก�ำหนดในแวดวงของครอบครัว
เป็นส�ำคัญนั่นคือบทบาทของแม่ซึ่งมีหน้าที่ในความรับผิดชอบต่อการเลี้ยงดูอบรมบ่มนิสัย
รวมทัง้ ปลูกฝังค่านิยม ทัศนคติ ขนบธรรมเนียมประเพณีแก่ลกู หลานของตน ดังนัน้ หากลูก
เติบ โตได้ดี เป็นบุคคลชั้นน�ำของสังคมหรือมีบทบาทส�ำคัญในแวดวงสังคม ก็ได้รับการ
ยกย่ อ งสรรเสริญ และกล่าวขานไปถึงผู้อบรมเลี้ยงดู ก็เป็นที่เชื่อได้ว่าบทบาทแม่มีความ
ส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างและปลูกฝังคุณสมบัติและค่านิยมที่ดีงามแก่สมาชิกในสังคม
“เบิ่ ง ซ้างให้เบิ่งหาง เบิ่งนางให้เบิ่งแม่” (ดวงจัน วันนะบุบผา. 2009: 21) (การดู
ช้างว่าเป็นช้างเผือกหรือไม่ ให้ดทู ขี่ นหาง ในท�ำนองเดียวกัน การเลือกผูห้ ญิงมาเป็นภรรยา
จะต้องดูชาติตระกูลและคุณสมบัติของมารดาด้วย)
ภาษิตบทนีส้ อื่ ให้เห็นนัยยะของเรือ่ งชาติตระกูล โดยเปรียบกับการดูชา้ งทีม่ ลี กั ษณะ
ดีพิเศษอย่างไร หากจะดูว่าเป็นช้างเผือกหรือไม่นั้น ให้ดูที่ขนหาง เช่นเดียวกับการเลือกผู้
หญิงมาเป็นภรรยานอกจากคุณสมบัตคิ วามเป็นแม่ศรีเรือนที่ได้รบั การอบรมบ่มเพาะมาจาก
ผู้เป็นมารดาแล้ว ยังต้องดูชาติตระกูลอันแสดงศักดิ์ของผู้หญิงด้วย จะเห็นว่า สังคมลาวให้
คุณ ค่ า ผู้หญิงที่การมีศักดิ์ มีชาติตระกูลที่ดี ดังนั้น เมื่อผู้ชายจะเลือกผู้หญิงมาเป็นภรรยา
จึงต้องดูผู้หญิงที่มีศักดิ์ตระกูลอันโดดเด่นกว่าผู้หญิงทั่วไป เพื่อเป็นที่เสริมส่งบารมีให้แก่ผู้
เป็นสามีด้วย
จะเห็ น ว่าบทบาทและหน้าที่ผู้หญิงมีความหลากหลาย จ�ำแนกแตกต่างไปตาม
บริ บทพื้นที่ของสังคม การก�ำหนดคุณลักษณะของผู้หญิงจึงขึ้นอยู่กับการก�ำกับและการ
ประดิษฐ์สร้างของสังคมปิตาธิปไตย
	
ส่ว นภาพลักษณ์และคุณลักษณะ บทบาทและหน้าที่ของเพศชายนั้น ในภาษิตมี
กล่าวถึงไว้ ดังนี้
“ชาติเสือต้องไว้ลาย ชาติชายต้องไว้ชื่อ” (อนาโตล โรเจอร์ เป็ลติเยร์. 2552: 144)
(ผูช้ ายต้องมีความเก่งกล้า และรักษาเกียรติยศชือ่ เสียงไว้ จึงจะได้ชอื่ ว่าสมกับทีเ่ กิดมาเป็น
ผู้ชาย)
	
ภาษิตบทนีช้ ี้ให้เห็นค่านิยมทีส่ งั คมประกอบสร้างขึน้ ในพืน้ ทีเ่ ฉพาะของผูช้ าย การ
สร้ างภาวะความกล้าแกร่งในจิตใจของผู้ชายเมื่อต้องเผชิญกับศัตรู ลักษณะของความเป็น
นักเลงต้องแสดงออกอย่างเต็มที่ การยำ�้ เน้นเคีย่ วกร�ำคุณสมบัตแิ บบผูช้ ายจึงถูกน�ำมาใช้ใน
พื้ นที่ นี้ได้อย่างลงตัว การก�ำหนดให้ใช้คุณสมบัติแบบผู้ชายอย่างเต็มขีดความสามารถ มี
วัตถุประสงค์เพื่อแบ่งบทบาทหน้าที่หญิงชายอย่างชัดเจน ดังที่ มาร์ติน ลูเธอร์ ได้ให้ทัศนะ
เรื่อ งนี้ว่า “ผู้หญิงถูกสร้างขึ้นมาส�ำหรับดูแลกิจการบ้านเรือน แต่ผู้ชายเพื่อชีวิตสาธารณะ
เพือ่ ท�ำกิจการด้านการสงครามและด้านกฎหมาย” (Luther, อ้างใน ชูศรี มีวงศ์อโุ ฆษ. 2551:
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103) ด้ ว ยวาทกรรมกระแสหลัก ในสถาบันหล่อหลอมนักกฎหมาย ทนายความ ทหาร
ต�ำรวจ จึงเสมือนพืน้ ทีบ่ ม่ เพาะความเป็นเลิศแบบผูช้ าย พละก�ำลัง ความเข้มแข็งและอ�ำนาจ
จึงถูกหล่อหลอมเข้าเป็นภาพลักษณ์ของความเป็นลูกผู้ชาย เมื่อวาทกรรมถูกผลิตซ�้ำๆ จึง
เกิดการคล้อยตามกระแสหลักอันไม่อาจหล่อหลอมให้เป็นอย่างอื่นไปได้
นอกจากนี้ยังมีภาษิตที่สอนการปฏิบัติตัวของผู้ชายในบทบาทสามี ดังนี้
	
“บ่อนสนุกอย่านอน เมียวอนอย่ายิน” (ดวงจัน วันนะบุบผา. 2009: 20)
(ยามสนุ ก สนานอย่ามัวนิ่งนอนใจให้รีบท�ำงาน ยามเมียวอนอย่าไปเห็นดีเห็นชอบตามทุก
อย่าง)
“ฮักเมียให้หมั่นว่า อยากเห็นฮ่าให้หมั่นป้อยมั่นเวร” (ดวงจัน วันนะบุบผา. 2009:
24) (รักเมียให้ดุด่าว่ากล่าว อยากเห็นผีห่าให้หมั่นด่าว่า)
	ภาษิตทัง้ สองบทนีส้ อื่ ถึงลักษณะการมีอ�ำนาจในบ้านและความเป็นใหญ่ของผูช้ าย
ในความเป็นผูน้ �ำในครอบครัว อ�ำนาจในการตัดสินใจเป็นของสามี ในขณะทีผ่ หู้ ญิงในบทบาท
เมียไม่มสี ทิ ธิ์ไม่มเี สียงในการออกความคิดเห็นใดๆ ในบ้าน และการใช้วาจาข่มขูห่ รือสัง่ สอน
ของผู้ชายในบทบาทสามี นับว่าเป็นศิลปะของการกุมอ�ำนาจให้เหนือกว่าผู้หญิง
	
“เฮือนบ่มีสีหน้า กาบินมันสิล่วง มีเฮือนคันบ่มีพ่อย้าว โจนซิเข้าล่วงเฮือน” (ดวงจั น วั นนะบุบผา. 2009: 8) (บ้านใดไม่มีหน้าบัน นกกาบินเข้าได้ง่าย เช่นเดียวกับบ้านใด
ไม่มีป ระมุขของบ้านหรือพ่อบ้านดูแลปกป้อง คุ้มครอง บ้านนั้นย่อมไม่ปลอดภัยจากโจร
ขโมย)
	
ภาษิตบทนี้สื่อทัศนะที่มองว่าผู้ชายเป็นผู้น�ำครอบครัว ดูแลและปกป้องคุ้มครอง
ความเป็นอยูข่ องสมาชิกภายในบ้าน หากปราศจากพ่อบ้านคุม้ ครองแล้ว ความมัน่ คง ความ
ปลอดภัยภายในครอบครัวย่อมไม่มี ภาษิตบทนี้แสดงออกถึงอุดมการณ์ ความเชื่อ ซึ่ง
ครอบง�ำวิธีคิดและชีวิตของมนุษย์มาทุกยุคสมัย
	
เราจะเห็นว่า ในด้านการสื่อถึงภาพลักษณ์และคุณลักษณะหญิงชายในภาษิตลาว
จะพบว่า ผู้ชายมีความเหนือกว่าผู้หญิงในหลายๆ ด้าน จึงสื่อให้เห็นว่าสังคมลาวยังมีความ
ไม่เสมอภาคทางเพศ ยังคงมีคา่ นิยมให้ความส�ำคัญกับคุณค่าของผูช้ ายมากกว่าผูห้ ญิง การ
เน้น ในเรื่องความแตกต่างระหว่างบทบาทหญิงชาย ทั้งบทบาทในความเป็นสามีภรรยา
บทบาทความเป็นบิดามารดา บทบาทความเป็นลูกเขย-ลูกสะใภ้ ที่กล่าวมานี้เป็นการเน้น
ย�้ำให้เห็นภาพความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจระหว่างหญิงชาย ที่ผู้ชายยังคงครองความเป็นใหญ่
และมีอ�ำนาจเหนือกว่าผู้หญิงทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม
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ในทีน่ ผี้ เู้ ขียนมุง่ ทีจ่ ะวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางภาษาทีม่ ปี รากฏในภาษิตลาวเฉพาะ
ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับประเด็นของสถาบันทางสังคมทีม่ บี ทบาทในการก�ำหนดและส่งอิทธิพล
ต่อการด�ำเนินไปซึ่งบทบาทและสถานภาพของทั้งเพศชายและเพศหญิงในสังคมลาว จาก
การศึกษาพบว่าภาษิตเสนอภาพลักษณ์หญิงชายและจัดวางบุคคลทัง้ สองเพศให้สมั พันธ์กบั
พื้นที่ต่างๆ ทางสังคม ดังนี้
สถาบั น ครอบครัวเป็นหน่วยหลักในการอบรมเลี้ยงดูเพื่อโอกาสที่ลูกจะเติบโตขึ้น
มาในสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อความเป็นคนมีคุณภาพ และให้สอดคล้องกับคตินิยมหรือค่า
นิยมอั น ดี ง ามในสังคมที่อยู่อาศัย การปลูกฝังทัศนคติ ความเชื่อของสถาบันครอบครัว ที่
ปรากฏในภาษิตมีดังนี้
	
“ค�ำปากพ่อแม่นี้ หนักเกิ่งธรณี ใผผู้ย�ำแยงนบ หากสิเฮืองเมื่อหน้า” (ดวงจัน วันนะบุบผา. 2009: 7) (ค�ำสั่งสอนของพ่อแม่นี้ส�ำคัญ เปรียบความยิ่งใหญ่เท่าแผ่นดิน ลูกที่
เชื่อฟังค�ำสอนของพ่อแม่ ย่อมน�ำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในภายหน้า)
	
ภาษิตบทนีช้ ี้ให้เห็นความส�ำคัญของการเชือ่ ฟังค�ำสอนของพ่อแม่ ลูกทีเ่ คารพเชือ่
ฟังค�ำสัง่ สอนพ่อแม่จะท�ำให้ประสบความเจริญรุง่ เรืองในชีวติ ความเจริญรุง่ เรืองในชีวติ ของ
ลูกนี้ยังขึ้นอยู่กับความกตัญญู การบ�ำรุงเลี้ยงบิดามารดานับเป็นสิ่งที่เป็นมงคล ดังกล่าวไว้
ในมงคลสูตร 38 ว่า การบ�ำรุงมารดาบิดาเป็นอุดมมงคล เป็นเหตุให้เกิดความเจริญ ลูกคน
ใดรู้คุณ บิ ด ามารดาไม่ตกต�่ำจนตลอดชีวิต พระพุทธเจ้าตรัสว่า มารดาบิดาเป็นพรหมของ
บุตร เพราะประกอบไปด้วยคุณธรรมของพรหม คือ เมตตา กรุณา มุทติ า และอุเบกขา การ
ตอบแทนคุณบิดามารดาด้วยการประพฤติปฏิบัติตัวดี มีศีลธรรม มีกตัญญูกตเวที เป็นการ
ตอบแทนคุณทีท่ �ำให้บดิ ามารดาชืน่ อกชืน่ ใจ ยิง่ กว่าหยิบยืน่ เงินทองให้เสียอีก จะเห็นว่า ค�ำ
สอนให้เคารพบุ พ การีฉาบเคลือบไปด้วยปัจจัยในมิติต่างๆ ทางพุทธศาสนา ล้วนแสดงให้
เห็นการสืบสานคติความเชื่อแบบปิตาธิปไตย
	
“ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ แขวนอู่ตามใจผู้นอน” (อนาโตล โรเจอร์ เป็ลติเยร์. 2552:
54) (ความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ในการเลือกคู่ครองควรให้สิทธิแก่ผู้ที่จะครองคู่
กัน เปรียบเหมือนการสร้างเรือนอาศัย ย่อมสร้างตามใจปรารถนาของเจ้าของบ้าน)
	
ภาษิตบทนี้ท�ำให้มองเห็นว่าสังคมเริ่มเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่หน้าที่พ่อแม่คือ
การดูแลเอื้ออ�ำนวยในการจัดการหาคู่ครองที่ดีให้ลูก แต่ในส�ำนวนนี้แสดงให้เห็นนัยยะของ
สถาบันครอบครัวทีเ่ ริม่ เปลีย่ นแปลง การใช้บทบาทของพ่อแม่บงการหรือการมีอ�ำนาจเหนือ
ลูก ค่อยๆ คลายความเข้มข้นลง นับว่าเป็นการให้ความยุติธรรมและเป็นการสร้างความ
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เสมอภาคทางสิทธิระหว่างกัน จึงชี้ให้เห็น “วาทกรรม” เป็นกระบวนการเสนอถึงคติความ
เชื่อทางสังคมวัฒนธรรมที่ด�ำรงอยู่ และสามารถสร้างความคาดหวัง หรือย้อนแย้งประเด็น
ที่มีผู้ก่อตั้งไว้ก่อนแล้วได้อีกด้วย
นอกจากนีศ้ าสนาได้มบี ทบาทในการก�ำกับควบคุมความประพฤติของผูค้ นในสังคม
พื้นที่ทางศาสนาได้เข้ามาก�ำกับควบคุมผู้หญิง แล้วน�ำไปเป็นโครงสร้างทางวัฒนธรรมต่อ
ไป เช่น
	“ผู้หญิงหาผัว เจ้าหัวหาเงิน” (ดวงจัน วันนะบุบผา. 2009: 58) (ผู้หญิงที่สนใจแต่
จะหาสามี ถือว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่ดี ผิดจารีต เช่นเดียวกับพระสงฆ์ถ้ามัวเห็นแก่เงิน สิ่งนี้จะ
ท�ำให้ตัวมัวหมองได้)
ภาษิตบทนี้ชี้ให้เห็นการก�ำหนดบทบาทของผู้หญิงที่เกิดจากอคติทางศาสนา ใน
เกือบทุกศาสนาของโลกได้พรรณนาว่า “ผูห้ ญิง” เป็นผูล้ อ่ ลวงและมีการเตือนให้ระวังผูห้ ญิง
ไว้อีกด้วย (มานพ รักการเรียน, 2545: 17) ในพระพุทธศาสนาก็มีกล่าวท�ำนองต�ำหนิผู้หญิง
ว่า ผู้หญิงเป็นมลทินของพรหมจรรย์ บางทีกล่าวต�ำหนิผู้หญิงที่หมกมุ่นแต่ทางโลกว่า “ขึ้น
ชือ่ ว่าพวกผูห้ ญิงทีห่ มกมุน่ แต่ทางโลกนีเ้ ลวทราม เพราะไม่มขี ดี ขัน้ มีแต่ความก�ำหนัดยินดี
คึกคะนองไม่เลือกเหมือนกับไฟไหม้ไม่เลือกฉะนั้น” (มานพ รักการเรียน, 2545: 18) ดังนั้น
ผู้ หญิงในพื้นที่ทางพุทธศาสนาจึงต้องระมัดระวังทั้งความคิด ค�ำพูด และการกระท�ำหรือ
ความประพฤติ ให้อยู่ในกรอบความดีงามแห่งความเป็นเลิศแบบผู้หญิง หากมีพฤติกรรมที่
ตรงกันข้ามนี้ พื้นที่ทางศาสนาย่อมเป็นพื้นที่ต้องห้ามส�ำหรับผู้หญิงที่ขาดความเป็น
“กุลสตรี”
“เป็นข้าให้เป็นข้าอาชญา เป็นหมาให้เป็นหมาวัด” (อนาโตล โรเจอร์ เป็ลติเยร์.
2552: 98) (ถ้าเป็นข้ารับใช้ควรเป็นข้าของขุนนาง เช่นเดียวกับถ้าเป็นหมาให้เลือกเป็นหมา
วัด)
	
ภาษิตบทนี้สะท้อนบทบาทผู้ชายในพื้นที่การงาน ซึ่งหน้าที่การงานจะล่วงเลยไป
นอกเขตบ้าน หน่วยงานในระบบราชการย่อมมีผบู้ งั คับบัญชา การท�ำงานกับเจ้าขุนมูลนาย
มีค่าตอบแทนเป็นต�ำแหน่ง มียศถาบรรดาศักดิ์ และมีทรัพย์สินเงินทอง ดังนั้น เรื่องของ
การมีอ�ำนาจ การมีบารมี สังคมจึงสถาปนาให้เป็นพื้นที่เฉพาะของเพศชายเท่านั้น
นอกจากนีส้ ถาบันในสังคมยังมีสว่ นในการสร้างวาทกรรมในการควบคุมและก�ำหนด
หรือจ�ำกัดพื้นที่เพศหญิงชายไว้ ดังนี้
“หญิงร้างสามผัว หม้ายสามผัว อย่าเอาเป็นเมีย” (อนาโตล โรเจอร์ เป็ลติเยร์.
2552: 109) (ผู้หญิงที่เลิกร้างกับสามีถึงสามครั้งและผู้หญิงที่เป็นแม่หม้าย ไม่ให้เลือกเอา
มาเป็นเมีย)
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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	ภาษิตบทนี้สะท้อนถึงสังคมที่มีอคติทางเพศ การที่สังคมสร้างวาทกรรมเพื่อเป็น
เงื่อนไขในการเลือกปฏิบัติต่อสตรีท่ีเป็นแม่ร้างและแม่หม้ายให้เห็นว่าผิดแผกไปจากกรอบ
ของสังคม แต่แท้ที่จริงแล้วอิงอยู่กับความคิดว่าด้วยเรื่อง “พรหมจรรย์” ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบ
ความคิดของวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ สังคมจึงสวมทับความหมายว่าเป็นหญิงไม่ดี จึงขจัด
หญิ งสองกลุ่มนี้ออกจากพื้นที่ของผู้หญิงที่บริสุทธิ์ จะเห็นว่าความคิดนี้อิงอยู่กับความคิด
แบบปิตาธิปไตยนั่นเอง
“เบิ่งวัดให้เบิ่งฐาน เบิ่งบ้านให้เบิ่งครัว” (ดวงจัน วันนะบุบผา. 2009: 21) (ถ้าจะดู
วั ด ว่ามีระเบียบหรือไม่ ให้ดูที่ส้วมถ่ายหรือฐาน ถ้าจะดูผู้หญิงดีหรือไม่ให้ดูที่เรือนครัว ถ้า
แม่ครัวไม่ดี ครัวจะสกปรกรกรุงรัง)
	
ภาษิตบทนี้ชี้ให้เห็ นบทบาทผู้หญิงอยู่กับกิจการในครัวเรือนเป็นส�ำคัญ ผู้หญิง
มี ห น้าที่ในการท�ำอาหารเลี้ยงดูครอบครัว เท่ากับเป็นการจองจ�ำผู้หญิงให้มีเพียงบทบาท
ของความเป็นแม่บ้านแม่เ รือน ดังนั้นในวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่พื้นที่ผู้หญิงจึงถูกจ�ำกัดไว้
ในขอบเขตครัวเรือนเท่านั้น
	
“ยามยากคึดเถิงนาย ยามตายคึดเถิงพระ” (อนาโตล โรเจอร์ เป็ลติเยร์. 2552: 95)
(เมื่อถึงคราวตกทุกข์ได้ยาก จึงเข้าหาพึ่งพิงเจ้านายเพื่อช่วยเกื้อหนุนจุนเจือและ
ยามคราวเคราะห์สูญเสียบุคคลในครอบครัวจึงนึกถึงพระ)
	
หากพิจารณาในวาทกรรมที่ก�ำกับจะเห็นว่าส�ำนวนนี้เน้นบทบาทในเชิงเศรษฐกิจ
และหน้าที่การงานนอกบ้า นของผู้ชาย เพราะผู้ชายอยู่ในฐานะที่เป็นผู้หารายได้และเลี้ยง
ครอบครัว จึงมองไปได้ว่ าสถาบันทางเศรษฐกิจเป็นพื้นที่ของเพศชายที่จะเข้าถึงได้ ส่วน
ส�ำนวน “ยามตายคึดเถิงพระ” หมายถึง สถาบันศาสนาเป็นสถาบันหลักอีกแห่งหนึ่งซึ่งเป็น
พื้นที่ส�ำหรับการใช้สอยของบุคคลในสังคม จะเห็นว่าอ�ำนาจทางโลกและอ�ำนาจทางธรรมมี
ส่วนพึ่งพิงกันได้อย่างลงตัวและผู้ที่เข้าถึงพื้นที่ทั้งสองนี้ก็คือกลุ่มผู้ชาย
	
“บ่มคี วามรูอ้ ย่าเว้าการเมือง บ่นงุ่ ผ้าเหลืองอย่าเว้าการวัด” (อนาโตล โรเจอร์ เป็ลติเยร์. 2552: 36) (ถ้ามีความรู้น้อยอย่าไปพูดเรื่องการเมืองหรือเล่นการเมือง และถ้าไม่ใช่
พระสงฆ์อย่าพูดหรือแสดงว่ารู้เรื่องธรรมะดี)
ภาษิตบทนีม้ คี วามโน้มเอียงทีจ่ ะสอนผูห้ ญิง เพราะพืน้ ทีท่ างการเมืองและพืน้ ทีท่ าง
ศาสนาไม่เปิดโอกาสให้ผหู้ ญิงเข้าไปได้ เรือ่ งกิจการบ้านเมืองเป็นหน้าทีข่ องผูช้ ายทีเ่ ข้าไป
บริ ห าร ส่วนผูท้ ม่ี บี ทบาทในการสัง่ สอนธรรมะและอบรมศีลธรรมจรรยา จึงควรเป็นหน้าที่
เฉพาะพระภิกษุสงฆ์ทมี่ บี ทบาทอยู่ในพืน้ ทีท่ างศาสนาเท่านัน้ ดังนัน้ วาทกรรมนีจ้ งึ เป็นเครือ่ ง
บ่งชีก้ ารก�ำหนดพืน้ ทีข่ องเพศชายทีส่ ามารถด�ำรงอยู่ในพืน้ ทีท่ างการเมือง และในปริมณฑล
ของพุทธศาสนา ซึง่ ทัง้ สองพืน้ ทีน่ เี้ พศหญิงไม่มอี �ำนาจและบทบาททีจ่ ะเข้าถึงได้
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ในสมัยพุทธกาลมีทงั้ พระภิกษุ และภิกษุณี แต่ปจั จุบนั มีการกีดกันไม่ให้ผหู้ ญิงบวช
เป็นพระ โดยมักจะอ้างพระวินัยว่าเป็นอุปสรรค ผู้หญิงรักษาวินัยไม่เป็น ไม่ให้บวชผู้หญิง
ถึง แม้จะถูกกันให้อยู่ห่างๆ แต่ผู้หญิงจ�ำนวนหนึ่งจะพยายามเข้าใกล้พุทธศาสนา ซึ่งเราจะ
เห็นว่าในสังคมลาวมีนักบวชหญิงที่เรียกว่า “แม่ชี” ซึ่งก็คือ สตรีที่ใช้ชีวิตอย่างนักบวช โกน
หัว ห่มขาว ถือศีล 8 หรือศีล 10 แต่ไม่มีสถานภาพที่ชัดเจน ไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ
หรื อ สังคมเท่าที่ควร ทั้งนี้เพราะการบวชเพื่อเข้าสู่เพศบรรพชิตได้รับการสงวนไว้ให้ผู้ชาย
เท่านั้น ผู้หญิงจึงไม่สามารถด�ำรงบทบาทสูงสุดทางศาสนาได้
อย่างไรก็ตาม การจ�ำกัดสิทธิและบทบาทของผูห้ ญิงในด้านศาสนา แม้จะถูกจ�ำกัด
ด้ว ยกฎเกณฑ์มากมาย แต่ผู้หญิงมักจะมีบทบาทในทางช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่เสมอ นับแต่
อดีตถึงปัจจุบัน ผู้หญิงลาวเป็นผู้ที่อุทิศตนในพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นการฟังเทศน์ฟัง
ธรรม การตักบาตร ตลอดจนการประกอบพิธกี รรมทางศาสนา โดยเฉพาะพิธกี รรมสาธารณะ
ทางพุทธศาสนา ผู้หญิงมักเป็นก�ำลังส�ำคัญในการจัดเตรียมงานต่างๆ อาทิ การหล่อเทียน
ขี้ผึ้ง การร้อยมาลัย การท�ำพานบายศรีเพื่อสักการะพระพุทธรูป เป็นต้น จึงไม่อาจปฏิเสธ
ได้วา่ พุทธศาสนาด�ำรงอยูไ่ ด้ดว้ ยความเกือ้ หนุนของผูห้ ญิงในฐานะอุบาสิกา การใช้กลไกการ
ท�ำบุญในรูปแบบต่างๆ นี้จึงเป็นช่องทางหนึ่งเพื่อซื้อพื้นที่ทางสังคมกลับคืนให้มีต�ำแหน่งที่
อยู่ในชุมชนได้อย่างน่ายกย่อง
	
ที่ กล่าวมานี้แสดงให้เห็นว่า ภาษิตเป็นอ�ำนาจวาทกรรมชุดหนึ่งที่ผลิตซ�้ำ ดังที่
มิเชล ฟูโกต์ กล่าวว่า “วาทกรรม เป็นบรรดาข้อความที่พูดกัน เขียนกัน ในยุคหนึ่งๆ โดย
สัมพั นธ์กับมวลคติ ความเชื่อ หรือกรอบความรู้ที่มีอยู่ในยุคนั้นๆ เมื่อวาทกรรมเข้าไปจับ
ยึดสิ่งใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นร่างกาย สิ่งแวดล้อม ชาติ ศาสนา กฎหมาย เพศหญิงเพศชาย
ฯลฯ ก็จะบันดาลให้สิ่งเหล่านั้นสื่อความหมายและคุณค่าไปในทางใดทางหนึ่ง ขึ้นอยู่กับว่า
กลุ่มสังคมใดเป็นแหล่งผลิตวาทกรรมนั้นๆ” (เสนาะ เจริญพร, 2548: 68) กล่าวได้ว่า ภาษิต
มีบทบาทในการก�ำหนด จ�ำแนกความเป็นหญิงและความเป็นชาย มีอ�ำนาจในการก�ำหนด
บทบาทและสถานภาพทางเพศทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ เป็นชุดของความรูช้ ดุ หนึง่ ๆ เข้าไปมีอทิ ธิพล
เหนือจิตส�ำนึกของกลุ่มคนท�ำให้ผู้คนในสังคมเหล่านั้นมีค่านิยม มีแนวความคิด ความเชื่อ
ที่ยึดโยงสัมพันธ์กับแนวทางปฏิบัติตนของตนเอง
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บทสรุป

ภาษิตเปรียบได้กบั ประวัตศิ าสตร์ของวิธคี ดิ ทีห่ ลากหลาย เราจะเห็นว่า ภาพลักษณ์
หญิงชายทีป่ รากฏในภาษิตแท้จริงแล้วต่างก็เป็นภาพทีถ่ กู ประกอบสร้างทางสังคม การอคติ
ต่อเพศหญิงได้สงั่ สมมานานแล้วตัง้ แต่โบราณกาล ซึง่ ถูกหล่อหลอมมาจากปัจจัยการอบรม
เลีย้ งดู ขนบธรรมเนียมประเพณี และคติความเชือ่ ทางวัฒนธรรม เหล่านีล้ ว้ นส่งผลให้ผชู้ าย
มีอ�ำนาจเหนือกว่าผู้หญิง
เราจะเห็นว่าค่านิยมทางสังคมมีอ�ำนาจในการจ�ำกัดบทบาทผูห้ ญิงให้ดอ้ ยกว่าผูช้ าย
หลายประการ เมื่อพิจารณาในระดับลึกลงไปจะเห็นการกระท�ำของวาทกรรมที่เข้าไปจับยึด
และก�ำหนดกรอบความคิด ความเชือ่ เพือ่ สือ่ ความหมายและคุณค่าให้กบั เพศหญิงชาย ด้วย
การหยิบเลือกเอาคุณสมบัตติ า่ งๆ ทางสังคมมาประสมกันเข้า เพือ่ น�ำเสนอความหมายและ
คุณค่า บางอย่างของผู้หญิง-ผู้ชายสู่การรับรู้ของสาธารณะ นับเป็นกระบวนการเสนอวาทกรรม ซึ่งก็เป็นการยากที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดดังกล่าว
ทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดนีอ้ าจกล่าวได้วา่ ล้วนเป็นมายาคติทสี่ งั คมปิตาธิปไตยสร้าง และ
ก�ำกับขึ้นมาให้กลายเป็นอุดมการณ์ที่ไหลเวียนอยู่ทุกยุคสมัย มายาคติแห่งสังคมจึงเป็น
เงื่อนไขส�ำคัญที่ท�ำให้ผู้หญิงไม่อาจพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้น หนทางที่จะ
แก้ปัญหาได้ ควรเปลี่ยนแปลงแนวความคิดในเรื่องความไม่เสมอภาคของผู้หญิงและผู้ชาย
สร้างทัศนคติความเท่าเทียมกันทางเพศ สร้างความเข้าใจและลดปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความ
เหลื่อมล�้ำในสถานภาพ บทบาท หน้าที่ และอ�ำนาจระหว่างหญิงชาย ก็จะเป็นกลไกส�ำคัญ
ที่ช่วยสร้างดุลยภาพและก่อให้เกิดความสมานฉันท์ระหว่างสมาชิกต่างเพศในสังคมได้
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นาค : การสร้างความหมายในชุมชนสองฝั่งโขง
Naga : Significant In The Communities On Both Side of The Mekong River

มาลินี กลางประพันธ์* Malinee Klangprapan

บทคัดย่อ

	
บทความนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของวิทยานิพนธ์ เรือ่ ง เครือข่ายทางสังคม “ข้าโอกาสพระ
ธาตุพนม” ในชุมชนสองฝัง่ โขง เป็นการศึกษาชีวติ วัฒนธรรมของกลุม่ ชาติพนั ธุล์ าวเวียงใน
ชุมชนพระธาตุพนมทีม่ คี วามเชือ่ ดัง้ เดิมเกีย่ วกับ “เจ้าเฮือน 3 พระองค์” โดยการสังเกตและ
การสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า คนกลุ่มนี้สืบทอดพิธีกรรมบูชาผีอารักษ์ และนาค ตาม
คติความเชื่อแบบล้านช้าง การเปลี่ยนผ่านอ�ำนาจการปกครองหลายสมัย ผู้คนปรับเปลี่ยน
บทบาทและสร้างความหมายใหม่ ปรากฏการณ์ทางสังคมดังกล่าว คือ ความสัมพันธ์เชิง
อ�ำนาจระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงกับพระสงฆ์วัดพระธาตุพนม ที่มีการรื้อฟื้นพิธีกรรม
บูชาสัตตนาคา ส่งผลให้กลุ่มความเชื่อดั้งเดิมถูกลดทอนอ�ำนาจลง อย่างไรก็ตามคนกลุ่มนี้
ได้ปรับเปลี่ยนบทบาทเพื่อความคงอยู่อย่างแยบยล
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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
study 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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ลักษณะทางภูมศิ าสตร์ในชุมชนพระธาตุสองฝัง่ โขง เป็นทีร่ าบลุม่ แม่นำ�้ อยูร่ ะหว่าง
เทือกเขาอันนัม ด้านทิศตะวันออก และเทือกเขาภูพาน ด้านทิศตะวันตก แหล่งก�ำเนิดล�ำน�ำ้
ส�ำคัญหลายสายไหลลงสู่แม่น�้ำโขง เช่น ล�ำน�้ำกะดิง ล�ำน�้ำเทิน ล�ำน�้ำหินบูน ล�ำน�้ำเซบั้งไฟ
ล�ำน�้ำก�่ำ ล�ำน�้ำสงคราม (บุญช่วย ศรีสวัสดิ์. 2547: 18) ความหลากหลายทางระบบนิเวศ
ของแม่น�้ำและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติท�ำให้ผู้คนเข้ามาตั้งรกรากสร้าง
หลักแหล่งกลายเป็นบ้านเมืองหลายแห่ง เช่น เมืองวัง เมืองค�ำเกิด เมืองค�ำม่วน เมืองมหา
ไซกองแก้ว เมืองท่าแขก เป็นต้น ประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ลาว ส่วนที่เรียกว่า
ลาวเดิม (ลาวโซ่ง ไทด�ำ ไทขาว ผู้ไท) ตั้งถิ่นฐานอยู่เมืองแถง เมืองไล และเมื่องอื่นๆ
บริเวณสิบสองจุไท และหัวพันทัง้ ห้าทัง้ หก ส่วนทีเ่ รียกว่าลาวใหม่ ได้แก่ ลาวหลวงพระบาง
ลาวพวน ลาวเวียง ลาวจ�ำปาศักดิ์ ตัง้ ถิน่ ฐานในแขวงหลวงพระบาง เชียงขวาง เวียงจันทน์
และจ�ำปาศักดิ์ ในเขตที่ราบลุ่มฝั่งซ้ายแม่น�้ำโขง ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายมาฝั่งขวาแม่น�้ำโขง
(จารุวรรณ ธรรมวัตร. 2541: 182) ก่อนหน้าทีก่ ลุม่ ชาติพนั ธุล์ าวจะอพยพมาตัง้ หลักแหล่ง
บริเวณชุมชนพระธาตุสองฝัง่ โขง ปรากฏหลักฐานในกฎมนเทียรบาลสมัยกรุงศรีอยุธยา อ้าง
ถึง เมืองประเทศราชทีเ่ คยถวายเครือ่ งราชบรรณาการต้นไม้เงินต้นไม้ทอง ชือ่ แคว้น “โคตร
บูร” (จรัส พยัคฆราชศักดิ์. 2534: 15)
เมืองศรีโคตรบูรเดิมอยู่ปากน�้ำเซบั้งไฟ ตรงข้ามพระธาตุพนม เนื่องจากกระแส
น�ำ้ กัดเซาะตลิง่ พังมีการย้ายทีต่ งั้ เมืองทัง้ สองฟากฝัง่ หลายครัง้ บริเวณประดิษฐานองค์พระ
ธาตุศรีโคตรบองหรือพระธาตุเมืองเก่า เรียกว่าเมืองมรุกขนคร สมัยพระเจ้าสิรบิ ญุ สาร (พ.ศ.
2294-2322) ทรงแต่งตั้งให้พระบรมราชา (กู่แก้ว) ครองเมืองมรุกขนคร โดยให้ย้ายเมือง
มาตัง้ อยูฝ่ ง่ั ขวาแม่นำ�้ โขง บริเวณบ้านธาตุนอ้ ยศรีบญุ เรือง ริมห้วยบังฮวก อ�ำเภอธาตุพนม
ในปัจจุบัน (สุวิทย์ ธีรศาศวัต. 2549: 54) ในปี พ.ศ. 2329 พระบรมราชา (พรหมา) บุตร
พระบรมราชา (กูแ่ ก้ว) สืบทอดต�ำแหน่งเจ้าเมืองต่อจากบิดาเห็นว่า เมืองมรุกขนคร ทีบ่ า้ น
ธาตุน้อยศรีบุญเรือง ประสบปัญหากระแสน�้ำเซาะตลิ่งพังจึงย้ายเมืองขึ้นไปทางเหนือ ตั้ง
ใหม่ทบี่ า้ นหนองจันทน์ ห่างจากตัวเมืองนครพนมปัจจุบนั 3 กิโลเมตร สมัยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อเมืองมรุกขนคร เป็นนครพนม (สุรจิตต์
จันทรสาขา, 2542: 1945-1957) ด้วยพื้นฐานเคยเป็นเมืองส�ำคัญสมัยล้านช้าง ท�ำให้เมือง
นครพนมมีเมืองบริวารบริเวณลุ่มน�้ำสงครามตอนล่าง และริมฝั่งแม่น�้ำโขงจนถึงชุมชน
ธาตุพนม เช่น เมืองไชยบุรี เมืองท่าอุเทน เมืองอาฑมาตหรืออาจสามารถ เมืองรามราช
เมืองเรณูนคร และเมืองธาตุพนม ขอบเขตอ�ำนาจครอบคลุมไปถึงฝั่งซ้ายแม่น�้ำโขงบริเวณ
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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เมืองค�ำเกิด ค�ำม่วน จนถึงชายแดนเวียดนาม เมื่อบ้านเมืองขยายตัวเป็นชุมชนสองฝั่งโขง
จึงเรียกว่าเขต “วัฒนธรรมลาวเวียง” หรือลาวภาคกลาง (ภูรภิ มู ิ ชมพูนชุ , 2549 : 41) แสดง
ให้เห็นความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับอาณาจักรล้านช้างที่มีเวียงจันทน์เป็นศูนย์กลาง
อ�ำนาจ
จากปรากฏการณ์ขา้ งต้นชี้ให้เห็นว่า การเคลือ่ นย้ายเข้ามาของกลุม่ วัฒนธรรมลาว
เวียง สาเหตุหนึ่งมาจากความขัดแย้งทางการเมือง โดยเฉพาะหลังสมัยพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชสิ้นพระชนม์ พระครูโพนสะเม็ก อพยพผู้คนจากเวียงจันทน์ลงไปทางใต้จนถึง
เขตแดนเขมร แต่ประสบปัญหาต้องเสียส่วยแก่เจ้าเมืองเขมร ผูค้ นกลุม่ หนึง่ จึงย้อนกลับมา
ตั้งหลักแหล่งตามหัวเมืองใกล้เคียงชุมชนพระธาตุทั้งสองฝั่งโขง ภายหลังเหตุการณ์เจ้า
อนุวงศ์ผู้คนต้องอพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานจากบ้านเมืองเดิม ในปี พ.ศ. 2379 พระบาท
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าเมือง ท้าวเพี้ย เกลี้ยกล่อมผู้คนฝั่งซ้าย
แม่นำ�้ โขงทีอ่ าศัยอยู่ในหัวเมืองทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองละคอนหรือนครพนม
ได้แก่ เมืองค�ำม่วน และเมืองค�ำเกิดประมาณ 4,000 คน ให้มาตั้งถิ่นฐานทางฝั่งขวาแม่น�้ำ
โขง ต่อมาในปี พ.ศ. 2389 เกิดสงครามระหว่างสยามกับเวียดนาม ก�ำลังคนก�ำลังแรงงาน
เป็นปัจจัยส�ำคัญในการศึกสงคราม ฝ่ายสยามจึงกวาดต้อนผู้คนบริเวณเมืองพิน เมืองตะ
โปน เมืองวัง เมืองผาบัง และเมืองนองได้ครัวลาวประมาณ 3,000 คน มาตั้งหลักแหล่งอยู่
ที่เมืองนครพนม เมืองสกลนคร เมืองมุกดาหาร ท�ำให้บ้านเมืองฝั่งซ้ายแม่น�้ำโขงร้างผู้คน
(วอลเตอร์ เอฟ. เวลลา. 2514: 179)
มุมมองในการวิจย
ั
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งานวิจยั ชิน้ นี้ ผูว้ จิ ยั มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาเครือข่ายทางสังคมของ “ข้าโอกาสพระ
ธาตุพนม” ในชุมชนสองฝัง่ โขง เป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แนวคติชน
วิทยา ขัน้ ตอนการวิจยั ประกอบด้วยการศึกษาข้อมูลลายลักษณ์อกั ษรจากต�ำนานและนิทาน
และ การรวบรวมข้อมูลภาคสนาม มี 2 ลักษณะ คือ การเข้าไปร่วมกิจกรรมส�ำคัญ ได้แก่
พิธบี ชู าเจ้าเฮือน 3 พระองค์ และสังเกตในฐานะเป็นบุคคลภายนอกในงานบุญประเพณีพระ
ธาตุพนม อ. ธาตุพนม จ. นครพนม งานบุญประเพณีพระธาตุองิ ฮัง, พระธาตุโผ่น, แขวง
สะหวันนะเขต พระธาตุตมุ พะวัง แขวงค�ำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ส่วน
การสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่มโี ครงสร้าง โดยก�ำหนดขอบเขตการวิจยั เป็นสองส่วน
คือ ขอบเขตด้านพื้นที่เป็นพื้นที่การวิจัยภาคสนามบริเวณพระธาตุพนมที่ตั้งอยู่ที่วัดพระ
ธาตุพนมวรมหาวิหาร อ�ำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และชุมชนข้าโอกาสพระธาตุพนม
ที่กล่าวถึงในต�ำนานอุรังคธาตุ บริเวณจังหวัดนครพนม และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
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ประชาชนลาว ส่วนขอบเขตด้านข้อมูล ข้อมูลทีน่ �ำมาใช้เป็นข้อมูลหลักในการวิจยั แบ่งเป็น
2 กลุม่ คือ ข้อมูลลายลักษณ์อกั ษร ประกอบด้วย ต�ำนาน พืน้ สืบ พงศาวดาร ศิลาจารึก
จดหมายเหตุทางราชการสมัยรัตนโกสินทร์ บันทึกของชาวต่างชาติ และข้อมูลจากค�ำบอก
เล่าและการสังเกตปรากฏการณ์ วิทยากรผู้ให้ข้อมูล (Key Informants) โดยมีเกณฑ์ด้าน
คุณสมบัติ เป็นนักปราชญ์ทอ้ งถิน่ พระสงฆ์ และผูน้ �ำทางวัฒนธรรม
	
ผูว้ จิ ยั ใช้แนวคิดส�ำคัญสองประเด็น คือ ประเด็นทีห่ นึง่ แนวคิดเรือ่ งอ�ำนาจกับสิทธิ
อ�ำนาจ ( Power and Authority) ประเด็นทีส่ องแนวคิดเรือ่ งโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม
(Structuration) Max Weber แบ่งประเภทและแบบแผนของอ�ำนาจ ออกเป็น 2 แบบ คือ
อ�ำนาจบังคับ (coercive power) กับ อ�ำนาจชอบธรรม (legitimate power/authority) พืน้
ฐานอ�ำนาจบังคับตั้งอยู่บนพื้นฐานของการใช้ก�ำลังบังคับ ขาดความชอบธรรม ในขณะที่
อ�ำนาจชอบธรรม มีการบังคับใช้ (domination) ในลักษณะที่มีความชอบธรรมเพราะเป็น
อ�ำนาจที่ได้รบั การยินยอมและเห็นชอบให้ใช้อ�ำนาจจากผูอ้ ยู่ใต้อ�ำนาจ ส่วนสิทธิอ�ำนาจ (Authority) คือ สิทธิโดยชอบธรรม ทีจ่ ะคาดหวังให้ผอู้ นื่ เต็มใจเชือ่ ฟังค�ำสัง่ ของตน สิทธิอ�ำนาจ
มีนยั ของระเบียบกฎหมายหรือกฎระเบียบแอบแฝงอยู่ ค�ำว่าสิทธิโดยชอบธรรม แปลว่าสังคม
หรือกลุม่ ยินยอมให้บคุ คลได้รบั อ�ำนาจนี้ อ�ำนาจอันชอบธรรมสัมพันธ์กบั ภาวะผูน้ �ำ (Leadership) เป็นสิทธิของผูน้ �ำและเป็นความชอบธรรมทีค่ นอืน่ ๆ ให้การยอมรับ ซึง่ Max Weber
อธิบายสิทธิอ�ำนาจไว้ 3 ประการ คือ ประการทีห่ นึง่ สิทธิอ�ำนาจตามประเพณี (Traditional
Authority) คือ การมีอ�ำนาจตามทีข่ นบธรรมเนียมประเพณีก�ำหนดไว้ สิทธิอ�ำนาจในลักษณะ
นี้มีที่มาจากความเชื่อตามสังคมประเพณีดั้งเดิม เช่น การยอมรับระบบบิดาเป็นใหญ่ใน
ครอบครัว สิทธิอ�ำนาจของพระสงฆ์ทจี่ ะน�ำประกอบพิธกี รรมทางศาสนา เป็นต้น ประการที่
สอง สิทธิอ�ำนาจบนรากฐานบุญบารมี (Charismatic Authority) เป็นสิทธิอ�ำนาจอันเกิดจาก
คุณลักษณะของผู้น�ำที่มีบุญบารมีเป็นที่ปรากฏและยอมรับ เช่น ความกล้าหาญ ความมี
จริยธรรม ความเสียสละ ประการทีส่ าม สิทธิอ�ำนาจทีอ่ ยูบ่ นหลักเหตุผลหรือกฎหมาย (Rational Legal Authority) หมายถึง อ�ำนาจกระท�ำสิง่ ต่างๆ ทีถ่ กู ต้องตามหลักเหตุและผลหรือ
กฎข้อบังคับทีถ่ กู ก�ำหนดเอาไว้
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ชีวต
ิ วัฒนธรรมลาวเวียง

120

จากการศึกษาภาคสนามในชุมชนพระธาตุพนมพบว่ากลุม่ วัฒนธรรมลาวเวียง ตัง้
บ้านเรือนบริเวณริมฝัง่ แม่นำ�้ โขง ทิศเหนือจากวัดหัวเวียงรังษี ถึงทิศใต้ซอยอนุรกั ษ์เจดีย์ ซอย
กุศลรัษฎากร และซอยเปรมปูชนีย์ ประชากรในชุมชนพระธาตุพนมสืบทอดวัฒนธรรมลุ่ม
แม่น�้ำโขงร่วมกับประชากรในอาณาจักรล้านช้างมาตั้งแต่อดีต ฉะนั้นจึงมีลักษณะร่วมทาง
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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สังคมวัฒนธรรม (จารุวรรณ ธรรมวัตร. 2540: 18) สภาพสังคมล้านช้างก่อนทีพ่ ทุ ธศาสนา
จะเริม่ เข้ามามีบทบาทส�ำคัญ ในสมัยพระเจ้าฟ้างุม่ ตัง้ แต่สมัยโบราณผูค้ นส่วนใหญ่เชือ่ อ�ำนาจ
เหนือธรรมชาติ จากหลักฐานพงศาวดารล้านช้างกล่าวถึงการนับถือผีฟา้ ผีแถน ผีบรรพบุรษุ
เป็นความเชือ่ ตามลัทธิของชาวจีน เพราะดินแดนชนชาติลาวแต่กอ่ นอยูต่ ดิ กับจีน จึงมีการ
สังคมติดต่อกันมาเป็นเวลานาน (ค�ำ จ�ำปาแก้วมณี และคณะ. 2539: 25) ความเชือ่ เรือ่ ง แถน
สอดคล้องกับมโนทัศน์ “สิทธิอ�ำนาจ” แถน เป็นสัญลักษณ์แห่งอ�ำนาจ โดยมีกษัตริยซ์ งึ่ เป็น
โอรสของแถนเป็นตัวแทนของอ�ำนาจ การสร้างความเชือ่ เรือ่ งเกีย่ วกับแถนจึงเป็นการสร้าง
ความยอมรับกษัตริย์ สิทธิอ�ำนาจดังกล่าวมีทมี่ าจากการส�ำนึกรูข้ องคนในกลุม่ ว่า ผูน้ �ำหรือผู้
ปกครองมีพนื้ ฐานจากอ�ำนาจบุญบารมี ความชอบธรรมในการปกครองเป็นคุณสมบัตเิ หนือ
ความสามารถของมนุษย์ธรรมดา ความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ กครองกับผูอ้ ยู่ใต้ปกครองจึงเป็น
ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ มีกระบวนการต่อสู้ ต่อรอง ผ่านเรือ่ งเล่า ต�ำนาน สรุปได้ดงั นี้
ความเชือ่ เรือ่ งผี เป็นความเชือ่ ทีม่ คี วามหมายต่อการด�ำรงอยู่ ทัง้ ในระดับครอบครัว
และระดับชุมชน (จารุวรรณ ธรรมวัตร. 2528: 31) การนับถือผีฟา้ ผีแถน ปรากฏเด่นชัดใน
วรรณกรรมลาว เรือ่ ง พืน้ ขุนบรมราชาธิราช ท้าวฮุง่ หรือเจือง และพระยาคันคาก ผีฟา้ ผี
แถน เป็นอ�ำนาจของเทวดาบนสวรรค์ผใู้ ห้ก�ำเนิดผูน้ �ำ มนุษย์ สัตว์ และสรรพสิง่ ในจักรวาล
สามารถให้ดีให้รา้ ยแก่มนุษย์ได้ หากไม่ปฏิบตั ติ ามแบบแผนทีเ่ ป็นฮีตคองของสังคม ดังนัน้
ชาวบ้าน เจ้าเมือง พระมหากษัตริยต์ า่ งอ่อนน้อมยอมต่อผี การเลีย้ งผีนนั้ เกิดจากความเชือ่
ว่าธรรมชาติทงั้ หลายไม่วา่ จะเป็นแผ่นดิน ผืนนำ�้ พืช สัตว์ มนุษย์ อุบตั ขิ นึ้ ในโลกด้วยอ�ำนาจ
ของผีฟ้าหรือผีแถน ผีจึงให้ชีวิต คุ้มครองชีวิต และท�ำลายชีวิตด้วย ในฮีตบ้านคองเฮือน
ก�ำหนดไว้วา่ เมือ่ กินข้าว กินเหล้า ต้องจัดส�ำรับชุดเล็กเซ่นผีกอ่ น ความเชือ่ เรือ่ งผีโดยเฉพาะ
ผีแถนนัน้ มีบทบาทส�ำคัญในการด�ำเนินชีวติ ของคนล้านช้าง เพราะเชือ่ ว่าแถนมีบทบาทส�ำคัญ
ในการก�ำหนดและควบคุมชะตามนุษย์ ฐานะทางสังคมของมนุษย์จะแตกต่างตามความ
ประสงค์ของแถน ท�ำให้ชนชัน้ ปกครองได้น�ำมาเป็นเครือ่ งมือในการสร้างความชอบธรรมโดย
การเชือ่ มโยงให้กษัตริยเ์ ป็นโอรสของแถนส่งลงมาปกครองมนุษย์ ตัง้ แต่สมัยขุนบรม ความ
เชือ่ ดังกล่าวส่งผลให้ผปู้ กครองสามารถควบคุมคนในสังคมล้านช้างทีป่ ระกอบด้วยคนหลาก
หลายชาติพันธุ์หลากหลายวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขภายใต้สิ่งยึดเหนี่ยวร่วม
กัน คือ “แถน” นอกจากนีย้ งั มีผมี เหสักข์ หรือผีอารักษ์ ผูค้ นเชือ่ ว่า มีหน้าทีค่ มุ้ ครองบ้าน
เมืองให้สังคมอยู่เป็นปกติสุข ถ้าบ้านเมืองใดเกิดวุ่นวายไม่สงบสุขจะท�ำพิธีตอกหลักบ้าน
หลักเมือง ซึง่ เป็นทีส่ ถิตของผีมเหสักข์ให้เทีย่ งตรง ความเดือดร้อนวุน่ วายจะหมดไป (กุสมุ า
ชัยวินติ ย์. 2531: 30)
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ในการศึกษาภาคสนามในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ทีบ่ า้ นธาตุนอ้ ย อ�ำเภอ
ธาตุพนมผูว้ จิ ยั พบว่ากลุม่ ผูก้ ระท�ำพิธี เชือ่ มโยงพิธกี รรมกับต�ำนาน มรุกขนคร และอาณาจักร
ศรีโคตรบูร เช่น บ้านธาตุพนมเหนือ บ้านหลักศิลา บ้านธาตุนอ้ ย และบ้านบุง่ ฮี นอกจากนี้
ยังปรับเปลี่ยนผสมผสานความเชื่อเกี่ยวกับผีมเหสักข์และนาคเข้าด้วยกัน โดยกล่าวถึง
พญานาคชือ่ เจ้าโต่งกว้าง หนึง่ เจ้าเฮือน 3 พระองค์ เป็นผูป้ กปักรักษาพระธาตุพนม ใน
แต่ละปีชาวบ้านจัดพิธกี รรม 3 ครัง้ คือ ในวันขึน้ 3 คำ�่ เดือน 6 วันขึน้ 11 ค�ำ่ เดือน 6 และ
วันขึน้ 13 ค�ำ่ เดือน 6 ปัจจุบนั นอกจากนางเทียมหลายท่านเสียชีวติ แล้ว ยังขาดการสนับสนุน
จากองค์กรในท้องถิน่ ท�ำให้ผเู้ ข้าร่วมพิธกี รรมนีล้ ดลง อย่างไรก็ตามวิถชี วี ติ ชุมชนสองฝัง่ โขง
ยังกล่าวถึงการนับถืองู สังเกตจากการขุดค้นพบภาชนะดินเผาลายขีดขูดและลายเขียนสีรปู
สัตว์เลือ้ ยคลาน ทีบ่ า้ นเชียง จังหวัดอุดรธานี อายุประมาณ 3,600 ปี เป็นหลักฐานทีแ่ สดง
ว่าดินแดนลุม่ แม่นำ�้ โขงบริเวณอีสานตอนบน กลุม่ ชนโบราณมีความเชือ่ เรือ่ งบูชานับถืองูมา
แล้วตัง้ แต่สมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ ร่วมกับการนับถือผีจนถึงสมัยปัจจุบนั (ศรีศกั ร วัลลิโภดม.
2533: 135)
ความเชือ่ เรือ่ งนาค หุมพัน ลัดตะนะวง (2008: 20-25) กล่าวว่ามีรากฐานมาจาก
ความเชื่อสองสาย สายหนึ่งเป็นความเชื่อดั้งเดิมของบรรพบุรุษก่อนการรับพุทธศาสนามา
เป็นศาสนาของตนเอง อีกสายหนึง่ เป็นความเชือ่ จากอิทธิพลพุทธศาสนาอันเป็นอิทธิพลทีม่ า
จากอินเดีย ความเชือ่ สายแรกอันเป็นความคิดดัง้ เดิมทีเ่ ชือ่ ว่าบรรพบุรษุ ของคนลาวสืบเชือ้
สายมาจากนาคนัน้ เชือ่ ว่า นาค เป็นสัตว์คล้ายงู มีหงอน มีฤทธิเ์ ดช ศักดิส์ ทิ ธิ์ อาศัยอยูต่ าม
ล�ำน�ำ้ ห้วย หนอง คลอง บึง โดยมีนทิ านต�ำนานการเกิดของคนลาวหลายเรือ่ ง หลายส�ำนวน
ทีเ่ กีย่ วกับนาค จากความเชือ่ ดังกล่าวมีต�ำนานเล่าขานว่า นาคเป็นบรรพบุรษุ ของคนเชือ้ สาย
ไท ลาว เช่น เชือ่ กันว่าคนลาวทีอ่ าศัยอยู่ในเวียงจันทน์มคี วามเกีย่ วพันกับนาค เล่ากันว่าที่
เวียงจันทน์ มีรนู าคปรากฏอยู่ในวัด เวลาใดทีบ่ า้ นเมืองเดือดร้อน ชาวเวียงจันทน์จะตีกลอง
หมากแข้ง แล้วไพร่พลพญานาคก็จะออกมาจากรูเพือ่ ช่วยต่อสูไ้ ล่ศตั รูให้พา่ ยแพ้ ในช่วงหลัง
เล่าว่าเมือ่ เกิดศึกกับสยามในสมัยพระเจ้าตากสินกองทัพสยามได้ยนิ เรือ่ งราวดังกล่าวจึงได้ให้
ทหารสยามไปปิดรูนาคโดยสร้างพระธาตุครอบรูนาคไว้ ท�ำให้นาคไม่สามารถออกมาจากรู
ตัง้ แต่นนั้ เป็นต้นมา ธาตุดงั กล่าวสันนิษฐานว่า คือ ธาตุด�ำ ตัง้ อยูก่ ลางเมืองเวียงจันทน์
ดังนัน้ ความเชือ่ เรือ่ งนาคทีม่ าจากความเชือ่ ดัง้ เดิมของคนไท ลาว เป็นความเชือ่
ของกลุม่ ชนทีม่ ถี นิ่ ฐานติดกับแหล่งนำ�้ นาค เกีย่ วข้องกับวิถกี ารด�ำเนินชีวติ เพือ่ ให้ได้ค�ำตอบ
และแก้ปัญหาให้กับวิถีการด�ำเนินชีวิตของกลุ่มชน กลายเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มชนตั้งแต่
บัดนัน้ เป็นต้นมา แนวคิดทีส่ องเป็นแนวคิดทีก่ ล่าวถึง ความเชือ่ เรือ่ งนาคในพระพุทธศาสนา
ผสมผสานกับแนวคิดแรกจนกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นาคในแนวคิดที่สองเชื่อว่าเป็น
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อมนุษย์ทมี่ อี าณาจักรอยู่ใต้โลกมนุษย์ ทีเ่ รียกว่า เมืองบาดาล มีอทิ ธิพลในความเชือ่ ทีเ่ กีย่ ว
กับประวัตสิ บื ศาสนา มีต�ำนานทางพระพุทธศาสนาอ้างอิง เป็นวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วกับพระพุทธ
ศาสนาหลายเรือ่ ง เช่น นิทานชาดก พระเจ้าสิบชาติ เชือ่ ว่าก่อนทีเ่ จ้าชายสิทธัตถะตรัสรูเ้ ป็น
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ได้ไปบังเกิดเป็นสัตว์อยูห่ ลายร้อยหลายสิบชาติ ชาติหนึง่ ได้
เกิดเป็นพญานาคชื่อว่าพระยาภูริทัต ได้บ�ำเพ็ญเพียรบังเกิดกุศลกรรมเกิดเป็นพระศาสดา
หรือต�ำนานการบวชพระภิกษุในพระพุทธศาสนามีเรือ่ ง นาค เข้ามาเกีย่ วข้องพิธกี รรมบวช
นาค ก่อนการบวชเป็นพระภิกษุ เพราะเชือ่ ว่าเป็นการแสดงถึงอานิสงส์แก่นาคตนหนึง่ ที่ไม่
สามารถบวชได้ เพราะนาคเป็นสัตว์เดรัจฉาน จึงกราบทูลพระพุทธเจ้าแสดงสัญลักษณ์แห่ง
ความกตัญญูต่อพระพุทธศาสนาของนาคตนนั้น นาคจึงเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่าง
แยกกันไม่ออก นาคเป็นสัญลักษณ์ปรากฏในศิลปกรรมโบสถ์ วิหาร จุดประสงค์เพือ่ ป้องกัน
สิง่ ชัว่ ร้ายไม่ให้ท�ำลายพระพุทธศาสนา เช่น ช่อฟ้า บันไดนาค สะพานนาค นาคสะดุง้ เป็นต้น
ความผูกพันเรือ่ งนาคกับชาวลุม่ แม่นำ�้ โขง ทัง้ อาณาจักรลาวล้านช้างและชาวอีสานเป็นความ
รูส้ กึ ทีล่ มุ่ ลึกแทรกซึมอยู่ในสายเลือด ดังค�ำกล่าวของชาวลุม่ แม่นำ�้ โขงว่า “โขงขาดนาค ข้าว
ขาดฝน คนสิน้ ใจ” ด้านวรรณกรรม นาคเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมลุม่ แม่นำ�้ โขง เช่น ผา
แดง นางไอ่ ความเป็นมาของดินแดนทีม่ แี หล่งน�ำ้ ขนาดใหญ่ คือ หนองหานน้อย อ�ำเภอ
กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี และหนองหานหลวง จังหวัดสกลนคร สะท้อนวัฒนธรรมชุมชน
กลุม่ ชาติพนั ธุ์ บ้านเมือง เป็นวรรณกรรมทีต่ อบสนองความเชือ่ ของสังคมท้องถิน่ อีสาน ใน
ลักษณะของการผสมผสานระหว่างความเชื่อเรื่องผี นาค และปรัชญาพุทธศาสนาได้อย่าง
กลมกลืน
ประเด็นเกีย่ วกับ “นาค” สะท้อนเรือ่ งราวสังคมบุพกาล มนุษย์ตอ้ งพึง่ พาอาศัยกัน
ในการด�ำรงชีวติ สังคมและกลุม่ คนทีแ่ ข็งแกร่งและมัน่ คงต้องมีก�ำลังคน พวกพ้อง และบริวาร
มาก สิง่ ทีจ่ �ำเป็นทีส่ ดุ คือ ความไว้วางใจ ผูน้ �ำต้องค�ำนึงถึงความผูกพันใกล้ชดิ ทีส่ ดุ ส่วนใหญ่
เริ่มต้นจากความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติที่เกี่ยวเนื่องกับสายโลหิตและการแต่งงาน การ
ก�ำหนดกลุม่ ตระกูลนาค 7 ตระกูล นาค 15 ตระกูล และนาค 24 ตระกูล ให้รกั ษาเกาะ แก่ง
แหล่งน�ำ้ ภูเขา เป็นการมอบหมายหน้าทีร่ บั ผิดชอบให้พทิ กั ษ์รกั ษาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
ทีเ่ ป็นแหล่งอาหารเพือ่ การด�ำรงชีพทีส่ มั พันธ์กบั ระบบนิเวศของสังคมเกษตรกรรมหรือสังคม
ชาวนาทีพ่ งึ่ พาอาศัยระบบนำ�้ ในการเพาะปลูก ประเด็นส�ำคัญทีส่ ดุ มาจากพืน้ ฐานชุมชนสอง
ฝัง่ โขงมีความคิดหลักเกีย่ วกับใจบ้าน ใจเมือง หมายถึง สิง่ ทีม่ คี า่ สูงสุด หรือพลังอ�ำนาจชุมชน
เป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดวิถคี วามคิด วิถชี วี ติ วิถพี ฤติกรรมอย่างเดียวกัน ไม่วา่ จะเป็นชุมชน
บ้านหรือชุมชนเมือง (จารุวรรณ ธรรมวัตร. 2541: 206-208) องค์ประกอบของชุมชนเมือง
แต่ละแห่ง ประกอบด้วยกงดิน (ผืนดิน) กงนำ�้ (ผืนน�ำ้ ) เรือน วัด วัง ชุมชนเมืองเติบโตจาก
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การตั้งถิ่นฐานที่มีปัจจัยหนุนส่ง คือ ผืนดินผืนน�้ำที่อุดมสมบูรณ์ด้วยธัญญาหาร พืช สัตว์
ประกอบเข้ากับมนุษย์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ มีความเฉลียวฉลาด และคุณธรรม ผืนดิน ผืนน�ำ้ จึงเป็น
สัญลักษณ์ของวิถเี ศรษฐกิจทัง้ แบบท�ำกิน คือ เพาะปลูก และหากิน คือ เก็บเกีย่ วผลผลิต
จากธรรมชาติ ส่วนเรือนและวังเป็นสัญลักษณ์ของก�ำลังพล คือ ประชาชนและผูน้ �ำ ได้แก่เจ้า
เมืองและกษัตริย์ ส่วนวัด คือ สัญลักษณ์ของพลังทีม่ องไม่เห็น ได้แก่ สติปญั ญาและหลัก
ธรรมค�ำสอน ซึง่ พัฒนาเป็นอุดมการณ์สงั คมและกฎหมายเพือ่ จัดระเบียบบ้านเมือง ดังนัน้
นาคจึงเป็นสัญลักษณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับใจบ้าน ใจเมือง ท�ำให้เกิดการสัง่ สมอุดมการณ์ และผลิต
สร้างประเพณี พิธกี รรมทีเ่ กีย่ วกับนาค เช่น ความเชือ่ การไหลเรือไฟจะช่วยให้ฝนตกต้องตาม
ฤดูกาล เพราะการปล่อยเรือไฟลงในแม่นำ�้ ท�ำให้นาคซึง่ อยู่ในนำ�้ ได้รบั ความร้อนจะหอบนำ�้ หนี
ขึน้ ไปบนฟ้าพอถึงเดือน 6 นำ�้ ในโลกมนุษย์จะแห้ง จึงมีการจุดบัง้ ไฟเป็นพิธกี รรมขอฝน เพือ่
ให้พระยาแถนสัง่ พญานาคปล่อยนำ�้ ลงมายังพืน้ โลก เมือ่ พุทธศาสนาเข้ามามีบทบาทในดิน
แดนแห่งนีค้ วามหมายของการไหลเรือไฟเปลีย่ นเป็นการบูชารอยพระพุทธบาททีพ่ ญานาค
อัญเชิญให้พระพุทธเจ้าประทับรอยพระบาทไว้ทรี่ มิ ฝัง่ แม่นำ�้
ความเชือ่ เรือ่ งนาคจึงเกีย่ วข้องกับ นำ�้ ในแม่นำ�้ และฝนบนฟ้า ปัจจัยส�ำคัญส�ำหรับ
การด�ำรงชีวิตในสังคมการเกษตร นาคเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ และการแฝง
พิธกี รรมทางพุทธศาสนา ท�ำให้นาคมีหน้าทีป่ กป้องคุม้ ครองศาสนา จัดระเบียบสังคมบ้าน
เมือง นาคจึงกลายเป็นสือ่ กลางของความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจระหว่างผูใ้ ห้กบั ผูร้ บั ระหว่างผู้
ด้อยโอกาสหรืออ�ำนาจกับผูท้ มี่ โี อกาสหรืออ�ำนาจมากกว่า นาคมีบทบาทในความเชือ่ ดัง้ เดิม
และศาสนาใหม่ คือ ความเชือ่ ศาสนาพราหมณ์เชือ่ ว่า พญานาคเป็นเจ้าแห่งบาดาล พญา
อนันตนาคราชเป็นบัลลังก์ของพระนารายณ์ ต้นก�ำเนิดต�ำนานนารายณ์บรรทมสินธุ์ นอกจาก
นีพ้ ญานาควาสุกรี ยังเป็นสร้อยสังวาลของพระศิวะ ส่วนพุทธศาสนาปรากฏในประเพณีบวช
นาค เป็นต้น นาค จึงเปรียบเสมือนสายรุง้ เชือ่ มโยงวิถชี วี ติ ผูค้ นในชุมชนสองฝัง่ โขง แม่นำ�้
โขงจึงไม่ใช่พรมแดนทางภูมศิ าสตร์การเมือง ในทางสังคมผูค้ นในชุมชนแห่งนีย้ งั คงยึดถือ
ความเป็นเครือญาติทเี่ กิดจากอุดมการณ์เรือ่ ง “นาค” สืบทอดประเพณีพธิ กี รรมรวมถึงสถาน
ทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิค์ บู่ า้ นคูเ่ มืองล้วนแฝงเร้นไปด้วยเรือ่ งราวสะท้อนคติความเชือ่ และการด�ำเนินชีวติ
ทีม่ คี วามผูกพันกับสายนำ�้ โขง เช่น ประเพณีไหลเรือไฟ
ความเชือ่ เกีย่ วกับการไหลเรือไฟมี 2 กลุม่ กลุม่ แรกเชือ่ มโยงความเชือ่ เรือ่ งพญา
กาเผือก ก่อนกลับสูส่ วรรค์ลกู ทัง้ ห้าขอให้พญากาเผือกประทับรอยเท้าบนหินเพือ่ ไว้เคารพ
บูชาพญากาเผือกซึ่งสั่งลูกไว้ว่าในวันเพ็ญเดือน 11 ของทุกปีให้จุดไฟใส่ถ้วยหรือจาน
ไหลไปตามล�ำน�ำ้ โดยท�ำไส้เทียนน�ำ้ มันเป็นรูปตีนกาเพือ่ เป็นการสักการะพญากาเผือก กลุม่
ที่สองเชื่อมโยงความเชื่อศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธที่เชื่อว่าการไหลเรือไฟบูชา
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รอยพระพุทธบาท สักการะท้าวมหาพรหม บวงสรวงพระธาตุจฬุ ามณี ตลอดจนระลึกพระคุณ
แม่น�้ำ และบูชาพระแม่คงคา นอกจากนี้ยังผลิตซ�้ำความเชื่อบูชาพญานาคเป็นทั้งผู้ให้น�้ำ
ส�ำหรับด�ำรงชีวติ การเกษตรกรรมและการประมง พืน้ ฐานมาจากความเคารพธรรมชาติ สมัย
พระเจ้าสุรยิ วงศาธรรมิกราช ปรากฏหลักฐานการไหลเรือไฟ ตามล�ำนำ�้ โขงทีน่ ครเวียงจันทน์
ครัง้ แรก ตามบันทึกการเดินทางของวัน วุสตอป (Van Wusthof ) ทูตทางการค้าชาวฮอลันดา
การไหลเรือไฟตามบันทึกนัน้ จัดในวันขึน้ 15 ค�ำ่ หรือแรม 1 คำ�่ เดือน 12 มีเรือไฟจ�ำนวน
200 ล�ำ ล่องตามล�ำนำ�้ โขง ประดับประดาด้วยเทียนไต้และมีเรือไฟอีก 3 ล�ำ ท�ำเป็นรูปธาตุ
สีเ่ หลีย่ มประดับประดาด้วยเทียนไต้ (สีลา วีรวงส์, มปป: 39) จากหลักฐานดังกล่าว เมือง
นครพนมในฐานะเมืองลูกหลวงของอาณาจักรล้านช้าง อนุมานได้ว่ามีประเพณีไหลเรือไฟ
ตามจารีตล้านช้าง ดังปรากฏในฮีต12 กล่าวถึงบุญออกพรรษา ชาวบ้านไปท�ำบุญถวาย
ปราสาทผึง้ แข่งเรือ และไหลเรือไฟ เป็นประเพณีของชุมชนชาวนำ�้ (ปรียา แสนทวีสขุ , 2539:
76-79) นอกจากนีฮ้ ตี 12 คอง 14 กล่าวถึงธรรมเนียมทีก่ ษัตริย์ในสมัยโบราณก�ำหนดให้ทา้ ว
พระยาหัวเมืองน้อยใหญ่จดั ประเพณีไหลเรือไฟในเดือน 12 เพือ่ บูชาพญานาค 15 ตระกูลใน
ล�ำน�ำ้ โขง (จารุวรรณ ธรรมวัตร, 2529: 162) ประกอบกับลักษณะทางภูมศิ าสตร์บา้ นเมืองตัง้
อยูร่ มิ ฝัง่ นำ�้ ผูค้ นด�ำรงวิถชี วี ติ โดยพึง่ พาแม่นำ�้ จึงเอือ้ ต่อการสร้างคติความเชือ่ และสืบสาน
ประเพณีดงั กล่าว
การสร้างความหมายต่อรองสิทธิและอ�ำนาจ
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ในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี อาณาจักรล้านช้างล่มสลาย ส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นผ่าน
อ�ำนาจในชุมชนสองฝั่งโขง ต่อมาสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ความ
สัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ ด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรม และความขัดแย้งทางการเมือง ล้วน
เป็นการตอกย�้ำจิตส�ำนึกของการแบ่งแยกด้วยการแบ่งกลุ่มชนแถบลุ่มแม่น�้ำโขงว่า “ลาว”
เมือ่ เกิดภัยคุกคามจากจักรวรรดินยิ มตะวันตก ราชส�ำนักสยามดึงอ�ำนาจเข้าสูส่ ว่ นกลางและ
ด�ำเนินนโยบายชาตินิยม สถาบันกษัตริย์และสถาบันศาสนารื้อฟื้นความสัมพันธ์ในลักษณะ
“ทวิภาวะของโครงสร้าง” (Duality of Structure) กล่าวคือ มีการเผยแผ่ศาสนาพุทธนิกาย
ธรรมยุตมิ ายังหัวเมืองอีสานซึง่ พระสงฆ์สว่ นใหญ่ยดึ ถือจารีตเดิมแบบล้านช้าง ปรากฏการณ์
ทางสังคมที่กล่าวมาส่งผลกระทบต่อกลุ่มลาวเวียงที่มีความเชื่อเกี่ยวกับผีอารักษ์หรือผีเจ้า
เฮือน 3 พระองค์ จากเดิมมีกลุ่มพระสงฆ์ ได้สร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มชาติพันธุ์ที่เข้ามา
อยู่ใหม่ เช่น กลุม่ ชาวจีน โดยการรือ้ ฟืน้ พิธบี ชู าสัตตนาคาเพือ่ ลดทอนอ�ำนาจกลุม่ ลาวเวียง
ที่นับถือเจ้าเฮือน 3 พระองค์ สังเกตได้จากการปรับเปลี่ยนประเพณีพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
พระธาตุพนม เป็นการเบียดขับกลุม่ นับถือเจ้าเฮือน 3 พระองค์ หรือกลุม่ ชาติพนั ธุล์ าวเวียง
ให้จัดพิธีกรรมดังกล่าวในชุมชนริมฝั่งโขงห่างจากบริเวณวัดพระธาตุพนม
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ผูว้ จิ ยั เห็นว่าชีวติ วัฒนธรรมของชุมชนลาวเวียงมีวถิ ชี วี ติ ผูกพันอยูก่ บั สายนำ�้ ผูค้ น
จึงมีแนวโน้มทีจ่ ะยอมรับและใช้ไสยศาสตร์ในการควบคุมพลังที่ไม่อาจคาดคะเนและมองไม่
เห็น ดังที่ Kirsch, Anthony. Thomas (1967) กล่าวว่าระบบศาสนาสังคมชนบทอีสาน ไม่
ได้มพี ทุ ธศาสนานิกายเถรวาทเป็นองค์ประกอบส�ำคัญล้วนๆ หากแต่เป็นระบบศาสนาทีเ่ กิด
ขึ้นจากการปรับเปลี่ยนและผสมกลมกลืน (Syncretism) ระหว่างองค์ประกอบทางศาสนา
ดั้งเดิม คือ ความเชื่อเรื่องภูตผีวิญญาณ (Animism) กับองค์ประกอบทางศาสนาแบบใหม่
ที่แผ่ขยายจากอินเดียสู่ดินแดนสุวรรณภูมิ คือ พุทธศาสนานิกายเถรวาทและศาสนา
พราหมณ์แบบพื้นบ้าน (Folk Bramanism) มีการทับซ้อน คติความเชื่อดั้งเดิมที่ผู้คนหรือ
เกีย่ วกับผีและสิง่ เหนือธรรมชาติ มีการปรับเปลีย่ น ผสมผสานระหว่างพุทธศาสนา พราหมณ์
และผี เช่น เจ้าเฮือน 3 พระองค์ เดิมเป็นผีอารักษ์ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นนาคมีหน้าที่พิทักษ์
รักษาองค์พระธาตุพนม การสร้างความหมายใหม่ของชาวบ้านหรือกลุม่ เจ้าเฮือน 3 พระองค์
ถูกเบียดขับจากพืน้ ทีว่ ดั พระธาตุพนม ออกมาตัง้ ศาลด้านหน้าองค์พระธาตุพนม มีพธิ กี รรม
พิทักษ์รักษาองค์พระธาตุพนม ในปัจจุบันพิธีกรรมดังกล่าวจัดที่บ้านของนางเทียม บริเวณ
ริมฝัง่ แม่นำ�้ โขงใกล้กบั วัดหัวเวียงรังษี เชือ่ ว่าเป็นวัดแห่งแรกของชุมชนชาวเวียงจันทน์ อยู่
ใกล้ตลาดนัดไทยลาว และชุมชนบ้านธาตุน้อย เชื่อว่าเป็นชุมชนเก่าแก่ของกลุ่มลาว
เวียงจันทน์
	
ในขณะเดียวกันกลุ่มพระสงฆ์ในวัดพระธาตุพนมสร้างความหมายใหม่ เรื่อง สัตตนาคา ผู้พิทักษ์องค์พระธาตุพนม โดยเชื่อมโยงเรื่องราวของพญาศรีสัตตนาคราช ผู้เป็น
ใหญ่เหนือพญานาคทั้งปวง ฝั่งลาวนั้น เป็นพญานาคที่ทรงอิทธิฤทธิ์ ทรงอ�ำนาจเหนือกว่า
พญานาคทั้งหลาย ใน 2 แผ่นดิน พญาศรีสัตตนาคราช มีความเด่นสง่าด้วยมี 7 เศียร เป็น
ตระกูลพญานาคทีม่ มี าแต่ครัง้ พุทธกาลมีความใกล้ชดิ พระพุทธองค์และพระพุทธศาสนา เป็น
พญานาคที่ประพฤติปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกับพญาศรีสุทโธนาคราช (นาคาธิบดีสีสุทโธ) ผู้
เป็นใหญ่เหนือพญานาคทั้งปวง ฝั่งไทยมี 1 เศียร สถานที่ปฏิบัติธรรมของพญานาคทั้งสอง
คือ วัดพระธาตุพนม จึงมีการให้พันธะสัญญาแก่กันว่า หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการความ
ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้อยใหญ่ประการใด จะช่วยกันอย่างเต็มที่เต็มก�ำลังสามารถ
แนวคิดนี้เป็นการใช้อ�ำนาจครอบง�ำ คือ การครอบง�ำของชนชั้นหนึ่งโดยใช้วิธีการทางการ
เมืองและอุดมการณ์ประสานเข้าด้วยกัน อันโตนิโอ กรัมชี (Antonio Gramsci) (อ้างใน
กาญจนา แก้วเทพ และสมสุข หินวิมาน, 2551: 182) อธิบายไว้วา่ คนกลุม่ หนึง่ ตัง้ ใจครอบง�ำ
คนอื่นและลักษณะการครอบง�ำเกิดขึ้นในระดับชนชั้น คือ น�ำเอาวิธีทางการเมืองผสมเข้า
กับเรือ่ งอุดมการณ์ ใช้วธิ ที างการเมืองท�ำให้เกิดการยอมรับอ�ำนาจเข้าไปเป็นส่วนส�ำคัญของ
อุดมการณ์ ท�ำให้เกิดส�ำนึกเรื่องชนชั้นตามอุดมการณ์ที่ครอบง�ำ ปกติจะใช้การครอบง�ำ
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ทางการเมืองแต่วธิ กี ารครอบง�ำที่ไม่ให้เกิดปัญหาต้องท�ำในระดับอุดมการณ์คนจะได้รสู้ กึ ว่า
ไม่ถูกบังคับ อุดมการณ์จึงมีบทบาทส�ำคัญในการท�ำให้เกิดการยอมรับชนชั้นที่เป็นคนส่วน
ใหญ่ การรักษาดุลระหว่างการบังคับกับการท�ำให้เกิดการยอมรับจะแตกต่างกันไปในแต่ละ
สังคม อันโตนิโอ กรัมชี (Antonio Gramsci) กล่าวว่าการยอมรับเกิดจากการครอบง�ำทาง
อุดมการณ์ทสี่ ถาบันต่างๆ ในประชาสังคมสร้างขึน้ และรับไว้ ประชาสังคมครอบง�ำความคิด
ของพลเมืองผ่านสถาบันครอบครัวและสถาบันศาสนา โดยจ�ำแนกกลยุทธ์ของการครอบ
ครองอ�ำนาจน�ำออกเป็น 2 ด้านด้วยกัน ได้แก่ 1) การครอบครองอ�ำนาจน�ำทางการเมือง
(Political Hegemony) หมายถึง การสถาปนาระบบการเมืองหนึง่ ๆ ให้กลายเป็นระบบหลัก
ของสังคม ฉะนั้นระบบการเมืองแบบอื่นๆ ก็จะหมดความชอบธรรมไปโดยปริยาย ซึ่งหาก
ใครคิดขัดแย้งกับระบบหลักนีก้ จ็ ะถูกมองในแง่ลบว่าเป็นปฏิปกั ษ์ 2) การครอบครองอ�ำนาจ
น�ำทางวัฒนธรรม (Cultural Hegemony) หมายถึง กระบวนการสถาปนาวัฒนธรรมหลัก
หรือระบบความคิดหลักขึ้นในสังคม เพื่อน�ำไปสู่การสร้างความเห็นพ้องต้องกัน (Consensus) ทั้งนี้ การผลิตและเผยแพร่วัฒนธรรมหลักดังกล่าวนี้ จะมีสื่อมวลชนเป็นกลไกส�ำคัญ
ในการผลักดันความคิด จิตส�ำนึก ที่แทรกซึมอยู่ในชีวิตประจ�ำวันของมวลชน
	
จากแนวคิดดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าคนกลุม่ เดิม คือ กลุม่ ลาวเวียงสร้างความหมาย
ผ่าน “เจ้าเฮือน 3 พระองค์” และคนกลุ่มใหม่ คือ กลุ่มพระสงฆ์ในวัดพระธาตุพนมสร้าง
ความหมายผ่าน “สัตตนาคา” โดยมีค�ำว่า “นาค” หมายถึง จิตวิญญาณของสายน�้ำ ความ
เชื่อ และศาสนา เป็นชีวิตวัฒนธรรมที่ทรงพลัง แฝง “สิทธิและอ�ำนาจ” 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.
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บทคัดย่อ

	
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ภาษา
ไทย เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานให้มปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพือ่ หาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการ
เรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มั ธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนและหลังเรียน เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก ด้วยการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้น
มั ธยมศึกษาปีที่ 4/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จ�ำนวน 40 คน
ซึง่ ได้มาจากการสุม่ อย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้หอ้ งเรียนเป็นหน่วยการ
สุ่ม เครื่องมือที่ใช้มี 3 ชนิด ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ จ�ำนวน 4 แผนซึ่งมีคุณภาพ
อยู่ในระดับดีมากที่สุด 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 30 ข้อ มีความเที่ยงตรงของเนื้อหาตั้งแต่ 0.67 ถึง 1.00
มี ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกตั้งแต่ 0.40 ถึง 1.00 และมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.91 และ 3)
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานชนิดมาตราส่วน 5 ตัวเลือก 15 ข้อ สถิติที่ใช้คือสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อย
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ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีประสิทธิผล และค่า t-test (Dependent
Sample) ผลปรากฏว่าแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐานทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 86.98/84.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7393
คิดเป็นร้อยละ 73.93 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 และมีความพึงพอใจต่อการเรียน
ด้ วยกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง มหาเวสสันดรชาดก โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด
ค�ำ ส�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) 30item 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.

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 59 - ธ.ค. 59)

Keywords: Thai learning achievement, Problem-Based LearningModel,
Mahawessandornchadok
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การเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมมุ่งเพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงคุณค่าของวรรณคดี
ด้านต่างๆ เช่น คุณค่าด้านอารมณ์ คุณค่าด้านวัฒนธรรม คุณค่าด้านวรรณศิลป์ และคุณค่า
ที่ ส ร้างสรรค์จากจินตนาการของกวี นอกจากนี้ยังส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จัก
กระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล น�ำไปสู่ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกนึกคิด และ
วิถชี วี ติ ของบรรพบุรษุ ซาบซึง้ ในวรรณคดี วัฒนธรรมทางภาษาและความเป็นไทย (กระทรวง
ศึกษาธิการ. 2554: ค�ำน�ำ) การเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมจึงมีความส�ำคัญและจ�ำเป็นใน
การพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้านต่างๆ ในการเรียนภาษาไทย การสังเกตสภาพการ
จัดการเรียนการสอนภาษาไทยในโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึ ก ษามัธยมศึกษา เขต 25 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประสบปัญหาในเรื่องการเรียน
วรรณคดีและวรรณกรรม นักเรียนวิเคราะห์คุณค่าทางวรรณคดีได้ไม่ดีเท่าที่ควร ไม่เข้าใจ
ความหมายของศัพท์ในวรรณคดี ขาดกระบวนการคิดแก้ปัญหา ตีความจากเรื่องไม่ได้ ไม่
เกิดสุนทรียภาพและความซาบซึง้ ในการอ่านวรรณคดี ส่งผลให้นกั เรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการ
เรี ย นวิชาภาษาไทยลดลง ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากนักเรียนไม่ชอบวิชาภาษาไทย ไม่เห็น
คุณค่าความส�ำคัญและจุดมุ่งหมายของวิชาภาษาไทย ประกอบกับวิชาภาษาไทยเป็นภาษา
ที่ ซั บซ้อนมีเนื้อหามาก อีกประการหนึ่ง ครูอาจมีวิธีสอนหรือสื่อที่ไม่เหมาะสม ตลอดจน
วรรณคดีและวรรณกรรมที่เรียนเป็นเรื่องที่ยาวและอ่านยาก ใช้ส�ำนวนภาษาที่แตกต่างจาก
ภาษาในปัจจุบัน จึงเป็นเหตุให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่สนใจในการอ่านวรรณคดี
และวรรณกรรม และไม่สามารถวิเคราะห์เนื้อหาหรือคุณค่าจากการอ่านได้เท่าที่ควร
	
สภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้หาแนวทางในการพัฒนาการเรียนวรรณคดีและ
วรรณกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และพบว่าการจัดการเรียนการสอนแบบใช้
ปั ญ หาเป็นฐาน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เรียนรู้ด้วยการ
ฝึ ก ปฏิบัติงานจริง โดยให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ ท�ำความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ ตีความ
สร้างความหมาย สังเคราะห์ข้อมูล และสรุปความรู้ ตลอดทั้งฝึกตนเองให้มีวินัยและความ
รับผิดชอบในการท�ำงาน โดยเน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งทางด้านร่างกาย สติ
ปัญญา อารมณ์และสังคม ลงมือปฏิบตั จิ ริงทุกขัน้ ตอน โดยอาศัยความร่วมมือจากการท�ำงาน
เป็ น กลุ่ม เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เริ่มต้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นโดยสร้างความรู้จาก
กระบวนการท�ำงานกลุม่ ตัวปัญหาจะเป็นจุดตัง้ ต้นของกระบวนการเรียนรู้ และเป็นตัวกระตุน้
การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผล และการสืบค้นหาข้อมูลเพื่อเข้าใจกลไกของตัว
ปัญหา รวมทั้งวิธีการแก้ปัญหา นอกจากนั้นยังช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการต่างๆ จ�ำนวน
มาก อาทิ กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และ
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กระบวนการแสวงหาความรู้ เพือ่ ให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วมและมีบทบาทในการเรียนรูใ้ ห้มากทีส่ ดุ
จนเกิดความรู้ด้วยตนเอง สามารถน�ำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้ (ทิศนา แขมมณี. 2554:
14-15)
การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปญั หาเป็นฐานมีขนั้ ตอนการสอน 6 ขัน้ ตอน ได้แก่
ขั้นที่ 1 ก�ำหนดปัญหา ขั้นที่ 2 ท�ำความเข้าใจกับปัญหา ขั้นที่ 3 ด�ำเนินการศึกษาค้นคว้า
ขั้นที่ 4 สังเคราะห์ความรู้ ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินค่าของค�ำตอบ และขั้นที่ 6 น�ำเสนอและ
ประเมินผลงาน ซึ่งผู้เรียนน�ำข้อมูลที่ได้มาจัดระบบองค์ความรู้และน�ำเสนอเป็นผลงานใน
รู ป แบบที่หลากหลาย ร่วมกันประเมินผลงาน (ส�ำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการ
เรี ย นรู้. 2550: 7-8) ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนี้จะช่วยพัฒนาการเรียน
วรรณคดีและวรรณกรรมได้เป็นอย่างดี ดังที่ ศรีไพร สังฆะคุณ (2554: 141-148) ได้ศึกษา
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรูภ้ าษาไทย การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและความมัน่ ใจ
ในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความ
รู้ กั บแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยแบบใช้ปัญหาเป็นฐานมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 80.59/81.43 มีคา่ ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7521 คิดเป็นร้อยละ 75.21
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
และสุมาลี ขันผง (2556: 60-82) ก็ได้ศึกษาผลการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของค�ำ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดปัญหาเป็นฐาน (PBL) พบว่า นักเรียน
มีผลการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 มีพฤติกรรม
การเรียนโดยรวมร้อยละ 88.67 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป จากผลการวิจัยดังกล่าวแสดง
ให้เห็นประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปญั หาเป็นฐานทีส่ ง่ ผลต่อการพัฒนาความ
สามารถผู้เรียนให้สูงขึ้น
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงได้ด�ำเนินการพัฒนาผลการจัดการเรียน
รู้ ภ าษาไทยเรื่อง มหาเวสสันดรชาดก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปั ญ หาเป็นฐานเพื่อใช้เป็นแนวทางส�ำหรับครูภาษาไทยและผู้สนใจในการพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน
ก า ร พั ฒ นาผลการ
เรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง
มหาเวสสันดรชาดก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ขั้นที่ 1 กำ�หนดปัญหา
ขั้นที่ 2 ทำ�ความเข้าใจ
ขั้นที่ 3 ดำ�เนินการศึกษา
ขั้นที่ 4 สังเคราะห์ความรู้
ขั้นที่ 5 สรุปและประเมิน
ขั้นที่ 6 นำ�เสนอและ
ประเมินผล

1 . ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
2 . ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นชั้ น
มั ธ ยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

วิธีด�ำเนินการวิจัย
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ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 59 - ธ.ค. 59)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ส�ำกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จ�ำนวน 5 ห้อง รวมทั้งสิ้น 200 คน
	
กลุม่ ตัวอย่าง คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จ�ำนวน 40 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random
Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 3 ชนิด ได้แก่
1. แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จ�ำนวน 4 แผน จ�ำนวน 8 ชั่วโมง
	2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรือ่ ง มหาเวสสันดรชาดก ชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 30 ข้อ 30 คะแนน
	
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ทีม่ ตี อ่ การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ชนิดมาตราส่วน 5 ตัวเลือก 15 ข้อ
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
	
ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักสูตร เอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้วสร้างเครื่องมือที่ก�ำหนดไว้ น�ำ
เสนออาจารย์ทปี่ รึกษาเพือ่ ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วน�ำมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ น�ำ
เสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือแล้วจึงน�ำไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง น�ำมาปรับปรุงข้อบกพร่องอีกครั้งหลังจากนั้นจึงน�ำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
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ขั้นตอนการวิจัย
	
1. การทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ หลังจาก
นัน้ น�ำกระดาษค�ำตอบของนักเรียนมาตรวจให้คะแนน แล้วบันทึกคะแนนเก็บไว้เพือ่ ดูคะแนน
พัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียน
	
2. ด�ำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูก้ บั นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามขัน้ ตอน
ในแผนการจัดการเรียนรูท้ ผี่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ จนครบทัง้ 4 แผน พร้อมเก็บคะแนนระหว่างเรียน
	
3. หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามเนือ้ หาครบทุกแผนแล้ว ท�ำการทดสอบ
หลังเรียน (Post-test) ด้วยแบบทดสอบเดิม
การวิเคราะห์ข้อมูล
	
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามล�ำดับขั้นตอน ดังนี้
	
1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
	
2. วิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
	
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 ระหว่างก่อนและหลังเรียน เรือ่ ง มหาเวสสันดรชาดก ด้วยการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หา
เป็นฐาน
	4. วิเคราะห์หาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ทีม่ ตี อ่ การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
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ผลการวิจัย
	แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ด้ ว ยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ
86.98/84.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7393 คิด
เป็นร้อยละ 73.93 นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 และมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก โดยใช้ปัญหาเป็นฐานอยู่ในระดับ
มากที่สุด
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการศึกษาผลการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง มหาเวสสันดรชาดก ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อภิปรายผลได้ ดังนี้
	
1. แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐานทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ มีประสิทธิภาพ 86.98/84.83
ซึ่ งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ หมายความว่า นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียนจาก
การประเมินพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประเมินผลงาน และการท�ำแบบทดสอบ
ระหว่างเรียนคิดเป็นร้อยละ 86.98 และได้คะแนนเฉลีย่ จากการท�ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 84.83 แสดงว่าแผนการจัดการเรียนรูภ้ าษาไทย เรือ่ ง
มหาเวสสันดรชาดก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมี
ประสิทธิภาพตามความมุง่ หมายของการวิจยั ผลการวิจยั เป็นเช่นนีก้ เ็ พราะว่าผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษา
แนวทางการสร้างแผนการจัดการเรียนรูภ้ าษาไทย เรือ่ ง มหาเวสสันดรชาดก ชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 โดยการศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวทางของรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning: PBL) วิธีการสอนวรรณคดีไทย
และศึกษาวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการคัด
เลื อก และก�ำหนดเนื้อหาเพื่อให้เหมาะสมกับวัยและความต้องการของผู้เรียน ซึ่งสามารถ
พัฒนาความรู้ความสามารถได้ และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้รับค�ำแนะน�ำ
จากอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านการประเมินตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้การจัด
กิ จ กรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม สามารถน�ำใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุมาลี ขันผง (2556: 60-82) ที่ได้ศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องชนิดของค�ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการ
เรี ยนรู้ตามแนวคิดปัญหาเป็นฐาน (PBL) เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดปัญหาเป็นฐาน (PBL) ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 พบว่าแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.83/85.02 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
ตั้ งไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของประกายเดือน อินทะนัย (2555: 80-83) ได้ศึกษาผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสารในชีวิตประจ�ำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โรงเรียนบ้านดินด�ำเหล่าเสนใต้ สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่องสารในชีวิตประจ�ำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้
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ปั ญ หาเป็นฐานมีประสิทธิภาพ 84.57/81.66 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดคือ 75/75 ดังนั้น
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ผี่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ แสดงให้เห็นรายละเอียดชัดเจน ประกอบกับ
เมื่อน�ำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้มีการเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแผน และด�ำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนที่ได้ระบุไว้ ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และ
ฝึ ก การปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งในขณะเรียนครูจะคอยแนะน�ำสรุปเนื้อหาให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้ าใจ อีกทั้งในการเรียนนักเรียนมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ระหว่าง
เรียน จึงท�ำให้แผนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์
	
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีค่าเท่ากับ 0.7393 แสดง
ว่านักเรียนมีคะแนนหลังเรียนเพิม่ ขึน้ มากกว่าก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 73.93 ทัง้ นีอ้ าจเป็น
เพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และในการเรียนรูจ้ ะเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้ศกึ ษาในเรือ่ งทีส่ นใจจากแหล่ง
เรี ยนรู้ใกล้ตัว ท�ำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และครูผู้สอนได้สร้างกิจกรรมที่
เชือ่ มโยงกับสถานการณ์ใกล้ตวั ของผูเ้ รียน อีกทัง้ ผูเ้ รียนได้มสี ว่ นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้
ได้ ร่วมตั้งปัญหาและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยอาศัยหลักพึ่งพากัน มีปฏิสัมพันธ์กัน
เพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็น ข้อมูล และการเรียนรูต้ า่ งๆ ซึง่ เป็นการพัฒนาทักษะทางสังคม
รวมทั้งทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการท�ำงาน ทักษะการคิดและการแก้ปัญหาของผู้
เรียน ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของดอกอ้อ รังโคตร (2553: 109-113) ได้ศกึ ษาผลการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์โดยใช้ปญั หาเป็นฐาน (PBL) เรือ่ งปรากฏการณ์เกีย่ วกับ
อากาศในชีวิตประจ�ำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.5936 คิดเป็นร้อยละ 59.36 และสอดคล้องกับศรีไพร
สังฆะคุณ (2554: 141-148) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาไทย
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และความมั่นใจในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้กับแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า แผนการ
จั ด การเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีค่าดัชนีประสิทธิผล
เท่ากับ 0.7521 คิดเป็นร้อยละ 75.21 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ทตี่ งั้ ไว้ ทัง้ นีแ้ สดงให้เห็นว่าการจัดการ
เรี ยนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ฝึกการสังเกต
แก้ ปัญหา และใช้กระบวนการกลุ่มในการแสวงหาค�ำตอบ ส่งผลให้นักเรียนมีคะแนนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน แสดงถึงความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบก่อนและ
หลั งเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
เรื่อง มหาเวสสันดรชาดกด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่าคะแนนเฉลี่ย
ของการทดสอบก่อนเรียน มีค่าเท่ากับ 12.55 และคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียน
มีค่าเท่ากับ 25.45จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ซึ่งคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่ างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มั ธ ยมศึกษาปีที่ 4สูงขึ้น อาจเป็นเพราะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานซึ่งเป็น
กิ จ กรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้ก�ำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นตามขั้นตอนทั้ง
6 ขั้น ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของ ส�ำนักมาตรฐานการศึกษา
และพัฒนาการเรียนรู้ (2550 : 7-8) ประกอบด้วย 6 ขั้น คือ 1) ก�ำหนดปัญหา 2) ท�ำความ
เข้ าใจปัญหา 3) ด�ำเนินการศึกษาค้นคว้า 4) สังเคราะห์ความรู้ 5) สรุปและประเมินค่าค�ำ
ตอบ 6) น�ำเสนอและประเมินผลงาน การจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนดังกล่าว สามารถ
พัฒนาการเรียนการสอนและส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทั้งในด้านวิชาการและด้านสังคม นักเรียน
มีการท�ำงานอย่างเป็นระบบโดยการพึง่ พาอาศัยกันมีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์ แก้ไขและหา
ค�ำตอบของปัญหา นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ได้แสดงความสามารถอย่างเต็ม
ศัก ยภาพ จึงส่งให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของศุจิกาเพชรล้วน (2554 : 128-134) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถทางการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรียนชัน้
มัธ ยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสรรสร้างความรู้กับการจัดการเรียนรู้แบบ
ใช้ปญั หาเป็นฐานพบว่านักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปญั หาเป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 และนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01และ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ เฉลิมพล แก้วสามสี (2554 : 11–20) ได้ศึกษาผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประวัติศาสตร์ และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าผลสัมฤทธิท์ างการ
เรี ย นของนักเรียน หลังจากที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูง
กว่ า ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
หลั ง จากที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานคิดเป็นร้อยละ 82.02
ซึง่ ผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 80 แสดงให้เห็นว่าการได้ลงมือปฏิบตั ิ คิดวิเคราะห์ และค้นหาค�ำตอบ
ด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
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4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต่อการเรียนการเรียนรู้ภาษา
ไทย เรื่องมหาเวสสันดรชาดก ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานโดยรวมอยู่ใน
ระดั บมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 การที่ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐานในระดับมากทีส่ ดุ ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้
ปัญหาเป็นฐานเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดแก้ปัญหา ศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ใหม่ และ
ลงมื อปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความสามารถของตนเอง ผู้เรียนได้
เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ได้สร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเองโดยมีครูคอยให้ค�ำแนะน�ำและอธิบายอย่าง
ใกล้ชิดและเป็นกันเอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เรียนรู้อย่างสนุกสนานและมี
ความสุข เกิดความภาคภูมิใจในผลงานซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของปยรัตน์ พุทธิเสน
(2553: 81-82) ได้เปรียบเทียบผลการเรียนรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องการอ่าน
จั บ ใจความภาษาไทยที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนกับการเรียนด้วยการใช้ปัญหาเป็นฐาน
พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนไม่แตกต่างกัน นักเรียนมีความคงทนการเรียนรูไ้ ม่
แตกต่างกัน และความมีพงึ พอใจต่อการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนกับการเรียนด้วยการใช้
ปั ญ หาเป็นฐาน (PBL) โดยรวมอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับงานวิจัยของอนิรุทธ์ สติ
มั่น (2550: 118) ได้ศึกษาการพัฒนาผลการจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
แบบใช้ปญั หาเป็นฐานเรือ่ งกฎหมายและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ ตี อ่ การ
เรี ย นรู ้ แ บบน�ำตนเอง และผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
ประสิทธิภาพบทเรียน 80.22/84.22 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจาก
กิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบใช้ปญั หาเป็นฐานแตกต่างกัน การ
เปรี ยบเทียบคุณลักษณะการเรียนรู้แบบน�ำตนเอง พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ และความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี อ่ การเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
แบบใช้ปญั หาเป็นฐานอยู่ในระดับมาก การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐานช่วยนักเรียน
เกิ ด การเรียนรู้ตามความสนใจ ความถนัด และแก้ปัญหาด้วยตนเอง จึงส่งผลต่อความพึง
พอใจของนักเรียน
สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียน
รู้ ด้วยการพัฒนาแผนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีล�ำดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมการ
เรี ย นรู้ตามรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน แผนการจัดการเรียนรู้ผ่านการประเมินคุณภาพ
จากผู้เชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพสูง เหมาะแก่การน�ำไปใช้ในการจัดการสอน นักเรียน
เมื่ อได้เรียนรู้ตามแผนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ที่ ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการน�ำไปใช้
พัฒนาทักษะการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
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1 . ข้อเสนอแนะในการน�ำไปใช้
	
1.1 ก่อนที่จะน�ำรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไปใช้ใน
ชั้ น เรียน ควรศึกษาขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ องค์ประกอบในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ บทบาทของครูและนักเรียนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อเสริมสร้างให้การจัดกิจกรรม
การเรียนบรรลุผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์
	
1.2 ควรศึกษาขั้นตอนการใช้ การเตรียมสื่ออุปกรณ์ เครื่องมือวัดผลประเมินผล
ให้ครบจ�ำนวนนักเรียนแต่ละห้อง ตามทีร่ ะบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ เพือ่ ให้ผสู้ อนมีความ
มั่นใจและการเรียนการสอนมีความต่อเนื่อง
	
1.3 ครูควรมีการสร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�ำนวยต่อการเรียน
รูเ้ พือ่ เป็นการกระตุน้ ให้นกั เรียนมีความสนใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูซ้ งึ่ จะส่งผลให้การ
เรียนบรรลุวัตถุประสงค์
	
1.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ครูควรท�ำความเข้าใจกับ
นั ก เรียนในแต่ละขั้นตอนก่อน เพื่อจะได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องในแต่ละขั้นตอนของ
กิจกรรมการเรียนรู้
	
1.5 ขณะที่นักเรียนท�ำกิจกรรมกลุ่มครูผู้สอนควรคอยกระตุ้นให้นักเรียนได้ช่วย
เหลือร่วมปรึกษากัน และคอยแนะน�ำแนวทางการแก้ไขปัญหา
	
1.6 ควรเสนอแนะแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้
เพิ่มเติมตามความสนใจ เช่น ห้องสมุด หนังสือเรียน สิ่งพิมพ์ อินเทอร์เน็ต สื่อต่างๆ และ
อื่นๆ
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
	
2.1 ควรน�ำการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก ชั้น
มั ธ ยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่สร้างขึ้นไปทดลองหา
ประสิทธิภาพกับนักเรียนหลายๆ โรงเรียน เพื่อจะได้ข้อสรุปผลการศึกษาที่กว้างขึ้น
	
2.2 ควรใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอนเนื้อหา
อื่นๆ ในระดับชั้นอื่นกับตัวแปรอื่น เช่น ความคิดสร้างสรรค์ เจตคติต่อการอ่าน หรือความ
คงทนในการเรียน
	
2.3 ควรเปรียบเทียบผลการเรียนรูจ้ ากการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็นฐานกับรูปแบบ
การจัดการเรียนรูอ้ นื่ เพือ่ เปรียบเทียบให้เห็นผลทีเ่ หมือนต่างของประสิทธิภาพการจัดการเรียน
รูห้ รือเพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้
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บทคัดย่อ

	
งานวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ และทัศนคติต่อการ
อนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ ส�ำหรับนิสิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อนและหลังการส่งเสริม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในงานวิจัย คือ นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ�ำนวน 30 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบสมัครใจเข้าร่วม
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยประกอบด้วย คู่มือ สื่อโปสเตอร์ แบบทดสอบความรู้ และแบบวัด
ทัศนคติต่อการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Taired t-test ผลการศึกษาพบว่า ก่อนการส่ง
เสริมนิสติ ทีเ่ ข้ารับการส่งเสริมมีความรูอ้ ยู่ในระดับปานกลาง หลังการส่งเสริมนิสติ ทีเ่ ข้าร่วม
โครงการส่งเสริมมีความรู้อยู่ในระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการส่ง
เสริม พบว่า นิสติ มีคะแนนเฉลีย่ หลังการส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ที่ระดับ .05 ก่อนการส่งเสริมนิสิตมีทัศนคติอยู่ในระดับเห็นด้วย และหลังการส่งเสริมนิสิต
มีทศั นคติอยู่ในระดับเห็นด้วย เมือ่ เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ก่อนและหลังการส่งเสริม นิสติ
มีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติที่ดีขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .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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	ป่ าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส�ำคัญยิ่งในประเทศ เป็นศูนย์รวมของสรรพชีวิต
เป็ น แหล่งต้นน�้ำที่ก่อก�ำเนิดสายน�้ำ ชีวิตพืชและสัตว์ท่ีหลากหลาย อีกทั้งเป็นที่พึ่งพิงและ
ให้ ป ระโยชน์แก่มนุษย์มาแต่โบราณกาล เพราะป่าไม้ช่วยรักษาสมดุลของธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม ควบคุมสภาพดินฟ้าอากาศ ก�ำบังลมพายุ ป้องกันบรรเทาอุทกภัย ป้องกันการ
พั ง ทลายของหน้าดิน เป็นเสมือนเขื่อนธรรมชาติที่ป้องกันการตื้นเขินของแม่น�้ำล�ำคลอง
เป็ น แหล่งดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเป็นโรงงานผลิตออกซิเจนขนาดใหญ่ เป็นคลัง
อาหารและยาสมุนไพร
ส�ำหรับป่าเบญจพรรณหรือป่าผสมผลัดใบ พบกระจายอยูท่ วั่ ไปทางภาคเหนือ ภาค
กลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีบางส่วนทีค่ รอบคลุมภาคใต้ตอนบน
มักพบในพื้นที่ซึ่งมีระดับความสูง 50-800 เมตรจากระดับน�้ำทะเล ปัจจัยส�ำคัญที่ก่อให้เกิด
สังคมพืชชนิดนีข้ นึ้ ในประเทศไทยคือฤดูกาล ป่าเบญจพรรณพบในพืน้ ทีท่ มี่ สี ามฤดู คือ ฤดู
ร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว มีช่วงที่ขาดฝนเกินกว่า 4 เดือนเป็นอย่างต�่ำ และปริมาณน�้ำฝน
ค่อนข้างน้อย ความชื้นในดินขาดแคลนส�ำหรับการรักษาใบให้คงอยู่ในช่วงแห้งแล้ง ไฟป่า
อาจเป็นปัจจัยส�ำคัญอีกประการหนึ่งที่ท�ำให้สังคมป่าชนิดนี้ด�ำรงอยู่ได้ ป่าเบญจพรรณเป็น
ป่าไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจมานับแต่อดีต เพราะมีไม้มีค่าหลายชนิด เช่น สัก มะค่า แดง
ประดู่ และซ้อ และมีไม้ไผ่ขนึ้ ปะปนอยูด่ ว้ ยเสมอ เช่น ไผ่บง ไผ่ซาง และไผ่ไร่ ป่าเบญจพรรณ
ในประเทศไทยแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ป่าเบญจพรรณที่มีไม้สัก และป่าเบญจพรรณที่
ไม่มีไม้สัก ป่าเบญจพรรณที่มีไม้สักมักเรียกว่าสั้นๆ ว่า ป่าสัก มักพบเฉพาะทางภาคเหนือ
ในพืน้ ทีส่ งู ไม่เกิน 700 เมตรจากระดับนำ�้ ทะเล ส่วนป่าเบญจพรรณที่ไม่มไี ม้สกั พบมากแถบ
ภาคกลางด้านตะวันตก (ทรัพยากรป่าไม้, 2549 : เว็บไซต์)
ในปั จจุบันเราจึงมองเห็นการลดลงของป่าไม้อย่าง iวดเร็วท�ำให้ความชื้นของ
อากาศไม่เพียงพอเกิดความแห้งแล้ง ผู้วิจัยมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วจึงท�ำการส่งเสริม
การอนุรกั ษ์ปา่ เบญจพรรณเพือ่ ให้ปา่ คงอยู่ในสภาพทีส่ มบูรณ์และสวยงาม เพือ่ รักษาต้นนำ�้
ล�ำธาร ลดการพังทลายของหน้าดินและป้องกันการเกิดภัยน�ำ้ ท่วม ทุกคนต้องช่วยกันอนุรกั ษ์
ทรัพยากรป่าไม้และสิง่ แวดล้อมคงอยูค่ วบคูก่ บั มนุษย์ เพราะธรรมชาติเป็นแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัย
ของสิง่ มีชวี ติ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมองเห็นปัญหาของทรัพยากรป่าไม้ทลี่ ดลงจึงได้คดิ หาแนวทาง
การอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ โดยการท�ำสื่อโปสเตอร์เพื่อการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ ให้นิสิต
ปีที่ 2 สาขาวิชาสิง่ แวดล้อมศึกษา เนือ่ งจากโปสเตอร์เป็นสือ่ ที่ใช้เนือ้ หาเพียงหน้าเดียว สัน้
กะทัดรัด เข้าใจง่าย และง่ายต่อการท�ำ ดูมีสีสันสวยงาม เห็นแล้วอาจมีความสนใจในด้าน
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การท�ำสือ่ และตระหนักถึงการอนุรกั ษ์ปา่ ไม้ และท�ำให้นสิ ติ ทีเ่ ข้าร่วมการส่งเสริมสามารถน�ำ
ความรู้ ที่ได้ไปประยุกต์ ใช้ในด้านการอนุรักษ์ และเพื่อให้นิสิตที่เข้าร่วมการส่งเสริมน�ำไป
ปฏิบัติ น�ำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับประชาชนได้อย่างถูกต้อง
ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ ส�ำหรับ
นิสิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ก่อนและหลังการส่งเสริม
2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ ส�ำหรับนิสิต
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อนและหลังการส่งเสริม
สมมติฐานการวิจัย

นิสิตที่เข้าร่วมรับการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ มีความรู้และทัศนคติต่อ
การอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ หลังการส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริม
กรอบแนวคิดในการวิจัย
→

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
- คู่มือการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ
- โปสเตอร์ เรื่องการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ
- แบบทดสอบความรูเ้ กีย่ วกับการอนุรกั ษ์ปา่ เบญจพรรณ
- แบบวัดทัศนคติต่อการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ

→

1. มีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ป่าเบญจพรรณ
2. มีทศั นคติทดี่ ตี อ่ การอนุรกั ษ์ปา่
เบญจพรรณ

กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ นิสติ ชัน้ ปีที่ 2 สาชา
วิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำ�นวน 30 คน ซึ่งได้
มาจากการสมัครใจเข้าร่วม

คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Faculty of Humanities and Social Science Mahasarakham University

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 59 - ธ.ค. 59)

→

ฝึกอบรมโดยการบรรยาย และแนะนำ�วิธีการ
ทำ�สื่อโปสเตอร์

→

การส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ
สำ�หรับนิสิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ ทำ�ให้นิสิตชั้นปีที่ 2 สาชา
วิ ช าสิ่ ง แวดล้ อ มศึ ก ษา มี ความรู้
และทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ป่า
เบญจพรรณเพิ่มมากขึ้น
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→

วิธีการวิจัย

การส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ ส�ำหรับนิสิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิจัยกึ่งทดลอง
(Quasi Experimental Research) โดยใช้กลุม่ ตัวอย่าง 1 กลุม่ เป็นกลุม่ ทดลอง (One Group
Pretest-Posttest Design) เปรียบเทียบความรูแ้ ละทัศนคติกอ่ นและหลังการส่งเสริม (บุญชม ศรีสะอาด, 2543: 109)

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 59 - ธ.ค. 59)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2558 ซึ่งมี
ประชากร จ�ำนวน 67 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นิสิตชั้นปีที่ 2 สาชาวิชาสิ่งแวดล้อม
ศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ�ำนวน 30 คน ซึ่ง
ได้มาจากการสมัครใจเข้าร่วม
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่องการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ ส�ำหรับนิสิตสาขาวิชา
สิง่ แวดล้อมศึกษาคณะสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีเครือ่ ง
มือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
1. เครื่องมือในการถ่ายทอด
		
1.1 โปสเตอร์ เรือ่ งความหมายของป่าเบญจพรรณ, โปสเตอร์ เรือ่ งความ
รู้ทั่วไปเกี่ยวกับสื่อโปสเตอร์, โปสเตอร์ เรื่องวิธีการท�ำโปสเตอร์
		
1.2 คู่มือการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ ส�ำหรับนิสิตสาขาวิชา
สิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล
		
2.1 แบบทดสอบความรูเ้ กีย่ วกับการอนุรกั ษ์ปา่ เบญจพรรณ ส�ำหรับนิสติ
สาขาวิ ช าสิ่ ง แวดล้ อ มศึ ก ษา คณะสิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม
		
2.2 แบบวัดทัศนคติตอ่ การอนุรกั ษ์ปา่ เบญจพรรณส�ำหรับนิสติ สาขาวิชา
สิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Facculty of Humanities and Social Sciences

การด�ำเนินการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั เรือ่ งการส่งเสริมการอนุรกั ษ์ปา่ เบญจพรรณ ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ดังนี้
1. ท�ำการวัดผลด้านความรู้ก่อนการส่งเสริม โดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยว
กับการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ จ�ำนวน 20 ข้อ โดยแบบทดสอบวัดความรู้เป็นแบบตรวจ
รายการ (Check List) 4 ตัวเลือก และท�ำการวัดผลด้านทัศนคติก่อนการส่งเสริม โดยใช้
แบบวัดทัศนคติจ�ำนวน 20 ข้อ 3 ตัวเลือก ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
2. ด�ำเนินการกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ ส�ำหรับนิสิตสาขาวิชา
สิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย
การบรรยาย การอภิปราย และการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน
3. ท�ำการวัดผลด้านความรู้และวัดผลด้านทัศนคติหลังการส่งเสริม โดยใช้แบบ
ทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ และแบบวัดทัศนคติเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ป่าเบญจพรรณชุดเดียวกันกับก่อนการส่งเสริม
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ใช้ โ ปรแกรมประมวลผลส�ำเร็ จ รู ป ทาง
คอมพิวเตอร์ ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ
		
2.1 ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (IOC)
		
2.2 ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกเป็นรายข้อโดยใช้ Item-total correlation
		
2.3 ค่าความเชื่อมั่นใช้ Alpha Coeffciient
		
2.4 ค่าความยากง่าย
3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ Paired t-test ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ .05
ผลการวิจัย

คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 59 - ธ.ค. 59)

1. ศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ ส�ำหรับนิสิต
สาขาวิ ช าสิ่ ง แวดล้ อ มศึ ก ษา คณะสิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคามก่อนและหลังการส่งเสริมผลปรากฏดังตาราง 1
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ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ
ส�ำหรับนิสติ สาขาวิชาสิง่ แวดล้อมศึกษา คณะสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคามก่อนและหลังการส่งเสริม
ก่อนการส่งเสริม

ด้าน

S.D.

ความรู้ 13.13
(N=20) (65.65%)

หลังการส่งเสริม
ระดับ

3.29 ปานกลาง

S.D.

Df

t-test

P

29

-10.00 .000*

ระดับ

17.20
1.21
(85.5%)

สูง

จากตาราง 1 พบว่า ก่อนการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ นิสิตมีคะแนน
ความรู้เฉลี่ยเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณอยู่ในระดับปานกลาง และหลังการส่งเสริม
นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณอยู่ในระดับสูง เมื่อเปรียบ
เทียบคะแนนเฉลีย่ ความรูเ้ กีย่ วกับการอนุรกั ษ์ปา่ เบญจพรรณก่อนและหลังการส่งเสริม พบ
ว่า หลังการส่งเสริมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณมากกว่า
ก่อนการส่งเสริมอย่างมีนยั ส�ำคัญทีร่ ะดับ .05 แสดงให้เห็นว่า นิสติ ทีเ่ ข้าร่วมการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ มีผลท�ำให้ความรู้ของนิสิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาเพิ่มขึ้น
2. การศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ ส�ำหรับนิสิต
สาขาวิ ช าสิ่ ง แวดล้ อ มศึ ก ษา คณะสิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม ก่อนและหลังการส่งเสริม ผลปรากฏดังตาราง 2
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบทัศนคติต่อการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ
ส�ำหรับนิสติ สาขาวิชาสิง่ แวดล้อมศึกษา คณะสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ก่อนและหลังการส่งเสริม
ก่อนการส่งเสริม

ด้าน

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 59 - ธ.ค. 59)

ความรู้
(N=20)
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2.51

หลังการส่งเสริม

S.D.

ระดับ

0.24

เห็นด้วย

S.D.
2.81

Df

t-test

P

29

-6.353 .000*

ระดับ

0.12 เห็นด้วย

* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 2 พบว่า ก่อนการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ นิสิตมีคะแนน
เฉลี่ยทัศนคติต่อการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ เท่ากับ 2.15 ซึ่งอยู่ในระดับเห็นด้วย หลังการ
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Facculty of Humanities and Social Sciences

ส่งเสริม นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ เท่ากับ 2.81 ซึ่งอยู่ใน
ระดับเห็นด้วย เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ ก่อน
และหลังการส่งเสริม พบว่า หลังการส่งเสริมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อการอนุรักษ์ป่า
เบญจพรรณสูงกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าการส่ง
เสริมการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ มีผลท�ำให้นิสิตสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษามีทัศนคติที่ดีขึ้น
บทสรุป อภิปรายผล

คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Faculty of Humanities and Social Science Mahasarakham University

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 59 - ธ.ค. 59)

1. การศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ ส�ำหรับ
นิสิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
จากการศึกษาและเปรียบเทียบความรูเ้ กีย่ วกับการอนุรกั ษ์ปา่ เบญจพรรณ ส�ำหรับ
นิสิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า หลังการส่งเสริมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ยความรู้
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณมากกว่าก่อนการส่งเสริม แสดงให้เห็นว่า การส่งเสริม
มีผลท�ำให้ความรู้ของนิสิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีกระบวนการถ่ายทอดการส่งเสริมโดยใช้วิธี
การฝึกอบรม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอด คือ คู่มือและสื่อโปสเตอร์ประกอบการ
บรรยายให้ความรู้ และแนะน�ำวิธีการท�ำสื่อโปสเตอร์ ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม 2 วัน มี
การวัดและประเมินผลด้านความรู้ โดยใช้แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่า
เบญจพรรณ จึงท�ำให้ผู้เข้าร่วมรับการส่งเสริมได้เรียนรู้ และได้เห็นถึงสถานการณ์จริง จึง
ท�ำให้เกิดความรู้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของประยูร วงศ์จันทรา (2555: 340)
อธิบายถึงการถ่ายทอดองค์ความรูท้ างสิง่ แวดล้อมเป็นการให้ความรู้ ผ่านไปสูป่ ระชากรเป้า
หมาย จะด้วยวิธีการใดก็ได้ที่ความรู้เลื่อนไหลไปยังประชากรเป้าหมายจะได้รับความรู้ทาง
สิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร และสามารถคิดเป็นท�ำเป็น และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ ซึ่ง
วิธีการถ่ายทอดทางสิ่งแวดล้อมมีหลากหลาย ดังนี้ 1. การบอกเล่า หรือการสั่งสอนด้วย
วาจา เป็นวิธกี ารถ่ายทอดทีส่ ามารถจะสือ่ ความหมายได้ละเอียด และเป็นทีเ่ ข้าใจได้สมบูรณ์
มีข้อแม้ว่าผู้บรรยายจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์อย่างดี รู้กลยุทธ์ในการ
ให้ความรู้ให้ผู้เรียนสามารถสร้างแนวคิดได้กับเรื่องนั้นจนสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้ภาย
หลังการเรียนรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์อย่างดี 2. การบอกหรือสอน (Lecturing
method) วิธกี ารนีเ้ ป็นลักษณะของการถ่ายทอดความรูจ้ ากผูส้ อนไยัปงผูเ้ รียน โดยใช้วธิ กี าร
ของการบอกหรือการสอนเป็นส�ำคัญ มีตัวแสดงหลักที่มีบทบาทมากที่สุด คือ ผู้ถ่ายทอด
ข้อมูลโดยมีผู้เรียนเป็นผู้รับข้อมูลเป็นส�ำคัญ 3. การท�ำให้ดูหรือสาธิต (Demonstration
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method) วิธกี ารนีค้ ล้ายกับการสอน โดยการบอกในแง่ทเี่ ป็นลักษณะของการถ่ายทอดทีเ่ น้น
ความส�ำคัญอยูท่ ผี่ สู้ อนเป็นผูถ้ า่ ยทอดความรูท้ กั ษะ แต่การเรียนรูแ้ บบนีจ้ ะต่างจากแบบการ
บอกที่ว่าเวลาส่วนใหญ่จะใช้ไปในการแสดงหรือการท�ำให้ดู วิธีนี้เป็นการถ่ายทอดทั้งความ
รู้และทักษะแต่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความคิดที่ว่าทักษะนั้นได้มาจากการดูผู้อื่นปฏิบัติให้ดู แล้ว
ลองท�ำภายใต้การดูแลของผูส้ อน ผูเ้ รียนจะเกิดทักษะได้ ซึง่ ไพศาล หวังพานิช (2526: 96)
อธิบายว่า เมือ่ บุคคลได้รบั การถ่ายทอดเรือ่ งราวต่างๆ จากการเรียนรูก้ ารฝึกฝน การส่งเสริม
และที่เคยพบเห็นมาผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ จะท�ำให้ทราบข้อเท็จจริง หรือรายละเอียด
ของเรื่องราวอันจะเป็นประสบการณ์ของบุคคล ซึ่งจะสะสมและถ่ายทอดสืบต่อกันไปจน
กลายเป็นความรูจ้ ากการส่งเสริมการอนุรกั ษ์ปา่ เบญจพรรณด้วยวิธกี ารบรรยายและแนะน�ำ
วิธีการท�ำสื่อโปสเตอร์ เป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ประกอบ
กับการสอดแทรกกิจกรรม ที่เป็นนันทนาการ เพื่อเสริมสร้างความสนุกสนานและน่าสนใจ
ท�ำให้ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมเกิดการรับรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลการวิจัยดังกล่าว
สอดคล้องกับผลการวิจัยของรินทราย โรจนาธิวัฒน์ (2556: 57-58) ได้ท�ำการส่งเสริมการ
อนุรกั ษ์ผกั เม็กในชุมชนบ้านหัวขัว ต�ำบลท่าขอนยาง อ�ำเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม
ผลการศึกษาพบว่า หลังการส่งเสริม ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยความรู้หลังการ
ส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริม แสดงให้เห็นว่า กระบวนการส่งเสริมโดยใช้ คูม่ อื เอกสาร
ประกอบกิจกรรม และโปสเตอร์ประกอบการบรรยายให้ความรู้มีผลท�ำให้ความรู้ของผู้เข้า
ร่วมการส่งเสริมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ�ำวันได้
2. การศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ ส�ำหรับนิสิต
สาขาวิ ช าสิ่ ง แวดล้ อ มศึ ก ษา คณะสิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม
จากการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติตอ่ การอนุรกั ษ์ปา่ เบญจพรรณส�ำหรับนิสติ
สาขาวิ ช าสิ่ ง แวดล้ อ มศึ ก ษา คณะสิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม ก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า หลังการส่งเสริมนิสติ มีคะแนนเฉลีย่ ทัศนคติ
ต่อการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณมากกว่าก่อนการส่งเสริม แสดงให้เห็นว่า การส่งเสริมการ
อนุรักษ์ป่าเบญจพรรณมีผลท�ำให้ทัศนคติของนิสิตที่เข้าร่วมการส่งเสริมเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
ในการส่งเสริมมีกระบวนการให้ผู้เข้าร่วมส่งเสริมได้เรียนรู้โดยมีคู่มือและโปสเตอร์ประกอบ
การบรรยาย แนะน�ำวิธีการท�ำสื่อโปสเตอร์ มีกระบวนการใช้เทคนิคการถาม-ตอบขณะ
บรรยายและเปิดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมส่งเสริมได้แสดงความคิดเห็น มีกจิ กรรมนันทนาการคัน่
ระหว่างการบรรยายเพื่อเสริมสร้างความสนุกสนานและน่าสนใจ มีการวัดผลและประเมิน
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Facculty of Humanities and Social Sciences

ผลโดยใช้แบบวัดทัศนคติ ก่อนและหลังการส่งเสริม ซึง่ เป็นสือ่ หรือตัวกระตุน้ ให้เกิดการเรียน
รู้ และท�ำให้ผเู้ ข้าร่วมการส่งเสริมมีทศั นคติทดี่ ตี อ่ การอนุรกั ษ์ปา่ เบญจพรรณ ซึง่ เป็นไปตาม
แนวคิดของประยูร วงศ์จันทรา (2555: 313) กล่าวถึงลักษณะสิ่งแวดล้อมศึกษาไว้ว่า สิ่ง
แวดล้อมศึกษาเป็นการเรียนที่มุ่งสร้างความตระหนัก ทัศนคติ และค่านิยม เกี่ยวกับสิ่ง
แวดล้อม การเรียนสิ่งแวดล้อมจะต้องมุ่งสร้างความตระหนักต่อปัญหาและคุณค่าของสิ่ง
แวดล้อม สร้างทัศนคติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้เกิดค่านิยมต่อสังคมในอันที่จะธ�ำรง
รักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมเอาไว้ ดังนัน้ กระบวนการเรียนการสอนการประเมินผลการเรียน
รู้มุ่งที่ความตระหนัก ทัศนคติ และค่านิยมมากกว่าการเรียนรู้ที่มุ่งความรู้และความจ�ำ โดย
ผลการวิจัยที่พบการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีของระดับทัศนคติของผู้เข้าร่วมการส่งเสริม
นี้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของวรรสรร ธรรพล (2555: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องทัศนคติ
ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนรอบวนอุทยานหริรักษ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัด
เลย ผลการศึกษาพบว่า หลังการส่งเสริมผู้เข้าร่วมการส่งเสริม มีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติหลัง
สูงกว่าก่อนการส่งเสริม แสดงให้เห็นว่า กระบวนการส่งเสริมโดยใช้คู่มือและโปสเตอร์
ประกอบการบรรยาย มีกระบวนการส่งเสริมโดยใช้เทคนิคการถาม ตอบ และเปิดโอกาสให้
ผู้เข้าร่วมส่งเสริมได้แสดงความคิดเห็น ส่งผลท�ำให้ผู้เข้าร่วมส่งเสริมมีทัศนคติที่ดีขึ้น
ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
ประชาชน บุคคลทั่วไปสามารถน�ำคู่มือ และสื่อโปสเตอร์ ในการอนุรักษ์ป่า
เบญจพรรณไปใช้ในการอนุรักษ์ป่าเบญจพรรณ
2. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และความตระหนักระหว่างคนทีอ่ ยูร่ อบ
ป่าเบญจพรรณ ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร เพื่อหาแนวทางในการ
ส่งเสริมให้คนทัง้ สองกลุม่ มีความรู้ ทัศนคติ และความตระหนักในการอนุรกั ษ์ปา่ เบญจพรรณ
อย่างยั่งยืนต่อไป
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“หุ่นไล่กา” เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นผลงานเล่มใหม่ของไพฑูรย์ ธัญญา นักเขียน
รางวัลซีไรต์ ปี 2530 เจ้าของเรื่องสั้นชุด “ก่อกองทราย” ที่บรรดานักอ่านทุกท่านรู้จักกัน
เป็นอย่างดี รวมเรื่องสั้น “หุ่นไล่กา” จัดพิมพ์โดยส�ำนักพิมพ์นาคร พิมพ์ครั้งแรกเดือน
สิงหาคม ปี 2557 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 13 ประจ�ำปี
2559 (ปีนี้ไม่มีรางวัลชนะเลิศ)

155

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 59 - ธ.ค. 59)

156

	เมื่อเอ่ยถึง “ไพฑูรย์ ธัญญา” นักอ่านส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงเนื้อหา เรื่องราว ลีลาน�้ำ
เสียง และกลวิธีการน�ำเสนอในรูปแบบที่คุ้นเคยอย่าง “ก่อกองทราย” และผลงานอื่นๆ ที่
ผ่ านมา ซึ่งใน “หุ่นไล่กา” ก็ยังคงเนื้อหา เรื่องราว ลีลาน�้ำเสียง และกลวิธีการน�ำเสนอไว้
เช่นเดิม แต่ที่เพิ่มเติมสอดแทรกเข้ามาผู้อ่านจะได้รับจาก “หุ่นไล่กา” ก็คือ “อารมณ์ขัน”
ซึ่งแฝงไว้ด้วยนัยยะแห่งความหมายหลากหลายที่น่าสนใจ ผู้เขียนได้สอดแทรกไว้ในสาระ
ของเรื่อง รวมเรื่องสั้น “หุ่นไล่กา” ประกอบด้วยเรื่องสั้นจ�ำนวน 9 เรื่อง สาระส�ำคัญมีดังนี้
เรื่องที่ 1 “สาริกาเจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าขาว” เรื่องนี้มีขนาดสั้นที่สุด เนื้อหาค่อน
ข้ างเรียบง่าย แต่มีกลวิธีการน�ำเสนอและลีลาการใช้ภาษาที่น่าสนใจ คือ มีการใช้ถ้อยค�ำ
และประโยคที่คล้ายคลึงกับ “ขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง” ของอัศศิริ ธรรมโชติ นักเขียน
รางวัลซีไรท์ ปี 2524 (ผู้เขียนตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเช่นนั้น) โดยบางถ้อยค�ำและบางประโยค
ของสาริกา (ในสาริกาเจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าขาว) เลียนแบบมาจากบางถ้อยค�ำและบาง
ประโยคของขุนทอง (ในขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง) เมื่อผู้อ่านอ่านเรื่องนี้จบแล้วก็พบ
อุดมการณ์ในชีวติ ของมนุษย์ เห็นถึงความเป็นสังคมอุดมคติทคี่ อ่ นข้างชัดเจนขึน้ เรือ่ ยๆ ใน
สังคมปัจจุบัน
เรือ่ งที่ 2 “ทางผีเดิน” เรือ่ งนี้ผ้แู ต่งมุ่งน�ำเสนอเกี่ยวกับความเชือ่ ของคนในท้องถิน่
ความเจริญก้าวหน้า การแทนที่ของสิ่งใหม่และการหายไปของสิ่งเก่า มีการใช้สัญลักษณ์
ใช้ลลี าภาษาและน�ำ้ เสียงในเชิงเสียดสี ทีจ่ ะพบเห็นได้บอ่ ยในงานเขียนทีผ่ า่ นมาของไพฑูรย์
ธัญญา ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นแนวทางถนัดของเขาเลยก็ว่าได้
เรื่องที่ 3 “กรณีอัตวินิบาตกรรมของชาวนา” เรื่องนี้ (ในความคิดเห็นของผู้เขียน)
เป็นเรื่องที่มีความโดดเด่นในการน�ำเสนอเรื่องราวอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมามากที่สุด
กว่าทุก ๆ เรื่องในเล่ม โดยน�ำเสนอให้ผู้อ่านเห็นถึงความขัดแย้งของคนสองสี (คนไทยใน
ช่ วงยุคสมัยของรัฐบาลโครงการรับจ�ำน�ำข้าว) อีกทั้งยังมีลีลาการเขียนและการใช้ภาษาได้
อย่างปลุกเร้า โน้มน้าว และมีความสมจริง สะท้อนน�้ำเสียงความสิ้นหวังของตัวละครที่เป็น
เสมือนตัวแทนของชาวนาไทยในช่วงเวลานั้นได้เป็นอย่างดี
	เรือ่ งที่ 4 “บักหัวแดง” เรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ งทีอ่ า่ นแล้วสนุก มีการใช้ภาษาพืน้ บ้านอีสาน
สอดแทรกในเรื่อง ให้ทั้งอารมณ์และความสมจริงสมจัง นอกจากนี้ผู้แต่งยังมุ่งที่จะชวนให้
ผู้อ่านมองถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงไทยกับฝรั่งเสียใหม่ เพราะหากอ่านเฉยๆ อ่าน
เพื่อรู้เรื่อง โดยที่ไม่ได้พิจารณาอย่างตั้งข้อสังเกตก็จะทราบและรู้เพียงว่าผู้แต่งก็น�ำเสนอ
เรื่องราวที่พบเห็น และเป็นค่านิยมในสังคมของคนอีสานในช่วงสมัยหนึ่งเกี่ยวกับเมียฝรั่งเขยฝรั่งในสังคมอีสานทั่วๆ ไป หากแต่พิจารณาและตั้งข้อสังเกตดีๆ จะพบว่า ผู้แต่งน�ำ
เสนอเรื่องราวมุมมองและความสัมพันธ์ของเมียฝรั่ง-เขยฝรั่งในสังคมอีสาน ด้วยมุมมอง
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ใหม่ต่างแตกต่างจากเดิม กล่าวคือ ในการแต่งงานระหว่างผู้หญิงอีสานกับหนุ่มฝรั่ง การ
อาศัยและใช้ชวี ติ คู่ในท้องถิน่ อีสานทีเ่ ป็นบ้านเกิดฝ่ายหญิง จากการน�ำเสนอลักษณะนี้ ล้วน
สะท้อนให้ผอู้ า่ นเห็นมุมมองใหม่ทผี่ แู้ ต่งต้องการเสนอ นัน่ ก็คอื มีการพิจารณาความได้เปรียบ
เสียเปรียบ คนทีจ่ ะเป็นฝ่ายเสียเปรียบไม่ใช่ผหู้ ญิงอีสานอีกต่อไป (เดิมผูห้ ญิงจะพลัดถิน่ เพือ่
ไปอาศัยและใช้ชีวิตที่ต่างประเทศกับสามีฝรั่ง) แต่กลับเป็นฝ่ายหนุ่มฝรั่งพลัดถิ่นต่างหากที่
เสียเปรียบ เพราะทัง้ การพลัดถิน่ และการทีถ่ กู ฝ่ายหญิงรวมทัง้ ญาติของฝ่ายหญิงหลอกเอา
เงินไปจนหมด หนุ่มฝรั่งก็เหมือนผู้พ่ายแพ้ไม่มีอ�ำนาจ (เงิน) ต่อรอง ไม่มีความหมายอะไร
กั บฝ่ายหญิงและญาติอีกต่อไป สะท้อนทั้งค่านิยม รสนิยม และความเปลี่ยนแปลงของวิถี
ชีวิตผู้คนในสังคมโดยเฉพาะสังคมอีสานในปัจจุบัน
เรื่องที่ 5 “คนไม่มีเสื้อ” เรื่องนี้ผู้แต่งใช้การน�ำเสนอเรื่องราวโดยให้ตัวละคร “ผม”
ในเรื่อง เป็นผู้ด�ำเนินเรื่อง เนื้อหาสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนในสังคมที่มีต่อ
สถานการณ์และเหตุการณ์บา้ นเมืองในช่วงการเคลือ่ นไหวทางการเมืองระหว่างกลุม่ คนเสือ้
เหลืองและกลุ่มคนเสื้อแดง สะท้อนภาพทางสังคมเกี่ยวกับการเมืองไทยในช่วงเวลานั้นได้
อย่างชัดเจน เห็นภาพและสมจริง
	เรื่องที่ 6 “ที่นี่... ปัตตานี” เรื่องนี้แตกต่างจากเรื่องคนไม่มีเสื้อ เนื่องจากผู้แต่งใช้
กลวิธีในการน�ำเสนอโดยให้ตัวละครหลายตัวในเรื่องช่วยกันเล่าและด�ำเนินเรื่องได้อย่างน่า
สนใจชวนให้ติดตาม อีกทั้งยังมีการหยอกล้อกับผู้น�ำในระดับประเทศ เล่นกับจิตใต้ส�ำนึก
ด้ านมืดของมนุษย์ กล่าวคือ ในบางครั้งมนุษย์เราก็มักจะมีข้อจ�ำกัดในหลายๆ เรื่องหาก
เรื่องนั้นไม่ได้ให้ประโยชน์กับตนและอาจจะน�ำโทษมาถึงตนได้ก็จะเลือกท�ำเป็นมองไม่เห็น
และอยู่เฉยๆ มากกว่าเข้าไปช่วยเหลือหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
เรื่องที่ 7 “หุ่นไล่กาจากอาระกัน” เรื่องนี้คาดว่าผู้แต่งน่าจะสร้างสรรค์ขึ้นจากข่าว
ของชาว “โรฮิงญา” กลุม่ คนชายขอบจากประเทศพม่าทีห่ ลบหนีเข้ามาในประเทศไทยทีเ่ คย
เป็นข่าวที่ทุกส�ำนักข่าวน�ำเสนอ เป็นที่สนใจของคนไทยและหลายๆ ประเทศทั่วโลก ผู้แต่ง
มี การสร้างสรรค์และสื่อความหมายของเรื่องกับผู้อ่านโดยการใช้สัญลักษณ์และการเล่นกับ
ภาษา เมื่อสังเกตดีๆ ก็จะพบว่า ผู้แต่งมีการใช้ค�ำว่า “เคราะห์ดีนะแก” ค่อนข้างบ่อยมาก
ในเรือ่ ง ซึง่ ค�ำดังกล่าวนัน้ มีนยั อะไรแฝงเร้นอยู่ ซึง่ ก็ตอ้ งยกให้เป็นหน้าทีข่ องผูอ้ า่ นทีจ่ ะต้อง
ท�ำความเข้าใจและค้นหานัยแฝงที่ผู้แต่งได้ซ่อนเร้นเอาไว้
เรื่องที่ 8 “บางใคร ในบางเรา” เรื่องนี้ผู้แต่งมีกลวิธีวิธีในการเสนอเรื่องราว โดย
การดึงผู้อ่านให้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเรื่อง กล่าวคือ เมื่อเราอ่านเรื่องนี้แล้วเราจะรู้สึก
ราวกับว่าได้เข้าไปนั่งอยู่ท่ามกลางเวทีการชุมนุมของกลุ่มนักคิด นักเขียน และนักปฏิวัติ
จากทั่วทุกมุมโลก ท�ำให้ได้ย้อนกลับไปคิดและทบทวนในหลากหลายเรื่องราวที่ผ่านเข้ามา
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ในห้วงความคิดของเรา ซึง่ ก็ถอื ได้วา่ เป็นสิง่ ทีด่ งึ ดูดความสนใจของผูอ้ า่ นได้เป็นอย่างดีและ
มีความแนบเนียนเป็นอย่างยิ่ง
	เรื่องที่ 9 “มหานครล่มสลาย” ส�ำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายของเล่ม เนื้อหาก็ยัง
คงเกี่ยวข้องกับสังคมและการเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของไพฑูรย์ ธัญญา เช่นเดิม ซึ่งเรื่อง
นี้ ก็มุ่งสะท้อนให้ผู้อ่านเห็นถึงผลที่เกิดจากการโกง ทุจริต คอรัปชั่น ส่งผลท�ำให้บ้านเมือง
ล่มสลายเหมือนกับชื่อเรือ่ ง สิง่ ทีน่ า่ สนใจส�ำหรับเรือ่ งนี้กค็ ือ มิติใหม่ในการถ่ายทอดและน�ำ
เสนอเรื่องสั้นของผู้แต่ง โดยผู้แต่งมีกลวิธีการถ่ายทอดและน�ำเสนอในรูปแบบแฟนตาซี
สะท้อนสังคมการเมือง ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่ส�ำหรับงานของไพฑูรย์ ธัญญา แต่ก็
ผสมผสานได้อย่างเหมาะสม ลงตัว น่าสนใจชวนให้ตดิ ตาม นอกจากนีย้ งั แฝงไว้ดว้ ยปรัชญา
อันล�้ำลึกให้ผู้อ่านได้เห็นและทบทวนอีกด้วย
	โดยสรุปแล้ว รวมเรื่องสั้น “หุ่นไล่กา” ของไพฑูรย์ ธัญญา เล่มนี้ เมื่อหยิบขึ้นมา
อ่าน ผู้อ่านก็จะได้รับความสนุก เพลิดเพลิน มีความหลากหลายในเรื่องของอารมณ์ความ
รู้สึก ภาษากระชับสละสลวยแต่ก็มีความลุ่มลึก คมคาย ท�ำให้ได้ครุ่นคิด พิจารณา เล่าเรื่อง
ได้ อ ย่ างมีชั้นเชิงชวนให้ติดตาม บางเรื่องน�ำเสนอวิถีชีวิตความเป็นมนุษย์ ความเป็นท้อง
ถิ่ น -สังคมชนบท ท่ามกลางความเป็นปัจจุบันและความเป็นคนชายขอบได้อย่างน่าสนใจ
และอีกหลายๆ เรือ่ งทีว่ พิ ากษ์และสะท้อนสังคมได้อย่างเข้มข้นตามแบบฉบับทีผ่ อู้ า่ นคุน้ เคย
ชื่ น ชอบและประทับใจเสมอมา “หุ่นไล่กา” ไม่ได้เป็นเพียงรวมเรื่องสั้น ไม่ใช่หุ่นฟางกลาง
ทุ่ง หากแต่เป็นตัวแทนอีกด้านหนึ่งของมนุษย์ เป็นความจริง-ลวง และเป็นกระจกสะท้อน
สังคมในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี หรืออาจจะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่ผู้อ่านจะให้เป็น...
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