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มหาสารคาม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (มกราคม-กรกฎาคม 2560) น�าเสนอบทความที่เกี่ยวกับการ

ศึกษาปรัชญาและปรากฏการณ์ทางด้านศาสนาจากวรรณกรรมและสังคมไทย การศึกษา

เอกสารทางประวัตศิาสตร ์ขา่วจากสือ่มวลชน การพฒันาการเรยีนการสอน และบทวจิารณ์

หนังสือ 

 บทความท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาปรัชญาหลักธรรมทางพุทธศาสนาผ่านวรรณกรรม

ในฉบับนี้มี 3 เรื่อง เริ่มจากการศึกษาผลงานของศิลปินมรดกอีสานสาขาวรรณศิลป์  

“หลักธรรมเพื่อการหลุดพ้นในวรรณรูปของ ทยาลุ” ซึ่งมีจุดเริ่มจากวรรณรูปอย่าเห็นแก่ตัว  

สู่การท�าความเข้าใจชีวิต โลก และจักรวาลที่อยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์ อิทัปปัจจยตา  

และอตมัมยตา น�าไปสูก่ารเจริญสตเิพือ่เห็นตามความเปน็จริง และฝกึฝนจนเทา่ทนัการเกดิ

ทกุข-์ดบัเหตแุหง่ทกุขต์ามหลกัอรยิสจัสี ่สว่นบทความเรือ่ง “ตุ๊กตารอยทราย: การผสานกวี

นิพนธ์ปรัชญาศาสนาและกวีนิพนธ์เพื่อชีวิต” พบว่ากวีมุ่งเสนอแนวคิดหรือปรัชญาที่ชวน

ให้ด�ารงชีวิตอย่างง่ายงาม แอบอิงกับธรรมชาติ ลดละกิเลส ไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น  

และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นหนทางสงบสันติในโลกอันสับสนวุ่นวาย ส�าหรับบทความเร่ือง

ที่ 3 “ชื่อตัวละครพระโพธิสัตว์ในชาดกพ้ืนบ้านอีสาน” ท�าให้เข้าใจค�าเรียกชื่อตัวละครพระ

โพธิสัตว์ที่มีความหลากหลาย สะท้อนวิธีคิด ความรู้ภาษาต่างประเทศของคนอีสาน แสดง

ให้เห็นแนวคิดในการตั้งชื่อตัวละคร ซ่ึงบางชื่อมีความสัมพันธ์เชิงอ�านาจระหว่างความเชื่อ

แบบผีดั้งเดิมกับพุทธศาสนา หรือศาสนาพราหมณ์และพุทธมหายานอีกด้วย

 การศึกษาเรือ่งราวทีเ่กีย่วข้องกบัศาสนาผา่นวรรณกรรม ยงัมบีทความทีศ่กึษาภาค

สนามในชุมชนชาวคริสต์ “การสร้างพื้นที่ทางสังคมของชาวคริสต์ บ้านสองคอน อ�าเภอ 

หว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร” พบว่า ชาวคริสต์มีรูปแบบการสร้างพื้นที่ทางสังคมผ่าน

เรื่องเล่า การสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และพื้นที่แห่งความทรงจ�าให้เป็นพื้นที่สาธารณะ การปรับ

เปลี่ยนความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนาให้มีลักษณะเป็นวัฒนธรรมพันทาง โดยใช้วิธีการ

ผสมผสานทางวัฒนธรรมใหค้นทกุศาสนาเขา้รว่มได ้เพือ่การด�ารงชวีติอยู่ในสงัคมไดอ้ยา่ง

มีศักด์ิศรี คล้ายกันกับบทความวิเคราะห์วรรณกรรมกวีนิพนธ์ร่วมสมัย “คนพลัดถิ่นใน 

บทบรรณาธิการ
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กวีนิพนธ์อีสาน” วิเคราะห์รวมบทกวี หัวใจห้องที่ห้า ของ อังคาร จันทาทิพย์ กับ คะนึง

ถึงบ้านขณะฝันในเมือง ของ โขงรัก ค�าไพโรจน์ ซึ่งกล่าวถึงคนอีสานพลัดถิ่นที่ด�ารงตนอยู่

ในสังคมอีกสังคมหนึ่ง จากบทกวีนิพนธ์พบว่าคนพลัดถ่ินอีสานมีความทรงจ�าถึงบ้านเกิด  

การหวนหาบา้นเกดิ ความเป็นมาของชาตพัินธุ ์ความมอีารยธรรมและมเีรือ่งเลา่ถงึต�านาน

บ้านเกิด แสดงอัตลักษณ์ของคนอีสานพลัดถิ่นที่ด�ารงตนอยู่ในสังคมอื่น

 บทความ “เปรียบเทียบการน�าเสนอเนื้อหาข่าวอาชญากรรมในหนังสือพิมพ์ 

ออฟไลน์กับหนังสือพิมพ์ออนไลน์” มุ่งศึกษารูปแบบและโครงสร้างการเขียนข่าว

อาชญากรรมจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ พบว่า โครงสร้างข่าวจะเขียนเหมือนกัน โดยนิยม

การพาดหัวข่าวแบบเลือกสรรค�า พาดหัวข่าวด้วยประเด็นส�าคัญและสร้างความเข้าใจ 

ได้อย่างกระจ่าง การเขียนความน�านิยมเขียนแบบ Who Lead ลักษณะการเขียนเนื้อข่าว

นิยมเขียนแบบเคลื่อนไหว ส่วนรูปแบบการเขียนข่าวอาชญากรรม นิยมใช้รูปแบบพีระมิด

หัวกลับเหมือนกัน

 การศึกษาเอกสารทางประวัติศาสตร์จากบทความ “สงครามคราวเสียกรุง  

พ.ศ. 2112 ในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย ลาว และพม่า” พบว่าด้วยเงื่อนไขปัจจัยที่เกี่ยว

เนือ่งกับผูแ้ตง่เอกสารแตกตา่งกนั จึงสง่ผลอยา่งมนียัยะส�าคัญตอ่การอธบิายที่ใชเ้หตกุารณ์

สงคราม พ.ศ. 2310 ไปเป็นมาตรฐานมุมมองต่อสงคราม พ.ศ. 2112 ในฐานะสงครามเสีย

กรุงครั้งที่หนึ่ง และนิยามสงคราม พ.ศ. 2310 ในฐานะสงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง

 บทความเกีย่วกบัการพฒันาการเรยีนการสอนภาษาไทยเร่ือง “การพฒันากจิกรรม

การเรียนรู้เรื่อง พระอภัยมณี ตามรูปแบบ ACACA ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3” พบว่ากิจกรรมการ

เรียนรู้ เรื่องพระอภัยมณี รูปแบบ ACACA มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ผลสัมฤทธ์ิก่อน

และหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยยะส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีความสามารถ

ด้านการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับดีมาก ส�าหรับบทวิจารณ์หนังสือในวารสารฉบับนี้ เป็นบท

วิจารณ์หนังสือ Critical Theory Today: A User-Friendly Guide (Second Edition) ผู้แต่ง  

Lois Tyson ซึ่งผู้วิจารณ์เสนอมุมมองในการศึกษาไว้อย่างน่าสนใจ

 กองบรรณาธิการมีความยินดีในการรับพิจารณาบทความ เปิดพื้นที่ให้นักวิชาการ

และนกัวจิยัไดน้�าเสนอองคค์วามรูท้ี่ไดม้าจากการศกึษาวจิยั เพือ่เปน็ประโยชนต์อ่วงวชิาการ 

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความในวารสารมนุษย์กับสังคม ที่ผ่านการคัดสรรโดยกอง

บรรณาธิการ และกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิจะมีประโยชน์ต่อผู้อ่าน ตลอดจนผู้สนใจใน 

วงวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อย่างกว้างขวางต่อไป

โสภี อุ่นทะยา

บรรณาธิการ
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หลักธรรมเพื่อการหลุดพ้นในวรรณรูปของ ทยาลุ
The principles for liberation in Tialu’s Concrete Poetry

แก้วตา จันทรานุสรณ์* Kaewta Chantranusorn

บทคัดย่อ
 ทยาลุ คือ นามแฝงของ เจริญ กุลสุวรรณ ศิลปินมรดกอีสานสาขาวรรณศิลป์ 

(วรรณรูป) ประจ�าปี 2551 โดยทยาลุได้แสดงความปรารถนาสูงสุดของการสร้างสรรค์งาน

ศิลปะด้านพทุธศลิป์เพือ่ “ส้ินชาต”ิ ดงันัน้ทยาลจุงึใช้วรรณรูป เป็นส่ือน�าเสนอธรรมปรัชญา

ขั้นสูงที่ท่านพุทธทาสเรียกสั้นๆ ว่า ธรรมะ 9 ตาอันเป็นหลักธรรมของการถอดถอนอวิชชา 

ซึง่เป็นเหตปัุจจยัของการเวยีนว่ายในสงัสารวฏั ทัง้น้ี ทยาลุได้ย�า้ว่างานศลิปะสร้างสรรค์ของ

ศลิปินส่วนใหญ่น้ันอาศยัจินตนาการ แต่ผลงานวรรณรูปของตนนัน้เกดิจาก “ภาวติตัต์ญาณ” 

คือ น�าเสนอความเป็นจริงจากผลของการภาวนาแล้วพิจารณาอย่างแยบคายด้วยโยนิโส- 

มนสิการ บทความนี้จึงมุ่งวิเคราะห์ความหมายทางธรรมที่น�าเสนอผ่านรูป (ขันธ์) จากผล

งานชุดส�าคัญ 2 ชุด คือ ชุด “ศิลปะการปลดเปลื้องอุปาทาน” และ “วรรณรูปไทยเชื่อมใจ 

สู่นิพพาน” ด้วยกรอบธรรมะ 9 ตา ผลการศึกษาพบว่า วรรณรูปท้ัง 2 ชุด มีจุดเร่ิมจาก

วรรณรูป “อย่าเห็นแก่ตัว” สู่การท�าความเข้าใจชีวิต โลก และจักรวาลที่อยู่ภายใต้กฎ 

“ไตรลักษณ์” “อิทัปปัจจยตา” และ “อตัมมยตา” ที่น�าไปสู่การเจริญสติเพื่อเห็นตามความ

เป็นจริงและฝึกฝนจนเท่าทันการเกิดทุกข์-ดับเหตุแห่งทุกข์ตามหลักอริยสัจ 4

ค�าส�าคัญ: วรรณรูป, การหลุดพ้น, ทยาลุ

*อาจารย์ประจ�าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตรมหาบัณฑิตลุ่มน�้าโขงศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
*Lecturer, Thai Language and Master of Arts Program in Mekong Studies, Faculty of Humanities and Social 
Sciences, Khon Kaen University
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Abstract
  Tialu is the pseudonym of Mr. Chareon kulsuwan Artist Legacy East Branch 

Literature (Concrete Poetry) for the year 2551 by Tialu expressed the desire of the 

c reative art of Buddhist art to “Nirvana” so Tialu therefore Wan picture as  

presented fairly. advanced Buddhist philosophy called the principle of Dharma 9 Eye 

removal of ignorance which causes the circular in the Sagsar. The Tialu reiterated 

that the art of creative artists, most of them living a fantasy. But their contribution 

Concrete Poetry comes from. “enlightenment” is the present reality of the effect of 

depriving prayer and serious consideration, too. Yonisomanasikara This article aims 

to analyze the meaning of the fair offered through the forms (Khan) on the set of 

two series that present about “art casts preconceived” and “ Concrete Poetry  

Thailand connect it to Nirvana” by the Righteous 9 Eye Study. Figure 2 is a series 

thatConcrete Poetry points out of shape. “Do not be selfish,” to understand the  

living world and the universe is under the rule of “Trinity,” “I Tupper factors eye” and 

“Dhama’s eyes” that leads to mindfulness to see as it is. and trained to  

intentionally cause suffering - suffering under the cause of the fire four Noble Truths.

Keywords: Concrete Poetry, nirvana, Tialu
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บทน�า
 ภาพพระพุทธรูปปางสมาธิที่มีข้อความว่า “อย่าเห็นแก่ตัว” เป็นรูปและค�าส�าคัญ

ที่ อยู่ในการรับรู้ของคนไทยมากว่าสี่สิบปี ซึ่งได้รับการสร้างสรรค์โดย ทยาลุ (นายเจริญ  

กุ ลสุวรรณ) ศิลปินมรดกอีสานสาขาวรรณศิลป์ (วรรณรูป) ประจ�าปี  2551 ทยาลุ  

(นายเจริญ กุลสุวรรณ) เกิดเมื่อ วันที่ 15 มีนาคม 2491 อ�าเภออาจสามารถ ที่จังหวัด

ร้อยเอ็ด สร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมค่อนข้างหลากหลาย ทั้งกวีนิพนธ์ เรื่องสั้น นวนิยาย 

เพลง และวรรณรูป โดยเฉพาะผลงานวรรณรูปนั้นเป็นการผสานความสามารถในการวาด

ภาพและวรรณศิลป์เข้าด้วยกัน หรือเป็นการสร้างสรรค์รูปด้วยอักษร หรือออกแบบอักษร

เป็นรูปเพื่อเล่าเรื่องสื่อสารแนวคิดทั้งแนวสังคมการเมืองชุด “มองตน” ผ่านนามปากกา  

“เราส์ มหาราษฎร์” และแนวพุทธปรัชญาผ่านนามปากกา “ทลายุ” ซึ่งมีความหมายว่า 

ความเอน็ด ูรปูร่างและถ้อยค�าทีน่�าเสนอความคดิของเจริญ กลุสุวรรณ นัน้ได้กล่ันกรองผ่าน

ประสบการณ์อนัยาวนาน จนอาจกล่าวได้ว่าทัง้ประสบการณ์ทางโลกและทางธรรม ภาพและ

ค�าทีน่�าเสนอแนวคิดหลกัว่า “อย่าเหน็แก่ตวั” นัน้ คนไทยเหน็มาแล้วไม่ต�า่กว่าสามทศวรรษ 

เพราะเขาคดิและสร้างขึน้ในปี  2518 ตอนบวชเป็นพระธดุงควตัรแสดงธรรมทีเ่กาะสมยุ ใน

ฐานะลูกศิษย์ของพุทธทาสภิกขุ 

 ก่อนเหตกุารณ์ 6 ตลุาคม  251 9 ทยาลไุด้ใช้ชวีติศลิปินส�าราญในเมอืงหลวงอยูร่ะยะ

หนึ่ง ก็ออกแสวงหาความหมายด้วยการบวชยาวนานถึง 11 พรรษา ก่อนจะออกมาใช้ชีวิต 

ครอบครวั มีภรรยา มลีกูสาวสองคน ใช้ชวีติแบบคนธรรมดาสามัญ แต่ปฏบิตัธิรรมในชวีติจริง 

อย่ างสม�่าเสมอ ณ มหาสารคาม โดยไม่ต้องการท่ีจะเป็นอะไร แต่ต้องการใช้วรรณรูป

เป็นสื่อช่วยเหลือเพ่ือนร่วมทุกข์ ซ่ึงทยาลุได้เคยกล่าวถึงคุณค่าของศิลปินว่า “คุณค่าของ

ศลิปินหาใช่อยู่ทีก่ารมชีือ่เสยีงดงัก้องโลก เพราะนัน่เป็นเพยีงกระแสแห่งมายาภาพทีพ่ร้อม

จะผันผวน และรอผุพัง การที่ศิลปินใช้ปัญญาซึ่งเกิดจากญาณทัศนะของตนเองน�าพา 

มวลมนุษย์ออกจากห้วงทุกข์ แห่งวัฏสงสารนั่นแหละคือ มหาอุปการะ ที่เรียกว่าคุณค่าอัน

แท้จริงและยิ่งใหญ่ของศิลปิน” (ทยาลุ. 2559 : 21) ทยาลุจึงแสดงความปรารถนาสูงสุดที่

จะฝ่ากระแสแห่งมายาภาพนั้นด้วยการใช้ปัญญาอันเกิดจากญาณทัศนะที่ได้ฝึกฝนจากการ

ภาวนาเพือ่เป็น “ศลิปินสิน้ชาต”ิ ดังนัน้การศกึษาคร้ังนีจ้งึมุง่วเิคราะห์หลักธรรมในวรรณรูป

ที่แสดงเป้าหมายสู่การหลุดพ้น ดังปรากฏตามชื่อรวมผลงาน ชุด วรรณรูปไทยเชื่อมใจไป

สู่นิพพานและศิลปะการปลดเปลื้องอุปาทาน โดยมีค�าถามส�าคัญ คือ แนวคิดธรรม 9 ตา

ของท่านพุทธทาสภิกขุมีบทบาททางความคิดต่อการสร้างสรรค์วรรณรูปของทยาลุอย่างไร  

รวมทั้งการฝึกตนตามแนวทาง ภาวิตัตต์ญาณน�าไปสู่การสร้างสรรค์วรรณรูปอย่างไร
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วิธีด�าเนินการศึกษาและกรอบการวิเคราะห์
 ใช้วิธีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชีวประวัติกับการสร้างสรรค์ตัวบทวรรณรูป 

ที่มุ่งสู่การหลุดพ้นตามแนวคิด ธรรม  9 ตาของท่านพุทธทาสภิกขุ และวิถีภาวิตัตต์ญาณ

รวมท้ังโดยการสมัภาษณ์ทยาลแุละตดิตามบทสมัภาษณ์จากสือ่ต่างๆ ว่าด้วยการสร้างสรรค์

วรรณรูปชุด วรรณรูปไทยเชื่อมใจไปสู่นิพพานและศิลปะการปลดเปลื้องอุปทาน

ธรรมะ 9 ตาและวิถีภาวิวัตต์ญาณกับการสร้างสรรค์และการเข้าถึง
ความหมายแห่งวรรณรูป
 ท่านพุทธทาส ภกิขไุด้สรุปว่าหลกัธรรมทัง้หมดของพระพทุธเจ้าด้วยหลกั “ธรรมะ  

 9 ตา” ได้แก่ อนิจจตา คือความไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน (อัชฌัตตา ธัมมา) ทุกขตา คือทนอยู่

ในสภาพเดิมไม่ได้ ย่อมแปรเปลี่ยนไป อนัตตตา คือ ความไม่มีตัวตน ความมิใช่ตัวตน 

อทิปัปัจจยตา เป็นชือ่หนึง่ปฏจิจสมปุบาท หลกัแห่งการเกดิขึน้อาศยักนัของปัจจยัทัง้หลาย  

เมื่อเกิดสิ่งนั้น จึงมีสิ่งนี้ (Dependent Origination) สุญญตา คือ ความว่างเปล่า ความศูนย์  

คอืสญูจากความมตัีวตน ธมัมฏัฐติตา และธมัมนิยามตา คอื การทีส่ิ่งทัง้หลายเกดิขึน้ ตัง้อยู่

และดบัสลายไปเป็นกฎธรรมชาต ิตถตา ความเป็นเช่นนัน้เอง ตถตา เป็นการอธบิายความที่

สิง่ทัง้หลายเป็นเหตปัุจจัยแห่งกนัและกนั เมือ่มเีหตปัุจจัยมนักเ็กดิขึน้ด�ารงอยูแ่ละเป็นไปตาม

กฎธรรมดา เมือ่หมดเหตปัุจจัยมันก็ดบั สดุท้ายคอือตมัมยตา เป็นสภาวะของระดบัจติสงูสดุ 

กล่าวคือ เป็นระดับที่ไม่ยดึถอืสิ่งทั้งปวงหรอืไมป่รุงแต่งใหทุ้กขแ์ลว้ อาจกลา่วธรรมะ  9 ตา 

นี้เป็นความรู้แจ้งเกี่ยวกับความเป็นธรรมดาของชีวิต โลก และจักรวาล ซึ่งความรู้ตาม

ความเป็นจริงนี้มีความหมายต่อการปลดเปลื้องอวิชชาที่มาแห่งอัตตา สามารถจ�าแนกเป็น  

3 หมวดหลกั คือ หมวดไตรลกัษณ์ หมวดอทิปัปัจจยตา และหมวดอตมัมยตา หากจะขยาย

ความหมายของหลักธรรมะ 9 ตา และความสัมพันธ์ของหลักธรรมท้ังสามหมวดดังกล่าว

ข้างต้น ก็อาจกล่าวได้โดยสังเขปดังนี้

 - รูแ้จ้งและเห็นแจ้งว่าอะไรเป็นอะไร รูว่้าสิง่ทัง้หลายทัง้ปวงเป็นสิง่ประกอบอยูด้่วย

ลักษณะ 3 ประการ (ไตรลักษณ์) จนรู้จริงและเห็นแจ้งว่า ทุกๆ อย่าง ทุกๆ สิ่งเป็น อนิจตา  

แปลว่า ไม่เทีย่ง ล้วนมเีหตปัุจจยัปรงุแต่ง มลีกัษณะทีเ่ปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ไม่มคีวามคงท่ี

ตายตัว เป็น ทุกขตา แปลว่า สภาพที่ทนอยู่ได้ยากเพราะถูกบีบคั้นด้วยความเกิดขึ้นและ

ดับสลายเนื่องจากต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยปรุงแต่ง อันเป็นบ่อเกิดของอาการแห่งทุกข์  

ทนได้ยากไม่สบายกายไม่สบายใจและเป็นอนัตตา ความไม่มีตัวไม่มีตน ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน 

ไร้ตัวตนที่แท้จริงหาเจ้าของมิได้ ไม่อยู่ในอ�านาจ ไม่เป็นไปตามความปรารถนา ไม่ขึ้น 

ต่อการบังคับบัญชาของผู้ใด เป็นไปตามเหตุปัจจัยอิงอาศัยกับสิ่งอื่นๆ
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 - รู้จริงและเห็นแจ้งว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนเป็นไปตามกระบวนธรรมแห่งเหตุ 

ปัจจยัของความเป็นเหตเุป็นปัจจยัอาศยักนัเกิดขึน้ คอื อทิปัปัจจยตา (หรอื ปฏจิจสมปุบาท

หรือปัจจยการ) แล้วมีความตั้งอยู่เป็นธรรมดา (ธัมมัฏฐิตตา) ตามเหตุตามปัจจัยที่ปรุง

แต่ง และตามกฎเกณฑ์ของธรรมดาที่ไม่เป็นไปอย่างอ่ืนนอกจากกฎเกณฑ์ของธรรมดา  

(ธัมมนิยามตา) อย่างนี้

 - รู้จริงและเห็นแจ้งว่า สิ่งท้ังหลายทั้งปวงล้วนเป็นไปตามเหตุและปัจจัยที่ปรุง

แต่งเอื้ออิงอาศัยอยู่อย่างนั้น มีแต่ความเป็นสุญญตา ว่างจากความเป็นสัตว์ บุคคล ตัวตน  

เรา เขา ว่างจากกิเลส ราคะ โทสะ โมหะ ปราศจากตัวกู ของกู เป็นเช่นนั้นเอง (ตถาตา) 

เป็นของมันอย่างนั้นเองตามเหตุตามปัจจัย จนกระทั่งเป็น อตัมมยตา ภาวะที่ไม่เนื่องด้วย

สิ่งนั้น ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้น รู้ชัด เห็นชัด ประจักษ์ชัดแล้วก็ละ สละ ปล่อยวาง ไม่อิงอาศัย

สิ่งปรุงแต่งหรือการปรุงแต่งใดๆ ไปสู่สิ่งที่สูงกว่าจนสูงสุดถึงนิพพาน

(นวัตกรรมสร้างสุขประเด็น...พหุปัญญาสู่สังคมพหุวัฒนธรรม : 16)

 ภาวิวัตตญาณ คือ ญาณอันเกิดจากกระบวนการฝึกฝนตนเองตามแนวปฏิบัต ิ

ที่เรียกว่า “ภาวิตัตต์” หมายถึง (1) ผู้มีตนอันได้พัฒนาแล้ว ( 2) ผู้ที่ได้พัฒนาตนเองครบ

ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ และปัญญา และ (3) ผู้ที่รู้ถึงศักยภาพของตนเองอย่าง

แท้จริง ว่ามคีวามสามารถเพียงพอในการปฏบัิตงิานและด�าเนนิชวีติทีม่คีณุค่า ถงึพร้อมด้วย

ความส�าเรจ็อย่างมคีณุธรรม และได้พฒันาตนเองก้าวสู่ “ความเป็นอารยชน” พร้อมทกุด้าน

แล้ว จากค�านิยามดังกล่าวข้างต้นนี้ แสดงบุคคลมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง

ไปสู่จุดหมายแห่งอัตประโยชน์สูงสุดของชีวิตด้วย “สติปัญญา” (Intelligence) ไม่ใช่ด้วย  

“อารมณ์” (Emotions) เพียงอย่างเดียว ความเป็นมนุษย์นั้น ท�าให้เราได้ประจักษ์ชัดเจน

ว่า “มันจะอย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในชั้นสถานะทางสังคมชั้นใด “ความเป็นเลิศ

ทางปัญญา” นั้น เป็นทางเลือกสุดท้ายแห่งความอยู่รอดในสังคมอย่างแท้จริง” ความแตก 

ฉานทางปัญญาจะแสดงถึง (1) ความเป็นผูรู้ ้(Scholar) ( 2) ความเป็นปราชญ์ (Philosopher)  

จนกระทัง่ถงึ (3) ความเป็นองค์สพัพญัญ ู(Omniscience) ในสรรพสิง่ทัง้หลาย นัน่คอื สภาวะ

อนัอดุมด้วยปัญญาความรู้ท่ีไพบูลย์ย่ิงท่ีผดุขึน้ในตวับคุคลทีถ่งึพร้อมการพฒันาตนเองอย่าง

ปราดเปรื่องสมบูรณ์ดีแล้ว1

 โดยหลักการเดียวกันนี้ ทยาลุ (เจริญ กุลสุวรรณ) ได้ใช้เป็นแนวทางในการฝึกตน

เพื่อสร้างสรรค์วรรณรูปส�าหรับสื่อสารแนวคิดส�าคัญทางพุทธศาสนาแก่สังคมไทย ดังนั้น

ทยาลุจึงกล่าวว่าวรรณรูปที่ตนสร้างสรรค์ขึ้นมิใช่รูปแบบศิลปะแนวใหม่แต่เป็นศิลปะที่รับ

1นิธี ศิริพัฒน์. พุทธญาณแห่งภาวิตัตต์ (Buddhistic Insight of the Self-Actualized Individual) เรื่องย่อยประจ�าปี 
2555 อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี เมื่อ 9 เมษายน พ.ศ. 2555
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อิทธิพลทางความคิดจากยันต์ซึ่งรับใช้สังคมไทยมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน เพียงแต่

ตนได้ใช้รูปภาวนาเป็นภาพหลักของการน�าเสนอนวโลกุตรธรรมเพื่อปลดเปล้ืองเหตุแห่ง

ทุกข์ ทยาลุ ได้กล่าวว่าตนไม่เห็นด้วยที่นักวิชาการส่วนหนึ่งมักกล่าวถึงก�าเนิดของวรรณ

รูปไทยว่าได้รับอิทธิพลจากงานของ “จ่าง แซ่ตั้ง” เพราะคนไทยรู้จักพุทธศิลป์ที่ใกล้เคียง

กับสิ่งที่ถูกเรียกว่าวรรณรูปมานับพันปีนั่นก็คือ “ยันต์” หรือ “เลขยันต์” ซึ่งได้รับความนิยม

อย่างแพร่หลาย

 การแสวงหาความหมายของทยาลุด้วยภาวิวัตตญาณและการ
บรรจบกับอริยวิถีพุทธทาสภิกขุ
 ทยาล ุ(เจริญ กลุสวุรรณ) มคีวามศรทัธามัน่คงในพระรัตนตรยัและสองศรีพระศาสนา 

คือ พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) และพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) 

(พระสุรศักดิ์ สุรญาโณ.  2555 :  2)จนอาจกล่าวได้ว่าอริยสงฆ์ทั้งสองคือผู้มีบทบาทอย่าง

สงูย่ิงต่อแนวทางการฝึกฝนตนให้อยู่บนวถีิแห่งอรยิชน โดยเฉพาะแนวทางการบรรยายธรรม

ของท่านพุทธทาสนั้นนับเป็นแนวทางหลักที่ส่งผลต่อทิศทางความคิดของทยาลุอย่างยิ่ง  

และอาจกล่าวได้ว่ามีอิทธิพลต่อการเกิดวรรณรูป “อย่าเห็นแก่ตัว” ดังท่ีทยาลุได้อ้างอิง 

ค�ากล่าวของท่านพุทธทาสเสมอเกี่ยวกับความหมายของวรรณรูปนี้ด้วยเหตุผลว่า “ความ

เห็นแก่ตัวเป็นบิดาแห่งความชั่วทั้งปวง” ยิ่งไปกว่านั้นหัวข้อการบรรยายหลักธรรมท่ีท่าน

พทุธทาสให้ความส�าคญัเป็นพิเศษได้กลายเป็นทีม่าของวรรณรูปซึง่ทยาลุกล่าวว่ามคีณุค่าต่อ

การช�าระอวิชชาและเป็นวถิธีรรมส�าหรบัผูป้รารถนาจะหยดุเวยีนว่ายตายเกดิจนเป็นทีม่าของ

แนวคดิศิลปะการปลดเปลือ้งอปุาทานและวรรณรปูไทยเชือ่มใจสู่นิพพาน (ทยาลุ.  255 9 : 11) 

 ทยาลุ (เจริญ กุลสุวรรณ) ได้กล่าวถึงประสบการณ์ทางโลกและทางธรรมที่น�าไปสู่

การถ่ายทอดความคิดเชิงพุทธปรัชญาผ่านวรรณรูป ณ เวทีสวนโมกข์เสวนา ด้วยการปูพื้น

เรือ่งราวชวิีตของตนตัง้แต่เยาว์วยัจนไปสู ่อรยิวถิว่ีา ตนเป็นชาวอาจสามารถ จงัหวดัร้อยเอด็ 

เกิดในครอบครัวชาวนา ต่อมาพ่อแม่ผันมาค้าขายในตัวอ�าเภอ ตนก็ไม่ต่างจากคนรุ่นใหม่

ในเวลาน้ันที่มีค่านิยมต้องไปศึกษาในเมืองหลวง จึงตัดสินใจไปเรียนศิลปะในกรุงเทพฯ  

จากที่เคยฝึกฝนศิลปะด้วยตนเอง จึงไปแสวงหาโอกาสเช่นเดียวกันกับคนรุ่นเดียวกัน หลัง

จากใช้ชีวิตเย่ียงคนหนุ่มในเมืองใหญ่จนอายุย่ีสิบกว่า วันหน่ึงก่อนถึงเหตุการณ์ 14 ตุลา 

เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายกับการใช้ชีวิตกินเที่ยวท�างานเหมือนคนท่ัวไป ด้วยค�าถามแรก 

ที่ถามตัวเองว่า เราเกิดมาเพื่ออะไร... จึงแสวงหาค�าตอบโดยมีงานเขียนเร่ือง “เกิดมา

ท�าไม” ของท่านพุทธทาสภิกขุเป็นความบันดาลใจ ซึ่งทยาลุเปรียบแสงสว่างทางความคิด

นั้นด้วยค�าว่า “ระเบิด”
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 ระเบดิลกูแรก...เราไม่ได้เกดิมาอย่างทีม่นุษย์ทัง้หลายทัว่โลกท�าอยู่ คอื เราเกดิมา

เพ่ือไม่เป็นทกุข์และใช้ชวีติทีเ่หลอืเพือ่สร้างประโยชน์สขุให้สงัคม... จากนัน้ทกุเสาร์อาทติย์

ทีเ่คยเตรด็เตร่กบัเพือ่นกมั็กไปวดั จนได้เจอหนังสือส�าคญัเล่มต่อมาคอื “จติประภสัสร” และ 

“นิพพาน” ซึ่งท�าให้เจริญ กุลสุวรรณ หันหลังให้กับวิถีชีวิตแบบเดิมที่แสวงความเจริญแบบ

โลกสู่ผู้เจริญในธรรมจนเพื่อนเริ่มเรียก “มหา” เพราะมีการเปลี่ยนแปลงในการแสดงออก

ของตนทั้งวิถีและภาษาที่สื่อสารกับเพื่อนฝูง สุดท้ายตัดสินใจเลือกเส้นทางที่น�าไปสู่ความ

รู้สึกสว่างโพลงอยู่ภายใจอันเป็นระเบิดลูกที่สอง... หลังความผิดหวังกับเหตุการณ์บนถนน

ราชด�าเนิน... พ.ศ. 2517 จงึคดิแสวงหาค�าตอบใหม่ทีส่งัคมไม่ได้ให้กบัชวีติเรา โดยไปบวช

ภาคฤดูร้อน และได้ตัดสินใจเดินทางไปเกาะสมุย แต่ก่อนไปถึงปลายทางได้แวะสวนโมกข์ 

ณ มหรสพทางวิญญาณ ครั้งน้ันท่านพระพุทธทาสบรรยายภาพปริศนา เรื่องพระอาจารย์

เซนอุ้มสตรีข้ามน�้า ค�าว่าอริยสัจย์ 4 ถูกน�ามาบรรยายโดยภาวะ ชัดเจน แจ่มแจ้งจนเห็น

สมทุยัแบบไม่องิคมัภร์ี ในเวลานัน้ความรูส้กึภายในใจราวกบัถ�า้ใหญ่ทีม่ดืมานบัล้านปีสว่าง

วาบในนาทีน้ันเพราะได้ทราบเหตุแห่งทุกข์ คือ การยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทาน จากนั้น 

จึงพยายามที่จะอ่านหนังสือทุกเล่มของท่านพุทธทาสเพื่อย่อยความคิดตามอย่างละเอียด

 บวชพรรษาที่สามกับระเบิดลูกที่สาม... เจริญ กุลสุวรรณ กล่าวว่าไม่มีเรื่อง

บังเอิญนอกจากเหตุปัจจัยหรือด้วยธรรมะจัดสรร ท่านอาจารย์มหาส�าเริงซึ่งเป็นสามเณร

องค์แรกของพระอาจารย์พุทธทาส ท่านเป็นผู้พาไปพบหนังสือจ�านวนมากนับร้อยนับพัน

เล่มของท่านพทุธทาส โดยเฉพาะหนงัสอืทีเ่ป็นยาขมคอื “ปรมตถสภาวะธรรม” ซึง่ได้กล่าว

ถึงความจริงทั้งระดับสมมติและระดับปรมัตถ์อย่างละเอียดผ่านสิ่งที่เรียกว่า “ธาตุ” ทั้งหมด

ของหนังสอืเล่มนี้ได้กล่าวถงึธาตตุัง้แต่หน้าแรกจนถงึหน้าสดุท้าย เพือ่สรปุว่า สรรพสิง่ทัง้ที่

เป็นรปูธรรม นามธรรม สงัขาร วสิงัขาร เมด็ทราย ยนัจกัรวาลไม่มอีะไรนอกเหนอืจากธาตุ  

แต่การอ่านในครั้งนี้มิได้เหมือนการอ่านด้วยตาเท่านั้น แต่เป็นการอ่านไปพร้อมกับการ

ภาวนาและการเดินจงกรม เดือนที่สองที่อ่านหนังสือเล่มน้ันขณะเดินจงกรม 11 ชั่วโมง

ตดิต่อกนั ท�าให้ได้รูว่้าการท�าสมาธไิม่ใช่การนัง่หลับตา การลืมตาและเดนิจงกรมก็ให้สมาธิ

จนกลายเป็นแสงสว่างโพลงที่สว่างกว่าที่เคยสว่างมาแล้วทั้งสองครั้งสภาวะนั้นสั่นสะเทือน

อยู่ภายในจนร้องไห้สะอึกสะอ้ืนร�าพงึร�าพนัอยู่ไม่ขาดด้วยความรูส้กึว่า “เมือ่ก่อนท�าอะไรอยู่  

ท�าไมไม่รีบมาศึกษา มาปฏิบัติเกือบตายไปเสียก่อน... เกิดญาณตัวหนึ่งที่เป็นญาณเบื้อง

แรกที่ท�าให้ประจักษ์ว่าทั้งหมดล้วนแต่เป็นธาตุ ทุกสิ่งล้วนเป็นธาตุพ้นสมมติไปหมดสิ้น”

 ระเบิดคร้ังที่ 4 ที่ถ�้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ไร่สับปะรด กับหนังสือเล่มหนึ่ง 

ที่ส�าคัญมากคือ “อิทัปปัจจยตา” อาจารย์เจริญได้กล่าวว่าตนได้พกหนังสือเล่มนี้อยู่ 5 ปี 

เพื่อท�าความเข้าใจและธรรมจัดสรรให้ดั้นด้นไปพบศิษย์ผู้มีศรัทธาอันแน่วในของท่าน 
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พทุธทาสคือ หลวงตากวง ผูเ้คยมปีระสบการณ์ศกึษาทางโลกทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

หลวงตากวงได้ตั้งปณิธานว่าจะภาวนาไม่ออกจากถ�้าจนกว่าจะครบยี่สิบปี แต่อยู่ได้เพียง 

18-19 ปีก็อาพาธหนักจนญาติโยมต้องหามออกจากถ�้า วันหนึ่งหลวงพ่อผู้เป็นสหธรรม

มิกไปเยี่ยมหลวงตากวงและท่านได้ถามสหธรรมมิกว่าหนังสือของท่านพุทธทาสเล่มใดท่ีดี

ท่ีสุด ค�าตอบคือ อิทัปปัจจยตา และหนังสือเล่มนี้ได้ท�าให้เกิดระเบิดขึ้นอีกครั้ง เมื่ออ่าน

หนังสือเล่มนี้จบ... แผ่นดินหว่ันไหวสะเทือนเลื่อนล่ัน ค�าว่าอิทัป... เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี  

เมือ่ไม่มีสิง่น้ีสิง่น้ีจงึไม่ม ีเมือ่สิง่นีด้บั สิง่นีจึ้งดบั... ไม่มอีะไรแปลกใหม่นอกจากการองิอาศยักนั  

ทุกอย่างล้วนมาจากการอิงอาศัยกันเกิดขึ้นเท่าน้ันเอง ความทุกข์ทั้งหลายก็เช่นกัน...จบ

สิ้นความลังเลสังสัยในพระพุทธ พระธรรม พระอริยสงฆ์ซึ่งท้ังหมดสามารถสรุปได้ว่าท่าน 

พทุธทาส คอื อรยิสงฆ์ผูมี้บทบาทส�าคญัต่อการแสวงหาค�าตอบในชวิีตของทยาลอุย่างสงูสุด 

และเป็นผู้ท�าให้ทยาลุเลือกบทบาทของการเป็นศิลปินเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ทางธรรม 

ทีต่นได้รบัการบ่มเพราะทางความคดิมาจากท่านพทุธทาสสูส่งัคม ใช้ความศรทัธาในมรรคา

สายศิลปะเพ่ือน�าเสนองานด้วยมุมมองใหม่ ไม่ใช่เพื่อรับใช้จินตนาการแต่ใช้สัจธรรมเพื่อ

น�าพาเพื่อนร่วมทุกข์ให้พ้นทุกข์ ทลายุได้แสดงความศรัทธาต่อวิถีธรรมของท่านพุทธทาส

ไว้ในกวีนิพนธ์เรื่อง “อริยพุทธทาส” ดังนี้

 

 พุทธทาสพระผู้ไปไกลกิเลส		 ผู้ข้ามเขตโมหะอกุศล

	 ผู้เผยแพร่ธรรมาสู่สากล	 	 ผู้มากล้นผลงานด้านต�ารา

	 หลายร้อยปีโลกจึงมีพระนักปราชญ์	 ผู้ฉลาดรอบรู้ไตรสิกขา

	 ผู้มอบใจรับใช้ศาสดา	 	 ผู้ชูธงแห่งศรัทธาท้าทายมาร

	 อริยพิสุทธิ์พุทธทาส	 	 ประวัติศาสตร์จารึกโลกกล่าวขาน

	 ร่างกายแปรแต่ชื่อนั้นนิรันดร์กาล	 ธรรมโฆษณ์กังวานก้องโลกา

	 วาทกรรมค�าสอนสติตั้ง	 	 บอกระวังเพ่งลงตรงผัสสา

	 ท่านกล่าวย�้าพร�่าเตือนตลอดมา	 ผู้ศึกษาเรื่องผัสสะจะพ้นมาร...

(ทยาลุ.	2554:	27)	

 ไม่เพียงความศรทัธาต่อท่านพทุธทาสเท่านัน้ ทยาลยุงัได้ท�าค�าหลกัทีท่่านพุทธทาส 

กล่าวถึงอยู่เสมอมาเป็นค�าหลักในการสร้างสรรค์วรรณรูป เช่น ค�าว่า “อย่าเห็นแก่ตัว” ซึ่ง 

เป็นวรรณรปูทีอ่ยู่ในความทรงจ�าของคนไทยมากว่าสีส่บิปี แม้ภายหลงัการลาสกิขาบทสูเ่พศ

ฆราวาสแล้วทยาลุได้สร้างวรรณรูปแนวสะท้อนสังคมอยู่บ้าง แต่ในท้ายที่สุดทยาลุก็เลือก

วิถีแห่งอริยมรรคเป็นหลัก คือ การประกาศที่จะใช้ศิลปะเพื่อช�าระอวิชชา สื่อสารวิถีธรรม
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ส�าหรับผู้ปรารถนาจะหยุดเวียนว่ายตายเกิด ด้วยประจักษ์ในความจริงของกฎ “ไตรลักษณ์” 

หรือสัจธรรมที่เป็นไปตามหลัก “อิทัปปัจจยตา” และ “อตัมมยตา” แล้วรู้ทุกข์จนช�านาญ

ด้วยการปฏิบัติตามหลัก “อริยสัจ 4” สู่การเข้าถึงด้วย “ภาวิตตญาณ” หรือ ญาณที่พัฒนา

ขึ้นด้วยการฝึกฝนจิตใจให้ตามรู้ความจริงด้วยปัญญาจึงกล่าวแก่ตนได้ว่าความทุกข์คือครู

อันวิเศษ คือบทแห่งการศึกษา เมื่อรู้จึงอยากบอกผู้อื่นบ้าง วรรณรูป “อย่าเห็นแก่ตัว” คือ

หลักธรรมที่ท่านพุทธทาสกล่าวถึงมากที่สุด จนอาจกล่าวได้ว่าวาทกรรมนี้ได้ท�าให้เกิดเส้น

ทางวรรณรูปเพ่ือน�าเสนอหลักธรรมในระดับที่ลึกซึ้งมากขึ้นของ ทยาลุ ในเวลาต่อมา... 

ท่านพุทธทาสได้กล่าวถึงค�าว่า “อย่าเห็นแก่ตัว” บ่อยมาก พร้อมย�้าว่าความชั่วทั้งหลาย

ก�าเนิดจากความเห็นแก่ตัวนี่เอง ความเห็นแก่ตัวคือบิดาแห่งความชั่วทั้งปวงโดยเริ่มก่อตัว 

“อัตตา” อันเป็นปัจจยาการทั้งหลายต่อไปไม่สิ้นสุด

อัตตา: อวิชชา คือ เหตุปัจจัยการเกิดตัวตนหรือที่ตั้งแห่งทุกข์
 วรรณรูปที่แสดงเหตุ-ผลแห่งการเกิดอัตตานั้น เชื่อมโยงกับการเกิดความเป็น

ตัวเป็นตนในวรรณรูป “อย่าเห็นแก่ตัว” และสัมพันธ์กับหลักธรรมการถอดถอนความทุกข์

ทั้งหมดจากจิตใจจิตใจ โดยล�าดับดังนี้

อวิชชา ขันธ์ 5 มายา
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เหตุปัจจัยให้ “กู” เกิด...

 กรรมฐานคืองานดูแลจิต

ยกระดับชีวิตเหนือตัณหา

ช่วยให้พ้นจากฤทธิ์อวิชชา

สลัดหลุดจากอัตตาสู่นิพพาน

 กรรมฐานคืองานใช้ปัญญา

มิใช่นั่งหลับตาพอผ่านผ่าน

ทุกขั้นตอนเพื่อตีต้อนไปสู่ญาณ

มุ่งประหารอวิชชา

 จุดส�าคัญป้องกันตรงผัสสะ 

สัมปชัญญะและสติต้องขยัน

ทุกผัสสะก�าหนดรู้ดูให้ทันไม่

เช่นนั้นถูกตัณหาลากพาไป

 ตัณหามีอุปาทานนั้นย่อมมี

อุปาทานมีภพ-ชาติเวียนมา

ใหม่

คลอดอัตตาออกมากันเมื่อใด

ใครก็ใครไม่อาจพ้นวังวนทุกข์

 เห็นผิดเพราะจิตโง่...

 ปุถุชนไม่เข้าใจในขันธ์ห้า

เห็นรูปเวทนาสัญญาทั้งสังขาร

อีกขันธ์นั่นคือขันธ์วิญญาณ

เห็นด้วยอุปาทานว่าเป็นคน

อริยบุคคลผู้พ้นจากเหงาโง่

เป็นปัญโญมีปัญญาผ่าฝึกฝน

เหน็ขนัธ์ห้าเป็นแค่ขนัธ์หาใช่คน

ไม่หลงยึดเป็นตัวตนจงึพ้นทุกข์

กูเป็นมายา...

 อันตัวกูเป็นเพียงมายาภาพ

เกิดวูบวาบกลางใจไร้แก่นสาร

เป็นแค่ความรู้สึกอยู่ไม่นาน

เป็นเพยีงปัจจยาการผ่านห้วงใจ

 อวิชชาตัวพ่อผู้ก่อกิจ

ตัวกูเป็นผลผลิตตามเงื่อนไข

อวิชชาดับตัวกูก็ดับไป

อันตัวกูนี้ไซร้เพียงมายา

 โสดาบันมีกันอยู่ดาษดื่น

ใครก็ได้รู้-ตื่นเพียรศึกษา

เห็นตัวกูอย่างที่ได้กล่าวมา

เขาย่อมได้ชื่อว่าโสดาบัน

 จากประสบการณ์ในการแสวงหาค�าตอบในชีวิตเพื่อพ้นทุกข์ของทยาลุ (อาจารย์

เจริญ กุลสุวรรณ) ทั้งจากค�าสอนของอริยาจารย์และจากการฝึกตนจนเกิดภาวิตตญาณสู่

การพจิารณาเหตุปัจจยัอย่างแยบคายด้วยโยนโิสมนสกิารแล้ว ท�าให้ทยาลตุระหนกัในค�าสอน

ของพระสมัมาสมัพทุธเจ้าอย่างสิน้สงสยัแล้วเลอืกหลกัธรรม  9 ตาทีท่่านพุทธทาสบรรยาย

แก่ศิษย์โดยเริ่มจากชี้เหตุแห่งการเกิดซึ่งมาจากอวิชชาที่ท�าให้เกิดขันธ์ที่เข้ายึดครองใจ  

ดังที่ ทยาลุได้อธิบายความหมายของวรรณรูปอวิชชาในการสวนโมกข์เสวนาว่า
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 การน�าเสนอรูปและค�าส�าคัญจากหลักธรรมดังกล่าวของทยาลุนั้น		

เริ่มจาก	อวิชชา	(ตัวอักษรสีด�า)	ผัสสะ	เวทนา	ตัณหา	อุปทาน	ภพ	ชาติ	อัตตา	

(กามภูมิ)	ผู้เป็นปุถุชนจะมีความรู้สึกว่ามีตัวตนมีอัตตา	(ตัวกูของกู)	อวิชชา

ครอบง�าจิตใจ	ตาเห็นรูปก็เกิดสัมผัสเกิดเวทนาตัณหาอุปทานภพชาติ	สมบูรณ์ที่

ชาต	ิและสมบูรณ์ทีส่ดุตรงอัตตา	เมือ่เจ้าชายสิทธตัถะสลายอวิชชาด้วยวชิชา	และ

ดบัเหตแุห่งทุกข์ตามหลกัอิทปัปัจจยตา	ตวัเราของเรา	เกดิๆ	ดบัๆ	จากอ�านาจของ

อวิชชา	ดังนั้นสิ่งที่จะช่วยให้เราสามารถเท่าทันการเกิดขึ้นตามธรรมดา	ด�ารงอยู่

เช่นนั้นเอง	ไม่เผลอให้เหตุแห่งทุกข์เข้ายึดครองจิตใจ	คือ	“สติ”	

 ดังนั้นเพื่อป้องกันการเกิดเวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ และอัตตา สาธุชน

จงึจ�าเป็นต้องเรยีนรูวิ้ธกีารท่ีจะระวังผสัสะด้วยสต ินัน่คอืการภาวนาเพือ่ให้เกดิภาวติตญาณ

อนัจะเป็นญาณทีท่�าให้เหน็ตามความเป็นจรงิและไม่หลงใหลไปกบัมายาการแห่งสังขารหรือ

การปรุงต่าง ในกวีนิพนธ์ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างอวิชชากับอัตตานั้น ทยาลุย�้าว่า 

“กรรมฐานคืองานดูแลจิต” เพื่อมิให้ตัณหาหรือความอยากมีอ�านาจเหนือจิตใจจนอยากจะ

สลัดให้หลุดได้ แต่กรรมฐานคืองานที่ต้องอาศัยปัญญา ซึ่งจุดส�าคัญคือการเฝ้าระวังผัสสะ 

มิให้ปรงุแต่ง การก�าหนดรูคื้อการมสีตเิฝ้าตามดูให้เท่าทนัต่อการรวมกนัเข้าของความอยาก

ที่จะลากเราไปด้วยการปรุงแต่งเหตุผลอันน่าหลงใหลให้เราเวียนว่ายอยู่ในภพชาติไม่ส้ิน

สุดจึงอาจกล่าวได้ว่า “สติ” คืออาวุธตามรู้คือผู้หยุดยั้งความไม่รู้ เม่ือเห็นส่ิงย่อมตระหนัก 

ในความเป็นไปตามเหตุปัจจยัว่าทกุสิ่งล้วนเปน็ไปเช่นนัน้เอง เพือ่ย�้าถงึความส�าคญัของสติ

ทยาลุจึงได้สร้างสรรค์วรรณรูปอีกจ�านวนหนึ่งซึ่งส่ือสารถึงความส�าคัญยิ่งของสติในหลาก

หลายรูปแบบเช่น มีสติอย่าเผลอ อยู่กับสติ สติมา เป็นต้น

 การตามรู้ตามความเป็นจริงด้วยสตินั้น มีความส�าคัญต่อการระวังผัสสะ สกัด

อัตตา และเมื่อได้กระท�าอย่างหนักแน่นย่อมท�าให้จิตว่างจากการปรุงแต่ง นอกจากงาน

วรรณรูปแล้วทยาลุได้กล่าวถึงภาพสีน�้ามันชิ้นหน่ึงที่ชื่อว่า “จิตว่าง” หรือสภาวะท่ีเรียกว่า

สุญญตา จิตว่าง เป็นหนึ่งในร้อยกว่าแผ่นของภาพสีน�้ามัน ซึ่งใช้เวลานานที่สุดด้วยเจตนา  

(สามเดือน) เพราะไม่ต้องการเขียนให้เสร็จ แต่ต้องการให้ภาพเขียนเป็นสะพานเชื่อมจิต

วิญญาณไปสู่ฝั่งพระนิพพาน เพื่อเตือนตนว่าจิตว่างหรือไม่ ปรุงแต่งหรือไม่ ค�าว่าจิตว่าง 

จึงเป็นค�าอัศจรรย์ที่สุดของธรรมสวนโมกข์ “นิพพานคือว่างอย่างยิ่ง” ไม่เพียงเท่านั้นทยาลุ

ยังได้กล่าวว่าปัญหามากมายในสังคมของเราล้วนเกิดจากภาวะท่ีจิตไม่ว่างจากตัณหา

อุปาทาน จนน�าไปสู่อวิชชาหรือความหลงผิดมากมาย เช่น ความไม่เข้าใจแห่งเหตุปัจจัย

ท�าให้เกิดกระแสแก้กรรมแบบโง่ๆ เพราะไม่ช่วยให้พ้นทุกข์ได้ ดงัทีท่ยาลกุล่าวเชงิเสยีดสว่ีา 
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“หาอรหนัต์ข้างนอกจะถกูหลอกร�า่ไป หาอรหนัต์ที่ใจไม่เท่าไหร่กเ็จอ ตอนน้ีเราก�าลังตามล่า

อรหนัต์ท่ัวแผ่นดิน เมือ่ใดท่ีเรามสีตติกีลบัเข้ามาทีจ่ติ จะสถติอยูท่ีน่ัน่ จติสงบ สะอาด สว่าง 

ถ้าท�าได้ท่ีนีก่เ็จออรหันต์ทีน่ี่เดีย๋วน้ี พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้คณุวิง่ตามหาอรหันต์ข้างนอก  

พระค�าว่าอรหันต์คือค�าหนึ่งของค�าว่าสิ้นทุกข์เท่านั้น หมายถึงกระทบแล้วไม่กระเทือน

ทุรนทุราย... กิเลสเบาบางทุกข์ก็เบาบาง กิเลสคือแขกที่มาเยือนเป็นคราวๆ แล้วหาย

จากไป จึงต้องมีสติเป็นยามเฝ้ารักษาการ (มีสติอย่าเผลอ) การเผลอจึงเป็นการเปิดทางให้

อปุาทานได้ฉกใจให้เจบ็ปวด ดงัท่ีทยาลไุด้น�าค�ากล่าวของท่านพุทธทาสทีว่่า “ตวักคูอืงูพษิ”  

มาสร้างภาพงูซึ่งภายในประกอบด้วยค�าส�าคัญคืออุปาทาน ตัวกูของกู ทุกข์ทน วิตก กังวล 

อนัเป็นการก่อตวัของความรูส้กึทีข่บกดัชีวติให้ปวดร้าวได้อย่างว่องไวราวกบัการฉกของงูพษิ 

และงูพิษนั้นก็เกิดขึ้นจากอ�านาจของการยึดยั่นถือมั่นในการมีอยู่ของตัวตน

 นิพพาน เป็นภาษาด้ังเดิมที่คนในชมพูทวีปคุยกันในชีวิตประจ�าวัน แต่ค�านี้เมื่อ

ถึงเมืองไทยกลายเป็นค�าศักดิ์สิทธิ์ ศาสนาพุทธหากไม่พูดเร่ืองนิพพานก็เปล่าประโยชน์ 

นิพพานแปลว่าเย็น สิ่งที่ตรงข้ามคือ กิเลส หรือ ไฟ หรือเพลิงอันเผารนให้เร่าร้อน  

คนเป็นๆ ที่ปะทะกับความร้อนในสังคมเมืองนี่เองที่จ�าเป็นต้องพบนิพพาน เมื่อใดที่จิตเรา

ว่างนัน่แสดงว่านพิพานปรากฏแล้ว แต่เป็นนิพพานช่ัวขณะ หากจะรักษานพิพานให้ยดืออก

ไปต้องเอาสติมาก�ากับและมีปัญญาย่อมดับทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิง (ว่างจากขันธ์ 5)

ตถาตา อิทัปปัจจยตา อตัมมยตา
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 ธัมมัฏฐิตตา (เป็นค�า

สรุปเรียกไตรลักษณ์ ไม่น่า

แปลก) ธัมมนิยามตา (เป็น

ไปตามกฎธรรมดาหรืออาจ

กล่าวได้ว่า เป็นเช่นนั้นเอง 

หรือตถตา)

 กฎแห่งจักรวาล เพราะ

สิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงเกิด เมื่อสิ่ง

นี้มี สิ่งนี้จึงมี “เพราะความ

เกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึง

เกิดขึ้น

 เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้จึง

ไม่มี เพราะความดับไปแห่ง

สิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป”

 อตัมยตา เป็นค�าที่

ท่านพุทธทาสค้นพบในพระ

ไตรปิฎกและน�ามาเผยแพร่ 

เป็นค�าบอกตัดขาดไม่เอา

อีกแล้วกับกิเลสท�านองว่า 

“กูไม่เอากะมึงอีกแล้วโว้ย

 อิทัปปัจจยตาคือบทย่อของปฏิจจสมุปบาท ปฏิจจสมุปบาทคืออริยสัจ ที่ช่วยให้

เจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อิทัปปัจจยตา เป็นกฎธรรมชาติที่ท้าทาย

สติปัญญาของนักปราชญ์ทั่วโลก เพราะเป็นกฎธรรมชาติที่ทนต่อการพิสูจน์ กฎนี้มีว่า  

“เมือ่สิง่นีม้ส่ิีงนีจ้งึมี เมือ่สิง่น้ีเกดิสิง่น้ีจึงเกดิ เม่ือสิง่นี้ไม่มีส่ิงนีจ้งึไม่ม ีเมือ่ส่ิงนีด้บัส่ิงนีจ้งึดบั 

ไป” (ทยาล.ุ 255 9:  92) ธมัมัฏฐติตา (เป็นค�าสรปุเรยีกไตรลักษณ์ ไม่น่าแปลก) ธมัมนยิามตา  

(เป็นไปตามกฎธรรมดาหรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นเช่นนั้นเอง หรือตถตา) อิทัปปัจยตาสิ่งทั้ง

หลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย

 ส่วนอตัมมยตาน้ันเพชรน�้าเอกเม็ดสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้เพื่อให้

มนุษย์ใช้ประหารกิเลส (ทยาลุ. 2559: 101) ท่านพุทธทาสได้อธิบายเหตุผลในการเร่ิมไข

ความหมายของค�าส�าคญัก่อนเสมอทีจ่ะบรรยายอย่างละเอยีด เกีย่วกบัค�าว่า อตมัมยตา ใน 

เรือ่ง “อตมัมยตา มนตราส�าหรบัชีวติ” ว่า การเลอืกค�าส�าคญัๆ ทีเ่ป็นหวัใจ ซึง่มคีวามมุง่หมาย 

ที่ลึกซึ้ง ต้องการใช้ให้เป็นประโยชน์เสมือนมนตราศักดิ์สิทธิ์ขับไล่ภูตผีปีศาจที่น่ากลัวจริงๆ 

คือ กิเลสที่อยู่ข้างในใจเราให้ออกไป มิฉะนั้นจะกัดเอาให้เจ็บปวด (นับตั้งแต่ค�าว่าอนิจจตา 

ทุกขตา อนัตตา สูงไปจนถึงอิทัปปัจจยตา ตถตา) เมื่อเห็นส่ิงใดเปล่ียนแปลงอย่างยิ่งจน

ต้องนั่งลงร้องไห้จะได้อะไร ถ้าไม่ต้องร้องไห้จะดีกว่ามาก อตัมมยตาสูงไปกว่านั้นคือไม่

เหลือเยื่อใยที่จะเป็นทุกข์ ซึ่งนับว่าเป็นมนต์ขลังที่สุด (ความที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งนั้น ไม่ส�าเร็จ

ประโยชน์จากสิ่งนั้น) “อตัมมยตา” คือภาวะที่อะไรเข้ามาปรุงแต่งไม่ได้ เป็นจิตที่ไม่ถูกปรุง

แต่ง คือจิตเดิมแท้ซ่ึงท่านพุทธทาสได้บรรยายธรรมในหัวข้อนี้ไว้อย่างละเอียด และหลาย

โอกาสเช่น อตัมมยตาคืออะไร อตัมมยตาท�าไม? อตัมมยตาประยุกต์ ร้อยธรรมอตัมมยตา  

อตัมมยตา มนตราส�าหรับชีวิต อตัมมยตากับอริยสัจ 4 เป็นต้น 
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 อตัมมยตาสามารถขับไล่ผีได้ทุกชนิดเราต้องสนใจมันไว้บ้าง	 เกิดมา

นานแล้ว	หลายปีแล้ว	ก็ควรเห็นอะไรเป็นอะไร	มันหลอกอย่างไร	มันหลงได้

โดยวิธีใด	ก็รู้เท่ารู้ทันมันไว้	ศึกษาเรื่อง	อนิจจัง	ทุกขัง	อนัตตา	อยู่เสมอ	มัน

ก็หลงไม่ได้	 เห็นว่า	โอ้ธรรมดานี้	 ไม่เที่ยง	เป็นทุกข์	แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเอง		

เห็นสุญญตา	ว่างจากตัวตน	เป็น	ตถาตา	เป็นเช่นนั้นเอง	เช่นนั้นเอง	สนใจศึกษา

ไว้เถดิ	เรือ่งอนจิจัง	ทกุขงั	อนตัตา	นัน้จะช่วยให้เกดิอตมัมยตาได้โดยง่ายอยู่ในโลก		

แต่เหนือโลกไม่มีอะไรมาปรุงแต่งได้	นั้นแหละโลกุตตระ	เหนือโลกเป็นโลกุตตระ	

ถ้ายงัปรงุแต่งได้กอ็ยู่ในโลก	หรอืเป็นโลกยีะ	คอือยู่ใต้วสัิยโลก	อยูก่บัโลกกอ็ย่าอยู่

ใต้โลก	อยู่เหนือโลกดีกว่า	ไหนๆ	ก็ต้องอยู่ในโลกแล้ว	มีอตัมมยตาส�าหรับจะไม่

ให้จมไปในโลก	แต่จะอยู่เหนือโลกกันเถิด

 หัวใจของอตัมมยตา โดยหลักธรรมชั้นสูงคือไม่ยอมหยุดอยู่กับท่ี จากกามสู่รูป

จากรูปสู่อรูปจากอรูปสู่นิพพาน ควรละสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในตน ถ้ามีอตัมมยตาสิ่งเหล่านั้นจะ

ทนอยู่ไม่ได้ เกลียดและกลัวสิ่งที่ตั้งอยู่ของความทุกข์ ผลักไสเลื่อนชั้นไม่อยู่กับที่ ให้มีชีวิต

เป็นวิวัฒนาการคือดีขึ้น ดีขึ้นตามสัญชาตญาณ การไม่ยอมให้ปัจจัยอันเลวร้ายปรุงแต่งได้  

(ส่ิงทีเ่ป็นมูลเหตุปรงุแต่งได้) ไม่ให้ผร้ีายใดๆ มาปรุงแต่งได้ ทัง้หมดนีคื้อหวัใจของการพฒันา

ให้ดีขึน้ พฒันาตามภาษาบาลหีมายถงึการท�าให้มีมากขึน้ ไม่ได้หมายว่าดหีรือชัว่ จงึมเีป็น

สองอย่าง คือถ้ามากข้ึนในสิง่ที่ไร้ประโยชน์หรือเกนิจ�าเป็นกเ็พ่ิมปัญหาให้มากขึน้ ซึง่ต้องดู

ให้ดีว่าพฒันานัน้เพิม่ปัญหาหรอืแก้ปัญหา ตวัวตัถแุห่งการพฒันาทีเ่พยีงพอ ซึง่การพฒันา

นั้นอาจท�าใน 4 ด้าน ได้แก่ พัฒนาวัตถุ พัฒนาร่างกาย พัฒนาจิตใจ พัฒนาวิญญาณหรือ

สตปัิญญา ทัง้นีก้ารพัฒนาในทางวตัถุนัน้ควรเป็นไปแต่เพยีงพอดอีย่าให้ส่งเสรมิจนเกนิพอดี 

ส่วนการพัฒนาร่างกายก็คือการเอาใจใส่ให้เกิดสุขภาพและสมรรถนะ แข็งแรงและพร้อม

ส�าหรบัการท�าหน้าทีก่ารงานอย่างแคล่วคล่อง การพฒันาจติให้มกี�าลงัมาก มัน่คง เข้มแขง็ 

ว่องไวในการนึกคิด ตดัสนิใจโดยว่องไว เช่น การพฒันาโดยการกรรมฐาน ภาวนา ส่วนการ

พัฒนาวิญญาณคือการพัฒนาความรู้ที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดสติปัญญาที่เพียงพอและถูกต้อง

หากพฒันาครบสีอ่ย่างจะเป็นผูท่ี้ได้รบัความเจรญิ สะดวกสบาย สามารถท�าการงานได้ดทีีสุ่ด

 การพัฒนาให้ครบ 4 อย่าง จ�าเป็นต้องพิจารณา อตัมมยตากับอริยสัจ 4 ทุกขสัจจ์  

ท�าให้ต้องแสวงหาอตัมมยตาและใช้อตัมมยตาเพ่ือดับทุกข์ สมุทยสัจจ์ คือ สิ่งที่จะต้องใช้

อตัมมยตาเข้าไปจัดการเหตุแห่งทุกข์ตัณหาทั้งหลายที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ซึ่งเป็นสิ่งที่เรา

ต้องหาอะไรมาจัดการกับมันเสีย จัดการที่เหตุที่ท�าให้เกิดทุกข์ ดีกว่าจัดการกับตัวทุกข์

โดยตรง ดังน้ันจึงต้องมีอตัมมยตา นิโรธสัจจ์ คือ อตัมมยตาได้ท�าหน้าที่ส�าเร็จ หรือ ผล
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แห่งการมีและการใช้อตัมมยตาได้ส�าเร็จ ดับความทุกข์ได้สิ้นเชิง ดับธาตุแห่งอกุศล นิโรธ

จงึคอือตัมมยตามรรคสจัจ์ คือ วธิหีรอืฐานทีต่ัง้ให้เกดิอตมัมยตา มรรคสจัจ์ประกอบไปด้วย

องค์ 8 ประการ คอื สมัมาทฏิฐ ิคอืความเหน็ชอบ คอืบ่อเกดิของอตมัมยตา สัมมาสังกปัปะ  

คือ ความด�าริที่จะหาอตัมมยตามาดับทุกข์เสีย ความหย่าขาดกับความทุกข์ สัมมาวาจา 

สัมมากัมมันตา สัมมาอาชีวะ เป็นรากฐานของชีวิตที่อาจมีอตัมมยตา สัมมาวายามะ  

คือความพากเพียรชอบที่จะเลื่อนขึ้นไปจนสมบูรณ์ สัมมาสติระลึกถูกต้องอย่างแท้จริงจะ

ท�าให้เกิดมีอตัมมยตาเรื่อยๆ ไปจนกว่าจะสมบูรณ์ สัมมาสมาธิคือระดับความสามารถที ่

จะละกาม รปูฌาน อรปูฌาน เหลอืเพยีงอุเบกขาได้เหน็มรรคผลนพิพาน ดงันัน้ อตมัมยตา 

จึงเปรียบดังเพชรเม็ดสุดท้ายที่น�าไปสู่การดับทุกข์ การละเสีย สู่นิพพาน

 เมือ่ทยาลนุ�าเพชรเมด็สดุท้ายนีม้าน�าเสนอในการสร้างวรรณรปู “อตมัมยตา” ทยาลุ

กล่าวว่าเป็นวรรณรปูที่ใช้เวลาค่อนข้างนานในการคดิหารปูลกัษณ์ พยายามจะพฒันาให้ฉกี

ออกไปจากรปูแบบพระพทุธรปูท่านัง่สมาธ ิหลงัจากรูปนีป้รากฏแก่สายตาสาธารณชน ครูบา

อาจารย์หลายท่านที่ได้เห็น ก็กล่าวคล้ายๆ กันว่าเป็นวรรณรูปที่สมบูรณ์ทั้งเน้ือหาและรูป

ลักษณ์ ซึ่งทยาลุคิดว่า วรรณรูปแนวโลกุตระช้ินนี้จะเป็นมรดกชิ้นส�าคัญชิ้นหนึ่งของแผ่น

ดินโลก (255 9: 1 04)

บทสรุป
 ทยาลุย�้าในเวทีการเสวนาหลายแห่งว่า แท้จริงแล้ววรรณรูปไม่ใช่สิ่งใหม่ส�าหรับ

สงัคมไทยและสงัคมอสีาน แต่เรามพีทุธศลิป์ซึง่ถกูใช้เป็นส่ือแห่งพทุธธรรมมาเน่ินนานน่ันก็ 

คอื “ยันต์” เพียงแต่...ทยาล ุ(ผู้มีความปรารถนาสงูสดุเพือ่สิน้ชาต)ิ ได้น�ามาน�าเสนอใหม่ใน 

รูปแบบของพระพุทธรูปปางสมาธิที่บรรจุ “นวโลกุตตะระธัมมะตา” หรือถ้าเรียกตามท่าน

พุทธทาส คือ “ธรรมะ  9 ตา คือ 1. อนิจจตา คือความไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน (อัชฌัตตา-  

ธัมมา)  2. ทุกขตา คือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ ย่อมแปรเปลี่ยนไป 3. อนัตตตา คือ ความ

ไม่มีตัวตน ความมิใช่ตัวตน 4. อิทัปปัจจยตา เป็นชื่อหนึ่งปฏิจจสมุปบาท หลักแห่งการ

เกิดขึ้นอาศัยกันของปัจจัยทั้งหลาย เม่ือเกิดสิ่งนั้น จึงมีสิ่งนี้ (Dependent Origination) 

5. สุญญตา คือ ความว่างเปล่า ความศูนย์ คือสูญจากความมีตัวตน 6. ธัมมัฏฐิตตา และ  

7. ธัมมนิยามตา คือ การที่สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับสลายไปเป็นกฎธรรมชาติ  

8. ตถตา ความเป็นเช่นนัน้เอง ตถตา เป็นการอธบิายความทีส่ิง่ทัง้หลายเป็นเหตปัุจจยัแห่ง

กันและกัน เมื่อมีเหตุปัจจัยมันก็เกิดขึ้นด�ารงอยู่และเป็นไปตามกฎธรรมดา เมื่อหมดเหตุ

ปัจจัยมันก็ดับ  9. อตัมมยตาโดยธรรมะ  9 ตา หรือ นวโลกุตตะระธัมมะตา
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 ดังน้ันการน�าเสนอวรรณรูปด้วยภาวิตัตต์ญาณของทยาลุ จึงแสดงเป้าหมายแห่ง

พทุธภมิูเพ่ือสิน้ชาตโิดยการพฒันาสภาวะของระดบัจิตสงูสดุ กล่าวคอื เป็นระดับที่ไม่ยดึถอื

สิง่ทัง้ปวงหรอืไม่ปรงุแต่งให้ทกุข์แล้วย่อมปลดเปลือ้งอุปาทานสู่การได้นิพพานเป็นรางวลั...

วรรณรูปเป็นบทเปิดให้ทยาลุน�าค�าส�าคัญนี้ไปประทับไว้ในสัญญาของผู้คนในสังคมร่วม

สมัยกับตนก่อน อันเป็นพันธกิจท่ีทยาลุได้ประกาศไว้ดังกล่าวแล้วข้างต้น เช่นเดียวกันกับ

การที่โบราณาจารย์ได้ใช้ปัญญาสร้างเลขยันต์เพื่อการฝึกฝนจิตภาวนาและเป็นกุศโลบาย

ให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าถึงพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ตามปัจจยาการของผู้กระท�าเหต ุ

อนัเหมาะควรแก่การเข้าถงึความหมายในระดบัของการรู้แจ้ง เป็นอสิระจากพนัธนาการของ

อวิชชาซึ่งเป็นเหตุแห่งการเกิดทุกข์
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การสร้างพื้นที่ทางสังคมของชาวคริสต์ 
บ้านสองคอน อ�าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
Social Space Construction of the Christians in Song Khon Village,  
Wan Yai District, Mukdahan Province

ชัยวิวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์ * Chaiwiwat Wongsawat

บทคัดย่อ
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การสร้างพื้นที่ทางสังคมของชาวคริสต์  

ในชุมชนชาวคริสต์ นิกายโรมันคาทอริก บ้านสองคอน ต�าบลโป่งขาม อ�าเภอหว้านใหญ่ 

จังหวัดมุกดาหาร ผลการศึกษาพบว่า มีรูปแบบการสร้างพื้นที่ทางสังคม ผ่านเรื่องเล่าจาก

ความทรงจ�าที่สืบทอดต่อๆ กันมา การสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ และพื้นที่แห่งความทรงจ�าให้

เป็นพื้นที่สาธารณะ การปรับเปล่ียนความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆ ทางศาสนาให้มีลักษณะ

เป็นวัฒนธรรมพันทาง โดยใช้วิธีการผสมผสานทางวัฒนธรรม การประยุกต์พิธีกรรมและ

ความเชื่อ ให้คนทุกศาสนาสามารถเข้าร่วมได้ ปฏิบัติการต่างๆ เหล่านี้ได้ช่วยให้คนคริสต์

บ้านสองคอนได้แสดงอัตลกัษณ์เพือ่ให้คนทัว่ไปรบัรู ้เข้าใจถงึทีม่า ตลอดจนเกดิการยอมรับ

จากคนทีอ่ยูน่อกชมุชน อนัเป็นวธิกีารของกลุม่คนทีม่ชีวีติเผชญิอยูกั่บสภาวะชายขอบภาย

ใต้ความสัมพันธ์เชิงอ�านาจ ให้สามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

ค�าส�าคัญ: การสร้างพื้นที่ทางสังคม, ชาวคริสต์, คนชายขอบ

*อาจารย์ ดร. หัวหน้าส�านักวิจัยและศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
*Lecturer, Dr, Director of Lifelong Learning For Informal Education, Mukdahan Community College
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Abstract
  This article aimed to study social space construction of the Roman Catho-

lics in Song Khon Village, Wan Yai District, Mukdahan Province. Results found that 

social space was constructed by the narratives influenced by antecedent memories, 

the transformation of sacred space and fields of care to public space, the adjustment 

of religious beliefs and rituals as hybrid cultures. These actions have accomplished 

through the integration of culture and the application of beliefs and rituals for the 

participation of other people from all religions. All practices could encourage villag-

ers’ representation of identity in order to receive perception, understanding and 

acceptance from external people. This strategy is useful for the villagers to survive 

and protect their dignity due to marginalization under power relations.

Keywords: Social space construction, Christian, Marginal people
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บทน�า 
 มนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน มีความสัมพันธ์กันทาง

สังคม ซึ่งไม่เฉพาะความสัมพันธ์ในเชิงสร้างสรรค์เท่านั้นแต่รวมไปถึงความขัดแย้งในการ

อยู่ ร่วมกัน เพราะคนก�าเนิดจากหลายเผ่าพันธุ์ มีความแตกต่างทางพันธุกรรมอาศัยอยู่

ท่ามกลางสิง่แวดล้อมต่างกนั ต่างได้รบัการหล่อหลอม การขดัเกลาทางสงัคม (Socialization)  

และกระบวนการการปลูกฝัง (Internalization) ท�าให้ผู้คนต่างก็มีรูปลักษณ์และวิถีการ 

ด�า เ นินชีวิตที่หลากหลายในชีวิตประจ�าวัน เม่ือเขามีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นมากขึ้นก็ยิ่ง 

พบความแตกต่างระหว่างตนกับคนอื่นมากขึ้นตามไปด้วย แนวคิดจากนักจิตวิทยาสังคม  

Erik H. Erikson (1968 : 55) มองว่าแต่เดิมนั้นคนเป็นสัตว์ประเภทเดียวกัน แต่ได้แบ่ง

แยกตัวเองออกเป็นชาติ เป็นเผ่า วรรณะ ชนชั้น ศาสนา และอุดมการณ์ที่ต่างกัน ปริตตา  

เฉลิมเผ่า กออนันตกูล (2545 : 4) กล่าวถึงเรื่องความแตกต่างนี้ว่า มักจะถูกมองด้วยการ

ประเมินคุณค่าว่าเป็นเรื่องของความผิดปกติ ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของสังคม และเป็น

ตัวปัญหาในสังคม ซึ่งควรจะแก้ไขให้หมดไป มนุษย์ยังมีความคิดที่จะแยกคนอื่นออกจาก

ตนเองหรอืแยกคนอืน่ออกจากพวกตน จึงมคี�าว่า คนอืน่ คนกลุม่ใหญ่ คนส่วนน้อย ชนเผ่า  

ชาวเขา ชาวพืน้ราบ คนเมอืง คนชนบท คนพกิาร คนด้อยโอกาส หญงิอาชพีพิเศษ เพศทีส่าม  

ข้าวนอกนา จนถึงค�าว่า คนชายขอบ เป็นต้น ซึง่ อานนัท์ กาญจนพนัธุ ์(2554) กล่าวว่าการ

ที่เรามองคนอื่น ว่าเป็น “คนอื่น” ไม่ใช่ “พวกเรา” ก่อให้เกิดภาวะของการเป็นคนชายขอบ

ขึ้นมาได้ นอกจากนี้ สุริชัย หวันแก้ว (2550 : 89) กล่าวว่าปัจจัยจากยุคของการก�าเนิด 

รัฐชาติ ยุคของการพัฒนาและยุคโลกาภิวัตน์ พิจารณาร่วมกับด้านการเมือง เศรษฐกิจและ

สังคม การศึกษา วัฒนธรรม ฯลฯ ทั้งที่ต้องการและไม่ต้องการให้เป็นและเกิดขึ้นกับเขา

เหล่านั้น น�าไปสู่การเป็นคนชายขอบ

 จากแนวคิดที่กล่าวมานี้ จะเห็นความสอดคล้องกันว่าการเป็นคนชายขอบเกิดขึ้น

จากการมองคนอื่นว่าไม่เหมือนเรา หรือเกิดจากการที่บุคคลนั้นเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ

สงัคมแล้วถกูสงัคมก�าหนดว่าเป็นส่วนเกิน เป็นทีท่ราบกนัโดยทัว่ไปว่าความต่างในการนบัถอื

ศาสนา วัฒนธรรม และความเชื่อเป็นปัจจัยหนึ่งที่น�าไปสู่ความเป็นชายขอบ บางกรณีกลับ

กลายเป็นความต่างที่น�าไปสู่ความขัดแย้งและความรุนแรง จากบทความ Culture, Identity 

and Conflict in Asia and Southeast Asia (Aurel Croissant and Christoph Trinn. 2009 

: 13-43) ท่ีศกึษาเกีย่วกบัปัญหา สาเหตแุละความขดัแย้งทีเ่กดิขึน้ภายในภมูภิาคเอเชยีและ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยใช้การวิเคราะห์จากสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น พบว่าปัญหาท่ีเกิด

ขึ้นภายในภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่เป็นปัญหาทางวัฒนธรรมที่
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ประกอบด้วยภาษา ศาสนา และประวัติศาสตร์ของชาติที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย เช่น 

ในอินโดนีเซีย ไทย และเมียนมาร์ที่ยังคงความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ปัญหาความขัดแย้ง

ภายในทวีปเอเชียนั้นเกิดขึ้นชัดเจนช่วงหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงปี 1965 และมีแนว

โน้มว่าจะเพิม่สงูมากขึน้กว่าภมูภิาคอืน่ๆ ของเอเชยี ปัญหาทีพ่บส่วนมากจะมลีกัษณะคล้าย

สงครามมากกว่าการก่อความไม่สงบภายในบ้านเมอืง กลายเป็นปัญหาท่ีฝังรากลกึยากทีร่ฐั

จะจัดการ ตัวอย่างเช่น ปัญหาที่ชาวอาเจะ ประเทศอินโดนีเซีย ใช้ข้ออ้างทางวัฒนธรรม

มาต่อสู้กับรัฐบาล และในเมียนมาร์รัฐบาลพยายามท�าให้ทุกคนเป็นพม่า ปราบปรามชน 

กลุ่มน้อยที่นับถือศาสนาคริสต์และอิสลาม ท�าให้มีการสู้รบภายในประเทศอย่างไม่จบสิ้น 

ส่วนปัญหาในประเทศไทย ประชากรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จ�านวนมากนับถือศาสนา

อสิลาม พดูภาษายาวแีละเคยเป็นส่วนหนึง่ของอาณาจกัรสลุต่านปัตตาน ีในขณะทีป่ระชากร

ของประเทศไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและพูดภาษาไทย จึงเกิดความรุนแรงในพื้นที่

เม่ือมีการผนวกอาณาจักรสุลต่านปัตตานีเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย และเมื่อปี  

ค.ศ. 2004 ความรนุแรงได้ยกระดบัขึน้เป็นลกัษณะคล้ายสงคราม สาเหตหุนึง่ทีท่�าให้ปัญหา

ยกระดบัความรนุแรงขึน้ไปอีก คอื ความพยายามในการบรหิารจดัการภมูภิาคต่างๆ ให้เป็น

แบบเดียว ละเลยวัฒนธรรมที่หลากหลาย ปัญหาเหล่านี้ยังไม่ได้รับการคลี่คลายไปในทาง

ที่ดี เกิดภาวะชายขอบขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นปัญหาที่คนทั่วไปรับรู้และ 

มีการน�าเสนอทางสื่อต่างๆ หลายรูปแบบ

 เร่ืองราวที่จะน�าเสนอต่อไปน้ีเป็นกรณีความเป็นชายขอบที่เกิดจากความต่างทาง

ศาสนาซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคอีสานของประเทศไทย เป็นตัวอย่างของการเป็นคนชายขอบ

ที่น�าไปสู่ความขัดแย้งขั้นรุนแรงกับภาครัฐที่ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย แต่มีปฏิบัติการ 

ที่น�าไปสู่การคล่ีคลายปัญหา ที่ชุมชนขนาดใหญ่ของชาวบ้านบ้านสองคอน ต�าบลป่งขาม 

อ�าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร เป็นหมู่บ้านชาวคริสต์ที่อยู่ท่ามกลางหมู่บ้านชาวพุทธ 

หมู่บ้านนีม้ศีาสนสถานของศาสนาครสิต์ขนาดใหญ่ตัง้อยูร่มิฝ่ังแม่น�า้โขง จากการศกึษาเบือ้ง

ต้นพบข้อมูลที่ท�าให้เห็นถึงการเผชิญกับภาวะชายขอบ เกิดความขัดแย้งรุนแรงกับภาครัฐ

และมีการคลี่คลายปัญหาโดยผ่านปฏิบัติการหลากหลายรูปแบบ 

ชุมชนชาวคริสต์บ้านสองคอน: คนชายขอบในระยะเริ่มแรก 
 ชมุชนชาวครสิต์บ้านสองคอน เกดิจากคนต่างถิน่ ต่างทีม่า อพยพมาอยูร่วมกนั ในปี  

พ.ศ. 2425 มีคนจ�านวนสี่กลุ่มจากพ้ืนที่ใกล้เคียง ได้แก่ กลุ่มขุนไท กลุ่มนายแก้วหาวงศ์  

กลุ่มนายป้อง และกลุ่มท้าวไซยะแสง ทั้งสี่กลุ่มนี้เข้ามาเพื่อหักร้างถางพง หาที่ท�ากินแห่ง

ใหม่ก่อนทีจ่ะมบีาทหลวงมาเผยแพร่ศาสนาครสิต์ แต่เมือ่พวกเขาเข้ามาอยูก่ม็คีนป่วยและ
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ตาย เชื่อกันว่าเกิดจากผีป่าและอ�านาจลี้ลับ ด้วยความกลัวโรคภัย ไม่มีทางออก เมื่อมีนาย

ฮ้อย (พ่อค้าเร่) แนะน�าว่าคุณพ่อ (บาทหลวง) ฝรั่งมีความสามารถปราบผีได้ พวกเขาจึง

ไปเชิญมาปราบผี เม่ือคุณพ่อ (บาทหลวง) เข้ามาก็ได้รักษาโรคและสอนให้เลิกเช่ือเรื่องผี  

ชาวบ้านจึงเกิดความศรัทธาเลิกนับถือผีเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ แม้ว่าการอพยพเข้า

มาต้ังถิน่ฐานของคนกลุม่นี้ไม่ได้เกดิจากภาวะจ�ายอมหรือเป็นคนชายขอบ แต่พวกเขาก็ได้

กลายมาเป็นคนชายขอบจากการนับถือศาสนา ในระยะต่อมาเมื่อมีข่าวลือว่าบ้านสองคอน 

มีคุณพ่อบาทหลวงใจดีก็มีคนบางกลุ่มอพยพเข้ามาเนื่องจากมีปัญหาจากบ้านเดิม เผชิญ

กับภาวะที่แตกต่างจากคนทั่วไป ได้แก่ 

 1) กลุ่มที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบ ในสังคมอีสานทั่วไปที่เชื่อเรื่องปอบก็จะหยิบยก

ความเป็นปอบมาเป็นเหตุผลหลักในการตั้งข้อรังเกียจเพื่อหาทางกีดกันคนที่ไม่เข้าสังคม

ออกจากกลุ่ม

 2) กลุ่มคนข่า คนภูไท คนลาว จากบ้านวังอ่างค�า ฝั่งซ้ายแม่น�้าโขง หลบหนีการ

ถูกเกณฑ์แรงงานของฝรั่งเศส

 3) กลุ่มทาส ทีค่ณุพ่อไปไถ่ตวัมา รวมทัง้พวกทีห่นกีารจบักมุจากเจ้าหน้าทีบ้่านเมอืง  

จากเมืองมุกดาหาร

 ในสังคมอีสานไม่ว่าจะเป็นคนชาติพันธุ์ลาวล้านช้าง หรือชาติพันธุ์อ่ืนๆ ในพื้นที่

ภาคอีสานที่นับถือผีหรือนับถือพุทธศาสนาและเชื่อเรื่องผี ยังคงมีความเชื่อเรื่องปอบ  

แต่จากทรรศนะของนิธิ เอียวศรีวงศ์ ค�าว่า “ปอบ” คือการลงโทษทางสังคมของคนอีสาน 

คนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบคือคนที่ไม่คบหาสมาคมกับเพื่อน ก็จะถูกลือในหมู่บ้านว่าเป็น

ปอบและในที่สุดก็จะอยู่ในหมู่บ้านนั้นไม่ได้ ต้องย้ายหนีออกไป เหล่านี้คือการต่อสู้ทั้งสิ้น 

(นิธิ เอียวศรีวงศ์. 2551 : 2) ปอบจึงไม่ใช่ภูตหรือวิญญาณแต่คนทั่วไปก็เกิดความกลัวและ

รังเกียจ จึงนิยมเรียกกันว่า ผีปอบ

 กรณีกลุ่มต่อมา คนข่า คนภูไท คนลาว จากบ้านวังอ่างค�า ฝั่งซ้ายแม่น�้าโขง 

หลบหนีการถูกเกณฑ์ไปเป็นทาส จากการสืบหาข้อมูลพบว่ายังมีคนกลุ่มนี้ท่ียังมีชีวิตมา

ถึงปัจจุบัน เช่น แม่เฒ่าขันทอง (ขันทอง ไม่มีนามสกุล, สัมภาษณ์ 22 ตุลาคม 2557)  

แม่เฒ่าขันทองเป็นคนภูไท ในช่วงที่ฝั่งลาวเกิดศึกสงคราม เกิดความขัดแย้งการสู้รบ

ระหว่างฝ่ายคอมมิวนิสต์ (ลาว) ซ่ึงส่วนใหญ่มีเชื้อสายมาจากชาวลาวในเวียดนามเหนือ 

กับรัฐบาลลาวในระบอบกษัตริย์ เรียกกันว่า ฝ่ายขวา ฝ่ายซ้าย ต่างก็ได้รับการสนับสนุน

จากมหาอ�านาจแห่งสงครามเย็น แต่ละฝ่ายต่างต้องการก�าลังพล จึงมีการกวาดต้อนผู้คน

ไปเป็นแรงงาน เป็นทหาร ท�าให้ผู้คนกลัวความตาย ต้องอพยพหนีข้ามแม่น�้าโขงมาอยู ่

ฝั ่งไทย คนกลุ ่มนี้เมื่อเข้ามาอยู ่พ้ืนท่ีบ้านสองคอนในช่วงแรกๆ มาขออาศัยอยู ่กับ
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เจ้าของถิ่นเดิม ช่วยท�าไร่ไถนา เจ้าของนาให้ท่ีอยู ่ที่กินโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ต่อมา

บางคนก็แต่งงานมีลูกหลาน ออกเรือนกลายเป็นชาวบ้านสองคอนโดยปริยาย กลุ่มนี้ 

ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีชื่อในระบบทะเบียนราษฎร์ของไทย แค่พวกเขาสามารถด�าเนิน

ชวิีต ท�ามาหากนิตามปกตไิด้ ความเป็นชายขอบของคนหรือกลุ่มคนเหล่านีเ้กดิจากสาเหตุ

หรือปัจจัยทางการเมืองจึงเข้ามาลี้ภัยต่างถิ่น การเป็นผู้อพยพย่อมไม่มีสิทธิเท่าเทียมกับ

เจ้าของถิน่ เจ้าของประเทศ แต่อย่างไรกต็ามด้วยความทีก่ลุม่คนอพยพเหล่านี ้มคีวามต่าง

จากกรณขีองคนเขมร กะเหรีย่ง หรอืมอญ ทัง้ในเชงิปรมิาณทีน้่อยกว่าจงึไม่ได้เข้ามาสร้าง

ความยุ่งยากล�าบากใจให้รัฐและเจ้าของถิ่นเดิม พวกเขาอยู่ในวงจ�ากัด คือ เข้าไปขออาศัย

อยู่กับครอบครัว สยามหรือรัฐไทยไม่ได้ก่อสร้างที่พักพิงหรือศูนย์อพยพให้เป็นการเฉพาะ 

และในเชิงคุณลักษณะของพวกเขาที่ไม่แตกต่างจากเจ้าของถิ่นมากนัก กล่าวคือ อยู่ภาย

ใต้วัฒนธรรมแบบล้านช้างเหมอืนกนั และสามารถสือ่สารเข้าใจกนัด้วยภาษาลาวจงึมคีวาม

กลมกลืนกับเจ้าของถิ่นเดิมได้ไม่ยากนัก ความเป็นชายขอบของคนกลุ่มนี้จึงกลมกลืนเป็น

เนื้อเดียวกันกับคนคริสต์บ้านสองคอนที่ถือสัญชาติไทย

 กรณีต่อมา เป็นกลุ่มทาส ที่คุณพ่อ (บาทหลวง) ไปไถ่ตัวมา รวมทั้งคนที่มีความ

ผิด หนีการจับกุมจากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจากเมืองมุกดาหาร ซ่ึงพ่อเฒ่าสีลา ว่องไว 

(สัมภาษณ์ 30 มีนาคม 2557) ได้เล่าว่าขณะที่พ่อเฒ่าสีลาอยู่ในวัยเด็ก ย่าของพ่อเฒ่า 

สลีาเล่าว่า ย่าเป็นคนบ้านนาโพธิ ์เมอืงมุกดาหาร (ปัจจบุนัอยู่ในเขตอ�าเภอดอนตาล จงัหวัด

มุกดาหาร) ย่าได้ถูกคนกุลาซื้อตัวมาขายต่อให้เป็นทาสของเศรษฐีในเมืองมุกดาหารต่อมา

คณุพ่อ (บาทหลวง) ซาเวยีร์ ไปซือ้ (ไถ่) ตวัมาพร้อมเพ่ือนอกีหลายคน เมือ่มาอยูบ้่านสองคอน  

ก็เข้ารีตนับถือศาสนาคริสต์ 

 เรื่องเล่าเกี่ยวกับการซ้ือขายทาสน้ีสอดคล้องกับบันทึกของเอเตียน แอมอนิ

เยร์ (Etienne Aymonier. 2000 : 94 ) ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญและความสนใจด้านศิลป

วัฒนธรรม โบราณสถานในกัมพูชา ลาว และไทย ในราวปี พ.ศ. 2462-2467 เขาและคณะ

ได้เดินทางเข้ามายังประเทศกัมพูชา ลาว และภาคอีสานของประเทศไทย แอมอนิเยร์ ได้

กล่าวถึงบ้านมุกหรือบางมุก ซ่ึงน่าจะหมายถึงมุกดาหาร ว่าที่นั่นเป็นตลาดค้าทาส ค้าโค  

และกระบือ โดยมีคนกุลา คนพม่า เป็นผู้มาซื้อทั้งโค กระบือ และทาสไปขายต่อ พ่อเฒ่า

สีลาไม่สามารถระบุจ�านวนกลุ่มคนนี้ได้ บอกเพียงว่าเป็นคนกลุ่มใหญ่ของบ้านสองคอน  

พ่อเฒ่าจี ว่องไว (สัมภาษณ์ 24 กรกฎาคม 2557) เล่าไว้สอดคล้องกันว่า การก่อตั้งวัดใน

ระยะแรกตั้งชื่อว่าวัดพระแม่ไถ่ทาส เพราะคุณพ่อ (บาทหลวง) ซาเวียร์ เกโก ได้ไถ่ตัวทาส

มาจากเมืองมุกดาหาร รวมทั้งมีคนที่หนีการจับกุมจากการท�าผิดมาขออาศัยอยู่ในวัดด้วย  

ในช่วงเวลานัน้บ้านสองคอน ยงัเป็นพืน้ทีห่่างไกลทรุกนัดาร การเดนิทางจากเมอืงมุกดาหาร
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มาท่ีบ้านสองคอนต้องเดนิ ขีม้่า หรอืพายเรอืทวนสายน�า้โขงขึน้มา ต้องอาศยัความช�านาญ 

คนท้องถิน่เท่าน้ันจงึจะสามารถเดนิทางโดยวธินีี้ได้ ท�าให้เจ้าหน้าทีข่องบ้านเมอืงไม่สามารถ

ตามมาจับกุมผู้ท�าผิดไปลงโทษได้

 เมื่อคนที่เผชิญปัญหาจากชุมชนเดิมอพยพมาอยู่รวมกัน เกิดการหลอมรวมโดย

มีวัดคาทอลิกเป็นศูนย์กลางพวกเขาจึงกลายเป็นคนบ้านสองคอน ท่ีนับถือศาสนาคริสต์ 

นิกายโรมันคาทอลิก แนวคิดเกี่ยวกับการนับถือศาสนามาจากการหาส่ิงยึดเหนี่ยวหรือ 

ที่พึ่งทางจิต เพราะมนุษย์อยู่รวมกันเป็นสังคม ท่ามกลางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว 

ที่มีความแปรปรวน มนุษย์จึงต้องเผชิญกับปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�าวัน  

ทั้งปรากฏการณ์ที่ท�าให้เกิดความสุข ความพอใจ และความทุกข์ ความไม่พอใจ ท�าให้

เกิดความเชื่อ ข้อปฏิบัติ ข้อห้าม ที่คิดว่าจะสามารถช่วยให้เกิดความสุข ความพอใจขึ้น

มาส�าหรับตนและเพื่อนร่วมสังคม เมื่อคนบ้านสองคอนเข้ารีตนับถือศาสนาคริสต์ในช่วง

นั้นเริ่มมีการแบ่งเส้นเขตแดนไทย-ลาว โดยใช้แม่น�้าโขง พวกเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับ 

ภาครฐัไทยมาระยะหน่ึง มีกระบวนการจากภาครฐัทีท่�าให้พวกเขาเป็น “คนไทย” คอื แต่เดมิ

พวกเขาไม่มนีามสกลุเมือ่มกีารตัง้นามสกลุ นายอ�าเภอมกุดาหาร กต็ัง้นามสกลุให้พวกเขา

เหมือนกนัทัง้หมู่บ้าน คอื “ว่องไว” เพราะมีทีม่าจากบคุลกิลกัษณะทีเ่ป็นคนพดูง่ายใช้คล่อง 

มีจิตอาสา เก่ง และเชี่ยวชาญในการพายเรือ ถ่อแพทวนสายน�้าโขง พวกเขาได้รับความ 

ไว้วางใจให้รบัใช้ภาครฐัที่ให้พวกเขารบัส่งคน คนบ้านอืน่ไม่สามารถท�าได้เพราะสายน�า้โขง

ซึ่งเป็นมหานทีแห่งเอเชียบูรพาไหลเชี่ยวกรากและมีอันตราย

ชุมชนชาวคริสต์บ้านสองคอน: คนชายขอบในระยะที่สอง 
 ความสมัพันธ์ท่ีดกัีบภาครฐั การมีนามสกุลน่าจะน�าไปสูก่ารคลีค่ลายความเป็นชาย 

ขอบของรัฐไทย แต่กลับไม่ราบรื่นในระยะต่อมา ด้วยเหตุที่สยามหรือรัฐไทยมีวาทกรรมว่า

ด้วยศาสนาประจ�าชาต ิความพยายามทีจ่ะสร้างชาตโิดยจอมพล ป. พิบลูสงคราม สถาปนา

อุดมการณ์ “เชื่อผู้น�าชาติพ้นภัย” และนโยบายที่โดดเด่นอีกหนึ่งเรื่องคือการทยอยออก

ประกาศ “รฐันิยม” 12 ฉบบั (ชาญวทิย์ เกษตรศิร.ิ 2544 : 187) มเีหตกุารณ์ส�าคญัทีห่มู่บ้าน

สองคอน คือรัฐไทยส่งต�ารวจเข้ามาพยายามท�าการหลายอย่าง เพื่อจะท�าให้คนคริสต์บ้าน

สองคอนเปลี่ยนมานับถือและเลื่อมใสในศาสนาพุทธ ท�าให้เห็นความสอดคล้องกับแนวคิด

ของผู้น�าในยุคนั้นคือการท�าให้คนในรัฐไทยเชื่อผู้น�า และสอดคล้องกับตอนหนึ่งในประกาศ

รัฐนิยมฉบับที่ 2 ความว่า “...ชนชาติไทยต้องไม่ท�าตนเป็นตัวแทนหรือเป็นปากเสียงของ

ต่างชาติ โดยไม่ค�านึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติไทย ต้องไม่ออกเสียงหรือแสดงตนเข้าข้าง

ต่างชาติในกรณีที่เป็นปัญหาระหว่างชาติ การกระท�าเช่นนั้นเป็นการทรยศต่อชาติ...” (กรม
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โฆษณาการ. 2484 : 3) คนที่นับถือศาสนาคริสต์จึงถูกกล่าวหาว่านับถือศาสนาของฝรั่งจึง

ถกูมองจากภาครฐัไทยว่าไม่สมควรถกูนับเป็นคนไทย เนือ่งจากศาสนาคริสต์ได้เข้ามาในยคุ

จกัรวรรดนิิยมของชาตมิหาอ�านาจทีล่่าเมอืงขึน้แผ่ขยายดนิแดน และแสวงหาทรัพยากรให้

กับประเทศของตน ขณะนั้นกัมพูชา เวียดนาม และลาวฝั่งซ้ายแม่น�้าโขงได้เป็นอาณานิคม

ของฝรั่งเศสแล้ว ประเทศฝรั่งเศสได้จัดตั้งสมาคมเพื่อเผยแผ่ศาสนาในต่างประเทศ โดยมี

วัตถุประสงค์ในการใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในการล่าเมืองขึ้น ปัจจัยนี้ส่งผลให้รัฐบาลไทย

มีความหวาดระแวงจึงมีมาตรการในการต่อต้าน 

 วันที่ 28 พฤศจิกายน 1940 (พ.ศ. 2483) รัฐบาลได้ประกาศขับไล่นักบวชใน 

ครสิตศาสนาออกนอกประเทศ (วรณุสริิ สจิุนดา. 2546 : 68) ในรายงานของพระสังฆราชกแูอง  

ประมุขมิสซังลาว (1925-1945) ลงวันที่ 29 สิงหาคม ค.ศ. 1941 จากหอจดหมายเหตุของ

คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส ได้สรุปสถานการณ์นี้ไว้ว่า

 “...อันดับต่อไป หลังจากการเดินทางออกจากประเทศไทยของพวกเรา  

การเบียดเบียนศาสนาก็เริ่มขึ้น ค�าสั่งที่บอกว่า ‘ประชาชนชาวไทยมีเพียงศาสนาเดียวคือ

ศาสนาพุทธ’ กรมการรักษาดินแดนซึ่งประกอบไปด้วยเยาวชนส่วนใหญ่ซึ่งมาจากโรงเรียน

ธรรมดาและเยาวชนที่มาจากแรงงาน กลุ่มเยาวชนแห่งชาติได้รวมตัวกันเป็นผู้จัดการเรื่อง

ราวต่างๆ และเป็นเพชฌฆาต เขากป็ล่อยให้พวกเยาวชนเหล่านีด้�าเนนิการไป อนัดบัต่อไป  

พวกเขาก็จะจัดการกับพวกพระสงฆ์ วัด และวัดน้อยต่างๆ... "

 นอกจากคณุพ่อเปาโล บาทหลวงชาวฝรัง่เศส ทีบ้่านสองคอนยงัมคีรูฟิลลิป สีฟอง 

อ่อนพิทักษ์ เป็นครูสอนศาสนา ที่ชาวบ้านรัก ศรัทธา เชื่อฟัง และเป็นที่พึ่งของชาวบ้าน  

จึงถูกต�ารวจไทยลวงไปฆ่า ครูสีฟองเป็นคนชาติพันธุ์ลาว ที่เรียนศาสนาคริสต์จนมีความ

เข้าใจถ่องแท้ จากที่เป็นผู้น�าทางศาสนาของชุมชนคริสต์บ้านสองคอน นอกจากบาทหลวง

ชาวต่างชาติ จากเร่ืองนี้มีมุมมองที่ผู้วิจัยจะน�าเสนอให้เห็นเป็นประเด็นที่บ่งชี้ว่าเรื่องนี้ 

มคีวามเกีย่วพนักบัสงัคมและการเมอืงกค็อื ผูน้�าทางศาสนาทีเ่ป็นคนพืน้เมืองมีบทบาทและ

ความส�าคญัต่อคนในชมุชนมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกลุ่มคนทีอ่ยูภ่ายใต้การปกครองของ

รฐัไทยแต่นบัถอืศาสนาอิสลามหรอืครสิต์ ซ่ึงถือได้ว่ามิใช่ศาสนาประจ�าชาต ิหรอืมคีวามต่าง

จากสงัคมกระแสหลกั คนในชมุชนเหล่านีจ้ะเคารพเชือ่ฟังผู้น�าทางศาสนาทีเ่ป็นคนพืน้เมือง

มากกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด้วยความใกล้ชิดทางชาติพันธุ์ ความเชื่อและแนวคิดท่ีถือได้ว่า

เขาเป็นพวกเดียวกัน ภาวะความเป็นผู้น�าของครูสีฟอง อาจจะท�าให้คนคริสต์บ้านสองคอน

เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐบาลไทยต่อไป จึงเป็นเหตุผลที่ต�ารวจซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาลต้องใช้

วิธีการก�าจัดครูสีฟองในที่สุด ชาวบ้านได้ตอบโต้การกระท�าของต�ารวจ โดยผู้หญิงแต่งกาย

แบบคริสต์ คือ มีผ้าคลุมศีรษะ สวมกระโปรงเพื่อให้ต่างจากชาวพุทธอีสานที่นุ่งผ้าถุง และ
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ยืนยันหนักแน่นว่าจะไม่เปลี่ยนศาสนา ในทรรศนะของอานันท์ กาญจนพันธ์ (2547 : 20) 

กล่าวไว้ว่าการพิจารณาความเป็นชายขอบนอกจากจะพิจารณาเกี่ยวกับการเลือกก�าหนด

สถานการณ์ให้ตัวเอง ไม่เป็นผู้ถูกกระท�าในสถานการณ์นั้น ยังต้องพิจารณารูปแบบ วิธีการ

ในการตอบโต้ในบางเงื่อนไข 

 บางสถานการณ์การตอบโต้ในลักษณะนี้ท�าให้ต�ารวจไทยสังหารหมู่ท้ังเด็กและ 

ผู้หญิง จ�านวน 7 คน เม่ือ พ.ศ. 2483 (จี ว่องไว, สัมภาษณ์ 24 กรกฎาคม 2557) 

เหตุการณ์นี้คือ การเบียดขับให้คนคริสต์บ้านสองคอนกลายเป็นคนชายขอบอีกคร้ังหน่ึง 

โดยเรื่องสังหารหมู่เป็นประวัติศาสตร์บาดแผล ตอกย�้าความเป็นคนชายขอบของคนคริสต์

บ้านสองคอนในระยะต่อมา ในภาวะความเป็นคนชายขอบการอยู่ร่วมกับคนส่วนใหญ่

ท่ามกลางวัฒนธรรมศูนย์กลางหรือการท�าให้คนส่วนใหญ่ยอมรับเป็นเร่ืองส�าคัญ ปิ่นแก้ว  

เหลอืงอร่ามศร ี(2546 : 16) กล่าวว่าความพยายามทีจ่ะอยูร่อดของคนชายขอบในสังคมบริโภค

นิยมเป็นศูนย์กลาง จ�าเป็นต้องอาศัยทรัพยากรที่มีอย่างจ�ากัด ดิ้นรนต่อรองกับสังคมและ

วฒันธรรมศูนย์กลางอยูต่ลอดเวลา ซึง่แนวคดินีม้คีวามสอดคล้องกบั Woodward (1997: 21)  

ที่มองอัตลักษณ์ในลักษณะที่ไม่ตายตัว (fixity) แต่มีความเลื่อนไหล (fluidity) ได้เปิดโอกาส

ให้สามารถพิจารณาอตัลกัษณ์ ในแง่มมุการช่วงชิง (contestations) การเปลีย่นรปูแบบใหม่ 

(reformulation) การสร้างใหม่ (reinvention) และการต่อต้าน (resistance) จึงท�าให้คน

ชายขอบพยายามสร้างอัตลักษณ์หรือสร้างตัวตนให้คนในสังคมยอมรับ มนุษย์เกิดมาย่อม

ต้องการการยอมรับหรือการเป็นส่วนหน่ึงของสังคม ในมุมมองของนักมานุษยวิทยา ให้

ความส�าคญักบัความสมัพนัธ์เชงิอ�านาจและการต่อต้าน รวมทัง้มแีนวคดิทีเ่น้นบทบาทของผู้

อ่อนแอในฐานะผูถ้กูกระท�าทางสงัคม วฒันธรรม เป็นพืน้ทีข่องการต่อสู้ (Contested terrain)  

เพื่อแย่งชิงอ�านาจ และความมีตัวตนของคนกลุ่มต่างๆ (ยศ สันตสมบัติ. 2548 : 2)  

การอยูร่่วมกนัในสงัคมทีม่คีวามหลากหลาย ท�าให้เกดิเร่ืองเล่าและประวตัศิาสตร์ทีเ่กดิจาก

กลุ่มคนทีมี่อดุมการณ์แนวคดิต่างกนัมเีนือ้หาต่างกนัออกไป เรือ่งเล่าต่างๆ ท�าให้เกดิความ

เชื่อที่น�าไปสู่พิธีกรรมและการปรับตัว

สักการสถาน พระมารดาแห่งมรณะสักขี ประเทศไทย
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เรื่องเล่าและความทรงจ�า: การสร้างพื้นที่ทางสังคม 
 เหตุการณ์ความรุนแรงผ่านไปหลายปี กระทั่ง พ.ศ. 2532 องค์กรทางศาสนาได้

สถาปนาสถานที่สังหารหมู่ขึ้นเป็นมรณสักขี ตามความเช่ือศาสนสถานแห่งนี้เป็นโบสถ์

คริสต์ขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ เป็นสถานที่รองรับการแสวงบุญ รองรับการฟื้นฟู

จิตใจ ส่งเสริมความศรัทธาส�าหรับคริสตชนที่มาเป็นหมู่คณะและส่วนตัว เป็นศูนย์กลาง

บรกิารกจิกรรมคาทอลกิในพ้ืนท่ีสมเดจ็พระสนัตะปาปาจอห์นปอลที ่2 ได้ประกาศเทดิเกยีรติ

คนทั้งเจ็ดที่ถูกสังหารหมู่เป็น “บุญราศี” (The Blessed/Beautification) เป็นผู้มีบุญอยู่ใน

สวรรค์กับพระผู้เป็นเจ้า ควรแก่การเคารพยกย่อง ถือเป็นแบบอย่างและภาวนาอธิษฐาน

ขอความช่วยเหลือ ส่วนนี้เป็นปฏิบัติการท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการขององค์กรทางศาสนา  

แต่นอกจากเรื่องเล่าเกี่ยวกับนามสกุล “ว่องไว” เร่ืองการฆ่าครูสีฟอง เร่ืองการสังหารหมู่ 

ยังมีเรื่องเล่าอื่นๆ ที่น�าเสนอเพิ่มเติมเพื่อให้เห็นประเด็นการน�าเรื่องเล่ามาใช้ประโยชน ์

ให้พวกเขามีตัวตน มีพื้นที่ทางสังคม ดังต่อไปนี้

 เรื่องต�ารวจลือกับสาวหลอย ต�ารวจลือ เป็นหัวหน้าคณะต�ารวจที่เป็นตัวแทนของ

รฐัไทย ส่วนสาวหลอยเป็นคนครสิต์บ้านสองคอนทีต่�ารวจลอืรูส้กึชอบพอต้องการได้มาเป็น

ภรรยา แต่สาวหลอยไม่ชอบต�ารวจลือจึงเสนอข้อแลกเปลี่ยนว่าถ้าได้สาวหลอยมาเป็น

ภรรยาจะยอมให้ชาวบ้านนับถือศาสนาคริสต์ต่อไป ชาวบ้านยังไม่เชื่อ ต�ารวจลือจึงขู่ว่าจะ

ฆ่าพ่อ แม่ และสาวหลอย รวมทั้งผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านกลัวโดนฆ่าเหมือนครูสีฟอง จึงยอม

ยกสาวหลอยให้ไปเป็นภรรยาของต�ารวจลือ โดยไม่สมัครใจ แต่การเสียสละของสาวหลอย 

ยังไม่สามารถท�าให้ต�ารวจเลิกข่มขู่ชาวบ้านแต่อย่างใด

 ชุดความทรงจ�าเรื่อง หลังต�านานสังหารหมู่ หลังจากที่มีการสังหารหมู่มีเรื่องเล่า

เกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของผู้ตาย ความศักดิ์สิทธิ์ของศาสนา มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้น 

เป็นเรือ่งเล่าย่อยๆ ทีส่นับสนนุว่าศาสนาคริสต์มคีวามศกัดิสิ์ทธ์ิ ได้แก่ เรือ่ง คาถาพรหมสีห่น้า  

ตอนที่ครูสีฟองถูกลวงไปฆ่าไม่มีผู้รู้เห็นเหตุการณ์จริง เพราะมีเพียงครูสีฟองและต�ารวจ

ชื่อลือที่ไปด้วยกัน พ่อเฒ่าจี ว่องไว (สัมภาษณ์ 24 กรกฎาคม 2557) ผู้ที่เกิดทันยุคนั้น

เล่าว่าต�ารวจลือมาคุยโอ้อวดและเยาะเย้ยว่าก่อนที่เขาจะยิงครูสีฟอง ครูได้ร้องขอชีวิต

และท�าสัญลักษณ์มหากางเขนเพื่อให้พระเจ้าคุ้มครอง (ต�ารวจลือเรียกคาถาพรหมสี่หน้า)  

แต่คาถาก็ไม่สามารถคุ้มครองชีวิตได้ เรื่อง ปืนด้าน เหตุการณ์สังหารหมู่ ไม่ได้เป็นแค่

เร่ืองสะเทือนขวัญเพียงอย่างเดียว แต่มีเรื่องศักดิ์สิทธิ์ที่เล่าต่อๆ กันมาว่ากระสุนปืนด้าน

และยิงพลาด ทั้งที่ต�ารวจเตรียมปืนและบรรจุกระสุนมาเป็นอย่างดี แต่เมื่อยิงแม่ (ซิสเตอร์)  

อักแนส พิลา ทิพย์สุข ถึงสามนัด นัดแรกกระสุนด้าน นัดที่สองกระสุนปืนไม่โดนจุดส�าคัญ
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จึงไม่ตาย และชาวบ้านก็เล่าว่าก่อนตายแม่อักแนส ได้กล่าวค�าท�านายว่าศาสนาคริสต์  

จะรุ่งเรืองอย่างมากที่บ้านสองคอน ต�ารวจจึงยิงนัดที่สามโดนจุดส�าคัญ แม่อักแนสจึงขาด 

ใจตาย ส่วนเด็กหญิงสอนที่ขออาสาพลีชีพ ต�ารวจยิงพลาด รอดตาย จึงมีเรื่องเล่าว่าเป็น

ปาฏิหาริย์หรือพระเจ้ายังไม่รับเอาชีวิต 

 เรื่อง ผีคั้นคอญาคู จากการข่มขู่และโน้มน้าวให้ชาวบ้านเปลี่ยนมานับถือศาสนา

พทุธ ท�าให้เกดิกจิกรรมทางศาสนาพทุธ เช่น การน�าชาวบ้านไปโกนศรีษะบวชในพทุธศาสนา 

การพาชาวบ้านไปสักการะพระธาตุพนม การนิมนต์พระมาประพรมน�้ามนต์ ปัดรังควาน 

ท�าบญุตักบาตร เทศนาสัง่สอนโดยใช้หลกัธรรมทางพทุธศาสนา พระภิกษทุีม่าเทศนาชือ่ว่า  

“ญาคูเกี้ยง” (พระภิกษุเก้ียง) แต่ญาคูเกิดความหวาดระแวงว่าคนคริสต์บ้านสองคอน 

จะผสมยาพิษมาในอาหาร ขณะที่เทศนาสั่งสอนเกิดอาการไอและอาเจียนออกมาเป็นเลือด 

จนไม่สามารถเทศนาต่อไปได้ ชาวบ้านเล่าลือว่า ผีผู้พลีชีพ หรือผู้ถูกสังหารหมู่มาบีบคอ 

จนเลือดออกต้องเดินทางกลับวัดในที่สุด

 เรื่อง บ่อน�้าศักดิ์สิทธิ์ บ้านสองคอนตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น�้าโขง แต่โดยสภาพดินและ

ภูมิอากาศของพื้นท่ีก็ไม่ต่างจากหมู่บ้านในภูมิภาคอีสานของไทยโดยทั่วไป หลังจากฤดู

เก็บเก่ียวผ่านไปบ้านสองคอนก็มีสภาพแห้งแล้ง ปัญหาสามัญที่คนในพื้นที่อีสานของรัฐ

ไทยประสบในช่วงฤดูแล้งคือขาดแคลนน�้าดื่ม น�้าใช้ บริเวณทุ่งนาที่อยู่ติดวัดทางตะวัน

ตกเฉียงเหนือมีบ่อน�้าตื้นที่ชาวบ้านขุดด้วยแรงคนไว้อาศัยน�้าดื่ม น�้าใช้ แต่ก็ไม่เพียงพอ

กับความต้องการของชาวบ้าน สภาพของบ่อน�้าเริ่มตื้นเพราะมีดินจากปากบ่อไหลลง  

ชาวบ้านมีความเดือดร้อนมาก มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับบ่อน�้าตื้นแห่งน้ีว่า นายจันทร์ ว่องไว 

เขาเป็นผู้เคร่งศาสนาคริสต์ เป็นบุคคลหนึ่งท่ีต่อต้านการกระท�าของต�ารวจไทย ในที่ช่วง

เกิดเหตุการณ์เบียดเบียนศาสนา เขาได้น�าคัมภีร์และปูชนียวัตถุในศาสนาคริสต์ไปฝังดิน

ไว้ และแกล้งท�าเป็นคนเสียสติ จึงถูกจับให้บวชในพุทธศาสนา ไปจ�าพรรษาที่หมู่บ้านใกล้

เคียง แต่บวชได้ไม่นานนักก็สึกออกมาอยู่ที่บ้านสองคอน ระยะนั้นชาวบ้านเริ่มขาดแคลน

น�า้ด่ืมน�า้ใช้ นายจนัทร์ฝันว่าผูต้ายมาบอกให้ไปรองเอาน�า้ดืม่ทีบ่่อน�า้ต้ืน และให้กระจายข่าว

ชาวบ้านหาภาชนะไปรองน�้า ตื่นเช้าเขาก็รีบไปดูปรากฏว่าเป็นจริงเหมือนในความฝัน คน

ท้ังหมู่บ้านจึงรีบมารองน�้าไว้ดื่ม พวกเขาจึงเชื่อว่าบ่อน�้าแห่งนี้เป็นบ่อศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้า 

ได้ประทานมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และร่วมกันตั้งชื่อว่าบ่อน�้ามาร์ตีร์ หรือน�้า  

“มาละตี” ตามส�าเนียงลาวล้านช้าง เพื่ออ้างอิงถึงผู้ตายจากการสังหารหมู่ การมีบ่อน�้า

ศักด์ิสิทธ์ิท�าให้พวกเขาได้ปฏิบัติการน�าน�้ามาบรรจุขวดให้คนทั่วไปบูชา (จ�าหน่าย)  

น�าไปดื่มกินหรือรักษาโรคแล้วแต่จิตจะอธิษฐาน
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 เรื่อง กรรมสนอง ตายเหมือนสุนัข ต�ารวจคณะแรกที่เข้ามาข่มขู ่ชาวบ้าน  

โดยเฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสังหารหมู่ ต่อมาภายหลังพวกเขาต่างฝันร้ายได้รับผล

กรรมและตายด้วยความทรมาน ชะตากรรมและความตายของต�ารวจเหล่านัน้ เหมอืนกบัจะ

สะท้อนหรือผูกโยงให้เห็นความเชื่อเรื่อง “กฎแห่งกรรม” ดังนี้ ต�ารวจลือ หัวหน้าคณะ ได้

ไปอยูก่บัภรรยาคนใหม่ท่ีอ�าเภอนาแก หลายปีต่อมากป่็วยด้วยโรควณัโรคก่อนจะตายมคีวาม

เจ็บปวดทรมานมากและเขาได้เอ่ยปากขออโหสิกรรมจากผู้ถูกสังหารหมู่ ส่วนต�ารวจคูณ

ผูร้บัค�าสัง่จากต�ารวจลอื ได้ท�าตัวอันธพาลข้ามน�า้โขงไปปล้นชาวบ้านท่าหวัช้างทางฝ่ังซ้าย 

สุดท้ายก็ถูกชาวบ้านจับตัวใช้เชือกผูกคอลากตัวไปรอบหมู่บ้านจนขาดใจตายอย่างทรมาน

ในที่สุด ส่วนต�ารวจคนอ่ืนๆ ไม่ได้มีส่วนเก่ียวข้องในการกระท�าก็ตายตามอายุขัย แต่ช่วง

บั้นปลายของชีวิตต�ารวจคนหนึ่งก็ฝันเห็นคนที่ถูกสังหารจึงชักชวนเพื่อนที่ร่วมคณะ เดิน

ทางไปขอขมากับบาทหลวงที่ท่าแร่ เพื่อขออโหสิกรรม

 เรื่อง บุญราศี เรื่องนี้จัดเป็นเรื่องเอกหรือเรื่องหลักที่ด�าเนินสืบเนื่องมาท�าให้เกิด

ปฏิบัติการทางสังคมหลายอย่าง การตายของบุญราศีทั้ง 7 คน ถือว่าไม่ปกติเพราะถูกยิง

ตาย ชาวบ้านทั่วไปเรียกคนตายที่ไม่ปกติ ผิดธรรมชาติว่า “ผีตายโหง” จากการให้ความ

หมายแบบชาวบ้าน ผีตายโหง คือ คนที่เสียชีวิตอย่างปัจจุบันทันด่วน แบบไม่ปกติ ไม่เป็น

ไปตามอายุขัย หรือไม่ใช่ตายจากการเจ็บป่วย จากสถานะผีตายโหงที่มีความน่ากลัว ก็ได้

ถูกยกระดับด้วยวาทกรรมทางศาสนาคริสต์ให้เป็นผู้พลีชีพและเป็น “มาละตี” หรือ มาร์ตีร์ 

(Martyr) จากการถูกกระท�าละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นรุนแรง ท�าให้เรื่องนี้ได้ถูกน�าเสนอเป็น

เรื่องเล่า และส่งผ่านเรื่องราวไปสู่องค์กรทางศาสนาในระดับสากล จนกลายเป็น “บุญราศี” 

ในที่สุด การมีสถานะที่ศักดิ์สิทธิ์จึงมีเรื่องของความอัศจรรย์และการนับถือ ศรัทธาของคน

ครสิต์และคนต่างศาสนา คนครสิต์บ้านสองคอนจึงใช้เรือ่งนีเ้ป็นหลกัในการน�าเสนอภาพของ

ศาสนาท่ีพวกเขานับถือ ปฏิบัติการเรื่อง “บุญราศี” จึงเป็นปฏิบัติการใช้อดีตมาสืบสภาวะ

ปัจจุบันและมุ่งหวังให้บุญราศีได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญ ซึ่งอยู่ในสถานะที่สูงสุดที่เป็น

ตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้า

 เรื่องราวหรือต�านานที่ถูกหยิบยกมา บางส่วนเป็นความทรงจ�าที่พวกเขาภูมิใจ  

บางส่วนเป็นบาดแผลและเรื่องราวเหล่านี้มีส่วนในการก่ออัตลักษณ์ การปลูกฝังแนวคิด 

ความเชือ่และอดุมการณ์คนครสิต์บ้านสองคอน (รุน่ใหม่) เป็น “พืน้ท่ีแห่งความทรงจ�า” (Sites 

of memory) ที่ถูกสร้างขึ้นแทนภาพในอดีตที่ไม่สามารถหวนคืนได้อีก เป็นพลวัตการสร้าง

ตวัตนของคนคริสต์บ้านสองคอน ความทรงจ�าน้ีจะบอกว่าเราเป็นใครมาจากไหน (อรรถจกัร์ 

สัตยานุรักษ์. 2553 : 28) ซึ่งประสบการณ์ของปัจเจกมีทั้งกรณีความสัมพันธ์กับคนในสังคม

การท�ากจิกรรมใดๆ หรอือยู่ในเหตกุารณ์ร่วมกันจนเกดิเป็นความทรงจ�าร่วมของคนในสงัคม 
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การจดจ�าจะเกีย่วข้องกบัการหลอมรวมภาพลกัษณ์และอดุมคตจินเกิดเป็นความสัมพนัธ์ทาง

สงัคม ท�าให้เกดิเป็น “พ้ืนทีค่วามทรงจ�า” (sites of memory) ทีม่าจากปัจเจกชนกับกลุม่สงัคม 

ทั้งนี้ Maurice Halbwachs (1992 : 38) ให้ความหมายของความทรงจ�าร่วมทางสังคมว่า  

เป็นเรื่องราวท่ีว่าจิตใจท�างานไปด้วยกันอย่างไรในสังคม และจิตใจจัดการอย่างไรกับส่ิง

ที่ถูกวางโครงสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยการจัดการของสังคมจนกลายเป็นเร่ืองปกติ 

เพราะความทรงจ�านั้นเป็นสิ่งท่ีถูกสร้างขึ้นตลอดระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงของบุคคล  

เมื่อบุคคลเปลี่ยน อัตลักษณ์ความทรงจ�าก็แปรเปลี่ยนไป ในขณะเดียวกันเมื่อความทรงจ�า

เปลี่ยนอัตลักษณ์ก็เปลี่ยน ความทรงจ�ามีลักษณะที่เปิดพร้อมที่จะเปล่ียนแปลง ดังเห็นได้

ชดัจากเรือ่งเล่าที่ว่าต�ารวจคณู จากที่เคยเปน็ต�ารวจของไทย ได้ท�าตวัเป็นอนัธพาลไปปลน้

ชาวบ้านทางฝ่ังซ้ายแม่น�า้โขงจนถกูจบัตวัมาผกูคอลากตวัไปรอบหมูบ้่านตายอย่างทรมาน 

เรื่องเล่านี้ได้แสดงถึงการสะท้อนแนวคิดเรื่องกฎแห่งกรรม ซึ่งเป็นสิ่งท่ีคาดไม่ถึงว่าจะเกิด

ขึ้นได้ แต่เรื่องเล่าก็ได้ท�าบทบาทให้คนคริสต์บ้านสองคอนเป็นผู้มีคุณธรรมที่ไม่จองเวร  

ความตายของต�ารวจเป็นผลจากกฎแห่งกรรมตามความเชื่อด้ังเดิมของคนชาติพันธุ์ลาว

ล้านช้าง 

 ความทรงจ�าจึงเป็นสิง่ทีก่�าหนดได้ยากว่าจะเป็นอย่างไร การเปลีย่นแปลงในความ

ไม่แน่นอนน้ีเอง ท�าให้บุคคลสามารถที่จะแปรเปลี่ยนตัวเองให้กลายมาเป็นบุคคลใหม่ได้ 

(Kearney, 1998 อ้างถึงในธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2543 : 153) ความทรงจ�าร่วมของคนใน

สังคมก่อให้เกิดเอกภาพในสังคม ท�าให้สังคม “มีเรื่องเล่า” ซึ่งสามารถหล่อหลอมให้เกิดอัต

ลักษณ์ทางสังคมขึ้น (Maurice Halbwachs. 1992 : 54) และอัตลักษณ์เหล่านี้ก็จะถูกน�า

ไปใช้เพื่อสร้างความเป็นชุมชน อันมีพื้นที่ประวัติศาสตร์ร่วมกัน ดังปรากฏเห็นความเป็น

ชุมชนคริสต์บ้านสองคอนในปัจจุบัน ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์จะต้องรับฟังและใส่ใจเร่ืองเล่า 

ในทรรศนะของอรรถจักร สัตยานุรักษ์ (2552 : 30) ได้กล่าวไว้ว่า ประวัติศาสตร์จะต้องเปิด

พื้นที่ให้แก่คนทั้งหมดในสังคมได้ร่วมกันเป็นเจ้าของอดีตนั้นๆ (The past belong to us all) 

ถ้าประวัติศาสตร์ไม่เปิดพ้ืนที่ให้แก่คนทุกกลุ่มก็ย่อมจะท�าให้กลุ่มคนที่ถูกกีดกันออกจาก

ประวัติศาสตร์หาทางสร้าง “ความทรงจ�าร่วม” ของตนขึ้นมา และเมื่อใดที่คนกลุ่มนี้ประสบ

กับปัญหาจากการกดขี่ขูดรีดหรือการท�าร้ายในรูปแบบใดๆ ก็ตาม พวกเขาก็จะแปรเปลี่ยน

ความทรงจ�าร่วมน้ันๆ ให้มลีกัษณะทีจ่ะช่วยสร้างความชอบธรรมให้แก่ปฏบิตักิารทางสงัคม

อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อตอบสนองปัญหาที่พวกเขาเผชิญอยู่ 

 จากทรรศนะเหล่านี้จึงมีความสอดคล้องกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนคริสต์

บา้นสองคอน เพราะพวกเขาเป็นคนที่ถกูรฐัไทยตตีราว่านับถอืศาสนาที่ไม่ใชศ่าสนาประจ�า

ชาติ จึงท�าให้ประวัติศาสตร์ของพวกเขาไม่ใช่ประวัติศาสตร์ท่ีคนส่วนใหญ่รู้จักหรือยอมรับ
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ประวัติศาสตร์ของพวกเขาจึงเป็นประวัติศาสตร์ที่มาจากเรื่องเล่าและความทรงจ�าที่ถูกน�า

มาอธิบายประกอบการปฏิบัติการทางสังคม การให้ความหมาย การสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ให้

เป็นพืน้ทีส่าธารณะทีมี่การให้นิยามและมีเรือ่งราวของความศกัดิสิ์ทธิ ์แต่เป็นพืน้ท่ีศกัด์ิสิทธิ ์

ที่เปิดส�าหรับทุกคน ทุกศาสนา ได้แก่ มรณสักขี (วัด) ป่าศักด์ิสิทธิ์ (ป่าช้า) บุญราศีห้อง

พระธาตุ (ห้องเก็บอัฐิ) และบ่อน�้าศักดิ์สิทธิ์ มีสาระที่ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้

 1) การนิยาม “วัด” และ “ป่าศักดิ์สิทธิ์” ศาสนสถานหรือสักการสถานที่มีชื่อเรียก

เป็นทางการค่อนข้างยาว แม้จะมีชื่อย่อว่า “มรณสักขี” ก็ยังเป็นภาษาทางการที่ไม่คุ้นเคย

และดูลึกลับน่ากลัว จึงถูกคนคริสต์เรียกเป็นภาษาท้องถิ่นว่า วัด เพื่อการเปิดเป็นสถานที่ 

ที่ให้ทุกคนเข้าถึง ไม่ใช่สถานที่ต้องห้าม ป่าช้าหรือสุสานฝังศพ ถูกเรียกว่า ป่าศักดิ์สิทธิ์  

เพ่ือยังผลต่อการดึงดูดผู้คนทุกศาสนาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการท�าบุญ การสักการบูชา 

บนบาน เซ่นไหว้ ขอพร พ้ืนทีว่ดัและป่าศกัด์ิสทิธิ ์เป็นสถานทีป่ระกอบพธิกีรรมอนัศกัดิสิ์ทธ์ิ

ขลังและอลังการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพิธีร�าลึกบุญราศี แห่พระธาตุ และเสกป่าศักดิ์สิทธิ์

ป่าศักดิ์สิทธิ์

 2) การนิยามและการสถาปนา “บุญราศี” ตามแบบฉบับท้องถิ่น ช่วงเวลาหลัง

จากเกิดเหตุการณ์สังหารหมู่ในปี ค.ศ.1940 (พ.ศ. 2483) มาจนถึงการสถาปนาเป็นบุญ

ราศีในปี ค.ศ.1989 (พ.ศ. 2532) ทิ้งช่วงห่างถึง 49 ปี แต่การด�ารงอยู่ของความเป็น “ของ

ศักดิ์สิทธิ์” ในแบบฉบับลาวล้านช้างได้เกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นและด�ารงมายาวนาน เชื่อม

โยงกับการเป็นบุญราศีได้อย่างแนบเนียน ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ได้แก่ การถาก 

เกบ็ขอนไม้ทีน่ั่งพงิขณะถกูยงิเป็นของศกัดิส์ทิธิป์ระจ�าตวั ประจ�าบ้าน การบนบาน เซ่นไหว้ 

ขอพรให้บุญราศีดลบันดาลให้ผู้ขอพรสมปรารถนา การจัดท�าหนังสืออนุสรณ์ร�าลึกบุญราศี  

และครบรอบการตัง้หมูบ้่านไว้จ�าหน่ายให้ผูส้นใจทัว่ไป มกีารจดัท�าของทีร่ะลกึและปชูนยีวตัถุ

ต่างๆ เช่น เหรียญบุญราศี สร้อยข้อมือ โดยให้สิทธิเสรีกับทุกคน ทุกศาสนาในการสั่ง
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จองไว้บูชา ยังมีการจัดท�าสื่อ เช่น แผ่นวีซีดีบันทึกการแสดงแสง สี เสียง ร�าลึกบุญราศี  

เพือ่เผยแพร่เร่ืองราวบุญราศ ีน�ามาจ�าหน่ายในงานร�าลกึบญุราศทีีผู่ค้นต่างศาสนากส็ามารถ

เข้าร่วมพิธีกรรมร�าลึกสักการะได้เช่นกัน

 3) การนิยาม “พระธาตุ” กระดูกหรืออัฐิของบุญราศี ได้ถูกน�ามาจากสุสาน บรรจุ

ในโลงแก้วที่มีหุ่นขี้ผึ้งของบุญราศีทั้ง 7 รวมอยู่ในห้องเดียวกัน เรียกว่า “ห้องพระธาตุ”  

เป็นห้องท่ีเปิดไว้ตลอดเวลา มีป้ายบอกที่หน้าวัดเพื่อดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยว  

มีสมุดขอพรส�าหรับผู้ท่ีเข้ามากราบไหว้วางไว้ที่หน้าห้องเพื่อเชื่อมโยงความศักดิ์สิทธิ์ของ 

“พระธาตุ” กับ “บุญราศี” เข้าด้วยกันอย่างแนบแน่น

 4) การสร้างและนิยาม “บ่อน�้ามาร์ตีร์” จากบ่อน�้าตื้นธรรมดาที่ใช้เพื่อการ

อุปโภคบริโภคของชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณวัด ถูกสร้างและให้นิยามว่าเป็นบ่อน�้าศักดิ์สิทธิ์  

ที่สามารถรักษาโรคต่างๆ ได้ตามจิตอธิษฐาน จึงถูกกันไว้เป็นพื้นที่หวงห้าม ไม่ให้ทั้งรัฐ  

(ที่จะตัดถนนผ่าน) และผู้คนที่จะรุกล�้าพื้นท่ีเข้ามา บ่อน�้าศักดิ์สิทธิ์ถูกสร้างมูลค่าโดยมีรูป

ปั้นบุญราศีทั้ง 7 ไว้ด้านหน้า ท�าป้ายที่สวยงาม และน�าน�้ามาบรรจุขวดจ�าหน่ายในราคาที่

สูงกว่าน�้าดื่มทั่วไป มีจ�าหน่ายเฉพาะในวาระพิเศษเช่นในงานร�าลึกบุญราศีเท่านั้น

 5) ปฏบิตักิารสร้างพ้ืนทีบ่นโลกสมัยใหม่หรอืสังคมออนไลน์ คนสมยัใหม่มรูีปแบบ

การสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยหลากหลายรูปแบบ คนคริสต์บ้านสองคอนจึงจัดท�า

เว็บไซต์ประชาสมัพนัธ์วดัและชมุชนของตน ไม่มข้ีอจ�ากดัใดๆ ทุกคนสามารถเข้าถงึข้อมลู

ทุกพื้นที่ ทุกส่วนในเว็บไซต์ ทั้งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่เป็นภาพ บทสวด เอกสารได้

อย่างเสรีที่ www.songkhon.org หรืออีกช่องทางหนึ่งคือ ทางเฟซบุ๊ค (Facebook) ผู้สนใจ

สามารถสั่งจองสื่อ ของที่ระลึก และปูชนียวัตถุทางเว็บไซต์ จัดส่งทางไปรษณีย์

 6) ปฏบิตักิารตลาดนดัสองคอน คนครสิต์บ้านสองคอนไป “วดั” ทกุเช้าวนัอาทติย์ 

กรรมการอภิบาลวัดได้จัดพื้นที่ถนนหน้าวัดให้เป็นตลาดนัด ที่พ่อค้า แม่ค้าทั้งชาวไทย  

ชาวลาว กางเต็นท์และวางสินค้าเป็นตลาดนัดในท้องถิ่นชนบทที่มีขนาดใหญ่และมีคน

ซื้อขายจ�านวนมาก ทั้งในวันอาทิตย์ปกติและในวาระที่มีการจัดพิธีกรรมพิเศษ เช่น ร�าลึก

บุญราศี เทศกาลคริสต์มาส ตลาดนัดจะช่วยดึงดูดผู้คนทั้งในท้องถิ่น ต่างถิ่นให้มาร่วม

พิธีกรรม รับรู้ เรียนรู้ศึกษาเรื่องราวของพวกเขาไปในตัว เห็นความส�าคัญและมีส่วนร่วม 

ในพิธีกรรม เพือ่ย�า้ความศกัดิส์ทิธิ ์ความส�าคญัของกลุม่คนและศาสนาคริสต์ท่ีพวกเขานบัถอื

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นเรื่องส�าคัญ ภายใต้แนวคิดเร่ืองทางเลือก (choice)  

ดงัท่ีธเนศ วงศ์ยานนาวา (2552 : 64) กล่าวว่าเพราะความหลากหลายท�าให้ทางเลอืกบงัเกดิ

ขึ้น ด�ารงอยู่และมีอนาคตต่อไปได้ 
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บทสรุป
 ชุมชนชาวคริสต์บ้านสองคอนหาวิธีการปฏิบัติตัวให้คนอื่นยอมรับภายใต้ความ

เป็น “ไทย” ในบริบทสังคมแบบลาวอีสานและภายใต้การปกครองของรัฐไทย ที่มีศาสนา

พุทธเป็นศาสนาประจ�าชาติ นอกจากน้ียังมีรูปแบบการผสมผสานทางวัฒนธรรมของคน

คริสต์บ้านสองคอนกับชุมชนรอบข้างและวัฒนธรรมศูนย์กลาง ในบริบทพหุลักษณ์ทาง

วัฒนธรรม บรรดาประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ ท่ีจัดให้มีขึ้นที่บ้านสองคอน นอกเหนือจาก

การด�าเนินตามจารีตความเชื่อแบบคริสต์ จึงมีปฏิบัติการให้มีความเป็นพันทางเนื่องจาก

การอยู ่ท่ามกลางหมู่บ้านคนพุทธที่มีความเชื่อเคารพธรรมชาติ สิ่งศักด์ิสิทธิ์ ผีสาง  

เทวดา ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ ถูกปรับให้เหมาะสม  

มีความเป็นท้องถิ่น บูรณาการกับความเป็นชาติที่มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ�าชาติ  

เพื่อดึงดูด “คนนอก” ให้เข้ามามีส่วนร่วม เป็นการสร้างพื้นที่ทางสังคมอีกลักษณะหนึ่ง 

ในบริบทพหุลักษณ์ทางวัฒนธรรมและความเป็นรัฐชาติ ท่ีมีพระพุทธศาสนาเป็นหลักหรือ

ศาสนาประจ�าชาต ิรปูแบบการผสมผสานทางวฒันธรรมในบริบทพหลัุกษณ์ทางวฒันธรรม 

มีดังนี้

 1) การปรับเปลี่ยนความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆ ทางศาสนาให้มีลักษณะเป็น 

“วัฒนธรรมพันทาง” ได้แก่ การให้ความส�าคัญกับบุญราศีในฐานะปูชนียบุคคล มีงานร�าลึก

บุญราศีและวันคริสต์มาส ซึ่งมีทั้งการเซ่นไหว้ การบนบาน ขอพร การท�าบุญ ท�าทาน และ

ทีส่�าคญัมกีารปลกุเสกวตัถมุงคลทีส่ือ่ความหมายเชดิชูให้บญุราศเีป็นส่ิงศกัดิสิ์ทธิส์�าหรับทกุ

คน ทุกศาสนา

 2) ปฏบัิตกิารท�าบุญท�าทาน การประดิษฐ์และประยกุต์ประเพณีพธิกีรรมทางศาสนา

คริสต์ให้มีความเป็นพันทาง เช่น การสิ้นสุดวันถือศีลอด เรียกว่า “บุญปัสกา” หรือ “ออก

พรรษาคริสต์” มีการบริจาคเงินท�าบุญ ท�าต้นดอกเงิน ไม่ต่างจากคนพุทธ เรียกเทศกาล

คริสต์มาสว่า “บุญบ้าน” หรือ “บุญคริสต์มาส” จัดพิธีกรรม ขบวนแห่ดาวในเทศกาล

ครสิต์มาส เชญิชวนให้มาร่วมกจิกรรมสนุกสนานในวนัคริสต์มาสท่ีบ้านสองคอนว่า “เชญิมา

เอาบญุบ้าน” ค�าว่า “บุญ” ของคนชาติพนัธุล์าวหรอืชาตพินัธ์ุอืน่ๆ ทีอ่ยู่ใกล้ชดิกบัวฒันธรรม

ลาวล้านช้างในแถบลุ่มน�้าโขง เป็นค�าที่มีความหมายในทางมงคล จึงพบว่าทุกพิธีกรรมไม่

ว่าจะมาจากความเชื่อแบบผี แบบพุทธ หรือเช่ืออ�านาจเหนือธรรมชาติ ชาวบ้านจะเรียก

ว่า “บุญ” ในงานบุญจึงมีทั้งการท�าบุญ ท�าทาน เพื่อสนองความเชื่อเรื่องท�าดีได้ดี การเกิด

ใหม่ในภพภูมิที่ดี และการอยู่ร่วมกับพระเจ้าบนสวรรค์ นอกจากการท�าบุญท�าทาน ยังมี

งานเลี้ยง ท�าอาหารพิเศษ และดื่มเฉลิมฉลอง มีขบวนแห่ดาวที่สวยงาม มีซานตาคลอส  
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แจกขนม แห่และฟ้อนร�ากลองยาวแบบลาวล้านช้าง จัดกิจกรรมบันเทิงและนันทนาการ 

เช่น ฟ้อนร�า จัดหามหรสพที่ชื่นชอบมาแสดง ที่ส�าคัญขบวนแห่ของพวกเขาตั้งต้นจาก

ชุมชนอื่นแห่กลับมาที่ชุมชนของตน เป็นนัยว่าเชิญชวนให้ผู้คนจากชุมชนอ่ืน “ตามไปดู” 

สถานที่ พิธีกรรม และวัฒนธรรมของพวกเขา 

 3) การสร้างปูชนียวัตถุหรือวัตถุมงคล สืบเนื่องจากการนิยามและการสถาปนา 

“บุญราศี” ตามแบบฉบับท้องถิ่น เนื่องจากคนท้องถิ่นและคนไทยทั่วไปมีความเชื่อเรื่องสิ่ง

ศกัดิส์ทิธิ ์คนคริสต์บ้านสองคอนจึงหาวธิกีารที่เหมาะสม ส�าหรับใหค้นต่างศาสนาไดเ้ขา้ถึง  

“บุญราศี” ในรูปแบบวัตถุมงคล

  จากเรื่องราวของชุมชนชาวคริสต์บ้านสองคอน นับเป็นกระบวนการของคนที่

คร้ังหน่ึงเคยเป็นคนชายขอบ แต่ปฏิบัติการต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งมีทั้งการนิยาม 

การประดิษฐ์ และการประยุกต์ ส่งผลให้พวกเขาสามารถก้าวผ่านเร่ืองราวความขัดแย้ง  

สูค่วามสมานฉนัท์กบัผูค้นในชมุชนรอบข้าง สามารถเข้าถงึนโยบายของรัฐ เช่น การส่งเสรมิ

การท่องเที่ยว ภาพของบ้านสองคอนในปัจจุบัน จึงเป็นพื้นที่ที่จะเป็นกรณีตัวอย่างของการ

คลี่คลายความขัดแย้งที่รุนแรงได้ดีอีกกรณีหนึ่ง



ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 60-มิ.ย. 60)

	 	 คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty of Humanities and Social Science Mahasarakham University

43

เอกสารอ้างอิง

กรมโฆษณาการ. (2498). ประมวลรัฐนิยมและระเบียบวัฒนธรรมแห่งชาติ. พระนคร:  

พานิชศุภผล.

ขันทอง (ไม่มีนามสกุล). (22 ตุลาคม 2559). สัมภาษณ์. ราษฎร. บ้านนาแกน้อย ต�าบลป่ง

ขาม อ�าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร. 

จี ว่องไว. (24 กรกฎาคม 2559). สัมภาษณ์. ราษฎร. บ้านสองคอน ต�าบลป่งขาม อ�าเภอ

หว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร. 

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. (2544). ประวัติการเมืองไทย. พิมพ์คร้ังที่ 2. กรุงเทพฯ: โครงการ

ต�าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

ธเนศ วงศ์ยานนาวา. (2543). อภยัวถีิ: เทววิทยาทางการเมอืง ความทรงจ�าและความหลงลืม

ของประวัติศาสตร์ไทย. รัฐศาสตร์สาร, 22(1), 130-183.

      . (2552). ความไม่หลากหลายของความหลากหลายทางวฒันธรรม. กรงุเทพฯ: สมมต.ิ

นิธิ เอียวศรีวงศ์. (2551). วนิดากับคนจน-การต่อสู้ของคนรากหญ้า อดีต ปัจจุบัน อนาคต. 

ใน งานร�าลกึ 100 วัน วนดิา ตนัตวิทิยาพทัิกษ์. อบุลราชธาน:ี สมัชชาคนจน

ร่วมกับเครือข่ายสมัชชาผู้เดือดร้อนจากโครงการพัฒนาของรัฐ.

ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล. (2545). ชีวิตชายขอบ ตัวตนกับความหมาย: เอกสาร

วิชาการล�าดับที่ 24. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. 

ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี. (2546). อัตลักษณ์ ชาติพันธุ์ และความเป็นชายขอบ. กรงุเทพฯ: 

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

ยศ สันตสมบัติ. (2548). มนุษย์กับวัฒนธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

วรุณสิริ สุจินดา. (2546). สิทธิมนุษยชนใน ส.ป.ป.ลาว: กรณีศึกษาเสรีภาพทางศาสนาของ

คริสตชนนิกายโปรเตสแตนต์ระหว่าง ค.ศ.1975-2000. วิทยานิพนธ์ศิลป

ศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สีลา ว่องไว. (30 มีนาคม 2559). สัมภาษณ์. ราษฎร. บ้านสองคอน ต�าบลป่งขาม อ�าเภอ

หว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร. 

สุริชัย หวันแก้ว. (2550). คนชายขอบ จากความคิดสู่ความจริง. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ: 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์. (4 มีนาคม 2553). ความทรงจ�าร่วมและความรุนแรง. หนังสือพมิพ์

กรุงเทพธุรกิจ, หน้า 22.



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

ปีท
ี่ 2

 ฉ
บับ

ที่ 
2 

(ม
.ค

. 6
0-

มิ.
ย.

 6
0)

44

อานันท์ กาญจนพันธุ์. (2547). ตัวตนของคนชายขอบ. กรุงเทพฯ: ส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย. 

Aurel Croissant and Christoph Trinn. (2009). Culture, Identity and Conflict in Asia 

and Southeast Asia. ASIEN, Jan 2009. S, 13-43.

Aymonier Étienne. (2000). Isan Travels: Northeast Thailand’s Economy in 1883-

1884. Bangkok: White Lotus Press.

Erikson Erik H. (1968). Identity: Youth and Crisis. New York: Norton.

Halbwachs Maurice. (1992). The localization of Memories in Lewis (ed). Collective 

Memory. Chicago: The University of Chicago Press.



ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 60-มิ.ย. 60)

	 	 คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty of Humanities and Social Science Mahasarakham University

45

“ตุ๊กตารอยทราย” การผสานกวีนิพนธ์ปรัชญา
ศาสนาและกวีนิพนธ์เพื่อชีวิต
“Tukta Roisai” The combination of religion philosophy poetry 
and poetry to life.

 ธนวรรธ ชายกุล* Thanawat Chaykul

บทคัดย่อ
 บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาบทกวีในหนังสือรวมบทกวี ตุ๊กตารอยทราย 

ของศักดิ์ศิริ มีสมสืบ ในด้านแนวความคิด ความหมาย สภาพสังคม และอิทธิพลของการ

สร้างสรรค์บทกวี ที่เกิดจากการผสมผสานมโนทัศน์ของบทกวีปรัชญาลัทธิเต๋าและเซ็น กับ

มโนทัศน์ของบทกวีสะท้อนสังคมหรือบทกวีเพื่อชีวิต โดยศักดิ์สิริได้สร้างสรรค์ให้กลายเป็น

บทกวทีีม่ลีกัษณะเฉพาะตวั ไม่เคร่งครดัตามฉันทลกัษณ์แบบเดมิ และมมีมุมองทีแ่ปลกใหม่  

รวมบทกวีตุ๊กตารอยทรายมุ่งเสนอแนวคิดหรือปรัชญาที่ชวนให้ด�าเนินชีวิตอย่างง่ายงาม 

แอบอิงกับธรรมชาติและธรรมะที่จริงแท้ ลดละกิเลส ไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น และสิ่ง

แวดล้อม ซึ่งกวีเสนอว่าจะเป็นหนทางสงบสันติในโลกอันสับสนวุ่นวาย

ค�าส�าคัญ: ตุ๊กตารอยทราย, กวีนิพนธ์, ปรัชญาศาสนา

+นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
*MA student, Thai Language, Faculty of Humanities and Social Sciences, Mahasarakham University
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Abstract

 This study purposed to examine poems in collective poetry of Tukta  

Roisai by Suksiri Meesomseub in terms of concepts, social condition, and  

influence of poem creativity which derived from a combination of concepts in 

philosophy poem in Taoism and Zen doctrine with concepts of poem reflecting  

society or poem of lives. In that, Suksiricreated unique characteristic poem  

without old strict prosody but offering new viewpoint. Collective poetry of Tukta 

Roisai emphasized on presenting concepts of philosophy which convince easy 

life path according to nature and pure dharma. It referred to reduce desire without 

harming others, oneself, and environment, and poet proposed as a clam path  

in current busy world. 

Keywords: Tukta Roisai, Poetry, religion philosophy.
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บทน�า
 นับจากปี พ.ศ. 2500 มโนทัศน์และการให้ความหมายกวีนิพนธ์ได้แปรเปล่ียน

ไปอย่างสิ้นเชิงจากขนบกวีโบราณอันมีร้อยกรองราชส�านัก ร้อยกรอง เพลงพื้นบ้าน และ

วรรณกรรมพุทธศาสนาเป็นแนวทางหลักมายาวนาน นับต้ังแต่ทศวรรษ 2490 กวีอย่าง 

นายผี, เปลื้อง วรรณศรี, ทวีป วรดิลก, อุชเชนี ตลอดจนจิตร ภูมิศักดิ์ ได้ใช้กวีนิพนธ์เป็น

เครือ่งมอืน�าเสนอแนวคดิสงัคมนิยม และยงัคงมีพฒันาการต่อเนือ่งมาถงึปัจจบุนั โดยมกีาร

เปลี่ยนชื่อเรียก และพัฒนากลวิธีการเสนอเนื้อหามาโดยตลอด กวีนิพนธ์เพื่อชีวิตได้เข้ามา

ช่วงชิงความหมายและพื้นที่ของกวีนิพนธ์อีกกลุ่มที่ได้รับอิทธิพลบางอย่างจากกวีโบราณ 

โดยเฉพาะด้านความงาม กวีในแนวทางนี้ให้ความส�าคญักบัฉนัทลักษณ์ อารมณ์ และความ

งามทางภาษามากกว่ามุง่เสนอแนวคิดทางสงัคม สายธารกวนีพินธ์ทัง้สองทางนี้ได้กลายมา

เป็นกระแสหลกัในการสร้างกวนิีพนธ์ไทยหลงั พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา ในช่วงเวลาเดียวกนัยัง

มีกวีนิพนธ์อกีแนวทางหนึง่ทีม่พีฒันาการมาอย่างยาวนานเช่นกนัคอื กวนีพินธ์พทุธศาสนา

หรือวรรณกรรมพุทธศาสนา และกวีนิพนธ์เชิงปรัชญาและศาสนา 

 ในเมืองไทยมีการเขียนวรรณกรรมพุทธศาสนาอย่างมากมายในทุกภูมิภาคมา 

แต่โบราณ ต่อมาได้มกีารเผยแพร่แนวคดิและปรัชญาตะวนัออก โดยการตีพมิพ์หนงัสอืและ

ต�าราเก่ียวกับพทุธมหายานจากจีนและญีปุ่่นอย่างค่อนข้างกว้างขวางตัง้แต่ทศวรรษที ่2490 

หนังสือเกี่ยวกับปรัชญาเต๋าและเซ็นได้น�าเสนอผลร้ายของกิเลสและความลุ่มหลงในวัตถ ุ

จนละเลยจติวิญญาณและการเคารพต่อธรรมชาต ิย�า้เตอืนว่าการมุง่พฒันาอตุสาหกรรมจน

ก่อเกิดการเบียดเบียนนั้นจะน�ามนุษย์และสังคมไปสู่ความล่มสลาย

 ศักดิ์สิริ มีสมสืบ เป็นนักเขียนได้รับอิทธิพลจากการอ่านวรรณกรรมเหล่านี้ตั้งแต่

ช่วงวัยรุ่น ท�าให้ “ตุ๊กตารอยทราย” รวมบทกวีเล่มแรกที่เขาเขียนเมื่ออายุ 17-25 ปี และ

ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2526 ปรากฏกลิ่นอายของปรัชญากวีนิพนธ์เต๋าและเซ็นที่ผสานกับการ

สะท้อนภาพฟ้องของสงัคมแบบบทกวเีพือ่ชวีติ โดยทีศ่กัดิส์ริสิามารถผสานเจตนารมณ์ของ

บทกวีสองแนวทางนี้ได้อย่างน่าสนใจ และได้รบัการยอมรบัในเวลาต่อมา สายธารกวนีพินธ์

ไทยและสภาพสังคม ปี พ.ศ. 2500-2530

 ในทศวรรษ 2490 ผลงานของกวีกลุ่มหนึ่งเช่น นายผี (อัศนี พลจันทร์), เปลื้อง 

วรรณศรี, ทวีป วรดิลก อุชเชนี และจิตร ภูมิศักดิ์ ได้ท�าให้เกิดวาทกรรม “วรรณกรรม

เพื่อชีวิต” ขึ้น กวีเหล่านี้ใช้กวีนิพนธ์เป็นเครื่องมือน�าเสนออุดมการณ์สังคมนิยม และมอง

ว่ากวีนิพนธ์ท่ีดีคือกวีนิพนธ์ที่มีเนื้อหาเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่สังคม และปลุกเร้า 

ให้ประชาชนมีจิตใจรักความชอบธรรม (พิเชษ แสงทอง, 2550 : 37)
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 กวีนิพนธ์และวรรณกรรมเพื่อชีวิตได้เข้ามามีท่ีอยู่ที่ยืน มีบทบาทและสร้างความ

เปลี่ยนแปลงต่อวงการวรรณกรรมอย่างมาก วาทกรรมวรรณกรรมเพื่อชีวิตได้ปะทะเบียด

ขับกับวาทกรรมวรรณกรรมอนุรักษ์แบบเดิม ท�าให้เกิดความขัดแย้งระหว่างแนวความคิด 

“ศลิปะเพือ่ศิลปะ” กับ “ศลิปะเพือ่ชวีติ” กลายเป็นวาทกรรมทีข่ดัแย้ง ขบัเคีย่วและรอมชอม

กนัมาตลอด นับต้ังแต่ทศวรรษที ่2490 ท�าให้เกดิการสร้างวรรณกรรมในสองแนวทางนีเ้ป็น

จ�านวนมาก ก่อนที่ทั้งสองวาทกรรมนี้จะค่อยๆ อ่อนก�าลังและปรับตัวไปในที่สุด

 นอกจากกวีนิพนธ์เพ่ือชีวิต กวีอีกกลุ่มหน่ึงก็มีวิธีคิด ความคาดหวัง และให้ค�า

อธิบายกวีนิพนธ์ไปในอีกแบบหนึ่ง โดยส่วนใหญ่คงให้น�้าหนักไปที่ความเป็นสมบัติ หรือ

มรดกท่ีน่าภูมิใจของชาติบนรากฐานแนวคิดอนุรักษ์นิยม (พิเชฐ แสงทอง. 2550 : 38)  

และเชื่อมั่นในความงามทางภาษาและความถูกต้องของฉันทลักษณ์ ในช่วงทศวรรษ 2500 

กวนีพินธ์กลุม่นีถ้กูเรยีกเชงิหมิน่แคลนจากฝ่ังเพือ่ชวิีตว่า กลอนพาฝัน กลอนเริงรมย์ กลอน

หาผวัหาเมยี กลอนสายลมแสงแดด เพราะมเีนือ้หามุง่ในการถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึก

ส่วนตัว โดยเฉพาะเรื่องรักๆ ใคร่ๆ

 ยุครุ ่งเรืองของบทกวีเพื่อชีวิตน้ันปรากฏให้เห็นอย่างน้อย 2 ระยะด้วยกัน  

คอื ยคุแรกเป็นบทกวีในช่วง พ.ศ. 2490-2500 และยคุทีส่องอยู่ในช่วงเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 

2516 และ 6 ตลุาคม 2519 บทกวีการเมอืงทัง้สองยคุนีมี้ลักษณะเด่นในแง่ทีเ่ป็นงานเขยีน ที่

มแีนวคดิทางการเมอืงเป็นตวัชีน้�าอย่างค่อนข้างเด่นชดั (ธญัญา สังขพนัธานนท์, 2538 : 48)  

บทกวีของกวีรุน่ก่อน พ.ศ. 2500 ถงึกวรีุน่หลงั 14 ตลุาคม อย่าง รว ีโดมพระจนัทร์, สถาพร 

ศรสีจัจงั, วสิา คญัทัพ, วัฒน์ วรรลยางกูร, ประสริฐ จันด�า ฯลฯ ได้ถกูน�าไปใช้เพือ่เป้าหมาย

ทางการเมอืง ตามความเช่ือท่ีว่ากวนิีพนธ์คอื ดาบ หอก กระบอกปืน เป็นอาวธุของการต่อสู้

ทางอดุมการณ์ทางการเมือง แต่แล้วเม่ือถึงต้นทศวรรษท่ี 2520 หลงัการทยอยกลบัออกจาก

ป่าของนกัศกึษาปัญญาชนฝ่ายซ้ายในสภาพกรวดเมด็ร้าว ทฤษฎสัีงคมนยิมมาร์กซสิม์ และ

แนวทางของพรรคคอมมิวนิสต์ก็ถูกตรวจสอบและตั้งค�าถาม วรรณกรรมเพื่อชีวิตจึงพลอย

ถกูตรวจสอบและถกูวิจารณ์ โดยเฉพาะประเดน็ของสตูรส�าเรจ็ การมาถึงทางตนั ไม่สามารถ 

ใช้อธิบายสังคมที่ซับซ้อนขึ้นได้ รวมถึงความด้อยทางวรรณศิลป์และชั้นเชิงวรรณกรรม 

ท�าให้วาทกรรมวรรณกรรมเพื่อชีวิตแบบเดิมเริ่มอ่อนก�าลังและเสื่อมลงไปในที่สุด

 ขณะท่ีกวีนิพนธ์อนุรักษ์หรือพาฝันได้พยายามปรับเปลี่ยนเนื้อหามาพูดถึงสังคม 

เศรษฐกิจและการเมือง โดยคงไว้ซึ่งภาษาที่ตรงไปตรงมา และฉันทลักษณ์ที่ถูกต้องตาม

แบบแผน วาทกรรมจินตนิยมอนุรักษ์ก็ได้กลายเป็นกระแสรองในแง่ของการเผยแพร่ 

ต่อสาธารณชน แต่เป็นกระแสหลักที่แฝงฝังอยู่กับหลักสูตรการศึกษา และสถาบันบาง

สถาบนั เหตน้ีุเองเกณฑ์การเขยีนกวีนพินธ์จงึยงัคงเน้นหนกัทีค่วามถกูต้องทางฉนัทลกัษณ์ 
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เป็นส�าคัญ (พิเชฐ แสงทอง. 2550 : 50) ในช่วงกลางทศวรรษที่ 2520 ได้เกิดผลงานของกวี

อีกรุ่น ที่ส่วนใหญ่เติบโตมาจากสถาบันการศึกษาและจากการรวมกลุ่มวรรณกรรมที่เกิดขึ้น

ในทุกภูมิภาค เช่น ไพวรินทร์ ขาวงาม, ฟอน ฝ้าฟาง, ประกาย ปรัชญา, ธัช ธาดา, กานติ 

ณ ศรัทธา, เยี่ยม ทองน้อย, แรค�า ประโดยค�า, ศิวกานต์ ปทุมสูตร รวมทั้งศักดิ์สิริ มีสมสืบ  

กวีกลุ่มนี้ได้สัมผัสทั้งความเติบโตรุ่งเรืองและความตกต�่าสุดขีดของวรรณกรรมเพื่อชีวิต  

ที่ก�าลังกลายเป็นวรรณกรรมน�้าเน่าดังวรรณกรรมพาฝันที่เพื่อชีวิตโจมตี ดังนั้นแม้กวีกลุ่ม

นี้จะมีรากฐานวิธีคิดมาจากกระแสกวีเพื่อชีวิตยุคก่อน แต่ก็เป็นเพียงมรดกทางอารมณ์และ

ความรูส้กึเท่านัน้ พวกเขาไม่ได้ใช้บทกวเีป็นเครือ่งมอืในการต่อสูเ้ป็นหลกัอกีต่อไป หากแต่

เขียนบทกวีเพื่อสะท้อนสังคม สะท้อนมุมมองต่อโลกและชีวิต มีจุดมุ่งหมายของการเขียน

เพ่ือวรรณกรรมโดยตรง แต่ยงัมกีารน�าเสนอเนือ้หาเชงิสงัคมและแก่นเรือ่งแบบเพือ่ชวีติอยู่ 

โดยมกีารพฒันาด้านความเป็นศลิปะวรรณกรรมมากขึน้ อนัเป็นลักษณะการปรับเข้าหากนั

ของบทกวีพาฝันและบทกวีเพื่อชีวิตดังที่ พิเชฐ แสงทอง (2550 : 57) กล่าวว่า เป็นผลดีต่อ

กวีนิพนธ์สองแนวทางที่เคยเดินคู่ขนานกันให้มาบรรจบกันกระทั่งกลายเป็นกวีนิพนธ์แนว

ใหม่ มันท�าให้มโนทัศน์ด้านรปูแบบของกวพีาฝันได้รบัการยอมรบั และเนือ้หาของเพือ่ชีวติ

ที่เคยรุนแรงกราดเกรี้ยวผ่อนเบาลง ด้วยท่วงท�านองหรือรูปแบบที่รื่นไหล 

 วิกฤติของวรรณกรรมเพื่อชีวิตในทศวรรษ 2520 ได้น�าวรรณกรรมไทยออก 

ไปสู่เป้าหมายเชิงสังคมวิทยาวรรณกรรมท่ีกว้างขึ้นกว่ากรอบที่เพื่อชีวิตสร้างไว้ วาทกรรม

วรรณกรรมเพื่อชีวิตได้ปรับเปลี่ยนและถูกกล่อมเกลาจากวาทกรรมอื่นๆ อาทิ วาทกรรม

สัจนิยม วาทกรรมเสรีนิยม วาทกรรมอัตถิภาวะนิยม วาทกรรมวรรณกรรมปรัชญาและ

ศาสนา ฯลฯ จนได้กลายสภาพมาเป็น “วรรณกรรมสร้างสรรค์” หลังเหตุการณ์ป่าแตกใน

ช่วงปี  2523-2524 โดยยังคงรักษาอุดมการณ์ต่อต้านทุนนิยมและอุดมการณ์สร้างสรรค์

สังคมเอาไว้ และพยายามยกระดับให้เป็นวรรณกรรมที่ลุ่มลึกมากขึ้น

 นอกจากน้ี ยังปรากฏแนวคิดแนวทางการสร้างกวีนิพนธ์แนวอื่นๆ ที่ส�าคัญ  

คอื แนวอตัถิภาวะนยิม หรอืเสรนียิม แนวปรชัญาและศาสนา ทีเ่สมอืนด�ารงอยูอ่ย่างเงยีบๆ 

แต่ก็มีพัฒนาการยาวนานในสายธารอันหลากหลายของกวีนิพนธ์ไทย

 กระแสวรรณกรรมและบทกวีแนวอตัถภิาวะนิยมเกดิขึน้ในเมอืงไทยเมือ่ต้นทศวรรษ

ที ่2510 เม่ือนักเขยีนแนวเพือ่ชวีติถกูกดดนัจากการเมอืงแบบเผดจ็การอย่างหนกั มผีลท�าให้

วรรณกรรมแนวมนษุยนยิมกลบัมาเฟ่ืองฟู ขณะทีน่สิิตนกัศกึษาคนรุ่นใหม่ในร้ัวมหาวทิยาลัย

ต่างผลติหนังสอืและวารสารของตวัเองอย่างจรงิจงัและแพร่หลาย ในความกดดนัจากความ

ตกต�่าของสภาวะการเมือง เศรษฐกิจสังคม และแวดวงทางปัญญาในสังคมมหาวิทยาลัย  

ได้ผลักดันให้เกิดบรรยากาศความเคลื่อนไหวทางปัญญาและการวิพากษ์วิจารณ์สังคม
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การเมืองอย่างจริงจัง ความเคลื่อนไหวเหล่าน้ีเองที่ท�าให้แวดวงนักศึกษาได้รู้จักปรัชญา 

อัตถิภาวะนิยม (existentialism) และเกิดกระแสความนิยมอย่างแพร่หลาย เพราะเป็น

ปรัชญาที่เข้ามาตอบค�าถามภาวะสับสน และแสวงหาของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี มีการตี

พมิพ์วรรณกรรมแนวนีอ้อกมามากมาย เช่นงานแปลวรรณกรรมและปรัชญาของ ฌอง-ปอล 

ซาร์ตร์ การจัดพิมพ์นวนิยายเรื่อง คนนอก ของอัลแบร์ กามูส์ ในปี 2500 เร่ือง มนุษย์

สองหน้า ในปี พ.ศ. 2516 และอีกหลายเล่มของกามูส์และซาร์ตร์ รวมทั้งหนังสือแนว 

อัตถิภาวะนิยมเล่มอื่นๆ

 การเขียนวรรณกรรมในแนวทางนี้มีปรากฏอย่างมากในทศวรรษ 2520 นักเขียน

และกวีสะท้อนภาวะการด�าดิง่ การต่อสูก้บัตวัตนภายใน ความแปลกแยกและความเป็นขบถ

เช่นในเรื่องสั้น บทกวี และบทละครของ สุชาติ สวัสดิ์ศรี, วิทยากร เชียงกูล, นิคม รายวา, 

สุรชัย จันทิมาธร, นิพนธ์ จิตรกรรม, วีรประวัติ วงศ์พัวพันธุ์ เป็นต้น ส่วนการสร้างสรรค์

วรรณกรรมแนวปรชัญาศาสนานัน้ เกดิมาจากการได้รบัรูแ้ละศกึษาปรชัญาศาสนาตะวนัออก  

โดยเฉพาะปรัชญาจีนและญี่ปุ่น ที่เริ่มแพร่หลายผ่านผลงานแปลต่างๆ มาตั้งแต่ก่อนปี 

พ.ศ. 2500

 วรรณกรรมทั้งแนวสังคมนิยม อนุรักษ์นิยม มนุษยนิยม อัตถิภาวะนิยม หรือ

ปรัชญาศาสนา ต่างได้ซึมซับแนวทางและวาทกรรมของกันและกัน ส่งผลให้กวีรุ่นหลัง  

พ.ศ. 2500 นิยมใช้ธรรมชาติ สังคม สิ่งแวดล้อม และสภาพจิตใจภายในมาเปรียบเปรย 

เพื่อน�าผู้อ่านไปสู่ความเข้าใจปรัชญาชีวิตผ่านมุมมองของกวีในฐานะปัจเจก นักเขียนส่วน

หนึ่งเริ่มตั้งค�าถามในเชิงปรัชญาว่า ชีวิตคืออะไร จุดหมายของชีวิตคืออะไร มนุษย์มีความ

สัมพันธ์กับโลกและธรรมชาติอย่างไร สังคมและการเมืองเริ่มถูกต้ังค�าถามในเชิงกว้างและ

ลกึมากขึน้ มีการเขยีนเพือ่เน้นถ่ายทอดความคดิของตนเองมากขึน้ มกีารเขยีนกลอนเปล่า  

(free verse) และงานที่เน้นเนื้อหาสาระเฉพาะกลุ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

 หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519 ประเทศไทยได้ก้าวเข้า

สู่ระยะเวลาแห่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง

เศรษฐกิจไปสู่ระบบอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ตลอดทศวรรษที่ 2520 ได้เกิดเหตุการณ์

ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมอย่างมากมาย ลึกซึ้งและรุนแรง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 และ 5 มุ่งสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจในหัวเมืองหลักๆ  

การขยายตัวของรฐัและอตุสาหกรรมรุกคบืเข้าไปในพืน้ทีช่นบทอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน 

ซึ่งเป็นผลจากการที่ประเทศพยายามก้าวไปเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่

 ในทางวรรณกรรม เม่ือวรรณกรรมเพือ่ชวิีตในความหมายเดิมมาถงึทางตนั หนงัสอื

แปลจ�านวนมากได้ถูกตีพิมพ์ขึ้นเพื่อสนองความต้องการอ่านในยุคขาดแคลนวัตถุดิบทาง
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ปัญญา วรรณกรรมเพ่ือชีวิตและวรรณกรรมอนุรักษ์ต่างเริ่มปรับตัวเข้าหากัน จนมาถึงยุค

ต้นทศวรรษ 2530 ที่กระแสกวีนิพนธ์ได้ปรับเปลี่ยนมาสะท้อนตัวตนกวีในฐานะศูนย์กลาง

มากขึ้น เป็นการนิราศภายในเพื่อสะท้อนปรัชญาของชีวิต กวีได้หันมาสร้างผลงานด้วย

ความทะเยอทะยานทางศิลปะบนพื้นฐานของปัจเจกนิยม

ปรัชญาเต๋าและเซ็นในวรรณกรรม
 ลัทธิเต๋าได้เกิดขึ้นในแผ่นดินจีนมาเนิ่นนานกว่า 25 ศตวรรษ โดยมีปราชญ์  

“เล่าจื๊อ” ผู้นิพนธ์คัมภีร์ “เต๋า เต็ก เก็ง” เป็นสมมตินามผู้ริเริ่มลัทธิเต๋า มีหลักการส�าคัญ

คือการด�ารงชีวิตที่พ้นไปจากการเลือกและการตัดสินใจ พ้นจากความทะยานอยาก ความ

ปรารถนา และกเิลส และใช้ชวีติประสานสอดคล้องกลมกลนืกบัธรรมชาต ิเพราะ ปรชีาญาณ 

ที่แท้น้ันเป็นสมบัติของธรรมชาติ ความเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตก็อยู่ในธรรมชาติ (พจนา  

จันทรสันติ. 2521 : 27) 

 ส่วนปรัชญาเซ็น คือการน�าเอาปรัชญาเต๋าและขงจื๊อมาประยุกต์กับศาสนาพุทธ

นิกายมหายาน จนเกิดหลักธรรมอันลุ่มลึกที่เรียกว่า “เซ็น” โดยส่วนใหญ่ เซ็นได้รับเอา

แนวความคดิและปรชัญาเต๋าเข้าไปเป็นจ�านวนมาก เต๋ากบัเซน็จงึเป็นหนึง่เดยีวกนั เสมอืน

เหรียญซึ่งมีอยู่สองหน้า

 เซ็นเป็นหลักการท่ีผุดออกมาจากสัญชาติญาณส่วนที่ลึกที่สุดของชีวิตโดยตรง  

ทั้งยังเป็นพื้นฐานโดยธรรมชาติ เซ็นจึงไม่ยึดติดอยู่ในความคิดหรือแบบแผนประเพณีใดๆ 

หากแต่แสดงให้ปรากฏอย่างเสรีด้วยการใช้ถ้อยค�าและความคิดอย่างสร้างสรรค์ (เซนไค 

ชิบายามะ. 2522 : 47)

 เต๋าและเซ็น ในฐานะที่เป็นวิถีชีวิตได้แสดงออกอย่างมีพลังและมีชีวิตชีวา ติดต่อ

หนุนเนื่องไม่หยุดย้ังดุจดังธารน�้าตกที่ไหลโกรกกระแทก เต็มไปด้วยพลัง ใสเย็น ให้ความ

ชุ่มฉ�่าแก่สรรพชีวิต (พจนา จันทรสันติ. 2525 : 212)

 สจัธรรมนัน้อยู่ในธรรมชาตแิละชวีติผูค้น หากเข้าใจและมองเหน็เราย่อมจะสมัผสั

ถึงความมหัศจรรย์แห่งกิจกรรมธรรมดาสามัญของเรา ดังเช่นบทกวีของ ปังยุ่น ศิษย์ของ

อาจารย์บาโช ผู้ให้ก�าเนิดกวีไฮกุ

 ประหลาดหนักหนา	มหัศจรรย์ยิ่ง	ฉันตักน�้าฉันแบกฟืน	

(พจนา	จันทรสันติ.		2525	:		213)
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 วิถีชีวิตของกวีผู้ยิ่งใหญ่อย่าง เถาหยวนหมิง หวั่งไหว่ ลิโป ตูฟู ซูตงปอ โปจูอี้ 

บาโช ฯลฯ ล้วนสะท้อนถึงความสันโดษ ความเรียบง่ายและความสงบของชีวิต อันเป็น

ไปตามอุดมคติแห่งเต๋าและเซ็น บทกวีปรัชญาเต๋า และเซ็น มุ่งเน้นการพินิจและประสาน

กลมกลืนกับธรรมชาติ เพราะธรรมชาติคือชีวิต ดังที่มหากวีซูตงปอ กล่าวว่า

	 ความเต็มของดวงจันทร์และความสงบส�ารวมของสายน�้าล้วนปรากฏ

อยู่ในตัวข้าพเจ้า	

(พจนา	จันทรสันติ.	2525	:	278)

 

 และ เถาหยวนหมิง กวีจีนผู้บุกเบิกการเขียนกวีแนวลัทธิเต๋ากล่าวว่า

 สนุกที่สุดในชีวิตคือการเล่นกับเด็กๆ	ชื่นชมชีวิตท้องไร่ท้องนา	ฟังเสียง

ขลุ่ย	เดินเล่นในป่า	ชมนกชมไม้	และเขียนกวี	...

 หรือจากกวีบทหนึ่งของเชงเหา

 ยามใกล้เที่ยง	 สายลมอ่อน	 เมฆบางเบาแล่นเรือไปตามสายน�้า	 ผ่าน

หมู่หลิวและไม้ดอกผลิบานเต็มต้น	 ...	 ผู้คนล้วนไม่เข้าใจซึ้งถึงความปิติสุขของ

ข้าพเจ้าอาจจะพูดกันว่า	ข้าพเจ้าเที่ยวร่อนเร่ดังชายหนุ่มผู้โง่เขลา

(พจนา	จันทรสันติ.	2525	:	279)

	

	 เรียวกันคือชื่อของฉัน	 กลีบดอกไม้	 คือชื่อของฉัน	 เธอจะเรียกฉันว่า

ปลา	จะเรียกว่านก	หรือคนโง่ก็ได้	เพราะฉันคือชายโง่ที่อยู่บนภูเขา	

(นัท,	ฮันห์	ติช.	2548	:	106	)

 เต๋าและเซ็นต่างเชื่อว่า สภาวะแห่งการสร้างสรรค์อันแท้จริงย่อมเกิดขึ้นจากการ 

ท่ีศิลปินรวมตัวเขาเองเข้าเป็นหน่ึงเดียวกับธรรมชาติ เข้ารวมอยู่ในลีลาและจังหวะซึ่ง

ประสานสอดคล้องอยู่กับจักรวาล ดังบทกวีของซูตงปอ ท่ีเขียนจารึกลงในภาพต้นไผ่ของ

เวนยู่โก๋ ในปี พ.ศ. 1630 
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	 เม่ือยู่โก๋วาดรูปต้นไผ่เขาเห็นเพียงต้นไผ่มิได้มองเห็นผู้คนแลไม่เห็น

ผู้คนเพลิดเพลินจนลืมกระทั่งตนเองตัวเขาเองกลับกลายเป็นต้นไผ่แตกหน่อผลิ

ใบใหม่มิรู้สิ้นสุด...	 มาบัดนี้จางจื๊อมิได้อยู่กับเราแล้วใครเลยจะหยั่งรู้ความล�้าลึก

นี้ได้	

(พจนา	จันทรสันติ.	2521	:	222) 

 กวเีอกซตูงปอแลเหน็ว่า เมือ่ยูโ่ก๋เริม่วาดรูปต้นไผ่ จิตของเขาปราศจากความกงัวล 

เป็นหนึ่งเดียว เขามองไม่เห็นสิ่งใดอีกนอกจากต้นไผ่เบื้องหน้าเท่านั้น ในที่สุดตัวเวนยู่โก๋

ได้จางหายไป เขาได้เข้ารวมเป็นหนึ่งกับต้นไผ่ กลายเป็นส่วนหนึ่งของกฎเกณฑ์ธรรมชาติ

อันย่ิงใหญ่ สิ่งเหล่านี้เป็นปรัชญาของเต๋าและเซ็นซ่ึงได้ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อ

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีนและญี่ปุ่น

อิทธิพลแนวคิดเต๋าและเซ็นในวรรณกรรมไทย
 ในเมืองไทยเริ่มมีการแปลหนังสือและต�าราเกี่ยวกับเต๋าและเซ็นหลายเล่ม ใน

ช่วงปลายทศวรรษที่ 2490 เช่น การแปล “สูตรของเว่ยหล่าง” โดยพุทธทาสภิกขุ สูตรของ 

เว่ยหล่างนี้เขียนขึ้นในศตวรรษที่ 8 โดยพระสังฆปรินายกองค์ที่ 6 เว่ยหล่าง ผู้ริเร่ิมลัทธิ

เซ็นขึ้นในจีน ตอนหนึ่งท่ีมีชื่อเสียงท่านได้เล่าถึงศิษย์ชื่อชินเชาซึ่งแต่งโศลกไว้บนก�าแพง

ทางเดินดังนี้

	 กายของเราคอืต้นโพธิ์ใจของเราคอืกระจกเงาใส	เราเชด็มนัโดยระมดัระวัง		

ทุกชั่วโมง	และไม่ยอมให้ฝุ่นละอองจับ	ต่อมาท่านเว่ยหล่างได้อ่านโศลกนี้และได้

พบว่า	โดยจิตเดิมแท้แล้วนั้น	โศลกควรเป็นดังนี้	ไม่มีต้นโพธิ์	ทั้งไม่มีกระจกเงา

อันใสสะอาดเมื่อทุกสิ่งว่างเปล่าแล้ว	ฝุ่นจะลงจับอะไร.

 พุทธทาสภกิขเุป็นผู้มบีทบาทส�าคญัในการเผยแพร่ปรชัญาเซน็ ผลงาน “สตูรของ

เว่ยหล่าง” และ “ค�าสอนของฮวงโป” ทัง้สองเล่มเป็นพระสตูรทีส่�าคญัของพทุธศาสนานกิาย

เซ็น รวมถึง “พุทธทาสกับเซ็น” ก็เป็นหนังสือที่นิยมอ่านในหมู่ปัญญาชน ถึงต้นทศวรรษ 

2500 ส. ศิวลักษณ์ ได้แปล “มนุษย์ที่แท้หรือมรรควิธีของจางจื๊อ” ซึ่งถือเป็นงานเขียนที่ยิ่ง

ใหญ่ที่สุดเล่มหนึ่งของลัทธิเซ็น ขณะที่จ่าง แซ่ตั้ง เริ่มเผยแพร่จิตรกรรมและวรรณกรรม

แบบเต๋าให้เป็นที่รับรู้ในสังคม
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 อย่างไรก็ดี ถึงทศวรรษที่ 2510 ก็ยังมีหนังสือเกี่ยวกับเต๋าไม่มากนัก ตามที่พจนา 

จันทรสันติ เขียนไว้ในค�าน�า “วิถีแห่งเต๋า” ในปี 2520 ว่า “หนังสือฝ่ายเต๋าที่แปลเป็นภาษา

ไทยเท่าที่มีอยู่ ก็มีแต่ฉบับของ ล. เสถียรสุต กับจ่าง แซ่ตั้ง เท่านั้น” (พจนา จันทรสันติ. 

2521 : 7) แต่เมือ่เข้าสูป่ลายทศวรรษที ่2510 เป็นต้นมา กลับมกีระแสความสนใจในปรัชญา

เต๋าและเซน็อย่างกว้างขวาง เกิดผลงานของนักเขยีนทีม่ชีือ่เสยีงหลายคนท่ีได้น�าบรรยากาศ

ของวรรณกรรมแนวนีม้าสูส่งัคมไทยอย่างคกึคกั อาท ิผลงานเขยีนและแปลของ ระว ีภาวไิล  

เช่น ปรัชญาชีวิต ทรายกับฟองคลื่น สาธนา ห่ิงห้อย ชีวิตดีงาม ศาสนากับปรัชญา  

ผลงานของพจนา จันทรสันติ ซ่ึงเป็นผู้หน่ึงที่ท�าให้เต๋าและเซ็นเข้าถึงนักคิด นักเขียน  

นักอ่าน เวลาน้ันอย่างเป็นวงกว้าง ในรูปของงานเขียน งานแปล งานบรรณาธิการ เช่น 

ขลุ่ยไม้ไผ่วิถีแห่งเต๋า ในท่ามกลางอารยธรรมผุกร่อน ชัยชนะในอ้อมกอดหิมาลัย แด่หนุ่ม

สาวกุญแจเซน ขุนเขายะเยือก ดอกไม้ไม่จ�านรรจ์ ชมับาลาโพธสิตัวธรรม อนาคตอนัเก่าแก่ 

ดินแดนแห่งนกอินทรี ความเรียงสี่ชิ้นของธอโร เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผลงานแนวเต๋าและ

เซ็นของนักเขียนส�าคัญๆ อีกหลายคน อาทิ ธีรทาส ผู้เขียน ศิษย์โง่ไปเรียนเซ็น และเป็น 

ผูแ้ปลผลงานด้านมหายานมากมาย เสถยีร โพธนินัทะ ผูแ้ปล วชัรปรัชญาปารมติาสูตร วมิล

เกียรตินิทเทศสูตร เมธีตะวันออก ปรัชญามหายาน ฯลฯ เขมานันทะ ผู้เขียน ลิงจอมโจก 

และวรรณกรรมเต๋าและเซน็อกีมากมาย เสถยีรพงษ์ วรรณปก เจ้าของผลงานมากมาย เช่น 

บทเพลงแห่งพระอรหันต์: Song of the Arahant เพลงรักจากพระไตรปิฎก ช่องที่ไม่ว่าง 

เนื้อติดกระดูก นิทานปรัชญาเต๋า สัมผัสพระพุทธเจ้าด้วยใจ 9 พุทธ 9 เต๋า 9 เซ็น ผลงาน

แปลของ ละเอียด ศิลาน้อย ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการแปลเผยแพร่ผลงานของนักเขียนแนว

ปรชัญาตะวันออกทีม่ชีือ่เสยีง เช่นผลงานของท่าน ตชิ นทั ฮนัห์ เรือ่ง กญุแจเซน ทางกลบั

คือการเดินต่อ ปาฏิหาริย์แห่งการตื่นอยู่เสมอ คือเมฆขาวทางก้าวเก่าแก่ ฯลฯ งานเขียน

จ�านวนมากของ กฤษณะ มูรติ, เชอเกียม ตรุงประ, โอโช ราชนีช, พทรนาฏ ฐากูร เป็นต้น

ศักดิ์สิริ มีสมสืบ กับตุ๊กตารอยทราย 

 ศักดิ์สิริ มีสมสืบ เกิดที่ จังหวัดชัยนาท เมื่อ พ.ศ. 2500 ใช้ชีวิตวัยเด็กที่ จังหวัด

นครสวรรค์ และเข้ามาศกึษาต่อที่โรงเรยีนเพาะช่างเมือ่อาย ุ16 ปี ช่วงนีเ้องเขาได้ฝึกเขยีน

บทกวีพร้อมๆ กับเขียนรูป เป็นช่วงที่เขาได้อ่านหนังสือดีๆ หลายเล่ม และได้พบนักคิด 

นกัเขยีนและศิลปินหลายคน โดยศลิปินทีม่อีทิธพิลกบัเขาอย่างมากในเวลานัน้คอื จ่าง แซ่ตัง้  

จิตรกรกวีศิลปินลัทธิเต๋าคนส�าคัญแห่งยุค 

 จ่าง แซ่ตั้ง เขียนบทกวีที่มีลักษณะเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เรียกว่า “กวีรูป

ธรรม” (concrete poetry) ซึ่งมีที่มาจากการเป็นจิตรกรวาดภาพ ลักษณะเฉพาะของบทกวี
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ของจ่าง เช่น ไม่ใช้ไม้ยมกแทนค�าซ�้า แต่กลับเขียนค�าซ�้าๆ กันซึ่งมีลักษณะคล้ายการเขียน

รูป ถือว่าจ่าง แซ่ตั้งเป็นกวีคนแรกๆ ในเมืองไทย ที่ได้สร้างงานศิลปะและวรรณกรรมแบบ

นามธรรม (Abstract) ซึ่งมีอิทธิพลต่อวงการศิลปะไทยเป็นอันมาก

 คร้ังหน่ึงผูเ้ขยีนบทความมโีอกาสฟังศกัดิสิ์ริ เล่าถึงช่วงเวลาทีพ่�านกัอยูก่บัอาจารย์

จ่างว่า อาจารย์จ่างเป็นศิลปินที่ยากจน เลี้ยงดูครอบครัวและลูกศิษย์นับสิบที่มาศึกษาและ 

พกัอยู่ในบ้าน รวมทัง้ศกัดิส์ริทิีเ่ข้าออกอาศัยหลบันอนทีบ้่านอยูห่ลายปี ในช่วงอายุ 17-20 ปี  

ในวันหนึ่งอาจารย์จ่าง ถือบทกวีชื่อ “ตุ๊กตารอยทราย” ซึ่งเป็นบทกวีชิ้นแรกๆ ที่ศักดิ์สิริ

เขียนไว้ในเศษกระดาษมาบอกว่า “มึงเป็นกวี” ตั้งแต่นั้นมา เขาจึงฝึกเขียนกวีอย่างจริงจัง  

โดยศึกษาแนวคิดทางศิลปะและกวีนิพนธ์จากอาจารย์จ่าง และได้อ่านหนังสือต่างๆ  

โดยเฉพาะปรัชญาเต๋าและเซ็น ทั้งนี้จ่างยังได้แนะน�าให้รวมบทกวีตีพิมพ์เผยแพร่โดย 

ใช้นามปากกา “ศักดิ์สิริ มีสมสืบ” ผลงานเล่มแรกคือ “ตุ๊กตารอยทราย” ในปี พ.ศ. 2526 

“คนสอยดาว” พ.ศ. 2529 และ “มือนั้นสีขาว” พ.ศ. 2531 ซึ่งต่อมาได้รับรางวัลซีไรต์ประจ�า 

ปี 2535 

 ปัจจบุนัศกัดิส์ริ ิมสีมสบื เป็นนกัเขยีนอสิระ นักวาดรูป นักแต่งเพลงมืออาชพี และ

ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ พ.ศ. 2559

 อาจกล่าวได้ว่าในสายธารกวีนิพนธ์ไทย เนาวรัตน์ พงศ์ไพบูลย์ คือกวีที่สามารถ

ผสานแนวทางกวีพาฝันกับกวีเพื่อชีวิตได้อย่างแนบเนียน ขณะที่อังคาร กัลป์ยาณพงศ์  

ได้ท�าให้ความเคร่งครดัเรือ่งฉันทลกัษณ์กลายเป็นเร่ืองรองจากเนือ้หาและอารมณ์ความรู้สึก 

ศกัด์ิสริิ มีสมสบื กน็บัได้ว่าเป็นกวคีนแรกๆ ทีผ่สมผสานแนวคดิบทกวเีต๋าและเซน็กบับทกวี

สะท้อนสังคมได้อย่างมีชั้นเชิง มีความน่าสนใจ และมีเอกลักษณ์

ปรัชญาเต๋า เซ็น และภาพสะท้อนยุคสมัยในตุ๊กตารอยทราย
 บทกวีตุ๊กตารอยทราย เขียนขึ้นระหว่างปี 2518-2525 อันเป็นช่วงที่ปัญญาชน

ฝ่ายซ้ายทยอยออกจากป่า วรรณกรรมเพื่อชีวิตถูกตรวจสอบอย่างหนักและก�าลังเส่ือมลง

ในขณะที่สังคมทุนนิยมที่ถูกเรียกขานว่าโลกาภิวัฒน์ ก�าลังพยายามกระเสือกกระสนเพื่อ

เป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ความรุดหน้าทางเทคโนโลยี ลัทธิทุนนิยม บริโภคนิยมและ

วัตถุนิยมพาสงัคมกระโจนไปข้างหน้าอย่างเร่งรบี เร่งร้อน บทกวีและปรัชญาศาสนาพยายาม

ท�าหน้าท่ีเตือนและดึงผู้คนให้หยุดพิจารณาสรรพสิ่งรอบตัว โดยเสนอการด�าเนินชีวิตท่ี 

ช้า สุขุม มีสติ ละเอียด และงดงามขึ้น 

 บทกวีใน “ตุ๊กตารอยทราย” คล้ายประหนึ่งการเดินเรื่อยไป (ดังบทน�าเกี่ยวกับการ

เดนิ ใน “คนสอยดาว”) เพ่ือสมัผสัและซึมซับประทับใจต่อธรรมชาตแิละสิง่รอบตวั ฉนัทลกัษณ์
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ของบทกวีได้ถูกประดิษฐ์แก้ไขจากของเก่าในลักษณะเป็นนายของภาษา และเป็นอิสระ  

มเีค้าของกลอนประเภทต่างๆ ตลอดถงึกลอนพืน้บ้าน เพลงกล่อมเดก็ โคลง ร่าย ไฮก ุฯลฯ 

 โดยมลีกัษณะเด่นคอื ผสมผสานระหว่างแนวคดิและวาทกรรมกวเีต๋าและเซน็กบักวี

เพื่อชีวิต บทกวีมีรูปแบบอิสระหลากหลายและใช้การแอบอิงธรรมชาติคล้ายบทกวีเต๋าและ

เซ็น ขณะมีมโนทัศน์และเนื้อหาผสมผสานระหว่างปรัชญาธรรมชาติกับแนวทางเพื่อชีวิต

 บทกวีในตุ๊กตารอยทรายสามารถแบ่งตามเนื้อหาได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆ คือบทกวีที ่

มแีนวคดิปรชัญาเต๋าและเซน็ บทกวสีะท้อนสงัคม และบทกวทีีส่ะท้อนโลกของเดก็ๆ ซึง่ล้วน

แอบอิงอยู่กับธรรมะและธรรมชาติที่เรียบง่าย ใช้ภาษาง่ายๆ ไม่เคร่งครัดตามฉันทลักษณ์

แบบเดิม ขณะที่ด้านโครงสร้างของบทกวีมีการเล่าเรื่องแบบต้น กลาง จบ เป็นกลวิธี 

ทีท่�าให้เรือ่งน่าสนใจท�าให้ประทบัใจ สะเทอืนใจ หรอืสร้างตอนจบทีพ่ลิกผัน ชวนประหลาด

ใจ ชวนตั้งค�าถาม ดังเช่นบทกวีบทหนึ่ง

	 ลมโชยเอื่อยเอื่อย	 ล�าควันเอนเอน	 ยอดข้าวพลิ้ว	 พลิ้ว	 ผืนน�้าริ้วริ้ว	

ท้องฟ้าลิบลิบ	ควันลอยควันด�าเฉื่อยเฉื่อย	ทะมึนทึมทึม	ค่อยเคลื่อนช้าช้า	เรื่อย

เรื่อยล้าล้า	ท้องฟ้าครึ้มคล�้า	ควันคลุม	วัว	ควาย	แก่แก่	กร�างานมานาน	ผู้เฒ่า

ท้อแท้	 ทุ่งข้าวเวิ้งว้าง	 บ้านช่องร้างร้าง	 รายเรียงโรงงานใหญ่ใหญ่	 โรงทอโตโต	

โรงสีนับร้อย	แช่มแช่มช้อยช้อย	คล้อยคล้อยครึ้มครึ้ม	ควันเมือง	มองควันเพลิง

ศพ	ชาวนาจนจน	ควันด�าลอยหม่น	ไปปนควันเมือง	ควันเมืองควันป่า	เคล้าข้น

เป็นใย	แผ่คลุมดินแดน	หมาด�าหอนแหงน	...หอนโหยหวนไปประสามัน.	

(ตุ๊กตารอยทราย	:	58)

 

 การใช้ค�าซ�า้และการบรรยายธรรมชาติในบทกวนีีมี้อทิธพิลของกวแีบบจ่าง แซ่ตัง้  

และปรัชญาธรรมชาติ โดยเสนอภาพสังคมอันเลวร้ายซึ่งเป็นการต่อยอดจากแนวคิดเพื่อ

ชีวิตแบบเดิม เน้ือหาของบทกวีได้สื่อถึงสังคมเมืองและระบบอุตสาหกรรมที่กระจายรุก

เข้าไปในชนบท น�ามาซึ่งความลักลั่น ความไม่เข้ากันและความสับสนท�าให้เกิดปัญหาตาม

มามากมาย ดังที่กวีสะท้อนออกมาผ่านสัญญะ “ควัน” จากระบบอุตสาหกรรมอันน่ากลัว  

ที่รุกรานรุกล�้าพื้นที่ที่เคยสงบสุขในชนบท เปลี่ยนชนบทที่ก�าลังสิ้นหวังเป็นความเลวร้าย

โดยสมบูรณ์

 ขณะที่บทกวีมากมายหลายบท ศักดิ์สิริได้เสนอภาพธรรมชาติอย่างบริสุทธิ์ดัง

ปรัชญาของกวีนิพนธ์เต๋าและเซ็น บางบทมีลีลางอกเงยมาจากกวีไฮกุ เช่น
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 เรือกระดาษเอย	 เกยแพผักบุ้ง	 น�้าทุ่งไหลเอื่อย	 ลมมาเฉื่อยเฉื่อย	 เรือ

น้อยลอยไปมาจากทางเหนือ	หางเสือไม่มี	วิ่งรี่แรงน�้า	ส่งซ�้าแรงลม	ปะทะฟอง

หญ้า	ฝ่าแนวทอดยอดจอดติดหน้าไซ	เอาก้อนดินขว้าง	ตกกลางล�าเรือ	ปลากระ

โดดโผง.	

(ตุ๊กตารอยทราย	:	33)

 บทกวีส่วนใหญ่ของศักดิ์สิริใช้ค�าง่ายๆ และมีกลิ่นอายของปรัชญาเต๋าและเซ็น

ชัดเจน โดยมักสะท้อนแนวคิดที่อิงจากธรรมชาติ และมักเล่าเร่ืองผ่านตัวละคร “เด็ก”  

ดังเช่นภาพที่เห็นการเคลื่อนไหวอย่างมีนาฏการในบทกวีนี้

 ชิงช้าห้อยกิ่งไทรใหญ่	 หนูนั่งไกวไป	 ไกวมา	 ไกวไปลมปะทะหน้า	 ไกว

มาลมปะทะหลังผมเผ้าเจ้าเป็นกระเซิง	ลมเป่าปลิวเปิงดังกอหญ้า	ร่มไทรยิ่งใหญ่

ร่มเย็น	หนูมานั่งเล่นเป็นอาจิณ

	 แม่ร้องเรียกซ่อนกลิ่นมากินข้าว	 ผละชิงช้าวิ่งอ้าวยิ้มละไม	 ทิ้งชิงช้า

เปล่าไกวไป	ไกวมา	จนสิ้นแสงสุริยาจึงหยุดไกว.	

(ตุ๊กตารอยทราย	:	76)

 ศักดิ์สิริ มักจะใช้ตัวละครเป็นเด็กเพื่อสื่อถึงความบริสุทธิ์ สะอาด ไร้เดียงสา หัวใจ

เต็มไปด้วยความคิดฝันและจินตนาการ ช่างสงสัย อ่อนโยน มีชีวิตชีวา อันต่างจากผู้ใหญ่ 

ที่ความคิดและชีวิตมีแต่ความหยาบกร้าน เร่งรีบ แข่งขัน มุ่งแต่ผลประโยชน์ ดังที่ปรัชญา

เต๋าและเซ็นกล่าวว่า จิตท่ีเป็นพุทธะ หรือตถตา หรือมนุษย์ที่แท้ ก็คือจิตใจของทารก  

ดงัคมัภีร์ เต๋า เตก็ เกง็ บทท่ี 55 กล่าวว่า ผูเ้ตม็เป่ียมด้วยคณุความด ีคล้ายกบัทารก จติของ

เดก็นัน้เหน็ถงึ “ทัง้หมด” แลเหน็ความจรงิตามทีม่นัเป็นจริง (พจนา จนัทรสันต.ิ 2525 : 216)

	 เมฆฝอยปุยคล้ายฝูงแกะย�่าท้องทุ่งกว้างไปทางเหนือเมฆสูงเบื้องหน้า

เป็นเสือโฮกโฮกอยู่เหนือฝูงแกะแกะเอยชักฝูงไปหาลมบนแปรปรวนมิช้านาน

รูปเสือเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างเปลี่ยนรูปเป็นควายเขากางค่อยกลายเป็นช้างงวงชี้

ฝูงแกะยังคงเดินไปเรือบิน	...	 ฮึ่มฮึ่มแลเห็นร�าไรค่อยใกล้ค�ารามครืนครืนฝูงเจ้า

ก็ไม่ตกใจเมฆช้างเปลี่ยนเป็นปีศาจฝูงแกะยังคงเดินไปดูไม่ใส่ใจเมฆปีศาจเด็ก

น้อยเบื่อดูภาพเมฆไปเล่นตุ๊กตาทหารสู้รบสู้รบประจัญบานเด๋ียวตายเดี๋ยวฟื้น

เดี๋ยวตายเดี๋ยวฟื้นเดี๋ยวตายเดี๋ยวฟื้น.	

(ตุ๊กตารอยทราย	:	27)
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 สายตากวีสามารถแลเห็นปรากฏการณ์เล็กน้อยในธรรมชาติ และสะท้อนออกมา

เป็นภาพ เสียง ความหมาย ความรู้สึกที่มากกว่าถ้อยค�า ตามปรัชญาเต๋าและเซน เช่น

 

 ใบแก่ร่วงลงสู่น�้าร่องสวนใบอ่อนพลิ้วไหวมองตามลูกหนอนหล่นลงสู่

ร่วงสวนใบเขียวอ่อนก้มดูลูกหนอนเจ้าหล่นลงบนเรือใบไม้ลูกหนอนอยู่ในเรือ

ชรา	...	ค่อยค่อยจม	จมลง	จมลงอย่างเชื่องช้าปลาฮุบบัดดลนั้นเอง.

(ตุ๊กตารอยทราย	:	90)

 

 อีกบทหนึ่ง

	 จักจั่นพรางตาบนคาคบยามพลบก็กรีดปีกพร้อมกันหมื่นปีกใบไม้ก็

ปรบมือกราวพร้อมกันหม่ืนใบเม่ือลมสงบชาวจักจั่นร้องจบเพลงความวังเวงก็อึง

คะนึง.	

(ตุ๊กตารอยทราย	:	91)

 

 อีกบทหนึ่ง ศักดิ์สิริเล่าเรื่องของธรรมชาติและชุมชน ผ่าน “ไม้เลื้อย” โดยตอน

ท้ายได้เสนอแนวคิดว่าธรรมชาตินั้นยิ่งใหญ่และมีอิสระเสรีกว่ามนุษย์ผู้คับแคบนัก

	 ดูจากรั้วบ้านก็รู้หนา	 สูง	 และปักของแหลมดูจากผู้ค้าก็รู้ถ้อยค�าเจ้า

เล่ห์นักหนาดูจากรอยย้ิมก็รู้รั้วบ้านติดกันยังไม่เอ้ือเฟื้อบ้านเอยบ้านช่องซอมซ่อ

ซ่อนอยู่ในรั้วสูงสูงแดดอ่อนไม่เคยส่องถึงต่างคนต่างอยู่อาศัยมีเจ้าเท่านั้นเกี่ยว

พันไปเถาเอยเถาไม้ไต่รั้วคืบคลานจากรั้วสู่รั้วชูดอกสลอนทั่วทุกบ้านเอย.	

(ตุ๊กตารอยทราย	:	55)

 หรืออีกบทหนึ่ง

	 แมลงปอมรกตเลี้ยวลดลงเกาะใบหญ้าลมเกเรเร่ใบย้ายหนีแมลงปอ

หาที่เกาะใหม่ลมใจร้ายเร่ใบย้ายหนีแมลงปอหาที่เกาะใหม่เกาะได้บนใบคัดเค้า

กิ้งก่าคว้าเข้าเต็มปากเด็กกรากเข้ายิงกิ้งก่าเอาเรือบินข้ามาไอ้สัตว์.	

(ตุ๊กตารอยทราย	:	34)
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 บทกวีบทนี้เล่าเรื่องสัตว์เล็กๆ ในธรรมชาติ ตอนแรกเห็นนาฏการของแมลงปอ 

ที่ก�าลังพยายามเกาะต้นไม้ และจบอย่างหักมุม เมื่อกิ้งก่าเข้ามากินแมลงปอ และเด็กเข้า

มายิงกิ้งก่าอีกต่อหนึ่ง เป็นการฉายภาพความงามของธรรมชาติพร้อมภาพของผู้ล่าและ 

ผู้ถูกล่าอันเป็นวงจรธรรมชาติในบทกวีสั้นๆ

 บางบทกวีมีกลิ่นอายของเพลงร้องของเด็กๆ “จันทร์เอ๋ย จันทร์เจ้า...” เล่าภาพ

ชีวิตจากธรรมชาติที่สามารถตีความได้หลากหลายของหอยทากผู้เอาแต่ร้องขอ

	 งูจ๋าข้าขอพิษหน่อย	เต่าจ๋าข้าขอกระดองเจ้า	เหยี่ยวจ๋าข้าขอตาคมและ

ปีกกล้า	 แร้งจ๋าข้าขอยาอายุวัฒนะแรดเอยข้าขอตัวถัง	 เสือเจ้าขาข้าขอฝ่าเท้า	

ข้าขอสองเขาพ่อกระทิง	 ข้าขอปากปลิงลิ้นเหี้ยและท้องช้าง	 อ้อนวอนซ�้าซาก	

เหนื่อยแล้วหอยทาก	ก็ลากเจดีย์ลงน�้าไป	...

(ตุ๊กตารอยทราย	:	71)

 บางบทกวีแสดงแนวคิดอันเป็นวิธีการเข้าถึงธรรมะแบบเต๋าและเซ็น ที่ให้พูดน้อย

ลง เพื่อพิจารณาสิ่งรอบตัวให้มากขึ้น เมื่อมีสติ สมาธิ ปัญญา (พุทธะ) ย่อมตามมา

 ฉันคิดท�าไมคนเราต้องมีค�าพูดมากมายมีถ้อยค�าใดจ�าเป็นนักหรือ

ส�าหรับการมีชีวิตที่สุขสงบดังนี้	 ฉันจึงนิ่งเสียและตั้งใจว่าจะไม่พูดแม้สักค�า	

ตลอดวันจะไม่พูดแม้สักค�า	ตลอดเดือนเป็นเช่นนี้ท�าให้ฉัน	พูด	ถาม	ตอบ	กับตัว

เองและพบความเจ้าเล่ห์ของตัวเองอยู่เสมอ...	จากนั้นฉันก็พูดน้อยลง.	

(ตุ๊กตารอยทราย	:	95)

 คัมภีร์ เต๋า เต็ก เก็ง บทที่ 23 กล่าวว่า

...	 การพูดมากนั้นขัดกับธรรมชาติแม้แต่พายุจัดยังพัดไม่ถึงเช้าแม้แต่พายุฝน

ยังตกไม่ถึงวันใครเล่าท�าให้เกิดสิ่งเหล่านี้คือธรรมชาติแม้แต่ธรรมชาติยังมิอาจ

ท�าสิ่งใดได้ยาวนานคนเล่า	ควรท�าน้อยกว่าธรรมชาติอีกสักเพียงใด.

(พจนา	จันทรสันติ.	2525	:	82)
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 คัมภีร์เต๋า เต็ก เก็ง บทที่ 56 กล่าวว่า

	 	 ...ผู้ที่รู้ไม่พูดผู้ที่พูดไม่รู้ถมช่องว่างปิดประตูที่คมท�าให้ทื่อที่ยุ่งแก้ให้

หลุดที่กระจ่างเกินไปก็ลดลงเสียบ้างที่วุ่นวายหลีกให้พ้นนี่คือเอกภาพอันล�้าลึก	

(พจนา	จันทรสันติ.	2525	:	149)

	 หรือดังที่อาจารย์เซ็น	โวงอนทอน	บันทึกไว้ก่อนมรณภาพว่า	

	 ...	 อย่าตั้งค�าถามกับฉันต่อไปอีกเลย	 ฉันไม่มีอะไรจะกล่าวอีกต่อไป.	

ฉันมิได้เคยพูดอะไรมาด้วยซ�้า	(นัท,	ฮันห์	ติช.	2548	:	58)

 บางบทกวีศักด์ิสิริเสนอว่าหากเราส�ารวมจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติมีสต ิ

รู้อยู่กับภาวะปัจจุบัน ภาวะนั้นย่อมเป็นสุข สงบ ไม่วุ่นวาย ไม่เป็นทุกข์ 

	 เทการินชาจ๊อกจ๊อกปากจ่อปากจอกประจงจิบไหลลงล�้าลึกลิบลิบยิบ

ยิบซิบซิบซาบซ่านปากห่อหู่จ่อปากจอกจิบละจิบละจ่อจิตจิบพิศจิตจดจับจ้อง

น�้าเอยน�้าชาหลวงตาจิบเจ้าทุกวันใครใครเขาท�าอะไรกันสาระส�าคัญส�าคัญจน

วุ่นวายกันไปนักแล้ว	

(ตุ๊กตารอยทราย	:	78)

 อีกบทหนึ่งแสดงว่าเมื่อจิตประสานเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ ตัวตน (อัตตา)  

ของเราจะ “หายไป” และกลายเป็นภาวะสุญญตา อันเป็นข้อหลักธรรมที่ลึกซึ้ง บทกวีนี้ยัง

มีลีลาการเขียนค�าซ�้าๆ ซึ่งเป็นอิทธิพลของ จ่าง แซ่ตั้ง อยู่ด้วย

	 ใบ้ไม้	 ใบไม้	 ใบไม้ฉันมองใบไม้ใบหนึ่งเห็นมันหายใจหายใจฉันมอง

ใบไม้ใบที่สองมันก็หายใจหายใจดูไปดูไปทีละใบมันก็หายใจหายใจใบไม้ทุกใบ

ทุกใบหายใจพร้อมกันดังหวิวหวิวฉันนั่งอยู่ใต้หมู่ใบไม้สูดลมหายใจจากมันฉัน

มองที่รูจมูกฉันฉันก็หายใจหายใจฉันดูที่ลมหายใจหายใจ	 หายใจ	 หายใจหายใจ	

หายใจ	หายใจหายใจ	หายไป	หายไปหายไป	หายไป	หายไป.	

(ตุ๊กตารอยทราย	:	96)

	



ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 60-มิ.ย. 60)

	 	 คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty of Humanities and Social Science Mahasarakham University

61

 อีกบทหนึ่งแสดงแนวคิดการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ด้วยมุมมองที่แตกต่างระหว่าง

เด็กและผู้ใหญ่

 เหลียวเห็นกิ้งก่าบนคาคบหันขวาที่บ่ามีตัวมดมือจะปัดแต่ใจห้ามเพียง

บรรจงเขี่ยเจ้า	 เบาเบาคว้าหินหมายขว้างกิ้งก่ายั้งหินหวนห้ามว่าอย่าเพียงโยน	

โยนรับ	 โยนเล่นเพิ่งรู้มือเด็ดดอกหญ้าขว้างทิ้งไปเกลื่อนต่อหน้าปรามมือพลาง

ต่อว่า	 ตีมือ	...	 เย็นแล้วกลับบ้านอิ่มใจกลับมาอนิจจาแม่หน้าบึ้งโกรธขึ้งดุเรานี้

เป็นเด็กซนแม่ตีเราจนแขนแม่ล้าตีด้วยข้อหาแสนยิ่งใหญ่	 ...	 ด้วยข้อหาท�าเสื้อ

ใหม่เปื้อน.	

(ตุ๊กตารอยทราย	:	11)

 บางบทแสดงแง่คิดเชิงปริศนาธรรม เช่นการส�ารวจ “ภายใน” ของตนเอง

 ดวงตาน่าจะหันเข้าข้างในสักข้างหนึ่งนี่สองตาอยู่ข้างนอกแต่ภาพอีก

ส่วนหนึ่งอยู่ภายในดวงตาเอยจึงมองเห็นเพียงภาพไม่สมบูรณ์มองเห็นได้เพียง

แต่รูปดึกเอยดึกสงัดจึงฉงนตนเองดั่งคนแปลกหน้าคนอื่นยิ่งไม่รู้จักแล้ว.	 (ตุ๊กตา

รอยทราย	:	94)

 

 อีกบทกวี แสดงความทุกข์จากดวงจิตที่รุ่มร้อน ดวงจิตที่มืดบอดย่อมไม่สามารถ

มองเหน็สจัธรรมจากการเปลีย่นแปลงสภาวะในธรรมชาตไิด้ จงึมองไม่เหน็ตามหลักอนจิจงั

ที่กล่าวว่าทุกสิ่งย่อมเสื่อมสลายตามวัฏสงสารอันไม่เที่ยงแท้ ไม่เว้นแม้แต่ตัวเราเอง

	 สุสานเหม็นกลิ่นคนเน่าแดดกล้า	 ด่าทอ	 ดอกไม้เกรี้ยวกราดสาดไปใน

สุสานตาแก่	 แกมากวาดลานร�าคาญบ่นใบไม้แห้งแหงนขึ้นสบตานกแร้งทุกวัน

ใบไม้ร่วงหล่นปีนี้ยิ่งคนตายมากแกเคยออกปากบ่นใบไม้นั้นหล่นทุกวันอ๋อ	ใบไม้

มันผลัดใบใบอ่อนงอกเงยมาไยแกคว้าขวานได้สับโคน	 สับโคน	 โค่นต้นฉับโดน	

ฉับโดนโค่นพลันถัดมาอีกวันแกก็ตาย...	มีตาแก่คนใหม่มากวาดลาน.	

(ตุ๊กตารอยทราย	:	60)

 การแสดงคติธรรมจากการดูแถวมดตัวเล็กๆ

	 ทางมดผ่านลานร่มเย็นเด็กหญิงสองคนมาปัดกวาดกวาดแล้วน่ังเล่น

หมากเก็บโยนแหงนก้มหยิบโยนแหงน	 ก้มหยิบ	 โยนแหงนแดดสูงแผดลานรุ่ม
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ร้อนทางมดคดอ้อมหลบลานเด็กหญิงกลับบ้านนอนวันแดดทุกข์แผดบ้านรุ่ม

ร้อนเดือดร้อนทั่วชายคาบ้านเด็กหญิงสองคนหวั่นหวาดหลบเร้นสู่ยานร่มเย็น

แลเห็นทางมดผ่านลานคุกเข่าคืบคลานตามทางมดเคี้ยวคดไปทางวิหารจบซอก

แผ่นหินชื่นเย็นหลบร้อนพึ่งเย็น	มดเอย.	

(ตุ๊กตารอยทราย	:	90)

 ชีวิต ความคิดความฝันและจินตนาการของเด็กๆ ถูกถ่ายทอดคร้ังแล้วคร้ังเล่า

เพื่อเน้นความคิดว่าเด็กๆ นั้นคล้ายกับธรรมชาติ คล้ายต้นอ่อนของพืชที่รอวันเติบโต หรือ

ดอกไม้รอแย้ม เด็กคือภาพแทนของธรรมชาติอันสดใสบริสุทธิ์ มีผู้กล่าวว่าศิลปินจะยังคง

มีความเป็นเด็ก มีจินตนาการแบบเด็ก เมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ จึงมักหวงแหนและเห็นคุณค่า

ของความเป็นเด็ก และชิงชังความหยาบกร้านของผู้ใหญ่ ที่บางครั้งได้ท�าลายความคิดฝัน

และจินตนาการของเด็ก ดังที่ศักดิ์สิริถ่ายทอดผ่านบทกวีหลายบท เช่น

	 คุณตาแยกว่านปลูกใหม่ดอกหญ้าขึ้นในกระถางว่านคุณตาถอนดอก

หญ้าทิ้งดอกหญ้าขึ้นใหม่ในกระถางว่านคุณหลานถอนต้นว่านทิ้งหนุงหนิงชื่นชม

ดอกหญ้า	...	คุณตาตีก้นหนุงหนิง.	

(ตุ๊กตารอยทราย	:	13)

 คุณตามองคุณค่าของต้นว่านตามหลักประโยชน์และเศรษฐกิจ ท�าให้มองว่าดอก

หญ้าเป็นวัชพืช ไร้ประโยชน์ เป็นการมองด้วยสายตาแบบผู้ใหญ่ท่ีมองเห็นคุณค่าของ

ธรรมชาติต่างไปจากเด็ก ส�าหรับผู้ใหญ่ ต้นว่านก็เหมือนการปรุงแต่งของมนุษย์ เป็นความ

ด ีความงาม ความสขุส�าเรจ็รปู ท่ีปรงุแต่งตามความนยิม ขณะทีห่นงุหนงิไม่มมีายาคตแิบบ

นั้น ความชื่นชมของเธอเป็นความรู้สึกที่บริสุทธิ์ ยังไม่ถูกครอบง�าด้วยคุณค่าที่ผู้ใหญ่สร้าง

ขึ้น การถอนต้นไม้ของทั้งสองคนจึงต่างกัน และจบลงที่คุณตาตีก้นหนุงหนิง เพราะต่าง 

คนต่างชื่นชมและมองเห็นความงามในแง่มุมของตนเอง

 

 ตะวัน	 ดวงเดือน	 ดวงดาวแพรวพราว	 บนผืน	 ก�าแพงรถยนต์	 เรือบิน	

เรือใบขวักไขว่	 วิ่งสวน	 วิ่งแซงจัดแจงจะเขียนรถไฟผู้ใหญ่ถือไม้เอ็ดมาเงื้อง่าชี้

ด่าแปดตรลบ	...	หนูนึกหม่นอยู่ในใจท�าไมคุณลบโลกหนู.	

(ตุ๊กตารอยทราย	:	28)
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 ขณะเดียวกันศักดิ์สิริก็เสนอว่า ความอ่อนโยนบริสุทธิ์ของเด็กๆ น่ันเอง ที่อาจ

ทลายความหยาบกระด้างและความเย็นชาของผู้ใหญ่ได้ โดยเล่าผ่านเรื่องราวของเด็กสอง

คนที่อยู่บ้านติดกัน ทว่าถูกกั้นด้วยรั้วลวดหนาม 

	 ลวดหนามสามชั้นกั้นเขตต�าลึงไต่รั่วลวดหนามเด็กบ้านโน้น	 มองเด็ก

บ้านใหม่เด็กบ้านใหม่เดินเลียบรั้วมาเก็บลูกต�าลึงไปเล่นเด็กน้อยลอดรั้วไปหา

สามวันรั้วโหว่เป็นช่องห้าวันหญ้าราบเป็นทางสิบวันร้ัวลวดหนามหายเด็กเด็กวิ่ง

เล่นเฮฮาพ่อแม่พึ่งพาแบ่งปันเด็กเด็กวิ่งไปวิ่งมาอบอุ่นอุราเพื่อนบ้าน.	

(ตุ๊กตารอยทราย	:	12)

 ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ หรือคนชราก็ควรกระท�าหน้าที่ตามบทบาทที่เหมาะสม จึงจะท�าให้

สงัคมเกดิสมดลุและเป็นปกต ิดงัศกัด์ิสริสิะท้อนไว้เป็นภาพแปลกประหลาดในบทกวบีทหน่ึง

 ไม้เท้าชิงชังคนชราตุ๊กตาเบื่อหน้าเด็กเด็กตุ๊กตาเข้าหาไม้เท้าไม้เท้า

พาเดินงกเง่ินไปเด็กเด็กร้องเรียกคนชราคนชราเรียกหาเด็กเด็กฝ่าเท้าเล็กเดิน

เตาะแตะมาต่างพบต่างโผเข้าหาต่างปลอบใจแดดเอยแดดกล้าตุ๊กตาพากันไป

กับไม้เท้างกเงิ่นไปไม่กี่ก้าวก็ล้มลง.	

(ตุ๊กตารอยทราย	:	81)

 นอกจากนีย้งัมีบทกวจี�านวนมากในเล่มทีม่เีนือ้หาวพิากษ์วจิารณ์สงัคมโดยเฉพาะ

สังคมชนบทที่ก�าลังสับสนกับการรุกคืบของเมืองด้วยบทกวีที่อุดมไปด้วยเสียงและสี เช่น

 ขอทาน	พิการ	เจ้านั่ง	หลังพิง	ก�าแพงวัดเหง่ง	หง่าง	ระฆังเช้าเช้าคละ

เคล้า	เสียงซึง	สามสายขรมขลัง	สงฆ์พึม	เพลงสวดแหลมสูงเสียงซึง	ระคนคละ

เสียงเหรียญกระทบ	 ก้นขันละซึงเสียงเพลงขาดห้วงค่อยล้วง	 คล�าควาน	 ก้นขัน

พึมพ�าให้พร	ตามสูตรเหลืองเหลือง	สงฆ์เดินมาใกล้สงฆ์เหลียว	สบตา	ขอทาน

ผอม	ผอม	หมาโซ	เมียงมาขอทานสบตาหมาผอม.	(ตุ๊กตารอยทราย	:	56)

 บางบทวิพากษ์ปัญหาในวงการสงฆ์ เช่น เล่าเรื่องการตัดต้นไม้ใหญ่ 

เพื่อสร้างโบสถ์กลางกลุ่มคนห้อมล้อมสอง	 สาม	 สี่	 ห้า	 ผ้าขาวคลุมเด็กหญิง

ฟูมฟาย	ร�่าไห้ร่มโพธิ์	ร่มไทร	ถูกโค่น	ทั้งโคนผ้าขาว	คลุมอยู่โน่นประตูทุกบาน
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เงียบงันแถวสงฆ์อุ้มบาตรเลยไปทุกบ้านสูง	 สง่า	 เด่นตระหง่านโบสถ์ใหญ่หลาย

สิบล้านสร้างเสร็จแล้ว	...	สนธยาลาลับผีร้ายร�่าร้อง	ร่ายระรื่น	ระเริงอึง.	

(ตุ๊กตารอยทราย	:	75)	

 บางบทได้เล่าเรื่องขบวนการตัดเศียรพระ โดยสมมติมุมมองว่า พระพุทธรูปที่ถูก

ตดัเศียรน้ัน ออกเดนิทางตามหาเศยีรของตนด้วยตนเอง จนมาเจอเศยีรในตูก้ระจก และจบ

อย่างหักมุมเมื่อเศียรนั้นบอกให้ร่างกลับวัดไปเถอะ เพราะเศียรนี้ฝรั่งจองแล้ว

 เมื่อสังคมเริ่มเสื่อมทรามลง ศีลธรรมจรรยา วิถีชีวิตความคิดของผู้คนก็มัวหมอง

ตามไปด้วยไม่ว่าพระหรือฆราวาส ศักดิ์สิริได้สะท้อนไว้ในหลายบทกวี เช่น

	 ...	 ไปดีไปแล้วคุณพ่อลูกลูกผจญเวรผจญกรรมหมดทุนงานนี้นับหมื่น

เงินหมื่นส่งพ่อขึ้นสวรรค์ขรมขรม	 ขลังขลัง	 เพลงสวดจบแล้วแถวสงฆ์กลับกุฏิ

ควานควานคล�าซองก้นย่ามในซองใบเขียวใบเดียว	...	ขี้เหนียวแท้แท้เจ้าภาพ.	

(ตุ๊กตารอยทราย	:	41)

 บางบทพดูถงึภาวะในจิตใจของเราเอง แสดงว่าสภาวธรรมนัน้ถกูท�าลายได้ด้วยส่ิง

ที่น่ากลัวคือ อธรรม นั่นเอง

	 ข้างแรมกัดกินดวงเดือนแทะเล็มเต็มแรมก็กลืนข้างขึ้นพากเพียรมา

เติมครั้นเติมจนเต็มก็งามราหูไล่ล่ามาอมครั้นอมเต็มก็คาย...	 อธรรมมาอมดวง

ธรรมครั้นอมเต็มค�าก็เคี้ยว.

(ตุ๊กตารอยทราย	:	36)
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 ศักดิส์ริไิด้ตัง้ค�าถามถงึคนในสงัคมว่า “เราจะไปกนัทางไหน” โดยเปรยีบเทยีบผ่าน

ขบวนมดตัวเล็กๆ หน่วยเล็กๆ ในสังคมเช่นเดียวกับมนุษย์ 

 

 เจ้าเหมือนเม็ดทรายเล็กเล็กแถวมดจะเดินไปทางไหนข้าฉงนกลไก

แห่งเจ้าชิ้นส่วนใดเล่าก่อวินัยและชิ้นส่วนใดก่อขยันและชิ้นส่วนใดหนาก่อ

สามัคคีกันข้ารู ้เจ้าน้ันไร้สมองลองเทน�้าร้อนราดดูเจ้าก็รู้กลัวตายลนลานเจ้า

เหนือมดตัวเล็กเล็กฝูงชนจะเดินไปทางไหนข้าฉงนกลไกแห่งเจ้าชิ้นส่วนใดเล่า

ก่อฉลาดชิ้นส่วนใดเล่าก่ออาฆาตพยาบาทเคียดแค้นชิงชังทุ่มพลังรุกโหมโรมรัน

โง่ที่สุดของมนุษย์คือใช้ความฉลาดท�าลายกัน.	

(ตุ๊กตารอยทราย	:	45)

บทสรุป
 หลังทศวรรษ 2520 เป็นต้นมา สังคมทุกๆ ด้านพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ก่อให้

เกิดปัญหาตามมามากมาย ศักด์ิสิริ มีสมสืบ ใช้บทกวีใน “ตุ๊กตารอยทราย” ชวนให้หวน

ตระหนักในคณุค่าของธรรมชาต ิและความพยายามในการอยูร่่วมอย่างกลมกลืนและยัง่ยนื 

อันเป็นทางออกของชีวิตในสังคมที่แล้งร้อน รีบเร่ง แย่งชิง เบียดเบียน เต็มไปด้วยพิษทั้ง

ภายนอกและภายในจติใจคน ศกัดิส์ริยินืยนัแนวความคดิของเขาว่า ธรรมะคอืธรรมชาตอินั

มีอยู่แล้วในตัวมนุษย์ อาจเห็นได้ชัดผ่านเด็กๆ และดวงใจที่ใสสะอาดนั่นเอง 

 ศักด์ิสิริ ย�้าปริศนาธรรมท้ังในบทแรกและบทจบของหนังสือ ด้วยบทกวี “ตุ๊กตา

รอยทราย” ให้พิจารณาว่าหากปราศจากปัญญาและการรู้คุณค่าของสรรพสิ่ง การด�ารงอยู่

ของเราทั้งหลายก็คงไม่ต่างจากตุ๊กตารอยทรายผู้รอความตายอันมืดด�านั่นเอง 

	 ตุ๊กตารอยทรายนอนรายลืมตาแดดด�าส่องมาตุ๊กตานอนกินตุ๊กตารอยทรายนอน

รายลืมตาดวงตา	โง่งมลมพัดกลบไปตายคาแดดด�า.
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ชื่อตัวละครพระโพธิสัตว์ในชาดกพื้นบ้านอีสาน
Bodhisattva character’s names in the Isan Folk Jatakas

สุทธินันท์ ศรีอ่อน* Suttinan Srion

บทคัดย่อ
 บทความวจัิยน้ีมุ่งศกึษาชือ่ของตวัละครพระโพธสัิตว์ในชาดกพ้ืนบ้านอสีาน ข้อมลู

ที่ใช้ศึกษาคือชาดกพ้ืนบ้านอีสานส�านวนร้อยกรอง 32 เรื่อง ในการวิเคราะห์ได้จ�าแนกค�า

เรียกช่ือตัวละครพระโพธิสัตว์ออกเป็น 4 กลุ่มข้อมูล คือ ช่ือที่ตั้งจากค�าในภาษาบาลีหรือ

สันสกฤต จากค�าในภาษาถิ่น ชื่อที่สะท้อนสถานะทางสังคมและเพศ และชื่อที่สะท้อนความ

เช่ือแบบผสมผสาน ผลการศึกษาครั้งนี้ท�าให้ได้ข้อสรุปว่า ชื่อของตัวละครพระโพธิสัตว์

จ�านวน 32 ตัวละคร ปรากฏค�าน�าหน้าชื่อว่า “ท้าว” ภาษาถิ่นภาษาบาลี และชื่อที่แสดงให้ 

เหน็สถานะหรอืบอกเพศค�าว่า “ผ”ี ร่วมอยู่ในชือ่ จากการศกึษาชือ่ของตวัละครพระโพธสิตัว์

ในชาดกพื้นบ้านอีสานพบว่า มีการใช้ค�าที่หลากหลาย การหลากค�าเช่นนี้ได้สะท้อนวิธี

คิดของคนอีสานว่ามีความรู้ภาษาถิ่น แล้วยังรู้ภาษาบาลีสันสกฤตและอรรถศาสตร์ได้ดี  

และแสดงให้เหน็แนวคดิในการตัง้ชือ่ตวัละครโดยการสงัเกตรปูร่างและลกัษณะตวัละครเป็น

ข้อมูลในการตั้งชื่อ บางชื่อมีความสัมพันธ์กันเชิงอ�านาจระหว่างความเชื่อแบบผีดั้งเดิมกับ

พุทธศาสนา หรือศาสนาพราหมณ์ และพุทธมหายานอีกด้วย ผลการศึกษาท�าให้เข้าใจค�า

เรยีกชือ่ตัวละครพระโพธสิตัว์ทีม่คีวามหลากหลาย สะท้อนวธีิคดิของคนอสีาน และแสดงให้

เห็นความรู้ภาษาต่างประเทศของคนอีสานด้วย

ค�าส�าคัญ: พระโพธิสัตว์, ชาดกพื้นบ้าน, ตัวละคร

*อาจารย์ ดร. ประจ�าสาขาภาษาและวรรณคดีตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
*Lecturer Dr, Oriental Languages and Literature, Liberal Arts, Ubon Ratchathani University
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Abstract

 The purpose of this research was to study the names of Bodhisattva in the Isan 

Folk Jataka. Research selected a total of 32 Isan Folk Jatakas that were composed  

in verse. The analysis divided the nomenclature of Bodhisat-dialect, 3) the names 

that reflected social statuses and genders, and 4) the names that reflected mixed 

beliefs. The results found that the names of Bodhisattva were preceded by the title 

“Thaw”, local words, words in Pali and Sanskit, the names showing statuses and 

gender, and the names that co-occurred with “Phee” (meaning ghost). The results 

show that names of Bodhisattva in Isan folk Jataka are diverse. This reflects the 

knowledge of Isan people. They do not only know their dialect but also Pali,Sanskit 

and semantics. Their nomenclature conventions are that they named the protagonist 

according to the shapes and characteristics of him. Moreover, some of the names 

indicate power relation-ship between the old beliefs in spirits and the newer beliefs 

of Theravada Buddhism, Brahmanism and Mahayana Buddhism.

Keywords: Bodhisattva, Folk Jatakas, Character.
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บทน�า
 ชาดก หมายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วของพระพุทธเจ้า ซึ่งถือกันว่าเป็นเรื่องราว

ในอดีตของพระสมณโคดมขณะเสวยชาติเป็นพระโพธิสัตว์ ชาดกเป็นเรื่องที่มีในคัมภีร์พระ

ไตรปิฎกและเชื่อกันว่าเป็นพุทธวจนะ แบ่งตามจ�านวนคาถาจากน้อยไปหามากเรียกกันว่า

นิบาตชาดก นิบาตชาดกมีทั้งสิ้น 547 เรื่องและแต่ละเร่ืองเป็นเร่ืองราวการบ�าเพ็ญบารมี

ของพระโพธิสัตว์ ในประเทศไทยยังมีชาดกหรือเร่ืองราวของพระโพธิสัตว์ที่มีเนื้อหาเร่ือง

ไม่ตรงกับนิบาตชาดก คือ ปัญญาสชาดก 61 เรื่องอันเป็นผลงานภาษาบาลีของพระภิกษุ

ล้านนาไทย และมักเรียกว่า “ชาดกนอกนิบาต” เรื่องของพระโพธิสัตว์เช่นนี้ยังปรากฏใน

ชาดกของกลุ่มคนที่นับถือพระพุทธศาสนานอกประเทศไทยอีกด้วย โดยกลุ่มคนเหล่านั้น

ได้น�าเอานิทานพ้ืนบ้านมาปรับให้เป็นชาดก ยกให้ตัวละครเอกเป็นพระโพธิสัตว์ ศิราพร 

ณ ถลาง (2542 : 219) ได้ศึกษาชาดกพื้นบ้านในการรับรู้ของชนชาติไทยในปี พ.ศ. 2542 

และ Anatole-Roger Peltier (1987) ศึกษาวรรณกรรมไทยเขิน ได้เรียกชาดกนอกนิบาต

กลุ่มนี้ว่า “ชาดกพื้นบ้าน” ในภาคอีสานมีชาดกประเภทนี้จ�านวนมาก จากการส�ารวจข้อมูล

เบื้องต้นมีชาดกส�านวนร้อยกรองภาษาอีสานมากถึง 32 เรื่อง โดยบทความนี้จะเรียกว่า 

“ชาดกพืน้บ้านอสีาน” (Isan Folk Jatakas) ตามชือ่ของพืน้ทีแ่ละภาษาที่ใช้จดจารชาดกนัน้ 

“ชาดกพื้นบ้านอีสาน” เป็นที่นิยมเล่าและอ่านกันในหมู่ชาวอีสานมาอย่างต่อเนื่องกันมาใน

โอกาสต่าง ๆ  โดยมุ่งหมายจะสอนธรรมด้วยวธิสีนุกสนาน มกัแทรกปรัชญาของพทุธศาสนา  

ให้ตัวละครเอกมีพุทธจริยาวัตรคือด�ารงชีวิตแบบพุทธ เพื่อให้ชาวบ้านจดจ�าน�ามาเป็นแบบ

อย่าง (ธวัช ปุณโณทก, 2525 : 175-176) นิทานชาดกอีสานเป็นวรรณกรรมที่ชาวบ้านนิยม 

ฉะนั้น จึงมีรูปแบบเฉพาะตัวคือสะท้อนสภาพสังคมอีสาน ตอบสนองความเชื่อของชาว

อีสานมีคตินิยม ความเชื่อ สาระที่เป็นประโยชน์ต่อจิตใจ และเสนออุดมการณ์ของสังคม

แบบอีสาน มีรูปแบบ เนื้อหา ภาษาแบบเฉพาะอีสาน ซึ่งถือเป็นลักษณะร่วมของกลุ่มไทย 

ที่สืบทอดวัฒนธรรมลุ่มน�้าโขง (ธวัช ปุณโณทก, 2525 : 174) จากที่กล่าวมาข้างต้นท�าให้

ทราบว่า ชาดกพื้นบ้านอีสานได้สะท้อนถึงความเชื่อและวัฒนธรรมผู้คนลุ่มน�้าโขง

 ชาดกพื้นบ้านอีสานมีการด�าเนินเรื่องเป็นขั้นตอน แทรกเรื่องราวความเชื่อ

ดั้งเดิมของคนอีสาน และแทรกเรื่องโลดโผนหรือผจญภัยของตัวละครพระโพธิสัตว์  

จึงเป็นเรื่องที่นิยมเล่าสู ่กันฟังในสังคมแบบมุขปาฐะมาก่อน เช่นเดียวกับนิทานทั่วๆ  

ไปที่ใช้เล่ากันในสงัคมชาวบ้านก่อนจะบันทึกเป็นลายลกัษณ์ในภายหลงั ชาดกพืน้บ้านอสีาน 

(Isan Folk Jataka) เป็นวรรณคดีพุทธศาสนาประเภทนิทานที่นิยมใช้ในการเล่า เทศน์  

ตามบุญพิธีหรือในประเพณีส�าคัญๆ ในสังคมอีสาน จนได้มีการจดจารลงในใบลานในสมัย
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หลัง ลักษณะเช่นนี้จารุวรรณ ธรรมวัตรมองว่า เป็นลักษณะทั่วไปของสังคมที่ใช้ภาษาพูด

สู่สังคมที่มีตัวอักษร ท�าให้มีวรรณกรรมส�านวนลายลักษณ์ หรืออีกแง่หนึ่งอาจเป็นการน�า

ส�านวนลายลักษณ์ไปเล่าสืบต่อด้วยวาจาแล้วมีการปรับเปล่ียนชื่อสถานที่และบุคคลตาม

กาลเทศะก็เป็นได้ (จารุวรรณ ธรรมวัตร, ม.ป.ป: 86) แม้ว่าจะมีการปรับนิทานพื้นบ้าน

ให้เป็นชาดกตามแนวคิดของพระพุทธศาสนา และยกตัวละครเอกให้เป็นของพระโพธิสัตว์  

ถึงกระน้ันยังปรากฏว่า ชื่อตัวละครพระโพธิสัตว์มีลักษณะเฉพาะโดยมีทั้งค�าในภาษาถิ่น 

ภาษาบาลีสันสกฤต การเพิ่มค�าน�าหน้าตัวละครที่สะท้อนให้เห็นความหมายของค�าที่แฝง

แนวคิด และแสดงความหมายของค�าเก่าในภาษาอีสาน สะท้อนให้เหน็การผสมผสานความ

เชื่อที่หลากหลายซึ่งส่งผลให้ชาดกพื้นบ้านอีสานน่าสนใจ

 วรรณกรรมอีสานมีรูปแบบเฉพาะต่างจากวรรณกรรมภาคอื่น เพราะเป็น

วรรณกรรมชาวบ้านอย่างแท้จริง ชาวบ้านเป็นผู้ถือครองสิทธิ์ เป็นผู้ใช้ศึกษา เป็นผู้อ่าน 

และเป็นผู้สร้างวรรณกรรมเหล่านั้น ทั้งนี้ โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการเก็บรักษาและ

เผยแพร่ (ธวัช ปุณโณทก, 2525: 174) จากค�าอธิบายดังกล่าวควรพิจารณาได้ว่า ชาดก

พื้นบ้านอีสานเป็นเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ที่มีลักษณะเฉพาะ เป็นผลงานของชาวบ้าน  

ซึ่งเป็นผู้รู้ในสังคมชาวบ้านได้สร้างตัวละครพระโพธิสัตว์ขึ้นจากพื้นฐานความศรัทธาของ

ตนต่อพระพุทธศาสนา ดังนั้น จึงท�าให้มีพระโพธิสัตว์ในชาดกชุดดังกล่าวมีลักษณะพิเศษ  

ด้วยลกัษณะเด่นดงักล่าวข้างต้นบทความนีจ้งึต้องการศกึษาชือ่ตวัละครพระโพธิสตัว์ในชาดก

พืน้บ้านอสีาน ว่ามเีค้าค�าเดมิมาจากภาษาใด มคีวามหมายทางอรรถศาสตร์สัมพนัธ์กับขนบ

ความเชือ่แบบอีสานอย่างไร สะท้อนถึงความเชือ่ทางศาสนาหรอืไม่อย่างไร มติิการยมืภาษา

และการใช้ภาษาถิ่นตั้งชื่อมีลักษณะเฉพาะอย่างไร

แนวคิดการตั้งชื่อ
 ชื่อ เป็นสิ่งหนึ่งที่ส�าคัญของคนในหลายชาติหลายภาษา ในพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายว่า “ช่ือเป็นสิ่งที่ค�าที่ตั้งข้ึนส�าหรับเรียกคน 

สัตว์ สถานที่ และสิ่งของโดยทั่วๆ ไปหรือโดยเฉพาะเจาะจง” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542 

: 367) จากค�านิยามความหมายของค�าว่าชื่อดังกล่าวท�าให้ทราบว่าชื่อเป็นค�าเรียก คือ  

ค�าที่คนในสังคมก�าหนดใช้ร่วมกันเพื่อจะเรียกสิ่งต่างๆ โดยไม่เจาะจง จึงเห็นได้ว่าชื่อเป็น

สิ่งส�าคัญของทุกชาติทุกภาษาได้ก�าหนดชื่อเรียกสิ่งต่างๆ เพื่อส่ือสารกันและกัน ส่งผลให้

มนุษยชาติสามารถสื่อสารเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี และเกิดการพัฒนากัน

มาอย่างต่อเนื่อง
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 ช่ือส�าคญัต่อชวีติคนๆ หนึง่ คอื ทกุคนต้องมชีือ่ไว้เรียกและจ�าแนกออกให้แตกต่างกนั  

หรอืมไีว้เพือ่ระบตุวัตนของตน เพือ่ให้คนอืน่เรยีกและไว้ส�าหรบัแจ้งชือ่หรอืเรียกตวัเองเวลาท่ี 

ต้องถกูถาม หรอืเม่ือจ�าเป็นจะต้องแสดงตนในสงัคม เม่ือเป็นเช่นน้ีชือ่ของคนจงึเป็นส่ิงเฉพาะ 

หรอืนามแบบเจาะจง (proper names) พระพุทธเจ้าเองกท็รงใช้ชือ่เฉพาะเวลาจะแทนพระองค์  

หรือให้ผู ้อื่นเรียกขานพระองค์ ดังปรากฏหลักฐานในคัมภีร์สุตตันตปิฎกมัชฌิมนิกาย 

มูลปัณณาสว่า ครั้งหน่ึงพระพุทธเจ้าทรงสนทนากับโทณพราหมณ์ที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่ง

ระหว่างทางเสด็จ โดยพราหมณ์ได้ถามพระองค์ว่า พระองค์เป็นใครกันแน่ระหว่างเทวดา 

คนธรรพ์ ยักษ์ หรือมนุษย์ พระองค์ได้ตรัสตอบพราหมณ์ว่า “พราหมณ์ ขอให้ท่านจ�า

เราไว้ว่าเป็น พุทธะ” (ม. มู. 21/3649) ข้อความดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าเอง

ก็ทรงใช้ชื่อเฉพาะก�าหนดให้คนอื่นเรียกขานพระองค์ และยิ่งไปกว่าน้ัน ในคัมภีร์พุทธ

วงศ์ ขุททกนิกายปรากฏหลักฐานว่าพระองค์เองได้ตรัสประวัติของพระองค์ว่า พระองค์

ชื่อโคดม เป็นชาวศากยะ เมืองที่พระองค์อาศัยชื่อเมืองกบิลพัสดุ์ พระพุทธบิดาชื่อพระ

เจ้าสุทโทธนะ มีพระพุทธมารดาผู้ให้ก�าเนิดชื่อพระนางมายาเทวี เสด็จครองเรือนใน

ฆราวาสวิสัยจวบจน 29 ปี อาศัยอยู่ในปราสาท 3 หลัง ชื่อ สุจันทะ โกกนุทะ และโกญจะ  

มีหญิงบริวารมากถึง 40,000 นาง มีพระนางยโสธราเป็นพระชายาและมีพระราหุลเป็นบุตร

ของพระองค์ (ขุ.พุทฺธ. 33/26/543) หลักฐานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า พระพุทธเจ้าเองได้

แสดงพระองค์โดยชื่อว่า พุทธะ และโคตมะ ทั้งเมื่อจะตรัสถึงตระกูลวงศ์ของพระองค์ก็ทรง

ก�าหนดค�าเรียกขานชื่อพระราชบิดา เป็นต้น

 หลักฐานในพระไตรปิฎกท�าให้ทราบว่า ชื่อเป็นสิ่งที่ส�าคัญและคงอาจส�าคัญจนส่ง

ผลให้มีผูแ้ต่งต�าราการตัง้ชือ่คนขึน้ใช้ส�าหรบัเป็นแบบแผนหรือจนท�าให้มหีลักหรือเป็นวชิา

แขนงหนึง่ขึน้ เช่น ต�าราทกัษาปกรณ์ และพรหมชาต ิเป็นต้น คนไทยเองกเ็ป็นเหมอืนคนใน

สังคมอื่น คือ มีการใช้ค�าก�ากับตัวเองและของคนอื่น กล่าวคือ นอกจากเราจะเรียกขานคน

อื่นด้วยชื่อแล้วยังคงต้องมีชื่อตัวส�าหรับคนอื่นเรียกขานในการสนทนาหรือมีปฏิสัมพันธ์

กันทางสังคม ขนบของการใช้ค�าเรียกชื่อของคนไทยปรากฏในจารึกสุโขทัยหลักที่ 1 สมัย

พ่อขนุรามค�าแหงว่า พ่อขนุรามค�าแหงมหาราชทรงใช้ค�าเรียกชือ่ของคนในครอบครัวท่าน 

ดังปรากฏความว่า “พ่อกูชื่อศรีอินทราทิตย์ แม่กูชื่อนางเสือง พ่ีกูชื่อบานเมือง...” (กรม

ศลิปากร, 2533 : 21) คนไทยเชือ่ว่า ชือ่มอีทิธพิลหรือมส่ีวนสัมพนัธ์กบัชวีติคนหรือเจ้าของ

ชะตา ชื่อดีอาจจะช่วยให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง หรือร�่ารวยเงินทอง แต่ในทางตรงกัน

ข้ามชื่อเป็นกาลกิณีอาจส่งผลให้ชีวิตตกต�่า (กรมศิลปากร, 2552 : 5) เดิมคนเชื่อกันว่าเด็ก

เกดิใหม่ยงัไม่เป็นคนสมบรูณ์และในสามวนัเจด็วนัว่าระยะสามวนัลูกผีส่ีวนัลูกคนต้องตัง้ชือ่

เด็กให้เป็นชื่อสมมติก่อน ดังปรากฏหลักฐานในพระนิพนธ์ค�าอธิบายเรื่องต�านานเสภาของ
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สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ว่าทางหัวเมืองเชียงใหม่ถือกัน

ว่าถ้าลูกเจ้าหลานนายเกิดมามักมี 2 ชื่อ ชื่อหน่ึงเป็นสามัญส�าหรับตัว อีกชื่อหนึ่งส�าหรับ

เรียกให้ผีเกลียด เช่น อึ่ง กบ เขียด (เสภาเรื่องขุนช้าง-ขุนแผน. 2555 : 52) การตั้งชื่อให้

น่าเกลยีดชัน้ต้นเป็นคตทิีพ่่อแม่ตัง้ขึน้ให้สมมติเพ่ือหลอกลวงผีว่าไม่ใช่คนแต่เป็น หม ูหมา 

อึ่ง เขียด แย้ ฯลฯ ผีจะได้ตายใจไม่เอาตัวไปหรือไม่มารบกวน (กรมศิลปากร. 2552 : 5) 

ซึ่งก็น่าจะมาจากคติความเชื่อโบราณว่า ถ้าภูตผีปีศาจเอ็นดูผู้ใดก็อาจจะบันดาลให้ล้มตาย

เอาตัวไปเลี้ยงดูใช้สอยในเมืองผี (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ 

[พระนิพนธ์อธิบายเรื่องต�านานเสภา], เสภาเรื่องขุนช้าง-ขุนแผน. 2555 : 52)

 สุภาพรรณ ณ บางช้าง ได้ศึกษาการใช้ภาษาในการตั้งชื่อของคนไทย โดยศึกษา

ตัง้แต่สมยัสโุขทยั-ปี พ.ศ. 2525 พบว่า ช่วงทีช่ือ่คนไทยมีสองพยางค์คือสมัยสุโขทยั อยธุยา 

และธนบุรี มีหนึ่งหรือสองพยางค์ เช่น มะเดื่อ พะยอม เป็นต้น ส่วนในสมัยรัตนโกสินทร์

ชื่อมีจ�านวนพยางค์ตั้งแต่หนึ่งพยางค์ถึงหกพยางค์ เช่น เอกดนัย กัลยาวดี เกษราอาภรณ์ 

เป็นต้น ทั้งนี้ชื่อเพศชายมีจ�านวนพยางค์น้อยกว่าชื่อของเพศหญิงทุกสมัย และที่ส�าคัญ

ในด้านท่ีมาของภาษา พบว่ามีการลดจ�านวนการใช้ภาษาไทยลง แต่เพิ่มภาษาบาลีและ

สันสกฤตมาใช้และเริ่มมีการตั้งชื่อด้วยภาษาเขมรในช่วงรัชกาลท่ี 1 ด้านความหมายของ

ชื่อพบว่าในสมัยสุโขทัยระยะต้น ชื้อทั้งฝ่ายราชสกุลและสามัญชนมีความหมายสะท้อน

ความสัมพันธ์แบบเครือญาติ และอุดมคติมุ่งความปลอดภัยมั่นคง และความเจริญของ

ชุมชนเป็นหลักร่วมกัน ในสมัยอยุธยาพระนามของราชสกุลมีความหมายแสดงอ�านาจ

ราชศักดิ์ ชื่อคนสามัญมักสัมพันธ์กับชีวิตประจ�าวัน สมัยรัตนโกสินทร์พระนามในราชสกุล

ไม่ต่างจากสามัญชนนัก ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยใน

สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม มีการเลือกใช้รูปค�าและความหมายของชื่อที่บ่งเพศชัดเจน  

เพื่อสนองต่อนโยบายวัฒนธรรมของรัฐและผู้น�า (สุภาพรรณ ณ บางช้าง. 2527 อ้างอิงจาก 

พรสรัญ แสงปรีดีกรณ์. 2552 : 17) จากงานวิจัยเรื่องชื่อคนในสังคมไทยสะท้อนให้เห็นการ

ใช้ภาษาที่หลากหลายและการยึดความหมายของชื่อ แนวคิดการวิเคราะห์การตั้งชื่อของ

คนไทยสมัยต่างๆ ดังกล่าวสามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางการวิเคราะห์ชื่อของตัวละครพระ

โพธสิตัว์ในชาดกพืน้บ้านอีสานได้ ทัง้ในแง่ความหมายของชือ่ ภาษา และภาพสะท้อนความ

เชื่อและวัฒนธรรมของคนอีสาน อนึ่ง ชื่อของตัวละครเอกในวรรณคดีเป็นเรื่องส�าคัญ ส่วน

มากชือ่มักจะมีความหมายส�าคัญ หรอืมส่ีวนสมัพนัธ์กบัลกัษณะบางอย่างของตวัละคร ความ

ฝันของแม่ หรือแม้แต่การตั้งตามต�าราหมอดูโดยถือเอาเวลาตกฟากเป็นเกณฑ์ ดังปรากฏ

หลักฐานการตั้งชื่อของขุนแผนในเสภาเรื่องขุนช้าง-ขุนแผน ฉบับหอสมุดพระวชิรญาณว่า 
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พ่อแม่ปรึกษากับย่ายาย	 	 	 จะชื่อหลานชายอย่างไรปู่

ฝ่ายตะแกเป็นหมอดู	 	 	 คิดคูณเลขอยู่ให้หลานชาย

ปีขาลวันอังคารเดือนห้า	 	 	 ตกฟากเวลาสามชั้นฉาย

กรุงจีนเอาแก้วอันแพรวพราย	 	 มาถวายพระเจ้ากรุงอยุธยา

ให้ใสปลายยอดเจดีย์ใหญ่	 	 	 สร้างไว้แต่เมื่อครั้งเมืองหงสา

เรียกวัดเจ้าพระยาไทยแต่ไรมา	 	 ให้ชื่อว่าพลายแก้วผู้แววไว

(เสภาขุนช้าง-ขุนแผน.	2555	:	94-96)

 จากข้อมูลท�าให้ทราบได้ว่า การตั้งชื่อของตัวละครเอกของเรื่องเป็นเรื่องที่ต้อง

อาศัยข้อมูลหลายด้าน อย่างเช่นเมื่อจะตั้งชื่อให้ขุนแผนตอนแรกเกิด พ่อแม่ก็ต้องปรึกษา

หาชื่อให้ลูก ซึ่งจะต้องอาศัยเกณฑ์ทั้งปีเกิด เดือนเกิด วันเกิดและเวลาตกฟากส�าหรับใช้

เป็นข้อมูลในการตั้งชื่อ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าชื่อไม่ใช่นามเฉพาะเรียกขานกันและกันเท่านั้น 

หากสะท้อนให้เห็นขนบและแนวคิดในการตั้งชื่อ และหากชื่อดีแล้วเช่ือกันว่าจะส่งผลให้

เจ้าชะตาเจริญรุ่งเรืองปราศจากโรคาพยาธิไปด้วย แต่หากชื่อไม่ดีก็ปรากฏว่าเจ้าชะตาจะ

ไม่เจริญรุ่งเรืองหรือป่วยไข้ ดังปรากฏหลักฐานในชาดกพ้ืนบ้านอีสานเร่ือง ท้าวคด-ท้าว

ซื่อ ตัวละครพระโพธิสัตว์เสวยชาติบ�าเพ็ญบารมี และก่อนลงจากสวรรค์มาเกิดได้ตั้งสัจจะ

อธิษฐานเรือ่งความซ่ือตรงและความสตัย์ว่าไม่คดิจะคดงอหรือโกงใคร แรงอธษิฐานส่งผลให้ 

ร่างกายทั้งแขนขาเหยียดตรงไม่งุ้มงอ แต่พ่อแม่ตั้งชื่อให้ว่า “ค�า” กลับท�าให้ลูกคือตัวละคร

พระโพธิสตัว์ร้องไห้หนกัเหมอืนคนโดนสตัว์มพีษิต่อยส่งผลให้แขนขาเหยยีดออกตรงไม่คด 

งอแข็งทื่อ พอร้องไห้เสร็จแล้วแขนขาจึงจักอยู่ในท่าปกติเหมือนคนทั่วไป (ธนิต ตาแก้ว. 

2539 : 75) ท�าให้พ่อแม่มีความหนักใจในอาการจึงได้พากันไปปรึกษาผู้เฒ่าที่เป็นนาย

บ้าน นายบ้านจึงตั้งชื่อให้ใหม่อาการดังกล่าวจึงหายไป ดังปรากฏหลักฐานในชาดกพื้น

บ้านอีสาน ดังนี้

...แล้วก็เอาไปให้ตากวนหลิงหล�่า		 บ่อแม่นสูใส่ชื่อกุมารน้อยบ่ชอบคลอง

แต่นั้นเฒ่าก็คัวเอาฝ้ายบายแขนมาผูก	 ขอให้ลูกอ่อนน้อยบาเท้าอย่าลัง

พ่อสิใส่ชื่อเจ้ากุมารน้อยหน่อ	 	 ซื่อทะราชน้อยบาเจ้าอย่าซนฯ

(ธนิต	ตาแก้ว.	2539	:	76)

 จากข้อมูลท�าให้สงัเกตได้ว่า ชือ่น่าจะมีความส�าคญักบัรปูร่างลกัษณะหรอืคณุธรรม

ของตวัละคร และเม่ือตัง้ไม่ถกูหรอืตัง้โดยไม่พจิารณาข้อมลูพืน้ฐานดงักล่าวน่าจะส่งผลให้ตัว
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ละครมีลักษณะผิดแปลกหรือมีอาการไม่พึงประสงค์ ดังเช่นตัวละครพระโพธิสัตว์ท้าวซื่อที่

เดิมพ่อแม่ตั้งให้ว่า “ค�า” แม้เป็นชื่อที่ฟังดูแล้วแสดงคุณค่า แต่ปรากฏว่าไม่ถูกโฉลกกับเจ้า

ชาตาก็ส่งผลให้เด็กต้องร้องไห้งอแงหนักเหมือนจะเป็นจะตาย ดังนั้น ชื่อของตัวละครเอก 

(Protagonist) ในชาดกพืน้บ้านอสีานจงึส�าคญัและน่าจะสะท้อนให้เหน็แนวคดิแบบท้องถิน่ 

หรอืข้อมลูการใช้ภาษาได้ ทีก่ล่าวเช่นนีเ้พราะชาวอสีานเชือ่กนัว่า ตวัละครเอกในชาดกพืน้

บ้านอีสานเป็นพระโพธิสัตว์ลงมาใช้ชาติ หรือลงมาเกิดในเมืองมนุษย์เพื่อบ�าเพ็ญบารมี  

ดังนั้น การวิเคราะห์ชื่อของตัวละครพระโพธิสัตว์จึงเป็นประเด็นที่ควรศึกษาเบื้องต้น ผู้วิจัย

ได้ส�ารวจชื่อของตัวละครพระโพธิสัตว์ 32 ชื่อจากชาดกพื้นบ้านอีสาน 32 เรื่อง โดยได้จัด

เรียงล�าดับชื่อชาดกไว้ตามพยัญชนะไทย ดังปรากฏในตาราง

ตารางแสดงค�าเรียกชื่อตัวละครพระโพธิสัตว์

ล�าดับที่ ชาดกเรื่อง+ชื่อ

โพธิ์สัตว์ 

ภาษาถิ่น ภาษาบาลี

สันสกฤต

ภาษาที่

แสดงเพศ

และสถานะ

ชื่อสะท้อน

ความเชื่อ

ผู้ปริวรรต/

รวบรวม

1 ก�าพร้ากายหอม

ชื่อท้าวก�าพร้า

ธนิต  

ตาแก้ว
2 ก�าพร้าผีน้อย

ท้าวก�าพร้า

ธีรพล 

นามวงศ์
3 คัชชะนาม

คัชชะ

พระอริ-

ยานุวัตร
4 ท้าวก�่ากาด�า

กาด�าน้อย

พระอริ-

ยานุวัตร

5 ท้าวจกัษณิพรหมริน

พรหมริน
อ. กวีวงศ์

6 ท้าวคด-ท้าวซื่อ

ซื่อทะราช

ธนิต  

ตาแก้ว
7 ท้าวคุตตะนาม

คุตตะ

ธนิต  

ตาแก้ว
8 ท้าวดาวเฮือง

ดาวเฮือง

ธนิต  

ตาแก้ว
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9
ท้าวยี่

ท้าวยี่

พระครูส-ุ

เทพสาร

คุณ
10 ท้าวลิ้นทอง

ลินทอง

พระอริ-

ยานุวัตร
11 ท้าวเสื้อเน่า

ท้าวดาวเมือง

สุนา ผา-

ด่านแก้ว
12 ท้าวสุวรรณ-

พราหมณ์

สุวรรณพราหมณ์

ธนิต 

ตาแก้ว

13 ท้าวศรีฐาน

ศรีฐาน

สุนา ผา-

ด่านแก้ว
14 ท้าวง่อยเปลี้ย

ขาติด

ท้าวก�าพร้า

สุนา ผา-

ด่านแก้ว

15 ท้าวหัวข่อหล่อ

ท้าวหัว

พระอริ-

ยานุวัตร
16 ท้าวหงส์หิน

หงส์หิน

ธนิต 

ตาแก้ว
17 ท้าวอุ่นงัวทอง

ท้าวอุ่นงัวทอง

ธนิต ตา

แก้ว

18 นะระชีวะชาดก

นะระชีวะบัณฑิต

พระอริ-

ยานุวัตร
19 นกจอกน้อย

ท้าววรจิต

ปรีชา 

พิณทอง
20 นางแตงอ่อน

สุริวงศ์ญาณ

พระอริยา

นุวัตร

21

นางผมหอม

สีลา

พระครู

กิตติคุโณ-

ภาส และ

คณะ
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22
บัวฮมบัวฮอง

บัวฮอง

พระครุส-ุ

เทพสาร

คุณ
23 ปลาแดก-ปลา

สมอ

ท้าวบุสบา

พระอริ-

ยานุวัตร

24 พญาคันคาก

มะณีโชติกุมาร

พระอริ-

ยานุวัตร

25
พระลัก-พระราม

สีดา

พระอริ-

ยานุวัตร

26 สังข์ศิลป์ชัย

ศิลป์ชัย/ไชย

เทพ

พระอริ-

ยานุวัตร

27 สีทน

สีทน

พระอรยิา-

นุวัตรร

28 สุปุณณานาค

สุปุณณานาค

พระอริ-

ยานุวัตร

29 สุทธะนูชาดก

สุธะนู

พระอริ-

ยานุวัตร

30 สุพรหมโมกขา

สุพรหมโมกขา

พระอริ-

ยานุวัตร

31 สุริยะฆาต-จัน-

ทะฆาต

จันทะคาด

พระอริ-

ยานุวัตร

32 สุริวงศ์

สุริวงศ์

พระอริ-

ยานุวัตร

รวม - 8 20 3 1 -

 จากตารางแสดงค�าเรียกชื่อตัวละครพระโพธิสัตว์ปรากฏว่า มีค�าน�าหน้าชื่อชาดก

และตัวละครด้วยค�าว่า “ท้าว” มากถึง 14 เรื่อง ซึ่งค�าว่า “ท้าว” ในพจนานุกรมภาษาลาว

ของทองค�า มะนีสอน (2008 : 466) ให้ควาหมายไว้ว่า “ท้าว นาม ค�าน�าหน้าเพสชาย
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ว่า ท้าว เพสหญิงว่า นาง ค�าว่า ท้าวนี้แต่โบราณหมายเอาพระมหากษัตริย์หรือลูกชาย

พระมหากษัตริย์” ค�าว่าท้าวในภาษาอีสานปัจจุบันเป็นภาษาสุภาพใช้น�าหน้าค�าเรียกเพศ

ชายเช่นกันกับค�าว่าท้าวในภาษาลาว โดยผู้วิจัยพบว่าคนอีสานยังนิยมใช้ค�าว่า “ท้าว” 

น�าหน้าหรือลงท้ายเวลาเรียกเพศชายด้วยความเอ็นดู (บักหล่าบักท้าว หรือ อยู่บ้านได๋

หล่ะท้าว มาแต่ไสหล่ะท้าว) นอกจากจะน�าหน้าด้วยค�าว่าท้าวแล้ว ยังมีค�าน�าหน้าชื่อตัว

ละครท่ีใช้ค�า “พญา” ชื่อของตัวละครพระโพธิสัตว์ (พญาคันคาก) ค�าว่า ท้าวและพญา

เป็นค�าน�าหน้าบอกสถานะหรือต�าแหน่งเช่นค�าว่า ท้าวพญามหากษัตริย์ มักใช้เรียกผู้มี

ต�าแหน่งในราชส�านัก ซึ่งค�าอธิบายดังกล่าวตรงกับที่ เจียแยน จอง (2548 : 94) อธิบายค�า  

“ขุน ท้าว พญา” ที่ใช้น�าหน้าขุนเจืองว่า “ขุน ท้าว พญา ในกรณีค�าขุนเจือง ท้าวเจิง พญา 

เจอืง ฯลฯ เป็นค�าน�าหน้าทีแ่สดงถงึต�าแหน่งผูน้�า ประมขุ หรือหวัหน้ากลุ่มชนสมยัโบราณ”  

ดังน้ัน จึงน่าจะกล่าวได้ว่า ค�าว่า “ท้าวและพญา” ที่ใช้น�าหน้าชื่อตัวละครพระโพธิสัตว์

เป็นค�าที่แสดงสถานะของตัวละครพระโพธิสัตว์ เพราะข้อมูลรองรับว่า ในช่วงแรกชีวิต

ตัวละครพระโพธิสัตว์แม้ไม่ได้มีก�าเนิดมาจากชนชั้นปกครอง เช่น ท้าวหัวข่อหล่อ ท้าว

บุสบาปลาแดกปลาสมอ เป็นต้น ต่างได้ด�ารงต�าแหน่งผู ้ปกครองบ้านเมืองภายหลัง 

 ค�าน�าหน้าชื่อได้สะท้อนให้เห็นสถานะทางชนช้ันของตัวละครชัดเจน และ

ลักษณะเช่นนี้เป็นแนวคิดเกี่ยวกับผู้น�าของการจัดต้ังทางสังคมการเมืองดั้งเดิมสมัยก่อน

ประวตัศิาสตร์ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ (Woltres. 1999 : 18-9 อ้างองิจากเกรียงศกัดิ ์เชษฐ-

พัฒนวานิช. 2554 : 34) แต่แง่ศาสนาจะเห็นว่าเป็นพื้นที่ร่วมของคติความเชื่อแบบดั้งเดิม 

และคตแิบบพทุธราช หรอืการยกวรีบรุษุดัง้เดมิมาอธบิายผ่านกรอบพระพทุธศาสนาในฐานะ 

พระโพธิสัตว์ (ก�าพล จ�าปาพันธ์. 2551-2552 : 143) ดังนั้น ค�าน�าหน้าชื่อของพระโพธิสัตว์

จึงน่าจะสะท้อนให้เห็นความเชื่อเรื่องวีรบุรุษแบบเดิมของชาวอีสานที่มาจากคนสามัญและ

ผู้คนก็ยอมรับได้ว่า ตัวละครพระโพธิสัตว์เหล่านั้นท�าความดีมีความกล้าหาญก็สามารถ

ยกข้ึนเป็นผู้ปกครองหรือท้าวพญาได้ แนวคิดดังกล่าวนี้สอดคล้องกับแนวคิดเร่ืองกรรม

นิยมของพุทธศาสนาซึ่งมีหลักฐานในคัมภีร์ขุททกนิกาย ธรรมบทคร้ังพระพุทธเจ้าตรัส

สนทนากับอัคคิกภารทวาชพราหมณ์ชาวเมืองสาวัตถี ผู้ที่ได้บริภาษพระพุทธเจ้าว่าเป็น

หัวโล้นและเป็นคนถ่อย พระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบโต้แก้ว่าคนจะถ่อยไม่ถ่อยก็เพราะการกระ

ท�า (25/306/351-352) ซึ่งอาจอธิบายได้ว่า คนจะดีหรือเลวไม่ใช่เพราะเกิดมาจากตระกูล

ดีหรือตระกูลเลวหากแต่มาจากการกระท�าของตนเองทั้งสิ้น จากข้อมูลในตารางนอกจาก 

จะพบว่าชือ่ทีน่�าหน้าด้วยค�าว่าท้าวและพญาแล้ว ชือ่ของตวัละครพระโพธสัิตว์ยงัตัง้ขึน้จาก

ภาษาถิ่น 8 ชื่อ ภาษาบาลีและสันสกฤต 20 ชื่อ แสดงเพศและสถานะ 3 ชื่อ และตั้งขึ้นจาก

ความเชือ่แบบผสมผสานแนวคิดท่ีทัง้ใหม่และเก่า 1 ชือ่ โดยชือ่ทีต่ัง้สามารถพจิารณาความ

หมาย ที่มา และผลสะท้อนแนวคิดได้ ดังนี้
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ชื่อตัวละครพระโพธิสัตว์ตั้งจากภาษาถิ่นอีสาน
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 822) ให้ความหมายของค�า “ภาษา

ถิ่น น. ภาษาเฉพาะท้องถิ่นใดท้องถิ่นหน่ึงที่มีรูปลักษณะเฉพาะตัวทั้งถ้อยค�าและส�าเนียง 

เป็นต้น” เมื่อพิจารณาค�านิยามภาษาถิ่นในมิติดังกล่าวจะพบว่า ภาษาถิ่นอีสาน คือภาษาที่

ชาวอีสานใช้พูดสื่อสารกัน มีรูปแบบเฉพาะค�าและส�าเนียงแบบอีสาน ดังนั้น จึงมีลักษณะ

ที่แตกต่างจากภาษาถิ่นอื่นในประเทศไทย เมื่อพิจารณาชื่อตัวละครพระโพธิสัตว์ในชาดก

พื้นบ้านอีสาน จะพบว่ามีที่ตั้งจากภาษาอีสานจ�านวน 8 ชื่อ คือ ซื่อ ทะราช, ดาวเฮือง,  

ท้าวยี,่ ลิน้ทอง, ท้าวดาวเมอืง, ท้าวหวั, ท้าวอุน่งวัทอง และบวัฮอง ดงัน้ี ซือ่ทะราช (มีความ

ซื่อตรงและเป็นเจ้า) ดาวเฮือง (มีความรุ่งเรืองดุจดวงดาว) ท้าวยี่ (ผู้เป็นที่สองในตระกูล)  

ลิ้นทอง (มีวาจาคมคายเหมือนมีลิ้นทองค�า) ท้าวดาวเมือง (ดาวของเมือง หรือดวงเมือง) 

ท้าวหัว (มีเฉพาะศีรษะ) ท้าวอุ่นงัวทอง (ชื่ออุ่น แต่มีวัวเขาทองค�า) บัวฮอง (บัวรอง)  

จากข้อมูลพบว่า ชือ่ตวัละครพระโพธสิตัว์ทีม่าจากภาษาถิน่มคีวามหลากหลาย กล่าวคอื เป็น

ชือ่ทีต่ัง้จากลกัษณะทางร่างกาย (ซือ่ทะราช, หวั) แสดงให้เหน็ความเจริญรุ่งเรือง (ดาวเฮือง,  

ดาวเมอืง) การนบัล�าดบัการเกิด (ยี,่ บวัฮอง [รอง] คอืถดัจาก ต่อจากหรือรองลงมาจากพ่ีคนแรก)  

ลักษณะของสัตว์เลี้ยงคู่บารมี (วัวทอง) ค�าสื่อกิริยาการพูดเก่งพูดดี (ลิ้นทอง) ดังนั้นจึงควร

เชื่อได้ว่า ลักษณะของค�าที่น�ามาตั้งชื่อสะท้อนให้เห็นลักษณะเด่นของภาษาถิ่นอีสานหรือ

ภาษาตระกูลไทย-ลาว กล่าวคือ มิติการตั้งชื่อเช่นนี้แสดงให้เห็นแนวทางการใช้ค�าที่แสดง

ให้เห็นลักษณะทางกายภาพของตัวละครพระโพธิสัตว์ สอดคล้องกับมิติการตั้งชื่อของผู้คน

ในอีสาน เช่น นายป้อม (สั้น หรือ เตี้ย) นายเบิด (คนเชิดหน้ายกเวลาเดินหรือนั่ง) นายเข 

(คนที่เดินขาเก หรือไม่ตรง) เป็นต้น ส�าหรับความหมายชื่อที่น�ามาตั้งที่สะท้อนความเจริญ

รุ่งเรือง ดาวเฮือง ดาวเมือง เป็นชื่อที่สะท้อนให้เห็นความคิดของชุมชนที่ก�าลังก่อร่างสร้าง

ตัว สร้างบ้านแปงเมืองให้เป็นปึกแผ่น เพื่อเพิ่มพลังความแข็งแกร่งให้สามารถปลดแอก

จากการปกครองของชนชัน้ปกครองเดมิคอืขอม ลกัษณะเช่นนี้ใกล้เคยีงกบัค�าว่า “ร่วง” ชือ่

กษตัรย์ิสมยัสโุขทัยทีม่คีวามหมายถงึความรุง่เรอืง รวมถงึการตัง้ชือ่ให้สัมพนัธ์กบัเครือญาติ

หรือล�าดับช่วงที่เจ้าตัวเกิดในระบบญาติ (ยี่/บัวฮอง [รอง]) (สุภาพรรณ ณ บางช้าง. 1527 

อ้างองิจากกรมศลิปากร. 2552 : 6) จากค�าอธบิายดงักล่าวท�าให้อาจกล่าวได้ว่า ชือ่ตวัละคร

พระโพธิสัตว์ที่ตั้งจากภาษาถิ่นได้สะท้อนถึงความคิดในการต้ังชื่อที่แสดงมิติทางกายภาพ 

ล�าดับเครอืญาติ ระยะเวลาการสร้างบ้านแปงเมอืง ส่วนชือ่ทีส่มัพนัธ์กบัสตัว์เลีย้งควรเชือ่ได้

ว่า สงัคมอสีานส่วนมากมอีาชพีท�านาและการเกษตรจงึต้องใช้แรงงานสตัว์ ชือ่ตวัละครพระ

โพธสิตัว์จงึสมัพนัธ์อยูก่บัวถิชีวีติแบบเกษตรกรรม อีกแง่หนึง่ชือ่ววัทองอาจเชือ่มโยงให้เหน็ 
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มิติของสัตว์พาหนะของพระโพธิสัตว์เช่นเดียวกับสัตว์คู่บุญ/สหชาติของเจ้าชายสิทธัตถะ

โพธิสตัว์คอืม้ากณัฑกะ ประเดน็ทีค่วรพจิารณาเพิม่เตมิคอืชือ่ที่ได้รับอทิธิพลภาษาบาลีและ

สันสฤต กล่าวคือชื่อของพระโพธิสัตว์ไม่เพียงแต่ตั้งด้วยภาษาถิ่นเท่านั้น หากแต่ยังมีชื่อ 

ที่ตั้งด้วยภาษาบาลีสันสกฤตมากถึง 20 ชื่อ 

ชื่อพระโพธิสัตว์จากภาษาบาลีสันสกฤต
 แม้ว่าชาดกพืน้บ้านอีสานจะบันทึกหรอืเรยีบเรยีงด้วยภาษาถิน่อสีาน แต่ปรากฏว่า

ชือ่ตวัละครพระโพธสิตัว์กลับตัง้เป็นชือ่ท่ีมทีีม่าจากภาษาบาลีสันสกฤต รวม 20 ชือ่ท่ีมาจาก

ค�าในภาษาบาลีและสันสกฤต ดังนี้ คัชชะ (ช้าง) พรหมริน (พระพรหม) คุตตะ (คุ้มครอง) 

สุวรรณพราหมณ์ (พราหมณ์ผู้มีชื่อว่าทอง) ศรีฐาน (มีลักษณะดี หรือมีที่ตั้งมั่นคง) หงส์หิน  

(ผูม้พีญาหงส์ทีก่ลายร่างเป็นหนิได้) นะระชีวะบัณฑิต (นกัปราชญ์ผู้มชีวิีตเยีย่งนรชน) วรจติ  

(มีจิตประเสริฐ สูงสุด) สุริวงศ์ญาณ (ผู ้มีญาณเปรียบดังพระอาทิตย์) สีลา (หิน, 

มีศีล) บุสบา (ดอกไม้) มะณีโชติ (สว่างไสวดุจแก้วมณี) สีดาจันทะแจ่ม (รอยไถ) ศิลป์ชัย/

ไชยเทพ (ผู้ชนะด้วยความรู้ความสามารถ) สีทน (ลดลง, นั่งลง) สุปุณณานาค (เต็มบริบูรณ์

ด,ี ช้างหรอืนาคตวัประเสรฐิด)ี สธุะน ู(ผูม้ฝีีมอืธนศิูลป์เก่งหรอืงาม) สุพรหมโมกขา (พรหมผู้

พ้นแล้ว/พ้นดแีล้วจากพรหม) จันทะคาด (พระจันทร์โดนกลืน) สุริวงศ์ (วงศ์แห่งพระอาทติย์)

 จากข้อมลูข้างต้นเหน็ได้ว่า มชีือ่ของตวัละครพระโพธสิตัว์ทีต่ัง้จากภาษาสนัสกฤต 5  

ชือ่ พรหมรนิ สวุรรณพราหมณ์ ศรฐีาน สพุรหมโมกขา และบสุบา นอกจากนัน้เป็นชือ่ท่ีมาจาก 

ภาษบาล ี15 ชือ่ เมือ่พิจารณาแล้วท�าให้ทราบถงึแง่มมุการตัง้ชือ่พระโพธสิตัว์ทีเ่กีย่วเนือ่งกบั 

เทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ ดังปรากฏพระราชาธิบายของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ (2469 : 139) ว่าในราว พ.ศ. 1550 กษัตริย์กัมพูชาบาง

พระองค์ก็เลื่อมใสทั้งศาสนาพุทธและพราหมณ์ และเป็นช่วงที่อาณาจักรกัมพูชามีอ�านาจ 

อิทธิพลของภาษาสันสกฤตน่าจะเข้ามากับการแผ่อิทธิพลของพุทธศาสนามหายาน  

และศาสนาพราหมณ์ของกษัตริย์กัมพูชา และมีหลักฐานศิลาจารึกที่พบในประเทศไทย

จารึกด้วยภาษาสันสกฤต หรืออักษรเทวนาครีแทนภาษามคธ ดังนั้นอิทธิพลดังกล่าวน่าจะ

ส่งผลให้ค�าในภาษาสันสกฤตมีผลต่อการตั้งชื่อตัวละครพระโพธิสัตว์พื้นบ้านอีสานด้วยเช่น

กัน อนึ่ง ค�าว่า “ศรี” ในชื่อท้าวศรีฐาน ปรากฏในจารึกสุโขทัยหลักที่ 2 วัดศรีชุมด้านที่ 1  

แถวที่ 33 ว่า “เม่ือก่อนผีฟ้าเจ้าเมืองศรีโสธรปุระให้ลูกสาวช่ือนางสุขขรมหาเทวีกับ 

พระขรรค์ชยัศรีให้นามเกยีรติแ์ก่พ่อขนุผาเมอืง...” (กรมศลิปากร. 2527: 14) ลกัษณะเช่นนี้

แสดงให้เหน็ว่าอาณาจกัรกมัพชูากบัอาณาจกัรไทยมคีวามเกีย่วข้องกนั และรูปค�าสันสกฤต

ที่เป็นชื่อตัวละครพระโพธิสัตว์ได้ใช้ในจารึกมาก่อน และคนไทยเองนิยมใช้ทั้งค�าบาลีและ



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

ปีท
ี่ 2

 ฉ
บับ

ที่ 
2 

(ม
.ค

. 6
0-

มิ.
ย.

 6
0)

80

สันสกฤตมานาน เมื่อเป็นเช่นนี้จึงน่าจะเป็นไปได้ว่าชื่อที่มาจากค�าในภาษาสันสกฤตได้ 

รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์และพุทธมหายาน

 นอกจากชื่อที่ตั้งจากภาษาสันสกฤตแล้ว ยังปรากฏว่าชื่อที่ต้ังด้วยภาษาบาลียังมี

ความหมายและที่มาน่าสนใจ กล่าวคือชื่อที่มาจากภาษาบาลีส่วนมากตั้งจากลักษณะของ

ตัวละคร เรื่องราวเก่ียวข้อง ของวิเศษที่ติดตัวมาคราวก�าเนิด เช่น ชื่อ คัชชะนาม (ช้าง) 

ซึง่ปรากฏความชดัเจนว่าเป็นลกูของช้างเพราะมารดาได้กนิน�า้จากรอยเท้าช้างจงึให้ก�าเนดิ

พระโพธิสัตว์และตั้งชื่อตามพ่อซึ่งเป็นช้าง

โสมฮูปท้าวเสมอเพี้งดังอินทร์	 	 ก็จึงหมายนามแก้วคัชชนามโดยชื่อ...

เจ้าลูกช้างงามยิ่งอินทร์แปง	 	 เจ้าเป็นแนวนาโคอยู่ดงกินไม้

แม่เจ้ากินอุทกังน�้าฮอยสารในป่า		 เจ้าจึงเป็นลูกช้างสารฮ้ายอยู่ดง	นั้นแล้วฯ

(พระอริยานุวัตร.	2515	:	5)

 นอกจากนีย้งัพบว่า การตัง้ชือ่ตัวละครพระโพธสัิตว์ในชาดกพืน้บ้านอสีานแสดงให้ 

เหน็ว่าตัง้ตามเหตกุารณ์ เช่น จนัทะคาด (จนัทคราส) อาศยัเหตกุารณ์ตอนเกดิราหอูมจนัทร์ “วนั 

นัน้ราหเูข้าสญูพระจนัทร์มวัมดื ทกุทีท้่วงทัง้ค่ายฟ่ันเฟือน แท้แล้ว เขากต็กีลองท้วงทัง้เมือง 

เค้าค่ืน นางประสติูลกูน้อยคนืนัน้แม่นชาย แล้วจิงหาชือ่น้อยเจ้าอ่อนกมุาร ตามจนัทรุปราคา 

วดืเทงิยามกล้า ชือ่ว่าบางามท้าวโสมงามจันทะคาด...” (พระอรยิานวุตัร. 2520 : 2) และมีช่ือ 

ทีต่ัง้เพราะถือเอาของวเิศษเป็นนมิติหมายตัง้ เช่น ท้าวคตุตะนาม ก�าเนดิมาพร้อมกบัพระขรรค์ 

วิเศษซึ่งออกมาเพื่อปกป้องคุ้มครองจึงตั้งชื่อว่า “คุตตะ” (ธนิต ตาแก้ว. 2539 : 246) แม้แต่ 

พญาคนัคากเองกช็ือ่ว่า “มะณโีชตกิมุาร” เพราะแม้ว่าผวิขรขุระเหมอืนคางคกแต่กลบัมคีวาม 

สว่างไสวเหลืองอร่ามดังทองค�า จึงตั้งชื่อว่า มะณีโชติกุมาร (พระอริยานุวัตร. 2513 : 4)  

สังเกตได้ว่าชื่อเป็นสิ่งที่ต้องมีความหมายโดยมักจะมีที่มาก่อนตั้งเสมอ ทั้งยังเห็นได้ชัดว่า 

ชื่อตัวละครพระโพธิสัตว์มักอาศัยเหตุการณ์ เรื่องราว หรือสิ่งของที่แสดงบุญญาธิการเป็น

เหตุปรารภในการตั้งชื่อ

 ชือ่ได้แสดงให้เหน็ความเป็นมาของตวัละคร เร่ืองราวเกีย่วข้อง หรือของวเิศษคู่บญุ

บารมี อกีทัง้ท�าให้ทราบหลกัเกณฑ์หรอืขนบการตัง้ชือ่ตวัละครเอก ขนบเช่นนีค้ล้ายกบัการ

ตัง้ชือ่ตัวละครในอรรถกถานิบาตชาดก กล่าวคอืในอรรถกถานบิาตชาดกนยิมต้ังชือ่ตวัละคร

โดยอาศัยพฤติกรรม เหตุการณ์ หรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับตัวละครเป็นเหตุก�าหนดตั้งชื่อ  

เช่น ในเวสสนัดรชาดก ทศชาต ิมีความปรากฏว่า ในคราวทรงครรภ์แก่พระนางผุสดเีสดจ็ทรง

รถไปเส้นทางถนนชมุชนย่านการค้าหรอืเรยีกว่าถนนพ่อค้า และเมือ่ลมกรรมชวาตป่ันป่วน
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นั่นเองมหาดเล็กจึงต้องสร้างพลับพลาประสูติในย่านพ่อค้า ดังนั้น จึงเป็นที่มาของการตั้ง 

ชือ่ว่า เวสสนัดร ซึง่มีความหมายว่า “ท่ามกลางพ่อค้า” พระพทุธเจ้าเองกต็รัสว่า “ชือ่ของเราไม่ 

ได้เกดิแต่มารดา ไม่ได้เกดิแต่บิดา เราเกิดทีถ่นนพ่อค้า เพราะเหตุนัน้เราจงึชือ่ว่าเวสสันดร” 

(มหามกุฏราชวิทยาลยั. 2525 : 610-611) แม้สมยัต่อมาพระนางมทัรปีระสตูพิระโอรส พระญาต ิ

ทัง้หลายรบัพระราชกมุารนัน้ด้วยข่ายทองค�า เพราะฉะนัน้จงึขนานนามว่า “ชาลีราชกมุาร” 

(มหามกุฏราชวิทยาลัย. 2525 : 613) ซึ่งมีความหมายว่า พระกุมารผู้มีตาข่ายทองค�า

รองรับไว้ ดังนั้น น่าตั้งข้อสังเกตว่าการตั้งชื่อตัวละครแบบอรรถกถาชาดกตั้งขึ้นเพราะ

อาศัยเหตุการณ์ส�าคัญที่เกี่ยวเนื่องกับตัวละคร และแนวทางการตั้งชื่อตัวละครเช่นนี้เองน่า

จะคล้ายกับชื่อของตัวละครพระโพธิสัตว์ในชาดกพื้นบ้านอีสานบางตัวละครที่ตั้งตามชื่อพ่อ

แม่ เหตุการณ์ หรือของวิเศษที่ได้รับมาเพราะบุญญาธิการของตัวละครนั้นๆ มิติการตั้งชื่อ

ตัวละครพระโพธิสัตว์นี้ยังปรากฏในชื่อที่แสดงถึงเพศและสถานะด้วย 

ชื่อพระโพธิสัตว์แสดงสถานะทางสังคมและเพศ
 ชือ่ตวัละครพระโพธสิตัว์ทีแ่สดงให้เหน็สถานะหรอืบอกเพศปรากฏจ�านวน 3 ชือ่ คอื 

กาด�าน้อย ก�าพร้าง่อยเปลี้ยขาติด และสีดาจันทะแจ่ม บรรดาทั้ง 3 ชื่อ ก�าด�าน้อย เป็นชื่อ

ของกินนรกุมาร แต่เกิดมามีผิวกายด�าสนิทแม่น�าไปปล่อยลอยแพทิ้งไป แต่ด้วยบุญบารมี

พระอินทร์ได้ส่งกาด�าสัตว์สวรรค์ลงไปช่วยให้พระโพธิสัตว์พ้นภัย และด้วยความช่วยเหลือ

จากพญากาสวรรค์กินนรกุมารจึงได้มีผู้เรียกว่าท้าวก�่ากาด�า ดังปรากฏความว่า

...จักกล่าวเถิงกินนรน้อยกาด�าเอาส่ง	ปางนั้น	 โลกจึงได้เฮียกโฮมชื่อท้าวกาด�า

แท้สืบมา	เจ้าเอย

กาด�าน้อยแพงศรีท้าวก�่า	 	 	 เฮียกท้าวก�่ากาด�าแต่พุ้นกาลเค้า

แต่ปฐม	แท้แล้วฯ

(พระอริยานุวัตร.	2520	:	9)

 ส่วนช่ือท้าวง่อยเปลี้ยขาติดก็เป็นชื่อที่มาจากร่างกายที่พิการ แต่หาเป็นชื่อตัว

ละครพระโพธิสัตว์เสวยชาติ โดยเป็นก�าพร้าพ่อแม่ซึ่งก็เป็นคนพิการขาติดเช่นเดียวกันกับ

ท้าวง่อยเปลี้ยขาติด (สุนา ผาด่านแด้ว. 2547 : 153) น่าสังเกตคือ ความไม่พึงประสงค์

ของร่างกายของตัวละครไม่เป็นอุปสรรคต่อการท�าความดี หรือด�าเนินชีวิตของตัวละคร

พระโพธิสัตว์ในชาดกพื้นบ้านอีสาน ที่กล่าวเช่นน้ีเพราะปรากฏว่าบั้นปลายชีวิตของตัว

ละครดังกล่าวทั้งที่เป็นท้าวพญาผู้มีร่างกายพิการกลับประสบผลส�าเร็จในการด�าเนินชีวิต
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และด�ารงต�าแหน่งผู้ปกครองคือได้ครองเมืองเป็นชนชั้นน�ากันทั้งสิ้น นอกจากนั้นยังพบว่า 

พระโพธสิตัว์ในวรรณกรรมชาดกอสีานอาจเป็นหญงิได้ซึง่ตรงข้ามกบัพระโพธสัิตว์ในคมัภร์ี 

กล่าวคือพระโพธิสตัว์ในคมัภร์ีชาดกและอรรถกถาชาดกมเีงือ่นไขว่าจะต้องเป็นชายเท่านัน้  

แต่พระโพธิสตัว์ชาวบ้านเป็นหญงิได้ ในเรือ่งพระลกั-พระลามท่ีมหีลักฐานปรากฏว่า นางสีดา 

คอืนางสชุาดาพระมเหสขีองพระอนิทร์ซึง่เป็นอาจารย์ของท้าวฮาบมะนาสวนพญายกัษ์เจ้า 

เมืองลงักา ต่อมาท้าวฮาบมะนาสวนได้แปลงกายเป็นพระอนิทร์เข้าสมสูก่บันาง พอนางสชุาดา 

ทราบว่าไม่ใช่พระสวามีจึงเสียใจขอมาเกิดในเมืองมนุษย์เพื่อใช้ชาติ (พระอริยานุวัตร. 

2518 : 1-4) ลกัษณะการลงมาก�าเนิดเพ่ือใช้ชาตเิช่นน้ีเป็นลกัษณะของพระโพธสัิตว์ดงัมหีลกั 

ฐานปรากฏความในนิทานพระเจ้าใช้ชาติว่า

...คิดเถิงชาดกเจ้าองค์พุทโธใช้ชาติ	 จักได้นิเทศไว้พอฮู้ฮ่วมนิทาน

เวรังมีชาติพระองค์เทียวใช้	 	 จักได้ไขกระบวนเบื้องปฐมกาลปางก่อน...

(พระอริยานุวัตร.	2518	:	1)

 เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่า การมาเสวยชาติของพระโพธิสัตว์เสวยชาติในชาดก

พื้นบ้านอีสาน คือการลงมาเกิดอีกครั้งเพื่อใช้ชาติ เนื้อความที่แสดงความหมายดังกล่าว

ปรากฏตอนนางสดีาจะลงมาเกดิเพือ่แก้แค้นท้าวฮาบในชาดกเร่ืองพระลัก-พระลาม เราอาจ

จะกล่าวอนุมานได้ว่า พระโพธสิตัว์น่าจะเป็นหญงิ เพราะมหีลกัฐานปรากฏว่านางถกูแห่เข้า

เมืองแทนพระราม ซึ่งแสดงว่ากรรมเวรที่ประสบได้หมดส้ินไป ตามคติแบบอีสานเม่ือใคร

ประสบวิบากหรือเคราะห์กรรมไม่ว่าจะป่วยไข้ หรือมีเหตุไม่สมประสงค์เกิดขึ้นกับตัว มัก

ถือว่าเป็นกรรมเวรหรอืมกีรรมเวร ต่อเมือ่หมดเรือ่งราวแล้วจงึถอืว่าหมดกรรม ลักษณะเช่น

นีเ้หมอืนกบัตอนพระเวสสนัดรถกูเนรเทศจากนครสพี ีและมกีารแห่เวสสนัดรกลบัเมอืง ใน

นครกัณฑ์มีการแห่พระเวสสันดรเข้าเมืองปิดเรื่อง ซึ่งการน�านางสีดาเข้าเมืองเป็นลักษณะ

การปิดเรื่องและบอกความว่าพระนางหมดเวรหมดภาระการใช้ชาติอย่างพระโพธิสัตว์

กาลนั้น	เขาก็แหนแห่เจ้านางนาถสีดา	 เป็นธิดาลูกรัสสีเพียรเลี้ยง

นางได้หมดเสียเสี้ยงเวรกรรมใช้ชาติ	 ถือซู้ยาดแล้วทะยานพ่ายล่วงไปฯ

(พระอริยานุวัตร.	2518	:	131)

 

 คติการใช้ชาติในเรื่องดังกล่าวไม่ปรากฏกับตัวละครเอกอย่างพระลามและ 

พระลัก ลักษณะเช่นนี้น่าจะถือเป็นพลวัตของพระโพธิสัตว์ชาวบ้านอันต่างจากเรื่องราว
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พระโพธิสัตว์ที่ปรากฏในคัมภีร์ ทั้งยังสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมแบบชาวบ้านและการให้

ความหมายส�าหรับเพศหญิงคือให้ผู้หญิงมีอ�านาจเป็นพระโพธิสัตว์ได้ กล่าวคือผู้ชายเป็น

พระโพธิสัตว์ในชาดกแบบคัมภีร์ เช่นเดียวกันผู้หญิงก็เป็นพระโพธิสัตว์ได้ในชาดกพื้น

บ้านโดยเป็นพระโพธิสัตว์ตามแบบของชาวบ้าน ข้อนี้ท�าให้เห็นว่าพื้นที่ในพระพุทธศาสนา

แบบชาวบ้านไม่ได้ผูกขาดความถูกต้องดีงามไว้ที่ผู้ชายเท่านั้น ซึ่งตรงข้ามกับคติในคัมภีร์

ชั้นอรรถกถาที่ระบุไว้ชัดเจนว่า พระโพธิสัตว์ต้องสมบูรณ์ด้วยเพศ คือเป็นชายเท่านั้น  

ดังมีหลักฐานระบุองค์ประกอบไว้ในคัมภีร์ชั้นอรรถกถา (Commentary) 2 แห่ง คือ  

ในอรรถกถาปปัญจสูทนี (ม.ม.อ. 9/641) และอรรถกถาชาดก (ขุ.ชา.อ. 28/27) กล่าวถึง

องค์ประกอบของผู้ที่จะเป็นพระโพธิสัตว์ในพุทธศาสนาแบบเถรวาทว่าจะต้องประกอบด้วย

อัฏฐสโมธาน 8 คือประกอบด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 8 ประการ องค์ประกอบที่ 2 ลิงฺ

คสมฺปตฺติ มีเพศสมบูรณ์ หมายความว่า แม้จะเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องมีเพศเป็นชายจะ

เกิดเป็นเพศหญิง กะเทย หรือคนสองเพศไม่ได้ เพราะความปรารถนาจะไม่ส�าเร็จ เพราะ

เพศไม่สมบูรณ์ เนื่องจากเพศหญิงไม่สามารถรับรองพุทธภาวะ (บรรจบ บรรณรุจิ. 2531 : 

13) องค์ประกอบที่ 2 ระบุชัดเจนว่าต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นจึงจะเป็นพระโพธิสัตว์ได้ ความ

เปน็จรงิแลว้กรอบตามคมัภรีเ์ปน็เชน่นีก้จ็รงิ แต่ในชาดกพืน้บา้นอสีานเร่ืองพระลกั-พระลาม  

พระโพธิสัตว์น่าจะชื่อ “สีดา” คือเป็นหญิงได้ อนึ่ง เม่ือพิจารณาจากเร่ืองราวในพระลาม

ชาดกแลว้จะเหน็วา่ นางสดีาจึงนา่จะเป็นพระโพธสิตัว์ไดเ้ชน่เดยีวกบัพระลาม เพราะมกีารลง 

ใช้ชาติและได้รับเกียรติให้แห่เข้าเมือง ซึ่งการแห่เข้าเมืองเป็นพิธีกรรมสัญลักษณ์แสดง

การบ�าเพญ็บารมขีองพระโพธสิตัว ์ดงัจะเห็นในพธิกีรรมแหพ่ระเวสสันดรเขา้เมอืงหลังจาก

บ�าเพ็ญบารมีส�าเร็จ ดังนั้น พระโพธิสัตว์ในชาดกพื้นบ้านอีสานจึงควรมีชื่อเป็นหญิงคือ “สี

ดา” ตามมิติมุมมองแบบชาวบ้าน ลักษณะดังกล่าวนี้เองน่าจะเป็นลักษณะเด่นของตัวละคร

พระโพธิสตัว์ในชาดกพืน้บา้นแบบอสีาน นอกจากชือ่ทีแ่สดงสถานะ รูปร่าง และเพศแล้ว ผู้

วจิยัยงัพบวา่ ชื่อตวัละครพระโพธสิตัวบ์างองค์ไดส้ะทอ้นให้เหน็ความเชือ่เรือ่งผทีีม่มีากอ่น

หน้าที่พระพุทธศาสนาจะเข้ามา ดังปรากฏในชาดกเรื่องก�าพร้าผีน้อย

ชื่อพระโพธิสัตว์สะท้อนความเชื่อแบบผสมผสาน
 ท้าวก�าพร้าผีน้อย หรือท้าวก�าพร้าในชาดกเรื่องก�าพร้าผีน้อยเป็นตัวละครพระ

โพธิสัตว์ที่มีชื่อปรากฏค�าว่า “ผี” รวมอยู่ด้วย แม้เรื่องราวนิทานชาดกจะเป็นเรื่องทางพุทธ

ศาสนา แต่เรื่องของพระโพธิสัตว์ในชาดกพื้นบ้านสานมีลักษณะเฉพาะ จากข้อมูลแสดงว่า 

ชือ่ของตัวละครพระโพธสิตัวก์�าพรา้ผนีอ้ย มสีว่นสมัพนัธก์บัเนือ้เร่ืองซึง่ตวัละครพระโพธสัิตว์

เป็นคนก�าพร้ามีอาชีพขอทาน แต่ได้บารมีผีย่าเฒ่ามาช่วยเหลือและด้วยค�าบอกเล่าของ
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เทวดาว่าท้าวก�าพร้าคือพระโพธิสัตว์มาเสวยชาติ (ธีรพล นามวงศ์. 2556 : 2) นอกจากตัว

ละครพระโพธิสตัว์จะมผีียา่เฒา่มาชว่ยแลว้ ผยีา่เฒา่ยงัไดใ้หข้นเพชรเปน็ของวิเศษไวป้อ้งกัน

ตวั ซึง่ทา้วก�าพรา้ท�าเปน็บว่งคลอ้งไวห้นา้กระทอ่ม วนัหนึง่มผีีเดก็หรือผีนอ้ยตวัหนึง่มาตดิ

ทีบ่ว่ง ผนีอ้ยขอชวิีตไวแ้ละสญัญาวา่ ถา้ปลอ่ยใหห้ลดุบว่งอาถรรพ์ไดจ้ะขอปวารณาตวัเปน็

น้องชายคอยช่วยเหลือพระโพธิสัตว์ ดังปรากฏหลักฐานในชาดกเรื่องก�าพร้าผีน้อย ดังนี้

แต่นั้น	ผีสวงเจ้าหญิงนายย่างาม		 ถกถอนทึ้นหมอยเฒ่าให้แก่บา

ท้าวก็ยินดีด้วยหมอยหีอีย่างาม	 	 ท้าวฝั่นบ้วงแปงแล้วฮีปไป...

กล่าวถึงอ้ายผีน้อยแล้วเล่าเทียวมา	 ตามมันเมิลเบิ่งหาไซส่อน

ตีนย�่าบ้วงหมอยหีผีใหญ่	 	 ไปบ่ได้คาบ้วงจ่องดึง

ผีกะสุดแฮงแม้งล้มเกลือกนอนซะแคง	 พอแฮงผีบ่ไปมาได้ฯ

(ธีรพล	นามวงศ์.	2556	:	4-5)

 ความข้างต้นแสดงความเชื่อเรื่องผีและความเชื่อเคร่ืองรางทางไสยศาสตร์  

เมื่อผีเฒ่าให้ขนเพชรแก่พระโพธิสัตว์เป็นของวิเศษป้องกันภัย มิติดังกล่าวควรเชื่อได้ 

ว่าพระโพธิสัตว์เองก็ไม่ได้ปฏิเสธขนเพชร เมื่อมองว่าพระโพธิสัตว์คือตัวแทนของศาสนา 

พุทธ ลักษณะเช่นนี้ย่อมสะท้อนว่า พุทธศาสนายอมรับความเชื่อเร่ืองผีและไสยศาสตร์  

ความเชื่อในชาดกพื้นบ้านอีสานดังกล่าวสัมพันธ์กับมิติความเชื่อดั้งเดิมของคนในลุ่มน้�า 

โขงเกีย่วกบัเรือ่งผ ีและภาพของผผีูห้ญงิท่ีศกัดิส์ทิธิเ์ปน็ผูมี้อ�านาจ สอดคลอ้งกับปราน ีวงษเ์ทศ  

(2549 : 112) ทีอ่ธบิายว่าในพิธลี�าผฟีา้รกัษาคนป่วย หัวหนา้ผฟีา้หรอืผูป้ระกอบพธิผีูเ้ชญิผฟีา้ 

ก็มักเป็นผู้หญิงที่มีอายุประมาณ 50 ปีขึ้นไป

 จากหลักฐานอาจตั้งข้อสังเกตได้ว่า การปฏิสัมพันธ์กันระหว่างพระโพธิสัตว์และ

ผีย่าเฒ่าในรูปแบบของมิตรท่ีรักใคร่และช่วยเหลือน้ันสะท้อนภาพแทนของศาสนาพุทธกับ

ความเชือ่เรือ่งผีแบบดัง้เดมิว่าไดอิ้งอาศัยกันแบบถ้อยทถีอ้ยอาศยั นอกจากนีข้อ้มลูในชาดก

เรือ่งดงักลา่วยงัแสดงวา่ตวัละครพระโพธสิตัวก์บัผนีอ้ยมีความสัมพนัธเ์ชงิอ�านาจ ดงัปรากฏ

หลักฐานเนื้อความสนทนากันระหว่างพระโพธิสัตว์กับผีในชาดกว่า

แต่นั้นอ้ายผีน้อยก้มขาบสามที	 	 ว่าค�าควรกล่าวขอเป็นน้อง

เป็นเถิงเท่าอสงไขยหมดชั่ว	 	 หมดชาตินี้ชาติหน้าขอดแพงพี่เฮ้ย...

บัดนี้	ผีก็เนรมิตให้เห็นเฮือนชี้บอก	 ไกลบ่ใกล้พอเอิ้นเฮียกหานั่นแหล่ว

แต่นั้น	ท้าวแก้ออกลาจากกันหนี		 ผีก็เทียวมายามพี่ชายหาอ้ายฯ

(ธีรพล	นามวงศ์.	2556	:	4-5)
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 ขอ้มูลขา้งตน้แสดงมมุมองวา่ พฤตกิรรมตวัละครพระโพธสิตัวก์�าพรา้เหน็ไดช้ดัวา่  

ยอมรับว่ามีผีน้อยเป็นน้องชายจึงเรียกชื่อว่า “ก�าพร้าผีน้อย” อีกประการหนึ่งการที่ผีน้อย

ยอมลดตัวลงเป็นน้องชายสื่อให้เห็นภาพตัวแทนของความเชื่อดั้งเดิมที่ยอมรับอ�านาจของ

พระพุทธศาสนาที่เข้ามาใหม่ การยอมรับการมีอยู่ของผีน้อยและการยอมสมาคมร่วมกับ 

ผีน้อยของตัวละครพระโพธิสัตว์สะท้อนให้เห็นว่า ความเชื่อเร่ืองผีเป็นความเชื่อที่มีอยู่ใน

สังคมชาวบ้านภาคอีสาน มิติความเชื่อเช่นนี้และการให้ความหมายดังกล่าวเป็นการให้

ความหมายแบบชาวบา้น โดยยอมให้ตวัละครเอกในชาดกพ้ืนบา้นมีชือ่วา่ “ก�าพร้าผีน้อย” มี

บทบาทและปฏสิมัพนัธ์กบัผผีา่นเรือ่งราวในชาดก ลกัษณะเชน่นีเ้ปน็กระบวนการสรา้งความ

หมายหรือสื่อความหมายทางภาษาที่คนในสังคมเดียวกัน มีวัฒนธรรมร่วมกัน เป็นผู้สร้าง

ขึน้มาเพือ่รับรูร่้วมกันและเขา้ใจรว่มกัน จึงกลา่วไดว้า่ ชือ่ตวัละครพระโพธสิตัว์ก�าพรา้ผนีอ้ย

ได้สะทอ้นใหเ้หน็แนวความเชือ่เรือ่งผีทีม่มีากอ่นหนา้พทุธศาสนาจะเขา้มา ทัง้ยงัสะทอ้นให้

เหน็การอยูร่ว่มกนัระหวา่งความเชือ่แบบเกา่และใหม่ในแบบถอ้ยทถีอ้ยอาศยักนั ระหวา่งผี

กับพระพุทธศาสนาต่างด�ารงอยู่ร่วมกันในสังคมอีสาน

บทสรุป
 จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลชื่อของตัวละครพระโพธิสัตว์จ�านวน 32 ตัวละคร

ข้างต้น สรุปได้ว่า ค�าน�าหน้าชื่อชาดกและตัวละครที่มีค�าว่า “ท้าว” มีจ�านวนมากถึง 14 

ค�า ชื่อภาษาถิ่นจ�านวน 8 ค�า ชื่อที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต รวม 20 ค�า ชื่อแสดงให้เห็น

สถานะหรือบอกเพศปรากฏจ�านวน 3 ค�า ชื่อปรากฏค�าว่า “ผี” รวมอยู่ด้วย 1 ค�า จากการ

วิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 4 กลุ่มพบว่า ชื่อที่มีค�าว่าท้าวน�าหน้า เป็นค�าตระกูลไทย-ลาวเดิมและ 

มีความหมายบ่งบอกสถานะของตัวละครว่าเป็นชนชั้นปกครองหรือลูกกษัตริย์ ปัจจุบัน

ผู้คนในอีสานใช้เป็นน�าหน้าชื่อผู้ชายถือเป็นค�าสุภาพส�าหรับเพศชายมักใช้คู่กับค�าว่านาง

ส�าหรบัชือ่ทีต้ั่งจากค�าในภาษาบาลีหรอืสนัสกฤตบอกใหท้ราบอทิธพิลของภาษาตา่งประเทศ

ที่มีอิทธิพลต่อวรรณกรรมอีสาน หรือนิทานธรรมชาดกอันเป็นวรรณกรรมทางพุทธศาสนา

ของชาวบ้าน ส่วนค�าที่มาจากภาษาสันสกฤตน่าจะเป็นไปได้ว่าเป็นค�าที่ได้รับอิทธิพลจาก

ศาสนาพราหมณ์และพุทธมหายานที่รับมาจากกัมพูชา ช่ือที่สะท้อนสถานะทางสังคมและ

เพศที่สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมแบบชาวบ้าน และการให้ความหมายส�าหรับเพศหญิงใน

พื้นที่ของพุทธศาสนาที่มีผู้ชายถือดุลอ�านาจ สุดท้ายชื่อสะท้อนความเชื่อแบบผสมผสาน

ในเร่ืองก�าพร้าผีน้อยได้สะท้อนให้เห็นแนวความเชื่อเรื่องผีที่มีมาก่อนหน้าพุทธศาสนา 

จะเข้ามา ทั้งยังสะท้อนให้เห็นว่ามีการปรับตัวระหว่างความเชื่อแบบเก่ากับแบบใหม่ กล่าว

คือความเชื่อแบบเก่าและใหม่ในพื้นที่อีสานมีท่าทีละมุนละม่อมแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย อนึ่ง 
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จากการศึกษาชื่อของตัวละครพระโพธิสัตว์ในชาดกพื้นบ้านอีสานสะท้อนว่า ชื่อเหล่าน้ีมี

การใช้ค�าที่หลากหลาย การหลากค�าเช่นนี้ได้สะท้อนวิธีคิดของคนอีสานว่ามีความรู้ภาษา

ถ่ินดีแลว้ยงัรูภ้าษาบาลสีนัสกฤตและอรรถศาสตรด์อีีกดว้ย ทัง้สือ่ความวา่การตัง้ชือ่ตวัละคร

เอกในชาดกพื้นบ้านอีสานอาศัยสังเกตรูปร่างและลักษณะตัวละครก่อนตั้ง ทั้งนี้ การตั้งชื่อ

ยังแสดงให้เห็นความสัมพันธ์เชิงอ�านาจระหว่างความเชื่อดั้งเดิมกับพุทธศาสนา ศาสนา

พราหมณ์ และพุทธมหายานอีกด้วย
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คนพลัดถิ่นในกวีนิพนธ์อีสาน
Diaspora in the Esann Poetry  

วิศรุต แก้วสมุทร์* Wisarut kaewsamootr

บทคัดย่อ
 บทความน้ีมุ่งวเิคราะหร์วมบทกว ี“หวัใจหอ้งทีห่า้” ผลงานของ องัคาร จนัทาทพิย ์

กับ “คะนึงถึงบ้านขณะฝันในเมือง” ผลงานของ โขงรัก ค�าไพโรจน์ โดยใช้กรอบแนวคิด

ของคนพลัดถิ่นในการศึกษาวิเคราะห์ ซึ่งรวมบทกวีทั้งสองเล่มมีลักษณะร่วมกันอย่างหนึ่ง

คือการกล่าวถึง คนพลัดถิ่น หรือคนอีสานพลัดถิ่น กวีได้กล่าวถึงลักษณะของคนพลัดถิ่นที่

มีลักษณะอาการของการอยู่ในสังคมอีกสังคมหนึ่ง เช่น ความทรงจ�าถึงบ้านเกิด การหวน

หาบ้านเกิด และอัตลักษณ์ของตนเอง นอกจากนี้กวียังกล่าวถึงความเป็นมาของชาติพันธุ์ 

ความมีอารยธรรม และเรื่องเล่าต�านานบ้านเกิด

ค�าส�าคัญ: กวีนิพนธ์ร่วมสมัย, คนพลัดถิ่น, ความทรงจำา
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Abstract
 This article aims to analyze about the poetry. “Heart of five” Portfolio Angkhan  

Chanthathip with “think of a dream home in the city,” the work of the Khongrak 

Khamphairojn by the prosperous framework of diaspora in the study analysis. Which 

includes poetry, two books have in common is one of the diaspora, or Northeast 

displaced people.The Poet has discussed the nature of diaspora who have symptoms 

of being in a social society as memories of the hometown. The nostalgia of hometown  

And identity of their own The poet also mention of ethnicity. The civilization Legends 

and Tales in the hometown.

Keywords: Anthology of Contemporary, Diaspora, memories.
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บทน�า
 Diasporas หมายถึง คนพลัดถิ่น เป็นกลุ่มประชากรที่กระจัดกระจายย้ายถิ่นไป

อยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมิใช่บ้านเกดิและชมุชนดัง้เดมิของตวัเอง กลุม่คนทีย้่ายออกไปจากทีอ่าศยัเดมิ

เหล่าน้ีอาจจะมเีหตผุลทางประวตัศิาสตร์ การเมอืง สงคราม ความขดัแย้ง การค้าขาย และ

เศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม กลุม่คนทีย้่ายออกไปจากบ้านเกดิบางกลุม่อาจยงัคงมสีายสมัพนัธ์

ที่เหนียวแน่นกับญาติพี่น้องและชุมชนดั้งเดิมของตัวเอง แต่บางกลุ่มอาจไม่มีสายสัมพันธ์

กับดินแดนบ้านเกิด

 แนวคดิเรือ่ง diaspora ในทางมานษุยวทิยามส่ีวนเก่ียวข้องกบัแนวคดิทางศาสนา

แต่ไม่เหมือนกันทีเดียว กล่าวคือ diaspora ทางมานุษยวิทยาหมายถึงชุมชนของผู้อพยพ 

ที่มีความเป็นชาติพันธุ์ร่วมกัน แต่อาศัยอยู่ในดินแดนที่มิใช่บ้านเกิดของตัวเอง คนเหล่านี้

อาศัยอยูก่ระจดักระจายในสังคมอ่ืน แต่มกีารร่วมตวักนัเพือ่ธ�ารงและสร้างวฒันธรรมของตวั

เองอย่างมีเอกลักษณ์ สมาชิกในชุมชนผู้อพยพเหล่านี้จะรู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับการยอมรับ

จากเจ้าของดินแดนที่พวกเขาอาศัยอยู่ ผู้อพยพมองว่าดินแดนบ้านเกิดของเขาคือที่อยู่

อาศัยที่แท้จริง และหวังว่าวันหน่ึงจะเดินทางกลับไปที่นั่น ผู้อพยพพลัดถิ่นจึงยึดมั่นในดิน

แดนบ้านเกิดอย่างเหนียวแน่น และพยายามสร้างความทรงจ�า ต�านาน และประวัติศาสตร์

เกี่ยวกับดินแดนเกิดของตนเอง

 ตามความหมายเดิม ผู้อพยพพลัดถิ่นยังหมายถึงคนที่ถูกเนรเทศออกจากบ้าน

เกิด กลุ่มคนอพยพ กลุ่มคนเร่ร่อนที่ไม่มีสัญชาติ ซึ่งอาศัยรวมตัวกันเป็นชุมชนแต่ยังคง 

มีการตดิต่อกบับ้านเกดิ สิง่ทีแ่ตกต่างกนัในกลุม่คนพลดัถิน่นีค้อืเรือ่งของฐานะ ค�าว่าคนถกู

ถอดสญัชาติอาจหมายถงึคนที่ไม่มีชาต ิคนเปลีย่นถิน่อาจหมายถงึคนทีห่าทีท่�างานใหม่หรือ

ทีเ่รยีนใหม่ คนอพยพหมายถงึคนไม่มีสมบตัเิป็นของตวัเอง และคนถกูเนรเทศทางการเมอืง 

หมายถึงคนที่ถูกตัดขาดจากบ้านเกิดเมืองนอน ชุมชนของคนพลัดถิ่นจึงประกอบด้วยคน 

ในลักษณะต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว คนเหล่านั้นมักจะมีความคิดและส�านึกร่วมกันบางอย่าง 

ส�านึกนั้นอาจมาจากการมีความทรงจ�าเดียวกัน และมีจินตนาการเหมือนกัน

 การผสมผสานของวฒันธรรมทีห่ลากหลายก่อให้เกดิอตัลักษณ์ทางวฒันธรรมแบบ

ข้ามชาติ ซึ่งท้าทายแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมในทางมานุษยวิทยา ซึ่งเคยเช่ือว่าวัฒนธรรม

ต้องอยู่ติดกับพื้นที่ อัตลักษณ์ของคนพลัดถิ่นจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดยขึ้น

อยู่กับบริบททางวัฒนธรรมและการเมือง การอพยพโยกย้ายถิ่นของคนจ�านวนมากช่วยให้

มองเห็นธรรมชาติทางสังคมของพื้นท่ีซึ่งถูกมนุษย์สร้างและใช้ตามยุคสมัย ในชุมชนของ
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คนพลัดถิ่นหลายแห่ง ส�านึกเกี่ยวกับตัวตนและวัฒนธรรมมีความแตกต่างกัน เช่นเดียวกับ

เรื่องต�านานและการกลับไปบ้านเกิด สิ่งเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปโดยเงื่อนไข

ที่มีพลังขับเคลื่อน

 การพลัดถิ่นจึงไม่ใช่เพียงการก้าวข้ามเส้นพรมแดนทางภูมิศาสตร์เท่านั้น  

แต่เป็นการก้าวข้ามไปสู่สังคมและวัฒนธรรมในรูปแบบใหม่ ท�าให้ผู้พลดัถิ่นต้องเรียนรู้และ

ปรับเปลี่ยนความคิดจิตใจและบทบาทเพื่อให้ตนเองสามารถด�ารงชีวิตอยู่ในพื้นที่นั้นๆ ได้ 

 Diasporas จึงเป็นค�าใหม่ที่จ�ากัดความให้หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มคนผู้อพยพ  

ผู ้พลัดถิ่นที่ไร้ถิ่นฐานท่ีอยู ่ที่มั่นคง อพยพย้ายถิ่นไปเรื่อย แสวงหาพื้นที่ใหม่ที่ดีกว่า  

แต่กลุ่มคนเหล่าน้ียังมีความผูกพันอยู่กับวัฒนธรรมเดิมและสังคมแบบเดิม (สังคมบ้าน

เกิด) ของตนเองอยู ่แทนท่ีจะกลนืกลายเข้ากบัวฒันธรรม สงัคมใหม่ทีต่นเองไปอยู ่ในขณะ

เดยีวกนัก็ไม่ได้ปฏเิสธสงัคมวฒันธรรมใหม่อย่างสิน้เชงิ แต่จะพยายามอยู่กบัวฒันธรรมใหม่  

โดยไม่สูญเสียเอกลักษณ์เดิมของตนเอง กลุ่มน้ีจึงกลายเป็นกลุ่มที่มีเอกลักษณ์ ลูกผสม

ในเวลาเดียวกัน (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. 2549: 321) หากจะหาค�าง่ายๆ เพื่อให้เข้าใจ 

Diasporas กค็ือกลุม่คน ไร้รัฐ พลัดถิน่ นั่นเอง ซึง่เกิดจากปัจจัยทางดา้นสังคม วัฒนธรรม 

เศรษฐกิจ การเมือง ที่เป็นสาเหตุให้มีการอพยพย้ายถิ่นที่อยู่ไปที่ใหม่ ยกตัวอย่างเช่นกลุ่ม

แรงงานอพยพ หรือแรงงานข้ามชาติ (ต่างด้าว) (Migrant Worker) กลุ่มผู้ลี้ภัยสงคราม 

(Refugees) เป็นต้น

 คนอีสานพลัดถิ่นหรือแรงงานอพยพจากภาคอีสานมีคุณลักษณะร่วมอีกหลาย

ประการกับแรงงานและคนพลัดถิ่นรูปแบบอื่นทั่วโลก วิลเลี่ยม แซฟราน (William Safran) 

ก�าหนดคุณลักษณะ 6 ประการของคนพลัดถิ่นไว้ดังนี้ “(1) มีการพลัดพรากจากถิ่นท่ีอยู่

ศูนย์กลางแห่งหนึ่งไปยังภูมิภาคอื่น ประเทศอื่นหรือดินแดนอื่นอย่างน้อย 2 แห่งขึ้นไป (2) 

มคีวามทรงจ�า วิสยัทศัน์ และเรือ่งเล่าหรือนยิายปรมัปราเกีย่วกบับ้านเกดิเมอืงนอนร่วมกนั 

เช่น ท�าเลที่ตั้งทางกายภาพ ประวัติศาสตร์ และวีรกรรมต่างๆ (3) ถูกกีดกันหรือท�าให้เกิด

ความแปลกแยกจากสังคมเจ้าบ้านที่ไปอาศัยอยู่ใหม่ (4) มีอุดมคติร่วมกันว่าบ้านเกิดเมือง

นอนหรือแผ่นดินของบรรพบุรุษคือปลายทางแห่งหวังท่ีพวกเขาต้องการหวนกลับคืนเรือน

ในอนาคต (5) มีส�านึกรับผิดชอบในการรักษาหรือฟื้นฟูเสริมสร้างแผ่นดินแม่ให้มีสันติภาพ 

ภราดรภาพ และความเจริญรุ่งเรือง และ (6) มีความผูกพันกับถิ่นฐานบ้านเกิดด้วยพันธะ

สัญญาทางใจ จิตส�านึกร่วมทางชาติพันธุ์ และความสมานฉันท์” คนพลัดถิ่นหรือแรงงาน

อพยพจากอสีานอาจไม่โดดเด่นมากนกัในแง่ของอดุมการณ์ ความคดิ และการต่อสูท้างการ

เมืองในชุมชนปลายทาง แต่ในมิติการเมือง วัฒนธรรม หรือการประกอบสร้างตัวตนทาง

วัฒนธรรมและสื่อแสดงออกถึงอัตลักษณ์คนอีสานพลัดถิ่นด้วยผ่านส่ือศิลปะการแสดงและ
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วิถีวัฒนธรรม เช่น ดนตรี อาหาร งานบุญประเพณีต่างๆ แล้ว คนพลัดถ่ินอีสานมีความ

โดดเด่นอย่างย่ิง คนอีสานพลัดถิ่นใช้ปฏิบัติการทางวัฒนธรรมเป็นอาวุธในการต่อสู้ด้ินรน

เพื่อ “อุดปากผู้ที่ด่าลาว เหยียดหยามลาว” เพื่อตอบโต้ “อคติ (ความ) เกลียดชังของผู้คน 

(โดยเฉพาะคนกรุงเทพฯ) ท่ีมีต่อชาวอีสาน” และ “เพื่อปลุกปลอบใจและบรรเทาความคิด

ฮอดบ้าน (ของตนเองและเพื่อนร่วมชะตากรรม)” (พัฒนา กิติอาษา. 2545)

 กวนีพินธ์เป็นงานสร้างสรรค์ทีเ่ป็นประณตีศลิป์ โดยมภีาษาเป็นวสัดุเช่นเดียวกบัเส้น

และสทีีเ่ป็นวัสดขุองจติรกรรม ซึง่ศลิปินผู้วาดย่อมวาดไปตามอารมณ์และทศันะของตน กว ี

หรอืผูป้ระพนัธ์ใช้ภาษา “วาด” ให้เกดิภาพและแสดงความรู้สึกนกึคดิตามนยัแห่งบริบททาง

สังคม และกระแสวัฒนธรรมประเพณีของยุคสมัย (นิตยา แก้วคัลณา. 2553 : 1) กวีนิพนธ์

จึงเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดหรือแสดงความรู้สึกนึกคิดของกวีตามนัยแห่งบริบทของ

สงัคมและกระแสทางวฒันธรรมในแต่ละยคุสมยั กวนีพินธ์ทีเ่ป็นงานวรรณกรรมร่วมสมยัเกดิ

จากผู้สร้างงานที่มีพื้นฐานในการศึกษาขนบวรรณศิลป์โบราณและเห็นความส�าคัญของการ 

ทีจ่ะเลอืกน�าแบบแผนท่ีมีมาแต่เดมิคงไว้หรอืดดัแปลงให้เกดิความน่าสนใจในการสร้างสรรค์

เฉพาะของแต่ละยุคสมัย 

 รวมบทกวีนิพนธ์ “หัวใจห้องที่ห้า” ของ อังคาร จันทาทิพย์ เป็นกวีนิพนธ์ร่วม

สมัยที่ได้รับรางวัลซีไรต์เมื่อปี พ.ศ. 2556 กับ “คะนึงถึงบ้านขณะฝันในเมือง” ของโขงรัก  

ค�าไพโรจน์ ซึ่งเป็นกวีลูกอีสานด้วยกัน มีลักษณะเน้ือหาบางประการที่กล่าวถึงเร่ืองของ  

“คนพลดัถ่ิน” การด�ารงชวิีตอยูท่่ามกลางสงัคมอืน่ที่ไม่ใช่บ้านเกดิตนเองคอืความรูส้กึแปลก

แยก (alienation) ความรูส้กึหวนหาถิน่ก�าเนดิ หรอืรากเหง้าของตนเอง ความทรงจ�าในอดตีที่

มต่ีอบ้านเกดิ รวมถงึการตัง้ค�าถามถงึอัตลกัษณ์ชาตพินัธุต์นเอง (identity) ซึง่สอดคล้องกบัค�า

ประกาศของคณะกรรมการตดัสนิรางวลัซไีรต์ต่อรวมบทกวหีวัใจห้องทีห้่าว่า “หวัใจห้องทีห้่า		

น�าเสนอเรื่องราวโดยจ�าลองวิวัฒนาการของมนุษย์ตั้งแต่ยุคโบราณ	ก่อนประวัติศาสตร	์	

การตั้งชุมชน	จนถึงสังคมร่วมสมัย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมเมือง	ซึ่งประกอบไปด้วย		

คนไร้บ้าน	คนพลัดถิ่น	คนกลุ่มน้อย	โดยเชื่อมโยงเร่ืองเล่าในอดีตกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน

ซื่งล้วนระทมทุกข์	น�าเสนอการปะทะสังสรรค์ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม”		

ส่วนสกลุ บณุยทตั ได้กล่าวไว้ในบทวจิารณ์ในข่าวศลิปะวฒันธรรมว่า	“กรรมการตดัสินได้ให้

ความเห็นถึงผลงานตรงกันว่าเป็นงานเขียนร่วมสมัย	หากเปรียบเป็นอาหารคือ	ฟิวชันฟู้ด	

ที่มีความโดดเด่น	ในรสชาติทางภาษา	ลีลาการน�าเสนอ	ตลอดจนเนื้อหาที่เข้มข้น	สะท้อน

แง่มุมสังคมและวิถีมนุษย์ได้อย่างมีชั้นเชิง	หลากหลายด้วยจังหวะน�้าเสียงและจินตนาการ	

มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว	น�าสิ่งคุ ้นเคยมาปรับเปลี่ยนให้เป็นเรื่องใหม่จึงได้ความสดใหม่	

ตระหนักรูถ้งึรากเหง้าทางประวัตศิาสตร์ทิง้ค้างประเดน็ค�าถามทีค่่อนข้างย้อนแย้งให้ผู้อ่านได้
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ขบคิดต่อประหน่ึงการเดนิทางชวีติของมนษุย์ทีย่งัไม่จบส้ินง่ายๆ	นอกจากนีง้านเขยีนยงัเน้น

ย�้าถึงคนไร้บ้าน	คนพลัดถิ่น	คนกลุ่มน้อย	เชื่อมโยงเรื่องเล่าในอดีตกับวิถีปัจจุบัน	เป็นการ

ปะทะสังสรรค์ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยแบ่งเป็น	2	ภาคคือ	หัวใจห้อง

ที่	5	และ	นิทานเดินทาง” ซึ่งเนื้อหาได้จัดแบ่งเป็น 2 ภาค ภาคแรกหัวใจห้องที่ห้าและภาค

หลังนิทานเดินทาง รวมบทกวีทั้งหมด 49 บท

 ส่วน “คะนงึถงึบ้านขณะฝันในเมอืง” ของโขงรัก ค�าไพโรจน์ ซึง่เป็นกวหีน้าใหม่สาย 

เลือดอีสานอีกคนหนึ่ง จัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2556 โดยใช้ชื่อหนังสือว่า “คะนึงถึง 

บ้านขณะฝันในเมือง” พิมพ์เพิ่มเติมอีกครั้งในปี พ.ศ. 2558 และได้เข้าถึงรอบ 18 เล่ม 

สุดท้ายในปีเดียวกันกับอังคาร จันทาทิพย์ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดแบ่งเป็น 3 ภาคคือ ภาคแรก 

บ้านสะทก ภาคสอง แม่น�้าสะเทือน ภาคสามเมืองเคลื่อนไหว รวมบทกวีทั้งหมด 69 บท 

เนื้อหาเป็นมุมมองของกวีที่มองสิ่งรอบข้างแวดล้อมที่ปรากฏที่เป็นชีวิตในปัจจุบันตั้งแต่

ชีวิตของสัตว์ตัวเล็กๆ ไปจนถึงผู้คนที่มีอาชีพต่างๆ ต้องท�างานหาเช้ากินค�่าและมองว่า

คนพลัดถิ่นเป็นคนที่ต้องท�างานหนัก เป็นคนที่สู้ชีวิต น่าเห็นใจ และเร่ืองของเหตุการณ์

บ้านเมือง การเมือง ขณะเดียวกันก็มองกลับไปถึงบ้านเกิด อาการหวนหาบ้านเก่า  

ความทรงจ�ากบัถิน่ทีจ่ากมาทีเ่ป็นความทรงจ�าของกวซีึง่ผกูพนักบับ้านเกดิ เสียงเพลง เสียง

หมอล�า และสายน�้า

 กวีนิพนธ์เป็นวรรณกรรมประเภทหนึ่งที่ท�าหน้าที่น�าเสนอภาพของคนพลัดถิ่น 

ทีเ่คลือ่นย้ายตนเองเข้ามาอาศยัอยู่ในเมืองใหญ่เพือ่ท�ามาหากิน ซึง่เป็นพืน้ทีต่่างดินถิน่เดิม

ของตน ซึง่ภาพชวิีตเหล่านีก้วไีด้ถ่ายทอดออกมาด้วยน�า้เสยีงของความเหน็ใจเข้าใจในสภาพ

ชีวิตท่ีต้องดิ้นรนต่อสู้ ทั้งนี้อาจเป็นเป็นเพราะตัวกวีเองก็อยู่ในสถานะของคนพลัดถิ่นด้วย 

เช่นกันจงึได้สะท้อนลกัษณะของตนเองอันเป็นอัตลกัษณ์ของนกัเขยีนออกมาด้วย นกัเขยีน

ซึ่งเป็นบุคคลกลุ่มหน่ึงในสังคมที่เป็นทั้ง “ประจักษ์พยาน” (eye witness) และเป็น “สิ่งมี

ชีวิตทางสังคม” (social being) ที่ไม่อาจด�ารงตนอยู่ได้อย่างปลอดจากคุณค่าและอคติแห่ง

ยุคสมยั หากในขณะเดยีวกนักเ็ป็น “ปัจเจกบคุคล” (individdual) ทีม่จีติวญิญาณ ความรู้สึก 

และจินตนาการ นักเขียนในทุกสังคมจึงเป็นเสมือนผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ (เกศินี จุฑาวิจิตร.  

2550 : 9)

 บทความน้ีมุ่งศึกษาวิเคราะห์ภาพชีวิตของคนพลัดถิ่นในวรรณกรรมประเภท

กวีนิพนธ์สมัยใหม่ ที่เป็นผลงานของกวีเลือดอีสานโดยแท้ ซึ่งอัตลักษณ์ส่วนหนึ่งของกวี 

มีความเป็นคนอีสาน และได้รู้ได้เห็นญาติพี่น้องของตนที่เป็นคนอีสานได้เคลื่อนย้ายตัวเอง

ไปเป็นแรงงาน คนงาน ท�ามาหากินในต่างถิ่นต่างที่ และแม้แต่กวีเองก็อาจมองตัวเองเป็น

ผูพ้ลดัถิน่เช่นกนั ความทีต่วัตนของกวเีป็นคนอสีานบทกวส่ีวนหนึง่จงึผ่านความคิดมมุมอง



ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (ม.ค. 60-มิ.ย. 60)

	 	 คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty of Humanities and Social Science Mahasarakham University

95

มโนทัศน์ของคนอีสาน และคนอีสานคือก�าลังแรงงาน คือพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย 

ทั้งนี้เป็นการศึกษาโดยใช้กรอบแนวคิดเรื่องคนพลัดถิ่น ซึ่งเป็นกระบวนทัศน์การมองแบบ

หลังอาณานิคมในการมองวรรณกรรม 

ความทรงจ�า: การโหยหาถึงบ้านเกิด ความสัมพันธ์กับครอบครัว บ้าน
ของคนพลัดถิ่น
 การโหยหาอดตีหรอืถวลิหาอดตี (Nostalgia) ซึง่ พฒันา กติอิาษา (2546) อธบิาย

ว่าการโหยหาอดีตเป็นวิธีการมองโลกหรือวิธีการให้ความหมายแก่ประสบการณ์ชีวิตของ

มนุษย์อย่างหนึ่ง โดยเน้นความส�าคัญของจินตนาการและอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนใน

ปัจจุบันขณะท่ีมีต่ออดีตที่ผ่านพ้นไปแล้ว ซึ่งการมองโลกดังกล่าวเป็น “วิธีการมองย้อน

อดีต” (retro mode) หรือ “วิธีการมองแบบโหยหาอดีต” (nostalgia mode) และพัฒนา กิติ

อาษา ยังได้ให้ความหมายของการโหยหาเพิ่มเติมอีกว่า (พัฒนา กิติอาษา. 2546) เป็นการ

จินตนาการถึงโลกที่เราได้สูญเสียไปแล้ว โลกที่เราในฐานะปัจเจกบุคคลและสมาชิกของ

หน่วยทางสังคมวัฒนธรรมต่างก็เคยมีประสบการณ์ร่วมกันมาตั้งแต่อดีต แต่มาบัดนี้เหลือ

ไว้เพยีงความทรงจ�าและประสบการณ์ให้เราได้ระลึกถงึ เราจะสามารถตดิต่อส่ือสารกบัโลกท่ี

เคยเป็นจรงิในอดตีนี้ได้กต่็อเมือ่เราอาศยัช่องทางทีเ่รียกว่า “จนิตนาการ” ซึง่ถกูหล่อหลอม

มาโดยประสบการณ์ชีวิตและประสบการณ์ทางวัฒนธรรม ที่ส�าคัญคือ เราสามารถสัมผัส

หรือจับต้องมองเห็นโลกที่เราสูญเสียไปแล้วนั้นได้อีกครั้ง ถ้าหากเราสามารถสร้างภาพ

ตัวแทนโดยการผลิตซ�้าหรือฉายซ�้าฉาก และโดยความทรงจ�าด้วยการย้อนกลับไปจ�าลอง

ประสบการณ์ในอดีตขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง

 เป็นท่ีน่าสังเกตว่า สังคมไทยปัจจุบันก�าลังอยู่ในสภาวะสังคมแบบหลังสมัยใหม่  

(Postmodernism) ซึง่เป็นสภาวะสงัคมทีมี่ความแปรปรวนในระบบคณุค่า ความเปลีย่นแปลง 

ในระบบวิธคีดิ รสนยิม เน้นวถิชีวีติทีเ่รยีกว่า “วถิชีวีติแบบโพสต์โมเดร์ิน” อย่างเช่น วถิชีวีติ 

ที่ยึดการบริโภคสัญญะ ภาพลักษณ์ มากกว่าคุณภาพในการใช้งานอย่างแท้จริง วิถีชีวิต 

หลายอย่างเป็นไปเพ่ือแสดงความเป็นคนทนัสมัย และหากพจิารณาการมองเวลาแบบยคุหลัง 

สมัยใหม่จะพบว่า มีการมองเวลาที่สวนทางกับทัศนะแห่งยุคสมัยใหม่ (Modernism) อย่าง 

เช่น แนวคิดแบบยุคสมัยใหม่จะมีวิถีการมองแบบแลไปข้างหน้า (Prospective) มีทิศทาง 

การมองเวลาแบบชื่นชมและมุ่งสู่ความก้าวหน้าแห่งอนาคต แต่แนวคิดยุคหลังสมัยใหม ่

จะมีวิธีการมองเวลาแบบเหลียวหลังไปดูอดีต (Retrospective) หรือที่เรียกว่า “การโหยหา

หรือถวิลหาอดีต” (Nostalgia) (พัฒนา กิติอาษา : 2546 )
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 บทกวีของ โขงรกั ค�าไพโรจน์ ในบททีมี่ลกัษณะโหยหาอดตี ซึง่มอียูด้่วยกนัหลาย

บท สอดคล้องกับชื่อหนังสือ “คะนึงถึงบ้านขณะฝันในเมือง” หมายความว่าตัวตนอยู่ที่หนึ่ง

แต่ใจกับอยู่อกีทีห่นึง่ การจินตนาการถงึโลกเก่าทีส่ญูเสยีไปแล้วและทีเ่หลอือยูมี่เพียงความ

ทรงจ�าในอดีต การคิดถึงประสบการณ์ทางสังคมวัฒนธรรม กับโลกที่เคยเป็นจริงภาพใน 

“จินตนาการ” ของกวีที่มีต่ออดีต ดังนี้

อดีตที่มีต่อบรรยากาศ บ้าน วัยเด็ก
 บทกวีราตรีกาลแห่งบ้านนา

 	 “	ดื่นดวงดาราเด่น		 ดึกเดือนเพ็ญอร่ามเรือง

	 ดูดาวประจ�าเมือง	 	 	 ประจ�าใจไทบ้านนา

	 หิ่งห้อยลอยลิบลับ		 	 วอมวิบวับระยับตา

	 วูบวาบฉาบลีลา	 	 	 พร่างและพร้อยทยอยวน

	 เสียงเขียดจะนาร้อง	 	 อ๊อบ!อ๊อบ!ก้องท�านองปน

	 อ๊บ!อ๊บ!กบอึงอล	 	 	 อึ่งก็มีที่ล�าราง

	 หรีดหริ่งเรไรร�่า	 	 	 ร้องพึมพ�าอยู่พลางพลาง

	 งามแท้แม่เนื้อนาง		 	 แห่งบ้านทุ่งคุ้งหนองบัว

	 ค�่าคืนดื่นสงัด	 	 	 สารพัดสิ่งพันพัว

	 กร�ากร้านอย่าหวั่นกลัว	 	 ดึกหน้าหนาวเราผ่อนคลาย”

(โขงรัก	ค�าไพโรจน์.	2558	:	55)

 บทกวีดอกปีบของพ่อ

	 	 “ขาวขาวบริสุทธิ์คือรูปสี	 เจ้าช่อสุมาลีที่ริมสวน

	 เกลื่อนดินหอมตลบกลิ่นอบอวล	 รัญจวนเจ้าแหวกฟ้ามากใคร

	 ด้วยมือของพ่อที่ก่อร่าง	 	 ข้าพเจ้าวางอาวรณ์อันอ่อนไหว

	 เพียงหยอก	ดอกปีบ	หยิบดอกใด	 คิดถึงช่วงวัยของทรงจ�า”

	 (โขงรัก	ค�าไพโรจน์.	2558	:	26)

	 บทกวีรุ่งอรุณแห่งถ้อยค�า	

	 	 “แม่ปลูกพริกปลูกมะเขือก็เพื่อลูก	 ความพันผูกดั้งเดิมเริ่มเคลื่อนที่

	 ผมจากบ้านลานทรายก็หลายปี	 	 พริกมะเขือป่านนี้กี่รุ่นกัน

	 แม่หาบคอนคุถังระวังคว�่า	 	 	 ป้อนน�้าค�าพืชผักเหมือนนักปั้น
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	 เท้าแม่ท่องตลิ่งท่าที่ว่าชัน	 	 	 เมล็ดพันธุ์มรรคาสามัคคี

	 คิดถึงหมอนขวิดไหมลายนาคเกี้ยว	 	 รูปเลาะเลี้ยวเกี้ยวก่อต่อเนื้อที่

	 เงาประหนึ่งจะกระโจนโผนนที	 	 เหมือนแม่ปลุกวิถีนาคลีลา

	 เคยหนุนเขียนเนียนวาดกระดาษว่าง	 	 เคยหนุนร่างร้อยกรองรองค้นหา

	 ในหมอนคือนุ่นเร้นความเป็นมา	 	 ในค�าคือคุณค่าความเป็นคน

	 สาดที่ผมเคยปูอยู่ไหมแม่	 	 	 เคยนอนแผ่ฟังฟ้าเมื่อหน้าฝน

	 นอนหงายร่ายค�าว่าสาละวน		 	 ตะแคงค้นค�าว่าสาระพัน”

(โขงรัก	ค�าไพโรจน์.	2558	:	109)

	 อดีตที่มีต่อประเพณีวัฒนธรรม บทกวีต้อนรับเธอเสมอกันยายน

	 	 “เดือนสิบเพ็งบ้านเฮาห่อข้าวสาก	 จับสลากภัตตาหารการถวาย	

	 แด่ภิกษุสงฆ์พิสุทธิ์กุศโลบาย	 	 ภยนัตรายอย่าได้เยอืนเดอืนกนัยาฯ	

	 แม่สอนท�ากระทงวงใบตอง	 	 	 เพื่อรับรองหมากพูคู่ภักษา	

	 ข้าน้อยพร้อมลูกเต้า	ข้างหนึ่งพา	 	 ญาติกาที่ล่วงดับโปรดรับทาน	

	 อีกน�้าเต้า	ข้าวตอก	น้อมดอกไม้	 	 ออกตกเหนือใต้ได้สืบสาน	

	 ก่อเกื้อเจือจุนเป็นบุญงาน	 	 	 เบิกบาน	ฮีตคอง	พี่น้องเฮา	

	 คงคาเป็นสักขีธรณีเป็นพยาน	 	 ข้าวสากหลักฐานผ่านอู่เหย้า

	 กรวดน�้าอิมินาหาญาติเรา	 	 	 พึมพ�าค�าเบาเบารดเหง้าชบา

	 ปลายฝนต้นหนาวโลกชาวบ้าน	 	 เรียบง่ายรายงานผ่านคุณค่า

	 ผลิแล้วปีบริมวัดร่วมศรัทธา		 	 ต้อนรับเธอเสมอมากันยายน...”	

(โขงรัก	ค�าไพโรจน์.	2558	:	52)

 การบอกเล่าเกี่ยวกับตนเองของกวี เป็นการบอกเล่าพร้อมกับบอกต�าแหน่ง

แห่งท่ีของตนเองที่มีตัวตนอยู่แล้ว กวีได้ใช้กลวิธีการเล่าเร่ืองในแบบมุมมองคนพลัดถิ่น  

เพื่อถ่ายทอดความทรงจ�าของตนเอง การเล่าเรื่องเกี่ยวกับตนเองของคนพลัดถิ่นเป็นการ

เปิดโอกาสให้คนพลัดถิ่นได้รื้อฟื้นความทรงจ�าและการเรียนรู้ ซึ่งบางครั้งกวีอาจใช้การเล่า

เรื่องเพื่อแสวงหาตนเองผ่านความทรงจ�าและประสบการณ์ เช่นในบทสุดท้ายซึ่งเป็นชื่อ

เดียวกับหนังสือ “คะนึงถึงบ้านขณะฝันในเมือง”

 	 “โลกหมุนเวียนเปลี่ยนผันฉันค้นพบ	 เรื่องเก่าจบมีเรื่องใหม่ให้คิดฝัน

	 จากบ้านนาป่าไพรใต้แสงจันทร์	 	 ฝ่าตะวันเดินดุ่มสู่มุมเมือง
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	 คะนึงถึงบ้านนายามว้าเหว่	 	 แต่สองเท้ายังเตร็ดเตร่จะปราดเปรื่อง

	 สมองสองมือเล่าใช่เปล่าเปลือง	 รักเขียนสิ่งประเทืองเป็นเรื่องราว”

(โขงรัก	ค�าไพโรจน์.	2558	:	150)

	 การศึกษาความทรงจ�าของคนพลัดถิ่นหรือการหวนคิดถึงอดีตของคนพลัดถิ่น 

นอกจากความทรงจ�าเกี่ยวกับการสร้างตัวตนแล้ว อีกประเด็นหนึ่งท่ีส�าคัญคือความทรง

จ�ากับสายสัมพันธ์กับครอบครัว และความทรงจ�าในความหมายของ “บ้าน” ซึ่งกวี อังคาร  

จันทาทิพย์ ได้กล่าวไว้ในบทกวีที่เป็นความทรงจ�าเกี่ยวกับบ้านเกิดไว้หลายบท บ้านเป็น

พื้นที่ที่มีความส�าคัญต่อคนพลัดถิ่น โดยมีจินตนาการ เป็นเครื่องมือในการรื้อฟื้นไปสู่อดีต 

เพราะบ้านก็คือ ราก ของคนพลัดถิ่นนั่นเอง

 ในปัจจุบันเมื่อถึงเทศกาลส�าคัญๆ เราจะเห็นภาพของคนอีสานเดินทางออกจาก

เมือง คือกลับมายามบ้านด้วยความตื่นเต้นดีใจ ที่ได้กลับคืนสู่ถิ่นเกิดบ้านเก่า ได้กลับไป

หาพ่อหาแม่หาพี่หาน้องและคนท่ีรักเพ่ือนฝูงญาติมิตร การกลับบ้านของคนพลัดถิ่นไม่ใช่

การกลับไปอยู่ถาวรแต่เป็นการกลับไปเยี่ยมเพียงชั่วครู่ชั่วยาม และต้องกลับมาสู่โลกของ

หน้าทีก่ารงาน คนพลดัถิน่โดยเฉพาะแรงงานต้องยดึถอืเวลาท�างานเป็นหลัก ต้องท�างานเกบ็

เงินเก็บทองสร้างฐานะครอบครัวให้มั่นคงต่อไป ภาพต่อมาคือการเคลื่อนตัวกลับเข้าสู่กรุง 

และเมอืงใหญ่ เพราะคนพลดัถ่ินจะมีชีวติอยู่ในสองโลกคอื โลกของความเป็นบ้านคอืถิน่ฐาน

บ้านเกิดกับโลกที่อยู่ในที่ท�างาน การกลับบ้านของคนพลัดถิ่นจึงเป็นเพียงเรื่องสมมติพอๆ 

กับการใช้ชีวิตในที่ท�างานในเมืองใหญ่

 ในบทกวี “ในกระเป๋าสัมภาระ” กวีได้กล่าวถึงชีวิตหนึ่งที่ไม่ค่อยได้อยู่บ้านแต่ทุก

ครั้งที่ได้กลับไปบ้านแม่จะท�าน�้าพริกแจ่วบองและห่อข้าว ติดกระเป๋ายามต้องเดินทางกลับ 

แม้จะบอกแม่ว่าไม่เป็นไรแต่แม่ก็แอบใส่มาในกระเป๋าทุกครั้งจนได้ พี่สาวบอกว่าทุกครั้งที่

เขาจากมาแม่จะร้องไห้ตามทุกครั้ง จนวันหนึ่งวันที่แม่ไม่อยู่แล้วเขากลับบ้านหน้าเทศกาล

สงกรานต์หลังท�าบุญสรงกระดูกแม่เขาเดินทางกลับกรุงเทพฯ เดินทางถึงที่พักพอดีก�าลัง

เปิดกระเป๋าเพื่อเก็บเสื้อผ้า พี่สาวโทรศัพท์มา

	 	 “จากเช้าสู่ค�่าหอมล�้ากลิ่น	 อย่างเคยชินเปิดกระเป๋าเก็บเสื้อผ้า

	 ห่อข้าว!	ไม่คาดคิด	มีติดมา!	 และเหมือนว่ายังอุ่นมือตื้อตันใจ

	 ปลายสายโทรศัพท์จากพี่สาว...	 ไม่ทันเปิดห่อข้าวน�้าตาไหล

	 สั่นเครือแว่วก้องมาแสนไกล...	 “เอื้อยห่อข้าวให้ไปกินแลง....”

(อังคาร	จันทาทิพย์.	2556	:	161)	
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 จากกวีบทนี้เราจะเห็นได้ว่า “ห่อข้าว” นั้นไม่ใส่เฉพาะข้าว แต่มันได้ใส่ความรัก 

ความผูกพัน ความห่วงใย จากคนในครอบครัวติดมาด้วย ที่แม้ว่าจะไม่มีแม่คอยท�าหน้าที่

นี้แล้ว แต่พี่สาวก็ยังได้ปฏิบัติเช่นเดียวเหมือนกับแม่ น่ันคือความสัมพันธ์ในครอบครัวยัง

ผูกพันมั่นคง ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงตนเองกับครอบครัวเพ่ือไม่ให้เกิดความรู้สึกเดียวดายใน

สภาวะของคนพลัดถิ่น ยังท�าให้เกิดการเรียนรู้ที่จะปรับแต่งจิตใจเพื่อให้เกิดก�าลังใจและ

ความรู้สึกอบอุ่นใจด้วย

 องัคาร จันทาทพิย์ มองภาพของคนพลดัถิน่ในเชงิเหน็ใจเข้าใจในรากเหง้า ขณะเดยีว 

กันเขาจะมองภาพเหล่านั้นผ่านสายตาและความรู้สึกของกวี เขามักจะมองปัจจุบันแล้ว

เชื่อมโยงกับอดีตหรือมองอดีตว่ามีส่วนเหมือนกับปัจจุบันเพียงแต่ต่างที่ต่างเวลา ในบทกวี 

“หมู่บ้านในเสียงตอกเสาเข็ม” เขากล่าวถึงชีวิตของแรงงานก่อสร้างที่ได้ยินเสียงตอกเสา

เข็มฟังเป็นเสียงครกมองต�าข้าวยามเช้าๆ ที่บ้านเกิด และมองว่าการท�างานทั้งปีทั้งเดือน

อาบเหงื่อต่างน�้าในปัจจุบันก็ไม่ต่างจากการที่ต้องกร�าแดดฝนอยู่ในท้องทุ่งไร่นาที่บ้านเกิด

และในอดีต 

	 “ตึก	ตัก	เสียงตอกเสาเข็มก้อง	 คล้ายเสียงครกมองของหมู่บ้าน

สะเทือนเพิงเพิ่งปลูกสร้างล้อมกลางลาน	 เป็นเรือนชานรวมครัวไฟชั่วคราว

ปลูกตึกสูงเสียดยอดกอดจากฟ้ากว้าง	 ไซด์ก่อสร้างกลางกรุงแทนทุ่งข้าว

จะเมืองกรุงทุ่งกว้างหลั่งเหงื่อพราว	 ร้อนหนาวฝนไหนไม่เลือกฤดู

เคลื่อนหลักแหล่งชีวิตไปตามไซด์งาน	 รอนแรมรากย่านจากย่านบ้านเคยอยู่

ปลูกตึกสูง	ทุ่งเมืองกว้าง	หลั่งเหงื่อพรู	 ยืนหยัดสู้เงื่อนไขใหม่อีกครั้ง”

	 ตึก	ตัก	ตุบ	ยุบ	ยก	ตกกระทุ้ง	 ผุดพรายทุ่งแล้งเมษาร้อนลาสั่ง

อีกเช้าหลับตาฝันและนิ่งฟัง	 	 เสียงซึ่งล่องจากความหลังไกลแสนไกล

(อังคาร	จันทาทิพย์.	2556	:	106-107)

	 ในบทกวี “ฤดูเก็บเก่ียว” ได้น�าเสนอภาพบรรยากาศของท้องทุ่งข้าวเหลืองอร่าม

แดดอุ่นๆ ลมหนาวพัดมาเป็นระลอก ต้นข้าวไหวเอนลู่เอียงตามลม กลิ่นหอมคายข้าว  

เต็มตลอดสองข้างทางขณะเดินทางกลับบ้าน ซึ่งเป็นภาพที่เขาเคยเห็นจนคุ้นชินตาเมื่อยัง

เด็กและวิ่งเล่นแถวทุ่งข้าวกับเพื่อนๆ และเขาก็ฝันที่จะเห็นภาพแบบนั้นอีก และเขาก็ได้

เห็นภาพนั้น
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	 “ริมสองข้างทางถนนชนบท		 เหลืองอร่ามงามงดท้องทุ่งข้าว

กลับคืนเยือนเรือนความหลังอีกครั้งคราว	 หนาวลมหนาวใจคะนึงมาถึงเธอ

หอมทุ่งท่า	น�้า	ฟ้า	ดิน	ได้กลิ่นไหม	 หอมรวงเรียวเกี่ยวใหม่ตรึงใจเสมอ

จ�าหลักความทรงจ�าอยู่ล�้าเลอ	 	 ย้อนภาพจ�ามาเจอภาพเป็นจริง

ล้อลมหนาว	คลื่นข้าวระเนน	นั่นเห็นไหม	ภาพเยาว์วัย	ทุกข์	สุขและทุกสิ่ง

พันผูกแหล่งหลักพักพิง		 	 ไพศาลยิ่งทุ่งทางนาข้างใน”

(อังคาร	จันทาทิพย์.	2556	:	94-95)

	

 จะเหน็ได้ว่า ความทรงจ�า (Memory) คอืเครือ่งมอืส�าคญัในการน�าพาให้คนพลัดถิน่

ได้หวนกลบัมาบ้านเกดิ โดยผ่านการคดิค�านงึถงึสภาพท้องทุ้ง บรรยากาศของท้องนา วยัเด็ก 

คนที่เคยแอบรักเหล่าน้ีคือความผูกพันกับแผ่นดินถิ่นเกิด ความทรงจ�าจึงเป็นกลไกส�าคัญ

ในการพาเขากลับคืนสู่บ้านเกิด อย่างไรก็ตามคนพลัดถิ่นย่อมตระหนักถึงความหมายของ

การเดินทางว่าเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต และมีลักษณะไร้จุดหมายปลายทางที่แน่นอน ความ

คิดค�านึงของคนพลัดถิ่นจึงมีหลายรูปแบบเกี่ยวกับบ้าน และเราอาจวิเคราะห์ “บ้านเกิด”  

ในความหมายขององัคารได้ว่า บ้านคอืแหล่งพกัพงิทีม่อียูจ่ริงให้ความรู้สึกม่ันคง และมีสิทธ์ิ

ที่จะกลับไปอยู่เมื่อไรก็ได้อย่างสะดวกใจ เพราะการอยู่บ้านคืออยู่ในที่ที่ต้อนรับเรา อย่างไร

ก็ตามคนพลดัถิน่ย่อมตระหนักถงึความหมายของการเดินทางว่าเป็นส่วนหนึง่ของชวีติ และ

มีลักษณะไร้จุดหมายปลายทางที่แน่นอน ความคิดค�านึงของคนพลัดถ่ินจึงมีหลายรูปแบบ

เกี่ยวกับบ้าน 

 บทกวีของโขงรัก ค�าไพโรจน์ที่เกี่ยวกับบ้านมีอยู่หลายบท ในบทกวี “เรื่องเล่าอัน

เลือนราง บางบ้านไม้ใจกลางเมือง” ซึ่งเป็นบ้านในความหมายในความเป็นปัจจุบัน กล่าว

ถงึสภาพสงัคมเมืองปัจจบัุนทีเ่ป็นการขยายตวัของโลกธรุกจิ ซึง่กวไีด้มองว่าขณะทีเ่มอืงได้

ขยายตัวแต่บ้านของคนกลุม่เลก็ๆ กลบัถกูบีบให้เลก็ลงๆ และมองว่ามนัเป็นการพฒันาทีส่วน

ทางกัน บทกวีน้ีได้กล่าวถงึบ้านของอาม่าคนไทยเชือ้สายจนีและอยู่ในแวดล้อมทีแ่ออดัและ

เต็มไปด้วยคนพลัดถิ่นที่มาขายแรงด้วย 

	 “แคบลงไปถนัดตาแล้วหน้าบ้าน	 ทุกหย่อมย่านยานยนต์ล้นติดต่อ

สองด้านล้วนตึกเหยียดสูงเบียดรอ	 เร่งขุดท่อก่อร่างสร้างบ้านไม้

ด้านบนล้นทางด่วนขบวนรีบ	 	 ระดมบีบเมืองระบมระงมไล่

เรือนอดีตซีดจางทางสายใย	 	 ส่วนสายไฟระโยงรยางต่างมาเยือน

อาม่าแก่	อากงเก่า	เขาเคยอยู่	 	 สิ้นเสียงกู่ตรู่สะทกนกเขาเถื่อน
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ไร้ญาติบ้านชราคล้ายพล่าเรือน	 	 ล่วงวันเดือนเคลื่อนควันรถเข้ากดดัน

ผู้คนพลุกพล่านลาบ้านเกิด	 	 เตลิดสู่เมืองหลวงควงใฝ่ฝัน

แว่วเรือนไม้แอดออดตลอดวัน	 	 ส�าลักคนมลพิษผู้ลิดรอน”

(โขงรัก	ค�าไพโรจน์.	2558	:	115)

 ในบทกวนีียั้งได้กล่าวถึงบ้านหลงัเก่าๆ ทีอ่ยู่ในสภาพแวดล้อมของกรงุเทพฯ ทีเ่ป็น

พษิต่อสขุภาพของผูอ้าศยัแต่พวกเขาเหล่านัน้กย็งัต้องทนอยู่โดยไม่มีทางเลือกอ่ืน นอกจาก

ครอบครัวคนจีนแก่ๆ แล้วยังได้แสดงภาพของความพลุกพล่านของก�าลังแรงงานที่มุ่งหน้า 

สู่เมืองหลวงอันเป็นจุดหมายปลายทางเพื่อหาเงินหาทอง

 บทกวี “คะนึงถึงบ้านขณะฝันในเมือง” ชื่อเดียวกับชื่อหนังสือเป็นเหมือนภาพ

แทนอย่างดีในส�านึกของคนพลัดถิ่น คือมีทั้งความคิดถึง ความทรงจ�า รวมทั้งความหวัง  

ความฝันของคนพลัดถิ่นอยู่ในบทกวีนี้

	 	“โลกหมุนเวียนเปลี่ยนผันฉันค้นพบ	 เรื่องเก่าจบมีเรื่องใหม่ให้คิดฝัน

จากบ้านนาป่าไพรใต้แสงจันทร์	 	 ฝ่าตะวันเดินดุ่มสู่มุมเมือง

คะนึงถึงบ้านนายามว้าเหว่	 	 แต่สองเท้ายังเตร็ดเตร่จะปราดเปรื่อง

สมองสองมือเล่าใช่เปล่าเปลือง	 	 รักเขียนสิ่งประเทืองเรื่องราว

อยู่บ้านนอกฉันพบผู้ใหญ่บ้าน	 	 บอกบุญงานผ้าป่าเมื่อหน้าหนาว

เคยหมอล�าแสดงแข่งแสงดาว	 	 มีหนุ่มสาวฟ้อนน�าพร�่าบทเพลง

ยินพระสงฆ์สวดบอกให้กลัวบาป		 ก่อนเด็กเล็กก้มกราบหลวงพ่อเก่ง

คะนึงถึงบ้านขณะฝันบรรเลง	 	 ทุกคนคงครื้นเครงที่บ้านนา

ฝันในเมืองเป็นเรื่องราวคราวครุ่นคิด	 ธุรกิจทุนนิยมช่างคมกล้า

เหม่อมองทุกมุมเมืองมักเคืองตา		 ฝุ่นโลกาภิวัตน์ช่างชัดเจน

คะนึงถึงบ้านขณะฝันในเมือง	 	 ใช่เป็นเรื่องเก่าใหม่ให้คิดเห็น

ใช่เป็นเรื่องไร้สาระจุดประเด็น	 	 แต่มันเป็นความฝันที่ฉันมี”

(โขงรัก	ค�าไพโรจน์.	2558	:	150)

	 จากบทกวีทั้งหมดนี้ จะเห็นได้ว่า ความทรงจ�า (Memory) คือเครื่องมือส�าคัญ

ในการน�าพาให้คนพลัดถิ่นได้หวนกลับมาบ้านเกิด โดยผ่านการคิดค�านึงถึงสภาพท้องทุ้ง 

บรรยากาศของท้องนา วัยเด็ก คนที่เคยแอบรัก คนท่ีเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์ เหล่านี้คือ  
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ความผูกพันของคนพลัดถิ่นไว้กับแผ่นดินถิ่นเกิด ความทรงจ�าจึงเป็นกลไกส�าคัญในการพา

เขากลับคืนสู่บ้านเกิด

อัตลักษณ์: คนพลัดถิ่น หรือ คนเดินทาง 
 ปีพุทธศักราช 2540 ประเทศไทยได้รับการบันทึกจากประวัติศาสตร์โลกว่า  

เป็นประเทศแรกในกลุ่มประเทศเอเชีย ที่ประสบภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างรวดเร็วและ

รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่การเกิดเหตุการณ์เศรษฐกิจตกต�่าคร้ังใหญ่ทั่วโลก (เกศินี จุฑาวิจิตร. 

1 : 2550) ผลกระทบของวิกฤตในครั้งนี้ อาจจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลง

ทางการเมืองและการปกครอง หากแต่กระทบกับความมั่นคงในชีวิตและปากท้องของ

ประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวางและรุนแรง ผู้คนภาคแรงงานได้รับผลกระทบไปท่ัวทั้งการ

ถูกเลิกจ้าง การลดค่าแรง และสวัสดิการ ปัญหาท่ีตามมาคือคนว่างงาน จากที่เป็นวิกฤต

เศรษฐกิจกลายเป็นวิกฤตทางสังคมตามมา ภาพท่ีเห็นส่วนหนึ่งคือการเคลื่อนไหวของ

กลุ่มแรงงาน การเคลื่อนไหวเข้าสู่เมืองใหญ่ เมืองไกล ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก  

ล้วนเต็มไปด้วยแรงงานคนอีสาน ทั้งรับจ้าง ค้าขาย ขายลาบก้อย ส้มต�า ข้าวเหนียว

ไก่ย่าง รักษาความปลอดภัย คนขับรถ พนักงานโรงงาน แม้แต่นักศึกษาที่เข้ามาเรียน 

ในเมืองหลวงยังใช้เวลาว่างท�างานเพื่อลดภาระรายจ่ายของครอบครัว แรงงานอีสานมีอยู่

ในแทบทุกที่ที่มีงานให้ท�า

 อัตลักษณ์คือสิ่งที่บ่งชี้ว่า “เราคือใคร” และต่างกับคนอื่นอย่างไร ส�านึกเรื่องอัต

ลักษณ์ถูกสร้างผ่านการปฏิสัมพันธ์ต่อเนื่องที่มีต่อ “คนอื่น” อัตลักษณ์เป็นวิธีการที่เรารับรู้

ตนเอง และแปะฉลากให้ตนเองในหมู่คนพลดัถ่ิน (diaspora) อตัลกัษณ์เป็นสิง่ทีแ่ฝงฝังอยู่ใน

ภาษา ศาสนา ธรรมเนียมปฏิบัติ และคติชน ซึ่งเป็นรูปแบบของการบ่งชี้ตนเอง ท่ามกลาง

บริบทสังคมที่แตกต่างหลากหลาย (นัทธนัย ประสานนาม. 2551 : 112) เมื่อน�าอัตลักษณ์

คนพลดัถิน่ข้างต้นมาพิจารณาบทกวีของอังคาร จันทาทพิย์ และโขงรกั ค�าไพโรจน์ จะพบว่า  

มบีทกวีอยูห่ลายบททีก่ล่าวถึงผูพ้ลดัถิน่ในลกัษณะของคนขายแรงงาน คือ การต้องเดนิทาง

ไปขายแรงในต่างถิน่ การพลดัพรากจากทีอ่ยู ่การพลดัพรากในคตนิิยมและโลกทศัน์ของคน

อีสาน โดยเฉพาะการพลัดพรากบ้านเกิดเมืองนอน พ่อแม่พ่ีน้อง และลูกเมียอันเป็นที่รัก

ย่อมเป็นที่มาของความทุกข์ยากทั้งกายและใจ ในขณะเดียวกัน คนอีสานก็ยกย่องและให้

คณุค่ากับการเดินทางไปท�างานและเรยีนรูก้ารใช้ชวีติในโลกกว้างว่าเป็น “ผูม้หีกูว้างตาไกล” 

 ในบทกวี “หน่ึงนักเดินทาง หน่ึงนางกาแฟ” ได้กล่าวถึงแรงงานขายกาแฟที่เป็น

ผู้หญิง ซึ่งแน่นอนอยู่ที่บ้านนอกคอกนาเกิดมาไม่มีใครเคยเห็นกาแฟหรอก การที่จะมายึด

อาชพีค้าขายกาแฟจงึต้องอาศยัการเรยีนรูป้ระสบการณ์และมองเหน็ว่าเป็นอกีช่องทางหนึง่

ของการท�ามาหากิน
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	 “พี่คะ	ดื่มร้อนร้อนก่อนจะเย็น	 อกข้ารื้อตื่นเต้นราวเห็นแม่

ข้าเพียงนักเดินทางนางดูแล	 	 ท่ามกลางเสียงจอแจ	แหม	ถูกใจ

ดอมกลิ่นกาแฟแม่จัดวาง	 	 แรงงานบอบบางร่างอ่อนไหว

รื่นรมย์พนักงานร้านห่วงใย	 	 ลูกค้าใกล้ไกลได้แบ่งปัน

ฟังร้านกาแฟและฟังโลก	 	 ชีวิตสุขโศกช่วงสั้นสั้น

ระหว่างสนทนาสบตากัน	 	 สีสันฟังได้ไก่ตาฟาง

ผูกพันริมทางพลางบริโภค	 	 รินอารมณ์บ่มโฉลกมาเอ่ยอ้าง

อ้อยอิ่งกระไออวลชวนแวะวาง	 	 สัมภาระปลดบ้างศิลปิน

เธอชงคาปูชิโน่เชิญสิท่าน	 	 ซดแล้วสร้างสรรค์อย่าสุดสิ้น

ฝากโต๊ะตื้นตันโอวัลติน		 	 ดูแลคนรินเมื่อข้าลา

ฝากแสงนวลนวลของนีออน	 	 คนจรก่อนจ่ายสงสัยว่า

ราตรีจะกี่ร่างต่างมารดา	 	 ขายแรงแสวงหาค่าของคน”

(โขงรัก	ค�าไพโรจน์.	2558	:	143)

	 การพลดัพรากจากถิน่บ้านเกดิของคนอีสาน ไม่ใช่การจากไปแบบผูส้ญูเสยีบ้าน แต่

เป็นการจากไปแบบมคีวามหวังความฝัน ฝันถงึชวีติทีด่กีว่า ฝันถงึการมชีวีติอยู่ในความทนั 

สมยั มเีครือ่งมอืเครือ่งใช้ท่ีทนัสมัย หรอืแม้แต่การได้แต่งตวัตามสมยั ฝันถงึความมัง่คัง่ของ 

ครอบครวั ฝันถงึการมตีวัตนท่ีก้าวข้ามตวัตนเดมิทีเ่ป็นลักษณะอุปลักษณ์ ดงัทีพ่ฒันา กติิอาษา 

ได้กล่าวว่า ( 2557 : 81) แรงปรารถนาและจิตส�านึกท่ีส�าคัญที่สุดที่เราสามารถเรียนรู้ได้ 

“ลูกอีสาน” ก็คือแรงปรารถนาดั้นด้นเดินทาง เพื่อรื้อข้ามพื้นที่เขตแดนต่างๆ ของชีวิตและ

ชุมชนในนามของการแสวงหาชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีกว่าเช่นข้ามเขตแดนทางภูมิรัฐศาสตร์ 

(ลงไปไทย หางานรับจ้าง) ข้ามอาณาบริเวณทางเศรษฐกิจสังคม (เข้าโรงเรียนหรือบวช

เรียนให้เก่งๆ จะได้เป็นเจ้าเป็นนาย (ในที่นี้หมายถึงการประกอบอาชีพรับราชการ) และ

ข้ามเขตแดนท้องถิ่น (ย้ายบ้านไปหาที่ดินด�าน�้าชุ่ม หรือไปหาภรรยาในหมู่บ้านอื่นที่มีที่นา

และข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์)

 โขงรัก ค�าไพโรจน์ เป็นกวีที่พูดถึงคนท�ามาหากินที่เป็นเหมือนชนชั้นล่างหรือ

กลุ่มผู้คนที่เป็นชายขอบของสังคม “ความเป็นชายขอบ” (marginolity) คือสถานะของการ

ถกูก�าหนดตัวตนในมติสิงัคมอีกรปูแบบหนึง่ให้มคีวามส�าคญัเป็นเพียงกลุม่หรอืบคุคล ทีถ่กู

ลดคุณค่าจากตัวตนที่แท้จริงไปจากกลุ่มใหญ่ในสังคมโดยกระบวนการของอ�านาจท่ีมาจาก

ศูนย์กลาง (สุริชัย หวันแก้ว. 2546 : 12) บทกวีนี้ได้เสนอภาพของชายขอบถึงสองระดับคือ

หนึ่งความเป็นคนอีสาน และสองอาชีพยามหรือรักษาความปลอดภัยอันเป็นอาชีพที่สังคม
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กระแสหลกัปฏเิสธไม่ยอมรบัเพราะถือว่าเป็นอาชพีไร้เกยีรต ิความเป็นชายขอบอีกระดบัคอื

ความเป็นคนอีสาน ซึ่งเมื่อพูดถึงคนอีสานคนส่วนใหญ่หรือแม้แต่คนอีสานด้วยกันเองที่ถูก 

“วาทกรรมพัฒนา” ครอบง�า จะนึกถึงภาพของความล้าหลังหรือ “โง่ จน เจ็บ” ต่อคนอีสาน

ขึน้มาทนัท ีวาทกรรมอสีานแห้งแล้งกนัดารจงึน่าจะเป็นวาทกรรมใหม่ทีเ่พิง่สร้างขึน้หลังการ

เปลีย่นแปลงการปกครองและถูกผลติซ�า้เรือ่ยมา และผนวกเข้ากบัวาทกรรม โง่ จน เจบ็ กลาย

เป็นอัตลักษณ์ความเป็นอีสานที่ไหลเวียนอยู่ในสังคม (ชูศักดิ์ ภัทรกุลวนิชย์. 2558 : 128)  

ในบทกวีนี้จะเห็นว่าบรรดาชื่อเรียกคนทั้งหลายที่ก�าลังปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่าง

ขะมักเขม้นนั้น แต่ละคนล้วนมีที่มาจากดินแดนอีสานทั้งนั้น 

 ในบทกว ี“โลกนอกดวงตาของผูร้กัษาความปลอดภยั” ได้แสดงถงึคนพลัดถ่ินทีเ่ข้า

มาท�างานรับจ้างเป็นยามหรือรักษาความปลอดภัย ซึ่งคนเหล่านั้นคือผู้ที่มาจากอีสาน 

	 “ถ่างตาเข้าไว้	นายเย้าหยอก		 ตามซอยตรอกบอกต้องตื่นตรวจพื้นที่

เวลานอนมีอีกมากถ้าอยากมี	 	 หลุมดีดีมีอีกมากถ้าอยากไป

ณรงค์ยุทธรายงานการเป็นอยู่	 	 ณรงค์ฤทธิ์มิตรผู้อยู่จุดใกล้

ณรงค์ศักดิ์ทักส่งณรงค์ชัย	 	 “เธอรักษาสิ่งใดให้แผ่นดิน”

ณรงค์เดชนั่งเหงาใต้เงาตึก	 	 ส่งรู้สึกถึงลุงสาเหล่ากาฬสินธุ์

สบายดีพี่สมรักษ์จากสุรินทร์	 	 ด�ารงคงพอกินที่ดินแดง

ด้วยโลกนอกดวงตาข้าพเจ้า	 	 พบไต่เต้าเหยียบตีนปีนต�าแหน่ง

พบราคาหมูไก่ไข่ข้าวแกง	 	 หาเช้ากินแลงเกินรายการ”

(โขงรัก	ค�าไพโรจน์.	2558	:	129)

	

	 นอกจากนั้นกวียังพูดถึงคนพลัดถิ่นอีกหนึ่งสัญชาติคือ โซม่ีในบทกวี “ขอบคุณ 

โซมี่กับโรตีบังกลาเทศ” กวีมองว่าแขกโซมีเป็นอีกส่วนหนึ่งในสังคมไทย ที่พบเห็นได้ทั่วไป

ถึงไม่มากแต่ก็มีพอให้เห็นทั้งในกรุงเทพมหานครหรือแม้แต่ต่างจังหวัด แขกโซมี่ที่มาจาก

บงัคลาเทศมรีถเครือ่งทีต่กแต่งลวดลายออกขายตามตลาดนดั หน้าโรงงาน ตามตรอกชอก

ซอยอย่างขยันและขายมาหลายปี ซึ่งบ่อยครั้งที่โซมี่ให้เขากินฟรียามไม่มีเงินหรือแม้แต่

เด็กน้อยร้องให้อยากกินโรตีทั้งท่ีไม่มีเงินโซมี่ก็มีน�้าใจให้กินฟรี ซึ่งโซม่ีก็คือภาพแทนของ

แรงงานต่างถิน่ทีเ่ข้ามาท�ามาหากนิในเมอืงไทย ภาพของแรงงานเหล่านีล้้วนเป็นคนท�ามา

หากนิมีครอบครวัทีต้่องรบัผดิชอบดแูลท�างานหาเงินด้วยความล�าบาก แต่คณุค่าของความ

เป็นมนุษย์กลับไม่ค่อยมีใครมองเห็น 
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	 ขณะท่ีโขงรกั ค�าไพโรจน์ มองเรือ่งการพลัดถิน่เป็นเร่ืองของการต้องท�ามาหากนิขาย 

แรงเพื่อปากท้อง เพราะเกิดเป็นคนต้องรู้จักท�ามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัว 

แต่องัคาร จนัทาทพิย์ กลบัมองต่างไปอีกมมุ กล่าวคอืเขามองว่าลกูผูช้ายต้องไกลจากบ้าน

เพือ่แสวงหาวชิา ต้องผจญภยั หาประสบการณ์ความเข้มข้นให้กับชวิีตเหมือนดงัวรรณกรรม

พื้นบ้านเรื่องสินไซ ในบทกวี “สีโห สังข์สินไซในตัวเรา” 

	 “บัดนี้จักกล่าวเบื้องเรื่องนิทาน	 ล�าพื้นขาน	เรื่องเคยเว้า	ก่อนเก่าว่า

สีโห	สังข์สินไซ	สุมณฑา	 	 โชคชะตาพาร้างห่างบ้านเรือน

เรื่องราวต้นร้ายบั้นปลายสุข	 	 หลังแรมทางแรมทุกข์ผูกร้อยเงื่อน

เสาะและสู้	ฝ่าดงด่านผ่านปีเดือน		 สูงและต�่าย�้าเตือน	สะเทือนใจ”

(อังคาร	จันทาทิพย์.	2556	:	137)

	 “ชะตากรรมจ�านรรจ์จริง	ฝันว่า....	 การมุ่งไปข้างหน้า...ถวิลหาความหลัง

ความยากไร้และรุ่มรวยเอื้ออวยพลัง	 หยาดเหงื่อหลั่งแรงใจสู้ไหลริน

รดต้นรากพากเพียรใบเปลี่ยนผลัด	 ผองคนผู้อยู่ยืนหยัดและพลัดถิ่น

มหรสพมหกรรมการท�ากิน	 	 เล่าช�้าไม่สิ้นซ้อนสินไซ

สีโห	สังข์สินไซ	ในตัวเรา	 	 ร้างเรือนเหย้าแรมทุกข์สุขอีกสมัย

พลัดพราก	เปงจาน	พบผ่านใจ	 	 สะทกสะท้อนซ้อนนัยอยู่เนือง”

(อังคาร	จันทาทิพย์.	2556	:	138)

 ชวิีตทีต้่องจากถิน่จากทีเ่พ่ือไปแสวงหา หรือการต้องพลัดถิน่ไปท�ามาหากนิส�าหรับ

อังคารแล้วมันคือศักดิ์ศรีของผู้ชายศักดิ์ศรีของความเป็นคน ซึ่งเปรียบเทียบและเชื่อมโยง

กบัวรรณกรรมพืน้บ้านอสีานทีเ่ป็นเสมอืนมลูมงัของอีสาน โดยการเปรียบเทียบกบัสีโห และ

สนิไซทีต้่องพลดัพรากจากบ้านเกิดเมืองนอนเพ่ือตามหานางสมุณฑาแล้วเจออปุสรรคต่างๆ 

แต่สุดท้ายก็ประสบความส�าเร็จและได้กลับมาอยู่บ้านเมืองดังเดิม ซึ่งเป็นการเดินตามวิถีชี

วิตตามฮีตคองโบราณของคนอีสานนานมา

 การพลดัพรากในคตนิยิมและโลกทศัน์ของคนอสีาน โดยเฉพาะการพลัดพรากบ้าน

เกิดเมืองนอน พ่อแม่พี่น้องและลูกเมียอันเป็นที่รักย่อมเป็นที่มาของความเป็นทุกข์ยากทั้ง

กายใจ ในขณะเดยีวกนั คนอีสานกย็กย่องและให้คณุค่ากบัการเดนิทางไปท�างานและเรยีนรู้

การใช้ชีวิตในโลกกว้างว่าเป็น “ผู้มีหูตากว้างไกล” การพลัดพรากย่อมหมายถึงการเดินทาง

ไปเผชญิโชคชะตาและผูค้นแปลกหน้ามาจากแปลกถิน่ในโลกกว้าง ซึง่เป็นชีวติทีต้่องพานพบ

ทั้งสุขและทุกข์ระคนกันไป การพลัดพรากของคนอีสานส่วนใหญ่ หมายถึงรูปแบบการเดิน
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ทางจากถิน่ฐานบ้านเกดิด้วยความจ�าเป็นทางเศรษฐกจิ คอืเดนิทางไปท�างานทีก่รงุเทพฯหรอื

เขตปริมณฑลหรือ “ไปไทย” กับเดินทางไปต่างประเทศหรือ “ไปนอก” (พัฒนา กิติอาษา : 

2555) บทกวี “สีโห สังข์สินไซในตัวเรา” จึงเป็นการมองชีวิตการเคลื่อนย้าย การเดินทาง 

การพลัดถิ่นของคนอีสานอย่างเข้าใจถึงแก่นลึกในความเป็นคนอีสาน

 การเป็นคนเดินทางหรอืเป็นคนพลดัถ่ินขององัคาร จนัทาทิพย์ แม้จะมคีตว่ิา “ชวีติ

ต้องมุง่ไปขา้งหน้า” แตเ่ขากม็คีติเพิม่เติมคอื “ถวลิหาความหลัง” หมายความวา่ไม่ว่าจะไป

ถงึไกลแค่ไหนได้ดขีนาดไหนต้องไม่ลมืบ้านเกดิหรอืชาตกิ�าเนิดนัน่เอง หรืออย่าลืมรากเหง้า

ของตนเอง ดังเช่นบทกวีบทสุดท้ายในเล่มคือ “นิทานเดินทาง” 

	 “โลกกว้างห่างไกลเพียงใดกัน....	 ปีกความฝันพาดวงใจเราไกลบ้าน

ค่อนชีวิต	ครึ่งชีวาเห่ช้ากาล	 	 นานแสนนานเนิ่นมา	เห่ช้าไกล

ลูกนกจากรังเราห่างเรือน	 	 ทะยานเยือนไปยังฟ้าฝั่งไหน

โผปีกปรบคบคอนเปลี่ยวโดดเดี่ยวไม้	 ร้อนหนาวใจคิดถึงกร�าเพียงล�าพัง

คงเฝ้าคอยฤดูกาลเทศกาล	 	 ทางทะยานไปลับย้อนกลับหลัง

ลมพัดห่าง	เถิดพัดหวนทวนสักครั้ง	 น�าลูกนกกลับรังเรากลับเรือน”

(อังคาร	จันทาทิพย์.	2556	:	162)

บทสรุป
 ความทรงจ�าเรื่องบ้านและการโหยหาอดีต เป็นเครื่องมือส�าคัญอย่างหนึ่งของคน

พลดัถิน่ในการเรยีนรูต้วัตน การตคีวามและน�ามาปรบัใช้กบัความทรงจ�า ซึง่จะท�าให้คนพลดั

ถิ่นสามารถปรับตัว และน�ามาปรับใช้ในการด�ารงชีวิต ที่อยู่ในท่ามกลางสังคมที่แตกต่าง

ทางวัฒนธรรมได้ ความทรงจ�ายังเป็นเครือ่งมอืทีส่ามารถเชือ่มโยงตนเองกบัครอบครวัและ

บ้านได้ ซึ่งเป็นการต่อเติมเสริมความสัมพันธ์ต่อสมาชิกในครอบครัวให้สืบต่อไปได้ อีกทั้ง

ยังท�าให้สามารถสร้างครอบครัวใหม่และบ้านใหม่ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมใหม่ได้ 

พื้นที่ของคนพลัดถิ่นจึงเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เป็นสาธารณะ ซึ่งสามารถใช้เป็นที่เรียนรู้ตนเอง

และบทบาทหน้าที่ของตนได้อีกด้วย 

 บทกวขีองคนพลดัถิน่สว่นหนึ่งเป็นงานที่ประกอบสร้างจากนกัเขยีน ซึง่การเขียน

บางครั้งก็คือการอ่านของกวีเองแต่เป็นการอ่านเข้าไปภายในความคิดของตัวกวี การเขียน

บทกวีส่วนหนึ่งจึงเป็นการสะท้อนความนึกคิดและค้นหาอัตลักษณ์ของผู้เขียนไปด้วย และ

การเขยีนน้ันกวียังอาจใช้เป็นเครือ่งมอืในการเรยีนรูต้นเองโดยอาศยัความทรงจ�า จนิตนาการ 

และความแปลกแยกเป็นเครื่องมือ แล้วเกิดเป็นการเรียนรู้เข้าใจตนเอง เข้าใจบริบทของ

สังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างได้
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เปรียบเทียบการน�าเสนอเนื้อหาข่าวอาชญากรรมใน
หนังสือพิมพ์ออฟไลน์กับหนังสือพิมพ์ออนไลน์
A Comparative Study of Crime News in online and offline Newspapers

 พัชรินทร์ ชัยสิงห์* ภาคภูมิ หรรนภา** Patcharin Chaising, Pakpoom Hannapha

บทคัดย่อ
 การวิจัยเรื่องเปรียบเทียบการน�าเสนอเนื้อหาข่าวอาชญากรรมในหนังสือพิมพ์

ออฟไลน์กับหนังสือพิมพ์ออนไลน์ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา โดยมี

วตัถปุระสงค์เพือ่เปรยีบเทยีบรปูแบบและโครงสร้างข่าวอาชญากรรมในหนงัสือพมิพ์ไทยรัฐ

ออฟไลน์กบัหนังสอืพมิพ์ไทยรฐัออนไลน์ ตัง้แต่วนัที ่1-31 มกราคม พ.ศ. 2560 ข้อมลูจาก

หนังสือพิมพ์ออฟไลน์ 15 ข่าว หนังสือพิมพ์ออนไลน์ 15 ข่าว รวมทั้งสิ้น 30 ข่าว โดยผู้

วจิยัจะท�าการวิเคราะห์โครงสร้างข่าวและรปูแบบการเขยีนข่าว ผลการวจิยัพบว่าโครงสร้าง

ข่าวอาชญากรรมในหนงัสือพิมพ์ไทยรฐัออฟไลน์ และหนงัสอืพมิพ์ไทยรัฐออนไลน์ เหมอืน

กันในทุกประเด็น คือ หลักการเขียนพาดหัวข่าว นิยมใช้การพาดหัวข่าวแบบเลือกสรรค�า

มากทีส่ดุ ทางด้านเทคนิคการเขยีนพาดหวัข่าว นิยมเขยีนแบบการพาดหวัข่าวด้วยประเดน็

ส�าคญัและสร้างความเข้าใจได้อย่างกระจ่างชดั มากทีส่ดุ ประเภทความน�า นยิมใช้แบบ Who 

Lead มากทีส่ดุ ส่วนหลกัการเขยีนความน�านยิมใช้การใช้ภาษาและส�านวนทีเ่ร้าความสนใจ

ผู้อ่านมากที่สุด ส่วนด้านชนิดของความน�า นิยมใช้มากที่สุด คือ ความน�าแบบภาพพจน์ 

ลักษณะการเขียนเน้ือข่าว นิยมเขียนมากที่สุด คือการเขียนเนื้อข่าวแบบเคลื่อนไหว  

ส่วนด้านรูปแบบในการเขียนข่าวอาชญากรรม นิยมใช้รูปแบบการเขียนข่าวแบบพีระมิด

หัวกลับเหมือนกัน

ค�าส�าคัญ: ข่าวอาชญากรรม, หนังสือพิมพ์ออฟไลน์, หนังสือพิมพ์ออนไลน์.
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Abstract
 This research compared the presentation of crime news in Thairath online 

and offline newspapers. As a qualitative study based on content analysis, this paper 

aimed to compare writing formats and structures of crime news in Thairath newspapers  

during the period of 1- 31 January 2017. The data were collected from two sources 

including 15 online news articles and 15 offline news articles (30 in total) in order 

to analyse the structures and writing formats of the news. The findings showed that 

both online and offline newspapers shared the same structures of the news articles: 

for writing news leads, word selection was mainly used by journalists to introduce 

crucial topics and clarify their stories. 

 In terms of introduction, authors in both sources used strong and arousing 

language and expressions to capture the readers’ attention and the most popular 

introductions began with a figurative lead. For content, it was found that journalists 

mostly preferred action stories to report the news. Toward the news writing format, 

writers in both Thairath online and offline newspapers similarly employed the inverted 

pyramid news writing formula.

Keyword: Crime News, Online Newspapers, Offline Newspapers.
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บทน�า
 หนังสือพิมพ์ คือ สื่อสิ่งพิมพ์ที่ออกตามระยะเวลาที่ก�าหนดติดต่อกัน เช่น รายวัน  

รายสัปดาห์ รายปักษ์ หรือรายเดือน เสนอข่าวสารต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

สิ่งที่ต้องน�าเสนอจะต้องมีความสดใหม่ เป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น มีความน่าสนใจ 

นอกจากเสนอข่าวสารแล้วต้องน�าเสนอบทความและคอลมัน์ต่างๆ เพือ่เป็นการแสดงความ

คิดเห็นต่อเหตุการณ์ที่ก�าลังเป็นที่สนใจของคนทั่วไปในขณะนั้น (สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ. 2546) 

หนังสือพิมพ์มีบทบาทที่ส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศเพราะได้เสริมสร้างบทบาทพื้นฐาน

ด้านการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองควบคู่กันไป (จันทนา ทองประยรู. 2537) 

ดังนั้นหนังสือพิมพ์พิมพ์จึงมีลักษณะพิเศษหลายประการท�าให้หนังสือพิมพ์ยังคงเป็นส่ือที่

มีความส�าคัญอย่างมากในปัจจุบัน แม้มีผู้ตั้งข้อสังเกตหนังสือพิมพ์จะลดน้อยลง และจะ

หายไปจากสังคมน้ี เน่ืองจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ สื่ออินเทอร์เน็ตจะเข้ามา

แทนที่ (วิชัย พยัคฆโส. 2542)

 ประชาชนส่วนใหญ่จะติดตามข่าวสารจากหนังสือพิมพ์เป็นประจ�า ซึ่งเป็นสิ่งที่หา

ดูได้ง่าย รวดเร็ว เข้าถึงง่าย ราคาถูก และรายงานเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งภายในและ

นอกประเทศได้รวดเร็ว และละเอียดถี่ถ้วน รวมทั้งเสนอบทความ บทวิจารณ์ สารคดี และ

ความบนัเทงิต่างๆ เพ่ือทีจ่ะเพ่ิมพูนความรูใ้ห้แก่ผูอ่้านให้ทนัต่อความเปลีย่นแปลงของสงัคม 

เพราะหนังสอืพมิพ์เป็นการตพีมิพ์ข่าวในทกุวนัจงึท�าให้ประชาชนได้รบัข่าวสารทีท่นัสมยั ไม่

ว่าจะอยู่ในจงัหวัดใดหรือไกลเพยีงใดกต็ามสามารถจะได้รบัข้อมลูข่าวสารจากหนงัสอืพมิพ์ 

มสีิง่ต่างๆ มากมายที่ให้ความรู ้รวมทัง้มข่ีาวหลายประเภทให้คนได้ตดิตามและใช้ประโยชน์

ของข่าวในประเภทต่างๆ ดังนั้นข่าว จึงเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญที่สุดของหนังสือพิมพ์  

คอื การรายงานเรือ่งราวเหตกุารณ์ หรอืข้อเทจ็จรงิ หรอืความคดิเหน็ทีม่ผีลกระทบ มคีวาม

ส�าคัญหรือน่าสนใจ โดยที่เหตุการณ์ ข้อเท็จจริงน้ันเพิ่งจะเกิดหรือก�าลังจะเกิดขึ้น มีองค์

ประกอบและคุณสมบัติตามหลักการรายงานข่าวที่ครบถ้วน และสามารถแยกประเภทของ

ข่าวได้ตามเนื้อหาที่น�าเสนอ (ภาคภูมิ หรรนภา. 2554, ถาวร บุญปวัฒน์. 2538, ประชัน 

วัลลิโก. 2536, ฉอ้าน วุฑฒิกรรมรักษา. 2536) ซึ่งในการน�าเสนอข่าวในหนังสือพิมพ์แบ่ง

ออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ ข่าวการเมือง ข่าวสังคม ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา 

และข่าวอาชญากรรม (ปุณณรัตน์ พิงคานนท์. 2548) ซึ่งในข่าวประเภทต่างๆ นั้นคนไทย

ส่วนใหญ่มักให้ความนิยมข่าวอาชญากรรมมากกว่าข่าวชนิดอื่นๆ สังเกตได้จากยอดขาย

ของหนังสือพิมพ์เชิงปริมาณ
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 การน�าเสนอข่าวอาชญากรรม เป็นข่าวที่กระตุ้นอารมณ์และความรู้สึก และเป็น

สิ่งที่ได้รับความสนใจ โดยเฉพาะเรื่องที่เป็นผลโดยตรงและกระทบต่อความรู้สึก เนื่องจาก

ข่าวอาชญากรรม เป็นข่าวทีม่คีณุค่าสงูมากในเรือ่งของการดงึดดูความสนใจของผูอ่้าน โดย 

มีองค์ประกอบของข่าวทีช่ดัเจนในหลายๆ ด้าน เช่น ผลกระทบ ความมเีง่ือนง�า ความขดัแย้ง  

เพศ ความส�าคัญของบุคคล สถานท่ีเกี่ยวข้อง และความแปลกใหม่ ในการน�าเสนอ 

ข่าวอาชญากรรมใช้องค์ประกอบเหล่านี้มาดึงดูดความสนใจผู้อ่าน และยังเป็นการสะท้อน

ให้เหน็ถงึข่าวทีป่ระชาชนสนใจตดิตาม เป็นข่าวทีค่นในสังคมต่างคุน้เคยเป็นอย่างด ีเพราะ

ในชีวิตประจ�าวันจะเห็นได้ว่าข่าวอาชญากรรมถูกน�าเสนออยู่เป็นประจ�า กล่าวได้ว่าข่าว

อาชญากรรมเป็นความผิดปกติทางสังคม (พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช. 2546) การน�าเสนอข่าว

อาชญากรรมในหนังสือพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ออฟไลน์หรือหนังสือพิมพ์ออนไลน์ 

นอกจากจะเกิดผลดีในแง่ของการเป็นอุทาหรณ์ท�าให้คนในสังคมเกิดความระมัดระวังตัว 

เช่น ข่าวฆ่าข่มขืนในที่เปลี่ยว การจุดธูปเทียนแล้วท�าให้เกิดเพลิงไหม้ ข่าวอาชญากรรม

ยังเกิดผลกระทบในด้านอื่นๆ กับอีกหลายฝ่ายทั้งผู้เสียหาย พยาน คนร้าย และต�ารวจผู้รับ

ผิดชอบคดี การท่ีระบุรายละเอียดลงในข่าวอาชญากรรมบางครั้งก็กลายเป็นทั้งประโยชน์

ต่อผู้ก่ออาชญากรรม ช่วยให้หลบหนีการจับกุม หรือท�าให้ต�ารวจท�างานยากและล�าบาก

ขึน้ เพราะคนร้ายจะได้ข้อมลูจากข่าวทีส่ือ่มวลชนรายงาน สามารถท�าให้วเิคราะห์วธิีในการ

สบืสวนสอบสวน และการตดิตามของเจ้าหน้าที่ได้ ข้อดขีองข่าวอาชญากรรม คอื ท�าให้คน

ได้รู้และสามารถรู้วิธีป้องกันและการเอาตัวรอด

 ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึ้น สื่อชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น วิทยุ 

โทรทัศน์ ก็น�าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามา เพื่อท�าให้ธุรกิจทางด้านสื่ออยู่รอด เช่นเดียวกัน

กับหนังสือพิมพ์ก็ได้น�าเทคโนโลยีเข้ามาปรับปรุง เพื่อให้ธุรกิจหนังสือพิมพ์อยู่รอด  

โดยหนังสือพิมพ์ได้ปรับเปล่ียนจากการน�าเสนอในกระดาษเพียงอย่างเดียวคือเพิ่มช่อง

ทางในการสื่อสารข่าวทางออนไลน์ ได้จัดท�าเป็นหนังสือพิมพ์ออนไลน์ และในการเสนอ

ข่าวออนไลน์นั้น ในหนังสือพิมพ์ออนไลน์ก็ยังมีรูปแบบการน�าเสนอข่าว เช่น มีข่าวกีฬา 

บันเทิง การศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ และข่าวอาชญากรรม ข่าวอาชญากรรม ก็ยัง 

เป็นที่นิยมอยู่ (สันทัด ทองรินทร์. 2543)

 หนังสือพิมพ์มีความเปลี่ยนแปลงไปเพราะเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

(วัชรพงษ์ บุญพระ. 2553) การสื่อสารที่รวดเร็ว และเร่งรีบ ท�าให้มีการแข่งขันที่สูงขึ้น 

หนังสือพิมพ์ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยมากขึ้น เร่ิมมีระบบออนไลน์เข้ามาเพื่อที่จะ

ท�าให้สังคมเป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้นในทุกๆ ด้าน รวมทั้งหนังสือพิมพ์ก็เช่นเดียวกัน 

ได้เริ่มมีการผลิตเป็นข่าวออนไลน์ แต่ในหนังสือพิมพ์ออนไลน์ยังคงรูปแบบหนังสือพิมพ์
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กระดาษ ที่มีทั้งข่าว บทความ บทวิจารณ์ สารคดี และความบันเทิงต่างๆ แม้กระทั่งส่ิง

ต่างๆ ที่ให้ความรู้ และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ยังให้ความรู้เหมือนกับหนังสือพิมพ์ออฟไลน์ 

ไม่ว่าจะเป็น การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม กฬีา บนัเทงิ หรือแม้กระทัง่ข่าวอาชญากรรม ส่วน

ปัญหาในการน�าเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ออฟไลน์กับหนังสือพิมพ์ออนไลน์ คือพื้นที่ใน

การน�าเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ออฟไลน์ค่อนข้างมีอยู่อย่างจ�ากัด ส่วนในหนังสือพิมพ์

ออนไลน์มีพื้นที่ในการน�าเสนอข่าวมาก คือไม่ได้จ�ากัดพื้นที่ในการน�าเสนอ แต่จ�ากัดรูป

แบบในการรับสารของคนอ่าน จึงท�าให้รูปแบบการเขียนข่าวจะต้องปรับเปล่ียนไปหรือไม่ 

และเม่ือเทคโนโลยีเข้ามาท�าให้สังคมเปลี่ยน ท�าให้ระบบการส่ือสารเปล่ียนแปลงไปด้วย  

เมื่อระบบการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปท�าให้การเขียนข่าวในหนังสือพิมพ์ออฟไลน์กับ

หนังสือพิมพ์ออนไลน์เปลี่ยนแปลงไปด้วยหรือไม่ 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบการน�าเสนอเนื้อหา

ข่าวอาชญากรรมในหนังสือพิมพ์ออฟไลน์และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ เพื่อต้องการที่ 

จะทราบถึงว่าเมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท และในเมื่อหนังสือพิมพ์กระดาษกับ

หนังสือพิมพ์ออนไลน์มีประโยชน์ท่ีเหมือนกันจึงอยากทราบว่า รูปแบบและโครงสร้างการ

เขียนข่าวหนังสือพิมพ์ออฟไลน์กับหนังสือพิมพ์ออนไลน์เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ 
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เปรียบเทียบการน�าเสนอเนื้อหาข่าวอาชญากรรมในหนังสือพิมพ์ออฟไลน์กับหนังสือพิมพ์ออนไลน์

-แนวคิดเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์และข่าว

-แนวคิดเกี่ยวกับข่าวอาชญากรรม

-แนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างข่าว

-แนวคิดเกี่ยวกับภาษา

-แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการเขียนข่าว

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์

คมชัดลึก

มติชน

ข่าวสด

ไทยรัฐ

ประเภทข่าว

ข่าวการเมือง

ข่าวเศรษฐกิจ

ข่าวสังคม

ข่าวกีฬา

ข่าวบันเทิง

ข่าวอาชญากรรม

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

การเขียนข่าว

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์

โครงสร้างข่าว

พีระมิดหัวกลับ

พีระมิดหัวตั้ง

แบบผสม

แบบปิ่นโต

พาดหัว

ความน�า

เนื้อหา

การน�าเสนอ

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษารูปแบบในการเขียนข่าวอาชญากรรมในหนังสือพิมพ์ออฟไลน์กับ

หนังสือพิมพ์ออนไลน์

 2. เพ่ือศึกษาโครงสร้างขา่วอาชญากรรมในหนงัสอืพมิพอ์อฟไลนก์บัหนงัสอืพมิพ์

ออนไลน์

 3. เปรียบเทียบรูปแบบและโครงสร้างข่าวอาชญากรรมในหนังสือพิมพ์ออฟไลน์

กับหนังสือพิมพ์ออนไลน์

ขอบเขตของการวิจัย
 ผู้วิจัยต้องการท่ีจะศึกษาเปรียบเทียบการน�าเสนอเนื้อหาข่าวอาชญากรรมใน 

หนังสือพิมพ์ออฟไลน์และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ โดยเลือกหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดยเลือก

ขา่วอาชญากรรม เนือ่งจากขา่วอาชญากรรมเป็นขา่วทีส่ง่ผลตอ่จิตใจมนษุย์ในการน�าเสนอ

เนื้อหาข่าวสาร เลือกข่าวอาชญากรรมที่กระท�าต่อชีวิตและร่างกายถึงขั้นร้ายแรง

 ระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 

พ.ศ. 2560 รวมทั้งหมด 31 วัน เนื่องจากในช่วงเวลานี้ เป็นช่วงเวลาที่อยู่ในเทศกาล  

ข่าวจึงมีความน่าสนใจมากกว่าปกติ โดยแบ่งออกเป็นหนังสือพิมพ์ 2 แบบ คือ

 1. หนังสือพิมพ์ออฟไลน์  15 ข่าว  

 2. หนังสือพิมพ์ออนไลน์  15 ข่าว  

 รวมทั้งสิ้น   30  ข่าว

 ศึกษาจากหนังสือพิมพ์ออฟไลน์ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่  

31 มกราคม พ.ศ. 2560

 ศึกษาหนังสือพิมพ์ออนไลน์ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 

พ.ศ. 2560

 เหตุผลที่เลือกหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเพราะเป็นหนังสือพิมพ์เชิงปริมาณเป็นแนว

ประชานิยม เนื่องจากเป็นหนังสือพิมพ์ที่มียอดจ�าหน่ายสูงสุดของประเทศ ใช้ข่าวจาก

หนงัสอืพิมพ์กระดาษเป็นทีต่ัง้ในการเลอืกขา่ว และใชข้า่วเดยีวกนัทัง้หนงัสอืพมิพอ์อฟไลน์

และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ 

วิธีการวิจัย
 การวิจัยเรื่อง เปรียบเทียบการน�าเสนอเนื้อหาข่าวอาชญากรรมในหนังสือพิมพ์

ออฟไลน์กับหนังสือพิมพ์ออนไลน์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นงานวิจัยที่ใช้แนวทางในการ
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วิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อศึกษาประเด็นการเปรียบ

เทียบการน�าเสนอโครงสร้างข่าว และรูปแบบการเขียนข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกับ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์ โดยศึกษาประเภทข่าวอาชญากรรม ผู้วิจัยได้เลือกวิเคราะห์

ภายใต้กรอบแนวคิดเก่ียวกับหนังสือพิมพ์และข่าว แนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างข่าว แนวคิด

เกี่ยวกับรูปแบบการเขียนข่าว แนวคิดเกี่ยวกับข่าวอาชญากรรม แนวคิดเกี่ยวกับภาษา 

 กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยฉบับน้ีเลือกหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ออนไลน์ โดยเลือกประเภทข่าวอาชญากรรม โดยจะศึกษาโครงสร้างข่าว รูปแบบการเขียน

ขา่วและภาษาในรปูแบบการเขียนข่าวเทา่น้ัน ท้ังหมด 30 ขา่ว ระยะเวลาในการศกึษา ตัง้แต่

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 รวมทั้งหมด 31 วัน โดย

แบ่งออกเป็นหนังสือพิมพ์ 2 แบบ หนังสือพิมพ์ออฟไลน์ 15 ข่าว หนังสือพิมพ์ออนไลน์ 

15 ข่าว โดยจะศึกษาโครงสร้างข่าว รูปแบบการเขียนข่าว และภาษาในรูปแบบการเขียน

ข่าว

เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห ์

 งานวิจัยนี้ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐและ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้วิจัยจะท�าการวิเคราะห์ 

โครงสร้างข่าว และรูปแบบการเขียนข่าว ดังต่อไปนี้ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างข่าว คือ 

  1. หลักการเขียนพาดหัวข่าว 

  2. เทคนิคการเขียนพาดหัวข่าว

  3. ประเภทของความน�า

  4. หลักการเขียนความน�า

  5. ชนิดของความน�า

  6. ลักษณะการเขียนเนื้อข่าว

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบการเขียนข่าว คือ

  1. รูปแบบการเขียนข่าวแบบพีระมิดหัวกลับ

  2. รูปแบบการเขียนข่าวแบบพีระมิดหัวตั้ง

  3. รูปแบบการเขียนข่าวแบบผสม

  4. รูปแบบการเขียนข่าวแบบแบบปิ่นโต
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 เม่ือไดผ้ลจากการวเิคราะห์โครงสรา้งขา่ว รปูแบบการเขยีนขา่ว และภาษาในขา่ว

อาชญากรรมของหนงัสอืพมิพ์ไทยรฐัและหนงัสอืพมิพ์ไทยรัฐออนไลน์ จะน�ามาอภปิรายผล 

โดยน�ามาวิเคราะหท์ัง้หมดวา่โครงสรา้งขา่วอาชญากรรม รูปแบบการเขยีนขา่วอาชญากรรม 

และภาษาท่ีปรากฏในข่าวอาชญากรรม ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ออนไลน์ว่ามีการน�าเสนอท่ีมีความคล้ายคลึงกันในส่วนใดบ้าง หรือแตกต่างกันอย่างไร  

โดยน�ามาวิเคราะหเ์ปรยีบเทยีบวา่การน�าเสนอเนือ้หาขา่วอาชญากรรมทัง้หนังสือพิมพอ์อฟ

ไลน์กับหนังสือพิมพ์ออนไลน์

การเก็บรวบรวมข้อมูล
 รวบรวมข้อมูลการน�าเสนอเนื้อหาจากข่าวอาชญากรรม ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ออฟไลน์กับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์ โดยศึกษาโครงสร้างข่าว รูปแบบการเขียนข่าว 

ภาษาที่ปรากฏในข่าว ในระหว่างวันที่ ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 

พ.ศ. 2560 รวมทั้งหมด 31 วัน 

 โดยแบ่งออกเป็นหนังสือพิมพ์ 2 แบบ 

  1. หนังสือพิมพ์ออฟไลน์ 15 ข่าว 

  2. หนังสือพิมพ์ออนไลน์ 15 ข่าว 

 น�าขอ้มูลที่ไดม้าเปรยีบเทยีบการน�าเสนอเนือ้หาขา่วอาชญากรรมในหนงัสอืพมิพ์

ไทยรัฐออฟไลน์กับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์

การวิเคราะห์ข้อมูล
 ผู้วิจัยต้องการศึกษาการน�าเสนอเน้ือหาข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออฟไลน์กับ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์ โดยเลือกข่าวอาชญากรรม ซึ่งมีวิธีการวิเคราะห์ดังนี้

 1. ผู้วิจัยจะใช้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์และข่าว แนวคิดเกี่ยวกับข่าว

อาชญากรรม มาวิเคราะห์ข่าวในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออฟไลน์และหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ออนไลน์ เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับข่าวอาชญากรรม

 2. เม่ือผูว้จัิยไดท้ราบขอ้มลูเก่ียวกบัหนงัสอืพมิพแ์ละข่าวอาชญากรรมแลว้ ผูว้จิยั

จะใช้แนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างข่าวและรูปแบบการเขียนข่าว มาวิเคราะห์โครงสร้างข่าว

และรูปแบบการเขียนข่าวในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออฟไลน์และหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์  

โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับภาษาเพ่ือมาวิเคราะห์โครงสร้างข่าวที่มีพาดหัว ความน�า เนื้อเรื่อง 

ของข่าวอาชญากรรม
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 3. เม่ือไดข้อ้มลูเกีย่วกบัโครงสรา้งขา่ว รูปแบบการเขยีนขา่ว และภาษาทีป่รากฏใน

ขา่วแลว้ ผูวิ้จยัจะน�ามาวเิคราะหก์ารน�าเสนอขา่วอาชญากรรม เพือ่เปรียบเทยีบการน�าเสนอ

เนื้อหาข่าวอาชญากรรมในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออฟไลน์กับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์

ผลการวิจัย
 จากการวจิยัเรือ่งเปรยีบเทยีบการน�าเสนอเน้ือหาขา่วอาชญากรรมในหนังสือพมิพ์

ไทยรัฐออฟไลน์กับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์ ซ่ึงวิเคราะห์รูปแบบการเขียนข่าวและ

โครงสร้างข่าว ประเภทข่าวอาชญากรรม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 31 

มกราคม พ.ศ. 2560 โดยเลือกข่าวที่เหมือนกันทั้งในหนังสือพิมพ์ออฟไลน์กับออนไลน์ 

รวมทั้งหมด 30 ข่าว โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. วิเคราะห์รูปแบบการ

เขียนข่าวอาชญากรรมในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 2. วิเคราะห์โครงสร้างข่าวอาชญากรรมใน

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 ผลการวิเคราะห์รูปแบบการเขียนข่าวอาชญากรรมในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดย

แบ่งออกเป็นรูปแบบการเขียนข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออฟไลน์กับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ออนไลน์ พบว่ารูปแบบการเขียนข่าวอาชญากรรมในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออฟไลน์ ที่พบ

มากที่สุดล�าดับที่ 1 คือรูปแบบการเขียนข่าวแบบพีระมิดหัวกลับ และผลการวิเคราะห์รูป

แบบการเขยีนขา่วอาชญากรรมในหนงัสอืพมิพ์ไทยรฐัออนไลน์ ทีพ่บมากทีสุ่ดล�าดบัที ่1 คอื  

รูปแบบการเขียนข่าวแบบพีระมิดหัวกลับ

 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างข่าวอาชญากรรมในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดยวิเคราะห์

จากพาดหัว ความน�า เนื้อข่าว ผลการวิเคราะห์โครงสร้างข่าวอาชญากรรมในหนังสือพิมพ์

ไทยรัฐออฟไลน์ พบว่า หลักการเขียนพาดหัวข่าว พบมากที่สุด ล�าดับที่ 1 คือ การพาด

หัวข่าวแบบเลือกสรรค�า ล�าดับที่ 2 การพาดหัวข่าวแบบใช้ค�าแสลง ล�าดับที่ 3 การพาดหัว

ข่าวแบบเรียกช่ือบุคคลหรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องที่ตกเป็นข่าว, การพาดหัวข่าวแบบการใช้ค�า

ย่อ ล�าดับที่ 4 พาดหัวข่าวแบบประโยคหลายประโยครวมกัน 

 เทคนิคการเขียนพาดหัวข่าว พบมากที่สุดล�าดับที่ 1 คือ พาดหัวข่าวด้วยประเด็น

ส�าคญัและสรา้งความเข้าใจไดอ้ย่างกระจ่างชดั ล�าดับที ่2 พาดหวัขา่วใหข้อ้เท็จจรงิทีป่รากฏ

ในข่าวเท่านั้นไม่ใส่ความคิดเห็นของผู้เขียน 

 ประเภทของความน�าข่าว พบมากที่สุดล�าดับที่ 1 คือ แบบ Who Lead ล�าดับที่ 2 

แบบ What Lead หลักการเขียนความน�า พบมากที่สุดล�าดับที่ 1 คือ ใช้ภาษาและส�านวน

ที่เร้าความสนใจผู้อ่าน เลือกประเด็นที่ส�าคัญที่สุดของเหตุการณ์ 
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 ชนิดของความน�า พบมากท่ีสดุล�าดบัที ่1 คอื เปน็ความน�าแบบภาพพจน ์ลกัษณะ

การเขยีนเนือ้ขา่ว พบมากทีส่ดุล�าดบัที ่1 คอื การเขยีนเนือ้ข่าวแบบเคลือ่นไหว ล�าดบัที ่2 คอื  

การเขียนเนื้อข่าวแบบที่มีลีลาแบบแทรกค�าพูด 

 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างข่าวอาชญากรรมในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์  

พบวา่ หลกัการเขยีนพาดหวัขา่ว พบมากทีส่ดุล�าดบัท่ี 1 คอื การพาดหัวขา่วแบบเลือกสรรค�า  

ล�าดับที่ 2 การพาดหัวข่าวแบบใช้ค�าแสลง ล�าดับที่ 3 การพาดหัวข่าวแบบเรียกชื่อบุคคล

หรืออื่นๆ ที่เก่ียวข้องที่ตกเป็นข่าว การพาดหัวข่าวแบบการใช้ค�าย่อ ล�าดับที่ 4 พาดหัว

ข่าวแบบประโยคหลายประโยครวมกัน ล�าดับที่ 5 การพาดหัวข่าวแบบใช้ค�าต่างประเทศ

 ด้านเทคนิคการเขียนพาดหัวข่าว พบมากที่สุดล�าดับที่ 1 คือ พาดหัวข่าวด้วย

ประเดน็ส�าคญัและสรา้งความเขา้ใจไดอ้ยา่งกระจ่างชดั ล�าดบัที ่2 พาดหัวขา่วใหข้อ้เท็จจรงิ

ที่ปรากฏในข่าวเท่านั้นไม่ใส่ความคิดเห็นของผู้เขียน 

 ประเภทของความน�าข่าว พบมากที่สุดล�าดับที่ 1 คือ แบบ Who Lead ล�าดับที่ 2  

แบบ What Lead ด้านหลักการเขียนความน�า พบมากท่ีสุดล�าดับที่ 1 คือ ใช้ภาษาและ

ส�านวนทีเ่รา้ความสนใจผูอ้า่น เลอืกประเดน็ทีส่�าคญัทีส่ดุของเหตุการณ ์ดา้นชนดิของความ

น�า พบมากที่สุดล�าดับที่ 1 คือ เป็นความน�าแบบภาพพจน์ 

 ส่วนลักษณะการเขียนเนื้อข่าว พบมากที่สุดล�าดับที่ 1 คือ การเขียนเนื้อข่าวแบบ

เคลื่อนไหว ล�าดับที่ 2 คือ การเนื้อข่าวแบบที่มีลีลาแบบแทรกค�าพูด

การอภิปรายผล
 จากการวจิยัเรือ่งเปรยีบเทยีบการน�าเสนอเนือ้หาขา่วอาชญากรรมในหนังสือพมิพ์

ไทยรัฐออฟไลน์กับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์ ซ่ึงวิเคราะห์รูปแบบการเขียนข่าวและ

โครงสรา้งขา่วในหนงัสอืพมิพ์ไทยรฐัออฟไลนก์บัหนงัสอืพมิพ์ไทยรัฐออนไลน์ ในประเภทขา่ว 

อาชญากรรม ได้พบว่ารูปแบบการเขียนข่าวของหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐออฟไลน์กับ

หนังสอืพมิพ์ไทยรฐัออนไลนม์รูีปแบบการเขยีนขา่วแบบพรีะมดิหัวกลับมากทีสุ่ด เพราะเป็น 

การน�าเอาประเดน็ขอ้เท็จจรงิทีมี่ความส�าคญัทีส่ดุของขา่วขึน้มาเขยีนกอ่น จากนัน้จงึน�าเอา 

ประเด็นรองลงมาเขียนเรยีงล�าดบัความส�าคญัจากส�าคญัมากไปหานอ้ย เปน็การบอกประเดน็ 

ทีส่�าคญักอ่นแลว้จงึคอ่ยขยายรายละเอียดของขอ้เทจ็จรงิเหลา่นัน้ตามล�าดบัความส�าคญัใน

เนือ้ขา่วตอ่ไป ซึง่ สดศร ีเผา่จนัทร ์(2531) ไดก้ลา่วไว้ว่า รูปแบบการเขยีนข่าวแบบพรีะมิดหวั 

กลับนี้ เป็นรูปแบบที่ดีที่สุดในการเขียนข่าวหนังสือพิมพ์ 

 รูปแบบการเขียนข่าวแบบพีระมิดหัวกลับเป็นที่นิยมเขียนกันทั่วไป เนื่องจากการ

เขียนข่าวรูปแบบนี้สามารถให้ความสะดวกแก่ผู้อ่านได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับธรรมชาติ
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ของมนุษยท์ีเ่มือ่ตอ้งการทราบขา่วสารอะไรกต็าม กย็อ่มอยากรูทั้นทว่ีามเีหตกุารณอ์ะไรเกดิ 

ขึน้ จดุส�าคญัของเรือ่งคอือะไร เขยีนขา่วรปูแบบน้ีจงึสามารถสนองความตอ้งการของผู้อ่าน 

ได ้เพราะเม่ือผูอ้า่นอา่นยอ่หนา้แรกหรอืสว่นท่ีเปน็ความน�าของขา่วกจ็ะทราบเหตกุารณน้ั์น 

โดยทันท ีจากนัน้ถา้มเีวลาพอกส็ามารถอา่นในสว่นทีเ่ปน็รายละเอยีดปลกียอ่ยไดต่้อไป นอก 

จากนี้รูปแบบพีระมิดหัวกลับยังช่วยให้การจัดหน้าข่าวในหนังสือพิมพ์น่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

(ภาคภูมิ หรรนภา. 2554) 

 การวิเคราะห์โครงสร้างข่าวอาชญากรรมในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออฟไลน์กับ

ออนไลน์ พบว่าโครงสรา้งขา่วอาชญากรรมในหนงัสอืพมิพ์ไทยรฐัออฟไลนม์โีครงสรา้งขา่ว

ดังนี้

 1. หลักการเขียนพาดหัวข่าวส่วนมากมีการใช้การพาดหัวข่าวแบบเลือกสรรค�า  

ข่าวออฟไลน์พบทั้งหมด 12 ข่าว ข่าวออนไลน์พบทั้งหมด 14 ข่าว เนื่องจากภาษาที่ใช้ใน

การเขยีนพาดหวัขา่วตอ้งเขยีนดว้ยขอ้ความทีก่ระชบัรัดกมุ เลือกสรรค�า โดยเฉพาะค�ากริยา  

วิเศษณ์ ที่ท�าให้เห็นภาพ แฝงอารมณ์ ความรู้สึก เลือกใช้ค�าสั้นๆ แต่กินความมาก 

 2. เทคนคิการเขยีนพาดหวัขา่ว สว่นมากเปน็แบบพาดหวัขา่วด้วยประเดน็ส�าคญัและ

สรา้งความเขา้ใจไดอ้ยา่งกระจ่างชดั พบในขา่วออฟไลน ์15 ขา่ว และพบในขา่วออนไลน ์15 ข่าว 

 3. ประเภทของความน�าข่าว ส่วนมากเป็นแบบ Who Lead แบบออฟไลน์พบ

ทั้งหมด 13 ข่าว แบบออนไลน์พบทั้งหมด 13 ข่าว ความน�าแบบนี้เป็นการให้น้�าหนักความ

ส�าคัญของบุคคลที่ตกเป็นข่าว

 4. หลักการเขียนความน�า ส่วนมากมีการใช้ภาษาและส�านวนที่เร้าความสนใจ 

ผู้อา่นและเลอืกประเดน็ทีส่�าคญัทีส่ดุของเหตกุารณข์ึน้มาเขยีน พบในขา่วออฟไลน ์15 ขา่ว 

และพบในข่าวออนไลน์ 15 ข่าว 

 5. ชนดิของความน�า สว่นมากมกีารใชค้วามน�าแบบภาพพจน ์พบในขา่วออฟไลน ์

15 ข่าว และพบในข่าวออนไลน์ 15 ข่าว ซ่ึงความน�าแบบภาพจน์เป็นการเขียนบรรยาย

หรือพรรณนาภาพเหตุการณ์ เรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน ท�าให้ผู้อ่านเห็นภาพความ

เคลื่อนไหว สภาพการณ์ อารมณ์ความรู้สึกของบุคคลต่างๆ ในเหตุการณ์นั้นอย่างชัดเจน 

โดยผู้เขียนจะเริ่มจากการเขียนความน�าแบบสรุป แล้วเพิ่มค�ากริยา ค�าช่วยกริยา ค�าขยาย

กริยา ค�าขยายวิเศษณ์ เพื่อเพิ่มเติมความเคลื่อนไหวและความรู้สึกเข้าไป ความน�าแบบนี้

มักใช้กับข่าวที่น�าเสนอเหตุการณ์ที่มีความเคลื่อนไหว

 6.ลักษณะการเขียนเนื้อข่าว ส่วนมากมีการเขียนเนื้อข่าวแบบเคลื่อนไหว พบใน

ข่าวออฟไลน์ 15 ข่าว พบในข่าวออนไลน์ 15 ข่าว การเขียนเนื้อเรื่องข่าวที่แสดงความ

เคลือ่นไหว ผูเ้ขยีนตอ้งสรา้งภาพโดยใชถ้อ้ยค�าพรรณนาใหเ้หน็ภาพเหตกุารณอ์ยา่งชดัเจน 
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เน้นที่ค�ากริยา เพิ่มค�าแสดงอารมณ์ ความรู้สึก แต่ข้อควรระวังคือ ผู้เขียนไม่ควรสร้างภาพ

เกินความจริง การเขียนข่าวแบบเคลื่อนไหว เนื่องจากเป็นการเขียนที่เหมาะกับข่าว หรือ

เหตุการณ์ที่มีความเคลื่อนไหว มักใช้ภาษาเชิงพรรณนาให้เห็นภาพเหตุการณ์หรือการกระ

ท�าที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะข่าวอาชญากรรม 

บทสรุป
 จากการวเิคราะหส์รปุไดว้า่รปูแบบการเขยีนขา่วอาชญากรรมแบบพรีะมดิหวักลบั 

ในหนังสือพิมพ์ออฟไลน์กับหนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่เหมือนกัน เนื่องจากรูปแบบการเขียน

ขา่วแบบพีระมิดหวักลบันีเ้ป็นรปูแบบทีดี่ทีส่ดุในการเขยีนขา่วหนงัสอืพมิพ ์รปูแบบพรีะมดิ

หัวกลับเป็นที่นิยมเขียนกันทั่วไป เนื่องจากการเขียนข่าวรูปแบบนี้สามารถให้ความสะดวก

แกผู้่อา่นไดเ้ปน็อย่างดี สอดคลอ้งกบัธรรมชาตขิองมนษุยท์ีเ่มือ่ตอ้งการทราบขา่วสารอะไร

กต็าม กย็อ่มอยากรูท้นัทวีา่มเีหตุการณอ์ะไรเกดิขึน้ จดุส�าคญัของเร่ืองคอือะไร เขยีนขา่วรปู

แบบนี้ จึงสามารถสนองความต้องการของผู้อ่านได้ เพราะเมื่อผู้อ่านอ่านย่อหน้าแรก หรือ

สว่นทีเ่ปน็ความน�าของขา่วกจ็ะทราบเหตกุารณน์ัน้โดยทนัท ีจากนัน้ถา้มเีวลาพอกส็ามารถ

อ่านในส่วนที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยได้ต่อไป นอกจากนี้รูปแบบพีระมิดหัวกลับยังช่วย

ให้การจัดหน้าข่าวในหนังสือพิมพ์น่าสนใจมากยิ่งข้ึน ส่วนโครงสร้างข่าวอาชญากรรมใน

หนังสือพิมพ์ออฟไลน์กับหนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่แตกต่างกัน คือ ในหนังสือพิมพ์ออนไลน์ 

พบการพาดหัวข่าวแบบใช้ค�าต่างประเทศ ในหนังสือพิมพ์ออฟไลน์ไม่มี เนื่องจากพาดหัว

ข่าวต้องดึงดูดความสนใจคนอ่านร่วมสมัย ดังน้ันภาษาที่ใช้จึงเป็นค�าที่อยู่ในกระแสนิยม

ท�าให้ภาษาต่างประเทศเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในยุคข่าวออนไลน์ 

ข้อเสนอแนะ
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส�าหรับผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบการน�าเสนอ

เนื้อหาข่าวอาชญากรรมในหนังสือพิมพ์ออฟไลน์กับออนไลน์

 1. เน่ืองจากการศกึษาในครัง้นีเ้ปน็การเปรยีบเทยีบเฉพาะการน�าเสนอเนือ้หาขา่ว

อาชญากรรม ซึง่ควรจะมกีารศกึษาและเปรยีบเทยีบขา่วประเภทอ่ืนๆ ดว้ย เพือ่ใหเ้หน็ความ

แตกต่าง

 2. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรจะมีการวิเคราะห์เนื้อหาข่าวอ่ืนๆ เช่น ข่าวสังคม 

เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา บันเทิง เป็นต้น เพื่อจะได้เพิ่มองค์ความรู้ความหลากหลาย

ในรูปแบบและโครงสร้างการเขียนข่าว
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ประวัติศาสตร์ไทย ลาว และพม่า
The Wars When Siamese loose Ayutthaya to Burmese in1569 Study 
from the Historical Documents of Thai, Laos and Burmese

 ก�าพล จ�าปาพันธ์* Kampol Champapan
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Abstract
 This paper is presenting the studies of the results about The Wars when 

Ayutthaya lost city to Burmese in 1569 A.D. By used the historical documents of Thai, 

Laos and Burmese in especiallyit are said to the events, story and main character. 

Because these events were Ayutthaya have relation with Hongsawadi and Vientiane. 

The historical documents of Laos and Burmese praised their heroes in history which 

are become to the heroic of nations in next times. But the historical documents of 

Thai has also praised and not praised. Because the author of chronicles has the 

conditions are different. As the importance result to explain the events about the 

Wars in 1767 A.D. become to the standard point of view about the wars in 1569 A.D. 

and the other problems in the periodization of Thai history. And the chronological 

classification to define the 1569 A.D. war as “the 1st war at Ayutthaya lost city to 

Burmese”. And to define the 1767 A.D. war as “the 2nd war at Ayutthaya lost city 

to Burmese”.

Keyword: The Wars when Ayutthaya loose city to Burmese, The historical documents  

of Thai, The historical documents of Laos, The historical documents of Myanmar.
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บทน�า
 สงครามคราวเสียกรุง พ.ศ. 2112 เป็นที่กล่าวถึงในฐานะปีแห่งการเสียกรุง

ศรีอยุธยาครั้งที่ 1 ก่อนที่จะเสียกรุงอีกเป็นครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2310 เป็นระยะเวลาห่างกัน

กว่า 198 ปี ทัง้ทีส่องเหตกุารณ์มรีะยะเวลาทีห่่างกนัมาก แต่ค�าอธบิายต่อทัง้สองเหตกุารณ์

ตามทีป่รากฏในพระราชพงศาวดารและงานเขยีนประวตัศิาสตร์ชาตขิองชนชัน้น�าไทย กลบั

ให้ความหมายต่อเหตุการณ์ท้ังสองในลักษณะเดียวกัน โดยมีแนวเร่ืองรวมศูนย์อยู่รอบๆ 

ประเด็นเรื่อง “การเสียกรุง” ทั้งสองเหตุการณ์จึงมีความเหมือนที่แตกต่าง กล่าวคือถือเป็น

เหตกุารณ์เสยีกรงุเหมอืนกนั แต่ผลกระทบของเหตกุารณ์กลบัแตกต่างกนั การเสยีกรุง พ.ศ. 

2112 ถูกอธิบายว่าเป็นการเสียเอกราชครั้งแรก ต่อมากรุงศรีอยุธยาก็ได้เอกราชกลับคืน

มา เมื่อสมเด็จพระนเรศวรท�าสงครามกับหงสาวดีได้รับชัยชนะ และพม่าอ่อนก�าลังลงจน

ไม่สามารถสร้างกองทัพขนาดใหญ่แผ่อิทธิพลเข้ามาได้อีกเป็นระยะเวลานาน 

 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัอกีเหตกุารณ์ในปี พ.ศ. 2310 อยธุยาได้เสยีกรงุเหมอืนกบักรณี 

พ.ศ. 2112 แต่กลับไม่อาจฟื้นคืนกลับขึ้นมาได้ สาเหตุปัจจัยที่มุ่งเน้นเรื่องความเสียหาย 

ที่อยุธยาได้รับนั้น ก็เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2112 ด้วยเช่นกัน ปัญหาจึงเกิด

ขึ้นเมื่อเข้าใจกันไปว่าเหตุการณ์ท้ังสองนี้ในทางประวัติศาสตร์มีความคล้ายกันจนสามารถ

เปรยีบเทยีบกนัได้ในลกัษณะดงักล่าวจรงิหรอื และโดยเฉพาะอย่างย่ิงกบัเหตกุารณ์ทีม่รีะยะ

เวลาห่างกันกว่าสองศตวรรษ 

 การเสียกรุง พ.ศ. 2112 และ พ.ศ. 2310 : ปัญหาในประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย 

สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ในพระนิพนธ์ “พงศาวดารเรื่องไทยรบพม่า” และ  

“พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ทรงอธิบายนัยยะของค�าว่า “เอกราช” จากแง่มุม

ของคนในยุคอาณานิคมคริสต์ศตวรรษที่ 19 เอกราชดังกล่าวจึงหมายถึงเอกราชของชาติ 

(ด�ารงราชานภุาพ, 2555: 38-39 ; ด�ารงราชานุภาพ. 2556 : 72) แต่หากเราพจิารณาเอกสาร

เก่าก่อนหน้าช่วงเวลาดังกล่าว เช่น “คัมภีร์มหาวงศ์” จะพบว่า ความหมายของ “เอกราช” 

นั้นหมายถึงสถานภาพของพระมหากษัตริย์ (ราช) ผู้เป็นที่หนึ่ง (เอก) ในท่ามกลางพระยา

มหากษตัริย์ทัง้หลายทัง้ปวง (ก�าพล จ�าปาพนัธ์. 2558 : 43-45) ความหมายข้างต้นสอดคล้อง

กับ “จักรพรรดิราช” ในคัมภีร์ไตรภูมิ หมายถึงพระราชาผู้เป็นใหญ่เหนือพระราชาทั้งหลาย 

(สุเนตร ชุตินธรานนท์. 2537 : 97-144) 

 ส�าหรับผลลัพธ์ที่ต่างกันระหว่างสงครามครั้ง พ.ศ. 2112 และ พ.ศ. 2310 นั้น  

สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ทรงมุ่งประเด็นเรื่องบทบาทของผู้น�าทัพพม่าที่มา

โจมตว่ีา ครัง้ พ.ศ. 2310 เป็นแต่เพยีงกองทพัทีน่�าโดยแม่ทพันายกองทีย่ก “มาอย่างกองโจร”  
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เท่านั้น มิใช่กองทัพกษัตริย์เหมือนครั้ง พ.ศ. 2112 พระเจ้าบุเรงนองกษัตริย์ผู้น�าทัพพม่า

ครั้งนั้น ยังต้องการท�านุบ�ารุงอยุธยาไว้เป็นหัวเมืองประเทศราชเพื่อเกียรติยศ แต่เพราะ

ความอ่อนแอของกรุงศรีอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ จึงท�าให้เสียเมืองแก่ศัตรู

ไปเท่านั้น (ด�ารงราชานุภาพ. 2556 : 11-16) 

 ประเด็นดงักล่าวสอดคล้องกบันัยยะของค�าอธิบายของคนในต้นรัตนโกสินทร์ ผ่าน 

กรณีการช�าระพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา โดยชนชั้นน�าต้นรัตนโกสินทร์ที่รวมศูนย์

ประเด็นว่าอยุธยาเสียเมืองเพราะสาเหตุเนื่องจากเสาหลักของบ้านเมือง คือ พระมหา

กษัตริย์ในราชวงศ์บ้านพลูหลวงมิได้ประพฤติตามท�านองครองธรรม (นิธิ เอียวศรีวงศ์. 

2523) ทั้งนี้ นิธิ เอียวศรีวงศ์ ยังได้โต้แย้งประเด็นนี้ (ที่มุ่งอธิบายเฉพาะบุคคลผู้อยู่ในราช

สมบัติ) โดยเสนอว่าอยุธยาเสียกรุง เพราะมีวิกฤติใหญ่จาก “ปัจจัยภายใน” ของการสลาย

ตัวของราชอาณาจักรที่เกิดข้ึนในสมัยอยุธยาตอนปลายต่างหาก (นิธิ เอียวศรีวงศ์. 2538  

: 58-109) ท�าให้พระเจ้าเอกทัศน์ต้องป้องกันเมืองหลวง โดยที่ไม่ได้รับความร่วมมือจาก

หัวเมือง ไม่เพียงเท่านั้น หลังเสียกรุงยังพบว่าหัวเมืองส�าคัญท่ีขัดค�าส่ังพระเจ้าเอกทัศน์

ยังประกาศอิสรภาพภายหลังเมื่ออยุธยาแตกพ่าย ในรูปของ “การเมืองชุมนุม” อีกด้วย  

ความแตกแยกและการสลายตัวของราชอาณาจักรนี้เอง เป็นโจทย์ใหญ่ของชนชั้นน�าสยาม

ในยุคธนบุรี-ต้นรัตนโกสินทร์ (นิธิ เอียวศรีวงศ์. 2557)

 ต่อมาประเด็นเรื่องความอ่อนแอของอยุธยาในรัชกาลพระเจ้าเอกทัศน์ สุเนตร  

ชุตินธรานนท์ ได้โต้แย้งโดยน�าเสนอข้อมูลจากเอกสารฝ่ายพม่า อย่างพงศาวดารของ

ราชวงศ์คองบอง (สุเนตร ชุตินธรานนท์. 2539) พบว่าการตีกรุงศรีอยุธยาเมื่อปี พ.ศ. 2310 

เป็นศึกใหญ่ และเป็นกองทัพที่ส่งไปโดยกษัตริย์อังวะ คือ พระเจ้ามังระ และเตรียมการ

วางแผนมาเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการท�าลายหัวเมืองบริวารของอยุธยา ก่อนยกมาล้อม

กรุงศรี และการสร้างค่ายที่มั่นถาวรแข็งแรงบนที่ดอน เพื่อไม่ให้กระแสน�้าในฤดูน�้าหลาก

มาเป็นปัจจัยก�าหนดให้ต้องยอมถอยทัพ 

 นั่นหมายความว่าในศึกคร้ังน้ันพม่านอกจากสู้กับ “คน” คือชาวเมืองอยุธยาแล้ว 

ยังสู้กับ “ธรรมชาติ” ของอยุธยา ที่มีที่ตั้งประดุจเกาะ มีแม่น�้า 3 สายไหลผ่าน และมีฤดูน�้า

หลากทีย่าวนานอีกด้วย ทีส่�าคัญจากเอกสารของพม่า ยงัพบว่าพระเจ้าเอกทศัน์ทรงจดัการ

ป้องกันพระนครอย่างเข้มแข็ง จึงสามารถต้านทานทัพพม่าได้นานนับปี สุเนตรจึงสรุปว่า

สาเหตุที่อยุธยาแพ้พม่า เป็นเพราะพม่ามียุทธศาสตร์ทางการทหารแบบใหม่ที่เหนือกว่า

การศกึครัง้ก่อนๆ ในขณะทีอ่ยธุยายงัคดิแบบเก่า หมายจะอาศยัธรรมชาตเิป็นปัจจยัให้พม่า

ถอยทัพเหมือนดังเดิมนั่นเอง (สุเนตร ชุตินธรานนท์. 2539) 
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 ในส่วนของกรณีสงครามคราวเสียกรุงครั้ง พ.ศ. 2112 สุเนตรยังคงอธิบาย

โดยมุ่งเน้นความส�าคัญของผู้น�าทัพที่เป็นกษัตริย์จักรพรรดิราช คือ พระเจ้าบุเรงนอง  

(สุเนตร ชุตินธรานนท์. 2538) ในขณะที่นิธิมุ่งอธิบายระบบป้องกันตัวเองของอยุธยา  

(นิธิ เอียวศรีวงศ์. 2538) ที่เปลี่ยนไปนับแต่ในสมัยราชวงศ์สุโขทัย ซึ่งเป็นราชวงศ์ที่เข้ามา

มีอ�านาจแทนที่ราชวงศ์สุพรรณภูมิในช่วงหลัง พ.ศ. 2112 มีนโยบายเทครัวหัวเมืองเหนือ

ลงไปยังอยุธยา เท่ากับยกเลิกแคว้นสุโขทัยอย่างแท้จริง จึงท�าให้อยุธยาขาดก�าลังส�ารอง 

ที่จะคอยช่วยเหลือเมืองหลวงเมื่อมีข้าศึกมาล้อมพระนคร เหตุนี้สมเด็จพระนเรศวรจึงต้อง

ยกทัพออกไปท�าลายข้าศึกเสียก่อนที่จะยกเข้ามาประชิดพระนคร ซึ่งได้ผลเสมอ แต่ในชั้น

หลังระบบป้องกันแบบนี้กลายเป็นระบบท่ีไม่ท�างานหรือไม่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงใน

สมัยราชวงศ์บ้านพลูหลวง 

 กล่าวได้ว่าทัง้สเุนตรและนิธ ิซ่ึงเป็นนักประวตัศิาสตร์ท่ีผลิตผลงานตอบโต้และเหน็

ต่างจาก “พงศาวดารเรือ่งไทยรบพม่า” ของสมเดจ็ฯ กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ อยูห่ลาย

ประเด็น แต่กลับยังคงมุ่งเน้นอธิบายสาเหตุปัจจัยอยู่ที่ยุทธศาสตร์ทางการทหาร แต่นั่นคง

เพราะท้ังสองท่านมไิด้มีโอกาสในการขบคดิวเิคราะห์ประเดน็ปัญหาดงักล่าวนีอ้ย่างต่อเนือ่ง

ในภายหลังเท่านั้น อย่างไรก็ตามเม่ือพบปัญหาในงานเขียนทางประวัติศาสตร์ช้ันหลัง สิ่ง

แรกที่นักศึกษาประวัติศาสตร์พึงต้องกระท�า ก็คือการย้อนกลับไปสู่เรื่องพื้นฐาน (Back to 

the basic) อย่างเรื่องหลักฐานที่เกี่ยวข้องแวดล้อมกับหัวข้อเรื่องดังกล่าวนี้เป็นต้น และ

เมือ่เป็นเรือ่งสมัพนัธ์เกีย่วข้องในระดบัภมิูภาค การพิจารณาแต่เฉพาะหลักฐานไทยกบัพม่า  

ซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งในเหตุการณ์เท่านั้น ย่อมไม่เพียงพอต่อการท�าความเข้าใจปรากฏการณ์

ความเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อรัฐและสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ทั้งนี้ไม่ได้

หมายความว่าผูเ้ขยีนจะมวิีธอีธบิายท่ีดีกว่าหรอืแม่นตรงไปกว่าท่านอืน่ๆ ท่ีกล่าวถึงข้างต้น 

เพียงแต่ด้วยวิธีการท่ีผู้เขียนกระท�าผ่านงานชิ้นน้ีอาจจะช่วยให้เห็นภาพเหตุการณ์เดียวกัน

ในแง่มุมอื่นๆ มากขึ้นเท่านั้น 

สงครามคราวเสียกรุง พ.ศ. 2112 ในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย 

 ความน่าสนใจของการประเมนิเหตกุารณ์ พ.ศ. 2112 อยูต่รงทีก่ารกล่าวสอดคล้อง

ตรงกันอย่างเหลือเชื่อกับอีกเหตุการณ์ คือ การเสียกรุง พ.ศ. 2310 จนท�าให้เกิดมาตรฐาน

การมองแบบหนึ่งขึ้นมา เม่ือหลักฐานไม่สู้มีความขัดแย้งกันมากนักเกี่ยวกับเหตุการณ์ 

ดังกล่าว ก็ง่ายที่จะเกิดความเชื่อที่ว่ามุมมองดังกล่าวนั้นเป็นข้อเท็จจริงที่ยอมรับร่วม

กันไปโดยปริยาย ซึ่งเป็นเรื่องน่าประหลาดอย่างยิ่งส�าหรับเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ 

กรุงศรีอยุธยาอย่างการเสียกรุงแก่พม่า ดังจะแสดงให้เห็นจากเอกสารหลักฐานต่างๆ  

ดังต่อไปนี้ 
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 - พ.ศ. 2112 ใน “พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐฯ” 

 “พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์” (แพ ตาละลักษณ์) เน่ืองจาก

เป็นงานเขียนที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อล�าดับเรื่องโดยย่อตามจดหมายเหตุโหร ว่าใคร ท�าอะไร 

ที่ไหน อย่างไร เท่านั้น จึงกล่าวถึงเหตุการณ์ดังกล่าวนี้แต่เพียงโดยย่อว่า “ศักราช	931	มะ

เสงศก	(พ.ศ.	2112)	เพลารุ่งแล้วประมาณ	3	นาฬิกาก็เสียกรุงพระนครศรีอยุทธยาแก่พระ

เจ้าหงษา...	ท�าการปราบดาภเิษก	สมเดจ็พระมหาธรรมราชาธริาชเจ้า	เสวยราชสมบตักิรุง

พระนครศรอียทุธยา	อน่ึงเมือ่พระเจ้าหงษาเสด็จกลับคนืไปเมอืงหงษานัน้	พระเจ้าหงษาเอา

สมเด็จพระมหินทราธิราชาเจ้าขึ้นไปด้วย” (โหราธิบดี. 2498 : 146)

 แต่ “พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐฯ” มีข้อความกล่าวก่อนหน้าถึง

สาเหตุการเสียกรุง พ.ศ. 2112 เป็นเหตุการณ์ที่สืบมาแต่ พ.ศ. 2111 เมื่อพระเจ้าบุเรงนอง

น�าทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา และพระมหาจักรพรรดิสวรรคต สมเด็จพระมหินทราธิราชพระ

ราชโอรสจงึได้ขึน้ครองราชย์ แต่สมเดจ็พระมหนิทราธิราชแม้จะมศึีกมาตดิพนัอยู่ถงึชานกรุง  

แต่กลับ “มิได้น�าพาการเศิก	แต่พระเจ้าลูกเธอพระศรีเสาวภาคนั้น	ตรัสเอาพระทัยใส่		

แลเสด็จไปบัญชาการที่จะรักษาพระนครอยู่ทุกวัน	คร้ันแลสมเด็จพระมหินทราธิราชเจ้า	

ตรสัรูว่้าพระเจ้าลกูเธอพระศรเีสาวภาค	เสดจ็ไปบญัชาการเศกิอยูท่กุวนัดงันัน้	กม็ไิว้พระไทย		

ก็ให้เอาพระเจ้าลูกเธอพระศรีเสาวภาคน้ันไปฆ่าเสีย	ณ	วัดพระราม	ครั้งนั้นการเศิกซึ่ง	

จะรักษาพระนครนั้นก็คลายลง” (โหราธิบดี. 2498 : 145-146)

 จงึกล่าวได้ว่าความตามพระราชพงศาวดารฉบบัหลวงประเสรฐิฯ ได้กล่าวถงึสาเหต ุ

การเสยีกรงุศรอียธุยาครัง้ที ่1 นัน้ เป็นเพราะสมเด็จพระมหนิทราธริาช ทรงไม่ไว้วางพระทยั 

ในพระศรีเสาวภาค ซึ่งเป็นพระเจ้าลูกเธอ การที่พระศรีเสาวภาคเสด็จไปบัญชาการศึก 

สงคราม แทนที่จะเป็นคุณก็กลับเป็นโทษ กระทั่งถูกน�าไปประหารชีวิตเสีย สมเด็จ 

พระมหนิทราธริาชจึงเป็นจ�าเลยของการเสยีกรงุครัง้ที ่1 เช่นเดยีวกบัสมเดจ็พระเจ้าเอกทศัน์ 

ในเหตุการณ์เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 

 - พ.ศ. 2112 ใน “พระราชพงศาวดารฉบับวันวลิต” 

 “พระราชพงศาวดารฉบับวันวลิต” ซึ่งมีสถานะอีกอย่างเป็นบันทึกต่างชาติ  

ได้กล่าวบริภาษสมเด็จพระมหินทราธิราชอย่างรุนแรงว่า “พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแผ่น

ดนิทีท่รงพระปรชีาสามารถน้อยทีส่ดุในอาณาจกัรสยาม	พระองค์ไม่ได้ทรงรับการฝึกฝนทัง้

ทางการปกครองหรือทางศาสนา	พระองค์ทรงปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเสื่อมโทรมไปภายใต้

การปกครองของพระองค์	เมอืง	ป้อมปราการ	วดั	อาราม	เจดย์ี	ทีอ่ยูอ่าศยัของพทุธมามกะ	

แม้แต่วังของพระองค์	ผุพังปราศจากการซ่อมแซมใดๆ	พระองค์ไม่ทรงมีพระราชกรณียกิจ
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อื่นใดเลย	นอกจาก	(ถ้าจะกล่าวอย่างเจ้าบทเจ้ากลอน)	เสพสุราและนารี	ซึ่งเป็นสาเหตุน�า

ภยันตรายมาสู่พระองค์เองและข้าราชบริพาร	พระองค์ถูกลอบวางยาพิษโดยสนมของพระ

ราชบิดา	และทหารพะโคก็ท�าลายเมืองอย่างสิ้นเชิง” (วันวลิต. 2548  : 47)

 ทั้งนี้พระราชพงศาวดารฉบับวันวลิต ได้กล่าวถึงบทบาทของ “ออกญาพิษณุโลก” 

หรือสมเด็จพระมหาธรรมราชา ในลักษณะที่ต่างไปจากเอกสารอื่น ตรงที่วันวลิตกล่าว

ว่า สมเด็จพระมหาธรรมราชาเกิดมีเรื่องทะเลาะขัดแย้งกับสมเด็จพระมหินทราธิราช  

จึงได้เสด็จไปยังเมืองหงสาวดี ขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าบุเรงนอง พระเจ้าบุเรงนอง

ก็พระราชทานกองทัพให้ยกมาตีกรุงศรีอยุธยา พร้อมกับแต่งตั้งเป็นแม่ทัพน�าทัพหงสาวดี

มาตีกรุงศรีอยุธยาด้วยตนเอง 

 ประหนึ่งว่า เหตุการณ์ พ.ศ. 2112 มิใช่การเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่า หากแต่

ลึกลงไปแล้ว เป็นศึกแย่งชิงราชสมบัติกันระหว่างสมเด็จพระมหินทราธิราชกับสมเด็จ

พระมหาธรรมราชา แต่อย่างไรก็ตาม พระราชพงศาวดารฉบับวันวลิตก็กล่าวถึงสมเด็จ 

พระมหนิทราธิราชว่า “ทรงปรชีาน้อยทีส่ดุ” จนเป็นเหตใุห้เกดิการเสยีกรุงแก่พม่า สอดคล้อง

กับที่พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐฯ กล่าวเอาไว้ด้วย 

 - พ.ศ. 2112 ใน “พระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)” 

 “พระราชพงศาวดารฉบบัพนัจันทนมุาศ (เจมิ)” ซึง่เป็นฉบบัต้นแบบให้กบัพระราช-

พงศาวดารฉบบัอืน่ๆ ทีเ่ป็นผลมาจากการช�าระพระราชพงศาวดารสมยัต้นรตันโกสนิทร์ ไม่ว่า 

จะเป็นฉบบัพระพนรตัน์, ฉบบัพระจกัรพรรดพิงศ์ (จาด), ฉบบักรมพระปรมานชุติชโินรส, ฉบบั 

หมอบรดัเลย์, ฉบับพระราชหตัถเลขา เป็นต้น “พระราชพงศาวดารฉบบัพันจนัทนมุาศ (เจมิ)”  

กล่าวถึงเหตุการณ์ 2112 ไว้ค่อนข้างละเอียด เห็นภาพบทบาทของบุคคลต่างๆ ชัดขึ้นเมื่อ 

เทียบกับเอกสารฉบับอื่นๆ แต่ใจความส�าคัญนั้น ได้เพ่ิมบทบาทตัวละครหนึ่งเข้ามา คือ  

“พระยาจกัร”ี ผูท้รยศ พระยาจกัรเีป็นจ�าเลยของการเสียกรุงคร้ัง พ.ศ. 2112 ทัง้ๆ ท่ีบทบาท 

ของพระยาจกัรสีบืเน่ืองมาจากกลอุบายของพระมหาธรรมราชา แต่พระราชพงศาวดารมไิด้ 

กล่าวโทษพระมหาธรรมราชา เพราะผู้แต่งพระราชพงศาวดารล้วนทราบว่าเมื่อพระเจ้า 

บุเรงนองได้รับชัยชนะ ก็ได้ตั้งพระมหาธรรมราชาเข้าพิธีปราบดาภิเษก ขึ้นครองราชย์เป็น 

พระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา ส่วนสมเด็จพระมหินทราธิราชนั้น “พระราชพงศาวดาร 

ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)” ระบุว่า “มิได้น�าพาการศึก และเสด็จอยู่แต่ในพระราชวัง” (จัน

ทนุมาศ. 2553 : 117)

 สรุปก็คือตาม “พระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)” สมเด็จพระ 

มหินทราธิราชตกเป็นจ�าเลยของการเสียกรุงครั้ง พ.ศ. 2112 โดยมีพระยาจักรีเป็นตัวละคร
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เพิ่มเข้ามาให้สมเด็จพระมหินทราธิราชถูกประนามน้อยลง ในขณะเดียวกันบทบาทของ

พระยาจกัรกีช่็วยให้สมเด็จพระมหาธรรมราชาพ้นจากข้อหาแย่งชิงราชสมบตั ิทัง้ทีบ่ทบาท

พระยาจักรีเริ่มเข้ามาเมื่อตอนท้ายของสงคราม พระมหาธรรมราชามีความปรารถนาที่จะ

ขึ้นครองราชย์ และพระเจ้าบุเรงนองก็ต้องการท่ีจะท�านุบ�ารุงกรุงศรีอยุธยา ไว้เป็นเมือง

ประเทศราช เป็นเกียรติยศส�าหรับพระองค์ในฐานะพญาจักรพรรดิราช

 บทบาทพระยาจกัรทีีช่่วยให้การสงครามสิน้สุดลงเรว็ขึน้โดยไม่สญูเสียมากไปกว่า

น้ัน แทนทีจ่ะได้รบัการยกย่อง แต่กลบัตรงกนัข้าม หลังจากพระเจ้าบเุรงนองยกทัพมาล้อมกรุง

ศรอียุธยา และมกีารรบพุง่ตอบโต้กนัไปมาอยูเ่ป็นระยะ จนเมือ่ฝ่ายกรงุศรอียธุยาอ่อนก�าลงั 

ไปเป็นอนัมาก เน่ืองจากพระยารามซ่ึงได้รบัมอบหมายจากสมเดจ็พระมหนิทราธริาช ให้เป็นผู ้

บัญชาการศึก ถูกพระมหาธรรมราชากับพระเจ้าบุเรงนองลวงจับตัวเอาไปได้ (จันทนุมาศ.  

2553 : 120) ซ�า้ร้ายกว่าน้ันพระศรเีสาวภาค ซ่ึงเป็นพระเจ้าลูกเธอ ได้ฝึกปรือทหารอยูส่นาม 

หลวง ท�าหน้าทีก่องหนนุ หากการรบพุง่ข้างใดอ่อนก�าลงัหรอืจวนจะเพลีย่งพล�า้เสยีทข้ีาศกึ  

ก็ให้ยกออกไปช่วยขับไล่ข้าศึก โดยมิได้ขออนุญาตสมเด็จพระมหินทราธิราช เมื่อความ 

ทราบถึงสมเด็จพระมหินทราธิราช ก็ให้เอาตัวไปประหารเสียที่วัดพระราม (จันทนุมาศ.  

2553 : 123) จงึเหมือนว่า “พระราชพงศาวดารฉบับพนัจนัทนมุาศ (เจมิ)” ให้ภาพการแย่งชงิ 

ราชสมบัติท่ีเกิดขึ้นมาโดยตลอดช่วงก่อน 2112 น้ันท�าให้สมเด็จพระมหินทราธิราชมิไว้ 

วางพระราชหฤทัยแม้แต่กับพระเจ้าลูกเธอ และการประหารพระเจ้าลูกเธอเพื่อรักษาราช 

บลัลงัก์ในยามศกึสงครามเช่นนัน้ เป็นประเดน็ทีต่อกย�า้ยนืยนัว่า สมเด็จพระมหนิทราธริาช 

มิได้ประพฤติการคู่ควรแก่ฐานะของพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา เป็นเหตุให้เกิดการเสีย

กรุงในที่สุด 

 พระศรเีสาวภาคอาจเป็นตวัละครทีถู่กสร้างขึน้ในพระราชพงศาวดาร เพือ่แสดงถงึ

ความไม่เหมาะสมคู่ควรแก่เสาหลักของบ้านเมืองในสมเด็จพระมหินทราธิราช และพระยา

จกัรกีเ็ป็นตวัละครท่ีช่วยท�าให้ภาพลกัษณ์ของสมเด็จพระมหาธรรมราชาไม่เส่ือมพระเกียรติ

เมื่อขึ้นครองราชสมบัติ และโดยเฉพาะอย่างย่ิงแก่พระมหากษัตริย์ผู้เป็นพระราชบิดาใน

สมเดจ็พระนเรศวรเวลาต่อมา ท้ังน้ีเป็นท่ีน่าสงัเกตว่าพระราชพงศาวดารแม้ในฉบบัต้นแบบ 

กม็ไิด้กล่าวประณามพระเจ้าบุเรงนอง ตรงข้ามกลับแสดงท่าทียกย่อง เพราะสาเหตขุองการ

เสยีกรงุตามแกนเรือ่งของพระราชพงศาวดารเกิดจากม ี“มือท่ีสาม” จากไทยรบไทยด้วยกนั

นั่นเอง 
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 - พ.ศ. 2112 ใน “พงศาวดารเรื่องไทยรบพม่า” 

 การกล่าวประณามและติเตียนพระเจ้าบุเรงนองในฐานะสาเหตุของการเสียกรุง

ศรีอยุธยา พ.ศ. 2112 น่าประหลาดที่เพิ่งเร่ิมปรากฏก็ใน “พงศาวดารเร่ืองไทยรบพม่า”  

พระนพินธ์ในสมเดจ็ฯ กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ ดงัตวัอย่างทีท่รงกล่าวว่า	“อันเหตกุารณ์

ที่จะเกิดสงครามคราวนี้ก็เนื่องมาแต่สงครามคราวก่อน	ด้วยพระเจ้าหงสาวดียังไม่ได้เมือง

ไทยเป็นเมืองขึ้นสมคิด	จึงพยายามท่ีจะให้ไทยแตกกันเป็น	2	พวก	ให้จ�าต้องยอมอยู่ใน

อ�านาจของพระเจ้าหงสาวดีด้วยกันทั้งสองฝ่าย	ใช้ทางอุบายยกย่องพระมหาธรรมราชาให้

มีอ�านาจขึ้นทางหัวเมืองเหนือ	กรุงศรีอยุธยาจะบังคับบัญชาว่ากล่าวอย่างแต่ก่อน	พระเจ้า

หงสาวดกีเ็ข้ากดีกนัอุดหนนุพระมหาธรรมราชาๆ	จงึสนทิชดิชอบกบัพระเจ้าหงสาวดยีิง่ขึน้	

และเหนิห่างกรงุศรอียุธยาไปทกุท	ีจนทีส่ดุถึงไทยเกิดรบกนัขึน้เอง	จงึเลยพาศกึหงสาวดเีข้า

มาตีบ้านเมือง” (ด�ารงราชานุภาพ. 2556 : 55)

 แต่เนือ่งจากว่า “พงศาวดารเรือ่งไทยรบพม่า”2 เน้นเสนอเร่ืองราวแต่ในด้านสงคราม 

จึงละเลยประเด็นเรื่องการขึ้นสู่อ�านาจของพระมหาธรรมราชา เมื่อพระมหาธรรมราชา 

มเีชือ้สายเจ้านายฝ่ายเหนอื และได้ครองเมอืงพษิณโุลกอยูก่่อนท่ีจะเกดิสงครามคราวเสยีกรงุ  

ก่อนหน้าน้ันเล็กน้อย ในสงครามคราวเสียพระสุริโยทัย ซึ่งเป็นสงครามคราวเดียวกับศึก 

พระเจ้าตะเบง็ชะเวตีต้ามพงศาวดารพม่า พระมหาธรรมราชาผูค้รองเมืองพษิณโุลกกยั็งยก 

ทพัมาช่วยกรงุศรอียธุยารบกับพม่า ก่อนหน้าน้ันพระมหาธรรมราชาคือ ขนุพเิรนทรเทพ แกน 

น�าในศึกแย่งชิงอ�านาจโค่นกลุ่มขุนวรวงศาธิราช-พระนางศรีสุดาจันทร์ แล้วยกราชสมบัติ

ถวายแด่พระเฑยีรราชาหรอืสมเดจ็พระมหาจักรพรรดใินกาลต่อมา สมเดจ็พระมหาจกัรพรรดิ 

เมื่อได้ราชสมบัติ ก็ตอบแทนขุนพิเรนทรเทพโดยการแต่งตั้งให้ไปครองเมืองพิษณุโลก  

(จนัทนมุาศ. 2553 : 71) ซ่ึงสร้างความไม่พอพระทัยแก่สมเด็จพระมหินทราธริาช ตัง้แต่ยงัทรง

ด�ารงพระยศเป็นยพุราช เพราะเท่ากับต�าแหน่งเจ้าครองเมืองพิษณโุลก กลับไปเป็นของเชือ้ 

วงศ์สโุขทยั ไม่ใช่เป็นของพระราชโอรสองค์โตในราชวงศ์สพุรรณภูมอีิก พระมหนิทราธริาช 

จึงเป็นยพุราชองค์แรกในรอบศตวรรษทีม่ไิด้เป็นเจ้าครองนครพิษณโุลก ความขดัแย้งในเร่ือง 

นี ้ส่งผลท�าให้พระมหนิทราธริาชคดิก�าจดัพระมหาธรรมราชาอยู่หลายคร้ังก่อนจะเกดิสงคราม 

ใน พ.ศ. 2112 

 ตัวอย่างศึกระหว่างพระมหินทราธิราชกับพระมหาธรรมราชา ในปี พ.ศ. 2095 

สมเด็จพระมหินทราธิราชทรงวางแผนการให้พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์ล้านช้าง

เวียงจันทน์ ยกทัพมาตีเมืองพิษณุโลก สมเด็จพระมหินทราธิราชยกทัพขึ้นไปท�าทีจะไป

2 มีฉบับภาษาอังกฤษ แปลถอดความโดย พระไพรสณฑ์สารารักษ์ หรืออูอองเทียน (U AungThein) ในชื่อว่า “The 
chronicle of our wars with the Burmese: hostilities between Siamese and Burmese when Ayutthaya was the 
capital of Siam” ตีพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกใน Journal of Siam Society (see Rajanubhab, 2001).
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ช่วยพระมหาธรรมราชารบกับล้านช้าง แต่แท้ที่จริงจะช่วยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชตีเอา

เมืองพิษณุโลก เมื่อพระมหาธรรมราชาทราบถึงแผนการนี้เสียก่อน จึงส่งคนไปขอความ

ช่วยเหลอืจากพระเจ้าบเุรงนองให้ส่งกองทพัมาช่วย เมือ่มีทพัพม่ายกมาช่วยพระมหาธรรม

ราชาดังนั้น พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชก็จ�าต้องถอยทัพกลับ พระมหินทราธิราชเมื่อเห็นทัพ

ล้านช้างถอยไปก็ให้ถอยทัพกลับอยุธยาเช่นกัน (จันทนุมาศ. 2553 : 106) 

 เป็นที่น่าสังเกตว่า พระนิพนธ์เรื่อง “ไทยรบพม่า” ในส่วนเกี่ยวกับสมเด็จพระ 

มหินทราธิราชนั้น สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ไม่เพียงไม่ได้ประณามหรือต�าหนิ

ตเิตยีนพระองค์ หากยงัแสดงนยัยะยกย่องพระองค์ในการศกึหลายประการ ตวัอย่างเช่น แม้

เหน็ได้ชดัว่ากรงุศรอียุธยาอ่อนก�าลงัลงไปมากแต่กท็รงต่อสูอ้ย่างสดุก�าลงัความสามารถ “จึง

ให้ตรวจตราป้องกนัพระนครให้กวดขันยิง่ขึน้ หาออกไปยอมอ่อนน้อมต่อพระเจ้าหงสาวดไีม่”  

(ด�ารงราชานุภาพ. 2556 : 69)

 จากพระนิพนธ์ “พงศาวดารเรือ่งไทยรบพม่า” สรปุได้ว่า สมเดจ็พระมหนิทราธริาช

ทรงท�าหน้าที่ของพระองค์อย่างดีที่สุดแล้ว เพียงแต่กองทัพพม่าภายใต้พระเจ้าบุเรงนองมี

ความเข้มแข็งและเป็นเอกภาพมากกว่ากองทัพไทยทีเ่ตม็ไปด้วยความแตกแยก สมเดจ็ฯ กรม

พระยาด�ารงราชานุภาพ มิได้กล่าวถึงกรณีที่ทรงให้ประหารพระเจ้าลูกเธอพระศรีเสาวภาค 

ในระหว่างการศึก ซึ่งเป็นเรื่องที่มีปรากฏในเอกสารอย่าง “พระราชพงศาวดารฉบับหลวง

ประเสริฐฯ” “พระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)” ทั้งนี้เพื่อธ�ารงพระเกียรติแก่

สมเด็จพระมหินทราธิราช

สงครามคราวเสียกรุง พ.ศ. 2112 ในเอกสารประวัติศาสตร์ลาว 
 เอกสารประวัติศาสตร์ลาวตามต้นฉบับท่ีตกทอดมาในไทย กล่าวได้ว่าไม่ค่อย

ให้ความส�าคัญกับเหตุการณ์กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่ามากนัก ถึงแม้เวียงจันทน์จะด�าเนิน

สัมพันธไมตรีกับกรุงศรีอยุธยามาตั้งแต่ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ เอกสารส�าคัญ

ของลาว อาทิ “พงศาวดารล้านช้าง” (ศิลปากร. 2545 : 1-46), “พงศาวดารย่อเมืองเวียงจัน” 

(ศิลปากร. 2545 : 173-188),“พงศาวดารเมืองหลวงพระบาง ภาค 11” (ศิลปากร. 2545 : 

95-134) เป็นต้น 

 ถึงแม้จะกล่าวถึงพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช แต่ก็ไม่มีเรื่องสงครามระหว่างอยุธยา

กับหงสาวดี เมื่อ พ.ศ. 2112 ว่าพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชยกทัพลงมาช่วยแต่อย่างใด ทั้งนี้

เน่ืองจากเอกสารดังกล่าวบันทึกล�าดับเหตุการณ์ตามจดหมายเหตุโหร จึงมิได้มีเรื่องราว

ต่างๆ ครบถ้วน เพราะบนัทกึแต่เฉพาะเรือ่งทีผู่เ้ขยีนบนัทกึเหน็ว่าส�าคญัและมีผลกระทบต่อ

ตน สงครามกบัพม่าที่ไปถงึเวียงจนัทน์ ตามเอกสารทัง้สามชิน้ข้างต้น มสีาเหตเุนือ่งจากการ

ขยายอ�านาจของพม่าในรัชกาลพระเจ้าบุเรงนองเอง มิได้สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสถานการณ์
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หลังอยุธยาเสียกรุง พ.ศ. 2112 อย่างไรก็ตามปรากฏมีเอกสารลาวที่กล่าวถึงกรณีการเสีย

กรุงของอยุธยา ดังล�าดับต่อไปนี้ 

 - “พงศาวดารเมืองหลวงพระบาง” (ฉบับศาลาลูกขุน)

 พงศาวดารเมืองหลวงพระบางฉบับศาลาลูกขุน กล่าวถึงกรณีอยุธยาเสียกรุงแก่

พม่าว่า “ครั้นถึงศักราช	917	ปีเถาะสัปตศก	พระเจ้าหงษาวดียกกองทัพลงมาล้อมกรุงศรี

อยุทธยา	สมเด็จพระมหินทราธิราชจึงมีศุภอักษรขึ้นไปถึงกรุงศรีสัตนาคนหุต	ขอกองทัพ

ลงมาช่วย	พระไชยเชษฐาธิราชทราบแล้ว	จึงให้เกณฑ์กองทัพประมาณห้าหมื่นพร้อมด้วย

ช้างม้าเครื่องสาสตราวุธ	ยกลงมาถึงเมืองเพชรบูรณ์	พระเจ้าหงษาวดีคิดอุบายมีศุภอักษร

ประทับตราพระราชสีห์	 ให้คนถือขึ้นไปถึงพระไชยเชษฐาธิราชว่าให้รีบยกลงมาช่วย	ด้วย

กองทพัเมืองหงษาวดกี�าลงัอดเสบยีงอาหาร	พระไชยเชษฐาธริาไม่รู้ในอบุายพระเจ้าหงษาวด	ี

เข้าใจว่าเป็นศภุอกัษรกรงุศรอียุทธยาจรงิ	กร็บียกล่องลงมาถงึเมอืงสระบรีุ	พบกองทพัเมอืง

หงษาวดตีัง้สกดัอยู	่โจมเข้าตกีองทพัพระไชยเชษฐาธริาชมทินัรูต้วั	กแ็ตกกระจดักระจายไป	

ผู้คนล้มตายเสยีช้างม้าเครือ่งสาสตราวธุเป็นอนัมาก	พระไชยเชษฐาธริาชกข็ึน้ช้างพาไพร่พล

ที่เหลืออยู่กลับไปเมืองศรีสัตนาคนหุต	ครั้งนั้นกรุงศรีอยุทธยาก็เสียแก่พระเจ้าหงษาวดีๆ		

ให้พระมหาธรรมราชาเจ้าเมืองพิศณุโลกมาครองกรุงศรีอยุทธยา” (ศิลปากร. 2545 : 62)

 ถงึแม้เหตกุารณ์จะสอดคล้องกบัเอกสารไทยและพม่า แต่ทว่าศกัราชที ่“พงศาวดาร

เมืองหลวงพระบางฉบับศาลาลูกขุน” ให้ไว้ กลับเป็น “ศักราช 917 ปีเถาะสัปตศก” ซึ่งตรง

กับ พ.ศ. 2099 ขัดแย้งกับเอกสารให้ศักราชเป็นที่เชื่อถืออย่าง “พระราชพงศาวดารฉบับ

หลวงประเสริฐฯ” แต่เมื่อเทียบอายุของต้นฉบับ “พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐฯ” 

เป็นฉบบัเก่าอยู่ในช่วงเวลาท่ีใกล้เคยีงกับเวลาเกิดเหตกุารณ์มากกว่าเอกสารอืน่ๆ จงึสมควร

ที่จะยึดถือตามศักราชของ “พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐฯ” ต่อไป อย่างไรก็ตาม 

การเรยีงล�าดบัเหตกุารณ์ตามข้อความทีย่กมาข้างต้น เท่ากบัเอกสารลาวบอกแก่คนภายหลงั

ว่า ความช่วยเหลือที่ไม่ประสบผลส�าเร็จของเวียงจันทน์ เป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้อยุธยาเสีย

กรุงแก่พม่า 

 - พ.ศ. 2112 ใน “พงศาวดารลาว” (ฉบับมหาสิลา วีระวงส์)

 งานเขยีนทางประวตัศิาสตร์ของลาวไม่ค่อยมข้ีอขดัแย้งกบัพระราชพงศาวดารไทย 

เน่ืองจากผูแ้ต่งพงศาวดารลาว เช่น มหาสลิา วีระวงส์ ได้อาศยัข้อมลูจากพระราชพงศาวดาร

ไทยไปใช้อ้างอิงในงานเขียนของตน เพราะขบวนการต่อสู้เพื่อเอกราชของลาวกลุ่มเจ้า 

เพด็ชะราดทีม่หาสลิาเข้าร่วม มคีวามสมัพนัธ์ทีด่กีบัรฐับาลไทยโดยเฉพาะสมัยปรดี ีพนมยงค์  
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ประวัติศาสตร์ในช่วงสมยัต้นพทุธศตวรรษที ่22 เรือ่งพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช สนบัสนนุความ 

สัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับลาว (ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์. 2555 : 27-28) ในผลงานชิ้นที่ 

แปลมาจาก “พงศาวดารลาวฉบับมหาสิลา วีระวงส์” กล่าวถึงพระราชสาส์นของสมเด็จ 

พระมหินทราธิราชมายังพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เพื่อขอความช่วยเหลือให้มีทัพไปตีขนาบ

ทัพพระเจ้าบุเรงนอง ความว่า “กรุงเทพมหานครศรีอยุธยาก็เป็นเขื่อนเพชรเขื่อนขันธ์

แก่กรุงศรีศัตนาคนหุต	ถ้าพระนครศรีอยุธยาเสียแก่กรุงหงสาวดีแล้ว	 เห็นศึกหงสาวดี	

จะติดถึงกรุงศรีศัตนาคนหุตด้วย	เชิญเสด็จพระเจ้ากรุงศรีศัตนาคนหุต	ยกพยุหโยธาทัพลง

มาช่วยสมัประยทุธปราบปรามข้าศกึให้ปราชยัพนิาศไป	แล้วจะได้ช่วยกนัด�าริ	ตอบแทนแก้

แค้นพระเจ้าหงสาวดีให้ถึงขนาด”	(สิลา วีระวงส์. 2540 : 101)

 เนือ่งจากมหาสลิามจุีดเน้นอยูท่ีพ่ระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ตามมมุมองแบบลาวเป็น

ศูนย์กลาง (Lao Centrism) ท่าทีและแง่มุมจึงออกมาคล้ายกับฝ่ายกรุงศรีอยุธยาอ่อนน้อม

ต่อเวียงจันทน์ ถึงกับบอกเป็น “เขื่อนเพชรเขื่อนขันธ์” กัน ดังข้อความข้างต้นซึ่งไม่ใช่เรื่อง 

แปลกเพราะพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชน่าจะมีพระชนมายุมากกว่าสมเด็จพระมหินทราธิราช  

เคยกระท�าสัตย์เป็นไมตรีกับสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พระราชบิดาในสมเด็จพระ- 

มหินทราธิราช อีกทั้งยังมีกิตติศัพท์ว่าเอาชนะกองทัพพระเจ้าบุเรงนองได้อีกด้วย (ก�าพล 

จ�าปาพันธ์. 2552 : 74-97)

 พงศาวดารลาวมิได้กล่าวถึงสมเด็จพระมหินทราธิราชด้วยท่าทีเหมือนอย่าง

พงศาวดารไทย ไม่มีตัวละครอย่างพระยาจักรี แต่มีพระมหาธรรมราชา ด้วยท่าทีและ

แง่มุมสอดคล้องกับพงศาวดารไทย ต่อมามุมมองดังกล่าวน้ีได้สืบทอดอยู่ในงานเขียน

ประวัตศิาสตร์ชาตขิองลาวหลงัการปฏวิตั ิ1975 ดงัตวัอย่าง ข้อความหนึง่ใน “ประวตัศิาสตร์

ลาว (ดึกด�าบรรพ์-ปัจจุบัน)” ที่ว่า “กลุ่มศักดินากรุงศรีอยุธยาเกิดความแตกแยกออกเป็น

สองกลุ่มใหญ่ๆ	คือ	พระมหาจักรพรรดิเป็นฝ่ายกรุงศรีอยุธยา	และฝ่ายพระมหาธรรมราชา

เป็นฝ่ายเมืองพิษณุโลก	บุเรงนองออกกลอุบายเพื่อหวังครอบครองแผ่นดิน	จึงได้ตั้งพระ

มหาธรรมราชาเป็นพระศรสีรรเพชญ์ให้มฐีานะเป็นเจ้าแผ่นดนิกรุงศรีอยธุยา	พระมหาธรรม

ราชากส็�าคัญตวัเองโดยไม่รูเ้ลยว่าถกูหลอกใช้	บรรดาเสนามนตรแีละนายทหารคนส�าคญัของ

อยุธยาได้หนีไปเข้าฝ่ายพิษณุโลก” (สุเนด โพทิสาน และหนูฮัก พูมสะหวัน. 2551 : 124)

 เอกสารลาวมีมุมมองต่างจากเอกสารไทยตรงที ่เนือ่งจากสมเดจ็พระมหนิทราธริาช 

เป็นไมตรีกับพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช วีรกษัตริย์ที่ปัญญาชนลาวให้ความเคารพยกย่อง 

เหตกุารณ์ พ.ศ. 2112 ตามประวัติศาสตร์นิพนธ์ลาว การถอยทัพกลบัเวยีงจนัทน์เกดิขึน้หลงั

จากอยุธยาเสยีกรงุแก่พม่าแล้ว ซ่ึงตรงข้ามกบัประวตัศิาสตร์นพินธ์ไทยและพม่า ทีก่ล่าวว่า

พระเจ้าบุเรงนองวางกลอุบายตีทัพพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชให้ต้องถอยกลับไป เม่ือเห็นว่า

พม่ายกมาเป็นอันมาก เหลอืก�าลงัทีจ่ะช่วยกรงุศรอียธุยา (ก�าพล จ�าปาพนัธ์. 2552 : 74-97)
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สงครามคราวเสียกรุง พ.ศ. 2112 ในเอกสารประวัติศาสตร์พม่า 
 เอกสารประวตัศิาสตร์พม่าให้รายละเอยีดข้อมูลต่างไปจากพระราชพงศาวดารไทย 

ตรงทีร่ะบอุย่างมีนัยยะส�าคัญว่า อยธุยาขึน้กบัหงสาวดตีัง้แต่สมยัสมเดจ็พระมหาจกัรพรรดิ 

หลังพระเจ้าบุเรงนองได้รับชัยชนะในสงครามช้างเผือก (ตามศักราชที่พระราชพงศาวดาร

ฉบับพันจันทนุมาศให้ไว้ตรงกับ พ.ศ. 2091) ส่วนสงคราม พ.ศ. 2112 นั้นเป็นสงครามเพื่อ

ปราบปรามการก่อขบถของอยุธยาหลังสงครามช้างเผือกส้ินสุดลง พระเจ้าบุเรงนองได้น�า

เอาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิไปยังหงสาวดี ต้ังสมเด็จพระมหินทราธิราชเป็นพระเจ้าแผ่น

ดนิอยุธยา แต่ต่อมาสมเดจ็พระมหาจกัรพรรดซิึง่ประทบัอยูท่ีห่งสาวดไีด้ทลูลาผนวชและขอ

เสด็จกลับมาอยุธยา พระเจ้าบุเรงนองก็ทรงอนุญาต (นายต่อ. 2545 : 104) ระหว่างที่ทรง

กลบัมาประทบัอยูอ่ยธุยา พระเจ้าบเุรงนองท�าสงครามกบัเชยีงใหม่ อยธุยาได้ส่งกองทพัไป

ช่วยรบเชยีงใหม่ โดยมพีระราเมศวรเป็นผูน้�าทพัไป แต่พระราเมศวรส้ินพระชนม์กลางทาง

พระเจ้าบุเรงนองให้ราชมนู (ชื่อต�าแหน่ง) คุมทัพอยุธยาลงมาส่ง แล้วเรื่องยุ่งยากก็เกิดขึ้น 

เมื่อราชมนูที่คุมทัพมานั้นได้เกี้ยวพาราสีหม่อมของพระราเมศวร จนเสพสังวาสได้เสียกัน 

ความทราบถงึสมเดจ็พระมหนิทราธริาชกท็รงพโิรธ ให้มหีนงัสือแจ้งไปยงัพระเจ้าบเุรงนอง 

พระเจ้าบเุรงนองกล็งโทษประหารราชมนนูัน้เสยี แต่สมเดจ็พระมหนิทราธริาชกย็งัไม่คลาย

พิโรธว่าหงสาวดีมิได้ให้เกียรติพระองค์ (นายต่อ. 2545 : 104)

 ฝ่ายพระมหาธรรมราชา ผู้ครองเมืองพิษณุโลกทราบเรื่องดังกล่าว แต่ทรงเห็นว่า

เหตุเพราะหม่อมของพระราเมศวรเป็นต้นเรื่องไม่เกี่ยวกับพระเจ้าบุเรงนอง อีกทั้งพระเจ้า

บุเรงนองก็ได้ช�าระความราชมนูไปแล้ว “พระราชพงศาวดารพม่า” กล่าวถึงพระมหาธรรม

ราชาว่าเอาใจออกห่างจากอยธุยาในช่วงนี ้เพราะเหน็ว่าสมเดจ็พระมหินทราธริาชมิได้ตัง้อยู่

ในธรรมอันควรแก่ฐานะพระเจ้าแผ่นดิน แต่หากพิจารณาอีกมุม สมเด็จพระมหินทราธิราช

ตามพระราชพงศาวดารไทย เมื่อทรงขึ้นครองราชย์ได้เสด็จไปท�านุบ�ารุงพระบรมธาตุเมือง

ลพบุรี (ปัจจุบันคือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ข้างทางรถไฟ เมืองลพบุรี) (จันทนุมาศ. 2553  

: 105) และมีพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์ล้านช้างเวียงจันทน์ให้การสนับสนุน จะเป็น

เหตุให้ทรงคิดอ่านเป็นอิสระไม่ยอมขึ้นกับพระเจ้าบุเรงนองก็เป็นได้

 การผูกมิตรเป็นไมตรีกันระหว่างอยุธยา กับ “ละว้า” (ลพบุรี) และ “เลียงเชียง” 

(เวียงจัน)3 เมื่อทราบไปถึงพระเจ้าบุเรงนองก็ทรงไม่พอพระทัย เพราะทรงส่งกองทัพไปตี

3 ในที่นี้ค�าว่า “ละว้า” ที่ปรากฏตามพระราชพงศาวดารพม่า หมายถึง ละโว้หรือลพบุรี ไม่ผิดแน่ ส่วนค�าว่า “เลียง
เชียง” ซึ่งอาจเข้าใจคลาดเคลื่อนไปว่าหมายถึง เมืองเชลียง คือ ศรีสัชนาลัยนั้น ไม่น่าใช่ เพราะค�าว่า “เชลียง” เป็นค�า
เรียกศรีสัชนาลัยของล้านนา แต่อยุธยานิยมเรียกว่า “สวรรคโลก” ตามชื่อที่ตั้งใหม่หลังสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแผ่
อิทธิพลขึ้นไป จนปะทะกับเชียงใหม่ เป็นศึกตามในหลักฐานวรรณคดีเรื่อง “ลิลิตตะเลงพ่าย” ค�าว่า “เลียงเชียง” ที่หลัก
ฐานพม่ากล่าวถึงว่าเป็นเมืองที่พระเจ้าบุเรงนองส่งกองทัพไปตี แต่เอาชนะมิได้ และเป็นเมืองที่เป็นไมตรีกับอยุธยา จน 
ถึงกับเจ้าเมืองน�าทัพลงมาจะช่วยอยุธยารบพม่าใน พ.ศ. 2112 นั้น ตรงกับเวียงจันในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
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เวยีงจนัทน์ แต่ทพัพม่ากลบัแตกพ่ายกลบัมา เป็นท่ีเส่ือมเสียพระเกยีรตพิระเจ้าบเุรงนองใน 

ฐานะพระเจ้าชนะสบิทศิ และเกดิเป็นทีเ่ลือ่งลอืไปทัว่ว่า พระเจ้าไชยเชษฐาธริาชสามารถได้ชยั 

ชนะกองทพัหงสาวดไีด้ในขณะนัน้ (ก�าพล จ�าปาพนัธ์. 2552 : 74-97) เมือ่พระมหาธรรมราชา 

กราบทูลให้พระเจ้าบุเรงนองน�าทัพไปตีอยุธยาก็ทรงเห็นชอบด้วย แต่เนื่องจากทราบดีถึง

การเป็นไมตรีกันระหว่างอยุธยา ลพบุรี และเวียงจันทน์ พระเจ้าบุเรงนองจึงเกณฑ์ไพร่พล

เป็นกองทัพใหญ่ เพราะต้องรับศึกอื่นโดยเฉพาะเวียงจันทน์ที่ก�าลังฮึกเหิมจะยกลงมา

ช่วยอยุธยาเป็นเหตุให้เกิดกองทัพใหญ่ภายใต้การน�าของพระเจ้าบุเรงนองมาประชิดกรุง

ศรีอยุธยาใน พ.ศ. 2112

 - “พระราชพงศาวดารพม่า” 

 เมือ่การศกึใน พ.ศ. 2112 น้ัน ตามเอกสารพม่า ถอืเป็นการปราบขบถซึง่อาจหาญ

ต่อกรกับพระเจ้าชนะสิบทิศ เราจึงพบว่าหลักฐานพม่ามิได้กล่าวประณามหยามเหยียด

สมเด็จพระมหินทราธิราช แต่แสดงนัยยะยอมรับความเป็นขุนศึกของพระองค์เอาไว้หลาย

แห่ง ดังเช่น “พระราชพงศาวดารพม่า” ฉบับถอดความโดยกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์

กล่าวว่า “เมื่อมีทัพมาประชิด	ทรงสร้างความเป็นน�้าหน่ึงใจเดียวกันแก่ขุนนางข้าราชการ	

โดยการกราบทูลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ	พระราชบิดาที่ก�าลังผนวชอยู่นั้น	กลับมาครอง

ราชย์	พร้อมกันนั้นได้มีพระราชสาส์นขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชให้ส่ง

กองทพัลงมาตขีนาบทพัหงสาวด	ีเม่ือเห็นทัพพม่ามากนัมาก	กถ็อนก�าลงัเข้าในพระนคร	รอ

เวลาฤดูน�า้หลาก	ซึง่เป็นยทุธศาสตร์ป้องกนัตวัของอยธุยามาแต่เดมิ”  (นราธิปประพนัธ์พงศ์.  

2550 : 168-170) กล่าวโดยย่อคือ สมเด็จพระมหินทราธิราชเป็นพระมหากษัตริย์ที่

จัดการศึกได้เข้มแข็ง เพียงแต่พระเจ้าบุเรงนองเข้มแข็งกว่าและเป็นทัพใหญ่จึงเอาชนะได้  

(ค�าอธิบายนี้ไดส่้งผา่นมาสูง่านวชิาการที่ใชเ้อกสารพมา่ อาทิ สุเนตร ชตุินธรานนท์. 2553; 

ภมรี สุรเกียรติ. 2553)

 - “มหาราชวงษ์ พงษาวดารพม่า” 

 ในระหว่างทีส่มเดจ็พระมหนิทราธริาชทรงด�าเนนิกศุโลบายรอเวลาอยู่น้ัน กม็เีร่ือง

แทรกทีท่�าให้แผนการไม่เป็นอย่างท่ีวางไว้ถึง 2 ด้านด้วยกนั คอื ด้านภายในกรงุศรอียุธยา เม่ือ

สมเดจ็พระมหาจักรพรรดท่ีิลาผนวชกลบัมาครองราชย์นัน้สวรรคตลงในระหว่างยังมศีกึพม่า

ติดพันอยู่นั้นเอง เป็นเหตุให้ต้องขึ้นรับราชสมบัติท่ามกลางความไม่เป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน

ของชาวอยุธยาที่ยังอาลัยทั้งฝ่ายพระราเมศวร ฝ่ายพระมหาจักรพรรดิ ซึ่งในหมู่คนเหล่านี้

มีพระยาจักรีหรือที่เอกสารพม่าเรียกว่า “ออกพระจักร์” รวมอยู่ด้วย (นายต่อ. 2545 : 125) 
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 พระยาจักรีซึ่งถือว่าเป็นข้าเก่าในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ และยังร่วมทัพกับ

พระราเมศวรไปตีเชียงใหม่ การเปลี่ยนตัวประมุขกลางศึกเช่นนี้ย่อมส่งผลต่อขวัญก�าลังใจ 

และตามวัฒนธรรมการเมืองของอยุธยา พระยาจักรีคือคนที่ยังไม่รู้ชะตาชีวิตของตนเองใน

แผ่นดนิใหม่น้ันจะเป็นอย่างไร ส่วนพระมหาธรรมราชาถอืว่าเป็นเจ้านายในแผ่นดนิเก่าด้วย

พระองค์หนึง่ เมือ่พระมหาธรรมราชาเกลีย้กล่อมเข้าร่วม จงึเหมือนมอบบทบาทสถานภาพ

คณุงามความดอีย่างใหม่ทีส่งูกว่าให้แก่พระยาจักร ีบทบาทของพระยาจกัรีในศกึ พ.ศ. 2112 

จึงเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระมหาธรรมราชา ซึ่งจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่

ของอยุธยา มิใช่การทรยศชาติแต่อย่างใด 

 เมื่อพระราชบิดาสวรรคตและราชสมบัติกลับมาสู่พระองค์ อีกทั้งทัพพระเจ้าไชย

เชษฐาธิราช ที่ทรงให้มาเป็นทัพขนาบพระเจ้าบุเรงนองก็ถอยทัพกลับไปแล้ว สมเด็จพระ

มหินทราธิราชจึงคิดอ่านเจรจายอมรับความพ่ายแพ้ ทรงให้มีพระราชสาส์นไปถึงพระเจ้า

บุเรงนอง ตามข้อความในเอกสาร “มหาราชวงษ์ พงษาวดารพม่า” ฉบับนายต่อ (อูออง

เทียน) เป็นผู้แปล ความว่า “ข้าพระพุทธเจ้าผู้ครองกรุงศรีอยุทธยา	ขอถวายพระราชสาส์น

มายังสมเด็จพระเจ้าอาว์ทราบ	ด้วยการเปนขบถขั้นครั้งนี้เพราะออกยารามอมาตย์ทูลยุยง

แก่สมเด็จพระราชบิดาของข้าพระองค์ต่างๆ	พระราชบิดาของข้าพระองค์จึงหลงเปนขบถ	

บัดนี้พระราชบิดาของข้าพระองค์ก็สิ้นพระชนม์แล้ว	 โดยเหตุน้ีข้าพระองค์จะถวายช้าง

ศรีต้นมงคลกับม้าศรีต้นมงคลใต้ฝ่าพระบาทตามอย่างธรรมเนียมเดิม	 เวลานี้ข้าพระองค์

ได้จ�าออกยารามอมาตย์ที่ทูลยุยงกับเครื่องสาตราอาวุธไปถวายใต้ฝ่าพระบาทด้วยแล้ว		

แล้วมีรับสั่งให้อมาตย์ผู้หนึ่งไปถวายพระเจ้าหงษาวดี” (นายต่อ, 2545 : 115-116)

 ขณะนัน้ทัพพระเจ้าบเุรงนองได้ล้อมกรงุศรอียุธยาอยู่ถงึ 4 เดอืนแล้ว เสียไพร่พลช้าง

ม้าไปเป็นอนัมาก และอยู่ในสถานะเป็นต่ออยูม่าก โดยเฉพาะอย่างการทีย่งัทรงมแีผนพระยา

จกัร ีทีจ่ะเผดจ็ศึกอยูก่่อนแล้ว จงึเกนิกว่าทีพ่ระเจ้าบเุรงนองจะยอมเจรจาด้วยได้แล้ว เพราะ 

ฝ่ายพม่าเป็นต่ออยู่มากในขณะนั้น อีกทั้งพระราชสาส์นที่สมเด็จพระมหินทราธิราชส่งมา

ขอยินยอมอ่อนน้อมข้างต้นนั้น พระเจ้าบุเรงนองก็ทรงมองเป็นเพียงกลอุบาย เพราะไม่

ทรงไว้วางพระทัยในสมเด็จพระมหินทราธิราชแล้วในตอนนั้น จึงเดินหน้าท�าศึกต่อ ด้วย

แผนพระยาจักรีไส้ศึกเปิดประตูเมือง (นายต่อ. 2545 : 116)

 เม่ือตรวจสอบต้นฉบับเปรียบเทียบกับหลักฐานไทย สังเกตว่าทั้ง “พระราช

พงศาวดารพม่าฉบบักรมพระนาราธปิประพันธ์พงศ์” และ “มหาราชวงษ์ พงษาวดารพม่า ฉบบั 

นายต่อแปล” ต่างมไิด้กล่าวถงึพระเจ้าลกูเธอพระศรเีสาวภาค ซึง่ถกูสมเดจ็พระมหนิทราธริาช 

สั่งประหารเสียกลางศึก เรื่องของพระศรีเสาวภาคมีอยู่แต่ในพระราชพงศาวดารไทย 

เพ่ือยืนยันความอ่อนแอไม่เหมาะสมของสมเด็จพระมหินทราธิราช แต่ทว่าการไม่ม ี
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พระศรีเสาวภาคอยู่ในหลักฐานพม่า ไม่ได้หมายความว่าเรื่องของพระศรีเสาวภาคจะเป็น

เพียงเรื่องที่ตบแต่งข้ึนในพระราชพงศาวดารไทย เพราะเรื่องพระศรีเสาวภาคนี้ก็มีอยู่ใน

พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐฯ ซึ่งเป็นฉบับเก่า ไม่ได้มีแต่เฉพาะในฉบับที่ช�าระ

ในสมัยรตันโกสนิทร์ ตรงข้ามกบัเรือ่งของพระยาจกัรี ไม่มีในพระราชพงศาวดารฉบบัหลวง

ประเสริฐฯ แต่มากล่าวถึงมากในพระราชพงศาวดารฉบับช�าระสมัยรัตนโกสินทร์ จนถึง

งานเขียนประวัติศาสตร์ชาติของไทยอย่าง “พงศาวดารเร่ืองไทยรบพม่า” และเป็นเร่ือง

เป็นไปได้ยากส�าหรับสมัยรัตนโกสินทร์ ท่ีมีตัวละครต�าแหน่งชื่อใกล้เคียงกับต้นราชวงศ์ผู้

สถาปนากรุงเทพฯ เป็นผู้ร้ายในประวัติศาสตร์ถึงกับทุรยศต่อชาติแผ่นดิน นอกเสียจากว่า

ตัวละครนั้นมีอยู่ในหลักฐานก่อนหน้าเป็นอันมาก แม้แต่ในพงศาวดารพม่าก็มีตัวละครนี้

เรียกว่า “ออกพระจักร์” (ต�าแหน่งต�่ากว่า “พระยา” ) ดังนั้นพระยาจักรีก็ดี พระศรีเสาวภาค

ก็ดี คงมีตัวตนอยู่ แต่มีการให้ความหมายที่ผิดแผกไปจากหลักฐานเก่า โดยงานเขียนทาง

ประวัติศาสตร์ในชั้นหลัง

 นอกจากนี้จุดจบของพระยามีชื่อผู้นี้ ในเอกสารประวัติศาสตร์ของพม่าก็มิได้ถูก

พระเจ้าบเุรงนองสัง่ประหาร พร้อมกับพระสรุเสยีงอนัดงัว่า คนคดิคดทรยศเจ้านายเยีย่งนีจ้ะ

เอาไว้มิได้ เหมือนตอนหนึ่งในภาพยนตร์เรื่อง “ต�านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ก�ากับ

โดยท่านมุย๊ (หม่อมเจ้าชาตรเีฉลิม ยคุล) แต่อย่างใด4 ตามเอกสาร “มหาราชวงษ์” กล่าวถงึ 

“ออกพระจักร์” หลังจากพระเจ้าบุเรงนองชนะกรุงศรีอยุธยาแล้วว่า “พระองค์ทรงตรัสตั้งให้

ออกพระจกัร์เปนเสนาบดไีปครองเมอืงพศิณโุลก	ออกพระจกัรทลูว่าข้าพระพทุธเจ้าไม่สมคั

ไปครองเมืองพิศณุโลก	ข้าพระพุทธเจ้าขอสมัคเปนข้าเฝ้าอยู่ที่ใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาท	เมื่อ

ออกพระจักร์ทูลดังน้ัน	พระองค์จึงมีรับสั่งให้ออกพระจักร์ไปครองเมืองรางกูน” (นายต่อ,. 

2545: 125)5

 ในความเป็นจรงิแล้วยากจะเป็นไปได้ส�าหรับกษตัริย์ทีข่ยายอ�านาจไปยงัดนิแดนอืน่ 

อย่างเช่นพระเจ้าบุเรงนอง จะแสดงท่าทรีงัเกยีจผูม้าสวามภิกัดิ ์การเป็นกษัตรย์ิจกัรวาทินนัน้ 

จ�าเป็นทีจ่ะต้องให้มผู้ีคนเปลีย่นข้างมาเข้าด้วยเป็นอนัมาก เมือ่มผีูย้้ายข้างมาสวามภิกัดิจ์งึ

เป็นธรรมดาท่ีพระเจ้าบุเรงนองจะต้องบ�ารุงดูแลเป็นอย่างดี และด้วยเหตุผลอย่างเดียวกัน

พระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาก็มักจะรับชาวมอญที่ย้ายข้างอพยพเข้ามาอยุธยา พระยา

4 ถึงแม้ว่าเรื่องนี้ดูจะสอดคล้องกับเอกสาร “ค�าให้การขุนหลวงหาวัด” ที่ว่า “พระเจ้าหงสาเอาแต่คนดี อันพระยาจักรีนั้น
ปูนบ�าเหน็จรางวัลหนักหนา เพราะว่ามีความชอบ จึ่งตั้งทวีให้เกินแต่ก่อนมา ครั้นเลี้ยงไว้ได้ครบเจ็ดวันแล้ว พระเจ้า
หงสาจึ่งสั่งให้บั่นเกล้าเกศาเสีย แล้วจึ่งให้เสียบไว้ที่กลางเมืองตามบทพิพากษาที่มีมาแล้ว” (ศิลปากร. 2515 : 299) แต่
เนื่องจากเอกสารประเภทค�าให้การข้างต้น เป็นบันทึกปากค�าของเชลยชาวอยุธยาหลังเสียกรุง พ.ศ. 2310 จึงสะท้อน
มุมมองของคนในเหตุการณ์รุ่นเสียกรุงครั้ง พ.ศ. 2310 ที่เอาเหตุการณ์สงคราม พ.ศ. 2310 มาเป็นมาตรฐานมองย้อน
กลับไป พ.ศ. 2112 ดังที่ผู้เขียนอภิปรายเป็นประเด็นปัญหาส�าคัญในบทความชิ้นนี้
5 ส่วนประเด็นปัญหาที่ว่า “เมืองรางกูน” ดังกล่าวนี้ตรงกับเมืองใด ใช่เมือง “ล�าพูน” ตามลักษณะการออกเสียงของพม่า
หรือไม่ ไม่ใช่ประเด็นในที่นี้ 
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จักรีจึงอยู่ในฐานะเดียวกับพระยาเกียรติ พระยาราม ท่ีหันมาสวามิภักดิ์ต่อสมเด็จพระ

นเรศวร เพียงแต่ผู้แต่งต�าราประวัติศาสตร์ไทยมักให้ความส�าคัญเฉพาะที่ย้ายข้างมาเข้า

กับไทยเท่านั้นเอง

บทสรุป
 การศึกษาเปรียบเทียบเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายไทย ลาว และพม่า ช่วยให้ภาพ

เหตุการณ์สงคราม พ.ศ. 2112 มีรายละเอียดกว้างขึ้น ตัวละครแต่ละตัวถูกกล่าวถึงในมุม

มองที่ต่างกัน เนื่องจากงานเขียนทางประวัติศาสตร์ของไทย มองเหตุการณ์ใน พ.ศ. 2112 

โดยสัมพันธ์เปรียบเทียบกับเหตุการณ์ใน พ.ศ. 2310 และจะโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม จะพบ

ว่าผู้แต่งพระราชพงศาวดารไทยได้น�าเอาเหตุการณ์ พ.ศ. 2310 ย้อนกลับไปเป็นมาตรฐาน

กับเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งดูเผินๆ จะมีลักษณะเช่นเดียวกันกับกรณีเหตุการณ์ใน พ.ศ. 2112 

สมเดจ็พระมหนิทราธิราชกบัพระเจ้าเอกทศัน์ถกูมองและประเมนิบทบาทด้วยแง่มมุเดยีวกนั 

แง่หน่ึงเป็นเร่ืองที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อประเพณีการแต่งพระราชพงศาวดารนั้นมีพระมหา

กษัตริย์เป็นศูนย์กลาง ความเปลี่ยนแปลงของตัวบทเหตุการณ์จึงมีสาเหตุสืบเนื่องมาจาก

สถาบันพระมหากษัตริย์ 

 การเสยีกรงุศรอียธุยาใน พ.ศ. 2112 ได้รบัการอธบิายถงึสาเหตตุ่างกนัไป พระราช

พงศาวดารไทยมุ่งไปที่การทรยศของพระมหาธรรมราชากับพระยาจักรี นั่นคือการเสียกรุง

เกิดจากไทยรบไทยด้วยกันเอง บดบังข้อเท็จจริงที่ว่าพระมหาธรรมราชาเป็นเจ้านายฝ่าย

เหนือราชวงศ์สุโขทัย คนละเชื้อพระวงศ์กับราชวงศ์สุพรรณภูมิที่ครองอ�านาจอยู่ในอยุธยา

เวลานั้น ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองราชวงศ์มิได้เป็นมาอย่างราบรื่น เมื่อมีโอกาสได้กลับ

ไปครองเมืองพิษณุโลก ศูนย์กลางเก่าของราชวงศ์สุโขทัย ก็เป็นธรรมดาที่พระมหาธรรม

ราชาจะคิดอ่านเห็นแก่ประโยชน์ของพิษณุโลกและราชวงศ์ของพระองค์ ก่อนที่จะค�านึงถึง

อยุธยาที่ถูกปกครองโดยราชวงศ์สุพรรณภูมิ 

 ส่วนพระยาจกัรก็ีเป็นข้าเก่าในรชักาลสมเดจ็พระมหาจกัรพรรด ิเมือ่เกดิการเปล่ียน

องค์ประมขุกลางศกึใน พ.ศ. 2112 กเ็ป็นธรรมดาทีพ่ระยาจกัรีและขนุนางส่วนหน่ึง ซึง่ทราบ

ถึงความไม่แน่นอนในชะตากรรมของตนเอง และเป็นกลอุบายเผด็จศึกของพระเจ้าบุเรง

นองอยู่ก่อนแล้ว ภายหลังเม่ือเกิดการแปลงพระราชพงศาวดารมาสู่ “ประวัติศาสตร์ชาติ”  

การทรยศต่อพระมหินทราธิราชเพื่อมาเข้ากับพระมหาธรรมราชาและพระเจ้าบุเรงนอง  

ซึ่งมีบรมเดชานุภาพมากกว่า ก็ถูกให้ความหมายใหม่ซ้อนทับความหมายเดิม พระยาจักรี

จึงกลายเป็นผู้ทรยศต่อชาติในที่สุด ทั้งที่รัฐชาติเป็นสิ่งที่ยังไม่มีอยู่ในสมัยอยุธยา 
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 นอกจากนี้ที่ส�าคัญหลักฐานพม่า ยังระบุศักราชถึงการได้อยุธยาเป็นหัวเมือง

ประเทศราช ต่างจากหลกัฐานไทย เอกสาร “มหาราชวงษ์” กล่าวว่าได้อยธุยามาตัง้แต่สมัย 

สมเดจ็พระมหาจกัรพรรด ิแม้จะมไิด้ระบเุลขศกัราชไว้ แต่สอบกบัหลักฐานไทยตรงกบั พ.ศ. 

2091 ตามพระราชพงศาวดารนิยามสงครามระหว่างสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกับพระเจ้า

บุเรงนองครั้งนั้นว่า “สงครามช้างเผือก” (ด�ารงราชานุภาพ. 2556 : 39) ดังนั้น หลักฐาน

พม่าจงึนยิามสงครามเมือ่ พ.ศ. 2112 ว่าเป็นสงครามเพือ่ปราบปรามการก่อขบถของสมเดจ็

พระมหินทราธิราช หากถือตามนี้แล้วสมเด็จพระมหินทราธิราชจะต้องได้รับการยกย่องใน

ฐานะผู้กอบกู้เอกราช เทียบเคียงกับสมเด็จพระนเรศวรหรืออย่างพระเจ้าตากสิน แต่เหตุที่

มิได้เป็นเช่นนั้น เพราะสมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ มิได้เชื่อตามหลักฐานพม่า

ว่าพระมหาจักรพรรดิจะยอมแพ้แก่พระเจ้าบุเรงนองโดยมิได้สู้รบกันอย่างถึงที่สุด พระเจ้า

บุเรงนองน�าทัพมาล้อมไว้ แล้วจู่ๆ พระมหาจักรพรรดิก็ยอมเปิดการเจรจา โดยใช้สถานที่

บรเิวณวดัหน้าพระเมรแุละวดัหสัดาวาส ทีต่ัง้อยู่ตดิกบัคลองเมือง (แม่น�า้ลพบรีุ) ฝ่ังตรงข้าม

พระราชวังหลวงอยุธยา ในพระนิพนธ์ “พงศาวดารเรื่องไทยรบพม่า” ทรงสันนิษฐานว่าการ

เสียกรุงอย่างแท้จริงนั้นอยู่ในสมัยพระมหินทราธิราช ใน พ.ศ. 2112 แต่จากข้อสันนิษฐาน

ของพระองค์ส่วนนีก้ลบัได้รบัการอ้างองิในฐานะข้อเทจ็จริงทางประวตัศิาสตร์ ส่งผลต่อการ

เกดิขึน้ของมมุมองประวติัศาสตร์ต่อปี พ.ศ. 2112 ว่าเป็นปีแห่งการเสยีกรงุศรอียธุยาครัง้ที ่1 

 ถึงกระนั้นมุมมองของผู้แต่งประวัติศาสตร์นิพนธ์ทั้งกลุ่ม (ไทย, ลาว, พม่า) ต่าง

ก็เป็นมุมมองที่มุ่งเน้นเหตุการณ์สงครามและบทบาทบุคคล ใคร ท�าอะไร ที่ไหน อย่างไร 

ประเดน็การเปล่ียนแปลงทางสงัคมวฒันธรรมยงัคงรอการวเิคราะห์ศกึษาในรายละเอยีดต่อ

ไป เพราะเมือ่ถงึพทุธศตวรรษที ่22 ปรากฏการณ์ส�าคัญทีเ่กดิขึน้แก่ปริมณฑลของศนูย์กลาง

อ�านาจ ศนูย์กลางลุ่มอิระวดพีม่าได้เคลือ่นลงมายึดครองพะโค เปลีย่นชือ่เป็นหงสาวดีพร้อม

กับการสถาปนาอ�านาจของราชวงศ์ตองอู ซ่ึงจะขยายขอบเขตมาปะทะกับปริมณฑลกรุง

ศรีอยุธยา จนเกิดสงครามใหญ่ระหว่างสองศูนย์กลางอ�านาจดังกล่าว (Aung-Thwin. 2012  

: 129-140) 

 ในลุม่แม่น�า้โขง ราชอาณาจกัรลาวล้านช้างได้ย้ายศูนย์กลางมาจากหลวงพะบางมา

เป็นเวียงจนัทน์ บนเส้นทางยุทธศาสตร์ทีส่ามารถแผ่แสนยานภุาพทางทหาร และการเมอืง

การปกครองมายังล้านนาและอีสาน แต่แม้จะมีความชอบธรรมทางสายพระโลหิต พระเจ้า

ไชยเชษฐาธิราชก็ไม่อาจผนวกเชยีงใหม่เข้าเป็นส่วนหนึง่ของราชอาณาจกัรของพระองค์ได้ 

เพราะการขยายอิทธิพลเข้ามาล้านนาของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช มิเพียงเผชิญกับคนพื้น

เมอืง หากยงัต้องปะทะกับปรมิณฑลอ�านาจของพม่าทีข่ยายเข้ามาอกีด้วย (ค�า จ�าปาแก้วมณ,ี.  

2539 : 35-49, Peter and Sanda Simms. 1999 : 69-70)
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 ขณะเดียวกันกรุงศรีอยุธยาน้ัน นับแต่ราชวงศ์สุพรรณภูมิได้ย้ายศูนย์กลางจาก

สุพรรณบุรีมายังอยุธยา แย่งชิงอ�านาจเหนืออยุธยาไปจากราชวงศ์ละโว้-อโยธยา โดย

ความร่วมมือและสนับสนุนช่วยเหลือจากราชวงศ์สุโขทัยที่มีอ�านาจอยู่ทางเหนือ ก่อนที่

ราชวงศ์สุโขทัยโดยสมเด็จพระมหาธรรมราชา จะเป็นอิสระจากราชวงศ์สุพรรณภูมิจาก

ความสนับสนุนและช่วยเหลือจากพระเจ้าบุเรงนอง หลัง พ.ศ. 2112 สมเด็จพระมหาธรรม

ราชาก็ทรงด�าเนนินโยบายเทครวัหวัเมืองเหนือลงมาอยุธยา ผลคอืการส้ินสุดของอาณาจักร

สุโขทัย แต่ราชวงศ์สุโขทัยขึ้นสู่อ�านาจที่อยุธยาใน พ.ศ. 2112 มีผลต่อการเปลี่ยนราชวงศ์

ปกครองอยุธยา จากราชวงศ์ที่ปกครองมายาวนานกว่า 160 ปี มาเป็นราชวงศ์สุโขทัยทาง

เหนือ ภายใต้ความสนับสนุนจากพระเจ้าบุเรงนองในระยะแรก 

 หลงัจากนัน้จะพบว่ามคีวามเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ต่อเนือ่งตามมาหลายประการ เช่น  

การปฏริปูในรชัสมยัสมเดจ็พระนเรศวร การเปลีย่นตวัผู้ครองต�าแหน่งส�าคญัๆ ตลอดทัว่ราช

อาณาจกัร โดยเฉพาะต�าแหน่งเจ้าเมอืง จากเดมิทีเ่จ้าเมืองเป็นเจ้านายเชือ้พระวงศ์กเ็ปล่ียน

มาเป็นขนุศกึสามัญชน การขยายตวัของสงัคมนานาชาตอิยุธยากบับทบาททีม่ากขึน้อย่างมี

นัยส�าคัญของขุนนางต่างชาติ การปรับปรุงโครงสร้างผังเมือง การขุดคูคลอง ปรับปรุงแนว

ป้องกันพระนคร การเกิดประเพณีวังหน้า-วังหลัง เป็นต้น 

 ความเปลีย่นแปลงใน พ.ศ. 2112 จงึมิใช่เพยีงการเสียกรุงแก่พม่าแต่ลึกลงไปกว่า

นั้นคือ การเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยจาก “อโยธยา” มาเป็น “อยุทธยา” หลัง พ.ศ. 2112 มี

ความเปลีย่นแปลงเกดิขึน้กบัอยธุยาหลายประการ จนกล่าวได้ว่า กรุงศรีอยุธยาในแบบทีเ่รา

รู้จักเกิดหลัง พ.ศ. 2112 มิใช่อยุธยาเดียวกับที่เป็นมาตั้งแต่ครั้งสมัยพระเจ้ารามาธิบดีที่ 1  

(อู่ทอง) ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ. 1893 

 ทัง้หมดทีก่ล่าวมาจะเห็นได้ว่า เหตุการณ์กรณ ีพ.ศ. 2112 จงึควรได้รับการประเมนิ

สถานะ ผลกระทบของเหตกุารณ์ และลกัษณะค�าอธบิายให้ความหมายต่อเหตกุารณ์ดงักล่าว

นีข้ึน้ใหม่ ให้สมเหตสุมผลกว่าชดุค�าอธบิายทีเ่ป็นอยู ่เพราะชดุค�าอธบิายทีเ่ป็นอยูเ่กิดขึน้หรอื

ถูกให้ความหมายโดยการน�าเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีหลังไปเป็นสาเหตุให้กับเหตุการณ์ใน

อดีต นับว่าผิดหลักการวิเคราะห์และการสร้างชุดค�าอธิบายทางประวัติศาสตร์ จึงควรมีการ

ทบทวนและเปิดทางให้กับการตีความในแบบอื่นๆ บ้าง เพื่อว่ามุมมองต่อเหตุการณ์ส�าคัญ

ทางประวัติศาสตร์จะได้เปิดกว้างมากขึ้น ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเล็กหรือใหญ่ เกี่ยวข้องหรือ

อาจไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลส�าคัญท่านใดเลยก็ตาม
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง พระอภัยมณี ตามรูปแบบ 
ACACA ทีม่ต่ีอผลสัมฤทธิท์างการเรยีนและความสามารถด้าน

การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
The development of learning activities on Phraaphaimanee by ACACA model Toward 
achievement and critical thinking skills of Mathayomsueksa 3 students.

 ทรงฤทธิ์ แก้วพรม* Songrit Kaewprom, ดนิตา ดวงวิไล** Dhanita Doungwilai

บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พระอภัย

มณี ตามรูปแบบ ACACA ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน เรื่อง พระอภัยมณี ตามรูปแบบ ACACA ก่อนเรียนและ

หลังเรียน และ 3) ศึกษาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ เร่ือง พระอภัยมณี ตามรูป

แบบ ACACA กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 โรงเรียนขอนแก่นวิ

ทยายนภาคเรยีนที ่2 ปกีารศกึษา 2559 จ�านวน 40 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 

Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ภาษาไทย เรื่อง พระอภัยมณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ�านวน 6 แผน 2) แบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จ�านวน 40 ข้อ มีค่าอ�านาจจ�าแนก

รายข้อ (B) อยู่ระหว่าง 0.25 ถึง 0.63 และมีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.77 และ 3) แบบ

ทดสอบวัดความสามารถการคิดวิเคราะห์แบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จ�านวน 30 ข้อ มี

ค่าความยาก (p) ตั้งแต่ 0.52 ถึง 0.73 ค่าอ�านาจจ�าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.64 และมีค่า

ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.86 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ

หลังเรียน โดยใช้สถิติทดสอบสมมติฐาน t-test 

 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

  1. กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องพระอภัยมณีตามรูปแบบ ACACA ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 83.88/84.88 เป็นไปตามเกณฑ์

  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน เรื่องพระอภัยมณี ตาม

รูปแบบ ACACA มีคะแนนก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

*นิสิตระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
**อาจารย์ ดร. ประจ�าสาขาวิชาภาษาไทย  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
*B.Ed. (Thai Language) student, Faculty of Education, Mahasarakham University
**Lecturer, Dr, Thai Language, Faculty of Education, Mahasarakham University
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  3. นกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่3 ทีเ่รยีนโดยการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้เรือ่ง 

พระอภัยมณีตามรูปแบบ ACACA มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับ ดีมาก 

ค�าส�าคัญ : รูปแบบ ACACA, พระอภัยมณี, การคิดวิเคราะห์

ABSTRACT
 The purposes of research have to The development of event-based learn-

ing ACACA model about Phraaphaimanee toward achievement and critical thinking 

skills of Mathayomsueksa 3 students Learning Approach to be effective as the 80/80 

criterion, and to study effectiveness index of both lesson plans created. The sample 

consisted is 40 students in Mathayomsueksa 3/12 of Khonkhaenwittayayon school, 

Under The Education Department of Khonkhaen Municipality, in academic year 2016. 

The sample is obtained by the Cluster Random Sampling technique. The instruments 

used in this research have lesson plans about Analysis reading of Mathayomsueksa 

3 students which have very good quality and 40-item 4-choice learning achievement 

test which have the content validity form 0.52 to 0.73, the discriminant index form 

0.25 to 0.63 and the total reliability of 0.77. The statistics used in this research are 

mean, standard deviation, percentage and effectiveness index.

The results of the study were 

 1. Learn about the format Phraaphaimanee ACACA group learning Thai 

language. Mathayomsueksa 3 students is effectively equivalent to 83.88 / 84.88, 

which is higher than the set criteria of 80/80.

 2. Achievement of students about model ACACA about Phraaphaimanee  

Thai language.Mathayomsueksa 3 students between pretest (Pre-test)  

and after (Post-test) differences are statistically significant at the .05 level. 

 3. Student of Mathayomsueksa 3 studentsby the activities to learn about 

the Phraaphaimanee by format ACACA group learning Thai languageHave the ability 

to think critically is very good.

Keywords: ACACA model, Phraaphaimanee, critical thinking.
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บทน�า
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542 มาตรา 22 กล่าวไว้

ว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 

และถือว่าผู้เรียนมีความส�าคัญที่สุด การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา

ตนเองตามธรรมชาติและตามศักยภาพ ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส�านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธกิารได้ประเมนิว่าในปัจจบุนัผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนภาษาไทยอยู่ในระดับต�่ากว่าเกณฑ์ จ�านวนนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนยังไม่

ได้ยังพบอยู่ในหลายพื้นที่ และผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยที่ผ่านมายัง

ไม่ประสบผลส�าเร็จ จากการประเมินคุณภาพการศึกษาแห่งชาติ (NT) กลุ่มสาระการเรียน

รู้ภาษาไทยในแต่ละช่วงชั้นอยู่ในระดับต�่า สอดคล้องกับการประเมินผลระดับสถานศึกษา

ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เฉลี่ยร้อยละ 79.05 ซึ่งเห็น

ว่าผลการเรยีนยงัไม่อยู่ในเกณฑ์ที่โรงเรยีนก�าหนดทีร่ะดบัร้อยละ 80 และเม่ือพจิารณาสาระ

ที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่ากว่าสาระอื่น การเรียน

วรรณคดีมีปัญหาและอุปสรรคมากทั้งนี้มีสาเหตุมาจากนักเรียนไม่ให้ความสนใจในการ

เรียนวรรณคดี ขาดการคิดวิเคราะห์จึงท�าให้การเรียนขาดประสิทธิภาพ สื่อความหมายไม่

เข้าใจ ถอืว่าเป็นการท�าลายภาษาอันเป็นวฒันธรรมของชาตด้ิวยสาเหตท่ีุเกดิปัญหาดงักล่าว  

ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยไม่บรรลุจุดประสงค์

 การออกแบบการจดัการเรยีนรูต้ามรปูแบบ ACACA เพือ่พฒันาพหุปัญญาเป็นการ

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความถนัดความสามารถของนักเรียน ช่วยให้ผู้เรียนมีความคิด

วิเคราะห์คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 

และยังท�าให้ครูค้นพบความถนัดและความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ไม่เหมือน

กัน ซึ่งแนวทางการจัดการศึกษาของหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 

2551 ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียน

มีความส�าคัญ ฉะนั้นครูผู้สอนต้องจัดกิจกรรมที่หลากหลายสอดคล้องกับความสนใจของผู้

เรยีน โดยเน้นการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ ซ่ึงการจดักจิกรรมตามรปูแบบ ACACA มหีลกัการ 

5 ขั้น ประกอบด้วยขั้นลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง (Active learning) ขั้นการปฏิบัติ

กิจกรรมกลุ่มร่วมกับผู้อ่ืน (Cooperation) ขั้นการวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ (Analysis) 

ขั้นการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructive) และขั้นการน�าสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ไป

ประยุกต์ใช้อย่างมีความหมาย (Application) ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยตามหลักการ
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ของทฤษฎพีหุปัญญาทีม่คีวามส�าคญัดงักล่าวข้างต้น จงึมคีวามสนใจทีจ่ะพฒันาพหปัุญญา 

ของนกัเรยีน ด้วยกจิกรรมการเรยีนรูต้ามรปูแบบ ACACA ศึกษาและเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนและความสามารถด้านการคดิวเิคราะห์ของนกัเรียน ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่3 เพือ่

พฒันาการเรยีนรูใ้ห้ผูเ้รยีนได้คดิวเิคราะห์คดิสงัเคราะห์ มวีจิารณญาณ มคีวามคดิสร้างสรรค์ 

คดิไตร่ตรอง และมวีสิยัทศัน์ได้เป็นอย่างด ีอกีทัง้น�าผลการศกึษาไปใช้เป็นข้อสนเทศในการ

พัฒนาความสามารถด้านการเรียนรู้ภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ความมุ่งหมายของการวิจัย
 1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เรื่องพระอภัยมณีตามรูปแบบ ACACA ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

 2. เพือ่เปรยีบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนกัเรียนทีเ่รียน เร่ืองพระอภัยมณี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามรูปแบบ ACACA ก่อนเรียนและหลังเรียน

 3. เพ่ือศึกษาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ เร่ืองพระอภัยมณีตามรูปแบบ 

ACACA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ความส�าคัญของการวิจัย
 1. ได้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ ACACA ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อ

การพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้เต็มศักยภาพ

 2. เป็นแนวทางส�าหรับครูผูบ้ริหารศกึษานิเทศก ์และผู้ทีส่นใจน�าไปประยุกต์ใช้ใน

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 3. นักเรียนได้พัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ผ่านการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบ ACACA

สมมุติฐานของการวิจัย
 นักเรียนที่เรียนเรื่องพระอภัยมณี ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ 

ACACA มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

ขอบเขตของการวิจัย
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  1.1 ประชากร

  ประชากรได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยา
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ยน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ�านวน 13 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 630 คน

  1.2 กลุ่มตัวอย่าง

  กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 โรงเรียนขอนแก่น

วิทยายน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 อ�าเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ�านวน 40 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 

(Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม

 2. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย

 เนือ้หาที่ใช้ในการวจัิยครัง้น้ีได้แก่ เน้ือหาวิชาภาษาไทย ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 เรือ่ง

พระอภัยมณ ีตอนพระอภยัมณหีนนีางผเีสือ้สมทุร ส�าหรบัน�ามาใช้ประกอบการจดักจิกรรม

การเรียนรู้ตามรูปแบบ ACACA จ�านวน 6 แผนการเรียน รวมเวลา 12 ชั่วโมง ทั้งนี้ไม่รวม

การทดสอบก่อนและหลังเรียน

 3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย

 ด�าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

 4. ตัวแปรในการวิจัย

  4.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ ACACA

  4.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถด้าน

การคิดวิเคราะห์

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 3 ชนิด ดังนี้

 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง พระอภัยมณี ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ ACACA จ�านวน 6 แผนการเรียน เวลา 12 

ชั่วโมง

 2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เร่ืองพระอภยัมณ ีชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  

ตามรูปแบบ ACACA ซึ่งเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�านวน 40 ข้อ

 3. แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียน เร่ือง 

พระอภัยมณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามรูปแบบ ACACA ซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 

4 ตัวเลือก จ�านวนข้อสอบ 30 ข้อ
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การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
 1. แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูภ้าษาไทย ตามรูปแบบ ACACA เร่ือง พระอภยัมณ ี

ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ด�าเนินการสร้างตามล�าดับขั้นตอน ดังนี้

  1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

เพือ่ทราบหลกัการ จุดหมาย โครงสร้างหลกัสตูร การจดัการหลกัสตูร การจดัเวลาเรยีน สาระ

และมาตรฐานการเรยีนรู ้การจดัการเรยีนรู ้สือ่การเรยีน ตลอดจนการวดัผลและประเมนิผล

การเรียนรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 1-24)

  1.2 ศกึษาคูมื่อการจัดการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย หลกัสตูร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานการเรียนรู้ และตัว

ชี้วัด (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 2-37)

  1.3 ศึกษาวิธีเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียน

รู้ภาษาไทยและศึกษาขั้นตอนการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากเอกสารการจัด

สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (กรมวิชาการ. 2545 : 111-112)

  1.4 ก�าหนดการสอนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ 

ACACA เรื่อง พระอภัยมณี

  1.5 วเิคราะห์โครงสร้างการจดักจิกรรมการเรียนรู้ เพือ่ส่งเสริมทกัษะการ

คิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามรูปแบบ ACACA เรื่อง พระอภัยมณี

  1.6 วางแผนและออกแบบการจดักจิกรรมการเรียนรู้ โดยเขียนแผนการ

จัดกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ตามรูปแบบ ACACA เรื่องพระอภัยมณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

3 โดยแบ่งเป็นเรื่องย่อยรวม ทั้งสิ้นจ�านวน 6 แผน

  1.7 จัดพิมพ์แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ตามรูปแบบ 

ACACA เรื่อง พระอภัยมณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  1.8 น�าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ตามรูปแบบ ACACA 

เรือ่ง พระอภยัมณ ีชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 เสนอต่ออาจารย์ทีป่รึกษา เพือ่พจิารณาตรวจสอบ

  1.9 น�าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ

อาจารย์ที่ปรึกษา แล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 3 คน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความ

สอดคล้องของเนื้อหา

  1.10 น�าคะแนนประเมินแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เชี่ยวชาญ

ประเมินแล้ว วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่มีลักษณะการประเมินเป็นแบบ
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มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของ ลิเคอร์ท (Likert) พบว่า แผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 และมีค่า

เฉลี่ยแต่ละแผนตั้งแต่ 4.33 ถึง 5.00

  1.11 น�าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มาปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะ

ของผู้เชี่ยวชาญจัดพิมพ์แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แล้วน�าไปทดลองใช้ (Try-out) กับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ�านวน 40 คน

  1.12 น�าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ตามรูปแบบ ACACA 

ส�าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 พมิพ์เป็นฉบบัสมบรูณ์ ส�าหรบัน�าไปใช้กับกลุ่มตวัอย่าง

คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ปีการศึกษา 2559 ภาค

เรียนที่ 2 จ�านวน 40 คน

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ตามรูปแบบ ACACA เร่ือง 

พระอภัยมณี ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�านวน 40 ข้อ ที่ผู้วิจัย

ด�าเนินการสร้างและหาคุณภาพแบบทดสอบตามล�าดับขั้นตอน ดังนี้

  2.1 ศึกษาทฤษฎแีละวธิสีร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียน จาก

หนังสือวัดผลการศึกษาและเทคนิคการเขียนข้อสอบของสมนึก ภัททิยธนี (2553 : 62-69) 

และศึกษาการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบอิงเกณฑ์ ของ บุญชม ศรีสะอาด (2545  

: 59–66)

  2.2 สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียนภาษาไทย ซึง่เป็นแบบ

ทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice) 4 ตัวเลือกให้ครอบคลุมเนื้อหาและตัวชี้

วัดจ�านวน 60 ข้อ ใช้จริง 40 ข้อ

  2.3 น�าแบบทดสอบมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 

แล้วเสนอผูเ้ชีย่วชาญชดุเดมิเพือ่ประเมนิความสอดคล้องระหว่างเนือ้หาในแบบทดสอบกบั

สาระส�าคัญ สาระการเรียนรู้และตัวชี้วัดโดยใช้สูตร IOC (สมนึก ภัททิยธนี. 2553 : 219)

  2.4 วิเคราะห์ข้อมูล การหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถาม

กับตัวชี้วัดโดยใช้สูตร IOC เพื่อหาผลรวมของคะแนนในข้อสอบแต่ละข้อของผู้เชี่ยวชาญ

ทั้งหมด

  2.5 น�าแบบทดสอบที่ได้รับการตรวจสอบความสอดคล้องเชิงเนื้อหา 

จากผูเ้ชีย่วชาญไปทดลองใช้กบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/2 โรงเรยีนขอนแก่นวทิยายน

จ�านวน 40 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อน�าผลการทดสอบมาหาค่าคุณภาพของข้อสอบ

 2.6 น�าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าอ�านาจจ�าแนกเป็นรายข้อแบบอิงเกณฑ์ โดยใช้
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วิธีการของเบรนแนน (Brennan) (สมนึก ภัททิยธนี. 2553 : 89-90) คัดเลือกข้อสอบที่มี

ค่าอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่ 0.25 ถึง 0.63 ไว้ใช้จริง 40 ข้อ

  2.7 น�าข้อสอบที่คัดเลือกไว้จ�านวน 40 ข้อ มาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น

ของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใช้สูตรของโลเวท (Lovett) (สมนึก ภัททิยธนี. 2553 : 229) 

ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.77

  2.8 จัดพิมพ์ข้อสอบที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วเป็นแบบทดสอบ

วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนฉบับจรงิ เพ่ือใช้กับกลุม่ตวัอย่างนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/12 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ�านวน 40 คน

 3. การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบ 

ACACA จากเนื้อหาในบทเรียนเรื่อง พระอภัยมณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบทดสอบ

แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�านวน 3 ด้าน รวมจ�านวนทั้งหมด 30 ข้อ คะแนน

เต็ม 30 คะแนน ซึ่งผู้วิจัยด�าเนินการสร้างและหาคุณภาพแบบทดสอบ ตามล�าดับขั้นตอน 

ดังนี้

  3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้องกับทักษะการคิดวิเคราะห์

  3.2 ศกึษาวิธสีร้างแบบทดสอบวดัความสามารถด้านการคดิวเิคราะห์จาก

หนงัสอืวัดผลการศกึษาและเทคนิคการเขยีนข้อสอบของ สมนกึ ภทัทยิธน ี(2553 : 144-147) 

และศึกษาการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบอิงเกณฑ์ของบุญชม ศรีสะอาด (2545 : 

59–66)

  3.3 วเิคราะห์หลกัการแนวคดิเกีย่วกับการคดิวเิคราะห์ของนกัเรียน โดย

อาศัยหลักการของล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2538 : 248-249) 

  3.4 สร้างแบบทดสอบวดัความสามารถด้านการคดิวเิคราะห์ ซึง่เป็นแบบ

ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยให้ครอบคลุมเนื้อหา ตัวชี้วัด และตรงตามพฤติกรรม

ตัวชี้วัด จ�านวน 30 ข้อ

  3.5 น�าแบบทดสอบวดัความสามารถด้านการคิดวเิคราะห์ทีส่ร้างข้ึนเสนอ

ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณลักษณะของข้อสอบในด้านความเที่ยงตรง

เชิงเนื้อหา (Content Validity) 

  3.6 น�าแบบทดสอบวดัความสามารด้านการคดิวเิคราะห์ ทีส่ร้างขึน้เสนอ

ต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา (IC) ตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป

  3.7 น�าแบบทดสอบที่ผ่านการพิจารณาไปจากผู้เช่ียวชาญไปทดลองใช้ 

(Try-out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียน

ขอนแก่นวิทยายนซึง่ไม่ใช่นกัเรยีนกลุม่ตวัอย่างซึง่เป็นกลุม่เดยีวกนักบักลุ่มทดลองใช้แบบ

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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  3.8 น�าผลที่ได้มาวิเคราะห์ความยากง่าย และหาค่าอ�านาจจ�าแนกตาม

วิธีการของแบบทดสอบอิงเกณฑ์ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 90–92) คัดเอาข้อสอบที่มี

ค่าความยาก (p) ตั้งแต่ 0.52 ถึง 0.73 ค่าอ�านาจจ�าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.64

  3.9 น�าแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบค่าความยาก จ�านวน 30 ข้อมา

วิเคราะห์หาความเชื่อมั่นทั้งฉบับโดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder Rich-

ardson Method) (สมนึก ภัททิยธนี. 2553 : 223) พบว่ามีความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.86

  3.10 จดัพมิพ์ข้อสอบทีผ่่านการตรวจสอบคณุภาพแล้วเป็นแบบทดสอบ

วัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์เป็นฉบับจริง เพื่อใช้ในการทดลองต่อไป

การเก็บรวบรวมข้อมูล
 ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้

 1. สุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อ�าเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น มาจ�านวน 1 ห้องเรียนจากจ�านวนนักเรียนทั้งหมด 13 ห้องเรียน โดยการ

สุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)

 2. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาไทยตามรูปแบบ ACACA เรื่อง พระอภัยมณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ�านวน 40 ข้อ 

เพื่อทดสอบความรู้เดิมของนักเรียนโดยทดสอบนอกเวลาเรียน

 3. ด�าเนนิกจิกรรมการเรยีนรูภ้าษาไทยเร่ือง พระอภยัมณตีามรูปแบบ ACACA ที่

ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

 4. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสร็จสิ้น

แล้วใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนชดุเดมิที่ใช้ทดสอบก่อนเรยีน จ�านวน 40 ข้อ

 5. ทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ โดยใช้แบบทดสอบวัดความ

สามารถด้านการคิดวิเคราะห์ จ�านวน 30 ข้อ

 6. น�าคะแนนจากการตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบ

ทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ มาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติเพื่อหา

ประสิทธิภาพต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะน�าข้อมูลจากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ ดังนี้

 1. ข้อมูลด้านความรู้ความเข้าใจ ได้แก่ ผลการเรียนรู้ภาษาไทย ตามรูปแบบ 
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ACACA เรื่องพระอภัยมณีประกอบด้วย แบบทดสอบท้ายแผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน และแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ด�าเนินการวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยวิเคราะห์

ข้อมูล ดังนี้

  1.1 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษา

ไทย เรื่อง พระอภัยมณี ตามรูปแบบ ACACA ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย

ใช้ค่าคะแนนทดสอบย่อย E1/E2

  1.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลัง

เรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง พระอภัยมณี 

ตามรูปแบบ ACACA โดยใช้สถิติ t-test (Dependent Samples)

  1.3 วเิคราะห์ความสามารถด้านการคดิวเิคราะห์ของนกัเรียนทีเ่รียนด้วย

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง พระอภัยมณีตามรูปแบบ ACACA โดยใช้

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน�ามาแปลความหมายคะแนนความสามารถในการ

คิดวิเคราะห์ของนักเรียน 

บทสรุป
 1. กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องพระอภัยมณีตามรูปแบบ ACACA ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.88 / 84.88 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนเรื่องพระอภัยมณีตามรูปแบบ 

ACACA ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 มคีะแนนระหว่างก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-

test) แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียน

สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียน

 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องพระ

อภัยมณี ตามรูปแบบ ACACA มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ที่ค่าเฉลี่ย 82.58 อยู่

ในระดับดีมาก

 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ ACACA เรื่องพระอภัยมณีที่มีต่อผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถด้านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

มีประเด็นการค้นพบที่ควรน�ามาอภิปรายผลดังต่อไปนี้

 1. กจิกรรมการเรยีนรูเ้รือ่งพระอภยัมณตีามรปูแบบ ACACA ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่3  

มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.88 / 84.88 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้การที่ผลการศึกษาเป็นเช่นนี้

เพราะผู้วิจยัได้ศึกษาการจดักจิกรรมการเรยีนรูภ้าษาไทยเพือ่ส่งเสรมิทกัษะการคดิวเิคราะห์
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ของนกัเรยีน โดยการประยกุต์ใช้ทฤษฎพีหปัุญญา น�ามาปรับปรุงผลการจดัการเรียนรู้ภาษา

ไทย เพ่ือส่งเสรมิทกัษะการคดิวเิคราะห์ของนกัเรยีนให้ดขีึน้ เมือ่ด�าเนนิการสอนจบในแต่ละ

แผนการจัดการเรียนรู้ ได้ท�าการทดสอบระหว่างเรียนด้วยแบบทดสอบท้ายแผนทุกแผน  

ได้ท�าการทดสอบหลงัเรยีนด้วยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิช์ดุเดยีวกนักบัท่ีทดสอบก่อนเรยีน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ�านวน 40 คน ที่ได้รับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แล้วท�าแบบทดสอบหลังเรียน ด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง

พระอภัยมณีตามรูปแบบ ACACA ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 

50.33 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 83.88 และคะแนนเฉล่ียหลังเรียน

เท่ากับ 33.95 คิดเป็นร้อยละ 84.88 แสดงว่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 84.88

 จากเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ 

ACACA ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้มปีระสทิธิภาพเท่ากับ 83.88 / 84.88 ซึง่สอดคล้องกบัผลการวจิยั

ของกาญจนา ไชยชาต ิ(2550 : 141-142) ได้ศกึษาการพฒันากจิกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย

โดยใช้กิจกรรมพหุปัญญาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรม

การเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ภาษาไทยโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา 2) พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษา

ไทย โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) หาค่าดัชนี

ประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยประยุกต์

ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาและ 4) เปรียบเทียบความสามารถการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนรู้โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาระหว่างก่อนเรียนและหลัง

เรยีน ผลปรากฏว่า 1) นกัเรยีนได้รบัความรูเ้ก่ียวกบัเน้ือหาในบทเรียนอ่านจบัใจความส�าคญั 

มาตราตัวสะกด สระลดรูป นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นผู้มีความกระตือรือร้นใฝ่

รู้ใฝ่เรียนมีความร่วมมือในการท�างานกลุ่ม มีการแสดงความคิดเห็นพอใจและภูมิใจในผล

งานของตนเอง การปฏิบัติกิจกรรมนักเรียน มีความสามารถในการปฏิบัติทุกขั้นตอน และ

มีพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆ ปฏิบัติงานเสร็จทันตามเวลาที่ก�าหนด 2) แผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ภาษาไทย โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ

เท่ากบั 80.28/85.30 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ทีต่ัง้ไว้ 80/80) ค่าดชันปีระสทิธผิลของแผนการจดั

กจิกรรมการเรยีนรูภ้าษาไทย โดยประยกุต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 เท่ากบั 

.7138 หมายความว่านกัเรยีนมคีวามก้าวหน้าในการเรยีน คดิเป็นร้อยละ 71.38 4) นกัเรยีน

ท่ีเรยีนตามแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยประยกุต์ใช้ทฤษฎพีหปัุญญา มคีวามสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์หลังเรียน เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนเรื่องพระอภัยมณีตามรูปแบบ 

ACACA ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 มคีะแนนระหว่างก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-

test) แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียน

สงูกว่าค่าเฉลีย่ของคะแนนก่อนเรยีน ทีเ่ป็นเช่นนีอ้าจเนือ่งมาจากกจิกรรมทีผู่ว้จิยัได้พฒันา

ขึ้นตามรูปแบบ ACACA มีกระบวนการฝึกที่เป็นขั้นตอนท�าให้เสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนให้

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนใช้ความสามารถด้านพหุปัญญา

ของตนมาปรับใช้ประกอบการท�ากิจกรรม และฝึกปฏิบัติตามที่ปรากฏในบทเรียน เพ่ือให้

เกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ โดยครูจัดสถานการณ์สื่อและกิจกรรมใบงานที่เอื้อให้ผู้เรียน

ได้แสดงออกถึงความสามารถทางปัญญาด้านต่างๆ ในลักษณะของการเรียนทั้งรายบุคคล

และเป็นแบบกลุ่มย่อย โดยสอดคล้องกับการเลือกใช้รูปแบบการสอนพหุปัญญา เพื่อการ

เรียนรู้ซึ่งสร้างขึ้นโดยมีพื้นฐานพหุปัญญาตามทฤษฎีของ “การ์ดเนอร์” (ทิศนา แขมมณี. 

2551 : 85) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นศักยภาพ และความถนัด

ของผู้เรียนเป็นส�าคัญ มีการจัดกิจกรรมตามหลักการ 5 ข้ัน โดยใช้อักษรย่อว่า ACACA 

คือขั้นลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง (Active Learning) ขั้นการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มร่วม

กับผู้อื่น (Cooperation) ขั้นการวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ (Analysis) ขั้นการสร้างองค์

ความรู้ด้วยตนเอง (Constructive) และขั้นการน�าสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้อย่าง

มีความหมาย (Application) มีการฝึกทั้งกระบวนการกลุ่มและมีแบบฝึกที่มีประสิทธิภาพ 

และมแีบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามหลกัวชิาการทีถ่กูต้องเหมาะสมกบัเนือ้หา

ของกลุ่มสาระการเรียนรู้และเหมาะสมกับวัยผู้เรียน โดยเรียงล�าดับจากง่ายไปหายาก และ

มีการด�าเนินการจัดกิจกรรมการสอนอย่างถูกวิธี นักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์และหาค�าตอบ

ตามขั้นตอน จึงท�าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ

งานวิจยัของยศชวิน กลุด้วง (2550 : 59-60) ได้วจิยัการพฒันาทกัษะภาษาไทยตามแนวคดิ

ทฤษฎพีหปัุญญาของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 พบว่าแผนการจดัการเรียนรู้การพฒันา

ทกัษะภาษาไทย ตามแนวคิดทฤษฎพีหปัุญญามคีณุภาพสูงกว่าเกณฑ์ นกัเรียนมผีลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และนกัเรียนมคีวามพงึ

พอใจต่อการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญาอยู่ในระดับมาก

 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองพระ

อภัยมณีตามรูปแบบ ACACA ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์

อยู่ในระดบัดมีาก แสดงให้เหน็ว่าการจัดกจิกรรมเรยีนรู้ทีก่�าหนดไว้ในแผนการจดัการเรียนรู้  

สามารถพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนให้สูงขึ้นได้ อาจเนื่องมา

จากนักเรียนได้เรียนรู้ตามรูปแบบ ACACA ซ่ึงมีกระบวนการฝึกที่เป็นขั้นตอนท�าให้เสริม
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สร้างคณุภาพผูเ้รยีนให้มีความสามารถด้านการคดิวเิคราะห์ โดยมุง่เน้นให้นกัเรียนใช้ความ

สามารถด้านพหุปัญญาของตนมาปรับใช้ประกอบการท�ากิจกรรม และฝึกปฏิบัติตามท่ี 

ปรากฏในบทเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ โดยมีครูจัดสถานการณ์สื่อและ

กิจกรรมใบงานที่เอ้ือให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ อีกทั้ง

นักเรียนมีความสามารถด้านการคิดเชิงวิเคราะห์เพิ่มขึ้น นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ท�ากิจกรรม

จากแบบฝึกทกัษะโดยฝึกวเิคราะห์ 5 ขัน้ตอน ได้แก่ ก�าหนดสิง่ทีต้่องการวเิคราะห์ ก�าหนดปัญหา 

หรือวัตถุประสงค์ ก�าหนดหลักเกณฑ์หรือกฎเกณฑ์พิจารณาแยกแยะ และสรุปค�าตอบเป็น 

การรวบรวมประเดน็ทีส่�าคญั เพือ่หาข้อสรปุเป็นค�าตอบหรือตอบปัญหาของส่ิงทีก่�าหนดให้  

การคดิวิเคราะห์เป็นการคดิโดยใช้สมองซีกซ้ายเป็นหลัก เป็นการคดิเชงิลึกคดิอย่างละเอยีด

จากเหตไุปสู่ผล ตลอดจนการเชือ่มโยงความสมัพนัธ์ในเชงิเหตุและผล ความแตกต่างระหว่าง 

ข้อโต้แย้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องประกอบกับการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือผู้เรียน  

ได้อาศัยการร่วมมือกันช่วยเหลือกันและแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างกลุ่มผู้เรียนด้วยกัน  

ซึง่สอดคล้องกบังานวจัิยของประทนิทพิย์ พรไชยยา (2552 : 129) ได้ศกึษาการเปรียบเทยีบ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อการเรียนภาษาไทย ชุดภาษา 

เพือ่ชวีติ (ภาษาพาท)ี ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ระหว่างการจดัการเรียนรู้ตามแนว 

ทฤษฎีพหุปัญญา และการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา จุดมุ่งหมายของการวิจัย 1) พัฒนา 

แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาและแผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาที่มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาและ

แผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิดวิเคราะห์

และเจตคติต่อการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดการ

เรียนรู ้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญากับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา กลุ่มตัวอย่างได้แก่

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 และ 5/4 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ส�านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาสกลนครเขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จ�านวน 92 คน ผลการวิจัยพบ

ว่า แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาและแผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา

ที่มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.34/80.05 และ 82.37/79.08 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ค่า

ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาและแผนการจัดการ

เรียนรู้แบบซิปปามีค่าเท่ากับ 0.7076 และ 0.6905 คิดเป็นร้อยละ 70.76 และ 69.05 และ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา 

และกลุม่ทีจ่ดัการเรยีนรูแ้บบซิปปา มีผลสมัฤทธิท์างการเรยีนการคดิวเิคราะห์และเจตคตต่ิอ

การเรียนภาษาไทยหลังเรียนไม่แตกต่างกัน
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ข้อเสนอแนะ
 ผลการวิจัยในครั้งน้ีจะเป็นแนวทางในการท�าการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป และเป็น

ประโยชน์แก่ครูผู้สอนผู้ที่สนใจน�าไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการสอน เพื่อพัฒนา

กิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองให้ดียิ่งขึ้นผู้วิจัยขอเสนอแนะด้านต่างๆ ดังนี้

 1. ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้

  1.1 การน�ากิจกรรมการเรียนรู้เรื่องพระอภัยมณีตามรูปแบบ ACACA 

ครูผู้สอนต้องเตรียมสื่อการเรียนรู้ให้พร้อมออกแบบการสอน และท�าความเข้าใจกิจกรรม

การเรียนการสอนแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนเพ่ือให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

  1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีกิจกรรมที่หลากหลาย อาจต้องใช้เวลา

นานกว่าทีก่�าหนดไว้ครูผูส้อนอาจยืดหยุน่เวลาได้ตามความเหมาะสม เวลาในการจดักจิกรรม 

สามารถยืดหยุ่นได้ ความยากง่ายของกิจกรรมปรับให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน การจัด

กลุ่มนักเรียนควรให้คละความสามารถ การประเมินพัฒนาการ ควรประเมินให้ต่อเนื่อง

  1.3 ในการประเมินผลการจัดกจิกรรมถ้ากลุ่มทีย่งัไม่สามารถท�ากจิกรรม

ส�าเร็จในครั้งนั้น ควรมีการฝึกการท�ากิจกรรมซ�้าๆ หลายๆ ครั้งก็ได้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้

เกิดทักษะด้านการคิดวิเคราะห์มากขึ้น

  1.4 ให้นกัเรยีนฝึกท�าแบบฝึกทกัษะวเิคราะห์ข่าวหรือเร่ืองอืน่ๆ เป็นราย

บุคคลเพื่อประเมินความสามารถด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนเป็นรายบุคคล หลัง

จากใช้กระบวนการกลุ่มแล้วนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และมีทักษะด้าน

การคิดวิเคราะห์อย่างชัดเจน

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 ควรมกีารน�ากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ ACACA ทีผู่ว้จิยั

สร้างขึน้ไปประยกุต์ใช้ในการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเร่ืองอืน่ๆ 

ในช่วงชั้นเดียวกันหรือช่วงชั้นอื่นก็ได้

  2.2 ควรมกีารศกึษาความฉลาดทางอารมณ์ทักษะการพดู การเขยีน ความ

เชื่อมั่นในตนเอง หรือความรับผิดชอบในการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ ACACA กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  2.3 ควรศึกษาเทคนิคหรือรูปแบบการสอนอื่นๆ มาเสริมกิจกรรมของ

นักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ ACACA เช่น การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม

ร่วมมือ การเรียนรู้แบบสืบเสาะความรู้ เป็นต้น
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บทวิจารณ์หนังสือ
Lois Tyson
Critical Theory Today: A User-Friendly Guide (Second Edition)
Routledge, New York and London 2006.
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literature, Postcolonial Literature, and Diasporic Writing.

 

 Critical Theory Today is a very successful book in the area of literary theories 

needed for scholars as well as students of literature. This success is proven by the 

recent third edition which was released in 2014. Unfortunately, I do not have this 

edition and thus have to review the second edition which I carried back from the 

United Sates and found it very helpful with my literary study. There might be some 

slight changes, adjustments, and revision in the latest edition, but I believe the main 

contents, which are the essence of this book, should be intact. 

 The subtitle of this book, A User-Friendly Guide, suggests that it should not 

be too difficult for people in the field of literature to study and use to help with their 
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literary analysis. After reading this book, I found that even for a non-native student 

like myself, it was quite easy to understand and follow ideas and concepts, which 

Lois Tyson clearly explains with the language approachable by general audience. 

This quality makes this book different from traditional literary theory books which 

usually scare readers with complex language, confusing presentation of ideas and 

concepts, technical terms, and unfamiliar jargons. The readable quality of this book 

is a reason why it is recommended to students or theory beginners to read before 

facing the challenge in deciphering concepts from original theorists, such as Sigmund 

Freud or Jacques Derrida. 

 The contents of Critical Theory Today encompass important theories which 

serve as important lenses for literary analysis. Tyson starts the book by raising 

the question “Why should we bother to learn about critical theories?” in the first 

chapter, the introduction chapter. Doing so, she emphasizes the significance of 

learning literary theories in spite of the difficulty we will encounter when reading or 

discussing them. A piece of literature, when read through different theories, will yield 

different interpretations. If we want to move beyond general readers, who read just 

for pleasure, to be critical readers or scholars, those theories are a must for us to 

equip ourselves with. It is just like warriors who cannot fight without their weapons. 

In the field of literature, if we do not know these theories, we will be no different from 

unarmed scholars. 

 In the chapters that follow, Tyson elaborates on major theories which 

literature people should know, each chapter discussing each theory. She starts 

with “Psychoanalytic Criticism,” as she claims that “whether we realize it or not, 

psychoanalytic concepts have become part of our everyday lives” (11). She centers 

classic theorists including Sigmund Freud and Jacques Lacan on her discussion, 

which addresses important concepts such as the unconscious and dream. In the 

next chapter, as its title “Marxist Criticism” suggests, Tyson familiarizes readers 

with Marxist theory. Despite the fail of the European communist bloc, which might 

justify the idea against the study of this theory, Tyson asserts that we need to 

understand Marxist theory in order to understand history and current events. This 

chapter explains the fundamental premises of Marxism and elaborates on how to 
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apply this theory in literary analysis. In chapter four, “Feminist Criticism,”Tyson 

discusses feminist theory which helps to understand how women are oppressed 

economically, politically, socially, and psychologically, and how they react to the 

oppression. She presents ideas about traditional gender roles and then discusses 

how literature functions as a means for women to go beyond patriarchy. The next 

chapter, “New Criticism,” explains that although this theory is no longer practiced 

at the contemporary age of literary analysis, it is still important for literary critics to 

know and understand. An important concept presented in this chapter is that based 

on new criticism theory the text should be interpreted on itself. The author’s personal 

life or the social contexts should not be taken as part of the analytical process. In 

chapter six, “Reader-Response Criticism,” Tyson’s main concepts about this theory 

are that (1) the role of readers cannot be omitted in the process of understanding 

literature and (2) readers do not passively consume the text but take part in actively 

making the meaning of the text. When reading, readers interact with the text by 

thinking, analyzing, and trying to make sense of it.

 The seventh chapter of the book, “Structuralist Criticism,” describes general 

ideas of Structuralism and then moves specifically to how this theory works in the 

area of literature. Simply put, when we are engaged in Structuralism, we examine the 

structure of a large number of texts or a text in order to find the underlying principles  

that control the composition of those texts or that text, and see how those principles 

contribute to the meaning of the text. In the next chapter, “Deconstructive Criticism,”  

Tyson simplifies the very complex concepts from great theorists in this area, mainly focusing  

on Derrida. An important concept explained by Tyson is that a text does not have 

fixed meanings. Instead, it can yield an array of conflicting, possible meanings based 

on our deconstructive activities. Chapter nine, “New Historical and Cultural Criticism,”  

elaborates on how history and culture interplay with literature. Tyson explains  

that history, culture, and literature are part of the construction of each other. The 

main concepts in this theory is drawn mostly from Michel Foucault. In chapter ten, 

“Lesbian, Gay, and Queer Criticism,” each of these topics is discussed separately 

in order to offer general concepts before the author presents some shared features 

of these theories. A common issue among these theories is that those who are 
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stigmatized with the above non-normative sexual orientations suffer from social 

marginalization. Chapter eleven, “African American Criticism,” portrays racial issues  

and African American literary history including the development of critical race 

theory. Tyson also discusses how African American criticism works with literature 

in analyzing and interpreting racial issues appearing in the text. In chapter twelve, 

“Postcolonial Criticism,” Tyson argues that this theory is employed to analyze literary 

works produced by culture that develops in response to colonial domination, from 

the starting point of colonization until present. She describes postcolonial identity 

and postcolonial debates, which include the debated concept of neocolonialism, 

before narrowing the topic down to postcolonial criticism and literature. In the last 

chapter which serves as the conclusion of the book, Tyson summarizes important 

concepts of all theories discussed in the earlier chapters and emphasizes how each 

theory might be used in analyzing literary works. This chapter reminds readers of 

the significance of each theory in text interpretation. 

 An important strength of Critical Theory Today is that, apart from the 

friendly language and presentation, it provides example questions which readers 

may ask themselves while reading literary texts by using the lens of each theory. 

Those questions help readers to understand what they should discover from the 

texts in response to the theory that they use. For example, by using postcolonial 

criticism to analyze the text, readers may ask this question: “How does the literary 

text, explicitly or allegorically, represent various aspects of colonial oppression?” 

(431). Eachchapter provides enough guideline questions to cover important issues 

regarding each theory. Those questions also help readers to set definite purposes 

of their reading.

 In addition to the guideline questions, I also love the way Tyson provides 

an example of literary analysis by using the theory in each chapter. This example 

helps readers to see a clear picture of how they can employ the theory to analyze 

and interpret the literary text. Each example is like an actual essay which students 

or scholars write for class as a term paper or for publication. It is amazing that Tyson 

uses the same literary work, F. Scott Fitzgerald’s The Great Gatsby, as the primary 

text for all theories. Those example analyses also indicate that for one literary work, 
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we can use many theories to analyze it. Moreover, The Great Gatsby is a very 

familiar work for most students and scholars of literature, so it is easy for them to 

follow the discussion in each example. 

 Another good point about Critical Theory Today is that although some 

experienced scholars might view that it isa simple book to read, especially when 

compared to traditional theory books, it provides lists of books which readers should 

read further in order to gain insights of the theories discussed in this book. In addition, 

 there are also lists of books for advanced readers who want to read original theoretical  

works by original theorists. These lists also help readers to be familiar with big 

names in each theory.

 Overall, I believe Tyson did a great job in writing this book, compiling, 

simplifying, and elaborating on important theories needed by today’s students and 

scholars of literature. For theory novices, in particular, this book helps to provide 

basic understanding of different theories and get them ready to grapple with original  

theory texts. Without Critical Theory Today, many students and scholars might 

close a theory book after reading a few pages and walk away due to the difficulty 

of language and presentation of ideas they encounter. I strongly recommend this 

book to everyone.
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ข้อก�าหนดการเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัย 
เพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษย์กับสังคม

 1. เป็นบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ใน

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 2. ระบุช่ือบทความ และช่ือ-นามสกุลจรงิของผูเ้ขยีนบทความ พรอ้มวฒุกิารศกึษา 

ต�าแหน่งและสถานที่ท�างานอย่างชัดเจน เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 3. บทความมีความยาวของต้นฉบับไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4

 4. เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน

 5. บทความที่ไมผ่า่นการพจิารณาใหต้พิีมพท์างกองบรรณาธกิารจะแจง้ใหผู้เ้ขยีน

ทราบ แต่จะไม่ส่งต้นฉบับคืนผู้เขียน

 6. การอ้างอิงให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา โดยวงเล็บเฉพาะชื่อ-สกุลผู้

แตง่. ปทีีพิ่มพ์ และเลขหนา้เอกสารทีอ้่างอิงตอ่ทา้ยขอ้ความทีต่อ้งการอา้ง (ชือ่ สกลุผูแ้ตง่. 

ปี่ที่พิมพ์ : เลขหน้า) หรือการอ้างชื่อผู้แต่งก่อนข้อความอ้างอิง ให้วงเล็บหลังชื่อ นามสกุล

ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าเอกสารที่อ้างอิง ดังนี้ ชื่อ สกุลผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์ : เลขหน้า) 

ต่อด้วยข้อความที่อ้างอิง

 7. รูปแบบบรรณานุกรม มีลักษณะดังนี้

ตัวอย่างบรรณานุกรม
หนังสือ

วิทยา ศักยาภินันท์. (2548). ตรรกศาสตร์ : ศาสตร์แห่งการใช้เหตุผล. กรุงเทพฯ : ส�านัก

พิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Schiffman, L.G. and Kanuk, L.L. (2000) Consumer Behavior. 7th ed. Upper Saddle 

River, N.J. : Prentice-Hall.

หนังสือแปล

คิโยซาก, เบิร์ต ที. (2545). พ่อรวยสอนลูก 5 : โรงเรียนธุรกิจ. แปลโดย พิบูลย์ ดิษฐ์อุดม. 

กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
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วิทยานิพนธ์

กรรณกิาร์ ชนิะโชต.ิ (2522). “ค�าไทยและอิทธิพลบางประการของภาษาไทยในภาษาเขมร.” 

วิทยานิพนธ์ ปริญญาดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บทความจากหนังสือ

ฉวีลักษณ์ บุญยะกาญจน. (2534). “สารนิเทศเพื่อชุมชน.” ใน รุ้งทิพย์ ห่อวโนทยาน, 

บรรณาธิการ. กลยุทธ์ การจัดการสารนิเทศเพื่อการพัฒนา, หน้า 74-77. 

กรุงเทพฯ : สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย.

บทความวารสาร

พิมพ์พันธุ์ เวสสะโกศล. (2546). “การศึกษาส�ารวจคุณสมบัติของนักแปล.” วารสาร

ศิลปศาสตร์ 3(1) (มกราคม-มิถุนายน) : 79-94.

บทความจากหนังสือพิมพ์

โสภิณ ทองปาน. “การพัฒนาชนบทในอดีต.” มติชน (15 มกราคม) : 6, 2544.

“Magic grass.” The Nation (30 January) : CL Focus, 1999.

การสัมภาษณ์

แม้นมาส ชวลิต, คุณหญิง. (11 มีนาคม 2537). สัมภาษณ์. นายกสมาคมห้องสมุดแห่ง

ประเทศไทย. 

ยงยทุธ เชีย่วชาญ. (3 มถินุายน 2555). สมัภาษณ์. ประธานชมุชนเทพพทิกัษ์ เทศบาลเมือง  

จังหวัดกาฬสินธุ์. 

ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต

“การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.” กิจกรรมท่องเที่ยวดูนก. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก :  

http : //www.tat.or.th/thai/travelling_eco_tourism.php?travel_id=7.  

(วันที่เข้าถึง 11 กันยายน 2548)

The Body Shop Australia. (Homepage of the Body Shop Australia.) (Online). 21 

Nov. 2000-Last update. Available : http : // www.thebodyshop.com.au. 

(Accessed 27 Nov. 2002)
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 8. ตัวอักษรและรูปแบบการพิมพ์

  ตัวอักษร DB ThaiText X 16

  รูปแบบการพิมพ์

  ด้านบน 2.5 เซนติเมตร ด้านซ้าย 2.5 เซนติเมตร

  ด้านล่าง 2 เซนติเมตร ด้านขวา 2 เซนติเมตร

รายการ ลักษณะตัวอักษร รูปแบบการพิมพ์ ขนาดตัวอักษร

ชื่อบทความ เน้น ชิดซ้าย 18

ชื่อผู้แต่ง ปกติ ชิดขวา 13

บทคัดย่อ เน้น ชิดซ้าย 13

หัวข้อแบ่งตอน เน้น ชิดซ้าย 13

หัวข้อย่อย เน้น ใช้หมายเลขก�ากับ 16

เนื้อหาบทความ ปกติ - 16

ข้อความในตาราง ปกติ - 14

ข้อความอ้างอิง เอน - 14

หนังสืออ้างอิง เน้น ชิดซ้าย 13
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