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กรุณ�ส่งถึง

บทบรรณาธิการ
หลังจ�กได้พ�ผู้อ่�นล่องใต้ไปสัมผัสกับวัฒนธรรมปล�ยด้�มขว�น ในว�รส�รวัฒนธรรมฉบับแรก

ของปี ๒๕๕๗ กันไปแล้ว ม�ฉบับนี้เร�เดินท�งม�ยังภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ หรือที่เรียกกันอย่�งคุ้นเคยว่�
ภ�คอีส�น ดินแดนแห่งปร�ส�ทหินและวัฒนธรรมท่ีหล�กหล�ย ภ�คอีส�นมีประวัติศ�ตร์และคว�มเป็นม� 
อันย�วน�นจ�กก�รค้นพบหลักฐ�นท�งโบร�ณคดีม�กม�ย ภูมิปัญญ�ต่�งๆ ท่ีได้ส่ังสมม�และพัฒน� 
จนกล�ยเป็นวัฒนธรรมที่มีคว�มเป็นเอกลักษณ์ เปี่ยมด้วยเสน่ห์และคว�มสนุกสน�น สะท้อนถึงรูปแบบ 
ก�รดำ�รงชีวิตที่กล�ยม�เป็นประเพณีคว�มเช่ือ ที่เร�รู้จักกันว่� ฮีต ๑๒  คอง ๑๔  ซ่ึงช�วอีส�นยึดถือปฏิบัต ิ
ม�อย่�งย�วน�น 

นอกจ�กจ�รตีประเพณอีนัดงี�มแล้ว อสี�นยงัมีศิลปะก�รแสดงท่ีขอบอกว่�ได้ชมเม่ือไรกม่็วนหล�ยครบั   
อีกทั้งอ�ห�รรสแซ่บที่ได้รับคว�มนิยมด้วยรสช�ติเฉพ�ะตัวสะท้อนวิถีก�รกินอยู่ เห็นไหมครับว่�อีส�นเป็น 
ดินแดนที่มีมรดกวัฒนธรรม หรือมูนมังอีส�น ที่หล�กหล�ยและมีสีสันจริงๆ 

       ช�ย นครชัย 
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ÎÕµÊÔºÊÍ§
ฮีตสิบสอง หรือจ�รีตสิบสองเดือน
เป็นคำ�ภ�ษ�ถิ่นที่อยู่ใน
วิถีจ�รีตประเพณีของช�วอีส�น

ครรลองแห่งอีสาน



รศ.ดร.ปฐม หงส์สุวรรณ
เรื่องจากปก
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ฮีตเดือนอ้าย
ฮตีเดอืนอ้�ย หรอืบ�งถิน่เรยีกว่� “ฮตีเดอืนเจยีง” 

หม�ยถึงจ�รีตประเพณีเดือนที่หนึ่ง ในวัฒนธรรมท้องถิ่น
อีส�นบ�งครั้งก็เรียกฮีตเดือนอ้�ยนี้ว่� “บุญเข้�กรรม” หรือ
บญุเข้�ปรวิ�สกรรม กล่�วคอื เมือ่ถงึเดอืนอ้�ยหรอืเดอืนเจียง  
ช�วบ้�นจะว่�งจ�กก�รทำ�น�ทำ�ไร่ ก็จะมีก�รจัดง�นฮีต 
เข้�กรรมข้ึน ก�รเข้�กรรมหรือเข้�ปริว�สกรรมเป็นฮีตของ
พระสงฆ์ คอืเมือ่พระสงฆ์ต้องอ�บัตสิงัฆ�ทเิสสข้อใดข้อหนึง่  
(สังฆ�ทิเสส คือ ประเภทของโทษที่เกิดจ�กก�รล่วงละเมิด
สกิข�บทประเภท ครกุ�บตั ิซึง่มี ๑๓ ข้อ อยูใ่น ศีล ๒๒๗ ข้อ)  
แล้วบอกพระสงฆ์ด้วยกันให้ทร�บไว้ เมื่อถึงเดือนอ้�ยจึงม�
เข้�กรรม

สำ�หรับมูลเหตุของพิธีกรรม คือ เพื่อให้พระสงฆ์
ได้ปลงอ�บัติสังฆ�ทิเสสโดยก�รเข้�ปริว�สกรรม จึงจะพ้น
อ�บัติหรือพ้นโทษกลับม�เป็นพระภิกษุผู้มีศีลบริสุทธิ์ คำ�ว่� 
“เข้�ปริว�สกรรม” นี้ในภ�ษ�ถิ่นอีส�นได้ตัดคำ�ว่� “ปริว�ส” 
ออกเหลือเป็น “เข้�กรรม” ดังนั้นบุญเข้�กรรมก็คือ “บุญ
ปริว�สกรรม” นั่นเอง

ก�รเข ้�ปริว�สกรรมของภิกษุผู ้ต ้องอ�บัติ 
สังฆ�ทิเสสนั้น ผู ้ต ้องอ�บัติจะต ้องเข ้�ปริว�สกรรม  
โดยสร้�งผ�ม (ปะรำ�พิธี) ในป่�สงบหรือบริเวณที่ห่�งไกล
จ�กหมูบ้่�นขึน้ม� แล้วอยูป่ริว�สกรรมจนครบ ต�มทีป่กปิด
อ�บตัไิว้ เมือ่อยูป่รวิ�สกรรมครบแล้ว จงึอยู่ม�นตั (ก�รออก
จ�กครุก�บัติ โดยก�รนับร�ตรีอีก ๖ ร�ตรีเป็นอย่�งน้อย) 
แล้วออกอัพภ�น (ก�รรับภิกษุผู้ต้องอ�บัติสังฆ�ทิเสส และ
ได้ถูกทำ�โทษ ให้กลับคืนเป็นผู้บริสุทธิ์ โดยก�รสวดประก�ศ 
เรยีกว่� สวดอพัภ�น) จงึจะถอืเป็นผูบ้รสิทุธิเ์หมอืนพระสงฆ์ 
ทั่วไป

สำ�หรับพิธีกรรมที่ปฏิบัติในง�นบุญเข้�กรรมนี้ 
คือ เมื่อพระสงฆ์ถือฮีตเข้�กรรมดังกล่�วข้�งต้น ญ�ติโยม 
ทัง้หล�ยผูป้ร�รถน�จะทำ�บุญแด่พระสงฆ์ผูเ้ข้�กรรม ก็จะม� 
ถว�ยปัจจัยสี่ เช่น สร้�งกุฎีให้พระสงฆ์เข้�กรรม ถว�ย
ภตัต�ห�ร หรอืตกันำ�้ให้พระสงฆ์ได้ใช้อ�บ ใช้ดืม่ เมือ่พระสงฆ์ 
ออกจ�กกรรมแล้ว ญ�ติโยมก็จะถว�ยท�นหรือฟังเทศน์ 
ฟังธรรม รักษ�ศีล เจริญภ�วน�ก็ถือว่�ได้กุศลผลบุญ 
เป็นอย่�งยิ่ง

ฮีตสิบสอง หม�ยถึงประเพณีที่ ถือปฏิบัติ
สบืทอดต่อกนัม�เป็นแบบแผน เป็นขนบธรรมเนยีมซึง่ตรงกบั 
คำ�ว่� “จ�รตี” ทีมั่กใช้คู่กับคำ�ว่� “ประเพณี” และทีเ่รียกว่� “ฮตี
สิบสอง” ก็หม�ยถึงจ�รีตประเพณีท่ีถือปฏิบัติสืบต่อกันม� 
ทั้งสิบสองเดือนในวัฒนธรรมอีส�น ท้ังนี้ ฮีตนั้นส�ม�รถ
จำ�แนกออกเป็น ๒ กลุม่ คือ กลุม่แรกฮีตทีต้่องทำ�เป็นประจำ�  
และกลุ่มที่สองคือฮีตที่ไม่จำ�เป็นต้องทำ�เป็นประจำ� ฮีตกลุ่ม
ที่ต้องทำ�เป็นประจำ�จึงมักเรียกต�มลำ�ดับเดือนต่�งๆ เช่น  
ฮีตเดือนอ้�ย ฮีตเดือนยี่ ฮีตเดือนส�ม ฮีตเดือนสี่ ฮีตเดือน
ห้� ฮีตเดือนสิบเอ็ด และฮีตเดือนสิบสอง เป็นต้น ส่วนฮีตที ่
ไม่ได้กระทำ�ต�มเดอืนอนัเป็นฮตีทีไ่ม่จำ�เป็นต้องทำ�เสมอไป 
ได้แก่ ฮตีสูข่วญั ฮตีผูกเสีย่ว ฮตีลงแขก เป็นต้น ทัง้นีเ้พือ่ให้เห็น 
ร�ยละเอียดเกี่ยวกับฮีตทั้งสิบสองเดือนในวิถีวัฒนธรรม
อีส�นชัดเจนยิ่งขึ้น จึงขอนำ�เสนอให้เห็นต�มลำ�ดับเป็นร�ย
เดือนดังนี้
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ฮีตเดือนยี่
ฮีตเดือนยี่ หรือจ�รีตเดือนที่สอง บ้�งก็เรียกว่� 

“บุญคูณล�น” หรือบ�งถิ่นเรียกว่� “บุญกุ้มข้�วใหญ่” เป็น
เดือนที่ช�วบ้�นได้เก็บเก่ียวข้�วเรียบร้อยแล้ว ในเดือนนี ้
จะมีก�รทำ�บุญและพิธีกรรมเกี่ยวกับข้�วหล�ยอย่�ง ซึ่งถือ
เป็นจ�รีตที่ยึดถือสืบทอดต่อกันม�ย�วน�น

สำ�หรับบุญคูณล�นนั้นเป็นพิธีที่ช�วน�ได้เก็บ
เกี่ยวข้�วเสร็จ แล้วนำ�ม�นวดที่ล�นนวดข้�ว เสร็จจ�กนั้นก็
นำ�เอ�ข้�วม�กองรวมกนัให้สงู เรยีกว่� “คูณล�น” ก่อนนำ�ไป
เกบ็ในยุง้กจ็ะทำ�พธีิบรเิวณล�นข้�ว ด้วยก�รเรยีกญ�ตพิีน้่อง 
ให้ม�ร่วมทำ�บญุ นมินต์พระสงฆ์ม�เจรญิพระพทุธมนต์ ถว�ย
ภัตต�ห�ร จ�กน้ันจึงเลี้ยงญ�ติมิตรที่ม�ร่วมง�น ในพิธีนี้ 
พระสงฆ์จะอนุโมทน� ประพรมนำ้�พระพุทธมนต์ให้แก่
ญ�ตมิติรผูม้�ร่วมพธีิ ตลอดจนนำ�ไปประพรมล�นข้�ว ทุ่งน�  
วัว คว�ย และเจ้�ของน� เพื่อเป็นสิริมงคลต่อไป บ�งแห่ง
จะมีก�รทำ�พิธีสู่ขวัญข้�วด้วย

ส่วนบญุกุม้ข้�วใหญ่ทีเ่ป็นจ�รตีหนึง่ในฮตีเดอืนยี่ 
นัน้ ช�วบ้�นจะนำ�ข้�วเปลอืกม�กองรวมกนัเป็นกุ้ม (กองเป็น 
พะเนนิสงู) เรยีกในภ�ษ�ถิน่ว่� “กุม้ข้�วใหญ่” โดยกองรวมกัน 
ที่บริเวณศ�ล�กล�งบ้�นหรือศ�ล�โรงธรรม กล�งคืนจะมี
ก�รนิมนต์พระสงฆ์ม�เจริญพระพุทธมนต์ รับศีล ฟังเทศน์ 
ในก�รเทศน์นั้นพระสงฆ์จะยกเอ�อ�นิสงส์ผลแห่งก�รรู้
บุญคุณของข้�วม�เป็นอุท�หรณ์ให้ช�วบ้�นได้ประดับสติ
ปัญญ� จ�กนัน้อ�จมมีหรสพสมโภชก็ได้ ตอนเช้�กจ็ะมกี�ร
ถว�ยภตัต�ห�รพระสงฆ์ แล้วถว�ยข้�วเปลอืกให้เป็นสมบตัิ
ของวดัด้วย ก�รทำ�บญุกุม้ข้�วใหญ่ ช�วบ้�นถอืว่�ได้กศุลแรง  
จึงนิยมทำ�กันในวงกว้�งเป็นประจำ�ทุกปีม�จนถึงปัจจุบัน 

สำ�หรับมูลเหตุของฮีตเดือนยี่นั้นเพื่อเป็นกุศล
ส่งให้ในปีต่อไปจะได้ผลผลิตข้�วเพ่ิมขึ้นอีกเรื่อยๆ เรียกว่�  
“คูณให้ใหญ่ให้สูงขึ้น” เพร�ะคำ�ว่� “คูณ” ซึ่งเทียบกับคำ�ว่� 
“คูณ” ท่ีแปลว่�ทวีคูณ และมีคว�มหม�ยท่ีเชื่อมโยงกับคำ�
ในภ�ษ�ถิน่อสี�นว่� “คำ�้คนู” ซึง่หม�ยถงึก�รคำ�้จนุ เสรมิส่ง 
ให้เกิดคว�มเป็นสิริมงคลยิ่งขึ้นด้วย



ฮีตเดือนสี่
ฮตีเดือนสี ่เป็นเดอืนฟังเทศน์มห�ช�ติ หรอืภ�ษ�ถิน่ 

เรียกว่� “บุญพระเวสส์” คือก�รฟังเทศน์เรื่องร�วเก่ียวกับ
พระโพธิสัตว์เมื่อครั้งเสวยพระช�ติเป็น “พระเวสสันดร” มี
ปร�กฏอยู่ในอรรถถ�ช�ดกเรื่อง “เวสสันดรช�ดก” ซึ่งถือ
เป็น “มห�ช�ต”ิ เพร�ะเป็นพระช�ตสิดุท้�ยของพระโพธสิตัว์ 
ก่อนที่จะม�เป็นพระสัมม�สัมพุทธเจ้�ในยุคปัจจุบัน

พิธกีรรมในง�นบญุพระเวสส์ ช�วบ้�นจะม�รวมกนั 
ที่ศ�ล�โรงธรรม พร้อมด้วยดอกไม้ธูปเทียนบูช�ที่จัดให้
ครบพันชิ้นเรียกว่� “บูช�ค�ถ�พัน” มีก�รปลูกหออุปคุตใน
บริเวณพิธี เพื่อป้องกันภูตผีปีศ�จม�ขัดขว�งและทำ�ล�ยพิธี  
ในช่วงบ่�ย ช�วบ้�นจะจัดขบวนแห่พระเวสส์เข้�เมอืง รวมทัง้ 
เก็บดอกไม้ม�บูช�ด้วย นอกจ�กนี้ยังมีก�รจัดทำ�แผ่นผ้�ที่
เรยีกว่� “ผ้�พระเวสส์” ซึง่ช�วบ้�นจะช่วยกนัถอืเป็นริว้ขบวน 
เพือ่แห่รอบศ�ล�โรงธรรมก่อนท่ีจะนำ�ไปขงึไว้ต�มเส�ภ�ยในง�น  
ช่วงเวล�กล�งคืนก็จะมีก�รฟังเทศน์มห�ช�ติในแต่ละกัณฑ์
ตลอดท้ังคืน ท้ังนี้ก�รเทศน์มห�ช�ตินั้น จะเทศน์ต่อกัน
ไปตั้งแต่ต้นจนจบ หรือต้องเทศน์ให้จบภ�ยในวันเดียว ซึ่ง 
ผูเ้ข้�ร่วมพธิมีคีว�มเชือ่ว่�ถ้�ฟังเทศน์จนจบครบทัง้ ๑๓ กัณฑ์ 
จะได้บุญกุศลแรงกล้�

ฮีตเดือนสาม
ฮีตเดือนส�ม เป็นเดือนที่ช�วบ้�นเก็บเกี่ยว 

ข้�วเสรจ็และนำ�ข้�วขึน้ยุง้ฉ�งเรยีบร้อยแล้ว กจ็ะมีก�รนำ�เอ�
ข้�วม�ทำ�อ�ห�รเพือ่ถว�ยเป็นพทุธบชู� ซึง่บญุเดอืนส�มนี้
เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่� “บุญข้�วจ่ี” เพร�ะจะนำ�ข้�วที่ได้ม�
ซึ่งเป็นข้�วเหนียวม�น่ึงให้สุก แล้วนำ�ม�ปั้นเป็นก้อนขน�ด
เท่�กำ�มือ เสียบไม้ย่�งไฟให้สุกจนเกรียม ท�ด้วยไข่ บ้�งก็
เอ�นำ้�อ้อยยัดใส่ไว้ข้�งในด้วย นำ�ไปใส่บ�ตรถว�ยพระสงฆ์
ส�มเณรถือว่�ได้บุญม�ก 

มลูเหตุของก�รประกอบพิธฮีตีเดอืนส�มนัน้ พบว่� 
ม�จ�กคว�มเชื่อท�งพุทธศ�สน�ในท้องถิ่น กล่�วคือมีเรื่อง
เล่�ว่� เน่ืองจ�กสมัยพุทธก�ล มีหญิงคนหนึ่งได้ทำ�ข้�วจ่ี 
ไปถว�ยพระพุทธเจ้� โดยน�งเองก็คิดว่�เป็นอ�ห�รที่ดู
ตำ่�ต้อย แต่เนื่องจ�กน�งไม่มีส่ิงใดม�ถว�ย ทำ�ได้แต่เพียง
ข้�วจี่เท่�นั้น แต่พระพุทธองค์หยั่งรู้จิตใจของน�งได้ จึงทรง
ฉันข้�วจี่ ทำ�ให้น�งนั้นเกิดคว�มปีติดีใจม�ก และก�รถว�ย
ข้�วจ่ีในคร�วนั้นก็ส่งผลให้น�งได้รับอ�นิสงส์ผลบุญม�ก 
เรื่องร�วดังกล่�วยังคงอยู่ในก�รรับรู้ของช�วอีส�น ด้วย
เหตุนี้ก�รนำ�เอ�ข้�วจี่ไปถว�ยพระในช่วงเทศก�ลบุญเดือน
ส�มนัน้กย็งัคงถอืปฏบิตักินัอยูใ่นหล�ยชมุชนม�จนทกุวนันี้
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ฮีตเดือนห้า
ฮีตเดือนห้� เป็นเดือนเริ่มต้นปีใหม่ของไทย 

แต่โบร�ณท่ีเรียกว่� “สงกร�นต์” โดยจะมีก�รเล่นนำ้�  
ก่อพระเจดีย์ทร�ย บ้�งก็มีก�รขนทร�ยเข้�วัด ซ่ึงใน 
วิถีวัฒนธรรมอีส�นแต่เดิมบ�งทีก็เรียกว่� “บุญสรงนำ้�” 
ซึ่งจะมีก�รประกอบพิธีสรงนำ้�ส่ิงมงคลต่�งๆ อ�ทิ สรงนำ้� 
พระพุทธรูป สรงนำ้�พระธ�ตุ สรงนำ้�พระสงฆ์ สรงนำ้� 
ผูห้ลักผูใ้หญ่ผูอ้�วุโส สรงนำ�้เครือ่งคำ�้ของคณูส่ิงบูช�ทัง้หล�ย 
เป็นต้น เชื่อว่�เป็นก�รปฏิบัติที่จะนำ�ม�ซึ่งคว�มสวัสดีมีชัย 
ปร�ศจ�กทุกข์โศกโรคภัยและอุปสรรคอันตร�ยต่�งๆ ได้

มูลเหตุของก�รประกอบพิธีต�มฮีตเดือนห้�นั้น  
พบว่�เป็นวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งจะต้องเริ่มต้นชีวิตด้วยก�ร
ทำ�บุญให้ท�น และนำ�สิ่งของเครื่องบูช�ที่ตนเองศรัทธ�นั้น 
ม�ทำ�คว�มสะอ�ด อันจะช่วยขับไล่ส่ิงอัปมงคล และ 
เสนียดจัญไรออกไปจ�กบ้�นเรือนและชีวิตของตนได้
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ฮีตเดือนหก
ฮีตเดือนหก บ�งครั้งเรียกว่� “บุญเดือนหก” ที่

รู้จักกันอย่�งกว้�งขว�งก็คือ “บุญบั้งไฟ” นั่นเอง สำ�หรับ 
บุญบ้ังไฟนี้ เป็นประเพณีที่มีกิจกรรมเชิงพิธีกรรม นั่นคือ 
ก�รจดุบัง้ไฟเพือ่ถว�ยพระย�แถนทีอ่ยูบ่นเมอืงฟ้�เบือ้งบน 
พระย�แถนเป็นเทพหลวงผู้ดูแลนำ้�ฟ้�นำ้�ฝน ก�รจุดบั้งไฟ 
ถือเป็นก�รบูช�ให้พระย�แถนบันด�ลฟ้�ฝนให้ตกลงม�ยัง 
โลกมนุษย์เพ่ือช�วบ้�นช�วเมืองจะได้ใช้ในก�รทำ�น�ทำ�ไร่ 
เรื่องร�วดังกล่�วนี้ปร�กฏอยู่ใน ตำานานพญาคันคาก

ในอดีตต�มหมู่บ้�นต่�งๆ ในช่วงเช้�จะมีก�รจัด
ขบวนแห่บั้งไฟเอ้ (บั้งไฟแต่งสวยง�ม) ท่ีไม่ได้ใช้จุด พร้อม
กบัขบวนน�งฟ้อนน�งรำ�ไปรอบหมู่บ้�น ทัง้นีร้ถแห่บัง้ไฟเอ้
บ�งถิ่นก็จะมี “ท้�วผ�แดงและน�งไอ่คำ�” นั่งบนม้�บักส�ม 
เป็นตัวแสดงในรถขบวนแห่บั้งไฟด้วย ซึ่งเรื่องร�วคว�มเชื่อ
นั้นมีที่ม�จ�ก “ตำานานเรื่องผาแดงนางไอ”่ สำ�หรับก�รจัด
แห่บัง้ไฟเอ้นัน้ จะมขีบวนแห่ ขบวนเซิง้บัง้ไฟ มกี�รเล่นตลก
สร้�งคว�มสนุกสน�นม�กม�ย หลังจ�กนั้นในช่วงบ่�ยหรือ
บ�งถิ่นก็จะจัดวันถัดม� คือ จะมีก�รนำ�เอ�บั้งไฟไปจุดเพื่อ
ขอฟ้�ขอฝนดังที่ได้กล่�วม�แล้ว
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ฮีตเดือนเจ็ด
ฮีตเดือนเจ็ด หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่� “บุญซำ�ฮะ”  

หรือก�รชำ�ระ เป็นประเพณีง�นบุญเพื่อชำ�ระสะส�งคว�ม
ไม่สะอ�ดท้ังหล�ย ท้ังท�งร่�งก�ยและจิตใจที่เข้�ม�แทรก 
จนเป็นเหตุทำ�ให้ผู้คนนั้นเกิดอ�ก�รเจ็บไข้ได้ป่วยได้ ฉะน้ัน 
จึงมีก�รจัดพิธี ท่ีเชื่อว ่�เป็นก�รขจัดหรือขับไล่เสนียด 
จัญไรต่�งๆ ให้ออกไปจ�กร่�งก�ยและจิตใจ อันเป็นท่ีม� 
ของคำ�เรียกชื่อฮีตเดือนเจ็ดว่� “บุญซำ�ฮะ” คือก�รชำ�ระ
ร่�งก�ยและจิตใจนั่นเอง

ในง�นฮตีเดอืนเจด็นัน้ บ�งถิน่จะมีก�รเลีย้งผปีูต่�  
ผีมเหสักข์หลักเมืองด้วย ซึ่งเชื่อว่�เป็นเทพผู้พิทักษ์รักษ�
คุม้ครองหมูบ้่�นและชมุชน ด้วยเหตนุีจ้งึต้องมีก�รเลีย้งเพือ่
ขอบคุณและมีพิธีเข้�ทรงให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่�นี้พย�กรณ์ถึง
คว�มเป็นไปของชมุชนหมูบ้่�น และพืชพันธุธ์ญัญ�ห�รต่�งๆ  
ด้วย

ก�รทำ�บุญชำ�ระ บ�งทีเรียกว่�บุญเบิกบ้�น หรือ 
บญุกล�งบ้�น โดยช�วบ้�นจะม�รวมกันทำ�บญุทีศ่�ลหลกับ้�น  
ด้วยก�รนมินต์พระสงฆ์ม�สวดเจรญิภ�วน�ในช่วงเยน็ และ 
มกี�รทำ�ปะรำ�พิธ ีรุง่เช้�จะมกี�รตกับ�ตร และนมินต์พระสงฆ์ 
ม�ประพรมนำ้�มนต์ไปทั่วหมู่บ้�น
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ฮีตเดือนแปด
ฮีตเดือนแปด คือ “บุญเข้�พรรษ�” เป็นเดือน

ที่สำ�คัญท�งพระพุทธศ�สน� พระสงฆ์และญ�ติโยมจะ
เตรียมเข้�พรรษ� ในวันขึ้น ๑๔ คำ่� หรือ ๑๕ คำ่� โดยปัด
กว�ดเสน�สนะ และซักถูจีวร เป็นต้น ส่วนญ�ติโยมก็จะจัด 
จตุปัจจัยไทยท�น เครื่องใช้สิ่งของจำ�เป็นของพระสงฆ์  
แล้วนำ�สิ่งของเหล่�นั้นม�ถว�ยพระสงฆ์ สำ�หรับพิธีกรรม
เก่ียวกบัก�รเข้�พรรษ�ในภ�คอสี�นกเ็หมอืนและคล้�ยคลงึ
กับภ�คกล�ง ภ�คเหนือ และภ�คใต้

จุดเด่นทีเ่ป็นก�รจดัง�นในช่วงเทศก�ลเข้�พรรษ�
ที่รู้จักกันอย่�งกว้�งขว�ง ก็คือ ก�รแห่เทียนเข้�พรรษ� ซึ่ง
ถือเป็นพิธีกรรมที่มีก�รส่งเสริมจนกล�ยเป็นง�นยิ่งใหญ่
ระดับประเทศ ดังกรณี ง�นแห่เทียนเข้�พรรษ� จังหวัด
อบุลร�ชธ�น ีกเ็ป็นกจิกรรมทีเ่ป็นส่วนหนึง่ของฮีตเดือนแปด 
เช่นกัน
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ฮีตเดือนสิบ
ฮีตเดือนสิบ หรือที่เรียกกันว่� “บุญเข้�ส�ก” 

(สล�กภัต) เป็นก�รทำ�บุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่
ญ�ติผู้ล่วงลับไปแล้ว ก�รทำ�บุญข้�วส�กก็ทำ�เหมือนกับ 
บุญข้�วประดับดิน ต่�งกันแต่เพียงช่ือและวิธีก�รทำ�  
จุดประสงค์ก็เพื่ออุทิศส่วนบุญไปให้ญ�ติพี่น้องที่ต�ยไป 
เป็นก�รทำ�เพื่อญ�ติพี่น้องที่ต�ยไปแล้วเป็นครั้งที่สอง

ก�รถว�ยสล�กภตัจะทำ�ในวนัขึน้ ๑๕ คำ�่ เดอืน ๑๐  
โดยญ�ติโยมจะจัดภัตต�ห�รม�รวมกันท่ีวัด ภัตต�ห�ร 
แต่ละสำ�รับจะเขียนชื่อเจ้�ของ แล้วให้พระสงฆ์ส�มเณร 
จับสล�ก พระสงฆ์ส�มเณรรูปใดจับสล�กของญ�ติโยม 
คนใดได้ ก็ให้นำ�สำ�รับนั้นไปถว�ยแก่พระสงฆ์ส�มเณร 
องค์นั้นๆ ในพิธีจะมีก�รสวดมนต์อนุโมทน� และกรวดนำ้�
อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ญ�ติพี่น้องผู้ล่วงลับไปแล้ว

ฮีตเดือนเก้า
ฮีตเดือนเก้� หรือเรียกอีกอย่�งหนึ่งว่� “บุญข้�ว

ประดับดิน” เป็นเดือนทำ�บุญอุทิศส่วนกุศลถึงญ�ติพ่ีน้อง 
ผูท่ี้ล่วงลบัไปแล้ว กล่�วคือ ปีหนึง่จะมีก�รกำ�หนดให้มหีนึง่วนั  
โดยกำ�หนดเอ�วนัแรม ๑๔ คำ�่ เดือน ๙ เป็นวนัทำ�พธิเีรียกกนั 
ว่� “ฮตีเดอืนเก้�” หรอืบญุข้�วประดับดิน โดยช�วบ้�นจะจดั 
ห�อ�ห�รค�วหว�นแบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ส่วนหนึ่งสำ�หรับ
ตนเอง ส่วนหนึ่งแจกญ�ติพี่น้อง ส่วนหนึ่งทำ�บุญอุทิศส่วน
กุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ และส่วนหนึ่งถว�ยแด่พระภิกษุสงฆ์ 
และเมือ่พระสงฆ์รบัภัตต�ห�รเสรจ็แล้วกจ็ะมีก�รอนโุมทน�  
แผ่ส่วนกุศลไปให้ญ�ติพี่น้องท่ีต�ยไปแล้ว ถือว่�เป็นก�ร
ทำ�บุญส่งไปให้ผู้ต�ย

ก�รทำ�พิธีข้�วประดับดินของช�วบ้�นนั้น จะห่อ
เป็นห่อๆ มห่ีอของค�วของหว�น ห่อหม�กพลนูำ�ม�ห่อรวม
กันเป็นห่อใหญ่ แล้วนำ�ไปแขวนไว้ต�มต้นไม้บ้�ง ว�งต�ม
พื้นดินบ้�ง ทั้งนี้ก�รนำ�ไปว�งไว้บนพื้นดินเช่นนี้จึงเป็นที่ม�
ของคำ�เรียกชื่อประเพณีจ�รีตนี้ว่� “ข้�วประดับดิน” นั่นเอง
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ฮีตเดือนสิบเอ็ด 
ฮตีเดอืนสบิเอด็ บ้�งกเ็รยีกว่� “บญุเดอืนสบิเอด็” 

แต่ท่ีรู ้ จักกันในวงกว้�งก็คือ “บุญออกพรรษ�” ซึ่งถือ 
เป็นเดือนที่มีคว�มสำ�คัญแก่พุทธบริษัททั้งหล�ย เป็น 
เดือนสุดท้�ยแห่งก�รจำ�พรรษ�ของพระภิกษุส�มเณร 
บุญออกพรรษ�จะมีกิจประเพณีที่ซ้อนกันอยู่หล�ยอย่�ง 

ตัวอย่�งเช่น ก�รจุดไต้ประทีปโคมไฟ ท่ีรู้จักกัน
ส่วนใหญ่ก็คือ “ก�รทำ�เรือไฟ” กล่�วคือจะมีก�รทำ�เรือไฟ
ขึ้นภ�ยในวัด ห�กวัดใดอยู่ใกล้แม่นำ้�ลำ�คลองก็จะนำ�เรือไฟ
ไปลอยนำ้�ซึ่งเรียกว่� “ไหลเรือไฟ” หรือก�รทำ�ปร�ส�ทผึ้ง 
โดยช�วบ้�นจะนำ�เอ�ขีผ้ึง้ม�ประดษิฐ์สร้�งเป็นหอทีเ่รยีกว่�  
“โฮง” จ�กไม้ไผ่ แล้วนำ�ขี้ผึ้งทำ�เป็นดอกประดิดประดอย
ตกแต่งให้สวยง�มเป็นเรือนปร�ส�ท แล้วนำ�ไปแห่รอบ
หมู่บ้�น แล้วนำ�ไปถว�ยต�มวัดว�อ�ร�มในชุมชนของตน 
ในอดตีช�วบ้�นจะทำ�บญุทอดปร�ส�ทผ้ึงแทนก�รทอดกฐิน

นอกจ�กก�รทำ�พิธีข้�งต้นแล้ว ในง�นบุญออก
พรรษ�ยังมีพิธีอื่นๆ อีก อ�ทิ ก�รส่วงเฮือ (แข่งเรือ) ซึ่งจะม ี
ก�รนำ�เรือม�แข่งกันในเทศก�ลออกพรรษ� เพร�ะในช่วง
เดอืนนีจ้ะมนีำ�้หล�กม�ก เพือ่เป็นก�รเปิดโอก�สให้ช�วบ้�น
ได้ม�ทำ�กิจกรรมเพื่อสร้�งคว�มสนุกสน�นพร้อมกัน จึงมี
ก�รจัดแข่งเรือกันขึ้นหลังเทศก�ลออกพรรษ�นี้ด้วย
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จ�กที่กล่�วม�ข้�งต้น เป็นก�รนำ�เสนอให้เห็น 
ภ�พของฮีตสิบสองในจ�รีตประเพณีของช�วอีส�นท่ี 
ยึดถือปฏิบัติกันม�ตั้งแต่อดีต อันแสดงให้เห็นถึงคว�มคิด  
คว�มเชื่อ ค่�นิยม และโลกทัศน์ท�งวัฒนธรรมของผู้คน 
ในภูมิภ�คนี้ได้เป็นอย่�งดี ประกอบกับก�รดำ�รงรักษ�  
อนุรักษ์มรดกท�งวัฒนธรรมของท้องถิ่นท่ียังคงเชื่อถือ 
กันม�แม้ในยุคปัจจุบันที่สังคมมีคว�มเปลี่ยนแปลงไปม�ก  
แต่วิถีจ�รีตฮีตคองของช�วอีส�นโดยเฉพ�ะในสังคมชนบท 
นั้นก็ยังคงเป็นเรื่องร�วที่มีบทบ�ทคว�มสำ�คัญอยู่ไม่น้อย  
ในฐ�นะที ่“ฮตีสิบสอง” เป็นจ�รตีประเพณีต�มวิถวีฒันธรรม 
ของผู้คนในท้องถิ่น ฉะนั้น ก�รส่งเสริมและอนุรักษ์มรดก 
ท�งวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่นก็เป็นสิ่งที่จะช่วยคำ้�จุนและ 
หนุนเสริมให้คว�มเป็นไทยนั้นเกิดคว�มเด่นชัด และนำ�ไปสู่
ก�รสร้�งคว�มเป็นเอกลกัษณ์ของช�ตเิพือ่ให้ช�วโลกได้รูจ้กั
กันอย่�งกว้�งขว�งม�กยิ่งขึ้น

ภาพประกอบโดย :
จ�มิกร ศรีคำ�
เจษฎ�ภรณ์ บัวส�ย
ธนศักดิ์ มงคลสินธุ์
นันท์นภัส น้อยวิเศษ
ประสงค์ ไกรศักด�วัฒน์
ไมตรี  ตังคโณบล
เวชยันต์ ธร�วิศิษฎ์
สุรเชษฐ อินอัญชัญ
สุวิมล ยืนยงค์
อดุล  ตัณฑโกศัย
อภินันท์  บัวหภักดี
เอกชนะ วังทะพันธ์
เอกรินทร์ เอกอัจฉริยะวงศ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

http://bit.ly/cul2-a0

ฮีตเดือนสิบสอง
ฮีตเดือนสิบสอง หรือที่รู ้จักกันคือ “บุญกฐิน” 

เป็นก�รทำ�บุญกฐินถว�ยแด่พระสงฆ์เป็นฮีตสุดท้�ย เมื่อ 
พระสงฆ์อยู ่จำ�พรรษ�ครบส�มเดือนแล้ว ญ�ติโยมผู ้ม ี
จิตศรทัธ�กจ็ะนำ�ผ้�กฐินไปถว�ย เชือ่ว่�ก�รทำ�บญุกฐนิต�ม
พุทธว�จ�พระพุทธองค์ตรัสว่� ได้บุญได้กุศลม�ก ผู้รับก็ได้
อ�นิสงส์ ผู้ถว�ยก็ได้อ�นิสงส์เช่นกัน

นอกจ�กบุญถว�ยผ้�กฐินแล้ว ในฮีตสิบสอง
ต�มคว�มเช่ือของช�วอีส�นยังมีคำ�เรียกชื่อบุญท่ีแทรกอยู่
ในฮีตเดือนสิบสองนี้ นั่นคือ “บุญอัฐะ” ซึ่งเป็นก�รถว�ย
ปัจจัยไทยท�นเหมือนกับกฐิน จะต่�งกันก็เพียงแต่ชื่อ และ
อ�นสิงส์คว�มเชือ่ท่ีจะได้รบัเท่�นัน้ ก�รทำ�บญุอฐัะมกัจะทำ� 
ในเทศก�ลเดือนสิบสองนี้ นอกจ�กนี้ในเดือนสิบสองยังมี
ก�รทำ�บุญผ้�ป่�ด้วยเช่นกัน

http://bit.ly/cul2-a0
http://bit.ly/cul2-a0
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รศ.ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์
ดนตรี-การแสดง



17เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๗

หมอล�ำพื้น หมอล�ำกลอน 
ศิลปะของผู้ช�ำนำญกำรล�ำ

เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นส่วน
ส�าคญัท่ีสะท้อนความเป็นชาต ิในสงัคมและ
วัฒนธรรมไทยประกอบไปด้วยวัฒนธรรม
ที่หลากหลาย ทั้งวัฒนธรรมหลักที่คนไทย
ทุกคนยึดถือร่วมกัน วัฒนธรรมระดับ
ภูมิภาค และวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มชน
แต่ละชาตพินัธุ ์ความต่างและหลากหลาย
เหล่าน้ีได้ก่อให้เกิดสีสันทางวัฒนธรรม
ท่ีทรงไว้ซึ่งคุณค่า เกิดความยอมรับใน
ความเป็นเจ้าของวฒันธรรมน้ันๆ ร่วมกัน  
โดยรู ้ถึงถิ่นต ้นแหล ่งทางวัฒนธรรม  
ศิลปะการแสดงเป็นเน้ือหน่ึงของวฒันธรรม 
ท่ีบอกเล่าเร่ืองราวต่างๆ ของวิถีชุมชน 
แสดงความเป็นอัตลักษณ์ท่ีบ่งบอกความ
เป็นตัวตนทั้งในภาพรวมและภาพย่อย
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หมอลำา เป็นศิลปะก�รแสดงพ้ืนบ้�น 
ช�วอีส�นที่เกิดขึ้นม�ช้�น�น มีก�รปรุงแต่งพัฒน�รูปแบบ
และสืบทอดต่อเน่ืองกันม� โดยภ�พรวมคือคว�มเป็น 
ศิลปะก�รแสดงของระดับภูมิภ�คที่รับรู ้ทั่วไปว ่�เป ็น 
วฒันธรรมก�รแสดงของภ�คตะวนัออกเฉียงเหนอื และภ�พย่อย 
คอืร�ยละเอยีดของสิง่ปร�กฏอยูใ่นส�รตัถะของหมอลำ� เช่น 
ภ�ษ� สำ�เนยีง ทำ�นอง ดนตร ีภมูปัิญญ�ของศลิปินทีน่ำ�เสนอ 
ด้วยเรื่องร�วของคว�มเชื่อ ศ�สน� สภ�พก�รณ์ที่เกิดหรือ
มีในสังคม ก�รประกอบอ�ชีพ ขนบธรรมเนียม วิถีปฏิบัติ
ของชุมชน ผ่�นบทกวีที่เป็นร้อยกรองในรูปคำ�กลอน เพ่ือ
ให้ผู้สดับรับฟังเข้�ใจ เข้�ถึงสิ่งที่นำ�เสนอ ผส�นร่วมไปกับ 
รสแห่งคว�มรื่นรมย์ ทั้งยังเป็นบทเรียนของก�รเรียนรู้ รับรู้
และเชื่อมต่อกันท�งด้�นศิลปวัฒนธรรม

นิย�มของหมอลำ� ต�มคว�มหม�ยที่มีอธิบ�ย
ในพจน�นุกรมฉบับร�ชบัณฑิตยสถ�น พ.ศ. ๒๕๔๒ ว่� 
“ผู้ชำานาญในการขับร้องแบบอีสาน” เมื่อแยกพิจ�รณ�
โดยเช่ือมโยงคว�มรู้คว�มคิดของผู้ทรงคว�มรู้หล�ยท่�นท่ี
อธิบ�ยไว้ “หมอ” หม�ยถงึ ผู้รู้ ผู้ชำ�น�ญ คำ�และคว�มหม�ยนี้ 
ใช้ทัว่ไปในภ�ษ�ไทย ดงัพบคำ�ว่� หมอย� หมองู หมอเสน่ห์  
หมอเวทย์คุณไสย ในภ�ษ�อีส�นมีคำ�ว่� หมอแคน หมอลำ�  
โดยนัยของคำ�ว่�หมอคือผู้มีคว�มรู้คว�มชำ�น�ญในสิ่งที ่
บุคคลผู้นั้นมีอยู ่ ส่วนคำ�ว่� “ลำ�” อธิบ�ยอย่�งตรงคือ  
ก�รขับร้องของบุคคล ก�รใช้เสียงให้เกิดทำ�นอง สำ�เนียง 
ต�มบทกลอน

ถ้�ใช้ว่� “ลำ�นำ�” หม�ยถึงบทเพลงท่ีใช้ขับร้อง 
เรยีกว่�ขบัลำ�นำ� มบีทสกัว� บทเสภ� บทดอกสร้อย บทละคร 
จงึมใีช้ทัง้คำ�ว่� “ขบั” และคำ�ว่� “ลำ�” เมือ่พจิ�ณ�ฐ�นก�รใช้ 
ภ�ษ�ของช�วล�วและภ�ษ�ถิ่นของช�วไทยอีส�น ต่�งก็มี
นยัของก�รใช้และคว�มหม�ยเดยีวกนั ช�วล�วเหนอืใช้คำ�ว่�  
“ขับ” ช�วล�วใต้รวมถึงช�วไทยอีส�นด้วยใช้ว่� “ลำ�”  
คว�มหม�ยยังคงเดิม บ�งท่�นเพิ่มเติมว่�ผู้ชำ�น�ญก�ร
ขับหรือลำ�ทำ�นองเสน�ะ มีท่ีม�และคว�มหม�ยของคำ�ว่�  
“ลำ�” อีกแนวคิดหนึ่งว่� ลำ�หม�ยถึง “ย�ว” กล่�วกันว่� 
ในวัฒนธรรมของช�วอีส�นมีวรรณคดีที่สำ�คัญจำ�นวนม�ก 
แต่ละเรื่องมีเนื้อคว�มต่อเนื่องกันเป็นเรื่องร�ว เรื่องแต่ละ
เรื่องนั้นใช้คำ� “ลำ�” นำ�หน้� เช่น ลำ�จำ�ป�สี่ต้น ลำ�ก�ระเกด 
ลำ�สินไซ (ลำ�ศิลป์ชัยหรือสินชัย) คนรุ่นเก่�ช�วอีส�นท่�น
อ่�นวรรณคดีเรื่องย�วๆ แต่ละเรื่องแล้วส�ม�รถจดจำ�ได้
ตลอดเรื่อง นอกจ�กนี้แล้วแต่ละท่�นก็ยังจำ�ได้หล�ยเรื่อง 
โดยเฉพ�ะวรรณคดทีีเ่ป็นบทร้อยกรอง บ�งท่�นส�ม�รถนำ�
ม�ขับลำ�เป็นทำ�นองได้ คว�มชำ�น�ญในคว�มหม�ยของลำ�
ทีแ่ปลว่�ย�วนีจ้งึมนียิ�มอกีอย่�งหนึง่ว่� ผูช้ำ�น�ญวรรณคดี
เรื่องย�ว ซึ่งตรงกับคำ�ว่� “หมอลำ�” เช่นกัน

คว�มหม�ยของ “หมอลำ�” ในแนวของศิลปะ
ดนตรีก็คือ ศิลปินผู ้มีคว�มชำ�น�ญด้�นก�รขับร้องโดย
ก�รใช้เสียงให้เกิดทำ�นอง ลีล� จังหวะ คละผสมไปกับเนื้อ
ของส�ระที่สื่อเรื่องร�วต่�งๆ สื่อคว�มนึกคิด โต้ตอบจ�ก 
คว�มทรงจำ�หรือปฏิภ�ณไหวพริบด้วยเนื้อคำ�ร้อยกรอง  



คณะหมอลำ�เพลินบนเวทีก�รประกวดศิลปะก�รแสดงพื้นบ้�น

ทั้งยังสะท้อนคว�มเป็นวิถีวัฒนธรรมของช�วไทยถิ่นอีส�น 
ก่อให้เกิดคุณค่�ด้�นภูมิปัญญ�ท�งวัฒนธรรมที่สืบส�น 
จนเป็นเอกลักษณ์อย่�งชัดเจน

ในวงก�รหมอลำ� จำ�แนกหมอลำ�ไว้ ๕ ประเภท 
คือ หมอลำ�พื้น หมอลำ�กลอน หมอลำ�หมู่ หมอลำ�เพลิน 
และหมอลำ�ผีฟ้� โดยสงัเขปคอื หมอลำ�พืน้เป็นลำ�ทีเ่กีย่วกบั
นทิ�นพืน้บ้�นต่�งๆ ส่วนใหญ่พบว่�เป็นหมอลำ�ช�ย หมอลำ�
กลอนมีทั้งหมอลำ�ช�ยและหมอลำ�หญิง เป็นก�รโต้ตอบกัน 
เก่ียวกบัเรือ่งร�วต่�ง  ๆทัง้ข้อคดิ คตธิรรมคำ�สัง่สอน เรือ่งร�วต่�งๆ  
ท�งสงัคมและวฒันธรรมทีใ่กล้ตวั  หมอลำ�หมูม่จีำ�นวนหมอลำ� 
หล�ยคน นยิมลำ�เป็นเรือ่งร�วต่�งๆ แนวออกไปในท�งเศร้�  
ห�กเน้นที่คว�มสนุกสน�นคือหมอลำ�เพลินซึ่งนิยมลำ�เป็น
เรื่องร�ว ส่วนหมอลำ�ที่มีวิถีต่�งออกไปคือหมอลำ�ผีฟ้� 
หมอลำ�ประเภทนี้ปนด้วยคว�มเชื่อท�งไสยศ�สตร์ ผูกพัน
กับคว�มเช่ือเกี่ยวกับผี เป้�หม�ยคือกระบวนก�รเกี่ยวกับ
ก�รรักษ�โรคภัย ก�รรักษ�อ�ก�รเจ็บป่วย ให้ห�ยได้ต้องได้
รับก�รรกัษ�จ�กอำ�น�จของผฟ้ี�หรอือำ�น�จเหนือธรรมช�ติ

ในขณะที่สังคมวัฒนธรรมท่ีรับก�รแพร่กระจ�ย
ท�งวัฒนธรรมจ�กสังคมภ�ยนอก และพัฒน�ก�รที่เกิดขึ้น
ในวัฒนธรรมหมอลำ� จึงเกิดหมอลำ�ซิ่ง ซึ่งมีรูปแบบและวิธี
ก�รนำ�เสนอแตกต่�งไปจ�ก ๕ ประเภทดังกล่�วนั้น ทั้งยัง
มีชื่อเรียกอื่นๆ อีกว่� หมอลำ�ส่อง หมอลำ�ประชัน เป็นต้น 
ซึ่งในเนื้อห�ท่ีนำ�เสนอนี้ขออธิบ�ยเน้นไปที่หมอลำ�พื้น
กับหมอลำ�กลอน ซึ่งถือเป็นร�กกำ�เนิดของหมอลำ�อีก 
หล�ยประเภท คือหมอลำ�หมู่ที่มีหมอลำ�ม�กกว่� ๒ คน  
ลำ�ต่อกลอนกัน หรือหมอลำ�เพลินที่ปัจจุบันพัฒน�ไปใน
แนวของลิเกภ�คกล�งโดยนำ�เสนอเป็นเรื่องร�วต่�งๆ  
บ�งคณะผสมผส�นโดยยังมีก�รนำ�เพลงลูกทุ่งเข้�ม�ร่วม 
ในก�รแสดงด้วย

หมอลำ�พ้ืนเป็นร�กกำ�เนิดแรกสุดของหมอลำ� 
ลักษณะเด่นของหมอลำ�ประเภทนี้คือก�รลำ�ด้วยศิลปิน 
คนเดียว ก�รแสดงหมอลำ�ภ�คบันเทิงในอดีตนิยมว่�จ้�ง 
หมอลำ�พ้ืนไปลำ�ในง�นต่�งๆ สถ�นท่ีสำ�หรบัลำ�อย่�งง่�ยทีส่ดุ 
ก็คือก�รลำ�บนพ้ืนท่ีมีล�นกว้�งขว�ง หรือบ�งหมู่บ้�นหรือ
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ง�นทีว่่�จ้�งจดัทำ�เวทยีกพืน้ เรือ่งทีห่มอลำ�พืน้นำ�ม�ลำ�นยิม
เรือ่งช�ดกต่�งๆ ลำ�เนือ้ห�เกีย่วกบันทิ�น คว�มเชือ่ ศ�สน� 
จ�รีตประเพณีต่�งๆ ก�รแสดงเรียบง่�ย ในอดีตหมอลำ� 
แต่งก�ยด้วยก�รสวมก�งเกงข�ย�วสีข�ว เส้ือข�ว ก�รลำ�
แต่ละง�นใช้เวล�น�นหล�ยชั่วโมง หมอลำ�จึงต้องเรียนรู้ 
เรื่องร�วต่�งๆ เกี่ยวกับขนบประเพณีหรือเร่ืองท่ีลำ� แม้ว่� 
โดยสภ�พแล้วหมอลำ�เป็นผูอ้ยูใ่นสงัคมและวัฒนธรรมอสี�น
แล้วกต็�ม ก�รเรยีนรูห้ลกัธรรม บ�งท่�นต้องท่องเรือ่งร�วของ
วรรณคดี หรือบทลำ�ที่ครูหมอลำ�เขียนออกม�เป็นคำ�กลอน  
ในขณะเดียวกันก็ต ้องติดต�มสถ�นก�รณ์บ ้�นเมือง  
คว�มเป็นไปท�งสังคมที่มีก�รเปลี่ยนแปลงตลอดเวล�  
เรื่องร�วของก�รรณรงค์ของท�งร�ชก�รในด้�นก�รต่อต้�น
ย�เสพติด ก�รเลือกตั้ง เป็นต้น

ก�รที่หมอลำ�กลอนต้องใช้ไหวพริบปฏิภ�ณ 
หมอลำ�ทุกคนจึงต้องรำ่�เรียนเพื่อให้ตนเกิดคว�มรู้รอบ และ
รูลึ้กในสรรพส่ิงเพือ่สร้�งคว�มพร้อมท่ีจะแก้ไขโจทย์ของฝ่�ย
ตรงข้�ม หมอลำ�แต่ละคนจึงมีคว�มจำ�เป็นต้องมีคว�มรู้  
เช่น คว�มรู้ต่�งๆ คือ ประวัติชุมชน ขนบประเพณี ระบบ
ก�รศึกษ� ภูมิศ�สตร์ ประวัติศ�สตร์ สภ�พแวดล้อมใกล้ตัว 
คว�มรู้เกี่ยวกับคว�มเชื่อ ศ�สน� ศีลธรรม ค่�นิยม คว�มรู ้
เกี่ยวกับวรรณคดี ช�ดก นิท�นพื้นบ้�น คำ�สอนโบร�ณ
ของช�วอีส�น คติธรรม ข้อคิดเตือนใจ คว�มรู้เกี่ยวกับก�ร
ประกอบอ�ชีพต่�งๆ ซึ่งเป็นก�รทำ�ม�ห�กินของช�วบ้�น 
และช�วเมือง คว�มรู้เกี่ยวกับสภ�พของสังคมและโลกของ
เย�วชน ท่ีมีคว�มแตกต่�งไปจ�กสังคมสมัยก่อน คือต้อง
มีคว�มเป็นปัจจุบัน คว�มรู้ด้�นฉันทลักษณ์ของบทกลอน  
ก�รใช้ภ�ษ�ที่สละสลวย ภ�ษ�ที่คมค�ย สำ�นวนภ�ษ�ที่
ต้องใช้ในก�รเกี้ยวพ�ร�สี คว�มรู้เกี่ยวกับเพลงและดนตรี  
ทัง้ในด้�นล�ย (ทำ�นองเพลง) จงัหวะทีต้่องแม่นและส�ม�รถ
สวมให้เข้�กับล�ยแคน ตลอดจนก�รใช้ท่�ฟ้อนประกอบ
ระหว่�งก�รลำ�

ก่อนก�รแสดง เริ่มต้นด้วยก�รตั้งเครื่องบูช�ครู 
คือยกค�ยอ้อหรือยออ้อ เป็นก�รไหว้ครูเพื่อเป็นสิริมงคล 
เป็นขวัญกำ�ลังใจ ก่อให้เกิดคว�มเชื่อมั่นในก�รลำ� หมอลำ�
แต่ละท่�นมีค�ถ�สำ�หรับท่องบูช� เครื่องค�ยหรือเครื่อง
บูช�มีขัน ๕ หรือขัน ๘ (ประกอบด้วยซวย(กรวย)ใบตอง 
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แม่ฉวีวรรณ พันธุ ศิลปินแห่งช�ติ

ดอกไม้ เทยีน ๕ หรอื ๘ คู)่ เหล้�ข�ว ๑ ขวด ไข่ไก่ดบิ ๑ ฟอง  
ผ้�ข�ว ๑ ผืน ผ้�ไหม ๑ ผืน ค่�ค�ย(ค่�บูช�ครู) ต�มแต่ละ
หมอลำ�กำ�หนด ก�รแสดงหมอลำ�กลอนครั้งหนึ่งๆ ใช้เวล�
น�นตลอดทัง้คนืไปจนเกอืบรุง่เช้�ท่ีเรยีกว่� “บัน้ค่อนสแิจ้ง” 
คอืเวล�เกอืบจะถงึเช้�แล้ว โดยทัว่ไปก�รนำ�เสนอศลิปะก�ร
ลำ�มีขั้นตอน ๕ ช่วง คือ

ช่วงที่ ๑ ลำ�ไหว้พระบูช�ครู หมอลำ�ช�ยลำ�ก่อน 
แล้วจึงต่อด้วยหมอลำ�หญิง เริ่มด้วยลำ�ไหว้คุณพระศรี
รัตนตรัย เทพยด� สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหล�ยให้คุ้มครองป้องกัน 
ลำ�รำ�ลึกถึงพระคุณของคุณครูบ�อ�จ�รย์ ท่ีได้สั่งสอน 
ลักษณะเช่นนี้ถือเป็นขนบของศิลปินเพลงร้องพ้ืนบ้�นไทย
ทุกประเภทที่ปฏิบัติเช่นนี้

ช่วงที่ ๒ ลำ�ประก�ศศรัทธ� ก�รลำ�ขั้นตอนนี ้
เป็นก�รพรรณน�คณุง�มคว�มดสีลบักบัขอบคณุเจ้�ภ�พง�น 
ทีว่่�จ้�งหมอลำ�ม�แสดง หมอลำ�แนะนำ�ตนเอง ก�รลำ�ศรทัธ� 
ใช้เวล�ค่อนข้�งน�น บ�งง�นอ�จใช้เวล�ถึง ๒ ชั่วโมง 
หมอลำ�จึงพิจ�รณ�ลักษณะของง�นเพื่อพรรณน�คว�ม 
ในส�ระที่เก่ียวข้อง เป็นก�รแสดงคว�มรู้ภูมิปัญญ�ของ
หมอลำ� เช่น ห�กเป็นง�นบวชพระ หมอลำ�จะลำ�เล่�อ�นสิงส์
ของก�รบวช ลำ�อ้�งคว�มต�มคติค่�นิยม คว�มยึดมั่น 
ในพระพุทธศ�สน� เรือ่งร�วท่ีนำ�ม�เทยีบเคยีงเป็นเรือ่งร�ว
ของตำ�น�น ช�ดก นิท�นโบร�ณ แนวปฏิบตัทิีสื่บทอดกันม�
แต่โบร�ณ เป็นต้น

ช่วงที่ ๓ ลำ�เก้ียว ลำ�ในยกนี้ห�กเป็นลำ�ที่ม ี
หมอลำ�ช�ยและหมอลำ�หญิง ก�รลำ�มีเนือ้ห�ทีมุ่ง่ไปท�งด้�น
คว�มรักคว�มใคร่ ชมโฉม ต้องก�รเป็นชีวิตคู่ครอง โอ้โลม
เย้�แหย่ ถ้อยคำ�เนื้อคว�มของคว�มหม�ยสองง่�มสองแง่  
ฝ่�ยหญิงอ�จะตอบในเชิงขัดเขินหรือตอบรับเห็นด้วย  
ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับเนื้อเรื่องที่นำ�พ�ไป หมอลำ�ท่ีมีค�รมคมค�ย 
แก้เกีย้วได้ฉบัพลนัทนัคว�ม ทนัคว�มคดิกนัย่อมเป็นทีน่ยิม
ของผู้ชม ก�รลำ�เกี้ยวนี้แม่ฉวีวรรณ พันธุ ศิลปินแห่งช�ติ  
เคยเล่�ให้ผู้เขยีนฟังว่�ต้นแหล่งเกดิอยูท่ีจ่งัหวดัอบุลร�ชธ�นี  
ก�รลำ�มุ ่งใช้คำ�กลอนม�เกี้ยวพ�ร�สีระหว่�งช�ย–หญิง  
โดยใช้ผญ� คำ� “ผญ�” นี้มีลักษณะของก�รเกี้ยวพ�ร�ส ี
ด้วยคำ�คม คำ�เปรียบเปรย ระหว่�งช�ย–หญิง เมื่อหมอลำ�
นำ�ผญ�ม�ใช้ในก�รลำ� มหีมอลำ� ๒ คน ระหว่�งหมอลำ�ช�ย 
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ก�รแสดงหมอลำ�กลอน

และหมอลำ�หญิงใช้คำ�กลอนดำ�เนนิเนือ้ห� เน้นคว�มสนกุสน�น  
มีแคนเป่�คลอให้เกดิอรรถรส ให้คว�มสขุแก่ผูช้ม ลกัษณะเดยีว 
กบัก�รร้องเพลงอแีซว หรอืเพลงพ้ืนบ้�นหล�ยๆ อย่�งของ 
ภ�คกล�งทีมุ่ง่ก�รเกีย้วพ�ร�ส ีแก้คำ�กนัด้วยไหวพรบิปฏภิ�ณ 
เป็นศลิปะก�รแสดงทีไ่ม่ใช่เรือ่งจรงิทัง้ของพ่อเพลง แม่เพลง 
และหมอลำ�

ช่วงท่ี ๔ ลำ�เรือ่งท่ัวไป ลำ�ช่วงนีมี้เนือ้ห�หล�กหล�ย 
ขึ้นอยู่ที่ก�รตั้งประเด็นเป็นก�รแสดงภูมิรู้ในเรื่องร�วต่�งๆ  
เช่น เรื่องท�งพระพุทธศ�สน� วรรณคดีที่เกี่ยวกับศ�สน�  
สถ�นก�รณ์บ้�นเมอืง ก�รลำ�ลกัษณะนีเ้ป็นก�รแสดงคว�มรู้ 
คว�มส�ม�รถของหมอลำ� เร่ิมต้นด้วยก�รลำ�เรือ่งใดเรือ่งหนึง่ 
จนหมดส�ระก่อน จ�กนัน้ลำ�ถ�มฝ่�ยตรงข้�มว่�จะแก้ลำ�ได้ 
อย่�งไร ห�กแก้ได้ถกูต้องถกูใจผูฟั้ง หมอลำ�ท่�นนัน้กจ็ะได้รบั 
คว�มนิยมจ�กผู้ฟังเช่นเดียวกับลำ�เกี้ยว ซึ่งนำ�ไปสู่คว�มม ี
ชื่อเสียงของหมอลำ�ท่�นนั้นๆ ส่งผลท�งบวกต่อก�ร
ประกอบอ�ชีพหมอลำ�ด้วย

ช่วงที่ ๕ ลำ�ล�หรือลำ�ล่องลำ�ล� เป็นก�รลำ�ช่วง
สดุท้�ยเพือ่ขอบคณุเจ้�ภ�พ บคุคลทีเ่กีย่วข้อง ขอบคณุผู้ชม  
อำ�นวยพรให้ผูช้มทกุคนโชคดีมีสขุ ห่�งทกุข์โศกโรคภัยท้ังปวง  

ก�รลำ�ล�นี้บรรย�ยเนื้อคว�มและคว�มรู้สึกเสียด�ยที่ต้อง
จ�กล�ไป จงึมคีำ�เรยีกว่� “ลำ�บัน้ออนซอน” ซึง่มคีว�มหม�ย
ถึงก�รน่�เสียด�ยจนไม่อย�กล�จ�ก ถือเป็นธรรมเนียม 
ก�รแสดงท่ัวไป และเป็นท่ีหม�ยว่�รูว่้�ก�รแสดงถงึช่วงสดุท้�ย 
ของก�รแสดงแล้ว

ในก�รแสดงหมอลำ�พื้นและหมอลำ�กลอน ส่ิงท่ี 
คูก่นัทีท่ำ�ให้เกดิอรรถรส เกดิสสีนัของก�รแสดงและข�ดไม่ได้ 
คือแคน นับเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของหมอลำ� โดยม ี
หมอแคน ๒ คน บ�งง�นอ�จมีเพียงคนเดียวก็ได้ ทำ�หน้�ที่
เป่�เคล้�คลอ ประส�นเสยีงร่วมไปกบัแนวก�รลำ�ของหมอลำ� 
ล�ยแคนท่ีหมอแคนเป่� มี ๔ ทำ�นองหลัก คือ ล�ยใหญ่  
ล�ยสุดสะแนน ล�ยโป้ซ้�ย (ล�ยติดสูด) และล�ยส้อย 
นอกจ�กทำ�นองหลกัดงักล่�วแล้วยงัมลี�ยแคนอกีจำ�นวนม�ก 
ของหมอแคน เช่น ล�ยแม้ฮ้�งขึ้นภู ล�ยส�วเข็นฝ้�ย  
ล�ยส�วหยิกแม่ ล�ยลมพัดพร้�ว ล�ยภูไท ล�ยภู่ตอมดอก 
ล�ยโปงล�ง ล�ยงัวขึ้นภู ฯลฯ

ส่�นทำ�นองท่ีหมอลำ�ลำ�นี้มี ๓ ทำ�นองหลัก คือ
ทำ�นองแรกเป็นก�รลำ�ท�งย�ว (ลำ�ล่องหรือลำ�อ่�นหนังสือ 
ก็เรียก) ลักษณะของทำ�นองลำ�มีเอ้ือน จังหวะลีล�และ 
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ก�รแสดงหมอลำ�เพลิน

ข้อมูลเพิ่มเติม

http://bit.ly/cul2-a1

ทำ�นองช้� มกี�รเอ้ือนเสยีงเพือ่ให้เกิดคว�มไพเร�ะจับใจผูฟั้ง  
ใช้บรรย�ยธรรมช�ติ คว�มรัก หรือสะท้อนอ�รมณ์เศร้� 
ทำ�นองที ่๒ ลำ�ท�งสัน้ มีลกัษณะของทำ�นองลำ�แบบเนือ้เตม็  
ไม่มเีอือ้น ยกเว้นสวนทีข่ึน้ต้นมว่ี� “โอละนอ” เดนิกลอนอย่�ง
รวดเร็ว กระชับ นิยมใช้สำ�หรับบรรย�ยเนื้อคว�มที่ต้องก�ร
คว�มรวดเร็วเป็นสำ�คัญ โดยมุ่งที่เนื้อห�ส�ระม�กกว่�
คว�มไพเร�ะ ลำ�ท�งสั้นมักแสดงออกในท�งคว�มสุข  
สบ�ยใจ ส่วนทำ�นองที ่๓ ลำ�เต้ย มทีำ�นองย่อย เช่น ลำ�เต้ยโขง  
ลำ�เต้ยพม่� ลำ�เต้ยธรรมด� ถ้�เป็นหมอลำ�แถบอำ�เภอโนนต�ล  
จงัหวดัมกุด�ห�ร มีลำ�เต้ยหวัโนนต�ล ซึง่เป็นลกัษณะเฉพ�ะ
ของทำ�นองในพ้ืนทีแ่ห่งนี ้ทำ�นองของลำ�เต้ยใช้จังหวะรวดเรว็  
กระฉบักระเฉง นิยมใช้ลำ�โต้ตอบระหว่�งหมอลำ�ช� - หมอลำ�หญงิ  
มุ่งก�รเย้�หยอก เกี้ยวพ�ร�สี ตลกขบขัน

โอก�สที่มีก�รแสดงหมอลำ� นับเป็นคุณค่�
ท�งก�รแสดงที่สะท้อนคว�มเป็นวัฒนธรรมเพลงและ
ดนตรีอีส�นที่ส�ม�รถนำ�ไปแสดงในง�นอย่�งกว้�งขว�งทั้ง 
ง�นมงคลและง�นอวมงคล เช่น ง�นทอดผ้�ป่� ง�นบญุผะเวส  
(ง�นบุญมห�ช�ต)ิ ง�นเข้�พรรษ� ง�นทอดกฐนิ ง�นบวชน�ค  
ง�นแต่งง�น ง�นข้ึนปีใหม่ ง�นสมโภชหรือง�นเฉลมิฉลองต่�งๆ  
ง�นเทศก�ลประจำ�ปีของท้องถิน่ ง�นก�ช�ดของแต่ละจังหวดั 
ง�นศพ ง�นทำ�บุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว 

ในปัจจบุนัแม้ว่�หมอลำ�มพีฒัน�ก�รคล้อยไปต�ม
ก�รเปล่ียนแปลงท�งสังคม วฒันธรรม และเศรษฐกจิ นบัตัง้แต่ 
ก�รเกิดหมอลำ�หมู่ท่ีดำ�เนินเป็นเรื่องร�ว หมอลำ�เพลินที่
เพิ่มต่อจ�กหมอลำ�หมู่ และหมอลำ�ซิ่งซึ่งมีคว�มรวดเร็ว
ทันใจกว่� เข้�รสนิยมของผู้คนรุ่นใหม่ มีก�รนำ�รูปแบบ
ของลิเกภ�คกล�ง ก�รร้องเพลงลูกทุ่ง ก�รเพิ่มดนตรีใน 
รูปแบบของวงดนตรีพื้นบ ้�นอีส�นไปจนถึงก�รนำ� 
เครื่องดนตรีส�กลเข้�ม�ผสมผส�นให้เป็นที่ช่ืนชอบของ
ผู้ชมก�รแสดงในปัจจุบัน แต่เมื่อมองลึกไปยังคุณค่�ของ
หมอลำ�ท่ีเป็นเนื้อแท้ด้ังเดิมก็ยังคงดำ�รงอยู่ สิ่งสำ�คัญท�ง
ด้�นมรดกภูมิปัญญ�ท�งวัฒนธรรมได้ให้คว�มยอมรับ
ว่�หมอลำ�พื้น และหมอลำ�กลอน คือร�กฐ�นที่เป็นแก่น
วัฒนธรรมภูมิปัญญ�ของช�วอีส�น ด้วยคุณค่�ท�งศิลปะ
และวัฒนธรรมเช่นนี้

http://bit.ly/cul2-a1
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วิจิตรช่างศิลป์
พัทธนันท์ โอษฐ์เจษฎา

ประเกือม ตะเกา
มรดกชาวสุรินทร์

มนุษยชาติเรียนรู ้ธรรมชาติ น�าธรรมชาติ
มาประยุกต์ประดิษฐ์จนกลายเป็นข้าวของเคร่ืองใช้  
เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการด�ารงอยู่ของชีวิต

แร่เงิน แร่ทอง คือทรัพย์ในดินที่มนุษย์รู้จัก
น�ามาใช้อย่างช้านาน ในแว่นแคว้นแดนไทยปรากฏ
หลกัฐานว่าผูค้นในถิน่น้ีรู้จักน�าแร่ธาตุธรรมชาตเิหล่านี้ 
มาเป็นเครือ่งมอืเครือ่งประดบั ต�านานสงิหนวตั ิอนัเก่าแก่ 
ราวพทุธศตวรรษที ่14-18 ได้กล่าวถงึ “ลาวจก” อนัเป็น 
รากเหง้าเผ่าพันธุ ์ของคนไทยสายหนึ่ง ในต�านาน
กล่าวไว้ว่าลาวจกกลุ่มนี้ได้ใช้บันไดเงินไต่ลงมาจาก 
สรวงสวรรค์ เมื่อมาสร้างบ้านเมืองได้น�าบันไดเงินนั้น
มาตีเป็นแท่นรองนั่ง และในเอกสารเรื่องค�าให้การ 
ขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม สมัยสุโขทัย ยังกล่าวถึง
ร้านรวงขายขันเงิน ผอบ ตลับ ก�าไลมือ ฯลฯ ในยุคนั้น  
หลักฐานเหล่าน้ีสะท้อนถึงคุณค่าและมูลค่าของแร่เงิน
ที่คนรู้จักมานาน



จังหวัดสุรินทร์ ดินแดนอีส�นใต้ของประเทศไทย 
เป็นอีกพ้ืนทีห่นึง่ทีม่ผีูค้นสบืส�นฝีมือเชงิช่�งเครือ่งเงิน-ทอง 
ม�แต่อดีตและยังคงสืบม�จนปัจจุบัน สุรินทร์มีกลุ่มชนท่ี
อ�ศัยอยู่หล�กหล�ยกลุ่ม ประช�กรกลุ่มใหญ่คือกลุ่มชน
เขมร กูย และล�ว ภ�ยหลังมีกลุ่มคนไทย ไทยเบิ้ง (โคร�ช) 
จีน และกลุ่มอื่นๆ ม�อยู่ร่วมกัน กล�ยเป็นดินแดนที่มี 
คว�มหล�กหล�ยท�งวัฒนธรรม มีทั้งวัฒนธรรมท่ีเป็น 
อัตลักษณ์เฉพ�ะ อ�ทิเช่น กลุ่มช�วกูยเลี้ยงช้�ง และมีก�ร
ผสมผส�นวัฒนธรรมอย่�งกลมกลืนลงตัวปร�กฏในง�น
พิธีกรรมหล�ยพิธีกรรม

เล ่�ต ่อๆ กันม�ในหมู ่ลูกหล�นช�วอำ�เภอ 
เขว�สินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ถึงคว�มเป็นม�ของสกุลช่�ง
เครื่องประดับเงิน-ทอง ว่� รุ่นชวดเป็นช่�งทำ�ทองได้อพยพ
จ�กท�งใต้ของอ�ณ�จักรกัมพูช� ข้�มพนมดองแร็กม�ตั้ง
รกร�กท่ีบ้�นคูประท�ย ตั้งแต่ปล�ยสมัยอยุธย� (ภ�ยหลัง
ตั้งเป็นเมืองสุรินทร์) ชวดที่อพยพม�ได้แต่งง�นกับช�วบ้�น
คูประท�ยและมีบุตร ท่�นได้ถ่�ยทอดวิช�คว�มรู้เชิงช่�งนี ้
แก่บุตรช่ือ “ต�แก้ว” และต�แก้วได้ถ่�ยทอดวิช�คว�มรู้นี้
ต่อให้บตุรชือ่ “ต�เป็ด” ซึง่ภ�ยหลงัคุณต�เป็ดได้แต่งง�นกบั 
“คณุย�ยซอ็ม” แห่งบ้�นโชค เขว�สนิรนิทร์ จงึได้ม�ต้ังรกร�ก
ที่บ้�นโชคและประกอบอ�ชีพเป็นช่�งทำ�เครื่องประดับทอง  
คณุต�เป็ดมฝีีมอืเป็นทีร่ำ�่ลอื ท่�นได้ถ่�ยทอดคว�มรูใ้ห้แก่บตุร  

คือ “คุณต�เกิด มุตตะโสภ�” และ “คุณต�ตุ่ม มุตตะโสภ�” 
บุตรรุ่นนี้ได้มุ่งมั่นในก�รสืบทอด ในย�มว่�งจ�กฤดูก�ล
ทำ�น�ทั้งสองได้เดินท�งไปซื้อทองและเงินจ�กจังหวัด
อุบลร�ชธ�นี เพื่อม�ทำ�เครื่องประดับรูปแบบต่�งๆ เช่น  
ตะเก� (ตุ้มหู) และ ประเกือม (ประคำ�) โดยนำ�ม�ร้อยเป็น
สร้อยข้อมือ สังว�ล กำ�ไล แหวน สร้อยคอต�มสมัยนิยม 
และนำ�ไปข�ยในเขตจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ทั้ง
สองท่�นได้ถ่�ยทอดคว�มรู ้ให้แก่ลูกหล�นและผู ้สนใจ
ในหมู่บ้�นม�หล�ยรุ ่นจวบจนปัจจุบันอ�จนับได้ว่�เป็น 
ชั่วอ�ยุที่ ๗ ของก�รสืบทอด

ปร�ชญ์ช�วสรุนิทร์ ได้เปรยีบเปรยไว้ว่� “หญงิส�ว 
ช�วสุรินทร์เฉิดฉันด้วยก�รนุ่งผ้�ไหม ใส่ประเกือม” เป็น
ถ้อยคำ�ทีง่ดง�มอ่อนช้อย สมดงัลวดล�ยและคว�มอตุส�หะ
ในก�รสรรสร้�งง�นฝีมอือนัประณตีของช่�งทำ�เคร่ืองประดบั
เหล่�นั้น

เครือ่งประดบัเงนิ-ทอง ของช�วอำ�เภอเขว�สนิรนิทร์  
ที่มีชื่อเสียงม�ช้�น�นได้แก่ ตะเก� คือ ต่�งหู และประเกือม  
คือ เม็ดประคำ� นั่นเอง แต่ทุกวันนี้ช่�งท่ีสืบทอดก�รทำ� 
เครือ่งประดบัทองไม่ค่อยมคีนทำ�แล้วเนือ่งจ�กร�ค�ของทอง
ท่ีสูงขึน้ ปัจจุบนัยงัมีครชู่�งรุน่อ�วโุสสองท่�น คอื คณุลงุป่วน 
เจยีวทอง แห่งบ้�นโชค และคณุลงุปัญญ� บตุรช�ต ิบ้�นน�ตงั  
ท้ังสองท่�นยังคงถ่�ยทอดคว�มรูใ้นก�รทำ�เครือ่งประดบัเงนิ
ให้แก่ลูกหล�นต�มคว�มชำ�น�ญของตน
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“แซนสน็อบ” พิธีไหว้ครูของช่างเครื่องเงิน

แซนสน็อบ คือพิธีไหว้ครูของช่�งเครื่องประดับ
เงินช�วสุรินทร์

คำ�ว่� “แซน” หม�ยถงึก�รเซ่น ส่วน “สนอ็บ” คือชือ่
เรียกเครื่องปั๊มลมเพื่อเป่�หลอมเงิน เป็นภ�ษ�เขมรถิ่นไทย  
นยัคอืแทนเครือ่งมืออุปกรณ์ในก�รทำ�เครือ่งประดบัอนัเป็น 
เสมอืนครแูละเป็นเครือ่งมือเลีย้งชีพ ท่ีทกุคนต้องให้คว�มเค�รพ 
และสำ�นึกในบุญคุณ

“ในหนึ่งปีพวกเราต้องมาไหว้ครูกันทุกคน” 
สนอง ข�วเครือ ช่�งตีประเกือม ย่�งวัย ๕๐ กล่�ว ในพิธ ี
แซนสน็อบ ซ่ึงจดัในช่วงวันแซนโฎนต� (ไหว้บรรพบรุษุ) ของ
ช�วไทยเช้ือส�ยเขมร วนันีถ้อืเป็นวันสำ�คัญทีลู่กหล�นทุกคน 
ต้องกลบับ้�นม�ไหว้ผปีูย่่� ศิษย์ผูร้ำ�่เรยีนวชิ�ทำ�เครือ่งประดบัเงนิ 
ต้องกลบัม�ไหว้เครือ่งมือช่�งทีบ้่�นของครูผูส้อนตนเอง และ
ยังคงสืบทอดจนถึงปัจจุบัน

เครือ่งประดบัเงินในอดตีนัน้ถอืว่�เป็นเครือ่งประดบั 
ที่มีคว�มศักดิ์สิทธิ์ ปัจจุบันในย�มที่เด็กเล็กขวัญผว� ผู้เฒ่� 
ผู้แก่ยังคงนำ�สร้อยเงิน หรือเหรียญเงินเก่�ๆ ม�ร้อยเป็น
สร้อยคอให้ลูกหล�นเพื่อป้องกันสิ่งไม่ดีมิให้ม�รบกวน 

แม ้ว ่�โลกจะมี เทคโนโลยี เพื่อช ่วยอำ�นวย 
คว�มสะดวกให้แก่ง�นช่�งฝีมืออย่�งหล�กหล�ยรูปแบบ 
ช่�งเครื่องเงินหล�ยคนได้เปล่ียนแปลงรูปแบบก�รผลิต 
เพ่ือให้ทันต่อคว�มต้องก�รของตล�ด ณ อำ�เภอเขว�สนิรนิทร์  
ยังคงมีกลุ่มช่�งเครื่องประดับเงินที่สืบทอดรักษ�ภูมิปัญญ�
ดัง้เดมิไว้ เป็นง�นฝีมอืในทกุขัน้ตอน อกีทัง้ได้คิดปรบัประยกุต์ 
เครือ่งมอืเครือ่งใช้เพ่ือช่วยทุนแรงในก�รทำ�ง�นห�กแต่ยงัคง
รักษ�จิตวิญญ�ณของชิ้นง�นท้องถิ่นไม่จืดจ�ง
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ตะเกา 
จินตนาการจากพรรณพฤกษา

ตะเกา หรือ ตะเกอว หรือ กะจอน คือชื่อเรียก ต่�งหู  
มีรูปแบบของลวดล�ยคล้�ยดังดอกไม้ เถ�ไม้ในป่� ลวดล�ยดั้งเดิม 
ที่พอสืบค้นได้ ได้แก่ ล�ยดอกรังหอกเปิด ล�ยดอกรังหอกปิด  
ล�ยดอกขจร ล�ยรงัผึง้ ดอกปลกึ ๓ ชัน้ เป็นต้น ลกัษณะพเิศษของตะเก�  
คือจะมีก้�นต่�งหูย�วโค้งงอไปด้�นหลังสำ�หรับเก�ะรูหู ปัจจุบันมี 
ลวดล�ยของตะเก�หล�กหล�ยลวดล�ย ซึ่งช่�งแต่ละรุ ่นมีก�รคิด 
ต่อยอดสร้�งสรรค์ลวดล�ยให้สอดคล้องต�มสมัยนิยม

ผู้เฒ่�ช�วสรุนิทร์ เล่�ว่� แต่เดมินัน้ ตะเก� ใช้เป็นต่�งห ูและ
มีก�รร้อยเป็นสร้อยสังว�ลบ้�ง ภ�ยหลังมีก�รประยุกต์ม�เป็นเข็มขัด 
ข้อมือ หัวแหวน ฯลฯ ต�มแต่ชอบ

ก�รทำ�ตะเก�ถือว่�เป็นง�นท่ีละเอียดอ่อน เป็นชิ้นง�นท่ี 
ไม่ส�ม�รถทำ�เบ้�หลอมเพื่อผลิตจำ�นวนม�กได้ จึงกล�ยเป็น 
คว�มโดดเด่นและเป็นที่ต้องก�รของผู้คนจำ�นวนม�ก แต่ในปัจจุบัน 
ห�ช่�งฝีมอืทีส่บืทอดก�รทำ�ได้น้อย เนือ่งจ�กต้องใช้เวล�น�นในก�รทำ�
ช่อดอกแต่ละช่อ นอกจ�กนีก้�รทำ�ชิน้ง�นแต่ละชิน้ต้องมคีว�มพิถพิีถนั 
ในก�รเลอืกซือ้เม็ดเงิน ก�รหลอมเม็ดเงิน ก�รรดีเงนิเป็นเส้น ดึงเส้นเงนิ  
ก�รผส�นเนื้อเงิน อย่�งประณีตและเหม�ะสมเพื่อไม่ให้เสียคุณภ�พ 
ของเงิน ก่อนที่จะลงมือทำ�ช่อดอกตะเก�แต่ละลวดล�ย



ประเกือม 
หลากลวดลาย หลายรูปทรง

ประเกือม หรือ ประคำา แต ่ เดิมนั้นเป ็น 
เครื่องประดับสวมใส่คอเพียงอย่�งเดียว มีรูปทรง ๒ แบบ 
คือแบบที่คล้�ยหลอด เรียกกันว่� “จ�ร” มีแบบเป็น 
ลกัษณะลวดล�ยอักขระ และทรงกลม ทีเ่รยีกว่� “ประเกอืม”  
ซึ่งก�รสวมใส่เครื่องประดับเงินสมัยก ่อนเชื่อว ่�เป ็น 
สิ่งศักดิ์สิทธิ ลักษณะในอดีตจะเป็นก�รร้อยจ�ร สลับกับ 
ประเกือม ภ�ยหลังช่�งได้คิดประยุกต์ดัดแปลงรูปร่�งให้มี 
คว�มหล�กหล�ยม�กขึ้น

รปูทรงของประเกอืม ส�ม�รถจำ�แนกได้เป็น ทรงจ�ร  
ทรงประเกือม (กลม) ทรงกระบอก ถุงเงิน และทรงที่ทำ� 
เลยีนแบบของใช้ และลกัษณะของสตัว์ส่ิงของ เช่น ทรงมะเฟือง 
ทรงแมงด�ตัวผู้ ทรงแมงด�ตัวเมีย ทรงแมงมุม ทรงนำ้�เต้� 
ทรงโอ่ง เป็นต้น ส่วนลวดล�ยของประเกอืมน้ันมหีล�กหล�ย 
อ�ทิเช่น เกลี้ยง (ไม่มีล�ย) มะยม บัวควำ่� บัวหง�ย ร่�งแห 
ต�กบ พระอ�ทติย์ ดอกพกุิล ดอกจันทร์ ฯลฯ ท้ังนีอ้�จขึน้กบั 
ก�รคิดจินตน�ก�รของช่�งแต่ละคนด้วย

ก�รทำ�เครื่องประดับเงินแต่ละคร้ังต้องพิถีพิถัน
ในก�รเลือกเม็ดเงินที่มีคุณภ�พ และต้องเตรียมอุปกรณ์
ให้พร้อม เช่น ต�ชั่ง ตะเกียงเป่�แล่น นำ้�ย�ประส�น  
เบ้�หลอมเมด็เงิน ร�งเทเงิน แหนบ คีมประเภทต่�งๆ ตะไบ 
เหล็กพับเงินที่ประดิษฐ์ขึ้นเอง กรรไกร ค้อน คชเวีย (แป้น
ตีขึ้นรูปประเกือม) เหล็กม้วนเส้นเงิน เหล็กแป้นกดเส้นเงิน 
เหล็กดุน ค้อน เลื่อยฉลุ ถังนำ้�เย็น ฯลฯ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่�
ตนกำ�ลังทำ�ง�นใดอยู่

“ก�รทำ�เม็ดประเกือมต้องใช้คว�มอดทนม�ก 
และต้องละเอียด คนทำ�สืบทอดเลยมีน้อย”  
สนอง ข�วเครือ ศิษย์ครูป่วน  
เจียวทอง กล่�ว 



ข้อมูลเพิ่มเติม

http://bit.ly/cul2-a2

ทุกวันนี้ช่�งเครื่องเงินในอำ�เภอเขว�สินรินทร ์
ที่ทำ�ง�นแบบดั้งเดิมมีจำ�นวนน้อยลง เนื่องด้วยปัจจัยหล�ย
ประก�รท้ังจ�กภ�วะเศรษฐกิจท่ีทำ�ให้คนสืบทอดมีน้อย
เนื่องจ�กใช้เวล�น�นกว่�จะได้ร�ยได้กลับม� ก�รทำ�ง�น
ต้องใช้คว�มอดทนสูง และก�รแข่งขันกับเครื่องประดับจ�ก
โรงง�นที่ผลิตได้จำ�นวนม�ก 

“มนัมคีณุค่า และมมีลูค่า ถ้ารูจ้กัทำา” คำ�สะท้อน 
ที่ตรงกันของครูช่�งเครื่องประดับเงิน ป่วน เจียวทอง และ
ปัญญ� บุตรช�ติ ที่เฝ้�บอกแก่ลูกหล�นรุ่นหลัง เพื่อให้ศิษย์
ตระหนักและมีคว�มพิถีพิถัน ประณีตและใส่หัวใจในก�ร
ทำ�ง�นฝีมอื เพร�ะผูเ้ฒ่�ทัง้สองมองเหน็ว่� นัน่คือ “ท�งรอด”  
ของก�รคงอยู่และสืบทอดภูมิปัญญ�อันทรงคุณค่�น้ีให้อยู่
กับลูกหล�นสืบต่อไปในวันข้�งหน้�

http://bit.ly/cul2-a2
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มุขปาฐะ-ลายลักษณ์
วีรวุฒิ หาญสมบัติ

นิทำนก่องข้ำวน้อยฆ่ำแม่ 
โศกนำฏกรรมสู่วิบำกกรรม  

นิทาน “ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่” เป็นนิทานประจ�าถิ่นภาคอีสานที่ม ี

การเล่าต่อกันมาแสนนาน ไม่ว่าจะเป็นในแบบมุขปาฐะ-ลายลักษณ์หรือ 

จากปากต่อปาก การแสดงละครพื้นบ้าน การแสดงหมอล�าเร่ืองต่อกลอน 

หรอืน�าไปสร้างเป็นภาพยนตร์กม็ ีซึง่เช่ือกนัว่า นทิานเรือ่งนีม้เีค้าโครงมาจาก

เรือ่งจรงิ เกดิขึน้ทีต่�าบลถาดทอง จงัหวดัอุบลราชธานแีต่นานมา (ปัจจบุนัอยู่

ในเขตจังหวัดยโสธร) ด้วยหลักฐานที่ปรากฏนั่นก็คือ “ธาตุก่องข้าวน้อย๑” 

โดยชาวบ้านเชือ่กนัว่าเป็นเจดย์ีทีบ่รรจกุระดกูแม่ของทอง ซึง่เป็นตวัละครเอก 

ในเรื่อง นั่นท�าให้เรื่องเล่าและตัวละครในนิทานเรื่องนี้มีความสมจริงยิ่งขึ้น  

แต่ในรายละเอียดเรื่องเล่านั้นมีการปรับเปลี่ยนกันไปบ้าง ตามยุคสมัย  

และตามการถ่ายทอดของแต่ละบุคคล บ้างก็เป็นการแต่งเสริมเติมต่อ

จากความคิดของผู้เล่าเอง จึงอาจเกิดความคลาดเคลื่อนบ้างพอสมควร  

แต่อย่างไรก็ตาม สาระส�าคญัมุง่เน้นไปทีก่ารสอนสัง่ถงึความกตญัญซ่ึูงยงัคง

อยูอ่ย่างไม่เสื่อมคลาย

๑ธาตุก่องข้าวน้อย บ้�งก็เรียก “พระธาตุก่องข้าวน้อย” ซึ่งชื่อที่ถูกต้องนั้นควรจะเรียกว่� “ธ�ตุก่องข้�วน้อย” ม�กกว่� เพร�ะภ�ยในบรรจุ
อัฐิของบุคคลธรรมด� ไม่ใช่อัฐิพระบรมส�รีริกธ�ตุของสมเด็จพระสัมม�สัมพุทธเจ้�เช่นเดียวกับพระธ�ตุ หรือพระบรมธ�ตุทั่วไป
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“นทิาน” เป็นเรือ่งทีเ่ล่�กนัม�จ�กบรรพบรุษุ 
เพื่อใช้อบรมสั่งสอนบุตรหล�น หรือเพื่อคว�มบันเทิงเริงใจ 
เนื่องจ�กในสมัยก่อนนั้นยังไม่มีเทคโนโลยีเช่นในปัจจุบัน 
เนื้อเรื่องที่เล่�อ�จเป็นเรื่องที่เกิดจ�กประสบก�รณ์หรือ
จินตน�ก�รของผู้เล่�เอง มีท้ังเรื่องจริงและเรื่องที่แต่งขึ้น 
โดยประเด็นสำ�คัญก็คือ จุดมุ่งหม�ยในก�รให้คติสอนใจ  
ส่งเสรมิก�รประพฤตตินอยูใ่นศลีในธรรมข้อต่�งๆ เช่น นทิ�น
เรื่องก่องข้�วน้อยฆ่�แม่ ที่ให้คติสอนใจเรื่องของก�รมีสติ 
และคว�มกตัญญูต่อบิด�ม�รด� และคว�มโกรธจนข�ดสติ
ที่นำ�พ�สู่ห�ยนะอันใหญ่หลวง

โดยใจคว�มสำ�คญัอย่�งย่อของนทิ�นก่องข้�วน้อย 
ฆ่�แม่ท่ีถูกเล่�สืบต่อกันม�มีดังนี้ หนุ่มช�วน�ชื่อทอง  
(บ�งแห่งก็ไม่กล่�วถึงชื่อ) ทองออกไปทำ�น�ตั้งแต่เช้�จน
ส�ย แต่แม่ก็ยังไม่ม�ส่งข้�วสักที ทองหิวข้�วจนต�ล�ย 
ด้วยอ�รมณ์ชั่ววูบทำ�ให้เข�กระทำ�ก�รม�ตุฆ�ตม�รด� ด้วย
ส�เหตเุพยีงแค่ว่� ก่องข้�วท่ีแม่เอ�ม�ส่งนัน้ดเูหมอืนจะน้อย
ไป ไม่น่�จะพอกนิ แต่เมือ่ทองกนิข้�วอิม่แล้ว ข้�วยงัไม่หมด  
ทองจงึได้สตสิำ�นกึผดิทีฆ่่�แม่ตนเอง จงึสร้�งธ�ตกุ่องข้�วน้อย 
ขึน้ม� เพือ่เป็นก�รอทิุศส่วนกศุลขออโหสิกรรมและล้�งบ�ป
ที่ตนกระทำ� 

ส�ระสำ�คัญข้�งต้นได้รับก�รเล่�ข�น ด้วยบท 
ประพันธ์ในลักษณะบทร้อยแก้ว ซึ่งมีก�รบรรย�ยเรื่องร�ว  
และมีบทบทสนทน�ระหว่�งตัวละครด้วย โดยก�รใช้ 
บทสนทน�ง่�ยๆ เป็นภ�ษ�อีส�น แต่บทสนทน�และ 
ร�ยละเอียดปลีกย่อยจะแตกต่�งกันไปต�มท้องถิ่น เช่น  
บ้�งก็ว่� ทองใช้ผ�นไถตีแม่จนต�ย บ้�งก็ว่�ใช้แอก๒ตีแม่ 
บ้�งก็ว่� ทองกระช�กก่องข้�วแล้วแม่ล้มหัวฟ�ดพื้นต�ย 
เป็นต้น ซึ่งร�ยละเอียดของนิท�นมีดังนี้ 

๒แอก คือ ไม้ว�งขว�งบนคอวัวหรือคว�ยใช้ไถน� คร�ดน� หรือเทียมเกวียน
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กาลค ร้ั ง ห น่ึ ง เ มื่ อ หลายร ้ อ ยป ี ที่ ผ ่ า นมา  
ณ บ้านตาดทอง เมื่อช่วงฤดูฝนมาเยือน ผู้คนก็เริ่มเตรียมตัว 
ท�าไร่ท�านา เช่นเดียวกับครอบครัวของ “ทอง” ชายหนุ่มก�าพร้าพอ่  
อาศัยอยู่กับแม่สองคน (บางแห่งก็ไม่ปรากฏช่ือน้ี เพียงแค่
บอกว่า เป็นชายคนหน่ึงเท่าน้ัน) ซึง่ทองก็ออกไปปฏิบตัภิารกิจ
เช่นเดียวกับครอบครัวอื่นๆ

กระทั่งวนัหน่ึงทีท่องไถนาอยู่นานจนตะวนัสายโด่ง 
เขารู้สกึเหน็ดเหน่ือยและอ่อนเพลยีมากกว่าปกต ิทั้งยังหวิข้าว
มากกว่าทกุๆ วนั เพราะปกตแิล้วแม่จะมาสง่ข้าวเร็วกว่าน้ี แต่
วันน้ีกลบัมาช้าผิดปกต ิทองจึงหยุดไถนาและมาพักเหน่ือยอยู่
ใต้ต้นไม้ ปล่อยให้เจ้าทุยกินหญ้าไป 

สายตาของทองก็เหม่อมองไปทางบ้าน รอคอยแม่ท่ี
จะมาสง่ข้าวตามเวลาทีค่วรจะมา ด้วยความรู้สกึกระวนกระวาย
ใจ ย่ิงสายตะวนัก็ขึน้สงู แดดก็ย่ิงร้อน ท�าให้ความหิวกระหาย
ของทองยิ่งทวีคูณขึ้นเรื่อยๆ

หลังจากเหม่อมองทางอยู่นาน พอทองเห็นแม่เดนิ
เลียบมาตามคันนาพร้อมก่องข้าวน้อยๆ  ห้อยต่องแต่งอยู่ที่
ไม้คาน เขาก็รู้สึกไม่พอใจที่แม่มาช้า อีกทั้งก่องข้าวที่น�ามาดู
เหมือนจะกินไม่อิ่ม  ด้วยความหิวกระหายจนตาลาย อารมณ์
พลุ่งพล่าน ทองคิดว่าข้าวในก่องข้าวน้อยน้ันคงกินไม่อิ่มเป็น
แน่ จึงเอ่ยต่อว่าแม่ของตนว่า

“อีแม่มัวไปท�าอะไรอยู่จึงมาส่งข้าวให้ข้ากินช้านัก 
ก่องข้าวก็เอามาแต่ก่องน้อยๆ ข้าจะกินอิ่มหรือ”

ผู้เป็นแม่ก็เอ่ยปากตอบลูกว่า “ถึงก่องข้าวจะน้อย 
ก็น้อยต้อนแต้นแน่นในดอกลกูเอ๋ย  ลองกินเบ่ิงก่อน” (ถึงแม้
ก่องข้าวจะเล็กๆ อย่างน้ีแต่ข้างในก่องข้าวน้ันอัดแน่นนะลูก  
ลองกินดูก่อน) 

แต่ด้วยความหิว ความเหน็ดเหนื่อย บวกกับความ
โมโหจนหูอื้อตาลาย ทองจึงไม่ยอมฟังเสียงใดๆ กระทั่งเกิด
บันดาลโทสะอย่างแรง คว้าได้ไม้แอกน้อยเข้าตีแม่ที่แก่ชรา
จนล้มลงแล้วก็เดินไปกินข้าว (เหตุการณ์นีม้ีการเล่าแตกต่าง
กันหลายแบบ ตามที่ ได้กล่าวมาข้างต้น) 

เมือ่กินข้าวจนอิม่แล้วแต่ข้าวก็ยังไม่หมด ด้วยความ 
ที่แม่อัดข้าวมาแน่นก่องข้าวน้อย ทองจึงรู้สึกผิดชอบช่ัวดี  
เมื่อคิดได้ดังน้ีจึงรีบวิ่งไปดูอาการของแม่และเข้าสวมกอดแม่ 
แต่อนจิจา แม่ได้สิ้นใจไปเสียแล้ว

ทองร้องไห้ส�านึกผิดที่ฆ่าแม่ของตนด้วยอารมณ์
เพียงชั่ววูบ เขาไม่รู้จะท�าประการใดดจีึงเข้าไปกราบ นมัสการ
สมภารวัด แล้วเล่าเรื่องให้ท่านฟังโดยละเอียด สมภารก็เลย
สอนว่า 

“การฆ่าบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าของตนเองน้ัน
เป็นบาปหนัก เป็นมาตุฆาต ต้องตกนรกอเวจีตายแล้วไม่ได้
ผุดไม่ได้เกิดเป็นคนอีก มีทางเดียวจะให้บาปเบาลงได้ก็ด้วย
การสร้างธาตุก่อรวมกระดูกแม่ไว้ ให้สูงเท่านกเขาเหิน จะได้
เป็นการไถ่บาปหนักให้เป็นเบาลงได้บ้าง”

เมื่อทองปลงศพแม่แล้ว เขาก็ขอร้องชักชวน
ญาติมิตรชาวบ้านให้มาช่วยกันปั้นอิฐก่อเป็นธาตุเจดีย์บรรจุ
อัฐิแม่ไว้ และมีคนเรียกขานชื่อว่า “ธาตุก่องข้าวน้อย” บ้างก็
ว่า “ธาตุก่องข้าวน้อยฆ่าแม่” จนตราบทุกวันนี้
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จากเรื่องเล่าสู่โบราณสถาน
เบื้องต้นนั้นเป็นเรื่องร�วที่เล่�ต่อๆ กันม� แต่ถึง

กระนั้นก็ต�ม ผู้เฒ่�ผู้แก่ในพื้นที่ก็ยังมีคว�มเห็นที่แตกต่�ง
กันในเร่ืองดังกล่�ว เนื่องจ�กปร�กฏธ�ตุก่องข้�วน้อยอยู่ 
๒ แห่งใกล้กัน และต่�งก็อ้�งถึงตำ�น�นนิท�นเรื่องเดียวกัน 
ธาตุแห่งแรกต้ังอยู ่ที่บ ้านตาดทอง ตำาบลตาดทอง  
อำาเภอเมือง จังหวัดยโสธร (ค�ดว่� ตัวเอกที่ชื่อ ทอง นั้น 
ตั้งให้เข้�กันกับชื่อสถ�นที่) เป็นเจดีย์เก่�สมัยขอม สร้�งใน 
พทุธศตวรรษที ่๒๓ - ๒๕ ตรงกับสมัยอยธุย�ตอนปล�ย ซึง่แต่เดมิ 
เป็นเพยีงทุ่งน�ในเขตตำ�บลต�ดทอง เปน็เจดีย์ก่ออิฐถือปูน  
รปูทรงแปลกไปจ�กเจดีย์โดยทัว่ไป คอื มลีกัษณะเป็นก่องข้�ว  
องค์ธ�ตุเป็นเจดีย์เหลี่ยมย่อมุมไม้ส�ม ฐ�นส่ีเหลี่ยมจัตุรัส 
กว้�งด้�นละ ๒ เมตร ก่อสูงขึน้ไปประม�ณ ๑ เมตร ช่วงกล�งของ 
องค์ธ�ตมุลีวดล�ยทำ�เป็นซุม้ประตทูัง้สีด้่�น ถดัจ�กช่วงนีไ้ป
เป็นส่วนยอดของเจดีย์ที่ค่อยๆ สอบเข้�ห�กัน 

ส่วนยอดรอบนอกของธ�ตุก่องข้�วน้อยจะมี
กำ�แพงอิฐล้อมรอบขน�ด ๕ คูณ ๕ เมตร นอกจ�กนี้บริเวณ
ด้�นหลงัธ�ตุยงัมพีระพทุธรปูอยูอ่งค์หนึง่ก่อด้วยอฐิ ช�วบ้�น 
นับถือว่�ศักดิ์สิทธิ์ม�ก และในเดือนห้�จะมีผู ้คนนิยม 
ม�สรงนำ�้พระและปิดทอง นอกจ�กนีท้ีบ่รเิวณบ้�นต�ดทอง 
ท�งกรมศิลป�กรก็ได้ดำ�เนินก�รขุดค้นเรื่องร�วของมนุษย์
สมัยก่อนประวตัศิ�สตร์ ก็ค้นพบโครงกระดูกมนษุย์สมัยก่อน
ประวัติศ�สตร์ และภ�ชนะล�ยเขียนสีแบบบ้�นเชียงด้วย

แต่ถัดไปอีกประม�ณ ๒ กิโลเมตรนั้นก็มีธ�ต ุ
ก่องข้�วน้อยอยูเ่ช่นกนั ธาตนุีอ้ยูท่ีบ้่านสะเดา ตำาบลตาดทอง  
เหมือนกัน เป็นเจดีย์แบบล้�นช้�งในลักษณะกู่อิฐม�กกว่�  
สร้�งขน�ดเท่�กบัพระธ�ตุบริว�รของพระธ�ตุทีบ้่�นต�ดทอง  
เจดีย์แห่งน้ีมีรูปทรงแปดเหลี่ยมมีฐ�นเอวขัน คือ ฐ�นบัว
ป�กพ�นหรือป�กขัน ตรงกล�งเป็นหน้�กระด�นคอดเล็ก 

๑. ธ�ตุก่องข้�วน้อย บ้�นต�ดทอง
๒. ธ�ตุก่องข้�วน้อย บ้�นสะเด�
๓. รูปปั้นของทองและแม่ภ�ยในบริเวณธ�ตุก่องข้�วน้อย บ้�นสะเด�
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๒

๓
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ข้อมูลเพิ่มเติม
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ตำานานและการเรียนรู้

นอกจ�กเรื่องเล่�ในลักษณะป�กต่อป�กแล้ว 
นิท�นเรือ่งก่องข้�วน้อยฆ่�แม่ยงัมกี�รนำ�เสนอในรปูแบบอืน่ๆ 
เช่น หมอลำ� เทศน์แหล่ และภ�พยนตร์ เป็นต้น โดยรูปแบบ
ดังกล่�วส่งผลให้เกิดก�รต่อเติมเนื้อห�เพื่อให้สอดคล้อง
กับรูปแบบท่ีจะนำ�เสนอไม่ว่�จะเป็นก�รเพิ่มบทกลอน  
บทสนทน� ก�รบรรย�ยต่�งๆ ทำ�ให ้เรื่องเล ่�เร่ือง 
ก่องข้�วน้อยฆ่�แม่มีหล�กหล�ยในปัจจุบัน  

แต่อย่�งไรก็ต�ม จุดมุ่งหม�ยสำ�คัญของเรื่องเล่� 
ในนิท�นก่องข้�วน้อยนั้น มุ่งเน้นไปที่ก�รมีสติ สอนให้คน 
มีคว�มยับยั้งในอ�รมณ์ ห�กข�ดสติยั้งคิดจะทำ�ให้เกิดก�ร
สูญเสียที่ยิ่งใหญ่ ดังเช่นในนิท�น เมื่อเสียแม่ไป แม้จะสร้�ง 
ธ�ตุใหญ่โตและสำ�นึกผิดตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ แม่ท่ีต�ย 
ไปแล้วก็ไม่อ�จฟื้นคืน ซึ่งนอกจ�กคติเตือนใจแล้ว เร�ยังได ้

เอกสารการอ้างอิง
วัชรินทร์ เรียม: เรียบเรียง. (๒๕๔๕). ธ�ตุก่องข้�วน้อย. กรุงเทพฯ: บิ๊กบุ๊ค เซนเตอร์.

เห็นถึงภ�พคว�มเป็นอยู่ของผู้คนช�วอีส�นในสมัยก่อน  
จ�กก�รบรรย�ยถงึสภ�พคว�มเป็นอยู ่และก�รประกอบอ�ชพี 
ของตัวละครสำ�คัญของเรื่อง

ตราบจนทุกวันนี้ก็ยังมีผู ้มากราบไหว้ธาต ุ
ก่องข้าวน้อยทั้งสองแห่งไม่ขาดสาย เพื่อขอขมาลาโทษ 
เสมือนเป็นการไถ่บาปที่ทำาให้พ่อแม่เสียใจ บางคน 
เมื่อมีลูกแล้วถึงได้รับรู ้ว ่าแม่มีบุญคุณมากสุดเหลือ 
คณานับ เพราะเพิ่งประจักษ์กับตัวว่า การเลี้ยงดูลูกนั้น
ยากหนักหนาขนาดไหน บ้างก็มากราบไหว้เพื่อรำาลึกถึง
บุญคุณพ่อแม่ผู้ให้กำาเนิดก็มี แม้จะเป็นเรื่องเล่าที่ผ่าน
มาเนิ่นนาน แต่ก็ยังสามารถเป็นคติเตือนใจลูกหลานได้
ตราบจนปัจจุบัน      

โปสเตอร์ภ�พยนตร์ไทยเรื่อง ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ 
ด�ร�นำ�แสดง : ปิยะ ตระกูลร�ษฏร์, ว�สน� สิทธิเวช, สุล�ลีวัลย์ 
สุวรรณทัต, ปริศน� วงศ์ศิริ, นพดล ดวงพร, ต้น โตมร
กำ�กับก�รแสดง : พงษ์ศักดิ์ จันทรุกข�
ฉ�ยในปี พ.ศ.2523

http://bit.ly/cul2-a3
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พันเอกอำานาจ พุกศรีสุข
กีฬา-ละเล่นไทย

มวยโบราณ สกลนคร

มวย เป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่
ดึกด�าบรรพ์ เป็นการต่อสู้ด้วยพละก�าลังขั้นพื้นฐาน ที่ใช้อวัยวะเกือบ 
ทุกส่วนของร่างกาย ทั้งมือ เท้า เข่า ศอก รวมทั้งศีรษะเข้าต่อสู้เพ่ือ
ป้องกนัตนเองหรอืแสดงอ�านาจให้คูต่่อสูเ้กรงขาม โดยมลีลีามวยมากมาย 
หลายแบบและร�าต่อเนื่องเป็นขบวนท่า ในสมัยก่อนนิยมฝึกหัดกันใน 
หมู่นักรบโบราณ

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือที่ เรียกกันว ่าภาคอีสาน 
ในสมัยโบราณโดยเฉพาะในจังหวัดสกลนคร เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์  
มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายอาศัยอยู่อาทิ ญ้อ ภูไท กะเลิง และโย้ย  
เป็นต้น แต่ละกลุ ่มชาติพันธุ ์ ต่างมีศิลปวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ 
ของตนเอง โดยเฉพาะชนเผ่าญ้อ ซึง่เป็นชนเผ่าท่ีมจี�านวนมากทีส่ดุในพ้ืนท่ี  
จังหวัดสกลนคร โดยมีศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ลูกหลานได้ช่วยกัน 
อนุรักษ์สืบสานมาจนเป็นที่ เชิดหน้าชูตาของชาวสกลนคร นั่นคือ  
มวยโบราณสกลนคร 
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อัตลักษณ์ของมวยโบราณสกลนคร
มวยโบร�ณสกลนคร เป็นกีฬ�พื้นบ้�นและศิลปะ

ก�รต่อสู้ทีม่คีว�มงดง�มในตวัเองอนัเกดิจ�กก�รผสมผส�น
ระหว่�งน�ฏศิลป์พื้นบ้�นอีส�นและชั้นเชิงของก�รต่อสู้   
ก�รแสดงรำ�มวยโบร�ณสกลนคร เป็นก�รแสดงท่ีเน้นให้เหน็
ลีล�ท่�ท�งท่ีงดง�ม ม�กกว่�ก�รเข้�คลุกวงในเพือ่ชกเอ�แพ้
ชนะกันเช่นมวยทั่วไป จึงเรียกว่�ก�รรำ�มวยโบร�ณ 

ก�รรำ�มวยโบร�ณ เป็นศิลปะก�รต่อสู้ท่ีมีศิลปะ 
ในตวัเอง ไม่เคร่งครดัต�ยตวัในแบบแผนและกฎเกณฑ์ต่�งๆ 
คว�มงดง�มของมวยโบร�ณอยู่ที่ท่�ท�งก�รไหว้ครู ซึ่งใช้
ลีล�จ�กอ�กัปกิริย�ของสัตว์ เช่น เสือ ช้�ง ม้� วัว คว�ย 
ม�ดดัแปลงเป็นลีล�ก�รเคล่ือนไหวเหย�ะย่�งให้เข้�กบัเสยีง
กลองเสียงแคนของนักมวยนอกจ�กนี้นักมวยบ�งคนยังนำ�
เอ�ท่�ท�งก�รเคลือ่นไหวของลงิและยกัษ์ในเรือ่งร�มเกียรติ์
ม�ประดิษฐ์เป็นท่�ท�งร่�ยรำ�อย่�งสวยง�มอีกด้วย

มวยโบร�ณสกลนคร เป็นมวยแบบหนึ่งมีม�ก่อน
ที่จะมีกีฬ�มวยไทยแบบปัจจุบัน มีช่ือเรียกหล�ยชื่อ เช่น 
มวยล�ยล�วบ�้ง เสอืล�กห�งบ�้ง มวยดังกล�่วนีน้ยิมฝกึหดั
กันต�มคุ้มวัดต่�งๆ ของหมู่บ้�น เป็นก�รฝึกเพื่อให้มี
กำ�ลังวงัช� และส�ม�รถใชต่้อสูป้อ้งกนัตัวได้ ในขณะเดยีวกนั
ก็คำ�นึงถึงคว�มสวยง�มของลีล�ท่�ฟ้อนรำ� นอกจ�กนี้ยังมี
ก�รร่ำ�เรียนเวทมนต์ค�ถ� เสกเป่�หมัด เท้� เข่� ศอกให้มี
พละกำ�ลังแข็งแกร่งจนคู่ต่อสู้ทำ�อันตร�ยไม่ได้ 

ก�รแสดงออกของมวยโบร�ณสกลนครในปจัจุบนั
มักแสดงออกในลักษณะก�รรำ� ซึ่งนิยมแสดงกันในง�น
เทศก�ล และง�นประเพณีต่�งๆ ในเทศก�ลง�นบุญเหล่�นี้ 
ช�วบ้�นในแต่ละคุม้วดัจะจดัขบวนแหข่องคุม้วดัของตนเข�้ 
ร่วมขบวนอย่�งสนุกสน�น โดยเฉพ�ะช�วสกลนครในเขต 
รอบๆ เมืองถือกันม�แต่โบร�ณว่�เม่ือถึงเทศก�ลบุญผะเวสแล้ว 
ช�วสกลนคร ๑๐ คุ้มจะจัดขบวนแห่กัณฑ์เทศน์ ฟ้อนรำ�ไป
ต�มถนนส�ยต่�งๆ ผ่�นหน้�บ้�นผู้คนเพื่อบอกบุญ ทำ�บุญ
รว่มกันถว�ยแดอ่งคพ์ระธ�ตเุชงิชมุ ขบวนแหข่องช�วคุม้วดั
นอกจ�กจะประกอบด้วยผู้คนท้ังหนุ่มส�ว ผู้เฒ่�ผู้แก่ แต่งก�ย 
สวยง�มต�มแบบพื้นเมือง ฟ้อนรำ�ไปต�มถนนหนท�งแล้ว 
ยังมีคณะนักมวยของแต่ละคุ้มรำ�ออกหน้�ขบวนมี ปี่ี่ ฆ้อง 
กลอง ประโคมเป็นเคร่ืองประกอบ เป็นท่ีสะดุดต�แก่ผู้พบเห็น 
เมือ่ขบวนไปพบกนัจะไมม่ใีครหลกีท�งใหก้นั จึงมกี�รแสดง
ก�รต่อสู้กันขึ้น

มวยโบร�ณสกลนคร มีประวัติคว�มเป็นม�
ย�วน�นเท�่ใดไมป่ร�กฏชดั แตเ่ริม่มกี�รบนัทกึและสบืทอด 
โดย ครูจำ�ลอง นวลมณี (ครูมวยโบร�ณผู้คิดประดิษฐ์ท่�รำ�
มวยโบร�ณสกลนคร) ซึง่ท่�นไดอ้นรัุกษม์วยโบร�ณสกลนคร  
ไว้เป็นมรดกท�งวัฒนธรรมอันล้ำ�ค่� ได้ถ่�ยทอดศิลปะก�รต่อสู้
และพัฒน�ม�เป็นศิลปะก�รแสดงในปัจจุบัน

ความเป็นมา
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การร�ามวยโบราณสกลนคร

ก�รรำ�มวยโบร�ณสกลนคร แบ่งเป็น ๓ ขั้นตอน  
คือ เริ่มด้วยก�รรำ�หมู่เป็นขบวนแห่ ต�มด้วยท่�ไหว้ครูหรือ 
รำ�เดี่ยว แล้วแสดงก�รต่อสู้ ในขั้นตอนสุดท้�ย

ก�รแสดงหมู ่หรือเป็นขบวนนี้เป็นก�รแสดง 
กล�งแปลงหรือขบวนแห่ มีก�รรำ�เป็นคู่ น่�ดูยิ่งนัก ท่�รำ�ที ่
สำ�คัญมีอยู่ด้วยกัน ๙ ท่� คือ 

๑. กาเต้นก้อนขี้ไถ ๒. หวะพราย ๓. ย้ายสามเส้า  
๔. น้าวเฮยีวไผ่ ๕. ไล่ลูกแตก ๖. ช้างม้วนงวง ๗. ทวงฮกั กวกัชู้  
๘. แหวกถลากาตากปีก และ ๙. เลาะเลียบตูบ

 ก�รรำ�เด่ียว เป็นก�รรำ�ไหว้ครูของนักมวย
ก่อนจะมีก�รสู้กัน โดยกรรมก�รจะเต้นท่�ก�เต้นก้อนขี้ไถ 
ออกม�รอบๆ วงก่อน จ�กนัน้นกัมวยทีจ่ะต่อสูก้นัจะออกม� 
คนละฝ่�ย คอื ชุดสแีดง กบั ชดุสนีำ�้เงิน เพือ่ให้เกดิคว�มแตกต่�ง  
ก�รแสดงเดีย่วหรือก�รรำ�ไหว้ครนูีส้�ม�รถแสดงเดีย่วบนเวทไีด้  
คว�มงดง�มของมวยโบร�ณอยู่ท่ีท่�ท�งก�รไหว้ครูซึ่งเป็น
ท่�ฟ้อนที่อ่อนช้อยแต่เข้มแข็งทะมัดทะแมงนั้นมีลีล�มวย
ม�กม�ยหล�ยแบบใช้รำ�ต่อเนือ่งเป็นขบวนท่� มทีัง้หมด ๑๖ ท่�  
แต่ละท่�จะมชีือ่เรยีกดงันี ้คอื ๑. เสอืออกเหล่า ๒. ย่างสามขมุ  
๓. กมุภณัฑ์ถอยทพั ๔. ลบัหอกโมกศกัดิ ์๕. ตบผาบปราบมาร  
๖. ทะยานเหยือ่ ๗. เสอืลากหาง ๘. กวางเหลยีวหลงั ๙. ไก่เลยีบเล้า  
๑๐.น้าวคันศร ๑๑. กินนรเข้าถ�้า ๑๒. เต้ียต�่าเสือหมอบ  
๑๓. ทรพชีนพ่อ ๑๔. ล่อแก้วเมขลา ๑๕. ม้ากระทบืโรง และ 
๑๖. ช้างโขลงทะลายป่า

ก�รรำ�มวยโบร�ณสกลนคร เป็นข้ันตอนที่มี
คว�มสนุกสน�นม�ก โดยนักมวยทั้งสองฝ่�ยจะต่อสู้กัน  
มีกรรมก�รเป็นผู้ห้�ม ก�รต่อสู้ใช้ฝ่�มือตีหรือตบคู่ต่อสู้ 
ด ้วยก�รใช้ชั้นเชิงและกลเม็ดของนักมวย ซึ่งนักมวย 
จะเข้�ไปเล่นง�นคู่ต่อสู้พร้อมกับถอยม�ร่�ยรำ�เป็นระยะๆ
แล้วจึงบุกเข้�ไปอีกหรือเตรียมตั้งรับและตอบโต้คู ่ต่อสู ้ 
นักมวยผู ้เจนจัดมักมีลูกเล่นกลเม็ดแพรวพร�วท้ังท่�รุก  
ท่�รับ มีวิธีก�รเข้�พิชิตคู ่ต่อสู ้หล�ยแบบ ซึ่งหม�ยถึง
ก�รได้รับก�รฝึกหัดม�เป็นอย่�งดี นักมวยโบร�ณท่ีมี 
คว�มคล่องตัวมักนิยมเล่นง�นคู ่ต่อสู้ด้วยเท้� และใน
ขณะที่เสียเปรียบคู่ต่อสู้จนเสียหลักซวนเซ นักมวยมัก 
จะแก้ปัญห�ด้วยก�รหลบหลีกอ�วุธของคู ่ต ่อสู ้อย่�ง 
รวดเร็ว พร้อมกับใช้เท้�ถีบคู่ต่อสู้ให้ล้มหรือใช้ศอกถอง  
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แต ่ก็ต ้องระวังท ่�จระเข ้ฟ�ดห�งจ�กฝ ่�ยตรงข ้�ม 
ตอบโต้ด้วย ระหว่�งก�รต่อสูเ้ม่ือฝ่�ยใดล้มลงแล้วกส็�ม�รถ 
ลุกขึ้นม�สู ้ ได ้ อีก เพร�ะถือว ่�ยังมีโอก�สใช ้ชั้นเชิง 
เอ�ชนะได ้  ก�รตัดสินแพ ้ชนะกันของมวยโบร�ณ  
กรรมก�รจะดูเมื่อท้ังคู ่ เข ้�คลุกวงในกันสักระยะหนึ่ง  
แล้วผละออกม�ก็จะรู ้ว่�ฝ่�ยไหนมีฝีมือม�กน้อยเท่�ใด  
แต่ห�กทั้งคู่มีฝีมือพอๆ กัน จะตัดสินที่ท่�รำ�เป็นสำ�คัญ  
แต่ส่วนใหญ่แล้วในปัจจุบนัก�ต่อสูใ้นเชงิศลิปะมวยสกลนครนี้ 
เมื่อก�รต่อสู้หรือก�รแสดงสิ้นสุดลง กรรมก�รมักตัดสินให้
เสมอกนั โดยจบัมือของนกัมวยทัง้สองฝ่�ยชขูึน้ เพือ่เป็นก�ร 
ให้เกียรตินักมวยผู้แสดงทั้งสองฝ่�ย

ผู้แสดง เป็นช�ย ตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไป แสดงเป็น
กรรมก�ร ๑ คน แสดงเป็นนักมวยอย่�งน้อย ๒ คนผู้แสดง 
รำ�มวยโบร�ณสกลนคร นิยมนุ ่งผ้�โจงกระเบนหยักรั้ง  
คือ ดึงช�ยกระเบนให้สูงข้ึน เพ่ือให้เห็นล�ยสักข� สีของ 
ผ้�โจงกระเบนนิยมสีแดงหรือสีนำ้�เงิน ปล่อยช�ยกระเบน
ห้อยลงม�พอง�ม (ด้วยเหตุนี้เองช�วบ้�นจึงมักเรียก 
นักมวยว่� "พวกเสือลากหาง") มีผ้�ค�ดเอวสีแดงหรือ  
นำ้�เงิน (ใส่สลับกับผ้�นุ่ง คือ ถ้�ผ้�นุ่งสีแดง ผ้�ค�ดเอวก็
สนีำ�้เงนิ) ผ้�ค�ดเอวนีจ้ะช่วยรดัให้ผ้�โจงกระเบนแน่นกระชบั  
ท่อนบนเปลือยให้เห็นรอยสัก

สิ่งที่สำ�คัญอีกอย่�งในก�รแต่งก�ยของผู้แสดง 
รำ�มวยโบร�ณสกลนคร ก็คือ สวมมงคล หรือมีผ้�ประเจียด
โพกศีรษะในขณะที่ไหว้ครู (ผ้�ประเจียดคือ ผ้�ลงยันต์ 
บรรจุมนต์ค�ถ�ของเกจิอ�จ�รย์) และจะถอดมงคลออก 
เมื่อถึงเวล�ที่จะร่�ยรำ�หรือต่อสู ้ และมีผ ้�รัดต้นแขน  
(เป็นผ้�สแีดง มตีะกรดุหรอืเครือ่งร�งของขลงัทีต่นนบัถอือยู่
ข้�งใน) ทั้งสองข้�ง

สำ�หรับกรรมก�รหรือผู้ห้�มมวยนั้น ก�รแต่งก�ย
โดยส่วนใหญ่จะเหมือนนักมวย แต่กรรมก�รจะสวมเสื้อกั๊ก 
สีแดงลงยันต์ สวมสร้อยห้อยพระเครื่องหรือเครื่องร�ง 
ของขลังม�กเป็นพิเศษ

ดนตรีประกอบเป็นส่ิงจำ�เป็นม�กในก�รแสดง 
รำ�มวยโบร�ณสกลนคร เพร�ะช่วยสร้�งอ�รมณ์นักมวย 
และผูช้มให้เกดิคว�มคกึคกั ยิง่เป็นดนตรีพืน้เมอืงของอสี�น 
ด้วยแล้วยิ่งสนุก คึกคัก เร้�ใจ นักมวยโบร�ณได้ฟังเสียง
แล้วเกิดคว�มฮึกเหิม ร่�ยรำ�ได้โดยไม่เหน็ดเหนื่อย คนดู 
ก็สนุกสน�นไปด้วย เครื่องดนตรีประกอบก�รแสดงรำ�
มวยโบร�ณสกลนคร ใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้�นอีส�นทั้งสิ้น 
ประกอบด้วย พิณ ซอกระบอกไม้ไผ่ (ซอด้วง) กลองตุ้ม
(กลองสองหน้�) โปงล�ง ฆ้อง แคน และโหวด ส่วนเพลงทีใ่ช้
ตปีระกอบก�รแสดงรำ�มวยโบร�ณสกลนคร นัน้อ�ศยัจงัหวะ
จ�กเสียงกลองและเครื่องตีประกอบ จังหวะอื่นๆ เป็นตัว 
ทำ�จังหวะให้นักมวยเต้นเหย�ะย่�งต�มลีล�ท่�ฟ้อน นิยม
บรรเลงล�ยภูไทเล�ะตูบ หรือทำ�นองภูไทน้อย
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สกลนครต่�งเห็นคว�มสำ�คัญของมวยโบร�ณสกลนคร 
จึงร่วมใจกันสืบส�นด้วยก�รสอนรำ�มวยโบร�ณกันม�กขึ้น 
ทำ�ให้เย�วชนได้มีโอก�สศึกษ�และฝึกฝนจนรำ�มวยโบร�ณ
ได้จนเป็นท่ีน่�ช่ืนชมย่ิง และต่อม�ในภ�ยหลังได้มีก�รต่อยอด 
ดัดแปลงจังหวะและท่�เต้นให้เป็นก�รรำ�มวยในรูปแบบ
แอโรบิค หรือเป็นก�รออกกำ�ลังก�ยเพื่อสุขภ�พของ 
ผู้สูงอ�ยุและบุคคลท่ัวไป จึงนับเป็นก�รอนุรักษ์ศิลปะก�ร
แสดงมวยโบร�ณอีกท�งหนึ่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

http://bit.ly/cul2-a4
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ก�รฝึกมวยโบร�ณสกลนคร เป็นก�รฝึกเพื่อให้มี
กำ�ลงัวังช� ส�ม�รถใช้ตอ่สูป้อ้งกนัตวัได้และในขณะเดยีวกนั
ก็คำ�นึงถึงคว�มสวยง�มของลีล�ท่�ฟ้อนรำ� เป็นศิลปวัฒนธรรม 
ที่เป็นเอกลักษณ์ของช�วสกลนคร แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต
และภูมิปัญญ�ของบรรพชนอันล้ำ�ค่�ท่ีลูกหล�นควรยึดมั่น
ด้วยคว�มศรัทธ� เลื่อมใส และสืบส�นให้คงอยู่ตลอดไป 
นอกจ�กนี้นักมวยโบร�ณเมื่อแสดงก�รต่อสู้ผ่�นพ้นไปแล้ว
กเ็ลกิร�กนัไปโดยไมถ่อืโทษโกรธเคือง ไม่อ�ฆ�ตแค้นกันด้วย
เหตุนี้ผู้ฝึกมวยโบร�ณจึงเป็นผู้ที่มีน้ำ�ใจนักกีฬ�อย่�งแท้จริง 

ปัจจุบันมวยโบร�ณจะมีก�รแสดงรำ�ให้เห็นท่ี
จังหวัดสกลนครเท่�นั้น แต่จ�กก�รส่งเสริมให้มีก�รแสดง  
รำ�มวยโบร�ณอย่�งเอ�จริงเอ�จังตลอดช่วงชีวิตของ 
ครูจำ�ลอง นวลมณี ทำ�ให้โรงเรียนต่�งๆ ท้ังระดับประถมศึกษ� 
และมัธยมศึกษ�หล�ยแห่งฝึกหัดรำ�มวยโบร�ณไว้สืบเนื่อง
ตอ่ม�นบัเปน็ก�รอนรุกัษศ์ลิปะก�รแสดงมวยโบร�ณไวคู้ก่บั
เมืองสกลนคร มีก�รเผยแพร่สู่ส�ธ�รณชนในโอก�สต่�งๆ 
อยู่เสมอ รวมท้ังมีก�รเผยแพร่ท�งสถ�นีโทรทัศน์ต่�งๆ จนเป็น 
ที่รู้จักกันอย่�งแพร่หล�ย ปัจจุบันแต่ละโรงเรียนในจังหวัด

คุณค่าและความส�าคัญ
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ธ�นินทร์  โล่อุทัย  อ�จ�รย์หมวดศิลปศึกษ�   โรงเรียนสกลร�ชวิทย�นุกูล จ.สกลนคร
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เจนจบ ยิ่งสุมล
พิธีกรรม-งานเทศกาล

เป็นเวล�ย�วน�นหล�ยทศวรรษม�แล้ว ที่ชื่อ
เสียงของ ”ผีตาโขน” เป็นที่รู้จักขึ้นม�ในประเทศไทย 
และขจรขจ�ยออกไปในดินแดนอื่น

ในท�งรูปธรรมผีต�โขนเป ็นภูมิป ัญญ� 
อันเอกอุ และกุศโลบ�ยอันแยบยล ที่ดำ�รงคงอยู่กับ 
ก�ลเวล�ม�อย่�งต่อเนื่องและย�วน�น เป็นวัฒนธรรม 
ก�รละเล่นของท้องถิน่อนัทรงคณุค่�ทีช่�วอำ�เภอด่�นซ้�ย  
จังหวัดเลย ยังคงอนุรักษ์ไว้ตร�บจนทุกวันนี้เพื่อให ้
ลูกหล�นไทยได้ศึกษ�เรียนรู้ถึงร�กเหง้�และแก่นแท้ 
แห่งอัตลักษณ์ของช�วด่�นซ้�ยอันเกิดจ�กภูมิปัญญ�
ท้องถิ่นอย่�งแท้จริง 

นอกจ�กนี้ก�รละเล่นผีต�โขนยังเกี่ยวเนื่อง 
กับพิธีกรรมก�รบวงสรวงบูช�วิญญ�ณแห่งบรรพชน 
ที่ถือว่�เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เชื่อกันว่�จะดลบันด�ลให้ 
คว�มสุขสมบูรณ์พูนผลแก่บ้�นเมืองได้



ผีตาโขน
หน้ากากแห่งอารยธรรม และต�านานอันเกริกไกร
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 ก�รละเล่นผีต�โขนมีม�แต่โบร�ณก�ลอ�จเป็น
ร้อยปีแล้ว แต่ไม่มีหลักฐ�นยืนยันแน่ชัด ผ่�นก�รตกผลึก
ถ่�ยทอดพธิกีรรมม�จ�กบรรพชนหล�ยๆ รุน่ ผตี�โขนเป็น 
ก�รละเล่นส่วนหนึง่ในง�นประเพณีบญุหลวงของอำ�เภอด่�นซ้�ย 
จังหวัดเลย เป็นสีสันแห่งก�รเฉลิมฉลองในง�นบญุหลวง  
โดยเฉพ�ะในพธิอัีนเชญิพระเวสสนัดร และน�งมทัรเีข้�เมือง 
ต�มฮีตเดือนสี่ (บุญพระเวสส์) ของช�วอีส�น 

ช�วด่�นซ้�ย ได้รวมเอ�ง�นบุญฮีตเดือนสี่ 
บุญพระเวสส์ ฮีตเดือนห้� บุญสงกร�นต์ ฮีตเดือนหก  
บุญบั้งไฟ และฮีตเดือนเจ็ด บุญซำ�ฮะ ม�จัดขึ้นพร้อมๆ กัน
ในช่วงเดือนเจ็ด ซึ่งมักจะอยู่ระหว่�งปล�ยเดือนมิถุน�ยน 
ถึงช่วงต้นเดือนกรกฎ�คมของทุกปี

 แต่เดิมเรียกก�รละเล่นผีต�โขนว่� ”ผีตามคน” 
ม�ในง�นบุญพระเวสส์ ต่อม�จึงเรียกเพี้ยนม�เป็นผีต�โขน 
ซึ่งเป็นก�รละเล่นท่ีเกิดจ�กคว�มเช่ือเกี่ยวกับวิญญ�ณของ
บรรพบุรุษ ต่อม�ก�รละเล่นผีต�โขน มีก�รปรับเปลี่ยน 
ผสมผส�นให้เป็นก�รละเล่นท่ีมีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์
เฉพ�ะถิ่น และมีก�รพัฒน�เปลี่ยนแปลงไปต�มยุคสมัย

แท้จริงแล้วก�รละเล่นผีต�โขนคือก�รผสมผส�น  
ก�รนบัถอืพทุธศ�สน�กบัคว�มเชือ่ในวญิญ�ณของบรรพชน 
ให้เกิดพัฒน�ก�รเป็นหนึ่งเดียวกัน ทำ�ให้ชุมชนรักใคร่  
ทั้งยังเป ็นกลไกอย่�งหนึ่งที่ช ่วยควบคุมสังคมให้เกิด 
คว�มสมัครสม�นส�มัคคีได้เป็นอย่�งดี
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แก่นสำาคัญของการละเล่นผีตาโขน คือนำาเอาตำานาน
พระเวสสันดรชาดก พระชาติที่  ๑๐ ของพระพุทธเจ ้าในตอนที ่
พระเวสสันดร เดินทางกลับเข้าเมือง บรรดาผีป่า สัมพเวสีมากมาย 
ต่างพากันมาส่งเสด็จจนถึงในเมือง และถือโอกาสเที่ยวชมบ้านเมือง  
เพราะไม่เคยเหน็มาก่อน ชาวบ้านไปเจอผีเข้าต่างตืน่ตกใจกลวั เพราะถกู 
ผีแลบลิ้นปลิ้นตาหลอก แต่เมื่อบรรดาผีป่ากลับคืนสู่ป่า เหล่าพวกผีจะ 
นำาพาความโชคร้ายทุกข์โศกโรคภัยทั้งหลายท้ังปวงกลับออกจากเมือง 

ตามไปด้วย 

โดยมีเรื่องเล่�ว่�คู่รักคู่หนึ่งถูกกีดกันคว�มรัก ได้พ�กันหนี
หลบเข้�ไปอยูใ่นอโุมงค์ทีเ่กบ็ทรพัย์สนิของวดั แล้วท้ังคูต่�ย 
ไปด้วยกนัในอโุมงค์กล�ยเป็นเจ้�พ่อกวนและเจ้�แม่น�งเทยีม 
มีหน้�ที่ในก�รดูแลรักษ�องค์พระธ�ตุตลอดม� 

ก�รละเล่นผีต�โขน ในวันแรกจะเริ่มต้นทำ�พิธี
บ�ยศรทีีบ้่�นของเจ้�พ่อกวนและเจ้�แม่น�งเทยีมในภ�คเช้�  
เด็กๆ จะช่วยกนัจดัห�เศษผ้�ม�เย็บเป็นเสือ้ผ้�ของผตี�โขน  
ห�อุปกรณ์คือหวดนึ่งข้�วเหนียว และก้�นมะพร้�วม�ทำ�
หน้�ก�กผตี�โขนด้วยก�รว�ดลวดล�ยเพิม่สสีนัเป็นผตี�โขน
ที่หน้�ต�น่�กลัว 

นอกจ�กนั้นยังมีก�รนำ� "หม�กกะแหล่ง" หรือ
กระดึงผูกคอวัวคว�ยม�ทำ�เป็นเครื่องประดับ ผูกที่เอว เมื่อ
เดนิหรอืเต้นเป็นจงัหวะ หม�กกะแหล่งกจ็ะส่งเสยีงดงัน่�ฟัง
และเป็นจังหวะครึกครื้นสนุกสน�น

รวมท้ังผีต�โขนแต่ละตนจะมีด�บไม้ เป็นอ�วุธ
ประจำ�ก�ย เพื่อเอ�ไว้ล้อหลอกส�วๆ และเด็กๆ ให้วิ่ง
หนีกันอย่�งสนุกสน�น ทั้งอ�ยทั้งขำ� เพร�ะปล�ยด�บนั้น 
จะแกะสลักเป็นรปูอวยัวะเพศช�ยท�สีแดงให้เห็นอย่�งเด่นชดั  
ก�รเล่นแบบนี้ไม่ถือเป็นเรื่องหย�บค�ย เพร�ะมีคว�มเชื่อ 
กันว่�ห�กนำ�อวัยวะเพศช�ยม�เล่นในพิธีแห่ และง�นบุญ
บัง้ไฟจะทำ�ให้พระย�แถนพอใจ ช่วยบนัด�ลให้ฝนฟ้�ตกต้อง
ต�มฤดูก�ล ข้�ว และพืชพันธุ์ธัญญ�ห�รจะอุดมสมบูรณ์ 

 
อีกแง่มุมที่สำ�คัญของก�รละเล่นแห่ผีต�โขน ยังเกี่ยวข้องผูกพันกับตำ�น�น 

แห่งพระธ�ตุศักด์ิสิทธิ์ประจำ�เมืองด่�นซ้�ยคือ พระธ�ตุศรีสองรัก ท่ีเชื่อกันว่�สร้�งข้ึนโดย 
พระมห�จักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธย�และพระเจ้�ไชยเชษฐ�ธิร�ชแห่งกรุงศรีสัตน�คนหุต 



ผีต�โขนใหญ่

ตอนบ ่�ยจะเป ็นพิ ธีก�รแห ่ขบวนผีต�โขน 
ประกอบด้วยผีต�โขนใหญ่ซึ่ งเปรียบเสมือนตัวแทน 
เจ้�พ่อกวนและเจ้�แม่น�งเทยีมสร้�งจ�กไม้ไผ่ส�นขน�ดใหญ่
กว่�คนธรรมด�ประม�ณ ๒ เท่� ประดับตกแต่งรปูร่�งหน้�ต�
ด้วยเศษวัสดุที่ห�ได้ในท้องถิ่น เวล�แห่ คนแห่จะเข้�ไปอยู ่
ข้�งในตัวหุ่น แต่ละปีช�วด่�นซ้�ยจะทำ�ผีต�โขนใหญ ่
เพียง ๒ ตัวเท่�นั้น คือผีต�โขนช�ยและหญิงอย่�งละตัว  
ผู้มีหน้�ที่สร้�งผีต�โขนใหญ่จะมีเฉพ�ะกลุ่มเท่�นั้น คนอื่น 
ไม่มสีทิธิท์ำ�ต้องได้รบัอนญุ�ตจ�กร่�งทรงของเจ้�พ่อกวนก่อน 
ซึ่งต้องทำ�ทุกปีหรือทำ�ติดต่อกันอย่�งน้อยเป็นเวล� ๓ ปี

ส่วนผตี�โขนเลก็ ทัง้เดก็ ผูใ้หญ่ หญงิหรอืช�ย มสีทิธิ ์
ทำ�และเข้�ร่วมในขบวนแห่ได้ทุกคน หน้�ก�กผีต�โขนเล็ก 
ทำ�จ�กโคนของก้�นมะพร้�วและหวดนึ่งข้�วเหนียว นำ�ม�

ติดกันแล้วเขียนหน้�ต� ทำ�จมูกเหมือนใบหน้�ผี ส่วนชุด 
จะนิยมใช้สีฉูดฉ�ดบ�ดต� คลุมร่�งก�ยมิดชิด 

หน้�ก�กผีต�โขนสมัยก่อนใบหน้�จะใช้ไม้นุ่นทำ�
จมกูสัน้ๆ คล้�ยจมกูคน ใช้สทีีไ่ด้จ�กธรรมช�ต ิจะไม่ปร�กฏ
ลวดล�ยทีเ่ด่นชดั เพร�ะเน้นให้หน้�ก�กมคีว�มลกึลบัน่�กลัว  
ส่วนหน้�ก�กผีต�โขนสมัยต่อม�จะมีคว�มสวยสดงดง�ม
ละเอียดและประณีตขึ้นกว่�เดิม หวดท่ีใช้ครอบศีรษะ 
จะใช้หวดใหม่ ส่วนหน้�ก�กผีต�โขนมีคว�มย�วขึ้น รวมทั้ง
จมูกท่ีโค้งงอย�วคล้�ยงวงช้�ง สีท่ีใช้ท�จะมีท้ังสีพล�สติก 
และสีนำ้�มันซึ่งให้คว�มมันว�วและคงทน

ด้�นคว�มสัมพันธ์ของหน้�ก�กผีต�โขนกับ 
วถิชีมุชนอำ�เภอด่�นซ้�ย จังหวดัเลย พบว่�หน้�ก�กผตี�โขน
มีบทบ�ทต่อก�รดำ�เนินชีวิตของคนในพื้นที่เป็นอย่�งม�ก  
เพร�ะมคีว�มเชือ่ว่�ก�รจัดทำ�หน้�ก�กผตี�โขนเข้�ร่วมแสดง 
ในง�นของทุกปี เมื่อเสร็จพิธีแล้วจะนำ�หน้�ก�กไปลอยนำ้�  
ถือเป็นก�รปล่อยผีส�งทุกข์โศก ส่ิงอัปมงคลต่�งๆ น�น�
ให้ไหลออกจ�กเมืองไปต�มแม่นำ้� หรือถอดกองรวมกันไว้
ที่นอกวัดแห่งใดแห่งหนึ่ง เพื่อให้ห�ยเสนียดจัญไร ห้�มนำ�
เข้�บ้�น ซึ่งถือเป็นก�รทิ้งคว�มทุกข์ย�กและสิ่งเลวร้�ยไป



หลงัจ�กทีไ่ด้รบัก�รบรรจใุห้อยูใ่นแผนก�รพฒัน�
ของก�รท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เม่ือทศวรรษก่อน 
ก�รละเล่นผีต�โขน ได้ส่งผลท�งเศรษฐกิจขึ้นม�กม�ยต่อ 
ช�วอำ�เภอด่�นซ้�ย โดยทำ�ให้เกิดร�ยได้จ�กก�รจ้�งง�น  
ก�รบริก�รโรงแรม ที่พัก ก�รขนส่ง และร�ยได้จ�กก�ร 
จำ�หน่�ยสนิค้�หตัถกรรมพืน้เมอืง และทำ�ให้เกดิก�รท่องเทีย่ว 
แบบโฮมสเตย์ขึ้นม�กม�ย และยังสนับสนุนก�รท่องเที่ยว 
ในด้�นอื่นๆ ทั่วทั้งจังหวัดเลย เช่น ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  
ก�รท่องเที่ยวท�งศิลปวัฒนธรรม ในโบร�ณสถ�น และ 
แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ทั่วทั้งจังหวัดเลยต�มไปด้วย

ก�รละเล ่นผีต�โขนจัดขึ้นเป ็นประจำ�ทุกป ี
ที่อำ�เภอด่�นซ้�ย จังหวัดเลย ในวันเส�ร์-อ�ทิตย์ หลัง 
วนัข้ึน ๑๕ คำ�่ เดือน ๖ ของทุกปี หลังจ�กง�นนมัสก�ร 
พระธ�ตุศรีสองรัก 

ปีนี้สำ�หรับท่�นที่สนใจ อย่�ลืมแวะไปเที่ยวชม 
เพร�ะผีต�โขน คือหน้�ก�กแห่งอ�รยธรรม และตำ�น�นอัน
เกริกไกร หนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่จะประทับตร�ตรึงใจ 
ผู้ที่ได้ไปชมอีกตร�บน�นเท่�น�น

อีกนัยหนึ่ง ก�รละเล่นผีต�โขนในสมัยโบร�ณคือ 
ก�รเล่นเพื่อขอรับบริจ�ค เช่นในสมัยก่อนที่ก�รคมน�คม 
ลำ�บ�กเมื่อมีก�รจัดง�นประเพณีบุญหลวง จะมีประช�ชน
จ�กถิ่นอื่นม�ร่วมในง�นด้วยเป็นจำ�นวนม�ก ช�วด่�นซ้�ย 
ซึ่งเป็นเจ้�ภ�พจะต้องเตรียมห�อ�ห�ร หม�กพลู เหล้�ย�  
ไว้คอยต้อนรับคนต่�งถิ่นที่จะม�ในง�น จึงต้องมีก�รออก 
ไปขอรับบริจ�คสิ่งของเหล่�นี้ม�ไว้ที่วัด แต่เนื่องด้วย 
ผู้ที่ออกไปขอบริจ�คต้องก�รอำ�พร�งตัว จึงสวมหน้�ก�ก
ผีต�โขนเพื่อให้ไม่มีใครจำ�ได้ แท้จริงแล้วหน้�ก�กผีต�โขน  
คือตัวแทนที่แสดงออกท�งคว�มเชื่อเกี่ยวกับผี เกี่ยวกับ 
คว�มลึกลับน่�กลัวหรือสิ่งไม่ดี แต่อีกด้�นหนึ่งหน้�ก�ก 
ผีต�โขนจัดว่�เป็นสญัลกัษณ์ท�งวฒันธรรมท่ีแสดงให้เห็นถงึ
คว�มร่วมมอื ร่วมใจ คว�มส�มัคคี และก�รสบืส�นประเพณี
ทีย่ิง่ใหญ่ของชมุชนให้ดำ�รงสืบต่อ 

ส่วนพิธีในวันที่สอง เริ่มต้ังแต่เช้�เป็นก�รออก
อ�ละว�ดไปทัว่เมืองด่�นซ้�ยของผตี�โขน เป็นท่ีสนกุสน�น 
ครกึครืน้ไปท่ัวเมอืง มนีกัท่องเทีย่วจำ�นวนนบัหมืน่คน เดนิท�ง 
ม�ร่วมชมอย่�งคบัคัง่ บนถนนเตม็ไปด้วยรอยยิม้ เสยีงหวัเร�ะ
และคว�มตืน่ต�ต่ืนใจในสสีนัของก�รละเล่นนี้

ในช่วงบ่�ยจะเป็นพิธีจุดบั้งไฟขอฝน มีก�ร
ประกวดประชัน แข่งขันกันหล�ยประเภท จ�กหมู่บ้�นและ
ตำ�บลต่�งๆ อย่�งน่�ตื่นต�ตื่นใจ

ข้อมูลเพิ่มเติม

http://bit.ly/cul2-a5

http://bit.ly/cul2-a5
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ธรรมชาติ-จักรวาล
สมปอง ดวงไสว

ปลาร้า เปิดพจน�นุกรม บอกไว้ว่� ปล�ร้� น. 
ปล�หมักเกลือ ใส่ข้�วคั่วใช้เป็นเครื่องจิ้ม ปล�แดก (ถิ่น-
อีส�น) น. จ�กคว�มหม�ยข้�งต้น แปลว่� ปล�ร้�และ
ปล�แดกคืออันเดียวกัน ของกินยอดนิยมที่พจน�นุกรม 
ยังบรรจุคำ�ไว้ไม่มีลืม

ปลาร้า เป็นศิลปะก�รถนอมอ�ห�ร และ
ส�ม�รถเก็บไว้กินในระยะย�ว ที่สำ�คัญเป็นอ�ห�รที ่
ทรงคุณค่�ท�งโภชน�ก�ร  ในปล�ร้�มีส�รอ�ห�รอันใดบ้�ง  
ในปล�ร้�จะประกอบด้วย ค�ร์โบไฮเดรท ๑.๗๕ กรัม  
ไขมนั  ๖.๐ กรมั  โปรตนี  ๑๔.๕ กรมั  พลงัง�น ๑๑๗.๕ กโิลแคลอรี่   
ส�รอ�ห�รในนำ้�ปล�ร้� ไขมัน ๐.๖ กรัม โปรตีน ๓.๒ กรัม  
พลงัง�น ๑๘.๒ กโิลแคลอรี ่ปล�ร้�ยงัมวีติ�มนิแร่ธ�ตตุ่�งๆ  
ทัง้วติ�มนิเอ บหีนึง่ บสีบิสอง ไนอ�ซนี แคลเซียม ฟอสฟอรสั 
และเหล็ก ปล�ร้�จัดเป็นอ�ห�รท่ีมีแคลเซียมสูง ก�รกิน
ปล�ร้�ดีกว่�ก�รซื้อแคลเซียมแคปซูลม�รับประท�นเสียอีก 
ม�กินปล�ร้�กันเถอะ

ปลาร้าในวรรณกรรม  
วรรณกรรมท่ีเอ่ยถึงปล�ร้� มีอยู่ในโคลงโลกนิติ  

หรือโคลงสุภ�ษิตของ สมเด็จพระเจ ้�บรมวงศ ์เธอ  
กรมพระย�เดช�ดิศร กวีในสมัยรัชก�ลท่ี ๓ หลังจ�กท่�น 
ไหว้ครูเป็นโคลงสองส�มบทแล้ว บทแรกที่เป็นเนื้อห� 
ในก�รสอนชีวิต ท่�นก็หยิบปล�ร้�ม�เปรียบเทียบสอนใจ 
ท่�นทรงนิพนธ์ไว้ดังนี้

    ปลาร้าพันห่อด้วย    ใบคา
ใบก็เหม็นคาวปลา  คละคลุ้ง
คือคนหมู่ไปหา   คบเพื่อน  พาลนา
ได้แต่ร้ายร้ายฟุ้ง  เฟื่องให้เสียพงศ์ 
ปล�ร้�เลยเป็นผู้ร้�ย ชวนให้ไม่เหลียวแลมอง 

เพร�ะกลิน่เหมน็  พ�ลทำ�ให้ไม่ชอบปล�ร้�ไปด้วย  ท่�นมองว่� 
ก�รคบคนพ�ลก็ทำ�ให้มีแต่คว�มเส่ือมเสีย ไม่ควรเข้�ไป
เกี่ยวข้องด้วย แต่ท่�นนิพนธ์แล้วได้บรรย�ก�ศ ใบก็เหม็น 
ค�วปล�คละคลุ้ง มองปล�ร้�ในด้�นคว�มเหม็น และ 
คว�มเหม็นของปล�ร้�ทำ�ให้ใบค�เหม็นไปด้วย ต้องถ�ม
แฟนพันธุ์แท้ปล�ร้�ว่�  ปล�ร้�เหม็นหรือหอมกันแน่  

”

“ส้มต�ำปูปลำร้ำนะ  ได้ได้เดีย๋วจดัให้ แม่ค้ำนี่
อะไรนะ  ปล้ำร้ำทรงเครือ่ง แล้วน่ันล่ะ  ปลำร้ำหลนจ๊ะ  
ชอบแบบไหน? ปลำร้ำถุงละเท่ำไหร่  ป้ำปลำร้ำนี่
ขำยอย่ำงไร แล้วแต่ปลำจ้ะ ปลำกระดี่ ปลำสร้อย 
ปลำซิว ก็คนละรำคำ ปลำร้ำเขำท�ำกันอย่ำงไร  
แล้วเขำท�ำกันที่ไหนนะ 
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ปลาร้าอีสาน  ปลาร้าร้อยเอ็ด
คำ�ผญ�อีส�นว่� “ข้าวอยู่นาปลาอยู่ห้วย..แม่น   

เพ่ินทานปันแจก เฮ็ดปลาแดกไว้ถ้าเลี้ยงลูกน้อยผู้คอยจ�้า
พ่อบ่มี ใบตองดีแม่สิปิ้งหมกให้..มาไวไวค�าแก้วอย่าแอ่ว
จ่ม ซินมีสิได้กินแกงอ่อมต้มลาบก้อยซอยซิ้นขม..ค�าเอย” 
(คำ�ผญ� ทองแดง)  สะท้อนภ�พปล�แดก ปล�ร้�เป็นหัวใจ
สำ�คัญของวิถีชีวิตคนอีส�น

ได้มีโอก�สขอคว�มรู้ปร�ชญ์ช�วบ้�นที่มีคว�มรู้ 
เรื่องก�รทำ�ปล�ร้� เพร�ะทำ�ม�ตลอดชีวิต ทำ�ไว้กินเอง 
สะอ�ดถกูอน�มยั ปลอดภัย ไว้ใจเชือ่มือทำ�กนิเองอร่อยกว่�
ซือ้ของเข� ยายพาว ผลาผล อ�ยุ ๖๗ ปี แห่งทุง่กว้�งวงัอีผยุ  
บ้�นหนองหิน อำ�เภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด บอกว่�   
ตั้งแต่เด็กๆ ย�ยก็เห็นคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ทำ�ปล�ร้�กันเรื่อยม�  
ใช้ปล�อะไรก็ได้ส่วนใหญ่แถวนี้ ใช้ปล�ช่อน ปล�หมอ  
ปล�ดกุน� ปล�ตะเพยีนข�ว ส่วนตวัเลก็ๆ ใช้ปล�กระดี ่ปล�ซวิ  
ซึง่ย�ยพ�วกต้็องพึง่พ�บรกิ�ร ก�รห�ปล�จ�กต�เทยีน ผล�ผล  
ซึ่ ง เป ็นนักส�นแหและชำ�น�ญก�รห�ปล�เอ�ม�ให ้  
เมือ่ได้ปล�ม�แล้วกม็�ขอดเกลด็ ผ่�ท้องควกัเอ�ไส้ออกแล้ว
ล้�งให้สะอ�ด ภ�ชนะคือไห ก็ต้องล้�งให้สะอ�ดควำ่�ทิ้งไว้ 
ให้แห้งสนิท แล้วเอ�ปล�ใส่ก�ละมัง ใส่ข้�วคั่วและรำ�
อตัร�ส่วนมดีงันี ้ปล� ๒ ส่วน เกลอื ๑ ส่วน ข้�วคัว่ ๑ ขดี รำ�ข้�ว  
๑ ใน ๓ เอ�ทั้งหมดคลุกเคล้�ให้เข้�กัน  ถ้�ปล�ตัวใหญ่ต้อง
บั้งเสียก่อน แล้วเอ�บรรจุลงไห ปิดให้สนิท ทิ้งไว้เดือนหนึ่ง  
เปิดออกดู กดอัดปล�ให้แน่น แล้วเก็บไว้อีก ๓ เดือน  
ก็ใช้ได้ ถ้�เก็บเป็นปี จะได้นำ้�ปล�ไว้กิน ส�เหตุที่ปล�ร้�
เกิดมีหนอนข้ึน เพร�ะไม่สะอ�ด ย�ยพ�วบอกเคล็ดลับ  
หัวใจของปลาร้าต้องสะอาด

คนดังกับปลาร้า ไมค์ ภิรมย์พร 
หรอืพรภริมย์  พนิทะปะกงั จ�กอดุรธ�น ีเจ้�ของ 

ผลง�นลอืลัน่ ย�ใจคนจน เป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้อง  
ยงัสบืส�นก�รทำ�ปล�ร้� และธรุกจิปล�ร้�ของไมค์ไม่ใช่ธรรมด� 
เป็นปล�ร้�ที่ส่งออกไปต่�งประเทศ ทำ�ไมเป็นนักร้องอยู่ดีดี
จึงหันม�ทำ�ปล�ร้�  ไมค์ ภิรมย์พร บอกว่�

“ต้องการยกระดบัปลาร้า ภมูปัิญญาของคนอสีาน  
ให้มีความภาคภูมิใจ เพราะหลายคนเขาจะดูถูกว่าคนอีสาน
กินปลาร้า แต่ว่าปลาร้าเราตอนนี้มันสะอาดสามารถยก
ระดบัขึน้มาอนิเตอร์ได้แล้ว คนทัว่โลก คนไทย คนภาคกลาง 
ตอนน้ีก็หันมาบริโภคปลาร้ากันหมดแล้ว เพียงแต่ว่าเรา 
จะท�ายงัไงให้มนัสุก สะอาด มคีวามมัน่ใจมากขึน้ แต่ส่วนหนึง่  
เรากม็ุง่หวงัไปทางธรุกิจของเรา เราเองกเ็ตบิโตมากบัปลาร้า 
เราใช้ความสามารถที่มีอยู่มาพัฒนาตรงนี้ในการประกอบ
อาชีพนี้ต่อไป”   

ปล�ร้�ของไมค์ ภิรมย์พร ไปต่�งประเทศ ไมค์
บอกว่� “ปลาร้า สะอาด มีมาตรฐาน อร่อย เราก็ส่งออก 
ไปออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ซึ่งมีตัวแทนน�าเข้าที่นั่น ก็ค่อยๆ
เป็นค่อยๆ ไป เวลาไปโชว์ตวัต่างประเทศกไ็ปเปิดบทู ปลาร้า
ในประเทศวางขายชื่อ ยาใจ ในต่างประเทศชื่อ แซ่บไมค์”   
ธรรมด�เสียที่ไหน ปล�ร้�ไมค์ ภิรมย์พร

ย�ยพ�ว ผล�ผล 
แห่งบ้�นหนองหิน 

เมืองสรวง ร้อยเอ็ด 
เป็นผู้ทำ�ปล�ร้�ไว้กิน

ม�ตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบัน
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ปลาร้าที่บางปลาร้า 
บ�งปล�ร้� มีอยู่หล�ยแห่ง คลองบ�งปล�ร้�  

อยู่อำ�เภอบ�งพลี สมุทรปร�ก�ร แต่บ้�นบ�งปล�ร้�ไม่มี 
ชือ่คลองกเ็ปลีย่นไป คนนยิมเรยีกเป็นคลองกูพ้�ร�ม�กกว่� 
คลองบ�งปล�ร้�

 บ�งปล�ร้� ทีอ่ำ�เภอสองพีน้่อง จงัหวดัสพุรรณบรุี  
ภ�ยหลังได้เปล่ียนชื่อ เป็นบ้�นบ�งต�เถร เดิมชื่อตำ�บล
บ�งปล�ร้� เหตุเพร�ะว่�พื้นท่ีตำ�บลบ�งปล�ร้�เป็น
พื้นที่ร�บลุ่ม ซ่ึงมีปล�ชุกชุมม�กช�วบ้�นนิยมทำ�ปล�ร้�  
ปล�เค็มไว้รับประท�น ต่อม�ประช�กรมีจำ�นวนม�กขึ้น
ได้แยกตำ�บลเป็นตำ�บลบ�งต�เถร เนื่องม�จ�กในตำ�บล 
มพีระเถระผู้ใหญ่หล�ยรปู คำ�ว่� เถร ม�จ�กพระเถระผูใ้หญ่  
ตั้งม�แล้วประม�ณ ๑๐๐ ปี ช่ือบ�งปล�ร้�ห�ยไป วันนี ้
เหลอืแต่ช่ือประตนูำ�้บ�งปล�ร้�  แล้ววนันีย้งัจะมบี�งปล�ร้�
ที่ยังคงมีปล�ร้�อยู่บ้�งหรือไม่

บางปลาร้า อำาเภอบ้านสร้าง จงัหวดัปราจนีบุรี  
ยังคงรักษ�ชื่อ เอกลักษณ์ของบ้�นบ�งปล�ร ้�ไว ้ได ้ 
ไม่เปลี่ยนแปลง แต่เมื่อศึกษ�ประวัติคว�มเป็นม�แล้ว  
แท้ที่จริงบ้�นบ�งปล�ร้�นั้น เดิมไม่ได้ชื่อบ�งปล�ร้� 
แต่อย่�งใด  แต่ทำ�ไมจึงม�ใช้ชื่อ บ�งปล�ร้� 

พระครูวิเศษวรธรรม เจ้�อ�ว�สวัดบ�งปล�ร้� 
ท่�นบอกว่�  เดิมชื่อบ้�นบ�งแขยง วัดบ�งแขยง เหตุเพร�ะ
ที่นี่มีปล�แขยงชุกชุมม�ก เมื่อก่อนนี้ ที่คลองบ�งแขยงหรือ 

วัดบ�งปล�ร้� อำ�เภอบ้�นสร้�ง จังหวัดปร�จีนบุรี  
วัดศูนย์รวมของช�วบ้�นบ�งปล�ร้�

คลองบ�งปล�ร้� หน้�วัดบ�งปล�ร้� ที่ม�แห่งชื่อของบ�งแต่ในอดีต

คลองบ�งปล�ร้�หน้�วัดนี่ปล�แขยงม�กทอดแหโครมเดียว
ต้องม�นั่งเอ�ปล�ออกอยู่น�น จึงจะลงไปทอดใหม่ได้  
วันนี้คลองบ�งปล�ร้� ห�ปล�ได้ย�กเต็มที สมัยก่อนนั้น
มีปล�แขยงม�ก ช�วบ้�นเข�ก็เอ�ม�แปรรูป ไปทำ�ปล�ร้�  
ทำ�กันทุกบ้�นทั้งหมู่บ้�นจนขึ้นช่ือ แล้วคนก็นิยมเรียก 
บ้�นบ�งปล�ร้� เลยเปลีย่นช่ือจ�กบ้�นบ�งแขยง วดับ�งแขยง  
ม�เป็นบ้�นบ�งปล�ร้� วดับ�งปล�ร้�เสยีเลย นบัเป็นร้อยปีแล้ว 
ที่เปลี่ยนแปลงม� บอกให้รู้ที่บ�งนี้มีที่ม�จ�กก�รทำ�ปล�ร้�
กันทั้งบ�งด้วยคว�มภูมิใจ

ผู้ใหญ่สุชาติ อ่อนน้อม อดีตผู้ใหญ่บ้�นหมู่ที่ ๕  
บอกว่� บ้�นบ�งปล�ร้�จะอยู่ที่หมู่ที่ ๔ และหมู ่ที่ ๕  
ส่วนตำ�บลบ�งปล�ร้�อยู่ด้วยกัน ๘ หมู่ ผู ้ใหญ่บอกว่� 
เมื่อก่อนมีปล�ม�ก ปล�พื้นบ้�นในคลองเร�จะมี ปล�ชะโด 
ปล�ฉล�ด ปล�กด ปล�ช่อน ปล�สร้อย ปล�หมอ ปล�ดุก  
ปล�แขยง  ก�รห�ปล�มีท้ังทอดแหห�ปล� และยกยอ  
เมื่อก่อนที่บ้�นก็ทำ�ปล�ร้�ส่งข�ยโดยทำ�ปล�ร้�ม�กสุด  
๒๐๐ ถึง ๓๐๐ โอ่ง ช่วงนั้นในร�วปีพ.ศ. ๒๕๒๖ ปล�ร้� 
กิโลกรัมละ ๑๐ สลึง ถึง ๓ บ�ท อย่�งม�กไม่เกิน ๕ บ�ท  
อยู่ไม่ได้ก็ต้องเลิกกิจก�รก�รทำ�ปล�ร้�ไป ช�วบ้�นแถวนี้
เข�ทำ�ปล�ร้�เป็นกนัทกุบ้�น สบืทอดม�ตัง้แต่คนรุน่ปูรุ่น่ย่�  
ทำ�ปล�ร้�ไม่เป็นเสียชื่อคนบ�งปล�ร้�หมด ผู้ใหญ่กล่�ว



58

ทอดแหห�ปล�ต�มแหล่งน้ำ�ต่�งๆ ห�ได้ม�กๆ  
หลังจ�กทำ�อ�ห�รแล้ว ก็เอ�ม�ทำ�ปล�ร้�เก็บไว ้
กินน�นๆ

๑

ขั้นตอนการทำาปลาร้า

๒

๓

๕

๖

๔

ปล�ที่ใช้ทำ�ปล�ร้� จะเป็นปล�อะไรก็ได้ 
ต้องขอดเกล็ด เอ�ไส้ออกล้�งให้สะอ�ด

นำ�ปล� เกลือ รำ�ข้�ว และข้�วค่ัว 
ผสมต�มสัดส่วน

บรรจุปล�ที่คลุกแล้วลงในภ�ชนะ 
และปิดให้สนิทแน่นอย่�งดี

ปล�ร้�ที่ทำ�จ�กปล�กระดี่

คลุกส่วนผสมทั้งหมดให้เข้�กัน
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ถ�มย�ยส้มลิ้มว่� ทำ�ปล�ร้�เก่งหอมอร่อยเช่นนี้  
ทีบ้่�นทำ�ปล�ร้�กนิกนัทกุวนัหรอืเปล่�?  เปล่�หรอก อ�ทติย์
ละหน เพร�ะคนรุ่นใหม่รุ ่นลูกรุ่นหล�นเข�ไม่ค่อยจะกิน
ปล�ร้�แล้ว คนรุ่นเร�ก่อนนัน้กนิได้ทกุมือ้ อร่อยไม่มวีนัเบือ่  
แต่สังคมเปลี่ยนไป คนรุ่นใหม่อ�จจะมีอะไรกินท่ีม�กกว่�  
จนอ�จลืมอ�ห�รบรรพบุรุษท่ีดีมีคุณค่�ท�งโภชน�ก�รสูง 
อย่�งปล�ร้�ไปแล้วก็ได้  

แต่ถึงอย่�งไร บ้�นบ�งปล�ร้� วัดบ�งปล�ร้� 
อบต.บ�งปล�ร้�ท่ีมีรูปปล�ร้�เป็นโลโก้ แห่งอำ�เภอ
บ้�นสร้�ง จังหวัดปร�จีนบุรี จะยังคงชื่อบ้�นบ�งปล�ร้�ไว ้
ไม ่เปล่ียนแปลงและยังมีปล�ร ้�อร ่อยกิน ไม ่เสียชื่อ 
บ้�นบ�งปล�ร้�อย่�งแน่นอน

ข้อมูลเพิ่มเติม

http://bit.ly/cul2-a6

ไปดูคนบางปลาร้าทำาปลาร้าดีกว่า
ยายส้มล้ิม ดวงจันทร์ วัย ๗๒ ปี ท่ียังคงทำ� 

ปล�ร้�ไว้กินเป็นปกติของช�วบ�งปล�ร้� ย�ยส้มลิ้ม 
บอกว่� ทำ�ปล�ร้�ม�ตั้งแต่เด็กๆ แถวนี้เป็นท้องทุ่งท้องน�  
มวัีดบ�งปล�ร้�เป็นวดัเลก็ๆ ของหมู่บ้�น ย�ยเป็นคนบ�งปล�ร้�  
แม่เรยีนรูม้�จ�กย�ย และแม่ก็ส่งต่อม�ถงึรุน่ลกูคอืย�ยส้มล้ิม 
ในวันนี้ เริ่มทำ�ปล�ร้�จริงๆ ก็เมื่อออกเรือนม�มีครอบครัว 
เร�ก็ต้องทำ�ไว้กินเอง ก็เรียนรู้ม�จ�กรุ่นแม่จึงทำ�ได้ไม่ย�ก 
แล้วย�ยส้มลิ้มก็ลงมือนำ�ปล�ที่ได้ม�ขอดเกล็ด ผ่�ท้องเอ� 
ไส้ออกเรียบร้อยล้�งจนสะอ�ดนำ�ม�ใส่ก�ละมังแล้วคลุก  
สตูรย�ยส้มลิม้บอกว่� ปล� ๑ กิโลกรมั ใส่เกลอื ๒ ขดี รำ� ข้�วคัว่  
ใส่พอสมควร ใส่พอกลบปล�ได้ คลกุให้เข้�กนัแล้วกบ็รรจลุงไห   
ภ�ชนะทีค่ลกุและไหต้องสะอ�ด ต้องไม่มนีำ�้เข้�ไปในไหเลย  
ไม่เช่นนั้น ปล�ร้�จะเหม็น แล้วหมักเก็บไว้ ๖ เดือน ก็ใช้ได้  
ถ้�เปิดออกม�แล้วนำ้�ท่วมปล�ร้�แสดงว่�เป็นปล�ร้�ดี 
เพร�ะนำ้�จ�กตัวปล�จะออกม�เอง แต่ถ้�แห้งๆ จะไม่ดีนัก 

ขอขอบคุณ
พระครูวิเศษวรธรรม เจ้�อ�ว�สวัดบ�งปล�ร้�  
ผู้ใหญ่สุช�ติ  อ่อนน้อม 
คุณอนุพล  วงศ์ทิพน�ถ
ย�ยพ�ว ต�เทียน  ผล�ผล
คุณส้มลิ้ม  จันทร์ดี   
คุณดวงใจ จันทร์ดี  
อบต.บ�งปล�ร้� บ้�นสร้�ง ปร�จีนบุรี 
คณะครูโรงเรียนบ้�นบ�งปล�ร้� อำ�เภอบ้�นสร้�ง  ปร�จีนบุรี 

ปล�ร้�ทอดอีกรูปแบบของก�รนำ�ปล�ร้�ม�ทำ�เป็นอ�ห�ร 
หอมชวนกินไม่น้อย

ย�ยส้มลิ้ม  จันทร์ดี 
แห่งบ้�นบ�งปล�ร้� 
บ้�นสร้�ง ปร�จีนบุรี 

http://bit.ly/cul2-a6
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ผศ.ดร.หทัยรัตน์ มาประณีต  เรียบเรียง
ภาษา

ภาษาโซ่ (ทะวืง) 

พื้นเพ ชาวโซ่ (ทะวืง)

ชาวโซ่ (ทะวืง) เป็นกลุ่มช�ติพันธุ์หน่ึงในตำ�บล
ปทุมว�ปี อำ�เภอส่องด�ว จังหวัดสกลนคร ที่พูดภ�ษ� 
ในตระกลูออสโตรเอเชยีตกิ (Austroasiatic) กลุม่มอญ-เขมร  
(Mon-Khmer) ส�ข�ย่อยเวียตตกิ (Vietic) อ�จสบัสนกบักลุม่โซ่ 
ในอำ�เภอกสุมุ�ลย์ (โซ่กสุมุ�ลย์) จงัหวดัสกลนครซึง่กลุม่ภ�ษ� 
แตกต่�งกัน แต่อยู่ในตระกูลออสโตรเอเชียติกเช่นเดยีวกนั  
ช�วโซ่มถีิน่ฐ�นดัง้เดมิในหมูบ้่�นทะวืง เมอืงคำ�เกดิ แขวงคำ�ม่วน  
สปป.ล�ว จนกระทัง่อ�ณ�จกัรสย�มกบัล้�นช้�ง (สมัยนั้น 
ยังถือเป็นอ�ณ�บริเวณของสย�ม) มีเหตุกระทบกระท่ังกัน
ระหว่�งปีพ.ศ. ๒๓๖๘ ถึง ๒๓๗๐ อีกทั้งประเทศฝร่ังเศส
เข้�ยึดดินแดนในปีพ.ศ. ๒๔๓๖ ทำ�ให้ช�วทะวืงได้อพยพ 

หนภียัสงคร�มข้�มแม่นำ�้โขงเข้�สูส่ย�มจนถงึช�ยป่�เทอืกเข� 
ภูพ�น กระท่ังตั้งหลักปักฐ�นในปัจจุบันท่ีตำ�บลปทุมว�ปี  
มปีระช�กรประม�ณ ๒,๔๐๐ คน จำ�นวน ๘๐๖ หลงัค�เรอืน  
อ�ศยัอยูร่่วมกับช�ตพินัธุอ์ืน่ๆ เช่น ญ้อ ผูไ้ท และล�วอสี�น  
เครือ่งแต่งก�ยของช�วโซ่ (ทะวงื) ในอดตี ผูห้ญงิจะนุง่ผ้�ซิน่  
เกล้�ผม สวมเส้ือผ้�ฝ้�ยคอกลม แขนย�ว ติดกระดุมเงิน 
กระดมุทอง ส่วนผูช้�ยนุ่งโสร่งสีข�วแบบโจงกระเบน สวมเส้ือ 
ผ้�ฝ้�ยคอกลม แต่ปัจจุบันเครื่องแต่งก�ยได้แปรเปลี่ยนไป
ต�มยุคสมยัแล้ว ช�วโซ่ (ทะวงื) นบัถอืศ�สน�พทุธ ประกอบ
อ�ชีพทำ�น� ทำ�ไร่ รับจ้�งทั่วไป และง�นหัตถกรรมพื้นบ้�น 
เช่น ส�นเสื่อใบเตย ทอผ้� เป็นต้น

วจีลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร
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ผลง�นหนังสือขน�ดใหญ่ ภ�ษ�โซ่ (ทะวืง)

วิกฤติของภาษาโซ่ (ทะวืง)

ภ�ษ�โซ่ (ทะวืง) เป็นเพียงภ�ษ�พูดไม่มีระบบ 
ตวัอักษร ซึง่กำ�ลังอยูใ่นภ�วะวิกฤต เพร�ะเหลือผู้ท่ียังพูดและ
ฟังภ�ษ�โซ่ (ทะวืง) ได้จริงจังประม�ณ ๘๐๐ ถึง ๑,๐๐๐ คน  
พบเฉพ�ะบ้�นหนองแวง บ้�นหนองเจริญ บ้�นหนองม่วง 
และบ้�นดงสร้�งคำ� ส�เหตุที่ทำ�ให้ภ�ษ�โซ่ (ทะวืง) เสี่ยงต่อ 
ก�รสูญห�ยม�จ�กทัศนคติต่อก�รใช้ภ�ษ�ของตนเอง 
ที่กลุ่มคนอื่นๆ ฟังแล้วไม่เข้�ใจ มักถูกผู้อื่นติเตียนล้อเลียน 
หรอืถกูข่มขูว่่�จะทำ�ร้�ยร่�งก�ย เม่ือออกจ�กหมูบ้่�น ช�วโซ่  
(ทะวืง) จะไม่ยอมพูดภ�ษ�ของตนเลย นอกเหนือจ�กนี้  
กลุม่ช�ตพินัธุอ์ืน่ก็มีทศันคติในด้�นลบต่อภ�ษ�โซ่ (ทะวงื) ว่�
เป็นภ�ษ�ของคนป่�คนดงอกีด้วย เนือ่งจ�กก�รดำ�เนนิชวีติ 
แบบพึ่งพ�ตนเอง ห�ของป่�ม�ข�ย ไม่ชอบใช้ชีวิตแบบ 

คนเมอืง จงึถกูเหยยีดหย�ม อกีท้ัง ช�วโซ่ (ทะวงื) อยูร่่วมกับ 
หล�กหล�ยกลุ่มช�ตพัินธุแ์ละมกี�รแต่งง�นข้�มกลุม่ช�ตพินัธ์ุ 
จึงพูดภ�ษ�อืน่ๆ ได้ เช่น ภ�ษ�ล�ว ภ�ษ�ญ้อ ภ�ษ�ผูไ้ท และ
ภ�ษ�ไทยภ�คอีส�น เป็นต้น ด้วยคว�มแตกต่�งท�งภ�ษ� 
จ�กกลุ่มช�ติพันธุ์อื่น ก่อเกิดปมในใจของช�วโซ่ (ทะวืง)  
จนไม่กล้�ท่ีจะพูดภ�ษ�โซ่ (ทะวงื) กบัช�วโซ่ (ทะวงื) ด้วยกันเอง 
โดยเฉพ�ะกลุ่มเย�วชนช�วโซ่ (ทะวืง) ที่มีก�รศึกษ�และ 
เกิดก�รแต่งง�นข้�มกลุ่มช�ติพันธุ์จะไม่พูดภ�ษ�โซ่เลย  
จึงมักพบว่�มีพูดกันเฉพ�ะในกลุ่มผู้สูงอ�ยุ ยกตัวอย่�งเช่น 
คำ�เรียก พ่อ แม่ ที่เป็นภ�ษ�โซ่ (ทะวืง) ใช้คำ�ว่� อ็อง = พ่อ 
และ เม้อ = แม่ แต่เย�วชนมักจะใช้คำ�ว่� (อี)โพะ = พ่อ และ 
(อี)เมะ = แม่ ซึ่งเป็นคำ�ในภ�ษ�ญ้อ เป็นต้น
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การฟื้นฟูและถ่ายทอดภาษาโซ่ (ทะวืง)

ก่อนทีภ่�ษ�โซ่ (ทะวงื) จะเปลีย่นแปลงไปม�กกว่�นี้ 
จนไม่เหลือรูปแบบภ�ษ�ดั้งเดิม จึงต้องมีก�รพัฒน�
ระบบตัวเขียน โดยสร้�งหลักเกณฑ์ก�รเขียนที่ถูกต้อง 
ด้วยตัวอักษรไทยต�มก�รออกเสียงผสมผส�นคว�มมี
จิตสำ�นึกในก�รปกป้องภ�ษ�ของเจ้�ของภ�ษ� จึงจะทำ�ให้
ก�รสร้�งระบบตัวเขียนมีประสิทธิภ�พ เกิดก�รสืบทอดและ 
ก�รดำ�รงอยู่ของภ�ษ�ของตนต่อไป ในปัจจุบันภ�ษ�โซ่  
(ทะวืง) มีคำ�ศัพท์และคำ�เชื่อมข้อคว�มหรือประโยคเข้�
ม�ปนในก�รใช้ภ�ษ�ม�กขึ้น เช่น ก�รเรียงคำ�เป็นแบบ
ประธ�น กริย� และกรรม ที่คล้�ยคลึงกับภ�ษ�ไทย และ 
คำ�เชื่อมข้อคว�มหรือประโยคมักจะเป็นภ�ษ�ไทยอีส�น 

ผลจ�กก�รฟ้ืนฟภู�ษ�โซ่ (ทะวงื) ทำ�ให้มีพยญัชนะต้น  
๑๙ ตัว ได้แก่ ก- ค- ง- จ- ซ- ย- ญ- ด- ต- ท- น- บ- ป- 
พ- ม- ล- ว- อ- ฮ- ยกตัวอย่�งเช่น ก = ก� (ไก่) ย =ยี (เม่น) 
และ ว = วอง (หม้อ) เป็นต้น พยัญชนะท้�ยหรือตัวสะกด 
๑๐ ตัว ได้แก่ –ก –ง –ซ –ด –บ –น –ม –ว –ย –ฮ อ�ทิเช่น 
–ซ = กุซ (ไฟ) –น = กู้น (หมู) และ –ม = เปม (พระจันทร์)  
สำ�หรับสระมี ๑๗ ตัว ได้แก่ อะ อ� อิ อี อึ อื อุ อู เอ แอ โอ 
เออ เอ�ะ ออ เอีย เอือ อัว ดังตัวอย่�งเช่น บัง = หน่อไม้  

จงึ = เท้� และ เยียน = ปล�ไหล  (ประมงค์ สขุชนิ และคณะ.  
๒๕๕๐) นอกจ�กนี้ ภ�ษ�โซ่กำ�ลังอยู่ในช่วงของก�รพัฒน�
ระบบเสยีงวรรณยกุต์ทีไ่ด้รบัอิทธพิลม�จ�กภ�ษ�ไทยอสี�น 
จนมี ๓ เสียง เช่น คำ�ว่� แกน = แก่นไม้ (เสียงวรรณยุกต ์
ระดบักล�ง) ต่�งจ�กคำ�ว่� แก้น = มด  (เสียงวรรณยกุต์ขึน้-ตก) 

นอกจ�กจะพัฒน�ระบบตัวเขียนของภ�ษ�โซ่  
(ทะวืง) แล้ว มียังก�รจัดทำ�พจน�นุกรมฉบับช�วบ้�น  
ได้รวบรวมคำ�ศพัท์และจดัไว้เป็นหมวดหมู ่เช่น หมวดตวัเลข  
หมวดร ่�งก�ย หมวดสัตว ์ หมวดเครื่องใช ้ หมวดสี  
หมวดเคร่ืองสำ�อ�ง หมวดอ�ชีพ หมวดธรรมช�ติ เป็นต้น  
คำ�ศพัท์ในหมวดสตัว์ ตวัอย่�งเช่น โอง = ช้�ง คะโบน = ตวันิม่  
ก้�ตะกอ = ปล�ดุก เป็นต้น สำ�หรับตัวอย่�งคำ�ศัพท์ใน 
หมวดธรรมช�ติ เช่น คะล�ง = แดด กุซจ้ัน = ไฟไหม้  
คะลองปะแทน = ก้อนเมฆ เป็นต้น อกีทัง้ ยงัส�ม�รถสบืค้น
วัฒนธรรมประเพณีด้ังเดิมของช�วโซ่ (ทะวืง) ได้อีกด้วย  
เช่น วนัขึน้ ๓ คำ�่ เดอืน ๓ จะมกี�รทำ�บญุตกับ�ตรเลีย้งปูต่�  
เพ่ือให้ท่�นปกป้องคุ้มครอง โดยช�วบ้�นจะไม่ออกนอก
หมู่บ้�น เพร�ะเชื่อว่�จะได้รับอันตร�ยและมีก�รกินเลี้ยง
ฉลองกันภ�ยในหมู่บ้�น เดือน ๖ จะมีก�รเลี้ยงผีต�แฮก 
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ตัวนังซือพาซาโซ่ (ทะวืง)

ตัวต้น

ก ค ง จ ซ

ก� แค งัว จ้อ ซี

ไก่ จระเข้ วัว หม� มือ

ญ ด ต ท น

ญีม โดก ตึ้ย ทั่ง เนิ้ต

หัวใจ เรือ ถ้วยแกง ไม้ คอ

บ ป พ ม ย

โบ โปง พะเลอ มัด ยี

นกฮูก ดอกไม้ ลูกหม�ก ต� เม่น

ล ว อ ฮ

ลุก วอง อุฮ ฮ็อก

งู หม้อ บ้�น ค�งคก

โครงก�ร "ก�รอนุรักษ์และฟื้นฟูภ�ษ� ประเพณี วัฒนธรรมของช�วไทยโซ่ (ทะวืง)  
ตำ�บลปทุมว�ปี อำ�เภอส่องด�ว จังหวัดสกลนคร" 

โดย น�ยเทวี  โคตรสระ และคณะ ๒๕๔๘
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ตัวท้าย

 - ก  - ง  - ซ  - ด  - บ

ฮ็อก ทั่ง กุซ มัด กะซึ้ม

ค�งคก ไม้ ไฟ ต� ตะข�บ

 - น  - ม  - ว  - ย  - ฮ

กุ้น เปม อ้�ว ดึ้ย อุฮ

หมู พระจันทร์ เสื้อ ถ้วยแกง บ้�น

หรือผีน� ห�กแต่บ�งเดือนมีประเพณีคล้�ยคนไทยอีส�น 
เช่น เดอืน ๑๐ ทำ�บุญข้�วส�ก และ เดือน ๑๒ จดัลอยกระทง 
เนื่องจ�กก�รผสมผส�นกันเป็นเวล�น�น จนไม่ส�ม�รถ 
แยกออกว่�ประเพณีไหนเป็นของช�วโซ่ (ทะวืง) ท่ีแท้จริง 
รวมทั้งยังได้รื้อฟื้นก�รรักษ�โรคด้วยสมุนไพรและวิธีรักษ�
แบบดั้งเดิม เช่น ก�รเป่� ก�รฝังเข็ม  เป็นต้น 

เมื่อมีก�รฟื้นฟูภ�ษ�โซ่ (ทะวืง) ก้�วย่�งต่อไป
จึงเป็นก�รถ่�ยทอดไปสู่เย�วชนเพื่อสร้�งคว�มตระหนัก
และจิตสำ�นึกถึงคว�มเป็นลูกหล�นช�วโซ่ (ทะวืง) และมิให ้
มรดกภูมิปัญญ�ท�งภ�ษ�ช�ติพันธุ ์ของตนสูญห�ยไป  

ด้วยก�รนำ�ภ�ษ�โซ่ (ทะวืง) เข้�สู่ก�รเรียนก�รสอนในระบบ
โรงเรียน มีก�รทดลองสอนภ�ษ�ในรูปแบบกิจกรรมเสริม 
สำ�หรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษ�ปีที ่๔ ณ โรงเรียนบ้�นหนองม่วง 
และโรงเรยีนบ้�นหนองแวง เป็นก�รอ่�น ก�รพูด และก�รเขยีน 
ผ่�นแบบเรียนถ่�ยโอนภ�ษ�โซ่ (ทะวืง) หนังสือเล่มเล็ก  
๗๒ เรื่อง เป็นเรื่องสั้นที่อ่�นเข้�ใจง่�ย ประโยคไม่ซับซ้อน 
มีคว�มย�วประม�ณ ๘ หน้� และหนังสือเล่มยักษ์ จำ�นวน 
๒๕ เรื่อง เนื้อห�เกี่ยวกับก�รดำ�เนินชีวิตประจำ�วันของ 
ช�วโซ่ (ทะวืง) ตัวหนังสือจะขน�ดใหญ่และมีภ�พประกอบ 
อีกทั้งยังมีก�รทดลองทำ�ข้อสอบภ�ษ�โซ่ (ทะวืง) ด้วย 

โครงก�ร "ก�รอนุรักษ์และฟื้นฟูภ�ษ� ประเพณี วัฒนธรรมของช�วไทยโซ่ (ทะวืง)  
ตำ�บลปทุมว�ปี อำ�เภอส่องด�ว จังหวัดสกลนคร" 

โดย น�ยเทวี  โคตรสระ และคณะ ๒๕๔๘



65เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๗

ตัวซะล่ะพาซาโซ่ (ทะวืง)

ตัววันนะยุกโซ่ (ทะวืง)

ซะล่ะ

-ะ/-า -ิ /  -ี -ึ /  -ื

บัง ก� ตืย จึง มื้ง ฮึด

หน่อไม้ ไก่ หนอน เท้� ไซ บุหรี่

-ุ / -ู เ - แ-ะ / แ- โ-ะ / โ- เ-อ

ลุก กู้น เปม แก้น โอง เนิ้ด

งู หมู พระจันทร์ มด ช้�ง คอ

เ-าะ / -อ เ-ีย / เ-ือ -ัว

ญอซ ดอ เยียน เซือ งัว

ตั๊กแตนตำ�ข้�ว ลิง ปล�ไหล ฟูก วัว

-่ - -้ -่ - -้

ทั่ง ก� ก้� ฮ่�น แกน แก้น

ไม้ ไก่ ปล� ห่�น แตงกว� มด

โครงก�ร "ก�รอนุรักษ์และฟื้นฟูภ�ษ� ประเพณี วัฒนธรรมของช�วไทยโซ่ (ทะวืง)  
ตำ�บลปทุมว�ปี อำ�เภอส่องด�ว จังหวัดสกลนคร" 

โดย น�ยเทวี  โคตรสระ และคณะ ๒๕๔๘
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ภ�ษ�โซ่ (ทะวืง) ของหน่วยง�นและกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง เช่น 
องค์กรปกครองท้องถิน่ ผูน้ำ�ชมุชน ชมุชนเจ้�ของภ�ษ� จงึเป็น 
เรือ่งท่ีสำ�คญั อ�จเริม่จ�กก�รพูดภ�ษ�โช่ (ทะวงื) ในง�นต่�งๆ  
จนเกดิคว�มเคยชนิ เช่น ง�นแต่งง�น ง�นทำ�บญุขึน้บ้�นใหม่  
ง�นอวมงคล  ง�นแข่งขนักฬี� เป็นต้น อีกทัง้ ต้องสอดแทรก 
องค์คว�มรูภ้�ษ�โช่ (ทะวงื) ในระบบโรงเรยีน เพือ่ให้เย�วชน 
ได้รบัก�รถ่�ยทอดจ�กครภูมูปัิญญ�ช�วโซ่ (ทะวงื) จนส�ม�รถ 
สืบทอดไปยังรุ่นต่อๆ ไปได้ และไม่อ�ยท่ีจะบอกใครว่� 
พวกเข�เป็นคนโซ่ (ทะวืง)

สรุปส่งท้ายภาษาโซ่ (ทะวืง)

ภ�ษ�โซ่ (ทะวืง) สะท้อนถึงอัตลักษณ์ทีพ่บเฉพ�ะ
ในช�วโซ่ (ทะวืง) ห�กแต่ด้วยคว�มรู้เท่�ไม่ถึงก�รณ์และ
คว�มไม่เข้�ใจระหว่�งผู้คนที่อ�ศัยอยู่ร่วมกัน ทำ�ให้ช�วโซ่  
(ทะวงื) เกดิคว�มรูส้กึอับอ�ยหว�ดระแวงไม่กล้�จะพดูภ�ษ�
ของตนแม้กระทั่งระหว่�งช�วโซ่ (ทะวืง) ด้วยกันเอง ห�ก
ปล่อยเนิ่นน�นไป ช�วโซ่ (ทะวืง) อ�จสูญเสียร�กเหง้�และ
มรดกภูมิปัญญ�ท�งวัฒนธรรมที่มิใช่ภ�ษ�เพียงอย่�งเดียว 
แต่หม�ยรวมถึงเรื่องของสมุนไพร ก�รรักษ�สุขภ�พ หรือ  
เรือ่งก�รจกัส�น ทีบ่รรพบรุษุได้คดิค้นและสัง่สมม�ให้ลกูหล�น  
ดงันัน้ ก�รกระตุน้จติสำ�นกึสร้�งคว�มตระหนกัในก�รอนรุกัษ์
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 สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รวิจัย





ภาพ: นิติกร  กรัยวิเชียร
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อัศวิน แสงกุมาร
ศิลปินแห่งชาติ

บานเย็น รากแก่น  
ราชินีหมอลำ ประยุกต์

“หมอลำา” เป็นสุดยอดเพลงพืน้บ้�นท�งภ�คอีส�น ด้วยเนือ้ห�ทีส่ะท้อนวถิชีวีติและ
คว�มเป็นอยู่แบบช�วอีส�นอย่�งเที่ยงแท้ บวกกับจังหวะทำ�นองก�รขับร้องท่ีสนุกสน�น 
ผส�นดนตรีพื้นบ้�นที่มีเอกลักษณ์ ทำ�ให้ศิลปินหมอลำ�กล�ยเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของ
ช�วอีส�นอย่�งแยกไม่ออก และมีศิลปินหมอลำ�เกิดขึ้นม�กม�ย แต่ด้วยคว�มโดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์ของ “บานเย็น รากแก่น” หนึ่งในศิลปินหมอลำ�ที่มีผลง�นม�อย่�งต่อเน่ือง  
จึงทำ�ให้ได้รับสมญ�น�มว่�เป็น “ราชินีหมอลำา”

ย้อนฮอยบานเย็น
“หมอลำ�” เกิดจ�กก�รผสมคำ� ๒ คำ� คือ “หมอ” 

หม�ยถงึ ผูรู้้ ผูช้ำ�น�ญ และ “ลำ�” หม�ยถงึ เพลง บทกลอน ดงันัน้ 
หมอลำ� จึงหม�ยถึง “ผู้ที่มีคว�มชำ�น�ญในก�รขับร้องเพลง
หรือร่�ยกลอน” โดยเฉพ�ะบทเพลงพื้นถิ่นแถบอีส�น และ
หนึง่ในหมอลำ�ทีมี่ผลง�นม�กม�ยนัน่กคื็อ “นติย� ร�กแก่น”  
หรือ “บ�นเย็น ร�กแก่น” ชื่อที่ใช้ในก�รแสดง อันเป็นท่ี
รู้จักกันอย่�งกว้�งขว�งในฐ�นะนักร้องหมอลำ�ลูกทุ่งหญิง
ช�วอีส�น เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ ตุล�คม พ.ศ. ๒๔๙๕ จังหวัด
อุบลร�ชธ�นี สมรสกับ “คุณเทพบุตร วิมลชัยฤกษ์” มีบุตร
ส�ว ๒ คน บุตรช�ย ๑ คน ในอดีตแม่บ�นเย็นเริ่มต้นชีวิต
หมอลำ�หลังจ�กจบก�รศึกษ�ประถมปีท่ี ๔ โดยเป็นศิษย์  
“ครูหนูเวียง แก้วประเสริฐ” ซึ่งเป็นหมอลำ�กลอนที่มี 
ชื่อเสียงของจังหวัดอุบลร�ชธ�นีและได้ทุ ่มเทฝึกซ้อม 
อย่�งหนักทั้งกลอนลำ� ท่�ฟ้อนรำ� จนส�ม�รถขึ้นเวทีแสดง 
หมอลำ�กลอนได้ในขณะท่ีมอี�ยเุพยีง ๑๔ ปี และรบัง�นแสดง 
หมอลำ�เป็นอ�ชพีม�จนกระทัง่ถงึปัจจบุนั สำ�หรบัผลง�นเพลง 
ทีส่ร้�งชือ่จนเป็นทีรู่จ้กั ได้แก่ “เพลงงิว้ต่องต้อนอ้อนผูบ่้�ว”  
รวมทั้ งลำ�เพลิน และลำ�เรื่องต ่อกลอนอีกม�กม�ย  

ด้วยคว�มเฉลียวฉล�ดในก�รด้นกลอน บวกกับปฏิภ�ณ 
ไหวพรบิ อกีทัง้มนีำ�้เสยีงไพเร�ะ  ส่งผลให้เป็นท่ีนยิมชมชอบ
ของผู้ชมอย่�งต่อเนื่อง 

ในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ แม่บ�นเยน็กต็ัง้วงดนตร ี“ลูกทุ่ง
หมอลำ� บ�นเยน็ ร�กแก่น” รบัง�นแสดงในจังหวัดต่�งๆ จนได้
รบัก�รขน�นน�มว่� “ร�ชินหีมอลำ�” และด้วยคว�มไม่หยุดนิง่ 
ในก�รแสดง ชอบพลิกแพลงประยุกต์ศ�สตร์ต่�งๆ ร่วมกับ
ก�รแสดง ไม่ว่�จะเป็นก�รรำ�ฟ้อน ก�รออกแบบชดุก�รแสดง 
จึงทำ�ให้มีคนขน�นน�มต่อว่�เป็น “หมอลำ�ประยุกต์”   

แรกเริ่มนั้นเข้�สู่วงก�รอุตส�หกรรมบันเทิงในปี 
พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยก�รร้องเพลงหมอลำ�แนวอนุรักษ์ และ 
แนวร่วมสมัย รวมทั้งได้บันทึกเสียงในสังกัดค่�ยเพลงต่�งๆ  
เช่น ค่�ยเสียงสย�ม บริษัทนิธิทัศน์ บริษัทแคนซอ บริษัท
ท็อปไลน์มิวสิค เป็นต้น กระทั่งมีผลง�นเพลงออกสู่ส�ยต�
ส�ธ�รณชนเป็นจำ�นวนม�ก ท้ังในรูปแบบของอัลบ้ัมเพลง 
มิวสิควิดีโอ และก�รแสดงคอนเสิร์ตสำ�คัญๆ จนกล�ยเป็น 
ศิลปินพ้ืนบ้�นที่ได้รับก�รยอมรับ และยกย่องในพื้นท่ี 
สื่อส�ธ�รณะอย่�งกว้�งขว�ง           
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จากเด็กขี้อายฉายแววศิลปิน

เมื่อยังเด็กนั้น แม่บ�นเย็นค่อนข้�งจะเป็นเด็ก
เรียบร้อย ขี้อ�ย ไม่ค่อยกล้�แสดงออกนัก เมื่อจะพูดก็พูด
เบ�ๆ นิง่ๆ แต่เนือ่งจ�กคณุพ่อคณุแม่ ซึง่กค็อื “คณุแม่เหมอืย  
และคุณพ่อสุดตา รากแก่น” ชื่นชอบในศิลปะก�รแสดง 
หมอลำ� และอย�กให้ลกูส�วเป็นนกัร้องหมอลำ� ท�งญ�ติๆ  จึง
ปรกึษ�ห�รอืกนั เพือ่ทีจ่ะทำ�ให้แม่บ�นเยน็ไปเรยีนร้องหมอลำ� 
แต่ด้วยอปุนสิยัทีเ่ป็นคนขีอ้�ย กป็ฏิเสธในทันท ีเพร�ะไม่กล้� 
แสดงออกบนเวที 

แต่ถึงกระน้ันแม่ของแม่บ�นเย็นก็ออกอุบ�ย 
ให้เลือกระหว่�งไปข�ยไอติมหลอดกับเรียนร้องหมอลำ�  
ซึ่งก�รข�ยไอติมหลอดสมัยนั้นจะต้องสะพ�ยถังไอติม 
แล้วกเ็ดนิข�ยต�มหมูบ้่�น ซึง่ในคว�มคดิของแม่บ�นเย็นเหน็ว่� 
จะต้องอ�ยม�กกว่�ก�รเป็นหมอลำ�แน่นอน จึงได้ตัดสินใจ 
ไปเรยีนร้องหมอลำ�ในท่ีสดุ และด้วยก�รสนบัสนนุและช่วยสอน 
หลังเลิกเรียนจ�กครูหนูเวียงทุกๆ วัน แม่เหมือยจะควบคุม
และเคี่ยวเข็ญให้ท่องจำ�กลอนลำ�ให้ได้อย่�งน้อยวันละ ๑ 
กลอนลำ� ซึ่งแต่ละกลอนจะมีคว�มย�วเท่�กับเพลงลูกทุ่ง 
๓ - ๔ เพลงต่อกัน 

แต่ด้วยคว�มท่ีถูกบังคับให้เรียนร้องหมอลำ� 
ตั้งแต่แรก ก็เลยไม่มีคว�มสุขนัก อีกทั้งยังกลัวพ่อแม่ตี  
ดงันัน้พอเห็นเนือ้เพลงหมอลำ�กง่็วง และแอบงีบหลบั กระทัง่
แม่เหมือยแอบย่องเอ�นำ้�ม�ส�ดก็เคยมี ซึ่งพอเห็นแม่ม� 
แม่บ�นเยน็เป็นต้องสะดุ้งตืน่ขึน้ม�ร้องหมอลำ�โดยอัตโนมตัิ
ทันที  

รำ่�เรียนหมอลำ�อยู่ประม�ณ ๒ ปี เรียนรู้กลอน
ของหมอลำ�หล�กหล�ย มีทั้งลำ�สั้น ลำ�ย�ว ลำ�เต้ย เต้ยพม่� 
เต้ยหัวโนนต�ล เป็นต้น ด้วยก�รท่องกลอนลำ�ม�กม�ยกว่� 
๕๐๐ กลอน ทั้งเดี่ยว ทั้งคู่ เพื่อไว้ใช้ร้องโต้กันไปกันม�กับ
หมอลำ�ฝ่�ยช�ย กระท่ังส�ม�รถออกแสดงหมอลำ�ได้ ขณะที่
มอี�ยเุพียง ๑๔ ปีเท่�นัน้ นบัได้ว่�เป็นก้�วแรกของก�รแสดง 
หมอลำ�ของแม่บ�นเย็น และเริ่มโด่งดังตั้งแต่อ�ยุ ๑๗ ป ี
แม้ขณะน้ันจะยังไม่ชอบหมอลำ�นัก เนื่องจ�กถูกบังคับ 
ตัง้แต่แรก แต่ปัจจุบนันีห้มอลำ�คอืชวีติจติใจของแม่บ�นเย็น 
เรียกได้ว่�ชอบม�ก ขน�ดลูกๆ บอกให้เลิกร้องหมอลำ� 
เพร�ะไม่สบ�ย ก็ยังไม่เลิกเลยทีเดียว และทำ�ให้ระลึกถึง
พระคุณพ่อแม่ที่เคี่ยวเข็ญให้ร้องหมอลำ�ทุกครั้งไป 

พัฒน�ก�รในก�รแสดงหมอลำ�ของแม่บ�นเย็น 
มมี�อย่�งต่อเนือ่ง จ�กตอนแรกท่ีลำ�เดีย่ว กเ็ริม่มุง่สูก่�รแสดง 
หมอลำ�กลอน (ลำ�คู)่ โดยใช้คว�มส�ม�รถในก�รลำ�กลอนต�ม
แบบฉบับท่ีครูสอน ร่วมกับปฏิภ�ณไหวพริบท่ีเฉลียวฉล�ด 
ทำ�ให้ส�ม�รถด้นกลอนสดแข่งกับหมอลำ�ช�ยที่ลำ�คู่กันได้ 
อย่�งสมนำ�้สมเนือ้ บ�งครัง้แม้หมอลำ�คูจ่ะเป็นผูใ้หญ่กว่� มอี�ย ุ
และประสบก�รณ์ในก�รร้องหมอลำ�ม�กกว่� แต่แม่บ�นเยน็
ก็มักจะชนะในก�รลำ�คู่อยู่บ่อยๆ เนื่องจ�กมีคว�มส�ม�รถ 
ในก�รร้องโต้ตอบ โดยใช้ปฏภิ�ณไหวพรบิได้ด ีนำ�้เสยีงไพเร�ะ  
มีลีล�ก�รฟ้อนรำ�อ่อนช้อยสวยง�ม  ประกอบกับมีรูปร่�ง
หน้�ต�สวย จึงทำ�ให้แม่บ�นเย็นเป็นศิลปินหมอลำ�ที่ผู้คน
ให้คว�มนิยมชมชอบม�กขึ้นเรื่อยๆ 
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ก้าวสู่หมอล�าประยุกต์

ถึงแม้ว ่�แม่บ�นเย็นเป็นศิลปินที่มีร�กฐ�น 
ม�จ�กศิลปะก�รแสดงพื้นบ้�น แต่ก็ไม่หยุดนิ่งในก�รแสดง  
มีก�รพฒัน�รปูแบบและเนือ้ห�ในก�รแสดงอย่�งสร้�งสรรค์
ม�โดยตลอด ทั้งวิธีก�รร้องที่มีเอกลักษณ์ เช่น ก�รใช้ 
นำ้�เสียงลูกเอื้อน ก�รเลือกใช้ดนตรีผสมร่วมกัน ระหว่�ง
เครื่องดนตรีพื้นบ้�นอีส�นกับเครื่องดนตรีส�กลอย่�งลงตัว 
ก�รแต่งก�ยทีอ่อกแบบตดัเย็บด้วยตนเองจ�กวตัถดิุบ 
ผ้�อีส�น จนเกิดรูปแบบแฟช่ันที่เป็นเอกลักษณ์ 
โดดเด่นทุกครั้งที่เปิดก�รแสดง 

รวมทั้งมีก�รสร้�งสรรค์ก�รฟ้อนรำ� 
ที่ ผสมผส�นแม ่ท ่�โบร�ณกับน�ฏยลีล� ท่ี 
ออกแบบใหม่ เช่น ท่�ฟ้อนเถ�วัลย์  
ท่�ฟ้อนภมรเคล้� ท่�ฟ้อนลมหวน  
ท่�ฟ้อนเหนิหรรษ์ ท่�ฟ้อนปีกสะบดันำ�้  
ท ่�ฟ้อนลำ�แพน เป็นต้น อีกทั้งยัง
ทำ � ง �นอุ ทิ ศตน ให ้ กั บก� รยกระ ดับ
ม�ตรฐ�นหมอลำ�อย่�งจริงจังม�ย�วน�น
ถึง ๔ ทศวรรษ ในฐ�นะที่เป็นผู ้อนุรักษ์และ 
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเฉพ�ะศิลปะ 
เพลงพื้นบ้�นอีส�นให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก 

โดยประเทศทีเ่คยไปเปิดก�รแสดงมีอยู่ 
หล�ยประเทศ เช่น ฝรัง่เศส สหรฐัอเมรกิ� แคน�ด�  
เยอรมนั องักฤษ เดนม�ร์ก คเูวต ชลิ ีฯลฯ นอกจ�กนี ้
ยั ง ได ้อุทิศตนเป ็นครูผู ้ ถ ่ �ยทอดภูมิป ัญญ� 
ก�รขับร้องกลอนลำ� และแบบแผนลีล�ฟ้อนรำ� 
ให้แก่ลกูศษิย์ ทัง้ในสถ�บนัก�รศึกษ�และผู้สนใจอื่นๆ 
จนเกดิหมอลำ�รุน่ใหม่ และศิลปินนกัร้องนักเต้นอีส�น
ออกม�รับใช้สังคมเป็นจำ�นวนม�ก  
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คว�มโดดเด่นอีกอย่�งนั่นก็คือ ก�รแต่งก�ยของ
แม่บ�นเย็นและนักแสดงประกอบจะใช้ชุดร่วมสมัย ผสม
กลมกลนืกนัระหว่�งแฟชัน่ไทยกบัต่�งประเทศ ปรบัประยกุต์
จ�กประสบก�รณ์เดินส�ยแสดงทั้งไทยและต่�งประเทศ 
และสำ�คัญที่ทุกชุดจะต้องมีคือก�รแสดงถึงเอกลักษณ์ของ 
คว�มเป็นไทยอีส�น ใช้ผ้�ฝ้�ยหรือผ้�ไหมเป็นหลักใน 
ก�รตัดเย็บ ประดับตกแต่งด้วยเครื่องประดับสวยง�ม 

ด้วยคว�มมุ่งมั่นท่ีจะให้ศิลปะก�รแสดงพื้นบ้�น 
หมอลำ�ได้มกี�รสบืทอดและคงอยูต่ลอดไป ทำ�ให้แม่บ�นเยน็ 
คิดค้นเทคนิคก�รร้องหมอลำ� เพื่อถ่�ยทอดให้แก่ผู้สนใจ 
ทั้งยังได ้รับเชิญให้เป ็นอ�จ�รย์พิเศษสอนวิช�ศิลปะ 
ก�รแสดงพ้ืนบ้�น แก่นักศึกษ�โปรแกรมวิช�ดนตรีและ 
โปรแกรมน�ฏศิลป์ ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑ - ๔ ของมห�วิทย�ลัย 
ร�ชภัฏอุบลร�ชธ�นี กระท่ังนักศึกษ�หล�ยคนมีคว�มรู้
และประสบก�รณ์ จนยึดเป็นอ�ชีพได้และในปีที่ผ่�นม�  
แม่บ�นเย็นได้รับก�รเชิดชูเกียรติเป็น "ศิลปินแห่งช�ติ"  
ส�ข�ศลิปะก�รแสดง (ก�รแสดงพืน้บ้�น - หมอลำ�)  ซึง่สร้�ง 
คว�มภ�คภมูใิจให้กบัแม่บ�นเยน็ ร�กแก่น เป็นอย่�งยิง่

เอกลักษณ์โดดเด่นถ่ายทอดสู่สังคม

แม่บ�นเย็นมีแนวก�รร้องเพลงที่โดดเด่น โดยใช้
เทคนิคก�รเอื้อน ทั้งก�รเอื้อนสั้น เพื่อเชื่อมระหว่�งคำ�ร้อง 
ก�รเอือ้นย�วเพือ่เกริน่นำ� และก�รเอ้ือนผสมก�รเล่นลูกคอ 
นอกจ�กนัน้ยงัมเีทคนคิก�รควบคมุเสยีงทีด่ ีโดยใช้เสยีงสงูตำ�่ 
ถ่�ยทอดอ�รมณ์เพลงได้กลมกลืนกับเนื้อร้อง และเทคนิค
ก�รออกเสียงคำ�ร้องที่ละเอียดชัดเจน ประกอบกับดนตรี 
ในก�รแสดงและก�รบันทึกเสียงทุกชุด จะใช้เครื่องดนตร ี
พืน้เมอืงอสี�น เช่น แคน ซอ โปงล�ง ฯลฯ ผสมเครือ่งดนตรี
ส�กล บรรเลงร่วมกันอย่�งกลมกลืน

นอกจ�กนี้ลีล�ก�รร่�ยรำ�ก็เป็นก�รผสมผส�น 
ระหว่�งน�ฏศลิป์ไทย-อีส�น และน�ฏศิลป์ส�กล ซึง่เป็นลลี�
ท่�รำ�ทีไ่ด้ค้นคดิประดิษฐ์ขึน้ม�เอง จนได้ชือ่ว่� เป็นก�รฟ้อนรำ� 
ต�มรูปแบบของแม่บ�นเย็น ทำ�ให้ผู้ติดต�มผลง�นเพลง 
ชื่นชอบ และประทับใจ

เอกสารการอ้างอิง
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม. (๒๕๕๖). คำ�ประก�ศเกียรติคุณ น�งนิตย� 
ร�กแก่น ศิลปินแห่งช�ติ ส�ข�ศิลปะก�รแสดง (ก�รแสดง พ้ืนบ้�น-หมอลำ�)



คำ�พูน บุญทวี

นักสู้ลูกอีส�น



75เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๗

ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
ศิลปินแห่งชาติ

คำาพูน บุญทวี ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๔๔ มีชื่อเดิมว่า คูน  
เกิดเมื่อ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๑ ที่บ้านทรายมูล ตำาบลทรายมูล อำาเภอยโสธร จังหวัด
อุบลราชธานี ซึ่งปัจจุบันคือตำาบลทรายมูล อำาเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เสียชีวิตแล้ว 
ด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลัน สิริอายุได้ ๗๔ ปี 

หลงัจบชัน้มธัยมศกึษ�ปีที ่๖ จ�กโรงเรยีนปรชี�บณัฑติ  
คำ�พูนทำ�ง�นหล�ยอย่�งในจังหวัดภ�คอีส�น เป็นหัวหน้�
คณะรำ�วง และข�ยย�เร่ ต่อม�เดินท�งเข้�กรุงเทพฯ เป็น 
กรรมกรรบัจ้�งร�ยวนัท่ีท่�เรอืคลองเตย เป็นคนเล้ียงม้�แข่ง  
เป็นส�รถสี�มล้อ ข�ยผลไม้ รดีนมววั ฯลฯ จนกระทัง่สอบบรรจุ 
เป็นครไูด้ทีจ่งัหวดัพทัลงุ จึงสอนหนงัสอือยู ่๑๑ ปี แล้วเปลีย่น 
ไปทำ�ง�นเป็นผูค้มุนกัโทษในเรอืนจำ�จงัหวดัพทัลุง ต่อม�สอบ 
เป็นข้�ร�ชก�รกรมร�ชทัณฑ์ได้ ย้�ยไปประจำ�อยู่ท่ีจังหวัด 
สุร�ษฏร์ธ�นี และจังหวัดระนอง ต�มลำ�ดับ ได้แต่งง�นกับ 
น�งประพศิ ณ พทัลงุ เม่ือ พ.ศ. ๒๕๐๔ มีบตุร ๖ คน เมือ่อ�ยุ 
ได้ ๔๐ เศษๆ คำ�พูนล�ออกจ�กร�ชก�รเพื่อเขียนหนังสือ  
หลงัภรรย�คนแรกเสยีชวีติ เข�มภีรรย�ใหม่ ชือ่ ลนัน� เจรญิสทิธชิยั  
ทั้งสองร่วมกันทำ�สำ�นักพิมพ์โป๊ยเซียนเพื่อพิมพ์หนังสือ 
ของครอบครัว

คำ�พนูเริม่เขยีนหนงัสอืเมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๓ ครัง้ยงัเป็น 
ผู้คุมนักโทษ เข�มุม�นะอ่�นหนังสือ และลองเขียนเรื่องสั้น  
เรือ่งสัน้เรือ่งแรกได้ส่งไปทีน่ติยส�รฟ้�เมอืงไทย ของ อ�จนิต์  
ปัญจพรรค์ชื่อ "ความรักในเหวลึก" อ�จินต์ ปัญจพรรค์ 
ลงพมิพ์ให้พร้อมท้ังเปล่ียนชือ่เร่ืองเป็น "นทิานลกูทุง่" และ 
สนบัสนนุให้เขยีนหนงัสอืต่อไปโดยใช้สำ�นวนลลี�ของตวัเอง  
คำ�พนูจงึมกีำ�ลงัใจในก�รเขยีนหนงัสอื ต่อม�ได้เขยีนนวนยิ�ย 
เรือ่งแรกคอื มนษุย์ ๑๐๐ คกุ จ�กนัน้กเ็ขยีนหนงัสอืเรือ่ยม�ทัง้
เรื่องสั้น นวนิย�ย และส�รคดี คำ�พูนไม่ได้ศึกษ�ศ�สตร์และ 
ศลิปะแห่งก�รประพนัธ์ม�จ�กท่ีใด แต่จดุเด่นในง�นเขยีนของเข� 
คอื  ก�รเล่�เรือ่งจ�กประสบก�รณ์จรงิ ทำ�ให้ได้รบัรสอ�รมณ์
เข้มข้นและถ่�ยทอดเป็นภ�พจินตน�ก�รท่ีชัดเจนด้วยภ�พ  
เสยีง และก�รเคลือ่นไหว  ประสบก�รณ์ชวีติทีค่ำ�พนูตกัตวง
ม�สร้�งสรรค์เป็นง�นเขียนได้ไม่รู้จบ คือ ประสบก�รณ์จ�ก
ก�รทำ�ง�นในคุก  และ วิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นอีส�น   
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หลงัจ�กเขยีนหนงัสอืม�ประม�ณ ๖ ปี คำ�พนูรู้สกึ
ว่�หมดเรือ่งจะเขยีน อ�จนิต์ ปัญจพรรค์ จงึได้แนะนำ�ให้อ่�น
หนังสือ บ้�นเล็กในป่�ใหญ่ ผลง�นก�รแปลของ “สุคนธรส” 
เพื่อเป็นแนวท�งในก�รเขียนเรื่องร�ววิถีชีวิตของช�วอีส�น 
จนเป็นทีม่�ของนวนิย�ยเชงิอัตชีวประวตัทิีค่ำ�พนูตัง้ชือ่เร่ือง
ในตอนแรกว่� ชีวิตของลูกผู้ช�ยชื่อคำ�พูน บุญทวี แต่เม่ือ 
อ�จินต์ ปัญจพรรค์ ได้อ่�นต้นฉบับแล้ว ได้แนะนำ�ว่�
น่�จะใช้ชื่อว่� ลูกอีสาน เพร�ะเป็นเรื่องร�วเก่ียวกับ 
คนอีส�น นวนิย�ยเรื่องนี้ลงพิมพ์เป็นตอนๆ ในนิตยส�ร 
ฟ้�เมอืงไทย ระหว่�ง พ.ศ. ๒๕๑๘ – ๒๕๑๙  คำ�พนูกล่�วว่�  
“เป็นเรื่องชีวิตจริงอิงนิย�ยของครอบครัวข้�พเจ้�กับเพื่อน
บ้�นที่ประสบภัยแล้งและคว�มอดอย�กป�กแห้งสมัยนั้น”  
นวนิย�ยเร่ืองนี้เป็นง�นเขียนที่สร้�งชื่อเสียงโด่งดังให้แก่
คำ�พูนอย่�งยิ่ง มีสำ�นักพิมพ์รวมเล่มและส่งเข้�ประกวด  
ลกูอสี�น ได้รบัร�งวัลดีเด่น ประเภทนวนยิ�ย จ�กคณะกรรมก�ร 
พัฒน�หนังสือแห่งช�ติ ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ และ 
กระทรวงศึกษ�ธิก�รอนุมัติให้เป็นหนังสืออ่�นนอกเวล�
ระดับมัธยมปล�ยด้วย  

ในปี ๒๕๒๐ นวนิย�ยเรื่อง นายฮ้อยทมิฬ ได้รับ
ร�งวัลชมเชย ประเภทนวนิย�ยจ�กคณะกรรมก�รพัฒน�
หนังสอืแห่งช�ต ิหลงัจ�กนัน้คำ�พนูจงึล�ออกจ�กก�รทำ�ง�น 
ร�ชก�รเป็นผู้คมุนกัโทษเพือ่ยดึอ�ชพีนกัเขยีนเตม็ตวั คำ�พนู 
สร้�งสรรค์ง�นเขียนทั้งนวนิย�ย เรื่องสั้น ส�รคดี อย่�งมี 
แรงใจและได้รับก�รต้อนรับจ�กวงวรรณกรรมอย่�งดี อ�ทิ 
นวนิย�ยเรื่อง นักเลงตราควาย ได้รับก�รตีพิมพ์ใน
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ร�ยวัน  

นวนิย�ยเรื่อง ลูกอีสาน สร้�งชื่อเสียงและคว�ม
ปล�บปลืม้ปีติอย่�งยิง่แก่คำ�พูน บญุทว ีอกีครัง้หนึง่ เมือ่ได้รบั 
ก�รคัดสรรให้ได้รับร�งวัลซีไรท์หรือร�งวัลวรรณกรรม 
ยอดเยีย่มแห่งอ�เซยีน ใน พ.ศ. ๒๕๒๒ ทำ�ให้คำ�พูน บญุทวี  
เป็นนักเขียนซีไรต์คนไทยคนแรก คำ�พูนได้รับเชิญให้ไป
ทัศนศึกษ�ที่ประเทศฟิลิปปินส์อันเป็นส่วนหนึ่งของร�งวัล  
เมื่อกลับม�จึงเขียนหนังสือ ลูกอีสานขี่เครื่องบิน  
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ต่อม� บริษัทไฟว์สต�ร์ซื้อลิขสิทธิ์ ลูกอีส�น  
ไปสร้�งเป็นภ�พยนตร์ มี ‘คุณ�วุฒิ’ ผู้กำ�กับคุณภ�พที่ม ี
ชือ่เสยีงโด่งดงัเป็นผูก้ำ�กบั และออกฉ�ยโรงใน พ.ศ. ๒๕๒๕  
อันเป็นปีฉลองกรุงเทพฯ ๒๐๐ ปี ภ�พยนตร์เรื่องนี้เป็น
ที่กล่�วขวัญในวงก�รภ�พยนตร์จนทุกวันนี้ คำ�พูนได้ร่วม 
แสดงด้วยโดยรบับทเป็น ลงุก�  นอกจ�กเป็นภ�พยนตร์แล้ว  
ยังมีก�รนำ�ไปทำ�เป็นละครวิทยุ และต่อม�ได้รับก�รแปล
ภ�ษ�ต่�งประเทศหล�ยภ�ษ� เช่น อังกฤษ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส
และเยอรมัน สร้�งคว�มภ�คภูมิใจแก่ช�วไทยโดยเฉพ�ะ 
อย่�งยิ่งช�วอีส�น เพร�ะลูกอีส�น นับว่�เป็นวรรณกรรม
ร่วมสมัยที่เป็นตัวแทนของภูมิภ�คอีส�นอย่�งไม่มีใคร 
ปฏิเสธได้ นอกจ�กนี้ ลูกอีส�นได้รับคัดเลือกให้เป็น ๑ ใน  
๑๐๐ เล่มหนังสือที่คนไทยควรอ่�น

คำ�พูน บุญทวี ได้สร้�งสรรค์ผลง�นวรรณกรรม
ตลอดจนว�ระสดุท้�ยแหง่ชวีติ นอกจ�กเรื่องทีก่ล่�วไปแล้ว  
มีผลง�นนวนิย�ย เรื่องส้ันและส�รคดี อีกจำ�นวนไม่น้อย 
แบ่งเนื้อห�ได้เป็น ๕ ประเภท  คือ

๑. วิถีชีวิตช�วบ้�นพ้ืนถ่ินอีส�น และตำ�น�น
ประวัติศ�สตร์ คำ�พูนนำ�เสนอวิถีชีวิตคว�มเป็นอยู่ ก�ร
ทำ�ม�ห�กิน สภ�พธรรมช�ติ และคว�มเช่ือในอดีต
ของคนอีส�น และถือว่�เป็นต้นแบบของก�รนำ�เสนอ  
วรรณกรรมด้วยภ�ษ�ถิ่น เพื่อให้คนทุกภ�คได้ประจักษ์ 
ในเสน่ห์ของภ�ษ�อีส�น โดยอธิบ�ยคว�มหม�ยของศัพท์
และสำ�นวนไว้ในเนื้อเรื่องอย่�งแนบเนียน เรื่องประเภทนี้ 
เช่น ลูกอีสาน นายฮ้อยทมิฬ เลือดอีสาน อีสานพเนจร  
ผจญภยัทุง่กลุาร้องไห้      ลกูลำานำา้โขง     เล่าขานตำานานผภีาคอสีาน  
เกร็ดประวัติศาสตร์อีสาน

๒.  ชวีตินกัโทษและคนในคกุ เป็นผลง�นทีเ่ขยีนขึน้ 
จ�กประสบก�รณ์ช ่วงที่ทำ�ง�นเป ็นผู ้ คุมนักโทษใน 
เรือนจำ�ต่�งๆ น�นกว่� ๑๐ ปี เช่น นวนิย�ยเรื่อง มนุษย์ 
๑๐๐ คุก เรื่องสั้นหล�ยชุดเช่น ตะรางบันเทิง เสียงกระซิบ
จากโซ่ตรวน ดอกฟ้ากับหมาคุก ส�รคดีเรื่อง คำาสารภาพ
ของสิงห์ขี้คุก
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๓.  ขบวนก�รค้�ผู้หญงิ เป็นผลง�นทีส่ะท้อนให้เหน็ 
ถงึขบวนก�รค้�ผู้หญงิในสงัคมไทยโดยเฉพ�ะส�วช�วเหนอื
และส�วอีส�นที่เป็นเหยื่อของขบวนก�รนี้ มีทั้งนวนิย�ย 
และเรื่องสั้น เช่น เรื่อง นายหน้า แมงดา อาโก โสเภณีเด็ก 
นรกหนาวในเยอรมัน นักสู้หมู่บ้านตกเขียว  

๔. เรื่องล้อเลียน เสียดสีชีวิตและสังคม  ส่วนม�ก
เป็นเรือ่งสัน้ทีน่ำ�เสนอเพือ่สร้�งคว�มขบขนับนัเทงิแต่สะกดิ
ให้คิด เนื้อห�สะท้อนชีวิตแบบช�วบ้�น สอดแทรกแง่คิด
หล�กหล�ย เช่นเรือ่ง ไอ้โจร ๔๙๙  เสือกเกิดมารวย  ลกูทุง่ 
เข้ากรงุ  ลาบหัวเราะ  นมอเีขยีวข้ึนราคา  หอมกล่ินบาทา 

๕. ส�รคดีท่องเที่ยว เป็นบันทึกก�รเดินท�งไป
ต่�งแดน ได้แก่ ลูกอีสานขี่เครื่องบิน  สีเด๋อยำ่าเยอรมัน   

“ไพลิน รุ้งรัตน์” นักวิจ�รณ์แนวหน้�ของไทยหรือ
นักเขยีนน�มป�กก� ชมยัภร แสงกระจ่�ง ได้กล่�วถงึผลง�น 
คำ�พูน บุญทวี ไว้ว่�เป็นง�นประเภทแสดงสีสันท้องถิ่น  
(Local Color) สะท้อนให้เหน็ส�ระชวีติของคนอสี�น ทัง้ก�รกนิ  
ก�รอยู ่ตลอดจนวฒันธรรม ประเพณีคว�มเชือ่ต่�งๆ ตัง้แต่
เกดิจนต�ย อันเป็นสสัีนบรรย�ก�ศของเรือ่ง ใช้ลลี�ก�รเขยีน
แสดงบุคลิกแบบอีส�น คือ เรียบง่�ย ซื่อตรง โดยใช้ภ�ษ�
และสำ�เนียงอีส�น หลังจ�กอ่�นผลง�นของคำ�พูน บุญทวี
แล้วจะเกิดอ�ก�ร ๓ อิ่มด้วยกัน อันได้แก่

๑. อิ่มภาพ  แม้จะเป็นก�รสร้�งภ�พทำ�ซำ้�เพร�ะ
เคยมีคนสร้�งภ�พอีส�นแห้งแล้งม�ม�กแล้ว แต่คำ�พูน
ประสบคว�มสำ�เรจ็ เพร�ะเข�สร้�งภ�พอีส�นด้วยเคร่ืองมอื 
ของคนอีส�นเอง นั่นก็คือด้วยภ�ษ�และสำ�เนียงของ 
คนอสี�นโดยแท้ ทัง้ยงัหอบเอ�คว�มรกัและคว�มภ�คภมูใิจ 
ใส่ลงไปอย่�งล้นหล�ม โดยไม่พย�ย�มปกปิดหรือปรุงแต่ง
จนเกนิไปกว่�คว�มเป็นจรงิ ดงัน้ัน คว�มเป็นอสี�นของคำ�พูน 
จึงปร�กฏออกม�อย่�งที่เคยปร�กฏคือแห้งแล้ง แต่เป็น
คว�มแห้งแล้งท่ีมีท้ังคว�มยิ่งใหญ่ คว�มน่�อยู่และคว�มมี 
เลือดเนื้อชีวิตอยู่อย่�งครบครันเปิดออกม�อย่�งเต็มต�  
เรียบง่�ยและชัดเจนที่สุด

๒. อิม่เสยีง นอกจ�กอิม่ภ�พแล้ว เข�ยงัไม่ละเว้น
ที่จะบันทึกเสียงของภ�พนั้นเอ�ไว้โดยละเอียดอีกด้วย   
คล้�ยกบัว่� นอกจ�กจะมกีล้องชัน้ดแีล้ว เข�ยงัมเีครือ่งอดัเทป 
ชั้นหนึ่งท่ีส�ม�รถถ่�ยทอดออกม�เป็นตัวอักษรได้อีก  
ไม่ว่�จะเขียนพรรณน�ฉ�ก พรรณน�พฤติกรรมตัวละคร
หรือพรรณน�อื่นใด เสียงท่ีม�พร้อมกับภ�พนั้นดูจะเป็น
เรือ่งปกตธิรรมด�ของเข�แต่เป็นทีอ่ิ่มหขูองคนอ่�นอย่�งยิง่  
ภ�ษ�ของเข�เป็นภ�ษ�ท่ีมีเสียงในแทบทุกถ้อยคำ�ที ่
เข�ส�ม�รถทำ�ได้ ยิ่งง�นเขียนในยุคแรกๆ สองส�มเรื่อง  
เสียงในภ�พนี้ออกจะ “สนั่น” ม�กกว่�เรื่องใดๆ โดยเฉพ�ะ 
อย่�งย่ิงเรื่องนายฮ้อยทมิฬนั้น แทบจะเรียกได้ว่�เป็น  
นวนิย�ยท่ีมี “เสียงเกริกไกร” กว่�เรื่องใดๆ เพร�ะทั้งคน  
คว�ย ม้� ป่� เข� และสรรพเสียงทั้งหล�ยถูกเข�อัดออกม� 
เป็นตัวอักษรให้นักอ่�นได้ฟังกันถ้วนทั่ว เป็นต้นว่�เสียงที่ 
เกิดจ�กก�รกระทำ�ของคนไปกระทำ�ต่อส่ิงของหรือสัตว ์
อย่�งใดอย่�งหนึ่งทำ�ให้เกิดอ�ก�รกระทบกัน เช่น “สั่งให ้
ผู้ช่วยตีหัวควายเสียงดัง-โปกๆ” “แล้วชาย ๑๐ กว่าคนลาก
ไปทางหมู่บ้านเสียงดังกรากๆ” “แล้วควันไฟก็พวยพุ่งขึ้น 
เป็นหย่อมๆ เสยีงท�าของกนิกด็งัขึน้โป๊กๆ” “หยบิขีผ้ึง้บางๆ 
มาเป่าเสกลงพรูดๆ” เป็นต้น

๓.  อิ่ ม รส  นอกจ�กอิ่ มภ�พอันมีชี วิ ต ชีว�
เคลื่อนไหวได้ อิ่มเสียงที่ระงมไปทั้งเสียงธรรมช�ติและ
เสียงที่เกิดจ�กก�รกระทำ�ของมนุษย์แล้ว คำ�พูนยังทำ�ให้เร� 
อิม่รสไปด้วยร�ยละเอียดของก�รประกอบอ�ห�รของคนอสี�น  
ทำ�ให ้รู ้ว ่�ก�รกินของคนอีส�นเป็นวัฒนธรรมสำ�คัญ  
ลีล�เล่�เรื่องก�รทำ�อ�ห�รมักจะปร�กฏชัดในหล�ยเรื่อง 
แต่ท่ีโดดเด่นม�กคือในเรื่อง ลูกอีส�น ซึ่งจะปร�กฏเรื่อง
วัฒนธรรมก�รกินตั้งแต่ระดับง่�ยๆ ไปจนระดับย�กและ 
ซบัซ้อน มตีัง้แต่ไข่หมกในทร�ยท่ีแสนง่�ย และท่ีง่�ยขึน้ไปกว่�นัน้ 
อีกคือ กินจักจั่นทั้งสดๆ ห่อใบกระโดนจิ้มกับแจ่ว ม�จนถึง
ระดับอ�ห�รที่ย�กขึ้น เช่น ล�บ อ่อม ก้อย รวมตลอดไป
จนถึงก�รเกบ็ถนอมอ�ห�รไว้กนิวันข้�งหน้�เช่น ย่�ง ส้ม แดก  
ตลอดท้ังเรือ่งลกูอสี�น ก�รกนิเป็นสสีนัสำ�คญัอยูต่ลอดเวล� 
เห็นได้ชัดว่�ชีวิตคว�มแร้นแค้นของคนอีส�นนั้นได้ปรับให้
วัฒนธรรมก�รกินมีร�ยละเอียดม�กกว่�คนภ�คอื่น
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มงกุฎแห่งร�งวัลชีวิตของก�รเป็นนักเขียนที่สร้�ง
คว�มปีติยินดีเป็นที่สุดแก่คำ�พูน บุญทวีและเพื่อนพ้องใน
แวดวงวรรณกรรม คือก�รได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น
ศิลปินแห่งช�ติ ส�ข�วรรณศิลป์ เมื่อวันท่ี ๑๔ ธันว�คม  
พ.ศ. ๒๕๔๔  คำ�พูนให้สัมภ�ษณ์สื่อมวลชนถึงคว�มรู้สึก
ปลืม้ปีตใินอ�ชพีนักเขยีนและเกยีรตยิศแห่งคว�มเป็นศลิปิน
ผู้สร้�งง�นวรรณศิลป์ว่�

“ไม่มีคำาว่าท้อแท้ของนักเขียนที่จะเกิดได้  
ถ้าคนไหนท้อแท้มาเป็นนักเขียนไม่ได้ ถ้าคำาพูนท้อแท ้
ก็ไม่มีลูกอีสาน สาบานกับพระเจ้าแล้วว่าฉันจะเป็น 
นักเขียน จะขอตายกับปากกา เพราะมันรักในสายเลือด  
ก�รเขยีนกเ็อ�ชวีติคนอสี�นแผ่นดินอสี�นม�เขยีน มนัทำ�ให้ 
มีแรงบันด�ลใจมีแรงใจม�เขียน ตื่นขึ้นม�ตีส�มก็เขียนแล้ว  
มนัทำ�ให้ภมิูใจนะ ทีเ่กดิม�ได้เป็นนกัเขยีน เหมอืนพระเจ้�ส่ัง 
ให้คำ�พูนม�เกิดบนแผ่นดินอีส�น สั่งให้คำ�พูนออกจ�กบ้�น 
ม�เดินท�งเข้�ถนนนกัเขยีน ภมูใิจม�ก โดยเฉพ�ะลกูอสี�นนี้ 
ได ้ซีไรต์ก ่อนแล้วทีหลังม�ได้ศิลปินแห่งช�ติ ดีใจจน 
นำ้�ต�ไหลเลยคืนนั้น”

งานเขียนของคำาพนู บญุทวี งดงามด้วยวรรณศลิป์ 
ท่ีเรียบง่าย ตรงไปตรงมา สะท้อนภาพวิถีชีวิตของ 
ผู้คนชั้นล่างในสังคมไทยที่ต้องเผชิญหน้ากับความยาก
ลำาบาก ท้ังภัยธรรมชาติและภัยสังคม คำาพูนเน้นยำ้า
คุณสมบัติสำาคัญของความเป็นมนุษย์คือความอดทน 
มานะบากบั่น  และเป็นนักสู้เพื่อผ่านพ้นความทุกข์ยาก
ของชีวิตไปให้ได้ วรรณกรรมของคำาพูน บุญทวี  จึงเป็น
ทั้งบันทึกสังคมและสิ่งจรรโลงใจที่มีคุณค่าต่อผู้อ่าน
ตลอดไป



กมล แก้วปลั่ง
ปราชญ์ถิ่นไทย

สดุ กณัหารตัน์
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เม่ือเอ่ยถงึเครือ่งดนตรีทีบ่อกกล่าว
เล่าถึงวถิชีวิีต ภมูปัิญญา และความคดิของ
ชาวอีสาน ในจังหวะที่เต็มไปด้วยความ
สนุกสนาน อนัดบัต้นๆ ต้องยกให้ “แคน” 
ด้วยท่วงท�านองทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ ประกอบ
กับภู มิป ัญญาพื้นถิ่นในการประดิษฐ ์
เครื่องดนตรีจากวัสดุธรรมชาติใกล้ตัว  
ส่งผลให้แคนได้รบัความนยิมในหมูศ่ลิปิน
พ้ืนบ้านอีสาน นอกจากความไพเราะของ
เสียงแคนจะถูกบรรเลงจาก “หมอแคน” 
หรอืนักดนตรผีูเ้ป่าแคนแล้ว “ช่างท�าแคน”  
ก็ถือเป็นอีกหนึ่งบทบาทของผู ้สืบสาน 
ศิลปะแขนงนี้ให ้คงอยู ่  ซึ่งในปัจจุบัน 
ก็ลดน ้อยถอยลงทุกขณะและนับวัน 
ยิง่หาช่างท�าแคนทีฝี่มือดไีด้ยาก นัน่ท�าให้ 
“สดุ กณัหารตัน์” หรือ “ครูสดุ” หรอื “ช่างสดุ”  
มุ่งมั่นที่จะรักษาภูมิปัญญาในการท�าแคน 
ให้คงอยูส่บืไปคูก่บัวฒันธรรมอสีาน     

ครูช่างท�าแคนแดนอสีาน
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มหัศจรรย์สุ้มเสียงแห่งบรรพชน

“แคน” เป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้�นท�งภ�คอีส�น 
ที่ได้รับคว�มนิยมตลอดม� แม้จะผ่�นเวล�ม�เนิ่นน�น  
ด้วยเสียงดนตรท่ีีออกจ�กเต้�แคนนัน้ย�กจะห�เครือ่งดนตรี
อื่นทำ�ได้เสมอเหมือน รวมถึงคว�มเข้�กันกับวิถีชีวิตของ 
ช�วอสี�นอย่�งลงตวั นัน่จงึทำ�ให้เร�ได้ยนิเสยีงแคนในเพลง
พื้นบ้�นท�งภ�คอีส�น รวมถึงเพลงอีส�นยุคใหม่ๆ ก็ยังคง
เสียงของแคนไว้เป็นเอกลักษณ์ 

ปัจจุบันผู ้ ท่ีมีคว�มชำ�น�ญในก�รทำ�แคนนั้น
ถือว่�น้อยม�กเมื่อเทียบกับในอดีต เนื่องจ�กสภ�พสังคมที ่
แปรเปลี่ยน รวมถึงค ่�นิยมท�งดนตรีที่มีก�รรับเอ� 
วฒันธรรมอืน่ๆ เข้�ม�ผสมผส�น และเครือ่งดนตรสีมยัใหม่
ก็เข้�ม�มีบทบ�ทไม่น้อย อีกท้ังวัตถุดิบในก�รทำ�แคนนั้น 
ห�ย�กกว่�แต่ก่อน เนื่องจ�กป่�ไม้ท่ีเคยอุดมสมบูรณ์ 
ถูกทำ�ล�ยห�ยไป ไม้ต�มธรรมช�ติท่ีใช้ทำ�แคนก็ห�ย�กข้ึน 
แต่ “ช่างสดุ กณัหารตัน์” ช�วอำ�เภอแก้งคร้อ จงัหวัดชยัภมูิ 
ก็ไม่คิดย่อท้อในก�รสืบส�นเครื่องดนตรีชนิดนี้ให้คงอยู่  

ช่�งสุดเป็นครูภูมิปัญญ�ไทยรุ่นท่ี ๖ 
ด้�นอุตส�หกรรมและหัตถกรรม (ก�รทำ�แคน) 
จ�กสำ�นกัง�นเลข�ธกิ�รสภ�ก�รศกึษ� นอกจ�ก
จะเป่�แคนไพเร�ะเสน�ะหูแล้ว ช่�งสุดยังม ี
ฝีไม้ล�ยมือในก�รทำ�แคนที่ห�ตัวจับย�ก โดย
เฉพ�ะแคนของศิลปินพ้ืนบ้�นหมอลำ�และ
หมอแคนในพื้นท่ีจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งต่�งก็นิยมใช้
แคนของช่�งสุด เนื่องจ�กคุณภ�พของแคนดี  
มีม�ตรฐ�นและมีรูปร่�งลักษณะเด่นเห็นได้ 
อย่�งชดัเจน ด้วยคว�มทีช่่�งสดุอย�กจะอนรุกัษ์
เสียงแคนให้คงอยู ่กับแดนอีส�นให้ย�วน�น  
ช่�งสุดจึงไม่ลดละที่จะเผยแพร่ภูมิปัญญ�ใน 
ก�รทำ�แคนให้แก่ผู้สนใจ และเพื่อให้ผู้ที่หลงใหล
ในสุ้มเสียงของแคนได้มีแคนท่ีดีมีม�ตรฐ�น
สำ�หรับบรรเลงเพลงได้ไพเร�ะ 
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๑ “ขี้สูด” เกิดจ�กก�รทำ�รังของ “ชันโรง” ซึ่งเป็นผึ้งขน�ดเล็กหล�ยชนิดในวงศ์ 
Apidae โดยรังจะทำ�จ�กขี้ผึ้งผสมดินและย�งไม้ มีก�รเรียกชื่อแตกต่�งกันไป 
เช่น หูด ขี้ตังนี หรือ กินชัน ส่วนท�งอีส�นเรียกว่� ขี้สูด นั่นเอง
๒ “ย่�น�ง” เป็นชื่อไม้เถ�ชนิดหนึ่ง ใช้ต้มกับหน่อไม้แก้รสขื่น ร�กย่�น�งใช้ทำ�
ย�ได้ บ้�งก็เรียกเถ�วัลย์เขียว

สืบสานต�านานแคนอีสาน

ในก�รถ่�ยทอดภูมิปัญญ�ก�รทำ�แคนให้คงอยู่
น้ัน ช่�งสดุได้มกี�รไปสอนต�มโรงเรยีนต่�งๆ หล�ยโรงเรยีน 
โดยเฉพ�ะที่ “โรงเรียนน�หนองทุ่มวิทย�” ซ่ึงช่�งสุดจะนำ� 
อปุกรณ์ต่�งๆ ในก�รทำ�แคนไปสอนให้เดก็ๆ ได้เหน็ ได้เรยีนรู ้
กับของจริง เพร�ะช่�งสุดระลึกอยู่เสมอว่� แคนนั้นเป็น 
ต้นตระกูลของผู้คนในภ�คอีส�น จึงอย�กจะให้ลูกหล�น 
ได้อนรุกัษ์สบืต่อไว้น�นๆ โดยช่�งสดุได้พย�ย�มอย่�งเตม็ที่ 
ในก�รช่วยสืบส�นปณิธ�นนี้จ�กบรรพบุรุษ ตร�บเท่�ท่ียัง
มีแรงอยู่ ซึ่งช่�งสุดได้เล่�ถึงกระบวนก�รในก�รทำ�แคนไว้
เบื้องต้นดังนี้ 

ในแคนหนึ่งเต้�จะมี "ไม้ลูกแคน" ซึ่งทำ�ม�จ�ก 
ไม ้กู ่แคนเป ็นพืชตระกูลไผ ่ เกิดขึ้นเองต�มธรรมช�ต ิ
ท�งภ�คอีส�นเรียกว่�ไม้ไผ่เฮี้ย โดยที่เร�ไม่ได้ไปปลูก 
เร�ก็ไปคัดเลือกเอ�ไม้เหล่�นั้นม�ทำ�เป็นแคน และมี  
“ไม้เต้�แคน” สำ�หรับใช้เป็นช่องลม ที่จะควบคุมไม่ให้ลมรั่ว 
ออกไปที่อื่น บังคับให้ลมไปที่ลิ้นแคน ซึ่งเต้�แคนจะเป็น 
ตัวอุ้มลมเอ�ไว้นั่นเอง แล้วก็ต้องมี “ขี้สูด๑” ขี้สูดเป็นขี้ผึ้ง
ชนิดหนึ่ง เอ�ไว้ย�แนวตรงเต้�แคน เพื่อไม่ให้ลมรั่วออก 
และที่สำ�คัญจะต้องมีโลหะชนิดหนึ่งที่เอ�ไว้ทำ� “ลิ้นแคน” 
ซ่ึงเสียงจะดีหรือไม่ก็อยู่ที่ลิ้นแคน อยู่ที่คุณภ�พก�รทำ�ลิ้น 
ถ้�ได้ม�ตรฐ�นก็จะดังดี สุดท้�ยก็มัดด้วย “เถาย่านาง๒” 
(บ�งแห่งปรบัใช้วัสดุอ่ืนต�มคว�มเหม�ะสม เช่น หว�ย หรอื
เชือก เป็นต้น) ต�มประวัติคว�มเป็นม� หรือตำ�น�นต่�งๆ 
กเ็ล่�ว่� มกี�รนำ�เถ�ย่�น�งม�มัดแคน ซึง่ถอืเป็นภูมปัิญญ�
อีส�นดั้งเดิมแท้ๆ  

ส่วนวิธีก�รทำ�แคนนั้นช่�งสุดได้แนะนำ�วิธีก�ร
เบื้องต้นดังนี้ คือ แรกเริ่มก็ต้องคัดเลือกไม้ให้ได้ม�ตรฐ�น 
ลิน้กต้็องได้ม�ตรฐ�น ก�รสบัลิน้ ต้องทำ�ให้ลิน้ละเอยีด เพือ่
ให้เสียงดังคงที่ ไม่แตก มีคว�มทนท�น ซึ่งต้องอ�ศัยคว�ม
ชำ�น�ญ โดยก�รเทียบเสียงก็มีแบบอย่�ง ภ�ษ�อีส�นเข�
เรียกว่� แคนแพแปด แพเก้� แพสิบ เป็นต้น หลักก�รก็คือ 
เสียงสูงน้ัน ลิ้นกับแพจะอยู่ใกล้กัน ถ้�เสียงตำ่�ก็ให้ขยับขึ้น
ไปเป็นระยะๆ ต�มขั้นเสียง



ก�รทำ�แคนให้ได้คุณภ�พดีนั้นจะต้องอ�ศัยคว�ม
ชำ�น�ญในก�รทำ�ค่อนข้�งสูง โดยเฉพ�ะ “ก�รเตรียมลิ้นแคน” 
ซึ่งถือว่�เป็นขั้นตอนท่ีสำ�คัญและละเอียดอ่อน เนื่องจ�ก 
เสียงแคนจะดังดีไม่ดีนั้น ลิ้นแคนถือเป็นองค์ประกอบสำ�คัญ 
ในก�รกำ�หนด โดยลิ้นแคนทำ�จ�กโลหะที่ขน�ดเล็กและ 
บ�งม�ก ก�รทำ�จะต้องระมัดระวังไม่ให้ลิ้นแตกหัก เพร�ะ 
เสียงแคนจะเกิดจ�กก�รสั่นสะเทือนของล้ินแคนเป็นหลัก  
ถ้�วสัดไุม่มคีณุภ�พ คณุภ�พของเสียงก็จะไม่ด ีไม่มคีว�มกังว�น
ของเสียง เสียงที่จะได้ก็ไม่ดีไปด้วย 

วัสดุในก�รทำ�ลิ้นแคนได้แก่ เงิน ทองแดง หรือ
ทองเหลือง ซึ่งวัสดุท้ัง ๓ อย่�ง โดยคว�มนิยมแล้วช่�งแคน 
แต่ละคนก็จะใช้ “เงิน” ม�กที่สุด เนื่องจ�กให้เสียงกังว�นและ
ไพเร�ะสดใสกว่�โลหะประเภทอื่น แต่ข้อเสียของเงินนั้นคือ  
มีคว�มคงทนน้อย เพร�ะเงินจะมีคว�มอ่อนม�กกว่�ทองแดง
และทองเหลือง สำ�หรับทองเหลืองแม้จะคงทน แต่คุณภ�พ
เสียงที่เกิดขึ้นจะไม่มีคว�มกังว�น และเสียงจะไม่สดใสเท่�เงิน 
และทองแดง ดังนั้นช่�งสุดจะนิยมนำ�เหรียญสต�งค์แดงไทย 
ม�ใช้ โดยนำ�ไปหลอมและตีให้เป็นแผ่น แล้วนำ�ม�สับหรือตัด
ออกเป็นเส้นเล็กๆ เพื่อม�ทำ�เป็นลิ้นแคนในขั้นตอนต่อไป 

เมือ่ได้แผ่นวสัดแุล้ว ช่�งสดุจะนำ�ม�ตดัต�มแนวย�ว 
ออกเป็นเส้นๆ โดยเมื่อก่อนช่�งสุดจะใช้ส่ิวขน�ดใหญ่ใน 
ก�รตัดแผ่นทอง แต่ในปัจจุบันจะใช้กรรไกรตัดสังกะสี เพร�ะ 
ถ้�ใช้ส่ิวจะช้� ส่วนก�รใช้กรรไกรตัดสังกะสีจะได้คว�มเร็ว 
และตรง ส่วนคว�มม�ตรฐ�นก็ไม่ต่�งกัน จ�กนั้นก็ต้องสับ 
ลิ้นแคนให้ได้ระดับเสียงต�มที่ต้องก�ร 

อีกขึ้นตอนหนึ่งท่ีสำ�คัญนั่นก็คือ “ก�รตะไบล้ิน”  
ซึง่ช่�งสุด จะมกี�รตะไบลิน้บรเิวณขอบลิน้ด้�นย�ว และบรเิวณ
ปล�ยล้ิน เพือ่ช่วยในก�รส่ันสะเทือนขึน้ลงได้ง่�ยและสะดวก ไม่
ติดกรอบลิ้น โดยใช้ไม้ไผ่เฮี้ยในก�รตะไบลิ้นนั่นเอง  

เมื่อได้ลิ้นแคนซึ่งถือเป็นวัสดุที่สำ�คัญในก�รกำ�หนด
ทิศท�งของเสียงแล้ว ช่�งสุดได้อธิบ�ยถึงวิธีก�รทำ�แคน 
ดังน้ี ขั้นแรกก็ตัดไม้ลูกแคนให้ได้ต�มม�ตรฐ�นกับแคนเล็ก 
แคนใหญ่ท่ีเร�จะทำ� ต่อไปก็เจ�ะข้อไม้ลูกแคนให้ทะลุกัน 
แล้วลนไฟและดัดไม้ลูกแคนให้ตรงได้ม�ตรฐ�น จ�กนั้นก็ไป
ทำ�ล้ินแคน โดยก�รตีล้ินแคนซึ่งเป็นโลหะแผ่นบ�งๆ ขูดลิ้น 

๑

๒

๓

๔

๑. ก�รทำ�ลิ้นแคนโดยก�รหลอมแล้วตีให้เป็นแผ่น
๒. ลักษณะของลิ้นแคนหลังจ�กตีเป็นแผ่น
๓. ก�รสับ หรือตัดลิ้นแคนให้เป็นชิ้น
๔. นำ�ไม้ลูกแคนที่ดัดแล้วใส่ลิ้นแคน
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ให้ได้ม�ตรฐ�นต�มท่ีกล่�วม�ข้�งต้น แล้วจึงม�ทำ�ร�งลิ้น
ตรงไม้ลูกแคนที่ดัดได้ม�ตรฐ�นแล้ว และค่อยๆ ติดลิ้นแคน
กบัไม้ลกูแคนทลีะอนัจนครบทกุอนั จ�กนัน้กป็ระกอบเข้�กบั
เต้�แคน โดยนำ�เต้�แคนท่ีขึน้โครงเสรจ็แล้วม�ประกอบกับไม้
ลูกแคน และใช้ขี้สูดติดต�มช่อง เจ�ะรูนับที่ลูกแคน แล้วนำ�
เถ�ย่�น�งมัดให้แคนแน่นหน�อยู่ตัว 

ด้วยคว�มท่ีช่�งสุดได้อุทิศตนอย่�งต่อเนื่องใน
ก�รเผยแพร่ภูมิปัญญ�ก�รทำ�แคนอย่�งไม่ลดละ กระทั่งได้
รับก�รคัดเลือกจ�กมห�วิทย�ลัยขอนแก่น ให้เป็นหนึ่งใน
ศิลปินภ�คอีส�นทท่ีมีผลง�นดีเด่นด้�นวัฒนธรรมสัมพันธ์
ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ในส�ข�อุตส�หกรรมและหัตถกรรม 
ซึ่งคัดเลือกจ�กศิลปินที่มีผลง�นโดดเด่น และส�ม�รถนำ�
เอ�ศิลปะท่ีมีอยู่ถ่�ยทอดไปสู่เย�วชนคนรุ่นหลัง เพื่อให้ 
ศลิปวฒันธรรมของไทยเป็นท่ีรูจั้กแพร่หล�ย  ซึง่ไม่ว่�จะผ่�น
ม�น�นแค่ไหน ช่�งสุดก็จะเผยแพร่ภูมิปัญญ�ก�รทำ�แคน 
ต่อไปตร�บใดที่แรงยังมีอยู่

ปัจจุบันช่�งสุดก็ยังคงให้คว�มรู ้เรื่องแคนแก่ 
ผู้สนใจและผลิตแคนที่ได้ม�ตรฐ�นออกสู่ตล�ดอยู่เสมอ  
ด้วยปณิธ�นในก�รส่งต่อภูมิปัญญ�ก�รทำ�แคนสู่รุ ่นลูก 
รุ่นหล�น เพ่ือรักษ�คว�มรู้ก�รทำ�แคนให้คงอยู่เป็นมรดก 
คู่วัฒนธรรมของช�วอีส�น   

๕

๖

๗

๕. ประกอบไม้ลูกแคนเข้�กับเต้�แล้วอุดช่องด้วยขี้สูด
๖. ก�รเจ�ะรูนับที่ลูกแคน
๗. ผลง�นแคนที่สำ�เร็จแล้ว
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เมธ�พร รังทะษี
นิทัศน์วัฒนธรรม
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วิหารเทพวิทยาคม 
มหาวิหารแห่งพระไตรปิฎก

เมือ่พลงัแห่งศรทัธานำาพาสูก่ารก่อสร้างวิหารโมเสก
กลางนำา้ ณ วดับ้านไร่ จงัหวดันครราชสมีา ซึง่ว่ากนัว่า เป็นวหิาร
โมเสกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยทีเดียว เพื่อใช้เป็นศูนย์กลาง 
ในการเผยแผ่คำาสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประหนึ่ง
วหิารทีน่ำาเอาพระไตรปิฎกมาจดัแสดงให้ความรูแ้ก่ประชาชน
ทั่วไป ตามปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์ก่อนเสด็จดับขันธ์
ปรินิพพานท่ีว่า “แท้จริงแล้ววินัยท่ีเรำได้บัญญัติแก่ท่ำน 
ทั้งหลำยก็ดี ธรรมท่ีเรำได้แสดงแล้วแก่ท่ำนทั้งหลำยก็ดี  
เมื่อเรำล่วงไปแล้ว ธรรมและวินัยเหลำ่นั้นจะเป็นศำสดำของ
ท่ำนทั้งหลำย” นัน่ทำาให้วิหารเทพวิทยาคมถอืกำาเนิดเกดิข้ึน    
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ผูใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา

ก่อนท่ีวิห�รแห่งนี้จะปร�กฏให้เห็นเช่นด่ังวันนี้ 
พทุธศ�สนกิชนทัง้หล�ยคงไม่มใีครทีไ่ม่รูจ้กั “วดับ้านไร่” หรอื 
วดัหลวงพ่อคณู ซึง่ตัง้อยูใ่นตำ�บลกดุพมิ�น อำ�เภอด่�นขนุทด  
จังหวัดนครร�ชสีม� โดยเฉพ�ะ “พระเทพวิทยาคม”  
(คูณ ปริสทุโธ) หรอื “หลวงพ่อคณุ” เจ้�อ�ว�สวดับ้�นไร่ ท่ีเร�
รูจ้ักกนัด ีดว้ยบ�รมีท�งธรรมที่แผไ่พศ�ล สง่ผลให้มีลูกศิษย ์
ม�กม�ยทั่วประเทศหลั่งไหลกันม�ทำ�บุญไม่ข�ดส�ย 
นอกจ�กจตุปัจจัยเหล่�นั้นจะใช้ในก�รทำ�นุบำ�รุงวัดแล้ว 
หลวงพ่อคูณยังได้สร้�งส�ธ�รณะประโยชน์ม�กม�ยให้แก่
ประช�ชนในพื้นที่อีกด้วย   

กระทั่ งมีปร�รภกับผู ้ ใ กล ้ ชิ ด ในก�รสร ้ � ง  
“วิหารเทพวิทยาคม” หรือ “วิหารปริสุทปัญญา” ด้วย 
วตัถปุระสงค์ทีต้่องก�รให้เป็น “มหาวหิารแห่งพระไตรปิฎก”  
หรืออีกนัยหนึ่งคือดินแดนที่รวบรวมพุทธประวัติ พระวินัย 
และพระธรรมคำ�สอนขององค์สมเด็จพระสัมม�สัมพุทธเจ้�  
ที่ทรงแสดงไว้ทั้งหมด เพื่อจรรโลงพระศ�สน�สืบไป อีกทั้ง 
หลวงพ่อคูณยังต้องก�รให้ช�วบ้�นมีง�นทำ� มีกิน มีใช้  
เพร�ะฉะนัน้ ทีน่ีน่อกจ�กจะเป็นสถ�นท่ีสำ�หรับพทุธม�มะกะ 
ทุกคนแล้ว ช�วบ้�นก็ยังได้มีง�นทำ�อันเกิดจ�กวิห�รแห่งนี้
อีกด้วย 

ส�ระสำ�คัญในพระไตรปิฎกจะถูกนำ�ม�ถ่�ยทอด
เป็นง�นศิลปะที่เห็นและจับต้องได้จริง อันเกิดจ�กก�ร
ตีคว�มพระไตปิฎกสู่ง�นศิลป์อย่�งที่ไม่มีที่ใดทำ�ม�ก่อน 
จ�กคำ�สั่งสอนของพระพุทธเจ้�ที่จัดไว้เป็นหมวดหมู่ใน 
พระไตปิฎก อันประกอบด้วย ๑. พระวินัยปิฎก ว่าด้วยวินัย
หรอืศีลของภกิษุ ภกิษุณ ี๒. พระสตุตนัตปิฎก ว่าด้วยพระธรรม
เทศนาทั่วไป และ ๓. พระอภิธรรมปิฎก ว่าด้วยธรรมล้วนๆ  
หรือธรรมสำ�คัญๆ โดยส�ระสำ�คัญทั้ง ๓ ประก�รจะถูก
ผสมผส�นด้วยง�นศลิปะ จ�กศลิปินหล�กหล�ยแขนงได้แก่ 
จติรกรรม ประติม�กรรม เซร�มิก และวศิวกรรม ซึง่ท�งทมีง�น 
ของวิห�รได้เรียกรวมก�รสร้�งสรรค์ง�นพุทธศิลป์ทั้ง ๔ 
แขนงนี้ว่� “ส�มัคคีศิลป์” 

สำ�หรบัผูท้ีเ่ป็นหัวเรีย่วหัวแรงนัน้ กค็อื “คณุเกรยีงไกร  
จ�รุทวี” รองประธ�นกรรมก�รวัดบ้�นไร่ ซึ่งได้ท�บท�ม  
“คณุสมัพนัธ์ ส�ร�รกัษ์” จติรกรฝีมอืดใีห้เป็นผูอ้อกแบบและ 
ท่ีปรกึษ�ด้�นศลิปะสถ�ปัตยกรรม  รวมถงึ “คณุขนุสว่�ง อนศุลิป์”  
เป็นผูค้วบคมุดแูลง�นประตมิ�กรรมท้ังหมดของวหิ�ร ส่วนของ 
ง�นเซร�มกิกม็ ี“คณุธติพิงศ์ ทับทมิ” ผูเ้ชีย่วช�ญด้�นเซร�มกิ 
อกีคนทีดู่แลและควบคมุก�รจดัว�งเซร�มกิ ส่วน “คณุสมยศ  
แพผึ้ง” เป็นผู ้ดูแลและควบคุมง�นโครงสร้�งของวิห�ร 
นอกจ�กนัน้ยังร่วมกบัช�วบ้�นและศลิปินต่�งๆ อกีม�กม�ย   
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บนพื้นที่กล�งบึงนำ้�ขน�ด ๓๐ ไร่ มีวิห�รโดดเด่น
อยู่กล�งนำ้� คว�มกว้�ง ๖๐ เมตร ย�ว ๖๐ เมตร มีลักษณะ
ทรงกลมเส้นผ่�นศูนย์กล�ง ๓๐ เมตร สงูประม�ณ ๔๒ เมตร 
มีทั้งหมด ๔ ชั้น ประกอบด้วยองค์ประกอบสำ�คัญ ได้แก่ 

บริเวณท�งเข้�สู่วิห�ร เริ่มที่ “ล�นอธิษฐ�น” ด้�น
หน้�วิห�ร กล�งบึงนำ้�ขน�ดใหญ่ อันมีคว�มหม�ยถึงห้วง
แห่งวัฏสงส�ร เชื่อมกับตลิ่งด้วยสะพ�นพญ�น�ค ๒ ตน 
แต่ละตนมีเศียร ๑๙ เศียร รวมเป็น ๓๘ เศียร อันหม�ยถึง
มงคล ๓๘ ประก�รในพุทธศ�สน� ซึ่งบริเวณล�นอธิษฐ�น
นี ้มไีว้สำ�หรบัให้ท่�นส�ธุชนตัง้จติอธิษฐ�นก่อนท่ีจะก้�วเดนิ
ไปต�มสะพ�นพญ�น�ค อุปม�อุปไมยว่� เม่ือเร�ก้�วผ่�นถงึ
องค์วิห�รเสมือนว่� ได้ก้�วเข้�สู่โลกแห่งธรรมแล้ว

สำ�หรับ “สะพ�นพญ�น�ค” ท่ีทอดก�ยเป็น
สะพ�นแห่งศรัทธ� เปรียบด่ังก�รพ�เร�เดินข้�มผ่�นโลก
มนษุย์สูโ่ลกแห่งธรรม จ�กนัน้ก็จะพบกบั “ซุม้ประตบู�รมทีัง้ 
๔ ทศิ” ได้แก่ ๑. ซุ้มพระอินทร์ ๒. ซุม้พระยม ๓. ซุม้พระพิรณุ  
และ ๔. ซุม้พระกุเวร (ท้�วเวสสวุรรณ) โดยมี “เส�รอบอ�ค�ร”  
อนัเป็นเส�ทีศิ่ลปินได้สร้�งศิลปะสือ่ถึงภพช�ตท่ีิพระพทุธเจ้�

ครั้งหนึ่งในชีวิต ที่ต้องมาสัมผัส
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ถือกำ�เนิดทั้ง ๕๒๓ ช�ติ ส่วนผนังรอบนอกก็นำ�เสนอ
จิตรกรรมฝ�ผนังเรื่อง “ทศช�ติช�ดก” ซึ่งเป็นจิตรกรรม 
เขียนสีแผ่นเซร�มิกอันสวยง�ม

เมื่อเดินเข้�สู่ภ�ยในวิห�รยังมีเรื่องร�วเกี่ยวกับ
พุทธศ�สน�อีกม�กม�ย เช่น พุทธประวัติ ตั้งแต่สมัยกำ�เนิด
พระพุทธเจ้� รวมไปถึงพระวินัยปิฎก และวิวัฒน�ก�ร
ของพระพุทธศ�สน� หลังจ�กพระพุทธเจ้�เสด็จดับขันธ์
ปรนิพิพ�น และเรือ่งร�วของพระธรรมปิฎก เป็นต้น นอกจ�ก
ภ�ยนอกจะเต็มไปด้วยเรื่องร�วแห่งพระพุทธศ�สน�แล้ว 
ภ�ยในก็ยังเต็มไปด้วยเรื่องร�วในพระไตรปิฎกอีกไม่แพ้กัน  
ซึ่งต้องใช้เวล�ในก�รเดินชมย�วน�นกว่�จะบรรย�ยได ้
ครบถ้วน ส�ม�รถแบ่งแยกย่อยออกเป็นชั้นๆ ได้ดังนี้

ชั้น ๑ “ภาพพุทธประวัติและต้นโพธิ์อธิษฐาน” 
โดยจะประกอบไปด้วยภ�พต่�งๆ ดังนี้ ๑. พุทธอนุโมทน� 
(ประสูติ) ๒. พุทธปัญญ� (ตรัสรู้) ๓. พุทธป�ฏิห�ริย์ (เผยแผ่
พระพุทธศ�สน�แด่เหล่�เทวด�) ๔. พุทธบ�รมี (เผยแผ่
พระพุทธศ�สน�แด่เหล่�กษัตริย์และนักบวช) ๕. พุทธปีติ 
(เผยแผ่พระพุทธศ�สน�แด่ช�วบ้�น หมู่ม�ร และนักบวช) 
และ ๖. ปฐมพทุธศ�สน์ (ปรนิพิพ�น) โดยเพด�นภ�ยในห้อง
จดัแสดงภ�พพระพทุธประวตัแิละต้นโพธิอ์ธษิฐ�น แสดงถงึ
บ�รมีแห่งพระพุทธองค์ เมื่อทรงตรัสรู้แล้วแผ่ไพศ�ลไปทั่ว
จักรว�ลบรรย�ก�ศค่อยๆ สูงขึ้น จนเหนือชั้นฟ้� เหนือเมฆ 
ไปจนอสงไขย ไม่มีที่สิ้นสุด
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 ชั้น ๒ “พระวินัยปิฎก นิทรรศการ พระราชาผู้ทรงธรรม และห้องโถงแห่งธรรม”  
โดยรอบจะนำ�เสนอเรือ่งร�วของพระวนิยัปิฎก และววิฒัน�ก�รพระพุทธศ�สน� หลังจ�กพระพทุธเจ้�
เสดจ็ดับขนัธ์ปรนิพิพ�น ประกอบด้วยพ้ืนท่ีจัดแสดง "พระร�ช�ผูท้รงธรรม" บรเิวณเศยีรช้�งชัน้ ๒ และ
พืน้ทีก่�รจดัแสดงพระพทุธศ�สน�ในประเทศต่�งๆ คอื อนิเดยี (นกิ�ยเถรว�ท)  จนี (นกิ�ยมห�ย�น)  
ญี่ปุ่น (นิก�ยเซ็น) ทิเบต (นิก�ยวัชรย�น) และสุวรรณภูมิ พระพุทธศ�สน�เพื่อสันติภ�พ 
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ชัน้ ๓ “เรือ่งราวของพระธรรมปิฎก พระธรรมขันธ์”  
ด้วยจิตรกรรมที่วิจิตรบนเพด�นชั้น ๓ เป็นใบโพธิ์ม�กกว่� 
๘๔,๐๐๐ ใบ เพื่อสอดแทรกคำ�สอนเรื่องของคว�มเพียร 
เรยีนรูพ้ระธรรม และยงัเป็นเครือ่งเตอืนใจพุทธศ�สนกิชนว่�  
พระองค์มิได้มุ่งแต่ถ่�ยทอดแก่นพระธรรมต�มที่พระองค์
ทรงตรัสรู ้ ห�กแต่สั่งสอนพระธรรมต�มจริตของผู ้สดับ 
ธรรมนั้นๆ ด้วย

ส่วนช้ันด�ดฟ้�ด้�นบนสุดของวิห�รประดิษฐ�น
พระพทุธรปู เเละรปูหล่อหลวงพ่อคูณปิดทองคำ� ในอริยิ�บถ
ของหลวงพ่อคูณที่กำ�ลังมองสู่เบื้องล่�ง เพื่อประส�ทพรเเก่
ส�ธุชนชั่วก�ลน�น

ช้ันใต้ดนิของวหิ�รจะมีก�รจดัเเสดง เเละส่วนของ
ที่ระลึก โดยเลือกรับจ�กเงินทำ�บุญของผู้เข้�ชม บรรย�ก�ศ
โดยรอบจัดตกเเต่งให้เสมือนได้อยู่ในท้องนทีอันศักดิ์สิทธิ์
หรอื โลกใต้บ�ด�ล โดยของทีร่ะลกึนัน้ผูเ้ข้�ชมส�ม�รถเลอืก
ได้ต�มคว�มหม�ยอันเป็นสิริมงคล
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อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

ด้วยคว�มที่วิห�รแห่งนี้มีง�นศิลปะหล�กหล�ย 
ชนดิทีว่่�ต้องใช้เวล�หล�ยวนัในก�รเยีย่มชมจงึจะครบหมด 
ทุกร�ยละเอียด อีกทั้งยังแฝงไปด้วยปริศน�ธรรมต่�งๆ 
ม�กม�ย เช่น เทพจำ�เเลงสนุขั ๓ หวั ทีเ่ฝ้�ประตนูรก หนึง่
ในง�นศิลปะท่ีดัดแปลงม�จ�กตำ�น�นกรีก จ�กสมุนของ 
เทพฮ�เดส (เทพเเห่งนรกในตำ�น�นกรีก) หรือ ท่ีคนไทย 
เร�รูจั้กกนัในน�ม “พระยม” แต่ทีซุ่ม้พระยมทีห่อเทพวิทย�คม  
ศลิปินได้จำ�ลองเเละดัดเเปลงคว�มเช่ือเรือ่งสนุขั ๓ หัว เป็น 
รปูเเบบเฉพ�ะ โดยป้ันเป็นสนุขัขน�ดใหญ่ มี ๓ หวัเหมอืนกนั  
เเต่ละตัวมีช่ือว่� “อนิจจัง ทุกขัง เเละ อนัตต�” ซึ่งเป็น 
คว�มหม�ยเเห่งก�รปล่อยว�งนัน่เอง

วหิ�รเทพวทิย�คมแห่งนี ้ ประกอบข้ึนด้วยโมเสก
ม�กกว่� ๒๐ ล้�นชิน้ ทีส่ำ�คญักค็อื ใช้เเรงง�นช�วบ้�นเป็นผูต้ดิ 
ด้วยจิตศรทัธ�เเละสม�ธิตัง้มัน่ เพร�ะว่� ใน ๑ วนั คน ๑ คน
ส�ม�รถตดิเซร�มกิโมเสกได้เพยีงไม่เกนิ ๑ ต�ร�งเมตร เรียก
ได้ว่� จะต้องมคีว�มม�นะเป็นอย่�งยิง่กว่�ท่ีภ�พอนัสวยง�ม
จะปร�กฏดงัเช่นปัจจุบนั นอกจ�กเร�จะได้เรยีนรูป้รศิน�ธรรม
จ�กพระไตรปิฎกผ่�นง�นศลิปะอนัสวยง�มแล้ว ยงัเป็นก�ร
สนบัสนนุให้ช�วบ้�นในพืน้ทีไ่ด้มอี�ชีพ มงี�นทำ� รวมถงึได้
ทำ�นุบำ�รุงพระศ�สน�ไปด้วยในตัว เรียกได้ว่�เป็นท่ีสุดเเห่ง
คว�มภ�คภมูใิจของคนโคร�ชเลยทีเดยีว 

การเดินทาง
จ�กกรุงเทพใช้ถนนพหลโยธิน (ท�งหลวงหม�ยเลข ๑) มุ่งหน้�สจังหวัดสระบุรี ประม�ณ 

๗๕ กิโลเมตร ถึงตัวเมืองสระบุรี เมื่อถึงตัวเมืองสระบุรีแยกขว�เข้�ท�งหลวงหม�ยเลข ๒ 

(มิตรภ�พ) จ�กน้ันมุ่งหน้�สู่จังหวัดนครร�ชสีม� ประม�ณ ๘๙ กิโลเมตร จะถึงเข่ือนลำ�ตะคอง  

ขับตรงไปอีกประม�ณ ๑๔ กิโลเมตร จะพบกับป้�ยบอกท�งถนนส�ย ๒๐๑ กับ ถนนส�ย ๒๔  

ให้เล้ียวซ้�ยไปท�งถนนส�ย ๒๐๑ (ไปจังหวัดชัยภูมิ) จ�กนั้นขับตรงไปมุ่งหน้�สู่อำ�เภอ

ด่�นขุนทด พอถึงอำ�เภอด่�นขุนทดให้ท่�นขับตรงไปอีก จ�กน้ันเล้ียวซ้�ยเข้�ถนนส�ย ๒๒๑๗  

จ�กน้ันขับตรงไป ประม�ณ ๑๑ กิโลเมตร ก็จะถึง “วัดบ้�นไร่” และ “วิห�รเทพวิทย�คม”

เปิดทุกวัน เวล� ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ข้อมูลเพิ่มเติม

http://bit.ly/cul2-c1

ติดต่อสอบถาม

วัดบ้�นไร่ info@watbaanrai.com

http://bit.ly/cul2-c1
mailto:info@watbaanrai.com
http://watbaanrai.com/
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ธีรภาพ โลหิตกุล
แผ่นดินเดียว

ปราสาทหินพิมาย นครราชสีมา 
ปราสาทนารายณ์เจงเวง สกลนคร 
ปราสาทศีขรภูมิ สุรินทร์ 
ปราสาทพนมรุ้ง บุรีรัมย์ 
ปราสาทสด๊กก๊กธม สระแก้ว
พระปรางค์สามยอด ลพบุรี 
ปราสาทเมืองสิงห์ กาญจนบุรี 
ฯลฯ

เสน่ห์ของก�รสัญจรสู่ดินแดนอีส�น
ประก�รหนึ่ง คือก�รได้ประจักษ์ต�ในคว�มงดง�ม
อลังก�รของโบร�ณสถ�นประเภท “ปราสาทหิน” 
ซ่ึงกระจ�ยอยู่ในหล�ยจังหวัดบนที่ร�บสูงอีส�น 
เลยม�จนถึงบ�งจังหวัดในท่ีร�บลุ่มภ�คกล�ง 
ของไทย และบ�งแขวงในประเทศล�ว ซ่ึงเป็น 
ที่ทร�บกันดีว่� ปร�ส�ทหินเหล่�นี้ ล้วนเกี่ยวเนื่อง 
สัมพันธ์ และได้รับอิทธิพลจ�กปร�ส�ทหินใน 
ดินแดนกัมพูช� แหล่งอ�รยธรรมสำ�คัญของ 
ภูมิภ�คอุษ�คเนย์ ที่ เคยเป็นอ�ณ�จักรใหญ่ 
อนัรุง่เรอืงไพบลูย ์ม�กอ่นทีค่นไทยในลุม่เจ�้พระย�  
จะสถ�ปน�อ�ณ�จักรสุโขทัย ล้�นน� และกรุงศรีอยุธย� 

“ปราสาทหิน” จึงกล�ยเป็นประจักษ์
พย�นสำ�คัญที่ชี้ให้เห็นว่� ช�วขะแมร์ หรือกัมพูช� 
มีภูมิปัญญ�สูงส่งท�งด้�นสถ�ปัตยกรรมม�ตั้งแต่
เม่ือกว่�พันปีก่อน และอ�ณ�จักรกัมพูช�เคย
มีอำ�น�จครอบคลุมท้ังท่ีร�บลุ ่มทะเลส�บเขมร 
ท่ีร�บสูงอีส�น ที่ร�บลุ่มแม่นำ้�โขง และที่ร�บลุ่ม
เจ้�พระย� จนภ�ยหลังยุคล่�อ�ณ�นิคม ดินแดน
เหล่�นี้ถูกแบ่งเป็นประเทศต่�งๆ จึงปร�กฏว่� 
มีปร�ส�ทหินศิลปะเขมร กระจ�ยอยู่ทั้งในกัมพูช� 
ล�ว และไทยดังกล่�วม�แล้ว

ภ�พ: อภินันท์ บัวหภักดี





96

ปราสาทหิน ซึ่งมิได้มีสถ�นะเป็นปร�ส�ท
ร�ชวัง หรือที่ประทับของกษัตริย์ ห�กคือศ�สนสถ�น หรือ
เทว�ลัย หรือที่ประทับของเทพเจ้�ในศ�สน�ฮินดู และ 
พระโพธิสัตว์ในศ�สน�พุทธ นิก�ยมห�ย�น ซึ่งเป็นสอง
ศ�สน�ที่มีบทบ�ทในร�ชสำ�นักกัมพูช� และอยู่ในจิตสำ�นึก
ของช�วขะแมร์ยุคนั้น ด้วยเหตุนี้ ปร�ส�ทหินที่กระจ�ยอยู่
ในกัมพูช� ล�ว และไทย จึงแบ่งเป็น ๒ ประเภทหลักคือ

ปร�ส�ทหินที่สร้�งถว�ยเทพเจ้�ในศ�สน�ฮินดู 
อ�ทิ ปร�ส�ทนครวัด สร้�งถว�ยพระวิษณุเทพ หรือ  
พระน�ร�ยณ์ ปร�ส�ทบ�ปวน (บ�-ปวน) ปร�ส�ทบนัท�ยสรี  
ปร�ส�ทพระวิห�ร รวมถึงปร�ส�ทวัดพู ในล�ว ปร�ส�ท 
สด๊กก๊กธม และปร�ส�ทศีขรภูมิในไทย สร้�งถว�ยพระศวิเทพ  
หรือพระอิศวร 

  อีกประเภทหนึ่ง คือปร�ส�ทหินที่สร้�งถว�ย 
พระโพธิสัตว์ในศ�สน�พทุธ นกิ�ยมห�ย�น อ�ท ิปร�ส�ทบ�ยน  
ศูนย์กล�งอ�ณ�จักรนครธม ปร�ส�ทพระขรรค์ ปร�ส�ท 
ต�พรหม ในกัมพูช� ปร�ส�ทพิม�ย ปร�ส�ทเมืองสิงห์  
รวมถึงพระปร�งค์ส�มยอด ในประเทศไทย

แต่ไม่ว่�จะสร้�งด้วยแรงศรัทธ�ในศ�สน�ใด 
ปร�ส�ทหินเหล่�นี้ล ้วนมีร�กฐ�นจ�กภูมิป ัญญ�ท�ง
สถ�ปัตยกรรมเดียวกัน คือก�รสร้�งศ�สนสถ�นบนภูเข�  
ที่ถูกสมมุติว่�เป็นเข�พระสุเมรุ ภูเข�ศักดิ์สิทธิ์อันเป็น 
ท่ีประทับของเทพเจ้� และเป็นศนูย์กล�งของโลกและจักรว�ล
ต�มคตฮิินด ูตวัอย่�งท่ีเห็นได้ชดั คอื ปร�ส�ทวดัพ ูปร�ส�ท
พระวิห�ร ปร�ส�ทพนมรุ้ง ฯลฯ หรือในกรณีที่ห�ภูเข�
อันเหม�ะสมไม่ได้ ก็จะสร้�งศ�สนสถ�นบนฐ�นเป็นช้ันๆ  
แล้วสมมุติว่�นั่นเป็นเข�พระสุเมรุจำ�ลอง ตัวอย่�งคือ 
ปร�ส�ทนครวัด ปร�ส�ทพิม�ย ฯลฯ   

แต่ไม่ว่�จะสร้�งบนภูเข�จริง หรือจำ�ลอง ก็จะ 
ออกแบบรูปทรงปร�ส�ทเป ็นยอดแหลม ที่ เรียกว ่� 
ทรงปร�งค์ แล้วยึดถือเอ�ปร�งค์องค์สูงท่ีสุดเป็นปร�งค์
ประธ�น ภ�ยในเป็นที่ประดิษฐ�นรูปเค�รพ เช่น เทวรูป 
หรือศิวลึงค์ ในศ�สน�ฮินดู ส่วนปร�ส�ทในศ�สน�พุทธ
มห�ย�น ก็จะประดิษฐ�นพระพุทธรูปองค์สำ�คัญไว้ภ�ยใน
ปร�งค์ประธ�น อีกทั้งยังจำ�หลัก หรือสลักเสล�ปร�งค์ด้วย
ลวดล�ยวิจิตรตระก�รต� บ�งปร�ส�ทมีก�รแกะสลักภ�พ

ปร�ส�ทวัดพู สปป.ล�ว 
ภ�พ:  อดุล ตัณฑโกศัย
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๑

๒

๓

เทพอัปสร หรือเทพธิด�ผู้พิทักษ์เทวสถ�นไว้โดยรอบ โดย
ให้อ�ณ�ร�ษฎรยึดถือว่� ปร�งค์ประธ�นนั้นเป็นศูนย์กล�ง
ของเมือง ท่ีจะต้องเค�รพสักก�ระและปกปักรักษ�ไว้ให้ดี 
เพื่อบ้�นเมืองจะได้สุขสงบร่มเย็น

จึงกล่�วได้ว่� ปร�ส�ทหินแต่ละหลังก่อเกิดขึ้น
ได้ด้วยพลังศรัทธ�สูงส่ง และด้วยภูมิปัญญ�ก�รก่อสร้�ง
อันเลอเลิศ ตั้งแต่ยุคที่ยังไม่มีเทคโนโลยีเครื่องทุ่นแรงอย่�ง
ในปัจจุบัน บ�งแห่งมีขน�ดใหญ่โตระดับมห�ปร�ส�ท อ�ทิ 
มห�ปร�ส�ทนครวัด ท่ีครั้งหนึ่งโลกเคยยกย่องให้เป็น ๑ 
ใน ๗ สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปี และให้สมญ�น�ม
ว่�เป็น “พีระมิดแห่งเอเชีย” ก่อนท่ีองค์ก�รยูเนสโกแห่ง
สหประช�ช�ตจิะขึน้ทะเบยีนเป็น “มรดกโลกท�งวัฒนธรรม
ของมวลมนุษยช�ติ” เป็นคว�มภ�คภูมิใจร่วมกันของ 
ช�วอุษ�คเนย์หรืออ�เซียน

๑. บริเวณนครวัด 
๒. ปร�ส�ทบ�ยนสร้�งถว�ยพระโพธิสัตว์ ต�มคว�มเช่ือของศ�สน�พุทธ
๓. ภ�พแกะสลักเทพอัปสร
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 ในขณะทีป่ร�ส�ทหนิพมิ�ย ปร�ส�ทพนมรุง้ และ
ปร�ส�ทเมืองตำ่�ในเขตแดนไทย ก็ได้รับก�รเสนอช่ือเป็น
แหล่งมรดกท�งวัฒนธรรมท่ีอยู่ใน “บัญชีร�ยชื่อเบื้องต้น” 
(Tentative List) ขององค์ก�รยูเนสโกแล้ว แต่อยู่ในระหว่�ง
รอก�รนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รมรดกโลกเพ่ือพิจ�รณ�ให้
เป็นแหล่งมรดกโลก ภ�ยใต้ชื่อ “ปราสาทหินพิมายและ 
เส้นทางวัฒนธรรม และปราสาทพนมรุ้งและปราสาท
เมืองตำา่” (Phimai, its Cultural Rout and the Associated 
Temples of Phanomroong and Muangtam)

ทั้งนี้ ปร�ส�ทหินทั้งส�มนี้ ตั้งอยู่ในแนวเส้นท�ง
อ�รยธรรมสำ�คญัของภมูภิ�คอษุ�คเนย์-อ�เซยีน ทีเ่รยีกกนั
ว่� “เส้นทางชยัวรมัน” ต�มพระน�ม “พระเจ้าชยัวรมนัท่ี ๗”  
แห่งอาณาจักรกัมพูชา สมัยนครธม ทรงขึ้นครองราชย์  
พ.ศ.๑๗๒๔ -๑๗๖๓ ซึ่งเป็นยุคหลังนครวัด ทรงครองร�ชย์
เพยีง ๔๐ ปี แต่ทรงได้รบัก�รยกย่องเป็น “วรีกษตัรย์ิ” ผูก้อบกู้ 
อ�ณ�จักรเขมรจ�กก�รถูกอ�ณ�จักรจ�มป�รุกร�น แล้ว
ยังทรงขย�ยอ�ณ�เขตของขอมออกไปกว้�งขว�งยิ่งกว่�
กษัตริย์องค์ใด

พระเจ้�ชัยวรมันที่ ๗ ทรงนับถือศ�สน�พุทธ
นิก�ยมห�ย�น ศิล�จ�รึกค้นพบที่ปร�ส�ทพระขรรค์ระบุว่�  
ทรงก้�วต�มรอยธรรมกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ คือพระเจ้�อโศก
มห�ร�ช ด้วยก�รสร้�งวัดว�อ�ร�มม�กม�ย และยังทรง
มีพระบรมร�ชโองก�รให้สร้�งโรงพย�บ�ลชุมชน หรือ  
“อโรคยศ�ล�” ต�มเส้นท�งเดินทุกส�ยจ�กแว่นแคว้นที ่
ไกลที่สุดที่อยู่ภ�ยใต้พระร�ชอำ�น�จของพระองค์ พุ่งตรง
ม�ยังเมืองพระนครหลวง ศูนย์กล�งของอ�ณ�จักรเขมร 
รวมทั้งสิ้น ๑๐๒ แห่ง รับรักษ�โรคภัยให้ผู้จ�ริกแสวงบุญ 
และประช�ชนทุกชนชั้น 

ซึง่ในจำ�นวนอโรคยศ�ล� ๑๐๒ แห่งน้ัน จ�รกึระบุ
ว่�มี ๑๗ แห่งที่โปรดให้สร้�งบนเส้นท�งจ�กพระนครหลวง 
(ยโสธรปุระ) ผ่�นปร�ส�ทพนมรุ้ง มุ่งตรงไปยังปร�ส�ท
พิม�ย ซึ่งในยุคนั้นเป็นชุมชนที่เจริญม�ก่อนแล้ว โดยตลอด

๑

๒

๓

๑. ปร�ส�ทหินพิม�ย

๒. ปร�ส�ทพนมรุ้ง 

๓. ปร�ส�ทเมืองต่ำ�

๔. พระพุทธรูปภ�ยในปร�ส�ทหินพิม�ย

๕. พระพุทธรูปป�งน�คปรก ศิลปะเขมร 
    สมัยบ�ยน ในปร�ส�ทหินพิม�ย

๖. สถ�ปัตยกรรมรอบปร�ส�ทหินพิม�ย
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๔

๕

๖

เส้นท�งส�ยนี้มีปร�ส�ทสำ�คัญหล�ยแห่งตั้งอยู่ เรียกกันว่�  
“เส้นท�งชัยวรมัน”” หรือเส้นท�งแห่งธรรมกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ 
คือพระเจ้�ชัยวรมันที่ ๗ 

ทั้งนี้ จุดที่นักโบร�ณคดีไทยสันนิษฐ�นว่�เป็น 
โรงพย�บ�ลชมุชน หรอื อโรคยศ�ล�จดุแรก ท่ีอยูใ่นเขตแดน 
ประเทศไทยปัจจบุนั คือกลุม่ปร�ส�ทต�เมอืน จงัหวดัสรุนิทร์  
ส่วนอโรคยศ�ล�แห่งที่ ๑๗ หรือแห่งสุดท้�ของเส้นท�ง  
ตัง้อยูห่่�งจ�กตัวปร�ส�ทพมิ�ยไปท�งทศิตะวนัออกเฉยีงใต้ 
นอกเขตกำ�แพงเมอืงพมิ�ย ปัจจบุนัช�วบ้�นเรยีก “กฏุฤิ�ษ”ี 

ต�มหลกัฐ�นในศลิ�จ�รกึระบุว่� ปร�ส�ทหินพิม�ย 
สร้�งในรัชสมัยพระเจ้�สุริยวรมันที่ ๑ ซึ่งทรงครองร�ชย์ 
พ.ศ.๑๕๔๕ – ๑๕๙๓ ตัวปร�ส�ทมีลักษณะเป็นปร�งค ์
ที่สร ้�งถว�ยเป ็นที่ประทับของเทพเจ ้�ต�มคติฮินดู  
แต่ใจกล�งปร�งค์ประธ�นประดิษฐ�นพระพุทธรูปน�คปรก  
ลวดล�ยแกะสลกัหนิรอบปร�ส�ทส่วนใหญ่เล่�เรือ่งมห�ก�พย์ 
ในศ�สน�ฮินดู เช่น มห�ก�พย์ร�ม�ยณะ หรือ “ร�มเกียรติ์” 
แต่ภ�ยในปร�ส�ทส่วนใหญ่แกะสลักภ�พพระพุทธเจ้� และ
พระโพธิสตัว์ในศ�สน�พทุธฝ่�ยมห�ย�น อ�ท ิพระโพธสิตัว์
ไตรโลกยวิชัย ผู้ขจัดคว�มโลภ โกรธ หลงในใจมนุษย์ ฯลฯ 

จึงกล่�วได้ว่� “พิม�ย” เป็นปร�ส�ทหินท่ีสร้�ง
ถว�ยพระพุทธเจ้�ของช�วมห�ย�น โดยจัดเป็นศิลปะเขมร
แบบ “บ�ปวน” (บ�-ปวน) ซึ่งเป็นยุคก่อนนครวัด 
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ประตทู�งเข้�ปร�งค์ประธ�น แต่ทัง้นี ้นเรนทร�ทติย์ก็นบัถือ
เทพองค์อืน่ด้วย จึงมภี�พน�ร�ยณ์บรรทมสินธ์ุ (เล่�เรือ่งก�ร
นอนของพระน�ร�ยณ์ทำ�ให้เกิดพระพรหมขึ้นม�ทำ�หน้�ที่
สร้�งโลก) อยู่ในตำ�แหน่งตำ่�กว่� “ศิวะน�ฏร�ช” 

คว�มอลังก�รของเทว�ลัยสีชมพูบนป�กปล่อง 
ภเูข�ไฟ ทำ�ให้เกดิคำ�กล่�วว่� ห�กใครได้ไปสัมผสัคว�มย่ิงใหญ่ 
อย่�งโอฬ�รของมห�ปร�ส�ทนครวัด แล้วมิได้ม�ชม
คว�มง�มอันละเอียดอ่อนของปร�ส�ทพนมรุ้ง ก็นับเป็น
เรื่องน่�เสียด�ยเป็นยิ่งนัก โดยเฉพ�ะในอน�คตอันใกล้  
ท่ีประช�คมอ�เซียนจะสถ�ปน�ขึ้น ก�รเดินท�งไปชม 
คว�มยิ่งใหญ่ของปร�ส�ทหินในล�ว ไทย และกัมพูช� ก็จะ
สะดวกสบ�ยยิ่งขึ้น 

ส่วนปร�ส�ทพนมรุ้ง อำ�เภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดบุรีรัมย์ สร้�งบนป�กปล่องภูเข�ไฟที่ดับสนิทแล้ว 
เมื่อหล�ยพันปีก่อน โดยคัดสรรหินทร�ยสีชมพูม�สร้�ง 
และยงัมหีลกัฐ�นว่�สลกัเสล�ลวดล�ยวจิติรบรรจงด้วยฝีมอื
ช่�งหลวงจ�กร�ชสำ�นัก ท้ังนี้เพร�ะผู้สร้�งเป็นหน่อเนื้อ 
เช้ือกษัตรย์ิเขมรยคุรุง่เรอืงเมือ่ร�ว ๙๐๐ ปีก่อน ยิง่เข้�ไปเพ่ง
มองใกล้ๆ ก็ยิ่งเห็นล�ยละเอียดของลวดล�ยพรรณพฤกษ�  
และภ�พเทพปกรณัม (เรื่องเล่�เกี่ยวกับเทพเจ้�ฮินดู) 
ตระก�รต�ไม่แพ้ฝีมือช่�งแห่งนครวัด ผู้แกะเกล�หินทร�ย
อันแข็งแกร่งร�วกับแกะไม้หรือแกะเปลือกแตงโม และ
แกะละเอียดแทบทุกต�ร�งนิ้ว จนนักประวัติศ�สตร์ศิลป์ 
ช�วฝรัง่เศสประชดประเทยีดว่�เป็นพวกลทัธิ “รงัเกยีจทีว่่�ง”

ก�รค้นพบศิล�จ�รึกของนักโบร�ณคดี ทำ�ให้เร� 
รูว่้�ช่ือ “พนมรุง้” ในภ�ษ�เขมรโบร�ณ คอื “วนฺำมรงุ” (วะ-นำ�-รงุ)  
แปลว่�ภูเข�ใหญ่ เทว�ลัยแห่งนี้สร้�งโดย “นเรนทร�ทิตย์”  
ร�ชนิกุลเขมรผู้ปกครองดินแดนอดีตภูเข�ไฟ ทรงเป็น 
เชือ้พระวงศ์ส�ย “มหธิรปรุะ” วงศ์เดียวกบัพระเจ้�สรุยิรวรมนั 
ที ่๒ กษตัรย์ิผู้สร้�งปร�ส�ทนครวดั ต่�งกนัตรงทีน่ครวดัสร้�ง
ถว�ยพระน�ร�ยณ์ แต่พนมรุง้สร้�งถว�ยพระศิวะ เนือ่งด้วย 
“นเรนทร�ทิตย์” นับถือพระศิวะเป็นเทพสูงสุด

ที่ใจกล�งปร�งค์ประธ�นปร�ส�ทพนมรุ ้งจึง
ประดิษฐ�น “ศิวลึงค์บนฐ�นโยนี” รูปเค�รพพระศิวะและ
ศรีอุม�เทวี และยังมีภ�พ “ศิวะน�ฏร�ช” หรือพระศิวะทรง
ร่�ยรำ�เพื่อรักษ�สมดุลโลก ปร�กฏอยู่ที่หน้�บันเหนือกรอบ

ทับหลังน�ร�ยณ์บรรทมสินธุ์
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ภัทรพล รอดคลองตัน
วัฒนธรรมวิพากษ์

วัฒนธรรมอีสาน
จากอดีตสูป่ัจจุบัน

หากมองย้อนกลับไปเมื่อครั้งยังเด็ก หลายคนคงพอจะจดจ�า
ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กับตวัเองและสิง่แวดล้อมรอบๆ ตวัได้ ไม่ว่า 
จะเป็นถนนทีใ่หญ่ขึน้ บ้านเรอืนทีห่นาแน่น ผูค้นทีห่ลากหลาย รถราขวกัไขว่  
เหล่านี้เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณที่สัมผัสได้ไม่ยากนัก แต่ในแง่
วัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยมต่างๆ นั้น หากไม่ได้ลงไปคลุกคลีกับ
ผู้คนก็ยากที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลง “รศ.ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ” 
ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม หนึ่งในนักวิชาการที่ศึกษาการปรับเปลี่ยนและเข้าใจ 
ความเป็นไปทางวัฒนธรรมของผู ้คน รวมถึงเป็นนักวิชาการที่มี 
ผลงานวิจัยดีเด่นทางด้านสังคมวิทยา ดังนั้น ผศ.ดร.ปฐม จึงเข้าใจ 
ความเป็นไปทางด้านสังคมและผู ้คนอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะ 
“วัฒนธรรมอีสาน” ซึ่งมีพัฒนาการจากอดีตสู่ปัจจุบัน ยิ่งเมื่อเราก้าวสู่
สงัคมท่ีมีความหลากหลายทางชาตพินัธ์ุเช่นปัจจบุนันี ้อะไรคอืจดุเปลีย่น 
อะไรคือจุดร่วมที่เราควรท�าความเข้าใจ ไปหาค�าตอบกันเลยครับ
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พัฒนาการวัฒนธรรมอีสานจากอดีตถึงปัจจุบัน 

ห�กมองในแง่พฒัน�ก�รจะแบ่งได้เป็น ๒ ช่วงหลกัๆ  
ช่วงแรกวัฒนธรรมประเพณีของช�วอีส�นก่อนก�รพัฒน�
จะพบว่� ประเพณีหล�ยอย่�งเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตคว�มเชื่อ
ของผู้คนเป็นหลกั ซึง่ช�วอีส�นยดึโยงประเพณีกบัคว�มเชือ่ 
ท�งศ�สน� อย่�งฮีตสิบสองก็ยึดโยงเอ�ตัวแปรของ 
คว�มเชื่อต�มแนวศ�สน�ม�เป็นแนวปฎิบัติ เป็นวิถีชนบท 
วิถีช�วบ้�นจริงๆ พอถึงเดือนน้ีต้องปฎิบัติแบบนี้ พอถึง 
ช่วงนีต้้องทำ�อย่�งนี ้เพร�ะพ่อแม่เคยทำ�ม� หรอืบรรพบรุษุ
เคยทำ�ม� เชือ่ว่� ถ้�ไม่ทำ�กถ็อืว่�ผดิประเพณี เช่น ประเพณี
บุญบัง้ไฟ ถ้�ไม่จดุก็เกรงว่�ฝนจะไม่ตก เพร�ะเชือ่ว่� เทพเจ้� 
พระย�แถนบนฟ้�บนสวรรค์จะไม่บนัด�ลนำ�้ บนัด�ลฝนลงม�  
เข�ก็ต้องทำ� หรือประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มห�ช�ติ  
บ้�นนีเ้คยทำ� คนเก่�คนก่อนเคยทำ� พอรุน่ลกูรุน่หล�นไม่ทำ� 
ก็ไม่ได้ อย่�งนี้เป็นต้น สิ่งเหล่�นี้เป็นวิธีคิดที่แสดงให้เห็น
โลกทศัน์ของช�วอสี�น ทีมี่พทุธศ�สน�แบบช�วบ้�นม�เป็น 
ตัวกำ�หนดว่� จะต้องทำ�อะไร 

แต่ในยุคหลัง หลังก�รพัฒน�ชีวิตของคนอีส�น 
กเ็ปลีย่นไป เปลีย่นไปหม�ยถงึ ได้รบัอิทธิพลจ�กคว�มเจรญิ 
เข้�ม� เทคโนโลยีเข้�ม� คนอีส�นก็อพยพไปอยู่ในเมือง 
เช่น ไปทำ�ง�นที่กรุงเทพ ผมคิดว่�คนอีส�นรุ่นใหม่ หรือ
คนรุ่นหนุ่มส�วม�ทำ�ง�นเป็นแรงง�นในกรุงเทพได้พบเจอ
บรรย�ก�ศสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ วิถีชีวิตที่เป็นสังคมเมืองเลย
เพ่ิมขึน้ หนุม่ส�วกจ็ะไม่อยูก่บับ้�นแล้ว เพร�ะฉะนัน้วถิชีวีติ  
แนวปฏิบัติก็เปลี่ยนไป เช่น เม่ือก่อนหนุ่มส�วพอถึงง�น 
ฮีตสิบสองจะออกม�เป็นคนฟ้อนรำ� แต่ทุกวันนี้ต้องจ้�ง 
เพร�ะคนหนุ่มส�วไม่มี ห�กว่�มีก็เป็นนักเรียนในโรงเรียน 
วัยแรงง�นเข�ไปอยู ่ท่ีอ่ืนกันหมด เพร�ะฉะนั้นจึงเป็น 
ก�รจ้�งม�แสดงม�กกว่�เป็นประเพณีที่แท้จริง เหมือน
เป็นก�รจัดอีเว้นท์ซะม�กกว่� นั่นก็ทำ�ให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไป 

เมื่อก่อนคนอีส�นมีคว�มผูกพันกันหมดเหมือน
ง�นคุ้มหรือง�นของหมู่บ้�น คุ้มวัดบ้�นโน้น คุ้มวัดบ้�นนี้  
แต่ตอนนี้จะมีเรื่องของก�รเมืองท้องถิ่นเข้�ม�เกี่ยวข้อง 
เพร�ะฉะนั้นคนที่ผลักดันง�นท�งด้�นวัฒนธรรมเหล่�นี้  
กก็ลบักล�ยเป็นกลุม่ อบต. เทศบ�ล หรอืเป็นนกัก�รเมอืงท้องถิน่  
ซึง่กลุ่มเหล่�นีจ้ะมผีลประโยชน์ท�งก�รเมอืงเข้�ม�เก่ียวข้อง
ในก�รส่งเสริมประเพณี ฉะนั้นคว�มเปล่ียนแปลงจ�ก 
เมือ่ก่อนท่ีเป็นวถิชีวีติ และเชือ่มโยงกบัคว�มเชือ่ท�งศ�สน�
เป็นหลัก แต่ในยุคหลังเรื่องของแนวปฏิบัติอ�จจะมีอิทธิพล
ของคว�มเปล่ียนแปลงในสังคม หรือก�รภวัิฒน์พฒัน�เข้�ม� 
เกีย่วข้องทำ�ให้เกดิก�รเปลีย่นแปลง แต่อย่�งน้อยคนอสี�นก็ยงั 
มีคว�มยึดมั่นถือมั่นประเพณี คือ ยังปฏิบัติต�มบรรพบุรุษ
กันอยู่ แต่วิธีคิดของคนรุ่นหลังอ�จจะเปลี่ยนไป 
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ปัจจัยสำาคัญที่เข้ามามีผลกระทบ
ต่อความเชื่อต่างๆ ของคนอีสาน

ปัจจัยหลักท่ีเห็นได้ชัดเจนในทุกวันนี้ ถ้�จะโยง
กับก�รพัฒน�ทุนท�งวัฒนธรรมหรือก�รทำ�ให้วัฒนธรรม
กล�ยเป็นสินค้� เร�จะพบว่�ประเพณีอีส�นถูกผลักดันหรือ
ส่งเสรมิโดยหน่วยง�นภ�ครฐั โดยเฉพ�ะเรือ่งก�รท่องเทีย่ว  
ซึ่งชัดเจนม�กข้ึน ก�รท่องเที่ยวในปัจจุบันส ่งผลให ้
เกิดก�รรื้อฟื้นประเพณีเก่�ๆ ขึ้นม�ใหม่ จ�กท่ีคนอีส�น 
บ�งกลุม่ช�ติพนัธุ ์เคยเป็นชนกลุ่มน้อย ไม่มีคว�มภ�คภูมใิจ
ในตนเอง เช่น คนภูไท แถวสกลนคร นครพนม มุกด�ห�ร 
หรือแม้แต่คนไทดำ� บ้�นน�ป่�หน�ด จังหวัดเลย เมื่อก่อน 
เข�ก็ต้องปิดบังตนเอง เนื่องจ�กเข�เป็นคนส่วนน้อย  
แต่ทุกวันนี้ คว�มแปลก คว�มไม่เหมือนใครกลับกล�ยเป็น 
จดุข�ย คอื มนัถกูพฒัน�ม�ตัง้แต่มคีำ�ว่� “อะเมสซิง่ไทยแลนด์”  
น่ันเอง เพร�ะฉะนั้นธรรมด�ไม่ได้ต ้องมีคว�มแปลก 
ถึงจะข�ยได้ 

ส่งผลให้คว�มเป็นช�ตพินัธุเ์ลก็น้อยอืน่ๆ ในอสี�น 
ถกูผลกัดันขึน้ม� เร�จะเหน็ว่� ภไูทเองทกุวนันีจ้ะมวีนัภไูทโลก 
น�ยกแต่งชุดภูไทม�เปิดง�นทุกปีที่ก�ฬสินธุ์ เข�ก็แสดง 
อัตลักษณ์คว�มโดดเด่นของเข� เพื่อสร้�งจุดข�ย เพ่ือ 
ก�รท่องเที่ยว เรื่องของก�รท่องเที่ยวจึงเป็นตัวช่วยผลักดัน 
ทำ�ให้วัฒนธรรมอยู่ได้ คือ ถ้�เร�ไม่มองจนสุดโต่งเกินไป 
นะว่� วัฒนธรรมมันต้องแช่แข็ง มันต้องเป็นจ�รีตประเพณี  
แต่ถ้�เร�มองวัฒนธรรมว่�มันมีก�รปรับเปลี่ยน ถ้�ไม่
เปล่ียนก็ต้องต�ย เพร�ะฉะนั้นเร�อ�จจะมองในเชิงบวก 
ได้ว่� ภ�ครัฐเองก็เป็นหน่วยง�นที่ช ่วยส่งเสริมทำ�ให้ 
บรรย�ก�ศประเพณีของช�วอีส�นมีคว�มหล�กหล�ย  
และมีคว�มพย�ย�มที่จะรื้อฟื้นเอ�สิ่งเก่�ๆ ม�สร้�งใหม่ 
ให้มีคว�มโดดเด่น แล้วก็เป็นตัวช่วยผลักดันทำ�ให้กลุ่มคน 
ในชนบทรูส้กึภ�คภมูใิจ ไม่ทิง้ร�กเหง้�วฒันธรรมของตวัเอง 
ก็คิดว่�เป็นข้อดีในเชิงบวก

ถ้�พูดถึงกรณีของอีส�นกับประเทศเพื่อนบ้�น
ที่อยู่เป็นอ�ณ�บริเวณติดกันจะมีอยู่  ๒ กลุ่ม ท�งด้�นฝั่ง
แม่นำ้�โขงก็เป็นสปป.ล�ว แต่ถ้�ติดจังหวัดอุบล ศรีษะเกษ 
บุรีรัมย์ สุรินทร์ แถวๆ นี้เป็นประเทศกัมพูช� ในกรณีล�วนี ้
เร�จะพบว่� มนัมแีม่นำ�้โขงกัน้ คนอีส�นมวีฒันธรรมร่วมกัน 
กบัล�วแต่ไหนแต่ไรม� ภ�ษ�กถ็กูจัดอยูใ่นกลุ่มภ�ษ�เดยีวกัน  
ประเทศล�วเป็นประเทศเดียวในโลกที่คนไทยไปแล้ว 
เร�พูดภ�ษ�ไทย เข�รู้เรื่อง เพร�ะฉะนั้นมันเป็นวัฒนธรรม
เดียวกันระหว่�งล�วกับไทยอีส�น เร�พบว่�ห�กเป็น 
ประเพณีฮีตสิบสองเป็นชุดคว�มรู้อันเดียวกัน ท�งโน้น 
ก็มีบุญบั้งไฟ มีง�นบุญผะเหวด เทศน์มห�ช�ติ มีสงกร�นต์  
มอีอกพรรษ�เข้�พรรษ�เหมอืนกัน เพร�ะฉะนัน้เร�จะเหน็ว่�  
มีแนวคว�มคิดที่ร่วมกันอยู่ 

เมื่อก่อนคนอีส�นบ�งทีเรียกตัวเองก็สับสน คือ 
ไปพูดกับคนไทยก็ไทยอีส�น บ�งทีก็พูดว่�เป็นล�วอีส�น 
เพร�ะฉะนัน้ล�วกบัอสี�นมนัเป็นวฒันธรรมร่วมกัน ผมคดิว่�
หล�ยอย่�งในเชงิของคว�มขดัแย้ง ในช่วงหลังอ�จไม่ค่อยมี  
เมื่อเปิดพรมแดน เปิดประเทศภูมิภ�คลุ่มแม่นำ้�โขง เปิด
ประช�คมอ�เซยีนเพ่ิมเข้�ม� เร�จะเห็นว่� ก�รทีส่องประเทศ
พย�ย�มท่ีจะห�จุดร่วมกัน เอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและกัน  
เหมอืนเปิดประตอูนิโดจนี เป็นเส้นท�งอสี�นทีจ่ะผ่�นไปยงั
ประเทศเวียดน�ม ล�ว กัมพูช� เพร�ะฉะนั้นหล�ยๆ อย่�ง  
ไม่ว่�จะเป็นเรือ่งของประเพณวีฒันธรรม มนักแ็ลกเปล่ียนกัน 
หรือว่�แบ่งปันกันได้ 

ประเพณเีป็นตวัเชือ่มผูค้นเข้�ด้วยกนั คอื ทัง้สองฝ่ัง 
เหมอืนล�วกบัอสี�น หล�ยคนอ�จมองว่�แม่นำ�้โขงทกุวนันี้ 
มันเป็นเส้นกั้นเขตแดนระหว่�งไทยกับล�ว แต่ผู้คนที่อยู ่
แถบน้ันเข�มปีระเพณร่ีวมกนั แข่งเรอืกแ็ข่งร่วมกนัในแม่นำ�้โขง  
จุดบั้งไฟบ้�นนี้ คนฝั่งโน้นก็ม�เที่ยวด้วย เพร�ะฉะนั้นผู้คน
ในแถบนี้จะไม่มองแม่นำ้�โขงว่�เป็นเส้นกั้นเขตแดน แต่เข� 
จะมองว่�เป็นเส้นเชื่อมโยงระหว่�งสองฟ�กฝั่งม�กกว่�

มองวัฒนธรรมอีสาน
กับประเทศเพื่อนบ้าน



ในส่วนของวัฒนธรรม
ด้านอาหารการกินของชาวอีสาน 
มีการเปลี่ยนและปรับตัวอย่างไร

อ�ห�รก�รกินของช�วอีส�นจะมีลักษณะเฉพ�ะ
หรือลักษณะเด่น ทำ�ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้�ง เร�จะพบว่�
อ�ห�รหล�ยอย่�งมันถกูปรบัเปลีย่น และถกูแพร่กระจ�ยไป
ทัว่ประเทศ เช่น ส้มตำ� ล�บ เป็นต้น ห�กนกึถงึล�บคนทัว่ไป
จะไม่นกึถงึล�บท�งเหนือ แต่เป็นล�บท�งอีส�น ซ่ึงมข้ี�วคัว่ 
มพีรกิป่น หรอืว่�พวกอ�ห�รป้ิงๆ ย่�งๆ จะนกึถงึอสี�น นกึถงึ
คอหมูย่�ง ไก่ย่�ง อะไรแบบนี้ เนื่องจ�กว่�คนอีส�นอพยพ
ไปอยู่ในส่วนกล�ง พอคนไปอ�ห�รก�รกินก็ต�มไปด้วย  
ยิง่ในกรงุเทพ หรอืเมอืงใหญ่ๆ อย่�ง พทัย� ภูเกต็ คนอสี�น
อ�ศัยอยู่เยอะ ผมคิดว่�อ�ห�รก็ไปกับคนนั่นเอง 

อ�ห�รอีส�นเลยถกูแต่งเนือ้แต่งตัวเสยีใหม่ กล�ย
เป็นร้�นอ�ห�รขึ้นห้�ง อย่�งเช่น ยำ�แซ่บ แม้แต่ก�รบินไทย
ก็ยังเสิร์ฟส้มตำ� ที่เป็นส้มตำ�แครอท ทำ�เป็นกระปุกๆ  
เวล�เสิร์ฟก็ให้เขย่� ฝรั่งที่เป็นเชฟเข�มองอ�ห�รอีส�นว่�
เป็นอ�ห�รจ�นด่วนของไทย  เหม�ะกบัคนทำ�ง�น ส้มตำ�อยู่
ข้�งถนนมไีก่ย่�งทีย่่�งรอไว้เลย ไม่ต้องเอ�ไปอุ่นยุง่ย�กอะไร
ทำ�นองนี้ อ�ห�รอีส�นจงึเปลี่ยนหน้�ต�ไปบ้�งต�มยุคสมัย 

แต่อ�ห�รอีส�นนั้นจะมีคว�มแตกต่�งจ�ก 
ภ�คอืน่ คอื เข�จะไม่มกีะท ิมะพร้�วไม่ค่อยมเีหมอืนท�งใต้  
ไม่ว่�จะต้มหรือแกงอีส�น จะเป็นแบบไม่มีกะทิ หรือเน้น
ไปที่ย่�ง ไก่ย่�ง ปล�ดุกย่�ง ปล�ย่�งม�กกว่� เพร�ะฉะนั้น 
จะมีคว�มแตกต่�งจ�กที่ อ่ืน อยู ่พอสมควร ผมคิดว่� 
วัฒนธรรมก�รกิน ก�รบริโภคนั้นเกี่ยวโยงกับสภ�พ
ภูมิศ�สตร์ของท�งอีส�นด้วย เนื่องจ�กไม่ใช่เมืองที่ติดกับ
ทะเล ไม่ได้มีแม่นำ้�ม�กม�ย ก็ไม่มีอ�ห�รทะเล จะมีก็จ�ก
ป่�ไม้ มีไข่มดแดง ซึ่งไข่มดแดงเองยังมีก�รเปลี่ยนแปลง 
เดี๋ยวนี้ไข่มดแดงมีร�ค�สูง จึงมีนักธุรกิจทำ�เป็นฟ�ร์มขึ้นม� 
เนือ่งจ�กมคีว�มต้องก�รสงู เข�กเ็ลยทำ�เป็นฟ�ร์ม ไข่มดแดง
ก็เปลี่ยนไป เป็นอ�ห�รก�รกินที่เน้นเชิงก�รตล�ดเพ่ิมขึ้น 
ไม่ใช่เป็นก�รดำ�รงชีวิตเหมือนเมื่อก่อน 
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อัตลักษณ์ของอีสานแฝงอยู่ในการค้าหลายรูปแบบ  
ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน ตัวละครในโทรทัศน์ แม้แต่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 
เหล่านี้ส่งผลอย่างไรต่อวัฒนธรรมอีสาน

เรื่องของอัตลักษณ์อีส�น ถ้�มองโดยคนอีส�น
ด้วยกันเอง เร�จะรู้สึกว่� ถ้�คนอีส�นที่ปร�กฏอยู่ในส่ือ  
ไม่ว่�จะเป็นนักร้องลูกทุ่ง ด�ร� จะสวยไม่สวย หล่อไม่หล่อ 
ตวัตลกหรอืเป็นตวัเอกกต็�ม แต่ถ้�เข�แสดงเอกลกัษณ์ของ 
คนอสี�น คนอสี�นกร็ูส้กึชืน่ชมแล้ว เพร�ะแสดงว่� เข�เหล่�น้ัน 
ไม่ลืมร�กเหง้�ตัวเอง ส่วนหนึ่งก็คือสื่อพย�ย�มผลักดัน
คว�มเป็นอสี�นให้ปร�กฏอยูใ่นสือ่ต่�งๆ อย่�งเช่น พระเอก  
“ณเดชน์ คูกิมิยะ” เวล�แสดงก็พูดอีส�นบ้�ง หรือเวล�
โฆษณ�มอเตอร์ไซด์ ก็มีพูดอีส�น หรือว่�นักร้องลูกทุ่ง  
ถ้�นับวันน้ีจะแตกต่�งจ�กเม่ือก่อน ถ้�พูดถึงเพลงลูกทุ่ง 
เม่ือก่อนจะนกึถงึคนสพุรรณ นกึถงึ “พุม่พวง” แต่ว่�เพลงลกูทุง่ 
ในวันนี้ เวล�น้ี เป็นพื้นที่ของคนอีส�น เร�จะต้องนึกถึง  
“ต่�ย อรทยั” “ต๊ักแตน ชลด�” “ไผ่ พงศธร” อะไรทำ�นองนีแ้ทน

ผมคิดว่�สื่อก็เป็นตัวช่วยให้อัตลักษณ์อีส�นหรือ
คว�มเป็นอสี�นโดดเด่น เมือ่ก่อนคว�มเป็นอีส�นอ�จจะถกู
พย�ย�มปกปิด เพร�ะรู้สึกอ�ย เช่น ไปกรุงเทพก็ไม่กล้�พูด
ภ�ษ�อีส�น ไม่กล้�บอกว่�อยู่ใน ๒๐ จังหวัดในภ�คอีส�น 

แต่ทกุวนันีก้ร็ูส้กึภมูใิจขึน้ม�ก เพร�ะคนอสี�นกเ็ป็นพลเมอืง
ของประเทศไทยเหมือนกัน เหมือนกับคนไทยทุกภ�ค  
แต่มคีว�มแตกต่�งกนัเท่�นัน้เอง ซ่ึงกม็กี�รยอมรบัคนอสี�น
ม�กขึ้น คนขับแท็กซ่ีก็เป็นคนอีส�น แม่ค้�ก็เป็นคนอีส�น 
ไม่ว่�เป็นด�ร�นักร้องก็เป็นคนอีส�นอีก ผมคิดว่�สื่อก็เป็น
ตัวช่วย เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำ�ให้ภ�พลักษณ์ของคว�มเป็น
อีส�นคล่ีคล�ยไปในท�งท่ีดีขึ้น คว�มเปล่ียนแปลงในวันนี้
สืบเนื่องจ�กสังคมโลกเปลี่ยนไป ไม่ใช่แค่คนอีส�น ตอนนี้
เร�ต้องพบเจอคนหล�กหล�ยช�ติพันธุ์ท่ีม�อยู่ในบ้�นเร� 
เจอคนพม่� เจอคนเวียดน�มม�เสิร์ฟอ�ห�ร เจอคนล�ว
ต�มร้�นค�ร�โอเกะ เป็นต้น 

ทุกวันนี้เร�จะต้องยอมรับคว�มหล�กหล�ยท�ง
ช�ติพันธุ์ ในเรื่องของกลุ่มวัฒนธรรมด้วย ถ้�ไม่ยอมรับ 
ก็อ�จจะเกิดปัญห�ท�งสังคม พอนึกถึงประเทศไทยห�ก
คิดว่�จะต้องเป็นคนไทยเท่�นั้น มันก็อ�จจะไม่ถูก เพร�ะ
เร�มีคนเชื้อช�ติอ่ืนๆ ร่วมกันอยู่ เช่น คนไทยเช้ือส�ยจีน  
คนไทยเชื้อส�ยเวียดน�ม คนไทยเชื้อส�ยมล�ยู คนไทย 
เชือ้ส�ยเขมร เป็นต้น ผมคิดว่�เร�ต้องยอมรบัคว�มหล�กหล�ย  
แต่ว่�ปัจจัยตวันีก้ข็ึน้อยูก่บัว่� ถ้�เร�ยอมรบัคว�มหล�กหล�ย 
ท�งวัฒนธรรมปัญห�หล�ยๆ อย่�ง ก็จะคลี่คล�ยไป 
ในท�งท่ีดี เร�จะไม่ยึดโยงคว�มเป็นเอกลักษณ์จนเกินไป  
เพร�ะว่�ทุกวันนี้ เมื่อสังคมพัฒน�แล้วเข�จะยอมรับ
คว�มเป็นพหุสังคม ซึ่งก็คือลักษณะของคว�มหล�กหล�ย 
ท�งสังคมนั่นเอง 
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ดังนั้นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของวัฒนธรรม 
อย่างเช่น กระทรวงวฒันธรรมนีถ่อืเป็นพีใ่หญ่ เป็นหน่วยงาน 
ที่ช่วยกันทำางานด้านนี้อยู่แล้ว และก็มีส่วนในการช่วย
ผลักดันทำาให้เกิดอนุรักษ์ การดำารงคงอยู่ของแต่ละ 
ท้องถิน่ เพือ่ให้สืบสานต่อไปได้ ส่วนจะกระตุ้นอย่างไรนัน้  
ผมเข้าใจว่ากระทรวงวัฒนธรรมกำาลังทำางานอยู่ เพียง 
แต่ว่าถ้าเราจะมาหาโจทย์หรือมาร่วมเวทีพูดคุยกัน  
เช่น การจดัสมัมนาในต่างจงัหวดั ซึง่ถอืเป็นพ้ืนทีส่่วนใหญ่  
เพื่อเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสกับท้องถิ่นนั้นๆ มาหา
คำาตอบว่าการพัฒนาท่ีเข้ามานั้นเป็นการพัฒนาแค่เรื่อง
วัตถุนิยมอย่างเดียวหรือเปล่า แล้วมีการพัฒนาทาง 
ด้านจติใจด้วยหรอืไม่ หรอืว่าความเป็นวิถีชีวิตจติวญิญาณ 
ที่สำาคัญของผู้คนได้เลือนหายไปแค่ไหน ผมคิดว่าเรา 
จะต้องร่วมมือกันในเรื่องต่างๆ เหล่านี้ครับ

บ�งทีเร�กต้็�นกระแสคว�มเปลีย่นแปลงไม่ได้ คอื 
ทุกวนันีอ้สี�นไม่ได้เป็นแค่สงัคมชนบท เพร�ะคนอีส�นกเ็ดิน
ห้�งสรรพสินค้�เหมือนกับคนกรุงเทพ ฉะนั้นห้�งร้�นต่�งๆ  
กม็�เปิดทัว่ภ�คอสี�น จงัหวดัใหญ่กก็ล�ยเป็นสงัคมเมอืงแล้ว 
อย่�งเช่น ขอนแก่น อดุร อบุล ทีเ่ป็นเมอืงใหญ่ เดก็ในตวัจงัหวดั 
จะไม่พูดภ�ษ�อีส�นแล้ว ก็จะพูดภ�ษ�ไทยกล�ง อยู่บ้�น 
ก็พูดภ�ษ�กล�ง เพร�ะพ่อแม่พูดภ�ษ�กล�ง ต�มโรงเรียน
ก็พูดภ�ษ�กล�ง ก็อ�จเป็นสัญญ�ณแบบหนึ่งห�กมอง 
ในเชิงของภ�ษ� 

ในฐ�นะที่ภ�ษ�เป็นวัฒนธรรมตัวหนึ่งที่แสดงถึง
เอกลักษณ์ของคว�มเป็นอีส�น นั่นอ�จจะเป็นสัญญ�ณว่�  
คว�มเป็นเมืองกำ�ลังรุกคืบเข้�ม�ในสังคมชนบท ซึ่งถ้�
ทำ�น�ยในอน�คตก็ไม่รู ้ว่�อีกสิบหรือยี่สิบปี ภ�ษ�อีส�น 
อ�จน้อยลงไปอกี หรอือ�จจะอยูต่�มหมู่บ้�นในชนบทจรงิๆ  
เพร�ะฉะนั้นบ�งทีถ้�เร�มองว่� วัฒนธรรมกระแสหลัก 
ของประเทศ คว�มเป็นไทยกล�งมันอ�จจะม�ครอบงำ� 
คว�มเป็นท้องถิน่ เพร�ะมีอทิธิพลเหนอืกว่� คือ ไม่ว่�จะเป็น 
ภ�คเหนือหรือภ�คใต้ อย่�ง เชียงใหม่ เด็กเชียงใหม ่
ก็อู ้คำ�เมืองไม่ได้ ท�งใต้ถ้�อยู่ในเมืองก็แหลงใต้ไม่เป็น  
ผมก็คิดว่�อ�จจะต้องตระหนักหรือต้องช่วยกันส่งเสริม  
เช่น อ�จคดิหลกัสตูรท่ีเรยีนเรือ่งท้องถิน่ เรือ่งของภมูปัิญญ� 
สังคม ประเพณีวัฒนธรรม เพร�ะว่�หล�ยๆ ประเทศไม่ได้
หม�ยคว�มว่� พอเจริญแล้วจะต้องทิ้งร�กเหง้�ของตัวเอง 
เช่น ประเทศญี่ปุ่นเข�มีคว�มเป็นตัวของตัวเองสูง ที่สำ�คัญ
เข�พัฒน�ไปพร้อมๆ กับคว�มเจริญได้ด้วย และเข�ก็ไม่ทิ้ง
วัฒนธรรมดั้งเดิมของเข� 

การสืบสานส่งต่อวัฒนธรรมอีสาน
ในยุคสมัยที่มีความหลากหลายทางสังคม
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เรยีนรู้ดูงานการบรหิารจัดการมรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรมของญีปุ่น่

รายงานพิเศษ

ในปัจจุบันแต่ละประเทศต่างก�าลังตื่นตัวและให้
ความส�าคัญกับการอนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่ พัฒนา ต่อยอด
และปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของตนเอง
อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมย่ิงข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาไปสู่
การสร้างสรรค์ทางเศรษฐกิจหรือการจัดการวัฒนธรรมเพื่อไปสู่
การพฒันาอย่างยัง่ยนื รวมถงึการแสดงออกถงึอตัลักษณ์ท้องถิน่
เพื่อให้เกิดความเคารพต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มี
อยูใ่นประเทศน้ันๆ ส่วนหนึง่จะเหน็ได้จากการทีห่ลายๆ ประเทศ 
ได้มีการตรากฎหมายเพื่อการคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม เช ่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน 
สาธารณรัฐเกาหลี และประเทศญี่ปุ่น  เป็นต้น ส่วนในระดับ
นานาชาติ เราก็จะเห็นว่าองค์กรระหว่างประเทศ เช่น ยูเนสโก 
ก็ได ้มีการบัญญัติอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดก 
ทางวฒันธรรมทีจั่บต้องไม่ได้หรอืองค์การทรพัย์สนิทางปัญญาโลก 
กมี็การจดัตัง้คณะกรรมการระหว่างประเทศเพือ่พฒันามาตรการ
คุ ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นด้ังเดิมและการแสดงออกทาง
วัฒนธรรมแบบประเพณี

ส�าหรับประเทศไทยการพัฒนาระบบการปกป้อง
คุ ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของเราก็มีมาอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ประเทศไทย โดยกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้มีการประกาศขึ้นทะเบียน
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒  
เป็นต้นมา จนปัจจบุนั มรีายการมรดกภมูปัิญญาทางวัฒนธรรม
ของชาติที่ขึ้นทะเบียนแล้ว จ�านวน ๒๑๘ รายการ 

อย่างไรกดี็ระบบการปกป้องคุม้ครองมรดกภมูปัิญญา
ทางวฒันธรรมมกีารปรบัเปล่ียนอยูต่ลอดเวลา ดงันัน้ การจะก้าว 
ให้ทันตามกระแสสังคมโลกจึงจ�าเป็นจะต้องมีการศึกษาเรียนรู้ 
ระบบการบริหารจดัการและการปกป้องคุม้ครองมรดกภมูปัิญญา
ทางวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ที่มีศักยภาพ เพื่อน�ามา
เป็นแบบอย่าง และประยุกต์ใช้ให้เข้ากับระบบของไทยให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  ด้วยเหตุนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดย 
นายด�ารงค์ ทองสม รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้น�า 
คณะผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการวัฒนธรรมที่ปฏิบัติงานด้าน
การบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเข้าร่วมหารือ

ปริทรรศนปริทรรศน
วัฒนธรรม

การสร้างบ้านแบบกัตโชทสึคุริที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของหมู่บ้านชิราคาวา

เบ็ญจรัศม์ มาประณีต



แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหน่วยง�นท�งวัฒนธรรมของประเทศ
ญี่ปุ่น ซึ่งถือว่�เป็นประเทศในเอเชียที่มีคว�มเจริญท�งด้�น
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีแต่ในขณะเดียวกันยังส�ม�รถรักษ�
ขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติไว้ได้อย่�งสมบูรณ์ โดยได้มีก�ร
เดนิท�งไปศกึษ�ดงู�น และห�รอื แลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัหน่วยง�น 
ที่ดำ�เนินง�นนโยบ�ยและยุทธศ�สตร ์ก�รบริห�รจัดก�ร
วฒันธรรมของญีปุ่น่ ๕ แห่งด้วยกัน คือ สำานกังานบรหิารกจิการ 
วัฒนธรรม สถำบันกำรวิจัยแห่งชำติเพื่อทรัพย์สินทำง
วัฒนธรรมโตเกียว สถาบันการวิจัยแห่งชาติเพื่อทรัพย์สิน
ทางวัฒนธรรมนารา ศูนย์กำรวิจัยระหว่ำงประเทศส�ำหรับ
มรดกทำงวฒันธรรมทีจ่บัต้องไม่ได้ในภมูภิำคเอเชยีแปซิฟิก
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติด้านชาติพันธุ์วิทยา

จ�กก�รไปศึกษ�ดูง�น จ�กหน่วยง�นข้�งต้น ทำ�ให้
ทร�บว่�ระบบก�รคุ้มครองทรัพย์สินท�งวัฒนธรรมของญี่ปุ่น
ปร�กฏเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๔๙๓ จ�กก�รประก�ศบังคับ
ใช้กฎหม�ยว่�ด้วยก�รคุ้มครองทรัพย์สินท�งวัฒนธรรมของ
ญีปุ่น่โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่ก�รอนรุกัษ์และก�รใช้ประโยชน์จ�ก
ทรพัย์สินท�งวฒันธรรมซึง่สำานกังานบรหิารกจิการวัฒนธรรม
เป็นหน่วยง�นพเิศษภ�ยใต้กระทรวงศกึษ�ธกิ�รทีม่ภี�รกจิในก�ร
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ก่อตั้งในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ 
และด้วยกฎหม�ยว่�ด้วยก�รคุ้มครองทรัพย์สินท�งวัฒนธรรม
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมได้ให้อำ�น�จสำ�นักง�นบริห�รกิจก�รวัฒนธรรม
ในก�รดำ�เนินง�นคุ้มครองทรัพย์สินท�งวัฒนธรรมของญี่ปุ่น 

กฎหม�ยดังกล่�วได้แบ่งขอบเขตของ “ทรัพย์สินท�ง
วฒันธรรม” ของแต่ละประเภทไว้อย่�งชดัเจนโดยเฉพ�ะอย่�งยิง่
ขอบเขตของทรัพย์สินท�งวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ดังนี้

๑. ทรพัย์สนิทางวฒันธรรมทีจ่บัต้องไม่ได้ (Intangible  
Cultural Properties)ได้แก่ศลิปะและทกัษะทีน่ำ�ม�ใช้ในก�รแสดง
ดนตรีง�นศิลปะและผลง�นท�งวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้อื่นๆ  
ซ่ึงมีคุณค่�สูงในท�งประวัติศ�สตร์หรือศิลปะของประเทศ 
ในปัจจุบันมีก�รประก�ศขึ้นทะเบียนทรัพย์สินท�งวัฒนธรรมที่
จับต้องไม่ได้ที่สำ�คัญในระดับบุคคล จำ�นวน ๗๙ ร�ยก�ร และ
ในระดับกลุ่มบุคคลหรือองค์กร จำ�นวน ๒๖ ร�ยก�ร

๒. ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน (Folk Cultural  
Properties) ได้แก่ จ�รตีประเพณ ีศลิปะก�รแสดงพืน้บ้�น เทคนคิ
ที่สัมพันธ์กับอ�ห�ร เครื่องแต่งก�ย ที่อยู่อ�ศัย ก�รประกอบ
อ�ชพีคว�มเช่ือท�งศ�สน� เทศก�ล ก�รบนัเทงิ รวมทัง้เครือ่งมือ 
ซึ่งเป็นส�ระสำ�คัญในก�รทำ�คว�มเข้�ใจวิถีชีวิตของประช�ชน 
ในปัจจุบันมีก�รประก�ศขึ้นทะเบียนทรัพย์สินท�งวัฒนธรรม 
พื้นบ้�นที่จับต้องไม่ได้ จำ�นวน ๒๘๑ ร�ยก�ร

๓. เทคนคิการอนรุกัษ์สำาหรบัทรพัย์สนิทางวัฒนธรรม  
(Conservation Technique for Cultural Properties) เป็นทักษะ
และเทคนิคที่มีคว�มจำ�เป็นเพื่อก�รปกป้องคุ้มครองทรัพย์สิน
ท�งวัฒนธรรม ซึ่งได้รับก�รส่งเสริมผ่�นก�รทำ�โครงก�รบันทึก
และจัดเก็บองค์คว�มรู้ ก�รฝึกอบรมเพื่อสืบทอดเทคนิค และ 
ก�รพัฒน�ทักษะและเทคนิคในก�รอนุรักษ์ทรัพย์สินท�ง
วัฒนธรรม

นอกจ�กสำ�นักง�นบริห�รกิจก�รวัฒนธรรมแล้ว 
ประเทศญี่ปุ่นยังได้จัดตั้งหน่วยง�นอิสระเพ่ือดำ�เนินง�นภ�ค
ปฏิบัติท�งด้�นวัฒนธรรม คือ สถาบันการบริหารที่เป็นอิสระ
(Independent Administrative Institution- IAI) ซึง่มหีน้�ทีค่วบคมุ
ดูแลก�รดำ�เนินง�นของสถ�บันก�รวิจัยแห่งช�ติซึ่งจ�กข้อมูล 

เทศก�ลอ�โออี จัดขึ้นทุกวันที่ ๑๕ พฤษภ�คม  
เพื่อสักก�รบูช�เทพเจ้�ให้เมืองรอดพ้นจ�กภัยพิบัติ

ศึกษ�ก�รบันทึกก�รแสดง 
เพื่อก�รวิจัยกับสถ�บัน 
ก�รวิจัยแห่งช�ติเพื่อทรัพย์สิน
ท�งวัฒนธรรมโตเกียว
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ที่ได ้รับทำ�ให ้ทร�บว่�ก�รปฏิบัติง�นของแต่ละสถ�บันมี 
คว�มแตกต่�งกันอย่�งชัดเจน กล่�วคือ 

๑.สถาบันการวิจัยแห่งชาติเพ่ือทรัพย์สินทาง
วัฒนธรรมโตเกียวดำ�เนินก�รเผยแพร่องค์คว�มรู้ที่เป็นผลของ
ก�รวจิยัทัง้แบบพืน้ฐ�นและแบบใช้เทคโนโลยชีัน้สงูท�งก�รวจิยั
วทิย�ศ�สตร์ทีเ่กีย่วข้องกบัทรพัย์สนิท�งวฒันธรรม อกีทัง้มกี�ร
จัดเก็บด้วยก�รบันทึกโสตทัศน์เพื่อก�รอนุรักษ์และก�รสืบทอด
มรดกท�งวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้รวมท้ังยังเป็นหน่วยง�นท่ี
ให้คำ�แนะนำ�ก�รดำ�เนินก�รวิจัยให้แก่องค์กรภ�คประช�ชน 
ในท้องถิ่น 

๒.สถาบันการวิจัยแห่งชาติเพื่อทรัพย์สินทาง
วัฒนธรรมนาราดำ�เนินง�นเป็นศูนย์กล�งสำ�คัญสำ�หรับก�ร
วิจัยสถ�ปัตยกรรม วัตถุ และวัฒนธรรมวิถีชีวิตของญี่ปุ ่น 
ในสมัยโบร�ณ และดำ�เนินก�รตรวจสอบวัตถุท�งวัฒนธรรม 
ที่เห็นเด่นชัด คือ สถ�บันดังกล่�วได้มีก�รก่อสร้�งพระร�ชวัง
ขึน้บนพืน้ทีเ่ดมิทีไ่ด้มกี�รขดุค้นขึน้ม�ต�มแบบทีไ่ด้จ�กก�รวจิยั  
และประช�พิจ�รณ์จ�กผู้เช่ียวช�ญทุกแขนงให้ใกล้เคียงจ�ก 
ของดัง้เดิมและส่งเสรมิให้มกี�รใช้ประโยชน์ท�งสงัคมในปัจจบุนั 
เช่น มีก�รจดัง�นพธิกีรรมและเทศก�ลต�มทีป่ร�กฏไว้ในหลกัฐ�น 
ท�งประวัติศ�สตร์

๓.ศูนย์การวิจัยระหว่างประเทศสำาหรับมรดก 
ทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็น 
หน่วยง�นที่ค้นคว้�วิจัย สถ�นก�รณ์ปัจจุบันของมรดกท�ง 
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ โดยเฉพ�ะวัฒนธรรมที่จำ�เป็น 
ต้องอนุรักษ์อย่�งเร่งด่วน สร้�งก�รมีส่วนร่วมในก�รทำ�ง�น 
ร่วมกันระหว่�งประเทศในเอเชียแปซิฟิก และสนับสนุนก�ร
ดำ�เนินง�นต�มอนุสัญญ�ว่�ด้วยก�รสงวนรักษ�มรดกท�ง
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก

ก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องก�รบริห�รจัดก�รและ
ก�รปกป้องคุม้ครองมรดกภมูปัิญญ�ท�งวฒันธรรมของประเทศ
ญีปุ่น่ครัง้นี ้ได้สะท้อนและสร้�งคว�มตระหนกัถงึก�รดำ�เนนิง�น
ของประเทศไทยที่จะต้องสนับสนุนส่งเสริมให้หน่วยง�นจ�ก 
ทกุภ�คส่วน ไม่ว่�จะเป็นภ�ครฐั ภ�คเอกชน และภ�คประช�ชน
เกดิคว�มร่วมมืออย่�งชัดเจนและกว้�งขว�งยิง่ขึน้ ในก�รร่วมกนั 
อนุรักษ์ คุ้มครอง พัฒน�และต่อยอดมรดกภูมิปัญญ�ท�ง
วัฒนธรรมตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถ่ิน ไปจนถึงระดับช�ติ เพ่ือ
ให้เกิดผลอย่�งเป็นรูปธรรม และยั่งยืน นอกจ�กนี้ประเทศไทย 
ควรเร่งผลักดันก�รตร�กฎหม�ยว่�ด้วยก�รคุ ้มครองมรดก
ภูมิปัญญ�ท�งวัฒนธรรมหรือมรดกท�งวัฒนธรรมท่ีจับต้อง 
ไม่ได ้เพื่อให้เป ็นม�ตรก�รและเครื่องมือท่ีสำ�คัญสำ�หรับ 
ภ�ครัฐ ท้องถิ่นและประช�ชนในก�รคุ้มครองมรดกภูมิปัญญ�
ท�งวัฒนธรรมของตนต่อไป

ทั้งน้ี ร�ยง�นผลก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก�รบริห�ร
จัดก�รมรดกภูมิปัญญ�ท�งวัฒนธรรมระหว่�งกรมส่งเสริม
วัฒนธรรมและประเทศญี่ปุ ่นข้�งต้น ท่�นที่สนใจส�ม�รถ
ด�วน์โหลดฉบับเต็มได้จ�กเว็บไซต์ www.culture.go.th/ 
subculture4

นิทรรศก�ร “ก�รอนุรักษ์ทรัพย์สินท�งวัฒนธรรม
ด้วยเทคนิคแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น”

ภ�พจำ�ลองวิถีชีวิตในพระร�ชวัง เมืองน�ร�

เรียนรู้ก�รศึกษ�วิจัยก�รสร้�งแบบจำ�ลอง
ศ�ล�ว่�ก�รของพระจักรพรรดิ เมืองน�ร�

http://www.culture.go.th
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สวธ. ชูสาระคณุค่า 
สบืสานประเพณสีงกรานต์ 

เป็นประจำ�ทุกปีเมื่อประเพณีสงกร�นต์เวียนม� 
อีกครั้งโดย กระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  
(สวธ.) ได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมคุณค่�ส�ระ เพื่อสืบส�น 
ประเพณีอันงดง�มนี้ให้คงอยู่อย่�งถูกต้อง ทั้งในส่วนกล�งและ
ส่วนภูมิภ�ค ซึ่งได้รับคว�มสนใจจ�กประช�ชนทุกเพศทุกวัย 
เข้�ร่วมกิจกรรมแบบไทยเร�อย่�งล้นหล�ม ไม่ว่�จะเป็น 
ก�รจดัง�น “สงกรานต์เมษาผ้าขาวม้ารวมไทย อสีานโฮแซว”  
โดย นายปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่� 
ก�รจัดง�นสงกร�นต์ที่สย�มสแควร์ในปีนี้ กระทรวงวัฒนธรรม  
โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้รับคว�มร่วมมืออย่�งดียิ่งจ�ก 
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย ดำ�เนินก�รจัดง�นสงกร�นต์ให้คง 
คว�มงดง�มต�มแบบแผนของประเพณีไทย ในชื่อ “สงกร�นต์ 
เมษ�ผ้�ข�วม้�รวมไทย อีส�น โฮแซว” ขึ้น เพื่อให้คนไทย
และช�วต่�งช�ติได้สัมผัสบรรย�ก�ศง�นสงกร�นต์ที่ถูกต้อง 
ต�มประเพณี โดยในปีนี้  เป ็นก�รจัดง�นสงกร�นต ์ใน 
บรรย�ก�ศของภ�คอีส�น ผสมผส�นมนต ์ เสน ่ห ์ของ 
ผ้�ข�วม้�ไทย ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๕ เมษ�ยน ๒๕๕๗  
ณ ใจกล�งสย�มสแควร์

ในก�รนี้ นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริม
วฒันธรรม ได้กล่�วถงึคว�มสำ�เรจ็ในก�รจดัง�นว่� ผูเ้ข้�ร่วมง�น 
ต่�งได้สัมผัสกับขบวนแห่มห�สงกร�นต์ที่รวมเอกลักษณ์ 
ประเพณีสงกร�นต์ของภ�คอีส�นไว้ในพ�เหรดที่ตระก�รต�  
นอกจ�กนี้ประช�ชนยังได้มีส ่วนร่วมในกิจกรรมที่สืบส�น
ประเพณวีฒันธรรม ถ่�ยทอดคุณค่�คว�มสำ�คัญของภมิูปัญญ�ไทย  
เช่น ก�รสรงนำ�้พระ ก�รรดนำ�้ขอพร ผูใ้หญ่  นทิรรศก�รชดุรดนำ�้
ขอพรสี่ภ�ค  ก�รแสดงท�งวัฒนธรรมที่สนุกสน�นและสวยง�ม  
โดยเป็นก�รจดัง�นทีส่ร้�งสรรค์ให้เป็นสงกร�นต์สีข�ว เล่นส�ดนำ�้ 
กนัอย่�งสภุ�พ  แต่งก�ยอย่�งเหม�ะสม เน้นเรือ่งคว�มปลอดภยั  
ไร้แป้งและแอลกอฮอล์

ปริทรรศนปริทรรศน
วัฒนธรรม
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สำ�หรับในส่วนภูมิภ�ค สวธ. ได้จัดโครงก�ร “สืบฮีต  
สานฮอยป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง เวียงกุมกาม” ขึ้น เมื่อวันที่  
๑๓ – ๑๕ เมษ�ยน ๒๕๕๗ ในบรเิวณพืน้ทีว่ดัช้�งคำ�้ เวียงกมุก�ม  
อำ�เภอส�รภี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อฟื้นฟูและเผยแพร่มรดก
ภูมิป ัญญ�ท�งวัฒนธรรมด้�นประเพณีสงกร�นต์ล ้�นน�  
ทีก่่อให้เกดิคว�มภ�คภมูใิจกบัชุมชนเวยีงกมุก�ม และสนบัสนนุ
ให้เกดิก�รตระหนักรูใ้นคุณค่�และส�ระประเพณท้ีองถิน่ทีแ่ท้จรงิ  
รวมทั้งได้เผยแพร่ภ�พลักษณ์ที่ดีของประเพณีล้�นน� ให้เป็นที่
รับรู้อย่�งกว้�งขว�งต่อนักท่องเที่ยวช�วไทยและต่�งประเทศ
ที่ได้เดินท�งม�ร่วมเทศก�ลสงกร�นต์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  
โดยมนีายดำารงค์ ทองสม  รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
เป็นประธ�นเปิดง�น

ภ�ยในง�นได้จัดกิจกรรมส�ธิตต่�งๆ เช่น ก�รทำ� 
เครื่องสักก�ระ ก�รทำ�อ�ห�รพ้ืนเมือง ก�รด�ครัวดำ�หัว  
ก�รแต่งด�สะตวงส่งเคร�ะห์ปีใหม่ ก�รทำ�โคมทำ�ตุง ก�รนวด
ล้�นน� ก�รจัดขันโตก เป็นต้น และมีก�รจำ�ลองบรรย�ก�ศ
ก�ดหมั้ว ผู ้ เข ้�ชมง�นได้สัมผัสกับวิถีชีวิตก�รกินอยู ่ของ 
ช�วล้�นน� ประกอบกบัชมก�รแสดงต่�งๆ ทีอ่่อนช้อยของเมืองเหนอื 
ทั้งก�รแสดงสล้อ ซอ ซึง ก�รแสดงฟ้อนพื้นเมือง ก�รแสดงของ 
ชุมชนเวียงกุมก�ม และกลองสะบัดชัย นอกจ�กนั้นแล้วยังได้ 
เชิญชวนให้ผู ้สนใจและนักท่องเที่ยว ร่วมทำ�เครื่องสักก�ระ  
ก่อกองเจดีย์ทร�ย ก�รแต่งหย้องไม้คำ้�สะหลี นอกจ�กจะได้

สร้�งสรรค์ผลง�นแล้วสิง่สำ�คญัท่ีทกุคนได้รบักลบัไปกค็อืคว�มรู้ 
และคว�มภ�คภมูใิจในศลิปวัฒนธรรมของช�วล้�นน�ทีส่บืทอด
ม�อย่�งย�วน�น  

และอีกหนึ่งกิจกรรมท่ีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ให ้
คว�มสำ�คัญเสมอม�ในช่วงประเพณีสงกร�นต์ก็คือก�รจัด 
งานรดนำ้าขอพรศิลปินแห่งชาติ ผู ้มีผลงานดีเด ่นทาง 
ด้านวฒันธรรม และผูบ้รหิารงานวฒันธรรม เนือ่งในเทศกาล 
สงกรานต์ ประจำาปี พ.ศ.๒๕๕๗ ก�รจัดกิจกรรมดังกล่�ว
เพื่อเป็นต้นแบบของเทศก�ลสงกร�นต์ปีใหม่ไทย มุ่งส่งเสริม
ให้ประช�ชนได้ตระหนักถึงคุณค่�คว�มงดง�มของประเพณี
สงกร�นต์ต�มแบบวิถีไทย โดยก�รรดนำ้�ขอพรผู ้ใหญ่นั้น  
ถือเป็นก�รแสดงมุทิต�จิตสะท้อนถึงคว�มกตัญญูกตเวที  
ก่อให้เกิดสิริมงคลแก่ชีวิตโดยพรที่ได้รับจ�กผู้ใหญ่ช่วยสร้�ง 
ขวัญและกำ�ลังใจในก�รดำ�เนินชีวิต  

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม มุ่งหวังให้ก�รจัดกิจกรรมที่
ดีง�มเหล่�นี้ ได้รับก�รสืบส�นจ�กคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นพลังสำ�คัญ
ที่จะผลักดันให้ส�ระคุณค่�ของวิถีประเพณีอันดีง�มของไทย   
ได้รบัก�รส่งต่ออย่�งถกูต้อง เป็นแบบอย่�งให้คนรุน่หลงัได้นำ�ไป 
ปฏิบัติสืบต่อไป
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กระทรวงวฒันธรรมจัดงานฉลอง
วนัสถาปนากรงุรัตนโกสินทร์ ๒๓๒ ปี

กระทรวงวัฒนธรรมจัดง�นใต้ร ่มพระบ�รมี  
๒๓๒ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ขึ้น เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษ�ยน 
๒๕๕๗  ณ บรเิวณท้องสน�มหลวง เพือ่รำ�ลกึถงึวนัสถ�ปน�
กรงุรตันโกสนิทร์ เมือ่วนัที ่๒๑ เมษ�ยน ๒๓๒๕ ซึง่เป็นวนัท่ี 
พระบ�ทสมเด็จพระพุทธยอดฟ ้�จุฬ�โลกมห�ร�ช  
ทรงโปรดเกล ้�ฯ ให ้ จัดพระร�ชพิธีฝ ังเส�หลักเมือง
กรุงเทพมห�นคร และทรงสถ�ปน�เป็นเมืองหลวงของ
ประเทศไทย โดยได้จัดง�นและเฉลิมฉลองวันคล้�ย 
วันสถ�ปน�กรุงรัตนโกสินทร์ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี เนื่องในโอก�ส
มห�มงคลเฉลมิพระชนมพรรษ� ๕ รอบ ในวนัที ่๒ เมษ�ยน 
๒๕๕๗ สำ�หรับก�รจัดง�นในปีนี้ ได้มุ ่งเน้นก�รเรียนรู ้
คว�มเป็นม�และประวัติศ�สตร์ของกรุงเทพมห�นครและ
ประเทศไทย โดยแสดงถึงวิวัฒน�ก�รต้ังแต่ก�รสร้�งกรุง 
จนถึงป ัจจุบัน และนำ�ร�กวัฒนธรรมของดีบ ้�นฉัน 
จ�กท่ัวประเทศ ที่เป็นมรดกท�งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
และของช�ติ ม�ต่อยอดและนำ�เสนออย่�งสร้�งสรรค์
อีกทั้งยังเป็นก�รเพิ่มร�ยได้จ�กก�รส่งเสริมวัฒนธรรม 
เพื่อก�รท่องเที่ยว 

ภ�ยในง�นมีก�รจัดกิจกรรมที่น่�สนใจม�กม�ย 
อ�ทิ ก�รบวงสรวงสมเด็จพระพุทธยอดฟ้�จุฬ�โลก และ
ศ�ลหลักเมอืง ก�รจัดสักก�ระพระบรมฉ�ย�ลักษณ์ ๙ รชัก�ล 
ก�รส�ธิตกีฬ�และก�รละเล่นพื้นบ้�น ขนมและอ�ห�รไทย  
ก�รแสดงท�งวฒันธรรม ก�รฉ�ยภ�พยนตร์ย้อนยคุ ก�รส�ธติ 
กีฬ�พ้ืนบ้�นว่�วไทย ก�รจำ�หน่�ยสินค้�ท�งวัฒนธรรม 
และทีพ่เิศษกว่�ทกุปีทีผ่่�นม�คอืก�รจัดริว้ขบวนเอกลกัษณ์
ยุครัตน์โกสินทร์จ�ก ๗๖ จังหวัด ก�รประกวดกุลสตรีศรี
รัตนโกสินทร์ และก�รแสดงแสง สี เสียง “รัตนโกสินทร์ 
๒๓๒ ปี” 

กรุงเทพมห�นคร เมืองหลวงของประเทศไทยที่
มีอ�ยุม�ย�วน�น เป็นมห�นครที่มีคว�มโดดเด่นแห่งหนึ่ง 
ของโลก ด้วยศิลปวัฒนธรรมท่ีวิจิตรงดง�ม อัธย�ศัยไมตรี
ของผู้คนที่เป็นมิตร และสีสันคว�มทันสมัยที่ไม่แพ้ช�ติใด 
ในโลก ทำ�ให้กรงุเทพมห�นครยงัคงเป็นดนิแดนทีน่กัท่องเทีย่ว 
จ�กทั่วโลกให้คว�มสนใจและหลั่งไหลม�ไม่ข�ดส�ย สมกับ 
เป็นมห�นครที่ติดอันดับเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลก
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พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ โดยมี นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร รองอธิบดี 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม น�ยจุมพจน์ เช้ือส�ย เลข�ธิก�รทุน
ส่งเสริมดนตรีคล�สสิกในพระอุปถัมภ์ฯ และคณะกรรมก�รฯ  
เฝ้�รับเสด็จ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภ�คม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมเล็ก 
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ร ่วมกับ ทุนส่ง
เสริมดนตรีคล�สสิกในพระอุปถัมภ์ฯ จัดก�รแสดงดนตรี
คล�สสิก ประจำ�ปี ๒๕๕๗ บรรเลงโดย Mr.Tomasz Her-
but นักเปียโนชื่อดังระดับแนวหน้�ของโลกช�วโปแลนด์ ที่
มีคว�มส�ม�รถโดดเด ่นด ้�นเป ียโน และถือได ้ว ่�เป ็น 
สุดยอดนักเปียโนช�วโปแลนด์ ที่ส�ม�รถถ่�ยทอดบทเพลง 
ของโชแปงได้ไพเร�ะและโรแมนติกม�กที่สุดคนหนึ่งของโลก 

เปิดบ้านศลิปินแห่งชาติ บัวซอน ถนอมบุญ  สวธ. มอบโล่ร้านเกมสีขาว ระดับ ๓ ดาว

การแสดงดนตรีคลาสสิค PIANO RECITAL 

พระเจ ้าวรวงศ ์ เธอ พระองค ์ เจ ้าโสมสวลี  
พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ
และการแสดงดนตรีคลาสสิกรำาลึกพระกรุณาธิคุณสมเด็จ

เมือ่วนัพฤหสับดีที ่๑๕ พฤษภ�คม ๒๕๕๗ นางพมิพ์รวี 
วฒันวรางกรู รองอธบิดกีรมส่งเสรมิวฒันธรรม เป็นประธ�น 
ในพิธีเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ นางบัวซอน ถนอมบุญ  
สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพืน้บ้าน – ขบัซอ) พทุธศกัราช 
๒๕๕๕ ณ อำ�เภอพร้�ว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนับเป็นบ้�นศิลปิน
แห่งช�ติหลังที่ ๑๙ ซึ่งมีจุดมุ ่งหม�ยให้เป็นแหล่งถ่�ยทอด 
ก�รเรยีนรูภ้มูปัิญญ�ล้�นน�ด้�นก�รขบัซอและจ๊อยแบบดัง้เดมิ 
ให้แก่นักเรียน นักศึกษ� เย�วชน และผู้ที่สนใจเรียนขับซอ  
เป็นครภูมิูปัญญ�พืน้บ้�นทีถ่่�ยทอดองค์คว�มรู ้ทัง้ในเชงิศ�สตร์
และศิลป์ของบทกวีพ้ืนบ้�นล้�นน�ให้แก่เย�วชนรุ่นหลัง จึงนับ
เป็นประโยชน์อย่�งยิ่งต่อนักเรียน นักศึกษ� เย�วชนและผู้ที่
สนใจศึกษ�ก�รขบัซอและจ๊อยแบบดัง้เดมิ และเชือ่ว่�บ้�นศลิปิน
แห่งช�ติหลงันี ้จะเป็นแหล่งเรยีนรู ้ทีย่งัคงสร้�งสรรค์และสบืส�น 
ภูมิปัญญ�ล้�นน�ด้�นก�รขับซอและจ๊อยแบบดั้งเดิมให้ย่ังยืน 
ต่อไป

นายดำารงค์  ทองสม  รองอธบิดกีรมส่งเสรมิวฒันธรรม  
เป็นประธ�นในพธิมีอบโล่เกยีรตคิณุและเกยีรตบิตัร แก่ผูป้ระกอบ 
กจิก�รร้�นเกมสขี�ว เพือ่เย�วชน ประจำ�ปี ๒๕๕๖  เม่ือวันที ่๒๓  
เมษ�ยน ๒๕๕๗

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) โดยสำ�นักพิจ�รณ�
ภ�พยนตร์และวีดิทัศน์ กำ�กับดูและเรื่องก�รออกใบอนุญ�ต
สำ�หรับผู้ประกอบกิจก�รภ�พยนตร์และวีดิทัศน์ ต�ม พ.ร.บ. 
ภ�พยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ดำ�เนินโครงก�ร  
“ร้�นเกมสขี�วเพือ่เย�วชน” อย่�งต่อเนือ่งตัง้แต่ปี ๒๕๕๑ ทัง้ใน 
ส่วนกล�งและส่วนภูมิภ�ค เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ประกอบ
กิจก�รร้�นเกมได้มีส่วนร่วมในก�รรับผิดชอบต่อสังคม และ
พัฒน�ร้�นเกมให้เป็นแหล่งเรียนรู ้ต�มอัธย�ศัย ปลอดภัย 
สร้�งสรรค์ สำ�หรับเด็ก เย�วชนและประช�ชนในอน�คตต่อไป 
ทัง้นีร้้�นเกมทีส่มัครเข้�ร่วมโครงก�รร้�นเกมสีข�วฯ จะต้องได้รบั 
ก�รตรวจประเมินต�มหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด
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นิทานโบราณภาคอีสาน 
ลันนา เจริญสิทธิชัย
สำานักพิมพ์โป๊ยเซียน, ๒๕๕๔

จากยายอีสานถึงหลานฝรั่ง 
สิริวธู วงศโภชย์

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, ๒๕๕๕

ประเพณีสิบสองเดือน 
โชติ ศรีสุวรรณ
บริษัทสถาพรบุ๊คส์, ๒๕๕๓

หนังสือนิท�นโบร�ณภ�คอีส�นเล่มนี้ นักปร�ชญ์อีส�นได้บันทึกไว้เป็นคำ�กลอน
ภ�ษ�ไทยอีส�น บ�งเรื่องไม่ปร�กฏชื่อผู้แต่ง ผู้เขียนจึงเรียบเรียงขึ้นใหม่เป็นภ�ษ�ไทยกล�ง
เพื่อคว�มสะดวกในก�รอ่�น ซึ่งส่วนม�กเป็นนิท�นช�ดกท่ีเชื่อว่�เป็นเร่ืองของพระพุทธเจ้�
เสวยช�ติเป็นคนหรือสัตว์ต่�งๆ ใน ๕๐ ช�ติ ทุกเรื่องจบลงด้วยคติสอนใจให้รู้ว่� ทำ�ดีได้ด ี
ทำ�ชัว่ได้ชัว่ หนงัสอืเล่มนีเ้หม�ะสมอย่�งม�กทีจ่ะไปอยูต่�มห้องสมดุของโรงเรยีน เพร�ะเป็น
คติสอนใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้เป็นอย่�งดี

หนงัสอืส�รคดี จ�กย�ยอีส�นถงึหล�นฝรัง่ เล่มนี ้สะท้อนถงึคว�มรกัคว�มผกูพนั 
ระหว่�ง “ย�ย” อีส�น กับ “หล�น” ฝรั่ง ได้อย่�งน่�ประทับใจ และยังมุ่งเน้นคำ�สอนจ�ก
ผู้ใหญ่ถึงเด็กต�มอย่�งวัฒนธรรมไทยแท้ด้ังเดิม คือจ�กใจคุณย�ยผู้ผ่�นโลกม�ม�กถึง 
หล�นฝรั่งซึ่งกำ�เนิดลืมต�ม�ดูโลกภ�ยหลัง ในฐ�นะผู้ “อ�บนำ้�ร้อนม�ก่อนเจ้� ข้�เข้�ใจ” 
หรือต�มคำ�โบร�ณว่� “เดินต�มหลังผู ้ใหญ่หม�ไม่กัด” ส�ระหลักของหนังสือเล่มนี ้
มุ่งให้เย�วชนรุ่นหลังมีคว�มรักและตระหนักในช�ติกำ�เนิดและถิ่นฐ�นบ้�นเกิดของตัวเอง  
ผ่�นก�รดำ�รงรักษ�ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญ�ท่ีบรรพชนอีส�นได้สั่งสอนหรือปฏิบัติ
สืบทอดต่อกันม� ไม่ว่�จะไปเติบโตอยู่แห่งหนตำ�บลใดในโลกกว้�งก็ต�ม

หนังสือเล่มนี้นำ�เสนอประเพณีไทยสิบสองเดือน ซึ่งเป็นก�รเรียนรู้แบบบูรณ�ก�ร 
เข้�ใจง่�ย เรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญ�ไทย โดยผ่�นตัวละครต่�งๆ ให้ผู้สนใจแลเห็นคุณค่�
และคว�มสำ�คัญของประเพณีง�นบุญของภูมิปัญญ�ช�วอีส�นท่ีได้ปฏิบัติสืบต่อกันม� 
ในโอก�สต่�งๆ ทั้งสิบสองเดือนในแต่ละปี ล้วนเป็นประเพณีที่ส่งเสริมให้คนในชุมชน 
ได้ออกม�ร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์เพื่อคว�มสนุกสน�นรื่นเริง และเพื่อคว�มส�มัคคีของ
คนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นก�รสืบทอดสิ่งที่ดีง�มม�จวบจนปัจจุบัน
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ผู้ไท ลูกแถน 
สุเทพ ไชยขันธุ์
สำานักพิมพ์สุขภาพใจ, ๒๕๕๖

อีสานบ้านเฮา
วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง

สำานักพิมพ์สารคดี, ๒๕๕๕

ผญา ปรัชญาการดำาเนินชีวิตอันล้ำาค่าของชาวอีสาน
สำาลี รักสุทธี
สำานักพิมพ์พัฒนาศึกษา, ๒๕๕๖

หนังสือเล่มนี้รวบรวมประวัติคว�มเป็นม�ของผู้ไท อีกทั้งยังได้ขย�ยมุมมอง
ในเรื่องของผู้ไทน�น�ช�ติ และนำ�เสนอเรื่องร�วอัตลักษณ์อันโดดเด่นของช�วผู้ไท 
ในหล�ยๆ ด้�น ไม่ว่�จะเป็นก�รฟ้อนผู้ไท ก�รแต่งก�ย ก�รแต่งง�นที่มีพ่อล่�ม 
แม่ล่�ม ก�รสร้�งบ้�นเรือน เหล่�นี้เป็นต้น อ่�นแล้วจะได้รู้จักวัฒนธรรมของช�วผู้ไท
อย่�งลึกซึ้งยิ่งขึ้น

อสี�น ดนิแดนทีร่�บสงูซึง่มีพืน้ทีม่�กถงึหนึง่ในส�มของประเทศ เป็นท่ีรวมของ 
คนหล�กช�ติพันธุ ์ผู ้มีสำ�เนียงภ�ษ�โดดเด่นเอกลักษณ์ รวมถึงประเพณีคว�มเชื่อ 
อันงดง�มที่แฝงอยู ่ในวิถีชีวิตอันเรียบง่�ย แต่ภ�พจำ�ของคนอีส�นในคว�มคิด 
ของคนส่วนใหญ่ คือภ�พคว�มแร้นแค้นและย�กจน “อีส�นบ้�นเฮ�” เป็นง�นเขียน 
ที่ถักทอภ�พชีวิตจ�กแง่มุมหล�กหล�ยที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินอีส�นตั้งแต่เรื่องของ 
สิง่แวดล้อม ธรรมช�ต ิประเพณ ีและค่�นยิมใหม่ทีก่ำ�ลงัเกดิขึน้ ด้วยถ้อยสำ�นวนสละสลวย  
และก�รเล่�เรื่องอันเป็นแนวท�งเฉพ�ะตัวของผู้เขียน  

หนงัสอื “ผญ�” ปรชัญ�ก�รดำ�เนนิชวีติอนัลำ�้ค่�ของช�วอสี�น เล่มนีผู้เ้ขยีนได้ 
รวบรวมผญ�ซึ่งเป็นภูมิปัญญ� เป็นมรดกท�งคว�มคิด เป็นแบบอย่�งก�รสร้�งสรรค์ 
ท�งภ�ษ�อันลำ้�ค่�ของช�วอีส�น ซึ่งต้องใช้คว�มเพียรพย�ย�มอย่�งม�กในก�รเส�ะ
แสวงห� ศึกษ� ค้นคว้� ห�จ�กเอกส�รที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเดิมนั้นกระจัดกระจ�ยอยู่ต�ม
แหล่งต่�งๆ นำ�ม�จดัหมวดหมูใ่หม่และรวมไว้เป็นรปูเล่มเดยีวกนั เพือ่ให้ง่�ยแก่ก�รศกึษ�
ค้นคว้�ของคนรุ่นต่อไป 
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ปฏิทินวัฒนธรรม ๒๕๕๗
คอนเสิร์ตการกุศลไทย – ญี่ปุ่น 
เพื่อเด็กและเยาวชน 

ณ หอประชุมเล็ก 
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

จัดโดย สม�คมพัฒน�เด็กและเย�วชน

๑ ก.ค.

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ทางวัฒนธรรม และผู้มีผลงานดีเด่น 
ทางด้านวัฒนธรรม กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
ศิลปินแห่งชาติ และผู้มีผลงานดีเด่น 
ทางด้านวัฒนธรรม   
ร�ยชื่อดังนี้
- ศิลปินแห่งชาต ิน�ยฉล�ด  ส่งเสริม  
- ผู้มีผลงานดีเด่นฯ น�ยณรงค์  พงษ์ภ�พ    
  น�งคำ�ปุน  ศรีใส  น�ยทินกร  อัตไพบูลย์   
  น�ยประดับ  ก้อนแก้ว  น�ยดวง  วังส�ลุน   
  น�งปล่ังศรี  มูลศ�สตร์  น�งผ่องศรี  ทองหล่อ   
  พระครูพิพิธประช�น�ถ

จังหวัดนครร�ชสีม� อุบลร�ชธ�นี และสุรินทร์

จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๒ – ๗ ก.ค.

แถลงข่าวการแสดงคอนเสิร์ต 
“๑๐๐ ปี กาญจนะผลิน” 

ณ หอประชุมเล็ก
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๑๘ ก.ค.

คอนเสิร์ตเมื่อเพลงพาไป  
@  Sawalee

ณ หอประชุมใหญ่
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

จัดโดย มูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมร�ชินูปถัมภ์  
 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  
 และคุณสวลี ผก�พันธุ์

๒๖ – ๒๗ ก.ค.

วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำาปี ๒๕๕๗ 

ณ หอประชุมใหญ่
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๒๙ ก.ค.

การประชุมวิชาการทางวัฒนธรรม
ระดับชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔” 
พลังทางวัฒนธรรมในกระแสสังคม
อาเซียน 

ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ 

จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๑๐ ก.ค.

แถลงข่าวการแสดงละครเวที 
เรื่อง “ในสวนฝัน”

ณ หอประชุมเล็ก
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

จัดโดย กองทุนส่งเสริมง�นวัฒนธรรม 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๑๗ ก.ค.

โครงการศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้

ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมร�ช ตำ�บลควนชะลิก/    

    ตำ�บลหน้�ถ้ำ�

จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๒๑ – ๒๕  ก.ค.

ศิลปินอาเซียนสัญจรสู่ประชาคมอาเซียน 
: สืบสานงานศิลป์ถ่ินมังกรส่ีแคว  
เผยแพร่ศิลปะแห่งลุ่มแม่น้ำาเจ้าพระยา 

ณ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครสวรรค์  

จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๑๖ – ๑๙ ม.ค.

พิธีประกาศวรรณกรรมแห่งชาติ 

ณ ห้องนิทรรศก�รหมุนวียน 
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

จัดโดย กองทุนส่งเสริมง�นวัฒนธรรม 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๒๑ ก.ค.

ศิลปินอาเซียนสัญจรสู่ประชาคมอาเซียน  
: สืบสานงานศิลป์ถิ่นอีสานเมืองดอกบัว
งามเลิศล้ำาเทียนพรรษา

ณ วิทย�ลัยอ�ชีวศึกษ� อุบลร�ชธ�นี

จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๑ – ๕ ก.ค.

การแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ 
ประจำาปี ๒๕๕๗  
The Best from Movies with Artists 
from London’s West End 

ณ หอประชุมใหญ่ 
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๖ ก.ค.

การสัมมนาเพ่ือสร้างความเข้าใจ 
ในการดำาเนินงานของเหรัญญิก  
และเลขานุการสภาวัฒนธรรม 
ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ณ โรงแรมเจ้�พระย�ป�ร์ค

จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
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การแสดงละครเวทีเรื่อง “ในสวนฝัน”

ณ หอประชุมใหญ่ 
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

จัดโดย กองทุนส่งเสริมง�นวัฒนธรรม 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๒ – ๓ ส.ค.

การแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ 
ประจำาปี ๒๕๕๗ 
Dmitry Sitkovetsky plays Mozart 

ณ หอประชุมใหญ่
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๘ ส.ค.

ศิลปินอาเซียนสัญจรสู่ประชาคมอาเซียน 
: สืบสานงานศิลป์ถิ่นล้านนา นามล้ำาค่า
ศรีนครพิงค์ 

ณ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๑๑ – ๑๕ ส.ค.

ติดตามประเมินผลการดำาเนินงาน 
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชเมืองท่าบ่อ  
และเมืองโพนพิสัย 

จังหวัดหนองค�ย

จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๒๐ – ๒๓ ส.ค. ติดตามประเมินผลการดำาเนินงาน 
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชควนชะลิก 

จังหวัดนครศรีธรรมร�ช

จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๒๖ – ๒๘ ส.ค.

การแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ 
ประจำาปี ๒๕๕๗ : Asean Songs

ณ หอประชุมใหญ่
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๒๔ ส.ค.

ศิลปินอาเซียนสัญจรสู่ประชาคมอาเซียน  
: สืบสานงานศิลป์ถ่ินแดนใต้ เส้นทางสายไหม
ศรีวิชัยเรืองรุ่ง  

ณ มห�วิทย�ลัยทักษิณ  จังหวัดสงขล�

จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๒๓ – ๒๗ ส.ค.

คอนเสิร์ต จีวันแบนด์ ‘สู่จิตเกษม’ 
โครงการอนุสรณียบูชา ๑๐๑  
สมเด็จพระญาณสังวร  
สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปริณายก 

ณ โรงละครสำ�นักพระร�ชวัง 
สน�มเสือป่�

๑๗ ส.ค.

พิธีเปิดศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช 
ตำาบลหน้าถ้ำา จังหวัดยะลา 

จังหวัดยะล�

จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๑๔ – ๑๖ ส.ค.

โครงการถ่ายทอดงานศิลป์
กับศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๗ 

ณ หออัครศิลปิน 

จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๗ – ๘ ก.ย.

โครงการศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมร�ช
ตำ�บลควนชะลิก  
จังหวัดนครศรีธรรมร�ช

จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๗ – ๙ ก.ย.

พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 
ประจำาปีพุทธศักราช ๒๕๕๗

ณ หอประชุมเล็ก
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๙ – ๑๐ ก.ย.

งานวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุข

ณ สวนส�ธ�รณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ  
   พระชนมพรรษ� จังหวัดนร�ธิว�ส 

จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๒๑ – ๒๕ ก.ย.

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ 
ศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ทางวัฒนธรรม และผู้มีผลงานดีเด่น 
ทางด้านวัฒนธรรม กิจกรรมเยี่ยมบ้านศิลปิน
แห่งชาติ และผู้มีผลงานดีเด่น 
ทางด้านวัฒนธรรม  
ร�ยชื่อดังนี้
- ศิลปินแห่งชาติ น�ยกรีพงศ์ เทียมเศวต   
  น�งนิตย�  ร�กแก่น  น�ยธงชัย  รักปทุม  
  พันโทวิชิต  โห้ไทย น�ยไพรัช  สังวริบุตร  
  น�ยสำ�ร�ญ  เกิดผล น�ยพินิจ  ฉ�ยสุวรรณ 
- ผู้มีผลงานดีเด่นฯ น�ยทองคำ�  พันนัทธี  
  น�ยเลิศศักด์ิ  ปิติวิทย�กุล น�ยสง่� จันทร์ตรี  
  น�ยน้ำ�ว้�  ร่มโพธิ์ทอง

จังหวัดปทุมธ�นี พระนครศรีอยุธย� และลพบุรี

จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๑๕ – ๑๙ ก.ย.

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ 
ศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ทางวัฒนธรรม และผู้มีผลงานดีเด่น 
ทางด้านวัฒนธรรม กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
ศิลปินแห่งชาติ และผู้มีผลงานดีเด่น 
ทางด้านวัฒนธรรม  
ร�ยชื่อดังนี้
- ศิลปินแห่งชาต ิน�ยอ่ิม จิตต์ภักดี   
  น�ยควน  ทวนยก  น�ยฉ้ิน  อรมุต   
  น�ยนครินทร์  ช�ทอง น�ยสุช�ติ ทรัพย์สิน 
- ผู้มีผลงานดีเด่นฯ น�ยอิ่ม จันทร์ชุม
  ศ�สตร�จ�รย์สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์     
  น�ยปลื้ม ชูคง  น�ยชุ่ม สุวรรณทิพย์   
  น�ยแนบ ทิชินพงศ์  พระเทพสิทธิมงคล

จังหวัดระนอง นครศรีธรรมร�ช สงขล�  
และพัทลุง

จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๒๓ – ๒๙ ส.ค.
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http://magazine.culture.go.th
http://magazine.culture.go.th
http://on.fb.me/1eeIGMH
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