
 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2560 

31 
    

                                  วาทกรรมสินไซสาวถ:ี สิม ฮูปแต้ม และบุญข้าวจ่ี 

 
  

 

วาทกรรมสนิไซสาวะถี: สมิ ฮูปแต้ม และบุญข้าวจี่  
 

Sinsai Sawa Thi Discourse: Buddhist Chapel, 

Moral Paintings and Kao-Ji Ceremony 

 

 

 

Sin-Sai-Sa-Va-Tee Discourse: Buddhist Chapel, Moral 

Paintings and Kao-Ji Ceremony   

 

 

Sin-Sai-Sa-Va-Tee Discourse: Buddhist Chapel, Moral 

Paintings and Kao-Ji Ceremony   

 

 

Sin-Sai-Sa-Va-Tee Discourse: Buddhist Chapel, Moral 

Paintings and Kao-Ji Ceremony   

 

 

 

Sin-Sai-Sa-Va-Tee Discourse: Buddhist Chapel, Moral 

                                                                                                           

                                                                      
        

                                                          

 

พันธุ์ทิพ ตาทอง1 / Puntip Tatong  
 
 บทคัดย่อ      
 

บทความนีมุ้่งวิเคราะห์การสร้างวาทกรรมสินไซผ่านภาคปฏิบัติการ 
วาทกรรมท่ีเกิดขึน้ภายใต้กรอบคิดวาทกรรม อ านาจ ความรู้ และการวิเคราะห์
วาทกรรม ท่ีให้ความส าคญักับการปรับเปล่ียนความสมัพนัธ์เชิงอ านาจของคน 
กลุ่มคนทัง้ในสงัคมเดียวกันหรือต่างสงัคม โดยศึกษาจากภาคปฏิบตัิการจริงท่ี
เกิดขึน้ภายในชุมชนบ้านสาวะถีและปริมณฑลวัดไชยศรี ต าบลสาวะถี อ าเภอ
เมือง จงัหวดัขอนแก่น ข้อมูลท่ีใช้ในบทความนีอ้้างอิงจากงานวิจัยภาคสนาม
ของผู้ เขียนเองท่ีเก็บข้อมูล ระหว่าง พ.ศ.2554 - 2557 ใช้แนวคิดวาทกรรม 
อ านาจ ความรู้ และการวิเคราะห์วาทกรรม ของ Michel Foucault เป็นกรอบการ
วิเคราะห์ข้อมลู             

                                                           
 บทความชิน้นีเ้ป็นสว่นหนึง่ของวิทยานิพนธ์หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต   
   สาขาวิชาสงัคมวิทยาการพฒันา คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์    
   มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยได้รับทนุสนบัสนนุจากศนูย์วิจยัพหลุกัษณ์ลุม่น า้โขง  
   คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
1 อาจารย์พเิศษ ส านกัวิชาศกึษาทัว่ไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น   
   e - mail:  tpuntip02@gmail.com 
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ผลการศกึษา พบวา่ ผู้น าทางศาสนา ผู้น าชมุชน และผู้อาวโุส ได้ร่วมกนั
สร้างใหม่ความเป็นชุมชนผ่านวรรณกรรมพืน้บ้านเร่ืองสินไซซึ่งผูกโยงอยู่
กับสัญญะทางวัฒนธรรมอย่างฮูปแต้มหรือภาพจิตรกรรมบนฝาผนังสิมหรือ
โบสถ์วัดไชยศรี  ชุมชนได้เลือกฉวยหยิบเอามาตีความหมายใหม่เพ่ือสร้าง 
อตัลกัษณ์ชุมชน และเป็นเคร่ืองมือในการร้อยรัดความสมคัรสมานสามคัคีของ
ชมุชนในงานพฒันาภายใต้บริบทความเป็นสมยัใหม่ อย่างไรก็ตามกระบวนการ
สร้างใหม่ความเป็นชุมชนผ่านกระบวนการสร้างวาทกรรมสินไซของชุมชนกลับ
ไม่ได้เกิดขึน้อย่างโดดเด่ียว กระบวนการดงักล่าวเช่ือมโยงกับเครือข่ายภายนอก
ชุมชนท่ีหลากหลายและกลายเป็นแรงหนุนเสริมความชอบธรรมให้ชุดความรู้ 
สินไซท่ีชุมชนประกอบสร้างขึน้ มีความน่าเช่ือถือ สมจริงสมจงั และเป็นความ
จริงในท่ีสุด จนหมู่บ้านแห่งนีก้ลายเป็นศนูย์กลางในการศึกษาวรรณกรรมเร่ือง
สินไซของจังหวัดขอนแก่นและภาคอีสานโดยปริยาย ดงันัน้การใช้วรรณกรรม
พืน้บ้านสินไซจึงเป็นตัวอย่างหนึ่งของรูปแบบการสร้างชุดความรู้ด้วยความ
ร่วมมือจากชมุชนและหน่วยงานท้องถ่ิน เพ่ือสร้างอตัลกัษณ์และการนิยามตวัตน
ให้แก่ท้องถ่ินท่ีนอกเหนือจากการชีน้ าและรับเอาจากรัฐเพียงฝ่ายเดียว    
ค าส าคัญ: สินไซ วาทกรรม ปฏิบตักิารวาทกรรม 
 
Abstract 
 This article analyzed creation of Sinsai discourse towards 
discourse of practicing. These were done within scopes of discourse 
concept, power, knowledge, and discourse analysis sought to affect power 
relational change between people and a group of people living in the same 
communities or different communities. Field surveying in Ban Sawathi and 
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 around Chaisi Temple’s boundary in Sawathi Sub-district of Mueang 

District, Khon Kaen Province from 2011 to 2014 was utilized to collect the 
data. To analyze the data, discourse concepts, power, knowledge and 
discourse analysis created by Michel Foucault were used.    
 The findings revealed that religious leaders, community leaders 
and the elders had cooperated each other to create a new community 
through Isan folk tale called Sinsai. This folk tale had been also connected 
to cultural beliefs inherited from generation to generation towards moral 
paintings in a Buddhist chapel of Chaisi Temple. The community grasped 
this opportunity to create a new identity and used it to bolster reconciliation 
and unity within the community. However, creating a new community 
through Sinsai discourse was not done alone. There were also a lot of 
connections with other communities. This supported and reinforced a new 
created Sinsai folk tale to be so believable, reliable and realistic that this 
community became a learning center of Sinsai folk tale in Khon Kaen 
Province and also in Northeastern Thailand. Due to this success, utilizing 
Sinsai folk tale is a good example to create a knowledge package, identity 
and uniqueness of the community through participation of people and local 
corporations within the community. Besides, it also implies that every 
community is able to create their own identity and not necessary to wait for 
the government to guide or lead them.   
Keywords: Sinsai, Discourse, Discourse Practice 
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บทน า 
ค าถามส าคัญท่ีเกิดขึน้ในช่วง 2 ทศวรรษแรกแห่งการพัฒนา  คือ  

การพฒันาตาม “โมเดล” ความเติบโตทางเศรษฐกิจตามแบบประเทศท่ีพัฒนา
แล้ว ทัง้ในด้านวิชาการ เทคโนโลยี และการสะสมทุนเพ่ือพฒันาประเทศไทยนัน้ 
เป็นรูปแบบหนึ่งของการถูกครอบง าหรือไม่ ท าไมยิ่งพฒันา ยิ่งก่อให้เกิดปัญหา 
ความเช่ือเดิมท่ีว่าวฒันธรรมประเพณีดัง้เดิมเป็นอุปสรรคต่อการพฒันานัน้จริง
หรือไม่ (กาญจนา แก้วเทพ, 2530) อานันท์ กาญจนพันธุ์  (2544) ชีใ้ห้เห็นว่า 
ส่วนท่ีไปตอบโต้กบักระแสโลกาภิวตัน์หรือส่วนท่ีไปปะทะกับกระแสเหล่านี ้ก็ท า
ให้เกิดการปรับเปล่ียนโลกาภิวตัน์ไปคนละทิศคนละทาง ขณะท่ีบางกลุ่มขานรับ
กบักระแสโลกาภิวตัน์ด้วยการตกอยู่ภายใต้กระแสนัน้ แตใ่นอีกหลายส่วนก็ไม่ได้
เป็นอย่างนัน้ แม้ว่ากระแสโลกาภิวัตน์ท าให้คนถูกลดทอนคุณค่าความเป็น
มนษุย์ไป แตม่นษุย์โดยทัว่ไปจะไม่ยอมสูญเสียความเป็นมนุษย์ เม่ือใดก็ตามท่ี
คนถูกลดทอนความเป็นคนลงไปมากก็จะมีปฏิกิริยาตอบโต้ แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่าจะท าได้โดยอัตโนมัติ การท่ีมนุษย์สามารถตอบโต้กับกระแส
เหล่านีก็้ท าได้โดยผ่าน “ความรู้ชาวบ้าน” ซึ่งหมายถึง สิ่งตา่งๆ ท่ีเราอาจคุ้นเคย 
เชน่ ความเช่ือ การเคารพสิ่งตา่งๆ ประเพณีพืน้ถ่ิน ต านาน เป็นต้น ความรู้แบบนี ้
จะมีรูปแบบแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะวฒันธรรม  

แน่นอนว่า การปรับตวัของท้องถ่ินท่ีได้รับผลกระทบจากการพฒันาให้
สามารถตอบโต้ ต่อรองกับอ านาจของทุนนิยมโลกาภิวัตน์ บางพืน้ท่ีได้เลือก
ประกอบสร้างความรู้ชุดใหม่เพ่ือช่วงชิงพืน้ท่ีในการสร้างความเป็นตวัตนของ
ชุมชนขึน้มาต่อสู้  เร่ิมจากการสร้างส านึกร่วมของความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์  
วัฒนธรรมเดียวกัน ผ่านรูปแบบของประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน คติชาวบ้าน 
วรรณกรรมพืน้บ้าน ความเช่ือ พิธีกรรม เป็นต้น ในท านองเดียวกัน ชุมชนบ้าน 
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 สาวะถี ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น สถาบนัศาสนาได้ร่วมมือกับ

ชุมชนรือ้ฟื้นวรรณกรรมพืน้บ้านสินไซและสัญญะทางวัฒนธรรมท่ีเก่ียวข้อง
ขึน้มาใหม่ในฐานะวาทกรรม โดยเฉพาะ “สิมกับฮูปแต้มสินไซ” ได้ถูกใช้เป็น
แหล่งอ้างอิงในการปรับเปล่ียนต าแหน่งแห่งท่ีของชุมชนท่ีสมัพนัธ์กับหน่วยทาง
สงัคมท่ีกว้างขวางออกไป ตลอดจนการปรับเปล่ียนความสัมพนัธ์ของชาวบ้าน
ด้วยกนัเองในงานพฒันา ซึง่วาทกรรมสินไซได้ถกูชมุชนเช่ือมโยงเข้ากบัพืน้ท่ีทาง
สงัคมวฒันธรรมอย่างซบัซ้อน ค าถามคือ ชมุชนแห่งนีมี้กระบวนการในการสร้าง
วาทกรรมสินไซอย่างไร วาทกรรมดงักล่าวเช่ือมโยงกับ สิม ฮูปแต้ม พืน้ท่ีทาง
สงัคมวฒันธรรมท่ีชุมชนสร้างขึน้ใหม่อย่างไร ในงานชิน้นีผู้้ เขียนเน้นวิเคราะห์
ภาคปฏิบตัิการวาทกรรมสินไซท่ีเกิดขึน้ในบริบทของงานบุญ “สินไซ บุญข้าวจ่ี 
วิถีวฒันธรรม” ซึง่เป็นงานประจ าปีส าคญัของชมุชน   
 
วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือศกึษากระบวนการสร้างวาทกรรมสินไซบ้านสาวะถี 
2.เพ่ือวิเคราะห์ภาคปฏิบัติการวาทกรรมสินไซบ้านสาวะถีในการ

สร้างอตัลกัษณ์ชมุชนและการปรับเปล่ียนความสมัพนัธ์ของชมุชนในงานพฒันา
ผา่นงานบญุ “สินไซ บญุข้าวจ่ี วิถีวฒันธรรม”   
 
สินไซใต้ร่มเงาอาณาจักรล้านช้างจากอดีต-ปัจจุบัน 

ในแวดวงวิชาการและผู้สนใจศึกษาวรรณกรรมสินไซมีความเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกนัว่า ต้นธารของการประพนัธ์น่าจะเกิดขึน้ในสมยัพระเจ้าสริุยวงศา
ธรรมมิกราช นักวิชาการสายวรรณกรรมอีสานอย่าง ธวัช ปุณโณทก (2522) 
สันนิษฐานว่า วรรณกรรมสังข์ศิลป์ชัยน่าจะแต่งขึน้ในสมัยพระเจ้าสุริยวงศา
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ธรรมิกราช (พ.ศ.2176 - 2241) แห่งอาณาจกัรล้านช้าง โดยท้าวปางค า เจ้าเมือง
นครเข่ือนขันธ์กาบแก้วบัวบาน (จังหวัดหนองบัวลุ่มภู) เมืองหน้าด่านของ
อาณาจกัรล้านช้าง มีการจดัแบง่เนือ้เร่ืองออกเป็นตอนๆ เรียกวา่ “บัน้” ในส านวน
การปริวรรตของมหาสิลา วีระวงส์ มีทัง้หมด 15 บัน้ สว่นฉบบัของปรีชา พิณทอง 
มีทัง้หมด 28 บัน้เพิ่มเติมจากฉบับของมหาสิลา มีการสอดแทรกเนือ้หาเร่ือง
คุณธรรม ศีลธรรม ฮีตคองประเพณีเข้าไป ให้ตวัเอกของเร่ืองเป็นผู้ ท่ีบุญญา
บารมีมาก มีความเก่งกล้า กตญัญ ูเช่ือฟังผู้ใหญ่ สามารถสัง่สอนผู้ อ่ืนให้รู้จกัผิด
ชอบชัว่ดี สอนตวัละครอ่ืนๆ ให้รู้จกัหลกัการปกครองบ้านเมืองและการด าเนิน
ชีวิต การประพฤติตนอยู่ในท านองคลองธรรม  

ประคอง เจริญจิตรกรรม (2557) อธิบายว่า การเบี่ยงเบนออกจากแบบ
แผนอนัดีงาม เป็นเง่ือนไขส าคญัให้เกิดเร่ืองราวการผจญภยัและการสู้ รบระหว่าง
สินไซกบัยกัษ์กมุภณัฑ์ เน่ืองด้วยพระยายกัษ์ได้มาลกัพาตวันางสมุณฑาไปจาก
เมืองเป็งจาล การกระท านีถื้อว่าผิดฮีตคองของเมืองเป็งจาลอย่างร้ายแรง ดงันัน้
สินไซจึงเปรียบเสมือนผู้ รักษาฮีตคองประเพณีของสงัคมและบงัคบัให้ผู้ อ่ืนต้อง
ปฏิบตัิตาม นบัว่าเป็นความโดดเด่นของวรรณกรรมเร่ืองนี ้และมีจุดมุ่งหมายท่ี
ค่อนข้างชัดเจนว่า ถูกสร้างขึน้เพ่ือใช้เป็นต้นแบบการใช้ชีวิตของผู้ คนภายใน
อาณาจกัรล้านช้าง โดยอาศยัสถาบนัพทุธศาสนาเป็นแหล่งอ้างอิงเขียนเร่ืองราว
ขึน้มา สิ่งท่ีนา่สงัเกตก็คือแม้สินไซเป็นเร่ืองราวท่ีอยู่นอกพทุธชาดกแตช่าวบ้านก็
ให้การยอมรับนิยมชมชอบสงู เพราะมีการเสริมแตง่ด้วยการอ้างอิงความศรัทธา
ท่ีมีต่อพระพุทธเจ้าในสาเหตุการประพันธ์และตอนสรุปสุดท้ายได้ม้วนชาดก
คล่ีคลายตัวบุคคลให้สอดคล้องกับช่ือบุคคลส าคัญทางพุทธศาสนา ท าให้
ชาวบ้านเช่ือว่าแม้ไม่ใช่ชาดกแตก็่จะได้อานิสงส์ผลบุญจากการฟังและเผยแพร่
เช่นเดียวกับพุทธชาดก ท าให้ในอดีตนิทานเร่ืองนีจ้ึงค่อนข้างได้รับความนิยม
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 อย่างแพร่หลายในกลุ่มสงัคมลุ่มน า้โขงและอาณาจกัรล้านช้าง เกิดการผลิตซ า้

วรรณกรรมดงักล่าวในหลายรูปแบบ อาทิ มุขปาฐะ นิทาน การจารลงใบลาน 
ภาพวาดจิตรกรรม การเทศน์ การล า เป็นต้น 

ต่อมาหลังการล่มสลายของอาณาจักรล้านช้าง จนก่อเกิดการสร้าง
ชุมชนรัฐชาติใหม่ขึน้มาภายใต้ช่ือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สปป.ลาว) วรรณกรรมสินไซได้เข้ามามาบทบาทส าคัญต่อการสร้างบ้านแปง
เมืองในหลายๆ ด้าน อาทิ การร่วมพลงัพฒันาชาติลาว ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม จนน ามาสู่การนิยามตวัตนในฐานะการเป็นสินไซแห่งยุคสมัย 
กล่าวคือ กระบวนการสร้างวาทกรรมสินไซใน สปป.ลาว ได้ถูกขบัเคล่ือนอย่าง
จริงจังและต่อเน่ืองจากทุกภาคส่วนทัง้รัฐ เอกชน และประชาสังคม มาตลอด
ระยะเวลาหลายสิบปี ไล่เรียงมาจากการรือ้ฟืน้ประวตัิศาสตร์ความทรงจ าสร้าง
ความรู้สกึภมูิใจและเป็นเจ้าของวรรณคดีสินไซ มรดกตกทอดมาตัง้แตส่มยัท่ีลาว
ยงัเป็นศนูย์กลางอาณาจกัรล้านช้างและมีพืน้ท่ีภาคเหนือและอีสานของประเทศ
ไทยเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนผ่านงานปริวรรตสังข์สินไซของนักปราชญ์คน
ส าคญัอยา่งมหาสิลา วีระวงส์  

ขณะเดียวกนั สินไซยงัได้ถกูฝ่ายการเมืองน าโดยท่านไกสอน พมวิหาน 
ประธานประเทศใช้เป็นเคร่ืองมือสร้างความสามัคคี รักชาติ รักแผ่นดินเป็น 
น า้หนึง่ใจเดียวกนัของคนชาติลาว โดยยกเอาคณุสมบตัิของตวัละครเอกมาสร้าง
พลงัในการขบัเคล่ือนประเทศ จนเกิดเป็นวาทกรรมประจ าใจ “สินไซแหง่ยคุสมยั” 
ของประชาชนคนลาวให้มีจิตใจฮึกเหิม บกุป่าฝ่าฝันไม่ย่อท้อต่อปัญหาอปุสรรค 
เพ่ือน าพาความเจริญมาสู่คนในชาติ แตห่ลงัจากยุคการสร้างสาพฒันาประเทศ
แล้ว วาทกรรมสินไซยงัคงได้รับการผลิตซ า้อยู่จนถึงปัจจุบนัทัง้รูปแบบการเรียน
การสอนในห้องเรียนและการศึกษาตามอธัยาศยั การจดัตัง้หน่วยงานท่ีท าการ
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เผยแพร่วรรณคดีส าคัญของชาติหนึ่งในนัน้คือเร่ืองสินไซ การประกาศให้
วรรณคดีสินไซเป็นมรดกทางวฒันธรรมแห่งชาติ   การจดัตัง้สโมสรสินไซ และ
การเผยตวัตนความเป็นชนชาติลาวสู่สายตาประชาคมชาวโลกผ่าน ช่วงส าคญั
ของพิธีเปิดกีฬาซีเกมส์เม่ือครัง้ท่ี สปป. ลาว เป็นเจ้าภาพ (ปี 2009) เม่ือวาทกรรม
สินไซได้สร้างปฏิบตัิการอย่างเข้มข้นภายในประเทศแล้ว กลุ่มผู้ขบัเคล่ือนสินไซ
ทัง้จากสโมสรวฒันธรรมสินไซและโครงการอ่านกาพย์กลอนและขับล าส าหรับ
เด็กน้อยลาวยังได้ร่วมกันขยายวาทกรรมสินไซให้ก้าวพ้นพรมแดนรัฐชาติด้วย
การร่วมแลกเปล่ียนวัฒนธรรมยังต่างแดน อาทิ เวียดนาม รัสเซีย กัมพูชา 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย ญ่ีปุ่ น และ มีปฏิสมัพนัธ์ด้านวฒันธรรมบ่อยครัง้มากท่ีสุด
คือ ประเทศไทย สิ่งเหลา่นีจ้ึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงกลไกอ านาจการท างานของ
สินไซท่ีสามารถขบัเคล่ือนหรือเป็นอ านาจท่ีมีชีวิตผลิตสร้างความจริงให้เกิดขึน้
ในสงัคม อีกทัง้ยงัท าหน้าท่ีคงสภาพสิ่งท่ีสร้างขึน้  (อตัลกัษณ์ความเป็นคนลาว
ผ่านวาทกรรมสินไซแห่งยุคสมัย)  ให้ด ารงอยู่และเป็นท่ียอมรับของสังคม 
ในวงกว้าง    
 
สู่วาทกรรมสินไซร่วมสมัยแห่งบ้านสาวะถี 

จากท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าภาคอีสานในอดีตนัน้เคยเป็นส่วนหนึ่ง
ของอาณาจักรล้านช้าง ดงันัน้วิถีชีวิตวัฒนธรรมของผู้ คนในดินแดนแถบนีจ้ึง
คล้ายคลึงกับชาวลาวท่ีอาศัยอยู่ สปป. ลาว เห็นได้จากการถือจารีตฮีตคอง 
ความเช่ือ  ธรรมเนียมปฏิบัติ  ภาษา  ศิลปะและการศาสนาเป็นแนวทางใน 
การด าเนินชีวิต ผู้ เขียนจะขอยกตวัอย่างหมู่บ้านในภาคอีสานแห่งหนึ่งนั่นคือ 
หมู่บ้านสาวะถี ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น อนัเป็นผลิตผลทาง
วฒันธรรมจากล้านช้างแล้วภายหลงัได้ผสมกลมกลืนกบักบัวฒันธรรมสยาม แต่
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 ยงัคงพยายามสร้างชุดความรู้เพ่ือเปิดพืน้ท่ีความเป็นตวัตนของชุมชนด้วยการ

อาศยัทุนทางวัฒนธรรมท่ีมีอยู่ ได้แก่ สิมเก่า เร่ืองราวของสินไซ และงานบุญ
ประเพณี (บญุเดือนสาม) ดงันี ้

นิทานพืน้บ้านสินไซมีความเก่ียวพนักบักลุ่มชาตพินัธุ์แถบจงัหวดัอีสาน
ตอนกลางได้แก่ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด มีปรากฏเป็นหลกัฐานการ
บันทึกลงใบลานส าหรับถวายให้พระเทศน์ในวันส าคัญทางพุทธศาสนาและ
เทศน์งันเฮือนดี เป็นนิทานมุขปาฐะเล่าต่อกันในครอบครัวและชุมชน เป็นส่ือ
บนัเทิงประเภทหมอล าและหนงัประโมทัยขับกล่อมผู้คนยามค ่าคืน หากเป็นท่ี
นิยมในชุมชนใดมากๆ ก็อาจได้รับคัดเลือกให้ให้เข้าไปอยู่ในศาสนสถานอัน
ศกัดิ์สิทธ์ิของวดั อย่างเช่นภายในสิมหรือโบสถ์ เพราะวดันอกจากเป็นศนูย์รวม
จิตใจและขับเคล่ือนชุมชนทัง้ในแง่ศาสนา การประกอบพิธีกรรมตามฮีตคอง
ประเพณี และการศึกษาแล้ว ยงัท าหน้าท่ีเป็นกระจกสะท้อนความเจริญรุ่งเรือง
ของสังคมนัน้ๆ ได้อีกด้วย  ดังจะเห็นได้จากสิ่งก่อสร้างศาสนาคารและงาน 
ศิลปวิทยาการท่ีถูกบรรจุไว้ภายในบริเวณเขตอารามอันได้แก่ สิม และฮูปแต้ม
หรือภาพเขียนหรือภาพจิตรกรรมฝาผนงั สว่นฮปูแต้มท่ีมกัได้รับการนิยมวาดบน
ผนงัสิม สว่นใหญ่เป็นเร่ืองราวในพระพทุธศาสนา เชน่ พทุธประวตั ิพระเวสสนัดร
ชาดก ทศชาตชิาดก พระมาลยัทอ่งนรก - สวรรค์ พระลกั - พระลาม ราหอูมจนัทร์ 
และนิทานพืน้บ้านเร่ืองสินไซ2  รวมถึงภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ภาพวาดเชิง
สงัวาส ประเพณีท้องถ่ิน และสตัว์ในต านานท่ีสมัพนัธ์กบัพทุธศาสนา  
                                                           

2 เหตทุี่นิทานเร่ืองสนิไซได้รับความนิยมในอดีตจนถึงขัน้เอามาท าเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนงั
ประดบัสมิ เนื่องจากชาวบ้านมีความเลือ่มใสศรัทธาในพระพทุธศาสนาอยา่งมาก นิทานเร่ือง
นีม้ีเนือ้หาสนกุสนานและอิงกบัชาดก ชาวบ้านเช่ือวา่ถ้าใครได้ฟังนิทานเร่ืองนีแ้ล้วจะได้บญุ
มาก ไปเกิดในยคุพระศรีอาริยเมตไตร จึงมีการแต้มเป็นฮปูที่ตวัสมิ เพื่อถวายเป็นพทุธบชูา 
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การท่ีน านิทานพืน้บ้านมาวาดบนผนังสิมนัน้ เทพพร ให้ความเห็นว่า 
หน่ึง เน่ืองจากวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน การวาดฮูปแต้มบนผนังสิมจึงมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการเรียนรู้ โดยน าเอาเร่ืองราวในพุทธศาสนาและนอกพุทธ
ศาสนารวมทัง้ประเพณีวิถีชีวิตและเพศศึกษาสอดแทรกเพ่ือให้เรียนรู้ และสอง 
แม้เป็นเร่ืองนอกชาดกก็สามารถตีความหรืออธิบายเป็นพุทธธรรมได้ (เทพพร  
มงัธานี, 2554: 51 - 52)  

ส าหรับชุมชนสาวะถี พระครูบุญชยากร เจ้าอาวาสวัดไชยศรี (2557) 
กล่าวถึงการตัง้ถ่ินฐานของชุมชนสาวะถีว่า น่าจะมีอายุประมาณ 230 - 250 ปี 
แตไ่ด้ถกูทิง้ร้างเป็นระยะ จนกระทัง่มีการตัง้ชุมชนอย่างถาวรในช่วง 150 ปีเศษ
จงึได้ก่อสร้างวดัไชยศรี และตอ่มาประมาณ 108 ปีก่อน (พ.ศ.2449) สมยัหลวงปู่
อ่อนสาได้สร้างสิมขึน้มา มีญาติโยมช่วยกันออกแรงและทุนทรัพย์สร้างและให้
ช่างแต้มพืน้บ้านช่ือนายทอง ทิพย์ชา เป็นชาวอ าเภอบรบือ จงัหวดัมหาสารคาม
มาเขียนภาพบนผนงัสิมตามท่ีหลวงปู่ อ่อนสาท่านก าหนดให้ ลกัษณะเด่นของ
ภาพเป็นการเขียนแบบช่างพืน้บ้านและเขียนด้วยสีฝุ่ นซึ่งหามาจากธรรมชาติ 
ผนังด้านในส่วนมากเป็นภาพเร่ืองราวพระเวสสันดรและสังข์สินไชย และผนัง
ด้านนอกเป็นภาพนรก 8 ขมุ (หลมุ) อีกทัง้มีการจารึกอกัษรไทน้อยก ากบั ในยคุนี ้
ชมุชนสาวะถีมีความเจริญรุ่งเรืองทัง้ด้านศิลปะ ประเพณี วฒันธรรม และศาสนา
เป็นอยา่งมาก มีร่องรอยปรากฏให้เห็นคือ ฮีตคองได้รับการปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด 
วดัวาอารามและส านกัเรียนได้รับการพฒันาอย่างต่อเน่ือง อาทิ วดัมีพระสงฆ์ 
จ าวดัจ านวนมาก มีหอแจก หอกลอง หอระฆงั ศาลาโรงธรรม  

โดยนัยดงักล่าวนิทานพืน้บ้านเร่ืองสินไซ ช่วงสมัยหลวงปู่ อ่อนสานัน้ 
ไมไ่ด้มีความหมายเพียงความบนัเทิงร่ืนเริง ขบักลอ่มผู้คนตามวาระตา่งๆ เทา่นัน้ 
หากยังเป็นเร่ืองราวท่ีมีได้รับการปลูกฝัง (embodied) ถ่ายทอดทางความคิด
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 เก่ียวกบัจารีต วิถีการด าเนินชีวิตของผู้คนในชมุชนอีกด้วย “...ในเร่ืองสินไซสอน

ครบทุกอย่าง คนอีสานเดิมกะได้น าเอาค าสอนที่แทรกอยู่ในเร่ืองสินไซมา
ประยกุต์ใช้ ปฏิบติัตามตัง้แต่การแต่งกาย การเข้าหาผู้ใหญ่ พระสงฆ์ ต้องมีผ้า
แพรพาดเบี่ยง เพื่อแสดงความเคารพนอบน้อม ตามแบบการบรรยายในเร่ือง 
สินไซ...” ตาสุ่ม ผู้ เฒ่าวัย 72 ปี ปราชญ์ประจ าวัดไชยศรี กล่าวอย่างความ
ภาคภมูิใจและความทรงจ าเก่ียวกบัเร่ืองสินไซในอดีต 

ยุคที่สอง ประมาณ พ.ศ.2500 หลังยุคหลวงปู่ อ่อนสา บริบทสังคม
เปล่ียนไปเกิดการพบปะแลกเปล่ียนปะทะสงัสรรค์กับภายนอก ท าให้เกิดการรับ
เอาวัฒนธรรมและวิธีคิดจากแหล่งอ่ืนเข้ามาใช้กับชุมชน รวมทัง้นโยบายจาก
ภาครัฐท่ีต้องการสร้างความเป็นเอกภาพให้กับชาติไทย ส่งผลให้ประเพณี 
พิธีกรรม ฮีต คองของชมุชนถูกลดทอนความส าคญัเหลือเพียงกิจกรรมท่ีต้องท า
ให้สืบเน่ืองไปในแตล่ะช่วงเวลาเท่านัน้ ปรากฏการณ์ลกัษณะนี ้นิธิ เอียวศรีวงศ์ 
(2538) ให้ความเห็นว่า เม่ือประเพณีหรือฮีตคองบางอย่างไม่สามารถปรับตัว 
หรือตอบสนองสถานการณ์ปัจจบุนัขณะนัน้ได้ก็ต้องถกูตดัลด หรือทอน ให้เหลือ
เพียงบางส่วนท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปฏิบตัิ โดยมีคนในชุมชนเป็น 
ผู้ ท่ีคดัเลือก สรรหา และตดัสินใจด้วยตวัเอง แตปั่ญหาท่ีมกัจะพบโดยทัว่ไปคือ 
จะปรับประเพณีเก่าให้ด ารงอยู่ในสภาพท่ีเปล่ียนแปลงได้อย่างไร ควรตระหนัก
ว่าประเพณีเก่าไม่ได้มีคณุค่าในตวัของมันเอง การท่ีจะพยายามปรับประเพณี
เก่าก็ต้องเห็นเสียก่อนว่า “พลัง” ของประเพณีเก่านัน้คืออะไร และพลังนัน้ยัง
ตอบสนองตอ่วิถีชีวิตของเราหรือไม ่ 

ดงันัน้ เพ่ือให้เข้ากบัยคุสมยัและความอยู่รอดของตน บางพืน้ท่ีจึงเลือก
ประกอบสร้างวาทกรรมชุดใหม่เพ่ือแย่งชิงพืน้ท่ีการสร้างความเป็นตวัตนแทนท่ี
วาทกรรมชุดเดิมท่ีรัฐเป็นผู้สร้าง เร่ิมต้นจากการสร้างส านึกร่วมของความเป็น
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กลุ่มชาติพันธุ์  วัฒนธรรมเดียวกัน ผ่านรูปแบบของประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน คติ
ชาวบ้าน วรรณกรรมพืน้บ้าน ความเช่ือ พิธีกรรม เป็นต้น จงึเป็นท่ีมาของการพร่า
เลือนความเป็นท้องถ่ินรวมถึงศิลปวัฒนธรรมพืน้บ้าน วาทกรรมสินไซในฐานะ
ภูมิปัญญาและวฒันธรรมพืน้ถ่ินจึงนอนนิ่งอยู่บนผนงัสิมอยู่เป็นเวลานานหลาย
สิบปี  
 
      
 
 
 
 
 
 

  ภาพที ่1 - 2 สิมและภาพวาดจิตรกรรมฝาผนงัสินไซวดัไชยศรี 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 3 ป้ายชื่อถนนภายในหมู่บ้าน 
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 ยุคที่สาม ทิศทางกระแสการพัฒนาประเทศหันมาให้ความสนใจกับ

วฒันธรรมชมุชนตัง้แต ่พ.ศ.2530 เป็นต้นมา สินไซจึงถกูปลกุให้มีชีวิตขึน้มาอีก
ครัง้ผา่นการประยกุต์ใช้ของพระสงฆ์ผู้น าทางจิตวิญญาณชมุชน ผู้น าชมุชนและ
นกัวิชาการ สอดคล้องกบันกัวิชาการเมืองแหง่อีสานใต้ ติก๊ แสนบญุ (2555: 34 -
37) ได้ขยายความว่าในช่วงเวลาหนึ่งท่ี เกิดกระแสการโหยหาอดีตขึน้ใน
สังคมไทย นักวิชาการจ านวนหนึ่งได้เลือกใช้สิมเป็นเคร่ืองมือหรือสัญลักษณ์
แสดงออกถึงความเป็นท้องถ่ินอีสาน เพ่ือทดัทานวัฒนธรรมกระแสหลัก ท่ีเขา
เหล่านัน้มองว่าวฒันธรรมจากภายนอกเป็นตวัท าลายชุมชน การชูเร่ืองสิมเป็น
ภาพแทนตวัตนของคนอีสานจึงเป็นการซ่อมสร้างความรู้สึกของคนทัง้ในและ
นอกวัฒนธรรมให้หันมาตระหนักและเห็นคุณค่าของสิมอีสาน ในฐานะ 
ภมูิปัญญาท้องถ่ินท่ีสะท้อนความเป็นไปของสงัคมในแตล่ะยคุสมยั  

ใน พ.ศ.2532 เป็นต้นมาหลังจากท่ีพระครูบุญชยากร เจ้าอาวาสองค์
ปัจจุบนัได้ย้ายมาจ าพรรษาท่ีวัดแห่งนีไ้ด้คิดหาวิธีท าให้วัดและชุมชนอยู่รอด
ท่ามกลางบ้านเมืองยุคทุนนิยม เน่ืองจากชาวบ้านขาดการท านบุ ารุงศาสนา วดั
จึงทรุดโทรมลงไปมาก ผู้คนเกิดความแตกแยก ทัง้ชมุชนและวดัขาดผู้น า พระครู
และคณะท างานซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ อาวุโสและผู้น าชุมชนจึงได้ร่วมกันพัฒนา
ชมุชน โดยอาศยัฐานรากประเพณีวฒันธรรมท้องถ่ินเดิม (ฮีตสิบสอง) มารือ้ฟืน้
ขึน้ใหม่ และสร้างให้สินไซเป็นจุดร่วมความภาคภูมิใจและอัตลกัษณ์ชุมชน ใน
ลกัษณะการโหยหาหวนคืนสู่อดีต เพ่ือสร้างชุมชนท่ีเข้มแข็ง กระบวนการรือ้ฟื้น 
ผลิตใหม่ สินไซและฮีตคอง จากการเลือนหายไปในคนอายุรุ่นหลงัวยั 30 ปี ให้
สามารถหวงแหน สืบทอด ภมูิใจ มีความเป็นเจ้าของร่วม ไมเ่ขินอายท่ีจะบอกเล่า
เร่ืองสินไซแก่คนภายนอกชุมชนนัน้ มีหลายองค์ประกอบเข้ามาเก่ียวข้องเพราะ
โดยตวัชุมชนเพียงล าพงันัน้คงมีพลงัไม่พอท่ีจะท าให้คนส่วนใหญ่ในชุมชนเกิด
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การยอมรับได้ จึงมีความพยายามน าวรรณกรรมเร่ืองสินไซจากฮปูแต้มท่ีฝาผนงั
สิมภายในวัดมาเล่าขานต่อเติมให้ความหมายใหม่ ให้มีเนือ้หาสอดคล้องและ
คล้ายคลึงกับสินไซฉบบัของ สปป.ลาว และฉบบัของเทศบาลนครขอนแก่น อีก
ทัง้ได้คืนชีวิตให้กับสินไซด้วยการประยุกต์เข้ากับประเพณีพิธีกรรมของชุมชน 
จากการสร้างความร่วมมือในรูปแบบภาคีเครือข่ายกับหน่วยงานภายในท้องถ่ิน
ทัง้สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานภาครัฐ องค์กร
เอกชนและองค์กรขับเคล่ือนสินไซจาก สปป.ลาว การรือ้ฟื้นประยุกต์ใช้
วรรณกรรมเร่ืองสินไซกบัชมุชนตลอดระยะเวลา 15 ปี 

 เจ้าอาวาสได้สรุปถึงคุณค่าและความส าคัญของสินไซต่อชุมชนว่า  
1. สินไซได้เช่ือมแนวคิดเร่ืองศิลปวฒันธรรม การเคารพนับถือ จารีต ประเพณี
บางอย่าง 2. เช่ือมชุมชนเข้าหากันทัง้บ้าน วดั โรงเรียน จากการท างานร่วมกัน
โดยอาศัยสินไซเป็นส่ือกลาง 3. เช่ือมสังคม เกิดการเรียนรู้แลกเปล่ียนเร่ือง
วรรณกรรมสินไซร่วมกันระหว่างภายในกับภายนอกชุมชน และ 4. เช่ือมการ
พฒันา มีการน าเอาสิ่งดีงามของชมุชนท่ีเคยปฏิบตัิในอดีตกลบัมาประยกุต์ใช้ให้
เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน น่ีจึงเป็นการกล่าวอ้างหรือยกระดับให้สินไซมี ให้มี
ความส าคญัในฐานะสิ่งยึดเหน่ียว  เกาะเก่ียว  ร้อยรัดความเป็นชุมชนไว้ด้วย 
การสร้างให้สินไซเป็นชุดความรู้หนึ่งท่ีมีความต่อเน่ืองสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ 
เป็นชุดระเบียบวินัยทางสงัคมอันดีงามสมควรแก่การประพฤติปฏิบตัิ ไม่ว่าจะ
ผา่นไปก่ียคุก่ีสมยั สิ่งดีงามท่ีแฝงฝังอยู่ในนิทานสินไซก็ยงัสามารถชีน้ าความคิด
และวิถีปฏิบตัขิองผู้คนในชมุชนได้อยู่เร่ือยไป 
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       ภาพที ่4 - 5 กิจกรรมภายในงาน “สินไซ บญุข้าวจ่ี วิถีวฒันธรรมอีสาน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6  กิจกรรมภายในงาน “สินไซ บญุข้าวจ่ี วิถีวฒันธรรมอีสาน” 
 
ประเพณีใหม่ สินไซ บุญข้าวจ่ี  

นอกจากการกล่าวถึงความส าคญัหรือการให้ความหมายต่อสินไซใน
ฐานะเป็นพลงัของชุมชนแล้ว การผลิตซ า้ชุดความรู้ผ่านพืน้ท่ีและพิธีกรรมได้มี
ส่วนช่วยให้สินไซมีความศักดิ์สิทธ์ิและทรงคุณค่าอยู่ต่อไป ปฏิบัติการหนึ่ง
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เก่ียวกบัสินไซท่ีทางวดัไชยศรีด าเนินการติดต่อกันหลายปีร่วมกับภาคีเครือข่าย
อนัเป็นงานประเพณีของท้องถ่ินท่ีได้รับการประดิษฐ์ใหม่ให้มีความใหญ่โตและ
พิเศษมากกว่าชุมชนใกล้เคียง นัน่คือ งานบุญเดือนสามตามฮีตสิบสองของคน
อีสาน หรือบุญข้าวจ่ี ภายใต้ช่ืองาน “สินไซ บุญข้าวจ่ี วิถีวัฒนธรรมอีสาน” 
จดัขึน้ทกุปี ณ วดัไชยศรีพืน้ท่ีปฏิบตัิการส าคญั  

จากการท่ีองค์กรตา่งๆ ได้มาร่วมกนัฟืน้ฟ ูเรียนรู้ และอนรัุกษ์วรรณกรรม
เร่ืองดงักล่าวร่วมกันโดยใช้วัดไชยศรีเป็นแหล่งเรียนรู้มาตลอดหลายปี เพ่ือให้
กระบวนการสร้างสินไซยังคงเป็นขอบฟ้าทางความคิด (episteme) ของผู้ ท่ี
หลงใหลในวรรณกรรมเร่ืองนีอ้ยู่จนถึงปัจจุบัน จึงได้มีแนวคิดสอดแทรกชุด
ความรู้สินไซในรูปแบบการเสวนา เชิญผู้ รู้เร่ืองสินไซมาแลกเปล่ียนตามประเด็นท่ี
ทางผู้จดังานได้ตัง้ไว้ ในท่ีนีจ้ะขอยกตวัอย่างงาน “สินไซ บญุข้าวจ่ี วิถีวฒันธรรม
อีสาน” ประจ าปี 2557 และเพ่ือให้ผู้อ่านได้จินตนาการถึงปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้
ได้ชดัเจนกวา่เดิมจงึขอเล่าเร่ืองราวดงันี ้ 

การจดังานปีนัน้ได้ก าหนดขึน้ระหว่างวนัท่ี 14 - 15 กุมภาพนัธ์ เนือ้หา
ภายในงานประกอบด้วยช่วงเช้าพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตอนบ่ายได้จัดเสวนา
วิชาการ หวัข้อปีนีว้่าด้วยเร่ือง “มมุมองความรักปัจจุบนัสมยัและรอยรักในรอย
ธรรมจากวรรณกรรมสินไซ” เพ่ือให้เข้ากบัเทศกาลวนัแหง่ความรัก 14 กมุภาพนัธ์
วนัวาเลนไทน์และตรงกับวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนาคือ วนัมาฆบูชา “...วนั
มาฆบูชาอาจกล่าวได้ว่าเป็นวนัแห่งความรักในทางพระพทุธศาสนา เพราะเป็น
วันที่พระพุทธเจ้าได้แสดงโอวาทปาติโมกข์คือหลักธรรมอันเป็นหัวใจของ
พระพทุธศาสนา...” (เอกสารประกอบการบรรยายพระครูบุญชยากร เจ้าอาวาส
วดัไชยศรี)  มีผู้ ร่วมเสวนามาจากหลายหลากสถาบนัได้แก่ เจ้าอาวาสวดัไชยศรี 
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยา



 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2560 

47 
    

                                  วาทกรรมสินไซสาวถ:ี สิม ฮูปแต้ม และบุญข้าวจ่ี 

 
 เขตอีสาน  มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั  โรงเรียนเทศบาลโนนชัย 

โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์   และโครงการบ้านชีวาศิลป์  มอดินแดง 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ได้ร่วมกันวิเคราะห์ความรักแง่มุมต่างๆ จากการศึกษา
วรรณกรรมสินไซ ไม่ว่าจะเป็นความรักของพ่ีน้องพระยากุศราชกับนางสุมณฑา 
ความรักสามี - ภรรยาของพระยายักษ์กุมภัณฑ์กับนางสุมณฑา หรือความรัก
ระหว่างพ่ีน้อง สีโห หอยสังข์ และสินไซ น ามาให้เกิดเร่ืองราวการผจญภัย
มากมาย  

บรรดาผู้ ร่วมเสวนาตา่งสร้างความหมายสินไซในแบบท่ีตนเองถนัดและ
ผสานด้วยมมุมองความรักเพ่ือให้เข้ากับหวัข้อการจดังาน อนัเป็นการสะท้อนให้
เห็นถึงการตีความสินไซอย่างมีพลวตั เคล่ือนท่ี เล่ือนไหลไปตามสถานการณ์ อีก
ทัง้ผู้ เข้าร่วมการเสวนาส่วนใหญ่มาจากสถาบนัการศกึษาท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดั
ขอนแก่น จงึเป็นเสมือนสิ่งเน้นย า้เพิ่มความน่าเช่ือถือสร้างความชอบธรรมให้กับ
การคงอยู่ของวาทกรรมสินไซ ท่ีไม่เพียงเป็นความรู้ระดบันิทานชาวบ้านเท่านัน้
แต่ยังถูกยอมรับและขับเคล่ือนโดยนักวิชาการจากแวดวงการศึกษาชัน้สูงอีก
ด้วย  

นอกจากนี ้รอบปริมณฑลการจดังานยงัถูกสร้างการซึมซบัรับรู้เก่ียวกับ
วาทกรรมสินไซอยู่กระจัดกระจายเต็มพืน้ท่ี ได้แก่ สิมเก่าฮูปแต้มสินไซ 
นิทรรศการสินไซ พิพิธภัณฑ์พืน้บ้าน การขายเสือ้สกรีนลายสินไซเป็นสินค้าท่ี
ระลึก และการแสดงดนตรีโปงลาง  หมอล าสินไซโดยนักเรียนโรงเรียนสาวะถี
ลูกหลานของชุมชน  หมอล าตอนสินไซเดินดงโดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
มหามกฎุราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน  และหมอล าจากวงไทราชภฏัเลยบนัเทิง
ศิลป์  ในภาคกลางคืนอีกด้วย  ต่อจากนัน้ ช่วงเช้ามืดวันถัดมาได้มีการแสดง 
ขบักลอ่มผู้คนด้วยคณะหมอล าพนัปี กิจกรรมจ่ีข้าวตกับาตรถวายพระ และถวาย
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ผ้าแห่ผะเหวดท่ีถูกแต่งแต้มเร่ืองราวเก่ียวกับนิทานสินไซบนผนังสิมฝีมือการ
คดัลอกของนกัศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น (บางปีก็มี
การคดัลอกภาพเหตุการณ์พุทธประวัติอย่างอ่ืน ตามแต่การร้องขอของชุมชน
และวดั)  

จากกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ตลอด 2 วัน ผู้ เขียนได้พูดคุยกับนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลยัขอนแก่นกลุ่มหนึ่งท่ีเข้าร่วมตลอดงาน ท าให้ทราบว่าการเข้าร่วม
กิจกรรมครัง้นีไ้ด้ชว่ยเปิดมมุมองและการรับรู้เร่ืองสินไซอยา่งมากทีเดียว 

“ก่อนมาที่นี่อาจารย์เคยเล่าเร่ืองสินไซให้ฟังแล้วในห้องเรียนพอรู้มา
บ้างว่าสินไซเป็นของคนอีสาน เมื่อได้มาร่วมงานท าให้รู้จักเร่ืองสินไซ
มากข้ึน...  ส่วนคนที่ไม่ได้เรียนวิชานี้ก็คงไม่รู้จัก...  รู้จักประเพณี 
บุญข้าวจ่ีเพราะเพื่อนชวนมาก็คิดว่าเป็นงานบุญธรรมดา  ตอนเย็น
สวดมนต์ ตอนเช้าจ่ีข้าวมาตกับาตร พอมาเห็นที่นี่ก็รู้สึกแปลก ท าให้
ได้รู้จักเร่ืองสินไซ ได้รู้ว่าเสาประดับคือเสาสีโห... รู้จักว่าที่นี่คือต้น
ก าเนิดสินไซ...”  (สมัภาษณ์กลุม่นกัศกึษา วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2557) 
 

จึงกล่าวได้ว่าคณะผู้ จัดงานได้พยายามรือ้ฟื้นสินไซท่ีสูญหายไปจาก 
วิถีชีวิตของผู้คนให้กลบัมาโลดแล่นบนเส้นทางสายวฒันธรรมในฐานะของความ
ร่วมสมยัผสมกลมกลืนกบัประเพณีพืน้บ้านอย่างงานบญุเดือนสามบญุข้าวจ่ี แต่
สร้างความหมายให้หลากหลายทัง้ความเป็นสากลด้วยการเลือกวันจัดงานให้
สอดคล้องกับวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักในกระแสนิยมและวันมาฆบูชา 
วนัส าคญัของพทุธศาสนิกชนทัว่โลก นอกจากบญุเดือนสามหรือบญุข้าวจ่ีจะถือ
เป็นความภาคภูมิใจและปัจจุบนัเป็นประเพณีท่ีมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ของ
ชุมชนต่อเน่ืองมาเป็นระยะเวลา 6 ปีแล้ว บุญเดือนส่ี (บุญผะเหวด) และบุญ
เดือนเก้า (บญุข้าวประดบัดิน) ยงัถือเป็นอีกหนึ่งประเพณีท่ีชาวบ้านรู้สึกว่าแบบ
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 แผนปฏิบตัิฉบบับ้านสาวะถี มีความโดดเด่นและพิเศษกว่าชุมชนรอบข้าง และ

อีกสิ่งท่ียืนยนัถึงความส าเร็จจากการสร้างชุดความรู้สินไซท่ีหมู่บ้านสาวะถีคือ 
การประยุกต์น าเอาคุณสมบตัิของตวัละครในวรรณกรรมเร่ืองสินไซ เช่น ความ
สามคัคี ความรักพวกพ้องพ่ีน้อง ความกตญัญู มาใช้ในการท างานร่วมกันหรือ
การจัดกิจกรรมท่ีต้องอาศยัการเสียสละก าลังกาย  ก าลังใจ  และก าลังทรัพย์ 
วาทกรรมสินไซจะถูกน ามากล่าวอ้างเพ่ือให้คนในชุมชนเกิดความตระหนักและ
เข้ามามีสว่นร่วมตอ่การท างานสว่นรวมเสมอ 

วัดไชยศรี บ้านสาวะถีจึงถือเป็นต้นแบบของชุมชนในการประยุกต์
วรรณกรรมพืน้บ้านสินไซมาใช้ในงานพฒันาชมุชน ท าให้วดัแห่งนีเ้ร่ิมเป็นท่ีรู้จกั
ในหมู่คนท่ีช่ืนชอบสายงานด้านศิลปวฒันธรรมโดยเฉพาะจิตรกรรมฝาผนังท่ีมี
ความโดดเด่นและการเล่าขานเร่ืองสินไซจากพ่อใหญ่สุ่ม สุวรรณวงศ์ ปราชญ์
ประจ าหมู่บ้านท่ีคอยผลิตซ า้ต านานสินไซแม่นย าราวกับเคร่ืองอดัเสียง และวดั
ไชยศรีแหง่นีไ้ด้ถกูก าหนดให้เป็น ศูนย์เรียนรู้สินไซ  “สิม” ศาสนสถานท่ีบง่บอก
ถึงความศรัทธาของชาวพุทธผสานกับเร่ืองราวท่ีถูกวาดเขียนขึน้ถูกใช้เป็นพืน้ท่ี
สร้างความเก่าแก่ ดัง้เดิม เป็นแหล่งอ้างอิงความถูกต้องของชุดความรู้สินไซ
ประจ าท้องถ่ิน โดยมีเจ้าอาวาสตวัแทนของสถาบนัศาสนาและปราชญ์ชาวบ้าน
ตวัแทนของสถาบันชุมชนท าหน้าท่ีตอกย า้ความจริง  จากการสังเกตรูปแบบ 
การแต่งกายของบรรดาชาวบ้านผู้ เข้าร่วมพิธีกรรมงานบุญกับทางวัดไชยศรี 
พบว่าผู้สูงอายุทัง้ชายและหญิงมีรูปแบบการแต่งกายคล้ายกันคือเสือ้ผ้าแบบ
สภุาพและมีสไบพาดบา่ เพ่ือรักษาอตัลกัษณ์การแตง่กายให้เหมือนภาพปรากฏ
และการบรรยายในเร่ืองสินไซ อีกแง่หนึ่งการแต่งกายลักษณะนีย้ังช่วยเพิ่ม
น า้หนกัความขลงัและสร้างความจริงให้กับการมีอยู่ของชุดความรู้สินไซภายใน
พืน้ท่ีแห่งนีอี้กด้วย ส่วนการติดตัง้ (establish) ทางความคิดเก่ียวกับสินไซท่ี
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ปรากฏและถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นของคนในชุมชนคือคุณธรรมในด้านต่างๆ 
เชน่ ความซ่ือสตัย์สจุริต ความมีศีลธรรม จริยธรรม เห็นได้จากค าบอกเล่าของพ่อ
สุ่มท่ีว่า “ส่ิงที่ได้กะคือหน่ึงความซ่ือสตัย์สุจริต ความมีศีลธรรม จริยธรรม ได้
ถ่ายทอดถึงลูกหลานคนใกล้ตวั โดยเฉพาะการไม่โกหกหลอกลวง ถ้าในหมู่บ้าน
เกิดคดีต้องสะสางต่างๆ ผู้ใหญ่บ้าน ก านนัจะมาเชิญพ่อไปตดัสิน พ่อเป็นคน
ตรง ชาวบ้านกะเลยนบัถือพ่อในจุดนี้” (สมัภาษณ์พ่อสุ่ม สุวรรณวงศ์ วนัท่ี 14 
กมุภาพนัธ์ 2557) 

เม่ือวิเคราะห์ปฏิบตัิการสินไซท่ีเกิดขึน้ในชุมชนบ้านสาวะถี จะพบว่า 
การสร้างวาทกรรมสินไซเกิดจากการท างานของสามกระบวนการท่ีส าคญัคือ  

หน่ึง “ความรู้” อนัเกิดจากการหยิบยกเอาฮูปแต้มสินไซท่ีผนงัสิมมาให้
ความหมายและผลิตซ า้เร่ืองราวโดยเน้นด้านคุณธรรม เพ่ือให้คนในชุมชนเกิด
ความรัก สามคัคี กตญัญ ูเสียสละ และซ่ือสตัย์ ขณะท่ีกลุ่มผู้น าภายในชมุชนได้
สร้างความรู้เก่ียวกับสินไซท่ีเน้นคุณธรรมของตัวละคร ผู้ รู้  ผู้ เช่ียวชาญ 
นกัวิชาการท่ีมาร่วมจดัเวทีเสวนาเร่ืองสินไซ งานบญุข้าวจ่ี ก็มีสว่นสนบัสนุนหรือ
ช่วยขับเน้นถึงคุณงามความดีของตัวละครและเนือ้เร่ือง ส่วนการสร้าง
ความหมายท่ีไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัผู้ รู้ส่วนใหญ่จะไม่เป็นท่ียอมรับและ
ถกูเบียดขบัออกไปในท่ีสดุ เม่ือความรู้หรือความหมายความเป็นตวัตนของสินไซ
จากมุมมองของตนนัน้ได้รับการยอมรับจึงเท่ากับว่าพวกเขาได้สร้างสิ่งท่ี  สอง 
นัน่คือ “อ านาจ”  

ครัน้กลุม่ผู้สร้างสามารถท าให้ชาวชมุชนและผู้ เข้าร่วมงานเกิดความเช่ือ
และการรับเอาสินไซในแบบฉบับท่ีพวกเขาสร้างขึน้3  เม่ือเขาเหล่านัน้เช่ือใน
                                                           

3 นิทานเร่ืองสินไซ มีการสร้างขึน้หลายส านวน ตามแต่วตัถปุระสงค์ของผู้ก าหนดความรู้ให้
เกิดการรับรู้ เช่น หากเป็นบทหมอล าจะเน้นเร่ืองความบนัเทิง ตลก ขบขนั เห็นได้จากกลอน
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 ความเป็นสินไซจะเกิดการประพฤติปฏิบัติออกมาในรูปแบบต่างๆ มากน้อย

ตา่งกนั เชน่ มีการรับเอาคณุธรรมท่ีเช่ือว่ามีอยูใ่นตวับท (text) หรือตวัละครสินไซ
มาใช้ในชีวิตประจ าวัน อาทิ ความซ่ือสัตย์ เสียสละ สามคัคี การแต่งกาย และ 
ฮีตคอง หรือแม้กระทัง่เช่ือว่าชุมชนแห่งนีเ้ป็นแหล่งก าเนิดสินไซ แต่ถ้อยแถลง
หรือการนิยามดงักล่าวอาจไม่ได้รับการยอมรับหากปราศจาก สาม “สถาบนั” ท่ี
เป็นสิ่งสนบัสนนุและเป็นเคร่ืองหมายยืนยนัค าพดูนัน้  

การเลือกผนวกรวมงานสินไซเข้ากับบุญข้าวจ่ีฮีตอีสานนัน้ นยัยะหนึ่ง
เพ่ือท่ีอย่างน้อยชุดความรู้สินไซจะได้ถูกผลิตซ า้เวทีผ่านประเพณีความเช่ือ โดย
มีสถาบนัศาสนาเป็นสิ่งเสริมความชอบธรรมให้การจดังานดงักล่าวได้รับความ
สนใจจากทัง้หน่วยงานในท้องถ่ินและหน่วยงานส่วนกลาง รวมถึงคนในชุมชน
และนอกชมุชนให้เข้าร่วม อาทิ ส านกัวฒันธรรมจงัหวดั  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
นกัศกึษาจากมหาวิทยาลยัขอนแก่น และมหามกฎุราชวิทยาลยั  เทศบาลต าบล
สาวะถี โรงเรียนบ้านสาวะถี  เทศบาลนครขอนแก่น  เครือข่ายสินไซสองฝ่ังโขง  
กลุม่สืบทอดมรดกล้านช้างจาก สปป.ลาว โรงเรียนรุ่งอรุณ และการทอ่งเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย  

 

สรุป  
 บทความนีต้้องการเผยให้เห็นกระบวนการสร้างวาทกรรมของชุมชน 
สาวะถี อนัมีจดุเร่ิมต้นจากภาวะวิกฤติท่ีเกิดขึน้ภายในชมุชน กลุ่มผู้น าจึงได้น า
วัตถุดิบทางวัฒนธรรมท่ีมีอยู่ในชุมชนมาประยุกต์ใช้เพ่ือให้คนในชุมชนเกิด
                                                           

บทหนึ่งที่ว่า “สินไซห่าว ขี่ควายลงท่ง”  แต่หากสินไซอยู่ในบริบทของการเทศนาก็มกัจะให้
น า้หนกัในเร่ืองคุณธรรมและศีลธรรม แต่โดยเนือ้หาหลกัแล้วจะเป็นไปท านองเดียวกันคือ 
การผจญภยัของเด็ก 3 คน เพื่อตามหาอาที่ถกูยกัษ์ลกัพาตวัไป 
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ส านกึร่วม มีความภาคภมูิใจในความเป็นชมุชนของตนร่วมกนั แตเ่ม่ือบริบทและ
สถานการณ์เปล่ียนไปจุดประสงค์ของการสร้างวาทกรรมสินไซจึงเป็นมากกว่า
ส านึกร่วมของคนในชุมชน นอกจากท่ีกลุ่มผู้น าและชาวบ้านได้รับเอาคณุธรรม
สินไซไปใช้ในชีวิตประจ าวันแล้ว อ านาจของวาทกรรมสินไซได้เคล่ือนตัวออก
นอกชุมชนในรูปแบบของเครือข่ายวฒันธรรม เกิดการท างานร่วมกันกับองค์กร
ภายในนอกจนเกิดเป็นกิจกรรมส าคญัท่ีเป็นตวัขับเคล่ือนวาทกรรมสินไซให้มี
ความตอ่เน่ืองและขยายวงกว้างมากขึน้ในทกุๆ ปี เม่ือพิจารณาให้ถ่ีถ้วนจะพบว่า
กลไกส าคญัท่ีท าให้ชดุความรู้สินไซมีอิทธิพลตอ่ความคิด ความเช่ือของผู้คน นัน่
คือ การมีสถาบันทางสังคมทัง้ท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ มาท าหน้าท่ี
รองรับความถูกต้อง โดยเฉพาะสถาบนัการศึกษาท่ีท าหน้าท่ีในการกุมอ านาจ
สร้างการรับรู้ให้กบัผู้คนในทกุสงัคม และสถาบนัสงฆ์ท่ีอยู่ใกล้ชิดชมุชนเป็นผู้น า
ทางจิตวิญญาณและมีส่วนส าคญัในการชีน้ าความคิดผู้คน   
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