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ผลการศึกษา พบว่า ผู้นาทางศาสนา ผู้นาชุมชน และผู้อาวุโส ได้ ร่วมกัน
สร้ างใหม่ ความเป็ นชุมชนผ่ านวรรณกรรมพื น้ บ้ านเรื่ องสิ นไซซึ่ งผูกโยงอยู่
กับสัญญะทางวัฒนธรรมอย่างฮูปแต้ มหรื อภาพจิ ตรกรรมบนฝาผนังสิมหรื อ
โบสถ์ วัดไชยศรี ชุมชนได้ เลื อกฉวยหยิ บเอามาตี ความหมายใหม่เพื่ อสร้ าง
อัตลักษณ์ชุมชน และเป็ นเครื่ องมือในการร้ อยรัดความสมัครสมานสามัคคีของ
ชุมชนในงานพัฒนาภายใต้ บริ บทความเป็ นสมัยใหม่ อย่างไรก็ตามกระบวนการ
สร้ างใหม่ความเป็ นชุมชนผ่านกระบวนการสร้ างวาทกรรมสินไซของชุมชนกลับ
ไม่ได้ เกิดขึ ้นอย่างโดดเดี่ยว กระบวนการดังกล่าวเชื่อมโยงกับเครื อข่ายภายนอก
ชุมชนที่หลากหลายและกลายเป็ นแรงหนุนเสริ มความชอบธรรมให้ ชุดความรู้
สินไซที่ชุมชนประกอบสร้ างขึน้ มีความน่าเชื่อถื อ สมจริ งสมจัง และเป็ นความ
จริ งในที่สุด จนหมู่บ้านแห่งนี ้กลายเป็ นศูนย์กลางในการศึกษาวรรณกรรมเรื่ อง
สินไซของจังหวัดขอนแก่นและภาคอีสานโดยปริ ยาย ดังนัน้ การใช้ วรรณกรรม
พื น้ บ้ านสิ นไซจึ งเป็ นตัวอย่างหนึ่งของรู ปแบบการสร้ างชุดความรู้ ด้ วยความ
ร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานท้ องถิ่น เพื่อสร้ างอัตลักษณ์และการนิยามตัวตน
ให้ แก่ท้องถิ่นที่นอกเหนือจากการชี ้นาและรับเอาจากรัฐเพียงฝ่ ายเดียว
คาสาคัญ: สินไซ วาทกรรม ปฏิบตั กิ ารวาทกรรม
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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บทนา
ค าถามส าคัญที่ เกิ ดขึ น้ ในช่ วง 2 ทศวรรษแรกแห่งการพัฒนา คื อ
การพัฒนาตาม “โมเดล” ความเติบโตทางเศรษฐกิจตามแบบประเทศที่พัฒนา
แล้ ว ทังในด้
้ านวิชาการ เทคโนโลยี และการสะสมทุนเพื่อพัฒนาประเทศไทยนัน้
เป็ นรูปแบบหนึ่งของการถูกครอบงาหรื อไม่ ทาไมยิ่งพัฒนา ยิ่งก่อให้ เกิดปั ญหา
ความเชื่อเดิมที่ว่าวัฒนธรรมประเพณีดงเดิ
ั ้ มเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนานัน้ จริ ง
หรื อไม่ (กาญจนา แก้ วเทพ, 2530) อานันท์ กาญจนพันธุ์ (2544) ชีใ้ ห้ เห็นว่า
ส่วนที่ไปตอบโต้ กบั กระแสโลกาภิวตั น์หรื อส่วนที่ไปปะทะกับกระแสเหล่านี ้ ก็ทา
ให้ เกิดการปรับเปลี่ยนโลกาภิวตั น์ไปคนละทิศคนละทาง ขณะที่บางกลุ่มขานรับ
กับกระแสโลกาภิวตั น์ด้วยการตกอยู่ภายใต้ กระแสนัน้ แต่ในอีกหลายส่วนก็ไม่ได้
เป็ นอย่างนัน้ แม้ ว่ากระแสโลกาภิ วัตน์ ทาให้ คนถูก ลดทอนคุณค่าความเป็ น
มนุษย์ไป แต่มนุษย์โดยทัว่ ไปจะไม่ยอมสูญเสียความเป็ นมนุษย์ เมื่อใดก็ตามที่
คนถู ก ลดทอนความเป็ นคนลงไปมากก็ จ ะมี ป ฏิ กิ ริ ย าตอบโต้ แต่ ก็ ไ ม่ ไ ด้
หมายความว่าจะทาได้ โดยอัตโนมัติ การที่ มนุษย์ สามารถตอบโต้ กับกระแส
เหล่านี ้ก็ทาได้ โดยผ่าน “ความรู้ ชาวบ้ าน” ซึ่งหมายถึง สิ่งต่างๆ ที่เราอาจคุ้นเคย
เช่น ความเชื่อ การเคารพสิ่งต่างๆ ประเพณีพื ้นถิ่น ตานาน เป็ นต้ น ความรู้ แบบนี ้
จะมีรูปแบบแตกต่างกันไปตามแต่ละวัฒนธรรม
แน่นอนว่า การปรับตัวของท้ องถิ่นที่ได้ รับผลกระทบจากการพัฒนาให้
สามารถตอบโต้ ต่อรองกับอานาจของทุนนิยมโลกาภิ วัตน์ บางพืน้ ที่ ได้ เลื อก
ประกอบสร้ างความรู้ ชุดใหม่เพื่อช่วงชิงพืน้ ที่ในการสร้ างความเป็ นตัวตนของ
ชุมชนขึน้ มาต่อสู้ เริ่ มจากการสร้ างส านึ กร่ วมของความเป็ นกลุ่มชาติ พันธุ์
วัฒ นธรรมเดี ย วกั น ผ่ านรู ปแบบของประวั ติ ศ าสตร์ ท้ องถิ่ น คติ ช าวบ้ าน
วรรณกรรมพื ้นบ้ าน ความเชื่อ พิธีกรรม เป็ นต้ น ในทานองเดียวกัน ชุมชนบ้ าน
ปี ที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2560

วาทกรรมสินไซสาวถี: สิม ฮูปแต้ ม และบุญข้ าวจี่

สาวะถี ตาบลสาวะถี อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สถาบันศาสนาได้ ร่วมมือกับ
ชุมชนรื อ้ ฟื ้นวรรณกรรมพื น้ บ้ านสิ นไซและสัญญะทางวัฒนธรรมที่ เกี่ ยวข้ อง
ขึน้ มาใหม่ในฐานะวาทกรรม โดยเฉพาะ “สิมกับฮูปแต้ มสินไซ” ได้ ถูกใช้ เป็ น
แหล่งอ้ างอิงในการปรับเปลี่ยนตาแหน่งแห่งที่ของชุมชนที่สมั พันธ์กับหน่วยทาง
สังคมที่กว้ างขวางออกไป ตลอดจนการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ ของชาวบ้ าน
ด้ วยกันเองในงานพัฒนา ซึง่ วาทกรรมสินไซได้ ถกู ชุมชนเชื่อมโยงเข้ ากับพื ้นที่ทาง
สังคมวัฒนธรรมอย่างซับซ้ อน คาถามคือ ชุมชนแห่งนี ้มีกระบวนการในการสร้ าง
วาทกรรมสินไซอย่างไร วาทกรรมดังกล่าวเชื่อมโยงกับ สิม ฮูปแต้ ม พืน้ ที่ทาง
สังคมวัฒนธรรมที่ชุมชนสร้ างขึน้ ใหม่อย่างไร ในงานชิ ้นนี ้ผู้เขียนเน้ นวิเคราะห์
ภาคปฏิบตั ิการวาทกรรมสินไซที่เกิดขึน้ ในบริ บทของงานบุญ “สินไซ บุญข้ าวจี่
วิถีวฒ
ั นธรรม” ซึง่ เป็ นงานประจาปี สาคัญของชุมชน
วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษากระบวนการสร้ างวาทกรรมสินไซบ้ านสาวะถี
2.เพื่ อวิ เคราะห์ ภาคปฏิ บัติ การวาทกรรมสิ นไซบ้ านสาวะถี ใ นการ
สร้ างอัตลักษณ์ชมุ ชนและการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ของชุมชนในงานพัฒนา
ผ่านงานบุญ “สินไซ บุญข้ าวจี่ วิถีวฒ
ั นธรรม”
สินไซใต้ ร่มเงาอาณาจักรล้ านช้ างจากอดีต-ปั จจุบัน
ในแวดวงวิชาการและผู้สนใจศึกษาวรรณกรรมสินไซมีความเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกันว่า ต้ นธารของการประพันธ์น่าจะเกิดขึ ้นในสมัยพระเจ้ าสุริยวงศา
ธรรมมิ กราช นักวิชาการสายวรรณกรรมอี สานอย่าง ธวัช ปุณโณทก (2522)
สันนิษฐานว่า วรรณกรรมสังข์ ศิลป์ ชัยน่าจะแต่งขึน้ ในสมัยพระเจ้ าสุริยวงศา
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ธรรมิกราช (พ.ศ.2176 - 2241) แห่งอาณาจักรล้ านช้ าง โดยท้ าวปางคา เจ้ าเมือง
นครเขื่ อนขันธ์ กาบแก้ วบัวบาน (จังหวัดหนองบัวลุ่มภู) เมื องหน้ าด่านของ
อาณาจักรล้ านช้ าง มีการจัดแบ่งเนื ้อเรื่ องออกเป็ นตอนๆ เรี ยกว่า “บัน”
้ ในสานวน
การปริ วรรตของมหาสิลา วีระวงส์ มีทงหมด
ั้
15 บัน้ ส่วนฉบับของปรี ชา พิณทอง
มี ทัง้ หมด 28 บัน้ เพิ่มเติมจากฉบับของมหาสิ ลา มี การสอดแทรกเนื อ้ หาเรื่ อง
คุณธรรม ศีลธรรม ฮีตคองประเพณี เข้ าไป ให้ ตวั เอกของเรื่ องเป็ นผู้ที่ บุญญา
บารมีมาก มีความเก่งกล้ า กตัญญู เชื่อฟั งผู้ใหญ่ สามารถสัง่ สอนผู้อื่นให้ ร้ ู จกั ผิด
ชอบชัว่ ดี สอนตัวละครอื่นๆ ให้ ร้ ู จกั หลักการปกครองบ้ านเมืองและการดาเนิ น
ชีวิต การประพฤติตนอยู่ในทานองคลองธรรม
ประคอง เจริ ญจิตรกรรม (2557) อธิบายว่า การเบี่ยงเบนออกจากแบบ
แผนอันดีงาม เป็ นเงื่อนไขสาคัญให้ เกิดเรื่ องราวการผจญภัยและการสู้รบระหว่าง
สินไซกับยักษ์ กมุ ภัณฑ์ เนื่องด้ วยพระยายักษ์ ได้ มาลักพาตัวนางสุมณฑาไปจาก
เมืองเป็ งจาล การกระทานี ้ถือว่าผิดฮีตคองของเมืองเป็ งจาลอย่างร้ ายแรง ดังนัน้
สินไซจึงเปรี ยบเสมือนผู้รักษาฮีตคองประเพณีของสังคมและบังคับให้ ผ้ อู ื่นต้ อง
ปฏิบตั ิตาม นับว่าเป็ นความโดดเด่นของวรรณกรรมเรื่ องนี ้ และมีจุดมุ่งหมายที่
ค่อนข้ างชัดเจนว่า ถูกสร้ างขึน้ เพื่อใช้ เป็ นต้ นแบบการใช้ ชี วิตของผู้คนภายใน
อาณาจักรล้ านช้ าง โดยอาศัยสถาบันพุทธศาสนาเป็ นแหล่งอ้ างอิงเขียนเรื่ องราว
ขึ ้นมา สิ่งที่นา่ สังเกตก็คือแม้ สินไซเป็ นเรื่ องราวที่อยู่นอกพุทธชาดกแต่ชาวบ้ านก็
ให้ การยอมรับนิยมชมชอบสูง เพราะมีการเสริ มแต่งด้ วยการอ้ างอิงความศรัทธา
ที่มีต่อพระพุทธเจ้ าในสาเหตุการประพันธ์ และตอนสรุ ปสุดท้ ายได้ ม้ วนชาดก
คลี่ คลายตัวบุคคลให้ สอดคล้ องกับชื่ อบุคคลส าคัญทางพุทธศาสนา ท าให้
ชาวบ้ านเชื่อว่าแม้ ไม่ใช่ชาดกแต่ก็จะได้ อานิสงส์ผลบุญจากการฟั งและเผยแพร่
เช่นเดียวกับพุทธชาดก ทาให้ ในอดีตนิทานเรื่ องนีจ้ ึงค่อนข้ างได้ รั บความนิยม
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อย่างแพร่ หลายในกลุ่มสังคมลุ่มน ้าโขงและอาณาจักรล้ านช้ าง เกิดการผลิตซา้
วรรณกรรมดังกล่าวในหลายรู ปแบบ อาทิ มุขปาฐะ นิทาน การจารลงใบลาน
ภาพวาดจิตรกรรม การเทศน์ การลา เป็ นต้ น
ต่อมาหลังการล่มสลายของอาณาจักรล้ านช้ าง จนก่อเกิ ดการสร้ าง
ชุมชนรั ฐชาติใหม่ขึน้ มาภายใต้ ชื่ อ สาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
(สปป.ลาว) วรรณกรรมสินไซได้ เข้ ามามาบทบาทสาคัญต่อการสร้ างบ้ านแปง
เมืองในหลายๆ ด้ าน อาทิ การร่ วมพลังพัฒนาชาติลาว ด้ านการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จนนามาสู่การนิยามตัวตนในฐานะการเป็ นสินไซแห่งยุคสมัย
กล่าวคือ กระบวนการสร้ างวาทกรรมสินไซใน สปป.ลาว ได้ ถูกขับเคลื่อนอย่าง
จริ งจังและต่อเนื่องจากทุกภาคส่วนทัง้ รัฐ เอกชน และประชาสังคม มาตลอด
ระยะเวลาหลายสิบปี ไล่เรี ยงมาจากการรื อ้ ฟื น้ ประวัติศาสตร์ ความทรงจาสร้ าง
ความรู้สกึ ภูมิใจและเป็ นเจ้ าของวรรณคดีสินไซ มรดกตกทอดมาตังแต่
้ สมัยที่ลาว
ยังเป็ นศูนย์กลางอาณาจักรล้ านช้ างและมีพื ้นที่ภาคเหนือและอีสานของประเทศ
ไทยเป็ นส่วนหนึ่งของดินแดนผ่านงานปริ วรรตสังข์ สิ นไซของนักปราชญ์ คน
สาคัญอย่างมหาสิลา วีระวงส์
ขณะเดียวกัน สินไซยังได้ ถกู ฝ่ ายการเมืองนาโดยท่านไกสอน พมวิหาน
ประธานประเทศใช้ เป็ นเครื่ องมื อสร้ างความสามัคคี รั กชาติ รั กแผ่นดินเป็ น
น ้าหนึง่ ใจเดียวกันของคนชาติลาว โดยยกเอาคุณสมบัติของตัวละครเอกมาสร้ าง
พลังในการขับเคลื่อนประเทศ จนเกิดเป็ นวาทกรรมประจาใจ “สินไซแห่งยุคสมัย”
ของประชาชนคนลาวให้ มีจิตใจฮึกเหิม บุกป่ าฝ่ าฝั นไม่ย่อท้ อต่อปั ญหาอุปสรรค
เพื่อนาพาความเจริ ญมาสู่คนในชาติ แต่หลังจากยุคการสร้ างสาพัฒนาประเทศ
แล้ ว วาทกรรมสินไซยังคงได้ รับการผลิตซ ้าอยู่จนถึงปั จจุบนั ทังรู้ ปแบบการเรี ยน
การสอนในห้ องเรี ยนและการศึกษาตามอัธยาศัย การจัดตังหน่
้ วยงานที่ทาการ
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เผยแพร่ วรรณคดี ส าคัญของชาติ หนึ่ งในนัน้ คื อเรื่ องสิ นไซ การประกาศให้
วรรณคดีสินไซเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติ การจัดตังสโมสรสิ
้
นไซ และ
การเผยตัวตนความเป็ นชนชาติลาวสู่สายตาประชาคมชาวโลกผ่าน ช่วงสาคัญ
ของพิธีเปิ ดกีฬาซีเกมส์เมื่อครัง้ ที่ สปป. ลาว เป็ นเจ้ าภาพ (ปี 2009) เมื่อวาทกรรม
สินไซได้ สร้ างปฏิบตั ิการอย่างเข้ มข้ นภายในประเทศแล้ ว กลุ่มผู้ขบั เคลื่อนสินไซ
ทังจากสโมสรวั
้
ฒนธรรมสินไซและโครงการอ่านกาพย์กลอนและขับลาสาหรั บ
เด็กน้ อยลาวยังได้ ร่วมกันขยายวาทกรรมสินไซให้ ก้าวพ้ นพรมแดนรัฐชาติด้วย
การร่ วมแลกเปลี่ ยนวัฒนธรรมยังต่างแดน อาทิ เวี ยดนาม รั สเซี ย กัมพูชา
มาเลเซีย อินโดนีเซีย ญี่ ปนุ่ และ มีปฏิสมั พันธ์ด้านวัฒนธรรมบ่อยครัง้ มากที่สุด
คือ ประเทศไทย สิ่งเหล่านี ้จึงเป็ นการแสดงให้ เห็นถึงกลไกอานาจการทางานของ
สินไซที่สามารถขับเคลื่อนหรื อเป็ นอานาจที่มีชีวิตผลิตสร้ างความจริ งให้ เกิดขึน้
ในสังคม อีกทังยั
้ งทาหน้ าที่คงสภาพสิ่งที่สร้ างขึ ้น (อัตลักษณ์ความเป็ นคนลาว
ผ่านวาทกรรมสิ นไซแห่ งยุคสมัย) ให้ ด ารงอยู่และเป็ นที่ ยอมรั บของสัง คม
ในวงกว้ าง
สู่วาทกรรมสินไซร่ วมสมัยแห่ งบ้ านสาวะถี
จากที่ได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ นว่าภาคอีสานในอดีตนันเคยเป็
้
นส่วนหนึ่ง
ของอาณาจักรล้ านช้ าง ดังนัน้ วิถีชีวิตวัฒนธรรมของผู้คนในดินแดนแถบนี จ้ ึง
คล้ ายคลึงกับชาวลาวที่ อาศัยอยู่ สปป. ลาว เห็นได้ จากการถื อจารี ตฮี ตคอง
ความเชื่ อ ธรรมเนี ยมปฏิ บัติ ภาษา ศิลปะและการศาสนาเป็ นแนวทางใน
การดาเนินชีวิต ผู้เขียนจะขอยกตัวอย่างหมู่บ้านในภาคอีสานแห่งหนึ่งนั่นคื อ
หมู่บ้านสาวะถี ตาบลสาวะถี อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อันเป็ นผลิตผลทาง
วัฒนธรรมจากล้ านช้ างแล้ วภายหลังได้ ผสมกลมกลืนกับกับวัฒนธรรมสยาม แต่
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ยังคงพยายามสร้ างชุดความรู้ เพื่อเปิ ดพื ้นที่ความเป็ นตัวตนของชุมชนด้ วยการ
อาศัยทุนทางวัฒนธรรมที่มี อยู่ ได้ แก่ สิมเก่า เรื่ องราวของสินไซ และงานบุญ
ประเพณี (บุญเดือนสาม) ดังนี ้
นิทานพื ้นบ้ านสินไซมีความเกี่ยวพันกับกลุ่มชาติพนั ธุ์แถบจังหวัดอีสาน
ตอนกลางได้ แก่ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้ อยเอ็ด มีปรากฏเป็ นหลักฐานการ
บันทึกลงใบลานสาหรั บถวายให้ พระเทศน์ ในวันส าคัญทางพุทธศาสนาและ
เทศน์งันเฮือนดี เป็ นนิทานมุขปาฐะเล่าต่อกันในครอบครั วและชุมชน เป็ นสื่ อ
บันเทิงประเภทหมอลาและหนังประโมทัยขับกล่อมผู้คนยามค่าคืน หากเป็ นที่
นิยมในชุมชนใดมากๆ ก็ อาจได้ รับคัดเลื อกให้ ให้ เข้ าไปอยู่ในศาสนสถานอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของวัด อย่างเช่นภายในสิมหรื อโบสถ์ เพราะวัดนอกจากเป็ นศูนย์ รวม
จิตใจและขับเคลื่ อนชุมชนทัง้ ในแง่ ศาสนา การประกอบพิธี กรรมตามฮี ตคอง
ประเพณี และการศึกษาแล้ ว ยังทาหน้ าที่เป็ นกระจกสะท้ อนความเจริ ญรุ่ งเรื อง
ของสังคมนัน้ ๆ ได้ อีกด้ วย ดังจะเห็นได้ จากสิ่ งก่ อสร้ างศาสนาคารและงาน
ศิลปวิทยาการที่ถูกบรรจุไว้ ภายในบริ เวณเขตอารามอันได้ แก่ สิม และฮูปแต้ ม
หรื อภาพเขียนหรื อภาพจิตรกรรมฝาผนัง ส่วนฮูปแต้ มที่มกั ได้ รับการนิยมวาดบน
ผนังสิม ส่วนใหญ่เป็ นเรื่ องราวในพระพุทธศาสนา เช่น พุทธประวัติ พระเวสสันดร
ชาดก ทศชาติชาดก พระมาลัยท่องนรก - สวรรค์ พระลัก - พระลาม ราหูอมจันทร์
และนิทานพืน้ บ้ านเรื่ องสินไซ2 รวมถึงภาพวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ ภาพวาดเชิ ง
สังวาส ประเพณีท้องถิ่น และสัตว์ในตานานที่สมั พันธ์กบั พุทธศาสนา
2

เหตุที่นิทานเรื่ องสินไซได้ รับความนิยมในอดีตจนถึงขันเอามาท
้
าเป็ นภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ประดับสิม เนื่องจากชาวบ้ านมีความเลือ่ มใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมาก นิทานเรื่ อง
นี ้มีเนื ้อหาสนุกสนานและอิงกับชาดก ชาวบ้ านเชื่อว่าถ้ าใครได้ ฟังนิทานเรื่ องนีแ้ ล้ วจะได้ บญ
ุ
มาก ไปเกิดในยุคพระศรี อาริ ยเมตไตร จึงมีการแต้ มเป็ นฮูปที่ตวั สิม เพื่อถวายเป็ นพุทธบูชา
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การที่นานิทานพืน้ บ้ านมาวาดบนผนังสิมนัน้ เทพพร ให้ ความเห็นว่า
หนึ่ ง เนื่องจากวัดเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ของชุมชน การวาดฮูปแต้ มบนผนังสิมจึงมี
วัตถุประสงค์เพื่ อการเรี ยนรู้ โดยนาเอาเรื่ องราวในพุทธศาสนาและนอกพุทธ
ศาสนารวมทังประเพณี
้
วิถีชีวิตและเพศศึกษาสอดแทรกเพื่อให้ เรี ยนรู้ และสอง
แม้ เป็ นเรื่ องนอกชาดกก็สามารถตีความหรื ออธิ บายเป็ นพุทธธรรมได้ (เทพพร
มังธานี, 2554: 51 - 52)
สาหรับชุมชนสาวะถี พระครู บุญชยากร เจ้ าอาวาสวัดไชยศรี (2557)
กล่าวถึงการตังถิ
้ ่นฐานของชุมชนสาวะถีว่า น่าจะมีอายุประมาณ 230 - 250 ปี
แต่ได้ ถกู ทิ ้งร้ างเป็ นระยะ จนกระทัง่ มี การตังชุ
้ มชนอย่างถาวรในช่วง 150 ปี เศษ
จึงได้ ก่อสร้ างวัดไชยศรี และต่อมาประมาณ 108 ปี ก่อน (พ.ศ.2449) สมัยหลวงปู่
อ่อนสาได้ สร้ างสิมขึ ้นมา มีญาติโยมช่วยกันออกแรงและทุนทรัพย์สร้ างและให้
ช่างแต้ มพื ้นบ้ านชื่อนายทอง ทิพย์ชา เป็ นชาวอาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
มาเขียนภาพบนผนังสิมตามที่หลวงปู่ อ่อนสาท่านกาหนดให้ ลักษณะเด่นของ
ภาพเป็ นการเขียนแบบช่างพืน้ บ้ านและเขี ยนด้ วยสีฝุ่นซึ่งหามาจากธรรมชาติ
ผนังด้ านในส่วนมากเป็ นภาพเรื่ องราวพระเวสสันดรและสังข์สินไชย และผนัง
ด้ านนอกเป็ นภาพนรก 8 ขุม (หลุม) อีกทังมี
้ การจารึกอักษรไทน้ อยกากับ ในยุคนี ้
ชุมชนสาวะถีมีความเจริ ญรุ่งเรื องทังด้
้ านศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และศาสนา
เป็ นอย่างมาก มีร่องรอยปรากฏให้ เห็นคือ ฮีตคองได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด
วัดวาอารามและสานักเรี ยนได้ รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาทิ วัดมีพระสงฆ์
จาวัดจานวนมาก มีหอแจก หอกลอง หอระฆัง ศาลาโรงธรรม
โดยนัยดังกล่าวนิทานพืน้ บ้ านเรื่ องสินไซ ช่วงสมัยหลวงปู่ อ่อนสานัน้
ไม่ได้ มีความหมายเพียงความบันเทิงรื่ นเริง ขับกล่อมผู้คนตามวาระต่างๆ เท่านัน้
หากยังเป็ นเรื่ องราวที่มี ได้ รับการปลูกฝั ง (embodied) ถ่ายทอดทางความคิด
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เกี่ยวกับจารี ต วิถีการดาเนินชีวิตของผู้คนในชุมชนอีกด้ วย “...ในเรื ่ องสิ นไซสอน
ครบทุกอย่ าง คนอี สานเดิ มกะได้ น าเอาค าสอนที ่ แทรกอยู่ ในเรื ่ องสิ นไซมา
ประยุกต์ ใช้ ปฏิ บตั ิ ตามตัง้ แต่การแต่งกาย การเข้าหาผู้ใหญ่ พระสงฆ์ ต้องมี ผ้า
แพรพาดเบี ่ยง เพื ่อแสดงความเคารพนอบน้อม ตามแบบการบรรยายในเรื ่ อง
สิ นไซ...” ตาสุ่ม ผู้เฒ่าวัย 72 ปี ปราชญ์ ประจ าวัดไชยศรี กล่าวอย่างความ
ภาคภูมิใจและความทรงจาเกี่ยวกับเรื่ องสินไซในอดีต
ยุคที ่ สอง ประมาณ พ.ศ.2500 หลังยุคหลวงปู่ อ่อนสา บริ บทสังคม
เปลี่ยนไปเกิดการพบปะแลกเปลี่ยนปะทะสังสรรค์กับภายนอก ทาให้ เกิดการรับ
เอาวัฒนธรรมและวิธีคิดจากแหล่งอื่นเข้ ามาใช้ กับชุมชน รวมทัง้ นโยบายจาก
ภาครั ฐที่ ต้ องการสร้ างความเป็ นเอกภาพให้ กับชาติไทย ส่งผลให้ ประเพณี
พิธีกรรม ฮีต คองของชุมชนถูกลดทอนความสาคัญเหลือเพียงกิจกรรมที่ต้องทา
ให้ สืบเนื่องไปในแต่ละช่วงเวลาเท่านัน้ ปรากฏการณ์ลกั ษณะนี ้ นิธิ เอียวศรี วงศ์
(2538) ให้ ความเห็นว่า เมื่อประเพณี หรื อฮีตคองบางอย่างไม่สามารถปรั บตัว
หรื อตอบสนองสถานการณ์ปัจจุบนั ขณะนันได้
้ ก็ต้องถูกตัดลด หรื อทอน ให้ เหลือ
เพียงบางส่วนที่สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ปฏิบตั ิ โดยมีคนในชุมชนเป็ น
ผู้ที่คดั เลือก สรรหา และตัดสินใจด้ วยตัวเอง แต่ปัญหาที่มกั จะพบโดยทัว่ ไปคือ
จะปรับประเพณีเก่าให้ ดารงอยู่ในสภาพที่เปลี่ยนแปลงได้ อย่างไร ควรตระหนัก
ว่าประเพณีเก่าไม่ได้ มีคณ
ุ ค่าในตัวของมันเอง การที่จะพยายามปรับประเพณี
เก่าก็ต้องเห็นเสียก่อนว่า “พลัง” ของประเพณี เก่านัน้ คืออะไร และพลังนัน้ ยัง
ตอบสนองต่อวิถีชีวิตของเราหรื อไม่
ดังนัน้ เพื่อให้ เข้ ากับยุคสมัยและความอยู่รอดของตน บางพื ้นที่จึงเลือก
ประกอบสร้ างวาทกรรมชุดใหม่เพื่อแย่งชิงพื ้นที่การสร้ างความเป็ นตัวตนแทนที่
วาทกรรมชุดเดิมที่รัฐเป็ นผู้สร้ าง เริ่ มต้ นจากการสร้ างสานึกร่ วมของความเป็ น
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กลุ่มชาติพันธุ์ วัฒนธรรมเดียวกัน ผ่านรู ปแบบของประวัติศาสตร์ ท้องถิ่ น คติ
ชาวบ้ าน วรรณกรรมพื ้นบ้ าน ความเชื่อ พิธีกรรม เป็ นต้ น จึงเป็ นที่มาของการพร่ า
เลือนความเป็ นท้ องถิ่นรวมถึงศิลปวัฒนธรรมพื ้นบ้ าน วาทกรรมสินไซในฐานะ
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมพื ้นถิ่นจึงนอนนิ่งอยู่บนผนังสิมอยู่เป็ นเวลานานหลาย
สิบปี

ภาพที ่ 1 - 2 สิ มและภาพวาดจิ ตรกรรมฝาผนังสิ นไซวัดไชยศรี

ภาพที ่ 3 ป้ายชื ่อถนนภายในหมู่บ้าน
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ยุคที ่สาม ทิศทางกระแสการพัฒนาประเทศหันมาให้ ความสนใจกับ
วัฒนธรรมชุมชนตังแต่
้ พ.ศ.2530 เป็ นต้ นมา สินไซจึงถูกปลุกให้ มีชีวิตขึ ้นมาอีก
ครัง้ ผ่านการประยุกต์ใช้ ของพระสงฆ์ผ้ นู าทางจิตวิญญาณชุมชน ผู้นาชุมชนและ
นักวิชาการ สอดคล้ องกับนักวิชาการเมืองแห่งอีสานใต้ ติก๊ แสนบุญ (2555: 34 37) ได้ ขยายความว่ า ในช่ วงเวลาหนึ่ ง ที่ เ กิ ด กระแสการโหยหาอดี ต ขึ น้ ใน
สังคมไทย นักวิชาการจานวนหนึ่งได้ เลือกใช้ สิมเป็ นเครื่ องมื อหรื อสัญลักษณ์
แสดงออกถึงความเป็ นท้ องถิ่นอีสาน เพื่อทัดทานวัฒนธรรมกระแสหลัก ที่เขา
เหล่านันมองว่
้
าวัฒนธรรมจากภายนอกเป็ นตัวทาลายชุมชน การชูเรื่ องสิมเป็ น
ภาพแทนตัวตนของคนอีสานจึงเป็ นการซ่อมสร้ างความรู้ สึกของคนทัง้ ในและ
นอกวัฒ นธรรมให้ หั น มาตระหนั ก และเห็ น คุ ณค่ า ของสิ ม อี ส าน ในฐานะ
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นที่สะท้ อนความเป็ นไปของสังคมในแต่ละยุคสมัย
ใน พ.ศ.2532 เป็ นต้ นมาหลังจากที่พระครู บุญชยากร เจ้ าอาวาสองค์
ปั จจุบนั ได้ ย้ายมาจาพรรษาที่วัดแห่งนีไ้ ด้ คิดหาวิธีทาให้ วัดและชุมชนอยู่รอด
ท่ามกลางบ้ านเมืองยุคทุนนิยม เนื่องจากชาวบ้ านขาดการทานุบารุงศาสนา วัด
จึงทรุดโทรมลงไปมาก ผู้คนเกิดความแตกแยก ทังชุ
้ มชนและวัดขาดผู้นา พระครู
และคณะทางานซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นผู้อาวุโสและผู้นาชุ มชนจึงได้ ร่วมกันพัฒนา
ชุมชน โดยอาศัยฐานรากประเพณีวฒ
ั นธรรมท้ องถิ่นเดิม (ฮีตสิบสอง) มารื อ้ ฟื น้
ขึ ้นใหม่ และสร้ างให้ สินไซเป็ นจุดร่ วมความภาคภูมิใจและอัตลักษณ์ชุมชน ใน
ลักษณะการโหยหาหวนคืนสู่อดีต เพื่อสร้ างชุมชนที่เข้ มแข็ง กระบวนการรื อ้ ฟื ้น
ผลิตใหม่ สินไซและฮีตคอง จากการเลือนหายไปในคนอายุรุ่นหลังวัย 30 ปี ให้
สามารถหวงแหน สืบทอด ภูมิใจ มีความเป็ นเจ้ าของร่วม ไม่เขินอายที่จะบอกเล่า
เรื่ องสินไซแก่คนภายนอกชุมชนนัน้ มีหลายองค์ประกอบเข้ ามาเกี่ยวข้ องเพราะ
โดยตัวชุมชนเพียงลาพังนันคงมี
้ พลังไม่พอที่จะทาให้ คนส่วนใหญ่ในชุมชนเกิด
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การยอมรับได้ จึงมีความพยายามนาวรรณกรรมเรื่ องสินไซจากฮูปแต้ มที่ฝาผนัง
สิมภายในวัดมาเล่าขานต่อเติมให้ ความหมายใหม่ ให้ มีเนื ้อหาสอดคล้ องและ
คล้ ายคลึงกับสินไซฉบับของ สปป.ลาว และฉบับของเทศบาลนครขอนแก่น อีก
ทังได้
้ คืนชีวิตให้ กับสินไซด้ วยการประยุกต์เข้ ากับประเพณีพิธี กรรมของชุมชน
จากการสร้ างความร่วมมือในรู ปแบบภาคีเครื อข่ายกับหน่วยงานภายในท้ องถิ่น
ทัง้ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น หน่วยงานภาครั ฐ องค์ กร
เอกชนและองค์ กรขั บเคลื่ อนสิ นไซจาก สปป.ลาว การรื อ้ ฟื ้นประยุ ก ต์ ใ ช้
วรรณกรรมเรื่ องสินไซกับชุมชนตลอดระยะเวลา 15 ปี
เจ้ าอาวาสได้ สรุ ปถึงคุณค่าและความส าคัญของสิ นไซต่อชุมชนว่ า
1. สินไซได้ เชื่อมแนวคิดเรื่ องศิลปวัฒนธรรม การเคารพนับถื อ จารี ต ประเพณี
บางอย่าง 2. เชื่อมชุมชนเข้ าหากันทังบ้
้ าน วัด โรงเรี ยน จากการทางานร่ วมกัน
โดยอาศัยสิ นไซเป็ นสื่ อกลาง 3. เชื่ อมสังคม เกิ ดการเรี ยนรู้ แลกเปลี่ ยนเรื่ อง
วรรณกรรมสินไซร่ วมกันระหว่างภายในกับภายนอกชุมชน และ 4. เชื่อมการ
พัฒนา มีการนาเอาสิ่งดีงามของชุมชนที่เคยปฏิบตั ิในอดีตกลับมาประยุกต์ใช้ ให้
เข้ ากับยุคสมัยปั จจุบัน นี่ จึงเป็ นการกล่ าวอ้ างหรื อยกระดับให้ สิ นไซมี ให้ มี
ความสาคัญในฐานะสิ่งยึดเหนี่ยว เกาะเกี่ ยว ร้ อยรัดความเป็ นชุมชนไว้ ด้วย
การสร้ างให้ สินไซเป็ นชุดความรู้ หนึ่งที่มีความต่อเนื่องสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
เป็ นชุดระเบียบวินัยทางสังคมอันดีงามสมควรแก่การประพฤติปฏิบตั ิ ไม่ว่าจะ
ผ่านไปกี่ยคุ กี่สมัย สิ่งดีงามที่แฝงฝั งอยู่ในนิทานสินไซก็ยงั สามารถชี ้นาความคิด
และวิถีปฏิบตั ขิ องผู้คนในชุมชนได้ อยู่เรื่ อยไป
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ภาพที ่ 4 - 5 กิ จกรรมภายในงาน “สิ นไซ บุญข้าวจี ่ วิ ถีวฒ
ั นธรรมอีสาน”

ภาพที ่ 6 กิ จกรรมภายในงาน “สิ นไซ บุญข้าวจี ่ วิ ถีวฒ
ั นธรรมอี สาน”

ประเพณีใหม่ สินไซ บุญข้ าวจี่
นอกจากการกล่าวถึงความสาคัญหรื อการให้ ความหมายต่อสินไซใน
ฐานะเป็ นพลังของชุมชนแล้ ว การผลิตซ ้าชุดความรู้ ผ่านพื ้นที่และพิธีกรรมได้ มี
ส่วนช่ วยให้ สิ นไซมี ความศักดิ์สิ ทธิ์ และทรงคุณค่าอยู่ต่อไป ปฏิ บัติการหนึ่ง
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เกี่ยวกับสินไซที่ทางวัดไชยศรี ดาเนินการติดต่อกันหลายปี ร่วมกับภาคีเครื อข่าย
อันเป็ นงานประเพณีของท้ องถิ่นที่ได้ รับการประดิษฐ์ ใหม่ให้ มีความใหญ่โตและ
พิเศษมากกว่าชุมชนใกล้ เคียง นัน่ คือ งานบุญเดือนสามตามฮีตสิบสองของคน
อีสาน หรื อบุญข้ าวจี่ ภายใต้ ชื่องาน “สินไซ บุญข้ าวจี่ วิถีวัฒนธรรมอี สาน”
จัดขึ ้นทุกปี ณ วัดไชยศรี พื ้นที่ปฏิบตั ิการสาคัญ
จากการที่องค์กรต่างๆ ได้ มาร่วมกันฟื น้ ฟู เรี ยนรู้ และอนุรักษ์วรรณกรรม
เรื่ องดังกล่าวร่ วมกันโดยใช้ วัดไชยศรี เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ มาตลอดหลายปี เพื่อให้
กระบวนการสร้ างสิ นไซยังคงเป็ นขอบฟ้ าทางความคิ ด (episteme) ของผู้ที่
หลงใหลในวรรณกรรมเรื่ องนี อ้ ยู่จนถึ งปั จจุบัน จึงได้ มี แนวคิดสอดแทรกชุด
ความรู้สินไซในรูปแบบการเสวนา เชิญผู้ร้ ูเรื่ องสินไซมาแลกเปลี่ยนตามประเด็นที่
ทางผู้จดั งานได้ ตงไว้
ั ้ ในที่นี ้จะขอยกตัวอย่างงาน “สินไซ บุญข้ าวจี่ วิถีวฒ
ั นธรรม
อีสาน” ประจาปี 2557 และเพื่อให้ ผ้ อู ่านได้ จินตนาการถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้
ได้ ชดั เจนกว่าเดิมจึงขอเล่าเรื่ องราวดังนี ้
การจัดงานปี นนได้
ั ้ กาหนดขึ ้นระหว่างวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ เนื ้อหา
ภายในงานประกอบด้ วยช่วงเช้ าพิธีเจริ ญพระพุทธมนต์ ตอนบ่ายได้ จัดเสวนา
วิชาการ หัวข้ อปี นี ้ว่าด้ วยเรื่ อง “มุมมองความรักปั จจุบนั สมัยและรอยรักในรอย
ธรรมจากวรรณกรรมสินไซ” เพื่อให้ เข้ ากับเทศกาลวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์
วันวาเลนไทน์และตรงกับวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาคือ วันมาฆบูชา “...วัน
มาฆบูชาอาจกล่าวได้ว่าเป็ นวันแห่งความรักในทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็ น
วันที ่ พระพุทธเจ้ าได้ แสดงโอวาทปาติ โมกข์ คื อหลักธรรมอันเป็ นหัวใจของ
พระพุทธศาสนา...” (เอกสารประกอบการบรรยายพระครู บุญชยากร เจ้ าอาวาส
วัดไชยศรี ) มีผ้ รู ่วมเสวนามาจากหลายหลากสถาบันได้ แก่ เจ้ าอาวาสวัดไชยศรี
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยา
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เขตอีสาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โรงเรี ยนเทศบาลโนนชัย
โรงเรี ยนสาวะถี พิ ท ยาสรรพ์ และโครงการบ้ านชี ว าศิ ล ป์ มอดิ น แดง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ ร่วมกันวิเคราะห์ความรักแง่มุมต่างๆ จากการศึกษา
วรรณกรรมสินไซ ไม่ว่าจะเป็ นความรักของพี่น้องพระยากุศราชกับนางสุมณฑา
ความรักสามี - ภรรยาของพระยายักษ์ กุมภัณฑ์กับนางสุมณฑา หรื อความรั ก
ระหว่างพี่ น้ อง สี โห หอยสังข์ และสิ นไซ น ามาให้ เกิ ดเรื่ องราวการผจญภัย
มากมาย
บรรดาผู้ร่วมเสวนาต่างสร้ างความหมายสินไซในแบบที่ตนเองถนัดและ
ผสานด้ วยมุมมองความรักเพื่อให้ เข้ ากับหัวข้ อการจัดงาน อันเป็ นการสะท้ อนให้
เห็นถึงการตีความสินไซอย่างมีพลวัต เคลื่อนที่ เลื่อนไหลไปตามสถานการณ์ อีก
ทังผู
้ ้ เข้ าร่วมการเสวนาส่วนใหญ่มาจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงของจังหวัด
ขอนแก่น จึงเป็ นเสมือนสิ่งเน้ นย ้าเพิ่มความน่าเชื่อถือสร้ างความชอบธรรมให้ กับ
การคงอยู่ของวาทกรรมสินไซ ที่ไม่เพียงเป็ นความรู้ ระดับนิทานชาวบ้ านเท่านัน้
แต่ยังถูกยอมรับและขับเคลื่อนโดยนักวิชาการจากแวดวงการศึกษาชัน้ สูงอี ก
ด้ วย
นอกจากนี ้ รอบปริ มณฑลการจัดงานยังถูกสร้ างการซึมซับรับรู้เกี่ ยวกับ
วาทกรรมสิ น ไซอยู่ ก ระจั ด กระจายเต็ ม พื น้ ที่ ได้ แก่ สิ ม เก่ าฮู ป แต้ มสิ น ไซ
นิทรรศการสินไซ พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ าน การขายเสือ้ สกรี นลายสินไซเป็ นสินค้ าที่
ระลึก และการแสดงดนตรี โปงลาง หมอลาสินไซโดยนักเรี ยนโรงเรี ยนสาวะถี
ลูกหลานของชุมชน หมอลาตอนสินไซเดินดงโดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
มหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และหมอลาจากวงไทราชภัฏเลยบันเทิง
ศิลป์ ในภาคกลางคืนอีกด้ วย ต่อจากนัน้ ช่วงเช้ ามืดวันถัดมาได้ มีการแสดง
ขับกล่อมผู้คนด้ วยคณะหมอลาพันปี กิจกรรมจี่ข้าวตักบาตรถวายพระ และถวาย
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ผ้ าแห่ผะเหวดที่ ถูกแต่งแต้ มเรื่ องราวเกี่ ยวกับนิทานสินไซบนผนังสิมฝี มื อการ
คัดลอกของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (บางปี ก็มี
การคัดลอกภาพเหตุการณ์ พุทธประวัติอย่างอื่ น ตามแต่การร้ องขอของชุมชน
และวัด)
จากกิ จกรรมที่ เกิ ดขึน้ ตลอด 2 วัน ผู้เขี ยนได้ พูดคุยกับนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่นกลุ่มหนึ่งที่เข้ าร่ วมตลอดงาน ทาให้ ทราบว่าการเข้ าร่ วม
กิจกรรมครัง้ นี ้ได้ ชว่ ยเปิ ดมุมมองและการรับรู้เรื่ องสินไซอย่างมากทีเดียว
“ก่ อนมาที ่นี่อาจารย์ เคยเล่ าเรื ่ องสิ นไซให้ฟังแล้วในห้องเรี ยนพอรู้ มา
บ้างว่าสิ นไซเป็ นของคนอี สาน เมื ่อได้มาร่ วมงานทาให้รู้จักเรื ่ องสิ นไซ
มากขึ้ น... ส่ วนคนที ่ไม่ ได้เรี ยนวิ ชานี ้ก็คงไม่ รู้จัก... รู้ จักประเพณี
บุญข้าวจี ่เพราะเพื ่อนชวนมาก็ คิดว่าเป็ นงานบุญธรรมดา ตอนเย็ น
สวดมนต์ ตอนเช้าจี ่ข้าวมาตักบาตร พอมาเห็นที ่นี่ก็รู้สึกแปลก ทาให้
ได้รู้จักเรื ่ องสิ นไซ ได้รู้ว่าเสาประดับคื อเสาสี โห... รู้ จักว่าที ่นี่คือต้น
กาเนิ ดสิ นไซ...” (สัมภาษณ์กลุม่ นักศึกษา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557)
จึงกล่าวได้ ว่าคณะผู้จัดงานได้ พยายามรื อ้ ฟื ้นสินไซที่สูญหายไปจาก
วิถีชีวิตของผู้คนให้ กลับมาโลดแล่นบนเส้ นทางสายวัฒนธรรมในฐานะของความ
ร่วมสมัยผสมกลมกลืนกับประเพณีพื ้นบ้ านอย่างงานบุญเดือนสามบุญข้ าวจี่ แต่
สร้ างความหมายให้ หลากหลายทังความเป็
้
นสากลด้ วยการเลื อกวันจัดงานให้
สอดคล้ องกับวันวาเลนไทน์ วันแห่งความรั กในกระแสนิ ยมและวันมาฆบูชา
วันสาคัญของพุทธศาสนิกชนทัว่ โลก นอกจากบุญเดือนสามหรื อบุญข้ าวจี่จะถือ
เป็ นความภาคภูมิใจและปั จจุบนั เป็ นประเพณีที่มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ข อง
ชุมชนต่อเนื่ องมาเป็ นระยะเวลา 6 ปี แล้ ว บุญเดือนสี่ (บุญผะเหวด) และบุญ
เดือนเก้ า (บุญข้ าวประดับดิน) ยังถือเป็ นอีกหนึ่งประเพณีที่ชาวบ้ านรู้สึกว่าแบบ
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แผนปฏิบตั ิฉบับบ้ านสาวะถี มีความโดดเด่นและพิเศษกว่าชุมชนรอบข้ าง และ
อีกสิ่งที่ยืนยันถึงความสาเร็ จจากการสร้ างชุดความรู้ สินไซที่หมู่บ้านสาวะถี คือ
การประยุกต์นาเอาคุณสมบัติของตัวละครในวรรณกรรมเรื่ องสินไซ เช่น ความ
สามัคคี ความรักพวกพ้ องพี่น้อง ความกตัญญู มาใช้ ในการทางานร่ วมกันหรื อ
การจัดกิจกรรมที่ต้องอาศัยการเสียสละกาลังกาย กาลังใจ และกาลังทรัพย์
วาทกรรมสินไซจะถูกนามากล่าวอ้ างเพื่อให้ คนในชุมชนเกิดความตระหนักและ
เข้ ามามีสว่ นร่วมต่อการทางานส่วนรวมเสมอ
วัดไชยศรี บ้ านสาวะถี จึงถื อเป็ นต้ นแบบของชุมชนในการประยุกต์
วรรณกรรมพื ้นบ้ านสินไซมาใช้ ในงานพัฒนาชุมชน ทาให้ วดั แห่งนี ้เริ่ มเป็ นที่ร้ ู จกั
ในหมู่คนที่ชื่นชอบสายงานด้ านศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะจิตรกรรมฝาผนังที่มี
ความโดดเด่นและการเล่าขานเรื่ องสินไซจากพ่อใหญ่สุ่ม สุวรรณวงศ์ ปราชญ์
ประจาหมู่บ้านที่คอยผลิตซ ้าตานานสินไซแม่นยาราวกับเครื่ องอัดเสียง และวัด
ไชยศรี แห่งนี ้ได้ ถกู กาหนดให้ เป็ น ศูนย์ เรี ยนรู้สินไซ “สิม” ศาสนสถานที่บง่ บอก
ถึงความศรัทธาของชาวพุทธผสานกับเรื่ องราวที่ถูกวาดเขี ยนขึ ้นถูกใช้ เป็ นพืน้ ที่
สร้ างความเก่าแก่ ดังเดิ
้ ม เป็ นแหล่งอ้ างอิงความถูกต้ องของชุดความรู้ สิ นไซ
ประจาท้ องถิ่น โดยมีเจ้ าอาวาสตัวแทนของสถาบันศาสนาและปราชญ์ ชาวบ้ าน
ตัวแทนของสถาบันชุมชนทาหน้ าที่ ตอกยา้ ความจริ ง จากการสังเกตรู ปแบบ
การแต่งกายของบรรดาชาวบ้ านผู้เข้ าร่ วมพิธี กรรมงานบุญกับทางวัดไชยศรี
พบว่าผู้สูงอายุทงั ้ ชายและหญิ งมีรูปแบบการแต่งกายคล้ ายกันคือเสือ้ ผ้ าแบบ
สุภาพและมีสไบพาดบ่า เพื่อรักษาอัตลักษณ์การแต่งกายให้ เหมือนภาพปรากฏ
และการบรรยายในเรื่ องสิ นไซ อี กแง่ หนึ่งการแต่งกายลักษณะนี ย้ ังช่วยเพิ่ ม
น ้าหนักความขลังและสร้ างความจริ งให้ กับการมีอยู่ของชุดความรู้สินไซภายใน
พื น้ ที่ แห่งนี อ้ ี กด้ วย ส่วนการติดตัง้ (establish) ทางความคิดเกี่ ยวกับสิ นไซที่
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ปรากฏและถูกถ่ายทอดจากรุ่ นสู่รุ่นของคนในชุมชนคือคุณธรรมในด้ านต่างๆ
เช่น ความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ความมีศีลธรรม จริยธรรม เห็นได้ จากคาบอกเล่าของพ่อ
สุ่มที่ว่า “สิ่ งที ่ได้กะคื อหนึ่ งความซื ่อสัตย์ สุจริ ต ความมี ศีลธรรม จริ ยธรรม ได้
ถ่ายทอดถึงลูกหลานคนใกล้ตวั โดยเฉพาะการไม่โกหกหลอกลวง ถ้าในหมู่บ้าน
เกิ ดคดี ต้องสะสางต่ างๆ ผู้ใหญ่ บ้าน กานันจะมาเชิ ญพ่อไปตัดสิ น พ่อเป็ นคน
ตรง ชาวบ้านกะเลยนับถื อพ่อในจุดนี ้” (สัมภาษณ์พ่อสุ่ม สุวรรณวงศ์ วันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2557)
เมื่อวิเคราะห์ปฏิบตั ิการสินไซที่เกิดขึน้ ในชุมชนบ้ านสาวะถี จะพบว่า
การสร้ างวาทกรรมสินไซเกิดจากการทางานของสามกระบวนการที่สาคัญคือ
หนึ่ง “ความรู้ ” อันเกิดจากการหยิบยกเอาฮูปแต้ มสินไซที่ผนังสิมมาให้
ความหมายและผลิตซา้ เรื่ องราวโดยเน้ นด้ านคุณธรรม เพื่อให้ คนในชุมชนเกิ ด
ความรัก สามัคคี กตัญญู เสียสละ และซื่อสัตย์ ขณะที่กลุ่มผู้นาภายในชุมชนได้
สร้ างความรู้ เกี่ ย วกั บ สิ น ไซที่ เ น้ นคุ ณ ธรรมของตัว ละคร ผู้ รู้ ผู้ เชี่ ย วชาญ
นักวิชาการที่มาร่วมจัดเวทีเสวนาเรื่ องสินไซ งานบุญข้ าวจี่ ก็มีสว่ นสนับสนุนหรื อ
ช่ ว ยขั บ เน้ นถึ ง คุ ณ งามความดี ข องตัว ละครและเนื อ้ เรื่ อ ง ส่ ว นการสร้ าง
ความหมายที่ไม่เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับผู้ร้ ูส่วนใหญ่จะไม่เป็ นที่ยอมรับและ
ถูกเบียดขับออกไปในที่สดุ เมื่อความรู้หรื อความหมายความเป็ นตัวตนของสินไซ
จากมุมมองของตนนันได้
้ รับการยอมรับจึงเท่ากับว่าพวกเขาได้ สร้ างสิ่งที่ สอง
นัน่ คือ “อานาจ”
ครัน้ กลุม่ ผู้สร้ างสามารถทาให้ ชาวชุมชนและผู้เข้ าร่วมงานเกิดความเชื่อ
และการรั บเอาสิ นไซในแบบฉบับที่ พวกเขาสร้ างขึน้ 3 เมื่อเขาเหล่านัน้ เชื่ อใน
3

นิทานเรื่ องสินไซ มีการสร้ างขึ ้นหลายสานวน ตามแต่วตั ถุประสงค์ของผู้กาหนดความรู้ ให้
เกิดการรับรู้ เช่น หากเป็ นบทหมอลาจะเน้ นเรื่ องความบันเทิง ตลก ขบขัน เห็นได้ จากกลอน
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ความเป็ นสิ นไซจะเกิ ดการประพฤติปฏิ บัติออกมาในรู ปแบบต่างๆ มากน้ อย
ต่างกัน เช่น มีการรับเอาคุณธรรมที่เชื่อว่ามีอยูใ่ นตัวบท (text) หรื อตัวละครสินไซ
มาใช้ ในชีวิตประจาวัน อาทิ ความซื่อสัตย์ เสียสละ สามัคคี การแต่งกาย และ
ฮีตคอง หรื อแม้ กระทัง่ เชื่อว่าชุมชนแห่งนี ้เป็ นแหล่งกาเนิดสินไซ แต่ถ้อยแถลง
หรื อการนิยามดังกล่าวอาจไม่ได้ รับการยอมรับหากปราศจาก สาม “สถาบัน” ที่
เป็ นสิ่งสนับสนุนและเป็ นเครื่ องหมายยืนยันคาพูดนัน้
การเลือกผนวกรวมงานสินไซเข้ ากับบุญข้ าวจี่ฮีตอีสานนัน้ นัยยะหนึ่ง
เพื่อที่อย่างน้ อยชุดความรู้สินไซจะได้ ถูกผลิตซ ้าเวทีผ่านประเพณีความเชื่อ โดย
มีสถาบันศาสนาเป็ นสิ่งเสริ มความชอบธรรมให้ การจัดงานดังกล่าวได้ รับความ
สนใจจากทังหน่
้ วยงานในท้ องถิ่นและหน่วยงานส่วนกลาง รวมถึงคนในชุมชน
และนอกชุมชนให้ เข้ าร่วม อาทิ สานักวัฒนธรรมจังหวัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหามกุฎราชวิทยาลัย เทศบาลตาบล
สาวะถี โรงเรี ยนบ้ านสาวะถี เทศบาลนครขอนแก่น เครื อข่ายสินไซสองฝั่ งโขง
กลุม่ สืบทอดมรดกล้ านช้ างจาก สปป.ลาว โรงเรี ยนรุ่งอรุณ และการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย
สรุป
บทความนี ต้ ้ องการเผยให้ เห็นกระบวนการสร้ างวาทกรรมของชุมชน
สาวะถี อันมีจดุ เริ่ มต้ นจากภาวะวิกฤติที่เกิดขึ ้นภายในชุมชน กลุ่มผู้นาจึงได้ นา
วัตถุดิบทางวัฒนธรรมที่ มี อยู่ในชุมชนมาประยุกต์ ใช้ เพื่ อให้ คนในชุมชนเกิ ด
บทหนึ่งที่ว่า “สินไซห่าว ขี่ควายลงท่ง” แต่หากสินไซอยู่ในบริ บทของการเทศนาก็มกั จะให้
น ้าหนักในเรื่ องคุณธรรมและศีลธรรม แต่โดยเนื ้อหาหลักแล้ วจะเป็ นไปทานองเดียวกันคือ
การผจญภัยของเด็ก 3 คน เพื่อตามหาอาที่ถกู ยักษ์ ลกั พาตัวไป
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สานึกร่วม มีความภาคภูมิใจในความเป็ นชุมชนของตนร่วมกัน แต่เมื่อบริบทและ
สถานการณ์เปลี่ยนไปจุดประสงค์ของการสร้ างวาทกรรมสินไซจึงเป็ นมากกว่า
สานึกร่ วมของคนในชุมชน นอกจากที่กลุ่มผู้นาและชาวบ้ านได้ รับเอาคุณธรรม
สินไซไปใช้ ในชีวิตประจาวันแล้ ว อานาจของวาทกรรมสินไซได้ เคลื่อนตัวออก
นอกชุมชนในรู ปแบบของเครื อข่ายวัฒนธรรม เกิดการทางานร่ วมกันกับองค์กร
ภายในนอกจนเกิดเป็ นกิจกรรมสาคัญที่เป็ นตัวขับเคลื่อนวาทกรรมสินไซให้ มี
ความต่อเนื่องและขยายวงกว้ างมากขึ ้นในทุกๆ ปี เมื่อพิจารณาให้ ถี่ถ้วนจะพบว่า
กลไกสาคัญที่ทาให้ ชดุ ความรู้สินไซมีอิทธิพลต่อความคิด ความเชื่อของผู้คน นัน่
คือ การมีสถาบันทางสังคมทัง้ ที่ เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ มาทาหน้ าที่
รองรับความถูกต้ อง โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาที่ทาหน้ าที่ในการกุมอานาจ
สร้ างการรับรู้ให้ กบั ผู้คนในทุกสังคม และสถาบันสงฆ์ที่อยู่ใกล้ ชิดชุมชนเป็ นผู้นา
ทางจิตวิญญาณและมีส่วนสาคัญในการชี ้นาความคิดผู้คน
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