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บทคัดย่อ 
 
 บทความวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทหน้าท่ีของวรรณคดี
เร่ืองสินไซกับการสร้างภูมิทศัน์วฒันธรรมลาว โดยเน้นศึกษาข้อมูลจากสถานท่ี
ในชมุชนและสถานท่ีทางธรรมชาตท่ีิอธิบายและเก่ียวข้องกบัเร่ืองราวในวรรณคดี
สินไซเป็นหลัก ทัง้นีผู้้ เขียนได้ประยุกต์ใช้แนวคิดเร่ืองบทบาทหน้าท่ีมาเป็น
เคร่ืองมือในการวิเคราะห์และตีความครัง้นี ้ผลการศึกษาพบว่า วรรณคดีมรดก
สินไซมีบทบาทท่ีส าคญัต่อการสร้างภูมิทศัน์วฒันธรรมในลาว โดยชาวลาวเช่ือ
ว่าสินไซเป็น พระโพธิสัตว์ และเร่ืองราววรรณคดีเร่ืองสินไซได้แผ่ขยายไปทั่ว
มณฑลประเทศลาว ดงันัน้จึงท าให้มีการสร้างภูมิทศัน์วฒันธรรมขึน้ในลาวโดย
อาศยัวรรณคดีเร่ืองสินไซเป็นแกนหลัก กล่าวคือ ชาวลาวได้ใช้ช่ือตวัละครใน
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เร่ืองสินไซมาผูกโยงให้เข้ากับสถานท่ีในชุมชนและสถานท่ีในธรรมชาติ เช่น  
วดัวาอาราม โรงเรียน แหลง่น า้ธรรมชาต ิภเูขา หินลาด และแผนท่ี ลกัษณะเช่นนี ้
สะท้อนให้เห็นบทบาทหน้าท่ีส าคัญของวรรณคดีเร่ืองสินไซท่ีมีต่อการสร้าง 
ภูมิทศัน์วฒันธรรมในลาว พืน้ท่ีและชุมชนเหล่านีไ้ด้สะท้อนให้เห็นร่องรอยทาง
ความเช่ือ ความศรัทธาท่ีผู้คนมีตอ่วรรณคดีดงักลา่ว 

มิตเิชน่นีถื้อเป็นลกัษณะพิเศษท่ีพบเฉพาะในวรรณคดีเร่ืองสินไซ โดยไม่
ปรากฏว่ามีวรรณคดีชาดกหรือวรรณคดีเร่ืองหลกัของลาวเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีถกูน ามา
ปรับใช้ในการสร้างภูมิทัศน์วัฒนธรรมลาว ลักษณะดังกล่าวถือเป็นการ
ผสมผสานทัง้ความเช่ือทางศาสนา วัดวาอารามอันเป็นพืน้ท่ีศักดิ์สิทธ์ิ แหล่ง
ธรรมชาต ิภเูขา แผนท่ี ให้เป็นพืน้ท่ีท่ีมีความหมายเชิงวฒันธรรม 
 
คาํสาํคัญ:  สินไซ,  บทบาทหน้าท่ี,  ภมูิทศัน์วฒันธรรม,  ลาว 
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Abstract 
 

The purpose of this research was to examine roles of Sin Sai 
literature influencing on creation of cultural landscape in Lao PDR. To acquire 
the data, various communities and natural places related to Sin Sai literature 
in Lao PDR were selected as a study site. Besides, a concept of role and 
functional logic was also applied as a research tool to analyze and interpret 
the acquired data. Results indicated that Sin Sai literature had an important 
role in creation of cultural landscape in Lao PDR. The Laotians believed Sin 
Sai was Bodhisattva, so a story of Sin Sai was widely spread throughout Lao 
PDR. This also arose creation of cultural landscape in Lao PDR – that was to 
say, various characters’ names mentioned in the literature were brought to 
link with many communities and natural places like temples, schools, water 
resources, mountains, rocky hills, and maps. This phenomenon reflected: 1) 
roles of Sin Sai literature influencing on creation of cultural landscape in Lao 
PDR, and 2) traces of Laotians’ belief and faith in Sin Sai literature. These 
dimensions were exclusively found with Sin Sai literature since there had not 
been any other Lao Jakarta stories or literatures brought to create cultural 
landscape in Lao PDR. Consequently, it could be concluded that bringing 
Sin Sai literature to create cultural landscape in Lao PDR showed: 1) a 
mixture of religious belief that temples were a sacred place, and 2) natural 
places, mountains, and maps were areas of cultural meanings. 
 

Keywords:  Sin Sai,  Roles,  Cultural Landscape,  Lao PDR 
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บทนํา 
 
 วรรณคดีของชาติลาวรุ่งเรืองสูงสุดในช่วงศตวรรษท่ี 17 และยังมี
วรรณคดีลาวหลายเร่ืองท่ีได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน เช่น จ าปาส่ีต้น  
กาฬเกษ เซียงเหม่ียง นางแตงอ่อน นางผมหอม ท้าวสีทน ท้าวคทันาม เวสสนัดร
ชาดก ขุนบูรม ท้าวฮุ่งท้าวเจือง กาพย์ปู่ สอนหลาน หลานสอนปู่  สินไซ เป็นต้น 
โดยเฉพาะวรรณคดีมรดกเร่ือง สินไซ นบัว่าเป็นวรรณคดีโบราณของลาว ท่ีเขียน
ขึน้มาในสมัยอาณาจักรลาวล้านช้างมีความเจริญรุ่งเรือง (พูวง พิมมะสอน , 
2518: 87) ในช่วงเวลาดงักล่าวสินไซเป็นวรรณคดีท่ีได้รับความนิยมอย่างสูงสุด
และถกูน าเสนอในหลายรูปแบบ เช่น สร้างเป็นต าราเรียน แตง่เป็นเร่ืองสัน้ เป็น
บทละคร เป็นฮปูแต้ม (ภาพจิตรกรรมฝาผนงั) ฮปูควัด (ประติมากรรมแกะสลกั) 
ฮูปปัน้ลอยตวั (ประติมากรรมปูนปัน้ลอยองค์) ตลอดทัง้ได้มีการน าเอาตวับท
วรรณคดีมาปรับใช้เป็นช่ือสถานท่ีตา่ง ๆ “สินไซ” มีความส าคญัและมีบทบาทใน
สงัคมลาวปัจจบุนัมากกว่าวรรณคดีลาวเร่ืองอ่ืน ๆ เป็นดงัวรรณคดีเอกและเป็น
วรรณคดีเพ่ือชีวิตท่ีผสานอยู่ในวิถีชีวิตชาวลาว ดงัจะเห็นว่า คนลาวเช่ือถือกันว่า
เร่ืองสินไซ เป็นวรรณคดีชาดกเร่ืองส าคญัและเป็นวรรณคดีท่ีมีต้นก าเนิดร่วม
ชาติพนัธุ์ของบรรดาผู้คนในชมุชนลุ่มน า้โขง ตา่งให้ความนิยม ช่ืนชอบวรรณคดี
เร่ืองดงักล่าวนีเ้ป็นอย่างมาก ในหมู่ชาวลาวถือกันว่าเร่ืองสินไซเป็นวรรณคดี 
ชัน้เอกของลาวและเป็นวรรณคดีท่ีได้รับความนิยมมากกว่าวรรณคดีเร่ืองอ่ืน ๆ 
ในบรรดาวรรณคดีท่ีเขียนในสมยัประวตัิศาสตร์ลาวล้านช้าง (บวัลี ประพาพนั, 
สมัภาษณ์, 15 กนัยายน 2560)  
 สินไซ เป็นวรรณคดีท่ีส าคญั ท่ีแทรกซึมอยู่ในวิถีชีวิตชาวลาว กล่าวคือ 
ผู้ คนชาวลาวต่างให้ความนิยมและช่ืนชอบเร่ืองดังกล่าวเป็นอย่างมาก ทัง้นี  ้
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ผู้แตง่ยงัได้บรรจงใช้ศพัท์ทางวรรณคดีอนัไพเราะและสรรค าได้อย่างถกูต้องตาม
หลักฉันทลักษณ์ของค าประพันธ์วรรณคดีลาวตัง้แต่ต้นเร่ืองจนถึงปลายเร่ือง 
ลกัษณะเดน่เชน่นีเ้องท าให้เร่ือง “สินไซ” กลายเป็นวรรณคดีชัน้เอกเร่ืองหนึ่ง และ
ได้รับความนิยมชมชอบอย่างกว้างขวางจากคนลาวทกุชนชัน้ ทุกท้องถ่ิน ทกุยุค
สมัย (บ่อแสงค า วงดาลา และคณะ, 1987: 247-248) ทองค า อ่อนมะนีสอน 
(2011: 1-2) ได้กล่าวว่า “มนต์เสน่ห์ท่ีเป็นแรงดึงดูดให้ผู้ อ่านหลงใหลในความ
งาม ความสนุกสนานของสินไซ เกิดจากโครงสร้างของเร่ือง เนือ้เร่ืองศิลปะการ
ประพนัธ์ เหตผุล ศีลธรรม ความคิดกลัน่กรองละเอียดลึกซึง้ถ่ีถ้วน ภาษากวี ลีลา
กลอนแบบอักษรสังวาส การเว้นวรรคตอน สัมผัสในสัมผัสนอกท่ีสอดแทรก
กลมกลืนกัน พร้อมทัง้จังหวะท านองตามหลักการเนืองเสียงเอก-โท อย่าง
เคร่งครัด ทุกศพัท์ส านวนล้วนแต่มีความหมายสมบูรณ์ กระจ่างแจ้ง ชัดเจน 
เหมาะสมกับถูกหล่อหลอมจากเบ้าหล่อทางปัญญาระดบัชัน้ยอด น่ีแหละคือ
จดุเร่ิมต้นพลงัท่ีท าให้ความเป็น “เอก” ของเร่ืองสินไซ ไหลแทรกซึมเข้าสู่ส่วนลึก
ของหวัใจผู้อ่านทกุ ๆ คน” ข้ออธิบายของทองค า อ่อนมะนีสอนดงักล่าว สะท้อน
ให้เห็นว่าเร่ืองสินไซคือภูมิปัญญาทางวฒันธรรมและความรู้ของบรรพบุรุษอีก
เร่ืองหนึง่ท่ีควรคา่แก่การอนรัุกษ์ และสืบทอดไว้ให้แก่อนชุนคนลาวยคุใหม ่ 
 เร่ืองสินไซยังเปรียบเสมือนสายเลือด และเป็นลมหายใจของคนลาว 
กล่าวคือเร่ืองสินไซลาวมีคุณค่า บทบาทและอิทธิพลต่อความเป็นไปของผู้ คน
ชาวลาวล้านช้าง โดยกระแสความนิยมดังกล่าวได้แสดงออกทัง้ในแง่ของ
วรรณศิลป์ หลกัค าสอน และเนือ้เร่ือง เป็นต้น ลกัษณะของบทบาทเร่ืองสินไซนี ้
เองเป็นกระบวนการของกระแสของตวับทนิทานท่ีได้ไหลแทรกซึมเข้าสู่ส่วนลึก
ของหวัใจผู้อ่านผู้ ฟัง และมีอิทธิพลต่อคณุค่าทางจิตใจอย่างยิ่ง เม่ือเป็นดงันีจ้ึง
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ควรตัง้ข้อสงัเกตไว้ว่า เร่ืองดงักลา่วมีอิทธิพลตอ่ความนิยมของคนลาวตัง้แต่อดีต
จนถึงปัจจบุนั 
 จากประวัติและความส าคัญของเร่ืองสินไซสังเกตได้ว่า สินไซเป็น
วรรณคดีชิน้เอกและเป็นนิทานห่อธรรมเร่ืองส าคญัท่ีให้ความรู้หลากหลายมิติ 
วรรณคดีเร่ืองดงักล่าวเป็นวรรณคดีมรดกชิน้เอกคล้ายกับเร่ืองรามเกียรติ์ของ
ไทยท่ีได้รับความนิยมทัง้ในกลุ่มชนชัน้สูงและประชาชนทั่วไป จากการศึกษา
ข้อมูลเร่ืองสินไซผู้ วิจยัพบว่า เร่ืองราวเหตุการณ์ และช่ือตวัละครจากวรรณคดี
เร่ืองสินไซได้ถกูน ามาผกูโยงให้เข้ากบัต านาน อภินิหารการเกิดสถานท่ี และการ
สร้างบ้านแปงเมือง ในท้องถ่ิน จนเกิดเป็นสถานท่ีต่าง ๆ จ านวนมากในลาว 
ดงันัน้ การเช่ือมโยงเร่ืองสินไซอยู่กบัวิถีชีวิตของผู้คนและสถานท่ี สภาพแวดล้อม
ประกอบรวมกันจนกลายเป็น “ภูมิทัศน์วัฒนธรรม” โดยมีการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินท่ีมนษุย์ใช้ในการปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมเป็นสว่นประกอบเช่ือมโยง
เข้าด้วยกนั รวมทัง้การใช้ชีวิตท่ีตระหนกัถึงความยัง่ยืนของธรรมชาติ วฒันธรรม 
และเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม เป็นการอนรัุกษ์ธรรมชาต ิและมรดกทางวฒันธรรม
ให้ยัง่ยืนเพ่ือคนรุ่นตอ่ไป เกิดความรู้สกึตอ่สถานท่ี ความเคารพตอ่เอกลกัษณ์ของ
ท้องถ่ิน เห็นคณุค่าและสืบทอดต่อไปในอนาคต ดงัท่ี ศรีศกัร วลัลิโภดม (2557: 
23-24) ได้อธิบายว่า ภูมิวฒันธรรมหมายถึงลกัษณะภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์ 
ในอาณาบริเวณใดก็ตามท่ีมีส่วนสมัพนัธ์กบัการตัง้ถ่ินฐานบ้านเมืองของผู้คนใน
ท้องถ่ินจนตอ่มาเป็นท่ีรับรู้ร่วมกนัและมีการก าหนดนามช่ือเป็นสถานท่ีตา่ง ๆ  ให้
เป็นท่ีรู้จกักันในลกัษณะเป็นแผนภูมิหรือแผนท่ี เพ่ือส่ือสารถึงกัน โดยสร้างเป็น
ต านาน (Myth) ขึน้เพ่ืออธิบายถึงความเป็นมาและความหมายความส าคญัทาง
ประวตัิศาสตร์ สงัคม เศรษฐกิจและวฒันธรรม โดยต านานเหล่านัน้มีทัง้ท่ีบนัทึก
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เป็นลายลกัษณ์อกัษรและการบอกเลา่ตามความทรงจ า ถ่ายทอดจากคนรุ่นเก่าท่ี
เป็นผู้ รู้ถึงคนรุ่นใหมท่ี่เกิดขึน้หรือเป็นคนในท้องถ่ินอย่างสืบเน่ือง 
 เม่ือเป็นเช่นนีร่้องรอยสถานท่ี สถานท่ีท่ีนัน้เป็นความเช่ือทางศาสนาใน
ลาวมกัมีความเก่ียวข้อง ท่ีน่าจะสามารถอธิบายเช่ือมโยงถึงภูมิทศัน์วฒันธรรม
ได้ ในฐานะท่ีเป็นส่ือหรือข้อมลูทางวฒันธรรมอย่างหนึ่งท่ีจะช่วยให้มองเห็นและ
เข้าใจถึงแนวคิดจิตใจ ความรู้สึกนึกคิดของคนลาว ผ่านต านานหรือเร่ืองเล่า
เหตกุารณ์ วตัถสุิ่งของ ตวัละครและอ่ืน ๆ ในเร่ืองสินไซ เน่ืองจากเร่ืองท่ีเกิดขึน้นี ้
เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของผู้คน สามารถบ่งบอกถึงความ
เป็นหนึ่งเดียวความเป็นปึกแผ่นของสงัคมลาวได้ เน่ืองจากเป็นความทรงจ าและ
ความส านึกทางสังคมท่ีคนลาวรับรู้ร่วมกันเร่ืองสินไซจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีจะ
สะท้อนให้เห็นส านึกร่วม ความคิด ความเช่ือ คา่นิยม อุดมการณ์ทางสงัคม ดงัท่ี 
สภุางค์ จนัทวานิช (2551: 39) กล่าวว่าส านึกร่วมคือความรู้สึกท่ีว่าเราเป็นส่วน
หนึง่ของสงัคม มีความเช่ือและความรู้สึกร่วมกนั ถ้าคนในสงัคมไมมี่สิ่งนี ้สงัคมก็
จะเส่ือมสลายตัง้อยู่ไม่ได้ ถ้าคนไม่มีความรู้สึกว่าตวัเองเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม 
ก็จะไม่มีการคิดท่ีจะมีวฒันธรรมร่วมกัน ถ้าตา่งคนต่างเช่ือก็จะไม่เกิดพลังท่ีจะ
ไปขบัเคล่ือนได้ส านึกร่วมจึงเป็นแกนยึดเหน่ียวให้สมาชิกในสงัคมมีความรู้สึก
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเป็นท่ีน่าสนใจว่าผู้ คนในท้องถ่ินลาวได้หยิบยก
เร่ืองราวเหตกุารณ์ในเร่ืองสินไซมาผกูร้อยเป็นเร่ืองเล่าใหม่ให้มีความสมัพนัธ์กับ
พืน้ท่ีท้องถ่ินเรียกว่าภมูิทศัน์วฒันธรรม ซึง่นา่จะเพ่ือสร้างชมุชนลาวเป็นปึกแผ่น 
ดังนัน้ ในมิติดังกล่าวจึงน่าจะถือเป็นบทบาทหน้าท่ีส าคัญอย่างหนึ่งของ
วรรณคดีสินไซลาวกับภูมิทัศน์วฒันธรรมลาว ซึ่งประเด็นดงักล่าวเป็นประเด็น
ส าคญัท่ีควรอธิบายไว้ ดงันัน้ใบบทความนีจ้ึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาท
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หน้าท่ีวรรณคดีสินไซกับภูมิทัศน์วัฒนธรรมลาว โดยใช้แนวคิดเร่ืองบทบาท
หน้าท่ีซึง่เป็นแนวคิดทางคตชินวิทยามาวิเคราะห์ ดงันี ้
 
1. บทบาทหน้าที่วรรณคดีมรดกสินไซกับภูมิทัศน์วัฒนธรรมลาว 
 ค าว่า บทบาทหน้าท่ี เป็นค าท่ีแปลจากค าในภาษาองักฤษ “Function” 
ท่ีเป็นศพัท์วิชาการท่ีใช้ในทางคตชินวิทยา วิลเลียม บาสคอม (William Bascom) 
เป็นผู้ เขียนบทความเร่ือง “Four Function of Folklore” (1965: 281-298) ชีใ้ห้เห็น
ว่า เราควรสนใจบริบททางสังคมของคติชน (social context of Folklore) ได้
จ าแนกบทบาทหน้าท่ีของคติชนในภาพรวมว่ามีด้วยกัน 4 ประการคือ 1) ใช้
อธิบายท่ีมาและเหตผุลในการท าพิธีกรรม 2) ท าหน้าท่ีให้การศกึษาในสงัคมท่ีใช้
ประเพณีบอกเล่า 3) รักษามาตรฐานทางพฤติกรรมท่ีเป็นแบบแผนของสงัคม 4) 
ให้ความเพลิดเพลินและเป็นทางออกให้กบัความคบัข้องใจ 

จากแนวคิดบทบาทหน้าท่ีของคติชนทัง้ 4 ประการข้างต้นควรน าแนวคิด
ทัง้ 4 ประการไปโยงถึงประเด็นส าคญัในบทความนี ้คือ วรรณคดีเร่ืองสินไซลาว
น่าจะเป็นวรรณคดีท่ีให้ความบนัเทิงส าหรับประชาชนชาวลาว เป็นเคร่ืองมือให้
การศึกษาแก่ประชาชนชาวลาว เป็นเคร่ืองมือควบคุมและรักษาแบบแผนของ
สังคมลาว ประเด็นท่ีน่าสนใจคือ เม่ือใช้แนวคิดเร่ืองบทบาทหน้าท่ีวิเคราะห์
ข้อมูลชุดดังกล่าวแล้วน่าจะท าให้ทราบได้ว่า วรรณคดีมรดกสินไซน่าจะมี
บทบาทหน้าท่ีต่อกับภูมิทศัน์วัฒนธรรมลาว ซึ่งมีบทบาทท่ีเพิ่มขึน้จากประเพณี
พิธีกรรม ท าหน้าท่ีให้การศึกษา รักษามาตรฐานทางสังคม และให้ความ
เพลิดเพลินตลอดถึงเป็นทางออกให้กับความคับข้องใจ ลักษณะดงันีเ้ป็นมิติ
ส าคญัท่ีอาจแสดงว่าวรรณคดีสินไซเป็นเคร่ืองมือในการสร้างภมูิทศัน์วฒันธรรม
ลาว เพราะฉะนัน้หากใช้แนวคิดเร่ืองบทบาทหน้าท่ีวิเคราะห์ข้อมลูชดุดงักล่าวจึง
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จะท าให้ทราบได้ว่า เร่ืองสินไซน่าจะมีบทบาทหน้าท่ีต่อภูมิทศัน์วฒันธรรมลาว
ในการสร้างความเป็นปึกแผ่น ความเป็นกลุ่มชนเดียวกันของลาวท่ีมีวรรณคดี 
สินไซเป็นตัวเช่ือมโยงให้ผู้ คนมีน า้ใจรักใคร่สามัคคีกันและสะท้อนให้เห็น
วฒันธรรมของผู้คนชาวลาว แม้ว่าเร่ืองสินไซเป็นวรรณคดีท่ีมีอายุยาวนาน และ
ยังได้รับความนิยมไม่เส่ือมคลายในหมู่ชาวลาว สอดคล้องกับข้อคิดเห็นของ 
Bronislaw Malinowski ท่ีมองว่า ทุกอย่างในชีวิตของมนุษย์จะต้องมีบทบาท
หน้าท่ี ในระดบัทฤษฎี functionalism มีความส าคญัและมีบทบาทมากในมิติของ
วรรณคดีเชิงสังคมศาสตร์ (Thomas, 1997: 386) ดงันัน้บทความนีจ้ึงเน้นท่ีจะ
ศกึษาบทบาทหน้าท่ีของวรรณคดีมรดกเร่ืองสินไซกับภูมิทศัน์วฒันธรรมลาว ซึ่ง
น่าจะถือเป็นบทบาทหน้าท่ีท่ีส าคญัในการสร้างความทรงจ าสร้างส านึกให้คน
ลาวมีความรักความสามัคคีกันเป็นปึกแผ่น น่าจะน าไปสู่การได้ข้อสรุปหรือ
มุมมองการศึกษาวรรณคดีเร่ืองดงักล่าวว่า มีบทบาทหน้าท่ีอย่างไร วรรณคดี
มรดกเร่ืองสินไซได้ด ารงอยู่อย่างไรในสังคมและวิถีวัฒนธรรมของลาว ดงันัน้ 
บทความนีจ้ึงจะศึกษาบทบาทหน้าท่ีของวรรณคดีมรดกสินไซ เพ่ือวิเคราะห์ให้
เห็นมมุมองวิธีคิด ระบบความเช่ือ และวิถีวฒันธรรมของชาวลาว อยา่งเป็นระบบ 
จากข้อมูลท่ีศึกษาเร่ืองราวในเร่ืองสินไซท่ีเป็นส่วนส าคัญและเก่ียวข้องกับ 
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมลาว พบว่ามีสถานท่ีในชุมชนและสถานท่ีทางธรรมชาติ  
ท่ีได้รับบทบาทจากวรรณคดีสินไซท่ีควรศึกษาและวิเคราะห์ไว้อย่างเป็นระบบ
ตอ่ไปนี ้
   

1.1 สถานที่ในชุมชน 
 ค าวา่ “ชมุชน”มาจากค าภาษาองักฤษวา่ Community ศรีศกัร วลัลิโภดม 
(2551: 9-10) กล่าวว่า ชุมชนเป็นจ านวนของครัวเรือนท่ีตัง้อยู่ในพืน้ท่ีเดียวกัน
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เป็นหมู่ ๆ เช่น หมู่หนึ่ง หมู่สอง แม้ว่าจะมีช่ือเดียวกัน ชุมชนบ้านดงักล่าวจะมี
ความสมัพนัธ์กันในการตัง้อยู่ในพืน้ท่ีทางวัฒนธรรมเดียวกันท่ีท าให้เกิดส านึก
ร่วมของการเป็นคนถ่ินนีแ้ละบ้านนีเ้ป็นต้น สว่นเธียรชาย อกัษรดิษฐ์ (2552: 85) 
อธิบายว่าสิ่งแวดล้อมท่ีชุมชนตัง้อยู่นัน้เกิดจากภูมิปัญญาและจินตนาการของ
มนุษย์ท่ีจะสร้างค าอธิบายขึน้มาส าหรับการส่ือสาร และสร้างความเข้าใจ
เดียวกนัเป็นพืน้ฐาน จ าเป็นท่ีจะต้องก าหนดช่ือหรือนามของพืน้ท่ีใด ๆ โดยอาศยั
หรืออ้างอิงกับองค์ความรู้ชุดต่าง ๆ ขึน้มาก ากับเอาไว้ ทัง้ท่ีเป็นเหตกุารณ์ทาง
ประวตัิศาสตร์และประสบการณ์หรือจากรูปลกัษณะทางกายภาพของตวัมันเอง 
จากความนิยามข้างต้นอาจสรุปได้ว่า ชุมชนหมายถึงพืน้ท่ีท่ีกลุ่มคนอาศยัอยู่
ร่วมกนัในสถานท่ีใดสถานท่ีหนึง่ ท่ีมีวิถีชีวิต และวฒันธรรมร่วมกนั โดยการสร้าง
หล่อหลอม ค าอธิบายขึน้มาเพ่ือส่ือสารและก่อให้เกิดความเข้าใจความเป็น 
น า้หนึ่งใจเดียว จากการศึกษาข้อมูลสถานท่ีชุมชนในประเทศลาวพบว่า ชุมชน
ชาวลาวได้มีการน าช่ือ สินไซ มาใช้ในการตัง้ช่ือชุมชน ท่ีเป็นสถานศึกษา บ้าน 
วดั ดงันี ้
  1.1.1 วัด และบ้านจาํปา 
  วดัเป็นสถาบนัทางสงัคมแห่งหนึ่งและเป็นสถานท่ีท่ีเก่ียวข้อง
กบัความเช่ือในเร่ืองความศกัดิส์ิทธ์ิและการประกอบประเพณีพิธีกรรมท่ีเก่ียวกับ
ความเช่ือนัน้ ๆ และยงัเป็นศูนย์รวมท่ีท าให้คนมีปฏิสัมพันธ์กันทางสังคมและ
เกิดส านึกถึงความเป็นพวกเดียวกันอยู่ในชุนชนเดียวกัน (ศรีศกัร วัลลิโภดม, 
2560: 49) การตัง้ช่ือวดัก็คือการแสดงฐานเกียรติภูมิของคนในชุมชน เน่ืองจาก 
ช่ือวดัอาจมีท่ีมาจากต านานเร่ืองเล่า ซึ่งอาจเป็นประวตัิความเป็นมาของวัดและ
ชุมชนท่ีผู้ คนจากภายในเป็นผู้ สร้างขึน้ เป็นสิ่งท่ีคนภายในเหล่านีเ้ช่ือว่าเป็น
ความจริง บรรดาหลกัฐานจากธรรมชาติและสิ่งก่อสร้างจะกลายเป็นความทรงจ า
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และเป็นสิ่งท่ีรับรู้และถ่ายทอดกันต่อ ๆ มาในรูปของต านานหรือเร่ืองเล่า ซึ่ง
ต านานวัดกับต านานบ้านต่างสัมพันธ์กันท่ีจะท าให้เห็นประวัติศาสตร์ทาง
วัฒนธรรมและสังคม กล่าวคือวัดเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และความ
เป็นมาของชุมชนนัน้ ก็เพราะวัดและชุมชนเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้พร้อม ๆ กันบรรดา
เร่ืองราวการสร้างวดัจงึสมัพนัธ์กบัเร่ืองราวความเป็นมาของชุมชนด้วย จะเห็นได้
จากการท่ีช่ือของวดัและชุมชนเป็นช่ือเดียวกัน เช่น วดัจ าปากับบ้านจ าปา อาจ
กล่าวได้ว่าวัดและบ้านล้วนมีต านานเร่ืองเล่าท่ีจะอธิบายถึงช่ือวัด บ้าน เมือง 
ด้วยกนัทัง้นัน้ เช่น วดัจ าปา ตัง้อยู่บ้านจ าปา เมืองสีโคตรบอง จงัหวดันครหลวง
เวียงจนัทน์ ในหมูบ้่านจ าปาจะมีวดัเป็นศนูย์กลาง โดยท่ีคนในหมูบ้่านได้ก าหนด
ช่ือวดัขึน้คือวดัจ าปาและวดัดานสินไซ 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ช่ือบ้านจ าปา อ าเภอศรีโคตบอง นครหลวงเวียงจนัทน์ 
 
  จะเห็นว่า มีการก าหนดช่ือวดัและบ้านเหมือนกัน คือวดัจ าปา
กับบ้านจ าปานัน้เป็นช่ือเดิมท่ีมาจากเร่ืองสินไซเป็นสถานท่ีปกครองของเจ้า 
ลบัแลหรือเจ้าเมืองจ าปา ตามความเช่ือของประชาชนช่ือของบ้านจ าปานัน้เป็น
ช่ือท่ีได้มาจากสถานท่ีเดิมของเมืองจ าปาท่ีเป็นเมืองของพราหมณ์ มีนนัทเศรษฐี
กบัลกูทัง้เจ็ดอาศยัอยู่ เมืองจ าปานครเป็นเมืองใหญ่มีอาณาเขตท่ีกว้างขวาง มี
ผู้คนอาศยัมากมาย มีการติดต่อค้าขายกัน ทัง้ภายในเมืองและต่างเมืองตลอด
ทัง้กลางวันและกลางคืน เป็นสถานท่ีต้อนรับ แขกบ้านแขกเมืองและบุคคล
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ส าคญัมากมาย มีชาวต่างประเทศเข้ามาติดต่อค้าขายและเจริญสมัพนัธไมตรี 
จึงท าให้เมืองจ าปาเป็นเมืองท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองทัง้การค้าขายและการติดต่อ
สมัพนัธ์กบัชาวตา่งชาต ิ 
  จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าโดยความหมายของช่ือบ้าน
และวดัส่ือให้เห็นการเช่ือมพืน้ท่ีทัง้สองเข้าด้วยกันคือดินแดนของบ้านจ าปา ซึ่ง
ชมุชนได้สร้างเร่ืองเล่าโดยบคุคลท่ีเป็นผู้ รู้ถึงความเป็นมาของผู้คนในชมุชนว่ามา
จากไหนเหตุใดจึงมาตัง้หลักแหล่งขึน้ท่ีบ้านจ าปาแห่งนี  ้และสิ่งท่ีส าคัญและ 
โดดเด่นนัน้คือการรับรู้เร่ืองราวในชาดกเร่ืองสินไซ ดังท่ีชุมชนในบ้านจ าปา
เหล่านีไ้ด้น าเร่ืองราวในชาดกมาเล่าสอนให้คนรุ่นลูกหลานฟังและน าไปสร้าง
เป็นช่ือสถานท่ีต่าง ๆ เพ่ือส่ือถึงประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินว่าบ้านและวดัจ าปาอาจ
เป็นสถานท่ีของพวกพราหมณ์ เน่ืองจากว่าคนท่ีเป็นผู้ รู้จากภายนอกสามารถ
เข้าใจได้ทนัท่ีว่ากลุ่มชนท่ีอยู่ในท้องถ่ินท่ีสัมพนัธ์กับช่ือวัด ซึ่งช่ือบ้านจ าปาใน
เร่ืองสินไซนัน้ แตเ่ดมิคือกลุ่มคนลาวท่ีน าเอาชาดกเร่ืองสินไซท่ีมีมาตัง้แตอ่ดีตมา
ใช้ให้เป็นประโยชน์ในชมุชนท้องถ่ินท่ีเขามาอาศยั นอกจากนีย้งัมีวดัอ่ืนอีกเช่น 
 
  1.1.2 วัดดานสินไซ 
  วดัดานสินไซ ตัง้อยู่บ้านจ าปา เมืองสีโคตรตะบอง จงัหวดันคร
หลวงเวียงจนัทน์ มีหลวงปู่ ศกัดิ์สิทธ์ิเป็นเจ้าอาวาส วดัดงักล่าวก าลงัสร้างกฏิุพกั
สงฆ์อยู่ เน่ืองจากว่าวดัเดิมมีพืน้ท่ีเพียงเล็กน้อยและไม่เหมาะสมจึงมีการสร้าง
ใหญ่โตกว่าเดิม และก าลังสร้างพระเจ้าองค์หลวงไว้ตรงกลางดานท่ีหนึ่ง วัด
ดงักลา่วไม่ปรากฏพบการสร้างพระมหาธาตเุจดีย์ให้เป็นศนูย์กลางการกราบไหว้ 
คนทัง้หลาย ให้ความส าคญัอยู่ท่ีรูปปัน้พระเจ้าสินไซแทน โดยคนในชุมชนและ
นอกชุมชนมากราบไหว้เป็นประจ า ลักษณะเช่นนีถื้อว่าเป็นลักษณะพิเศษท่ี
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ส าคัญในแง่บทบาทหน้าท่ีของวรรณคดีสินไซท่ีมีต่อชุมชนลาว ไม่เฉพาะวัด
จ าปาเท่านัน้หากแต่ยังมีวัดสินไซยาราม และวดัดานสินไซท่ีสะท้อนให้เห็นถึง
บทบาทหน้าท่ีสินไซท่ี มีต่อมณฑลพระพุทธศาสนาลาวท าให้ชุมชนมี
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและสังคมจนเกิดส านึกร่วมของการเป็นคนใน
ท้องถ่ินเดียวกันท่ีทุกคนต่างก็ยอมรับในความเป็นพระโพธิสัตว์ จึงเช่ือกันว่ามี
ความศกัดิส์ิทธ์ิจนเกิดมีการสร้างเร่ืองเล่าเก่ียวกบัเร่ืองสินไซขึน้มา 
 
  1.1.3 วัดสินไซยาราม  
  วดัสินไชยราม ตัง้อยู่บ้านโนนหินแห่ อ าเภอเมืองเฟือง จงัหวดั
เวียงจันทน์ เป็นสถานท่ีกว้างขวางและสวนพุทธศาสดา บริเวณวัดจะมีรูป 
พระพุทธรูปเรียงกันหลายองค์เป็นแถวยาวหลายแถว มีพระอารามขนาดใหญ่
และมีพระประจ าอยูท่ี่วดัหลายรูป หากเทียบกบัวดัดานสินไซแล้ววดัสินไซยาราม
มีความเจริญกว่า วดัแห่งนีเ้ป็นวดัใหญ่ท่ีเป็นศนูย์กลางของหลาย ๆ วดัในเมือง
เฟืองคนในชมุชนต่างให้ความเล่ือมใสศรัทธาต่อพระเจ้าสินไซ สีโหและสงัข์ทอง 
(น า้ฝน ทะวงไช, 2561: สมัภาษณ์) เล่าว่าสถานท่ีแห่งนีเ้ป็นเป็นทุ่งกุม เป็นท่ีท่ี
สินไซมาพกัและฆ่ายกัษ์กมุภณัฑ์ตาย ในการฆ่ายกัษ์กมุภณัฑ์ครัง้ท่ีสินไซได้ตดั
หวักุมภัณฑ์ขาดแต่กุมภัณฑ์ไม่ยอมตาย แต่กลบัสามารถแบ่งหัวออกได้หลาย
หวั ยิ่งตดัหวัเทา่ไรหวัของยกัษ์ก็ทวีคณูเพิ่มขึน้เป็นแสนเป็นล้านหลายเทา่ และหวั
ของยกัษ์ท่ีถกูตกันัน้ได้แตกแยกกายเป็นก้อนหินหลายก้อนยายอยูต่ามฐานท่ีวดั 
 
 
 

ภาพที่ 2 วดัสนิไซยาราม และวดัดานสนิไซวะนาราม 
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  ในการรับรู้ของชาวบ้านเร่ืองสินไซนี ้นอกจากเป็นเร่ืองท่ีมาจาก
ชาดกแล้วยงัเป็นพระโพธิสตัว์ท่ีกลบัชาติมาเกิด จึงท าให้ชุมชนมีการเคารพนับ
ถือบชูาและสร้างรูปปัน้สินไซขึน้มา เพ่ือเป็นตวัแทนในการเคารพบูชา ดงันัน้วดั
สินไซจึงเป็นสถานท่ีของพระโพธิสตัว์กล่าวคือสินไซต่อสู้กับยกัษ์กมุภณัฑ์ จนมี
ก้อนหินใหญ่คล้ายกบัหวัหลาย ๆ หวักระจดักระจายตกเรียงไปตามพืน้ท่ีของวัด 
สินไซต่อสู้กับยกัษ์กุมภัณฑ์จนมีดานหินยอง มีรอยท้าวของยกัษ์กุมภัณฑ์ท่ีไล่
ติดตามเอานางสุมณฑา มีดานสินไซลากง้าว ทุกคนต่างก็ยอมรับในความ
มหศัจรรย์ของสถานท่ีวดัเหล่านัน้ จนเช่ือว่าเป็นสถานท่ีเคยเกิดเร่ืองจริงมาก่อน
เป็นสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิท่ีพระโพธิสัตว์เคยสถิตอยู่แห่งนี ้จนเกิดมีการสร้างเร่ือง 
สินไซขึน้มาใหม่โดยอิงใส่ธรรมชาติท่ีมีมาก่อน มาเช่ือมโยงให้เป็นเร่ือง จน
กลายเป็นช่ือวดัว่า “วดัสินไซยาราม” และ “วดัดานสินไซวะนาราม” ตามลกัษณะ
ของดานหิน ก้อนหิน อนัเป็นวดัท่ีเป็นศนูย์กลางทางความเช่ือในการท าพิธีกรรม
และสร้างความสามคัคีให้แก่ชมุชนในลาว และการน าช่ือของสินไซมาตัง้เป็นช่ือ
นัน้ได้แสดงให้เห็นอ านาจของผู้สร้างท่ีต้องการจะส่ือถึงผู้ รับสารโดยการน าภาพ
แทนของสินไซในอีกมิติหนึ่งคือสินไซเป็นผู้ มีความสามรถในการวางแผนกล
อบุายในการตอ่สู้  มีความเดด็เด่ียว เข้มแข็ง กล้าหาญ มีความเก่งกล้าสามารถใน
การฟันดาบ ท าให้ชมุชนเกิดความเข้มแข็ง มีก าลงัใจท่ีได้อยู่ในดินแดนชุมชนท่ี
เคยมีสินไซผู้ เก่งกล้ามาก่อน ลกัษณะเช่นนีท้ าให้เห็นบทบาทหน้าท่ีท่ีส าคญัของ
วรรณคดีสินไซท่ีมีต่อพืน้ท่ีวัดซึ่งถือกันว่าเป็นพืน้ท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ นอกจากนัน้ยังมี
การน าช่ือสินไซมาตัง้เป็นช่ือโรงเรียนดงันี ้
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  1.1.4 โรงเรียนสินไซ 
  โรงเรียนเป็นสถานท่ีท่ีส าคัญท่ีจัดการเรียนการสอน เพ่ือ
ฝึกสอนนักเรียนและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถภายใต้การดูแล
ของครูหรืออาจารย์ ในการก่อตัง้โรงเรียนนัน้จะต้องมีช่ือของโรงเรียน แตก่ารตัง้
ช่ือนัน้มักจะเกิดมาจากความเช่ือของผู้ ก่อตัง้ ซึ่งเป็นการยอมรับอันเกิดอยู่ใน
จิตส านึกของมนุษย์ต่อพลังอ านาจเหนือธรรมชาติท่ีเป็นผลดีหรือผลร้ายต่อ
มนุษย์นัน้ ๆ ธวชั ปณุโณทก (2529: 350) ดงันัน้ความเช่ือในบางเร่ืองจึงอาจจะ
เป็นเร่ืองท่ีงมงายไร้สาระ แต่ความเช่ือในบางเร่ืองก็มักจะแฝงเจตนา เพ่ือ
ประโยชน์ในการอบรมสั่งสอนบุคคลในสังคม ดังเช่น โรงเรียนสินไซท่ีเป็น
สถานศึกษาของภาคเอกชนอีกแห่งหนึ่ง อาลี พนเสนา (2018: สัมภาษณ์) ผู้
ก่อตัง้ คือ ท่านบงและนางบวัไหล สวุนันะวง ซึ่งเป็นปู่ และย่าของผู้ ให้สมัภาษณ์
เอง ท่านบงเคยเป็น ครูสอนและได้เข้าร่วมขบวนการต่อสู้ เพ่ือรักษาภาษาลาวให้
คงไว้จากประเทศอาณานิคมหรือฝร่ังเศสในสมยันัน้ โรงเรียนดงักล่าวได้ก่อตัง้ขึน้
ก่อนการปลดปล่อยประมาณ 2-3 ปี หลังจากนัน้ก็มีการพัฒนามาเร่ือย ๆ จน
มาถึงวันท่ี 1 กันยายน 1991 โรงเรียนด าเนินการเรียนการสอนตามโครงการ
หลกัสตูรท่ีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา ภายใต้การชีน้ าของแผนกศึกษาธิการ
นครหลวงเวียงจันทน์ เปิดสอนตามหลักสูตรการเรียนการสอนในสองระดับคือ 
ชัน้ประถมสมบูรณ์ และมธัยมต้น เป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งท่ีได้ประกอบส่วนเข้าใน
การสร้างพัฒนาประเทศชาติ โดยเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับความรู้
ความสามารถของครูอาจารย์และน้อง ๆ นกัเรียน ให้กลายเป็นครูท่ีมีคณุภาพได้
มาตรฐานและฝึกฝนหล่อหลอมนักเรียนให้กลายเป็นคนท่ี มีความรู้  
ความสามารถ เรียนดีเรียนเก่ง ท่ีส าคญัเป็นเด็กดีของพ่อแม่ และสงัคม 
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  ท่านอาลี พนเสนา ผู้ อ านวยการโรงเรียนสินไซ ยังกล่าวว่า 
แรงบนัดาลใจ ในการตัง้ช่ือโรงเรียน มาจากตวัละครสินไซและความหมายของค า
ว่าสินไซ ท่านกล่าวว่า “สิน” หมายถึงศีลธรรม และ “ไซ” หมายถึงชยัชนะนัน่เอง 
เม่ือรวมสองค าเข้าด้วยกันก็จะมีความหมายโดยรวมว่า ศีลธรรมแห่งความชัย
ชนะ นอกจากนีท้่านยงัอธิบายว่าตวัละครสินไซมีคณุลกัษณะพิเศษหลายอย่าง 
เช่น มีความเข้มแข็งอดทน ขยนัหมัน่เพียร มีความพยายาม มีความซ่ือสัตย์ มี
ความกล้าหาญ ดงัรูปสินไซท่ีอยู่ในท่าทางยิงธนู แต่ส าหรับโรงเรียนสินไซแล้ว 
ตราโรงเรียนจะเป็นรูปสินไซถือหนงัสือและปากกา การท่ีสินไซท าท่าทางเช่นนี ้
เพ่ือตอกย า้ให้คนรู้ว่าถ้านักเรียนมาเรียนท่ี สถานท่ีแห่งนีก็้จะเป็นคนมีความรู้ 
ความสามารถ มีความกล้าหาญและกล้าแสดงออก เพราะเป็นยุคของการสร้าง
คนด้วยการศึกษาเล่าเรียนหาความรู้ ถ้าจะอยู่รอดปลอดภัยต้องมีความรู้ มี
สติปัญญา เพ่ือไปประกอบอาชีพ ไม่ได้เรียนวิชาอาคมหรือศิลปะในการต่อสู้
เหมือนกบัสินไซยคุเก่าท่ีกล้าหาญ ชาญชยัในการสู้รบ โดยใช้อาวธุเป็นเคร่ืองมือ 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 ตราโรงเรียนสินไซ (SINXAY) 
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  ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าช่ือของโรงเรียนและตราโรงเรียน 
เป็นสญัลักษณ์อย่างหนึ่งเพ่ือปลูกฝังให้น้อง ๆ นกัเรียนรู้ว่าสินไซยุคสมัยใหม่ 
ไม่ได้จบัธนเูหมือนสินไซยุคเก่า เปล่ียนความหมายให้เป็นสินไซยุคใหม่ ต้องจบั
หนังสือกับปากกา เพ่ือศึกษาหาความรู้ เพราะเป็นยุคสร้างพัฒนา ทรัพยากร
มนษุย์ให้เป็นคนมีความรู้ความสามารถ หากต้องการเป็นคนดีดงัสินไซต้องใฝ่รู้
ใฝ่เรียน ปฏิบตัติามลกัษณะ 5 หลกัมลู และ 3 ข้อแขง่ขนัของกระทรวงศกึษาธิการ
และกีฬาออกแบบไว้ได้ดี ซึง่สอดคล้องกบัค าคติพจน์ของท่านไกรสอน สัง่สอนไว้
ว่า “ชาวหนุ่มลาวจงกลายเป็นนกอินทรีท่ีไม่หวั่นกลัวต่อพายุลมแรง และจง
กลายเป็นสินไซของยุคสมัย” (1991: 164) มุ่งเน้นเพ่ือท่ีจะสอนเด็กในวัย
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ให้ตระหนักและเป็นคนดีเหมือนสินไซ 
ต้องเอาสินไซเป็นตวัอย่างในการศึกษาอบรมสัง่สอนนักเรียนเพ่ือท่ีจะสร้างให้
นกัเรียนโรงเรียนแห่งนีท่ี้ก าลงัจะเป็นอนาคตของชาติให้เป็นคนกล้าหาญ กล้า
แสดงออกดงัสินไซในวรรณคดีของลาว 
   

1.2 สถานที่ทางธรรมชาต ิ 
 ประเทศลาวเป็นดินแดนท่ีมีธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ มีแม่น า้โขงเป็น
สายน า้หลักเพ่ือหล่อเลีย้งชีวิต แต่ละภูมิภาคก็จะมีลักษณะภูมิสัณฐานท่ี
แตกตา่งกนัไปทางภาคกลางและภาคใต้มีลกัษณะเป็นท่ีราบ ส่วนทางภาคเหนือ
ก็จะเป็นภูเขาสูงชนั จากเหนือสุดมีภูผาสลบัซบัซ้อนท่ีสวยงามจากจุดเด่นหรือ
จุดพิเศษของภูมิทัศน์ในประเทศนับเป็นจุดเด่นส าคัญในการใช้เป็นข้อมูลเพ่ือ
สร้างความผกูพนัให้กบัชมุชนคนลาว โดยการอธิบายความเป็นมาท่ีแสดงให้เห็น
วิถีชีวิตและวฒันธรรมของคนลาวท่ีมีความเก่ียวพนักบัธรรมชาติ ความเป็นอยู่ท่ี
แฝงความคิดความเช่ือท่ีมีตอ่ธรรมชาติโดยการเช่ือมโยงเร่ืองสินไซไปเก่ียวพนักับ
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สภาพภูมิศาสตร์ให้เป็นเร่ืองเล่าจนเกิดเป็นค่านิยมของท้องถ่ินดงัท่ี ไพโรจน์  
ไชยเมืองช่ืน (2543: 35-59) ได้อธิบายถึง สถานท่ีทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ ภูเขา 
แม่น า้บ้านเรือน ถนน และทุกสถานท่ีซึ่งมีรูปร่างปรากฏให้เห็นได้ โดยปกติ
สถานท่ีทางกายภาพเหล่านีเ้ป็นพืน้ท่ีโดยธรรมชาติท่ีไม่มีความหมายในตวัเอง 
แตเ่ม่ือมนษุย์เข้าไปมีความสมัพนัธ์กบัพืน้ท่ี เช่น การเข้าไปอาศยัหรือการเข้าไป
ร่วมกิจกรรมหรือเก่ียวข้องในลกัษณะใดก็ตาม สถานท่ีทางกายภาพเหล่านัน้จึง
ถกูสร้างความหมายหรือวาทกรรมให้เกิดขึน้ และกลายเป็นสถานท่ี ความทรงจ า 
การชว่งชิงตอ่สู้  และปฏิบตัด้ิานตา่ง ๆ ของมนษุย์ท่ีเข้าไปเก่ียวข้องท าให้ภูมิทศัน์
ทางกายภาพกลายเป็นสิ่งมีชีวิตและมีจิตวิญญาณขึน้ จากข้อมูลสถานท่ีทาง
ธรรมชาติท่ีเก่ียวพนักบัเร่ืองสินไซมีคือ แม่น า้สงัข์ ผานมนาง รอยลากดาบสินไซ 
คลองหอยสงัข์ ภพูะนงั ผาสงัข์ เป็นต้น ซึง่สถานท่ีตา่ง ๆ เหลา่นีไ้ด้ถกูหยิบยกขึน้
มาผกูเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัเร่ืองสินไซ และท าให้สถานท่ีตา่ง ๆ จากท่ีเป็นสถานท่ี
ทางธรรมชาติสร้างขึน้มาท่ีไม่มีความหมายอะไรเม่ือผู้คนเข้าไปอาศยัท่ีแห่งนัน้  
ก็ได้สร้างความหมายใหมใ่ห้กบัพืน้ท่ีดงักล่าวซึ่งจะอธิบายดงัตอ่ไปนี ้
 
  1.2.1 แม่นํา้ลาํคลอง  
  แม่น า้ล าคลองเป็นกระแสน า้ตามธรรมชาติ มีทัง้กระแสน า้
ขนาดใหญ่และกระแสน า้ขนาดเล็ก เชน่ คลอง ล าธาร ราชบณัฑิตยสถาน (2556: 
923) กล่าวว่า แม่น า้ หมายถึงล าน า้ใหญ่ซึ่งเป็นท่ีรวมของล าธารทัง้ปวง และ 
ค าว่า คลองหมายถึงทางน า้หรือล าน า้ท่ีเกิดขึน้เองหรือขุดเข่ือนกับแม่น า้หรือ
ทะเล ราชบณัฑิตยสถาน (2556: 236) จากข้อมูลพบว่ามีการน าเอาเหตุการณ์
เร่ืองสินไซมาเช่ียมโยงกบัภมูิทศัน์วฒันธรรมท่ีเป็นแหลง่น า้สองลกัษณะดงันี ้ 
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  1.2.1.1 คลองหอยสงข์ ล าน า้สาขาหนึง่ของแมน่ า้โขงมีต้นน า้
มาจากภูพะนงัไหลผ่านบ้านจ าปา อ าเภอศรีโคตรบอง นครหลวงเวียงจนัทน์ไป
ลงแม่น า้โขงคลองดงักล่าวมีลกัษณะเป็นล าห้วยชุนชนในท้องถ่ินมีความเช่ือว่า
คลองดงักล่าว เป็นคลองของหอยสงัข์ หอยสงัข์เป็นช่ือตวัละครในเร่ืองสินไซเป็น
น้องชายฝาแฝดกับตวัละครสินไซ ทัง้สองพากนัไปตามเอาอากลบัคืนมาบ้านใน
คณะท่ีเดินทางไป หอยสงัข์ก็จะเป็นคนน าทางเดินไปก่อนหลงัจากนัน้สินไซก็จะ
ไปตามคลองของหอยสงัข์ท่ีท าไว้ ดงัค ากลอน “ค้อมร ่าแล้ว สะเด็ดรีบเรวแรง น า
คองสังข์ ด่วนปุนไปหน้า” (สิลา วีระวงส์, 1969: 128) จนเกิดเป็นรอยทางท่ีมี
ลกัษณะเป็นคลองของสงัข์ท่ีท าไว้ เวลาผ่านไปนานปีคลองเหล่านีถ้กูน า้ฝนเซาะ 
จนท าให้คลองกลายเป็นล าห้วย จึงได้พากันเรียกช่ือคลองหอยสังข์ จนถึง
ปัจจบุนั ดงัภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4 คลองหอยสงัข์ บ้านจ าปา อ าเภอศรีโคตรบอง นครหลวงเวียงจนัทน์ 

 
  เร่ืองราวข้างต้นท าให้ทราบว่าเป็นการน าเอาเหตุการณ์เร่ือง 
สินไซ ตอนสินไซตามเอาอาเพ่ืออธิบายความเป็นมาและความสมัพันธ์ของภูมิ
ทศัน์ สะท้อนให้เห็นจินตนาการต้นก าเนิดของคลองว่าเกิดในพืน้ท่ีท่ีตนอาศยัอยู่ 
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และเช่ือว่าเป็นพืน้ท่ีเคยเกิดเหตกุารณ์ในเร่ืองสินไซ คือเป็นสถานท่ีท่ีสินไซ และ
หอยสังข์เคยผ่านและเดินทางมาสถานท่ีแห่งนีก้่อนท่ีพวกเขาจะมาอยู่  
เน่ืองจากว่าหอยสงัข์มีพลงัอ านาจในการเจาะชีแ้ละตดัสิ่งท่ีกีดขวางให้เรียบร้อย
จึงกลายเป็นรอยคลอง ท าให้ชมุชนมีความรักความสามคัคี ช่วยกนัปกป้องหวง
แหนคลองแหลง่น า้ในพืน้ท่ีท่ีตนเองอาศยัอยู ่
  1.2.1.2 แม่นํา้สังข์ แม่น า้สังข์เป็นสาขาของแม่น า้ลิกกับ
แมน่ า้ตงไหลผ่านบ้านผาสงัข์ อ าเภอเมืองเฟืองจงัหวดัเวียงจนัทน์ (มนทิบ จิดทะ
หนอม, 2017: สัมภาษณ์) เล่าว่าแม่น า้สังข์เป็นแม่น า้ท่ีสังข์ทองพาสินไซข้าม
เดินทางมาในการเดินทางนัน้ต้องได้ข้ามแม่น า้หลายสาย และหนึ่งในสายน า้นัน้
ก็คือแม่น า้สังข์แห่งนีท่ี้เป็นแม่น า้ท่ีใกล้กับเมืองอโนราดซึ่งเป็นเมืองของยักษ์ 
กุมภัณฑ์ ชุมชนจะใช้น า้แห่งนีท้ าการเกษตรใช้อุปโภคบริโภค จากเร่ืองเล่า
ข้างต้นได้อธิบายการก าเนิดของสายน า้ว่าสงัข์ทองเป็นผู้ มีความรู้ความมาสารถ
ในการข้ามแม่น า้ และเข้าใจรู้จกักับสายน า้เป็นอย่างดี แสดงให้เห็นว่าคนลาวมี
ความผกูพนักบัธรรมชาต ิและพยายามปรับตวัให้เข้ากบัธรรมชาต ิดงัท่ี ประคอง 
นิมมานเหมินทร์ (2554: 4) กล่าวว่า คนไทยและคนไทส่วนใหญ่จึงมกัตัง้ถ่ินฐาน
อยูบ่ริเวณท่ีราบลุม่น า้ดงัภาพประกอบ 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 แมน่ า้สงัข์ กบันางร า ร าถวายสงัข์สนิไซ อ าเภอเมืองเฟือง จงัหวดัเวียงจนัทน์ 



 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562 

99 วรรณคดีสินไซ: บทบาทหน้าที่กับการสร้างภูมิทัศน์วัฒนธรรมลาว 

  เร่ืองเล่าข้างต้นได้อธิบายคลองน า้และแม่น า้ เป็นการสะท้อน
ให้เห็นวา่น า้เป็นปัจจยัหนึง่ท่ีมีความส าคญัส าหรับการด ารงชีวิตของคนและสิ่งท่ี
มีชีวิตล้วนแล้วแตต้่องการน า้ด้วยกนัทัง้นัน้ น า้จงึถือได้วา่เป็นปัจจยัส าคญัในวิถี
การผลิต และเป็นสถานท่ีท่ีอาศยัของคนลาว ซึง่จะสงัเกตเห็นว่าคนลาวมกัตัง้ถ่ิน
ฐานบ้านเรือนเลียบไปตามสองฝ่ังแม่น า้ ดงันัน้ แม่น า้สงัข์และคลองหอยสังข์จึง
เปรียบเสมือนสายน า้สายชีวิตท่ีคอยหล่อเลีย้งทุก ๆ ชีวิตในชุมชนรายรอบและ
อาศยัอยู่บริเวณลุ่มน า้ดงักล่าว เม่ือเป็นเช่นนีส้ายน า้สงัข์จึงเป็นภาพแทนของ
หอยสงัข์ท่ีน าความอุดมสมบูรณ์ความชุ่มเย็นมาให้แก่บ้านเมืองได้ชมใช้ และ
เป็นการส่ือให้เห็นวา่สงัข์ทองเป็นตวัละครท่ีมีความส าคญัตอ่ชมุชนเปรียบเสมือน
แหล่งน า้ท่ีให้ชีวิตท่ีทกุคนต้องการและขาดไม่ได้เหมือนกบัขาดน า้ อีกแง่หนึ่ง ใน
พิธีมงคลในลาวนิยมใช้สงัข์เป่าประกอบพิธีและขณะเดียวกนัในพิธีมงคลก็นิยม
หลัง่น า้สงัข์ ซึ่งข้อนีเ้องท าให้แม่น า้สงัข์ส่ือความศกัดิ์สิทธ์ิ และอดุมสมบูรณ์อีก
ด้วย นอกจากนีส้ินไซยงัมีบทบาทตอ่ภูมิวฒันธรรมผานมนาง ผายม และผาสงัข์ 
ดงันี ้
 
  1.2.2 ผานมนางและผายม 
  ผานมนางเป็นผาท่ีมีรูปร่างลกัษณะตัง้ชนัเหมือนนมสาว มีสอง
เต้าเรียงกัน ตัง้อยู่บ้านหวัเมือง อ าเภอกาสี จงัหวดัเวียงจนัทน์ ในพืน้ท่ีเดียวกัน
นัน้ห่างออกไปจะมองเห็นผายม เป็นผาท่ีมีรูปลกัษณะเหมือนคนนอนอ้าปาก มี
ทางเข้าตัง้อยู่บ้านนาช ูผาแหง่นีต้ัง้ช่ือตามลกัษณะของลกัษณะภมูิทศัน์เรียกช่ือ
ว่าผานมนาง และผายม (สมสิง แก้วบวัเกด, 2016: สมัภาษณ์ ) ยงัมีเร่ืองเล่าอีก
ว่าผานมนาง เป็นผานมของนางสมุณฑา และผายมเป็นภูเขาของยกัษ์กุมภัณฑ์
นอนตายอ้าปาก ในเร่ืองสินไซได้กล่าวว่าเม่ือสินไซฆ่ายกัษ์ตายแล้ว ท้าวสินไซได้
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พานางสุมณฑากลบัไปเมืองเป็งจาล เม่ือไปอยู่ห่างไกลและด้วยความรักความ
คิดถึงท่ีนางสุมณฑามีต่อยักษ์กุมภัณฑ์อยู่ เม่ือใดนางสุมณฑาคิดถึงยักษ์
กุมภัณฑ์ขึน้มา นมของนางจะตัง้ชันขึน้เหมือนกับผานม ไพดาวัน สมพงพัน 
(2561: สมัภาษณ์) เร่ืองเลา่และลกัษณะของผานมนางอาจส่ือความหมายให้เห็น
เร่ืองเพศโดยเฉพาะเพศหญิง คือนางสมุณฑาท่ีเป็นผู้หญิงท่ีลุ่มหลงกบัเร่ืองความ
รัก กล่าวคือ เม่ือคิดถึงเพศชายนมนางจะตัง้ชนัขึน้ทนัที จนท าให้ตนเองลืมบ้าน
ลืมเมือง ภูเขาทัง้สองลูกนีต้ัง้อยู่ไกลกันแต่สามารถมองเห็นได้ เหมือนกับว่าอยู่
ใกล้ ๆ กันการผูกเร่ืองสินไซให้มาเก่ียวข้องระหว่างผายมและผานม อาจเป็น
เพราะลกัษณะของภูเขาท่ีสามารถน ามาร้อยเรียงเช่ือมโยงสร้างให้เป็นฉากหรือ
ตอนหนึ่งของเร่ืองสินไซ เพ่ือสร้างความทรงจ าเก่ียวกับความรักของตวัละครทัง้
สองได้อย่างลงตวั จากวิธีคิดของท้องถ่ินได้สร้างส านึกให้คนเรามีส านึกเก่ียวกับ
ความรักท่ีมีตอ่เร่ืองเพศ ต้องเป็นความรักท่ีซ่ือสตัย์บริสทุธ์ิ โดยเฉพาะกบับุคคล
ท่ีสร้างครอบครัวแล้วต้องคิดและเอาเป็นแบบอย่าง เม่ือได้เห็นผานมกับผายม 
เพ่ือเป็นการตอกย า้เป็นคติเตือนใจในเร่ืองของความรักอยู่เสมอ ลกัษณะเช่นนี ้
สะท้อนให้เป็นบทบาทของสินไซท่ีมีกบัพืน้ท่ีทางธรรมชาตใินลาว ดงัภาพประกอบ 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 6 ผายม (ผายกักมุภณัฑ์นอนตายอ้าปาก) และภาพผานมนาง (ผานมนางสมุณฑา) 
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  1.2.3 ผาสังข์ 
  ผาสงัข์ตัง้อยูท่ี่บ้านผาสงัข์ อ าเภอเมืองเฟือง จงัหวดัเวียงจนัทน์ 
ผาดงักล่าวมีลกัษณะตัง้สงูชัน้เหมือนรูปหอยก าลงัเคล่ือนท่ี เน่ืองจากว่าในตอน
สินไซตามเอาอานัน้สังข์เป็นผู้ น าพาไปก่อน (บุนพอน แก้วหนูจัน , 2561: 
สมัภาษณ์) เล่าว่า คาวสมยัสินไชสามน้องอ้ายมาอยู่เขตนี ้แม่นมีประวตัิศาสตร์
เล่าสืบทอดมาแตด่กึด าบรรพ์ว่า ผาสงัข์ มาน าสายแม่น า้สงัข์ ในเร่ืองสินไซ สีโห
หอยสังข์และพระสังข์สินไซ สามพ่ีน้องได้พากันมาน าเอาอาสุมนฑายักษ์
กมุภณัฑ์มาจบัเอาอาไป สงัข์ทองได้พาพ่ีเดินทางไปตามสายน า้จนมาถึงแห่งนีท่ี้
มีผาเป็นคือรูปหอย พ่ีและน้องได้พากันอาศัยอยู่ท่ีแห่งนีเ้พ่ือวางแผนต่อสู้ กับ
ยกัษ์ เน่ืองจากว่าเขตแดนนีเ้ป็นเขตเมืองของยกัษ์ ชาวบ้านเลยพากันเรียกผานี ้
วา่ผาสงัข์เพราะว่ารูปร่างของผามีลกัษณะคล้ายคลงึหอย  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 ผาสงัข์ และชาวนา และภาพรูปปัน้พระเจ้าสินไซ สงัข์ทอง สีโห ที่บ้านผาสงัข์ 
 
  ข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ผาแหง่นีอ้าจส่ือความหมายให้
เราเห็นวา่เป็นสถานท่ีสะดวกในการพกัอยู่อาศยั เพราะเป็นเขตท่ีราบกว้างขวางมี
สายน า้สงัข์ให้ใช้โดยไม่มีวนัแห้งซึ่งเหมาะสมท่ีจะท านาเลีย้งสตัว์ ถือว่าเป็นเขต
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ท่ีอดุมสมบรูณ์และมีผาตัง้สง่างาม เป็นภาพตวัแทนให้ตวัละครสงัข์ทองเป็นผู้ ท่ี
รู้จกัช านาญในสถานท่ีต่าง ๆ และเช่ียวชาญในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นทางบก
หรือทางน า้และเป็นผู้น าพาและค้นพบดินแดน แม่น า้อนัอดุมสมบรูณ์แห่งนี ้อีก
อย่างสังข์เป็นสัตว์ท่ีอาศัยอยู่ในทะเลลึกในตัวของสังข์มีคัมภีร์พระเวท ใน
หนงัสือนารายณ์สิบปางของไทย ซึ่งกล่าวว่าพระนารายณ์อวตารเป็นปลาลงไป
รบกับสังข์อสูรผู้ ลักเอาพระเวทลงไปซ่อนไว้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว (2503: 15-16) จะเห็นว่าสังข์เป็นสัตว์ศกัดิ์สิทธ์ิท่ีมีพระเวทอยู่ในตวั 
ชาวบ้านจงึมีความเช่ือและน ามาตัง้ช่ือเป็นวดั บ้านผาสงัข์ โรงเรียนผาสงัข์ สขุสา
ราผาสังข์ ร้านอาหารผาสังข์ เป็นต้น เพ่ือเอกภาพและสร้างความเป็นปึกแผ่น
และเป็นหนึง่เดียวในหมูบ้่าน  
 
  1.2.4 ภูเขาพะนัง  
  ภูพะนงั (พะนงัคือบริเวณท่ีมีภูเขากางกัน้เหมือนก าแพงหรือ
ผนงัถ า้) เป็นป่าสงวนแห่งชาติมีสถานท่ีท่องเท่ียวธรรมชาติหลายแห่ง เพราะป่า
ยงัคงความเป็นธรรมชาติท่ีอดุมสมบรูณ์ ภูพะนงันีใ้นเร่ืองสินไซได้กล่าวถึงความ
อุดมสมบูรณ์ของผืนป่าในตอนสินเดินดง แม่ตู้ม่วน ชาวบ้านเพียลาด เมืองสัง
ทอง จงัหวดันครหลวงเวียงจันทน์ (2558: สมัภาษณ์) เล่าว่า แต่ก่อนมีชายคน
กล้าผู้หนึ่งช่ือว่าท้าวจึ่งขึ่งดงัแดง มีก าลงัวงัชาเหนือคนธรรมดา แต่ละวันท้าว
จึ่งขึ่งดงัแดงเท่ียวไปขนเอาภูเขาจากฟากหนึ่งไปไว้อีกฟากหนึ่ง เม่ือนัน้ยงัมีนาง
แก้วหีหลวงซึ่งเป็นแม่หญิงท่ีมีอวัยวะเพศใหญ่เท่ากับลูกภู (ภูเขาลูกเล็ก) ได้
พนนักับท้าวจึ่งขึ่งดงัแดงเพ่ือแข่งขนักันสร้างภูเขาขึน้ซึ่งท้าวจึ่งขึ่งสร้างภูพะนงั 
ส่วนนางแก้วหีหลวงได้สร้างภูเขายะอ่าว วนัเวลาผ่านไปในการสร้าง นางแก้ว 
หีหลวงได้ตัง้หน้าในการขนหิน ดินมากองกันขึน้ให้สงูชนัเท่าท่ีจะสามารถท าได้ 
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ส่วนท้าวจึ่งขึ่งดงัแดงก็ไม่ยอมลดความพยายาม ขนหิน ดินมาสร้างภูเขาให้สูง
ชนัเท่ากนั การเวลาได้หมนุเวียนไปเป็นสิบปีภูเขาทัง้สองลูกเสร็จสมบรูณ์ แตย่งั
ไมส่ามารถยืนยนัได้ว่าใครเป็นผู้สร้างเสร็จก่อน เน่ืองจากวา่ต้องย้ายภเูขาทัง้สอง
ไปทางฝ่ังขวาแม่น า้ของ (โขง) พร้อมทัง้ปักธงขึน้เสาก่อน ส าหรับท้าวจึ่งขึ่ง 
ดงัแดงก็เตรียมแบง่ภูเขาให้แม่น า้ของ (โขง) ไหลผ่านกลาง เพ่ือท่ีจะท าให้ภูเขา
เคล่ือนท่ีไปฝ่ังตรงกันข้ามได้สะดวก แต่แล้วนางแก้วหีหลวงก็สร้างภูเขาส าเร็จ 
และยังได้เอาต้นไม้ต้นหนึ่งไปเสียบลงภูเขายะอ่าวพร้อมทัง้ปักธงขึน้เป็น
สญัญาณเตือนความส าเร็จ สว่นท้าวจึง่ขึ่งดงัแดงท่ีย้ายภไูปไมส่ าเร็จ แสดงว่าได้
พ่ายแพ้ให้แก่นางแก้วหีหลวง ต่อมามีพระภิกษุองค์หนึ่งเดินทางไปจ าศีลอยู่ 
ภูพะนงั ก่อนท่ีสถานท่ีแห่งนีจ้ะกลายเป็นท่ีปฏิบตัิธรรมของชาวพุทธศาสนิกชน 
และแล้วสถานท่ีดงักล่าวก็กลายเป็นท่ีสร้างพระพุทธรูปจ านวนมาก เม่ือก่อน
เรียกว่า “ภูพะนัง่” แตปั่จจบุนักลายเป็น “ภูพะนงั” ตามค าเรียกของชาวบ้านสืบ
ตอ่มา  
  ภพูะนงัตัง้อยู่เขตบ้านเพียลาด อ าเภอสงัทอง จงัหวดันครหลวง
เวียงจนัทน์ ส่วนภูเขายะอ่าวตัง้อยู่ประเทศไทย อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย 
ด้วยความเช่ือในอ านาจเหนือธรรมชาติและดวงวิญญาณของท้าวจึ่งขึ่งดงัแดงท่ี
มีความเก่งกล้า สามารถสร้างภูเขาลกูใหญ่ได้ และอีกอย่างยงัเป็นท่ีประดิษฐาน
ของพระพทุธรูปและเป็นท่ีพกัของพระสงฆ์จ านวนมาก เป็นสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิท่ีมี
พระคอยปกป้องรักษาป่าอยู่ จึงมีส่วนปลูกฝังให้ประชาชนมีความเคารพบูชา 
ภูพะนงัสืบต่อกันมายาวนาน และส่งผลให้ชาวบ้านไม่กล้าเข้าไปตดัไม้ท าลาย
ป่าล่าสัตว์มากนัก จึงท าให้ผืนป่าบนภูพะนัง มีสีเขียวขจีแสดงถึงความ 
อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ สายน า้ ล าธาร สัตว์ป่านานาชนิด ภูพะนังจึงได้รับ
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สมญานามว่าเป็นผืนป่า “อินทะนิล” แห่งประเทศลาว ในเร่ืองสินไซ กวีได้
พรรณนาถึงผืนป่าภพูะนงัไว้ว่า 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่8 ปา้ยป่าสงวนแหง่ชาติ ภพูะนงัที่บ้านจ าปา อ าเภอศรีโคตรบอง นครหลวงเวียงจนัทน์ 
 
  “สีคานท้าว เดนิเดียวดัน้เด่ียว ข้ามขอบขัน้ เม่ือชัน้ชอ่งชนั หลิง
ตาดต้ายมีฮ่อมผาฮอม ภูพะนงัสงู ช่องชนัเป็นชัน้ ผ่อเห็นอินทะนินหย้า เขียวฮม
เฮืองฮ่ม พุ้นเยอ พืน้ฮาบเกีย้ง มีค้อยชัง่คอย เป็นทีโสพาบเพีย้น ไพผ่านหิมมะ
พาน บอ่อาจมีพายใด พ ่าเพียนพอเพีย้น” (สิลา วีระวงส์,1969: 149-150)  
  บทกวีดงักล่าวได้กล่าวว่าภพูะนงัเป็นภท่ีูสงูชนัเป็นชัน้ มีน า้ตก 
มีภูผาเป็นทางชนั และมีพืน้ท่ีราบเต็มไปด้วยทุ่งหญ้าท่ีเป็นสีเขียวอินทะนิล เป็น
ภูมินิเวศท่ีมีระบบนิเวศท่ีอุดมสมบูรณ์และเป็นสีเขียวมรกตงดงามราวป่า 
หิมพานต์ ไม่มีภูเขาท่ีใดงดงามเท่านี ้สิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์งดงาม
อีกอย่างของภูพะนงันัน้ในตวับทยงักล่าวถึงต้นไม้วิเศษ คือต้นนารีผลเป็นต้นไม้
ท่ีออกผลมีรูปร่างเหมือนสตรี ผลโตเต็มท่ีก็จะมีรูปร่างผิวพรรณหน้าตางดงาม
ราวเทพธิดา สวยเหมือนสาวแรกรุ่น มีทรวดทรงองค์เอวมีผมยาวกลิ่นหอม 
เหมือนผู้ หญิงทุกประการ เม่ือเหล่าบรรดาผู้ ชาย ฤๅษี สินไซและพระยาธร
ทัง้หลายเดินทางมาพบจงึพากนัไปกอดเด็ดดมเพ่ือเสพสงัวาส ท าให้เหล่าบรรดา
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ชายหลงใหลในความสวยความงามของหญิงจึงพากันหวงแหนไม่อยากจากไป
ไหน ดงัค ากลอน “ตาปะโสหลิน้ หลายทางอยู่ท่าง ฮกัฮปูน้อง นวัละอ้อยอ่ินออย 
ดทีูน้ิว้แลบเล้ม เลาอ้วนอ่อนอวน เกสาช้อง นิลออนอิดอ่อน ยามเม่ือลมล่วงต้อง
ตาไว้วาดไว คิงกมส้วยแขนกองก้าวก่อง เนือ้อ่อนเพีย้ง ปนุต้องแผ่นตอง เม่ือนัน้
โสมพาวท้าว ทงกะสันอกสั่น พระก็รักเก่าไว้ เปือ้งไป่วางไป ยูท่างพูมีถหมอม 
เลือกพะไมนางไม้ บุนชมช้อน พีรมเฮียงฮ่ม ชกัแทบไว้ ทวงไท้เทพพะไท” สิลา  
วีระวงส์ (1969: 150-151)  
  นารีผลหรือนางไม้อาจจะเป็นตวัแทนให้แก่ความสวยงามของ
ผืนป่าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นพืชพรรณท่ีแปลกและมหศัจรรย์ ท่ีดงึดดูผู้คน
ให้หลงใหลในความงามของป่าไม้ จากการเล่าท่ีเป็นต านานของภูพะนงัอันเป็น
ท่ีมาของช่ือ “ภูพะนงั” จะเห็นว่าเร่ืองเล่าผ่านวรรณคดีสินไซได้จารึกและสร้าง
ความทรงจ าให้คนลาวในพืน้ท่ีดงักล่าวเกือบทุกคนหากได้ยิน ช่ือว่า “ภูพะนงั” 
จะต้องนึกถึงสภาพธรรมชาติท่ีสวยงามของภูพะนังเป็นอันดับแรกเสมอภาพ
ธรรมชาติ ท่ีปรากฏในสินไซเป็นระบบนิเวศหรือธรรมชาติแบบดัง้เดิมใน
วฒันธรรมลาว หรืออีกนยัหนึ่งการศึกษาเร่ืองดงักล่าวย่อมสะท้อนให้เห็นภาพ
ของความงาม ความอดุมสมบรูณ์ของระบบนิเวศและธรรมชาต ิอีกทัง้เสนอว่าป่า
ไม้และแหล่งน า้เป็นสถานท่ีให้คุณกับมนุษย์ (พิดสะพง วงพะจัน, 2001: 147) 
กล่าวคือ ป่าไม้เป็นแหล่งอาหารและแหล่งน า้ท่ีอุดมสมบูรณ์ท่ีเกือ้หนุนระบบ
นิเวศและท าให้ชีวิตมนุษย์อยู่รอด ส่ือให้เห็นว่าในวรรณคดีสินไซไม่เพียงมีเร่ือง
ของการสู้รบเท่านัน้ แตย่งัปรากฏเร่ืองของระบบการด าเนินชีวิตของผู้คนท่ีขึน้ตรง
กบัระบบธรรมชาติแบบดัง้เดิมคือป่าไม้และสะท้อนให้เห็นความสมัพนัธ์ของคน
กบัธรรมชาต ิ ซึง่ไมเ่พียงภพูะนงัเทา่นัน้ หากแตย่งัมีหินดานอีกด้วย ดงันี ้
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  1.2.5 หนิลาด (ดานหนิ) 
  หินลาด หมายถึง บริเวณพืน้ท่ีราบท่ีเป็นหินแข็ง มีลกัษณะเป็น
ลานกว้าง ไม่สามารถปลูกพืชได้ แต่อาจจะใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนแทนได้ เช่น
สร้างเป็นสถานท่ีอยู่อาศยั ในอดีตหินลาดแบบนีม้กัใช้เป็นสถานท่ีท าการอย่าง
ใดอย่างหนึ่งคือ เอาไว้จดักิจกรรมต่าง ๆ เป็นท่ีพกัพิงและเลือกเป็นสถานท่ีต่อสู้  
เน่ืองจากเป็นสถานท่ีท่ีมีต้นไม้ มีดิน มีพืช และเป็นสถานท่ีท่ีแข็งแกร่งแน่นหนา 
ทรุกนัดาร และไม่มีความสะดวกสบาย ในเร่ืองสินไซยงักล่าวว่าหากต้องการจะ
ต่อสู้ ให้ไปยงัสถานท่ีท่ีไม่มีต้นไม้ ไม่มีสิ่งท่ีมีชีวิตอาศยัอยู่ เพ่ือไม่เป็นการสร้าง
ความเดือนร้อนให้สิ่งตา่ง ๆ คือ ท าให้สิ่งแวดล้อมมีผลกระทบน้อยท่ีสดุ แสงเพ็ด 
วงวิไล (2560: สมัภาษณ์) กล่าวว่าคนลาวเช่ือว่าพืน้ท่ีบริเวณท่ีตัง้วดัดานสินไซ 
แถวบ้านจ าปา อ าเภอศรีโคตรบองนี ้เดิมเป็นพืน้ท่ีดานหินมีทัง้หมดส่ีด้าน หิน
ลาดท่ีหนึง่เป็นดา่นสู้รบของสินไซกบัยกัษ์กมุภณัฑ์ในตอนท่ียกัษ์ออกติดตามเอา
นางสมุณฑา ทัง้สองได้ตอ่สู้ เพ่ือแย่งเอานางสุมณฑา และได้ไล่ติดตามสินไซมา
จนถึงจุดหินลาดท่ีหนึ่งนี ้และในขณะท่ีไล่ติดตามกันนัน้ ได้เกิดมีรอยเท้ายักษ์
กมุภณัฑ์ (บ้างก็ว่าเป็นรอยเท้าสินไซ) ปรากฏให้เห็น พอติดตามมาถึงก็ได้มีการ
ตอ่สู้กนัอยา่งรุนแรง สินไซได้ใช้ดาบฟันยกัษ์กมุภณัฑ์ ท าให้เป็นรอยแตกร้าวของ
รอยดาบท่ีมีอนุภาพและอิทธิฤทธ์ิ อนัมหาศาลจนท าให้ดานหินมีรอยแตกร้าว
เป็นคลองยาวหลายรอยด้วยกนัดงัภาพประกอบ 
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ภาพที่ 9 หินลาด (ซ้าย)  
ภาพรอยดาบ (ขวา) และ 
รอยท้าวที่วดัดานสนิไซ (ลา่ง) 

 
 
  นอกจากมีรอยร้าวจากการฟันดาบแล้ว ยังมีรอยลากดาบท่ี
เป็นสายยาวตัง้แต่หัวเดินจนเกือบถึงท้ายเดิน นะลง อุดมสกั (2006: 3) เล่าว่า
ตัง้แตส่มยัสินไซยงัเป็นเด็กดานหินแห่งนีเ้ป็นเนินวิ่งเล่นของสินไซ สงัข์ทองและ
สีโหทัง้สามได้ถกูบิดาไล่หนีออกจากเมืองแล้วไปอาศยัอยู่ดานสงู ในเวลานัน้ทัง้
สามได้วิ่งเล่นอยู่ท่ีดานหิน ด้วยความท่ีท้าวสินไซอายุยงัน้อย เวลาเดินไปง้าวก็
ขีดไปตามดินหินเป็นคลองยาว คือ เป็นรอยมีดเหมือนเอามีดปาดโคลนตม 
ดงันัน้จึงเป็นรอยหินลาดแตกเป็นคลองยาว ฉะนัน้จึงเล่าต่อกันมาว่าหินลาด 
สินไซลากง้าว และอีกหินลาดหนึ่งเป็นหินลาดยอง เล่ากันว่าเวลานัน้ยักษ์
กุมภัณฑ์ได้มาสู้ รบกับท้าวสินไซ ได้ยิงธนูใส่ยกัษ์กุมภัณฑ์ ยกัษ์กุมภัณฑ์กลัว
ถูกลูกธนูสินไซ จึงยกเอาก้อนหินมากองรวมใส่กันหลายกองยองขึน้เพ่ือเป็นท่ี
ก าบงัหลบภยัจงึเป็นหินยอง 
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ภาพที่ 10 รอยลากดาบสินไซอยูท้่ายดานยาวตอ่ไปเกือบถึงหวัดานที่วดัดานสนิไซ 

 
  ปัจจุบนัพืน้ท่ีเหล่านีป้ระชาชนชาวลาวจ านวนมากยงัมีความ
เช่ือว่าเป็นพืน้ท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ ท่ีมีพญานาคสถิตอยู่ใต้พืน้ดานหินดงักล่าวซึ่งปรากฏ
ให้เห็นเป็นบ่อน า้ ชุมชนเรียกว่าบ่อน า้ศักดิ์สิทธ์ิ บ่อน า้ดังกล่าวเกิดท่ีกลาง
ทางเดินดานหิน เป็นท่ีน่าอศัจรรย์แปลกใจว่าดานหินท่ีแข็งแกร่งเป็นแผนท่ีกว้าง
ใหญ่ แตก่ลบัมี บอ่น า้เกิดขึน้ท่ีนีท่ี้เดียวมาได้ โดยท่ีบอ่น า้นัน้ใสสะอาด ไมมี่วนัท่ี
จะเหือดแห้ง ไม้ว่าจะเป็นฤดแูล้งหรือฤดฝูนก็ตาม น า้ในบอ่ก็จะมีเพียงหน้าดาน
หินเสมอดงัภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11 รูพญานาคหรือบอ่น า้ศกัดิ์สทิธ์ิท่ีวดัดานสินไซ 
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  จะเห็นว่าดานสินไซแห่งท่ีหนึ่งประกอบไปด้วย วดั เทวดา ศาล
เจ้าต่าง ๆ ป่าไม้ ล าห้วย เหว ถ า้ ท่ีเป็นท่ีอยู่ของผีย่าวาย ผีกองก่อยท่ีดุร้าย 
พญานาค ท าให้เห็นถึงความเช่ือแบบดัง้เดมิและพทุธอยู่รวมกนัในสถานท่ีแห่งนี ้
แสดงว่าดานหินมีความส าคญัมากกว่าการเป็นแหล่งธรรมชาติท่ีให้ผลประโยชน์
แก่มนษุย์ สิ่งเหล่านีส้ะท้อนให้เห็นความเช่ืออ านาจเหนือธรรมชาติผ่านเร่ืองเล่า
ดานสินไซว่า ทกุหนทกุแห่งมีเจ้าของท่ีคอยเฝ้าและสิงสถิตอยู่ คอยปกปักรักษา 
ไม่ว่าจะเป็นบริเวณใดของดานสินไซห้ามบุคคลใดเข้าไปเป็นอนัขาด แม้กระทัง้
ท าลายหรือขโมยก้อนหินของดานนีไ้ปก็จะมีภยัมาถึงตวั แสงเพ็ด วงวิไล (2560: 
สมัภาษณ์) เล่าว่าดานหินเหล่านีมี้ความศกัดิ์สิทธ์ิมาก เคยน าก้อนหินมาจาก
ดานหินนีเ้พ่ือมาสร้างเป็นรูปปัน้เตา่ พอสร้างส าเร็จก็มาวางไว้ในสระน้อยใกล้กฏิุ 
มีวนัหนึ่งในตอนค ่า ก็เกิดมีแสงสีเขียวพ่นออกมาจากปากเตา่ เป็นจ านวนหลาย
ดวง แสดงให้เห็นว่าก้อนหินหรือสิ่งใด ๆ ท่ีอยู่ในดานนีมี้พลงัอ านาจห้ามบุคคล
ใดน าไปท่ีบ้านเรือนหรือท าร้ายเป็นอันขาดสะท้อนให้เห็นว่าพืน้ท่ีดานนีเ้คยมี
ความเคารพนบัถือความเช่ือเร่ืองเทพ แบบดัง้เดมิมาก่อน ก่อนท่ีจะมีพทุธศาสนา
แผ่อิทธิพลเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นยกัษ์ นาค ผีเสือ้ ปฐม หงษ์สุวรรณ (2548: 245) 
ดงันัน้การท่ีจะรวมตวัอยู่ร่วมกนัได้ต้องมีความเคารพและให้เกียรตซิึ่งกนั และกนั 
 
  1.2.6 แผนที่ 
  สิ่งส าคญัและเก่ียวข้องกับเร่ืองสินไซอีกอย่าง คือแผนท่ีของ
เมืองจ าปาในดานหินท่ีสอง เป็นพืน้ท่ีท่ีเป็นดานหินสีด ากันดาน แต่บงัเอิญมีท่ี
หนึ่งอยู่ตรงหน้า พระท่ีนัง่ของพระเจ้าลบัแล ได้กลายเป็นสีขาวเด่น จนท าให้ผิด
สงัเกตเวลาท่ีมองดวู่าท าไมแปลกประหลาดกว่าท่ีอ่ืนคือมีสีขาวพิเศษเหมือนมี
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คนมาสร้างไว้เพ่ือเป็นแผนท่ีในบริเวณรอบสีขาวนัน้มีลักษณะรูปร่างคล้ายกับ
แผนท่ี จึงท าให้เช่ือว่ามีคนมาสร้างไว้ แสงเพ็ด วงวิไล (2560: สมัภาษณ์) เล่าว่า 
แผนท่ีดงักล่าวเป็นแผนท่ีของเจ้าเมืองจ าปา ช่ือว่าเจ้าลบัแลหรือเจ้าเมืองจ าปา 
เป็นผู้มาสร้างไว้ เพ่ือเป็นแผนท่ีของเมืองจ าปาเอง เพราะว่าแผนท่ีดงักล่าวอยู่
ใกล้กับพระท่ีนัง่ของเจ้าเมืองลับแล และประชาชนก็เช่ือว่าเป็นแผนท่ีของเมือง
จ าปามาถึงปัจจบุนัดงัภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12 แผนที่เมืองจ าปานครราช ตัง้อยูเ่ขตวดัดานสนิไซ 
   
  เม่ือพิจารณาแผนท่ีแล้วเห็นว่าเมืองจ าปาเป็นบริเวณท่ีสินไซ
พานางสมุณฑาหนีมาได้ระยะไกลจนยกัษ์กมุภณัฑ์ติดตามมาพบ เจ้าเมืองจ าปา
อาจเป็นผู้ ให้ท่ีซ่อนและช่วยเหลือสินไซอยู่ข้างหลงั เน่ืองจากเป็นญาติของนาง
ลนุท่ีเป็นแม่ของสินไซ อีกอย่างอานภุาพของดาบตามเหตกุารณ์ท่ีปรากฏให้เห็น
นัน้แผลงฤทธ์ิมาถึงเมืองจ าปา จนท าให้พระท่ีนั่งบ้านเมืองสั่นคลอน แตกร้าว 
ดังนัน้อาจสันนิษฐานได้ว่าเหตุการณ์ต่อสู้ กันนัน้ อาจไม่ไกลจากเมืองจ าปา 
นครราช แผนท่ีดงักล่าวอาจบ่งบอกถึงเหตุการณ์เส้นทางของบ้านเมืองในเร่ือง
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สินไซได้ ดงัท่ีในข้อความใต้รูปปัน้สินไซท่ีศาลาแก้วกู่ ตัง้อยูช่มุชนสามคัคี ต าบล
วัดธาตุ อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เขียนไว้ “เทวลัยปางนีคื้อเร่ืองของพระ
โพธิสตัว์สร้างบารมีตามต านานภาคอีสานมีเร่ืองนิทานสืบกันมาดงันี ้ภายหลงั
เม่ือองค์ขตัติยะราชบรมกษัตริย์ท้าวกุมภัณท์ครองเมืองลาวได้ลักลอบเอาองค์
มณฑาเทวี ซึ่งเป็นน้องสาวของพระยากุศราชแห่งเมืองเขมรไปในท่ีสุดพระยา
กศุราช จึงได้ตรัสสัง่ให้โอรสทุกองค์ออกตามค้นหาเสด็จอา โดยมีสีโห สงัข์ทอง
และสินไซ อนัเป็นปิยบุตรเกิดจากองค์จนัทาเทวีออกเดินทางไปพร้อมด้วยพ่ีทัง้
หกคนละอุทร แตบ่ิดาเดียวกันในระหว่างทางถึงเมืองท้าวกุมภัณฑ์ก็ต้องพบกับ
อปุสรรคอีกมากมายหลายแห่งกัน้ด่านเอาไว้ ในท่ีสดุ สีโห สงัข์ทองและสินไซได้
เดนิทางเข้าถึงดา่นงซูวง หมาซวง อนัเป็นดา่นท่ีส าคญัยิ่งก่อนจะถึงปราสาทท่ีอยู่
ของพระยากุมภัณฑ์สินไซต้องต่อสู้ กันด่านนีด้้วยศรวิเศษด้วยปรีชาสามารถก็
ผา่นดา่นเข้าไปได้”  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 13 เทวลยัสินไซสู้กบังซูวง ที่มีข้อความใต้รูปปัน้ที่ศาลาแก้วกู่ จงัหวดัหนองคาย 
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  เม่ือพิจารณาจากข้อเขียนท่ีศาลาแก้วกู่และจากภาพดงักล่าว
ได้บรรยายว่า กษัตริย์ท้าวกุมภัณฑ์ครองเมืองลาว เน่ืองจากเทวาลัยนีส้ร้างปี 
พ.ศ. 2522 และอยู่ในจังวัดหนองคาย ตามข้อสันนิษฐานสินไซแต่งขึน้สมัย
อาณาจักรลาวล้านช้างช่วงศตวรรษท่ี 17 ในสมัยล้านช้างนัน้มีเขตแดนกว้าง
ใหญ่ไพศาล มีพืน้ท่ีดินเกือบถึงหนึ่งล้านตารางกิโลเมตร (1,000,000 ตร.กม.) มี
ประชาชนถึงย่ีสิบแปดล้านคน (28,000,000) การปกครองแบ่งออกเป็นสามรัฐ
ด้วยกนั คือ รัฐล้านช้าง ได้แก่ อีสาน (ขึน้กบัไทย) กะแจะเชียงแตง (ขึน้กบัเขมร) 
กงตมุบ้านแม่ทวด (ขึน้กบัเวียดนามใต้) มีเมืองเอกตัง้อยู่เชียงทองหลวงพระบาง 
รัฐล้านนา ได้แก่ พงสาลี เมืองสิงแขวงหลวงน า้ทา สิบสองพนันา (ขึน้กบัจีนแดง) 
สิบสองจุไท (ขึน้กับเวียดนามเหนือ) มีเมืองเอกตัง้อยู่เชียงฮุ่ง และรัฐล้านเยีย 
ได้แก่ เชียงตงุ (ขึน้กบัพม่า) เชียงใหม ่(ขึน้กบัไทย) มีเมืองเอกตัง้อยู่เชียงใหม ่ทัง้
สามนีก้ารปกครองขึน้กับรัฐบาลกลางซึ่งตัง้อยู่นครเชียงทองหลวงพระบางใน
ปัจจบุนันี ้พิบรุน ผลผาสขุ (ม.ป.ป.: 1-2) จะเห็นวา่หนองคายในอดีตเป็นดินแดน
ของลาวล้านช้างแตใ่นปัจจบุนัฝร่ังเศสได้แบง่ดินแดนฝ่ังตรงข้ามแมน่ า้ของ (โขง) 
ให้กับประเทศไทยปกครอง ดงันัน้ ข้อความจึงเขียนว่ากุมภัณฑ์ครองเมืองลาว 
แต่ในวรรณกรรมบอกว่าปกครองเมืองอโนราช จากส านึกและจินตนาการของ
ประชาชนได้สร้างสรรค์ภูมิทศัน์ธรรมชาติขึน้มาเพ่ืออธิบายเหตผุล ท่ีเมืองเฟือง 
แขวงเวียงจันทน์ว่า พืน้ท่ีบ้านโนนหินแฮ่ เมืองเฟือง แขวงเวียงจันทน์ สถานท่ี
เหล่านีเ้ป็นสถานท่ี ๆ สินไซมาฆ่ายกัษ์กมุภณัฑ์ตาย การฆ่านัน้ตดัหวัขาดแต่ไม่
ยอมตาย และกลบัสามารถแบง่หวัออกได้หลายหวัยิ่งตดัหวัเท่าไร หวัของยกัษ์ก็
ทวีคณูเพิ่มขึน้เป็นแสนเป็นล้านหลายเท่า ดงับทกลอน “ตวัเดียวได้เจ็ดตวัมาแผ่
พันแปดร้อยชาวห้าม่ืนตัว” สิลา วีระวงส์ (1969: 235-236) ดังนัน้ สินไซจึงมี
บทบาทหน้าท่ีตอ่ภูมิวฒันธรรมทัง้ลาวและไทย ดงัมีเร่ืองเล่าว่า หวัยกัษ์ท่ีถกูตดั
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นัน้ก็ได้กระจัดกระจายไปทั่วพืน้ท่ีวัดสินไซท่ีบ้านโนนหินแฮ่ จะเห็นว่าเร่ืองเล่า
สะท้อนวฒันธรรมความเช่ือดัง้เดิมท่ีมีความผกูพนักบัธรรมชาติและเป็นส่วน 

หนึง่ท่ียดึเหน่ียวจิตใจให้เรามีส านึกรักในธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 14 วดัสนิไซ  
(ก้อนหินที่เห็นเป็นก้อน กระจดักระจายจ านวนมาก คือ หวัของยกักมุภณัฑ์) 

 
  จากภมูิทศัน์ท่ีปรากฏให้เห็นและข้อความในศาลาแก้วกู่ ผนวก
กบัแผนท่ีของเมืองจ าปาอาจเช่ือถือได้ว่าเมืองอโนราชน่าจะอยู่เขตจงัหวดัแขวง
เวียงจันทน์ ประเทศลาว ซึ่งสอดคล้องกับ แสงเพ็ด วงวิไล (2560: สัมภาษณ์) 
อธิบายว่า ตามแผนท่ีนีเ้มืองจ าปานครอยู่เขตเมืองศรีโคตรบอง จงัวดันครหลวง
เวียงจันทน์ ทางทิศเหนือติดกับแขวงเวียงจันทน์ซึ่งเป็นเขตแดนของยักษ์
กุมภัณฑ์ หลวงปู่ น้อยเจ้าอาวาสท่ีวัดจ าปา (เจียมปา) (2560: สัมภาษณ์) ได้
กล่าวว่าสถานท่ีของวัดดานสินไซนัน้เป็นท่ีต่อสู้ กันกับยักษ์ ส่วนสถานท่ี ท่ีวัด
จ าปาใกล้กับวดัดานสินไซนัน้เป็น ฐานทพัของสินไซ ซึ่งเป็นหางเมือง ส่วนหัว
เมืองนัน้อยู่เขตเมืองเฟือง แขวงเวียงจนัทน์ และหลวงปู่ น้อยมีแผนท่ีจะก่อสร้าง
รูปปัน้กองทพัสินไซไว้เป็นท่ีเคารพบชูาในสถานท่ีแหง่นีเ้ป็นท่ีอยูข่องกองทพั  
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ภาพที่ 15 เทวลยัพระเจ้าสินไซ สีโห (ซ้าย)  
และสงัข์ทอง (ขวา)  
และหลวงปู่ น้อย เจ้าอาวาสวดัจ าปา (ลา่ง) 

 
 
 
  จากข้อความข้างต้นและแผนท่ี อาจแสดงให้เห็นว่าเมืองอโน-
ราช ก็น่าจะเป็นพืน้ท่ีท่ีอยู่ในเขตแขวงเวียงจนัทน์และเมืองจ าปาตัง้อยู่นครหลวง
เวียงจันทน์ส่วนเมืองเป็งจาลนัน้ตัง้อยู่ประเทศเขมร การใช้ เร่ืองเล่าท่ีดึงเอา
เหตกุารณ์และตวัละครในเร่ืองสินไซมาเป็นตวัน าเร่ืองเพ่ือดดัแปลงสร้างสรรค์
และอธิบายเหตกุารณ์ให้กลายเป็นเร่ืองเล่าของท้องถ่ินตามจินตนาการในหมู่ชาว
ลาว มิติเช่นนีส่ื้อให้เห็นโลกทัศน์ทางความเช่ือของคนลาว และระบบความคิด
เร่ืองธรรมชาติท่ีสืบเน่ืองกับตวับทสินไซ โดยจะสงัเกตว่าหากพิจารณาแล้วจะ
พบว่าแหล่งธรรมชาติเหล่านีเ้ปรียบเหมือนสายใยของธรรมชาติท่ีให้ผู้คนได้เกาะ
ยึดเป็นแนวทางในการด ารงชีวิต ดงันัน้ ผู้คนจึงมีความหวงแหนและผูกพันกับ
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ธรรมชาติมาก ประชาชนจึงสร้างความทรงจ าและส านึกด้วยการหยิบยกและ
สร้างสรรค์ธรรมชาติท่ีมีอยู่โดยใช้วรรณคดีเร่ืองสินไซมาผูกร้อยเรียงให้เป็น
เร่ืองราวขึน้มาใหม ่เพ่ือให้ธรรมชาตมีิความศกัดิส์ิทธ์ิความสวยงาม ประชาชนจึง
จะเคารพและรักษาธรรมชาตอินัมีคา่ไว้ในผืนป่าแหง่ความอดุมสมบรูณ์ 
 
2. สรุปส่งท้าย 
 

วรรณคดีมรดกสินไซมีบทบาทต่อภูมิทัศน์วัฒนธรรมในลาว โดยชาว
ลาวเช่ือว่าสินไซเป็นพระโพธิสัตว์ และเร่ืองราววรรณคดีสินไซแผ่ไปทั่วมณฑล
ประเทศลาว ดงันัน้จึงท าให้ให้มีการสร้างภูมิทศัน์วฒันธรรมขึน้ในลาวโดยอาศยั
สินไซเป็นแกนหลกัในการสร้าง กล่าวคือ ชาวลาวได้ใช้ช่ือตวัละครในเร่ืองสินไซ
มาผกูโยงให้เข้ากับวดัวาอาราม โรงเรียน แหล่งน า้ธรรมชาติ ภูเขา หินลาด และ
แผนท่ี ลกัษณะเช่นนีส้ะท้อนให้เห็นบทบาทหน้าท่ีส าคญัของสินไซท่ีมีต่อพืน้ท่ี
ภูมิทศัน์วฒันธรรมในลาว พืน้ท่ีและชมุชนเหล่านนีไ้ด้สะท้อนให้เห็นร่องรอยทาง
ความเช่ือ ความศรัทธาท่ีผู้คนมีตอ่วรรณคดีดงักลา่ว 

มิติเช่นนีเ้ป็นลักษณะพิเศษท่ีพบในวรรณคดีสินไซ บทบาทของสินไซ
เช่นนีถื้อเป็นการประสมประสานทัง้ความเช่ือทางศาสนา วัดวาอาราม แหล่ง
ธรรมชาติ ภูเขา แผนท่ี ให้เป็นพืน้ท่ีมีความหมายเชิงวัฒนธรรมและบอกเล่า
ตวัตน ช่ือสถานท่ีส าคญัตา่ง ๆ ดงักลา่วย่อมส่ือให้เห็นมิติของท้องถ่ินในลาวและ
บทบาทของสินไซท่ีมีตอ่กนัและกนั ท่ีส าคญัเป็นข้อมลูส าคญัท่ีส่ือให้เห็นการให้
คุณค่าและความหมายผ่านเร่ืองราวของสินไซ สินไซและพืน้ท่ีทางภูมิทัศน์
วฒันธรรมเหล่านีล้้วนมีความหมายต่อชีวิตและความทรงจ าอนัส าคญัของชาว
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ลาว ทัง้ยงัเป็นเคร่ืองมืออธิบายข้อมูลท้องถ่ินท่ีส าคญัต่อชาวลาวทัง้ผู้ ใหญ่และ
เยาวชนในท้องถ่ินได้ตระหนกัถึงคณุคา่ของพืน้ท่ีภูมิทศัน์วฒันธรรมท่ีส าคญั 
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