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บทคัดย่ อ
บทความวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาบทบาทหน้ าที่ ของวรรณคดี
เรื่ องสินไซกับการสร้ างภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมลาว โดยเน้ นศึกษาข้ อมูลจากสถานที่
ในชุมชนและสถานที่ทางธรรมชาติที่อธิบายและเกี่ยวข้ องกับเรื่ องราวในวรรณคดี
สินไซเป็ นหลัก ทัง้ นี ผ้ ้ ูเขี ยนได้ ประยุกต์ ใช้ แนวคิดเรื่ องบทบาทหน้ าที่ มาเป็ น
เครื่ องมือในการวิเคราะห์และตีความครัง้ นี ้ ผลการศึกษาพบว่า วรรณคดีมรดก
สินไซมีบทบาทที่สาคัญต่อการสร้ างภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมในลาว โดยชาวลาวเชื่อ
ว่าสินไซเป็ น พระโพธิ สัตว์ และเรื่ องราววรรณคดีเรื่ องสินไซได้ แผ่ขยายไปทั่ว
มณฑลประเทศลาว ดังนันจึ
้ งทาให้ มีการสร้ างภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมขึ ้นในลาวโดย
อาศัยวรรณคดีเรื่ องสินไซเป็ นแกนหลัก กล่าวคือ ชาวลาวได้ ใช้ ชื่อตัวละครใน
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เรื่ องสิ นไซมาผูกโยงให้ เข้ ากับสถานที่ ในชุมชนและสถานที่ ในธรรมชาติ เช่น
วัดวาอาราม โรงเรี ยน แหล่งน ้าธรรมชาติ ภูเขา หินลาด และแผนที่ ลักษณะเช่นนี ้
สะท้ อนให้ เห็ นบทบาทหน้ าที่ ส าคัญของวรรณคดีเรื่ องสิ นไซที่ มี ต่อการสร้ าง
ภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมในลาว พื ้นที่และชุมชนเหล่านี ้ได้ สะท้ อนให้ เห็นร่ องรอยทาง
ความเชื่อ ความศรัทธาที่ผ้ คู นมีตอ่ วรรณคดีดงั กล่าว
มิตเิ ช่นนี ้ถือเป็ นลักษณะพิเศษที่พบเฉพาะในวรรณคดีเรื่ องสินไซ โดยไม่
ปรากฏว่ามีวรรณคดีชาดกหรื อวรรณคดีเรื่ องหลักของลาวเรื่ องอื่น ๆ ที่ถกู นามา
ปรั บใช้ ในการสร้ างภู มิ ทัศน์ วัฒ นธรรมลาว ลักษณะดัง กล่ าวถื อเป็ นการ
ผสมผสานทัง้ ความเชื่ อทางศาสนา วัดวาอารามอันเป็ นพื น้ ที่ ศักดิ์สิทธิ์ แหล่ง
ธรรมชาติ ภูเขา แผนที่ ให้ เป็ นพื ้นที่ที่มีความหมายเชิงวัฒนธรรม
คําสําคัญ: สินไซ, บทบาทหน้ าที่, ภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรม, 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
วรรณคดี ของชาติ ล าวรุ่ ง เรื องสูงสุดในช่ วงศตวรรษที่ 17 และยังมี
วรรณคดีลาวหลายเรื่ องที่ ได้ รั บความนิ ยมมาจนถึงปั จจุบัน เช่น จ าปาสี่ ต้ น
กาฬเกษ เซียงเหมี่ยง นางแตงอ่อน นางผมหอม ท้ าวสีทน ท้ าวคัทนาม เวสสันดร
ชาดก ขุนบูรม ท้ าวฮุ่งท้ าวเจื อง กาพย์ปสอนหลาน
ู่
หลานสอนปู่ สินไซ เป็ นต้ น
โดยเฉพาะวรรณคดีมรดกเรื่ อง สิ นไซ นับว่าเป็ นวรรณคดีโบราณของลาว ที่เขียน
ขึน้ มาในสมัยอาณาจักรลาวล้ านช้ างมี ความเจริ ญรุ่ งเรื อง (พูวง พิมมะสอน,
2518: 87) ในช่วงเวลาดังกล่าวสินไซเป็ นวรรณคดีที่ได้ รับความนิยมอย่างสูงสุด
และถูกนาเสนอในหลายรู ปแบบ เช่น สร้ างเป็ นตาราเรี ยน แต่งเป็ นเรื่ องสัน้ เป็ น
บทละคร เป็ นฮูปแต้ ม (ภาพจิตรกรรมฝาผนัง) ฮูปควัด (ประติมากรรมแกะสลัก)
ฮูปปั น้ ลอยตัว (ประติมากรรมปูนปั น้ ลอยองค์) ตลอดทัง้ ได้ มี การนาเอาตัวบท
วรรณคดีมาปรับใช้ เป็ นชื่อสถานที่ตา่ ง ๆ “สินไซ” มีความสาคัญและมีบทบาทใน
สังคมลาวปั จจุบนั มากกว่าวรรณคดีลาวเรื่ องอื่น ๆ เป็ นดังวรรณคดีเอกและเป็ น
วรรณคดีเพื่อชีวิตที่ผสานอยู่ในวิถีชีวิตชาวลาว ดังจะเห็นว่า คนลาวเชื่อถือกันว่า
เรื่ องสินไซ เป็ นวรรณคดีชาดกเรื่ องสาคัญและเป็ นวรรณคดีที่มีต้นกาเนิ ดร่ วม
ชาติพนั ธุ์ของบรรดาผู้คนในชุมชนลุ่มน ้าโขง ต่างให้ ความนิยม ชื่นชอบวรรณคดี
เรื่ องดังกล่าวนีเ้ ป็ นอย่างมาก ในหมู่ชาวลาวถื อกันว่าเรื่ องสินไซเป็ นวรรณคดี
ชันเอกของลาวและเป็
้
นวรรณคดีที่ได้ รับความนิยมมากกว่าวรรณคดีเรื่ องอื่ น ๆ
ในบรรดาวรรณคดีที่เขียนในสมัยประวัติศาสตร์ ลาวล้ านช้ าง (บัวลี ประพาพัน,
สัมภาษณ์, 15 กันยายน 2560)
สินไซ เป็ นวรรณคดีที่สาคัญ ที่แทรกซึมอยู่ในวิถีชีวิตชาวลาว กล่าวคือ
ผู้คนชาวลาวต่างให้ ความนิ ยมและชื่ นชอบเรื่ องดังกล่าวเป็ นอย่างมาก ทัง้ นี ้
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ผู้แต่งยังได้ บรรจงใช้ ศพั ท์ทางวรรณคดีอนั ไพเราะและสรรคาได้ อย่างถูกต้ องตาม
หลักฉันทลักษณ์ ของคาประพันธ์ วรรณคดีลาวตังแต่
้ ต้นเรื่ องจนถึงปลายเรื่ อง
ลักษณะเด่นเช่นนี ้เองทาให้ เรื่ อง “สินไซ” กลายเป็ นวรรณคดีชนเอกเรื
ั้
่ องหนึ่ง และ
ได้ รับความนิยมชมชอบอย่างกว้ างขวางจากคนลาวทุกชนชัน้ ทุกท้ องถิ่น ทุกยุค
สมัย (บ่อแสงคา วงดาลา และคณะ, 1987: 247-248) ทองคา อ่อนมะนี สอน
(2011: 1-2) ได้ กล่าวว่า “มนต์เสน่ห์ที่เป็ นแรงดึงดูดให้ ผ้ ูอ่านหลงใหลในความ
งาม ความสนุกสนานของสินไซ เกิดจากโครงสร้ างของเรื่ อง เนื ้อเรื่ องศิลปะการ
ประพันธ์ เหตุผล ศีลธรรม ความคิดกลัน่ กรองละเอียดลึกซึ ้งถี่ถ้วน ภาษากวี ลีลา
กลอนแบบอักษรสังวาส การเว้ นวรรคตอน สัมผัสในสัมผัสนอกที่ สอดแทรก
กลมกลื นกัน พร้ อมทัง้ จังหวะท านองตามหลักการเนื องเสี ยงเอก-โท อย่าง
เคร่ งครั ด ทุกศัพท์ส านวนล้ วนแต่มี ความหมายสมบูรณ์ กระจ่างแจ้ ง ชัดเจน
เหมาะสมกับถูกหล่อหลอมจากเบ้ าหล่อทางปั ญญาระดับชัน้ ยอด นี่แหละคือ
จุดเริ่ มต้ นพลังที่ทาให้ ความเป็ น “เอก” ของเรื่ องสินไซ ไหลแทรกซึมเข้ าสู่ส่วนลึก
ของหัวใจผู้อ่านทุก ๆ คน” ข้ ออธิบายของทองคา อ่อนมะนีสอนดังกล่าว สะท้ อน
ให้ เห็นว่าเรื่ องสินไซคือภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและความรู้ ของบรรพบุรุษอี ก
เรื่ องหนึง่ ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และสืบทอดไว้ ให้ แก่อนุชนคนลาวยุคใหม่
เรื่ องสินไซยังเปรี ยบเสมื อนสายเลื อด และเป็ นลมหายใจของคนลาว
กล่าวคือเรื่ องสินไซลาวมีคุณค่า บทบาทและอิทธิ พลต่อความเป็ นไปของผู้คน
ชาวลาวล้ านช้ าง โดยกระแสความนิ ยมดังกล่ าวได้ แสดงออกทัง้ ในแง่ ของ
วรรณศิลป์ หลักคาสอน และเนื ้อเรื่ อง เป็ นต้ น ลักษณะของบทบาทเรื่ องสินไซนี ้
เองเป็ นกระบวนการของกระแสของตัวบทนิทานที่ได้ ไหลแทรกซึมเข้ าสู่ส่วนลึก
ของหัวใจผู้อ่านผู้ฟัง และมีอิทธิพลต่อคุณค่าทางจิตใจอย่างยิ่ง เมื่อเป็ นดังนี ้จึง
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ควรตังข้้ อสังเกตไว้ ว่า เรื่ องดังกล่าวมีอิทธิพลต่อความนิยมของคนลาวตังแต่
้ อดีต
จนถึงปัจจุบนั
จากประวัติ และความส าคัญของเรื่ องสิ นไซสังเกตได้ ว่า สิ นไซเป็ น
วรรณคดีชิน้ เอกและเป็ นนิทานห่อธรรมเรื่ องสาคัญที่ให้ ความรู้ หลากหลายมิติ
วรรณคดีเรื่ องดังกล่าวเป็ นวรรณคดีมรดกชิน้ เอกคล้ ายกับเรื่ องรามเกี ยรติ์ของ
ไทยที่ได้ รับความนิ ยมทัง้ ในกลุ่มชนชัน้ สูงและประชาชนทั่วไป จากการศึกษา
ข้ อมูลเรื่ องสินไซผู้วิจยั พบว่า เรื่ องราวเหตุการณ์ และชื่อตัวละครจากวรรณคดี
เรื่ องสินไซได้ ถกู นามาผูกโยงให้ เข้ ากับตานาน อภินิหารการเกิดสถานที่ และการ
สร้ างบ้ านแปงเมื อง ในท้ องถิ่ น จนเกิ ดเป็ นสถานที่ ต่าง ๆ จ านวนมากในลาว
ดังนัน้ การเชื่อมโยงเรื่ องสินไซอยู่กบั วิถีชีวิตของผู้คนและสถานที่ สภาพแวดล้ อม
ประกอบรวมกันจนกลายเป็ น “ภูมิ ทัศน์ วัฒนธรรม” โดยมี การใช้ ภูมิ ปั ญญา
ท้ องถิ่นที่มนุษย์ใช้ ในการปรับตัวเข้ ากับสภาพแวดล้ อมเป็ นส่วนประกอบเชื่อมโยง
เข้ าด้ วยกัน รวมทังการใช้
้
ชีวิตที่ตระหนักถึงความยัง่ ยืนของธรรมชาติ วัฒนธรรม
และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เป็ นการอนุรักษ์ธรรมชาติ และมรดกทางวัฒนธรรม
ให้ ยงั่ ยืนเพื่อคนรุ่นต่อไป เกิดความรู้สกึ ต่อสถานที่ ความเคารพต่อเอกลักษณ์ของ
ท้ องถิ่น เห็นคุณค่าและสื บทอดต่อไปในอนาคต ดังที่ ศรี ศกั ร วัลลิโภดม (2557:
23-24) ได้ อธิบายว่า ภูมิวฒ
ั นธรรมหมายถึงลักษณะภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์
ในอาณาบริ เวณใดก็ตามที่มีส่วนสัมพันธ์กบั การตังถิ
้ ่นฐานบ้ านเมืองของผู้คนใน
ท้ องถิ่นจนต่อมาเป็ นที่รับรู้ร่วมกันและมีการกาหนดนามชื่อเป็ นสถานที่ตา่ ง ๆ ให้
เป็ นที่ร้ ู จกั กันในลักษณะเป็ นแผนภูมิหรื อแผนที่ เพื่อสื่อสารถึงกัน โดยสร้ างเป็ น
ตานาน (Myth) ขึ ้นเพื่ออธิบายถึงความเป็ นมาและความหมายความสาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม โดยตานานเหล่านันมี
้ ทงที
ั ้ ่บนั ทึก
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เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและการบอกเล่าตามความทรงจา ถ่ายทอดจากคนรุ่นเก่าที่
เป็ นผู้ร้ ูถึงคนรุ่นใหม่ที่เกิดขึ ้นหรื อเป็ นคนในท้ องถิ่นอย่างสืบเนื่อง
เมื่อเป็ นเช่นนี ้ร่ องรอยสถานที่ สถานที่ที่นนเป็
ั ้ นความเชื่อทางศาสนาใน
ลาวมักมีความเกี่ยวข้ อง ที่น่าจะสามารถอธิบายเชื่อมโยงถึงภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรม
ได้ ในฐานะที่เป็ นสื่อหรื อข้ อมูลทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ มองเห็นและ
เข้ าใจถึงแนวคิดจิ ตใจ ความรู้ สึกนึกคิดของคนลาว ผ่านตานานหรื อเรื่ องเล่า
เหตุการณ์ วัตถุสิ่งของ ตัวละครและอื่น ๆ ในเรื่ องสินไซ เนื่องจากเรื่ องที่เกิดขึ ้นนี ้
เป็ นเรื่ องที่เกี่ ยวกับอารมณ์ ความรู้ สึกนึกคิดของผู้คน สามารถบ่งบอกถึงความ
เป็ นหนึ่งเดียวความเป็ นปึ กแผ่นของสังคมลาวได้ เนื่องจากเป็ นความทรงจาและ
ความส านึกทางสังคมที่ คนลาวรั บรู้ ร่ วมกันเรื่ องสิ นไซจึงเป็ นเครื่ องมื อที่ จะ
สะท้ อนให้ เห็นสานึกร่วม ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม อุดมการณ์ทางสังคม ดังที่
สุภางค์ จันทวานิช (2551: 39) กล่าวว่าสานึกร่ วมคือความรู้ สึกที่ว่าเราเป็ นส่วน
หนึง่ ของสังคม มีความเชื่อและความรู้สึกร่วมกัน ถ้ าคนในสังคมไม่มีสิ่งนี ้ สังคมก็
จะเสื่อมสลายตังอยู
้ ่ไม่ได้ ถ้ าคนไม่มีความรู้ สึกว่าตัวเองเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม
ก็จะไม่มีการคิดที่จะมีวฒ
ั นธรรมร่ วมกัน ถ้ าต่างคนต่างเชื่ อก็จะไม่เกิดพลังที่จะ
ไปขับเคลื่อนได้ สานึกร่ วมจึงเป็ นแกนยึดเหนี่ยวให้ สมาชิกในสังคมมีความรู้ สึก
เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเป็ นที่ น่าสนใจว่าผู้คนในท้ องถิ่ นลาวได้ หยิ บยก
เรื่ องราวเหตุการณ์ในเรื่ องสินไซมาผูกร้ อยเป็ นเรื่ องเล่าใหม่ให้ มีความสัมพันธ์ กับ
พื ้นที่ท้องถิ่นเรี ยกว่าภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรม ซึง่ น่าจะเพื่อสร้ างชุมชนลาวเป็ นปึ กแผ่น
ดังนัน้ ในมิ ติ ดังกล่ าวจึ งน่ าจะถื อเป็ นบทบาทหน้ าที่ ส าคัญอย่ างหนึ่ ง ของ
วรรณคดีสินไซลาวกับภูมิทัศน์วฒ
ั นธรรมลาว ซึ่งประเด็นดังกล่าวเป็ นประเด็น
สาคัญที่ควรอธิบายไว้ ดังนันใบบทความนี
้
้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาท
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หน้ าที่ วรรณคดีสิ นไซกับภูมิ ทัศน์ วัฒนธรรมลาว โดยใช้ แนวคิดเรื่ องบทบาท
หน้ าที่ซงึ่ เป็ นแนวคิดทางคติชนวิทยามาวิเคราะห์ ดังนี ้
1. บทบาทหน้ าที่วรรณคดีมรดกสินไซกับภูมิทัศน์ วัฒนธรรมลาว
คาว่า บทบาทหน้ าที่ เป็ นคาที่แปลจากคาในภาษาอังกฤษ “Function”
ที่เป็ นศัพท์วิชาการที่ใช้ ในทางคติชนวิทยา วิลเลียม บาสคอม (William Bascom)
เป็ นผู้เขียนบทความเรื่ อง “Four Function of Folklore” (1965: 281-298) ชี ้ให้ เห็น
ว่ า เราควรสนใจบริ บททางสังคมของคติ ชน (social context of Folklore) ได้
จ าแนกบทบาทหน้ าที่ ของคติชนในภาพรวมว่ามี ด้วยกัน 4 ประการคือ 1) ใช้
อธิบายที่มาและเหตุผลในการทาพิธีกรรม 2) ทาหน้ าที่ให้ การศึกษาในสังคมที่ใช้
ประเพณีบอกเล่า 3) รักษามาตรฐานทางพฤติกรรมที่เป็ นแบบแผนของสังคม 4)
ให้ ความเพลิดเพลินและเป็ นทางออกให้ กบั ความคับข้ องใจ
จากแนวคิดบทบาทหน้ าที่ของคติชนทัง้ 4 ประการข้ างต้ นควรนาแนวคิด
ทัง้ 4 ประการไปโยงถึงประเด็นสาคัญในบทความนี ้ คือ วรรณคดีเรื่ องสินไซลาว
น่าจะเป็ นวรรณคดีที่ให้ ความบันเทิงสาหรับประชาชนชาวลาว เป็ นเครื่ องมือให้
การศึกษาแก่ประชาชนชาวลาว เป็ นเครื่ องมือควบคุมและรักษาแบบแผนของ
สังคมลาว ประเด็นที่ น่าสนใจคือ เมื่ อใช้ แนวคิดเรื่ องบทบาทหน้ าที่ วิเคราะห์
ข้ อมูลชุดดังกล่าวแล้ วน่ าจะท าให้ ทราบได้ ว่ า วรรณคดี มรดกสิ นไซน่ าจะมี
บทบาทหน้ าที่ต่อกับภูมิทศั น์วัฒนธรรมลาว ซึ่งมีบทบาทที่เพิ่มขึน้ จากประเพณี
พิ ธี กรรม ท าหน้ าที่ ให้ การศึ กษา รั กษามาตรฐานทางสัง คม และให้ ความ
เพลิดเพลินตลอดถึ งเป็ นทางออกให้ กับความคับข้ องใจ ลักษณะดังนีเ้ ป็ นมิ ติ
สาคัญที่อาจแสดงว่าวรรณคดีสินไซเป็ นเครื่ องมือในการสร้ างภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรม
ลาว เพราะฉะนันหากใช้
้
แนวคิดเรื่ องบทบาทหน้ าที่วิเคราะห์ข้อมูลชุดดังกล่าวจึง
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จะทาให้ ทราบได้ ว่า เรื่ องสินไซน่าจะมีบทบาทหน้ าที่ต่อภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมลาว
ในการสร้ างความเป็ นปึ กแผ่น ความเป็ นกลุ่มชนเดียวกันของลาวที่มีวรรณคดี
สิ นไซเป็ นตัวเชื่ อมโยงให้ ผ้ ูคนมี น า้ ใจรั กใคร่ สามัคคี กันและสะท้ อนให้ เห็ น
วัฒนธรรมของผู้คนชาวลาว แม้ ว่าเรื่ องสินไซเป็ นวรรณคดีที่มีอายุยาวนาน และ
ยังได้ รับความนิยมไม่เสื่ อมคลายในหมู่ชาวลาว สอดคล้ องกับข้ อคิดเห็ นของ
Bronislaw Malinowski ที่ มองว่า ทุกอย่างในชี วิ ตของมนุษย์ จะต้ องมี บทบาท
หน้ าที่ ในระดับทฤษฎี functionalism มีความสาคัญและมีบทบาทมากในมิติของ
วรรณคดีเชิงสังคมศาสตร์ (Thomas, 1997: 386) ดังนัน้ บทความนีจ้ ึงเน้ นที่ จะ
ศึกษาบทบาทหน้ าที่ของวรรณคดีมรดกเรื่ องสินไซกับภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมลาว ซึ่ง
น่าจะถือเป็ นบทบาทหน้ าที่ที่สาคัญในการสร้ างความทรงจาสร้ างสานึกให้ คน
ลาวมี ความรั กความสามัคคีกันเป็ นปึ กแผ่น น่าจะนาไปสู่การได้ ข้อสรุ ปหรื อ
มุมมองการศึกษาวรรณคดีเรื่ องดังกล่าวว่า มีบทบาทหน้ าที่อย่างไร วรรณคดี
มรดกเรื่ องสินไซได้ ดารงอยู่อย่างไรในสังคมและวิ ถีวัฒนธรรมของลาว ดังนัน้
บทความนี ้จึงจะศึกษาบทบาทหน้ าที่ของวรรณคดีมรดกสินไซ เพื่อวิเคราะห์ให้
เห็นมุมมองวิธีคิด ระบบความเชื่อ และวิถีวฒ
ั นธรรมของชาวลาว อย่างเป็ นระบบ
จากข้ อมูลที่ ศึกษาเรื่ องราวในเรื่ องสิ นไซที่ เป็ นส่วนส าคัญและเกี่ ยวข้ องกั บ
ภูมิ ทัศน์ วัฒนธรรมลาว พบว่ามี สถานที่ ในชุมชนและสถานที่ ทางธรรมชาติ
ที่ได้ รับบทบาทจากวรรณคดีสินไซที่ควรศึกษาและวิเคราะห์ไว้ อย่างเป็ นระบบ
ต่อไปนี ้
1.1 สถานที่ในชุมชน
คาว่า “ชุมชน”มาจากคาภาษาอังกฤษว่า Community ศรี ศกั ร วัลลิโภดม
(2551: 9-10) กล่าวว่า ชุมชนเป็ นจานวนของครัวเรื อนที่ตงอยู
ั ้ ่ ในพืน้ ที่เดียวกัน
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เป็ นหมู่ ๆ เช่น หมู่หนึ่ง หมู่สอง แม้ ว่าจะมีชื่อเดียวกัน ชุมชนบ้ านดังกล่าวจะมี
ความสัมพันธ์ กันในการตังอยู
้ ่ในพื ้นที่ทางวัฒนธรรมเดี ยวกันที่ทาให้ เกิดสานึ ก
ร่วมของการเป็ นคนถิ่นนี ้และบ้ านนี ้เป็ นต้ น ส่วนเธียรชาย อักษรดิษฐ์ (2552: 85)
อธิบายว่าสิ่งแวดล้ อมที่ชุมชนตังอยู
้ ่นนเกิ
ั ้ ดจากภูมิปัญญาและจินตนาการของ
มนุษย์ ที่ จะสร้ างค าอธิ บายขึ น้ มาส าหรั บการสื่ อสาร และสร้ างความเข้ าใจ
เดียวกันเป็ นพื ้นฐาน จาเป็ นที่จะต้ องกาหนดชื่อหรื อนามของพื ้นที่ใด ๆ โดยอาศัย
หรื ออ้ างอิงกับองค์ความรู้ ชุดต่าง ๆ ขึ ้นมากากับเอาไว้ ทังที
้ ่เป็ นเหตุการณ์ ทาง
ประวัติศาสตร์ และประสบการณ์หรื อจากรู ปลักษณะทางกายภาพของตัวมันเอง
จากความนิยามข้ างต้ นอาจสรุ ปได้ ว่า ชุมชนหมายถึงพืน้ ที่ที่กลุ่มคนอาศัยอยู่
ร่วมกันในสถานที่ใดสถานที่หนึง่ ที่มีวิถีชีวิต และวัฒนธรรมร่วมกัน โดยการสร้ าง
หล่อหลอม คาอธิ บายขึน้ มาเพื่ อสื่ อสารและก่ อให้ เกิ ดความเข้ าใจความเป็ น
น ้าหนึ่งใจเดียว จากการศึกษาข้ อมูลสถานที่ชุมชนในประเทศลาวพบว่า ชุมชน
ชาวลาวได้ มีการนาชื่อ สินไซ มาใช้ ในการตังชื
้ ่ อชุมชน ที่เป็ นสถานศึกษา บ้ าน
วัด ดังนี ้
1.1.1 วัด และบ้ านจําปา
วัดเป็ นสถาบันทางสังคมแห่งหนึ่งและเป็ นสถานที่ที่เกี่ยวข้ อง
กับความเชื่อในเรื่ องความศักดิส์ ิทธิ์และการประกอบประเพณีพิธีกรรมที่เกี่ยวกับ
ความเชื่อนัน้ ๆ และยังเป็ นศูนย์รวมที่ทาให้ คนมีปฏิสัมพันธ์ กันทางสังคมและ
เกิดสานึกถึงความเป็ นพวกเดียวกันอยู่ในชุนชนเดียวกัน (ศรี ศกั ร วัลลิโภดม,
2560: 49) การตังชื
้ ่อวัดก็คือการแสดงฐานเกียรติภูมิของคนในชุมชน เนื่องจาก
ชื่อวัดอาจมีที่มาจากตานานเรื่ องเล่า ซึ่งอาจเป็ นประวัติความเป็ นมาของวัดและ
ชุมชนที่ ผ้ ูคนจากภายในเป็ นผู้สร้ างขึน้ เป็ นสิ่ งที่ คนภายในเหล่านี เ้ ชื่ อว่าเป็ น
ความจริง บรรดาหลักฐานจากธรรมชาติและสิ่งก่อสร้ างจะกลายเป็ นความทรงจา
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และเป็ นสิ่ งที่ รับรู้ และถ่ายทอดกันต่อ ๆ มาในรู ปของตานานหรื อเรื่ องเล่า ซึ่ง
ต านานวัดกับต านานบ้ านต่างสัมพันธ์ กันที่ จะท าให้ เห็ นประวัติศาสตร์ ทาง
วัฒนธรรมและสังคม กล่าวคือวัดเป็ นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และความ
เป็ นมาของชุมชนนัน้ ก็เพราะวัดและชุมชนเป็ นสิ่งที่เกิดขึน้ พร้ อม ๆ กันบรรดา
เรื่ องราวการสร้ างวัดจึงสัมพันธ์กบั เรื่ องราวความเป็ นมาของชุมชนด้ วย จะเห็นได้
จากการที่ชื่อของวัดและชุมชนเป็ นชื่อเดียวกัน เช่น วัดจาปากับบ้ านจาปา อาจ
กล่าวได้ ว่าวัดและบ้ านล้ วนมีตานานเรื่ องเล่าที่จะอธิ บายถึงชื่อวัด บ้ าน เมือง
ด้ วยกันทังนั
้ น้ เช่น วัดจาปา ตังอยู
้ ่บ้านจาปา เมืองสีโคตรบอง จังหวัดนครหลวง
เวียงจันทน์ ในหมูบ่ ้ านจาปาจะมีวดั เป็ นศูนย์กลาง โดยที่คนในหมูบ่ ้ านได้ กาหนด
ชื่อวัดขึ ้นคือวัดจาปาและวัดดานสินไซ

ภาพที่ 1 ชื่อบ้ านจาปา อาเภอศรี โคตบอง นครหลวงเวียงจันทน์

จะเห็นว่า มีการกาหนดชื่อวัดและบ้ านเหมือนกัน คือวัดจาปา
กับบ้ านจ าปานัน้ เป็ นชื่ อเดิมที่ มาจากเรื่ องสิ นไซเป็ นสถานที่ ปกครองของเจ้ า
ลับแลหรื อเจ้ าเมืองจาปา ตามความเชื่อของประชาชนชื่อของบ้ านจาปานัน้ เป็ น
ชื่อที่ได้ มาจากสถานที่เดิมของเมืองจาปาที่เป็ นเมืองของพราหมณ์ มีนนั ทเศรษฐี
กับลูกทังเจ็
้ ดอาศัยอยู่ เมืองจาปานครเป็ นเมืองใหญ่มีอาณาเขตที่กว้ างขวาง มี
ผู้คนอาศัยมากมาย มีการติดต่อค้ าขายกัน ทังภายในเมื
้
องและต่างเมืองตลอด
ทัง้ กลางวันและกลางคื น เป็ นสถานที่ ต้ อนรั บ แขกบ้ านแขกเมื องและบุคคล
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สาคัญมากมาย มีชาวต่างประเทศเข้ ามาติดต่อค้ าขายและเจริ ญสัมพันธไมตรี
จึงทาให้ เมืองจาปาเป็ นเมืองที่มีความเจริ ญรุ่งเรื องทังการค้
้
าขายและการติดต่อ
สัมพันธ์กบั ชาวต่างชาติ
จากข้ อความข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่าโดยความหมายของชื่ อบ้ าน
และวัดสื่อให้ เห็นการเชื่อมพื ้นที่ทงสองเข้
ั้
าด้ วยกันคือดินแดนของบ้ านจาปา ซึ่ง
ชุมชนได้ สร้ างเรื่ องเล่าโดยบุคคลที่เป็ นผู้ร้ ูถึงความเป็ นมาของผู้คนในชุมชนว่ามา
จากไหนเหตุใดจึงมาตังหลั
้ กแหล่งขึน้ ที่บ้านจ าปาแห่งนี ้ และสิ่งที่สาคัญและ
โดดเด่นนัน้ คื อการรั บรู้ เรื่ องราวในชาดกเรื่ องสิ นไซ ดังที่ ชุมชนในบ้ านจ าปา
เหล่านีไ้ ด้ นาเรื่ องราวในชาดกมาเล่าสอนให้ คนรุ่ นลูกหลานฟั งและนาไปสร้ าง
เป็ นชื่อสถานที่ต่าง ๆ เพื่อสื่อถึงประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นว่าบ้ านและวัดจาปาอาจ
เป็ นสถานที่ของพวกพราหมณ์ เนื่องจากว่าคนที่เป็ นผู้ร้ ู จากภายนอกสามารถ
เข้ าใจได้ ทนั ที่ว่ากลุ่มชนที่อยู่ในท้ องถิ่นที่สัมพันธ์ กับชื่อวัด ซึ่งชื่อบ้ านจาปาใน
เรื่ องสินไซนัน้ แต่เดิมคือกลุ่มคนลาวที่นาเอาชาดกเรื่ องสินไซที่มีมาตังแต่
้ อดีตมา
ใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ในชุมชนท้ องถิ่นที่เขามาอาศัย นอกจากนี ้ยังมีวดั อื่นอีกเช่น
1.1.2 วัดดานสินไซ
วัดดานสินไซ ตังอยู
้ ่บ้านจาปา เมืองสีโคตรตะบอง จังหวัดนคร
หลวงเวียงจันทน์ มีหลวงปู่ ศกั ดิ์สิทธิ์เป็ นเจ้ าอาวาส วัดดังกล่าวกาลังสร้ างกุฏิพกั
สงฆ์อยู่ เนื่องจากว่าวัดเดิมมีพื ้นที่เพียงเล็กน้ อยและไม่เหมาะสมจึงมีการสร้ าง
ใหญ่โตกว่าเดิม และกาลังสร้ างพระเจ้ าองค์หลวงไว้ ตรงกลางดานที่ หนึ่ง วัด
ดังกล่าวไม่ปรากฏพบการสร้ างพระมหาธาตุเจดีย์ให้ เป็ นศูนย์กลางการกราบไหว้
คนทังหลาย
้
ให้ ความสาคัญอยู่ที่รูปปั น้ พระเจ้ าสินไซแทน โดยคนในชุมชนและ
นอกชุมชนมากราบไหว้ เป็ นประจ า ลักษณะเช่นนี ถ้ ื อว่าเป็ นลักษณะพิเศษที่
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สาคัญในแง่ บทบาทหน้ าที่ ของวรรณคดีสิ นไซที่ มี ต่อชุมชนลาว ไม่เฉพาะวัด
จาปาเท่านัน้ หากแต่ยังมีวัดสินไซยาราม และวัดดานสินไซที่สะท้ อนให้ เห็นถึง
บทบาทหน้ าที่ สิ น ไซที่ มี ต่ อ มณฑลพระพุ ท ธศาสนาลาวท าให้ ชุ ม ชนมี
ความสัมพันธ์ ทางวัฒนธรรมและสังคมจนเกิ ดส านึกร่ วมของการเป็ นคนใน
ท้ องถิ่นเดียวกันที่ทุกคนต่างก็ยอมรับในความเป็ นพระโพธิสัตว์ จึงเชื่อกันว่ามี
ความศักดิส์ ิทธิ์จนเกิดมีการสร้ างเรื่ องเล่าเกี่ยวกับเรื่ องสินไซขึ ้นมา
1.1.3 วัดสินไซยาราม
วัดสินไชยราม ตังอยู
้ ่บ้านโนนหินแห่ อาเภอเมืองเฟื อง จังหวัด
เวี ยงจันทน์ เป็ นสถานที่ กว้ างขวางและสวนพุทธศาสดา บริ เวณวัดจะมี รู ป
พระพุทธรู ปเรี ยงกันหลายองค์เป็ นแถวยาวหลายแถว มีพระอารามขนาดใหญ่
และมีพระประจาอยูท่ ี่วดั หลายรูป หากเทียบกับวัดดานสินไซแล้ ววัดสินไซยาราม
มีความเจริ ญกว่า วัดแห่งนี ้เป็ นวัดใหญ่ที่เป็ นศูนย์กลางของหลาย ๆ วัดในเมือง
เฟื องคนในชุมชนต่างให้ ความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระเจ้ าสินไซ สีโหและสังข์ทอง
(น ้าฝน ทะวงไช, 2561: สัมภาษณ์) เล่าว่าสถานที่แห่งนี ้เป็ นเป็ นทุ่งกุม เป็ นที่ที่
สินไซมาพักและฆ่ายักษ์ กมุ ภัณฑ์ตาย ในการฆ่ายักษ์ กมุ ภัณฑ์ครัง้ ที่สินไซได้ ตดั
หัวกุมภัณฑ์ขาดแต่กุมภัณฑ์ไม่ยอมตาย แต่กลับสามารถแบ่งหัวออกได้ หลาย
หัว ยิ่งตัดหัวเท่าไรหัวของยักษ์ก็ทวีคณ
ู เพิ่มขึ ้นเป็ นแสนเป็ นล้ านหลายเท่า และหัว
ของยักษ์ที่ถกู ตักนันได้
้ แตกแยกกายเป็ นก้ อนหินหลายก้ อนยายอยูต่ ามฐานที่วดั

ภาพที่ 2 วัดสินไซยาราม และวัดดานสินไซวะนาราม

ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562

91

92
ในการรับรู้ของชาวบ้ านเรื่ องสินไซนี ้ นอกจากเป็ นเรื่ องที่มาจาก
ชาดกแล้ วยังเป็ นพระโพธิสตั ว์ที่กลับชาติมาเกิด จึงทาให้ ชุมชนมีการเคารพนับ
ถือบูชาและสร้ างรู ปปั น้ สินไซขึ ้นมา เพื่อเป็ นตัวแทนในการเคารพบูชา ดังนันวั
้ ด
สินไซจึงเป็ นสถานที่ของพระโพธิสตั ว์กล่าวคือสินไซต่อสู้กับยักษ์ กมุ ภัณฑ์ จนมี
ก้ อนหินใหญ่คล้ ายกับหัวหลาย ๆ หัวกระจัดกระจายตกเรี ยงไปตามพื ้นที่ของวัด
สินไซต่อสู้กับยักษ์ กุมภัณฑ์จนมีดานหินยอง มีรอยท้ าวของยักษ์ กุมภัณฑ์ที่ไล่
ติดตามเอานางสุมณฑา มี ดานสิ นไซลากง้ าว ทุกคนต่างก็ ยอมรั บในความ
มหัศจรรย์ของสถานที่วดั เหล่านัน้ จนเชื่อว่าเป็ นสถานที่เคยเกิดเรื่ องจริ งมาก่อน
เป็ นสถานที่ ศกั ดิ์สิทธิ์ ที่พระโพธิ สัตว์ เคยสถิ ตอยู่แห่งนี ้ จนเกิดมีการสร้ างเรื่ อง
สินไซขึน้ มาใหม่โดยอิงใส่ธรรมชาติที่ มี มาก่ อน มาเชื่ อมโยงให้ เป็ นเรื่ อง จน
กลายเป็ นชื่อวัดว่า “วัดสินไซยาราม” และ “วัดดานสินไซวะนาราม” ตามลักษณะ
ของดานหิน ก้ อนหิน อันเป็ นวัดที่เป็ นศูนย์กลางทางความเชื่อในการทาพิธีกรรม
และสร้ างความสามัคคีให้ แก่ชมุ ชนในลาว และการนาชื่อของสินไซมาตังเป็
้ นชื่อ
นันได้
้ แสดงให้ เห็นอานาจของผู้สร้ างที่ต้องการจะสื่อถึงผู้รับสารโดยการนาภาพ
แทนของสิ นไซในอี กมิ ติหนึ่งคื อสิ นไซเป็ นผู้มี ความสามรถในการวางแผนกล
อุบายในการต่อสู้ มีความเด็ดเดี่ยว เข้ มแข็ง กล้ าหาญ มีความเก่งกล้ าสามารถใน
การฟั นดาบ ทาให้ ชมุ ชนเกิดความเข้ มแข็ง มีกาลังใจที่ได้ อยู่ในดินแดนชุมชนที่
เคยมีสินไซผู้เก่งกล้ ามาก่อน ลักษณะเช่นนี ้ทาให้ เห็นบทบาทหน้ าที่ที่สาคัญของ
วรรณคดีสินไซที่มีต่อพืน้ ที่วัดซึ่งถื อกันว่าเป็ นพื น้ ที่ศกั ดิ์สิทธิ์ นอกจากนัน้ ยังมี
การนาชื่อสินไซมาตังเป็
้ นชื่อโรงเรี ยนดังนี ้
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1.1.4 โรงเรียนสินไซ
โรงเรี ยนเป็ นสถานที่ ที่ ส าคัญที่ จัดการเรี ยนการสอน เพื่ อ
ฝึ กสอนนักเรี ยนและพัฒนานักเรี ยนให้ มีความรู้ ความสามารถภายใต้ การดูแล
ของครูหรื ออาจารย์ ในการก่อตังโรงเรี
้
ยนนันจะต้
้ องมีชื่อของโรงเรี ยน แต่การตัง้
ชื่อนัน้ มักจะเกิดมาจากความเชื่อของผู้ก่อตัง้ ซึ่งเป็ นการยอมรั บอันเกิ ดอยู่ใน
จิ ตสานึกของมนุษย์ ต่อพลังอ านาจเหนื อธรรมชาติที่เป็ นผลดีหรื อผลร้ ายต่อ
มนุษย์นนั ้ ๆ ธวัช ปุณโณทก (2529: 350) ดังนันความเชื
้
่อในบางเรื่ องจึงอาจจะ
เป็ นเรื่ องที่ งมงายไร้ สาระ แต่ความเชื่ อในบางเรื่ องก็ มักจะแฝงเจตนา เพื่ อ
ประโยชน์ ในการอบรมสั่งสอนบุคคลในสังคม ดังเช่น โรงเรี ยนสิ นไซที่ เป็ น
สถานศึกษาของภาคเอกชนอี กแห่งหนึ่ง อาลี พนเสนา (2018: สัมภาษณ์ ) ผู้
ก่อตัง้ คือ ท่านบงและนางบัวไหล สุวนั นะวง ซึ่งเป็ นปู่ และย่าของผู้ให้ สมั ภาษณ์
เอง ท่านบงเคยเป็ น ครูสอนและได้ เข้ าร่วมขบวนการต่อสู้เพื่อรักษาภาษาลาวให้
คงไว้ จากประเทศอาณานิคมหรื อฝรั่งเศสในสมัยนัน้ โรงเรี ยนดังกล่าวได้ ก่อตังขึ
้ ้น
ก่อนการปลดปล่อยประมาณ 2-3 ปี หลังจากนัน้ ก็มีการพัฒนามาเรื่ อย ๆ จน
มาถึงวันที่ 1 กันยายน 1991 โรงเรี ยนดาเนินการเรี ยนการสอนตามโครงการ
หลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา ภายใต้ การชี ้นาของแผนกศึกษาธิ การ
นครหลวงเวียงจันทน์ เปิ ดสอนตามหลักสูตรการเรี ยนการสอนในสองระดับคือ
ชันประถมสมบู
้
รณ์ และมัธยมต้ น เป็ นโรงเรี ยนแห่งหนึ่งที่ได้ ประกอบส่วนเข้ าใน
การสร้ างพั ฒ นาประเทศชาติ โดยเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ในการยกระดั บ ความรู้
ความสามารถของครูอาจารย์และน้ อง ๆ นักเรี ยน ให้ กลายเป็ นครูที่มีคณ
ุ ภาพได้
มาตรฐานและฝึ กฝนหล่ อ หลอมนั ก เรี ยนให้ กลายเป็ นคนที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ เรี ยนดีเรี ยนเก่ง ที่สาคัญเป็ นเด็กดีของพ่อแม่ และสังคม
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ท่านอาลี พนเสนา ผู้อานวยการโรงเรี ยนสิ นไซ ยังกล่าวว่ า
แรงบันดาลใจ ในการตังชื
้ ่อโรงเรี ยน มาจากตัวละครสินไซและความหมายของคา
ว่าสินไซ ท่านกล่าวว่า “สิน” หมายถึงศีลธรรม และ “ไซ” หมายถึงชัยชนะนัน่ เอง
เมื่อรวมสองคาเข้ าด้ วยกันก็จะมีความหมายโดยรวมว่า ศีลธรรมแห่งความชัย
ชนะ นอกจากนี ้ท่านยังอธิบายว่าตัวละครสินไซมีคณ
ุ ลักษณะพิเศษหลายอย่ าง
เช่น มีความเข้ มแข็งอดทน ขยันหมัน่ เพียร มีความพยายาม มีความซื่อสัตย์ มี
ความกล้ าหาญ ดังรู ปสินไซที่อยู่ในท่าทางยิงธนู แต่สาหรับโรงเรี ยนสินไซแล้ ว
ตราโรงเรี ยนจะเป็ นรู ปสินไซถื อหนังสือและปากกา การที่สินไซทาท่าทางเช่นนี ้
เพื่อตอกยา้ ให้ คนรู้ ว่าถ้ านักเรี ยนมาเรี ยนที่ สถานที่แห่งนีก้ ็จะเป็ นคนมีความรู้
ความสามารถ มีความกล้ าหาญและกล้ าแสดงออก เพราะเป็ นยุคของการสร้ าง
คนด้ วยการศึกษาเล่าเรี ยนหาความรู้ ถ้ าจะอยู่รอดปลอดภัยต้ องมี ความรู้ มี
สติปัญญา เพื่อไปประกอบอาชีพ ไม่ได้ เรี ยนวิชาอาคมหรื อศิลปะในการต่อสู้
เหมือนกับสินไซยุคเก่าที่กล้ าหาญ ชาญชัยในการสู้รบ โดยใช้ อาวุธเป็ นเครื่ องมือ

ภาพที่ 3 ตราโรงเรี ยนสินไซ (SINXAY)
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ข้ อมูลข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่าชื่อของโรงเรี ยนและตราโรงเรี ยน
เป็ นสัญลักษณ์ อย่างหนึ่งเพื่อปลูกฝั งให้ น้อง ๆ นักเรี ยนรู้ ว่าสินไซยุคสมัยใหม่
ไม่ได้ จบั ธนูเหมือนสินไซยุคเก่า เปลี่ยนความหมายให้ เป็ นสินไซยุคใหม่ ต้ องจับ
หนังสือกับปากกา เพื่อศึกษาหาความรู้ เพราะเป็ นยุคสร้ างพัฒนา ทรัพยากร
มนุษย์ให้ เป็ นคนมีความรู้ ความสามารถ หากต้ องการเป็ นคนดีดงั สินไซต้ องใฝ่ รู้
ใฝ่ เรี ยน ปฏิบตั ติ ามลักษณะ 5 หลักมูล และ 3 ข้ อแข่งขันของกระทรวงศึกษาธิการ
และกีฬาออกแบบไว้ ได้ ดี ซึง่ สอดคล้ องกับคาคติพจน์ของท่านไกรสอน สัง่ สอนไว้
ว่า “ชาวหนุ่มลาวจงกลายเป็ น นกอินทรี ที่ไม่หวั่นกลัวต่อพายุลมแรง และจง
กลายเป็ นสิ นไซของยุ ค สมั ย ” (1991: 164) มุ่ ง เน้ นเพื่ อที่ จ ะสอนเด็ ก ในวั ย
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้ น ให้ ตระหนักและเป็ นคนดีเหมือนสินไซ
ต้ องเอาสินไซเป็ นตัวอย่างในการศึกษาอบรมสัง่ สอนนักเรี ยนเพื่อที่จะสร้ างให้
นักเรี ยนโรงเรี ยนแห่งนี ้ที่กาลังจะเป็ นอนาคตของชาติให้ เป็ นคนกล้ าหาญ กล้ า
แสดงออกดังสินไซในวรรณคดีของลาว
1.2 สถานที่ทางธรรมชาติ
ประเทศลาวเป็ นดินแดนที่มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีแม่นา้ โขงเป็ น
สายน า้ หลักเพื่ อหล่ อเลี ย้ งชี วิ ต แต่ละภูมิ ภาคก็ จะมี ลักษณะภูมิ สัณฐานที่
แตกต่างกันไปทางภาคกลางและภาคใต้ มีลกั ษณะเป็ นที่ราบ ส่วนทางภาคเหนือ
ก็จะเป็ นภูเขาสูงชัน จากเหนือสุดมีภูผาสลับซับซ้ อนที่สวยงามจากจุดเด่นหรื อ
จุดพิเศษของภูมิทัศน์ในประเทศนับเป็ นจุดเด่นสาคัญในการใช้ เป็ นข้ อมูลเพื่ อ
สร้ างความผูกพันให้ กบั ชุมชนคนลาว โดยการอธิบายความเป็ นมาที่แสดงให้ เห็น
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนลาวที่มีความเกี่ยวพันกับธรรมชาติ ความเป็ นอยู่ที่
แฝงความคิดความเชื่อที่มีตอ่ ธรรมชาติโดยการเชื่อมโยงเรื่ องสินไซไปเกี่ยวพันกับ
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สภาพภูมิศาสตร์ ให้ เป็ นเรื่ องเล่าจนเกิ ดเป็ นค่านิยมของท้ องถิ่ นดังที่ ไพโรจน์
ไชยเมื องชื่ น (2543: 35-59) ได้ อธิ บายถึง สถานที่ ทางภูมิ ศาสตร์ ได้ แก่ ภูเขา
แม่นา้ บ้ านเรื อน ถนน และทุกสถานที่ ซึ่งมี รู ปร่ างปรากฏให้ เห็ นได้ โดยปกติ
สถานที่ทางกายภาพเหล่านี ้เป็ นพืน้ ที่โดยธรรมชาติที่ไม่มี ความหมายในตัวเอง
แต่เมื่อมนุษย์เข้ าไปมีความสัมพันธ์กบั พื ้นที่ เช่น การเข้ าไปอาศัยหรื อการเข้ าไป
ร่วมกิจกรรมหรื อเกี่ยวข้ องในลักษณะใดก็ตาม สถานที่ทางกายภาพเหล่านัน้ จึง
ถูกสร้ างความหมายหรื อวาทกรรมให้ เกิดขึ ้น และกลายเป็ นสถานที่ ความทรงจา
การช่วงชิงต่อสู้ และปฏิบตั ดิ ้ านต่าง ๆ ของมนุษย์ที่เข้ าไปเกี่ยวข้ องทาให้ ภูมิทศั น์
ทางกายภาพกลายเป็ นสิ่งมีชีวิตและมีจิตวิญญาณขึน้ จากข้ อมูลสถานที่ทาง
ธรรมชาติที่เกี่ยวพันกับเรื่ องสินไซมีคือ แม่น ้าสังข์ ผานมนาง รอยลากดาบสินไซ
คลองหอยสังข์ ภูพะนัง ผาสังข์ เป็ นต้ น ซึง่ สถานที่ตา่ ง ๆ เหล่านี ้ได้ ถกู หยิบยกขึ ้น
มาผูกเป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับเรื่ องสินไซ และทาให้ สถานที่ตา่ ง ๆ จากที่เป็ นสถานที่
ทางธรรมชาติสร้ างขึ ้นมาที่ไม่มีความหมายอะไรเมื่ อผู้คนเข้ าไปอาศัยที่แห่งนัน้
ก็ได้ สร้ างความหมายใหม่ให้ กบั พื ้นที่ดงั กล่าวซึ่งจะอธิบายดังต่อไปนี ้
1.2.1 แม่ นาํ ้ ลําคลอง
แม่นา้ ล าคลองเป็ นกระแสน า้ ตามธรรมชาติ มี ทัง้ กระแสน า้
ขนาดใหญ่และกระแสน ้าขนาดเล็ก เช่น คลอง ลาธาร ราชบัณฑิตยสถาน (2556:
923) กล่าวว่า แม่นา้ หมายถึงลานา้ ใหญ่ซึ่งเป็ นที่ รวมของล าธารทัง้ ปวง และ
คาว่า คลองหมายถึงทางนา้ หรื อลานา้ ที่เกิดขึน้ เองหรื อขุดเขื่ อนกับแม่นา้ หรื อ
ทะเล ราชบัณฑิตยสถาน (2556: 236) จากข้ อมูลพบว่ามีการนาเอาเหตุการณ์
เรื่ องสินไซมาเชี่ยมโยงกับภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมที่เป็ นแหล่งน ้าสองลักษณะดังนี ้
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1.2.1.1 คลองหอยสงข์ ลาน ้าสาขาหนึง่ ของแม่น ้าโขงมีต้นน ้า
มาจากภูพะนังไหลผ่านบ้ านจาปา อาเภอศรี โคตรบอง นครหลวงเวียงจันทน์ไป
ลงแม่น ้าโขงคลองดังกล่าวมีลกั ษณะเป็ นลาห้ วยชุนชนในท้ องถิ่นมีความเชื่อว่า
คลองดังกล่าว เป็ นคลองของหอยสังข์ หอยสังข์เป็ นชื่อตัวละครในเรื่ องสินไซเป็ น
น้ องชายฝาแฝดกับตัวละครสินไซ ทังสองพากั
้
นไปตามเอาอากลับคืนมาบ้ านใน
คณะที่เดินทางไป หอยสังข์ก็จะเป็ นคนนาทางเดินไปก่อนหลังจากนันสิ
้ นไซก็จะ
ไปตามคลองของหอยสังข์ที่ทาไว้ ดังคากลอน “ค้ อมร่ าแล้ ว สะเด็ดรี บเรวแรง นา
คองสังข์ ด่วนปุนไปหน้ า” (สิลา วีระวงส์ , 1969: 128) จนเกิดเป็ นรอยทางที่ มี
ลักษณะเป็ นคลองของสังข์ที่ทาไว้ เวลาผ่านไปนานปี คลองเหล่านี ้ถูกน ้าฝนเซาะ
จนท าให้ คลองกลายเป็ นล าห้ วย จึงได้ พากันเรี ยกชื่ อคลองหอยสังข์ จนถึ ง
ปัจจุบนั ดังภาพประกอบ

ภาพที่ 4 คลองหอยสังข์ บ้ านจาปา อาเภอศรี โคตรบอง นครหลวงเวียงจันทน์

เรื่ องราวข้ างต้ นทาให้ ทราบว่าเป็ นการนาเอาเหตุการณ์ เรื่ อง
สินไซ ตอนสินไซตามเอาอาเพื่ออธิ บายความเป็ นมาและความสัมพันธ์ ของภูมิ
ทัศน์ สะท้ อนให้ เห็นจินตนาการต้ นกาเนิดของคลองว่าเกิดในพื ้นที่ที่ตนอาศัยอยู่
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และเชื่อว่าเป็ นพื ้นที่เคยเกิดเหตุการณ์ในเรื่ องสินไซ คือเป็ นสถานที่ที่สินไซ และ
หอยสั ง ข์ เ คยผ่ า นและเดิ น ทางมาสถานที่ แ ห่ ง นี ก้ ่ อ นที่ พ วกเขาจะมาอยู่
เนื่องจากว่าหอยสังข์มีพลังอานาจในการเจาะชี ้และตัดสิ่งที่กีดขวางให้ เรี ยบร้ อย
จึงกลายเป็ นรอยคลอง ทาให้ ชมุ ชนมีความรักความสามัคคี ช่วยกันปกป้องหวง
แหนคลองแหล่งน ้าในพื ้นที่ที่ตนเองอาศัยอยู่
1.2.1.2 แม่ นํ า้ สั งข์ แม่ น า้ สัง ข์ เป็ นสาขาของแม่ น า้ ลิ ก กั บ
แม่น ้าตงไหลผ่านบ้ านผาสังข์ อาเภอเมืองเฟื องจังหวัดเวียงจันทน์ (มนทิบ จิดทะ
หนอม, 2017: สัมภาษณ์ ) เล่าว่าแม่นา้ สังข์เป็ นแม่นา้ ที่สังข์ทองพาสินไซข้ าม
เดินทางมาในการเดินทางนันต้
้ องได้ ข้ามแม่น ้าหลายสาย และหนึ่งในสายน ้านัน้
ก็คือแม่นา้ สังข์แห่งนีท้ ี่เป็ นแม่นา้ ที่ ใกล้ กับเมืองอโนราดซึ่งเป็ นเมื องของยักษ์
กุมภัณฑ์ ชุมชนจะใช้ น า้ แห่งนี ท้ าการเกษตรใช้ อุปโภคบริ โภค จากเรื่ องเล่ า
ข้ างต้ นได้ อธิบายการกาเนิดของสายน ้าว่าสังข์ทองเป็ นผู้มีความรู้ ความมาสารถ
ในการข้ ามแม่น ้า และเข้ าใจรู้จกั กับสายน ้าเป็ นอย่างดี แสดงให้ เห็นว่าคนลาวมี
ความผูกพันกับธรรมชาติ และพยายามปรับตัวให้ เข้ ากับธรรมชาติ ดังที่ ประคอง
นิมมานเหมินทร์ (2554: 4) กล่าวว่า คนไทยและคนไทส่วนใหญ่จึงมักตังถิ
้ ่นฐาน
อยูบ่ ริเวณที่ราบลุม่ น ้าดังภาพประกอบ

ภาพที่ 5 แม่น ้าสังข์ กับนางรา ราถวายสังข์สนิ ไซ อาเภอเมืองเฟื อง จังหวัดเวียงจันทน์
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เรื่ องเล่าข้ างต้ นได้ อธิบายคลองน ้าและแม่น ้า เป็ นการสะท้ อน
ให้ เห็นว่าน ้าเป็ นปั จจัยหนึง่ ที่มีความสาคัญสาหรับการดารงชีวิตของคนและสิ่งที่
มีชีวิตล้ วนแล้ วแต่ต้องการน ้าด้ วยกันทังนั
้ น้ น ้าจึงถือได้ วา่ เป็ นปั จจัยสาคัญในวิถี
การผลิต และเป็ นสถานที่ที่อาศัยของคนลาว ซึง่ จะสังเกตเห็นว่าคนลาวมักตังถิ
้ ่น
ฐานบ้ านเรื อนเลียบไปตามสองฝั่ งแม่น ้า ดังนัน้ แม่น ้าสังข์และคลองหอยสังข์จึง
เปรี ยบเสมือนสายน ้าสายชีวิตที่คอยหล่อเลีย้ งทุก ๆ ชีวิตในชุมชนรายรอบและ
อาศัยอยู่บริ เวณลุ่มนา้ ดังกล่าว เมื่อเป็ นเช่นนีส้ ายนา้ สังข์จึงเป็ นภาพแทนของ
หอยสังข์ที่นาความอุดมสมบูรณ์ ความชุ่มเย็นมาให้ แก่บ้านเมืองได้ ชมใช้ และ
เป็ นการสื่อให้ เห็นว่าสังข์ทองเป็ นตัวละครที่มีความสาคัญต่อชุมชนเปรี ยบเสมือน
แหล่งน ้าที่ให้ ชีวิตที่ทกุ คนต้ องการและขาดไม่ได้ เหมือนกับขาดน ้า อีกแง่หนึ่ง ใน
พิธีมงคลในลาวนิยมใช้ สงั ข์เป่ าประกอบพิธีและขณะเดียวกันในพิธีมงคลก็นิยม
หลัง่ น ้าสังข์ ซึ่งข้ อนี ้เองทาให้ แม่น ้าสังข์สื่อความศักดิ์สิทธิ์ และอุดมสมบูรณ์ อีก
ด้ วย นอกจากนี ้สินไซยังมีบทบาทต่อภูมิวฒ
ั นธรรมผานมนาง ผายม และผาสังข์
ดังนี ้
1.2.2 ผานมนางและผายม
ผานมนางเป็ นผาที่มีรูปร่างลักษณะตังชั
้ นเหมือนนมสาว มีสอง
เต้ าเรี ยงกัน ตังอยู
้ ่บ้านหัวเมือง อาเภอกาสี จังหวัดเวียงจันทน์ ในพื ้นที่เดียวกัน
นันห่
้ างออกไปจะมองเห็นผายม เป็ นผาที่มีรูปลักษณะเหมือนคนนอนอ้ าปาก มี
ทางเข้ าตังอยู
้ ่บ้านนาชู ผาแห่งนี ้ตังชื
้ ่อตามลักษณะของลักษณะภูมิทศั น์เรี ยกชื่อ
ว่าผานมนาง และผายม (สมสิง แก้ วบัวเกด, 2016: สัมภาษณ์ ) ยังมีเรื่ องเล่าอีก
ว่าผานมนาง เป็ นผานมของนางสุมณฑา และผายมเป็ นภูเขาของยักษ์ กุมภัณฑ์
นอนตายอ้ าปาก ในเรื่ องสินไซได้ กล่าวว่าเมื่อสินไซฆ่ายักษ์ ตายแล้ ว ท้ าวสินไซได้
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พานางสุมณฑากลับไปเมืองเป็ งจาล เมื่อไปอยู่ห่างไกลและด้ วยความรักความ
คิดถึ งที่ นางสุมณฑามี ต่อยักษ์ กุมภัณฑ์ อยู่ เมื่ อใดนางสุมณฑาคิ ดถึ ง ยักษ์
กุมภัณฑ์ ขึน้ มา นมของนางจะตัง้ ชันขึน้ เหมื อนกับผานม ไพดาวัน สมพงพัน
(2561: สัมภาษณ์) เรื่ องเล่าและลักษณะของผานมนางอาจสื่อความหมายให้ เห็น
เรื่ องเพศโดยเฉพาะเพศหญิง คือนางสุมณฑาที่เป็ นผู้หญิงที่ล่มุ หลงกับเรื่ องความ
รัก กล่าวคือ เมื่อคิดถึงเพศชายนมนางจะตังชั
้ นขึ ้นทันที จนทาให้ ตนเองลืมบ้ าน
ลืมเมือง ภูเขาทังสองลู
้
กนี ้ตังอยู
้ ่ไกลกันแต่สามารถมองเห็นได้ เหมือนกับว่าอยู่
ใกล้ ๆ กันการผูกเรื่ องสินไซให้ มาเกี่ ยวข้ องระหว่างผายมและผานม อาจเป็ น
เพราะลักษณะของภูเขาที่สามารถนามาร้ อยเรี ยงเชื่อมโยงสร้ างให้ เป็ นฉากหรื อ
ตอนหนึ่งของเรื่ องสินไซ เพื่อสร้ างความทรงจาเกี่ยวกับความรักของตัวละครทัง้
สองได้ อย่างลงตัว จากวิธีคิดของท้ องถิ่นได้ สร้ างสานึกให้ คนเรามีสานึกเกี่ยวกับ
ความรักที่มีตอ่ เรื่ องเพศ ต้ องเป็ นความรักที่ซื่อสัตย์บริ สทุ ธิ์ โดยเฉพาะกับบุคคล
ที่สร้ างครอบครัวแล้ วต้ องคิดและเอาเป็ นแบบอย่าง เมื่อได้ เห็นผานมกับผายม
เพื่อเป็ นการตอกย ้าเป็ นคติเตือนใจในเรื่ องของความรักอยู่เสมอ ลักษณะเช่นนี ้
สะท้ อนให้ เป็ นบทบาทของสินไซที่มีกบั พื ้นที่ทางธรรมชาติในลาว ดังภาพประกอบ

ภาพที่ 6 ผายม (ผายักกุมภัณฑ์นอนตายอ้ าปาก) และภาพผานมนาง (ผานมนางสุมณฑา)
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1.2.3 ผาสังข์
ผาสังข์ตงอยู
ั ้ ท่ ี่บ้านผาสังข์ อาเภอเมืองเฟื อง จังหวัดเวียงจันทน์
ผาดังกล่าวมีลกั ษณะตังสู
้ งชันเหมื
้ อนรู ปหอยกาลังเคลื่อนที่ เนื่องจากว่าในตอน
สิ นไซตามเอาอานัน้ สัง ข์ เ ป็ นผู้ น าพาไปก่ อน (บุ นพอน แก้ วหนู จัน , 2561:
สัมภาษณ์) เล่าว่า คาวสมัยสินไชสามน้ องอ้ ายมาอยู่เขตนี ้ แม่นมีประวัติศาสตร์
เล่าสืบทอดมาแต่ดกึ ดาบรรพ์ว่า ผาสังข์ มานาสายแม่น ้าสังข์ ในเรื่ องสินไซ สีโห
หอยสังข์ และพระสัง ข์ สิ นไซ สามพี่ น้ องได้ พากันมาน าเอาอาสุมนฑายักษ์
กุมภัณฑ์มาจับเอาอาไป สังข์ทองได้ พาพี่เดินทางไปตามสายน ้าจนมาถึงแห่งนี ้ที่
มีผาเป็ นคือรู ปหอย พี่และน้ องได้ พากันอาศัยอยู่ที่แห่งนี เ้ พื่อวางแผนต่อสู้กับ
ยักษ์ เนื่องจากว่าเขตแดนนี ้เป็ นเขตเมืองของยักษ์ ชาวบ้ านเลยพากันเรี ยกผานี ้
ว่าผาสังข์เพราะว่ารูปร่างของผามีลกั ษณะคล้ ายคลึงหอย

ภาพที่ 7 ผาสังข์ และชาวนา และภาพรูปปั น้ พระเจ้ าสินไซ สังข์ทอง สีโห ที่บ้านผาสังข์

ข้ อความข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่า ผาแห่งนี ้อาจสื่อความหมายให้
เราเห็นว่าเป็ นสถานที่สะดวกในการพักอยู่อาศัย เพราะเป็ นเขตที่ราบกว้ างขวางมี
สายน ้าสังข์ให้ ใช้ โดยไม่มีวนั แห้ งซึ่งเหมาะสมที่จะทานาเลี ้ยงสัตว์ ถือว่าเป็ นเขต
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ที่อดุ มสมบูรณ์และมีผาตังสง่
้ างาม เป็ นภาพตัวแทนให้ ตวั ละครสังข์ทองเป็ นผู้ที่
รู้ จกั ชานาญในสถานที่ต่าง ๆ และเชี่ยวชาญในการเดินทางไม่ว่าจะเป็ นทางบก
หรื อทางน ้าและเป็ นผู้นาพาและค้ นพบดินแดน แม่น ้าอันอุดมสมบูรณ์แห่งนี ้ อีก
อย่างสังข์ เป็ นสัตว์ ที่ อาศัย อยู่ในทะเลลึ กในตัวของสังข์ มี คัม ภี ร์ พระเวท ใน
หนังสือนารายณ์สิบปางของไทย ซึ่งกล่าวว่าพระนารายณ์อวตารเป็ นปลาลงไป
รบกับสังข์ อสูรผู้ลักเอาพระเวทลงไปซ่อนไว้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ า
เจ้ าอยู่หัว (2503: 15-16) จะเห็นว่าสังข์ เป็ นสัตว์ ศกั ดิ์สิทธิ์ ที่มีพระเวทอยู่ในตัว
ชาวบ้ านจึงมีความเชื่อและนามาตังชื
้ ่อเป็ นวัด บ้ านผาสังข์ โรงเรี ยนผาสังข์ สุขสา
ราผาสังข์ ร้ านอาหารผาสังข์ เป็ นต้ น เพื่อเอกภาพและสร้ างความเป็ นปึ กแผ่ น
และเป็ นหนึง่ เดียวในหมูบ่ ้ าน
1.2.4 ภูเขาพะนัง
ภูพะนัง (พะนังคือบริ เวณที่มีภูเขากางกัน้ เหมือนกาแพงหรื อ
ผนังถ ้า) เป็ นป่ าสงวนแห่งชาติมีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติหลายแห่ง เพราะป่ า
ยังคงความเป็ นธรรมชาติที่อดุ มสมบูรณ์ ภูพะนังนี ้ในเรื่ องสินไซได้ กล่าวถึงความ
อุดมสมบูรณ์ ของผืนป่ าในตอนสินเดินดง แม่ต้ มู ่วน ชาวบ้ านเพียลาด เมืองสัง
ทอง จังหวัดนครหลวงเวียงจันทน์ (2558: สัมภาษณ์) เล่าว่า แต่ก่อนมีชายคน
กล้ าผู้หนึ่งชื่อว่าท้ าวจึ่งขึ่งดังแดง มีกาลังวังชาเหนื อคนธรรมดา แต่ละวันท้ าว
จึ่งขึ่งดังแดงเที่ยวไปขนเอาภูเขาจากฟากหนึ่งไปไว้ อีกฟากหนึ่ง เมื่อนันยั
้ งมีนาง
แก้ วหีหลวงซึ่งเป็ นแม่หญิ งที่มี อวัยวะเพศใหญ่เท่ากับลูกภู (ภูเขาลูกเล็ก) ได้
พนันกับท้ าวจึ่งขึ่งดังแดงเพื่อแข่งขันกันสร้ างภูเขาขึ ้นซึ่งท้ าวจึ่งขึ่งสร้ างภูพะนัง
ส่วนนางแก้ วหีหลวงได้ สร้ างภูเขายะอ่าว วันเวลาผ่านไปในการสร้ าง นางแก้ ว
หีหลวงได้ ตงหน้
ั ้ าในการขนหิน ดินมากองกันขึ ้นให้ สงู ชันเท่าที่จะสามารถทาได้
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ส่วนท้ าวจึ่งขึ่งดังแดงก็ไม่ยอมลดความพยายาม ขนหิน ดินมาสร้ างภูเขาให้ สูง
ชันเท่ากัน การเวลาได้ หมุนเวียนไปเป็ นสิบปี ภูเขาทังสองลู
้
กเสร็ จสมบูรณ์ แต่ยงั
ไม่สามารถยืนยันได้ ว่าใครเป็ นผู้สร้ างเสร็จก่อน เนื่องจากว่าต้ องย้ ายภูเขาทังสอง
้
ไปทางฝั่ งขวาแม่น า้ ของ (โขง) พร้ อมทัง้ ปั กธงขึน้ เสาก่ อน ส าหรั บท้ าวจึ่งขึ่ง
ดังแดงก็เตรี ยมแบ่งภูเขาให้ แม่น ้าของ (โขง) ไหลผ่านกลาง เพื่อที่จะทาให้ ภูเขา
เคลื่อนที่ไปฝั่ งตรงกันข้ ามได้ สะดวก แต่แล้ วนางแก้ วหีหลวงก็สร้ างภูเขาส าเร็ จ
และยังได้ เอาต้ นไม้ ต้ นหนึ่ งไปเสี ยบลงภู เขายะอ่ าวพร้ อมทัง้ ปั กธงขึ น้ เป็ น
สัญญาณเตือนความสาเร็ จ ส่วนท้ าวจึง่ ขึ่งดังแดงที่ย้ายภูไปไม่สาเร็ จ แสดงว่าได้
พ่ายแพ้ ให้ แก่นางแก้ วหี หลวง ต่อมามีพระภิ กษุ องค์หนึ่ งเดินทางไปจ าศีลอยู่
ภูพะนัง ก่อนที่สถานที่แห่งนี ้จะกลายเป็ นที่ปฏิบตั ิธรรมของชาวพุทธศาสนิกชน
และแล้ วสถานที่ดงั กล่าวก็ กลายเป็ นที่ สร้ างพระพุทธรู ปจานวนมาก เมื่อก่อน
เรี ยกว่า “ภูพะนัง่ ” แต่ปัจจุบนั กลายเป็ น “ภูพะนัง” ตามคาเรี ยกของชาวบ้ านสืบ
ต่อมา
ภูพะนังตังอยู
้ ่เขตบ้ านเพียลาด อาเภอสังทอง จังหวัดนครหลวง
เวียงจันทน์ ส่วนภูเขายะอ่าวตังอยู
้ ่ประเทศไทย อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
ด้ วยความเชื่อในอานาจเหนือธรรมชาติและดวงวิญญาณของท้ าวจึ่งขึ่งดังแดงที่
มีความเก่งกล้ า สามารถสร้ างภูเขาลูกใหญ่ได้ และอีกอย่างยังเป็ นที่ประดิษฐาน
ของพระพุทธรู ปและเป็ นที่พกั ของพระสงฆ์จานวนมาก เป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ที่มี
พระคอยปกป้องรักษาป่ าอยู่ จึงมีส่วนปลูกฝั งให้ ประชาชนมีความเคารพบูชา
ภูพะนังสืบต่อกันมายาวนาน และส่งผลให้ ชาวบ้ านไม่กล้ าเข้ าไปตัดไม้ ทาลาย
ป่ าล่ าสัตว์ ม ากนั ก จึ ง ท าให้ ผื นป่ าบนภู พ ะนัง มี สี เขี ย วขจี แสดงถึ ง ความ
อุดมสมบูรณ์ ไปด้ วยป่ าไม้ สายนา้ ลาธาร สัตว์ป่านานาชนิด ภูพะนังจึงได้ รับ
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สมญานามว่าเป็ นผื นป่ า “อิ นทะนิ ล” แห่งประเทศลาว ในเรื่ องสิ นไซ กวี ได้
พรรณนาถึงผืนป่ าภูพะนังไว้ ว่า

ภาพที่ 8 ป้ายป่ าสงวนแห่งชาติ ภูพะนังที่บ้านจาปา อาเภอศรี โคตรบอง นครหลวงเวียงจันทน์

“สีคานท้ าว เดินเดียวดันเดี
้ ่ยว ข้ ามขอบขัน้ เมื่อชันช่
้ องชัน หลิง
ตาดต้ ายมีฮ่อมผาฮอม ภูพะนังสูง ช่องชันเป็ นชัน้ ผ่อเห็นอินทะนินหย้ า เขียวฮม
เฮืองฮ่ม พุ้นเยอ พื ้นฮาบเกีย้ ง มีค้อยชัง่ คอย เป็ นทีโสพาบเพีย้ น ไพผ่านหิมมะ
พาน บ่ออาจมีพายใด พ่าเพียนพอเพี ้ยน” (สิลา วีระวงส์,1969: 149-150)
บทกวีดงั กล่าวได้ กล่าวว่าภูพะนังเป็ นภูที่สงู ชันเป็ นชัน้ มีน ้าตก
มีภูผาเป็ นทางชัน และมีพื ้นที่ราบเต็มไปด้ วยทุ่งหญ้ าที่เป็ นสีเขียวอินทะนิล เป็ น
ภูมิ นิ เวศที่ มี ระบบนิ เวศที่ อุดมสมบูรณ์ และเป็ นสี เขี ยวมรกตงดงามราวป่ า
หิมพานต์ ไม่มีภูเขาที่ใดงดงามเท่านี ้ สิ่งที่แสดงให้ เห็นถึงความสมบูรณ์งดงาม
อีกอย่างของภูพะนังนันในตั
้ วบทยังกล่าวถึงต้ นไม้ วิเศษ คือต้ นนารี ผลเป็ นต้ นไม้
ที่ออกผลมีรูปร่ างเหมือนสตรี ผลโตเต็มที่ก็จะมีรูปร่ างผิวพรรณหน้ าตางดงาม
ราวเทพธิ ดา สวยเหมื อนสาวแรกรุ่ น มี ทรวดทรงองค์ เอวมี ผมยาวกลิ่ นหอม
เหมื อนผู้หญิ งทุกประการ เมื่ อเหล่าบรรดาผู้ชาย ฤๅษี สิ นไซและพระยาธร
ทังหลายเดิ
้
นทางมาพบจึงพากันไปกอดเด็ดดมเพื่อเสพสังวาส ทาให้ เหล่าบรรดา
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ชายหลงใหลในความสวยความงามของหญิงจึงพากันหวงแหนไม่อยากจากไป
ไหน ดังคากลอน “ตาปะโสหลิ ้น หลายทางอยู่ท่าง ฮักฮูปน้ อง นัวละอ้ อยอิ่นออย
ดูที ้นิ ้วแลบเล้ ม เลาอ้ วนอ่อนอวน เกสาช้ อง นิลออนอิดอ่อน ยามเมื่อลมล่วงต้ อง
ตาไว้ วาดไว คิงกมส้ วยแขนกองก้ าวก่อง เนื ้ออ่อนเพี ้ยง ปุนต้ องแผ่นตอง เมื่อนัน้
โสมพาวท้ าว ทงกะสันอกสั่น พระก็รักเก่าไว้ เปื อ้ งไป่ วางไป ยูท่างพูมีถหมอม
เลือกพะไมนางไม้ บุนชมช้ อน พีรมเฮียงฮ่ม ชักแทบไว้ ทวงไท้ เทพพะไท” สิลา
วีระวงส์ (1969: 150-151)
นารี ผลหรื อนางไม้ อาจจะเป็ นตัวแทนให้ แก่ความสวยงามของ
ผืนป่ าที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็ นพืชพรรณที่แปลกและมหัศจรรย์ ที่ดงึ ดูดผู้คน
ให้ หลงใหลในความงามของป่ าไม้ จากการเล่าที่เป็ นตานานของภูพะนังอันเป็ น
ที่มาของชื่อ “ภูพะนัง” จะเห็นว่าเรื่ องเล่าผ่านวรรณคดีสินไซได้ จารึ กและสร้ าง
ความทรงจาให้ คนลาวในพื ้นที่ดงั กล่าวเกื อบทุกคนหากได้ ยิน ชื่อว่า “ภูพะนัง”
จะต้ องนึกถึงสภาพธรรมชาติที่สวยงามของภูพะนังเป็ นอันดับแรกเสมอภาพ
ธรรมชาติ ที่ ป รากฏในสิ น ไซเป็ นระบบนิ เ วศหรื อ ธรรมชาติ แ บบดัง้ เดิ ม ใน
วัฒนธรรมลาว หรื ออีกนัยหนึ่งการศึกษาเรื่ องดังกล่าวย่อมสะท้ อนให้ เห็นภาพ
ของความงาม ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและธรรมชาติ อีกทังเสนอว่
้
าป่ า
ไม้ และแหล่งนา้ เป็ นสถานที่ให้ คุณกับมนุษย์ (พิดสะพง วงพะจัน, 2001: 147)
กล่าวคือ ป่ าไม้ เป็ นแหล่งอาหารและแหล่งนา้ ที่อุดมสมบูรณ์ ที่เกื อ้ หนุนระบบ
นิเวศและทาให้ ชีวิตมนุษย์อยู่รอด สื่อให้ เห็นว่าในวรรณคดีสินไซไม่เพียงมีเรื่ อง
ของการสู้รบเท่านัน้ แต่ยงั ปรากฏเรื่ องของระบบการดาเนินชีวิตของผู้คนที่ขึ ้นตรง
กับระบบธรรมชาติแบบดังเดิ
้ มคือป่ าไม้ และสะท้ อนให้ เห็นความสัมพันธ์ของคน
กับธรรมชาติ ซึง่ ไม่เพียงภูพะนังเท่านัน้ หากแต่ยงั มีหินดานอีกด้ วย ดังนี ้
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1.2.5 หินลาด (ดานหิน)
หินลาด หมายถึง บริเวณพื ้นที่ราบที่เป็ นหินแข็ง มีลกั ษณะเป็ น
ลานกว้ าง ไม่สามารถปลูกพื ชได้ แต่อาจจะใช้ ประโยชน์ อย่างอื่นแทนได้ เช่น
สร้ างเป็ นสถานที่อยู่อาศัย ในอดีตหินลาดแบบนี ้มักใช้ เป็ นสถานที่ทาการอย่าง
ใดอย่างหนึ่งคือ เอาไว้ จดั กิจกรรมต่าง ๆ เป็ นที่พกั พิงและเลือกเป็ นสถานที่ต่อสู้
เนื่องจากเป็ นสถานที่ที่มีต้นไม้ มีดิน มีพืช และเป็ นสถานที่ที่แข็งแกร่ งแน่นหนา
ทุรกันดาร และไม่มีความสะดวกสบาย ในเรื่ องสินไซยังกล่าวว่าหากต้ องการจะ
ต่อสู้ให้ ไปยังสถานที่ที่ไม่มีต้นไม้ ไม่มีสิ่งที่มีชีวิตอาศัยอยู่ เพื่อไม่เป็ นการสร้ าง
ความเดือนร้ อนให้ สิ่งต่าง ๆ คือ ทาให้ สิ่งแวดล้ อมมีผลกระทบน้ อยที่สดุ แสงเพ็ด
วงวิไล (2560: สัมภาษณ์) กล่าวว่าคนลาวเชื่อว่าพื ้นที่ บริ เวณที่ตงวั
ั ้ ดดานสินไซ
แถวบ้ านจาปา อาเภอศรี โคตรบองนี ้ เดิมเป็ นพื ้นที่ดานหินมีทงหมดสี
ั้
่ด้าน หิน
ลาดที่หนึง่ เป็ นด่านสู้รบของสินไซกับยักษ์ กมุ ภัณฑ์ในตอนที่ยกั ษ์ ออกติดตามเอา
นางสุมณฑา ทังสองได้
้
ตอ่ สู้เพื่อแย่งเอานางสุมณฑา และได้ ไล่ติดตามสินไซมา
จนถึงจุดหินลาดที่หนึ่งนี ้ และในขณะที่ไล่ติดตามกันนัน้ ได้ เกิดมีรอยเท้ ายักษ์
กุมภัณฑ์ (บ้ างก็ว่าเป็ นรอยเท้ าสินไซ) ปรากฏให้ เห็น พอติดตามมาถึงก็ได้ มีการ
ต่อสู้กนั อย่างรุนแรง สินไซได้ ใช้ ดาบฟั นยักษ์กมุ ภัณฑ์ ทาให้ เป็ นรอยแตกร้ าวของ
รอยดาบที่มีอนุภาพและอิทธิ ฤทธิ์ อันมหาศาลจนทาให้ ดานหินมีรอยแตกร้ าว
เป็ นคลองยาวหลายรอยด้ วยกันดังภาพประกอบ
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ภาพที่ 9 หินลาด (ซ้ าย)
ภาพรอยดาบ (ขวา) และ
รอยท้ าวที่วดั ดานสินไซ (ล่าง)

นอกจากมี รอยร้ าวจากการฟั นดาบแล้ ว ยังมีรอยลากดาบที่
เป็ นสายยาวตังแต่
้ หัวเดินจนเกื อบถึงท้ ายเดิน นะลง อุดมสัก (2006: 3) เล่าว่า
ตังแต่
้ สมัยสินไซยังเป็ นเด็กดานหินแห่งนี ้เป็ นเนินวิ่งเล่นของสินไซ สังข์ทองและ
สีโหทังสามได้
้
ถกู บิดาไล่หนีออกจากเมืองแล้ วไปอาศัยอยู่ดานสูง ในเวลานันทั
้ ง้
สามได้ วิ่งเล่นอยู่ที่ดานหิน ด้ วยความที่ท้าวสินไซอายุยงั น้ อย เวลาเดินไปง้ าวก็
ขี ดไปตามดินหิ นเป็ นคลองยาว คือ เป็ นรอยมี ดเหมื อนเอามี ดปาดโคลนตม
ดังนัน้ จึงเป็ นรอยหินลาดแตกเป็ นคลองยาว ฉะนัน้ จึงเล่าต่อกันมาว่าหิ นลาด
สิ นไซลากง้ าว และอี กหิ นลาดหนึ่งเป็ นหิ นลาดยอง เล่ากันว่าเวลานัน้ ยัก ษ์
กุมภัณฑ์ได้ มาสู้รบกับท้ าวสินไซ ได้ ยิงธนูใส่ยกั ษ์ กุมภัณฑ์ ยักษ์ กุมภัณฑ์กลัว
ถูกลูกธนูสินไซ จึงยกเอาก้ อนหินมากองรวมใส่กันหลายกองยองขึน้ เพื่อเป็ นที่
กาบังหลบภัยจึงเป็ นหินยอง
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ภาพที่ 10 รอยลากดาบสินไซอยูท่ ้ ายดานยาวต่อไปเกือบถึงหัวดานที่วดั ดานสินไซ

ปั จจุบนั พื ้นที่เหล่านีป้ ระชาชนชาวลาวจานวนมากยังมี ความ
เชื่อว่าเป็ นพื ้นที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ที่มีพญานาคสถิตอยู่ใต้ พื ้นดานหินดังกล่าวซึ่งปรากฏ
ให้ เห็ นเป็ นบ่อน า้ ชุมชนเรี ยกว่ าบ่อน า้ ศักดิ์สิ ทธิ์ บ่อน า้ ดังกล่าวเกิ ดที่ กลาง
ทางเดินดานหิน เป็ นที่น่าอัศจรรย์แปลกใจว่าดานหินที่แข็งแกร่งเป็ นแผนที่กว้ าง
ใหญ่ แต่กลับมี บ่อน ้าเกิดขึ ้นที่นี ้ที่เดียวมาได้ โดยที่บอ่ น ้านันใสสะอาด
้
ไม่มีวนั ที่
จะเหือดแห้ ง ไม้ ว่าจะเป็ นฤดูแล้ งหรื อฤดูฝนก็ตาม น ้าในบ่อก็จะมีเพียงหน้ าดาน
หินเสมอดังภาพประกอบ

ภาพที่ 11 รู พญานาคหรื อบ่อน ้าศักดิ์สทิ ธิ์ที่วดั ดานสินไซ
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จะเห็นว่าดานสินไซแห่งที่หนึ่งประกอบไปด้ วย วัด เทวดา ศาล
เจ้ าต่าง ๆ ป่ าไม้ ล าห้ วย เหว ถา้ ที่ เป็ นที่ อยู่ของผี ย่าวาย ผี กองก่อยที่ ดุร้ าย
พญานาค ทาให้ เห็นถึงความเชื่อแบบดังเดิ
้ มและพุทธอยู่รวมกันในสถานที่แห่งนี ้
แสดงว่าดานหินมีความสาคัญมากกว่าการเป็ นแหล่งธรรมชาติที่ให้ ผลประโยชน์
แก่มนุษย์ สิ่งเหล่านี ้สะท้ อนให้ เห็นความเชื่ออานาจเหนือธรรมชาติผ่านเรื่ องเล่า
ดานสินไซว่า ทุกหนทุกแห่งมีเจ้ าของที่คอยเฝ้าและสิงสถิตอยู่ คอยปกปั กรักษา
ไม่ว่าจะเป็ นบริ เวณใดของดานสินไซห้ ามบุคคลใดเข้ าไปเป็ นอันขาด แม้ กระทัง้
ทาลายหรื อขโมยก้ อนหินของดานนี ้ไปก็จะมีภยั มาถึงตัว แสงเพ็ด วงวิไล (2560:
สัมภาษณ์ ) เล่าว่าดานหินเหล่านี ม้ ี ความศักดิ์สิทธิ์มาก เคยนาก้ อนหินมาจาก
ดานหินนี ้เพื่อมาสร้ างเป็ นรูปปั น้ เต่า พอสร้ างสาเร็จก็มาวางไว้ ในสระน้ อยใกล้ กฏุ ิ
มีวนั หนึ่งในตอนค่า ก็เกิดมีแสงสีเขียวพ่นออกมาจากปากเต่า เป็ นจานวนหลาย
ดวง แสดงให้ เห็นว่าก้ อนหินหรื อสิ่งใด ๆ ที่อยู่ในดานนี ้มีพลังอานาจห้ ามบุคคล
ใดนาไปที่บ้านเรื อนหรื อทาร้ ายเป็ นอันขาดสะท้ อนให้ เห็นว่าพืน้ ที่ดานนี เ้ คยมี
ความเคารพนับถือความเชื่อเรื่ องเทพ แบบดังเดิ
้ มมาก่อน ก่อนที่จะมีพทุ ธศาสนา
แผ่อิทธิพลเข้ ามา ไม่ว่าจะเป็ นยักษ์ นาค ผีเสื ้อ ปฐม หงษ์ สุวรรณ (2548: 245)
ดังนันการที
้
่จะรวมตัวอยู่ร่วมกันได้ ต้องมีความเคารพและให้ เกียรติซึ่งกัน และกัน
1.2.6 แผนที่
สิ่งสาคัญและเกี่ ยวข้ องกับเรื่ องสินไซอีกอย่าง คือแผนที่ ของ
เมืองจาปาในดานหินที่สอง เป็ นพื ้นที่ที่เป็ นดานหินสีดากันดาน แต่บงั เอิญมีที่
หนึ่งอยู่ตรงหน้ า พระที่นงั่ ของพระเจ้ าลับแล ได้ กลายเป็ นสีขาวเด่น จนทาให้ ผิด
สังเกตเวลาที่มองดูว่าทาไมแปลกประหลาดกว่าที่อื่นคือมีสีขาวพิเศษเหมือนมี
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คนมาสร้ างไว้ เพื่อเป็ นแผนที่ในบริ เวณรอบสีขาวนัน้ มีลักษณะรู ปร่ างคล้ ายกับ
แผนที่ จึงทาให้ เชื่อว่ามีคนมาสร้ างไว้ แสงเพ็ด วงวิไล (2560: สัมภาษณ์) เล่าว่า
แผนที่ดงั กล่าวเป็ นแผนที่ของเจ้ าเมืองจาปา ชื่อว่าเจ้ าลับแลหรื อเจ้ าเมืองจาปา
เป็ นผู้มาสร้ างไว้ เพื่อเป็ นแผนที่ของเมืองจาปาเอง เพราะว่าแผนที่ดงั กล่าวอยู่
ใกล้ กับพระที่นงั่ ของเจ้ าเมืองลับแล และประชาชนก็เชื่อว่าเป็ นแผนที่ของเมื อง
จาปามาถึงปัจจุบนั ดังภาพประกอบ

ภาพที่ 12 แผนที่เมืองจาปานครราช ตังอยู
้ เ่ ขตวัดดานสินไซ

เมื่อพิจารณาแผนที่แล้ วเห็นว่าเมืองจาปาเป็ นบริ เวณที่สินไซ
พานางสุมณฑาหนีมาได้ ระยะไกลจนยักษ์กมุ ภัณฑ์ติดตามมาพบ เจ้ าเมืองจาปา
อาจเป็ นผู้ให้ ที่ซ่อนและช่วยเหลือสินไซอยู่ข้างหลัง เนื่องจากเป็ นญาติของนาง
ลุนที่เป็ นแม่ของสินไซ อีกอย่างอานุภาพของดาบตามเหตุการณ์ที่ปรากฏให้ เห็น
นัน้ แผลงฤทธิ์ มาถึงเมื องจาปา จนทาให้ พระที่ นั่งบ้ านเมืองสั่นคลอน แตกร้ าว
ดังนัน้ อาจสันนิษฐานได้ ว่าเหตุการณ์ ต่อสู้กันนัน้ อาจไม่ไกลจากเมื องจ าปา
นครราช แผนที่ดงั กล่าวอาจบ่งบอกถึงเหตุการณ์เส้ นทางของบ้ านเมืองในเรื่ อง
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สินไซได้ ดังที่ในข้ อความใต้ รูปปั น้ สินไซที่ศาลาแก้ วกู่ ตังอยู
้ ช่ มุ ชนสามัคคี ตาบล
วัดธาตุ อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เขียนไว้ “เทวลัยปางนีค้ ือเรื่ องของพระ
โพธิสตั ว์สร้ างบารมีตามตานานภาคอีสานมีเรื่ องนิทานสืบกันมาดังนี ้ ภายหลัง
เมื่อองค์ขตั ติยะราชบรมกษัตริ ย์ท้าวกุมภัณท์ครองเมืองลาวได้ ลักลอบเอาองค์
มณฑาเทวี ซึ่งเป็ นน้ องสาวของพระยากุศราชแห่งเมืองเขมรไปในที่สุดพระยา
กุศราช จึงได้ ตรัสสัง่ ให้ โอรสทุกองค์ออกตามค้ นหาเสด็จอา โดยมีสีโห สังข์ทอง
และสินไซ อันเป็ นปิ ยบุตรเกิดจากองค์จนั ทาเทวีออกเดินทางไปพร้ อมด้ วยพี่ทงั ้
หกคนละอุทร แต่บิดาเดียวกันในระหว่างทางถึงเมืองท้ าวกุมภัณฑ์ก็ต้องพบกับ
อุปสรรคอีกมากมายหลายแห่งกัน้ ด่านเอาไว้ ในที่สดุ สีโห สังข์ทองและสินไซได้
เดินทางเข้ าถึงด่านงูซวง หมาซวง อันเป็ นด่านที่สาคัญยิ่งก่อนจะถึงปราสาทที่อยู่
ของพระยากุมภัณฑ์สินไซต้ องต่อสู้กันด่านนีด้ ้ วยศรวิเศษด้ วยปรี ชาสามารถก็
ผ่านด่านเข้ าไปได้ ”

ภาพที่ 13 เทวลัยสินไซสู้กบั งูซวง ที่มีข้อความใต้ รูปปั น้ ที่ศาลาแก้ วกู่ จังหวัดหนองคาย

ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562

111

112
เมื่อพิจารณาจากข้ อเขียนที่ศาลาแก้ วกู่และจากภาพดังกล่าว
ได้ บรรยายว่า กษัตริ ย์ท้าวกุมภัณฑ์ครองเมืองลาว เนื่องจากเทวาลัยนีส้ ร้ างปี
พ.ศ. 2522 และอยู่ในจังวัดหนองคาย ตามข้ อสันนิ ษฐานสิ นไซแต่งขึ น้ สมัย
อาณาจักรลาวล้ านช้ างช่วงศตวรรษที่ 17 ในสมัยล้ านช้ างนัน้ มีเขตแดนกว้ าง
ใหญ่ไพศาล มีพื ้นที่ดินเกือบถึงหนึ่งล้ านตารางกิโลเมตร (1,000,000 ตร.กม.) มี
ประชาชนถึงยี่สิบแปดล้ านคน (28,000,000) การปกครองแบ่งออกเป็ นสามรัฐ
ด้ วยกัน คือ รัฐล้ านช้ าง ได้ แก่ อีสาน (ขึ ้นกับไทย) กะแจะเชียงแตง (ขึ ้นกับเขมร)
กงตุมบ้ านแม่ทวด (ขึ ้นกับเวียดนามใต้ ) มีเมืองเอกตังอยู
้ ่เชียงทองหลวงพระบาง
รัฐล้ านนา ได้ แก่ พงสาลี เมืองสิงแขวงหลวงน ้าทา สิบสองพันนา (ขึ ้นกับจีนแดง)
สิบสองจุไท (ขึน้ กับเวียดนามเหนื อ) มีเมืองเอกตังอยู
้ ่เชียงฮุ่ง และรัฐล้ านเยี ย
ได้ แก่ เชียงตุง (ขึ ้นกับพม่า) เชียงใหม่ (ขึ ้นกับไทย) มีเมืองเอกตังอยู
้ ่เชียงใหม่ ทัง้
สามนีก้ ารปกครองขึน้ กับรัฐบาลกลางซึ่งตังอยู
้ ่นครเชียงทองหลวงพระบางใน
ปัจจุบนั นี ้ พิบรุ น ผลผาสุข (ม.ป.ป.: 1-2) จะเห็นว่าหนองคายในอดีตเป็ นดินแดน
ของลาวล้ านช้ างแต่ในปั จจุบนั ฝรั่งเศสได้ แบ่งดินแดนฝั่ งตรงข้ ามแม่น ้าของ (โขง)
ให้ กับประเทศไทยปกครอง ดังนัน้ ข้ อความจึงเขียนว่ากุมภัณฑ์ครองเมืองลาว
แต่ในวรรณกรรมบอกว่าปกครองเมืองอโนราช จากสานึกและจินตนาการของ
ประชาชนได้ สร้ างสรรค์ภูมิทศั น์ธรรมชาติขึ ้นมาเพื่ออธิบายเหตุผล ที่เมืองเฟื อง
แขวงเวียงจันทน์ว่า พืน้ ที่บ้านโนนหินแฮ่ เมืองเฟื อง แขวงเวียงจันทน์ สถานที่
เหล่านี ้เป็ นสถานที่ ๆ สินไซมาฆ่ายักษ์ กมุ ภัณฑ์ตาย การฆ่านันตั
้ ดหัวขาดแต่ไม่
ยอมตาย และกลับสามารถแบ่งหัวออกได้ หลายหัวยิ่งตัดหัวเท่าไร หัวของยักษ์ ก็
ทวีคณ
ู เพิ่มขึ ้นเป็ นแสนเป็ นล้ านหลายเท่า ดังบทกลอน “ตัวเดียวได้ เจ็ดตัวมาแผ่
พันแปดร้ อยชาวห้ ามื่ นตัว ” สิ ลา วี ระวงส์ (1969: 235-236) ดังนัน้ สินไซจึงมี
บทบาทหน้ าที่ตอ่ ภูมิวฒ
ั นธรรมทังลาวและไทย
้
ดังมีเรื่ องเล่าว่า หัวยักษ์ ที่ถกู ตัด
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นันก็
้ ได้ กระจัดกระจายไปทั่วพืน้ ที่วัดสินไซที่บ้านโนนหินแฮ่ จะเห็นว่าเรื่ องเล่า
สะท้ อนวัฒนธรรมความเชื่อดังเดิ
้ มที่มีความผูกพันกับธรรมชาติและเป็ นส่วน
หนึง่ ที่ยดึ เหนี่ยวจิตใจให้ เรามีสานึกรักในธรรมชาติ

ภาพที่ 14 วัดสินไซ
(ก้ อนหินที่เห็นเป็ นก้ อน กระจัดกระจายจานวนมาก คือ หัวของยักกุมภัณฑ์)

จากภูมิทศั น์ที่ปรากฏให้ เห็นและข้ อความในศาลาแก้ วกู่ ผนวก
กับแผนที่ของเมืองจาปาอาจเชื่อถือได้ ว่าเมืองอโนราชน่าจะอยู่เขตจังหวัดแขวง
เวียงจันทน์ ประเทศลาว ซึ่งสอดคล้ องกับ แสงเพ็ด วงวิไล (2560: สัมภาษณ์ )
อธิบายว่า ตามแผนที่นี ้เมืองจาปานครอยู่เขตเมืองศรี โคตรบอง จังวัดนครหลวง
เวี ยงจันทน์ ทางทิ ศเหนื อติ ดกับแขวงเวี ยงจันทน์ ซึ่ ง เป็ นเขตแดนของยั กษ์
กุมภัณฑ์ หลวงปู่ น้ อยเจ้ าอาวาสที่ วัดจ าปา (เจียมปา) (2560: สัมภาษณ์ ) ได้
กล่าวว่าสถานที่ของวัดดานสินไซนัน้ เป็ นที่ต่อสู้กันกับยักษ์ ส่วนสถานที่ ที่วัด
จาปาใกล้ กับวัดดานสินไซนันเป็
้ น ฐานทัพของสินไซ ซึ่งเป็ นหางเมือง ส่วนหัว
เมืองนันอยู
้ ่เขตเมืองเฟื อง แขวงเวียงจันทน์ และหลวงปู่ น้ อยมีแผนที่จะก่อสร้ าง
รูปปัน้ กองทัพสินไซไว้ เป็ นที่เคารพบูชาในสถานที่แห่งนี ้เป็ นที่อยูข่ องกองทัพ
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ภาพที่ 15 เทวลัยพระเจ้ าสินไซ สีโห (ซ้ าย)
และสังข์ทอง (ขวา)
และหลวงปู่ น้ อย เจ้ าอาวาสวัดจาปา (ล่าง)

จากข้ อความข้ างต้ นและแผนที่ อาจแสดงให้ เห็นว่าเมืองอโนราช ก็น่าจะเป็ นพื ้นที่ที่อยู่ในเขตแขวงเวียงจันทน์และเมืองจาปาตังอยู
้ ่นครหลวง
เวี ยงจันทน์ ส่วนเมื องเป็ งจาลนัน้ ตัง้ อยู่ประเทศเขมร การใช้ เรื่ องเล่าที่ ดึงเอา
เหตุการณ์ และตัวละครในเรื่ องสินไซมาเป็ นตัวนาเรื่ องเพื่อดัดแปลงสร้ างสรรค์
และอธิบายเหตุการณ์ให้ กลายเป็ นเรื่ องเล่าของท้ องถิ่นตามจินตนาการในหมู่ชาว
ลาว มิติเช่นนี ้สื่อให้ เห็นโลกทัศน์ทางความเชื่อของคนลาว และระบบความคิด
เรื่ องธรรมชาติที่สืบเนื่องกับตัวบทสินไซ โดยจะสังเกตว่าหากพิจารณาแล้ วจะ
พบว่าแหล่งธรรมชาติเหล่านี ้เปรี ยบเหมือนสายใยของธรรมชาติที่ให้ ผ้ คู นได้ เกาะ
ยึดเป็ นแนวทางในการดารงชีวิต ดังนัน้ ผู้คนจึงมีความหวงแหนและผูกพันกับ
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ธรรมชาติมาก ประชาชนจึงสร้ างความทรงจ าและส านึกด้ วยการหยิบยกและ
สร้ างสรรค์ ธรรมชาติที่มี อยู่โดยใช้ วรรณคดีเรื่ องสิ นไซมาผูกร้ อยเรี ยงให้ เป็ น
เรื่ องราวขึ ้นมาใหม่ เพื่อให้ ธรรมชาติมีความศักดิส์ ิทธิ์ความสวยงาม ประชาชนจึง
จะเคารพและรักษาธรรมชาติอนั มีคา่ ไว้ ในผืนป่ าแห่งความอุดมสมบูรณ์
2. สรุปส่ งท้ าย
วรรณคดีมรดกสินไซมี บทบาทต่อภูมิทัศน์ วัฒนธรรมในลาว โดยชาว
ลาวเชื่อว่าสินไซเป็ นพระโพธิสัตว์ และเรื่ องราววรรณคดีสินไซแผ่ไปทั่วมณฑล
ประเทศลาว ดังนันจึ
้ งทาให้ ให้ มีการสร้ างภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมขึ ้นในลาวโดยอาศัย
สินไซเป็ นแกนหลักในการสร้ าง กล่าวคือ ชาวลาวได้ ใช้ ชื่อตัวละครในเรื่ องสินไซ
มาผูกโยงให้ เข้ ากับวัดวาอาราม โรงเรี ยน แหล่งน ้าธรรมชาติ ภูเขา หินลาด และ
แผนที่ ลักษณะเช่นนี ้สะท้ อนให้ เห็นบทบาทหน้ าที่สาคัญของสินไซที่มีต่ อพืน้ ที่
ภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมในลาว พื ้นที่และชุมชนเหล่านนี ้ได้ สะท้ อนให้ เห็นร่องรอยทาง
ความเชื่อ ความศรัทธาที่ผ้ คู นมีตอ่ วรรณคดีดงั กล่าว
มิติเช่นนีเ้ ป็ นลักษณะพิเศษที่พบในวรรณคดีสินไซ บทบาทของสินไซ
เช่นนีถ้ ื อเป็ นการประสมประสานทัง้ ความเชื่ อทางศาสนา วัดวาอาราม แหล่ง
ธรรมชาติ ภูเขา แผนที่ ให้ เป็ นพื น้ ที่มี ความหมายเชิ งวัฒนธรรมและบอกเล่า
ตัวตน ชื่อสถานที่สาคัญต่าง ๆ ดังกล่าวย่อมสื่อให้ เห็นมิติของท้ องถิ่นในลาวและ
บทบาทของสินไซที่มีตอ่ กันและกัน ที่สาคัญเป็ นข้ อมูลสาคัญที่สื่อให้ เห็นการให้
คุณค่าและความหมายผ่านเรื่ องราวของสิ นไซ สิ นไซและพื น้ ที่ ทางภูมิ ทัศน์
วัฒนธรรมเหล่านี ้ล้ วนมีความหมายต่อชีวิตและความทรงจาอันสาคัญของชาว

ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562

115

116
ลาว ทังยั
้ งเป็ นเครื่ องมืออธิบายข้ อมูลท้ องถิ่นที่สาคัญต่อชาวลาวทังผู
้ ้ ใหญ่และ
เยาวชนในท้ องถิ่นได้ ตระหนักถึงคุณค่าของพื ้นที่ภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมที่สาคัญ
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