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เรื่องเล่าจากวัฒนธรรมวัตถุ (material culture)
ในชุมชนพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายเรื่องเล่าจากวัฒนธรรมวัตถุ ในชุมชน
พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ใช้วิธีการศึกษาด้วยระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูล
เรื่องเล่าฯ ในพื้นที่อย่างเจาะจงด้วยการสัมภาษณ์ประกอบกับศึกษาเอกสารชั้นรอง
นำเสนอผลการศึกษาด้วยการพรรณนาวิเคราะห์ โดยใช้การเลือกข้อมูลจากพื้นที่ที่มี
เรื่องเล่าที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการศึกษา ผลการศึกษาสามารถอธิบายเรื่อง
เล่าฯ ได้เป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1) วัฒนธรรมวัตถุกับการรับรู้ของชุมชนในด้าน
ความเชื่อ 2) วัฒนธรรมวัตถุกับประเพณี และ 3) วัฒนธรรมวัตถุกับพิ ธีกรรม ซึ่ง
วัฒนธรรมวัตถุต่าง ๆ มีเรื่องเล่าซึ่งได้รับการถ่ายทอดแบบมุขปาฐะ เรื่องเล่าฯ ที่ได้
จากการเก็บข้อมูลถูกนำมาเรียบเรียงเพื่อนำเสนอให้เห็นว่า วัตถุที่ปรากฏอยู่ในชุมชน
ต่าง ๆ นอกจากจะเป็นสิ่งของที่ชาวบ้านในชุมชนเชื่อว่ามีประวัติความเป็นมายาวนาน
แล้ว ยังพบว่าชาวบ้านยังมีความเชื่อว่าวัตถุเหล่านั้นมีความศักดิ์สิทธิ์แตกต่างกัน
นอกจากนี้เรื่องเล่าจากวัฒนธรรมวัตถุฯ ยังสะท้อนความหมายจากนัยของวัตถุโดย
เกี่ยวโยงกับบริบทของชุมชนด้านความเชื่อ ศาสนา (พุทธศาสนาแบบชาวบ้ าน)
ประเพณี และพิธีกรรม เรื่องเล่าจากวัฒนธรรมวัตถุ ฯ ที่ได้จากการบอกเล่ าของ
ชาวบ้านผู้ให้ข้อมูลชี้ให้เห็นว่าความเป็นชุมชนต่าง ๆ ล้วนแล้วองค์ความรู้ที่แฝงอยู่ใน
เรื่องเล่าซึ่งมีอัตลักษณ์ ของตน ผลการศึกษาช่วยให้ทราบถึงเรื่องเล่าจากวัฒนธรรม
วัตถุฯ ที่มีความเชื่อมโยงกับความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรมที่เป็นวิถีปฏิบัติของชุมชนที่
ช่วยสะท้อนเรื่องราวระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ และสิ่งเหนือธรรมชาติที่มีนัยของ
ความเชื่อแต่โบราณ นอกจากนี้เรื่องเล่าจากวัฒนธรรมวัตถุฯ ดังกล่าวยังแฝงไปด้วย
วิธีคิดที่มุ่งเน้นให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กันซึ่งเป็น
กุศโลบายทางสังคมทำให้ผู้คนมีวิถีชีวิตและวิถีปฏิบัติร่วมกัน
คำสำคัญ: เรื่องเล่า, วัฒนธรรม, วัฒนธรรมวัตถุ, ชุมชนพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
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ABSTRACT
The purpose of this academic article was to explain narratives of
material culture in community areas of Sisaket Province. The study
employed qualitative research methodology, and the data were
collected by using the interviews and the study of secondary document.
The results were presented through descriptive analysis. The data were
chosen from areas where narratives corresponded to the study’s
purposes. They were divided into three aspects: 1) material culture and
community perception in beliefs, 2) material culture and tradition, and
3) material culture and rites. Narratives of materials were oral
transmission. According to narrative data, villagers believed that each
material had long history with different holiness. Besides, narratives of
material culture in Sisaket Province implied locality, belief, religion,
tradition and rites. Knowledge from local people indicated that the
community had their own identity. In other words, the narratives of
material culture were associated with belief, custom and rites that were
the community’s way of doing. These also reflected the story of
humans, nature and supernatural originated from former belief. Besides,
the narratives of material culture were covered with a concept of
harmony in the community. The concept led to interaction, and it was
like a social strategy that connected the community and ways of doing.
Keywords: Narrative, Culture, Material Culture,
Communities in Sisaket Province.
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1. บทนำ
วัฒนธรรมวัตถุ (material culture) คือ วัฒนธรรมที่ประกอบขึ้นด้วยสิ่งที่เป็น
วัตถุ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือวัตถุอื่นใดที่วัฒนธรรมกำหนดความหมายหรือ
คุณค่าให้มีความเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตพื้นบ้าน (folk life) ซึ่งเป็นส่วนประกอบของ
คติชน วัฒนธรรมวัตถุ เป็นคำที่ใช้เพื่อแสดงถึงวัตถุต่าง ๆ ที่มีตัวตนครอบคลุมไปถึง
ศิลปะพื้นบ้าน หัตถกรรมพื้นบ้าน และเครื่องใช้ไม้สอยรวมถึงการทำอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน ซึ่งสรุปได้ว่าหมายถึงผลผลิตที่เป็นวัตถุที่สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ในการ
ดำรงชีว ิตของมนุษย์ที่มีความสำคัญต่อวิถีช ีว ิตมนุษย์ในแง่ของการเป็นผลผลิ ต
บางอย่ างที ่ สร้ างขึ้ นตามความต้ องการทั ้ งทางร่ างกายและจิ ตใจ (เสาวลั กษณ์
อนั น ตศานต์ , 2543) วั ฒ นธรรมวั ต ถุ อ าจอยู ่ ใ นรู ป ของประติ ม ากรรม และ
สถาปัตยกรรมหรือเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ (อมรา พงศาพิชญ์, 2541)
วัฒนธรรมวัตถุเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่
อยู ่ ในวิ ถ ี ช ี ว ิ ตชาวบ้ านที ่ ถ ่ ายทอดโดย
ประเพณี บ อกเล่ า (oral tradition) ซึ่ ง
เรียกว่า ข้อมูลประเภทคติชนมีทั้งคติชน
ประเภทใช้ ถ ้ อยคำ เช่ น นิ ทานพื ้ น บ้ าน
ภาษิต ปริศนาคำทาย ฯลฯ คติชนประเภท
การแสดง เช่ น การละเล่ น การแสดง
พื้นบ้าน ฯลฯ คติชนประเภทวัตถุ เช่น ผ้า
ทอเครื่องจักสาน ยาพื้นบ้าน ฯลฯ และคติ
ชนประเภทประเพณี เช่ น ความเชื่ อ
พิธีกรรม ประเพณี ฯลฯ (ศิราพร ณ ถลาง,
2545)
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ข้อมูลทางคติชนประเภทวัฒนธรรมวัตถุ
เป็นข้อมูลคติชนที่เป็นวัตถุสิ่งของเครื่องใช้
ต่าง ๆ ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาหรือมีการสร้างสรรค์
สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่งเพื่อใช้ใน
ชี ว ิ ตประจำวั นของแต่ ละกลุ ่ มชนซึ ่ งล้ ว นมี
ความหมายและคุ ณ ค่ า ในเชิ ง สั ง คมและ
วัฒนธรรมด้วย (ปฐม หงษ์สุวรรณ, 2554) ซึ่ง
นักคติชนวิทยาอาจจะศึกษาวัฒนธรรมวัตถุใน
ฐานะสื ่ อพื ้ นบ้ านในระดั บของผลผลิ ต ทาง
วั ฒนธรรม (cultural product) หรื อการทำ
ความเข้าใจสื่อพื้นบ้านในฐานะวัฒนธรรมที่เป็น
ชิ้น ๆ (ภัทรานิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย, 2557)
ความน่าสนใจที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมวัตถุ
ประการหนึ่งคือ เรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องซึ่งมักมี
เรื่องเล่าที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกั บความเชื่อ
ประเพณี และพิ ธ ี ก รรม ซึ ่ ง พรสวรรค์
ศิ ร ิ ก ั ญ จนาภรณ์ (2562) ได้ เ สนอความรู้
เกี่ยวกับเรื่องเล่าไว้ สรุปได้ว่า การเล่าเรื่องเป็น
กิจกรรมสำคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์ เรื่องเล่า
จะมี ตรรกะเชิ งวั ฒนธรรมซ่ อนเร้ นอยู ่ เสมอ
เรื ่ องเล่ าในชุ มชนสามารถอธิ บายโดยการ
เชื่อมโยงข้อมูลไปสู่การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของชุมชน และบทบาทของเรื่องเล่าประเภท
ต่าง ๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยเฉพาะเรื่อง
เล่ า ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ วั ฒ นธรรมประเพณี
ที ่ ช ่ วยสะท้ อนความทรงจำในอดี ตของผู ้ คน
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นอกจากนี้ ศิราพร ณ ถลาง (2545) ได้กล่าวว่า
เรื ่ องเล่ าที ่ เกี ่ ยวข้ องกั บความเชื ่ อมั กจะมี
ลักษณะที่เชื่อมโยงกับความศักดิ์สิทธิ์ กล่าวคือ
เรื่องเล่าประเภทตำนานปรัมปราซึ่งเป็นข้อมูล
ทางคติชนที่ถือกันว่าเป็นเรื่องเล่าศักดิ ์ส ิ ทธิ์
(sacred narratives)
จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้ศึกษาจึงเกิดความสนใจในประเด็นที่ว่าวัฒนธรรมวัตถุ
มีความเกี่ยวข้องกับชุมชนในด้านความเชื่อต่าง ๆ ซึ่งบรรเทิง พาพิจิตร (2549)
กล่าวว่าความเชื่อมักเกี่ยวกับกลุ่มชนในเรื่องของอำนาจเหนือมนุษย์ และมักเป็นพิธี
การขอความช่วยเหลื อ หรือการบูชาคุณที่ กลุ่มชนนับถื อซึ่งอาจให้ ความสำคั ญ
โดยเฉพาะกับวัตถุ ทั้งนี้ยังพบว่า ความเชื่อยังผูกพันกับศาสนา และการดำรงชีวิต
รวมถึงทำมาหากิน โดยแสดงออกมาในรูปแบบของพิธีกรรม บุคคล และประเพณี
ต่าง ๆ (เสริมศักดิ์ ขุนพล, 2558) อีกทั้งวัฒนธรรมวัตถุยังเกี่ยวข้องกับประเพณี ซึ่ง
เป็นการสื่อถึงวิถีชีวิตความศรัทธาเลื่อมใสต่อพระพุทธศาสนาที่ผสมผสานการนับถือผี
ซึ่งสะท้อนถึงความยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างเคร่งครัดอีกทั้งวัฒนธรรม
วัตถุยังเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมซึ่งมักจะสะท้อนความสัมพันธ์ในแง่ของการทำนุบำรุงสืบ
ทอดศาสนาพุทธแบบชาวบ้านให้ดำรงอยู่ได้ อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดประเพณี
และวัฒนธรรมของแต่ละสังคม ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าพิธีกรรมกับวัฒนธรรมวัตถุมีความ
เกี่ยวข้องกันในแง่การให้ความศรัทธา และการบูชาเพื่อขอความช่วยเหลือหรือร้องขอ
สิ่งที่ต้องการจากสิ่งเหล่านั้น ประเด็นที่สำคัญของการศึกษาวัฒนธรรมวัตถุจึงอยู่ที่
การทำความเข้าใจว่าวัฒนธรรมวัตถุนั้น ๆ ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคติ
ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นอย่างไร ซึ่งอาจจะสะท้อนให้เห็นประสบการณ์ร่วมของคนใน
ชุมชน (เสาวลักษณ์ อนันตศานต์, 2543)
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ปัจจุบันพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีความเชื่อ
ที่อิงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านที่สามารถให้ความคุ้มครอง
ป้องกันภัยพิบัติ ปัดเป่าโรคร้าย หรือโรคระบาดในหมู่บ้านได้
(สุ เทพ สุ นทรเภสั ช, 2511) ซึ ่ งอรศิ ร ิ ปาณิ นท์ และคณะ
(2548) กล่าวถึงคติความเชื่อว่า หมายถึง วิถีหรือทางแห่งการ
ยอมรับอย่างเคารพของมนุษยชาติในสังคมหนึ่ง ๆ ที่มีต่อสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดร่วมกันโดยยึดถือด้วยแนวความคิด กฎเกณฑ์ และ
ข้อปฏิบัติภายใต้ความเชื่อมั่นรวมถึงความศรัทธาเดียวกัน ซึ่ง
ในสังคมไทยมีธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวกับความเชื่อต่าง ๆ
ทั้งในรูปแบบข้อปฏิบัติ และข้อห้ามปฏิบัติต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับ
กรอบปัจจัยทางวัฒนธรรม และการถ่ายเทยอมรับระหว่างกัน
ซึ่งปรานี วงษ์เทศ (2543) ได้กล่าวว่า ความเชื่อส่วนใหญ่มี
พื้นฐานมาจากความกลัว และความไม่รู้ในปรากฏการณ์ต่าง ๆ
ที่เกิดขึ ้ นในธรรมชาติ เช่น ฝนตกฟ้ าร้ อง ฟ้าแลบ ฟ้ าผ่ า
น้ำท่วม แผ่นดินไหว ลมพัด ไฟไหม้ เป็นต้น ปรากฏการณ์
เหล่านี้ไม่สามารถมองเห็นผู้กระทำ และเกินวิสัยของมนุษย์ที่
จะกระทำได้ ซึ่งยศ สันตสมบัติ (2540) ได้อธิบายไว้ว่า ความ
เชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถจำแนกตามระบบความเชื่อ
ได้ เ ป็ น 2 ประเภท คื อ พลั ง อำนาจเหนื อ ธรรมชาติ
(supernatural force) และจิ ตวิ ญญาณหรื อเทพเจ้ า หรื อ
สิ่งมีช ีว ิ ตที่ มี พลั งเหนื อธรรมชาติ (supernatural beings)
ที่มักเกี่ยวโยงกับความเชื่อ ซึ่งมีนัยรวมเรียกว่า ความเชื่อ
เกี ่ ย วกั บ เรื ่ อ งไสยศาสตร์ (superstition) (นภั ส วรรณ
สุภาทิตย์, 2553)

เรื่องเล่าจากวัฒนธรรมวัตถุ (material culture)
ในชุมชนพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

จากการสำรวจข้อมูลเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม
วัตถุที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับความเป็นชุมชนพื้นที่จังหวัด
ศรีสะเกษ ในเบื้องต้นพบว่ายังคงมีการบอกเล่าจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่ง
เรื่องเล่าบางเรื่องได้ทำหน้าที่ในการอธิบายอัตลักษณ์ที่เกี่ยว
กั บความเชื ่ อ ประเพณี และพิ ธ ี กรรมในแง่ ส ั ญลั กษณ์ หรื อ
อุปลักษณ์ ซึ่งหากรับสารจากเรื่องเล่าดังกล่าวเหล่านั้นอย่างผิว
เผินอาจทำให้สรุปได้ว่าไม่มีความหมายหรือไม่มีความเชื่อมโยง
ใด ๆ กับธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติในชุมชน แต่เรื่องเล่า
ดังกล่าวกลับมีความน่าสนใจซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะ คือ การเป็น
เรื่องบันเทิงที่แฝงไปด้วยสัญญะของข้อเท็จจริงทางสังคมบาง
ประการซึ่งไม่จำเป็นต้องหมายความถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
เสมอไป ผู้เล่ารวมถึงเรื่องเล่าอาจนำเสนอในแง่สัญลักษณ์หรือ
อุปลักษณ์ที่ต้องอาศัยการตีความ
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ทั้งนี้ผู้ศึกษาได้เลือกพื้นที่ที่ใช้รวบรวมข้ อมูลภาคสนามในชุมชนต่าง ๆ ของ
จังหวัดศรี สะเกษ ได้แก่ ชุมชน 1) บ้านขาม ตำบลบัวน้ อย อำเภอกั นทรารมย์
2) บ้านละทาย ตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์ 3) บ้านแสงใหญ่ ตำบลหนองแวง
อำเภอกันทรารมย์ 4) บ้านหนองเม็ก ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ 5) บ้านทุ่ง
เลน ตำบลพราน อำเภอขุน หาญ 6) บ้านบักดอง ตำบลบักดอง อำเภอขุ นหาญ
7) บ้านหนองผึ้ง ตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่ 8) บ้านตายู ตำบลสระเยาว์
อำเภอศรีรัตนะ 9) บ้านหนองขาม ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ และ 10) บ้านดอน
พระเจ้า ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน ได้มีการเก็บวัตถุที่มีเรื่องเล่าที่คนในชุมชนรับรู้ใน
เรื่องราวที่ผ ่านการบอกเล่า ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประเด็นที่น่าสนใจ ดังนั้น
บทความนี้จึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมวัตถุในชุมชนพื้นที่จังหวัด
ศรีสะเกษ ซึ่งผู้ศึกษาจะวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจำแนกเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1) วัฒนธรรมวัตถุกับการรับรู้ของชุมชนในด้านความเชื่อ 2) วัฒนธรรมวัตถุกับ
ประเพณี และ 3) วัฒนธรรมวัตถุกับพิธีกรรมซึ่งผลการศึกษาจะทำให้ทราบถึงความ
เชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมวัตถุที่ยังคงมีการเล่าสืบทอดและ
เชื่อมโยงกับวิถีปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งแม้ว่าความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมบางอย่าง
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามยุคตามสมัย แต่สันนิษฐานว่าชุมชนต่าง ๆ ยังคง
รักษาและยังยึดถือปฏิบัติจากแก่นของเรื่องเล่าที่แสดงให้เห็นวิธีคิดของคนในชุมชนที่
มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีลักษณะเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติ จากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่ออธิบายเรื่องเล่าจากวัฒนธรรม
วัตถุที่รวบรวมได้ในชุมชนพื้นที่จั งหวั ด
ศรีสะเกษ

เรื่องเล่าจากวัฒนธรรมวัตถุ (material culture)
ในชุมชนพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

3. ระเบียบวิธีและแนวคิดในการศึกษา
บทความนี้ใช้กระบวนการศึกษาด้วย
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการศึกษา
ข้อมูลภาคสนามร่วมกับการใช้แนวคิ ดที่
เกี่ยวข้องจากเอกสารต่าง ๆ โดยมีขั้นตอน
ดังนี้
3.1 รวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้ง
นี ้ เป็ นการเก็ บข้ อมู ลภาคสนามด้ วยการ
สัมภาษณ์
3.2 จำแนกประเภทข้อมูลที่ได้จาก
การรวบรวมข้อมูลภาคสนามเพื่อจัดประเภท
ของเรื่องเล่าฯ
3.3 วิ เคราะห์ ข ้ อมู ลที ่ ได้ จากการ
ศึ กษาแนวคิ ดในเอกสารทางวิ ช าการที่
เกี่ยวข้อง โดยประมวลผลข้อมูลเพื่อตอบ
วัตถุประสงค์การศึกษาที่ได้กำหนดไว้ และ
เพื่อสร้างข้อสรุปของการศึกษาโดยนำเสนอ
ข้อมูลด้วยการพรรณนาประกอบกับข้อมูล
รูปภาพที่ได้ศึกษาจากชุมชนที่ศึกษา เพื่อ
เพิ่มความสมบูรณ์และความน่าเชื่อถือ
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3.4 แนวคิดในการศึกษาผู้ศึกษาได้ใช้แนวคิดวัฒนธรรมคือความหมายเป็น
กรอบในการศึกษา ซึ่งอคิน รพีพัฒน์ (2551) ได้แปลงานเขียนของ คลิฟฟอร์ด เกียร์ซ
(Clifford Geertz) ซึ่งมีการกล่าวถึง วัฒนธรรมคือความหมายซึ่งเป็นความหมายที่
เกียร์ซ ตลอดจนนักมานุษยวิทยาสำนักอื่น ๆ ใช้เพื่ออธิบายว่าวัฒนธรรมเป็นรูปแบบ
เฉพาะของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม โดยรูปธรรมจะเกี่ยวกับ
สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ส่วนวัฒนธรรมที่เป็น
นามธรรมจะเกี่ยวข้องกับระบบความคิด ความเชื่อ และสิ่งลี้ลับโดยวัฒนธรรมหนึ่ง ๆ
ต่างมีความหมายเฉพาะ ที่ต้องอาศัยการตีความจากบริบทต่าง ๆ จึงจะสามารถเข้าใจ
วัฒนธรรมนั้น ๆ ได้อย่างถ่องแท้ มิติของวัฒนธรรมของเกียร์ซมีสองมิติ ดังนี้
มิ ต ิ ท ี ่ ห นึ ่ ง เป็ น มิ ต ิ ท ี ่ เกี ่ ย วกั บ
ภววิทยา (ontology) โดยกล่าวถึงวัฒนธรรม
ว่าเป็นโลกทัศน์ ค่านิยม และคุณสมบัติอื่น ๆ
ของกลุ ่ มคนกลุ ่ มหนึ ่ ง (หรื อสั งคมหนึ ่ ง)
โดยเฉพาะซึ่งแตกต่างจากวัฒนธรรมของกลุ่ม
คนอื่น ๆ แนวคิดนี้เป็นแนวคิดหลักในเรื่อง
วัฒนธรรมของสำนักมานุษยวิทยาอเมริกันมา
ตั้งแต่อดีต

เรื่องเล่าจากวัฒนธรรมวัตถุ (material culture)
ในชุมชนพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

มิติที่สอง เป็นมิติที่เกี่ยวกับญาณ
วิ ทยา (epistemology) ซึ ่ งเกี ย ร์ ซ ได้
เขียนไว้ว่า “แนวคิดวัฒนธรรมที่ข้าพเจ้า
ยึดถือ บ่งชี้ถึงรูปแบบของความหมายที่
ได้รับการสื บทอดกันมาในรูปแบบของ
สัญลักษณ์ เป็นระบบของแนวคิดที่ได้รับ
การสืบทอดกันมา และแสดงออกในรู ป
สัญลักษณ์ ซึ่งผู้คนใช้ในการติดต่อสื่อสาร
เก็บรักษาไว้และพัฒนา เพื่อสร้างเสริ ม
ความรู้เกี่ยวกับชีวิตและทัศนคติที่มีต่อ
ชี ว ิ ต ” นอกจากนี้ เ กี ย ร์ ซ ยั ง เห็ น ว่ า
“สัญลักษณ์” คืออะไรก็ตามที่เกิ ดจาก
การกระทำ เหตุการณ์ ลักษณะหรือแม้แต่
ความสัมพันธ์ ที่ใช้เป็นสื่อแทนความคิด
(conception) ดั ง นั ้ น จึ ง จะเห็ น ได้ ว่ า
ความสั ม พั น ธ ์ ร ะหว ่ างมนุ ษย ์ กั บ
สั ญลั กษณ์ น ั บ ว่ า เป็ น เรื ่ อ งที ่ ม ี ค วาม
ซั บซ้ อนซึ ่ งต้ องอาศั ย การตี ความจาก
บริ บทรวมถึ งตั ว บทภายใต้ กรอบของ
วั ฒนธรรมที ่ หลากหลาย ดั งนั ้ น ความ
สำคัญของวัฒนธรรมกับสัญลักษณ์จึงเป็น
สิ่งที่มีความผูกพันกันในด้านการสื่อสาร
และการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ อาจจะสื่อ
ถึงอัตลักษณ์เฉพาะของแต่ละ กลุ่มชน
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ทั้งนี้แนวคิดวัฒนธรรมคือความหมายของเกียร์ซที่เห็นว่า มนุษย์เป็นสัตว์
(คล้าย แมงมุม) ที่ห ้อยตัวอยู่ในสายใยของความหมายที่ถักทอขึ้น ซึ่งเท่ากับว่า
วัฒนธรรมคือสายใยเหล่านั้น ดังนั้นการวิเคราะห์วัฒนธรรมจึงมิใช่การวิเคราะห์หา
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดยการทดลองแบบวิทยาศาสตร์กายภาพหากแต่เป็นการเสาะหา
ความหมาย และการตีความหมาย การที่เราจะรู้จักและเข้าใจวัฒนธรรมได้ก็ด้วยการ
ตีความหมาย แปล หรือดึงเอาความหมายที่ซ่อนอยู่ในสัญลักษณ์ ที่คนได้สร้างออกมา
เช่น มนุษย์กับสัญลักษณ์ คือสิ่งที่ใช้เป็นสื่อแทนแนวความคิด เป็นต้น ซึ่งการสร้าง
ความหมายทางวัฒนธรรม ตามแนวคิดของเกียร์ซ กล่าวไว้ว่า “แนวคิดวัฒนธรรมที่
ข้าพเจ้ายึดถือ บ่งชี้ถึงรูปแบบของความหมาย (pattern of meanings) ที่รับสืบทอด
มาในรูปของสัญลักษณ์ เป็นระบบของแนวคิดที่ได้รับการสืบทอดมา (inherited
conceptions) และแสดงออกในรูปของสัญลักษณ์ซึ่งผู้คนใช้ในการติดต่อสื่อสาร
เก็บรักษาไว้ และพัฒนา เพื่อสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับชีวิตและทัศนะที่มีต่อชีวิต”
3.5 พื ้ นที ่ ท ี ่ ใช้ เป็ นแหล่ งเก็ บข้ อมู ล ใน
การศึกษา ได้แก่ ชุมชนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ของ
จั งหวั ดศรี สะเกษ ซึ ่ งผู ้ ศ ึ กษาเลื อกพื้ นที ่ แบบ
เจาะจง ประกอบไปด้วย 1) บ้านขาม ตำบลบัว
น้อย อำเภอกันทรารมย์ 2) บ้านละทาย ตำบลละ
ทาย อำเภอกันทรารมย์ 3) บ้านแสงใหญ่ ตำบล
หนองแวง อำเภอกันทรารมย์ 4) บ้านหนองเม็ก
ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ 5) บ้านทุ่งเลน
ตำบลพราน อำเภอขุ นหาญ 6) บ้ านบั กดอง
ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ 7) บ้านหนองผึ้ ง
ตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่ 8) บ้านตายู
ตำบลสระเยาว์ อำเภอศรีรัตนะ 9) บ้านหนอง
ขาม ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ และ 10) บ้าน
ดอนพระเจ้า ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน

เรื่องเล่าจากวัฒนธรรมวัตถุ (material culture)
ในชุมชนพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

ชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ

เรื่องเล่าจาก
วัฒนธรรมวัตถุ

วัฒนธรรมวัตถุกับการรับรู้
ของชุมชนในด้านความเชื่อ
แนวคิดวัฒนธรรมคือ
ความหมาย

วัฒนธรรมวัตถุกับประเพณี

วัฒนธรรมวัตถุกับพิธีกรรม

กรอบแนวคิดการศึกษา (conceptual framework)

4. ผลการศึกษา
4.1 วัฒนธรรมวัตถุกับการรับรู้ของชุมชนในด้านความเชื่อ
4.1.1 พระเจ้าคอกุด บ้านดอนพระเจ้า ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน
บ้านดอนพระเจ้า ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน มีประวัติหมู่บ้าน
ว่าในอดีตบ้านดอนพระเจ้าขึ้นอยู่กับบ้านบุสูง หมู่ที่ 2 ตำบลบุสูง อำเภอ
วังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ในอดีตชาวบ้านจะทำไร่ทำนากันที่บริเวณบ้าน
ดอนพระเจ้าในสมัยปัจจุบัน ซึ่งถนนหนทางก็ยังไม่ดีหากเป็นหน้าแล้งจะมี
แต่ทรายซึ่งสูงประมาณเข่าหากเป็นหน้าฝนก็จะเกิดน้ำท่วม ทำให้ชาวบ้าน
ไม่สะดวกในการกลับไปถิ่นฐานเดิมชาวบ้านคนอื่น ๆ จึงพากันอพยพมาอยู่
บ้านบุสูงมากขึ้น จากนั้นเมื่อปี พ.ศ.2543 จึงมีการทำเรื่องขอแยกหมู่บ้าน
ออกจากบ้านบุสูง ซึ่งในขณะนั้นผู้ใหญ่บ้าน คือนายสำราญ จันทะเสน โดย
ตั้งชื่อให้ใหม่ว่า บ้านดอนพระเจ้า
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จากการสัมภาษณ์เรื่องพระเจ้าคอ
กุ ด ชาวบ้ านเล่ าว่ า บ้ านดอนพระเจ้ ามี
พระพุทธรูปอยู่ 1 องค์ เป็นที่เคารพกราบ
ไหว้ของบ้านบุสูง และบ้านดอนพระเจ้า ใน
อดีตพระพุทธรูปองค์น ี้ประดิ ษฐานอยู ่ ที่
ดอนพระเจ้า ชาวบ้านพบว่าผุดขึ้นมาจาก
จอมปลวกทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จึงได้
อัญเชิญขึ้นมากราบไหว้ โดยมีนายเสาร์ วิถี
เป็นผู้ขุดพบพระพุทธรูปองค์นี้เป็นที่เคารพ
บูชาของชาวบ้านในละแวกนี้เป็นอย่างมาก
พากั นกราบไหว้ และทำบุ ญบั ้ งไฟถวาย
ประจำทุกปีในช่วงเดือนหกต่อมา มีคนมา
ขโมยพระพุทธรูปไป ซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้มี
ขนาดหน้าตักกว้าง 40 เซนติเมตร สูง 60
เซนติเมตร หนา 15 เซนติเมตร ระหว่างการ
ขนย้ ายมี คนมาพบเข้ า ทำโจรหนี ไป ทิ้ ง
พระพุทธรูปไว้ ณ หนองจ่อหมอ ตำบลดวน
ใหญ่ จากนั ้ น มี ค นใจบุ ญ มาพบจึ ง เอา
ผ้าขาวม้าห่อมาแล้วนำกลับมาไว้ยังที่เดิม

ภาพที่ 1 ศาลเจ้าพ่อคอกุดหลังเก่า

ภาพที่ 2 ศาลเจ้าพ่อคอกุดสร้างใหม่

เรื่องเล่าจากวัฒนธรรมวัตถุ (material culture)
ในชุมชนพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

ชาวบ้านเล่าว่าครั้งหนึ่งมีโจรมาขโมยควายของชาวบ้านในหมู่ บ้านไป
ชาวบ้านต่างช่วยกันออกตามหาควาย และได้มาหยุดรับประทานอาหารบริเวณดอน
พระเจ้าแห่งนี้ พอมองเห็นพระพุทธรูปจึงได้เก็บดอกไม้มาบูชาและตั้งจิตอธิษฐานให้
พระพุทธรูปช่วยดลบันดาลตามหาควายที่ถูกขโมยไปซึ่งหากพบจะถวายควาย 1 ตัว
พอออกติ ดตามต่ อจึ งพบควายที ่ หายไป เจ้ าของควายจึ งได้ ถวายลู กควายแด่
พระพุทธรูป โดยผูกเชือกควายไว้กับคอพระพุทธรูป แล้วจูงแม่ควายกลับ พอลูกควาย
เห็นดังนั้นก็ได้วิ่งตามแม่ควาย ได้ลากเอาเศียรพระพุทธรูปไปชนกับตอไม้ ทำให้เศียร
พระพุทธรูปขาด ชาวบ้านจึงเรียก พระเจ้าคอกุด
ต่อมามีคนมาขโมยพระพุทธรูป
เป็ นครั ้ งที่ 2 ชาวบ้ านเล่ าว่ าได้ ร ั บการบอก
กล่าวจากดวงวิญญาณของพ่อใหญ่สิมมา ก็ยัง
สิงสถิตวนเวียนอยู่ ณ ที่แห่งนี้ เพื่อดูแลปกป้อง
รั กษาชาวบ้ าน โดยมี นายสวั สดิ์ ไสยเหล็ ก
(ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) เป็นผู้ปั้นพระพุทธรู ป
ขึ ้ นมาใหม่ แทนของเดิ ม เพื ่ อให้ ชาวบ้ านได้
สักการะกราบไหว้จนถึงปัจจุบัน
จากเรื่ องเล่ าดั งกล่ าวแสดงให้ เห็ นถึ งความเชื ่ อของคนในชุ มชนที่
นอกจากจะนับถื อศาสนาพุ ทธเป็ นหลั กแล้วยั งพบว่าความเชื่ อเรื่ องผี วิญญาณ
ไสยศาสตร์ โชคลาง อาถรรพ์ เทพเจ้า บาป บุญ กรรม ฯลฯ เป็นคติความเชื่อที่มี
ความหมายต่อวิถีชีวิต ตลอดจนแบบแผนในการดำเนินชีวิตของคนไทย (อธิราชย์
นันขันตี, 2558) ซึ่งยุพารักษ์ ชนะบวรวัฒน์ (2560) ได้เสนอความรู้เกี่ยวกับประเด็น
ดังกล่าวไว้ว่า พระพุทธรูปเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยนิยมบนบาน ซึ่งมีจุดประสงค์
หลายประการ ทั้งการงาน การเงิน ความรัก สุขภาพ และความปลอดภัย เมื่อสม
ปรารถนาของผู้ บนแล้ วก็ จะมี การแก้ บนตามคำบอกกล่ าวของผู ้ บน นอกจากนี้
จันท์นิภา ดวงวิไล (2554) ยังเสนอว่าตำนานเรื่องเล่าของพระพุทธรูปเป็นเรื่องเล่า
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ศักดิ์สิทธิ์มักจะเกี่ยวถึงประวัติความเป็นมา อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ ตลอดจนประเพณี
พิธีกรรมซึ่งคนในชุมชนให้ความเคารพศรัทธาและเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์แทน
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
4.1.2 อี เก้ ง (หน้ าไม้ ) บ้ านขาม
ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์
บ้านขาม ตำบลบัวน้อย อำเภอ
กั น ทรารมย์ มี ค วามหมายเชื ่ อ มโยงกั บ
ต้นมะขามซึ่งเป็นต้นไม้ที่พบมากหมู่บ้านนี้
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบ ันมีต้นมะขามใหญ่
หลายต้น โดยเฉพาะอยู่ในวัดและดอนปู่ตา
บ้ านขามมี อ ี เก้ ง เป็ น อาวุ ธ ประจำ
หมู่บ้านที่มีอายุมาแล้วประมาณ 100 ปี ช่วย
ป้องกันทรัพย์สินที่จะถูกโจรปล้นหรือแย่งชิง
ในอดี ตชาวบ้ านจะใช้ หน้ าไม้ เป็ นอาวุ ธยิ ง
ผู้ร้ายที่ปลายลูกดอก (ลูกหน้า) อาจจะใช้อาบ
ยาพิษหรือที่เรียกกันว่าน่อง นอกจากนี้แล้ว
หน้ าไม้ ย ั งเป็ นเครื ่ องมื อจั บสั ตว์ ท ี ่ จะเป็ น
อาหารด้วย เช่น ใช้ยิงกบ ยิงงู ไก่ป่า นก ฯลฯ

ภาพที่ 3 อีเก้ง

เรื่องเล่าจากวัฒนธรรมวัตถุ (material culture)
ในชุมชนพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

อาวุธในการล่าสัตว์ของชาวบ้านใน
ชุมชนดังกล่าวนอกจากจะมีประโยชน์ในแง่
ของการช่วยในการดำรงชีวิต ซึ่งอาจกล่าวได้
ว่าประโยชน์พื้นฐานของวัฒนธรรมล้วนมีขึ้น
เพื่อการยังชีพของผู้คนในบริบทต่าง ๆ ดังนั้น
อาวุธจึงมีจุดประสงค์เพื่อพิทักษ์ชีวิตตน และ
ชีวิตผู้ที่ตนคุ้มครอง พิทั กษ์เกียรติยศ และ
ทรั พย์ ส ิ น (สุ ธ ิ วงศ์ พงศ์ ไพบู ลย์ , สมบู รณ์
ธนะสุข, พิชัย แก้วขาว, 2543) ซึ่งเรื่องเล่ า
เกี่ยวกับอีเก้ง จึงแสดงถึงความเป็นวัฒนธรรม
วัตถุที่สื่อความหมายในทางปกปักรักษาทั้ง
ร่างกาย และจิตใจของคนในหมู่บ้าน ดังนั้น
อีเก้งจึงมีความหมายในการเป็นวัตถุที่จับต้อง
ได้ และยั งมี ความเป็ นวั ตถุ ท ี ่ ม ี ความเชื่ อ
เกี่ยวข้องในฐานะสิ่งศั กดิ์ส ิทธิ์ แม้ปัจจุ บั น
ชาวบ้านไม่ได้ใช้อีเก้งในการดำรงชีวิตแล้ ว
แต่สถานะของอีเก้งได้ถูกยกไว้ในฐานะวัตถุ
แห่งความทรงจำและวัตถุศักดิ์สิทธิ์
4.1.3 ไหไพ บ้านละทาย ตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์
บ้านละทาย ตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์ บริเวณที่ตั้งเดิมของหมู่บ้าน
เป็นหมู่บ้านละทาย ในอดีตเป็นเนินทรายลักษณะสูง ลาดต่ำลงด้านข้างโดยรอบเนิน
ดิน มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่ทั่วไป เรียกเนินดินแห่งนี้ว่าเนินทราย ครั้นนานมา จึงมีเสียง
เพี้ยนไปอีก เป็น “บ้านละทาย” กลุ่มผู้มาตั้งหมู่บ้านเป็นกลุ่มแรกคือกลุ่มชาวข่า ขอม
(2557, ออนไลน์)
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ชาวบ้านเล่าว่าในอดีตการอพยพจะไป
กันเป็นหมู่กลุ่ม กลุ่มละ 4-5 ครอบครัวประกอบการ
อาชีพเกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว์ ภายหลังเมื่อเกิด
เป็นชุมชนใหญ่ จึงมีการปั้นดินเผา ทำเครื่องใช้ต่าง ๆ
ภายหลังเมื่อมีการย้ายที่อยู่อาศัยได้นำเอาหม้อ หรือ
ไหใส่เครื่องใช้ฝังแล้วจึงพากันอพยพไปที่อื่น จากนั้น
จึงมีผู้ขุดพบไหไพที่ทำด้วยดินเหนียว ซึ่งเป็นไหทรง
สูง มีลวดลาย มี 4 หู

ภาพที่ 4 ไหไพ

เรื่องเล่าจากวัฒนธรรมวัตถุ (material culture)
ในชุมชนพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

มี เรื ่ องเล่ าเกี ่ ยวกั บไหไพว่ า ในอดี ตมี ชาวข่ า มาตามหาซื ้ อไหไพ
ในราคา 3-4 ตำลึง (หนึ่งตำลึงเท่ากับ 4 บาท) เรื่องเล่าดังกล่าวจึงมีนัยที่ช่วยอธิบาย
ถึงความเป็นชุมชนที่มีมาช้านาน ผลการศึกษาของกฤษฎา พิณศรี (2552) พบว่า
ภาชนะเครื่องใช้สอยเครื่องปั้นดินเผาสามารถสื่อให้เห็นความหมายในเชิงประติมาน
วิทยาที่เกี่ยวข้องกับคติความเชื่อ นัยสื่อถึงเครื่องประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือ
กิจกรรมทางสังคม นอกจากนี้บุรินทร์ สิงโตอาจ (2556) ยังได้ให้ความรู้ว่า ภาชนะ
โบราณเหล่านี้ยังเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนาหรือความเชื่อ
4.1.4 ไหโบราณ บ้ านทุ ่ งเลน
ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ
บ้ า นทุ ่ ง เลน ตำบลพราน
อำเภอขุนหาญ ประวัติของหมู่บ้านมีที่มา
กล่าวคือ ในอดีตชาวบ้านได้พากันจับจอง
ที่ดินแถวบริเวณชายทุ่งเพื่อปลูกบ้านเรือน
และทำการเกษตร โดยบ้านทุ่งเลนมีเนื้อที่
ทั้งหมดประมาณ 2,356 ไร่ แบ่งออกเป็ น
พื ้ น ที ่ ท ำการเกษตร 2,059 ไร่ พื ้ น ที่
สาธารณะประโยชน์ 97 ไร่ พื้นที่โรงเรียน
25 ไร่ พื้นที่วัด 25 ไร่ ที่อยู่อาศัย 150 ไร่
และมีแหล่งน้ำในการทำการเกษตรตลอดปี
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่ป่าหัวน้ำทาง
ทิ ศ ใต้ ข องหมู ่ บ ้ า นด้ ว ยสภาพบริ เวณ
ดังกล่าวจึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านทุ่งเลน
แต่ในขณะนั้นยังมิได้จัดตั้งหมู่บ้านขึ้นอย่าง
เป็นทางการ
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ผู้อาวุโสในหมู่บ้านที่ย้ายถิ่นฐานไปอยู่
ที ่ บ ้ า นหนองบั ว เรน เล่ า ว่ า บ้ า นทุ ่ ง เลน
(สรกรี ล ) ซึ ่ ง ตั้ งอยู ่ ใ นเขตตำบลพราน
(สรกเปรียล) มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพญานาค (ปัวะ
โทม/ปั ว ะพญาเนี ย กคะราด ในภาษาเขมร
แปลว่างูใหญ่) ว่าในอดีตมีพญานาคซึ่งลงมา
จากเทือกเขาพนมดงรักเลื้อยลงมาในบริเวณป่า
ใกล้กับป่าหัวน้ำซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านทุ่งเลนใน
ปัจจุบ ัน มากัดกินต้นไม้ใบหญ้า สร้างความ
วิตกหวาดกลัวให้กับชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้าน
แถบนั้นเป็นอย่างมาก ต่อมาได้มีนายพรานจาก
บ้านพราน (สรกเปรียล) มาปราบงูใหญ่ เมื่อ
นายพรานยิงหน้าไม้ใส่งูด้วยความเจ็บปวดมัน
จึ งดิ ้ นไปมาจนบริ เวณนั ้ นกลายเป็ นดิ นเลน
ทั้งหมดแต่พญานาคกลับไม่ตาย และหันมาทำ
ร้ายนายพราน นายพรานได้วิ่งหนีมายัง “หนอง
สิ” (ตำเปียงสจยฺ) พญานาคไล่ตามมาทันจึงกัด
นายพราน พวกแมลงกินเลือด เหลือบ ริ้น ยุง
ได้พากันมารุมกัดดูดเลือดนายพราน ทำให้พิษ
ไหลออกมาจนหมด นายพรานจึงฟื้นขึ้นมา ซึ่ง
บริเวณที่งูใหญ่ดิ้นนั้นเองได้กลายมาเป็ นชื่ อ
หมู่บ ้านทุ่งเลนในปัจจุบ ันไม่ว ่าจะเป็นชื ่ อที่
เรียกเป็นภาษาเขมร และภาษาไทยล้วนมีที่มา
จากตำนานเรื่องดังที่กล่าวมาในข้างต้น
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ป่าหัวน้ำ (กะบาลตึก) ที่อยู่ทางทิศใต้ของบ้านทุ่งเลนเป็นหนึ่งในสอง
แหล่งน้ำสำคัญในการทำการเกษตรของบ้านทุ่งเลนและชุมชนใกล้เคียง ซึ่งในป่าหัวน้ำ
จะมีตาน้ำผุดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติและไม่เคยหยุดไหล ทำให้ชาวบ้านในแถบนั้ น
สามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี และในป่าหัวน้ำยังมีวัดร้างซึ่งทำจากขวดแก้ว มี
พระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ เดิมวัดแห่งนี้เคยมีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่หลาย
รูป แต่ต่อมาได้ถูกชาวบ้านขับไล่ออกเนื่องจากไปตัดไม้ทำลายป่าหัวน้ำซึ่งอาจทำให้
ตาน้ำผุดในหัวน้ำหยุดไหลได้
ชาวบ้านเล่าว่าในอดีตป่าหัวน้ำ (กะบาลตึก) เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งใน
อดีตมีตาน้ำไหลเป็นโพรงขนาดใหญ่พอสมควรน้ำที่ไหลออกมามีความใสจนมองเห็น
ตัวปูปลา ที่สำคัญคือ มีเศษไห และของโบราณไหลออกมาจากตาน้ำซึ่งไม่มีผู้ใดทราบ
ที่มาว่าสิ่งของเหล่านั้นมาจากที่ใดรวมถึงไม่มีผู้ใดกล้าที่จะหยิบสิ่งของเหล่านั้นออกมา
แม้กระทั่งสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นก็ไม่ผู้ใดกล้าจับมารับประทาน ชาวบ้านเล่ากัน
ว่าในอดีตคนในหมู่บ้านทุ่งเลนมีความเป็นอยู่ที่ยากจน ไม่มีแม้กระทั่งเสื้อผ้าดี ๆ จะ
สวมไปทำบุญที่วัดจึงได้ไปอธิษฐานขอเสื้อผ้า สิ่งของต่าง ๆ จากปู่ตากะบาลตึก ซึ่งเล่า
กันว่าสามารถขอทุกสิ่งอย่างได้ แต่มีเงื่อนไขคือเมื่อใช้เสร็จหรือครบตามกำหนดต้อง
ส่ งคื นทั นที ม ิ เช่ นนั ้ นผู ้ ท ี ่ เอาของ
เหล่านั้นไปก็จะอยู่ไม่เป็นสุข เจ็บไข้
ได้ป่วย หรืออาจเสียชีวิตได้ ดังนั้น
หลั ก ฐานที ่ ป รากฏอยู ่ ว ่ า เคยมี
เหตุการณ์ เช่ นนี้ เกิ ดขึ ้ นจริ ง ๆ ใน
อดีต คือ ไหโบราณอายุนับหลายร้อย
ปีที่ได้มาจากหัวน้ำ
ภาพที่ 5 ไหโบราณที่ได้มาจาก
ป่าหัวน้ำ (กะบาลตึก)
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เรื่องเล่าเกี่ยวกับไหโบราณได้สะท้อนถึงความเชื่อมโยงของวัตถุกับ
ความเชื่อพื้นถิ่น คือความเชื่อเกี่ยวกับพญานาค แม้ความเชื่อดังกล่าวมักจะเด่นชัดใน
พื้นที่ที่ติดแม่น้ำ โดยเฉพาะแม่น้ำโขง แต่เรื่องเล่าไหโบราณได้เกี่ยวโยงกับเหตุการณ์
ของการปรากฏของเรื่องเล่าที่มีความขัดแย้งและการประนีประนอมของสิ่งเหนื อ
ธรรมชาติกับผู้คนในชุมชน ซึ่งสุจิตต์ วงษ์เทศ (2543) กล่าวถึงประเด็นเกี่ย วกั บ
พญานาคไว้ว่าเป็นตำนานที่มีการเล่าขานมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะตำนานอุรังคธาตุ
รวมถึงพงศาวดารต่าง ๆ ก็มีการกล่าวถึงพญานาค ดังนั้นความเชื่อเกี่ยวกับพญานาค
จึงเป็นความเชื่อพื้นฐานที่โดดเด่ นของชาวอีสานซึ่ งเชื่ อว่าอยู่ ใต้โลกบาดาลอั น
ศักดิ์สิทธิ์ สามารถบันดาลให้ฝนตกทั้งในจักรวาล มหาสมุทร โลก และป่าหิมพานต์
ดั งนั ้ นนั ยหนึ ่ งของพญานาคจึ งสั มพั นธ์ ก ั บวิ ถ ี ช ี ว ิ ตที่ เกี ่ ยวข้องกั บเกษตรกรรม
โดยเฉพาะการทำนา (เกณิกา ชาติชายวงศ์, 2558) ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าความเชื่อ
เรื่องพญานาคสัมพันธ์กับเรื่องน้ำ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ เนื่องจากน้ำ
สำคัญและเกี่ยวข้องกับมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย ความเชื่อเรื่องพญานาคซึ่งมีนัยคือ
งูใหญ่จึงเป็นสัญลักษณ์ของน้ำไปในตัว (สุพิชฌาย์ จินดาวัฒนภูมิ, 2542)
4.1.5 เครื่องประดับ บ้านตายู ตำบลสระเยาว์
อำเภอศรีรัตนะ
บ้านตายู ตำบลสระเยาว์ อำเภอศรี ร ั ตนะ
ที่มาของชื่อหมู่บ้าน ชาวบ้านเล่าว่าในอดีตผู้ที่มา
อาศัยอยู่ในบ้านตายูเป็นคนแรกคือนายยู ซึ่งนายยู
มาประกอบอาชีพทำการเกษตรบริเวณดังกล่าวซึ่ง
มีหนองน้ำที่อุดมสมบูรณ์โดยเป็นน้ำที่ไหลมาจาก
ซำระวี ม าสู ่ ห นองตายู ซ ึ ่ ง มี ร ะยะห่ า งจากกั น
ประมาณ 400 เมตร เนื่องจากที่ตั้งของบ้านตายูมี
ดินน้ำที่อุดมสมบูรณ์จึงทำให้มีคนอพยพมาตั้งถิ่น
ฐานอยู่ด้วยจึงได้ตั้งเป็นหมู่บ้านและเพื่อเป็นเกียรติ
แก่นายยูจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านตายู
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มีหลักฐานโบราณคดีที่ขุดพบที่
เชื่อมโยงกับพื้นที่ในหมู่บ้านที่ชาวบ้านได้บอก
เล่าว่า บริเวณนี้มีผีที่ดุร้าย ชาวบ้านต่างเล่ากัน
ว่าเมื่อตกเย็นหากมีผู้ใดเดินทางผ่านไปบริเวณ
ดังกล่าวก็จะโดนผีหลอกซึ่งผีที่พบบ่อยที่สุดจะ
เป็นผีผู้หญิงใส่ชุดสีขาวเดินไปทางบ้านโพนค้อ
นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่ า
เกี่ยวกับผีในป่าช้าเก่าบ้านโพนค้อ เรื่อง
เล่าดังกล่ าวมีน ั ยสื ่ อถึ งเรื่ องเล่ าได้ มี
ความหมายในทางวัฒนธรรมในด้านการ
ควบคุมสั งคมอย่ างหนึ่ ง คือ ให้ผ ู ้ คน
เกรงกลัวที่จะไปในบริเวณที่ เชื่อว่ ามี
ความศั ก ดิ ์ ส ิ ท ธิ ์ และเพื ่ อ ควบคุ ม
พฤติกรรมของบุคคลที่จะไปกระทำสิ่งที่
ไม่เหมาะสมในบริเวณป่ าช้ าเก่ าบ้ าน
โพนค้อที่ชาวบ้านเชื่อว่ายังมีของโบราณ

ภาพที่ 6 ที่นาทีเ่ ป็นป่าช้าเก่าบ้านโพนค้อ
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ภาพที่ 7
ของโบราณที่ขุดพบ

ประเด็ นสำคั ญของเรื ่ องเล่ าดั ง
กล่าวอาจช่วยให้ทราบถึงความเกี่ยวข้องกับเรื่อง
เล่ าศั กดิ ์ ส ิ ทธิ ์ ก ั บ วั ฒ นธรรมวั ต ถุ กล่ าวคื อ
เครื่องประดับให้ความหมายเป็นวัตถุหรือสิ่งของ
ที่ผลิตขึ้นเพื่อตกแต่งร่างกายเพื่อแสดงฐานะทาง
สั งคม เครื ่ องประดั บในแต่ ละวั ฒนธรรมจึ งมี
ความแต่งต่างกันทั้งในด้านรูปร่าง ลักษณะ และ
วัสดุที่ ใช้ ผลิ ต โดยมีพ ื้ นฐานมาจากความเชื่ อ
ศิลปวัฒนธรรม รสนิยมตลอดจนลั กษณะทาง
ภูมิศาสตร์และการเมืองการปกครองของกลุ่มคน
นั้น ๆ นอกจากนี้เครื่องประดับยังสื่อความหมาย
ในทางศั กดิ ์ ส ิ ทธิ ์ ความเป็ นสิ ร ิ มงคลป้ องกั น
ภยันตราย และเป้าหมายทางไสยศาสตร์ พอ ๆ
กั บการใช้ เพื ่ อระบุ ส ถานะทางสั งคม (วรชั ย
รวบรวมเลิศ, 2555)
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4.2 วัฒนธรรมวัตถุกับประเพณี
4.2.1 เรือบ้านแสงใหญ่ ตำบลหนองแวง อำเภอกันทรารมย์
บ้านแสงใหญ่ ตำบลหนองแวง อำเภอกันทรารมย์ เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.
2249 ชาวบ้านเล่าว่าบ้านแสงใหญ่ย้ายข้ามแม่น้ำมาจากฝั่งอุบล ดังนั้นหมู่บ้านที่อยู่
บริเวณสองฝั่งน้ำจึงถือว่ามีความเป็นเครือญาติกัน ดังนั้นชุมชนดังกล่าวจึงมีการจัด
แข่งขันเรือยาวเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กันทุกปี หมู่บ้านที่เข้าร่วมแข่งเรือดังกล่าว
ประกอบไปด้วย บ้านท่าศาลา บ้านหนองบ่อ บ้านลาด บ้านวังยาง บ้านท่าไห และ
บ้านเจี่ย ทำให้มีเรือโบราณเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก เช่น เรือที่ใช้ชื่อว่า
พ่อใหญ่ผ่าน นางนาคแก้วของบ้านแสงใหญ่ นางคำปลิวของบ้านวังยาง ตำบลท่าลาด
นางคำไหลหรือเจ้าแม่คำไหลของบ้านหนามแท่ง แม่ทองใบ บ้านเจี่ย และอยู่ที่บ้าน
ท่างอย บ้านซำลาก บ้านท่าศาลา บ้านท่าสนาม บ้านท่าไห (นางมโนราห์) ที่มีเรือ
โบราณแต่นำไปตกแต่งใหม่จนไม่เหลือเค้าของเรือโบราณ ดังนั้นเรือโบราณที่เหลืออยู่
ในบริเวณนี้จะมีที่บ้านแสงใหญ่และบ้านเจี่ย เรือโบราณของบ้านแสงใหญ่ จะมี 2 ลำ
คือ เรือพ่อใหญ่ผ่าน เป็นเรือขุดจากไม้แคน อายุกว่า 150 ปี และเรือนางนาคแก้ว
เป็นเรือขุดจากไม้แคนเช่นกัน ชาวบ้านเชื่อว่ามีอายุประมาณ 100 ปี

ภาพที่ 8 เรือพ่อใหญ่ผ่าน
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ภาพที่ 9 เรือนางนาคแก้ว

มีเรื่องเล่าว่า เรือทั้ง 2 ลำ มีงูจงอาง
เป็นผู้รักษา เพราะบริเวณที่พักเรือมีงูจงอางตัวหนึ่ง
อาศัยอยู่บริเวณนั้น วันหนึ่งมีชาวบ้านนำเด็กไปหลบ
แดดบริเวณข้างที่พักเรือ ชาวบ้านได้นำเด็กนอนแปล
จากนั้นมีงูจงอางตัวใหญ่ ยกหัวและแผ่จ้องมองเด็ก
ในเปล ผู้เป็นพ่อเห็นดังนั้นจึงยกปืนแก๊ปขึ้นยิงงูตัว
ดังกล่าวจนตาย หลังจากนั้นผู้ไปพักนอนกลางวัน
บริเวณนั้น ก็มักจะฝันเห็นงูตัวใหญ่เฝ้าเรือทั้งสองลำ
อยู่ เมื่อใดก็ตามที่จะนำเรือนางนาคแก้วไปแข่ง จะมี
งูลอยน้ำตามเรือมา ผู้เฒ่าผู้แก่ถือว่าเป็นลางอันดี
เพราะเมื่อใดที่งูลอยตามเรือนั่นหมายถึ งว่าเรือนาง
นาคแก้วจะได้รับชัยชนะ

เรื่องเล่าจากวัฒนธรรมวัตถุ (material culture)
ในชุมชนพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

การจัดประเพณีแข่งเรือในแต่
ละปี จะต้องมีพิธ ีบวงสรวงเรือโบราณของ
บ้านแสงใหญ่ทั้ง 2 ลำ โดยเรือพ่อใหญ่ผ่าน
จะต้องเลี้ยงไก่ตาแฮก (ต้มไก่เป็นตัว) ส่วนเรือ
นางนาคแก้ ว จะต้ องเลี ้ ยงลาบเต่ า ต่ อมา
เนื่องจากการเดินทางขนเรือมาแข่งกั นมั น
ลำบากเนื่องจากระยะทางที่อยู่ไกลกัน จึงได้
แยกกันแข่งของแต่ละหมู่บ้าน บ้านแสงใหญ่
จึงย้ายสถานที่แข่งขันจากบริเวณชีเฒ่าบ้าน
หนามแท่ง มาเป็นบริเวณร่องน้ำคำตอนล่าง
ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้าน
แสงใหญ่จัดการแข่งขันทุกปีโดยจัดหลังลอย
กระทง
เรื่องเล่าดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องของลักษณะภูมิศาสตร์
กับความเชื่อของคนในชุมชน ประเด็นเรื่องการสร้างเรือของคนในชุมชนต่าง ๆ
อธิบายได้ว่า เป็นการปฏิสัมพันธ์ของคนหลายกลุ่ม เรือ จึงเป็นทั้งประดิษฐ์กรรมและ
สัญลักษณ์ของวิถีชีวิต (ณัฏฐณิชา พรรณรัตน์, 2559) นอกจากนี้พรเพ็ญ เหล็กดีเลิศ
(2559) ได้ กล่ าวว่ าชาวอี สานมี ความเชื ่ อเกี ่ ยวกั บการตั ้ งชื ่ อเรื อยาวให้ ม ี ช ื ่ อใน
ความหมายเป็นคนสะท้อนถึงค่านิยมเกี่ยวกับสิ่งที่ตนปรารถนา ค่านิยมเกี่ยวกับความ
ภาคภูมิใจในถิ่นฐานของตนเอง ค่านิยมเกี่ยวกับความสำคัญของครอบครัว และเครือ
ญาติ ค่านิยมเกี่ยวกับธรรมชาติ รวมถึงค่านิ ยมเกี่ยวกับความกตัญญู ส่วนความเชื่อ
พบว่ามักจะเชื่อในเรื่องผีสางเทวดา ศาสนา และความเป็นสิริมงคล
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4.2.2 รูปปั้นกองก้นกองดาก บ้านหนอง
ขาม ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ
บ้านหนองขาม ตำบลสะพุง อำเภอ
ศรีรัตนะ มีการอพยพมาจากบ้านโพนปลั ดและ
บ้านปราสาทเยอ แต่เดิมบ้านหนองขาม มีชื่อว่า
“บ้านพ่อใหญ่โค” ซึ่งพ่อใหญ่โคนี้เป็นชื่อของผู้ที่
อพยพมาตั้งถิ่นฐานคนแรก พ่อใหญ่โคอพยพมา
จากบ้านโพนปลัดและบ้านปราสาทเยอ โดยมีชาติ
พันธุ์เยอ ครั้งแรกที่อพยพมามีเพียง 3 ครอบครัว
บริ เวณดั งกล่ าวมี สภาพเป็ นที ่ ล ุ ่ มในป่ าใหญ่ มี
หนองน้ำขนาดใหญ่ ในบริ เวณป่า รอบหนองน้ ำ
ดังกล่าวเต็มไปด้วยต้นมะขามจำนวนมาก หนองน้ำ
ที่มีขนาดใหญ่เชื่อกันว่าช้างเดินทางผ่านมาประจำ
และมักลงเล่นน้ำในช่วงเย็น เรียกกันว่า “เป็นทาง
ช้างผ่าน” เนื่องจากเป็นป่าใหญ่และไม่มีบ้านผู้คน
อาศัย ถนนหนทางจึงเป็นทางเดินของช้าง ส่วนพ่อ
ใหญ่โค (ผู้นำในการอพยพ) และชาวบ้านได้อพยพ
มาทำไร่เพื่อทำมาหากิน จากนั้นจึงมีผู้คนอพยพมา
อยู่ด้วยคาดว่าประมาณ 5-6 ครอบครัว ต่อมามี
จำนวนครัวเรือนที่เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ต่ อมา
จำนวนประชากรได้เพิ่มมากขึ้น เป็น จำนวน 25
ครัวเรือน พ่อใหญ่โคจึงได้ขอแยกตั้งเป็นหมู่บ้าน
เมื่อปี พ.ศ.2515 โดยตั้งชื่อว่า “บ้านหนองขาม”
เพื่อต้องการสื่อถึงสภาพแวดล้อมที่มีหนองน้ำ และ
ต้ นมะขามเป็ นจำนวนมาก แม้ ว ่ าจะถู กตั ดจน
หมดแล้วก็ตาม

เรื่องเล่าจากวัฒนธรรมวัตถุ (material culture)
ในชุมชนพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

ภาพที่ 10 รูปปั้นกองก้นกองดาก

จากภาพที่ 10 ชาวบ้าน ได้เล่าว่า ชาวบ้านจะปั้น
“รูปปั้นกองก้นกองดาก” ในวันบุญกฐิน เนื่องจากบุญกฐินเป็น
งานใหญ่ เป็นงานที่ทำให้ได้บุญมาก ผู้คนล้วนต้องการจะมา
ร่วมงาน ไม่เว้นแม้กระทั่งผี สัมพเวสี เปรต และพวกผีเร่ร่อน
ต่าง ๆ ก็ต่างอยากจะมาร่วมงานบุญด้วย ชาวบ้านเชื่อว่าผีพวก
นี้มักมีนิสัยก่อกวนอาจจะทำให้บุญทอดกฐินนี้ล้มเหลว จึงไม่
สมควรที่จะเข้ามาร่วมงาน จึงทำให้เมื่อถึงงานบุญกฐินปี ใด
จะต้องปั้นรูปกองก้นกองดาก และรูปปั้นเสียกโคย (อวัยวะเพศ
ชาย) จะปั้นไว้ตรงประตูสี่มุมเมือง หรือที่เรียกว่า ประตูสี่ด้าน
ทางเข้าวัด เพื่อกันไว้ไม่ให้ผี เข้ามาในงานบุญ เนื่องจากตอนที่
แห่กฐิน เมื่อผีเดินตามมาเพื่อจะเข้าไปก่อกวนในงานแต่พอมา
เจอรูปปั้นกองก้นกองดากหรือรูปปั้นเสียกโคย ผีดังกล่าวจะ
มองเห็นว่าสวยงาม เกิดความหลงใหล จนทำให้ลืมไปว่าตั้งใจไว้
ว่าจะเข้าไปก่อกวนในงานบุญกฐิน เมื่อไม่มีผีพวกนี้เข้าไปในงาน
บุญทอดกฐินก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

31

32

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564)

เรื่องเล่าดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงกลอุบายที่ใช้ล่อพวกผี สัมพเวสี พวก
เปรต พวกผีเร่ร่อนต่าง ๆ ไม่ให้เข้าไปก่อกวนในงานบุญกฐิน ซึ่งรูปปั้นดังกล่าวนี้มี
ลักษณะพิเศษที่สามารถใช้ล่อลวง ยั่วยวน ให้กับเพศตรงข้ามที่พบเห็น ทั้งยังแสดงให้
เห็นถึงมิติความเชื่อในการแบ่งพื้นที่ของผู้มีบุญและผู้มีบาปโดยใช้วัดแสดงนัยของ
พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทุกคน
4.3 วัฒนธรรมวัตถุกับพิธีกรรม
4.3.1 ดาบที่ใช้เล่นแม่มด และเจิงจวม
(ครู กำเนิ ด) บ้ านบั กดอง ตำบลบั กดอง อำเภอ
ขุนหาญ
บ้านบักดอง ตำบลบักดอง อำเภอ
ขุนหาญ เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ แยกการปกครอง
ออกเป็น 3 ส่วน คือ บ้านบักดองตะวันออก บ้าน
บักดองตะวันตก และบ้านบักดองใต้ พื้นที่ส ่วน
มากจะเป็นทุ่งนา ไร่ สวน และป่า เป็นพื้นที่ราบลุ่ม
สภาพดิ น เป็ น ดิ น ร่ ว นปนทราย ชาวบ้ า นจะ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ภาษาที่
ใช้ในการสื่อสาร คือ ภาษาเขมร โดยจะเรียกตัวเอง
ว่า “ขแมร์ ” หรือ “ขแมร์ -ลื อ” แปลว่าเขมรสู ง
ความหลากหลายทางประเพณี วัฒนธรรม และ
ความเชื่อจึงได้รับอิทธิพลมาจากอารยธรรมเขมร
เพราะบ้านบักดองนั้นเป็ นหนึ่งในหมู่บ ้านที ่ ติ ด
ชายแดนไทย-กัมพูชา ฉะนั้น บ้านบักดองจึงเป็ น
แหล่งศึกษาทางวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
วรรณกรรม นิทาน ตำนาน และเรื่องเล่าที่มีความ
เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเขมร

เรื่องเล่าจากวัฒนธรรมวัตถุ (material culture)
ในชุมชนพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

ชาวบ้านเชื่อว่า มนุษย์เมื่อเกิดมาจะต้องมี “ครูกำเนิด” หรือ ขวัญ
ตั้งแต่เกิด ซึ่งธีราภรณ์ น่าทอง (2551) ได้ให้รายละเอียดว่า ครูกำเนิด หมายถึง
ผีเรือนประเภทหนึ่ง ถือกำเนิดกับบุคคล มีหน้าที่คุ้มครองพิทักษ์ ดูแลช่วยเหลือ
บุคคลผู้เป็นเจ้าของ และลูกหลานในตระกูล ส่วนครูที่ได้รับหลังกำเนิด เป็นครูที่ได้ทั้ง
จากการแสวงหาโดยการถือศีล สมาธิ การศึกษาเล่าเรียนวิชาอาคมและได้รับการ
ถ่ายทอดจากบรรพชน ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า ครูสะเดาะ หรือครูเป่า เมื่อผู้ใดเกิดอาการ
เจ็บไข้ได้ป่วยจะต้องไปหาครูสะเดาะ เพื่อให้เป่าคาถาใส่ตัวให้หายเจ็บหายป่วย โดย
จะต้องเตรียมหมาก พลู ปูนแดงไปด้วยทุกครั้ง เพราะครูสะเดาะจะใช้ในการเคี้ยว
พร้อมท่องคาถา
ในการเรือมมะม็วด จะจัดขึ้นได้
ก็ต่อเมื่อมีคนกระทำผิดต่อครูกำเนิด หรือทำ
ผิดต่อบรรพชนของตน ซึ่งทำให้ครูกำเนิดไม่
พอใจจึงมาทำให้ลูกหลานในหมู่บ้านเจ็บไข้ได้
ป่วย รักษาด้วยวิธีใดก็ไม่หาย ชาวบ้านเล่าว่า
“ลำดับแรกจะต้องไปหาหมอครูหรือแม่ครูให้
เข้าทรงติดต่อกับครูกำเนิดหรือบรรพชน เพื่อ
ทราบความต้องการของครูกำเนิดหรื อบรรพ
บุรุษว่าท่านต้องการสิ่งใดและเป็นเพราะเหตุใด
จึงทำให้ลูกหลานเจ็บไข้ได้ป่วย พร้อมทั้งขอ
ยิ นยอม และบนบานศาลกล่ าว โดยจั ดหา
เครื่องเซ่นเท่าที่จำเป็น เช่น ข้าวต้ม กล้วยสุก
หมากพลู บุหรี่ ไก่ต้ม เหล้า เป็นต้น แล้วบน
บานว่า เมื่อหายจากอาการป่วยแล้วจะจัดพิธี
เรือมมะม็วดให้”

33

34

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564)

ภาพที่ 11 ดาบที่ใช้เล่น
แม่มด และเจิงจวม
(ครูกำเนิด)

จากรายละเอียดข้างต้นแสดงให้เห็นถึงหน้าที่ของพิธ ีกรรมซึ่ งเป็น
วัฒนธรรมที่คนในสังคมสร้างขึ้นเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงทางด้านจิ ตใจ
มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความสบายใจ และมีความหวังกำลังในการดำเนินชีวิต ฉะนั้น
วัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น และเป็นสื่อที่เชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างคนในสังคมอย่างหนึ่งก็คือวัฒนธรรม ความเชื่อความศรัทธาที่เกี่ยวข้องกับ
พลังที่อยู่เหนือธรรมชาติ เนื่องจากสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถอธิบายหาเหตุผลได้ด้วย
สามัญสำนึกและตรรกะ จึงกลายเป็นการอธิบายหาเหตุผลโดยอาศัยความเชื่อ ความ
เชื่อเหล่านี้จึงมีผลต่อการทำพิธีกรรมเพื่อวิงวอนขอความช่วยเหลือโดยเชื่อว่าอำนาจ
ลึกลับเหล่านี้จะปกปักรักษาคุ้มครองให้ตนปลอดภัย และมีความสุข เมื่อพ้นภัยก็ยินดี
แสดงความรู้คุณด้วยการเซ่นสรวงบูชาหรือประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ แต่ละสังคมต่างก็
มีความเชื่อที่เป็นแบบฉบับของตนเป็นมรดกสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน (คณะ
กรรมการประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2544)
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4.3.2 เกวียนส่งชีว ิต บ้านหนองเม็ ก
ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์
ในอดี ต ชื ่ อ ของบ้ า นหนองเม็ ก
ตำบลเสาธงชั ย อำเภอกั นทรลั กษ์ ชาวบ้ าน
เรียกว่าหมู่บ ้านแสงทอง แต่ส่วนใหญ่จะเรี ยก
บ้านหนองเม็ก ตามลักษณะกายภาพของหมู่บ้าน
ที่มีต้นเม็กขึ้นรอบหนองน้ำ

ภาพที่ 12 เกวียนส่งชีวิต

ชาวบ้านเล่าว่า ในอดีตหมู่บ้านยัง
ไม่ ม ี ร ถยนต์ จึ งมี เกวี ยนใช้ เป็ นพาหนะ ซึ่ ง
ชาวบ้านร่วมกันบริจาคไม้ และร่วมแรงกั นทำ
ขึ้นมา แต่เกวียนนี้จะใช้เป็นพาหนะในการขนศพ
เพื่อมาทำพิธ ี กรรมที่ว ั ด โดยนำโลงมาวางบน
เกวียน แล้วให้ชาวบ้านช่วยกันลาก จนกระทั่ง
เวลาต่ อมามี ร ถยนต์ เกวี ยนจึ งได้ เลิ กใช้ ไป
ปัจจุบันได้เก็บไว้ใต้ศาลาการเปรียญ
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ร่ อ งรอยของเกวี ย นในฐานะ
พาหนะที่ใช้ในชีวิตประจำวัน แต่สามารถกลับมา
ทำเป็นพาหนะในการขนศพในทางพิธีกรรม ซึ่ง
ทำให้เห็นว่าเกวียนเป็นวัฒนธรรมวัตถุในพิธีทาง
พุทธศาสนาแบบชาวบ้านของไทย
4.3.3 ภาพวาดนางผมหอม บ้านหนองผึ้ง ตำบลสำโรงปราสาท อำเภอ
ปรางค์กู่
บ้านหนองผึ้ง ตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่ ชาวบ้านเล่าว่าเมื่อ
ปี พ.ศ.2464 นายเภา บุญพูล ได้พาชาวบ้านอพยพมาจากบ้านกล้วยกว้าง อำเภอ
อุทุมพรพิส ัย จังหวัดศรีสะเกษ มาตั้งถิ่นฐานอยู่ติดกับหนองน้ำที่มีต้นไม้ ใหญ่
ล้อมรอบและบนต้นไม้ใหญ่นั้นจะมีผึ้งมาทำรั งอยู่เป็นจำนวนมาก นายเภา บุญพูล
ตั้งชื่อหนองน้ำนั้นว่าหนองผึ้ง รวมถึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านหนองผึ้ง บ้านหนองผึ้งเป็น
หมู่บ้านที่ใช้ภาษาส่วยเป็นภาษาถิ่นในการสื่อสาร
หมู่บ้านหนองผึ้งมีศาลนางผมหอม (เรียกตามคำบอกเล่าของชาวบ้าน)
ภายในศาลมีภาพวาดนางผมหอมที่ชาวบ้านเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และมีความสำคัญ
ต่อชาวบ้าน ทุกปีจะมีพิธีเลี้ยงนางผมหอมซึ่งจะจัดขึ้น 2 ครั้ง ใน 1 ปี คือ ครั้งที่ 1 ใน
วันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 และครั้งที่ 2 ในวันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 6

ภาพที่ 13 บริเวณศาลนางผมหอมมีการตั้งศาลเพื่อบูชาของสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์
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ภาพที่ 14 ภายในศาลนางผมหอมจะมีภาพวาด
นางผมหอม

ดังนั้นเรื่องเล่าที่ผู้ศึกษาได้นำเสนอข้างต้นดังกล่าวเมื่อนำมาพิจารณา
กั บประเด็ นที ่ เกี ่ ยวกั บตำนานเรื ่ องเล่ าของชุ มชนที ่ ศรี ศ ั กร วั ลลิ โภดม (2554)
ได้อธิบายไว้ว่า เรื่องราวของตำนานเรื่องเล่าคือเรื่องของคนกับพื้นที่ เป็นความทรงจำ
ร่วมกันถ่ายทอดเล่าขานจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ อีกทั้งเรื่องเล่ายังสะท้อนให้เห็นถึง
ความเชื่อของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจะเห็นได้ว่าศาลนางผมหอมเป็ น
วัฒนธรรมวัตถุด้านพิธ ีกรรมที่ชาวบ้านมี ความศรัทธา และบูชาในฐานะเป็ นสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในฐานะวัตถุวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับบรรพชน
นัยของการคงอยู่ของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเรื่องเล่าดังกล่าว ทำให้เข้าใจว่าชาวอีสาน
ส่วนใหญ่ยังนับถือผีต่าง ๆ ในฐานะที่คอยคุ้มครองป้องกันภัยพิบัติ และให้คุณแก่
มนุษย์ นอกจากนี้วีระวัชร์ ปิ่นเขียน (2542) ยังกล่าวอีกว่าการเคารพนับถือวิญญาณ
บรรพชน (ancestor warship) เป็นความเชื่อว่ามนุษย์เมื่อเสียชีวิตไปแล้ววิญญาณยัง
อาจหาร่างไปเกิดไม่ได้ ก็ยังคงวนเวียนอยู่กับสถานที่เดิม เรียกกันตามสามัญว่า ผีปู่
ย่า ตา ยาย ซึ่งแบ่งเป็น ผีเรือน ได้แก่ ผีปู่ ย่า ตา ยาย ผีตำบล คือวิญญาณผีประจำ
ตำบลหรือหมู่บ้าน เช่น เจ้าแม่สามมุข และผีเมือง คือวิญญาณประจำเมือง เช่น
เจ้าพ่อหลักเมือง พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง เป็นต้น
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5. สรุป
จากการศึกษาเรื่องเล่าจากวัฒนธรรมวัตถุในชุมชนพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษล้วน
แล้วแสดงถึงความสัมพันธ์ของคนในชุมชนและยังมีส่วนสัมพันธ์กับบริบทโครงสร้าง
ของสังคมรวมถึงสิ่งแวดล้อมที่หมายรวมถึงความเป็นนิเวศวัฒนธรรมบุคคลผู้นั้นเกิด
และเติบโตมาอีกด้วย ฉะนั้นวัฒนธรรมวัตถุฯ จึงทำหน้าที่เป็นสื่อในการบอกเล่ า
เรื่องราวของชุมชน
เนื้อหาของเรื่องเล่าจากวัฒนธรรมวัตถุฯ
แสดงถึงความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรมจำนวน
หนึ ่ ง ทั ้ งนี ้ พบว่ ามี การสอดแทรกเนื ้ อหาที่
นำเสนอหลักศีลธรรมและเรื่องราวความเชื่ อ
ในทางพระพุทธศาสนาแบบชาวบ้าน
เรื่องเล่าจากวัฒนธรรมวั ตถุฯ ยังเกี่ยว
โยงกับพื้ นที ่ ทางกายภาพ (physical space)
กล่าวคือเป็นสิ่งที่ผู้คนสามารถรับรู้ว่าเป็นวัตถุ
เชิงประจักษ์ที่จับต้อง สัมผัส และรับรู้ได้ว่ามี
ความหมายเชิงสังคม ผู้คนที่ยังคงเชื่อในเรื่อง
เล่าจากวัฒนธรรมวัตถุฯ อาจจะมีความรู้สึ ก
ผูกพันที่มีต่อพื้นที่ของชุมชนที่อาจมีลักษณะ
เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกประกอบสร้างขึ้นด้วย
ประเพณีหรือพิธีกรรมทำให้คนในชุมชนหรือผู้
ที ่ มาร่ วมงานนั ้ นเกิ ดความรู ้ ส ึ กผู กพั น และ
ศรัทธาในพิธีกรรม ซึ่งสามารถรับรู้มองเห็นผ่าน
สายตา หรืออาจรับรู้ด้วยจิตสำนึกผ่านจิตใจ
รวมถึงจิตวิญญาณอันเป็นหนึ่งเดียวกัน
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ความเชื ่ อ ประเพณี และพิ ธ ี กรรมจาก
เรื่องเล่าจากวั ฒนธรรมวั ตถุฯ อาจมีปัจจั ยของ
ความทันสมัยทางสังคมที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตสมัยใหม่
ซึ ่ ง เข้ า มามี ป ั จ จั ย ที ่ อ าจทำให้ เ รื ่ อ งเล่ า จาก
วัฒนธรรมวัตถุฯ ได้สูญหายไปตามกาลเวลาเหลือ
ไว้เพียงคำบอกเล่าจากความทรงจำของผู้เฒ่าผู้แก่
ที่เคยได้ฟัง ได้พบ ได้ปฏิบัติกันมาแต่โบราณ ทั้งนี้
การเชื่อมโยงเรื่องเล่าจากวัฒนธรรมวัตถุฯ ซึ่งเป็น
ข้อมูลประเภทหนึ่งของคติชนวิทยากับแนวคิดของ
วิลเลียม บาสคอม (William Bascom, 1965: 290291) ที่กล่าวว่า คนทุกคนชอบฟังนิทาน ชอบร้อง
เพลง ชอบการละเล่ น ชอบดู การแสดง และใน
ท่ ามกลางความสนุ กสนาน ขบขั น เพลิ ดเพลิ น
คติ ช นได้ ใ ห้ ค วามหมายทางใจมากกว่ า ที ่ ค น
ทั้งหลายตระหนักรู้ เพราะความรู้สึกสนุกนั้นเกิด
จากการได้หลบหนีเข้าไปอยู่ในโลกจินตนาการที่
หยิบยื่นความพอใจให้เป็นการชดเชยกับความไม่
พอใจในโลกแห่งโลกความเป็นจริง และมนุษย์มักมี
ความไม่ พอใจกั บสภาพที ่ เป็ นอยู ่ ไม่ ว ่ าจะเป็ น
ทางด้านกายภาพ จิตใจ หรือสังคม
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นอกจากนี ้ หากพิ จารณาร่ วมกั บความรู ้ ท ี ่ ศิ ราพร ณ ถลาง (2552) ได้ เสนอว่ า
จินตนาการที่ใช้สัญลักษณ์แทนความเป็นจริงต่าง ๆ ทางสังคมเป็นกลไกทางสังคมที่
หยิบยื่น “ที่หลบภัย” หรือที่ที่มนุษย์สามารถจะหนีจากโลกแห่งความเป็นจริงไปหลบ
อยู่ชั่วคราวในโลกของจินตนาการได้ (escape in fantasy) ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า
เรื ่ องเล่ าจากวั ฒนธรรมวั ตถุ ฯ คื อเรื ่ องราวที ่ เกิ ดจากการสั ่ งสมและถ่ ายทอด
ประสบการณ์ของมนุษย์ในการพยายามอธิบายปัญหาหรือข้อสงสัยต่าง ๆ ที่ตนสนใจ
ใคร่รู้โดยถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องเล่า ซึ่งปรมินท์ จารุวร (2549: 83) กล่าวว่าคุณค่า
ของตำนานปรัมปราจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับความถูกต้องในแง่ประวัติศาสตร์ หากแต่สิ่งที่
สำคัญก็คือตำนานปรัมปราได้สะท้อนให้เห็นทัศนคติของชนดั้งเดิมในสังคมวัฒนธรรม
ต่าง ๆ ที่ถ่ายทอดผ่านตำนานปรัมปราแต่ละเรื่องแต่ละสำนวนซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่
บันทึกความคิด ความเชื่อของคนโบราณที่พยายามจะเข้าใจจักรวาล ธรรมชาติโลก
ตลอดจนสังคมที่ตนอยู่ เพื่อความมั่นคงในการดำรงชีวิต
นอกจากนี ้ หากพิ จารณาในการตี ความ
หรือทำความเข้าใจเรื่องเล่าจากวัฒนธรรมวัตถุฯ กับ
แนวคิดของเกียร์ ซ (ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี, 2550)
ที่เสนอว่าวัฒนธรรมเปรียบเสมือนข่ายใย แห่งความ
สำคั ญที ่ มนุ ษย์ ได้ ถ ั กทอขึ ้ นเอง (self-spun webs of
signicance) แต่ขณะเดียวกัน มนุษย์เองก็กลับถูกแขวน
(suspended) ไว้ในข่ายใยที่ตนเองถักทอขึ้นมา สิ่งที่
มนุษย์รับรู้ว่า สำคัญ และมีความหมายอย่างยิ่งนี้ได้ถูก
สร้างและหล่อหลอมผ่านสถาบันทางสังคมในรูปแบบเชิง
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ได้ถูกซึมซับและเรียนรู้โดยสมาชิกใน
สังคม วัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว ในสังคม (givens)
แต่ ข ณะเดี ย วกั น ก็ ส ามารถเปลี ่ ย นแปลงได้ จ าก
ปฏิสัมพันธ์ ประสบการณ์ และการตีความของสมาชิก
ทั้งภายในและระหว่างสังคมอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์

เรื่องเล่าจากวัฒนธรรมวัตถุ (material culture)
ในชุมชนพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

6. อภิปรายผลการศึกษา
บทความเรื่องเล่าจากวัฒนธรรมวัตถุในชุมชนพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเป็น
การศึกษาภาคสนามประกอบกับการใช้แนวคิดวัฒนธรรมคือความหมายเข้ามาเป็น
เครื่องมือในการตีความสนับสนุนผลของการศึกษา ซึ่งพบว่า บริบททางสังคมของ
ชุ มชนมี ว ิ ว ั ฒนาการจากสั งคมเกษตรกรรมโดยมี พ ุ ทธศาสนาแบบชาวบ้ านเป็ น
เครื่องมือและกลไกในการควบคุมสังคมซึ่งเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึง
อัตลักษณ์ของแต่ละชุมชน วัฒนธรรมวัตถุยังคงทำหน้าที่เป็นเรื่องเล่าที่สามารถสื่อ
ความหมายของชุ มชนนั ้ น ๆ รวมถึ งยั งช่ วยยึ ดเหนี ่ ยวผู ้ คนในชุ มชนปั จจุ บั น
โดยมีวัตถุที่ทำหน้าที่สื่อสารความหมายในเรื่องเหนือธรรมชาติท่ามกลางบริบทการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม
บทความเรื่องเล่าจากวัฒนธรรมวัตถุในชุมชน
พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ พบว่าวัตถุกับความเชื่อและ
วิถีช ีว ิตของคนไทยมี ความโดดเด่นในด้ านการทำ
หน้ าที ่ เป็ นสิ ่ งยึ ดเหนี ่ ยวจิ ตใจ ซึ ่ งความเชื่ อและ
ศาสนาในสังคมไทยมีลักษณะทับซ้อนกัน ผสมผสาน
ระหว่างไสยศาสตร์ และพุทธ พราหมณ์ ฮินดูซึ่งมีผล
ต่อชุมชนในด้านประกอบอาชีพ ครอบครัว รวมถึง
สุขภาพ (พระธรรมธรชั ย-สิทธิ์ ชยธัมโม (ศรชั ย),
2560)
วัฒนธรรมวัตถุจึงไม่ใช่เพียงวัตถุที่มีหน้าที่
เพียงเพื่อให้ผู้คนใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน แต่ยัง
ทำหน้าที่เชื่อมมิติทางจิตใจเกิดเป็นพื้นที่ทางสังคม
ให้ชาวบ้านได้ยึดเหนี่ยวด้วยการรับรู้เรื่องราวจาก
เรื่องเล่าที่มีต่อวัตถุนั้น ๆ

41

42

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564)

วัตถุในชุมชนพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษที่พบว่าทำ
หน้าที่เป็นวัฒนธรรมวัตถุ ได้แก่ พระพุทธรูปที่มีเรื่อง
เล่าเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ ที่แสดงให้เห็นถึงนัยแรกที่
ชาวบ้านมีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำ อีกนัยหนึ่ง
จะหมายความไปถึงเป็นองค์บูชาที่ชาวบ้านถือว่าเป็น
วัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์ทำหน้าที่ช่วยเหลือชาวบ้านในสิ่งที่
พวกเขาขอหรือขาดแคลน
ไหที ่ ม ี การขุ ดค้ น พบในภาคอี ส านสะท้ อ น
รูปแบบประเพณีการฝังศพในภาคอีสาน ที่สามารถ
ย้ อนไปถึ งช่ วงสมั ยก่ อนประวั ต ิ ศาสตร์ ตอนปลาย
ต่อเนื่องมายังสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้น ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นถึงระบบความคิด ความเชื่อ ของคนในสมัยนั้น
เกี่ยวกับเรื่องโลกหลังความตาย จึงเป็นหน้าที่ของคน
เป็นที่จะต้องจัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ และประกอบ
พิธีกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้วายชนม์พร้อมสำหรับการใช้
ชีวิตในโลกหลังความตาย (กลุ่มเผยแพร่และประชา
สัมพันธ์, 2563) เครื่องใช้ที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาช่วยให้
ทราบถึงเครื่องหมายอย่างหนึ่งที่ แบ่งให้เห็นความ
แตกต่างทางสังคม วัฒนธรรม และเข้าใจสภาพความ
เป็ นอยู ่ ของคนในสมั ยนั ้ น ๆ ทั ้ งในด้ านทรั พยากร
ธรรมชาติภูมิปัญญา เทคโนโลยี การผลิต เศรษฐกิจ
การค้ า ความเชื ่ อ พิ ธ ี กรรม สามารถเป็ นตั ว บ่ งชี้
ทางวัฒนธรรม (cultural maker) เป็นอย่างดี (ภานุ
พั ฒ นปณิ ธ ิ พ งศ์ , พฤทธิ ์ ศุ ภ เศรษฐศิ ริ , อำนาจ
เย็นสบาย และสาธิต ทิมวัฒนบันเทิง, 2562)
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เครื่องประดับที่สะท้ อนนัยของความ
ทรงจำที ่ ปรากฏผ่ านเรื ่ องเล่ าที ่ ช ่ วยอธิ บาย
ความสัมพันธ์ระหว่างคน สิ่งของ และสิ่งเหนือ
ธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อประกอบกัน
หลายประการ เช่ น ความเชื ่ อด้ านกายภาพ
ความเชื่อด้านความมั่นคงปลอดภัย ความเชื่อ
ด้านการอยู่ร่วมกันในสังคม ความเชื่อด้านการ
มี เกี ย รติ ย ศ และความเชื ่ อด้ านการบรรลุ
เป้าหมายของชีวิต (นพดล สมฤกษ์ผล, 2552)
เรือที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ทางกายภาพ
ที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำหน้าที่
แสดงบทบาทเป็นชายหญิงคู่กันเพื่อแข่งขัน
ในแม่น้ำ แสดงถึงความเป็นนิเวศวัฒนธรรม
ซึ่งหมายถึงข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์ทาง
วั ฒนธรรมที ่ เกิ ดจากการปรั บตั วเข้ ากั บ
สภาพแวดล้อมของมนุษย์แต่ละสังคม โดย
สิ่งที่สำคัญที่สุดของนิเวศวัฒนธรรมจะมุ่ง
แสวงหากฎเกณฑ์เพื่ออธิบายแบบแผนทาง
วั ฒนธรรมบางประการที ่ ม ี อยู ่ ในแต่ ล ะ
สภาวะแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิ ด
มากที่สุดกับกิจกรรมเพื่อการดำรงชีพและ
การจัดการทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ มุ่งสนใจ
การนำวัฒนธรรมทางวัตถุมาใช้แตกต่างกัน
และก่ อ ให้ เ กิ ด การจั ด การทางสั ง คมที่
แตกต่างกันในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่าง
กัน (สามารถ ใจเตี้ย, 2557)
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รู ป ปั ้ น ซึ ่ ง เกี ่ ย วข้ อ งกั บ นั ย ทางเพศที ่ สื่ อ
ความหมายในการปกปักรักษาพื้ นที่ศักดิ์สิทธิ์หรื อทำ
หน้าที่ในการกั้นโลกบุญกับโลกบาปออกจากกัน นัยของ
ความเป็นเพศหญิงที่สื่อจากรูปปั้นดังกล่าวนั้น สุจิตต์
วงษ์เทศ (2554) ได้ให้รายละเอียดไว้ว่าวัฒนธรรมความ
เชื่อการนับถือผีที่มีวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่มีเพศเป็นหญิง
มีมานานกว่า 3,000-5,000 ปี ในอุษาคเนย์ สันนิษฐาน
ว่าเกิดจากการที่ในอดีตผู้หญิงมีอำนาจนำในการดำรงอยู่
พิจารณาได้จาก ผีต่าง ๆ ที่มนุษย์นับถือล้วนเป็นเพศ
หญิง จนไปถึงผู้นำในการประกอบพิธีกรรม ซึ่งเชื่อได้ว่า
มาจากความเชื ่ อ ที ่ ว ่ า ผู ้ ห ญิ ง เป็ น แม่ ซึ ่ ง แปลว่ า
ผู้เป็นใหญ่ มีคุณค่า ดังนั้นสถานที่ประกอบพิธีกรรมที่
เป็นสัญลักษณ์หรือที่สถิตของวิญญาณศักดิ์สิทธิ์จะสงวน
ไว้ให้ผู้หญิงเท่านั้น
ดาบในพิธีกรรมการรักษาโรคที่ชาวบ้านใช้เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงการทำลาย และ
การป้องกัน ซึ่งมาจากความเชื่อเรื่องความเจ็บป่วยที่เชื่อว่ามาจากผู้กระทำที่มองไม่
เห็น ดังนั้นดาบในพิธีกรรมจึงทำหน้าที่เป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ในการปกปักรักษาคนใน
ชุมชนตามวิถีการรักษาโรคแบบท้องถิ่น
เกวียนในฐานะพาหนะสุดท้ายของผู้เสียชีวิต ที่
หน้าที่หลักของเกวียน คือ เป็นยานพาหนะในอดี ตที่
ถนนยังเป็นดินลูกรัง ชาวบ้านจึงใช้เกวียนและใช้แรงงาน
วั ว ควายในการขั บ เคลื ่ อ นเกวี ย นในการเดิ น ทาง
(อาหมัดอัลชารีย์ มูเก็ม, 2559)
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ภาพวาดนางผมหอมซึ่งเป็นวรรณกรรม
พื้นบ้านที่แพร่กระจายในภาคอีสาน การวาด
ภาพศักดิ์สิทธิ์ในภาคอีสานนั้น พบว่า มีการ
นำวาดในสิมที่เรียกว่า ฮูปแต้ม การวาดบนผ้า
ที ่ เรี ยกว่ าผ้ าผะเหวด ส่ วนการนำตั วละคร
พื้นบ้านมาวาดเป็นภาพศักดิ์สิทธิ์ยังพบได้ไม่
มาก ดั งที ่ เกษร สว่ างวงศ์ (2531) เสนอว่ า
วรรณกรรมพื ้ นบ้ านเรื ่ องนางผมหอมเป็ น
วรรณกรรมที ่ น ่ าจะได้ ร ั บเค้ าโครงมาจาก
ปัญญาสชาดกเรื่องพหลคาวีชาดก เป็นชาดก
นอกนิบาตในปัญญาสชาดกเรื่องที่ 29 ซึ่งมี
เนื้อหาสื่อให้เห็นถึงความกตัญญูของวัวที่มีต่อ
แม่วัว ตัวละครนางผมหอมสะท้อนชีวิตของ
ผู้หญิงในเรื่องเล่าพื้นบ้านที่ถูกสังคมตัดสินใน
เรื่องของคุณธรรมและความดี เป็นตัวละครที่
ต้องเผชิญชะตากรรมกับการถูกตีตราบาปซึ่ง
ต้องเลือกหน้าที่ระหว่างการเป็นลูกที่ดีหรือ
การเป็นภรรยา และแม่ที่ดี ซึ่งนางผมหอมต้อง
จบชีวิตลงด้วยการไม่สามารถเลือกชีวิตอยู่ได้
ด้วยตนเองเพราะต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ต้ อง
จำนนต่อผู้เป็นเจ้ าของตัวนางผมหอม เช่น
พญาช้างที่เป็นบิดาหรือเจ้าชายที่เป็นสวามี
เป็นต้น
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ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ความเชื่อจากวัฒนธรรมวัตถุที่ผู้ศึกษาได้รวบรวม
นำมาเสนอนั้นต่างมีเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อทาง ศาสนา สิ่งเหนือธรรมชาติ
ที่อิงกับบริบททางสังคมของชุมชนจนเกี่ยวข้องกับประเพณี ที่สอดคล้องกับระบบ
นิเวศน์ของชุมชนจนเป็นนิเวศวัฒนธรรม
นอกจากนี้เรื่ องเพศยังปรากฏในความหมายของวัตถุในแง่ของความเป็ น
เพศแม่ หรือเพศหญิง ที่สะท้อนจากวัตถุในประเพณีและภาพศิลปะที่ให้ผู้ คนมา
สักการะอ้อนวอน
ประเด็นเรื่องพิธีกรรม ยังเกี่ยวข้องกับการรักษาโรค และความตาย ซึ่งเป็น
ตัวแทนของภาพความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ซึ่งมีความเชื่อทางสังคมช่วยให้จิตใจมีที่พัก
พิงรวมถึงทำหน้าที่ความเจ็บป่วยที่นอกจากการเจ็บป่วยทางกาย
ประเด็นของเรื่องเล่าจากวัฒนธรรมวัตถุฯ ที่พบท่ามกลาง
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจทำให้เนื้อหาของเรื่องเล่าจาก
วั ฒนธรรมวั ตถุ ฯ มี การเปลี ่ ยนแปลงที ่ เป็ นส่ วนหนึ ่ งของการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมนั้น นิยพรรณ (พลวัฒนะ) วรรณศิริ
(2550) ได้ช ี้ให้ เห็ นถึ งปั จจั ยที่ ก ่ อให้ เ กิ ดการเปลี่ ยนแปลงทาง
วัฒนธรรม ส่วนหนึ่งคือ ประสบการณ์ที่ผ่านไป ในบางครั้งการที่
ผ่านประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งนานมาแล้วจนลืม รวมถึงมีการ
เปลี ่ ย นแปลงนิ ส ั ย กิ จ วั ต ร หรื อ พฤติ ก รรมโดยอั ต โนมั ติ
โดยที่บุคคลอาจจะรู้ตัวและจงใจ ทำให้ยกเลิกรูปแบบพฤติกรรม
เก่า ๆ เนื่องมาจากความซ้ำซากจำเจซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ อีก
ทั้งการโยกย้ายถิ่น เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่ง
การโยกย้ายที่อยู่อาศัยไปยังแหล่งใหม่ต้องมีการปรับตัว เพื่อให้
สอดคล้องเข้าการได้กับสถานที่ใหม่ และกลุ่มคนใหม่ที่บุคคลย้าย
เข้าอยู่ด้วย การสร้างความรู้สึกร่วมและความผูกพันทางสั งคม
ความรู ้ ส ึ ก ร่ ว มและความผู ก พั น ทางสั ง คม ทำให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมขึ้นได้
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นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม
ในแง่ของการกลืนกลายความเป็นตัวตน
ของชุ มชนเจ้ าของวั ฒ นธรรมที ่ ได้ รั บ
อิ ทธิ พลจากการขยายตั ว ของรั ฐ ตาม
ตรรกะรัฐนาฏกรรมที่ได้แผ่เข้าไปดึงดูดให้
บรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือวีรบุรุษท้องถิ่นให้
กลายเป็นชุ ดเดี ยวกั บชุ มชนจินตกรรม
ของรัฐชาติไทย (มนตรา พงษ์นิล, 2562)
ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่า แม้ว่าสังคมชุมชนท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงแต่
วัฒนธรรม วัตถุยังบ่งชี้อัตลักษณ์ชุมชนตามวิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ต่าง ๆ ของพื้นที่
จังหวัดศรีสะเกษทั้งยังสะท้อนการผสมผสานอัตลักษณ์ดั้งเดิมกับวัฒนธรรมสมัยใหม่
ได้อย่างกลมกลืน ทั้งนี้วิถีชีวิตจึงเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ซึ่งใน
ปัจจุบันวิถีชีวิตในชุมชนต่าง ๆ ได้ถูกนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอัตลักษณ์ ใน
รูปแบบของการนำเสนออัตลักษณ์ชุมชนภายใต้การสื่อสารจากวัตถุวัฒนธรรมทั้ง
ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรม ฯลฯ ภายใต้บรรทัดฐานพฤติกรรมร่วมกันผ่าน
วัฒนธรรมวัตถุ แต่กระนั้นภายใต้การค้นพบความหมายทางวัฒนธรรมจากวัตถุย่อม
ต้องยอมรับสิ่งที่จะลดทอนความหมายดังกล่าวซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตดังที่
จารุวรรณ พรมวัง (2536) ได้กล่าวถึง วิถีชีวิตสังคมมนุษย์ทั่วไปว่าการเปลี่ยนแปลง
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรมเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับสถาบันหรือโครงสร้างของสังคม
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