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บทคััดย่่อ
บทความนี้้�มีีวัตั ถุุประสงค์์ 1. เพื่่อ� ศึึกษาบริิบทวรรณกรรมนิิทานอีีสาน 2 ด้้าน คืือ ด้้านความเป็็ นมาและด้้านอนุุ ภาค
เกี่่�ยวกัับพืืช 2. เพื่่อ� ศึึกษาพืืชในวรรณกรรมนิิทานอีีสานกัับความหมายเชิิงวััฒนธรรม จากวรรณกรรมนิิทานอีีสาน 4 เรื่่อ� ง
คืือ 1. ขููลูนู างอั้้�ว 2. ท้้าวคััทธนาม 3. พญาคัันคาก และ 4. พระลัักพระลาม โดยวิิธีีพรรณนาวิิเคราะห์์ ผลการศึึกษา ประการแรก
ด้้านบริิบทของวรรณกรรมนิิทานอีีสาน พบว่่า 1) ด้้านความเป็็ นมา ขููลููนางอั้้�วเป็็ นวรรณกรรมที่่�มีีเนื้้�อหาในลัักษณะของ
โศกนาฏกรรม ส่่วนเรื่่�องท้้าวคััทธนาม พญาคัันคาก และพระลัักพระลามมีีเนื้้�อหาคล้้ายกัับชาดกและมีีลัักษณะเป็็ นนิิทาน
สอนคติิธรรม รวมถึึงมููลเหตุุอธิิบายการกำำ�เนิิดสถานที่่�ต่่าง ๆ 2) ด้้านอนุุภาคเหตุุการณ์์ที่่เ� กี่่�ยวกัับพืืช มีีบทบาทสำำ�คัญ
ั ทำำ�ให้้
ตััวละครหรืือเหตุุการณ์์ใดเหตุุการณ์์หนึ่่�งพลิิกผััน ส่่งผลต่่อการพััฒนาและการคลี่่ค� ลายท้้องเรื่่อ� ง ส่่วนประการที่่�สอง พืืชใน
วรรณกรรมนิิทานอีีสานกัับความหมายเชิิงวััฒนธรรม พบว่่า 1) พืืช คืือ สััญลัักษณ์์ของอำำ�นาจธรรมชาติิมีีพลัังอำำ�นาจลบล้้าง
ความอหัังการของมนุุษย์์ที่่ว� างตนอยู่่�เหนืือสรรพสิ่่�งทั้้�งปวง 2) พืืช คืือ สััญลัักษณ์์ของเสาค้ำำ�� ฟ้้ า มีีความลึึกลัับยากแก่่การหยั่่�งรู้้�
และเป็็ นพืืชที่่�เชื่่อ� มระหว่่างโลกสามััญกัับโลกศัักดิ์์ �สิิทธิ์์ � 3) พืืช คืือ สััญลัักษณ์์ของคติิความเชื่่อ� ทางศาสนา ซึ่่ง� สะท้้อนให้้เห็็น
ความจริิงอัันประเสริิฐ 4 ประการ หรืืออริิยสััจ 4 ซึ่่ง� ข้้อค้้นพบใหม่่เกี่่�ยวกัับพืืชนั้้�น ทำำ�ให้้เห็็นว่า่ พืืช คืือ ภาพแทนของธรรมชาติิ
ที่่�มีีพลัังอำำ�นาจ ลึึกลัับ ยากแก่่การหยั่่�งรู้้�ของมนุุ ษย์์ และยากยิ่่�งที่่�มนุุ ษย์์จะสามารถควบคุุมอำำ�นาจนั้้�นได้้ ฉะนั้้�นมนุุ ษย์์ควร
ตระหนัักว่่าไม่่ควรเบีียดเบีียนธรรมชาติิ เพราะเมื่่อ� ไรก็็ตามที่่�ธรรมชาติิแสดงพลัังอำำ�นาจนั้้�นออกมา นั่่�นก็็คืือภััยพิิบัติั ขิ องมวล
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Abstract
The objectives of this article are 1. to study two aspects of Isaan folklores: backgrounds to the folklores and
the plant motifs, and 2. to study the plant motif in Isaan folklores and their cultural meanings by using the descriptive
analysis. The primary texts of this research are four Isaan floklores: 1. Khulu and Nang-Ua, 2. Thao Khanthanam,
3. Phaya Khan Khak, and 4. Phra Lak Phra Lam. The findings can be divided into two aspects. In terms of the backgrounds
to the folklores, the study shows that Khulu and Nang Ua was written as a tragedy while Thao Khanthanam, Phaya
Khan Khak, and Phra Lak Phra Lam are similar to stories in the Jatakas tales and they suggest moral lessons as
well as some explanations about origins of places. In addition, the plant motifs in all the four selected folklores
play important roles in making the turning points of the stories, and this contributes to the denouement of the
stories. In terms of the connections between the plant motifs and their cultural meanings, the findings can be
divided into three concepts. Firstly, plants symbolize environment that overpowers human beings who believe in
anthropocentricism. Secondly, plants are the symbol of “the sky’s pillars,” which are mysterious and difficult to
understand. They are also the connection between the secular world and the sacred world. Thirdly, plants are the
symbol of religious beliefs. They suggest the noble truth or the four noble truths in Buddhism. These new findings
on plants are indicative of the powerful and mystic power of plants that is beyond human understanding and human
control. These results suggest that the folklores imply that humans should not take advantage of nature because
they will never overcome the nature.
Keywords: 1. Plants 2. Motifs 3. Isaan folktales 4. Cultural meanings
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พระยาแถน 3 กลุ่่�ม และได้้ตั้้ง� ข้้อสัันนิิษฐานไว้้ว่า่ หมากน้ำำ��
เต้้าปุุง 3 หน่่วย น่่าจะหมายถึึง ชุุมชนสายโคตรวงศ์์แถน ที่่�
ปู่่�ลางเชิิงจำำ�แนกไว้้ 3 กลุ่่�มหลััง คืือ ‘ไทยลอ ไทยเลิิง ไทยควาง’”
จะเห็็นได้้ว่า่ แท้้จริิงแล้้วหมากน้ำำ��เต้้าปุุง คืือ พืืชที่่�เชื่่อ� มโยงกัับ
การสืืบเผ่่าพัันธุ์์�และเพศสภาวะ เมื่่อ� นำำ�เอาการตีีความหมาย
ดัังกล่่าวมาพิิจารณาวรรณกรรมนิิทานอีีสาน พบว่่า พืืชเป็็ น
อนุุ ภาคหนึ่่�งที่่�ปรากฏอยู่่�ในวรรณกรรมนิิทานอีีสาน และมีี
ความสำำ�คัญ
ั ต่่อการพััฒนาท้้องเรื่่อ� งจากอนุุภาคเหตุุการณ์์หนึ่่ง�
ไปยัังอนุุภาคเหตุุการณ์์หนึ่่�ง
พืืชในวรรณกรรมนิิทานอีีสาน มัักมีีเนื้้�อหาทั้้�งกล่่าวซ้ำำ��
ถึึงเรื่่�องราวเกี่่�ยวกัับพืืชซึ่่�งปรากฏอยู่่�ในตััวบทหลากหลาย
ลัักษณะ อาทิิ ความสััมพัันธ์เ์ กี่่�ยวเนื่่�องกัับศาสนา ปรากฏอยู่่�
ในสภาพแวดล้้อมทางธรรมชาติิ เกิิดขึ้้น� เพราะอำำ�นาจศัักดิ์์�สิิทธิ์์�
หรืือกลายเป็็ นพืืชหลัังจากความตาย ลัักษณะเช่่นนี้�ก่้ อ่ ให้้เกิิด
คำำ�ถามว่่า พืืช ซึ่่ง� เป็็ นส่ว่ นหนึ่่�งของธรรมชาติิเกี่่�ยวพัันกับั โลก
ทางศาสนามีีบทบาทและความหมายทางวััฒ นธรรมกัับ
โครงสร้้างความเชื่่�อทางสัังคมอย่่างไร ซึ่�ง่ อาจเผยให้้เห็็น
“โลกศัักดิ์์�สิิทธิ์์ �” ดัังเช่่นที่่� Koanantakool (2003: 2-3) เสนอ
ว่่า “มณฑลศัักดิ์์�สิิทธิ์์�นี้้�สามารถเผยให้้มนุุ ษย์์ประจัักษ์์ถึงึ
สิ่่�งที่่�สููงส่่ง อาจจะหมายถึึงการสามารถติิดต่่อกัับโลกหน้้า
โลกเทพ ผีี วิิญญาณ พระเป็็ นเจ้้า โลกศัักดิ์์�สิิทธิ์์ �ยัังสถิิตอยู่่�
ในหลายรููปแบบ อาจจะเป็็ นบริิเวณบางแห่่งตามธรรมชาติิ
ใต้้ต้น้ ไม้้ใหญ่่ หน้้าผา ขุุนเขา ต้้นน้ำ�ำ�” เช่่นเดีียวกัับความเห็็น
ของ Hongsuwan (2007: 73) ซึ่่�งอธิิบายว่่า “สัังคมของ
ชนชาติิ ไ ทมีีความสััม พัันธ์์ ใ กล้้ ชิิ ด กัับ สภาพแวดล้้ อ ม
ตามธรรมชาติิ จึึงเป็็ นเหตุุให้้บรรพชนในอดีีตของคนไท
นำำ�เอาสภาพแวดล้้อมตามธรรมชาติิ ไม่่ว่่าจะเป็็ นท้อ้ งฟ้้ า
ภููเขา พื้้�นดินิ แม่่น้ำ�ำ� ต้้นไม้้ ก้้อนหิิน ตลอดจนพืืชพัันธุ์์� และ
สรรพสััตว์์ต่่าง ๆ ในบริิเวณที่่�คนไทอยู่่�อาศััยมาผสมผสาน
เข้้ากัับอารมณ์์ ความคิิด และความมุ่่�งหวััง เพื่่อ� หาคำำ�ตอบและ
คำำ�อธิิบายถึึงเรื่่อ� งอำำ�นาจศัักดิ์์ �สิิทธิ์์ �ต่่าง ๆ ความเชื่่อ� เกี่่�ยวกัับ
ธรรมชาติินี้�้ได้้ผสมผสานกลืืนกัับความคิิดทางพุุทธศาสนา
ที่่�แผ่่เข้้ามาทีีหลัังและมีีอิิทธิิพลต่่อชีีวิิตของชนชาติิไทใน
ด้้านต่่าง ๆ ตลอดจนพุุทธศาสนานั้้�นก็ส็ ามารถส่่งอิิทธิิพลต่่อ
ศาสนาดั้้�งเดิิมทั้้�งในด้้านการสร้้างสรรค์์สิ่่ง� ใหม่่และอนุุ รักั ษ์์
ของเดิิมเอาไว้้ด้ว้ ยเช่่นกันั ”
ดัังนั้้�นการศึึกษาความคิิดเรื่่�องพืืชในวรรณกรรมนิิทาน
อีีสาน น่่ าจะแสดงให้้เห็็นความสำำ�คัญ
ั ของอนุุ ภาคดัังกล่่าว
โดยเฉพาะบทบาทและความหมายของพืืชในฐานะภาพ
ตััวแทนของธรรมชาติิ อัันเป็็ นศููนย์์รวมทางจิิตวิิญญาณ

บทนำำ�
ตั้้�งแต่่ยุุคดึึกดำำ�บรรพ์์มาแล้้วในวรรณคดีีมีีข้้อความที่่�
พาดพิิงถึึงสััตว์์ โดยเฉพาะสััตว์์เลี้้ย� ง ซึ่ง�่ นัับได้้ว่า่ เป็็ นเพื่่อ� น
และเป็็ นทาสอัันซื่อ�่ สััตย์์ของมนุุษย์์ ต่่อมาวรรณคดีีตีีวงกว้้าง
ออกไปและครอบคลุุมไปถึึงธรรมชาติิภายนอก คืือ พืืชพัันธุ์์�
และสิ่่�งที่่�ไร้้ชีีวิติ โดยในวรรณคดีีโบราณส่่วนมาก มนุุษย์์เป็็ น
ศููนย์ก์ ลางของวรรณคดีี ธรรมชาติิเป็็ นเพีียงส่่วนประกอบ
เท่่านั้้�น แต่่ในวรรณคดีีไทย ความรู้้�สึึกรัักธรรมชาติิ เพลิิดเพลิิน
ไปในความงามของป่่ าเขาลำำ�เนาไพรมัักปรากฏอยู่่�เสมอ ไม่่ว่า่
จะเป็็ นการพรรณนาความงามของป่่ าเขาที่่�อุดุ มสมบููรณ์์ไปด้้วย
พัันธุ์์�ไม้้ และสััตว์์นานาชนิิด (Sivasriyanon, 2001: 98-101)
ซึ่่ง� สะท้้อนให้้เห็็นว่า่ มนุุษย์์กับั ธรรมชาติิมีีความสััมพัันธ์กั์ นั
อย่่างลึึกซึ้้�งและแยกไม่่ออก ความสนใจเกี่่ย� วกัับความสััมพัันธ์์
ระหว่่างมนุุษย์์กับั ธรรมชาติิปรากฏในร่่องรอยของพฤติิกรรม
และกิิจกรรมทางวััฒนธรรมหลากหลายรููปแบบ ไม่่ว่า่ จะเป็็ น
วิิถีีการดำำ�เนิินชีีวิติ ขนบประเพณีี พิิธีีกรรม ตลอดจนความเชื่่อ�
ของคนในกลุ่่�มชาติิพันธุ์์�ต่
ั ่าง ๆ และรวมถึึงร่่องรอยหลัักฐาน
ที่่�ปรากฏในศิิลปะวรรณกรรม (Sangkhaphanthanont,
2016: 313) เช่่นเดีียวกัับเนื้้�อเรื่่อ� งตอนหนึ่่�งใน พงศาวดาร
ล้้านช้้าง ซึ่่ง� กล่่าวถึึงต้้นกำ�ำ เนิิดของมนุุษย์์ ดัังบทว่่า
“เมื่่อนั้้
� น� พระยาแถนจิ่่ง� ให้้เอาลงมาส่่งทั้้�งให้้ควายเขาลู่่�
แก่่เขา จิ่่ง� เอากัันลงมาตั้้�งอยู่่�ที่่น� าน้้ อยอ้้อยหนููก่่อหั้้น� แล
แต่่นั้้น� เขาจิ่่งเอาควายนั้้�
�
นเฮ็็ดนากิิน นานประมาณ 3 ปีี ควายเขา
ก็็ตายเสีีย เขาละซากควายเสีียที่่�นาน้้ อยอ้้อยหนููหั้้�นแล้้ว
อยู่่�บ่่นานเท่่าใด เครืือหมากน้ำำ��ก็เ็ กิิดออกฮููดัังควายตััวนั้้น�
ออกยาวมาแล้้วก็ออก
็ เป็็นหมากน้ำำ��เต้้าปุุง 3 หน่่วย แลหน่่วยนั้้�น
ใหญ่่ประมาณเท่่าริินเขาปลููกนั้้�น เมื่่อ� เครืือหมากนั้้�นแก่่แล้้ว
คนทั้้�งหลายก็็เกิิดมาอาไศรยซึ่่ง� หมากน้ำำ�� เปงดัังนางอาสัังโน
เกิิดในท้้องดอกบััวเจ้้าฤๅษีีเอามาเลี้้�ยงไว้้ คนทั้้�งหลายฝูงู
เกิิดในผลหมากน้ำำ��เต้้าฝููงนั้้�นก็็ร้อ้ งก้้องนั่่�นมากนััก ในหมากน้ำำ��
หั้้�นแล
ยามนั้้�นปู่่�ลางเชิิงจึึงเผาเหล็็กชีแี ดงชีีหมากน้ำำ��นั้้น� คน
ทั้้�งหลายจึึงบุุเบีียดกัันออกมาทางฮููที่่�ชีนั้้ี น� ออกมาทางฮููนั้้�น
ก็็บ่เ่ บิ่่�งคัับคั่่ �งกััน ขุุนคานจึึงเอาสิ่่�วไปสิ่่�วฮูู ให้้เป็็ นฮููควนใหญ่่
แควนกว้้าง คนทั้้�งหลายก็็ลุุไหลออกมานานประมาณ 3 วััน
3 คืืน จิ่่ง� หมดหั้้�นแล”
(Phraya Prachakitjakornjak, 1930: 3-4)
จากตััวบทข้้างต้้น (Satyavadna, 2018: 378) ได้้ตีี
ความหมายไว้้ว่า่ “หมากน้ำำ��เต้้าปุุง 3 หน่่วย น่่าจะหมายถึึง
ครรภ์์มารดา ผู้้�ให้้กำ�ำ เนิิดผู้้�คนที่่�เป็็ นลููกหลานในอาณััติขิ อง
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ปีี ที่�่ 41 ฉบัับที่่� 6 (พฤศจิิกายน - ธัันวาคม) พ.ศ. 2564

ซึ่่�งมีีอิิทธิิพลต่่อคติิความเชื่่�อผ่่านกรอบแนวคิิดเรื่่�องนิิเวศ
สำำ�นึึก และกรอบแนวคิิดเรื่่�องการสื่่อ� ความหมาย ที่่�จะช่่วย
เปิิ ดเผยความหมายในเชิิงวััฒนธรรมที่่�ซ่อ่ นเร้้นอยู่่�และใช้้เป็็ น
เครื่่อ� งมืือนำำ�ไปสู่่�ความเข้้าใจ โลกทััศน์์เกี่่�ยวกัับธรรมชาติิและ
สิ่่�งแวดล้้อมของชาวอีีสานและคนไทกลุ่่�มอื่่�น ๆ ที่่�รับั รู้้�เรื่่�อง
พืืชที่่�ปรากฏในตำำ�นาน นิิทานหรืือวรรณกรรมท้้องถิ่่�น

ท้้าวขููลูนู างอั้้�ว และขุุนลางต่่างก็็ฆ่า่ ตััวตาย เพราะไม่่สมรััก
ทั้้�งสามคนซึ่�ง่ ไม่่ปรากฏว่่านิิทานพื้้�นบ้้านของไทยเรื่่�องใด
นอกจากเรื่่อ� ง พระลอ ที่่�จะจบเช่่นนั้้น� (Poonotoke, 1999b:
549) ขููลูนู างอั้้�วเป็็ นวรรณกรรมที่่�เล่่าเรื่่อ� งราวความรัักที่่�ถูกู
กีีดกั้้�นจนนำำ�ไปสู่่�โศกนาฏกรรมครั้้�งใหญ่่ และเนื้้�อเรื่่�องได้้
กล่่าวถึึงประเพณีีของคนโบราณอีีกหนึ่่�งอย่่างที่่�น่่าสนใจ คืือ
วิิธีีเสี่่ย� งสายแนน ซึ่่�งเป็็ นพิธีีที่่
ิ แ� ปลกประหลาด การเสี่่ย� ง
สายแนน คืือ เสี่่ย� งหาคู่่�ครอง จะทำำ�ได้้ก็ต่็ ่อเมื่่�อมีีปัั ญหา
ความรัักซ้้อนหรืือความรัักสามเส้้า ซึ่ง�่ เป็็ นปััญหาที่่�ใคร ๆ
ไม่่อาจแก้้ได้้ นอกจากขอความช่่วยเหลืือจากเทวดาฟ้้ าดิิน
(Pintong, 1981: 3) ฉบัับที่่�นำำ�มาศึึกษาในครั้้�งนี้้�เป็็ นฉบัับที่่�
ปรีีชา พิิณทอง ได้้ปริิวรรตจากตััวธรรมเป็็ นอักั ษรไทย
ปัั จจุุบันั พิิมพ์์เผยแพร่่เมื่่�อปีีพ.ศ. 2524 ในคำำ�นำำ�กล่่าวว่่า
ได้้ต้้นฉบัับใบลานมาจากวััดน้ำำ��คำ�ำ แดง ตำำ�บลเตย อำำ�เภอ
ม่่วงสามสิิบ จัังหวััดอุุบลราชธานีี เป็็ นอักั ษรธรรม 4 ผููก
(จบเรื่่อ� ง)
1.2 ด้้านอนุุภาคเหตุุการณ์์ที่่เ� กี่่�ยวกัับต้้นจวง เรื่่อ� งเล่่าว่่า
พอตกค่ำำ��นางอั้้�วได้้แอบหนีีไปในป่่ า เดิินข้า้ มห้้วยหนองภููผา
ไปเรื่่�อย ๆ จนนางพบต้้นจวงอิินทร์์ต้้นหนึ่่� ง นางจึึงเด็็ด
ดอกไม้้คู่่�หนึ่่� ง พร้้อ มกัับ กราบไหว้้อ้้อนวอนต้้น จวงอิินทร์์
เพื่่�อ ให้้ต้้น จวงอิิน ทร์์โ น้้ ม กิ่่�ง ลงมา เพื่่�อ ให้้น างได้้ก ระทำำ�
อััต วิินิิ บ าตกรรม (ผููก คอตาย) แต่่ ต้้น จวงอิิน ทร์์ป ฏิิเ สธ
โดยโต้้ตอบคำำ�ของนางว่่า เราไม่่เคยอ่่อนน้้อมกัับผู้้�คน เพราะ
เป็็ นต้น้ จวงหอมแห่่งพระอิินทร์์ที่่บำ� �ำ เพ็็ญศีีลภาวนาทุุกค่ำำ��เช้้า
นางอั้้�วจึึงได้้เดิินทางต่่อไปจนพบกัับสาลิิกา คู่่�ผััวเมีียคู่่�หนึ่่�ง
สาลิิกาคู่่�นั้้�นจึงึ ไต่่ถามนางอั้้�วว่่า จะไปที่่�ไหนในพงไพรคนเดีียว
นางจึึงตอบว่่า เรานี้้�มีีเวรกรรมจัักไปหาต้้นจวงผีีปลููกไว้้ เพื่่อ�
จะได้้กระทำำ�อัตั วิินิบิ าตกรรม นางจึึงได้้พูดู ความในใจทั้้�งหมด
ต่่อสาลิิกาคู่่�ผััวเมีีย เมื่่อ� นางพููดจบจึึงได้้เดิินทางต่่อไปจนถึึง
ลานกว้้างริิมฝั่่ง� น้ำำ��แห่่งหนึ่่�ง พบต้้นจวงผีี นางจึึงนำำ�ดอกไม้้
เทีียนคู่่�กราบไหว้้วิงิ วอนให้้ต้น้ จวงผีีโน้้มกิ่่�งลงมา เพื่่อ� นางจะ
ได้้กระทำำ�อัตั วิินิิบาตกรรม หลัังจากนั้้�นต้้นจวงผีีก็็โน้้ นกิ่่ง�
ลงมา นางอั้้�วจึึงนำำ�เอาไหมคำำ�ที่่ติ� ดิ ตััวมาผููกกัับกิ่่�งต้้นจวงผีี
และคอตนเอง ในขณะนั้้�นนางคิิดถึึงขููลูแู ละกล่่าววาจาสั่่�งลา
เมื่่อ� สั่่�งลาแล้้ว ต้้นจวงผีีจึึงดีีดกลัับไปดัังเดิิม นางอั้้�วจึึงมอด
ม้้วยมรณา
2. ท้้าวคััทธนามหรืือคััชนาม
2.1. ด้้านความเป็็ นมา เรื่่อ� งท้้าวคััทธนามหรืือคััชนาม
ชาวอีีสานนำำ�มาเป็็ นนิิทานอธิิบายชื่่อ� บ้้านนามเมืืองอีีกเรื่่อ� ง
หนึ่่�ง โดยอธิิบายที่่�มาของชื่่�อภููเขาสำำ�คัญ
ั ชื่่�อสถานที่่�ในภาค

บริิ บทวรรณกรรมนิิ ทานอีี สาน : ความเป็็ นมาและ
อนุุภาคเกี่่�ยวกัับพืืช
การนำำ�นิทิ านมาแต่่งเป็็ นวรรณกรรมร้้อยกรองในชุุมชน
ที่่�พูดู ภาษาลาว แบ่่งได้้เป็็ น 2 ช่่วง ยุุคแรกเป็็ นวรรณกรรม
ร้้อยกรองสมััยล้้านช้้าง (ปีี พ.ศ. 2043 - 2176) นิิยมเอานิิทาน
พื้้�นบ้า้ นมาแต่่งเป็็ นร้อ้ ยกรอง เป็็ นกลอนประเภทกลอนอ่่าน
หรืือโคลงสาร เช่่น เรื่่อ� งพื้้�นขุนุ บรม สิินไซ กาละเกด ขุุนทึงึ
ขุุนเทืือง พระลัักพระลาม ขููลููนางอั้้�ว ผาแดงนางไอ่่ พญา
คัันคาก เป็็ นต้น้ ส่่วนยุุคหลัังเป็็ นวรรณกรรมร้้อยกรองสมััย
รััตนโกสิินทร์์ เมื่่�อมีีโรงพิิมพ์์หนัังสืือจำำ�หน่่ าย มีีการนำำ�เอา
นิิทานพื้้�นบ้า้ นภาคกลางและวรรณกรรมร้้อยกรองภาคกลาง
มาแต่่งเป็็ นคำ�ำ กลอนสำำ�นวนอีีสาน เช่่น เรื่่อ� งขุุนช้า้ งขุุนแผน
ไกรทอง จัันทโครพ ปลาบู่่�ทอง เป็็ นต้น้ (Thammawat, 1994:
89-90) และสาเหตุุหนึ่่�งที่่�ทำ�ำ ให้้วรรณกรรมอีีสานอุุดมไปด้้วย
วรรณกรรมนิิทานนั้้�น เพราะสมััยก่่อนวรรณกรรมนั้้�นเป็็ น
ประหนึ่่�งมหรสพของชาวอีีสาน จึึงเป็็ นปััจจััยที่่�เร้้าให้้กวีีได้้
สร้้างเสริิมวรรณกรรมประเภทนิิทานออกมาอย่่างมากมาย
(Poonotoke, 1982: 179) ดัังนั้้�นผู้้�เขีียนจึึงเลืือกวรรณกรรม
นิิทานอีีสานมาเป็็ นข้อ้ มููลหลัักในการศึึกษา เพราะวรรณกรรม
นิิ ท านอีีสาน เป็็ น วรรณกรรมที่่�มีีตั ัว บทเกี่่�ย วเนื่่� อ งกัับ
พุุทธศาสนา คติิความเชื่่�อแบบดั้้�งเดิิม เรื่่�องราวมหััศจรรย์์
ที่่�เกิิดขึ้้น� และการพรรณนาเกี่่ย� วกัับธรรมชาติิค่่อนข้้างมาก
ซึ่่ง� ผู้้�เขีียนได้้คัดั เลืือกเรื่่อ� งที่่�มีีการปริิวรรตจากนัักวรรณกรรม
ท้้องถิ่่�น และที่่�มีีการปริิวรรตเพื่่�อการศึึกษาจากสาขาวิิชา
จารึึกภาษาไทย มหาวิิทยาลััยศิิลปากร จำำ�นวน 4 เรื่่อ� ง ดัังนี้้�
1. ขููลูนู างอั้้�ว
1.1. ด้้านความเป็็ นมาเรื่่อ� งท้้าวขููลูนู างอั้้�ว เป็็ นวรรณกรรม
พื้้�นบ้้านเฉพาะท้้องถิ่่�นอีีสาน ไม่่ปรากฏเนื้้�อเรื่่�องทำำ�นอง
เดีียวกัันในภาคอื่่น� ๆ ซึ่่ง� แสดงให้้เห็็นว่า่ เป็็ นโครงเรื่่อ� งที่่�กวีี
อีีสานประพัันธ์ขึ้้์ น� มาเอง หรืือเป็็ นเรื่่อ� งพื้้�นบ้า้ นที่่�เล่่าสืืบกัันมา
แล้้วกวีีได้้ประพัันธ์์เป็็ นลายลัักษณ์์ อีีกครั้้�งหนึ่่� งที่่�น่่าสนใจ
อย่่างยิ่่�ง คืือ เป็็ นวรรณกรรมพื้้�นบ้า้ นเรื่่อ� งนี้้มีี� ฉากจบที่่�แตกต่่าง
จากเรื่่อ� งอื่่�นคืือ จบแบบโศกนาฏกรรมของตััวละครเอก คืือ
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พืืช : อนุุภาคในวรรณกรรมนิิทานอีีสานกัับการศึึกษาความหมายเชิิงวััฒนธรรม

อีีสาน เนื้้�อเรื่่อ� งท้้าวคััทธนามหรืือคััชนามเป็็ นเรื่่อ� งขนาดยาว
หลายตอนจบ และบางตอนก็็คล้้ายกัับเรื่่อ� ง “อ้้ายเจ็็ดทะนน”
ของภาคกลาง และเรื่่อ� ง “อ้้ายตะเลิ้้ก� เคิ่่�ก” ของภาคเหนืือและ
เรื่่อ� ง “อ้้ายเจ็็ดจา” ของภาคใต้้ (Poonotoke, 1999a: 1616)
ซึ่ง�่ เชื่่�อกัันว่่าเรื่่�องท้้าวคััทธนามหรืือคััชนามเป็็ นเรื่่�องชาดก
แต่่ความจริิงแล้้วไม่่ปรากฏอยู่่�ในนิิบาตชาดก ฉะนั้้�นเรื่่อ� งท้้าว
คััทธนามหรืือคััชนามนี้้�จึงึ จััดเป็็ นชาดกนอกนิิบาต กล่่าวคืือ
ตอนเปิิ ดเรื่่อ� งได้้เล่่าถึึงความเป็็ นมาเมื่่อ� ครั้้�งที่่�พระพุุทธองค์์
เสวยพระชาติิเป็็ น “คััทธนโพธิิสัตั ว์์” ส่่วนของเนื้้�อเรื่่�องใน
แต่่ละตอนกวีีได้้สอดแทรกหลัักธรรมคำำ�สอนของพระพุุทธ
ศาสนาในรููปของปริิศนาธรรมที่่�ลุ่่�มลึึกเพื่่�อชี้้ใ� ห้้เห็็นถึงึ บาป
บุุญคุุณโทษ รวมทั้้�งบุุพกรรมต่่าง ๆ ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับความ
เชื่่อ� ของชาวอีีสานในเรื่่อ� งของการเวีียนว่่ายตายเกิิดทั้้�งชาติินี้�้
และชาติิหน้้า (Pengplien, 1999a: 1607) สำำ�หรัับฉบัับที่่�นำำ�มา
ศึึกษาครั้้�งนี้้�เป็็ นฉบัับที่่�นายอััมพร นามเหลา ได้้ปริิวรรตเป็็ น
ภาษาไทยปัั จจุุบันั เมื่่อ� ปีี พ.ศ. 2529
2.2 ด้้านอนุุ ภาคเหตุุการณ์์ ที่่�เกี่่�ยวกัับเครืือเขากาด
เรื่่อ� งเล่่าว่่า เมื่่อ� นั้้�นพญาแถนหลวงได้้สั่่ �งให้้ขุนุ บรมทั้้�ง 7 ไป
ตามลููกสาวของตน ซึ่ง�่ หนีีไปกัับคนรััก ขุุนบรมทั้้�ง 7 จึึงได้้
แต่่งข้้าวปลาอาหารแลน้ำำ��เต้้าแล้้วลงไปตามเครืือเขากาด
จนถึึงแผ่่นดินิ ในขณะที่่�ลงมาถึึงแผ่่นดินิ แล้้ว ขุุนบรมทั้้�ง 7
กลัับหกล้้ม เป็็ นเหตุุให้้น้ำ�ำ�เต้้าแตก ทำำ�ให้้น้ำ�ำ�ที่่อ� ยู่่�ในน้ำำ��เต้้านั้้�น
เกิิดเป็็ นมนุุษย์์ผู้้�ชายได้้ 101 คน และเฟื้้� องน้ำำ��เต้้านั้้�นได้้เกิิด
เป็็ นมนุุ ษย์์ผู้้�หญิิงได้้ 101 คน ทั้้�งหมดนั่่�งเป็็ นคู่่� ๆ ขุุนบรม
ทั้้�ง 7 จึึงถามว่่า พวกเจ้้าทั้้�งหลายมาทำำ�อะไร ชายหญิิงเหล่่านั้้�น
จึึงตอบว่่า มาตามหาลููกสาวพญาแถนหลวง ขุุนบรมทั้้�ง 7
ถามซ้ำำ��ว่า่ แล้้วพวกเจ้้าจะไปยัังทิิศทางใด ชายหญิิงทั้้�งหลาย
จึึงตอบไปต่่าง ๆ นานา ทิิศโน้้นบ้า้ ง ทิิศนี้�บ้้ า้ ง แต่่นั้้นขุ
� นุ บรม
จึึงพาชายหญิิงทั้้�งหมดออกตามหาลููกสาวพญาแถนหลวง
แต่่เมื่่อ� ไปถึึงที่่�ใดซึ่่ง� เป็็ นที่่ส� บายแล้้ว ชายหญิิงเหล่่านั้้�นก็อ็ ยู่่�
สร้้างไร่่นากระจายกัันไปเป็็ นคู่่� ๆ จนกลายเป็็ นบ้า้ นเป็็ นเมืือง
ได้้ 101 เมืือง และในที่่�ท้า้ วขุุนบรมตกแต่่งนั้้�นเกิิดเป็็ นเมืือง
4 แห่่ง ได้้แก่่ แก่่นท้า้ ว หล่่มเลย เชีียงคาน และหลวงบุุรีี
ในกาลนั้้�น ชาวแถนแอบหนีีจากเมืืองแถนลงมาตาม
เครืือเขากาด มาอาศััยอยู่่�ในชมพููทวีีปกลายเป็็ นเชื้้อ� เป็็ นแถว
ทุุกคน เมื่่อ� พญาแถนรู้้�ข่่าวว่่าเมืืองแถนร้้างชาวแถนไป จึึงสั่่�ง
ให้้ปู่่� เยอย่่าเยอ ลงมาตััดเครืือเขากาดทิ้้�งเสีีย ปู่่� เยอย่่าเยอ
ใช้้เวลานานถึึง 7 ปีี จึึงสามารถตััดเครืือเขากาดขาดได้้ แล้้ว
ทั้้�งสองจึึงได้้เสีียชีีวิิตลง ส่่วนขี้้พ� ร้้า ขี้้ข� วานของเครืือเขากาด
ก็็กระเด็็นไปตกในป่่ าในภููผา ก็็เกิิดเป็็ นเผืือกเป็็ นมันั ตกไป

คมกฤษณ์์ วรเดชนััยนา และพรพิิมล เพ็็งประภา

ในนากลายเป็็ นข้า้ ว ตกใส่่น้ำ�ำ�กลายเป็็ นปลา ส่่วนบรรดาแถน
ที่่�แอบหนีีจากเมืืองแถนก็็สร้้างบ้้านแปงเมืืองในชมพููทวีีปได้้
84,000 เมืือง ตราบเท่่ากาลบััดนี้้�
3. พญาคัันคาก
3.1 ด้้านความเป็็ นมา วรรณกรรมนิิทานอีีสานเรื่่�อง
พญาคัันคาก เป็็ นวรรณกรรมที่่�กวีีได้้ปรัับเปลี่่�ยนให้้เป็็ น
วรรณกรรมชาดก อยู่่�ในชาดกนอกนิิบาต จึึงเป็็ นอีีกเรื่่อ� งหนึ่่�ง
รวมอยู่่�ในวรรณกรรมพุุทธศาสนาด้้วย เพราะเป็็ นความเชื่่อ�
ของชาวอีีสานที่่�นิิยมนำำ�วรรณกรรมเรื่่อ� ง พญาคัันคากมาใช้้
เทศน์์กันั ตลอดมา โดยเฉพาะพิิธีีกรรมที่่�เกี่่�ยวกัับการขอฝน
เพื่่อ� ต้้องการให้้ฝนตกต้้องตามฤดููกาล เช่่นเดีียวกัับการแห่่
บั้้�งไฟ ฉะนั้้�นในการเทศน์์เรื่่อ� งพญาคัันคากนี้้� ชาวบ้้านจะจััด
เป็็ นพิธีีิ ใหญ่่ และถืือเป็็ นประเพณีีเช่่นเดีียวกัับการเทศน์์ใน
บุุญผะเหวด (เทศน์์มหาชาติิของภาคอีีสาน) เริ่่ม� ตั้้�งแต่่การ
จััดสถานที่่� และนิิมนต์์พระสวดคาถาปลาค่่อ (ปลาช่่อน)
วัันละ 108 จบ 3 วััน และนิิมนต์์พระที่่�มีีชื่อ�่ เสีียงมาเทศน์์ 2
ธรรมาสน์์เรื่่�อง พญาคัันคาก (Pengplien, 1999c: 2897)
ฉบัับที่่�นำำ�มาศึึกษานั้้�น สุุขฤดีี เอี่่ย� มบุุตรลบ ได้้ปริิวรรตเป็็ น
อััก ษรไทยปัั จ จุุ บั ัน เพื่่�อ เป็็ นส่่ ว นหนึ่่� ง ของวิิท ยานิิ พ นธ์์
หลัักสููตรปริิญญาศิิลปศาสตรมหาบััณฑิติ สาขาวิิชาจารึึก
ภาษาไทย มหาวิิทยาลััยศิิลปากร เมื่่�อปีี พ.ศ. 2532 ซึ่่�ง
ปริิวรรตจากฉบัับใบลานจารด้้วยอัักษรธรรมอีีสาน จำำ�นวน
4 ผููก มีี 83 ลาน จารทั้้�งสองหน้้าลาน รวมเป็็ น 166 หน้้า
โดยได้้รับั จากนายพิิทักั ษ์์ สารรััตน์์ ครููใหญ่่โรงเรีียนบ้้าน
ห้้วยสะคาม อำำ�เภอโขงเจีียม จัังหวััดอุุบลราชธานีี ซึ่่ง� ได้้มา
จากวััดนาสะแบง อำำ�เภอพนา จัังหวััดอุุบลราชธานีีอีีกทอดหนึ่่�ง
3.2 ด้้านอนุุ ภาคเหตุุการณ์์ ที่่�เกี่่�ยวกัับเครืือเขากาด
เรื่่อ� งเล่่าว่่า หลัังจากที่่�ปลวกได้้ก่อ่ จอมปลวก เพื่่อ� เป็็ นหนทาง
ให้้พญาคัันคากขึ้้น� ไปสู้้�รบกัับพญาแถน แต่่ก่่อนนั้้�นมีีเครืือ
เขากาดเกี่่�ยวพัันแน่่ นหนาไม่่สั่่ �นคลอน ถาวรเป็็ นนิิรันั ดร
ให้้ผีีแลคนสััญ จรไปมา หากแต่่ เ มื่่�อ มนุุ ษ ย์์ไ ด้้รั ับ ความ
ประโยชน์์สุขุ จากการที่่�แถนมอบให้้ จึึงเกิิดความเกีียจคร้้าน
ต่่อมามนุุษย์์ได้้ขึ้้น� ไปเมืืองแถน เพื่่อ� เรีียนมนต์์ เมื่่อ� เรีียนแล้้ว
เกิิดแข็็งกล้้าในวิิชา จึึงเกิิดการรบกัันจนบ้้านเมืืองร้้างเป็็ น
ดงดอน เหลืือแต่่เครืือเขากาด ซึ่่ง� แถนก็็ยิงิ ธนููทำ�ำ ลาย เครืือ
เขากาดนั้้�นจึงึ เน่่าเปื่�่ อยกลายเป็็ นหนองกระแสสืืบมา
4. พระลัักพระลาม
4.1 ด้้านความเป็็ นมา วรรณกรรมนิิทานอีีสานเรื่่�อง
พระลัักพระลามนี้้� มีีแพร่่หลายน้้ อยกว่่าวรรณกรรมเรื่่�อง
อื่่�น ๆ แต่่ก็นั็ ับว่่าเป็็ นเรื่่�องที่่�มีีความโดดเด่่นหลายประการ
45
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โดยเฉพาะฉบัับสำำ�นวนที่่�ประพัันธ์เ์ ป็็ นร้อ้ ยแก้้ว มีีความยาว
มาก และเนื้้�อเรื่่�องถููกปรัับให้้เป็็ นเรื่่�องราวที่่�เกิิดขึ้้น� บริิเวณ
ลุ่่�มน้ำำ�� โขง อธิิบ ายเชิิง ตำำ�น านเกี่่�ย วกัับ สถานที่่� ชื่่�อ บ้้า น
นามเมืืองแถบบริิเวณลุ่่�มน้ำำ��โขง คืือ บริิเวณแถบล้้านช้้างและ
ภาคอีีสาน นอกจากนี้้� กวีียัังได้้ประพัันธ์ใ์ ห้้มีีการดำำ�เนิินเรื่่อ� ง
ตามแนวของชาดก และกล่่าวว่่า พระลาม คืือ ชาติิหนึ่่�งของ
พระโพธิิสัตั ว์์ ที่่�ลงมาเกิิดเพื่่�อใช้้หนี้้�กรรมและปราบอธรรม
(Pengplien, 1999b: 3022) ฉบัับที่่�นำำ�มาศึึกษาในครั้้�งนี้้�
เป็็ นฉบัับของพระอริิยานุุ วัตั ร เขมจารีีเถระ ซึ่�ง่ ได้้มาจาก
วััดเหนืือ จัังหวััดสกลนคร ซึ่ง�่ พระศรีีสกลกิิจ รองเจ้้าคณะ
จัังหวััดสกลนครเห็็นว่า่ พระอริิยานุุ วัตั ร เขมจารีีเถระ เป็็ น
ผู้้�สนใจในวรรณคดีีเก่่าของภาคอีีสาน จึึงได้้มอบหมายให้้
จารย์์นารีี มรรคนายกไปค้้นหาที่่�บ้า้ นเรืือนโยมคุ้้�มวััดเหนืือ
ได้้คำ�ำ กลอนเรื่่อ� ง พระลัักพระลาม จึึงนำำ�มาปริิวรรตเป็็ นอักั ษร
ไทยปัั จจุุบันั พระอริิยานุุวัตั ร เขมจารีีเถระ กล่่าวไว้้ในคำำ�นำำ�
ว่่า พระลัักพระลามมีีมาแต่่โบราณกาล ซึ่่�งนัักปราชญ์์
สมััยก่่อนจารึึกลงในใบลาน มีี 2 ฉบัับ คืือ 1. ฉบัับร้้อยแก้้ว
2. ฉบัับร้้อยกรอง ฉบัับร้้อยแก้้วนั้้�นมีี 2 มััด มััดต้้นมีี 21 ผููก
มััดปลายมีี 27 ผููก
4.2 ด้้า นอนุุ ภ าคเหตุุ ก ารณ์์ ที่่�เ กี่่�ย วกัับ ต้้น มณีีโคตร
ปรากฏเมื่่�อครั้้�งที่่�นางสีีดาจัันทะแจ่่ม ถููกท้้าวฮาพนาสวร
ลัักพาตััวไปอยู่่�ที่่เ� มืืองอิินทปัั ต พระลามกัับพระลัักได้้ติดิ ตาม
นางสีีดาจัันทะแจ่่ม เดิินทางจนเมื่่�อยล้้า มาพัักอยู่่�ที่่ใ� ต้้ต้น้
มณีีโคตร ซึ่่�งกำำ�ลังั ออกผลสุุกสะพรั่่�งอยู่่�เต็็มต้้น พระลััก
ไปเก็็บผลที่่�กิ่่ง� ด้้านทิิศตะวัันออกมารัับประทาน จึึงมีีรููปโฉม
งดงามกว่่า เดิิม ส่่ว นพระลามไปเก็็บ ผลที่่�กิ่่�ง ด้้า นทิิศ ใต้้
จึึงกลายร่่างเป็็ นลิงิ เผืือกขนาดใหญ่่ พระลัักเมื่่อ� เห็็นพระลาม
กลายร่่า งเป็็ นลิิง เผืือก ก็็ล่่ อ หลอกให้้พ ระลามไปกิิน ผล
มณีีโคตรกิ่่�ง ทิิศ ตะวััน ออก แต่่ ไ ม่่ส ามารถสื่่�อ สารกัับ ลิิง
พระลามได้้ พระลัักจึึงนั่่�งเฝ้้ าลิิงพระลามอยู่่�วัันแล้้ววัันเล่่า
เดืือนแล้้วเดืือนเล่่า นานถึึง 3 ปีี
ส่่วนนางแพงศรีีนั้้�นเป็็ นธิดิ าของพระฤาษีีกัับนางจัันทะ
แจ่่มอิินทา ภายหลัังนางจัันทะแจ่่มอิินทาได้้ลอบเล่่นชู้้�กับั
พระอาทิิตย์์จนมีีบุุตรธิิดา 3 คน คืือ สัังคีีป พะลีีจัันทร์์ และ
นางแก้้วแพงศรีี พระฤาษีีรัักบุุตรชายทั้้�งสอง จึึงได้้สอน
เวทมนตร์์ ศาสตร์์ศิลิ ป์์ ให้้ แต่่บุุตรทั้้�งสองเมื่่�อเจริิญวััยก็็มีี
รููปร่่างแปลกไปจากตน จึึงนำำ�เอาบุุตรธิิดาทั้้�ง 3 ไปลอยน้ำำ��
ว่่าหากใครเป็็ นลูกู ตนเองจริิงต้้องสามารถลอยน้ำำ��กลัับมาได้้
ปรากฏว่่ามีีเพีียงนางแก้้วแพงศรีีเท่่านั้้�นที่่�ลอยกลัับมาได้้
เมื่่อ� นางจัันทะแจ่่มอิินทารู้้�เรื่่อ� งจึึงจัับนางแก้้วแพงศรีีเหวี่่ย� ง

เต็็ม กำำ�ลังั ทำำ� ให้้น างแก้้วแพงศรีีลอยไปถึึง ภููเขาแห่่ง หนึ่่� ง
นางแก้้วแพงศรีีเดิินทางหลงป่่ ามาถึึงต้้นมณีีโคตร ด้้วย
ความหิิวโหยจึึงเก็็บผลกิ่่�งทิิศใต้้มารัับประทาน จึึงกลายร่่าง
เป็็ นลิงิ เผืือก และได้้สมสู่่�กัับลิิงพระลาม คลอดลููกมาเป็็ น
“หุุลละมาน”
พืื ช ในวรรณกรรมนิิ ทานอีี ส านกัับ ความหมายเชิิ ง
วััฒนธรรม : อำำ�นาจธรรมชาติิ เสาค้ำำ�� ฟ้้ า และคติิ ความ
เชื่่�อทางศาสนา
1. พืืช คืือ สััญลัักษณ์์ของอำำ�นาจธรรมชาติิ
นิิเวศวิิทยาแนวลึึกสนัับสนุุ นการชื่่�นชมความสััมพัันธ์์
ระหว่่างปััจเจกกัับองค์์รวม ซึ่่ง� แตกต่่างจากจริิยธรรมแบบเก่่า
และวิิธีีการอนุุ รักั ษ์์แบบเก่่าที่่�ยังั คงถืือว่่า สถานะของมนุุ ษย์์
นั้้�นเหนืือกว่่า โดยเน้้นความสำำ�คัญ
ั ของความคิิดที่่�ว่า่ มนุุษย์์
เป็็ นผู้้�พิทัิ กั ษ์์โลกธรรมชาติิ และเป็็ นผู้้�ให้้สิทิ ธิิแก่่เผ่่าพัันธุ์์�อื่น�่
แต่่นิเิ วศวิิทยาเชิิงลึึกยืืนยัันว่า่ ระบบนิิเวศนั้้�นองค์์รวมยิ่่�งใหญ่่
กว่่าองค์์ประกอบ (Kinsley, 2008: 388-391) ซึ่่�งหาก
พิิจารณาตามแนวคิิดดัังกล่่าว จะเห็็นได้้ว่่า แท้้จริิงแล้้ว
ธรรมชาติิมีีความยิ่่�งใหญ่่ กว่่าองค์์ประกอบอื่่�น ๆ ซึ่�่งใน
ประเด็็นนี้�ผู้้�้ เขีียนจะพิิจารณาเกี่่�ยวกัับพืืชในฐานะสััญญะของ
อำำ�น าจธรรมชาติิ นั่่�นคืือต้้น มณีีโคตร ซึ่่�ง เป็็ นต้้น ไม้้ใ น
วรรณกรรมอีีสานและล้้านช้้าง เป็็ นต้้นไม้้ศักั ดิ์์ �สิิทธิ์์ � มีีกิ่่�ง
3 กิ่่�ง คืือ กิ่่�งที่่�ชี้ไ�้ ปทางทิิศเหนืือ กิ่่�งที่่�ชี้ไ�้ ปทางทิิศใต้้ และกิ่่�ง
ที่่�ชี้ไ�้ ปทางทิิศตะวัันออก ถ้้ามนุุษย์์ สััตว์์ ได้้กินิ ผลมณีีโคตร
กิ่่�งทิิศตะวัันออก จะทำำ�ให้้ร่่างกายกลัับเป็็ นวัยั หนุ่่�มสาวมีี
กำำ�ลังั วัังชามาก หากกิินผลในกิ่่�งทิิศใต้้ จะกลายร่่างเป็็ นลิงิ
หากกิิน ผลกิ่่�ง ที่่� ชี้�้ไ ปทางทิิศ เหนืือจะกลายเป็็ นนกยาง
(Poonotoke, 1999c: 3448) โดยตััวบทวรรณกรรมเรื่่�อง
พระลััก พระลาม เล่่ า ถึึง เหตุุ ก ารณ์์ ต อนพระลััก พระลาม
ออกเดิินทางเพื่่�อตามหานางสีีดา และเมื่่�อเดิินทางไปถึึง
สถานที่่�แห่่งหนึ่่�งจึึงเกิิดความหิิว แลเห็็นต้น้ มณีีโคตรมีีผลสุุก
เต็็มต้้นจึงึ ได้้กินิ ผลสุุกของต้้นมณีีโคตรนั้้�น ดัังบทว่่า
“ที่่�นั้้น� ยัังมีีนิิโคธไม้้เป็็ นหมากแดงสุุก ฮอง ๆ งามเฮื่่อ�
เฮืืองเต็็มต้้น เนืืองนองล้้นผลาผลเต็็มง่่า มีีลำ�ำ งามเพี้้�ยงปุุน
เป็็ นสามง่่า ติิดต่่อตั้้ง� เพีียงแท้้เกิ่่�งกััน ง่่าหนึ่่ง� ชี้้�ไปทางก้ำำ��
บััวรพาเป็็ นยอด ใผผู่่�ได้้กินิ หมากไม้้ง่่านั้้�นเป็็ นท้้าวฮููปงาม
ง่่าหนึ่่ง� เมืืองทางใต้้ทักขี
ั นี หนแห่่ง ผู่่ใ� ดได้้กินิ หมากไม้้ง่า่ นั้้�น
เป็็ นลิิงเต้้นไต่่ ไปแล้้ว ง่่าหนึ่่ง� ซี้้�เมืือก้ำำ��อุุดรหนแห่่ง เมื่่อ� ใด
ผู่่ใ� ดกิินหมากไม้้ง่า่ นั้้�นเป็็ นเซื้้�อนกยาง แท้้แล้้วอันั ว่่า สองกะ
สััตร์์ไท้้ทั้้ง� สองน้้องพี่่�แพงเอย ก็็บ่คึึ่ ดสลาดฮู้้�นิิโคธสุุกงาม มอง
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พืืช : อนุุภาคในวรรณกรรมนิิทานอีีสานกัับการศึึกษาความหมายเชิิงวััฒนธรรม

ไปเห็็ น สุุ ก เข้้ ม แดงงามกุุ ม ยาด พระลามก็็ ปีี น ขึ้้�น ได้้
หลิิงเยี้้�ยมซู่่�ภาย บาก็็แย่่งง่่าก้ำำ��หนแห่่งทัักขีนี เห็็นว่่าใก้้ปา
ทาใต่่ไปมีียั้้ง� ท้้าวก็็ยินิ ดีีได้้บายเอาใส่่ปาก เลยเล่่าเกิิดเป็็ น
ฮููปเนื้้�อลิงิ เต้้นใต่่หนีี แท้้แล้้ว”
(Phra Ariyanuwat, 1975: 23)
ข้้อความข้้างต้้น คััดมาจากบทบรรยายเกี่่�ยวกัับต้้น
มณีีโคตร ความน่่ าสนใจของบทบรรยายนี้้� คืือ พฤติิกรรม
ของตััวละครพระลััก พระลาม ที่่�กินิ ผลสุุกของต้้นมณีีโคตร
พระลัักกิินผลสุุกของต้้นมณีีโคตรบนกิ่่�งที่่�ชี้ไ�้ ปทางด้้านทิิศ
ตะวัันออกกลายเป็็ นชายรููปงาม ส่่วนเหตุุการณ์์ที่่พ� ระลามกิิน
ผลสุุกของต้้นมณีีโคตรบนกิ่่�งที่่�ชี้ไ�้ ปทางด้้านทิิศใต้้กลายเป็็ น
ลิิง ซึ่่ง� ทั้้�งสองเหตุุการณ์์แม้้ว่า่ จะมีีผลตรงข้้ามกััน แต่่ก็สื่็ อ�่ ให้้
เห็็นว่า่ ธรรมชาติิมีีพลัังอำำ�นาจยากแก่่การหยั่่�งรู้้�ของมนุุ ษย์์
ซึ่ง�่ อาจนำำ�ไปสู่่�ภััยพิิบัติั กัิ บั มนุุษย์์เอง และเหตุุการณ์์ดังั กล่่าว
ยัังสื่่อ� ให้้เห็็นว่่า แท้้จริิงแล้้วธรรมชาติิมีีอำ�น
ำ าจเหนืือมนุุ ษย์์
หรืืออาจกล่่าวได้้ว่่า เหตุุการณ์์ พระลามกิินผลสุุกของต้้น
มณีีโคตรจนกลายเป็็ นลิงิ นั้้�น คืือ การหัักล้้างมายาคติิความ
อหัังการของมนุุษย์์ที่่ป� ระพฤติิปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ธรรมชาติิบนพื้้�นฐาน
มโนทััศน์์ที่่ว่� า่ มนุุษย์์อยู่่�เหนืือธรรมชาติิทั้้ง� มวล
อนุุ ภาคเหตุุการณ์์ที่่พ� ระลามกลายเป็็ นลิงิ หลัังจากกิิน
ผลของต้้นมณีีโคตรนั้้�น เป็็ นการทลายกำำ�แพงที่่�แบ่่งแยก
มนุุ ษย์์ออกจากธรรมชาติิ ยัังได้้เห็็นชัดั เจนในการสร้้างตััว
ละครลิิงพระลาม โดยตััวบทกำำ�หนดให้้มนุุษย์์กลัับไปสู่่�ความ
เป็็ นธรรมชาติิดั้้ง� เดิิมอย่่างแท้้จริิง เช่่น อารมณ์์ความรู้้�สึึก
สติิปััญญา และความสามารถในการใช้้เหตุุผล และที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั
ลิิงพระลามกลายเป็็ นตัวั ละครที่่�เป็็ นสัตั ว์์ที่่�ถููกสร้้างไม่่ให้้
สื่่อ� สารกัับมนุุ ษย์์เหมืือนพระลัักได้้ อย่่างเช่่นสัตั ว์์เลี้้ย� ง ซึ่่ง�
เป็็ น ผลผลิิต ทางวััฒ นธรรมของมนุุ ษ ย์์ หรืือเป็็ น การใส่่
คุุณลักั ษณะของมนุุ ษย์์ให้้กับั สััตว์์ (anthropomorphism)
ดัังบทว่่า
“ท้้าวจิ่่ง� เอิ้้�นเฮีียกฮ้้องเอาพี่่�คนลิิง พระลามก็็ซงมงตา
เบิ่่�งดููเลยเต้้น ลิิงนั้้�นตััวใหญ่่แท้้สมประมาณหกศอก ใต่่ง่่า
ไม้้ไกวค้้อมฟั่่ง� เฟืือน ท้้าวก็็วอน ๆ ไห้้หาพี่่�ชายตน เห็็นลิิงไป
ทางใดค่่ อ ยนำำ� ทางนั้้�น ท้้า วก็็เ หลืือฮ้้อ งไห้้มืือ เล่่ า ตีีท วง
หวนหัันคึึดค่่อยปองเอาอ้้าย ท้้าวก็็เพีียรปองให้้มากิินต้้นเก่่า
ลิิงได้้กินิ ง่่าซี้้�เมืือฟ้้ าก็็จิ่ง่ � ดีี บ่่ฮู้้�ลิงิ ก็็มากิินแท้้หนีีไปทางอื่่น�
พระลัักไปลััดต้้อนตัันหน้้าไล่่คืืน ท้้าวก็็ยินิ ทุุกข์แ์ ท้้นำำ�ลิงิ ตนพี่่�
ก็็ท่อกิ
่ นิ หมากไม้้ตางเข้้าซู่่�วันั ”
(Phra Ariyanuwat, 1975: 24)
เฉกเช่่นอนุุ ภาคตััวละครมนุุ ษย์์ที่่�ถููกกระทำำ�ให้้กลาย

คมกฤษณ์์ วรเดชนััยนา และพรพิิมล เพ็็งประภา

เป็็ นสัตั ว์์เพราะกิินผลต้้นมณีีโคตร อย่่างเช่่นนางแพงศรีีนั้้�น
ก็็มีีชะตากรรมเดีียวกัันกับั พระลาม ดัังบทว่่า
“นางก็็ไปฮอดไม้้ลำ�ำ งามมณีีโคตร หมากเฮื่่อต้
� ้นสุุก
สุุกเข้้มก่่องใบ แต่่นั้้น� แพงศรีีน้้อยเห็็นผลาคุุมอยาก ก็็เพื่่อว่
� า่
อึึดหมากไม้้หลายมื้้�อพ่ำ�ำ � นานนางก็็แยงไปก้ำำ��ทักขี
ั นี หนแห่่ง
ก็็เผื่่อว่
� า่ ง่่าอยู่่ใ� กล้้จำ�จี้้
ำ ย� อดผา นางก็็เห็็นง่่าใกล้้ปิิดเอาใส่่ปาก
เลยลวดเป็็ นฮููปเนื้้�อลิงิ เต้้นใต่่หนีี แยงไปเข้้าคณาลิิงในป่่ า
แต่่นั้้น� ลิิงทอกเจ้้าพระลามแต้้นกอดคอ เมื่่อนั้้
� น� แพงศรีีแก้้ว
นางลิิงซมซื่่น� หายโศกฮ้้อนซมซ้้อนบ่่าวลิิง นางก็็มีผัี วซ้
ั อ้ น
เทีียมสองเสมอฮููป กัันแล้้ว ซู่่เ� ป็็นคนเที่่�ยงแท้้กายเกิิดเป็็นลิิง
สองก็็ดั่่ �น ๆ ดิ้้�น ๆ ดั่่�นซมฮััก เหมืือนดั่่�งภาสาคนกอดคอ
ซมแก้้ว”
(Phra Ariyanuwat, 1975: 28)
ตััวบทวรรณกรรมเรื่่�อง พระลัักพระลาม ยัังตอกย้ำำ��
ความลื่่�นไหลของสภาวะการกลายเป็็ นสัตั ว์์ของมนุุ ษย์์ผ่่าน
การพััฒนาอนุุ ภาคเหตุุการณ์์ ที่่�ให้้นางแพงสีีกลายเป็็ นลิงิ
เช่่ น เดีียวกัับ พระลาม และได้้อ ยู่่�กิิน สมสู่่�จนมีีลูู ก ชื่่�อ ว่่ า
“หุุลละมาน” นั้้�น ซึ่่ง� ทำำ�ให้้เกิิดการกััดกร่่อนความรู้้�สึึกแห่่ง
การแบ่่งแยกความเป็็ นมนุุ ษย์์ และความเป็็ นสัตั ว์์ทีีละน้้อย
จนท้้า ยที่่�สุุ ด ทั้้�ง ลิิง พระลามและลิิง นางแพงสีีก็็กิิน ผล
มณีีโคตรจนกลายเป็็ นมนุุ ษย์์ดั้้ง� เดิิม อนุุ ภาคเหตุุ การณ์์
กำำ�เนิิดหุุลละมานนี้้�ได้้ตอกย้ำำ�ว่
� ่า แท้้จริิงแล้้วธรรมชาติิมีี
อำำ�นาจยิ่่�งใหญ่่กว่่ามนุุษย์์ การไขปริิศนาว่่าเหตุุใดหุุลละมาน
จึึงไม่่สามารถกลายร่่างเป็็ นมนุุษย์์ได้้แม้้ว่า่ จะกิินผลมณีีโคตร
แล้้วก็็ตาม ซึ่่ง� ตััวบทได้้เล่่าถึึงบุุพกรรมของหุุลละมานในชาติิ
ปางก่่อนว่่า ดัังบทว่่า
“คาวเมื่่อ� ปางก่่อนพุ้้�นหุุลละมานเจ้้าอ่่อน เฮานี้้� บาก็็
เกิิดเป็็นกุุมารลููกพญางามย้้อย มีีทั้้ง� ผาสาทตั้้�งวิิหารหลัังใหญ่่
มีีทั้้ง� ต้้นหมากไม้้เลีียนล้้อมฮ่่อมงาม มัันก็็เทีียวไปหลิ้้�นใน
อาฮามวััดใหญ่่ เห็็นหมู่่�ต้น้ หมากไม้้ปีีนขึ้้น� ฟาดตีี พืืชหมาก
ไม้้ในเขตอาฮามหลวง ก็็จิ่่ง� อรทายหล่่นเหลืืองเสีียเลี้้�ยง
มัันก็็หลกถอนดอกไม้้อันั อยู่่ใ� นอาฮาม ก็็ดีท้ี อ้ น มัันก็็พางาน
หัักถอดดึึงเสีียเสี้้�ยงอัันนี้้� กรรมเวรเจ้้าหุุลละมานกระทำำ�
โทส ปางนั้้�น บาจิ่่ง� เกิิดเป็็ นฮููปนามเซท้้อชาติิลิงิ เจ้้าเอย”
(Phra Ariyanuwat, 1975: 28)
ดัังนั้้�น การให้้ต้น้ มณีีโคตรเป็็ นจุดุ เริ่่ม� ต้้นที่่ทำ� �ำ ให้้มนุุษย์์
กลายเป็็ นสัตั ว์์ และไขไปถึึงเหตุุการณ์์ที่่สั� ตั ว์์จะถููกกระทำำ�ให้้
กลายเป็็ นมนุุ ษย์์ แต่่ไม่่สามารถกระทำำ�ได้้เพราะเคยทำำ�ลาย
ธรรมชาติิในชาติิปางก่่อนนั้้�น จึึงสะท้้อนให้้เห็็นว่า่ ธรรมชาติิ
มีีอำำ�นาจในการหัักล้้างความอหัังการของมนุุ ษย์์ที่่แ� บ่่งแยก
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และวางตนอยู่่�บนมโนทััศน์์ของความเป็็ นใหญ่่เหนืือธรรมชาติิ
ทั้้�งปวง กระบวนการทำำ�ให้้พระลามและนางแพงศรีีกลายเป็็ น
ลิิงนั้้�น จึึงเป็็ นการกััดกร่่อนความรู้้�สึึกแห่่งการแบ่่งแยกความ
เป็็ นมนุุษย์์ ความเป็็ นสัตั ว์์ และความเป็็ นธรรมชาติิลงไป และ
ตอกย้ำำ�ด้
� ว้ ยการไขบุุพกรรมของหุุลละมาน ซึ่ง�่ แม้้ภายหลััง
จะเป็็ นตั วั ละครที่่�ค่่อ ยช่่ว ยเหลืือพระลามนั้้�น ถืือว่่า เป็็ น
สััญลัักษณ์์บ่่งบอกถึึงความเป็็ นไปได้้ในการอยู่่�ร่่วมกัันและ
การพึ่่�งพาอาศััยกัับของสิ่่�งมีีชีีวิิต มนุุ ษย์์ส่่วนใหญ่่อาจถููก
กัักขัังอยู่่�ภายใต้้กรอบความคิิดเดิิม ๆ ที่่�ว่า่ ตนมีีสถานภาพ
เหนืือสิ่่�งมีีชีีวิิตอื่่น� ในโลกนี้้� แต่่ก็ยั็ งั คงเห็็นว่า่ ปฏิิสัมั พัันธ์ข์ อง
หุุลละมานกัับพระลามในระดัับที่่�เกื้้�อกููลกัันเช่่นนี้�้เป็็ นสิ่่ง� ที่่�
มนุุษย์์ควรให้้สิทิ ธิิแก่่สัตั ว์์และธรรมชาติิอื่น�่ ๆ กล่่าวอีีกนััยหนึ่่�ง
พืืชในฐานะสััญญะของอำำ�นาจธรรมชาติิ เป็็ นศูนย์
ู ก์ ลางของ
ความเข้้าใจสััจธรรมแห่่งชีีวิิตว่่าเป็็ นอนิิจจััง ทำำ�ให้้บุุคคล
ตระหนัักถึึงคุุณค่า่ ของชีีวิิตตนเองและผู้้�อื่่น� และเลืือกใช้้ชีีวิติ
อย่่างลุ่่�มลึึกด้้วยความเคารพต่่อสรรพสิ่่�งและเจตจำำ�นงที่่�จะไม่่
เบีียดเบีียนผู้้�ใด
2. พืืช คืือ สััญลัักษณ์์ของเสาค้ำำ�� ฟ้้ า
แนวคิิดว่่าด้้วยจัักรวาลวิิทยาของกลุ่่�มชนต่่าง ๆ ในแถบ
เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้มักั จะปรากฏเรื่่อ� งเสาค้ำำ�� ฟ้้ า ซึ่่ง� อ้้างว่่า
เป็็ นสิ่่ง� ที่่�ทำ�ำ ให้้ฟ้้ากัับดิินแยกจากกััน ในตำำ�นานและความเชื่่อ�
ของคนไทหลายกลุ่่�มกล่่าวตรงกัันว่า่ “แต่่ก่่อนฟ้้ ากัับดิินอยู่่�
ติิดกััน ภายหลัังมีีต้้นไม้้หรืือภููเขามาค้ำำ�� ฟ้้ าเพื่่อ� ให้้ดินกั
ิ บั ฟ้้ า
แยกกััน” ฉะนั้้�น เสาค้ำำ�� ฟ้้ า จึึงหมายถึึง สิ่่�งที่่�มีีลักั ษณะเป็็ น
แกนกลางที่่�เชื่่�อมต่่อโลกมนุุ ษย์์กับั โลกสวรรค์์ และมีีฐานะ
เป็็ นตัวั เชื่่�อมระหว่่างท้้องฟ้้ ากัับพื้้�นดินิ ความคิิดในเรื่่�องการ
แยกกัันระหว่่างฟ้้ ากัับดิิน ถืือเป็็ นอนุุภาคที่่�มีีลักั ษณะเฉพาะ
ที่่�คนไทยได้้สร้้างสรรค์์ขึ้้น� (Hongsuwan, 2007: 290-291)
ซึ่ง�่ เรื่่อ� งตััวเชื่่อ� ม หรืือ “สิ่่�งที่่�อยู่่�ตรงกลาง” ระหว่่างสิ่่�งที่่�มีีลักั ษณะ
ตรงข้้ามกััน เลวี่่� สเตราส์์สังั เกตว่่า ในตำำ�นานปรััมปราจะมีี
ตััวละครที่่�มีีลักั ษณะ “จะอยู่่�ตรงกลาง” ที่่�จะเชื่่อ� ม “คู่่�ตรงข้้าม”
แต่่ละคู่่� (Na Thalang, 2009: 307) ในประเด็็นนี้�้ ผู้้�เขีียนจะ
พิิจารณาเกี่่�ยวกัับพืืชในฐานะสััญญะของเสาค้ำำ�� ฟ้้ านั่่�นคืือ
เครืือเขากาด ผ่่านตััวบทเรื่่อ� ง ท้้าวคััทธนาม และพญาคัันคาก
จากการศึึกษาตััวบทพบว่่า ตััวบทได้้นำำ�เสนอร่่องรอยความคิิด
ที่่�เชื่่อ� ว่่าฟ้้ ากัับดิินอยู่่�ติิดกััน เชื่่อ� มต่่อระหว่่างโลกมนุุ ษย์์กับั
โลกสวรรค์์ ดัังเรื่่�อง ท้้าวคััทธนาม ที่่�เล่่าถึึงเหตุุการณ์์ว่่า
พญาแถนได้้สั่่ �งให้้ขุนุ บรม 7 ขุุน ลงไปตามธิิดาของตนที่่�แอบ
เล่่นชู้้�แล้้วหนีีลงมายัังแผ่่นดินิ ขุุนบรมทั้้�ง 7 จึึงห่่อข้้าวและ
น้ำำ��เต้้าตามลงมายัังแผ่่นดินด้
ิ ว้ ยเครืือเขากาด ดัังบทว่่า

“อตฺฺถ ในกาลยามนั้้�น ราชา อัันว่่าพญาหลวงแถนเจ้้า
ก็็บอกให้้แก่่ขุนุ บุุรม 7 ขุุนแล้้ว ก็็ให้้ไปตามเอายัังลููกสาวแห่่ง
ตนอัันพายัังชู้้�ลักั หนีีแล้้วแท้้แล แต่่นั้้น� อัันว่่าขุุน บุุรม 7 ขุุน
อัันมีีอาชญาบอกแล้้วดังั นั้้�น ก็็พากัันเอายัังห่่อเข้้าแลน้ำำ��เต้้า
แล้้วก็ค็ อนไปแล้้ว ก็็ลงไปนำำ�หลายเครืือเขากาด แล้้วก็ล็ งมา
ได้้จนฮอดแผ่่นดิิน”
(Namlao, 1986: 144)
จากตััวบทข้้างต้้น ตามตำำ�นานปู่่� เยอ-ย่่าเยอ เล่่าว่่า
เครืือเขากาดเป็็ นเสาค้ำำ�� ฟ้้ าที่่�เกิิดจากพญาแถนหลวงบัันดาล
ให้้เกิิดขึ้้น� เครืือเขากาดนี้้�มีีต้นสู
้ งู ใหญ่่เทีียมฟ้้ า บดบัังแสง
พระอาทิิตย์์ ทำำ�ให้้โลกมนุุ ษย์์มีีอากาศหนาวเย็็นและมืืด
(Hongsuwan, 2007: 310-311) และเมื่่อ� เชื่่อ� มโยงกัับเครืือ
เขากาดในเรื่่อ� งท้้าวคััทธนาม จะเห็็นได้้ว่า่ เครืือเขากาดอยู่่�
ในฐานะตััวเชื่่�อมระหว่่างโลกมนุุ ษย์์และโลกสวรรค์์ เครืือ
เขากาดจึึงเป็็ นเสาค้ำำ�� ฟ้้ าที่่�เทพเจ้้าบนฟ้้ าใช้้ติดิ ต่่อกัับมนุุ ษย์์
นอกจากนี้้� เครืือเขากาด ซึ่่ง� เป็็ นพืืชในฐานะสััญญะของเสา
ค้ำำ�� ฟ้้ า จึึงมีีบทบาทเป็็ นเทพเจ้้าหรืืออำำ�นาจเหนืือธรรมชาติิที่่�
ผู้้�คนต้้องให้้ความเคารพและยำำ�เกรง เพราะเครืือเขากาด
ถืือว่่าเป็็ นตัวั แทนของเทพเจ้้าบนแดนสวรรค์์ คืือ แถน
ผู้้�มีีอำำ�นาจสามารถบัันดาลคุุณและโทษให้้เกิิดแก่่มนุุ ษย์์ได้้
เช่่นเดีียวกัับเนื้้�อเรื่่�องตอนหนึ่่�งในเรื่่�อง ท้้าวคััทธนาม ดััง
บทว่่า
“อตฺฺ ถ ในกาลยามนั้้�น ส่่วนอัันว่่าชาวแถนทั้้�งหลาย
เขาก็็พากัันลัักหนีีจากเมืืองแถนมาทางเครืือเขากาด แลมา
อยู่่�ในเมืืองชุุมพููทีีปนี้้� อัันว่่าไทยชุุมพููทีีปนี้้� ก็็หากเป็็ นเชื้้�อ
แนวแถนซุุคนแล แต่่นั้้น� อัันว่่าพญาแถนหลวงเจ้้า ก็็ฮู้้�ข่า่ วว่่า
แถนทัังหลายพากัันหนีีมาอยู่่�ในชุุมพููทีีปนั้้�น ก็็เป็็ นอัันบก
อัันบางไป แท้้ดังั นั้้�น แต่่นั้้น� อัันว่่าพญาแถนหลวงเจ้้าก็็บอก
ให้้เฒ่่าปู่่�เยอย่่าเยอ ลงมาตััดฟัั นยัังเครืือเขากาดเสีีย เหตุุว่า่
เขาแถนทัังหลายพากัันหนีีลงมาทางเครืือเขากาดนี้้�แล ที่่�นั้้น�
อัันว่่า ปู่่�เยอ ย่่าเยอ ก็็ลงมาฟัั นยัังเครืือเขากาดนั้้�นนานได้้
7 ปีี ก็็จิ่ง่ � ขาด แล้้วก็็ตายเสีีย แต่่นั้้น� อัันขี้้�พร้้า ขี้้�ขวาน
แห่่งเครืือเขากาดนั้้�น คัันว่่า ตกลงมาใส่่น้ำ� ำ�ก็เ็ ป็็ นปลา ตกลง
ใส่่นาก็็เป็็ นเข้้า สืืบมาเท่่ากาละบััดนี้้� คัันว่่าตกใส่่ป่่าไม้้ภููผา
ก็็ลว ดเกิิด เป็็ น เผืือกเป็็ น มััน เครืือเขาเท่่ า กาละบััด นี้้� แ ล
แต่่นั้้น� อัันว่่า คนแถนทัังหลาย อัันมาแต่่แถนนั้้�น คัันว่่า
เขามาแล้้ว ก็็ไปสร้้างแปลงไฮ่่นาฮั้้�วสวน เป็็ นบ้้านเป็็ นเมืือง
ซุุแห่่งซุุภายในชุุมพููทีีปอัันนี้้�แล้้ว ก็็ได้้ 8 หมื่่น� 4 พััน เมืือง
เท่่ากาละบััดนี้้�”
(Namlao, 1986: 145)
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จากตััวบทข้้างต้้น แม้้ว่่าเครืือเขากาดถููกทำำ�ลายลง
ตามคำำ�สั่่ �งของพญาแถนที่่�สั่่ �งให้้ปู่่� เยอย่่าเยอตััดจนขาดนั้้�น
แต่่ก็เ็ ห็็นได้้ว่่า เมื่่�อเศษเครืือเขากาดกระเด็็นไปจนกลาย
เป็็ นปลา เป็็ นข้า้ ว เป็็ นเผืือกมััน เป็็ นภูผู าป่่ าไม้้ สื่่อ� ให้้เห็็นถึงึ
บทบาทของเครืือเขากาดที่่�มิ ิไ ด้้เ ป็็ น เพีียง “สิ่่�ง ที่่�เ ชื่่�อ ม”
ระหว่่างดิินกับั ฟ้้ าเท่่านั้้�น แต่่ยังั มีีบทบาทในการให้้กำ�ำ เนิิด
พืืชพัันธุ์์�ธั ญ
ั ญาหารซึ่�่ง เป็็ นส่่ว นหนึ่่� ง ของธรรมชาติิแ ละมีี
คุุณค่่าต่่อมนุุ ษย์์ หรืือเนื้้�อเรื่่�องตอนหนึ่่�งในท้้ายเรื่่�อง พญา
คัันคาก ดัังบทว่่า
เมื่่อนั้้
� น� ยัังมีี วััลลิกิ าไม้้
เคืือหลวงเขากาด
เกาะกอดเกี้้�ยว ภููขึ้้�นฮอดแถน แท้้แล้้ว
อัันว่่า
ภููธรท้้าว
พญาหลวงคัันคาก
แถนก็็ยิงิ
ธนููศิิลป์์มา
เกื่่อ� นเสีียทลายม้้าง
ทั่่�วทีีปชมพูู เป็็ นดอยหลวง อยู่่�ยังั เดี๋๋�ยวนี้้�
อัันว่่า
เคืือเขากาดนั้้�น เน่่ าเปื่่ อ� ยเป็็ นหนองใหญ่่
จิ่่ง� แล้้ว
เขาก็็เฮีียก ชื่่อว่
� า่ เป็็ น
หนองแสสืืบมาเดี๋๋�ยวนี้้�
(Eambutrarob, 1989: 267)
ภาพของแถนที่่�ทำ�ำ ลายเครืือเขากาดเพราะมนุุ ษย์์นั้้น�
ทำำ� ให้้เ กิิด การตััด ขาดระหว่่า งโลกมนุุ ษ ย์์แ ละโลกสวรรค์์
และเครืือเขากาดที่่�เน่่ าเปื่�่ อยกลายเป็็ นแหล่่งน้ำำ��ขนาดใหญ่่
“หนองแส” หรืือ หนองกระแส เป็็ นเหตุุผลของการแยกดิิน
และฟ้้ า ออกจากกััน ทำำ� ให้้เ ห็็นถึึง ความสำำ�คั ญ
ั ของเครืือ
เขากาดที่่�มีีบทบาทเป็็ น แกนกลางของจััก รวาลเชื่่�อ มฟ้้ า
และดิิน ดัังที่่� (Hongsuwan, 2007: 320) ชี้้ใ� ห้้เห็็นว่า่ “เสา
ค้ำำ�� ฟ้้ ามีีบทบาทเป็็ นแกนกลางของจัักรวาลที่่�เชื่่อ� มต่่อระหว่่าง
ท้้องฟ้้ าและพื้้�นดินอั
ิ นั เป็็ นการทำำ�ให้้สิ่่ง� มีีชีีวิิตได้้ถืือกำำ�เนิิด
ขึ้้น� มา และนำำ�มาซึ่ง�่ ความอุุดมสมบููรณ์์บนพื้้�นโลก ตำำ�นาน
เสาค้ำำ�� ฟ้้ าจึึงมีีความสำำ�คัญ
ั ในแง่่ให้้คำ�ำ อธิิบายเรื่่�องกำำ�เนิิ ด
จุุดศููนย์ก์ ลางและพััฒนาการของจัักรวาล อนุุภาคเสาค้ำำ�� ฟ้้ ามีี
ความหมายหรืือนัับที่่�สัมั พัันธ์กั์ บั ความคิิดในเชิิงวััฒนธรรมไท
ซึ่่ง� ถืือว่่าเป็็ นตัวั กลางเชื่่อ� มต่่อความคิิดสองฝ่่ ายที่่�ตรงข้้ามกััน
ไม่่ว่่าจะเป็็ น “ฟ้้ ากัับดิิน” “โลกศัักดิ์์�สิทิ ธิ์์กั� บั โลกสามััญ”
“เทพเจ้้ากัับมนุุษย์์” และ “ธรรมชาติิกับั วััฒนธรรม” หรืือเป็็ น
ส่่วนหนึ่่�งที่่�เชื่่�อมจัักรวาลให้้เป็็ นอันั หนึ่่�งอัันเดีียวกััน ดัังนั้้�น
จะเห็็นได้้ว่า่ เครืือเขากาด คืือ พืืชที่่�เป็็ นสัญ
ั ญะของเสาค้ำำ�� ฟ้้ า
ที่่�มีีความสำำ�คัญ
ั และมิิใช่่เพีียงการเชื่่อ� มระหว่่าง “ฟ้้ ากัับดิิน”
“โลกศัักดิ์์�สิิทธิ์์�กับั โลกสามััญ” “เทพเจ้้ากัับมนุุ ษย์์” และ
“ธรรมชาติิกับั วััฒนธรรม” เท่่านั้้�น แต่่เครืือเขากาด คืือ พืืชที่่�
เป็็ นสัญ
ั ญะของเสาค้ำำ�� ฟ้้ าที่่�เป็็ นตัวั เชื่่�อมทางศาสนาระหว่่าง
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“คติิความเชื่่�อแบบดั้้�งเดิิม” คืือ แถนกัับพุุทธศาสนา คืือ
พระพุุทธเจ้้าในลัักษณะของการผสมผสานของศาสนา
ในอีีกแง่่มุมุ หนึ่่�ง คืือ ความพยายามที่่�จะตีีแผ่่รากเหง้้า
ของวิิกฤติิการณ์์ทางธรรมชาติิที่่เ� ชื่่�อมโยงกัับทััศนคติิของ
มนุุ ษ ย์์ ที่่�มีีต่่ อ สรรพชีีวิิต รอบตััว ตลอดจนอำำ�น าจของ
ธรรมชาติิ ตััวบทท้้าวคััทธนามและพญาคัันคากปรากฏเครืือ
เขากาดเป็็ นอนุุภาคหนึ่่�งซึ่ง�่ ทำำ�หน้้าที่่�เป็็ นเสมืือนครููผู้้�สั่่ �งสอน
และสั่่�นคลอนความเข้้าใจของมนุุษย์์ที่่มีีต่
� อ่ อารยธรรมมนุุษย์์
การใช้้มุมุ มองเครืือเขากาดในการวิิเคราะห์์ความคิิด ความเชื่่อ�
และพฤติิก รรมของมนุุ ษ ยชาติิ เป็็ น การใช้้มุุ ม มองของ
“ธรรมชาติิศักั ดิ์์�สิิทธิ์์ �” ที่่�อยู่่�เหนืือการควบคุุมและยากแก่่การ
หยั่่�งรู้้�ของมนุุ ษย์์ ซึ่�ง่ อาจสื่่�อถึึงความต้้องการของมนุุ ษย์์ที่่�
ต้้องการควบคุุมธรรมชาติิและพลัังอำำ�นาจเหนืือธรรมชาติิ
ดัังที่่� (Chaonuam, 2002: 96) อธิิบายพฤติิกรรมการตััดเครืือ
เขากาดในเชิิงสััญญะว่่า “เครืือเขากาดก็็คืือสััญลัักษณ์์แทน
ธรรมชาติิซึ่ง�่ มีีอำำ�นาจเหนืือมนุุ ษย์์ และการตััดเครืือเขากาด
ก็็คืือความใฝ่่ ฝัันของมนุุษย์์ที่่จ� ะมีีอำำ�นาจควบคุุมธรรมชาติิให้้
เป็็ นไปตามต้้องการ” และที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั เครืือเขากาดเน้้นให้้เห็็นผล
ที่่�ทำ�ำ ให้้เกิิดผลกระทบ คืือ ถููกตััดขาดจากธรรมชาติิและพลััง
อำำ�นาจเหนืือธรรมชาติิ จากทััศนคติิและพฤติิกรรมของมนุุษย์์
ที่่�แข็็งกระด้้างและวางตนอยู่่�เหนืือธรรมชาติิทั้้ง� ปวง อาจ
ตีีความต่่อไปได้้ว่า่ เครืือเขากาดเป็็ นตัวั แทนของ “ธรรมชาติิ”
ซึ่ง�่ หมายรวมถึึงสรรพชีีวิิตและสรรพสิ่่�งที่่�ไม่่ใช่่มนุุษย์์อีีกเป็็ น
จำำ�นวนนัับไม่่ถ้ว้ น
3. พืืช คืือ สััญลัักษณ์์ของคติิ ความเชื่่�อทางศาสนา
หลัักฐานที่่�แสดงให้้เห็็นถึงึ ร่่องรอยของความคิิดในการ
จััดการควบคุุมธรรมชาติิของมนุุ ษย์์ ปรากฏในวรรณกรรม
นิิทานอีีสานเรื่่อ� ง ขููลูนู างอั้้�ว วรรณกรรมนิิทานอีีสานอีีกหนึ่่�ง
เรื่่�อง ซึ่่ง� เป็็ นวรรณกรรมที่่�เล่่าเรื่่�องราวความรัักที่่�ถููกกีีดกั้้�น
จนนำำ�ไปสู่่�โศกนาฏกรรมครั้้�งใหญ่่ และเนื้้�อเรื่่อ� งได้้กล่่าวถึึง
ประเพณีีของคนโบราณอีีกหนึ่่�งอย่่างที่่�น่่าสนใจ คืือ วิิธีีเสี่่ย� ง
สายแนน ซึ่่ง� เป็็ นพิธีีที่่
ิ แ� ปลกประหลาด การเสี่่ย� งสายแนนก็็
คืือเสี่่ย� งหาคู่่�ครอง จะทำำ�ได้้ก็ต่็ ่อเมื่่�อมีีปัั ญหาความรัักซ้้อน
หรืือความรัักสามเส้้า ซึ่ง�่ เป็็ นปััญหาที่่�ใคร ๆ ไม่่อาจแก้้ได้้
นอกจากขอความช่่วยเหลืือจากเทวดาฟ้้ าดิิน (Pintong,
1981: 3) ในขููลููนางอั้้�วมีีความเชื่่�อมโยงกัันอย่่างแนบแน่่ น
ของชีีวิิตมนุุ ษย์์กับั ธรรมชาติิ ปรากฏอย่่างชััดเจนในตอนที่่�
ตััวบทเล่่าถึึงเหตุุการณ์์ที่่น� างอั้้�วหลบหนีีออกจากบ้้าน เพื่่อ� ที่่�
จะกระทำำ�อัตั วิินิิบาตกรรม (ผููกคอตาย) เพื่่อ� ปลิิดชีีพตนเอง
โดยเดิินทางเข้้าไปในป่่ า กรณีีนางอั้้�ว ผู้้�ทุุกข์์ร้้อนใจกัับ
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บาดแผลที่่�ถููกมารดาบัังคัับให้้แต่่งงานกัับชายที่่�ตนไม่่ได้้รักั
ได้้เผยให้้เห็็นนััยความหมายบางอย่่างในก้้นบึ้้�งของจิิตใจ
นางอั้้�ว คืือ ภาวะของความเป็็ นป่่าดงพงไพร ซึ่่ง� คืือภาวะที่่�
เงีียบสงบ สัันโดษ อิิสรเสรีี หรืือความปรารถนาจะเป็็ นหนึ่่�ง
เดีียวกัับ ป่่ า จึึง เป็็ น เหตุุ ใ ห้้น างอั้้�ว หญิิง สาวสููง ศััก ดิ์์แ� ละ
ประสบการณ์์ ที่่�เจ็็บปวดในสัังคมมนุุ ษย์์ สัังคมที่่�บีีบรััดให้้
ทุุกคนต้้องทำำ�ตามกฎเกณฑ์์บางอย่่าง แอบหลบหนีีการ
แต่่งงานเข้้าสู่่�ป่่า เป็็ นอนุุ ภาคเหตุุการณ์์ที่่ไ� ขให้้เห็็นการทำำ�
ธรรมชาติิให้้เป็็ นบุุคคลวััต ดัังบทว่่า
แต่่นั้้น� นางจิ่่ง� ไปแยงก้ำำ��
จวงหองอิินทร์์ปลููก
นางจิ่่ง� หัักดอมไม้้
เทีียมพร้้อมคู่่�กันั
ถวายบัังคม
กล่่าวจาจงต้้าน
ข้้าไหว้้เจ้้า
จวงหอมอิินทร์์ปลููก
ขอให้้ยอดอ่่อนค้้อม เอาเข้้าสู่่ส� วรรค์์ แด่่ถ้อ้ น
แต่่นั้้น� จวงหอมเจ้้า แถลงกลอนคำำ�ตอบ
เฮาบ่่เคยอ่่อนน้้อม เอาแท้้แห่่งคน ท่่านเอย
มีีแต่่เป็็ นหอมเจ้้า
อิินตาเทวราช
ทุุกค่ำ�ำ � เช้้า
ศีีลห้า้ พร่ำ���เพ็็ง ท่่านเอย
(Pintong, 1981: 109)
พืืช คืือ ต้้นจวง หรืือ “เทพทาโร ซึ่่ง� เป็็ นพืืชที่่�มีีกลิ่่�นหอม
ตั้้�งแต่่ใบ เนื้้�อไม้้ เปลืือกต้้น ผล ดอก ราก และเปลืือกราก”
ในตััวบทเรื่่อ� ง ขููลูนู างอั้้�ว ข้้างต้้น ถููกนำำ�เสนอผ่่านภาษาของ
บุุคคลวััตให้้มีีลักั ษณะ เฉกเช่่นมนุุษย์์ ไม่่ว่า่ จะเป็็ นการสวมใส่่
ลัักษณะของมนุุ ษย์์ทั้้ง� เรื่่�องพฤติิกรรมและอากััปกิิริยิ าที่่�ใช้้
กัับมนุุษย์์ ในแง่่ของสติิปััญญา ความสามารถในการใช้้เหตุุ
ใช้้ผล (แต่่นั้้น� จวงหอมเจ้้า แถลงกลอนคำำ�ตอบ / เฮาบ่่เคย
อ่่อนน้้อม เอาแท้้แห่่งคน ท่่านเอย / ทุุกค่ำำ��เช้้า ศีีลห้้าพร่ำำ��เพ็็ง
ท่่านเอย) จะเห็็นได้้ว่า่ ข้้อความที่่�ขีีดเส้้นใต้้ คืือ คำำ�ที่่เ� รามััก
ใช้้บ่่งบอกถึึงการกระทำำ�และความรู้้�สึึกของมนุุ ษย์์ ด้้วยการ
ใช้้ภาษาเช่่นนี้�้ ตััวบทวรรณกรรมได้้สร้้างภาพของพืืช คืือ
ต้้นจวงนั้้�นมีีภาวะของความเป็็ นมนุุ ษย์์โดยปริิยาย และยิ่่�ง
ชััดเจนยิ่่�งขึ้้น� เมื่่อ� ตััวบทบรรยายอนุุภาคเหตุุการณ์์ซึ่ง�่ ถืือว่่า
เป็็ นจุุดสำำ�คัญ
ั คืือ ตอนที่่�นางอั้้�วเดิินทางต่่อไปหลัังจากถููก
ต้้นจวงอิินทร์์ปฏิิเสธ จนไปถึึงลานกว้้างริิมฝั่่ ง� น้ำำ�� มีีต้้นจวง
ผีีอยู่่�ในอาณาบริิเวณนั้้�น ดัังบทว่่า
ที่่�นั้้น� มีีพลานกว้้าง
สวนเพีียงเฮีียงฮาบ
แคมฝั่่�งน้ำำ��
วัังกว้้างส่่องใส
นางแพงน้้าว
มาลาเฮวฮีีบ
เทีียนคู่่พ� ร้้อม
ยอไหว้้กล่า่ วกลอน
ข้้าไว้้เจ้้า
จวงผีีปองปลููก

ขอให้้ยอดอ่่อนค้้อม เอาข้้อยสู่่ส� วรรค์์
แต่่นั้้น� จวงผีีได้้
ยิินคำำ�นางกล่่าว
ยอดอ่่อนค้้อม
ลงให้้แก่่นาง
นางจิ่่ง� ทวยมืือเปลื้้�อง ไหมคำำ�เคีียดขาด
ศีีลห้า้ ตั้้�ง
นางน้้องพร่ำำ�� เพ็็ง
....
ค้้อมว่่านางสั่่�งแล้้ว ปลายดีีดเมืือเทิิง
นางก็็มรณาตาย
เมื่่อ� ตาวัันค้้าย
(Pintong, 1981: 110-112)
ดัังนั้้�น พืืช คืือ ต้้นจวงในวรรณกรรมเรื่่อ� ง ขููลูนู างอั้้�ว
ทั้้�งต้้นจวงอิินทร์์และต้้นจวงผีี ทั้้�งสองถููกประกอบสร้้างผ่่าน
ภาษาแบบบุุคคลวััตของการทำำ�ให้้มีีลักั ษณะเหมืือนมนุุ ษย์์
ทำำ�ให้้ทั้้ง� ต้้นจวงอิินทร์์และต้้นจวงผีีมีีมิิติขิ องความเป็็ นพืืช
ในธรรมชาติิดั้้ง� เดิิม กล่่าวคืือ ลึึกลัับยากเกิินการหยั่่�งรู้้�ของ
มนุุ ษย์์ ส่่วนในมิิติขิ องความเป็็ นมนุุ ษย์์นั้้น� ได้้สื่�อ่ ให้้เห็็นว่่า
แท้้จริิงแล้้วพืืชไม่่ได้้ด้้อยค่่ากว่่ามนุุ ษย์์เลย ซ้ำำ��ยังั มีีพลััง
อำำ�นาจเหนืือกว่่า หรืืออาจกล่่าวได้้ว่่า แท้้จริิงแล้้ว ต้้นจวง
อิิน ทร์์ คืือ สััญ ลััก ษณ์์ ข องพุุท ธศาสนาที่่�เชื่่�อ ว่่า การทำำ�
อััตวิินิบิ าตกรรมนั้้�นเป็็ นบาป ส่่วนต้้นจวงผีีนั้้�นคืือ สััญลัักษณ์์
ของความทุุกข์์ที่่�ไม่่อาจหลุุดพ้้น ได้้ ซึ่่�งในลัักษณะเช่่นนี้�้
ทำำ�ให้้พืืช คืือ ต้้นจวงเป็็ นสัญ
ั ลัักษณ์์ของคติิความเชื่่�อทาง
ศาสนา ที่่�จะสื่่�อไปถึึงความจริิงอัันประเสริิฐหรืืออริิยสััจ 4
ประการ คืือ ทุุกข์์ สมุุทัยั นิิโรธ มรรค
นอกจากนี้้� การประกอบสร้้างพืืชในลัักษณะนี้้� เมื่่�อ
พิิจารณาในมุุมของการวิิจารณ์์เชิิงนิิเวศก็็คืือ การสื่่อ� ให้้เห็็น
ถึึ ง ทััศน ะในการมองความสััม พัันธ์์ ร ะหว่่ า งมนุุ ษ ย์์ กั ับ
ธรรมชาติิ แม้้ว่่าพืืชจะถููกประกอบสร้้างให้้เป็็ นบุุคคลวััต
ด้้วยการสวมใส่่คุุณลักั ษณะเหมืือนมนุุ ษย์์ ซึ่�่งถืือว่่าเป็็ น
ระบบคิิดที่่�เอามนุุ ษย์์เป็็ นศููนย์ก์ ลาง แต่่ตัวั บทวรรณกรรม
เรื่่อ� งขููลูนู างอั้้�วก็็ยกระดัับของพืืชให้้เท่่าเทีียมมนุุษย์์ หรืืออาจ
จะสููงกว่่าด้้วยซ้ำำ��ไป ซึ่่ง� มีีนััยความหมายให้้เห็็นว่า่ ที่่�แท้้แล้้ว
ธรรมชาติิมีีพลัังอำำ�นาจ ลึึกลัับ และอยู่่�เหนืือการควบคุุมของ
มนุุ ษย์์ พืืชในวรรณกรรมเรื่่�อง ขููลูนู างอั้้�ว ทั้้�งต้้นจวงอิินทร์์
และต้้นจวงผีี คืือ ภาพแทนของธรรมชาติิ ขณะที่่�นางอั้้�ว คืือ
ภาพแทนของมนุุษย์์ และหากมองให้้แคบเข้้าเฉพาะ “มนุุษย์์”
กัับ “พืืช” ต้้นจวงทั้้�งสองเป็็ นพืืชที่่�มนุุษย์์ยอมรัับว่่า มีีความ
เหนืือกว่่าตน ด้้วยการกราบไหว้้วิงิ วอนให้้ช่ว่ ยเหลืือตนเอง
ในยามทุุกข์์ร้อ้ น ดููเหมืือนว่่าพืืชเป็็ นมากกว่่าพืืช หากแต่่
มัันคืือ “ภาวะ” บางอย่่างที่่�อยู่่�เหนืือมนุุษย์์ในทุุกกรณีี
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พืืช : อนุุภาคในวรรณกรรมนิิทานอีีสานกัับการศึึกษาความหมายเชิิงวััฒนธรรม

บทสรุุป
การศึึกษาวิิเคราะห์์อนุุภาค “พืืช” ในวรรณกรรมนิิทาน
อีีสานทำำ� ให้้เ ห็็น บริิบ ทวรรณกรรมนิิ ท านอีีสาน 2 ด้้า น
ประการที่่�แรก คืือ ด้้านความเป็็ นมา วรรณกรรมนิิทานอีีสาน
ส่่วนมากเป็็ นวรรณกรรมที่่�ผู้้�ประพัันธ์์นำำ�เอาคติิธรรมสอด
แทรกเอาไว้้ ซึ่ง�่ ในแต่่ละเรื่่อ� งที่่�นำำ�มาศึึกษา ล้้วนแต่่เชื่่อ� มโยง
กัับคติิความเชื่่อ� ของท้้องถิ่่�น รวมถึึงเป็็ นวรรณกรรมอธิิบาย
มููลเหตุุแห่่งการกำำ�เนิิดสถานที่่�ต่า่ ง ๆ ประการที่่�สอง คืือ ด้้าน
อนุุภาคเหตุุการณ์์ที่่เ� กี่่�ยวข้้องกัับพืืช พืืชในวรรณกรรมนิิทาน
อีีสานแต่่ละเรื่่อ� งที่่�นำำ�มาศึึกษา แม้้ว่า่ จะกล่่าวถึึงพืืชเพีียงแค่่
อนุุ ภาคเหตุุการณ์์ใดเหตุุการณ์์หนึ่่�ง แต่่กลัับพบว่่า พืืชมีี
ความสำำ�คัญ
ั ต่่อการพััฒนาและคลี่่ค� ลายท้้องเรื่่อ� ง
ส่่วนประเด็็นการศึึกษาพืืชในวรรณกรรมนิิทานอีีสาน
กัับความหมายเชิิงวััฒนธรรม 3 ความหมาย ประการแรก
พืืช คืือ สััญลัักษณ์์ ของอำำ�นาจธรรมชาติิ มีีพลัังอำำ�นาจที่่�
ทลายกำำ�แพงความอหัังการของมนุุ ษย์์ที่่�วางตนอยู่่�เหนืือ
สรรพสิ่่�งทั้้�งปวง จนทำำ�ให้้พระลามกลายเป็็ นลิงิ นั้้�น แต่่ก็เ็ ป็็ น
ส่่วนหนึ่่�งที่่�ช่ว่ ยไขให้้เห็็นบุุพกรรมของหุุลละมาน ว่่าเหตุุใด
จึึงไม่่สามารถกลายร่่างเป็็ นมนุุษย์์ได้้ ประการที่่�สอง พืืช คืือ
สััญลัักษณ์์ ของเสาค้ำำ�� ฟ้้ า มีีความลึึกลัับยากแก่่การหยั่่�งรู้้�
และเป็็ นพืืชที่่�เ ชื่่�อ มระหว่่ า งโลกสามััญ กัับ โลกศััก ดิ์์�สิ ิท ธิ์์ �
เชื่่�อมระหว่่างฟ้้ ากัับดิิน เชื่่�อมระหว่่างความเชื่่�อดั้้�งเดิิมกัับ
พุุทธศาสนา รวมถึึงสะท้้อนให้้เห็็นความต้้องการที่่�จะควบคุุม
ธรรมชาติิของมนุุษย์์ ส่่วนประการสุุดท้้าย พืืช คืือ สััญลัักษณ์์
ของคติิความเชื่่�อทางศาสนา ที่่�จะสื่่�อไปถึึงความจริิงอััน
ประเสริิฐหรืืออริิยสััจ 4 ประการ คืือ ทุุกข์์ สมุุทัยั นิิโรธ มรรค
ซึ่ง�่ ลัักษณะเช่่นนี้�้อาจกล่่าวได้้ว่า่ เป็็ นวิธีีคิ
ิ ดิ ที่่�เอามนุุษย์์ต้อ้ ง
อิิงอาศััยธรรมชาติินั่่ �นเอง
ทั้้�งนี้้� ข้้อค้้นพบใหม่่จากการสัังเคราะห์์อนุุภาคเกี่่�ยวกัับ
พืืชในวรรณกรรมนิิทานอีีสานทั้้�ง 4 เรื่่อ� ง ทำำ�ให้้เห็็นว่า่ แท้้จริิง
แล้้ว พืืช คืือ ภาพแทนธรรมชาติิทีีมีีพลัังอำำ�นาจยิ่่�งใหญ่่
ลึึก ลัับ ยากแก่่ ก ารหยั่่�งรู้้�ของมนุุ ษ ย์์ แม้้ว่่า มนุุ ษ ย์์เ องมีี
ความพยายามที่่�จ ะควบคุุ ม ธรรมชาติิบ นมโนทััศน์์ ข อง
การวางตนอยู่่�เหนืือธรรมชาติิ ทั้้�ง ที่่�มีีชีีวิ ิต และไม่่มีีชีีวิ ิต
ทั้้�งปวง แต่่เมื่่อ� ไรก็็ตามที่่�ธรรมชาติินั้้น� ได้้แสดงพลัังอำำ�นาจ
ออกมา ก็็ยากยิ่่�งที่่�มนุุษย์์จะสามารถควบคุุมอำำ�นาจนั้้�นไว้้ได้้
ฉะนั้้�นมนุุ ษย์์เองควรจะแสดงเจตจำำ�นงที่่�จะไม่่เบีียดเบีียน
ธรรมชาติิทั้้ง� ที่่�มีีชีีวิติ และไม่่มีีชีีวิติ ทั้้�งปวง เพราะเมื่่อ� ไรก็็ตาม
ที่่�ธรรมชาติิแสดงพลัังอำำ�นาจนั้้�นออกมา นั่่�นก็คืื็ อ ภััยพิิบัติั ิ
ของมวลมนุุษยชาติิ

คมกฤษณ์์ วรเดชนััยนา และพรพิิมล เพ็็งประภา
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