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ความเชื่อและพิธีกรรม 
ชาวแพสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ผสมผสานกับความเชื่อในศาสนาพราหมณและ

ความเชื่อในเรื่องภูตผีวิญญาณ (Animism) ชาวแพอธิบายสาเหตุของการกระทําและผลของการ
กระทําที่เกิดข้ึนในชีวิตประจําวันวาเปนผลแหงเวรกรรมที่ไดทําไว สวนใหญความเชื่อในเร่ืองเวร
กรรมมักใชอธิบายถึงภาระที่ตองยอมจํานนหรืออธิบายถึงปรากฎการณหรือพฤติกรรมที่ไม
สามารถแกไขได เชน การอธิบายถึงสาเหตุที่เด็กทารกในชุมชนเกิดมามีรางกายพิการ ในบางครั้ง
เวรกรรมถูกนํามาใชอธิบายถึงการกระทําหรือพฤติกรรมของคนในชุมชนในทางที่ไมดี หรือเปน
สวนหนึ่งในการตําหนิติเตียนหรือดาทอกัน เชน เมื่อชายหนุมคนหนึ่งในชุมชนข่ีรถจักรยานยนต
ชนเขากับเสาไฟฟาจนตัวเองไดรับบาดเจ็บ ชาวแพสูงอายุอธิบายดวยความสาแกใจวาเปนเพราะ
เด็กคนนั้นขี่รถมอเตอรไซคมาทับไกที่ตนเลี้ยงไวตาย จึงถูกเวรกรรมตามทันทําใหเกิดอุบัติเหตุข้ึน 
 นอกจากเรื่องของเวรกรรมแลวชาวแพยังเชื่อในการทําบุญ ชาวแพอธิบายวาเพราะ
เหตุที่ชาติที่แลวทําบุญมานอยชาตินี้จึงเกิดมามีฐานะยากจนตองเจ็บปวยบอยๆ การทําบุญใน
ชาตินี้มากๆ จึงเปนหลักประกันวาชาติหนาจะมีกินมีใช ในอดีตชาวแพมักไปทําบุญกันตามวัด
ตางๆ ในตัวเมืองเนื่องจากไมมีวัดประจําชุมชน แตในขณะที่ยายมาอยูบริเวณคลองโคกชาง ชาว
แพสวนใหญโดยเฉพาะผูสูงอายุมักจะไปทําบุญที่วัดโคกชางเพราะอยูใกลกับบานเรือน การไป
ทําบุญที่วัดโคกชางทําใหชาวแพมีโอกาสไดรูจักกับชาวบานในละแวกใกลเคียงมากขึ้น ทําใหใน
บางโอกาสมีการมาจัดกิจกรรมรวมกันระหวางชาวแพและชาวบานในเวลาที่มีงานประเพณีตางๆ  
การทําบุญที่วัดอ่ืนๆ นั้นก็ยังพบเห็นไดเพราะชาวแพบางคนรูจักกับพระผูใหญในบางวัดและเคย
ชินกับการไปทําบุญกับวัดในตัวเมือง ในขณะที่งานศพมักจะจัดกันในวัดบริเวณตัวเมืองเพื่อความ
สะดวกแกคนที่จะมารวมงาน ซึ่งพักอาศัยอยูในตัวเมืองกัน 

ความเชื่อในศาสนาพราหมณก็มีอิทธิพลตอการใชชีวิตของชาวแพอยูเหมือนกัน เร่ิม
ตั้งแตการจัดตั้งศาลพระภูมิเจาที่ใหดูแลบานเรือน การดูฤกษดูยาม การทํานายดวงชะตา หรือ
โชคลางตางๆ ความเชื่อเร่ืองการจัดตั้งศาลพระภูมิมีมาตั้งแตชาวแพอาศัยอยูในแมน้ํา โดยจะ
จัดตั้งศาลพระภูมิไวบนพื้นดินริมตลิ่ง โดยชาวแพเชื่อวาพระภูมิจะคุมครอง พื้นดินตั้งแตริมตล่ิงลง
ไปจนถึงเรือนแพที่ลอยอยูในแมน้ําใหปลอดภัยจากภูติผีปศาจและภัยอันตรายตางๆ โดยเฉพาะ
ในหมูผูหญิงการถวายอาหารแกพระภูมิเจาที่ถือเปนหนาที่ที่ควรกระทํา ถาอยากใหคาขายดีก็
จําเปนตองถวายอาหารแกพระภูมิเปนประจําสม่ําเสมอ เพื่อใหพระภูมิดลบันดาลใหมีคนมาซื้อ
ของมาก ทําการคาขายแลวมีกําไรไมขาดทุน 
 ความเชื่อเร่ืองผีมีอิทธิพลตอชาวแพอยางมากโดยเฉพาะในหมูคนแพที่มีเชื้อสาย
มอญ ชาวแพบางคนที่มีเชื้อสายมอญมีการเลี้ยงผีในบานเรือนของตน แตผีที่ เลี้ยงไมใชผี
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บรรพบุรุษแตเปนผีเรรอนทั่วไป ความเชื่อเร่ืองผีในระดับชุมชนคือการจัดตั้งศาลผีประจําชุมชน 
ชาวแพเรียกศาลนี้วาศาลเจาที่ประจําหมูบาน สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ.2545 เกิดจากชาวแพบริจาคเงิน
รวมกัน ในตอนแรกชาวแพตัดสินใจจะเลือกสรางศาลอยู 2 ศาลคือศาลเจาที่กับศาลพระพรหม 
โดยชาวแพปรึกษาหารือกันวาจะตั้งศาลใดศาลหนึ่งเพียงศาลเดียว เหตุผลที่จะสรางศาลพระ
พรหมเพราะสวนใหญชาวแพทําการคา การสรางศาลพระพรหมจะชวยใหทําการคาขายดีและ
รํ่ารวย แตมีปญหาคือศาลพระพรหมใชงบประมาณสูง ชาวแพมีเงินไมพอจึงตัดสินใจสรางศาล
เจาที่แทน  ชาวแพเชื่อวาเมื่อมีชุมชนเกิดขึ้นแลวก็จําเปนจะตองมีส่ิงศักดิ์สิทธิ์มาทําหนาที่ดูแล
รักษา ซึ่งก็คือผีที่อัญเชิญมาอยูในศาล ในการตั้งศาลเจาที่ประจําหมูบาน มีการเชิญพระสงฆและ
รางทรงมาสวดทําพิธีเชิญผี ซึ่งชาวแพเรียกวา “พอปูขุนเณร” จากเขาสมอแครงที่ อําเภอวังทอง 
จังหวัดพิษณุโลกใหมาอยูที่ศาลในชุมชน แตชาวแพสวนใหญเชื่อวาพอปูขุนเณรไมมาอยู ผีที่มา
อยูเปนพวกผีตายโหง ชาวแพเลาวาในอดีตสมัยจอมพล ป.พิบูลสงครามเปนนายกรัฐมนตรี 
บริเวณคลองโคกชางเคยเปนแดนประหาร การประหารชีวิตใชวิธียิงเปาหรือตัดคอทําใหมีผีเรรอน
อยูในบริเวณชุมชนเปนจํานวนมาก เมื่อมีการเชิญผีพอปูขุนเณรเขามาอยูในศาล ผีพวกนี้จึงฉวย
โอกาสเขามาอยูแทน ศาลเจาที่ประจําชุมชนจะเปนศาลเพียงตาขนาดใหญอยูตรงทางเขาชุมชน
ใกลกับสหกรณบริการฯ ซึ่งเปนบริเวณสําหรับจัดกิจกรรม ศาลเจาที่นี้มีเพียงชาวแพบางราย
เทานั้นที่มาไหวและขอใหชวยคุมครอง 

ศาลเจาที่ประจําหมูบานชาวแพบางคนเชื่อวาเปนที่มาของความขัดแยงในชุมชนและ
ทําใหการทํามาหากินฝดเคือง สาเหตุเพราะวาการตั้งศาลทําผิดวันคือทําในวันอาทิตยซึ่งตาม
ฤกษยามแลวชาวแพถือวาเปนวันโลกาวินาศ ในวันนั้นมีคนไปชวยจัดตั้งศาลประมาณ 20 คน 
เพราะชาวแพสวนใหญไมเห็นดวย นอกจากนี้ศาลผีเจาที่ประจําหมูบานยังตั้งอยูสูงกวาศาลพระ
ภูมิเจาที่ ทําใหผิดหลักการเรื่องความสูงต่ําจนทําใหเกิดเรื่องไมดีข้ึน 

นอกจากศาลเจาที่ประจําหมูบานแลว ศาลผีที่ชาวแพเคารพบูชาจะอยูที่ดานทาย
ชุมชน ศาลนี้แตเดิมมีดวยกัน 3 ศาล อยูมากอนการจัดตั้งชุมชนชาวแพ ศาลที่ชาวแพศรัทธาที่สุด
คือ ศาลพอปูบัวขาว ชาวแพเลากันวาศาลนี้อยูมาตั้งแตเมื่อที่ดินแหงนี้ยังเปนสระบัวอยู พอปูบัว
ขาวมีลักษณะรูปรางสูงมาก มีผิวขาว พอปูบัวขาวมักมีชาวแพไปบนบานสานกลาว เปนที่
กลาวถึงของชาวแพวาใหโชคลาภ ใหหวย รวมถึงชวยใหทํามาหากินได ทุกวันสงกรานตจะมีคน
มาไหวครูที่นี่เปนรางทรงของพอปูบัวขาว รางทรงเปนผูหญิงอายุประมาณ 30 ป เมื่อกอนอยู
อาศัยในพื้นที่นี้ แตเมื่อชาวแพยายเขามาอยูไดยายไปอยูที่อ่ืน และจะมาไหวครูเปนประจําทุกป 

สวนศาลที่ 2 คือศาลพอปูผาคํา พอปูผาคํามีลักษณะรูปรางสันทัด ผิวสีดํา ศาลเพียง
ตานี้ตั้งอยูใกลกันกับพอปูบัวขาว ชาวแพมักจะมาขอโชคลาภเหมือนกับพอปูบัวขาว สวนศาลที่ 3 
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คือศาลพอปูขุนศรี เดิมทีศาลนี้อยูบริเวณที่น้ําทวมถึง แตเมื่อชาวแพยายศาลขึ้นมาแลวก็ไมได
เชิญพอปูขุนศรีเขามาอยู เพราะชาวแพเห็นวาพอปูขุนศรีมีฤทธิ์แรงที่ไมตั้งศาลเพียงตาใหเพราะ
กลัววาจะดุ ในบางคืนที่เดือนหงาย ชาวแพบอกวาเห็นพอปูขุนศรีเดินผานเขามากลางสนาม
ฟุตบอลในชุมชน มีรูปรางเปนคนแตไมมีหัว 
 

 
 

ภาพที่ 9 ศาลพอปูขุนเณรหรือศาลเจาที่ประจําชุมชน 
 

ประเพณีในรอบป 
ในอดีตชาวแพอาศัยอยูในแมน้ํานานบริเวณตัวเมือง ที่ตั้งของเรือนแพจะขนานไป

ตามลําน้ําทั้งสองฝง ทําใหผังของชุมชนมีลักษณะวางตัวไปตามแนวยาวของแมน้ํา จากการอยู
อาศัยในตัวเมืองและผังของชุมชนเรือนแพที่ไมไดอยูรวมกันเปนกลุมกอน ทําใหไมมีพื้นที่
สาธารณะของชุมชนไวใชในการจัดงานกิจกรรมในโอกาสตางๆ  และทําใหยากตอการ
ประสานงานหรือกระจายขาวสารภายในชุมชนใหชาวแพรับรูกันทั้งหมด ผังชุมชนลักษณะนี้ยังทํา
ใหโอกาสที่ชาวแพจะไดรูจักหนาคาตากันอยางทั่วถึงมีโอกาสเปนไปไดนอยมาก ชาวแพมกัจะรูจกั
กันในบริเวณใกลเคียง เฉพาะในหมูเพื่อนบานหรือกลุมคนที่มีผลประโยชนตอกัน เชน กลุม
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แบงปนแรงงานในการซอมบํารุงเรือนแพ หรือกลุมอาชีพ เปนตน ดวยสาเหตุทั้งหมดนี้ทําใหยาก
ตอการจัดกิจกรรมตางๆ ภายในชุมชนเรือนแพในขณะที่อยูในแมน้ํา จากขอมูลในอดีตพบวางาน
ประเพณีที่ชาวแพจัดรวมกันมีเพียงโอกาสขึ้นปใหมเทานั้น สวนงานประเพณีอ่ืนๆ ชาวแพไมไดมา
รวมกันจัดงาน เหมือนในปจจุบัน แตข้ึนอยูกับความพอใจสวนตัวและตางแยกยายกันไปทําใน
สถานที่ตางๆ ภายนอกชุมชน 

เมื่อชาวแพยายเขามาอยูในชุมชนชาวแพ บริเวณคลองโคกชางแลว จะเห็นไดวาชาว
แพเริ่มมีสํานึกของความเปนชุมชนเกิดขึ้น อาจสังเกตไดจากการรวมตัวกันบริจาคเงินเรี่ยไรกันเอง
ของชาวแพ เพื่อนําไปใหผูนําชุมชนจัดตั้งศาลเจาที่ประจําชุมชนหรือศาลพอปูขุนเณร ถึงแมวา
การจัดตั้งศาลนี้จะไมประสบความสําเร็จเพราะมีคนมากราบไหวนอยมาก เนื่องจากสาเหตุความ
ขัดแยงในการจัดตั้งศาลผิดฤกษยาม∗ อยางไรก็ตาม การเริ่มมีสํานึกของความเปนชุมชนเดียวกัน
ทําใหงายตอการขอความรวมมือในการจัดกิจกรรมตางๆ นอกจากนี้การมีขอบเขตที่แนนอนของ
ชุมชนชาวแพ ยังทําใหงายตอการกระจายขาวสารภายในชุมชน เมื่ออยูริมแมน้ําผูนําชุมชนจะใช
วิธีบอกขาวผานชาวแพที่เปนตัวแทนของกลุม ใหนําเรื่องไปบอกตอกันเองภายในกลุมจากปากตอ
ปาก ซึ่งมักไดผลบางหรือไมไดผลบางตามแตผูนํากลุมจะเห็นวาควรจะบอกขาวใหชาวแพ
รับทราบหรือไม หรือผูนํากลุมอาจมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของชาวแพในกลุมวาควรจะเขารวม
กิจกรรมที่บอกมาหรือไม แตในชุมชนปจจุบันชาวแพรับรูขาวสารตางๆ รวมถึงเรื่องการจัดงาน
กิจกรรมจากหอกระจายขาวในชุมชน ทําใหวิธีเลือกปฏิบัติมีนอยลง รวมถึงการมีทางเขาทางออก
ในชุมชนเพียงทางเดียว ยังทําใหผูที่ตองการแจงขาวสารใหชาวแพรูนําปายมาติดในบริเวณ
ทางเขา-ออกเพื่อบอกขาวสารตางๆ ไดดวย 

ดังนั้นเมื่อชาวแพยายเขามาอยูในชุมชนปจจุบัน จึงมีการจัดงานกิจกรรมตาม
ประเพณีตางๆ มากขึ้น สวนใหญงานประเพณีที่จัดขึ้นในชุมชนมีจุดประสงคเพื่อใหคนในชุมชน
มารวมพบปะพูดคุยและรวมทํากิจกรรมสังสรรคกัน บางงานเปนประเพณีเดิมที่ทํามาตั้งแตอยู
ริมน้ํา เชน งานวันขึ้นปใหม ในขณะที่อีกหลายงานเปนงานที่จัดทําขึ้นมาใหม เชน งานวัน
สงกรานตและวันลอยกระทง การจัดงานในชุมชนมักเกี่ยวของกับประเพณีที่สําคัญของคนไทย 

                                                           
∗ประธานชุมชนในอดีต(คนที่สอง)รับเงินคาจัดตั้งศาลไว แตไมสรางศาลในทันที 

ปลอยเวลาทิ้งชวงไวยาวนาน จนชาวแพไมพอใจรวมตัวกันเรียกรองใหจัดตั้ง จึงไดทําการจัดตั้ง
ศาล แตก็จัดตั้งในวันที่ไมเปนมงคลอีก ดังนั้นเมื่อสรางศาลเสร็จเรียบรอยแลว ชาวแพจึงเกดิความ
ไมศรัทธาในศาลนี้และไมจัดพิธีกรรมใดเกี่ยวของกับศาลนี้เลย  
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พบวามีการจัดงานประเพณีในชุมชนชาวแพริมคลองโคกชางอยู 3 งานดวยกัน เรียงลําดับ
ดังตอไปนี้ 
งานตักบาตรวันขึ้นปใหม 
 ในอดีตการจัดกิจกรรมสําหรับวันขึ้นปใหมนั้น จะจัดขึ้นบริเวณริมตลิ่งดานหนาศาลา
กลางจังหวัด ผูที่ริเร่ิมจัดงานจะเปนชาวแพกลุมที่อาศัยอยูตรงหนาศาลากลางจังหวัด โดยการจัด
งานในอดีตจะเปนการเชิญพระสงฆมาสวดใหพรและชาวแพจะรวมกันถวายอาหารพระสงฆ  โดย
ชาวแพกลุมหนาศาลากลางจะไปแจงขาวใหชาวแพกลุมอ่ืนทราบดวย เพื่อใหชวยกันทําอาหาร
มารวมงาน ชาวแพกลุมอ่ืนๆ ที่มารวมงานมักจะเปนชาวแพที่อยูในบริเวณใกลเคียงกับศาลา
กลางจังหวัดเปนสวนมาก เชน ชาวแพที่อาศัยอยูในแมน้ําดานหนาสํานักงานปาไมจังหวัด เปน
ตน ในวันขึ้นปใหมนี้การจัดงานอาจจะไมจัดตรงกับวันขึ้นปใหม แตอาจจะจัดขึ้นในวันที่ 2 - 3 
มกราคมของทุกปและในบางปก็อาจจะไมจัดขึ้นเลยหากไมมีความพรอม เชน สภาพเศรษฐกิจ
ตกต่ําทําใหไมมีเงินเพียงพอที่จะจัดงาน เปนตน สวนใหญผูที่มารวมงานจะเปนคนในวัยผูใหญทั้ง
ผูชายผูหญิง รวมถึงคนชราที่ยังมีสุขภาพแข็งแรงอยู สวนมากพวกผูใหญที่มารวมงานมักจะพา
ลูกหลานติดตามมาดวยเพื่อใหชวยยกอาหาร ซึ่งมักจะใสอยูในหมอทั้งที่เปนขาวสวยและแกง
ตางๆ ชาวแพอาศัยโอกาสนี้ไดพูดคุยกันกับชาวแพที่อยูเรือนแพหางกัน รวมถึงอาจจะเชิญ
ขาราชการในจังหวัดที่รูจักคุนเคยกันมาเปนประธานจัดงานดวย 

ในปจจุบันงานวันขึ้นปใหมจะจัดขึ้นในวันที่ 1 มกราคมของทุกป มีจุดมุงหมายเพื่อให
เกิดความเปนสิริมงคลขึ้นในชุมชนและผูที่มารวมงาน สถานที่จัดงานจะจัดบริเวณถนนหนาลาน
กีฬา ฝายผูจัดงานสวนใหญจะเปนประธานชุมชนและคณะกรรมการบริหารชุมชน ซึ่งประกอบไป
ดวยผูชายในวัยทํางานเปนสวนมาก จะไปติดตอพระสงฆไวลวงหนา พอถึงวันขึ้นปใหมผูจัดงาน
จะขับรถยนตไปนิมนตพระสงฆจากวัดโคกชางและวัดใกลเคียงมาจํานวน 29 รูป โดยพระสงฆจะ
เร่ิมตนเดินบิณฑบาตรบริเวณถนนหนาลานกีฬาในเวลา 6 โมงเชา ในเวลานั้นชาวแพผูใหญทั้ง
ผูชายผูหญิงรวมถึงคนเฒาคนแกจะมาเขาแถวรอถวายอาหารริมฝงถนน สวนใหญอาหารที่นํามา
ถวายจะเปนขาวสารอาหารแหงที่พระสงฆสามารถเก็บไวไดนานๆ เมื่อชาวแพตักบาตรเสร็จ
เรียบรอยแลวก็จะแยกยายกันไปทําบุญตามวัดตางๆ ตามที่ตองการ สวนใหญชาวแพจะไปทาํบญุ
ที่วัดโคกชาง ทําใหมีโอกาสพบปะกับชาวบานตางชุมชนที่อาศัยอยูบริเวณใกลๆ กับวัด ทําให
พอที่จะรูจักหนาคาตากันบางถึงจะไมสนิทสนมกันมากนักก็ตาม  
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ประเพณีสงกรานต 
 งานวันสงกรานตจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันปใหมของคนไทย รวมถึงระลึกถึงบุญคุณ
ของผูมีพระคุณที่เปนคนเฒาคนแก งานวันสงกรานตในชุมชนชาวแพเปนกิจกรรมที่จัดขึ้นใหม
หลังจากไดยายชุมชนเขามาอยูในพื้นที่ปจจุบัน โดยจะจัดขึ้นในวันที่18 เมษายนของทุกป
โดยประมาณ เนื่องจากไมสามารถจัดขึ้นในชวงสงกรานตได เพราะในชวงสงกรานตพระสงฆ
มักจะไมวาง ตองไปทําพิธีกรรมในที่อ่ืนๆ กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้จะเริ่มตนตั้งแตชวงกอนพระฉัน
เพล โดยจะนิมนตพระสงฆมาสวดใหพรและถวายอาหารพระสงฆ ในโอกาสนี้ชาวแพจะทําอาหาร
มารวมถวายพระสงฆ หลังจากพระฉันทเสร็จแลวก็จะมารวมวงกินอาหารกัน จากนั้นจะเปนการ
สรงน้ําพระพุทธรูป และทําการอาบน้ําคนสูงอายุพรอมทั้งแจกผาหมแจกเสื้อผาใหกับผูสูงอายุที่
อายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป โดยไดงบประมาณมาจากองคการบริหารสวนตําบลอรัญญิก รวมกับเงิน
สวนตัวของผูนําชุมชน สถานที่จัดงานจะตั้งเตนทตรงลานกีฬาสําหรับทํากิจกรรม 

ในชวงบายประมาณ 4 - 6 โมงเย็นจะมีการจัดกีฬาขึ้นในชุมชน ในชวงแรกจะจัด
แขงขันฟุตบอลโดยนักฟุตบอลจะเปนเด็กวัยรุนผูชายในชุมชน มาตั้งทีมแขงขันกัน หลังจากจบ
การแขงขันฟุตบอลแลวจะเปนการละเลนพื้นบาน ผูที่มารวมเลนจะเปนเด็กอายุตั้งแต 10 ขวบขึ้น
ไป แบงเปนกีฬาของเด็กและกีฬาของผูใหญ ถาเปนเด็กจะไปเลนแขงกินวิบากเริ่มต้ังแตเปา
ลูกโปงใหแตก แลวไปกินขนมไพใหหมด จากนั้นไปเปาแปงออกจากจานเพื่อใชปากคาบเอา
เหรียญหาหรือสิบบาทออกมา ถัดไปตองหยิบเข็มมารอยดวยดาย แลวจึงวิ่งไปกินน้ําอัดลมให
หมด สวนกีฬาของผูใหญจะมีวิ่งกระสอบ ปดตาตีหมอ หรือกีฬาพื้นบานชนิดอื่นๆ แลวแตชาวแพ
จะคิดจัดกัน การจัดกีฬาพื้นบานมักสรางความรูสึกสนุกสนานและความตลกขบขันใหแกผูเลน
และผูชมเปนอยางมาก 

ในวันสงกรานตชาวแพทั้งชายและหญิงจะมารวมกิจกรรมกันมาก ผูหญิงมักมีสวน
รวมในการทําอาหารมาถวายพระ สวนผูชายรับภาระในการจัดเตรียมอุปกรณ จัดโตะ ตั้งเตนท 
ถางตนหญาและตระเตรียมพื้นที่สําหรับเลนกีฬา ในวันนี้คนเฒาคนแกจะออกจากบานเรือนมาให
คนรุนลูกรุนหลานอาบน้ํา เปนจํานวนมาก ถาหากมาไมไดเนื่องจากเดินไมสะดวก ผูนําหรือชาว
แพที่มีรถก็จะขับรถยนตเขาไปรับใหมารวมกิจกรรม ในวันสงกรานตกลุมผูชายมักมีการรวมกลุม
ดื่มสุราเพื่อพบปะพูดคุยกันเหมือนในงานประเพณีอ่ืนๆ สําหรับเด็กวัยรุนทั้งผูชายผูหญิงหรือ
ผูใหญบางคนก็มักจะมาเลนสาดน้ํากันหลังจากสรงน้ําพระพุทธรูปเสร็จ วันสงกรานตถือเปน
โอกาสอันดีที่ชาวแพจะไดมีเวลามารวมเลนสนุกและทํากิจกรรมกันอยางสนุกสนานครื้นเครง 
กิจกรรมตางๆ จะเสร็จส้ินประมาณหลัง 6 โมงเย็นซึ่งเปนชวงที่พระอาทิตยใกลจะตกดินแลว 
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เทศกาลลอยกระทง 
 ในอดีตชาวแพมักจะแยกยายไปทํากิจกรรมในวันลอยกระทงในลักษณะตางๆ กัน 
และไมถือวาเปนการทํากิจกรรมของชุมชนแตอยางใด เชน ไปรวมงานลอยกระทงที่ทางราชการ
จัดขึ้นเพื่อใหประชาชนในจังหวัดมารวมกิจกรรมกัน ชาวแพที่เห็นความสําคัญของประเพณีนี้ก็จะ
มาเขารวมงานลอยกระทงที่ทางจังหวัดจัดขึ้น โดยเฉพาะในหมูชาวแพคนหนุมสาวมักถือโอกาสนี้ 
นัดแนะกับคนรักหรือกลุมเพื่อนๆ มารวมลอยกระทงกันในบริเวณงาน สวนในกลุมชาวแพวัย
ทํางานหรือผูสูงอายุก็ถือโอกาสนี้ ทํากระทงหรืออาหารมาขายใหกับผูที่มารวมงานไปดวยในตัว 
แตก็เปนลักษณะกิจกรรมสวนตัวและไมไดรวมตัวกันทําขายในนามของชุมชน 

สําหรับชุมชนปจจุบัน งานวันลอยกระทงจะจัดขึ้นตั้งแตชวงกลางวันกอนคืนที่จะมี
การลอยกระทง กิจกรรมที่จัดจะเปนการแขงขันเรือพายโดยจะแขงกันที่คลองโคกชางติดกับ
บริเวณวัดโคกชาง ในชุมชนชาวแพไมสามารถที่จะจัดกิจกรรมได ถึงแมวาตัวชุมชนจะอยูขาง
คลองโคกชางก็ตาม เพราะวาลําคลองบริเวณนั้นมีลักษณะตื้น บนตลิ่งเต็มไปดวยวัชพืชที่มีหนาม
แหลมคมทําใหชาวแพและชาวบานที่มารวมงานไมสามารถมานั่งดูได จึงจําเปนตองไปจัดงานที่
บริเวณวัดโคกชาง เรือที่ใชแขงขันจะเปนเรือพายที่ปกติแลวชาวแพจะใชในการหาปลา ชาวแพ
เรียกเรือชนิดนี้กันวาเรือแจว การแขงเรือแจวจะจัดเปนคูๆ พายแขงกันสองเที่ยวโดยจะสลับที่กัน
เพื่อเปลี่ยนสายน้ําไมใหใครไดเปรียบเสียเปรียบจากกระแสน้ําที่พัดแรงไมเทากัน การแขงเรือจะ
แบงเปนรุนๆ มีทั้ง 2 ฝพายและ 4 ฝพาย การแขงเรือจะแขงกันในชวงเชา  

นอกจากการแขงเรือแลวยังมีกิจกรรมอื่นๆ คือมวยทะเล และพายกระทะใบบัว การ
แขงพายกระทะใบบัวจะนํากระทะใบบัวใบใหญเทินไวเหนือหวงยางและใหผูแขงขันจํานวน 1 คน
ข้ึนไปนั่งบนกระทะแลวพายแขงกันเปนคูๆ หรือคร้ังละหลายคนแลวแตโอกาส สวนมวยทะเลเปน
กิจกรรมที่เหมาะสมกับคลองโคกชาง เพราะน้ําในลําคลองจะตื้นและไหลไมแรงทําใหมีความ
ปลอดภัยที่จะเลนได เวทีที่จัดมวยทะเลจะมีลักษณะเปนคานไมขนาดพอเหมาะ ตั้งอยูในแนว
ระนาบถูกค้ํายันดวยเสาไมไผใหลอยอยูเหนือพื้นน้ําในลําคลอง คานจะตองมีขนาดหนาตัดที่
เหมาะสม เพื่อใหผูชายตัวโตๆ จํานวน 2 คนซึ่งเปนฝายตรงกันขาม ข้ึนไปนั่งครอมที่สวนกลางของ
คานได โดยที่คานไมหัก ที่ปลายของคานทั้งสองดานจะเปนสะพานหรือเสา เพื่อใหคนเลนไตข้ึน
ไปนั่งบนคานในแตละดานได วิธีการเลนผูเลนแตละฝายจะนั่งครอมหอยเทาอยูบนคานแลวหัน
หนาเขาหากันเพื่อเตรียมตัวจะชกมวย นักมวยทั้งสองจะนั่งโดยเอาปลายเทาของตนทั้งสองขาง
ไขวกันไวเพื่อใหนั่งอยูบนคานนั้นไดอยางมั่นคงและยาวนานที่สุด สวนมือของนักมวยจะสวมนวม
ไวเพื่อไมใหเกิดอันตรายกับคูชก เมื่อกรรมการใหสัญญาณเปานกหวีดเริ่มตนการแขงขันนักมวย
ทั้งสองจะเขยิบเขามาใกลกันเพื่อชกใบหนาและลําตัวของแตละฝาย สวนใหญแลวถานักมวยคน
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ไหนเพลี้ยงพล้ํามักจะอยูในสภาพหอยหัวเอาขาทั้งสองขางเกี่ยวคานไวในขณะที่สวนลําตัวและ
ศรีษะหกคะเมนอยูใตคาน ในขณะนั้นคูตอสูจะฉวยโอกาสเลือกตอยที่สวนทองหรือแกะขาที่ไขว
กันอยูของอีกฝายเพื่อใหตกลงไปบนพื้นน้ําเบื้องลาง ฝายใดตกลงไปในน้ํากอนถือวาเปนคนแพ 
เพราะฉะนั้นการตระเตรียมสถานที่ในการเลนมวยทะเลจะเลือกเอาบริเวณลําคลองสวนที่น้ําไม
ตืน้หรือลึกจนเกินไป เพื่อใหคนที่พลัดรวงตกลงมาจากการแขงขันไมเปนอันตรายจากการกระแทก
เขากับพื้นคลองหรือจมหายไปในน้ํา เนื่องจากระดับน้ํามีความลึกที่ไมเหมาะสม การแขงมวย
ทะเลผูที่มารวมงานทั้งผูชายผูหญิงทั้งผูใหญและเด็กจะชอบดูกันมาก เพราะมีความสนุกสนาน
และตลกขบขัน ผูที่เขารวมแขงขันกีฬาตางๆ จะเปนทั้งชาวแพในชุมชนชาวแพและชาวบานใน
ชุมชนโคกชาง มารวมทํากิจกรรมกัน โดยชาวแพจะถือวาตนเองเปนนองเพราะเพิ่งยายเขามาอยู
ใหม และถือวาชาวบานโคกชางเปนพี่เพราะอยูอาศัยในบริเวณนี้มากอนเปนระยะเวลานานแลว 
ในอาณาเขตระหวางชุมชนชาวแพและหมูบานโคกชางจะมีถนนสายพิษณุโลก-หลมสักเปนเสน
แบงเขตแดน แตชาวแพจะถือวาไมมีการแบงพวกเปนฝงชาวแพ ฝงโคกชาง (ฝงวัด) เพราะจะทํา
ใหเกิดความแตกแยก ในขณะที่ทางราชการมักจะแบงเปนฝงวัดกับฝงชาวแพอยูเสมอเพื่อใหงาย
ตอการประสานงาน 

งบประมาณที่ใชในการจัดงานสวนใหญจะหมดไปกับคาอาหาร และอุปกรณประกอบ
กิจกรรมตางๆ งบประมาณไดมาจากองคการบริหารสวนตําบลอรัญญิก แตมักจะไมพอตอ
คาใชจายตองอาศัยอาหารของชาวแพที่ทํากันมาเองเปนขาวบางแกงบางใสหมอใบใหญมาตัก
แจกคนที่มารวมงานเรียกกันวา “ขาวหมอแกงหมอ” ในเวลากลางคืนจะจัดงานประกวดหนูนอย
นพมาศและนางงามแมมาย โดยจะจัดขึ้นที่วัดโคกชาง การตัดสินวาใครจะเปนผูชนะไดรับ
ตําแหนงจะดูจากพวงมาลัยหรือลูกโปงที่ผูมารวมงานซื้อมาใหผูเขาประกวด ใครมีจํานวน
พวงมาลัยหรือลูกโปงมากที่สุดจะไดเปนหนูนอยนพมาศและนางงามแมมาย สวนใหญใครจะ
ไดรับตําแหนงขึ้นอยูกับฐานะและการสนับสนุนของคนในชุมชนมากกวาความสวยงามในดาน
รูปลักษณภายนอก ถาสังเกตจากผูที่มารวมงานซึ่งมีทั้งชาวบานและชาวแพ สรุปไดวางานนีจ้ดัขึน้
เพื่อกระชับความสัมพันธของชาวแพที่ยายเขามาอยูใหมกับชาวบานในบริเวณใกลเคียงใหมี
โอกาสไดมาทํากิจกรรมพบปะสังสรรคกัน  

นอกจากนี้ ในวันลอยกระทงมีการตระเตรียมสถานที่ภายในชุมชนบริเวณขางตลิ่ง
คลองโคกชางๆ ไวใหผูสูงอายุไดมารวมลอยกระทงดวย ผูสูงอายุที่มารวมงานสวนใหญมักจะเปน
คนที่มีสุขภาพแข็งแรง เดินไปไหนมาไหนไดสะดวก โดยลูกหลานจะทํากระทงมาใหคนเฒาคนแก
ของตนใชลอยในเวลามืดค่ํา ซึ่งโอกาสที่ชาวแพจะไดทํากิจกรรมรวมกันในวันลอยกระทงพึง่จะเริม่
มีข้ึนเมื่อยายเขามาอยูในชุมชนบนบก การจัดกิจกรรมตามงานประเพณีตางๆ สะทอนใหเห็นวา
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ในปจจุบันชาวแพเริ่มมีความเปนชุมชนมากขึ้น ตางจากในอดีตที่มักจะมีการอยูอาศัยแบบสังคม
เมืองซึ่งมีลักษณะตัวใครตัวมัน และมีความสัมพันธเฉพาะเพื่อนบานที่อยูใกลเคียงกัน ในอดีตการ
จัดงานประเพณี เชน ในโอกาสวันขึ้นปใหมมักจะกระทําขึ้นในนามชาวเรือนแพกลุมใดกลุมหนึ่ง 
ตางจากในปจจุบันที่จะจัดกิจกรรมขึ้นในนามของชาวแพทั้งหมด 
 

 
 
ภาพที่ 10 ปายบอกสถานที่ลอยกระทงสําหรับผูสูงอายุ 
 
การศึกษาของสมาชิกในชุมชน 

ในชุมชนไมมีสถานศึกษาอยูภายใน เด็กในชุมชนตองเดินทางไปเรียนในตัวเมือง สวน 
ใหญแลวจะใชวิธีข่ีจักรยาน จักรยานยนต หรือข้ึนรถประจําทางในการเดินทาง ถาเปนเด็กเล็กพอ
แมหรือผูปกครองจะเดินทางไปสง เด็กๆ รุนใหมมีโอกาสไดเรียนมากขึ้น สวนใหญจะไดเรียนมาก
นอยเทาใด ข้ึนอยูกับฐานะของครอบครัว ความสนใจและสติปญญาของตัวเด็ก ถาเปนเด็กเล็กๆ
กอนวัยเรียนหากในครอบครัวไมมีคนชวยดูแลพอแมผูปกครองมักจะนําเด็กไปใหศูนยรับเลี้ยงเด็ก
ในคายเอกาทศรฐรับเลี้ยงใหโดยเสียคาใชจายเดือนละประมาณ 600 บาทหรือไมก็จางคนใน
ชุมชนที่ทํางานอยูที่บานเลี้ยงดูแทนจนถึงวัยเขาโรงเรียนจึงนําไปสมัครเรียนในโรงเรียน การเรียน
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ในระดับอนุบาลจนจบระดับประถมศึกษา ชาวแพที่ฐานะไมดีนักจะสงลูกไปเรียนในสถานศึกษา
ของรัฐบาล เชน โรงเรียนวัดอรัญญิก โรงเรียนวัดโคกมะตูม โรงเรียนวัดทามะปราง โรงเรียนจา
การบุญ เปนตน หากครอบครัวใดฐานะดีจะสงบุตรหลานไปศึกษาในโรงเรียนเอกชน เชน โรงเรียน
ผดุงราษฎร โรงเรียนเซนตนิโกลาส โรงเรียนโรจนวิทย เปนตน หลังจากศึกษาจบชั้นประถมศึกษา
แลว หากครอบครัวใดมีฐานะดีมักจะสงบุตรหลานไปเรียนตอทางการศึกษาสายสามัญจนจบชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยโรงเรียนที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภายในจังหวัดไดแก 
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โรงเรียนจานกรอง โรงเรียนพิษณุโลกศึกษา 
สวนโรงเรียนพุทธชินราช มักรับเด็กที่สอบเขาเรียนตอที่สถานศึกษาแหงอื่นไมไดเขามาเรียน แต
สวนใหญชาวแพมักสงบุตรหลานไปเรียนตอทางสายอาชีพมากกวา โรงเรียนที่สอนทางสายอาชีพ
ไดแก โรงเรียนอาชีวศึกษา โรงเรียนเทคนิคพาณิชยการพิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เปน
ตน เมื่อจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.ว.ส.) สวนใหญแลวเด็กจะออกมาหา
งานทํา คนที่เรียนเกงสามารถสอบเขาทํางานในหนวยงานราชการได จะเปนที่ภาคภูมิใจชอง
ครอบครัวและเพื่อนบาน สวนคนที่สอบไมไดมักทํางานเปนลูกจางในที่ทํางานของเอกชน เชน 
โรงแรม หางสรรพสินคา บางคนอาจทําการคาขายหรือรับจางตามพอแม สําหรับเด็กที่จบชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 มักจะไปสอบเขาบรรจุเปนขาราชการ เชน ทหาร ตํารวจหรือเปนพยาบาล หรือ
ถาครอบครัวใดมีฐานะดีอาจสนับสนุนใหลูกไปเรียนตอในระดับอุดมศึกษาตอไป แตหากสอบ
ไมไดก็จะออกมาทํางาน ซึ่งอาจไปทํางานในโรงงานภายในจังหวัดหรือเดินทางเขาไปหางานทําที่
กรุงเทพ ฯ หรือตางจังหวัดตอไป 
 สําหรับระดับการศึกษาของชาวแพสวนใหญ หากเปนผูสูงอายุจะเรียนจบในระดับ
ประถมศึกษา ปที่ 4 - 6  เปนการศึกษาในระดับพออานออกเขียนได และมีผูสูงอายุหลายรายที่
ไมไดรับการศึกษาเลย สําหรับคนหนุมสาวจะจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 - 6 และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเปนสวนมาก สวนระดับอุดมศึกษามีคนจบการศึกษานอยมาก สวน
ระยะทางในการเดินทางไปศึกษาในตัวเมือง ประมาณ 4 - 5 กิโลเมตร 
 

สาธารณูปโภคในชุมชน 
ชุมชนชาวแพแหงใหมตั้งอยูบริเวณคลองโคกชาง เปนชุมชนที่จัดตั้งขึ้นโดยทาง

ราชการ ระบบสาธารณูปโภคตางๆ จึงถูกสรางขึ้นมาในระยะเวลาที่ไลเลี่ยกับการกอสรางอาคาร
บานเรือน ระบบไฟฟาและน้ําประปาถือเปนสาธารณูปโภคที่สําคัญของชุมชน  ชาวแพใชไฟฟาใน
กิจกรรมตางๆ ของครัวเรือนเร่ิมต้ังแตหุงขาว ทํากับขาว ไปจนถึงเปนสวนหนึ่งของการประกอบ
อาชีพ ในบางครอบครัวที่มีอาชีพรับจางซักรีดเสื้อผา-เคร่ืองนุงหมจําเปนตองใชเครื่องซักผาและ
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เตารีดไฟฟาชวยในการผอนแรง บางครอบครัวสามีประกอบอาชีพเปนชางแกะสลัก อุปกรณที่ฝน
หรือเจียรลวนทํามาจากมอเตอรที่ใชพลังงานไฟฟา ชาวแพบางรายที่มีอาชีพซอมรถจักรยานยนต
ก็ตองใชไฟฟาในการเติมลมรถจักรยานยนต  ในแตละครัวเรือนจะมีเครื่องใชไฟฟาซึ่งเปนทั้ง
ส่ิงจําเปนและเครื่องอํานวยความสะดวกใชทุกหลังคาเรือน  สวนใหญแลวชาวแพตองพึ่งพา
เครื่องใชไฟฟามาตั้งแตอยูเรือนแพริมแมน้ํา 

ชาวแพใชน้ําประปาในกิจวัตรประจําวันตางๆ ตั้งแตชําระลางรางกาย ทําความ
สะอาดเครื่องมือเครื่องใช ซักเสื้อผาเครื่องนุงหม  และกิจกรรมอ่ืนๆ แตกตางจากเมื่ออยูชุมชนเดิม
ที่ใชน้ําจากแมน้ํา ชาวแพมีแหลงน้ําใชเพียงแหงเดียวจากน้ําประปาที่ไหลมาจากทอของการ
ประปา ชาวแพจึงมีรายจายเพิ่มข้ึนมาจากการใชน้ําเพื่อการอุปโภค สําหรับน้ําดื่มชาวแพสวน
ใหญซื้อน้ําดื่มมาบริโภคโดยจะมีรถบรรทุกน้ําดื่มใสถังมาสงใหเปนประจํา สําหรับน้ําในคลองโคก
ชางซึ่งเปนแหลงน้ําตามธรรมชาติชาวแพจะไมนํามาใช แตจะมีชาวแพบางรายซึ่งสวนใหญเปน
ผูชายนิยมเอาตาขายดักปลาไปขึงกั้นขวางลําคลองไวเพื่อจับปลามาทําอาหาร บางคนที่มีเรือจะ
พายเรือออกไปกลางลําคลองแลวเหวี่ยงแหจับปลา ปลาที่จับไดจะเปนปลาขนาดเล็กประเภทปลา
แขยง ปลาหมอ ปลากระดี่ ปลาสลิด ถาจับปลาไดมากหรือเปนปลาตัวใหญเชนปลาชอนหรือปลา
สวาย อาจนําไปเดินเรขายหรือนําไปขายในตลาดสด การจับหรือหาปลานี้ชาวแพบางคนทําเปน
กิจวัตรประจําวันเพื่อยังชีพและชวยประหยัดรายจายคาอาหารในครอบครัว หรือบางครั้งอาจทํา
ใหเกิดรายไดเสริมเปนตัวเงิน แตก็มีชาวแพบางคนที่หาปลาเปนงานอดิเรกเพราะเคยชินกับการ
จับปลามาตั้งแตเด็ก ถึงแมตอนนี้จะมีฐานะดีแตก็ทําเพื่อความเพลิดเพลินของตนเอง และใน
บางครั้งก็จะพาลูกหลานตัวเล็กๆ ติดตามไปเพื่อใหเรียนรูและสอนวิธีหาปลาใหแกเด็กๆ ดวย 

ในชุมชนมีสนามกีฬาอยูหลายประเภทสําหรับใหเด็กวัยรุนไดมาเลนรวมกัน สนาม
กีฬาที่มีไดแก สนามบาสเก็ตบอล สนามฟุตบอล สนามตระกรอและมีสนามเด็กเลนสําหรับเด็ก
เล็กๆ สวนใหญในเวลาหลังเลิกเรียนเด็กผูชายจะมาจับกลุมเลนฟุตบอลและบาสเก็ตบอลกันที่
สนามใกลกับปากทางเขาชุมชน สวนเด็กเล็กหากพอแมเลิกงานกลับมาถึงบานเร็วและมีเวลาวาง 
แมมักจะพาลูกไปเดินเลนที่สนามเด็กเลนพรอมกับนําอาหารเย็นไปปอนลูกดวย สนามกีฬา
นอกจากจะเปนที่เลนของเด็กๆ แลว ยังเปนสถานที่สําหรับจัดกิจกรรมในโอกาสตางๆ ของชุมชน
เชน ในงานทําบุญปใหม งานวันสงกรานต เปนตน ในอดีตเมื่ออยูริมแมน้ํานาน เด็กๆ มักกระจาย
กันไปเลนตามสนามกีฬาของโรงเรียนตางๆ ที่อยูใกลบาน เชนที่ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
โรงเรียนจานกรอง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สวนการจัดกิจกรรมในชุมชนจะไปใชสนามหญาหนา
ศาลากลาง 
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การเดินทางภายในชุมชนมีความสะดวก ถนนที่เชื่อมตอระหวางบานแตละหลังและ
ถนนแตละซอยทําดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก หากเปนถนนเสนหลักจะมีทางเทาทั้งสองฝงถนน ให
ชาวแพไดเดินซึ่งทําใหสะดวกและปลอดภัยจากรถที่วิ่งไปมาบนถนน ริมถนนจะมีเสาไฟฟาวางตัว
ขนานไปกับถนน นอกจากนี้บริเวณถนนที่อยูติดกับสนามกีฬา จะเปนที่ตั้งของตูโทรศัพท
สาธารณะซึ่งมีอยูหลายเครื่อง ไมไกลจากตูโทรศัพทมากนัก ริมถนนบริเวณใกลกับสหกรณประจํา
ชุมชน จะเปนที่ตั้งของศาลประจําชุมชน มีทั้งศาลเพียงตา และศาลพระภูมิเจาที่ 

 
 
ภาพที่ 11 เด็กวัยรุนที่มารวมตัวกันเพื่อไปเลนฟุตบอล 

 
นอกจากโทรศัพทสาธารณะแลว ชาวแพนิยมใชโทรศัพทเคลื่อนที่หรือที่นิยมเรียกกัน

วาโทรศัพทมือถือ เนื่องจากสะดวกในการใชงานและมีราคาที่ไมแพงมากนัก นอกจากจะใชติดตอ
กับญาติที่อยูหางไกล โทรศัพทชนิดนี้ยังมีประโยชนในการติดตอธุระการงาน เชน การสั่งซื้อสินคา
กับพอคาแมคารายอื่นๆ รวมถึงติดตอกับลูกคา ชาวแพสวนใหญไมคอยไดอยูบานการใชโทรศัพท
ชนิดนี้จึงเหมาะสมกับการทํางานมากกวาโทรศัพทตามบานและไมตองเสียเวลาในการติดตั้ง  
สวนการประชาสัมพันธเพื่อบอกขาวสารตางๆ ในชุมชน กลุมผูนําจะทําโดยบอกผานหอกระจาย
ขาวของชุมชนซึ่งอยูใกลๆ กับบริเวณสหกรณ โดยจะทําการประกาศตอนเชากอนชาวแพไป
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ทํางานหรือในตอนเย็นหลังจากชาวแพเลิกงานกลับมาถึงบานแลว นอกจากนี้ในกลุมชาวแพที่มี
ฐานะดีไดติดตั้งโทรทัศนระบบเคเบิ้ลทีวีของทองถิ่นไวรับชมรายการโทรทัศนที่มีความหลากหลาย 
โทรทัศนระบบนี้จะเสนอขาวคราวและเรื่องราวความเคลื่อนไหวของสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นภายใน
จังหวัดพิษณุโลกรวมถึงจังหวัดใกลเคียง ซึ่งชาวแพในวัยผูใหญทั้งผูชายและผูหญิงมักใหความ
สนใจติดตาม เนื่องจากมีความเกี่ยวของกับการทําอาชีพการงานและการใชชีวิตประจําวัน 
ในขณะที่คนรุนหนุมสาวถามีเวลาวางมักจะชอบดูรายการภาพยนตรจากตางประเทศในโทรทัศน
ระบบนี้ดวย  ในบางครั้งเมื่อจํานวนสมาชิกเคเบิ้ลทีวีในชุมชนชาวแพไมไดตามเปาหมาย 
พนักงานของบริษัทเคเบิ้ลมักจะมาขอรองใหผูนําชุมชนชวยหาชาวแพมาเปนสมาชิกเพิ่ม โดยผูนํา
ที่หาสมาชิกใหบริษัทเคเบิ้ลไดจะไมตองเสียคาสมาชิกเปนรายเดือนและไดรับการติดตั้งฟรีไมตอง
เสียคาใชจายใดๆ 
 

 
 
ภาพที่ 12 หอกระจายขาวและสหกรณประจําชุมชน 
 

ในชุมชนไมมีสถานีอนามัยหรือสถานพยาบาล เมื่อชาวแพมีอาการเจ็บปวยหากเปน
เล็กนอยเชนเปนไขหวัด ชาวแพมักซื้อยาจากรานขายยามากินเอง หรือไมชาวแพมักไปใชบริการ
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ของสถานีอนามัยที่อยูในวัดเขื่อนขันธเพราะอยูใกลกับชุมชน สถานีอนามัยวัดเขื่อนขันธจะมีการ
ตรวจหาโรคมะเร็งเปนประจําทุกวันพุธ นอกจากนี้ทางอนามัยจะสงเจาหนาที่เขามาในชุมชนเพื่อ
ตรวจโรคใหผูสูงอายุและเด็กในวันเสารเดือนละ 1 คร้ัง สถานที่ตรวจโรคในชุมชนจะจัดขึ้นที่
สหกรณชุมชน แตถาหากเจ็บปวยมากชาวแพตองเดินทางเขาไปรักษาที่โรงพยาบาลภายในเมือง 
โรงพยาบาลที่ชาวแพเขาไปใชบริการบอยๆ คือโรงพยาบาลพุทธชินราช สวนคารักษาพยาบาล
หากชาวแพมีบัตรประกันสุขภาพ ก็ไมตองเสียคาใชจาย โรคภัยไขเจ็บของชาวแพ สวนมากแลวจะ
เปนโรคเกี่ยวกับการทํางานหนักหรือยกของหนัก เชน ปวดเมื่อยกลามเนื้อ โรคผิวหนัง โรค
เกี่ยวกับกระดูกและเสนประสาท สวนมากผูสูงอายุมักมีปญหาเกี่ยวกับสายตาฝาฟาง 
 

 
 
ภาพที่ 13 เด็กผูหญิงและบรรยากาศบริเวณลานกีฬา 
 

การคมนาคมและติดตอกับโลกภายนอก 
ชุมชนชาวแพมีถนนเลียบฝงคลองโคกชางเปนถนนเสนหลักอยูหนึ่งสาย พื้นถนนทํา

ดวยคอนกรีตเสริมเหล็กยาวประมาณ 600 เมตร ถนนเสนนี้จะเชื่อมตอกับซอยเล็กๆ ที่อยูติดหนา
บานของชาวแพจํานวน 13 ซอย แตละซอยยาวประมาณ 60 เมตร เมื่อชาวแพจะเดินทางออก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 72

นอกชุมชนจะตองเดินทางออกมาจากซอยหนาบานของตนเองกอน จากนั้นใชเสนทางถนนเลียบ
คลองโคกชางเลี้ยวเขาถนนหนาโครงการและเขาสูถนนเสนใหญสายพิษณุโลก-หลมสัก เพื่อไปยัง
ในตัวเมืองหรือออกนอกจังหวัดตอไป 

ชาวแพสวนใหญใชรถจักรยานยนตเปนพาหนะในการเดินทางเพื่อไปทําธุระหรือ
ทํางานในตัวจังหวัด คนสูงอายุมักใชจักรยานเดินทางไปในระยะทางใกลๆ ผูนําชุมชนหรือชาวแพ
บางรายที่มีฐานะดีจะมีรถยนตไวใช ซึ่งสวนมากใชรถยนตสภาพกลางเกากลางใหม สวน
รถสามลอแดงหรือรถซาเลงแบบติดเครื่องยนตไวที่ลอหลังที่ชาวแพนิยมเรียกวารถสกายแล็บ 
จัดเปนพาหนะอีกชนิดหนึ่งที่พบไดบอยๆ ในชุมชน ชาวแพนิยมใชรถสกายแล็บบรรทุกสิ่งของ
จํานวนมากเพื่อไปคาขายหรือพาคนปวยไปหาหมอ โดยจะใหคนปวยนั่งกับพื้นดานหนาเพื่อ
ปองกันไมใหคนปวยพลัดตกรถ 

 

 
 
ภาพที่ 14 รถจักรยานยนตเปนพาหนะที่ชาวแพนิยมใชในการเดินทาง 
 

การเดินทางไปเรียนหนังสือ เด็กเล็กๆ ที่เรียนชั้นอนุบาลหรือช้ันประถมศึกษาไป
โรงเรียนโดยใหผูปกครองไปรับไปสงถึงโรงเรียน ผูปกครองบางรายก็จางชาวแพในชุมชนไปรับไป
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สงโดยเสียคาจางเดือนละ 200 บาทตอคน รถคันหนึ่งก็จะรับเด็กโดยสารไปดวยกันหลายๆ คน 
สวนเด็กโตที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาทั้งสายสามัญหรือสายอาชีวะมักจะเดินทางไปโรงเรียนดวย
ตัวเองมีทั้งขึ้นรถโดยสารประจําทาง ข่ีจักรยานหรือข่ีรถจักรยานยนตไป บางคนก็ใหพอแมไปสงใน
ตอนเชากอนเขาเรียน สวนตอนเย็นหลังเลิกเรียนมักเดินทางกลับโดยขึ้นรถประจําทาง ผูปกครอง
บางคนก็มารอรับเด็กที่ถนนใหญปากทางเขาชุมชนเพื่อไมใหเด็กตองเดินเขามาบานไกลมากนัก 

ชาวแพที่ไมมีพาหนะเดินทางตองเดินออกมานอกชุมชน เพื่อรอรถประจําทางหนา
ถนนใหญ รถประจําทางที่ผานมีรถสองแถวขนาดเล็กวิ่งโดยสารระหวางอําเภอวังทองเขาไปใน
ตลาดโคกมะตูม ราคาคาโดยสารมักไมแนนอน เนื่องจากชาวแพมาขึ้นรถกลางทาง แตราคามกัไม
แพงมากนัก รถสองแถวมักจะผานมาชั่วโมงละ 1 - 2 คัน หากตองการไปยังที่อ่ืนในจังหวัด ชาว
แพตองลงรถสองแถวที่ศูนยบขส.แลวตอรถเมลลสาย 1 ไปลงที่ตลาดหนาสถานีรถไฟเพื่อไปตอรถ
เมลลสายอื่นๆ ตอไป นอกจากนี้ รถประจําทางที่ชาวแพใชเดินทางยังมีรถโดยสารระหวางอําเภอ
วัดโบสถกับตัวเมือง ซึ่งจะมาชั่วโมงละ 1 - 2 คัน รถประจําทางสาย 12 วิ่งระหวางบานประโดก-
ทะเลแกว และสาย 13 วิ่งระหวางบานปากหวย-ทะเลแกว คาโดยสารสําหรับรถที่วิง่ทางไกลจะคดิ
ตามระยะทาง สวนผูหญิงวัยรุนในชุมชนที่ทํางานในโรงงานไทยแอรโรวจะเดินออกมาคอยรถ
บริษัท ที่จะมารับระหวางทางที่หนาถนนสายใหญ เพื่อไปโรงงานที่บานเต็งหนาม 

ชาวแพสวนใหญตองเขาไปในตัวเมืองบอยๆ สวนใหญตองไปเกือบทุกวันเพื่อไป
ทํางานเพราะสวนใหญชาวแพทํางานคาขายหรือรับจางในบริเวณตลาดสด ชาวแพบางรายที่
เจ็บปวยตองเขาไปในเมือง เพื่อใชบริการโรงพยาบาลพุทธชินราชที่เปนโรงพยาบาลของรัฐ 
เนื่องจากเก็บคารักษาราคาถูก  หากเปนโรคเจ็บปวยเล็กนอยชาวแพมักไปใชบริการของสถานี
อนามัยที่อยูในวัดเขื่อนขันธ เพราะอยูใกลกับชุมชน 

การซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ชาวแพมักซื้อกลับมาพรอมกับการเดินทางกลับบาน 
สวนมากจะซื้อหาในบริเวณใกลกับที่ทํางาน สวนใหญแลวชาวแพมักจะกระจายกันไปทํางานใน
ตลาดสดตางๆ ทั่วตัวจังหวัด  ตลาดที่ชาวแพซื้อขาวของเครื่องใชหรืออาหารการกินไดแกตลาด
โคกมะตูม ตลาดหนาสถานีรถไฟหรือที่ชาวแพเรียกวาตลาดใน ตลาดใตหรือที่ชาวแพเรียกวา
ตลาดทาเรือเขียว ตลาดบานคลอง และตลาดหลังวัดใหญ นอกจากนี้มักจะมีรถขายอาหารสด
หรือรถขายกับขาวเดินทางเขามาขายอาหารภายในชุมชนทุกๆ วัน ทําใหชาวแพที่มีอายุมากที่ไม
สะดวกในการเดินทางไดซื้ออาหารโดยไมตองเดินทางไกลมากนัก นอกจากนี้ในชุมชนก็มีรานขาย
ของชํา รานขายอาหารอยูหลายรานที่ชาวแพสามารถซื้อหาสิ่งของที่ตองการได 

สําหรับการเดินทางไปทํางานรับจางที่กรุงเทพฯ หรือตามจังหวัดตางๆ ชาวแพเดินทาง
ไปไดหลายวิธีทั้งทางรถยนตโดยสาร ทางรถไฟ แตชาวแพมักไมมีโอกาสเดินทางทางเครื่องบิน 
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แมวาภายในจังหวัดจะมีสนามบิน เนื่องจากราคาคาใชจายที่สูงและรูสึกไมคุนเคย ชาวแพมักไป
ข้ึนรถโดยสารที่ศูนยรถ บขส. ซึ่งมีรถโดยสารเดินทางออกจากพิษณุโลกไปกรุงเทพฯทุกวัน วันละ
หลายครั้ง เร่ิมต้ังแตเวลา 06.30 - 22.00 น. รถจะออกทุกชั่วโมงโดยประมาณในเวลากลางวัน 
สวนตอนกลางคืนจะมีรถนอยเที่ยวกวา รถที่ใชโดยสารมีทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ 
นอกจากที่ศูนยรถบขส.แลวชาวแพสามารถไปขึ้นรถโดยสารของเอกชนเพื่อไปกรุงเทพฯ ไดอีก 3 
แหง คือที่บริษัทวินทัวร บริษัทพิษณุโลกยานยนต และเชิดชัยทัวร ที่ตั้งของสามบริษัทอยูใกลๆ กับ
ตลาดสถานีรถไฟ ซึ่งรถที่ใชโดยสารจะเปนรถปรับอากาศ มีรถไปกรุงเทพฯเที่ยวแรกประมาณ 
8.00 - 9.15 น.และมีเร่ือยไปเกือบทุกชั่วโมงจนถึงเวลาประมาณ 24.30 น. โดยจะคิดคาโดยสาร
คนละ 218 บาท  การเดินทางไปกรุงเทพ ฯ ทางรถโดยสารจะใชเวลาประมาณ 5 ชั่วโมง สวนการ
เดินทางทางรถไฟมีทั้งเที่ยวขึ้นและเที่ยวลอง เที่ยวขึ้นจะผานหลายจังหวัดในภาคเหนือไปส้ินสุด
ปลายทางที่จังหวัดเชียงใหม  เที่ยวลองจะมีรถไฟออกจากพิษณุโลกไปสิ้นสุดปลายทางที่
กรุงเทพฯวันละ 14 เที่ยว ตั้งแตเวลา 02.05 – 23.00 น. ราคาคาโดยสารมีหลายราคาขึ้นอยูกับ
ประเภทขบวนรถที่ข้ึน คาโดยสารรถดวนพิเศษจะสูงที่สุด ถาเดินทางไปกรุงเทพฯ จะเสียคารถไฟ
ประมาณ 80 - 400 บาท และจะใชเวลาในการเดินทางมากกวารถยนตโดยสาร สําหรับการ
เดินทางไปจังหวัดอื่นๆ บริเวณใกลเคียง ชาวแพจะไปขึ้นรถโดยสารที่ศูนยรถบขส.หรือไปทาง
รถไฟถามีเสนทางรถไฟผานจังหวัดนั้น 
 
 
   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่ 4 
เรื่องเลาของแสง 

 
การเสนอเรื่องเลาของแสงแบงออกเปน 3 ระยะดังนี้  
1 ชีวิตในวัยเด็ก เร่ิมตั้งแตชีวิตในวัยเด็กมาจนถึงอายุประมาณ 26 ป ประวัติชีวิต

ในชวงนี้ของแสงจะสะทอนใหเห็นถึงชีวิตของบรรพบุรุษ โอกาสทางการศึกษา ภูมิหลังทาง
บุคลิกภาพ และส่ิงแวดลอมทางสังคม กอนที่แสงจะเขามาอยูในชุมชนเรือนแพ 

2 ชีวิตภายในชุมชนเรือนแพริมแมน้ํานาน ชีวิตในชวงนี้ แสงจะเลาใหเห็นอาชีพการ
งาน ชีวิตครอบครัว รวมถึงการเริ่มรักษาโรคทางไสยศาสตรจนเปนที่รูจักในหมูชาวแพ และสงผล
ใหชาวแพเลือกแสงเปนผูนําชุมชนอยางเปนทางการ 

3 ชีวิตปจจุบันภายในชุมชนชาวแพ ซึ่งแสงรับตําแหนงเปนผูนําชุมชน 3 ตําแหนง
พรอมๆ กัน ประกอบไปดวยตําแหนง ประธานสหกรณชุมชน ประธานชุมชน และผูใหญบานหมูที่
10 ตําบลอรัญญิก  
 
ขอมูลประวัติชีวิตโดยสังเขป 

แสงเกิดเมื่อ พ.ศ. 2494 ในปจจุบันมีอายุ 53 ป ประกอบอาชีพแกะสลักเครื่องรางของ
ขลังและเครื่องประดับตางๆ แสงจบการศึกษาสายสามัญในระบบโรงเรียนตั้งแตชั้นประถมศึกษา
ถึงมัธยมศึกษา แสงเคยศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาแตไมสําเร็จเพราะเกิดเหตุการณ 14 ตุลาคม 
พ.ศ. 2516 ทําใหแสงตองเลิกเรียนลงกลางคัน จากนั้นแสงไดหันไปศึกษาตอทางดานศาสนา โดย
ไดบวชเรียนเปนพระจนจบนักธรรมโทเปรียญ 3 แสงเริ่มเขามาอยูอาศัยในชุมชนเรือนแพเมื่อ
ประมาณ พ.ศ. 2520 เพราะตองการมาเริ่มตนชีวิตใหมในชุมชนแหงนี้ รวมระยะเวลาที่แสงเขามา
อยูในชุมชนจนถึงปจจุบันนี้ประมาณ 27 ป ในปจจุบันนี้ พอและแมของแสงไดเสียชีวิตลงแลว 
แสงมีภรรยา 1 คน เมื่อกอนทําอาชีพคาขายแตในขณะนี้ไดเลิกทําแลว แสงมีลูกทั้งหมดรวม 4 คน 
เปนผูชาย 3 คน ผูหญิง 1 คน สําหรับตําแหนงการทํางานในชุมชนของแสง ในอดีตแสงเคยเปน
รองประธานชุมชนชาวแพในระหวาง พ.ศ. 2540 - 2542 สวนตําแหนงในปจจุบันแสงเปนประธาน 
สหกรณชุมชนชาวแพ2สมัยติดตอกันในระหวาง พ.ศ. 2545 - 2548 และจากการเปนประธาน 
สหกรณทําใหแสงรับตําแหนงเปนประธานชุมชนชาวแพไปดวยเปนเวลา2สมัยติดตอกันใน
ระหวาง พ.ศ. 2545 - 2548 นอกจากนี้แสงยังไดรับเลือกใหเปนผูใหญบานหมู 10 ตําบลอรัญญิก
ใน พ.ศ. 2547  75 
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ชีวิตในวัยเดก็ 
 

การเกิดของแสง 
แสงไมใชชาวแพโดยกําเนิด แสงไมไดเกิดและเติบโตขึ้นในชุมชนเรือนแพ จังหวัด

พิษณุโลก แสงเลาวาเขาเกิดและใชชีวิตในวัยเด็กที่อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ในขณะที่ตั้งทอง
ของแสงแมฝนวามีคนนําชางตัวหนึ่งมาให ในความฝนชางตัวนั้นมีลักษณะเหมือนชางทั่วๆ ไป
และไมไดมีลักษณะอะไรที่ผิดปกติหรือโดดเดนเปนพิเศษ แมของแสงแปลความฝนนั้นวา เด็กที่มา
เกิดจะเปนคนมีบุญวาสนาและจะนําโชคลาภมาใหพอแม สําหรับตัวของแสงเองความฝนของแม
ไมไดมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตในระยะตอมาของเขามากนัก เมื่อถึงเวลาที่แมของแสงเจ็บทอง
หนักใกลจะคลอดนั้น พอของแสงไดรีบไปตามหมอตําแยในละแวกบานใหรีบมาชวยทําคลอด 
ตอนนั้นแสงเกิดมาบนแครไมไผใตถุนบาน หมอตําแยที่ทําคลอดใชผิวไมไผที่เตรียมมาตัดสาย
สะดือใหแสงแทนการใชมีด เพราะในเวลานั้นคนโบราณถือวาผิวไมไผมีความคมและความ
สะอาดเพียงพอที่จะใชตัดสายสะดือใหเด็กทารกแรกเกิด ในสมัยนั้นสถานพยาบาลยังมีไมทั่วถึง
เวลาจะคลอดลูก ชาวบานสวนใหญที่อยูหางไกลก็มักจะใชวิธีนี้ทําคลอดกัน  

ถึงแมแมของแสงจะฝนวาไดสัตวใหญมาเกิด แตวาตัวของแสงเองกลับไมไดเปน
เชนนั้น เมื่อถึงเวลาคลอดของแสงนั้นแมกลับคลอดงาย เพราะวาแสงนั้นมีรูปรางที่เล็กมาตั้งแต
เกิด ตัวของแสงนั้นเล็กขนาดที่วาเมื่อแสงเร่ิมคลานได แมไดปลอยใหแสงคลานเลนบนพื้นบาน 
แสงไดคลานผานรอยหางของรองไมกระดานที่ตีเปนพื้นบานแลวก็พลัดหลนลงมาใตถุนบาน เมื่อ
แมไดยินเสียงรองของแสงก็ตกใจวาตัวของแสงหายไปไหนรีบวิ่งหาไปทั่วบานก็หาไมพบ จน
สุดทายลงมาหาดูใตถุนบานก็พบแสงนอนรองไหอยูบนพื้นดินใตรองไมกระดานแผนนั้นนั่นเอง 
ลักษณะของบานที่แสงเกิดแสงเรียกมันวากระตอบ กระตอบของแสงเปนบานไมแบบมีใตถุน
หลังคามุงดวยจากเหมือนบานเรือนในชนบททั่วๆ ไป สวนพื้นบานที่แสงเคยตกลงมานั้นสูงจาก
พื้นดินพอใหผูใหญเดินรอดผานไปได แสงพูดแบบสนุกๆ วา ”ใตถุนบานแมมันสูงนะ แมเลาใหฟง
วา พอรูวาเรารวงผานรองไมกระดานมาก็ตกใจ แตพอมาดูเราแลวแมสงสัยวาทําไมเราไมเห็นเปน
อะไรเลย…” แสงอธิบายใหฟงวาที่ตัวเขาเองไมเปนอะไรเพราะตอนนั้นเขายังเปนเด็ก ยงัไมมกีเิลส 
และมีจิตใจที่สะอาดและบริสุทธิ์ แสงเชื่อวาในขณะนั้นมีวิญญาณที่ดีที่ชาวบานเรียกวา แมซื้อ
คอยปกปองคุมครองเขาอยู รวมถึงวิญญาณนั้นก็จะคอยปกปองดูแลเด็กเล็กๆ ที่เกิดใหมคนอื่นๆ 
ดวย 

ในปจจุบันนี้ถาเปรียบเทียบรูปรางของแสงกับชาวแพโดยทั่วไป ตัวของแสงเองก็ถือวา
มีรูปรางที่เล็กสันทัด ผมของเขานั้นเปนสีดํายังไมมีปอยสีขาวแซมแตอยางใดถึงแมวาเขาจะมีอายุ
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ยางเขา 53 ปแลวก็ตาม สวนผิวของแสงนั้นมีสีดําแดงเหมือนชาวชนบทสวนใหญ การแตงกาย
ของแสงก็ข้ึนอยูกับโอกาสและสถานที่ ถาทํางานแกะสลักอยูที่บานในฤดูรอนแสงอาจถอดเสื้อ
และใสกางเกงขาสั้นเพียงหนึ่งตัว หรือไมเขาก็ใสกางเกงขาสั้นคูกับเสื้อยืดแขนกุดเพื่อความ
สะดวกในการแกะสลักงาน แตถาตองทํางานที่พบปะกับขาราชการตางๆ ในฐานะประธานชุมชน 
หรือผูใหญบาน เขาจะสวมเสื้อมีคอปกและนุงกางเกงผาขายาวตามแบบเครื่องแตงกายที่สุภาพ
ของทางราชการ สําหรับงานทางพิธีการนั้นแสงตองแตงตัวดวยเครื่องแบบสีกากีเชนเดียวกับ
ผูใหญบานและขาราชการตางๆ ในทองถิ่น สวนภรรยาของแสงนั้นชอบนุงผาถุงและสวมเสื้อยืด
ตามอยางชาวแพที่มีลูกแลวที่พบเห็นไดทั่วๆ ไปในชุมชน 
 
การคาทางน้าํของปูและยา 

แสงเลาถึงชีวิตตอนที่เร่ิมจําความไดใหฟงวา “ตอนเปนเด็กอายุ 3 - 4 ขวบ จําไดวา
เห็นปูกับยาลองเรือมอญคาขาย ปูเปนคนสุพรรณบุรี สวนยามาจากสิงหบุรีแลวก็มาไดกัน ยามี
เชื้อสายมอญ-ขมุ แตปูจะเปนคนมอญหรือเปลาไมรูนะ” ในตอนที่แสงยังเปนเด็กการเดินทางและ
คาขายทางน้ํายังพบเห็นไดเปนปกติ ปูและยาของแสงเองก็เปนหนึ่งในขบวนลองเรือขายสินคา
ทางน้ํา เรือที่ปูและยาใชบรรทุกสินคาไวขายเปนเรือมอญซึ่งตีกาบเรือไวสูง เนื่องจากเรือมอญตอง
บรรทุกสินคาไวขายเปนจํานวนมากทําใหทองเรือตองจมน้ําลึก การตีกาบเรือไวสูงมีจุดประสงค
สําคัญเพื่อปองกันไมใหน้ําไหลเขาไปในเรือ แสงสันนิษฐานวาเรือมอญลํานั้นปูของเขาอาจเปนคน
สรางขึ้นมาเอง สวนสินคาที่ปูและยานํามาขายจะเปนสินคาเกี่ยวกับอาหารการกินที่เก็บไวได
นานๆ เชน ปูดอง หัวไชเทาหมักเกลือ กะป หรือน้ําปลาจากปลาสรอย ฯลฯ อาหารเหลานี้ทําขึ้น
เองจํานวนหนึ่งและรับมาจากคนอื่นอีกจํานวนหนึ่ง สวนสินคาที่เปนเครื่องใชสวนใหญจะเปน
เครื่องปนดินเผาที่ผลิตข้ึนมาจากคนในหมูบานของปูและยา สินคาประเภทนี้ไดแก ชั้นเตาอั้งโล 
ชั้นเตาหุงขาว เตาไฟ เครื่องปนดินเผาตางๆ เชน หมอ ไห และอ่ืนๆ 

ปูและยาของแสงจะเริ่มตนออกเดินทางคาขายทางน้ําประมาณเดือนพฤษภาคม ซึ่ง
เปนชวงที่ชาวบานเรียกกันวาเปนชวงหนาน้ํา ในเวลานั้นระดับน้ําในแมน้ําลําคลองจะขึ้นสูง บน
ทองฟาเริ่มมีเมฆลอยตัวหนา และเริ่มมีฝนตกโปรยปรายลงมาไมขาดสายเพราะไดยางเขาสูหนา
ฝนแลว ฝนที่ตกลงมาทําใหระดับน้ําในแมน้ําเพิ่มปริมาณมากพอที่จะทําใหลองเรือมอญขนาด
ใหญไปได ในหนาแลงแลวโอกาสที่จะลองเรือมอญเพื่อทําการคาทางน้ําแทบจะเปนไปไมไดเลย 
เนื่องจากเรือมอญนั้นมีน้ําหนักมาก ตัวเรือทําจากไมที่หนาและหนัก ทองเรือมอญนั้นก็ลึกเพราะ
ออกแบบไวใหบรรทุกสินคาไดเปนจํานวนมากๆ โดยที่เรือแลนออกจากทาไปแลวไมมีอาการ
โคลงเคลงไปมาตามกระแสน้ํา สวนสินคาที่บรรทุกไปขายก็มีน้ําหนักมาก ถารวมเขากับน้ําหนัก
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คนที่อาศัยอยูบนเรือซึ่งมีจํานวนอยางต่ํา 2 - 3 คนขึ้นไปแลว ก็มีความจําเปนตองอาศัยระดับน้ําที่
ข้ึนสูงในชวงหนาน้ําเพื่อยกเรือมอญใหลอยผานชวงลําน้ําที่มีทองน้ําตื้นที่สุดไปไดอยางปลอดภัย
โดยไมเกยตื้นเสียกอน 

การเดินทางคาขายทางน้ําของปูและยาจะทํากันเปนคณะเดินทางและจะไมเดินทาง
เพียงลําเดียว เพราะเสี่ยงตอโจรผูรายและไมคุมกับคาน้ํามันของเรือยนตนําขบวน เรือของปูและ
ยาจะถูกพวงเขากับเรือมอญลําอ่ืนๆ ดวยเชือกเสนใหญ รวมจํานวนเรือมอญตอการออกเดินทาง
คาขายครั้งหนึ่งก็ประมาณ 10 ลํา เรือลําแรกที่อยูตนขบวนจะเปนเรือยนตที่มีสายเชือกโยงเขากับ
เรือมอญที่บรรทุกสินคา สวนเรือมอญที่บรรทุกสินคาแตละลําจะถูกนํามาผูกเชือกเพื่อโยงทายเรือ
เขากับหัวเรือของเรือมอญลําอ่ืนๆ เวียนกันไปจนครบจํานวน เมื่อถึงเวลาออกเดินทางเรือยนตหัว
ขบวนจะเริ่มแลนออกจากทาลากเอาเรือมอญที่ถูกโยงเชือกเอาไวใหลอยตามกันมา มองดูแลวจะ
เห็นเปนขบวนเรือแถวยาวเรียงตอกันเปนเสนตรง สวนคนที่อยูในเรือมอญแตละลําจะประกอบไป
ดวยคูสามี-ภรรยาและลูก หรืออาจเปนคนในเครือญาติเดียวกัน สวนความสัมพันธของคนในกลุม
เรือมอญที่ออกคาขายดวยกันแสงบอกวา นาจะเปนคนกลุมเดียวกันและอาจจะเปนญาตกินัแตไม
สามารถจะนับลําดับญาติได  

เรือมอญของปูและยาจะเริ่มตนออกเดินทางที่บานญาติ ซึ่งอยูบริเวณทาเรือใหญใน
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ลองเรือผานแมน้ําสายใหญมายังสุพรรณบุรี แลวตีโคงมาออก
นนทบุรี แลนผานแมน้ําเจาพระยาเขาสูจังหวัดชัยนาท เรือยนตนําขบวนจะลากเอาเรือมอญขึ้น
เหนือมาเรื่อยๆ จนเขาสูแมน้ํานานที่จังหวัดพิษณุโลก แลวไปสิ้นสุดการเดินทางในเขตอําเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดิตถ โดยไปจอดเทียบทาที่ทาเรือซึ่งชาวบานแถบนั้นเรียกวาทายายปลั่ง การเดินทาง
คาขายครั้งหนึ่งไมไดนําเรือมอญทั้ง 10 ลําเดินทางรวดเดียวจากจังหวัดนครปฐมไปคาขายที่
จังหวัดอุตรดิตถโดยทั้งหมด ในขณะที่เดินทางขามเขตจังหวัดขบวนเรือจะจอดแวะเทียบทาเพื่อ
ขายสินคารายทางเกือบทุกจังหวัดหรือทุกอําเภอ การแวะขายสินคานี้ชาวเรือถือวาเปนการ
พักผอนหลับนอนไปดวยในตัว  

เมื่อขบวนเรือผานมาถึงบริเวณลําคลองที่มีตลาดน้ํา จะมีเรือมอญในขบวนจํานวน 2 
ลําแยกออกมาคาขายสินคาในบริเวณนั้นและจะไมรวมเดินทางตอไป สาเหตุที่ตองแยกตัวออกมา
เปนคูนั้นเพื่อใหเรือแตละลําคอยเปนเพื่อนดูแลซึ่งกันและกัน นอกจากจะมีเรือมอญที่แยกตัว
ออกมาจากกลุมของปูยาของแสงแลว ในตลาดน้ํานั้นๆ ก็จะมีเรือมอญจากกลุมอ่ืนอีกประมาณ 5 
- 6 ลํา มาจอดเรือเทียบทาคาขายสินคาสมทบดวย เมื่อขบวนเรือมอญทั้ง 10 ลําเดินทางออกจาก
จุดเริ่มตนก็จะปลอยเรือมอญในกลุมทิ้งไวตามแหลงคาขายทางน้ําที่สําคัญไปเรื่อยๆ จนทายที่สุด
พอมาถึงอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถจะเหลือเรือมอญเพียง 3 ลําเทานั้น เมื่อนับรวมเขากับเรือ
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มอญกลุมอ่ืนๆ ที่จอดเทียบทาขายสินคาที่อําเภอพิชัยก็จะมีเรือมอญรวมทั้งหมดประมาณ 10 ลํา
ซึ่งรวมถึงเรือของปูและยาของแสงดวย  

แสงอธิบายวาการเดินเรือมอญในเที่ยวขึ้นนั้นสาเหตุที่ตองมาสิ้นสุดปลายทางที่
อําเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ เปนเพราะวาตอจากนี้ไปแมน้ํานานจะแคบและตื้น เรือมอญซึ่งใช
บรรทุกสินคานั้นมีขนาดใหญทําใหไมสามารถแลนเรือตอไปไดในสภาพลําน้ําเชนนั้น ในขณะที่
จอดเรือเทียบทาอยูที่ปลายทาง เมื่อสินคาในเรือมอญถูกขายออกไปจนหมดแลวการเดินทาง
เที่ยวลองจะเร่ิมตนขึ้นอีกครั้ง คราวนี้ปูและยาของแสงจะซื้อขาวเปลือกที่จังหวัดอุตรดิตถเพื่อ
นําไปขายตอในเที่ยวลอง และเนื่องจากปูและยาของแสงใชชีวิตอยูดวยกันในเรือมอญมาเปน
ระยะเวลานาน ปูและยาของแสงจึงมีความรักความผูกผันตอกันมาก เวลามีปญหาอะไรเกิดขึ้นก็
จะปรึกษากันและชวยกันตัดสินใจ และไมเคยทะเลาะกันใหลูกหลานเห็นเลย 

 
ชีวิตของพอและแม 

แสงเลาวาพอของเขาเกิดในเรือมอญของปู ตอนนั้นปูจอดเรือเทียบทาอยูที่ทายาย
ปล่ัง อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ในสมัยที่พอของแสงยังเปนเด็ก พอก็เคยออกเรือคาขายไปกับปู
และยา แตพอแสงเริ่มจําความไดเขาก็เห็นพอทํางานเปนลูกจางอยูในโรงสี สวนแมของแสงนั้นทํา
อาชีพรับจางปลูกถั่วฝกยาวอยูในไรของนายจาง ไรถั่วที่แมของแสงทํางานนั้นอยูในบริเวณหาด
ทรายริมแมน้ํานานซึ่งอยูไมไกลจากทาจอดเรือของปูมากนัก ภายในไรแหงนั้นแมของแสงไดปลูก
กระตอบหลังหนึ่งอาศัยอยู สมาชิกภายในกระตอบประกอบไปดวยแม พี่สาวคนโต พี่ชายคนรอง
และแสง ตอมาในภายหลังแมก็มีนองตามมาอีก 6 คน รวมทั้งสิ้นแสงมีพี่นองรวมถึงตัวเขาดวย
จํานวน 9 คนเปนผูหญิง 5 คน ผูชาย 4 คน โดยมีแสงเปนลูกชายคนที่สองของครอบครัว แมของ
แสงนั้นเปนคนที่มีอิทธิพลตอชีวิตของลูกๆ มาก เพราะแมจะทํางานอยูที่ไรใกลๆ บาน ลูกๆ ทุกคน
มีโอกาสคลุกคลีและเจอกับแมไดมากกวาพอ ในขณะที่พอของแสงนั้นไมคอยไดกลับบาน พอของ
แสงตองเดินทางไกลอยูบอยๆ เพราะวาพอของแสงมีอาชีพรับจางลากขาวมาสงโรงสี พอของแสง
จะใชกระแทะ∗เทียมวัวจํานวน 2 ตัวไปขนขาวเปลือกจากบานของชาวนามาสงใหโรงสี ระยะทาง
ที่ไปขนขาวนั้นทุรกันดารมากเพราะเปนทางเกวียน การเดินทางไปขนขาวแตละครั้งนั้นจะใชเวลา
มาก ถารวมเขากับเวลาที่ใชตวงขาวดวยแลว กวาพอของแสงจะกลับมาถึงโรงสีก็จะเปนเวลามืด

                                                           
∗กระแทะเปนพาหนะติดลอชนิดหนึ่งมีลักษณะเหมือนกับเกวียน แตมีขนาดเล็กกวา

ใชในการบรรทุกขนสงสินคาหรือวัสดุทางการเกษตร กระแทะสวนมากจะทําดวยไมเคลื่อนที่ได
ดวยแรงงานจากสัตว 
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ค่ํา ซึ่งพอของแสงก็มักจะแวะคางคืนที่โรงสีเปนสวนใหญ พอของแสงนั้นเปนคนที่พูดนอย ทํางาน
หนักและมีความอดทนสูง สวนแมของแสงนั้นจะพูดเกงกวาและมักจะวากลาวอบรมลูกๆ อยูเสมอ 
ตอมาเมื่อปูและยาขายเรือมอญพอและแมก็มีไรนาเปนของตนเอง 
 

ผีบรรพบุรุษในเรือมอญ 
ในชวงที่ปูของแสงจอดเรือมอญเทียบทาอยูที่ทายายปลั่ง แสงในวัยเด็กมีโอกาสขึ้นไป

เที่ยวเลนบนเรือตามประสาเด็กๆ ภายในเรือมอญชวงหัวเรือแสงเลาใหฟงวาเปนที่อยูของแม
ยานางเรือ ในขณะที่สวนทายเรือจะเปนที่อยูของผีบรรพบุรุษซ่ึงสืบเชื้อสายมาทางฝายยา ในดาน
ทายของเรือมอญบริเวณพื้นเรือจะมีแทนไมสําหรับเซนไหวผีบรรพบุรุษ แทนเซนไหวนั้นมีลักษณะ
เหมือนหิ้งบูชาแตตั้งไวที่พื้นเรือดานลาง บนแทนนั้นมีโลงแกวสี่เหลี่ยมใสๆ ขนาดเล็กวางคว่ําไว 
ขนาบขางดวยชอดอกไมเงินดอกไมทองที่มีปลายหอยยอยลงมาทั้งสองขางของหิ้ง ชอดอกไมนี้ทํา
มาจากกระดาษสะทอนแสงที่มีสีเงินและสีทอง ภายในโลงแกวจะมองเห็นหมอนดินเผาที่มีรูปราง
เปนสี่เหลี่ยมขนาดเล็กๆ พิมพลวดลายโดยใชของแข็งเชนไมกดใหเปนรองเหมือนหมอนหนุนวาง
อยูที่มุมหนึ่งในโลงแกวเพื่อใหผีบรรพบุรุษใชหนุนนอน การใชหมอนหนุนที่ทําจากดินเผานั้นยา
บอกแสงวาใชเปนเครื่องเตือนใจใหคนมอญระลึกถึงอาชีพของบรรพบุรุษที่เคยหากินกับดินกับ
ทรายมากอน เนื่องจากคนมอญมักจะทําอาชีพเกี่ยวกับเครื่องปนดินเผา ดังนั้นการใหผีบรรพบุรษ
นอนหนุนหมอนดินก็เหมือนกับเปนการอธิบายถึงความเปนมาของตนเองไปดวยในตัว 

แสงเลาวาถาครอบครัวใดเลี้ยงผีมอญ ลูกสาวในครอบครัวนั้นจะดูหนาตาสวยใน
เวลากลางคืน ถาเปนชวงกลางวันแลวหนาตาอาจจะดูไมสวยเลยก็ได แสงเลาตอไปวาถาบานใด
เลี้ยงผีมอญแลว หากเราจะขึ้นเรือนตองขออนุญาติเจาของเรือนกอน หากฝาฝนผีเรือนจะโกรธ
ตองทําพิธีขอขมาในภายหลัง จากการที่แสงเปนคนมอญเขายังถูกสอนไมใหกินผลน้ําเตาดวย 
เพราะคนมอญเชื่อวาตนน้ําเตานั้นมักจะขึ้นอยูตามปาชา ดังนั้นจึงถือวาผลน้ําเตาที่ออกมานั้น
เปนอาหารของผี ถาแสงไปนําผลน้ําเตามากินหมายความวาเขาไดไปกินอาหารของผีเขาแลว 
และจะสงผลกระทบตามมาคือผีจะไมคุมครองตัวเขา นอกจากนี้แสงยังเชื่ออีกวาหากเขาจะตอง
กินปลาในขณะที่อยูในเรือหรือในเรือนแพมีขอหามวาหามพลิกปลาโดยเด็ดขาด ถากินปลาหมด
ซีกดานหนาแลวใหลอกกางออกแลวกินเนื้อปลาซีกดานหลังตอเนื่องไปเลย หามพลิกตัวปลาอีก
ดานขึ้นมากิน หากใครที่อาศัยอยูในแมน้ํากินปลาแลวพลิกตัวปลาขึ้น ผีแมน้ําจะโกรธและไม
คุมครองอาจทําใหเกิดเรื่องรายขึ้นได 

ตอมาปูและยาตัดสินใจขายเรือมอญเพื่อจะนําเงินที่ไดไปซื้อที่ดินใหลูกหลานอยู แสง
เลาวาคนที่มีเรือมอญใชในสมัยนั้นไมใชคนจนอยางแนนอน เพราะวาคนที่ทําการคาทางน้ําเมื่อ
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ขายของไดเงินมาก็จะนําเงินรายไดมาเก็บไวอยางเดียวและจะไมนํามาใช อาจนํารายไดเพียงสวน
หนึ่งไปใชเปนทุนเพื่อซ้ือสินคาไปขายตอเทานั้นเอง สวนอาหารไมจําเปนตองเสียเงินซื้อก็หาเอา
ตามแมน้ําลําคลองที่เรือแลนผาน อาจทอดแหจับปลา เก็บหอย เด็ดผักที่ข้ึนอยูตามชายน้ําหากิน
ไปเร่ือยๆ แลวแตวาแหลงน้ํายานไหนจะมีอาหารชนิดใดชุกชุม ในสมัยนั้นเรือมอญลําหนึ่งเทียบ
เปนเงินแลวราคาประมาณหนึ่งหมื่นบาท รวมกับเงินเก็บของปูแลวปูนําไปซื้อที่ดินได 20 ไร ที่ดิน
แหงนั้นอยูในเขตอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ตอมาพอแมของแสงไดนําที่ดินของปูไปปลูกพืชทํา
ไร แตแสงเองไมไดบอกวาพอและแมไดปลูกพืชผักชนิดใด สวนปูและยาก็เขามาอยูอาศัยกับ
ลูกหลานกลายเปนครอบครัวใหญ ปูเสียชีวิตไปตอนแสงอายุได 8 ขวบ อีกสองปตอมายาก็จากไป 
ปูเสียชีวิตตอนอายุ 90 ป สวนยาเสียตอนอายุ 92 ป แสงเลาวาตอนที่ยาเสียยากําลังทําขนมตาล
มาใหหลานๆ แตยาเกิดเปนลมหกลมหนาคว่ําลงไปในกะละมังขนมตาลก็เลยเสียชีวิตไปในตอน
นั้น งานศพของปูและยาจัดพิธีแบบไทยโดยใชฟนเผากลางแจง ศพของปูนั้นสวนอื่นเผาไหมหมด
เหลือแตสวนตรงทองที่เผาไมไหม พอบอกวาปูโดนคุณไสยตองแกดวยการนําน้ําปสสาวะในหมู
ญาติไปรดใหทั่วในสวนนั้นจึงจะเผาได เมื่อพอทําตามนั้นแลวก็เผาศพปูสวนที่เหลือไดจริงๆ  
หลังจากปูและยาเสียไปก็ไมมีใครในครอบครัวรับชวงถือผีบรรพบุรุษตอ แสงเลาวาผีมอญนั้น
มีฤิทธิ์แรงถาลูกหลานไมมีเวลาดูแลอยางจริงๆ จังๆ อาจทําใหเกิดเรื่องไมดีข้ึนได เพราะฉะนั้น
ครอบครัวของแสงจึงไดแตระลึกถึงผีบรรพบุรุษ แตไมมีพิธีกรรมหรือการกระทําใดๆ เกี่ยวกับผี
มอญเลย 
 
โอกาสทางการศึกษา 

แสงเริ่มเขาเรียนในระบบโรงเรียนครั้งแรกเมื่ออายุได 5 ขวบ เขาเรียนอยูในโรงเรียน
จรัสศิลปพิชัย ที่อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ในปจจุบันโรงเรียนนี้ก็ยังมีอยูแตไดเปลี่ยนไปใชชื่อ
อ่ืนแทนแลว ในเวลาเชาและเย็นของวันโรงเรียนเปดกิจวัตรประจําวันของแสงก็คือการเดินไปกลับ
ระหวางบานและโรงเรียนที่อยูหางจากกันประมาณ 1 กิโลเมตร เวลาที่แสงไปโรงเรียนเขาไมได
แตงกายดวยชุดนักเรียนเหมือนกับเพื่อนคนอื่นๆ แตแสงจะใสชุดธรรมดาเหมือนกับชุดอยูที่บาน
ไปเรียนหนังสือ แตในขณะนั้นก็ไมถือวาเปนเรื่องแปลกอะไรที่จะใสชุดอยูบานธรรมดาๆ ไป
โรงเรียนเพราะก็มีนักเรียนคนอื่นๆ ที่มีฐานะใกลเคียงกับแสงแตงกายเชนนั้นเปนเพื่อนเขาอยู
หลายคน อยูมาในวันหนึ่งขณะที่แสงเรียนอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ในวันนั้นแสงไมไดไปโรงเรียน
เขากับเพื่อนๆ ไดไปเที่ยวเลนในไรใกลๆ บานซึ่งอยูติดกับไรของแมแสง ในไรแหงนั้นเจาของไรได
ปลูกตนพุทราจีนไวเปนจํานวนมาก ซึ่งพุทราจีนที่แสงเห็นนั้นมีลักษณะผลใหญและสงกลิ่นหอม
สอเคาวาจะมีรสชาดหวานอรอย ไมเหมือนกับพุทราไทยทั่วๆ ไปที่พบไดในไรของแมแสง ซึ่งมักจะ
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มีผลเล็กและรสชาดฝาดลิ้นเนื่องจากเกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติ จากความนากินของพุทราจีน
แสงจึงตัดสินใจพาเพื่อนไปขอเก็บพุทราจีนจากเจาของไร โดยที่จริงแลวไรแหงนั้นเปนของ
คุณหญิงมุกซึ่งเปนภรรยาของทานเจาคุณคนหนึ่งในกรุงเทพ ในวันนั้นบังเอิญวาเปนเวลาที่
คุณหญิงมุกไดเดินทางจากกรุงเทพมาตรวจไรที่จังหวัดอุตรดิตถพอดี ดังนั้นเมื่อแสงจะเขาไปขอ
พุทราจีนกับเจาของไร แสงก็ไดพบคุณหญิงมุกผูเปนเจาของพุทราจีนโดยที่เขาไมรูตัวมากอน ดวย
ความที่แสงเปนคนกลา พูดจาฉะฉาน และมีทาทางเฉลียวฉลาดผิดกับเพื่อนๆ ของเขาซึ่งมี
ลักษณะขี้อายและไมคอยพูด ทําใหคุณหญิงมุกเกิดความประทับใจและมองเห็นวาแสงเปนเด็กที่
ไมเกเรและมีแววฉลาด แมแตจะเก็บพุทรากินในชายไรซึ่งไมมีคนเห็นยังมาขออนุญาตเจาของ
กอน ดวยความประทับใจนี้คุณหญิงมุกเลยใหแสงพามาหาแมที่บานเพื่อจะขอรับเอาแสงไปอยู
ดวยที่กรุงเทพ โดยจะสงเสียใหแสงไดเรียนสูงๆ และจะเลี้ยงแสงใหเหมือนกับเปนลูกหลานของ
ตนเอง  แมของแสงเองก็อยากใหลูกไดดีและตนเองก็มีลูกมากถึง 9 คนมีโอกาสนอยที่จะสามารถ
สงเสียใหลูกๆ ทุกคนไดเรียนหนังสือ เมื่อเห็นวาแสงมีโอกาสแมเลยตัดสินใจใหแสงไปอยูกับ
คุณหญิงมุกที่กรุงเทพ กอนจะไปแมบอกลาแสงวา “ไปอยูกับเคาใหทําตัวใหดีนะลูก คุณยา
(คุณหญิงมุก)รับปากวาจะเลี้ยงใหเหมือนลูกเหมือนหลาน คุณยาสั่งอะไรใหทํา ชวยงานอะไรได
ใหชวย และอยาเปนคนใจรอน” แลวแมก็มอบรูปถายไวใหแสงดูตางหนา สวนพอของแสงในเวลา
นั้นไมคอยไดอยูบาน ถึงแมวาพอจะมีไรเปนของตนเองแลว แตถายังไมถึงฤดูเก็บเกี่ยวพอก็มักจะ
ไปทํางานในโรงสีอยูเสมอ การตัดสินใจในอนาคตของแสงและลูกๆ ในขณะนั้นจึงขึ้นอยูกับแม
เพียงคนเดียว 
 
บานทานเจาคุณ 

หลังจากคุณหญิงมุกไปพบกับแมของแสงแลว แสงก็ออกเดินทางติดตามคุณหญิงมุก
มาอยูที่กรุงเทพในขณะที่เขามีอายุเพียง9 ขวบ การเดินทางครั้งนี้ถือเปนการเดินทางออกจาก
จังหวัดอุตรดิตถเปนครั้งแรกของแสง คุณหญิงมุกพาแสงมาพักอยูในบานเดียวกับทาน โดยแสง
ไดรับการเลี้ยงดูเหมือนวาเขาเปนลูกหลานทานเจาคุณอีกคนหนึ่ง คุณหญิงมุกจัดหองสวนตัวให
แสงพักอยูตามลําพังและมอบหมายภาระสําคัญใหแสงรับผิดชอบก็คือการเรียนหนังสือเพียง
อยางเดียว แมวางานในบานของคุณหญิงนั้นจะมีคนรับใชคอยดูแลอยูแลว แตจากคําที่แมสอนวา
ใหชวยเหลืองานในบานคุณหญิง เมื่อมีเวลาวางแสงจึงหาโอกาสชวยเหลืองานในบานทานอยู
บอยๆ งานที่แสงชวยทําจะเปนงานบานเล็กๆ นอยๆ เชน ลางจาน กวาดบาน รดน้ําตนไม แสง
บรรยายถึงลักษณะของทานเจาคุณและคุณหญิงวา ทานเจาคุณเปนคนรูปรางสูงใหญ ตัดผมทรง
มหาดไทย เวลาไปทํางานทานเจาคุณจะใสเสื้อพระราชทานสีขาวแขนยาว นุงจูงกระเบนสีแดง
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เลือดนก แตแสงไมรูวาทานเจาคุณทํางานอยูในหนวยงานอะไร รูแตวาทานเจาคุณเปนคนเจา
ระเบียบ และคอนขางเจาอารมณพูดจาดวยเสียงดังกังวาน แสงไมคอยสนิทสนมกับทานเจาคุณ
เทาใดนัก แตจะสนิทกับคุณหญิงมุกมากกวา คุณหญิงนั้นแตงกายดวยเสื้อที่มีแขนพองจับจีบเขา
กับตัวเสื้อ นุงผาถุงเคียนดวยเข็มขัดโลหะ และมักจะสวมเครื่องประดับเปนจี้หอยคอ แสงเลาวา
คุณหญิงเปนคนใจดี พูดจาดวยน้ําเสียงนุมนวลเปนจังหวะชาๆ ฟงดูแลวเปนสําเนียงที่ไพเราะ 
บรรยากาศในบานทานเจาคุณเต็มไปดวยผูคนจํานวนมากมาย สวนใหญเปนลูกหลานของทาน
เจาคุณและคนรับใช ลูกของทานเจาคุณนั้นโตเปนผูใหญกันหมดแลว หลายคนมีอายุมากกวาแม
ของแสงเสียอีก  ลูกคนเล็กของทานเจาคุณก็เรียนอยูในระดับมหาวิทยาลัยแลว สวนใหญทานเจา
คุณจะตั้งชื่อลูกดวยตัวอักษรข้ึนตนเหมือนกันหมด เชน คุณนิ่ม คุณนวล คุณนุช คุณนัด สวนชื่อ
ของหลานทานเจาคุณก็จะตั้งใหมีลักษณะคลายๆ กัน แตจะเปลี่ยนตัวอักษรไปเปนตัวอื่นแทน 
เชน คุณเดช คุณแดง คุณดํา เปนตน ในบานของทานเจาคุณมีเพียงคุณดําหลานชายของทานเจา
คุณคนเดียวเทานั้นที่อยูในวัยไลเลี่ยกับแสง แถมหลานทานเจาคุณคนนี้ยังเปนคูปรับคนสาํคญักบั
แสงอีกดวย สาเหตุที่เปนคูปรับกันแสงบอกวาเปนเพราะคุณดําอิจฉาเขา คุณดําอยากจะให
คุณหญิงรักแตคุณหญิงทานไมรัก ทานมารักแสงมากกวา สวนลูกหลานทานเจาคุณคนอื่นๆ สวน
ใหญก็มักจะใหความเมตตากับแสงเปนพิเศษ 

 
เหตุการณสําคัญครั้งที่ 1 

เมื่อมาอยูกรุงเทพแสงเขาเรียนชั้นป.5 ที่โรงเรียนบางนาวิทยา และเมื่อจบการศึกษา
ชั้นประถมแลว แสงเขาไปเรียนตอช้ันมัธยมที่โรงเรียนบางปู เนื่องจากโรงเรียนเหลานี้อยูใน
เสนทางเดียวกับการเดินทางไปทํางานของลูกทานเจาคุณคนหนึ่ง แสงจึงติดรถไปกับลูกทานเจา
คุณคนนี้ทุกเชา และหลังเลิกเรียนแสงก็จะอยูรอลูกทานเจาคุณขับรถมารับกลับบาน แสงบอกวา
รถยนตที่เขาขึ้นไปกลับทุกวันนั้นดูสวยมาก เพราะมันเปนรถแลนโรวเวอรที่คนสมัยนั้นนิยมกัน 
เวลาที่แสงไปโรงเรียนคุณหญิงจะใหเงินติดตัวแสงไปดวยทุกวันไวเปนคาอาหารและคาขนม สวน
อุปกรณการเรียนตางๆ รวมถึงเสื้อผา ลูกของทานเจาคุณจะเปนคนซื้อมาให เงินที่เหลือจากคา
ขนมแสงจะนํามาเก็บออมไว บางครั้งถามีเงินเหลือเปนจํานวนมาก แสงจะนําเงินเก็บไปซ้ือเสื้อผา
มาใสบาง แสงใชชีวิตอยูในบานของทานเจาคุณอยางมีความสุขและไมมีปญหาอะไร นอกจาก
เหตุการณในวันหนึ่งที่เกิดข้ึนในขณะที่แสงเรียนจบชั้นม.6 แลว ในวันนั้นแสงโดนคุณดําหาเรื่อง
แกลง แสงไมไดเลาวาเขาโดนแกลงอยางไร และดวยสาเหตุอะไร แตในวันนั้นแสงรูสึกทนไมไดที่
โดนหลานทานเจาคุณมาตอวาถึงแมของเขา ในตอนนั้นแสงรูสึกโกรธ แสงจึงกําหมัดชกเขาที่ปาก
ของคุณดําอยางแรงจนปากคุณดําฉีกหอยลงมาครึ่งหนึ่ง เมื่อความรูถึงหูแมของคุณดําซึ่งเปนลูก
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ทานเจาคุณคนหนึ่ง แมของคุณดําก็เขามาตบที่หนาของแสงอยางแรงจนแสงรูสึกชาไปทั้งหนา ใน
ตอนนั้นแสงตัดสินใจวาเขาจะไมอยูในบานทานเจาคุณอีกตอไปแลว กอนจะออกจากบานทาน
เจาคุณ แสงเขาไปเก็บของในหองสวนตัว แสงเลือกเอาเฉพาะเสื้อผาที่เขานําเงินเก็บจากคาขนม
ไปซื้อใสไวในกระเปา แตไมเอาเสื้อผาที่คุณหญิงหรือลูกหลานทานเจาคุณซื้อใหไปดวย ในบรรดา
เส้ือผาที่แสงนําติดตัวไปมีเสื้อตัวหนึ่งที่แมเคยซื้อใหแสงใสตอนอยูที่บานไรในจังหวัดอุตรดิตถ
รวมอยูดวย เสื้อตัวนั้นเปนเสื้อตัวเดียวกันกับที่แสงเคยใสออกเดินทางมาจากบาน ถึงแมวามันจะ
เปนเสื้อตัวเล็กๆ ที่แสงใสไมไดแลว แตมันก็เปนสิ่งของเพียงอยางเดียวในเวลานั้นที่แมแทๆ ซื้อให
เขา  นอกจากเสื้อผา รูปถายของแม และเงินเก็บสวนตัวจํานวนเล็กนอย แสงก็ไมไดนําสิ่งของใดๆ 
จากบานทานเจาคุณติดตัวมาอีก  

ในตอนนั้นแสงไมกลากลับไปที่บานในจังหวัดอุตรดิตถ เพราะกลัววา ถาแมรูวาแสงมี
เร่ืองชกตอยกับหลานทานเจาคุณ แมจะรูสึกผิดหวัง แสงรูสึกเสียใจและละอายใจที่ทําแบบนั้นไป 
แมแตจะเขาไปลาคุณหญิงมุก แสงก็ยังไมกลาเขาไปลาทานเลย แสงออกมาจากบานทานเจาคุณ
ตามลําพังและไมไดกลาวคําลากับใครในบานหลังนั้นแมแตสักคนเดียว สําหรับคนในครอบครัว
ทานเจาคุณแลวเหตุการณที่เกิดขึ้นนั้นมันเปนเรื่องใหญ ตัวแสงเองก็รับรูวาเขาไดทําเรื่องรายแรง
ข้ึนเพราะฉะนั้นแสงถึงตัดสินใจไปจากที่นั่น แสงยังจําคําสอนของแมที่สอนวาอยาเปนคนใจรอน
ไดดีตลอดมา แตในเวลาที่แสงชกหนาคุณดําอารมณโกรธทําใหแสงลืมมันไปชั่วขณะ หลังจาก
เหตุการณนี้จบลงแสงจะมองเห็นภาพของคนรวยเปนภาพเดียวกันกับภาพของคุณดํา แสงบอกวา 
”คนรวยกับเขาคบกันไมไดนานหรอก คนรวยชอบดาถึงแม” นอกจากคุณดําแลวแสงไมเคย
กลาวถึงบุคคลอื่นๆ ในบานทานเจาคุณในทางที่ไมดีเลย ไมวาจะเปนคุณหญิงมุก ทานเจาคุณ 
หรือลูกหลานคนอื่นๆ ดูเหมือนวาคําพูดทุกๆ คําของแสงจะระลึกถึงบุญคุณของทานเหลานี้อยู
ตลอดเวลา หลังออกมาจากบานทานเจาคุณแลว ความมุงหมายของแสงในเวลานั้นก็คือการ
เดินทางไปหาญาติที่จังหวัดนครปฐม  
 
พยายามศึกษาตอ 

หลังจากมาอยูกับญาติที่จังหวัดนครปฐมไดสักระยะหนึ่ง แสงก็เดินทางมาที่กรุงเทพ
อีกครั้งหนึ่ง คราวนี้แสงเขามาอยูกับลูกพี่ลูกนองคนหนึ่งซึ่งเปนชางทาสี ในเวลานีแ้สงมรีายไดจาก
การเปนลูกมือชางทาสีในเวลากลางวัน สวนในเวลากลางคืนแสงไปเปนนักรองรองเพลงอยูใน
หองอาหารแหงหนึ่งตรงสะพานควาย การเขากรุงเทพครั้งนี้แสงตัดสินใจจะมาสมัครเรียนที่
มหาวิทยาลัยรามคําแหง เมื่อมีรายไดที่มากพอจะสงเสียตัวเองเรียนไดแลว แสงจึงเขาไปสมัคร
เรียนภาคค่ําที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง แสงเลือกเรียนนิติศาสตรเพราะอยากทํางานเกี่ยวกับ
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กฏหมายและที่สําคัญแสงเชื่อวาวิชากฏหมายจะสอนใหเขารูทันคน แสงทํางานไปดวยเรียนไป
ดวยอยูประมาณ 2 ปก็เกิดเหตุการณ 14 ตุลาขึ้น ในเวลานั้นแสงรวมเดินขบวนประทวงรัฐบาล
เผด็จการดวย แสงบอกวาเขาทนเห็นความไมยุติธรรมเกิดขึ้นไมได หลังจากเหตุการณ 14 ตุลาจบ
ลงแสงไดตัดสินใจเขาปา ในเวลานั้นแสงไมไดติดตอกับครอบครัวที่จังหวัดอุตรดิตถอีกเลย แสง
รูสึกผิดที่ไปชกหนาหลานของทานเจาคุณทําใหชีวิตของแสงตองเปลี่ยนแปลงไป แทนที่แสงจะได
เรียนมหาวิทยาลัยแบบสบายๆ เขากลับตองมาลําบากหางานทํา ถาแมรูขาวของเขาก็คงจะ
ผิดหวัง แสงเลยไมยอมกลับบาน แสงรูขาวของแมผานทางญาติที่จังหวัดนครปฐมเทานั้น 
หลังจากแสงใชชีวิตอยูในปาเปนเวลาปกวา ทางราชการไดประกาศนิรโทษกรรมใหกับนิสิต
นักศึกษาที่เขารวมขบวนการกับพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย แสงจึงมีโอกาสออกมาจากปา 
และจากนั้นแสงก็ไมเคยคิดจะกลับเขาไปศึกษาตอในระบบโรงเรียนอีกเลย จากความยากลําบาก
ของการใชชีวิตอยูในปา ทําใหในเวลานั้นแสงนึกถึงบานที่จังหวัดอุตรดิตถ แสงจึงตัดสินใจ
เดินทางกลับบาน ในขณะเดินทางกลับบานแสงเต็มไปดวยอารมณตื่นเตนและดีใจ แมวาตนเอง
จะยังคาดการณไมไดวาแมจะทําอยางไรกับเขา เมื่อรูเร่ืองที่เขาไมไดอยูที่บานทานเจาคุณอีกแลว
ก็ตาม 
 
กลับบานไรแลวไปบวชเรียนที่นครปฐม 

เมื่อแสงเดินทางกลับมาถึงบานในจังหวัดอุตรดิตถ ภาพแรกที่แสงเห็นก็คือ พอของ
แสงขึ้นไปอยูบนขื่อบานและกําลังร้ือหลังคาบานออกเพื่อที่จะยายบานไปอยูที่อ่ืน สวนแมของแสง
กําลังซักผาอยูใตตนนุนขางบาน เมื่อแสงรูความจริงวาที่ดินและบานของเขาถูกโกงและศาลมี
คาํสั่งใหครอบครัวของเขาตองยายออกไป แสงโกรธจนแทบควบคุมอารมณไมอยู เมื่อแสงถามแม
จนรูวาใครเปนตัวการในการคดโกงที่ดินแลว แสงจะไปเอาคืนแตแมหามแสงไววา “อยาไปสวน
ควันเคาลูก อยาสวน อยาสวน” เมื่อมีเร่ืองใหญมาดักหนา เร่ืองที่แสงไปมีเร่ืองชกตอยกับ
ลูกหลานทานเจาคุณแมจะทําใหพอแมของแสงเสียใจ แตก็ไมรายแรงเทากับที่ดินทํากินถูกคนอื่น
ยึดไป เมื่อแมรูเร่ืองของแสงแมจึงไมไดวากลาวอะไรแสงอีก แมยอมใหแสงคางคืนอยูที่พิชัยเพียง
คืนเดียว จากนั้นแมส่ังใหแสงไปอยูกับญาติๆ ที่นครปฐม เพราะกลัววาถาขืนปลอยใหแสงอยูที่
พิชัยตอไป แสงอาจจะไปมีเร่ืองฆาแกงกับเจาของที่ดินคนใหม แสงจึงออกเดินทางอีกครั้ง คราวนี้
จุดมุงหมายของเขาคือวัดโพธิ์ราชศรัทธาธรรมในจังหวัดนครปฐม ตอมาไมนานนักแสงก็ไดขาววา
คนที่โกงที่ดินของพอแมนั้นถูกยิงตายไปแลว สวนคนที่ไปเปนพยานเท็จในศาลก็ตายอยางนา
อนาถถูกหนอนไชปากกินตาย หลังจากถูกโกงที่ดินพอและแมก็ยายไปอยูกับนองสาวภายใน
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จังหวัดอุตรดิตถ แมหันมาทําอาชีพคาขายเล็กนอยๆ สวนพอยึดอาชีพรับจางทั่วไปและยังทํางาน
ในโรงสีอยูเหมือนเดิม 

ดวยความใฝเรียนมาตั้งแตเด็กๆ เมื่อแสงมาบวชเปนพระในวัดโพธิ์ฯในวัย20ตนๆ แสง
จึงเริ่มเรียนอีกครั้ง คร้ังนี้แสงไมไดเรียนในสายสามัญแตแสงเรียนทางดานศาสนา แสงตั้งใจทอง
ตํารับตําราจนเมื่อถึงการสอบในสนามหลวงระดับจังหวัด ผลสอบออกมาวาแสงสอบไดนักธรรม
ตรีในอันดับที่หนึ่ง แสงดีใจมาก ตอนนั้นเขาไดรางวัลเปนเรือแจวสําหรับบิณฑบาตรลําใหม 
ปากกาอยางดียี่หอปากเกอรดามทอง นาฟกาปลุกและเงินปจจัยอีกจํานวน3,000บาท เมื่อสอบ
นักธรรมตรีไดแสงก็มีเร่ืองอีก คราวนี้แสงมีเร่ืองกับพระลูกวัดดวยกัน แสงเลาวาพระหนุมรูปนั้นมี
วัยไลเลี่ยกับเขา เปนคนชอบมากอเร่ืองปนปวนเด็กวัดใหทํางานไมได ในตอนนั้นวัดมีงานสรางกุฏิ
มีการขนทรายเขามาเพื่อกอสราง พระรูปนี้ก็เขามาแกลงเด็กวัดใหขนทรายเขาวัดไมได ดวยความ
เปนพระเหมือนกันแสงจึงเขาไปไกลเกลี่ยกับพระรูปนั้นวา “อยามาแกลงเด็กมันเลย ปลอยใหมัน
ทํางานไปเถอะ“ พระรูปนั้นจึงโมโหตอบกลับมาวา ”ออ มันมีแมงคุมเหรอ มึงเอาจริงไหม” แลว
แสงก็เปดศึกนัดเจอกับพระองคนั้นที่ศาลาทาน้ํา ในเวลานั้นแสงบอกใหเด็กวัดยองไปเอามีดที่
พระองคนั้นวางไวที่ศาลาทาน้ําออกมา เพราะแสงบอกวาไมอยากใหมีเร่ืองกันถึงตายแคอยากจะ
ส่ังสอนเทานั้น เมื่อถึงเวลานัดหมายพระทั้งสององคก็เขาตะลุมบอนกัน แสงชกเขาที่หนาของ
พระองคนั้นจํานวน 2 คร้ัง ผลออกมาวาพระองคนั้นดั้งจมูกหักและปากบวมซึ่งแผลที่ดั้งมีเลือด
ไหลทะลักออกมามาก ดวยความสงสารและถือวาเปนผูชนะแสงจึงเอาชายสะบงของตนเช็ดเลือด
ใหพระคูกรณี พระองคนั้นคงแคนใจและตองการกูหนาจึงบอกแสงวา “มึงไมรูจักกูหรอก…กูจะไป
พาพวกกูมาเอาคืน…โอยๆ” หลังจากเหตุการณนั้นพระองคนั้นก็เดินทางไปหาพรรคพวกที่
สุพรรณบุรี ในขณะที่แสงสั่งใหพวกเด็กวัดเตรียมทําระเบิดขวดเอาไว เมื่อพบวาพวกของพระองค
นั้นซึ่งแสงบอกวาเปนนักเลงอันธพาลจํานวน 5 คนลองเรือมาใกลถึงกับศาลาทาน้ําแลว แสงจึงสง
สัญญาณใหเด็กวัดปาระเบิดขวดเขาใสพื้นน้ําขางๆ เรือ ผลของระเบิดขวดทําใหน้ําบริเวณนั้นแตก
กระจาย และทําใหกลุมคนบนเรือลํานั้นตกใจจนพุงกระโจนลงน้ําหนีหายไปหมด หลังจากนัน้มาก็
ไมมีเร่ืองทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นในวัดโพธิ์ฯอีกเลย  

เมื่อเร่ืองชกตอยระหวางพระลูกวัดรูถึงหูเจาคณะตําบล แสงถูกเจาคณะตําบลเรียกตัว
เขาไปพบเพื่อใชใหนวดตัวพรอมกับไตสวนถึงขอเท็จจริงไปดวย แลวเจาคณะตําบลก็พาแสงเขา
ไปคุยกับเจาคณะจังหวัด ผลสรุปออกมาวา เนื่องจากแสงเปนคนเรียนดีสอบไดที่ 1 เจาคณะ
จังหวัดจึงไดสงตัวแสงไปเรียนนักธรรมโทตอที่วัดไรขิงภายในจังหวัดนครปฐมเพื่อยุติเร่ือง รวม
เวลาที่แสงอยูในวัดโพธิ์ฯประมาณ 1 ป ดวยความเปนคนชอบแสวงหาความรูใหมๆ หลังจากมา
อยูที่วัดไรขิงแสงจึงเริ่มสนใจทางดานคาถาอาคมและไสยศาสตรเพื่อจะนําไปใชรักษาโรคและเพื่อ
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ความอยูยงคงกระพัน แสงหาเวลาวางออกไปเรียนทางดานไสยศาสตรตลอดจนภาษาขอมตางๆ 
ทั้งขอมไทย ขอมลานนา ขอมเกาและขอมใหมกับหลวงพอทานหนึ่งผูที่มีชื่อเสียงในดานเวทมนตร
คาถาที่วัดธรรมศาลาภายในจังหวัดนครปฐม แตแสงก็ไมไดทิ้งการเรียนดานคณะสงฆในขณะที่
แสงอยูในวัดไรขิงเขาไดเรียนภาษาบาลี อังกฤษและฝรั่งเศษดวย ในเวลานั้นแสงสอบไดนักธรรม
โทแลวและเหลือเวลาอีกไมถึงหนึ่งเดือนแสงจะไดเขาสอบนักธรรมเอก แตแสงก็มีเร่ืองทะเลาะ
วิวาทเกิดขึ้นอีกครั้งหลังจากเขายายเขามาอยูในวัดนี้ไดประมาณ 2 ป ทําใหแสงไมไดเขาสอบ
นักธรรมเอก การมีเร่ืองคราวนี้ทําใหแสงพลาดโอกาสสําคัญในชีวิตไปอีกครั้งหนึ่ง เจาอาวาสเคย
บอกแสงวา หลังจากแสงเรียนจบนักธรรมเอกแลวภายใน 2 ปขางหนา ทานจะทําเรื่องสงตัวแสง
ไปเรียนตอภาษาบาลีที่อินเดีย แตแสงมามีเร่ืองเสียกอนเขาเลยหมดโอกาสไปเรียนตอที่อินเดียไป
โดยปริยาย 
 
ออกจากวัด  

จากนิสัยที่ไมยอมเสียเปรียบหรือเสียรูคน แสงจึงไมยอมใหใครมาลบเหลี่ยมคมหรือ
ทาทายเขา เมื่อมีลูกกํานันทาใหแสงสึกออกมาเขาจึงสึก หลังจากนี้ไปแสงก็เกิดเรื่องทะเลาะวิวาท
ข้ึนบอยครั้ง จนสุดทายแสงไปคบหากับเพื่อนซึ่งเปนเสือเกาผูหนึ่ง แสงไดเร่ิมเรียนวิชารักษาโรค
ทางไสยศาสตรเพิ่มเติมจากเสือผูนั้น เชน คาถารักษาอาการปวดเมื่อยที่หมอแผนปจจุบันตรวจไม
พบสาเหตุ ฯลฯ ชีวิตในชวงนั้นของแสงเขาเริ่มเขาไปคลุกคลีกับคนที่ทําผิดกฎหมายมากขึ้นเรื่อยๆ 
ถึงแมวาแสงจะไมไดทําอาชีพผิดกฏหมายแตอิทธิพลจากเพื่อนที่คบหาก็ทําใหแสงตองเรียนรูเร่ือง
ไมดีหลายอยางเพื่อใหเขากันกับเพื่อนๆ ได แสงเลาวา “ถาคนเกเรรูอะไร เราตองรูหมด เจอคนดี
เราก็พูดอีกอยาง เจอคนเกเรเราก็พูดอีกอยาง ลึกๆ แลวเราเปนคนชอบศึกษา ดีไมดีอยางไร เรา
เรียนหมด เหลา ถั่ว ไฮโล ดัมมี่ มีอะไรเราตองรูหมด ไมอยางนั้นคุยกับพวกคนเกเรไมได แตแมไม
รูนะวาเราไปทําอะไรมาบาง ไมอยางงั้นแมวาแนๆ ” ตอนนั้นแสงทําอาชีพขายเสื้อผาตามงาน
ประจําป งานวัด หรือตลาดนัดตางๆ แสงไปขายมาหมดเกือบทุกจังหวัด แสงรับเสื้อผาจากตลาด
โบเบที่กรุงเทพมาขายกับพี่ชาย เวลาที่ผาขายใกลจะหมดแสงและพี่ชายจะเผื่อจํานวนไวใหขาย
หมดพอดีกับระยะทางที่จะตองกลับมารับผาที่โบเบ แสงบอกวาชีวิตชวงนั้นสนุกไดเที่ยวไปทัว่จาก
เหนือจรดใต ตอนแรกก็ขายลูกคาแพงหนอย พอไดทุนคืนแลวแสงก็ลดราคาใหต่ําลงมา พอขาย
ใกลจะหมดก็เอากําไรไมมากแลว ชีวิตในชวงนั้นหากแสงมีเวลาวางแสงจะขึ้นชกมวยตามงาน
ตางๆ ดวย  แสงจะไดคาตัวตอครั้งเปนเงิน 30 บาท หากแสงชนะนอคคูตอสูได แสงจะไดเงิน 300 
บาท แสงเลาวาในเวลานั้นสรอยคอทองคําบาทละ 600 เทานั้นเอง อยูมาวันหนึ่งแสงมาชกมวย
ใกลๆ บานแถวจังหวัดพิจิตร นองสาวของแสงทราบขาวจึงเดินทางจะมาดูแสงตอยมวย แต
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บังเอิญแมของแสงก็รูขาวดวยจึงเดินทางมากับนองสาว พอแมเห็นแสงกําลังจะขึ้นเวทีชกมวยแม
ก็เขาไปตอวาและหามแสงไวไมใหข้ึนชก แมบอกวาอาชีพที่เจ็บตัวอยางนี้อยาไปทํา ในวันนั้นแสง
ก็เลยไมไดชกมวยและก็เลิกชกมวยมาตั้งแตบัดนั้น สรุปไดวาแสงเคยชกมวยมาแลว 8 คร้ัง ใน
จํานวนนั้นเขาชนะหมด แสงเลาวา “ถาแมหามอะไรก็จะตองเชื่อฟง เดี๋ยวชีวิตจะไมเจริญ จะผิด
ถูกอยางไร พอแมตองมากอน” 

ในระหวางทางที่แสงขึ้นไปรับผาที่ตลาดโบเบ แสงก็มักจะไดเจอเพื่อนที่เปนเสือเกาอยู
เสมอ เพื่อนคนนี้สมัยที่เปนเสือเคยออกปลนจังหวัดแถบภาคกลางตอนลาง แสงเลาวาเวลาเสือผู
นี้จะออกปลนจะไมพลางหนา และไมจําเปนตองออกหาสมัครพรรคพวก เพราะจะมีลูกนองมา
ฝากตัวขออยูดวยเสมอๆ เหตุที่เสือผูนี้ไดรับการนับถือในหมูพรรคพวก เพราะเปนคนที่มีวิชาอาคม
จนเปนที่ลํ่าลือกันวา มีวิชาพลางกายทําใหหายตัวไดและตํารวจตามหาตัวไมเจอ สวนใหญเสือผู
นี้จะออกปลนในตอนเชามืดในเวลาที่เจาของบานยังนอนหลับอยู ถาจะเขาปลนบานใดจะแบง
พวกออกเปน 3 กลุมดักซุมอยูใกลๆ กับบานที่จะปลน จากนั้นเสือผูที่เปนหัวหนาจะตะโกนสง
สัญญาณกอนจะเขาปลนวา “ไอเสือบุก” เมื่อลูกนองทั้ง 3 กลุมไดยินก็จะวิ่งกรูเขาบานหลังนั้นคน
ละทางพรอมๆ กัน ในการเขาปลนแตละครั้งหากลูกนองโดนยิง ถาบาดเจ็บไมมากพรรคพวกก็จะ
เอาตัวกลับไปดวย แตถาเจ็บมากก็จําเปนจะตองยิงทิ้ง แตสวนใหญพวกโจรในกลุมเสือผูนั้นจะใจ
เด็ด ถาไปไมไหวก็จะยิงตัวตายไมใหพรรคพวกตองเดือดรอน หลังจากปลนเสร็จแลวกลุมโจร
ทั้งหมดก็จะแยกยายกันไปคนละทาง และไปเจอกันอีกครั้งเพื่อแบงของที่ชุมโจรตามเวลาที่ไดนัด
หมายกันไว  
 
เหตุการณสําคัญครั้งที่สอง 

การที่แสงมีเพื่อนเปนอดีตเสือผูมากดวยวิชาอาคมทําใหแสงพบกับเร่ืองยุงยาก
ตามมา   ในวันหนึ่งขณะที่แสงไปเที่ยวกับเพื่อนกลุมนี้ เพื่อนคนหนึ่งในกลุมเกิดไปมีเร่ืองจนเผลอ
ไปทํารายผูหญิงที่ตั้งทองคนหนึ่งเขา ถึงแมมันจะเกิดขึ้นดวยความไมไดตั้งใจ แตผูหญิงคนนั้นก็
ไดรับบาดเจ็บ ผูหญิงคนนั้นโดนลูกหลงเพราะออกมาขวางกลางระหวางคนที่กําลังตอสูกัน
เพื่อที่จะหามไมใหเพื่อนของแสงไปทํารายสามีของเธอ ในตอนนั้นแสงไดแตยืนคุมเชิงอยูหางๆ 
สําหรับแสงแลวการทํารายผูหญิงหรือเห็นเหตุการณแบบนี้แลว ไมเขาไปชวยมันเปนการผิดครู 
หลังจากจบเหตุการณนี้แสงจึงรูสึกผิด เพื่อนที่เปนเสือเกาผูเปนอาจารยของแสงก็รูสึกผิด ถึงแมวา
เสือเกาคนนี้จะไมไดเปนคนที่ลงมือก็ตาม  

ในสมัยที่เร่ิมเรียนวิชาคาถาอาคมใหมๆ แสงเคยสัญญาไวกับหลวงพอวัดธรรมศาลาผู
เปนอาจารยของแสงอีกคนหนึ่งวา แสงจะไมนําวิชาที่เรียนไปกอเรื่องเดือนรอนหรือรังแกผูที่
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ออนแอกวาโดยเฉพาะผูหญิงจะไมทําอยางเด็ดขาด แตในเหตุการณนี้คนที่บาดเจ็บเปนผูหญิง
ทองแสงรูสึกวามันเปนการทํารายคนไมมีทางสู แถมเปนการรังแกถึงสองชีวิตทั้งแมและลูกในทอง 
ถึงแสงจะไมไดมีสวนไดสวนเสียกับเหตุการณโดยตรงแตเขาก็รูสึกละอายใจ และคาถาอาคมจะไม
คุมครองตัวเขา แสงจึงตัดสินใจไปหาหลวงพอวัดธรรมศาลา แสงไดไปใหคําสัตยสาบานกับหลวง
พอวา ตอไปนี้เขาจะกลับเนื้อกลับตัวเปนคนดีและไมทําตัวเกเรอีก สวนอดีตเสือผูที่เปนทั้งเพื่อน
และอาจารยของแสงนั้นไดไปใหคําสาบานพรอมกับแสงดวย อดีตเสือสาบานวาเขาจะเลิกยุง
เกี่ยวกับเร่ืองผิดกฏหมาย แตในภายหลังพบวาเสือเกาผูนี้ถูกยิงตาย เพราะกลับไปเที่ยวจี้ปลนอีก
คร้ัง เสือเกาทําผิดคําสาบานเขาจึงหายตัวไมไดอีก สําหรับตัวแสงนั้นผลเปนไปในทางตรงกันขาม 
ในเวลาตอมาแสงถูกคูอริเกาตามมายิงจนลมคว่ําหนาลง เมื่อแสงลุกขึ้นมาเขาก็เห็นคนที่ยิงขี่รถ
มอเตอรไซคหนีหายไป แสงใชมือคลําดูที่รอยถูกยิงบริเวณหนาอก แสงพบวาเขายังหนังเหนียวอยู 
กระสุนปนยิงเขาไมเขา ทุกวันนี้แสงก็ยังไมรูเลยวาใครเปนคนยิงเขาในวันนั้น แสงเดาเอาเองวาคง
จะเปนศัตรูเกาเทานั้นเอง 

 
   ชีวิตภายในชุมชนเรือนแพริมแมน้ํานาน 

 
ทํางานที่จังหวัดพิษณุโลก  

ในขณะที่แสงอายุประมาณ 26 ป หลังจากที่แสงไปสาบานกับพระสงฆที่เขานับถือ
มาแลว แสงไดตัดสินใจเริ่มตนชีวิตใหมดวยการเดินทางมาหางานทําในจังหวัดพิษณุโลก ในเวลา
นั้นแสงเริ่มงานแรกดวยการเปนพนักงานบัญชีที่รานศิริฟา ซึ่งเปนรานตัวแทนจําหนายยาฆาแมลง
ของบริษัทไบเออร แสงเลาวาเฒาแกเจาของรานเปนคนจีน พูดภาษาไทยไดแตเขียนไทยไมได 
เวลาเสียภาษีเฒาแกจะลําบาก เพราะไมมีใครคอยทําบัญชีเปนภาษาไทยให ดวยเหตุนี้แสงจึงมี
โอกาสมาทําบัญชีในรานของเฒาแก ในเวลาวางหากแสงไมไดทํางานบัญชี เฒาแกจะใหแสงไป
เฝาโกดังเก็บของ หรือบางทีแสงก็มีโอกาสออกไปสงของนอกรานบางเปนบางครั้งบางคราว สวน
ภรรยาของเฒาแกเปนคนไทยเคยอยูที่ตําบลปลักแรด อําเภอบางระกําในจังหวัดพิษณุโลก ภรรยา
ของเฒาแกจะมีหนาที่ไปเก็บเงินตามบานของชาวไรชาวนาที่มารับยาฆาแมลงไปใชกอน บางครั้ง
ภรรยาของเฒาแกก็จะออกไปฉายหนังขายยาตามหมูบานตางๆ ในจังหวัดพิษณุโลกกบัลูกจางคน
อ่ืนๆ ในโอกาสนี้แสงก็มักจะขอติดตามภรรยาของเฒาแกไปดวย แสงเลาวาในชวงนั้นเขาไมอยาก
อยูเฉยๆ แสงพยายามจะหาอะไรทําตลอดเวลาเพื่อไมใหมีเวลาวาง ไมอยางนั้นแสงจะกลับมาคิด
เร่ืองที่เพื่อนทํารายผูหญิงทองคนนั้นอีก เร่ืองนี้ทําใหแสงไมสบายใจมาก แสงชวยงานเฒาแกอยูที่
รานศิริฟาไดประมาณ 1 ป แสงก็เบื่องานบัญชีเขาจึงขอลาออก แลวมาเชาเรือนแพอยู ในชวงนั้น
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แสงรับจางทํางานทุกอยาง แสงไมเคยเลือกงานเขาทําตั้งแตเปนจับกังแบกของ ปนรถสามลออยู
ในตลาด เลนลิเกตามงานตางๆ รวมถึงรองเพลงและเลนแอคคอรเดียนในวงดนตรีมิตรสัมพันธใน
คายสมเด็จพระนเรศวร แมแตงานรับจางแบกกระดูกควายในโรงฆาสัตวข้ึนรถบรรทุกแสงก็เคยทํา 
แสงเลาวาในหนึ่งวันเขาทํางานหลายอยาง แตชวงลําบากที่สุดเปนตอนที่แบกกระดูกควายใน
คอกของกํานันซึ่งเปนคนมุสลิม แสงบรรยายวาหนังควายที่ชําแหละแลวจะนําไปแชไวในบอหมัก
น้ําเกลือ สวนกระดูกที่ลอกเอาเนื้อออกไปแลวจะวางกองอยูบนพื้น เนื่องจากกระดูกมักจะถูกวาง
กองทิ้งไวอยางนั้นเปนเวลานาน เพื่อรอใหถึงจํานวนมากพอที่จะขนยาย แมลงวันมักจะฉวย
โอกาสนี้บินมาไขทิ้งไวในกองกระดูก เกิดเปนหนอนตัวใหญๆ ข้ึนไชยั้วเยี้ยไปหมด เวลาจะขน
กระดูกควายขึ้นรถสิบลอ แสงตองนํากระดูกมาทูนไวบนหัวแลวแบกไปเรียงไวบนรถ ความ
ยากลําบากของแสงไมไดเกิดข้ึนในตอนที่ขนกระดูกควาย แตเกิดขึ้นในตอนที่แสงตองนั่งกินขาว
อยูขางๆ พวกหนอนที่หลนอยูในบริเวณนั้น แสงบอกวาชีวิตชวงนั้นเขาลําบากมาก แสงไม
สามารถใชวุฒิการศึกษาชั้นม.6หรือนักธรรมโทหางานทําได เพราะวุฒิการศึกษาเหลานั้นมันเปน
อดีตไปแลวสําหรับเขา  
 

เปนคนแพโดยสมบูรณ 
ตอมาแสงไดมาเจอกับผูหญิงคนหนึ่งซึ่งขายขาวราดแกงอยูที่ตลาดใตตรงริมแมน้ํา

นาน แสงจึงหาโอกาสแวะไปเยี่ยมเยียนผูหญิงคนนี้อยูบอยคร้ัง จนในที่สุดแสงและผูหญิงคนนั้นก็
ตัดสินใจมาใชชีวิตอยูกินดวยกัน แสงยายออกจากแพที่เขาเคยเชาแลวเขาไปอยูในแพของภรรยา 
แพของภรรยาแสงเปนมรดกที่อากงทิ้งๆ ไวใหหลาน แสงเลาวาภรรยาของแสงมีเชื้อสายจีนแตจิ๋ว 
กงของภรรยาเดินทางมาจากเมืองจีน ตอนที่มาพิษณุโลกครั้งแรกนั้น กงขึ้นเรือมอญมาคาขาย 
ตอมากงก็ขายเรือมอญแลวมาสรางแพอยูเพื่อคาขายบนฝงใกลๆ กับตลาดใต พอกงเสียสมาชิก
ในแพก็เหลืออยูเพียง 3 คนคือยา แมของภรรยา และภรรยาของแสง สวนพอของภรรยาแสงนั้น
เสียชีวิตไปกอนหนานี้แลว ตอมาแมภรรยาของแสงไปแตงงานใหมก็ไดยายออกไปอยูแถว
สนามบินประจําจังหวัด พอคนเหลืออยูนอยจากแพของกงจํานวน 3 หลัง ตองขายทิ้งไปหนึ่งหลัง
เพราะหาคนดูแลไมได เมื่อแสงยายเขามาอยูกับภรรยา แสงก็ไดอยูในแพอีกหลังหนึ่งกับภรรยา 
สวนยาของภรรยาอยูแพอีกหลังหนึ่ง ในตอนนั้นอาชีพหลักของแสงคือการขี่สามลอรับจางใน
ตลาด สวนภรรยาของแสงจะขายขาวแกงและกาแฟอยูที่ตลาดใต ยาของภรรยานั้นก็มีอายุมาก
จนทํางานอะไรไมไหวแลว ตอมายาของภรรยาแสงก็เสียไป 
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เหตุการณสาํคัญครั้งที่ 3  
ใน พ.ศ. 2520 แสงเขามาอยูอาศัยในชุมชนเรือนแพอยางถาวรแลว ตอมาไมนานนัก

แสงและภรรยาก็มีลูกชายคนโต ชีวิตประจําวันของแสงคือการออกไปทํางานขี่สามลอ สวนลูกคน
โตภรรยาของแสงจะนําไปเลี้ยงในที่ทํางาน หรือบางครั้งถาเพื่อนบานชาวแพดวยกันอยูพักผอนไม
ไปทํางาน ภรรยาของแสงก็จะฝากลูกใหเพื่อนบานดูแล แสงมาอยูอาศัยกับภรรยาโดยไมมี
ทรัพยสินติดตัวมาแตอยางใด แสงมาตัวเปลาเขามาแตตัว ญาติทางฝายภรรยาจึงไมคอยอยาก
สนิทสนมกับแสงสักเทาไหร ในชวงหนึ่งแสงปวยเปนไขเขาไมสามารถไปถีบสามลอไดตามปกติ 
แสงจึงวางแผนจะหยุดพักในวันนั้นแลวไปยืมเงินญาติทางฝายภรรยามาใชกอน แสงตัดสินใจไป
ยืมเงินนาแอวซึ่งเปนนาของภรรยาเปนเงินจํานวน 20 บาท แตนาแอวไมใหยืมเงิน แสงเลยเจียด
เงินสวนที่มีไปซ้ือยาดองมากิน หลังจากนั้นแสงสามารถออกไปขี่สามลอไดทั้งวัน พอเลิกงานแสง
ไดเงินกลับมาบาน 100 บาทซึ่งเปนเงินจํานวนที่แสงภูมิใจมาก แสงเลาวา “ไปยืมเงินนาเมียแค 
20 บาท เขาไมใหยืม เราเลยไปซื้อยาดองมากิน พอเหงื่อออกแลว ออกไปปนสามลอทั้งวัน ไดมา 
100 บาทเลยวันนั้น” 

เหตุการณสําคัญในชีวิตของแสงในชวงนี้เกิดขึ้นมาในวันหนึ่งสมัยที่ลูกชายคนโตเริ่ม
หัดเดินไดเตาะแตะ แสงกลับมาที่แพหลังจากออกไปขี่สามลอในชวงเชา ขณะที่จะกลับเขาไปกิน
ขาวกลางวันในแพ แสงเห็นภาพที่สะเทือนใจเขาอยางมาก มันเปนภาพที่ภรรยาของแสงกําลัง
ปอนขาวลูกอยู ลูกชายคนโตในวัยหัดเดินกําลังกินขาวอยูกับน้ําปลา แสงรูสึกเสียใจมากที่ตัวเขา
เองทําใหครอบครัวลําบาก ถาเขาไมคบเพื่อนที่เกเรหรือรูจักควบคุมอารมณ เขาคงไดเปนเจาคน
นายคนอยางที่แมหวัง ลูกของเขาคงไมตองลําบากและกินขาวกับน้ําปลาอยางนี้ หลังจาก
เหตุการณนี้เกิดขึ้นเวลาที่แสงออกไปทํางานขี่สามลอ หากแสงบังเอิญไปเห็นภาพเด็กฝร่ังผมแดง
ที่ตดิไวตามรานคาเมื่อไหร แสงจะตองรองไหออกมาเกือบทุกครั้ง แสงบอกวารูปพวกนั้นทําใหเขา
นึกถึงลูกชายคนโต เพราะวาลูกชายคนนี้หนาตาเหมือนฝร่ัง ผมมีสีแดง เวลาแสงเห็นรูปเด็กฝร่ัง
เขาตองยกมือข้ึนมาปาดน้ําตาที่ไหลเกือบทุกครั้ง ในเวลานั้นแสงรูสึกสะเทือนใจที่ทําใหลูกตอง
ลําบาก  

ตอมาแสงมีลูกตามมาอีก 3 คน ไมนับรวมลูกชายคนโตที่กลาวถึงไปแลว ในปจจุบันนี้
ลูกชายคนโตของแสงมีอายุเกือบ 30 ปและกําลังทํางานอยูที่กรุงเทพ ลูกชายคนที่สองทํางาน
คาขายอยูภายในจังหวัดและเมื่อแตงงานแลวก็พาลูกสะใภมาพักอาศัยอยูกับแสง ลูกชายคนที่
สามทํางานเปนพาณิชยนาวีในเรือเดินทะเล ซึ่งออกเดินทางไปยังที่ตางๆ ลูกคนนี้จะมีโอกาส
กลับมาอยูที่บานเปนเวลาหลายวันก็ในชวงที่มีลมมรสุมพัดแรง สวนลูกสาวคนเล็กไดแตงงานและ
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มีครอบครัวของตนเองอยูในบานเดียวกันกับแสง ทั้งลูกสาวคนเล็กและลูกเขยของแสงยึดอาชีพ
ขายอาหารอยูภายในชุมชน 

 
เริ่มงานแกะสลกั 

ตอมาแสงไดไปเรียนวิชาแกะสลักเครื่องรางของขลังจากเพื่อนในจังหวัดแพร เมื่อ
ฝกฝนจนมีความชํานาญแลว แสงกลับมาเริ่มตนทํางานอยูที่แพอยางจริงจัง แสงใชเวลาสวนใหญ
ในแตละวันไปกับการแกะงาน ในชวงตอมาแสงจะยึดอาชีพนี้เปนรายไดหลักภายหลังจากยายแพ
ข้ึนไปอยูบนบกแลว ในชวงแรกแสงเริ่มตนฝกแกะงานโดยใชตะปูกับกระเบื้องดินเผาสําหรับมุง
หลังคาเปนแบบ เมื่อแสงแกะลวดลายไดคลองแคลวแลว แสงก็เร่ิมลงมือทําหัวเครื่องมือแกะสลัก
ข้ึนมาเองโดยใชใบเลื่อยตัดเหล็กเจียรเปนใบมีดลักษณะตางๆ และขยับขยายไปซื้ออุปกรณที่
จําเปนอยางเชนเครื่องเจียระไนมาใชผอนแรง เมื่อมีอุปกรณพรอมแลวแสงไดเร่ิมแกะงานกับวัสดุ
จริงตางๆ เชน ไม หินแกรนิต หินเขียวหนุมาน งาชางหรือวัสดุอ่ืนตามความตองการของลูกคา 
ลวดลายที่แสงแกะไดจะเปนลายดอกพิกุล เครือเถา เทพพนม กระชังตาออย เปลวเพลิง ลาย
เชียงใหม ลายราหูอมจันทร ฯลฯ แสงเลาวางานที่ทํายากจะเปนการแกะลวดลายที่มีความซบัซอน
บนงาชางเชน ลายดอกพิกุล ลายเชียงใหม ลายราหูอมจันทร งานที่ทํายากจะใชเวลาแกะ
ประมาณ 4 - 5 วัน สวนงานงายๆ จะใชเวลาเพียงวันเดียว สวนใหญงานงายๆ จะเปนการแกะ
ลวดลายบนไมตางๆ นอกจากนี้แสงยังรับงานแกะฉลุกะลาตาเดียวเปนเครื่องหนุนดวงสําหรับคน
ดวงตก ฤกษยามในการปลุกเสกกะลาตาเดียวจะตองทําในวันที่เกิดสุริยคราส ในวันนั้นแสงจะลง
คาถาเบิกเนตรกะลาตาเดียวเปนจํานวนสิบๆ ลูกเอาไวกอน แลวเมื่อมีเวลาวางเขาจะมาแกะลวย
ลายอักษรขอมในภายหลัง แสงเลาวาหากเด็กหนุมๆ ในชุมชนมีจิตใจที่มั่นคงพอเมื่อไหร แสงจะ
สอนอาชีพนี้ใหเด็กๆ พวกนั้น แสงบอกวางานของเขานั้นเปนของมีครู เครื่องมือทุกชิ้นจะไดรับการ
ปลุกเสกและมีคาถากํากับ เวลาแสงจะเริ่มตนแกะงานเขาจะรายคาถากอนลงมือ แสงเลาวาการ
แกะสลักตองมีครูคอยกํากับ ถาแกะสลักไมดีไปตรงเสนอาจมีอันเปนไป หรือถาจิตใจไมนิ่งพออาจ
ทําใหวิกลจริตได เมื่อนึกถึงครูในวิชาชีพแสงจะนึกถึงพระพิฆเนศ ทาววิษนุกรรม และพอแกฤาษี 
ทุกวันนี้แสงทําอาชีพนี้มาสิบกวาปแลว สวนภรรยาของแสงในชวงหลังไดเปลี่ยนอาชีพไปขายขนม
ครกชาวแพที่มีชื่อเสียง โดยชื่อรานขายขนมครกจะตั้งมาจากชื่อเลนของลูกสาวคนเล็ก แตตอมา
หลังจากยายขึ้นมาอยูบนบกภรรยาของแสงก็เลิกทําอาชีพนี้ไป เพราะมีปญหาทางสุขภาพ ภรรยา
ของแสงหายใจไมคอยออกและดวงตาก็มีปญหา ซึ่งมีสาเหตุมาจากกลิ่นเหม็นของแก็สและความ
รอนจากเตาทําขนมครกซึ่งมีจํานวนถึงหกเตาในขณะนั้น 
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เปนอาจารยรักษาโรค 
ชีวิตในวัยหนุมของแสงถาแสงมีเวลาวางเมื่อไหร แสงก็มักจะเดินทางไปแสวงหา

ความรูทางดานไสยศาสตรกับผูเชี่ยวชาญอยูเสมอ แสงจะชื่นชอบวิชาเหลานี้เปนพิเศษโดยเฉพาะ
วิชาที่ใชรักษาโรคตางๆ ทําใหอยูยงคงกระพัน หรือใชปราบผี เมื่อแสงเขามาอยูในชุมชนเรือนแพ
ในแมน้ํานาน แสงมักไดรับการขอรองจากชาวแพหรือแมกระทั่งชาวบานบนบกใหมาชวยรักษา
ญาติพี่นองที่ปวยอยู โรคที่แสงสามารถรักษาไดมักจะเปนโรคที่เกิดขึ้นบนผิวหนัง เชน โรคงูสวัด  
ไฟลามทุง ขยุมตีนหมา รวมถึงแผลพุพองที่เกิดจากไฟไหม น้ํารอนลวก สวนโรคปวดเมื่อยหรือ
อาการผีเขาแสงก็สามารถรักษาได แสงเลาวาเขาจะไมไปรักษาโรคใหใครที่บานเพราะถือวาคน
เจ็บปวยยังไมเดือนรอน หากคนที่เจ็บปวยตองการใหแสงรักษาตองเดินทางมาหาแสงที่แพของ
เขา หากคนปวยเปนหนักถึงขั้นเดินไมไดถาหามมาไดตองหามมา ถาหามมาไมไดญาติพี่นองคน
ปวยตองมาบอกแสงแลวแสงจะตามไปรักษาที่บานให แสงบอกวาที่ตองตั้งกฏไวแบบนี้เพราะ
อยากจะชวยเหลือคนที่เดือดรอนจริงๆ แสงบอกวา “หากเรารูวาใครเจ็บปวยแลวเราไปรักษาให
เขา โดยที่เขาไมไดขอรอง มันจะกลายเปนวาเราแสไปยุงเรื่องของเขา แทนที่จะไดบุญกลับจะเปน
โทษมากกวา” แสงเลาดวยความภูมิใจวา เขาไมไดรักษาโรคดวยสมุนไพรหรือตัวยาใดๆ เขาใช
เพียงน้ําเปลาธรรมดาๆ ในการรักษาเทานั้น เวลาที่จะรักษาโรคแสงจะใชวิธีตั้งจิตอธิษฐานเพื่อ
บูชาพระคุณครู เรียกชุมนุมเทวดา บริกรรมคาถา ตั้งจิตใหมั่น อมน้ําเปลาไวในปากแลวเปาพนไป
ที่บาดแผล แสงขยายความตอไปวาการรักษาโรคแตละโรคแสงใชคาถาไมเหมือนกัน เวลาจะใช
คาถาใดก็ตองนึกถึงครูที่สอนคาถานั้นให เชน ถาจะรักษาโรคผิวหนังหรือปราบผีตองนึกถึงหลวง
พอที่เปนเจาอาวาสวัดธรรมศาลา ถาจะรักษาโรคปวดเมื่อยหรือการเจ็บปวยที่ไมรูสาเหตุตองนึก
ถึงเพื่อนคนที่เปนเสือเกา ในระยะนี้ชาวแพบางคนเริ่มรูจักแสงในฐานะที่เปน “อาจารย” แลว 
โดยเฉพาะในหมูชาวแพที่รูวาแสงสามารถรักษาโรคได  
 
เริ่มการรักษา 

แสงเริ่มตนเปนอาจารยทางไสยศาสตรคร้ังแรกดวยการรักษาโรคงูสวัดใหชาวแพซึ่งมี
อาชีพทอดปาทองโกขายอยูที่ตลาดใต หลังจากนั้นแสงก็เร่ิมตนการรักษาโรคเรื่อยมา ชื่อเสียงของ
แสงนั้นเปนการบอกแบบปากตอปากและคอยๆ ขยายวงกวางออกไปทีละเล็กทีละนอย ใน
ระหวางที่อยูริมแมน้ํานาน แสงรักษาโรคใหคนภายในชุมชนรวมถึงคนภายนอกชุมชนเปนจํานวน
ประมาณ 20 - 30ราย กอนรักษาแสงจะแนะนําใหคนปวยไปรักษาโรคกับหมอแผนปจจุบันกอน 
ถารักษาแลวไมหายคอยมาหาเขาทีหลัง การรักษาในแตละครั้งแสงจะไมเก็บคาใชจายหรือ
เรียกรองสิ่งของใดๆ จากคนปวยหรือญาติพี่นอง แมจะมีคนนํามาใหแบบใหเปลาแสงก็จะไมรับ 
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แสงอธิบายวาการรักษาโรคของเขามันเปนการสรางบารมีหรือสะสมบารมีใหตนเอง ถาแสงรับเงิน
หรือส่ิงของจากคนที่มารักษากับเขา แสงก็สามารถรับไดแตแสงจะไมไดใจของคนเหลานั้น แสง
อาจมีชื่อเสียงวาเกงกาจสามารถรักษาโรคไดแตเขาจะไมมีบารมี แสงบอกวาการชวยของที่มองไม
เห็นเขาจะไมหวังผลตอบแทน แสงเชื่อวาถาเขาหมั่นสรางบารมีอยูเสมอๆ แลว เวลาเขาจะไปไหน 
เขาจะไมอด มีกินมีใชตลอดเวลา และคนจะเกรงใจเขา  

ในการรักษาโรคของแสงทั้งหมด มีการรักษาอยูสามคร้ังที่แสงเกิดความประทับใจ
มาก เร่ืองแรกเปนการรักษาคนโดนของ คนปวยเปนนักศึกษาหญิงคนหนึ่งซึ่งไมใชคนแพมีบานอยู
ใกลกับสนามบินประจําจังหวัดพิษณุโลก นักศึกษาคนนี้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก
สถาบันภายในจังหวัดและเหลือเวลาอีกเพียงไมกี่เดือนก็จะเขารับพระราชทานปริญญาบัตร แตก็
มาเกิดเรื่องขึ้นเสียกอน พอแมพานักศึกษาคนนี้มาหาแสงแลวเลาอาการใหฟงวา อยูมาวนัหนึง่ลกู
ของตนเกิดอาการเหมอลอย จูๆ ก็ลุกขึ้นถอดเสื้อผาแลววิ่งตัวเปลาออกไปนอกบาน ตนเองเคยพา
ไปรักษากับหมอแผนปจจุบันมาหลายที่หมดเงินไป 2 – 3 แสนบาทก็รักษาไมหาย เคยพาไปรักษา
ที่โรงพยาบาลสวนปรุงจังหวัดเชียงใหมเพราะคิดวาปวยเปนโรคประสาท อาการก็ยังไมดีข้ึน จน
สุดทายตองพามาหาแสง แสงเลาวานักศึกษาคนนี้คงไปโดนของมา แสงใชวิธีรักษาคือให
นักศึกษาคนนี้เรียกแสงวา ”พอ” หลังจากนั้นแสงเขาไปทํากําไรขอมือลงอักขระมาใหนักศึกษาคน
นี้สวม หลังจากสวมกําไรแลวตอมานักศึกษาคนนี้ก็หายปวยและไปรับปริญญาได แสงประทับใจ
เหตุการณคร้ังนี้มากเพราะพอแมของนักศึกษาคนนี้พาลูกไปหาหมอหลายที่หมดเงินไปหลายแสน 
แตรักษาไมหาย พอมาหาแสงวันเดียวนักศึกษาคนนี้หายปวยจนไปรับปริญญาไดและไมตองเสีย
เงินสักบาทเดียว 

เร่ืองที่สองเปนเรื่องคนโดนผีเขา แสงเลาวาคนปวยคือผูหญิงสาวเปนคนบนบกมีบาน
อยูบนตลิ่งริมแมน้ํานานฝงตะวันตกซึ่งอยูตรงขามกับแพของแสงที่อยูฝงตะวันออก ผูหญิงคนนี้มี
อาการนอนนิ่งเงียบอยูบนบาน ไมกินขาวกินปลา และไมยอมพูดจากับใครแมแตกับคนใน
ครอบครัว พอแมพาผูหญิงคนนี้ไปหาหมอแตหมอก็ตรวจไมพบสาเหตุ จนสุดทายพอของผูหญิง
ไดมาตามแสงใหไปชวยรักษา เมื่อแสงเดินไปถึงหนาบานที่ผูหญิงคนนี้นอนปวยอยู แสงเริ่มราย
คาถาบูชาพระแมธรณี เมื่อแสงขึ้นบันไดบานหลังนี้ไปไดสามขั้น ผูหญิงที่นอนปวยอยูก็ลุกขึ้นมาชี้
หนาดาแสง แสงจึงควากระดูกงูซึ่งไดปลุกเสกคาถาเอาไวออกมา แลวฟาดไปที่หลังของผูหญิงคน
นี้ แสงเลาวาเสียงฟาดกระดูกงูดังเหมือนกับเสียงทุบกะลามะพราวดังโปะ หลังจากนั้นผูหญิงคนนี้
ก็สงบลง แสงจึงซักถามไดความวาผูหญิงคนนี้โดนผีที่อยูในศาลใตตนกามปูใหญซึ่งอยูหนาบาน
หลังนั้นเขาสิง สาเหตุเพราะผีตนนั้นอดอยากไมไดกินอาหารจึงมาสิงเพื่อบอกคน เมื่อรูสาเหตุแสง
จึงนําเครื่องเซนไปใหที่ศาล หลังจากนั้นผูหญิงคนนี้ก็ลุกขึ้นมากินขาวไดและหายปวยในตอนนั้น
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เลย แสงเลาวาหลังจากหายปวยผูหญิงคนนี้ไดไปทํางานเปนแคชเชียรที่โรงแรมอมรินทรลากูน
เรียบรอยแลว สวนพอของผูหญิงซึ่งเปนทหารไดนําเงินคารักษามาใหแสงจํานวนปกหนึ่ง แสง
ทําทารับเงินไวพอเปนพิธีเสร็จแลวก็สงเงินทั้งหมดคืนใหเจาของแลวก็กลาววา “อาว…ถือวารับ
แลวนะ…ฝากไปซื้อของใสบาตรใหดวย”  

เร่ืองที่สามเปนเรื่องคนผิดครู แสงเลาวามีคนแพคนหนึ่งอยูแพตรงหนาโรงเรียนเฉลิม
ขวัญสตรี คนๆ นี้เปนคนชอบเลนของและมีคาถาอาคมเหมือนกับแสง ตอมาเขาไดทําผิดครูโดย
การละเมิดขอหามทางไสยศาสตรสงผลใหมีอาการตาขวาง พูดจาเอะอะโวยวาย แสงไดเขาไปหา
คนผิดครูที่แพ ในตอนนั้นคนผิดครูไดหัวเราะพรอมกับถมน้ําลายใสแสง แสงจึงทองคาถาพรอม
กับหยิบหมากพูลมาเคี้ยวใหละเอียด จากนั้นจึงพนน้ําหมากไปที่คนผิดครู ในขณะที่แสงกําลังพน
น้ําหมาก จูๆ เกิดมีลมพัดกรรโชกแรงเขามาที่แพหลังนั้น จนทําใหฝาแพดานหลังพังลงมาทั้งแถบ 
เมื่อคนผิดครูคนนั้นปะทะเขากับสายลมกรรโชกแรง สติก็กลับคืนมาเหมือนเดิม แสงเลาวา
เหตุการณนี้เขาสะใจมากเพราะมีคนรูคนเห็นกันเยอะ  

นอกจากนี้ผูหญิงคนหนึ่งซึ่งเปนคณะกรรมการชุมชน∗ไดเลาอีกเรื่องหนึ่งขึ้นมาเสริม
วา “ในขณะที่อยูในแมน้ํา พี่กับสามีเคยอยูแพติดกันกับแพของพี่แสง โดยสวนตัวแลวพี่สนิทสนม
กับครอบครัวของพี่แสงมากจนถึงกับยกลูกของพี่ใหเปนบุตรบุญธรรม∗∗ของพี่แสง เพื่อใหคอย
ดูแลในยามตกทุกขไดยาก สวนสามีของพี่นั้นเปนคนสุรินทรเคยสักน้ํามันเปนรูปปลาไหลเผือกไว
กลางกระหมอม วันหนึ่งสามีของพี่เกิดทําผิดครูเขา โดยไปกินเหลาแกวเดียวกันกับคนอื่น ทําให
เกิดอาการของขึ้นจะกลายเปนปลาไหลเลื้อยลงดินทาอยางเดียว ถาเจอรูที่ไหนจะรีบลงไปมุดในรู
ดิน มีคนมาชวยกันจับหลายคนก็จับไมอยู พอพี่แสงมาถึง แกก็รูสิวาของขึ้น เพราะแกก็เปนคนมี
ครูเหมือนกัน พี่แสงแกรูวิธีแก สามีของพี่ก็เลยหายจากอาการนั้น เหตุการณนี้ทําใหพี่และสามีนับ
ถือพี่แสงแกมากขึ้นไปอีก”  

 
        ชีวิตปจจุบันภายในชุมชนชาวแพ 

 
เริ่มบทบาทการเปนผูนํา 
 แสงเลาวาเขาเริ่มเขามาทํางานในตําแหนงรองประธานชุมชนตั้งแตยังเปนชุดบุกเบิก
อยูในแมน้ํานาน ในขณะนั้นการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนมีสาเหตุมาจากทางราชการอยากให

                                                           
∗คณะกรรมการชุดนี้เปนคณะกรรมการชุดที่ 5 ซึ่งเปนชุดปจจุบันที่มีแสงเปนประธาน 
∗∗เปนคําสมมุติไมมีผลทางกฎหมาย 
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ชาวแพอพยพไปอยูอาศัยบนบกเพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและเพื่อเปนการแกไขปองกันไมใหน้ํา
ในแมน้ํานานเนาเสียเพิ่มข้ึน เมื่อแสงเปนรองประธานชุมชน ภรรยาของแสงก็เขามาทํางานใน
ตําแหนงเหรัญญิกดวยเพราะวาเปนคนคิดเลขเกงเนื่องจากทําอาชีพคาขายอยูแลว แสงอธิบายวา
การเขามารับตําแหนงรองประธานชุมชนของเขานั้นเพราะเขาอยากชวยเหลือชาวแพ ขณะนั้นชาว
แพมีปญหาอยู 2 อยางก็คือปญหาเรื่องน้ําดื่มและปญหาเรื่องคาใชจายในการอยูแพ แสงเลา
ตอไปวา ตั้งแต พ.ศ. 2535 เปนตนมา ชาวแพใชน้ําในแมน้ํานานดื่มกินไมไดอีกแลว ถาชาวแพคน
ใดนําน้ําไปกินก็จะปวดทอง ถึงแมจะนําน้ําในแมน้ําไปตมใหสุกกอนที่จะดื่มก็ยังมีอาการปวดทอง
อยู ทําใหชาวแพสวนใหญตองหันมาซื้อน้ําดื่มบรรจุขวดเพื่อด่ืมกินกัน ดวยเหตุนี้การอยูอาศัยใน
แมน้ําจึงใชน้ําไดแตเพียงอุปโภคเทานั้นเอง ตอมาเมื่อทางราชการเขามาอธิบายถึงปญหาน้ําเนา
เสียในแมน้ําวาเกิดจากปญหาน้ําทิ้งในครัวเรือนทั้งจากชาวแพและชาวเมืองพิษณุโลก การอยู
อาศัยในเรือนแพจึงเปนการทําลายสภาพแวดลอมโดยตรงไปโดยปริยาย  

นอกจากปญหาเรื่องน้ําแลว คาใชจายในการอยูอาศัยในเรือนแพก็เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ 
ส่ิงจําเปนอันดับตนๆ ในการอยูเรือนแพก็คือตองรักษาระดับเรือนแพใหลอยตัวอยูบนผิวน้ําใหได
ระดับอยูเสมอ การจะรักษาระดับเรือนแพไมใหลดต่ําลง ชาวแพจําเปนตองอาศัยไมไผที่เรียกวา
ลูกบวบนํามายัดหนุนไวใตเรือนแพในจํานวนที่เหมาะสม เพื่อชวยเสริมการลอยตัวของลูกบวบอัน
เกาที่เ ร่ิมผุพัง หากไมไผที่เปนลูกบวบอันเกาชํารุดมากมีน้ําเขาก็จะถูกนําออกไปในเวลานี้ 
กิจกรรมนี้ชาวแพเรียกวา “การหนุนลูกบวบ” ซึ่งจะตองทําการหนุนทุกๆ 1 ป จนเมื่อครบปที่ 5 ก็
จะทําการเปลี่ยนลูกบวบใหมทั้งหมด  แสงเลาวาปญหาก็คือไมไผที่ใชทําลูกบวบมีราคาสูงขึ้น
เร่ือยๆจากลําละ 35 บาทใน พ.ศ. 2535 เพิ่มเปนลําละ 45 บาทใน พ.ศ. 2538 ไมไผที่หาซื้อไดก็
จะมีขนาดเล็กลงกวาแตกอน ทําใหจําเปนตองใชไมไผหนุนแพเปนปริมาณมากขึ้นกวาเดิม ใน
อดีตถาเปนไมไผลําใหญใชเพียง 100 ลําตอการหนุนแพหนึ่งครั้งก็เพียงพอแลว แตในปจจุบันใช
ไมไผลําเล็กก็ตองใชเปนจํานวนเพิ่มข้ึนกวานั้น รายจายในการเปลี่ยนลูกบวบแพครั้งหนึ่งเปนเงิน
ประมาณ 10,000 - 13,000 บาท ซึ่งจะตองจายทุก 3 - 5 ป และยังไมรวมคาไมไผหนุนแพที่ตอง
ทํากันทุกปอีก ชาวแพบางสวนจึงแกปญหาโดยการไปซื้อถังแกลลอนน้ํามันถังละ 250 บาทมา
หนุนแพเปนการชั่วคราวประมาณ 3 เดือน หรือถามีงบประมาณมากก็จะไปซื้อถังพลาสติก ราคา 
500 - 600 บาทมาใชซึ่งจะมีอายุการใชงานประมาณ 2 ป จากคาใชจายในการอยูแพที่สูงขึ้น
เร่ือยๆ เมื่อทางราชการมีโครงการเคลื่อนยายชุมชนเรือนแพเกิดขึ้น แสงจึงเห็นวาเปนโอกาสอนัดทีี่
ชาวแพจะมีบานที่มั่นคงถาวรอยู รายจายที่เสียไปกับการบํารุงรักษาเรือนแพจะไดนํามาจายเปน
คาผอนสงบานแทน แสงเห็นวาคาใชจายที่ใชในการผอนบานไดประโยชนกวาปลอยใหสูญเปลา
ไปกับลูกบวบที่ผุพัง แสงจึงเริ่มชักชวนชาวแพใหเห็นความสําคัญของการโยกยายชุมชนในครั้งนี้ 
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ในที่สุดเมื่อ พ.ศ. 2542 ชาวแพกลุมแรกหรือชาวแพ   ”โครงการที่หนึ่ง” จึงไดยายเขาไปอยูใน
ชุมชนชาวแพริมคลองโคกชาง 
เปนผูประสานงานระหวางชาวแพกับหนวยงานราชการ 
 ในขณะที่แสงยังเปนรองประธานชุมชน ในชุมชนชาวแพเกิดปญหาไฟฟาริมทางเดิน
ดับลงทั้งชุมชน ปญหาเกิดขึ้นมาจากหมอแปลงไฟฟาภายในชุมชนปลอยไฟฟาแรงดันสูงกวาปกติ
ทําใหหลอดไฟฟาริมทางเดินและอุปกรณทั้งชุดซึ่งประกอบไปดวยหลอดไฟฟา บัลลาสต และ 
สตารทเตอรเกิดความเสียหาย หลอดไฟฟาริมทางเดินดับอยูเปนเวลาถึง 3 วัน 3 คืน ผลจากไฟฟา
ดับทําใหเวลากลางคืนถนนเขาออกภายในชุมชนจะดูมืดและเปลี่ยว ชาวแพสวนใหญทีม่ลูีกหลาน
เปนผูหญิงทนดูเหตุการณเชนนี้อยูตอไปไมได เพราะเปนหวงความปลอดภัยของลูกหลาน ชาวแพ
จึงรวมตัวกันมารองเรียนตอประธานชุมชนคนเกาในขณะนั้นใหไปชวยแกไขปญหาให แตประธาน
คนเกาไมสนใจปลอยใหไฟฟาดับอยูอยางนั้น  ในเวลานั้นแสงที่เปนรองประธานชุมชนอยูไมไดนิ่ง
ดูดาย แสงตัดสินใจเดินทางเขาไปพบกับเจาหนาที่ของหนวยงานที่รับผิดชอบภายในจังหวัดพรอม
กับอธิบายปญหาใหฟง แตทางจังหวัดติดขัดเรื่องงบประมาณและชางไฟฟาไมวาง แสงจึงขอ
ความชวยเหลือใหทางจังหวัดสงรถกระเชามาใหกอน สวนเรื่องชางและอุปกรณแสงจะเปนคน
จัดหามาเอง หลังจากนั้นแสงกลับมาเรี่ยไรเงินจากชาวแพเพื่อเปนคาอุปกรณไฟฟา ตอนนั้นแสง
เร่ียไรเงินจากชาวแพมาไดไมเพียงพอกับคาอุปกรณ แสงจําเปนตองควักเงินสวนตัวเปนจํานวน 
2,000 บาท∗รวมเขากับเงินเรี่ยไรแลวเปนเงิน 5,550 บาท ถึงจะเพียงพอกับคาอุปกรณไฟฟา เมื่อ
ไดอุปกรณมาจนครบแลว แสงก็ข้ึนรถกระเชาของทางจังหวัดเพื่อข้ึนไปซอมไฟทางเดินดวยตัวเอง 
ตอมาประธานชุมชนคนเกาหาวาแสงโกงเงินของชาวแพ จนแสงตองทําเอกสารชี้แจงรายชื่อผู
บริจาคพรอมจํานวนเงินไปติดไวที่หนาสหกรณ ตอมาเกิดเหตุการณบานปลาย ประธานคนเกาไม
พอใจการกระทําของแสงหนักขึ้นและไดเรียกแสงเขาไปพบที่สหกรณ เมื่อชาวแพรูขาววาแสงโดน
ประธานคนเกาเรียกตัวไปตอวา ชาวแพไดรวมตัวกันตามไปที่สหกรณ เมื่อประธานคนเกาเห็น
กลุมชาวแพเดินมาที่สหกรณก็รีบวิ่งหนีออกไปทางประตูดานหลังแทบไมทัน จากนั้นประธานคน
เกานําเรื่องไปเลาใหผูใหญในจังหวัดฟง แตผูใหญที่เปนลูกพี่ของประธานคนเกาบอกวาแสงทํา
ถูกตองแลวที่เร่ียไรเงินไปชวยเหลือชาวบาน พอถึงสมัยประชุมสามัญประธานคนนี้ก็ลาออกรวม
เวลาเปนประธานชุมชนอยูเพียง 1 ปและอยูไมครบวาระ 

                                                           
∗ที่จริงแลว ในเวลานั้นแสงมีเงินไมพอ แสงตองยืมสรอยคอของภรรยาไปจํานําแลวนาํ

เงินที่ไดสวนหนึ่งไปชวยชาวแพ 
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สําหรับแสงพอถึงสมัยเลือกตั้งประธานชุมชน แสงไดหลบไปอยูกับเพื่อนที่อําเภอ
พรหมพิราม เพราะเกิดความเบื่อหนายที่จะตองแขงขันอํานาจกับคนภายในชุมชน เมื่อชาวแพ
ทราบขาวจึงไดโทรศัพทไปตามหาแสง แสงจึงไดกลับมาทํางานในชุมชนอีกครั้งในตําแหนง
ประธานชุมชน แสงเลาวา ”สาเหตุที่ชาวแพไมชอบประธานคนเกาเพราะวาประธานคนเกาทํา
อะไรไมประชาสัมพันธใหชาวแพรู ไมยอมปรึกษาชาวแพ เวลาจะทําอะไรก็จะยึดถือความพอใจ
ของตนเองเปนหลัก ถือวาเปนเด็กเสนนักการเมืองจึงชอบวางอํานาจ ถาไมพอใจอะไรแลวจะวา
ไมเวน ประธานคนเกาเคยออกไมคผานหอกระจายขาววาชาวแพ คนเฒาคนแกดาไมเลิก แลว
เปนคนถือพวกถือพองมากมีพรรคพวกเปนคนซอยหลังสหกรณ แมแตลูกเล็กเด็กแดงก็ดาไมเลือก 
ตอนนั้นนักการเมืองลูกพี่ของประธานคนเกาเคยใหไอติมมาแจกเด็กๆ ในชุมชน ประธานคนเกา
ไปช้ีหนาดาเด็กอายุ 4 – 5 ขวบ บอกวามึงไมใชพวกกู กูไมใหกิน สาเหตุเพราะพอแมของเด็กไม
ถูกกับประธานคนเกา แลวเด็กมันจะไปรูเร่ืองอะไร…จากเหตุการณไฟฟาดับในตอนนั้น มันทําให
เรารูวา ชาวแพสวนใหญเขารักเรานะ” แสงเลาวาหลังจากเรื่องไฟทางเดินดับสงบลง มีชาวแพ
บางสวนเอาตัวเลขเงินเรี่ยไรไปตีเปนหวยเลขทายวา 50 ปรากฏวาหวยงวดนั้นออก 50 จริงๆ ทํา
ใหมีชาวแพหลายคนที่ถูกหวยไปพรอมๆ กัน และกลายเปนเรื่องเลาอยางสนุกปากในหมูชาวแพ
สวนใหญที่อยูฝายเดียวกับแสง 

นอกจากนี้เมื่อทางราชการมีโครงการอะไรที่จะใหชาวแพในชุมชนไปรวมกิจกรรม แสง
ในฐานะผูนําชุมชนจะเปนคนชวยติดตอประสานงานและประชาสัมพันธใหชาวแพรู ตัวอยางเชน
เมื่อมีโครงการตอตานปญหายาเสพติด ทางราชการตองการใหชุมชนหรือหมูบานตางๆ สง
เยาวชนเขาไปรวมกิจกรรมในตัวจังหวัด แสงจะเปนคนคัดเลือกเด็กที่มีความประพฤติดีไปรวม
กิจกรรม แสงจะไมนําเด็กวัยรุนที่เกเรไปเขารวมกิจกรรมเปนอันขาด เพื่อรักษาภาพพจนของ
ชุมชนชาวแพ แสงเลาวาในอดีตยอมรับวาคนแพเกเรจริง แตพอยายขึ้นมาอยูบนบกแลว ชาวแพ
ทุกคนไดตั้งใจทํามาหากินกันหมด เพราะถือวามีที่อยูอาศัยเปนหลักแหลงที่แนนอนแลว ถาไป
เกเรที่ไหนเขาก็จะตามมาเจอได  
 
ไกลเกลี่ยขอพิพาท 

เมื่อเกิดการทะเลาะเบาะแวงขึ้นภายในชุมชน ชาวแพในชุมชนซึ่งเปนเจาทุกขหรือผูที่
พบเห็นเหตุการณจะนําเรื่องราวมาเลาใหแสงฟง และขอรองใหแสงซึ่งขณะนั้นเปนประธานชุมชน
ไปชวยตัดสินปญหาให แสงเลาวาการแกปญหาของเขาในแตละครั้ง เขาจะไมเขาขางใคร เขาตอง
วางตัวใหเปนกลางและพยายามพูดดวยเหตุดวยผลใหคนที่มีเร่ืองทะเลาะกันเขาใจกัน หากเรื่องที่
เกิดขึ้นเปนปญหาของคนในชุมชนเดียวกัน แสงจะหาทางใหยอมความกัน แสงจะอธิบายวา ”เปน
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คนในชุมชนเดียวกันใหถือวาเปนพวกเดียวกัน ใหสามัคคีกันเขาไว เร่ืองจะไดไมบานปลายไปถึง
โรงพัก ใหยอมความกันตั้งแตในชุมชน คุยกันเองดีกวาอยาใหคนภายนอก(ตํารวจ)เขามายุงเกี่ยว 
เดี๋ยวชาวแพทั้งหมดจะเสียภาพพจนไปดวย” แสงเลาวาคนแพที่ชอบมีเร่ืองทะเลาะวิวาท มักเปน
คนใจรอน พูดจาสงเสียงดังโวยวาย ดื้อดึงดันทุรัง ตะแบงเถียงไปเรื่อยๆ ไมยอมรับผิด ทําตัวเฉ
เหมือนปู ถาแสงตองเขาไปแกไขปญหาความขัดแยงกับคนแพบุคลิกอยางนี้ แสงจะยกยอคน
เหลานี้ ถาคนเหลานี้ทําผิดจริงแสงก็จะไมแสดงออกวาคนเหลานี้เปนคนผิด แสงจะปลอยใหคน
แพใจรอนพูดปญหาความไมสบายใจออกมาใหหมด พออารมณเย็นลงแลวคอยเจรจาไกลเกลี่ย
กัน แสงเลาวา “ชาวแพสวนใหญมักเปนคนกระโดกกระเดก พูดจาขวานผาซาก พูดจากันเสียงดัง
เหมือนคนทะเลาะกัน แตจริงๆ แลวไมไดทะเลาะกัน คนแพเปนคนตรง คิดอยางไรก็แสดงออก
อยางนั้นเพราะเปนคนมีการศึกษานอย คนเปนผูนําตองใจเย็น มีความอะลุมอะลวย มีเหตุมีผล มี
มนุษยธรรม มีความเขาอกเขาใจลูกบาน รูจิตรูใจกัน ตัวเราเองเคยลําบากมากอนทําใหมีความ
เขาอกเขาใจคนแพมาก เพราะฉะนั้นเรื่องอะไรที่เราสามารถชวยเหลือลูกบานได โดยที่เราไม
เดือดรอนมากนัก เราก็อยากจะชวยเขา….คนเปนผูนําที่ดีเวลามีปญหาระหวางคนแพดวยกันตอง
สามารถไกลเกลี่ยได  ที่สําคัญตองใจเย็นมากไมอยางนั้นผูตาม (ลูกบาน) จะลุยตาม…” 

แสงเลาวาหลังจากชาวแพยายเขามาอยูอาศัยในชุมชนปจจุบันเกิดปญหาทะเลาะกัน
มากข้ึน เฉพาะใน พ.ศ. 2547 ชุมชนชาวแพเกิดเรื่องความขัดแยงที่ชาวแพไมสามารถจะตัดสิน
ปญหากันเองไดจํานวน 3 คร้ัง ซึ่งในแตละครั้งแสงตองเขาไปไตสวนและตัดสินปญหาทุกครั้ง 

เร่ืองที่หนึ่งเปนเรื่องทะเลาะวิวาทระหวางชาวแพที่เปนพี่นองกัน มีบานอยูติดกัน 
สาเหตุมีอยูวาเกิดการรําเลิกบุญคุณกันขึ้นระหวางพี่นองคูกรณี เนื่องจากในอดีตคนที่เปนพี่มี
ฐานะที่ดีกวาผูเปนนอง เวลาที่นองติดขัดปญหาดานการเงิน นองสามารถไปยืมเงินผูเปนพี่ได แต
ตอมาผูที่เปนนองคอยๆ เขยิบฐานะขึ้นมาเทากับผูเปนพี่ ทําใหไมคอยไดพึ่งพาอาศัยกันในดาน
เศรษฐกิจเหมือนในอดีต ในขณะที่แสงเขาไปไกลเกลี่ยการทะเลาะโตเถียงกันในพี่นองคูนี้ ฝายพี่
ไดทวงบุญคุณวาเคยใหความชวยเหลือผูที่เปนนองมา แตฝายนองไมรับวาพี่เคยใหความ
ชวยเหลือตน เกิดการทะเลาะพูดจาสงเสียงเอะอะโวยวาย แสงจึงพูดใหรักสามัคคีกันเพราะเปนพี่
นองกัน เร่ืองราวจึงไดสงบลง 

เร่ืองที่สองเปนเรื่องคนขี้เมากับผูหญิงทอง เร่ืองมีอยูวาคนขี้เมานี้มีบานอยูติดกันกับ
ผูหญิงทอง ในขณะนั้นคนขี้เมาซึ่งเปนผูชายกําลังกินเหลาสงเสียงดังอยู สวนผูหญิงทองเกิดความ
รําคาญพยายามเขาไปเตือนใหคนขี้เมาลดเสียงลงหนอย ฝายคนขี้เมาเกิดไมพอใจถึงขั้นทุบ
ขวดเหลาเปนปากฉลามทําทาขูวาจะแทงผูหญิงทองคนนั้น ฝายผูหญิงจึงมาตามแสงไปไกลเกลี่ย 
แสงอธิบายใหคนขี้เมาฟงวา ถาคนขี้เมาไมยอมขอโทษผูหญิงทอง ฝายผูหญิงจะไปแจงความที่
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โรงพัก ถาขอโทษผูหญิงแลวเรื่องก็จะจบลงภายในชุมชน  คนขี้เมาจึงยอมขอโทษ แสงเลาวา
หลังจากนั้นคนทั้งคูก็ดีกันมาจนถึงปจจุบันนี้ 

เร่ืองที่สามเปนเรื่องปลูกตนไมลํ้าเขตกัน เนื่องจากพื้นที่บริเวณริมบานที่อยูติดกันจะมี
ชองวางพอใหปลูกตนไมขนาดไมใหญนักขึ้นได เมื่อชาวแพบานติดกันปลูกตนไม ในขณะที่ตนไม
ยังเล็กอยูก็ไมเกิดปญหาอะไร แตตอมาเมื่อตนไมเร่ิมโตขึ้น กิ่งกานของตนไมเร่ิมขยายเขาไปใน
เขตของเพื่อนบาน ทําใหมีปญหาโตเถียงกันขึ้นมาวาจะทําอยางไรกับตนไมตนนั้น อีกฝายบอกวา
ใหโคนตนไมลง แตอีกฝายไมเห็นดวย จนสุดทายแสงตองเขาไปไกลเกลี่ยใหบานที่ปลูกตนไมลํ้า
เขตทําการตัดแตงตนไมเร่ืองจึงยุติลง 

เร่ืองอื่นๆ สวนใหญเปนปญหาที่เกิดจากเด็กวัยรุนกินเหลาเมาสุรา เด็กผูชายผิดใจกัน
เพราะแยงผูหญิงบาง ทะเลาะกันตีกันบาง แสงบอกวาถาเปนเด็กวัยรุนในชุมชน เขาจะเขาไปคุย
กับพอแมของเด็ก แตถาเปนเด็กที่อ่ืนเขามามีเร่ืองในชุมชนหรือเปนคนนอกจะแจงความใหตํารวจ
มาตัดสินปญหา ใน พ.ศ. 2547 เด็กนักเรียนวัยรุนจากภายนอกที่เขามาเชาหอพกัอยูภายในชมุชน 
ไดมานั่งจับกลุมกินเหลาสงเสียงดังโวยวายอยูกับเพื่อนๆ แลวเกิดมีเร่ืองทะเลาะวิวาทขึ้นกับเด็ก
วัยรุนชาวแพ จนเด็กนักเรียนภายนอกควาปนขึ้นมาจะยิงเด็กวัยรุนชาวแพ แตกระสุนเกิดพลาด
เปาลงไปที่พื้น ผลปรากฎวาแสงเปนหัวเรี่ยวหัวแรงชวยเปนพยานใหเด็กในชุมชนจนเด็กนักเรยีนที่
ยิงปนพวกนั้นโดนตํารวจจับ แสงเลาวา “ถาเปนเด็กของเรามีเร่ือง เราตองเขาขางคนของเราไว
กอน จะถูกจะผิดไววากันทีหลัง…เรามันเปนคนแบบนี้….ถาชาวแพทุกขเราก็ทุกขไปกับเขาดวย” 
บางครั้งเรื่องทะเลาะกันภายในชุมชนเกิดขึ้นมาจากการพูดจาผิดหูกันในหมูผูหญิง จนหาเรื่องใส
ไฟกันบาง ยุแยงกันบาง หรือแกลงกันก็มีใหเห็นเสมอๆ เพียงแตไมไดเอาความมาเลาใหแสงฟงทกุ
คร้ังไปเทานั้นเอง แสงเลาวาหากเขามีปญหาอะไรที่คิดไมตกหรือมีความกังวลใจใดๆ แสงจะไป
ปรึกษากับภรรยาเสียกอน จากนั้นเมื่อไดคําตอบแลว แสงคอยออกไปแกไขปญหานั้นๆ ใหชาวแพ
ทีหลัง 

 
เริ่มงานชวยเหลือชุมชน 

เนื่องจากชาวแพสวนใหญมีฐานะยากจน หากญาติพี่นองเสียชีวิตคาใชจายในการจัด
งานศพอาจทําใหชาวแพที่มีฐานะไมดีเกิดภาวะรายรับไมเพียงพอกับรายจาย ซึ่งอาจจะ
กระทบกระเทือนตอการสงคาผอนบานได แสงจึงหาทางชวยเหลือชาวแพใหมีหลักประกันในเรื่อง
นี้ แสงจึงริเร่ิมเก็บเงินเรี่ยไรคาทําศพขึ้น แสงบอกวาเขามีบัญชีรายชื่อคนที่ใหเงินเก็บไวทุกครั้ง ถา
ใครไมยอมจายเงินเมื่อถึงคราวญาติพี่นองของตนเองตายก็จะไมไดรับเงินชวยเหลือคางานศพ 
สวนใหญชาวแพก็มักจะใหเงินชวยคาทําศพกันทุกคนเหมือนกับเปนการชวยเหลือกันดวย 
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 เนื่องจากในชุมชนชาวแพมีเด็กวัยรุนอาศัยอยูเปนจํานวนมาก ไมวาจะเปนเดก็ภายใน
ชุมชนเองหรือเด็กที่อยูหอพักใกลๆ กับชุมชน แสงจึงสนับสนุนใหเด็กเหลานี้เลนกีฬาอยาง
สม่ําเสมอในเวลาเย็น แสงอธิบายวาตองผลักดันใหเด็กเหลานี้เลนกีฬามากๆ จะไดมีสุขภาพดี ที่
สําคัญการเลนกีฬาจะทําใหเหงื่อออกและออนเพลีย เมื่อเด็กพวกนี้เลนกีฬาเสร็จ กลับถึงบานแลว
จะไดอาบน้ํานอนไมไปกินเหลาหรือออกไปเที่ยวเตรกอเร่ืองที่ไหน แสงเลาวาในอนาคตเขาจะสอน
อาชีพแกะสลักใหเด็กในชุมชนที่วางงาน แตตองรอใหเด็กเหลานี้โตขึ้นกวานี้เสียกอน นอกจากนี้
แสงยังใหความสําคัญกับผูสูงอายุเปนอยางมาก แสงมักจะชักชวนใหผูสูงอายุมารวมทํากิจกรรม
ตางๆ ในชุมชนอยูเสมอๆ ไมวาจะเปนงานวันขึ้นปใหม งานวันสงกรานตหรืองานวันลอยกระทง 
เปนตน 
 
ลงเลือกตั้งเปนผูใหญบาน 
 ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2547 มีโทรศัพทลึกลับโทรมาหาแสงที่บาน คนที่ปลายสาย
บอกกับแสงวาอยากใหแสงลงสมัครรับเลือกตั้งเปนผูใหญบาน คนๆ นั้นเนนวาอยากใหแสงได
ทํางานในตําแหนงนี้เพื่อใหแสงไดใสเครื่องแบบชุดสีกากี เมื่อถึงคราวสมัครรับเลือกตั้งแสงก็ลง
สมัคร สาเหตุที่แสงลงรับสมัครไมใชเพราะคําเชิญชวนทางโทรศัพท แตเปนเพราะเขามีจิตใจที่
ชอบชวยเหลือผูอ่ืนเปนทุนเดิมและเขามีความพรอมที่จะทํางานใหกับคนในชุมชน แสงทําปายหา
เสียงจากแผนฟวเจอรบอรดซึ่งนํามาเจาะทะลุเปนตัวอักษรเพื่อบอกชื่อและเบอรเลือกตั้งของเขา 
เมื่อชาวแพมาเห็นปายหาเสียงของแสงที่แขวนไวหนาบาน ชาวแพที่นับถือแสงไดรวมตัวกันทํา
ปายหาเสียงอันใหมใหแสง ซึ่งปายที่ชาวแพทําขึ้นใหมนี้เปนปายโมษณาขนาดใหญตั้งไวบริเวณ
ทางเขาออกประจําชุมชน นอกจากนี้ชาวแพที่มีฐานะดีคนหนึ่งไดทําปายแนะนําตัวและแผน
ใบปลิวหาเสียงใหแสงเปนจํานวน 1,000 ใบ เพื่อใชในการหาเสียงดวย การเลือกตั้งคราวนี้ไมไดมี
แตชาวแพในชุมชนที่มีสิทธิรวมลงคะแนนแตยังมีชาวบานที่อยูในเขตหมู 10 ที่ไดสิทธินี้เชนกัน 
คูแขงของแสงคราวนี้มีอยู2คน คนที่1เปนเจาของหอพักซึ่งเปนตึกขนาดใหญอยูใกลๆ กับทางเขา
ชุมชน สวนอีกคนหนึ่งเปนคนภายนอกชุมชนซ่ึงมีประธานคนเกาคอยหนุนหลังอยู เมื่อเสร็จส้ิน
การประกาศผลเลือกตั้งปรากฏวาแสงไดคะแนนสูงที่สุดในจํานวนผูสมัครทั้งหมด ทําใหแสงได
เปนผูใหญบานสมกับความตั้งใจของตนเองและของคนในชุมชน เมื่อคนเฒาคนแกในชุมชนคน
หนึ่งรูวาแสง ไดเปนผูใหญบาน คนชราผูนั้นถึงกับรองไหดวยความยินดีแลวโผเขามากอดแสงแลว
พูดวา “ยายดีใจที่ไอหนูไดเปนผูใหญบาน อยากใหไอหนูไดสวมชุดกากี” แสงเลาวา เขาทิ้งชาวแพ
ไปไมได เขาพาชาวแพขึ้นมาอยูบนบก เขาก็ตองอยูรวมกันไปกับชาวแพ ตัวแสงเองมีความรูสึกวา
เขาตองรับผิดชอบในชุมชนที่เขามีสวนรวมในการจัดตั้งขึ้นมา ดวยเหตุนี้แสงจึงตัดสินใจลงสมัคร
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จนไดรับเลือกเปนผูใหญบาน เพื่อจะไดชวยเหลือคนในชุมชนแกไขปญหาตางๆ ตอไป โดยเฉพาะ
ปญหาในเรื่องความสามัคคี และการแบงพรรคแบงพวกในชุมชน 
 
ชีวิตในปจจุบัน 

ทุกวันนี้แสงใชชีวิตอยูภายในชุมชนเกือบตลอดเวลา เพราะอาชีพชางแกะสลักของเขา
นั้นทํางานอยูที่บานได แสงทําศาลาไมขนาดยอมข้ึนมา โดยสรางไวอยูติดกับหนาบานเพื่อไวเปน
ที่ทํางานแกะสลัก ไมที่แสงใชในการทําศาลานี้สวนใหญเปนไมฝาและไมกระดานจากเรือนแพที่
เขาเคยอยูอาศัยเมื่อครั้งอยูในแมน้ํา ภายในศาลาหลังนี้เต็มไปดวยเครื่องไมเครื่องมือที่แสงใชใน
การแกะงาน วางไวอยางเปนระเบียบตรงตามตําแหนงประจําที่เขาจะหยิบฉวยไดอยางสะดวก 
บางวันหากทองฟามีแสงแดดออนๆ แสงจะมานั่งแกะสลักงานในยามบายตรงมานั่งริมสนาม
ฟุตบอล ที่มานั่งนี้ในเวลาเย็นเหลาเด็กวัยรุนภายในชุมชนที่แสงรูจักคุนเคยก็จะแวะเขามาขอ
อุปกรณกีฬา เชน ลูกบาสเก็ตบอล ลูกฟุตบอล ลูกตระกรอ ที่แสงเปนคนดูแลรักษาเพื่อนําไปเลน
อยูบอยๆ เปนประจําเกือบทุกวัน ในเวลาเดียวกันภรรยาของแสงก็มักจะอุมหลานชายคนเล็กที่พึ่ง
คลอดมาไดไมนาน มานั่งคุยกับเพื่อนบานที่มานั่งตัวนี้อีกเชนกัน 

ในบานหลังนี้ชีวิตของแสงยังคงเต็มเปยมไปดวยเรื่องราวความเชื่อทางไสยศาสตร
อยางตอเนื่อง แสงมีหิ้งบูชาพระคุณครูตางๆ ของเขาหลายหิ้ง รวมถึงหิ้งของผีเรรอนทั่วไปๆ ที่เขา
นํามาเลี้ยงดูไว แสงจะเรียกผีเหลานี้มากินขาวทุกๆ มื้อ หลังจากนั้นเขาจะใหผีที่อ่ิมขาวแลว
กลับไปเฝาของที่ศาลาหนาบานตอ แสงเลาวาผีตนไหนอยากจะมาอยูกับเขาก็มา ถาไมอยากมา
เขาก็ไมวาอะไร ในเวลานี้ผีที่แสงเลี้ยงไวมีจํานวนถึง 8 ตน ซึ่งทั้งหมดอาศัยอยูที่หิ้งในศาลาไม
หนาบาน แมแตผีเจาที่อยางพอปูขุนศรียังหวั่นเกรงบารมีและฤิทธิ์เดชมีดอาคมของแสงจนตอง
ยอมสยบตอเขาในบานหลังนี้มาแลว ในปจจุบันนี้นับเปนเวลา 4 ป หลังจากที่แสงไดยายขึ้นมาใช
ชีวิตอยูบนบกในชุมชนชาวแพ ตลอดระยะ 4 ปมานี้ชาวแพยังคงพาลูกหลานมาใหแสงชวยรักษา
โรคอยูเร่ือยๆ รวมแลวแสงรักษาคนไปไมต่ํากวา 10 รายแลวในชุมชนบนบกนี้ รายลาสุดเกิดขึ้น
เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2547 เด็กผูหญิงคนนี้เปนโรคงูสวัด ผูปกครองพาเด็กมาใหแสงรักษาที่
บาน ซึ่งแสงก็รักษาโดยใชน้ําเปลาปลุกเสกคาถาเปาพนเชนเดียวกันกับที่เคยทํามาทุกครั้ง และ
เพื่อรักษาใหคาถาศักดิ์สิทธิ์แสงตองมีสติอยูตลอดเวลา ดังนั้นกอนจะเขานอนแสงจะนั่งสมาธิวัน
ละ 5 - 10 นาที ซึ่งถือเปนกิจวัตรประจําวันของแสงซึ่งปฏิบัติติดตอกันมาอยางยาวนานหลังจาก
สึกออกมาจากวัดไรขิง แสงบอกวาตอนที่สึกมาใหมๆ เขานั่งสมาธิคร้ังละประมาณครึ่งชั่วโมง แต
ตอนนี้จิตเขานิ่งดีแลวนั่งแคคร้ังละ 5 -10 นาทีก็เพียงพอ แสงมีจิตใจที่นิ่งมากเขาสามารถสั่ง
ตัวเองใหหลับหรือต่ืนไดตามใจนึก  
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แสงยังคงบําเพ็ญบารมีอยูเร่ือยๆ ซึ่งทําใหแสงมีขอหามประจําตัวหลายอยาง อยาง
แรกคือแสงจะไมโกหกใครเพราะจะทําใหวิชาอาคมของเขาเสื่อม บารมีเขาจะตกลง ยกเวนการ
โกหกเพื่อสรางกุศลอยางเชน ถาคนจะยิงกันแลว ถาแสงโกหกทําใหคนไมถูกยิงหรือไมฆากันตาย 
การโกหกชนิดนี้ของจะคุม นอกจากการโกหกแลว แสงยังมีขอหามไมใชภาชนะที่ใชแลวรวมกัน
กับคนอื่นอยางเชน ไมดื่มน้ําในแกวที่มีคนดื่มแลว ถาแสงทําผิดขอหามไมวาเขาจะรูวาแกวใบนั้น
ถูกใชแลวหรือไมก็ตาม แสงจะของขึ้น คนเปนสิบจะจับเขาไวไมอยู คนที่มาหามเขาไวจะมีรอย
เล็บเสือตะปบอยูตามเนื้อตัว ในขณะที่ทําผิดครูจนของขึ้นแสงจะตามหาเจาของแกวใบนั้น แสง
อาจจะวิ่งขามแมน้ําไดเลยถาเขารูวาเจาของแกวอยูฝงตรงกันขาม วิธีเดียวที่จะชวยแสงไดก็คือ
เขาจะไมดื่มเหลาหรือน้ําแกวเดียวกับใคร ถาคนที่ไมรูชวนแสงไปรวมวงกินเหลาเขาจะปฏิเสธ 
แลวอีกอยางหนึ่งแสงบอกวาเขาตองรูจักวางตัว แสงจะไมรวมกินเหลากับคนขี้เมาในชุมชน 
ไมอยางนั้นชาวแพคนอื่นๆ จะไมนับถือเขา เหตุผลสวนหนึ่งที่ทําใหแสงขึ้นมาถึงตําแหนงนี้ได
เพราะแสงรูจักวางตัว แสงกลายเปนผูใหญที่ใจเย็น แสงไมเคยมีเร่ืองชกตอยกับใครอีกไมวาเขาจะ
โดนยั่วยุเทาใดก็ตาม เร่ืองราวเหลานี้ชาวแพสวนใหญมักจะบอกเปนเสียงเดียวกันวา “พี่แสงแก
เปนคนใจเย็น ใครมาวาแก แกก็ไมโกรธหรอก ไดแตยกมือสาธุ สาธุ” 

  
 

          
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่ 5 
บทวิเคราะหและสรปุ 

 
ในเรื่องเลาของแสง เราจะพบวาประวัติชีวิตของแสงมีลักษณะของการสะทอนภาพอยู

ในสองลักษณะคือ ประการแรกเปนการสะทอนความคิดความรูสึกของแสงในฐานะปจเจกชนที่มี
ตอเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตทั้งในอดีตและในปจจุบัน ซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของแสง
จะเปนเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวแสงและบุคคลที่อยูแวดลอมตัวเขา ในการศึกษาความคิดเห็นของแสง
ที่มีตอบทบาทการเปนผูนําชุมชนจะชวยสะทอนใหเห็นภาพลักษณ (Image) ของ “ลักษณะผูนํา
ในอุดมคติ” ใน “ความคิดหรือมุมมองของแสง” และการศึกษาลักษณะของผูนําในความคิดของ
แสงถือเปนจุดมุงหมายหลักในการศึกษาของงานวิจัยเลมนี้ สวนภาพสะทอนประการหลังเปนการ
สะทอนภาพสังคมวัฒนธรรมดานตางๆ ที่อยูลอมรอบตัวของแสง โดยเฉพาะเรื่องของระบบ
อุปถัมภภายในชุมชนชาวแพ รวมถึงเรื่องราวอื่นๆ ที่แฝงอยูในเรื่องเลาของแสง ไมวาจะเปนใน
ดานระบบเศรษฐกิจ ความเปนชาติพันธุ ความเชื่อทางไสยศาสตร คานิยม และการแบงแรงงาน 
 

  ภาพสะทอนดานตางๆ จากเรื่องเลาของแสง 
 
“ภาพลักษณผูนําในอุดมคติ” ใน “มุมมองของแสง” 

การสัมภาษณของผูวิจัยเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลเกี่ยวกับประวัติชีวิตของแสงนั้น ผูวิจัย
เห็นวาการเปดเผยเรื่องราวประวัติชีวิตของแสงนั้น สวนใหญเปนความพยายามจะแสดงออกซึ่ง   
”ภาพ” ของตนเองของแสง (self-portrait หรือ self-presentation) ซึ่งภาพที่แสงไดแสดงใน
ระหวางการสัมภาษณมักปรากฏอยูในรูปของการแสดงตนเปน “ผูใหญ” ที่เปดเผย ออนโยน มี
ความเมตตา และชอบชวยเหลือบุคคลอ่ืน แมวาในเนื้อหาบางสวนของเรื่องเลา แสงจะใหภาพ
การเปนนักเลงของตนใหปรากฏอยู แตภาพของนักเลงที่ผานการบอกเลาก็มักจะเปนลักษณะของ
คนใจถึง กลาไดกลาเสีย และไมยอมเสียเปรียบคน มากกวาจะเปนภาพของนักเลงอันธพาล 
ดังนั้นเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตของแสงที่ไดรับการเสนอในวิทยานิพนธเร่ืองนี้จึงเปนการแสดงออกซึ่ง 
“ภาพลักษณ” (image) ที่แสงตองการสื่อสารกับผูวิจัย เหตุการณที่กลาวถึงก็มิใชขอเท็จจริงแต
เปนการแปลเหตุการณหรือการสรางประวัติศาสตร (ยศ สันตสมบัติ 2533 : 21) 

สําหรับประวัติชีวิตของแสงที่ปรากฎอยูในเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตชวยสะทอนใหเห็นถึง 
“ภาพลักษณผูนําในอุดมคติ” ไดอีกชองทางหนึ่ง จากเรื่องเลาของแสงมีคําพูดอยูตอนหนึ่งที่
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สะทอนความคิดเห็นของแสงเกี่ยวกับการเปนผูนําชุมชนไววา “ชาวแพสวนใหญมักเปนคน
กระโดกกระเดก พูดจาขวานผาซาก พูดจากันเสียงดังเหมือนคนทะเลาะกัน แตจริงๆ แลวไมได
ทะเลาะกัน คนแพเปนคนตรง คิดอยางไรก็แสดงออกอยางนั้น เพราะเปนคนมีการศึกษานอย คน
เปนผูนําตองใจเย็น มีความอะลุมอะลวย มีเหตุมีผล มีมนุษยธรรม มีความเขาอกเขาใจลูกบาน รู
จิตรูใจกัน ตัวเราเองเคยลําบากมากอน ทําใหมีความเขาอกเขาใจคนแพมาก เพราะฉะนั้นเรื่อง
อะไรที่เราสามารถชวยเหลือลูกบานได โดยที่เราไมเดือดรอนมากนัก เราก็อยากจะชวยเขา…คน
เปนผูนําที่ดีเวลามีปญหาระหวางคนแพดวยกันตองสามารถไกลเกลี่ยได ที่สําคัญตองใจเย็นมาก 
ไมอยางนั้นผูตามจะลุยตาม” 

จากขอความขางตนจะเห็นไดวาแสงพยายามแสดงภาพลักษณของผูนําในอุดมคติใน
ความคิดของเขาออกมา ซึ่งลักษณะของผูนําที่ดีในมุมมองของแสงที่สะทอนออกมาในเรื่องเลา
เกี่ยวกับชีวิต จะประกอบไปดวยลักษณะของ “ความเปนผูใหญที่มีความใจดี ใจกวาง ใจเย็น 
มีความเสียสละ ซ่ือสัตย มีความเปนกลาง มีใจเปนนักเลง และชอบชวยเหลือผูอ่ืน” ซึ่ง
ภาพลักษณดังกลาวคลายคลึงกับลักษณะของการเปน “ผูให” (ความชวยเหลือ) ที่มีสถานภาพสูง
กวา “ผูรับ” (ความชวยเหลือ) ในเวลาที่มีปญหาความขัดแยงเกิดขึ้นภายในชุมชน แสงอธิบายวา 
คนเปนผูนําจําเปนตองยึดหลักความเปนกลางในการแกปญหา และมองเห็นชาวแพทั้งหมดเปน
พวกพองของตนทั้งสิ้น โดยไมจํากัดวาชาวแพเหลานั้นจะสังกัดอยูในกลุมใดหรือเปนพรรคพวก
ของใคร การแสดงภาพของคนที่รูจักวางตัวใหเปนกลางเชนนี้ของแสงเกิดขึ้นมาจากการรับ
บทบาทเปนผูไกลเกลี่ยความขัดแยงภายในชุมชนชาวแพ นอกจากนี้ภาพลักษณของคนที่เปนผูนํา
ในอุดมคติของแสง ตองสามารถชวยเหลือชาวแพในการแกปญหาตางๆ ภายในชุมชนได เชน 
สามารถเปนผูประสานงานระหวางหนวยงานราชการตางๆ กับชาวแพในเวลาที่ชาวแพตองการได 
รวมถึงตองรับฟงความคิดเห็นของชาวแพในการจัดทํากิจกรรมตางๆ ในชุมชนอยูเสมอ 

อยางไรก็ตาม ลักษณะของความใจเย็นที่แสงแสดงออกมาในเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวติ ยงั
ไดรับการเสนอไวในชวงที่แสงไดรับตําแหนงเปนผูนําชุมชนอยางเปนทางการแลว ในขณะที่ชุมชน
ชาวแพเกิดปญหาไฟฟาริมทางเดินดับคร้ังใหญ เกิดการแขงขันทางดานอํานาจระหวางประธาน
ชุมชนคนเกาและแสงซึ่งเปนรองประธานอยูในขณะนั้น การที่แสงไมไดตอบโตประธานชุมชนคน
เกาที่ตอวาแสงในการทํางานขามหนาขามตา ดวยการชกตอยทะเลาะวิวาทเชนที่แสงเคยปฏิบัติ
มาในอดีต เปนเครื่องสะทอนใหเห็นถึงภาวะการเปนผูนําในอุดมคติในความคิดของแสง การเลือก
ที่จะชี้แจงดวยเอกสารแทนการใชกําลัง การรอใหชาวแพเดินทางมาถึงสหกรณจนทําใหผูนําคน
เกาตองหลบออกทางประตูดานหลัง หรือการแกไขไกลเกลี่ยขอพิพาทระหวางชาวแพดวยกัน ลวน
แตเปนการใหภาพของคนใจเย็น ที่แสงตองการแสดงออกใหเห็นถึงลักษณะความเปนผูนําในอุดม
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คติของเขาทั้งสิ้น ในเรื่องเลาของแสงสิ่งที่มีสวนสงเสริมภาพลักษณการเปนใจเย็นของแสง คือการ
ใชธรรมะจากการบวชเรียนมาดําเนินชีวิต การที่แสงนั่งสมาธิเปนประจําสม่ําเสมอตั้งแตสึก
ออกมาจากการเปนพระ ถือวาเปนสวนประกอบสําคัญอยางหนึ่งที่ทําใหแสงคอยๆ ควบคุม
อารมณใจรอนของตนเองได การรูจักควบคุมอารมณทําใหแสงสรางภาพลักษณของคนใจเย็น
ข้ึนมาเปนสวนหนึ่งของลักษณะผูนําในอุดมคติของเขา 

ในดานภาพลักษณของความเสียสละและชอบชวยเหลือผูอ่ืน ประวัติชีวิตแสงไดแสดง
ใหเห็นวาแสงไดอุทิศตัวทํางานในชุมชนอยางไมเห็นแกเหน็ดเหนื่อย ความเสียสละตางๆ เปนสิ่งที่
แสงคิดวาจะชวยเชิดชูภาวะความเปนผูนําของเขาใหสูงขึ้นไปอีก ความเสียสละที่แสงเปดเผยให
เห็นก็คือ ในภาวะที่แสงขาดแคลนดานทรัพยสินเงินทอง แสงยังไมสามารถจะทนดูความเดอืดรอน
ของคนในชุมชนตอไปได แสงหาหนทางที่จะชวยเหลือชาวแพ แมวาเขาจะตองใชเงินสวนตัวก็
ตาม จะเห็นไดวาแสงตองไปยืมสรอยคอทองคําของภรรยามาจํานํา เพื่อนําเงินมาชวยซื้ออุปกรณ
ไฟฟาตางๆ ภายในชุมชน แนนอนวามองอีกแงหนึ่ง แสงคิดวาชาวแพคงคาดหวังใหเขาตอง
บริจาคเงินสวนที่ขาดใหครบ ดังนั้นการกระทําเชนนี้ไมเพียงจะเปนการรักษาหนาตาของเขา
เทานั้น แตยังเปนการสงเสริมภาพลักษณการเสียสละของเขา ใหคนภายในชุมชนไดรับรูภายในวง
กวางอีกดวย 

สําหรับภาพลักษณของความซื่อสัตย แสงไดแสดงออกไวในเรื่องการทําเอกสารชี้แจง
เกี่ยวกับจํานวนเงินที่ไดรับบริจาคจากชาวแพเพื่อใหแสงนําไปซื้ออุปกรณไฟฟามาแกไขปญหา
ไฟฟาดับภายในชุมชน หรือการทําบัญชีรายชื่อผูบริจาคเงินคาทําศพของชาวแพอยางชัดเจน การ
ทําเอกสารเพื่อตรวจสอบที่มาที่ไปของจํานวนเงินใหมีความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได ถือ
เปนการแสดงถึงภาพลักษณของการเปนคนซื่อสัตยของเขาผานเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตออกมา 

สวนภาพลักษณในดานความเปนกลางของแสง แสดงออกมาในเรื่องการไกลเกลี่ย
ปญหาความขัดแยงภายในชุมชน ซึ่งปญหาการยอมความกันไมได มักจะเกิดขึ้นระหวางเพื่อน
บานที่มีบานเรือนอยูติดกัน สวนใหญจุดจบของปญหาความขัดแยงระหวางคนในชุมชน มักจบลง
ดวยการประนีประนอมยอมความกันทั้งสองฝาย ในสถานการณเชนนี้แสงใหความเห็นวาเขาตอง
วางตัวใหเปนกลางและใชหลักจิตวิทยาในการแกปญหา แสงอธิบายวาคนที่เปนผูนําจําเปนตองมี
ความเขาใจในบุคลิกภาพของชาวแพสวนใหญ ซึ่งมักจะเปนคนพูดจาโพงพางเสียงดัง ชอบแสดง
ความรูสึกแบบตรงไปตรงมาแบบขวานผาซาก วิธีการแกไขปญหาของแสงเริ่มดวยการประเมิน
ความรายแรงของปญหาในแตละคร้ัง จากนั้นปลอยใหผูขัดแยงแตละฝายพูดแสดงความรูสึกไม
พอใจออกมา แลวแสงคอยหาทางอธิบายใหผูขัดแยงทั้งสองฝายเกิดสํานึกความเปนพวกพอง
เดียวกันขึ้นมาในภายหลัง โดยคําที่แสงมักจะใชพูดโนมนาวใหเหตุการณยุติลงมักจะเปนคําวา 
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“เปนคนแพเหมือนกัน ใหเร่ืองจบลงในชุมชนเถอะ อยาใหคนภายนอก (ตํารวจ) เขามายุงเกี่ยว” 
การแสดงภาพลักษณของคนที่เปนกลางมีประโยชนตอตัวของแสง เพราะวาหากแสงไมวางตัวให
เปนกลางโดยเลือกไปตัดสินเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง เหตุการณอาจจะบานปลายไมจบลงไดอยาง
งายๆ และหากเรื่องราวถึงมือของตํารวจจะแสดงใหเห็นวาแสงไมมีบารมีเพียงพอที่จะแกไขปญหา
ใหชาวแพได ดังนั้นแสงจึงเลือกใชวิธีการไมเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง ซึ่งจะใหผลที่ดีกวาในการ
แกไขปญหา การวางตัวใหเปนกลางสะทอนใหเห็นวา ภาพลักษณของผูนําในความคดิของแสงนัน้
จําเปนตองมีความเปนกลางอยางมาก แมวาภาพดังกลาวอาจจะเปนเพียงภาพลักษณในอุดมคติ
ของแสงเทานั้น 

แมวาแสงจะพยายามใหภาพการเปนผูใหญของตนเองในชีวิตปจจุบัน แตในอดีตแสง
ก็เปดเผยใหเห็นภาพลักษณสําคัญในดานการเปนคนใจนักเลงหรือการเปนคนใจถึงของเขา การ
เปนนักเลงของแสง คือลักษณะของคนที่มีความกลาไดกลาเสีย ในเรื่องเลาแสงแสดงออกเรื่อง
ความเปนนักเลงของเขาไดอยางชัดเจน การที่เขาไมยอมใหใครมากลาวคําสบประมาทแม 
นอกจากจะเปนการแสดงความกตัญูรูคุณตอแมแลวยังแสดงใหเห็นวา เขามีใจเปนนักเลงไม
ยอมแพใคร หลังจากที่แสงมีเร่ืองชกตอยกับหลานของทานเจาคุณ แสงก็ไมสามารถจะอดทนตอ
การทาทายใดๆ จากฝายตรงขามไดอีก ในแงนี้เปนไปไดวาความเปนตัวตนของแสงหลังจากออก
จากบานทานเจาคุณมาก็คือ การสูคน หรือไมยอมใหใครมาเอารัดเอาเปรียบได ไมวาจะเปนทาง
คําพูดหรือการกระทํา การเสียรูหรือเสียเปรียบสําหรับแสงก็คือการเสียหนา หรือสูญเสียความเปน
ตัวของเขาเอง ดังนั้นเมื่อมีใครมาทาทายแสง แสงจึงตองตอบโตแทบทุกครั้ง  

จะเห็นไดวาหลังจากกลับไปที่บานในจังหวัดอุตรดิตถ แสงเกือบจะไปทํารายคนที่โกง
ที่ดินของพอแม เมื่อแสงเขาไปอยูที่วัดโพธิ์ราชศรัธาธรรม แสงก็แสดงตนเปนนักเลงประจําถิ่นคอย
ปกปองเด็กวัดจากการรังแกของพระลูกวัด แสงรับคําทาทายจากพระลูกวัดแทนที่จะไปบอกใหเจา
อาวาสมาไกลเกลี่ย การอยูรอที่จะมีเร่ืองกับพวกพองของพระที่เปนคูอริแทนที่จะหลบหนีไปอยูที่
อ่ืนก็เปนคุณลักษณะความเด็ดเดี่ยวของแสง หรือการสึกออกมาจากความเปนพระหลังจากบวช
เรียนอยูในวัดไรขิงมานานถึง 2 ป เพียงเพราะคําทาของลูกชายกํานัน ก็แสดงถึงความเปนคนที่
พยายามรักษาเหลี่ยมคมของตนเอง โดยไมยอมใหใครมาลบหลูดูหมิ่นศักดิ์ศรีของเขา และยังเปน
เครื่องแสดงถึงความใจถึงไมกลัวเจ็บกลัวตายของแสง  แมกระทั่งการเขาไปมีเพื่อนเปนเสือเกาก็
คือการเขาไปหาสมัครพรรคพวกไวคอยชวยเหลือ หรือปกปองตัวแสงจากคูอริคนอื่นๆ การเรียนรู
วิชาอยูยงคงกระพันจากอาจารยในที่ตางๆ สวนหนึ่งก็เพื่อมาเสริมความมั่นใจในการมีเร่ืองชก
ตอยใหแสง บางทีแสงก็พยายามระบายความอยากเอาชนะผูอ่ืนดวยการไปแขงขันชกมวยตาม
งานตางๆ แมวาในเวลานั้นแสงจะมีงานหลักเปนงานขายเสื้อผาสําเร็จรูปทําอยูแลวก็ตาม ไมวา
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การตอยมวยของแสงจะเปนการทดสอบความใจถึง ความใจกลา การทดลองวิชาอาคมหรือ
ระบายซึ่งพลังงานทางกาย แตมันก็เครื่องสะทอนใหเห็นวาเขาชอบแสดงความสามารถใหผูอ่ืน
เห็นจนเปนที่ประจักษ นอกจากการเปนนักเลงแลวความมุงมั่นในการชอบเอาชนะอุปสรรคตางๆ 
ยังปรากฏออกมาในรูปแบบของการทองตํารับตําราทางคณะสงฆเลมหนาๆ อีกดวย  

อยางไรก็ตาม การที่เพื่อนในกลุมของแสงเผลอไปทํารายผูหญิงที่ตั้งทอง ถือเปน
เหตุการณสําคัญอีกเหตุการณหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของแสง การที่แสง
ตัดสินใจไปใหคําสัตยสาบานกับพระสงฆที่เขานับถือวาจะกลับตัวเปนคนดีไมทําตัวเกเรอีก ยอม
สะทอนใหเห็นถึงความรูสึกผิดที่อยูในใจไดเปนอยางดี ความรูสึกผิดของแสงเกิดมาจาก การที่
แสงมองผูหญิงวาเปนเพศที่ออนแอ การที่แสงไมรวมปกปองผูหญิงคนนี้หมายความวาเขาไมไดมี
คุณสมบัติของนักเลงที่ดีที่มักจะชวยปกปองคุมครองคนที่ออนแอกวา เชน ผูหญิงและเด็ก 
บุคลิกภาพของแสงที่ตามมาภายหลังเหตุการณนี้ มักจะเปนภาพของผูใหญที่ใจเย็น และ
พยายามตอสูกับอุปสรรคตางๆ ดวยความอดทนเสมอมา และภายหลังที่แสงไดเขามาอยูอาศัย
ภายในชุมชนเรือนแพ แสงก็ไมไดใชกําลังเขาตัดสินปญหาอีกเลย  

จากแนวคิด “ประสบการณ” (experience) และ “การแสดงออก“ (expression) ของ 
วิคเตอร เทอรเนอร และ เอ็ดเวิรด บรูเนอร เราสามารถวิเคราะหภาพลักษณผูนําในอุดมคติที่แสง
ไดเลาผานประวัติชีวิตใหเราฟงไดวา ภาพลักษณผูนําในอุดมคติที่แสงไดแสดงออกหรือเลา
ออกมา เกิดมาจากประสบการณชีวิตของแสงในขณะทํางานในบทบาทของการเปนผูนําชุมชน 
แสงมีประสบการณเกี่ยวกับการทํางานรวมกับผูนําคนเกา ซึ่งแสงคิดวาผูนําคนนั้นไมประสบ
ความสําเร็จในการทํางานในฐานะผูนําชุมชน เพราะผูนําคนเกามีลักษณะทางบุคลิกภาพที่แสง
เชื่อวาชาวแพสวนใหญไมตองการ เชนที่แสงไดเลาไววา “สาเหตุที่ชาวแพไมชอบประธานคนเกา 
เพราะวาประธานคนเกาทําอะไรไมประชาสัมพันธใหชาวแพรู ไมยอมปรึกษาชาวแพ เวลาจะทํา
อะไรก็จะยึดถือความพอใจของตนเองเปนหลัก ถือวาเปนเด็กเสนนักการเมืองจึงชอบวางอํานาจ 
ถาไมพอใจอะไรแลวจะวาไมเวน ประธานคนเกาเคยออกไมคผานหอกระจายขาววาชาวแพ คน
เฒาคนแกดาไมเลิก แลวเปนคนถือพวกถือพองมาก มีพรรคพวกเปนคนซอยหลังสหกรณ แมแต
ลูกเล็กเด็กแดงก็ดาไมเลือก ตอนนั้นนักการเมืองลูกพี่ของประธานคนเกาเคยใหไอติมมาแจกเด็กๆ 
ในชุมชน ประธานคนเกาไปชี้หนาดาเด็กอายุ 4 – 5 ขวบ บอกวามึงไมใชพวกกู กูไมใหกิน สาเหตุ
เพราะพอแมของเด็กไมถูกกับประธานคนเกา แลวเด็กมันจะไปรูเร่ืองอะไร…จากเหตุการณไฟฟา
ดับใน          ตอนนั้น มันทําใหเรารูวา ชาวแพสวนใหญเขารักเรานะ” 

จากคําพูดขางตนสะทอนใหเห็นวาแสงพยายามจะอธิบายถึงลักษณะผูนําที่ไมดีใน
มุมมองของเขา แสงไดนําประสบการณในขณะที่เขาทํางานเปนรองประธานชุมชน ซึ่งเปนชวงที่

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 109

แสงไดเรียนรูถึงลักษณะผูนําที่ไมดีมาปรับปรุงและพัฒนาเปนลักษณะผูนําในอุดมคติในความคิด
ของเขา เพราะแสงเชื่อวาลักษณะผูนําในอุดมคติในความคิดของเขาจะเปนที่ตองการในหมูชาว
แพสวนใหญ อาจกลาวไดวาแสงนําประสบการณชีวิตมาแสดงออกซึ่งภาพลักษณของผูนําในอดุม
คติโดยผานการบอกเลาเรื่องราวประวัติชีวิตของตนเอง ในอีกดานหนึ่งอาจหมายความวาในเรื่อง
เลาของแสง แสงเปนผูกําหนดและใหความหมายบนความทรงจํา แสงอาจเลือกเนนประเด็นบาง
ประเด็นที่เขาตองการนําเสนอ และมองขามหรือเพิกเฉยปจจัยบางปจจัยก็อาจเปนได อีกนัยหนึ่ง
เป ็นไปไดวา แสงเลือกที่จะเลาถึงภาพลักษณของผูนําในประเด็นที่เขาคิดวาตนเองเปนอยู แตอาจ
ไมเลาถึงบุคลิกภาพที่แสงมองวาเปนดานลบแกการเปนผูนําชุมชนของตนเองก็ได 

นอกจากนี้ประสบการณจากชีวิตในชวงวัยหนุมของแสงยังสะทอนใหเห็นถึงการแสดง
ภาพลักษณของผูนําในอุดมคติของเขา เราจะเห็นไดวาในวัยหนุม แสงมีบุคลิกภาพเปนคนใจรอน 
ซึ่งเปนผลใหแสงมีเร่ืองทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นกับคนวัยไลเลี่ยกันอยูหลายครั้ง แตหลังจากที่แสง
ยายเขามาอยูอาศัยภายในชุมชนเรือนแพ แสงไดพยายามปรับตัวเขาหาชาวแพ โดยแสงพยายาม
ทําตนเปนคนใจเย็นมากขึ้นและไมใชกําลังในการแกปญหา เพราะแสงมีความพยายามที่จะเลื่อน
สถานภาพทางสังคมของตนเองอยูตลอดเวลา แสงจึงพยายามจะทําตัวใหเปนที่ยอมรับของชาว
แพสวนใหญ จะเห็นไดวาการดําเนินชีวิตของแสงตั้งแตชีวิตในวัยเด็กมาจนถึงชีวิตในปจจุบัน แสง
พยายามเสาะแสวงหาหนทางในการปรับเปลี่ยนสถานภาพทางสังคมของตนเองใหสูงขึ้นอยู
ตลอดเวลา การที่แสงเดินทางเขามาศึกษาเลาเรียนสายสามัญภายในกรุงเทพ จนทําใหเขา
เกือบจะสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือการที่แสงไปบวชเรียนในวัดตางๆ ภายใน
จังหวัดนครปฐมก็แสดงใหเห็นวา แสงมีความมุงมั่นที่จะเลื่อนสถานภาพจากคนธรรมดาไปเปน 
“เจาคนนายคน” อยางที่แมของเขาคาดหวัง  

ดังนั้นปจจัยอยางหนึ่งซึ่งมีผลตอการแสดงภาพลักษณของผูนําในอุดมคติของแสงก็
คือ ความมุงหวังที่จะเลื่อนสถานภาพทางสังคมของตนเองใหสูงขึ้น ดวยเหตุนี้แสงมีความ
จําเปนตองปรับเปลี่ยนตนเองจากการเปนคนใจรอนและใชการตัดสินปญหาดวยกําลังทางกาย 
มาเปนผูใหญ ผูมีใจกวาง ใจบุญ มีความเปนกลางในการตัดสินปญหา และหันมาใชวิธีการที่
อะลุมอะลวยและประนีประนอมในการยุติเร่ืองราวการทะเลาะเบาะแวงของคนภายในชุมชน 
เหตุผลที่แสงตองปรับเปล่ียนตนเองมาเปน “ผูให” เพราะวาแสงคิดวาชาวแพสวนใหญตองการ
ผูนําที่มีบุคลิกภาพเชนนี้ แสงจึงตองปรับตัวตามโดยการสรางภาพลักษณของผูนําในอุดมคติของ
ตนเองขึ้นมาโดยหวังไววาจะเปนที่ยอมรับในหมูชาวแพสวนใหญ 

โดยทั่วๆ ไป การศึกษาประวัติชีวิตมักพบวา สวนมากเจาของประวัติหรือผูเลามัก
เสนอภาพของตนเองไปในแนวทางที่ตนพอใจ ซึ่งภาพลักษณที่ส่ือสารใหเห็นมักแสดงออกมา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 110

เพียงบางดานและมักจะเปนดานที่ดีเปนสวนใหญ การพยายามใหภาพลักษณที่ดีของผูเลา
เร่ืองราวประวัติชีวิตพบแพรหลายไปในคนระดับผูนําระดับตางๆ แมแตบุคคลที่ถูกวิพากษวิจารณ
ในวงกวางวาเปนสาเหตุแหงเหตุการณ นองเลือดทางการเมืองการปกครองของไทยอยางเชน จอม
พลถนอม กิตติขจร ก็ไดใหภาพตนเองวาเปนผูใหญที่มีความหวงใยตอกองทัพ แมในชวงเวลา
วิกฤตของชีวิต (ยศ สันตสมบัติ 2533 : 256) 

ในการศึกษาชีวประวัติผูนําการเมืองไทยของ ยศ สันตสมบัติ (2533) แสดงใหเห็นวา 
การแสดงออกซึ่งภาพของการเปนผูใหญที่ดี ที่มีความเมตตาสงสารตอผูนอยของผูนําการ
เมืองไทยแตละคน ถือเปนคุณลักษณะสําคัญที่สุดของการเปนผูนําและเปนพื้นฐานสําคัญของ
ความสําเร็จในชีวิตทางการเมือง ภาพการเปนผูใหญที่ดีถือเปนลักษณะรวมกันที่ผูนําแตละคนพึง
มี แมวาผูนําที่ไดรับการเสนอประวัติชีวิตทั้งสี่คน∗จะมีอาชีพ วิธีการขึ้นสูอํานาจ พื้นฐานทางสงัคม
การศึกษา และฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกตางกันก็ตาม ภาพลักษณดังกลาวเปนสิ่งสําคัญที่มักจะ
ไดรับการเลาซ้ํา หรือตอกย้ําอยูบอยๆ ในชีวประวัติ เพราะการเปนผูใหญที่ดีที่สามารถตอบสนอง
ความตองการของลูกนอง หรือสามารถประนีประนอมความตองการของลูกนองไวได เปนภาพที่
สอดรับกับความสัมพันธเชิงอํานาจในกลุมการเมืองของสังคมไทย การเปนผูนําไมไดหมายถึงการ
เปนผูที่มีอํานาจเบ็ดเสร็จ หากหมายความวาเปนผูที่รูจักทําตามความคาดหวังของผูตาม เรียกอีก
นัยหนึ่งไดวา ผูนําที่ดีตองเลือกเลนบทบาทตามที่กลุมหรือสังคมกําหนด  

กรอบการศึกษาชีวประวัติของ ยศ สันตสมบัติ (2533) คือ การพยายามเชื่อมโยง
ความสัมพันธระหวางภาพลักษณของผูนําที่ปรากฏในประวัติชีวิตกับโครงสรางทางสังคม
การเมืองที่แวดลอมชีวิตของผูนํา ดังนั้นภาพลักษณหรือส่ิงที่ ยศ เรียกในงานวิจัยวา บุคลิกภาพ
ของผูนํา (ที่ประสบความสําเร็จในชีวิต) แตละคน จึงมีลักษณะที่คลายคลึงกัน เพราะถูกกําหนด
ข้ึนดวยโครงสรางทางสังคมการเมืองแบบเดียวกัน ผลการศึกษาของ ยศ สันตสมบัติ (2533) เมื่อ
นํามาเปรียบเทียบกับภาพลักษณของผูนําในชุมชนชาวแพพบวาเปนไปในทิศทางเดียวกัน ผูนํา
ชาวแพใหภาพลักษณของตนไวในเรื่องเลาวา การเปนผูนําที่ดี ก็คือการเปนผูใหญทีด่ทีีม่คีวามเอือ้
อาทรตอลูกบาน (ในทางปฏิบัติมีแนวโนมวาภาพลักษณผูนําในลักษณะนี้ มักปรากฏอยูในกลุม
พรรคพวกเปนหลัก) เนื่องจากโครงสรางสังคมของชาวแพในปจจุบัน ไมไดเปนชุมชนด้ังเดิมที่มี
พื้นฐานมาจากตระกูลเครือญาติเพียงไมกี่ตระกูล ดังนั้นผูนําชาวแพจําเปนตองมีภาพลักษณใน

                                                           
∗ผูนําที่ไดรับการเสนอชีวประวัติในงานวิจัยชิ้นนี้ไดแก หมอมราชวงศเสนีย ปราโมช  

จอมพลถนอม กิตติขจร ธานินทร กรัยวิเชียร และบุญชู โรจนเสถียร 
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ลักษณะดังกลาว เพื่อการถวงดุลอํานาจและการแกไขปญหาความขัดแยงระหวางชาวแพกลุม
ตางๆ 

อยางไรก็ตาม ผลงานวิจัยของ Crapenzano (1980, อางถึงใน วรรณี วิบูลยสวัสดิ์ 
แอนเดอรสัน,  บรรณาธิการ 2531 : 213) ที่เปนเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตของชางทํากระเบื้องมุง
หลังคาชื่อทูฮามี่นั้น Crapenzano ชื้แนะใหเห็นวาการศึกษาเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตนั้น บางครั้ง
เกี่ยวของกับความเปนจริง 2 ระดับ คือ ความเปนจริงจากแงมุมของผูเลา ซึ่งขึ้นอยูกับแนวคิด 
ทัศนคติของผูเลาตอเหตุการณที่เกิดขึ้น รวมทั้งสภาพจิตของผูเลา ซึ่งความจริงระดับนี้อาจไม
สอดคลองกับความจริงที่ปรากฏก็ได   

จากคําแนะนําของ Crapenzano ทําใหการศึกษาประวัติชีวิตจําเปนตองอางอิงขอมูล
จากแหลงอื่นที่อยูนอกเหนือไปจากเรื่องเลาเพียงอยางเดียว เชน บริบททางสังคม เพื่อชวยใหผูที่
ศึกษาเรื่องเลาสามารถเขาถึงความเปนจริงทางสังคม หรือเร่ืองราวที่อยูเกินกวาขอบเขตของเรื่อง
เลาได ในเร่ืองเลาของแสง ผูวิจัยพบวามุมมองของชาวแพที่มีตอแสงในฐานะผูนําชุมชน มี
ลักษณะที่แตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับความสัมพันธที่ชาวแพมีตอแสงเปนหลัก โดยชาวแพที่เปน
ฝายเดียวกับแสงมักใหภาพลักษณเกี่ยวกับแสงเชนเดียวกับที่ปรากฎอยูในเรื่องเลา นั่นก็คือภาพ
ของการเปนผูใหญที่ดีหรือการเปนผูให สวนกลุมการเมืองฝายตรงขามกับแสง เชน กลุมของอดีต
ผูนํามักใหภาพที่ไมสงผลดีเกี่ยวกับแสง อยางไรก็ตาม ในทางกลับกันกลุมของแสงก็มักจะใหภาพ
ที่ไมดี∗เกี่ยวกับผูนําคนเกาหรือกลุมของอดีตผูนําดวยเชนกัน 

ในหมูชาวแพแลว มีการจัดประเภทชาวแพในขณะที่อยูอาศัยในเรือนแพริมแมน้ํานาน
ออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ 1) คนที่เกิดและเติบโตมาในชุมชนเรือนแพหรืออาจเรียกไดวาเกิด
ในแพ ซึ่งหมายความวามีบรรพบุรุษหรือพอแมเคยอยูอาศัยในเรือนแพมากอนที่ตนเองจะถือ
กําเนิดขึ้น และ 2) คนที่เขามาอยูอาศัยในชุมชนเรือนแพในขณะที่เปนผูใหญแลว ไมวาจะเปนการ
เขามาอยูในชุมชนเพราะไดแตงงานเขามาอยูกินในแพของคูแตงงาน หรือเขามาเชาหรือสราง
เรือนแพอยูอาศัยดวยตัวเอง ชาวแพทั้งสองกลุมนี้ในมุมมองของผูวิจัยแลวแทบจะไมมีวิถีชีวิตที่
แตกตางกันเทาใดนัก เพราะในเรื่องวิธีการอยูอาศัยอยางเชนการบํารุงรักษาเรือนแพนั้น เปนเรื่อง
ที่เรียนรูไดจากญาติพี่นอง เพื่อนบาน หรือชาวแพที่มีสวนชักชวนคนเหลานั้นใหเขามาอยูอาศัย
ภายในชุมชน และบางคนก็เคยอยูอาศัยในเรือนแพจากที่อ่ืนมากอนจึงไมมีปญหาในการปรับตัว

                                                           
∗การใหภาพที่ไมดีระหวางกันระหวางคนแตละกลุมภายในชุมชนเปนเรื่องที่พบไดอยู

เสมอ และอาจใชเปนมาตราการชี้วัดไดวา ใครเปนพวกเดียวกันกับใครในชุมชน รวมถึงมีคนอยูกี่
กลุมหรือกี่พวกที่แขงขันกันจะเปนผูนําชุมชน (หมอมราชวงค อคิน รพีพัฒน 2537 : 27) 
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มากนัก แตในแงมุมความรูสึกของชาวแพแลว ถาหากเปนคนแพที่มีอายุวัยไลเล่ียกัน คนที่เกิดใน
แพจะมีความชอบธรรมในการจัดกิจกรรมตางๆ ในชุมชน หรือไดรับการยอมรับนับถือจากชาวแพ
มากกวาคนที่ไมไดเติบโตมาในชุมชน หรือคนที่อพยพเขามาอยูในชุมชนในระยะหลังๆ 

ในการเก็บขอมูลภาคสนามของผูวิจัยพบไดเสมอๆ วา ผูนําคนเกาและกลุมของผูนํา
คนเกา ซึ่งถือเปนคูแขงขันของแสงในดานอํานาจการเมืองภายในชุมชน มักจะพูดถึงแสงในทางที่
ไมดีกับคนภายนอกชุมชนอยูบอยๆ วา “แสงนั้นไมใชคนแพ” เหตุที่กลุมดังกลาวใชเหตุผลการ
ไมใชคนแพของแสงมาโจมตีได เพราะวาคนกลุมนั้นมักจะเปนกลุมคนที่เกิดและโตมาในเรือนแพ
และมักจะมีบรรพบุรุษที่อยูอาศัยในชุมชนมากอน จากสถานการณเชนนี้ทําใหแสงตองพยายาม
อธิบายกับบุคคลภายนอกที่เขามาทํากิจกรรมภายในชุมชนอยูเสมอวา ถึงแมวาเขาจะไมใชคนแพ
หรือคนที่เกิดในแพ แตเขาก็มีปูและยาเปนชาวเรือที่อาศัยอยูกินและหลับนอนอยูในแมน้ํามาเปน
เวลานาน สวนภรรยาของเขานั้นก็เปนคนแพมาโดยกําเนิดและมีบรรพบุรุษเปนชาวจีนที่เดินทาง
มาจากเมืองจีน เพื่อมาคาขายอยูในชุมชนเรือนแพ ซึ่งถือวาเปนชาวแพรุนแรกๆ ที่เขามาอยูอาศัย
ในชุมชนริมแมน้ํานานอีกดวย ดังนั้นการที่แสงพยายามเลาเรื่องการคาขายทางน้ําใหผูวิจัยฟง
อยางละเอียด อาจหมายความอีกนัยหนึ่งไดวา แสงพยายามหาความชอบธรรมใหกับสิทธิการ
เปนผูนําชาวแพของเขา โดยเสนอวาเขาก็เปนลูกหลานชาวน้ําเหมือนกับกลุมของผูนําคนเกา 
เพียงแตมีวิธีการอยูอาศัยในแมน้ําแตกตางกันและอยูอาศัยกันคนละจังหวัดเทานั้นเอง 

สภาพการเมืองภายในชุมชนชาวแพมีลักษณะของความขัดแยงปรากฎขึ้นภายใน
เหมือนกับที่พบไดทั่วๆ ไปในสังคมอื่นๆ ประสบการณทําวิจัยภาคสนามของ อานนัท กาญจนพนัธุ 
แสดงใหเห็นวา แมแตชุมชนที่คร้ังหนึ่งถูกมองจากนักวิจัยชาวตางประเทศ∗วา เปนชมุชนทีม่คีวาม
กลมกลืนและเปนอันหนึ่งอันเดียวกันอยางเชน ชุมชนชาวนา ในความเปนจริงแลวก็พบเห็นความ
ขัดแยงที่เกิดขึ้นภายในจากบุคคลตางสถานภาพกันไดอยางเนื่องๆ (อานันท กาญจนพันธุ, ใน 
ปริตตา เฉลิมเผา กออนันตกูล, บรรณาธิการ 2545 : 52 - 53) ดังนั้นจึงไมใชเร่ืองแปลกที่จะเห็น
วา ภาพลักษณของผูนําชุมชนคนปจจุบันในสายตาของชาวแพกลุมตรงขาม ไมไดเปนภาพผูนําที่
ดีแบบภาพนิ่งเชนที่ปรากฏในเรื่องเลา ในความเปนจริงพบวา ผูนํามีทั้งภาพลักษณที่ดีและไมดีใน
สายตาของชาวแพ อันเปนผลมาจากการแขงขันทางการเมืองระหวางกลุมตางๆ ในชุมชน 

ยศ สันตสมบัติ (2533) อธิบายวา สาเหตุสําคัญที่ผูนําการเมืองไทยมักแสดงภาพของ
การเปนผูใหญใจดีที่มีความเมตตาตอลูกนองและบริวาร เปนเพราะวาสถานภาพของผูนํานั้นมี
ความไมแนนอน ผูนําจะอยูในอํานาจไดนานเพียงใด สวนหนึ่งมาจากความสามารถและ

                                                           
∗โรเบิรต เรดฟลด (Robert Redfield) 
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ลักษณะเฉพาะของผูนําแตละบุคคล แตส่ิงสําคัญที่ชวยดํารงรักษาอํานาจและตําแหนงของผูนํา
ไดอยางสูงก็คือการบริหารจัดการกับลูกนอง ดวยเหตุนี้มีความจําเปนอยางมากที่ผูนําจําเปน
จะตองมีลักษณะประนีประนอมและจัดแบงผลประโยชนใหตามความตองการของลูกนอง เพื่อ
รักษาลูกนองที่พรอมจะแปรพักตรไปอยูกับผูอ่ืนไดเสมอๆ ในชุมชนชาวแพก็คลายคลึงกัน ผูนํา
พยายามใหภาพของตนเองไวในประวัติชีวิตในแนวทางเดียวกับที่ตนเองมีตอกลุมพรรคพวกใน
ชุมชน ดังนั้นภาพลักษณการเปนผูใหญที่ใจดีหรือการเปนผูใหของผูนํา จึงปรากฏชัดเจนในหมู
ของลูกนอง แตในฝายตรงขามแลวผูนําอาจไมมีความชอบธรรม หรือคุณสมบัติที่เหมาะสมเพียง
พอที่จะดํารงตําแหนงนี้เลยก็ได 
 

ระบบอุปถัมภภายในชุมชน 
จากแนวคิดในเรื่องระบบอุปถัมภ อธิบายไดวาความสัมพันธในระบบนี้ ผูใหการ

อุปถัมภหรือผูอุปถัมภ (patron) ยอมมีสถานภาพทางดานใดดานหนึ่งที่สูงกวาผูที่รับการอุปถัมภ
หรือผูที่ถูกอุปถัมภ (client) ซึ่งสถานภาพที่แตกตางกันอาจจะมาจากทรัพยสินเงินทอง อํานาจ 
วาสนาหรือสิทธิพิเศษทางสังคม อาจหมายความไดวาความสัมพันธในระบบอุปถัมภเปน
ความสัมพันธในแนวดิ่งที่เกิดขึ้นระหวางผูที่มีทรัพยากรตางกัน หลักการสําคัญของระบบอุปถัมภ
ก็คือ เปนความสัมพันธที่ตั้งอยูบนพื้นฐานแหงความไมเสมอภาคในการแลกเปลี่ยนผลประโยชน 
ไมวาจะเปนผลประโยชนทางเศรษฐกิจหรือสังคมก็ตาม ศีลธรรมในระบบอุปถัมภก็คือการตอบ
แทนซึ่งกันและกัน (reciprocal relationships) เปนสําคัญ ซึ่งหมายความวาผูอุปถัมภตองสราง
บุญคุณ ในขณะที่ผูรับอุปถัมภตองแสดงความกตัญูเปนการตอบแทน การที่คนไทยยอมรับ
ความแตกตางในฐานะตําแหนงที่ลดหลั่นเปนชั้นๆ วาเปนเรื่องธรรมชาติและธรรมดา และยึดถือ
ความแตกตางเปนหลักสูงต่ําของฐานะตําแหนงในการจัดระเบียบทางสังคม สืบเนื่องมาจาก
ความเชื่อในเรื่องบุญกรรมและเรื่องตายแลวเกิดใหม เชน ความเชื่อที่วา ผูที่เกิดมามีฐานะร่ํารวย 
มีอํานาจวาสนา เปนเพราะกรรมที่ทําไวแตปางกอน คนเราเกิดมาไมเทาเทียมกันดวยเหตุที่บุญ
บารมีที่ไดสะสมไวแตปางกอนแตกตางกัน (อมรา พงศาพิชญ และ ปรีชา คุวินทรพันธุ, 
บรรณาธิการ 2539 : 3 - 4) 

ดวยความเชื่อเชนนี้ทําใหคนไทยยอมรับที่จะเขาไปขอความชวยเหลืออยางใดอยาง
หนึ่งจากผูที่มีสถานภาพสูงกวาตน เพราะถือวาเปนเรื่องธรรมดาที่คนมีบุญวาสนานอยจะไป
พึ่งพาผูที่มีบุญบารมีมากกวา สวนใหญแลวผูอุปถัมภใหประโยชนแกผูรับอุปถัมภ เพราะหวังจะ
ไดผลประโยชนตอบแทนในรูปแบบสินคา ความภักดี การสนับสนุนทางการเมืองและบริการใน
รูปแบบตางๆ จากผูรับอุปถัมถของตน (อมรา พงศาพิชญ และปรีชา คุวินทรพันธุ, บรรณาธิการ 
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2539:27) ในขณะที่ผูรับอุปถัมภมักจะทราบดีวาตนตองการอะไรจากผูอุปถัมภเชน การคุมครอง
ทางการเมืองหรือทางสังคม หรือความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ หรือฐานะทางเศรษฐกจิ แตผูรับ
อุปถัมภมักจะไมสามารถคาดการณไดแนชัดเลยวา ผูอุปถัมภจะใหตนหรือไมและเพียงใด 
นอกจากนั้นแลวผูรับอุปถัมภจะไมทราบแนชัดวาผูอุปถัมภจะใหตนทําอะไรใหบางเพื่อที่ตนจะได
ในสิ่งที่ตนประสงค (อมรา พงศาพิชญ และ ปรีชา คุวินทรพันธุ, บรรณาธิการ 2539 : 4 - 5) 

ในเรื่องเลาของแสงสามารถสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธในระบบอุปถัมภภายใน
ชุมชนไดเชนกัน ความสัมพันธในระบบอุปถัมภหรือระบบพวกพองนั้น คนเปนผูอุปถัมภสวนใหญ
มักมีความปราถนาจะเปนผูนําทางการเมืองหรือสังคม ซึ่งทําใหผูอุปถัมภจําเปนจะตองสรางผู
ตามและกลุมการเมืองของตนเองขึ้นมา โดยพื้นฐานสําคัญของความเปนผูนําและกระบวนการ
สรางกลุมที่จําเปนตองไดรับการสรางเสริมและผลิตซ้ําอยางตอเนื่อง คือ ปจจัยทางเศรษฐกิจและ
ทรัพยากร ความพรอมในการนํา ความกลาตัดสินใจและรับผิดชอบตอผูตาม ซึ่งการเมืองในระบบ
อุปถัมภมักจะวางอยูบนพื้นฐานของความสัมพันธสวนบุคคล ไมใชหลักการหรือกฏระเบียบ (ยศ 
สันตสมบัติ 2533 : 236 - 237) โดยเรื่องราวในชุมชนชาวแพที่สะทอนถึงระบบอุปถัมภไดชัดเจนก็
คือ เร่ืองที่แสงไดใหความชวยเหลือแกชาวแพในดานตางๆ ไมวาจะเปนในดานการรักษาโรคทาง
ไสยศาสตร การบริจาคเงินสวนตัว การไปเปนพยานหรือผูวิ่งเตนใหเด็กวัยรุนชาวแพรอดพนจาก
การถูกดําเนินคดี หรือแมกระทั่งความสัมพันธระหวางประธานชุมชนคนเกากับผูหลักผูใหญใน
จังหวัดก็เปนการยืนยันใหเห็นความสัมพันธระบบนี้ในชุมชนชาวแพ 

ในประวัติชีวิตของแสง ชวงที่แสงเขามาอยูอาศัยในชุมชนเรือนแพระยะแรกๆ แสงได
เร่ิมทําการรักษาโรคทางไสยศาสตรใหแกชาวแพรวมไปถึงชาวบกบริเวณใกลเคียงกับชุมชน ใน
เร่ืองเลาของแสงจะเห็นไดวา หากใครที่ตองการรักษาโรคกับแสง คนผูนั้นตองเดินทางมาหาแสงที่
แพ นอกจากกรณีที่คนปวยไมสามารถจะมาหาแสงไดจริงๆ แสงถึงจะออกไปรักษาโรคใหถึงที่
บาน เชน ในกรณีที่คนปวยมีอาการผีเขา หรือทําผิดครูจนคุมสติไวไมอยูและไมมีใครสามารถนํา
ตัวมาหาแสงได เปนตน การที่แสงไมออกไปรักษาโรคใหใครหากไมไดรับการรองขอ แสดงใหเห็น
วา แสงเปนผูที่มีอํานาจหรือสถานภาพที่สูงในสังคม คนที่ตองการรักษาโรคตองมาขอรองใหแสง
รักษาโรคให แสงถึงจะรับรักษา นั่นหมายความวาความสัมพันธระหวางแสงและผูที่มารักษาโรค
เปนเสมือนความสัมพันธในระบบอุปถัมภ เพราะถือไดวาแสงเปนผูที่มีทรัพยากรมากกวาคนที่
เจ็บปวย ซึ่งทรัพยากรของแสงก็คือความรูในการรักษาโรค สวนผูที่มารักษาโรคกับแสงมักเปนผู
หมดหนทางในการรักษาโรคจากการแพทยแผนปจจุบัน และมาหาแสงเพราะตองการหายปวย
จากโรคที่เปนอยู ถือไดวาผูที่มารักษาโรคกับแสงเปนผูที่มีทรัพยากรในการรักษาโรคนอยกวาแสง 
แมวาหลังการรักษา ผูปวยหรือญาติผูปวยจะพยายามใหทรัพยสินเปนคาตอบแทนการรักษาแก
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แสง แตแสงก็จะไมรับ เพราะแสงตองการการนับหนาถือตาหรือเกียรติยศ (prestige) มากกวา
ทรัพยสินเงินทอง แสงเห็นวาการปลอยใหชาวแพเปนหนี้บุญคุณเขาไวเปนประโยชนกวาการรับ
เงินคารักษา หากแสงรับเงินคารักษาความสัมพันธระหวางเขาและผูรับการรักษาจะไมเกิดเปนหนี้
บุญคุณตอกันหรืออาจจบลงในทันที  

ในประวัติชีวิตชวงตอมาของแสง เราจะเห็นไดวาแสงมีความตองการจะเปนผูนํา
ชุมชนหรือผูใหญบาน ซึ่งแสงจําเปนจะตองไดรับการสนับสนุนจากกลุมคนที่มารักษาโรคกับแสง
ใหชวยลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหกับเขา บทบาทที่แสงแสดงออกไวในการรักษาโรค ทําใหแสงถูก
มองจากคนในชุมชนวาเปนผูมีใจกวางและใจบุญ ซึ่งมีผลสะทอนกลับมาหาแสงทําใหเขาตอง
รักษาบุคลิกภาพนี้ใหอยูคูกับตัวเขาไวอยางยาวนานที่สุด เพื่อคงไวซึ่งอํานาจทางการเมืองภายใน
ชุมชนของเขา หลังจากที่ชุมชนเรือนแพถูกเคลื่อนยายมาอยูบนบกจนกลายมาเปนชุมชนชาวแพ
แลว แสงไดรับการยอมรับจากคนในชุมชนจนไดรับเลือกมาทําหนาที่ประธานชุมชนแทนผูนําคน
กอน ในสภาวการณเชนนี้แลวแสงยิ่งตองรักษาภาพของการเปน ”ผูให” ใหชัดเจนยิ่งขึ้น ดวยการ
รูจักวางตัวไมเขาไปยุงเกี่ยวกับบุคคลในชุมชนที่มีบุคลิกภาพอันไมเปนที่ยอมรับของชาวแพ 
อยางเชน คนขี้เมาหรือชาวแพที่เปนคนใจรอนหรือมีอารมณแปรปรวน ซึ่งจะทําใหภาพพจนของ
แสงเสียไปดวย นอกจากนี้แสงยังแสดงภาพของการเสียสละและใหความเปนพวกพองแกชาวแพ
อยางชัดเจน ซึ่งเปนสิ่งที่ชวยทะนุบํารุงสถานภาพทางการเมืองภายในชุมชนของเขาใหมี
เสถียรภาพอยางตอเนื่อง 

ความสัมพันธระหวางแสงและชาวแพที่มารักษาโรคกับเขาจึงเปนความสัมพันธแบบ
ตางตอบแทนผลประโยชนซึ่งกันและกันดังหลักการศีลธรรมของระบบอุปถัมภ โดยแสงใหการ
รักษาโรคแบบไมเก็บเงินคารักษาแตตองการเกียรติคุณ ความเกรงใจและการตอบแทนดานอื่นๆ 
สวนชาวแพใหความภักดีเปนการตอบแทน ซึ่งความกตัญูของชาวแพอาจมาในรูปแบบของการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให หรือใหการสนับสนุนในกิจกรรมดานอื่นๆ ภายในชุมชน เชน เมื่อแสง
ไปเก็บเงินเรี่ยไรคาอุปกรณไฟฟาจากชาวแพ แลวโดนประธานคนเกาเรียกไปตําหนิกลาวโทษวา
แสงไปคดโกงเงินบริจาคของชาวแพ (ในความเปนจริงแลวแสงตองบริจาคเงินสวนตัวเปนจํานวน
มากเพื่อชวยเหลือชาวแพ) ชาวแพจึงพรอมใจกันรวมตัวเดินทางมาชวยแสงที่สหกรณ อีกนัยหนึ่ง
การกระทําของชาวแพเปนการแสดงใหเห็นวา พวกเขาคือพวกเดียวกันกับแสงหรืออยูฝาย
เดียวกันกับแสง การแสดงตนวาอยูฝายเดียวกันกับแสง ถือเปนการแสดงความกตัญูในระบบ
อุปถัมภ เพื่อเปนการตอบแทนบุญคุณที่แสงไดเคยชวยเหลือชาวแพไวในดานการรักษาโรค หรือ
ในดานเศรษฐกิจ 
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นอกจากนี้ การบริจาคเงินสวนตัวของแสงเพื่อแกปญหาความเดือดรอนของคนใน
ชุมชน เปนเครื่องสะทอนใหเห็นวา ในบางกรณีสถานภาพทางเศรษฐกิจของผูอุปถัมภจําเปนตอง
มีสูงกวาผูรับการอุปถัมภ ในเหตุการณไฟฟาริมทางเดินภายในชุมชนดับ ผูนํา(แสง) จําเปนตอง
บริจาคเงินจํานวนหนึ่งใหกับชาวแพ แตการบริจาคเงินของผูนําไมใชในฐานะของสมาชิกคนหนึ่ง
ในชุมชน แตเขาบริจาคในสถานภาพของการเปนหัวหนาชุมชน ซึ่งชาวแพสามารถคาดหวังและ
พึ่งพาได การบริจาคเงินในลักษณะนี้ของผูนําจึงเปนการแสดงบทบาทการเปนผูอ ุปถัมภ ซึ่งเปนผู
ที่มีทรัพยากรสูงกวาชาวแพทั่วๆ ไป (ถึงแมวาในความเปนจริงจะเปนการหยิบยืมเงินมาจากที่อ่ืน
ก็ตาม) ที่พรอมจะชวยเหลือชาวแพในยามที่เกิดปญหาความเดือดรอนขึ้นภายในชุมชน 

นอกจากนี้เร่ืองเลาของแสงยังสะทอนใหเห็นวา เมื่อเกิดความขัดแยงระหวางชาวแพ
กับบุคคลอื่นภายนอกชุมชน เชน เร่ืองเด็กวัยรุนชาวแพมีเร่ืองทะเลาะวิวาทกับเด็กนักเรียนจาก
ภายนอกที่มาพักอาศัยอยูภายในชุมชน และเกิดเหตุการณบานปลายจนเรื่องถึงโรงพัก ผูนํา 
(แสง) ตองแสดงความชวยเหลือแกชาวแพที่เปนผูปกครองของเด็กวัยรุนที่มีเร่ือง โดยการไปเปน
พยานและชวยวิ่งเตนใหเด็กชาวแพพนผิด ในแงนี้ผูนําแสดงตัวเปนผูอุปถัมภที่มีทรัพยากรดาน
ความรูและความชํานาญในการติดตอราชการมากกวาเพื่อชวยเหลือชาวแพที่เกิดปญหา ซึ่งจะทํา
ใหเกิดการเปนหนี้บุญคุณแกชาวแพผูนั้นที่จะตองหาทางแสดงความกตัญูรูปแบบตางๆ ตอบ
แทนแกผูนําตามมาในภายหลัง 
 นอกจากกลุมของแสงแลวภายในชุมชนยังมีกลุมคนในระบบอุปถัมภอีกกลุมหนึ่ง ซึ่ง
จากเรื่องเลาของแสง ไดสะทอนใหเห็นวาประธานชุมชนคนเกาก็มีพรรคพวกเปนคนซอยหลัง
สหกรณ ซึ่งประธานคนเกาผูนี้มีสายสัมพันธโยงใยกับนักการเมืองในระดับทองถิ่น ซึ่งแสงใชคํา
เรียกนักการเมืองผูนี้วาเปน “ลูกพี่” ของประธานคนเกา คําวา ”ลูกพี่-ลูกนอง” นี้เปนเครื่องสะทอน
ใหเห็นถึงความเกี่ยวของกับ “ผูอุปถัมภ-ผูรับอุปถัมภ” หรือความสัมพันธในระบบอุปถัมภโดยตรง 
(อมรา พงศาพิชญ และ ปรีชา คุวินทรพันธุ, บรรณาธิการ 2539 : 5) ความสัมพันธระหวาง
ประธานคนเกาและลูกพี่ของเขา ถือเปนความสัมพันธในระบบอุปถัมภที่มีการแลกเปลี่ยนผลประ
โยขนตอบแทนซึ่งกันและกัน แตแสงไมไดใหรายละเอียดไวในเร่ืองเลาของเขา เพราะกลัววาจะ
สงผลกระทบตามมาในภายหลัง  

จากภาพสะทอนเรื่องระบบอุปถัมภภายในชุมชน เราจะเห็นไดวาถึงแมวาแสงจะเปน
ผูนําชุมชนอยางเปนทางการ แตการขึ้นมาสูอํานาจของแสงและวิธีการทํางานของเขานั้นเปนแบบ
ผูนําตามประเพณี ซึ่งมักจะเกี่ยวพันกับแนวคิดเรื่องการสะสมบุญบารมีหรือความสัมพันธแบบ
ระบบอุปถัมภหรือระบบพวกพอง แนวคิดเรื่องบุญบารมีอธิบายอยางรวบรัดไดวา บุญใน
สังคมไทยก็คืออํานาจอิสระ อันมีพื้นฐานมาจากความเชื่อทางศาสนาในเรื่องกฏแหงกรรมและการ
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เวียนวายตายเกิด บุญเปนพื้นฐานของความสําเร็จในการกระทํา บุญเปนเกณฑในการจัดลําดับ
ชวงชั้น เปนคําอธิบายความแตกตางทางชนชั้น และยังเปนอุดมการณอํานาจที่เสริมสราง
ความชอบธรรมและสิทธิธรรมในการปกครอง ดังนั้นการดํารงรักษาสถานภาพและอํานาจของ
ผูนํา จึงขึ้นอยูกับการเสริมสรางทะนุบํารุงภาพลักษณของการเปนผูมีบุญญาบารมี เพื่อคงไวซึ่ง
อํานาจอันชอบธรรมในการปกครองไวเปนระยะเวลายาวนาน (ยศ สันตสมบัติ 2533 : 220 - 223) 
สวนระบบอุปถัมภหรือระบบพวกพองในชุมชนชาวแพ คลายคลึงกับคําอธิบายของ ยศ สันต
สมบัติ (2533 : 236 - 237) เร่ืองความเปนผูนําในสังคมไทยวา ความเปนผูนําในสังคมไทยเปน
กระบวนการสรางผูตามและกลุมการเมืองของตนเองขึ้นมา โดยพื้นฐานสําคัญของความเปนผูนํา
และกระบวนการสรางกลุมที่จําเปนตองไดรับการสรางเสริมและผลิตซ้ําอยางตอเนื่อง คือปจจัย
ทางเศรษฐกิจและทรัพยากร ความพรอมในการนํา ความกลาตัดสินใจและรับผิดชอบตอผูตาม 
ดวยเหตุนี้ระบบการเมืองไทยสวนใหญ (ไมวาจะในระดับใด) จึงวางอยูบนพื้นฐานของ
ความสัมพันธสวนบุคคล ไมใชหลักการหรือ กฏระเบียบ  

จากเรื่องเลาของแสงจะเห็นไดวาผูนําชุมชน (แสง) มีความเชื่อวา การรกัษาโรคใหชาว
แพเปนการสรางบุญบารมีใหแกตัวเอง การที่ผูนําพยายามจะสะสมบุญบารมีอยางตอเนื่องดวย
การรักษาโรค มีผลทําใหผูนํากลายเปนคนใจบุญในสายตาของชาวแพที่มารักษาโรคกับเขา และ
การชวยเหลือชาวแพในดานการรักษาโรคยังทําใหเกิดเปนกลุมกอนทางการเมืองภายในชุมชน
ตามมา แตถึงแมผูนําจะมีกลุมพันธมิตรเปนของตนเองในชุมชน แตผูนําก็ไมสามารถใชอํานาจ
และสิทธิขาดในการตัดสินใจในฐานะผูนําชุมชนไดอยางเต็มที่ เพราะความสัมพันธระหวางผู
อุปถัมภและผูรับอุปถัมภนั้นมีลักษณะที่ไมแนนอนขึ้นอยูกับอุปสงคและอุปทานของสิ่งที่ผูรับ
อุปถัมภประสงคประการหนึ่ง และอุปสงคและอุปทานของสิ่งที่ผูอุปถัมภตองการประการหนึ่ง 
(อมรา พงศาพิชญ และ ปรีชา คุวินทรพันธุ, บรรณาธิการ 2539 : 5) เชนในกรณีของแสง ในขณะ
ที่แสงเปนประธานชุมชน คะแนนเสียงเลือกตั้งจากชาวแพหรือผูรับอุปถัมภ มีความสําคัญตอการ
ลงสมัครรับเลือกตั้งในฐานะผูใหญบานของแสงซึ่งเปนผูอุปถัมภ ทําใหแสงไมสามารถใชอํานาจ
ไดอยางเด็ดขาดโดยไมฟงความคิดเห็นของชาวแพ ในทางตรงขามแสงกลับปฏิบัติตัวอยางดีตอ
ชาวแพไมวาจะเปนการชวยเหลือดานตางๆ ดังที่กลาวมาแลว เพื่อตองการการสนับสนุนจากชาว
แพในกิจกรรมอ่ืนๆทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน 
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ระบบเศรษฐกิจ  
ภาพสะทอนเรื่องระบบเศรษฐกิจหรือการทํามาหากินของชาวแพ ที่ปรากฏอยูในเรื่อง

เลาของแสงพบวามีอยูในเรื่องที่แสงเลาถึงชีวิตของปูและยา พอและแม และชีวิตของตนเองและ
ภรรยา โดยสะทอนภาพดานเศรษฐกิจออกมาดังนี้ 
 ชีวิตการคาทางน้ําของปูและยา สะทอนใหเห็นถึงชีวิตของชาวแพกลุมแรกๆ ใน
บริเวณลุมแมน้ํานานตอนบนที่มักจะทําการคาขายทางน้ําอยูในเรือมอญมากอนการอยูเรือนแพ 
ซึ่งผูทําการคาทางน้ําที่ปรากฏอยูในเรื่องเลาของแสง แมวาจะมีการกลาวถึงไวเพียงเล็กนอย แตก็
สะทอนใหเห็นวามักจะเปนกลุมคนมอญหรือคนจีนมากอน (อากงของภรรยาแสงก็เปนคนจีนที่ทํา
การคาขายทางน้ํามากอน) การคาทางน้ําของปูและยาสะทอนใหเห็นการกระจายสินคาและ
บริการในระหวางบริเวณภาคกลางตอนลางและภาคเหนือตอนลาง ดังนั้นอาชีพของปูและยาเปน
เสมือนตัวกลางในการนําสินคาอุปโภคบริโภคซึ่งเปนสินคาทางการเกษตรที่ถูกแปรรูปแลว มา
แลกเปลี่ยนกับวัตถุดิบทางการเกษตร เชน ขาวเปลือก (แตไมไดเปนการแลกเปลี่ยนโดยตรง โดย
นําเงินที่ขายสินคาในเที่ยวขึ้นไดมาซื้อขาวเปลือกไปขายตอในเที่ยวลอง) และเมื่อเกิดการใช
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรก สงผลใหระบบคมนาคมขนสงทางบกเกิดการพัฒนาจนทําให
การคาทางน้ําเริ่มเสื่อมความนิยมลง อันเปนผลทําใหกลุมคนที่คาขายทางเรือเร่ิมปรับตัวไปทํา
การคาขายทางบกหรือเปลี่ยนอาชีพไปทําอยางอื่น เห็นไดจากกรณีของคนรุนลูกเชน พอแมของ
แสงไดหันไปทําอาชีพรับจางแทนที่จะรับชวงคาขายทางเรือจากปูและยา สงผลใหคนทีค่าขายทาง
เรือจําเปนตองขายเรือ และเริ่มหาที่อยูอาศัยบนบกเพื่อทํามาหากินเปนหลักแหลงที่แนนอน 
 สวนการเลาถึงชีวิตพอและแม แสดงใหเห็นถึงชีวิตชนชั้นลางที่ทํางานโดยอาศัย
แรงงานเปนหลัก แมของแสงรับจางทํางานดานเกษตรกรรม สวนพอรับจางทํางานในโรงสี แตใน
เวลาตอมาพอและแมไดมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง ชีวิตของพอและแมเปนเหมือนกับภาพ
สะทอนอาชีพของชนชั้นลางทั่วๆ ไป ที่มักจะมีลูกมากและสวนใหญมีฐานะยากจน การทํางาน
ของพอแมเปนการทํางานหนักและมีรายไดที่ไมมากพอจะสงเสียใหลูกไดเรียนอยางเต็มที่ ถึงแม
ตอมาพอแมจะมีไรเปนของตนเอง แตก็ขาดความรูทําใหถูกคดโกงและตองกลับมายึดอาชีพ
รับจางอยูเชนเดิม ซึ่งคลายคลึงกับชีวิตของชาวแพในอดีต ที่มักจะเปนชาวบานในชนบทที่เคยอยู
อาศัยในบริเวณอําเภอตางๆ ของจังหวัดพิษณุโลกหรือจังหวัดใกลเคียง ที่ประสบปญหาทาง
การเกษตรหรือถูกคดโกงจากพอคาคนกลางหรือนายทุน ทําใหตัดสินใจเดินทางเขามาหางานทํา
ใหตัวเมืองและทําใหกลายมาเปนชาวแพในที่สุด 
 สําหรับอาชีพของแสง จะเห็นไดวาในเรื่องเลาของแสง แสงไดทํางานมาหลากหลาย
อาชีพ ซึ่งงานสวนใหญที่ทํามักจะเปนงานรับจาง และสามารถเปลี่ยนงานไปไดเร่ือยๆ โดยไมมีขอ
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ผูกมัด แตละอาชีพที่แสงทํามักแสดงใหเห็นถึงความถนัดของตนเอง เชน การรองเพลง เลนดนตรี 
เลนลิเก ทําบัญชี เปนชางแกะสลัก ชางทาสี คาขายเสื้อผา หรือเปนอาชีพที่ใชแรงงานเพียงอยาง
เดียวเชน ข่ีสามลอรับจาง เปนจับกังแบกของ เปนตน การทําอาชีพของแสงมีลักษณะเหมือนกับ
อาชีพของผูชายชาวแพโดยสวนใหญ ที่มักจะเปนอาชีพรับจางไมวาจะเปนอาชีพรับจางสวนตัว 
หรือเปนลูกจางในหนวยงานทั่วๆ ไป ซึ่งมักจะมีรายไดที่นอย จากรายไดที่นอยทําใหแสงพยายาม
แสวงหาอาชีพใหมๆ ที่จะทําใหรายไดของเขามีมากขึ้น โดยการไปเรียนวิชาชีพแกะสลักจากเพื่อน
เพื่อใหฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวดีข้ึน ซึ่งจะพบวาในสังคมของชาวแพมีผูชายที่ประกอบ
อาชีพเปนชางฝมือ เชน ชางเชื่อม ชางกลึง ชางถายรูป อยูหลายคนดวยกันเพราะอาชีพเหลานี้มี
รายไดมากกวาอาชีพรับจางที่ใชแรงงานเพียงอยางเดียว สวนคานิยมของแสงที่ตองการทํางาน
ผูกพันอยูในระบบราชการ เชน การเปนผูใหญบาน สะทอนใหเห็นวาอาชีพขาราชการเปนอาชีพที่
มีเกียรติในสายตาของชาวแพ แตก็พบวาชาวแพสวนใหญมักจะไมชอบคบหากับขาราชการ 
เพราะมองวาขาราชการเปนคนถือตัว และมีฐานะแตกตางกันทําใหเกิดชองวางระหวางชนชั้น
ระหวางคนรวยและคนจน รวมถึงชาวแพมักไมชอบขาราชการบางประเภทที่เกี่ยวพันกับอํานาจ 
เชน ตํารวจ ทหาร เปนตน สวนความรูสึกในดานลบของชาวแพตอคนรวย อาจเห็นไดจากการที่
แสงบอกวา เขาไมชอบหลานของทานเจาคุณคนหนึ่ง ซึ่งถือเปนคนรวยในสายตาของเขา 
 ในขณะที่ภรรยาของแสงถือวาเปนตัวแทนของผูหญิงชาวแพที่ประสบความสําเร็จใน
อาชีพคาขายได เพราะวาขนมครกชาวแพเปนอาหารที่เคยไดรับความนิยมในจังหวัดพิษณุโลก 
และการมีจํานวนเตาทําขนมครกถึงหกเตา แสดงวาตองมีลูกคาเปนจํานวนมาก  ในอดีตภรรยา
ของแสงทําอาชีพขายกาแฟและขาวราดแกง ตอมาหันมาทําอาชีพขายขนมครก และตอมามี
ปญหาทางสุขภาพทําใหไมไดประกอบอาชีพและพึ่งพารายไดจากแสงเปนหลัก ซึ่งอาชีพคาขาย
ถือเปนอาชีพหลักของผูหญิงชาวแพสวนใหญ 
 
ความเปนชาติพันธุ 
 จากคําจํากัดความของเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตในบทที่ 1 เราจะเห็นไดวาเรื่องเลา
เกี่ยวกับชีวิตสามารถสะทอนใหเห็นลักษณะความเชื่อทางชาติพันธุที่ผูเลาเติบโตมาได ในเรื่องเลา
ของแสงลักษณะทางชาติพันธุของแสงก็คือ การเปนคนมอญ ความเปนคนมอญทําใหความเชื่อ
เร่ืองผีมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของแสง ขอหามตางๆ เชน การไมกินผลน้ําเตาเพราะกลัววาผี
จะไมคุมครอง การขออนุญาตเจาของเรือนกอนขึ้นบาน หรือความเชื่อเกี่ยวกับความสวยงามของ
ลูกหลานผูหญิงในเวลากลางคืนวาเปนเพราะผีบรรพบุรุษมีอํานาจดลบันดาลเกิด ยอมสะทอนให
เห็นความเชื่อเร่ืองผีที่มีอยูในความคิดของคนมอญ ถึงแมวาในปจจุบันนี้ ครอบครัวของแสงจะ
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ไมไดทําพิธีกรรมเกี่ยวเนื่องกับผีบรรพบุรุษ แตในชีวิตประจําวันของแสง เขาก็ยังมีการเลี้ยงผีไวใน
บานเรือน เพียงแตผีที่เลี้ยงไวไมใชผีบรรพบุรุษเทานั้น เร่ืองเลาของแสงใหภาพสํานึกทางชาติพันธุ
ที่ความเชื่อเร่ืองผีบรรพบุรุษมีอิทธิพลตอวิธีคิดและวิถีชีวิตของคนมอญ อันจะเห็นไดจากภายใน
เรือมอญมีแทนเซนไหวผีบรรพบุรุษ หรือการที่บรรพบุรุษ (ยาของแสง) เลาความเปนมาของแทน
ไหวผีใหลูกหลานฟง ซึ่งเปนเสมือนกระบวนการถายทอดความเปนชาติพันธุผานการอธิบาย
เร่ืองราวของผีบรรพบุรุษ เชน การอธิบายถึงลักษณะการทํามาหากินของคนมอญที่ผูกผันอยูกับ
เครื่องปนดินเผา โดยใชดินมาปนทําหมอนหนุนของผีบรรพบุรุษ เพื่อเปนเครื่องระลึกถึงความ
เปนมาของชาติพันธุ เปนตน นอกจากความเชื่อดานชาติพันธุแลว เร่ืองเลาของแสงยังแสดงให
เห็นถึงการผสมผสานกันระหวางความเชื่อทางพุทธศาสนา พราหมณ และผีอยางกลมกลืนกัน 
เชน การนับถือศาสนาพุทธของแสงไปพรอมๆ กับการเลี้ยงผี และบูชาพระคุณครูทางวิชาชีพซึ่ง
เปนเทพเจาในศาสนาพราหมณ เปนตน 
 อยางไรก็ตาม เราไมอาจระบุลงไปไดอยางชัดเจนวา ชาวแพมีกลุมชาติพันธุใดบาง 
และมีเปนจํานวนเทาใด เพราะชุมชนชาวแพมีลักษณะของการเปนสังคมเมืองที่ผสมผสานคน
ตางชาติพันธุเขาไวดวยกัน ถึงแมในอดีตชาวแพจะมีพื้นฐานเปนคนชนบทที่ยึดมั่นในระบบเครือ
ญาติ แตในปจจุบันชาวแพไดยายจากถิ่นฐานเดิมทําใหยากแกการคนหาความเปนมาทางเครือ
ญาติเพื่อใชระบุความเปนมาทางชาติพันธุ รวมถึงมีปจจัยอื่นๆ ประกอบอีก เชน ประเพณีที่บง
บอกถึงลักษณะเฉพาะทางชาติพันธุไมไดรับการสืบทอดตอ ในชุมชนอาจไมมีคนในกลุมชาติพันธุ
เดียวกันทําใหไมมีโอกาสไดใชภาษาพื้นถิ่นเพื่อพูดคุย รวมถึงมีการแตงงานขามชาติพันธุอยูบอยๆ 
และในบางครั้งถือเปนเรื่องยากที่จะจัดประเภททางชาติพันธุใหกับชาวแพ เชน ผูหญิงชาวแพที่นุง
ผาซิ่นและเกลามวยผมแบบคนลาว แตกลับบอกวาตนเองเปนคนไทย เปนตน 
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ความเชื่อทางไสยศาสตร 
ความเชื่อทางไสยศาสตรที่เราเหน็จากเรื่องเลาของแสงก็คือ เมื่อชาวแพเกิดอาการ

เจ็บปวยหรือหมดหนทางจากการรักษาโรคแผนปจจุบันแลว การหนัมารักษาโรคทางไสยศาสตร
ยังเปนหนทางหนึง่ทีท่ําใหชาวแพทีห่มดหวงัมีกาํลังใจมากขึ้น ถึงแมวาตัวอยางที่แสงเลาออกมา
นั้น สวนใหญจะเปนการรักษาโรคใหกับชาวบก แตก็เปนเครื่องสะทอนใหเห็นวาความเชื่อทาง
ไสยศาสตรยังคงเปนความเชื่อที่มีความสาํคัญอยูในสังคมไทยยุคปจจุบัน โดยเฉพาะในกลุมคน
ชนชั้นลางที่ไมอาจเขาถงึการรักษาโรคสมัยใหมที่ตองใชเวลาในการรักษาโรคอยางตอเนื่อง และ
เงินคารักษาพยาบาลเปนจาํนวนมากได การรักษาโรคทางไสยศาสตรจึงเปนอกีวธิีการหนึง่ ซึง่ทาํ
ใหผูที่มีความเชี่ยวชาญทางดานนี ้ กาวขึน้มาสูการเปนผูนาํชุมชนอยางเปนทางการไดตอไป 

Tanabe (2547 : 173 - 174) เสนอใหเหน็วา ความสามารถพเิศษของผูนาํในระดับ
ชาวบาน เชน พวก ”พอเลี้ยง”  (ในอดีต)  ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย สวนใหญมคีวาม
เกี่ยวของกับอํานาจเหนือธรรมชาติ โดยทัว่ๆ ไปมักเกิดขึ้นจากความสามารถทางไสยศาสตร ซึ่งใช
คาถาอาคมเปนหลกั โดยเรยีนมาจากครู เพื่อรักษาโรค หาของหาย ทํานายโชคชะตา เปนตน 
พอเลี้ยงที่ไดอํานาจนัน้ สวนใหญมีบทบาทในการรักษาและขจัดปญหาที่เปนอุปสรรคตอความสุข
บางคนชํานาญดานการตอสู และเปนคนหนังเหนยีวดวย คนที่มีความสามารถหรืออํานาจพิเศษ
เหลานี ้ มกัจะมีบทบาทเปนผูนําการเมืองในระดับหมูบาน เชน ผูใหญบาน หรือกาํนนั เปนตน 
จากคําอธบิายเรื่อง ”พอเลี้ยง” ของ Tanabe คลายคลงึกับวธิีข้ึนสูอํานาจของผูนาํชมุชนชาวแพใน
ปจจุบัน ที่อาศัยการรักษาโรคทางไสยศาสตรเปนการปทูางเพื่อใหเกดิความสัมพันธที่ดี และทาํให 

เกิดการยอมรบัจากคนในชมุชน 
 

คานิยม 
คานิยมเรื่องความกตัญ ู
 ความกตัญูตอผูมีพระคุณโดยเฉพาะผูที่ใหกําเนิด ถือเปนคานิยมสําคัญของคนไทย
ทั่วๆ ไป โดยเฉพาะในระดับชาวบาน ในเรื่องเลาของแสง เราจะไดเห็นการแสดงความกตัญูของ
แสงตอมารดาในรูปแบบตางๆ กัน เชน การระลึกถึงคําสอนของแมที่สอนใหชวยเหลืองานในบาน
คุณหญิง การเกิดความรูสึกผิดที่ไดละเมิดคําสอนของแม โดยการไปกอเร่ืองชกตอยกับหลานของ
ทานเจาคุณ การพยายามปกปองภาพพจนของแมจากการประพฤติตัวเกเรของเขา โดยแสงจะ
เนนเสมอวา แมไมไดสอนใหเขาเปนนักเลงหรือสอนใหเขาเปนคนเกเรที่ชอบกอเร่ืองวิวาทชกตอย 
แตการกระทําทั้งหมดของเขาเกิดขึ้นมาจากการตัดสินใจสวนตัวโดยทั้งหมด แสงปกปองแมดวย
การเลาถึงคําสอนของแมที่วา “อยาไปสวนควันเขาลูก อยาสวน อยาสวน“ หรือการที่แสงพยายาม
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ใหเหตุผลที่ไมชอบคนรวย เพราะวาคนรวยไมใหความเคารพแมของเขา คานิยมเรื่องความ
กตัญูที่แฝงอยูยังเห็นไดจากเหตุการณที่แสงเลิกชกมวยอยางเด็ดขาด ในขณะที่เขากําลังจะขึ้น
ชกอยูแลว เพราะวาแมมาดูเขาตอยมวยและไดหามไมใหเขาขึ้นชก แสงใหเหตุผลวาเขาตองเชื่อ
ฟงคําสั่งสอนของแมไมอยางนั้นชีวิตเขาจะไมเจริญ อยางไรก็ตาม ความรูสึกผิดที่ไปชกหนาหลาน
ทานเจาคุณซึ่งทําใหแสงไมกลาเดินทางกลับบานในจังหวัดอุตรดิตถในระยะแรกๆ หรือการที่แสง
หยุดคางคืนที่บานในจังหวัดอุตรดิตถเพียงหนึ่งคืนหลังจากพึ่งมาถึง แลวเดินทางตอไปยังจังหวัด
นครปฐมตามคําสั่งของแมที่กลัววาเขาจะไปกอเร่ืองฆาแกงกับเจาของที่ดินคนใหม เปนสิง่สะทอน
ไดดีวาแมเปนคนที่มีอิทธิพลในชีวิตของแสงอยางมาก ในเวลาตอมาแสงจึงรูสึกละอายใจอยาง
มากที่ไมสามารถเปนเจาคนนายคนไดอยางที่แมหวังไว อีกนัยหนึ่งมันยังมีความหมายวาเขาไม
สามารถจะแสดงบทบาทการเปนลูกที่ดีของแมไดในขณะเดียวกัน 
  

คานิยมเรื่องการเปนนักเลง 
ในหนังสือเร่ือง ”ฟนความหลัง” ของพระยาอนุมานราชธน กลาวถึงบุคคลที่มีลักษณะ

ของนักเลงไว ซึ่งกลาวอยางยอๆ ไดวา “นกัเลงโตคือคนเกง คนเข็มแข็ง มีความชํานาญไมแพใคร 
ในสมัยกอน ทีป่ระชาชนอาศยัในหมูบาน ตองควบคุมดูแลและปองกนัหมูบานของตนกันเอง ชาย
หนุมของหมูบานที่เรียกวาชายฉกรรจ กย็อมประพฤติตัวเปนคนเกง และมีคนหนึ่งที่เปนหวัโจก
ของคนเกง เปนนกัเลงโต เพื่อจะไดควบคุมหมูบานของตน ใหพนจากการรุกรานของคนหมูบาน
อ่ืน นกัเลงโตประจําบาน ตองเปนคนหนุมกําลงัฉกรรจ มีคนนบัหนาถือตา เปนทีก่ลัวเกรงแกคน
อ่ืน และตองเปนผูมีใจคอกวางขวาง กลาไดกลาเสีย และมีเพื่อนฝูงมาก…แตนักเลงโตที่เปน

อันธพาลก็ม“ี  
นักเลงโตในความหมายขางตน ถือเปนคานิยมที่คนหนุมในระดับชาวบานยังคง

ปฏิบัติสืบมา แมวาในปจจุบันนี้คานิยมการเปนนักเลงจะลดลงตามลําดับมากแลว เพราะมี
หนวยงานราชการ เชน ตํารวจ เขามาทําหนาที่แทน อยางไรก็ตาม เรายังพบคานิยมนี้แฝงอยูใน
ตัวเด็กหนุมบางคนในชุมชนชาวแพ เพราะจากเรื่องเลาของแสงจะเห็นไดวา เด็กหนุมชาวแพ
มักจะมีเร่ืองทะเลาะวิวาทกับเด็กหนุมจากภายนอกชุมชนอยูบาง ในบางครั้งเกิดเปนเรื่องราวจน
ตํารวจตองมาดําเนินคดีก็มี อยางไรก็ตาม ในเร่ืองเลาเกี่ยวกับชีวิต แสงแสดงออกถึงความเปน
นักเลงในเรื่องที่เขาไมยอมใหใครมาสบประมาทแม ดวยการลงมือชกหนาหลานทานเจาคุณ การ
ชกหนาหลานทานเจาคุณแสดงใหเห็นวา แสงมีใจเปนนักเลงไมยอมแพใคร หลังจากเหตุการณนี้
จบลงแลว แสงไมสามารถจะควบคุมการทาทายใดๆ จากคนหนุมรุนเดียวกันไดอีก  
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การแบงแรงงาน 
 การแบงแรงงานที่ปรากฏในเรื่องเลาของแสง มักสะทอนภาพอยูในเรื่องราวที่แสงเลา
ถึงชีวิตพอและแม รวมถึงชีวิตของแสงและภรรยา จากชีวิตของพอแมและชีวิตภายในครอบครัว
ของแสง เราจะเห็นการแบงแรงงานระหวางเพศในกลุมชนชั้นลาง ซึ่งถือเปนกลุมเดียวกับที่ใชจัด
ประเภทใหชาวแพสวนใหญ เราจะเห็นบทบาทของผูหญิงในการรับผิดชอบเลี้ยงดูบุตรในดาน
ตางๆ ไมวา ในการอบรมสั่งสอน การตัดสินใจในอนาคตของบุตร ความคาดหวังที่มารดามีตอ
หนาที่การงานของบุตร นอกจากบทบาทในการเลี้ยงดูบุตร ผูหญิงยังรับผิดชอบในภารกิจ
ประจําวัน เชน การทํางาน ซักเสื้อผา ปดกวาดถูบาน ฯลฯ รวมถึงบทบาทในการทํามาหากิน เพื่อ
หารายไดมาใชจายภายในครัวเรือน ซึ่งแตกตางจากบทบาทของผูชายที่มักจะรับหนาที่หารายได
จากการทํางานนอกบานมาจุนเจือครอบครัวเพียงอยางเดียว และจากอาชีพการงานของผูชาย ทาํ
ใหผูชายมักไมมีเวลาในการอบรมเลี้ยงดูบุตร ภาระตางๆ รวมถึงการตัดสินใจภายในครอบครัว
สวนใหญจึงมักตกเปนของผูหญิง โดยเฉพาะในดานเศรษฐกิจ เชน ผูชายมักจะมอบรายได
ทั้งหมดใหผูหญิงเปนผูรับผิดชอบรวมถึงจัดสรรใหตนใชจาย ในขณะที่มีเงินมากสามีอาจนําเงนิไป
ซื้อสรอยทองมาใหภรรยาใส ในยามที่มีความจําเปนสามีอาจกลับมายืมสรอยทองของภรรยาไป
จํานํา เพื่อนําเงินมาใชกอน เชน กรณีของแสง เปนตน แตอยางไรก็ตาม ฐานะความเปนอยูของ
ครอบครัว ถูกคาดหวังใหเปนหนาที่ของผูชาย ที่จะตองรับภาระไว จะเห็นไดวา แสงเกิดความรูสึก
ผิดหลังจากเขาหารายไดไมเพียงพอตอการใชจาย จนทําใหลูกในวัยเด็กตองใชชีวิตอยางลําบาก 
เปนตน 
 ถึงแมวาผูหญิงจะรับบทบาทเฉพาะในงานที่เกี่ยวของกับงานบานหรือทางเศรษฐกิจ
ของครอบครัว เราก็อาจพบวา ผูหญิงกลับมีบทบาทเปนที่ปรึกษา รวมถึงใหคําแนะนํากับผูชายใน
เร่ืองราวภายนอกบานที่มักเกี่ยวของกับคนในชุมชน เชน ในกรณีของแสง เมื่อแสงมีปญหาจาก
การทํางานในตําแหนงผูนําชุมชน ภรรยาของแสงมีสวนสําคัญในการใหคําปรึกษา รวมถึงใหการ
สนับสนุนทางดานการเงิน จนแสงสามารถแกไขปญหาไดเปนผลสําเร็จ เปนตน 
 นอกจากนี้ ชีวิตของปูและยา ไดแสดงใหเห็น บทบาทของผูชายและผูหญิงที่รวม
ทํางานคาขายดวยกัน ซึ่งการทําอาชีพเดียวกันและใชชีวิตอยูดวยกันตลอดเวลา ทําใหผูชาย
ผูหญิง (ปูและยา) เกิดความรักความผูกผันตอกันมาก ซึ่งสะทอนผานสายตาของลูกหลานโดยไม
เคยทะเลาะกันใหลูกหลานเห็นเลย ในชีวิตของปูและยายังสะทอนใหเห็นความรับผิดชอบของ
บิดามารดา (ปูและยา) ในการสรางความมั่นคงใหแกบุตร ซึ่งสะทอนผานการขายเรือมอญโดยมี
จุดประสงคเพื่อหาที่ดินใหลูกหลานสรางบานเรือนอยูอาศัยและประกอบอาชีพเปนการถาวร 
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อยางไรก็ตาม เรายังเห็นบทบาทของผูสูงอายุในการถายทอดความเปนมาทางชาติพันธุ รวมถึง
บทบาทในการดูแลบุตรหลานดวย 
 

สรุป 
 

การศึกษาเรื่องเลาของแสง มีประเด็นหลักในการศึกษา 2 ประการ คือ ประการแรก
เปนการศึกษาวิธีคิดของผูนําชุมชนเกี่ยวกับ “ภาพลักษณของผูนําในอุดมคติ” ประการหลังคือการ
เสนอเรื่องราวตางๆ รวมถึงวิถีชีวิตของผูคนภายในชุมชนชาวแพ โดยมองผานประวัติชีวิตของผูนํา
ชุมชน ผลการศึกษาสรุปไดวา ภาพลักษณของผูนําในอุดมคติที่ผูเลาสะทอนออกมาภายในเนือ้หา
ประวัติชีวิต คือการแสดงตนเปนผูที่มี “ความเปนผูใหญที่มีความใจดี ใจกวาง ใจเย็น มีความ
เสียสละ ซ่ือสัตย มีความเปนกลาง มีใจเปนนักเลง และชอบชวยเหลือผูอ่ืน” อีกนัยหนึ่ง
เปนการแสดงภาพของ “ผูให” (ความชวยเหลือ) ที่มีสถานภาพสูงกวา “ผูรับ” (ความชวยเหลือ) 
ซึ่งการแสดงภาพลักษณดังกลาวออกมาผานเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิต ผูเลาคิดวาถาปฏิบัติตน
ตามนั้นแลว จะตรงกับความตองการและความคาดหวังของคนในชุมชน อันจะเปนผลดีตอผูเลา
จนทําใหตนกลายเปนผูที่มีเกียรติและไดรับการยอมรับจากคนสวนใหญภายในชุมชน ผล
การศึกษาเรื่องภาพลักษณของผูนําในงานวิจัยเรื่องนี้ คลายคลึงกับลักษณะของผูนําที่ปรากฏอยู
ในงานวิจัยของนักวิชาการทานอื่นๆ เชน หมอมราชวงศอคิน รพีพัฒน (2537) ยศ สันตสมบัติ 
(2533) และ Tanabe (2547) ลักษณะของผูนําในงานวิจัยของนักวิชาการเหลานี้สะทอนใหเห็นวา 
ผูนําในสังคมไทยระดับตางๆ ตั้งแตระดับชุมชนไปจนถึงระดับประเทศ ไมวาจะเปนผูที่อยูอาศัยใน
เมืองหรือชนบท มีความแตกตางกันทางดานอาชีพ หรือฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมเพียงใด 
สวนใหญมักจะแสดงบทบาทของการเปนผูให หรือเปนคนใจกวางใจดีสําหรับลูกนองแทบทั้งสิ้น 
ถึงแมวาการแสดงบทบาทดังกลาว อาจเปนเพียงการแสดงออกในเชิงของทฤษฏีหรือในทางอุดม
คติ แตการศึกษาถึงวิธีคิดของผูนําไมวาจะเปนระดับใด ก็ลวนแตเปนประโยชนตอการศึกษา
สภาพการเมืองภายในสังคมนั้นๆ ไดเปนอยางดี 
 การศึกษาประวัติชีวิตของผูนําสะทอนใหเห็นภาพการเมืองภายในชุมชนชาวแพ ที่เกดิ
ข้ึนมาจากความสัมพันธในระบบอุปถัมภ ผูนําชุมชนซึ่งเปนผูอุปถัมภไดชวยเหลือชาวแพในดาน
ตางๆ ยามที่ชาวแพไดรับความเดือดรอน เชน ทําการรักษาโรคทางไสยศาสตรใหแกชาวแพที่ปวย
โดยไมเก็บเงินคารักษา หรือการออกเงินคาซอมแซมอุปกรณไฟฟาที่ชํารุดเสียหายเปนจํานวนที่
มากกวาคนอื่นๆ รวมถึงการเปนธุระชวยเหลือใหเด็กหนุมชาวแพพนผิดจากคดีความ เปนตน การ
กระทําของผูนําชุมชนเปนเครื่องแสดงใหเห็นวา ผูนําเปนผูที่มีทรัพยากรดานตางๆ สูงกวาชาวแพ
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ที่มาขอความชวยเหลือ การใหความชวยเหลือแกชาวแพทําใหผูนําไดรับการสนับสนุนจากชาวแพ
ในดานตางๆ ตอบแทนมา ไมวาจะเปนเรื่องของคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง การแสดงตัวเปนฝาย
เดียวกันกับผูนําในยามที่ผูนําตองการ หรือการใหความสนับสนุนแกผูนําในการจัดกิจกรรมตางๆ 
เปนตน 
 อยางไรก็ตาม การศึกษาประวัติชีวิตผูนําในฐานะสมาชิกคนหนึ่งในชุมชน ยังชวย
สะทอนใหเห็นภาพวิถีชีวิตดานตางๆ ของคนภายในชุมชนชาวแพอีกดวย ในดานระบบเศรษฐกิจ 
เร่ืองเลาของแสงใหภาพการทํามาหากินของชาวแพในยุคแรกๆ ที่เร่ิมตนจากการลองเรือคาขาย
สินคาอุปโภคบริโภคภายในครัวเรือน แตตอมาเมื่อเกิดการพัฒนาเสนทางคมนาคมทางบกทําให
การคาทางน้ําลดบทบาทลง คนที่ทําการคาทางเรือจึงตองหันมาทําการคาขายบนบกหรือ
เปล่ียนไปทําอาชีพใหม ซึ่งเห็นไดจากกรณีปูและยาของแสง นอกจากนี้เร่ืองเลาของแสงยังใหภาพ
การทํามาหากินของผูชายชาวแพ ซึ่งมักจะทํางานรับจางเนื่องจากมีการศึกษาที่ไมสูงนัก ใน
บางครั้งการทําอาชีพรับจางทําใหมีรายรับที่ไมเพียงกับรายจาย จนจําเปนตองไปกูยืมเงินเกิดเปน
หนี้สินตามมา สวนผูหญิงชาวแพมักจะประกอบอาชีพคาขายเปนสวนมาก 
 ดานความเปนชาติพันธุ พบวาชาวแพมีลักษณะหลากหลายทางชาติพันธุ ในเรื่องเลา
ของแสงสะทอนใหเห็นความเปนมาทางชาติพันธุของชาวแพที่มีเชื้อสายมอญ และในกรณีของ
ภรรยาแสงจะเห็นไดวาเปนลูกหลานของคนจีนที่เขามาทําการคาทางน้ําในระยะแรกๆ การเขาใจ
ถึงความเปนมาทางชาติพันธุจะชวยสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางความเชื่อเร่ืองอํานาจ
เหนือธรรมชาติกับวิถีชีวิตของคนมอญ เชน ความเชื่อเร่ืองผี เปนตน 
 ดานความเชื่อทางไสยศาสตรจะเห็นไดวา ชาวแพที่หมดหวังจากการรักษาโรคแผน
ปจจุบัน หรือตองการรักษาโรคโดยไมเสียเงิน มักจะนิยมรักษาโดยใชวิธีการทางไสยศาสตร โดย
โรคที่รักษาดวยวิธีการนี้มักเปนโรคเกี่ยวกับผิวหนัง หรือพฤติกรรมที่ผิดไปจากปกติ เชน อาการผี
เขา เปนตน การรักษาโรคทางไสยศาสตรเปนการเปดโอกาสใหผูที่มีความสามารถทางดานนี้ 
กลายเปนผูที่ไดรับการนับหนาถือตาและกาวมาสูการเปนผูนําชุมชนไดอีกดวย 
 คานิยมที่สะทอนออกมาจากเรื่องเลาของแสง พบวามีทั้งคานิยมเรื่องความกตัญู
และเรื่องการเปนนักเลง คานิยมเรื่องความกตัญูเปนสิ่งที่พบไดทั่วๆ ไปในชุมชนเรือนแพ จะเห็น
ไดจากการที่บุตรหลานเลี้ยงดูพอแมหรือปูยาตายายในยามแกชรา ในเรื่องเลาของแสง ความ
กตัญูที่สะทอนออกมาคือการระลึกถึงคําสั่งสอนของมารดา รวมไปถึงการเชื่อฟงและพยายาม
ปฏิบัติตนตามคําแนะนําของมารดา เปนตน สวนคานิยมดานการเปนนักเลงพบวา มีอยูบางเพียง
เล็กนอยในเด็กหนุมชาวแพบางคน จากเรื่องเลาของแสงจะพบวา คานิยมการเปนนักเลงไมไดมี
สวนสําคัญที่ชวยทําใหผูนําชุมชนเปนที่ยอมรับไดเลย ในทางตรงกันขาม ความผูใหญที่ประกอบ
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ไปดวยความใจเย็น ใจดีใจกวาง และรูจักการประนีประนอมมีสวนสําคัญมากกวาที่ทําใหผูนําเปน
ที่ยอมรับจากคนในชุมชน 
 สําหรับการแบงแรงงานพบวา ผูหญิงตองรับภาระทั้งการทํางานนอกบานและภายใน
บานไปพรอมๆ กัน ผูหญิงมีสวนสําคัญในการอบรมเลี้ยงดูบุตร รับผิดชอบเร่ืองการใชจายภายใน
ครัวเรือน และเปนผูใหการสนับสนุนผูชายในกิจกรรมระดับชุมชน รวมถึงใหคําปรึกษาแกผูชายใน
การแกปญหาตางๆ ดวย สวนบทบาทของผูชายสวนใหญ มักจะรับผิดชอบในการทํางานนอกบาน
เพื่อหารายไดมาจุนเจือครอบครัวเพียงอยางเดียว 
 การศึกษาเรื่องเลาของแสงไดสะทอนใหเห็นถึง ชีวิตของผูชายชนชั้นลางคนหนึ่งกอน
จะเขามาอาศัยอยูในชุมชนชาวแพ จนชวงสุดทายเขาไดกลายเปนผูนําของชาวแพไปในที่สุด การ
เขียนถึงชีวิตของแสง เร่ิมตั้งแตการเกิด ชีวิตในวัยเด็ก ชีวิตในวัยหนุม ชีวิตครอบครัว การทํางาน 
การศึกษา ความเชื่อ และบทบาทในการเปนผูนําชุมชน รวมถึงเรื่องเลาเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวของ 
เชน บรรพบุรุษ พอแม และเพื่อน เปนตน ในชีวิตของแสง เราจะเห็นความพยายามที่จะเลื่อน
สถานภาพทางสังคมที่แสงแสดงออกมาอยูในหลายๆ ชวงชีวิต แตส่ิงที่ผูวิจัยใหความสําคัญมาก
ที่สุดก็คือการพยายามจะแสดงบทบาทในฐานะผูนําของชาวแพ ซึ่งถือเปนการเปลี่ยนสถานภาพ
ของแสงไปเปนคนสําคัญคนหนึ่งในชุมชน การนําแนวคิดเรื่องประสบการณและการแสดงออก มา
วิเคราะหภาพลักษณของผูนําที่แสงเลาไวในประวัติชีวิต จะทําใหเราทราบถึงวิธีคิดของผูนําที่ชาว
แพใหการยอมรับ จากประสบการณของแสงที่เรียนรูเกี่ยวกับความเปนผูนําที่ไมดี ทําใหแสงรูวา
เขาควรแสดงออกเกี่ยวกับภาพลักษณของผูนําอยางไร เพื่อใหเปนที่พอใจของชาวแพ อยางไรก็
ตาม การนําแนวคิดเกี่ยวกับระบบอุปถัมภมาใชวิเคราะหเร่ืองเลาของแสง ยังทําใหเราเห็นถึง
วิธีการขึ้นสูอํานาจของผูนําชุมชน โดยอาศัยความสัมพันธในระบบอุปถัมภ ซึ่งถือเปนระบบ
ความสัมพันธพื้นฐานที่สําคัญของการเมืองการปกครองในสังคมไทย นอกจากนี้ การศึกษา
ประวัติชีวิตของแสงไดชวยสะทอนภาพทางสังคมวัฒนธรรมของชาวแพในดานอื่นๆ อีกดวย 
 
ขอเสนอแนะ 

1 การศึกษาประวัติชีวิตของผูนําชุมชนชาวแพเพียงหนึ่งคน เพื่อแสดงใหเห็นถึง
ภาพลักษณของผูนําในอุดมคติ อาจจะไดขอมูลที่ไมสมบูรณแบบมากนัก อยางไรก็ตาม 
วิทยานิพนธเร่ืองนี้เปนความพยายามที่จะสะทอนใหเห็นถึงมุมมองของผูนําที่มีตอการมองตนเอง 
ซึ่งผูนําที่ผูวิจัยทําการศึกษาถือวาเปนบุคคลที่ประสบผลสําเร็จในการบริหารงาน จนเปนที่ยอมรับ
ของคนในชุมชน ผูวิจัยเห็นควรอยางยิ่งที่จะทําการศึกษาประวัติชีวิตของผูนําชุมชนคนอื่นๆ 
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โดยเฉพาะผูนําชุมชนที่บริหารงานลมเหลว เพื่อสะทอนใหเห็นวาภาพลักษณของผูนําในมุมมอง
ของเขา มีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 

2 ควรศึกษาประวัติชีวิตของผูนําชุมชนที่ชาวแพไมใหการยอมรับ เพื่อสะทอนใหเห็น
ถึงความเปนมาทางบุคลิกภาพ และนําผลการศึกษาที่ไดมาเปรียบเทียบกับบุคลิกภาพของผูนํา
ชุมชน ที่บริหารงานจนประสบความสําเร็จในวิทยานิพนธเร่ืองนี้ 

3 ควรทําการวิจัยเรื่องบทบาทของผูนําในชุมชนชาวแพ เพื่อสะทอนใหเห็นถึง
ความสัมพันธระหวางภาพลักษณของผูนําในอุดมคติกับการแสดงบทบาทของผูนําชุมชนจริงๆ วา 
มีความเหมือนหรือแตกตางจากที่แสดงออกไวในประวัติชีวิตหรือไม และอยางไร 

4 ควรศึกษาประวัติชีวิตของผูนําชุมชนชาวแพคนปจจุบันภายหลังหมดวาระการเปน
ผูนําชุมชนอยางเปนทางการ เพื่อสอบถามถึงความคิดเห็นและความรูสึกภายหลังที่ไมมีขอผูกมัด
ทางสังคมแลว  
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