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This research aims to study the socio-cultural riverine life of the people in the
Muang district Phitsanulok province through the life history of a community leader.
The research is divided into two areas. First, to explore the ideal image of
the leader from the present leader’s aspect by using experience and expression
concept of Victor Turner and Edward Bruner. Second, to illustrate the people’s social
and culture way of life reflected from the leader’s life history, especially the patron and
client system within the community.
The research shows that the ideal image of leader should be mature,
generous, sincere, honest, devoted and gentle. Leadership needs the people’s trust,
support and long term patron and client relationship.
Many aspects of community’s social and culture life reflected from the
leader’s life history such as the multiethnic groups form the present population of the
community, the beliefs system and gender relations.
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บทที่1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Statements and significance the problems)
ในประเทศไทย แมน้ํานํามาซึ่งความอุดมสมบูรณหลอเลี้ยงสิ่งมีชีวิตทั้งสองฝากฝง
แมน้ําใหกําเนิดชุมชนหมูบาน เติบโตเปนเมือง จนกระทั่งขยายเปนแวนแควน เปนอาณาจักร โดย
มีแมน้ําเจาพระยาเปนเสมือนเสนเลือดใหญของประเทศ แมน้ําเจาพระยาไมไดเกิดจากแมน้ํา
สาขาใหญ 4 สาย คือ ปง วัง ยม นาน เทานั้น แตยังมีแมน้ําและลําน้ําสาขาใหญนอยอีกมากมาย
หลายสายใหกําเนิด แตในจํานวนนั้น แมน้ํานานจัดเปนแมน้ําที่มีความยาวมากทีส่ ดุ ตนน้าํ กําเนิด
จากเทือกเขาหลวงพระบางในเขตจังหวัดนานไหลผานเมืองนาน อุตรดิตถ พิษณุโลก พิจิตร แลว
ไหลมารวมกับลําน้ําปง ที่ปากน้ําโพ จังหวัดนครสวรรค (สุจิตต วงษเทศ และ ภูวดล สุวรรณดี
2542 : 9 - 25) ในขณะที่แมน้ํานานกําลังไหลผานยานธุรกิจการคาใจกลางตัวเมืองจังหวัด
พิษณุโลกนั้น แมน้ํานานไดกลายเปนแหลงที่อยูอาศัยของกลุมคนชุมชนหนึ่ง ซึ่งไดตั้งบานเรือน
ลอยอยูบนน้ําเรียงรายไปตามสองฝากฝง พวกเขาถูกเรียกจากคนบนบกวา “ชาวแพ” ในขณะที่
ชุมชนของพวกเขา ถูกเรียกวา “เรือนแพ”
การอยูอาศัยบนเรือนผิวน้ําตามแมน้ําลําคลองทั้งสายใหญสายนอยนั้นมีอยูมานาน
แลว ในอดีตในยานที่เปนเขตเมืองที่มีลําคลองมาสบกับแมน้ํา มักมีเรือนแพมาจอดเรียงรายอยู
ขางหนาเรือนที่อยูอาศัยกันอยางแออัด (ทั้งบริเวณชายน้ําและบนตลิ่ง) สวนใหญเรือนแพเหลานี้
ไมใชเรือนชาวบานหรือชาวเมืองธรรมดา หากเปนเรือนของพอคาแมคาที่เปดดานหนาเปนที่วาง
สินคาขายและใชดานหลังเปนหองสําหรับหลับนอน ศรีศักร วัลลิโภดม ใหความเห็นวา เรือนแพ
นาจะเกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยที่ผูเปนเจาของแพนาจะเปนคนจีน เพราะยานการคาหรือ
ตลาดในเมืองนั้นมักเกี่ยวของกับคนจีน ดังที่มีการกลาวถึงคนจีนและตึกจีนที่ถนนไนไกไวใน
หลักฐานเอกสารสมัยอยุธยา (เอกสารคําใหการของขุนหลวงประดูทรงธรรม) และการที่เมือง
พระนครศรีอยุธยามีตลาดน้ําเรือนแพหลายแหง การเกิดเรือนแพขึ้นตามเมืองริมน้ํานี้ไดสืบเนื่อง
มายังสมัยกรุงรัตนโกสินทร ที่ตามเมืองใหญๆ มักมีเรือนแพทั้งที่เปนที่อยูอาศัยและรานคากัน
มากมาย ในยามเชาหรือยามเย็นก็จะมีตลาดนัดเกิดขึ้น โดยจะมีพอคาแมคาที่เ ปนชาวบา น
ชาวสวน พายเรือเอาอาหารทั้งของคาวของสด รวมถึง ผัก ผลไม มาคาขาย (ศรีศักร วัลลิโภดม
2543 : 22)
1
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ในอดีตพบการอยูอาศัยแบบเรือนแพไดทั่วไป เพราะชวงเวลานั้นการเดินทางกระทํา
โดยทางน้ําเปนหลัก การอยูใกลชิดกับน้ํามีผลดีทําใหคาขายสะดวกและสามารถเคลื่อนยายเรือน
แพไปตามแหลงที่มีการคาคับคั่งได สําหรับเรือนแพที่ใชเปนที่อยูอาศัยก็สะดวกตอการนําน้ํามาใช
ในกิจวั ตรประจํา วั น แต ใ นปจจุ บัน การอยูอ าศัยในลัก ษณะเรือ นแพหลงเหลืออยู ไมม ากแลว
สาเหตุมาจากการเปลี่ยนไปใชการคมนาคมทางบกทั้งทางถนนและรถไฟ ยานการคาหรือตลาด
เปลี่ยนตําแหนงจากบริเวณชายน้ําเรียงรายไปตามสองฝากถนน คนจีนที่เปนผูนําทางดานคาขาย
บนเรือนแพมาตั้งแตแรกเริ่ม ตางโยกยายถิ่นฐานรานคาของตนเองไปยังแหลงการคาใหมบนบก
เรือนแพในฐานะเรือนคาขายจึงคอยๆ หมดไป การตั้งบานเรือนจากเดิมที่เคยตั้งเรียงรายไปตาม
ลําน้ํา ก็เปลี่ยนไปอยูชิดกับแนวถนนทั้งสองดานแทน
อย า งไรก็ ต าม ในป จ จุ บั น ยั ง พบเรื อ นแพได บ า งในหลายๆ พื้ น ที่ เช น ที่ จั ง หวั ด
กําแพงเพชร ที่ริมแมน้ํานานจังหวัดพิษณุโลก บริเวณแมน้ําสะแกกรังจังหวัดอุทัยธานี ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาบริเวณชวงที่แมน้ําปาสักเชื่อมตอกับแมน้ําลพบุรี บริเวณคุงน้ําใกลวัดชองลม
และวัดมณฑปซึ่งอยูรอบเกาะเมืองอยุธยาดานทิศตะวันออก บริเวณบานตลาดทองน้ําใกลวัด
แหลมใตของแม น้ํา บางปะกงจั ง หวัดฉะเชิงเทรา แมน้ํา ทา จีน ตรงแยกปากคลองมหาชัยของ
จังหวัดสมุทรสาคร บริเวณแมน้ํานครชัยศรีจังหวัดนครปฐม และบริเวณแมน้ําแควใหญบรรจบ
แม น้ํ า แม ก ลองจั ง หวั ด กาญจนบุ รี และบางแห ง ตามลํ า คลองในจั ง หวั ด นนทบุ รี แ ละ
กรุงเทพมหานคร (อรศิริ ปาณินท 2538 : 101)
สําหรับเรือนแพในจังหวัดพิษณุโลกนั้น เมื่อกอนเคยเปนชุมชนหนาแนนที่อาศัยอยูใน
บริเวณริมฝงแมน้ํานาน มีลักษณะการตั้งบานเรือนลอยอยูบนผิวน้ําเรียงรายกันไปทั้งสองฝากฝง
เปนแถวยาว รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ 3 กิโลเมตร ขอบเขตของชุมชนเริ่มตั้งแตริมแมน้ํา
นานบริเวณคายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่เปนตนน้ําทางทิศเหนือ ไปจนถึงบริเวณวัดจันทร
ตะวันออกที่อยูทางปลายน้ํา ลักษณะพิเศษของชุมชนก็คือตั้งอยูในบริเวณเขตใจกลางตัวเมือง ซึ่ง
เต็ ม ไปด ว ยอาคารร า นค า สํ า นั ก งานต า งๆ ทั้ ง ของราชการและเอกชน ความเป น มาในเชิ ง
ประวัติศาสตรของชุมชนแหงนี้ รวมระยะเวลาแลวไมต่ํากวา 150 ป เนื่องจากพบการกลาวถึงใน
จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 ประเภทสารตราเรื่องการแตงตั้งนายอากรตลาดในเขตหัวเมืองฝายเหนือ
ในชวงป พ.ศ.2385 - 2389 (วัฒนา ภูเล็ก 2540 : 35) แตเรือนแพที่ปรากฏอยูในจดหมายเหตุเปน
เพียงเรือนแพคาขาย ยังไมมีหลักฐานมายืนยันการกลายเปนชุมชนริมน้ําไดอยางชัดเจน อยางไรก็
ตาม คาดวาการคาขายทางเรือโดยนําเรือบรรทุกสินคามาจอดเทียบทาใหคนซื้อของนาจะเปน
ที่มาของการสรางเรือนแพที่นี่ เริ่มจากชาวเรือสรางแพลูกบวบลอยน้ําไววางสินคาขาย เพื่อชวย
ใหคนที่มาซื้อสะดวกในการเลือกสิ้นคา ตอมาจึงไดตอเติมหลังคาและฝาผนังจนกระทั่งลงมาอยู
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อาศัยในเรือนแพ เมื่อมีจํานวนมากเขาก็กลายเปนตลาดน้ําไป โดยบริเวณที่เปนแหลงคาขาย
ไดแกริมฝงแมน้ําดานตะวันออกตรงขามสถาบันราชภัฏพิบูลสงครามและบริเวณตลาดไนทบาร
ซารในปจจุบัน (ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก 2538 : 66 - 67) เขาใจวาเมื่อยานการคาทางน้ํา
ลดบทบาทลง อันสงผลใหคนจีนละทิ้งแมน้ําไปทําการคาทางบก บทบาทของเรือนแพในจังหวัด
พิษ ณุโลกจึง เหลืออยูแตห นาที่ในการอยูอาศัย โดยมี คนจากทองถิ่นใกลเคียงที่รอนเรเ ขา มา
ทํางานในตัวเมืองพิษณุโลกเขามาอาศัยอยูในเรือนแพริมแมน้ํานานแทน ดวยเหตุที่ใกลกับแหลง
ทํามาหากินในยานตลาด
ความเปนชุมชนหนาแนนริมน้ําของเรือนแพในจังหวัดพิษณุโลก สันนิษฐานวาเกิดขึ้น
หลังจากทางรถไฟสายเหนือไดถูกสรางขึ้นเมื่อ พ.ศ.2448 แตไมสามารถระบุถึงชวงระยะเวลาที่
แนนอนได ทางรถไฟทําใหการคาขายบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟขยายตัว เกิดรานคาและที่อยู
อาศัยเกาะกลุมกันไปในบริเวณพื้นที่ระหวางแมน้ําและทางรถไฟ (สุภาพรรณ ขอผล 2536 : 117 121) ยานตลาดที่เกิดใหมนี้ดึงดูดคนจากทองถิ่นใกลเคียงใหเขามาประกอบอาชีพในตัวเมือง
พิษณุโลก และสวนหนึ่งไดใชเรือนแพเปนที่หลับนอนตลอดจนสรางครอบครัวอยูที่นี่ แตในปจจุบนั
นี้ จํานวนเรือนแพที่เคยมีมากมายหลายรอยหลังเรียงรายกันไปตามแนวสองฝงแมน้ํานั้น ถูกยาย
ขึ้นไปอยูบนบกเปนอันมากแลว จํานวนเรือนแพกอนถูกทางราชการโยกยายนั้นมีจํานวนทั้งสิ้น
275 หลังคาเรือน แบงเปนเรือนแพทางฝง ตะวันออกของแมน้ําจํานวน 157 หลัง และทางฝง
ตะวันตกจํานวน 118 หลัง ในจํานวนนี้แยกเปนแพที่อยูอาศัย 265 หลัง แพรานอาหาร 7 หลัง
และแพของทางราชการ 3 หลัง (รวมเรื่องประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเมืองพิษณุโลก 2535 :
147)
ในปจจุบันกระแสของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลอยาง
มากตอการจัดวางนโยบายในหนวยงานราชการระดับตางๆ ไมวาจะเปนในระดับชาติหรือในระดับ
ทองถิ่น ซึ่งสังเกตไดจากแนวคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงแกไขและพัฒนาสิ่งแวดลอม ที่ปรากฏอยูใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หรือแผนงาน โครงการ รวมถึงระเบียบขอบังคับในแตละ
ทองถิ่น ในจังหวัดพิษณุโลกหนวยงานตางๆ รวมถึงผูบริหารทองถิ่นในระดับสูงตอบรับกระแสของ
การอนุรักษสิ่งแวดลอมดวยการจัดทําโครงการแกไขปญหามลภาวะในแมน้ํานาน ผูเชี่ยวชาญใน
หนวยงานของทางราชการเล็งเห็นวาปญหามลพิษในแมน้ํานานนั้น สวนหนึ่งเกิดขึ้นมาจากการทิง้
สิ่งปฏิกูลรวมถึงการขับถายของเสียที่เกิดขึ้นจากการอยูอาศัยของชาวแพในแมน้ํา ดังนั้นในชวง
ระยะเวลาหลายปที่ผานมาทางราชการจึงเขาไปดําเนินการรณรงค เพื่อปลูกฝงใหชาวแพสนใจกับ
การแกไขและปองกันปญหามลพิษที่จะเกิดขึ้นในแมน้ํา พรอมกับตระเตรียมโครงการในระยะยาว
เพื่ออพยพชาวแพใหขึ้นไปอยูอาศัยบนบกทั้งชุมชน การเคลื่อนยายชาวแพนั้นจะกระทําเปน
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ระยะๆ อยางตอเนื่อง หากบานเรือนที่ตระเตรียมไวใหชาวแพบนบกสรางเสร็จเรียบรอยแลวก็จะ
อพยพชาวแพขึ้นมาอยูอาศัยทันทีตามจํานวนบานเรือนที่สรางขึ้น
นอกจากกระแสการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติแลว จังหวัดพิษณุโลก
ยังใหความสําคัญกับปญหาคุณภาพชีวิตของประชากรในเขตชุมชนเมืองเพิ่มขึ้น ดวยสาเหตุนี้
สภาพภายนอกของเรือนแพที่ดูเกาแกทรุดโทรมประกอบกับชาวแพมีปญหาดานการศึกษา ดาน
สุขภาพ สาธารณูปโภคตางๆ จึงถูกทางราชการพิจารณาวา ชาวแพมีคุณภาพชีวิตต่ํากวาเกณฑ
มาตราฐาน ดังนั้นทางราชการจึงใหความสําคัญกับโครงการเคลื่อนยายชาวแพเพื่อใหขึ้นมาอยู
อาศัยบนบกทั้งชุมชน เพราะเชื่อวาจะสามารถแกไขปญหาตางๆ ของชาวแพเพื่อใหมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นได
ในอดี ต ชุ ม ชนเรื อ นแพได รั บ การยกย อ งให เ ป น ส ว นหนึ่ ง ในสั ญ ลั ก ษณ ท างการ
ทองเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก ดังปรากฏรูปภาพหรือขอความอยูในเอกสารทางการทองเที่ยว
ตางๆ เชน แผนพับประชาสัมพันธเมือง แผนที่ทองเที่ยว ภาพโปสการด หรือแมกระทั่งคําขวัญ
ประจําจังหวัดที่กลาวไววา "พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกําเนิดพระนเรศวร สองฝงนานลวนเรือน
แพ หวานฉ่ํ า แท ก ล ว ยตาก ถ้ํ า และน้ํ า ตกหลากตระการตา" แต จ ากมิ ติ แ ห ง การพั ฒ นาและ
กระบวนการแหงความทันสมัย ชุมชนเรือนแพที่ในอดีตเคยไดรับการยกยองจากทางราชการวามี
จุดเดนในเรื่องวิถีชีวิตของผูคนจนนํามาเปนจุดดึงดูดทางการทองเที่ยว ในปจจุบันนี้จึงถูกมองวา
เปนตนเหตุของปญหามลภาวะ เหนี่ยวรั้งภาพลักษณของการพัฒนาและความทันสมัยของเมือง
พิษณุโลก และเพื่อสรางภาพลักษณใหมของเมืองใหดูสะอาดทันสมัย จึงจําเปนตองลบภาพ
ชุ ม ชนลอยน้ํ า ที่ ดู แ ล ว ล า หลั ง ในสายตาของนั ก พั ฒ นาสมั ย ใหม อ อกไป ที่ ม าของโครงการ
เคลื่อนยายชาวแพจึงเกิดขึ้นเพื่อนําชาวแพไปอยูอาศัยยังสถานที่แหงใหมบนบก
ในขณะนี้ชาวแพสวนใหญถูกยายไปอยูที่ชุมชนชาวแพ ซึ่งตั้งอยูในเขตหมูที่ 10 ตําบล
อรั ญ ญิ ก อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก ห า งจากชุ ม ชนเดิ ม ประมาณ 4 - 5 กิ โ ลเมตร การ
เคลื่อนยายชุมชนยังคงกระทําอยูอยางตอเนื่อง และในไมชาความเปนชุมชนเกาแกบนพื้นผิวน้ําก็
คงจะหมดไป ดวยเหตุนี้ทางราชการจึงสรางพิพิธภัณฑเรือนแพขึ้นมาทดแทนตัวชุมชนที่ขาด
หายไป และใช พิ พิ ธ ภั ณ ฑ นี้ เ ป น สัญ ลั ก ษณ อย า งหนึ่ง เพื่ อ ช ว ยให ร ะลึ ก ถึง วิ ถีชี วิต ของชาวแพ
รวมทั้งสะทอนใหเห็นถึงความหนาแนนของชุมชนเมื่อครั้งยังอาศัยอยูริมแมน้ํานาน
สําหรับการศึกษาเกี่ยวกับชุมชนเรือนแพที่จังหวัดพิษณุโลกเทาที่รวบรวมไดพบวามี
อยู 4 เรื่ อ งด ว ยกั น เรื่ อ งที่ 1 คื อ เรื อ นแพที่ จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี แ ละพิ ษ ณุ โ ลก เป น ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2516) จัดทําขึ้นเมื่อ พ.ศ.2516 มีจุดประสงคเพื่อฝกใหนักศึกษาได
รูจักกับการเก็บขอมูลภาคสนาม เก็บขอมูลโดยใชวิธีการสัมภาษณและตอบแบบสอบถาม เปน
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เพียงการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ เชิงตัวเลข ไมใชแนวคิดทฤษฎีในการวิเคราะห ใหภาพกวางๆ ของ
ชุมชุนในดานตางๆ งานวิจัยชิ้นนี้สะทอนใหเห็นวาชุมชนเรือนแพในจังหวัดพิษณุโลกมีลักษณะ
เปนชุมชนเมือง คนในชุมชนมีความสัมพันธตอกันมากแตมีลักษณะไมลึกซึ้ง ประชากรมีรายไดต่ํา
และมีอัตราการโยกยายสูง
ในขณะที่งานวิจัยชิ้นที่ 2 ของ ศรีสุวรรณ แสงศิริ (2522) เรื่อง สภาพความเปนอยูของ
ชาวเรือนแพในลําน้ํานาน อ.เมือง จ.พิษณุโลก มีความมุงหมายเพื่อเปนการสํารวจซ้ํางานวิจัย
เรื่องเรือนแพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยใชวิธีการเก็บขอมูลแบบเดียวกันและไมใชแนวคิด
ทฤษฎีในการวิเคราะห มุงหาความเปลี่ยนแปลงของขอมูลเชิงปริมาณที่สํารวจไวเมื่อ พ.ศ.2516
เพื่อเปรียบเทียบกับ พ.ศ.2522 ผลการศึกษาพบวา ชาวเรือนแพสวนใหญมีการติดตอสัมพันธกับ
เพื่อนบานที่อยูในบริเวณใกลเคียงกัน และมีความรูสึกตอกันเหมือนเปนญาติพี่นอง ชาวแพสวน
ใหญมั กจะมี อาชีพ คา ขาย รับจา ง และใชแรงงาน จากรายไดที่นอยทําใหช าวแพมีรายรับไม
เพี ยงพอกับรายจายทํา ให มี ภาระหนี้สินตามมาในภายหลัง สว นปญ หาที่ชุ มชนเรือนแพต อง
ประสบก็คือปญหาในการเคลื่อนยายเรือนแพขึ้นลงตามระดับน้ํา การซอมเรือนแพ และปญหา
เรื่องเศรษฐกิจ
งานวิจัยเรื่องที่ 3 เปนของ วัฒนา ภูเล็ก (2540) เรื่อง วิถีชีวิตและการดํารงอยูของ
ชุมชนเรือนแพในลํ าน้ํา นา น อํ าเภอเมือง จัง หวัดพิษณุโลก วิ ท ยานําแนวคิดเรื่องนิเวศวิท ยา
วัฒนธรรม (Cultural Ecology) และทฤษฏีโครงสรางการหนาที่นิยม (Structural-Functionalism)
มาอธิบายวา การอยูอาศัยแบบเรือนแพริมแมน้ํานั้นมีผลโดยตรงตอการจัดระเบียบความสัมพันธ
ของคนในชุมชน การอยูอาศัยในเรือนแพริมแมน้ํานานทําใหชาวแพตองอาศัยความรวมมือจาก
สมาชิกคนอื่นๆ ในชุมชน เพื่อชวยเหลือในการแลกเปลี่ยนแรงงานในการบํารุงรักษาเรือนแพ การ
อยูอาศัยในระบบนิเวศเชนนี้ไดสงผลกระทบตอรูปแบบการจอดเรือนแพ สิทธิในการครอบครอง
พื้นที่ริมตลิ่ง และกอใหเกิดความสัมพันธในระดับกลุมตางๆ ตามมา เชน กลุมเครือญาติ กลุม
เพื่อนบาน กลุมแลกเปลี่ยนแรงงาน กลุมหาปลา และกลุมการเมือง เกิดเปนโครงสรางสังคมใน
ชุมชนขึ้นมา วิทยาเสนอวาการอยูอาศัยในเรือนแพมีสวนสําคัญในการสรางสมดุลของระบบ
นิเวศนในแมน้ํา เพราะถือวาเรือนแพนั้นเปนแหลงอาหารและที่อยูอาศัยของปลา นอกจากนี้
วิทยายังเปรียบเทียบการประกอบอาชีพของชาวแพและความสัมพันธกับเมืองพิษณุโลกวา เปน
เหมือนกับการทํางานของอวัยวะที่ทําใหรางกายดํารงอยูได
งานวิ จั ย เรื่ อ งสุ ด ท า ยเป น ของ โชษิ ต า ตรี ธ ารทิ พ ย รั ต น และคณะ (2546) เรื่ อ ง
การศึ ก ษาและเปรีย บเที ย บการเปลี่ย นแปลงการดํา เนิน ชีวิ ต ของชุ ม ชนชาวเรือ นแพหลัง การ
เคลื่ อ นย า ยจากลํ า น้ํ า น า นมายั ง ชุ ม ชนชาวแพคลองโคกช า ง อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก
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งานวิจัยเรื่องนี้เปนการศึกษาในระดับปริญญาโท ซึ่งใชวิธีการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม มี
จุดประสงคเพื่อทําการสํารวจสภาพชีวิตของชาวแพภายหลังไดยายชุมชนขึ้นมาอยูบนบกใน
ชุมชนโคกชาง ผลการวิจัยสรุปวา วิถีชีวิตของชาวแพเมื่อถูกยายขึ้นมาอยูบนบกไมไดมีความ
เปลี่ยนแปลงไปจากสมัยที่อยูในแมน้ํานานมากนัก คณะผูวิจัยพยายามเสนอวา เมื่อชาวแพยาย
เขาไปอยูในชุมชนใหมที่มีสวัสดิการที่ดี รวมถึงระบบสาธารณูปโภคดานตางๆ ที่เพียบพรอม ชาว
แพสวนใหญมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกวาเดิม
ในการศึกษาเกี่ยวกับชุมชนชาวแพที่จังหวัดพิษณุโลกนั้น นับวามีอีกหลายแงมุมที่
ขาดการศึกษาในเชิงลึก (in depth) เพื่อใหเห็นภาพชีวิตความเปนอยูของผูคนในชุมชนจริงๆ
โดยเฉพาะในดานเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตหรือประวัติชีวิต (life history) ของบุคคลในชุมชนนี้ สวน
ใหญง านเขี ย นหรื อ งานวิ จั ย เกี่ย วกั บ ชุ ม ชนชาวแพที่ไ ด รับ การตี พิ ม พ กอ นหน า นี้ มั ก นํ า เสนอ
ประเด็นเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวแพในดานตางๆ โดยใหเพียงภาพกวางๆ ของคนในชุมชน และ
เปนการพรรณนาโดยใชขอมูลเชิงสถิติหรือเชิงตัวเลขเปนสวนใหญ อยางไรก็ตาม ในงานของ
วัฒนา ภูเล็ก (2540) พบวามีการใชขอมูลจากประวัติชีวิตขนาดยอของชาวแพจํานวนเล็กนอย มา
นําเสนอใหเห็นถึงความสัมพันธภายในระบบครอบครัวและเครือญาติของคนภายในชุมชน แต
ขอมูลเกี่ยวกับประวัติชีวิตที่ปรากฏในงานของวัฒนานั้นก็มีลักษณะรวบรัดและเลือกที่จะนําเสนอ
เนื้อหาประวัติชีวิตที่สอดคลองกับหัวขอที่เขาตองการเทานั้น และไมอาจจัดเปนการศึกษาประวัติ
ชีวิตของคนในชุมชนอยางแทจริง
โดยทั่วไปแลว การใชเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตเปนพื้นฐานสําหรับการบรรยายวัฒนธรรม
ในสังคมใดสังคมหนึ่งไดกลายเปนเรื่องธรรมดาสามัญมาก สวนใหญแลวพบวาเรื่องเลาเกี่ยวกับ
ชีวิตถูกใชไปในแนวโนมดังตอไปนี้ คือ 1) เพื่อพรรณาลักษณะทางวัฒนธรรม 2) สําหรับ
จุดประสงคทางงานเขียนหรือวรรณกรรม 3) สัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 4) เพือ่ ให
ภาพบางดานของวัฒนธรรมซึ่งโดยปกติแลวไมสามารถใหไดโดยวิธีการอื่นๆ (เชนมุมมองของ
ผูหญิง) 5) เพื่อตอบคําถามทางทฤษฎีบางอยางในเรื่องวัฒนธรรมและบุคลิกภาพ 6) เพื่อสื่อสาร
กับบางสิ่งบางอยางซึ่งปกติแลวไมไดทํา (เชน ดานความเปนมนุษยของวิชามานุษยวิทยา) 7) ใน
บางกรณีเปนการรวมกันของวัตถุประสงคเหลานี้ตั้งแต 2 ขอขึ้นไป อยางไรก็ตาม การใชเรื่องเลา
เกี่ยวกับชีวิตในความหมายเหลานี้ไมเคยปรากฎอยูในรูปแบบที่บริสุทธิ์ (pure form) และมีการ
ซอนทับกัน (overlap) บางอยางอยูเสมอๆ (Langness 1965 : 12 - 13)
ในขณะที่การศึกษาเชิงมานุษยวิทยาหรือชาติพันธุวิทยา เปนการศึกษาเกี่ยวกับสังคม
เล็กๆ หรือศึกษาเกี่ยวกับกลุมคนตางๆ ที่นาสนใจในสังคมนั้น การศึกษาแบบเจาะลึกในเชิง
ประวัติชีวิตหรือ life history จึงเปนการศึกษาที่สํารวจเจาะลึกภูมิหลังของบุคคลแตละคน รวมทั้ง
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ศึกษาถึงความคาดหวังตางๆ ของเขา ปฏิกิริยาตางๆ ที่เขามีตอประสบการณที่เกิดขึ้นในชีวิตใน
ขณะที่ เ ขาเติ บ โต และได รั บ การพั ฒ นาขึ้ น มาภายใต ส ภาพแวดล อ มทางสั ง คมวั ฒ นธรรมที่
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา (แอตติกส 2531 : 6) อยางไรก็ตาม การศึกษาเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตยัง
พยายามจะอธิบ ายว า บุ คคลแตละคนแกปญ หาตา งๆ ของชีวิ ตอยา งไร และเขาเติ บโตมาได
อยางไรในสังคมของเขา (งามพิศ สัตยสงวน 2537 : 139)
ในปจจุบันแนววิเคราะหของเรื่ องเลาเกี่ยวกับชีวิตไดเนนความสํ าคัญของปจเจก
บุคคล โดยถือวาเรื่องเลาประเภทนี้สะทอนบุคลิกภาพสวนตัวของผูเลา แตไมไดถือวาบุคลิกภาพ
นั้นจะเปนรูปแบบบุคลิกภาพของคนทุกคนในสังคม หรืออีกนัยหนึ่งก็คือเปน “การศึกษาทางชาติ
พันธุวรรณาที่เอาตัวบุคคลเปนจุดศูนยกลาง” (person-centered ethnography) ซึ่งผูศึกษา
พยายามเสนอภาพชีวิตของคนธรรมดาสามัญในวัฒนธรรมตางๆ (Langness and Frank, อางถึง
ใน วรรณี วิบูลยสวัสดิ์ แอนเดอรสัน, บรรณาธิการ 2531 : 213)
สําหรับการศึกษาเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตในวิทยานิพนธเลมนี้ มีจุดประสงคสําคัญสอง
สวน คือ 1) เพื่อศึกษาวิธีคิด โลกทัศน วิถีชีวิต คานิยม ฯลฯ ของผูเลาที่สะทอนออกมาจากเนื้อหา
ในประวัติชีวิต ซึ่งมีความสัมพันธตอบรรทัดฐานของสังคมและเหตุการณที่เกิดขึ้นภายในชุมชน
รวมถึงนําเสนอประสบการณตางๆ เกี่ยวกับชีวิตสวนตัวของผูเลา เพื่อใหเห็นความเปนมาในอดีต
กอนการมาอยูอาศัยภายในชุมชนนี้ 2) เพื่อสะทอนถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนชาวแพและเรื่องราว
ตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในชุมชน โดยศึกษาผานประวัติชีวิตของชาวแพบุคคลหนึ่ง ซึ่งชาวแพสวนใหญ
ใหการยอมรับนับถือวาเปน ”บุคคลสําคัญ” ภายในชุมชน
ในวิทยานิพนธเลมนี้ ถึงแมเจาของเรื่องเลาจะมีตําแหนงเปนผูนําชุมชนอยางเปน
ทางการ แตจากผลการศึกษากลับพบวา ผูนํามีวิธีการขึ้นสูอํานาจและการบริหารงานเปนแบบ
ผูนําตามประเพณี ที่อาศัยความสัมพันธสวนตัวระหวางตนเองและกลุมบริวารคอยสนับสนุน จาก
กระบวนการสรางตนเองในลักษณะนี้ของผูนํา ทําใหผูวิจัยเกิดความสนใจที่จะทําการศึกษาถึง
ความเปนมาของตัวผูนํา หรืออีกนัยหนึ่งก็คือการศึกษาประวัติชีวิต เพื่อเชื่อมโยงใหเห็นวา ผูนํา
อาศัยปจจัยใดในการดึงดูดกลุมคนเขามาเปนพรรคพวก ผูนําพยายามรักษาอํานาจของตนเองไว
ดวยวิธีการใด และผูนําไดอะไรเปนการตอบแทน อยางไรก็ตาม การศึกษาประวัติชีวิตของผูนําใน
งานวิจัยชิ้นนี้ใหน้ําหนักไปที่ประเด็นวิธีคิดของผูนําที่มีตอความเปนผูนําวา ความเปนผูนําหรือ
ผูนําที่ดีในสายตาของผูเลาควรมีลักษณะอยางไร มากกวาจะมุงศึกษาในแนวทางบทบาทหนาที่
ของผูนํา ดวยเหตุนี้ การศึกษาเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตในงานชิ้นนี้ทั้งในดานเนื้อหาและบทวิเคราะห
ที่เกี่ยวของสัมพันธกับผูนําชุมชน จึงใหความสําคัญไปที่ภาพลักษณที่ผูนําชุมชนพยายามสื่อสาร
ผานเรื่องเลาออกมา และในงานวิจัยชิ้นนี้ไดพยายามพิจารณาผูนําในฐานะที่เปนสมาชิกคนหนึ่ง
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ในชุมชนที่สามารถใหภาพสะทอนวิถีชีวิตของชาวแพสวนใหญในชุมชนไดอีกดวย โดยการศึกษา
เรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตในงานวิจัยชิ้นนี้จะเปนการเพิ่มเติมงานวิจัยเกี่ยวกับชุมชนชาวแพในมิติ
ใหมๆ ใหมีจํานวนมากขึ้น
ประวัติยอของผูนําชุมชน
เจาของเรื่องเลาในวิทยานิพนธเรื่องนี้ ชื่อ “แสง” (นามสมมุติ) อายุ 53 ป แสงไมได
เปนคนแพโดยกําเนิด แสงเกิดที่จังหวัดอุตรดิตถจากนั้นแสงก็เดินทางออกจากบานไปแสวงหา
ความรูในที่ตางๆ ในขณะที่ยังไมไดมาอยูภายในชุมชนเรือนแพ แสงมีบุคลิกภาพที่ใจรอนและมักมี
เรื่องทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นบอยครั้ง แตเมื่อแสงตองประสบกับความเปลี่ยนแปลงในชีวิต แสงก็เริ่ม
มี บุ ค ลิ ก ภาพที่ เ หมาะสมกั บ การเป น ผู นํ า ของคนแพ แสงพั ฒ นาความใจดี ใจกว า งและรู จั ก
ประนีประนอมในการแกปญหามากขึ้น เมื่อแสงเขามาอยูในชุมชนเรือนแพ แสงจึงเปนที่รักใครใน
หมูพรรคพวก และจากนั้นคอยๆ ขยายวงกวางออกไปสูคนแพโดยสวนใหญ แสงเขามาอาศัยอยู
ในชุมชนเรือนแพเมื่ออายุประมาณ 27 ป แสงเขามาอยูในชุมชนนี้เพราะมาอยูกินกับภรรยาซึ่ง
เปนคนแพโดยกําเนิด ถึงแสงจะไมใชคนที่เกิดในชุมชนแตบทบาทการผูนําชุมชนของแสงก็เปนที่
ยอมรับในหมูชาวแพโดยทั่วไป สิ่งสําคัญที่ทําใหแสงเปนที่รูจักภายในชุมชนก็คือความสามารถใน
การรักษาโรคทางไสยศาสตรของแสง เพราะในขณะที่แสงใชชีวิตอยูในชวงวัยรุน แสงมีโอกาสได
พบกับบุคคลที่มีความรูทางดานคาถาอาคมชวยถายทอดวิชาให แสงคอยๆ สะสมความรูดังกลาว
ทีละเล็กทีละนอย จนเมื่อแสงเขามาอยูในชุมชนเรือนแพ แสงก็มีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรค
บางอยางได จากความสามารถในการรักษาโรคนี้ทําใหแสงเริ่มเปนที่รูจักในหมูคนแพในละแวก
บานมากขึ้นเรื่อยๆ และจากการรักษาโดยไมเก็บเงินทอง แสงจึงไดความศรัทธาจากคนแพเปน
การตอบแทน เมื่อบารมีของแสงเริ่มมีมาก ประกอบกับมีโครงการเคลื่อนยายชุมชนเรือนแพไปอยู
บนบกเกิดขึ้น แสงจึงถูกชาวแพในละแวกบานตั้งใหเขาเปนหนึ่งในคณะกรรมการชุมชน ซึ่งมี
อิทธิพลอยางมากตอการตัดสินใจเคลื่อนยายชุมชน และเมื่อชุมชนเรือนแพถูก ยายขึ้ นมาอยู
บริเวณชุมชนชาวแพ หมูที่ 10 ตําบลอรัญญิก แสงไดรับเลือกเปนประธานสหกรณชุมชน ประธาน
ชุมชน และผูใหญบานในเวลาเดียวกัน การไดรับตําแหนงสําคัญภายในชุมชนถึง 3 ตําแหนงเปน
เครื่องแสดงใหเห็นวา แสงไดรับการยอมรับนับถือจากคนภายในชุมชนมากนอยเพียงใด
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ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา (Goal and objective)
1 เพื่อศึกษา ”ภาพลักษณ” (image) ของผูนําในอุดมคติ ผานความคิดเห็นของผูเลา
(แสง) ที่สะทอนออกมาจากเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิต
2 เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธในระบบอุปถัมภที่เกิดขึ้นภายในชุมชนชาวแพ โดยมอง
ผานเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิต
3 เพื่อศึกษาถึงภาพสะทอนทางสังคมวัฒนธรรมดานตางๆ ภายในชุมชนชาวแพ เชน
ระบบเศรษฐกิจ ความเปนชาติพันธุ ความเชื่อทางไสยศาสตร คานิยม และการแบงแรงงาน โดย
มองผานประวัติชีวิตของผูนําชุมชนชาวแพ
4 เพื่อศึกษาพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคล ซึ่งตกอยู
ภายใตเงื่อนไขทางสังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตร
ขอบเขตในการศึกษา (Scope or delimitation of the study)
ศึกษาสภาพทั่วไปภายในชุมชนที่ชาวแพไดยายเขาไปอยูใหม ทั้งสิ่งแวดลอมทาง
กายภาพและทางสังคมวัฒนธรรม โดยใชวิธีการทางชาติพันธุวรรณา (ethnography) รวมถึง
ศึ ก ษาสภาพแวดล อ มของชุ ม ชนในอดี ต จากคํ า บอกเล า ของชาวแพคนอื่ น ๆ ภายในชุ ม ชน
ตลอดจนคนควาหาขอมูลเพิ่มเติมจากเอกสารงานวิจัยในหนวยงานตางๆ ประกอบกับการลงพืน้ ที่
เพื่อสํารวจดูเรือนแพบางสวนที่รอการโยกยาย
ศึกษาประวัติชีวิตของผูนําชุมชนในชวงชีวิตตั้งแตเกิดจนถึงปจจุบัน ศึกษาความคิด
มุ ม มองที่ เ จ า ของประวั ติ ชี วิ ต มี ต อ ความเป น ผู นํ า ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งผู เ ล า กั บ บุ ค คลที่ อ ยู
แวดลอมตนเอง รวมถึงความสัมพันธกับชาวแพภายในชุมชน ในขณะเดียวกันการศึกษาประวัติ
ชีวิตของผูนําชุมชนจะเปนเสมือนภาพสะทอนใหเห็นถึงชีวิตความเปนอยูของผูคนในชุมชนชาวแพ
อีกดวย
วิธีดําเนินการวิจัย (Method of study)
การวิจัยครั้งนี้แบงการเก็บขอมูลออกเปนสองลักษณะคือ 1) การรวบรวมขอมูลจาก
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ 2) การเก็บขอมูลภาคสนามในชุมชนชาวแพ อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ขอมูลจากงานเอกสารสวนใหญถูกนํามาใชเปนขอมูลเบื้องตนในการศึกษาและอางอิง
เกี่ ยวกั บความเป นมาในอดีตของชุมชนเรือนแพกอนกลายเปน ชุมชนชาวแพในปจจุบัน งาน
เอกสารยังเปนขอมูลสําคัญที่ถูกใชเพื่อจุดประสงคในการเรียบเรียงเนื้อหาบางสวนในวิทยานิพนธ
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เลมนี้ เชน เนื้อหาในสวนของการศึกษาเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิต แนวคิดในการทําวิจัย และงาน
เอกสารบางชิ้นถูกนํามาใชเปรียบเทียบผลการศึกษาในสวนของการวิเคราะห เปนตน
การเก็ บ ข อ มู ล ภาคสนาม ใช วิ ธี สั ง เกตการณ โ ดยเข า ไปมี ส ว นร ว ม (participant
observation) ในชุมชน รวมถึงใชวิธีการสัมภาษณอยางเปนทางการ (formal interview) โดยมี
แนวคําถามเปนประเด็นที่ชัดเจนเปนกรอบในการเก็บขอมูล นอกจากนี้ยังใชการสัมภาษณอยาง
ไมเปนทางการ (informal interview) รวมดวย โดยแบงประเด็นในการเก็บขอมูลออกเปนสองสวน
คือ สวนแรก เก็บขอมูลเพื่อใชบรรยายสภาพวิถีชีวิตของชาวแพในชุมชนปจจุบัน ในลักษณะการ
เขียนแบบชาติพันธุวรรณา (ethnography) การเก็บขอมูลในสวนนี้จัดเปนการเก็บขอมูลพื้นฐาน
ชุมชน ซึ่งทําการเก็บขอมูลจากชาวแพสวนใหญภายในชุมชนชาวแพ รวมถึงชาวแพบางสวนที่อยู
ในแมน้ําที่ยังไมไดยายเขามาอยูในชุมชนชาวแพ
สวนที่สอง การเก็บขอมูลประวัติชีวิต ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยเลือกบุคคลเพื่อนํามา
เขียนประวัติชีวิต โดยยึดหลักเกณฑเพื่อหาบุคคลที่มีสวนรวมอยางมากกับกิจกรรมภายในชุมชน
ซึ่งผูวิจัยพบวาผูนําชุมชนอยางเปนทางการเปนบุคคลที่มีอิทธิพลตอการจัดกิจกรรมและการ
ตัดสินใจของชาวแพเปนอยางสูง ผูวิจัยจึงเลือกเก็บขอมูลประวัติชีวิตของผูนําชุมชนชาวแพคน
ปจจุบัน โดยทําการสังเกตและสัมภาษณประวัติชีวิตผูนําชาวแพคนปจจุบันจากบุคคลตางๆ
ภายในชุมชน ดังตอไปนี้ คือ บุคคลภายในครอบครัวของผูนําชุมชนผูเปนเจาของประวัติชีวิต
ไดแก ผูนําชุมชน ภรรยา บุตรสาวและลูกเขย กลุมพรรคพวก ไดแก คณะกรรมการชุมชนจํานวน 6
คน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลอรัญญิกประจําหมูที่ 10 จํานวน 1 คน เหรัญญิกประจํา
สหกรณชาวแพ (ในอดีต) พนักงานธุรการประจําสหกรณชาวแพ (ในอดีต) กลุมการเมืองฝายตรง
ขาม เพื่อนบาน และชาวแพคนอื่นๆ ภายในชุมชน รวมทั้งหมดประมาณ 30 คน
สําหรับแนวการสัมภาษณประวัติชีวิตของผูนําชุมชนครอบคลุมเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้
คือ ชีวิตบรรพบุรุษ ชีวิตเพื่อนฝูงและบุคคลแวดลอม ชีวิตภายในครอบครัว ชีวิตตนเองตั้งแตเกิด
จนถึงปจจุบัน ชีวิตการเรียน อาชีพ ความเชื่อ บทบาทในชุมชน ความคาดหวัง ความประทับใจ
ความรูสึกผิด คานิยม ฯลฯ โดยแนวทางการสัมภาษณมีจุดประสงคเพื่อสะทอนภาพวิธีคิดของ
ผูนําและวิถีชีวิตทางสังคมวัฒนธรรมของชาวแพ
เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลไดสมบูรณแลว นําขอมูลมาเขียนเรียบเรียงเปนหัวขอตางๆ
และจัดลําดับไวตามประเภทของเนื้อหา จากนั้นนําแนวคิดทฤษฎีที่ใชในการวิจัยมาเปนกรอบใน
การเขียนบทวิเคราะห โดยอางอิงขอมูลจากแหลงอื่นๆ มาประกอบ เชน งานวิจัยเกี่ยวกับผูนําเพื่อ
นํามาใชเปรียบเทียบ หรืออางอิงผลการศึกษา
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1 ทําใหทราบถึง ”ภาพลักษณ” (image) ของผูนําในอุดมคติ ผานความคิดเห็นของผู
เลาที่สะทอนออกมาจากเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิต
2 ทําใหทราบถึงความสัมพันธในระบบอุปถัมภที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ที่สะทอนผาน
เรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิต
3 ทําใหเกิดความเขาใจในวิถีชีวิตของผูคนและเรื่องราวตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในชุมชน
ชาวแพ เชน ระบบเศรษฐกิจ ความเปนชาติพันธุ ความเชื่อทางไสยศาสตร คานิยม และการแบง
แรงงาน โดยมองผานภาพสะทอนจากประวัติชีวิตของผูนําชุมชนชาวแพ
4 ทําใหเขาใจถึงพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคล ซึ่งตกอยู
ภายใตเงื่อนไขทางสังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตร
แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
แนวคิดเกี่ยวกับประสบการณและการแสดงออก (experience and expression)
งานวิจัยชิ้นนี้เปนความพยายามที่จะนําแนวคิดเรื่อง ”ประสบการณ“ (experience)
และ “การแสดงออก” (expression) ของ วิคเตอร เทอรเนอร และ เอ็ดเวิรด บรูเนอร มาเปนกรอบ
ในการศึกษาประวัติชีวิตของผูนําชุมชนชาวแพ โดยผูวิจัยนําแนวคิดนี้มาใชวิเคราะหเรื่องเลา
เกี่ยวกับชีวิต เพื่อคนหาภาพลักษณที่ผูนําชุมชนตองการสื่อสารผานการเลาเรื่อง โดยรายละเอียด
พอสังเขปของแนวคิดนี้ในการศึกษา life history ยศ สันตสมบัติ ไดเรียบเรียงไววา กระบวนการ
สัมภาษณและเก็บขอมูลเชิงประวัติ คือ การเปดพื้นที่เพื่อให ”ผูใหขอมูล” (informant) แตละทาน
ซึ่งสวนใหญกําลังยางเขาสูวัยชราไดคิดยอนกลับไปในอดีต และบอกเลาประสบการณเพื่อแสดง
ภาพลักษณหรือตัวตนของเขาออกมา โดยนักมานุษยวิทยาทําหนาที่ซักถามและกระตุนเพื่อใหเขา
ถายทอดประสบการณ บรรยายเหตุการณและเรื่องราวในชีวิต รวมทั้งอารมณ ความรูสึก และ
ความคิดคํานึงของเขาตอเหตุการณและประสบการณตางๆ ในชีวิต (ยศ สันตสมบัติ, ใน ปริตตา
เฉลิมเผา กออนันตกูล, บรรณาธิการ 2545 : 79 - 80) ยศเชื่อวา∗การศึกษาประสบการณของ
∗

ความคิดนี้ยศแสดงไวในผลงานเรื่อง อํานาจ บุคลิกภาพ และผูนําการเมืองไทย ซึ่ง
จัดพิมพใน พ.ศ.2533 นอกจากนี้ ประวัติชีวิตของผูนําคนหนึ่งจากจํานวน 4 คนในงานวิจัยชิ้นนี้
ไดถูกคัดเลือกไปตีพิมพในหนังสือรวมบทความเรื่อง Oral History in Southeast Asia : Theory
and Method ดวย (Santasombat, in Lim Pui Huen, Morrison, and Kwa Chong Guan, eds.
1998 : 66 - 85)
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ผูนําการเมืองไทยในฐานะเปนปจเจกบุคคล (subjective experiences) จะชวยใหเราเขาใจ
กระบวนการและวัฒนธรรมการเมืองไทยในมิติใหมๆ ไดอยางนาสนใจ
ในทางมานุษยวิทยา การศึกษาชีวประวัติเปนความพยายามที่จะศึกษาทําความ
เข า ใจกั บ ประสบการณ ชี วิ ต ของบุ ค คลอื่ น ภายในบริ บ ทของสั ง คมวั ฒ นธรรมและนํ า เสนอ
ประสบการณ เ หล า นั้ น ออกมาในรู ป ของตั ว บท (text) เพื่ อ ถ า ยทอดประสบการณ แ ละการ
แสดงออกของบุคคลนั้น ใหผูอื่นไดศึกษาและทําความเขาใจ การศึกษาชีวประวัติชวยใหเรา
สามารถทํ าความเข า ใจกั บความรูสึ กนึก คิด และปฏิสัม พัน ธ ของบุคคลที่มีต อความเชื่อ และ
บรรทัดฐานของสังคมที่เขาอาศัยอยูและเติบโตขึ้น ความรูสึกตอบทบาทหนาที่ของตนที่สังคมหยิบ
ยื่นให ทัศนะที่มีตอศักยภาพและขอจํากัดของตนเองที่ถูกกําหนดโดยสังคม ขอมูลเชิงชีวประวัติ
ชวยใหเราเขาใจถึงพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคล ซึ่งตกอยูภายใต
เงื่อนไขทางสังคม วัฒนธรรมและประวัติศาสตร ประสบการณชีวิตที่ผลักดันหลอหลอมใหบุคคล
กระทําในสิ่งที่เขากระทํา เชื่อในสิ่งที่เขาเชื่อ แรงจูงใจเบื้องหลังการกระทํา อุดมการณ ความฝน
ความมุ ง หวั ง ความกลั ว และความกั ง วลที่ เ ผชิ ญ หน า ในแต ล ะขั้ น ตอนของชี วิ ต ตลอดจน
จุดมุงหมาย ผลประโยชนและทางเลือกที่ตัวเขาเองและสังคมเปนผูกําหนดให ชีวประวัติจึงเปน
เครื่องมือในการศึกษาทําความเขาใจมนุษยดวยการ ”แปล” ประสบการณ และคนหาความหมาย
ของประสบการณที่ผูใหขอมูลแสดงออกมาเปนตัวบทเพื่อใชสื่อความเขาใจ (ยศ สันตสมบัติ, ใน
ปริตตา เฉลิมเผา กออนันตกูล, บรรณาธิการ 2545 : 80 - 81)
การแสดงออกหรือการบอกเลาประสบการณที่ไดยินไดฟงจากผูใหขอมูลเปนเสมือน
ภาพแทนความจริง (self-constructed image) ที่ผูเลาเสกสรรคขึ้นเปนตัวบท (text) ที่เขาตองการ
ใหผูอื่นรับรูและเขาใจ การเลาทุกประเภทเปนการเลือกกําหนดบริบทและความหมายบนความ
ทรงจํา ผูเลาเลือกเนนประเด็นบางประเด็น ปจจัยบางปจจัย และมองขามหรือเพิกเฉยสิ่งอื่นๆ การ
เล า หรื อ การแสดงออกทุ ก ครั้ ง จึ ง เป น การแปลประสบการณ ที่ ผู ใ ห ข อ มู ล เป น ผู กํ า หนด
ประสบการณทุกอยางมีมิติของเวลาเขามาเกี่ยวของ และการถายทอดประสบการณออกมาเปน
คํ า พู ด เป น การถ า ยทอดโดยอิ ง อั ต ตา (ยศ สั น ตสมบั ติ , ใน ปริ ต ตา เฉลิ ม เผ า กออนั น ตกู ล ,
บรรณาธิการ 2545 : 81)
แนวคิดเรื่องระบบอุปถัมภ
สําหรับแนวคิดเรื่องระบบอุปถัมภ ผูว ิจยั นํามาใชเปนกรอบในการวิเคราะหการขึ้นสู
อํานาจของผูนาํ ชุมชน สําหรับรายละเอียดของแนวคิดนี้ หมอมราชวงศ อคิน รพีพัฒน (อางถึงใน
อมรา พงศาพิชญ และ ปรีชา คุวินทรพนั ธุ, บรรณาธิการ 2539 : 3 - 8) อธิบายไวดังนี้ ระบบ
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อุปถัมภเปนผลมาจากความเชื่อเรื่องบุญกรรมและเรื่องตายแลวเกิดใหม เมื่อคนไทยเชื่อวาคนเรา
เกิดมาไมเทาเทียมกันดวยเหตุที่บุญบารมีที่ไดสะสมไวแตปางกอนแตกตางกัน
ทําใหคนไทย
ยอมรับความแตกตางในฐานะตําแหนงทีล่ ดหลั่นเปนชัน้ ๆ วาเปนเรื่องธรรมชาติและธรรมดา และ
ยึดถือความแตกตางเปนหลักสูงต่ําของฐานะตําแหนงในการจัดระเบียบทางสังคม
เมื่อมีการยึดถือความแตกตางในระดับสูง-ต่ําของฐานะตําแหนงเปนหลัก เราจึงพบวา
ความสัมพันธระหวางบุคคลที่แตกตางกันในฐานะตําแหนงเปนแบบที่มีความสําคัญยิ่งในการจัด
ระเบียบทางสังคม ในดานพฤติกรรมความสัมพันธที่สําคัญและเห็นไดงายก็คือ ความสัมพันธแบบ
ผูใหญ-ผูนอยหรือความสัมพันธแบบลูกพี่-ลูกนอง ความสําคัญแบบดังกลาวเปนความสัมพันธที่
ตั้งอยูบนรากฐานแหงความไมเสมอภาคในการแลกเปลี่ยนผลประโยชน ไมวาจะเปนผลประโยชน
ในด า นเศรษฐกิ จ การเมื อ งหรื อ สั ง คมก็ ต าม ซึ่ ง ความสั ม พั น ธ ใ นลั ก ษณะนี้ เ องที่ เ ราเรี ย กว า
ความสัมพันธแบบผูอุปถัมภและผูรับอุปถัมภ
ความสัมพันธแบบอุปถัมภเปนความสัมพันธในแนวดิ่งที่เปนความสัมพันธระหวางผูมี
ทรัพยากรตางกัน ทรัพยากรในที่นี้ไมไดหมายถึงทรัพยสินแตเพียงอยางเดียว แตหมายถึงสิ่งอื่นๆ
ซึ่งอาจเปนอํานาจทางการเมือง สิทธิพิเศษทางสังคม เปนตน สวนศีลธรรมในระบบอุปถัมภก็คือ
การตอบแทนซึ่งกันและกันเปนสําคัญ ซึ่งหมายความวาผูอุปถัมภตองสรางบุญคุณ ในขณะที่ผูรับ
อุปถัมภตองแสดงความกตัญูเปนการตอบแทน
การที่ผูอุปถัมภจะไดเปรียบมากนอยเพียงไร หรือผูรับการอุปถัมภจะถูกเอาเปรียบ
มากนอยเพียงไร ยอมขึ้นอยูกับอุปสงคและอุปทานของสิ่งของที่ผูรับอุปภัมภประสงคประการหนึ่ง
และอุปสงคอุปทานของสิ่งที่ผูอุปถัมภตองการจากผูรับอุปถัมภประการหนึ่ง เชน ถาหากมีแหลง
เงินกูมากมายและมีเงินกูเพียงพอ ในความสัมพันธแบบอุปถัมภระหวางเจาของเงินกูกับลูกหนี้
ผูรับอุปถัมภก็จะไดรับการปฏิบัติอยางดีจากผูอุปถัมภ (เพื่อดึงดูดผูรับอุปถัมภไว) หรือกรณีการ
เลือกตั้ง ผูรับอุปถัมภอาจไดรับการปฏิบัติตออยางดี เพราะคะแนนเสียงของเขามีความสําคัญตอ
ผูอุปถัมภ เปนตน
โดยทั่วไป ความสัมพันธแบบอุปถัมภตามความหมายในอุดมคติคือการที่ผูอุปถัมภ
คอยปกปองค้ําจุนผูรับอุปถัมภ ผูรับอุปถัมภก็จะทํางานรับใชใหบริการแกผูอุปถัมภเปนการแสดง
ความกตัญู คําสามัญใชเรียกผูอุปถัมภ (patron) และผูอุปถัมภ (client) ก็เปนคําในระบบ
ครอบครัวคือ ”ลูกพี่” และ ”ลูกนอง” ดังนั้นบทบาทในอุดมคติของผูอุปภัมภ (patron) กับผูรับ
อุปถัมภ (client) ก็คือบทบาทของบิดากับบุตรหรือพี่กับนองนั่นเอง

14
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ (Review of related literature of analysis or previous research)
นุงเหลือง-นุงดํา : ตํานานของผูนําชาวนาแหงลานนาไทย ของนักวิจัยชาวญี่ปุน
ชื่อ ทานาเบ (Tanabe 2547) งานวิจัยชิ้นนี้เปนการศึกษาประวัติชีวิตของผูนําชาวนาคนหนึ่งใน
ภาคเหนือของประเทศไทย โดยใชวิธีสัมภาษณอยางเปนระบบจํานวน 9 ครั้ง และสอบถามขอมูล
เพิ่มเติมจากการสนทนากับผูคนในพื้นที่ที่เกี่ยวของหรือเคยปฏิบัติงานกับพระพอปนผูเปนเจาของ
ประวัติชีวิต หลังจากนั้นจึงวิเคราะหขอมูลโดยนํากรอบแนวคิดเรื่องอํานาจมาใชเปรียบเทียบพระ
พอปนกับครูบาศรีวิชัย เพื่อแสดงใหเห็นอุดมการณ ในสังคมชาวนาไทย เรื่องราวของพอปนเปน
เรื่องของผูนําชาวนาซึ่งเปนหัวหนาเหมืองฝายแหงหนึ่ง ในภาษาพื้นเมืองเรียกตําแหนงนี้วา “แก
ฝาย” พระพอปนไดตอสูกับอิทธิพลตางๆ เพื่อรักษาผลประโยชนของชุมชน เมื่อเหตุการณ
เรีย บร อ ยแลว ก็ ได ไ ปบวชเป น พระภิ ก ษุ นุง เหลื อง ต อ มาได เ กิ ด ปญ หาเรื่อ งการแบง ป น น้ํ า อี ก
ชาวบานไดไปนิมนตใหสึก แตพระพอปนใชวิธีสวมเสื้อมอฮอมดําทับผาเหลืองแลวออกจากวัดมา
แกปญหาใหชาวบาน ในการกระทําดังกลาวคือการนุงผาทั้งสีเหลืองและสีดํานั้น พระพอปนมุงจะ
ใหเปนสัญลักษณของการประกาศตนเปนพุทธศาสนิกชนผูยึดถืออานุภาพแหงธรรมพรอมๆ กับ
การประกาศตนเปนชาวนา และไดใชความเชื่อทางศาสนาของชาวบานมาชวยสรางความชอบ
ธรรมใหแกการตัดสินปญหาเรื่องราวปนน้ําของชาวนา
ประโยชนของงานเขียนเรื่องนี้ตอวิทยานิพนธของผูว ิจัยก็คือ การวางหัวขอในงานเรื่อง
นุงเหลือง-นุงดํา ผูวิจัยสามารถนํามาปรับเปนหัวขอในเรื่องเลาเกีย่ วกับชีวิตในวิทยานิพนธเลมนี้
ได รวมถึงในงานเรื่องนุงเหลือง-นุง ดํา เปนการศึกษาบทบาทของผูน ําชุมชนในการออกไปแกไข
ปญหาใหกับชาวบาน ซึ่งเปนเรื่องที่มีประเด็นศึกษาไปที่ตัวผูน ําชุมชนเหมือนกัน ทําใหผวู ิจยั
สามารถใชประยุกตตั้งคําถามเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่คลายคลึงกันได
รูทส (ฮาลีย 2521) งานเขียนชิ้นนี้เปนวรรณกรรมอเมริกันที่ผูแตงเขียนถึงประวัติชีวิต
ของบรรพบุรุษ ซึ่งเปนชาวอัฟริกันผิวดําที่ถูกนําตัวมาเปนทาสทํางานรับใชคนผิวขาวในอเมริกา
ความนาสนใจของงานเขียนเรื่องนี้อยูที่การคนควาหาขอมูลมาพรรณาการใชชีวิตของบรรพบุรุษ
ในแงมุมทางสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนความสละสลวยทางดานภาษาที่สามารถถายทอด
เรื่องราวความทุกขยาก ที่คนผิวดําตองเผชิญในยุคสมัยที่การคาทาสยังรุงเรืองอยูไดอยางชัดเจน
การเขียนประวัติชีวิตในลักษณะนวนิยายเชนนี้ นับวาเปนการเพิ่มเสนหใหกับเรื่องราวมากยิ่งขึ้น
สําหรับงานเขียนเรื่องรูทส ซึ่งมีความสวยงามทางดานภาษาและการบรรยายเรื่องราว
ที่เต็มไปดวยรายละเอียดของเหตุการณและอารมณความรูสึกของตัวเอกของเรื่อง ผูวิจัยสามารถ
นํามาเปนตัวอยางในการศึกษาถึงวิธีการเขียนแบบพรรณา ที่สอดแทรกความรูสึกของผูเลาเขาไป
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ในเรื่องราวประวัติชีวิต ซึ่งจะเปนการเพิ่มเติมรายละเอียดใหกับเหตุการณในบางชวงบางตอน ที่
เกิดขึ้นกับชีวิตของผูถูกศึกษาในงานของผูวิจัยได
Being Kammu : My Village, My Life∗ (Tayanin 1944) ถือเปนงานเขียนประเภทที่
ผสมผสานระหวางอัตชีวประวัติและชาติพันธุวรรณาเขาดวยกัน เนื้อหาเปนการบรรยายถึงสภาพ
สังคมและวัฒนธรรมดานตางๆ ของชาวขมุที่อาศัยอยูบนภูเขาในเขตประเทศลาว ในงานเขียน
เลมนี้สะทอนใหเห็นวาวิถีชีวิตของชาวขมุมีความสัมพันธอยางแนบแนนกับธรรมชาติและความ
เชื่อในเรื่องอํานาจนอกเหนือธรรมชาติ ความโดดเดนของงานเขียนเลมนี้ก็คือการมองวัฒนธรรม
ของชาวขมุโดยผานสายตาของคนขมุเอง การมองโลกดวยสายตาของ Tayanin จะทําใหทราบถึง
เรื่องราวในชีวิตของเด็กชายชาวขมุคนหนึ่งที่เปนตัวแทนของคนขมุทั้งหมูบาน นอกจากนี้ชีวิตของ
Tayanin ยังมีเรื่องราวอื่นๆ ที่นาสนใจกวาวิถีชีวิตของคนขมุทั่วๆ ไป เนื่องจาก Tayanin มีโอกาส
ไดเดินทางออกมาภายนอกหมูบาน เพื่อมาทํางานกับคนลาวในเมืองพื้นราบและมีโอกาสไดเรียนรู
หนังสือ จนสุดทายไดไปพบกับนักวิจัยชาวตะวันตก ซึ่งมีสวนสําคัญที่ทําให Tayanin ไดไปศึกษา
และทํางานอยูในยุโรป
ใน Being Kammu มีการบรรยายสภาพสังคมวัฒนธรรมของคนขมุโดยผานสายตา
ของกําเรา หรือ Tayanin ผูเปนเจาของประวัติชีวิต การบรรยายสภาพสังคมวัฒนธรรมโดยผาน
สายตาของบุคคลในวัฒนธรรมนั้น เปนสิ่งสําคัญที่ผูวิจัยไดนํามาศึกษาเพื่อใชเปนแนวทางในการ
เขียนบรรยายความรูสึกและประสบการณชีวิต รวมถึงสิ่งตางๆ ที่ผูเลาไดประสบ ทั้งจากการพบ
เห็นดวยตนเองหรือผานคําบอกเลาจากบรรพบุรุษ เพื่อสะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตของคนในสังคมที่
ทําการศึกษา นอกจากนี้ ชีวิตของกําเรายังมีสวนคลายคลึงกับชีวิตของผูถูกศึกษาของผูวิจัยใน
บางดาน เพราะเปนการเดินทางออกมาใชชีวิตภายนอกสังคมวัฒนธรรมของตนเองเชนเดียวกัน
แตตางกันตรงที่ประวัติชีวิตของกําเราเขียนใหน้ําหนักไปที่ชีวิตในสังคมที่เขาเติบโตมา ในขณะที่
งานเขียนของผูวิจัยใหน้ําหนักไปที่สังคมที่ผูถูกศึกษาไดยายเขามาอยูในชีวิตปจจุบัน
เรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิต : โลกทัศนของชางตัดเสื้อ ชาวไทยเชื้อสายจีน (ศิริรัตน
อัชชสุวรรณ 2544) เปนสารนิพนธระดับปริญญาตรี ที่ทําการศึกษาเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตจาก
บรรพบุรุษของผูเขียนหรือ ศิริรัตน เพื่อสะทอนใหเห็นถึงการดําเนินชีวิตของชาวจีนแคะ ตั้งแตเริ่ม
เดินทางเขามาอยูในเมืองไทยจนกระทั่งมีลูกหลานและสามารถสรางกิจการไดอยางมั่นคง ผล
การศึกษาไดขอสรุปวาชีวิตของ ”ชุกกุง” หรือปูคนที่ 2 ของศิริรัตน มีลักษณะการดําเนินชีวิตที่
∗

ใน พ.ศ.2548 ไดรับการจัดพิมพเผยแพรในประเทศไทยโดยใชชื่อวา เกิดเปนกํามุ :
ชีวิตและหมูบาน แปลเปนภาษาไทยโดย ปรานี วงษเทศ
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ผสมผสานระหวางวัฒนธรรมไทยและจีน แตยังคงมีชีวิตที่ยึดมั่นในวัฒนธรรมจีนที่เดนๆ ในเรื่อง
ตอไปนี้คือ เรื่องโลกทัศนที่ซุกกุงมีตอครอบครัวเนนคานิยมเรื่องของความกตัญู รักญาติพี่นอง
และความขยันอดทน ในดานอาชีพชางตัดเสื้อซุกกุงเสนอวา เขาประสบความสําเร็จจากการมี
ความขยันอดทน พรอมกับนําประสบการณและกลยุทธตางๆ มาประยุกตใชในวิชาชีพ สวนเรื่อง
บทบาททางเพศซุกกุงยังคงใหอํานาจและความสําคัญกับเพศชายเหมือนชาวไทยเชื้อสายจีนทั่วๆ
ไป
งานของศิริรัตนมีกรอบของการศึกษาที่ชดั เจน โดยแบงประเด็นในการศึกษาประวัติ
ชีวิตออกเปนเรื่อง โลกทัศนของผูเลาทีม่ ีตอ ครอบครัว อาชีพ และเพศ โดยผานมิตทิ างสังคมและ
วัฒนธรรมในขายชาติพันธุแ ละเพศ ซึ่งการแบงกรอบการศึกษาของศิริรัตน ผูวิจยั สามารถนํามา
ศึกษาเพื่อใชเปนแนวทางประกอบการเขียนบทวิเคราะหในการศึกษาครั้งนี้ได
ขอจํากัดในการวิจยั (L i m i t a t i o n o f t h e s t u d y)
1 เนื่องจากการศึกษาประวัติชีวิตเปนการเปดเผยชีวิตในเชิงลึกของผูใหขอมูล เพื่อ
ปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง ผูวิจัยจึงไดใชนามสมมุติแทนการใชชื่อ-นามสกุลจริง
ของผูใหขอมูล รวมไปถึงบุคคลอื่นๆ ในประวัติชีวิตอีกดวย ดวยเหตุนี้งานวิจัยชิ้นนี้จึงมีขอจํากัดที่
ไมอาจเปดเผยชื่อ-นามสกุลจริงของบุคคลในเรื่องเลาได
2 ขอจํากัดในเรื่องอายุ การทําวิจัยชิ้นนี้มีอุปสรรคในเรื่องชองวางของวัยระหวาง
ผูวิจัยและผูใหขอมูล เนื่องจากอายุที่แตกตางกันประมาณ 25 ป ทําใหเรื่องราวบางอยางที่ผูให
ขอมูลถายทอดมา ผูวิจัยอาจไมตระหนักวาเปนเรื่องราวของอดีต และมีแนวโนมวาผูวิจัยอาจใช
มาตรฐานของคนในยุคปจจุบันไปตัดสินหรือทําการอธิบายเรื่องราวในอดีตได ผูวิจัยไดแกปญหา
นี้ ด ว ยการนํ า เนื้ อ หาที่ ไ ด ไ ปให ผู ใ ห ข อ มู ล อ า นตรวจสอบอี ก ครั้ ง ก อ นการเสนอเรื่ อ งราวใน
วิทยานิพนธเลมนี้ตอไป
3 ขอจํากัดในดานสํานวนภาษา ผูวิจัยไมอาจถายทอดเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตในภาษา
ของผูใหขอมูลเองได เนื่องจากความไมตอเนื่องของเนื้อหา และเรื่องราวบางอยางที่เปนเหตุการณ
สําคัญในชีวิตของผูใหขอมูลก็มีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองการคําอธิบายที่ใหภาพไดอยางชัดเจน
เรื่องราวในตอนใดที่ผูใหขอมูลคิดวาผูวิจัยเขาใจดีแลว เนื้อความก็มักจะไดรับการอธิบายอยาง
กระชับตัดตอน ในภายหลังผูวิจัยจึงตองกลับมาตั้งคําถามในหัวขอนั้นใหมกับผูใหขอมูล เพื่อที่จะ
เก็ บ รายละเอี ย ดและขยายความเรื่ อ งราวที่ ถู ก รวบรั ด นั้ น ทํ า ให เ รื่ อ งราวที่ ไ ด มี ลั ก ษณะที่ ไ ม
ตอเนื่องกัน จากสถานการณเชนนี้ทําใหผูวิจัยจําเปนตองเรียบเรียงขอมูลขึ้นมาใหมและนําเสนอ
ดวยภาษาของตัวผูวิจัยเอง

17
4 ขอจํากัดทางดานเวลา เนื่องจากผูใหขอมูลเปนบุคคลสําคัญในชุมชนที่มีกิจกรรม
ทําอยางตอเนื่องอยูตลอดเวลา ทําใหผูวิจัยไมอาจไปรบกวนเวลาทํากิจกรรมของผูใหขอมูลได
บอยๆ ดังนั้นจะพบวาเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตที่ไดรับการนําเสนอในวิทยานิพนธเลมนี้อาจขาด
รายละเอียดปลีกยอยในประเด็นตางๆ ไปบางไมมากก็นอย
แหลงขอมูล
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสภาพทางกายภาพและภูมิศาสตรของชุมชน ศึกษาจากเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ขอมูลพื้นฐานชุมชนไดมาจากวิธีการทางชาติพันธุวรรณา สังเกตการณ
และสัมภาษณคนในชุมชนชาวแพ หมูที่ 10 ตําบลอรัญญิก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
สําหรับขอมูลประวัติชีวิตไดมาจากผูนําชุมชนชาวแพคนหนึ่ง ซึ่งใชนามสมมุติวา แสง
อายุ 53 ป เปนผูใหขอมูลหลัก (key informant) และบุคคลอื่นๆ ซึ่งเปนผูใกลชิด เชน บุคคล
ภายในครอบครัว เพื่อนรวมงาน กลุมพรรคพวก กลุมการเมืองฝายตรงขาม เพื่อนบาน รวมทั้งชาว
แพคนอื่นๆ ภายในชุมชนชาวแพ
นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย (Definition)
เรือนแพ หมายถึง บานที่สรางบนแพลูกบวบที่ทําดวยไมไผมัดรวมกันราวๆ 150-200
ลํา ปกเสาลงไปในดินเปนหลักยึดไมใหลอยไปตามน้ํา สวนใหญเรือนแพจะมีโครงสรางเปนไม ใน
สมัยกอนหลังคามุงดวยใบจาก ใบแฝก แตในปจจุบันเปลี่ยนมาเปนหลังคามุงดวยสังกะสี ฝาและ
พื้นเปนไมกระดาน ใชไมไผยัดเขาไปใตแพเพื่อชวยในการลอยตัว นิยมกั้นบานเปนหองนอน 1-2
หอง สวนที่เหลือปลอยไวเปนที่ทํากิจกรรมตางๆ เชน หองรับแขก หองครัว หองนั่งเลน หองสวม
จะนิยมตั้งอยูมุมแพดานหลัง สวนใหญผูอยูอาศัยภายในเรือนแพมักจะไมเรียกบานของตนวา
”เรือนแพ” แตจะเรียกสั้นๆ วา “แพ” เพียงคําเดียว
ชุมชนเรือนแพ หมายถึง ชุมชนที่อยูบนผิวน้ํา ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของจํานวน
เรือนแพที่อยูอาศัยจํานวนหลายๆ หลัง ซึ่งอาจอยูเรียงรายขนาบไปตามลําน้ํา หรือลอยตัวซอนกัน
เปนกลุมๆ ตามลักษณะของพื้นน้ําในบริเวณนั้นจะเอื้ออํานวย ในงานวิจัยชิ้นนี้คําวาชุมชนเรือน
แพหมายถึงชุมชนที่ตั้งหลักแหลงอยูในแมน้ํานานเพียงอยางเดียว
ชุมชนชาวแพ หมายถึง ชุมชนบนบก ซึ่งมีที่ตั้งอยูในบริเวณ หมูที่ 10 ตําบลอรัญญิก
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีสมาชิกสวนใหญในชุมชนเปนชาวแพ ที่เคยอาศัยอยูในชุมชน
เรือนแพมากอน
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ชาวแพหรือคนแพ หมายถึง คนที่อาศัยหรือเคยอาศัยอยูในชุมชนเรือนแพริมน้ํา ซึ่ง
มีปฏิสัมพันธตอกันภายในชุมชน นอกจากนี้ยังหมายความรวมถึงคนที่อาศัยอยูในชุมชนชาวแพ
หมูที่ 10 ตําบลอรัญญิก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งยายขึ้นมาจากชุมชนเรือนแพริมแมน้ํา
ดวย

บทที่ 2
การศึกษาเรือ่ งเลาเกี่ยวกับชีวิต
คําจํากัดความของเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิต
Frank และ Langness (อางถึงใน ยศ สันตสมบัติ 2533 : 14) กลาวถึงงานเขียนที่
นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับประวัติชีวิตไวในชื่อเรียกที่แตกตางกันออกไป เชน เรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิต
(life history, life story), ชีวประวัติ (biography), อัตชีวประวัติ (autobiography), ประวัติศาสตร
บอกเลา (oral history) และชาติพันธุวรรณาที่ยึดเอาตัวบุคคลเปนศูนยกลาง (person-centered
ethnography) เปนตน แมวางานเขียนดังกลาวจะมีวิธีการนําเสนอเนื้อหาสาระและวิธีการศึกษา
ที่แตกตางกัน แตกลับมีจุดมุงหมายในการศึกษาที่คลายคลึงกัน คือ เปนการศึกษาเพื่อบันทึก
เหตุการณ ประสบการณ หรือชีวิตของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (วรรณี วิบูลยสวัสดิ์ แอนเดอรสัน,
บรรณาธิการ 2531 : 204)
คําจํากัดความของ ”เรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิต” หรือ life history, life story ไดดึงเอา
ลักษณะเฉพาะของเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตออกมาจากการศึกษาแนวประวัติชีวิตประเภทอื่นๆ ในแง
เนื้อหาแลวเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตมีคําจํากัดความหรือความหมายดังที่ วรรณี วิบูลยสวัสดิ์ แอน
เดอรสัน ไดอธิบายไววา เรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตเปนการบันทึกเลาเรื่องราวของชีวิต ประสบการณ
และเหตุการณที่เกิ ดขึ้นกับบุคคลหนึ่ง อาจรวมไปถึงเรื่องเลาเกี่ยวกับครอบครัวเพื่อนฝูงและ
ผูรวมงานที่เกี่ยวของ เรื่องเลาประเภทนี้มักจะสะทอนใหเห็นชีวิต ผลงาน บุคลิกภาพ ทัศนคติของ
บุคคลผูนั้น รวมทั้งอาจสะทอนใหเห็นภาพการดําเนินชีวิต สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดลอม
ขณะที่ผูนั้นใชชีวิตอยู (วรรณี วิบูลยสวัสดิ์ แอนเดอรสัน, บรรณาธิการ 2531 : 207)
สวน สุภางค จันทวานิช (2543 : 113 - 115) เขียนบรรยายถึงความหมายของเรื่อง
เลาเกี่ยวกับชีวิตไวในหนังสือเรื่องวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพไววา เรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิต คือ ระเบียบ
วิธีในการศึกษาประวัติชีวิตของบุคคลหรือกลุมคน โดยการสืบสาวถึงปจจัยภายนอก ซึ่งไดแก
สิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม และปจจัยภายใน ซึ่งไดแกความรูสึกนึกคิดของตัวบุคคลหรือคนกลุม
นั้น การศึกษาอาจกระทําโดยศึกษาเรื่องราวตลอดชีวิตหรือชวงเวลาตอนหนึ่งตอนใดของชีวิตก็ได
สุภางคเนนใหพิจารณาเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตในบริบททางวัฒนธรรม โดยชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธ
ของบุคคลกับวัฒนธรรมที่หอหุมเขาอยู ผูที่ศึกษาหรือทําวิจัยในเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตมีหนาที่หา
คําอธิบายถึงเหตุผลที่ผูเลามีวิธีคิดเชนนั้น และเขาไดรับแรงจูงใจจากสิ่งใดทําใหมีพฤติกรรม
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เชนนั้น เรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตทําใหผูศึกษาหรือผูวิจัยมองเห็นความเกี่ยวพัน (interplay) ระหวางผู
เลากับวัฒนธรรมของผูเลา
สําหรับคําจํากัดความที่ผูวิจัยใชในการศึกษาเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตในวิทยานิพนธเลม
นี้มีลักษณะผสมผสานกันระหวางคําจํากัดความที่ วรรณี วิบูลยสวัสดิ์ แอนเดอรสัน และ สุภางค
จันทวานิช ไดอธิบายไวในขางตน สาระสําคัญของวิทยานิพนธเลมนี้ จึงมีเนื้อหาเปนเรื่องราวที่
สะทอนใหเห็นภาพวิถีชีวิตของผูเลาทั้งในแงของปจเจกชนและในแงของสังคม โดยมีวัฒนธรรม
เปนสิ่งยึดโยงภาพทั้งสองเขาไวดวยกัน นอกจากนี้ผูวิจัยไดใหความสนใจไปยังวิธีแกไขปญหา
ตางๆ ในชีวิตของผูเลา รวมทั้งศึกษาถึงความคาดหวังและปฎิกริยาตางๆ ที่เขามีตอประสบการณ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในชี วิ ต ซึ่ ง ได รั บ การพั ฒ นาขึ้ น มาภายใต ส ภาพแวดล อ มทางสั ง คมวั ฒ นธรรมที่
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา (แอตติกส 2531 : 6)
สรุปไดวาเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิต หรือ life history จัดเปนประเพณีจากคําบอกเลา (oral
tradition) ประเภทหนึ่ง ซึ่งมีประเด็นสําคัญคือการนําเสนอ emic หรือเสนอการมองประสบการณ
ชีวิตดวยสายตาของบุคคลในวัฒนธรรม ทําใหผูศึกษาสามารถมองเห็นรูปแบบวิธีการจัดระบบใน
วัฒนธรรมนั้นได (วรรณี วิบูลยสวัสดิ์ แอนเดอรสัน, บรรณาธิการ 2531 : 208)
ความเปนมาของการศึกษาเรื่องเลาเกีย่ วกับชีวิต
ในชวงตนของคริสตศตวรรษที่ 20 การนําขอมูลจากประวัติชีวิตอยางเชน ชีวประวัติ∗
(biography) หรืออัตชีวประวัติ∗∗(autobiography) มาใชไดแพรหลายไปในสาขาวิชาตางๆ ดาน
มนุษยศาสตร จิตวิทยา สังคมศาสตร และแพทยศาสตรอยางกวางขวาง ในสาขาประวัติศาสตร
นักประวัติศาสตรบางทานไดทําการศึกษาชีวประวัติของมหาบุรุษ (great man) เพื่อแสดงใหเห็น
ถึงตัวแปรบางอยาง เชน The Rise and Fall of the Third Reich (ในป1959) ของ William L.
Shirer ไดถายทอดเรื่องราวชีวประวัติที่นาสนใจของฮิตเลอร ในทางวรรณคดีชีวประวัติและ
อัตชีวประวัติถูกนํามาสรางเปนแกนของนวนิยายและเรื่องสั้นอยูบอยๆ เชน เรื่อง A Portrait of
Bascorn Hawke (ในป1961) ของ Thomas Wolfe ในวิธีการศึกษากรณีตัวอยาง (case study)
∗

ชีวประวัติ ( biography ) คืองานเขียนที่กลาวถึงชีวิต ผลงาน และประสบการณของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยที่ผูอื่นเปนผูเรียบเรียงขึ้น ( a third person document )
∗∗
อัตชีวประวัติ ( autobiograhy ) เปนงานเขียนที่มีลักษณะใกลเคียงกับชีวประวัติ
แตแตกตางกันตรงที่อัตชีวประวัติเปนการเขียนขึ้นดวยตัวเจาของประวัติเอง (a first person
ducument ) ในขณะที่ชีวประวัตินั้นผูอื่นเปนผูเขียนขึ้น
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ทางจิ ต วิ ท ยาและจิ ต เวชศาสตร ก็ ไ ด นํ า ข อ มู ล ทางประวั ติ ชี วิ ต มาประยุ ก ต ใ ช เ ป น พื้ น ฐานใน
การศึกษาวิเคราะหผูที่มีอาการทางจิต เชน ผลงานที่มีชื่อเสียงของฟรอยดเรื่อง Analysis of a
Phobia in a Five-Year-old Boy (ในป1925) ทางดานการแพทยการซักถามขอมูลเกี่ยวกับ
ชีว ประวั ติก็ ถือเป นก า วแรกของการรัก ษาอยู เสมอๆ อยา งไรก็ ตาม เทคนิคดา นชี วประวัติถู ก
นํามาใชในทางสังคมวิทยามาเปนระยะเวลานานแลว นับตั้งแตผลงานเรื่อง The Polish Peasant
in Europe and America ของ Thomas และ Znanieck ไดรับการตีพิมพในป1918 ไดกอใหเกิด
กระแสความสนใจในการใชขอมูลดานประวัติชีวิตในแวดวงสังคมวิทยาอยางมาก (Langness
1965 : 4)
ทางดานมานุษยวิทยาผูเชี่ยวชาญในเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิต (life history) เชน
Langness (1965 : 5 - 19) ไดแบงชวงเวลาในการศึกษาเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตออกเปน 3 ชวง
ดวยกัน เริ่มตนจากระยะแรกๆ ที่ใชขอมูลจากชีวประวัติ (biography) จนพัฒนามาสูงาน
ภาคสนามทางมานุษยวิทยา (anthropological field work) Langness∗ ไดแบงพัฒนาการของ
การใชขอมูลจากประวัติชีวิตที่กระทําโดยนักมานุษยวิทยาไวดังตอไปนี้
ชวงแรก : ระยะเวลากอนป1925
ในอเมริการะหวางคริสตศตวรรษที่19 เมื่อพื้นที่รกรางถูกคนผิวขาวเขาครอบครอบ
และชวงสุดทายของสงครามอินเดียนครั้งยิ่งใหญมาถึงจุดจบ ในชวงเวลานั้นเกิดกระแสความ
สนใจอยางมากในชีวิตและบุคลิกภาพของชาวอินเดียนแดงโดยเฉพาะบุคคลที่มีชื่อเสียงในทาง
สาธารณะ ซึ่งสวนใหญมักจะเปนนักรบที่เกงกาจหรือหัวหนาเผา บรรดาศิลปนนักเดินทางชาวผิว
ขาวตอบรับความสนใจนี้ดวยการวาดภาพราง (sketch) หรืองานจิตรกรรม (painting) เกี่ยวกับ
ชนเผ า อิ น เดี ย นพร อ มกั บ บรรยายชี ว ประวั ติ อ ย า งย อ ๆ ส ว นพวกมิ ช ชั่ น นารี ที่ เ ข า ไปเผยแพร
คริสตศาสนาใหกับชนพื้นเมืองไดกระตุนใหเกิดงานเขียนประเภทอัตชีวประวัติ (autobiography)
ของชาวอินเดียนแดงขึ้นมา ซึ่งงานเขียนประเภทนี้สะทอนใหเห็นถึงการสังสรรคทางวัฒนธรรม
∗

Langness อธิบายความหมายของเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตที่เขาใชในการแบง
พัฒนาการไววา การบันทึกชีวิตของบุคคลหนึ่งอยางกวางขวางไมวาจะรายงานโดยตัวบุคคลเอง
หรือบุคคลอื่นหรือทั้งคู และไมวาจะมาจากการเขียน การสัมภาษณ หรือทั้งสองอยาง ดวยเหตุนี้
เรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตของ Langness จึงหมายความรวมถึงชีวประวัติและอัตชีวประวัติ และอาจ
รวมประวัติชีวิตบุคคลชนิดอื่นๆ เขาไวดวย Langness เสนอวามันเปนการยากที่จะแยกชีวประวัติ
และอัตชีวประวัติออกจากกันในวัฒนธรรมที่ไมมีตัวอักษรใช (nonliterate culture)
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(acculturation) อยางสูงระหวางชนเผาพื้นเมืองอเมริกากับคนผิวขาวชาวตะวันตก ในระยะนี้ยังมี
งานเขียนเกี่ยวกับชีวประวัติของผูนํา นักรบ หรือหัวหนาเผา ทั้งขนาดสั้นและขนาดยาวผลิตขึ้นมา
อยางมากมายและสืบเนื่องยาวนานมาจนถึงปจจุบัน
ในชวงเวลากอนป1925 ยังไมมีความสนใจใชชีวประวัติในฐานะที่เปนเนื้อหาเฉพาะ
ทางการวิ จั ย ของนั ก มานุ ษ ยวิ ท ยาอย า งแท จ ริ ง ความสนใจหลั ก ในการเขี ย นชี ว ประวั ติ ห รื อ
อัตชีวประวัติในชวงนี้มุงไปทางวรรณคดี (literary) เพื่อสนองตอบความอยากรูอยากเห็นหรือแรง
บั น ดาลใจส ว นบุ ค คล เอกสารเหล า นี้ ถู ก เขี ย นขึ้ น โดยผู ที่ มิ ใ ช มื อ อาชี พ (nonprofessional
document) ผานการควบคุมตรวจแกโดยคนผิวขาว เต็มไปดวยอารมณความรูสึกแบบเพอฝน
(romantic) ดังนั้นจึงบรรจุคุณคาทางจิตวิทยาหรือมานุษยวิทยาเพียงเล็กนอย สวนใหญงานเขียน
ที่ผลิตขึ้นมาในระยะนี้ไดรับการขนานนามวาเปนเรื่องของ ”ชาวปาผูสูงศักดิ์” (noble savage) ซึ่ง
ไดรับความนิยมอยางแพรหลายในหมูชาวอเมริกัน
ชวงทีส่ อง : ระหวางป1925 ถึง 1944
งานเขียนเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตบางชิ้นที่ผลิตขึ้นมากอนป1925 หรือในระยะเวลาหลัง
จากนั้นไมนานนักเริ่มปรากฎคุณสมบัติของความเปนมืออาชีพขึ้นบางแลว เชน ผลงาน The
Handbook of American Indians North of Mexico ของ George Grinnell ซึ่งเกิดขึ้นมาจาก
การใชชีวิตและทํางานอยูกับอเมริกันอินเดียนจํานวน 3 เผา ในป1908 เรื่องเลาเกี่ยวกับสงคราม
ของ A.L.Kroeber นักมานุษยวิทยามืออาชีพก็ไดรับการพิมพเผยแพร เรื่องราวชีวิตขนาดสั้นของ
อินเดียนแดงเผา Nootka ของ Edward Sapir ซึ่งตีพิมพในป1921 ไดกระตุนใหเกิดความสนใจตอ
ปจเจกชน (individual) เพิ่มขึ้น ผลงานของ Gilbert Wilson ก็เปนเครื่องแสดงถึงความพยายามที่
จะนําเสนอลักษณะพื้นฐานของวัฒนธรรม Hidatsa ซึ่งก็คือปรัชญาหรือการมองโลกโดยผาน
สายตาของผูใหขอมูล (informant) มุมมองของผูหญิงพื้นเมืองเผาFoxถูกนํามาเขียนเปน
อัตชีวประวัติโดย Truman Michelson ในป1925 เพื่อถวงดุลกับผลงานสวนใหญที่ใหน้ําหนักไป
ทางเพศชาย นอกจากนี้ในป1922 มีความพยายามที่จะใสความเปนมนุษย (humanize) เขาไปใน
เรื่องราวทางมานุษยวิทยา ดังที่ปรากฎในผลงานเรื่อง American Indian life เลมที่ไดรับการ
จัดพิมพโดย Elsie Clews Parsons
ถึงแมวาจะมีผลงานที่มีลักษณะของความเปนมืออาชีพเกิดขึ้นกอนหนาป1925 แต
งานเขียนเหลานั้นมีอิทธิพลตอความสนใจในเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตไมมากเทากับผลงานของ
Edward Sapir และ Paul Radin งานของ Sapir ใชมุมมองดานจิตวิทยาและจิตเวชศาสตร
เชนเดียวกับเทคนิคทางมานุษยวิทยา Sapir มีอิทธิพลอยางมากตอสํานักวัฒนธรรมและ
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บุคลิกภาพ (the culture-and-personality school) อิทธิพลของเขาจะเห็นไดในงานของ Ruth
Benedict, Ernest Beaglehole และ Walter Dyk ในระหวางป1925-1944 ความสนใจใน
วัฒนธรรมและบุคลิกภาพถูกกระตุนโดย Sapir, Ruth Benedict และ Margaret Mead สวน
นักวิชาการคนอื่นๆรุนถัดมาก็ยังคงสนใจในเรื่องปจเจกชนและจิตวิทยาดังจะพบไดในชวงที่ 3
ระหวางป1944-1945
สําหรับงานที่มีชื่อเสียงและทรงอิทธิพลของ Paul Radin เรื่อง Crashing Thunder
ซึ่งตีพิมพเผยแพรในป1926 ไดทําใหนักมานุษยวิทยามืออาชีพเริ่มตนทํางานเกี่ยวกับชีวประวัติใน
สนามวิจัยเปนจํานวนมากขึ้น งานของ Radin สะทอนใหเห็นถึงแนวการใชชีวประวัตทิ แี่ ตกตางกับ
งานของ Spair อยางชัดเจน Radin สนใจเพียงวัฒนธรรม เขาสนใจปจเจกชนในแงของการเปน
ตัวแทนของกลุม ซึ่งสามารถจะพรรณาความสัมพันธของชีวิตตนเองกับกลุมสังคมที่เติบโตขึ้นมา
ไดเทานั้น Radin ใหความสําคัญกับปจเจกชนในแงวัฒนธรรม (individual-in-culture) แตไม
สนใจในชีวิตปจเจกชนคนใดคนหนึ่งและไมใชชีวประวัติในแนวทางจิตวิทยาหรือบุคลิกภาพ งาน
เขียนของ Radin เกิดขึ้นภายใตบรรยากาศของมานุษยวิทยาอเมริกันที่กอตั้งโดย Franz Boas จึง
ไมนาประหลาดใจที่งานของ Radin จะเนนหนักในการเก็บรวบรวมวัฒนธรรมอินเดียนซึ่งกําลังจะ
สูญหาย งานของ Radin ไมเนนการวิเคราะห แตมุงหา ”representative middle-aged
individual” หรือ ”primitive philosopher”
งานเขียนสวนใหญเกี่ยวกับประวัติชีวิตทางมานุษยวิทยาระหวางป1925-1945มีผล
โดยตรงมาจากมิติทางวัฒนธรรมมากกวามิติทางจิตวิทยาหรือบุคลิกภาพ ในระยะเวลานี้ยังให
ความสําคัญในดานวิธีการเก็บขอมูล (methodology) และปญหาทางดานวิธีการตางๆ เชน ความ
นาเชื่อถือของขอมูล ความสัมพันธระหวางผูเลาและผูฟง ความสามารถในการพูดและฟงภาษา
พื้นเมืองเปนตน ผลงานที่โดดเดนและควรคาแกการกลาวถึงในยุคนี้ไดแก Son of Old Man Hat
ของ Dyk ในป1938, อัตชีวประวัติของผูหญิงปาปาโก (Papago) ของ Underhill ในป1936,
Smoke from Their Fires ของ Ford ใน 1941, Crashing Thunder ของ Radin ในป1926, Sun
Chief ของ Simmons ในป1942, บันทึกความทรงจําของ Ahuia Ova ที่จดบันทึกโดย
F.E.William ในป1939 และรายงานทางชีวประวัติแบบนิยายของผูหญิงอินเดียนเผา Navahoซึ่ง
Gladys Reichard เขียนขึ้นในป1939 เปนตน
ชวงที่ 3 : ระหวางป1944 จนถึงปจจุบนั
ในป1944-1945 ความสนใจในวัฒนธรรมและบุคลิกภาพซึ่งใหความสําคัญกับปจเจก
ชน (ไดรับอิทธิพลมาจาก Edward Sapir) เริ่มตนมาบรรจบกับความสนใจในการใชเรื่องราวจาก
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เรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิต (ซึ่งถูกกระตุนโดย Paul Radin) หลักฐานชิ้นแรกของการรวมตัวกันของ
เทคนิคเหลานี้ คืองานเขียนเรื่อง The People of Alor ของ Cora DuBois ที่ไดรับการตีพิมพในป
1944 และผลงานที่มีอิทธิพลอยางมากของ Abram Kardiner เรื่อง The Psychological
Frontiers of Society ซึ่งผลิตขึ้นในป1945 หนังสือทั้งสองเลมนี้เปนเพียงตัวแทนของความ
พยายามอยางมีสํานึก ที่จะใชเนื้อหาเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตในบริบททางวัฒนธรรม เพือ่ จุดประสงค
ที่ จ ะได รั บ รู ป แบบทางบุ ค ลิ ก ภาพที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะตั ว จุ ด สํ า คั ญ ทางทฤษฎี คื อ การมอง
บุคลิกภาพวาเปนตัวแปร (ทางจิตวิทยา) ที่แทรกอยูระหวางสถาบันหลักและสถาบันรอง (ซึ่งก็คือ
ตัวแปรทางวัฒนธรรม) การยอมรับวิธีคิดเชนนี้ทําใหการใชขอมูลจากเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิต
กลายเปนสิ่งจําเปน
นอกจากอิทธิพลของ Kardiner และ DuBois รวมถึงการปรากฎขึ้นอยางมั่นคงของ
สาขาวิชาวัฒนธรรมและบุคลิกภาพในขณะนี้แลว ยังมีพัฒนาการอื่นๆ ที่สงเสริมการใชขอมูลจาก
เรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตเกิดขึ้นมาอีกดวย พัฒนาการเหลานี้คือ 1) ความสนใจในการเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรมและการสังสรรคทางวัฒนธรรม (culture change and acculturation) 2) ความ
สนใจในการศึกษาคานิยม (value) 3) การเติบโตขึ้นของขบวนการพฤติกรรมศาสตร (the growth
of the behavioral science) โดยเฉพาะที่สัมพันธกับแพทยศาสตร ในขณะที่ชวงระยะเวลาจากป
1925-1944 มีความสนใจในการใชเรื่องราวทางประวัติชีวิตเพิ่มขึ้น แตดูเหมือนวาในชวงเวลา
หลังจากป1945 ผลงานที่ผลิตขึ้นมายังไมมีความเขมขนในเนื้อหามากพอที่จะคาดหวังได ดังนั้น
ความสนใจที่ขึ้นสูจุดสูงสุดระหวางป1925-1945 จึงคอนขางจะลดนอยถอยลงในบางสวนใน
ชวงเวลาหลังจากนั้น ถึงแมวาในระยะหลังจากป1945 จะมีความตองการในเรื่องราวเกี่ยวกับ
ประวัติชีวิตที่ยิ่งใหญกวาที่เคยมีมากอนก็ตาม
นับตั้งแตงานของ DuBois และ Kardiner ไดรับการตีพิมพเผยแพร การใชเรื่องเลา
เกี่ยวกับชีวิตเปนพื้นฐานสําหรับการบรรยายวัฒนธรรมไดกลายเปนเรื่องธรรมดาสามัญมาก สวน
ใหญแลวในชวงเวลานี้ จะพบวาเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตหรือที่ Langness ใชคําวา biography ถูกใช
ไปในแนวโนมดังตอไปนี้ 1) เพื่อพรรณาลักษณะทางวัฒนธรรม 2) สําหรับจุดประสงคทางงาน
เขียนหรือวรรณกรรม 3) สัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 4) เพื่อใหภาพบางดานของ
วัฒนธรรม ซึ่งโดยปกติแลวไมสามารถใหไดโดยวิธีการอื่นๆ (เชน มุมมองของผูหญิง) 5) เพื่อตอบ
คําถามทางทฤษฎีบางอยางในเรื่องวัฒนธรรมและบุคลิกภาพ 6) เพื่อสื่อสารกับบางสิ่งบางอยาง
ซึ่งปกติแลวไมไดทํา (เชน ดานความเปนมนุษยของวิชามานุษยวิทยา) 7) ในบางกรณีเปนการ
รวมกันของวัตถุประสงคเหลานี้ตั้งแต 2 ขอขึ้นไป อยางไรก็ตาม การใชเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตใน
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ความหมายเหลานี้ไมเคยปรากฎอยูในรูปแบบที่บริสุทธิ์ (pure form) และมีการซอนทับกัน
(overlap)บางอยางอยูเสมอๆ
ในการศึกษาเพื่อจะวาดภาพทางวัฒนธรรม โดยปกติแลวบุคคลผูถูกเลือกจะเปน
สมาชิกคนหนึ่งที่เปนตัวแทนหรือตัวอยางทางวัฒนธรรมมากที่สุด (a representative member of
a culture) บางทีตัวอยางของงานประเภทนี้ไดแกงานเขียนเรื่อง Juan the Chamula โดย
Ricardo Pozas ในป1962 หนังสือเลมนี้พยายามมองเขาไปที่กระบวนการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมและมีคุณความดีทางวรรณคดีอยูเล็กนอย แตงานชิ้นนี้ก็เหมือนกับการศึกษาประเภท
เดียวกันในยุคแรกๆ ที่ไมมีการอธิบายอยางชัดเจนถึงวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดิบ (raw data)
ความกวางขวางของขอมูล การตัดตอหรือความสัมพันธระหวางผูเขียนและผูถูกศึกษา (subject)
นอกจากนี้ ยังปรากฎวา มี ข อจํากั ดของการใชเ รื่องเล าเกี่ย วกับชีวิ ตจํานวนเรื่ องเดียวสําหรับ
จุดประสงคที่จะวาดภาพวัฒนธรรม Chamulas ทั้งหมด ในงานเขียนที่มีจุดประสงคอยางเดียวกัน
แตมีขนาดเล็กกวาของ Robert Glasse ในป1959 ถือเปนงานที่นายกยองอยางสูง เพราะมีการ
สุมตัวอยางทางวัฒนธรรมที่ดีมาก บทความของ Robert Glasse พยายามใหรายละเอียดทาง
วัฒนธรรมโดยใชประวัติชีวิตของผูชายจํานวน 3 คน ที่ไดรับเลือกใหเปนตัวแทนตําแหนงทาง
สถานภาพที่แตกตางกัน
สวนงานเขียนที่มีลักษณะทางวรรณคดี ซึ่งเต็มไปดวยรายละเอียดจํานวนมากเปน
ของ Oscar Lewis งานของ Lewis ถือเปนประวัติชีวิตที่มีความสวยงามและเราอารมณมากที่สุด
มาจนถึงปจจุบัน งานเรื่อง Five Families ในป1959 ของ Lewis แมวาจะมิใชกรอบการศึกษา
แบบเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิต แตไดแสดงใหเห็นนวัตกรรมใหมที่มีคุณคาในการวิจัยทางชาติพันธุ
วิทยาและนําไปสู The Children of Sanchez ในป1961 ซึ่งเปนงานที่แสดงถึงกรอบการศึกษา
ทางประวัติชีวิตอยางบริสุทธิ์ The Children of Sanchez ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางใน
ฐานะที่เปนผลงานชิ้นเอกทางวรรณคดีชิ้นหนึ่ง (a literary masterpiece) ซึ่งมีคุณคาทั้งทาง
จิตวิทยาและทางวัฒนธรรม และมีความเปนไปไดที่จะเปนรายงานทางประวัติชีวิตที่ดีที่สุด ซึ่งถูก
เขียนขึ้นโดยนักมานุษยวิทยามาจนถึงปจจุบันนี้ ใน Five Families เปนการใหภาพชีวิตประจําวัน
ของครอบครัวเม็กซิกันธรรมดาๆ จํานวน 5 ครอบครัว ในวันปรกติอยางสมบูรณจํานวน 5 วัน
Lewis เสนอใหผูอานพิจารณาอยางลึกซึ้งตอวิถีชีวิตของคนในครอบครัวเหลานี้ โดยใชเทคนิคใหม
ที่ใหสมาชิกแตละคนของครอบครัวเลาเรื่องชีวิตของตนในคําพูดของตัวเอง กรอบการศึกษาแบบนี้
ไดใหภาพกวางของปจเจกชนแตละคน รวมถึงมุมมองจํานวนมากของชีวิตชาวเม็กซิกันชนชั้นลาง
สมาชิกของครอบครัวตางๆ จะมีมุมมองที่เปนอิสระจากกันในเหตุการณเดียวกัน ทําใหสามารถ
ตรวจสอบความนาเชื่อถือและสภาพที่ใชไดของขอมูล ดังนั้น จึงสามารถชดเชยภาวะอัตวิสัย
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(subjetivity) ในอัตชีวประวัติแบบเดี่ยวได และวิธีการทางอัตชีวประวัติที่ซับซอนนี้มีแนวโนมที่จะ
ลดอคติ (bias) ของผูที่ทําการสืบสวนลงดวย เพราะวารายงานนี้ไมไดถูกรอนโดยคนอเมริกาเหนือ
ชนชั้นกลาง แตอยูในคําพูดของตัวผูถูกศึกษาเอง (subject) งานของ Lewis แสดงใหเห็นถึงความ
สนใจในวัฒนธรรมความจน (the culture of poverty) และสื่อสารกับดานความเปนมนุษยอยาง
มากของการวิจัยทางมานุษยวิทยา Lewis ไดรายงานความสัมพันธของเขากับคนที่เขาศึกษา
(subject) และวิธีที่เขาไดขอมูลดิบมา จุดมุงหมายของ Lewis คือการพรรรณาเปนอันดับแรก งาน
ของเขาจึงไมเนนหนักไปในทางวิเคราะห
ใน Children of Sanchez จะพบรายงานความยากจนในเขตเมืองที่มองผานสายตา
ของสมาชิ ก ครอบครั ว และยั ง ได รั บ ความเข า ใจอย า งลึ ก ซึ้ ง เกี่ ย วกั บ บุ ค ลิ ก ภาพของสมาชิ ก
ครอบครัวและผลกระทบของวัฒนธรรมความยากจนตอองคประกอบทางบุคลิกภาพ นอกจากนี้
ยังมีความเกี่ยวของเพียงเล็กนอยกับความสัมพันธทางทฤษฎีระหวางบุคลิกภาพและโครงสราง
สังคม ระหวางเหตุจูงใจของผูกระทํา (actor) และทางเลือกของการกระทําที่เลือกได หรือกับ
ผลกระทบของบุคลิกภาพเชนนี้ตอตัววัฒนธรรมเอง งานของ Lewis เห็นไดชัดเจนวามีความเปน
มนุษยศาสตรและวรรณคดีมากกวาจะเปนวิทยาศาสตร (scientific)
ในชวงระยะเวลานี้ เรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตของผูหญิงไดเพิ่มจํานวนมากขึ้นในระหวาง
20 ปที่ผานมา งานเกี่ยวกับผูหญิงมักจะสะทอนใหเห็นมุมมอง วิธีคิด จิตใจ สถานภาพ รวมไปถึง
โครงสรางสังคมที่มีอิทธิพลตอกระบวนการในชีวิตและบุคลิกภาพของผูหญิง เชน Zula Woman
ของRebecca ในป1948 Maria : The Potter of San Ildefonso ของ Alice Marriott ในป1948
และอัตชีวประวัติขนาดยาวของผูหญิง Hausa ของ M.F. Smith ในป1954 นอกจากนี้ยังมีผลงาน
ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อเติมเต็มผลงานรุนกอนใหสมบูรณยิ่งขึ้นโดยมองผานสายตาของผูหญิง เชน
Mountain Wolf Woman ของ Nancy Lurie ในป1961 ที่ใช subject เปนพี่นองผูหญิงของ
subject ในผลงาน Crashing Thunder ของ Radin หรือในป1962 Louise Spindler ไดศึกษา
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม โดยใชเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตของผูหญิงเพิ่มความหลากหลาย
ใหกับงานที่ผานมาของ George Spindler ที่ใชเพียงผูใหขอมูลเพศชายเพียงอยางเดียว
เรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตยังมีสวนสําคัญในการบันทึกเรื่องราวบางดานของวัฒนธรรมที่
นักมานุษยวิทยาใหความสนใจ เชน เรื่องของความฝนที่เกี่ยวพันกับอาการเพอคลั่ง การตกอยูใน
ภวังคเคลิบเคลม ประสบการณทางศาสนา และสิ่งอื่นๆ ที่มีความคลายคลึงกัน อยางไรก็ตาม มี
การใชเรื่องราวประวัติชีวิตอีกชนิดหนึ่งที่จําเปนจะตองพิจารณานั่นก็คือ สิ่งที่สัมพันธกับลักษณะ
ความเปนมนุษยของวิทยาการทางมานุษยวิทยา งานชนิดนี้ชิ้นแรกไดรับการจัดพิมพโดย Elsie
Clews Parsons สวนงานที่ดีที่สุดในระยะเร็วๆ นี้ เปนหนังสือชั้นดีที่ไดรับการจัดพิมพโดย
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Joseph B. Casagrande เรื่อง In the Company of Man ในป1960 ความมุงหมายของหนังสือ
ไมใชเพียงใหผูอานมองทะลุเขาไปในอีกวัฒนธรรมหนึ่งเทานั้น แตยังเปนการสื่อสารกับสิ่งที่เปน
กระบวนการ ”การทํางานทางมานุษยวิทยา” คลายกับวาเปนการถายทอด ”รสชาติ” หรือ “ลีลา”
ของงานภาคสนาม (the flavor of fieldwork)
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม (culture change) และการสังสรรคทางวัฒนธรรม
(acculturation) พบเสมอวาเปนเพียงวัตถุประสงคอันดับรองในงานเขียนเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวติ แต
ในบางงานการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมกลับเปนประเด็นหลักในการศึกษา และในชวงเวลานี้
ยังมีความพยายามที่จะอธิบายการสังสรรคทางวัฒนธรรมในมุมมองทางจิตวิทยา โดยใชขอมูล
จากประวัติชีวิตของปจเจกชน ซึ่งการอธิบายนี้สัมพันธกับขอเท็จจริง 2 ประการคือ 1) โดยแทจริง
แลว การเปลี่ ย นแปลงทางวัฒนธรรมไม สามารถอธิบายไดจ ากการรับ หรือติดตอสัม พั น ธกับ
วัฒนธรรมอื่น (Culture contact) เพียงอยางเดียว การติดตอสัมพันธทางวัฒนธรรมเพียงปจจัย
เดียวไมสามารถใชอธิบายปรากฎการณเหลานี้ได เชน ขบวนการพิทักษผลประโยชนของคน
พื้ น เมื อ ง การติ ด เหล า ความแปลกประหลาดอื่ น ๆ หรื อ ผลลั พ ธ ที่ ไ ม พึ ง ปรารถนาของการ
เปลี่ยนแปลงที่ไดรับการรายงานในวงกวาง เรื่องราวเหลานี้มีความจําเปนที่จะตองใชตัวแปรทาง
จิตวิทยาในการอธิบาย เชน ความรูสึกต่ําตอย ความสิ้นหวัง ความอิจฉาริษยา ความออนแอ
ความรูสึกผิด และอื่นๆ หรือแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ ทัศนคติ การระลึกรู และความกดดัน โดย
มองผานเรื่องราวของปจเจกชน 2) สัมพันธกับความเชื่อที่วาปจเจกชนที่เปนแนวหนาสุดของการ
เปลี่ยนแปลงมักจะเปนผูที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน ไมคอยพอใจและไมมีความสุขกับชีวิต หรือเปนผู
ที่ไมมีอะไรจะเสีย (nothing to lose) ดวยเหตุนี้จึงเชื่อวาเปนผูที่มีแรงผลักดันตอการเปลี่ยนแปลง
ในแตละกรณีการใชประโยชนจากเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตจะแสดงใหเห็นไดอยางชัดเจน ตัวอยาง
งานเขียนประเภทนี้ไดแก ”Personality Under Social Catastrophe” ซึ่งใชประโยชนจากเรื่องเลา
เกี่ยวกับชีวิตของการปฎิวัตินาซีจํานวน 90 เรื่อง เขียนขึ้นโดย Allport, Bruner และ Jandorf ในป
1948, ”Marginal Men : A Study of Two Half-Caste Aborigines” ของ Beckett ในป1958, “A
Reformer of His People” ของ Mandelbaum ในป1960, “A Shoshone Innovator” ของ Voget
ในป1950 และ ”New Men of Papua : A Study in Culture Change” ของ Maher ในป1961
เปนตน
ในการใชเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตเพื่อสะทอนบุคลิกภาพและวัฒนธรรมพบวาหนึ่งใน
ความพยายามที่ดีที่สุดเปนของ David Aberle เรื่อง “The Psychosocial Analysis of a Hopi
Life History” ในป1951 Aberle พยายามวิเคราะหอยางเปนระบบตอผลกระทบของวัฒนธรรม
Hopi ตอบุคลิกภาพของปจเจกชน และงานชิ้นนี้ยังเปนการศึกษาจํานวนเล็กนอยที่ไมเกี่ยวของ
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กับแนวคิดบุคลิกภาพตัวอยาง (model personality) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาผลกระทบของ
วัฒนธรรมตอสุขภาพจิตหรือความปวยทางจิต (mental illness) ซึ่งมีความจําเปนตองเกี่ยวของ
กับกรณีศึกษาปจเจกชนโดยใชประโยชนจากขอมูลประวัติชีวิต ตัวอยางของงานประเภทนี้ไดแก
บทความตางๆ ซึ่งเขียนขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ เชน ”human Wolves” ของ Morgan ในป1936, ”voodoo
death” ของ Cannon ในป1942 หรือ “magical fright” ของ Gillin ในป1948 เปนตน อยางไรก็
ตามเมื่อเร็วๆ นี้ ผูที่ศึกษาเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตนอกจากจะวิพากษวิจารณเนื้อหาของประวัติชีวิต
แลว ยังไดใหความสําคัญในเรื่องของการทดสอบทางจิตวิทยา การสังเกตการณพฤติกรรมพรอม
กับถอยคํายอๆ ของผูใหขอมูล (informant) จํานวนหลายๆ คน หรือการเขมงวดกับการสัมภาษณ
เพื่อใหไดเรื่องราวที่เขมขนในเชิงลึก แมวาสิ่งเหลานี้จะตองใชเวลาและมีวิธีการที่ยุงยากมากขึ้น
ก็ตาม
การศึกษาแนวประวัติชีวิตในประเทศไทย
ในประเทศไทย งานเขียนเกี่ยวกับประวัติชีวิตบุคคล มักถูกผลิตขึ้นมาและแพรหลาย
ไปในหมูชนชั้นกลางและชนชั้นสูง งานที่ผลิตขึ้นมักมีลักษณะคาบเกี่ยวกันระหวางอัตชีวประวัติ
ชีวประวัติ และเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิต บางงานเปนการเลาถึงชีวิตเพียงประสบการณในตอนใดตอน
หนึ่ ง ของชี วิ ต ในขณะที่ อี ก หลายงานเริ่ ม เล า อย า งละเอี ย ดตั้ ง แต ชี วิ ต บรรพบุ รุ ษ ชี วิ ต บุ ค คล
แวดล อ ม และชี วิ ต ตนเองตั้ ง แต กํ า เนิ ด จนถึ ง ชี วิ ต ป จ จุ บั น หรื อ ในบางกรณี เช น การบั น ทึ ก
ชีวประวัติ ซึ่งผูเขียนและผูเลาเปนคนละบุคคล ผูเขียนอาจเลาเรื่องไปเรื่อยๆ จนถึงชวงวาระ
สุดทายในชีวิตของผูเลาก็ได
งานเขียนเกี่ยวกับประวัติชีวิตที่ควรกลาวถึงในประเทศไทยไดแก “เกิดวังปารุสก” ของ
พระเจาวรวงศเธอพระองคเจาจุลจักรพงษ (พ.ศ. 2508) , “ฟนความหลัง” ตั้งแตเลม 1-4 ของเสฐียรโกเศศ (พ.ศ.2510 ; พ.ศ.2511 ; พ.ศ.2512 ; พ.ศ.2513) ซึ่งเปนงานเขียนที่สะทอนใหเห็น
สภาพสังคม ประเพณีและวัฒนธรรมไทยในยุครวมสมัยของพระยาอนุมานราชธน รวมถึงเรื่องราว
เกร็ดเล็กเกร็ดนอยตางๆ ของความเปนคนเชื้อสายจีน-ไทยที่เต็มไปดวยแงมุมที่มีคุณคา, “ชีวิตใน
วังสมัยพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว” ของหมอมศรีพรหมา กฤดากร (พ.ศ. 2522) ในงานเขียนของ
หมอมศรีพรหมา นอกเหนือจากจะเลาถึงชีวิตตนเองแลว ผูเขียนยังไดเลาถึงบุคคล เหตุการณ
ขนบธรรมเนียมประเพณีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวอยางนาสนใจและ
จากแงมุมอื่นๆ ที่หาอานไดยากยิ่ง, “อัตชีวประวัติของพระยาอนุมานราชธน” ของเสฐียรโกเศศ
(พ.ศ.2524), พระนิพนธเรื่อง “แมเลาใหฟง” ของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา
(พ.ศ.2525), หนังสือ ”ชวงแหงชีวิต” ของ สุลักษณ ศิวรักษ (พ.ศ.2527) ในชวงแหงชีวิต สุลักษณ
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เลาถึงชีวิตในวัยเด็ก ชีวิตครั้งเปนนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ ชีวิตระหวางสงครามโลกครั้งที่สอง
การศึกษาการทํางานที่ประเทศอังกฤษ ตลอดจนประสบการณทางความรัก ความหวัง ความ
สมหวัง และความผิดหวัง, “ชีวิตชาวกรุงเมื่อคอนศตวรรษมาแลวและชีวิตชาวกรุงสมัยสงคราม”
ของลาวัณย โชตามระ (พ.ศ.2527), “เกิดวังไม” ของหมอมเจาปยะรังสิต รังสิต (พ.ศ.2528), “ชีวติ
ที่อยูรวมกันในวังสวนสุนันทา” (พ.ศ.2529) และ “ระลึกความหลังในวังสวนสุนันทา” (พ.ศ.2529)
ของม.ล. เนื่อง นิลรัตน, “พอ : พระยาอนุมานราชธน” ของสมศรี สุกุมลนันทน (พ.ศ.2531) ในงาน
เขียนเรื่องนี้ สมศรีไดเขียนเลาถึงชีวิตของบิดาดานตางๆ จนถึงวาระสุดทายในชีวิต, “ชีวประวัติ
หลากบทชีวิตของทานผูหญิงพูนศุข พนมยงค” (พ.ศ.2535), “ชีวิตและประสบการณของเครือ
บุณยสิงห เสนานาญ” (พ.ศ.2536), “ดุจนาวากลางสมุทร” ของคุณหญิงจํานงศรี รัตนิน
(พ.ศ.2541) ซึ่งเปนเรื่องราวของคนในตระกูลหวั่งหลี นับตั้งแตชีวิตบรรพบุรุษคนแรกที่ขยาย
กิจการทางการคาจนเขามาสูประเทศไทย ซึ่งสะทอนใหเห็นวัฒนธรรม ประเพณี ความคิดและ
ความเปลี่ยนแปลงของคนจีนในสังคมไทย, “คิดถึงแม…คิดถึงนองจิตร ภูมิศักดิ์” ของภิรมย ภูมิ
ศักดิ์ (พ.ศ.2545) เปนตน
สําหรับการศึกษาประวัติชีวิตในทางวิชาการ พบวายังไมเปนที่แพรหลายมากนักใน
ประเทศไทย ในบางงานเปนการศึกษาประวัติชีวิตของคนไทย (ที่กระทําโดยนักมานุษยวิทยาชาว
อเมริกันจากมหาวิทยาลัยคอรแนลล) เพื่อนําไปเปนสวนหนึ่งของการทดสอบทฤษฎีทาง
บุคลิกภาพ เชน บทความเรื่อง “A Young Thai From the Countryside” ที่ ลูเชียน แฮงส เขียน
รวมกับ H.P. Phillip ในหนังสือเรื่อง Studying Personality Cross-Culturally ซึ่งจัดพิมพใน
พ.ศ.2507 ในบทความนี้ ผูเขียนไดนําเอาชีวประวัติของชาวนาไทยผูหนึ่งในหมูบานบางชัน มา
นําเสนอใหเห็นถึงความผันแปรของชีวิตชายหนุม อันเกิดจากการตัดสินใจบนพื้นฐานของความ
พอใจสวนตน ความเปนปจเจกบุคคลและความพยายามที่จะสลัดตนเองใหหลุดพนออกไปจาก
พันธะทางสังคมซึ่งกีดขวางอิสรภาพของชีวิต ถือเปนการตอกย้ําแนวคิดเรื่องความเปนปจเจก
บุคคลของคนไทย ที่กําลังไดรับความนิยมในชวงเวลานั้น (ยศ สันตสมบัติ 2540 : 192) ในขณะที่
บางงานไดนําประวัติชีวิตไปแทรกไว ใหเปนเพียงสวนหนึ่งของงานวิจัย เชน ในงานวิจัยเรื่อง ”
บทบาทของผูนําศาสนากับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชาวเขาเผามูเซอแดง : ศึกษากรณี
จะนุพญา หมูบานแมปูนหลวง ตําบลเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย” ของโสฬส ศิริไสย
ในพ.ศ.2532 ในหนังสือเลมนี้ โสฬส ไดนําเสนอขอมูลประวัติชีวิตของผูนําศาสนาคนสําคัญของ
ชาวมูเซอแดงในชุมชนที่เขาศึกษา เพื่อปูพื้นฐานใหเห็นถึงปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการกาวขึ้นสู
ตําแหนงผูนําทางศาสนาสูงสุดในระดับชาติพันธุหรือเทียบเทาระดับหัวหนาเผา เชน บุคลิกภาพ
ความสามารถดานตางๆ ฯลฯ
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สําหรับงานวิจัยที่นําเอาประวัติชีวิตไปเปนประเด็นหลักในการศึกษา พบวายังผลิต
ขึ้นมาเปนจํานวนไมมากนัก แตก็นับวาเปนผลงานที่นาสนใจและสามารถนํามาเปนตัวอยางใน
การศึกษาแนวประวัติชีวิตในประเทศไทยได เชน ผลงานเรื่อง “นุงเหลือง-นุงดํา : ตํานานของผูนํา
ชาว นาแหงลานนาไทย” ใน พ.ศ.2529 ของนักวิจัยชาวญี่ปุนชื่อ Tanabe งานวิจัยชิ้นนี้ Tanabe
(2547) ไดทําการศึกษาประวัติชีวิตของผูนําชาวนาคนหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทย หรือที่
ชาวบานในทองถิ่นรูจักกันในชื่อ พระพอปน พระพอปนเปนหัวหนาเหมืองฝายแหงหนึ่ง ซึ่งไดเขา
ตอสูกับอิทธิพลตางๆ เพื่อรักษาผลประโยชนของชุมชน เมื่อเหตุการณสงบเรียบรอยแลว พระพอ
ปนไดไปบวชเปนพระภิกษุนุงเหลือง ตอมาไดเกิดปญหาเรื่องการแบงปนน้ําอีก ชาวบานไดไป
นิมนตใหสึก แตพระพอปนใชวิธีสวมเสื้อมอฮอมดําทับผาเหลืองแลวออกจากวัดมาแกปญหาให
ชาวบาน ในความหมายของพระพอปนแลว การนุงผาทั้งสีเหลืองและสีดํานั้น เปนสัญลักษณของ
การประกาศตนเปนพุทธศาสนิกชนผูยึดมั่นในธรรม พรอมกับการประกาศตนเปนชาวนาไปดวย
นอกจากนี้ พระพอปนยังไดใชความเชื่อทางศาสนาของชาวบานมาชวยสรางความชอบธรรม
ใหแกการตัดสินปญหาเรื่องราวปนน้ําของชาวนา งานวิจัยชิ้นนี้ Tanabe นํากรอบแนวคิดเรื่อง
อํานาจมาใชเปรียบเทียบพระพอปนกับครูบาศรีวิชัย เพื่อแสดงใหเห็นอุดมการณ ในสังคมชาวนา
ไทย
สวนงานวิจัยเรื่อง “อํานาจ บุคลิกภาพ และผูนําการเมืองไทย” ของ ยศ สันตสมบัติ
ใน พ.ศ.2533 เปนการเสนอถึง ชีวประวัติของผูนําการเมืองไทยบุคคลสําคัญๆ จํานวน 4 คน∗ ใน
งานชิ้นนี้ ยศไดนําแนวคิดเรื่อง ประสบการณและการแสดงออกมาประยุกตใช เพื่อวิเคราะห
ภาพลักษณหรือบุคลิกภาพที่ผูนําการเมืองไทยตองการแสดงออกผานชีวประวัติ ยศพยายาม
อธิบายวา การแสดงภาพลักษณของผูนํามีสวนสัมพันธกับโครงสรางทางสังคมการเมืองของ
สังคมไทย ซึ่งความสัมพันธระหวางผูนําและผูตามมักวางอยูบนพื้นฐานของความสัมพันธสวน
บุคคลและผลประโยชนที่ตางฝายตางตอบแทนใหแกกัน ดวยเหตุนี้ ภาพลักษณหรือบุคลิกภาพที่
ผูนํามักแสดงออกไวในชีวประวัติ จึงมักปรากฏอยูในภาพของการเปน ”พอ” ผูคอยปกปองดูแล
“ลูก” (ลูกนอง) จากอันตรายทั้งปวง โดยทั่วๆ ไปพบไดวา ผูนําตองเปนบุคคลที่ใจดีใจกวาง และ

∗

งานวิจัยชิ้นนี้ ยศคัดเลือกชีวประวัติมานําเสนอเพียง 4 คน จากจํานวนที่ทําการ
สัมภาษณทั้งหมด 24 คน โดยอาศัยหลักเกณฑ เชน คุณภาพของขอมูลที่บันทึกได ความแตกตาง
ทางอาชีพ วิธีการขึ้นสูอํานาจ และความเกี่ยวเนื่องระหวางผูนํากับการเปลี่ยนแปลงยุคสมัย เปน
ตน
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พรอมจะใหประโยชนตอลูกนองอยางสม่ําเสมอ เพื่อรักษาลูกนองไวไมใหแปรพักตรไปอยูกับผูอื่น
อันจะทําใหผูนําเสื่อมอํานาจลง
นอกจากนี้ ยั ง มี ผ ลงานทางวิ ช าการในระดั บ นั ก ศึ ก ษา ที่ มุ ง เสนอเรื่ อ งราวชี วิ ต
บรรพบุรุษของตนไว เชน “เรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิต : โลกทัศนของชางตัดเสื้อชาวไทยเชื้อสายจีน”
ของ ศิริรัตน อัชชสุวรรณ ใน พ.ศ. 2544 ซึ่งเปนสารนิพนธระดับปริญญาตรี ที่ผูเขียนทําการศึกษา
ประวัติชีวิตของบรรพบุรุษตนเอง เพื่อสะทอนใหเห็นถึงการดําเนินชีวิตของชาวจีนแคะ ตั้งแตเริ่ม
เดินทางเขามาอยูในเมืองไทย จนกระทั่งมีลูกหลานและสามารถสรางกิจการไดอยางมั่นคง โดย ศิ
ริรัตน วางกรอบการวิเคราะหไปที่ประเด็นเรื่อง โลกทัศนของผูเลาที่มีตอ ครอบครัว อาชีพ และ
เพศ ในขอบเขตของความเปนชาติพันธุและเพศ การศึกษาของ ศิริรัตน ทําใหทราบถึงสภาพสังคม
วั ฒ นธรรมในยุ ค สมั ย ของผู เ ล า วิ ถีชี วิ ต ของคนไทยเชื้ อ สายจี น รวมถึ ง การผสมกลมกลื น กั น
ระหวางวัฒนธรรมไทย-จีน บางประการ
นอกจากผลงานที่กลาวถึงมาแลว ยังมีงานเขียนเกี่ยวกับประวัติชีวิตเลมอื่นๆ อีก (ทั้ง
ในงานเขียนทั่วๆ ไปหรือในทางวิชาการ) ที่ไมไดถูกนํามารวบรวมเรียบเรียงไวในที่นี้ เพราะ
จุดประสงคหลักของผูวิจัย เพียงตองการทบทวนงานเขียนเพื่อใชเปนตัวอยางหรือแนวทางใน
การศึกษาเทานั้น ผูวิจัยหวังวาวิทยานิพนธเลมนี้ จะชวยเพิ่มเติมการศึกษาเกี่ยวกับประวัติชีวิต
บุคคล หรือเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตในประเทศไทยใหมีจํานวนมากขึ้น
ขอจํากัดในการศึกษาเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิต
ขอจํากัดในการเปดเผยขอมูล
การศึกษาเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตมีขอจํากัดในดานการเปดเผยขอมูลเชนเดียวกับการศึกษาทาง
มานุษยวิทยาประเภทอื่นๆ ตัวอยางที่เห็นไดอยางชัดเจนก็คือ ในกรณีที่ผูถูกศึกษาหรือ subject
ไมเ ต็ ม ใจจะเป ด เผยตนเองในเรื่อ งเล า เกี่ ย วกับชี วิต เพราะเกรงถึ ง ผลกระทบที่ จ ะตามมาใน
ภายหลัง สถานการณเชนนี้มีผลโดยตรงตอจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตลอดจนความรับผิดชอบทาง
วิชาการ ซึ่งทําใหนักมานุษยวิทยาที่ศึกษาเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิต จําเปนตองปกปดชื่อเสียงเรียง
นามของตัวบุคคลที่เปนเจาของเรื่องเลา เพื่อปกปองผูใหขอมูลหรือผูถูกศึกษา ( subject )
ถึงแมวาจะทําเชนนั้นแลว เราก็ยังพบขอจํากัดอีกชนิดหนึ่งที่ปรากฏตามมาอยูเสมอๆ นั่นก็คือ ใน
ชุมชนที่มีที่ตั้งและอาณาเขตที่ชัดเจนและแนนอน เชน หมูบานในชนบท แมวานักวิจัยจะพยายาม
ปกปดชื่อของ subject แลวก็ไมไดหมายความวา มันเปนเรื่องยากที่บุคคลอื่นที่ไดอานเรื่องเลา
เกี่ยวกับชีวิตแลว จะคนหาตัวบุคคลที่เปนเจาของเรื่องราวในชุมชนแหงนั้นไมได เนื่องจากการ
ตามหาตัวบุคคลที่มีประวัติชีวิตที่นาสนใจ จนนํามาสรางเปนเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตนั้นไมใชเรื่องที่
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ยากลําบากมากนักในชุมชนปดแหงใดแหงหนึ่ง ดังนั้นนักมานุษยวิทยาที่ทําการศึกษาประวัติชีวิต
ในชุมชน จึงอาจหลีกเลี่ยงที่จะไมกลาวถึงการกระทําผิดกฏหมายของเจาของเรื่องเลาที่ยังมีชีวิต
อยู แตเต็มใจที่จะเปดเผยการกระทําเชนนั้นในกรณีที่เจาเรื่องเลาเสียชีวิตไปแลว
มีตัวอยางที่นาสนใจเกี่ยวกับเรื่องขอจํากัดในการเปดเผยขอมูลประวัติชีวิตที่ควร
นําเสนอก็คือ ผลงานของ หมอมราชวงศ อคิน รพีพัฒน (2537) เรื่อง “ชีวิตและจุดจบของสลัม
กรุงเทพฯแหงหนึ่ง“ (RISE AND FALL OF A BANGKOK SLUM) งานเขียนเรื่องนี้เปนความ
พยายามจะนําเสนอใหเห็นถึงโครงสรางสังคมและการเมืองภายในชุมชนแออัดแหงหนึ่ง โดยมอง
ผานความสัมพันธในระบบอุปถัมภที่เรียกกันวาความสัมพันธแบบลูกพี่-ลูกนอง ในความสัมพันธ
เชนนี้ หมอมราชวงค อคิน เสนอวาผูที่จัดเปนลูกพี่ที่คอยใหความชวยเหลือลูกนองในดานตางๆ
ในชุมชนที่ทานศึกษานั้นมีอยูดวยกัน 3 คน ในบรรดา 3 คนนี้มีจํานวน 2 คนที่ หมอมราชวงค
อคิน เขียนประวัติชีวิตไวในแงมุมที่แตกตางกัน ในกรณีของผิน (นามสมมุติ) ซึ่งในขณะที่ตีพิมพ
หนังสือใน พ.ศ.2537 ผินไดเสียชีวิตไปแลว∗หมอมราชวงค อคิน ไดเปดเผยอยางชัดเจนวา ผิน
เคยกระทําอาชญากรรมที่รายแรงจํานวน 2 ครั้ง และถูกตํารวจสั่งจับตัวเขาใหไดไมวาจะจับเปน
หรือจับตายก็ตาม แตในกรณีของสาย (นามสมมุติ) ซึ่งยังมีชีวิตอยู มีการนําเสนอขอมูลในดานที่
ไม ส ง ผลกระทบต อ ตั ว ของสาย ความร่ํ า รวยของสายได รั บ การเสนอว า เป น เพราะความ
ขยั น หมั่ น เพี ย รในการทํ า มาหากิ น การอดออมและการขยายกิ จ การสานปลาตะเพี ย นและ
ดอกไมจีนใหมากขึ้น แตตอมา หมอมราชวงค อคิน ไดใหแงมุมใหมในหนังสือประวัติชีวิตสวนตัว
ของทานเรื่อง “เจาชาวบาน หมอมราชวงศ อคิน รพีพัฒน”∗∗ ซึ่งตีพิมพใน พ.ศ.2544 เกี่ยวกับ
ความร่ํารวยของสายวา บางทีที่สายร่ํารวยขึ้นมาไดอาจเปนเพราะสายใหลูกนองที่ออกไปเรขาย
ปลาตะเพียนสานและดอกไมจีน ไปสอยเสื้อผาใชแลวตามบานเรือนที่ปลอดคนเพื่อนํามาขายเปน
เสื้อผามือสอง
จากงานของ หมอมราชวงค อคิน สรุปไดวาทานเต็มใจเปดเผยความจริงที่อาจสงผล
เสียตอเจาของประวัติชีวิตในงานเขียนสวนตัว แตไมไดเสนอเรื่องดังกลาวในผลงานทางวิชาการ
นอกจากนี้ลูกพี่อีกคนหนึ่งที่ใชชื่อสมมุติวาเนตร ก็ไดรับการเปดเผยตัวจริงในหนังสือเลมนี้อีก
เชนกัน เพราะเชื่อวาจะไมมีผลกระทบตอตัวเนตรตามมาในภายหลัง

∗

ผินตายใน พ.ศ.2511
∗∗
ถึงแมวาคนเขียนหนังสือเลมนี้จะเปน วิมล อังสุนันทวิวัฒน (2544)
เปดเผยในถอยคําของ หมอมราชวงค อคิน รพีพัฒน

แตวิมลก็
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สําหรับวิทยานิพนธเรื่องนี้ ผูวิจัยตองแสดงความรับผิดชอบตอความไววางใจที่ผูให
ขอมูลมีตอผูวิจัย ดวยสํานึกนี้เปนผลใหผูวิจัยจําเปนตองปกปองผูใหขอมูลและบุคคลอื่นๆ ในเรื่อง
เลาเกี่ยวกับชีวิตดวยการใชนามสมมุติ หรือในบางบุคคลอาจละไวโดยไมมีการกลาวถึงชื่อเลย
และในบางเหตุการณผูวิจัยจงใจที่จะไมเลาถึงเรื่องราวที่ผูใหขอมูลและผูวิจัยเห็นควรวา อาจจะ
สงผลกระทบดานลบตอตัวผูใหขอมูลตามมาในภายหลัง
ขอจํากัดในเรื่องความเปนจริง
“What I tell you three times is true.” (Carroll, อางถึงใน henige 1985 : 39)
ยศ สันตสมบัติ (2533 : 6) เสนอวา การศึกษา life history จัดเปนการนําเอา
ประสบการณและการแสดงออกมาเปนกรอบในการศึกษามนุษยและสังคมวัฒนธรรม ซึ่งการนํา
ประสบการณและการแสดงออกมาใชมีความจําเปนที่เราตองแบงแยกระหวางเรื่องราวดังตอไปนี้
1) ความเปนจริง (reality) ซึ่งหมายถึงสิ่งที่ดํารงอยูจริงหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง ไม
วาจะเปนอะไรก็ตาม
2) ประสบการณ (experience) อันหมายถึงความเปนจริงที่จิตสํานึกของมนุษยรับรู
บุคคลสองคนอาจรับรูเหตุการณเดียวกันแตกตางกันออกไป ทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับประสบการณใน
อดีตความเขาใจและการแปลเหตุการณนั้นๆ ของแตละบุคคล
3) การแสดงออก (expression) ซึ่งเปนการถายทอดประสบการณชีวิตออกมาในรูป
ของการบอกเลา หรืออรรถประเภทอื่นๆ
แน นอนว าการแสดงออกหรืออรรถยอมมิใชความเปนจริง และมนุษยทุกคนยอม
ตระหนักดีถึงชองวางระหวางประสบการณและการถายทอดประสบการณเหลานั้นออกมาเปน
อรรถ โดยผานสื่อของระบบสัญลักษณตางๆ เชน ภาษา ฯลฯ ประสบการณบางอยางเปนสิ่งที่
ยุงยาก ซับซอน จนกระทั่งเราไมสามารถทําความเขาใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและประสบการณที่ตัวเรา
เองประสบมาได ทั้งนี้อาจเปนเพราะเราไมสามารถแสดงออกหรือถายทอดประสบการณนั้น
ออกมาเปนเรื่องราว หรือเราขาดความสามารถในการบอกเลาเรื่องราวที่เกิดขึ้น หรือเราซุกซอนอํา
พรางประสบการณบางประเภทและความรูสึกบางชนิดเอาไว ในขณะที่เราเลาหรือถายทอด
ประสบการณบางอยางที่เกิดขึ้นใหผูอื่นรับฟง บอยครั้งที่เราพบวาสิ่งที่เราเลาหรือแสดงออกนั้น
ไมสามารถครอบคลุมถึงประสบการณหรือเหตุการณทั้งหมด รวมทั้งความคิดและความรูสึกที่เรา
มีในขณะนั้น ในทํานองเดียวกัน นักมานุษยวิทยาที่ทําการวิจัยภาคสนามทุกคนยอมตระหนักดีวา
ขอมูลที่เราจดบันทึกจากประสบการณในการทําวิจัย ขอมูลที่เรานํามาใชสอน หรือเขียนเปน
บทความและหนังสื อนั้น ไม สามารถบรรยายประสบการณในการทําวิจัยทั้ งหมดได ชองวา ง
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ระหวาง “ความเปนจริง” “ประสบการณ” กับ ”การแสดงออก” เปนชองวางอันเปนนิรันดรที่ไม
สามารถปดกั้นได และความขัดแยงเหลานี้เปนปญหายุงยากที่ทาทายนักสังคมศาสตรตลอดมา
ทุกยุคทุกสมัย (ยศ สันตสมบัติ 2533 : 6 - 7)
เนื่องจากมีขอจํากัดในเรื่องความเปนจริง หรือความนาเชื่อถือของเรื่องเลา ผูวิจัยจึง
มุงแนววิเคราะหไปที่การคนหาภาพลักษณที่ผูใหขอมูลตองการแสดงออกในประวัติชีวิต มากกวา
จะมุงคนหาความเปนจริงที่อยูเบื้องหลังเหตุการณที่ผูใหขอมูลเลาใหฟง อาจกลาวไดวา ผูวิจัยมุง
คนหาความคิดความรูสึกที่ผูใหขอมูลตองการแสดงออก มากกวาจะศึกษาถึงขอเท็จจริงหรือ
ความถูก-ผิดที่อยูเบื้องหลังเหตุการณหรือการกระทํานั้นๆ
ขอจํากัดในเรื่องการตีความ
ผูศึกษาเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตจะตองตระหนักวา เมื่อผูเลาเปนผูใหญหรือผูสูงอายุเรื่อง
ที่เลาคือการมองยอนหลังไปยังชีวิตในอดีตที่ผานมา การตีความประสบการณที่ผานมา สวนมาก
จะเปนการตีความดวยสายตาและทัศนคติของผูเลาในปจจุบัน ยกเวนแตในกรณีที่ผูเลาระบุ
ชัดเจนวา เมื่อทุกครั้งที่เกิดเหตุนั้นหรือเมื่ออายุ 10 ขวบนั้นคิดเชนนั้นเชนนี้ หากผูศึกษาทึกทักเอง
วาเมื่อเลาถึงชีวิตชวงอายุ 10 ขวบ แนวความคิดเกี่ยวกับชีวิตชวงนั้นเปนแนวคิดของเด็กอายุ 10
ขวบ ยอมเปนการตีความผิด ไททั่น ใหขอเตือนใจเพิ่มเติมวา ถึงแมผูเลาจะพยายามอยางยิ่งที่จะ
ฟนฟูความทรงจํา แตจากความพยายามดังกลาวไมไดหมายความวาภาพความหลังที่ระลึกไดจะ
เปนภาพดังที่เกิดขึ้นจริงอยางสมบูรณ ทั้งนี้เพราะความจําของคนเรานั้นมักจะจําไดเฉพาะบาง
เหตุการณและบางสิ่งบางอยาง นอกจากนี้ ตัวผูเลายังเปลี่ยนไปจากที่เปนอยูเมื่อ 10 หรือ 30 ป
กอน ในบางกรณีผูเลาอาจจะไมตระหนักหรือไมตองการยอมรับวาตนเองในอดีตนั้นผิดกับตนเอง
ในปจจุบัน (วรรณี วิบูลยสวัสดิ์ แอนเดอรสัน, บรรณาธิการ 2531 : 208 - 209)
สําหรั บข อจํ ากัดนี้ ผู วิจั ยไดพยายามซักถามผูใหขอมู ลอยางละเอีย ด และในบาง
เหตุการณหรือบางเรื่องราวที่ผูใหขอมูลไดเลาใหฟงไปแลว เมื่อเวลาผานไปซักระยะหนึ่ง อาจเปน
หลายวันหรือหลายสัปดาห ผูวิจัยไดกลับไปตั้งคําถามเพื่อถามซ้ําถึงความคิดเห็นหรือความรูสึกที่
ผูใหขอมูลมีตอเหตุการณนั้นใหม เพื่อทดสอบดูวาผูใหขอมูลจะเลาเรื่องเชนเดิมหรือไม แตการ
กระทําเชนนี้ก็มีขอจํากัด เพราะผูใหขอมูลสวนใหญมักจะเกิดความเบื่อหนายที่ตองเลาถึงเรื่อง
เดิมซ้ําๆ นอกจากนี้ การถามคําถามเดิมบอยๆ อาจทําใหผูใหขอมูลหรือผูเลาคิดวา ผูวิจัยซึ่งเปนผู
ตั้งคําถามไมใหความเชื่อถือในถอยคําของตน จนอาจสงผลกระทบกระเทือนตอความไววางใจ
และความสัมพันธที่ดีระหวางผูใหขอมูลกับผูวิจัยตามมา อยางไรก็ตาม ผูวิจัยพยายามตีความ
และวิเคราะหขอมูลที่ไดรับอยางรอบดานและรอบคอบมากที่สุด รวมถึงพยายามคนควาหาขอมูล
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จากแหลงอื่นๆ มาเพิ่มเติม เพื่อใหงานวิจัยเลมนี้มีขอบกพรองปรากฏขึ้นนอยที่สุด ตลอดจนมี
คุณคาเพียงพอทางวิชาการ
สรุป
ในบทนี้ เ ป น การทบทวนใหเ ห็ น ถึ ง คํ า จํ า กัด ความของเรื่อ งเล า เกี่ย วกับ ชีวิ ต ซึ่ ง มี
ความหมายหลักก็คือ การศึกษาประวัติชีวิตในแนวที่สะทอนภาพชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรม
โดยผานสายตาของผูเลาซึ่งเปนบุคคลในสังคมวัฒนธรรมนั้นๆ รวมถึงพยายามทบทวนความ
เปนมาของการศึกษาแนวเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตในตางประเทศ เริ่มตั้งแตงานระยะแรกๆ ที่ยังไม
คุณคาทางมานุษยวิทยาและจิตวิทยามากนัก จนตอมาไดพัฒนาเปนสวนหนึ่งของงานสนามทาง
มานุษยวิทยา และถูกนํามาใชในทิศทางตางๆ กัน เชน สะทอนภาพทางวัฒนธรรม หรือ ศึกษา
บุคลิกภาพของคนในสังคม เปนตน สําหรับในประเทศไทยพบวา งานเขียนเกี่ยวกับประวัติชีวิต
สวนใหญมักผลิตขึ้นมาและจํากัดอยูในหมูชนชั้นกลางและชนชั้นสูง ในขณะที่ผลงานทางวิชาการ
หรืองานวิจัยดานเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตในเมืองไทย ยังมีจํานวนนอยและไมเปนที่แพรหลายมาก
นัก นอกจากนี้ผูวิจัยไดเสนอใหเห็นถึง ขอจํากัดในดานตางๆ ของการศึกษาเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิต
ไมวาจะเปน ขอจํากัดในเรื่องการเปดเผยขอมูล ความเปนจริง และการตีความ
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บทที่ 3
ขอมูลพืน้ ฐานของชุมชน
ที่ตั้งและอาณาเขต
พิ ษ ณุ โ ลกเป น จั ง หวั ด ขนาดใหญ อ ยู ห า งจากกรุ ง เทพมหานครไปทางทิ ศ เหนื อ
ประมาณ 377 กิโลเมตร มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 10,815.854 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 6,759 ไร
คิดเปนพื้นที่ประมาณรอยละ 2 ของประเทศ แบงเปนพื้นที่เกษตรกรรม 3,804 ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ 2,577 ไร เปนพื้นที่ปาไม 5,424 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 1,504 ไร และเปน
พื้นที่อื่นๆ เชน ที่รกรางวางเปลา ที่อยูอาศัย และแหลงน้ํา 1,662 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้ง
จังหวัด 868,521 คน เปนชาย 430,217 คน และหญิง 438,304 คน ประชากรมีรายไดเฉลี่ย
42,456 บาทตอคนตอป
จังหวัดพิษณุโลกอยูสูงจากระดับน้ําทะเลเฉลี่ย 800 เมตร ลักษณะภูมิประเทศทาง
ตอนเหนื อ และตอนกลางเป น เทื อ กเขาสลั บ ที่ ร าบสู ง โดยมี ภู เ ขาสู ง ตั้ ง อยู ด า นทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือในเขตอําเภอวังทอง อําเภอวัดโบสถ อําเภอเนินมะปราง อําเภอนครไทย
และอําเภอชาติตระการ พื้นที่ตอนกลางลงมาถึงตอนใตเปนที่ราบลุมมีแมน้ําที่สําคัญไหลผานอยู
2 สาย คือแมน้ํานานและแมน้ํายม บริเวณที่ราบลุมแมน้ําทั้งสองนี้เปนแหลงเกษตรกรรมที่สําคัญ
ของจังหวัด ตั้งอยูในเขตอําเภอพรหมพิราม อําเภอเมือง อําเภอบางกระทุม อําเภอบางระกํา
อําเภอวังทอง และอําเภอเนินมะปรางบางสวน
ลักษณะเดนของจังหวัดพิษณุโลกคือการเปนเมืองอกแตก เกิดจากแมน้ํานานที่ไหล
จากทิศเหนือลงสูทิศใตผานที่ราบลุมใจกลางบริเวณตัวเมือง ซึ่งเปนเขตเทศบาลนครในปจจุบัน
ดวยเหตุที่ แม น้ํานานไหลผ านย านตัวเมืองทําใหแบง พื้นที่เมื องออกเปนสองฝง ฝงแรกคือฝง
ตะวันออกของแมน้ํามีพื้นที่ประมาณ 13 ตารางกิโลเมตร สวนใหญเปนแหลงประกอบธุรกิจ
การคา ศูนยกลางการคมนาคม ศูนยกลางการติดตอสื่อสารและบริการ สวนอีกฝงคือฝงตะวันตก
ของแมน้ํามีพื้นที่ประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร สวนใหญจะเปนยานที่อยูอาศัยของประชาชน
สถานที่ราชการ สถานศึกษาและเปนที่ตั้งของกองทัพภาคที่ 3
ตามลักษณะทางภูมิศาสตรจังหวัดพิษณุโลกจัดอยูในเขตภาคเหนือตอนลาง เพราะ
ปกคลุมไปดวยภูเขาสูงและปาไมคลายคลึงกับจังหวัดสวนใหญในภาคเหนือ แตหากพิจารณาใน
แงมุมทางสังคมวัฒนธรรมแลวพบวา มีลักษณะคลายคลึงกับจังหวัดบริเวณภาคกลางตอนบน
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มากกว า เนื่ อ งจากมี ค วามสั ม พั น ธ ใ กล ชิ ด กั บ บ า นเมื อ งทางอี ส านเหนื อ และที่ ร าบลุ ม แม น้ํ า
เจาพระยามาตั้งแตโบราณ (สนิท สมัครการ 2521 : 1 - 2) ในเชิงประวัติศาสตรพิษณุโลกจัดเปน
เมืองที่มีความสําคัญและปรากฏอยูในหลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตรหลายชิ้น ทั้งนิทาน
ตํานาน พงศาวดาร หรือจารึกตางๆ ในชื่อเรียกตางๆ กัน เชน สองแคว สองแควทวิสาขะ สระ
หลวง ไทยวนที เปนตน ในอดีตเคยเปนทั้งเมืองราชธานี เมืองลูกหลวงและเมืองหนาดานนับแต
สมัยสุโขทัยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร
ในปจจุบันจังหวัดพิษณุโลกถูกผลักดันจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 6 และ 7 ที่กําหนดใหจังหวัดพิษณุโลกเปนเมืองศูนยกลางความเจริญของภาคเหนือ
ตอนล าง ประกอบไปด ว ย สุ โขทัย กํ าแพงเพชร ตาก เพชรบูรณ พิจิตร อุตรดิตถ รวมถึง เปน
ศูนยกลางทางอุตสาหกรรม ไดแก อุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร
ไฟฟา และอิเล็กทรอนิค รวมถึงเปนศูนยกลางการคาสงภาคเอกชนขนาดใหญ สงผลใหมีโรงงาน
อุตสาหกรรมเกิดขึ้นในเขตอําเภอเมืองทั้งหมด 540 แหง สวนใหญจะเปนอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดเล็ก เฉพาะโรงงานในเขตเทศบาลนครมีจํานวนถึง 243 แหง ไดแก โรงงานผลิตอาหาร
สัตว โรงงานน้ําแข็ง โรงสีขาว เปนตน
จังหวัดพิษณุโลกตั้งอยูระหวาง เสนรุงที่ 16 องศา 18 ลิบดาเหนือ และเสนแวงที่ 100
องศา 16 ลิบดาตะวันออก มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียงดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ
อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ
ทิศใต
ติดตอกับ
อําเภอเมืองและอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร
อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ
ทิศตะวันออก
ติดตอกับ
และอําเภอดานซาย จังหวัดเลย
ทิศตะวันตก
ติดตอกับ
อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร
จังหวัดพิษณุโลกแบงเขตเลือกตั้งเปน 6 เขต มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน 6คน
มีสมาชิกวุฒิสภาจํานวน 3 คน จังหวัดพิษณุโลกแบงเขตพื้นที่การปกครองออกเปนอําเภอตางๆ
จํานวน 9 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอวังทอง อําเภอนครไทย อําเภอชาติตระการ อําเภอวัด
โบสถ อําเภอพรหมพิราม อําเภอบางระกํา อําเภอบางกระทุม และอําเภอเนินมะปราง ทั้ง 9
อําเภอประกอบไปดวย 93 ตําบล 1010 หมูบาน 13 เทศบาล ซึ่งแยกเปนเทศบาลนคร 1 แหงและ
เทศบาลตําบล 12 แหง มีองคการบริหารสวนตําบลรวม 90 แหง และองคการบริหารสวนจังหวัด
1 แหง
ในเขตอํ า เภอเมื อ งจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลกเป น ที่ ตั้ ง ของตํ า บลอรั ญ ญิ ก สํ า หรั บ ตํ า บล
อรัญญิกมีจํานวนประชากรทั้งหมด 29,138 คน เปนชาย 15,962 คน เปนหญิง 13,176 คน สวน
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ใหญประกอบอาชีพหลักรับจางทั่วไป มีอาชีพเสริมปลูกผักและทําสวน มีอาณาเขตติดตอกับ
ตําบลใกลเคียงดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ
ตําบลหัวรอ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก บริเวณ
คลองอีโอง
ทิศใต
ติดตอกับ
ตําบลบึงพระ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก บริเวณลํา
หวยคูณ
ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลสมอแข อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก บริเวณ
คลองโคกชาง
ทิศตะวันตก ติดตอกับ เขตเทศบาลนครพิษณุโลกและทางรถไฟ
ชุมชนชาวแพในปจจุบันตั้งอยูในเขตหมูที่ 10 ตําบลอรัญญิก ในอดีตชุมชนชาวแพ
เคยรวมอยูกับหมูที่ 3 ของตําบลอรัญญิก แตเพราะหมูที่ 3 นั้นมีพื้นที่และประชากรเปนจํานวน
มาก ทางราชการเห็นวาควรจะแยกพื้นที่บางสวนที่มีประชากรหนาแนนมาจัดตั้งเปนหมูบานใหม
ดังนั้นในชวงปลายป 2547 ชุมชนชาวแพจึงถูกทางราชการแยกตัวออกมาจากหมูที่ 3 มารวมอยู
ในเขตการปกครองของหมูที่ 10 ที่ไดรับการจัดตั้งขึ้นมาใหม ในขณะที่ชุมชนชาวแพยังรวมอยูกับ
หมูที่ 3 นั้น นอกจากชุมชนชาวแพแลวบริเวณหมูที่ 3 ตําบลอรัญญิกยังประกอบไปดวยบานเรือน
และชุมชนของชาวบานอื่นๆ อีกหลายแหง ประชากรในเขตหมูที่ 3 ตําบลอรัญญิกมีจํานวน
ประมาณ 20,000 คน สวนจํานวนชาวแพที่อาศัยอยูมีประมาณ 700 คน หรือประมาณ 237
หลังคาเรือน บริเวณชุมชนตั้งอยูบนพื้นที่ริมคลองโคกชาง อยูทางทิศเหนือของทางหลวงแผนดิน
สายพิษณุโลก-หลมสัก ระหวางหลักกิโลเมตรที่ 3 – 4 ประมาณ 50 - 100 เมตร
ชุนชนเรือนแพมีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่ใกลเคียงดังนี้
ทางสาธารณประโยชนและโฉนดเลขที่24938
ทิศเหนือ
ติดตอกับ
ทิศใต
ติดตอกับ
ที่ราชพัสดุ
ทิศตะวันออก ติดตอกับ
คลองโคกชาง
ทิศตะวันตก
ติดตอกับ
ทางสาธารณประโยชน โฉนดที่ดินเลขที่
39927, 39928, 8172, 39963, 39942, 39902,
55283, 55284 และ39912
ลักษณะภูมปิ ระเทศ
ชุมชนชาวแพมีเนื้อที่ประมาณ 35 ไร ตั้งอยูบนพื้นที่ราบลุมริมคลองโคกชาง ในอดีต
บริเวณนี้เปนที่รกรางวางเปลาและจัดเปนที่ดินสาธารณะ ที่ไมมีผูใดเปนเจาของหรือนํามาใช
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ประโยชน มีเพียงชาวบานบริเวณนั้นจํานวนหนึ่งที่เขามาปลูกที่พักเปนเพิงอาศัยอยูเพียงชั่วคราว
เมื่อมีการศึกษาความเปนไปไดในการเคลื่อนยายชาวแพจากบริเวณชุมชนเดิมที่อาศัยอยูในแมน้ํา
นานใหขึ้นมาอยูบนบก เพื่อแกไขปญหาทางดานมลภาวะในแมน้ํานั้น สํานักงานที่ดินจังหวัดได
เสนอใหที่ดินบริเวณนี้เปนสถานที่รองรับการจัดตั้งชุมชนใหมของชาวแพ เนื่องจากถือวาเปนที่ดิน
สาธารณสมบัติของแผนดินที่อยูไมไกลจากบริเวณเดิมมากนัก ชุมชนใหมอยูหางตัวเมืองเพียง 4 5 กิโลเมตร

ภาพที่ 1 ลําคลองโคกชางทางทิศตะวันออกของชุมชนชาวแพ
พื้นที่รอบขางของชุมชนดานทิศตะวันออกและทิศเหนือเปนที่โลงกวางปกคลุมไปดวย
ตนหญา ตนพง มีตนไมยืนตนประเภทพุทรา ตะขบ ขึ้นสลับกับตนตาลบาง พื้นที่ทางทิศเหนือ
บางสวนเปนผืนนาที่ชาวบานละแวกนั้นใชทํากินหรือปลอยใหคนอื่นเชารวมอยูดวย ในฤดูฝน
บริเวณนี้จะมีน้ําทวมขังในที่ลุม ทางทิศตะวันออกของชุมชนมีคลองโคกชางกั้นกลางระหวาง
ชุมชนกับพื้นที่รกราง แตเดิมคลองโคกชางเปนคลองธรรมชาติ ตอมามีการขุดขยายใหกวางขึ้น
เพื่อประโยชนในการระบายน้ําในชวงฤดูฝน ซึ่งจะมีน้ําทวมไหลหลากมาจากยอดเขาและจังหวัด
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ใกลเคียง การวางผังบานเรือนของชุมชนขนานไปกับทิศตะวันตกของลําคลองเพียงดานหนึ่ง ดาน
ทิศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต อ ยู ติด กั บ ห า งสรรพสิ น ค า เทสโก -โลตั ส ส ว นทิ ศ ใต มี ห อพั ก ร า นค า และ
บานเรือนของชาวบานละแวกนั้นอาศัยอยู
สภาพภูมิอากาศ
สภาพภู มิ อ ากาศของชุ ม ชนชาวแพมี ลั ก ษณะเหมื อ นกั บ ที่ อื่ น ๆ ของภาคเหนื อ
โดยทั่วไป กลาวคือ เปนภูมิอากาศแบบรอนชื้น มี 3 ฤดู คือ ฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาว ฤดูรอน
จะเริ่ ม ตั้ ง แต ก ลางเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ ถึ ง เดื อ นเมษายน ฤดู นี้ จ ะมี อ ากาศร อ นอบอ า ว อุ ณ หภู มิ
คอนขางสูงประมาณ 30.54 - 32 องศาเซลเซียส และเคยรอนสูงสุดประมาณ 41.5 องศาเซลเซียส
อากาศจะรอนมากที่สุดในชวงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน น้ําในแหลงน้ําธรรมชาติตามหวย
หนองคลองบึ ง รวมถึ ง แม น้ํ า ต า งๆ จะลดระดั บ ลงมาก ในบางแห ง แหล ง น้ํ า อาจแห ง ขอดจน
ชาวบานสามารถเดินขามฝากได บางพื้นที่ในจังหวัดพิษณุโลกอาจเกิดการขาดแคลนน้ํา เชน บาง
หมูบานในอําเภอชาติตระการและอําเภอพรหมพิราม ชาวบานตองเดินทางไกลเพื่อไปตักน้ํา
บางครั้งทางราชการจะนําน้ํามาแจกจายใหในบริเวณที่มีปญหาแหงแลงมาก ในฤดูฝนอิทธิพล
จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดมาจากทะเลจะนําความชุมชื้นมาบนพื้นแผนดินใหญ ทําใหมี
ฝนตกในชวงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ฝนจะตกหนักในระหวางเดือนมิถุนายน
ถึงเดือนกันยายน สวนเดือนตุลาคมยังมีฝนตกบางเปนระยะๆ ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยปละ 1,375
มิ ล ลิ เ มตร ส ว นฤดู ห นาวจะเริ่ ม ตั้ ง แต ก ลางเดื อ นตุ ล าคมถึ ง กลางเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ ลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือจะนําอากาศเย็นและแหงแลงจากตอนบนของทวีปลงมา ทําใหมีอากาศ
หนาวเย็นและลมพัดแรง อากาศจะหนาวจัดในชวงพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม ฤดูหนาวมี
อุณหภูมิเฉลี่ยอยูระหวาง 19 – 26.46 องศาเซสเซียส อุณหภูมิต่ําสุดประมาณ 11.6 องศาเซส
เซียส
ในฤดูฝนและฤดูหนาวที่มีลมพายุพัดแรง ชุมชนชาวแพซึ่งตั้งอยูในพื้นที่โลงโดยไมมี
แนวกันลมจากตนไมหรือเทือกเขา ชาวแพมักจะไดยินเสียงลมพัดเสียดสีกับสายสงไฟฟาของ
ชุมชนดังหวีดหวิว โดยเฉพาะบานเรือนที่อยูใกลกับลําคลองโคกชางที่ตองปะทะกับลมเปนที่แรก
ชาวแพมักตองเปลี่ยนหรือซอมแซมเสาอากาศโทรทัศนที่เสียหายหรือเปลี่ยนทิศทางเนื่องจากลม
พัดอยูเปนประจํา ในระยะแรกที่เขามาอยูในชุมชนใหมๆ ชวงที่มีอากาศรอน ชาวแพมักอาศัยที่
วางริมฝงคลองทํามานั่ง เพิงพัก หรือผูกเปลญวนไวใตตนไม เพื่อเปนที่นั่งหรือนอนพักผอนเพื่อ
คลายรอนจากอากาศที่รอนอบอาวภายในบานเรือน แตในปจจุบันทางราชการเขามาสรางมานั่ง
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และศาลาริมคลองขึ้นใหมแทนของเดิมที่ชาวแพสรางขึ้น สวนใหญคนที่เขามาใชศาลามักเปนเด็ก
วัยรุนผูชายมานั่งจับกลุมคุยกันในเวลาเย็น

ภาพที่ 2 มานั่งใตซุมไมเลื้อยที่ทางราชการเขามาสรางไว
ความเปนมาของชุมชน
ความเป น มาของชุ ม ชนชาวแพบริ เ วณริ ม คลองโคกช า งในพื้ น ที่ ห มู ที่ 10 ตํ า บล
อรัญญิก เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2534 ขณะที่ชุมชนยังตั้งอยูในแมน้ํานาน ในขณะนั้นฝายบริหารของ
จังหวัดพิษณุโลกเริ่มเล็งเห็นผลกระทบของการอยูอาศัยภายในเรือนแพ จากสาเหตุที่ชาวแพได
ขับถายของเสียและทิ้งขยะลงในแมน้ําโดยตรง ซึ่งอาจทําใหเกิดปญหาดานมลภาวะทางน้ําและ
อาจเปนแหลงแพรเชื้อโรคได เนื่องจากแมน้ํานานที่ชาวแพอยูอาศัยนั้นเปนแหลงทรัพยากรที่
สําคัญของจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกลเคียง ซึ่งน้ําในแมน้ํานานถือเปนวัตถุดิบสําคัญในการ
ทําน้ําประปาเพื่ออุปโภคและบริโภค ดังนั้นทางจังหวัดจึงไดตั้งคณะทํางานศึกษาความเปนไปได
ในการเคลื่อนยายเรือนแพเพื่อแกไขปญหาดานมลภาวะในแมน้ํา ใน พ.ศ. 2535 มีผลสรุปออกมา
วาการแกไขปญหาในระยะยาวจะตองทําการเคลื่อนยายชุมชนเรือนแพขึ้นมาอยูบนบกทั้งชุมชน
โดยสํารวจแลววาสถานที่ที่เหมาะสมคือบริเวณริมคลองโคกชาง หมูที่ 10 (ในขณะนั้นเปนหมูที่ 3)
ตําบลอรัญญิก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งอยูหางจากชุมชนเดิมประมาณ 4 – 5 กิโลเมตร
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พรอมกันนั้นก็ไดพยายามแกไขปญหาในระยะสั้นไปดวย โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของเขามาดูแล
โดยใชวิธีดังตอไปนี้ คือ ควบคุมจํานวนเรือนแพไมใหมีมากขึ้น หามไมใหชาวแพตอเติมเรือนแพ
เปนที่ทําการคาอยางเชน รานอาหาร ขอความรวมมือจากชาวแพมิใหทิ้งขยะลงในแมน้ํา ใน พ.ศ.
2537 สนับสนุนใหชาวแพจัดทําถังสุขาประจําเรือนแพโดยใชถังน้ํามันขนาด 200 ลิตร ที่ไดรับ
บริจาคจากหนวยงานเอกชนมาเปนที่กักเก็บของเสีย โดยทางราชการไดตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อให
ชาวแพกูยืมเงินไปใชในการติดตั้งถังสุขา วิธีการติดตั้งตองดัดแปลงถังน้ํามันเขากับโถสวมและนํา
ถั ง ที่ ดั ด แปลงเสร็ จ แล ว ไปติ ด ตั้ ง บริ เ วณห อ งส ว มของชาวแพ การทํ า ถั ง สุ ข านี้ ไ ม ป ระสบ
ความสําเร็จ เพราะมีปญหาดานกลิ่นเหม็นของของเสียที่สงกลิ่นอยูภายในเรือนแพที่อยูอาศัย
รวมถึงอายุการใชงานของถังสุขาก็มีระยะสั้นเพียงประมาณ 1 ป นอกจากนี้ ในเวลาที่น้ําไหลเชี่ยว
กระแสน้ําจะมีความแรงพอที่จะพัดพาถังสุขาลอยน้ําไป จากปญหาที่เกิดขึ้นนี้ทําใหมีชาวแพ
ติดตั้งถังสุขาเพียงบางสวนเทานั้น อยางไรก็ตาม จังหวัดพิษณุโลกหวังวาโครงการเคลื่อนยายชาว
แพจะเป น การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพชี วิ ต ของชาวแพให ดี ขึ้ น ทั้ ง ทางด า นสั ง คม เศรษฐกิ จ และ
สาธารณสุขมูลฐาน

ภาพที่ 3 เรือนแพที่รอการเคลื่อนยาย บริเวณหนาศาลากลางจังหวัด
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ใน พ.ศ. 2536 จังหวัดพิษณุโลกไดจัดทําโครงการเคลื่อนยายชาวแพริมแมน้ํานานขึ้น
โดยไดถมที่ดินเพื่อปรับปรุงพื้นที่บริเวณริมคลองโคกชาง ซึ่งเปนที่ลุมน้ําทวมถึงใหสูงขึ้น เพื่อ
ปองกันปญหาน้ําทวม พรอมทั้งจัดทําสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานตางๆ เชน ถนน ทางเทา บอบําบัด
น้ําเสีย ทางระบายน้ํา พรอมทั้งวางระบบไฟฟาและน้ําประปาโดยไดกอสรางเสร็จใน พ.ศ. 2540
ในขณะที่โครงการเคลื่อนยายชุมชนเรือนแพเริ่มตนขึ้น ชาวแพไดรับคําแนะนําจาก
ทางจังหวัดใหรวมตัวกันเปนกลุมเตรียมจัดตั้งสหกรณ ชาวแพจึงไดเลือกคณะกรรมการกลุม
เตรียมจัดตั้งสหกรณขึ้นมาเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการเคลื่อนยายชุมชน การรวมตัวกันของ
ชาวแพในแมน้ํานานมีจุดประสงคเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนและหาทางออกรวมกันในเรื่อง
ที่อยูอาศัย ชาวแพไดตั้งกลุมออมทรัพยขึ้น เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2540 มีสมาชิกครั้งแรกจํานวน 93
คน มีเงินออม 18,006 บาท ในวันที่ 1 ตุลาคม 2541 กลุมออมทรัพยไดขอจดทะเบียนเปนนิติ
บุคคลในรูปแบบ "สหกรณบริการ" มีเงินออมทรัพยที่อยูอาศัย 1,154,630 บาท และเริ่มทําการ
กอสรางที่อยูอาศัยเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2541 สําหรับสมาชิก 93 ราย และไดทําการกูเงินเพิ่มจาก
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชนเมือง (พอช.) เปนจํานวน 9,352,250 บาท ในอัตราดอกเบี้ย 3%ตอป
ระยะเวลาในการชําระเงินไมเกิน 15 ป และเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2542 ไดรับการจดทะเบียนเปน
สหกรณประเภทสหกรณบริการโดยใชชื่อวา "สหกรณบริการพัฒนาชุมชนชาวแพพิษณุโลกจํากัด"
เลขทะเบียนสหกรณที่ บ.004642 ในปจจุบันมีทุนหมุนเวียนในชุมชน 28,747,500 บาท และมี
สมาชิกจํานวน 247 คน สวนคณะกรรมการในปจจุบันนี้ถือเปน คณะกรรมการชุดที่ 5 นับจาก
จัดตั้งกลุมเตรียมจัดตั้งสหกรณ
การอยูอาศัยในชุมชนชาวแพริมคลองโคกชางนั้น ชาวแพจะไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่
อยูอาศัย เพราะถือวาเปนที่ดินสาธารณะประโยชนที่ทางองคการบริหารสวนจังหวัดเปนดูแล ชาว
แพทําไดเพียงเชาอยูอาศัยในอัตราตารางวาละ 1 บาทตอเดือน โดยทางจังหวัดไดจัดสรรที่ดินขั้น
ต่ําใหชาวแพอยูอาศัยจํานวน 21 ตารางวา เพราะฉะนั้นคาเชาที่ดินที่ชาวแพตองจายใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดตอป คือ 252 บาท ทางจังหวัดอนุญาตใหชาวแพทําสัญญาเชาที่ดินเปน
ระยะเวลา 15 ป ชาวแพไดเริ่มตนทําสัญญาเชาที่ดินกับองคการบริหารสวนจังหวัดเมื่อวันที่ 2
มิถุนายน พ.ศ. 2542 โดยเริ่มจายคาเชาตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 เปนตนไป กําหนด
สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 ซึ่งทางจังหวัดจะจัดใหมีการปรับปรุงอัตราเชาทุกๆ 3
ป ตามสภาพเศรษฐกิจ สําหรับการกอสรางบานเรือน ชาวแพตองมาขอใชสิทธิสรางบานในที่ดินที่
ตนจะทํ า การเช า โดยจะตองสมัครเปน สมาชิก ของสหกรณบริการพัฒ นาชุม ชนชาวเรือนแพ
พิษณุโลกจํากัด และผอนชําระคากอสรางบานเรือนใหกับทางสหกรณทุกเดือน โดยแยกตางหาก
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จากคาเชาที่ดิน เพื่อใหสหกรณนําเงินที่ไดรับจากชาวแพไปสงคืนใหกับสถาบันพัฒนาองคกร
ชุมชนเมืองที่ไดไปกูยืมเงินมา
อัตราการสงใชเงินกูจํานวน 180 งวดของชาวแพแตละคนนั้นไมเทากัน ขึ้นอยูกับ
ลักษณะแปลนบานที่ไดทําการกอสรางซึ่งมีราคาไมเทากัน โดยแบบแปลนบานที่จังหวัดออกแบบ
มาใหชาวแพเลือกมีอยู 4 แบบ ราคาตั้งแต 80,000 – 250,000 บาท สําหรับอัตราเงินกูที่ทาง
สหกรณใหกูยืมและสงใชคืน คือ สมาชิกที่กูยืมเงินจํานวน 150,000 บาท สงใชเงินกูพรอม
ดอกเบี้ยเดือนละ 1,270 บาท สมาชิกที่กูเงินจํานวน 131,500 บาท สงใชเงินกูพรอมดอกเบี้ย
เดือนละ 1,000 บาท นอกจากนี้ชาวแพยังตองสงคาเงินออมของสมาชิกสหกรณคนละ 100 บาท
ตอเดือนดวย

ภาพที่ 4 สภาพบานเรือนภายในชุมชนชาวแพ หมูที่10 ตําบลอรัญญิก
คณะกรรมการกลุมเตรียมสหกรณไดกําหนดคุณสมบัติของชาวแพที่จะขอใชสิทธิ
สรางบานในที่ดินสาธารณะริมคลองโคกชางดังนี้
1 ตองเปนเจาของเรือนแพหรือทายาทที่ไดรับมอบสิทธิ

48
2 ตองเปนสมาชิกกลุมเตรียมสหกรณบริการพัฒนาชุมชนชาวแพพิษณุโลก จํากัด
และปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณ
3 ตองสรางบานตามแบบแปลนที่จังหวัดกําหนดไว
4 ที่ดิน 1 แปลงตอเรือนแพ 1 หลัง
5 เมื่อสรางบานเสร็จแลว และไดยายเขาไปอยูตองรื้อเรือนแพหลังนั้นทันที
จากการสํารวจเมื่อ พ.ศ. 2541 ของเทศบาลนครพิษณุโลกและกรรมการกลุมเตรียม
สหกรณ ฯ มี จํ า นวนเรื อ นแพริ ม แม น้ํ า น า นทั้ ง หมด 241 แพ การเคลื่ อ นย า ยชุ ม ชนจะทํ า เป น
โครงการโดยแบงเปนระยะดังนี้ ระยะแรกทําการเคลื่อนยายชุมชนเรือนแพรอยละ 50 ของผูที่
ตองการยายเขามาอยูในพื้นที่ริมคลองโคกชาง โดยใชวิธีจับฉลากเพื่อถือสิทธิเขาไปอยูอาศัย สิทธิ
ที่ไดเปนสิทธิการเชา ซึ่งสิทธินี้สามารถตกทอดถึงลูกหลานและผูมีสิทธิตามกฎหมายได แตไมมี
การอนุญาตใหขายสิทธิใหผูอื่น ในผูที่ตองการยายรอยละ 50 ครั้งแรกนี้ใหเคลื่อนยายเปน 2 ชวง
ในชวงแรกในระยะเวลา 3 ปหลังจากเริ่มตนโครงการ ชวงที่ 2 ใหทําภายใน 2 ปนับจากมีการ
เคลื่อนย า ยชวงแรกเสร็จสิ้ น ชุมชนส วนที่ เ หลืออีกประมาณรอยละ 50 ของผูต องการยา ยให
เคลื่อนยายภายในระยะเวลา 5 ป
ลักษณะการเมืองการปกครอง
เขตการปกครองของชุมชนชาวแพบริเวณคลองโคกชาง เปลี่ยนจากขึ้นตรงกับทาง
เทศบาลนครพิษณุโลกมาเปนขึ้นตรงกับองคการบริหารสวนตําบลอรัญญิก ชุมชนชาวแพตั้งอยูใน
ทองที่ หมูที่ 10 ตําบลอรัญญิก ในปจจุบันมีการปกครองแบบคณะกรรมการบริหารสหกรณและ
ถือเปนคณะกรรมการบริหารชุมชนไปดวย คณะกรรมการชุดหนึ่งมีจํานวน 11 คน ประกอบไป
ดวย ประธาน 1 คน รองประธาน 1 คน เลขานุการ 1 คน เหรัญญิก 1 คน และคณะกรรมการอื่นๆ
คณะกรรมการดํารงตําแหนงโดยวิธีการเลือกตั้งมีวาระในการทํางาน 2 ป ถาเปนติดตอกัน 2 สมัย
ตองหยุดพัก 1 สมัย เพื่อใหคนอื่นๆ ไดมีโอกาสเขามาทํางานบาง วาระของคณะกรรมการจะหมด
วาระไมพรอมกันทั้งคณะ ทําใหการจัดการเลือกตั้งเกิดขึ้นไมพรอมกัน เชน ประธานกรรมการและ
เหรัญญิกจะมีการเลือกตั้งแยกออกมาตางหาก สวนใหญมักจะเลือกในชวงเดือนมีนาคม สาเหตุที่
คณะกรรมการหมดวาระไมพรอมกันนั้น เพราะตองการใหกรรมการเดิมที่มีประสบการณและมี
โอกาสเรียนรูงานมากอน ไดมีโอกาสสอนงานใหกับผูที่เขามารับตําแหนงใหม การทํางานของ
คณะกรรมการจะไดไมหยุดชะงักลงในชวงหลังการเลือกตั้ง และคนที่เขามารับหนาที่แทนจะไดไม
ตองเรียนรูงานใหมตั้งแตแรก โดยการถายทอดประสบการณของกรรมการคนกอนจะชวยใหคนที่
เพิ่งเขามารับตําแหนงเรียนรูงานไดงายขึ้น
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คณะกรรมการบริหารสหกรณมีหนาที่เกี่ยวกับการจัดเก็บเงินคาผอนชําระที่อยูอาศัย
ของชาวแพที่กูยืมมาจากสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนเมือง (พอช.) การเคหะแหงชาติ โดย
คณะกรรมการตองคอยติดตามจัดเก็บและทวงหนี้สิ้น ซึ่งเปนคาผอนชําระบานของชาวแพ ซึ่งตอง
จายกับทางสหกรณทุกเดือน เพื่อใหทางสหกรณรวบรวมและจายคืนแกสถาบันพัฒนาองคกร
ชุมชนเมือง เนื่องจากชาวแพทุกครัวเรือนที่อยูในชุมชนชาวแพตองเปนสมาชิกกับทางสหกรณ จึง
จะมีสิทธิกูยืมเงินมาสรางที่อยูอาศัยได ทําใหความสัมพันธระหวางคณะกรรมการบริหารสหกรณ
กับชาวแพใกลชิดกัน คณะกรรมการจึงตองรับหนาที่ในการดูแลทุกขสุขของชาวแพไปดวย เพราะ
ถ า ชาวแพมี ป ญ หาเรื่ อ งการเงิ น ก็ จ ะไม มี เ งิ น มาจ า ยค า ผ อ นชํ า ระบ า นให กั บ ทางสหกรณ
คณะกรรมการก็ตองเขาไปชวยแกไขปญหาใหชาวแพ เพื่อใหชาวแพสามารถสงเงินคาผอนชําระ
บานไดทุกเดือน นอกจากนี้ประธานและคณะกรรมการบริหารสหกรณจะทําหนาที่เปนสื่อกลาง
ระหวางราชการกับชาวแพ เมื่อมีกิจกรรมหรือขาวสารใดๆ จากทางราชการชาวแพจะรูไดโดยผาน
ทางคณะกรรมการชุมชน เชน เรื่องการแจกทรายอะเบสปองกันลูกน้ํายุงลาย การจัดกิจกรรมใน
วันขึ้นปใหมและวันสงกรานต การจัดแขงกีฬาเพื่อตอตานยาเสพติดใหกับเยาวชน เปนตน
โดยปกติแลวจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารสหกรณและชุมชนทุกเดือนอยาง
นอยเดือนละ 1 ครั้ง เปนการประชุมเพื่อปดงบประจําเดือน และในโอกาสนี้จะมีการเสนอขาวสาร
และเรื่องราวอื่นๆ แทรกเขามาดวย ซึ่งสวนใหญเปนขาวสารและกิจกรรมจากองคการบริหารสวน
ตําบลและเรื่องราวตางๆ ภายในชุมชน สถานที่ประชุมจะใชอาคารสหกรณเ ปนที่ประชุม ใน
บางครั้งจะมีขาราชการจากจังหวัดมารวมประชุม เพื่อดูแลการบริหารงานและรวมกิจกรรมภายใน
ชุ ม ชน รวมทั้ ง จะมี ข า ราชการตรวจเงิ น แผ น ดิ น มาตรวจสอบรายรั บ รายจ า ยในชุ ม ชน และ
ตรวจสอบความโปรงใสในการเก็บเงินคาผอนชําระเงินกูที่อยูอาศัยดวย สวนการประชุมใหญจะมี
ป ล ะ 1 ครั้ ง เรี ย กว า การประชุ ม ใหญ ส ามั ญ ประจํ า ป ในโอกาสนี้ จ ะมี ข า ราชการจากหลาย
หนวยงานภายในจังหวัดเขามารวมประชุมดวยเชน สหกรณจังหวัด สํานักงานตรวจบัญชี องคการ
บริหารงานสวนจังหวัด องคการบริหารงานสวนตําบล กํานัน กลุมสงเสริมองคกรปกครองทองถิ่น
เปนตน การประชุมใหญสามัญประจําปจะมีกิจกรรมสําคัญอีกอยางหนึ่งใหชาวแพมารวมทําดวย
ก็คือการรวมวิพากษวิจารณการทํางานของคณะกรรมการบริหารสหกรณและชุมชน โดยจะมีการ
ปดถนนตั้ งเต็นทบริเวณหนาสหกรณใหชาวแพมาชุ มนุมกัน และมีข าราชการและบุ คคลจาก
ภายนอกมารวมเปนสักขีพยาน
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ระบบเศรษฐกิจ
ชาวแพมี ภู มิ ห ลั ง เป น ชาวบ า นในชนบท ซึ่ ง ส ว นใหญ ป ระกอบอาชี พ หลั ก ทํ า
เกษตรกรรมมากอน งานทางการเกษตรที่ชาวแพเคยทําก็จะเปนการทําไรทํานา ปลูกพืชผักสวน
ครัวหรือเลี้ยงสัตว ในอดีตเกษตรกรมักประสบปญหาในการเพาะปลูกจากปญหาทางสภาพ
ภูมิอากาศ เชน ฝนแลงฝนทิ้งชวงทําใหขาดแคลนน้ํา หรือเกิดปญหาน้ําทวมผลผลิตเสียหายจาก
การทําไรนาในที่ลุม และบางครั้งก็มีปญหาทางดานการตลาด ผลผลิตขายไดราคาต่ํา เพราะถูก
โกงราคาจากพอคาคนกลาง ทําใหชาวบานจํานวนหนึ่งตัดสินใจละทิ้งไรนาเขามาหางานทําในตัว
เมื อ ง ในบางกรณี ช าวบ า นที่ ข าดแคลนแรงงานในการทํ า ไร ทํ า นา เพราะมี จํ า นวนผู ช ายใน
ครัวเรือนนอยหรือไมมีเลยอยางเชน กรณีครัวเรือนที่หัวหนาครอบครัวเสียชีวิต มีความจําเปนตอง
ขายที่ดินในชนบทแลวอพยพครอบครัว ที่มีสมาชิกในครัวเรือนเปนผูหญิงจํานวนมาก เดินทางมา
หางานทําในเมือง การเขามาอยูอาศัยในเมืองใหญทําใหเกิดปญหาเรื่องที่พักอาศัย เพราะที่ดินมี
ราคาสูง ชาวบานจํานวนหนึ่งที่อพยพเขามาอยูในเมืองจึงตัดสินใจเขามาสรางหรือเชาแพเพื่อเปน
ที่พัก เนื่องจากเสียคาใชจายไมสูงมากนัก และการอยูอาศัยในเรือนแพมีความสะดวกสบาย
เพราะอยูใกลกั บแหล งทํามาหากิน และแหล งน้ํา ชาวบา นเหลา นี้จึงกลายเป น ชาวแพไปโดย
ปริยาย สวนใหญแลวชาวแพมักจะชวนเพื่อนบานในชนบทเขามาหางานทําดวย หรืออาจจะ
ชั ก ชวนหลั ง จากพบว า การทํ า งานในเมื อ งมี ลู ท างที่ จ ะได เ งิ น มากกว า การทํ า งานในภาค
เกษตรกรรม ในบางครั้งการอพยพเขามาอยูในเมืองมีจํานวนมากกวา 10 ครอบครัวภายในการ
อพยพเพียงครั้งเดียว
ชาวแพมักมีฐานะยากจน เนื่องจากมีการศึกษานอยและรายไดไมสูง สวนใหญผูหญิง
มักทํางานเปนแมคาอยูในตลาดสด สวนมากผูชายมักจะถนัดทํางานรับจาง อาชีพคาขายของ
ผูหญิงมีทั้งขายผัก ปลา ขนมจีน เสนกวยเตี๋ยว ขาวราดแกง ขาวมันไก ฯลฯ สวนอาชีพรับจางของ
ผูชายไดแก ขี่สามลอ ขี่รถซาเลงขนของ เปนชางกลึง ชางแกะสลัก ชางกอสราง ชางถ ายรูป
กรรมกร รับจางทั่วไป เลนลิเก ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีชาวแพบางสวนที่ทํางานเปนลูกจางของบริษัท
หางราน หรือหนวยงานราชการ เชน เปนพนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานสงนมรายวัน
คนทําความสะอาด เปนแมบาน เปนภารโรง ฯลฯ ชาวแพบางสวนก็ทํางานอยูที่บานไดแก ผูที่ทํา
อาชีพขายของชํา รับจางซักเสื้อผา ซอมแซมเสื้อผา เลี้ยงเด็ก เปนตน อยางไรก็ตาม มีชาวแพ
จํานวนเล็กนอยที่รับราชการเปนทหารและตํารวจดวย
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ภาพที่ 5 ผูหญิงในชุมชนกําลังลางปลาเพื่อทําเปนปลาเกลือตากแหงขาย
ชาวแพบางคนทําอาชีพคาขายจนร่ํารวยมีเงินใหคนในชุมชนกูยืม รวมไปถึงพอคา
แมคาในตลาดสดดวย เนื่องจากชาวแพจํานวนมากมีฐานะยากจน แหลงเงินกูจึงเปนสิ่งจําเปน
เพื่อนํามาใชหมุนเวียนรายรับรายจายในครอบครัว ผูใหเงินกูในชุมชนคนหนึ่งมีตําแหนงเปนรอง
ประธานชุมชน เคยทําอาชีพขายปลาจนมีฐานะดี ในตอนนี้ไดเลิกอาชีพคาขายแลวหันมาออก
เงินกูแทน โดยจะมีลูกหนี้อยูตามตลาดสดตางๆ จํานวนหลายแหง รวมถึงชาวแพก็จะเปนลูกหนี้
ดวย การกูเงินแบบนี้มักมีดอกเบี้ยสูงรอยละ 10 หรือ 20 และมักจํากัดวงเงินกูไมใหเกิน 2,000
บาท การชําระเงินลูกหนี้จะตองจายเงินทุกวันใหกับเจาหนี้ อาจเปนวันละ 100 หรือ 200 บาท
การทําหลักฐานเจาหนี้จะถายรูปชาวแพที่มากูยืมเงินคูกับสรอยทองที่เจาหนี้สงใหดวยมือ เพื่อ
แสดงใหเห็นวาชาวแพที่มากูเงินนําเอาสรอยทองของคนที่ใหกูไป ซึ่งที่จริงแลวเปนการนําเอาเงิน
สดไปไมใชสรอยทองคํา เหตุผลที่ทําเชนนั้นเพราะวาสรอยทองมีราคาสูงกวาเงินที่กูยืม หากวา
ลูกหนี้ไมยอมใชเงินคืน เจาหนี้อาจนํารูปถายไปแจงความใหตํารวจมาจับแลวบังคับใหใชหนี้เปน
สรอยทอง ซึง่ จะทําใหลูกหนี้ตองเสียเงินมากกวาที่ตกลงกันไว ลูกหนี้สวนใหญจงึ ไมอยากเบีย้ วหนี้
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ถาไมจําเปนจริงๆ รูปภาพที่เจาหนี้และลูกหนี้ถายดวยกันจึงเปนเสมือนคําขูไปในตัว เจาหนี้รายนี้
มีฐานะดีจนตอเติมบานทาสีสันสวยงามผิดกับบานเรือนชาวแพทั่วๆ ไป
นอกจากกูเงินจากเจาหนี้แลว ชาวแพยังอาศัยหยิบยืมเงินจากเครือญาติ หรือเงินกู
จากการรวมกลุมสัจจะออมทรัพยของชุมชน ในชุมชนจะมีจํานวนชาวแพที่กูเงินจากแหลงเงินกู
ตางๆ เปนจํานวนเกือบครึ่งหนึ่งของคนทั้งหมด

ภาพที่ 6 ผูหญิงชาวแพที่มีอาชีพรับจางซักผา ซอมแซมเสื้อผา และรับจางเลี้ยงเด็ก
ครอบครัวและเครือญาติ
รูปแบบครอบครัวของชาวแพแบงเปนประเภทครอบครัวเดี่ยวเปนสวนมาก สมาชิกใน
ครอบครัวเดี่ยว (nuclear family) ประกอบไปดวย พอ แม และลูก หรือคน 2 รุนอาศัยอยูในบาน
หลังเดียวกัน สําหรับจํานวนของครอบครัวขยาย (extended family) มีจํานวนรองลงมา ใน
ครอบครัวขยายจะประกอบไปดวยสมาชิกมากกวา 2 รุนขึ้นไปใชชีวิตอยูดวยกัน เชนอาจมีคนรุน
ปูยาตายาย คนรุนพอแม คนรุนลูก และคนรุนหลาน ใชชีวิตอยูในบานหลังเดียวกัน สวนใหญแลว
ชายหนุมและหญิงสาวชาวแพจะมีครอบครัวเร็ว เพราะตองการแรงงานมาชวยในการประกอบ
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อาชีพ บางคนอายุไมเกิน 20 ป ก็อาจแตงงานมีครอบครัวแลว สวนใหญผูหญิงจะมีครอบครัวกอน
ผู ชายในวั ย ไลเ ลี่ ย กั น ผู ช ายรุ น เดี ย วกั น มัก ใช ชีวิต ไปกั บเพื่ อ นฝู ง มากกว า สนใจเรื่องของการ
แตงงาน
ชาวแพสวนมากจะมีรูปแบบของการแตงงานที่เรียบงาย ยกเวนในบางรายที่มีฐานะ
ร่ํา รวยอาจจั ด งานแต ง งานที่ ใ หญ โ ต เชิ ญ แขกเหรื่ อ มากมายมาร ว มงาน ทั้ ง จากภายในและ
ภายนอกชุมชน ญาติผูใหญของฝายหญิงอาจเรียกคาสินสอดจํานวนหลายหมื่นบาท รวมถึง
สรอยทองจํานวนหลายเสน แตในชาวแพที่มีฐานะไมดีคาสินสอดที่พอแมฝายหญิงเรียกรองอาจ
เปนเงินจํานวนไมกี่พัน หรือสรอยทองน้ําหนักไมกี่บาท หากชายหญิงชอบพอกันและมีความพรอม
ญาติผูใหญของแตละฝายจะมาจัดพิธีผูกขอมือที่บานของฝายหญิง พรอมกับนําสินสอดจํานวน
เล็ ก น อ ยมาพอเป น พิ ธี ชายหนุ ม ที่ มี ฐ านะไม ดี ห รื อ ไม มี ห มู ญ าติ ค อยสนั บ สนุ น จํ า เป น ต อ ง
ตระเตรียมเก็บหอมรอมริบเงินคาสินสอดสักระยะเวลาหนึ่ง ในบางกรณีชายหญิงที่รักใครชอบ
พอกัน แตติดขัดที่ไมมีเงินพอที่จะแตงงาน หรือบางครั้งฝายชายอาจถูกญาติฝายหญิงกีดกัน
เพราะมีฐานะยากจน อาจพากันหนีไปทํางานในตางจังหวัด เมื่อเวลาผานไปจนมีลูกแลวคนหนึ่ง
จึงพากันกลับมาขอขมาญาติผใู หญของฝายหญิง

ภาพที่ 7 หญิงสาวชาวแพและนองชาย
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การดูแลสมาชิกในครอบครัว สวนใหญขึ้นอยูกับวาใครมีเวลาอยูกับบานมากกวากัน
ในครอบครัวที่มีคนรุนปูยาตายายอยูดวย ผูสูงอายุมักเปนฝายเลี้ยงดูบุตรหลาน ในขณะที่พอแม
เปนคนรับภาระสงเงินในการเลี้ยงดูใหใช ในครอบครัวที่ไมมีผูสูงอายุและพอแมตองทํางานนอก
บาน ถาหากมีลูกเล็กพอแมจะนําไปจางใหคนอื่นเลี้ยง ซึ่งอาจจะอยูภายในชุมชนหรือนอกชุมชนก็
ได หรืออาจนําไปฝากใหญาติพี่นองที่อยูที่อื่นเลี้ยงดูแทน หากอาชีพของแมสะดวกในการดูแล
เชน เปนแมคาขายของอยูในตลาดสด แมก็จะนําลูกออนไปเลี้ยงดูในที่ทํางาน หากวาเปนเด็กโต
ขึ้นมาอีก นิด พี่ที่ โตกวาจะเปนคนดูแลน อง สวนใหญภาระในการอบรมลูกมักตกเปนของแม
เพราะแมมักมีเวลาอยูกับลูกมากกวาพอ เมื่อลูกกลับมาจากเลิกเรียนก็จะไปชวยแมขายของใน
ตลาดสด ในขณะที่พอตองทํางานรับจาง หากเกิดปญหาลูกไมเชื่อฟงแม ผูเปนพอจะเขามามี
บทบาทในการไกลเกลี่ย สวนใหญเด็กจะกลัวพอ แตพอและแมจะไมกาวกายหนาที่ในการอบรม
เลี้ยงดูลูก หากฝายหนึ่งกําลังอบรมลูก อีกฝายจะไมเขาไปยุงเกี่ยว สวนใหญแลวเด็กผูหญิงที่
ทํางานจะสงรายไดสวนหนึ่งมาใหพอแมไดใช สวนเด็กผูชายก็จะสงเงินใหพ อแมใชบางหาก
ครอบครัวนั้นไมมีลูกผูหญิง แตสวนมากเด็กผูชายมักใหเงินพอแมเปนกอนนานๆ ครั้ง หรือนําไป
ซื้อเปนสิ่งของมาใหแทน ในขณะที่ลูกผูหญิงจะรับภาระเรื่องการกินการอยูของพอแมอีกดวย
ความสัมพันธของคนในชุมชน
ประชากรที่อาศัยอยูในชุมชนชาวแพริมคลองโคกชางแบงออกไดเปนหลายกลุม ใน
การแบงประเภทยึดตามลักษณะของการเขามาอยูอาศัยซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้
คนกลุมแรก คือ กลุมชาวแพดั้งเดิม หรือ “คนแพ“ คนกลุมนี้เปนคนกลุมใหญที่มี
จํานวนประชากรมากที่สุด ในอดีตชาวแพดั้งเดิมเคยอยูอาศัยในแมน้ํานานแลวไดสิทธิจากทาง
ราชการใหยายเขามาอยูในชุมชนชาวแพริมคลองโคกชาง
คนกลุมที่ 2 ชาวแพเรียกวา “กลุมคนซื้อสิทธิ“ความจริงแลวคนกลุมนี้ไมสามารถเขา
มาอยูในชุมชนชาวแพได เพราะเปนการผิดขอตกลงที่คณะกรรมการกลุมเตรียมจัดตั้งสหกรณ (ซึง่
ก็คือคณะกรรมการชุมชน) กําหนดไววา ผูที่จะเขามาอยูอาศัยในชุมชนนี้จะตองเปนชาวแพที่เคย
อาศัยอยูในแมน้ําเทานั้น แตกลุมคนซื้อสิทธิกลับไมไดเปนคนแพมาแตเดิมเลย ความเปนมาของ
คนกลุมนี้ เกิดมาจากชาวแพดั้งเดิมที่อาศัยอยูริมแมน้ํา แตไมเต็มใจที่จะยายเขามาอยูในชุมชน
แหงใหมไดขายสิทธิในการอยูอาศัยใหกับบุคคลอื่นภายนอกชุมชน ซึ่งการขายสิทธินี้แลวแตจะทํา
การตกลงราคากัน สวนใหญแลวจะขายสิทธิกันในราคา 10,000 บาท ถึง 30,000 บาท การซื้อ
ขายสิทธินี้ก็คือการซื้อขายเรือนแพในแมน้ําเพื่อใหคนบกไดเปนเจาของเรือนแพ และจะไดสิทธิใน
การเขามาอยูในชุมชนชาวแพคลองโคกชาง เหตุผลที่ชาวแพดั้งเดิมขายสิทธิเพราะไมมั่นใจวาจะ
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ไดครอบครองที่ดินในชุมชนใหม ซึ่งหมายถึงชาวแพที่ยายเขาไปอยูบริเวณคลองโคกชางจะไมมี
กรรมสิ ท ธิ์ ใ นที่ ดิ น มี แ ต เ พี ย งสิ ท ธิ ใ นการเช า ที่ ดิ น เพื่ อ ทํ า การปลู ก บ า นพั ก อาศั ย เท า นั้ น และ
เนื่องจากไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทําใหชาวแพไมสามารถซื้อขายบานของตนได ชาวแพที่พอมีฐานะ
หรือมีชองทางที่ดีกวาจึงไปซื้อที่ดินบริเวณอื่น เพื่อสรางที่อยูอาศัยแทนที่ดินที่ทางราชการจัดไวให
สําหรับบานเรือนของกลุมคนที่ซื้อสิทธินี้ มีทั้งที่ปลอยใหคนอื่นมาเชาอยูและไดเขามาอยูอาศัยเอง
ในชุมชน ในกลุมผูซื้อสิทธิกับชาวแพดั้งเดิมสวนใหญมักไมคอยสนิทสนมกันมากนัก แตก็คง
พูดคุยกันไดตามปกติ สวนใหญแลวชาวแพมักชอบพูดคุยกับคนแพดวยกัน และชาวแพมักจะเปน
ผูมีบทบาทในชุมชนนี้มากกวาคนที่ซื้อสิทธิ
กลุมคนกลุมที่ 3 ชาวแพเรียกตามทางราชการวา “ผูบุกรุก” ความจริงคนกลุมนี้อาศัย
อยูในที่ดินบริเวณคลองโคกชางกอนการมาถึงของชาวแพ และพวกเขาเองก็ไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
เชนเดียวกันกับชาวแพ ในระยะแรกพวกเขาเขามาจับจองพื้นที่วางแลวปลูกบานเปนเพิงพักอยู
อาศัย ตอมาเมื่อเกิดโครงการเคลื่อนยายชุมชนชาวแพ “ผูบุกรุก“ ก็ไดรับสิทธิเขามาอยูอาศัยใน
ชุมชนเหมือนกับชาวแพ หรือ “คนแพ“ เนื่องจากทางราชการตองการแกปญหาใหกับคนที่ขาด
แคลนที่อยู ดังนั้น “ผูบุกรุก“ จึงเปลี่ยนสถานภาพเขามาเปนสมาชิกในชุมชน ซึ่งทําใหมีภาระ
คาใชจายเพิ่มมากขึ้นเพราะตองผอนชําระคาบานดวย ความสัมพันธระหวางชาวแพกับผูบุกรุก
สวนใหญมักมีความเขาอกเขาใจกันเปนอยางดี เพราะวามีฐานะและลักษณะการใชชีวิตที่เรียบ
งายใกลเคียงกัน
กลุมคนกลุมที่ 4 คนกลุมนี้สวนใหญเปนคนที่ทํางานในสถานที่ใกลเคียงกับชุมชนชาว
แพ แตไมมีที่อยูอาศัยจึงเขามาเชาบานพักอาศัยอยูในชุมชน บานที่เชาอยูก็คือบานที่มีผูซอื้ สิทธิไว
แลวนํามาดัดแปลงเปนบานใหคนจากภายนอกมาเชา สวนใหญชีวิตประจําวันของคนกลุมนี้มัก
ไปทํางานตอนเชา และกลับมาตอนมืดค่ํา คนกลุมนี้มักเปนคนวัยทํางานหรือวัยรุน บางสวนก็เปน
นักเรียน นักศึกษา เชน นักเรียนของวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก บางครั้งเด็กภายนอกที่เขามาอยูก็
ดื่มสุราสงเสียงเอะอะโวยวายจนมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับเด็กวัยรุนในชุมชนจนตองขึ้นโรงพักก็มี
เราอาจเรียกคนกลุมนี้วา “คนนอก” ชุมชนก็ได
เนื่องจากในอดีตชุมชนเรือนแพเคยอยูอาศัยในริมแมน้ํานาน การอยูอาศัยในแมน้ําทํา
ใหคนในชุมชนตองพึ่งพาเพื่อนบานในระดับสูง เพื่อคอยชวยเหลือกันในกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับที่
อยูอาศัย เชน ชวยปรับระดับเรือนแพขึ้นลงตามกระแสน้ํา ไหววานใหเพื่อนบานชวยดูแลลูกหลาน
ไมใหพลัดตกน้ําในเวลาที่พอแมไมอยูแพ ขอแรงเพื่ อนบานใหมาชวยกั นหนุน แพหรือเปลี่ย น
ลูกบวบ รวมถึงมีการรวมกลุมในหมูผูชายเพื่อออกไปจับปลากลางแมน้ําดวยกัน ฯลฯ จากสาเหตุ
ที่คนอยูเรือนแพใกลเคียงกันตองพึ่งพาอาศัยกัน ชาวแพจึงไมมีปญหาความขัดแยงกันมากนัก
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หรือถามีก็สามารถไกลเกลี่ยกันเองภายในกลุมได แตหลังจากชุมชนไดถูกเคลื่อนยายมาอยูบนบก
เกิดปญหาทะเลาะเบาะแวงระหวางชาวแพมากขึ้น เนื่องจากการพึ่งพากันในดานทีอ่ ยูอ าศัยลดลง
ประกอบกับชุมชนชาวแพเปนชุมชนเมือง ซึ่งไมไดมีพื้นฐานสังคมมาจากความสัมพันธทางเครือ
ญาติเหมือนชุมชนอื่นๆ ในชนบท รวมถึงพื้นที่ในการปลูก บานเรือนเพื่ออยูอาศั ยก็มีลักษณะ
คอนขางจํากัด ทําใหมีลักษณะที่อาจสงเสริมใหเกิดความขัดแยงระหวางคนในละแวกบานขึ้นได
บอยๆ
อยางไรก็ตาม ไมไดหมายความวาชาวแพทุกหลังในชุมชนชาวแพจะมีการทะเลาะ
เบาะแวงกับเพื่อนบานอยางสม่ําเสมอ สวนใหญแลวความสัมพันธระหวางชาวแพกับเพื่อนบาน
มั ก จะเป น ไปในลั ก ษณะนี้ ชาวแพมั ก จะรู จั ก และคุ น เคยกั บ เพื่ อ นบ า นในละแวกเดี ย วกั น
โดยเฉพาะในหมูผูหญิงวัยกลางคนที่ทํางานอยูกับบานหรือผูหญิงที่หยุดจากการทํางานนอกบาน
มาเลี้ยงดูลูกออน รวมถึงผูหญิงสูงอายุที่ทํางานไมไดแลว ผูหญิงเหลานี้จะมารวมกลุมเพื่อพบปะ
พูดคุยกันในตอนเชาหลังจากทํางานบานเสร็จแลว และอีกครั้งในเวลาเย็นหลังจากพวกผูชายเลิก
งานกลับมาถึงบาน สวนใหญพวกผูหญิงมักจะมารวมกลุมนั่งพูดคุยกันตรงหนาบานที่มีมานั่งอยู
ใตรมไมหรือชายคาบาน ในเวลาเชาจะมีแตกลุมผูหญิงที่เขามารวมวงสนทนากัน สวนใหญจะเปน
ผูหญิงที่มีครอบครัวแลวและเปนผูสูงอายุ เรื่องที่คุยกันมักเปนเรื่องเกี่ยวกับการทํางาน เรื่องราว
ภายในชุมชน บางครั้งก็เปนการนินทาสามีของชาวแพคนอื่น หรือวิพากษวิจารณผูหญิงที่มัวแต
ปรนนิ บั ติ เ อาใจสามี ม ากเกิ น ไป ผู ห ญิ ง บางคนชอบดุ ด า ว า กล า วผั ว ก็ มั ก จะถู ก นิ น ทาด ว ย
เหตุการณเหลานี้ดูเหมือนจะเปนภาพกิจวัตรประจําวันที่สามารถพบเห็นไดทั่วๆ ไปภายในชุมชน
สวนใหญหากมีเหตุการณที่อาจนําไปสูปญหาความขัดแยง ชาวแพที่เปนผูใหญมักใช
วิธีพูดแบบกลับคําศัพทเพื่อใหอีกฝายหนึ่งฟงแลวรูสึกวาเปนคําพูดที่ออนลง มีอยูกรณีหนึ่งที่
ผูหญิงชาวแพนําชุดชั้นใน (กางเกงใน) ซึ่งชาวแพถือวาเปนของต่ําเปนของสวนตัวไปจางใหผูหญิง
ในชุมชนซัก ผูหญิงที่มีอาชีพรับจางซักผาคนนั้นพูดตอบผูที่มาวาจางดวยน้ําเสียงเรียบๆ วา “ไอใน
กางเกงนี่ฉันไมซักนะ” แทนการพูดวา “กางเกงใน” หรือในขณะที่หญิงชาวแพสูงอายุเลาถึง
เรื่องราวความเดือดรอนในชุมชนจากปญหาไฟฟาดับจนชาวบานตองไปหาผูนําชุมชนวา “ไปเรียน
รอง” แทนที่จะพูดวา “ไปรองเรียน” การพูดกลับคําศัพทในความหมายนี้ ชาวแพบางคนอธิบายวา
ใชพูดเพื่อบรรเทาความขัดแยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใชคําพูดแบบตรงไปตรงมา เนื่องจากชาว
แพถือวาคนที่อาศัยอยูในชุมชนเดียวกันเปนพวกเดียวกันไมควรมีเรื่องทะเลาะเบาะแวงกันเอง
รวมถึ ง การมี พื้ น ที่ บริ เ วณบา นค อนขา งจํา กัด ทํา ใหมี โ อกาสพบเจอกั น ได งา ย การพูด จาจึง มี
ลักษณะประนีประนอมเพื่อหลีกเลี่ยงไมใหเกิดเรื่องผิดใจกันขึ้น เพราะอาจสงผลตอความสัมพันธ
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ทําให “เขาหนากันไมติด” แตในบางครั้งชาวแพที่มีบานอยูหางกันเชน อยูกันคนละซอยอาจพูดจา
วากลาวกันรุนแรงในเรื่องสวนตัว เนื่องจากไมเกิดความกดดันในดานความใกลชิดของตัวบาน

ภาพที่ 8 การรวมกลุมพูดคุยกันของผูหญิงชาวแพ
สําหรับผูชายมักไมคอยรวมกลุมพูดคุยกันในโอกาสปกติ แตเมื่อมีกิจกรรมภายใน
ชุมชน เชน งานวันปใหม งานวันสงกรานต หรือในวันเลือกตั้งคณะกรรมการประจําชุมชน ฯลฯ
พวกผูชายมักมารวมกลุมพูดคุยกันในบริเวณงาน ในบางครั้งพวกผูชายมักจะมารวมวงดื่มสุรา
และพูดจาสรวลเสเฮฮากัน สวนใหญในวันปกติผูชายจะเขามาพูดคุยกันเปนการสวนตัวเพียงไมกี่
คน หรือบางครั้งหากตองการพูดคุยกันก็จะมาเดินเลนริมสนามฟุตบอล ซึ่งจะมีเด็กผูชายวัยรุนมา
จับกลุมเลนบอลกันเปนประจําทุกวัน สวนเด็กหนุมจะมาจับกลุมพูดคุยกันบริเวณศาลาพักผอน
ใกลกับสนามฟุตบอล ในกรณีของผูนําชุมชนมักจะมีผูชายทั้งที่เปนคนธรรมดาสามัญและเปน
สมาชิกคณะกรรมการชุมชนเขามาพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงปรึกษาหารือกัน
เกี่ยวกับเรื่องราวตางๆ ภายในชุมชน เชน ปญหาน้ําทวม การเลือกตั้งสมาชิกอบต. ฯลฯ รวมไปถึง
เรื่องราวอื่นๆ ภายนอกชุมชน เชน การไปรวมงานศพ ส.ส.ในจังหวัด เปนตน
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ความเชื่อและพิธีกรรม
ชาวแพสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ผสมผสานกับความเชื่อในศาสนาพราหมณและ
ความเชื่อในเรื่องภูตผีวิญญาณ (Animism) ชาวแพอธิบายสาเหตุของการกระทําและผลของการ
กระทําที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันวาเปนผลแหงเวรกรรมที่ไดทําไว สวนใหญความเชื่อในเรื่องเวร
กรรมมัก ใชอ ธิบ ายถึ ง ภาระที่ ตอ งยอมจํา นนหรือ อธิบ ายถึ ง ปรากฎการณห รือ พฤติก รรมที่ไ ม
สามารถแกไขได เชน การอธิบายถึงสาเหตุที่เด็กทารกในชุมชนเกิดมามีรางกายพิการ ในบางครั้ง
เวรกรรมถูกนํามาใชอธิบายถึงการกระทําหรือพฤติกรรมของคนในชุมชนในทางที่ไมดี หรือเปน
สวนหนึ่งในการตําหนิติเตียนหรือดาทอกัน เชน เมื่อชายหนุมคนหนึ่งในชุมชนขี่รถจักรยานยนต
ชนเขากับเสาไฟฟาจนตัวเองไดรับบาดเจ็บ ชาวแพสูงอายุอธิบายดวยความสาแกใจวาเปนเพราะ
เด็กคนนั้นขี่รถมอเตอรไซคมาทับไกที่ตนเลี้ยงไวตาย จึงถูกเวรกรรมตามทันทําใหเกิดอุบัติเหตุขึ้น
นอกจากเรื่องของเวรกรรมแลวชาวแพยังเชื่อในการทําบุญ ชาวแพอธิบายวาเพราะ
เหตุที่ชาติที่แลวทําบุญมานอยชาตินี้จึงเกิดมามีฐานะยากจนตองเจ็บปวยบอยๆ การทําบุญใน
ชาตินี้มากๆ จึงเปนหลักประกันวาชาติหนาจะมีกินมีใช ในอดีตชาวแพมักไปทําบุญกันตามวัด
ตางๆ ในตัวเมืองเนื่องจากไมมีวัดประจําชุมชน แตในขณะที่ยายมาอยูบริเวณคลองโคกชาง ชาว
แพสวนใหญโดยเฉพาะผูสูงอายุมักจะไปทําบุญที่วัดโคกชางเพราะอยูใกลกับบานเรือน การไป
ทําบุญที่วัดโคกชางทําใหชาวแพมีโอกาสไดรูจักกับชาวบานในละแวกใกลเคียงมากขึ้น ทําใหใน
บางโอกาสมีการมาจัดกิจกรรมรวมกันระหวางชาวแพและชาวบานในเวลาที่มีงานประเพณีตางๆ
การทําบุญที่วัดอื่นๆ นั้นก็ยังพบเห็นไดเพราะชาวแพบางคนรูจักกับพระผูใหญในบางวัดและเคย
ชินกับการไปทําบุญกับวัดในตัวเมือง ในขณะที่งานศพมักจะจัดกันในวัดบริเวณตัวเมืองเพื่อความ
สะดวกแกคนที่จะมารวมงาน ซึ่งพักอาศัยอยูในตัวเมืองกัน
ความเชื่อในศาสนาพราหมณก็มีอิทธิพลตอการใชชีวิตของชาวแพอยูเหมือนกัน เริ่ม
ตั้งแตการจัดตั้งศาลพระภูมิเจาที่ใหดูแลบานเรือน การดูฤกษดูยาม การทํานายดวงชะตา หรือ
โชคลางตางๆ ความเชื่อเรื่องการจัดตั้งศาลพระภูมิมีมาตั้งแตชาวแพอาศัยอยูในแมน้ํา โดยจะ
จัดตั้งศาลพระภูมิไวบนพื้นดินริมตลิ่ง โดยชาวแพเชื่อวาพระภูมิจะคุมครอง พื้นดินตั้งแตริมตลิ่งลง
ไปจนถึงเรือนแพที่ลอยอยูในแมน้ําใหปลอดภัยจากภูติผีปศาจและภัยอันตรายตางๆ โดยเฉพาะ
ในหมูผูหญิงการถวายอาหารแกพระภูมิเจาที่ถือเปนหนาที่ที่ควรกระทํา ถาอยากใหคาขายดีก็
จําเปนตองถวายอาหารแกพระภูมิเปนประจําสม่ําเสมอ เพื่อใหพระภูมิดลบันดาลใหมีคนมาซื้อ
ของมาก ทําการคาขายแลวมีกําไรไมขาดทุน
ความเชื่อเรื่องผีมีอิทธิพลตอชาวแพอยางมากโดยเฉพาะในหมูคนแพที่มีเชื้อสาย
มอญ ชาวแพบางคนที่ มี เ ชื้ อ สายมอญมี ก ารเลี้ ย งผี ใ นบ า นเรื อ นของตน แต ผี ที่ เ ลี้ ย งไม ใ ช ผี
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บรรพบุรุษแตเปนผีเรรอนทั่วไป ความเชื่อเรื่องผีในระดับชุมชนคือการจัดตั้งศาลผีประจําชุมชน
ชาวแพเรียกศาลนี้วาศาลเจาที่ประจําหมูบาน สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ.2545 เกิดจากชาวแพบริจาคเงิน
รวมกัน ในตอนแรกชาวแพตัดสินใจจะเลือกสรางศาลอยู 2 ศาลคือศาลเจาที่กับศาลพระพรหม
โดยชาวแพปรึกษาหารือกันวาจะตั้งศาลใดศาลหนึ่งเพียงศาลเดียว เหตุผลที่จะสรางศาลพระ
พรหมเพราะสวนใหญชาวแพทําการคา การสรางศาลพระพรหมจะชวยใหทําการคาขายดีและ
ร่ํารวย แตมีปญหาคือศาลพระพรหมใชงบประมาณสูง ชาวแพมีเงินไมพอจึงตัดสินใจสรางศาล
เจาที่แทน ชาวแพเชื่อวาเมื่อมีชุมชนเกิดขึ้นแลวก็จําเปนจะตองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาทําหนาที่ดูแล
รักษา ซึ่งก็คือผีที่อัญเชิญมาอยูในศาล ในการตั้งศาลเจาที่ประจําหมูบาน มีการเชิญพระสงฆและ
รางทรงมาสวดทําพิธีเชิญผี ซึ่งชาวแพเรียกวา “พอปูขุนเณร” จากเขาสมอแครงที่ อําเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลกใหมาอยูที่ศาลในชุมชน แตชาวแพสวนใหญเชื่อวาพอปูขุนเณรไมมาอยู ผีที่มา
อยู เป นพวกผีตายโหง ชาวแพเลา วา ในอดีตสมัยจอมพล ป.พิบู ลสงครามเปนนายกรัฐมนตรี
บริเวณคลองโคกชางเคยเปนแดนประหาร การประหารชีวิตใชวิธียิงเปาหรือตัดคอทําใหมีผีเรรอน
อยูในบริเวณชุมชนเปนจํานวนมาก เมื่อมีการเชิญผีพอปูขุนเณรเขามาอยูในศาล ผีพวกนี้จึงฉวย
โอกาสเขามาอยูแทน ศาลเจาที่ประจําชุมชนจะเปนศาลเพียงตาขนาดใหญอยูตรงทางเขาชุมชน
ใกลกับสหกรณบริการฯ ซึ่งเปนบริเวณสําหรับจัดกิจกรรม ศาลเจาที่นี้มีเพียงชาวแพบางราย
เทานั้นที่มาไหวและขอใหชวยคุมครอง
ศาลเจาที่ประจําหมูบานชาวแพบางคนเชื่อวาเปนที่มาของความขัดแยงในชุมชนและ
ทําใหการทํามาหากินฝดเคือง สาเหตุเพราะวาการตั้งศาลทําผิดวันคือทําในวันอาทิตยซึ่งตาม
ฤกษยามแลวชาวแพถือวาเปนวันโลกาวินาศ ในวันนั้นมีคนไปชวยจัดตั้งศาลประมาณ 20 คน
เพราะชาวแพสวนใหญไมเห็นดวย นอกจากนี้ศาลผีเจาที่ประจําหมูบานยังตั้งอยูสูงกวาศาลพระ
ภูมิเจาที่ ทําใหผิดหลักการเรื่องความสูงต่ําจนทําใหเกิดเรื่องไมดีขึ้น
นอกจากศาลเจาที่ประจําหมูบานแลว ศาลผีที่ชาวแพเคารพบูชาจะอยูที่ดานทาย
ชุมชน ศาลนี้แตเดิมมีดวยกัน 3 ศาล อยูมากอนการจัดตั้งชุมชนชาวแพ ศาลที่ชาวแพศรัทธาที่สุด
คือ ศาลพอปูบัวขาว ชาวแพเลากันวาศาลนี้อยูมาตั้งแตเมื่อที่ดินแหงนี้ยังเปนสระบัวอยู พอปูบัว
ขาวมี ลั ก ษณะรู ป ร า งสู ง มาก มี ผิ ว ขาว พ อ ปู บั ว ขาวมั ก มี ช าวแพไปบนบานสานกล า ว เป น ที่
กลาวถึงของชาวแพวาใหโชคลาภ ใหหวย รวมถึงชวยใหทํามาหากินได ทุกวันสงกรานตจะมีคน
มาไหวครูที่นี่เปนรางทรงของพอปูบัวขาว รางทรงเปนผูหญิงอายุประมาณ 30 ป เมื่อกอนอยู
อาศัยในพื้นที่นี้ แตเมื่อชาวแพยายเขามาอยูไดยายไปอยูที่อื่น 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
อาศั ย ในตั ว เมื อ งและผั ง ของชุ ม ชนเรื อ นแพที่ ไ ม ไ ด อ ยู ร วมกั น เป น กลุ ม ก อ น ทํ า ให ไ ม มี พื้ น ที่
สาธารณะของชุ ม ชนไว ใ ช ใ นการจั ด งานกิ จ กรรมในโอกาสต า งๆ และทํ า ให ย ากต อ การ
ประสานงานหรือกระจายขาวสารภายในชุมชนใหชาวแพรับรูกันทั้งหมด ผังชุมชนลักษณะนี้ยังทํา
ใหโอกาสที่ชาวแพจะไดรูจักหนาคาตากันอยางทั่วถึงมีโอกาสเปนไปไดนอยมาก ชาวแพมักจะรูจ กั
กัน ในบริเวณใกลเ คีย ง เฉพาะในหมูเพื่อ นบา นหรือกลุม คนที่มีผลประโยชนตอกัน เชน กลุม
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แบงปนแรงงานในการซอมบํารุงเรือนแพ หรือกลุมอาชีพ เปนตน ดวยสาเหตุทั้งหมดนี้ทําใหยาก
ตอการจัดกิจกรรมตางๆ ภายในชุมชนเรือนแพในขณะที่อยูในแมน้ํา จากขอมูลในอดีตพบวางาน
ประเพณีที่ชาวแพจัดรวมกันมีเพียงโอกาสขึ้นปใหมเทานั้น สวนงานประเพณีอื่นๆ ชาวแพไมไดมา
รวมกันจัดงาน เหมือนในปจจุบัน แตขึ้นอยูกับความพอใจสวนตัวและตางแยกยายกันไปทําใน
สถานที่ตางๆ ภายนอกชุมชน
เมื่อชาวแพยายเขามาอยูในชุมชนชาวแพ บริเวณคลองโคกชางแลว จะเห็นไดวาชาว
แพเริ่มมีสํานึกของความเปนชุมชนเกิดขึ้น อาจสังเกตไดจากการรวมตัวกันบริจาคเงินเรี่ยไรกันเอง
ของชาวแพ เพื่อนําไปใหผูนําชุมชนจัดตั้งศาลเจาที่ประจําชุมชนหรือศาลพอปูขุนเณร ถึงแมวา
การจัดตั้งศาลนี้จะไมประสบความสําเร็จเพราะมีคนมากราบไหวนอยมาก เนื่องจากสาเหตุความ
ขัดแยงในการจัดตั้งศาลผิดฤกษยาม∗ อยางไรก็ตาม การเริ่มมีสํานึกของความเปนชุมชนเดียวกัน
ทําใหงายตอการขอความรวมมือในการจัดกิจกรรมตางๆ นอกจากนี้การมีขอบเขตที่แนนอนของ
ชุมชนชาวแพ ยังทําใหงายตอการกระจายขาวสารภายในชุมชน เมื่ออยูริมแมน้ําผูนําชุมชนจะใช
วิธีบอกขาวผานชาวแพที่เปนตัวแทนของกลุม ใหนําเรื่องไปบอกตอกันเองภายในกลุมจากปากตอ
ปาก ซึ่ ง มั ก ได ผ ลบ า งหรื อ ไม ไ ด ผ ลบ า งตามแต ผู นํ า กลุ ม จะเห็ น ว า ควรจะบอกข า วให ช าวแพ
รับทราบหรือไม หรือผูนํากลุมอาจมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของชาวแพในกลุมวาควรจะเขารวม
กิจกรรมที่บอกมาหรือไม แตในชุมชนปจจุบันชาวแพรับรูขาวสารตางๆ รวมถึงเรื่องการจัดงาน
กิจกรรมจากหอกระจายขาวในชุมชน ทําใหวิธีเลือกปฏิบัติมีนอยลง รวมถึงการมีทางเขาทางออก
ในชุมชนเพี ยงทางเดีย ว ยั งทํา ให ผูที่ต องการแจง ขาวสารใหชาวแพรูนํา ปายมาติดในบริเวณ
ทางเขา-ออกเพื่อบอกขาวสารตางๆ ไดดวย
ดั ง นั้ น เมื่ อ ชาวแพย า ยเข า มาอยู ใ นชุ ม ชนป จ จุ บั น จึ ง มี ก ารจั ด งานกิ จ กรรมตาม
ประเพณีตางๆ มากขึ้น สวนใหญงานประเพณีที่จัดขึ้นในชุมชนมีจุดประสงคเพื่อใหคนในชุมชน
มารวมพบปะพูดคุยและรวมทํากิจกรรมสังสรรคกัน บางงานเปนประเพณีเดิมที่ทํามาตั้งแตอยู
ริ ม น้ํ า เช น งานวั น ขึ้ น ป ใ หม ในขณะที่ อี ก หลายงานเป น งานที่ จั ด ทํ า ขึ้ น มาใหม เช น งานวั น
สงกรานตและวันลอยกระทง การจัดงานในชุมชนมักเกี่ยวของกับประเพณีที่สําคัญของคนไทย

∗

ประธานชุมชนในอดีต (คนที่สอง)รับเงินคาจัดตั้ง ศาลไว แตไมสรางศาลในทั น ที
ปลอยเวลาทิ้งชวงไวยาวนาน จนชาวแพไมพอใจรวมตัวกันเรียกรองใหจัดตั้ง จึงไดทําการจัดตั้ง
ศาล แตก็จัดตั้งในวันที่ไมเปนมงคลอีก ดังนั้นเมื่อสรางศาลเสร็จเรียบรอยแลว ชาวแพจึงเกิดความ
ไมศรัทธาในศาลนี้และไมจัดพิธีกรรมใดเกี่ยวของกับศาลนี้เลย
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พบว า มี ก ารจั ด งานประเพณี ใ นชุ ม ชนชาวแพริ ม คลองโคกช า งอยู 3 งานดว ยกัน เรี ย งลํ า ดั บ
ดังตอไปนี้
งานตักบาตรวันขึ้นปใหม
ในอดีตการจัดกิจกรรมสําหรับวันขึ้นปใหมนั้น จะจัดขึ้นบริเวณริมตลิ่งดานหนาศาลา
กลางจังหวัด ผูที่ริเริ่มจัดงานจะเปนชาวแพกลุมที่อาศัยอยูตรงหนาศาลากลางจังหวัด โดยการจัด
งานในอดีตจะเปนการเชิญพระสงฆมาสวดใหพรและชาวแพจะรวมกันถวายอาหารพระสงฆ โดย
ชาวแพกลุมหนาศาลากลางจะไปแจงขาวใหชาวแพกลุมอื่นทราบดวย เพื่อใหชวยกันทําอาหาร
มารวมงาน ชาวแพกลุมอื่นๆ ที่มารวมงานมักจะเปนชาวแพที่อยูในบริเวณใกลเคียงกับศาลา
กลางจังหวัดเปนสวนมาก เชน ชาวแพที่อาศัยอยูในแมน้ําดานหนาสํานักงานปาไมจังหวัด เปน
ตน ในวันขึ้นปใหมนี้การจัดงานอาจจะไมจัดตรงกับวันขึ้นปใหม แตอาจจะจัดขึ้นในวันที่ 2 - 3
มกราคมของทุกปและในบางปก็อาจจะไมจัดขึ้นเลยหากไมมีความพรอม เชน สภาพเศรษฐกิจ
ตกต่ําทําใหไมมีเงินเพียงพอที่จะจัดงาน เปนตน สวนใหญผูที่มารวมงานจะเปนคนในวัยผูใหญทั้ง
ผูชายผูหญิง รวมถึงคนชราที่ยังมีสุขภาพแข็งแรงอยู สวนมากพวกผูใหญที่มารวมงานมักจะพา
ลูกหลานติดตามมาดวยเพื่อใหชวยยกอาหาร ซึ่งมักจะใสอยูในหมอทั้งที่เปนขาวสวยและแกง
ตา งๆ ชาวแพอาศั ย โอกาสนี้ ไ ด พู ด คุ ย กั น กับ ชาวแพที่ อยู เ รือ นแพห า งกัน รวมถึง อาจจะเชิ ญ
ขาราชการในจังหวัดที่รูจักคุนเคยกันมาเปนประธานจัดงานดวย
ในปจจุบันงานวันขึ้นปใหมจะจัดขึ้นในวันที่ 1 มกราคมของทุกป มีจุดมุงหมายเพื่อให
เกิดความเปนสิริมงคลขึ้นในชุมชนและผูที่มารวมงาน สถานที่จัดงานจะจัดบริเวณถนนหนาลาน
กีฬา ฝายผูจัดงานสวนใหญจะเปนประธานชุมชนและคณะกรรมการบริหารชุมชน ซึ่งประกอบไป
ดวยผูชายในวัยทํางานเปนสวนมาก จะไปติดตอพระสงฆไวลวงหนา พอถึงวันขึ้นปใหมผูจัดงาน
จะขับรถยนตไปนิมนตพระสงฆจากวัดโคกชางและวัดใกลเคียงมาจํานวน 29 รูป โดยพระสงฆจะ
เริ่มตนเดินบิณฑบาตรบริเวณถนนหนาลานกีฬาในเวลา 6 โมงเชา ในเวลานั้นชาวแพผูใหญทั้ง
ผูชายผูหญิงรวมถึงคนเฒาคนแกจะมาเขาแถวรอถวายอาหารริมฝงถนน สวนใหญอาหารที่นํามา
ถวายจะเปนขาวสารอาหารแหงที่พระสงฆสามารถเก็บไวไดนานๆ เมื่อชาวแพตักบาตรเสร็จ
เรียบรอยแลวก็จะแยกยายกันไปทําบุญตามวัดตางๆ ตามที่ตองการ สวนใหญชาวแพจะไปทําบุญ
ที่วัดโคกชาง ทําใหมีโอกาสพบปะกับชาวบานตางชุมชนที่อาศัยอยูบริเวณใกลๆ กับวัด ทําให
พอที่จะรูจักหนาคาตากันบางถึงจะไมสนิทสนมกันมากนักก็ตาม
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งานวันสงกรานตจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันปใหมของคนไทย รวมถึงระลึกถึงบุญคุณ
ของผูมีพระคุณที่เปนคนเฒาคนแก งานวันสงกรานตในชุมชนชาวแพเปนกิจกรรมที่จัดขึ้นใหม
หลั ง จ ากได ย า ยชุ ม ชนเข า มาอยู ใ นพื้ น ที่ ป จ จุ บั น โดยจะจั ด ขึ้ น ในวั น ที่ 1 8 เมษายนของทุ ก ป
โดยประมาณ เนื่องจากไมสามารถจัดขึ้นในชวงสงกรานตได เพราะในชวงสงกรานตพระสงฆ
มักจะไมวาง ตองไปทําพิธีกรรมในที่อื่นๆ กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้จะเริ่มตนตั้งแตชวงกอนพระฉัน
เพล โดยจะนิมนตพระสงฆมาสวดใหพรและถวายอาหารพระสงฆ ในโอกาสนี้ชาวแพจะทําอาหาร
มารวมถวายพระสงฆ หลังจากพระฉันทเสร็จแลวก็จะมารวมวงกินอาหารกัน จากนั้นจะเปนการ
สรงน้ําพระพุทธรูป และทําการอาบน้ําคนสูงอายุพรอมทั้งแจกผาหมแจกเสื้อผาใหกับผูสูงอายุที่
อายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป โดยไดงบประมาณมาจากองคการบริหารสวนตําบลอรัญญิก รวมกับเงิน
สวนตัวของผูนําชุมชน สถานที่จัดงานจะตั้งเตนทตรงลานกีฬาสําหรับทํากิจกรรม
ในชวงบายประมาณ 4 - 6 โมงเย็นจะมีการจัดกีฬาขึ้นในชุมชน ในชวงแรกจะจัด
แขงขันฟุตบอลโดยนักฟุตบอลจะเปนเด็กวัยรุนผูชายในชุมชน มาตั้งทีมแขงขันกัน หลังจากจบ
การแขงขันฟุตบอลแลวจะเปนการละเลนพื้นบาน ผูที่มารวมเลนจะเปนเด็กอายุตั้งแต 10 ขวบขึ้น
ไป แบงเปนกีฬาของเด็กและกีฬาของผูใหญ ถาเปนเด็กจะไปเลนแขงกินวิบากเริ่มตั้งแตเปา
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
ดื่มสุราเพื่อพบปะพูดคุยกันเหมือนในงานประเพณีอื่นๆ สําหรับเด็กวัยรุนทั้งผูชายผูหญิงหรือ
ผูใหญบางคนก็มักจะมาเลนสาดน้ํากันหลังจากสรงน้ําพระพุทธรูปเสร็จ วันสงกรานตถือเปน
โอกาสอันดีที่ชาวแพจะไดมีเวลามารวมเลนสนุกและทํากิจกรรมกันอยางสนุกสนานครื้นเครง
กิจกรรมตางๆ จะเสร็จสิ้นประมาณหลัง 6 โมงเย็นซึ่งเปนชวงที่พระอาทิตยใกลจะตกดินแลว
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ในอดีตชาวแพมักจะแยกยายไปทํากิจกรรมในวันลอยกระทงในลักษณะตางๆ กัน
และไมถือวาเปนการทํากิจกรรมของชุมชนแตอยางใด เชน ไปรวมงานลอยกระทงที่ทางราชการ
จัดขึ้นเพื่อใหประชาชนในจังหวัดมารวมกิจกรรมกัน ชาวแพที่เห็นความสําคัญของประเพณีนี้ก็จะ
มาเขารวมงานลอยกระทงที่ทางจังหวัดจัดขึ้น โดยเฉพาะในหมูชาวแพคนหนุมสาวมักถือโอกาสนี้
นัดแนะกับคนรักหรือกลุมเพื่อนๆ มารวมลอยกระทงกันในบริเวณงาน สวนในกลุมชาวแพวัย
ทํางานหรือผูสูงอายุก็ถือโอกาสนี้ ทํากระทงหรืออาหารมาขายใหกับผูที่มารวมงานไปดวยในตัว
แตก็เปนลักษณะกิจกรรมสวนตัวและไมไดรวมตัวกันทําขายในนามของชุมชน
สําหรับชุมชนปจจุบัน งานวันลอยกระทงจะจัดขึ้นตั้งแตชวงกลางวันกอนคืนที่จะมี
การลอยกระทง กิจกรรมที่จัดจะเปนการแขง ขันเรือพายโดยจะแขง กันที่คลองโคกชางติดกับ
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
ขึ้นไปนั่งบนกระทะแลวพายแขงกันเปนคูๆ หรือครั้งละหลายคนแลวแตโอกาส สวนมวยทะเลเปน
กิจกรรมที่เหมาะสมกับคลองโคกชาง เพราะน้ําในลําคลองจะตื้นและไหลไมแรงทําใหมีความ
ปลอดภัยที่จะเลนได เวทีที่จัดมวยทะเลจะมีลักษณะเปนคานไมขนาดพอเหมาะ ตั้งอยูในแนว
ระนาบถูกค้ํายันดวยเสาไมไผใหลอยอยูเหนือพื้นน้ําในลําคลอง คานจะตองมีขนาดหนาตัดที่
เหมาะสม เพื่อใหผูชายตัวโตๆ จํานวน 2 คนซึ่งเปนฝายตรงกันขาม ขึ้นไปนั่งครอมที่สวนกลางของ
คานได โดยที่คานไมหัก ที่ปลายของคานทั้งสองดานจะเปนสะพานหรือเสา เพื่อใหคนเลนไตขึ้น
ไปนั่งบนคานในแตละดานได วิธีการเลนผูเลนแตละฝายจะนั่งครอมหอยเทาอยูบนคานแลวหัน
หนาเขาหากันเพื่อเตรียมตัวจะชกมวย นักมวยทั้งสองจะนั่งโดยเอาปลายเทาของตนทั้งสองขาง
ไขวกันไวเพื่อใหนั่งอยูบนคานนั้นไดอยางมั่นคงและยาวนานที่สุด สวนมือของนักมวยจะสวมนวม
ไวเพื่อไมใหเกิดอันตรายกับคูชก เมื่อกรรมการใหสัญญาณเปานกหวีดเริ่มตนการแขงขันนักมวย
ทั้งสองจะเขยิบเขามาใกลกันเพื่อชกใบหนาและลําตัวของแตละฝาย สวนใหญแลวถานักมวยคน
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ไหนเพลี้ยงพล้ํามักจะอยูในสภาพหอยหัวเอาขาทั้งสองขางเกี่ยวคานไวในขณะที่สวนลําตัวและ
ศรีษะหกคะเมนอยูใตคาน ในขณะนั้นคูตอสูจะฉวยโอกาสเลือกตอยที่สวนทองหรือแกะขาที่ไขว
กันอยูของอีกฝายเพื่อใหตกลงไปบนพื้นน้ําเบื้องลาง ฝายใดตกลงไปในน้ํากอนถือวาเปนคนแพ
เพราะฉะนั้นการตระเตรียมสถานที่ในการเลนมวยทะเลจะเลือกเอาบริเวณลําคลองสวนที่น้ําไม
ตื้นหรือลึกจนเกินไป 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
กิ จ กรรมตา งๆ งบประมาณได ม าจากองคก ารบริ ห ารสว นตํ า บลอรัญ ญิก แต มัก จะไม พ อต อ
คาใชจายตองอาศัยอาหารของชาวแพที่ทํากันมาเองเปนขาวบางแกงบางใสหมอใบใหญมาตัก
แจกคนที่มารวมงานเรียกกันวา “ขาวหมอแกงหมอ” ในเวลากลางคืนจะจัดงานประกวดหนูนอย
นพมาศและนางงามแม ม า ย โดยจะจั ดขึ้น ที่ วั ด โคกช า ง การตัดสิ น วา ใครจะเปน ผู ช นะไดรั บ
ตํ า แหน ง จะดู จ ากพวงมาลั ย หรื อ ลู ก โป ง ที่ ผู ม าร ว มงานซื้ อ มาให ผู เ ข า ประกวด ใครมี จํ า นวน
พวงมาลัยหรือลูกโปงมากที่สุดจะไดเปนหนูนอยนพมาศและนางงามแมมาย สวนใหญใครจะ
ไดรับตําแหนงขึ้นอยูกับฐานะและการสนับสนุนของคนในชุมชนมากกวาความสวยงามในดาน
รูปลักษณภายนอก ถาสังเกตจากผูที่มารวมงานซึ่งมีทั้งชาวบานและชาวแพ สรุปไดวา งานนีจ้ ดั ขึน้
เพื่อกระชับความสัมพันธของชาวแพที่ยายเขามาอยูใหมกับชาวบานในบริเวณใกลเคียงใหมี
โอกาสไดมาทํากิจกรรมพบปะสังสรรคกัน
นอกจากนี้ ในวันลอยกระทงมีการตระเตรียมสถานที่ภายในชุมชนบริเวณขางตลิ่ง
คลองโคกชางๆ ไวใหผูสูงอายุไดมารวมลอยกระทงดวย ผูสูงอายุที่มารวมงานสวนใหญมักจะเปน
คนที่มีสุขภาพแข็งแรง เดินไปไหนมาไหนไดสะดวก โดยลูกหลานจะทํากระทงมาใหคนเฒาคนแก
ของตนใชลอยในเวลามืดค่ํา ซึ่งโอกาสที่ชาวแพจะไดทํากิจกรรมรวมกันในวันลอยกระทงพึง่ จะเริม่
มีขึ้นเมื่อยายเขามาอยูในชุมชนบนบก การจัดกิจกรรมตามงานประเพณีตางๆ สะทอนใหเห็นวา
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ในปจจุบันชาวแพเริ่มมีความเปนชุมชนมากขึ้น ตางจากในอดีตที่มักจะมีการอยูอาศัยแบบสังคม
เมืองซึ่งมีลักษณะตัวใครตัวมัน และมีความสัมพันธเฉพาะเพื่อนบานที่อยูใกลเคียงกัน ในอดีตการ
จัดงานประเพณี เชน ในโอกาสวันขึ้นปใหมมักจะกระทําขึ้นในนามชาวเรือนแพกลุมใดกลุมหนึ่ง
ตางจากในปจจุบันที่จะจัดกิจกรรมขึ้นในนามของชาวแพทั้งหมด

ภาพที่ 10 ปายบอกสถานที่ลอยกระทงสําหรับผูสูงอายุ
การศึกษาของสมาชิกในชุมชน
ในชุมชนไมมีสถานศึกษาอยูภายใน เด็กในชุมชนตองเดินทางไปเรียนในตัวเมือง สวน
ใหญแลวจะใชวิธีขี่จักรยาน จักรยานยนต หรือขึ้นรถประจําทางในการเดินทาง ถาเปนเด็กเล็กพอ
แมหรือผูปกครองจะเดินทางไปสง เด็กๆ รุนใหมมีโอกาสไดเรียนมากขึ้น สวนใหญจะไดเรียนมาก
นอยเทาใด ขึ้นอยูกับฐานะของครอบครัว 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
ชุ ม ชนชาวแพแห ง ใหม ตั้ง อยู บ ริ เ วณคลองโคกช า ง เป น ชุม ชนที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยทาง
ราชการ ระบบสาธารณูปโภคตางๆ จึงถูกสรางขึ้นมาในระยะเวลาที่ไลเลี่ยกับการกอสรางอาคาร
บานเรือน ระบบไฟฟาและน้ําประปาถือเปนสาธารณูปโภคที่สําคัญของชุมชน ชาวแพใชไฟฟาใน
กิจกรรมตางๆ ของครัวเรือนเริ่มตั้งแตหุงขาว ทํากับขาว ไปจนถึงเปนสวนหนึ่งของการประกอบ
อาชีพ ในบางครอบครัวที่มีอาชีพรับจางซักรีดเสื้อผา-เครื่องนุงหมจําเปนตองใชเครื่องซักผาและ
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เตารีดไฟฟาชวยในการผอนแรง บางครอบครัวสามีประกอบอาชีพเปนชางแกะสลัก อุปกรณที่ฝน
หรือเจียรลวนทํามาจากมอเตอรที่ใชพลังงานไฟฟา ชาวแพบางรายที่มีอาชีพซอมรถจักรยานยนต
ก็ตองใชไฟฟาในการเติมลมรถจักรยานยนต ในแตละครัวเรือนจะมีเครื่องใชไฟฟาซึ่งเปนทั้ง
สิ่งจําเปนและเครื่องอํานวยความสะดวกใชทุกหลังคาเรือน สวนใหญแลวชาวแพตองพึ่งพา
เครื่องใชไฟฟามาตั้งแตอยูเรือนแพริมแมน้ํา
ชาวแพใช น้ํ า ประปาในกิ จ วั ต รประจํ า วั น ตา งๆ ตั้ง แตชํ า ระล า งร า งกาย ทํ า ความ
สะอาดเครื่องมือเครื่องใช ซักเสื้อผาเครื่องนุงหม และกิจกรรมอื่นๆ แตกตางจากเมื่ออยูชุมชนเดิม
ที่ใชน้ําจากแมน้ํา ชาวแพมีแหลงน้ําใชเพียงแหงเดียวจากน้ําประปาที่ไหลมาจากทอของการ
ประปา ชาวแพจึงมีรายจายเพิ่มขึ้นมาจากการใชน้ําเพื่อการอุปโภค 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
แมมั กจะพาลู กไปเดิ นเลน ที่สนามเด็กเลนพรอมกับนําอาหารเย็น ไปปอนลู กดว ย สนามกีฬ า
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
ขนานไปกั บ ถนน นอกจากนี้ บ ริ เ วณถนนที่ อ ยู ติ ด กั บ สนามกี ฬ า จะเป น ที่ ตั้ ง ของตู โ ทรศั พ ท
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
ขาวของชุมชนซึ่ง อยู ใกล ๆ กับบริเวณสหกรณ โดยจะทําการประกาศตอนเชา กอนชาวแพไป
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ทํางานหรือในตอนเย็นหลังจากชาวแพเลิกงานกลับมาถึงบานแลว นอกจากนี้ในกลุมชาวแพที่มี
ฐานะดีไดติดตั้งโทรทัศนระบบเคเบิ้ลทีวีของทองถิ่นไวรับชมรายการโทรทัศนที่มีความหลากหลาย
โทรทัศนระบบนี้จะเสนอขาวคราวและเรื่องราวความเคลื่อนไหวของสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นภายใน
จังหวัดพิษณุโลกรวมถึงจังหวัดใกลเคียง ซึ่งชาวแพในวัยผูใหญทั้งผูชายและผูหญิงมักใหความ
สนใจติ ด ตาม เนื่ อ งจากมี ค วามเกี่ย วขอ งกั บ การทํ า อาชี พ การงานและการใชชี วิ ต ประจํ า วั น
ในขณะที่คนรุนหนุมสาวถามีเวลาวางมักจะชอบดูรายการภาพยนตรจากตางประเทศในโทรทัศน
ระบบนี้ ด ว ย ในบางครั้ ง เมื่ อ จํ า นวนสมาชิ ก เคเบิ้ ล ที วี ใ นชุ ม ชนชาวแพไม ไ ด ต ามเป า หมาย
พนักงานของบริษัทเคเบิ้ลมักจะมาขอรองใหผูนําชุมชนชวยหาชาวแพมาเปนสมาชิกเพิ่ม โดยผูนํา
ที่หาสมาชิกใหบริษัทเคเบิ้ลไดจะไมตองเสียคาสมาชิกเปนรายเดือนและไดรับการติดตั้งฟรีไมตอง
เสียคาใชจายใดๆ

ภาพที่ 12 หอกระจายขาวและสหกรณประจําชุมชน
ในชุมชนไมมีสถานีอนามัยหรือสถานพยาบาล เมื่อชาวแพมีอาการเจ็บปวยหากเปน
เล็กนอยเชนเปนไขหวัด ชาวแพมักซื้อยาจากรานขายยามากินเอง หรือไมชาวแพมักไปใชบริการ
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ของสถานีอนามัยที่อยูในวัดเขื่อนขันธเพราะอยูใกลกับชุมชน สถานีอนามัยวัดเขื่อนขันธจะมีการ
ตรวจหาโรคมะเร็งเปนประจําทุกวันพุธ นอกจากนี้ทางอนามัยจะสงเจาหนาที่เขามาในชุมชนเพื่อ
ตรวจโรคใหผูสูงอายุและเด็กในวันเสารเดือนละ 1 ครั้ง สถานที่ตรวจโรคในชุมชนจะจัดขึ้นที่
สหกรณชุมชน แตถาหากเจ็บปวยมากชาวแพตองเดินทางเขาไปรักษาที่โรงพยาบาลภายในเมือง
โรงพยาบาลที่ชาวแพเขาไปใชบริการบอยๆ คือโรงพยาบาลพุทธชินราช สวนคารักษาพยาบาล
หากชาวแพมีบัตรประกันสุขภาพ ก็ไมตองเสียคาใชจาย โรคภัยไขเจ็บของชาวแพ สวนมากแลวจะ
เป น โรคเกี่ ย วกับ การทํ า งานหนั ก หรื อ ยกของหนั ก เช น ปวดเมื่ อยกลา มเนื้อ โรคผิ ว หนั ง โรค
เกี่ยวกับกระดูกและเสนประสาท สวนมากผูสูงอายุมักมีปญหาเกี่ยวกับสายตาฝาฟาง

ภาพที่ 13 เด็กผูหญิงและบรรยากาศบริเวณลานกีฬา
การคมนาคมและติดตอกับโลกภายนอก
ชุมชนชาวแพมีถนนเลียบฝงคลองโคกชางเปนถนนเสนหลักอยูหนึ่งสาย พื้นถนนทํา
ดวยคอนกรีตเสริมเหล็กยาวประมาณ 600 เมตร ถนนเสนนี้จะเชื่อมตอกับซอยเล็กๆ ที่อยูติดหนา
บานของชาวแพจํานวน 13 ซอย แตละซอยยาวประมาณ 60 เมตร เมื่อชาวแพจะเดินทางออก
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นอกชุมชนจะตองเดินทางออกมาจากซอยหนาบานของตนเองกอน จากนั้นใชเสนทางถนนเลียบ
คลองโคกชางเลี้ยวเขาถนนหนาโครงการและเขาสูถนนเสนใหญสายพิษณุโลก-หลมสัก เพื่อไปยัง
ในตัวเมืองหรือออกนอกจังหวัดตอไป
ชาวแพสวนใหญใช รถจักรยานยนตเปนพาหนะในการเดินทางเพื่อไปทําธุระหรือ
ทํางานในตัวจังหวัด คนสูงอายุมักใชจักรยานเดินทางไปในระยะทางใกลๆ ผูนําชุมชนหรือชาวแพ
บางรายที่ มี ฐ านะดี จ ะมี ร ถยนต ไ ว ใ ช ซึ่ ง ส ว นมากใช ร ถยนต ส ภาพกลางเก า กลางใหม ส ว น
รถสามลอแดงหรือรถซาเลงแบบติดเครื่องยนตไวที่ลอหลังที่ชาวแพนิยมเรียกวารถสกายแล็บ
จัดเปนพาหนะอีกชนิดหนึ่งที่พบไดบอยๆ ในชุมชน ชาวแพนิยมใชรถสกายแล็บบรรทุกสิ่งของ
จํานวนมากเพื่อไปคาขายหรือพาคนปวยไปหาหมอ โดยจะใหคนปวยนั่งกับพื้นดานหนาเพื่อ
ปองกันไมใหคนปวยพลัดตกรถ

ภาพที่ 14 รถจักรยานยนตเปนพาหนะที่ชาวแพนิยมใชในการเดินทาง
การเดิ น ทางไปเรีย นหนัง สือ เด็ ก เล็ ก ๆ ที่เ รี ย นชั้ น อนุบ าลหรื อชั้น ประถมศึ ก ษาไป
โรงเรียนโดยใหผูปกครองไปรับไปสงถึงโรงเรียน ผูปกครองบางรายก็จางชาวแพในชุมชนไปรับไป
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สงโดยเสียคาจางเดือนละ 200 บาทตอคน รถคันหนึ่งก็จะรับเด็กโดยสารไปดวยกันหลายๆ คน
สวนเด็กโตที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาทั้งสายสามัญหรือสายอาชีวะมักจะเดินทางไปโรงเรียนดวย
ตัวเองมีทั้งขึ้นรถโดยสารประจําทาง ขี่จักรยานหรือขี่รถจักรยานยนตไป บางคนก็ใหพอแมไปสงใน
ตอนเชากอนเขาเรียน สวนตอนเย็นหลังเลิกเรียนมักเดินทางกลับโดยขึ้นรถประจําทาง ผูปกครอง
บางคนก็มารอรับเด็กที่ถนนใหญปากทางเขาชุมชนเพื่อไมใหเด็กตองเดินเขามาบานไกลมากนัก
ชาวแพที่ไมมีพาหนะเดินทางตองเดินออกมานอกชุมชน เพื่อรอรถประจําทางหนา
ถนนใหญ รถประจําทางที่ผานมีรถสองแถวขนาดเล็กวิ่งโดยสารระหวางอําเภอวังทองเขาไปใน
ตลาดโคกมะตูม ราคาคาโดยสารมักไมแนนอน เนื่องจากชาวแพมาขึ้นรถกลางทาง แตราคามักไม
แพงมากนัก รถสองแถวมักจะผานมาชั่วโมงละ 1 - 2 คัน หากตองการไปยังที่อื่นในจังหวัด ชาว
แพตองลงรถสองแถวที่ศูนยบขส.แลวตอรถเมลลสาย 1 ไปลงที่ตลาดหนาสถานีรถไฟเพื่อไปตอรถ
เมลลสายอื่นๆ ตอไป นอกจากนี้ รถประจําทางที่ชาวแพใชเดินทางยังมีรถโดยสารระหวางอําเภอ
วัดโบสถกับตัวเมือง ซึ่งจะมาชั่วโมงละ 1 - 2 คัน รถประจําทางสาย 12 วิ่งระหวางบานประโดกทะเลแกว และสาย 13 วิ่งระหวางบานปากหวย-ทะเลแกว คาโดยสารสําหรับรถที่วงิ่ ทางไกลจะคิด
ตามระยะทาง สวนผูหญิงวัยรุนในชุมชนที่ทํางานในโรงงานไทยแอรโรวจะเดินออกมาคอยรถ
บริษัท ที่จะมารับระหวางทางที่หนาถนนสายใหญ เพื่อไปโรงงานที่บานเต็งหนาม
ชาวแพสวนใหญต องเขาไปในตั วเมืองบ อยๆ สวนใหญตองไปเกือบทุกวันเพื่อไป
ทํางานเพราะสวนใหญชาวแพทํางานคาขายหรือรับจางในบริเวณตลาดสด ชาวแพบางรายที่
เจ็บป ว ยต อ งเขา ไปในเมือง เพื่ อใช บริก ารโรงพยาบาลพุ ท ธชิ น ราชที่ เ ปน โรงพยาบาลของรั ฐ
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
ขึ้นรถโดยสารที่ศูนยรถ บขส. ซึ่งมีรถโดยสารเดินทางออกจากพิษณุโลกไปกรุงเทพฯทุกวัน วันละ
หลายครั้ง เริ่มตั้งแตเวลา 06.30 - 22.00 น. รถจะออกทุกชั่วโมงโดยประมาณในเวลากลางวัน
ส ว นตอนกลางคื น จะมี ร ถน อ ยเที่ ย วกว า รถที่ ใ ช โ ดยสารมี ทั้ ง รถธรรมดาและรถปรั บ อากาศ
นอกจากที่ศูนยรถบขส.แลวชาวแพสามารถไปขึ้นรถโดยสารของเอกชนเพื่อไปกรุงเทพฯ ไดอีก 3
แหง คือที่บริษัทวินทัวร บริษัทพิษณุโลกยานยนต และเชิดชัยทัวร ที่ตั้งของสามบริษัทอยูใกลๆ กับ
ตลาดสถานีรถไฟ ซึ่งรถที่ใชโดยสารจะเปนรถปรับอากาศ มีรถไปกรุงเทพฯเที่ยวแรกประมาณ
8.00 - 9.15 น.และมีเรื่อยไปเกือบทุกชั่วโมงจนถึงเวลาประมาณ 24.30 น. โดยจะคิดคาโดยสาร
คนละ 218 บาท การเดินทางไปกรุงเทพ ฯ ทางรถโดยสารจะใชเวลาประมาณ 5 ชั่วโมง สวนการ
เดินทางทางรถไฟมีทั้งเที่ยวขึ้นและเที่ยวลอง เที่ยวขึ้นจะผานหลายจังหวัดในภาคเหนือไปสิ้นสุด
ปลายทางที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม เที่ ย วล อ งจะมี ร ถไฟออกจากพิ ษ ณุ โ ลกไปสิ้ น สุ ด ปลายทางที่
กรุงเทพฯวันละ 14 เที่ยว ตั้งแตเวลา 02.05 – 23.00 น. ราคาคาโดยสารมีหลายราคาขึ้นอยูกับ
ประเภทขบวนรถที่ขึ้น คาโดยสารรถดวนพิเศษจะสูงที่สุด ถาเดินทางไปกรุงเทพฯ จะเสียคารถไฟ
ประมาณ 80 - 400 บาท และจะใชเวลาในการเดินทางมากกวารถยนตโดยสาร สําหรับการ
เดินทางไปจังหวัดอื่นๆ บริเวณใกลเคียง ชาวแพจะไปขึ้นรถโดยสารที่ศูนยรถบขส.หรือไปทาง
รถไฟถามีเสนทางรถไฟผานจังหวัดนั้น

บทที่ 4
เรื่องเลาของแสง
การเสนอเรื่องเลาของแสงแบงออกเปน 3 ระยะดังนี้
1 ชีวิตในวัยเด็ก เริ่มตั้งแตชีวิตในวัยเด็กมาจนถึงอายุประมาณ 26 ป ประวัติชีวิต
ในชว งนี้ข องแสงจะสะท อ นให เ ห็ น ถึ ง ชี วิต ของบรรพบุ รุ ษ โอกาสทางการศึ ก ษา ภู มิ ห ลั ง ทาง
บุคลิกภาพ และสิ่งแวดลอมทางสังคม 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
สหกรณ ทํา ให แ สงรั บตํ า แหน ง เป น ประธานชุ ม ชนชาวแพไปด ว ยเปน เวลา2สมัย ติ ดต อ กัน ใน
ระหวาง พ.ศ. 2545 - 2548 นอกจากนี้แสงยังไดรับเลือกใหเปนผูใหญบานหมู 10 ตําบลอรัญญิก
ใน พ.ศ. 2547
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ชีวิตในวัยเด็ก
การเกิดของแสง
แสงไมใชชาวแพโดยกําเนิด แสงไมไดเกิดและเติบโตขึ้นในชุมชนเรือนแพ จังหวัด
พิษณุโลก แสงเลาวาเขาเกิดและใชชีวิตในวัยเด็กที่อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ในขณะที่ตั้งทอง
ของแสงแมฝนวามีคนนําชางตัวหนึ่งมาให ในความฝนชางตัวนั้นมีลักษณะเหมือนชางทั่วๆ ไป
และไมไดมีลักษณะอะไรที่ผิดปกติหรือโดดเดนเปนพิเศษ แมของแสงแปลความฝนนั้นวา เด็กที่มา
เกิดจะเปนคนมีบุญวาสนาและจะนําโชคลาภมาใหพอแม สําหรับตัวของแสงเองความฝนของแม
ไมไดมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตในระยะตอมาของเขามากนัก เมื่อถึงเวลาที่แมของแสงเจ็บทอง
หนักใกลจะคลอดนั้น พอของแสงไดรีบไปตามหมอตําแยในละแวกบานใหรีบมาชวยทําคลอด
ตอนนั้นแสงเกิดมาบนแครไมไผใตถุนบาน หมอตําแยที่ทําคลอดใชผิวไมไผที่เตรียมมาตัดสาย
สะดื อให แ สงแทนการใช มี ด เพราะในเวลานั้ นคนโบราณถือวา ผิ วไมไผมี ความคมและความ
สะอาดเพียงพอที่จะใชตัดสายสะดือใหเด็กทารกแรกเกิด ในสมัยนั้นสถานพยาบาลยังมีไมทั่วถึง
เวลาจะคลอดลูก ชาวบานสวนใหญที่อยูหางไกลก็มักจะใชวิธีนี้ทําคลอดกัน
ถึงแมแมของแสงจะฝนวาไดสัตวใหญมาเกิด แตวาตัว ของแสงเองกลับไม ไดเปน
เชนนั้น เมื่อถึงเวลาคลอดของแสงนั้นแมกลับคลอดงาย เพราะวาแสงนั้นมีรูปรางที่เล็กมาตั้งแต
เกิด ตัวของแสงนั้นเล็กขนาดที่วาเมื่อแสงเริ่มคลานได แมไดปลอยใหแสงคลานเลนบนพื้นบาน
แสงไดคลานผานรอยหางของรองไมกระดานที่ตีเปนพื้นบานแลวก็พลัดหลนลงมาใตถุนบาน เมื่อ
แมไดยินเสียงรองของแสงก็ตกใจวาตัวของแสงหายไปไหนรีบวิ่งหาไปทั่วบานก็หาไมพบ จน
สุดทายลงมาหาดูใตถุนบานก็พบแสงนอนรองไหอยูบนพื้นดินใตรองไมกระดานแผนนั้นนั่นเอง
ลักษณะของบานที่แสงเกิดแสงเรียกมันวากระตอบ กระตอบของแสงเปนบานไมแบบมีใตถุน
หลังคามุงดวยจากเหมือนบานเรือนในชนบททั่วๆ ไป สวนพื้นบานที่แสงเคยตกลงมานั้นสูงจาก
พื้นดินพอใหผูใหญเดินรอดผานไปได แสงพูดแบบสนุกๆ วา ”ใตถุนบานแมมันสูงนะ แมเลาใหฟง
วา พอรูวาเรารวงผานรองไมกระดานมาก็ตกใจ แตพอมาดูเราแลวแมสงสัยวาทําไมเราไมเห็นเปน
อะไรเลย…” แสงอธิบายใหฟงวาที่ตัวเขาเองไมเปนอะไรเพราะตอนนั้นเขายังเปนเด็ก ยังไมมกี เิ ลส
และมีจิตใจที่สะอาดและบริสุทธิ์ แสงเชื่อวาในขณะนั้นมีวิญญาณที่ดีที่ชาวบานเรียกวา แมซื้อ
คอยปกปองคุมครองเขาอยู รวมถึงวิญญาณนั้นก็จะคอยปกปองดูแลเด็กเล็กๆ ที่เกิดใหมคนอื่นๆ
ดวย
ในปจจุบันนี้ถาเปรียบเทียบรูปรางของแสงกับชาวแพโดยทั่วไป ตัวของแสงเองก็ถือวา
มีรูปรางที่เล็กสันทัด ผมของเขานั้นเปนสีดํายังไมมีปอยสีขาวแซมแตอยางใดถึงแมวาเขาจะมีอายุ
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ยางเขา 53 ปแลวก็ตาม สวนผิวของแสงนั้นมีสีดําแดงเหมือนชาวชนบทสวนใหญ การแตงกาย
ของแสงก็ขึ้นอยูกับโอกาสและสถานที่ ถาทํางานแกะสลักอยูที่บานในฤดูรอนแสงอาจถอดเสื้อ
และใสกางเกงขาสั้นเพี ยงหนึ่ง ตัว หรือไมเขาก็ใสกางเกงขาสั้นคูกับเสื้อยืดแขนกุดเพื่อความ
สะดวกในการแกะสลักงาน แตถาตองทํางานที่พบปะกับขาราชการตางๆ ในฐานะประธานชุมชน
หรือผูใหญบาน เขาจะสวมเสื้อมีคอปกและนุงกางเกงผาขายาวตามแบบเครื่องแตงกายที่สุภาพ
ของทางราชการ สําหรับงานทางพิธีการนั้นแสงตองแตงตัวดวยเครื่องแบบสีกากีเชนเดียวกับ
ผูใหญบานและขาราชการตางๆ ในทองถิ่น สวนภรรยาของแสงนั้นชอบนุงผาถุงและสวมเสื้อยืด
ตามอยางชาวแพที่มีลูกแลวที่พบเห็นไดทั่วๆ ไปในชุมชน
การคาทางน้าํ ของปูและยา
แสงเลาถึงชีวิตตอนที่เริ่มจําความไดใหฟงวา “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
เครื่องปนดินเผาที่ผลิตขึ้นมาจากคนในหมูบานของปูและยา สินคาประเภทนี้ไดแก ชั้นเตาอั้งโล
ชั้นเตาหุงขาว เตาไฟ เครื่องปนดินเผาตางๆ เชน หมอ ไห และอื่นๆ
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
ขึ้นสูงในชวงหนาน้ําเพื่อยกเรือมอญใหลอยผานชวงลําน้ําที่มีทองน้ําตื้นที่สุดไปไดอยางปลอดภัย
โดยไมเกยตื้นเสียกอน
การเดินทางคาขายทางน้ําของปูและยาจะทํากันเปนคณะเดินทางและจะไมเดินทาง
เพียงลําเดียว เพราะเสี่ยงตอโจรผูรายและไมคุมกับคาน้ํามันของเรือยนตนําขบวน เรือของปูและ
ยาจะถูกพวงเขากับเรือมอญลําอื่นๆ ดวยเชือกเสนใหญ รวมจํานวนเรือมอญตอการออกเดินทาง
คาขายครั้งหนึ่งก็ประมาณ 10 ลํา เรือลําแรกที่อยูตนขบวนจะเปนเรือยนตที่มีสายเชือกโยงเขากับ
เรือมอญที่บรรทุกสินคา สวนเรือมอญที่บรรทุกสินคาแตละลําจะถูกนํามาผูกเชือกเพื่อโยงทายเรือ
เขากับหัวเรือของเรือมอญลําอื่นๆ เวียนกันไปจนครบจํานวน เมื่อถึงเวลาออกเดินทางเรือยนตหัว
ขบวนจะเริ่มแลนออกจากทาลากเอาเรือมอญที่ถูกโยงเชือกเอาไวใหลอยตามกันมา มองดูแลวจะ
เห็นเปนขบวนเรือแถวยาวเรียงตอกันเปนเสนตรง สวนคนที่อยูในเรือมอญแตละลําจะประกอบไป
ดวยคูสามี-ภรรยาและลูก หรืออาจเปนคนในเครือญาติเดียวกัน สวนความสัมพันธของคนในกลุม
เรือมอญที่ออกคาขายดวยกันแสงบอกวา นาจะเปนคนกลุมเดียวกันและอาจจะเปนญาติกนั แตไม
สามารถจะนับลําดับญาติได
เรือมอญของปูและยาจะเริ่มตนออกเดินทางที่บานญาติ ซึ่งอยูบริเวณทาเรือใหญใน
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ลองเรือผานแมน้ําสายใหญมายังสุพรรณบุรี แลวตีโคงมาออก
นนทบุรี แลนผานแมน้ําเจาพระยาเขาสูจังหวัดชัยนาท เรือยนตนําขบวนจะลากเอาเรือมอญขึ้น
เหนือมาเรื่อยๆ จนเขาสูแมน้ํานานที่จังหวัดพิษณุโลก แลวไปสิ้นสุดการเดินทางในเขตอําเภอพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ โดยไปจอดเทียบทาที่ทาเรือซึ่งชาวบานแถบนั้นเรียกวาทายายปลั่ง การเดินทาง
คาขายครั้งหนึ่งไมไดนําเรือมอญทั้ง 10 ลําเดินทางรวดเดียวจากจังหวัดนครปฐมไปคาขายที่
จังหวัดอุตรดิตถโดยทั้งหมด ในขณะที่เดินทางขามเขตจังหวัดขบวนเรือจะจอดแวะเทียบทาเพื่อ
ขายสิน ค ารายทางเกื อบทุ กจังหวัดหรือทุก อําเภอ การแวะขายสิ นคา นี้ชาวเรื อถือวา เปน การ
พักผอนหลับนอนไปดวยในตัว
เมื่อขบวนเรือผานมาถึงบริเวณลําคลองที่มีตลาดน้ํา จะมีเรือมอญในขบวนจํานวน 2
ลําแยกออกมาคาขายสินคาในบริเวณนั้นและจะไมรวมเดินทางตอไป สาเหตุที่ตองแยกตัวออกมา
เปนคูนั้นเพื่อใหเรือแตละลําคอยเปนเพื่อนดูแลซึ่งกันและกัน นอกจากจะมีเรือมอญที่แยกตัว
ออกมาจากกลุมของปูยาของแสงแลว ในตลาดน้ํานั้นๆ ก็จะมีเรือมอญจากกลุมอื่นอีกประมาณ 5
- 6 ลํา มาจอดเรือเทียบทาคาขายสินคาสมทบดวย เมื่อขบวนเรือมอญทั้ง 10 ลําเดินทางออกจาก
จุดเริ่มตนก็จะปลอยเรือมอญในกลุมทิ้งไวตามแหลงคาขายทางน้ําที่สําคัญไปเรื่อยๆ จนทายที่สุด
พอมาถึงอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถจะเหลือเรือมอญเพียง 3 ลําเทานั้น เมื่อนับรวมเขากับเรือ
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มอญกลุมอื่นๆ ที่จอดเทียบทาขายสินคาที่อําเภอพิชัยก็จะมีเรือมอญรวมทั้งหมดประมาณ 10 ลํา
ซึ่งรวมถึงเรือของปูและยาของแสงดวย
แสงอธิบ ายว า การเดิน เรือมอญในเที่ย วขึ้น นั้น สาเหตุที่ตอ งมาสิ้ น สุด ปลายทางที่
อําเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ เปนเพราะวาตอจากนี้ไปแมน้ํานานจะแคบและตื้น เรือมอญซึ่งใช
บรรทุกสินคานั้นมีขนาดใหญทําใหไมสามารถแลนเรือตอไปไดในสภาพลําน้ําเชนนั้น ในขณะที่
จอดเรือเทียบทาอยูที่ปลายทาง เมื่อสินคาในเรือมอญถูกขายออกไปจนหมดแลวการเดินทาง
เที่ยวลองจะเริ่มตนขึ้นอีกครั้ง คราวนี้ปูและยาของแสงจะซื้อขาวเปลือกที่จังหวัดอุตรดิตถเพื่อ
นําไปขายตอในเที่ยวลอง และเนื่องจากปูและยาของแสงใชชีวิตอยูดวยกันในเรือมอญมาเปน
ระยะเวลานาน ปูและยาของแสงจึงมีความรักความผูกผันตอกันมาก เวลามีปญหาอะไรเกิดขึ้นก็
จะปรึกษากันและชวยกันตัดสินใจ และไมเคยทะเลาะกันใหลูกหลานเห็นเลย
ชีวิตของพอและแม
แสงเลาวาพอของเขาเกิดในเรือมอญของปู ตอนนั้นปูจอดเรือเทียบทาอยูที่ทายาย
ปลั่ง 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

80
ค่ํา ซึ่งพอของแสงก็มักจะแวะคางคืนที่โรงสีเปนสวนใหญ พอของแสงนั้นเปนคนที่พูดนอย ทํางาน
หนักและมีความอดทนสูง สวนแมของแสงนั้นจะพูดเกงกวาและมักจะวากลาวอบรมลูกๆ อยูเสมอ
ตอมาเมื่อปูและยาขายเรือมอญพอและแมก็มีไรนาเปนของตนเอง
ผีบรรพบุรุษในเรือมอญ
ในชวงที่ปูของแสงจอดเรือมอญเทียบทาอยูที่ทายายปลั่ง แสงในวัยเด็กมีโอกาสขึ้นไป
เที่ยวเลนบนเรือตามประสาเด็กๆ ภายในเรือมอญชวงหัวเรือแสงเลาใหฟงวาเปนที่อยูของแม
ยานางเรือ ในขณะที่สวนทายเรือจะเปนที่อยูของผีบรรพบุรุษซึ่งสืบเชื้อสายมาทางฝายยา 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
หนึ่งไปใชเปนทุนเพื่อซื้อสินคาไปขายตอเทานั้นเอง สวนอาหารไมจําเปนตองเสียเงินซื้อก็หาเอา
ตามแมน้ําลําคลองที่เรือแลนผาน อาจทอดแหจับปลา เก็บหอย เด็ดผักที่ขึ้นอยูตามชายน้ําหากิน
ไปเรื่อยๆ 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
ญาติไปรดใหทั่ วในส วนนั้ นจึงจะเผาได เมื่อพอทํา ตามนั้น แลวก็เ ผาศพปูสวนที่เหลือไดจริง ๆ
หลังจากปูและยาเสียไปก็ไมมีใครในครอบครัวรับชวงถือผีบรรพบุรุษตอ แสงเลาวาผีมอญนั้น
มีฤิทธิ์แรงถาลูกหลานไมมีเวลาดูแลอยางจริงๆ จังๆ อาจทําใหเกิดเรื่องไมดีขึ้นได เพราะฉะนั้น
ครอบครัวของแสงจึงไดแตระลึกถึงผีบรรพบุรุษ แตไมมีพิธีกรรมหรือการกระทําใดๆ เกี่ยวกับผี
มอญเลย
โอกาสทางการศึกษา
แสงเริ่มเขาเรียนในระบบโรงเรียนครั้งแรกเมื่ออายุได 5 ขวบ เขาเรียนอยูในโรงเรียน
จรัสศิลปพิชัย ที่อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ในปจจุบันโรงเรียนนี้ก็ยังมีอยูแตไดเปลี่ยนไปใชชื่อ
อื่นแทนแลว ในเวลาเชาและเย็นของวันโรงเรียนเปดกิจวัตรประจําวันของแสงก็คือการเดินไปกลับ
ระหวางบานและโรงเรียนที่อยูหางจากกันประมาณ 1 กิโลเมตร เวลาที่แสงไปโรงเรียนเขาไมได
แตงกายดวยชุดนักเรียนเหมือนกับเพื่อนคนอื่นๆ แตแสงจะใสชุดธรรมดาเหมือนกับชุดอยูที่บาน
ไปเรีย นหนั ง สือ แตในขณะนั้น ก็ไมถื อวาเปน เรื่องแปลกอะไรที่จะใสชุ ดอยูบ านธรรมดาๆ ไป
โรงเรียนเพราะก็มีนักเรียนคนอื่นๆ ที่มีฐานะใกลเคียงกับแสงแตงกายเชนนั้นเปนเพื่อนเขาอยู
หลายคน อยูมาในวันหนึ่งขณะที่แสงเรียนอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ในวันนั้นแสงไมไดไปโรงเรียน
เขากับเพื่อนๆ ไดไปเที่ยวเลนในไรใกลๆ บานซึ่งอยูติดกับไรของแมแสง ในไรแหงนั้นเจาของไรได
ปลูกตนพุทราจีนไวเปนจํานวนมาก ซึ่งพุทราจีนที่แสงเห็นนั้นมีลักษณะผลใหญและสงกลิ่นหอม
สอเคาวาจะมีรสชาดหวานอรอย ไมเหมือนกับพุทราไทยทั่วๆ ไปที่พบไดในไรของแมแสง ซึ่งมักจะ
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มีผลเล็กและรสชาดฝาดลิ้นเนื่องจากเกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติ จากความนากินของพุทราจีน
แสงจึ ง ตั ด สิ น ใจพาเพื่ อ นไปขอเก็ บ พุ ท ราจี น จากเจ า ของไร โดยที่ จ ริ ง แล ว ไร แ ห ง นั้ น เป น ของ
คุณ หญิง มุ ก ซึ่ง เปน ภรรยาของท า นเจาคุณคนหนึ่งในกรุง เทพ ในวัน นั้นบัง เอิญวาเปน เวลาที่
คุณหญิงมุกไดเดินทางจากกรุงเทพมาตรวจไรที่จังหวัดอุตรดิตถพอดี ดังนั้นเมื่อแสงจะเขาไปขอ
พุทราจีนกับเจาของไร แสงก็ไดพบคุณหญิงมุกผูเปนเจาของพุทราจีนโดยที่เขาไมรูตัวมากอน ดวย
ความที่ แสงเป น คนกล า พูด จาฉะฉาน และมีท า ทางเฉลีย วฉลาดผิดกับ เพื่อ นๆ ของเขาซึ่ง มี
ลักษณะขี้อายและไมคอยพูด ทําใหคุณหญิงมุกเกิดความประทับใจและมองเห็นวาแสงเปนเด็กที่
ไมเกเรและมีแววฉลาด แมแตจะเก็บพุทรากินในชายไรซึ่งไมมีคนเห็นยังมาขออนุญาตเจาของ
กอน ดวยความประทับใจนี้คุณหญิงมุกเลยใหแสงพามาหาแมที่บานเพื่อจะขอรับเอาแสงไปอยู
ดวยที่กรุงเทพ โดยจะสงเสียใหแสงไดเรียนสูงๆ และจะเลี้ยงแสงใหเหมือนกับเปนลูกหลานของ
ตนเอง แมของแสงเองก็อยากใหลูกไดดีและตนเองก็มีลูกมากถึง 9 คนมีโอกาสนอยที่จะสามารถ
สงเสียใหลูกๆ ทุกคนไดเรียนหนังสือ เมื่อเห็นวาแสงมีโอกาสแมเลยตัดสินใจใหแสงไปอยูกับ
คุณ หญิง มุก ที่ ก รุง เทพ ก อนจะไปแม บอกลาแสงวา “ไปอยูกับเคา ใหทํา ตัวใหดี น ะลูก คุ ณยา
(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
คุณจะตั้งชื่อลูกดวยตัวอักษรขึ้นตนเหมือนกันหมด เชน คุณนิ่ม คุณนวล คุณนุช คุณนัด สวนชื่อ
ของหลานทานเจาคุณก็จะตั้งใหมีลักษณะคลายๆ กัน แตจะเปลี่ยนตัวอักษรไปเปนตัวอื่นแทน
เชน คุณเดช คุณแดง คุณดํา เปนตน ในบานของทานเจาคุณมีเพียงคุณดําหลานชายของทานเจา
คุณคนเดียวเทานั้นที่อยูในวัยไลเลี่ยกับแสง แถมหลานทานเจาคุณคนนี้ยังเปนคูปรับคนสําคัญกับ
แสงอีกดว ย สาเหตุที่เปนคูปรับกันแสงบอกวาเปนเพราะคุณดําอิจฉาเขา คุณดําอยากจะให
คุณหญิงรักแตคุณหญิงทานไมรัก ทานมารักแสงมากกวา สวนลูกหลานทานเจาคุณคนอื่นๆ สวน
ใหญก็มักจะใหความเมตตากับแสงเปนพิเศษ
เหตุการณสําคัญครั้งที่ 1
เมื่อมาอยูกรุงเทพแสงเขาเรียนชั้นป.5 ที่โรงเรียนบางนาวิทยา และเมื่อจบการศึกษา
ชั้นประถมแลว แสงเขาไปเรีย นตอชั้น มัธ ยมที่โ รงเรี ยนบางปู เนื่อ งจากโรงเรีย นเหลา นี้ อยูใน
เสนทางเดียวกับการเดินทางไปทํางานของลูกทานเจาคุณคนหนึ่ง แสงจึงติดรถไปกับลูกทานเจา
คุณคนนี้ทุกเชา และหลังเลิกเรียนแสงก็จะอยูรอลูกทานเจาคุณขับรถมารับกลับบาน แสงบอกวา
รถยนตที่เขาขึ้นไปกลับทุกวันนั้นดูสวยมาก เพราะมันเปนรถแลนโรวเวอรที่คนสมัยนั้นนิยมกัน
เวลาที่แสงไปโรงเรียนคุณหญิงจะใหเงินติดตัวแสงไปดวยทุกวันไวเปนคาอาหารและคาขนม สวน
อุปกรณการเรียนตางๆ รวมถึงเสื้อผา ลูกของทานเจาคุณจะเปนคนซื้อมาให เงินที่เหลือจากคา
ขนมแสงจะนํามาเก็บออมไว บางครั้งถามีเงินเหลือเปนจํานวนมาก แสงจะนําเงินเก็บไปซื้อเสื้อผา
มาใสบาง แสงใชชีวิตอยูในบานของทานเจาคุณอยางมีความสุขและไมมีปญหาอะไร นอกจาก
เหตุการณในวันหนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่แสงเรียนจบชั้นม.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
เสื้อผาที่แสงนําติดตัวไปมีเสื้อตัวหนึ่งที่แมเคยซื้อใหแสงใสตอนอยูที่บานไรในจังหวัดอุตรดิตถ
รวมอยูดวย เสื้อตัวนั้นเปนเสื้อตัวเดียวกันกับที่แสงเคยใสออกเดินทางมาจากบาน ถึงแมวามันจะ
เปนเสื้อตัวเล็กๆ ที่แสงใสไมไดแลว แตมันก็เปนสิ่งของเพียงอยางเดียวในเวลานั้นที่แมแทๆ ซื้อให
เขา นอกจากเสื้อผา รูปถายของแม และเงินเก็บสวนตัวจํานวนเล็กนอย แสงก็ไมไดนําสิ่งของใดๆ
จากบานทานเจาคุณติดตัวมาอีก
ในตอนนั้นแสงไมกลากลับไปที่บานในจังหวัดอุตรดิตถ เพราะกลัววา ถาแมรูวาแสงมี
เรื่องชกตอยกับหลานทานเจาคุณ แมจะรูสึกผิดหวัง แสงรูสึกเสียใจและละอายใจที่ทําแบบนั้นไป
แมแตจะเขาไปลาคุณหญิงมุก แสงก็ยังไมกลาเขาไปลาทานเลย แสงออกมาจากบานทานเจาคุณ
ตามลําพังและไมไดกลาวคําลากับใครในบานหลังนั้นแมแตสักคนเดียว สําหรับคนในครอบครัว
ทานเจาคุณแลวเหตุการณที่เกิดขึ้นนั้นมันเปนเรื่องใหญ ตัวแสงเองก็รับรูวาเขาไดทําเรื่องรายแรง
ขึ้นเพราะฉะนั้นแสงถึงตัดสินใจไปจากที่นั่น 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 ในเวลานีแ้ สงมีรายไดจาก
การเปนลูกมือชางทาสีในเวลากลางวัน สวนในเวลากลางคืนแสงไปเปนนักรองรองเพลงอยูใน
หองอาหารแหง หนึ่ง ตรงสะพานควาย การเขา กรุงเทพครั้ง นี้แ สงตัดสินใจจะมาสมัครเรี ย นที่
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
ผิ ด หวั ง แสงเลยไม ย อมกลั บ บ า น แสงรู ข า วของแม ผ า นทางญาติ ที่ จั ง หวั ด นครปฐมเท า นั้ น
หลัง จากแสงใช ชี วิตอยูใ นปา เปน เวลาปก วา ทางราชการไดประกาศนิรโทษกรรมใหกับนิสิต
นักศึกษาที่เขารวมขบวนการกับพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย แสงจึงมีโอกาสออกมาจากปา
และจากนั้นแสงก็ไมเคยคิดจะกลับเขาไปศึกษาตอในระบบโรงเรียนอีกเลย จากความยากลําบาก
ของการใช ชี วิ ต อยู ใ นป า ทํ า ให ใ นเวลานั้ น แสงนึ ก ถึง บ า นที่ จั ง หวั ดอุ ต รดิต ถ แสงจึง ตั ดสิ น ใจ
เดินทางกลับบาน ในขณะเดินทางกลับบานแสงเต็มไปดวยอารมณตื่นเตนและดีใจ แมวาตนเอง
จะยังคาดการณไมไดวาแมจะทําอยางไรกับเขา เมื่อรูเรื่องที่เขาไมไดอยูที่บานทานเจาคุณอีกแลว
ก็ตาม
กลับบานไรแลวไปบวชเรียนที่นครปฐม
เมื่อแสงเดินทางกลับมาถึงบานในจังหวัดอุตรดิตถ ภาพแรกที่แสงเห็นก็คือ พอของ
แสงขึ้นไปอยูบนขื่อบานและกําลังรื้อหลังคาบานออกเพื่อที่จะยายบานไปอยูที่อื่น สวนแมของแสง
กําลังซักผาอยูใตตนนุนขางบาน เมื่อแสงรูความจริงวาที่ดินและบานของเขาถูกโกงและศาลมี
คําสั่งใหครอบครัวของเขาตองยายออกไป แสงโกรธจนแทบควบคุมอารมณไมอยู เมื่อแสงถามแม
จนรูวาใครเปนตัวการในการคดโกงที่ดินแลว แสงจะไปเอาคืนแตแมหามแสงไววา “อยาไปสวน
ควันเคาลูก อยาสวน อยาสวน” เมื่อมีเรื่องใหญมาดักหนา เรื่องที่แสงไปมีเรื่องชกตอยกับ
ลูกหลานทานเจาคุณแมจะทําใหพอแมของแสงเสียใจ แตก็ไมรายแรงเทากับที่ดินทํากินถูกคนอื่น
ยึดไป เมื่อแมรูเรื่องของแสงแมจึงไมไดวากลาวอะไรแสงอีก แมยอมใหแสงคางคืนอยูที่พิชัยเพียง
คืนเดียว จากนั้นแมสั่งใหแสงไปอยูกับญาติๆ ที่นครปฐม เพราะกลัววาถาขืนปลอยใหแสงอยูที่
พิชัยตอไป แสงอาจจะไปมีเรื่องฆาแกงกับเจาของที่ดินคนใหม แสงจึงออกเดินทางอีกครั้ง คราวนี้
จุดมุงหมายของเขาคือวัดโพธิ์ราชศรัทธาธรรมในจังหวัดนครปฐม ตอมาไมนานนักแสงก็ไดขาววา
คนที่โกงที่ดินของพอแมนั้นถูกยิงตายไปแลว สวนคนที่ไปเปนพยานเท็จในศาลก็ตายอยางนา
อนาถถูกหนอนไชปากกินตาย หลังจากถูกโกงที่ดินพอและแมก็ยายไปอยูกับนองสาวภายใน
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จังหวัดอุตรดิตถ แมหันมาทําอาชีพคาขายเล็กนอยๆ สวนพอยึดอาชีพรับจางทั่วไปและยังทํางาน
ในโรงสีอยูเหมือนเดิม
ดวยความใฝเรียนมาตั้งแตเด็กๆ เมื่อแสงมาบวชเปนพระในวัดโพธิ์ฯในวัย20ตนๆ แสง
จึงเริ่มเรียนอีกครั้ง ครั้งนี้แสงไมไดเรียนในสายสามัญแตแสงเรียนทางดานศาสนา แสงตั้งใจทอง
ตํารับตําราจนเมื่อถึงการสอบในสนามหลวงระดับจังหวัด ผลสอบออกมาวาแสงสอบไดนักธรรม
ตรี ใ นอัน ดั บที่หนึ่ ง แสงดีใจมาก ตอนนั้นเขาไดรางวั ลเป น เรื อแจวสําหรับบิ ณฑบาตรลํ า ใหม
ปากกาอยางดียี่หอปากเกอรดามทอง นาฟกาปลุกและเงินปจจัยอีกจํานวน3,000บาท เมื่อสอบ
นักธรรมตรีไดแสงก็มีเรื่องอีก คราวนี้แสงมีเรื่องกับพระลูกวัดดวยกัน แสงเลาวาพระหนุมรูปนั้นมี
วัยไลเลี่ยกับเขา เปนคนชอบมากอเรื่องปนปวนเด็กวัดใหทํางานไมได ในตอนนั้นวัดมีงานสรางกุฏิ
มีการขนทรายเขามาเพื่อกอสราง พระรูปนี้ก็เขามาแกลงเด็กวัดใหขนทรายเขาวัดไมได ดวยความ
เปนพระเหมือนกันแสงจึงเขาไปไกลเกลี่ยกับพระรูปนั้นวา “อยามาแกลงเด็กมันเลย ปลอยใหมัน
ทํางานไปเถอะ“ พระรูปนั้นจึงโมโหตอบกลับมาวา ”ออ มันมีแมงคุมเหรอ มึงเอาจริงไหม” แลว
แสงก็เปดศึกนัดเจอกับพระองคนั้นที่ศาลาทาน้ํา ในเวลานั้นแสงบอกใหเด็กวัดยองไปเอามีดที่
พระองคนั้นวางไวที่ศาลาทาน้ําออกมา เพราะแสงบอกวาไมอยากใหมีเรื่องกันถึงตายแคอยากจะ
สั่งสอนเทานั้น เมื่อถึงเวลานัดหมายพระทั้งสององคก็เขาตะลุมบอนกัน แสงชกเขาที่หนาของ
พระองคนั้นจํานวน 2 ครั้ง ผลออกมาวาพระองคนั้นดั้งจมูกหักและปากบวมซึ่งแผลที่ดั้งมีเลือด
ไหลทะลักออกมามาก ดวยความสงสารและถือวาเปนผูชนะแสงจึงเอาชายสะบงของตนเช็ดเลือด
ใหพระคูกรณี พระองคนั้นคงแคนใจและตองการกูหนาจึงบอกแสงวา “มึงไมรูจักกูหรอก…กูจะไป
พาพวกกูมาเอาคืน…โอยๆ” หลังจากเหตุการณนั้นพระองคนั้นก็เดินทางไปหาพรรคพวกที่
สุพรรณบุรี ในขณะที่แสงสั่งใหพวกเด็กวัดเตรียมทําระเบิดขวดเอาไว เมื่อพบวาพวกของพระองค
นั้นซึ่งแสงบอกวาเปนนักเลงอันธพาลจํานวน 5 คนลองเรือมาใกลถึงกับศาลาทาน้ําแลว แสงจึงสง
สัญญาณใหเด็กวัดปาระเบิดขวดเขาใสพื้นน้ําขางๆ เรือ ผลของระเบิดขวดทําใหน้ําบริเวณนั้นแตก
กระจาย และทําใหกลุมคนบนเรือลํานั้นตกใจจนพุงกระโจนลงน้ําหนีหายไปหมด หลังจากนัน้ มาก็
ไมมีเรื่องทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นในวัดโพธิ์ฯอีกเลย
เมื่อเรื่องชกตอยระหวางพระลูกวัดรูถึงหูเจาคณะตําบล แสงถูกเจาคณะตําบลเรียกตัว
เขาไปพบเพื่อใชใหนวดตัวพรอมกับไตสวนถึงขอเท็จจริงไปดวย แลวเจาคณะตําบลก็พาแสงเขา
ไปคุยกับเจาคณะจังหวัด ผลสรุปออกมาวา เนื่องจากแสงเปนคนเรียนดีสอบไดที่ 1 เจาคณะ
จังหวัดจึงไดสงตัวแสงไปเรียนนักธรรมโทตอที่วัดไรขิงภายในจังหวัดนครปฐมเพื่อยุติเรื่อง รวม
เวลาที่แสงอยูในวัดโพธิ์ฯประมาณ 1 ป ดวยความเปนคนชอบแสวงหาความรูใหมๆ หลังจากมา
อยูที่วัดไรขิงแสงจึงเริ่มสนใจทางดานคาถาอาคมและไสยศาสตรเพื่อจะนําไปใชรักษาโรคและเพื่อ
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ความอยูยงคงกระพัน แสงหาเวลาวางออกไปเรียนทางดานไสยศาสตรตลอดจนภาษาขอมตางๆ
ทั้งขอมไทย ขอมลานนา ขอมเกาและขอมใหมกับหลวงพอทานหนึ่งผูที่มีชื่อเสียงในดานเวทมนตร
คาถาที่วัดธรรมศาลาภายในจังหวัดนครปฐม แตแสงก็ไมไดทิ้งการเรียนดานคณะสงฆในขณะที่
แสงอยูในวัดไรขิงเขาไดเรียนภาษาบาลี อังกฤษและฝรั่งเศษดวย ในเวลานั้นแสงสอบไดนักธรรม
โทแลวและเหลือเวลาอีกไมถึงหนึ่งเดือนแสงจะไดเขาสอบนักธรรมเอก แตแสงก็มีเรื่องทะเลาะ
วิวาทเกิดขึ้นอีกครั้งหลังจากเขายายเขามาอยูในวัดนี้ไดประมาณ 2 ป ทําใหแสงไมไดเขาสอบ
นักธรรมเอก การมีเรื่องคราวนี้ทําใหแสงพลาดโอกาสสําคัญในชีวิตไปอีกครั้งหนึ่ง เจาอาวาสเคย
บอกแสงวา หลังจากแสงเรียนจบนักธรรมเอกแลวภายใน 2 ปขางหนา ทานจะทําเรื่องสงตัวแสง
ไปเรียนตอภาษาบาลีที่อินเดีย แตแสงมามีเรื่องเสียกอนเขาเลยหมดโอกาสไปเรียนตอที่อินเดียไป
โดยปริยาย
ออกจากวัด
จากนิสัยที่ไมยอมเสียเปรียบหรือเสียรูคน แสงจึงไมยอมใหใครมาลบเหลี่ยมคมหรือ
ทาทายเขา เมื่อมีลูกกํานันทาใหแสงสึกออกมาเขาจึงสึก หลังจากนี้ไปแสงก็เกิดเรื่องทะเลาะวิวาท
ขึ้นบอยครั้ง จนสุดทายแสงไปคบหากับเพื่อนซึ่งเปนเสือเกาผูหนึ่ง แสงไดเริ่มเรียนวิชารักษาโรค
ทางไสยศาสตรเพิ่มเติมจากเสือผูนั้น เชน คาถารักษาอาการปวดเมื่อยที่หมอแผนปจจุบันตรวจไม
พบสาเหตุ ฯลฯ ชีวิตในชวงนั้นของแสงเขาเริ่มเขาไปคลุกคลีกับคนที่ทําผิดกฎหมายมากขึ้นเรื่อยๆ
ถึงแมวาแสงจะไมไดทําอาชีพผิดกฏหมายแตอิทธิพลจากเพื่อนที่คบหาก็ทําใหแสงตองเรียนรูเรื่อง
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 แสงบอกวาชีวิตชวงนั้นสนุกไดเที่ยวไปทัว่ จาก
เหนือจรดใต ตอนแรกก็ขายลูกคาแพงหนอย พอไดทุนคืนแลวแสงก็ลดราคาใหต่ําลงมา พอขาย
ใกลจะหมดก็เอากําไรไมมากแลว ชีวิตในชวงนั้นหากแสงมีเวลาวางแสงจะขึ้นชกมวยตามงาน
ตางๆ ดวย แสงจะไดคาตัวตอครั้งเปนเงิน 30 บาท หากแสงชนะนอคคูตอสูได แสงจะไดเงิน 300
บาท แสงเลาวาในเวลานั้นสรอยคอทองคําบาทละ 600 เทานั้นเอง อยูมาวันหนึ่งแสงมาชกมวย
ใกลๆ บานแถวจั งหวัดพิจิตร นองสาวของแสงทราบขาวจึงเดิ นทางจะมาดูแสงตอยมวย แต
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บังเอิญแมของแสงก็รูขาวดวยจึงเดินทางมากับนองสาว พอแมเห็นแสงกําลังจะขึ้นเวทีชกมวยแม
ก็เขาไปตอวาและหามแสงไวไมใหขึ้นชก แมบอกวาอาชีพที่เจ็บตัวอยางนี้อยาไปทํา ในวันนั้นแสง
ก็เลยไมไดชกมวยและก็เลิกชกมวยมาตั้งแตบัดนั้น สรุปไดวาแสงเคยชกมวยมาแลว 8 ครั้ง ใน
จํานวนนั้นเขาชนะหมด แสงเลาวา “ถาแมหามอะไรก็จะตองเชื่อฟง เดี๋ยวชีวิตจะไมเจริญ จะผิด
ถูกอยางไร พอแมตองมากอน”
ในระหวางทางที่แสงขึ้นไปรับผาที่ตลาดโบเบ แสงก็มักจะไดเจอเพื่อนที่เปนเสือเกาอยู
เสมอ เพื่อนคนนี้สมัยที่เปนเสือเคยออกปลนจังหวัดแถบภาคกลางตอนลาง แสงเลาวาเวลาเสือผู
นี้จะออกปลนจะไมพลางหนา และไมจําเปนตองออกหาสมัครพรรคพวก เพราะจะมีลูกนองมา
ฝากตัวขออยูดวยเสมอๆ เหตุที่เสือผูนี้ไดรับการนับถือในหมูพรรคพวก เพราะเปนคนที่มีวิชาอาคม
จนเปนที่ล่ําลือกันวา 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
การที่ แ สงมี เ พื่ อ นเป น อดี ต เสื อ ผู ม ากด ว ยวิ ช าอาคมทํ า ให แ สงพบกั บ เรื่ อ งยุ ง ยาก
ตามมา ในวันหนึ่งขณะที่แสงไปเที่ยวกับเพื่อนกลุมนี้ เพื่อนคนหนึ่งในกลุมเกิดไปมีเรื่องจนเผลอ
ไปทํารายผูหญิงที่ตั้งทองคนหนึ่งเขา ถึงแมมันจะเกิดขึ้นดวยความไมไดตั้งใจ แตผูหญิงคนนั้นก็
ไดรับ บาดเจ็ บ ผู ห ญิ ง คนนั้ น โดนลู ก หลงเพราะออกมาขวางกลางระหวา งคนที่กํ า ลัง ต อสูกั น
เพื่อที่จะหามไมใหเพื่อนของแสงไปทํารายสามีของเธอ ในตอนนั้นแสงไดแตยืนคุมเชิงอยูหางๆ
สําหรับแสงแลวการทํารายผูหญิงหรือเห็นเหตุการณแบบนี้แลว ไมเขาไปชวยมันเปนการผิดครู
หลังจากจบเหตุการณนี้แสงจึงรูสึกผิด เพื่อนที่เปนเสือเกาผูเปนอาจารยของแสงก็รูสึกผิด ถึงแมวา
เสือเกาคนนี้จะไมไดเปนคนที่ลงมือก็ตาม
ในสมัยที่เริ่มเรียนวิชาคาถาอาคมใหมๆ แสงเคยสัญญาไวกับหลวงพอวัดธรรมศาลาผู
เปนอาจารย ของแสงอีกคนหนึ่ งวา แสงจะไมนํ าวิชาที่เรียนไปกอเรื่องเดือนรอนหรือรังแกผูที่
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ออนแอกวาโดยเฉพาะผูหญิงจะไมทําอยางเด็ดขาด แตในเหตุการณนี้คนที่บาดเจ็บเปนผูหญิง
ทองแสงรูสึกวามันเปนการทํารายคนไมมีทางสู แถมเปนการรังแกถึงสองชีวิตทั้งแมและลูกในทอง
ถึงแสงจะไมไดมีสวนไดสวนเสียกับเหตุการณโดยตรงแตเขาก็รูสึกละอายใจ และคาถาอาคมจะไม
คุมครองตัวเขา แสงจึงตัดสินใจไปหาหลวงพอวัดธรรมศาลา แสงไดไปใหคําสัตยสาบานกับหลวง
พอวา ตอไปนี้เขาจะกลับเนื้อกลับตัวเปนคนดีและไมทําตัวเกเรอีก สวนอดีตเสือผูที่เปนทั้งเพื่อน
และอาจารยของแสงนั้นไดไปใหคําสาบานพรอมกับแสงดวย อดีตเสือสาบานวาเขาจะเลิกยุง
เกี่ยวกับเรื่องผิดกฏหมาย แตในภายหลังพบวาเสือเกาผูนี้ถูกยิงตาย เพราะกลับไปเที่ยวจี้ปลนอีก
ครั้ง 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 ในจังหวัดพิษณุโลกกับลูกจางคน
อื่นๆ ในโอกาสนี้แสงก็มักจะขอติดตามภรรยาของเฒาแกไปดวย แสงเลาวาในชวงนั้นเขาไมอยาก
อยูเฉยๆ แสงพยายามจะหาอะไรทําตลอดเวลาเพื่อไมใหมีเวลาวาง ไมอยางนั้นแสงจะกลับมาคิด
เรื่องที่เพื่อนทํารายผูหญิงทองคนนั้นอีก เรื่องนี้ทําใหแสงไมสบายใจมาก แสงชวยงานเฒาแกอยูที่
รานศิริฟาไดประมาณ 1 ป แสงก็เบื่องานบัญชีเขาจึงขอลาออก แลวมาเชาเรือนแพอยู ในชวงนั้น
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แสงรับจางทํางานทุกอยาง แสงไมเคยเลือกงานเขาทําตั้งแตเปนจับกังแบกของ ปนรถสามลออยู
ในตลาด เลนลิเกตามงานตางๆ รวมถึงรองเพลงและเลนแอคคอรเดียนในวงดนตรีมิตรสัมพันธใน
คายสมเด็จพระนเรศวร แมแตงานรับจางแบกกระดูกควายในโรงฆาสัตวขึ้นรถบรรทุกแสงก็เคยทํา
แสงเลาวาในหนึ่งวันเขาทํางานหลายอยาง แตชวงลําบากที่สุดเปนตอนที่แบกกระดูกควายใน
คอกของกํานันซึ่งเปนคนมุสลิม แสงบรรยายวาหนังควายที่ชําแหละแลวจะนําไปแชไวในบอหมัก
น้ําเกลือ สวนกระดูกที่ลอกเอาเนื้อออกไปแลวจะวางกองอยูบนพื้น เนื่องจากกระดูกมักจะถูกวาง
กองทิ้งไวอยางนั้นเปนเวลานาน เพื่อรอใหถึงจํานวนมากพอที่จะขนยาย แมลงวันมักจะฉวย
โอกาสนี้บินมาไขทิ้งไวในกองกระดูก เกิดเปนหนอนตัวใหญๆ ขึ้นไชยั้วเยี้ยไปหมด เวลาจะขน
กระดู ก ควายขึ้น รถสิ บ ล อ แสงต อ งนํา กระดูก มาทูน ไวบ นหัว แล ว แบกไปเรี ย งไว บ นรถ ความ
ยากลําบากของแสงไมไดเกิดขึ้นในตอนที่ขนกระดูกควาย แตเกิดขึ้นในตอนที่แสงตองนั่งกินขาว
อยู ข า งๆ พวกหนอนที่ ห ล น อยู ใ นบริ เ วณนั้ น แสงบอกว า ชี วิ ต ช ว งนั้ น เขาลํ า บากมาก แสงไม
สามารถใชวุฒิการศึกษาชั้นม.6หรือนักธรรมโทหางานทําได เพราะวุฒิการศึกษาเหลานั้นมันเปน
อดีตไปแลวสําหรับเขา
เปนคนแพโดยสมบูรณ
ตอมาแสงไดมาเจอกับผูหญิงคนหนึ่งซึ่งขายขาวราดแกงอยูที่ตลาดใตตรงริมแมน้ํา
นาน แสงจึงหาโอกาสแวะไปเยี่ยมเยียนผูหญิงคนนี้อยูบอยครั้ง จนในที่สุดแสงและผูหญิงคนนั้นก็
ตัดสินใจมาใชชีวิตอยูกินดวยกัน แสงยายออกจากแพที่เขาเคยเชาแลวเขาไปอยูในแพของภรรยา
แพของภรรยาแสงเปนมรดกที่อากงทิ้งๆ ไวใหหลาน แสงเลาวาภรรยาของแสงมีเชื้อสายจีนแตจิ๋ว
กงของภรรยาเดินทางมาจากเมืองจีน ตอนที่มาพิษณุโลกครั้งแรกนั้น กงขึ้นเรือมอญมาคาขาย
ตอมากงก็ขายเรือมอญแลวมาสรางแพอยูเพื่อคาขายบนฝงใกลๆ กับตลาดใต พอกงเสียสมาชิก
ในแพก็เหลืออยูเพียง 3 คนคือยา แมของภรรยา และภรรยาของแสง สวนพอของภรรยาแสงนั้น
เสี ย ชี วิ ต ไปก อ นหน า นี้ แ ล ว ต อ มาแม ภ รรยาของแสงไปแต ง งานใหม ก็ ไ ด ย า ยออกไปอยู แ ถว
สนามบินประจําจังหวัด พอคนเหลืออยูนอยจากแพของกงจํานวน 3 หลัง ตองขายทิ้งไปหนึ่งหลัง
เพราะหาคนดูแลไมได เมื่อแสงยายเขามาอยูกับภรรยา แสงก็ไดอยูในแพอีกหลังหนึ่งกับภรรยา
สวนยาของภรรยาอยูแพอีกหลังหนึ่ง ในตอนนั้นอาชีพหลักของแสงคือการขี่สามลอรับจางใน
ตลาด สวนภรรยาของแสงจะขายขาวแกงและกาแฟอยูที่ตลาดใต ยาของภรรยานั้นก็มีอายุมาก
จนทํางานอะไรไมไหวแลว ตอมายาของภรรยาแสงก็เสียไป
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ใน พ.ศ. 2520 แสงเขามาอยูอาศัยในชุมชนเรือนแพอยางถาวรแลว ตอมาไมนานนัก
แสงและภรรยาก็มีลูกชายคนโต ชีวิตประจําวันของแสงคือการออกไปทํางานขี่สามลอ สวนลูกคน
โตภรรยาของแสงจะนําไปเลี้ยงในที่ทํางาน หรือบางครั้งถาเพื่อนบานชาวแพดวยกันอยูพักผอนไม
ไปทํ า งาน ภรรยาของแสงก็ จ ะฝากลูก ใหเ พื่ อ นบ า นดู แล แสงมาอยู อาศั ย กับ ภรรยาโดยไม มี
ทรัพยสินติดตัวมาแตอยางใด แสงมาตัวเปลาเขามาแตตัว ญาติทางฝายภรรยาจึงไมคอยอยาก
สนิทสนมกับแสงสักเทาไหร ในชวงหนึ่งแสงปวยเปนไขเขาไมสามารถไปถีบสามลอไดตามปกติ
แสงจึงวางแผนจะหยุดพักในวันนั้นแลวไปยืมเงินญาติทางฝายภรรยามาใชกอน แสงตัดสินใจไป
ยืมเงินนาแอวซึ่งเปนนาของภรรยาเปนเงินจํานวน 20 บาท แตนาแอวไมใหยืมเงิน แสงเลยเจียด
เงินสวนที่มีไปซื้อยาดองมากิน 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
นายคนอย า งที่ แ ม ห วั ง ลู ก ของเขาคงไม ต อ งลํ า บากและกิ น ข า วกั บ น้ํ า ปลาอย า งนี้ หลั ง จาก
เหตุการณนี้เกิดขึ้นเวลาที่แสงออกไปทํางานขี่สามลอ หากแสงบังเอิญไปเห็นภาพเด็กฝรั่งผมแดง
ที่ติดไวตามรานคาเมื่อไหร แสงจะตองรองไหออกมาเกือบทุกครั้ง แสงบอกวารูปพวกนั้นทําใหเขา
นึกถึงลูกชายคนโต เพราะวาลูกชายคนนี้หนาตาเหมือนฝรั่ง ผมมีสีแดง เวลาแสงเห็นรูปเด็กฝรั่ง
เขาตองยกมือขึ้นมาปาดน้ําตาที่ไหลเกือบทุกครั้ง 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
เริ่มงานแกะสลัก
ตอมาแสงไดไปเรียนวิชาแกะสลักเครื่องรางของขลังจากเพื่อนในจังหวัดแพร เมื่อ
ฝกฝนจนมีความชํานาญแลว แสงกลับมาเริ่มตนทํางานอยูที่แพอยางจริงจัง แสงใชเวลาสวนใหญ
ในแตละวันไปกับการแกะงาน ในชวงตอมาแสงจะยึดอาชีพนี้เปนรายไดหลักภายหลังจากยายแพ
ขึ้นไปอยูบนบกแลว ในชวงแรกแสงเริ่มตนฝกแกะงานโดยใชตะปูกับกระเบื้องดินเผาสําหรับมุง
หลังคาเปนแบบ เมื่อแสงแกะลวดลายไดคลองแคลวแลว แสงก็เริ่มลงมือทําหัวเครื่องมือแกะสลัก
ขึ้นมาเองโดยใชใบเลื่อยตัดเหล็กเจียรเปนใบมีดลักษณะตางๆ และขยับขยายไปซื้ออุปกรณที่
จําเปนอยางเชนเครื่องเจียระไนมาใชผอนแรง เมื่อมีอุปกรณพรอมแลวแสงไดเริ่มแกะงานกับวัสดุ
จริงตางๆ เชน ไม หินแกรนิต หินเขียวหนุมาน งาชางหรือวัสดุอื่นตามความตองการของลูกคา
ลวดลายที่แสงแกะไดจะเปนลายดอกพิกุล เครือเถา เทพพนม กระชังตาออย เปลวเพลิง ลาย
เชียงใหม ลายราหูอมจันทร ฯลฯ แสงเลาวางานที่ทํายากจะเปนการแกะลวดลายที่มีความซับซอน
บนงาช า งเช น ลายดอกพิ กุ ล ลายเชี ย งใหม ลายราหู อ มจั น ทร งานที่ ทํ า ยากจะใช เ วลาแกะ
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
แสงเริ่มตนเปนอาจารยทางไสยศาสตรครั้งแรกดวยการรักษาโรคงูสวัดใหชาวแพซึ่งมี
อาชีพทอดปาทองโกขายอยูที่ตลาดใต หลังจากนั้นแสงก็เริ่มตนการรักษาโรคเรื่อยมา ชื่อเสียงของ
แสงนั้ น เป น การบอกแบบปากตอ ปากและค อยๆ ขยายวงกวา งออกไปที ล ะเล็ก ทีล ะน อย ใน
ระหวางที่อยูริมแมน้ํานาน แสงรักษาโรคใหคนภายในชุมชนรวมถึงคนภายนอกชุมชนเปนจํานวน
ประมาณ 20 - 30ราย กอนรักษาแสงจะแนะนําใหคนปวยไปรักษาโรคกับหมอแผนปจจุบันกอน
ถา รัก ษาแล วไมห ายคอยมาหาเขาทีหลัง การรัก ษาในแต ละครั้งแสงจะไมเ ก็บคา ใชจา ยหรือ
เรียกรองสิ่งของใดๆ จากคนปวยหรือญาติพี่นอง แมจะมีคนนํามาใหแบบใหเปลาแสงก็จะไมรับ
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แสงอธิบายวาการรักษาโรคของเขามันเปนการสรางบารมีหรือสะสมบารมีใหตนเอง ถาแสงรับเงิน
หรือสิ่งของจากคนที่มารักษากับเขา แสงก็สามารถรับไดแตแสงจะไมไดใจของคนเหลานั้น แสง
อาจมีชื่อเสียงวาเกงกาจสามารถรักษาโรคไดแตเขาจะไมมีบารมี แสงบอกวาการชวยของที่มองไม
เห็นเขาจะไมหวังผลตอบแทน แสงเชื่อวาถาเขาหมั่นสรางบารมีอยูเสมอๆ แลว เวลาเขาจะไปไหน
เขาจะไมอด มีกินมีใชตลอดเวลา และคนจะเกรงใจเขา
ในการรักษาโรคของแสงทั้งหมด มีการรักษาอยูสามครั้งที่แสงเกิดความประทับใจ
มาก เรื่องแรกเปนการรักษาคนโดนของ คนปวยเปนนักศึกษาหญิงคนหนึ่งซึ่งไมใชคนแพมีบานอยู
ใกลกับสนามบินประจําจังหวัดพิษณุโลก นักศึกษาคนนี้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก
สถาบันภายในจังหวัดและเหลือเวลาอีกเพียงไมกี่เดือนก็จะเขารับพระราชทานปริญญาบัตร แตก็
มาเกิดเรื่องขึ้นเสียกอน พอแมพานักศึกษาคนนี้มาหาแสงแลวเลาอาการใหฟงวา อยูมาวันหนึง่ ลูก
ของตนเกิดอาการเหมอลอย จูๆ ก็ลุกขึ้นถอดเสื้อผาแลววิ่งตัวเปลาออกไปนอกบาน ตนเองเคยพา
ไปรักษากับหมอแผนปจจุบันมาหลายที่หมดเงินไป 2 – 3 แสนบาทก็รักษาไมหาย เคยพาไปรักษา
ที่โรงพยาบาลสวนปรุงจังหวัดเชียงใหมเพราะคิดวาปวยเปนโรคประสาท อาการก็ยังไมดีขึ้น จน
สุ ด ท า ยต อ งพามาหาแสง แสงเล า ว า นั ก ศึ ก ษาคนนี้ ค งไปโดนของมา แสงใช วิ ธี รั ก ษาคื อ ให
นักศึกษาคนนี้เรียกแสงวา ”พอ” หลังจากนั้นแสงเขาไปทํากําไรขอมือลงอักขระมาใหนักศึกษาคน
นี้สวม หลังจากสวมกําไรแลวตอมานักศึกษาคนนี้ก็หายปวยและไปรับปริญญาได แสงประทับใจ
เหตุการณครั้งนี้มากเพราะพอแมของนักศึกษาคนนี้พาลูกไปหาหมอหลายที่หมดเงินไปหลายแสน
แตรักษาไมหาย พอมาหาแสงวันเดียวนักศึกษาคนนี้หายปวยจนไปรับปริญญาไดและไมตองเสีย
เงินสักบาทเดียว
เรื่องที่สองเปนเรื่องคนโดนผีเขา แสงเลาวาคนปวยคือผูหญิงสาวเปนคนบนบกมีบาน
อยูบนตลิ่งริมแมน้ํานานฝงตะวันตกซึ่งอยูตรงขามกับแพของแสงที่อยูฝงตะวันออก ผูหญิงคนนี้มี
อาการนอนนิ่ ง เงี ย บอยู บ นบ า น ไม กิ น ข า วกิ น ปลา และไม ย อมพู ด จากั บ ใครแม แ ต กั บ คนใน
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”
เรื่องที่สามเปนเรื่องคนผิดครู แสงเลาวามีคนแพคนหนึ่งอยูแพตรงหนาโรงเรียนเฉลิม
ขวัญสตรี คนๆ นี้เปนคนชอบเลนของและมีคาถาอาคมเหมือนกับแสง ตอมาเขาไดทําผิดครูโดย
การละเมิดขอหามทางไสยศาสตรสงผลใหมีอาการตาขวาง พูดจาเอะอะโวยวาย แสงไดเขาไปหา
คนผิดครูที่แพ ในตอนนั้นคนผิดครูไดหัวเราะพรอมกับถมน้ําลายใสแสง แสงจึงทองคาถาพรอม
กับหยิบหมากพูลมาเคี้ยวใหละเอียด จากนั้นจึงพนน้ําหมากไปที่คนผิดครู ในขณะที่แสงกําลังพน
น้ําหมาก จูๆ เกิดมีลมพัดกรรโชกแรงเขามาที่แพหลังนั้น จนทําใหฝาแพดานหลังพังลงมาทั้งแถบ
เมื่ อ คนผิ ด ครู ค นนั้ น ปะทะเข า กับ สายลมกรรโชกแรง สติก็ ก ลั บคื น มาเหมื อนเดิ ม แสงเลา ว า
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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ชาวแพอพยพไปอยูอาศัยบนบกเพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเพื่อเปนการแกไขปองกันไมใหน้ํา
ในแมน้ํานานเนาเสียเพิ่มขึ้น เมื่อแสงเปนรองประธานชุมชน ภรรยาของแสงก็เขามาทํางานใน
ตําแหนงเหรัญญิกดวยเพราะวาเปนคนคิดเลขเกงเนื่องจากทําอาชีพคาขายอยูแลว แสงอธิบายวา
การเขามารับตําแหนงรองประธานชุมชนของเขานั้นเพราะเขาอยากชวยเหลือชาวแพ ขณะนั้นชาว
แพมีปญหาอยู 2 อยางก็คือปญหาเรื่องน้ําดื่มและปญหาเรื่องคาใชจายในการอยูแพ แสงเลา
ตอไปวา ตั้งแต พ.ศ. 2535 เปนตนมา ชาวแพใชน้ําในแมน้ํานานดื่มกินไมไดอีกแลว ถาชาวแพคน
ใดนําน้ําไปกินก็จะปวดทอง ถึงแมจะนําน้ําในแมน้ําไปตมใหสุกกอนที่จะดื่มก็ยังมีอาการปวดทอง
อยู ทําใหชาวแพสวนใหญตองหันมาซื้อน้ําดื่มบรรจุขวดเพื่อดื่มกินกัน ดวยเหตุนี้การอยูอาศัยใน
แมน้ําจึงใชน้ําไดแตเพียงอุปโภคเทานั้นเอง ตอมาเมื่อทางราชการเขามาอธิบายถึงปญหาน้ําเนา
เสียในแมน้ําวาเกิดจากปญหาน้ําทิ้งในครัวเรือนทั้งจากชาวแพและชาวเมืองพิษณุโลก การอยู
อาศัยในเรือนแพจึงเปนการทําลายสภาพแวดลอมโดยตรงไปโดยปริยาย
นอกจากปญหาเรื่องน้ําแลว คาใชจายในการอยูอาศัยในเรือนแพก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
สิ่งจําเปนอันดับตนๆ ในการอยูเรือนแพก็คือตองรักษาระดับเรือนแพใหลอยตัวอยูบนผิวน้ําใหได
ระดับอยูเสมอ การจะรักษาระดับเรือนแพไมใหลดต่ําลง ชาวแพจําเปนตองอาศัยไมไผที่เรียกวา
ลูกบวบนํามายัดหนุนไวใตเรือนแพในจํานวนที่เหมาะสม เพื่อชวยเสริมการลอยตัวของลูกบวบอัน
เก า ที่ เ ริ่ ม ผุ พั ง หากไม ไ ผ ที่ เ ป น ลู ก บวบอั น เก า ชํ า รุ ด มากมี น้ํ า เข า ก็ จ ะถู ก นํ า ออกไปในเวลานี้
กิจกรรมนี้ชาวแพเรียกวา “การหนุนลูกบวบ” ซึ่งจะตองทําการหนุนทุกๆ 1 ป จนเมื่อครบปที่ 5 ก็
จะทําการเปลี่ยนลูกบวบใหมทั้งหมด แสงเลาวาปญหาก็คือไมไผที่ใชทําลูกบวบมีราคาสูงขึ้น
เรื่อยๆจากลําละ 35 บาทใน พ.ศ. 2535 เพิ่มเปนลําละ 45 บาทใน พ.ศ. 2538 ไมไผที่หาซื้อไดก็
จะมีขนาดเล็กลงกวาแตกอน ทําใหจําเปนตองใชไมไผหนุนแพเปนปริมาณมากขึ้นกวาเดิม ใน
อดีตถาเปนไมไผลําใหญใชเพียง 100 ลําตอการหนุนแพหนึ่งครั้งก็เพียงพอแลว แตในปจจุบันใช
ไมไผลําเล็กก็ตองใชเปนจํานวนเพิ่มขึ้นกวานั้น 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
เรื่อยๆ เมื่อทางราชการมีโครงการเคลื่อนยายชุมชนเรือนแพเกิดขึ้น แสงจึงเห็นวาเปนโอกาสอันดีที่
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 ชาวแพสวนใหญทมี่ ลี กู หลาน
เปนผูหญิงทนดูเหตุการณเชนนี้อยูตอไปไมได เพราะเปนหวงความปลอดภัยของลูกหลาน ชาวแพ
จึงรวมตัวกันมารองเรียนตอประธานชุมชนคนเกาในขณะนั้นใหไปชวยแกไขปญหาให แตประธาน
คนเกาไมสนใจปลอยใหไฟฟาดับอยูอยางนั้น ในเวลานั้นแสงที่เปนรองประธานชุมชนอยูไมไดนิ่ง
ดูดาย แสงตัดสินใจเดินทางเขาไปพบกับเจาหนาที่ของหนวยงานที่รับผิดชอบภายในจังหวัดพรอม
กับอธิบายปญหาใหฟง แตทางจังหวัดติดขัดเรื่องงบประมาณและชางไฟฟาไมวาง แสงจึงขอ
ความชวยเหลือใหทางจังหวัดสงรถกระเชามาใหกอน สวนเรื่องชางและอุปกรณแสงจะเปนคน
จัดหามาเอง หลังจากนั้นแสงกลับมาเรี่ยไรเงินจากชาวแพเพื่อเปนคาอุปกรณไฟฟา ตอนนั้นแสง
เรี่ยไรเงินจากชาวแพมาไดไมเพียงพอกับคาอุปกรณ แสงจําเปนตองควักเงินสวนตัวเปนจํานวน
2,000 บาท∗รวมเขากับเงินเรี่ยไรแลวเปนเงิน 5,550 บาท ถึงจะเพียงพอกับคาอุปกรณไฟฟา เมื่อ
ไดอุปกรณมาจนครบแลว แสงก็ขึ้นรถกระเชาของทางจังหวัดเพื่อขึ้นไปซอมไฟทางเดินดวยตัวเอง
ตอมาประธานชุมชนคนเกาหาวาแสงโกงเงินของชาวแพ จนแสงตองทําเอกสารชี้แจงรายชื่อผู
บริจาคพรอมจํานวนเงินไปติดไวที่หนาสหกรณ ตอมาเกิดเหตุการณบานปลาย ประธานคนเกาไม
พอใจการกระทําของแสงหนักขึ้นและไดเรียกแสงเขาไปพบที่สหกรณ เมื่อชาวแพรูขาววาแสงโดน
ประธานคนเกาเรียกตัวไปตอวา ชาวแพไดรวมตัวกันตามไปที่สหกรณ เมื่อประธานคนเกาเห็น
กลุมชาวแพเดินมาที่สหกรณก็รีบวิ่งหนีออกไปทางประตูดานหลังแทบไมทัน จากนั้นประธานคน
เกานําเรื่องไปเลาใหผูใหญในจังหวัดฟง แตผูใหญที่เปนลูกพี่ของประธานคนเกาบอกวาแสงทํา
ถูกตองแลวที่เรี่ยไรเงินไปชวยเหลือชาวบาน พอถึงสมัยประชุมสามัญประธานคนนี้ก็ลาออกรวม
เวลาเปนประธานชุมชนอยูเพียง 1 ปและอยูไมครบวาระ

∗

ที่จริงแลว ในเวลานั้นแสงมีเงินไมพอ แสงตองยืมสรอยคอของภรรยาไปจํานําแลวนํา
เงินที่ไดสวนหนึ่งไปชวยชาวแพ
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สําหรับแสงพอถึงสมัยเลือกตั้งประธานชุมชน แสงไดหลบไปอยูกับเพื่อนที่อําเภอ
พรหมพิราม เพราะเกิดความเบื่อหนายที่จะตองแขงขันอํานาจกับคนภายในชุมชน เมื่อชาวแพ
ทราบข า วจึ งได โทรศั พ ทไปตามหาแสง แสงจึ งไดก ลับ มาทํา งานในชุม ชนอีกครั้ง ในตํ า แหน ง
ประธานชุมชน แสงเลาวา ”สาเหตุที่ชาวแพไมชอบประธานคนเกาเพราะวาประธานคนเกาทํา
อะไรไมประชาสัมพันธใหชาวแพรู ไมยอมปรึกษาชาวแพ เวลาจะทําอะไรก็จะยึดถือความพอใจ
ของตนเองเปนหลัก ถือวาเปนเด็กเสนนักการเมืองจึงชอบวางอํานาจ ถาไมพอใจอะไรแลวจะวา
ไมเวน ประธานคนเกาเคยออกไมคผานหอกระจายขาววาชาวแพ คนเฒาคนแกดาไมเลิก แลว
เปนคนถือพวกถือพองมากมีพรรคพวกเปนคนซอยหลังสหกรณ แมแตลูกเล็กเด็กแดงก็ดาไมเลือก
ตอนนั้นนักการเมืองลูกพี่ของประธานคนเกาเคยใหไอติมมาแจกเด็กๆ ในชุมชน ประธานคนเกา
ไปชี้หนาดาเด็กอายุ 4 – 5 ขวบ บอกวามึงไมใชพวกกู กูไมใหกิน สาเหตุเพราะพอแมของเด็กไม
ถูกกับประธานคนเกา แลวเด็กมันจะไปรูเรื่องอะไร…จากเหตุการณไฟฟาดับในตอนนั้น มันทําให
เรารูวา ชาวแพสวนใหญเขารักเรานะ” แสงเลาวาหลังจากเรื่องไฟทางเดินดับสงบลง มีชาวแพ
บางสวนเอาตัวเลขเงินเรี่ยไรไปตีเปนหวยเลขทายวา 50 ปรากฏวาหวยงวดนั้นออก 50 จริงๆ ทํา
ใหมีชาวแพหลายคนที่ถูกหวยไปพรอมๆ กัน และกลายเปนเรื่องเลาอยางสนุกปากในหมูชาวแพ
สวนใหญที่อยูฝายเดียวกับแสง
นอกจากนี้เมื่อทางราชการมีโครงการอะไรที่จะใหชาวแพในชุมชนไปรวมกิจกรรม แสง
ในฐานะผูนําชุมชนจะเปนคนชวยติดตอประสานงานและประชาสัมพันธใหชาวแพรู ตัวอยางเชน
เมื่ อมี โครงการต อต า นป ญ หายาเสพติ ด ทางราชการต องการให ชุม ชนหรือ หมูบา นตา งๆ ส ง
เยาวชนเขาไปรวมกิจกรรมในตัวจังหวัด แสงจะเปนคนคัดเลือกเด็กที่มีความประพฤติดีไปรวม
กิจกรรม แสงจะไมนําเด็กวัยรุนที่เกเรไปเขารวมกิจกรรมเปนอันขาด เพื่อรักษาภาพพจนของ
ชุมชนชาวแพ แสงเลาวาในอดีตยอมรับวาคนแพเกเรจริง แตพอยายขึ้นมาอยูบนบกแลว ชาวแพ
ทุกคนไดตั้งใจทํามาหากินกันหมด เพราะถือวามีที่อยูอาศัยเปนหลักแหลงที่แนนอนแลว ถาไป
เกเรที่ไหนเขาก็จะตามมาเจอได
ไกลเกลี่ยขอพิพาท
เมื่อเกิดการทะเลาะเบาะแวงขึ้นภายในชุมชน ชาวแพในชุมชนซึ่งเปนเจาทุกขหรือผูที่
พบเห็นเหตุการณจะนําเรื่องราวมาเลาใหแสงฟง และขอรองใหแสงซึ่งขณะนั้นเปนประธานชุมชน
ไปชวยตัดสินปญหาให แสงเลาวาการแกปญหาของเขาในแตละครั้ง เขาจะไมเขาขางใคร เขาตอง
วางตัวใหเปนกลางและพยายามพูดดวยเหตุดวยผลใหคนที่มีเรื่องทะเลาะกันเขาใจกัน หากเรื่องที่
เกิดขึ้นเปนปญหาของคนในชุมชนเดียวกัน แสงจะหาทางใหยอมความกัน แสงจะอธิบายวา ”เปน
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คนในชุมชนเดียวกันใหถือวาเปนพวกเดียวกัน ใหสามัคคีกันเขาไว เรื่องจะไดไมบานปลายไปถึง
โรงพัก ใหยอมความกันตั้งแตในชุมชน คุยกันเองดีกวาอยาใหคนภายนอก(ตํารวจ)เขามายุงเกี่ยว
เดี๋ยวชาวแพทั้งหมดจะเสียภาพพจนไปดวย” แสงเลาวาคนแพที่ชอบมีเรื่องทะเลาะวิวาท 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
มากขึ้น เฉพาะใน พ.ศ. 2547 ชุมชนชาวแพเกิดเรื่องความขัดแยงที่ชาวแพไมสามารถจะตัดสิน
ปญหากันเองไดจํานวน 3 ครั้ง ซึ่งในแตละครั้งแสงตองเขาไปไตสวนและตัดสินปญหาทุกครั้ง
เรื่องที่หนึ่งเปนเรื่องทะเลาะวิวาทระหวางชาวแพที่เ ปนพี่นองกัน มีบ านอยูติดกัน
สาเหตุมีอยูวาเกิดการรําเลิกบุญคุณกันขึ้นระหวางพี่นองคูกรณี เนื่องจากในอดีตคนที่เปนพี่มี
ฐานะที่ดกี วาผูเปนนอง เวลาที่นองติดขัดปญหาดานการเงิน นองสามารถไปยืมเงินผูเปนพี่ได แต
ตอมาผูที่เปนนองคอยๆ เขยิบฐานะขึ้นมาเทากับผูเปนพี่ ทําใหไมคอยไดพึ่งพาอาศัยกันในดาน
เศรษฐกิจเหมือนในอดีต ในขณะที่แสงเขาไปไกลเกลี่ยการทะเลาะโตเถียงกันในพี่นองคูนี้ ฝายพี่
ได ท วงบุ ญ คุ ณ ว า เคยให ค วามช ว ยเหลื อ ผู ที่ เ ป น น อ งมา แต ฝ า ยน อ งไม รั บ ว า พี่ เ คยให ค วาม
ชวยเหลือตน เกิดการทะเลาะพูดจาสงเสียงเอะอะโวยวาย แสงจึงพูดใหรักสามัคคีกันเพราะเปนพี่
นองกัน เรื่องราวจึงไดสงบลง
เรื่องที่สองเปนเรื่องคนขี้เมากับผูหญิงทอง เรื่องมีอยูวาคนขี้เมานี้มีบานอยูติดกันกับ
ผูหญิงทอง ในขณะนั้นคนขี้เมาซึ่งเปนผูชายกําลังกินเหลาสงเสียงดังอยู สวนผูหญิงทองเกิดความ
รําคาญพยายามเขาไปเตือนใหคนขี้เมาลดเสียงลงหนอย ฝายคนขี้เมาเกิดไมพอใจถึงขั้นทุบ
ขวดเหลาเปนปากฉลามทําทาขูวาจะแทงผูหญิงทองคนนั้น ฝายผูหญิงจึงมาตามแสงไปไกลเกลี่ย
แสงอธิบายใหคนขี้เมาฟงวา ถาคนขี้เมาไมยอมขอโทษผูหญิงทอง ฝายผูหญิงจะไปแจงความที่

100
โรงพัก ถาขอโทษผูหญิงแลวเรื่องก็จะจบลงภายในชุมชน คนขี้เมาจึงยอมขอโทษ แสงเลาวา
หลังจากนั้นคนทั้งคูก็ดีกันมาจนถึงปจจุบันนี้
เรื่องที่สามเปนเรื่องปลูกตนไมล้ําเขตกัน เนื่องจากพื้นที่บริเวณริมบานที่อยูติดกันจะมี
ชองวางพอใหปลูกตนไมขนาดไมใหญนักขึ้นได เมื่อชาวแพบานติดกันปลูกตนไม ในขณะที่ตนไม
ยังเล็กอยูก็ไมเกิดปญหาอะไร แตตอมาเมื่อตนไมเริ่มโตขึ้น กิ่งกานของตนไมเริ่มขยายเขาไปใน
เขตของเพื่อนบาน ทําใหมีปญหาโตเถียงกันขึ้นมาวาจะทําอยางไรกับตนไมตนนั้น อีกฝายบอกวา
ใหโคนตนไมลง แตอีกฝายไมเห็นดวย จนสุดทายแสงตองเขาไปไกลเกลี่ยใหบานที่ปลูกตนไมล้ํา
เขตทําการตัดแตงตนไมเรื่องจึงยุติลง
เรื่องอื่นๆ สวนใหญเปนปญหาที่เกิดจากเด็กวัยรุนกินเหลาเมาสุรา เด็กผูชายผิดใจกัน
เพราะแยงผูหญิงบาง ทะเลาะกันตีกันบาง แสงบอกวาถาเปนเด็กวัยรุนในชุมชน เขาจะเขาไปคุย
กับพอแมของเด็ก แตถาเปนเด็กที่อื่นเขามามีเรื่องในชุมชนหรือเปนคนนอกจะแจงความใหตํารวจ
มาตัดสินปญหา ใน พ.ศ. 2547 เด็กนักเรียนวัยรุนจากภายนอกที่เขามาเชาหอพักอยูภ ายในชุมชน
ไดมานั่งจับกลุมกินเหลาสงเสียงดังโวยวายอยูกับเพื่อนๆ แลวเกิดมีเรื่องทะเลาะวิวาทขึ้นกับเด็ก
วัยรุนชาวแพ จนเด็กนักเรียนภายนอกควาปนขึ้นมาจะยิงเด็กวัยรุนชาวแพ แตกระสุนเกิดพลาด
เปาลงไปที่พื้น ผลปรากฎวาแสงเปนหัวเรี่ยวหัวแรงชวยเปนพยานใหเด็กในชุมชนจนเด็กนักเรียนที่
ยิงปนพวกนั้นโดนตํารวจจับ แสงเลาวา “ถาเปนเด็กของเรามีเรื่อง เราตองเขาขางคนของเราไว
กอน จะถูกจะผิดไววากันทีหลัง…เรามันเปนคนแบบนี้….ถาชาวแพทุกขเราก็ทุกขไปกับเขาดวย”
บางครั้งเรื่องทะเลาะกันภายในชุมชนเกิดขึ้นมาจากการพูดจาผิดหูกันในหมูผูหญิง จนหาเรื่องใส
ไฟกันบาง ยุแยงกันบาง หรือแกลงกันก็มีใหเห็นเสมอๆ เพียงแตไมไดเอาความมาเลาใหแสงฟงทุก
ครั้งไปเทานั้นเอง แสงเลาวาหากเขามีปญหาอะไรที่คิดไมตกหรือมีความกังวลใจใดๆ แสงจะไป
ปรึกษากับภรรยาเสียกอน จากนั้นเมื่อไดคําตอบแลว แสงคอยออกไปแกไขปญหานั้นๆ ใหชาวแพ
ทีหลัง
เริ่มงานชวยเหลือชุมชน
เนื่องจากชาวแพสวนใหญมีฐานะยากจน หากญาติพี่นองเสียชีวิตคาใชจายในการจัด
งานศพอาจทํ า ให ช าวแพที่ มี ฐ านะไม ดี เ กิ ด ภาวะรายรั บ ไม เ พี ย งพอกั บ รายจ า ย ซึ่ ง อาจจะ
กระทบกระเทือนตอการสงคาผอนบานได แสงจึงหาทางชวยเหลือชาวแพใหมีหลักประกันในเรื่อง
นี้ แสงจึงริเริ่มเก็บเงินเรี่ยไรคาทําศพขึ้น แสงบอกวาเขามีบัญชีรายชื่อคนที่ใหเงินเก็บไวทุกครั้ง ถา
ใครไมยอมจายเงินเมื่อถึงคราวญาติพี่นองของตนเองตายก็จะไมไดรับเงินชวยเหลือคางานศพ
สวนใหญชาวแพก็มักจะใหเงินชวยคาทําศพกันทุกคนเหมือนกับเปนการชวยเหลือกันดวย
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เนื่องจากในชุมชนชาวแพมีเด็กวัยรุนอาศัยอยูเปนจํานวนมาก ไมวาจะเปนเด็กภายใน
ชุ ม ชนเองหรื อ เด็ ก ที่ อ ยู ห อพั ก ใกล ๆ กั บ ชุ ม ชน แสงจึ ง สนั บ สนุ น ให เ ด็ ก เหล า นี้ เ ล น กี ฬ าอย า ง
สม่ําเสมอในเวลาเย็น แสงอธิบายวาตองผลักดันใหเด็กเหลานี้เลนกีฬามากๆ จะไดมีสุขภาพดี ที่
สําคัญการเลนกีฬาจะทําใหเหงื่อออกและออนเพลีย เมื่อเด็กพวกนี้เลนกีฬาเสร็จ กลับถึงบานแลว
จะไดอาบน้ํานอนไมไปกินเหลาหรือออกไปเที่ยวเตรกอเรื่องที่ไหน 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
ชอบชวยเหลือผูอื่นเปนทุนเดิมและเขามีความพรอมที่จะทํางานใหกับคนในชุมชน แสงทําปายหา
เสียงจากแผนฟวเจอรบอรดซึ่งนํามาเจาะทะลุเปนตัวอักษรเพื่อบอกชื่อและเบอรเลือกตั้งของเขา
เมื่อชาวแพมาเห็นปายหาเสียงของแสงที่แขวนไวหนาบาน ชาวแพที่นับถือแสงไดรวมตัวกันทํา
ปายหาเสียงอันใหมใหแสง ซึ่งปายที่ชาวแพทําขึ้นใหมนี้เปนปายโมษณาขนาดใหญตั้งไวบริเวณ
ทางเขาออกประจําชุมชน นอกจากนี้ชาวแพที่มีฐานะดีคนหนึ่งไดทําปายแนะนําตัวและแผน
ใบปลิวหาเสียงใหแสงเปนจํานวน 1,000 ใบ เพื่อใชในการหาเสียงดวย การเลือกตั้งคราวนี้ไมไดมี
แตชาวแพในชุมชนที่มีสิทธิรวมลงคะแนนแตยังมีชาวบานที่อยูในเขตหมู 10 ที่ไดสิทธินี้เชนกัน
คูแขงของแสงคราวนี้มีอยู2คน คนที่1เปนเจาของหอพักซึ่งเปนตึกขนาดใหญอยูใกลๆ กับทางเขา
ชุมชน สวนอีกคนหนึ่งเปนคนภายนอกชุมชนซึ่งมีประธานคนเกาคอยหนุนหลังอยู เมื่อเสร็จสิ้น
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 แสงทําศาลาไมขนาดยอมขึ้นมา 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 แสงจะเรียกผีเหลานี้มากิ นขาวทุก ๆ มื้อ หลังจากนั้นเขาจะใหผีที่อิ่ม ขาวแลว
กลับไปเฝาของที่ศาลาหนาบานตอ แสงเลาวาผีตนไหนอยากจะมาอยูกับเขาก็มา ถาไมอยากมา
เขาก็ไมวาอะไร ในเวลานี้ผีที่แสงเลี้ยงไวมีจํานวนถึง 8 ตน ซึ่งทั้งหมดอาศัยอยูที่หิ้งในศาลาไม
หนาบาน แมแตผีเจาที่อยางพอปูขุนศรียังหวั่นเกรงบารมีและฤิทธิ์เดชมีดอาคมของแสงจนตอง
ยอมสยบตอเขาในบานหลังนี้มาแลว ในปจจุบันนี้นับเปนเวลา 4 ป หลังจากที่แสงไดยายขึ้นมาใช
ชีวิตอยูบนบกในชุมชนชาวแพ ตลอดระยะ 4 ปมานี้ชาวแพยังคงพาลูกหลานมาใหแสงชวยรักษา
โรคอยูเรื่อยๆ รวมแลวแสงรักษาคนไปไมต่ํากวา 10 รายแลวในชุมชนบนบกนี้ รายลาสุดเกิดขึ้น
เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2547 เด็กผูหญิงคนนี้เปนโรคงูสวัด ผูปกครองพาเด็กมาใหแสงรักษาที่
บาน ซึ่งแสงก็รักษาโดยใชน้ําเปลาปลุกเสกคาถาเปาพนเชนเดียวกันกับที่เคยทํามาทุกครั้ง และ
เพื่อรักษาใหคาถาศักดิ์สิทธิ์แสงตองมีสติอยูตลอดเวลา ดังนั้นกอนจะเขานอนแสงจะนั่งสมาธิวัน
ละ 5 - 10 นาที ซึ่งถือเปนกิจวัตรประจําวันของแสงซึ่งปฏิบัติติดตอกันมาอยางยาวนานหลังจาก
สึกออกมาจากวัดไรขิง แสงบอกวาตอนที่สึกมาใหมๆ เขานั่งสมาธิครั้งละประมาณครึ่งชั่วโมง แต
ตอนนี้จิตเขานิ่งดีแลวนั่งแคครั้งละ 5 -10 นาทีก็เพียงพอ แสงมีจิตใจที่นิ่งมากเขาสามารถสั่ง
ตัวเองใหหลับหรือตื่นไดตามใจนึก
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แสงยังคงบําเพ็ญบารมีอยูเรื่อยๆ 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
แลว อีกอยางหนึ่ งแสงบอกว าเขาตองรูจักวางตัว แสงจะไมรวมกินเหลา กับคนขี้เมาในชุมชน
ไมอยางนั้นชาวแพคนอื่นๆ จะไมนับถือเขา เหตุผลสวนหนึ่งที่ทําใหแสงขึ้นมาถึงตําแหนงนี้ได
เพราะแสงรูจักวางตัว แสงกลายเปนผูใหญที่ใจเย็น แสงไมเคยมีเรื่องชกตอยกับใครอีกไมวา เขาจะ
โดนยั่วยุเทาใดก็ตาม เรื่องราวเหลานี้ชาวแพสวนใหญมักจะบอกเปนเสียงเดียวกันวา “พี่แสงแก
เปนคนใจเย็น ใครมาวาแก แกก็ไมโกรธหรอก ไดแตยกมือสาธุ สาธุ”

บทที่ 5
บทวิเคราะหและสรุป
ในเรื่องเลาของแสง เราจะพบวาประวัติชีวิตของแสงมีลักษณะของการสะทอนภาพอยู
ในสองลักษณะคือ ประการแรกเปนการสะทอนความคิดความรูสึกของแสงในฐานะปจเจกชนที่มี
ตอเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตทั้งในอดีตและในปจจุบัน ซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของแสง
จะเปนเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวแสงและบุคคลที่อยูแวดลอมตัวเขา ในการศึกษาความคิดเห็นของแสง
ที่มีตอบทบาทการเปนผูนําชุมชนจะชวยสะทอนใหเห็นภาพลักษณ (Image) ของ “ลักษณะผูนํา
ในอุดมคติ” ใน “ความคิดหรือมุมมองของแสง” และการศึกษาลักษณะของผูนําในความคิดของ
แสงถือเปนจุดมุงหมายหลักในการศึกษาของงานวิจัยเลมนี้ สวนภาพสะทอนประการหลังเปนการ
สะทอนภาพสัง คมวั ฒนธรรมด านต างๆ ที่อยูล อมรอบตัวของแสง 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 และชอบชวยเหลือบุคคลอื่น แมวาในเนื้อหาบางสวนของเรื่องเลา แสงจะใหภาพ
การเปนนักเลงของตนใหปรากฏอยู แตภาพของนักเลงที่ผานการบอกเลาก็มักจะเปนลักษณะของ
คนใจถึง กลาไดกลาเสีย และไมยอมเสียเปรียบคน มากกวาจะเปนภาพของนักเลงอันธพาล
ดังนั้นเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตของแสงที่ไดรับการเสนอในวิทยานิพนธเรื่องนี้จึงเปนการแสดงออกซึ่ง
“ภาพลักษณ” (image) ที่แสงตองการสื่อสารกับผูวิจัย เหตุการณที่กลาวถึงก็มิใชขอเท็จจริงแต
เปนการแปลเหตุการณหรือการสรางประวัติศาสตร (ยศ สันตสมบัติ 2533 : 21)
สําหรับประวัติชีวิตของแสงที่ปรากฎอยูในเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิตชวยสะทอนใหเห็นถึง
“ภาพลักษณผูนําในอุดมคติ” ไดอีกชองทางหนึ่ง จากเรื่องเลาของแสงมีคําพูดอยูตอนหนึ่งที่
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สะท อ นความคิ ด เห็ น ของแสงเกี่ย วกับ การเป น ผู นํ า ชุ ม ชนไว วา “ชาวแพส ว นใหญ มั ก เป น คน
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 ซื่อสัตย มีความเปนกลาง มีใจเปนนักเลง และชอบชวยเหลือผูอื่น” ซึ่ง
ภาพลักษณดังกลาวคลายคลึงกับลักษณะของการเปน “ผูให” (ความชวยเหลือ) ที่มีสถานภาพสูง
กวา “ผูรับ” (ความชวยเหลือ) ในเวลาที่มีปญหาความขัดแยงเกิดขึ้นภายในชุมชน แสงอธิบายวา
คนเปนผูนําจําเปนตองยึดหลักความเปนกลางในการแกปญหา และมองเห็นชาวแพทั้งหมดเปน
พวกพองของตนทั้งสิ้น โดยไมจํากัดวาชาวแพเหลานั้นจะสังกัดอยูในกลุมใดหรือเปนพรรคพวก
ของใคร การแสดงภาพของคนที่ รูจัก วางตั ว ให เ ปน กลางเชน นี้ข องแสงเกิดขึ้ น มาจากการรั บ
บทบาทเปนผูไกลเกลี่ยความขัดแยงภายในชุมชนชาวแพ นอกจากนี้ภาพลักษณของคนที่เปนผูนํา
ในอุดมคติของแสง ตองสามารถชวยเหลือชาวแพในการแกปญหาตางๆ ภายในชุมชนได เชน
สามารถเปนผูประสานงานระหวางหนวยงานราชการตางๆ กับชาวแพในเวลาที่ชาวแพตองการได
รวมถึงตองรับฟงความคิดเห็นของชาวแพในการจัดทํากิจกรรมตางๆ ในชุมชนอยูเสมอ
อยางไรก็ตาม ลักษณะของความใจเย็นที่แสงแสดงออกมาในเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวติ ยัง
ไดรับการเสนอไวในชวงที่แสงไดรับตําแหนงเปนผูนําชุมชนอยางเปนทางการแลว ในขณะที่ชุมชน
ชาวแพเกิดปญหาไฟฟาริมทางเดินดับครั้งใหญ เกิดการแขงขันทางดานอํานาจระหวางประธาน
ชุมชนคนเกาและแสงซึ่งเปนรองประธานอยูในขณะนั้น การที่แสงไมไดตอบโตประธานชุมชนคน
เกาที่ตอวาแสงในการทํางานขามหนาขามตา ดวยการชกตอยทะเลาะวิวาทเชนที่แสงเคยปฏิบัติ
มาในอดีต เปนเครื่องสะทอนใหเห็นถึงภาวะการเปนผูนําในอุดมคติในความคิดของแสง การเลือก
ที่จะชี้แจงดวยเอกสารแทนการใชกําลัง การรอใหชาวแพเดินทางมาถึงสหกรณจนทําใหผูนําคน
เกาตองหลบออกทางประตูดานหลัง หรือการแกไขไกลเกลี่ยขอพิพาทระหวางชาวแพดวยกัน ลวน
แตเปนการใหภาพของคนใจเย็น ที่แสงตองการแสดงออกใหเห็นถึงลักษณะความเปนผูนําในอุดม
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คติของเขาทั้งสิ้น ในเรื่องเลาของแสงสิ่งที่มีสวนสงเสริมภาพลักษณการเปนใจเย็นของแสง คือการ
ใช ธรรมะจากการบวชเรี ย นมาดําเนิน ชีวิต การที่แ สงนั่ง สมาธิเ ป น ประจํา สม่ํา เสมอตั้ง แตสึก
ออกมา จากการเป นพระ ถื อวา เป น ส วนประกอบสํา คัญอยา งหนึ่ง ที่ทํ า ให แ สงค อยๆ ควบคุม
อารมณใจรอนของตนเองได การรูจักควบคุมอารมณทําใหแสงสรางภาพลักษณของคนใจเย็น
ขึ้นมาเปนสวนหนึ่งของลักษณะผูนําในอุดมคติของเขา
ในดานภาพลักษณของความเสียสละและชอบชวยเหลือผูอื่น ประวัติชีวิตแสงไดแสดง
ใหเห็นวาแสงไดอุทิศตัวทํางานในชุมชนอยางไมเห็นแกเหน็ดเหนื่อย ความเสียสละตางๆ เปนสิ่งที่
แสงคิดวาจะชวยเชิดชูภาวะความเปนผูนําของเขาใหสูงขึ้นไปอีก ความเสียสละที่แสงเปดเผยให
เห็นก็คือ ในภาวะที่แสงขาดแคลนดานทรัพยสินเงินทอง แสงยังไมสามารถจะทนดูความเดือดรอน
ของคนในชุมชนตอไปได แสงหาหนทางที่จะชวยเหลือชาวแพ แมวาเขาจะตองใชเงินสวนตัวก็
ตาม จะเห็นไดวาแสงตองไปยืมสรอยคอทองคําของภรรยามาจํานํา เพื่อนําเงินมาชวยซื้ออุปกรณ
ไฟฟาตางๆ ภายในชุมชน แนนอนวามองอีกแงหนึ่ง แสงคิดว าชาวแพคงคาดหวังใหเขาตอง
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
ความรายแรงของปญหาในแตละครั้ง จากนั้นปลอยใหผูขัดแยงแตละฝายพูดแสดงความรูสึกไม
พอใจออกมา แลวแสงคอยหาทางอธิบายใหผูขัดแยงทั้งสองฝายเกิดสํานึกความเปนพวกพอง
เดียวกันขึ้นมาในภายหลัง โดยคําที่แสงมักจะใชพูดโนมนาวใหเหตุการณยุติลงมักจะเปนคําวา
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“เปนคนแพเหมือนกัน ใหเรื่องจบลงในชุมชนเถอะ อยาใหคนภายนอก (ตํารวจ) เขามายุงเกี่ยว”
การแสดงภาพลักษณของคนที่เปนกลางมีประโยชนตอตัวของแสง เพราะวาหากแสงไมวางตัวให
เปนกลางโดยเลือกไปตัดสินเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง เหตุการณอาจจะบานปลายไมจบลงไดอยาง
งายๆ และหากเรื่องราวถึงมือของตํารวจจะแสดงใหเห็นวาแสงไมมีบารมีเพียงพอที่จะแกไขปญหา
ใหชาวแพได ดังนั้นแสงจึงเลือกใชวิธีการไมเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง ซึ่งจะใหผลที่ดีกวาในการ
แกไขปญหา การวางตัวใหเปนกลางสะทอนใหเห็นวา ภาพลักษณของผูนําในความคิดของแสงนัน้
จําเปนตองมีความเปนกลางอยางมาก แมวาภาพดังกลาวอาจจะเปนเพียงภาพลักษณในอุดมคติ
ของแสงเทานั้น
แมวาแสงจะพยายามใหภาพการเปนผูใหญของตนเองในชีวิตปจจุบัน แตในอดีตแสง
ก็เปดเผยใหเห็นภาพลักษณสําคัญในดานการเปนคนใจนักเลงหรือการเปนคนใจถึงของเขา การ
เปนนักเลงของแสง คือลักษณะของคนที่มีความกลาไดกลาเสีย ในเรื่องเลาแสงแสดงออกเรื่อง
ความเป น นั ก เลงของเขาได อ ย า งชัด เจน การที่ เ ขาไม ย อมให ใ ครมากล า วคํา สบประมาทแม
นอกจากจะเปนการแสดงความกตัญูรูคุณตอแมแลวยังแสดงใหเห็นวา เขามีใจเปนนักเลงไม
ยอมแพใคร หลังจากที่แสงมีเรื่องชกตอยกับหลานของทานเจาคุณ แสงก็ไมสามารถจะอดทนตอ
การทาทายใดๆ จากฝายตรงขามไดอีก ในแงนี้เปนไปไดวาความเปนตัวตนของแสงหลังจากออก
จากบานทานเจาคุณมาก็คือ การสูคน หรือไมยอมใหใครมาเอารัดเอาเปรียบได ไมวาจะเปนทาง
คําพูดหรือการกระทํา การเสียรูหรือเสียเปรียบสําหรับแสงก็คือการเสียหนา หรือสูญเสียความเปน
ตัวของเขาเอง ดังนั้นเมื่อมีใครมาทาทายแสง แสงจึงตองตอบโตแทบทุกครั้ง
จะเห็นไดวาหลังจากกลับไปที่บานในจังหวัดอุตรดิตถ แสงเกือบจะไปทํารายคนที่โกง
ที่ดินของพอแม เมื่อแสงเขาไปอยูที่วัดโพธิ์ราชศรัธาธรรม แสงก็แสดงตนเปนนักเลงประจําถิ่นคอย
ปกปองเด็กวัดจากการรังแกของพระลูกวัด แสงรับคําทาทายจากพระลูกวัดแทนที่จะไปบอกใหเจา
อาวาสมาไกลเกลี่ย การอยูรอที่จะมีเรื่องกับพวกพองของพระที่เปนคูอริแทนที่จะหลบหนีไปอยูที่
อื่นก็เปนคุณลักษณะความเด็ดเดี่ยวของแสง หรือการสึกออกมาจากความเปนพระหลังจากบวช
เรียนอยูในวัดไรขิงมานานถึง 2 ป เพียงเพราะคําทาของลูกชายกํานัน ก็แสดงถึงความเปนคนที่
พยายามรักษาเหลี่ยมคมของตนเอง โดยไมยอมใหใครมาลบหลูดูหมิ่นศักดิ์ศรีของเขา และยังเปน
เครื่องแสดงถึงความใจถึงไมกลัวเจ็บกลัวตายของแสง แมกระทั่งการเขาไปมีเพื่อนเปนเสือเกาก็
คือการเขาไปหาสมัครพรรคพวกไวคอยชวยเหลือ หรือปกปองตัวแสงจากคูอริคนอื่นๆ การเรียนรู
วิชาอยูยงคงกระพันจากอาจารยในที่ตางๆ สวนหนึ่งก็เพื่อมาเสริมความมั่นใจในการมีเรื่องชก
ตอยใหแสง บางทีแสงก็พยายามระบายความอยากเอาชนะผูอื่นดวยการไปแขงขันชกมวยตาม
งานตางๆ แมวาในเวลานั้นแสงจะมีงานหลักเปนงานขายเสื้อผาสําเร็จรูปทําอยูแลวก็ตาม ไมวา
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การตอยมวยของแสงจะเปนการทดสอบความใจถึง ความใจกลา การทดลองวิชาอาคมหรือ
ระบายซึ่งพลังงานทางกาย แตมันก็เครื่องสะทอนใหเห็นวาเขาชอบแสดงความสามารถใหผูอื่น
เห็นจนเปนที่ประจักษ นอกจากการเปนนักเลงแลวความมุงมั่นในการชอบเอาชนะอุปสรรคตางๆ
ยังปรากฏออกมาในรูปแบบของการทองตํารับตําราทางคณะสงฆเลมหนาๆ อีกดวย
อยางไรก็ตาม การที่เพื่อนในกลุมของแสงเผลอไปทํารายผูหญิงที่ตั้งทอง ถือเปน
เหตุการณสําคัญอีกเหตุการณหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของแสง การที่แสง
ตัดสินใจไปใหคําสัตยสาบานกับพระสงฆที่เขานับถือวาจะกลับตัวเปนคนดีไมทําตัวเกเรอีก ยอม
สะทอนใหเห็นถึงความรูสึกผิดที่อยูในใจไดเปนอยางดี ความรูสึกผิดของแสงเกิดมาจาก การที่
แสงมองผูหญิงวาเปนเพศที่ออนแอ การที่แสงไมรวมปกปองผูหญิงคนนี้หมายความวาเขาไมไดมี
คุ ณ สมบั ติ ข องนั ก เลงที่ ดี ที่ มั ก จะช ว ยปกป อ งคุ ม ครองคนที่ อ อ นแอกว า เช น ผู ห ญิ ง และเด็ ก
บุ ค ลิ ก ภาพของแสงที่ ต ามมาภายหลั ง เหตุ ก ารณ นี้ มั ก จะเป น ภาพของผู ใ หญ ที่ ใ จเย็ น และ
พยายามตอสูกับอุปสรรคตางๆ ดวยความอดทนเสมอมา และภายหลังที่แสงไดเขามาอยูอาศัย
ภายในชุมชนเรือนแพ แสงก็ไมไดใชกําลังเขาตัดสินปญหาอีกเลย
จากแนวคิด “ประสบการณ” (experience) และ “การแสดงออก“ (expression) ของ
วิคเตอร เทอรเนอร และ เอ็ดเวิรด บรูเนอร เราสามารถวิเคราะหภาพลักษณผูนําในอุดมคติที่แสง
ไดเ ลา ผานประวั ติ ชี วิตใหเ ราฟ ง ไดวา ภาพลัก ษณผูนํ าในอุดมคติที่แสงได แสดงออกหรือเลา
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 แลวเด็กมันจะไปรูเรื่องอะไร…จากเหตุการณไฟฟา
ดับใน
ตอนนั้น มันทําใหเรารูวา ชาวแพสวนใหญเขารักเรานะ”
จากคําพูดขางตนสะทอนใหเห็นวาแสงพยายามจะอธิบายถึงลักษณะผูนําที่ไมดีใน
มุมมองของเขา แสงไดนําประสบการณในขณะที่เขาทํางานเปนรองประธานชุมชน ซึ่งเปนชวงที่
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แสงไดเรียนรูถึงลักษณะผูนําที่ไมดีมาปรับปรุงและพัฒนาเปนลักษณะผูนําในอุดมคติในความคิด
ของเขา เพราะแสงเชื่อวาลักษณะผูนําในอุดมคติในความคิดของเขาจะเปนที่ตองการในหมูชาว
แพสวนใหญ อาจกลาวไดวาแสงนําประสบการณชีวิตมาแสดงออกซึ่งภาพลักษณของผูนําในอุดม
คติโดยผานการบอกเลาเรื่องราวประวัติชีวิตของตนเอง ในอีกดานหนึ่งอาจหมายความวาในเรื่อง
เลาของแสง แสงเปนผูกําหนดและใหความหมายบนความทรงจํา แสงอาจเลือกเนนประเด็นบาง
ประเด็นที่เขาตองการนําเสนอ และมองขามหรือเพิกเฉยปจจัยบางปจจัยก็อาจเปนได อีกนัยหนึ่ง
เป็นไปไดวา แสงเลือกที่จะเลาถึงภาพลักษณของผูนําในประเด็นที่เขาคิดวาตนเองเปนอยู แตอาจ
ไมเลาถึงบุคลิกภาพที่แสงมองวาเปนดานลบแกการเปนผูนําชุมชนของตนเองก็ได
นอกจากนี้ประสบการณจากชีวิตในชวงวัยหนุมของแสงยังสะทอนใหเห็นถึงการแสดง
ภาพลักษณของผูนําในอุดมคติของเขา เราจะเห็นไดวาในวัยหนุม แสงมีบุคลิกภาพเปนคนใจรอน
ซึ่งเปนผลใหแสงมีเรื่องทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นกับคนวัยไลเลี่ยกันอยูหลายครั้ง แตหลังจากที่แสง
ยายเขามาอยูอาศัยภายในชุมชนเรือนแพ แสงไดพยายามปรับตัวเขาหาชาวแพ โดยแสงพยายาม
ทําตนเปนคนใจเย็นมากขึ้นและไมใชกําลังในการแกปญหา เพราะแสงมีความพยายามที่จะเลื่อน
สถานภาพทางสังคมของตนเองอยูตลอดเวลา แสงจึงพยายามจะทําตัวใหเปนที่ยอมรับของชาว
แพสวนใหญ จะเห็นไดวาการดําเนินชีวิตของแสงตั้งแตชีวิตในวัยเด็กมาจนถึงชีวิตในปจจุบัน แสง
พยายามเสาะแสวงหาหนทางในการปรับเปลี่ยนสถานภาพทางสังคมของตนเองใหสูงขึ้นอยู
ตลอดเวลา การที่ แสงเดินทางเขา มาศึกษาเล าเรีย นสายสามัญภายในกรุง เทพ จนทํา ใหเขา
เกือบจะสําเร็จการศึก ษาในระดับปริ ญญาตรี หรือการที่แสงไปบวชเรียนในวั ดต างๆ ภายใน
จังหวัดนครปฐมก็แสดงใหเห็นวา แสงมีความมุงมั่นที่จะเลื่อนสถานภาพจากคนธรรมดาไปเปน
“เจาคนนายคน” อยางที่แมของเขาคาดหวัง
ดังนั้นปจจัยอยางหนึ่งซึ่งมีผลตอการแสดงภาพลักษณของผูนําในอุดมคติของแสงก็
คื อ ความมุ ง หวั ง ที่ จ ะเลื่ อ นสถานภาพทางสั ง คมของตนเองให สู ง ขึ้ น ด ว ยเหตุ นี้ แ สงมี ค วาม
จําเปนตองปรับเปลี่ยนตนเองจากการเปนคนใจรอนและใชการตัดสินปญหาดวยกําลังทางกาย
มาเปนผูใหญ ผูมีใจกวาง ใจบุญ มีความเปนกลางในการตัดสินปญหา และหันมาใชวิธีการที่
อะลุมอะลวยและประนีประนอมในการยุติเรื่องราวการทะเลาะเบาะแวงของคนภายในชุมชน
เหตุผลที่แสงตองปรับเปลี่ยนตนเองมาเปน “ผูให” เพราะวาแสงคิดวาชาวแพสวนใหญตองการ
ผูนําที่มีบุคลิกภาพเชนนี้ แสงจึงตองปรับตัวตามโดยการสรางภาพลักษณของผูนําในอุดมคติของ
ตนเองขึ้นมาโดยหวังไววาจะเปนที่ยอมรับในหมูชาวแพสวนใหญ
โดยทั่วๆ ไป การศึกษาประวัติชีวิตมักพบวา สวนมากเจาของประวัติหรือผูเลามัก
เสนอภาพของตนเองไปในแนวทางที่ตนพอใจ ซึ่งภาพลักษณที่สื่อสารใหเห็นมักแสดงออกมา
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เพี ยงบางดา นและมัก จะเปน ดา นที่ดี เ ป นส ว นใหญ การพยายามให ภาพลัก ษณที่ดีข องผูเ ลา
เรื่องราวประวัติชีวิตพบแพรหลายไปในคนระดับผูนําระดับตางๆ แมแตบุคคลที่ถูกวิพากษวิจารณ
ในวงกวางวาเปนสาเหตุแหงเหตุการณนองเลือดทางการเมืองการปกครองของไทยอยางเชน จอม
พลถนอม กิตติขจร ก็ไดใหภาพตนเองวาเปนผูใหญที่มีความหวงใยตอกองทัพ แมในชวงเวลา
วิกฤตของชีวิต (ยศ สันตสมบัติ 2533 : 256)
ในการศึกษาชีวประวัติผูนําการเมืองไทยของ ยศ สันตสมบัติ (2533) แสดงใหเห็นวา
การแสดงออกซึ่ ง ภาพของการเป น ผู ใ หญ ที่ ดี ที่ มี ความเมตตาสงสารต อ ผู น อ ยของผู นํ า การ
เมืองไทยแตละคน ถือเปนคุณลักษณะสําคัญที่สุดของการเปนผูนําและเปนพื้นฐานสําคัญของ
ความสําเร็จในชีวิตทางการเมือง ภาพการเปนผูใหญที่ดีถือเปนลักษณะรวมกันที่ผูนําแตละคนพึง
มี แมวาผูนําที่ไดรับการเสนอประวัติชีวิตทั้งสี่คน∗จะมีอาชีพ วิธีการขึ้นสูอํานาจ พื้นฐานทางสังคม
การศึกษา และฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกตางกันก็ตาม ภาพลักษณดังกลาวเปนสิ่งสําคัญที่มักจะ
ไดรับการเลาซ้ํา หรือตอกย้ําอยูบอยๆ ในชีวประวัติ เพราะการเปนผูใหญที่ดีที่สามารถตอบสนอง
ความตองการของลูกนอง หรือสามารถประนีประนอมความตองการของลูกนองไวได เปนภาพที่
สอดรับกับความสัมพันธเชิงอํานาจในกลุมการเมืองของสังคมไทย การเปนผูนําไมไดหมายถึงการ
เปนผูที่มีอํานาจเบ็ดเสร็จ หากหมายความวาเปนผูที่รูจักทําตามความคาดหวังของผูตาม เรียกอีก
นัยหนึ่งไดวา ผูนําที่ดีตองเลือกเลนบทบาทตามที่กลุมหรือสังคมกําหนด
กรอบการศึกษาชีวประวัติของ ยศ สันตสมบัติ (2533) คือ การพยายามเชื่อมโยง
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งภาพลั ก ษณ ข องผู นํ า ที่ ป รากฏในประวั ติ ชี วิ ต กั บ โครงสร า งทางสั ง คม
การเมืองที่แวดลอมชีวิตของผูนํา ดังนั้นภาพลักษณหรือสิ่งที่ ยศ เรียกในงานวิจัยวา บุคลิกภาพ
ของผูนํา (ที่ประสบความสําเร็จในชีวิต) แตละคน จึงมีลักษณะที่คลายคลึงกัน เพราะถูกกําหนด
ขึ้นดวยโครงสรางทางสังคมการเมืองแบบเดียวกัน ผลการศึกษาของ ยศ สันตสมบัติ (2533) เมื่อ
นํามาเปรียบเทียบกับภาพลักษณของผูนําในชุมชนชาวแพพบวาเปนไปในทิศทางเดียวกัน ผูนํา
ชาวแพใหภาพลักษณของตนไวในเรื่องเลาวา การเปนผูนําที่ดี ก็คือการเปนผูใหญทดี่ ที มี่ คี วามเอือ้
อาทรตอลูกบาน (ในทางปฏิบัติมีแนวโนมวาภาพลักษณผูนําในลักษณะนี้ มักปรากฏอยูในกลุม
พรรคพวกเปนหลัก) เนื่องจากโครงสรางสังคมของชาวแพในปจจุบัน ไมไดเปนชุมชนดั้งเดิมที่มี
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 หรือเรื่องราวที่อยูเกินกวาขอบเขตของเรื่อง
เล า ได ในเรื่อ งเลา ของแสง ผู วิ จั ย พบวา มุ ม มองของชาวแพที่มี ต อ แสงในฐานะผูนํ า ชุ ม ชน มี
ลักษณะที่แตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับความสัมพันธที่ชาวแพมีตอแสงเปนหลัก โดยชาวแพที่เปน
ฝายเดียวกับแสงมักใหภาพลักษณเกี่ยวกับแสงเชนเดียวกับที่ปรากฎอยูในเรื่องเลา นั่นก็คือภาพ
ของการเปนผูใหญที่ดีหรือการเปนผูให สวนกลุมการเมืองฝายตรงขามกับแสง เชน กลุมของอดีต
ผูนํามักใหภาพที่ไมสงผลดีเกี่ยวกับแสง อยางไรก็ตาม ในทางกลับกันกลุมของแสงก็มักจะใหภาพ
ที่ไมด∗ี 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 และบางคนก็เคยอยูอาศัยในเรือนแพจากที่อื่นมากอนจึงไมมีปญหาในการปรับตัว
∗

การใหภาพที่ไมดีระหวางกันระหวางคนแตละกลุมภายในชุมชนเปนเรื่องที่พบไดอยู
เสมอ และอาจใชเปนมาตราการชี้วัดไดวา ใครเปนพวกเดียวกันกับใครในชุมชน รวมถึงมีคนอยูกี่
กลุมหรือกี่พวกที่แขงขันกันจะเปนผูนําชุมชน (หมอมราชวงค อคิน รพีพัฒน 2537 : 27)
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มากนัก แตในแงมุมความรูสึกของชาวแพแลว ถาหากเปนคนแพที่มีอายุวัยไลเลี่ยกัน 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 อานันท กาญจนพันธุ
แสดงใหเห็นวา แมแตชุมชนที่ครั้งหนึ่งถูกมองจากนักวิจัยชาวตางประเทศ∗วา เปนชุมชนทีม่ คี วาม
กลมกลืนและเปนอันหนึ่งอันเดียวกันอยางเชน ชุมชนชาวนา ในความเปนจริงแลวก็พบเห็นความ
ขัดแยงที่เกิดขึ้นภายในจากบุคคลตางสถานภาพกันไดอยางเนื่องๆ (อานันท กาญจนพันธุ, ใน
ปริตตา เฉลิมเผา กออนันตกูล, บรรณาธิการ 2545 : 52 - 53) ดังนั้นจึงไมใชเรื่องแปลกที่จะเห็น
วา ภาพลักษณของผูนําชุมชนคนปจจุบันในสายตาของชาวแพกลุมตรงขาม ไมไดเปนภาพผูนําที่
ดีแบบภาพนิ่งเชนที่ปรากฏในเรื่องเลา ในความเปนจริงพบวา ผูนํามีทั้งภาพลักษณที่ดีและไมดีใน
สายตาของชาวแพ อันเปนผลมาจากการแขงขันทางการเมืองระหวางกลุมตางๆ ในชุมชน
ยศ สันตสมบัติ (2533) อธิบายวา สาเหตุสําคัญที่ผูนําการเมืองไทยมักแสดงภาพของ
การเปนผูใหญใจดีที่มีความเมตตาตอลูกนองและบริวาร เปนเพราะวาสถานภาพของผูนํานั้นมี
ความไม แ น น อน ผู นํ า จะอยู ใ นอํ า นาจได น านเพี ย งใด ส ว นหนึ่ ง มาจากความสามารถและ
∗

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

ระบบอุปถัมภภายในชุมชน
จากแนวคิ ดในเรื่องระบบอุปถัม ภ อธิบายไดวา ความสั ม พัน ธในระบบนี้ ผู ใหก าร
อุปถัมภหรือผูอุปถัมภ (patron) ยอมมีสถานภาพทางดานใดดานหนึ่งที่สูงกวาผูที่รับการอุปถัมภ
หรือผูที่ถูกอุปถัมภ (client) ซึ่งสถานภาพที่แตกตางกันอาจจะมาจากทรัพยสินเงินทอง อํานาจ
วาสนาหรื อ สิ ท ธิ พิ เ ศษทางสั ง คม อาจหมายความได ว า ความสั ม พั น ธ ใ นระบบอุ ป ถั ม ภ เ ป น
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
บารมี ที่ ไ ด ส ะสมไว แ ต ป างก อ นแตกต า งกั น (อมรา พงศาพิ ช ญ และ ปรี ช า คุ วิ น ทร พั น ธุ ,
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 หรือฐานะทางเศรษฐกิจ แตผรู บั
อุ ป ถั ม ภ มั ก จะไม ส ามารถคาดการณ ไ ด แ น ชั ด เลยว า ผู อุ ป ถั ม ภ จ ะให ต นหรื อ ไม แ ละเพี ย งใด
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 เรื่องที่แสงไดใหความชวยเหลือแกชาวแพในดานตางๆ ไมวาจะเปนในดานการรักษาโรคทาง
ไสยศาสตร การบริจาคเงินสวนตัว การไปเปนพยานหรือผูวิ่งเตนใหเด็กวัยรุนชาวแพรอดพนจาก
การถูกดําเนินคดี หรือแมกระทั่งความสัมพันธระหวางประธานชุมชนคนเกากับผูหลักผูใหญใน
จังหวัดก็เปนการยืนยันใหเห็นความสัมพันธระบบนี้ในชุมชนชาวแพ
ในประวัติชีวิตของแสง ชวงที่แสงเขามาอยูอาศัยในชุมชนเรือนแพระยะแรกๆ แสงได
เริ่มทําการรักษาโรคทางไสยศาสตรใหแกชาวแพรวมไปถึงชาวบกบริเวณใกลเคียงกับชุมชน ใน
เรื่องเลาของแสงจะเห็นไดวา 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
รูจักวางตั วไมเ ขาไปยุงเกี่ยวกับบุคคลในชุม ชนที่มีบุคลิ กภาพอัน ไมเ ปน ที่ยอมรับของชาวแพ
อยางเชน คนขี้เมาหรือชาวแพที่เปนคนใจรอนหรือมีอารมณแปรปรวน ซึ่งจะทําใหภาพพจนของ
แสงเสียไปดวย นอกจากนี้แสงยังแสดงภาพของการเสียสละและใหความเปนพวกพองแกชาวแพ
อย า งชั ด เจน ซึ่ ง เป น สิ่ ง ที่ ช ว ยทะนุ บํ า รุ ง สถานภาพทางการเมื อ งภายในชุ ม ชนของเขาให มี
เสถียรภาพอยางตอเนื่อง
ความสัมพันธระหวางแสงและชาวแพที่มารักษาโรคกับเขาจึงเปนความสัมพันธแบบ
ตางตอบแทนผลประโยชนซึ่งกันและกันดังหลักการศีลธรรมของระบบอุปถัมภ โดยแสงใหการ
รักษาโรคแบบไมเก็บเงินคารักษาแตตองการเกียรติคุณ ความเกรงใจและการตอบแทนดานอื่นๆ
สวนชาวแพใหความภักดีเปนการตอบแทน ซึ่งความกตัญูของชาวแพอาจมาในรูปแบบของการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให หรือใหการสนับสนุนในกิจกรรมดานอื่นๆ ภายในชุมชน เชน เมื่อแสง
ไปเก็บเงินเรี่ยไรคาอุปกรณไฟฟาจากชาวแพ แลวโดนประธานคนเกาเรียกไปตําหนิกลาวโทษวา
แสงไปคดโกงเงินบริจาคของชาวแพ (ในความเปนจริงแลวแสงตองบริจาคเงินสวนตัวเปนจํานวน
มากเพื่อชวยเหลือชาวแพ) ชาวแพจึงพรอมใจกันรวมตัวเดินทางมาชวยแสงที่สหกรณ อีกนัยหนึ่ง
การกระทํ า ของชาวแพเป น การแสดงให เ ห็ น วา พวกเขาคื อ พวกเดี ย วกั น กั บ แสงหรื อ อยู ฝ า ย
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 การบริจาคเงินในลักษณะนี้ของผูนําจึงเปนการแสดงบทบาทการเปนผูอุปถัมภ ซึ่งเปนผู
ที่มีทรัพยากรสูงกวาชาวแพทั่วๆ ไป (ถึงแมวาในความเปนจริงจะเปนการหยิบยืมเงินมาจากที่อื่น
ก็ตาม) ที่พรอมจะชวยเหลือชาวแพในยามที่เกิดปญหาความเดือดรอนขึ้นภายในชุมชน
นอกจากนี้เรื่องเลาของแสงยังสะทอนใหเห็นวา เมื่อเกิดความขัดแยงระหวางชาวแพ
กับบุคคลอื่นภายนอกชุมชน เชน เรื่องเด็กวัยรุนชาวแพมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับเด็กนักเรียนจาก
ภายนอกที่มาพักอาศัยอยูภายในชุมชน และเกิดเหตุการณบานปลายจนเรื่องถึงโรงพัก ผูนํา
(แสง) ตองแสดงความชวยเหลือแกชาวแพที่เปนผูปกครองของเด็กวัยรุนที่มีเรื่อง 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 แตแสงไมไดใหรายละเอียดไวในเรื่องเลาของเขา เพราะกลัววาจะ
สงผลกระทบตามมาในภายหลัง
จากภาพสะทอนเรื่องระบบอุปถัมภภายในชุมชน เราจะเห็นไดวาถึงแมวาแสงจะเปน
ผูนําชุมชนอยางเปนทางการ แตการขึ้นมาสูอํานาจของแสงและวิธีการทํางานของเขานั้นเปนแบบ
ผูนําตามประเพณี ซึ่งมักจะเกี่ยวพันกับแนวคิดเรื่องการสะสมบุญบารมีหรือความสัมพันธแบบ
ระบบอุ ป ถั ม ภ ห รื อ ระบบพวกพ อ ง แนวคิ ด เรื่ อ งบุ ญ บารมี อ ธิ บ ายอย า งรวบรั ด ได ว า บุ ญ ใน
สังคมไทยก็คืออํานาจอิสระ อันมีพื้นฐานมาจากความเชื่อทางศาสนาในเรื่องกฏแหงกรรมและการ
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เวียนวายตายเกิด บุญเปนพื้นฐานของความสําเร็จในการกระทํา บุญเปนเกณฑในการจัดลําดับ
ช ว งชั้ น เป น คํ า อธิ บ ายความแตกต า งทางชนชั้ น และยั ง เป น อุ ด มการณ อํ า นาจที่ เ สริ ม สร า ง
ความชอบธรรมและสิทธิธรรมในการปกครอง ดังนั้นการดํารงรักษาสถานภาพและอํานาจของ
ผูนํา จึงขึ้นอยูกับการเสริมสรางทะนุบํารุงภาพลักษณของการเปนผูมีบุญญาบารมี เพื่อคงไวซึ่ง
อํานาจอันชอบธรรมในการปกครองไวเปนระยะเวลายาวนาน (ยศ สันตสมบัติ 2533 : 220 - 223)
สวนระบบอุปถัมภหรือระบบพวกพองในชุมชนชาวแพ คลายคลึงกับคําอธิบายของ ยศ สันต
สมบัติ (2533 : 236 - 237) เรื่องความเปนผูนําในสังคมไทยวา ความเปนผูนําในสังคมไทยเปน
กระบวนการสรางผูตามและกลุมการเมืองของตนเองขึ้นมา โดยพื้นฐานสําคัญของความเปนผูนํา
และกระบวนการสรางกลุมที่จําเปนตองไดรับการสรางเสริมและผลิตซ้ําอยางตอเนื่อง คือปจจัย
ทางเศรษฐกิจและทรัพยากร ความพรอมในการนํา ความกลาตัดสินใจและรับผิดชอบตอผูตาม
ดว ยเหตุ นี้ระบบการเมืองไทยสว นใหญ (ไมว าจะในระดับใด)
จึง วางอยูบนพื้น ฐานของ
ความสัมพันธสวนบุคคล ไมใชหลักการหรือ กฏระเบียบ
จากเรื่องเลาของแสงจะเห็นไดวาผูนําชุมชน (แสง) มีความเชื่อวา การรักษาโรคใหชาว
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
แพในกิจกรรมอื่นๆทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน
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ระบบเศรษฐกิจ
ภาพสะทอนเรื่องระบบเศรษฐกิจหรือการทํามาหากินของชาวแพ ที่ปรากฏอยูในเรื่อง
เลาของแสงพบวามีอยูในเรื่องที่แสงเลาถึงชีวิตของปูและยา พอและแม และชีวิตของตนเองและ
ภรรยา โดยสะทอนภาพดานเศรษฐกิจออกมาดังนี้
ชี วิ ต การค า ทางน้ํ า ของปูแ ละย า สะทอ นให เ ห็ น ถึง ชี วิ ต ของชาวแพกลุ ม แรกๆ ใน
บริเวณลุมแมน้ํานานตอนบนที่มักจะทําการคาขายทางน้ําอยูในเรือมอญมากอนการอยูเรือนแพ
ซึ่งผูทําการคาทางน้ําที่ปรากฏอยูในเรื่องเลาของแสง แมวาจะมีการกลาวถึงไวเพียงเล็กนอย แตก็
สะทอนใหเห็นวามักจะเปนกลุมคนมอญหรือคนจีนมากอน (อากงของภรรยาแสงก็เปนคนจีนที่ทํา
การคาขายทางน้ํามากอน) การคาทางน้ําของปูและยาสะทอนใหเห็นการกระจายสินคาและ
บริการในระหวางบริเวณภาคกลางตอนลางและภาคเหนือตอนลาง ดังนั้นอาชีพของปูและยาเปน
เสมือนตัวกลางในการนําสินคาอุปโภคบริโภคซึ่งเปนสินคาทางการเกษตรที่ถูกแปรรูปแลว มา
แลกเปลี่ยนกับวัตถุดิบทางการเกษตร เชน ขาวเปลือก (แตไมไดเปนการแลกเปลี่ยนโดยตรง โดย
นําเงินที่ขายสินคาในเที่ยวขึ้นไดมาซื้อขาวเปลือกไปขายตอในเที่ยวลอง) และเมื่อเกิดการใช
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรก สงผลใหระบบคมนาคมขนสงทางบกเกิดการพัฒนาจนทําให
การคาทางน้ําเริ่มเสื่อมความนิยมลง อันเปนผลทําใหกลุมคนที่คาขายทางเรือเริ่มปรับตัวไปทํา
การคาขายทางบกหรือเปลี่ยนอาชีพไปทําอยางอื่น เห็นไดจากกรณีของคนรุนลูกเชน พอแมของ
แสงไดหันไปทําอาชีพรับจางแทนที่จะรับชวงคาขายทางเรือจากปูและยา สงผลใหคนทีค่ า ขายทาง
เรือจําเปนตองขายเรือ และเริ่มหาที่อยูอาศัยบนบกเพื่อทํามาหากินเปนหลักแหลงที่แนนอน
สว นการเล า ถึง ชี วิตพอและแม แสดงใหเ ห็ น ถึ ง ชีวิ ต ชนชั้น ลา งที่ทํ า งานโดยอาศั ย
แรงงานเปนหลัก แมของแสงรับจางทํางานดานเกษตรกรรม สวนพอรับจางทํางานในโรงสี แตใน
เวลาตอมาพอและแม ไดมี ที่ดิ นทํากิ น เปนของตนเอง ชีวิ ตของพอและแมเป น เหมือนกับภาพ
สะทอนอาชีพของชนชั้นลางทั่วๆ ไป ที่มักจะมีลูกมากและสวนใหญมีฐานะยากจน การทํางาน
ของพอแมเปนการทํางานหนักและมีรายไดที่ไมมากพอจะสงเสียใหลูกไดเรียนอยางเต็มที่ ถึงแม
ตอมาพอแมจะมีไรเปนของตนเอง แตก็ขาดความรูทําใหถูกคดโกงและตองกลับมายึดอาชีพ
รับจางอยูเชนเดิม ซึ่งคลายคลึงกับชีวิตของชาวแพในอดีต ที่มักจะเปนชาวบานในชนบทที่เคยอยู
อาศัยในบริเวณอําเภอตางๆ ของจังหวัดพิษณุโลกหรือจังหวัดใกลเคียง ที่ประสบปญหาทาง
การเกษตรหรือถูกคดโกงจากพอคาคนกลางหรือนายทุน ทําใหตัดสินใจเดินทางเขามาหางานทํา
ใหตัวเมืองและทําใหกลายมาเปนชาวแพในที่สุด
สําหรับอาชีพของแสง จะเห็นไดวาในเรื่องเลาของแสง แสงไดทํางานมาหลากหลาย
อาชีพ ซึ่งงานสวนใหญที่ทํามักจะเปนงานรับจาง และสามารถเปลี่ยนงานไปไดเรื่อยๆ โดยไมมีขอ
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ผูกมัด แตละอาชีพที่แสงทํามักแสดงใหเห็นถึงความถนัดของตนเอง เชน การรองเพลง เลนดนตรี
เลนลิเก ทําบัญชี เปนชางแกะสลัก ชางทาสี คาขายเสื้อผา หรือเปนอาชีพที่ใชแรงงานเพียงอยาง
เดียวเชน ขี่สามลอรับจาง เปนจับกังแบกของ เปนตน การทําอาชีพของแสงมีลักษณะเหมือนกับ
อาชีพของผูชายชาวแพโดยสวนใหญ ที่มักจะเปนอาชีพรับจางไมวาจะเปนอาชีพรับจางสวนตัว
หรือเปนลูกจางในหนวยงานทั่วๆ ไป ซึ่งมักจะมีรายไดที่นอย จากรายไดที่นอยทําใหแสงพยายาม
แสวงหาอาชีพใหมๆ ที่จะทําใหรายไดของเขามีมากขึ้น โดยการไปเรียนวิชาชีพแกะสลักจากเพื่อน
เพื่อใหฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวดีขึ้น ซึ่งจะพบวาในสังคมของชาวแพมีผูชายที่ประกอบ
อาชีพเปนชางฝมือ เชน ชางเชื่อม ชางกลึง ชางถายรูป อยูหลายคนดวยกันเพราะอาชีพเหลานี้มี
รายไดมากกวาอาชีพรับจางที่ใชแรงงานเพียงอยางเดียว สวนคานิยมของแสงที่ตองการทํางาน
ผูกพันอยูในระบบราชการ เชน การเปนผูใหญบาน สะทอนใหเห็นวาอาชีพขาราชการเปนอาชีพที่
มีเกีย รติในสายตาของชาวแพ แตก็ พบวาชาวแพสวนใหญมั กจะไมชอบคบหากับข าราชการ
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
เรื่องผีมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของแสง ขอหามตางๆ เชน การไมกินผลน้ําเตาเพราะกลัววาผี
จะไมคุมครอง การขออนุญาตเจาของเรือนกอนขึ้นบาน หรือความเชื่อเกี่ยวกับความสวยงามของ
ลูกหลานผูหญิงในเวลากลางคืนวาเปนเพราะผีบรรพบุรุษมีอํานาจดลบันดาลเกิด ยอมสะทอนให
เห็นความเชื่อเรื่องผีที่มีอยูในความคิดของคนมอญ ถึงแมวาในปจจุบันนี้ ครอบครัวของแสงจะ
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ไมไดทําพิธีกรรมเกี่ยวเนื่องกับผีบรรพบุรุษ แตในชีวิตประจําวันของแสง เขาก็ยังมีการเลี้ยงผีไวใน
บานเรือน เพียงแตผีที่เลี้ยงไวไมใชผีบรรพบุรุษเทานั้น เรื่องเลาของแสงใหภาพสํานึกทางชาติพันธุ
ที่ความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษมีอิทธิพลตอวิธีคิดและวิถีชีวิตของคนมอญ อันจะเห็นไดจากภายใน
เรือมอญมีแทนเซนไหวผีบรรพบุรุษ หรือการที่บรรพบุรุษ (ยาของแสง) เลาความเปนมาของแทน
ไหวผีใหลูกหลานฟง ซึ่งเปนเสมือนกระบวนการถายทอดความเปนชาติพันธุผานการอธิบาย
เรื่องราวของผีบรรพบุรุษ เชน การอธิบายถึงลักษณะการทํามาหากินของคนมอญที่ผูกผันอยูกับ
เครื่องปนดินเผา โดยใชดินมาปนทําหมอนหนุนของผีบรรพบุรุษ เพื่อเปนเครื่องระลึกถึงความ
เปนมาของชาติพันธุ เปนตน นอกจากความเชื่อดานชาติพันธุแลว เรื่องเลาของแสงยังแสดงให
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
ความเชื่อทางไสยศาสตรที่เราเห็นจากเรื่องเลาของแสงก็คือ เมื่อชาวแพเกิดอาการ
เจ็บปวยหรือหมดหนทางจากการรักษาโรคแผนปจจุบันแลว การหันมารักษาโรคทางไสยศาสตร
ยังเปนหนทางหนึง่ ทีท่ ําใหชาวแพทีห่ มดหวังมีกาํ ลังใจมากขึ้น ถึงแมวา ตัวอยางที่แสงเลาออกมา
นั้น สวนใหญจะเปนการรักษาโรคใหกับชาวบก แตก็เปนเครื่องสะทอนใหเห็นวาความเชื่อทาง
ไสยศาสตรยังคงเปนความเชื่อที่มีความสําคัญอยูในสังคมไทยยุคปจจุบัน โดยเฉพาะในกลุมคน
ชนชั้นลางที่ไมอาจเขาถึงการรักษาโรคสมัยใหมที่ตองใชเวลาในการรักษาโรคอยางตอเนื่อง และ
เงินคารักษาพยาบาลเปนจํานวนมากได การรักษาโรคทางไสยศาสตรจึงเปนอีกวิธีการหนึง่ ซึง่ ทํา
ใหผูที่มีความเชี่ยวชาญทางดานนี้
กาวขึน้ มาสูก ารเปนผูนาํ ชุมชนอยางเปนทางการไดตอไป
Tanabe (2547 : 173 - 174) เสนอใหเห็นวา ความสามารถพิเศษของผูนาํ ในระดับ
ชาวบาน เชน พวก ”พอเลี้ยง” (ในอดีต) ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย สวนใหญมีความ
เกี่ยวของกับอํานาจเหนือธรรมชาติ โดยทัว่ ๆ ไปมักเกิดขึ้นจากความสามารถทางไสยศาสตร ซึ่งใช
คาถาอาคมเปนหลัก โดยเรียนมาจากครู เพื่อรักษาโรค หาของหาย ทํานายโชคชะตา เปนตน
พอเลี้ยงที่ไดอาํ นาจนัน้ สวนใหญมีบทบาทในการรักษาและขจัดปญหาที่เปนอุปสรรคตอความสุข
บางคนชํานาญดานการตอสู และเปนคนหนังเหนียวดวย คนที่มีความสามารถหรืออํานาจพิเศษ
เหลานี้ มักจะมีบทบาทเปนผูนําการเมืองในระดับหมูบา น เชน ผูใหญบาน หรือกํานัน เปนตน
จากคําอธิบายเรื่อง ”พอเลี้ยง” ของ Tanabe คลายคลึงกับวิธีขึ้นสูอํานาจของผูน าํ ชุมชนชาวแพใน
ปจจุบัน ที่อาศัยการรักษาโรคทางไสยศาสตรเปนการปูทางเพื่อใหเกิดความสัมพันธที่ดี และทําให
เกิดการยอมรับจากคนในชุมชน
คานิยม
คานิยมเรื่องความกตัญู
ความกตัญูตอผูมีพระคุณโดยเฉพาะผูที่ใหกําเนิด ถือเปนคานิยมสําคัญของคนไทย
ทั่วๆ ไป โดยเฉพาะในระดับชาวบาน ในเรื่องเลาของแสง เราจะไดเห็นการแสดงความกตัญูของ
แสงตอมารดาในรูปแบบตางๆ กัน เชน การระลึกถึงคําสอนของแมที่สอนใหชวยเหลืองานในบาน
คุณหญิง การเกิดความรูสึกผิดที่ไดละเมิดคําสอนของแม โดยการไปกอเรื่องชกตอยกับหลานของ
ทานเจาคุณ การพยายามปกปองภาพพจนของแมจากการประพฤติตัวเกเรของเขา โดยแสงจะ
เนนเสมอวา แมไมไดสอนใหเขาเปนนักเลงหรือสอนใหเขาเปนคนเกเรที่ชอบกอเรื่องวิวาทชกตอย
แตการกระทําทั้งหมดของเขาเกิดขึ้นมาจากการตัดสินใจสวนตัวโดยทั้งหมด แสงปกปองแมดวย
การเลาถึงคําสอนของแมที่วา “อยาไปสวนควันเขาลูก อยาสวน อยาสวน“ หรือการที่แสงพยายาม
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ใหเ หตุผลที่ ไม ช อบคนรวย เพราะวาคนรวยไมใหความเคารพแมของเขา คา นิย มเรื่อ งความ
กตัญูที่แฝงอยูยังเห็นไดจากเหตุการณที่แสงเลิกชกมวยอยางเด็ดขาด ในขณะที่เขากําลังจะขึ้น
ชกอยูแลว เพราะวาแมมาดูเขาตอยมวยและไดหามไมใหเขาขึ้นชก แสงใหเหตุผลวาเขาตองเชื่อ
ฟงคําสั่งสอนของแมไมอยางนั้นชีวิตเขาจะไมเจริญ อยางไรก็ตาม ความรูสึกผิดที่ไปชกหนาหลาน
ทานเจาคุณซึ่งทําใหแสงไมกลาเดินทางกลับบานในจังหวัดอุตรดิตถในระยะแรกๆ หรือการที่แสง
หยุดคางคืนที่บานในจังหวัดอุตรดิตถเพียงหนึ่งคืนหลังจากพึ่งมาถึง แลวเดินทางตอไปยังจังหวัด
นครปฐมตามคําสั่งของแมที่กลัววาเขาจะไปกอเรื่องฆาแกงกับเจาของที่ดินคนใหม เปนสิง่ สะทอน
ไดดีวาแมเปนคนที่มีอิทธิพลในชีวิตของแสงอยางมาก ในเวลาตอมาแสงจึงรูสึกละอายใจอยาง
มากที่ไมสามารถเปนเจาคนนายคนไดอยางที่แมหวังไว อีกนัยหนึ่งมันยังมีความหมายวาเขาไม
สามารถจะแสดงบทบาทการเปนลูกที่ดีของแมไดในขณะเดียวกัน
คานิยมเรื่องการเปนนักเลง
ในหนังสือเรื่อง ”ฟนความหลัง” ของพระยาอนุมานราชธน กลาวถึงบุคคลที่มีลักษณะ
ของนักเลงไว ซึ่งกลาวอยางยอๆ ไดวา “นักเลงโตคือคนเกง คนเข็มแข็ง มีความชํานาญไมแพใคร
ในสมัยกอน ทีป่ ระชาชนอาศัยในหมูบาน ตองควบคุมดูแลและปองกันหมูบ านของตนกันเอง ชาย
หนุมของหมูบา นที่เรียกวาชายฉกรรจ ก็ยอมประพฤติตัวเปนคนเกง และมีคนหนึ่งที่เปนหัวโจก
ของคนเกง เปนนักเลงโต เพื่อจะไดควบคุมหมูบา นของตน ใหพน จากการรุกรานของคนหมูบาน
อื่น นักเลงโตประจําบาน ตองเปนคนหนุม กําลังฉกรรจ มีคนนับหนาถือตา เปนทีก่ ลัวเกรงแกคน
อื่น และตองเปนผูมีใจคอกวางขวาง กลาไดกลาเสีย และมีเพื่อนฝูงมาก…แตนักเลงโตที่เปน
อันธพาลก็ม“ี
นั ก เลงโตในความหมายข า งต น ถื อ เปน ค า นิย มที่ ค นหนุ ม ในระดับ ชาวบา นยั ง คง
ปฏิบัติ สืบมา แม วา ในปจจุ บัน นี้คานิยมการเปน นัก เลงจะลดลงตามลํ า ดับมากแลว เพราะมี
หนวยงานราชการ เชน ตํารวจ เขามาทําหนาที่แทน อยางไรก็ตาม เรายังพบคานิยมนี้แฝงอยูใน
ตัวเด็กหนุมบางคนในชุมชนชาวแพ เพราะจากเรื่องเลาของแสงจะเห็นไดวา เด็กหนุมชาวแพ
มักจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับเด็กหนุมจากภายนอกชุมชนอยูบาง ในบางครั้งเกิดเปนเรื่องราวจน
ตํารวจตองมาดําเนินคดีก็มี อยางไรก็ตาม ในเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวิต 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
หน า ที่ ก ารงานของบุ ต ร นอกจากบทบาทในการเลี้ ย งดู บุ ต ร ผู ห ญิ ง ยั ง รั บ ผิ ด ชอบในภารกิ จ
ประจําวัน เชน การทํางาน ซักเสื้อผา ปดกวาดถูบาน ฯลฯ รวมถึงบทบาทในการทํามาหากิน เพื่อ
หารายไดมาใชจายภายในครัวเรือน ซึ่งแตกตางจากบทบาทของผูชายที่มักจะรับหนาที่หารายได
จากการทํางานนอกบานมาจุนเจือครอบครัวเพียงอยางเดียว และจากอาชีพการงานของผูชาย ทํา
ใหผูชายมักไมมีเวลาในการอบรมเลี้ยงดูบุตร ภาระตางๆ รวมถึงการตัดสินใจภายในครอบครัว
สว นใหญ จึง มัก ตกเป น ของผูห ญิ ง โดยเฉพาะในด า นเศรษฐกิจ เชน ผูช ายมัก จะมอบรายได
ทั้งหมดใหผูหญิงเปนผูรับผิดชอบรวมถึงจัดสรรใหตนใชจาย ในขณะที่มีเงินมากสามีอาจนําเงินไป
ซื้อสรอยทองมาใหภรรยาใส ในยามที่มีความจําเปนสามีอาจกลับมายืมสรอยทองของภรรยาไป
จํานํา เพื่อนําเงินมาใชกอน เชน กรณีของแสง เปนตน แตอยางไรก็ตาม ฐานะความเปนอยูของ
ครอบครัว ถูกคาดหวังใหเปนหนาที่ของผูชาย ที่จะตองรับภาระไว จะเห็นไดวา แสงเกิดความรูสึก
ผิดหลังจากเขาหารายไดไมเพียงพอตอการใชจาย จนทําใหลูกในวัยเด็กตองใชชีวิตอยางลําบาก
เปนตน
ถึงแมวาผูหญิงจะรับบทบาทเฉพาะในงานที่เกี่ยวของกับงานบานหรือทางเศรษฐกิจ
ของครอบครัว เราก็อาจพบวา ผูหญิงกลับมีบทบาทเปนที่ปรึกษา รวมถึงใหคําแนะนํากับผูชายใน
เรื่องราวภายนอกบานที่มักเกี่ยวของกับคนในชุมชน เชน ในกรณีของแสง เมื่อแสงมีปญหาจาก
การทํางานในตําแหนงผูนําชุมชน ภรรยาของแสงมีสวนสําคัญในการใหคําปรึกษา รวมถึงใหการ
สนับสนุนทางดานการเงิน จนแสงสามารถแกไขปญหาไดเปนผลสําเร็จ เปนตน
นอกจากนี้ ชีวิ ตของปูและยา ได แสดงใหเห็น บทบาทของผูชายและผูหญิงที่รว ม
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 ภาพลักษณของผูนําในอุดมคติที่ผูเลาสะทอนออกมาภายในเนือ้ หา
ประวัติชีวิต คือการแสดงตนเปนผูที่มี “ความเปนผูใหญที่มีความใจดี ใจกวาง ใจเย็น มีความ
เสียสละ ซื่อสัตย มีความเปนกลาง มีใจเปนนักเลง และชอบชวยเหลือผูอื่น” อีกนัยหนึ่ง
เปนการแสดงภาพของ “ผูให” (ความชวยเหลือ) ที่มีสถานภาพสูงกวา “ผูรับ” (ความชวยเหลือ)
ซึ่ง การแสดงภาพลัก ษณ ดั ง กล า วออกมาผา นเรื่องเล า เกี่ ย วกับ ชีวิต ผู เ ล า คิด วา ถ า ปฏิบั ติต น
ตามนั้นแลว จะตรงกับความตองการและความคาดหวังของคนในชุมชน อันจะเปนผลดีตอผูเลา
จนทํ า ให ต นกลายเป น ผู ที่ มี เ กี ย รติ แ ละได รั บ การยอมรั บ จากคนส ว นใหญ ภ ายในชุ ม ชน 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 ที่เกิด
ขึ้นมาจากความสัมพันธในระบบอุปถัมภ 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
เรื่องเลาของแสงใหภาพการทํามาหากินของชาวแพในยุคแรกๆ ที่เริ่มตนจากการลองเรือคาขาย
สินคาอุปโภคบริโภคภายในครัวเรือน แตตอมาเมื่อเกิดการพัฒนาเสนทางคมนาคมทางบกทําให
การค า ทางน้ํ า ลดบทบาทลง คนที่ ทํ า การค า ทางเรื อ จึ ง ต อ งหั น มาทํ า การค า ขายบนบกหรื อ
เปลี่ยนไปทําอาชีพใหม ซึ่งเห็นไดจากกรณีปูและยาของแสง นอกจากนี้เรื่องเลาของแสงยังใหภาพ
การทํามาหากินของผูชายชาวแพ ซึ่งมักจะทํางานรับจางเนื่องจากมีการศึกษาที่ไมสูงนัก ใน
บางครั้งการทําอาชีพรับจางทําใหมีรายรับที่ไมเพียงกับรายจาย จนจําเปนตองไปกูยืมเงินเกิดเปน
หนี้สินตามมา สวนผูหญิงชาวแพมักจะประกอบอาชีพคาขายเปนสวนมาก
ดานความเปนชาติพันธุ พบวาชาวแพมีลักษณะหลากหลายทางชาติพันธุ ในเรื่องเลา
ของแสงสะทอนใหเห็นความเปนมาทางชาติพันธุของชาวแพที่มีเชื้อสายมอญ และในกรณีของ
ภรรยาแสงจะเห็นไดวาเปนลูกหลานของคนจีนที่เขามาทําการคาทางน้ําในระยะแรกๆ การเขาใจ
ถึงความเปนมาทางชาติพันธุจะชวยสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางความเชื่อเรื่องอํานาจ
เหนือธรรมชาติกับวิถีชีวิตของคนมอญ เชน ความเชื่อเรื่องผี 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 รับผิดชอบเรื่องการใชจายภายใน
ครัวเรือน และเปนผูใหการสนับสนุนผูชายในกิจกรรมระดับชุมชน รวมถึงใหคําปรึกษาแกผูชายใน
การแกปญหาตางๆ ดวย สวนบทบาทของผูชายสวนใหญ มักจะรับผิดชอบในการทํางานนอกบาน
เพื่อหารายไดมาจุนเจือครอบครัวเพียงอยางเดียว
การศึกษาเรื่องเลาของแสงไดสะทอนใหเห็นถึง ชีวิตของผูชายชนชั้นลางคนหนึ่งกอน
จะเขามาอาศัยอยูในชุมชนชาวแพ จนชวงสุดทายเขาไดกลายเปนผูนําของชาวแพไปในที่สุด การ
เขียนถึงชีวิตของแสง เริ่มตั้งแตการเกิด ชีวิตในวัยเด็ก ชีวิตในวัยหนุม ชีวิตครอบครัว การทํางาน
การศึกษา ความเชื่อ และบทบาทในการเปนผูนําชุมชน รวมถึงเรื่องเลาเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวของ
เชน บรรพบุรุษ พอแม และเพื่อน เปนตน ในชีวิตของแสง เราจะเห็นความพยายามที่จะเลื่อน
สถานภาพทางสังคมที่แสงแสดงออกมาอยูในหลายๆ ชวงชีวิต แตสิ่งที่ผูวิจัยใหความสําคัญมาก
ที่สุดก็คือการพยายามจะแสดงบทบาทในฐานะผูนําของชาวแพ ซึ่งถือเปนการเปลี่ยนสถานภาพ
ของแสงไปเปนคนสําคัญคนหนึ่งในชุมชน การนําแนวคิดเรื่องประสบการณและการแสดงออก มา
วิเคราะหภาพลักษณของผูนําที่แสงเลาไวในประวัติชีวิต จะทําใหเราทราบถึงวิธีคิดของผูนําที่ชาว
แพใหการยอมรับ จากประสบการณของแสงที่เรียนรูเกี่ยวกับความเปนผูนําที่ไมดี ทําใหแสงรูวา
เขาควรแสดงออกเกี่ยวกับภาพลักษณของผูนําอยางไร เพื่อใหเปนที่พอใจของชาวแพ อยางไรก็
ตาม การนําแนวคิดเกี่ยวกับระบบอุปถัมภมาใชวิเคราะหเรื่องเลาของแสง ยังทําใหเราเห็นถึง
วิธี การขึ้น สู อํา นาจของผูนํ า ชุม ชน โดยอาศัย ความสัมพัน ธในระบบอุปถั ม ภ ซึ่งถือเป น ระบบ
ความสัม พัน ธพื้ นฐานที่สํ า คัญของการเมืองการปกครองในสัง คมไทย นอกจากนี้ การศึก ษา
ประวัติชีวิตของแสงไดชวยสะทอนภาพทางสังคมวัฒนธรรมของชาวแพในดานอื่นๆ อีกดวย
ขอเสนอแนะ
1 การศึ ก ษาประวั ติ ชี วิ ต ของผู นํา ชุ ม ชนชาวแพเพี ย งหนึ่ ง คน เพื่ อ แสดงให เ ห็ น ถึ ง
ภาพลั ก ษณ ข องผู นํ า ในอุ ด มคติ อาจจะได ข อ มู ล ที่ ไ ม ส มบู ร ณ แ บบมากนั ก อย า งไรก็ ต าม
วิทยานิพนธเรื่องนี้เปนความพยายามที่จะสะทอนใหเห็นถึงมุมมองของผูนําที่มีตอการมองตนเอง
ซึ่งผูนําที่ผูวิจัยทําการศึกษาถือวาเปนบุคคลที่ประสบผลสําเร็จในการบริหารงาน จนเปนที่ยอมรับ
ของคนในชุ มชน ผู วิ จัยเห็ น ควรอยางยิ่ง ที่จ ะทําการศึกษาประวัติชีวิ ตของผูนําชุมชนคนอื่น ๆ
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โดยเฉพาะผูนําชุมชนที่บริหารงานลมเหลว เพื่อสะทอนใหเห็นวาภาพลักษณของผูนําในมุมมอง
ของเขา มีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร
2 ควรศึกษาประวัติชีวิตของผูนําชุมชนที่ชาวแพไมใหการยอมรับ เพื่อสะทอนใหเห็น
ถึงความเปนมาทางบุคลิกภาพ และนําผลการศึกษาที่ไดมาเปรียบเทียบกับบุคลิกภาพของผูนํา
ชุมชน ที่บริหารงานจนประสบความสําเร็จในวิทยานิพนธเรื่องนี้
3 ควรทํ า การวิ จั ย เรื่ อ งบทบาทของผู นํ า ในชุ ม ชนชาวแพ เพื่ อ สะท อ นให เ ห็ น ถึ ง
ความสัมพันธระหวางภาพลักษณของผูนําในอุดมคติกับการแสดงบทบาทของผูนําชุมชนจริงๆ วา
มีความเหมือนหรือแตกตางจากที่แสดงออกไวในประวัติชีวิตหรือไม และอยางไร
4 ควรศึกษาประวัติชีวิตของผูนําชุมชนชาวแพคนปจจุบันภายหลังหมดวาระการเปน
ผูนําชุมชนอยางเปนทางการ เพื่อสอบถามถึงความคิดเห็นและความรูสึกภายหลังที่ไมมีขอผูกมัด
ทางสังคมแลว
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