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บ ท คั ด ย่ อ

วัตถุประสงค์ของบทความนี้  คือเพื่อศึกษาอนุภาคสิ่งของในวรรณคดีเรื่อง
สินไซลาวทีม่ปีฏสิมัพนัธ์กบัสนิไซลำาลาวดวงเดอืน  โดยอาศยักรอบแนวคดิอนภุาค
และแนวคิดสหบท

ผลการวิจัยพบว่า  1.  อนุภาคสิ่งของในวรรณคดีเรื่องสินไซลาวปรากฏ
อนุภาคย่อยแปรเปลี่ยน  เมื่อวรรณกรรมเรื่องเดียวกันได้รับการนำาเสนอในสินไซ
ลำาลาวดวงเดือน อนุภาคสิ่งของในสินไซลำาลาวดวงเดือนสะท้อนให้เห็นว่า  ผู้แต่ง
ได้เชือ่มโยงอนภุาคสิง่ของของนางสมุณุฑาเข้ากบัมติกิารเมอืง ผ่านภาพของพรรค
และรฐับาล อีกทัง้ยงัสะท้อนให้เห็นตวับทสนิไซลาวทีม่ปีฏสิมัพนัธ์กับสนิไซลำาลาว
ดวงเดือน  ผ่านเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ทางการเมือง  คือการกอบกู้เอกราชของ
ประเทศชาติ  รวมถึงการสื่อความหมายทางการเมืองในธงประจำาพรรคของพรรค
ปฏวิตัปิระชาชนลาว ซึง่ถอืเป็นสัญลักษณ์รวมชาตบ้ิานเมอืงในนามของพรรคและ
รัฐบาล  2.  อนุภาคสิ่งของทั้งในสินไซลาวและสินไซลำาลาวดวงเดือนต่างแสดงให้
เห็นอนภุาคย่อย ปฏสัิมพันธ์และการส่ือความหมายทางวฒันธรรมและการเมอืงใน
ตัวบทสินไซลาว ทั้งตัวละครเอก สีโห สังข์ทอง เครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกาย และ
เหตุการณ์แย่งชิงของตัวละครนางสุมุณฑาได้รับการปรับเปลี่ยนและเสริมสร้างให้
มีมิติทางการเมือง และภาพของความมั่นคงทางการเมืองของลาวเมื่อวรรณกรรม
สินไซไปอยู่ในลำาลาวดวงเดือน

ลกัษณะเช่นนีไ้ม่พบในวรรณกรรมสินไซอืน่ๆ ในประเทศไทย ดงันัน้จงึเป็น
มิติสำาคัญที่สะท้อนให้เห็นทั้งปฏิสัมพันธ์ของเรื่องสินไซในลาว  และการประกอบ
สร้างอนุภาคของเรื่องสินไซลาวกับสินไซลำาลาวดวงเดือน  รวมถึงภาพสะท้อนมิติ
ทางวัฒนธรรมของชาวลาว และการเมืองลาวได้อย่างเป็นระบบ

ค�าส�าคัญ: อนุภาค, ปฏิสัมพันธ์, การเมือง, วรรณคดีสินไซลาว, สินไซลำาลาวดวงเดือน
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A b s t r a c t

The purpose of this article is to study object-related motifs in the 
literature of Sinsai Lao, which interact with Sinsai Lao Duangduan based 
on the concept of motifs and the concept of interaction.

The results of this research are as follows: 1. The object-related 
motifs in the literature of Sinsai Lao which appear in Sinsai Lao 
Duangduan, they were changed into other motifs. The object-related 
motifs in Sinsai Lao Duangduan reflect the author’s findings of a linkage 
between Nang Soumountha’s motifs and the political dimensions in the 
form of party and government and the interaction of Sinsai Lao literature 
with Sinsai Lao Duangduan in the form of historically political events 
such as fighting for the independence of the nation and reflecting the 
political meanings through the Lao People’s Revolutionary Party’s flag 
which is a  symbol of unifying the nation on behalf of the party and 
government; 2. The object-related motifs in both the literature of Sinsai 
Lao and the Sinsai Lao Duangduan reflect the sub-motif, the interaction, 
and cultural and political meanings in the text of Sinsai Lao. When the 
main characters such as Siho and Sangthong, clothing, costumes, and 
fighting for Nang Soumountha in the literature of the Sinsai Lao appear 
in Sinsai Lao Duangduan,  they are changed and modified  for having 
political dimension and the image of political stability in Laos. 

These are not found in other literatures of Sinsai Thai in Thailand. 
Therefore, it is an important dimension that reflects the interaction and 
creation of motifs in both Sinsai Lao literature and Sinsai Lao Duangduan 
as well as systemically reflecting Lao cultural dimension and Lao politics.

Keywords: motif, interaction, political, Sinsai Lao Literature, Sinsai Lao Duangduan
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บทน�า
สินไซ นับว่าเป็นวรรณคดีโบราณของลาว เป็นวรรณคดีประเภทร้อย

กรองทีเ่ขยีนขึน้มาในสมยัอาณาจกัรลาวล้านช้างมีความเจริญรุง่เรอืง ถอืเป็น
วรรณคดทีีไ่ด้รบัความนยิมอยา่งสงูสุดและถูกนำาเสนอในหลายรปูแบบ เช่น 
สร้างเป็นตำาราเรียน แต่งเป็นเรือ่งสัน้ เป็นบทละคร เป็นภาพวาด รปูแกะสลกั 
รปูป้ันลอยตวั ใช้เป็นชือ่สถานทีต่่างๆ เป็นต้น สะท้อนให้เหน็ว่าวรรณคดเีรือ่ง
สนิไซมคีวามสำาคญัและมบีทบาทในสงัคมลาวปัจจบุนัมากกว่าวรรณคดีลาว
เรือ่งอืน่ๆ และเรือ่ง “สนิไซ” ยงัเป็นวรรณคดเีอก และเป็นวรรณคดีเพ่ือชวีติ
ทีผ่สานอยูใ่นวิถชีวิีตชาวลาว ดงันัน้จะเหน็ได้ว่าคนลาวเชือ่ถอืกนัว่าเรือ่งสิน
ไซเป็นวรรณคดชีิน้เอก เป็นวรรณคดชีาดกเรือ่งสำาคญั และเป็นวรรณคดีทีม่ี
ต้นกำาเนดิร่วมชาตพัินธุข์องบรรดาผูค้นในชมุชนลุม่นำา้โขง ต่างให้ความนยิม
ชื่นชอบวรรณคดีเรื่องดังกล่าวนี้เป็นอย่างมาก  ในหมู่ชาวลาวถือกันว่าเรื่อง
สินไซเป็นวรรณคดีชั้นเลิศของลาวและเป็นเลิศกว่าวรรณคดีเรื่องอื่นๆ  ใน
บรรดาวรรณคดีที่เขียนในสมัยประวัติศาสตร์ลาวล้านช้าง (บัวลี ปะพาพัน, 
15 กันยายน 2560: สัมภาษณ์) วรรณคดีเรื่องสินไซ เป็นวรรณคดีที่สำาคัญ
และเป็นวรรณคดีเพ่ือชีวิต  ท่ีแทรกซึมอยู่ในวิถีชีวิตชาวลาว  กล่าวคือผู้คน
สองฝั่งโขงทั้งไทยในภาคอีสานและลาวต่างให้ความนิยมและชื่นชอบเป็น
อย่างมาก ทัง้นีผู้แ้ต่งยงัได้บรรจงใช้ศพัท์ทางวรรณคดอีนังดงามไพเราะ และ
มกีารเจียระไนการแต่งศพัท์เข้าทำานองอย่างถกูต้องตามหลกัของคำาประพนัธ์

อนุภาคสิ่งของและปฏิสัมพันธ์ทางการเมืองในสินไซลาวกับสินไซลาวดวงเดือน
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พิ ด ส ะ พ ง   ว ง พ ะ จั น  แ ล ะ  ร ศ. ด ร. ป ฐ ม   ห ง ษ์ สุ ว ร ร ณ

ฉันทลักษณ์ของวรรณคดีลาวตั้งแต่ต้นเรื่องจนถึงปลายเรื่อง    ลักษณะเด่น
เช่นนี้เองทำาให้เรื่อง  “สินไซ”  กลายเป็นวรรณคดีที่ดีเลิศเร่ืองหนึ่ง  และได้
รับความนิยมชมชอบอย่างกว้างขวางจากคนลาวทุกชนชั้น ทุกท้องถิ่น ทุก
ยุคสมัย (บ่อแสงคำา วงดาลา และคณะ 1987: 247-248)

ทองคำา  อ่อนมะนีสอน  (2011:  1-2)  ได้กล่าวว่า  “มนต์เสน่ห์ที่เป็น
แรงดงึดดูให้ผูอ่้านหลงใหลในความงาม ความสนกุสนานของสนิไซ เกดิจาก
โครงสร้างของเรื่อง เนื้อเรื่องศิลปะการประพันธ์ เหตุผล ศีลธรรม ความคิด
ที่ผ่านการกลั่นกรองอย่างละเอียดลึกซึ้งถ่ีถ้วน  ภาษากวี  ลีลากลอนแบบ
อักษรสังวาส  การเว้นวรรคตอน  สัมผัสในสัมผัสนอกที่สอดแทรกกลมกลืน
กัน พร้อมทั้งจังหวะทำานองตามหลักการพ้องเสียงเอกโทอย่างเคร่งครัด ทุก
ศัพท์สำานวนล้วนแต่มีความหมายสมบูรณ์  กระจ่างแจ้ง  ชัดเจน  เหมาะสม
กับการถูกหล่อหลอมจากเบ้าหล่อทางปัญญาระดับชั้นยอด  นี่แหละคือจุด
เริ่มต้นพลังท่ีทำาให้ความเป็น  ‘เอก’  ของเรื่องสินไซไหลแทรกซึมเข้าสู่ส่วน
ลึกของหัวใจผู้อ่านทุกๆ คน” ข้ออธิบายของทองคำา อ่อนมะนีสอน ดังกล่าว
สะท้อนให้เหน็ว่า เรือ่งสนิไซคอืวฒันธรรมทางสติปัญญาอนัประเสรฐิเลิศลำา้
เรือ่งหนึง่ทีจ่ะต้องอนรุกัษ์ ปกปักรกัษาถ่ายทอด และสืบทอดคุณค่าทางด้าน
จิตใจนี้ไว้เพื่อมอบเป็นมรดกตกทอดให้แก่อนุชนคนลาวยุคใหม่  และเร่ือง
สินไซยังเปรียบเสมือนสายเลือด  และเป็นลมหายใจของคนลาว  กล่าวคือ
เรื่องสินไซมีคุณค่า  มีบทบาทและอิทธิพลต่อความเป็นไปของผู้คนชาวลาว
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ล้านช้าง  โดยได้แสดงออกผ่านทั้งในแง่ของวรรณศิลป์  หลักคำาสอน  และ
เนื้อเรื่องที่เป็นที่ติดอกติดใจชาวลาว  ลักษณะของบทบาทเรื่องสินไซน้ีเอง
เป็นกระบวนการของกระแสของตัวบทสินไซที่ได้ไหลแทรกซึมเข้าสู่ส่วนลึก
ของหัวใจผู้อ่านผู้ฟัง และมีอิทธิพลต่อคุณค่าทางจิตใจอย่างยิ่ง เมื่อเป็นดังนี้
จึงควรตั้งข้อสังเกตไว้ในที่นี้ว่า เรื่องดังกล่าวมีพลังแรงกล้าต่อความนิยมชม
ชอบของชาวลาวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

อนึ่ง  เรื่องสินไซเป็นวรรณคดีที่ได้รับความนิยมจากผู้ฟังมาก  เพราะ
เชื่อกันว่า  ท้าวสินไซเสวยชาติเป็นพระโพธิสัตว์ลงมาอุบัติที่เมืองเป็งจาล
เพื่อใช้ชาติ (สิลา วีระวงส์ 1969: 1)  และประชาชนชาวลาวเองก็เชื่อกันว่า
วรรณคดเีร่ืองดงักล่าวมใีนพระไตรปิฎกเป็นวรรณคดชีาดกจรงิๆ ทีก่ล่าวเช่น
นี้เพราะปรากฏความว่า  สินไซเป็นวรรณคดีท่ีมีเน้ือหาสาระและคติธรรม
สอนใจ  เรื่องราวสินไซยังได้สะท้อนให้เห็นการเคารพนับถือประเพณีที่เป็น
รากเหง้าดั้งเดิมของสังคมลาวอีกด้วย ผู้ที่ละเมิดประเพณี เป็นต้นว่า ลักพา
ลูกสาวของชาวบ้านไปโดยไม่ได้มีพิธีสู่ขออย่างถูกต้อง  สังคมลาวถือว่าเป็น
พฤติกรรมไม่ดี  น่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งตามมา  ดังปรากฏว่าตัวละคร
พญายักษ์กุมภัณฑ์เป็นผู้ละเมิดกติกาของสังคม  จึงได้รับผลและถูกลงโทษ
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (บ่อแสงคำา วงดาลา และคณะ 1987: 252) เมื่อเป็น
เช่นนี้สังเกตได้ว่า  สินไซเป็นวรรณคดีเอกและเป็นนิทานธรรมเรื่องสำาคัญ
ที่ให้ความรู้หลากหลายมิติ  และเป็นที่นิยมกันมากในหมู่ชาวลาว  วรรณคดี
เร่ืองดังกล่าวเป็นวรรณคดีมรดกชิ้นเอกคล้ายกับเรื่องรามเกียรติ์ของไทย 
ที่มีผู้นิยมกันมากทั้งในหมู่ชนชั้นสูง และประชาชนทั่วไป

วรรณคดเีรือ่งสนิไซ ยงัมเีนือ้หาบางส่วนทีพ่รรณนาภาพต่างๆ ได้ดีถงึ
แม้ว่าจะพรรณนาเป็นเรื่องแบบนิยายเพลินจิต  (มหัศจรรย์)  ขณะเดียวกัน
ก็มีลักษณะสัจธรรมอย่างลึกซ้ึง  และได้สะท้อนให้เห็นภาพของสังคมในยุค
สมัยนั้น  แสดงให้เห็นการชิงดีชิงเด่นในวงศ์ตระกูล  ในสังคมที่ขาดความ
ยุติธรรม และมีการต่อสู้ของชนชั้น ส่วนผู้ที่ต้องการอิสรภาพก็ต้องต่อสู้เพื่อ
อสิรภาพและความเป็นธรรม ดงันัน้ผูแ้ต่งจงึอ้างองิเข้ากบัสังคมสมยันัน้ เพือ่
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สร้างตวัละครทีม่หีลายสสีนั หลายระดบัต่างกนั พเิศษคอืการสร้างตวัละคร 
สินไซเป็นตัวละครเอกในเรื่อง เป็นบุคคลอุดมคติของชนชั้นศักดินา เป็นผู้ที่
ปฏบิตัติามคำาสัง่ของชนชัน้ศกัดนิาตัง้แต่ต้นจนจบแล้วได้รบัคำาชมเชยและถกู
ยกขึ้นในวงศ์ตระกูลศักดินา  ตรงกันข้ามถ้าใครฝ่าฝืนคำาสั่ง  เอาตัวรอดเป็น
ยอดดีผู้นั้นก็จะถูกลงโทษ  อาจกล่าวได้ว่าสภาพสังคมในสมัยศักดินาเป็น
ภาพสะท้อนแนวคิดภายในเนื้อเร่ืองสินไซได้อย่างครบถ้วน  โดยได้สะท้อน
ให้เห็นชีวิตตัวจริงของสังคมศักดินา  โดยเฉพาะในขอบเขตวงการศักดินา
ชั้นสูงที่เต็มไปด้วยความเสื่อมโทรม เต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่เป็นธรรม และข้อขัด
แย้งในการชิงดีชิงเด่นกันด้วยการสร้างภาพภายนอก และภาพในจิตใจได้ดี 
(บัวลี ปะพาพัน, 15 กันยายน 2560: สัมภาษณ์) ผู้แต่งได้ทำาให้เรื่องสินไซ
สำาเร็จผลอย่างงดงามในแง่ที่กล่าวแล้ว ผู้แต่งยังได้สร้างให้ตัวละครเอกเป็น
ภาพตัวแทน  (representation)  ของความดีงามและศีลธรรมได้อย่างเด่น
ชดั มคีณุสมบติัของคนดแีละสนิไซได้แสดงออกถงึความปรารถนาของสังคม
ลาวสมัยดังกล่าว  เคียงคู่กับตัวละครเอกฝ่ายชายที่เป็นบุคคลอุดมคติคือ 
สินไซ สังข์ทอง สีโห แล้ว ตัวละครเอกฝ่ายหญิงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด และ 
ถือเป็นตัวละครที่ทำาให้เกิดปมสำาคัญของเร่ืองคือนางสุมุณฑา  ผู ้เป็น
สัญลักษณ์แห่งสันติภาพ  และอธิปไตยของประชาชนชาวนครเป็งจาลที่ถูก
พญายกัษ์กมุภณัฑ์ลกัพาตวัไป (บวัล ีปะพาพนั, 5 มกราคม 2561: สมัภาษณ์) 
ควรตัง้ข้อสงัเกตได้ว่า วรรณคดเีร่ืองสนิไซไม่เพียงแต่เล่า และใช้เทศน์กนัใน
หมู่ชาวลาวเท่านั้น  หากแต่ยังปรากฏว่าสินไซได้กลายเป็นบทกลอนลำาลาว
ดวงเดือนเรื่องสำาคัญที่อยู่ในลาว ซึ่งสำานักพิมพ์จำาหน่าย สปป.ลาว (1981) 
ได้รวบรวมจากหนงัสอืพมิพ์ “เสยีงประชาชน” มาจดัพมิพ์ไว้เป็นเล่ม ปรากฏ
ข้อมูลสำาคัญคือ  สินไซได้เป็นวรรณคดีเร่ืองสำาคัญที่ใช้ลำาและเล่ากันในลาว 
และเป็นที่น่าชื่นชอบมาก หากแต่เมื่อสินไซไปปรากฏเป็นกลอนลำาได้ปรับ
เปลี่ยนชื่อเป็น  “ลาวดวงเดือน”  ซึ่งถือกันว่าเป็นกลอนลำาเร่ืองสำาคัญของ
ลาวอีกเรื่องหนึ่ง  ประเด็นสำาคัญที่ควรอธิบายไว้ในที่นี้คือกลอนลำาลาวดวง
เดือนมีที่มาจากสินไซลาว หากแต่ว่ามีการปรับแบบเรื่อง  และปรับเปล่ียน
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อนุภาค  โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุภาคสิ่งของตัวละครนางสุมุณฑา และคงถือ
กันว่าเป็นวัตถุส่ิงของเครื่องประดับที่ต้องนำาติดตัวไปตลอดไม่ให้ห่างกาย 
เพราะสังเกตได้ว่า สินไซไม่ได้ห้ามปรามนางสุมุณฑา หากแต่ยอมให้นางไป
เก็บนำาเอาวัตถุสิ่งของ 3 สิ่ง คือ ผ้าสไบ ปิ่นปักผม และซ้อง

ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า  การลักพาตัวนางสุมุณฑาซึ่งเป็นอาหญิงของ
สินไซไป ทำาให้สินไซต้องออกตามหาอากลับนครเป็งจาล ความในวรรณคดี
เรื่องสินไซ  ตอนตามนางสุมุณฑากลับนครเป็งจาลนี้เองเป็นตอนสำาคัญ 
ที่สะท้อนให้เห็นมิติทางครอบครัวของตัวละคร เพราะความปรากฏว่าขณะ
ที่สินไซจะเชิญนางสุมุณฑากลับนครเป็งจาล  ทำาให้นางสุมุณฑาเกิดความ
ทกุขเวทนาสาหสัทีต้่องจากพญายกัษ์กมุภัณฑ์ ความตอนดงักล่าวนีเ้องทำาให้
นางต้องอาลัยอาวรณ์ ทั้งเป็นห่วงว่าสินไซจะทำาร้ายพญายักษ์กุมภัณฑ์ จน
ทำาให้นางสมุณุฑาต้องแสร้งทำาอบุายลมืวตัถสุิง่ของเครือ่งใช้ส่วนตัว นยัหนึง่
กเ็พ่ือประวงิเวลาทีจ่ะเตอืนให้พญายกัษ์กมุภณัฑ์รูส้กึตวั เพราะขณะนัน้พญา
ยกัษ์ถกูมนต์ของสนิไซสะกดให้หลบั เพือ่ทีจ่ะเหน็หน้าสวามต่ีางเผ่าพันธุค์ร้ัง
สดุท้ายก่อนทีจ่ะกลบันครเป็งจาล ปมเรือ่งดงักล่าวเป็นปมเรือ่งทีน่่าสงัเกตว่า 
1) แม้ว่าตอนแรกนางสุมุณฑาไม่เต็มใจจะอยู่ร่วมกับพญายักษ์กุมภัณฑ์ แต่
กลบัพบว่าเมือ่พญายกัษ์กมุภัณฑ์มภียั นางกลบัแสดงให้เหน็ความห่วงใยของ
เพศหญงิทีมี่ต่อสวามต่ีางเผ่าพนัธุข์องตวัเอง 2) การแสร้งเป็นลืมวตัถส่ิุงของ
ของนาง  แง่หนึ่งอาจสะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่มีมายาในการ
เอาตัวรอด แต่อีกแง่หนึ่งอาจสื่อให้เห็นว่าเพศหญิงกับสิ่งของเครื่องประดับ
เป็นของคู่กัน เพราะจะสังเกตว่าสิ่งที่นางสุมุณฑาอ้างว่าลืมล้วนแล้วแต่เป็น
ของใช้สำาหรับผู้หญิง เช่น ซ้องผม ผ้าสไบ และปิ่นปักผม เป็นต้น  และ 3) 
วัตถุสิ่งของเช่นนี้ควรถือเป็นอนุภาคสิ่งของตัวละครที่สำาคัญ  เพราะปรากฏ
ข้อมูลว่าเม่ือวรรณคดีเรื่องสินไซลาวเข้าไปสู่ลำาลาวดวงเดือน  กลับพบว่า
มีการปรับอนุภาค  ตัวละคร  เหตุการณ์  สิ่งของที่นางสุมุณฑาแสร้งลืม  มิติ 
เช่นนีอ้าจจะสือ่ให้เหน็ถึงการปฏสิมัพนัธ์ของตวับทวรรณคดีของชาติเร่ืองหนึง่ 
ทีไ่ปมบีทบาทหรือได้รบัการเล่าใหม่ ผ่านพืน้ท่ีใหม่ ผ่านผูฟั้งกลุม่ใหม่ หรอืใน
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บริบทใหม่  ลักษณะเช่นนี้เป็นแง่มุมที่สำาคัญสำาหรับอนุภาคของนิทานหรือ
วรรณคดเีรือ่งหนึง่ๆ ทีไ่ปมบีทบาทหรอืไปมส่ีวนสัมพนัธ์กบัผู้คนพืน้ทีอ่ืน่ ดัง
นัน้บทความนีจ้งึเน้นศกึษาอนภุาคและ/หรอืปฏสัิมพนัธ์ตัวละคร เหตุการณ์ 
วัตถุสิ่งของตัวละครในวรรณคดีสินไซลาวกับสินไซในลำาลาวดวงเดือน และ
ในเบื้องต้นจะอธิบายผ่านแนวคิดอนุภาค ดังต่อไปนี้

1. อนุภาควัตถุสิ่งของตัวละคร
อนุภาค  (motif)  หมายถึงองค์ประกอบเล็กๆ  ในนิทานที่มีลักษณะ

เด่นเป็นพิเศษซึ่งทำาให้เกิดการจดจำาและเล่าสืบทอดต่อ อนุภาคแบ่งได้เป็น 
3 ประเภท คือ 1. ตัวละคร ได้แก่ ตัวละครที่มีคุณสมบัติหรือลักษณะพิเศษ 
อาจเป็นคน สตัว์ อมนษุย์ ต้นไม้ เช่น แม่มด ยกัษ์ นางฟ้า กนิรี แม่เล้ียงใจร้าย 
คนหลังค่อม แมวพูดได้ 2. วัตถุสิ่งของ ได้แก่ วัตถุสิ่งของที่มีลักษณะพิเศษ
หรือแปลกผดิธรรมดา เช่น ตะเกยีงวเิศษ ดาบวเิศษ ไม้เท้าวเิศษ 3. เหตกุารณ์
หรือพฤติกรรม ได้แก่ เหตุการณ์ หรือพฤติกรรมที่มีลักษณะพิเศษ เช่น การ
แปลงร่าง การสาปคนทั้งเมืองให้หลับ นำ้าท่วมโลก นกประหลาดจับคนกิน 
(ประคอง นมิมานเหมินท์ 2543: 38) ส่วนในทางคติชนวทิยา อนภุาค หมาย
ถึง หน่วยย่อยในนิทานที่ได้รับการสืบทอด และดำารงอยู่ในสังคมหนึ่งๆ เหตุ
ที่ได้รับการสืบทอดเพราะมีความไม่ธรรมดา  มีความน่าสนใจทางความคิด
และจินตนาการ อนุภาคอาจเป็นตัวละคร วัตถุสิ่งของ หรือพฤติกรรมของ
ตัวละคร หรือเหตุการณ์ในนิทาน  เช่น มนุษย์สร้างโลก ม้าเหาะได้ นำ้าเต้า
หรือของวิเศษ เป็นต้น (ศิราพร ณ ถลาง 2552: 40) เมื่อพิจารณาข้อคิดเห็น
เรือ่งอนภุาคแล้วจะพบว่า  อนุภาคเป็นสิง่สากลทีม่อียูท่ัว่ไปในเรือ่งเล่า หรอื
นิทานพื้นบ้านหลายๆ แห่งในโลก ซึ่งเกิดจากความคิดและจินตนาการ เมื่อ
เป็นเช่นนี ้อนุภาค ตวัละคร เหตกุารณ์ สิง่ของทีพ่บทัง้ในวรรณคดีสินไซลาว 
และวรรณคดสิีนไซลำาลาวดวงเดอืนจึงเป็นอนภุาคทีม่มีมุมองน่าสนใจอกีแง่
หนึ่ง  การปรับใช้ตัวละคร  เหตุการณ์  วัตถุสิ่งของตัวละครให้เข้ากับบริบท
ทางการเมือง  อาจเป็นไปได้ที่วรรณคดีสินไซลาวอาจมีปฏิสัมพันธ์กับสินไซ
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ลำาลาวดวงเดือน และได้มีการปรับเปลี่ยนเหตุการณ์  ตัวละคร  วัตถุสิ่งของ
ตวัละครภายใต้เงือ่นไขบางอย่าง  ซึง่ในแง่น้ีอาจมมีมุมองทีค่วรต้ังข้อสงัเกต 
และวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  เร่ืองสินไซลาวและสินไซลำาลาวดวงเดือน 
มีอนุภาคที่น่าสนใจ ทั้งอนุภาคด้านตัวละคร อนุภาคด้านวัตถุสิ่งของ  และ
อนุภาคด้านเหตุการณ์ซ่ึงมีลักษณะคล้ายกัน  แต่ในบทความนี้ผู้วิจัยศึกษา
อนุภาค เหตุการณ์ วัตถุสิ่งของตัวละครสินไซ สีโห สังข์ทอง นางสุมุณฑาใน
สนิไซลาวกบัสนิไซลำาลาวดวงเดอืน เพราะเหน็ได้ว่าเรือ่งราววรรณคดีสนิไซ
ไม่เพียงแต่อ่าน เล่า และปรับใช้ในบริบทสังคมลาวเท่านั้น หากแต่ปรากฏ
ว่าวรรณคดีเร่ืองเดียวกันน้ีไปปรากฏในลำาลาวดวงเดือนในลาวอีกด้วย  ดัง
นั้น  อนุภาค  ตัวละคร  เหตุการณ์วัตถุสิ่งของตัวละคร  จึงควรจะวิเคราะห์
เช่ือมโยงให้เห็นท้ังการเดินทางของนิทาน  และการปรับใช้อนุภาคสำาหรับ 
ลำาลาวดวงเดือน ผู้รับวรรณคดีสินไซในลาว ดังจะอธิบายถึงต่อไปนี้

2. อนุภาควัตถุสิ่งของของนางสุมุณฑาในสินไซลาว
นางสมุณุฑาเป็นผูม้นีำา้ใจทีบ่รสิทุธิต่์อลกูและสาม ี มคีวามรกัต่อมนษุย์

และสัตว์ประเภทต่างๆ  นอกจากจะเป็นสตรีผู้มีกิริยานิ่มนวลอ่อนหวาน  
มีนิสัยรักความสวยงาม  รักเสน่ห์แห่งกลิ่นหอมของดอกไม้นานาพันธุ์  รัก
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันมีชีวิตชีวา นางมักจะนำาพวงมาลัย ดอกไม้สด 
มาอบผิวอยู่ทุกวัน นอกจากนี้นางยังชอบแต่งตัวด้วยผ้าสไบ ปิ่นปักผม และ
ซ้องผม ซึง่เป็นเคร่ืองแต่งกายประจำาตวัของนางท่ีจำาเป็นและขาดไม่ได้ จาก
ตัวบทจะเห็นว่านางสุมุณฑาได้ทำาอุบายว่าลืมสิ่งของจำาเป็นสามอย่างเพื่อ
ประวิงเวลา  อีกนัยหนึ่งก็เพื่อที่จะปลุกพญายักษ์กุมภัณฑ์เพื่อบอกเหตุร้าย 
และอันตรายที่กำาลังจะมาถึงตัว มาเป็นการต่อรองกับสินไซ มิติที่สำาคัญคือ
อนุภาคสิ่งของที่นางทำาเป็นลืมเพื่อกลับไปบอกเหตุกับพญายักษ์กุมภัณฑ์ 
ตัวบทวรรณคดีแสดงให้เห็นว่า  นางสุมุณฑาใช้สติปัญญา  และความฉลาด
ไหวพริบเพ่ือปลุกพญายักษ์กุมภัณฑ์  โดยบอกว่านางลืมสิ่งของถึงสามครั้ง 
ความดังนี้
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ขอหลานแก้ว  คืนเอาสามเหล่า 
 นางก็ฮ้องฮ�่าไห้  เสียงซ้อยสั่งผัว

(สิลา  วีระวงส์ 1969: 194)

ความข้างต้นแสดงให้เหน็ว่า นางสมุุณฑาอ้อนวอนขอร้องสนิไซ อกีทัง้
ยังร้องไห้ด้วยความทุกข์ทรมานท่ีจะต้องพลัดพรากจากพญายักษ์กุมภัณฑ ์
นางจึงต้องขอสินไซเพื่อที่จะกลับมาสั่งเสียสวามียักษ์  (สิลา วีระวงส์ 1969: 
195)  ดังนั้นจึงอาจเป็นสาเหตุท่ีทำาให้นางลืมของ  ซึ่งสิ่งของที่นางสุมุณฑา 
ลืมถือเป็นส่ิงสำาคัญ  และอาจจะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิงลาวอีกด้วย 
ซึง่ในหมูช่าวลาวนยิมเรยีกผ้าสไบว่า “ผ้าเบีย่ง” เพราะอาศัยสังเกตการพาด
เฉวยีงบ่าลงมา ซ่ึงผ้าสไบน้ีเองอาจจะเป็นอนุภาคสิง่ของทีม่ลีกัษณะสือ่ความ
ให้เห็นถึงความห่วงใยสวามีและห่วงสิ่งของ ซึ่งเป็นวัตถุสัญลักษณ์ของหญิง
ลาวทีจ่ะนยิมพาดผ้าสไบ แม้ในยามไปวดั หรอืช่วงพเิศษ ดังนัน้มติิผ้าสไบจงึ
เป็นอนุภาคที่มีความสำาคัญ และมีความหมายที่ควรอธิบายไว้

2.1  ผ้าสไบ 
ทองคำา  อ่อนมะนีสอน (1992: 245) ให้ความหมายสไบว่า ผ้าแพร

ถือของผู้หญิงใช้สำาหรับเบี่ยงบ่าเวลาไปงานบุญและพิธีสำาคัญต่างๆ  ผ้าสไบ 
ผ้าแพรหรือแพรเบี่ยง เช่นในวรรณคดีสินไซว่า “จัดรีบร้อน  คำาเค่งใสแสร้ง  
นางกก็ลวัตายผนั แผ่นสไบดงึได้  มอืชวางเกีย้ว  กมุพันทงัฟ่ัง” (สิลา วรีะวงส์  
1969: 194) จากคำานิยามของ ทองคำา อ่อนมะนีสอน จะเห็นว่า ผ้าสไบเป็น
ผ้าที่สำาคัญ  บัวลี  ปะพาพัน  กล่าวว่า  ผ้าสไบคือผ้าที่ทำาด้วยไหมทอง  ไหม
เงิน หรือฝ้ายให้เป็นลวดลาย หรือมีรูปเป็นดอกไม้  มีลักษณะเป็นแถบยาว 
และมีผ้าซับในอีกชั้นหนึ่ง  ใช้ห่มพาดไหล่ของผู้หญิงโดยห่มสะพายเฉียงทับ
บ่าซ้าย  ใช้เพื่อปกปิดผิวกาย  และเพื่อความสวยงาม  ในสมัยโบราณผู้หญิง
ลาวในวัยเด็กจะไม่ห่มผ้า  พอโตข้ึนเริ่มเป็นสาวจะห่มสไบเพื่อคลุมผิวเนื้อ 
มิให้ชายใดได้แอบมอง พอระยะต่อมามีเสื้อผ้าใส่ปกปิดผิวเนื้อ ผ้าสไบที่ใช้
ห่มก็เปลี่ยนแปลงเป็นผ้าสไบท่ีใช้ในงานแต่ง  หรืองานประเพณีต่างๆ  การ
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ห่มสไบเป็นเครื่องแต่งกายของคนลาวอย่างหน่ึงท่ีปฏิบัติสืบต่อกันมาจาก
บรรพบุรุษในอดีตจนถือเป็นค่านิยมในปัจจุบัน  จนกลายเป็นธรรมเนียม 
และประเพณีสืบทอดมาถึงปัจจุบัน  ดังนั้น  สไบจึงเป็นผ้าที่จำาเป็นสำาหรับ 
ผู้หญิงลาวทุกคนต้องมีไว้ใช้ในเวลางานบุญ งานประเพณีต่างๆ และผู้หญิง
ยงัให้ความสำาคญัในการแต่งกายด้วยการห่มผ้าสไบเป็นอย่างมาก จนทำาให้มี
ความเชือ่ว่า ถ้าหญงิใดเข้าวดั หรือเข้าร่วมในงานประเพณหีากไม่ห่มผ้าสไบ 
จะทำาให้หน้าอกหย่อนคล้อย (คำาผยุ พนลอืชา, 5 มกราคม 2561: สัมภาษณ์)
จากความเชื่อสะท้อนให้เห็นว่าการห่มผ้าสไบเป็นการแต่งกายให้เรียบร้อย
สวยงาม  เพื่อเป็นการเคารพพระพุทธศาสนาและพิธีกรรมต่างๆ  จนกลาย
เป็นอัตลักษณ์การแต่งกายของผู้หญิงลาวที่แต่งกายด้วยการ “นุ่งซิ่น เกล้า
ผม เบีย่งแพร” คอื นุง่ผ้าซ่ินหรือผ้าถุง เกล้ามวยผม ห่มผ้าสไบแพร ลักษณะ
เช่นนี้เป็นภาพลักษณ์อย่างหนึ่งที่สำาคัญของผู้หญิงลาว ซึ่งยังปรากฏให้เห็น
ได้แม้ในสังคมลาวปัจจุบัน  การใช้ผ้าสไบของผู้หญิงลาวมีลักษณะสำาคัญ 
ทีต่รงกบัภาพลกัษณ์ของนางสุมณุฑา ตวัละครหญิงทีส่ำาคัญในวรรณคดสีนิไซ  
ทีก่ล่าวเช่นนีเ้พราะปรากฏว่า เมือ่สนิไซอ้อนวอนแกมบังคับให้นางกลับนคร
เป็งจาล  ปรากฏว่านางมีความเป็นห่วงและอาลัยรักที่พญายักษ์กุมภัณฑ ์
มีต่อนาง และนางได้แสร้งทำาเป็นลืมสิ่งของ ซึ่งการลืมดังกล่าวทำาให้สังเกต
ได้ว่า  1)  นางสุมุณฑาเป็นตัวละครหนึ่งที่เป็นภาพตัวแทนให้กับผู้หญิงลาว 
คือนางแต่งกายด้วยการห่มผ้าสไบ  และ  2)  ผ้าสไบอาจจะเป็นวัตถุสิ่งของ 
ที่สำาคัญ  และจำาเป็นท่ีสุดสำาหรับใช้ในการแต่งกายของนางสุมุณฑาที่ขาด
ไม่ได้ในฐานะเป็นผู้หญิง  เมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำาให้นางจำาเป็นต้องมีผ้าสไบใช้ 
และจะเหน็ได้ว่านางสามารถนำาเอาผ้าสไบมาต่อรองกับสนิไซในการขอร้อง
ให้ตนเองได้กลับไปปลุกผัวให้ตื่น  โดยในตัวบทเองก็แสดงให้เห็นว่า  สินไซ
ยินยอมให้นางกลับไปเอาผ้าสไบซึ่งผ้าดังกล่าวในมิติความหมายคงเป็นผ้า
คู่กายผู้หญิงลาวที่สำาคัญ หรืออาจมองได้ว่าผ้าสไบเป็นผ้าที่ผู้หญิงขาดไม่ได้
ต้องใช้แต่งตัวเป็นประจำา ดังคำากลอนนี้
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คีงแพงเถิง  ข่วงคองคึดได ้
 ทูนหลานแก้ว กูนาผายโผด อาก่อน 
 อาก็ลืมแผ่นผ้า สไบบ้างค่าคาม แท้นา

(สิลา  วีระวงส์ 1969: 193)

ภาพที่ 1 ภาพผู้หญิงลาวกับผ้าสไบ   

ภาพที่ 2 ภาพผ้าสไบผู้หญิงลาว
(ที่มา: https://www.google.co.th/search?q) 

จากข้อมูลในวรรณคดพีบว่าสนิไซอนุญาตให้อาขึน้ไปเอาผ้าสไบ (สลิา  
วรีะวงส์ 1969: 193-194) อนัเป็นสญัลกัษณ์สำาคญัในหมูผู่ห้ญงิลาว ตวับทยงั
ทำาให้ทราบว่าไม่เพียงผ้าสไบเท่านั้นจะเป็นวัตถุสิ่งของที่สำาคัญในการทำาให้
ปมเรือ่งตอนดงักล่าวมคีวามน่าสนใจ หากยงัปรากฏว่ามวีตัถุส่ิงของทีส่ำาคัญ
ที่นางสุมุณฑาใช้เป็นข้ออ้างเพื่อกลับไปช่วยเหลือพญายักษ์กุมภัณฑ์ นั่นคือ
ปิ่นปักผม ดังจะกล่าวถึงต่อไปนี้

1 2
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2.2  ปิ่นปักผม
ปิ่นปักผม  เป็นเครื่องประดับสำาหรับใช้ตกแต่งมวยผมบนศีรษะ 

ลักษณะของปิ่นประกอบด้วยชิ้นส่วน 2 ชิ้นหลัก คือ หัวปิ่น และเข็มเสียบ 
หรอื “ก้านป่ิน” ความยาวของหวัป่ินถึงส่วนปลายเข็มเสยีบ ประมาณ 12-15 
เซนติเมตร  ซึ่งถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับขนาดของศีรษะผู้ใช้งาน  ปิ่น
บางรูปแบบอาจมีเส้นสร้อยติดอยู่ด้วย  เพื่อใช้ในเวลาคล้องเกี่ยวกับเส้นผม
แล้วเสยีบตวัป่ินเข้าไปในมวยผม การมวยผมปักด้วยป่ินมปีระโยชน์ทัง้ใช้เพือ่
กลดัผมให้อยูท่รงเพ่ือความแน่นกระชบัของทรงผม หรอืใช้เป็นเครือ่งประดับ
เพื่อเพ่ิมความสวยงามให้มวยผม  ส่วนที่มีการออกแบบให้มีความสวยงาม
นัน้ ส่วนใหญ่มักปรากฏอยูท่ีร่ปูทรงและลวดลายบรเิวณหวัป่ิน ซึง่เป็นทัง้รปู
ทรงก้นหอย หรือกรวยเป็นชั้นซ้อนกันจำานวน 5 ถึง 7 ชั้น ลวดลายเหล่านี้
มีลักษณะคล้ายรูปทรงของเจดีย์  บัวลี  ปะพาพัน อธิบายว่า หากพิจารณา
ในเรื่องความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา  โดยยอด
แหลมของเจดีย์น่าจะเปรียบเสมือนการบูชาพระพุทธเจ้า  (บัวลี ปะพาพัน, 
5 มกราคม 2561: สัมภาษณ์) ปิ่นจึงมักใช้ประดับบนศีรษะเพราะถือกันว่า
เป็นสิง่มงคลสงูสุด ป่ินส่วนใหญ่เป็นลกัษณะนนูสงู และนนูตำา่ หวัป่ินบางชิน้
มกีารประดบัอัญมณีสีต่างๆ ด้วย ส่วนใหญ่เป็นการใช้ควบคูก่บัการแต่งกาย
ด้วยเสื้อผ้าชุดพื้นเมืองในลาวในโอกาสสำาคัญต่างๆ ที่จัดขึ้นตามประเพณี

การเกล้าผมถือกันว่าเป็นวิถีชีวิตการแต่งกายของผู้หญิงลาวตั้งแต่
สมยัอดตีถงึปัจจบุนั วฒันธรรมการใช้ป่ินปักผมเกดิจากความเชือ่ในเรือ่งการ
บูชาขวัญในร่างกาย และความเชื่อในพระพุทธเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง
การบูชาพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสิ่งเคารพ หรือสักการะสูงสุด (บัวลี ปะพาพัน,  
5  มกราคม  2561:  สัมภาษณ์)  ในอดีตผู้หญิงนิยมทำาเกล้าผมค่อนไปทาง
ศีรษะด้านหลัง และเด็ดดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมมีสีสันสวยงามมาเสียบประดับ
ที่เกล้าผม  ถือกันว่าเพื่อให้เกิดความสวยงามและส่งกลิ่นหอม  นอกจาก
การใช้ดอกไม้ประดับแล้วมีความเชื่อว่า  มนุษย์มีขวัญอยู่  32  ขวัญ  การใช้
ดอกไม้มาประดับมวยผมจึงเป็นการบูชาขวัญบนศีรษะซึ่งเป็นส่วนที่อยู่
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สูงสุดของร่างกายมนุษย์  เพื่อความเป็นสิริมงคล  และเป็นการบูชาเคารพ
ต่อพระพุทธเจ้าซ่ึงเป็นสิ่งมงคลสูงสุด  ต่อมาจึงมีการปรับเปล่ียนและเพิ่ม
เป็นการใช้ปิ่นปักผมให้มีรูปทรงคล้ายดอกไม้แทนการใช้ดอกไม้จริง  ทั้งนี้
ก็เพ่ือใช้กลัดมวยผมให้อยู่ทรง  และใช้ประดับมวยผมให้เกิดความสวยงาม 
และเพิ่มมูลค่าให้กับปิ่นปักผมด้วยเงิน ทองคำา  เพชรพลอย และอื่นๆ  เช่น
เดียวกับการใช้ดอกไม้จริงมาประดับ  เมื่อพิจารณาข้ออธิบายเรื่องปิ่นแล้ว
ทำาให้ทราบได้ว่า  ปิ่นท่ีปักผมไม่เพียงแต่เป็นเครื่องประดับประดาให้เกิด
ความสวยงามเท่าน้ัน  หากแต่ยังเป็นวัตถุสัญลักษณ์เพื่อบูชาพระพุทธเจ้า 
และบำารุงขวัญที่สถิตอยู่ในร่างกายคนด้วย  อีกประการหนึ่งปิ่นไม่เพียงแต่
เป็นเครื่องประดับ หากแต่ยังเป็นวัตถุสิ่งของที่นางสุมุณฑาใช้เป็นเครื่องต่อ
รองเพื่อเข้าไปสั่งลาพญายักษ์กุมภัณฑ์อีกด้วย ความดังนี้

นางก็ลงเถิงห้อง เฮือนคัวคุ้มฮุ่ง 
 อาก็ลืมปิ่นเก้า หัวแก้วค่าคาน 
 ขอโผดยั้ง  ยามหนึ่งกูนา อาเนอ

(สิลา วีระวงส์ 1969: 194)

ภาพที่ 3 ภาพปิ่นปัก 
ภาพที่ 4 ผู้หญิงปักปิ่นเกล้า

3 4



98 98   

จากความข้างต้น สะท้อนให้เหน็ว่า ป่ินปักผมเป็นวตัถุทีส่ำาคัญซึง่นาง
สุมุณฑาใช้อ้างเพื่อกลับไปอำาลาพญายักษ์กุมภัณฑ์  และปิ่นดังกล่าวนี้เอง 
กเ็ป็นม่ิงขวญัประจำาผูห้ญงิลาว ซึง่เป็นสิง่ทีแ่สดงให้เหน็ถงึลกัษณะสำาคญัของ
การแต่งกายทีต้่องประดับตกแต่งอย่างพเิศษของผูห้ญิงลาว นอกจากป่ินปัก
ผมแล้ว ซ้องผมยงัเป็นอนุภาคส่ิงของท่ีปรากฏในวรรณคดีสินไซทีน่างสุมณุฑา 
ทำาเป็นลืม และขอสินไซกลับไปเอาเพื่อจะติดตัวกลับนครเป็งจาล ดังนี้

2.3  ซ้องผม
ทองคำา  อ่อนมะนีสอน (2008: 328) อธิบายว่า ซ้อง คือมวยผมที่ตัด

ออก แล้วมัดไว้สำาหรบัใช้ช้อนเกล้าผม เพือ่ให้เกล้าใหญ่กว่าเดิมและยาวกว่า
เดมิ ดงัคำาโบราณลาวว่า “ผมบ่หลายให้ตืม่ซ้อง พ่ีน้องบ่หลายให้ต่ืมเส่ียวต่ืม
เกอ” ซ้องจงึเป็นผมสำาหรบัเสรมิผมให้ใหญ่หรอืยาว ได้มาจากผมของผู้หญิง
ทีถ่กูตดันำามาประดิษฐ์ให้เป็นเครือ่งประดบั หรอืในสมยัปัจจุบนัคอืนำามาจาก
เส้นไหมแล้วนิยมย้อมให้ดำา  นำามาประดิษฐ์ให้คล้ายคลึงเส้นผมเพ่ือนำามา
เสริมแต่งให้มีผมหนาสามารถจดัทรงผมได้ง่าย ผู้หญิงที่เป็นลูกสาวในสงัคม
ลาวมกัมีความเชือ่ว่า ผมเป็นส่ิงหนึง่ทีส่ำาคัญและจำาเป็นในการช่วยต่อเตมิผม
ของมารดาให้สง่างามได้เม่ือแม่แก่ชรา  ดังน้ันสิ่งท่ีลูกสาวจะทำาได้อีกอย่าง 
ก็คือการตอบแทนบุญคุณของแม่ด้วยการไว้ผมยาวและนำามาทำาเป็นซ้อง
เพื่อที่จะให้แม่ไว้ใช้ในเวลาเกล้าผม  ซึ่งเป็นการช่วยให้แม่มีผมเกล้าที่ดกดำา
เป็นเงางาม  (คำาผุย พนลือชา, 5 มกราคม 2561: สัมภาษณ์) ดังนั้น ซ้อง
จึงใช้เป็นสัญลักษณ์แทนตัวลูกและแม่ที่มีความผูกพันกันในหมู่ผู้หญิงลาว

ประเด็นสำาคัญคือ  หญิงลาวไม่ว่าในวัยสาวหรือสูงอายุเชื่อว่าการจัด
แต่งทรงผมด้วยการมวยผม  (เกล้า)  เป็นการเสริมความงามที่สำาคัญมาก 
ทรงผมเหล่านี้ตั้งสูงสง่างาม  ผมของผู้หญิงบางคนมีจำานวนจำากัดอาจต้อง
อาศัยซ้องผมเพิ่มเติมในการช่วยต่อเติมให้ผมใหญ่ข้ึนและสวยงามสามารถ
ตั้งสูงสง่า  ในการจัดแต่งทรงผมยังเป็นหน่ึงข้ันตอนของการเสริมความงาม 
ที่สำาคัญ  ทรงผมแต่ละทรงตั้งโดยแฝงความหมายของเคร่ืองประดับกับ
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ลักษณะทรงผมประกอบกับรูปแบบของทรงผม  บ้างก็นิยมให้ทรงผมมี
ลักษณะให้ยอดผมตั้งลาดเอียงไปด้านข้างเล็กน้อย บ้างก็มีลักษณะให้ยอด
ผมตัง้สงูเด่นเป็นสง่าสามารถใส่เครือ่งประดบัได้ บ้างกน็ยิมทำาให้ยอดผมต้ัง
ไปด้านหลัง  ซึ่งการเกล้าผมเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและความสวยงาม  อีกท้ังเป็นสิ่งที่บ่งบอกเอกลักษณ์ของผู้หญิง
ลาว  ดังนั้นการใช้ซ้องจึงน่าจะเป็นภาพสะท้อนความงาม  และบางคนก็ใช้
เป็นสัญลักษณ์แทนตัวบุคคล  ซ้องผมเป็นหนึ่งในวัตถุสิ่งของที่นางสุมุณฑา 
บอกกับสินไซว่าตนลืมไว้ และขอกลับไปเอาซ้องก่อนออกเดินทางกลับนคร
เป็งจาล  (สิลา  วีระวงส์  1969:  303)  การบอกอุบายว่าลืมซ้องดังกล่าวนี ้
เพือ่ว่านางต้องการกลบัไปปลกุพญายกัษ์กมุภณัฑ์  อกีแง่หนึง่ควรถอืว่านาง
สมุณุฑามอีบุายทีแ่ยบยลเพือ่หลอกสนิไซ เมือ่เป็นดังนีจ้งึนบัว่าซ้องเป็นวตัถุ
สิ่งของที่เป็นท้ังอนุภาค  และเครื่องมือต่อรองในการกลับไปพบพญายักษ์
กุมภัณฑ์ครั้งสุดท้าย ความปรากฏดังนี้

ภาพที่ 5 ภาพเกล้าผมด้วยซ้องผู้หญิงลาว 
ภาพที่ 6 ภาพซ้องเกล้าผมผู้หญิง
(ที่มา https://www.google.co.th/search?q)

5 6



100 100   

บาก็ผาท่องเท้า เถิงเขดทะวานทอง 
 นางก็พางพูมี  ว่าลืมยังซ้อง

(สิลา วีระวงส์ 1969: 303)

ความในวรรณคดีเรื่องสินไซ  แสดงว่าตอนดังกล่าวสินไซพานาง 
สุมุณฑาผู้เป็นอาออกไปถึงประตูทอง  นางก็เลยคิดกลอุบายหลอกลวงเป็น
ครั้งสุดท้ายว่านางลืมซ้องซึ่งเป็นปอยผมสำาหรับประดับประดาของผู้หญิง 
(สิลา วีระวงส์ 1969: 303) ตามคติและความเชื่อเรื่องปอยผมในหมู่ผู้หญิง
ลาวถือกันว่าผู้หญิงลาวต้องปกปักรักษาให้ติดตัวอยู่เสมอเพราะถือว่าเป็น
ของสำาคัญรักษาขวัญด้วย (คำาผุย พนลือชา, 5 มกราคม 2561: สัมภาษณ์) 
ดงันัน้นางจงึขอร้องหลานคอืสนิไซเพือ่กลบัไปอกีครัง้ น่าสังเกตว่าสนิไซเอง
กย็อมให้นางสมุณุฑากลับไปเอาของสามอย่าง รวม 3 ครัง้ ทัง้ผ้าสไบ ป่ินปัก
ผม และซ้อง คงเป็นของสำาคญัและเป็นสญัลกัษณ์มิง่ขวญัประจำาชาติสำาหรับ
ผูห้ญงิลาว  แสดงออกในงานประเพณต่ีางๆ ผูห้ญงิลาวต้องแต่งตัวด้วยเครือ่ง
ประดบัดงักล่าว และในเร่ืองสนิไซตอนนางสมุุณฑาแต่งงาน นางจำาเป็นต้อง
ใช้และขาดของสามสิ่งไม่ได้ ดังตัวอย่าง “แล้วจิงอังเชีนสุมุนทา ยอดนางมา
เต้า  เมื่อนั้นสุมุนทาเจ้า นางงามปะดับเคื่อง ปักปิ่นเก้าทังช้องค่าคาม นาง 
กอทงเชดีม้าว  มะนแีหวนสบุสอด ทงัแผ่นผ้าสะไบบ้างค่าพัน” (พระบนุทะว ี 
กมพะพัน  2016:  39)  กลอนลำาลาวดวงเดือนแม้มีที่มาจากสินไซ  หากแต่
ว่ามีการปรับแบบเร่ืองและปรับเปลี่ยนอนุภาค  โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุภาค
สิง่ของตวัละครได้ปรากฏการปรบัเปลีย่นอนุภาคสิง่ของนางสุมณุฑา ซ่ึงการ
ปรบัเปลีย่นอนภุาคเช่นนีม้คีวามน่าสนใจ และถอืเป็นมติทิีท่ำาให้กลอนลำาลาว
ดวงเดือนมีความโดดเด่น และมีแง่มุมที่ควรอธิบายถึงต่อไปนี้

3. อนภุาควตัถส่ิุงของของนางสมุณุฑาในสินไซ 
ล�าลาวดวงเดือน

สนิไซลาวซึง่ไปปรากฏเป็นกลอนลำาลาวดวงเดอืนทีใ่ช้อ่าน และลำาให้
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ประชาชนลาวได้รบัรู ้เพือ่เป็นการสบืทอดรากเหง้าอนัดีงามโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งรากเหง้าศิลปะ วรรณคดี  และอักษรศาสตร์ของชาติไว้  ส. เดชา  ได้แต่ง
บทกลอนลำาลาวดวงเดือน โดยนำาเอาบทกวีโบราณเรื่องสินไซ เรื่องสารลึบ
บ่อสูน จันทน์ทะพานิด จันทน์ทะบูลีสีอ้วยล้วย มาแต่งขึ้นใหม่ เพื่อเป็นการ
สร้างความทรงจำา และเล่าเรือ่งสนิไซซำา้อกีครัง้โดยการหยบิยกเอาเรือ่งอืน่ๆ 
มาผสมผสานกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ และเหตุการณ์ในเรื่องสินไซ และ
นำาเอาแนวคดิหลกัการในการนำาของพรรคการเมอืงใหม่ มาปรบัใช้เข้าในการ
ปลุกระดมแนวคิดของปวงชนชาวลาวและเป็นการขุดค้นเอารากเหง้าหรือ
แก่นของวรรณคดีมารับใช้ภารกิจปฏิวัติ และก่อสร้างสังคมนิยมในลาว (ส. 
เดชา 1981) มีเรื่องย่อดังนี้  

นางสุมุณฑาเป็นน้องสาวของพญากดุสะราช นางถูกยกัษ์ลักพาตัวไป
อยู่เมืองยักษ์และมีลูกสาวคนหนึ่งชื่อนางจันทน์ มีสามีเป็นพญานาค พี่ชาย
ได้ออกบวช และตามหาน้องสาวจนได้เมียมาอีกเจ็ดคน ภายหลังเมียแต่ละ
คนกำาเนิดลูกและเติบโตขึ้น พญาได้มอบหน้าที่ให้ลูกชายไปตามอากลับคืน
มา (ส. เดชา 1981: 3-41) “อา คอืน้องสาวของพญากดุสะราชซึง่เป็นผู้หญงิ
ทีมี่คณุสมบตัแิละจรยิาวตัรงดงามซึง่เป็นภาพตัวแทนผูห้ญงิลาว” (บัวลี ปะ
พาพัน, 5 มกราคม 2561: สัมภาษณ์) การไปตามอากลับคืนมาก็คือการนำา
เอาครอบครัวให้มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาอย่างมีความสุข  และยังแสดงให้
เหน็อำานาจและการทำาหน้าท่ีของผูป้กครอง ทีจ่ะดูแลทกุคนในครอบครวัให้
ปลอดภัย แต่ในบทกลอนลำาลาวดวงเดือน อธิบายว่าอาเป็นตัวละครทำาให้
เกิดปมสำาคัญของเรื่องคือนางสุมุณฑา  ผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพและ
อธิปไตยของประชาชนก็คือปัญหาสินไซนำาเอาอา  เป็นการนำาเอาเอกราช
กลับคืนมาให้แก่ประเทศ ดังบทกลอนที่มีคำาว่า “เอกะลาด คือออกมาจาก
อักสอน อ. อา” (ส. เดชา 1981: 28) “นักปาดลาวปะดิดใช้ คำาเปรียบปิบ
สะหนา แต่งเป็นเรือ่งสนิไซนำาเอาอา ไต่คองสงัเล้ียว อาผู้เดียวบ่อมหีลายอา
เอี้น แม่น ออ อา เอกะลาด” (ส. เดชา 1981: 20) อ. อา จึงหมายถึงเอกราช
ของชาต ิการนำาเอาอาน้ันก็หมายถึงการนำาเอาเอกราชกลับคนืมาให้แก่ชาติ
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ลาว ซึง่น่าจะถอืเป็นการใช้ตวัละครในวรรณคดสีือ่ความหมายทางการเมอืง 
แต่สิ่งสำาคัญที่สุดในการต่อสู้กู้ชาติที่ขาดไม่ได้นั้นก็คือกำาลังอาวุธที่สินไซ 
มีเพียบพร้อมครบชุดทั้งดาบธนูน้ัน  ในแง่ของการสื่อความหมายทางการ
เมืองคือกำาลังทหาร และตำารวจที่มีอำานาจ มีหน้าที่ผลักดันการต่อสู้กับศัตรู
อย่างเด็ดขาด ใช้ดาบตัดคอพญายักษ์กุมภัณฑ์ขาดจากบ่า ส่วนว่าสีหาราช
เป็นกำาลังความสามัคคีปวงชนท้ังชาติ  เป็นกองกำาลังพื้นฐาน  เพื่อคำ้าจุนใน
การต่อสูกู้ช้าต ิถอืว่าอยากกูเ้อกราชมาได้ต้องรวบรวมกำาลังพลทัง้สามกำาลัง 
คือมีกำาลังการนำา มีกำาลังกองทัพ ผู้จับปืน ถือง้าว และมีกำาลังแนวร่วมแห่ง
ชาติ หรือสามกำาลังได้มีภาระบทบาทหน้าที่ผสานงานจนทำาให้ประเทศชาติ
ได้รบัชยัชนะ และเอาเอกราชกลบัคนืมาได้ กค็อืเอาอากลับคืนมา จะเหน็ว่า
ทั้งผ้าสไบ  ปิ่นปักผม  และซ้องยังเป็นอนุภาคสิ่งของที่สำาคัญ  ถือเป็นของดี
สามสิ่งที่กวีได้นำามาเปรียบเทียบกับธงของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว  เป็น
อาวธุเพือ่คุม้ครอง และเป็นกองกำาลงัของประชาชน จะอธบิายถงึดังต่อไปนี้

3.1  ธงพรรคประชาชนปฏิวัติลาว 
คำาว่า พรรค หมายถงึกลุม่คนทีร่่วมตวักันเป็นพวกเป็นฝ่ายเนือ่งจากว่า 

มทีศันคตหิรือความต้องการคล้ายกัน เช่น พรรคการเมอืง (ราชบณัฑติยสถาน 
2556:  247)  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  เป็นประเทศหน่ึง
ที่มีพรรคการเมือง  คือพรรคประชาชนปฏิวัติลาว  ก่อต้ังขึ้นในวันที่  22  
มิถุนายน  ค.ศ. 1955  โดยสืบทอดภารกิจของพรรคคอมมิวนิสต์อินโด
จีน  ซึ่งท่านประธาน  ไกสอน  พมวิหาน  เป็นผู้นำาหลักในการนำาพรรคก่อ
ตั้ง  ทำานุบำารุง  ฝึกฝนหล่อหลอม  และก่อสร้างพรรคเป็นผู้นำาหน้าที่มีการ
จัดตั้ง  เป็นการจัดตั้งการเมืองสูงสุดของชนช้ันกรรมกร  และของระบอบ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  เป็นตัวแทนที่จงรักภักดีอย่างเสมอต้นเสมอ
ปลายต่อสิทธิและผลประโยชน์ของชนชั้นกรรมกรลาว  ชาวลาวผู้ออกแรง
งาน  และกำาลังของชาติลาวทั้งหมด  (กฎระเบียบพรรคประชาชนปฏิวัติ
ลาว 2016: 1) ในตัวบทกลอนลำาลาวดวงเดือน กวีได้อธิบายถึงนางสุมุณฑา 
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ตกอยูใ่นการครอบครองของยกัษ์  เป็นภาพคล้ายกบัประเทศลาวตกอยูภ่ายใต้ 
การปกครองของชาติอืน่ และทำาอย่างไรจงึจะได้บ้านเมอืงคนืกลับมา พรรค
และรัฐได้ใช้ยุทธวิธีในการต่อสู้  โดยทำาให้ประชาชนเข้าใจในการชี้นำาของ
พรรค โดยการเชือ่มโยงอนุภาคในวรรณคดเีร่ืองสินไซ ให้สังข์ทองเป็นสีแดง 
ซึ่งสีแดงหมายถึงพรรคประชาชนปฏิวัติลาว  เป็นกำาลังหลักนำาหน้าไปก่อน
ประชาชนชาวลาว  ซ่ึงมีลักษณะคล้ายกับหอยสังข์ที่นำาพาสินไซข้ามแม่นำ้า
ตามหาอา ซึง่สอดคล้องในหลกัการในการนำาพาของพรรคในลาว คอืประเทศ
ลาวมีพรรคเดียว  ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหา  หรือเกี่ยวข้องกับการงาน
สร้างสางานปกปักรักษาประเทศ ต้องอยูภ่ายใต้การชีน้ำาของพรรคประชาชน
ปฏิวัติลาวเพียงพรรคเดียว  ดังคำาอธิบายเนื้อหาเก่ียวกับการก่อสร้างพรรค
ที่ว่า  พรรค  “เป็นพรรคกำาลังอำานาจ  เป็นแกนนำาในระบบการเมืองของ
ระบอบประชาธิปไตยประชาชน  นำาพาประชาชนบรรดาเผ่า  ปฏิบัติสอง
หน้าทีย่ทุธศาสตร์ คอื ปกปักรกัษาประเทศ และก่อสร้างระบบประชาธปิไตย
ประชาชนตามจดุหมายสังคมนิยม” (กฎระเบยีบพรรคประชาชนปฏวิติัลาว 
2016: 1-3) จะเห็นว่าตัวละครหอยสังข์ได้รับการนำามาปรับ ให้รับใช้ในมิติ
ทางการเมืองลาวเพื่อความเป็นปึกแผ่นของลาวทั้งชาติ  ซึ่งใช้ในแง่ความ
เปรียบให้เห็นว่า  พรรคและรัฐบาลลาวเป็นผู้นำาพาทุกการเคลื่อนไหว  และ
สื่อให้เห็นความสามารถและความเฉียบแหลมของพรรคและรัฐ  เก่งกล้า
และกล้าตัดสินใจ มีความรู้ความสามารถ มีสติปัญญาช่วยชี้แนะเป็นเข็มทิศ
ชีน้ำาทางให้แสงสว่างในการต่อสูกู้้ชาต ิซ่ึงแสดงให้เห็นสังข์ทองเป็นผู้นำาหน้า
พาสินไซไปก่อน ในการเป็นผู้นำาที่มีอำานาจสูงสุดในการนำาพาฆ่ายักษ์ใหญ่

อันหนึ่งแม่นหอยสัง สีแดงแสงกล้า 
 เป็นก�าลังน�าหน้า เดินก่อนพาไป

(ส. เดชา 1981: 33-34)

ในการก่อสร้างพรรคขึ้นมานั้น  พรรคก็ได้สร้างธงพรรคขึ้นเพื่อแสดง
ถึงเอกลักษณ์เฉพาะตน และแสดงออกถึงความเป็นเอกภาพของกลุ่มพรรค



104 104   

ในลาว  พจนานุกรมภาษาไทย  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ให้ความหมายว่า 
ธง เป็นผืนผ้า หรือกระดาษ เป็นต้น ที่มีสีและลวดลายเป็นรูปต่างๆ ใช้เป็น
สญัลกัษณ์สือ่ถงึสิง่ใดสิง่หนึง่โดยเฉพาะ ถ้าใช้เป็นเครือ่งหมายบอกชาติเรียก
ว่าธงชาติ  (2556:  249)  ดั่งที่ธงของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นธงพื้น 
สีแดง  มีเครื่องหมายพรรคสีทองเป็นรูปเคียวและค้อนอยู่ตรงกลางของผืน
ธง  ความกว้างของธงเท่ากับสองส่วนสามของความยาว  รูปเคียวและค้อน
เป็นตราสัญลักษณ์ของพรรค  หมายถึงสัมพันธภาพกรรมกร  และชาวลาว
ผู้ออกแรงงานทุกเผ่า  (กฎระเบียบพรรคประชาชนปฏิวัติลาว หมวดที่  13 
มาตราที่ 53, 54)

ภาพที่ 7  ธงและตราสัญลักษณ์ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว

ในการก่อสร้างพรรคข้ึนมาน้ัน  พรรคก็ได้ออกแบบตราสัญลักษณ์ 
และธงของพรรคเพื่อเป็นสัญลักษณ์และเครื่องหมายให้แก่พรรค  ในการ
สร้างเครื่องหมายและตราพรรคนั้น กวี ส. เดชา ได้เชื่อมโยงอนุภาคผืนสไบ 
ของนางสมุุณฑาเป็นผนืธงสีแดง ซึง่ผนืธงสแีดงนัน้เป็นสัญลักษณ์ของพรรค
ประชาชนปฏิวัติลาวได้กำาหนดขึ้นมาเพื่อบ่งบอกฝ่ายหรือหมู่  และเป็น
อุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคที่ต้องการโฆษณาชวนเชื่อให้ประชาชน
ได้เสพเพื่อปลูกฝังแนวคิดทางการเมือง การรวบรวมแนวคิดให้เป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันโดยใช้ธงพรรคสร้างรูปธรรมให้กับแนวคิดนามธรรมที่ทรงพลัง
อำานาจที่แฝงไว้ภายใต้ภาพลักษณ์ของผืนผ้าที่ศักดิ์สิทธิ์ ดังบทกลอน
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พักน�าพาเปรียบใส่ผ้าสะไบ ทุงใหย่สะไบแดง 
 แผ่นสไบแม่นทุงไชน�าหน้า อวนพาไปก่อน

(ส. เดชา 1981: 22-23)

จากข้อความข้างต้น เมือ่พจิารณามติเิชงิสัญลักษณ์ทางการเมอืงผ่าน
ผ้าสไบของนางสุมุณฑาแล้วจะพบว่า  นอกจากผ้าสไบจะสะท้อนให้เห็นถึง
ความเป็นภาพแทนของผู้หญิงลาวแล้ว  ยังส่ือความหมายให้เห็นถึงการนุ่ง
ห่มให้ความอบอุ่น  ปลอดภัย  และเป็นผืนผ้าที่ช่วยปกป้องคุ้มกันส่ิงที่ไม่ดี 
ผูกโยงร้อยรัดเป็นสายใยให้คนลาวมีความรักความสามัคคี  เป็นหนึ่งเดียว
เสมือนกบัผนืผ้าสไบสแีดงผนืเดยีวของพรรคประชาชนปฏวิติัลาวทีต้่องเป็น
แกนนำาหน้าให้ประชาชนลาวได้มองเห็นความสำาคญัอนัดบัแรกก่อน ประเดน็
อนุภาคธงพรรคนี้ควรตั้งข้อสังเกตไว้ 1)  ในสินไซลาวของที่นางสุมุณฑาลืม 
กลับเป็นสไบซ่ึงเป็นของประดับกาย  แต่ในสินไซลำาลาวดวงเดือนกลับเป็น
ธงพรรคซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว 2) อนุภาคสิ่งของ
ที่ปรากฏในลำาลาวดวงเดือนอาจสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงตัวบทใน
ฐานะสหบท และปฏิสัมพันธ์ของตัวบทสินไซลาวที่เมื่อแพร่เข้าไปในหมู่ชน
ที่เป็นกลอนลำาเพื่อโฆษณาทางการเมือง  อนุภาคย่อมปรับเปลี่ยนไปตาม
กรอบสังคมและวัฒนธรรม มิติเช่นนี้สอดคล้องกับแนวคิดที่  ตรีศิลป์   บุญ
ขจร ให้มุมมองแนวคิดเรื่อง สหบท ของ Julia Kristeva ว่า คำาว่า สหบท 
(Intertextuality) เป็นคำาที่นักวิจารณ์ชาวฝรั่งเศส แนวโครงสร้างนิยมชื่อจู
เลีย คริสติวา (Julia Kristeva) เป็นผู้คิดค้นขึ้น โดยมองว่าตัวบทมีลักษณะ
เป็นสหบท คำาพูดหรือคำาจำานวนมากจากตัวบทอืน่ผสมผสานเกิดเป็นตัวบท
ใหม่ ตัวบทเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง และได้รับอิทธิพลแนวการเขียนมาจาก
ตวับททางสงัคมและวัฒนธรรม ตวับทจงึไม่ได้มลัีกษณะเป็นปัจเจกหรอืโดด
เดีย่ว หากแต่เป็นการหลอมรวมของการสร้างตัวบททางวฒันธรรม (ตรศิีลป์ 
บุญขจร 2549: 151) เมื่อเป็นเช่นนี้ควรจะกล่าวได้ว่า วรรณคดีมรดก สินไซ
ในลาวเองกอ็าจมส่ีวนผสมผสานให้เกิดเป็นตัวบทขึน้มา ดังปรากฏว่าลำาลาว
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ดวงเดือนเป็นกลอนลำาเร่ืองเดียวท่ีมีโครงสร้างและอนุภาคคล้ายคลึง  และ
สอดคล้องกับอนุภาควรรณคดีเรื่องสินไซลาว  ไม่เพียงแต่ลำาลาวดวงเดือน 
จะแสดงให้เหน็อนภุาคธงของพรรคเท่าน้ัน หากแต่ยงัปรากฏว่ามวีตัถสุิง่ของ
ที่สำาคัญอันเป็นอนุภาคร่วมอีกด้วยคือ “ค้อน” ดังนี้

3.2  ค้อน
อนุภาคที่สำาคัญซึ่งปรากฏในกลอนลำาลาวดวงเดือนคือ “ค้อน” 
ค้อน หมายถึง ไม้รูปกลมสำาหรับถือเป็นอาวุธใช้ตี ป้องกันตัว  (บัวลี 

ปะพาพัน,  5 มกราคม 2561:  สัมภาษณ์)  ดังนั้นค้อนจึงเป็นอาวุธที่สำาคัญ
ในการต่อสู้  และค้อนยังเป็นอนุภาควัตถุสิ่งของที่สำาคัญที่ทำาให้พรรคและ
รัฐในกลอนลำาลาวดวงเดือนใช้เป็นเครื่องมือในการคุ้มครอง  ต่อสู้กู้ชาติ 
ที่ขาดไม่ได้นั้นก็คืออาวุธรับใช้ในการกู้ชาติ ในบทกลอน ส. เดชา (นามแฝง) 
ยังได้เปรียบเทียบสินไซเปรียบเสมือนกำาลังอาวุธที่มีเพียบพร้อมครบชุด 
ทั้งดาบธนูนั้นก็คือกำาลังทหารและตำารวจที่มีอำานาจ  มีหน้าที่ผลักดันการ
ต่อสู้กับศัตรูของบ้านเมืองลาวด้วยความองอาจและรักชาติ  ใช้ดาบตัดคอ 
พญายักษ์กุมภัณฑ์ซึ่งสื่อความว่าเป็นคอของศัตรูของลาว และยังเปรียบปิ่น
ปักเกล้าเป็นดัง่รัฐ ทีม่หีน้าท่ีคอยปกป้องคุม้ครองประเทศและประชาชนลาว 
ดังรัฐธรรมนูญกำาหนดไว้ว่า  “รัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว คือรัฐประชาธิปไตยประชาชน อำานาจทั้งหมดเป็นของประชาชน โดย
ประชาชน เพื่อผลประโยชน์ของประชาชน” (รัฐธรรมนูญ มาตรา 3 2015: 
3)  เมื่อพิจารณาข้อความแล้วเห็นว่ารัฐได้เป็นเสาหลักที่ตั้งไว้ให้มั่นคง  เป็น
หลกัทีย่ดึความหนกัแน่นแขง็แกร่งให้แก่ประเทศชาตเิป็นผู้ปกป้องสิทธ์ิ และ
ผลประโยชน์ของประชาชนลาวท้ังชาติเหมือนกันกับปิ่นปักเกล้าที่เป็นเข็ม
กลัดมวยผมให้อยู่ทรงแน่นกระชับอย่างสง่างาม ดังบทกลอน

ไม้ปิ่นแม่นไม้ค้อน คะเนีนต้านต้อยมาน 
 ลัดคคุ้มคองคนแขง เปรียบดังเหลักคัดเก้า

(ส. เดชา 1981: 22-23)
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นอกจากนีป่ิ้นปักยงัเป็นอาวธุทีม่ปีลายแหลมคมใช้แทงเสียบสามารถ
ทำาให้ถึงแก่ชีวิตได้  ดังนั้นปิ่นปักได้สะท้อนให้เห็นภาพแทนของรัฐที่คอย
ปกป้องคุ้มครองและเป็นอาวุธ (ค้อน ปืน ดาบ สิ่งของที่แหลมคม) ที่ใช้ใน
การต่อสูกู้ช้าตลิาว ท่ีพร้อมจะฟาดฟันทำาลายล้างศตัร ูคอื พญายกัษ์กมุภณัฑ์
ดับสูญสิ้นไป  ลักษณะเช่นนี้แสดงนัยทางการเมือง  และความก้าวหน้าของ
แนวคิดทางการเมืองลาวที่มีสินไซเป็นแม่บท

เมือ่พิจารณาความข้างต้นแล้วจะเหน็ว่า ตวับทวรรณคดสีนิไซไม่เพยีง
แต่ถกูเล่าขานและเทศนากนัในหมู่ชาวลาวเท่านัน้ หากแต่ยงัปรากฏว่ามสิีนไซ 
ในลำาลาวดวงเดือนอีกด้วย ลักษณะเช่นนี้มีความสอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง
สหบท (Intertextuality) ของคริสติวา โดยในตัวบทหนึ่งๆ มีถ้อยคำาหลาก
หลายเสียงซึ่งนำามาจากตัวบทอื่น  นำามาเชื่อมโยงและกลายเป็นตัวบทใหม ่
ตัวบททุกตัวจึงสร้างข้ึนจากตัวบทอื่นๆ  และเป็นการรวบรวม  ดูดซับ  และ
แปรเปลี่ยนจากตัวบทอื่น  (ตรีศิลป์  บุญขจร  2549:  155)  ซึ่งเป็นไปได้ที่
กลอนลำาลาวดวงเดือนรับเอาเร่ืองราวของสนิไซมาแล้ว  ได้ปรับใช้ให้เข้ากบั
บริบททางการเมอืง และพยายามทำาให้สนิไซในลำาลาวดวงเดือนมอีตัลักษณ์
เฉพาะ ซึ่งมิติเช่นนี้มีแง่มุมที่สอดคล้องกับที่ กาญจนา แก้วเทพ อธิบายว่า 
“อัตลักษณ์  (identity)  เป็นเรื่องของ ฉัน  (I) และ พวกเรา  (us) ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ชีวิต อุดมการณ์ สำานึก กฎเกณฑ์ พิธีกรรม ฯลฯ 
ที่ทำาให้แตกต่างไปจากคนอื่นๆ (other) และพวกเขา (them)” (กาญจนา  
แก้วเทพ 2557: 167) เมื่อพิจารณาแล้วทำาให้เห็นว่า ลำาลาวดวงเดือนน่าจะ
ปรับอนุภาคสิ่งของให้เข้ากับบริบททางสังคมและการเมืองของลาวในยุคที่
มีการต่อสู้กูชาติ  ลักษณะเช่นนี้สะท้อนให้เห็นการปรับเปลี่ยนตัวบทให้เข้า
กับสังคมที่ตัวบทนั้นรับใช้ ดังนั้นสินไซลำาลาวดวงเดือนจึงเป็นมิติสื่อให้เห็น
ปฏสิมัพันธ์ระหว่างการเมอืงกบัชาวลาวผ่านวรรณคดีเรือ่งเดียวกนั ไม่เพยีง
ค้อนกับเคียวเท่านั้นที่เป็นอนุภาควัตถุสิ่งของที่เป็นสัญลักษณ์  หากแต่ยังมี
ซ้อง (ทีห่มายถึงคนในประเทศ) ซึง่เป็นอนุภาคทีส่ำาคญัทีก่วใีช้เป็นเครือ่งมอื
ในการเผยแพร่โฆษณาในทางการเมืองอีกด้วย ดังนี้
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3.3  ซ้องกับมิติก�าลังมหาประชาชนชาวลาว
เม่ือพิจารณาข้อความข้างต้นในแง่ของซ้องกับความหมายพื้นฐาน

ไปแล้วนั้น  ในหัวข้อน้ีจะอธิบายถึงข้อท่ีสินไซในลาวดวงเดือนได้ส่ือความ
เกี่ยวข้องกับซ้องซึ่งเป็นมิติท่ีสำาคัญ  ในแง่ความหมายโดยนัยชาวลาวส่วน
ใหญ่ถือกันว่า  ซ้องเป็นสิ่งสำาคัญเพราะซ้องเป็นผมของคนที่ได้มาจากการ
ไว้ผมให้ยาวแล้วนำามารวบรวมกันให้ได้เป็นจำานวนมากจึงจะสามารถนำามา
ทำาเป็นซ้องได้ ผู้ประพันธ์ลำาลาวดวงเดือนคือ ส. เดชา (นามแฝง) ได้เปรียบ
เทียบซ้องว่าคือพลเมืองชาวลาวท้ังประเทศท่ีเป็นกำาลังใหญ่อันมหาศาล 
จนไม่สามารถทีจ่ะนบัได้เสมอืนกับเส้นผมหลายๆ เส้นมารวมตัวกนัเป็นซ้อง 
เพราะโดยธรรมชาติเส้นผมของมนุษย์เองก็ถือกันว่ามีจำานวนมากจนนับไม่
ถ้วน และมจีำานวนมากจนไม่มีผูค้นนับกันได้ และเม่ือนำาเอาเส้นผมมาทำาเป็น
ซ้องกลับจับมามัดรวมกันเป็นปอยๆ  หนึ่งอย่างแน่นเหนียว  ในแง่นี้จะเห็น
ว่าซ้องอาจจะหมายถึงเส้นผมแต่ละเส้นที่เป็นตัวแทนให้แก่สิ่งที่มีชีวิต ก็คือ
คนทีเ่กดิจากการรวมตวักนักลายเป็นกองกำาลงัความสามคัคีของปวงชนลาว 
ทั้งชาติ  เนื่องจากว่าในการต่อสู้ปลดปล่อยเอกราชนั้นต้องเกิดจากทุกฝ่าย
ทุกคนให้ความร่วมมือและมีความรักความสามัคคีกันเท่านั้น จึงจะสามารถ
เอาชัยชนะได้  ดังคำาภาษิตลาวโบราณที่ว่า  “ไม้ลำาเดียวอ้อมฮั้วบ่อไคว่ไพร่
บ่อพ้อมแปงบ้านบ่อเฮือง”  ดังน้ันซ้องในมิติทางการเมืองจึงเปรียบเสมือน
กลุ่มก้อนและกำาลงัความสามคัคขีองประชาชนซึง่ถอืกันว่าสำาคัญทีสุ่ดในหมู่
ชาวลาว เป็นกองกำาลังพื้นฐานเพื่อคำ้าจุนในการต่อสู้กู้ชาติ ดังบทกลอนที่ว่า

ส่วนว่าช้องแม่นล้าน  ก�าลังใหย่มะหาชน

(ส. เดชา 1981: 22-23)

จากความข้างต้นทำาให้สังเกตได้ว่าการท่ีจะกู้เอกราชของชาติมาได้
ต้องรวบรวมของดีสามอย่างที่เป็นสิริมงคลคือ  ผ้าสไบ  ปิ่นปักผม  ซ้อง  ทั้ง
สามสิ่งนี้เปรียบเสมือนการรวบรวมกำาลังทั้งสามกำาลัง คือมีกำาลังแกนนำา มี
กำาลังกองทัพผู้จับปืน ค้อน ถือง้าว และมีกำาลังแนวร่วมแห่งชาติ หรือสาม
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กำาลังได้มีภาระบทบาทหน้าที่ผสานงาน จนทำาให้ประเทศชาติได้รับชัยชนะ
และเอาเอกราชกลับคนืมาได้ กค็อืเอาอากลบัคนืมา เหมอืนดงับทกลอนท่ีว่า 
“เปรียบใส่กงจักแก้วผะเด็ดการกำามชีบ เป็นระบบแก่นก้าสามหน้าหนึ่งบัน
หา สามสิ่งพัวพันกัน บ่ออาดตัดแยกได้เหนือกายเนื้อแห่งผู้เดียว” (ส. เดชา  
1981: 22-23)

เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่า  อนุภาควัตถุส่ิงของที่นางสุมุณฑาแสร้ง
เป็นลืมไว้ แล้วขอกลบัไปเอาท้ังผ้าสไบ ป่ินปักผม ซ้อง และในบทลำาลาวดวง
เดือน ธงพรรค ค้อน ตัวบทวรรณคดีสินไซมีลักษณะเป็นสหบท  ที่กล่าวเช่น
นี้เพราะตัวบทลำาลาวดวงเดือนได้รับการประกอบสร้างขึ้นจากตัวบทอื่นๆ  
กล่าวคือ  “สินไซลาว”  นั่นเอง  ซึ่งลักษณะเช่นน้ีทำาให้เห็นว่าตัวบทลำาลาว
ดวงเดอืนได้รวบรวม ดดูซบั และแปรเปลีย่นจากตัวบทสนิไซลาว ดังนัน้เมือ่
มีการปรับใช้ตัวบทอื่นเช่นน้ีจึงทำาให้ลำาลาวดวงเดือนมีลักษณะเป็นสหบท  
ในขณะเดียวกันก็ทำาให้เห็นแง่มุมท่ีสำาคัญคือ  สินไซลาวมีปฏิสัมพันธ์กับลำา
ลาวดวงเดือนในทางการเมือง กล่าวคือ อนุภาคสิ่งของนางสุมุณฑาในสินไซ 
ลาวได้มีปฏสิมัพนัธ์ทางการเมอืงกบัวรรณกรรมแต่งใหม่ คอืลำาลาวดวงเดอืน 
โดยลกัษณะเช่นนีอ้าศยัการตคีวามผ่านอนภุาคเหตุการณ์การลืมวตัถส่ิุงของ 
ดังแผนภูมิแสดงต่อไปนี้

เหตุการณ์ลืมสิ่งของ
+อนุภาควัตถุสิ่งของ

อนุภาคสินไซลาว

ผ้าสไบ ปิ่น ซ้อง
ปฏิสัมพันธ์

อนุภาคสินไซลาวดวงเดือน

ธงพรรค ไม้ค้อน ซ้อง (กำาลัง

มหาศาลประชาชนลาว)

จากแผนภมูสิามารถอธบิายได้ว่า ในแง่วรรณกรรมอนภุาควตัถสุิง่ของ
เครื่องใช้ของตัวละครนางสุมุณฑา 3 อย่าง คือ ผ้าสไบ ปิ่นปักผม และซ้อง 
เม่ือตัวบททำาหน้าที่เป็นสหบท  กล่าวคือตัวบทมีการแปรเปลี่ยนจากตัวบท
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อื่นหรือจากตัวบทเดิม  แต่มีการนำาไปปรับใช้ในบริบทสังคม  การเมืองและ
วัฒนธรรม  ทำาให้สิ่งของเครื่องใช้ของตัวละครนางสุมุณฑามีสถานะใหม ่ 
คือ  อนุภาคดังกล่าวได้รับการประกอบสร้างใหม่ให้มีปฏิสัมพันธ์ทางการ
เมอืงในภาพของธงพรรค ไม้ค้อน ซ้อง (กำาลงัมหาศาลประชาชนลาว) ซึง่ถอื
เป็นอนุภาคสิ่งของที่มีลักษณะเด่น ประคอง นิมมานเหมินท์ กล่าวว่า องค์
ประกอบที่ถือว่าเป็นอนุภาคต้องเป็นองค์ประกอบของเรื่องที่มีลักษณะเด่น
ไม่ใช่เร่ืองธรรมดาสามญัทัว่ไป โดยเฉพาะอย่างยิง่อนภุาควตัถสุิง่ของต้องเป็น
สิง่ทีม่ลีกัษณะแปลกพิเศษ คอืแปลกกว่าทัว่ไป ไม่ธรรมดา (ประคอง  นมิมาน
เหมนิท์ 2545: 38-39) เมือ่เป็นเช่นน้ีทำาให้เหน็ได้ว่า วตัถสุิง่ของทีน่างสมุณุฑา 
ใช้เป็นเคร่ืองต่อรองกับสินไซ  โดยทำาเป็นแสร้งลืมไว้ดังกล่าวแล้วข้างต้น  
จึงน่าจะถือได้ว่าเป็นอนุภาคสิ่งของท่ีไม่ธรรมดา และเป็นอนุภาคสิ่งของที่
มีลักษณะพิเศษ ซึ่งมีส่วนเชื่อมโยงให้เห็นปฏิสัมพันธ์ของผู้คนได้ในแง่หนึ่ง

แง่มมุทีส่ำาคญัซึง่ควรอธบิายไว้ คอื ปฏสิมัพนัธ์ของวรรณคดีสินไซราช
สำานกัลาว กบัวรรณคดสีนิไซท่ีไปปรากฏอยูใ่นเรือ่งเล่าแบบกลอนลำาลาวดวง
เดอืนอย่างมนียัสำาคญั  เพราะเมือ่พจิารณาแล้วจะพบได้ว่า กวไีด้นำาเอาเร่ือง
ราวสนิไซไปปรบัใช้เป็นเรือ่งเล่าทีเ่กีย่วข้องกบัการเมอืง กล่าวคือเรือ่งราวใน
วรรณคดี 2 เรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกันสะท้อนให้เห็นว่า ชาวลาวและการ
เคลือ่นไหวทางการเมอืงมีความเกีย่วข้องสมัพันธ์กนั นัน่คือมปีฏสัิมพนัธ์กนั
ในเชงิสงัคมนัน่เอง ผลจากความเกีย่วเนือ่งเชือ่มโยงกนัทำาให้เรือ่งราวของสนิ
ไซไปมส่ีวนสำาคญัในลำาลาวดวงเดอืน หากแต่ปรบัใช้ในชือ่ใหม่ว่า “กลอนลำา
ลาวดวงเดือน” โดยเมื่อสินไซไปปรากฏในลำาลาวดวงเดือนทำาให้เกิดการใช้
อนุภาคเพื่อสื่อความหมายใหม่ให้เหมาะสมกับสังคมยุคใหม่ ทั้งนี้ยังเป็นไป
ได้ว่าลำาลาวดวงเดือนทำาให้ทราบถึงปฏิสัมพันธ์ทางการเมืองของสินไซที่มี
ต่อสงัคมลาว หรอือาจจะกล่าวได้ว่าเป็นปฏิสมัพันธ์ทางวรรณกรรมทีส่ำาคญั 
อีกประการหนึ่ง  จากข้อมูลทำาให้ทราบได้ว่าวรรณคดีสินไซที่คนลาวรู้จักดี
น่าจะเป็นเรือ่งทีเ่ข้าไปสูก่ารลำา ทีก่ล่าวเช่นนีเ้พราะอนภุาคส่ิงของทำาให้เหน็
การปรบัใช้เร่ืองเล่าแบบลกัษณะการลำาเป็นเรือ่งมากกว่าระบบตัวเขยีนซ่ึงมี
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ความคงทีป่รบัเปลีย่นยากกว่า ท่ีกล่าวมาท้ังหมดสามารถนำาไปสูข้่อสรปุดงันี้

สรุปส่งท้าย
อนภุาคสิง่ของของนางสมุณุฑาในสนิไซลาวกบัสินไซลำาลาวดวงเดือน

มีปฏสิมัพันธ์ทางการเมอืงคอื 1.อนภุาคสิง่ของของนางสุมณุฑาในสินไซลาว
ปรากฏอนุภาคย่อยแปรเปลี่ยนเมื่อวรรณกรรมเรื่องเดียวกันได้รับการนำา
เสนอในสินไซลำาลาวดวงเดือน  อนุภาคสิ่งของในสินไซลำาลาวดวงเดือน
สะท้อนให้เห็นว่าผู้แต่งได้เชื่อมโยงอนุภาคสิ่งของของนางสุมุณฑาเข้ากับ
มิติการเมือง ผ่านภาพของพรรคและรัฐบาล อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นตัวบท 
สินไซลาวที่มีปฏิสัมพันธ ์กับสินไซลำาลาวดวงเดือน  ผ่านเหตุการณ์
ประวตัศิาสตร์ทางการเมอืงคอืการกอบกูเ้อกราชของประเทศชาติ รวมถงึการ
สือ่ความหมายทางการเมืองในธงประจำาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว  ซึ่ง
ถอืเป็นสญัลกัษณ์รวมชาตบ้ิานเมอืงในนามของพรรคและรฐับาล 2. อนภุาค
สิง่ของของนางสมุณุฑาทัง้ในสนิไซลาวและสินไซลำาลาวดวงเดือน ต่างแสดง
ให้เห็นอนุภาคย่อย  การสื่อความหมายทางวัฒนธรรมและทางการเมือง
ปฏิสัมพันธ์กัน  นั่นคือ  เครื่องนุ่งห่ม  เครื่องแต่งกายและเคร่ืองใช้ทางการ
เมืองได้รับการปรับเปลี่ยนและเสริมสร้างเมื่อวรรณคดีสินไซไปอยู่ในสินไซ
ลำาลาวดวงเดือน ลักษณะเช่นนี้จึงสะท้อนให้เห็นทั้งปฏิสัมพันธ์ของเรื่องสิน
ไซในลาว  และการประกอบสร้างอนุภาคของเรื่องสินไซในลำาลาวดวงเดือน 
รวมถงึภาพสะท้อนมิตทิางวัฒนธรรมของชาวลาวและการเมอืงลาวได้อย่าง
เป็นระบบ  แง่มุมนี้เองถือเป็นมิติที่สำาคัญและสื่อให้เห็นว่า  อนุภาคสิ่งของ
ของนางสุมุณฑาในสินไซลาวได้มีปฏิสัมพันธ์กับสินไซลำาลาวดวงเดือน  ผล
คอื ปฏสิมัพนัธ์เช่นนีไ้ด้สือ่ให้เหน็ภาพสะท้อนทางการเมอืงและบทบาทของ
พรรคและรัฐในระบอบการปกครองบ้านเมืองลาวอย่างลงตัว
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