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บทคัดย่อ
บทความวิชาการนีม้ งุ่ น�ำเสนอวรรณศิลป์ในวรรณกรรม โดยน�ำ บทเพลง
แต่กอ่ น และวรรณกรรม เรือ่ งจากคุณปู่ มาศึกษาในฐานะวรรณกรรมสะท้อนสังคม
ผลการศึกษาพบว่า เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณศิลป์ ท�ำให้มองเห็น
ลักษณะร่วม ดังนี้ (1) ผู้ประพันธ์รังสรรค์ผลงานขึ้นจากอารมณ์สะเทือนใจ
อันเกิดจากความภาคภูมิใจที่ตนได้เกิดบนแผ่นดินปักษ์ใต้ (2) ผู้ประพันธ์ใช้
“ภาษา” เป็นเครื่องมือในการเล่าให้เห็นความเป็นปักษ์ใต้ชนิดกลั่นประสบการณ์
ออกมาเล่า (3) ผู้ประพันธ์ใช้กลวิธีเล่าเรื่องเป็นแบบเรื่องเล่า ด้านอัตลักษณ์ของ
วรรณศิลป์ในวรรณกรรม มีดังนี้ (1) ผู้ประพันธ์น�ำเสนอความเป็นปักษ์ใต้ผ่าน
งานเขียนที่ตนถนัด คือ บทเพลงเพื่อชีวิตและวรรณกรรมเยาวชน (2) ความคิด
สร้างสรรค์ของผู้ประพันธ์ต่างกัน คือ อุดร บวรสุวรรณ เรียบเรียงผลงานตาม
ขนบการแต่งวรรณกรรมเยาวชน ส่วน ศุภกร วงศ์เมฆ เรียบเรียงบทเพลงโดยน�ำ
การแสดงพื้นบ้านมโนราห์มาผสมผสานเข้ากับบทเพลงเพื่อชีวิต ด้านการสะท้อน
ความเป็นปักษ์ใต้กล่าวถึงร่วมกันในประเด็นหัตถกรรมพื้นบ้านและประเพณี
พื้นบ้าน ส่วนประเด็นที่น�ำเสนอแตกต่างกัน คือ วรรณกรรม เรื่องจากคุณปู่
กล่าวถึงอาหารพื้นบ้านและพันธุ์ไม้พื้นเมือง ส่วนบทเพลง แต่ก่อน กล่าวถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมของชุมชนภาคใต้ อย่างไรก็ตามการรังสรรค์วรรณกรรม
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ขึ้นนี้ก็เพื่อใช้วรรณกรรมเป็นสื่อกลางในการปลูกฝังเยาวชนให้เกิดความรัก
ห่วงแหน และภาคภูมิใจในแผ่นดินมาตุภูมิ ซึ่งพลังทางวรรณศิลป์มีส่วนต่อ
การเรียนรู้และจดจ�ำ
ค�ำส�ำคัญ: แต่ก่อน, เรื่องจากคุณปู่, วรรณศิลป์ในวรรณกรรม
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From the song “Tae Korn” to the literature
“A story from Grandpa”
Literacy techniques with Story Telling about Southern way
Watsaranan Chuthap
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E-mail: watsaranan@hotmail.com
Abstract
This research paper aims to present literary arts in a song
“Tae Korn” (Beforetime) and literature “Rueng Chak Kun Pu” (A story
from Grandpa), and how they portray the society. The analysis of each
element of literature techniques, the following common characteristics
are found. 1) the authors create a work of emotional trauma from
the pride of his birthplace in the southern part of Thailand. 2) The
authors use “language” as a tool to tell a story of the south from real
experiences. 3) The authors use storytelling techniques of narrative
method. In terms of local identity as a multicultural society, the works
expose the following details. 1) The authors present southern unique
features through their aptitude writing as songs for life and youth literatures.
2) The authors have different ways in projecting their creativity.
That is, while Udorn Bawornsuwan composes the work according
to the youth literature writing norms, Supakorn Wongmek composes
the song by conjoining folk performance “Manohra” and the rhythms
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of songs for life. Regarding the reflections of southern style, both
display the content with local handicrafts and local traditions.
However, the observed differences include the mention of local foods
and local plants in literature “Rueng Chak Kun Pu” (A story from
Grandpa), and the social change of southern community reflected in
the song “Tae Korn” (Beforetime). All in all, the creation of literature
with its literary power contributing to learning and memorizing is
meant to serve as a medium to inculcate the young with love and
pride of their motherland.
Keywords: Tae Korn, A story from grandpa, Literature techniques
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เมือ่ กล่าวถึงวรรณกรรมภาคใต้จะมองเห็นสายธารการสืบสานองค์ความรู้
ซึง่ คนพืน้ ถิน่ บันทึกไว้ในวรรณกรรม โดยเมือ่ มองย้อนกลับไปจะเห็นพัฒนาการของ
วรรณกรรมที่ผู้ประพันธ์ใช้บันทึกเรื่องราวภาคใต้ เริ่มตั้งแต่วรรณกรรมมุขปาฐะ
ที่สืบทอดด้วยการจดจ�ำแล้วบอกเล่า เช่น เพลงนา เพลงกล่อมเด็ก เพลงบอก
หนังตะลุง มโนราห์ บทสวดท�ำขวัญ ฯลฯ ต่อจากนัน้ เข้าสูย่ คุ วรรณกรรมลายลักษณ์
ซึง่ เป็นการเล่าเรือ่ งท�ำนองเดียวกับวรรณกรรมมุขปาฐะ แต่วรรณกรรมลายลักษณ์
จะใช้ภาษาและหนังสือสื่อสารระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่าน รวมทั้งต้องมีอุปกรณ์
บันทึก เอกสารที่ใช้บันทึกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อาทิ จารึกโบราน เช่น จารึก
บนแผ่นศิลา แผ่นดินเหนียว และแผ่นโลหะ รวมถึงเอกสารตัวเขียน เริ่มตั้งแต่
ใบลาน สมุดไทย และสมุดฝรั่ง (Ruengnarong, 1998, p. 116) ต่อมาเมื่อเข้าสู่
ยุคการพิมพ์ ซึ่งมีจุดเริ่มต้นส�ำคัญจากพวกมิชชันนารี คณะ A.B.C.F.M. ได้มอบ
หมายให้หมอบรัดเลย์น�ำเอาตัวพิมพ์ไทยที่ซ้ือจากสิงคโปร์มาพิมพ์ตัวอักษรไทย
เป็นครั้งแรก ในวันที่ 3 มิถุนายน 2379 นับเป็นการพิมพ์ตัวอักษรไทยครั้งแรก
ในเมืองไทย จากนัน้ โรงพิมพ์ตา่ ง ๆ ก็กอ่ เกิดในประเทศไทยและเติบโต ตามล�ำดับ
ด้วยเหตุที่การพิมพ์สามารถผลิตเอกสารได้ครั้งละจ�ำนวนมาก จึงมีสิ่งพิมพ์อื่น ๆ
ตามมา เช่น วรรณกรรมประเภทนิทาน ประกาศของทางราชการ ใบปลิวแจ้ง
ข่าวสาร หนังสือพิมพ์ เป็นต้น (Paduungsunthararak, 2011, p. 115) กระทั่ง
ถึงปัจจุบันที่กิจการการพิมพ์เจริญรุ่งเรืองการบันทึกวรรณกรรมจึงปรากฏเป็น
เล่มหนังสือ ประกอบกับยุคนี้ระบบสื่อสารโทรคมนาคมเจริญเติบโต วรรณกรรม
จึงเกิดการปรับเปลี่ยนวิธีบันทึกจากเล่มหนังสือไปสู่วรรณกรรมรูปแบบออนไลน์
จะเห็นว่าการบันทึกวรรณกรรมนั้นมีความสัมพันธ์กับสังคมขณะเดียวกันเนื้อหา
ของวรรณกรรมก็มีความสัมพันธ์กับสังคมด้วย
เนือ้ หาวรรณกรรมกับสังคมมีความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชดิ ชนิดทีแ่ ยกกัน
ไม่ออก เพราะผูแ้ ต่งวรรณกรรมซึง่ เป็นคนในสังคมย่อมน�ำประสบการณ์หรือความ
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รูส้ กึ นึกคิดทีไ่ ด้จากสังคมมาปรุงแต่งงานประพันธ์ของตน (Pinthong, 2011, p. 13)
การน�ำเรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมมาเป็นวัตถุดบิ ส�ำคัญในการสร้างสรรค์วรรณกรรม
นี้นักเขียนจะน�ำเสนอผ่านเนื้อหาวรรณกรรมหลากหลายมิติ อาทิ วรรณกรรม
การเมือง วรรณกรรมศาสนา วรรณกรรมประวัติศาสตร์ วรรณกรรมการละคร
และวรรณกรรมท้องถิ่น ในปัจจุบันการน�ำเสนอความเป็นท้องถิ่นนักเขียนได้เล่า
ผ่านการประพันธ์หลากหลายรูปแบบ เช่น ไพชัฏ ภูวเชษฐ์ เล่าถึงวิถขี องคนปักษ์ใต้
ไว้ในรวมเรือ่ งสัน้ คนในคลืน่ สถาพร ศรีสจั จัง เล่าให้มองเห็นวิถขี องเด็กภาคใต้ใน
อดีตผ่านวรรณกรรมเยาวชน เรื่อง บองหลา และ ดงคนดี จรรยา ชูสุวรรณ เล่าให้
เห็นความเป็นปักษ์ใต้ผา่ นสารคดีสำ� หรับเยาวชนเรือ่ ง บ้านชายทุง่ มานพ แก้วสนิท
บอกเล่าถึงภูมิปัญญาภาคใต้ไว้ในสารคดีเรื่อง ภูมิปัญญาตายาย จรูญ หยูทอง
เล่าถึงสถานการณ์น�้ำท่วมที่ปักษ์ใต้ผ่านบทร้องกลอง “ห่วงหา...ชะอวด” และ
“พิพากษา-ธาราทัณฑ์” จะเห็นว่าแม้นักเขียนภาคใต้จะน�ำเสนอเรื่องราวความ
เป็นปักษ์ใต้ผ่านศิลปะการประพันธ์ที่มีรูปแบบแตกต่างกัน แต่วรรณกรรมเหล่านี้
ก็ได้ท�ำหน้าที่ร่วมกันคือเป็นกระจกเงาสะท้อนสังคม
การศึกษาในครัง้ นีผ้ ศู้ กึ ษาจึงสนใจทีจ่ ะน�ำเอาบทเพลงเพือ่ ชีวติ คือบทเพลง
แต่กอ่ น และวรรณกรรมเยาวชน เรือ่ งจากคุณปู่ มาศึกษาในฐานะเป็นวรรณกรรม
สะท้อนสังคม โดยมองความเป็นปักษ์ใต้ผ่านองค์ประกอบทางวรรณศิลป์ ทั้งนี้
เพราะมองเห็นว่าแม้วรรณกรรมทั้งสองเรื่องจะเรียบเรียงด้วยศิลปะการประพันธ์
ที่แตกต่างกัน แต่นักเขียนต่างก็มีจุดหมายเดียวกันคือมุ่งน�ำเสนอเรื่องราวความ
เป็นปักษ์ใต้ ผู้ศึกษามองว่าพลังทางวรรณศิลป์ในวรรณกรรมที่ต่างกันนี้มีส่วนต่อ
การช่วยให้ผู้อ่านและผู้ฟังได้เรียนรู้เข้าใจตลอดจนจดจ�ำความเป็นปักษ์ใต้ได้ดีขึ้น
ขณะเดียวกันก็มีบทบาทต่อการปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นหลังเกิดความรัก ห่วงแหน
และภาคภูมิใจในถิ่นฐานบ้านเกิด วรรณศิลป์ในวรรณกรรมทั้งสองประเภท
ได้สะท้อนให้เห็นความเป็นปักษ์ใต้ ดังนี้
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วรรณศิลป์ในวรรณกรรมกับการบอกเล่าเรื่องราวปักษ์ใต้
วรรณกรรมเป็นผลงานที่แต่งขึ้นหรือเป็นงานศิลปะที่เป็นผลอันเกิดจาก
ความคิดและจินตนาการทีเ่ รียงร้อยเป็นเรือ่ งราวแล้วบอกเล่า บันทึก ขับร้อง หรือสือ่
ออกมาด้วยกลวิธตี า่ ง ๆ ศิลปะทีใ่ ช้ในการเรียบเรียง ปรุงแต่งเรือ่ งราวนีเ้ รียกกันว่า
วรรณศิลป์ (Wannakadee Thai, 2018)
วรรณศิลป์หรือศิลปะในการแต่งหนังสือ Anumarnratchathon (2003)
และ Satchaphan (2010, p. 6) กล่าวถึงองค์ประกอบตรงกันว่ามีดว้ ยกัน 6 ประการ
คือ (1) อารมณ์สะเทือนใจ (2) ความนึกคิดและจินตนาการ (3) การแสดงออก
(4) ท่วงท�ำนองการแต่ง (5) กลวิธีการแต่ง (6) องค์ประกอบ เมื่อน�ำองค์ประกอบ
ของวรรณศิลป์มาวิเคราะห์วรรณกรรม เรือ่ งจากคุณปู่ และบทเพลง แต่กอ่ น ท�ำให้
มองเห็นวรรณศิลป์ในวรรณกรรม ดังนี้
เรื่องจากคุณปู่ วรรณกรรมเรื่องนี้เมื่ออ่านจบสิ่งหนึ่งที่ผู้อ่านสัมผัสได้คือ
ความเป็นท้องถิ่นนิยมของผู้แต่ง เพราะในการถ่ายทอดประเด็นต่าง ๆ ผู้เขียนได้
กลั่นกรองถ้อยค�ำออกมาเล่าด้วยความภาคภูมิใจที่ตนได้เกิดบนแผ่นดินปักษ์ใต้
อารมณ์สะเทือนใจอันเกิดจากความภาคภูมิใจนี้ได้ท�ำให้ อุดร บวรสุวรรณ ลงมือ
บันทึกเรื่องราวปักษ์ใต้ไว้ใน เรื่องเล่าจากคุณปู่ อย่างเข้มข้น ความมุ่งหวังของ
ผู้เขียนอีกประการคือต้องการให้วรรณกรรมเรื่องนี้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวปักษ์
ใต้ ผูเ้ ขียนจึงน�ำเสนอเนือ้ หาในวรรณกรรมเป็นแบบสารคดี เรือ่ งจากคุณปู่ จึงเป็น
วรรณกรรมทีอ่ ยูก่ ำ�้ กึง่ ระหว่างบันเทิงคดีและสารคดี Petchkeaw (1999, pp. 11-12)
ได้อธิบายว่าวรรณกรรมรูปแบบนี้จะมีความก�้ำกึ่ง คือ มีเนื้อหาเป็นสารคดี แต่มี
กลวิธีการเขียน การใช้รปู แบบการเขียน ส�ำนวนภาษา เป็นบันเทิงคดี วรรณกรรม
รูปแบบนี้เรียกได้ว่าเป็น “สาระกึ่งบันเทิงคดีหรือสาระบันเทิงคดี” จากการศึกษา
พบอีกว่านอกจากผูเ้ ขียนมุง่ หวังให้วรรณกรรม เรือ่ งจากคุณปู่ เป็นคลังความรูเ้ รือ่ ง
ภาคใต้แล้ว ผูเ้ ขียนยังอยากจะใช้วรรณกรรมเป็นสือ่ กลางในการปลูกฝังให้เยาวชน
รุน่ หลังรักในถิน่ ฐานบ้านเกิด โอ๋ เอก เทศ จึงเป็นตัวละครเด็กทีผ่ เู้ ขียนสมมติให้เป็น
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ตัวแทนของเยาวชนรุน่ หลังทีก่ ำ� ลังเรียนรูเ้ รือ่ งราวปักษ์ใต้ดว้ ยความสนใจใคร่รผู้ า่ น
เรื่องเล่าจากคุณปู่ จนกระทั่งเด็กทั้ง 3 คน เกิดความภาคภูมิใจในแผ่นดินปิตุภูมิ
จะเห็นว่าอารมณ์สะเทือนใจและความรู้สึกนึกคิดของ อุดร บวรสุวรรณ
เป็นพลังส�ำคัญในการผลักดันให้แสดงออกผ่าน “ภาษา” มาสู่ผู้อ่าน ภาษาจึงเป็น
เครื่องมือส�ำคัญที่ผู้แต่งใช้ในการถ่ายทอดให้ผู้อ่านเข้าใจและหยั่งเห็นความเป็น
ปักษ์ใต้ โดยแสดงออกผ่านการบรรยายให้ผู้อ่านมองเห็นภาพ รู้สึก แล้วคล้อยไป
ตามตัวอักษรอย่างตรงไปตรงมา อย่างเช่น เมื่อผู้แต่งต้องการให้ผู้อ่านได้รู้เรื่อง
พันธุ์ไม้พื้นบ้านภาคใต้ก็บรรยายอย่างตรงไปตรงมาว่า
“มะม่วงหิมพานต์ เป็นพืชทีอ่ ยูใ่ นตระกูลเดียวกับมะม่วงธรรมดา จึงเรียก
กันว่ามะม่วงน�ำหน้า  มะม่วงหิมพานต์เป็นไม้ยืนต้นที่ขึ้นได้โดยทั่วไป แม้
สภาพดินนั้นจะเป็นดินจืด ดินเค็ม หรือแม้แต่ดินเหนียวและทรายล้วน
มะม่วงหิมพานต์ก็ขึ้นงอกงามเจริญเติบโตได้ดี ดังนั้นมะม่วงหิมพานต์
จึงปลูกง่าย โตเร็ว โรคและแมลงรบกวนน้อย มะม่วงหิมพานต์นิยม
ปลูกกันมากในจังหวัดทางภาคใต้ เช่น นครศรีธรรมราช สงขลา ซึ่งแต่ละ
ท้องถิ่นเรียกชื่อมะม่วงหิมพานต์ต่างกันออกไป ไม่ค่อยจะมีใครจะเรียก
ว่ามะม่วงหิมพานต์ ส่วนใหญ่เรียกว่า ญาร่วง  ท้ายล่อ ท้ายล่อ หมายถึง
โผล่ทางส่วนท้าย โดยเฉพาะค�ำว่า ล่อ คือ โผล่ เช่น ล่อหัวก็คือโผล่
หัว เล็ดล่อ และลูกหัวครก เนื่องจากทางภาคใต้   นิยมปลูกกันมากจึงมี
อุตสาหกรรมภายในบ้านอย่างหนึง่ เรียกว่า การท�ำเม็ดมะม่วง ซึง่ หมายถึง
การท�ำเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ขาย”
(Bawornsuwan, 1978, pp. 55-56)
และเมือ่ ผูแ้ ต่งต้องการให้ผอู้ า่ นมองเห็นความเคลือ่ นไหวของอารมณ์กจ็ ะ
บรรยายอย่างตรงไปตรงมา ผ่านข้อสงสัยของตัวละครเด็ก เช่น
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“ปูค่ รับ ทีต่ น้ จากทีม่ กี ระบอกแขวนไว้ดว้ ยปูท่ ำ� อะไรครับ” “ปูค่ รับ ทับทีป่ ู่
ว่า เป็นเครือ่ งดนตรีนนั้ เหมือนกับทับทีป่ ใู่ ช้ปาดงวงตาลทีต่ น้ จากไหมครับ”
“ปู่ครับ หลังคาบ้านปู่ท�ำไมกระเบื้องไม่เหมือนกับบ้านลูกเอกเล่าครับ”
“ปู่ครับ ไม้กวาดที่ว่านี้เขาท�ำแล้วไปส่งที่ไหน”
(Bawornsuwan, 1978, p. 13, 36, 63, 97)
ค�ำถามของโอ๋ เอก เทศ ท�ำให้มองเห็นอารมณ์ความรูส้ กึ อันเกิดจากความ
สงสัยใคร่รู้ อยากรูอ้ ยากเห็นของเด็ก ซึง่ อารมณ์ดงั กล่าวสะท้อนให้เห็นพฤติกรรม
คือ การช่างสังเกต การเปรียบเทียบ และการสงสัยใคร่รู้ อันเกิดจากความอยากรู้
อยากเห็น ซึง่ เป็นนามธรรมทีซ่ อ่ นเร้นอยูใ่ นค�ำถามอันก่อให้เกิดการเคลือ่ นไหวของ
อากัปกิรยิ าและทีส่ ำ� คัญค�ำถามนีน้ ำ� ไปสูก่ ารเดินเรือ่ งเพือ่ บอกเล่าเรือ่ งราวปักษ์ใต้
ท่วงท�ำนองการแต่งหรือสไตล์การเขียนของ อุดร บวรสุวรรณ ปรากฏเด่น
ชัดว่า ผูแ้ ต่งมุง่ เน้นให้วรรณกรรม เรือ่ งจากคุณปู่ อ่านเข้าใจง่าย การเลือกใช้คำ� ใน
การสือ่ ความจึงเป็นค�ำง่าย ๆ บอกเล่าอย่างตรงไปตรงมา แม้ในเนือ้ เรือ่ งจะปรากฏ
ค�ำภาษาถิน่ ใต้บา้ ง แต่ผแู้ ต่งก็ได้อธิบายความหมายให้ผอู้ า่ นเข้าใจอย่างกระจ่างชัด
อุดร บวรสุวรรณ น�ำเสนอเนือ้ หาโดยการเล่าเรือ่ งไปตามล�ำดับเหตุการณ์
โดยมีตวั ละครคุณปูแ่ ละหลานชายสามคนเป็นตัวละครหลักในการด�ำเนินเรือ่ ง ฉาก
และบรรยากาศในท้องเรือ่ งเข้มข้นไปด้วยความเป็นปักษ์ใต้ โดยบรรยายผ่านพันธุ์
ไม้พนื้ บ้าน อาหารพืน้ บ้าน หัตถกรรมพืน้ บ้าน และการแสดงพืน้ บ้าน ประเด็นเหล่านี้
ผู้แต่งน�ำเสนออย่างเข้มข้นอัดแน่นไปด้วยสาระความรู้ตามรูปแบบสารคดี ด้าน
การด�ำเนินเรือ่ งผูแ้ ต่งใช้การจ�ำลองเหตุการณ์ ซึง่ สามารถจ�ำแนกได้ 3 รูปแบบ คือ
(1) ผู้แต่งเล่าผ่านประสบการณ์ตรงของคุณปู่ (2) ผู้แต่งเล่าผ่านประสบการณ์
ตรงของตัวละครอื่น (3) ผู้แต่งเล่าผ่านประสบการณ์ตรงของโอ๋ เอก เทศ ที่ได้ไป
พบเห็น เรียนรู้ และสัมผัสกับเรื่องนั้น ๆ โดยตรง การสร้างสรรค์วรรณกรรม
เรื่องนี้ประสบการณ์ตรงของผู้แต่งจึงเป็นวัตถุดิบส�ำคัญ ซึ่งผู้แต่งเองก็ได้กลั่น
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ประสบการณ์ออกมาเล่าได้อย่างเข้มข้น สมจริง มีชีวิตชีวา เรื่องจากคุณปู่ จึงเป็น
วรรณกรรมชั้นเยี่ยมอีกเรื่องหนึ่งของนักเขียนภาคใต้
แต่กอ่ น เป็นวรรณกรรมเพลงเพือ่ ชีวติ เมือ่ วิเคราะห์จะมองเห็นว่าบทเพลง
นี้เป็นนวัตกรรมแห่งยุค กล่าวคือ การสร้างสรรค์ บทเพลง แต่ก่อน วงนาคอน
ได้นำ� เอาความเป็นพืน้ บ้านภาคใต้โดยเฉพาะมโนราห์ มาผสมผสานไว้อย่างเข้มข้น
และเมื่ อ พิ จ ารณาด้ า นวรรณศิ ล ป์ ก็ จ ะเห็ น ศิ ล ปะของการประกอบสร้ า งทาง
วรรณกรรม ดังนี้
1. อารมณ์สะเทือนใจ ศุภกร วงศ์เมฆ เป็นศิลปินแดนใต้ทสี่ ร้างสรรค์บทเพลง
ขึ้นเพราะความรักในถิ่นฐานบ้านเกิด อารมณ์อันเกิดจากความรักในแผ่นดิน
มาตุภูมิจึงเป็นพลังผลักดันให้ ศุภกร วงศ์เมฆ เขียนบทเพลงนี้ขึ้นอย่างส�ำนึกรัก
ในบ้านเกิด โดยได้น�ำเอาองค์ความรู้ที่เกิดจากการสั่งสมจากพื้นเพถิ่นก�ำเนิด คือ
อ�ำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มาเป็นวัตถุดิบส�ำคัญส�ำหรับแต่งเพลง
ซึง่ กล่าวได้วา่ บทเพลงนีศ้ ลิ ปินได้กลัน่ ประสบการณ์ออกมาเล่า เนือ้ หาของบทเพลง
แต่กอ่ น น�ำเสนอผ่านการบอกเล่า ผูแ้ ต่งมีวตั ถุประสงค์สำ� คัญคือเพือ่ ต้องการให้ผฟู้ งั
ได้รบั รู้ เข้าใจ เรือ่ งราวปักษ์ใต้ ได้มองเห็นวิถชี วี ติ ของคนปักษ์ใต้ในอดีต พร้อมกัน
นี้ก็เพื่อปลูกฝังให้คนรุ่นหลังรักและภาคภูมิใจในถิ่นฐานบ้านเกิด บทเพลงนี้ผู้แต่ง
แฝงแนวคิดอนุรักษ์นิยมไว้ด้วย
2. การแสดงออก การแสดงออกเป็นหัวใจส�ำคัญในการน�ำพาอารมณ์ความรู้
ของศิลปินมาสู่ผู้ฟัง ศุภกร วงศ์เมฆ ได้แสดงออกผ่านภาษาในบทเพลง ท�ำให้
มองเห็นอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของเขาที่ส่งมายังผู้ฟัง อย่างเช่น เมื่อต้องการ
เล่าให้มองเห็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดนครศรีธรรมราชก็จะเล่าอย่าง
ตรงไปตรงมาว่า
“ทัง้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของใช้ของกินแต่กอ่ น หมากจากหมาถัง้ สาดนอน
สานชะลอมค้อมไก่  ขุดคลองปลูกข้าว สร้างเล้าเลีย้ งวัวควาย มีงานครัง้ ใด
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เขาใช้วัวควายนั้นแหละผูกแขก”
			
(Wongmek (Interview), January 19, 2017)
และเมื่อต้องการบรรยายให้รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของอารมณ์ ซึ่งใน
บทเพลง แต่ก่อน ปรากฏอารมณ์ 2 ความรู้สึก คือ (1) อารมณ์หดหู่ใจอันเกิด
จากศิลปินมองเห็นสภาพสังคมชนบทและวิถขี องชาวบ้านเปลีย่ นไป ดังปรากฏใน
บทเพลง
“ตอนนี้เรื่องราว ที่พ่อเฒ่าแก่เล่าให้ฟัง มีแต่เพียงความหลัง กับของที่
พังแต่ก่อน ข้าวของมันแพงจนสิ้นแรงคนคอน วัฒนธรรมเสื่อมคลอน
ประเพณีมันสูญหาย ผู้คนท�ำบาป ธรรมชาติหายไป นาที่ท�ำก็ทิ้งหาย
เหลือแต่รอยตีนควาย กับซากคันไถเหี้ยนเหี้ยน
			
(Wongmek (Interview), January 19, 2017)
จากเนือ้ เพลงดังกล่าวท�ำให้มองเห็นอารมณ์เศร้าสลด หดหูใ่ จ ของศิลปิน ซึง่
ศุภกร วงศ์เมฆ ได้ถา่ ยทอดผ่านน�ำ้ เสียงและท่วงท�ำนองของบทเพลงด้วย ความเศร้า
สลดใจนี้เกิดจากความเสียดายที่มองเห็นวิถีดั้งเดิมของชาวบ้าน ซึ่งศิลปินมองว่า
เป็นสิ่งที่มีคุณค่าได้หายไปจากชุมชนภาคใต้ (2) มองเห็นอารมณ์ความรู้สึกของ
การเรียกร้องให้หนุม่ สาวยุคใหม่หนั มาเห็นความส�ำคัญของวิถแี บบเก่า พร้อมกันนี้
ก็กระตุน้ ให้ตระหนักว่าท้องถิน่ ชนบทก�ำลังประสบกับปัญหาการเปลีย่ นแปลงทาง
สังคมวัฒนธรรม ดังปรากฏในเนื้อเพลง
“สาวเหอ ไปแล้วโดเมืองกรุง เปลี่ยนจากผ้าถุง มานุ่งกางเกงยีนส์ แล้ว
ทิ้งให้พ่อเฒ่าแก่เฝ้าคอย สาวเหอ พ่อเฒ่าแก่เฝ้าคอยโด หวังหลานน้อย
กลับมา กลับจากเมืองฟ้า แล้วกลับมาหาแกมั้ง นะสาวเหอ”
			
(Wongmek (Interview), January 19, 2017)
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จากเนื้อเพลงดังกล่าวจะเห็นว่าเป็นการกระตุ้น เรียกร้อง ให้ผู้ฟังเกิด
ความตระหนักว่า ชนบทก�ำลังประสบกับปัญหาความเป็นเมืองรุกล�้ำเข้าสู่ท้องถิ่น
แล้วความเป็นเมืองนี้ก็ก�ำลังเข้ามาเปลี่ยนวิถีของชาวบ้าน ท�ำให้คนชนบทมีวิถี
คล้ายคลึงกับวิถีของคนเมือง ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นรากเหง้าทางสังคมจึงเกิด
การสั่นคลอน ศิลปินจึงอยากจะเรียกร้อง รณรงค์ ให้ทุกคนหันมาเห็นคุณค่าของ
วิถีดั้งเดิมและช่วยกันรักษาวิถีชีวิตพื้นบ้านนี้เอาไว้
3. กลวิธีการแต่ง บทเพลง แต่ก่อน ศิลปินน�ำเสนอเนื้อหาในรูปแบบ
เรื่องเล่า โดยให้ “พ่อเฒ่า” หรือคุณตาเล่าถึงเรื่องราวต่าง ๆ ของจังหวัด
นครศรีธรรมราช การบอกเล่านีศ้ ลิ ปินได้นำ� เอารูปแบบและท่วงท�ำนองของกลอน
มโนราห์มาผสมผสานเข้ากับบทเพลงเพื่อชีวิต ซึ่งเป็นแนวเพลงยอดนิยมของคน
ยุคปัจจุบัน การน�ำเอาท่วงท�ำนองของมโนราห์มาประยุกต์เข้ากับแนวเพลงตาม
กระแสนิยมนี้ก็เพื่อดึงดูดความสนใจจากหนุ่มสาวให้หันมาสนใจฟังบทเพลงของ
ตน ขณะเดียวกันศิลปินก็อยากจะให้คนรุน่ ใหม่ได้เรียนรู้ ซึมซับ และรูจ้ กั กับศิลปะ
การแสดงพื้นบ้านมโนราห์ด้วย ซึ่งนับวันเริ่มคลายความนิยมลง
นอกจากนี้วงนาคอนยังน�ำเอาเครื่องดนตรีของมโนราห์ เช่น ปี่ ฉิ่ง กลอง
มาใช้บรรเลงประกอบ การขับร้อง บทเพลงนีจ้ งึ มีกลิน่ อายความเป็นปักษ์ใต้เข้มข้น
และเมื่ อ ผู ้ ฟ ั ง ได้ ดู มิ ว สิ ค วิ ดี โ อประกอบก็ ยิ่ ง ดื่ ม ด�่ ำ กั บ ความเป็ น ปั ก ษ์ ใ ต้ ทั้ ง นี้
เพราะศิลปินได้เริ่มสร้างบรรยากาศตั้งแต่การแต่งกายของตนเอง ภาพบรมธาตุ
นครศรีธรรมราช การใช้เสียงปี่ และแหวนนะโม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
นครศรีธรรมราชเป็นตัวเปิดเรื่อง หลังจากนั้นการบอกเล่าความเป็นภาคใต้ใน
ด้านต่าง ๆ ก็ได้พรั่งพรูออกมาจากปากของผู้เฒ่า การฟังบทเพลงนี้สิ่งหนึ่งที่ผู้ฟัง
รูส้ กึ และสัมผัสได้กค็ อื ความเป็นท้องถิน่ นิยมของผูแ้ ต่ง ความรักความผูกพันทีผ่ แู้ ต่ง
มีต่อถิ่นฐานบ้านเกิด ความรักความห่วงแหนที่มีต่อศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ซึ่งผู้
แต่งได้รณรงค์ให้คนรุน่ หลังช่วยกันอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมอันดีนใี้ ห้คงอยูค่ สู่ งั คมสืบไป
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ลักษณะร่วมและอัตลักษณ์ของวรรณศิลป์ในวรรณกรรม “เรือ่ งจากคุณปู”่ และ
บทเพลง “แต่ก่อน”
บทเพลง แต่ก่อน และวรรณกรรม เรื่องจากคุณปู่ แม้จะเรียบเรียงด้วย
ศิลปะการประพันธ์ที่ต่างกัน คือ ประเภทหนึ่งเป็น “บทเพลงเพื่อชีวิต” และอีก
ประเภทเป็น “วรรณกรรมเยาวชน” แต่เมื่อน�ำเอาองค์ประกอบของวรรณศิลป์
มาวิเคราะห์ ท�ำให้มองเห็นลักษณะร่วมของวรรณศิลป์ในวรรณกรรม ดังนี้
1. บทเพลง แต่ก่อน และวรรณกรรมเยาวชน เรื่องจากคุณปู่ ประกอบ
สร้างขึ้นจากความรักที่คนพื้นถิ่นมีต่อชุมชนอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอน ผู้ประพันธ์
ทั้ง 2 คน ต่างก็ภาคภูมิใจที่ตนได้เกิดอยู่บนผืนแผ่นดินปักษ์ใต้ ผู้ฟังและผู้อ่าน
สามารถรับรู้และเข้าใจความรู้สึกนี้ได้จากเนื้อหา น�้ำเสียง ภาษาถิ่นทั้งค�ำและ
ส�ำนวน ซึ่งเหล่านี้ ล้วนเกิดจากความตั้งใจของผู้ประพันธ์ทั้งสิ้น
2. จุดประสงค์ของการแต่ง วรรณกรรมทัง้ 2 ประเภท ผูป้ ระพันธ์ตงั้ ใจจะ
น�ำเสนอเรื่องราวของภาคใต้ ในประเด็นต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อต้องการให้ผู้อ่านผู้ฟังได้
เข้าใจความเป็นปักษ์ใต้ ถึงแม้รูปแบบการน�ำเสนอจะเป็นบันเทิงคดีทั้งคู่ แต่เมื่อ
พิจารณาเนื้อหาจะเห็นว่าเข้มข้นตามรูปแบบสารคดีเหมือนกัน
3. กลวิธีการด�ำเนินเรื่อง วรรณกรรมทั้ง 2 ประเภท ใช้กลวิธีการด�ำเนิน
เรือ่ งแบบเรือ่ งเล่าเหมือนกัน กล่าวคือ บทเพลง แต่กอ่ น ศิลปินให้ “พ่อเฒ่า” หรือ
คุณตาเป็นผู้เล่าเรื่องราวต่าง ๆ ของปักษ์ใต้ วรรณกรรม เรื่องจากคุณปู่ นักเขียน
ให้ “คุณปู”่ เล่าให้มองเห็นความเป็นปักษ์ใต้ในด้านต่าง ๆ ซึง่ คุณปูแ่ ละคุณตาเป็น
ภาพจ�ำลองของปราชญ์ชมุ ชนทีเ่ ปีย่ มล้นไปด้วยภูมริ ู้ ขณะเดียวก็สะท้อนให้เห็นว่า
คนปักษ์ใต้ให้การเคารพยกย่องคุณปู่คุณตาในฐานะประมุกครอบครัว ผู้ซึ่งเป็น
ปูชนียบุคคลที่เป็นเสาหลักส�ำคัญของสถาบันครอบครัวคนใต้
4. ความเป็นท้องถิ่นนิยม จากวรรณกรรมทั้ง 2 ประเภท สิ่งที่ผู้อ่านผู้ฟัง
สัมผัสได้รว่ มกัน คือ ความเป็นท้องถิน่ นิยมของผูป้ ระพันธ์ ซึง่ ผูป้ ระพันธ์แสดงออก
ผ่านความรัก ความผูกพัน ความห่วงแหน และภาคภูมิใจในความเป็นอัตลักษณ์
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ของคนภาคใต้ ขณะเดียวกันก็ได้เรียกร้องให้เกิดการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
ให้คงอยู่คู่ชุมชนท้องถิ่นสืบไป
ส่วนอัตลักษณ์ของวรรณศิลป์ในวรรณกรรมทีม่ องเห็นจากวรรณกรรมทัง้
2 ประเภท มีดังนี้
1. รูปแบบของวรรณกรรม เนื่องจากผู้ประพันธ์ได้น�ำเอาเรื่องราวของ
ภาคใต้มาน�ำเสนอผ่านรูปแบบวรรณกรรมตามที่ตนถนัด ฉะนั้น บทเพลง แต่ก่อน
ที่น�ำเสนอผ่าน “วรรณกรรมเพลงเพื่อชีวิต” ศิลปินอาจต้องการสื่อความโดยตรง
ถึงหนุม่ สาว ซึง่ เป็นรุน่ สืบทอดวัฒนธรรมให้ได้รบั รูเ้ ข้าใจและตระหนักว่าวัฒนธรรม
ชุมชนก�ำลังโดนคุกคามจากความเป็นเมือง ดังนั้นเนื้อหาในค�ำร้องจึงหนักแน่น
จริงจังเสมือนผูใ้ หญ่พดู กับผูใ้ หญ่ ส่วนเรือ่ งจากคุณปู่ ทีน่ ำ� เสนอผ่าน “วรรณกรรม
เยาวชน” นักเขียนคงต้องการชี้ให้เด็กซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ ได้รับรู้ว่าภาค
ใต้มีของดีอะไรบ้าง เพื่อเขาจะได้รู้จักและช่วยกันอนุรักษ์ การที่นักเขียนเลือก
พูดกับเด็กนั้นก็เพราะเด็กคือหน่ออ่อนที่จะเติบโตเป็นผู้ดูแลชุมชนต่อไป แต่
อย่างไรก็ตามทัง้ บทเพลงและวรรณกรรมเยาวชนต่างก็เป็นวรรณกรรมเหมือนกัน
ดังที่ Satchaphan (2010, pp. 4-5) กล่าวว่า วรรณกรรม เป็นค�ำกลาง ๆ ที่ใช้
ทัว่ ไปในปัจจุบนั เพือ่ เรียกเอกสารทัว่ ไปทีเ่ ขียนขึน้ แสดงความรู้ ความคิด ความรูส้ กึ
หรือสื่อความเข้าใจและอธิบาย สิ่งต่าง ๆ กล่าวอีกนัยหนึ่ง วรรณกรรม หมายถึง
หนังสือและข้อเขียนทุกชนิดทุกประเภท
2. เนื้อหา การน�ำเสนอเนื้อหาของวรรณกรรมทั้ง 2 ประเภท มีความ
แตกต่างกันตรงที่ เรื่องจากคุณปู่ เป็นวรรณกรรมที่มุ่งน�ำเสนอประเด็นด้านสังคม
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของคนภาคใต้ ส่วนบทเพลง แต่ก่อน มุ่งน�ำเสนอ
เรือ่ งราวภาคใต้ใน 2 ประเด็น คือ (1) น�ำเสนอด้านสังคม วัฒนธรรม และภูมปิ ญ
ั ญา
ของคนภาคใต้ เฉกวรรณกรรม เรื่องจากคุณปู่ (2) น�ำเสนอด้านการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของคนภาคใต้ ซึ่งมีสาเหตุมาจากความเป็น
เมืองได้รุกล�้ำเข้าสู่พื้นที่ชนบท
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3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์วรรณกรรมทั้ง
2 รูปแบบ มีความแตกต่างกันเด่นชัด ตรงที่ วรรณกรรม เรือ่ งจากคุณปู่ ผูป้ ระพันธ์
ได้สร้างสรรค์วรรณกรรมขึน้ ตามขนบการแต่งวรรณกรรมเยาวชน ทีม่ งุ่ เน้นให้เป็น
วรรณกรรมอ่านง่าย เข้าใจง่าย สือ่ ความถึงผูอ้ า่ นอย่างตรงไปตรงมา เนือ้ หาสะอาด
บริสุทธิ์ แฝงองค์ความรู้และปลูกจิตส�ำนึกให้เยาวชนรักในถิ่นฐานบ้านเกิด เป้า
หมายหลักของวรรณกรรมกลุ่มนี้คือเยาวชน แม้ในความเป็นจริงผู้อ่านจะอยู่ใน
ช่วงอายุตา่ ง ๆ ก็ตาม ส่วนบทเพลง แต่กอ่ น เป็นวรรณกรรมทีก่ อ่ เกิดจากความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ กล่าวคือ ศิลปินเรียบเรียงบทเพลงขึ้นโดยน�ำเอาท่วงท�ำนองของ
มโนราห์มาผสมผสานไว้ในบทเพลงเพื่อชีวิต (Wongmek (Interview), January
19, 2017) เล่าว่าเขาแต่งบทเพลงนีข้ นึ้ เป็นกลอนมโนราห์ ตามทีเ่ ขาเข้าใจ จากนัน้
ก็ร่ายค�ำไปเรื่อย ๆ ไม่ได้คิดถึงกรอบแบบแผนใด ๆ แต่งอย่างอิสระ ฉะนั้น จ�ำนวน
ค�ำ การสัมผัส การเว้นวรรค ศิลปินจึงสร้างสรรค์ขนึ้ มาเอง เพียงแต่นำ� เอาความเป็น
มโนราห์เข้ามาประยุกต์ใช้ในเนื้อเพลงของเขา ส่วนดนตรีเกิดจากการผสมผสาน
ระหว่างดนตรีพื้นบ้าน คือ ปี่ ฉิ่ง กลอง ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีประกอบการแสดง
มโนราห์มาผสมผสานเข้ากับเครื่องดนตรีสากล แต่ก่อน จึงเป็นบทเพลงเพื่อชีวิต
ที่รับอิทธิพลมาจากการแสดงพื้นบ้านมโนราห์ ซึ่ง ศุภกร วงศ์เมฆ ได้บูรณาการ
ของเก่าเข้ากับของใหม่ได้อย่างกลมกลืน ลงตัว มีชวี ติ ชีวา กลิน่ อายความเป็นปักษ์ใต้
ในบทเพลงนี้จึงเข้มข้นสมบูรณ์สอดรับไปกับกระแสนิยมของยุคสมัย
เรื่องราวปักษ์ใต้ในวรรณกรรม
การน�ำเสนอเรือ่ งราวปักษ์ใต้ในวรรณกรรม เรือ่ งจากคุณปู่ และในบทเพลง
แต่กอ่ น มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ ในบทเพลง แต่กอ่ น ศิลปินน�ำเสนอเรือ่ งราว
ปักษ์ใต้ในลักษณะของการหยิบเอาสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของปักษ์ใต้มากล่าวไว้ใน
เนื้อเพลง เช่น พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช สระล้างดาบศรีปราชญ์ เครื่องถม
เมืองนคร หมาจาก เสื่อ ชะล้อม ค้อมไก่ หนังตะลุง มโนราห์ เพลงบอก การผูก
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แขก เป็นต้น ประเด็นต่าง ๆ ที่ศิลปินหยิบยกมากล่าวนี้เป็นแต่เพียงการน�ำเสนอ
ให้ผู้ฟังได้รู้จักกับสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของปักษ์ใต้ ซึ่งแตกต่างจากการน�ำเสนอเรื่อง
ราวปักษ์ใต้ในวรรณกรรม เรื่องจากคุณปู่ เพราะในวรรณกรรมเรื่องนี้ผู้แต่งเสนอ
รายละเอียดแต่ละประเด็นค่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนั้นในการกล่าวถึงเรื่อง
ราวปักษ์ใต้ในวรรณกรรมทั้ง 2 ประเภท จึงจะหยิบเอาประเด็นที่ซ�้ำซ้อนมากล่าว
ถึงพร้อมกัน ส่วนประเด็นที่ต่างกันนั้นจะแยกกล่าวไว้ต่างหาก
วรรณกรรม เรือ่ งจากคุณปู่ และบทเพลง แต่กอ่ น ได้สะท้อนเรือ่ งราวปักษ์
ใต้ร่วมกันในประเด็นหัตถกรรมพื้นบ้าน โดยศิลปินวงนาคอนได้กล่าวถึงเครื่องถม
เมืองนคร หมาจาก หมาถั้ง สาดหรือเสื่อ ชะล้อม ค้อมไก่ ส่วนในวรรณกรรม เรื่อง
จากคุณปู่ ผู้แต่งกล่าวถึงเครื่องถมเมืองนคร หมาจาก พัดใบกะพ้อ ครกสีข้าว เข่ง
เก้าอี้หวาย กระบอกขนมจีน ส่วนรายละเอียดนั้นจะกล่าวถึงเฉพาะหัตถกรรมพื้น
บ้านที่เป็นอัตลักษณ์ของปักษ์ใต้ โดยมีเนื้อหา ดังนี้
วรรณกรรม เรือ่ งจากคุณปู่ ผูแ้ ต่ง กล่าวถึง หัตถกรรมพืน้ บ้านภาคใต้โดย
จ�ำลองเหตุการณ์ให้คุณปู่บรรยายรายละเอียดของหมาจากให้หลาน ๆ ฟัง คุณปู่
เริ่มต้นอธิบายว่า “หมาจาก” คือ ภาชนะส�ำหรับตักน�้ำขึ้นจากบ่อ พร้อมกันนี้ก็ได้
สาธิตวิธีท�ำให้โอ๋ เอก เทศ ดู
“ปูเ่ ริม่ เอายอดจากทีผ่ งึ่ แดดพอนิม่ แล้วโค้งเป็นวงกลม หลังจากนัน้ ก็ถอด
วงกลมมาเรียงเป็นชั้น ๆ สอดเข้าด้วยกันสวยงามมาก เมื่อเสร็จแล้วใช้
ตักน�้ำดื่มหรือตักน�้ำอาบก็ได้”
(Bawornsuwan, 1978, p. 18)
หมาหรือติหมานี้มาจากค�ำมลายูว่า “ติมา” (Tima) หมายถึง ภาชนะ
ส�ำหรับตักน�้ำ ท�ำจากพืชตระกูลปาล์มที่หาได้จากท้องถิ่น เช่น ถ้าท�ำจากใบจาก
เรียกว่า “หมาจาก” ท�ำด้วยต้อหมาก (กาบหมาก) เรียกว่า “หมาต้อ” ท�ำด้วยกาบ
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หลาวชะโอนเรียกว่า “หมาต้อหลาวโอน” (Promkeaw, 1999, p. 8387) หมา
น�้ำหรือติหมา จึงเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านที่คนปักษ์ใต้สร้างสรรค์ขึ้นจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
ครกสีขา้ ว เป็นหัตถกรรมพืน้ บ้านอีกประเภทที่ อุดร บวรสุวรรณ กล่าวถึง
โดยบรรยายอย่างละเอียดว่า
“ครกสี เป็นค�ำประจ�ำถิ่น มีพูดกันเฉพาะในจังหวัดภาคใต้เท่านั้น แต่ที่
มากที่สุด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ก็คือเครื่องสีข้าวที่
ชาวบ้านประดิษฐ์ขนึ้ มาแทนครกต�ำข้าวนัน่ เอง การใช้ครกต�ำต้องออกแรง
มาก แต่หากใช้ที่สีข้าวก็เป็นการผ่อนแรงมาก เพียงแต่หมุนเท่านั้นข้าว
เปลือกก็จะแตกเป็นข้าวสาร
การท�ำครกสีขา้ วเขาแบ่งออกเป็นสองตอน ตอนบนเป็นมือหมุน
และเป็นทีร่ บั ข้าวเปลือก ตอนล่างเป็นฐานรอง มีเดือยตรงกลาง และเป็น
ทีร่ องรับข้าวสาร ส่วนประกอบจะเป็นไม้ไผ่ทงั้ หมดจะเป็นไม้อนื่ บ้างก็ตรง
มือหมุนหรือเดือยแกนกลาง และฟันส�ำหรับบดข้าวเปลือกให้แตกกับขาตัง้
รูปของครกสีก็จะเป็นทรงกระบอก สิ่งที่จะท�ำให้โค้งได้สวยงาม
ที่สุดก็คือไม้ไผ่ ช่างจะน�ำไม้ไผ่มาจักตอกแล้วสานเป็นทรงกระบอก โดย
มีไม้เนื้อแข็งเป็นแกนกลาง เมื่อสานแล้วก็ต้องท�ำฟันให้กับเครื่องสีข้าว
เพราะฟันเป็นตัวส�ำคัญที่กะเทาะเมล็ดข้าวให้แตกออกเป็นข้าวสาร ฟัน
นี้ต้องใช้ขวานคม ๆ ถากไม้เป็นแผ่นเรียงสลับกัน ทั้งข้างบนและข้างล่าง
คือตอนบนและตอนล่างนั่นเอง ในฟันนั้นต้องอัดแน่นด้วยดินแห้งที่คลุก
กับเกลือ”
(Bawornsuwan, 1978, pp. 87-88)
จากทีก่ ล่าวมาจะเห็นว่าครกสีขา้ วเป็นหัตถกรรมพืน้ บ้านทีส่ ะท้อนให้เห็น
องค์ความรูข้ องคนพืน้ ถิน่ ในการประดิษฐ์เครือ่ งมือเครือ่ งใช้เพือ่ ช่วยทุน่ แรง องค์

96

สารอาศรมวั ฒ นธรรมวลั ย ลั ก ษณ์

Walailak Abode of Culture Journal

ความรู้อันเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านนี้ Pisutrattananon (1999, p. 916) ได้
บันทึกไว้ โดยบรรยายเป็นโคลงสี่สุภาพ ว่า
			
จตุบาทบ่ยาตรเต้า
		
งวงง่าเงือดทยาน			
		
ฟันแฝงฝากดินดาน		
		
เสพโภชกัดปลดเปลื้อง		

ตัวสาน
โยกเยื้อน
ดูแปลก ตาแฮ
ส่งข้าวปล่อยสาร

เครือ่ งถมเมืองนครเป็นหัตถกรรมพืน้ บ้านอีกประเภทที่ อุดร บวรสุวรรณ
กล่าวไว้ในวรรณกรรมเรือ่ งจากคุณปู่ หัตถกรรมพืน้ บ้านประเภทประณีตศิลป์นี้ ผู้
แต่งได้เล่าผ่านการจ�ำลองเหตุการณ์ให้คณ
ุ ปูพ่ าหลาน ๆ ไปชมเครือ่ งถมเมืองนครที่
ร้านถมนคร ซึง่ เจ้าของร้านได้อธิบายวิธกี ารผสมโลหะเพือ่ ท�ำเครือ่ งถมให้เด็ก ๆ ฟัง
ดังนี้
“เมือ่ เราได้เงินมาแล้ว อาจเป็นเงินแท่ง เงินรูปพรรณก็ได้ เจ้าของ
ร้านหยิบตัวอย่างเงินมาให้เด็ก ๆ ดู และให้ถือด้วยตัวเอง แล้วอธิบาย
ต่อไปว่า
เอาเงินเหล่านี้เข้าเตาเผาโดยใส่รวมกับก�ำมะถัน ถ่านไฟ แล้วใช้
มือหมุนเป่าลม เราใช้ความร้อนมากพอดู ไม่ช้าเงินนั้นก็จะละลาย คราว
นี้เราต้องการท�ำอะไรก็เอาไปเทในเบ้าก็จะได้รูปร่างของเหล่านั้นมา เมื่อ
เย็นแล้วก็เอาออกจากเบ้ามาขึน้ รูป ค�ำว่า “ขึน้ รูป” ก็คอื   ต้องการท�ำเป็น
ขันก็ขึ้นรูปให้เป็นขัน ต้องการให้เป็นแจกัน ก็ขึ้นรูปให้เป็นแจกัน อย่างที่
ช่างก�ำลังท�ำอยู่ เด็ก ๆ เดินไปดูขณะทีช่ า่ งก�ำลังขึน้ รูป ซึง่ ขณะนัน้ เป็นรูป
ขันน�้ำใบใหญ่
เมื่อขึ้นรูปแล้วก็ตบแต่งให้เรียบร้อย ขั้นต่อไปคือการออกแบบ
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ลวดลายการออกแบบลวดลายนี้ ประณีตมาก ส่วนมากจะเป็นลายไทย
หรือแล้วแต่ลูกค้าจะสั่ง บางครั้งต้องแล้วแต่ความเหมาะสม เช่น รูปขัน
น�้ำจะออกแบบลวดลายเป็นดอกไม้ก็ไม่เหมาะต้องเทพพนมไทย เมื่อขึ้น
ลวดลายแล้ว ก็เป็นการลงยา ลงยาก็คอื ลงถม เราแบ่งถมออกเป็น ๒ แบบ
คือ ลงด�ำ เรียกว่า ถมเงิน หากลงทอง เรียกว่า ถมทอง ราคาถมทองแพง
กว่าเพราะต้องใช้ทองค�ำในการท�ำน�ำ้ ยา ความสวยงามก็ผดิ กัน แต่บางคน
ไม่นิยมแบบทอง ของอย่างนี้ แล้วแต่คนชอบ”
(Bawornsuwan, 1978, pp. 48-49)
จากทีก่ ล่าวมาจะเห็นว่าเครือ่ งถมเมืองนครนอกจากเป็นงานประณีตศิลป์แล้ว ชิน้
งานยังแสดงให้เห็นฝีมอื ด้านงานช่างของคนพืน้ บ้าน การเลือกลวดลายมาเขียนบน
ชิ้นงานยังสะท้อนให้เห็นความประณีต บรรจง พิถีพิถัน ของช่าง นอกจากนี้ยังมี
การประยุกต์ชิ้นงานให้รองรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น ท�ำเป็นแหวน ก�ำไล ล๊
อกเกต มีด กล่องบุหรี่ กรอบรูป แจกัน ขันน�้ำพานรอง เครื่องเชี่ยน ตลับยานัตถุ์
เป็นต้น เครือ่ งถมเมืองนครจึงเป็นหัตถกรรมพืน้ บ้านทีส่ ร้างสรรค์ขนึ้ ด้วยภูมปิ ญ
ั ญา
จากนั้นจึงน�ำเอาภูมิรู้ไปบูรณาการปรับใช้ให้สอดกับวิถีการด�ำเนินชีวิต
การแสดงพื้นบ้านเป็นอีกประเด็นที่ ศุภกร วงศ์เมฆ และ อุดร บวร
สุวรรณ ใช้สะท้อนความเป็นปักษ์ใต้รว่ มกัน โดยศิลปินแดนใต้ได้กล่าวถึงหนังตะลุง
มโนราห์ เพลงบอก ดังปรากฏในเนื้อเพลงว่า
“มาฟังเรื่องราว ที่พ่อเฒ่าแก่เล่าให้ฟัง จากดินแดนปากนัง จนถึงหลัง
เมืองคอน มรดกตกทอด จากสมัยแต่ก่อน ดินแดนเมืองคอน มีร�ำฟ้อน
ด้ามขวาน นะสาวเหอ มีสระล้างดาบศรีปราชญ์ พระบรมธาตุคนู่ คร หนัง
โหม้งหนังจอแต่ก่อน ทั้งโนราห์เพลงบอก นะบาวเหอ”
			
(Wongmek (Interview), January 19, 2017)
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ส่วนวรรณกรรม “เรื่องจากคุณปู่” กล่าวถึง หนังตะลุง โดยคุณปู่ได้เล่า
ประวัติหนังตะลุงให้โอ๋ เอก เทศ ฟัง ดังนี้
“เดิมทีหนังตะลุงไม่มีในประเทศไทยส่วนมากมีที่เมืองชวาหรือที่เรียก
ว่าประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบันนี้ ต่อมาคนไทยที่เดินทางไปทางมลายู
หรือมาเลเซียเดี๋ยวนี้ ได้ไปพบเห็นการแสดงหนังตะลุงเข้า จากนั้นก็น�ำ
มาดัดแปลงให้เป็นภาพแบบไทย ๆ และใช้เรื่องของเมืองไทยแสดงเรียก
ว่าการแสดงหนังควน
(Bawornsuwan, 1978, p. 34)
Nuthong (1999, p. 8308) อธิบายเพิม่ เติมว่า ตามต�ำนานหนังตะลุงระบุวา่
ผูต้ น้ คิดหนังตะลุง คือ นายนุย้ หรือ หนุย้ บุคคลผูน้ บี้ า้ งก็วา่ เป็นชาวบ้านควนมะพร้าว
อ�ำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง บ้างก็ว่าเป็นชาวดอนควน อ�ำเภอเขาชัยสน จังหวัด
พัทลุง หนังที่นายนุ้ยคิดขึ้นจึงเรียกว่า “หนังควน” ตามถิ่นก�ำเนิด แต่บางท่าน
ก็กล่าวว่าที่เรียก “หนังควน” ก็เพราะสถานที่เล่นต้องเลือกที่เนิน ซึ่งคนภาคใต้
เรียกว่า “ควน” แต่อย่างไรก็ตามชื่อ “หนังควน” ก็มาก่อนชื่อ “หนังตะลุง”
นอกจากประวัติความเป็นมาของหนังตะลุงแล้ว อุดร บวรสุวรรณ ยัง
บรรยายถึงนายหนัง รูปหนัง เครือ่ งดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุง ดังปรากฏ
ในวรรณกรรมว่า
“หนังตะลุงก็มดี าราหรือตัวแสดง แต่ไม่ใช้คนแสดงเขาใช้รปู แทนคนเรียก
ว่า “รูปหนัง” รูปหนังนีเ้ ขาท�ำด้วยหนังวัวแห้งแกะสลักเป็นรูปพระ รูปนาง
รูปยักษ์ และรูปอื่น ๆ อีกมากมาย รวมทั้งตัวตลก เช่น เท่ง ทอง หนูนุ้ย
หนูเหนือย หนูนดั สะม้อ การแสดงหนังตะลุงต้องมีคนเชิด เรียกว่า นายหนัง
นายหนังที่ว่านี้ต้องพากย์บทเป็นกลอนแปด และพากย์เป็นค�ำเจรจา
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สนทนา  หากเป็นตัวพระตัวนางที่ส�ำคัญก็จะพากย์เป็นภาษากลาง ส่วน
ตัวธรรมดาหรือตัวตลกก็จะพากย์ภาษาใต้ นอกจากนายหนังแล้วยังต้องมี
พวกให้ดนตรีหรือที่เรียกว่า “ลูกคู่” นักดนตรีหนังตะลุงต้องคอยฟังหนัง
ตะลุว่า แสดงถึงบทใดก็จะให้ดนตรีได้ถูกต้อง เช่น ว่าบทยักษ์ ดนตรีรับ
ก็ต้องครึกโครมหน่อย เครื่องดนตรีที่ประกอบก็มีปี่ชวาเป็นหลักส�ำคัญ
แล้วก็โหม่ง ฉิ่ง ทับ ซอด้วง กลอง ลูกคู่จะต้องซ้อมกันให้เข้ามือ”
(Bawornsuwan, 1978, pp. 35-36)
จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าหนังตะลุงเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่ให้ความบันเทิง
กับคนพื้นถิ่น ขณะเดียวกันก็ได้ท�ำหน้าที่ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับชาว
บ้านไปด้วย หนังตะลุงจึงเป็นสื่อบันเทิงที่ใกล้ชิดกับชาวบ้าน ใกล้ชิดกับชุมชน
หนังตะลุงจึงเป็นสือ่ บันเทิงทีม่ บี ทบาทในการบันทึกภาพวิถชี วี ติ สังคม วัฒนธรรม
ของคนปักษ์ใต้เอาไว้ด้วย
นอกจากประเด็ น ที่ ก ล่ า วมาแล้ ว วรรณกรรมทั้ ง 2 ประเภท ยั ง ได้
สะท้อนความเป็นปักษ์ใต้ผ่านประเด็นปลีกย่อยอื่น ๆ ซึ่งประเด็นปลีกย่อยนี้ช่วย
เติมเต็มเนื้อหาความเป็นปักษ์ใต้ในวรรณกรรมให้เข้มข้นสมบูรณ์ขึ้น อาทิ ด้าน
สถาปัตยกรรมพืน้ บ้าน ในบทเพลง แต่กอ่ น กล่าวถึง พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช
ในลักษณะของสถาปัตยกรรมคู่บ้านคู่เมืองของคนนคร ส่วนในวรรณกรรม เรื่อง
จากคุณปู่ เล่าให้มองเห็นว่าพระบรมธาตุเป็นศูนย์ร่วมความศรัทธาของคนนคร
ซึง่ พลังความศรัทธานีม้ มี ากถึงขนาดทีช่ าวบ้านได้นำ� เอาทองค�ำมาถวายเป็นเครือ่ ง
พุทธบูชา ดังปรากฏในวรรณกรรมว่า “เพราะความศรัทธาแรงกล้าคนโบราณ
เขาจึงยอมเอาทองค�ำมาหลอมแล้วหุ้มยอดพระธาตุ ไว้” ส่วนประเด็นอื่น ๆ ที่
วรรณกรรมทั้ง 2 ประเภท กล่าวถึงต่างกันสามารถแยกอธิบายได้ ดังนี้
1. วรรณกรรม เรื่องจากคุณปู่ Bawornsuwan (1978, p. 50, 110)
กล่าวถึง ความเป็นปักษ์ใต้ในด้านต่าง ๆ อาทิ แหวนนะโม “อันเป็นแหวนที่
ถือว่าเป็นเครื่องรางของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช” อาหารการกิน ผู้แต่ง
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เล่ า ในลั ก ษณะที่ ว ่ า คนปั ก ษ์ ใ ต้ นิ ย มรั บ ประทานขนมจี น อั ต ลั ก ษณ์ ข อง
ขนมจี น ปั ก ษ์ ใ ต้ อ ยู ่ ต รงน�้ ำ แกงจะเข้ ม ข้ น รสชาติ ร ้ อ นแรง เผ็ ด จั ด เข้ ม ข้ น
จั ด และสี จั ด จ้ า น “ผั ก สดเป็ น ของส� ำ คั ญ ที่ ข าดไม่ ไ ด้ ข องการกิ น ขนมจี น  
และอี ก อย่ า งหนึ่ ง คื อ พวกผั ก ดอง เช่ น ผั ก บุ ้ ง ดอง ผั ก เสี้ ย นดอง หรื อ พวก
แตงกวาดอง” การรั บ ประทานผั ก เหนาะนี้ ถื อ เป็ น วั ฒ นธรรมอย่ า งหนึ่ ง
ของคนปักษ์ใต้ และประเด็นสุดท้าย Bawornsuwan (1978, p. 19, 75)
กล่าวถึง พันธุ์ไม้พื้นบ้านหลากหลายชนิด อาทิ ต้นจาก ต้นมะม่วงหิมพานต์
ต้นกะพ้อ หวาย ไผ่ เป็นต้น
“ต้นจากชอบขึน้ ริมน�ำ 
้ ขึน้ กันเป็นกอ อยูไ่ ด้ทงั้ น�ำ้ จืด น�ำ้ เค็ม และ
ชอบดินเลนหรือดินเหนียวจัด ส่วนมักเป็นทะเลชั้นใน ในอ่าว” ...
“ใบกะพ้อ เป็นพวกเดียวกับตะโหนด ลาน ชิง มะพร้าว ต้นจาก
กะพ้อชอบขึ้นตามที่ชื้นบริเวณหุบเขาที่มีน�้ำสมบูรณ์ กะพ้อมีมากในป่า
ทางภาคใต้”
(Bawornsuwan, 1978, p. 19, 75)
จะเห็นว่าการทีผ่ แู้ ต่งหยิบเอาเรือ่ งพันธุไ์ ม้พนื้ บ้านมาเล่าไว้ในวรรณกรรม
ก็เพื่อต้องการให้เยาวชนได้รู้จักกับพันธุ์ไม้พื้นเมือง ทั้งนี้เพราะปัจจุบันไม้พื้นถิ่น
บางชนิดได้เริ่มสูญพันธุ์ไปจากชุมชนภาคใต้แล้ว
2. บทเพลง “แต่ก่อน” ศุภกร วงศ์เมฆ ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมวัฒนธรรมของชุมชนภาคใต้ โดยศิลปินได้สะท้อนผ่านเนื้อเพลงที่ว่า
“ข้าวของมันแพง จนสิ้นแรงคนคอน วัฒนธรรมเสื่อมคลอน
ประเพณี   มันเสื่อมหาย ผู้คนท�ำบาปธรรมชาติหายไป นาที่ท�ำก็ทิ้งหาย
เหลือแต่รอยตีนควาย กับซากคันไถเหี้ยนเหี้ยน”   
(Wongmek (Interview), March 17, 1965)
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จากเนื้อเพลงดังกล่าวท�ำให้มองเห็นการหายไปของวิถีชาวบ้านและ
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ตามกระแสโลกาภิวตั น์ เมือ่ วิถชี มุ ชนเปลีย่ นไปตามยุคสมัย สิง่ ที่
ชุมชนต้องประสบ คือ ระบบคุณธรรมและจริยธรรมหายไปด้วย การเปลีย่ นแปลง
ที่เกิดกับชนบทภาคใต้นี้มีสาเหตุมาจากความเป็นเมืองได้รุกล�้ำเข้าสู่พื้นที่ชุมชน
ซึ่งความเป็นเมืองนี้ได้เข้ามาเปลี่ยนวิถีชาวบ้าน เปลี่ยนระบบความคิด ความเชื่อ
และค่านิยม ให้หันเหไปสู่วิถีแบบใหม่ วิถีแบบเก่าเมื่อไม่ได้รับการสืบทอดก็หาย
ไป ชาวบ้านเมือ่ ไม่สามารถด�ำรงชีวติ แบบดัง้ เดิมได้กเ็ ริม่ อพยพจากชนบทไปสูเ่ มือง
ดังปรากฏในเนือ้ เพลง “ผูค้ นขึน้ จากนา ไปไขว้คว้า ในเมืองกรุง” จากปัญหาทีเ่ กิด
ขึน้ นีว้ งนาคอนจึงอยากเรียกร้อง รณรงค์ ให้คนยุคใหม่ หันมาเห็นความส�ำคัญของ
วิถีดั้งเดิม พร้อมกันนี้ก็อยากจะให้ ร่วมมือกันรักษามรดกทางวัฒนธรรมนี้เอาไว้
ก่อนที่กระแสโลกาภิวัตน์จะกร่อนท�ำลายจนยากจะเยียวยาแก้ไข
สรุป

จากการศึกษากลวิธที างวรรณศิลป์ในวรรณกรรมกับการบอกเล่าเรือ่ งราว
ปักษ์ใต้ ท�ำให้มองเห็นสายธารการสืบสานองค์ความรู้ของคนภาคใต้ที่บันทึกผ่าน
วรรณกรรม โดยเมื่อมองย้อนกลับไปจะเห็นพัฒนาการของ วรรณกรรมปักษ์ใต้
เริ่มตั้งแต่วรรณกรรมมุขปาฐะที่ถ่ายทอดด้วยการจดจ�ำแล้วบอกเล่า วรรณกรรม
ลายลักษณ์ทสี่ อื่ ความหมายด้วยตัวอักษร และในปัจจุบนั ทีเ่ ทคโนโลยีการพิมพ์และ
การสือ่ สารโทรคมนาคมเจริญรุง่ เรือง การบันทึกเรือ่ งราวภาคใต้จงึ ถูกรังสรรค์ผา่ น
รูปแบบการประพันธ์หลากหลายมิติ บทเพลง แต่ก่อน และวรรณกรรม เรื่องจาก
คุณปู่ คือ ผลิตผลของยุคสมัย
บทเพลง แต่กอ่ น และวรรณกรรมเยาวชน เรือ่ งจากคุณปู่ เป็นวรรณกรรมที่
สร้างสรรค์จากนักเขียนทีม่ ถี นิ่ ก�ำเนิดอยูท่ อี่ ำ� เภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
แม้วรรณกรรมทั้งสองประเภทจะเรียบเรียงด้วยศิลปะการประพันธ์ที่ต่างกัน แต่
เมื่อน�ำองค์ประกอบของวรรณศิลป์มาวิเคราะห์ ท�ำให้มองเห็นลักษณะร่วม ดังนี้
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(1) ผู้ประพันธ์ทั้ง 2 คน ได้รังสรรค์ผลงานขึ้นจากอารมณ์สะเทือนใจอันเกิดจาก
ความภาคภูมิใจที่ตนได้เกิดบนแผ่นดินปักษ์ใต้ (2) ผู้ประพันธ์ทั้ง 2 คน ได้ใช้
“ภาษา” เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกชนิดกลั่นประสบการณ์
ออกมาเล่า (3) ผู้ประพันธ์ทั้ง 2 คน ได้น�ำกลวิธีการเล่าเรื่องแบบเรื่องเล่า
มาถ่ายทอดความเป็นปักษ์ใต้ ด้านอัตลักษณ์ของวรรณศิลป์ในวรรณกรรม มี ดังนี้
(1) ผู้ประพันธ์น�ำเสนอความเป็นปักษ์ใต้ผ่านงานเขียนที่ตนถนัด คือ บทเพลงเพื่อ
ชีวติ และวรรณกรรมเยาวชน (2) ความคิดสร้างสรรค์ของผูป้ ระพันธ์ตา่ งกัน คือ อุดร
บวรสุวรรณ เรียบเรียง เรื่องจากคุณปู่ ตามขนบการแต่งวรรณกรรมเยาวชน ส่วน
ศุภกร วงศ์เมฆ เรียบเรียงบทเพลง แต่กอ่ น โดยน�ำการแสดงพืน้ บ้านมโนราห์มาผสม
ผสานเข้ากับบทเพลงเพื่อชีวิต ด้านการสะท้อนความเป็นปักษ์ใต้กล่าวถึงร่วมกัน
ในประเด็นหัตถกรรมพื้นบ้านและประเพณีพื้นบ้าน ส่วนประเด็นที่น�ำเสนอ
แตกต่างกัน คือ วรรณกรรม เรื่องจากคุณปู่ กล่าวถึงอาหารพื้นบ้านและพันธุ์ไม้
พืน้ เมือง ส่วนบทเพลง แต่กอ่ น กล่าวถึงการเปลีย่ นแปลงทางสังคมของชุมชนภาค
ใต้อันเนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน์
การน�ำบทเพลง แต่กอ่ น และวรรณกรรม เรือ่ งจากคุณปู่ มาศึกษาในฐานะ
วรรณกรรมสะท้อนสังคม ท�ำให้มองเห็นว่า แม้วรรณกรรมทัง้ สองประเภทจะเรียบ
เรียงด้วยศิลปะการประพันธ์ที่ต่างกัน แต่นักเขียนก็มีจุดหมายเดียวกันคือมุ่งน�ำ
เสนอเรื่องราวความเป็นปักษ์ใต้ โดยอาศัยพลังทางวรรณศิลป์ในการช่วยให้เกิด
การเรียนรู้ เข้าใจ และน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ติ อ่ ชุมชน ตลอดจนช่วยปลูกฝังให้เยาวชน
รุ่นหลังเกิดความรัก ห่วงแหน และภาคภูมิใจในแผ่นดินบ้านเกิด การร่วมกันส่ง
สารของนักเขียนในเรื่องเดียวกันนี้ ท�ำให้วรรณกรรม มีความเป็นสากล ความเป็น
สากลนีไ้ ม่ได้มคี วามหมายตืน้ ๆ เพียงว่ามีการแปลถ่ายทอดเป็นภาษาต่าง ๆ เผยแพร่
ไปทั่วโลก แต่ในที่นี้หมายถึงการที่นักเขียนร่วมกันส่งสารเพื่อก่อให้เกิดความ
เข้าใจในความเป็นปักษ์ใต้ กระตุ้นผู้เสพสารให้ตระหนักรู้ถึงปัญหาที่ภาคใต้ก�ำลัง
ประสบ จนให้เกิดการสร้างจิตนึก เกิดการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมร่วมกัน Satchaphan
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(2001, p. 41) กล่าวว่า แม้วรรณกรรมจะไม่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงโลกทันตา
เห็น อย่างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่สารทางความคิดและความรู้สึกที่
ถ่ายทอดผ่านวรรณกรรมเป็นพลังสร้างสรรค์ที่จรรโลงจิตมนุษย์
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