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 กรงต่อนกคุ่ม: 
 สื่อท่องสองวัฒนธรรม 
 อนุสรณ์ อุณโณ 
 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผมจึงไม่มีโอกาสได้เห็นว่ากรงต่อนกคุ่มมีลักษณะ

อย่างไร สิ่งเดียวเกี่ยวกับนกคุ่มที่ผมคุ้น

เคยสมัยเด็กคือต้น “พร้าวนกคุ ่ม” 

ซึ่งผมมักเก็บผลกินเล่นขณะเดินใน 

“สวนสมรม” หรือ “สวนพ่อเฒ่า” ซึ่ง

เป็นสวนผลไม้ผสมผสานที่แพร่หลายใน

ภาคใต้

เป็นเวลาอีกกว่า 2 ทศวรรษที่ผม

จะได้เห็นว่ากรงต่อนกคุ่มมีลักษณะเช่นไร 

ประสบการณ์นี้ เกิดขึ้นเมื่อครั้งผมเก็บ

ข้อมูลภาคสนามส�าหรับท�าวิทยานิพนธ์

ปริญญาเอกในพื้นที่แห ่งหนึ่ งของ 

อ�าเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อน

ชาวมลายูมุสลิมซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน

หลังที่ผมอาศัยอยู่ด้วยเป็นศิลปินท้องถิ่นและผู้

เชี่ยวชาญวัฒนธรรมมลายู เขามักได้รับการว่าจ้างให้

ประดิษฐ์งานศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นนานาชนิด และ

หนึ่งในนั้นคือกรงต่อนกคุ่ม โดยวันหนึ่งผมสังเกตเห็น

ว่าเขาก�าลังนั่งสานอะไรบางอย่างอยู่บนแคร่หน้าบ้าน 

จึงเดินเข้าไปถาม เขาตอบว่าก�าลังท�ากรงต่อนกคุ ่ม

ให้กับคนรู้จักคนหนึ่งซึ่งว่าจ้างเขาในราคาพันบาทเศษ 

อย่างไรก็ดี วันนั้นผมไม่มีค�าถามเกี่ยวกับกรงต่อนกคุ่ม

มากนัก มีเพียงแค่ความรู้สึกว่ามันเป็นงานหัตถกรรม

ท้องถิ่นที่สวยงามและวิจิตรบรรจง และแม้ต่อมาจะ

สังเกตเห็นผู้ชายในหมู่บ้าน ตั้งแต่เด็ก วัยรุ่น ไปจนถึง

ผู้ใหญ่หรือวัยกลางคน เดินหรือว่าขี่รถจักรยานยนต์ไป

มาพร้อมกับกรงต่อนก แต่ผมก็ไม่ได้ติดใจที่จะถามไถ่

อะไรเพิ่มเติม คงมองเห็นแต่เพียงว่าการต่อนกเป็นส่วน

หนึ่งของชีวิตประจ�าวันของผู้ชายจ�านวนหนึ่งในหมู่บ้าน

เท่านั้น ผมไม่ได้เฉลียวใจว่านกคุ่มและกรงต่อนกคุ่มจะ

เป็น

ส่วนหนึ่งของทั้งวัฒนธรรม

ไทยพุทธภาคใต้และวัฒนธรรม

มลายูมุสลิมชายแดนภาคใต้ที่ผมมีโอกาสท่องไปมา

อย่างไร

น้าสาวของผมเล่าว่า ถึงแม้แกจะท�ากรงต่อ

นกคุ่มไม่เป็นและไม่เคยจับหรือต่อนกคุ่มเพราะเหตุที่ 

“พ่อเฒ่า” สั่งห้าม แต่แกก็รู ้จักนกคุ่มรวมทั้งกรงต่อ

นกคุ่มเป็นอย่างดี แกเล่าว่านกคุ่มเป็นนกในต�านาน

พุทธศาสนา คือ ตามชาดกในชาติหนึ่งพระโพธิสัตว์

เสวยพระชาติเป็นนกคุ่มและประสบไฟป่าแต่สามารถ

ตั้งจิตอธิษฐานให้ไฟดับและรอดชีวิตมาได้ จึงเป็นที่มา

ของ “คาถานกคุ่ม” ที่คนสมัยโบราณรวมทั้งปัจจุบัน

ถึงแม้กรงต่อนกคุ่มจะแพร่หลายใน

ภาคใต้ของประเทศไทยมาเป็นเวลาช้านาน 

แต่มีเหตุผลสองประการที่ท�าให้ในสมัยเด็ก

ผมไม่คุ ้นเคยกับกรงต่อนกคุ ่มแม้จะเป็น

คนที่เกิดและเติบโตในภูมิภาคนี้ เหตุผล

ประการแรกเป็นเพราะ “พ่อเฒ่า” หรือว่า

ตาของผมแกห้ามไม่ให้ลูกหลานเลี้ยงนก 

ไม่ว่าจะเป็นนกชนิดใดก็ตาม เพราะแกไม่

ต้องการให้ “พรากลูกพรากแม่” สัตว์อ่ืน 

แม่ผมเล่าว่าครั้งหนึ่งสมัยเด็กแกแอบไปจับ

ลูกนกมาเลี้ยงไว้ที่บ้าน เมื่อ “พ่อเฒ่า” รู้

เข้าก็ลงโทษและให้แกน�าลูกนกไปปล่อยโดย

พลัน เหตุผลประการท่ีสองคือชาวอ�าเภอ

ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช แถวบ้าน

ผมไม่นิยมจับนกคุ ่มด้วยกรงต่อเหมือนที่

อื่น เช่น อ�าเภอลานสกา หากแต่ใช้สุ่มแทน 
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ใช้สวดส�าหรับป้องกันอัคคีภัย นอกจากน้ี แกเล่าว่ารูป

ทรงของกรงต่อนกคุ่มมีลักษณะคล้ายกับ “เคง” หรือ

รังปลวกขนาดเล็กที่เกาะตามต้นมะพร้าวและต้นไม้

ใหญ่ ขณะที่นกคุ่มชอบกินปลวกเป็นอาหาร ฉะนั้น 

ทันทีที่เห็นกรงต่อนกคุ่มวางอยู่บนพื้น นกคุ่มก็จะเดิน

ตรงเข้าไปติดกับเพราะเข้าใจว่าเป็น “เคง” ที่ร่วงหล่น

ลงมาจากต้นไม้ อย่างไรก็ดี น้าสาวของผมไม่ทราบ

แน่ชัดว่าเหตุใดกรงต่อนกคุ่มจึงมีลักษณะวิจิตรบรรจง 

แกเดาว่าอาจจะเป็นเพราะนกคุ่มเป็นนกในต�านานพุทธ

ศาสนาและมีความเก่ียวข้องกับพระพุทธเจ้า การสร้าง

กรงต่อนกคุ ่มที่สวยงามและวิจิตรบรรจงจึงอาจเป็น

ไปเพื่อแสดงความเคารพศรัทธาต่อพุทธศาสนาและ

พระพุทธเจ้าก็เป็นได้

เพื่อนชาวมลายูมุสลิมของผมให้ค�าอธิบายต่าง

ออกไป เขากล่าวว่านกคุ่มเป็นนกในต�านานความเชื่อ 

มลายูท้องถิ่นซึ่งมีอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ฮินดูแฝง 

อยู่ด้วย โดยนกคุ่มมีสถานะเป็นบ่าวหรือเป็นนกรับใช้

ของนก “เต็นวะเซะ” ซ่ึงเป็นนกที่ได้แต่บินบนท้องฟ้า

และอยู่บริเวณยอดเขาพระสุเมรุ ไม่สามารถโฉบลง

มาเดินบนดินได้ จ�าเป็นต้องอาศัยนกคุ่มซึ่งมักเดินบน

ดินเป็นสื่อในการน�าข่าวสารจากเทพบนสวรรค์ไปบอก

กับฤาษีหรือว่ากษัตริย์ให้ได้รับทราบ เพื่อนชาวมลายู

มุสลิมเล่าว่าเขาเรียนรู้วิธีการท�ากรงต่อนกคุ่มมาจาก

ช่างท�ากรงต่อนกคุ่มที่มีชื่อเสียงในหมู่บ้านซึ่งปัจจุบัน

ล่วงลับไปแล้ว รูปทรงกรงต่อนกคุ่มมีลักษณะคล้าย

ช้างพลาย และเป็นรูปทรงที่ท�าสืบทอดกันมาหลายชั่ว

อายุคน อย่างไรก็ดี เขากล่าวว่าหากเป็นกรงต่อนกคุ่ม

ส�าหรับใช้งานจริงจะมีลักษณะเรียบง่าย ต่างจากกรณี

ที่เป็นของประดับที่เขาท�าอยู่ซึ่งมีลักษณะวิจิตรบรรจง 

สมัยเขาเป็นเด็กกรงต่อนกคุ่มท่ีบ้านส่วนใหญ่มีลักษณะ

เรียบง่ายเนื่องจากบิดาเขาท�าขึ้นส�าหรับใช้ในการต่อ

นกคุ่ม โดยเขามักติดตามบิดาไปต่อนกคุ่มในป่า นกคุ่ม

ที่ได้มาจะน�าไปแกงใส่ยอดพริก ปรุงรสจัดจ้าน มีน้อย

คนที่จับหรือต่อนกคุ่มมาเลี้ยง

กรงต่อนกคุ่มส�าหรับผมจึงเป็นมากกว่าเครื่อง

มือดักสัตว์ หากแต่เป็นพาหะหรือว่าสื่อที่พาผมท่องไป

ในวัฒนธรรมสองวัฒนธรรมท่ีต่างกันอย่างเด่นชัดแม้

จะมีพรมแดนจรดกัน กรงต่อนกคุ่มในวัฒนธรรมไทย

พุทธภาคใต้ช่วยให้ภาพความทรงจ�าเกี่ยวกับนกคุ่มใน

วัยเด็กของผมมีความคมชัดและครบถ้วนยิ่งขึ้น ขณะที่

กรงต่อนกคุ่มในวัฒนธรรมมลายูชายแดนภาคใต้ช่วยให้

ผมเห็นโลกแตกต่างและกว้างไกลกว่าแหล่งที่บ่มเพาะ

ผมขึ้นมา ผมพอใจที่จะท่องไปมาระหว่างวัฒนธรรมทั้ง

สองมากกว่าจะปักหลักอยู่กับวัฒนธรรมใดวัฒนธรรม

หนึ่งหรือพยายามเปลี่ยนวัฒนธรรมท้ังสองให้เหมือนกัน 

พิจารณาในแง่นี้ กรงต่อนกคุ่มจึงไม่ได้กักขังผมหรือ 

“พรากลูกพรากแม่” สัตว์อื่นอย่างที่มันถูกออกแบบมา 

หากแต่ได้ช่วยปลดปล่อยผมให้มีอิสระท่ีจะไปเรียนรู้

และท�าความเข้าใจ “คนอื่น” ที่อาศัยอยู่บนแผ่นดิน

เดียวกันนี้

เมื่อกล่าวถึงขวานหินขัด

หรือที่บางคนเรียกว่า ‘ขวานฟ้า’ 

บ้างก็คิดเลยเถิดไปถึง ‘ขวานฟ้าหน้า

ด�า’ ละครจักรๆวงศ์ๆ เมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว แล้วท�าไมขวานหินขัดโบราณจึงเรียกว่า ‘ขวานฟ้า’ ก่อนอ่ืนขอเล่าถึง

เหตุผลที่เลือกวัตถุประเภทนี้มาเขียนบทความในครั้งนี้ ก็ด้วยแรงบันดาลใจสองประการจากขวานหินขัด ประการ

แรกก็คือผู้เขียนมองเห็นความพยายามของมนุษย์ที่ไม่มีที่สิ้นสุด และอีกประการคือการรับรู้และการให้ความหมาย

ของ ’ของ’ โบราณในสังคมปัจจุบัน

‘ขวานหินขัด’ เป็นวัตถุจากสังคมในอดีตที่ห่างไกล ที่อาจจะย้อนไปไกลถึง 2,000 ปี หรือบางชิ้นอาจจะเก่า

ถึง 5,000 ปีก็เป็นได้ ขวานหินขัดโดยทั่วไปอาจจะมีรูปทรงและสีสันที่ไม่ใคร่สะดุดตา และหากอยู่ในพิพิธภัณฑ์ก็มัก

จะไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าใดนัก แต่ทว่าวัตถุที่ดูแสนจะธรรมดานี้มีความส�าคัญอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว เพราะมัน

คือหลักฐานต่อเนื่องจากพัฒนาการของเทคโนโลยีเครื่องหิน (Lithic Technology) ที่ย้อนกลับไปเมื่อหลายหมื่นปีที่

แล้ว ที่เริ่มจากที่มนุษย์หยิบฉวยวัสดุที่หาได้ง่ายอย่างหินมาดัดแปลงให้เป็นเครื่องมือเครื่องใช้หรือประดิษฐ์ประดอย

เป็นเครื่องประดับ แล้วมนุษย์ก็เรียนรู้ว่าหินมีคุณสมบัติจ�าเพาะที่แตกต่างกันที่สามารถน�าไปดัดแปลงเพื่อประโยชน์

ใช้งานได้หลากประเภท ตั้งแต่เป็นของใช้ในครัวเรือน อาวุธ เครื่องประดับ รูปเคารพ วัสดุก่อสร้าง แผ่นจารึก หรือ

แม้แต่โลงศพ ที่มนุษย์จะเลือกสรรมาให้ตรงกับการใช้งานตามคุณสมบัติของเนื้อหินที่มีทั้งอ่อน เหนียว แข็ง เปราะ 

หยาบ ละเอียด ที่จะมาขึ้นรูปและตกแต่งด้วยเทคนิคกะเทาะ ตอก ต่อย สลัก สกัด ตัด ขัด ขูด หรือแม้กระทั่ง 

เผาและฝังสี ก็ตามที เพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุที่มีรูปทรงและสีสันตามที่ต้องการ ความพยายามที่จะสร้างวัตถุตามที่

ต้องการนี้ที่ท�าให้มนุษย์ออกเดินทางเสาะแสวงหาวัตถุดิบที่อยู่ห่างไกลออกไป ซึ่งน�าไปสู่การติดต่อแลกเปลี่ยนรวม

ไปถึงการต่อสู้แย่งชิงทรัพยากรของมนุษย์ ใครจะรู้บ้างว่าวัตถุที่อายุหลายพันปีที่นอนอยู่ในตู้จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์

อย่างขวานหินขัดจะผ่านน�้ามือใครต่อใครมาบ้าง แล้วเจ้าของขวานหินนั้นมีชะตาชีวิตเป็นเช่นไร
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 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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