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ใช้สวดส�าหรับป้องกันอัคคีภัย นอกจากนี้ แกเล่าว่ารูป

ทรงของกรงต่อนกคุ่มมีลักษณะคล้ายกับ “เคง” หรือ

รังปลวกขนาดเล็กที่เกาะตามต้นมะพร้าวและต้นไม้

ใหญ่ ขณะที่นกคุ่มชอบกินปลวกเป็นอาหาร ฉะนั้น 

ทันทีที่เห็นกรงต่อนกคุ่มวางอยู่บนพื้น นกคุ่มก็จะเดิน

ตรงเข้าไปติดกับเพราะเข้าใจว่าเป็น “เคง” ที่ร่วงหล่น

ลงมาจากต้นไม้ อย่างไรก็ดี น้าสาวของผมไม่ทราบ

แน่ชัดว่าเหตุใดกรงต่อนกคุ่มจึงมีลักษณะวิจิตรบรรจง 

แกเดาว่าอาจจะเป็นเพราะนกคุ่มเป็นนกในต�านานพุทธ

ศาสนาและมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า 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

 พจนก กาญจนจันทร 
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 ขวานฟ้า-ขวานหินขัด
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ผู ้ เขียนเป ็นนักโบราณคดีที่สนใจสังคมและ

วัฒนธรรมในยุคโลหะ (ประมาณ 3,000 -1,500 ปี

มาแล้ว) แต่ในการท�างานภาคสนามขวานหินขัดเป็น

โบราณวัตถุชนิดหนึ่งที่พบบ่อยมาก จากการเดินส�ารวจ

ตามท้องไร่ท้องนาและที่ส�าคัญได้พูดคุยกับชาวบ้านใน

พื้นที่ศึกษาได้ท�าให้ผู้เขียนรู้จัก ‘ขวานฟ้า’ และยังได้

เห็นถึงการรับรู้ของคนปัจจุบันกับการมีอยู่ของ ‘ของ’ 

โบราณ มีเรื่องเล่ามากมายถึงที่มาของ ‘ขวานหินขัด’ 

ที่ชาวบ้านเก็บรักษาไว้ ที่น่าสนใจคือ หลายๆครั้งที่เป็น

เรื่องเล่าท�านองว่า เก็บได้หลังจากเกิดฝนฟ้าคะนองและ

ฟ้าผ่า พอรุ่งเช้าเข้าไปไร่นาตามปกติก็พบ ‘ขวานฟ้า’ 

เสียบอยู่ที่ตอไม้ที่ถูกฟ้าผ่าด�าเป็นตอตะโกไปแล้ว และ

เรื่องเล่าที่ตามมาก็ว่าเป็น ‘ขวาน’ ของรามสูรที่ไล่ขว้าง

นางเมขลาที่ถือดวงแก้วหลอกล่อไปมา แต่รามสูรขว้าง

เท่าไรก็ไม่ถูกนางเมขลา จนแล้วจนรอดจนขวานหล่นลง

มาจากบนฟ้า แล้ว ‘ขวานฟ้า’ ก็คือ ‘ขวานหินขัด’ ใน

ความหมายของนักโบราณคดีนั่นเอง บางครั้งที่ผู้เล่ามี

ท่าทางจริงจัง จนพลอยให้คิดไปว่าผู้เล่าเช่ือเร่ืองรามสูร

ขว้างขวานฟ้าจนขวานหล่นลงมาบนโลกมนุษย์จริงๆ แต่

บางครั้งเรื่องเล่าเดียวกันก็ออกแนวคร้ืนเครง

ครั้งหนึ่งขณะที่ผู้เขียนส�ารวจหาแหล่งโบราณคดี

ใน จังหวัดกาญจนบุรี ก็แวะเวียนไปตามวัดตามบ้าน

และร้านค้า มาถึงบ้านเรือนหลังเล็กๆหลังหน่ึงผู้เขียน

ถามถึง ‘ขวานฟ้า’ กับป้าคนหน่ึง แกก็ถามกลับมาว่า

จะเอาไปท�าอะไร ผู้เขียนก็เล่าถึงงานโบราณคดีที่ก�าลัง

ท�าอยู่ แล้วก็เลยเถิดชวนคุยไปเร่ืองเรือกสวนไร่นาฟ้า

ฝนของพื้นที่แถบนั้นว่าอุดมสมบูรณ์แค่ไหน คุยได้สัก

พักป้าก็เอาขันน�้าใบย่อมที่คว�่าบนโอ่งน�้า ตักน�้าฝนมา

ยื่นให้ ผู้เขียนด่ืมไปอึกใหญ่ สักครู่เจ้าของบ้านก็ท�าท่า

เหมือนนึกอะไรได้ แล้วเอ่ยถึงของโบราณที่ผู้เขียนถาม

ถึง ป้าแกก็ลุกขึ้นเปิดฝาโอ่งน�้าฝนนั้นพร้อมถกแขนเสื้อ

ขึ้นสูงแล้วเอาแขนจุ่มลงไปในโอ่งก้มลงไปเกือบสุดตัว 

เงยขึ้นมาพร้อมด้วยหินสองก้อนติดมือมาด้วย “อันนี้

หรือเปล่าท่ีถามถึง เขาเรียกว่าขวานฟ้าเหรอ” จึงได้รู้ว่า

มีความเชื่ออีกประการของขวานฟ้าคือมีสรรพคุณแช่ไว้

ในโอ่งน�้ากินแล้วน�้าจะเย็นเหมือนแช่ตู้เย็นและมีรสชาติ

ดี ผู้เขียนได้รับการบอกเล่าถึงการเก็บรักษาขวานหิน

ขัดของชาวบ้านในลักษณะนี้อีกหลายๆบ้าน ซึ่งผู้เขียน

ก็ไม่แน่ใจอีกเช่นกันว่าเขาเชื่อตามนั้นหรือเพราะเป็น

วิธีปฏิบัติที่บอกเล่าต่อๆกันมา ค�าอธิบาย

ของการมีอยู ่ของวัตถุโบราณนี้อาจจะ

มาจากความรับรู ้ของชาวบ้านว่าเป็น

เรื่องท่ีเล่าต่อๆกันมา ท่ีไม่ต้องมา

ตั้งค�าถามให้ต้องตอบว่าเป็นเรื่อง

จริงหรือไม่ แล้วก็ไม่ต้องมีข้อ

ถกเถียงว ่าเรื่องเล ่านี้มีที่มา

หรือมีแก่นสารความจริงที่ควร

จะเชื่อหรือไม่อย่างไร เพราะนั่น

คงไม่ใช่เรื่องส�าคัญ แต่ส�าคัญอยู่ที่ว่า 

‘ของ’ โบราณนั้นเก็บรักษามาแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดที่ได้

มาจากท้องไร่ท้องนา แล้วน�ามาเก็บไว้ในบ้านบนท่ีสูงๆ 

บนหลังตู้ หรือบนหิ้งพระ แม้จะไม่รู้ว่ามีไว้ท�าอะไร แต่

รู้ว่าเป็นของเก่าที่ควรเก็บไว้ให้ลูกหลานดู

ไม่ว่าจะเป็นของโบราณที่ ‘ฟ้า’ ประทาน หรือ

ว่าของท่ีได้มาจาก ‘ใต้ดิน’ ก็ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าที่

คนรุ่นหลังควรเร่งศึกษาและค้นหาสาระประโยชน์และ

แก่นแท้ของสมบัติเก่าเหล่านี้ให้เจนใจ เพราะไม่รู้ว่าจะ

มีวันใดท่ีมนุษย์จะก่อมหายุทธ์ประหัตประหารกันเอง

อีกรอบ ถึงวันนั้นคงไม่แคล้วที่ทุกอย่างบนโลกจะกลับ

คืนสู่สามัญ แล้วขวานหินขัดก็อาจจะได้กลับมาใช้อีก

กล่าวกันว่าในบรรดามนุษย์ที่มี

รูปเคารพมากที่สุดในโลกนั้นรูปเคารพ

ของพระพุทธเจ้าเป็นรูปเคารพของมนุษย์

ที่มีการสร้างขึ้นมาซ�้าแล้วซ�้าเล่าเป็นปริมาณ

มากที่สุดรูปหนึ่งในโลก ไม่ว่าจะปรากฏเป็นรูปเขียน รูปพิมพ์ รูปปั้น รูปสลัก ฯลฯ 

นานารูปแบบ ยิ่งถ้านับเฉพาะในประเทศไทย จ�านวนนับของรูปเคารพพระพุทธเจ้าน้ันแทบ

จะมีมากกว่าจ�านวนประชากรหลายล้านคนในประเทศนี้เสียอีก ยิ่งหากพิจารณาในสังคมที่นับถือ

พุทธศาสนาแห่งต่างๆในโลกนี้ประกอบกับคติการสร้างรูปตัวแทน ของพระพุทธเจ้าที่มีมายาวนานนับพันปีด้วยแล้วก็

มิอาจประมาณได้ว่าจ�านวนรูปเคารพของพระพุทธองค์จะ มีมากมายมหาศาลเพียงใด

พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาที่มีชาติก�าเนิดเป็นมนุษย์และสามารถตรัสรู้หรือรู้แจ้งเห็นจริงด้วยกระบวนการทางสติ

ปัญญาของพระองค์เอง จึงเป็นเหตุการณ์ที่ส�าคัญมากของมนุษยชาติที่ได้แสดงศักยภาพของความเป็นมนุษย์เพื่อวาง

แนวทางปฏิบัติและสร้างความเข้าใจต่อโลกและชีวิตด้วยค�าสอนทางศาสนา มนุษย์ที่กลายมาเป็นพุทธเจ้าในแบบของ

พระองค์ก็คือผู้ปลดปล่อยมนุษยชาติออกจากห่วงโซ่ แห่งพันธนาการของเทพเจ้า นับแต่นั้นมาที่พุทธศาสนาอุบัติข้ึน

ความสมบูรณ์แบบของตัวแทนความคิดมนุษยนิยมก็ปรากฏอย่างชัดเจน

พระพิมพ์ที่เลือกมาเล่าประกอบนี้สะท้อนคติภาวะมนุษย์-พุทธเจ้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด พระพุทธองค์ที่มีจ�านวน

มากมายย่อมหมายถึงพระอดีตพุทธะองค์ต่างๆ พระพุทธรูปปางลีลาเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าในปัจจุบัน หากภาพ

พระพิมพ์สมบูรณ์ส่วนบนสุดจะแสดงรูปสถูปอันหมายถึงพระศรีอริยเมตไตรยพระพุทธเจ้าแห่งอนาคต การตอกย�้า

ด้วยคติอดีต-ปัจจุบัน-อนาคตพุทธเจ้าย่อมชี้ให้เห็นความคิดที่ว่าไม่ว่าจักรวาลจะแตกดับ และเกิดใหม่ไปไม่รู ้กี่ยุค

สมัยของพระพุทธองค์ สิ่งที่ยังมั่นคงอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง บิดเบี้ยว บุบสลาย ยังคงเป็นธรรมะที่เกิดจาก

มนุษย์ผู้สามารถพัฒนาศักยภาพและสติปัญญาของตนรู้แจ้งเห็นจริงตรัสรู้ได้ด้วย ตนเองอยู่เสมอ พระพุทธเจ้าที่มี

ชาติก�าเนิดจากมนุษย์จึงยืนยันคุณค่าแห่งความเป็นมนุษยนิยมที่อยู่เหนือกาลเวลาอย่างไม่รู้จบสิ้น และนี่ก็เป็นสิ่งที่

น่าสนใจว่าภาวะของมนุษย์-พุทธ(เจ้า)จะได้รับการศึกษา ท�าความเข้าใจในแบบมานุษยวิทยาอย่างไร

  พิเชฐ สายพันธ์
  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  มนุษย์-พุทธ(เจ้า)  




