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บทความนี้น�าเสนอประเด็นอภิปรายเก่ียวกับเง่ือนไขทางประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ และสังคม

วัฒนธรรม ที่ส่งผลต่อการรับรู้ตัวตนของชาวนุง หนึ่งในกลุ่มประชากรสาขาย่อยของชนชาติจ้วง 

จากการค้นคว้าเอกสารโบราณ เรื่องเล่าและต�านาน ตลอดจนการวิจัยภาคสนามทาง

มานษุยวทิยาในจงัหวดัปกครองตนเองชนชาตจ้ิวงและแม้วเหวนิซาน มณฑลยนูนาน สาธารณรฐั

ประชาชนจีน ผู้เขียนพบว่าเรื่องเล่า ต�านาน ตลอดจนพิธีกรรมซึ่งแสดงออกถึงความเคารพ 

ที่ชาวนุงมีต่อวีรบุรุษนาม “หนงจ้ือเกา” มีบทบาทในการสร้างส�านึกเชิงประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์

ร่วมกัน ซึ่งในขณะเดียวกันก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานของบริบทเฉพาะท่ีน�าไปสู่การสร้างพรมแดน

ระหว่างชุมชนหรือกลุ่มย่อยภายในกลุ่มชาติพันธุ์หน่ึงๆ และสุดท้ายจะได้ชี้ให้เห็นถึงพลวัตของ

พิธีกรรมร่วมสมัยในฐานะเครื่องมือทางวัฒนธรรม ที่หลอมรวมความรับรู้เกี่ยวกับวีรบุรุษผู้นี้

เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวนุงในจีน

ค�ำส�ำคัญ: หนงจื้อเกำ, ประวัติศำสตร์ชำติพันธุ์, เครื่องมือทำงวัฒนธรรม, นุง, จ้วง, สำธำรณรัฐ

ประชำชนจีน 

This article presents part of an extensive study on the ethno-historical and socio- 

cultural contexts of the ethnic identification among the Nung/Nong, one the three 

major sub-branches of the Tai-speaking Zhuang people in Yunnan Province of  

China. Drawing on local historical-documentary research and ethnographic fieldwork 

in Wenshan Zhuang and Miao Autonomous Prefecture, Yunnan, the author illustrates 

how local historical narratives and rituals based on the stories of a heroic ancestor,  

Nong Zhigao, have been instrumental in the social construction of Nung collective 

ethno-historical consciousness. At the same time, the historical contingencies of 

such narratives and religious practices have constituted boundaries within the same 

ethnic group. The article concludes by discussing how the worship of Nong Zhigao 

nowadays represents Nung’s cultural strategy to devise their collective perception 

of the past as a form of ethnic identification in the context of contemporary China. 

keywords: Nong Zhigao, ethno-history, cultural strategy, Nung/Nong, Zhuang, China
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บทน�า

กลุ่มคนท่ีเรียกหรือรับรู้ตนเองว่า “นุง” (Nung) หรือ “หนง” (Nong) ถือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์

หนึ่งในสามสาขาย่อยของชาวจ้วงในยูนนาน ซ่ึงประกอบด้วยนุง ซา (Sha) และถู่ (Tu) โดย

มีถ่ินฐานอาศัยในจังหวัดปกครองตนเองชนชาติจ้วง-แม้ว เหวินซาน (Wenshan Zhuang 

and Miao Autonomous Prefecture) อันเป็นพ้ืนท่ีติดกับเขตปกครองตนเองชนชาติ

จ้วงกวางส ี(Guangxi Zhuang Autonomous Region) นงุเป็นกลุม่ทีม่ปีระชากรจ�านวน

มากท่ีสุดในกลุ่มสาขาย่อยของจ้วง มีความหลากหลายท้ังทางด้านภาษา วัฒนธรรม และ

เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีปรากฏเร่ืองราวในบันทึกประวัติศาสตร์ของจีนโบราณมากกว่ากลุ่ม

ประชากรท่ีพูดภาษาตระกูลไตกลุ่มอื่น (สุมิตร ปิติพัฒน์ และเสมอชัย พูลสุวรรณ 2543; 

ยรรยง จิระนคร และเสมอชัย พูลสุวรรณ 2550) ซึ่งในขณะเดียวกันก็เป็นท่ีมาของ 

ข้อสันนิษฐานและข้อถกเถียงทางวิชาการเกี่ยวกับชาวนุงในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะ 

ในแง่ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ซึ่งเชื่อมโยงกับส�านึกรับรู้ทางชาติพันธุ์ของชาวนุงในปัจจุบัน

หนึ่งในข้อถกเถียงประการส�าคัญคือข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับประวัติการตั้งถ่ินฐานของ

ชาวนุง ซึ่งส่วนหน่ึงอ้างอิงจากบันทึกเกี่ยวกับ “นุงจือเกา” หรือ “หนงจื้อเกา” (農智高 / 

Nong Zhigao) วีรบุรุษคนส�าคัญของชาวนุงท่ีเอกสารจีนโบราณบันทึกว่าเป็นผู้น�าในการ

ก่อกบฏต่อราชวงศ์ซ่งของจีนในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 11 (He 1998, 40) จนเป็นที่มาของ 

ข้อสันนิษฐานว่าบรรพบุรุษของชาวนุงได้เลือกชื่อสกุล (แซ่) ของหนงจ้ือเกามาเป็นชื่อกลุ่ม

หรือชื่อชนชาติ (Edmondson and Solnit 1988, 5) อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อโต้แย้งในเชิง

ภาษาศาสตร์ว่าชื่อกลุ่มของนุงมาจากค�าในภาษานุง ซึ่งหมายถึงคนท้องถิ่นดั้งเดิมที่อาศัย

อยู่ตามชายน�้า (Kaup 2000, 40) และจากการวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์มีข้อเสนอว่านุง

อาจมาต้ังถิ่นฐานในบริเวณน้ีภายหลังคริสต์ศตวรรษที่ 11 อันเป็นช่วงเวลาที่อ้างอิงจาก

บันทึกเก่ียวกับหนงจื้อเกา (He 1991, 83 อ้างใน Kaup 2000, 40)  

บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการวิจัยระดับปริญญาเอกของผู ้เขียน (ด�ารงพล 

อินทร์จันทร์ 2557) ซึ่งพยายามท�าความเข้าใจเงื่อนไขหรือบริบททางประวัติศาสตร ์

ชาติพันธุ์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ท่ีส่งผลต่อการก�าหนดนิยามหรือ 
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จัดจ�าแนกความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ หรือการรับรู้ตนเองว่าเป็น “นุง” โดยใช้วิธีการค้นคว้า

เอกสารบันทึกประวัติศาสตร์ท้องถ่ินร่วมกับการศึกษาภาคสนามทางมานุษยวิทยาสังคม

และวัฒนธรรม ในถิ่นฐานของชาวนุงในจังหวัดเหวินซาน มณฑลยูนนาน ซึ่งเป็นที่ตั้งของ

ชมุชนชาวนุงกลุม่ย่อยๆ หลากหลายกลุม่ท่ียงัคงสืบสานลกัษณะทางภาษา สงัคมวฒันธรรม 

ตลอดจนประเพณขีองกลุม่ไว้ได้เป็นอย่างดี ในบทความนี ้ผูเ้ขยีนจะเชือ่มโยงข้อมลูจากงาน

วจิยัดงักล่าว โดยเฉพาะในประเด็นความรบัรูแ้ละวถิปีฏบิตัอินัหลากหลายเกีย่วกบัหนงจ้ือเกา 

ทั้งจากเอกสารจีนโบราณ เรื่องเล่าและต�านานพื้นบ้าน พิธีกรรม ตลอดจนทัศนะของชาวนุง

ในชุมชน เพื่อน�าเสนอประเด็นอภิปรายว่าด้วยความสัมพันธ์ของกระบวนการสร้างส�านึก

ทางประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์และเครื่องมือทางวัฒนธรรม เพื่อท�าความเข้าใจพลวัตทาง

ชาติพันธุ์ของชาวนุงในปัจจุบัน 

ทั้งนี้จากการทบทวนกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการธ�ารงชาติพันธุ์ (ethnicity) พบว่า 

ได้มีการคลี่คลายจากการอธิบายปรากฏการณ์ทางชาติพันธุ์เฉพาะกรณี มาเป็นแนวคิด

ทฤษฎีที่ก�าหนดกรอบความหมายและกฎเกณฑ์ชาติพันธุ์ จนกระทั่งในปัจจุบันที่ได้เชื่อมโยง 

มโนทัศน์หรือแนวการศึกษาอย่างหลากหลายมากขึ้น เช่น งานศึกษาของสมรักษ์  

ชัยสิงห์กานานนท์ ได้ทบทวนงานศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มคนที่พูดภาษาตระกูลไทในมณฑล 

กวางสีท่ีได้รับการจัดจ�าแนกภายใต้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า “ชนชาติจ้วง” และช้ีให้เห็นว่า 

การก่อตัวทางชาติพันธุ์เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องของการสนทนาระหว่าง “ตัวเอง” และ 

“คนอื่น” อันเป็นผลมาจากการเมืองชาติพันธุ์ท่ีเน้นแสดง “ความแตกต่าง” และวาทกรรม

ของรัฐจีนเก่ียวกับการก้าวไปสู่ความทันสมัย (Chaisingkananont 2012)

งานศึกษาของสุมิตร ปิติพัฒน์ (2543) ท�าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่คนไตแดงใน

เวียดนามพยายามปกปิดอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของตนเอง และชี้ให้เห็นว่าเป็นผลจาก 

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมของเวียดนามที่พยายามลดความส�าคัญของ 

ความหลากหลายและความแตกต่างของบรรดากลุ ่มชาติพันธุ์ลง หรืองานศึกษาของ 

เสมอชัย พูลสุวรรณ (2552) ซึ่งอธิบายผ่านปรากฏการณ์ทางชาติพันธุ์ท่ีเกิดขึ้นในบริบท

พื้นท่ีลุ่มแม่น�้าแดงว่า ค�าว่า “ไต” นอกจากจะเป็นค�าเรียกแทนตัวเองที่หมายถึง “คน” ยัง

อาจเป็นเครื่องหมายของการสร้างพรมแดนทางชาติพันธุ์ระหว่างกลุ่ม หรือเพ่ือแสดงถึง 
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ความเป็นพวกเดียวกันระหว่างกลุ ่มย่อยท่ีพูดภาษาสื่อความกันรู ้เรื่อง และยังเป็น 

เคร่ืองแสดงสถานภาพทางสังคมในอีกระดับหนึ่งด้วย ส่วนในแง่ของการปฏิบัติทาง

วัฒนธรรม ก็มีงานศึกษา อย่างเช่น ประสิทธ์ิ ลีปรีชา (Leepreecha 2004) ซ่ึงเสนอว่า 

อัตลักษณ์ม้งถูกสร้างผ่านต�านาน เพลง พิธีกรรม และภาษา ที่ถูกผลิตซ�้ารุ ่นต่อรุ ่น 

ท่ามกลางการมีความสัมพันธ์กับคนกลุ่มต่างๆ ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน เป็นต้น

ในการน�าเสนอเนื้อหาของบทความ ผู้เขียนจะเริ่มจากสังเขปประเด็นความเช่ือมโยง

ระหว่างเรื่องราวของหนงจื้อเกากับความเป็นมาของชาวนุงตามบันทึกประวัติศาสตร์ของจีน 

หลังจากนั้นจะแสดงให้เห็นความหลากหลายของเรื่องเล่าและต�านานพื้นบ้านเกี่ยวกับ

หนงจือ้เกา ซึง่มบีทบาทในการสร้างส�านึกเชงิประวัตศิาสตร์ชาตพัินธุร่์วมกนัของชาวนงุ และ

จะน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพลวัตของพิธีกรรมร่วมสมัยที่สะท้อนให้เห็นถึงการหลอมรวม 

ความรับรู้เกี่ยวกับหนงจ้ือเกามาเป็นเครื่องมือทางวัฒนธรรมในการสร้างอัตลักษณ์ทาง

ชาติพันธุ์ของชาวนุง ก่อนท่ีจะสรุปประเด็นอภิปรายในส่วนสุดท้ายของบทความ 

หนงจื้อเกาและความเป็นมาของชาวนุงในเอกสารจีน

งานศึกษาก่อนหน้านี้ที่น�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับชาวนุง (He 1998 [2541]; สุมิตร ปิติพัฒน์ 

และเสมอชัย พูลสุวรรณ 2543) ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของชาวนุงจากบันทึก

ประวัติศาสตร์ของจีนระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 8-10 ซึ่งอาจสรุปประเด็นพอสังเขปได้ว่า  

นุงเป็นสมาชิกเผ่าหนึ่งของพวก “เหล่า” หรือ “เหลียว” (Liao) ซึ่งเช่ือกันว่าเป็นส่วนหนึ่ง

ของไป่เย่ที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลยูนนาน คนกลุ่มนี้มีระบอบปกครองแบบ

ศักดินา ในปลายศตวรรษที่ 8 หัวหน้าของนุงซึ่งมีอิทธิพลมากที่สุดในหมู่พวกเหล่า สามารถ

ควบคุมดินแดนทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูนนานไปถึงทางตะวันตกของกวางสี และ 

บางส่วนทางตอนเหนือของเวียดนาม จนกระทั่งคริสต์ศตวรรษที่ 9 เม่ือราชวงศ์ซ่งเหนือ 

(ค.ศ. 960-1127) ขึ้นมามีอ�านาจในจีนตอนบน จึงได้ผนวกดินแดนของชาวเหล่าที่มีพวก

นุงเป็นหัวหน้าเข้ามาอยู่ภายใต้ปกครอง 

จนถงึกลางครสิต์ศตวรรษที ่11 ได้ปรากฏช่ือ “หนงจ้ือเกา” ในฐานะวีรบุรษุคนส�าคญั

ของชาวนุง ท่ีเป็นผู้น�าก่อกบฏราชส�านักซ่ง (ราว ค.ศ. 1048) ในเขตเมืองกว่างหนานโจว 
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(อ�าเภอกว่างหนาน ในจังหวัดเหวินซาน) โดยใช้ก�าลังทหารรวบรวมดินแดนเดิมของ 

พวกเหล่าเข้ามาอยู่ในอาณัติ แล้วตั้งเป็นรัฐอิสระชื่อว่า “หนานเทียนกั๋ว” (南天国 / Nan 

Tian Guo) ที่แปลว่า “รัฐสวรรค์ทางใต้” (State of South Heaven) ใน ค.ศ. 1049 และ

สถาปนาตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์เรียกว่า “องไถ่” (ฮ่องเต้) หลังจากที่ได้ก่อกบฏและ 

ต้ังรัฐขึ้นแล้ว บันทึกบางฉบับกล่าวว่า หนงจื้อเกาไม่ยอมสวามิภักดิ์ต่อราชวงศ์หลี่ของ

เวียดนามแต่พยายามส่งทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีทางการค้าและบรรณาการไปขอ

สวามิภักดิ์ราชส�านักจีนหลายครั้ง แต่ได้รับการปฏิเสธ และราชส�านักจีนได้ส่งกองทัพมา

ปราบปรามจนพวกของหนงจื้อเกาพ่ายแพ้ ต้องถอยร่นลงมาตั้งหลักอยู่ทางตะวันออก- 

เฉียงใต้ของยูนนาน โดยเฉพาะแถบกว่างหนาน จินผิง หยวนเจียง หงเหอ และลู่ชวน และ

ได้เป็นกลุ่มอิทธิพลอยู่ในท้องถิ่นแถบน้ันต่อมาอีกเป็นเวลานาน โดยชาวนุงบางกลุ่ม 

ได้อพยพเข้าไปอาศัยอยู่ในเขตเวียดนามเหนือเป็นจ�านวนมาก

นักวิชาการจีนวิเคราะห์สาเหตุแห่งการลุกข้ึนก่อการของหนงจื้อเกาในฐานะชาวจ้วง

กลุ่มหนึ่งในกวางสีว่าเป็นการต่อต้านความโหดร้ายของชนชั้นปกครองในราชส�านักซ่ง 

ซึง่สอดคล้องกบัความต้องการของชนชัน้ล่าง และต่อมายงัก่อให้เกดิความสามคัคใีนหมูช่นชาติ

ส่วนน้อยของจีน ท�าให้ชาวจ้วงและชาวฮ่ันหลอมรวมด้วยการแต่งงานกันอย่างแพร่หลาย 

ส่งผลให้มีการแลกเปลี่ยนทางสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ การท่ีชาวจ้วงในปัจจุบันรู้สึก

ว่าตนเป็นสมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีไม่ล้าหลังกว่าประชากรส่วนใหญ่ที่เป็นชาวจีนมากนัก 

น่าจะเป็นผลจากกระบวนการทางประวัติศาสตร์ที่รวมถึงการลุกขึ้นก่อการของหนงจ้ือเกา

ในระดับหนึ่ง (อุษา โลหะจรูญ 2552)

จะเหน็ว่า แม้เอกสารประวัตศิาสตร์ของจนีจะน�าเสนอเรือ่งราวของหนงจือ้เกาในฐานะ

กบฏ หากในมุมมองและบริบทของท้องถิ่นชุมชนชาวจ้วงแล้ว กลับปรากฏภาพลักษณ ์

ความคิด และการตีความท่ีแตกต่างออกไป โดยเฉพาะส�าหรับหมู่บ้านชาวนุงในปัจจุบันนั้น 

จากการวิจัยภาคสนามของผู้เขียนพบว่า ชาวนุงถือว่าหนงจื้อเกาเป็นวีรบุรุษคนส�าคัญ 

ในประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์ มีการอ้างอิงเหตุการณ์ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและ

วีรกรรมของหนงจ้ือเกาในรูปประวัติศาสตร์บอกเล่า ทั้งเรื่องเล่าและต�านานพื้นบ้าน 

ตลอดจนการประกอบสร้างพิธีกรรมบูชาหนงจื้อเกาที่กลายเป็นประเพณีส�าคัญของท้องถิ่น 

ดังจะได้น�าเสนอข้อมูลในส่วนต่อไป
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หนงจื้อเกาในเรื่องเล่าและต�านาน:  
ประวัติศาสตร์และส�านึกชาติพันธุ์ของชาวนุง

ต�านานพื้นบ้านและเร่ืองเล่าเก่ียวกับหนงจื้อเกาท่ีบอกเล่าสืบทอดกันมามีหลากหลาย

ส�านวน แต่ละแห่งอาจแตกต่างกัน บางเรื่องอาจมีรายละเอียดที่สอดคล้องต้องกันตาม

บันทึกทางประวัติศาสตร์ บางเรื่องได้แสดงให้เห็นลักษณะพิเศษของหนงจื้อเกา บางเรื่อง

เป็นต�านานพื้นบ้านท่ีบอกเล่าความเป็นมาของสถานที่ท่ีอ้างอิงกับเรื่องราวการก่อกบฏของ

หนงจื้อเกา หรือการถอยหนีจากการปราบปรามของแม่ทัพราชส�านักจีน รวมทั้งบอกเล่า

สถานที่หลบซ่อน สมรภูมิรบ หรือเส้นทางยุทธศาสตร์ ตลอดจนต�านานเกี่ยวกับบรรพชน

ของชาวบ้านในหลายพื้นที่ ซึ่งโยงใยเป็นเครือญาติลูกหลานของหนงจื้อเกาหรือกองทหาร

ของเขา 

ชาวนุงในท้องถิ่นได้ให้คุณค่ากับหนงจื้อเกาในฐานะเป็นการแบ่งปันลักษณะทาง

วัฒนธรรมร่วมกัน หรืออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมร่วม ดังปรากฏเรื่องเล่าท้องถิ่นที่อ้างอิง

ระหว่างชุมชนของตนเองกับหนงจื้อเกา ในท�านองเดียวกับที่คนไตในรัฐฉานทางตอนเหนือ

มปีฏบิตักิารทางวฒันธรรมเพ่ือสร้างส�านกึทางชาตพินัธุร่์วมกนัผ่านต�านานเจ้านางมอนหล้า 

(เสมอชัย พูลสุวรรณ 2552) อย่างไรก็ดี กระบวนการดังกล่าวไม่เพียงน�าไปสู่การประกอบ

สร้างประวตัศิาสตร์และส�านกึชาตพินัธ์ุร่วม แต่ในบางกรณยีงัอาจตัง้อยูบ่นพ้ืนฐานของบรบิท

เฉพาะ ซึง่น�าไปสู่การก�าหนดพรมแดนระหว่างชมุชนหรอืกลุม่ย่อยภายในกลุม่ชาตพินัธุห์นึง่ๆ 

ได้เช่นกัน ดังจะได้อภิปรายข้อมูลในส่วนต่อไปนี้

หนงจื้อเกา: บรรพบุรุษและประวัติศาสตร์การต่อสู้ของชาวนุง

ตัวตนของหนงจื้อเกาในความรับรู้ของชาวนุงก่อรูปผ่านเรื่องเล่าเกี่ยวกับก�าเนิดของ

หนงจื้อเกา ท่ีมีลักษณะเป็นเรื่องเล่าเหนือจริง โดยแสดงถึงชาติก�าเนิดที่ผิดแผกไปจาก

มนุษย์ปกติ มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เหนือคนธรรมดาทั่วไป และมักมีเหตุการณ์ท่ีท�าให้กลาย

เป็นฝ่ายตรงข้ามกบัผูป้กครองชาวจนี เช่น ชาวบ้านหมู่บ้านอาเคอ อ�าเภอกว่างหนาน จังหวัด

เหวินซาน เล่าว่า เดิมหนงจื้อเกาเป็นเทพเจ้าอยู่บนฟ้า แต่ท�าผิด สวรรค์จึงลงโทษให้ลงจาก

ฟ้ามาเป็นสุนัขรับใช้ในวังเจ้าเมืองอยู่เป็นเวลานาน ก่อนที่จะมีเหตุการณ์ปาฏิหาริย์ท�าให้
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ไปอยู่ในครรภ์ของลูกสาวเจ้าเมือง หรืออีกโครงเรื่องหนึ่งซึ่งคล้ายคลึงกับเรื่องเล่าจากต�าบล

เจ้อทู่ อ�าเภอกว่างหนาน จังหวัดเหวินซาน (สุมิตร ปิติพัฒน์ และเสมอชัย พูลสุวรรณ 2543) 

บอกเล่าถึงระยะเวลาและอุปสรรคในการให้ก�าเนิดหนงจ้ือเกา ซึ่งมีอิทธิฤทธ์ิพิเศษต่างจาก

คนปกติ แต่ด้วยอุปสรรคก่อนการให้ก�าเนิด จึงท�าให้มีบุญบารมีไม่เพียงพอ เช่น ไม่ถึงข้ัน

จะได้เป็นเทวดา หรือมีฤทธิ์เดชไม่พอที่จะสู้กับกษัตริย์ของจีนได้ 

นอกจากเรือ่งเล่าเกีย่วกบัความเป็นมาของหนงจือ้เกา ซึง่มอีงค์ประกอบของโครงเรือ่ง

ทีส่ะท้อนให้เหน็การต่อต้านผูม้อี�านาจปกครองแล้ว ในถิน่ฐานของชาวนงุทีผู่เ้ขยีนได้ท�าการ

วิจัยภาคสนาม ยังมีการเช่ือมโยงเหตุการณ์จากเอกสารประวัติศาสตร์จีนโบราณ โดย

ประกอบสร้างเป็นความทรงจ�าร่วมและก่อรูปเป็นประสบการณ์ร่วมของกลุ่มชาติพันธุ ์

ทีส่ามารถจบัต้องได้ ผ่านต�านานเกีย่วกบัการสูร้บของหนงจ้ือเกาตามสถานทีต่่างๆ ดังปรากฏ

ในค�าบอกเล่าของชาวนุงในพื้นท่ี และค�าให้สัมภาษณ์ของศาสตราจารย์หวังหมิงฝู่และ 

หนงต่ิงเฉียน นักวิชาการจ้วงศึกษาประจ�าจังหวัดเหวินซาน ในช่วง พ.ศ. 2553 ซึ่งสามารถ

สรปุข้อมลูความเชือ่มโยงระหว่างสถานท่ี เหตกุารณ์ และต�านานเกีย่วกบัหนงจือ้เกาในความ

รับรู้ของชาวนุงได้ดังนี้  

เมืองเป่าเย่กวานและลิ่วหลางเฉิง เป็นด่านที่มีความส�าคัญทางยุทธศาสตร์ เพราะ

เป็นแนวป้องกันการเดินทัพจากกวางสีและกวางตุ้งเข้าเมืองกว่างหนาน ตามต�านานเชื่อว่า

หนงจื้อเกาได้ต้ังด่านที่เป่าเย่กวาน เพื่อรับมือกับกองทัพจากราชส�านักซ่งที่มาตั้งฐานทหาร

อยู่ท่ีลิ่วหลางเฉิง แม้ว่าหนงจื้อเกาจะพ่ายแพ้ในที่สุดและถอยร่นไปทางอาณาจักรต้าหลี ่

แต่ชื่อเมืองท้ังสองก็ยังคงอยู่เป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในช่วงนั้น

ภูเขาโม่เต้าซาน ตั้งอยู่ด้านหลังของหมู่บ้านอาเคอ เป็นภูเขาที่มีเส้นตรงคล้าย 

รอยสายธนู โดยเชื่อกันว่าเป็นรอยธนูท่ีท�าจากขนหางแรดซึ่งหนงจื้อเกาเชื่อว่าเป็นของวิเศษ 

ตามต�านานท่ีบอกเล่าเหตกุารณ์ในช่วงก่อนท่ีหนงจือ้เกาจะเข้ามาปกครองเมอืงกว่างหนาน 

และใช้ภูเขาโม่เต้าซานเป็นที่ตั้งของกองทัพและตั้งฐานเพ่ือปรับเชิงเขาแถบนั้นให้เป็นที่ราบ

ส�าหรับสร้างวัง หนงต่ิงเฉียนเล่าว่า เน่ืองจากเมืองกว่างหนานเป็นถิ่นฐานของทั้งชาวนุงและ

ชาวฮั่น แต่ชาวฮั่นไม่อยากอยู่ภายใต้อ�านาจของเจ้าเมืองตระกูลหนง จึงไปปรึกษาหมอดู 
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อันเป็นที่มาของเรื่องเล่าเกี่ยวกับค�าท�านายของหมอดูที่ว่าตระกูลหนงแม้สู้รบเก่งแต่กลับ

ไม่มีปัญญา ท�าให้ตระกูลหนงมีอ�านาจครองเมืองกว่างหนานได้เพียงไม่นาน

ภูเขาหวังจื่อซาน บริเวณหมู่บ้านอาเคอ เป็นที่ตั้งของถ�้าที่มีเรื่องเล่าว่าหนงจ้ือเกา 

เคยมาหลบซ่อนจากการตดิตามของกองทัพราชส�านกัซ่ง ภายหลงัแม่ทพัใช้อบุายจนสามารถ

ตีรุกเข้ามาถึงถ�้าได้ แต่พ่อของหนงจื้อเกาช่วยวางแผนจนหนงจ้ือเกาสามารถหลบหนีไปได้ 

ปัจจบุนัยงัคงมศีาลเซ่นไหว้หนงจือ้เกาอยูใ่ต้ต้นไม้ใหญ่ทีบ่รเิวณเชงิเขาแห่งนี ้ซึง่หนงติง่เฉยีน

เล่าว่าแต่เดิมเป็นศาลที่สร้างด้วยหิน ปัจจุบันได้รับการบูรณะก่อสร้างใหม่เป็นศาลแบบ 

ก่ออิฐฉาบปูน 

จ้านเปา หรือป้อมสงคราม ที่ต�าบลนาสา อ�าเภอกว่างหนาน ตั้งอยู่บนภูเขาศักด์ิสิทธิ์

ท่ีประชาชนเรียกกันว่า “โบเจ้อ” และมีความเช่ือสืบต่อกันมาว่าเคยเป็นที่ต้ังฐานก�าลังของ

หนงจื้อเกา ซึ่งมีท้ังบ้านเรือน บ่อน�้า และหลุมหลบภัยระหว่างคุมเชิงเฝ้าดูกองทัพราชวงศ์ซ่ง 

ในปัจจุบันชาวบ้านบริเวณน้ันยังคงท�าพิธีกรรมเซ่นไหว้หนงจ้ือเกาด้วยการฆ่าวัวและแพะ 

ในทุกๆ ปี

ถ�้าลิ่วหลาง ฝั่งตะวันออกของแม่น�้าซีหยาง บ้านลิ่วหลาง ต�าบลหนาซาเจ้ิน อ�าเภอ

กว่างหนาน ข้อมูลจากงานศึกษาของหวังหมิงฝู่ (Wang 2008) บันทึกไว้ว่า หนงจ้ือเกา 

ได้มาตั้งฐานก�าลังอยู่บนยอดเขาตรงกันข้ามกับถ�้าลิ่วหลางซึ่งเป็นท่ีตั้งของกองทัพจาก 

ราชส�านัก ต�านานตามค�าบอกเล่าของผู ้สูงอายุในท้องถิ่นเล่าถึงการยิงธนูวิเศษของ 

หนงจือ้เกาในแต่ละครัง้ ท่ีจะต้องแขวนเนือ้แห้งชิน้หนึง่ไว้ทีฐ่านของตน หากยิงไปแล้วไม่โดน

กองทหารในถ�้าล่ิวหลาง ลูกธนูจะกลับมาปักที่เนื้อแห้งในฝั่งของตนเองแทน หากไม่แขวน

เนื้อแห้งไว้ลูกธนูวิเศษจะเป็นอันตรายต่อกองทหารของตนได้ (Wang 2008, 195) เม่ือ

ท�าการส�ารวจยังพบร่องรอยของหลุมหลบภัยที่ฝ่ายหนงจื้อเกาสร้างข้ึนบนภูเขาดังกล่าวด้วย 

(Wang 2008, 18-19)

บ่อน�้ารอยเท้าม้าเคอเหยียน บริเวณริมเส้นทางไปหมู่บ้านนาฟู ่ ต�าบลอาเคอ  

อ�าเภอกว่างหนาน มีเร่ืองเล่าสืบต่อกันมาว่า ในช่วงที่กองก�าลังของหนงจื้อเกาถอยหน ี

กองทัพซ่งมาถึงชานเมืองกว่างหนาน พอดีเป็นช่วงเดือนหกที่ประสบภัยแล้ง แม่น�้าแห้ง  
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กองก�าลังประสบความยากล�าบากเพราะขาดน�้าอยู่เป็นเวลานาน จนกระท่ังวันหนึ่งเมื่อ

หนงจ้ือเกาจูงม้าขาวมาถึงบริเวณซึ่งเป็นบ่อน�้าในปัจจุบัน ม้าเคอเหยียนของหนงจ้ือเกา 

ใช้เท้าหน้ากระทืบพื้นอย่างกะทันหัน เมื่อขุดพ้ืนดินไปเรื่อยๆ จึงพบแหล่งน�้าใส หนงจ้ือเกา

ก็ให้ทหารขุดต่อจนกลายเป็นบ่อน�้า ท�าให้กองทัพฟื้นก�าลังข้ึนมา จนสามารถเคล่ือนก�าลัง

ต่อไปได้ ในเวลาต่อมาชาวบ้านจึงได้บูรณะบ่อน�้าแห่งนั้นและต้ังชื่อเพื่อร�าลึกถึงหนงจื้อเกา  

หนงจื้อเกา: ต�านานและโลกศักดิ์สิทธิ์เฉพาะท้องถิ่น

จากข้อมูลที่ได้น�าเสนอในส่วนก่อนหน้าน้ี จะเห็นว่าเร่ืองเล่าและต�านานเกี่ยวกับ

หนงจือ้เกาท่ีก่อรปูเป็นประวตัศิาสตร์ชาตพินัธุข์องชาวนุงในจีน มีลกัษณะผสมผสานระหว่าง

โครงสร้างแบบปรัมปรานิยายที่เน้นมิติเหนือธรรมชาติและการต่อต้านอ�านาจปกครอง กับ

การประกอบสร้างความจริงผ่านการอ้างอิงกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์

วัฒนธรรมของพื้นที่จังหวัดเหวินซาน แต่ในขณะเดียวกัน ในส่วนน้ีผู้เขียนจะได้แสดงให้เห็น

มิติที่หลากหลายของประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ในระดับท้องถิ่น โดยจะได้ยกตัวอย่างการ

ปฏิบัติท่ีเชื่อมโยงกับเรื่องเล่าเกี่ยวกับพลังศักดิ์สิทธิ์ของหนงจื้อเกา จากกรณีเปรียบเทียบ

หมู่บ้านชาวนุง 2 หมู่บ้านในอ�าเภอกว่างหนาน จังหวัดเหวินซาน ท่ีมีความเชื่อและพิธีกรรม

เฉพาะชุมชนโดยตั้งอยู ่บนพื้นฐานของการอ้างอิงกับสถานที่ในต�านานที่เกี่ยวข้องกับ 

หนงจ้ือเกา 

หมู่บ้านอาย่ง เป็นหมู่บ้านท่ีมีต�านานเล่าสืบต่อกันมาว่า เคยเป็นที่อยู่อาศัยของแม่

ของหนงจื้อเกา และเป็นที่ตั้งของ “ถ�้าอาหนง” ซ่ึงชาวบ้านเล่าว่าเคยเป็นที่หลบซ่อนตัวของ

แม่และหนงจื้อเกาจากกองทัพราชส�านักซ่ง นอกจากนี้ในบริเวณหมู่บ้านยังมีร่องรอยของ

จวนเจ้าเมืองที่เป็นหลักฐานว่าบริเวณดังกล่าวเคยเป็นศูนย์กลางการปกครองของเจ้าเมือง

ตระกูลหนงมาก่อน

ปัจจุบันชาวนุงหมู่บ้านอาย่งมีความเชื่อในการเซ่นไหว้บูชาศาลหนงจื้อเกาที่ตั้งอยู่

บริเวณเชิงเขาด้านหลังของหมู่บ้าน โดยเชื่อกันว่าเจ้าเมืองตระกูลหนงในอดีตเป็นผู้สร้าง

ศาลดังกล่าวเพื่อบูชาหนงจื้อเก้าที่ส�าแดงอิทธิฤทธิ์ปกป้องหมู่บ้านให้ปลอดภัยจากการ

รุกรานของกองทัพจากกวางสี ชาวบ้านอาย่งในปัจจุบันเล่าว่าในอดีตศาลดังกล่าวมีขนาด



19“หนงจื้อเกา”: สำานึกทางประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์และเครื่องมือทางวัฒนธรรมของชาวนุงในจีน

ไม่ใหญ่โตมากนัก ภายในศาลมีรูปหล่อของหนงจ้ือเกา โดยครอบครัวของหนงซ่ือผู่ซึ่งเช่ือ

กนัว่าสบืเชือ้สายมาจากหนงจือ้เกา ได้ว่าจ้างให้คนไปจุดธปูบชูาทีศ่าลทกุเช้า-เย็น โดยมอบ

ค่าตอบแทนเป็นข้าว 50 ชั่ง (1 ชั่งเท่ากับ 25 กิโลกรัม) เป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อกันมา 

ส่วนชาวบ้านอาย่งก็มีความเชื่อว่าการเซ่นไหว้ศาลจะช่วยคุ้มครองจากโรคระบาดหรือ 

ภัยพิบัติธรรมชาติ ส่วนใหญ่จะเรียกขานศาลนี้ว่า “ไซเอินฮา” ในภาษาจ้วง ซ่ึงค�าว่า “ไซ” 

หมายถงึครอบครวัเจ้าเมอืงหรอืขนุนาง และ “เอินฮา” หมายถงึเดือนห้า อนัเป็นช่ือทีส่ะท้อน

ให้เห็นประเพณีท้องถ่ินท่ีชาวบ้านจะฆ่าหมูเพื่อเซ่นไหว้หนงจ้ือเกาท่ีศาลดังกล่าวในวันไหว้

บ๊ะจ่างของทุกปี

เมื่อศาลหนงจื้อเกาถูกท�าลายลงในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรม (ราว ค.ศ. 1966-1976) 

ท�าให้มีการเชื่อมโยงว่าเป็นสาเหตุให้ชาวบ้านหลายคนเจ็บป่วย และกลายเป็นช่วงเวลาท่ี

คนในหมู่บ้านต่างตื่นกลัววิตกกังวล จนกระทั่งภายหลังการปฏิวัติวัฒนธรรม ผู้ใหญ่บ้าน 

อาย่งได้ขอบูรณะซ่อมแซมศาลขึ้นใหม่ด้วยความร่วมมือจากชาวบ้านโดยไม่ต้องใช ้

งบราชการ เมือ่แรกเริม่บรูณะได้สร้างศาลใหม่เป็นเรอืนกระท่อม จนปีต่อมาได้ปรบัปรงุเป็น

ศาลสองชั้น มีหิ้งบูชาหนงจื้อเกาขนาบด้วยหิ้งบูชาแม่ทัพขุนนางในกองก�าลัง โดยด้านหนึ่ง

เขียนว่า “ขุนนางแซ่เถา” อีกป้ายเขียนว่า “ขุนนางแซ่หลี่” แต่ไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่าทั้งสองเป็น

ใคร ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้หมอ (ผู้น�าด้านพิธีกรรมของหมู่บ้าน) ได้มอบหมาย

ให้ชาวบ้าน 12 คนเป็นคณะท�างานรับผิดชอบดูแลศาลดังกล่าว จนกระทั่ง ค.ศ. 1996  

เม่ือข้าราชการเกษียณอายุจากกรมรถไฟคุนหมิง กลับบ้านไปเยี่ยมญาติที่กว่างหนาน และ

เห็นว่าศาลหนงจื้อเกาช�ารุด จึงบริจาคเงินบูรณะซ่อมแซมและเปลี่ยนข้อความบนป้ายหน้า

ศาลใหม่ โดยระบุเพียงว่าเป็น “ศาลหนงจื้อเกา” (儂智高庙 / Nong Zhigao Miao)

หมู่บ้านปาเหม่ย ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวอ�าเภอกว่างหนานมากนัก ปัจจุบันเป็นสถานที่ 

ท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของอ�าเภอกว่างหนาน เน่ืองจากตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีภูมิทัศน์

สวยงาม และชาวบา้นยังคงมีวถิีการด�ารงชีวิตด้วยการเพาะปลูกขา้ว ทกุวนันี้ชาวบา้นได้เปดิ

บ้านเป็นโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อน ผู ้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นชายวัยกลางคน 

ในหมู่บ้านปาเหม่ยอ้างถึงค�าบอกเล่าของคนรุ่นก่อนๆ ที่เล่าให้ฟังว่า บ้านปาเหม่ยเคย 

เป็นท่ีหลบซ่อนของหนงจื้อเกาภายหลังจากพ่ายแพ้กองทัพซ่งที่อาเคอ และตีฝ่าวงล้อม  
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โดยครอบครัวแยกกันเดินทางหลบหนี ลูกสาวของหนงจื้อเกาน�าก�าลังส่วนหนึ่งมาหลบซ่อน

ในหมู่บ้านปาเหม่ย ดังนั้น แม้ว่าจะมีความเชื่อว่าบรรพบุรุษของชาวปาเหม่ยเป็นคน 

ตระกูลหลี่จากมณฑลกวางตุง้ แต่คนแซ่หนงในหมูบ้่านกเ็ชือ่กนัว่าพวกเขาเป็นลกูหลานของ

หนงจือ้เกา

งานศึกษาของหนงต่ิงเซิง (Nong Dingsheng) อภิปรายว่าเรื่องเล่าของผู้คนใน

หมู่บ้านปาเหม่ยมีความสอดคล้องกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะเม่ือพิจารณา

จากบริบทเชิงภูมิศาสตร์ของสงครามสุดท้ายระหว่างหนงจื้อเกากับกองทัพซ่งที่สมรภูม ิ

อาเคอ กล่าวคือหมู่บ้านปาเหม่ยตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณที่เชื่อกันว่ามีรอยเท้าม้าเคอเหยียน

ตรงเชิงเขาถ�้าเจ้าแม่กวนอิม ภูมิประเทศรอบถ�้าดังกล่าวเป็นหน้าผาปกคลุมด้วยป่าดงดิบ 

เป็นชัยภูมิที่เหมาะสมต่อการหลบซ่อนตัว ประกอบกับสายสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้าน 

ในอาเคอและปาเหม่ยกับทหารของหนงจื้อเกา จึงมีความเป็นไปได้ที่ชาวบ้านในหมู่บ้าน 

ปาเหม่ยจะให้ท่ีหลบซ่อนกับกองก�าลังของหนงจื้อเกา

นอกจากนี้ยังมีหลักฐานว่า ชาวบ้านปาเหม่ยได้ท�าพิธีเซ่นไหว้บริเวณที่เชื่อว่าเป็นรอย

เท้าม้าเคอเหยียนมาตั้งแต่ช่วงก่อน ค.ศ. 1949 อีกทั้งชาวบ้านปาเหม่ยในปัจจุบันยังคงท�า

พิธีเซ่นไหว้หนงจื้อเกาท่ีภูเขาเหยียนเป่าซานในวันท่ี 4-6 ของเดือนห้าตามปฏิทินจันทรคติ 

ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับพิธีเซ่นไหว้หนงจื้อเกาในหมู่บ้านอาย่ง การที่ชนชั้นปกครองใน

หมู่บ้านปาเหม่ยยอมรับให้คนตระกูลหนงเข้าร่วมพิธีเซ่นไหว้ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าคน

ตระกูลหนงมีความสัมพันธ์กับชนชั้นปกครองของหมู่บ้านมาแต่อดีตผ่านสถานะที่เช่ือมโยง

จากต�านานว่าเป็นเครือญาติลูกหลานของหนงจื้อเกาน่ันเอง

หนงจื้อเกาในพิธีกรรม: เครื่องมือทางวัฒนธรรมของชาวนุง

นอกจากพิธีเซ่นไหว้ศาลหนงจื้อเกาในสองหมู ่บ้านที่ได้กล่าวถึงในหัวข้อที่แล้ว จาก 

การส�ารวจโดยศาสตราจารย์หวังหมิงฝู่ในช่วง พ.ศ. 2544-2545 ซึ่งได้มีโอกาสเข้าร่วม

กิจกรรมเซ่นไหว้ของบรรดาชาวจ้วงทีจ่ดัข้ึนในช่วงเดอืนหกหรอืเดอืนเจ็ดตามปฏทินิจันทรคติ

ของทุกปี พบว่าหมู่บ้านชาวนุงในทุกอ�าเภอของเหวินซานจะจัดงานเซ่นไหว้ “เทพเจ้า”  
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ซ่ึงชาวบ้านเรียกขานด้วยชื่อต่างๆ กัน เช่น “ฮ่งเต้” “ฮ่งฟ้า” “เหวินเต๋อฮ่งเต้” “ฟ้า” “ฮ่งติง” 

“หนงจื้อเกา” “หยางลิ่วหลาง” หรือ “หยางชีหลาง” เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ของหมู่บ้าน

ที่ท�าการส�ารวจจะประกอบพิธีเซ่นไหว้ในวันต่างๆ ของเดือนหก ซึ่งเรียกว่า “จินโช” 

หมายถึงเทศกาลเดือนหกในภาษาฮั่น และมี 5 หมู่บ้านที่ประกอบพิธีเซ่นไหว้ในวันที่ 1 

เดือนเจ็ด เรียกว่า “จิงจี้” หรือเทศกาลเดือนเจ็ดในภาษาฮั่น 

ระยะเวลาของเทศกาลดังกล่าวจะครอบคลุมวันท่ีประกอบพิธีเซ่นไหว้กับวันก่อนและ

หลังวันเซ่นไหว้อีกหนึ่งวัน โดยในช่วงสามวันน้ีถือเป็นวันหยุดของหมู่บ้าน จากการร่วม

สังเกตการณ์พิธีเซ่นไหว้ของหมู่บ้านกุ้ยหม่า อ�าเภอกว่างหนาน จังหวัดเหวินซาน เม่ือเดือน

สิงหาคม พ.ศ. 2553 ผู้เขียนพบว่าผู้เข้าร่วมพิธีจะจ�ากัดเฉพาะเพศชายเท่านั้น การเซ่นไหว้

ระดับหมู่บ้านซึ่งจัดขึ้นในช่วงสายของวันประกอบพิธี น�าโดยตัวแทนซึ่งประกอบด้วย 

คณะกรรมการของหมู่บ้าน 4 คน และมีผู้หมอเป็นผู้ประกอบพิธี โดยตัวแทนทั้งสี่คนจะ 

ผลัดกันมาเซ่นไหว้ในแต่ละทิศ ใช้เวลาท�าพิธีประมาณ 1-2 ช่ัวโมง หลังจากเซ่นไหว้แล้ว 

จะแบ่งเครื่องเซ่นไหว้ให้ทุกครัวเรือนในหมู่บ้านโดยเฉลี่ยเท่าๆ กัน หลังจากนั้นแต่ละ 

ครัวเรือนจะน�าเครื่องเซ่นไหว้นั้นมาปรุงเพ่ือประกอบพิธีเซ่นไหว้ระดับครัวเรือนอีกครั้งหนึ่ง 

ก่อนจะรับประทานอาหารร่วมกัน จึงเป็นอันสิ้นสุดพิธีในวันนั้น

นอกจากพิธีเซ่นไหว้ระดับหมู่บ้านและระดับครัวเรือนแล้ว บางหมู่บ้านอาจจัดงาน

รื่นเริงเป็นการเฉลิมฉลองด้วย เช่น ที่หมู่บ้านกุ้ยหม่ามีการจัดงานรื่นเริงที่ลานหน้าหอ 

ผู้สูงอายุกลางหมู่บ้านในช่วงบ่ายของวันสุดท้ายของเทศกาล มีการแสดงพ้ืนบ้านของ 

คณะดนตรีประจ�าหมู่บ้าน ผู้หญิงจะสวมใส่เครื่องแต่งกายด้วยชุดพ้ืนเมืองงดงามครบครัน 

ระหว่างดนตรบีรรเลง ทัง้ผูห้ญงิและผูช้ายจะสลับกนัร้องเพลงโต้ตอบกนั นอกจากนียั้งมกีาร

แสดงละครพืน้บ้าน ระบ�าประกอบเพลง การละเล่นระหว่างผูช้ายกบัผูห้ญิง เป็นต้น กจิกรรม

รื่นเริงดังกล่าวจะด�าเนินไปจนกระทั่งก่อนเวลาค�่าจึงส้ินสุดลง

ทั้งน้ีศาสตราจารย์หวังหมิงฝู่ได้ตั้งข้อสังเกตว่า แม้ชาวนุงในแต่ละหมู่บ้านจะให ้

ค�าอธิบายเก่ียวกับพิธีกรรมดังกล่าวว่าเป็นการเซ่นไหว้เทพเจ้าที่มีชื่อเรียกต่างๆ กัน แต่เมื่อ

พิจารณาแบบแผนของพิธีกรรมเซ่นไหว้ทั้งหมด จะพบว่าเป็นพิธีเซ่นไหว้ที่เชื่อมโยงกับ 

ต�านานหนงจ้ือเกาโดยตรง ดังจะเห็นได้จากสัญลักษณ์ที่ปรากฏในองค์ประกอบหลักในการ
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ประกอบพิธีเซ่นไหว้ เราอาจท�าความเข้าใจประเด็นความหลากหลายของการรับรู้เกี่ยวกับ

หนงจื้อเกาในพิธีดังกล่าว ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือทางวัฒนธรรมของกลุ่ม

ชาติพันธุ์ในบริบทของสังคมจีน ดังจะได้อภิปรายดังต่อไปน้ี  

สัญลักษณ์ในพิธีเซ่นไหว้หนงจื้อเกา

จากการส�ารวจของศาสตราจารย์หวงัหมงิฝู ่พบว่าองค์ประกอบหลกัในพิธเีซ่นไหว้ของ

แต่ละหมู่บ้าน ได้แก่ สถานที่และเครื่องเซ่นไหว้ที่ใช้ประกอบพิธีกรรม ตลอดจนข้อห้าม 

บางประการ ล้วนมีนัยเชิงสัญลักษณ์ที่ส่ือถึงการสู ้รบของหนงจ้ือเกา กล่าวคือ ในแง่ 

สถานที่ หากเป็นพิธีเซ่นไหว้ระดับหมู่บ้าน ถ้าไม่จัดขึ้นบริเวณริมแม่น�้าด้านหน้าหมู่บ้าน  

ก็มกัจดัขึน้บรเิวณพงป่าซ่ึงเป็นเหมอืนแนวก�าบังรอบหมูบ้่าน อนัเป็นการเชือ่มโยงกบัสถานที ่

ที่เก่ียวข้องกับเรื่องราวการต่อสู้ของหนงจื้อเกา หากเป็นพิธีเซ่นไหว้ระดับครัวเรือน ก็จะจัด

โต๊ะเซ่นไหว้ไว้ท่ี “เผิงจ้าน” หรือบริเวณเฉลียงของเรือนยกพ้ืน หรือในกรณีบ้านในปัจจุบัน

ที่ไม่มีการยกพื้น ก็จะต้องต้ังเครื่องเซ่นไหว้ไว้ที่เฉลียงหรือลานของบ้าน สะท้อนถึงวิถีชีวิต

ของกองทหารภายใต้การน�าของหนงจื้อเกา ซ่ึงต้องทานอาหารบนเฉลียงเพ่ือความสะดวก

ในการเข้า-ออกจากพื้นที่และคอยเฝ้าระวังข้าศึกไปพร้อมๆ กัน

ในส่วนของ เครื่องเซ่นไหว้ ทั้งในการเซ่นไหว้ระดับหมู่บ้านและระดับครัวเรือน 

จะประกอบด้วยเน้ือดิบ เลือดวัวหรือไก่ ข้าวเหนียวย้อมสี หญ้าหอม “จ้ันไซ” ที่ใช้ย้อม 

ข้าวเหนียว เหล้า ขิงสด พริกสด เกลือ โดยบางแห่งจะวางมีดที่ลับแล้วพร้อมกับเขียงไว ้

บนโต๊ะที่วางเครื่องเซ่นไหว้ด้วย ผู้อาวุโสในหมู่บ้านชาวนุงเล่าว่า สาเหตุที่ใช้เนื้อดิบเป็น

เครื่องเซ่นไหว้เนื่องจากเชื่อกันว่าหนงจื้อเกาและกองก�าลังของเขาต้องเตรียมพร้อมในการ

รบกับกองทัพซ่ง ไม่มีเวลาเพียงพอส�าหรับการปรุงอาหารสุก และเมื่อต้องทานเนื้อดิบ 

จึงจ�าเป็นต้องใช้เครื่องปรุงต่างๆ ประกอบอาหารเพื่อให้สามารถทานอาหารดิบได้ 

ส่วนข้าวเหนียวที่ย้อมสีจากหญ้าหอมนั้นเป็นอาหารท้องถิ่น และมีความเชื่อกันว่า 

ในสมัยหนงจือ้เกามเีพียงชาวจ้วงเท่าน้ันทีส่ามารถท�าข้าวเหนียวย้อมสม่ีวงได้ ท�าให้กองก�าลัง 

ของหนงจื้อเกามั่นใจได้ว่าอาหารปลอดภัยเพราะเป็นของพวกเดียวกัน ส่วนชาวนุงท่ีอ�าเภอ
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หม่ากวนซึ่งใช้ข้าวเหนียวย้อมสีแดงเป็นเครื่องเซ่นไหว้ ให้ค�าอธิบายที่แตกต่างออกไปว่า 

เป็นการจ�าลองสีของข้าวในเหตุการณ์ช่วงที่กองก�าลังของหนงจื้อเกาถูกปิดล้อมภายในพื้นที่

ท่ีไม่มีแหล่งน�้า จนต้องจ�าใจฆ่าม้าศึกและใช้เลือดม้าหุงข้าว หรือค�าอธิบายอีกส�านวนหนึ่ง

กล่าวว่า ชาวบ้านหลอกทหารของราชส�านักซ่งที่ปิดล้อมหนงจื้อเกาว่าข้าวเหนียวย้อมสี 

เป็นข้าวมีพิษที่ตั้งใจน�าไปวางยาเพื่อสังหารกองก�าลังของหนงจ้ือเกา จนสามารถผ่านด่าน

ไปช่วยฝ่ายหนงจื้อเกาได้

ในแง่ของ ข้อห้าม ในพธีิเซ่นไหว้ นอกจากข้อห้ามส�าหรบัพิธกีรรมโดยทัว่ไป เช่น ห้าม

ผูห้ญงิกบัเดก็เข้าร่วม ห้ามชนเผ่าอืน่เข้าร่วม ห้ามพดูภาษาอื่น ฯลฯ ศาสตราจารย์หวงัหมงิฝู่

ระบุว่ายังมีข้อห้ามเฉพาะที่สะท้อนความเชื่อมโยงกับการเคล่ือนไหวสู้รบของกองก�าลัง

หนงจือ้เกา กล่าวคอืต้องรกัษาความลบั ห้ามพดูถงึการเคลือ่นไหวของกองก�าลงั ห้ามยกหาบ

แบกพืชสีเขียวเข้าหมู ่บ้านเพราะจะท�าให้ฝ่ายตรงข้ามรู ้ว ่ามีกองก�าลังของหนงจื้อเกา 

มาพักอาศัยอยู่ และที่ส�าคัญคือห้ามพกมีดเข้าออกหมู่บ้าน ตามแนวปฏิบัติในอดีตที่ห้าม

ทหารกองทพัอืน่พกมดีเข้าหมูบ้่าน และเป็นการป้องกนัทหารกองทพัอืน่ปลอมตวัเข้าหมูบ้่าน

ไปพร้อมๆ กัน

พิธีเซ่นไหว้ในฐานะเครื่องมือทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมจีน

พิธีเซ่นไหว้หนงจื้อเกาของหมู่บ้านกุ้ยหม่าในจังหวัดเหวินซาน เป็นตัวอย่างของ

กระบวนการเชิงพิธีกรรมในบริบทสังคมจีนร่วมสมัย ซึ่งนอกจากจะมีคณะกรรมการหมู่บ้าน

เป็นตัวแทนในการประกอบพิธีกรรมแล้ว งบประมาณในการจัดงานแต่ละปียังได้มาจากการ

ระดมเงินของสมาชิกในแต่ละคุ้มของหมู่บ้าน เช่น ใน พ.ศ. 2546 ชาวบ้านออมเงินซื้อวัว

ราคา 980 หยวน ต่อมาใน พ.ศ. 2553 เมื่อราคาวัวเพ่ิมเป็น 1,800 หยวน แต่ละครัวเรือน

ก็ให้ความร่วมมือในการระดมทุนเพื่อให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น อย่างไรก็ดี การม ี

ส่วนร่วมของประชากรเช่นนี้ต้องผ่านกระบวนการทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไข 

ของอ�านาจปกครองในแต่ละยุคสมัย ซ่ึงเป็นหนึ่งในที่มาของการเชื่อมโยงพิธีเซ่นไหว้กับ 

ชื่อบุคคลท่ีแตกต่างกันไปในหมู่บ้านต่างๆ 
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นิทานพื้นบ้านอ�าเภอหม่ากวนได้แสดงให้เห็นวิธีการที่ชาวบ้านพยายามหลีกเลี่ยง

การถูกปราบปรามจากราชส�านัก ชาวบ้านกลัวว่าการเซ่นไหว้หนงจ้ือเกาจะรู้ไปถึงฝ่าย 

ราชส�านักแล้วจะส่งคนมาปราบปราม จึงใช้ชื่อแม่ทัพสมัยราชวงศ์ซ่งมาเป็นชื่อเทศกาลว่า 

“หยางลิ่วหลาง” “หยางชีหลาง” ซึ่งมีความหมายพ้องกับช่ือเทศกาลเดือนหกและเดือนเจ็ด 

หรือในอีกกรณีหนึ่งซึ่งเหลียงเฉิงกง ผู้หมอคนหนึ่งของหมู่บ้านกุ้ยหม่า ได้ให้สัมภาษณ์ 

ผู้เขียนเมื่อ พ.ศ. 2553 ว่าทุกวันที่ 30 เดือนหก ชาวบ้านจะเซ่นไหว้หยางชีหลางเพ่ือร�าลึก

ถึงเหตุการณ์ที่หยางชีหลางมาปราบปรามจนได้รับชัยชนะเหนือกองก�าลังของหนงจื้อเกา 

แต่หยางชีหลางเห็นว่าชาวบ้านที่ตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ชายแดนมีชีวิตที่ยากล�าบาก จึงฆ่า 

วัวควายเอาเลือดกลับไปถวายต่อราชส�านักราชวงศ์ซ่ง แล้วบอกว่าได้สังหารชาวบ้านหมด

แล้ว ดังนั้นชาวบ้านจึงส�านึกถึงบุญคุณ และเป็นท่ีมาของการเซ่นไหว้หยางชีหลางสืบเนื่อง

มาจนถึงปัจจุบัน

ทุกวันนี้เมื่อสอบถามชาวนุงหลายคนในหมู่บ้านบางแห่งว่า บุคคลหรือเทพเจ้าท่ี 

พวกเขาเซ่นไหว้คือใคร ค�าตอบท่ีได้จึงเป็น “หยางลิ่วหลาง” หรือ “หยางชีหลาง” ไม่ใช่

หนงจ้ือเกา หรือบางแห่งชาวนุงในหมู่บ้านก็ถือปฏิบัติจัดพิธีเซ่นไหว้สองวันเป็นประจ�าทุกปี 

ตามความเข้าใจว่าเซ่นไหว้หยางลิ่วหลางในเดือนหก และหยางชีหลางในเดือนเจ็ด หรือ 

บางคนก็คิดว่าเทศกาลเดือนหกเดือนเจ็ดนี้ถือเป็น “งานฉลองปีใหม่น้อย” ของชาวบ้าน  

แม้บางคนจะเคยรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับหนงจื้อเกามาก่อน หากไม่ได้ตระหนักว่าเทศกาล 

เซ่นไหว้ของชุมชนนั้นเป็นการเซ่นไหว้หนงจื้อเกา

จะเห็นได้ว่าความรับรู้ของชาวบ้าน ผู้น�า ผู้ประกอบพิธีกรรม และนักวิชาการท้องถิ่น 

อาจมีมุมมองต่อพิธีกรรมเซ่นไหว้ในเทศกาลเดือนหกเดือนเจ็ดของชาวนุงที่แตกต่างกัน 

ตามแต่เรื่องเล่า ต�านาน ประวัติศาสตร์ หรือประสบการณ์ที่ได้รับโดยตรงหรือผ่านการ

สืบทอดและถ่ายทอดกันมา รวมไปถึงการอธิบายความหมายหรือตีความสาระรายละเอียด 

ตลอดจนกจิกรรมทางวฒันธรรมประเพณีทีเ่ชือ่มโยงกบับคุคลและเหตกุารณ์ทางประวตัศิาสตร์

จากมุมมองท่ีแตกต่างกัน
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สรุปและอภิปราย

ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับหนงจื้อเกาในเอกสารของจีนตั้งแต่โบราณ ปรากฏเรื่องเล่า ต�านาน

พืน้บ้านท่ีเกีย่วข้องในบรบิทของท้องถ่ิน สถานทีส่�าคญัในก�าเนดิหนงจ้ือเกา ฐานทพั สมรภมิู

สงครามหนงจื้อเกากับหยางลิ่วหลาง แม่ทัพจีน เมืองลับแลของลูกหลานหนงจื้อเกา 

ท่ีหมู่บ้านปาเหม่ย เรื่องเล่าญาติพี่น้องและลูกหลานหนงจื้อเกาในสถานที่ต่างๆ และ

พิธีกรรมการบูชาเซ่นไหว้หนงจื้อเกาในเทศกาลเดือนหกเดือนเจ็ด ตลอดจนทัศนะรับรู ้

เกี่ยวกับหนงจ้ือเกาที่สัมพันธ์กับความเข้าใจของกลุ่มชนที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจแตกต่างไปจาก

บันทึกประวัติศาสตร์

ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์ท่ีเป็นจริงของหนงจื้อเกากับเรื่องเล่า-ต�านาน 

ท้องถิ่น ตลอดจนพิธีกรรมของกลุ่มชาวนุงในบริเวณเหวินซาน ยูนนาน สามารถพิจารณา

ภายใต้ความสัมพันธ์อย่างเป็นรูปธรรมระหว่างหนงจื้อเกากับลักษณะวัฒนธรรมของ 

ชาวจ้วงได้

โดยด้านหน่ึงพบว่า เร่ืองราวของหนงจื้อเกาเป็นประวัติศาสตร์ที่จับต้องได้ แม้อาจจะ

อยู่ภายใต้มุมมองของจีน อย่างไรก็ตาม ในมุมมองความคิดของผู้คนในท้องถิ่นได้ให้ 

คณุค่าหนงจือ้เกาในฐานะเป็นการแบ่งปันลกัษณะทางวฒันธรรมร่วมกนั หรอือตัลกัษณ์ทาง

วัฒนธรรมร่วม ดังปรากฏเรื่องเล่าท้องถิ่นท่ีอ้างอิงระหว่างชุมชนของตนเองกับหนงจื้อเกา 

ซ่ึงลักษณะดังกล่าวเป็นไปท้ังในลักษณะร่วมและแบ่งแยกทางวัฒนธรรมของนุงแต่ละกลุ่ม

ไปในตัว ถือเป็นการก�าหนดพรมแดนทางอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ระหว่างกลุ่ม โดยใช้กลไกทาง

ภาษาและวัฒนธรรมเป็นพื้นที่แสดงส�านึกทางชาติพันธุ์ในการก�าหนดขอบเขตและปรับตัว

ท่ามกลางกลุ่มชาติพันธุ์ต่างกลุ่มที่อาศัยอยู่ร่วมกัน

อาจกล่าวได้ว่า หนงจื้อเกาถือเป็นเคร่ืองมือทางวัฒนธรรมในการสร้างความเข้มแข็ง

เป็นปึกแผ่นของอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์เข้าด้วยกัน ถือเป็นกลไกทางการเมืองของ 

คนชายขอบเพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นของกลุ่มชนในบริเวณพื้นที่ชายแดน ผ่านประเพณี

และพิธีกรรมยกย่องเชิดชูบูชาวีรบุรุษ ปรากฏการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงสภาวะท่ีกลุ่ม

ชาตพินัธุต่์างมกีจิกรรมการรวมตวักนัเพือ่สะสมกองก�าลงัอ�านาจอย่างกว้างขวางเพ่ือต่อรอง
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และต่อต้านอ�านาจรัฐ ภายใต้สถานการณ์ทีอ่�านาจรฐันัน้อ่อนแอลง หรอืเกดิช่องว่างในพ้ืนที่

ชายแดน อันเป็นปรากฏการณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในมิติทางการเมืองที่ปรากฏขึ้นซ�้าแล้ว 

ซ�้าอีก และเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล

หากพิจารณาประวัติศาสตร์หนงจื้อเกาในแง่อุดมการณ์แล้ว ถือได้ว่าเป็นการสร้าง

ส�านกึอดุมการณ์ทางการเมอืงร่วมกนัในทางประวตัศิาสตร์ เช่น หนงจ้ือเกาเป็นวรีบรุษุไม่ใช่

กบฏ ด้วยสามารถรวบรวมไพร่พลต่อสู้กับราชส�านักจีนและก่อตั้งอาณาจักรของตนเอง 

ขึ้นมาได้ ซ่ึงพบว่า อุดมการณ์ทางการเมืองของหนงจ้ือเกานั้นสะท้อนปรากฏการณ์ท่ีแสดง

ถึงความเหมือนและความแตกต่างของการสร้างผู้น�าทางการเมืองในกลุ่มคนท่ีพูดภาษา

ตระกลูไท-ไตได้ อาท ิการฟ้ืนฟอูตัลกัษณ์ความเป็นไทผ่านการยกย่องเชิดชเูจ้าหลวงเมอืงล้า

ของชาวลื้อ ขุนเจืองของกลุ่มไทด�าหรือลาว หรือเจ้าหลวงเสือก่าฟ้าของชาวอาหม เป็นต้น 

ซึ่งอุดมการณ์ว่าด้วยหนงจื้อเกานั้น กลุ่มนักวิชาการจ้วงศึกษาของจีนน�าไปใช้ในสองแง่ คือ 

ในแง่ของการต่อสู้ต่อรองกับรัฐประชาชาติจีนที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในทางการเมืองและ

เศรษฐกิจ และในแง่ของการสร้างความร่วมมือในหมู่ชาวจ้วง โดยใช้เรื่องราวของหนงจื้อเกา

สร้างศาลเซ่นไหว้บูชาหนงจื้อเกาในกวางสี จนกลายเป็นพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมที่ส่งเสริมด้าน

การท่องเที่ยว ท่ีก่อประโยชน์เพิ่มมูลค่าในทางเศรษฐกิจได้ ขณะที่รัฐชาติเวียดนาม 

ก็ประชาสัมพันธ์ยกย่องหนงจื้อเกา โดยเฉพาะการเซ่นไหว้ท่ีศาลหนงจ้ือเกา จังหวัดเกาบัง 

ที่ถือเป็นเทศกาลท่องเท่ียวส�าคัญประจ�าปี เป็นต้น
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