แนะน�ำหนังสือต�ำนาน
อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล*

ต�ำนาน ถือเป็นวรรณกรรมประเภทหนึ่งที่มีความส�ำคัญต่อสังคมวัฒนธรรม
ไทยอย่างลึกซึ้ง ต�ำนานมีอยู่หลากหลายลักษณะด้วยกัน ตั้งแต่ต�ำนานที่อธิบาย
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ต�ำนานเกีย่ วกับเทพเจ้าหรือสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิเ์ หนือธรรมชาติ ต�ำนาน
เกี่ยวกับสถานที่ ต�ำนานเกี่ยวกับที่มาของเมืองหรืออาณาจักร รวมทั้งต�ำนานทาง
พุทธศาสนา
* อาจารย์ ดร. อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล อาจารย์ประจำ�ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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หนังสือรวมบทความเรื่อง ต�ำนาน ของอาจารย์พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ **
เป็นหนังสือเล่มส�ำคัญที่เชิญชวนให้เราตั้งค�ำถาม ขบคิด และค�ำนึงถึงปัญหาส�ำคัญ
ของการอ่านหรือการศึกษาต�ำนาน ดังที่ผู้เขียนได้กล่าวเกริ่นไว้ในค�ำน�ำ นั่นคือ การที่
ผูศ้ กึ ษาหรือใช้ประโยชน์จากต�ำนานเข้าไม่ถงึ สาระทีแ่ ท้จริงในต�ำนานเรือ่ งต่างๆ ท�ำให้เกิด
การตีความหรือใช้ต�ำนานอย่างไม่ถูกต้อง เช่น นักวิชาการบางคนมองว่าต�ำนานเป็น
เรื่องเล่าเก่าแก่จึงไม่น่าเชื่อถือ ขาดหลักฐานที่เป็นเหตุเป็นผล หรือเป็นเรื่องไร้สาระ
จนไม่อาจน�ำมาใช้เป็นหลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ได้ หรือบางครั้ง ต�ำนานก็
ถูกน�ำไปใช้อย่าง “เกินคุณค่า” กล่าวคือ น�ำเรื่องราวในต�ำนานมาเป็นข้อมูลเพื่อแสดง
เรื่องราวในอดีตอย่างเป็นจริงเป็นจัง โดยมิได้ศึกษาท�ำความเข้าใจความหมายอย่าง
ถ่องแท้เสียก่อน
อาจารย์พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ ผู้เขียนซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ กรมศิลปากร จึง
เสนอความคิดให้ท�ำความเข้าใจว่า ต�ำนานของไทยไม่ว่าจากท้องถิ่นใด เป็นสิ่งที่บันทึก
และถ่ายทอด “ความรู้สึกนึกคิด” ของคนโบราณในช่วงเวลาที่ต�ำนานเรื่องนั้นได้รับ
การแต่งหรือคัดลอกบอกเล่าสืบต่อกันมา และการจะเห็น “ความรู้สึกนึกคิด” เหล่า
นั้นได้ ผู้อ่านจ�ำเป็นจะต้องมีประสบการณ์การอ่านหรือมีความรู้กว้างขวางเกี่ยวกับ
ต�ำนานเรื่องต่างๆ พงศาวดาร คัมภีร์ ค�ำสอน และความเชื่อทางพุทธศาสนา จึงจะ
สามารถท�ำความเข้าใจต�ำนานเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ได้อย่างถ่องแท้ หรือไม่คลาดจากความ
เป็นจริงมากจนเกินไป เมื่ออ่านต�ำนานแล้ว ผู้อ่านต้องเข้าใจว่าอะไรเป็นแก่น อะไร
เป็นเปลือกของต�ำนาน ผู้อ่านอาจต้องท�ำความเข้าใจว่า สิ่งที่ปรากฏในต�ำนานอาจ
ไม่ใช่ “ข้อเท็จจริง” เพราะเนื้อความในต�ำนานเรื่องหนึ่งอาจแย้งกับอีกเรื่องหนึ่งเมื่อ
กล่าวถึงบุคคลหรือเหตุการณ์เดียวกัน แต่ถ้าหากอ่านอย่างวิเคราะห์ก็จะเห็นว่า
ต�ำนานนั้นบันทึก “ความรู้สึกนึกคิด” อะไรของผู้เขียน รวมทั้งบันทึกความเป็นไปของ
ยุคสมัยที่แต่งต�ำนานเรื่องนั้นอย่างไร
ในหนังสือรวมบทความเล่มนี้ ผู้เขียนได้น�ำเสนอแนวทางที่ใช้ในการอ่านและ
ท�ำความเข้าใจต�ำนานผ่านบทความทั้งหมด ๙ เรื่อง ซึ่งผู้เขียนได้เขียนตีพิมพ์ตั้งแต่
ปี ๒๕๓๘ ได้แก่ บทความเรื่อง ต�ำนานเรื่องสิงหนวัติฉบับวัดศรีโคมค�ำ พะเยา เรื่อง
** พิเศษ เจียจันทร์พงษ์. ตำ�นาน (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๕๕).
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ความหมายของต�ำนานพระธาตุเจ้าดอยตุง เรื่อง เปลือกต�ำนานว่าด้วยพระร่วงเป็น
ชายชู้ เรื่อง พระเจ้าพรหมในต�ำนานของล้านนา เรื่อง ต�ำนานในพงศาวดาร
กรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิต พ.ศ. ๒๑๘๒ เรื่อง ต�ำนานต้นโพธิ์ เรื่อง ต�ำนานอุรังคธาตุ
(พระธาตุพนม) เรื่อง ต�ำนานพยากรณ์ที่ผิดพลาด และเรื่อง ต�ำนานพระธาตุและ
เมืองนครศรีธรรมราช
ต�ำนานที่ ก ล่ า วถึ ง ในบทความทั้ ง ๙ เรื่ อ งนี้ มี เ นื้ อ หาและที่ ม าแตกต่ า ง
หลากหลาย มีทงั้ ต�ำนานเมือง ต�ำนานเกีย่ วกับปูชนียสถานและปูชนียวัตถุในพุทธศาสนา
ได้แก่ พระธาตุ ต้นโพธิ์ และพระพุทธรูป ต�ำนานเกี่ยวกับบุคคลส�ำคัญ รวมทั้งต�ำนาน
ต่างๆ ที่พบในเอกสารประวัติศาสตร์เช่นพระราชพงศาวดาร
ในแต่ละบทความ ผู้เขียนได้พยายามวิเคราะห์และอธิบายให้เห็นว่า ต�ำนาน
เหล่านี้มีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับคัมภีร์ ค�ำสอน และคติความเชื่อทางพุทธศาสนา
เช่น ความเจริญความเสื่อมของบ้านเมือง กัปกัลป์พุทธันดรกับต้นวงศ์กษัตริย์
ความคิดความเชื่อของคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรื่องการนับปีศักราช
ไปจนถึงประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์หรือการเมืองระหว่าง
อาณาจักรหรือเมืองโบราณต่างๆ เช่น ในบทความเรื่อง ความหมายของต�ำนาน
พระธาตุเจ้าดอยตุง ผูเ้ ขียนวิเคราะห์ให้เห็นว่า การแสดงสิทธิธรรมของกษัตริยล์ า้ นนา
ซึ่งเป็นคนพื้นเมืองนั้น ไม่จ�ำเป็นต้องสืบสายโลหิตจากพระเจ้าสมมติราช ตั้งแต่คราว
ปฐมกัป ดังเช่นที่ปรากฏเป็นขนบในพงศาวดารของภาคกลาง ซึ่งท�ำให้เห็นปฏิสัมพันธ์
ทางการเมืองที่ต่างฝ่ายต่างอ้างความชอบธรรมของตนเองหรือโต้แย้งกันโดยใช้คติ
ความเชื่อที่มีที่มาจากคัมภีร์พุทธศาสนาอย่างไร
ต�ำนานบางต�ำนาน เราอาจไม่ทราบข้อเท็จจริงว่า เหตุการณ์ที่ปรากฏใน
ต�ำนานเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่ แต่เมื่ออ่านวิเคราะห์ต�ำนานเรื่องนั้นดู ประกอบ
กับการศึกษาประวัตศิ าสตร์ความสัมพันธ์ทางการเมืองของอาณาจักรโบราณ ก็อาจจะ
ท�ำให้เข้าใจเหตุผลของการเขียนต�ำนานและเรื่องราวนั้นๆ ได้ เช่น ในบทความเรื่อง
เปลือกต�ำนานว่าด้วยพระร่วงเป็นชายชู้ ซึ่งถือว่าเป็นเกร็ดของเรื่องราวในต�ำนาน
ล้านนา ผูเ้ ขียนได้วเิ คราะห์อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างเชียงใหม่-เชียงราย สุโขทัย
และพะเยา ซึ่งสะท้อนออกมาในรูปของต�ำนานที่ว่าพระร่วงแห่งสุโขทัยเป็นชู้กับชายา
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พระเจ้าง�ำเมืองแห่งพะเยา และพระเจ้ามังรายแห่งเชียงใหม่-เชียงรายต้องเป็น
ผู้ตัดสินความ
ในบทความหลายเรื่อง ผู้เขียนชี้ให้เห็น “ข้อจ�ำกัด” หรือ “อุปสรรค” ในการ
อ่านและท�ำความเข้าใจต�ำนาน ซึ่งผู้อ่านควรจะต้องค�ำนึงถึง เช่น ความช�ำรุดเสียหาย
ของเอกสาร ความผิดพลาดของข้อความหรือชื่อเรื่องซึ่งเกิดจากการคัดลอกหรือ
พิมพ์ซ�้ำ ความเก่าแก่ของภาษาหรือเนื้อหาที่เขียนอย่างวกวน ไปจนถึงการอ่านต�ำนาน
ที่ผ่านการบอกเล่าด้วยคนๆ หนึ่ง ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องใช้ความอุตสาหะ ไม่ว่าจะเป็น
การค้นคว้าหาความหมายของถ้อยค�ำหรือค้นคว้าแหล่งข้อมูลหลักฐานอื่นๆ เพื่อท�ำ
ความเข้าใจหรือตีความต�ำนานเรือ่ งนัน้ ๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผลมากทีส่ ดุ เช่น ในบทความ
เรื่อง ต�ำนานในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิต พ.ศ. ๒๑๘๒ แสดงให้เห็นว่า
การอ่านต�ำนานที่ถ่ายทอดโดยวันวลิต ซึ่งเป็นชาวต่างชาติคนหนึ่งนั้น จะต้องใช้
ความรู้ที่กว้างขวางเกี่ยวกับต�ำนานและประวัติศาสตร์ เพื่อตรวจสอบหรือสืบสวนว่า
ต�ำนานเหล่านั้นตรงกับพงศาวดารหรือต�ำนานของไทยเรื่องอะไร และมีข้อผันแปรไป
อย่างไรบ้างหรือไม่ ในขณะเดียวกัน การอ่านข้อเขียนของวันวลิต อาจจะท�ำให้เราได้
ทราบเรื่องบางเรื่องที่ไม่เป็นที่เปิดเผยชัดในเอกสารอื่นๆ ก็เป็นได้
หนังสือรวมบทความเรือ่ ง ต�ำนาน ของอาจารย์พเิ ศษ เจียจันทร์พงษ์เล่มนีจ้ งึ มีประโยชน์
ต่อนักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจ ในฐานะที่เป็นหนังสือที่ไม่เพียงแต่เสนอแนวทาง
ในการอ่านต�ำนานอย่างเป็นวิชาการ ด้วยความ “ระมัดระวัง” อันกอปรขึ้นจาก
ความรู้ที่เป็นพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรม ความคิดความเชื่ออย่างกว้างขวางเท่านั้น
แต่ยังน�ำเสนอท�ำให้ผู้อ่านได้คิดวิเคราะห์และเข้าใจ “สาระ” หรือ “ความรู้สึกนึกคิด”
ของคนโบราณในต�ำนานของไทยที่มีอยู่อย่างหลากหลายอีกด้วย
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