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บทคัดย่อ

	 บทความน้ีมวัีตถปุระสงค์เพือ่ศกึษาภาพจิตรกรรมพธิแีห่เจ้าเซ็น	(มฮัูรรมั)	ใน

พระอุโบสถวัดโพธิป์ฐมาวาส	จังหวัดสงขลา	รวมทัง้วิเคราะห์ความขดัแย้งทางการเมอืง

และความหลากหลายทางชาติพันธุ ์ในหัวเมืองปักษ์ใต้ที่แวดล้อมการสร้างภาพน้ี	

ผลการศกึษาพบว่าภาพน้ีแสดงให้เหน็พธิรี�าลึกถงึเหตกุารณ์ทีอิ่หม่ามฮุเซนและผู้ตดิตาม

ถูกทหารของยะซีดสังหารที่กัรบาหล่า	 (ปัจจุบันคือเมืองกัรบาลา	 (Karbara)	ประเทศ

อิรัก)	 ในปริบทสังคมไทย	 พบว่าภาพน้ีมีบทบาทในการแสดงความหลากหลายทาง

ชาติพันธุ์ในเมืองสงขลา	 ซึ่งประกอบด้วยมุสลิม	 ไทย	 และจีน	 นอกจากนี้พบว่าภาพนี้

ปรากฏร่วมกับภาพกลุ่มคนหลากชาติพันธุ์ก�าลังสู้รบกันและภาพพิธีศพไทยและจีน	

บทความน้ีจึงเป็นตัวอย่างหน่ึงของการศึกษาข้อมูลคติชนที่ช่วยให้เข้าใจความขัดแย้ง

ทางการเมืองและความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของกลุ่มคนต่างศาสนาในหัวเมือง

ปักษ์ใต้สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

ค�าส�าคัญ	:	พิธีแห่เจ้าเซ็น,	วัดโพธิ์ปฐมาวาส,	ความขัดแย้ง,	ชาติพันธุ์
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Abstract

	 This	 article	 aims	 to	 study	 the	 Chao	 Sen	 Procession	 (Muharram)	

paintings	in	the	Ubosot	of	Wat	Pho	Pathomawat	in	Songkhla	province	and	

investigate	political	conflicts	and	ethnic	diversity	in	the	southern	region	of	

Thailand	 during	 the	 Early	 Bangkok	 period	 in	 which	 the	 paintings	 are	

contextualized.	The	study	shows	that	the	paintings	illustrate	a	procession	that	

commemorated	 the	deaths	of	 Imam	Hussen	and	his	 followers	 slaughtered	

by	Yasid	I’s	soldiers	at	Karbara.	In	the	Thai	context,	the	paintings	illustrate	

ethnic	diversity	 in	 Songkhla,	 including	Muslim,	Thai	 and	Chinese	 culture.	

Furthermore,	the	paintings	are	related	to	ethnic	group	fighting	paintings	and	

Thai	and	Chinese	funeral	ceremony	paintings.	This	article	is	an	example	of	

a	study	of	folklore	used	to	understand	political	conflicts	and	ethnic	diversity	

of	different	beliefs	in	southern	Thailand	during	the	Early	Bangkok	period.

Keywords:	Muharram,	Wat	Pho	Pathomawat,	conflict,	ethnic



ภาพจติรกรรมพธีิแห่เจ้าเซ็น (มฮัูรรัม) ในพระอุโบสถวดัโพธ์ิปฐมาวาส จงัหวดัสงขลา : ความขดัแย้ง

ทางการเมอืงและความหลากหลายทางชาตพินัธ์ุในหวัเมอืงปักษ์ใต้สมยัรัตนโกสนิทร์ตอนต้น

3

บทน�า

	 ลักษณะเด่นประการหน่ึงของภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถในสมัย

รตันโกสินทร์ตอนต้น	คอืมกัเป็นภาพเรือ่งราวหรอืเหตกุารณ์ในพทุธประวัตหิรอืปรมัปรา

คติต่าง	ๆ	ดังที่	Ampai	(2005,	p.	1)	กล่าวถึงขนบการเขียนภาพดังกล่าวไว้ว่าจิตรกร

สมัยรัชกาลที่	 ๑	 ถึงสมัยรัชกาลที่	 ๓	 นิยมเขียนภาพตอนบนของฝาผนังเป็นภาพ

เทพชุมนุม	 ตอนล่างแถวเดียวกับหน้าต่างเป็นภาพพุทธประวัติหรือทศชาติ	 ด้านหลัง

พระประธานเป็นภาพไตรภูมิ	 และด้านตรงข้ามพระประธานเป็นภาพพุทธประวัติ

ตอนมารผจญ	ลักษณะเด่นดงักล่าวน้ีสะท้อนให้เหน็การสร้างงานแนวอุดมคตขิองจิตรกร

ไทยอย่างชัดเจน

	 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่	๔	จิตรกรไทยเริ่มน�าแนวคิดสัจนิยมที่เน้นความสมจริง	

ซ่ึงได้รับอิทธิพลจากศิลปะตะวันตกมาผสมผสานกับงานศิลปะไทย	 ภาพจิตรกรรม

ฝาผนังพระอุโบสถจึงเริ่มปรากฏภาพแนวสมจริงมากขึ้น	 เช่น	 ภาพวิถีชีวิตของบุคคล

ทัว่ไป	ภาพบันทกึเหตกุารณ์ส�าคญั	นอกจากน้ีจิตรกรไทยยงันิยมเขยีนภาพปรศินาธรรม	

และภาพกจิวัตรของพระสงฆ์	เช่น	ภาพอสุภกรรมฐาน	๑๐	หรอืการเพ่งซากศพประเภท

ต่าง	ๆ	ซึ่งเป็นที่มาของการปลงกรรมฐาน	เพื่อสื่อให้พระสงฆ์สมัยนั้นรักษาวัตรปฏิบัติ

อย่างเคร่งครัด	 ซ่ึงเป็นพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	

(รัชกาลที่	๔)	(Ampai,	2005,	p.	1)

	 เมื่อศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดโพธิ์ปฐมาวาส	 จังหวัดสงขลา

ในเบ้ืองต้น	พบว่าภาพจิตรกรรมส่วนใหญ่เป็นภาพกจิวัตรของพระสงฆ์	ได้แก่	การแสดง

พระธรรมเทศนาแก่พุทธศาสนิกชน	 การชักผ้าบังสุกุล	 การปลงอสุภกรรมฐาน	 และ

การน่ังวิปัสสนากรรมฐาน	 นอกจากน้ียังปรากฏภาพปริศนาธรรมเรื่องปฏิจจสมุปทาน

และภาพชายหนุ่มเก็บดอกบัวในสระถวายพระมาลัย

	 แม้ว่าภาพจิตรกรรมส่วนใหญ่ในพระอุโบสถแห่งน้ีจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ

พระพุทธศาสนา	 แต่พบว่ามีจิตรกรรมบริเวณบานแผละหรือหลืบหลังประตูทางเข้า

ของพระอุโบสถเขียนเป็นภาพพิธีแห่เจ้าเซ็น	(มูฮัรรัม)	ที่แสดงคติความเชื่อทางศาสนา

อิสลามนิกายชีอะห์	ภาพจิตรกรรมนี้แตกต่างจากภาพจิตรกรรมในพระอุโบสถวัดทั่วไป

ที่นิยมเขียนเป็นเรื่องราวในพุทธประวัติ
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	 นอกจากน้ี	 เมื่อพิจารณาเอกสารทางประวัติศาสตร์พบว่าพระยาศรีสมบัติ

จางวาง	 (บุญซิ้น)	ผู้ช่วยราชการเมืองสงขลาเป็นผู้สร้างและบูรณะพระอุโบสถวัดโพธิ์

ปฐมาวาสในสมัยรัชกาลที่	๒	(Historical annals, Volume 30,	1968,	p.	210)	และ

เจ้าพระยาวิเชยีรครี	ี(บญุสังข์)	ผู้ว่าราชการเมอืงสงขลาล�าดบัที	่๕	ได้บูรณะปฏสัิงขรณ์

วัดแห่งนี้ด้วยเงินทั้งสิ้น	๓๖๑	 เหรียญ	เมื่อปี	พ.ศ.	๒๔๐๒	ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่	๔

(Historical annals, Volume 30,	1968,	p.	243)

	 ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นท�าให้เกิดค�าถามในการศึกษาครั้งน้ีว่าเหตุใดจึงมีการ

เขียนภาพพิธีกรรมของมุสลิมนิกายชีอะห์ขึ้นในพุทธศาสนสถานแห่งน้ี	 รวมทั้งพระยา

ศรีสมบัติจางวาง	(บุญซิ้น)	และเจ้าพระยาวิเชียรคีรี	(บุญสังข์)	ผู้ปกครองเมืองสงขลา

สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นซ่ึงเป็นช่วงที่เกิดความขัดแย้งข้ึนในหัวเมืองปักษ์ใต้และ

เมืองมลายูต่าง	ๆ	บ่อยครั้ง	มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างงานดังกล่าวหรือไม่อย่างไร

	 อน่ึง	 ปัจจุบันยังไม่พบภาพจิตรกรรมพิธีแห่เจ้าเซ็นในพระอุโบสถของวัดอ่ืน

ในประเทศไทย	 และยังไม่มีการศึกษาพิธีแห่เจ้าเซ็นในฐานะข้อมูลคติชนที่สัมพันธ์กับ

ปริบททางการเมืองการปกครองโดยเฉพาะ	 งานส่วนใหญ่เป็นงานทางมานุษยวิทยา

ที่มุ ่งศึกษาอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของมุสลิมนิกายชีอะห์	 การด�ารงอยู่ของมุสลิม

นิกายชอีะห์ในปรบิทสังคมปัจจุบนั	การศกึษาบทโศลกในพธิดีงักล่าวเชิงดนตรชีาตพินัธุ์

วิทยา	 เช่น	 การจัดการการส่ือสารสัญญะผ่านพิธี “มุฮัรรอม” เพื่อสร้างเอกลักษณ์

ของมุสลิมนิกายชีอะห ์ ของ	 Phibunsiri	 (2005) พิธี เจ ้าเ ซ็น (ฮาชูรอ) :

อัตลักษณ์และการธ�ารงชาติพันธุ ์ของมุสลิมนิกายชีอะห ์ในสังคมไทย	 ของ

Chuangphichit	(2008)	“บทพิลาปมะระเสี่ยในพิธีมุฮัรรอมของชาวมุสลิมนิกายชีอะห์

ในประเทศไทย” ของ	 Nakrob	 (2013)	 และงานที่มุ ่งศึกษาภาพจิตรกรรมพิธีแห่

เจ้าเซ็นในเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะ	 เช่น	 จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดโพธิ์

ปฐมาวาส จังหวัดสงขลา : ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมในชุมชนสงขลาสมัยต้น

รัตนโกสินทร์	ของ	Ampai	(2005)

	 ด้วยเหตุน้ี	 ผู้เขียนจึงสนใจศึกษาภาพจิตรกรรมพิธีแห่เจ้าเซ็น	 (มูฮัรรัม)	

ในพระอุโบสถวัดโพธิ์ปฐมาวาส	 จังหวัดสงขลา	 ในเชิงคติชนวิทยา	 รวมทั้งวิเคราะห์

ความขัดแย้งทางการเมืองและความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในหัวเมืองปักษ์ใต้ที่
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แวดล้อมการสร้างภาพนี้	 เพื่อจะเข้าใจคติชนเกี่ยวกับมุสลิมนิกายชีอะห์ที่ปรากฏอยู่ใน

พุทธศาสนสถานอย่างมีนัยส�าคัญทางการเมืองการปกครองได้ต่อไป

ภูมิหลังของ “แขกเจ้าเซ็น” และพิธีแห่เจ้าเซ็นในสังคมไทย

 “แขก”	เป็นค�าไทยที่มีมาแต่เดิม	หมายถึงคนต่างบ้านต่างเมือง	แต่ชาวสยาม

ใช้ค�าน้ีเรียกกลุ่มชนต่าง	 ๆ	 ที่มาจากเอเชียกลางหรืออาศัยอยู่ทางตะวันตกของสยาม	

เช่น	เปอร์เซีย	อาหรับ	อินเดีย	ซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม	ว่า	“แขก”	เพื่อจ�าแนก

ช่ือเรยีกกลุ่มคนเหล่าน้ีให้แตกต่างจากชาวตะวันตกอีกพวกหน่ึงซ่ึงเรยีกรวมกนัว่า	“ฝรัง่”	

ส่วนกลุ่มชนอ่ืนที่อยู่ทางตะวันตกที่ไม่ใช่ฝรั่งหรือแขกที่นับถือศาสนาอิสลามก็เรียกว่า

แขก	 เช่น	 แขกฮินดู	 หรือภายหลังก็เรียกชาวชวาและมลายูที่นับถือศาสนาอิสลามว่า

แขกไปด้วย	 (Thai encyclopaedia version The Royal Institute of Thailand,

Volume 4,	1960-1961,	p.	2272)

	 Chularatana	 (2007,	 p.	 38)	 กล่าวว่าจากการศึกษาเอกสารและหลักฐาน

ทางประวัติศาสตร์ไทย	อาจจ�าแนกแขกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในสยามได้	๒	กลุ่ม	คือแขก

ที่นับถือศาสนาอิสลาม	ได้แก่	แขกมลายู	แขกจาม	แขกยะวา	(แขกชวา)	แขกมักกะสัน	

(แขกมะกัสซาร์	 (Makassars)	 ในหมู่เกาะเอเซียตะวันออกเฉียงใต้)	 และแขกเจ้าเซ็น	

ส่วนอีกกลุ่มหน่ึงคอืแขกทีนั่บถอืศาสนาอ่ืน	ได้แก่	แขกพราหมณ์	แขกฮินด	ูและแขกซิกข์

	 การบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับมุสลิมและกลุ่มชนอ่ืนที่อาศัยอยู ่ในสยาม

ใน	“พืน้ทีวั่ด”	ปรากฏขึน้อย่างชัดเจนในสมยัรชักาลที	่๓	ดงัที	่Kancanakhaphan	(1973,

p.	Preface)	กล่าวว่ารชักาลที	่๓	ทรงให้กวีในสมยัน้ันบันทกึเรือ่งราวคนต่างชาตต่ิางภาษา

ไว้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม	(วัดโพธิ์)	กวีเหล่านั้นจึงบันทึก

เรือ่งราวดงักล่าวเป็นโคลงประกอบรปูหล่อ	หรอื	“โคลงภาพคนต่างภาษา”	จ�านวน	๖๔	บท	 

๓๒	 ชาติพันธุ์	 ข้อความในโคลงกล่าวถึงเครื่องแต่งกาย	 อาชีพ	 ความเป็นอยู่	 รวมทั้ง

ลัทธิธรรมเนียมประเพณีแปลก	ๆ	ของแต่ละชาติพันธุ์

	 โคลงภาพคนต่างภาษาที่วัดโพธิ์กล่าวถึงมุสลิมกลุ่มต่าง	 ๆ	 จ�านวน	 ๘	

ชาติพันธุ์	 ได้แก่	 อาหรับ	 (มุสลิมนิกายชีอะห์หรือแขกเจ้าเซ็น)	 หรุ่มโต้ระกี่	 (ชาวตุรกี

หรือเตอร์ก)	 แขกปะถ่าน	 (ชาวอัฟกานิสถานและปากีสถาน)	 แขกจุเหล่ีย	 (ชาวทมิฬ
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จากอินเดยีใต้)	หรซู	หรอื	ตาตา	(ตาตาร์รซูทีส่่วนใหญ่อยูใ่นเขตรสัเซียเดมิ)	มะลาย	ู(มลายู

มุสลิมจากหัวเมืองปักษ์ใต้)	จาม	(มุสลิมทางตอนใต้ของเวียดนาม)	และหุ้ยหุย	(ชาวจีน

มุสลิม)	(Chularatana,	2007,	p.	50)

	 ๏	อาหรับภาพพวกนี้	 แต่งกาย

เสื้อเศวตโสภณกรอม	 ค่อเท้า

กางเกงวิลาศลาย	 แลเลี่ยน

จีบจะดัดเกี้ยวเกล้า	 ต่างสี	ฯ

	 ๏	เครื่องด�าหมวกเสื้อเปลี่ยน	 แปลกตัว

ปางฮุเซ็นถึงปี	 ป่าวพ้อง

ลุยเพลิงควั่นหัวจน	 โลหิต	ถั่งนา

เต้นตบอกเร้าร้อง	 ร�่าเซ็น	ฯ

(Krommuen	Kraison	Wichit,	1974,	p.	700)

	 กรมหมื่นไกรสรวิชิตได้บรรยายลักษณะของชาวอาหรับ	 ซ่ึงในที่น้ีน่าจะ

หมายถึงแขกเจ้าเซ็นไว้ในโคลงภาพคนต่างภาษาข้างต้นว่าอาหรับพวกน้ีแต่งกายด้วย

เสื้อสีขาวสวยงามคลุมยาวถึงข้อเท้า	 กางเกงอย่างชาวตะวันตกที่มีลวดลายเป็นมัน

โพกศีรษะด้วยผ้าสี	 และจะเปล่ียนเครื่องแต่งกายและหมวกเป็นสีด�าเมื่อประกอบพิธี

เกี่ยวกับ	 “ฮุเซ็น”	 รวมทั้งมีการลุยไฟ	 คว่ันศีรษะให้เลือดไหลลงท่วมกาย	 และเต้น

ตบหน้าอกร้องไห้คร�่าครวญถึงฮุเซ็น

	 ทัง้น้ี	ในสมยัรชักาลก่อนกป็รากฏเรือ่งราวเกีย่วกบั	“แขกเจ้าเซ็น”	ในวรรณคดี

ไทยเรื่องกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธ

เลิศหล้านภาลัย	(รัชกาลที่	๒)	พระองค์ทรงกล่าวถึงพิธีส�าคัญในเดือนมูฮัรรัม	(เดือน

แรกของปฏิทินอิสลามที่ชาวสยามออกเสียงว่า	 “มะหะหร�่า”)	 ของพวก	 “มะหง่น”

หรือแขกเจ้าเซ็นไว้ว่า
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โคลง	

	 ๏	ดลเดือนมะหะหร�่าเจ้า	 เซ็นปี	ใหม่แม่

มะหง่นประปรานทวี	 เทวศไห้

ห่อนเห็นมิ่งมารศรี	 เสมอชีพ	มานา

เรียมลูบอกไล้ไล้	 คู่ข้อนทรวงเซ็น	๚

กาพย์

	 ๏	ดลเดือนเรียกมะหะหร�่า	 ขึ้นสองค�่าแขกตั้งการ

เจ้าเซ็นสิบวันวาร	 ประหารอกฟกฟูมนัยน์

	 ๏	มะหะหร�่าเรียมคอยเคร่า	 ไม่เห็นเจ้าเศร้าเสียใจ

ลูบอกโอ้อาลัย	 ลาลศล�้าก�าสรวลเซ็น	๚
๓

	 ค�าว่า	 “มะหง่น”	 ในค�าประพันธ์ข้างต้นมาจากค�าว่า	 “โมกุล”	 (Mughal)

ซึ่งบางทีใช้เรียกพวกแขกเจ้าเซ็น	โดยมิได้ออกเสียงเป็น	“กุล”	แต่ออกเสียงคล้ายเสียง

“หงุ่น”	(Kunsirisawat,	1972,	p.	155)	มะหง่นเป็นค�าที่เรียกตามชื่อราชวงศ์โมกุลของ

อินเดียที่ได้รับอิทธิพลศาสนาอิสลามผ่านราชวงศ์ซาฟาวิดของเปอร์เซียที่แพร่เข้าสู่

อินเดยีเมือ่ประมาณปี	ค.ศ.	๑๕๕๕	(Chuangpichit,	2008,	p.	20)	สังเกตว่าแม้แขกเจ้าเซ็น

เป็นที่รู้จักของชาวสยามมาต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา	 แต่ในเอกสารสมัยอยุธยาอย่าง

“ค�าให้การชาวกรุง”	 และ	 “ค�าให้การหลวงวัดประดู่ทรงธรรม”	 ไม่ปรากฏค�าว่า

“แขกมะหง่น”	อยูใ่นเอกสารดงักล่าว	จึงอาจเป็นไปได้ว่าค�าว่ามะหง่นน่าจะใช้เรยีกมสุลิม

นิกายชีอะห์ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นดังปรากฏในพระราชนิพนธ์บทเห่เจ้าเซ็น

ข้างต้น	(Chularatana,	2007,	p.	62)

 
๓
	 บทประพันธ์นี้น�ามาจาก	 “กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน”	 ฉบับตัวเขียน	 ที่	 Rueangrak-

likhit	น�ามาศกึษาวจิยัและพมิพไ์ว้ในหนงัสอื	“กาพย์เหช่มเครื่องคาวหวาน กาพย์เหน่ริาศแรมรสรา้ง”

โดยเขียนสะกดตามอักขรวิธีปัจจุบัน	 ดังที่	 Rueangraklikhit	 (2009,	 p.	 39-40)	 กล่าวว่า	 “ฉบับ

ตัวเขียนที่ผู้วิจัยได้แก้ค�าบางค�าให้ถูกต้องและน�ามาพิมพ์ไว้ในที่น้ีจะไม่มีช่ือตอนของบทเห่ชุดย่อย	 ๆ	

เพือ่ให้คงตามต้นฉบับ	อย่างไรกต็าม	ในเรือ่งรปูแบบจะเขยีนตามรปูแบบฉันทลักษณ์ทีใ่ช้กนัในปัจจุบนั	

เพื่อให้ผู้อ่านเห็นรูปแบบของโคลงและกาพย์ได้อย่างชัดเจน”
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	 บทประพันธ์ในโคลงภาพคนต่างภาษาและกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน

ทีก่ล่าวมาข้างต้นแสดงให้เหน็ว่าชาวสยามใช้ค�าว่า	“เจ้าเซ็น”	และ	“มะหง่น”	เรยีกมสุลิม

นิกายชีอะห์ในสยาม	 และยังสะท้อนให้เห็นว่าพิธีแห่เจ้าเซ็นเป็นที่รับรู้โดยทั่วไปของ

ชาวสยาม	ซึ่งสอดคล้องกับค�ากล่าวของ	Kunsirisawat	 (1972,	p.	155)	ที่ว่าในสมัย

โบราณมีพิธีเอิกเกริกที่ประชาชนชอบดูสองอย่างคือพิธีพราหมณ์โล้ชิงช้า	 และพิธี

พวกแขกเจ้าเซ็นที่จัดขึ้นในเดือนมะหะหร�่า	

	 อน่ึง	 Rueangraklikhit	 (2009,	 p.	 144-146)	 ได้วิเคราะห์บทเห่เจ้าเซ็น

ข้างต้นไว้ว่า	 กวีทรงกล่าวถึงวันปีใหม่ในเดือนมะหะหร�่าของแขกเจ้าเซ็นที่มีระยะเวลา

ยาวนานถึง	๑๐	วัน	นับตั้งแต่วันขึ้น	๒	ค�่า	จนกระทั่งถึงขึ้น	๑๒	ค�่าในเดือนเดียวกัน

ช่วงนี้จะมีพิธีแห่เจ้าเซ็นด้วย	แขกเจ้าเซ็นที่เข้าร่วมในพิธีนี้จะทุบตีอกตนเองและร้องไห้

คร�่าครวญถึงฮุเซนผู้เป็นพระนัดดาของศาสดามูฮัมหมัดที่ทรงถูกศัตรูสังหารอย่าง

โหดร้ายทารุณในสงครามศาสนา	 การทุบตีอกตนเองของแขกเจ้าเซ็นเป็นการแสดง

ความทุกข์โศกในใจออกเป็นพฤติกรรม	 พฤติกรรมดังกล่าวกระตุ้นให้กวีทรงคิดว่า

พระองค์เองก็น่าจะทรงระบายความคิดถึงนางและความทุกข์ในพระทัยออกมาเป็น

พฤตกิรรมอย่างการทบุตอีกตนเองของแขกเจ้าเซ็นบ้าง	เพือ่ระบายความทกุข์ทีอั่ดแน่น

อยูใ่นพระอุระ	พระองค์จึงทรงเลียนแบบด้วยการลูบพระอุระไปมา	แต่แม้กระน้ันกท็รง

พบว่าไม่ได้ช่วยให้ทรงคิดถึงนางน้อยลง	 หรือไม่ได้ช่วยให้ความทุกข์ในพระทัยลด

น้อยลงแต่อย่างใด	 และทรงสรุปว่าความทุกข์ของพระองค์ที่ทรงอาลัยรักนางน้ัน

มีมากกว่าความทุกข์ของแขกเจ้าเซ็นเสียอีก

	 ความทุกข์โศกของมุสลิมนิกายชีอะห์ที่ปรากฏในพิธีแห่เจ้าเซ็นน้ีมีที่มาจาก

เหตุการณ์ความขัดแย้งเรื่องการสรรหาผู้น�าทางศาสนาหลังการส้ินพระชนม์ของ

พระศาสดามูฮัมหมัดในปริบทสังคมอาหรับ	 ดังที่	 Chularatana	 (2007,	 p.	 55-58)	

อธบิายไว้ว่าพธิมีฮัูรรมัหรอืพธิแีห่เจ้าเซ็นน้ีจัดขึน้เป็นประจ�าทกุปีเพือ่ร�าลึกถงึเหตกุารณ์

ทีอิ่หม่ามฮุเซนได้ต่อสู้กบักองทหารของยะซีด	(Yasid	I)	คะลิฟะห์แห่งราชวงศ์อุมยัยาต

(The	 Umayyad	 Dynasty)	 อย่างกล้าหาญ	 แต่พระองค์พร้อมด้วยผู้ติดตามต้องถูก

สังหารจนส้ินชีวิตในสมรภูมิที่ต�าบล	 “กัรบาหล่า”	 ริมฝั่งแม่น�้ายูเฟรติสทางตอนเหนือ

ของเมืองคูฟา	(ปัจจุบันคือเมืองกัรบาลา	(Karbara)	ในประเทศอิรัก)	ส่วนเชื้อพระวงศ์

ที่เป็นสตรีและเด็กถูกจับคุมขังไว้	 เหตุการณ์ครั้งน้ันเกิดข้ึนในเดือนมูฮัรรัม	 ฮิจเราะห์
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ศักราช	๖๑	ตรงกับปี	พ.ศ.	๑๒๒๓	ดังนั้นเพื่อร�าลึกถึงเหตุการณ์การสละพระชนม์ชีพ

ของอิหม่ามฮุเซนและผู้ติดตาม	 มุสลิมนิกายชีอะห์จึงจัดพิธีกรรมอย่างหน่ึงเรียกว่า

“ตะชิยตั”	(Taziyat)	แปลว่า	“การปลอบประโลม”	เพือ่แสดงความเสียใจต่อการสูญเสีย 

ครัง้ส�าคญัน้ี	โดยในพธิดีงักล่าวจะมกีารจ�าลองเหตกุารณ์สงครามทีก่รับาลา	เริม่จัดพธิี

ตั้งแต่วันขึ้น	๒	ค�่า	เดือนมูฮัรรัม	ไปจนถึงขึ้น	๑๒	ค�่า	รวมเวลา	๑๐	วัน	พิธีนี้มีชื่อเรียก

อีกอย่างหน่ึงว่า	 “มูฮัรรัม”	 ตามช่ือเดือนที่เริ่มประกอบพิธี	 หรือบางแห่งเรียกพิธีน้ีว่า	

“อะชุระ”	(Ashura)	ซึ่งเป็นค�าในภาษาอาหรับแปลว่าวันที่	๑๐	ซึ่งตรงกับวันที่อิหม่าม

ฮุเซนและผู้ติดตามถูกสังหาร

	 ในปริบทสังคมไทยผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในพิธีแห่เจ้าเซ็นคือ	 “โร่หย่า”	 หรือ

“ริว่าหยัต”	 ซ่ึงเป็นผู้เล่าเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่อิหม่ามฮุเซนถูกสังหาร	 และผู้ขับ	

“มะระเสี่ย”	หรือบทโศลกเป็นท่วงท�านองต่าง	ๆ	ทั้งนี้ริว่าหยัตและผู้ขับมะระเสี่ยต้อง

เป็นผู้ทีม่คีวามรูใ้นการอ่านภาษาเปอร์เซีย	และเข้าใจประวัตศิาสตร์เกีย่วกบัอิหม่ามฮุเซน

เป็นอย่างดี	 รวมทั้งมีความสามารถในการเล่าเรื่องได้อย่างมีชีวิตชีวา	 เพื่อให้ผู้ร่วมพิธี

เกิดอารมณ์ร่วมตามโศกนาฏกรรมดังกล่าวด้วย	(Chuangpichit,	2008,	p.	130	-	131)

แม้ว่าระยะเวลาของพิธีน้ีจะยาวนานถึง	 ๑๐	 วัน	 แต่วันที่ผู้เข้าร่วมพิธีรู้สึกหดหู่และ

โศกเศร้าที่สุด	 คือวันที่	 ๑๐	 หรือวันสุดท้ายของพิธี	 เน่ืองจากวันน้ีริว่าหยัตและผู้ขับ

มะระเส่ียจะพรรณนาถึงความทุกข์ยากล�าบากของอิหม่ามฮุเซน	 รวมทั้งมีการจ�าลอง

เหตุการณ์ที่อิหม่ามฮุเซนถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยม

	 พิธีแห่เจ้าเซ็นในวันสุดท้ายน้ีผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนจะสวมชุดสีด�า	 และแสดง

อาการตีอกชกตัว	 ร้องไห้คร�่าครวญ	 ส่วนผู้เข้าร่วมพิธีที่เป็นผู้ชายจะใช้มีดคว่ันศีรษะ

ให้เลือดออก	 เพื่อแสดงถึงความปวดร้าวต่อเหตุการณ์นี้	พิธีในวันนี้เริ่มด้วยการขับบท

มะระเส่ียโหยหาอาวรณ์ถึงอิหม่ามฮุเซน	 มีผู ้เชิญสัญลักษณ์ส�าคัญในพิธี	 ได้แก	่

๑)	 “ปั้นหย่า”	 หรือแผ่นโลหะรูปมือที่เป็นสัญลักษณ์การปฏิเสธการให้สัตยาบันของ

อิหม่ามฮุเซนต่อยะซีด	 อีกนัยหน่ึงอาจจะส่ือถึงวงศ์วานของพระศาสดามูฮัมหมัด

ในสมัยแรกทั้ง	 ๕	 คน	 ๒)	 “ซ้ลฟะกาต”	 หรือดาบประจ�ากายของอิหม่ามฮุเซน

๓)	 “โต้ระบัต”	 หรือหีบพระศพจ�าลองของอิหม่ามฮุเซน	 และ	 ๔)	 “ด้นยะหน่า”	 หรือ	

“ซุลญานะ”	 ซ่ึงเป็นม้าจริงที่ใช้เป็นสัญลักษณ์แทนม้าประจ�ากายของอิหม่ามฮุเซน	

ต่อจากน้ันอิหม่ามในพิธีจะกล่าวค�าอ�าลาผู้เข้าร่วมพิธีแทนอิหม่ามฮุเซน	 ผู้ร่วมพิธี
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เปล่งเสียงรับว่า	 “ฮุเซน	 ฮุเซน	 ฮุเซน”	 และเดินแห่ขบวนไปรอบมณฑลพิธี	 ระหว่างนี้

มีการประโคมเสียงกลองแขก	ปี่	และฉาบ	หลังจากนั้นริว่าหยัตเล่าถึงเหตุการณ์ตอน

อิหม่ามฮุเซนถูกเชือดศีรษะออกจากร่างอย่างน่าเวทนา	 ช่วงท้ายของพิธีมีการกล่าว

สาปแช่งยะซีดและวงศ์วานที่กระท�าต่ออิหม่ามฮุเซน	 ก่อนจะจบด้วยบทขอความสันติ

จากพระผู้เป็นเจ้าประทานแก่ผู้ร่วมพิธี	(Chuangpichit,	2008,	p.	172-182)

ภาพจิตรกรรมพิธีแห่เจ้าเซ็นในพระอุโบสถวัดโพธ์ิปฐมาวาส 

จังหวัดสงขลา

	 ล�าดับภาพจิตรกรรมในพระอุโบสถวัดโพธิ์ปฐมาวาส	 ได้แก่	 ภาพนรกและ

เปรตภูมิ	 ภาพการแสดงพระธรรมเทศนาแก่พุทธศาสนิกชน	 ภาพกลุ่มคนหลาก

ชาติพันธุ์ก�าลังสู้รบกัน	ภาพชายหนุ่มเก็บดอกบัวในสระถวายพระมาลัย	ภาพการชักผ้า

บงัสุกลุ	ภาพการเผาศพโดยใช้สามส้าง	ภาพการปลงอสุภกรรมฐาน	ภาพบ้านเรอืนของ

ชาวปักษ์ใต้	 ภาพหลุมฝังศพชาวจีนและศาลเจ้าจีน	 ภาพพิธีแห่เจ้าเซ็น	 ภาพพระสงฆ์

น่ังวิปัสสนากรรมฐาน	 ภาพป้อมและก�าแพงเมืองสงขลา	 ภาพปริศนาธรรมเรื่อง

ปฏิจจสมุปทาน	ภาพชายหญิงเกี้ยวพาราสีกัน	และภาพสัตว์นรก

ภาพที่ ๑	ภาพจิตรกรรมพิธีแห่เจ้าเซ็นในพระอุโบสถวัดโพธิ์ปฐมาวาส

ที่มา :	ผู้เขียน	(๑๖	มีนาคม	๒๕๖๒)
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	 กล่าวเฉพาะรายละเอียดของภาพจิตรกรรมพิธีแห่เจ้าเซ็น	 ตอนบนของภาพ

เป็นภาพผู้ชายนุ่งกางเกงสีด�าคว่ันศีรษะและหน้าอกให้เลือดออก	 จ�านวน	 ๑๒	 คน

ผู้ชายที่เดินน�าหน้าขบวนถือซ้ลฟะกาตหรือดาบประจ�ากายของอิหม่ามฮุเซน	 ผู้ชาย

คนถดัมาถอืป้ันหย่าหรอืแผ่นโลหะรปูมอืทีเ่ป็นสัญลักษณ์การปฏเิสธการให้สัตยาบันของ

อิหม่ามฮุเซนต่อยะซีด	 ต่อมาเป็นกลุ่มผู้ชาย	 จ�านวน	 ๑๐	 คน	 ก�าลังใช้คานไม้	 ๓	 อัน

ช่วยกันหามโต้ระบัตหรือหีบพระศพจ�าลองของอิหม่ามฮุเซน

	 ตอนกลางของภาพจิตรกรรมน้ีเป็นภาพผู้ชายสองคนก�าลังต่อสู้กัน	 คนหน่ึง

นุ่งกางเกงสีด�า	ศีรษะและหน้าอกมีรอยควั่นให้เลือดออกซึ่งน่าจะหมายถึงตัวแทนของ

ผู้พลีชีพในกองคาราวานของอิหม่ามฮุเซน	 ส่วนอีกคนมีผมยาวรุงรัง	 มือถือดาบ	 และ

แต่งกายต่างจากคนอ่ืน	ในทีน้ี่น่าจะหมายถงึทหารของยะซีดทีเ่ป็นผู้สังหารอิหม่ามฮุเซน	

และใกล้กันน้ันมีม้าทรงเครื่องอย่างสง่างามที่ส่ือถึงม้าประจ�ากายของอิหม่ามฮุเซน	

ถัดมาเป็นภาพผู้ชาย	จ�านวน	๔	คน	เดินแถวตอนเรียงหนึ่ง	สองคนท้ายแถวก�าลังเล่น

กลองแขก	 ส่วนอีกสองคนไม่สามารถระบุได้ว ่าก�าลังเล่นเครื่องดนตรีชนิดใด	

เน่ืองจากภาพค่อนข้างเลือนราง	 สันนิษฐานว่าผู้ชายเหล่าน้ีน่าจะเป็นผู้ประโคม

เครื่องดนตรีในพิธีแห่เจ้าเซ็นที่มักใช้กลองแขก	ปี่	และฉาบในการประกอบจังหวะ

ภาพที่ ๒ ภาพตอนล่างและด้านขวาของภาพจิตรกรรมพิธีแห่เจ้าเซ็น

ที่มา :	ผู้เขียน	(๑๖	มีนาคม	๒๕๖๒)
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	 ตอนล่างและด้านขวาของห้องภาพดังกล่าวเป็นภาพกลุ่มผู้หญิงน่ังร้องไห	้

และมคีมัภร์ีอัลกรุอานวางอยูต่รงหน้าของผู้หญงิเหล่าน้ีด้วย	นอกจากน้ีสังเกตว่าผู้หญงิ

เหล่านี้มีผู้กางร่มให้	และมีผู้ชายประมาณ	๒-๓	คน	อยู่ในบริเวณดังกล่าว	ภาพส่วนนี้

ช�ารุดและเลือนรางไปมาก	 แต่พอจะสันนิษฐานได้ว่าภาพน้ีน่าจะส่ือถึงบรรดาผู้หญิง

ที่เป็นเครือญาติของอิหม่ามฮุเซนที่อยู่ในวงล้อมกองทหารของยะซีด	 และถูกกังขัง

ไม่ให้เข้าถึงแหล่งน�้าได้	 ท�าให้ผู้หญิงและเด็กที่ติดตามอิหม่ามฮุเซนหิวกระหายน�้า

อย่างรุนแรง	ดังที่	Chuangpichit	(2008,	p.	153)	กล่าวถึงเหตุการณ์นี้ไว้ว่าวันที่	๑๐	

เดือนมูฮัรรัม	 กองทัพฝ่ายยะซีดปิดเส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปยังล�าน�้าของกองคาราวาน

อิหม่ามฮุเซน	 ท�าให้ฝ่ายอิหม่ามฮุเซนขาดแคลนน�้าดื่มนานถึงแปดวัน	 สถานการณ์

ดังกล่าวส่งผลให้อิหม่ามฮุเซนต้องตัดสินใจเลือกระหว่างการกระหายน�า้ของเด็กและ

ผู้หญิงที่กองทหารยะซีดน�ามาใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรองกับการแสดงสัตยาบัน

เพื่อยอมรับการปกครองของยะซีด

	 ทั้งน้ี	 การแสดงสัตยาบันในปริบทสังคมอาหรับเป็นเรื่องส�าคัญยิ่งที่ผู้แสดง

สัตยาบันต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	 อิหม่ามฮุเซนและผู้ติดตามบางส่วนจึง

ยอมพลีชีพเพื่อธ�ารงไว้ซ่ึงความเป็นอิสลามตามทัศนะของมุสลิมนิกายชีอะห์	 ซ่ึง

หมายถึงการไม่ยอมรับการปกครองของยะซีดนั่นเอง

	 ลักษณะของภาพจิตรกรรมพิธีแห่เจ้าเซ็นทั้งหมดข้างต้นน้ีสะท้อนให้เห็น

ประเด็นทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจสองประการ	 ได้แก่	 ๑)	 เรื่องการยกย่องสรรเสริญ

อิหม่ามฮุเซนในฐานะวีรบุรุษทางศาสนาที่พลีชีพเพื่อปกป้องความเป็นอิสลามตาม

ทัศนะของมุสลิมนิกายชีอะห์	 และ	 ๒)	 เรื่องการผลิตซ�้าความโหดเหี้ยมของศัตรูที่

สังหารอิหม่ามฮุเซ็นและเครือญาติอย่างทารุณ

	 ผลการวิเคราะห์ภาพจิตรกรรมข้างต้นเป็นเพียงการวิเคราะห์ข้อมูลคติชนใน

ปริบทสังคมอาหรับ	 ซ่ึงเป็นวัฒนธรรมต้นทางของพิธีกรรมน้ีเท่าน้ัน	 ดังน้ันหากจะท�า

ความเข้าใจพิธีกรรมดังกล่าวในฐานะภาพจิตรกรรมที่ปรากฏในพระอุโบสถวัดโพธิ์

ปฐมาวาส	 จังหวัดสงขลา	 ผู้เขียนจ�าเป็นต้องวิเคราะห์ความขัดแย้งทางการเมืองและ

ความหลากหลายทางชาตพินัธุท์ีแ่วดล้อมการสร้างภาพน้ีด้วย	เพือ่จะท�าให้เข้าใจข้อมลู

คติชนของมุสลิมกลุ่มน้ีในปริบทสังคมวัฒนธรรมไทยได้ลุ่มลึกยิ่งขึ้น	 ทั้งน้ี	 ผู้เขียน
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จะกล่าวถึงประเด็นเหล่าน้ีในหัวข้อความขัดแย้งทางการเมืองและความหลากหลาย

ทางชาติพันธุ์ในหัวเมืองปักษ์ใต้สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นในล�าดับถัดไป

	 อน่ึง	ผู้เขยีนจะกล่าวถงึภาพกลุ่มคนหลากชาตพินัธุก์�าลังสู้รบกนัประกอบการ

วิเคราะห์ภาพพิธีแห่เจ้าเซ็นด้วย	 เน่ืองจากตั้งข้อสังเกตว่าภาพดังกล่าวน่าจะสะท้อน

เหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในหัวเมืองปักษ์ใต้สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น	 เมื่อ

พิจารณาภาพดังกล่าวที่มีทั้งหมด	๒	ห้องภาพ	พบว่าลักษณะรูปร่างหน้าตาและทรงผม

ของกลุ่มคนเหล่าน้ีแสดงให้เห็นว่าน่าจะเป็นชาวมลายูมุสลิม	 ชาวจีน	 และชาวสยาม

ดงัภาพที	่๓	บรเิวณมมุล่างขวาปรากฏภาพผู้ชายไว้หนวดและทรงผมคล้ายชาวจีนก�าลัง

ช่วยพยุงผู้ชายอีกคนที่ไว้ผมทรงมหาดไทยซึ่งคล้ายชาวสยาม

ภาพที่ ๓	ภาพกลุ่มคนหลากชาติพันธุ์ก�าลังสู้รบกัน

ที่มา :	ผู้เขียน	(๑๖	มีนาคม	๒๕๖๒)
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 ภาพจิตรกรรมน้ียงัปรากฏการใช้มดีพกทีม่ลายมูสุลิมนิยมใช้เช่นเดยีวกบักรชิ	

จ�านวน	๓	ชนิด	ได้แก่	๑)	มีดบาแดะที่ภาษามลายูเรียกว่า	Badek	สังเกตได้จากภาพที่	๓

ผู้ชายคนขวาสุดตรงมมุบนของภาพก�าลังใช้มอืทัง้สองข้างง้างมดีบาแดะขึน้เหนือศรีษะ

เพื่อแทงศัตรู	๒)	มีดแด๊ง	ภาษามลายูเรียกมีดพกชนิดนี้ว่า	Pedang	และ	๓)	มีดหางไก่

ซึ่งภาษามลายูเรียกว่า	Lawi	ayum	สังเกตได้จากภาพที่	๔	ผู้ชายคนซ้ายสุดของภาพ

ก�าลังง้างมีดแด๊งและใช้มีดหางไก่แทงศีรษะศัตรู	 นอกจากน้ีกลุ่มคนในภาพดังกล่าว

ยังใช้อาวุธชนิดอื่นด้วย	ได้แก่	หอก	และดาบ

ภาพที่	๔	ภาพกลุ่มคนหลากชาติพันธุ์ก�าลังสู้รบกัน

ที่มา :	ผู้เขียน	(๑๖	มีนาคม	๒๕๖๒)
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	 ผู้เขียนตั้งข้อสังเกตว่าภาพกลุ่มคนหลากชาติพันธุ์ก�าลังสู้รบกันน้ีสะท้อนให้

เห็นว่าผู้เขียนภาพดังกล่าวน่าจะพยายามน�าเสนอภาพความขัดแย้งของกลุ่มชาติพันธุ์

ต่าง	ๆ	 ในหัวเมืองปักษ์ใต้สมัยนั้น	 โดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างชาวมลายูมุสลิมใน

ฐานะกลุ่มชาตพินัธุใ์นพืน้ทีท่ีส่ยามต้องการเข้าไปปกครอง	ชาวจีนในฐานะกลุ่มชาตพินัธุ์

ที่เป็นชนชั้นน�าในเมืองสงขลาซึ่งเป็นหัวเมืองส�าคัญของสยาม	และรัฐสยามที่ต้องการ

สร้างเสถียรภาพทางการเมืองการปกครองขึ้นมาใหม่หลังกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า	

โดยการแผ่อ�านาจเหนือรัฐมลายูและรัฐอื่นบริเวณใกล้เคียง

ความขัดแย้งทางการเมืองในหัวเมืองปักษ์ใต้สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

	 สาเหตุของความขัดแย้งในหัวเมืองปักษ์ใต้สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่ส�าคัญ

ประการหน่ึง	 คือการที่รัฐสยามต้องการแผ่อ�านาจจากศูนย์กลางการปกครองลงไป

สู่รัฐมลายู	 ขณะเดียวกันรัฐมลายูที่มีปัตตานีเป็นศูนย์กลางการปกครองก็พยายาม

จะแผ่อ�านาจขึ้นมายังพื้นที่ลุ่มทะเลสาบสงขลาตอนล่างบริเวณเมืองสงขลาที่เป็นเขต

การปกครองของรฐัสยาม	ด้วยเหตน้ีุจึงท�าให้เมอืงสงขลากลายเป็นพืน้ทีท่ีเ่กดิการปะทะ

กันระหว่างสองขั้วอ�านาจดังกล่าวอยู่เสมอ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังกรุงศรีอยุธยาเสีย

แก่พม่าซ่ึงเป็นช่วงเวลาที่รัฐสยามขาดเสถียรภาพทางการเมืองการปกครอง	 และ

ต้องการจัดการควบคุมเมืองมลายูต่าง	 ๆ	 ให้กลับมาเป็นเมืองประเทศราชของรัฐ

สยามดังก่อน	 รัฐมลายูในฐานะที่เคยเป็นเมืองประเทศราชของรัฐสยามจึงมักขัดขืน

ภาพที่ ๕	ภาพ	Badek,	Pedang	และ	Lawi	ayum

ที่มา : Crack a dagger: look at a way of life of Thai Southerner (2000)
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และตอบโต้อ�านาจของรัฐสยามด้วยวิธีการต่าง	 ๆ	 เช่น	 การปฏิเสธการส่งเครื่องราช

บรรณาการ	การแผ่อ�านาจขึ้นมาบริเวณเมืองสงขลา

	 กล่าวเฉพาะเหตุการณ์ความขัดแย้งที่ลุกลามมายังเขตพื้นที่เมืองสงขลา

Lomlim	 (1973,	 p.	 44-46)	 กล่าวถึงประเด็นน้ีว่า	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๓๓๔	 ซ่ึงตรงกับ

สมัยรัชกาลที่	๑	พระยาตานีคิดคบกับโต๊ะสาเหยดก่อการกบฏ	โดยยกทัพขึ้นมาตีเมือง

สงขลา	เมืองสงขลาไม่สามารถจะต้านทานได้	จึงมีหนังสือเข้ามากราบทูลขอทัพหลวง

ไปช่วย	รัชกาลที่	๑	จึงโปรดให้พระยากลาโหมยกกองทัพลงไปช่วยเมืองสงขลา	แต่เมื่อ

กองทัพกรุงเทพฯ	 ยกลงไปถึงเมืองสงขลา	 เจ้าพระยานครศรีธรรมราช	 (พัฒน์)	 กับ

พระยาสุวรรณคีรีสมบัติ	 (บุญหุ้ย)	 ได้ขับไล่ทัพเมืองตานีออกไปจากเมืองสงขลาแล้ว	

นอกจากนี้พระยาสุวรรณคีรีสมบัติ	 (บุญหุ้ย)	 ยังยกทัพลงไปตีเอาเมืองตานีคืนมาและ

จับพระยาตานีไว้ได้	ภายหลังพระยาตานถีูกน�าตัวมาจองจ�าไว้ที่กรุงเทพฯ	ต่อมารัชกาล

ที่	 ๑	 ทรงมีพระบรมราโชบายให้แบ่งเมืองตานีออกเป็น	 ๗	 เมือง	 ได้แก่	 เมืองตานี	

เมืองยะลา	 เมืองยะริ่ง	 เมืองระแงะ	 เมืองรามัน	 เมืองสายบุรี	 และเมืองหนองจิก	

เพื่อกระจายอ�านาจและลดทอนก�าลังพลของเมืองตานีไม่ให้ก่อการกบฏขึ้นอีก

	 เหตุการณ์ความขัดแย้งในเมืองสงขลาครั้งส�าคัญเกิดข้ึนในสมัยรัชกาลที่	 ๓	

ซ่ึงสืบเน่ืองจากพระบรมราโชบายในรัชกาลที่	 ๒	 ที่ทรงส่งข้าราชการชาวสยามเข้าไป

ปกครองมลายูมุสลิมที่เมืองไทรบุรีเป็นครั้งแรก	(Pongsiribanyat,	1979,	p.	75)	ส่งผล

ให้พระยาไทรบุรี	 (ปะแงรัน)	 เจ้าเมืองมลายูมุสลิมคนเก่าพยายามจะตีเมืองไทรบุรี

กลับคนืมา	กระทัง่สามารถตเีมอืงไทรบรุคีนืได้ส�าเรจ็	นอกจากน้ีเหตกุารณ์เมอืงไทรบรุี

ในครั้งน้ียังเป็นสาเหตุประการหน่ึงที่ท�าให้มลายูมุสลิม	 ๗	 หัวเมือง	 มีใจก�าเริบคิดก่อ

กบฏขึ้นด้วย	 เมื่อรัชกาลที่	 ๓	ทรงทราบเรื่องกบฏที่เมืองไทรบุรีและกบฏ	๗	หัวเมือง	

จึงทรงมรีบัส่ังให้พระยาพระคลัง	(ดศิ	บนุนาค)	ซ่ึงเป็นว่าทีส่มหุพระกลาโหมเป็นแม่ทพั

ใหญ่ยกทัพลงไปจัดการความไม่สงบดังกล่าว	 แต่ปรากฏว่าพระยานครศรีธรรมราช	

(น้อย)	สามารถปราบกบฏเมืองไทรบุรีได้เสียก่อน	เมื่อพระยานครศรีธรรมราช	(น้อย)	

จัดการปกครองเมืองไทรบุรีเรียบร้อยแล้ว	จึงมอบหมายให้พระยาไทรบุรี	(แสง)	และ

พระเสนานุชิต	 (นุช)	 ปลัดเมืองไทรบุรีออกไปรักษาเมืองตามเดิม	 (Pongsiribanyat,	

1979,	p.	86-87)
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	 เมือ่ครัง้ทีก่องทพัของพระยาพระคลัง	(ดศิ	บนุนาค)
๔
	ยกทพัมาช่วยปราบกบฏ	

๗	หวัเมอืงจนส�าเรจ็	ท่านได้สร้างพระเจดย์ีข้ึนบนเขาค่ายม่วงในปี	พ.ศ.	๒๓๗๖	เพือ่เป็น

อนุสรณ์แห่งชัยชนะในการรักษาขอบขัณฑสีมาในหัวเมืองปักษ์ใต้	(Lists of Cultural 

Heritage Sites in the area of five southern border provinces,	2012,	p.	183)	

ดังปรากฏใน	Chronicle of Songkhla	(1933)	ความว่า	“…เสร็จราชการแล้ว	ฯพณฯ	

แม่ทัพใหญ่กลับเข้ามา	ณ	 เมืองสงขลา	 จัดแจงก่อพระเจดีย์ไว้ที่เขาเมืองสงขลาองค์

หนึ่งกับท�าเก๋งไว้ริมน�้าชายทเลค่ายม่วงไว้แห่งหนึ่งเสร็จแล้วกลับเข้าไปกรุงเทพฯ…”

	 ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับที่	 Pramot	 (2001,	 p.	 83-84)	 กล่าวไว้ใน

หนังสือ	Skeletal in the Closet ว่า	“เมื่อเมืองประเทศราชทางมลายูเกิดความไม่สงบ

น้ัน	รชักาลที	่๓	โปรดเกล้าฯ	ให้สมเดจ็เจ้าพระยาองค์ใหญ่ไปว่ากล่าวจัดการให้เรยีบร้อย	

ครั้งหน่ึงท่านคงจะได้ไปอยู่ที่สงขลานาน	 เพราะได้สร้างพระเจดีย์ข้ึนเป็นที่ระลึกที่

ยอดเขาเมืองสงขลาองค์หนึ่งด้วย”

 
๔
	 ในรัชกาลที่	 ๔	 พระยาพระคลัง	 (ดิศ	 บุนนาค)	 ได้รับการเล่ือนบรรดาศักดิ์เป็น

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์	หรือสมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่

ภาพที่ ๖	พระเจดีย์ของสมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่	(พระเจดีย์องค์ด�า)	

บนยอดเขาแดง	จังหวัดสงขลา	สร้างเมื่อ	พ.ศ.	๒๓๗๖

ที่มา :	ผู้เขียน	(๑๐	เมษายน	๒๕๖๒)
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 กบฏเมอืงไทรบุรเีกดิขึน้อีกครัง้ในปี	พ.ศ.	๒๓๘๑	เมือ่พระยาไทรบุร	ี(ปะแงรนั)

พยายามก่อความไม่สงบขึ้นอีก	 โดยสนับสนุนตนกูมะหะหมัดสะหัดและตนกู

อับดุลละ	 ซ่ึงเป็นหลานที่หลบหนีไปเป็นโจรสลัดแถบชายทะเลตะวันตกให้ยกก�าลัง

เข้าตีเมืองไทรบุรี	โดยถือโอกาสเข้าตีในขณะที่เจ้าพระยานครศรีธรรมราช	(น้อย)	และ

เจ้าเมืองส�าคัญในหัวเมืองปักษ์ใต้ต้องขึ้นไปกรุงเทพฯ	 เพื่อช่วยงานถวายพระเพลิง

พระศพสมเด็จพระศรีสุลาไลย	 สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง	 ทั้งน้ี	 เมื่อกบฏตีเมือง

ไทรบุรีได้แล้ว	ยังเข้าตีเมืองตรัง	ต่อจากนั้นก็ยกก�าลังเข้าตีเมืองจะนะและเมืองเทพา

ในเขตแดนเมืองสงขลา	 รวมทั้งส่งคนเข้าเกล้ียกล่อมให้มลายูทั้ง	 ๗	 หัวเมืองก่อกบฏ

ขึ้นดังครั้งก่อน	เมื่อรัชกาลที่	๓	ทรงทราบข่าวเหตุการณ์ความไม่สงบดังกล่าว	จึงทรง

มรีบัส่ังให้เจ้าเมอืงในหวัเมอืงปักษ์ใต้รบีกลับไปรกัษาบ้านเมอืง	และโปรดให้ยกกองทพั

หลวงจากกรุงเทพฯ	โดยมีพระยาศรีพิพัฒน์	(ทัต	บุนนาค)	เป็นแม่ทัพใหญ่ไปสมทบทัพ

กับกองทัพหัวเมืองปักษ์ใต้	 กระทั่งสามารถตีเมืองไทรบุรีคืนได้ส�าเร็จ	 นอกจากน้ี

กองทัพสยามยังได้รับความช่วยเหลือจากอังกฤษที่มาตั้งสถานีการค้าอยู่ที่เกาะปีนัง

ด้วย	 กล่าวคืออังกฤษส่งเรือรบมาลาดตระเวนไม่ให้กบฏเมืองไทรบุรีได้รับความ

ช่วยเหลือจากก�าลังภายนอก	(Pongsiribanyat,	1979,	p.	87-88)

	 เมื่อพระยาศรีพิพัฒน์	(ทัต	บุนนาค)
๕
	จัดการปกครองหัวเมืองมลายูดังกล่าว

ข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 ท่านได้สร้างพระเจดีย์บนยอดเขาเมืองสงขลาไว้องค์หน่ึง

ด้วย	 ดังที่	 Bunnag	 (1977,	 p.	 92-93)	 กล่าวว่าเมื่อท่านได้รับพระบรมราชโองการ

ให้เป็นแม่ทัพไปจัดการเรื่องเมืองไทรบุรี	กลันตัน	ครั้งหัวเมืองดังกล่าวมีเรื่องวิวาทกัน	

ในปี	พ.ศ.	๒๓๘๒	หลังจากจัดการเรือ่งเมอืงไทรบุรเีสรจ็เรยีบร้อยแล้ว	พระยาศรพีพิฒัน์

กลับมาเมืองสงขลา	 และได้สร้างพระเจดีย์ขึ้นที่ยอดเขาเมืองเคียงกันกับพระเจดีย์ซึ่ง

เจ้าพระยาพระคลัง	 (ดิศ	 บุนนาค)	 หรือสมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่พี่ชายของท่านได้

สร้างไว้	เมื่อครั้งยกกองทัพไปปราบปรามเมืองตานีเป็นกบฏ

 
๕	
	 ในรัชกาลที่	 ๔	 พระยาศรีพิพัฒน์	 (ทัต	 บุนนาค)ได้รับการเล่ือนบรรดาศักดิ์เป็น

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ	หรือสมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อย
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	 ข้อมูลทั้งหมดข้างต้นแสดงให้เห็นว่าปัญหาความขัดแย้งในหัวเมืองปักษ์ใต้

มคีวามซับซ้อนมาก	โดยเฉพาะปัญหาเรือ่งการด�าเนินนโยบายทางการเมอืงการปกครอง	

และปัญหาเรื่องความแตกต่างทางชาติพันธุ์	 นอกจากน้ียังมีปัจจัยเรื่องความห่างไกล

ระหว่างศูนย์กลางการปกครองกับหัวเมืองปักษ์ใต้ที่ท�าให้ส่วนกลางเข้าไประงับเหตุ

ความไม่สงบล่าช้า	และความขดัแย้งระหว่างหวัเมอืงส�าคญัทีม่หีน้าทีค่วบคมุดแูลเมอืง

มลายูต่าง	ๆ	ได้แก่	เมืองนครศรีธรรมราช	และเมืองสงขลา	ซึ่งเป็นสาเหตุอีกประการ

ภาพที่ ๗	พระเจดีย์ของสมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อย	(พระเจดีย์องค์ขาว)	

บนยอดเขาแดง	จังหวัดสงขลา	สร้างเมื่อ	พ.ศ.	๒๓๘๒

ที่มา :	ผู้เขียน	(๑๐	เมษายน	๒๕๖๒)
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หน่ึงที่ท�าให้ความขัดแย้งในหัวเมืองปักษ์ใต้ลุกลามอย่างกว้างขวาง
๗
	 รวมทั้งปัญหา

การเมืองนอกอาณาเขต	 เช่น	 ปัญหาการขยายอิทธิพลทางการเมืองและการค้าของ

พม่าและอังกฤษที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเมืองการปกครองของสยาม

ในหัวเมืองปักษ์ใต้และเมืองมลายู

ความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุในหัวเมืองปักษ์ใต้สมัยรัตนโกสนิทร์ตอนต้น

	 ประชากรเมอืงสงขลาประกอบด้วยไทย	มสุลิม	และจีน	กลุ่มคนเหล่าน้ีมพีืน้ที่

อาศัยแยกกันอยู่ในแต่ละชุมชน	 กล่าวคือมุสลิมอาศัยบริเวณหัวเขาแดง	 ส่วนไทยและ

จีนอาศัยบริเวณแหลมสนและบ่อยาง	 เน่ืองด้วยเมืองสงขลามีประชากรหลากหลาย

ชาติพันธุ์	 เมื่อมีการจัดท�าส่ิงใดข้ึนเป็นส่ือกลางที่เป็นลายลักษณ์อักษรแก่ประชากร

ทั้งเมืองจึงต้องใช้ตัวอักษรถึง	 ๓	 ภาษา	 ได้แก่	 ภาษาไทย	 ภาษาจีน	 และภาษามลาย	ู

(อักษรยาวี)	เช่น	ศิลาจารึก	จ�านวน	๓	หลัก	๓	ภาษา	ที่ส�าโรง	(ปัจจุบันจารึกนี้ตั้งอยู่ใน

บริเวณโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์)	 จารึกน้ีจัดท�าขึ้นเมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๓๘๘

ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่	๓	ระบุเหตุแห่งการจารึกความว่าพระสุนทรานุรักษ์	(บุญสังข์)	

ผู้ช่วยราชการเมืองสงขลาจะบ�าเพ็ญกุศลสร้างสาธารณประโยชน์	 ได้แก่	 ถนน	บ่อน�้า	

 
๖	
เจ้าพระยานครศรีธรรมราช	 (พัฒน์)	 กับเจ้าพระยาอินทคีรี	 (บุญหุ้ย)	 มีความขัดแย้ง

ส่วนตัวกันมาแต่เดิม	 ซ่ึงยังความไม่พอใจมาถึงช้ันลูกหลานของเจ้าเมืองทั้งสองในสมัยต่อมา	 คือ

เจ้าพระยานครศรีธรรมราช	(น้อย)	กับพระยาวิเชียรคีรี	(เถี้ยนเส้ง)	ท�าให้เมืองทั้งสองไม่ร่วมมือกัน

เมื่อเกิดเหตุความวุ่นวายในหัวเมืองปักษ์ใต้และเมืองมลายู	 ส่งผลให้ปัญหารุนแรงและลุกลาม

อย่างกว้างขวาง	 ต่อมาเมื่อเจ้าพระยานครศรีธรรมราช	 (น้อย)	 ถึงแก่อสัญกรรม	 รัชกาลที่	 ๓	 จึง

ทรงมีรับส่ังให้พระยาศรีพิพัฒน์	 (ทัต	 บุนนาค)	 กล่าวแก่พระยาวิเชียรคีรี	 (เถี้ยนเส้ง)	 ว่าหลังจากน้ี

ให้เมืองนครศรีธรรมราชกับเมืองสงขลาสมัครสมานสามัคคีกันและช่วยเหลือกันเมื่อเกิดศึก

สงคราม	 ดังข้อความใน	King Rama III Archives	 (1839)	 ที่ว่า	 “…โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ให้พญาศรีพิพัทว่ากับพญาสงขลาว่าเจ้าพญานครกับพญาสงขลาแต่ก่อนเป็นเวนแก่กัน	 เจ้าพญานคร

ก็เถิงแก่อสัญกรรมแล้ว	 ให้พญาสงขลาคิดถึงตัวเป็นอนิจจังเถิด	 ส้ินเวนกับบุตรเจ้าพญานคร

เสียบ้าง	 ให้มีจิตเมตตาต่อกันเหมือนญาติ	 บ้านเมืองไม่ปกติ	 หัวเมืองแขกซ่ึงขึ้นกับเมืองนคร 

เมืองสงขลาก็ไว้อยู่ทุกบ้านทุกเมือง	 เหตุการณ์ส่ิงไรเกิดขึ้นก็ด้วยแต่จะก�าเริบ	 ถ้าอ้ายแขกก�าเริบ

ลุกลามขึน้ข้างเมอืงไทรกใ็ห้พญาสงขลายกไปช่วยให้ทนัท	ีถ้าเกดิเหตกุารณ์ขึน้ข้างเก้าหวัเมอืงกใ็ห้บอก

กล่าวไปถึงเมืองนคร	เมืองพัทลุง	ให้เมืองนคร	เมืองพัทลุงยกมาช่วย	อย่าให้มีความรังเกียจต่อกัน…”
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และสะพานข้ามคลองส�าโรง	 จึงน�าความข้ึนกราบเรียนพระยาวิเชียรคีรี	 (เถี้ยนเส้ง)	

เจ้าเมืองสงขลา	 เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงชวนกรมการและชาวเมืองสงขลาทั้ง

ไทย	จีน	และมุสลิม	ร่วมกันบริจาคทรัพย์ได้รวมกัน	๒,๓๑๒	เหรียญ	๓	สลึง	เมื่อช่าง

จัดการก่อสร้างสิ่งดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว	จึงได้เฉลิมฉลองใหญ่โตและได้จารึกไว้

เป็นอนุสรณ์	(Ampai,	2005,	p.	74-75)

ภาพที่ ๘	ภาพพิธีแห่เจ้าเซ็น

ที่มา :	ผู้เขียน	(๑๖	มีนาคม	๒๕๖๒)
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	 ภาพพิธีแห่เจ้าเซ็นในพระอุโบสถวัดโพธิ์ปฐมาวาสน่าจะวาดขึ้นเพื่อแสดง

ความหลากหลายของกลุ่มชาตพินัธุใ์นเมอืงสงขลา	แม้ว่าภาพน้ีจะเป็นคตชินของมสุลิม

คนละนิกายกับมุสลิมส่วนใหญ่ในดินแดนแถบน้ีที่นับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนีก็ตาม	

อน่ึง	มข้ีอสังเกตว่าภาพพธิแีห่เจ้าเซ็นน้ีแสดงรายละเอียดของพธิกีรรมมาก	ซ่ึงถ้าไม่ใช่

คนเจ้าเซ็นเองแล้วไม่น่าจะวาดได้	 ด้วยเหตุนี้จึงสันนิษฐานว่าผู้เขียนภาพดังกล่าวไม่น่า

จะเป็นประชากรเมืองสงขลา

	 นอกจากน้ี	 สังเกตว่ายังมีภาพจิตรกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับพิธีศพของกลุ่ม

ชาติพันธุ์อื่นในเมืองสงขลาอีกด้วย	ได้แก่	ภาพหลุมศพของชาวจีนและภาพการเผาศพ

ด้วยสามส้างที่แสดงคติการเผาศพของชาวปักษ์ใต้ที่นับถือศาสนาพุทธ

ภาพที่ ๙ และ ๑๐	ภาพหลุมศพและศาลเจ้าจีน 

ที่มา :	ผู้เขียน	(๑๖	มีนาคม	๒๕๖๒)

	 ภาพหลุมศพของชาวจีนและภาพการเผาศพด้วยสามส้างมีลักษณะเป็นภาพ

แทรกที่วาดขึ้นเพิ่มเติมลงไปในแต่ละห้องภาพ	 ภาพดังกล่าวจึงมีขนาดเล็กมากเมื่อ

เปรียบเทียบกับภาพหลกั	ดงัตวัอย่างในภาพที่	๙	และ	๑๐	ที่มีภาพหลกัคอืภาพการปลง

อสุภกรรมฐาน	หรอื	ภาพพระสงฆ์ก�าลังพจิารณาซากศพ	และมภีาพหลุมศพของชาวจีน

และศาลเจ้าจีนเป็นภาพแทรกอยู่ตรงมุมบนซ้ายของห้องภาพ

	 ภาพศาลเจ้าจีนดังกล่าวมีอักษรจีนสามตัวเขียนว่า	 “ปุนเถากง”	 หรือ

“เปิ่นโถวกง”	ในส�าเนียงจีนกลาง	ตั้งอยู่ด้านหลังหลุมฝังศพ	ด้านหน้ามีชาวจีนสองคน

ก�าลังยนืเคารพหลุมศพ	ตามความเช่ือของชาวจีน	ปนุเถากงคอืเทพผู้ดแูลผู้คนในชุมชน
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ให้อยู่เย็นเป็นสุข	(Amornwanitsak,	2018,	p.	50)	ปกป้องคุ้มครองชุมชน	และเชื่อกัน

ว่าท่านเป็นเทพผู้อุปถัมภ์ด้านการค้าอีกด้วย	(Sikkhakoson,	2014,	p.	81)

	 การเคารพหลุมฝังศพ	หรือ	ฮวงซุ้ย	เป็นคติของชาวจีน	ในวิชาฮวงจุ้ยมีความ

เช่ือว่าหากมกีารฝังศพของผู้ตายไว้ในทีท่ีเ่หมาะสมและถกูต้องตามต�ารา	พลังชวิีตของ

ผู้ตายหรือที่เรียกว่า	“เซิงชี่”	จะมีการรวมตัวและมีพลังส่งเสริมทายาทที่ยังมีชีวิตให้ได้

ลาภ	ยศ	สรรเสริญ	หรือเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ	ที่ที่เหมาะสมนั้นจะต้องไม่มีลม

พดัโกรก	เพราะลมจะเป็นกระแสพดัพาเซิงช่ีให้เคล่ือนกระจายไปจากหลุมฝังศพจนขาด

พลังที่จะเกื้อหนุนทายาท	 อีกทั้งที่ที่จะใช้ฝังศพต้องไม่อยู่ใกล้ธารน�้าธรรมชาติ	 หรือมี

น�า้ท่วมขัง	เพราะน�า้จะเป็นปัจจัยสลายพลังของเซิงช่ี	ดงัน้ันชาวจีนจึงให้ความส�าคญักบั

การเลือกสรรท�าเลทีฝั่งศพ	ในอดตีศพทีถ่กูฝังในท�าเลทีด่มีกัเป็นกษัตรย์ิและเช้ือพระวงศ์	

หรือคนมั่งมีเท่านั้น	ศพของคนทั่วไปมักถูกฝังรวมกันในสุสานสาธารณะของหมู่บ้าน
๗

	 ส่วนภาพสามส้างทีแ่สดงคตขิองชาวปักษ์ใต้ช�ารดุและเลือนรางไปมาก	Ampai

(2005,	p.	33-34)	อธิบายว่าสามส้างคือฌาปนสถานชั่วคราวที่สร้างขึ้นส�าหรับเผาศพ

เฉพาะราย	 อาจสร้างขึ้นในวัด	 ในป่าช้า	 หรือบางท้องถิ่นอาจสร้างข้ึนในบริเวณบ้าน

ก็มี	 เป็นคตินิยมซ่ึงมีมาก่อนที่จะมีเชิงตะกอนส�าหรับเผาศพ	 ลักษณะของสามส้าง

ประกอบด้วยเสาไม้กลม	(ไม้สด)	๔	ต้น	(นิยมใช้ไม้ไผ่	หรือไม้หมาก	หรือไม้เสาชะโอน)	

ปักเสาเป็นรปูส่ีเหล่ียมจัตรุสัให้โคนเสาห่างกนัประมาณ	๓–๔	เมตร	แต่ละเสาสงูเท่ากนั

ประมาณว่าให้สูงเลยเปลวไฟขึน้ไป	(บางท้องถิน่ก�าหนดให้สูง	๔	วา	๒	ศอก)	ให้ปลายเสา

เอนเข้าหากันเล็กน้อยคล้ายเสาเมรุ	 ปลายเสาให้ใช้ไม้ตีท�าเชิงชาย	 และเหนือเชิงชาย

ท�าเป็นเพดานหรือหลังคา	 โดยใช้ผ้าสีขาวอย่างบาง	 หรือเส่ือ	 หรือไม้ไผ่สานเป็นรูป

ส่ีเหล่ียมจัตุรัสไว้ส�าหรับบังร่มไฟหรือกันร่มไฟ	 และด้วยเหตุน้ีบางท้องถิ่นจึงเรียก

สามส้างว่า	“ร่มไฟ”	

 
๗
	Phaluekmonthon.	(2016).	ชาวจีนหลังความตาย.	สืบค้นจาก	http://lek-prapai.org/

home/view.php?id=905&fbclid=IwAR1sWgKguOi3xjT_ePalcdIFK_F32asDR8rBMJ

wyVGQSORYpYWn_CDji90
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	 นอกจากนี้	Ampai	(2005,	p.	60)	อธิบายเพิ่มเติมว่าตามประเพณีนิยมของ

ชาวปักษ์ใต้	 ศพที่จะเผาโดยการใช้สามส้างน้ันจะต้องเป็นศพผู้สูงอายุและมีคุณธรรม

เท่านั้น	 ไม่นิยมท�าขึ้นเพื่อเผาศพเด็กหรือคนหนุ่มสาว	 ก่อนก่อสร้างสามส้างจะต้องท�า

พิธีขอขมาเจ้าที่เจ้าทางเสียก่อน	 และต้องมีเครื่องเซ่นสรวงด้วย	 เมื่อเผาเสร็จแล้วจะ

ไม่มีการรื้อถอนสามส้าง	แต่จะปล่อยไว้จนกว่าจะผุพังไปเอง	และสามส้างแต่ละอันจะ

ใช้เผาเพียงศพเดียวเท่านั้น

	 เมื่อพิจารณาภาพจิตรกรรมอ่ืนที่ปรากฏร่วมกับภาพจิตรกรรมพิธีแห่เจ้าเซ็น	

รวมทั้งการพิจารณาปริบททางสังคมและวัฒนธรรมของเมืองสงขลาดังกล่าวข้างต้น	

จึงอาจสรปุได้ว่าภาพจิตรกรรมพธิแีห่เจ้าเซ็นน้ีน่าจะวาดขึน้เพือ่แสดงความหลากหลาย

ของกลุ่มชาติพันธุ์ในเมืองสงขลา

บทสรุปและอภิปรายผล

	 ผลการศึกษาภาพจิตรกรรมพิธีแห่เจ้าเซ็นในพระอุโบสถวัดโพธิ์ปฐมาวาส	

จังหวัดสงขลา	 ดังอธิบายมาทั้งหมดน้ีแสดงให้เห็นประเด็นทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจ

สองประการ	ดังนี้

 ๑) พิธีแห่เจ้าเซ็นในปริบทสังคมวัฒนธรรมอาหรับ

	 พธิแีห่เจ้าเซ็นเป็นพธิรี�าลึกถงึเหตกุารณ์ทีอิ่หม่ามฮุเซนและผู้ตดิตามถกูทหาร

ของยะซีดสังหารทีเ่มอืงกรับาลา	พธิน้ีีสะท้อนให้เหน็การยกย่องสรรเสรญิอิหม่ามฮุเซน

ในฐานะวีรบุรุษทางศาสนาที่พลีชีพเพื่อปกป้องความเป็นอิสลามตามทัศนะของมุสลิม

นิกายชีอะห์	 และสะท้อนให้เห็นการผลิตซ�้าความโหดเหี้ยมของศัตรูที่สังหารอิหม่าม

ฮุเซ็นและเครือญาติอย่างทารุณ	 นอกจากน้ีอาจกล่าวได้อีกนัยหน่ึงว่าพิธีแห่เจ้าเซ็น

ในปริบทสังคมวัฒนธรรมอาหรับแสดงถึงความขัดแย้งทางการเมืองเรื่องการสรรหา

ผู้น�าทางศาสนา	 หลังการส้ินพระชนม์ของพระศาสดามูฮัมหมัด	 ซ่ึงความขัดแย้ง

ดังกล่าวน้ีเป็นสาเหตุส�าคัญประการหน่ึงของการบาดหมางกันระหว่างมุสลิมนิกาย

ชีอะห์กับนิกายซุนนีนั่นเอง
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 ๒) ภาพจิตรกรรมพธีิแห่เจ้าเซน็ในปรบิททางการเมืองการปกครองหัวเมือง

ปักษ์ใต้สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

	 แม้ว่าภาพพิธีแห่เจ้าเซ็นในพระอุโบสถวัดโพธิ์ปฐมาวาสจะวาดขึ้นเพื่อแสดง

ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ในเมืองสงขลา	 ซ่ึงประกอบด้วยไทย	 มุสลิม	 และ

จีน	 แต่อีกนัยหน่ึงผู้สร้างน่าจะต้องการให้ชาวไทยและชาวจีนเข้าใจวัฒนธรรมมุสลิม

ได้รู้จักพิธีกรรมของมุสลิมตามความรับรู้ของผู้สร้างด้วย	 และผู้สร้างไม่น่าจะสร้าง

ภาพน้ีขึ้นเพื่อให้มุสลิมชม	 ซ่ึงจะไม่มีมุสลิมคนใดได้เห็น	 เพราะมุสลิมไม่มีธรรมเนียม

เข้าไปในวัดพุทธ

	 ประเด็นการอภิปรายในเชิงคติชนที่น่าสนใจอีกประการหน่ึง	 คือขนาดของ

ภาพพธิแีห่เจ้าเซ็นซ่ึงเป็นภาพใหญ่ขนาดหน่ึงห้องภาพ	ขณะทีภ่าพหลุมศพและศาลเจ้าจีน	

และภาพการเผาศพด้วยสามส้างเป็นเพียงภาพแทรกขนาดเล็กที่วาดเพิ่มเติมลงไป

ในแต่ละห้องภาพเท่าน้ัน	 ขนาดของภาพพิธีแห่เจ้าเซ็นจึงแสดงให้เห็นการให้	 “ความ

ส�าคัญ”	 แก่มุสลิมกลุ่มน้ีอย่างชัดเจน	 และเมื่อพิจารณาต�าแหน่งของภาพน้ีที่อยู่หลัง

บานประตูพระอุโบสถ	 ก็ท�าให้เกิดข้อสันนิษฐานว่าผู้สร้างภาพน้ีน่าจะมีความต้องการ

แสดงออกถงึความเป็น	“แขกเจ้าเซ็น”	อันมนัียของ	“ความเป็นอ่ืน”	ในพืน้ทีพ่ระอุโบสถซ่ึง

เป็น	“พุทธศาสนสถาน”	ดังนั้นการที่ผู้สร้างจงใจให้วาดภาพพิธีแห่เจ้าเซ็นไว้ในต�าแหน่ง

ดังกล่าวอาจจะสื่อถึงการไม่ประสงค์ที่จะแสดงออกให้โจ่งแจ้งนัก

	 ข้อสังเกตที่ว่าภาพน้ีแสดงรายละเอียดของพิธีกรรมมาก	 ซ่ึงถ้าไม่ใช่คน

เจ้าเซ็นเองแล้วไม่น่าจะวาดได้	ท�าให้ผู้เขียนสืบค้นต่อไปว่าในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

มีชนช้ันน�าของเมืองสงขลากลุ ่มใดที่มีความเกี่ยวข ้องกับแขกเจ ้าเ ซ็นบ ้าง	

ปรากฏว่าไม่พบผู้ปกครองเมืองสงขลาคนใดมีเช้ือสายเจ้าเซ็นตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี

ถึงสมัยรัชกาลที่	 ๕	 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้ปกครองเมืองสงขลาล้วนมีเช้ือสายจีน

ทั้งส้ิน	 โดยเฉพาะตระกูล	 ณ	 สงขลา	 ที่มีบรรพบุรุษเป็นชาวจีนฮกเกี้ยน	 ด้วยเหตุน้ี	

จึงสันนิษฐานว่าผู้วาดและผู้ควบคุมการสร้างภาพน้ีไม่น่าจะเป็นชาวสงขลาหรือ

ชนชั้นน�าเมืองสงขลา

	 นอกจากนี้	 หากพิจารณาจากประชากรมุสลิมในเมืองสงขลาพบว่าประชากร

มุสลิมเมืองสงขลาส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนี	 แม้ว่าเดิมทีท่านโมกอล
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และท่านสุไลมานผู้ปกครองเมอืงสงขลาสมยักรงุศรอียธุยาจะเป็นชาวเปอร์เซียทีนั่บถอื

ศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์ก็ตาม	 แต่เมื่อท่านและบริวารอพยพมาอยู่ในดินแดนที่ชน

กลุ่มใหญ่นับถือนิกายซุนนี	การเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับชาวบ้านน่าจะท�าได้ไม่ยาก

	 แต่อย่างไรก็ตาม	 ผู้เขียนพบว่ามีชนชั้นน�าจากราชส�านักสยามสองท่านที่มี

ความเกีย่วข้องกบัแขกเจ้าเซ็นและมบีทบาทส�าคญัในการจัดการปกครองหวัเมอืงปักษ์ใต้

สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น	 คือพระยาพระคลัง	 (ดิศ	 บุนนาค)	 และพระยาศรีพิพัฒน	์

(ทัต	บุนนาค)	ดังที่	Bunnag	(1977,	p.	2)	กล่าวว่าตระกูลบุนนาคเป็นตระกูลเก่าแก่

สืบเน่ืองมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี	 ต้นตระกูลบุนนาคเป็นพ่อค้าชาว

อาหรับ	ชื่อ	“เฉกอะหมัด”	เข้ามาในสยามเมื่อพุทธศตวรรษที่	๒๒	(ต้นคริสต์ศตวรรษ

ที่	 ๑๗)	 เฉกอะหมัดได้รับราชการในกรมพระคลังโดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานของ

กรมท่า	 นอกจากน้ี	 วงศ์เฉกอะหมัดบางท่านได้เป็นถึงสมุหนายก	 และในสมัยสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ	 ตระกูลบุนนาคเปล่ียนจากการนับถือศาสนาอิสลามมาเป็น

ศาสนาพุทธ

	 ในสมัยรัชกาลที่	 ๓	 พระยาพระคลัง	 (ดิศ	 บุนนาค)	 และพระยาศรีพิพัฒน	์

(ทัต	บุนนาค)	เคยยกทัพมาจัดการปกครองในหัวเมืองมลายูและปราบกบฏ	๗	หัวเมือง	

ซ่ึงในคราวน้ันท่านทัง้สองได้มาพ�านักอยูท่ีเ่มอืงสงขลาอยูห่ลายปี	และได้สร้างพระเจดย์ี

ขึน้บนยอดเขาแดง	เมอืงสงขลา	สององค์	คอื	พระเจดย์ีของสมเดจ็เจ้าพระยาองค์ใหญ่	

(พระเจดีย์องค์ด�า)	 เมื่อปี	พ.ศ.	๒๓๗๖	และพระเจดีย์ของสมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อย	

(พระเจดีย์องค์ขาว)	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๓๘๒	 ดังที่ผู้เขียนอธิบายไว้ในหัวข้อความขัดแย้ง

ทางการเมอืงในหวัเมอืงปักษ์ใต้สมยัรตันโกสินทร์ตอนต้น	จึงอาจเป็นไปได้ว่าท่านทัง้สอง

ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากมุสลิมกลุ่มเจ้าเซ็น	แม้ว่าภายหลังจะเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ

ก็ตาม	 และท่านทั้งสองก็เป็นคนในราชส�านักสยาม	 น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้าง

ภาพนี้ในหัวเมืองส�าคัญอย่างสงขลา	นอกจากนี้	 ในช่วงต้นรัชกาลที่	๑	ถึงรัชกาลที่	๕

วัฒนธรรมของมสุลิมกลุ่มเจ้าเซ็นกม็บีทบาทในราชส�านักมาก	ดงัน้ัน	ขนาดของภาพพธิแีห่ 

เจ้าเซ็นซ่ึงเป็นภาพใหญ่ขนาดหน่ึงห้องภาพในพระอุโบสถวัดโพธิป์ฐมาวาสกน่็าจะแสดง

ถึง	“ความเหนือกว่า”	ของมุสลิมกลุ่มเจ้าเซ็นที่มีราชส�านักรองรับ	แต่เนื่องด้วยภาพพิธี

แห่เจ้าเซ็นสร้างข้ึนในพทุธศาสนาสถานจึงอาจจะไม่สามารถแสดงออกได้อย่างโจ่งแจ้ง

นัก
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	 Chularatana	 (2001,	 p.	 333-335)	 กล่าวถึงวัฒนธรรมของมุสลิมกลุ่ม

เจ้าเซ็นที่มีบทบาทมากในราชส�านักสยามสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นว่า	 พระบาทสมเด็จ

พระพุทธเลิศหล้านภาลัย	(รัชกาลที่	๒)	ทรงมีหมายรับสั่งให้หะยี	หรือ	โต๊ะครูซึ่งเป็น

ผู้น�าทางศาสนากลุ่มประชากรมุสลิมเช้ือสายมลายูเกณฑ์มุสลิมกลุ่มต่าง	 ๆ	 ในเขต

พระนครไปร่วมกระบวนพิธีแห่เจ้าเซ็นหน้าพระที่นั่ง	เมื่อ	ปี	พ.ศ.	๒๓๖๐	ซึ่งในครั้งนั้น

พระองค์และกรมพระราชวังบวรฯ	 มีพระราชประสงค์จะทอดพระเนตรขบวนแห่ใน

พิธีนี้	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้พระจุฬาราชมนตรี	 หลวงนนทเกษ	 และหลวง

โกชาอศิหาก	น�ากระบวนพิธีลงเรือข้ามฟากจากกุฎีเจ้าเซ็นไปแห่ถวายให้ทอดพระเนตร

ที่หน้าพระที่น่ังสุไธศวรรย์ในพระบรมมหาราชวัง	 และที่หน้าพระที่น่ังพุทไธศวรรย์ใน

พระบรมราชวัง	ในการน้ีได้โปรดให้เกณฑ์มสุลิมนิกายซุนนี	และมสุลิมกลุ่มอ่ืน	ๆ 	เข้าร่วม

ในกระบวนแห่ด้วย	 การที่พระองค์ทรงมีรับส่ังให้เกณฑ์มุสลิมนิกายซุนนีซ่ึงเป็นนิกาย

ที่แปลกแยกจากมุสลิมกลุ่มเจ้าเซ็นที่นับถือนิกายชีอะห์เข้าร่วมในพิธีด้วยน้ัน	 น่าจะ

มีนัยส�าคัญ	 ๒	 ประการ	 ประการแรกเน่ืองจากมุสลิมนิกายชีอะห์ในเวลาน้ันมีจ�านวน

น้อยไม่สามารถจัดพิธีแห่เจ้าเซ็นได้ยิ่งใหญ่เหมือนในสมัยกรุงศรีอยุธยา	 ขณะที่

ชาวสยามในราชส�านักน้ันต่างมีชีวิตทันเห็นพิธีน้ีมาแล้ว	 จึงต้องการจัดพิธีน้ีให้ยิ่งใหญ่

เหมือนเมื่อครั้งบ้านเมืองยังดี	 และให้สมพระเกียรติยศที่จะถวายหน้าพระที่น่ัง	

จึงจ�าเป็นต้องเกณฑ์มุสลิมกลุ่มต่าง	 ๆ	 ในพระนครเข้าร่วมอย่างเอิกเกริกใหญ่โต	

นัยอีกประการหน่ึงคือเป็นการแสดงบทบาทและอ�านาจของขุนนางกรมท่าขวาที่เป็น

มุสลิมกลุ่มแขกเจ้าเซ็น	 ซ่ึงถือเป็นกลไกที่ราชส�านักใช้ควบคุมประชากรมุสลิมในเขต

พระนครและวงราชธานีของสยาม	ราชส�านักจึงใช้อ�านาจผ่านทางพระยาจฬุาราชมนตรี

บังคับให้หะยีเกณฑ์มุสลิมต่างนิกายเข้าร่วมขบวนแห่น้ี	 นอกจากน้ี	 ราชส�านักสยาม

ยังให้การสนับสนุนพิธีแห่เจ้าเซ็นของมุสลิมนิกายชีอะห์เป็นประจ�าทุกปี	 โดยพระมหา

กษัตริย์นับจากรัชกาลที่	๑	ทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์	ทั้งยังทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ	 ให้เจ้านายเชื้อพระวงศ์ช้ันสูงเสด็จมาเป็นประธานในพิธีน้ีทุกปี	 และถือเป็น

ธรรมเนียมที่พระมหากษัตริย์และเจ้านายหลายพระองค์จะเสด็จมาร่วมพิธี	 อย่างเช่น

รัชกาลที่	 ๕	 และรัชกาลที่	 ๖	 ก็เคยเสด็จพระราชด�าเนินร่วมในพิธีแห่เจ้าเซ็น	 การที่

ราชส�านักให้ความอุปถมัภ์และให้ความส�าคญักบัมสุลิมกลุ่มน้ีเป็นพเิศษ	อาจจะมสีาเหตุ

มาจากผู้น�ามุสลิมกลุ่มน้ีมีบทบาทส�าคัญในราชส�านัก	 โดยเฉพาะกลุ่มเครือญาติของ 
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ขุนนางตระกูลบุนนาค	ซึ่งมีอ�านาจมากในรัชกาลที่	๒	ถึงรัชกาลที่	๕

	 อน่ึง	 ภาพพิธีแห่เจ้าเซ็นในพระอุโบสถวัดโพธิ์ปฐมาวาสน่าจะสร้างข้ึนในช่วง

รัชกาลที่	๒	ถึงรัชกาลที่	๓	(Chularatana,	2007,	p.	59)	ซึ่งสอดคล้องกับช่วงเวลาที่

พระยาพระคลัง	(ดิศ	บุนนาค)	และพระยาศรีพิพัฒน์	(ทัต	บุนนาค)	ยกทัพมาจัดการ

ปกครองในหัวเมืองมลายูและปราบกบฏ	 ๗	 หัวเมือง	 และพ�านักอยู่ที่เมืองสงขลาใน

สมัยรัชกาลที่	 ๓	 นอกจากพระยาพระคลัง	 (ดิศ	 บุนนาค)	 และพระยาศรีพิพัฒน์	

(ทัต	 บุนนาค)	 จะมีบทบาทส�าคัญทางการเมืองการปกครองในราชส�านักสยามและ

หัวเมืองปักษ์ใต้	ท่านทั้งสองยังมีส่วนช่วยบ�ารุงพระพุทธศาสนา	ดังที่	Bunnag	(1977,	

p.	 92-93)	 กล่าวว่าในสมัยรัชกาลที่	 ๓	 ท่านทั้งสองได้การสร้างและปฏิสังขรณ์

วัดวาอารามต่าง	ๆ 	เช่น	วัดประยรูวงศาวาส	วัดโยธานิมติร	วัดนวลนรดศิ	วัดมหาพชัิยญาติ	

พระเจดีย์บนยอดเขาเมืองสงขลา

	 ขณะที่	 Ampai	 (2005,	 p.	 68)	 กล่าวว่าภาพพิธีแห่เจ้าน้ีน่าจะเขียนข้ึนใน

สมัยรัชกาลที่	 ๔	 เพราะหากพิจารณาจากมุมมองทางประวัติศาสตร์ศิลปะ	 การเขียน

ภาพขบวนแห่เจ้าเซ็นซ่ึงถือเป็นการเขียนภาพเพื่อบันทึกเหตุการณ์เป็นกลวิธีการเขียน

ภาพจิตรกรรมอย่างหน่ึงที่นิยมในสมัยรัชกาลที่	 ๔	 ซ่ึงเป็นช่วงหัวเล้ียวหัวต่อของการ

เปล่ียนแปลงรปูแบบศลิปะจากจิตรกรรมแบบประเพณีทีเ่น้นเขียนภาพแนวอุดมคตหิรอื

เกีย่วกบัพทุธประวัตสิูก่ารเขยีนภาพแนวสจันิยมทีเ่น้นความสมจรงิ	ซ่ึงได้รบัอิทธพิลจาก

ศลิปะตะวันตก	นอกจากน้ี	ภาพจิตรกรรมส่วนใหญ่ในพระอุโบสถแห่งน้ีเป็นภาพปรศินา

ธรรมและกิจวัตรของพระสงฆ์	ซึ่งสะท้อนแนวพระราชนิยมในรัชกาลที่	๔

	 Ampai	 (2005,	 p.	 68-69)	 แสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่าการเขียนภาพพิธี

แห่เจ้าเซ็นที่เป็นพิธีกรรมของศาสนาอ่ืนในพระอุโบสถในลักษณะของการยกย่องเช่นน้ี	

อาจจะถูกบรรดาผู้เฒ่าผู้แก่หรือผู้ที่เคร่งศาสนาติฉินได้	 โดยเฉพาะพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่

ในวัด	 และช่างในฐานะผู้สร้างงานย่อมต้องเขียนภาพตามความพอใจของผู้ว่าจ้างเป็น

หลัก	จนมคี�ากล่าวว่าในงานช่างของเจ้านายน้ัน	เจ้านายขนุนางกจ็ะเป็นผู้ควบคมุก�าหนด

แบบแผน	 งานช่างของวัด	 ก็จะมีพระช่างอาวุโสหรือพระช่างที่เป็นที่เคารพนับถือเป็น 

ผู้ควบคุมดูแล	 ส่วนงานช่างของบ้านน้ัน	 ตลาดก็จะเป็นผู้ก�าหนดรูปแบบของผลผลิต

งานช่าง	 จึงอาจกล่าวได้ว่าในกลุ่มช่างแต่ละกลุ่ม	 หรือในงานของเจ้าภาพแต่ละราย
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ก็จะมีผู้ที่มีสิทธิ์ในการก�าหนดรูปแบบงานช่างในระดับที่แตกต่างกันไป	 และส่ิงน้ีก็จะ

มีผลต่อความเปล่ียนแปลงของงานช่างด้วย	 ดังน้ันผู้ที่มีอ�านาจทั้งในด้านการเงินเพื่อ

สนับสนุนการเขยีนงานจิตรกรรมฝาผนังและมอี�านาจในการตดัสินใจวางแนวเรือ่งทีจ่ะ

เขียนได้โดยปราศจากการติเตียนจากคนรอบข้าง	 จึงน่าจะเป็นเจ้าพระยาวิเชียรคีร	ี

(บุญสังข์	 ณ	 สงขลา)	 เจ้าเมืองสงขลาซ่ึงเป็นผู้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดแห่งน้ีในสมัย

รัชกาลที่	๔	ดังข้อความในที่	Historical Chronicles, Volume 30	(1968,	p.	243)	ที่ว่า

เจ้าพระยาวิเชยีรครี	ี(บญุสังข์)	ผู้ว่าราชการเมอืงสงขลาล�าดบัที	่๕	ได้บูรณะปฏสัิงขรณ์

วัดโพธิ์ปฐมาวาสด้วยเงินทั้งสิ้น	๓๖๑	เหรียญ	เมื่อปี	พ.ศ.	๒๔๐๒

	 นอกจากน้ี	 Ampai	 (2005,	 p.	 69-70)	 กล่าวว่าเจ้าพระยาวิเชียรคีร	ี

(บุญสังข์)	 เคยถวายตัวเป็นมหาดเล็กมาตั้งแต่อายุ	๑๖	ปี	ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่	๒

ขณะรับราชการคงมีโอกาสได้เห็นพิธีแห่เจ้าเซ็นซ่ึงเป็นพิธีที่จัดข้ึนอย่างเอิกเกริก

ในพระบรมมหาราชวังอย่างใกล้ชิด	 เมื่อท่านกลับมาเป็นเจ้าเมืองสงขลาและได้มา

บูรณะวัดโพธิ์ปฐมาวาสซ่ึงเป็นวัดราษฎร์ที่ไม่มีความเคร่งครัดในการสร้างศิลปกรรม

มากนัก	 จึงอาจท�าให้สามารถทดลองเขียนงานจิตรกรรมแบบใหม่	 ๆ	 เพื่อบอกเล่า

เรื่องราวที่ท่านเคยพบเห็นและเป็นที่นิยมอยู่ในกรุงเทพฯ	 เพราะนอกจากจะมีภาพ

พธิแีห่เจ้าเซ็นแล้ว	ทีผ่นังพระอุโบสถยงัมภีาพปรศินาธรรมเรือ่งปฏจิจสมปุทาน	และภาพ

อสุภกรรมฐาน	ที่มักปรากฏอยู่ในวัดธรรมยุติกนิกายในกรุงเทพฯ	ซึ่งก�าลังเป็นที่เคารพ

ศรัทธาของชาวพุทธในภาคใต้ในขณะน้ัน	 และยังเป็นภาพแนวพระราชนิยมในรัชกาล

ที่	๔	อีกด้วย

	 ผู้เขียนมีความเห็นว่าหากพิจารณาจากปริบททางสังคมพบว่าในสมัยรัชกาล

ที่	 ๓	 ก็เริ่มปรากฏการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับลัทธิธรรมเนียมประเพณีของชาติพันธุ์

ต่าง	ๆ 	ใน	“พืน้ทีวั่ด”	แล้ว	ดงัทีม่กีารเขียนภาพ	“โคลงภาพคนต่างภาษา”	จ�านวน	๖๔	บท

๓๒	 ชาติพันธุ์	 ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม	 (วัดโพธิ์)	 ซ่ึงผู้เขียนกล่าวไว้ในหัวข้อ

ภูมิหลังของแขกเจ้าเซ็นและพิธีแห่เจ้าเซ็นในสังคมไทย	 แต่การเขียนภาพเพื่อบันทึก

เหตุการณ์ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหมู ่จิตรกรไทยในสมัยรัชกาลที่	 ๔	

ดังที่	 Ampai	 กล่าวไว้ข้างต้น	 นอกจากน้ีผู้เขียนตั้งข้อสังเกตว่าผู้เขียนภาพพิธีแห่

เจ้าเซ็นน่าจะเป็นช่างหลวง	เน่ืองจากลักษณะภาพพธิแีห่เจ้าเซ็นมคีวามประณตีกว่าภาพ

อื่น	ๆ	ที่น่าจะเป็นฝีมือช่างท้องถิ่น	และสมัยที่มีการเขียนภาพแต่ละห้องภาพก็ไม่น่าจะ
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เขียนขึ้นในคราวเดียวกัน	 เนื่องจากสังเกตว่าบางห้องภาพปรากฏร่องรอยการลบและ

วาดภาพใหม่ทับไปด้วย

	 ผลการศกึษาและการอภปิรายผลดงักล่าวมาทัง้หมดน้ีจึงแสดงให้เหน็ว่าภาพ

จิตรกรรมพธิแีห่เจ้าเซ็น	(มฮัูรรมั)	ในพระอุโบสถวัดโพธิป์ฐมาวาส	จังหวัดสงขลา	แสดง

ให้เห็นพิธีร�าลึกถึงเหตุการณ์ที่อิหม่ามฮุเซนและผู้ติดตามถูกทหารของยะซีดสังหารที่

เมืองกัรบาลา	ซึง่มีสาเหตุจากความขดัแย้งทางการเมืองระหว่างมุสลมินกิายชีอะหก์ับ

นิกายซุนนีในเรื่องการสรรหาผู้น�าทางศาสนาหลังการส้ินพระชนม์ของพระศาสดา

มูฮัมหมัด	 นอกจากน้ี	 พิธีน้ีสะท้อนให้เห็นการยกย่องสรรเสริญอิหม่ามฮุเซนในฐานะ

วีรบุรุษทางศาสนาที่พลีชีพเพื่อปกป้องความเป็นอิสลามตามทัศนะของมุสลิมนิกาย

ชีอะห์	และสะท้อนให้เหน็การผลิตซ�า้ความโหดเหีย้มของศตัรทูีสั่งหารอิหม่ามฮุเซ็นและ

เครือญาติอย่างทารุณ

	 แต่อย่างไรก็ตาม	เมื่อคติชนดังกล่าวแพร่สู่สังคมไทย	โดยมุสลิมกลุ่มเจ้าเซ็น

ที่มีบทบาททางการเมืองการปกครองในราชส�านักสยามมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา

กระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น	 รวมทั้งมุสลิมกลุ่มน้ียังได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารง

ต�าแหน่งเป็นจุฬาราชมนตรหีรอืผู้น�าทางศาสนาอิสลามสืบต่อมาจนถงึสมยัเปล่ียนแปลง

การปกครองในปี	 พ.ศ.	๒๔๗๕	หลังจากนั้นจุฬาราชมนตรีจึงเปลี่ยนมาเป็นกลุ่มมุสลิม

นิกายซุนนี	 โดยนัยน้ีพิธีแห่เจ้าเซ็นจึงมีบทบาทในการแสดงอัตลักษณ์และอ�านาจของ

มุสลิมกลุ่มเจ้าเซ็นที่เหนือกว่ามุสลิมกลุ่มอื่น

	 ในปริบททางการเมืองการปกครองของเมืองสงขลา	 ซ่ึงเป็นหัวเมืองส�าคัญ

ทางปักษ์ใต้ในสมัยน้ัน	 ภาพจิตรกรรมพิธีแห่เจ้าเซ็นมีบทบาทในการแสดงความหลาก

หลายของกลุ่มชาติพันธุ์ในเมืองสงขลา	 ซ่ึงประกอบด้วยไทย	 มุสลิม	 และจีน	 ผู้สร้าง

ภาพน้ีจึงน่าจะต้องการให้ชาวไทยและชาวจีนในเมืองสงขลาเข้าใจวัฒนธรรมมุสลิม

ได้รู้จักพิธีกรรมของชาวมุสลิมตามความรับรู้ของผู้สร้างด้วย	 นอกจากนี้การที่ชาวไทย

และชาวจีนรับรู้และเข้าใจวัฒนธรรมมุสลิมอาจจะช่วยลดความขัดแย้งทางชาติพันธุ์

ในเมืองสงขลาที่อาจจะเกิดขึ้นได้	ดังที่เคยเกิดขึ้นในหัวเมืองมลายูที่อยู่ติดกับเขตแดน

เมืองสงขลา	 ซ่ึงส่งผลให้ราชส�านักสยามและชนช้ันน�าในหัวเมืองส�าคัญทางปักษ์ใต้

ต้องยกทัพลงไปปราบปรามอยู่เสมอ
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