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บทคัดย่อ 
 บทความเร่ือง พระยาคันคาก : อัปลักษณ์อำาพรางกับการลดทอนอำานาจ
และสัญญะในการสื่อความหมาย มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นของกลุ่ม
วัฒนธรรมอีสาน – ล้านช้างเรื่องพระยาคันคาก ฉบับการปริวรรตของพระอริยานุวัตร 
เขมจารี ใน 2 ประเด็น คือ 1.สัญญะในมายาคติกับรสนิยมความงามของคนในสังคม 
2.สัญญะการต่อสู้ต่อรองและลดทอนอำานาจทางสังคม 

คำาสำาคัญ : พระยาคันคาก, สัญญะ, การสื่อความหมาย, การลดทอนอำานาจ

Abstract 
 This article was a study on a local literature of the Isan-Lan Chang 
Cultural Assembly entitled “Phaya Kan Kak: a transliterated version by 
Phra Ariyanuwat Khemachari : 1. Signs of mysticism and the aesthetic 
preferences of people in society. 2. Significant bargaining and weakening 
of social power.
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บทนำา
 ภาคอีสานหรือภาคตะวันออก
เฉียงเหนือของประเทศไทยนั้น เป็น
ดินแดนที่มีอารยธรรมอันรุ่งเรืองมาแต่
อดีตอย่างช้านาน และอุดมสมบูรณ์ไป
ด้วยทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรมที่กลั่นกรองมาอย่าง
ยาวนานจนกระทั่งส่งผ่านออกมาใน
รูปแบบของวรรณกรรมในประเภท
ต่างๆ มีวรรณ กรรมท้องถิ่นจำานวนมาก 
ทั้งวรรณกรรมประเภทมุขปาฐะ และ
วรรณกรรมลายลักษณ์ที่จารลงในใบลาน 
ซึ่งในวรรณกรรมลายลักษณ์น้ัน อักษร
ที่ ใช้จารนิยมใช้อักษรไทยน้อยหรือที่
ลาวเรียกว่าอักษรลาวเดิม อักษรธรรม
อสีาน และอกัษรขอม วรรณกรรมทอ้งถ่ิน
เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ที่รังสรรค์ขึ้นโดยปราชญ์ของหมู่บ้าน
หรือชุมชนในสมัยก่อน แหล่งการเรียนรู้
ของชุมชนในสมัยนั้นก็คือวัด นักปราชญ์
เหล่านั้นก็ได้เล่าเรียนวิชาในท่ีแห่งน้ี น้ัน
ก็หมายถึงเกิดการรวมกลุ่มเพื่อสร้างหรือ
สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น จนทำาให้เกิดการ
คัดลอกวรรณกรรมของแต่ละท้องถ่ินน้ัน
มาเผยแพร่ยังอีกท้องถ่ินหน่ึง และส่งผล
ให้เกิดวรรณกรรมในสำานวนของแต่ละ
ท้องถิ่นขึ้น 

 ว ร ร ณ ก ร ร ม ท้ อ ง ถิ่ น นั้ น มี
บทบาทสำาคัญต่อผู้อ่านและชุมชนที่เป็น
เจ้าของวรรณกรรม เพราะมีบทบาทที่จะ
จรรโลงใจผู้อ่านเป็นสำาคัญ ซึ่งในอดีต ผู้ที่

สามารถอ่านตัวอักษรเหล่านี้ได้ก็เห็นจะ
มีแต่ผู้ที่ มีความรู้ผ่านการบวชเรียนมา
ก่อนซ่ึงเป็นส่วนน้อย สิ่งเหล่านี้สะท้อน
ภาพการเรียนรู้ ในอดีตได้เป็นอย่างดี 
“วรรณกรรมท้องถิ่นมีบทบาทต่อผู้อ่าน
และชมุชนทีเ่ปน็เจา้ของวรรณกรรมหลาย
ประการ สังคมไทยในอดตีผู้อา่นออกเขยีน
ได้ เป็นเพียงกลุ่มน้อยที่จำากัดในหมู่ผู้นำา 
พระภกิษแุละผูบ้วชเรยีน ประชาชนทัว่ไป
รับรู้รสวรรณกรรมต่างๆ โดยการฟังจาก
ผู้อ่านหนังสือแตก(ชำานาญการอ่าน)” 
(จารุวรรณ ธรรมวัตร. 2537 : 10) 

 พระยาคันคากเป็นวรรณกรรม
ที่ นิ ยมและแพร่หลายในภาคอีสาน
ประเทศไทย ทัง้นีเ้พราะวรรณกรรมเรือ่งนี้
เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คนในด้าน
การดำารงชีพที่เกี่ยวข้องกับฝนฟาอากาศ 
ซ่ึงเป็นปัจจัยสำาคัญในการดำารงชีวิตของ
ผู้คน เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมามีอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ โดยทั่วไป
ชาวอสีานสว่นใหญม่อีาชพีทำาไรไ่ถนาเปน็
พื้นฐาน มีผลผลิตจำากัดอยู่ เฉพาะพืช
เพียงไม่ก่ีชนิด เพราะยังอยู่ในระบบการ
ผลิตเพื่อยังชีพและเล้ียงตัวเอง กล่าวคือ 
ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้กันภายในครอบครัว
เท่านั้นถ้าเหลือจึงจะนำาไปแลกเปลี่ยน
หรือซื้อขาย นอกจากการทำาไร่ไถนาเป็น
อาชีพหลักแล้ว การทำามาหากินของคน
อีสานยังต้องพึ่งพาธรรมชาติแวดล้อมอยู่
เนอืงๆ ไมว่า่จะเปน็การจบัปลาในแหลง่น้ำา
ธรรมชาติ รวมไปถึงพืชพันธ์ุธัญญาหารที่
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เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติท่ีได้โอบอุ้มชีวิต
ผู้คนในอีสานเรื่อยมา ในสังคมอีสานนั้น
ตอ้งพ่ึงพาธรรมชาตใินการประกอบอาชพี
เกษตรกรรมเปน็อยา่งมาก นัน้กค็อืในการ
ทำาไร่ไถนาต้องรอน้ำาฝนเท่านั้น รวมไปถึง
ลักษณะทางกายภาพทางสังคมอีสาน
ที่รอน้ำาฝน กล่าวคือสภาพพื้นท่ีราบลุ่ม 
โคก ปา่ในสงัคมอสีานตอ้งรอใหฝ้นตกเพือ่
เกิดสรรพสิ่งหรือความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เพื่อที่จะเป็นแหล่งอาหารของ
คนอีสานได้

 วรรณกรรมเรื่องน้ีอ่านสนุกให้
ทั้งความรู้และความบันเทิง โดยเฉพาะ
ตอนว่าด้วยมหาสงครามระหว่างราชา
คันคากและพระยาแถนฟา ประพันธ์ได้
สนุกเร้าใจ นอกจากน้ันยังให้ความรู้ด้าน
คติธรรม เช่น ความสามัคคี ประเพณี 
ความเชือ่ ศลิปะการดนตร ีสถาปตัยกรรม 
วิจิตรศิลป์ และอีกหลายๆ ประการท่ี
ผู้ประพันธ์ได้สอดแทรกไว้ในเนื้อเรื่อง 
ประเภทของวรรณกรรมเรื่องน้ีเป็นชาดก
นอกนิบาต มีการกล่าวถึงพระโพธิสัตว์
ลงเสวยพระชาติ ในรูปของ พระยา
คันคาก และมีการประชุมชาดกหรือที่
เรียกว่าม้วนชาติในตอนสุดท้าย ชาดก
ในกลุ่มนี้เป็นชาดกที่มีเนื่องเรื่องไม่ตรง
กับนิบาตชาดก เป็นเรื่องท่ีผู้แต่งชาดก
สร้างสรรค์ขึ้นมาเอง หรือได้แนวคิดจาก
แหล่งใดแหล่งหนึ่ง หรือเกิดจากการ
ประสมประสานประสบการณ์ของผู้แต่ง 
ชาดกประเภทนี้มีทั้งท่ีเป็นวรรณกรรม
แบบฉบับและท้องถิ่น เช่น ชาดกใน

ปัญญาสชาดก ชาดกหลายเรื่องในคัมภีร์
มหาวัสตุ และชาดกวรรณกรรมท้องถิ่น 
เป็นต้น (พัฒน์ เพ็งผลา. 2535 : 35) 

 ปัจจุบันการศึกษาวรรณคดี
ได้เปดกว้างข้ามพรมแดนความรู้ โดยได้
มีการนำากรอบแนวคิดและทฤษฎีร่วม
สมัยทางสังคมศาสตร์มาปรับประยุกต์ใช้
ในการวิจารณ์วรรณกรรมให้เห็นความ
เลื่อนไหลในโครงสร้างสังคม และการ
สื่อความในการประกอบสร้างทางความ
หมายท่ีปรากฏในวรรณกรรม จนกลาย
เป็นโครงสร้างของสังคม ในบทความ
ฉบับนี้ได้ศึกษาวรรณกรรมอีสานเรื่อง
พระยาคันคากสำานวนดั้งเดิมที่ปริวรรต
โดยพระอริยานุวัตร เขมจารี โดยใช้กรอบ
แนวคิดทฤษฎีโครงสร้างนิยม ซ่ึงเป็น
ทฤษฎีที่สำาคัญและมีบทบาทอย่างมาก
ในโลกของวรรณคดีศึกษาและวรรณคดี
วิจารณ์ในศตวรรษที่ 20 โดยผู้เขียนมอง
ว่าปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นในวรรณคดี
มีความหมายแฝงที่ถูกกำากับด้วยรหัสทาง
วรรณกรรม อาจจะประกอบด้วยรหัส
สัญลักษณ์ หรือ รหัสทางวัฒนธรรม การ
ศึกษาตามแนวทางที่กล่าวมาน้ีตั้งอยู่บน
พื้นฐานความคิดที่ว่า วรรณกรรมเป็นตัว
บท (text) ทีห่ลอมรวมวาทกรรมชดุตา่งๆ 
ในท่าทีท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการ
ยอมรับเพื่อผลิตซ้ำา ต่อรอง หรือแม้แต่
ปฏิเสธและตอบโต้ การศึกษาตามแนวนี้
ไมไ่ดเ้พง่เลง็ทีส่นุทรยีภาพหรอืวรรณศลิป์
ของงานเท่านั้น
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 จากที่กล่าวมานี้ถ้ามองตาม
โครงสร้างนยิมจะกลา่วไดว้า่ การสือ่ความ
ของสัญลักษณ์ในวรรณกรรมนั้นเป็นการ
ผลติซ้ำา ตอ่รอง ปฏเิสธ และตอบโต ้ดำาเนนิ
ไปตามโครงสร้างเดมิทีม่มีากอ่นหนา้นีแ้ลว้ 
ผู้แต่งหรือผู้ประพันธ์วรรณกรรมได้ตก
เป็นเหยื่อโครงสร้างทางสังคมและได้ผลิต
ซ้ำาทางความหมายดังกล่าวเพื่อเป็นการ
ตอกย้ำาชุดความจริงที่มีอยู่ในสังคม

พระยาคันคาก : สญัญะในมายา
คติกับรสนิยมความงามของ
คนในสังคม
 เจ้าเมืองชื่อพระเจ้าเอกราช 
และพระมเหสี คือพระนางเทวี ครอง
เมืองอินทปัตด้วยความร่มเย็นเป็นสุข 
กาลครั้งนั้นพระโพธิสัตว์จุติลงในครรภ์
พระนางเทวี และประสูติออกมาเป็น
คันคาก (คางคก) บิดามารดาไม่พอใจ 
แต่ก็เมตตาสงสารเลี้ยงไว้ เมื่อคันคาก 
เป็นหนุ่มก็อยากจะมีเมีย พระอินทร์
สงสารจึงช่วยเหลือโดยเนรมิตปราสาท
ไวใ้จกลางเมอืงอนิทปตั แลอุม้สมนางอดุร
กุรุทวีป ผู้เป็นเนื้อคู่มาไว้ในปราสาท แล้ว
วางคาบบุรุษหนุ่มรูปงามให้คันคากสวม
ใส่จนมีรูปร่างงดงาม ท้ังสองจึงได้อภิเษก
กันครองเมืองอินทปัตสืบไป พระยาคัน
คากครองเมืองมานาน ฝนฟาไม่ตกต้อง
ตามฤดูกาล บ้านเมืองแห้งแล้งอดอยาก
พระยาคันคากสั่งให้พญานาค ครุฑ และ
ปลวก ทำาทางจากเมอืงอนิทปตัไปถงึเมอืง

แถนเป็นเวลานาน 3 ปี ใช้เวลากรีธาทัพ 1 
เดือน มีกองทัพสัตว์ต่างๆ เช่น มอด มด 
เสอื นาค ครฑุ ชว่ยรบดว้ยจนชนะพระยา
แถน พระยาคนัคากชนะศกึสัง่สอนพระยา
แถนใหอ้ยูใ่นศลีกนิในธรรมและแตง่น้ำาฝน
ใหต้กลงในเมอืงอนิทปตั แลว้เอาขา้วทพิย์
เม็ดเท่ามะพร้าวไปปลูกให้เมืองมนุษย์ 
เสร็จแล้วเลิกทัพกลับมาเมืองอินทปัต 
เมืองนั้นจึงบริบูรณ์ตั้งแต่นั้นมา ต่อมา
ชาวเมืองชมพูพากันเกียจคร้าน มิได้ทำา
ยุ้งฉางไว้คอยรับข้าวทิพย์ เอาแต่มีดพร้า
ฟันเม็ดข้าว เม็ดข้าวจึงเล็กลง ดังที่เห็น
ในทุกวันนี้

 พระยาคันคาก เป็นตัวละครที่
มีลักษณะการอำาพรางตัวมาตั้งแต่วัยเยาว์
มีบุคลิกหรือลักษณะที่เปล่ียนแปลงเป็น
ไปช่วงๆ ซ่ึงผู้เขียนจะยกภาพเหตุการณ์
อำาพรางตัวของพระยาคันคากให้เห็นเป็น
ช่วงๆ กล่าวคือ พระยาคันคากน้ันแรก
เริ่มเดิมทีเกิดมามีลักษณะที่ผิดแปลกไป
จากธรรมชาติ พระนางเทวีผู้เป็นมารดา
ตั้งครรภ์แล้วประสูติลูกน้อยที่มีผิวพรรณ
เหมือนกับคางคก (คันคาก) หมอโหรได้
ทำานายทายทักว่า พระยาคันคากนี้เป็น
ผู้มีบุญลงมาเกิด ในพื้นปฐพีไม่มีใครเทียม
ได้ ในขณะที่พระยาคันคาลงมาเกิดก็มี
ปรากฏการณ์ที่ประหลาดตามแบบฉบับ
ของผู้มีบุญลงมากเกิด ลมกระโชก ฟาร้อง 
ฟาผ่า ห่าฝนไหลลงสู่ เมืองท่วมปฐพี 
แผ่นดินสั่นสะเทือนเล่ือนล่ัน น้ำาในแม่น้ำา
เดือดพล่านสาดกระเซ็น 
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แตวา โสภาเพี้ยง ทารกาดูหลาก

   เขาหุบขาบไหว บาทาวยอดเมือง 

อันวา นางเทวี ประสูตุมารนอย

   ผิวผางเนื้อ คือโสมคันคาก 

(พระยาคันคาก : หนา 3)

 ใ น ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น ภ า พ ท่ี
อัปลักษณ์ต้อยต่ำาเดรัชฉานไม่เหมือน
คนทั่วไปก็เป็นที่น่ารังเกียจจนเป็นท่ี
วิพากษ์วิจารณ์ของผู้คน ไม่เหมาะสมที่
จะสืบราชสกุล แม้แต่พระราชบิดาของ
ตนเองพระยาเอกราชก็ทรงอับอายมิใช่
น้อยที่มีลูกเป็นคันคาก เห็นได้จากตอน
ทีพ่ระยาคนัคากอายไุด ้20 ปไีดข้อใหบ้ดิา
หาคูค่รองให ้แตไ่ดรั้บการปฏเิสธเนือ่งดว้ย
เหตุผลที่ว่า รูปโฉมของพระยาคันคากไม่
เหมอืนคนทัว่ไปเปน็ทีร่งัเกยีจจงึไมเ่หมาะ
ไมค่วรทีจ่ะมคีูค่รอง พระยาเอกราชถงึกบั
พดูเปรียบเทยีบเปรยีบเปรยไปในทางดถูกู
เหยียดหยามในรูปอัปลักษณ์

อันวา โสมเสลาแกว ยังเปนคันคาก

โสมฮูปทาว ยังเพี้ยงไปคน ลูกเอย

อันนี้ อยาไดกลาวตาน เปนยิ่งลือสหา 
พอนา

แนมทอ อายชาวเมอืง ซเิสยีดสหียงัหยอ

แนวโต ฮูปฮางฮาย  เขียดคันคากสันใด

สังไป จาเหนี่ยงดาวเดือน ไปลือเทียม
ซอน

คือดั่ง เกวียนบสมลอ งัวเทียมมันบคอง

คือดั่ง คนฮาบนำา   บสมแทสิเลาคอน

(พระยาคันคาก : หนา 4)

 พระยาคันคากคงสภาพการ
อำาพรางตัวจนกระทั่งมีเหตุการณ์จำาเป็น
บังคับให้ต้องถอดรูปคือ คราวที่พระยา
คันคากกอยากได้คู่ครอง ได้อธิษฐานจิต
ต่อพระอินทร์  ถ้าตนเคยได้สร้างสม
บุญบารมีมา ก็ขอให้สำาเร็จดังความ
ปรารถนาด้วยเถิด ด้วยแรงอธิษฐาน
ทำาให้บัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ซ่ึงเป็นที่
ป ระทับนั่ ง ของพระอิ นทร์ เ กิ ดแข็ ง
กระด้างขึ้น พระอินทร์ก็ได้ประทาน
พรให้ตามที่ ขอ  มีการ เนรมิตสร้ า ง
ปราสาทหลังใหญ่กลางเมืองอินทปัต 
พร้อมด้วยแก้วแหวนเงินทอง ข้าทาส 
บริวาร เครื่องอุปโภคบริโภคล้วนแล้วไป
ด้วยทิพย์ปานประหนึ่งเมืองสวรรค์ หลัง
จากน้ันก็ได้อุ้มสมนางอุดรกุรุทวีป ก่อน
ที่ทั้งสองจะมีใจปฏิพัทธ์ผูกพันรักใคร่
กัน พระอินทร์ได้ทิ้งคาบบุรุษรูปงามไว้
ให้ พระยาคันคากจึงได้ถอดคาบคันคาก
และสวมคาบหนุ่มรูปงามแทน บุคลิกของ
พระยาคันคากก็เปลี่ยนไปจากสภาพเด
รัชฉานอัปลักษณ์สู่บุรุษสง่างามทั้งรูปร่าง
หนา้ตาและทา่ทาง ตลอดระยะเวลา 20 ปี
ในคาบคนัคาก เหตกุารณน์ีเ้ปน็การส้ินสุด
การอำาพรางตัวของพระยาคันคาก

 ลักษณะการอำาพรางตัวของ
พระยาคันคาก นับได้ว่าเป็นการซ่อนตัว 
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หรอืเปน็ลกัษณะของการสรา้งบคุลกิภาพ 
ลักษณะการซ่อนตัวหรือการอำาพรางตัว
ของพระยาคันคาก แตกต่างไปจากตัว
ละครอื่นๆ ในวรรณกรรมนิทานของไทย 
ดงัที ่กิง่แกว้ อตัถากร (2519 : 1) กลา่ววา่

 “พระเอกแบบวีรบุรุษน้ันก่อน
ที่จะมีโอกาสแสดงความเป็นวีรบุรุษอัน
เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป มักจะผ่าน
ช่องแห่งการซ่อนเร้นรูปโฉม และความ
สามารถต่างๆ แม้มีดีก็เป็นอยู่ราวกับว่า
ไม่มีดีอย่างนั้น อาการซ่อนเร้นนี้มีอยู่ 5 
ลักษณะคือ

 1. ซ่อนเร้นในเครื่องแต่งกายที่
แปลก เช่น พระสังข์ซ่อนเร้นอยู่ในรูปของ
หอยสังข์ แม้จะมีเรือนร่างเป็นมนุษย์ก็
จริงก็อาศัยหอยเป็นเครื่องอำาพรางปดบัง
เรือนรางที่แท้จริงไว้ นี้เป็นช่วงระยะวัย
ทารกจนถงึวยัเดก็เลก็ ตอ่มาเมือ่ถงึวยัรุน่ก็
ซ่อนอีก คราวนี้ซ่อนอยู่ในชุดเงาะป่าจวบ
จนถึงวัยฉกรรจ์ 

 2 .  ซ่ อ น อ ยู่ ใ น รู ป สั ง ข า ร
อัปลักษณ์ คือ เมื่อเกิดมาก็มีสังขารท่ีผิด
จากปกติชน หรือมิเช่นนั้นก็มีรูปสังขาร
เป็นสัตว์ไปเลย ภายหลังจึงได้รูปสังขาร
ปกตกิลบัมา เชน่ คาว ีพระหลวชิยั ซึง่เกดิ
มาเป็นเสือและโคตามลำาดับ

 3. ซ่อนอยู่ในรูปจำาแลง มีรูป
ลกัษณะปกตอิยา่งหนึง่อยู ่แตเ่มือ่ถงึคราว
จำาเป็นก็แปลงรูปเป็นอย่างอื่น เช่น คาวี
จำาแลงเป็นตุกตาติดย่ามพระ หลวิชัยไป

แก้แค้นท้าวสันนุราช

  4. ซ่อนในที่เร้น เช่น พระสังข์
ศิลป์ชัยซ่อนตัวอยู่ในป่า พระรถซ่อนตัว
อยู่ในถ้ำา

 5. ซ่อนในบทบาทของคนเจียม 
คือ ไม่แสดงปมเด่น ไม่โอ้อวด นับเป็นผู้
ออ่นนอ้มถอ่มตน โดยเฉพาะเชน่ เปน็ศษิย ์
เป็นทุคคตะเป็นชาวบ้าน เป็นคนโซ เป็น
คนโง่เซ่อแม้จะเกิดมาในตระกูลสูง”

 ลักษณะการอำาพรางตัวของ
พระยาคันคากน้ันเป็นการซ่อนรูปใน
สงัขารทีอ่ปัลกัษณ ์เปน็การซอ่นเพือ่ความ
ปลอดภัยมากกว่าสาเหตุอื่นเป็นลักษณะ
ของตัวละครยังไม่เข้มแข็งทั้งกำาลังและ
ความสามารถ หรือยังไม่แน่ใจว่าตนเก่ง
กลา้เพยีงพอ รปูลกัษณะอนัอปัลกัษณข์อง
คนัคากนบัเปน็เกราะปองกนัอนัตรายเปน็
อย่างดี หากว่าพระยาคันคาก

 แสดงเรือนร่างที่ แท้จริ ง ให้
ปรากฏเร็วเกินไป อาจสร้างความอิจฉา
ริษยา และชวนให้ศัตรูหาทางกำาจัดตน
โดยไม่รู้ตัว หรือไม่มีโอกาสสู้เขาได้ ใน
ด้านของการเปดเผยตัวอย่างเป็นลำาดับ
ตั้งแต่อยู่ในรูปของคันคากจนอายุได้ 20 
ปี จึงถอดรูปอัปลักษณ์โดยการสวมคาบ
บุรุษรูปงามที่พระอินทร์ทิ้งไว้ให้เมื่อคราว
อุ้มสมนางอุดรกุรุทวีป ทำาให้เห็นทัศนคติ 
วิธีคิดและชุดความรู้ที่แฝงอยู่ ในรหัส
วัฒนธรรมซึ่งต่อมาได้กลายเป็นชุดความ
จริงท่ีไหลเวียนอยู่ในโครงสร้างสังคม
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อย่างชัดเจน และนำาไปสู่กระบวนการ
ตัดสิน ในข้อเปรียบเทียบระหว่างรูป
อัปลักษณ์และรูปของบุรุษรูปงาม ว่า
สังคมจะมองบุคลิกของตัวละครสองตัว
นี้อย่างไร และก็ปรากฏได้อย่างชัดเจน
แจ่มแจ้งว่า รหัสทางวัฒนธรรมท่ีแฝงอยู่
ในตัวบทวรรณคดีเป็นตัวกำาหนดสังคม
ให้เลือกที่จะยอมรับรูปลักษณ์ภายนอก
มากกว่ารูปลักษณ์ภายใน กล่าวคือ 
รูปอัปลักษณ์คันคากเป็นเดรัชฉานที่  
ต้อยต่ำา ไม่มีอารยะ วัฒนธรรม จาก
เหตุผลดังกล่าวจึงทำาให้เกิดข้อเปรียบ
เทียบจนกระทั่งถูกสังคมอารยะตราหน้า
ผลักออกจากกลุ่มให้กลายเป็นอื่นไป เห็น
ได้จากหลายๆ เหตุการณ์ท่ีปรากฏในตัว
บทวรรณคดีเรื่องพระยาคันคากที่ได้ดูถูก
ในรูปอัปลักษณ์เดรัชฉานสัตว์ผู้ต่ำาต้อย 
ตัวอย่างเช่น ตอนกำาเนิดพระยาคันคาก 
รูปลักษณ์ที่ปรากกฎไม่เหมือนคนปกติ
ทั่วไปถูกทำาให้เป็นอื่นในสายตาของผู้คน
จนเป็นที่ติฉินนินทาของชาวเมือง แม้แต่
พระราชบิดาของพระยาคันคากเองก็
พูดในทำานองเย้ยหยันผู้เป็นบุตรในเรื่อง
รูปร่างที่อัปลักษณ์ในตอนที่พระยาคันคา
กอายุได้ 20 ปี เอ่ยปากให้พระราชบิดา
หาคู่ให้แต่ด้วยรูปอัปลัษณ์ที่เป็นอื่นทำาให้
ถกูปฏเิสธ แมแ้ตต่วันางอดุรกรุทุวปี ผูเ้ปน็
เทวีเอง ตอนที่พระอินทร์อุ้มมาที่ปราสาท
ก่อนที่จะมีฉากชิงรักหักสวาท ใช่ว่านาง
จะหลงรักในรูปอัปลักษณ์คันคาก แต่
เป็นเพราะพระยาคันคากถอดรูปคันคาก

และสวมคาบบุรุษรูปงามที่พระอิทนทร์
ท้ิงไว้ก่อนเหาะกลับสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 
พระอินทร์คงเห็นแล้วว่านางอุดรกุรุทวีป
ผู้เลอโฉม คงรับไม่ได้กับรูปคันคากเป็น
แน่แท้จึงทิ้งคาบบุรุษ รูปงามไว้ให้

บดันี ้คนัคากเจาฮูแจง แหงบญุอธษิฐาน

บาไทแปง คาบคนวางไว

คาบนั้น คือดั่งภูษาผา พระกุมารทงนุง

ถอดไว คือเสื้อผา สังแทบตางกัน

   

เมื่อนั้น โสมเสลาเจา กุมารคันคาก

งามยิ่งยอย โสมทาวเทพพรหม

ศรีเสลียวแกว นางแมนเทียมพาง

ทาวกอดอุม นางแกวจูบซม

(พระยาคันคาก : หนา 5)

 ในทางตรงกันข้ามเมื่อพระยา
คันคากสวมคาบบุรุษรูปงาม กลับได้รับ
ความชื่นชมยินดีเพียงครั้งแรกที่เห็นโดย
เฉพาะพระยาเอกราชผู้เป็นพระราชบิดา 
และข้าทาสบริวาร ตกตะลึงในความ
งามของพระยาคันคากที่ถอดรูป จาก
เหตุการณ์นี้ทำาให้ พระยาเอกราชยกราช
สมบัติและทำาพิธีราชาภิเษกครองเมืองให้
แก่พระยาคันคาก ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ปางนั้น พระบาทเจา อุมออนกุมาร

ออยๆ ซม  จูบขวัญคีคอย

เสนหาแกว สายใจเจาพอ กูเอย

เจาสัง มางามยิ่งยอย พระอินทรแตม
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แตงลง

ผิดเกาแท   บคือดั่งคืนหลัง 

โสภาผาย  ดั่งพรหมลงยอง

โสมเสลาเนื้อ ผิวผางฮูปคอง พอเด

โสมคันคากนอย ไปลี้อยูใส

เจาเอาไปไว คาบเกาทางใด

เยียวทอ อนิทรเอาเมอื สูดาว
ดิงสฟา 

(พระยาคันคาก : หนา 8)

 พระยาเอกราช นางอดุรกุรทุวปี 
เหล่าข้าราชบิวาร ชาวเมืองอินทปัตนคร 
รวมถึ งพระอินทร์  ได้ตกเป็น เหยื่ อ
ของโครงสร้างทางสังคมท่ีถูกรหัสทาง
วัฒนธรรมกำากับให้เลือกข้างพระยาคัน
คากตอนถอดรูปไว้เป็นอันดับแรก และ
ดูถูกความอัปลักษณ์ด้อยค่าของพระยา
คันคากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 พระยาคันคากอำาพรางตัวใน
รูปสังขารที่อัปลักษณ์มาเนิ่นนานเป็น
ระยะเวลา 20 ปี ในช่วงเวลาท่ีอยู่ในรูป
อันอัปลักษณ์นี้ พระยาคันคากก็ตกเป็น
เหยื่อโครงสร้างทางสังคมท่ีผลิตซ้ำาทาง
ความคิด ตอกย้ำาผ่านความอัปลักษณ์ที่ดู
ด้อยค่า เชิดชูยกย่องในความงาม ถูกลด
ทอนความเปน็มนษุยแ์ละมลีกัษณะบคุลกิ
ที่เป็นอื่นผิดแปลกไปจากบรรทัดฐานทาง
สังคมที่ถูกครอบงำาด้วยมายาคติความ
งาม ในทางตรงกนัข้ามเมือ่พระยาคนัคาก
ไดส้วมคราบบรุษุหนุม่รปูงามทีพ่ระอนิทร์

ให้ไว้ ความนิยมชมชอบ ยกย่องเชิดชู ใน
ตัวของพระยาคันคากก็ปรากฏให้เห็น
โดยทันใด ปรากฏการณ์เหล่านี้มองใน
ระดับโครงสร้างสังคมจะเห็นรหัสทาง
วฒันธรรมทีค่อยกำากบั สนบัสนนุชดุความ
จรงิเหลา่นีเ้สมอมาและส่งผา่นมายงัตวับท
วรรณกรรม

 คำาว่า “รหัส” (Code) ใน
ทางการส่ือความหมายของวรรณกรรม 
หมายถงึ แบบแผนทีผู่อ้า่นทัว่ไปใชส้ำาหรบั
จับความหมายแฝงที่ซ่อนเร้นในตัวบท
วรรณกรรมและวรรณคดีโดยไม่จำาเป็น
ต้องรู้ตัว เพราะถูกกรอบทางโครงสร้าง
สังคมครอบงำาเอาไว้

 นพพร ประชากลุ (2547 : 147) 
อธิบายว่า บาร์ตส์ได้ช้ีให้เห็นว่า การส่ือ
ความหมายในเนือ้ความวรรณกรรมนัน้องิ
อยู่กับรหัส 5 ประเภทด้วยกัน โดยที่รหัส
แตล่ะประเภทอาจทำางานโดยไมเ่กีย่วขอ้ง
กันหรืออาจมาซ้อนทับกันในบางราย
ละเอียดของตัวบท รหัสดังกล่าว ได้แก่ 

 1. รหสัปรศินา (Hermeneutic 
code) หมายถงึ รหสัทีท่ำาใหอ้งคป์ระกอบ
บางอย่างในเนื้อความสามารถกระตุ้น
ความรู้สึกอยากรู้เรื่องราวจะดำาเนินต่อ
อย่างไร

 2. รหัสเหตุการณ์ (Proairetic 
code) หมายถงึ รหสัทีท่ำาใหอ้งคป์ระกอบ
บางอย่างในเนื้อความสามารถกระตุ้น
ความรู้สึกอย่างรู้เรื่องราวจะดำาเนินต่อไป
อย่างไร
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  3. รหัสอรรถลักษณ์ (semic 
code) เป็นรหัสที่ช่วยให้ผู้อ่านจับความ
หมายเกีย่วกบัคณุลกัษณข์องตวัละครหรอื
สถานที่

  4. รหัสสัญลักษณ์ (symboli 
code) คำาว่า “สัญลักษณ์” (symbol) ใน
ที่นี้มิได้มีความหมายกว้างอย่างที่ บาร์ตส์
เคยใช้ใน การวิจารณ์กับสัจธรรม ซึ่งเรา
คงจำากันได้ว่าในครั้งนั้นเขาได้กล่าวหานัก
วรรณกรรมศกึษาแนวปฎฐิานนยิมวา่ขาด
ความ สามารถทีจ่ะคดิเชงิสญัลกัษณไ์ดแ้ต่
ยดึตดิอยูก่บัความหมายตรงตวัของถอ้ยคำา 
ทั้งนี้ ในบริบทดังกล่าว เม่ือบาร์ตส์กล่าว
ถึงระบบสัญลักษณ์ เขาต้องการหมายถึง
ระบบของความหมายแฝงหรอืความหมาย
ในระดับที่สองโดยทั่วไปนั่นเอง มาใน
ครั้งนี้ คำาว่าสัญลักษณ์กินความหมายที่
แคบและเฉพาะเจาะจงกว่าเดิมมาก จริง
อยู่ในบางกรณี บาร์ตส์ใช้คำาดังกล่าว
ในความหมายสามัญที่ เรารู้ จัก กันดี  
สัญลักษณ์ในเชิงจิตวิ เคราะห์จึงมักมี
อะไรที่เรา “คิดไม่ถึง” และแลดูขัดกับ
สามัญสำานึกอยู่บ้าง

  5. รหัสวัฒนธรรม (Cultural 
code) หมายถึง คติความเชื่อเกี่ยวกับ
มนุษย์ ชีวิต และโลกซึ่งมีลักษณะเป็น
ความรู้ทั่วไปชุดหน่ึงท่ีไหลเวียนอยู่ใน
วัฒนธรรมและถูกดึงมาใช้ค้ำาจุนความ
น่าเชื่อถือของรายละเอียดต่างๆ ในเนื้อ
ความของวรรณกรรม “ความรู้” เหล่าน้ี
มีที่มาจากหนังสือเรียน ข่าวสาร คำาพูด

ผู้หลักผู้ใหญ่ สุภาษิต คำาพังเพย ตลอด
จนวรรณกรรมเรื่องอื่นๆ ซึ่งก็คือวาท
กรรมทัง้หลายในสังคมซึง่ประมวลกนัเปน็
สารานุกรมที่มองไม่เห็น

 พระยาคันคากคือคู่ตรงข้าม
ในลักษณะทางกายภาพของตนเอง เป็น
สัญญะของความอัปลักษณ์ และความ
งาม รูปคันคากที่เป็นตัวแทนของความ
อัปลักษณ์ได้ติดตัวผ่านการอำาพรางและ
ซ่อนตัว คันคากคือเดรัชฉานสัตว์ที่ด้อย
ค่าลักษณะน่าเกลียดน่ากลัว ผิวกาย
หยาบตะปุ่มตะป่ำา ซึ่งพระยาคันก็ได้ซ่อน
ตัวอยู่ในรูปคันคากนี้ถึง 20 ปี ตลอด
ระยะเวลาที่อยู่ในรูปคันคากถูกลดทอน
ความเป็นมนุษย์ หัวเราะเย้ยหยัน จาก
ผู้คนในสังคมแม้กระทั่งจากพระราชบิดา 
(พระยาเอกราช) ในตอนที่พระยาคันคา
กอยากแต่งงานจึงได้ให้พระราชบิดาช่วย
ประกาศหาคู่ แต่ถูกพระราชบิดาปฏิเสธ
ไปเน่ืองจากเป็นที่อับอายที่ พระยาคัน
คากอัปลักษณ์โดยให้เหตุผลว่าจะเป็นที่
หวัเราะเยาะของชาวบา้นชาวเมอืง ในทาง
ตรงกันข้ามหลังจากที่ได้สวมคราบบุรุษ
หนุ่มรูปงามผิวพรรณดั่งทองที่พระอินทร์
ได้ให้ไว้ ซ่ึงเป็นตัวแทนของ ความงาม 
ก็ได้รับการยกย่องเชิดชูโดยไม่มีข้อกังขา
ตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็น พระราชบิดาได้เห็น
ความงาม ในตัวของพระยาคันคากก็
ตกตะลึง ชื่นชมยินดี และราชาภิเษกยก
ราชสมบตัใิหพ้ระยาคนัคากขึน้ครองเมอืง
ทันทีทันใด นางเทวีผู้เป็นมารดาเมื่อเห็น
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พระยาคนัคากสวมคราบบรุษุหนุม่รปูงาม
และได้ถอดคราบคันคากท้ิงไว้ก็ดีอกดีใจ 
ชาวเมืองจากที่เคยเย้ยหยันก็สดุดีหมอบ
กราบศโิรราบ แมแ้ตน่างอดุรกรุทุวปีมเหสี
ที่พระอินทร์อุ้มสม ก่อนบทเข้าพระเข้า
นางการชิงรักหักสวาท ก็เกิดข้ึนหลังจาก
ที่พระยาคันคากถอดคราบอัปลักษณ์และ
สวมคราบบรุษุรปูงาม แมแ้ตต่วัพระยาคนั
คากเองเมือ่ไดส้วมคราบบรุษุรปูงามแลว้ก็
หลงใหลในความงามของตน เห็นได้จาก
หลังที่สวมคราบบุรุษรูปงามแล้วพระยา
คนัคากไมเ่คยถอดเลย ทีผู่ค้นยงัจำาพระยา
คันคากได้เนื่องจากยังคงใช้ชื่อ “พระยา
คันคาก” มาโดยตลอด สัญญะความ
อัปลักษณ์และความงามคือคู่ขัดแย้ง คือ
รหัสทางวัฒนธรรมที่ซ่อนอยู่ในโครงสร้าง
ทางสังคมที่ประกอบสร้างขึ้นและส่งผ่าน
ชุดความจริงเหล่านั้นสู่ตัวบทวรรณกรรม
เรื่องพระยาคันคาก

 คำ า ว่ า  สั ญ ญ ะ  ไ ด้ มี นั ก
ภาษาศาสตร์อธิบายและให้ความหมายไว้
มากมายตัวอย่างเช่น ความหมายที่ แฟร์
ดินองค์ เดอโซสซูร์ (Ferdenand de 
Saussur) นักภาษาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส
ได้อธิบายถึงความหมายของสัญญะว่า 
สัญญะ คือ สิ่งที่สัมผัสได้ด้วยอายตนะ
และเป็นสิ่งที่คนกลุ่มหนึ่งได้ตกลงกัน
ใช้สิ่งนั้นเป็นเครื่องหมายถึงอีกสิ่งหน่ึง
ซึ่งไม่ได้ปรากฎอยู่ในสัญญะน้ัน ส่วนท่ี
เป็นเครื่องหมายนี้เรียกว่าเป็น ตัวหมาย 
(Signifi er) และในส่วนท่ีเป็นสิ่งหมายถึง

เรยีกวา่ ตวัหมายถงึ (Signifi ed) (สกุญัญา 
หาญตระกูล, 2525 : 30)

 สัญญะจะต้องประกอบไปด้วย
ตัวหมายและตัวหมายถึง ซึ่งสองสิ่งนี้จะ
ต้องประกอบกันจะปราศจากตัวใดตัว
หน่ึงไปไม่ได้ ตัวหมายนี้ไม่มีตัวหมายถึง
มิได้เป็นสัญญะ แต่เป็นเพียงวัตถุที่มีอยู่ 
เป็นอยู่โดยมิได้หมายถึงอะไร ส่วนตัว
หมายถึงทีไ่มม่ตีวัหมายคอืส่ิงทีไ่มส่ามารถ
กล่าวถึงได้ (indicible) สิ่งที่คิดถึงไม่ได้ 
(impensable) หรือสิ่งที่ไม่มีอยู่ (inex-
istant) (สกุญัญา หาญตระกลู, 2525 : 30) 

 ดั ง น้ันจึ งกล่าวได้ว่ าการกำา
หนดสัญญะของมนุษย์คือการสร้างตัว
หมายและตัวหมายถึงไปพร้อมๆ กัน ตัว
หมายคือด้านที่เป็นรูป (รูป หมายถึง ของ
ที่ปรากฏแก่ตา ร่าง ร่างกาย) ของสัญญะ
ซ่ึงสัมผัสได้ด้วยอายตนะ เช่น ได้ยินด้วย
หู(เสียง) เห็นได้ด้วยตา(ตัวอักษร) ส่วนตัว
หมายถงึ คอื ดา้นทีเ่ปน็นาม (นาม หมายถงึ 
สิง่ทีไ่มม่รีปู เชน่ จติใจคูก่บัรปู) (นามธรรม 
คือ สิ่งของที่ไม่มีรูป คือ รู้ไม่ได้ทางตา หู 
จมูก ลิ้น กาย แต่รู้ได้ด้วยใจคู่กับธรรม) 
ซ่ึงเปน็ความคดิรวบยอดหรอืภาพทีเ่กดิขึน้
ในจิต (concept, image, mental) รู้ได้
ดว้ยใจ ดงันัน้สญัญะจงึเปน็สิง่ทีม่ลีกัษณะ
ขัดแย้งกันอยู่ในการมีอยู่และการไม่มีอยู่ 
ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างตัวหมายและตัว
หมายถึงก็คือความหมาย (signifi cation) 
นัน้เอง (สกุญัญา หาญตระกลู, 2525 : 22) 
โบดริยารัดได้วิเคราะห์ระบบของสัญญะ
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ในสังคมปัจจุบัน ว่ามีกำาเนิดจากความ
สัมพันธ์ระหว่าง 3 สิ่งคือ

 1. ของจริง (reference)

 2. สญัญะ / ตวัหมาย (signifi er)

 3.  ตัวหมายถึง / แนวคิด 
(signifi ed)

 โดยเริ่มจากการที่เรามีวัตถุหรือ
ของจรงิ (reference) เมือ่เรารูจ้กัของจรงิ
กจ็ะมตีวัหมาย (signifi er) และตวัหมายถงึ 
(signifi ed) ก็จะตามมา เช่นเรารู้จักกาง
เกงยนีส ์ซึง่เปน็ของจรงิ (reference) เมือ่
กางเกงยนีสย์ีห่อ้ Levie’sคอืสนิคา้ถูกแปล
สภาพเป็นสัญญะ คือตัวหมาย (signifi er) 
ก็จะทำาให้เรารู้ตัวหมายถึงหรือแนวคิด 
(signifi ed)ของกางเกงยีนส์Levie’sคือ
อารยธรรมตะวนัตกและความเปน็คนสมยั
ใหม่ 

 ผูเ้ขยีนลองใช้แนวความคดิเรือ่ง
สญัญะดงักลา่ว มาเขยีนออกมาเปน็ตาราง
ได้ดังนี้

พระยาคันคาก = มายาคติของความ
อัปลักษณ์

รูปสัญญะ (signi-
fi er)

= คางคก เดรัช
ฉานสัตว์ ผิวกาย
หยาบตะปุ่มตะป่ำา 

ความหมายสัญญะ 
(signifi ed)

= ต่ำาต้อย เลวร้าย 
ไม่เป็นมงคล การ

ถูกลดเกียรติ

พระยาคันคาก (สวมคราบบุรุษหนุ่มรูป
งาม) = มายาคติความงาม

รูปสัญญะ
(signifi er)

= บุรุษหนุ่มรูปงาม 
ผิวพรรณดั่งทองดุจ

เทพเทวา

ความหมายสัญญะ 
(signifi ed)

= สูงส่ง มีคุณค่า 
น่ายกย่อง และมี

เกียรติ

 จากตารางทำาให้เห็นชัดขึ้นใน
ทศันคตแิละคา่นยิมของสงัคมทีจ่ะยกยอ่ง
ในรูปลักษณ์ภายนอกมากกว่ารูปลักษณ์
ภายใน รูปสัญญะคันคาก เดรัชฉานสัตว์ 
ผิวกายหยาบตะปุ่มตะป่ำา ในขณะที่อยู่ใน
รูปคันคากนี้ ผู้คนต่างให้ความหมาย มุม
มองต่อพระยาคันคากในด้านลบ ต่ำาต้อย 
เลวร้าย ไม่เป็นมงคล ตลอดจนการถูก
ลดเกียรติอย่างเนืองๆ จากทั้งคนใกล้
และไกลตัว ไม่ว่าจะเป็นพระยาเอกราช
พระราชบิดาก็ได้ลดเกียรติดูถูกในรูปอัน
อัปลักษณ์ นางเทวีพระราชมาดาก็ใช่ว่า
จะมคีวามรูสึ้กยนิดทีีลู่กเกดิมามรีปูเปน็คัน
คากแต่ด้วยความเป็นหญิงเพศแม่ที่คอย
กำากับและควบคุมไว้ ทำาให้แสดงออกได้
ไมม่าก เหตกุารณท์ีท่ำาใหท้ราบวา่นางเทวี
ก็ตกเป็นเหยื่อโครงสร้างทางสังคมด้าน
ความงามก็คือ นางเทวีรู้สึกโล่งใจชื่นใจที่
พระยาคันคากได้ถอดคราบอัปลักษณ์ทิ้ง 
ดังตัวอย่าง
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บัดนี้ อัศจรรยยิ่งแท บุญเกิดกุมาร 

บคึดวา  สิแปงกายา คาบคีง
วางไว

บาบุญทาว เปนโสมคันคาก

มาบัดนี้  ทาวไดถอดคาบไว  
 เห็นแลวชื่นกะใจ แมแลว   

(พระยาคันคาก : หนา 8)

 รูปสัญญะพระยาคันคาก (สวม
คราบบุรุษหนุ่มรูปงาม) คือมายาคติความ
งาม ความหมาย สัญญะ สูงส่ง มีคุณค่า 
น่ายกย่อง และมีเกียรติ ในขณะที่พระยา
คันคากถอดคราบคันคากและสวมคราบ
บุรุษหนุ่มรูปงาม ผู้คนต่างให้ความหมาย
ทีต่า่งออกไป มมุมองเดมิทีด่ถูกู ลดเกยีรต ิ
เปลีย่นไปยกยอ่งเชดิชเูพยีงแคก่ารเปลีย่น
รูปสัญญะจากคันคากมาเป็นบุรุษหนุ่ม
รูปงาม พระราชาบิดาทำาพิธีราชภิเษก 
ยกราชสมบัติให้ครอง พระราชมารดา
นางเทวีรู้สึกชื่นใจมีความสุขท่ีพระยา
คันคากได้ถอดคราบอัปลักษณ์ท้ิง ได้
อภเิษกสมรสกบันางอดุรกรุทุวปี ชาวเมอืง
หมอบกราบศิโรราบโดยดุษฎี 

 พระยาคันคากคือผู้ เปดเผย
รหัสทางวัฒนธรรมที่ซ่อนเร้นอำาพรางอยู่
ในโครงสร้างทางสังคมในฐานะที่เป็นผู้
ถูกกระทำาจากทัศนคติ วิธีคิดที่ซ่อนอยู่ใน
ตวับคุคลซึง่เปน็สว่นหนึง่หรอืสมาชกิหนึง่
ในสังคม ซึ่งต่างก็มองพระยาคันคากผ่าน

รูปลักษณ์ภายนอกและเลือกที่จะยอมรับ
ปฏิบัติต่อรูปลักษณ์ภายนอกมากว่าสิ่ง
ที่ซ่อนอยู่ภายใน จากที่กล่าวมาข้างต้น
เป็นการยอมรับในคราบความงามของ
พระยาคันคาก ทำาให้เห็นทัศนคติ วิธีคิด 
ของผู้คนที่หลงใหลในคุณค่าผ่านความ
งดงามมากกว่าส่ิงอื่นใด ส่ิงเหล่านี้จึงนำา
ไปสูก่ารสรา้งชดุความจรงิหนึง่ทีไ่หลเวยีน
อยู่ในสังคม จนกลายเป็นโครงสร้างทาง
สังคม ในประเด็นนี้เป็นการเสนอมุมมอง
การสื่อความหมายในตัวบทวรรณกรรม
ว่าอะไรเป็นตัวชี้นำ าให้ผู้คนในสังคม
มทีศันะคตทิีเ่ปน็ลบตอ่ความอปัลักษณใ์น
ตวัพระยา คันคาก ในทางตรงกนัขา้มอะไร
เปน็ตวัชีน้ำาหรอืกระตุน้ใหผู้ค้นหลงใหลใน
ความงดงามของพระยา คันคากในคราบ
ของบุรุษหนุ่มรูปงาม ทั้งนี้ผู้เขียนได้นำา
ทฤษฎีของสัญศาสตร์มากรอบแนวคิด 
และตั้งข้อสังเกตเบื้องต้นว่า ชุดความ
จริงที่ไหลเวียนในสังคมถูกประกอบสร้าง
จากการส่ือความหมายทางสัญญะของคู่
ตรงข้าม ความอัปลักษณ์/ความงดงาม 
ที่ซ่อนอยู่ในตัวบทวรรณกรรม ถ้าเป็นดัง
ที่ตั้งข้อสังเกตไว้เบื้องต้นนั้นแสดงให้เห็น
ว่าโครงสร้างสังคมนั้นมีบทบาทต่อการ
สื่อความหมายของสัญญะในวรรณกรรม 
จนกลายเป็นชุดความจริงหนึ่งที่ไหลเวียน
และมีการนำาใช้จริงของผู้คนในสังคม
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สัญญะการต่อสูต่อรองและลด
ทอนอำานาจทางสังคม
 ความเชื่อของกลุ่มวัฒนธรรม
สังคมอีสาน – ล้านช้าง เชื่อกันว่าผี
แถนนั้น เป็นผีดี  หรือที่ เรียกว่ า เทพ
มากกว่าที่จะเรียกผี ทำาให้ความเช่ือน้ี
กลายเป็นกรอบโครงสร้างทางสังคม
ว่าแถนเป็นผู้สร้างโลก สร้างสรรพสิ่ง
ต่างๆ ให้แก่โลก ดังที่ ธวัช ปุณโณทก 
(2530 : 371 - 372) กล่าวในลักษณะ
ท่ีสอดคล้องว่า ในความเชื่อของสังคม
อีสานนั้น เชื่อว่าผีที่ยิ่งใหญ่กว่าผีทั้งหลาย
นั้นคือ ผีแถน มีลักษณะเป็นเทพมากกว่า
ผีนั้นคือผีแถนเป็นผู้สร้างโลก สร้างสิ่ง
ต่างๆ ให้แก่โลกดังท่ีปรากฏอยู่ในนิทาน
ขุนบรม และยังเชื่อว่ามนุษย์นั้นมีการ
ติดต่อกับแถนได้ในสมัยก่อน เช่น อาจจะ
ร้องขอให้พระยาแถนช่วยเหลือดับทุกข์
เข็ญแก่มนุษย์โลกได้ แต่ภายหลังพระยา
แถนอดทนตอ่ความรำาคาญของพวกมนษุย์
ไม่ไหวจึงไม่ยอมให้ติดต่ออีก นอกจากนี้
ชนชั้นผู้ปกครองมีเชื้อสายสืบมาจากแถน
อีกด้วย 

 พระยาคันคากผู้ ครองนคร
ในเมืองลุ่ม (โลกมนุษย์) เป็นภาพผู้ ท่ี
ปกครองไพร่ฟาประชาชนใหอ้ยูส่ขุดัง่เมอืง
สวรรค์ชั้นฟา ด้วยบุญบารมีทำาให้ผู้คน
ไม่อดอยาก มีของทิพย์ไม่ว่าจะเป็นข้าว
ทิพย์ ผ้าอาภรณ์ทิพย์ ยกย่องสรรเสริญ
ต่อพระยาคันคากจนทำาให้ผู้คนในเมือง
ลุ่มละเลยหน้าที่ปฏิบัติท่ีต้องสักการบูชา 

ไม่ให้ความเคารพยำาเกรงต่อแถนผู้เป็น
เทพผูย้ิง่ใหญใ่นเมอืงฟา จนในทีสุ่ดพระยา
แถนก็โกรธเป็นอย่างมากที่พวกคนใน
เมืองลุ่มละเลยส่ิงที่เคยปฏิบัติต่อตนจึง
สั่งให้พญานาคหยุดเล่นน้ำา ส่งผลให้ฝน
ไม่ตก แห้งแล้งทั่วสารทิศ ผู้คนอดอยาก
เดือดร้อนเป็นอย่างมาก พระยาคันคาก
ผูค้รองนครในเมอืงลุม่จงึหาสาเหตทุีท่ำาให้
ฝนไม่ตก จึงเดินทางไปยังเมืองบาดาล
จนได้คำาตอบจากพญานาคว่าพระยา
แถนเป็นผู้ส่ังไม่ให้ไปเล่นน้ำาจึงทำาให้ฝน
ไม่ตกลงสู่ เมืองมนุษย์เมื่อเป็นเช่นนั้น 
พระยาคันคากจึงถามทางขึ้นไปเมืองแถน
เพื่อไปแก้ไขปัญหานี้โดยการยกพลรบกับ
แถนบนเมืองฟา

เมื่อนั้น พระบาทเจา ฟงพากยนาโค

   พญาแถนผิดฮีด ปฐมหลังนั้น

ยังวา เปนแถนฟา คองบูฮานสังบจื่อ
จำานั้น

   สังไลละฮีดบาน คองเฒาแตปฐม 

แทนอ

   ฮาบไดไปยาดบาน ซิงนั่งเมืองแถน
ที่พุน

 เฮาทำาตามสมภารเพ็ง อยูเสวยเมือง
สราง

   สังมาขัดขีนขอ สะหาวเบือนบัง
เบียด กูนี้

สังวา มาหามฟาฝนไว บแมนคอง แท
ดาย

   พระกลาวแลว ถามนาคนาโค
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   ทางเมือเมืองแถน ที่ใดเดเจา 

(พระยาคันคาก : หนา 16)

 ที่กล่าวมาข้างต้นทำาให้ เห็น
ว่า เริ่มมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างพระยา
คันคากกับพระยาแถน ซ่ึงเป็นคู่ตรงข้าม
กัน รูปสัญญะคันคาก/เมืองลุ่ม คือการ
สื่อความหมายในฐานะชนชั้นล่างท่ีด้อย
กวา่ พระยาแถนทกุประการ พระยาแถน/
เมืองฟาความหมายสัญญะคือชนชั้นสูง
ผู้ปกครองที่มีอำานาจสูงหรือเหนือกว่า 
เนื่องจากแถนคือความเชื่อดั้งเดิมท่ีมี
อทิธพิลตอ่ผูค้นในอดตีเปน็อยา่งมาก แถน 
คือ ภาพแทนของเทพไท้ผู้สร้าง ปกปัก
รักษา ดูแลคนเมืองลุ่ม คันคากกับพระยา
แถนจงึมคีวามแตกตา่งและเปน็คูต่รงขา้ม
กันอย่างสิ้นเชิง 

 ในเหตุการณ์ ท่ีพระยาแถน
เคยีดแคน้ทีค่นเมอืงลุม่ละเลยไมป่ฏบิตัติอ่
แถน ไม่ยำาเกรงอย่างที่เคยเป็นมา ในกลับ
กันหันไปเคารพบูชาพระยาคันคากที่เป็น
เพียงมนุษย์และชนชั้นที่ต่ำากว่าแถน แถน
จึงไม่ยอมให้นาคมาเล่นน้ำาที่เมืองฟา เกิด
สภาวะแห้งแล้งฝนไม่ตกคนเมืองลุ่มเดือด
ร้อน เหตุการณ์ดังกล่าวจึงนำาไปสู่การ
สู้รบต่อรองทางอำานาจระหว่างพระยาคัน
คาก สรรพชวีติในเมอืงลุม่ กบั พระยาแถน 
เทพไท้เมืองฟา คันคากยกพลรบไปต่อสู้
กับพระยาแถนบนฟาน้ันเป็นเหตุการณ์ท่ี
ผิดแปลกไปจากปกติ เน่ืองจากชนชั้นท่ี

ต่างกันระหว่างโลกเมืองลุ่มกับสวรรค์ช้ัน
ฟาซ่ึงไมน่า่จะเปน็ไปได ้แตด่ว้ยความทกุข์
ยากเดอืดรอ้นของคนในเมอืงลุม่ทา้ยทีส่ดุ
ก็ต้องต่อสู้และตอบโต้เพื่อความอยู่รอด
จากการกดขี่ ข่มเหงจากชนชั้นที่สูงกว่า 
ในตัวบทได้บรรยายเหตุการณ์การพระยา
คนัคากยกพลรบ หรอืทีค่นสว่นใหญรู่จ้กัก็
คือ “คางคกยกรบ” เป็นฉากที่สรรพชีวิต
ในเมืองลุ่มตั้งแต่แมลงตัวเล็กๆ มด มอด 
ปลวก ภู ่ผ้ึง ไปจนถงึสรรพสัตว ์อเีหน็ แรง้ 
กา ลิง ค่าง บ่าง ชะนี เสือ หมี เสริมทัพ
ดว้ยพญาครฑุ พญานาค บญัชาการรบโดย
พระยาคันคาก เตรียมรบทับจับศึก สร้าง
ทางข้ึนไปเมืองแถนโดนครุฑ นาค เอา
ภูเขามาต่อกันพลปลวกเอาดินชุ่มน้ำามา
ถมตอ่กนัใช้เวลานานกวา่ 3 ปแีละกองทพั
พระยาคนัคากใชเ้วลากรธีาทพั 1 เดอืนจงึ
ถึงเมืองแถน

ภาพคู่ตรงข้าม

รูปสัญญะ เมืองลุ่ม/คัน
คาก/มอด/
มด/ปลวก

เมือง
ฟา/แถน
หลวง/
แถนชั้น

รอง

การสื่อ 
ความหมาย

สัญญะ

ชนชั้นต่ำา 
มาจากดิน 
ชนชั้นใต้

การปกครอง 
ความด้อยค่า 
ไม่มีคุณค่า

ชนชั้น
สูง เมือง
ฟา พลัง
อำานาจ 
ชนชั้น

ปกครอง 

ความสูงส่ง

ความมีค่า
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 จากตารางข้างต้น แสดงให้เห็น
ถึงคู่ตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงระหว่างเมือง
ลุ่ม/เมืองฟา คันคาก/แถนหลวง สรรพ
สัตว์ มด มอด ปลวก/แถนฟาชั้นรอง 
ในความเป็นจริงแล้วการสู้รบในครั้งน้ี
กองทัพแถนผู้มีอำานาจท่ีเหนือกว่าต้องได้
รับชัยชนะเพราะคู่ต่อสู้เป็นเพียงชนชั้น
ต่ำา ชนชั้นใต้การปกครองจากเมืองลุ่ม แต่
ศึกครั้งนี้กลับเป็นฝ่ายของพระยาคันคาก
ที่เหนือว่า ชนชั้นต่ำาจากเมืองลุ่มสามารถ
ตอ่สูก้บัชนัชัน้สงูจากเมอืงฟา ความต่ำาเตีย้
เรี่ยดินของขบวนศึกพระยาคันคาก ไม่ว่า
จะเป็น มด มอด ปลวก สรรพสัตว์ เส้น
ทางที่ใช้เชื่อมระหว่างเมืองลุ่มกับเมืองฟา
ก็คือดินจากเมืองลุ่มท่ีถมจนสูงเสียดฟา
ใช้เป็นเส้นทางเดินทัพ ภาพสัญญะเหล่านี้ 
คอืตวัแทนชนชัน้ทีต่่ำา อยูใ่นสถานะทีด่อ้ย
และเป็นรองแต่สามารถปฏิเสธ ตอบโต้ 
ต่อรองทางอำานาจจาก ชนชั้นสูงหรือ
ชนชัน้ปกครอง ซึง่สญัญะของแถน การสือ่
ความหมาย คือ ชนชั้นสูง ชนชั้นปกครอง
จากเมืองฟา พลังอำานาจ เพียงแค่การยก
ทัพของคันคากมาต่อกรกับทัพแถนหลวง
ถึงชั้นฟาเมืองแถน ก็เป็นลดทอนอำานาจ
ของแถนหลวงลงไปอย่างมาก ในหลายๆ 
เหตุการณ์ตัวบทพยายามชี้ให้เห็นคู่ตรง
ขา้มอยูเ่นอืงๆ ระหวา่งสญัญะ ดนิ/ฟา ช้ัน
ต่ำา/ชั้นสูง การลดทอนอำานาจของพระยา
แถนจะชัดเจนมากขึ้นในฉากการสู้รบ
ระหว่างกองทัพพระยาคันคากเมืองลุ่ม
กับกองทัพแถนเมืองฟา เปดฉากรบโดย

พระยาคันคากแกว่งธนูทำาลายเมืองแถน
ช้ันนอกพังทลายราบเป็นหน้ากลอง ชาว
แถนแตกตื่น และประกาศตนข่มอำานาจ
แถนว่า ข้าคือพระยาคันคากคนเดินดิน
ไม่เกรงกลัวอำานาจแถน ดังตัวบทกล่าวว่า

กูก็ลือในชุมภู ผูเดียวพระองคเจา 

ชื่อวา พญาหลวงแท คนเดียวคันคาก   
จิงแลว

ลืออาจเจา คันคากพญาหลวง

คนเดินดิน บหยอนขามพอนอย 

(พระยาคันคาก : หนา 16)

 เมื่อพระยาแถนได้ฟังเช่นนั้น
ก็โกรธยิ่งนักจะกำาจัดกองทัพคันคากด้ว
ยอำานาจของแถนให้พังทลายลงไป จึงได้
จัดกองทัพชาวแถนเต็มกำาลังนำาโดยแถน
หลวงหวังจะชนะศึกครั้งอย่างง่ายดาย
เพียงเพราะศัตรูคู่ต่อกรเป็นเพียงแค่ชาว
เมืองลุ่มใต้อาณัติ กองทัพพระยาคันคาก
เปดฉากทำาใหช้าวแถนหวาดหวัน่ส่ันกลัวก็
คอื กองทพักบเขยีด ผึง้ แตน ตอ่ มากมาย
มหาศาลเป็นดังภูเขาสูงใหญ่ กองทัพ
พระยาคนัคากสูร้บกบักองทพัพระยาแถน
หลายวันคืนไม่มีใครพ่ายแพ้หรือชนะด้วย
อาคมฤทธ์ิเดชที่เสมอกัน เป็นภาพการ
ต่อรองและลดทอนอำานาจของชนชาว
เมืองลุ่มท่ีไม่ยอมอยู่ใต้อาณัติของแถนที่
ผิด ฮีตคองอีกต่อไป เมื่อหาผู้ชนะไม่ได้
พระยาแถนจึง ท้ารบโดยการชนช้างกับ
พระยาคันคาก พระยาคันคากใช้อุบายให้



53¾ÃÐÂÒ¤Ñ¹¤Ò¡: ÍÑ»ÅÑ¡É³�ÍíÒ¾ÃÒ§¡Ñº¡ÒÃÅ´·Í¹ÍíÒ¹Ò¨áÅÐÊÑÞÞÐã¹¡ÒÃÊ×èÍ¤ÇÒÁËÁÒÂ
¾Ô¾Ñ²¹� »ÃÐàÊÃÔ°ÊÑ§¢� 

พระยามอดหัวแข็งไปกัดทำาลายศาสตรา
วุธ ขอช้าง หอก ง้าว และให้พญานาค
ไปหลบอยู่ท้ายช้างเตรียมบ่วงบาศเมื่อ
เห็นแถนเพลี่ยงพล้ำาก็จับมัด และก็เป็น
ไปตามแผน ท้ายที่สุดพระยาแถนหลวง
พา่ยแพต้อ่พระยาคนัคาก ถกูจบัมดัรดัคอ
ลากดึงขึงไปกับพื้น ภาพของการต่อรอง
และลดทอนอำานาจคือภาพที่แถนหลวง
ปราชัย แถนยกมือกราบไหว้มอบเมืองให้
แก่พระยาคันคาก พระยาคันคาก สั่งสอน
แถนให้อยู่ ในศีลกินในธรรมปกครอง
ไพร่ฟาชาวเมืองลุ่มให้อยู่ดีกินดี อย่าลืม
ฮีตเก่าคองหลังเมื่อถึงฤดูเพาะปลูกฝนน้ำา
ฟาอยา่ใหข้าด พระยาแถนหลวงรบัเอาคำา
สอนก้มกราบไหว้ต่อพระยาคันคาก 

 ภาพการเป็นผู้ กระทำ าของ
ชาวเมืองลุ่มที่มีต่อชาวแถนฟา คือการต่อ
รองและลดทอนอำานาจของแถน กองทัพ
คันคากช่วงชิงต่อรองและลดทอนอำานาจ
ได้อย่างสิ้นเชิง

 จากที่กล่าวมาข้างต้นเห็นการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับสรรพสัตว์ 
(ชาวเมืองลุ่ม) และชนชั้นปกครองที่มี
อำานาจเหนือกว่า (ชาวเมืองแถน) ท่ีเคย
โอบอุม้ เคยใหช้วีติ เคยใหน้้ำาเพือ่การดำารง
อยู ่แตม่าคร้ังนีก้ลบัไมเ่ปน็ไปตามจารตีฮตี
คองเดมิ ไมย่อมใหน้าคเลน่น้ำาจงึเกดิความ
แห้งแล้งสรรพสัตว์ต่างเดือดร้อน จนต้อง
รวมตัวกันหาวิถีทางต่อสู้กับชนช้ันท่ีสูง
กว่า ภาพการต่อสู้ช่วงชิงระหว่างคนเมือง
ลุม่กบัคนเมอืงฟาเพือ่ทวงคนืความถกูตอ้ง

เพื่อความอยู่รอดจากชนชั้นปกครอง 
ผ่านสัญญะ การปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง
คู่ตรงข้ามที่ซ่อนอยู่ในตัวบทวรรณกรรม
จนนำาไปสู่การตีความผ่านสัญลักษณ์เพื่อ
หาความหมาย คู่ตรงข้ามที่ปรากฏอย่าง
เด่นชัดก็คือ พระยาคันคากซึ่งเป็นภาพ
ของกลุ่มคนที่มาจากเมืองลุ่มที่มีอำานาจ
ด้อยกว่า ต่อสู้ช่วงชิง ต่อรอง ลดทอน
อำานาจกับพระยาแถนซ่ึงเป็นภาพของ
กลุ่มคนเมืองฟาที่มีอำานาจที่สูงกว่า เมื่อ
เกิดการกดขี่ ใช้อำานาจในทางที่ไม่ถูกต้อง 
การลดทอนอำานาจชนชั้นปกครองจาก
กลุ่มชนช้ันที่ด้อยกว่าก็ปรากฏขึ้น เพราะ
สัญชาตญาณความอยู่รอดที่ต้องดิ้นรน 
เมือ่พระยาคนัคากและสรรพสัตวไ์ดท้ำาศกึ
กับพระยาแถน ทำาให้เห็นการต่อรอง 
ลดทอนอำานาจ ตอบโต ้และปฏเิสธอำานาจ
ของชนชั้นปกครอง จนนำาไปสู่ชัยชนะ
ของกลุ่มชนชั้นที่ด้อยกว่าทั้งนี้ก็เพื่อความ
อยู่รอดและดำารงอยู่ 

 วรรณกรรมเรื่องพระยาคันคาก
เป็นวรรณกรรมของกลุ่มคนวัฒนธรรม
อสีาน – ลา้นชา้ง ไดร้งัสรรคข์ึน้ ถา้ตคีวาม
ในระดับที่ลึกลงไปจะเห็นโครงสร้างทาง
สงัคมในเรือ่งของการใชอ้ำานาจทีไ่มเ่หมาะ
สมของชนชั้นปกครองที่มีต่อผู้ใต้การ
ปกครอง ลักษณะโครงสร้างทางสังคม
เรื่องอำานาจที่ไม่เหมาะสมในวรรณกรรม
เรื่องพระยาคันคากถูกประกอบสร้างผ่าน
สัญญะแห่งการต่อสู้ของคู่ตรงข้าม (ผู้ที่มี
อำานาจด้อยกว่า/ผู้ที่มีอำานาจเหนือกว่า) 
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ภาพดงักลา่วเปน็การผลติซ้ำาทางความคดิ
เรื่องการต่อสู้กับอำานาจชนชั้นปกครองที่
ไมเ่หมาะสม เมือ่ใดทีถ่กูกดขีจ่ากอำานาจที่
ไม่เหมาะสม ผู้คนในสังคมก็ต้องลุกขึ้นมา
ปฏิเสธ ต่อรอง และตอบโต้เพื่อความอยู่
รอดและถูกต้อง วรรณกรรมเรื่องพระยา
คันคากได้เผยให้เห็นถึงชุดความจริงเหล่า
นี้ เป็นปรากฏที่เกิดขึ้นและไหลเวียนอยู่
ในโครงสร้างทางสังคมอยู่เนืองๆ และไม่
อาจหลีกเลี่ยงได้ 

สรุป
 การศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่น
เรือ่งพระยาคนัคาก ฉบบัการปรวิรรตขิอง
พระอริยานุวัตร เขมจารี ผลการศึกษา
พบว่า 1. พระยาคันคากมีการซ่อนและ
อำาพรางตัวเองผ่านรูปร่างท่ีอัปลักษณ์
เพือ่ความปลอดภยั จนนำาไปสูก่ารตอกย้ำา
ภาพในมายาคติความงามซึ่งส่งผลต่อ
ทัศนคติและการเลือกปฏิบัติต่อพระยา
คันคาก พระยาคันคาก คือ ผู้เปดเผย
รหัสทางวัฒนธรรมที่ซ่อนเร้นอำาพรางอยู่
ในโครงสร้างทางสังคมในฐานะที่เป็นผู้ถูก
กระทำาจากทัศนคติที่ซ่อนอยู่ในตัวบุคคล
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งหรือสมาชิกหนึ่งในสังคม 
ซึง่ตา่งกม็องพระยาคนัคากผา่นรปูลกัษณ์
ภายนอกและเลือกปฏิบัติต่อรูปลักษณ์
ภายนอกในเชิงลบ แต่ให้การยอมรับใน
ภาพความงามของพระยาคันคากและให้
คุณค่าและปฏิบัติในทางบวกต่อพระยา
คันคากในภาพหนุ่มรูปงาม ทำาให้เห็น

ทัศนคติของผู้คนที่หลงใหลในคุณค่าผ่าน
ความงดงามมากกว่าการพิจารณาสิ่งที่
อยูต่อ่ไปภายใตภ้าพลกัษณท์ีสั่ญญะสุนทร ี
สิ่งเหล่าน้ีจึงนำาไปสู่การสร้างชุดความ
จริงหนึ่งที่ไหลเวียนอยู่ในสังคม จนกลาย
เป็นรสนิยมทางสังคม 2. การส่ือความ
หมายทางสัญญะของพระยาคันคากและ
พระยาแถนกบั การตอ่สู ้ตอ่รอง ทางความ
คิดเรื่องการต่อสู้ระหว่างอำานาจชนชั้น
ปกครองกบัผูอ้ยูใ่ตอ้ำานาจปกครอง เมือ่ใด
ท่ีถูกกดขี่จากอำานาจที่ไม่เหมาะสม ผู้คน
ในสงัคมกต็อ้งลุกขึน้ตอ่สู้เพือ่ความอยูร่อด
และความถกูตอ้ง วรรณกรรมเรือ่งพระยา
คันคากได้เผยให้เห็นถึงชุดความจริงเหล่า
นี ้เปน็ปรากฏทีเ่กดิขึน้ในสงัคมตัง้แตอ่ดตี
จนกระทั่งถึงปัจจุบัน
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