Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) 2017; 10(3)

การศึกษานิเวศวิทยาวัฒนธรรมเชิงอนุ รกั ษ์ในผลงานของคาพูน บุญทวี
ธรงวิทย์ ทองเสี่ยน* และวัฒนชัย หมั่นยิ่ง

A Study of Conservative Cultural Ecology in the Works of Khamphun Boonthawee
Tarongwit Thongsain* and Watanachai Monying

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 65000
Department of Linguistics, Faculty of Humanities, Naresuan University, Phitsanulok 65000
*
Corresponding author. E-mail address: kai2522thongsain@gmail.com
Received: 27 October 2016; Accepted: 26 December 2016
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษานิเวศวิทยาวัฒนธรรมเชิงอนุรักษ์ในผลงานของคาพูน บุญทวี ให้ เป็ นที่ร้ จู ักในวงวรรณกรรมของไทย
ให้ กว้ างขวางยิ่งขึ้น โดยการศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาในด้ านนิเวศวิทยา และด้ านวัฒนธรรมเชิงอนุรักษ์ในผลงานของคาพูน บุญทวี จานวน 48 เล่ ม
ซึ่งแบ่งเป็ น รวมเรื่องสั้น จานวน 13 เล่ม นวนิยาย จานวน 20 เล่ม และสารคดี จานวน 15 เล่ม
ผลการวิจัย พบว่า ในส่วนของรวมเรื่องสั้น จานวน 13 เล่ม พบว่า คาพูน บุญทวี มักเสนอภาพชาวอีสานและสังคมร่วมสมัยเป็ นหลัก
กล่าวคือ ชาวอีสานที่มุ่งหน้ าเข้ ามาแสวงโชคในเมืองหลวง อาศัยความอดทนเป็ นเกณฑ์ตัดสินเรื่องค่ าใช้ จ่าย มีความสงบเสงี่ยมเจียมตนไม่
ฟุ้ งเฟ้ อเห่อตามวัตถุนิยม แต่ กระนั้นยังมีชาวอีสานจานวนไม่ น้อยที่ต้องพบชะตาชีวิตให้ ด้ ินรนสู่การเป็ นอาชญากรอย่ างไม่ ร้ ตู ัว ในส่วนของ
นวนิยาย จานวน 20 เล่ ม พบว่ า คาพูน บุญ ทวี มักเสนอภาพคนอีสานไม่ แตกต่ างกับรวมเรื่องสั้นมากนัก หากแต่ ในส่วนของนวนิยายมี
รายละเอียดในเรื่องคติความเชื่อดั้งเดิมของชาวอีสาน ตลอดจนขนบธรรมเนียมวิถีชีวิตของชาวอีสานอย่างเป็ นกิจจะลักษณะ ดังจะเห็นได้ จาก
ความเชื่อในความศักดิ์สทิ ธิ์ของธรรมชาติ พบว่ า ชาวอีสานเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์และอานาจเหนือธรรมชาติท่ปี รากฏในบทประพันธ์ของ
คาพูน บุญทวี นั่นคือ ภาพตัวแทนของชาวอีสาน ในการเชื่อและศรัทธาต่ อเรื่องดังกล่าวอย่ างแยกไม่ ออกกับวิถีชีวิต โดยเฉพาะที่ปรากฏใน
ฉากของทุ่งกุลาร้ องไห้ น้นั ชาวอีสานตั้งแต่โบราณสืบต่อถึงปัจจุบันถือเป็ นเรื่อ งที่ชวนหวาดกลัวอย่างยิ่ง ทั้งนี้ เพราะความเชื่อที่สบื ต่อกันมาว่า
ในทุ่งกุลาร้ องไห้ น้ันเดิมทีมีเมืองเก่าตั้งอยู่ก่อน หากแต่ผ้ ูปกครองไม่ต้ังมั่นในศีลธรรมจรรยา ส่งผลให้ เกิดเรื่องร้ ายแรงจนถึงขั้ นเมืองจมอยู่
ใต้ นา้ และในส่วนของสารคดี จานวน 15 เล่ม พบว่า คาพูน บุญทวี จงใจนาเสนอเรื่องเกี่ยวกับอาหารวิถีชีวิตคนอีสานพลัดถิ่นจานวนมากที่
เข้ ามาแสวงโชคในเมืองหลวง เช่ น “ฟ้ าสั่งให้ เกิดมาสู้” “ลูกอีสานต้ องปฏิวัติ” “ลูกอีสานพเนจร (เล่ ม 1)” “ลูกอีสานพเนจร (เล่ ม 2)”
หรือการที่คนอีสานออกไปแสวงโชคในต่ างประเทศ เช่ น เรื่อง “สีเด๋อย่าเยอรมัน” “ลูกอีสานขี่เรือบิน” “คาพูนกลัวตาย” รวมทั้งยังมีเกร็ด
ประวัติศาสตร์ของคนอีสาน เช่น “เล่าขานตานานผีภาคอีสาน” “เกร็ดประวัติศาสตร์อีสาน ผีบ้า ผีบุญ ” “ยาคูข้ หี อม” “สัตว์และแมลงที่คน
อีสานกิน” “ผักพื้นบ้ านอีสาน” “ตานานคนเลี้ยงช้ างจากชมพูทวีปถึงคนกุยหรือส่วย” และเรื่อง “คาให้ การของคนคุก” “เพชฌฆาตผู้ฆ่าคน
ไม่ผดิ กฎหมาย” โดยสองเรื่องหลังคาพูน บุญทวี ได้ ข้อมูลจากตอนที่ตัวเองเป็ นผู้คุมนักโทษ
คาสาคัญ: นิเวศวิทยาวัฒนธรรม อนุรักษ์ วิถีชีวิต
Abstract
This research aims to study the conservative cultural ecology in the works of Khamphun Boonthawee so that this concept
becomes better known in the circle of Thai literature. This study focuses on the ecological and conservative cultural aspects in 48
works by Khamphun Boonthawee, divided into 13 short stories, 20 novels, and 15 documentaries.
The findings reveal that regarding the 13 short stories, Khamphun Boonthawee mainly presents the image of modern
Northeastern people and society. In other words, the Northeastern people who journey into the capital city are patient in their
spending, humble and non-materialistic. However, a number of Northeastern people end up being criminals unknowingly.
Regarding the 20 novels, Khamphun Boonthawee presents the image of the Northeastern people that is not different from the short
stories. Nevertheless, the novels feature details relating to traditional beliefs as well as customs and ways of life of the Northeastern
people. This can be seen in their belief in the sacredness of nature.
The Northeastern people’s beliefs in sacred beings and supernatural power are reflected in Khamphun Boonthawee’s works.
These beliefs represent the Northeastern people and are indistinguishable from their ways of life. The supernatural power depicted
in the setting of Thoog Kula Rong Hai, in particular, is believed by Northeastern people of all generations from the old days up to
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the present day to be utterly frightening. It is believed that Thoong Kula Rong Hai used to be the location of an ancient city whose
ruler was unethical. As a result, the city met its doom and sank into water. Regarding the 15 documentaries, Khamphun
Boonthawee deliberately presents the local dishes cooked by many Northeastern migrants in Bangkok in such works as “ Heaven
Orders to Fight,” “ Northeastern People Are for a Revolution,” “ A Wandering Northeastern Child ( Volume 1) ,” and “ A
Wandering Northeastern Child (Volume 2).” In such works as “Four Awkward People in Germany,” “A Northeastern Boy Takes
the Plane,” and “Khamphun is Afraid of Death,” the lives of Northeastern people who seek a better fortune abroad are presented.
Furthermore, historical trivia of the Northeastern people are presented in works such as “ The Legends of Northeastern Ghosts,”
“Historical Tales of the Northeast: Phee Ba, Phee Boon,” “Ya Khoo Khee Hom,” “Animals and Insects Eaten by Northeastern
People,” “ Local Vegetables of the Northeast,” “ The Legend of an Indian Mahout to Gui or Suay People,” “ A Statement of A
Prisoner,” and “ A Legal Killer.” The last two works are autobiographical related to the information the writer gained while
working as a jailer.
Keywords: Cultural Ecology, Conservation, Livelihoods

ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา

แผนงานการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แห่งชาติ ตั้งแต่ฉบับที่ 1-11 มุ่งเน้ นเชิงทุนนิยม กล่าวคือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสานของประเทศ รัฐบาลใช้ อานาจในการจัดการเปลี่ยนแปลงวิถีผ้ ูคนด้ วย
ไทยถือเป็ นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม การส่งเสริมให้ ปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ปลูกอ้ อย มันสาปะหลัง
ตลอดจนประเพณีแตกต่างกันไปในแต่ละท้ องถิ่นและแต่ละ ปอ ข้ าวโพด ข้ าว การผลิตเพื่อสิ่งเหล่านี้ ทาให้ ขยายพื้นที่
จังหวัด รวมทั้งภาคอีสานก็มีพ้ ืนที่ท่แี ตกต่างกันทางสภาพ การเกษตร จนก่อให้ เกิด การทาลายป่ าไม้ และแหล่ งน้า
ภูมศิ าสตร์ ดังที่ (Wanliphodom, 1997, p. 40) อธิบายว่า ผู้คนได้ รับผลตอบแทนที่ไม่สมดุล ถูกเอารัดเอาเปรียบใน
...ทางตอนเหนือของภาคมีแม่น้าโขงไหลผ่ าน และมี ตลาดการค้ า กาไรตกอยู่ในมือพ่ อค้ าคนกลางมากกว่าตก
สาขาที่สาคัญ คือ แม่ น้าสงคราม เขตอีส านตอนกลางมี อยู่ในมือผู้ผลิต พ่ อค้ าซื้อราคาถูกแต่ขายราคาแพง ผู้คน
แม่ น้าชี ซึ่ งไหลลงสู่แม่ น้ามูลที่อาเภอเมืองอุบลราชธานี ในกระแสทุนนิ ยมจึงประสบปั ญ หาหนี้สิน เพราะต้ นทุ น
ส่ว นเขตอีส านใต้ มีแ ม่ น้ามู ล ไหลลงสู่แ ม่ น้าโขงที่อาเภอ การผลิตสูงขึ้นทั้งค่าปุ๋ ย ค่ายาปราบศัตรูพืช ค่าแรงงาน ค่า
โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี แม่ น้าดังกล่ าวผู้ค นได้ ใช้ รถไถ ตลอดจนสิ่งฟุ่ มเฟื อยอื่นๆ ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ทาให้
เป็ นเส้ น ทางคมนาคมระหว่ างภายในกับภายนอกตั้งแต่ เกิดการแสวงหาทางเลือกของท้ องถิ่น จึงมีการศึกษาภูมปิ ัญญา
อดีตจนถึงสมัยปัจจุบนั ….
พื้ นบ้ าน ทั้งด้ านทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรความรู้
สอดคล้ อ งกับ ที่ Kasetsiri (2003, p. 14) กล่ า วว่ า เพื่อเลือกตัวแบบ หรือแนวทางที่เหมาะสมแก่ชุมชนไม่ว่า
“ลักษณะความหลากหลายทางกายภาพ เพื่อการตั้งถิ่นฐาน จะเป็ นการทาไร่นาสวนผสม ด้ วยวิถคี วามเป็ นอยู่แบบพอเพียง
อาศัยอยู่ตามริมฝั่งแม่นา้ บ่งชี้ให้ เห็นภาพความหลากหลาย
ปั จ จุ บั น ความรวดเร็วและรุน แรงของโลกสมัย ใหม่
ทางระบบนิเวศวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุแ์ ห่ งหนึ่งของ ส่งผลให้ คนมุ่งกอบโกยผลประโยชน์จากธรรมชาติ และ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ” อีกทั้ง (Wanliphodom, 1997, สิ่งแวดล้ อมอย่างมหาศาล รวมทั้งวัฒนธรรมในโลกปัจจุบัน
p. 34) กล่าวว่า “แม่นา้ มูลเปรียบเสมือนหัวใจของคนอีสาน มุ่งเน้ นให้ คนเห็นความสาคัญของ “มูลค่า” มากกว่า “คุณค่า”
ทั้งในอดีตและปั จจุบัน เพราะเป็ นลานา้ ที่หล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิต
วัฒนธรรมของคนอีสานก็เช่นเดียวกัน ดังจะเห็นได้ ว่า
แทบทุกอย่ างในภูมิภาค มีความสาคัญตั้งแต่ต้นนา้ จนถึง ในปั จจุบันวัฒนธรรม ประเพณี จารีตดั้งเดิมของคนอีสาน
ปลายนา้ ที่ไหลลงสู่แม่นา้ โขงที่ปากมูล...”
ต่างกาลังอยู่ในสภาวะสั่นคลอน กล่าวคือ เยาวชนคนรุ่นใหม่
ส่วนวัฒนธรรมคาบเกี่ยวกัน คือ การยึดถือฮีตสิบสอง ของภาคอีสานต่างมุ่งหน้ าละทิ้งถิ่นฐานบ้ านเกิดของตัวเอง
คลองสิบสี่ โดยคนอีสานมีวัฒนธรรมประจาท้ องถิ่นมาแต่ มากขึ้น สิ่งต่างๆ เหล่ านี้ย่อมนามาถึงผลกระทบต่อจารี ต
โบราณกาล จนถือเป็ นฮีตเป็ นคลองที่ต้องปฏิบตั ิสบื กันมา ประเพณีด้งั เดิมของคนอีสานอย่างเลี่ยงไม่ได้
จนเป็ นประเพณีท่รี ้ จู ักกันดีและพูดจนติด ปากว่า “ฮีตสิบสอง
วรรณกรรมถือเป็ นผลงานที่กาเนิดขึ้นจากความคิดของ
คลองสิบสี่” อันหมายถึง แนวปฏิบตั ขิ องคนอีสาน
มนุษย์ จนกล่าวได้ ว่า ผลงานวรรณกรรม คือ การสะท้ อน
สภาพสังคมนั่นเอง
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คาพูน บุญทวี ถือเป็ นนักเขียนชาวอีสาน ซึ่งเป็ นที่ร้ จู ัก
กันโดยทั่วไปในฐานะนักเขียนรางวัลวรรณกรรมยอดเยี่ยม
แห่ งอาเซียนหรือซีไรต์คนแรกจากวรรณกรรมเรื่อง “ลูก
อีสาน” ของประเทศไทย งานเขียนของคาพูน บุญทวี ล้ วน
แต่เขียนบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตความเป็ นอยู่ในสังคม
อีสาน โดยพิจารณาเบื้องต้ นจากชื่อนวนิยายเช่น “ลูกอีสาน”
“ลูกลานา้ โขง” “ผจญภัยในทุ่งกุลาร้ องไห้ ” “มนต์รักแม่นา้ ชี”
“นายฮ้ อยทมิฬ” “สาวอีสานต้ องซ่า” “ข้ ามาจากทุ่งกุลา”
เป็ นต้ น ด้ วยความเป็ นชาวอีสานโดยกาเนิด ส่งผลให้ คาพูน
บุญ ทวี รับรู้ความแปลกเปลี่ยนของวัฒ นธรรมตลอดจน
ประเพณีด้งั เดิมของชาวอีสานที่นับวันจะเปลี่ยนแปลงตาม
พลวัตของเมืองใหญ่ ท่ใี คร่กระหายนาความเจริญสู่ชนบท
ด้ วยอาวุธ (เทคโนโลยี) ต่างๆ รวมทั้งแนวความคิดที่ย้อนแย้ ง
กับสภาพดั้งเดิมที่ความเป็ นชาวอีสานอย่างแท้ จริง
เหตุผลข้ างต้ น ส่งผลให้ คาพูน บุญทวี ซึ่งมองด้ วยสายตา
ของนักเขียนที่มองถึงผลกระทบทั้งหลายที่กาลังคุกคาม
ชีวิตชาวอีสานอย่างรวดเร็ว เหตุน้ จี ึงเป็ นส่วนสาคัญที่คาพูน
บุญทวี ถ่ายทอดความแร้ นแค้ น หรือควรปรับเปลี่ยนความคิด
ของลูกหลานชาวอีสานตั้งแต่โบราณสู่ปัจจุบนั และอนาคต
จากที่กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นว่า วัฒนธรรมอีสานมีการ
ปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง สิ่งนี้
เราสามารถมองเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงได้ จากตัวบท
วรรณกรรมที่สะท้ อนภาพสังคม วิถีชีวิตของคนอีสานช่วง
อดีตกาลได้ ดี เพราะวรรณกรรม คือ กระจกสะท้ อนชีวิต
คนได้ ชัดเจนและเด่นชัดอีกทางหนึ่ง โดยการศึกษาครั้งนี้
จะมุ่งศึกษาเฉพาะนิเวศวิทยาวัฒนธรรมจาก บทประพันธ์
ของคาพูน บุญทวี จานวน 48 เล่ม ซึ่งมีลักษณะสหวิทยาการ
เอื้อให้ ใช้ องค์ความรู้และทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ องมาร่วมพิจารณา
อย่างหลากหลาย อีกทั้ง ยังจะเป็ นประโยชน์ในวงวิชาการ
สาหรับการสร้ างองค์ความรู้ใหม่ได้ อกี ทางหนึ่ง
กล่าวโดยสรุป การศึกษานิเวศวิทยาวัฒนธรรมจากบท
ประพันธ์ของ คาพูน บุญทวี โดยอาศัยกรอบทฤษฎีนิเวศ
วิทยาวัฒนธรรมมาพิจารณาครั้งนี้ มุ่งที่จะศึกษานิเวศวิทยา
วัฒนธรรมอีสาน ที่สะท้ อนภาพลักษณ์ของคนอีสาน ซึ่งจะ
ทาให้ เข้ าใจและประจักษ์ ในคุณค่าของวัฒนธรรมดั้งเดิม
ของคนอีสาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของคนอีสานใน
ปั จจุ บัน และการอนุ รักษ์วัฒ นธรรมดั้งเดิมของตนไม่ ให้
สูญหายไปอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพื่ อศึ กษานิ เวศวิทยาวัฒ นธรรมเชิ งอนุ รักษ์ จ ากบท
ประพันธ์ของ คาพูน บุญทวี โดยอาศัยกรอบทฤษฎีนิเวศ
วิทยาวัฒ นธรรมของจู เลียน สจ๊วต (Julian Steward) ซึ่ง
เป็ นนักมานุษยวิทยาคนสาคัญในแนวทางทฤษฏีนิเวศวิทยา
โดยเชื่อว่า ทฤษฎีนิเวศวิทยาวัฒนธรรมของจูเลียน สจ๊วต
สามารถเป็ นแนวทางในการศึกษาครั้งนี้ได้ ชัดเจนที่สดุ ดัง
ผลการศึกษาทาให้ เข้ าใจถึงความเป็ นตัวตนของชาวอีสาน
ในอดีต และเข้ าใจความเปลี่ ย นแปลงของชาวอีส านใน
ปั จจุบัน ตลอดจนเข้ าใจความเปลี่ยนแปลงของชาวอีสาน
ได้ ชัดเจนยิ่งขึ้น
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจยั
ศึกษาจากกรอบทฤษฎีนิเวศวิทยาวัฒนธรรมของจูเลียน
สจ๊วต โดยเชื่อว่ า ทฤษฎีนิเวศวิทยาวัฒนธรรม มีลักษณะ
ผสมผสานระหว่ างระเบียบวิธีวิจัยตามทฤษฎีหน้ าที่นิยม
และการวิจัยตามแบบสังคมศาสตร์สมัยใหม่ มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้ อมกับวัฒนธรรม
ประการส าคั ญ ก็คือ ศึ กษาระบบวั ฒ นธรรมของสัง คม
ส่วนรวมทั้งหมด โดยไม่เน้ นศึกษาปั จเจกบุคคลในระบบ
วัฒนธรรม ตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
นิเวศวิทยาวัฒนธรรมเชิงอนุรกั ษ์
1. นิเวศวิทยา
1.1 ด้ านโครงสร้ างสภาพสังคมอีสาน
1.2 ด้ า นความสั ม พั น ธ์ร ะหว่ า งสิ่ ง มี ชี วิ ต และ
สภาพแวดล้ อม
2. วัฒนธรรม
2.1 ความเชื่อ ค่านิยมกฎเกณฑ์ต่างๆ
2.2 มารยาทที่พึงปฏิบตั ิ
โดยหัวข้ อทั้งหมดจะศึกษาเฉพาะบทประพันธ์ของคาพูน
บุญทวี เชิงนิเวศวิทยาวัฒนธรรม จานวน 48 เล่ม ได้ แก่
1. รวมเรื่องสั้น จานวน 13 เล่ม
2. นวนิยาย จานวน 20 เล่ม
3. สารคดี จานวน 15 เล่ม
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. นิเวศวิทยาวัฒ นธรรม หมายถึง ความเป็ นตัวตน
ของคนอีสานดั้งเดิม
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2. นิ เวศวิท ยา หมายถึง วิ ชาที่ศึ กษาเกี่ย วกับ ความ
สัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับถิ่นที่อยู่และสิ่งแวดล้ อม
3. วัฒนธรรม หมายถึง รูปแบบของกิจกรรมมนุ ษย์
และโครงสร้ างเชิง สัญ ลักษณ์ ท่ีท าให้ กิจกรรมนั้ น เด่ นชั ด
และมีความสาคัญ วิถีการดาเนินชีวิต ซึ่งเป็ นพฤติกรรม
และสิ่งที่คนในหมู่ผลิตสร้ างขึ้น ด้ วยการเรียนรู้จากกันและ
กัน และร่วมใช้ อยู่ในหมู่พวกของตน ในที่น้ ีหมายถึงจารีต
ประเพณีท่สี ะท้ อนและปรากฏในบทประพันธ์ท้งั 48 เล่ ม
ของคาพูน บุญทวี
4. บทประพันธ์ หมายถึง เรื่องที่แต่งขึ้นเป็ นร้ อยแก้ ว
หรือร้ อยกรอง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
การศึกษานิเวศวิทยาวัฒนธรรมจากบทประพั นธ์ของ
คาพูน บุญทวี โดยอาศัยกรอบทฤษฎีนิเวศวิทยาวัฒนธรรม
มาเป็ นแนวทางในการวิจัย เชื่อว่าจะทาให้ เกิดองค์ความรู้
ใหม่ ในวงวิชาการ ตลอดจนทาให้ เข้ าถึงความเป็ นตัวตน
ของชาวอีส านในอดีต ซึ่งจะทาให้ เข้ าใจและประจักษ์ ใน
คุณค่ าของวัฒ นธรรมดั้งเดิมของคนอีสาน ตลอดจนการ
เปลี่ ย นแปลงของคนอีส านในปั จ จุ บัน และการอนุ รัก ษ์
วัฒนธรรมดั้งเดิมของตนไม่ให้ สญ
ู หายไปอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
วิธีดาเนินการวิจยั
การศึกษานิเวศวิทยาวัฒนธรรมเชิงอนุ รักษ์ในผลงาน
ของค าพู น บุ ญ ทวีป ระกอบด้ ว ยขั้น ตอนการด าเนิ น งาน
ดังนี้
1. ขั้นรวบรวมข้อมูล
การรวบรวมข้ อมูล ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
1.1 รวบรวมและศึกษาบทประพั นธ์ของ คาพู น
บุญทวี จานวน 48 เล่ม โดยแบ่งเป็ น
รวมเรื่องสั้น จานวน 13 เล่ม คือ
- นมอีเขียนขึ้นราคา (Boonthawee, 1994b)
- หมาหอนในหัวใจ (Boonthawee, 1994h)
- ลาครูไปขอเมีย (Boonthawee, 1994e)
- หอมกลิ่นบาทา (Boonthawee, 1996)
- ลาบหัวเราะ (Boonthawee, 1999d)
- นายหน้ า แมงดา อาโก โสเภณีเด็ก
(Boonthawee, 2004)
- ไปยิงเสือโคร่ง (Boonthawee, 2001g)

- เสือกเกิดมารวย (Boonthawee, 1999i)
- อยากรวยต้ องไหว้ หมา
(Boonthawee, 1999j)
- ไอ้ โจร 499 (Boonthawee, 1994g)
- นักเลงริมฝั่งโขง (Boonthawee, 1999c)
- ตะรางบันเทิง (Boonthawee, 1999a)
- เสียงกระซิบจากโซ่ตรวน
(Boonthawee, 1999h)
นวนิยาย จานวน 20 เล่ม คือ
- ลูกอีสาน (Boonthawee, 2013)
- นายฮ้ อยทมิฬ (Boonthawee, 2000)
- ตานานรักลูกปักษ์ใต้ (Boonthawee, 1995)
- ทุ่งกุลาอาถรรพ์ (Boonthawee, 2001d)
- มนุษย์ 100 คุก (Boonthawee, 2002a)
- นรกหนาวในเยอรมัน (Boonthawee, 1999b)
- รักอมตะที่เกาะนรกตะรุเตา
(Boonthawee, 1994d)
- ลูกลานา้ โขง (Boonthawee, 1999e)
- นักสู้หมู่บ้านตกเขียว
(Boonthawee, 2001e)
- สัตว์พูดได้ (Boonthawee, 2001p)
- อาถรรพ์เสียงแคน (Boonthawee, 2002c)
- มนต์รักแม่นา้ ชี (Boonthawee, 1994c)
- ลูกเจ้ าพ่อหลักเมือง (Boonthawee, 2002b)
- ผจญภัยทุ่งกุลาร้ องไห้ (Boonthawee, n.d.a)
- มนต์รักสาวอีสาน (Boonthawee, 2001j)
- แผนปล้ นเมืองอุบล (Boonthawee, n.d.b)
- อุ้มครกเข้ ากรุง (Boonthawee, 2011)
- เปิ บนรก (Boonthawee, 2001f)
- ลูกทุ่งเข้ ากรุง (Boonthawee, 1994f)
- ใหญ่กต็ ายไม่ใหญ่กต็ าย
(Boonthawee, 1994i)
สาระบันเทิง/สารคดี จานวน 15 เล่ม คือ
- ฟ้ าสั่งให้ เกิดมาสู้ (Boonthawee, 2001i)
- ลูกอีสานขี่เรือบิน (Boonthawee, 1998)
- คาพูนกลัวตาย (Boonthawee, 1994a)
- เล่าขานตานานผีภาคอีสาน
(Boonthawee, 2001o)
- คาให้ การของคนคุก (Boonthawee, 2001b)
- สีเด๋อย่าเยอรมัน (Boonthawee, 1999g)
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- ยาคูข้ หี อม (Boonthawee, 2001k)
- สัตว์และแมลงที่คนอีสานกิน
(Boonthawee, 1999f)
- ลูกอีสานต้ องปฏิวัติ (Boonthawee, 2001l)
- เพชฌฆาตผู้ฆ่าคนไม่ผดิ กฎหมาย
(Boonthawee, 2001h)
- ลูกอีสานพเนจร (เล่ม 1)
(Boonthawee, 2001m)
- ลูกอีสานพเนจร (เล่ม 2)
(Boonthawee, 2001n)
- เกร็ดประวัตศิ าสตร์อสี าน ผีบ้า ผีบุญ
(Boonthawee, 2001a)
- ตานานคนเลี้ยงช้ างจากชมพูทวีปถึงคนกุย
หรือส่วย (Boonthawee, 2001c)
- ผักพื้นบ้ านอีสาน (Boonthawee, 2003)
1.2 รวบรวมเอกสารและบทวิจารณ์ ท่ีเกี่ย วข้ อ ง
กับรวมเรื่องสั้น นวนิยายและสารคดี ของคาพูน บุญทวี
1.3 รวบรวมบทสัมภาษณ์คาพูน บุญทวี จากสื่อ
ต่างๆ และสัมภาษณ์คุณลันนา เจริญสิทธิชัย คุณอาจินต์
ปั ญจพรรค์ และคุณวีระยศ สาราญสุขทิวาเวทย์ เมื่อวันที่
28 เมษายน 2557
1.4 รวบรวมเอกสารความรู้ ทฤษฎีและหลักเกณฑ์
ที่ใช้ ในการศึกษานิเวศวิทยาวัฒนธรรมจากบทประพันธ์ของ
คาพูน บุญทวี
1.5 รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับ
การศึกษาค้ นคว้ า
2. ขั้นวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้ วยการศึกษาวิเคราะห์
รวมเรื่องสั้น นวนิยายและสารคดี ของคาพูน บุญทวี ตาม
ทฤษฎีและหลักเกณฑ์ท่ใี ช้ ในการศึกษานิเวศวิทยาวัฒนธรรม
เชิงอนุ รักษ์ในผลงานของ คาพูน บุญทวี จานวน 48 เล่ ม
โดยใช้ กรอบทฤษฎีนิเวศวิทยาวัฒนธรรมของจูเลียน สจ๊วต
มีรายละเอียด ดังนี้
2.1 นิเวศวิทยา
- ด้ านโครงสร้ างสภาพสังคมอีสาน
- ด้ านความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
และสภาพแวดล้ อม
2.2 วัฒนธรรม
- ความเชื่อ ค่านิยม
- กฎเกณฑ์ต่างๆ และมารยาทที่พึงปฏิบตั ิ
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3. ขั้นสรุปและและอภิปรายผล
ขั้นสรุป และอภิ ป รายผลนี้ ประกอบด้ วยขั้น ตอน
ต่อไปนี้
3.1 สรุปผลการศึกษาค้ นคว้ ารวมเรื่องสั้น นวนิยาย
และสารคดี ของคาพูน บุญทวี ตามทฤษฎีและหลักเกณฑ์
ที่ใช้ ในการศึกษานิเวศวิทยาวัฒนธรรมเชิงอนุรักษ์ในผลงาน
ของคาพูน บุญทวี จานวน 48 เล่ม
3.2 เสนอแนะประเด็นการศึกษาค้ นคว้ าต่อเนื่อง
4. ขั้นเสนอข้อมูล
เสนอข้ อมูลแบบพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจยั
ผลการวิจยั
การศึกษานิเวศวิทยาวัฒนธรรมเชิงอนุ รักษ์ในผลงาน
ของค าพู น บุ ญ ทวี จ านวน 48 เรื่ อ ง สามารถทราบถึ ง
ผลการวิจัย ดังนี้
ด้านนิเวศวิทยา
1. โครงสร้ างสภาพสังคมอีสาน โดยจะเรียงตามหัวข้ อ
ดังนี้
1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนอีสาน ระหว่าง
กลุ่มคนอีสานด้ วยกันเองล้ วนมีสายสัมพันธ์กลมเกลียวดั่ง
หนึ่งพี่น้องร่วมท้ อง
1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนภาคอื่น ผู้เขียน
เผยให้ ผ้ ูอ่านได้ เห็นถึงจิตใจของคนอีสานกับคนภาคอื่น
อย่างไม่เลือกชนชั้น
1.3 ความสัมพั นธ์ระหว่ างภาคเศรษฐกิจดั้งเดิม
กับสมัย ปั จ จุ บัน ผู้ เขีย นทาให้ เห็น ภาพสะท้ อนของชาว
อีสานที่เผชิญปัญหาพิษภัยจากธรรมชาติ
2. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวติ และสภาพแวดล้ อม
โดยจะเรียงตามหัวข้ อ ดังนี้
2.1 ความสัม พั น ธ์ร ะหว่ างสิ่ง มี ชี วิ ต ผู้ เขีย นได้
สะท้ อนภาพความเอื้อเฟื้ อ และการพึ่งพาอาศัยกัน
2.2 ความสัม พั น ธ์ข องสภาพแวดล้ อม ผู้ เขีย น
สะท้ อนภาพชีวิตของชาวอีสานที่ต่างช่ วยเหลือและพึ่ งพา
อาศัยกันและกัน ในลักษณะพออยู่พอกิน ไม่ละโมบโลภมาก
ด้านวัฒนธรรม
1. ด้านคติธรรม ความเชื่อ
1.1 ความเชื่ อ ในความศั ก ดิ์ สิท ธิ์ข องธรรมชาติ
ผู้เขียนสะท้ อนให้ ผ้ ูอ่ านทราบถึงเรื่องที่ชาวอีส านเชื่อใน
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เรื่องสิ่งศัก ดิ์สิท ธิ์และอานาจเหนื อธรรมชาติ และความ
ศรัทธาต่อเรื่องดังกล่าวอย่างแยกไม่ออกกับวิถชี ีวิต
1.2 ความเชื่อในอานาจลึกลับ ผู้เขียนได้ สะท้ อน
ความเชื่อต่ออานาจลึกลับซึ่งมีอทิ ธิพลต่อครรลองชีวิตของ
ชาวอีสาน ซึ่งถือเป็ นสิ่งดีในการอยู่ร่วมกัน
2. ด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ และมารยาทที่พงึ ปฏิบตั ิ
2.1 กฎเกณฑ์ต่างๆ ผู้เขียนนาเสนออัตลักษณ์ของ
ชาวอีสาน เช่น การนับถือผี หรือ การนับถือจารีตดั้งเดิม
ของชาวอีสาน
2.2 มารยาทที่พึงปฏิบัติ ผู้เขียนสะท้ อนมารยาท
ของชาวอีสานที่ยึดมั่นสืบต่อกันมาจากบรรพบุรษุ ที่ยึดมั่น
ในครรลองของกรอบจารีตประเพณี และดารงสืบต่อมาถึง
ปัจจุบนั
2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างขนบธรรมเนียมประเพณี
ของชาวอีสาน ผู้เขียนพยายามสอดแทรกขนบธรรมเนียม
ประเพณีอนั ดีงามของชาวอีสานที่สบื ต่อจากบรรพบุรษุ

สิ่งดีงามเหล่านี้ไว้ ในงานเขียนของตนเอง ซึ่งตรงกับคากล่าว
ของ W. Samransukthiwawet (interviewed, April 28,
2014) ที่บอกว่า “ลุง (คาพูน บุญทวี) หวงมากเลยเรื่องนี้
ลุงมักพู ดเสมอว่ า ทุกวันนี้ คนอีสานส่วนใหญ่ มัก ‘อาย’
และ ‘ลืม’ รากเดิมของตน เรื่องนี้ลุงไม่ชอบเลย เกิดเป็ น
คนอีสานยังไงก็ต้องเป็ นคนอีสานอยู่วันยังค่านั่นแหละ...”
1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนภาคอื่น พบว่า
คาพูน บุญทวี มุ่งเน้ นและเปิ ดเผยจิตใจของคนอีสานกับ
คนภาคอื่นอย่ างไม่ เลือกชนชั้น ทั้งนี้ด้วยความรัก ความ
เมตตา ซึ่ งควรมี ให้ กัน ในสังคม ที่ส าคัญ เป็ นการแสดง
ความมีนา้ ใจบริสทุ ธิ์ให้ คนในสังคมได้ อยู่ร่วมกันอย่างพี่น้อง
มากกว่ าการอยู่ แบบต่ างคนต่ างอยู่ ดังที่ คาพู น บุ ญ ทวี
กล่ าวอย่ างรันทดใจว่า “ตอนนั้นข้ าพเจ้ าหดหู่หัวใจที่เห็น
คนอีสานทิ้งบ้ านช่องไร่นาสาโทมานอนแน่นอึกทึกอยู่หน้ า
สถานีรถไฟหัวลาโพง หดหู่รัฐบาลไทยที่ไม่มีปัญญาทาให้
คนอีสานพลิกแผ่ นดินของเขาเองให้ เป็ นสีเขียวขจี ถนน
ไปสู่โรงงานต่างๆ ในกรุงเทพฯ มี แต่หนุ่ มสาวอีสานเดิน
อภิปรายผลการวิจยั
สวนทางกันเหมือนฝูงมดง่ามหน้ าฝนขนไข่” (Boonthawee,
2001, p. 46) โดยลักษณะเช่ นนี้ตรงกับ L. Charoensittichai
การศึกษานิเวศวิทยาวัฒนธรรมเชิงอนุ รักษ์ในผลงาน
(interviewed, April 28, 2014) บอกว่ า “ลุงชอบความ
ของค าพู น บุ ญ ทวี จ านวน 48 เรื่ อง สามารถอภิ ป ราย
เป็ นกันเอง การอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นลุงถือว่าเป็ นสิ่งที่ดี
ผลการวิจัยได้ ดังนี้
และงดงามของคนเรา สิ่งต่างๆ เหล่านี้เห็นได้ ชัดเจนเลยใน
ด้านนิเวศวิทยา
งานวรรณกรรมแทบทุ กเล่ มของลุง ความใสซื่อ หรือ การ
1. โครงสร้ างสภาพสังคมอีสาน โดยจะเรียงตามหัวข้ อ
ชอบช่วยเหลือกันและกัน นั้นคือ พื้นฐานของความรักที่คน
ดังนี้
ในสังคมควรมีให้ กนั และกัน” จึงกล่าวได้ ว่า คาพูน บุญทวี
1.1 ความสัมพั นธ์ระหว่ างกลุ่มคนอีสาน พบว่ า
เป็ นนักเขียนชาวอีสานที่พยายามนาเสนอ “ความรัก” อัน
ระหว่ างกลุ่มคนอีสานด้ วยกันเองล้ วนมีสายสัมพั นธ์กลม
เป็ นพื้ นฐานของจิตใจต่ อคนในสังคมมาแปรรูป เป็ นงาน
เกลียวดั่งหนึ่งพี่น้องร่วมท้ อง ไม่ว่าคนอีสานจะอยู่แห่ งหน
วรรณกรรม โดยต้ องการนาเสนอสิ่งเล็กน้ อยเหล่านี้เพื่อให้
ไหน ความเป็ นอีสานก็ยังมีสายไยของชนชาติถักทออยู่ไม่
สังคมได้ อยู่ร่วมกันอย่างบริสทุ ธิ์ยุติธรรม สามารถเอื้อเฟื้ อ
ขาดสาย ลักษณะเช่ น นี้ ในปั จจุ บัน ยังคงมีอยู่ แม้ จะเริ่ม
เผื่อแผ่และช่วยเหลือกันมากกว่าการเอารัดเอาเปรียบ
ห่างหายไปแล้ วตามวันเวลา แต่อย่างไรก็ตาม สายสัมพันธ์
1.3 ความสัมพั นธ์ระหว่ างภาคเศรษฐกิจดั้งเดิม
ที่งดงามเหล่ านี้กย็ ังมีในจิตใจของคนอีสานรุ่นใหม่ ดังที่
กับสมัยปัจจุบนั พบว่า ภาพสะท้ อนเรื่องเศรษฐกิจของชาว
คาพูน บุญทวี กล่าวว่า “นิยายเรื่องยาวหรือเรื่องสั้นส่วนมาก
อีสานที่ล้วนเผชิ ญ ปั ญ หาพิ ษ ภั ยจากธรรมชาติ ซึ่งผู้ อ่าน
ที่ผ มเขี ย นเป็ นการสะท้ อ นชี วิ ต ชาวนาชาวไร่ ค นอีส าน
สามารถรับรู้ถึงปั ญหาที่เกิดกับชาวอีสานได้ จากบทประพันธ์
จึ ง ท าให้ เขี ย นลื่ น ไหลกว่ า การเขี ย นแบบจิ น ตนาการ”
ของคาพูน บุญทวี และตอกยา้ ถึงปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ ใน
(Boonthawee, 2002, p. 43) กล่ าวได้ ว่า คาพูน บุญทวี
หัวข้ อนี้ คาพูน บุญทวี กล่าวอย่างรันทดใจว่า “ข้ าพเจ้ าอีก
ยึด มั่น และพยายามอนุ รั กษ์ วัฒ นธรรมอัน ดีงามของคน
คนหนึ่งก็เคยโดนล้ วงกระเป๋ าที่สถานีขนส่งหมอชิต บัตร
อีสานที่สืบต่อถ่ายทอดต่อกันมาอย่ างเป็ นรูปธรรม ดังจะ
ประชาชนก็อยู่ ในนั้ น ต้ องไปท าใหม่ รถเมล์ ส าย 28 มี
เห็นได้ จากตัวงานที่เขาเสนอ ที่สาคัญ ความหวงแหนใน
นักล้ วงชุกชุ ม ที่สุด เด็กและผู้ใหญ่ ท่ีนักสังคมสงเคราะห์
สายสัมพั นธ์ของคนอีสานในยุคปั จจุบันกาลังแปรเปลี่ยน
เรี ย กว่ า “เสี้ย นสัง คม” ในสถานี ข นส่ ง แห่ งนี้ มากที่ สุด
อย่างรวดเร็ว เหตุน้ ีคาพูน บุญทวี จึงรีบเร่งในการอนุรักษ์
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แปดสิบเปอร์เซ็นต์เป็ นคนต่างจังหวัดและลูกอีสานทั้งนั้น
ตัวเขาไม่ร้ ดู อกว่าเหตุใดเขาจึงมาหากินอยู่แบบนี้ ไม่เคยมี
ใครสอนให้ เขารู้ว่าชีวิตเกิดมาเพื่ ออะไร ลูกอีสานรุ่นน้ อง
และรุ่นเดียวกับข้ าพเจ้ าจากบ้ านไปหาความรู้ใส่ตัวที่เมือง
บางกอก แล้ วได้ เป็ นเจ้ านายหรือข้ าราชการค่อนข้ างใหญ่โต
หลายคน...” (Boonthawee, 2001, p. 38) สอดคล้ อ ง
กั บ ที่ W. Samransukthiwawet (interviewed, April 28,
2014) ที่บอกว่า “...ลุง (คาพูน บุญทวี) ชอบเดินไปทั่ว
เช่ น เดินไปหมอชิต (เก่า) หรือที่ๆ ลุงคิดว่ ามีคนอีสาน
อาศัยกันอยู่เยอะ ตรงนี้แหละที่เป็ นวัตถุดิบชั้นดีของลุงเลย
เพราะลุงมักถามไถ่ปัญหาการอยู่กินของคนอีสานด้ วยกัน
แล้ วจากนั้นก็เอาข้ อมูลตรงนั้นมาเขียนเป็ นเรื่องสั้น ไม่ ก ็
นวนิยาย แต่กม็ ีสารคดีบางเล่มที่ลุงเขียนเพื่อเรียกร้ องให้
คนอีสานด้ วยกัน อย่างเรื่อง “ลูกอีสานพเนจร เล่ม 1 กับ
เล่ม 2” และเรื่อง “ลูกอีสานต้ องปฏิวัต”ิ และเท่าที่ถามลุง
มานะ ลุงมักบอกว่ า คนอีสานไม่ว่ายุคสมัยไหน ล้ วนแต่
โดนเอาเปรียบทุกอย่าง เหตุน้ จี ึงเป็ นหน้ าที่ของลุงที่จะต้ อง
สะท้ อนความขมขื่นของคนอีสานด้ วยกันเองออกมาให้ คน
ส่วนใหญ่รับรู้...”
กล่าวได้ ว่า คาพูน บุญทวี อาศัยความเป็ นนักเขียน
ในการแสดงออกถึงปั ญ หาปากท้ องของชาวอีสานอย่ าง
เข้ าใจในความขมขื่นเป็ นอย่างดี ทั้งเรื่องปั ญหาการเอารัด
เอาเปรียบจากคนต่างถิ่น หรือแม้ แต่คนอีสานด้ วยกันเอง
ในยุคสมัยปัจจุบนั ที่ม่งุ ให้ คนผละจากความรักใคร่กลมเกลียว
กันมาเป็ นมุ่งหวังที่จะกอบโกยประโยชน์ใส่ตนเอง จนลืม
สายสัมพันธ์ของคนอีสานด้ วยกันเอง
อย่างไรก็ตาม หากผู้อ่านมองภาพรวมจากวรรณกรรม
ทั้ง 48 เรื่องจะเห็นได้ ว่า คาพูน บุญทวี ตั้งใจนาเสนอปัญหา
เรื่อง ความสัมพั นธ์ของคนอีสานไว้ ในผลงานของตนเอง
ซึ่งสอดคล้ องกับคาพูดของ A. Panjapan (interviewed, April
28, 2014) ที่บอกว่า “คาพูน บุญทวี ถือเป็ นนักเขียนอีสาน
ที่ซ่ ือสัตย์ต่อคนอีสานด้ วยกันเองอย่างแท้ จริง งานของเขา
มักนาเสนอปัญหาที่อยู่ท่กี นิ ของคนอีสานที่เข้ ามาทางานใน
กรุงเทพฯ ยิ่งโดยเฉพาะเรื่องสั้นนั้น เขาทาได้ ดี ผมกล้ าพูด
เลยว่ า นั ก เขี ย นนามค าพู น บุ ญ ทวี ไม่ มี ใ ครเที ย บได้
โดยเฉพาะเรื่ องการซื่ อสัตย์ ต่ อคนอีสานด้ วยกันเองและ
ซื่อสัตย์ต่องานเขียน”
2. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวติ และสภาพแวดล้ อม
โดยจะเรียงตามหัวข้ อ ดังนี้
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2.1 ความสัมพั นธ์ระหว่ างสิ่งมีชีวิต พบว่ า ภาพ
ความเอื้อเฟื้ อต่อคนกับคน และ คนกับสัตว์ ถือเป็ นการ
แสดงความรัก ที่บ ริสุท ธิ์ของชาวอีส านอย่ างแท้ จ ริง การ
พึ่งพาอาศัยกันนั้นถือเป็ นสิ่งสาคัญของคนในสัง คม อีกทั้ง
การที่คนในสังคมทาผิดแล้ วสานึกผลกรรมของตนนั้น คน
ส่วนใหญ่ ในสังคมย่อมให้ อภัยต่อความผิดพลาดนั้นอย่าง
ปราศจากอคติ ลักษณะเช่นนี้ถือเป็ นพื้นฐานของจิตใจคน
อีส านทั้งในยุ คสมัยอดีตสู่ปั จจุ บัน อย่ างไรก็ตาม ก็ยั งมี
ความเห็นแย้ งกันอยู่ตามสมควร ดังที่ คาพูน บุญทวี กล่าว
อย่างรันทดใจว่า “ขนาดผู้แทนราษฎรภาคอีสานเหมือนกัน
สมัยก่อนก็ยังแบ่งแยกกันว่า ใครอยู่อสี านเหนือ กลาง หรือ
อีสานใต้ ไปกินข้ าวเหนียวในร้ านขายลาบเดียวกันในเมือง
บางกอกก็เกือบจะวางมวยกันบ่อยๆ เพราะความคิดเห็น
ทางการเมืองไม่เหมือนกัน...” (Boonthawee, 2001, pp.
16-17) เหตุน้ ีจึงกล่าวได้ ว่า วรรณกรรมของคาพูน บุญทวี
สะท้ อนให้ ผ้ ูอ่านเห็นถึงการเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ระหว่างคนกับ
คน และคนกับ สัต ว์ อย่ างเป็ นรูป ธรรม ในรูป แบบของ
วรรณกรรมที่สะท้ อนให้ ผ้ ูอ่านตระหนักถึงการพึ่งพาอาศัย
กันมากกว่ าการอยู่ร่วมกันแบบต่ างคนต่างอยู่ ปราศจาก
เสียมิตรนา้ ใจไมตรีต่อกันและกัน ซึ่งถือเป็ นภัยและปั ญหา
สังคมดังจะเห็นได้ จากสภาพสังคมในปัจจุบนั
2.2 ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้ อม พบว่า คาพูน
บุญทวี สะท้ อนภาพชีวิตของชาวอีสานที่ล้วนพึ่งพาอาศัย
กัน และกัน และที่สาคัญ เป็ นการพึ่ งพาอาศั ยของคนกับ
ธรรมชาติ (สิ่งแวดล้ อม) ในลักษณะพออยู่พอกิน ไม่ละโมบ
โลภมาก ลักษณะเช่นนี้ คาพูน บุญทวี ได้ สอดแทรกไว้ ใน
บทประพั นธ์ของเขาแทบทุกเรื่อง ดังจะเห็นได้ จากเรื่อง
“สัตว์และแมลงที่คนอีสานกิน” และ “ผักพื้นบ้ านอีสาน”
ดังที่ คาพูน บุญทวี กล่าวถึง ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ
ใจว่า “อันว่าเห็ดปลวกนั้น ทางปักษ์ใต้ เขาเรียกว่าเห็ดโคน
มันมักเกิดอยู่บนจอมปลวกปี ละหนต้ นฤดูฝน ปู่ ย่าตาทวด
ของข้ าพเจ้ าเคยบอกว่า พระเจ้ าผู้บนั ดาลให้ เกิดปลวก คือ
ต้ น ปลวกนั่ น เอง....” (Boonthawee, 2001, p. 44) ซึ่ ง
กล่าวได้ ชัดเจนว่า คาพูน บุญทวี ให้ ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตด้ วยกัน คือ คนกับคน และให้ ความสัมพันธ์ระหว่าง
สภาพแวดล้ อม คือ คนกับธรรมชาติ มากเป็ นพิเศษ ทั้งนี้
ด้ วยตัวผู้เขียนนั้นต้ องการนาเสนอสภาพและวิถีชีวิตของ
คนอีสานในยุคสมัยดั้งเดิมเป็ นพิเศษ พร้ อมกันนั้นคาพูน
บุญทวี ก็บอกผู้คนชาวอีสานในยุ คสมัยใหม่ ให้ ตระหนั ก
และอนุรักษ์สภาพวิถีชีวิตของบรรพบุรุษไว้ ไม่ให้ เสื่อมสูญ
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และเห็ น ได้ ชั ด เจนจากค าพู ด ของ L. Charoensittichai
(interviewed, April 28, 2014) ที่ว่า “ตัวลุงคาพูน บุญทวี
นั้น ไม่ว่าท่านจะไปพูดที่ไหน ท่านมักจะบอกเสมอถึงรากเหง้ า
ของคนอีสาน ทั้งนี้ เห็นได้ จากตัวงานและชีวิตของลุงเองที่
อยู่ง่ายกินง่าย มีความสัมพันธ์กบั เพื่อนบ้ าน ฉะนั้น จะเห็น
ได้ เลยว่าคนส่วนมากที่ร้ จู ักกับลุงคาพูน บุญทวี มักจะชอบ
และรักลุงมากกว่าเกลียด ป้ าคิดว่าพฤติกรรมที่ลุงแสดงออก
นั้นแหละ คือ ภาพของคนอีสานจริงๆ ไม่เสแสร้ ง”
ด้านวัฒนธรรมเชิงอนุ รกั ษ์ในผลงานของคาพูน บุญทวี
คาพู น บุ ญ ทวี ถือ เป็ นนั กเขียนชาวอีสาน ที่บ อกเล่ า
เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตความเป็ นอยู่ในสังคมอีสาน ตลอดจน
วัฒนธรรมประเพณีด้งั เดิมของชาวอีสานที่นับวันจะเปลี่ยน
แปลงตามพลวัตของเมืองใหญ่
ผลกระทบด้ านเศรษฐกิจ กับวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของ
ชาวอีสานในยุคสมัยของแผนเศรษฐกิจแห่ งชาติ ฉบับที่ 1
จนถึงฉบับที่ 11 ซึ่งเป็ นแผนเศรษฐกิจในปั จจุ บัน ที่เน้ น
เรื่องผลผลิตล้ วนแต่ ส่งผลให้ ชาวอีสานหนีความยากจน
จากพื้นถิ่นของตนอย่างใหญ่หลวง ซึ่งนั่นเท่ากับชาวอีสาน
ได้ ล ะทิ้งขนบธรรมเนี ย มวั ฒ นธรรมดั้ง เดิม ของตนด้ ว ย
เหตุดังกล่ าวนี้ คาพูน บุญทวี ได้ มองความเปลี่ยนแปลง
ของชาวอีสานอย่างพินิจพิเคราะห์ และด้ วยสายตานักคิด
นักเขียนคาพูน บุญทวี ได้ สะท้ อนให้ ผ้ อู ่านเห็นถึงภัยที่เกิด
กับคนอีสานอย่ างเป็ นรูปธรรมในผลงานทั้งหมดของเขา
ทั้งนี้ ด้ วยตระหนักถึงการเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วของยุค
สมัย จนชาวอีส านในปั จ จุ บัน หลงกลไกของเทคโนโลยี
สมัยใหม่มากกว่าการเรียนรู้ภมู ิปัญญาของบรรพบุรษุ โดย
มีหัวข้ อ ดังนี้
1. ด้านคติธรรม ความเชื่อ
1.1 ความเชื่ อ ในความศั ก ดิ์ สิท ธิ์ข องธรรมชาติ
พบว่า ชาวอีสานเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์และอานาจเหนือ
ธรรมชาติท่ปี รากฏในบทประพั นธ์ของคาพูน บุญทวี นั้น
คือภาพตัวแทนของชาวอีสาน ในการเชื่อและศรัทธาต่ อ
เรื่องดังกล่าวอย่างแยกไม่ออกกับวิถชี ีวิต โดยเฉพาะที่ปรากฏ
ในฉากของทุ่งกุลาร้ องไห้ น้นั ชาวอีสานตั้งแต่โบราณสืบต่อ
ถึงปัจจุบนั ถือเป็ นเรื่องที่ชวนหวาดกลัวอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราะ
ความเชื่ อที่สืบ ต่ อกัน มาว่ า ในทุ่ งกุ ล าร้ องไห้ น้ั น เดิมทีมี
เมืองเก่าตั้งอยู่ก่อน หากแต่ผ้ ปู กครองไม่ต้งั มั่นในศีลธรรม
จรรยา ส่งผลให้ เกิดเรื่องร้ ายแรงจนถึงขั้นเมืองจมอยู่ใต้ นา้
เป็ นต้ น อย่ างไรก็ตาม การเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือ
ธรรมชาติน้ ี ถือเป็ นฐานความเชื่อของมนุษย์โลกตามธรรมชาติ

ดังที่ Durkheim (1912 as cited in Samutthakhup, 1996)
นักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศสให้ ความหมายของความเชื่อว่า
“เป็ นชุดของความคิดที่เป็ นองค์ประกอบสาคัญในการสื่อ
ความหมายในขณะที่พิธกี รรมจะถูกกาหนดโดยรูปแบบของ
การกระทา ซึ่งตรงนี้เองที่เป็ นการแยก “ความคิด” ออกจาก
“การกระท า” ได้ อย่ า งชั ด เจน” รวมทั้ง Phonsawatdee
(1994, p. 188) นักวิจัยทางวัฒนธรรมของไทย ให้ ทศั นะว่า
“ความเชื่อหมายถึงการยอมรับนับถือ หรือยึดมั่น ในสิ่งใด
สิ่งหนึ่งของมนุษย์ ทั้งที่ส่งิ นั้นมีตวั ตนหรือไม่มตี วั ตนก็ตาม
การยอมรับนับถือนี้อาจมีหลักฐานอย่างเพียงพอที่จะพิสจู น์
ได้ หรืออาจจะไม่มหี ลักฐานที่จะนา มาใช้ พิสจู น์ให้ เห็นจริง
เกี่ยวกับสิ่งนั้นก็ได้ ” ซึ่งสอดคล้ องกับ Srisawat (1994,
p. 223) ให้ ความหมายของความเชื่อไว้ ว่า “เป็ นเรื่องของ
วัฒนธรรมอย่ างหนึ่งของมนุ ษย์ซ่ึงเกิดมาพร้ อมกับสังคม
มนุษย์และในทุกๆ สังคมต่างก็มีความเชื่อเป็ นของตนเอง
ซึ่งอาจจะเหมือนกันหรือแตกต่างไปจากสังคมอื่นก็ได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กบั สภาพแวดล้ อมและ ภูมปิ ัญญาในการคิดหาเหตุผล
ของแต่ละชุมชน” และ Wanthayon (1986, pp. 322–323)
ให้ ความเห็นว่า “ความเชื่อเป็ นปรากฏการณ์ทางจิตประเภท
หนึ่ง ซึ่งปรากฏการณ์น้ันสามารถแสดงออกโดยผ่านทัศนคติ
ที่ดีต่อ สิ่งที่เชื่อถือ โดยการยอมรับ สิ่งนั้น ๆ มาเป็ นหลั ก
ยึดเหนี่ ยวประจาใจอย่ างสนิทใจ ฉะนั้น ความเชื่อถือจึง
จัดเป็ นทัศนคติท่ดี ปี ระการหนึ่งต่อสิ่งที่เคารพนับถือ” จาก
มูลเหตุดังกล่าวนี้ จึงกล่าวได้ ว่า คาพูน บุญทวี ต้ องการให้
ผู้อ่านรับรู้ถงึ วัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวอีสานที่ดาเนินวิถชี ีวิต
ตามแบบบรรพบุรุษ โดยเฉพาะเรื่องปรากฏการณ์เหนือ
ธรรมชาติน้ันมีผลอย่ างยิ่งต่ อชีวิตชาวอีสาน ดังที่ คาพู น
บุญทวี กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ ว่า “เหตุท่ผี มเชื่อกุศลกรรมตาม
สนองดังว่านี้ เพราะผมถูกสอนมาตั้งแต่เด็กๆ ผู้เฒ่ าผู้แก่
ทุกคนก็สอนให้ ลูกหลานทุกคนเกรงกลัวนรก ให้ กระทาแต่
ความดี ทาบุญให้ มากๆ ตายไปแล้ วจะได้ ไปเกิดบนสวรรค์
ในชาติหน้ า นิทานพื้นบ้ านอีสานส่วนมากมักเป็ นเรื่องผล
กรรมของคน ซึ่งอิงนิทานชาดกในคัมภีร์พระพุทธศาสนา
หมอลาเรื่องที่คนโบราณชอบฟั งก็จบแบบทาดีได้ ดีทาชั่ว
ได้ ช่วั เช่น เรื่องนางผมหอม ท้ าวขูลูนางอั้ว จาปาสี่ต้น หรือ
สังข์สินไซ” (Boonthawee, 2002, p. 31) สอดคล้ องกับ
คากล่าวของ W. Samransukthiwawet (interviewed, April
28, 2014) ที่ว่า “งานลุง (คาพูน บุญทวี) นั้น โดยเฉพาะ
เรื่อง “ทุ่งกุลาอาถรรพ์” พี่ถือเป็ นนิมิตรหมายในเรื่องพื้น
ถิ่นของชาวอีสานเลย เพราะมีท้งั เรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติ
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และยังเป็ นภาพสะท้ อนของชาวอีสานในด้ านการดาเนิน
ชีวิตด้ วยนะ เรื่องนี้พ่ี ชอบมาก การที่ลุง (คาพูน บุญทวี)
ถ่ายทอดออกมาอย่างซื่อตรงนี่ถอื เป็ นเรื่องดีมากๆ ที่สาคัญ
เรื่องนี้ (ทุ่งกุลาอาถรรพ์) เทียบเคียงกับวรรณกรรมดังๆ
ของโลกได้ เลย หมายถึงในด้ านสัจนิยมมหัศจรรย์นะ...”
1.2 ความเชื่อในอานาจลึกลับ พบว่า คาพูน บุญทวี
ต้ องการนาเสนอความเชื่อต่ออานาจลึกลับซึ่งมีอทิ ธิพลต่อ
ครรลองชีวิตของชาวอีสานอย่างยิ่ง การที่ชาวอีสานสืบต่อ
ความเชื่อในเรื่องนี้ถือเป็ นลักษณะสาคัญ ต่ อวิถีชีวิต ของ
ชาวอีสานเอง กล่าวคือ อานาจลึกลับมีพลังอานาจอย่างยิ่ง
ต่อวิถชี ีวิตชาวอีสาน การมีความหวาดกลัวต่อเรื่องดังกล่าว
ถือเป็ นสิ่งดีในการอยู่ร่วมกัน เพราะหมายถึง การรักมั่ น
พึ่งพาอาศัยกันแบบพี่น้องนั่นเอง ดังจะเห็นได้ จาก Suphap
(1977, p. 114) ได้ กล่าวถึง ความสัมพันธ์ของความเชื่อ
ศาสนาและพิธกี รรมว่า “ทุกๆ ศาสนาต้ องมีพิธกี รรม เพราะ
พิธกี รรมได้ ก่อให้ เกิดความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันสามัคคี
กัน เชื่อถือยึดมั่นเลื่อมใสและจงรักภักดีต่อศาสนา” สอดคล้ อง
กับ Wanthayon (1986, p. 302) ได้ ให้ ความหมายของ
พิธกี รรมไว้ ว่า “พิธกี รรม (Ritual) เป็ นแบบอย่ างพฤติกรรม
รูปแบบหนึ่งที่ได้ รับความนิยมอย่ างกว้ างขวาง ได้ รับการ
กล่าวขวัญถึงด้ วยความสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับ
ตัวที่แสดงออกทางท่าทาง ถ้ อยคาต่างๆ ที่มนุ ษย์สร้ างขึ้น
สิ่งเหล่านี้ล้วนได้ รับการเลือกสรรมาอย่างดี โดยเฉพาะเพื่อ
ต้ องการให้ เป็ นที่นิยมตลอดไป พิ ธีกรรมนี้ตามปกติแล้ ว
จะประกอบด้ วยความหมายที่เกิดจากสัญลักษณ์ และการ
ปฏิบัติโดยการสร้ างสรรค์ เป็ นการปรากฏด้ วยกายภาพ
และความเกรงกลัวต่ออานาจลึกลับ ” ดังที่ คาพูน บุญทวี
กล่ าวถึงเรื่ องนี้ ไว้ ว่า “...สมัย เด็กๆ ผมกับเพื่ อนๆ เอา
ส่าเหล้ าไปให้ ฝูงแร้ งที่ลงมากินซากศพหมาตาย กินอยู่ใกล้
บริเวณวัด นกแร้ งยักษ์ตวั หนึ่งเมาบินขึ้นชนต้ นไม้ จนปี กหัก
สังกะลีวัดเห็นเข้ าจึงรีบไปบอกหลวงพ่ อในวัด ท่านถือไม้
เรียวมาดุด่าว่า “เด็กน้ อยเหล่านี้ทาไมใจบาปนัก กูจะเฆี่ยน
ให้ หลังลายไปให้ พ่อแม่สูดูเสียหรอก”…ช่วงผมเป็ นเด็กก็
ฆ่าเป็ ดโดยวิธจี ับสองขาฟาดกับต้ นเสา บางทีมันยังไม่ตาย
ก็โยนลงหม้ อนา้ ร้ อนที่กาลังเดือด...” (Boonthawee, 2002,
pp. 31-32) จึงกล่ าวได้ ว่า วรรณกรรมทั้ง 48 เรื่อง ของ
คาพูน บุญทวี นอกจากเป็ นตัวแทนของชาวอีสานแล้ ว ยัง
ถือเป็ น “หนังสือ” เล่มใหญ่ท่สี ะท้ อนวิถชี ีวิตของชาวอีสาน
ด้ วยกันเองอย่างยากหาในภูมภิ าคอื่น
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2. ด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ และมารยาทที่พงึ ปฏิบตั ิ
2.1 กฎเกณฑ์ต่างๆ พบว่า คาพูน บุญทวี นาเสนอ
อัตลักษณ์ของชาวอีสานไว้ ในบทประพันธ์ของตนเองอย่ าง
เป็ นระเบียบ ดังจะเห็นได้ จากข้ อความที่ว่า การนับถือผี
หรือ การนับถือจารีตดั้งเดิมของชาวอีสานเองนั้นล้ วนแต่
เป็ นสิ่งที่ลูกหลานพึงยึดมั่นถือครองไม่ให้ ตกขาด สิ่งสาคัญ
ในหั วข้ อนี้ คือ การดาเนิ น ไปตามทฤษฎีข องสัญ ลั กษณ์
กล่าวคือ ในบทประพันธ์ท้งั หมดของคาพูน บุญทวี จานวน
48 เล่ ม ต่ างสะท้ อนให้ ผ้ ู อ่านทราบถึงความสมดุล และ
ความพอดีของวิถชี ีวิตชาวอีสานที่ไม่ใช่เพียงแค่พ่ึงพาอาศัย
กันเท่านั้น หากแต่ยังต้ องเสริมสร้ างกันและกันอย่างยิ่ง ดังที่
Buddhadasa Bhikkhu Indapanno (1982, pp. 16-17)
ท่านได้ อธิบายบรรดาคู่ตรงกันข้ ามในแนวคิ ดของศาสนา
พุทธว่า “การเกิดกับความตาย สวรรค์กบั นรก ความดีกบั
ความชั่ว ผู้หญิงกับผู้ชาย สิ่งเหล่านี้เป็ นเรื่องของธรรมชาติ
เทพเจ้ าสร้ างมา” เมื่อศึกษาและวิเคราะห์ในบทประพันธ์
ทั้ง 48 เล่ม อย่างละเอียด ยิ่งพบว่า คาพูน บุญทวี ต้ องการ
นาเสนอ “สัญลักษณ์” ที่ชาวอีสานยึดมั่นเพื่อให้ ลูกหลาน
ชาวอีสานได้ ตระหนักถึงจารีตประเพณีอย่างเป็ นรูปธรรม
นั่งเอง ดังที่ คาพูน บุญทวี กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ ว่า “คนอีสาน
สมัยโน้ น ไม่สนใจทาบุญครบรอบวันเกิดต้ องเสียเหล้ ายา
ปลาปิ้ ง มีแต่ ทาบุญประจาเดือนของทุกปี ที่เรียกว่ า “ฮีต
สิบสองครองสิบสี่” งานวันขึ้นปี ใหม่กถ็ อื เอาวันกลางเดือน
5 หรือเมษายนของทุกปี จะรู้เรื่องการทาบุญครบรอบวันเกิด
อย่างแพร่หลายเมื่อ 10 ปี ที่ผ่านมานี้แหละ” (Boonthawee,
2002, p. 35) สิ่งดีงามเหล่านี้สอดคล้ องกับที่ A. Panjapan
(interviewed, April 28, 2014) กล่าวว่า “...คาพูน บุญทวี
เป็ นนักเขียนอีสานที่ซ่ อื สัตย์ซ่ อื ตรงมากในการเขียนหนังสือ
ของเขา เขาไม่คิดหักล้ างแนวคิดของชาวอีสานเลย เขาคิด
ยังไง เห็นยังไง เขาก็มุ่งนาเสนอสิ่งที่เขารู้และคิดออกมา
เรื่องนี้ดูเหมือนผมจะบอกเขาตอนที่เขาได้ อ่านเรื่องบ้ านเล็ก
ในป่ าใหญ่ แล้ วจากนั้นเรื่องลูกอีสานก็ปรากฏในวงวรรณกรรม
และตามมาอีกหลายเรื่อง ซึ่งล้ วนแต่เป็ นตัวแทนของชาว
อีสาน ซึ่งยากที่วรรณกรรมภาคอื่นจะมีได้ ความซื่อของเขา
ตรงนี้แหละคือความจริงของชาวอีสานที่ควรภาคภูมใิ จ”
2.2 มารยาทที่พึ งปฏิบั ติ พบว่ า ค าพู น บุ ญ ทวี
ตั้งใจสะท้ อนมารยาทของชาวอีสานที่ยึดมั่นสืบต่อกันมาจาก
บรรพบุรุษ โดยผ่านงานวรรณกรรมทั้ง 48 เรื่อง ล้ วนแต่
เป็ นภาพสะท้ อนในการดาเนินชีวิตของชาวอีสานที่ยึดมั่น
ในครรลองของกรอบจารีตประเพณี ซึ่งบรรพบุรษุ ชาวอีสาน
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ได้ สร้ างขึ้น และดารงสืบต่อมาถึงปัจจุบนั ดังที่ คาพูน บุญทวี
กล่ าวถึงเรื่องนี้ ไว้ ว่า “พื้ นที่ภ าคอีสานของเรากว้ างใหญ่
ไพศาลมากกว่ าภาคอื่น ๆ มีวัฒ นธรรมอีสานสืบทอดมา
ยาวนาน แต่ยุคปู่ ย่าตาทวด แต่กาลเวลาล่วงเลยมาประเพณี
และวัฒนธรรมแบบไทยอีสานเริ่มหดหายไปทีละน้ อย เพราะ
อารยธรรมของชนชาติอ่นื ไหลบ่ามาท่วมท้ น ทาให้ ลูกหลาน
แทบลืมความเป็ นไทยอีสานเสียหมดสิ้น ดังนั้น นักเรียนไทย
ลูกอีสานต้ องเอาวัฒนธรรมไทยอีสานของเรากลับคืนมา
....” (Boonthawee, 2001, p. 77) ดั ง ที่ Thammawat
(2009, Abstract) ได้ เสนอในมโนทัศน์ในนิทานสานวน
อีสาน ที่ว่า “มโนทัศน์ในนิทานสานวนอีสานมีสองลักษณะ
คือ มโนทัศน์ แบบปรัมปราคติ และมโนทัศน์แบบทางเลือก
สาระสาคัญของมโนทัศน์แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับธรรมชาติ มนุษย์กบั มนุษย์และมนุษย์กบั สังคม ความคิด
ที่นาเสนอมิได้ เป็ นเอกภาพ มีลักษณะพหุลักษณ์ แม้ ในเรื่อง
เดียวกันก็มแี นวคิดที่ต่างกัน มโนทัศน์จึงมีสภาพปรับเปลี่ยน
ตามสภาพสังคม ตามเพศสภาพ และกาลเทศะ นิทานจึง
เสนอการเปลี่ยนผ่านทางสังคม และทางเลือกหลายรูปแบบ
...มโนทัศน์ในนิทานพื้นบ้ านอีสานเป็ นความคิดความเชื่อ
เรื่องอานาจเหนือธรรมชาติ คือ ผู้สร้ างโลก ผู้สร้ างมนุ ษย์
ผู้สร้ างสรรพสิ่ง ประกอบด้ วย ผีฟ้าผีแถน นาค ผีบรรพบุรุษ
เมื่ อ นั บ ถื อ พุ ท ธศาสนา จึ ง มี ค ติ ค วามเชื่ อถื อ บารมี ข อง
พระโพธิสัตว์ ความเชื่อมั่นในหลักอริยธรรมและกฎแห่ ง
กรรม ซึ่งเป็ นแม่แบบในการกาหนดมโนทัศน์เรื่องผู้นา เรื่อง
เพศวิถี และเรื่องการใช้ ความรู้ความสามารถ ซึ่งสัมพันธ์
กับสภาพสังคมแบบเกษตรกรรมพึ่งพาธรรมชาติ” ลักษณะ
ดังกล่ าวนี้สอดคล้ องกับที่ Saiwan (1989) ได้ วิเคราะห์
นวนิยาย และเรื่องสั้นที่สะท้ อนชีวิตชาวชนบทอีสานของ
คาพู น บุ ญทวี ซึ่งผลการวิจัย พบว่ า คาพู น บุญ ทวี เป็ น
นักเขียนบันเทิงที่มุ่งเสนอชีวิตและความเป็ นอยู่ของชาว
ชนบทอีสานโดยเฉพาะ เขาได้ นาประสบการณ์ในชีวิตทั้ง
ในชนบทอีสานและท้ องถิ่นอื่นๆ ที่ได้ ไปใช้ ชีวิตอยู่มาอย่าง
สร้ างสรรค์เป็ นวรรณกรรมขึ้นด้ วยท่วงทานองเขียน และ
การใช้ ถ้อยคาสานวนภาษาอย่างมีศิลปะ มีผลทาให้ เรื่องสั้น
และนวนิยายของเขามีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากวรรณกรรม
บันเทิงของนักเขียนคนอื่นๆ ภาพชีวิตของชาวชนบทอีสาน
ที่ปรากฏมีลักษณะเรียบง่าย ผูกพันอยู่กับธรรมชาติอย่าง
แน่ น แฟ้ น ยึด ถือค่ านิ ยมและความเชื่อความบรรพบุ รุษ
อย่ างมั่น คงและเหนี ยวแน่ น แม้ จะมีฐานะยากจน ผู้ ค น
เหล่านั้นก็ดารงชีวิตอย่างมีความสุขตามอัตภาพ ไม่มคี วาม

ขมขื่นแต่ประการใด” จึงกล่ าวได้ ว่า คาพูน บุญ ทวี เป็ น
นักเขียนชาวอีสานที่ม่งุ เสนอความเป็ นคนอีสานอย่างแท้ จริง
ลักษณะดังกล่ าวถือเป็ นสิ่งที่น่าชื่นชมและสมควรเคารพ
ทั้งนี้ เนื่องด้ วยตัวบทประพันธ์ของคาพูน บุญทวี นั้นเป็ น
เสมือนหนึ่งขุมทรัพ ย์ต่อผู้ ท่ีอยากเรียนรู้วิถีชีวิต ของชาว
อีสานอย่างแท้ จริง รวมทั้ง การไม่เสแสร้ งในงานเขียนก็ถือ
เป็ นสิ่งที่ผ้ ูอ่านรุ่นหลังควรเคารพและรักษา ทั้งนี้ เพราะ
ความซื่อของชาวอีสาน คือ ตัวตนอย่างแท้ จริง ดังที่ คาพูน
บุญทวี ตอกยา้ ถึงเรื่องนี้ไว้ ว่า “ย่าสอนว่า ถ้ าหลานได้ ข่ชี ้ าง
เป็ นพญาอย่าลืมชาวนาขี่ควายคอนกล้ า ได้ กนิ เนื้อปลาชิ้น
ใหญ่ ๆ อย่าลืมปลาแดกชิ้นเล็กๆ ที่เคยกินกับข้ าว ถ้ าได้ ข่ี
รถเก๋งอย่าลืมควายที่เราเคยนั่งหลังมันไปทุ่ง ถ้ าหาเงินได้
อย่ าเอาไปให้ โสเภณีหมด จะเป็ นโรคขี้ทูดหูหนาตาเร่ อ ”
(Boonthawee, 2002, p. 28) เหตุ น้ ี จึ ง กล่ า วได้ ว่ า “...
ชีวิตและผลงานของคาพูน บุญทวี คือ อันหนึ่งอันเดียวกัน
แยกจากกันไม่ได้ เขาเห็นอีสานเป็ นยัง เขาก็ถ่ายทอดมัน
ออกมาเช่นนั้น หายากมากกับนักเขียนอีสานคนอื่นๆ ความ
ซื่อของชาวอีสาน วัฒนธรรมต่างๆ ที่ปรากฏในผลงานของ
เขาก็ควรศึกษาอย่ างเคารพและนบนอบ สาหรับผม เขา
(คาพูน บุญทวี) คือนักเขียนชาวอีสานในดวงใจผมอย่าง
แท้ จริง ผลงานเขาทุกเรื่องล้ วนเป็ นผลจากการทุ่มเทของ
ชาวอีสานคนหนึ่งอย่ างแท้ จริง” (A. Panjapan, interviewed,
April 28, 2014)
2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างขนบธรรมเนียมประเพณี
ของชาวอีสาน พบว่ า คาพูน บุญทวี พยายามสอดแทรก
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวอีสานไว้ ทั้งนี้
ด้ วยเพราะเชื่อว่ า “รากเหง้ า” ของชาวอีสานที่สืบต่อจาก
บรรพบุรษุ นั้นสาคัญและสูงส่งเกินกว่าจะถูกกาลเวลาทาให้
เลือนหาย ดังที่ คาพูน บุญทวี กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ ว่า “สมัยก่อน
เวลามีบุญ บั้งไฟมีพ วกคอเหล้ าไปหา ขอข้ าวหมาก และ
เหล้ ากินตามเรือนต่ างๆ พอได้ แล้ วก็กล่ าวคาอวยพรให้
เจ้ าภาพอยู่ เย็นเป็ นสุข เช่ นว่ า “ยามหลับให้ ได้ เงินหมื่น
ยามตื่นให้ ได้ เงินแสน” บ้ างก็ว่า “ให้ เจ้ าภาพเป็ นเศรษฐี มี
ลูกหลายๆ คือ กะปูใหญ่ข้ นึ มาหาเงินและโบก” (Boonthawee,
2001, p. 70) ซึ่งสอดคล้ องกับที่ A. Panjapan (interviewed,
April 28, 2014) บอกว่ า “...คาพูน บุญทวี (ยกนิ้วโป้ ง)
เขาเป็ นคนอีสานที่ย่ิงใหญ่ อย่ างแท้ จริงในโลกวรรณกรรม
ไทย หายากมากที่จะมีนักเขียนอีสานคนไหนทาได้ อย่างเขา
ที่สาคัญ เขาซื่อสัตย์ต่อความคิดของคนอีสานมาก ในบท
ประพันธ์ของเขาเรา (ผู้อ่าน) จะเห็นได้ เลยว่าเขา (ผู้เขียน)
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พยายามนาเสนอความเป็ นพื้ นถิ่นของชาวอีสานไว้ ให้ ลูก
หลานชาวอีสานได้ ร้ ู และตระหนักถึง รากเหง้ าของตนเอง”
กล่าวได้ ว่า คาพูน บุญทวี เป็ นนักเขียนที่ซ่ ือตรงซื่อสัตย์ต่อ
แนวทางที่บรรพบุรุษชาวอีสานได้ รักษาไว้ ให้ ลูกหลาน ซึ่ง
แนวคิดนี้ผ้ ูอ่านเห็นได้ ชัดเจนจากบทประพั นธ์ทุกเรื่องที่
คาพูน บุญทวี เขียน โดยแนวคิดนี้ตรงกับ L. Charoensittichai
(interviewed, April 28, 2014) ที่ว่า “ลุง (คาพูน บุญทวี)
นั้น ไม่ ว่าจะไปพู ด ที่ไหน ลุงจะพู ดถึงจารีตของคนอีสาน
ทั้งนั้น ป้ าเองเคยถามลุงเหมือนกันว่ า ทาไมไม่ เขียนเรื่อง
อื่นๆ ที่ออกจากอีสานบ้ าง ลุงบอกว่ าเราต้ องเขียนเรื่องที่
เรารู้จักดีท่สี ดุ เท่านี้ป้าก็ไม่ถามอะไรแล้ ว เพราะป้ าเชื่อว่าลุง
จะไม่เขียนอะไรมากกว่าวิถีชีวิตและจารีตประเพณีของคน
อีสาน” ดังที่ คาพูน บุญทวี กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ ว่า “นึกถึงลูก
ที่อยู่ปักษ์ใต้ ถ้ ามันรู้ว่าพ่ อเป็ นศิลปิ นแห่ งชาติ มันจะดีใจ
จนเนื้อเต้ นไหมหนอ นึกถึงคาพูดของพ่ อแม่ ก่อนผมนั่ง
เครื่องบินไปเที่ยวฟิ ลิปปิ นส์ว่า “ให้ ลูกไปคนเดียวเถิด ลูก
ได้ รับรางวัลซีไรท์ เพราะเอาชีวิตคนอีสานไปเขียนนิยาย
เรื่องลูกอีสาน แล้ วอย่าลืมตอบแทนบุ ญคุณแผ่นดินอีสาน
บ้ านเกิดนะลูกนะ” (Boonthawee, 2001, p. 30)
สรุปผลการวิจยั
การศึกษานิเวศวิทยาวัฒนธรรมเชิงอนุ รักษ์ในผลงาน
ของคาพูน บุญทวี จานวน 48 เรื่อง ได้ ผลสรุปดังนี้
วรรณกรรมทั้ง 48 เรื่อง ของคาพูน บุญทวี ซึ่งแบ่งเป็ น
รวมเรื่องสั้น จานวน 13 เล่ ม นวนิ ยาย จานวน 20 เล่ ม
และสารคดี จานวน 15 เล่ ม คือ มรดกอันลา้ ค่ าของชาว
ไทยและโดยเฉพาะชาวอีสานในปั จจุบันที่สมควรรักษาไว้
ในสืบต่อไปให้ นานเท่านาน ด้ วยเพราะเป็ นแหล่ง ข้ อมูลที่
สาคัญยิ่งในภาพสะท้ อนวิถชี ีวิตของชาวอีสานสมัยก่อน ดัง
จะเห็นได้ ดังนี้
ภาพรวมในส่วนของรวมเรื่องสั้น จานวน 13 เล่ม พบว่า
คาพูน บุญทวี มักเสนอภาพชาวอีสานและสังคมร่วมสมัย
เป็ นหลัก กล่าวคือ ชาวอีสานที่มุ่งหน้ าเข้ ามาเผชิญโชคใน
เมืองหลวง อาศัยความอดทนเป็ นเกณฑ์ตัดสินเรื่องค่าใช้ จ่าย
มีความสงบเสงี่ยมเจียมตน ไม่ฟุ้งเฟ้ อเห่ อตามวัตถุนิยม
แต่กระนั้นยังมีชาวอีสานจานวนไม่น้อยที่ต้องพบชะตาชีวิต
ให้ ด้ ินรนสู่การเป็ นอาชญากรอย่างไม่ร้ ูตัว ดังในรวมเรื่อง
สั้น “ไอ้ โจร 489” และ “ตะรางบันเทิง” รวมทั้งการที่ชาว
อีสานตกเป็ นจาเลยสังคมด้ วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อย่าง
ในรวมเรื่องสั้น “นายหน้ า แมงดา อาโก โสเภณีเด็ก”
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อย่างไรก็ตาม ในจานวนรวมเรื่องสั้นของคาพูน บุญทวี
ส่วนมาก พบว่า ผู้เขียนตั้งใจกระทบกระเทียบสังคมเมือง
ที่ล่มุ หลงต่อวัตถุนิยมอย่างไม่ลืมหูลืมตา เช่น รวมเรื่องสั้น
เรื่อง “ลาครูไปขอเมีย” “นมอีเขียนขึ้นราคา” “ลาบหัวเราะ”
“เสือกเกิดมารวย” และ “อยากรวยต้ องไหว้ หมา” โดยรวม
เรื่องสั้นที่กล่ าวมานี้ ผู้เขียนจงใจสะท้ อนให้ เห็นภาพของ
สังคมเมือง ดังคากล่าวของ A. Panjapan (interviewed, April
28, 2014) ที่บอกว่า “คาพูน บุญทวี ถือเป็ นนักเขียนอีสาน
ที่ซ่ ือสัตย์ต่อคนอีสานด้ วยกันเองอย่างแท้ จริง งานของเขา
มักนาเสนอปัญหาที่อยู่ท่กี นิ ของคนอีสานที่เข้ ามาทางานใน
กรุงเทพฯ ยิ่งโดยเฉพาะเรื่องสั้นนั้นเขาทาได้ ดี ผมกล้ าพูด
เลยว่ านั กเขียนนามคาพู น บุญ ทวี ไม่ มีใครเทียบได้ โดย
เฉพาะเรื่องการซื่อสัตย์ต่อคนอีสานด้ วยกันเองและซื่อสัตย์
ต่องานเขียน” สอดคล้ องกับคากล่าวของ L. Charoensittichai
(interviewed, April 28, 2014) ที่บอกว่า “ตัวลุงคาพูน
บุญทวีน้ัน ไม่ว่าท่านจะไปพูดที่ไหน ท่านมักจะบอกเสมอ
ถึงรากเหง้ าของคนอีสาน ทั้งนี้ เห็นได้ จากตัวงานและชีวิต
ของลุงเองที่อยู่ง่ายกินง่ าย มีความสัมพั นธ์กับเพื่ อนบ้ าน
ฉะนั้น จะเห็นได้ เลยว่าคนส่วนมากที่ร้ จู ักกับลุงคาพูน บุญทวี
มักจะชอบและรักลุงมากกว่าเกลียด ป้ าคิดว่าพฤติกรรมที่
ลุงแสดงออกนั้นแหละ คือภาพของคนอีสานจริงๆ ไม่เสแสร้ ง”
ภาพรวมในนวนิย าย จานวน 20 เล่ ม พบว่ า ค าพู น
บุญทวี มักเสนอภาพคนอีสานไม่แตกต่างกับรวมเรื่องสั้น
มากนัก หากแต่ในส่วนของนวนิยายมีรายละเอียดในเรื่อง
คติความเชื่อดั้งเดิมของชาวอีสาน ตลอดจนขนบธรรมเนียม
วิถีชีวิตของชาวอีสานอย่างเป็ นกิจจะลักษณะ ดังจะเห็นได้
จาก ความเชื่อในความศักดิ์สทิ ธิ์ของธรรมชาติ พบว่า ชาว
อีสานเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และอานาจเหนือธรรมชาติ
ที่ปรากฏในบทประพั นธ์ของคาพู น บุญ ทวี นั้นคือ ภาพ
ตัวแทนของชาวอีสาน ในการเชื่อและศรัทธาต่อเรื่องดังกล่าว
อย่ างแยกไม่ ออกกับวิถีชีวิต โดยเฉพาะที่ป รากฏในฉาก
ของทุ่ ง กุ ลาร้ องไห้ น้ั น ชาวอีส านตั้งแต่ โบราณสืบต่ อถึง
ปั จจุ บันถือเป็ นเรื่องที่ชวนหวาดกลัวอย่างยิ่ง ทั้งนี้ เพราะ
ความเชื่ อที่สืบ ต่ อกัน มาว่ า ในทุ่ งกุ ล าร้ องไห้ น้ั น เดิม ทีมี
เมืองเก่าตั้งอยู่ก่อน หากแต่ผ้ ปู กครองไม่ต้งั มั่นในศีลธรรม
จรรยา ส่งผลให้ เกิดเรื่องร้ ายแรงจนถึงขั้นเมืองจมอยู่ใต้ นา้
เช่น นวนิยายเรื่อง “ลูกอีสาน” “นายฮ้ อยทมิฬ” “ลูกลานา้ โขง”
“ทุ่งกุลาอาถรรพ์” “อาถรรพ์เสียงแคน” “มนต์รักแม่นา้ ชี”
“ผจญภัยทุ่งกุลาร้ องไห้ ” “แผนปล้ นเมืองอุบล” “มนต์รัก
สาวอีสาน” “อุ้มครกเข้ ากรุง” “ลูกทุ่งเข้ ากรุง” และนวนิยาย
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เรื่อง “ใหญ่ กต็ ายไม่ ใหญ่ กต็ าย” เป็ นต้ น ส่วนนวนิยาย
เรื่องอื่นที่คาพูน บุญทวี เสนอภาพความแตกต่างของคน
พื้นถิ่นอีสานอย่ างนวนิยายเรื่อง “ตานานรักลูกปั กษ์ใต้ ”
“มนุษย์ 100 คุก” “รักอมตะที่เกาะนรกตะรุเตา” “นรก
หนาวในเยอรมัน ” “นั กสู้หมู่ บ้านตกเขียว” “ลูกเจ้ าพ่ อ
หลักเมือง” และนวนิยายเรื่อง “เปิ บนรก” ล้ วนแต่ เป็ น
การนาเสนอภาพสะท้ อนของการสู้ชีวิตของคนถิ่นอื่นทั้งสิ้น
และมีเพียงนวนิยายเรื่องเดียวที่ย่ัวล้ อสังคมเมือง คือ นวนิยาย
เรื่อง “สัตว์พูดได้ ” ที่ผ้ เู ขียนนาเสนอความคิดเห็นผ่านสัตว์
ต่างๆ ในสังคมไทย โดยในส่วนนวนิยายที่ผ้ เู ขียนเสนอภาพ
สังคมชาวอีสานนั้น
ภาพรวมในสารคดี จานวน 15 เล่ม พบว่า คาพูน บุญทวี
จงใจนาเสนอเรื่องเกี่ยวกับอาหาร วิถชี ีวิตคนอีสานพลัดถิ่น
จานวนมากที่เข้ ามาแสวงโชคในเมืองหลวง เช่น “ฟ้ าสั่งให้
เกิดมาสู้” “ลูกอีสานต้ องปฏิวัต”ิ “ลูกอีสานพเนจร (เล่ม 1)”
“ลูกอีสานพเนจร (เล่ ม 2)” หรือการที่คนอีสานออกไป
แสวงโชคในต่ างประเทศ เช่ น เรื่อง “สีเด๋อย่ าเยอรมั น”
“ลูกอีสานขี่เรือบิน” “คาพูนกลัวตาย” รวมทั้งยังมีเกร็ด
ประวัติศาสตร์ของคนอีสาน เช่ น “เล่ าขานตานานผีภาค
อีสาน” “เกร็ดประวัติศาสตร์อีสาน ผีบ้า ผีบุญ ” “ยาคูข้ ี
หอม” “สัตว์และแมลงที่คนอีสานกิน” “ผักพื้นบ้ านอีสาน”
“ตานานคนเลี้ยงช้ างจากชมพูทวีปถึงคนกุยหรือส่วย” และ
เรื่อง “คาให้ การของคนคุก ” “เพชฌฆาตผู้ฆ่าคนไม่ ผิด
กฎหมาย” โดยสองเรื่องหลังคาพูน บุญทวี ได้ ข้อมูลจาก
ตอนที่ตวั เองเป็ นผู้คุมนักโทษ
หากมองภาพรวม จะเห็นได้ ชัดเจนว่ า นวนิ ยายของ
คาพูน บุญทวี สะท้ อนภาพสังคมอีสานได้ มากกว่าวรรณกรรม
ประเภทอื่นๆ ทั้งนี้ คงเป็ นเพราะขอบเขตของการนาเสนอ
งานซึ่งพื้นที่ของนวนิยายสามารถบรรจุ เรื่องราวต่างๆ ได้
มากกว่าเรื่องสั้นหรือสารคดี
แต่ ส่ิง ที่ส าคั ญ ในการศึ ก ษาครั้ง นี้ พบว่ า ในจ านวน
วรรณกรรมทั้ง 48 เล่ม นั้น รูปแบบการนาเสนอค่อนข้ าง
ซา้ กัน กล่าวคือ คาพูน บุญทวี ตั้งใจนาเสนอสิ่งที่เป็ นอีสาน
มากและขาดการเรียบเรียง เหตุน้ ี วรรณกรรมของคาพูน
บุ ญ ทวี จึ งไม่ ค่ อยได้ รั บการยอมรั บ จากนั กอ่ า นรุ่น ใหม่
เท่าที่ควร นอกจากเรื่อง “ลูกอีสาน” และเรื่อง “นายฮ้ อย
ทมิฬ ” ที่สะท้ อนภาพสังคมอีสานแทบทุ กแขนงไว้ อย่ าง
สมบู รณ์ ทั้งเรื่ องนิ เวศวิทยา หรือเรื่องวัฒ นธรรม ขนบ
ธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ของชาวอีสาน ฉะนั้น จึงพบว่า
หลังปี พ.ศ.2530 เป็ นต้ นมา วรรณกรรมของคาพูน บุญทวี

จึงไม่ได้ รับความนิยมจากนักอ่านเท่าที่ควรจะเป็ น ซา้ ร้ าย
ลิขสิทธิ์เรื่องลูกอีสานที่สร้ างชื่อเสียงให้ ผ้ เู ขียนก็ไม่สามารถ
ทาอะไรได้ ด้ วยติดขัดในข้ อกฎหมาย เหตุน้ ี ส่งผลให้ ชีวิ ต
ของคาพูน บุญทวี ยากจนอย่างยิ่ง ดังที่ผ้ ูเขียนกล่ าวไว้ ใน
เรื่อง “คาพูนกลัวตาย” ที่บอกให้ ค่ชู ีวิตเดินเร่ขายต้ นฉบับ
ตามสานักพิมพ์ต่างๆ หากแต่ไม่มสี านักพิมพ์ไหนสนใจ
จากการศึกษา พบว่า เหตุท่งี านวรรณกรรมของคาพูน
บุญทวี ไม่ ได้ รับความนิยมในช่ วงหลังปี พ.ศ.2530 นั้ น
แท้ จริง คือ ประเด็นของการนาเสนอ ซึ่งได้ บอกก่อนหน้ านี้
งานวรรณกรรมของคาพูน บุญทวี ไม่สามารถแตกย่อยให้
ผู้อ่านคิดต่อได้ ว่าเนื้อหาจะเป็ นยังไง กลับกันผู้อ่านจานวน
มากกลับวางผลงานที่อ่านลงแล้ วไปหาวรรณกรรมเล่มอื่นๆ
อ่านต่อ หากจะบอกว่างานวรรณกรรมของคาพูน บุญทวี
แห้ งแล้ งในการนาเสนอคงไม่ถูกต้ องนัก เพราะโดยส่วนมาก
คาพูน บุญทวี จะเขียนเรื่องที่ตวั เองรู้จักดีเท่านั้น และเรื่อง
ที่คาพูน บุญทวี รู้จักดีท่ีสดุ คือแนวเรื่องของชาวอีสาน ซึ่ง
คาพู น บุญ ทวี สามารถนาเสนอประเด็นปั ญ หาเหล่ านั้ น
ออกมาได้ แล้ วเป็ นอย่ างดี ดังจะเห็นได้ ชัดเจน คือ เรื่อง
“ลูกอีสาน” และเรื่อง “นายฮ้ อยทมิฬ”
จึงกล่ าวอย่ างสรุปได้ ว่า หลังปี พ.ศ.2530 เป็ นต้ นมา
วรรณกรรมของคาพูน บุญทวี ไม่สามารถชักนาคนอ่านให้
คิดต่อได้ ทั้งนี้ แม้ เนื้อเรื่องจะเต็มไปด้ วยเรื่องราวของชาว
อีสาน ซึ่งผู้เขียนต้ องการนาเสนอไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
แต่กระนั้น ด้ วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้ ผลงานของ
คาพูน บุญทวี ไม่ได้ รับการยอมรับจากนักอ่านเท่าที่ควร
จะเป็ น อย่างไรก็ตาม นวนิยายเรื่อง “ลูกอีสาน” และเรื่อง
“นายฮ้ อยทมิฬ” ถือเป็ นผลงานสร้ างชื่อให้ คาพูน บุญทวี
โดยที่นักอ่านและผู้ท่สี นใจเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมอีสาน
สามารถศึกษาได้
ข้อเสนอแนะ
การศึกษานิเวศวิทยาวัฒนธรรมเชิงอนุ รักษ์ในผลงาน
ของคาพูน บุญทวี โดยอาศัยกรอบทฤษฎีนิเวศวิทยาวัฒนธรรม
มาพิจารณาครั้งนี้ ทาให้ เข้ าใจถึงความเป็ นตัวตนของชาว
อีสานในอดีต และเข้ าใจความเปลี่ยนแปลงของชาวอีสาน
ในปัจจุบนั ตลอดจนเข้ าใจความเปลี่ยนแปลงของชาวอีสาน
ได้ ชัดเจนยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้ยังถือเป็ นการศึกษาขั้น
บุกเบิกในเรื่องนิเวทวิทยาวัฒนธรรมอีสาน โดยศึกษาผ่าน
งานวรรณกรรมจานวน 48 เรื่องของคาพูน บุญทวี ซึ่งผล
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การศึกษาคงตอบโจทย์การวิจัยได้ ในระดับหนึ่ง จึงใคร่ขอ
นาเสนอแนะแนวทางในการศึกษาต่อไปบางประเด็น คือ
ควรมีการศึกษาอัตลักษณ์ของคนอีสาน และควรมีการศึกษา
บริบทของคนอีสานให้ มากขึ้น โดยอาศัยกรอบทฤษฎีสากล
ให้ มากยิ่งขึ้น โดยเชื่อว่ า กรอบทฤษฎีสมัยใหม่ ล้วนเป็ น
ประโยชน์ในการศึกษาของสหวิทยาการอยู่แล้ ว ทั้งยังสามารถ
เชื่อมโยงสู่ทฤษฎีแขนงอื่นได้ ด้วย
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