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บทคดัย่อ 
 บทความนี้  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีคิดท้องถิ่นเกี่ยวกับการสร้างภาพ
ตัวแทนความเป็นพระโพธิสตัว์ชาวบ้านในประเพณีบุญหลวงของชาวอ าเภอด่านซ้าย 
จงัหวดัเลย โดยมุ่งวเิคราะห์ตคีวามจากเนื้อหาและองค์ประกอบของพธิกีรรมทีเ่กีย่วเนื่อง
ในงานบุญหลวง ผลการศกึษาพบว่า ชาวอ าเภอด่านซ้ายไดร้่วมกนัผลติสรา้งตวัตนของ
พระโพธสิตัวแ์บบชาวบา้นขึน้มาในกรอบประเพณขีองทอ้งถิน่เป็นหลกั ซึง่มคีวามซบัซอ้น
ของระบบความเชื่อและศาสนา โดยวธิกีารปรบัเปลีย่น หยบิยมื และเลื่อนสถานภาพของ
บุคคลศกัดิส์ทิธิท์ ีม่อียู่ในความเชือ่ดัง้เดมิใหก้ลายมาเป็นสญัลกัษณ์แทนพระเวสสนัดรและ
พญาคนัคากในฐานะที่เป็นพระโพธสิตัว์ตามเค้าเรื่องประวตัิที่มาของประเพณีบุญหลวง 
กล่าวคอื จากภาพของเจา้พ่อกวนทีเ่ป็นผูน้ าทางจติวญิญาณของการนบัถอืผบีรรพบุรุษใน
ชุมชนได้กลายมาเป็นเจ้าพ่อกวนที่มีบทบาทเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณของการนับถือ
พระพุทธศาสนาผ่านการรบับทเป็นตวัแทนของพระเวสสนัดรและพญาคนัคากโพธสิตัวไ์ป
พรอ้มๆ กนั อนัแสดงใหเ้หน็การช่วงชงิการใหน้ิยามความหมายเกีย่วกบัพระโพธสิตัวต์าม
วธิคีดิท้องถิ่นกบัวถิีวฒันธรรมกระแสหลกั การสรา้งความเป็นพระโพธสิตัว์ชาวบา้นนัน้
แสดงให้เห็นมิติของระบบความคิดความเชื่อ ค่านิยม อุดมการณ์ และโลกทัศน์ที่
หลากหลาย ซบัซ้อน เลื่อนไหล และไม่แน่นิ่งตายตวั ทีม่นีัยยะของความหมายเชงิอ านาจ 
ทัง้ในแงช่นชัน้ ศาสนา การเมอืง เพศ และชาตพินัธุไ์ดอ้ย่างน่าสนใจ 
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ค าส าคญั วธิคีดิทอ้งถิน่ พระโพธสิตัวช์าวบา้น ประเพณบีุญหลวง จงัหวดัเลย 
 

Abstract 
 This research explored local thinking and construction of the folk 
Bodhisattva in Boon Luang Festival, Dan Sai district, Loei province. It focused on 
the analysis of content and elements of rituals related to the festival. It was found 
that Dan Sai locals mainly personified the folk Bodhisattva via community 
traditions consisting of complex systems of belief and religion, and adapted, 
borrowed, and personified the status of a former sacred creature to replace 
Vessantara and King Toad, traditional Bodhisattva in the history of the festival. 
The process of personification was Guan, a sacred shaman, who was a soul 
leader of ancestor worship in the past. Recently, he was personified as a soul 
leader of Buddhism by taking over the roles of Vessantara and King Toad, an 
obvious differentiated definition between folk and mainstream Bodhisattva. 
Personification of folk Bodhisattva portrays various complex and dynamic 
dimensions of belief, value, ideology, and vision system. This can be implied as 
power in terms of hierarchy, religion, politics, gender, and ethnography.     
 

Keywords: Local thinking: Folk Bodhisattva: Boon Luang Festival: Loei Province 

 

ความน า 
 เรือ่งเล่าพระโพธสิตัว์นบัเป็นเรื่องทีรู่จ้กักนัอย่างกวา้งขวางในสงัคมไทยนับแต่
อดตีกาลมาแลว้ ดงัจะเห็นไดจ้ากมหีลกัฐานทางโบราณคดกี่อนสมยัสุโขทยัที่พบ ดงัเช่น 
อุโมงคผ์นงัวดัศรชีุม จงัหวดัสุโขทยั กป็รากฏภาพลายเสน้บนแผ่นศลิาเรือ่งพระเจา้หา้รอ้ย
ชาติ หรือบนฐานเจดีย์จุลประโทน จงัหวดันครปฐม ซึ่งเป็นหลกัฐานทางโบราณคดีที่
สนันิษฐานว่าอยู่ในสมยัทวารวดีก็มรีูปป ัน้เรื่องราวเกี่ยวกบัชาดกปรากฏอยู่ที่ฐานเจดีย์
ดว้ย หรอืศลิปกรรมเก่าแก่ในวฒันธรรมอสีานอย่างเช่นเสมาหนิ ซึง่เป็นสิง่ทีม่มีาก่อนสมยั
ลพบุรกีม็ภีาพสลกัเป็นพระโพธสิตัว์และพุทธประวตัิ ดงัปรากฏในภาพเสมาหนิเมอืงฟ้า
แดดสงยาง จงัหวดักาฬสนิธุ ์เป็นตน้ จากเหตุผลดงักล่าวจงึท าใหม้องเหน็ความส าคญัและ
อทิธพิลของความคดิความเชือ่เกีย่วกบัเรือ่งพระโพธสิตัว ์ในฐานะเป็นมรดกทางวฒันธรรม



วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ปีที ่6 ฉบบัที ่1 มกราคม – มถุินายน 2558 
 

 
- 3 - 

 

ของกลุ่มชนที่อาศยัอยู่ร่วมกนัในบรเิวณนี้ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มมอญ-เขมร รวมทัง้กลุ่มคน
ไทย-ไททีไ่ดส้บืทอดต่อกนัมาตัง้แต่อดตีดว้ยเช่นกนั 
 ถา้หากกล่าวถงึเรือ่งเล่าพระโพธสิตัวห์รอืชาดก (Jataka) ในสงัคมไทยแลว้ คน
ส่วนใหญ่อาจรู้จกันิทานชาดกพระเจา้สบิชาติเป็นหลกั หรอือาจรูจ้กัเพยีงเรื่องเวสสนัดร
ชาดกซึ่งถือเป็นพระชาติที่ส าคญัในทศชาดกที่คนไทยรู้จกัและนิยมกนัอย่างแพร่หลาย 
(สุวรรณา  สถาอานันท์, 2547) อย่างไรกต็ามในวฒันธรรมของทอ้งถิ่นไทยไม่ได้มเีพยีง
เรื่องเล่าชาดกทีอ่ยู่ในอรรถกถาเท่านัน้ แต่ทว่าเรื่องที่รูจ้กักนัอย่างมากมายในวฒันธรรม
ทอ้งถิน่ในหลายทีห่ลายแห่งต่างกร็ูจ้กัชาดกเป็นอยู่นอกนิบาตเป็นส่วนใหญ่ ตวัอย่างเช่น
ในคลงัวรรณกรรมชาดกทอ้งถิน่ลา้นนา กม็ชีาดกนอกนิบาตอกีถงึ 227 เรือ่ง เช่น เต่าน้อย
อองค า นกยงูค า บวัพนักาบ ชา้งโพงนางผมหอม จ าปาสีต่น้ เป็นตน้ ซึง่ทัง้หมดทีอ่า้งมานี้
ชี้ใหเ้หน็ว่ามนีิทานพื้นบา้นในดนิแดนล้านนาจ านวนมากที่ถูกน ามาแต่งเป็นนิทานชาดก 
(ศริาพร  ณ ถลาง, 2545) หรอืกรณีทอ้งถิ่นอสีานก็พบว่ามชีาดกพื้นบา้นหลายเรื่องทีอ่ยู่
ในการรบัรูข้องผู้คนโดยมาก และก็เป็นชาดกนอกนิบาตซึ่งมลีกัษณะเฉพาะถิ่น ดงัเช่น 
พญาคนัคาก กาฬะเกด สินไชย ก ่ากาด า ก าพร้าผีน้อย ท้าวสุริวงศ์ ท้าวนกกระจอก            
คชันาม เป็นต้น ดว้ยเหตุนี้ภาพของพระโพธสิตัว์ในวธิคีดิของชาวอสีาน จงึมไิดเ้ป็นเพยีง
บุคคลทีป่รากฏเรื่องเล่าชวีติอดตีพระพุทธเจา้ที่อยู่ในอรรถกถาชาดกเท่านัน้ หากแต่มกีาร
ปรบัเปลี่ยนสร้างสรรค์เรื่องเล่าให้มีกลิ่นอายของความเป็นนิทานพื้นบ้าน ( folk tale) 
ภายใตค้วามนิยมชมชอบของผูค้นในชุมชนเป็นส าคญั ซึ่งเรือ่งราวเหล่านี้สามารถสะทอ้น
ให้เห็นถึงวิธีคิด ระบบความเชื่อ ค่านิยม โลกทศัน์และอุดมการณ์ทางวฒันธรรมของ
ทอ้งถิน่ไดอ้ย่างน่าสนใจ 
 การสรา้งสรรคภ์าพตวัละครพระโพธสิตัว์ในชาดกพืน้บา้นอสีานนบัเป็นเรือ่งราว
ที่มคีวามโดดเด่นอย่างหนึ่ง กล่าวคอื การท าให้พระโพธสิตัว์กลายเป็น “แบบชาวบ้าน” 
(localization) ซึ่งหมายถงึการผลติสรา้งภาพตวัละครเอกทีเ่ป็นอดตีชาตขิองพระพุทธเจา้
ในชาดกพื้นบ้าน โดยมกีารน าเอาวธิคีดิท้องถิ่นเขา้มาปรุงแต่งเสรมิต่อจนกลายเป็นตัว
ละครเชงิสญัลกัษณ์ในมติขิองทอ้งถิ่น อนัถอืเป็นปฏบิตักิารทางสงัคมในอกีรูปแบบหนึ่ง 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นความผูกพันระหว่างเรื่องเล่าชาดกกบัวถิีชีวติชุมชน ดงัที่ Gunapala 
Dharmasiri (1986) ได้กล่าวว่า “นิทานชาดกนี้เองทีส่่งผลและก าหนดวถิชีวีติของบรรดา
พุทธศาสนิกชนชาวบ้านมากเสยียิง่กว่าบรรดาบทธรรมะชัน้สูงใดๆ มาเป็นเวลาหลาย
ศตวรรษแล้ว” ทัง้นี้การผลิตภาพของพระโพธิสตัว์ในวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานมิได้มี
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เรื่องราวเพยีงอยู่ในขอ้มลูวรรณกรรมเท่านัน้ แต่ยงัมใีนประเพณีพธิกีรรมดว้ย เช่นกรณี
ของชาวไทเลย อ าเภอด่านซ้าย จงัหวดัเลย กม็ปีระเพณีงานบุญหลวงทีค่นส่วนใหญ่รูจ้กั
กนัด ีนัน่กค็อื งานประเพณีแห่ผตีาโขน ทีม่กีารสรา้งภาพของพระโพธสิตัว์แบบชาวบ้าน
ปรากฏให้เห็นอยู่ในประเพณีนี้ด้วย ซึ่งมคีวามแปลกและน่าสนใจน ามาศกึษาวเิคราะห์
ตคีวามเป็นอย่างมาก เพราะภาพพระโพธสิตัวใ์นประเพณีบุญหลวงของชาวด่านซา้ยนัน้มี
ความพเิศษ แปลกต่าง กล่าวคอื มนีัยยะของความหมายทางวฒันธรรมที่แฝงเรน้ใหเ้ห็น
เกีย่วกบัมติคิวามสมัพนัธ์เชงิอ านาจบางอย่าง ซึ่งโยงใยกบัความคดิว่าดว้ยชนชัน้ ศาสนา 
การเมอืง เพศ และชาตพินัธุ์ดว้ย 
 เนื้อหาในบทความนี้เป็นความพยายามทีจ่ะคน้หาค าตอบใหก้บัค าถามผ่านการ
ตีความว่า “การน าเสนอภาพความเป็นพระโพธสิตัว์แบบชาวบ้านในประเพณีบุญหลวง
ของชาวด่านซ้าย จงัหวดัเลย มีลกัษณะอย่างไร และการน าเสนอภาพความเป็นพระ
โพธสิตัว์ชาวบา้นนัน้สามารถบ่งชี้ใหเ้หน็วธิคีดิของชุมชนทอ้งถิน่ได้หรอืไม ่อย่างไร” โดย
ผูเ้ขยีนจะพจิารณาจากปฏบิตัิการเชงิพธิกีรรมในประเพณีบุญหลวงของชาวด่านซ้ายใน
ปจัจุบัน โดยเน้นพิจารณาการสร้างความเป็นพระโพธิสตัว์ชาวบ้านที่ถูกผลิตซ ้าและ
สรา้งใหมเ่ป็นส าคญั  ทัง้นี้เนื้อหาทีจ่ะน ามาพจิารณานัน้มปีระเดน็ต่างๆ ตามล าดบั ดงันี้ 
 1. ประเพณบีุญหลวงของชาวอ าเภอด่านซา้ย 
 2. พระโพธสิตัวก์บัการช่วงชงิการใหน้ิยามความหมาย 
 3. เจา้พ่อกวนกบัวถิปีฏบิตัเิพือ่สรา้งความเป็นพระโพธสิตัวช์าวบา้น 
 

1. ประเพณีบญุหลวงของชาวบา้นอ าเภอด่านซ้าย 
 ค าว่า “หลวง” ในภาษาถิน่อสีาน แปลว่า “ใหญ่ กลาง ส่วนรวม” ดงันัน้ประเพณี
บุญหลวงจงึมชีือ่เรยีกอกีอย่างหนึ่งว่า “บุญใหญ่” ซึ่งในทางปฏบิตัแิลว้กถ็อืว่าเป็นประเพณี
ทีย่ ิง่ใหญ่และมคีวามส าคญัทีสุ่ดอกีประเพณีหนึ่งของชาวอ าเภอด่านซ้าย (กาญจนา สวน
ประดษิฐ,์ 2533) ทัง้นี้เพราะเป็นการรวมเอาบุญประเพณีสองอย่างในฮตีสบิสองมารวมจดั
ในงานบุญเดยีวกนั กล่าวคอืได้รวมเอาบุญพระเวสหรอืบุญเทศน์มหาชาต ิซึ่งนิยมท าใน
เดอืน 4 และประเพณีบุญบัง้ไฟ ซึ่งนิยมท าในเดอืน 6 มารวมเขา้ไวด้ว้ยกนั โดยประเพณี
บุญหลวงนี้จะนิยมจดัขึน้ในช่วงตน้เดอืน 8 ของทุกปี 
 บุญเผวด หรอืบุญพระเวสสนัดร คอืบุญเทศน์มหาชาต ิ(ภาคกลาง) แต่ในภาค
อสีานจะเทศน์กณัฑอ์ื่นๆ ประกอบดว้ย คอื เทศน์มาลยัหมืน่มาลยัแสน เทศน์สงักาส และ
เทศน์พระเวสสนัดรตามล าดบั โดยชาวบา้นเชื่อว่า ใครไดฟ้งัเทศน์ดงักล่าวจบในวนัเดยีว
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จะไดกุ้ศลแรง และเชื่อว่าจะได้พบพระศรอีารยิเมตไตรยในชาติหน้า ส่วนบุญบัง้ไฟเป็น
งานบุญขอฝนจากผฟ้ีาพญาแถน เมือ่ท าบุญขึน้แลว้กเ็ชื่อว่าฝนจะตกต้องตามฤดูกาล จะ
ท าใหป้ลกูพชืพนัธุธ์ญัญาหารต่างๆ ไดผ้ลด ีใน สารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาคอสีาน เล่ม 
8 (2542) ไดก้ล่าวถงึล าดบัขัน้ตอนของประเพณบีุญหลวงของชาวด่านซา้ยว่า 
 “ประเพณีบุญหลวงจะจดัขึน้ทีว่ดัโพนชยั อ าเภอด่านซ้าย โดยจะท า 3 วนั คอื 
วนัแรกเป็นมื้อโฮม เป็นวนัที่ประชาชนตามต าบลหมู่บ้านต่างๆ เดนิทางมาร่วมงาน ซึ่ง
ปกตมิพีระภกิษุสามเณรเป็นผูน้ าและมกัจะมบีัง้ไฟมาร่วมดว้ย โดยเริม่พธิตีัง้แต่เชา้มดื ท า
พธินีิมนต์พระอุปคุตเขา้มาประดษิฐานไวท้ีว่ดั โดยอญัเชญิกอ้นหนิจากล าน ้าหมนั ซึง่เป็น
แม่น ้าอยู่ใกล้วดั สมมติว่าเป็นพระอุปคุต น ามาประดษิฐานไว้ที่หออุปคุตข้างศาลาโรง
ธรรมทีเ่ตรยีมจดัไวแ้ลว้ เชือ่ว่าพระอุปคุตจะสามารถป้องกนัเหตุเภทภยัต่างๆ ทีจ่ะเกดิใน
งานได ้เมือ่พธิอีญัเชญิพระอุปคุตเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ จะมกีารละเล่นต่างๆ ทัง้กลางวนัและ
กลางคนื เช่น การแสดงผตีาโขน การเล่นเซิ้งบัง้ไฟ ฟ้อนร า และการละเล่นต่างๆ เป็นต้น
วนัท่ีสองของงานตัง้แต่ตอนเชา้ถงึบ่าย จะมกีารละเล่นต่างๆ เช่นวนัก่อน พอตอนบ่ายจะ
มพีิธีแห่พระเวสสนัดรและพระนางมทัรีเข้าเมอืง โดยสมมติให้สถานที่นอกวดัโพนชยั 
ไดแ้ก่ บรเิวณหมู่บ้านเดิน่ ต าบลด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย เป็นที่พระเวสสนัดรและพระ
นางมทัรปีระทบัอยู่ มพีิธบีายศรสีู่ขวญัพระเวสสนัดรและพระนางมทัร ีและอญัเชญิพระ
เวสสนัดรและพระนางมทัร ีเสรจ็แล้วกม็ขีบวนแห่ คอื ท าการแห่เขา้วดั ซึ่งสมมตวิ่าเป็น
เมอืง โดยม ี“แสนด่าน” (แสน คอื ขา้เฝ้าขณะที่วญิญาณเจ้าในอดตีเขา้ทรงเจ้ากวนและ
นางเทยีม) อุ้มขนับายศรใีนพธิเีดนิน าหน้า ถดัมามแีสนอกี 4 คน หามแคร่พระพุทธรูป 1 
องคต์ามหลงั ถดัมามพีระภกิษุ 4 รปูนัง่มาบนแคร่หาม และตามดว้ยขบวนแห่บัง้ไฟ ซึง่ท า
เป็นแคร่น าบัง้ไฟมดัรวมกนัเป็นรปูสามเหลีย่มโดยมเีจา้พ่อกวนนัง่บนบัง้ไฟ และมบีรรดาผี
ตาโขนพรอ้มผูแ้สดงการละเล่นและประชาชนร่วมขบวนแห่ดว้ย โดยจะแห่รอบอุโบสถวดั
โพนชยั 3 รอบ แล้วจงึน าพระพุทธรูปไปประดษิฐานไว ้ณ ที่เดมิ นิมนต์พระสงฆล์งจาก
แคร่และเชญิเจา้กวนลงจากบัง้ไฟ เป็นเสรจ็พธิ ีตอนเยน็มกีารจุดบัง้ไฟ คอื น าบัง้ไฟไปจุด
บนต้นไมใ้หญ่นอกวดั ในตอนกลางคนืก็จะมกีารฟงัพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ และฟงั
เทศน์เรือ่งพระมาลยัหมืน่มาลยัแสน จงึหยุดพกั วนัท่ีสาม ราว 3 ถงึ 4 นาฬกิา พระสงฆ์
จะเทศน์สงักาส และเทศน์เรื่องพระเวสสนัดรชาดกจนครบทุกกณัฑ์ เมื่อครบทุกกณัฑ์ก็
นบัเป็นเสรจ็พธิงีานบุญหลวง” 
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ภาพท่ี 1 ขบวนพธิแีห่พระเวสสนัดรเขา้เมอืงในประเพณบีุญหลวง อ.ด่านซา้ย จ.เลย 
 

อย่างไรกต็าม การประกอบกจิพธิใีนประเพณบีุญหลวงในวนัที ่3 ซึ่งถอืเป็นวนั
สุดท้ายของงานนี้ นอกจากจะมกีารเทศน์เวสสนัดรชาดกแลว้ กย็งัมพีธิทีี่ส าคญัอกีอย่าง
หนึ่ง นัน่คือ พิธสีะเดาะเคราะห์บ้านเมอืงเพื่อปดัเป่าเสนียดจญัไรภัยร้ายต่างๆ ให้พ้น
ออกไปจากชุมชนบา้นเมอืง 

ส าหรบัวตัถุประสงค์ของการประกอบกจิพธิีในประเพณีบุญหลวงนัน้มเีหตุผล
ประการส าคญั คอื 1) เป็นกจิประเพณีทางพุทธศาสนา เพราะพุทธศาสนิกชนโดยทัว่ไป
นัน้มีความเชื่อว่าหากได้ท าบุญหลวง (บุญพระเวส) จะได้ร ับผลบุญกุศลอย่างมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิง่หากใครไดฟ้งัเทศน์มหาชาตอิย่างต่อเนื่องตัง้แต่ตน้จนจบภายใน 1 วนั
แลว้กจ็ะท าใหบุ้คคลผูน้ัน้ไดร้บัอานิสงสย์ิง่ใหญ่ นัน่คอื เมือ่ตายไปแลว้กจ็ะไดไ้ปเกดิในยุค
ของพระศรอีารยิเมตไตรย ซึ่งเป็นสงัคมอุดมคตทิี่ทุกคนต่างใฝ่ฝนัและปรารถนา 2) เป็น
พธิกีารขอฝน ซึ่งถอืเป็นจุดประสงค์ส าคญัของประเพณีบุญบัง้ไฟทีแ่ทรกปะปนอยู่ในงาน
บุญหลวง และ 3) เป็นการสะเดาะเคราะห์บ้านเมอืง เพื่อขจดัปดัเป่าสิง่ช ัว่รา้ยต่างๆ ให้
หมดไป คงเหลอืไว้แต่ความดงีามและความเป็นสิรมิงคลของชวีติและชุมชน (กาญจนา 
สวนประดษิฐ์, 2533) และประการสุดทา้ย 4) เป็นการสรา้งอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของ
ทอ้งถิน่ด่านซา้ยเพื่อสบืทอดและธ ารงตวัตนทางวฒันธรรมของตนเองใหค้งอยู่ โดยเฉพาะ
มกีารแทรกพธิกีารบูชาผเีจ้าบ้านเจ้าเมอืง ผเีจา้น ้าเจ้าท่าซึ่งเป็นผู้อารกัษ์บ้านเมอืงด้วย 
อย่างไรกต็าม พธิทีีโ่ดดเด่นซึ่งเป็นทีรู่้จกักนัในวงกว้างทีเ่ป็นพธิีกรรมซึ่งแทรกอยู่ในงาน
บุญหลวง นัน่กค็อื การแห่ผตีาโขน  
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การแห่ผีตาโขนในงานบุญหลวงนัน้เป็นการละเล่นอย่างหนึ่ง โดยมกีารสวม
หน้ากากทีท่ าจากวสัดุหาง่ายในทอ้งถิน่ เช่น หวดนึ่งขา้วเหนียว กา้นมะพรา้ว แลว้น ามา
ตกแต่งระบายสีสนัเขยีนหน้าตาให้น่ากลวั แต่งกายโดยใช้เศษผ้ามาตัดเย็บ มอุีปกรณ์
ต่างๆ กระป๋อง กระดงึแขวน แห่แหนกนัอย่างสนุกสนาน การละเล่นผตีาโขนเป็นจุดเด่น
ของประเพณีบุญหลวงอีกอย่างหนึ่งทีอ่ยู่ในความสนใจของกลุ่มนักท่องเทีย่วทัง้ชาวไทย
และชาวต่างชาต ิดว้ยเหตุนี้จงึมกัเรยีกขานประเพณบีุญหลวงกนัอกีอย่างหนึ่งว่าประเพณี
แห่ผตีาโขนดว้ย 

นอกจากความเชื่อที่ว่าผตีาโขนมาจากผปี่า ผเีปรตและผทีัง้หลายทีต่ามมาส่ง
เสดจ็และคุม้ครองพระเวสสนัดรใหเ้ดนิทางถงึเมอืง หลงัจากนัน้แควน้สพีรีาษฎร์กก็ลบัมัง่
คัง่อุดมสมบรูณ์ยิง่กว่าเดมิแลว้ ผตีาโขนกย็งัมคีวามเกีย่วโยงกบัต านานพระธาตุศรสีองรกั
ซึ่งเป็นปูชนียสถานศกัดิส์ทิธิ ์อนัเป็นศูนย์รวมจติใจของคนไทย-ลาวที่ตัง้อยู่รมิน ้าหมนั 
ดว้ยเชื่อว่าพระธาตุศรสีองรกัเป็นทีส่ถติของดวงวญิญาณชายหญงิคู่หนึ่งทีร่กักนัมาก แต่
ถูกผูใ้หญ่กดีกนั จงึไดห้ลบหนีไปแอบซ่อนตวัอยู่ในอุโมงคแ์ละเสยีชวีิตอยู่ในอุโมงค์นัน้ทัง้
คู่ ชาวบ้านเชื่อว่าดวงวญิญาณของคนทัง้สองยงัคงเฝ้าดูแลรกัษาองค์พระธาตุศรสีองรกั  
และไดก้ลายเป็นดวงวญิญาณทีเ่ขา้ประทบัทรงเจา้พ่อกวนและเจา้แม่นางเทยีม ครัน้นาน
เขา้มบีุคคลที่ตายภายหลงัเป็นวญิญาณขอมาเป็นบรวิารมากขึ้น เมื่อถึงงานบุญพระเวส 
ดวงวญิญาณเหล่านัน้ก็ออกมาช่วยกนัท าพธิแีห่แหน เพื่อให้บังเกดิความร่มเย็นเป็นสุข
และเป็นสริมิงคลแก่หมู่บ้าน พรอ้มกบับนัดาลให้มโีชคลาภตลอดไปอกีด้วย (วฒันธรรม 
พฒันาการทางประวตัศิาสตร์ เอกลกัษณ์และภูมปิญัญา จงัหวดัเลย, 2542) ลกัษณะเช่นนี้ 
สะท้อนให้เห็นว่าผทีี่เขา้ประทบัทรงเจ้าพ่อกวนและเจ้าแม่นางเทยีม รวมทัง้บรรดาผตีา
โขนลว้นกเ็ป็นจติวญิญาณทีส่ถติอยู่ในองคพ์ระธาตุศรสีองรกั เช่นนี้จงึท าหน้าทีเ่สมอืนเป็น
สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ี่อยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนา และยงัเป็นตัวแทนของพลงัอ านาจ
เหนือธรรมชาตแิละสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ีส่ามารถบนัดาลทัง้คุณและโทษใหเ้กดิแก่มวลมนุษยไ์ด ้ 
  

2. พระโพธิสตัวก์บัการช่วงชิงการให้นิยามความหมาย 
 “พระเวสสันดรในประเพณีบุญหลวงเป็นใครกนัแน่  ?” จากหัวข้อที่ตัง้เป็น
ประเด็นค าถามขา้งต้นนี้เกดิจากการต้องการท าความเขา้ใจว่าในประเพณีบุญหลวงนัน้มี
การนิยามความหมายใหแ้ก่สิง่ใดหรอืบุคคลใดเพื่อใชเ้ป็นสญัลกัษณ์แทนพระโพธสิตัว ์ซึ่ง
การค้นหาค าตอบนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศกึษาวเิคราะห์ตีความและอภปิรายถึงการ
สรา้งความเป็นพระโพธสิตัว์แบบชาวบ้านในวธิคีดิตามความเชื่อของชาวด่านซ้ายต่อไป 



วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ปีที ่6 ฉบบัที ่1 มกราคม – มถุินายน 2558 
 

 
- 8 - 

 

ทัง้นี้มคีวามพยายามทีจ่ะอธบิายใหเ้หน็ถงึสญัลกัษณ์ทีต่วัแทนของพระเวสสนัดรทีป่รากฏ
อยู่ในขัน้ตอนพธิแีห่พระเวสสนัดรเขา้เมอืงในงานบุญหลวงอยู่ในหลายแนวคดิดว้ยกนั ซึ่ง
มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 

 2.1 พระพทุธรปูในฐานะเป็นตวัแทนของพระเวสสนัดร 
      จากการศกึษาคน้ควา้เอกสารทีม่ผีูศ้กึษาเกีย่วกบัประเพณบีุญหลวงไวแ้ลว้
พบว่า มกีารกล่าวถึงวตัถุสิ่งของที่ใช้เป็นสญัลกัษณ์หรือตัวแทนของพระเวสสนัดรใน
พธิกีรรมนี้ว่าคอื “องค์พระพุทธรูป” ดงัทศันะของ สาร สารทศันานันท์ (2532,อ้างถึงใน 
สุทศัน์พงษ์ กุลบุตร, 2536) ทีเ่สนอว่า 
 “พธิแีห่พระเวสสนัดรเขา้เมอืงจะเริม่จากเจา้พ่อกวน เจา้แมน่างเทยีม แสน นาง
แต่ง และผู้ร่วมในพธิพีากนัไปรวมกนัที่บรเิวณสี่แยกบ้านเดิน่ ซึ่งใช้เป็นสถานที่ในการ
ประกอบพธิ ีจะอยู่ห่างจากวดัโพนชยัไปทางทศิตะวนัออกประมาณ 500 เมตร ต่อมาแสน
ทุกคนจงึไดอ้ญัเชญิพระพุทธรปูทีท่ าจากไม ้และไดน้ าพานบายศรพีรอ้มทัง้นิมนต์พระสงฆ ์
4 รูปจากวดัโพนชยัมายงัสถานทีป่ระกอบพธิ ีจากนัน้จงึท าพธิบีายศรสีู่ขวญัพระพุทธรูป 
ซึง่ชาวบา้นถอืว่าเป็นองค์สมมตแิทนพระเวสสนัดร โดยมชีาวอ าเภอด่านซ้ายทีท่ าหน้าที่
เป็นพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้มีอาวุโสที่สุดเป็นผู้ประกอบพิธี ส่วนพระสงฆ์ทัง้ 4 รูปก็จะนัง่
ลอ้มรอบพระพุทธรูปทัง้ 4 มุม เมื่อการบายศรพีระพุทธรูปเสร็จแล้ว แสนจงึได้อญัเชิญ
พระพุทธรูปขึน้ประดษิฐานบนแคร่คานหาม พร้อมทัง้นิมนต์พระสงฆ์ขึน้นัง่บนแคร่คาน
หามทัง้ 4 รปูดว้ย จากนัน้แสนด่านจงึไดถ้อืพานบายศรเีดนิน าหน้าขบวนไปยงัวดัโพนชยั 
ตามด้วยขบวนแห่พระพุทธรูปและพระสงฆ์ ขบวนเจ้าแม่นางเทียม แสน นางแต่ง และ
ขบวนผตีาโขน” 
 จากทศันะขา้งต้น แสดงใหเ้ห็นว่ามกีารอ้างถงึว่าองค์พระพุทธรูปเป็นตวัแทน
ของพระเวสสนัดรที่ใช้ในงานพธิซีึ่งถอืเป็นองค์ประธานส าคญัในขัน้ตอนการประกอบกจิ
พิธีแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง ทัง้นี้ การให้ความหมายเช่นนี้ ดูจะผิดเพี้ยนไปจาก
ความหมายตามแนวจารตีนิยม กล่าวคอื พระพุทธรูปเป็นสญัลกัษณ์แทนพระพุทธเจา้ แต่
ทว่าพระเวสสนัดรเป็นพระโพธสิตัว์ (อดตีชาตขิองพระพุทธเจา้) ซึง่เป็นบุคคลผูท้ีจ่ะตรสัรู้
เป็นพระพุทธเจา้ (ประพจน์ อศัววริุฬการ, 2546) นัน่หมายความว่าพระเวสสนัดรยงัไมไ่ด้
ตรสัรูเ้ป็นพระพุทธเจา้ แต่เป็นเพยีงอดตีชาติของพระพุทธเจา้เท่านัน้ อย่างไรกต็าม การ
นิยามเช่นนี้กเ็ป็นแนวปฏบิตัินิยมตามความคดิความเชื่อของผูค้นส่วนใหญ่ทีม่กัอธบิายว่า 
เพราะพระเวสสันดรเป็นพระชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าก็สามารถที่จะใช้สัญลักษณ์
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พระพุทธรูปแทนได้ ดว้ยเหตุนี้จงึใชอ้งค์พระพุทธรปูหมายแทนพระเวสสนัดรในประเพณี
บุญหลวง อกีทัง้ยงัเป็นการเพื่อปลุกเรา้และสรา้งความศรทัธาความเชื่อมัน่ใหเ้กดิแก่ชาว
พุทธและสรา้งการยอมรบัว่าประเพณีบุญหลวงนัน้เป็นวถิวีฒันธรรมของชาวพุทธในแบบ
จารตีนิยมด้วย ฉะนัน้พระพุทธรูปจงึเป็นสญัลกัษณ์พื้นฐานที่ส าคญัที่สุดในงานพธิ ีและ
เป็นองคป์ระกอบส าคญัยิง่ในการประกอบกจิพธิทีางพุทธศาสนาซึง่ส่วนใหญ่กม็กัจะใชอ้งค์
พระพุทธรปูเป็นพระประธานในพธิโีดยทัว่ไป ดงัที ่ภทัรพร สริกิาญจน (2557) กล่าวไวว้่า 
 

 “พระพุทธศาสนาแบบจารตีนิยมเป็นพระพุทธศาสนาที่ผูกโยงชาวพุทธไว้กบั
จารตีประเพณีและวฒันธรรมไทยอย่างมัน่คง จารีตประเพณีและวฒันธรรมนี้สะท้อน
ออกมาในความรูส้กึนึกคดิ ความเชือ่ม ัน่ศรทัธา และการปฏบิตัตินในสงัคมไทย เช่น ความ
เชื่อในบุญบารมขีองพระมหากษัตรยิ์ การเคารพผู้อาวุโส การท าบุญ การกรวดน ้าอุทิศ
ส่วนกุศลใหผู้ต้าย การบูชาพระพุทธรูป และการบชูาพระธาตุ การทีพ่ระพุทธศาสนาแบบ
จารตีนิยม มทีีม่าและไดร้บัการส่งเสรมิจากสถาบนัพระมหากษตัรยิ์และสถาบนัสงฆม์าชา้
นาน จงึท าใหพ้ระพุทธศาสนาแนวดงักล่าวกลายเป็นกระแสหลกัของสงัคมไทย” 

 

ทศันะข้างต้นนี้สะท้อนให้เห็นมุมมองที่อธบิายแบบตายตวั (stereotype) ซึ่ง
ก่อให้เกดิค าถามตามมาว่า หากประเพณีบุญหลวงเป็นลกัษณะเฉพาะถิ่นด่านซ้ายที่ไม่
เหมอืนทีอ่ื่นๆ ไม่เหมอืนประเพณีของชาวอสีานโดยส่วนใหญ่ และไม่เหมอืนกบัประเพณี
ของภาคกลางและภาคอื่นๆ แต่มรีากฐานทางวฒันธรรมที่โยงใยอยู่กบัประวตัิศาสตร์อนั
ยาวนาน ทัง้นี้หากมองว่าพระพุทธรปูใชห้มายแทนพระเวสสนัดรแลว้ ดว้ยเหตุใดในพธิแีห่
ซึง่เรยีกขานกนัว่า “พธิแีห่พระเวสสนัดรและนางมทัรเีขา้เมอืง” (สารานุกรมวฒันธรรมไทย 
ภาคอสีาน เล่ม 8, 2542) จงึไม่ปรากฏภาพของนางมทัรแีต่อย่างใด นอกเหนือจากนี้แล้ว
พระเวสสนัดรตามเค้าเรื่องที่มาจากเวสสนัดรชาดก พระองค์กย็งัมไิด้บรรลุพระนิพพาน
ตรสัรูเ้ป็นองค์พระสมัมาสมัพุทธเจ้า หากแต่เป็นเพยีงแต่พระชาติหนึ่งที่ได้บ าเพ็ญทาน
บารมทีี่เป็นพระชาติสุดท้ายก่อนที่จะมาประสูติเป็นเจ้าชายสทิธตัถะผู้เป็นพระพุทธเจ้า 
ฉะนัน้ภาพลักษณ์ของพระเวสสันดรจึงยังมิอาจใช้แทนเป็นองค์พระพุทธรูปที่เป็น
สญัลกัษณ์แทนพระพุทธเจ้าผู้ตรสัรู้ได้ ทัง้นี้ถ้ามองว่าพระพุทธรูปที่ใช้หมายแทนพระ
เวสสนัดรในประเพณีบุญหลวงนัน้เป็นความคดิธรรมดาสามญัของคนทัว่ไปที่มลีกัษณะ
เป็นแบบอุดมคตติามแบบฉบบัของชาวพุทธโดยแทก้อ็าจมองเช่นนัน้ได ้
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 การมองว่าพระพุทธรูปเป็นตวัแทนสญัลกัษณ์ของพระเวสสนัดรในวฒันธรรม
ชุมชนด่านซ้ายนัน้ก็เนื่องด้วยความสมัพนัธ์กบัชุมชนในระดบัชาติที่เป็นไปตามแนวคดิ
กระแสหลกั แน่นอนว่าสญัลกัษณ์หลกัทีส่ าคญัเมือ่ใชเ้ป็นตวัแทนพระพุทธเจา้ทุกคนย่อม
นึกถงึพระพุทธรปูเป็นส าคญั ซึง่หากกล่าวถงึพระเวสสนัดรกม็กัจะต้องนึกถงึพระพุทธเจา้
และก็เป็นสิง่ผูกพนักบัเรื่องราวทางพุทธศาสนาเป็นหลกั อีกทัง้การนับถือพุทธแบบเถร
วาทกไ็มค่่อยนิยมการสรา้งรปูเคารพพระโพธสิตัว์เฉกเช่นคตพิุทธแบบมหาญาณ ทีแ่มจ้ะมี
เรื่องเล่าหลากหลายเรือ่ง แต่ทา้ยที่สุดแลว้รูปเคารพทีส่ าคญัและเป็นที่ยอมรบัสถานภาพ
อนัสงูสุดกม็เีพยีงหนึ่งเดยีว นัน่กค็อื “พระพุทธรปู” เท่านัน้ เช่นนี้การประกอบสรา้งตวัตน
ของพระเวสสนัดรในประเพณบีุญหลวงผ่านการหยบิยมืตวัตนขององค์พระพุทธรปูจงึเป็น
เพียงการท าให้พิธีกรรมในประเพณีบุญหลวงของชาวด่านซ้ายเป็นพุทธศาสนาตาม
แนวคดิกระแสหลกัของสงัคมไทยเท่านัน้ 
 

 2.2 พระสงฆ์ในฐานะเป็นตวัแทนของพระเวสสนัดร 
      นอกจากการให้นิยามความหมายของพระเวสสนัดรผ่านองค์พระพุทธรูป
ดงัทีก่ล่าวมาขา้งตน้แลว้ ในประเพณบีุญหลวงตามขัน้ตอนพธิแีห่พระเวสสนัดรเขา้เมอืงยงั
พบว่า มคีวามพยายามที่จะอธบิายให้เหตุผลโดยใช้ภาพตวัแทนของพระเวสสนัดรผ่าน
ตวัตนของบุคคลอื่นทีป่รากฏอยู่ในประเพณนีี้ดว้ย ดงักรณีทีม่กีารอธบิายว่าพระเวสสนัดร
ในพธิีนี้หมายถึง “พระสงฆ์” ที่เข้ามาร่วมในพธินีี้  ดงัทศันะของกาญจนา สวนประดิษฐ ์
(2533) ทีเ่สนอว่า  
 “ในการจดัขบวนแห่พระเวสสนัดรและนางมทัรเีขา้เมอืง กจ็ะเริม่เรยีงล าดบัจาก
ขบวนแห่พระพุทธรูป ขบวนแห่พระสงฆ์ ซึง่ถือเป็นองค์สมมติแทนพระเวสสันดร 
ต่อจากนัน้จงึจะเป็นขบวนแห่ผีตาโขน ขบวนแห่บัง้ไฟ (เจ้าพ่อกวน) และปิดท้ายด้วย
ขบวนแห่ผตีาโขนและการละเล่นอื่นๆ” 
 

 ถงึแมว้่าจะมกีารอ้างถึงว่าพระสงฆ์ 4 รูปที่เข้ามาร่วมในพิธแีห่พระเวสสนัดร
เป็นสญัลกัษณ์แทนพระเวสสนัดรกต็าม แต่ทว่าในล าดบัขัน้ตอนการอญัเชญิพระเวสสนัดร
และนางมทัรเีขา้เมอืงนัน้พบว่า บรเิวณทีล่านบา้นเดิน่จะมกีารท าพธิอีญัเชญิพระพุทธรูป
ไม ้1 องค์ และพระภกิษุ 4 รูป ซึ่งน ามาจากวดัโพนชยัขึ้นบนแคร่หามแห่เพื่อเดนิทางไป
ยงัสถานที่ประกอบพธิโีดยมเีจา้พ่อกวน เจา้แม่นางเทยีม และบรรดาแสนและนางแต่งรอ
อยู่ หลงัจากทีข่บวนพระพุทธรปูและพระภกิษุมาถงึสีแ่ยกบา้นเดิน่แลว้ กจ็ะเริม่ตน้พธิโีดย
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มกีารอาราธนาศีลและรบัศีลห้าก่อน แล้วก็ท าพิธีบายศรีสู่ขวญัพระพุทธรูป โดยหมอ
พราหมณ์ ซึง่จะมเีจา้พ่อกวนและเจา้แมน่างเทยีมเขา้ร่วมพธินีี้ดว้ย 

ในพิธีกรรมที่ประกอบขึ้นบรเิวณสี่แยกบ้านเดิ่นนัน้  พระภิกษุจะมกีารสวด
อาราธนาดว้ยอนับ่งบอกใหเ้หน็การท าหน้าทีเ่ป็นคณะสงฆท์ีเ่ขา้ร่วมพธิกีรรม หลงัจากนัน้
กจ็ะมขีบวนแห่โดยแคร่หามแห่พระพุทธรปูและพระภกิษุ 4 รปู น าหน้าขบวนก่อน แลว้จงึ
ตามด้วยขบวนเจ้าพ่อกวนขี่บัง้ไฟแห่ไปจนถึงวดัโพนชยั แล้วแห่รอบอุโบสถ แล้วน า
พระพุทธรปูไปประดษิฐานไว ้ณ ทีเ่ดมิ เจา้พ่อกวนและเจา้แม่นางเทยีมกจ็ะเดนิเขา้ไปยงั
พระอุโบสถร่วมในพิธีนี้ด้วย ลกัษณะเช่นนี้แสดงให้เห็นบทบาทของพระพุทธรูปและ
พระภกิษุทีไ่ม่ไดร้บับทบาทส าคญัเป็นพระเวสสนัดรตามเคา้เรือ่งชดัเจนนัก เป็นแต่เพยีง
องค์ประกอบเชงิพธิกีรรมที่ส าคญัตามแบบของประเพณีบุญพระเวสทัว่ไปในวฒันธรรม
อสีาน ทีจ่ะตอ้งมแีคร่หามแห่พระพุทธรูป 1 องค ์และแคร่หามแห่พระภกิษุ 4 รปูน าขบวน
พระเวสสนัดรเขา้เมอืง (สารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาคอสีาน เล่ม 9, 2542) นัน่ย่อมมนีัย
ยะทีช่ ี้ใหเ้หน็ว่า พระพุทธรูปและพระภกิษุในพธิแีห่พระเวสสนัดรเขา้เมอืงในประเพณีบุญ
หลวงของชาวด่านซา้ยมไิดเ้ป็นสญัลกัษณ์แทนพระเวสสนัดรแต่ประการใด หากแต่รบับท
เป็นเพยีงพระประธานและตวัแทนของคณะสงฆท์ีจ่ะเขา้ร่วมพธิอีญัเชญิพระเวสสนัดรและ
นางมทัรเีขา้เมอืงเท่านัน้ 

ทัง้นี้ การอ้างว่าพระสงฆ์เป็นสญัลกัษณ์แทนพระเวสสนัดรในพธินีัน้เป็นเพยีง
การยอมรบัสถานภาพอนัสูงยิง่ของพระสงฆแ์ละคุณค่าของสมณศกัดิต์ามจารตีนิยมของ
สงัคมไทย แน่นอนว่าพระภิกษุสงฆ์มสีถานภาพสูงกว่าฆราวาส (ผู้ครองเรือน ) ทัว่ไป 
(ภทัรพร สริกิาญจน, 2557) ด้วยเหตุนี้ การอ้างถึงว่าพระสงฆ์เป็นสญัลกัษณ์แทนพระ
เวสสนัดรในประเพณีบุญหลวงจงึเป็นความคดิตามขนบทางพระพุทธศาสนาแบบจารตี 
(Normative Buddhism) ที่มุ่งอนุรกัษ์แนวคิดและให้ความส าคัญต่อสมณเพศมากกว่า
บุคคลทัว่ไป อนึ่ง ยงัมทีศันะที่แสดงให้เห็นว่า พธิแีห่พระเวสสนัดรเขา้เมอืงนัน้บทบาท
ส าคญัถูกผูกโยงอยู่กบัตวัตนของเจา้พ่อกวนเป็นหลกั เสมอืนเป็นประมขุในพธิ ีหรอืภาษา
ทางวรรณกรรมเรยีกว่าเป็น “พระเอก”และมเีจา้แม่นางเทยีมสวมบทบาทเป็น “นางเอก” 
ในงานพธิกีรรมนี้ดว้ย ลกัษณะการยอมรบัความส าคญัของเจา้พ่อกวนและเจา้แมน่างเทยีม
ในพธิแีห่พระเวสสนัดรเขา้เมอืงในประเพณบีุญหลวง จงึแสดงใหเ้หน็ว่าเจา้พ่อกวนและเจา้
แม่นางเทยีมท าหน้าทีเ่ป็นผูแ้สดงเชงิพธิกีรรมในฐานะเป็นพระเวสสนัดรและพระนางมทัรี
ตามเคา้เรือ่งเวสสนัดรชาดกนัน่เอง  
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 2.3 เจ้าพ่อกวนในฐานะเป็นตวัแทนของพระเวสสนัดร 
      จากทีก่ล่าวมาในหวัขอ้ขา้งต้น ในบทความนี้ผูเ้ขยีนยงัตอ้งการชี้ใหเ้หน็ว่า
สญัลกัษณ์ทีใ่ชแ้ทนพระเวสสนัดรในประเพณีบุญหลวงของชาวด่านซา้ยนัน้มใิช่เพยีงเป็น
พระพุทธรูปและพระภิกษุเท่านัน้ แต่ยงัมกีารช่วงชิงการให้ความหมายที่โดดเด่นและ
ชดัเจนว่า “เจา้พ่อกวน” คอื “พระเวสสนัดร” และ “เจา้แมน่างเทยีม” เป็นตวัแทนของ “พระ
นางมทัร”ี ตามเคา้เรื่องเวสสนัดรชาดกซึ่งเป็นทีม่าของประเพณีบุญหลวงดว้ยเช่นกนั เจา้
พ่อกวนในประเพณีนี้จึงมีฐานะเฉพาะกิจเป็นสัญลักษณ์แทนพระเวสสันดร ซึ่งเป็น
ประเพณีของท้องถิ่นด่านซ้ายที่รู้จกักนัในชุมชนในเขตที่จ ากดัเฉพาะพื้นที่แห่งนี้ เพียง
เท่านัน้ 
 ทัง้นี้เมือ่พจิารณาจากบทบาทหน้าทีข่องเจา้พ่อกวนและเจา้แม่นางเทยีมในพธิี
แห่พระเวสสนัดรเขา้เมอืงแลว้กจ็ะพบวา่ ตามธรรมเนียมปฏบิตัจิะใหเ้จา้พ่อกวนและเจา้แม่
นางเทียมไปรอยังบริเวณสี่แยกบ้านเดิ่น ซึ่งจ าลองเหตุการณ์เสมือนเมื่อครัง้ที่พระ
เวสสนัดรกบัพระนางมทัรไีปอยู่ป่าที่เขาวงกต เนื่องจากพระเวสสนัดรพระราชทานช้าง
ปจัจยันาเคนทร ์อนัเป็นชา้งมงคลของนครสวีรีาษฎรใ์หแ้ก่ชาวเมอืงกลงิคราษฎร ์ชาวเมอืง
สวีรีาษฎร์โกรธ จงึขอให้พระเจ้ากรุงสญชยัพระราชบดิาขบัพระเวสสนัดรออกจากเมอืง 
พระเวสสันดรจึงต้องเสด็จไปอยู่ป่า ณ เขาวงกต โดยมีพระนางมทัรีและกัณหาชาล ี
พระธดิาและพระโอรสเสด็จตามไปอยู่ด้วย ต่อมาเมื่อชาวเมอืงสวีรีาษฎร์หายโกรธและ
ชาวเมอืงกลงิคราษฎร์น าชา้งปจัจยันาเคนทร์มาคนืแล้ว พระเจา้กรุงสญชยัและพระนาง   
ผุสดจีงึไดใ้หไ้ปเชญิเสดจ็พระเวสสนัดรและพระนางมทัรกีลบัเขา้เมอืง 
 เมือ่ดจูากเหตุการณ์และสถานทีท่ีป่ระกอบพธิอีญัเชญิพระเวสสนัดรกบัพระนาง
มทัรกีลบัคนืสู่บา้นเมอืงในประเพณนีี้ ซึง่เป็นบรเิวณสีแ่ยกบา้นเดิน่ทีอ่ยู่ห่างจากวดัโพนชยั
ไปทางทศิตะวนัออกประมาณ 500 เมตร และเป็นจุดเริม่ต้นของการประกอบพธิแีห่พระ
เวสสนัดรเขา้เมอืง ลกัษณะเช่นนี้ ชี้ให้เห็นว่าเจ้าพ่อกวนกบัเจ้าแม่นางเทียมที่ได้รออยู่
บรเิวณสีแ่ยกบ้านเดิน่นัน้ต้องหมายถึงพระเวสสนัดรและพระนางมทัร ีซึ่งสอดคล้องกบั
พฤติกรรมการหามแห่พระเวสสนัดรเขา้เมอืงที่สรา้งความปีติปราโมทย์ให้แก่ประชาชน
ชาวเมืองต่างๆ โดยแคร่หามแห่พระพุทธรูปจะมีรูปแบบเป็นไปอย่างเรียบง่าย สุขุม
เรยีบร้อยและเป็นระเบยีบโดยมคีณะแสนต่างๆ แต่งกายเต็มยศด้วยเสื้อขาวสวมโสร่ง 
ในขณะทีแ่คร่หามแห่พระภกิษุนัน้กจ็ะมกีารโยกยา้ยขยบัตวัเต้นของผูห้่ามแห่ตามจงัหวะ
ดนตรี ส่วนขบวนแห่เจ้าพ่อกวนในฐานะที่เป็นพระเวสสนัดรจะมีการแห่อย่างยิ่งใหญ่
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อลงัการ เพราะมผีูค้นร่วมขบวนแห่มากมาย อกีทัง้พาหนะทีป่ระทบัของเจา้พ่อกวนจะมไิด้
เป็นแคร่หามธรรมดา แต่เป็นล าบัง้ไฟทีน่ ามามดัร่วมกนักลายเป็นทีน่ัง่ขีซ่ึ่งมผีา้รองอาสน์
ส าหรบัเจ้าพ่อกวนในฐานะที่เป็นพระเวสสนัดรปรากฏให้เห็นอยู่ด้วย นอกจากนี้แล้วใน
ประเพณีงานบุญหลวงยงัมเีหตุการณ์ทีแ่สดงใหเ้หน็ว่า เจา้พ่อกวนและเจา้แม่นางเทยีมมี
ฐานะเป็นพระเวสสนัดรและพระนางมทัรตีามเค้าเรื่องเวสสนัดรชาดก อนัเป็นที่มาเรื่อง
หนึ่งของประเพณบีุญหลวง นัน่กค็อื เหตุการณ์แห่ผตีาโขนไปคารวะเจา้พ่อกวนและเจา้แม่
นางเทียม ซึ่งเป็นผู้ท าหน้าที่ให้ดวงวิญญาณเจ้าในอดีตเข้าทรง และหมายรวมถึงดวง
วญิญาณของพระเวสสนัดรและพระนางมทัรตีามวธิคีดิของชุมชนทอ้งถิน่ด่านซ้ายผูเ้ป็นผี
เจา้นายนี้ดว้ย  

ลกัษณะการผสมผสานตวัตนของเจา้พ่อกวนกบัพระเวสสนัดรที่อยู่ในรูปกาย
เดยีวกนัในประเพณีบุญหลวงไดแ้สดงใหเ้หน็ปรากฏการณ์การผสมผสานทางวฒันธรรม 
(Cultural Integration) ระหว่างความเชือ่ดัง้เดมิกบัพุทธศาสนาในชุมชนทอ้งถิ่น อกีทัง้ยงั
สะทอ้นให้เห็นการปรบัเปลีย่นแนวคดิทางพระพุทธศาสนาใหก้ลายเป็นพุทธศาสนาแบบ
ชาวบ้านซึ่งอยู่นอกแนวจารีต ดังจะขอแสดงให้เห็นเป็นตารางการเปรียบเทียบการ
น าเสนอภาพตวัแทนพระเวสสนัดรผ่านบุคคลและวตัถุสิง่ของ ดงันี้ 
 

ตารางท่ี 1 เปรยีบเทยีบการน าเสนอภาพตวัแทนพระเวสสนัดรผ่านบุคคลและวตัถุสิง่ของ 
 

วตัถแุละบคุคล
สญัลกัษณ์แทน
พระเวสสนัดร 

พระพทุธรปู พระสงฆ ์ เจ้าพ่อกวน 

แนวทางปฏบิตั ิ การปฏบิตัติาม 
พุ ท ธศาสนาแนว
จารตี 

การปฏบิตัติาม 
พุทธศาสนาแนวจารตี 

การปฏบิตัติาม 
พุทธศาสนานอกแนว
จารตี 

วถิวีฒันธรรม กระแสหลกั (สากล) กระแสหลกั (ชาต)ิ กระแสรอง (ทอ้งถิน่) 
 

 แนวคดิการให้เจา้พ่อกวนเป็นตวัแทนของพระเวสสนัดรในประเพณีบุญหลวง 
อนัเป็นความคิดที่อยู่นอกแนวจารตีนิยม จึงเป็นการต่อรองกนัระหว่างพุทธศาสนากบั
ระบบความเชื่อดัง้เดิมของชาวด่านซ้าย ซึ่งปรากฏการณ์ที่พุทธศาสนาได้เข้าไป
เปลีย่นแปลงคตคิวามเชื่อ ตลอดจนสญัลกัษณ์ของพธิกีรรมทีม่รีากฐานมาจากความเชื่อผี
บรรพบุรุษ ดงักรณีการนับถือเจา้พ่อกวนเจา้แม่นางเทยีมทีเ่ป็นคนเขา้ทรงทีเ่ชื่อมต่อกบั
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จติวญิญาณของบรรดาบรรพชนของชาวด่านซ้ายทัง้หลาย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าเมอืงวงั เจ้า
เมอืงกลาง และอื่นๆ ทัง้นี้ในงานประเพณีบุญหลวงที่คนส่วนใหญ่รูจ้กักนัแต่เพยีง “ผตีา
โขน” แต่แก่นแทข้องประเพณนีี้ คอื การไดร้บัฟงัเทศน์มหาชาตหิรอืเวสสนัดรชาดก ฉะนัน้ 
สญัลักษณ์ของบุคคลส าคัญในพิธีกรรมส าหรบัชาวด่านซ้ายแล้วเมื่อประกอบพิธีทาง
ศาสนากม็กัจะมผีูน้ าทางจติวญิญาณเสมอ นัน่กค็อื เจา้พ่อกวนและเจา้แม่นางเทยีม ดว้ย
เหตุนี้ เค้าเรื่องที่มาของบุญพระเวสที่มสีญัลกัษณ์เป็นตัวละครส าคญัในเรื่อง  คือ พระ
เวสสนัดรกบัพระนางมทัรจีงึท าใหเ้จา้พ่อกวนและเจา้แมน่างเทยีมถูกน ามาสวมแทนเขา้ไป
ในคติความเชื่อทางพุทธศาสนาแบบชาวบ้านตามวิธีคิดของชาวด่านซ้าย การน าเอา
สญัลกัษณ์ผูน้ าทางจติวญิญาณดงัเช่นเจา้พ่อกวนมาเทยีบแทนพระเวสสนัดรในชาดก เกดิ
จากความต้องการทางวฒันธรรมท้องถิน่ทีม่ ี“เจา้พ่อกวน” เป็นบุคคลศกัดิส์ทิธิท์ ี่ผูค้นนับ
ถือศรทัธาอยู่ก่อนแล้ว บทบาทของเจ้าพ่อกวนเป็นที่พึง เป็นศูนย์รวมใจและเป็นที่ยึด
เหนี่ยวของประชาชน ลกัษณะเช่นนี้จงึสะท้อนให้เห็นการเลื่อนไหลการขยบัให้เจา้พ่อมี
ความเป็นชาวพุทธมากยิง่ขึ้น ดงัจะเห็นไดจ้ากมคีวามคดิว่าการสบืเชื้อสายของผูท้ีจ่ะมา
เป็นเจา้พ่อกวนนัน้จะตอ้งมสีายสกุลจากนามสกุล “เชือ้บุญม”ี เท่านัน้ การสรา้งภาพใหเ้จา้
พ่อกวนมบีทบาทเป็นพระเวสสนัดร รวมทัง้การประกอบพธิเีกีย่วกบัพระเวสสนัดรกจ็ะตอ้ง
มเีจ้าพ่อกวนอยู่เสมอ จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นการจบั “บวชเจ้าพ่อกวนให้เป็นพระ” ใน
ชัว่ขณะใดขณะหนึ่งในวาระเหตุการณ์งานประเพณบีุญหลวงนัน่เอง 
 มขีอ้สงัเกตทีส่ าคญัอกีอย่างหนึ่งทีท่ าใหม้องเหน็ว่า เจา้พ่อกวนรบับทเป็นพระ
เวสสนัดรในประเพณีบุญหลวง นัน่ก็คอื ภาพเหตุการณ์จดัขบวนรถแห่เจ้าพ่อกวนและ
คณะแสนเมอืงต่างๆ โดยเจา้พ่อกวนจะนัง่ขีม่า้สขีาว มรี่มกางแห่ในงานพธิปีระเพณีบุญ
หลวงและการละเล่นผตีาโขนดว้ย ภาพของการขีม่า้ของเจา้พ่อกวนหรอืมพีาหนะเป็นมา้
นัน้เป็นภาพสะทอ้นของลกัษณะความเป็นพระโพธสิตัว์ในวถิีท้องถิน่อสีานด้วย ซึ่งภาพ
พระโพธิสตัว์มมี้าเป็นพาหนะส าคัญมปีรากฏในวรรณกรรมชาดกพื้นบ้านหลายเรื่อง
ดว้ยกนั อาท ิทา้วกาฬะเกดกม็พีาหนะคู่ใจเป็นสหชาตโิยธาของพระโพธสิตัว ์นัน่ก็คอื มา้
มณีกาบ ทัง้นี้มา้มณีกาบเป็นสตัว์ในวรรณกรรมอสีานลา้นชา้งอกีหลายเรื่อง ลกัษณะของ
มา้มณีกาบอธบิายกนัว่าเป็นมา้กายสทิธิ ์เหาะเหนิเดนิอากาศได้บางแห่งอธบิายว่ามปีีก
ถอดเก็บไว้ได้ นอกเหนือจากนี้ย ังเป็นม้าแสนรู้ พูดภาษาคนได้ และมีบทบาทเป็นผู้
ช่วยเหลือพระโพธิสตัว์ (สารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาคอีสาน เล่ม 9, 2542) ม้าในวิถี
วฒันธรรมจึงเป็นตัวแสดงทางสงัคมแบบหนึ่งที่เชื่อมโยงกับการสร้างตัวตนของพระ
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โพธสิัตว์แบบชาวบ้าน ด้วยเหตุนี้ภาพการนัง่ขี่ม้าชมเมอืงของเจ้าพ่อกวนจึงเป็นการ
แสดงออกประการหนึ่งในวธิคีดิของการสรา้งความเป็นพระโพธสิตัวแ์บบชาวบา้น และเป็น
สิง่ที่ไดร้บัแรงบนัดาลใจจากความคดิในเรื่องเล่าพุทธศาสนาแบบชาดกพื้นบ้านของชาว
อสีานลา้นชา้งดว้ยเช่นกนั 
 

        
 

ภาพท่ี 2 ขบวนแห่เจา้พ่อกวนและเจา้แมน่างเทยีมขีม่า้ทรงเมอืง 
 

 2.4 เจ้าพ่อกวนในฐานะตวัแทนพญาคนัคากโพธิสตัว ์
  จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้จะพบว่า ความคดิของคนส่วนใหญ่เมือ่กล่าวถงึประเพณี
บุญหลวงแล้วก็มกัอธบิายผ่านเพยีงเค้าเรื่องเวสสนัดรชาดกเป็นหลกัเท่านัน้ แต่แท้จรงิ
แลว้ประเพณบีุญหลวงในวฒันธรรมของชาวด่านซา้ยยงัมทีีม่าทีไ่ปของการจดัประเพณีซึ่ง
มาจากชาดกพืน้บา้นอสีานลา้นชา้งทีส่ าคญัอกีเรือ่งหนึ่ง นัน่กค็อื พญาคนัคากชาดก ซึง่คง
หลกีหนีไม่ไดท้ีจ่ะต้องน าเอาเคา้เรือ่งชาดกพื้นบา้นทีอ่ยู่นอกนิบาตเรือ่งนี้เขา้มาวเิคราะห์
ตคีวามเชือ่มโยงกบัประเพณบีุญหลวงของชาวด่านซา้ยในครัง้นี้ดว้ย 
 ในงานประเพณบีุญหลวง ภาพในขบวนแห่ทีป่รากฏอย่างเด่นชดัอย่างหนึ่งกค็อื 
ภาพของเจ้าพ่อกวนที่นัง่อยู่บนบัง้ไฟที่มีบรรดาฝูงชนทัง้ที่สวมชุดผตีาโขน ประชาชน
ทัว่ไปร่วมกนัแบกหาม แลว้แห่ไปรอบๆ อุโบสถวดัโพนชยั จากเหตุการณ์ส าคญัดงักล่าว
ท าใหเ้กดิค าถามขึน้มาว่า “ท าไมคนส่วนใหญ่จงึมองว่าการแห่ขบวนเจา้พ่อกวนนี้เป็นภาพ
เหตุการณ์ของการแห่พระเวสสนัดรเขา้เมอืงเพยีงอย่างเดยีว” ซึ่งในต านานอธบิายเหตุ
ทีม่าของประเพณีบุญหลวงแลว้ จะพบว่าเหตุการณ์การแห่แหนเจา้พ่อกวนกส็ามารถทีจ่ะ
ชวนให้นึกถึงภาพเหตุการณ์ในต านานพญาคนัคากที่ได้ไปสู่รบกบัผีฟ้าพญาแถน แล้ว
ไดร้บัชยัชนะกลบัมายงัโลกมนุษย์ และบา้นเมอืงทีเ่คยทุกขย์ากแหง้แลง้กนัดารกก็ลบัฟ้ืน
คืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ มขี้าวปลาอาหารบริบูรณ์  ด้วยอ านาจบารมขีองพญาคนัคาก
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โพธสิตัว์ นอกเหนือจากนี้แล้วบทบาทส าคญัของเจ้าพ่อกวนในฐานะที่เป็นพญาคนัคาก
โพธสิตัว์ยงัสามารถมองเห็นไดจ้ากพฤตกิรรมเชงิสญัลกัษณ์ (Symbolic Function) ของ
การขีบ่ ัง้ไฟของเจา้พ่อกวน ซึ่งสื่อใหเ้หน็ว่าพระโพธสิตัว์ที่แห่แหนกนันัน้นอกจากจะเป็น
องค์พระเวสสนัดรแลว้ กย็งัมภีาพร่างของพญาคนัคากโพธสิตัว์ ซึ่งเป็นรปูลกัษณ์ทีถู่กอ า
พรางซ่อนเรน้ปะปนร่วมอยู่ดว้ย ทัง้นี้พญาคนัคากนัน้มบีทบาทเป็นพระโพธสิตัวต์ามวธิคีดิ
ของชาวบา้นอสีานลา้นชา้งโดยทัว่ไป อีกทัง้ยงัเป็นผูม้บีุญบารม ีมอี านาจทีช่่วยเหลอืมวล
มนุษย ์สามารถปดัเปา่เภทภยัอนัตรายใหผู้ค้นชาวเมอืงทัง้หลายอยู่ร่มเยน็เป็นสุขได ้
 นอกจากนี้ การแห่ขบวนพระโพธสิตัวร์อบวดัโพนชยัทีค่นส่วนใหญ่มองว่า เป็น
การแห่พระเวสสนัดรนัน้ถือเป็นการมองตามความคิดความเชื่อแบบจารตีนิยมที่อยู่ใน
ความคดิกระแสหลกั แต่ทว่าการแห่ขบวนพระโพธสิตัว์ในเหตุการณ์ครัง้นัน้ยงัสามารถสื่อ
ใหเ้ห็นว่า เป็นเหตุการณ์การแห่แหนพญาคนัคากโพธสิตัว์กลบัเมอืง เมื่อครัง้ได้ชยัชนะ
จากสงครามการรบท้าพญาแถน แมจ้ะเป็นเพยีงความคดิกระแสรองกต็าม แต่ปฏบิตักิาร
เชงิพธิกีรรมในหลายๆ ช่วงตอนต่างชี้ชวนให้เหน็ว่า แทจ้รงิแลว้ใน “ภาษาของพธิกีรรม” 
การแห่ขบวนเจา้พ่อกวนทีข่ ีบ่ ัง้ไฟมใิช่การแห่พระเวสสนัดรเขา้เมอืงแต่อย่างใด เพราะเจา้
พ่อกวนนัง่/ขีบ่ ัง้ไฟที่มรีูปลกัษณ์เป็นพญานาคแทรกปนอยู่ด้วยนัน้เป็นไปตามเค้าเรื่อง
พญาคันคากชาดกมากกว่าเรื่องเวสสันดรชาดก ทัง้นี้แม้ภายหลังพญาคันคากจะมี
รปูลกัษณ์หนังคนัคากหลุดลอกออกไป แลว้กลายเป็นเจา้ชายผวิพรรณเกลีย้งเกลาผุดผ่อง
ดัง่ทองค า แต่เกราะป้องกนัตวัแบบคนัคากกย็งัคงอยู่ ท าใหส้ตัวม์พีษิทัง้หลายไมส่ามารถ
ท าอนัตรายพญาคนัคากได ้อกีทัง้พญาคนัคากยงัเหมอืนเป็นประมุขของบรรดาสตัว์มพีษิ
รา้ยทัง้มวลดว้ย ซึง่หมายถงึการเป็นหวัหน้าของพญานาคเช่นกนั ดงันัน้การน าเสนอภาพ
ของเจา้พ่อกวนทีถู่กแห่แหนในขบวนแห่รอบวดัโพนชยัในงานประเพณีบุญหลวง จงึน่าจะ
เป็นการแห่พญาคนัคากในเหตุการณ์ชนะการรบทา้พญาแถนจากเมอืงฟ้าเมอืงแถน แลว้
พญาคนัคากโพธสิตัวก์ไ็ดเ้สดจ็กลบัมายงัโลกมนุษยม์ากกว่า 

นอกเหนือจากนี้ เหตุการณ์เค้าเรื่องที่สื่อให้เห็นว่า ขบวนแห่เจ้าพ่อกวนใน
ประเพณีบุญหลวงนัน้น่าจะหมายถึงขบวนแห่พญาคนัคากโพธิสตัว์ นัน่ก็คือ สถานที่
ปฏบิตักิจิพธิทีีเ่ป็นทีส่ ิน้สุดของขบวนแห่เจา้พ่อกวน คอืพระอุโบสถวดัโพนชยั ซึง่นอกจาก
จะเป็นวดัเก่าแก่ และเป็นที่ประดษิฐานองค์พระเจา้ใหญ่ศกัดิส์ทิธิแ์ลว้ สถานที่แห่งนี้ยงัมี
ความส าคญัอกีอย่างหนึ่ง นัน่คอื พระอุโบสถแห่งนี้ตามความเชื่อของชาวด่านซ้ายยงัเป็น
ที่ตัง้ของประตูทางขึ้นลงของพญานาคที่ใช้เป็นเส้นทางเดนิทางมาจากเมอืงบาดาลเพื่อ
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ขึน้มายงัโลกมนุษยห์รอืทีเ่รยีกกนัว่า “แปวนาค” อนัเป็นเสน้ทางทีใ่ชเ้ดนิทางขึน้ไปยงัเมอืง
ฟ้าเมอืงแถนเพื่อเล่นน ้าใหเ้กดิคลืน่น ้าแตกกระจายกระเดน็กระดอนกลายเป็นฝอยฝนตก
ลงมายงัโลกมนุษย ์ดงัเนื้อหาในต านานพญาคนัคากทีเ่ล่าว่า 
 

 
 

ภาพท่ี 3 ขบวนแห่เจา้พ่อกวนในฐานะเป็นพระโพธสิตัว์ ขีบ่ ัง้ไฟแห่รอบพระอุโบสถ  
วดัโพนชยั อ.ด่านซา้ย จ.เลย 

 

 “ครัง้เมื่อผู้คนรวมทัง้สรรพสตัว์น้อยใหญ่หนัไปภกัดีต่อพญาคนัคากหมดสิ้น 
พญาแถนเกดิความน้อยใจจงึตดัสนิใจลงโทษชาวเมอืงมนุษย์ ด้วยการไม่ส่งน ้าฝนลงมา 
บา้นเมอืงแว่นแควน้ใหญ่น้อยเกดิความแหง้แลง้กนัดารไปทัว่ทุกหย่อมหญ้า พญาคันคาก
เหน็ความทุกขย์ากของไพร่ฟ้าประชาชนกท็รงรอ้นพระทยั จงึมุดลงไปในเมอืงบาดาลเพื่อ
ถามไถ่ถงึสาเหตุของภยัแลง้ พญานาคจอมบาดาลจงึบอกเหตุว่า เพราะผฟ้ีาพญาแถนปิด
ประตู (แปว) ไม่ให้นาคทัง้หลายขึ้นไปเล่นน ้าในสระบนเมืองฟ้าเมืองสวรรค์” (สุเทพ                
ไชยขนัธุ,์ 2557)  
              แปวนาคหรอืประตูขึน้ลงของพญานาคนี้มปีรากฏอยู่ดา้นหลงัองคพ์ระประธาน
หรอืพระเจา้ใหญ่ในพระอุโบสถวดัโพนชยัทีแ่ห่ขบวนเจา้พ่อกวน ทัง้นี้การทีเ่จา้พ่อกวนใน
ฐานะทีเ่ป็นพญาคนัคากโพธสิตัวเ์ดนิทางมายงัพืน้ทีศ่กัดิส์ทิธิแ์ห่งนี้ ตามเคา้เรื่องกเ็พื่อเอา
บัง้ไฟที่จะใช้ส่งสญัญาณน าไปให้พญานาคขี่บัง้ไฟขึ้นไปยงัเมอืงฟ้าเมอืงแถนได้อย่าง
รวดเรว็ เมือ่เหน็บัง้ไฟจุดขึน้ยงัทอ้งฟ้า โดยทีต่วัของบัง้ไฟกจ็ะมรีปูสญัลกัษณ์หวัพญานาค
พุ่งขึน้มาดว้ย พญาแถนกจ็ะเปิดประตูทางเทยีวขึน้ฟ้าหรอืแปวของนาคใหข้ึน้มาเล่นคลื่น
น ้าที่จะก่อให้เกดิเป็นเมด็น ้าเมด็ฝนตกลงไปยงัโลกมนุษย์ อานันท์ กาญจนพนัธุ์ (2544) 
เสนอใหเ้หน็ว่า พธิกีรรมเป็นปฏบิตักิารร่วมกนัของกลุ่มเพื่อสบืทอดอุดมการณ์ จะมทีัง้ใน
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ระดบัครอบครวั เครอืญาตแิละหมู่บา้น โดยมศีนูยก์ลางอยู่ทีว่ดั ฉะนัน้ความหมายของพระ
อุโบสถวัดโพนชัยในเชิงพิธีกรรม จึงเป็นเรื่องราวที่ช่วยยืนยันและตอกย ้าเห็นถึง
ภาพลกัษณ์ของเจา้พ่อกวนในขบวนแห่พระโพธสิตัว์เขา้เมอืงว่า “มไิดเ้ป็นเพยีงเหตุการณ์
ทีเ่ชื่อมโยงกบัภาพแทนของพระเวสสนัดรที่คนส่วนใหญ่มองตามแบบจารตีนิยมเท่านัน้ 
แต่ทว่ายงัเป็นภาพแทนของพญาคนัคากโพธสิตัว์ตามความคดิความเชือ่ในกระแสทอ้งถิน่
นิยมดว้ยเช่นกนั”  
 

 
 
ภาพท่ี 4 (ซา้ย) พระอุโบสถ วดัโพนชยั ทีป่ระดษิฐานพระเจา้ใหญ่ และแปวนาค 

    (ขวา) พระธาตุศรสีองรกัจ าลอง ประดษิฐานดา้นหลงัพระอุโบสถ วดัโพนชยั                        
            อ.ด่านซา้ย จ.เลย 

 

 ลกัษณะเช่นนี้  สะท้อนให้เห็นวิธีการสร้างภาพลกัษณ์ของพระโพธิสัตว์ใน
ความคดิของชาวบ้านที่มลีกัษณะเป็นการผสมผสานแนวคดิแบบจารตีนิยมและแนวคดิ
แบบท้องถิน่นิยมปะปนรวมอยู่ด้วยกนั ทัง้นี้พระเวสสนัดรเป็นตวัแทนของพระโพธสิตัว์
ตามแบบอุดมคติที่อยู่ในจารตีทางพุทธศาสนาซึ่งผู้คนส่วนใหญ่รบัรู้และเขา้ใจ อกีทัง้ยงั
เป็นพระโพธสิตัวท์ีม่เีคา้เรือ่งมาจากในนิบาตชาดก ในขณะทีพ่ญาคนัคากเป็นตวัแทนของ
พระโพธสิตัวท์ีอ่ยู่นอกกรอบอุดมคต ิคอื มรีูปลกัษณ์ที่ไม่เป็นทีพ่ ึง่ประสงค ์ไม่งดงามตาม
แบบขนบซึ่งปรากฏเป็นเรือ่งราวในชาดกนอกนิบาตทีเ่ป็นของทอ้งถิน่เพยีงเท่านัน้ ฉะนัน้ 
การอา้งถงึขบวนแห่เจา้พ่อกวนขีบ่ ัง้ไฟจงึมกัถูกน าไปเชือ่มโยงกบัพธิกีารแห่พระเวสสนัดร
เขา้เมอืงเป็นหลกัเพยีงอย่างเดยีว แลว้ไดอ้ าพรางซ่อนเรน้ภาพร่างของพญาคนัคากเอาไว ้
ทัง้นี้โดยแท้ที่จรงิแล้วการน าเสนอภาพเจ้าพ่อกวนในฐานะพระโพธสิัตว์ในมุมมองของ
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ชาวบ้านนัน้กลบัเป็นการผสมผสานกลมกลนืกนัระหว่างภาพลกัษณ์ของพระเวสสนัดร 
(ความคดิกระแสหลกั) กบัพญาคนัคาก (ความคดิกระแสรอง) ปะปนอยู่ร่วมกนั 
 

3. เจ้าพ่อกวนกบัวิถีปฏิบติัเพ่ือสร้างความเป็นพระโพธิสตัวช์าวบ้าน 
 หลงัจากที่ได้วิเคราะห์ตีความให้เห็นว่าใครรบับทบาทเป็นพระโพธิสตัว์ใน
ประเพณบีุญหลวงของชาวด่านซา้ยไปแลว้ ซึง่กเ็ป็นการเปิดมมุมองใหม่ต่อการมองว่า เจา้
พ่อกวนรบับทบาทส าคญัในฐานะที่เป็นพระเวสสนัดรและพญาคนัคากโพธสิตัว์ปะปนอยู่
ร่วมกนั ซึง่เมือ่เป็นเช่นนัน้แลว้เรากค็วรมาพจิารณาวเิคราะหใ์หเ้หน็ถงึบทบาทของเจา้พ่อ
กวนในฐานะทีเ่ป็นพระโพธสิตัวช์าวบา้นวา่มลีกัษณะอย่างไร ซึง่ผูเ้ขยีนไดพ้จิารณาจ าแนก
แยกเป็นหวัขอ้ออกเป็น 4 ประเดน็ ตามล าดบัดงันี้ 
 3.1 พระโพธิสตัวช์าวบา้นกบัการเป็นผูมี้บญุ 
 ดงัทีก่ล่าวมาแลว้ว่าในทศันะของคนทอ้งถิน่ด่านซ้ายในปจัจุบนัต่างมองเหน็ว่า 
ทัง้พระพุทธรปู พระภกิษุ และเจา้พ่อกวนนัน้ลว้นรบับทเป็นองคพ์ระเวสสนัดรในประเพณี
บุญหลวงด้วยกนัทัง้สิ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นความคดิที่ซบัซ้อนระหว่างความเชื่อทางพุทธ
ศาสนากบัความเชือ่ดัง้เดมิเกีย่วกบัผแีละสิง่เหนือธรรมชาตกิารน าเสนอภาพเจา้พ่อกวนใน
ฐานะทีเ่ป็นตวัแทนของพระเวสสนัดรชี้ใหเ้หน็ว่า เจา้พ่อกวนเป็นผูน้ าทางจติวญิญาณของ
ประชาชนเป็นจ านวนมาก ดว้ยเหตุที่เจ้าพ่อกวนนัน้เป็นสื่อกลาง (mediator) ที่สามารถ
เชือ่มโยงและตดิต่อสื่อสารกบับรรดาผบีรรพบุรุษ ผเีจา้นาย และเทพเทวาอารกัษ์ต่างๆ ที่
สามารถบนัดาลคุณและโทษใหเ้กดิขึน้แก่ผูค้นและบา้นเมอืงได ้
 ค าว่า “เจา้พ่อ” เป็นวาทกรรมทีเ่กีย่วเนื่องกบัความเชือ่ดัง้เดมิว่าดว้ยเรือ่งผแีละ
อ านาจเหนือธรรมชาติที่ชาวด่านซ้ายนับถือมาเนิ่นนาน  ก่อนที่จะมีการนับถือ
พระพุทธศาสนาจนกลายเป็นศาสนากระแสหลักที่ผู้คนนับถือกันมาจนถึงปจัจุบัน               
ค าเรยีกว่า “เจา้พ่อกวน”หรอื “เจา้กวน” บางแห่งออกเสยีงเรยีกว่า “กวาน” หรอื “กวานจ ้า” 
เป็นค าเรยีกผูช้ายผูม้หีน้าทีใ่หด้วงวญิญาณเจา้หรอืสิง่ศกัดิส์ทิธิเ์ขา้ประทบัทรงในขณะทีม่ ี
พธิบีวงสรวงประจ าปี หรอืเมือ่มผีูอ้ญัเชญิใหเ้ขา้ทรงเพือ่สอบถามถงึสาเหตุบางอย่าง เช่น 
การเจบ็ป่วย ความอยู่เยน็เป็นสุขของบา้นเมอืง เป็นต้น (สารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาค
อสีาน เล่ม 3, 2542) เจา้พ่อกวน เป็นผูช้ายทีถู่กเลอืกโดยวญิญาณพระเสือ้เมอืงมาเขา้ทรง
บุคคลนัน้ การเลอืกตัง้เจา้กวนจะเกดิขึน้ได้กต่็อเมือ่เจา้กวนคนก่อนถงึแก่กรรมลง หรอืถูก
ถอดจากต าแหน่งเนื่องจากประพฤตติวัไมเ่หมาะสม หรอืชราภาพไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าที่
ได ้ทัง้นี้การแต่งตัง้เจา้กวนทีอ่ าเภอด่านซา้ยตามประเพณทีีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา มกัจะเลอืก
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ผูม้เีชือ้สายของเจา้กวนคนก่อน คลา้ยกบัการสบืสนัตตวิงศ ์คอื แต่งตัง้ลกูหรอืหลานเป็นผู้
สบืแทนต่อไป เท่าทีผ่่านมาเจา้กวนจะเป็นผูม้นีามสกุลว่า “เชื้อบุญม”ี ดว้ยเหตุนี้ “เจา้พ่อ
กวน” จงึถูกนิยามตวัตนทีผ่กูโยงอยู่กบัเรือ่งความมศีลีธรรมตามความเชือ่ทางพุทธศาสนา 
เสมอืนเป็น “เนื้อนาบุญ” และถูกมองว่าเป็นผูป้ฏบิตัิดปีฏบิตัชิอบทีต่้องท าเป็นแบบอย่าง
อนัดงีามเหมาะสม และเป็นส่วนหนึ่งซึ่งอยู่ภายใต้ร่มเงาของอ านาจแห่งพุทธศาสนาแบบ
พืน้บา้นในทอ้งถิน่ด่านซา้ยนี้ดว้ย 
 อย่างไรกต็าม เจา้พ่อกวนกม็ไิดร้บับทเป็นผูน้ับถอืและปฏบิตัติามแนวทางของ
พุทธศาสนาเพียงเท่านัน้เพราะถึงแมใ้นประเพณีบุญหลวงซึ่งเป็นประเพณีที่ถูกมองว่า
เกี่ยวเนื่องกบัพระพุทธศาสนาเป็นหลกั นัน่คอืงานบุญพระเวส แต่ทัง้นี้เจา้พ่อกวนยงัรบั
บทเป็นผูน้ าเชงิพธิกีรรมในพธิอีื่นๆ ดว้ย ซึ่งมลีกัษณะและแนวปฏบิตัทิีแ่ตกต่างผดิเพี้ยน
ไปจากงานประเพณทีางพุทธศาสนา ดงัเช่น การเลี้ยงหอเจา้ประจ าเมอืงต่างๆ ซึง่จะมกีาร
เลี้ยงเจ้าโดยการฆ่าควายเลี้ยงผ ีแต่จะจดัคนละช่วงเวลา เช่น พธิเีลี้ยงเจ้าเมอืงวงัจดัใน
เดอืน 4 ของทุกปี พธิเีลีย้งเจา้เมอืงกลางจดัในเดอืน 5 และพธิเีลีย้งหอหลวงหอน้อยจะจดั
ในเดอืน 7 โดยทุกพธิทีีก่ล่าวมานัน้จะมเีจา้พ่อกวนและเจา้แม่นางเทยีมเป็นบุคคลหลกัใน
พธิเีสมอ จากช่วงเวลาทีจ่ดัสะทอ้นใหเ้หน็การแปรรปูและเปลีย่นแปลงของเจา้พ่อกวนและ
เจา้แม่นางเทยีม กล่าวคอื จากภาพตวัแทนของผู้ที่นับถอืผไีปสู่การเป็นผู้นับถอืพุทธ ดงั
ตารางที ่2 
 

ตารางท่ี 2 การแปรรปูและการเปลีย่นแปลงของเจ่พ่อกวนและเจา้แมน่างเทยีม 
 

ล าดบัเดือน 
และ 

ช่ือพิธีกรรม 

เดือน 4 
พิธีเลี้ยง 

หอเจ้าเมือง
วงั 

เดือน 5 
พิธีเลี้ยง 

หอเจ้าเมือง
กลาง 

เดือน 7 
พิธีเลี้ยง 
หอหลวง
หอน้อย 

เดือน 8 
ประเพณี 
บญุหลวง 

เครื่องส ารบั
และพฤตกิรรม
ทีส่ าคญั 

พธิตีัง้ไหเหลา้ 
(เหลา้) 

พธิเีลีย้งคาวหวาน 
(ไก่ตม้ + เหลา้) 

พธิเีลีย้ง
ควายปี 
(ฆา่ควาย) 

พธิแีห ่
พระเวสสนัดร 
(ไมม่อีาหารคาว) 

การสื่อ
ความหมาย 
 
 

อนารยะ 
ความเชื่อ 
ดัง้เดมิ (ผ)ี 
 

อนารยะ 
ความเชื่อ 
ดัง้เดมิ (ผ)ี 

อนารยะ 
ความเชื่อ 
ดัง้เดมิ (ผ)ี 

อารยะ 
ความเชื่อ 
พุทธศาสนา 
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 จากตารางขา้งต้น จะเหน็พฒันาการของการเคลื่อนไหวของพธิกีรรมที่เจา้พ่อ
กวนและเจา้แม่นางเทยีมได้ปฏบิตั ิซึ่งสะทอ้นใหเ้หน็มติขิองการแสดงตวัตนจากบุคคลที่
นับถือผคี่อยๆ ขยบัขยายกลายมาเป็นการนับถือพุทธแทนในที่สุดตามล าดบัเวลาของ
เดอืนทีไ่ดป้ฏบิตั ิดงันัน้จงึอาจกล่าวไดว้่าเจา้พ่อกวนในฐานะทีเ่ป็นผูน้ าทางจติวญิญาณทัง้
ในคตคิวามเชือ่ดัง้เดมิ (การนบัถอืผ)ี และในคตคิวามเชือ่ทางพุทธศาสนา ซึง่ทา้ยทีสุ่ดเจา้
พ่อกวนในฐานะที่เป็นพระโพธสิตัว์ก็จะต้องประพฤติปฏบิตัิตนให้เป็นไปตามกรอบทาง
ศีลธรรมในแบบชาวพุทธที่ผู้คนส่วนใหญ่นับถือ อันบ่งชี้ให้เห็นถึงอ านาจพุทธที่มอียู่
เหนือกว่าผทีี่ไดเ้ขา้มาครอบง าทหีลงั หรอืทา้ยสุดอาจมองไดว้่าประเพณีสุดทา้ยที่ปฏบิตัิ
ในรอบปีของเจา้พ่อกวนซึ่งรบับทแสดงเชงิพธิกีรรมนัน้กลายเป็นบุคคลส าคญัตามความ
เชื่อทางพุทธศาสนา นัน่ก็คอื การรบับทเป็นพระโพธสิตัว์ (พระเวสสนัดร) ภาพปรากฏ
เช่นนี้จงึไดช้่วยตอกย ้าในวาทกรรมเผยแพร่พุทธศาสนา ซึ่งมองกลุ่มชนพื้นเมอืงดัง้เดมิที่
ไมไ่ดน้ับถอืพุทธศาสนาว่า มคีวามเป็นอยู่ตามธรรมชาตใิกลเ้คยีงกบัสตัว ์(พฤตกิรรมการ
ฆ่าและกนิเนื้อดบิ) แต่กส็ามารถกลายเป็นผูเ้จรญิได้ผ่านค าสอนและการปฏบิตัติามหลกั
พุทธศาสนา และสามารถสรา้งอ านาจศกัดิส์ทิธิข์ ึน้ภายในตวัเองไดด้้วยการผ่านขัน้ตอน
ของอุดมการณ์ปฏิบัติและพิธีกรรม (อานันท์ กาญจนพันธุ์ , 2555) ดังจะเห็นได้จาก
พธิกีรรมแห่พระเวสสนัดรเขา้เมอืงกม็ไิดม้พีฤตกิรรมของการฆ่าสตัว์เพือ่น ามาเป็นเครื่อง
สงัเวยแต่อย่างใด หรอืหากเทยีบเคยีงกบับทบาทของเจา้พ่อกวนในฐานะที่เป็นพญาคนั
คากโพธสิตัว์กจ็ะเหน็ว่าพญาคนัคากมคีวามเป็นผูน้ าตามแบบฉบบัหรอืเป็นต้นแบบอนัดี
งามของผูม้ศีลีมธีรรม ดงัที ่จารุวรรณ  ธรรมวตัร (ม.ป.ป.) ไดก้ล่าวแสดงความคดิเหน็ว่า
 “โดยทัว่ไปวรรณกรรมไทยมวีรีบุรุษต้นแบบในลกัษณะนักรบนักรกั ซึ่ งมภีูมิ
หลงัเป็นกษัตรยิ์รูปงามเพียบพร้อมด้วยเดชานุภาพและแวดล้อมด้วยนางงามคู่บารม ี
วรรณกรรมเรือ่งพญาคนัคากไดส้ะทอ้นคตนิิยมเกีย่วกบัผูน้ าแบบวรีบุรุษนักบุญ ซึ่งมไิดม้ี
ความร ่ารวยและเดชานุภาพเป็นพระเอกที่รูปไม่งามแต่มบีุญ ความเป็นผู้มธีรรมท าให้
กว้างและบุญนัน้สามารถปกป้องตนเองและโภคทรพัย์ทัง้หลาย ผู้น าในทศันะของชาว
อสีานเป็นทีร่กัของมนุษยแ์ละเทวดา ท าใหไ้ดร้บัความช่วยเหลอื ความส าเรจ็ในกจิทัง้ปวง
จงึไมไ่ดเ้กดิเพราะความสามารถ แต่เกดิจากการทรงศลีทรงธรรมโดยแท้” 
  ดงันัน้ ล าดบัในประเพณีพิธกีรรมในรอบปีที่ถือปฏิบตัิกนัมาจงึช่วยน าเสนอ
ภาพเจ้าพ่อกวนในฐานะพระโพธิสัตว์ ซึ่งไม่เพียงแต่ถูกน าเสนอว่าเป็นผู้น าทางจิต
วญิญาณเสมอืนเป็น “ตนบุญ/ผูม้บีุญ” ในคตคิวามเชื่อดัง้เดมิเท่านัน้ แต่ยงัแสดงใหเ้หน็ถงึ
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ความเปลี่ยนแปลงที่ น่ าสนใจของบุคคลศักดิส์ ิทธิใ์นชุมชนท้องถิ่นไปสู่ โลกทาง
พระพุทธศาสนาทีเ่จรญิและมอีารยะแลว้เช่นกนั 
  

3.2 พระโพธิสตัวช์าวบา้นกบัการเป็นผูน้ าพาความอดุมสมบรูณ์ 
     จากการศึกษาประเพณีบุญหลวงพบว่า มสีญัลกัษณ์ที่เกี่ยวเนื่องกบัวตัถุ
สิง่ของและเหตุการณ์ส าคญัในเชงิพธิกีรรม อนับ่งบอกใหเ้หน็ความหมายที่ผูกพนัอยู่กบั
เรื่องราวความอุดมสมบูรณ์ (fertility) ทัง้นี้การประกอบสรา้งภาพพระโพธสิตัว์ผ่านตวัตน
ของเจ้าพ่อกวน ได้สะท้อนให้เห็นนัยยะที่สื่อถึงพฤติกรรมและการกระท าที่สมัพนัธ์กบั
เรือ่งราวดงักล่าวดว้ย ดงัเช่น เหตุการณ์การแห่เจา้พ่อกวนในพธิแีห่พระเวสสนัดรเขา้เมอืง
ซึง่มลีกัษณะทีโ่ดดเด่นมาก นัน่กค็อื ขบวนแห่เจา้พ่อกวนในฐานะทีเ่ป็นพระเวสสนัดรจะมี
การสรา้งพาหนะทีป่ระทบันัง่เป็นบัง้ไฟ เหตุการณ์เจา้พ่อกวน/พระเวสสนัดรขีบ่ ัง้ไฟ แลว้
ถูกแบกหามแห่รอบอุโบสถวดัโพนชยั สื่อให้เห็นการผสมผสานความคดิในวฒันธรรม
ท้องถิ่นได้อย่างชดัเจน กล่าวคอื บัง้ไฟเป็นรูปสญัลกัษณ์ส าคญัในประเพณีบุญเดอืน 6 
ของชาวอสีานหรอืในประเพณบีุญบัง้ไฟ ซึ่งถา้หากกล่าวถงึบัง้ไฟแลว้กจ็ะพบว่ามเีรือ่งเล่า
เกีย่วกบัทีม่าของการประกอบพธิจีุดบัง้ไฟจากเรื่องพญาคนัคาก ซึ่งกเ็ป็นชาดกอสีานอีก
เรื่องหนึ่ง บัง้ไฟเป็นสญัลกัษณ์ของการขอฟ้าขอฝนขอน ้าจากพญาแถน รูปลกัษณ์บัง้ไฟ
หลายทีห่ลายแห่งมกีารสรา้งสรรคใ์หม้รีูปกายของพญานาคปรากฏปะปนรวมอยู่ดว้ยเสมอ 
ฉะนัน้ พระเวสสนัดรโพธสิตัว์ในวธิคีดิแบบชาวด่านซา้ยจงึมไิดม้พีาหนะเป็นชา้งทีม่ชี ือ่ว่า
ปจัจยันาเคนทรต์ามเคา้เรือ่งเวสสนัดรชาดก หากแต่มพีาหนะเป็นพญานาคแทนตามขนบ
นิยมในวธิคีดิตามวฒันธรรมของทอ้งถิน่  

เหตุการณ์ในพธิแีห่พระเวสสนัดรเขา้เมอืงทีเ่ป็นภาพเจา้พ่อกวนขีบ่ ัง้ไฟ แลว้มี
บรรดาประชาชนชาวเมอืง ผตีาโขนถอดหน้ากากร่วมกนัแบกหามแห่ไปรอบๆ พระอุโบสถ 
จงึสือ่ใหเ้หน็การผสมผสานความคดิทางวฒันธรรมระหว่างพุทธศาสนากบัความเชือ่ดัง้เดมิ 
นัน่กค็อื เจา้พ่อกวนหรอืพระเวสสนัดรโพธสิตัวท์ีม่อี านาจทีจ่ะช่วยบนัดาลน ้าบนัดาลฝนได ้
ทัง้นี้บัง้ไฟทีเ่จา้พ่อกวนนัง่แห่รอบอุโบสถนัน้ หลงัจากเสรจ็พธิแีลว้ช่วงเยน็ๆ กจ็ะมกีารจุด
บัง้ไฟ ซึ่งการจุดบัง้ไฟนี้กเ็พือ่บชูาอารกัษ์หลกัเมอืง และการขอน ้าฟ้าน ้าฝนใหต้กตอ้งตาม
ฤดูกาล ฉะนัน้การจุดบัง้ไฟในประเพณีบุญหลวงจึงมกีารเสี่ยงทาย  เพื่อถามถึงความ
ร่มเยน็เป็นสุขของบา้นเมอืง และเสีย่งทายถงึความอุดมสมบูรณ์ของน ้าฝนดว้ย (กาญจนา 
สวนประดษิฐ์, 2536) พระเวสสนัดรในวธิคีดิแบบชาวบา้นจงึมลีกัษณะของการเป็นบุคคล
ศกัดิส์ทิธิท์ ี่สามารถสื่อสารกบัพลงัอ านาจเหนือธรรมชาตหิรอืผฟ้ีาผแีถนได ้อกีทัง้ยงัต้อง
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เป็นผูท้ี่ท าหน้าทีใ่นการท านายทายทกัเรื่องน ้าฟ้าน ้าฝนในเรื่องความอุดมสมบูรณ์พูนสุข
ของบา้นเมอืงไดเ้ช่นกนั Richard  Davis (1984) เสนอว่าประเพณกีารจุดบัง้ไฟเพื่อขอฝน 
มนีักมานุษยวทิยาหลายคนวเิคราะห์ว่า บัง้ไฟนัน้เป็นสญัลกัษณ์ของอวยัวะเพศชาย ซึ่ง
ถูกน ามาใชส้ื่อความหมายเกีย่วกบัความอุดมสมบรูณ์ เช่นเดยีวกบัทีเ่หน็ไดช้ดัเจนในกรณี
ของวฒันธรรมลาวและอสีาน ว่าเปรยีบเสมอืนการร่วมเพศทีท่ าใหเ้กดิชวีติใหม ่ 

มขีอ้สงัเกตว่า รูปแบบการจดัขบวนแห่บัง้ไฟที่เจา้พ่อกวนขีร่อบอุโบสถ แล้ว
เหตุการณ์ช่วงทา้ยสุดมาสิ้นสุดขบวนแห่อยู่ตรงบรเิวณปากประตูทางเขา้อุโบสถ ดงัที่ได้
กล่าวมาแลว้ว่าอุโบสถแห่งนี้มคีวามพเิศษอย่างหนึ่ง นัน่กค็อื เป็นสถานทีท่ีม่ปีระตู/อุโมงค์
ขึ้นลงของพญานาคที่เรยีกว่า “แปวนาค” ที่ใช้เดนิทางขึ้นลงจากเมอืงบาดาลมายงัโลก
มนุษย์และใชเ้ป็นเสน้ทางไปสู่เมอืงฟ้าเมอืงแถน ทัง้นี้แปวนาค/ประตู/อุโมงค์นาคนัน้เป็น
สญัลกัษณ์ของอวยัวะเพศหญิง ซึ่งภาพเหตุการณ์แห่บัง้ไฟที่เป็นสญัลกัษณ์ของอวยัวะ
เพศชายมายงัแปวนาคนี้ไดส้ื่อความหมายสมัพนัธ์กบัการร่วมเพศ ซึง่มนีัยยะเกีย่วขอ้งกบั
ความเชือ่เรือ่งความอุดมสมบรูณ์และการก าเนิดเกดิก่อดว้ยเช่นกนั 
 นอกเหนือจากเหตุการณ์ขีบ่ ัง้ไฟของเจา้พ่อกวนในฐานะทีเ่ป็นพระโพธสิตัวแ์ลว้
ยงัพบว่า มเีหตุการณ์ส าคญัอกีอย่างหนึ่งทีช่ ีใ้หเ้หน็นยัยะความหมายของการเป็นผูบ้นัดาล
ความอุดมสมบูรณ์  นัน่คือ การที่เจ้าพ่อกวนหว่านหมากกัลปพฤกษ์ ดังความว่า
 “ขณะเดยีวกนัขบวนแห่บัง้ไฟจากหมู่บ้านต่างๆ ในเขตอ าเภอด่านซ้าย ซึ่งได้
น ามามดัรวมกนัไวต้ดิกบัโครงราวไมไ้ผ่ แลว้ชาวบา้นกจ็ะช่วยกนัหามตดิตามไปในขบวน
โดยมเีจา้พ่อกวน ขึน้ไปนัง่อยู่บนส่วนหวัของบัง้ไฟ พร้อมๆ กบัหว่านหมากกลัปพฤกษ์ 
ซึ่งท าดว้ยขา้วเหนียวป ัน้เป็นก้อนกลม แล้วบรรจุเหรยีญเงนิไว้ขา้งในไปด้วยตลอดทาง 
ประชาชนที่อยู่รายรอบขบวนแห่ที่ผ่านไปก็จะเกบ็หมากกลัปพฤกษ์ไปไวเ้พื่อสรา้งความ
เป็นสริมิงคลหรอืบชูาต่อไป...” 
          (สุทศัน์พงษ์  กุลบุตร, 2536) 
 

 หากเทยีบเคยีงหมากกลัปพฤกษ์กบัเหตุการณ์ในเคา้เรือ่งเวสสนัดรชาดกแล้ว
จะพบว่า ในเหตุการณ์พระเวสสนัดรกลบัเขา้เมอืงนัน้ชาวเมอืงสพีรีาษฎรน์ครต่างปีตยินิดี
ชื่นชมโสมนัสเป็นอย่างมาก ทุกคนลว้นมคีวามสุขสนุกสนานรื่นเรงิ บ้านเมอืงสรรพสตัว์
ต่างล้วนมคีวามสุขสมบูรณ์ ภาพเหตุการณ์ที่พระเวสสนัดรกลบัคืนเมืองซึ่งท าให้เกิด
ปรากฏการณ์ปาฏหิารยิ์อศัจรรยอ์ย่างหนึ่ง นัน่กค็อื มฝีนโบกขรพรรษตกลงมา ซึง่บ่งบอก
ใหเ้หน็ถงึบุญญาภนิิหารของพระเวสสนัดร ดงัเนื้อความในเวสสนัดรส านวนอสีาน ความว่า 
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  หกกษตัรยิท์่าวลม้   ลมปนัวสิญัญ ี
  ชาวสพีผีูม้ารบั   กะท่าวตายลงสิน้ 
  ไผกะวนิเวยีนลม้   เป็นลมอยู่กลางปา่ 
  ชา้งและมา้    บ่กนิหญา้หงว่มเหงา 
  ฮอ้นถงึพระพ่อเจา้   เทวราชอนิตา 
  เทลงมายงัฝน   ใหห้มูค่นไดห้ายกลุม้ 
  ชุมหมูห่กกษตัรยิพ์รอ้ม  ประชากรกะเลยตื่น 
  ฝนโบกขรพสัสต์กสู่พืน้  กะเลยฟ้ืนชืน่มะโนฯ 
     (พระครสูุตสารพมิล, 2549) 
 

ทัง้นี้ เมื่อเทียบเคียงกับเหตุการณ์ในวรรณกรรมกับประเพณีพิธีแห่พระ
เวสสนัดรเขา้เมอืงแล้วกจ็ะพบลกัษณะร่วมอย่างหนึ่ง กล่าวคอื เจ้าพ่อกวนในฐานะพระ
โพธสิตัว์ไดท้ าการหว่านหมากกลัปพฤกษ์เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนชาวเมอืง เสมอืน
เป็นน ้าฝนโบกขรพรรษที่ได้ตกต้องลงมายงัโลกมนุษย์ เพื่อให้ชุมชนบ้านเมอืงนัน้เกิด
ความอยู่ดมีสีุขผูค้นต่างก็ไดช้ื่นชมยนิด ีพฤตกิรรมการโปรยหมากกลัปพฤกษ์ของเจา้พ่อ
กวนในพิธนีี้นับเป็นลกัษณะการสื่อสารของพฤติกรรมเชิงสญัลกัษณ์ที่ถูกก าหนดจาก
วัฒนธรรม (ชิเกฮารุ ทานาเบ , 2555) อนึ่ ง ลักษณะของการประกอบสร้างหมาก
กลัปพฤกษ์ด้วยการใชข้า้วเหนียวและเงนิเหรยีญนัน้ก็สามารถสื่อความหมายให้เห็นถึง
ชวีิตแบบพื้นฐานของประชาชนธรรมดา ที่ความสุขสมบูรณ์นัน้เกิดจากการมขี้าวปลา
อาหารและมเีงนิมทีอง ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ที่โยงใยอยู่กบักิจกรรมทางโลก และยงัคงให้
ความส าคญักบัเรือ่งวตัถุนิยม แต่ลกัษณะเช่นนี้กเ็ป็นความคดิตามแบบทีเ่รยีกกนัว่า “พุทธ
ศาสนาชาวบ้าน” (folk Buddhism) ดงันัน้ ความหมายของการโปรยหมากกลัปพฤกษ์ที่
เป็นสญัลกัษณ์แทนฝนโบกขรพรรษทีส่มัพนัธ์กบัเรื่องราวความอุดมสมบูรณ์จงึช่วยใหเ้รา
มองเหน็การผลติซ ้าความคดิความเชือ่ผ่านเคา้เรือ่งเวสสนัดรชาดกในพื้นทีส่ญัลกัษณ์ใหม่
ในรปูแบบของการสือ่สารเชงิพธิกีรรมไดอ้ย่างน่าสนใจ 

มขีอ้สงัเกตว่า การแห่เจ้าพ่อกวนในฐานะเป็นพระเวสสนัดรโพธสิตัว์ไปยงัวดั
โพนชัยที่เสมือนเป็นวงัเป็นบ้านเมืองของพระเจ้ากรุงสญชัยผู้เป็นพระบิดาของพระ
เวสสนัดรตามเคา้เรือ่งชาดกเวสสนัดร ทัง้นี้การเขา้ไปยงัพระอุโบสถวดัโพนชยั หลงัจากที่
เจ้าพ่อกวนในฐานะพระโพธสิตัว์ได้ลงจากขบวนแห่หามแลว้ เจ้าพ่อกวนก็จะเขา้ไปร่วม
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พิธกีรรมในพระอุโบสถ โดยจะมพีิธทีางพุทธศาสนาและการกราบไหว้พระประธานใน
อุโบสถแห่งนี้ด้วย ทัง้นี้อุโบสถแห่งนี้มคีวามส าคญัในฐานะที่เป็นพื้นที่ศกัดิส์ทิธิ ์(sacred 
space) ทีเ่ป็นตวัแทนของความเชือ่ทางพุทธศาสนาและความเชื่อดัง้เดมิ (ผ-ีนาค) ปะปน
อยู่รวมกนั กล่าวคอื พระอุโบสถนี้เชื่อว่าเป็นวดัเก่าแก่ตัง้มากว่า 400 ปีมาแลว้ โดยมพีระ
เจ้าใหญ่ประดิษฐานเป็นพระประธาน ด้านหลังองค์พระเจ้าใหญ่นี้  จะมีรูพญานาค            
(แปวนาค) ปรากฏอยู่ดว้ย ซึ่งเชื่อว่าเป็นเสน้ทางของพญานาคทีอ่าศยัอยู่ในล าน ้าหมนัที่
ท่าวงัเวนิใชเ้ดนิทางขึน้มาเพือ่เป็นอารกัษ์ดแูลรกัษาพระเจา้ใหญ่ในอุโบสถแห่งนี้ 

จากทีก่ล่าวมาเมือ่ยอ้นกลบัมาพจิารณาว่า ในพธิแีห่พระเวสสนัดรเขา้เมอืง เจา้
พ่อกวนในฐานะพระเวสสนัดรได้เขา้มายงัพระอุโบสถแห่งนี้ซึ่งเหมอืนเป็นพระราชวงัของ
พระเวสสนัดร ที่มรี่องรอยของพญานาค สตัว์ศกัดิส์ทิธิผ์ูคุ้ม้ครองดูแลรกัษาพระเจา้ใหญ่
แห่งนี้ เจา้พ่อกวนในฐานะพระเวสสนัดรทีไ่ดเ้ขา้มาสกัการะบูชาพระเจา้ใหญ่ จงึชี้ให้เห็น
ถงึการนับถอืยอมรบัอ านาจแห่งพญานาคผูร้กัษาคุม้ครองอาณาบรเิวณแถบนี้ดว้ย ฉะนัน้
การสร้างภาพพระราชวงัของพระเวสสนัดรโดยใช้พระอุโบสถวดัโพนชยัเป็นสญัลกัษณ์
แทน จงึบ่งบอกใหเ้หน็ถงึสถานที่พ านกัของพระเวสสนัดรโพธสิตัวต์ามวธิคีดิชาวบา้น ทีม่ ี
การผสมผสานทางวฒันธรรมระหว่างพุทธศาสนา (พระเจ้าใหญ่) กบัความเชื่อดัง้เดิม 
(นาค) เช่นนี้การประกอบสร้างตวัตนของพระเวสสนัดรโพธิสตัว์ตามความคดิความเชื่อ
ของชาวด่านซ้าย จงึแสดงใหเ้หน็ถึงความเป็นพหุลกัษณ์ในตวัตนของพระโพธสิตัว์ในวธิี
คดิทอ้งถิน่ทีม่คีวามเลื่อนไหล ไม่แน่นิ่ง ไม่ตายตวั สามารถแปรเปลีย่นได้ หากแต่ขึน้อยู่
กบับรบิทที่เกี่ยวขอ้งที่ได้เขา้มาสมัพนัธ์เชื่อมโยงกบัวถิีชวีติผูค้น ดงัเช่น ความเชื่อเรื่อง
พญานาคปะปนอยู่กบัความเชื่อทางพุทธศาสนาทีไ่ดก้ลายมาเป็นความเชือ่ในรปูแบบของ
พุทธศาสนาแบบชาวบา้นในทีสุ่ดนัน่เอง 
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ภาพท่ี 5 (ซา้ย) พระเจา้ใหญ่พระประธานในอุโบสถวดัโพนชยั อ.ด่านซา้ย จ.เลย 
(ขวา) รูขนาดใหญ่ที่ปรากฏอยู่ด้านหลังที่ ฐานพระเจ้าใหญ่ซึ่งเชื่อว่าเป็น            

รพูญานาคหรอืแปวนาค 
 

 3.3 พระโพธิสตัวช์าวบา้นกบัการเป็นผูป้กปักรกัษาคุ้มครองบ้านเมือง 
  ในประเพณีบุญหลวง นอกจากล าดบัข ัน้ตอนการแห่พระเวสสนัดร
เขา้เมอืงแลว้ยงัพบว่า เจา้พ่อกวนกบัเจา้แม่นางเทยีมนัน้จะต้องประกอบพธิกีรรมในวนัที ่
3 หลงัจากที่ฟงัเทศน์มหาชาติจบทัง้ 13 กณัฑ์ ซึ่งยงัมพีธิทีี่ส าคญัอีกอย่างหนึ่ง นัน่ก็คอื 
“พธิสีะเดาะเคราะหบ์า้นเมอืง”  
 “กิจพิธีของประเพณีบุญหลวงในวันที่ 3 ซึ่งถือเป็นวันสุดท้ายของงานนี้ 
นอกจากจะมกีารเทศน์เวสสนัดรชาดกหรอืเทศน์มหาชาติแลว้ ยงัมพีธิกีรรมที่ส าคญัอีก
อย่างหนึ่ง นัน่กค็อื พธิสีะเดาะเคราะหบ์า้นเมอืง โดยมวีธิปีฏบิตัดิงันี้ เวลาประมาณ 09.00 
น. ในขณะทีป่ระชาชนส่วนหนึ่งก าลงัฟงัเทศน์มหาชาตอิยู่ภายในศาลาโรงธรรมนัน้ เจา้พ่อ
กวน คณะแสน เจา้แม่นางเทยีม นางแต่ง และประชาชนอกีส่วนหนึ่งกจ็ะมาร่วมประกอบ
พธิสีะเดาะเคราะห์บ้านเมอืง โดยจะท ากระทงใหญ่ 1 กระทง และกระทงเลก็รองลงไปอกี 
8 กระทงขงึ แลว้ดว้ยสายสญิจน์รอบกระทง ภายในใส่ขา้ว ของหวาน ขา้วต้ม ขนม หมาก
พลู ยาสบู ธปู เทยีน และดอกไม ้นอกจากกระทงทีท่ าดว้ยกาบกลว้ยทัง้ 9 กระทงแลว้ ยงั
มกีระทงเลก็ๆ ทีเ่ยบ็ดว้ยใบตองอกีจ านวน 100 กระทง เรยีกว่า “กระทงแจกเสยีเคราะห์” 
ท าขึน้ใชใ้นพธินีี้ด้วย...เมือ่ชาวบ้านช่วยกนัจดัเตรยีมอุปกรณ์ในการประกอบพธิสีะเดาะ
เคราะห์พรอ้มแลว้ ก็จะไปนิมนต์พระสงฆ์ 4 รูป เพื่อมาท าการสวดสะเดาะเคราะห์ เมื่อ
พระสงฆ์นัง่ประจ าที่ที่เตรยีมไว้แล้ว เจ้าพ่อกวน แสนด่าน และแสนแก้วอุ่นเมอืง จะนัง่
ประจ าที่ทีจ่ดัไว้ตรงหน้าพระสงฆ์ทัง้ 4 รูป ชาวบา้นทีม่าร่วมพธิกีจ็ะนัง่อยู่รอบๆ บรเิวณ
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นัน้ พอได้เวลา เจ้าพ่อกวนก็จะพาชาวบ้านกราบพระ และเป็นผู้น ากล่าวค าอาราธนา
นิมนต์พระสงฆส์วดสะเดาะเคราะห์ เมือ่พระสงฆท์ัง้ 4 รปู สวดสะเดาะเคราะห์เสรจ็แลว้ก็
จะท าการจุดธูปเทยีนทุกเล่ม จุดกระทงผึ้งพนัน ้ามนัหมืน่ แลว้พระสงฆก์จ็ะท าพธิกีรวดน ้า
ลงในกระทงกาบกลว้ยทัง้ 9 กระทง จากนัน้ชาวบา้นก็จะน ากระทงคาวหวานทัง้หลายไป
วางไวต้ามโคนตน้ไมร้อบๆ วดั น ากระทงกาบกลว้ยเลก็ทัง้ 8 กระทง ไปวางไวต้ามทศิทัง้ 
8 ส่วนกระทงใหญ่จะน าไปทิ้งลงในแม่น ้า ถือเป็นการส่งเคราะห์เข็ญให้ไหลลอยไปกบั
แมน่ ้า” 

   (กาญจนา สวนประดษิฐ,์ 2533) 
 

จากขัน้ตอนของการปฏิบตัิกจิพธิีขา้งต้น ท าให้มองเห็นสาระส าคญัของการ
ประกอบพธิบีุญหลวง คอื การสะเดาะเคราะหบ์า้นเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความร่มเยน็เป็นสุข เชือ่
ว่าจะก่อใหเ้กดิความอุดมสมบรูณ์เจรญิรุ่งเรอืงขึน้ในชุมชนบ้านเมอืง ทัง้นี้เหตุการณ์ส าคญั
ของการสะเดาะเคราะห์เมอืง คอื การน าเอากระทงใหญ่ไปลอยเคราะห์ลอยเขญ็ยงัล าน ้า
หมนั กระทงต่างๆ เหล่านี้เป็นเสมอืนเครื่องสกัการะบูชาแก่บรรดาผเีจ้าน ้าเจา้ท่าที่ดูแล
รกัษาบา้นเมอืง โดยเฉพาะพญานาคซึ่งเชื่อว่าเป็นสตัว์ศกัดิส์ทิธิ ์เป็นผเีจา้บา้นเจา้เมอืงที่
คอยดูแลรกัษาคุ้มครองผู้คนชุมชนให้เกดิความร่มเย็น ตามความเชื่อในต านานพญาคนั
คากซึ่งเป็นเรือ่งเล่าอธบิายเหตุทีม่าของประเพณบีุญหลวงดว้ยอกีเรื่องหนึ่ง กม็เีหตุการณ์
ที่สะท้อนให้เห็นว่าพญาคนัคากนัน้ได้รบัการช่วยเหลือจากพญานาคซึ่งเป็นสตัว์บรวิาร
ส าคญัทีไ่ดม้าช่วยเหลอืโดยตลอด ดงัตารางน าเสนอเหตุการณ์ทีพ่ญานาคช่วยเหลอืพญา
คนัคากในการศกึสงครามรบทา้พญาแถน ดงัมรีายละเอยีดตามล าดบัต่อไปนี้ 
 

ตารางที ่3 เหตุการณ์ทีพ่ญานาคช่วยเหลอืพญาคนัคาก 
 

เหตกุารณ์ เหตกุารณ์ท่ีพญานาคช่วยเหลือพญาคนัคาก 

1 พญานาคและบรวิารท าถนนจากเมอืงชมพูขึน้ไปเมอืงแถนแดนสวรรค์ 
2 พญานาคพร้อมบริวารช่วยกันแผ่พังพานให้เป็น เส้นทางทอดยาวผ่าน

เทอืกเขาสูงไปถงึเมอืงแถน 
3 พญานาคเลือ้ยรดัตวัพญาแถนไวแ้น่น จนพญาแถนไม่สามารถดิ้นและรบกบั

พญาคนัคากได ้
4 พญานาคจดัเวรขึน้ไปเล่นน ้าบนสระทีเ่มืองฟ้าเมอืงแถนทกุปีเพื่อใหฝ้นตกลง

มายงัโลกมนุษย์ 
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 จากตารางขา้งต้น แสดงให้เห็นบทบาทส าคญัของพญานาคที่ท าหน้าที่เป็นผู้
ช่วยเหลอืพญาคนัคากโพธสิตัว ์ซึง่เป็นมลูเหตุส าคญัทีพ่ญาคนัคากไดส้ านึกในบุญคุณของ
พญานาค เช่นนี้จงึมกีารน าส่งเครื่องสกัการะ เครื่องเซ่นสงัเวยใหแ้ก่พญานาคเสมอ นัน่ก็
คือ การท ากระทงใหญ่ให้ไหลลอยไปตามล าน ้ าหมันในช่วงพิธีการสะเดาะเคราะห์
บ้านเมอืง อันเป็นขัน้ตอนสุดท้ายของประเพณีบุญหลวง เพื่อให้พญานาคดูแลรกัษา
คุม้ครอง เกือ้หนุนมนุษย ์และพทิกัษ์รกัษาผูค้นบา้นเมอืงใหเ้กดิความสุขสวสัดมีงคล การ
ประกอบกจิพธิลีอยกระทงที่ไดบ้รรจุของคาวหวานเครื่องไหว้ทัง้หลาย ซึ่งน าโดยเจ้าพธิ ี
นัน่ก็คือ เจ้าพ่อกวนที่ได้แสดงการขอบคุณต่อพญานาคในฐานะที่เป็นบริวารของพระ
โพธสิตัว์ทีอ่ยู่ในภาพร่างของเจ้าพ่อกวน ลกัษณะเช่นนี้จงึช่วยตอกย ้าใหเ้หน็ภาพของการ
กระท าเชิงพิธีกรรมของเจ้าพ่อกวนในฐานะที่เป็นพระโพธสิตัว์ที่มีผีเจ้าน ้าเจ้าท่าอย่าง
พญานาคเป็นอารกัษ์ผูพ้ทิกัษ์รกัษา และท าหน้าทีเ่สมอืนเป็นผูช้่วยเหลอืเป็นบรวิารมงคล
เพือ่ก่อใหเ้กดิความร่มเยน็เป็นสุขแก่บา้นเมอืงตามเคา้เรือ่งไดอ้ย่างน่าสนใจ 
 

บทส่งท้าย 
 จากการวเิคราะห์ตีความประเพณีบุญหลวงในประเด็นวธิีคดิท้องถิ่นกบัการ
น าเสนอภาพตวัแทนของพระโพธสิตัว์ชาวบ้านพบว่า การประกอบสร้างตวัตนของพระ
โพธสิตัวช์าวบา้นในประเพณีนี้มลีกัษณะทีแ่ตกต่างไปจากการสรา้งตวัละครพระโพธสิตัว์ที่
อยู่ในวรรณกรรมแบบฉบบั รวมทัง้ยงัแสดงให้เห็นวธิกีารสรา้งความเป็นพระโพธสิตัว์ใน
วถิวีฒันธรรมแบบชาวบา้นซึง่มคีวามเลือ่นไหล ไมแ่น่นิ่ง สามารถปรบัเปลีย่นแปรรปูไปได้
ตามบรบิทและเงื่อนไขของความสมัพนัธ์ทางสงัคม แนวคิดนี้สอดคล้องกบัทศันะของ 
William Klausner (1961) ทีไ่ดศ้กึษาระบบความเชื่อทางศาสนาในอสีานว่า ความสมัพนัธ์
ระหว่างระบบความเชือ่ต่างๆ ในอสีานชีใ้หเ้หน็เด่นชดัทีสุ่ดคอื ความแตกต่างระหว่างพุทธ
ศาสนาตามคมัภรี์ ซึ่งเป็น “วฒันธรรมหลกั” กบัพุทธศาสนาชาวบ้าน หรอื “วฒันธรรม
ชาวบา้น” และพุทธศาสนาชาวบา้นนี้คอืส่วนทีเ่ราจะเหน็ถงึความผสมผสานกนัทางความ
เชือ่และศาสนามากทีสุ่ด 
 ในแง่ของตัวบท (text) จากการวิเคราะห์การสร้างความเป็นพระโพธิสัตว์
ชาวบ้านในประเพณีบุญหลวงพบการประกอบสร้างตวัตนพระโพธสิตัว์ในประเพณีผ่าน
ขอ้มลูวรรณกรรม 2 เรือ่งทีส่ าคญั คอื เวสสนัดรชาดก และพญาคนัคากชาดก ทีใ่ชอ้้างถงึ
ทีม่าของการประกอบพธิกีรรมนี้ข ึ้น ซึ่งเกีย่วขอ้งกบัขอ้มลูประเพณีในฮตีสบิสอง คอื บุญ
เดอืน 4 หรอืบุญพระเวส และบุญเดอืน 6 หรอืบุญบัง้ไฟ แต่อย่างไรกต็าม การประกอบ
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สรา้งภาพพระโพธสิตัว์ชาวบา้นตามแนวจารตีนิยมทีเ่ป็นแนวคดิกระแสหลกั กม็กัมุ่งเน้น
เชื่อมโยงกบัเรื่องเวสสนัดรชาดกเพียงเท่านัน้ โดยเน้นที่พิธีแห่พระเวสสนัดรเข้าเมอืง 
ในขณะที่ประเพณีบุญหลวงนี้มกีารประกอบสร้างผ่านพฤติกรรมและการกระท าในเชิง
พธิกีรรมที่สื่อให้เห็นภาพพระโพธสิตัว์แบบชาวบา้นที่อยู่นอกกรอบจารตีนิยม แต่อยู่ใน
กรอบของท้องถิ่นนิยมมากกว่า นัน่ ก็คือ การแฝงเร้นเค้าเรื่องพญาคันคากชาดก 
โดยเฉพาะพธิกีารแห่ในขบวนเจา้พ่อกวนขีบ่ ัง้ไฟถอืเป็นหลกัฐานทางความคดิเชงิประจกัษ์ 
การอ าพรางเรื่องเล่าชาดกนอกนิบาตเรือ่งนี้เอาไว ้แลว้ชูใหเ้รื่องเล่าชาดกในนิบาตซึ่งเป็น
ทีร่บัรูแ้ละยอมรบัของผูค้นส่วนใหญ่นบัเป็นปฏบิตักิารเชงิวาทกรรม (discourse practice) 
รูปแบบหนึ่ ง ที่แฝงฝงัให้เห็นอุดมการณ์ทางสังคมบางอย่าง ที่ชี้ให้เห็นถึงมิติของ
ความสมัพนัธ์เชงิอ านาจระหว่างพุทธ-ผ ีชาต-ิท้องถิน่ สากล-ชนบท ไทย-ลาว อนารยะ-
อารยะ ความงาม-ความน่ารงัเกยีจ จารตีนิยม-นอกจารตีนิยม เป็นตน้ 
 ทัง้นี้  หากมองประเพณีบุญหลวงของชาวด่านซ้ายในแง่ของปฏิบตัิการทาง
สงัคม (social practice) เราจะเห็นบริบทที่เข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการสร้างสรรค์
ประเพณีนี้ ข ึ้นมาอย่างหลากหลาย ทัง้ในแง่การน าเสนอภาพตัวแทนและการสร้าง
ความหมายของพระโพธสิตัว์ กล่าวคอื ในบรบิทของสงัคมวฒันธรรมกเ็ป็นตวัแปรส าคญัที่
ไดก้ าหนดวธิกีารสรา้งความเป็นพระโพธสิตัวช์าวบา้นใหเ้กดิขึน้ในประเพณนีี้ เช่น การให้
เจา้พ่อกวนซึง่เป็นผูน้ าทางจติวญิญาณในคตคิวามเชือ่ดัง้เดมิของคนพืน้เมอืง ท าหน้าทีร่บั
บทเป็นพระโพธสิตัว์ ซึ่งสะทอ้นให้เห็นการพยายามสรา้งพื้นที่ศกัดิส์ทิธิ ์(sacred space) 
ใหเ้กดิขึน้แก่ประเพณีนี้ทีดู่แตกต่างจากทอ้งถิน่อื่นๆ ไม่เพยีงแต่ชื่อค าเรยีกขานประเพณ ี
แต่องค์ประกอบต่างๆ ลว้นสื่อให้เหน็ถงึความน่าเชือ่ถอืและศรทัธามากกว่าทีจ่ะใชผู้แ้สดง
เป็นตวัละคร แล้วแต่งองค์ทรงเครื่องสวมชุดเป็นพระเวสสนัดรเพยีงเท่านัน้ ซึ่งในส่วนนี้
ส่งผลต่อการก าหนดความหมายและการบรโิภคความหมายเกีย่วกบัพระโพธสิตัวใ์นวธิคีดิ
ของชาวบา้นด่านซา้ยไดอ้ย่างชดัเจน 
 มขีอ้สงัเกตอกีอย่างหนึ่งต่อการสรา้งความเป็นพระโพธสิตัว์ชาวบ้านในวธิคีดิ
ของผู้คนในท้องถิ่นอ าเภอด่านซ้าย กล่าวคอื จากการศึกษาประเพณีบุญหลวงที่มกีาร
ประกอบสร้างภาพพระโพธสิตัว์ข ึ้นมาจากทัง้ฝ ัง่แนวคิดตามจารตีนิยม (พุทธศาสนา-
กระแสหลกั) และฝ ัง่แนวคดิทีอ่ยู่นอกจารตีนิยม (ความเชือ่ดัง้เดมิ-กระแสรอง) ทัง้นี้ผูเ้ขยีน
มีข้อสังเกตเพิ่มเติมส่งท้าย คือ  พระโพธิสัตว์ชาวบ้านนั้นมีลักษณะของความ
หลากหลายและซบัซ้อน การน าเสนอภาพแทนของพระโพธสิตัว์ในวถิีชาวบ้านมไิด้มี
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เพียงด้านเดียวที่หมายถึงบุคคลที่เป็นอดีตชาติของพระพุทธเจ้า ทัง้นี้จากการศึกษา
วรรณกรรมชาดกพื้นบ้านอีสานหลายเรื่อง เคา้โครงเรื่องชาดกพื้นบ้านก็มไิด้ด าเนินตาม
โครงสรา้งชาดกโดยสมบรูณ์แต่อย่างใด กล่าวคอื บางเรื่องไม่มปีจัจุบนัวตัถุ บางเรือ่งไม่มี
คาถา ไม่มสีโมธาน แต่เรื่องนี้ในการรบัรู้ของผู้คนในชุมชนท้องถิน่ก็เชื่อว่า เป็นเรื่องเล่า
นิทานชาดก นอกจากนี้แลว้พระโพธสิตัว์ในความคดิแบบพื้นบ้านยงัมมีติิที่หลากหลาย 
และเปลี่ยนแปลงไปตามบรบิททางสงัคมวฒันธรรม อีกทัง้แมค้วามหมายของการสร้าง
ตวัตนพระโพธสิตัว์ตามแนวจารตีนิยมที่ดูเป็นสากลจะสร้างไวอ้ย่างไร แต่ทว่าในชุมชน
ท้องถิ่นก็ไม่ได้สร้างความหมายขึ้นตามแนวจารตีนิยมเสมอไป ทว่ามกีารสรา้งขึ้นใหม่ 
(ตคีวามใหม่) ตามแต่ความนิยมของสงัคมเป็นส าคญั บางเรือ่งบางเหตุการณ์อาจชี้ใหเ้หน็
การยอมรบัวธิกีารสรา้งความเป็นพระโพธสิตัว์ตามแนวคดิกระแสหลกั แต่กม็บีางส่วนที่
คดัคา้นและสรา้งความแปลกต่างใหเ้กดิขึน้ ดว้ยเหตุทีส่งัคมเป็นผูก้ าหนดสรา้งขึน้มาเองได ้
เช่นนี้การสรา้งความเป็นพระโพธสิตัว์ชาวบ้านจงึเป็นปฏบิตัิการทางสงัคมทีเ่ชื่อมโยงให้
เหน็มติทิางสงัคมวฒันธรรมในทอ้งถิน่แห่งนี้ไดอ้ย่างน่าสนใจยิง่ รวมทัง้น่าจะมกีารศกึษา
วเิคราะห์ตีความเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกบัพุทธศาสนาแบบชาวบ้านในเชงิลกึให้เพิ่มมาก
ยิง่ขึน้ 
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