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บทคัดย่อ

	 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการคล่ีคลายปัญหาความขัดแย้ง

ระหว่างรัฐกับกลุ่มคนคริสต์	 นิกายโรมันคาทอลิก	บ้านสองคอน	และศึกษาวิธีการก้าวผ่าน

ความเป็นชายขอบของกลุ่มคนคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในชุมชนอีสาน	โดยใช้กระบวนการ

ศึกษาแบบบูรณาการจากการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร	สังเกตการณ์	และสัมภาษณ์บุคคล

ที่เกี่ยวข้อง	 เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง	 และน�าผลมาวิเคราะห์และอธิบายตาม

แนวคิดทางสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา	

	 จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่ามูลเหตุและกระบวนการกลายเป็นคนชายขอบของ

คนคริสต์บ้านสองคอนเกิดจากปัจจัยของการถูกขับออกจากชุมชนเดิม	 เนื่องจากถูกกล่าว

หาว่าเป็นปอบ	 การหลบหนีการเกณฑ์แรงงานและทาส	 และเป็นผู้หลบหนีคดีความของรัฐ	

กลุ่มคนเหล่านีไ้ด้หลอมรวมกนัเป็นชุมชนโดยมวีดัคาทอลกิเป็นศนูย์กลางจนเป็นทีร่บัรู้ใน

อัตลักษณ์ในชื่อที่ถูกเรียกว่า	คนคริสต์บ้านสองคอน	การเป็นชายขอบในระยะที่สอง	คือ	ยุค

จอมพล	ป.พบิลูสงคราม	ท่ีมีการใช้นโยบายผสมกลมกลืนและการส่งเสรมิความเป็นชาตไิทย	

โดยก�าหนดให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ�าชาติ	จึงมีประเด็นความต่างทางศาสนา	รัฐไทย

กล่าวหาชุมชนชาวคริสต์บ้านสองคอนฝักใฝ่กับฝรั่งเศสช่วงเข้ามาล่าอาณานิคมชุมชน	ชาว

คริสต์บ้านสองคอนถูกรังเกียจ	 จนกลายเป็นคนชายขอบของรัฐไทย	 จากนโยบายการผสม

กลมกลนืของรฐัไทย	มีการส่งเจ้าหน้าท่ีต�ารวจเข้ามาเกลีย้กล่อมให้ชาวบ้านเปลีย่นมานบัถอื

ศาสนาพุทธแต่ไม่ส�าเร็จ	และส่งผลกระทบต่อคนที่ขัดขืนนโยบายโดยการฆ่าครูสอนศาสนา	

การสงัหารหมูเ่ด็กและผูห้ญิง	นบัเป็นประวติัศาสตร์บาดแผลของคนครสิต์บ้านสองคอน	ส่วน

การคล่ีคลายประวัติศาสตร์และกระบวนการสร้างพืน้ทีท่างสังคมเพ่ือก้าวผ่านความเป็นชาย

ขอบ	พบว่ามี	2	รูปแบบ	คือ	1)	ปฏิบัติการผ่านเรื่องเล่า	เพื่อคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งที่
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เป็นประวตัศิาสตร์บาดแผล	และปฏิบติัการทางสงัคม	วัฒนธรรมต่าง	ๆ 	ขึน้มาทดแทนปฏบิตัิ

การแบบเดมิ	ทีอ่าจจะท�าให้เกดิปัญหาด้านความรู้สึก	ความเข้าใจในทางลบ	จงึเกิดการสร้าง

นิยามใหม่เพื่อท�าให้คนนอกเข้าถึง	เห็นความส�าคัญและมีส่วนร่วมในพิธีกรรม	เพื่อย�้าความ

ศักดิ์สิทธิ์	ความส�าคัญของกลุ่มคนและศาสนา	2)	การก้าวผ่านความเป็นชายขอบโดยใช้วิธี

การผสมผสานทางวัฒนธรรม	ประยุกต์พิธีกรรมและความเชื่อ	 ให้สอดคล้องกับชุมชนรอบ

ข้างที่เป็นคนชาติพันธุ์ลาว	 มีรากเหง้าวัฒนธรรมล้านช้าง	 รวมทั้งปรับให้เข้ากับบริบทของ

ความเป็นไทย	ที่มีความเชื่อหลากหลาย	 เพื่อให้คนทุกศาสนาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและ

พิธีกรรมที่จัดขึ้น

ค�าส�าคัญ:	การคลี่คลาย	ประวัติศาสตร์บาดแผล	ชายขอบ	ชุมชนคาทอลิกอีสาน

Abstract

	 This	case	study	of	Ban	Songkhon	in	Mukdahan	aimed	to	investigate	the	

pattern	of	Catholic	Christian	community	 identities	 in	 Isan,	 the	pattern	of	

conflictdisentanglement	between	the	Thai	government	and	Catholic	Christianstrategies	

to	escape	the	marginalization	of	the	Catholic	Christian	community	in	Isan,	and	to	

identify	the	strategies	of	Ban	Songkhon	Catholicsin	regard	to	this	marginalization.	Data	

were	collected	by	a	combination	of	multi-disciplinary	methods,	including	observations,	

interviews,	and	analytical	and	synthesized	data.	By	the	application	of	sociological	

and	anthro-political	concepts	and	frameworks,	it	was	found	that	for	the	first	period,	

various	 factors	 and	processes	were	 used	 to	marginalize	 the	Catholic	Christian	

community	identities	of	Ban	Songkhon,	such	as	exclusion	based	on	accusations	of	

being	a	kind	of	ghost	and	avoiding	military	training,	labor,and/or	slavery,	and	having	

a	criminal	record.	The	unwanted	individuals	connected	with	each	other	by	

participation	 in	Catholic	 Christian	 religious	 practices,	 and	 the	Catholic	 Church	

became	the	center	of	the	community.	The	second	period	of	being	a	marginalized	

community	was	during	the	time	of	Prime	Minister	Phibunsongkhram,	characterized	

by	Thainationalistic	and	assimilation	policies.	Local	police	unsuccessfully	attempted	

to	convert	the	Catholic	community,	and	many	missionaries	and	children	were	killed	

due	to	opposition	to	these	national	policies.	The	community	attempted	to	unravel	its	

history	and	social	scape	of	marginalization	by	the	use	of	two	strategies.	The	first	was	

a	 construction	 of	 an	 identity	 through	 story-tellingand	 redefining	 some	 vocabulary	
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involving	rituals	and	ceremonies,	to	avoid	any	misunderstandings	or	misconceptions,	

to	 recruit	 people	 and	emphasize	 the	 importance	of	 religion.The	 second	was	 the	

application	of	 rituals	and	beliefs	of	neighboring	cultures,	such	as	Lao	and	 the	

Lanxang	 kingdom,	adaptation	 to	 the	Thai	 context,	 and	 the	acceptance	of	 other	

beliefs	and	traditions	within	the	community.

Keywords:	Unraveling;	Wounded	History;	Marginalization;	Isan	Catholic	Community

บทน�า

	 สังคมมนุษย์มีลักษณะพิเศษเหนือกว่าสังคมของสัตว์อื่น	ๆ	เพราะมีการอยู่รวม

กันเป็นกลุม่	พ่ึงพาอาศยัซึง่กันและกนั	มคีวามสมัพนัธ์กนัทางสงัคม	คนก�าเนดิจากหลายเผ่า

พันธุ์	 มีความแตกต่างทางพันธุกรรม	 อาศัยอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมต่างกัน	 ต่างได้รับการ

หล่อหลอม	การขัดเกลาทางสังคม	(Socialization)	และกระบวนการการปลูกฝัง	(Internal-

ization)	 ท�าให้ผู้คนต่างก็มีรูปลักษณ์และวิถีการด�าเนินชีวิตที่หลากหลายในชีวิตประจ�าวัน	

เมื่อเขามีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นมากขึ้น	 ก็ยิ่งพบความแตกต่างระหว่างตนกับคนอื่นมากข้ึน

ตามไปด้วย	 แนวคิดจากนักจิตวิทยาสังคม	 Erikson	 (1968)	 มองว่าแต่เดิมนั้นคนเป็นสัตว์

ประเภทเดียวกัน	แต่ได้แบ่งแยกตัวเองออกเป็นชาติ	 เป็นเผ่า	วรรณะ	ชนชั้น	ศาสนา	และ

อุดมการณ์ที่ต่างกัน	

	 การมองคนอ่ืนว่าไม่เหมอืนเรา	หรอืการทีบ่คุคลนัน้เข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม

แล้วถูกสังคมก�าหนดว่าเป็นตัวปัญหาท�าให้เกิดภาวะชายขอบในสังคม	 เป็นที่ทราบกันโดย

ทัว่ไปว่าความต่างในการนบัถอืศาสนา	วฒันธรรมและความเชือ่เป็นปัจจยัหนึง่ทีน่�าไปสูค่วาม

เป็นชายขอบ	บางกรณีกลับกลายเป็นความต่างที่น�าไปสู่ความขัดแย้งและความรุนแรงจาก

บทความ	Culture,	Identity	and	Conflict	 in	Asia	and	Southeast	Asia	(Croissant	and	

Trinn,2009)	ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาสาเหตุและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในภูมิภาคเอเชีย

และเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้พบว่า	ส่วนใหญ่เป็นปัญหาทางวฒันธรรมทีป่ระกอบด้วยภาษา

ศาสนาและประวัติศาสตร์ของชาติที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย	จึงเกิดภาวะชายขอบและ

ความขัดแย้งขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 เป็นปัญหาที่คนทั่วไปรับรู้และมีการน�า

เสนอทางสื่อต่าง	ๆ	หลายรูปแบบ	

	 บทความนี้น�าเสนอกรณีความเป็นชายขอบที่เกิดจากความต่างทางศาสนา	 ซึ่ง

เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคอีสานของประเทศไทยที่บ้านสองคอน	ต�าบลป่งขาม	 อ�าเภอหว้านใหญ	่

จังหวัดมุกดาหาร	 เป็นชุมชนขนาดใหญ่ของคนชาติพันธุ์ลาว	 ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกาย

โรมนัคาทอลกิ	มศีาสนสถานขนาดใหญ่ตัง้อยูร่มิฝ่ังแม่น�า้โขง	จากการศกึษาเบ้ืองต้นได้ข้อมลู
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ว่า	 ชาวบ้านสองคอนแต่เดิมอพยพมาจากถิ่นอื่น	 เป็นผู้ยากไร้	 เป็นทาส	 ถูกกล่าวหาจาก

ชมุชนเดมิว่าเป็นปอบ	บางคนท�าความผดิและหลบหนีคดี	ซ่ึงนบัเป็นภาวะชายขอบ	จงึอพยพ

จากถิ่นเดิม	 เมื่อมาต้ังถิ่นฐานใหม่ที่บ้านสองคอน	 มีคนเจ็บป่วยเป็นไข้ป่ารุนแรง	 ชาวบ้าน

เชื่อว่าผีกระท�า	เมื่อมีบาทหลวงชาวสเปนที่ชื่อซาเวียร์	(Francis	Xavier	Marei	Guego)	เข้า

มารักษาโรคจนหาย	ชาวบ้านศรัทธาจึงหันมานับถือศาสนาคริสต์	อยู่ท่ามกลางหมู่บ้านชาว

พุทธ	ช่วงสงครามโลกครั้งที่	2	ซึ่งเริ่มมีการเผยแพร่แนวคิดชาตินิยมเพื่อต่อต้านอาณานิคม	

และก�าหนดให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ�าชาติ	ชาวบ้านสองคอนถูกกล่าวหาจากภาครัฐ

ของไทยว่าฝักใฝ่กับฝรั่งเศส	เพราะนับถือศาสนาคริสต์	ซึ่งต่างจากคนไทยส่วนใหญ่จึงเข้าสู่

ภาวะการเป็นชายขอบอีกครั้ง	 พวกเขาถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐไทยข่มขู่ให้เปลี่ยนศาสนาจาก

คริสต์มาเป็นพุทธ	 เพื่อให้เหมือนคนไทยส่วนใหญ่	 เหตุการณ์รุนแรงถึงขั้นมีการสังหารหมู	่

โดยเจ้าหน้าที่ต�ารวจของไทยเมื่อ	 พ.ศ.2483	 ผู้ตายมีทั้งเด็กและผู้หญิง	 จ�านวน	 7	 คน	 (จี	

ว่องไว,	 สัมภาษณ์,)เป็นความขัดแย้งบาดหมางของคนชายขอบกับภาครัฐ	 นับเป็น

ประวัติศาสตร์บาดแผลที่พวกเขาจ�าฝังใจ	อย่างไรก็ตามแม้จะมีความขัดแย้งรุนแรงกับภาค

รัฐในอดีตแต่ชาวบ้านสองคอนยังคงนับถือศาสนาคริสต์มาจนถึงปัจจุบัน	ศาสนสถานที่บ้าน

สองคอนกลายเป็นศูนย์รวมของคริสตชนทั่วโลก	 เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแสวงบุญของคน

หลากหลายศาสนาและมีวัฒนธรรมประเพณีที่น่าสนใจท่ีผู้วิจัยได้พบเห็นปฏิบัติการต่าง	ๆ	

ของชาวบ้านที่นับถือศาสนาคริสต์	 มีหลากหลายรูปแบบน่าจะมีส่วนในการคลี่คลายปัญหา

ความขัดแย้งที่เป็นประวัติศาสตร์บาดแผล	จึงน�าไปสู่การศึกษาในครั้งนี้	

วัตถุประสงค์ในการศึกษา

	 1.	เพือ่ศกึษารปูแบบการคลีค่ลายปัญหาความขดัแย้งระหว่างรฐักบักลุม่คนครสิต์	

นิกายโรมันคาทอลิก	บ้านสองคอน	

	 2.	เพื่อศึกษาวิธีการก้าวผ่านความเป็นชายขอบ	 ของกลุ่มคนคริสต์	 นิกาย

โรมันคาทอลิก	บ้านสองคอน	

วิธีการศึกษา

	 พื้นท่ีและชุมชนที่ศึกษาคือชุมชนชาวคริสต์	 นิกายโรมันคาทอลิก	บ้านสองคอน	

ต�าบลป่งขาม	อ�าเภอหว้านใหญ่	จงัหวดัมกุดาหาร	มวีธีิการศกึษาเชงิคณุภาพโดยการรวบรวม

ข้อมูลจากเอกสาร	 สังเกต	 และสัมภาษณ์บุคคล	ประชากรคือชาวบ้านสองคอน	 เลือกกลุ่ม

ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง	 น�าเสนอผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของปรากฏการณ์กับ

แนวคิดคนชายขอบและการสร้างพื้นที่ทางสังคม
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ผลการศึกษา

	 จากผลการศึกษา	สามารถแบ่งเนื้อหาเป็น	4ประเด็น	ดังนี้	1)	ความเป็นมา	มูล

เหตุและกระบวนการกลายเป็นคนชายขอบของคนคริสต์บ้านสองคอน	 ในระยะท่ีหนึ่ง	 2)	

ความต่างทางศาสนา	กระบวนการกลายเป็นคนชายขอบของคนครสิต์บ้านสองคอน	ในระยะ

ที่สอง	 3)ปฏิบัติการผ่านเรื่องเล่า	 เพื่อคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งที่เป็นประวัติศาสตร์

บาดแผล	และ	4)	วิธีการก้าวผ่านความเป็นชายขอบ	ของกลุ่มคนคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก	

บ้านสองคอนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ความเป็นมา มูลเหตแุละกระบวนการกลายเป็นคนชายขอบของคนครสิต์บ้านสองคอนใน 

ระยะที่ 1 (พ.ศ.2425 - 2481)

	 บ้านสองคอน	เริ่มก่อตั้งในปี	พ.ศ.2425	โดยกลุ่มคนที่อพยพเพื่อหาที่ท�ากินแห่ง

ใหม่	 แต่พวกเขาเข้ามาอยู่ได้ไม่นาน	ก็มีคนป่วยและตายเช่ือกันว่าเกิดจากผีป่าและอ�านาจ

ลี้ลับต่อมามีนายฮ้อย	(พ่อค้าเร่)	แนะน�าว่าคุณพ่อ	(บาทหลวง)	ฝรั่งมีความสามารถปราบผี

ได้	พวกเขาจงึไปเชญิมาปราบผเีมือ่คณุพ่อ	(บาทหลวง)	เข้ามาก็ได้รกัษาโรคและสอนให้เลิก

เชือ่เรือ่งผ	ีเมือ่ชาวบ้านหายเจบ็ป่วยจงึเกดิความศรทัธาเลิกนบัถอืผเีปล่ียนมานบัถอืศาสนา

คริสต์แม้ว่าการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานของคนกลุ่มนี้เข้ามาเพื่อหาที่ท�ากินซึ่งเป็นไปโดย

สมัครใจ	 ไม่ได้เกิดจากภาวะจ�ายอมแต่เมื่อมีเหตุการณ์คนป่วยและตายที่ชาวบ้านเชื่อว่าผี

กระท�า	จงึได้ไปเชญิคณุพ่อ	(บาทหลวง)	มาปราบผีพวกเขาเปลีย่นความเชือ่มานบัถอืศาสนา

คริสต์จงึได้กลายมาเป็นคนชายขอบจากการนบัถอืศาสนาในระยะต่อมา	เมือ่มข่ีาวลอืว่าบ้าน

สองคอนมคีณุพ่อ(บาทหลวง)	ทีใ่จด	ีกม็คีนบางกลุม่อพยพเข้ามา	เนือ่งจากมปัีญหาจากบ้าน

เดิม	เผชิญกับภาวะชายขอบที่แตกต่างจากคนทั่วไป	ดังต่อไปนี้

	 1.	กลุ่มที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบ	ค�าว่า	“ปอบ”	คือการลงโทษทางสังคมของคน

อีสาน	คนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบคือคนที่ไม่คบหาสมาคมกับเพื่อน	ก็จะถูกลือในหมู่บ้าน

ว่าเป็นปอบและในที่สุดก็จะอยู่ในหมู่บ้านนั้นไม่ได้	 ต้องย้ายหนีออกไป	 เหล่านี้คือการ

ต่อสู้ทั้งสิ้น	(นิธิ	เอียวศรีวงศ์,	2551)	ปอบจึงไม่ใช่ภูตหรือวิญญาณแต่คนทั่วไปรู้สกึกลัวและ

รังเกียจ	 จึงนิยมเรียกกันว่าผีปอบและย้ายจากหมู่บ้านเดิมมาพึ่งคุณพ่อ	 (บาทหลวง)	 ที่

บ้านสองคอน

	 2.	กลุ่มคนข่า	คนภูไทคนลาว	จากบ้านวังอ่างค�า	ฝั่งซ้ายแม่น�้าโขง	หลบหนีการ

ถูกเกณฑ์ไปเป็นทาส	จากการสืบหาข้อมูลพบว่ายังมีคนกลุ่มนี้ที่ยังมีชีวิตมาถึงปัจจุบัน	เช่น

แม่เฒ่าขันทอง	(สมัภาษณ์)	ซึง่เป็นคนภูไท	ในช่วงทีฝ่ั่งลาวเกดิศกึสงคราม	แบ่งฝ่ายขวา	ฝ่าย

ซ้าย	แต่ละฝ่ายต่างต้องการก�าลงัพล	จงึมกีารกวาดต้อนผูค้นไปเป็นแรงงาน	เป็นทหาร	ท�าให้

ผู้คนกลัวตาย	 จึงอพยพหนีข้ามแม่น�้าโขงมาอยู่ฝั่งไทย	คนกลุ่มนี้เมื่อเข้ามาอยู่พื้นที่
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บ้านสองคอนในช่วงแรกๆ	มาขออาศัยอยู่กับเจ้าของถิ่นเดิม	ช่วยท�าไร่ไถนา	เจ้าของนาให้

ที่อยู่ที่กิน	 โดยไม่ได้รับค่าจ้าง	ต่อมาบางคนก็แต่งงานมีลูกหลาน	ออกเรือน	กลายเป็นชาว

บ้านสองคอนโดยปรยิาย	คนกลุ่มน้ีไม่มีสญัชาติไทยและไม่มชืีอ่ในระบบทะเบียนราษฎร์ของ

ไทย	แค่พวกเขาสามารถด�าเนนิชวีติ	ท�ามาหากนิตามปกติได้	ความเป็นชายขอบของคนหรอื

กลุม่คนเหล่านีเ้กดิจากสาเหตุหรอืปัจจยัทางการเมือง	จงึเข้ามาลีภ้ยัต่างถิน่	การเป็นผูอ้พยพ	

ย่อมไม่มีสิทธิเท่าเทียมกับเจ้าของถิ่น	เจ้าของประเทศ	

	 3.	กลุ่มทาส	ที่คุณพ่อ	(บาทหลวง)	ไปไถ่ตัวมา	รวมทั้งคนที่มีความผิด	หนีการ

จับกุมจากเจ้าหน้าที่บ้านเมือง	จากเมืองมุกดาหาร	ซึ่งพ่อเฒ่าจี	ว่องไว	(สัมภาษณ์)	 เล่าไว้

สอดคล้องกันกับพ่อเฒ่าสีลา	ว่องไว	(สัมภาษณ์)	ความว่า	ย่าของพ่อเฒ่าสีลาเป็นคนบ้านนา

โพธิ์	เมืองมุกดาหาร	(ปัจจุบันอยู่ในเขตอ�าเภอดอนตาล	จังหวัดมุกดาหาร)	ย่าได้ถูกคนกุลา

ซือ้ตวัมาขายต่อให้เป็นทาสของเศรษฐีในเมืองมกุดาหาร	ต่อมาคุณพ่อ	(บาทหลวง)	ซาเวยีร์	

ไปซื้อ	 (ไถ่)	ตัวมาพร้อมเพื่อนอีกหลายคน	ดังนั้นเมื่อก่อตั้งวัดในระยะแรกจึงตั้งชื่อว่าวัด

พระแม่ไถ่ทาส	 นอกจากนี้ยังมีคนที่หนีการจับกุมจากการท�าผิด	 มาขออาศัยอยู่ในวัดด้วย	

เม่ือมาอยู่บ้านสองคอน	 ก็เข้ารีต	 นับถือศาสนาคริสต์	 เร่ืองเล่าเกี่ยวกับการซ้ือขายทาส

สอดคล้องกับบันทึกของเอเตียน	แอมอนิเยร์	 (Aymonier,	 2000)	ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและ

ความสนใจด้านศลิปวฒันธรรมโบราณสถานในกมัพูชา	ลาวและไทย	ในราวปี	พ.ศ.	2462	–	2467 

เขาและคณะได้เดินทางเข้ามายังประเทศกัมพูชา	 ลาว	 และภาคอีสานของประเทศไทย	

แอมอนิเยร์	 ได้กล่าวถึงบ้านมุกหรือบางมุก	 ซึ่งน่าจะหมายถึงมุกดาหาร	 ว่าที่นั่นเป็นตลาด

ค้าทาส	ค้าโค	และกระบือ	โดยมีคนกุลา	คนพม่า	เป็นผู้มาซื้อทั้ง	โค	กระบือ	และทาสไป

ขายต่อ	พ่อเฒ่าจแีละพ่อเฒ่าสลีาไม่สามารถบอกจ�านวนคนกลุม่นีไ้ด้	แต่บอกเพยีงว่ามจี�านวน

มากและเป็นคนกลุ่มใหญ่ของบ้านสองคอน

	 เมือ่คนท่ีเผชญิปัญหาหรือตกอยูใ่นภาวะคนชายขอบจากชุมชนเดมิอพยพมาอยู่

รวมกัน	 เกิดการหลอมรวมโดยมีวัดคาทอลิกเป็นศูนย์กลาง	พวกเขาจึงกลายเป็นคนคริสต์

บ้านสองคอน	การนบัถือศาสนามาจากการหาสิง่ยดึเหน่ียวหรอืทีพ่ึง่ทางจติ	เพราะมนุษย์อยู่

รวมกันเป็นสังคม	ท่ามกลางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่มีความแปรปรวน	มนุษย์จึง

ต้องเผชิญกับปรากฏการณ์ต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�าวัน	 ทั้งปรากฏการณ์ที่ท�าให้เกิด

ความสุข	ความพอใจ	และความทุกข์	ความไม่พอใจ	ท�าให้เกิดความเชื่อ	ข้อปฏิบัติ	ข้อห้าม	

ที่คิดว่าจะสามารถช่วยให้เกิดความสุข	ความพอใจขึ้นมาส�าหรับตนและเพื่อนร่วมสังคม	

	 พวกเขากลายเป็นคนคริสต์ที่ดูเหมือนจะมีศักดิ์ศรีในแผ่นดินที่เรียกว่า	

“สยาม”	สืบเนื่องจากหนังสือสัญญาที่ไทยท�าไว้กับฝรั่งเศส	เมื่อ	พ.ศ.	2436	(ค.ศ.1893)	ซึ่ง

ก�าหนดให้สยาม	 (ไทย)	 สละข้ออ้างกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนฝั่งซ้าย	 รวมทั้งเกาะทุกเกาะใน

แม่น�้าโขงให้แก่ฝร่ังเศสการแบ่งเส้นเขตแดนไทย-ลาว	 โดยใช้แม่น�้าโขงมีความชัดเจน	
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บ้านสองคอน	จงึอยูใ่นเขตแดนของสยาม	พวกเขามคีวามสัมพันธ์ทีดี่กับภาครฐัไทยมาระยะ

หนึง่	มกีระบวนการจากภาครฐัท่ีท�าให้พวกเขาเป็น	“คนไทย”	คอื	แต่เดมิพวกเขาไม่มนีามสกุล	

เมื่อมีการตั้งนามสกุล	นายอ�าเภอมุกดาหาร	ก็ตั้งนามสกุลให้พวกเขาเหมือนกันทั้งหมู่บ้าน	

คือ	 “ว่องไว”	 เพราะมีที่มาจากบุคลิกลักษณะที่เป็นคนพูดง่ายใช้คล่อง	 มีจิตอาสา	 เก่งและ

เชีย่วชาญในการพายเรอื	ถ่อแพทวนสายน�า้โขง	พวกเขาได้รบัความไว้วางใจให้รบัใช้ภาครฐั

ทีใ่ห้พวกเขารบัส่งคนและเมล์	(เอกสารจากภาครัฐไทย)	ซึง่คนบ้านอืน่ไม่สามารถท�าได้	เพราะ

สายน�้าโขงเป็นมหานทีแห่งเอเซียบูรพา	 มีอันตรายจากเกาะแก่งหินขวางทางเรือ	 น�้าไหล

เชี่ยวกรากและมีวังน�้าวน

ความต่างทางศาสนา กระบวนการกลายเป็นคนชายขอบของคนคริสต์บ้านสองคอน ใน 

ระยะที่ 2 (พ.ศ.2483-2485)

	 การมีนามสกุลทีค่นของภาครัฐตัง้ให้นบัเป็นความสมัพนัธท์ีด่ีกบัภาครฐัน่าจะน�า

ไปสู่การคลี่คลายความเป็นชายขอบของรัฐไทย	แต่กลับไม่ราบรื่นในระยะต่อมา	ด้วยเหตุที่

สยามหรือรัฐไทยมีวาทกรรมว่าด้วยศาสนาประจ�าชาติ	 ความพยายามที่จะสร้างชาติ	 โดย

จอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	สถาปนาอุดมการณ์	“เชื่อผู้น�าชาติพ้นภัย”	นโยบายที่โดดเด่นอีก

หนึ่งเรื่องคือการทยอยออกประกาศ	“รัฐนิยม”12	ฉบับ	 (ชาญวิทย์	 เกษตรศิริ,	2544)	มี

เหตุการณ์ส�าคัญที่หมู่บ้านสองคอน	คือรัฐไทยส่งต�ารวจเข้ามาพยายามท�าการหลาย

อย่าง	 เพื่อจะท�าให้คนคริสต์บ้านสองคอนเปล่ียนมานับถือและเลื่อมใสในศาสนาพุทธ	

ท�าให้เห็นความสอดคล้องกับแนวคิดของผู้น�าในยุคนั้นคือการท�าให้คนในรัฐไทยเชื่อผู้น�า	

และสอดคล้องกับตอนหนึ่งในประกาศรัฐนิยม	ความว่า

	 “...ชนชาติไทยต้องไม่ท�าตนเป็นตัวแทนหรือเป็นปากเสียงของต่างชาติ	 โดยไม่

ค�านึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติไทย	 ต้องไม่ออกเสียงหรือแสดงตนเข้าข้างต่างชาติในกรณีที่

เป็นปัญหาระหว่างชาติ	การกระท�าเช่นนัน้เป็นการทรยศต่อชาต.ิ..”	(กรมโฆษณาการ,	2484)

	 เนือ่งจากศาสนาครสิต์ได้เข้ามาในยคุจกัรวรรดินยิมของชาตมิหาอ�านาจทีล่่าเมือง

ขึ้น	แผ่ขยายดินแดนและแสวงหาทรัพยากรให้กับประเทศของตน	คนที่นับถือศาสนาคริสต์

ถูกกล่าวหาว่านับถือศาสนาที่เป็นภาพแทนชาวฝรั่งเศส	 จึงถูกมองจากภาครัฐไทยว่าไม่

สมควร	 ถูกนับเป็นคนไทย	 ขณะนั้นกัมพูชา	 เวียดนามและลาวฝั่งซ้ายแม่น�้าโขงได้เป็น

อาณานิคมของฝรั่งเศสแล้ว	ฝรั่งเศสได้จัดตั้งสมาคมเพื่อเผยแผ่ศาสนาในต่างประเทศ	 โดย

มีวัตถุประสงค์ในการใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในการล่าเมืองข้ึน	ปัจจัยนี้ส่งผลให้รัฐบาลไทย

มีความหวาดระแวงจึงมีมาตรการในการต่อต้าน	วันที่	 28	พฤศจิกายน	1940	 (พ.ศ.2483)	

รัฐบาลจึงได้ประกาศขับไล่นักบวชในคริสตศาสนาออกนอกประเทศ	 (อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพ,	(ม.ป.ป.)
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	 นอกจากคุณพ่อเปาโล	 บาทหลวงชาวฝรั่งเศสยังมีครูฟิลลิป	 สีฟอง	 อ่อนพิทักษ์	

เป็นครูสอนศาสนา	ที่ชาวบ้านรัก	ศรัทธาเชื่อฟัง	และเป็นที่พึ่งของชาวบ้าน	ครูสีฟองจึงถูก

ต�ารวจไทยลวงไปฆ่า	(สีลา	ว่องไว,	สัมภาษณ์)	ครูสีฟองเป็นคนชาติพันธุ์ลาว	ที่เรียนศาสนา

คริสต์จนมีความเข้าใจถ่องแท้	 เร่ืองนี้มีความเกี่ยวพันกับสังคมและการเมือง	 คือ	 ผู้น�าทาง

ศาสนาที่เป็นคนพื้นเมืองมีบทบาทและความส�าคัญต่อคนในชุมชนมาก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในกลุ่มคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐไทยแต่นับถือศาสนาอื่นที่มิใช่ศาสนาประจ�าชาติ	

หรอืมคีวามต่างจากสงัคมกระแสหลัก	คนในชมุชนเหล่าน้ีจะเคารพเช่ือฟังผูน้�าทางศาสนาที่

เป็นคนพื้นเมืองมากกว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	 ด้วยความใกล้ชิดทางชาติพันธุ์	 ความเชื่อและ

แนวคิดที่ถือได้ว่าเขาเป็นพวกเดียวกัน	 ภาวะความเป็นผู้น�าของครูสีฟอง	 อาจจะท�าให้คน

คริสต์บ้านสองคอนเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐบาลไทยต่อไป	จึงเป็นเหตุผลที่ต�ารวจ	ซึ่งเป็นตัวแทน

ของรัฐบาลต้องใช้วธิกีารก�าจดัโดยฆ่าครสีูฟอง	จากเหตกุารณ์นีท้�าให้คนคริสต์บ้านสองคอน

ตอบโต้การกระท�าของต�ารวจโดยผูห้ญงิแต่งกายแบบครสิต์	คอื	มผ้ีาคลมุศรีษะ	สวมกระโปรง

เพื่อให้ต่างจากชาวพุทธอีสานที่นุ่งผ้าถุง	 และยืนยันหนักแน่นว่าจะไม่เปล่ียนศาสนา	 ใน

ทรรศนะของอานันท์	กาญจนพันธ์	(2547)	เห็นว่าการพิจารณาความเป็นชายขอบนอกจาก

จะพจิารณาเกีย่วกบัการเลอืกก�าหนดสถานการณ์ให้ตวัเอง	ไม่เป็นผูถ้กูกระท�าในสถานการณ์

นั้น	ยังต้องพิจารณารูปแบบ	วิธีการในการตอบโต้ในบางเงื่อนไข	และบางสถานการณ์	การ

ตอบโต้ในลักษณะนี้ท�าให้ต�ารวจไทยสังหารหมู่ทั้งเด็กและผู้หญิง	 จ�านวน	7	คน	 เมื่อ	พ.ศ.	

2483	(จี	ว่องไว,สัมภาษณ์)	เหตุการณ์นี้คือการเบียดขับให้คนคริสต์บ้านสองคอนกลายเป็น

คนชายขอบอกีครัง้หนึง่โดยเรือ่งสงัหารหมูน่บัเป็นประวัตศิาสตร์บาดแผล	ตอกย�า้ความเป็น

คนชายขอบของคนคริสต์บ้านสองคอน

ปฏิบัติการผ่านเรื่องเล่า เพื่อคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งที่เป็นประวัติศาสตร์

บาดแผล 

	 นอกจากเรือ่งเล่าเกีย่วกบันามสกลุ	“ว่องไว”	เรือ่งการฆ่าครสูฟีอง	เรือ่งการสงัหาร

หมู่	ยังมีเรื่องเล่าอื่น	ๆ	ที่ผู้อาวุโสน�ามาเล่าหลังเกิดเหตุการณ์สังหารหมู่	ดังต่อไปนี้

	 1.	 เร่ือง	ต�ารวจลือกบัสาวหลอย	ต�ารวจลือ	เป็นหวัหน้าคณะต�ารวจ	ทีเ่ป็นตวัแทน

ของรัฐไทยส่วนสาวหลอย	 เป็นคนคริสต์บ้านสองคอน	ที่ต�ารวจลือรู้สึกชอบพอ	ต้องการได้

มาเป็นภรรยา	แต่สาวหลอย	ไม่ชอบต�ารวจลือจึงเสนอข้อแลกเปลี่ยนว่า	ถ้าได้สาวหลอยมา

เป็นภรรยาจะยอมให้ชาวบ้านนับถือศาสนาคริสต์ต่อไป	ชาวบ้านยังไม่เชื่อ	ต�ารวจลือจึงขู่ว่า

จะฆ่าพ่อ	แม่และสาวหลอยรวมทั้งผู้ใหญ่บ้าน	ชาวบ้านกลัวโดนฆ่าเหมือนครูสีฟอง	จึงยอม

ยกสาวหลอยให้ไปเป็นภรรยาของต�ารวจลือ	 โดยไม่สมัครใจ	 แต่การเสียสละของสาวหลอย	

ยังไม่สามารถท�าให้ต�ารวจเลิกข่มขู่ชาวบ้านแต่อย่างใด	

	 2.	 ชุดความทรงจ�าเรือ่ง	หลงัต�านานสงัหารหมู่	หลังจากทีม่กีารสังหารหมู	่มเีร่ือง
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เล่าเกีย่วกบัความศกัด์ิสิทธิข์องผูต้าย	ความศักด์ิสิทธิข์องศาสนา	มเีหตกุารณ์ประหลาดเกดิ

ขึ้น	เป็นเรื่องเล่าย่อย	ๆ	ที่สนับสนุนว่าศาสนาคริสต์มีความศักดิ์สิทธิ์	ได้แก่	

	 2.1	เรื่อง	 คาถาพรหมสี่หน้า	 ตอนที่ครูสีฟองถูกลวงไปฆ่า	 ไม่มีผู้รู ้เห็น

เหตุการณ์จริง	 เพราะมีเพียงครูสีฟองและต�ารวจ	 ชื่อลือ	 ที่ไปด้วยกัน	พ่อเฒ่าจี	 ว่องไว	

(สัมภาษณ์)	 ผู้ที่เกิดทันยุคนั้นเล่าว่า	 ต�ารวจลือมาคุยโอ้อวดและเยาะเย้ยว่าก่อนที่เขาจะยิง

ครสูฟีอง	ครไูด้ร้องขอชวิีตและท�าสญัลกัษณ์มหากางเขน	เพ่ือให้พระเจ้าคุ้มครอง	(ต�ารวจลือ

เรียกคาถาพรหมสี่หน้า)	แต่คาถาก็ไม่สามารถคุ้มครองชีวิตได้

	 2.2	เรื่อง	ปืนด้าน	 จากเหตุการณ์สังหารหมู่	 ไม่ได้เป็นแค่เรื่องสะเทือนขวัญ

เพียงอย่างเดียว	แต่มีเรื่องศักดิ์สิทธิ์	ที่เล่าต่อ	ๆ	กันมาว่ากระสุนปืนด้านและยิงพลาด	ทั้งที่

ต�ารวจเตรียมปืนและบรรจุกระสุนมาเป็นอย่างดี	แต่เมื่อยิงแม่	(ซิสเตอร์)	อักแนส	พิลา	ทิพย์

สุข	ถึงสามนัด	นัดแรกกระสุนด้าน	นัดที่สอง	กระสุนปืนไม่โดนจุดส�าคัญจึงไม่ตาย	และชาว

บ้านก็เล่าว่าก่อนตายแม่อักแนส	 ได้กล่าวค�าท�านายว่าศาสนาคริสต์	 จะรุ่งเรืองอย่างมากที่

บ้านสองคอน	 ต�ารวจจึงยิงนัดที่สามโดนจุดส�าคัญ	 แม่อักแนสจึงขาดใจตาย	 ส่วนเด็กหญิง

สอน	ที่ขออาสาพลีชีพ	ต�ารวจยิงพลาด	รอดตาย	จึงมีเรื่องเล่าว่าเป็นปาฏิหาริย์หรือพระเจ้า

ยังไม่รับเอาชีวิต

	 2.3	เรื่อง	ต�ารวจเหม็น	เมื่อต�ารวจลือยิงคนตายแล้ว	เขาและคณะก็ออกจาก

หมู่บ้าน	เจ้าหน้าที่ได้ส่งต�ารวจอีกคณะหนึ่งมาที่บ้านสองคอน	น�าโดยต�ารวจชื่อเหม็น	ตอน

แรกต�ารวจเหม็นเข้ามามีท่าทีเป็นมิตร	 แต่ต่อมากลับไม่เป็นเช่นน้ัน	 เพราะต�ารวจเหม็นได้

ท�าลายรูปเคารพ	ปูชนียวัตถุต่าง	ๆ 	ที่คนคริสต์บ้านสองคอนนับถือ	บางอย่างถูกน�าไปทิ้งลง

แม่น�้าโขง	ท�าให้ชาวบ้านรู้สึกหดหู่	สิ้นหวัง	หมดที่พึ่งทางจิตใจ

	 2.4	เรือ่ง	ผคีัน้คอญาค	ูจากการข่มขูแ่ละโน้มน้าวให้ชาวบ้านเปล่ียนมานบัถอื

ศาสนาพุทธท�าให้เกดิกจิกรรมทางศาสนาพทุธ	เช่น	การน�าชาวบ้านไปโกนศรีษะบวชในพุทธ

ศาสนา	 การพาชาวบ้านไปสักการะพระธาตุพนม	 การนิมนต์พระมาประพรมน�้ามนต์	 ปัด

รังควาน	ท�าบุญตักบาตร	 เทศนาสั่งสอนโดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา	พระภิกษุที่มา

เทศนาช่ือว่า	 “ญาคูเกี้ยง”	 (พระภิกษุเกี้ยง)	 แต่ญาคูเกิดความหวาดระแวงว่าคนคริสต์บ้าน

สองคอนจะผสมยาพิษมาในอาหาร	ขณะที่เทศนาสั่งสอน	เกิดอาการไอและอาเจียนออกมา

เป็นเลอืด	ไม่สามารถเทศนาต่อไปได้	ชาวบ้านเล่าลือว่า	ผผีูพ้ลชีีพหรอืผูถ้กูสงัหารหมูม่าบีบ

คอ	จนเลือดออก	ต้องเดินทางกลับวัดในที่สุด

	 2.5	เรื่อง	บ่อน�้าศักดิ์สิทธิ์	 บ้านสองคอนตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น�้าโขง	แต่โดยสภาพ

ดินและภูมิอากาศของพื้นที่ก็ไม่ต่างจากหมู่บ้านในภูมิภาคอีสานของไทย	 หลังจากฤดูเก็บ

เกีย่วผ่านไปกม็สีภาพแห้งแล้ง	ขาดแคลนน�า้ดืม่	น�า้ใช้	บรเิวณทุ่งนาทีอ่ยูติ่ดวัดทางตะวันตก

เฉียงเหนือ	มีบ่อน�้าตื้นที่ชาวบ้านขุดด้วยแรงคน	ต่อมาสภาพของบ่อน�้าเริ่มตื้น	เพราะมีดิน
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จากปากบ่อไหลลง	 มีเร่ืองเล่าเกี่ยวกับบ่อน�้าตื้นแห่งน้ีว่า	 นายจันทร์	 ว่องไว	 ซึ่งเป็นผู้เคร่ง

ศาสนาคริสต์	 เขาต่อต้านการท�าของต�ารวจไทย	 ในที่ช่วงเกิดเหตุการณ์เบียดเบียนศาสนา	

เขาจงึน�าคมัภร์ีและปชูนียวัตถใุนศาสนาคริสต์ไปฝังดินไว้	และแกล้งท�าเป็นคนเสยีสต	ิจงึถกู

บังคับให้บวชในพุทธศาสนา	 ได้ไปจ�าพรรษาที่หมู่บ้านใกล้เคียง	 ไม่นานนัก	ก็ลาสิกขาออก

มาอยู่ท่ีบ้านสองคอน	 นายจันทร์	 ฝันว่าผู้ตายมาบอกให้ไปรองเอาน�้าดื่มท่ีบ่อน�้าต้ืน	 และ

กระจายข่าวให้ชาวบ้านหาภาชนะไปรองน�า้	ตืน่เช้าเขาก็รบีไปด	ูปรากฏว่าเป็นจรงิดงัฝัน	คน

ทั้งหมู่บ้านจึงรีบมารองน�้าไว้ดื่ม	พวกเขาจึงเชื่อว่าบ่อน�้าแห่งนี้เป็นบ่อศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าได้

ประทานมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน	และร่วมกันตั้งชื่อว่า	“บ่อน�้ามาร์ตีร์”	หรือน�้า	“มาละ

ตี”	 ตามส�าเนียงลาวล้านช้าง	 เพื่ออ้างอิงถึงผู้ตายจากการสังหารหมู่	 การมีบ่อน�้าศักดิ์สิทธ์ิ	

ท�าให้พวกเขาได้ปฏิบัติการน�าน�้ามาบรรจุขวดให้คนทั่วไปบูชา	(จ�าหน่าย)	น�าไปดื่มกินหรือ

รักษาโรคแล้วแต่จิตจะอธิษฐาน

	 2.6	เร่ือง	กรรมสนอง	ตายเหมือนสนัุข	ต�ารวจคณะแรกทีเ่ข้ามาข่มขูช่าวบ้าน	

โดยเฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสังหารหมู่	 ต่อมาภายหลังพวกเขาต่างฝันร้ายได้รับผล

กรรมและตายด้วยความทรมาน	ชะตากรรมและความตายของต�ารวจเหล่านัน้	เหมอืนกับจะ

สะท้อนหรือผูกโยงให้เห็นความเชื่อเรื่อง“กฎแห่งกรรม”	 ดังนี้	 ต�ารวจลือ	 หัวหน้าคณะได้ไป

อยู่กับภรรยาคนใหม่ที่อ�าเภอนาแก	หลายปีต่อมาก็ป่วยด้วยโรควัณโรค	ก่อนจะตายมีความ

เจ็บปวดทรมานมากและเขาได้เอ่ยปากขออโหสิกรรมจาก	ผู้ถูกสังหารหมู่	 ส่วนต�ารวจคูณ	

ผูร้บัค�าสัง่จากต�ารวจลือได้ท�าตัวเป็นอันธพาล	ข้ามน�า้โขงไปปล้นชาวบ้านท่าหวัช้าง	ทางฝ่ัง

ซ้าย	 สุดท้ายก็ถูกชาวบ้านจับตัว	 ใช้เชือกผูกคอลากตัวไปรอบหมู่บ้านจนขาดใจตายอย่าง

ทรมาน	(ตายเหมือนสุนัข)	ในที่สุด	ส่วนต�ารวจคนอื่น	ๆ	ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท�า

กต็ายตามอายขัุย	แต่ช่วงบัน้ปลายของชวีติต�ารวจคนหนึง่กฝั็นเหน็คนทีถ่กูสังหารจงึชักชวน

เพื่อนที่ร่วมคณะ	เดินทางไปขอขมากับบาทหลวงที่ท่าแร่	เพื่อขออโหสิกรรม	

	 2.7	เรื่อง	 บุญราศี	 เรื่องนี้จัดเป็นเรื่องเอกหรือเรื่องหลักที่ด�าเนินสืบเนื่องมา

ท�าให้เกิดปฏิบัติการทางสังคมหลายอย่าง	ซึ่งการตายของบุญราศีท้ัง	 7	 คน	 ถือว่าไม่ปกติ	

เพราะถูกยิงตาย	ชาวบ้านทั่วไปเรียกคนตายที่	 ไม่ปกติ	ผิดธรรมชาติว่า	 “ผีตายโหง”	

น่าสะพรึงกลัว	 ต่อมาได้ถูกยกระดับด้วยวาทกรรมทางศาสนาให้เป็นผู้พลีชีพและเป็น	 “มา

ละตี”	 (มาร์ตีร์	 :	Martyr)	จากการถูกกระท�าละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นรุนแรง	ท�าให้เรื่องนี้ได้

ถูกน�าเสนอเป็นเรื่องเล่า	 ส่งผ่านเรื่องราวไปสู่องค์กรทางศาสนาในระดับสากลจนกลายเป็น	

“บุญราศี”	อันศักดิ์สิทธิ์	คนคริสต์บ้านสองคอนจึงใช้เรื่องนี้เป็นหลักในการน�าเสนอภาพของ

ศาสนาที่พวกเขานับถือ	 ปฏิบัติการเรื่อง	 “บุญราศี”	 จึงเป็นปฏิบัติการใช้อดีตมาสืบสภาวะ

ปัจจุบันและมุ่งหวังให้บุญราศีได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญ	 ซึ่งอยู่ในสถานะที่สูงสุดท่ีเป็น

ตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้า
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	 เรือ่งราวหรอืต�านานทีก่ล่าวมานี	้บางเรือ่งเป็นเรือ่งราวในเชงิบวกพวกเขาจะเล่า

ด้วยความภูมิใจแต่บางเรื่องที่เป็นบาดแผลความพ่ายแพ้	ถูกกระท�าเป็นเรื่องราวในเชิงลบก็

จะพบว่ามเีร่ืองเล่าทีแ่สดงความมีชยัหรอืเรือ่งราวในเชงิบวกตามมาในภายหลงัดงัทีก่ล่าวมา

ข้างต้น	 ทั้งนี้เร่ืองเล่าปฏิบัติการทางสังคม	 วัฒนธรรมใดควรน�าเสนอเป็นผลมาจากการ

เลือกสรรหรือการประสานทางความคิดร่วมกันระหว่างผู้อาวุโสในชุมชน	ผู้น�าทางศาสนา	

สถาบันและองค์กรทางศาสนาทั้งในประเทศและระดับสากลได้เลือกสรรมาเพ่ือให้เร่ืองเล่า

และปฏิบัติการทางสังคม	 วัฒนธรรมเหล่านี้มีส่วนในการก่ออัตลักษณ์	 การปลูกฝังแนวคิด	

ความเชื่อและอุดมการณ์แก่คนคริสต์บ้านสองคอน	(รุ่นใหม่)	ดังปรากฏเห็นความเป็นชุมชน

ครสิต์บ้านสองคอนในปัจจุบัน	ท่ีผูอ้าวุโสจะเล่าเร่ืองเหล่านีใ้ห้ลกูหลานรวมทัง้คนนอกชุมชน

ที่มีโอกาสสนทนาด้วย	ในวันอาทิตย์ที่ทุกคนมาปฏิบัติศาสนกิจและมีพิธีกรรมต่างๆ	คุณพ่อ	

(บาทหลวง)	เล่าเร่ืองเหล่านีใ้ห้คริสตศาสนิกชนฟังอยูเ่สมอ	หลงัจากประกอบพธีิทางศาสนา	

รวมทัง้การจ�าลองเหตุการณ์สงัหารหมู่ทีจ่ดัขึน้ในวนัส�าคญัทางศาสนาและวนัสถาปนาศาสน

สถาน	 เป็นการร�าลึกถึงเหตุการณ์ที่เป็นประวัติศาสตร์บาดแผล	 ท่ีเปิดให้คนทุกศาสนาเข้า

ร่วมกิจกรรมได้ประวัติศาสตร์ของพวกเขาจึงไม่ใช่ประวัติศาสตร์ที่คนส่วนใหญ่รู้จักหรือ

ยอมรับ	แต่มาจากเรื่องเล่าความทรงจ�าสรุปเป็นแผนภูมิที่	1	ดังนี้

เหตุการณ์เชิงลบหรือสถานการณ์ปัญหา เรื่องเล่าและความทรงจ�าเพื่อคลี่คลายปัญหา           ผล

 

แผนภูมิที่1 รูปแบบการคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐกับกลุ่มคนคริสต์	นิกาย

	 โรมันคาทอลิก	บ้านสองคอน	ผ่านเรื่องเล่าและความทรงจ�า

เรื่อง	นามสกุล	“ว่องไว”

ถูกกล่าวหาว่าฝักใฝ่ฝรั่งเศส

ไม่ใช่คนไทย	(สยาม)

สังหารหมู่ผู้พลีชีพ

เรื่อง	กรรมสนองต�ารวจ	

(ต�ารวจไม่รักษาสัจจะ)

เรื่อง	ปืนด้าน	(ต้องยิงซ้�า

มีผู้รอดตายเพราะยิงพลาด)

เรื่อง	ผีคั้นคอญาคูเกี้ยง

เรื่อง	บ่อน้�าศักดิ์สิทธิ์มาร์ตีร์

ต�ารวจฉุดสาวหลอยเป็นเมีย

ต�ารวจฆ่าครูสีฟอง

และสบประมาทสัญลักษณ์

มหากางเขน

เรื่อง	คนคริสต์บ้านสองคอนได้

รับความไว้วางใจให้เป็นคนส่ง

เอกสารจากรัฐโดยทางเรือ

ความรู้สึกเป็น

ส่วนหนึ่งของรัฐไทย		

เป็นคนไทย

ความรู้สึกภูมิใจว่า

ศาสนาคริสต์ศักดิ์สิทธิ์

และมีปาฎิหาริย์	น�า

ไปสู่การสถาปนา	มาร์

ตีร์และบุญราศี



วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2559

- 66 -

	 จากแผนภูมิที่	 1	 อธิบายเพิ่มเติมได้ว่าบรรดาเหตุการณ์ต่าง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้นที่เป็น

เหตกุารณ์ทีแ่สดงถงึความพ่ายแพ้	ถกูกระท�ารนุแรง	พวกเขาจะสร้างเรือ่งเล่าทีแ่สดงถงึความ

ส�าคัญของพวกเขา	กฎแห่งกรรม	ปาฏิหาริย์หรือชัยชนะที่กลับคืนมาภายหลังเพื่อย�้าความ

ศกัดิส์ทิธิ	์ความส�าคญัของกลุม่คนและศาสนานอกจากนีย้งัมปีฏบัิตกิารทางสังคม	วฒันธรรม

ต่าง	ๆ 	ทีโ่ดดเด่นมกีารน�าเสนอบ่อยครัง้เพือ่คล่ีคลายปัญหาความแตกต่างกบัชมุชนรอบข้าง

และความขัดแย้งกับภาครัฐสรุปเป็นแผนภูมิที่	2	ดังนี้

ศัพท์เดิมและปฏิบัติการเดิม     ปฏิบัติการทางสังคม วัฒนธรรมเพื่อคลี่คลายปัญหา              ผล

แผนภูมิที่ 2 รูปแบบการคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐกับกลุ่มคนคริสต์	

	 นิกายโรมันคาทอลิก	บ้านสองคอน	ผ่านปฏิบัติการทางสังคม	วัฒนธรรม

	 จากแผนภูมิที่	2	อธิบายเพิ่มเติมได้ว่าจากค�าศัพท์เดิม	ปฏิบัติการแบบเดิมที่อาจ

จะท�าให้เกดิปัญหาด้านความรู้สกึ	ความเข้าใจในทางลบ	พวกเขาจงึมปีฏบัิตกิารใหม่	เพือ่จะ

ท�าให้คนนอกเข้าถงึ	เหน็ความส�าคญัและมีส่วนร่วมในพธิกีรรม	เพือ่ย�า้ความศกัดิส์ทิธิ	์ความ

ส�าคัญของกลุ่มคนและศาสนา

มรณสักขี

สุสานหรือป่าช้า

กระดูกของผีบุญราศี

บ่อน้�าตื้น	(น้�าสร้าง)

การสื่อสารแบบเดิม	

(เอกสารโทรศัพท์	ฯลฯ)

ผีตายโหง	

เรียกชื่อว่า	วัดในวันที่มีพิธีกรรมทางศาสนา	
จัดให้มีตลาดนัดและถนนคนเดิน

เรียกชื่อว่า	ป่าศักดิ์สิทธิ์	จัดให้มีประเพณีเสกป่า
ศักดิ์สิทธิ์

สถาปนาบุญราศีจัดให้มีพิธีกรรมเซ่นไหว้		ขอพร
ท�าปูชนียวัตถุ	เหรียญบุญราศี

ความรู้สึกเป็นศาสนา
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

และเป็นที่ท่องเที่ยว
ส�าหรับคนทุกศาสนา

ความทันสมัยและท�าให้	เผยแผ่
ความเชื่อ
ทางศาสนา

ได้รวดเร็วทันใจ	

ความรู้สึกภูมิใจว่า
ศาสนาคริสต์ศักดิ์สิทธิ์

มีปาฎิหาริย์	ทุกคนสามารถเข้า
ถึง	ขอพร

จากบุญราศีมีส่วนร่วมใน
พิธีกรรม	แม้จะไม่นับถือศาสนา

คริสต์

เรียกชื่อว่า	พระธาตุ	จัดให้มีประเพณี
แห่พระธาตุ

กันพื้นที่เป็นเขตบ่อน้�าศักดิ์สิทธิ์
บ่อน้�ามาร์ตีร์	มีรูปบุญราศี

การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต	มี	websiteและ	Facebook	
ของวัด
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วธิกีารก้าวผ่านความเป็นชายขอบของกลุ่มคนครสิต์ นิกายโรมันคาทอลกิ บ้านสองคอน

	 ความเป็นชายขอบของคนครสิต์บ้านสองคอน	ในระยะทีส่องซึง่มคีวามรุนแรง	

มีมูลเหตุมาจากความต่างทางศาสนา	และการถูกเบียดขับ	ถูกปฏิเสธจากรัฐ	“ไทย”	แต่

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคม	 เป็นเรื่องส�าคัญ	ภายใต้แนวคิดเร่ืองทางเลือก	

(choice)	ดังที่ธเนศ	วงศ์ยานนาวา	(2552)	กล่าวว่า	ความหลากหลายท�าให้ทางเลือกบังเกิด

ขึ้น	 ด�ารงอยู่และมีอนาคตต่อไปได้	 คนคริสต์บ้านสองคอนจึงหาวิธีการปฏิบัติตัวให้คนอื่น

ยอมรับภายใต้ความเป็น	 “ไทย”	 ในบริบทสังคมแบบลาวอีสานและภายใต้การปกครองของ

รัฐไทย	รูปแบบการผสมผสานทางวัฒนธรรมมีดังนี้	

	 1.	 การปรับเปลี่ยนความเชื่อและพิธีกรรมต่าง	ๆ	 ทางศาสนาให้มีลักษณะเป็น	

“วัฒนธรรมพันทาง”ได้แก่	 การให้ความส�าคัญกับบุญราศีในฐานะปูชนียบุคคล	มีงานร�าลึก

บญุราศแีละวันครสิต์มาส	ซึง่มทีัง้การเสกป่าศกัดิสิ์ทธิ	์เซ่นไหว้	การบนบาน	ขอพร	การท�าบญุ	

ท�าทาน	 และที่ส�าคัญมีการปลุกเสกวัตถุมงคลที่สื่อความหมายเชิดชูให้บุญราศีเป็นสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ส�าหรับทุกคนทุกศาสนา

	 2.	ปฏิบัติการท�าบุญท�าทาน	การประดิษฐ์และประยุกต์ประเพณี	พิธีกรรมทาง

ศาสนาคริสต์	ให้มีความเป็นพันทาง	เช่น	การสิ้นสุดวันถือศีลอด	เรียกว่า	“บุญปัสกา”	หรือ	

“ออกพรรษาคริสต์”	มีการบริจาคเงินท�าบุญ	เรียกเทศกาลคริสต์มาสว่า	“บุญบ้าน”	หรือ	“บุญ

คริสต์มาส”	 กล่าวเชิญชวนคนทั่วไปว่า	 “เชิญมาเอาบุญบ้าน”	ซึ่งมีความหมายในทางมงคล	

เพื่อสนองความเชื่อเรื่องท�าดีได้ดี	 การเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีและการอยู่ร่วมกับพระเจ้าบน

สวรรค์	การจัดงานบุญมีการท�าอาหารพิเศษและดื่มเฉลิมฉลองมีขบวนแห่ดาว	ที่สวยงาม	มี

ซานตาคลอส	 แจกขนม	 แห่และฟ้อนร�ากลองยาว	 แบบลาวอีสาน	 จัดกิจกรรมบันเทิงและ

นันทนาการ	เช่น	ฟ้อนร�า	จัดหามหรสพที่ชื่นชอบมาแสดง	ที่ส�าคัญขบวนแห่ของพวกเขาตั้ง

ต้นจากชุมชนอื่น	แห่กลับมาที่ชุมชนของตน	เป็นนัยว่าเชิญชวนให้ผู้คนจากชุมชนอื่น	“ตาม

ไปดู”	สถานที่	พิธีกรรมและวัฒนธรรมของพวกเขา

รูปที่ 1 ขบวนแห่บุญปัสกา	มี	“ต้นดอกเงิน”ตามความเชื่อที่เป็นวัฒนธรรมพันทาง
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	 3.	การสร้างปูชนียวัตถุหรือวัตถุมงคล	 สืบเนื่องจากการนิยามและการสถาปนา	

“บุญราศี”	 ตามแบบฉบับท้องถิ่นเนื่องจากคนท้องถิ่นและคนไทยทั่วไปมีความเชื่อเรื่องสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์	คนคริสต์บ้านสองคอนจึงหาวิธีการที่เหมาะสม	ส�าหรับให้คนต่างศาสนาได้เข้าถึง	

“บุญราศี”	ในรูปแบบวัตถุมงคล

 รูปที่ 2 เหรียญรวมบุญราศีทั้ง	7หรือบุคคลที่พลีชีพเพื่อศาสนา	วัดจัดท�าเพื่อ

																							จ�าหน่าย	(ให้บูชา)

	 ปฏิบัติการต่าง	 ๆ	 เหล่านี้เป็นผลจากการเลือกสรรแล้วว่า	 เป็นปฏิบัติการใน

ลักษณะเปิดที่คนในและนอกชุมชน	ทุกศาสนาสามารถเข้าร่วม	เข้าถึง	เพราะมีลักษณะเป็น

วฒันธรรมพนัทาง	ได้ช่วยให้คนคริสต์บ้านสองคอนแสดงอัตลกัษณ์	เพือ่ให้คนอืน่รบัรู	้เข้าใจ

ถึงที่มาตลอดจนเกิดการยอมรับจากคนที่อยู่นอกชุมชน	การเลือกสรรปฏิบัติการต่าง	ๆ	อัน

เป็นวิธีการของกลุ่มคนที่มีชีวิตเผชิญอยู่กับสภาวะชายขอบภายใต้ความสัมพันธ์เชิงอ�านาจ	

ในภาวะที่ถูกกดดันย่อมมีความพยายามหาวิธีที่จะให้ตนเองสามารถด�ารงอยู่ได้อย่างมี

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการคลี่คลายความขัดแย้งโดยสันติวิธี

อภิปรายผล

	 จากความเป็นชายขอบซึ่งเกิดขึ้นที่บ้านสองคอน	มีมูลเหตุจากความแตกต่างกับ

คนกลุ่มใหญ่และความไม่สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐ	ดังแนวคิดที่ปริตตา	เฉลิมเผ่า	

กออนันตกูล	(2545)	กล่าวถึงเรื่องความแตกต่างนี้ว่า	มักจะถูกมองด้วยการประเมินคุณค่า

ว่าเป็นเร่ืองของความผิดปกติ	ความเบีย่งเบนมาตรฐานของสงัคมและเป็นตวัปัญหาในสงัคม	

เรยีกว่าภาวการณ์เป็นชายขอบ	ซ่ึงควรจะแก้ไขให้หมดไปและสรุชัิย	หวนัแก้ว	(2550)	กล่าว

ว่าคนชายขอบมีปัจจัยจากยุคของการก�าเนิดรัฐชาติ	 ยุคของการพัฒนาและยุคโลกาภิวัตน์	

เมื่อน�ามาพิจารณาร่วมกับการเมือง	 เศรษฐกิจและสังคม	การศึกษา	วัฒนธรรม	ฯลฯ	ทั้งที่
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ต้องการและไม่ต้องการให้เป็นและเกิดขึ้นกับเขาเหล่านั้น	น�าไปสู่การเป็นคนชายขอบ

		 ในภาวะความเป็นคนชายขอบ	 การอยู่ร่วมกับคนส่วนใหญ่ท่ามกลางวัฒนธรรม

ศนูย์กลางหรอืการท�าให้คนส่วนใหญ่ยอมรบั	เป็นเรือ่งส�าคญั	ป่ินแก้ว	เหลอืงอร่ามศร	ี(2546)	

กล่าวว่าความพยายามท่ีจะอยูร่อดของคนชายขอบในสงัคมบรโิภคนยิมเป็นศนูย์กลาง	จ�าเป็น

ต้องอาศยัทรัพยากรทีม่อีย่างจ�ากดั	ดิน้รน	ต่อรองกบัสงัคมและวฒันธรรมศนูย์กลางอยูต่ลอด

เวลา	ซึ่งมีความสอดคล้องกับ	Woodward	 (1997)	ที่มองอัตลักษณ์ในลักษณะที่ไม่ตายตัว	

(fixity)	แต่มีความเลื่อนไหล	(fluidity)	ได้เปิดโอกาสให้สามารถพิจารณาอัตลักษณ์	ในแง่มุม

การช่วงชิง	 (contestations)	การเปลี่ยนรูปแบบใหม่	 (reformulation)	การสร้างใหม่	 (rein-

vention)	 และการต่อต้าน	 (resistance)	 จึงท�าให้คนชายขอบพยายามสร้างอัตลักษณ์หรือ

สร้างตัวตนให้คนในสังคมยอมรับ	 เป็นส่วนหนึ่งของสังคม	 ในมุมมองของนักมานุษยวิทยา	

ให้ความส�าคัญกับความสัมพันธ์เชิงอ�านาจและการต่อต้าน	 รวมท้ังมีแนวคิดท่ีเน้นบทบาท

ของผู้อ่อนแอในฐานะผู้ถูกกระท�าทางสังคม	 วัฒนธรรมเป็นพื้นที่ของการต่อสู้	 (Contested	

terrain)	เพื่อแย่งชิงอ�านาจและความมีตัวตนของคนกลุ่มต่าง	ๆ 	(ยศ	สันตสมบัติ,	2548)	การ

อยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลาย	 จึงท�าให้เกิดเรื่องเล่าและประวัติศาสตร์ที่เกิดจาก

กลุ่มคนคริสต์บ้านสองคอนที่เคยถูกกระท�ารุนแรงจากภาครัฐ	มีอุดมการณ์	แนวคิดต่างจาก

คนส่วนใหญ่ที่นับถือศาสนาพุทธ	เรื่องเล่าต่าง	ๆ	ท�าให้เกิดความเชื่อที่น�าไปสู่พิธีกรรมและ

การปรับตัวเพื่อให้รัฐและชุมชนรอบข้างยอมรับนั่นเอง

	 เรื่องเล่าและความทรงจ�า	 รวมท้ังปฏิบัติการทางสังคม	 วัฒนธรรมเป็นการสร้าง

พื้นที่ให้เป็น	“พื้นที่แห่งความทรงจ�า”	(Sites	of	memory)	ซึ่งถูกสร้างขึ้นแทนภาพในอดีตที่

ไม่สามารถหวนคืนได้อีกการเลือกสรรเรื่องเล่าและปฏิบัติการทางสังคม	วัฒนธรรม	เป็นผล

มาจากการท�างานร่วมกนัของผูอ้าวุโสในชมุชน	ผูน้�าทางศาสนา	จนถงึองค์กรทางศาสนาทัง้

ในระดับท้องถิน่และระดบัสากล	เป็นพลวตัการคลีค่ลายประวตัศิาสตร์บาดแผลและความเป็น

ชายขอบของคนคริสต์บ้านสองคอน	ความทรงจ�านี้จะบอกว่าเราเป็นใครมาจากไหน	

(อรรถจักร์	สัตยานุรักษ์,	2553)	ทั้งนี้	Maurice	Halbwachs	(1992)	ให้ความหมายของความ

ทรงจ�าร่วมทางสังคมว่า	 เป็นเรื่องราวท่ีว่าจิตใจจะจัดการอย่างไรกับสิ่งที่ถูกวางโครงสร้าง

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	ความทรงจ�ามีลักษณะที่เปิด	พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง	เมื่อบุคคลเปลี่ยน	

อตัลกัษณ์ความทรงจ�ากแ็ปรเปล่ียนไป	ในขณะเดียวกนัเมือ่ความทรงจ�าเปลีย่น	อตัลกัษณ์ก็

เปลี่ยน	ดังเห็นได้ชัดจากเรื่องเล่าที่ว่าต�ารวจคูณ	ที่เคยเป็นต�ารวจของไทย	แต่ได้ท�าตัวเป็น

อนัธพาล	ไปปล้นชาวบ้านทางฝ่ังซ้ายแม่น�า้โขง	จนถกูจบัตวัมาผกูคอลากตวัไปรอบหมูบ้่าน	

ตายอย่างทรมาน	 สะท้อนแนวคิดเรื่องกฎแห่งกรรม	 เรื่องเล่าท�าให้คนคริสต์บ้านสองคอน	

เป็นผู้มีคุณธรรมที่ไม่จองเวร	 ความตายของต�ารวจเป็นผลจากกฎแห่งกรรมตามความเชื่อ

ดั้งเดิมของคนชาติพันธุ์ลาวล้านช้าง	 ความทรงจ�าที่เปล่ียนแปลง	ท�าให้บุคคลสามารถที่จะ
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แปรเปลี่ยนตัวเองให้กลายมาเป็นบุคคลใหม่ได้	 (Kearney,	 1998,	 อ้างโดยธเนศ	

วงศ์ยานนาวา,	2543)	ความทรงจ�ามาจากปัจเจกชนกบักลุ่มคนมาเป็นความทรงจ�าร่วมของ

คนในสังคมก่อให้เกิดเอกภาพในสังคม	 ท�าให้สังคม	 “มีเร่ืองเล่า”	 มีปฏิบัติการทางสังคม	

วฒันธรรม	ซึง่สามารถหล่อหลอมให้เกดิอัตลักษณ์ทางสงัคมขึน้	(Halbwachs,1992)	และอตั

ลักษณ์เหล่านี้ก็จะถูกน�าไปใช้เพื่อสร้างความเป็นชุมชน	อันมีพื้นที่ประวัติศาสตร์ร่วมกัน	ให้คนรุ่นหลัง

ทัง้ในและนอกชมุชนได้รู้จัก	และท�าให้อยู่ร่วมกนัในสงัคมรอบข้าง	รวมทัง้อยูใ่นรฐัไทยทีม่คีวามแตกต่าง	

หลากหลาย

บทสรุป

	 จากการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการคล่ีคลายปัญหาความขัด

แย้งระหว่างรฐักบักลุม่คนครสิต์	นิกายโรมนัคาทอลกิ	บ้านสองคอน	และเพือ่ศกึษาวธิกีารก้าวผ่าน

ความเป็นชายขอบของกลุ่มคนคริสต์	นิกายโรมันคาทอลิก	บ้านสองคอน	ผลการศึกษาพบว่า

คนคริสต์บ้านสองคอน	ที่เป็นคนชายขอบ	มีมูลเหตุจากความแตกต่างกับคนกลุ่มใหญ่และความ

ไม่สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐ	 คือนับถือศาสนาคริสต์	 เมื่อถูกเกลี้ยกล่อมจากภาครัฐ

ให้เปล่ียนศาสนามานับถือศาสนาพุทธเหมือนคนส่วนใหญ่ของรัฐไทย	 แต่พวกเขาไม่ยอม

เปลี่ยน	จึงถูกรัฐไทยจัดการด้วยวิธีการรุนแรงและเป็นความจ�าฝังใจที่เรียกว่าประวัติศาสตร์

บาดแผล	พวกเขาได้ใช้ปฏิบัติการคลี่คลายความขัดแย้งและประวัติศาสตร์บาดแผล	ที่พวก

เขาเผชิญมาโดยใช้ปฏิบัติการทางสังคม	 2	 รูปแบบ	 คือ	 1)	 ปฏิบัติการผ่านเรื่องเล่า	 เพื่อ

คลี่คลายปัญหาความขัดแย้งที่เป็นประวัติศาสตร์บาดแผลและปฏิบัติการทางสังคม	

วฒันธรรมต่าง	ๆ 	ขึน้มาทดแทนปฏิบติัการแบบเดิม	ท่ีอาจจะท�าให้เกิดปัญหาด้านความรูส้กึ	

ความเข้าใจในทางลบ	 จึงเกิดการสร้างนิยามใหม่เพื่อท�าให้คนนอกเข้าถึง	 เห็นความส�าคัญ

และมีส่วนร่วมในพิธกีรรม	เพือ่ย�า้ความศกัดิส์ทิธิ	์ความส�าคญัของกลุม่คนและศาสนา	2)	การ

ก้าวผ่านความเป็นชายขอบโดยใช้วิธีการผสมผสานทางวัฒนธรรม	ประยุกต์พิธีกรรมและ

ความเชื่อ	 ให้สอดคล้องกับชุมชนรอบข้างที่เป็นคนชาติพันธุ์ลาว	มีรากเหง้าวัฒนธรรมล้าน

ช้าง	รวมทั้งปรับให้เข้ากับบริบทของความเป็นไทย	ที่มีความเชื่อหลากหลาย	เพื่อให้คนทุก

ศาสนาสามารถเข้าร่วมกจิกรรมและพธิกีรรมท่ีจัดขึน้ได้	ทัง้หมดนีส้อดคล้องกบัทรรศนะของ

อรรถจักร์	สัตยานุรักษ์	(2552)	ที่กล่าวไว้ว่า	ประวัติศาสตร์จะต้องเปิดพื้นที่ให้แก่คนทั้งหมด

ในสังคมได้ร่วมกันเป็นเจ้าของอดีตนั้น	ๆ	(The	past	belong	to	us	all)	ถ้าประวัติศาสตร์ไม่

เปิดพื้นที่ให้แก่คนทุกกลุ่ม	 ก็ย่อมจะท�าให้กลุ่มคนที่ถูกกีดกันออกจากประวัติศาสตร์หาทาง

สร้าง	 “ความทรงจ�าร่วม”	 ให้มีลักษณะที่จะช่วยสร้างความชอบธรรมให้แก่ปฏิบัติการทาง

สังคมอย่างใดอย่างหนึ่ง	เพื่อแก้ปัญหาที่พวกเขาเผชิญอยู่
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