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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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โศรยา ธญัญประกอบ และปฐม หงษ์สวุรรณ 
สาขาวชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  
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บทคดัย่อ 
 บทความฉบับนี้  มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต านานเมืองของกลุ่มคนไทเลยกับ
ปฏบิตัิการทางสงัคมว่าดว้ยส านึกทางชาติพนัธุ์ของกลุ่มคนไทเลยที่มถีิน่อาศยัอยู่ในพื้นที่ 3 
อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอด่านซ้าย เชยีงคาน และวงัสะพุง ขอ้มลูทีใ่ชศ้กึษาวเิคราะห์ไดแ้ก่ ขอ้มลู
คตชินประเภทต านานเกีย่วกบัเมอืงโบราณ รวมทัง้ความเชื่อเกีย่วกบัการนับถอืผเีจา้นายของ
กลุ่มคนไทเลย โดยมทีัง้ขอ้มลูเอกสารและขอ้มลูภาคสนามโดยการสมัภาษณ์และสงัเกตการณ์
ในพืน้ทีว่จิยั ผลการศกึษาพบว่า ส านึกทางชาตพินัธุเ์ป็นแนวคดิทีส่ามารถน ามาประยุกต์ใชใ้น
การศกึษาและท าความเขา้ใจเนื้อหาต านานเมอืงของชาวไทเลยได้ ซึ่งส านึกทางชาตพินัธุ์นี้
เป็นความรูส้กึในลกัษณะเด่นทางวฒันธรรมของกลุ่มคนไทเลยทีม่คีวามแตกต่างจากกลุ่มชาติ
พนัธุ์อื่น ซึ่งเป็นความรูส้กึทีย่ดึเหนี่ยวอยู่ร่วมกนั ทัง้นี้เรื่องเล่าต านานเมอืงไดแ้สดงใหเ้หน็ว่า 
ชุมชนเมอืงโบราณของคนไทเลย มคีวามเกี่ยวขอ้งสมัพนัธ์กบัความเชื่อในเรื่องการอพยพ
เคลื่อนย้ายของบรรพบุรุษ เรื่องเล่าต านานเมอืงโบราณยงัคงถูกบอกเล่าในชุมชนคนไทเลย
ผ่านปฏบิตักิารความเชือ่และพธิกีรรม อกีทัง้ยงัถูกใชเ้ป็นสิง่สรา้งส านึกทางชาตพินัธุ์ของกลุ่ม 
ไม่ว่าจะเป็นต านานเมอืงเซไล ต านานเมอืงเชยีงคาน และต านานเมอืงปากเหอืงที่สื่อสารให้
เหน็ถงึมติกิารสรา้งเครอืขา่ยชาตพินัธุ ์ทีถู่กโยงใยความสมัพนัธ์ทางสงัคมในมติปิระวตัศิาสตร์
ด้วย นอกจากนี้ ยงัมตี านานเจ้าเมอืงและเจ้ามหาชวีติ (กษัตรยิ์) ที่ถูกน ามาใช้ในการสร้าง
ส านึกทางการเมอืงชาตพินัธุ์ให้เกดิแก่ความรู้สกึและจติส านึกของกลุ่มคนไทเลยเช่นกนั ทัง้
ต านานเจา้ฟ้าร่มขาว ต านานพระเจา้ไชยจกัรพรรดแิผ่นแผว้ ซึ่งเป็นเรื่องราวเกีย่วกบัผูน้ าทาง
วฒันธรรมทีม่บีทบาทเป็นเจา้ผูป้กครองบา้นเมอืงมาก่อน โดยเชื่อว่าบุคคลเหล่านี้เป็นกลุ่มชน
ชัน้สงูในราชส านกัลาวหลวงพระบางในอดตี แต่ภายหลงัไดอ้พยพเคลื่อนยา้ยผู้คนทีเ่ป็นบรรพ
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บทคดัย่อ 
 บทความฉบับนี้  มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต านานเมืองของกลุ่มคนไทเลยกับ
ปฏบิตัิการทางสงัคมว่าดว้ยส านึกทางชาติพนัธุ์ของกลุ่มคนไทเลยที่มถีิน่อาศยัอยู่ในพื้นที่ 3 
อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอด่านซ้าย เชยีงคาน และวงัสะพุง ขอ้มลูทีใ่ชศ้กึษาวเิคราะห์ไดแ้ก่ ขอ้มลู
คตชินประเภทต านานเกีย่วกบัเมอืงโบราณ รวมทัง้ความเชื่อเกีย่วกบัการนับถอืผเีจา้นายของ
กลุ่มคนไทเลย โดยมทีัง้ขอ้มลูเอกสารและขอ้มลูภาคสนามโดยการสมัภาษณ์และสงัเกตการณ์
ในพืน้ทีว่จิยั ผลการศกึษาพบว่า ส านึกทางชาตพินัธุเ์ป็นแนวคดิทีส่ามารถน ามาประยุกต์ใชใ้น
การศกึษาและท าความเขา้ใจเนื้อหาต านานเมอืงของชาวไทเลยได้ ซึ่งส านึกทางชาตพินัธุ์นี้
เป็นความรูส้กึในลกัษณะเด่นทางวฒันธรรมของกลุ่มคนไทเลยทีม่คีวามแตกต่างจากกลุ่มชาติ
พนัธุ์อื่น ซึ่งเป็นความรูส้กึทีย่ดึเหนี่ยวอยู่ร่วมกนั ทัง้นี้เรื่องเล่าต านานเมอืงไดแ้สดงใหเ้หน็ว่า 
ชุมชนเมอืงโบราณของคนไทเลย มคีวามเกี่ยวขอ้งสมัพนัธ์กบัความเชื่อในเรื่องการอพยพ
เคลื่อนย้ายของบรรพบุรุษ เรื่องเล่าต านานเมอืงโบราณยงัคงถูกบอกเล่าในชุมชนคนไทเลย
ผ่านปฏบิตักิารความเชือ่และพธิกีรรม อกีทัง้ยงัถูกใชเ้ป็นสิง่สรา้งส านึกทางชาตพินัธุ์ของกลุ่ม 
ไม่ว่าจะเป็นต านานเมอืงเซไล ต านานเมอืงเชยีงคาน และต านานเมอืงปากเหอืงที่สื่อสารให้
เหน็ถงึมติกิารสรา้งเครอืขา่ยชาตพินัธุ ์ทีถู่กโยงใยความสมัพนัธ์ทางสงัคมในมติปิระวตัศิาสตร์
ด้วย นอกจากนี้ ยงัมตี านานเจ้าเมอืงและเจ้ามหาชวีติ (กษัตรยิ์) ที่ถูกน ามาใช้ในการสร้าง
ส านึกทางการเมอืงชาตพินัธุ์ให้เกดิแก่ความรู้สกึและจติส านึกของกลุ่มคนไทเลยเช่นกนั ทัง้
ต านานเจา้ฟ้าร่มขาว ต านานพระเจา้ไชยจกัรพรรดแิผ่นแผว้ ซึ่งเป็นเรื่องราวเกีย่วกบัผูน้ าทาง
วฒันธรรมทีม่บีทบาทเป็นเจา้ผูป้กครองบา้นเมอืงมาก่อน โดยเชื่อว่าบุคคลเหล่านี้เป็นกลุ่มชน
ชัน้สงูในราชส านกัลาวหลวงพระบางในอดตี แต่ภายหลงัไดอ้พยพเคลื่อนยา้ยผู้คนทีเ่ป็นบรรพ
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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บุรุษเขา้มาลงหลกัปักฐานในดนิแดนแถบนี้ แลว้สรา้งบา้นเมอืงจนกลายเป็นชุมชนของคนไท
เลยในปัจจุบนั  
 
ค าส าคญั  ต านานเมอืง ต านานเจา้เมอืง ปฏบิตักิารทางสงัคม ส านึกทางชาตพินัธุ์ คนไทเลย
  

Abstract 
The objective of this research was to study the myths of towns told by Tai 

Loei people. The myths were used as a cultural tool to develop social practices for the 
cultivation of the people’s ethnic consciousness. The focus was on local myths told in 
Dansai district, Chiangkhan district, and Wangsaphung district since they were old 
communities where myths influenced the local people’s cultural ways of life, such as 
oral and written traditions widely known in the areas. Findings revealed that ethnic 
consciousness was applied for education and better understanding of Tai Loei myths, 
and it was found that this consciousness played a role in mentally strengthening 
relationships among group members. The myths illustrated that the Tai Loei 
community in ancient times had assumptions about their ancestors’ migration and 
ancient towns, and they were told through rituals and social practices. They informed 
about the establishments of Say-Lai town, Chiangkhan town, and Pak-Hueng town, 
and illustrated the expansion of their ethnic group and maintenance of their social 
relationships. Other myths about rulers and kings served as other tools in the political 
formation of ethnic consciousness in the Tai Loei group. Myths about Chao Fah Rom 
Khao and King Chaiyajakra-bhadhi Phan-Phaew, cultural leaders of the towns, were 
found. It was believed that these heroes were members of the royal family during the 
period of the ancient Lao Luang Phra Bang, leading Tai Loei ancestors to settle down 
in the areas of Dansai district, Chiangkhan district, and Wangsaphung district, and 
develop into the present Tai Loei community. 
 
Keywords: Myths of towns; Myths of rulers; Social practices; Ethnic consciousness; 
Tai Loei people 
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บทคดัย่อ 
 บทความฉบับนี้  มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต านานเมืองของกลุ่มคนไทเลยกับ
ปฏบิตัิการทางสงัคมว่าดว้ยส านึกทางชาติพนัธุ์ของกลุ่มคนไทเลยที่มถีิน่อาศยัอยู่ในพื้นที่ 3 
อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอด่านซ้าย เชยีงคาน และวงัสะพุง ขอ้มลูทีใ่ชศ้กึษาวเิคราะห์ไดแ้ก่ ขอ้มลู
คตชินประเภทต านานเกีย่วกบัเมอืงโบราณ รวมทัง้ความเชื่อเกีย่วกบัการนับถอืผเีจา้นายของ
กลุ่มคนไทเลย โดยมทีัง้ขอ้มลูเอกสารและขอ้มลูภาคสนามโดยการสมัภาษณ์และสงัเกตการณ์
ในพืน้ทีว่จิยั ผลการศกึษาพบว่า ส านึกทางชาตพินัธุเ์ป็นแนวคดิทีส่ามารถน ามาประยุกต์ใชใ้น
การศกึษาและท าความเขา้ใจเนื้อหาต านานเมอืงของชาวไทเลยได้ ซึ่งส านึกทางชาตพินัธุ์นี้
เป็นความรูส้กึในลกัษณะเด่นทางวฒันธรรมของกลุ่มคนไทเลยทีม่คีวามแตกต่างจากกลุ่มชาติ
พนัธุ์อื่น ซึ่งเป็นความรูส้กึทีย่ดึเหนี่ยวอยู่ร่วมกนั ทัง้นี้เรื่องเล่าต านานเมอืงไดแ้สดงใหเ้หน็ว่า 
ชุมชนเมอืงโบราณของคนไทเลย มคีวามเกี่ยวขอ้งสมัพนัธ์กบัความเชื่อในเรื่องการอพยพ
เคลื่อนย้ายของบรรพบุรุษ เรื่องเล่าต านานเมอืงโบราณยงัคงถูกบอกเล่าในชุมชนคนไทเลย
ผ่านปฏบิตักิารความเชือ่และพธิกีรรม อกีทัง้ยงัถูกใชเ้ป็นสิง่สรา้งส านึกทางชาตพินัธุ์ของกลุ่ม 
ไม่ว่าจะเป็นต านานเมอืงเซไล ต านานเมอืงเชยีงคาน และต านานเมอืงปากเหอืงที่สื่อสารให้
เหน็ถงึมติกิารสรา้งเครอืขา่ยชาตพินัธุ ์ทีถู่กโยงใยความสมัพนัธ์ทางสงัคมในมติปิระวตัศิาสตร์
ด้วย นอกจากนี้ ยงัมตี านานเจ้าเมอืงและเจ้ามหาชวีติ (กษัตรยิ์) ที่ถูกน ามาใช้ในการสร้าง
ส านึกทางการเมอืงชาตพินัธุ์ให้เกดิแก่ความรู้สกึและจติส านึกของกลุ่มคนไทเลยเช่นกนั ทัง้
ต านานเจา้ฟ้าร่มขาว ต านานพระเจา้ไชยจกัรพรรดแิผ่นแผว้ ซึ่งเป็นเรื่องราวเกีย่วกบัผูน้ าทาง
วฒันธรรมทีม่บีทบาทเป็นเจา้ผูป้กครองบา้นเมอืงมาก่อน โดยเชื่อว่าบุคคลเหล่านี้เป็นกลุ่มชน
ชัน้สงูในราชส านกัลาวหลวงพระบางในอดตี แต่ภายหลงัไดอ้พยพเคลื่อนยา้ยผู้คนทีเ่ป็นบรรพ
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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1. บทน า 
 ต านานเมอืง (Myth of Places) มเีนื้อหามุ่งน าเสนอประวตัิความเป็นมาของ
บา้นเมอืงโบราณ ต านานกลุ่มนี้มคีวามเกีย่วขอ้งกบัต านานวรีบุรุษ ผูเ้ป็นผูน้ าทางวฒันธรรมใน
การสรา้งบา้นเมอืงต่างๆ (ปรมนิท ์จารุวร, 2547) อกีทัง้ยงัเป็นเรื่องเล่าที่ถ่ายทอดสบืต่อกนัมา 
เรือ่งราวบอกเล่าในต านานเมอืงถอืเป็นขอ้มลูทางวฒันธรรมทีส่ าคญั ซึง่สามารถสะทอ้นใหเ้หน็
ความคดิ ความเชื่อ โลกทศัน์ ค่านิยม และอุดมการณ์ทางสงัคมของกลุ่มชนที่เป็นผูบ้อกเล่า
ซ่อนแฝงอยู่ในเรือ่งราวต านานบา้นต านานเมอืงของตนได ้ทัง้นี้ต านานเมอืงโบราณทีม่รี่องรอย
หลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ให้คนในปัจจุบนัยงัคงพบเห็น หรอืต านานชุมชนบ้านเมอืงทีเ่ป็น
เพยีงเรือ่งเล่าในจนิตนาการกต็าม แต่กล็ว้นเป็นเรือ่งราวทีย่งัคงบอกเล่าและเชื่อถอืกนัเรื่อยมา 
บา้งกม็กีารถ่ายทอดเพื่อใหเ้หน็ความเชื่อเหล่านี้ผ่านประเพณีพธิกีรรม ซึ่งอาจจะมกีารสรา้ง
ศาลเจ้าพ่อประจ าบ้านประจ าเมอืงขึ้นมา หรือมกีารจัดประเพณีพิธีเลี้ยงผีเมือง หรือการ
บวงสรวงสิง่ศกัดิส์ทิธิผ์ู้ทีห่น้าที่ดูแลคุม้ครองเมอืง เรื่องราวดงักล่าวอยู่ในระบบความคดิและ
จนิตนาการของผูค้น (ปฐม หงษ์สุวรรณ, 2557) ดงันัน้พื้นทีเ่มอืงในเรื่องเล่าต านานจงึเสมอืน
เป็น “ชุมชนในจนิตนาการ” (Imagine community) ทีม่บีทบาทและความสมัพนัธ์กบัวธิคีดิ วถิี
ชวีติทางสงัคมและวฒันธรรมของผูค้นในชุมชนทอ้งถิน่ต่างๆ ไดอ้กีประการหนึ่ง 
 จงัหวดัเลยถือเป็นชุมชนชาติพนัธุ์ที่ผู้คนอาศยัอยู่ในพื้นที่นี้ส่วนใหญ่มกัจะเรยีก
ตนเองว่าเป็น “คนไทเลย” ซึง่หมายถงึกลุ่มชนทางวฒันธรรมทีม่ลีกัษณะทางภาษาร่วมกนั นัน่
คอื มกีารใชภ้าษาถิน่ตระกลูไท-กะได ทีม่ลีกัษณะเป็นส าเนียงแบบไทเลย หรอืเป็นภาษาถิน่ไท
จังหวัด เลย  ซึ่ ง ไม่ เหมือ นภาษาอีส านที่ เ ป็นภาษาถิ่น ขอ งคน ส่ วน ให ญ่ ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ทัง้นี้คนเมอืงเลยมกัเรียกตนเองว่า “ไทเลย” และเรยีกคนจงัหวดัอื่น 
แมแ้ต่คนอสีานดว้ยกนัเองว่า “ไทใต้” และเรยีกคนกรุงเทพฯ ว่า “ไทกรุงเทพฯ” ทัง้นี้ถ้อยค า
และส าเนียงพูดของคนไทเลยมคีวามเหมอืนและคล้ายคลงึกบัคนหลวงพระบาง (สุดารา สุจ
ฉายา, 2539) ดว้ยเหตุทีต่ามขอ้มลูหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ว่าด้วยการอพยพเคลื่อนยา้ย
ของผู้คนในชุมชนแห่งนี้พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้คนที่อพยพมาจากเมอืงทางฝัง่ซ้ายของแม่น ้า
โขง ไมว่่าจะเป็นเมอืงแก่นทา้ว สานะคาม ไชยะบุร ีหงสา เวยีงจนัทน์ หลวงพระบาง ซึ่งกลุ่ม
ใหญ่นัน้มบีรรพบุรุษอพยพเคลื่อนย้ายมาจากหลวงพระบาง ดงัจะเห็นได้จากต านานเมือง
โบราณหลายเมอืงในชุมชนจงัหวดัเลย มปีระวตัิเรื่องเล่าเกี่ยวกบับรรพบุรุษทีเ่ดนิทางมาตัง้
รกรากถิน่ฐานจากเมอืงหลวงพระบาง ตวัอย่างเช่น พระเจา้ไชยจกัรพรรดแิผ่นแผว้ ซึง่เคยเป็น
เจ้ามหาชวีติหลวงพระบางมาก่อน แต่พระองค์ไดอ้พยพหนีภยัสงคราม แล้วมาตัง้บ้านเมอืง
ใหมท่ีเ่มอืงเชยีงคาน หรอืเจา้ฟ้าร่มขาวซึง่เชือ่ว่าเป็นเจา้เมอืงเซไลเมอืงโบราณแต่แรกเริม่เดมิ
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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1. บทน า 
 ต านานเมอืง (Myth of Places) มเีนื้อหามุ่งน าเสนอประวตัิความเป็นมาของ
บา้นเมอืงโบราณ ต านานกลุ่มนี้มคีวามเกีย่วขอ้งกบัต านานวรีบุรุษ ผูเ้ป็นผูน้ าทางวฒันธรรมใน
การสรา้งบา้นเมอืงต่างๆ (ปรมนิท ์จารุวร, 2547) อกีทัง้ยงัเป็นเรื่องเล่าทีถ่่ายทอดสบืต่อกนัมา 
เรือ่งราวบอกเล่าในต านานเมอืงถอืเป็นขอ้มลูทางวฒันธรรมทีส่ าคญั ซึง่สามารถสะทอ้นใหเ้หน็
ความคดิ ความเชื่อ โลกทศัน์ ค่านิยม และอุดมการณ์ทางสงัคมของกลุ่มชนที่เป็นผูบ้อกเล่า
ซ่อนแฝงอยู่ในเรือ่งราวต านานบา้นต านานเมอืงของตนได ้ทัง้นี้ต านานเมอืงโบราณทีม่รี่องรอย
หลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ให้คนในปัจจุบนัยงัคงพบเห็น หรอืต านานชุมชนบ้านเมอืงทีเ่ป็น
เพยีงเรือ่งเล่าในจนิตนาการกต็าม แต่กล็ว้นเป็นเรือ่งราวทีย่งัคงบอกเล่าและเชื่อถอืกนัเรื่อยมา 
บา้งกม็กีารถ่ายทอดเพื่อใหเ้หน็ความเชื่อเหล่านี้ผ่านประเพณีพธิกีรรม ซึ่งอาจจะมกีารสรา้ง
ศาลเจ้าพ่อประจ าบ้านประจ าเมอืงขึ้นมา หรือมกีารจัดประเพณีพิธีเลี้ยงผีเมือง หรือการ
บวงสรวงสิง่ศกัดิส์ทิธิผ์ู้ทีห่น้าที่ดูแลคุม้ครองเมอืง เรื่องราวดงักล่าวอยู่ในระบบความคดิและ
จนิตนาการของผูค้น (ปฐม หงษ์สุวรรณ, 2557) ดงันัน้พื้นทีเ่มอืงในเรื่องเล่าต านานจงึเสมอืน
เป็น “ชุมชนในจนิตนาการ” (Imagine community) ทีม่บีทบาทและความสมัพนัธ์กบัวธิคีดิ วถิี
ชวีติทางสงัคมและวฒันธรรมของผูค้นในชุมชนทอ้งถิน่ต่างๆ ไดอ้กีประการหนึ่ง 
 จงัหวดัเลยถือเป็นชุมชนชาติพนัธุ์ที่ผู้คนอาศยัอยู่ในพื้นที่นี้ส่วนใหญ่มกัจะเรยีก
ตนเองว่าเป็น “คนไทเลย” ซึง่หมายถงึกลุ่มชนทางวฒันธรรมทีม่ลีกัษณะทางภาษาร่วมกนั นัน่
คอื มกีารใชภ้าษาถิน่ตระกลูไท-กะได ทีม่ลีกัษณะเป็นส าเนียงแบบไทเลย หรอืเป็นภาษาถิน่ไท
จังหวัด เลย  ซึ่ ง ไม่ เหมือ นภาษาอีส านที่ เ ป็นภาษาถิ่น ขอ งคนส่ ว น ให ญ่ ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ทัง้นี้คนเมอืงเลยมกัเรียกตนเองว่า “ไทเลย” และเรยีกคนจงัหวดัอื่น 
แมแ้ต่คนอสีานดว้ยกนัเองว่า “ไทใต้” และเรยีกคนกรุงเทพฯ ว่า “ไทกรุงเทพฯ” ทัง้นี้ถ้อยค า
และส าเนียงพูดของคนไทเลยมคีวามเหมอืนและคล้ายคลงึกบัคนหลวงพระบาง (สุดารา สุจ
ฉายา, 2539) ดว้ยเหตุทีต่ามขอ้มลูหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ว่าด้วยการอพยพเคลื่อนยา้ย
ของผู้คนในชุมชนแห่งนี้พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้คนที่อพยพมาจากเมอืงทางฝัง่ซ้ายของแม่น ้า
โขง ไมว่่าจะเป็นเมอืงแก่นทา้ว สานะคาม ไชยะบุร ีหงสา เวยีงจนัทน์ หลวงพระบาง ซึ่งกลุ่ม
ใหญ่นัน้มบีรรพบุรุษอพยพเคลื่อนย้ายมาจากหลวงพระบาง ดงัจะเห็นได้จากต านานเมือง
โบราณหลายเมอืงในชุมชนจงัหวดัเลย มปีระวตัิเรื่องเล่าเกี่ยวกบับรรพบุรุษทีเ่ดนิทางมาตัง้
รกรากถิน่ฐานจากเมอืงหลวงพระบาง ตวัอย่างเช่น พระเจา้ไชยจกัรพรรดแิผ่นแผว้ ซึง่เคยเป็น
เจ้ามหาชวีติหลวงพระบางมาก่อน แต่พระองค์ไดอ้พยพหนีภยัสงคราม แล้วมาตัง้บ้านเมอืง
ใหมท่ีเ่มอืงเชยีงคาน หรอืเจา้ฟ้าร่มขาวซึง่เชือ่ว่าเป็นเจา้เมอืงเซไลเมอืงโบราณแต่แรกเริม่เดมิ
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ทขีองจงัหวดัเลย กม็เีชือ้วงศท์ีส่บืสายมาจากเมอืงหลวงพระบางและยงัมพีระสหายเป็นกษตัรยิ์
หลวงพระบางอกีดว้ย รวมทัง้ผูค้นทัง้สองเมอืงนี้กเ็ดนิทางไปมาหาสู่กนัเรื่อยมา อกีทัง้ยงัมกีาร
แต่งงานเพือ่สรา้งสายสมัพนัธท์างเครอืญาตริะหว่างกนัและกนันบัแต่อดตีมาแลว้ 
 อย่างไรกต็าม แมว้่าคนไทเลยจะใช้ภาพลกัษณ์ของหลวงพระบางน ามาเป็นแหล่ง
อ้างอิงเพื่อสร้างตัวตนทางชาติพนัธุ์ของตนขึ้นมา แต่ทว่าต านานหลายเรื่องและประเพณี
พธิกีรรมหลายอย่าง กช็่วยเน้นย ้าใหเ้หน็ภาพของลกัษณะความเป็นไทยทีม่ปีรากฏปะปนอยู่ใน
การสร้างตวัตนทางวฒันธรรม ตลอดจนสรา้งส านึกทางชาตพินัธุ์ใหแ้ก่กลุ่มตนในฐานะทีเ่ป็น
พลเมอืงไทยด้วย ตวัอย่างเช่น ต านานพระธาตุศรีสองรกั ก็อธบิายให้เห็นความสมัพนัธ์
ระหว่างเมอืงโบราณทีส่ าคญัทีเ่ชือ่มโยงและสานสมัพนัธก์นั นัน่กค็อื กรุงศรอียุธยา (สยาม) กบั
กรุงศรสีตันาคนหุตลา้นชา้ง (ลาว) อกีทัง้ต านานบา้นเมอืงในชุมชนจงัหวดัเลยหลายเรื่องกบ็่ง
ชีใ้หเ้หน็ว่า ผูค้นในดนิแดนแห่งนี้มกีารผสมผสานและอาศยัปะปนอยู่ร่วมกนัเป็นชุมชนแบบพหุ
สงัคมมานานแล้ว ดงัจะเห็นไดจ้ากเรื่องราวเหตุการณ์สรา้งพระธาตุศรสีองรกัที่อธบิายว่า มี
ครอบครวัชาวสยาม ครอบครัวชาวเวยีงจนัทน์ ครอบครวัชาวหลวงพระบางมาอาศยัอยู่ใน
หมูบ่า้นรอบๆ องคพ์ระธาตุ เพือ่ทีจ่ะร่วมกนัสรา้งพระธาตุขึน้มา จงึท าใหช้ือ่บา้นนามเมอืงมคี า
เรียกตามถิ่นฐานแต่เดิมของผู้คนที่ได้อพยพมา นัน่คือ มีหมู่บ้านที่มชีื่อว่าบ้านนาไท ซึ่ง
หมายถงึเป็นชุมชนของคนสยาม หรอืมหีมูบ่า้นทีช่ ือ่ว่าบา้นนาเวยีง ซึ่งกค็อืหมู่บา้นชุมชนของ
คนเวยีงจนัทน์ หรอืมบีา้นหนองหลวง กค็อืเป็นชุมชนของคนหลวงพระบางทีเ่คลื่อนยา้ยมาตัง้
ถิน่ฐานที่นี้  และได้มาขุดลอกหนองน ้าใหญ่ขึ้นจงึกลายเป็นที่มาของประวตัิการตัง้ชื่อชุมชน
หมูบ่า้นนี้ข ึน้มา นอกเหนือจากนี้ ต านานพระธาตกุดุเรือค า กม็เีรือ่งเล่าอธบิายว่า พระธาตุนี้
เป็นทีบ่รรจุพระอฐัขิองเจา้มหาชวีติ (กษตัรยิ)์ เมอืงหลวงพระบางทีล่อยมากบัเรอืทองค ามายงั
ชุมชนของคนไทเลยอย่างน่าอัศจรรย์ แสดงให้เห็นถึงบทบาทของเรื่องเล่าต านานอธิบาย
ประวัติความเป็นมาของบ้านเมืองโบราณในชุมชนจังหวัดเลย  ที่ย ังคงอยู่ในจิตส านึก
ความสมัพนัธ์ทางวฒันธรรมทีอ่ยู่ในการรบัรูข้องผู้คนในชุมชนซึ่งยงัคงถ่ายทอดสบืต่อกนัมา
จนถงึทุกวนันี้ 

เรือ่งเล่าต านานเหล่านี้ลว้นสามารถใชเ้ป็นเครือ่งมอืทางวฒันธรรม ในการสื่อใหเ้หน็
บทบาทความส าคญัที่มต่ีอการท าความเขา้ใจในประเด็นการสร้างส านึกทางชาติพนัธุ์ผ่าน
ขอ้มูลคติชนประเภทต านาน (myth) ทัง้นี้  ปรานี วงษ์เทศ (2542) ชี้ให้เห็นบทบาทและ
ความส าคญัของต านานที่มต่ีอการศกึษาส านึกชาติพนัธุ์ของผู้คนไว้ว่า ก่อนที่กลุ่มชนจะถูก
เรยีกชื่อใหเ้ป็นกลุ่มต่างๆ เช่นในปัจจุบนัที่มกัถูกก าหนดด้วยสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจาก
อดตีทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคมวฒันธรรม รวมถงึสภาพภูมศิาสตร์ดว้ย ผูค้นแถบนี้มี
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
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ความคดิว่าตนเองและเพือ่นบา้นเป็นใครมาจากไหน และมคี าเรยีกกลุ่มของตนเองและคนอื่นๆ 
ว่าอย่างไร โดยทัว่ไป สงัคมเริม่แรกทีย่งัไม่มตีวัอกัษรใช ้มกัจะบนัทกึความคดิความเชื่อของ
ชาตพินัธุไ์วใ้นรปูของเรือ่งเล่าและต านานต่างๆ ซึง่แมจ้ะไมใ่ช่เรือ่งจรงิ แต่ก็สามารถสะทอ้นให้
เห็นส านึกทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนในด้านโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและทาง
จรยิธรรมไดอ้ย่างส าคญั แนวความคดินี้สอดคลอ้งกบั วรีะ สมบรูณ์ (2553) ทีไ่ดอ้ธบิายใหเ้หน็
ว่า ส านึกเกีย่วกบัชาตพินัธุน์ัน้เกดิจากแกนทางวฒันธรรม ไดแ้ก่ ประวตัศิาสตร์ ความเชื่อ วถิี
ชีวิต ลักษณะปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิต ตลอดจนภาษา (เรื่องเล่าต านาน -ผู้เขียน) 
ประเพณพีธิกีรรม และความทรงจ าทางสงัคม 

บทความนี้  ผู้เขยีนต้องการศึกษาวิเคราะห์และตีความให้เห็นถึงการใช้เรื่องเล่า
ต านานเมอืงโบราณในวฒันธรรมของคนไทเลย ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัประวตัิความเป็นมาและ
ความคดิความเชื่อเกีย่วกบัการสรา้งบา้นเมอืงหรอืผู้น าของชุมชนเมอืงแต่โบราณทีอ่ยู่ในการ
รบัรู้ของกลุ่มคนไทเลย ทัง้นี้เพื่อสะท้อนให้เหน็ความหมายเกี่ยวกบัการสรา้งส านึกทางชาติ
พนัธุ ์อนัเป็นปฏบิตักิารทางสงัคมและวฒันธรรมทีผู่ค้นในชุมชนแห่งนี้ได้พยายามใชเ้ครื่องมอื
ในการย ้าเตอืนความรูส้กึนึกคดิ ตลอดจนสรา้งส านึกทางประวตัศิาสตร์ชาตพินัธุ์ ใหแ้ก่ผูค้นใน
กลุ่มวฒันธรรมของตนดว้ยการสร้างเรื่องเล่าต านานและสร้างประเพณีพธิกีรรมขึ้นมา ทัง้นี้
ผูเ้ขยีนได้วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชร้ะเบยีบวธิทีางคติชนวทิยาเป็นเครื่องมอืในการตีความโดย
วธิกีารเกบ็ขอ้มลูภาคสนามจากการสมัภาษณ์และสงัเกตการณ์ เพื่อใหเ้หน็ความหมายต านาน
ของกลุ่มชาตพินัธุ์ไทเลยโดยมุ่นเน้นน าเสนอใหเ้หน็ประเดน็บทบาทของต านานที่มฐีานะเป็น
เครือ่งมอืทางวฒันธรรมในการสรา้งส านึกทางชาตพินัธุเ์ป็นหลกั 
 
2. แนวคิดส านึกทางชาติพนัธุ์กบัการศึกษาต านานปรมัปรา 
 ค าว่ากลุ่มชาติพนัธุ์ หรอืในภาษาองักฤษใช้ค าว่า “ethnic group” เป็นทัง้ค าและ
แนวคดิส าคญัทีน่ักมานุษยวทิยาตะวนัตกน ามาใชใ้นยุคหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่องเป็นต้นมา 
เพือ่การศกึษากลุ่มชนทีม่วีฒันธรรม และภาษาเฉพาะทีไ่ดส้บืทอดกนัมานานหลายชัว่อายุคน 
(Keyes, 1997) กรอบแนวคดิแบบชาติพนัธุ์เป็นกรอบคดิทีเ่ริม่ใชก้นัในราวทศวรรษที่ 1950 
จนกระทัง่ในราวทศวรรษที ่1960 กรอบความคดิ “ชาตพินัธุ์” ไดเ้ขา้มาแทนที่ความคดิเรื่อง 
“เผ่า” (tribe) ทีถู่กมองว่าเป็นผลผลติของระบบอาณานิคมอนัเป็นสิง่ทีน่่ารงัเกยีจ (ธเนศ วงศ์
ยานนาวา, 2559) ค าว่า “กลุ่มชาตพินัธุ์” หมายถงึกลุ่มคนทีพู่ดภาษาเดยีวกนั เป็นหน่วยทาง
สงัคมการเมอืงและระบบเครือญาติเดยีวกนั มแีบบแผนทางวฒันธรรมที่คล้ายคลึงกนั (ยศ 
สนัตสมบตั,ิ 2556) ที่มอีตัลกัษณ์ร่วมกนัจากการมีประสบการณ์ทางประวตัิศาสตร์ของกลุ่ม
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สนัตสมบตั,ิ 2556) ที่มอีตัลกัษณ์ร่วมกนัจากการมีประสบการณ์ทางประวตัิศาสตร์ของกลุ่ม



วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ปีที ่8 ฉบบัที ่1 มกราคม - มถุินายน 2560 

5 

 

สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
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ความคดิว่าตนเองและเพือ่นบา้นเป็นใครมาจากไหน และมคี าเรยีกกลุ่มของตนเองและคนอื่นๆ 
ว่าอย่างไร โดยทัว่ไป สงัคมเริม่แรกทีย่งัไม่มตีวัอกัษรใช ้มกัจะบนัทกึความคดิความเชื่อของ
ชาตพินัธุไ์วใ้นรปูของเรือ่งเล่าและต านานต่างๆ ซึง่แมจ้ะไมใ่ช่เรือ่งจรงิ แต่ก็สามารถสะทอ้นให้
เห็นส านึกทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนในด้านโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและทาง
จรยิธรรมไดอ้ย่างส าคญั แนวความคดินี้สอดคลอ้งกบั วรีะ สมบรูณ์ (2553) ทีไ่ดอ้ธบิายใหเ้หน็
ว่า ส านึกเกีย่วกบัชาตพินัธุน์ัน้เกดิจากแกนทางวฒันธรรม ไดแ้ก่ ประวตัศิาสตร์ ความเชื่อ วถิี
ชีวิต ลักษณะปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิต ตลอดจนภาษา (เรื่องเล่าต านาน -ผู้เขียน) 
ประเพณพีธิกีรรม และความทรงจ าทางสงัคม 

บทความนี้  ผู้เขยีนต้องการศึกษาวิเคราะห์และตีความให้เห็นถึงการใช้เรื่องเล่า
ต านานเมอืงโบราณในวฒันธรรมของคนไทเลย ซึ่งเกี่ยวข้องกบัประวตัิความเป็นมาและ
ความคดิความเชื่อเกีย่วกบัการสรา้งบา้นเมอืงหรอืผู้น าของชุมชนเมอืงแต่โบราณทีอ่ยู่ในการ
รบัรู้ของกลุ่มคนไทเลย ทัง้นี้เพื่อสะท้อนให้เหน็ความหมายเกี่ยวกบัการสรา้งส านึกทางชาติ
พนัธุ ์อนัเป็นปฏบิตักิารทางสงัคมและวฒันธรรมทีผู่ค้นในชุมชนแห่งนี้ได้พยายามใชเ้ครื่องมอื
ในการย ้าเตอืนความรูส้กึนึกคดิ ตลอดจนสรา้งส านึกทางประวตัศิาสตร์ชาตพินัธุ์ ใหแ้ก่ผูค้นใน
กลุ่มวฒันธรรมของตนดว้ยการสร้างเรื่องเล่าต านานและสร้างประเพณีพธิกีรรมขึ้นมา ทัง้นี้
ผูเ้ขยีนได้วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชร้ะเบยีบวธิทีางคติชนวทิยาเป็นเครื่องมอืในการตีความโดย
วธิกีารเกบ็ขอ้มลูภาคสนามจากการสมัภาษณ์และสงัเกตการณ์ เพื่อใหเ้หน็ความหมายต านาน
ของกลุ่มชาตพินัธุ์ไทเลยโดยมุ่นเน้นน าเสนอใหเ้หน็ประเดน็บทบาทของต านานที่มฐีานะเป็น
เครือ่งมอืทางวฒันธรรมในการสรา้งส านึกทางชาตพินัธุเ์ป็นหลกั 
 
2. แนวคิดส านึกทางชาติพนัธุ์กบัการศึกษาต านานปรมัปรา 
 ค าว่ากลุ่มชาติพนัธุ์ หรอืในภาษาองักฤษใช้ค าว่า “ethnic group” เป็นทัง้ค าและ
แนวคดิส าคญัทีน่ักมานุษยวทิยาตะวนัตกน ามาใชใ้นยุคหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่องเป็นต้นมา 
เพือ่การศกึษากลุ่มชนทีม่วีฒันธรรม และภาษาเฉพาะทีไ่ดส้บืทอดกนัมานานหลายชัว่อายุคน 
(Keyes, 1997) กรอบแนวคดิแบบชาติพนัธุ์เป็นกรอบคดิทีเ่ริม่ใชก้นัในราวทศวรรษที่ 1950 
จนกระทัง่ในราวทศวรรษที ่1960 กรอบความคดิ “ชาตพินัธุ์” ไดเ้ขา้มาแทนที่ความคดิเรื่อง 
“เผ่า” (tribe) ทีถู่กมองว่าเป็นผลผลติของระบบอาณานิคมอนัเป็นสิง่ทีน่่ารงัเกยีจ (ธเนศ วงศ์
ยานนาวา, 2559) ค าว่า “กลุ่มชาตพินัธุ์” หมายถงึกลุ่มคนทีพู่ดภาษาเดยีวกนั เป็นหน่วยทาง
สงัคมการเมอืงและระบบเครือญาติเดยีวกนั มแีบบแผนทางวฒันธรรมที่คล้ายคลงึกนั (ยศ 
สนัตสมบตั,ิ 2556) ที่มอีตัลกัษณ์ร่วมกนัจากการมีประสบการณ์ทางประวตัิศาสตร์ของกลุ่ม
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ร่วมกนั สมาชกิของกลุ่มชาติพนัธุ์ คอื ผูท้ี่มวีฒันธรรม ประเพณี บรรทดัฐาน และความเชื่อ
เดยีวกนั ส่วนใหญ่พดูภาษาเดยีวกนั ตามปกตมิกีารสบืทอดทางเครอืญาติจากรุ่นหนึ่งไปสู่อกี
รุ่นหนึ่งและมกีฎการแต่งงานภายในกลุ่ม แต่ไมเ่สมอไป คนนอกกลุ่มอาจเขา้เป็นสมาชกิกลุ่ม
ไดโ้ดยการแต่งงานหรอืโดยวธิอีื่นทีส่งัคมก าหนด แมก้ลุ่มชาตพินัธุ์ส่วนใหญ่นัน้จะมเีชื้อชาติ
เ ดีย ว กัน  แ ต่ ค า ว่ า ก ลุ่ ม ช าติพัน ธุ์ ก ับ กลุ่ ม เ ชื้ อ ช าติมีค ว ามหมาย ไม่ เ หมือ นกัน 
(ราชบณัฑติยสถาน, 2557) ทัง้นี้ค าว่ากลุ่มชาติพนัธุ์นี้ บางครัง้คนไทยใช้ค าว่าเชื้อชาติใน
ภาษาพดูแบบกวา้งๆ ทัว่ไป คอืกลุ่มคนทีม่จีุดก าเนิดของบรรพบุรุษร่วมกนั มขีนบธรรมเนียม
ประเพณเีดยีวกนัและภาษาเดยีวกนั ตลอดจนมคีวามรูส้กึในชาตพินัธุเ์ดยีวกนั  

ส านึกทางชาติพนัธุ์ (ethnic consciousness) เป็นกระบวนทศัน์ที่มฐีานะเป็น
เครื่องมอื (instrumentalist paradigm) ทางมานุษยวทิยา ที่มองว่าตวัตนหรอือตัลกัษณ์ทาง
ชาติพันธุ์เป็นเครื่องมือหรือกลไกในการแสดงบทบาทและสถานภาพทางสังคม  โดยให้
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ร่วมกัน สมาชิกของกลุ่มชาติพันธุ์ คือ ผู้ที่มีวัฒนธรรม ประเพณี บรรทัดฐาน และความเช่ือ 
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เชื้อชาติเดียวกัน แต่ค�าว ่ากลุ ่มชาติพันธุ ์กับกลุ ่มเชื้อชาติมีความหมายไม่เหมือนกัน 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2557) ทั้งนี้ค�าว่ากลุ่มชาติพันธุ์นี้ บางครั้งคนไทยใช้ค�าว่าเชื้อชาติในภาษา

พูดแบบกว้าง ๆ ทั่วไป คือกลุ่มคนท่ีมีจุดก�าเนิดของบรรพบุรุษร่วมกัน มีขนบธรรมเนียม 

ประเพณีเดียวกันและภาษาเดียวกัน ตลอดจนมีความรู้สึกในชาติพันธุ์เดียวกัน

 ส�านึกทางชาติพันธุ ์ (ethnic consciousness) เป็นกระบวนทัศน์ที่มีฐานะเป็น 
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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ในประเดน็เกีย่วส านึกทางชาตพินัธุ์นี้ค่อนขา้งทีจ่ะมเีกีย่วขอ้งสมัพนัธ์กบัขอ้มลูทาง
คตชินวทิยาอยู่ไมน้่อย เพราะว่ากลุ่มชาตพินัธุ์ในหลายวฒันธรรมมกัมกีารสรา้งสรรค์เรื่องราว
หรือการใช้ขอ้มูลทางคติชนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมขึ้นมา เพื่อแสดงให้เห็น
ลกัษณะเฉพาะหรือลักษณะเด่นทางชาติพนัธุ์ของกลุ่มชนนัน้ๆ ทัง้ที่เป็นเรื่องเล่าต านาน
พืน้เมอืง นิทานพืน้บา้น เพลงพืน้ถิน่ ศลิปะ หตัถกรรม การแสดง การละเล่น ขา้วของเครือ่งใช ้
อาหารการกนิ เสือ้ผา้เครือ่งแต่งกาย ตลอดจนขนบธรรมเนียม จารตีประเพณีและพธิกีรรม ซึ่ง
ลว้นแต่เป็นขอ้มลูทางคตชินชาตพินัธุ ์(ethnic folklore) ซึง่เป็นระบบสญัลกัษณ์ทีส่ามารถใชส้ือ่
ใหเ้หน็ถงึประวตัศิาสตรค์วามเป็นมาทางชาตพินัธุ์ของแต่ละกลุ่มวฒันธรรมในแต่ละสงัคมแต่ละ
ชุมชนได ้Keyes (1979) ได้เสนอแนวคดิว่า ในการนิยามกลุ่มชาติพนัธุ์หนึ่งๆ นัน้จะต้อง
ค านึงถงึวฒันธรรมทีก่ลุ่มชาตพินัธุ์นัน้ๆ ไดร้บัการตดิต่อสื่อสารในการแปลความหมายใหม่ใน
การติดต่อสมัพนัธ์กบักลุ่มอื่นๆ ขึน้ เช่น ต านาน ศาสนา ความเชื่อ พธิกีรรม ประวตัศิาสตร์
ทอ้งถิ่น นิทานพื้นบ้าน และศิลปะ สิง่เหล่านี้เป็นการก่อรูปทางสญัลกัษณ์ใหม่ของการสร้าง
ส านึกทางชาติพนัธุ์ของกลุ่มคน และความเป็นชาตพินัธุ์นัน้เป็นเรื่องของการจ าแนกแยกแยะ
กลุ่มคนเมื่อมคีวามสมัพนัธ์กบักลุ่มคนอื่นๆ หรอืเป็นแง่มุมหนึ่งของความสมัพนัธ์ทางสงัคม
ระหว่างกลุ่มคนที่คิดว่ากลุ่มตนแตกต่างจากกลุ่มคนอื่น ซึ่งความเป็นชาติพนัธุ์นัน้เป็นสิง่ที่
แสดงออกโดยผ่านสญัลกัษณ์ทางวฒันธรรม เช่น ภาษา เครื่องแต่งกาย ความเชื่อ เป็นต้น 
และอาจผนัแปรเปลีย่นไปมาได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความสมัพนัธข์องกลุ่มชนทีม่ต่ีออกีกลุ่มชนหนึ่ง 

กลุ่มชาตพินัธุเ์สมอืนเป็นกลุ่มวฒันธรรม คอืมลีกัษณะเด่นเป็นกลุ่มคนทีส่บืทอดมา
จากบรรพบุรุษเดยีวกนั บรรพบุรุษในทีน่ี้หมายถงึบรรพบุรุษทางสายเลอืดและทางวฒันธรรม 
ผูท้ีอ่ยู่ในกลุ่มชาตพินัธุเ์ดยีวกนัจะมคีวามรูส้กึผูกพนัทีช่่วยเสรมิสรา้งอตัลกัษณ์ของบุคคลและ
ของชาติพนัธุ์ ซึ่งต้องการบอกเล่าและถ่ายทอดประสบการณ์ทางวฒันธรรม ตลอดจนสร้าง
จติส านึกเดยีวกนัใหเ้กดิแก่ผูค้นในกลุ่มวฒันธรรมไดร้บัรูแ้ละมองเหน็ถงึเรื่องราวทางชาตพินัธุ์
ทีบ่รรพชนทางสงัคมของตนได ้ทัง้นี้ Margaret K. Brady (2011) อธบิายใหเ้หน็ว่า ในทุกวนันี้ 
นกัวชิาการทีส่นใจศกึษาดา้นคตชินของกลุ่มชาตพินัธุ ์ไมจ่ ากดัตวัเองอยู่เพยีงการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูทางคตชินเท่านัน้ แต่นกัคตชินทัว่โลกพยายามทีจ่ะศกึษาวเิคราะห์และตคีวามขอ้มลูคติ
ชนในมติทิางประวตัศิาสตร์ทีม่อีทิธพิลต่อวถิชีวีติของกลุ่มชาตพินัธุ์ต่างๆ ดว้ย นอกจากนี้ยงั
มุ่งศึกษาให้เห็นปัจจยัที่มผีลต่อการต่อสู้ต่อรองทางวฒันธรรมของบรรดากลุ่มชาติพนัธุ์ที่
ต้องการน าเสนออตัลกัษณ์ทางชาตพินัธุ์ และช่วงชงิการให้ความหมายวฒันธรรมของตนเอง
ภายใต้บรบิทของความสมัพนัธ์กบัสงัคมอื่นๆ ดว้ยการถ่ายทอดและแสดงผ่านความคดิความ



วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ปีที ่8 ฉบบัที ่1 มกราคม - มถุินายน 2560 

5 

 

สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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ในประเดน็เกีย่วส านึกทางชาตพินัธุ์นี้ค่อนขา้งทีจ่ะมเีกีย่วขอ้งสมัพนัธ์กบัขอ้มลูทาง
คตชินวทิยาอยู่ไมน้่อย เพราะว่ากลุ่มชาตพินัธุ์ในหลายวฒันธรรมมกัมกีารสรา้งสรรค์เรื่องราว
หรือการใช้ขอ้มูลทางคติชนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมขึ้นมา เพื่อแสดงให้เห็น
ลกัษณะเฉพาะหรือลักษณะเด่นทางชาติพนัธุ์ของกลุ่มชนนัน้ๆ ทัง้ที่เป็นเรื่องเล่าต านาน
พืน้เมอืง นิทานพืน้บา้น เพลงพืน้ถิน่ ศลิปะ หตัถกรรม การแสดง การละเล่น ขา้วของเครือ่งใช ้
อาหารการกนิ เสือ้ผา้เครือ่งแต่งกาย ตลอดจนขนบธรรมเนียม จารตีประเพณีและพธิกีรรม ซึ่ง
ลว้นแต่เป็นขอ้มลูทางคตชินชาตพินัธุ ์(ethnic folklore) ซึง่เป็นระบบสญัลกัษณ์ทีส่ามารถใชส้ือ่
ใหเ้หน็ถงึประวตัศิาสตรค์วามเป็นมาทางชาตพินัธุ์ของแต่ละกลุ่มวฒันธรรมในแต่ละสงัคมแต่ละ
ชุมชนได ้Keyes (1979) ได้เสนอแนวคดิว่า ในการนิยามกลุ่มชาติพนัธุ์หนึ่งๆ นัน้จะต้อง
ค านึงถงึวฒันธรรมทีก่ลุ่มชาตพินัธุ์นัน้ๆ ไดร้บัการตดิต่อสื่อสารในการแปลความหมายใหม่ใน
การติดต่อสมัพนัธ์กบักลุ่มอื่นๆ ขึน้ เช่น ต านาน ศาสนา ความเชื่อ พธิกีรรม ประวตัศิาสตร์
ทอ้งถิ่น นิทานพื้นบ้าน และศิลปะ สิง่เหล่านี้เป็นการก่อรูปทางสญัลกัษณ์ใหม่ของการสร้าง
ส านึกทางชาติพนัธุ์ของกลุ่มคน และความเป็นชาตพินัธุ์นัน้เป็นเรื่องของการจ าแนกแยกแยะ
กลุ่มคนเมื่อมคีวามสมัพนัธ์กบักลุ่มคนอื่นๆ หรอืเป็นแง่มุมหนึ่งของความสมัพนัธ์ทางสงัคม
ระหว่างกลุ่มคนที่คิดว่ากลุ่มตนแตกต่างจากกลุ่มคนอื่น ซึ่งความเป็นชาติพนัธุ์นัน้เป็นสิง่ที่
แสดงออกโดยผ่านสญัลกัษณ์ทางวฒันธรรม เช่น ภาษา เครื่องแต่งกาย ความเชื่อ เป็นต้น 
และอาจผนัแปรเปลีย่นไปมาได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความสมัพนัธข์องกลุ่มชนทีม่ต่ีออกีกลุ่มชนหนึ่ง 

กลุ่มชาตพินัธุเ์สมอืนเป็นกลุ่มวฒันธรรม คอืมลีกัษณะเด่นเป็นกลุ่มคนทีส่บืทอดมา
จากบรรพบุรุษเดยีวกนั บรรพบุรุษในทีน่ี้หมายถงึบรรพบุรุษทางสายเลอืดและทางวฒันธรรม 
ผูท้ีอ่ยู่ในกลุ่มชาตพินัธุเ์ดยีวกนัจะมคีวามรูส้กึผูกพนัทีช่่วยเสรมิสรา้งอตัลกัษณ์ของบุคคลและ
ของชาติพนัธุ์ ซึ่งต้องการบอกเล่าและถ่ายทอดประสบการณ์ทางวฒันธรรม ตลอดจนสร้าง
จติส านึกเดยีวกนัใหเ้กดิแก่ผูค้นในกลุ่มวฒันธรรมไดร้บัรูแ้ละมองเหน็ถงึเรื่องราวทางชาตพินัธุ์
ทีบ่รรพชนทางสงัคมของตนได ้ทัง้นี้ Margaret K. Brady (2011) อธบิายใหเ้หน็ว่า ในทุกวนันี้ 
นกัวชิาการทีส่นใจศกึษาดา้นคตชินของกลุ่มชาตพินัธุ ์ไมจ่ ากดัตวัเองอยู่เพยีงการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูทางคตชินเท่านัน้ แต่นกัคตชินทัว่โลกพยายามทีจ่ะศกึษาวเิคราะห์และตคีวามขอ้มลูคติ
ชนในมติทิางประวตัศิาสตร์ทีม่อีทิธพิลต่อวถิชีวีติของกลุ่มชาตพินัธุ์ ต่างๆ ดว้ย นอกจากนี้ยงั
มุ่งศึกษาให้เห็นปัจจยัที่มผีลต่อการต่อสู้ต่อรองทางวฒันธรรมของบรรดากลุ่มชาติพนัธุ์ที่
ต้องการน าเสนออตัลกัษณ์ทางชาตพินัธุ์ และช่วงชงิการให้ความหมายวฒันธรรมของตนเอง
ภายใต้บรบิทของความสมัพนัธ์กบัสงัคมอื่นๆ ดว้ยการถ่ายทอดและแสดงผ่านความคดิความ
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เชือ่เพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการนิยามตวัตนทางชาตพินัธุข์องตนใหม้คีวามชดัเจนและสรา้งการ
ยอมรบัใหเ้กดิขึน้  

การศกึษาต านานในมติทิางคตชินวทิยานัน้ มกัมคีวามเกีย่วเนื่องกบัการศกึษาทาง
สงัคมศาสตร ์ในฐานะทีเ่ป็นศาสตร์ทีช่่วยขยายความและสื่อใหเ้หน็มุมมองทางสงัคมได ้ซึ่งใน
บทความเรื่องนี้ ผูเ้ขยีนต้องการน าเสนอใหเ้หน็การประยุกต์แนวคดิส านึกทางชาตพินัธุ์ หรอื 
“Ethnicity” มาใช้ในการศกึษาวเิคราะห์ขอ้มลูต านาน หรอื “myth” ที่ปรากฏอยู่ในวฒันธรรม
ของกลุ่มชาตพินัธุ์ไทเลย โดยมุ่งเน้นน าขอ้มลูต านานในกลุ่มต านานเมอืงทีอ่ยู่ในการรบัรูข้อง
ผูค้นในพื้นทีต่่างๆ ในจงัหวดัเลย ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ส่วนใหญ่ตามจติส านึกทางประวตัศิาสตร์
ชาตพินัธุ์ทีเ่ชื่อถอืกนัมา มกัมองว่าเป็นกลุ่มคนทีม่บีรรพบุรุษอพยพเคลื่อนยา้ยมาจากถิน่อื่น 
แลว้จงึมาตัง้รกรากถิน่ฐานอยู่ในชุมชนเขตจงัหวดัเลย โดยเฉพาะการสรา้งส านึกทางชาตพินัธุ์
ผ่านประวตัศิาสตรบ์อกเล่าเกีย่วกบัประวตัคิวามเป็นมาของการตัง้ถิน่ฐานว่า บรรพบุรุษอพยพ
มาจากเมอืงหลวงพระบางบ้าง หรืออพยพมาจากเมอืงเวียงจนัทน์บ้าง รวมถึงเป็นผู้คนที่
อพยพมาจากดนิแดนในเขตจนีตอนใต ้แลว้เคลื่อนยา้ยมาตามล าแม่น ้าโขงเรื่อยมา ดว้ยเหตุนี้ 
ผูเ้ขยีนจงึมองว่าการสรา้งเรือ่งเล่าต านานประวตัคิวามเป็นมาทางชาตพินัธุ์ของกลุ่มคนไทเลย
เช่นนี้มคีวามน่าสนใจ (ปฐม หงษ์สุวรรณ, 2558) และหากน าแนวคดิส านึกทางชาตพินัธุ์มาใช้
เป็นเครือ่งมอืเพือ่ท าความเขา้ใจกน่็าจะท าใหม้องเหน็ปรากฏการณ์ทางสงัคมชาตพินัธุเ์กีย่วกบั
ความคดิและความรูส้กึของผูค้นในชุมชนทอ้งถิน่แห่งนี้ ทีพ่ยายามจะสรา้งตวัตนทางวฒันธรรม
ใหเ้กดิการยอมรบัและน ามาใชน้ิยามความมตีวัตนทางชาติพนัธุ์ให้เกดิขึ้น Fredrick Barth 
(1969) ยอมรบัและใหค้วามส าคญักบัความยดืหยุ่นของความเป็นชาตพินัธุ์ โดยมองว่าความ
ส านึกทางชาตพินัธุน์ัน้จ าเป็นทีจ่ะตอ้งใหค้นในกลุ่มชาตพินัธุเ์ป็นผูก้ าหนดเองมากกว่าทีจ่ะเป็น
คนนอกก าหนด ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างกนัเป็นเงือ่นไขส าคญัมากในการแสดงความเป็นชาตพินัธุ์
ออกมา 
 สาระส าคญัของการน าเสนอในบทความนี้ ผู้เขยีนต้องการชี้ใหเ้ห็นว่าต านานเป็น
เสมอืนพื้นที่ทางความคิดของกลุ่มชนในแต่ละวฒันธรรม ซึ่งถูกสร้างและถูกใช้เพื่อแสดง
ความรูส้กึนึกคดิหรอืใชเ้พื่อการสื่อสารในอกีรูปแบบหนึ่งอย่างมนีัยยะ ต านานจงึเป็นรากฐาน
ของปฏบิตัิการทางสงัคมเพื่อสื่อใหเ้หน็ความรูห้รอืการใชภู้มปัิญญาของบรรดากลุ่มชาตพินัธุ ์
อกีทัง้ยงัเป็นเครื่องมอืในการนิยามตวัตนและสร้างความหมายทางวฒันธรรมว่าเราเป็นใคร 
แตกต่างจากคนอื่นอย่างไร ซึง่อาจมลีกัษณะเป็นเรื่องเล่าถงึทีม่า การอพยพมาตัง้ถิน่ฐานในที่
ใหม่ ความทรงจ าร่วมเกี่ยวกบัประวตัิศาสตร์ของการต่อสู้ ตามทศันะของ Nicholas Tapp 
(1989) อธบิายใหเ้หน็ว่า ความเป็นชาตพินัธุ์ หมายถงึจติส านึกประวตัศิาสตร์ชาตพินัธุ์ทีส่รา้ง
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รูต้วั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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ขึน้จากสภาวะทีเ่กดิความขดัแยง้เชงิโครงสรา้ง โดยมกีารจดัประเภทตนเองใหม้ลีกัษณะเฉพาะ 
เพื่ออธบิายถึงความสมัพนัธ์กบัคนอื่นที่เกี่ยวขอ้งว่า เขาเป็นใคร มคีวามแตกต่างจากคนอื่น
หรอืไม ่อย่างไร ทัง้นี้เพือ่ยนืยนัถงึการมอี านาจในการควบคุมหรอืก าหนดวถิีปฏบิตัใินชวีติของ
ตนเอง ดงันัน้ ความเป็นชาตพินัธุ์ซึ่งเกีย่วขอ้งกบัอารมณ์ ความรูส้กึและจติส านึกนัน้ จงึไม่ได้
พจิารณาจากขอ้เทจ็จรงิทางประวตัศิาสตร์ ทีม่กัจะมองกนัเฉพาะดา้นที่มรีูปแบบตายตวั หรอื
มองแบบ “แช่แขง็” หยุดนิ่ง ไมว่่าจะเป็นเครือ่งแต่งกาย ภาษา การอยู่ร่วมดนิแดนเดยีวกนัหรอื
การมลีกัษณะร่วมทางวฒันธรรมบางอย่าง แต่ทว่าความเป็นชาติพนัธุ์จะพจิารณาจากการ
ตคีวามประวตัศิาสตรท์ีแ่ทจ้รงิของชาตพินัธุ ์ซึง่มกัจะปรากฏอยู่ในต านาน นิทาน เพลงพืน้บา้น 
ความเชื่อและพธิกีรรม เป็นต้น ซึ่งขอ้มลูเหล่านี้ในแวดวงทางวชิาการนัน้เรยีกว่า “ขอ้มลูทาง
คตชินวทิยา” (folklore) นัน่เอง 
 นอกเหนือจากนี้ Nicholas Tapp (1989) ยงัเสนอใหเ้หน็อีกว่า เราควรมองอตั
ลกัษณ์ทางชาตพินัธุ ์(ethnic Identity) ในลกัษณะทีเ่ป็นจติส านึกทางประวตัศิาสตร์ (historical 
consciousness) ในแง่นี้ ความเป็นชาตพินัธุ์จงึมใิช่อะไรบางอย่างทีถู่กก าหนดจากสายเลอืด
โดยก าเนิด หากแต่เป็นผลมาจากการจงใจ เลือก กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มเลือกสรร
ประวตัศิาสตรข์องตนเอง เลอืกทีจ่ะหยบิยกเอาเหตุการณ์หรอืเรื่องราวต่างๆ เหล่านัน้สรา้งให้
กลายมาเป็นความจรงิ (real history) หรอืเป็นประวตัศิาสตร์ของชนกลุ่มนัน้ในเวลาต่อมา ใน
ประเดน็นี้ ยศ สนัตสมบตั ิ(2556) ไดอ้ธบิายใหเ้หน็ว่า 
 

“ประเด็นส าคญัอยู่ที่ว่า กลุ่มชาติพนัธุ์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนิยามอตัลกัษณ์
ของตนอย่างไรในบรบิทของส านึกทางประวตัิศาสตร์ชุดหนึ่ ง การท าความเขา้ใจ
กบัอัตลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์ของชนกลุ่มหนึ่งจงึควรเริ่มต้นจากการศึกษาส านึก
ประวตัศิาสตรข์องชนกลุ่มนัน้ โดยนัยดงักล่าวนี้ ความเป็นชาตพินัธุ์จงึมใิช่สิง่ทีถู่ก
ก าหนดโดยสายเลอืดหรอืโดยปัจจยัทางชวีวทิยา ในทางตรงกนัขา้ม กลุ่มชาตพินัธุ์
ทุกกลุ่มนิยามอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์ของตนเอง และในขณะเดยีวกนัก็ถูกนิยาม
ดว้ยส านึกทางประวตัศิาสตร์ทีต่นเองสรา้งขึน้ ดว้ยเหตุนี้เองความเป็นชาตพินัธุ์จงึ
มใิช่อะไรบางอย่างที่ส าเร็จรูปและมยีี่ห้อประทบัตราติดไว้อย่างแน่นอนตายตัว 
หากแต่เป็นการจงใจเลอืกทีจ่ะบ่งชี้ตนเองกบักลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในเวลาใดเวลาหนึ่ง 
เพราะการกระท าดงักล่าวใหผ้ลประโยชน์สงูสุดแก่ตน” 
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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ขึน้จากสภาวะทีเ่กดิความขดัแยง้เชงิโครงสรา้ง โดยมกีารจดัประเภทตนเองใหม้ลีกัษณะเฉพาะ 
เพื่ออธบิายถึงความสมัพนัธ์กบัคนอื่นที่เกี่ยวขอ้งว่า เขาเป็นใคร มคีวามแตกต่างจากคนอื่น
หรอืไม ่อย่างไร ทัง้นี้เพือ่ยนืยนัถงึการมอี านาจในการควบคุมหรอืก าหนดวถิีปฏบิตัใินชวีติของ
ตนเอง ดงันัน้ ความเป็นชาตพินัธุ์ซึ่งเกีย่วขอ้งกบัอารมณ์ ความรูส้กึและจติส านึกนัน้ จงึไม่ได้
พจิารณาจากขอ้เทจ็จรงิทางประวตัศิาสตร์ ทีม่กัจะมองกนัเฉพาะดา้นที่มรีูปแบบตายตวั หรอื
มองแบบ “แช่แขง็” หยุดนิ่ง ไมว่่าจะเป็นเครือ่งแต่งกาย ภาษา การอยู่ร่วมดนิแดนเดยีวกนัหรอื
การมลีกัษณะร่วมทางวฒันธรรมบางอย่าง แต่ทว่าความเป็นชาติพนัธุ์จะพจิารณาจากการ
ตคีวามประวตัศิาสตรท์ีแ่ทจ้รงิของชาตพินัธุ ์ซึง่มกัจะปรากฏอยู่ในต านาน นิทาน เพลงพืน้บา้น 
ความเชื่อและพธิกีรรม เป็นต้น ซึ่งขอ้มลูเหล่านี้ในแวดวงทางวชิาการนัน้เรยีกว่า “ขอ้มลูทาง
คตชินวทิยา” (folklore) นัน่เอง 
 นอกเหนือจากนี้ Nicholas Tapp (1989) ยงัเสนอใหเ้หน็อีกว่า เราควรมองอตั
ลกัษณ์ทางชาตพินัธุ ์(ethnic Identity) ในลกัษณะทีเ่ป็นจติส านึกทางประวตัศิาสตร์ (historical 
consciousness) ในแง่นี้ ความเป็นชาตพินัธุ์จงึมใิช่อะไรบางอย่างทีถู่กก าหนดจากสายเลอืด
โดยก าเนิด หากแต่เป็นผลมาจากการจงใจ เลือก กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มเลือกสรร
ประวตัศิาสตรข์องตนเอง เลอืกทีจ่ะหยบิยกเอาเหตุการณ์หรอืเรื่องราวต่างๆ เหล่านัน้สรา้งให้
กลายมาเป็นความจรงิ (real history) หรอืเป็นประวตัศิาสตร์ของชนกลุ่มนัน้ในเวลาต่อมา ใน
ประเดน็นี้ ยศ สนัตสมบตั ิ(2556) ไดอ้ธบิายใหเ้หน็ว่า 
 

“ประเด็นส าคญัอยู่ที่ว่า กลุ่มชาติพนัธุ์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนิยามอตัลกัษณ์
ของตนอย่างไรในบรบิทของส านึกทางประวตัิศาสตร์ชุดหนึ่ ง การท าความเขา้ใจ
กบัอัตลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์ของชนกลุ่มหนึ่งจงึควรเริ่มต้นจากการศึกษาส านึก
ประวตัศิาสตรข์องชนกลุ่มนัน้ โดยนัยดงักล่าวนี้ ความเป็นชาตพินัธุ์จงึมใิช่สิง่ทีถู่ก
ก าหนดโดยสายเลอืดหรอืโดยปัจจยัทางชวีวทิยา ในทางตรงกนัขา้ม กลุ่มชาตพินัธุ์
ทุกกลุ่มนิยามอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์ของตนเอง และในขณะเดยีวกนัก็ถูกนิยาม
ดว้ยส านึกทางประวตัศิาสตร์ทีต่นเองสรา้งขึน้ ดว้ยเหตุนี้เองความเป็นชาตพินัธุ์จงึ
มใิช่อะไรบางอย่างที่ส าเร็จรูปและมยีี่ห้อประทบัตราติดไว้อย่างแน่นอนตายตัว 
หากแต่เป็นการจงใจเลอืกทีจ่ะบ่งชี้ตนเองกบักลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในเวลาใดเวลาหนึ่ง 
เพราะการกระท าดงักล่าวใหผ้ลประโยชน์สงูสุดแก่ตน” 
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 จากความหมายของส านึกทางชาติพนัธุ์ที่กล่าวมาขา้งต้น แสดงใหเ้หน็ถงึแนวคดิ
ส าคญัทีส่ามารถน ามาใชใ้นการอธบิายปรากฏการณ์สรา้งตวัตนทางสงัคมผ่านขอ้มลูคตชินทีม่ ี
อยู่อย่างหลากหลายได ้โดยเฉพาะเรือ่งเล่าต านานประวตัทิีม่าของตวัตนทางชาตพินัธุ์ ดงักรณี
ชาวไทใหญ่ชายแดนไทย-พม่า แถบอ าเภอเวียงแหง จงัหวัดเชียงใหม่ ก็มีการเลือกสรร
จติส านึกทางประวตัิศาสตร์ โดยน าต านานมาใช้ในการสร้างอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์ของตน 
กล่าวคอื คนไทใหญ่มกีารรบัรูเ้กีย่วกบับุคคลส าคญัทางประวตัศิาสตร์ อาท ิเจา้เสอืข่านฟ้า ซึ่ง
ไดม้กีารสรา้งเรื่องเล่าขึ้นมาใชเ้ป็นส่วนหนึ่งในการสร้างจติส านึกประวตัิศาสตร์ชาตพินัธุ์ของ
ชาวไทใหญ่ด้วย ดงักรณี ต านานเจ้าเสอืข่านฟ้า ซึ่งเจ้าเสอืข่านฟ้านัน้เป็นชื่อของกษัตรยิ์ที่
ยิง่ใหญ่ที่สุดในประวตัิศาสตร์ไทใหญ่ ชาวไทใหญ่บ้านเปียงหลวง อ าเภอเวยีงแหง จงัหวดั
เชยีงใหม่โดยเฉพาะทหารและครอบครวัรูจ้กัเจา้เสอืข่านฟ้าเกอืบทุกคน ซึ่งมเีรื่องราวปรากฏ
อยู่ในแหล่งขอ้มลูทีห่ลากหลาย อาท ิพงศาวดาร ต าราเรยีน หรอืเรื่องเล่าจากคนรุ่นก่อน แต่
ทุกคนจะจดจ าสาระส าคญัเกีย่วกบัเจา้เสอืขา่นฟ้าตรงกนั คอื เป็นกษตัรยิผ์ูส้รา้งอาณาจกัรของ
ไทใหญ่ที่มอีาณาเขตกว้างไกล มเีอกราชปกครองตนเองยาวนานที่สุด และมคีวามสามารถ
ทางการรบเหนือพม่าและจีน (วันดี สนัติวุฒเิมธี, 2545) ชาวไทใหญ่ได้สร้างเรื่องเล่า
ประวตัิศาสตร์การต่อสู้กู้ชาติ คอื เมื่อครัง้ที่ชาวไทใหญ่ต้องการแผ่นดนิและเอกราชของตน
กลบัคนืจากพมา่และจนี เจา้เสอืขา่นฟ้าจดัเป็นกษตัรยิไ์ทใหญ่พระองค์เดยีวทีม่คีุณสมบตั ิเป็น
ทัง้กษัตริย์ผู้สร้างแผ่นดินไทใหญ่ให้เป็นปึกแผ่น มีเอกราชปกครองตนเอง และมชีัยชนะ
ทางการรบเหนือพมา่และจนี ซึง่เป็นเหตุผลทีท่ าใหลู้กหลานชาวไทใหญ่ยงัคงระลกึและเป็นสิง่
ทีอ่ยู่ในความทรงจ าทีย่งัคงบอกเล่าถ่ายทอดสบืต่อกนัมาจนถงึทุกวนันี้ 
 นอกจากนี้ ผลงานการศกึษาบทบาทของต านานทีม่ต่ีอการท าความเขา้ใจเกีย่วกบั
ส านึกทางชาติพนัธุ์ยงัพบไดจ้ากการศกึษาของ ปฐม หงษ์สุวรรณ (2550) ที่กล่าวให้เห็นว่า 
ต านานและพธิกีรรมนัน้สามารถเชื่อมโยงไปสู่การท าความเขา้ใจเรื่องส านึกทางประวตัศิาสตร์
ชาตพินัธุ์ได้ ดงักรณีมเีรื่องเล่าต านานของกลุ่มชาติพนัธุ์ไทพวนในจงัหวดัเลย และกลุ่มชาติ
พนัธุผ์ูไ้ทในจงัหวดันครพน ทีต่่างนบัถอืผเีมอืงของตนเอง นัน่คอื ต านานอ้ายทา้วหลา้ของคน
ไทพวน และต านานเจา้ปู่ ถลาของชาวผูไ้ท ซึ่ง ปฐม มองว่าต านานดงักล่าวนี้มสี่วนเกีย่วขอ้ง
กบัวถิชีวีติและจติส านึกของผู้คนในชุมชนทัง้สอง คือ 1) ต านานเป็นเรื่องเล่าถึงบรรพบุรุษ
ดัง้เดมิและประวตัทิีม่าของกลุ่มชนทีไ่ดอ้พยพมาอาศยัอยู่ในดนิแดนแห่งนี้ เรื่องเล่าเหล่านี้ช่วย
สรา้งเรือ่งราวท าใหเ้กดิความมตีวัตน เกดิความเป็นพวกเดยีวกนัขึน้มา และความรูส้กึในดา้น
ชุมชนชาติพนัธุ์ในอดตีว่า เคยมคีวามทรงจ าร่วมกบัคนไทพวนและผู้ไทที่มถีิน่ฐานเดมิอยู่ใน
ประเทศลาว ดงันัน้แมผู้ค้นจะมถีิน่อาศยัอยู่ต่างรฐัต่างชาตกินักต็าม แต่ทว่าความรูส้กึจติส านึก
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 จากความหมายของส านึกทางชาติพนัธุ์ที่กล่าวมาขา้งต้น แสดงใหเ้หน็ถงึแนวคดิ
ส าคญัทีส่ามารถน ามาใชใ้นการอธบิายปรากฏการณ์สรา้งตวัตนทางสงัคมผ่านขอ้มลูคตชินทีม่ ี
อยู่อย่างหลากหลายได ้โดยเฉพาะเรือ่งเล่าต านานประวตัทิีม่าของตวัตนทางชาตพินัธุ์ ดงักรณี
ชาวไทใหญ่ชายแดนไทย-พม่า แถบอ าเภอเวียงแหง จงัหวัดเชียงใหม่ ก็มีการเลือกสรร
จติส านึกทางประวตัิศาสตร์ โดยน าต านานมาใช้ในการสร้างอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์ของตน 
กล่าวคอื คนไทใหญ่มกีารรบัรูเ้กีย่วกบับุคคลส าคญัทางประวตัศิาสตร์ อาท ิเจา้เสอืข่านฟ้า ซึ่ง
ไดม้กีารสรา้งเรื่องเล่าขึ้นมาใชเ้ป็นส่วนหนึ่งในการสร้างจติส านึกประวตัิศาสตร์ชาตพินัธุ์ของ
ชาวไทใหญ่ด้วย ดงักรณี ต านานเจ้าเสอืข่านฟ้า ซึ่งเจ้าเสอืข่านฟ้านัน้เป็นชื่อของกษัตรยิ์ที่
ยิง่ใหญ่ที่สุดในประวตัิศาสตร์ไทใหญ่ ชาวไทใหญ่บ้านเปียงหลวง อ าเภอเวยีงแหง จงัหวดั
เชยีงใหม่โดยเฉพาะทหารและครอบครวัรูจ้กัเจา้เสอืข่านฟ้าเกอืบทุกคน ซึ่งมเีรื่องราวปรากฏ
อยู่ในแหล่งขอ้มลูทีห่ลากหลาย อาท ิพงศาวดาร ต าราเรยีน หรอืเรื่องเล่าจากคนรุ่นก่อน แต่
ทุกคนจะจดจ าสาระส าคญัเกีย่วกบัเจา้เสอืขา่นฟ้าตรงกนั คอื เป็นกษตัรยิผ์ูส้รา้งอาณาจกัรของ
ไทใหญ่ที่มอีาณาเขตกว้างไกล มเีอกราชปกครองตนเองยาวนานที่สุด และมคีวามสามารถ
ทางการรบเหนือพม่าและจีน (วันดี สนัติวุฒเิมธี, 2545) ชาวไทใหญ่ได้สร้างเรื่องเล่า
ประวตัิศาสตร์การต่อสู้กู้ชาติ คอื เมื่อครัง้ที่ชาวไทใหญ่ต้องการแผ่นดนิและเอกราชของตน
กลบัคนืจากพมา่และจนี เจา้เสอืขา่นฟ้าจดัเป็นกษตัรยิไ์ทใหญ่พระองค์เดยีวทีม่คีุณสมบตั ิเป็น
ทัง้กษัตริย์ผู้สร้างแผ่นดินไทใหญ่ให้เป็นปึกแผ่น มีเอกราชปกครองตนเอง และมชีัยชนะ
ทางการรบเหนือพมา่และจนี ซึง่เป็นเหตุผลทีท่ าใหลู้กหลานชาวไทใหญ่ยงัคงระลกึและเป็นสิง่
ทีอ่ยู่ในความทรงจ าทีย่งัคงบอกเล่าถ่ายทอดสบืต่อกนัมาจนถงึทุกวนันี้ 
 นอกจากนี้ ผลงานการศกึษาบทบาทของต านานทีม่ต่ีอการท าความเขา้ใจเกีย่วกบั
ส านึกทางชาติพนัธุ์ยงัพบไดจ้ากการศกึษาของ ปฐม หงษ์สุวรรณ (2550) ที่กล่าวให้เห็นว่า 
ต านานและพธิกีรรมนัน้สามารถเชื่อมโยงไปสู่การท าความเขา้ใจเรื่องส านึกทางประวตัศิาสตร์
ชาตพินัธุ์ได้ ดงักรณีมเีรื่องเล่าต านานของกลุ่มชาติพนัธุ์ไทพวนในจงัหวดัเลย และกลุ่มชาติ
พนัธุผ์ูไ้ทในจงัหวดันครพน ทีต่่างนบัถอืผเีมอืงของตนเอง นัน่คอื ต านานอ้ายทา้วหลา้ของคน
ไทพวน และต านานเจา้ปู่ ถลาของชาวผูไ้ท ซึ่ง ปฐม มองว่าต านานดงักล่าวนี้มสี่วนเกีย่วขอ้ง
กบัวถิชีวีติและจติส านึกของผู้คนในชุมชนทัง้สอง คือ 1) ต านานเป็นเรื่องเล่าถึงบรรพบุรุษ
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ทางการรบเหนือพม่าและจีน (วันดี สันติวุฒิเมธี, 2545) ชาวไทใหญ่ได้สร้างเรื่องเล่า 
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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ในความเป็นชาติพนัธุ์ก็ย ังมีต่อกันและกันในฐานะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มวฒันธรรม
เดยีวกนั 2) ต านานเป็นเรือ่งเล่าทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัประเพณีพธิกีรรมบูชาผเีมอืง ในต านาน
นัน้มเีรื่องราวเกีย่วกบัการเป็นผูน้ าหรอืวรีบุรุษทางวฒันธรรมของอ้ายทา้วหลา้และเจา้ปู่ ถลา 
ซึ่งสามารถช่วยบนัดาลสิง่ต่างๆ หรอืมอี านาจสามารถใหค้วามช่วยเหลอืแก่ชาวบ้านกลุ่มไท
พวนและผู้ไทได้ ความเชื่อนี้เชื่อมโยงกบัเหตุผลที่ว่า ท าไมพวกเขาจงึต้องจดัประเพณีและ
พธิกีรรมบชูาผเีมอืงขึน้ในทุกๆ ปี เรือ่ยมาจนถงึทุกวนันี้ 
 จากตวัอย่างผลการศกึษาที่น ามาอธบิายขา้งต้น แสดงให้เห็นว่าต านานเรื่องเล่า
ประวตัิที่มาของกลุ่มชาติพนัธุ์เป็นมรดกตกทอดทางความคิด ที่ยงัคงท าหน้าที่ในการสร้าง
จติส านึกใหแ้ก่ผูค้นในกลุ่มวฒันธรรมหรอืกลุ่มชาตพินัธุ์เดยีวกนัได ้ต านานเหล่านี้จงึเป็นการ
ประดษิฐส์รา้งทางสงัคมเพือ่ตอกย ้าและเน้นย ้าในการสรา้งความเป็นกลุ่มกอ้นทางสงัคมหรอืใช้
เป็นสิง่ยดึโยงทางจติใจใหเ้กดิความรูส้กึร่วมทางชาตพินัธุ์ข ึน้มาได ้ดงัที ่Max Weber (1997) 
เสนอให้เห็นว่า ชาติพันธุ์เป็นกลุ่มทางสังคมที่สมาชิกเชื่อว่าพวกตนมีว ัฒนธรรมเฉพาะ
บางอย่างร่วมกนั ขอ้สงัเกตทางชาตพินัธุท์ีส่ าคญั ไดแ้ก่ 1) ชาตพินัธุด์ ารงอยู่ไดบ้นพืน้ฐานของ
ความเชื่อเฉพาะกลุ่ม ซึ่งหากไม่มคีวามเชื่อที่ร่วมกนัในกลุ่มก็จะไม่มกีลุ่มชาติพนัธุ์ 2) ชาติ
พนัธุ์หยัง่รากลกึอยู่ในความเชื่อเรื่องการสบืสกุลร่วมกนั และ 3) แมว้่าความเชื่อเรื่องการมี
บรรพบุรุษร่วมกนั ส่วนใหญ่จะฟังดูเหมอืนนิยาย แต่ก็ช่วยตอกย ้าและยนืยนัการด ารงอยู่
ร่วมกนัของกลุ่มชน บนพื้นฐานของความคลา้ยคลงึกนัทางวฒันธรรม หรอืกายภาพ หรอืบน
พืน้ฐานของการมคีวามทรงจ าร่วมกนั 
 
3. ต านานสร้างบา้นแปลงเมืองไทเลยกบัการสร้างส านึกประวติัศาสตรช์าติพนัธุ์ 
 จากการศกึษาต านานเมอืงของคนไทเลยพบว่า ชุมชนเมอืงโบราณแต่เดมิทีอ่ยู่ใน
การรบัรูข้องผู้คนส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นบา้นเมอืงทีม่คีวามเกีย่วโยงกบัเรื่องอพยพเคลื่อนยา้ยของ
บรรพบุรุษคนไทเลย เพื่อมาสร้างบ้านแปลงเมอืงนัน้พบว่า มกัพูดถึงเมอืงเก่าแก่โบราณที่มี
ร่องรอยหลกัฐานทางโบราณคดหีลงเหลอือยู่ เช่น เมอืงเซไล เมอืงเชียงคาน และเมอืงเก่า
โบราณที่อยู่ในจนิตนาการ ไม่มหีลกัฐานทางโบราณคดปีรากฏใหเ้หน็ เช่น เมอืงภูทุ่ง ภูครัง่ 
โดยเรือ่งเล่าเกีย่วกบับา้นเมอืงเหล่านี้ เป็นเสมอืนตวัสื่อสารใหเ้หน็การสรา้งเครอืข่ายทีโ่ยงใย
ความสมัพนัธท์างสงัคม ซึง่คนไทเลยไดเ้ลอืกสรรเครอืข่ายขึน้มาเพื่อสรา้งตวัตนทางชาตพินัธุ์
ใหป้รากฏขึน้ โดยตวัตนเหล่านี้ลว้นมคีวามหมายต่อการสรา้งความรูส้กึนึกคดิ การแสดงออก 
และการกระท า ตลอดจนร่องรอยความคดิความเชื่อทีม่ต่ีอการสรา้งส านึกทางประวตัิศาสตร์
ชาตพินัธุข์องคนไทเลยไดอ้ย่างชดัเจน 
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ในความเป็นชาติพนัธุ์ก็ย ังมีต่อกันและกันในฐานะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มวฒันธรรม
เดยีวกนั 2) ต านานเป็นเรือ่งเล่าทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัประเพณีพธิกีรรมบูชาผเีมอืง ในต านาน
นัน้มเีรื่องราวเกีย่วกบัการเป็นผูน้ าหรอืวรีบุรุษทางวฒันธรรมของอ้ายทา้วหลา้และเจา้ปู่ ถลา 
ซึ่งสามารถช่วยบนัดาลสิง่ต่างๆ หรอืมอี านาจสามารถใหค้วามช่วยเหลอืแก่ชาวบ้านกลุ่มไท
พวนและผู้ไทได้ ความเชื่อนี้เชื่อมโยงกบัเหตุผลที่ว่า ท าไมพวกเขาจงึต้องจดัประเพณีและ
พธิกีรรมบชูาผเีมอืงขึน้ในทุกๆ ปี เรือ่ยมาจนถงึทุกวนันี้ 
 จากตวัอย่างผลการศกึษาที่น ามาอธบิายขา้งต้น แสดงให้เห็นว่าต านานเรื่องเล่า
ประวตัิที่มาของกลุ่มชาติพนัธุ์เป็นมรดกตกทอดทางความคิด ที่ยงัคงท าหน้าที่ในการสร้าง
จติส านึกใหแ้ก่ผูค้นในกลุ่มวฒันธรรมหรอืกลุ่มชาตพินัธุ์เดยีวกนัได ้ต านานเหล่านี้จงึเป็นการ
ประดษิฐส์รา้งทางสงัคมเพือ่ตอกย ้าและเน้นย ้าในการสรา้งความเป็นกลุ่มกอ้นทางสงัคมหรอืใช้
เป็นสิง่ยดึโยงทางจติใจใหเ้กดิความรูส้กึร่วมทางชาตพินัธุ์ข ึน้มาได ้ดงัที ่Max Weber (1997) 
เสนอให้เห็นว่า ชาติพันธุ์เป็นกลุ่มทางสังคมที่สมาชิกเชื่อว่าพวกตนมีว ัฒนธรรมเฉพาะ
บางอย่างร่วมกนั ขอ้สงัเกตทางชาตพินัธุท์ีส่ าคญั ไดแ้ก่ 1) ชาตพินัธุด์ ารงอยู่ไดบ้นพืน้ฐานของ
ความเชื่อเฉพาะกลุ่ม ซึ่งหากไม่มคีวามเชื่อที่ร่วมกนัในกลุ่มก็จะไม่มกีลุ่มชาติพนัธุ์ 2) ชาติ
พนัธุ์หยัง่รากลกึอยู่ในความเชื่อเรื่องการสบืสกุลร่วมกนั และ 3) แมว้่าความเชื่อเรื่องการมี
บรรพบุรุษร่วมกนั ส่วนใหญ่จะฟังดูเหมอืนนิยาย แต่ก็ช่วยตอกย ้าและยนืยนัการด ารงอยู่
ร่วมกนัของกลุ่มชน บนพื้นฐานของความคลา้ยคลงึกนัทางวฒันธรรม หรอืกายภาพ หรอืบน
พืน้ฐานของการมคีวามทรงจ าร่วมกนั 
 
3. ต านานสร้างบา้นแปลงเมืองไทเลยกบัการสร้างส านึกประวติัศาสตรช์าติพนัธุ์ 
 จากการศกึษาต านานเมอืงของคนไทเลยพบว่า ชุมชนเมอืงโบราณแต่เดมิทีอ่ยู่ใน
การรบัรูข้องผู้คนส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นบา้นเมอืงทีม่คีวามเกีย่วโยงกบัเรื่องอพยพเคลื่อนยา้ยของ
บรรพบุรุษคนไทเลย เพื่อมาสร้างบ้านแปลงเมอืงนัน้พบว่า มกัพูดถึงเมอืงเก่าแก่โบราณที่มี
ร่องรอยหลกัฐานทางโบราณคดหีลงเหลอือยู่ เช่น เมอืงเซไล เมอืงเชียงคาน และเมอืงเก่า
โบราณที่อยู่ในจนิตนาการ ไม่มหีลกัฐานทางโบราณคดปีรากฏใหเ้หน็ เช่น เมอืงภูทุ่ง ภูครัง่ 
โดยเรือ่งเล่าเกีย่วกบับา้นเมอืงเหล่านี้ เป็นเสมอืนตวัสื่อสารใหเ้หน็การสรา้งเครอืข่ายทีโ่ยงใย
ความสมัพนัธท์างสงัคม ซึง่คนไทเลยไดเ้ลอืกสรรเครอืข่ายขึน้มาเพื่อสรา้งตวัตนทางชาตพินัธุ์
ใหป้รากฏขึน้ โดยตวัตนเหล่านี้ลว้นมคีวามหมายต่อการสรา้งความรูส้กึนึกคดิ การแสดงออก 
และการกระท า ตลอดจนร่องรอยความคดิความเชื่อทีม่ต่ีอการสรา้งส านึกทางประวตัิศาสตร์
ชาตพินัธุข์องคนไทเลยไดอ้ย่างชดัเจน 
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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ในความเป็นชาติพนัธุ์ก็ย ังมีต่อกันและกันในฐานะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มวฒันธรรม
เดยีวกนั 2) ต านานเป็นเรือ่งเล่าทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัประเพณีพธิกีรรมบูชาผเีมอืง ในต านาน
นัน้มเีรื่องราวเกีย่วกบัการเป็นผูน้ าหรอืวรีบุรุษทางวฒันธรรมของอ้ายทา้วหลา้และเจา้ปู่ ถลา 
ซึ่งสามารถช่วยบนัดาลสิง่ต่างๆ หรอืมอี านาจสามารถใหค้วามช่วยเหลอืแก่ชาวบ้านกลุ่มไท
พวนและผู้ไทได้ ความเชื่อนี้เชื่อมโยงกบัเหตุผลที่ว่า ท าไมพวกเขาจงึต้องจดัประเพณีและ
พธิกีรรมบชูาผเีมอืงขึน้ในทุกๆ ปี เรือ่ยมาจนถงึทุกวนันี้ 
 จากตวัอย่างผลการศกึษาที่น ามาอธบิายขา้งต้น แสดงให้เห็นว่าต านานเรื่องเล่า
ประวตัิที่มาของกลุ่มชาติพนัธุ์เป็นมรดกตกทอดทางความคิด ที่ยงัคงท าหน้าที่ในการสร้าง
จติส านึกใหแ้ก่ผูค้นในกลุ่มวฒันธรรมหรอืกลุ่มชาตพินัธุ์เดยีวกนัได ้ต านานเหล่านี้จงึเป็นการ
ประดษิฐส์รา้งทางสงัคมเพือ่ตอกย ้าและเน้นย ้าในการสรา้งความเป็นกลุ่มกอ้นทางสงัคมหรอืใช้
เป็นสิง่ยดึโยงทางจติใจใหเ้กดิความรูส้กึร่วมทางชาตพินัธุ์ข ึน้มาได ้ดงัที ่Max Weber (1997) 
เสนอให้เห็นว่า ชาติพันธุ์เป็นกลุ่มทางสังคมที่สมาชิกเชื่อว่าพวกตนมีว ัฒนธรรมเฉพาะ
บางอย่างร่วมกนั ขอ้สงัเกตทางชาตพินัธุท์ีส่ าคญั ไดแ้ก่ 1) ชาตพินัธุด์ ารงอยู่ไดบ้นพืน้ฐานของ
ความเชื่อเฉพาะกลุ่ม ซึ่งหากไม่มคีวามเชื่อที่ร่วมกนัในกลุ่มก็จะไม่มกีลุ่มชาติพนัธุ์ 2) ชาติ
พนัธุ์หยัง่รากลกึอยู่ในความเชื่อเรื่องการสบืสกุลร่วมกนั และ 3) แมว้่าความเชื่อเรื่องการมี
บรรพบุรุษร่วมกนั ส่วนใหญ่จะฟังดูเหมอืนนิยาย แต่ก็ช่วยตอกย ้าและยนืยนัการด ารงอยู่
ร่วมกนัของกลุ่มชน บนพื้นฐานของความคลา้ยคลงึกนัทางวฒันธรรม หรอืกายภาพ หรอืบน
พืน้ฐานของการมคีวามทรงจ าร่วมกนั 
 
3. ต านานสร้างบา้นแปลงเมืองไทเลยกบัการสร้างส านึกประวติัศาสตรช์าติพนัธุ์ 
 จากการศกึษาต านานเมอืงของคนไทเลยพบว่า ชุมชนเมอืงโบราณแต่เดมิทีอ่ยู่ใน
การรบัรูข้องผู้คนส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นบา้นเมอืงทีม่คีวามเกีย่วโยงกบัเรื่องอพยพเคลือ่นยา้ยของ
บรรพบุรุษคนไทเลย เพื่อมาสร้างบ้านแปลงเมอืงนัน้พบว่า มกัพูดถึงเมอืงเก่าแก่โบราณที่มี
ร่องรอยหลกัฐานทางโบราณคดหีลงเหลอือยู่ เช่น เมอืงเซไล เมอืงเชียงคาน และเมอืงเก่า
โบราณที่อยู่ในจนิตนาการ ไม่มหีลกัฐานทางโบราณคดปีรากฏใหเ้หน็ เช่น เมอืงภูทุ่ง ภูครัง่ 
โดยเรือ่งเล่าเกีย่วกบับา้นเมอืงเหล่านี้ เป็นเสมอืนตวัสื่อสารใหเ้หน็การสรา้งเครอืข่ายทีโ่ยงใย
ความสมัพนัธท์างสงัคม ซึง่คนไทเลยไดเ้ลอืกสรรเครอืข่ายขึน้มาเพื่อสรา้งตวัตนทางชาตพินัธุ์
ใหป้รากฏขึน้ โดยตวัตนเหล่านี้ลว้นมคีวามหมายต่อการสรา้งความรูส้กึนึกคดิ การแสดงออก 
และการกระท า ตลอดจนร่องรอยความคดิความเชื่อทีม่ต่ีอการสรา้งส านึกทางประวตัิศาสตร์
ชาตพินัธุข์องคนไทเลยไดอ้ย่างชดัเจน 
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ในความเป็นชาติพนัธุ์ก็ย ังมีต่อกันและกันในฐานะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มวฒันธรรม
เดยีวกนั 2) ต านานเป็นเรือ่งเล่าทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัประเพณีพธิกีรรมบูชาผเีมอืง ในต านาน
นัน้มเีรื่องราวเกีย่วกบัการเป็นผูน้ าหรอืวรีบุรุษทางวฒันธรรมของอ้ายทา้วหลา้และเจา้ปู่ ถลา 
ซึ่งสามารถช่วยบนัดาลสิง่ต่างๆ หรอืมอี านาจสามารถใหค้วามช่วยเหลอืแก่ชาวบ้านกลุ่มไท
พวนและผู้ไทได้ ความเชื่อนี้เชื่อมโยงกบัเหตุผลที่ว่า ท าไมพวกเขาจงึต้องจดัประเพณีและ
พธิกีรรมบชูาผเีมอืงขึน้ในทุกๆ ปี เรือ่ยมาจนถงึทุกวนันี้ 
 จากตวัอย่างผลการศกึษาที่น ามาอธบิายขา้งต้น แสดงให้เห็นว่าต านานเรื่องเล่า
ประวตัิที่มาของกลุ่มชาติพนัธุ์เป็นมรดกตกทอดทางความคิด ที่ยงัคงท าหน้าที่ในการสร้าง
จติส านึกใหแ้ก่ผูค้นในกลุ่มวฒันธรรมหรอืกลุ่มชาตพินัธุ์เดยีวกนัได ้ต านานเหล่านี้จงึเป็นการ
ประดษิฐส์รา้งทางสงัคมเพือ่ตอกย ้าและเน้นย ้าในการสรา้งความเป็นกลุ่มกอ้นทางสงัคมหรอืใช้
เป็นสิง่ยดึโยงทางจติใจใหเ้กดิความรูส้กึร่วมทางชาตพินัธุ์ข ึน้มาได ้ดงัที ่Max Weber (1997) 
เสนอให้เห็นว่า ชาติพันธุ์เป็นกลุ่มทางสังคมที่สมาชิกเชื่อว่าพวกตนมีว ัฒนธรรมเฉพาะ
บางอย่างร่วมกนั ขอ้สงัเกตทางชาตพินัธุท์ีส่ าคญั ไดแ้ก่ 1) ชาตพินัธุด์ ารงอยู่ไดบ้นพืน้ฐานของ
ความเชื่อเฉพาะกลุ่ม ซึ่งหากไม่มคีวามเชื่อที่ร่วมกนัในกลุ่มก็จะไม่มกีลุ่มชาติพนัธุ์ 2) ชาติ
พนัธุ์หยัง่รากลกึอยู่ในความเชื่อเรื่องการสบืสกุลร่วมกนั และ 3) แมว้่าความเชื่อเรื่องการมี
บรรพบุรุษร่วมกนั ส่วนใหญ่จะฟังดูเหมอืนนิยาย แต่ก็ช่วยตอกย ้าและยนืยนัการด ารงอยู่
ร่วมกนัของกลุ่มชน บนพื้นฐานของความคลา้ยคลงึกนัทางวฒันธรรม หรอืกายภาพ หรอืบน
พืน้ฐานของการมคีวามทรงจ าร่วมกนั 
 
3. ต านานสร้างบา้นแปลงเมืองไทเลยกบัการสร้างส านึกประวติัศาสตรช์าติพนัธุ์ 
 จากการศกึษาต านานเมอืงของคนไทเลยพบว่า ชุมชนเมอืงโบราณแต่เดมิทีอ่ยู่ใน
การรบัรูข้องผู้คนส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นบา้นเมอืงทีม่คีวามเกีย่วโยงกบัเรื่องอพยพเคลือ่นยา้ยของ
บรรพบุรุษคนไทเลย เพื่อมาสร้างบ้านแปลงเมอืงนัน้พบว่า มกัพูดถึงเมอืงเก่าแก่โบราณที่มี
ร่องรอยหลกัฐานทางโบราณคดหีลงเหลอือยู่ เช่น เมอืงเซไล เมอืงเชียงคาน และเมอืงเก่า
โบราณที่อยู่ในจนิตนาการ ไม่มหีลกัฐานทางโบราณคดปีรากฏใหเ้หน็ เช่น เมอืงภูทุ่ง ภูครัง่ 
โดยเรือ่งเล่าเกีย่วกบับา้นเมอืงเหล่านี้ เป็นเสมอืนตวัสื่อสารใหเ้หน็การสรา้งเครอืข่ายทีโ่ยงใย
ความสมัพนัธท์างสงัคม ซึง่คนไทเลยไดเ้ลอืกสรรเครอืข่ายขึน้มาเพื่อสรา้งตวัตนทางชาตพินัธุ์
ใหป้รากฏขึน้ โดยตวัตนเหล่านี้ลว้นมคีวามหมายต่อการสรา้งความรูส้กึนึกคดิ การแสดงออก 
และการกระท า ตลอดจนร่องรอยความคดิความเชื่อทีม่ต่ีอการสรา้งส านึกทางประวตัิศาสตร์
ชาตพินัธุข์องคนไทเลยไดอ้ย่างชดัเจน 
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 3.1 ต านานเก่ียวกบับา้นเมืองในจินตนาการ 
 การศึกษาพื้นที่เมืองที่มีอยู่ในต านานนัน้พบว่า พื้นที่เมืองเป็นสัญลักษณ์ที่มี
ความหมายทางสงัคมทีแ่ฝงเรน้อย่างน่าสนใจ ซึ่งจะต้องอาศยัการวเิคราะห์ตคีวามเขา้มาช่วย
ในการไขความรู้ทีเ่ป็นชุดต านานเมอืงเหล่านี้ออกมา ต านานจงึเป็นเสมอืนภาษาพเิศษแบบ
หนึ่ง ดงัที ่Baker (2008) กล่าวว่าการสื่อสารผ่านพื้นทีซ่ึ่งมคีวามหมายทางสงัคมแฝงอยู่นัน้ 
พืน้ทีจ่ะสามารถเป็นสิง่มชีวีติกไ็ด ้ซึง่มคีวามหมายไดก้เ็พราะการกระท าของมนุษย์ มนุษย์เรา
สามารถท าใหพ้ื้นที่หรอืสถานที่ธรรมดากลายเป็นพื้นที่ที่มตี านาน มเีรื่องเล่าอธบิาย มคีวาม
วเิศษลกึลบักด็ว้ยกจิกรรมทางสงัคมของมนุษยท์ีส่รา้งขึน้ ดงันัน้การศกึษาพืน้ทีใ่นแนวทางของ
วฒันธรรมศกึษาจงึมคีวามส าคญัมากกว่าการบอกว่าอะไรอยู่ตรงไหน แต่เป็นการเรยีนรู้ท า
ความเขา้ใจวถิชีวีติทีม่าทีไ่ปของกลุ่มชนต่างๆ ในสงัคมได้ ด้วยเหตุนี้ พื้นทีเ่มอืงในเรื่องเล่า
ต านานจงึถอืไดว้า่เป็นรหสัของความคดิทีม่คีวามหมายทางวฒันธรรมและชาตพินัธุเ์ช่นกนั 
 มเีรื่องเล่าต านานเกีย่วกบัพื้นทีท่ี่เป็นชุมชนบ้านเมอืงในจนิตนาการ กล่าวคอื ไม่
ปรากฏหลกัฐานว่ามอียู่จริง แต่เป็นเพียงเรื่องเล่าต านานประจ าถิ่นที่อธิบายเหตุเกี่ยวกบั
สถานทีต่่างๆ โดยเฉพาะสถานทีน่ัน้เป็นสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาต ิเช่น ภเูขา ซึง่ถูกอธบิาย
ว่าเป็นบ้านเมืองมาก่อน ลักษณะเช่นนี้แสดงให้เห็นวิธีคิดของคนไทเลยที่มองพื้นที่ทาง
กายภาพของเมอืงทีม่คีวามสมัพนัธก์บัภเูขา ทัง้นี้เนื้อหาต านานบางครัง้กส็ะทอ้นใหเ้หน็ส านึก
ทางชาติพนัธุ์ที่มอียู่ร่วมกนัของคนไทเลยในดินแดนต่างๆ กล่าวคอื มเีนื้อหาที่ชี้ให้เห็นว่า
เทอืกเขาแต่ละเทอืกเสมอืนเป็นชุมชนต่างๆ เป็นเหมอืนกบัหน่วยทางสงัคม หรือเป็นกลุ่ม
ความสมัพนัธ์ทีม่ต่ีอกนั เป็นกลุ่มทางสงัคมทีม่จีติส านึกร่วมผ่านการแต่งงานและสร้างระบบ
ความสมัพนัธแ์บบเครอืญาตขิึน้มา ดงักรณ ีต านานเมอืงภทูุ่งและเมอืงภคูรัง่ ดงัมเีนื้อความเล่า
ว่า 
 

“ครัง้หนึ่งนานมาแลว้ เจา้เมอืงภูทุ่ง (ตัง้อยู่ในเขตภูสูงของพื้นทีอ่ าเภอภู
เรอือยู่ห่างจากตวัอ าเภอประมาณ 4 กโิลเมตร) มลีูกสาวที่มคีวามสวยงามยิง่คน
หนึ่ง ความงามของนางเป็นทีเ่ลื่องลอืไปไกลทัว่สารทศิ จนไดย้นิไปถงึลูกชายของ
เจ้าเมืองภูครัง่ (ตัง้อยู่บนภูเขาสูงในเขตพื้นที่อ าเภอภูเรือห่างจากตัวอ าเภอ
ประมาณ 6 กิโลเมตร) หนุ่มรูปงามผู้หนึ่ง ลูกชายของเจ้าเมอืงภูครัง่จึงได้ออก
เดนิทางไปพบธดิาเจา้เมอืงภูทุ่ง ทัง้สองไดม้โีอกาสพบปะพูดเกี้ยวพาราสกีนั จนมี
ความรกัใคร่ต่อกนั ภายหลงัจงึได้ให้ค ามัน่สญัญาว่าจะแต่งงานกนั ไม่ยอมพราก
จากกนั ลูกชายเจ้าเมอืงภูครัง่จึงได้ขอให้บิดาของตนไปสู่ขอและจัดแต่งขบวน
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รูต้วั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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ขนัหมากเดนิทางไปเมอืงภทูุ่ง ส่วนฝ่ายเจา้เมอืงภหูนิฮ่องกลา้ (ตัง้อยู่บนภูเขาสูงใน
เขตพืน้ทีต่ดิต่อกนัระหว่างจงัหวดัเพชรบรูณ์และพษิณุโลก) มลีูกชายคนหนึ่งไดย้นิ
กติตศิพัทค์วามงามของธดิาเจา้เมอืงภูทุ่ง จงึเกดิความรักใคร่อยากไดม้าเป็นชายา 
แต่พอรู้ว่าลูกชายของเจา้เมอืงภูทุ่งจะไปสู่ขอ ลูกชายเจ้าเมอืงภูหนิร่องกล้ากเ็กิด
ความโศกเศร้าเสยีใจ เป็นเหตุใหเ้จา้เมอืงภูหนิร่องกลา้ผูเ้ป็นบดิาไดน้ ากองทหาร
ของตนไปฉุดเอาธดิาของเจา้เมอืงภคูรัง่มาใหล้กูชายของตน เมือ่ขบวนขนัหมากลูก
ชายของเจา้เมอืงภทูุ่งเดนิทางมาและทราบขา่วว่าเจา้สาวของตนถูกลกูชายเจา้เมอืง
ภูหนิร่องกล้าฉุดไป ก็เกดิความเสยีใจและเศร้าโศกเป็นอย่างมาก เจ้าเมอืงภูทุ่งผู้
เป็นบดิาคดิเคอืงโกรธเจา้เมอืงภคูรัง่ทีเ่หมอืนกบัผดิสญัญา และไมด่แูลรกัษาลกูสาว
ของตนไว ้ทัง้ทีรู่ว้่าลกูชายและลกูสาวของตนมจีติใจรกัใคร่ต่อกนั ท าใหเ้จา้เมอืงทัง้
สามเมอืงแคน้เคอืงต่อกนั ทัง้นี้ขา้วของเครือ่งใชใ้นขบวนแห่ขนัหมากของเจา้เมอืงภู
ทุ่งทีไ่ดน้ ามาดว้ยนัน้ ดว้ยความโกรธแคน้จงึไดโ้ยนขา้วของเหล่านี้ทิ้งเกลื่อนกลาด
แล้วสาปแช่งให้สตัว์ต่างๆ สิง่ของเหล่านี้กลายเป็นหนิ ไม่ว่าจะเป็นววั ขนัหมาก 
ครก สาก ถ้วยชาม โดยเฉพาะขนัหมากได้ปรากฏอยู่บนยอดภูเรือเป็นหินตัง้
ตระหงา่นอยู่มาจนทุกวนันี้ จากต านานเรือ่งเล่านี้ ปัจจุบนัชาวบา้นในเขตใกลเ้คยีงภู
ทุ่ง ภูครัง่ และภูหนิร่องกลา้ ยงัเชื่อว่าเป็นเรื่องจรงิ เพราะถ้าใครออกป่าไปหากนิ
บนภทูุ่ง ภคูรัง่ หรอืภหูนิร่องกลา้ จะต้องไม่พูดถงึเรื่องของภูใดภูหนึ่งขึน้มา เพราะ
เชือ่ว่าจะเกดิอาเพศต่างๆ หรอือาจสรา้งภยัรา้ยใหเ้กดิขึน้ได”้ 

(สาร สาระทศันานนัท,์ 2535) 
 
 จากเรื่องเล่าต านานข้างต้น แสดงให้เห็นว่าจิตส านึกความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์
เดยีวกนัของกลุ่มชนแถบเมอืงภูทุ่งและเมอืงภูครัง่ซึ่งตัง้อยู่ในเขตอ าเภอภูเรอื จงัหวดัเลย
ร่วมกนั ตามเนื้อเรือ่งอธบิายใหเ้หน็ว่าทัง้ฝ่ายชายและฝ่ายหญงิต่างกม็จีติใจรกัใคร่กนั อกีทัง้ยงั
ต้องการทีจ่ะแต่งงานเพื่อเชื่อมโยงให้กลายเป็นเครอืญาติร่วมกนั ซึ่งแสดงใหเ้หน็การยอมรบั
แบบแผนวฒันธรรมของกนัและกนั และมองว่าเป็นพวกเดยีวกนั ในขณะทีก่ลุ่มชนแถบเมอืงภู
หนิร่องกลา้ ทีต่ ัง้อยู่ในเขตจงัหวดัเพชรบรูณ์และจงัหวดัพษิณุโลกในปัจจุบนั ต านานอธบิายว่า
ลกูชายและเจา้เมอืงของเมอืงนี้ไดม้าท าการยือ้ยุดฉุดเจา้สาวของลูกชายเจา้เมอืงภูทุ่ง และเป็น
ลกูสาวของเมอืงภคูรัง่ไป เช่นนี้ จงึสือ่ใหเ้หน็การจ าแนกแยกความแตกต่างใหเ้กดิขึน้แก่ชุมชน
แถบเมอืงภูหนิร่องกลา้ว่าเป็นคนละกลุ่มกนั เพราะเป็นปฏปัิกษ์กนั และถูกมองว่าไม่ไดเ้ป็น
หน่วยทางสงัคมการเมอืงและระบบเครอืญาติเดยีวกนัทีม่แีบบแผนยอมรบักนั กลุ่มชนแถบ
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
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ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
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ขนัหมากเดนิทางไปเมอืงภทูุ่ง ส่วนฝ่ายเจา้เมอืงภหูนิฮ่องกลา้ (ตัง้อยู่บนภูเขาสูงใน
เขตพืน้ทีต่ดิต่อกนัระหว่างจงัหวดัเพชรบรูณ์และพษิณุโลก) มลีูกชายคนหนึ่งไดย้นิ
กติตศิพัทค์วามงามของธดิาเจา้เมอืงภูทุ่ง จงึเกดิความรักใคร่อยากไดม้าเป็นชายา 
แต่พอรู้ว่าลูกชายของเจา้เมอืงภูทุ่งจะไปสู่ขอ ลูกชายเจ้าเมอืงภูหนิร่องกล้ากเ็กิด
ความโศกเศร้าเสยีใจ เป็นเหตุใหเ้จา้เมอืงภูหนิร่องกลา้ผูเ้ป็นบดิาไดน้ ากองทหาร
ของตนไปฉุดเอาธดิาของเจา้เมอืงภคูรัง่มาใหล้กูชายของตน เมือ่ขบวนขนัหมากลูก
ชายของเจา้เมอืงภทูุ่งเดนิทางมาและทราบขา่วว่าเจา้สาวของตนถูกลกูชายเจา้เมอืง
ภูหนิร่องกล้าฉุดไป ก็เกดิความเสยีใจและเศร้าโศกเป็นอย่างมาก เจ้าเมอืงภูทุ่งผู้
เป็นบดิาคดิเคอืงโกรธเจา้เมอืงภคูรัง่ทีเ่หมอืนกบัผดิสญัญา และไมด่แูลรกัษาลกูสาว
ของตนไว ้ทัง้ทีรู่ว้่าลกูชายและลกูสาวของตนมจีติใจรกัใคร่ต่อกนั ท าใหเ้จา้เมอืงทัง้
สามเมอืงแคน้เคอืงต่อกนั ทัง้นี้ขา้วของเครือ่งใชใ้นขบวนแห่ขนัหมากของเจา้เมอืงภู
ทุ่งทีไ่ดน้ ามาดว้ยนัน้ ดว้ยความโกรธแคน้จงึไดโ้ยนขา้วของเหล่านี้ทิ้งเกลื่อนกลาด
แล้วสาปแช่งให้สตัว์ต่างๆ สิง่ของเหล่านี้กลายเป็นหนิ ไม่ว่าจะเป็นววั ขนัหมาก 
ครก สาก ถ้วยชาม โดยเฉพาะขนัหมากได้ปรากฏอยู่บนยอดภูเรือเป็นหินตัง้
ตระหงา่นอยู่มาจนทุกวนันี้ จากต านานเรือ่งเล่านี้ ปัจจุบนัชาวบา้นในเขตใกลเ้คยีงภู
ทุ่ง ภูครัง่ และภูหนิร่องกลา้ ยงัเชื่อว่าเป็นเรื่องจรงิ เพราะถ้าใครออกป่าไปหากนิ
บนภทูุ่ง ภคูรัง่ หรอืภหูนิร่องกลา้ จะต้องไม่พูดถงึเรื่องของภูใดภูหนึ่งขึน้มา เพราะ
เชือ่ว่าจะเกดิอาเพศต่างๆ หรอือาจสรา้งภยัรา้ยใหเ้กดิขึน้ได”้ 

(สาร สาระทศันานนัท,์ 2535) 
 
 จากเรื่องเล่าต านานข้างต้น แสดงให้เห็นว่าจิตส านึกความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์
เดยีวกนัของกลุ่มชนแถบเมอืงภูทุ่งและเมอืงภูครัง่ซึ่งตัง้อยู่ในเขตอ าเภอภูเรอื จงัหวดัเลย
ร่วมกนั ตามเนื้อเรือ่งอธบิายใหเ้หน็ว่าทัง้ฝ่ายชายและฝ่ายหญงิต่างกม็จีติใจรกัใคร่กนั อกีทัง้ยงั
ต้องการทีจ่ะแต่งงานเพื่อเชื่อมโยงให้กลายเป็นเครอืญาติร่วมกนั ซึ่งแสดงใหเ้หน็การยอมรบั
แบบแผนวฒันธรรมของกนัและกนั และมองว่าเป็นพวกเดยีวกนั ในขณะทีก่ลุ่มชนแถบเมอืงภู
หนิร่องกลา้ ทีต่ ัง้อยู่ในเขตจงัหวดัเพชรบรูณ์และจงัหวดัพษิณุโลกในปัจจุบนั ต านานอธบิายว่า
ลกูชายและเจา้เมอืงของเมอืงนี้ไดม้าท าการยือ้ยุดฉุดเจา้สาวของลูกชายเจา้เมอืงภูทุ่ง และเป็น
ลกูสาวของเมอืงภคูรัง่ไป เช่นนี้ จงึสือ่ใหเ้หน็การจ าแนกแยกความแตกต่างใหเ้กดิขึน้แก่ชุมชน
แถบเมอืงภูหนิร่องกลา้ว่าเป็นคนละกลุ่มกนั เพราะเป็นปฏปัิกษ์กนั และถูกมองว่าไม่ไดเ้ป็น
หน่วยทางสงัคมการเมอืงและระบบเครอืญาติเดยีวกนัทีม่แีบบแผนยอมรบักนั กลุ่มชนแถบ

วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรปี์ที ่8 ฉบบัที ่1 เดอืนมกราคม-มถุินายน 2560 

138 

เมอืงภูทุ่งและภูครัง่ทีม่ปีฏสิมัพนัธุ์เชงิขดัแยง้กบักลุ่มเมอืงภูหนิร่องกล้าจงึแสดงใหเ้หน็ระดบั
ความสมัพนัธท์ีไ่มเ่ท่ากนั เหตุการณ์ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูค้นทัง้สามเมอืงในเรื่องเล่าต านานจงึ
สื่อสะทอ้นใหเ้หน็การนิยามตวัตนทางวฒันธรรมของกลุ่มคนไทเลย อกีทัง้ยงัมแีบบแผนแนว
ปฏบิตัทิีแ่สดงผ่านการกระท าของตวัละครในต านาน ซึ่งไม่เป็นทีย่อมรบัของผูค้นชาวเมอืงใน
แถบภทูุ่งและเมอืงภคูรัง่ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัเลย ถงึแมว้่าจะมภีาษาส าเนียงการพูดของผูค้นใน
แถบจงัหวดัเพชรบรูณ์และแถบอ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลกซึ่งเป็นทีต่ ัง้ของภูหนิร่องกลา้
นัน้จะมลีกัษณะคลา้ยคลงึกบัคนทีพ่ดูภาษาถิน่ไทเลยในจงัหวดัเลยกต็าม  
 

 
 

ภาพท่ี 1 (ซา้ย) หนิพานขนัหมากบนยอดภเูรอื เชือ่กนัว่าเป็นพานขนัหมากของเจา้เมอืงภคูรัง่
ทีแ่ห่มาของธดิาเมอืงภทูุ่ง 

 (ขวา) ภเูรอืเป็นยอดเขาทีม่ชีะโงกผายืน่ออกมาคลา้ยเรอืส าเภาใหญ่ ซึง่เป็นทีม่าของ
ชือ่ “ภเูรอื” และเชือ่ว่าเป็นอาณาบรเิวณทีต่ ัง้ของเมอืงภทูุ่งและเมอืงภคูรัง่ใน
ต านาน 

 
เรือ่งเล่า ต านานเมอืงภูทุ่งและเมอืงภูครัง่ นี้  ไดช้่วยอธบิายโดยท าหน้าทีส่ ื่อใหเ้หน็

การสรา้งจติส านึกดว้ยการสรา้งพรมแดนทางชาตพินัธุ์ (ethnic boundary) ในกลุ่มวฒันธรรม
ของคนไทเลยใหเ้กดิขึน้ ซึง่หมายถงึคนทีอ่ยู่ในเขตพืน้ทีอ่ าเภอภเูรอืในปัจจุบนั คอื เมอืงภูครัง่
และเมอืงภูทุ่งทีม่องว่าเป็นพวกเดยีวกนั โดยไม่ไดน้ับรวมหรอืเป็นกลุ่มชนหรอืกลุ่มชาตพินัธุ์
เดยีวกนักบัผูค้นทีม่ถีิน่อาศยัอยู่ในแถบอ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก อ าเภอหล่มเก่าและ
อ าเภอหล่มสกัในจงัหวดัเพชรบูรณ์ ซึ่งถูกจ าแนกและมองว่าเป็น “กลุ่มอื่น” เพราะเรื่องเล่า
ต านานได้เน้นย ้าให้เห็นลักษณะพฤติกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนความหมายของ
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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ปฏสิมัพนัธท์ีเ่กดิขึน้ระหว่างชุมชนเมอืงทัง้ 3 เมอืง ดงักรณเีหตุการณ์ความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ใน
เนื้อหาต านานซึง่สามารถแสดงใหเ้หน็เป็นตารางไดด้งันี้ 

 
ตารางท่ี 1 แสดงความหมายของปฏสิมัพนัธ์และเหตุการณ์ความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ในเนื้อหา

ต านานเมอืงภทูุ่งและเมอืงภคูรัง่ 
 

ความหมายปฏิสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มชนในต านานเมืองภทูุ่ง/เมืองภคูร ัง่/เมืองภหิูนร่องกล้า 
พ้ืนท่ีชมุชน เมอืงภูทุง่ เมอืงภคูรัง่ เมอืงภูหนิรอ่งกลา้ 

เหตกุารณ์ของตวั
ละคร 

ลูกสาวเมอืงภูทุง่ 
รกัใครช่อบพอกบั 
ลูกชายเมอืงภูครัง่ 

 

ลูกชายเมอืงภูครัง่ 
รกัใครช่อบพอกบั 
ลูกสาวเมอืงภูทุง่ 

ลูกชายเมอืงภูหนิรอ่ง
กลา้ 

ยือ้ยุดฉุด/แยง่ชงิ 
ลูกสาวเมอืงภูทุง่ 

จากลกูชายเมอืงภูครัง่ 
พฤติกรรม (+) รกัใครช่อบพอ 

(แต่งงานภายในกลุ่ม) 
(+) รกัใครช่อบพอ 

(แต่งงานภายในกลุ่ม) 
(-) ฉุด/แย่งชงิ 

(แต่งงานภายนอก
กลุ่ม) 

ความหมาย กลุ่มเดยีวกนั 
(ไทเลย) 

กลุ่มเดยีวกนั 
(ไทเลย) 

ต่างกลุ่ม 
(ไทหล่ม/ไทนครไทย) 

 
 จากตารางขา้งต้นนี้ ผู้เขยีนต้องการจะสื่อให้เห็นการจดัจ าแนกและแบ่งกลุ่มของ
ผูค้นทีม่ถีิ่นอาศยัอยู่ในแถบอ าเภอภูเรอื จงัหวดัเลย อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก และ
อ าเภอหล่มสกั หล่มเก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ ที่ใช้เรื่องเล่าต านานเพื่อสะท้อนให้เห็นความคดิ
เรือ่งการสรา้งส านึกทางชาตพินัธุ์ ในการสรา้งพรมแดนชาตพินัธุใ์หเ้กดิขึน้ระหว่าง “คนไทเลย-
ไทหล่ม-ไทนครไทย” ซึง่จากเนื้อหาเราจะเหน็ปฏสิมัพนัธท์ัง้เชงิบวกและเชงิลบระหว่างกลุ่มชน
ทัง้ 3 กลุ่มใน 3 พื้นทีข่องทัง้ 3 จงัหวดั ซึ่งอยู่ในอาณาบรเิวณวฒันธรรมเดยีวกนัและมพีื้นที่
ใกล้เคียงกัน แต่ต านานก็ชี้ให้เห็นถึงการแบ่งแยกและสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นผ่าน
พฤตกิรรมของตวัละครทีแ่สดงออกมา และภาพปฏสิมัพนัธ์ระหว่างชุมชนทีม่นีัยยะส าคญัต่อ
การบ่งบอกใหเ้หน็ถงึการเน้นย ้าและสรา้งความแตกต่างใหเ้กดิขึน้แก่กลุ่มชนอื่นๆ ทีถู่กนิยาม
ฝ่ายพฤตกิรรมเชงิบวก (+) คอืมคีวามรกัใคร่ชอบพอกนั เป็นเสมอืนกลุ่มเดยีวกนั นัน่คอื กลุ่ม
คนในพื้นที่ภูครัง่และภูทุ่ง (คนไทเลย) แต่เมื่อมกีารแสดงออกที่เป็นพฤติกรรมเชิงลบ ( -) 
เกดิขึน้กเ็สมอืนเป็นคนละกลุ่ม และไม่ไดถ้อืเป็นกลุ่มเดยีวกนั เสมอืนเป็นกลุ่มคนอื่น ดงักรณี
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ปฏสิมัพนัธท์ีเ่กดิขึน้ระหว่างชุมชนเมอืงทัง้ 3 เมอืง ดงักรณเีหตุการณ์ความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ใน
เนื้อหาต านานซึง่สามารถแสดงใหเ้หน็เป็นตารางไดด้งันี้ 

 
ตารางท่ี 1 แสดงความหมายของปฏสิมัพนัธ์และเหตุการณ์ความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ในเนื้อหา

ต านานเมอืงภทูุ่งและเมอืงภคูรัง่ 
 

ความหมายปฏิสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มชนในต านานเมืองภทูุ่ง/เมืองภคูร ัง่/เมืองภหิูนร่องกล้า 
พ้ืนท่ีชมุชน เมอืงภูทุง่ เมอืงภคูรัง่ เมอืงภูหนิรอ่งกลา้ 

เหตกุารณ์ของตวั
ละคร 

ลูกสาวเมอืงภูทุง่ 
รกัใครช่อบพอกบั 
ลูกชายเมอืงภูครัง่ 

 

ลูกชายเมอืงภูครัง่ 
รกัใครช่อบพอกบั 
ลูกสาวเมอืงภูทุง่ 

ลูกชายเมอืงภูหนิรอ่ง
กลา้ 

ยือ้ยุดฉุด/แยง่ชงิ 
ลูกสาวเมอืงภูทุง่ 

จากลกูชายเมอืงภูครัง่ 
พฤติกรรม (+) รกัใครช่อบพอ 

(แต่งงานภายในกลุ่ม) 
(+) รกัใครช่อบพอ 

(แต่งงานภายในกลุ่ม) 
(-) ฉุด/แย่งชงิ 

(แต่งงานภายนอก
กลุ่ม) 

ความหมาย กลุ่มเดยีวกนั 
(ไทเลย) 

กลุ่มเดยีวกนั 
(ไทเลย) 

ต่างกลุ่ม 
(ไทหล่ม/ไทนครไทย) 

 
 จากตารางขา้งต้นนี้ ผู้เขยีนต้องการจะสื่อให้เห็นการจดัจ าแนกและแบ่งกลุ่มของ
ผูค้นทีม่ถีิ่นอาศยัอยู่ในแถบอ าเภอภูเรอื จงัหวดัเลย อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก และ
อ าเภอหล่มสกั หล่มเก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ ที่ใช้เรื่องเล่าต านานเพื่อสะท้อนให้เห็นความคดิ
เรือ่งการสรา้งส านึกทางชาตพินัธุ์ ในการสรา้งพรมแดนชาตพินัธุใ์หเ้กดิขึน้ระหว่าง “คนไทเลย-
ไทหล่ม-ไทนครไทย” ซึง่จากเนื้อหาเราจะเหน็ปฏสิมัพนัธท์ัง้เชงิบวกและเชงิลบระหว่างกลุ่มชน
ทัง้ 3 กลุ่มใน 3 พื้นทีข่องทัง้ 3 จงัหวดั ซึ่งอยู่ในอาณาบรเิวณวฒันธรรมเดยีวกนัและมพีื้นที่
ใกล้เคียงกัน แต่ต านานก็ชี้ให้เห็นถึงการแบ่งแยกและสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นผ่าน
พฤตกิรรมของตวัละครทีแ่สดงออกมา และภาพปฏสิมัพนัธ์ระหว่างชุมชนทีม่นีัยยะส าคญัต่อ
การบ่งบอกใหเ้หน็ถงึการเน้นย ้าและสรา้งความแตกต่างใหเ้กดิขึน้แก่กลุ่มชนอื่นๆ ทีถู่กนิยาม
ฝ่ายพฤตกิรรมเชงิบวก (+) คอืมคีวามรกัใคร่ชอบพอกนั เป็นเสมอืนกลุ่มเดยีวกนั นัน่คอื กลุ่ม
คนในพื้นที่ภูครัง่และภูทุ่ง (คนไทเลย) แต่เมื่อมกีารแสดงออกที่เป็นพฤติกรรมเชิงลบ ( -) 
เกดิขึน้กเ็สมอืนเป็นคนละกลุ่ม และไม่ไดถ้อืเป็นกลุ่มเดยีวกนั เสมอืนเป็นกลุ่มคนอื่น ดงักรณี
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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ปฏสิมัพนัธท์ีเ่กดิขึน้ระหว่างชุมชนเมอืงทัง้ 3 เมอืง ดงักรณเีหตุการณ์ความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ใน
เนื้อหาต านานซึง่สามารถแสดงใหเ้หน็เป็นตารางไดด้งันี้ 

 
ตารางท่ี 1 แสดงความหมายของปฏสิมัพนัธ์และเหตุการณ์ความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ในเนื้อหา

ต านานเมอืงภทูุ่งและเมอืงภคูรัง่ 
 

ความหมายปฏิสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มชนในต านานเมืองภทูุ่ง/เมืองภคูร ัง่/เมืองภหิูนร่องกล้า 
พ้ืนท่ีชมุชน เมอืงภูทุง่ เมอืงภคูรัง่ เมอืงภูหนิรอ่งกลา้ 

เหตกุารณ์ของตวั
ละคร 

ลูกสาวเมอืงภูทุง่ 
รกัใครช่อบพอกบั 
ลูกชายเมอืงภูครัง่ 

 

ลูกชายเมอืงภูครัง่ 
รกัใครช่อบพอกบั 
ลูกสาวเมอืงภูทุง่ 

ลูกชายเมอืงภูหนิรอ่ง
กลา้ 

ยือ้ยุดฉุด/แยง่ชงิ 
ลูกสาวเมอืงภูทุง่ 

จากลกูชายเมอืงภูครัง่ 
พฤติกรรม (+) รกัใครช่อบพอ 

(แต่งงานภายในกลุ่ม) 
(+) รกัใครช่อบพอ 

(แต่งงานภายในกลุ่ม) 
(-) ฉุด/แย่งชงิ 

(แต่งงานภายนอก
กลุ่ม) 

ความหมาย กลุ่มเดยีวกนั 
(ไทเลย) 

กลุ่มเดยีวกนั 
(ไทเลย) 

ต่างกลุ่ม 
(ไทหล่ม/ไทนครไทย) 

 
 จากตารางขา้งต้นนี้ ผู้เขยีนต้องการจะสื่อให้เห็นการจดัจ าแนกและแบ่งกลุ่มของ
ผูค้นทีม่ถีิ่นอาศยัอยู่ในแถบอ าเภอภูเรอื จงัหวดัเลย อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก และ
อ าเภอหล่มสกั หล่มเก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ ที่ใช้เรื่องเล่าต านานเพื่อสะท้อนให้เห็นความคดิ
เรือ่งการสรา้งส านึกทางชาตพินัธุ์ ในการสรา้งพรมแดนชาตพินัธุใ์หเ้กดิขึน้ระหว่าง “คนไทเลย-
ไทหล่ม-ไทนครไทย” ซึง่จากเนื้อหาเราจะเหน็ปฏสิมัพนัธท์ัง้เชงิบวกและเชงิลบระหว่างกลุ่มชน
ทัง้ 3 กลุ่มใน 3 พื้นทีข่องทัง้ 3 จงัหวดั ซึ่งอยู่ในอาณาบรเิวณวฒันธรรมเดยีวกนัและมพีื้นที่
ใกล้เคียงกัน แต่ต านานก็ชี้ให้เห็นถึงการแบ่งแยกและสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นผ่าน
พฤตกิรรมของตวัละครทีแ่สดงออกมา และภาพปฏสิมัพนัธ์ระหว่างชุมชนทีม่นีัยยะส าคญัต่อ
การบ่งบอกใหเ้หน็ถงึการเน้นย ้าและสรา้งความแตกต่างใหเ้กดิขึน้แก่กลุ่มชนอื่นๆ ทีถู่กนิยาม
ฝ่ายพฤตกิรรมเชงิบวก (+) คอืมคีวามรกัใคร่ชอบพอกนั เป็นเสมอืนกลุ่มเดยีวกนั นัน่คอื กลุ่ม
คนในพื้นที่ภูครัง่และภูทุ่ง (คนไทเลย) แต่เมื่อมกีารแสดงออกที่เป็นพฤติกรรมเชิงลบ ( -) 
เกดิขึน้กเ็สมอืนเป็นคนละกลุ่ม และไม่ไดถ้อืเป็นกลุ่มเดยีวกนั เสมอืนเป็นกลุ่มคนอื่น ดงักรณี
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ปฏสิมัพนัธท์ีเ่กดิขึน้ระหว่างชุมชนเมอืงทัง้ 3 เมอืง ดงักรณเีหตุการณ์ความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ใน
เนื้อหาต านานซึง่สามารถแสดงใหเ้หน็เป็นตารางไดด้งันี้ 

 
ตารางท่ี 1 แสดงความหมายของปฏสิมัพนัธ์และเหตุการณ์ความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ในเนื้อหา

ต านานเมอืงภทูุ่งและเมอืงภคูรัง่ 
 

ความหมายปฏิสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มชนในต านานเมืองภทูุ่ง/เมืองภคูร ัง่/เมืองภหิูนร่องกล้า 
พ้ืนท่ีชมุชน เมอืงภูทุง่ เมอืงภคูรัง่ เมอืงภูหนิรอ่งกลา้ 

เหตกุารณ์ของตวั
ละคร 

ลูกสาวเมอืงภูทุง่ 
รกัใครช่อบพอกบั 
ลูกชายเมอืงภูครัง่ 

 

ลูกชายเมอืงภูครัง่ 
รกัใครช่อบพอกบั 
ลูกสาวเมอืงภูทุง่ 

ลูกชายเมอืงภูหนิรอ่ง
กลา้ 

ยือ้ยุดฉุด/แยง่ชงิ 
ลูกสาวเมอืงภูทุง่ 

จากลกูชายเมอืงภูครัง่ 
พฤติกรรม (+) รกัใครช่อบพอ 

(แต่งงานภายในกลุ่ม) 
(+) รกัใครช่อบพอ 

(แต่งงานภายในกลุ่ม) 
(-) ฉุด/แย่งชงิ 

(แต่งงานภายนอก
กลุ่ม) 

ความหมาย กลุ่มเดยีวกนั 
(ไทเลย) 

กลุ่มเดยีวกนั 
(ไทเลย) 

ต่างกลุ่ม 
(ไทหล่ม/ไทนครไทย) 

 
 จากตารางขา้งต้นนี้ ผู้เขยีนต้องการจะสื่อให้เห็นการจดัจ าแนกและแบ่งกลุ่มของ
ผูค้นทีม่ถีิ่นอาศยัอยู่ในแถบอ าเภอภูเรอื จงัหวดัเลย อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก และ
อ าเภอหล่มสกั หล่มเก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ ที่ใช้เรื่องเล่าต านานเพื่อสะท้อนให้เห็นความคดิ
เรือ่งการสรา้งส านึกทางชาตพินัธุ์ ในการสรา้งพรมแดนชาตพินัธุใ์หเ้กดิขึน้ระหว่าง “คนไทเลย-
ไทหล่ม-ไทนครไทย” ซึง่จากเนื้อหาเราจะเหน็ปฏสิมัพนัธท์ัง้เชงิบวกและเชงิลบระหว่างกลุ่มชน
ทัง้ 3 กลุ่มใน 3 พื้นทีข่องทัง้ 3 จงัหวดั ซึ่งอยู่ในอาณาบรเิวณวฒันธรรมเดยีวกนัและมพีื้นที่
ใกล้เคียงกัน แต่ต านานก็ชี้ให้เห็นถึงการแบ่งแยกและสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นผ่าน
พฤตกิรรมของตวัละครทีแ่สดงออกมา และภาพปฏสิมัพนัธ์ระหว่างชุมชนทีม่นีัยยะส าคญัต่อ
การบ่งบอกใหเ้หน็ถงึการเน้นย ้าและสรา้งความแตกต่างใหเ้กดิขึน้แก่กลุ่มชนอื่นๆ ทีถู่กนิยาม
ฝ่ายพฤตกิรรมเชงิบวก (+) คอืมคีวามรกัใคร่ชอบพอกนั เป็นเสมอืนกลุ่มเดยีวกนั นัน่คอื กลุ่ม
คนในพื้นที่ภูครัง่และภูทุ่ง (คนไทเลย) แต่เมื่อมกีารแสดงออกที่เป็นพฤติกรรมเชิงลบ ( -) 
เกดิขึน้กเ็สมอืนเป็นคนละกลุ่ม และไม่ไดถ้อืเป็นกลุ่มเดยีวกนั เสมอืนเป็นกลุ่มคนอื่น ดงักรณี
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กลุ่มคนในพื้นทีภู่หนิร่องกลา้ทีถู่กมองว่าเป็นคนละพวกกบักลุ่มคนในแถบภูครัง่และภูทุ่ง นัน่
คอื คนหล่มเก่าหล่มสกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ และคนนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก ซึ่งไดน้ิยามและ
สร้างความหมายตวัตนทางชาติพนัธุ์ข ึ้นมาในชื่อเรยีกว่า “ไทหล่ม” และ “ไทนครไทย” ซึ่ง
หมายถงึกลุ่มคนทีม่ภีาษาพดูและส าเนียงทีอ่ยู่ในเขตพื้นทีอ่ าเภอหล่มเก่าและหล่มสกั ส่วนไท
นครไทย หมายถึงกลุ่มคนที่มีภาษาพูดแล ะส าเนียงรวมทัง้ว ัฒนธรรมประเพณีที่มี
ลกัษณะเฉพาะในเขตพื้นที่อ าเภอนครไทย ซึ่งก็ถูกมองว่าเป็นคนละพวกกบักลุ่มคนภูเรือ 
จงัหวดัเลย ซึง่ไดน้ิยามตวัตนของกลุ่มโดยใชค้ าเรยีกว่า “คนไทเลย” อนัหมายถงึกลุ่มคนไทที่
พูดภาษาและมสี าเนียง รวมทัง้วถิวีฒันธรรมประเพณีเป็นรูปแบบเฉพาะของชาวไทเลย การ
สร้างภาพลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์เช่นนี้ถือเป็นการสร้างส านึกที่เกดิจากเงื่อนไขพนัธะและการ
ผกูพนัทางสงัคมทีถู่กเชือ่มโยงกนัทางเชือ้สายและบรรพบุรุษทีม่บีอกเล่าไวใ้นต านาน 
 ความสมัพนัธข์องกลุ่มคนทีม่ถีิน่อาศยัอยู่ใกลเ้คยีงกนัและมกีารแต่งงานกนัระหว่าง
คนในกลุ่ม ซึ่งเป็นเสมอืนการสร้างความสมัพนัธ์แบบเครือญาติขึ้นมานัน้ ยศ สนัตสมบตั ิ
(2556) เสนอให้เห็นว่า ในสังคมชาวนาไทย กลุ่มเครือญาติเป็นพื้นฐานส าคัญของข่าย
ความสมัพนัธ์ทางสงัคมภายในชุมชนตลอดมาทุกยุคทุกสมยั นอกเหนือไปจากพ่อแม่พีน้่อง
และลูกหลานซึ่งเป็นสมาชิกของครอบครัวขยาย กลุ่มเครือญาติของชาวบ้านแต่ละคนจะ
ประกอบไปดว้ยบรรดาผูส้บืเชือ้สายจากบรรพบุรุษหรอืปู่ ย่าตายายของคนคนนัน้ รวมทัง้ลุงป้า
น้าอา และลกูๆ ของคนเหล่านี้ซึ่งมกัถูกเรยีกรวมๆ กนัว่าเป็น “ญาต”ิ หรอื “อาว” สมาชกิของ
กลุ่มเครอืญาตทิีอ่าศยัอยู่ในหมูบ่า้นเดยีวกนัและหมู่บา้นใกลเ้คยีงจะเป็นผูท้ีช่าวบา้นใหค้วาม
ใกลช้ดิสนิทสนม สนับสนุนและช่วยเหลอืเกื้อกูลมากกว่าเพื่อนบา้นหรอืชาวบา้นอื่นๆ ทีม่ไิด้
เกี่ยวดองด้วยสายสมัพนัธ์ทางเครอืญาติ ในกรณีเรื่องราวเหตุการณ์จากต านานเมืองภทูุ่ง
และเมืองภคูรัง่ ท าใหม้องเหน็ว่าความสมัพนัธข์องชาวเมอืงภทูุ่งกบัภคูรัง่ ซึง่สะทอ้นผ่านการ
ยอมรบัใหม้กีารแต่งงานกนัระหว่างบุตรธดิาของทัง้สองเมอืง ลกัษณะนี้จงึเสมอืนเป็นการเชื่อม
สมัพนัธฉ์นัทเ์ครอืญาตใิหเ้กดิขึน้ การเน้นย ้าใหเ้หน็ว่าผูค้นในชุมชนทัง้สองเมอืงทีอ่ยู่ใกลเ้คยีง
กนั มคีวามสนิทสนมและมคีวามเกีย่วดองกนัโดยสายสมัพนัธ์ทางเครอืญาต ิดงันัน้จงึเสมอืน
เป็นกลุ่มชนเดยีวกนั เพราะมวีถิชีวีติและวฒันธรรมทีส่มัพนัธ์ต่อกนั จงึถือเป็นกลุ่มชาตพินัธุ์
เดยีวกนัดว้ยเช่นกนั 
 นอกจากชุมชนเมอืงทีต่ ัง้อยู่บนภเูขาสงูซึง่เป็นชุมชนเมอืงทีอ่ยู่ในจนิตนาการ ทีเ่ป็น
แหล่งธรรมชาต ิตามทีก่ล่าวมาขา้งต้นแลว้ยงัพบว่า มกีารกล่าวถงึชุมชนเมอืงทีต่ ัง้อยู่บรเิวณ
รมิแม่น ้าดว้ย ดงักรณี ต านานเมอืงปากเหอืง ซึ่งเมอืงปากเหอืงนี้ คอืชุมชนบา้นเมอืงทีต่ ัง้อยู่
บรเิวณปากน ้าเหอืงมาบรรจบกบัแมน่ ้าโขง บริเวณอ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย แต่เดมิเคยมี
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ

วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ปีที ่8 ฉบบัที ่1 มกราคม - มถุินายน 2560 

5 

 

สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รูต้วั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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ชื่อเรยีกว่า เมอืงปากเหอืง และมชีื่อเรยีกอีกชื่อหนึ่งว่า เมอืงหลวงอนุราช ทัง้สองชื่อต่างก็มี
ต านานเล่าความเป็นมาของเมอืง นัน่คอื เมอืงหลวงอนุราชมนีิทานเรื่องนางพรหมจาร ีส่วน
เมอืงปากเหอืงมนีิทานเรือ่งทา้วคนัธนาม ดงัมเีรือ่งเล่าว่า 
 

“เมืองปากเหืองแต่เดิมชื่อว่า เมืองเปงจานนคร เป็นเมืองใหญ่
เจรญิรุ่งเรืองมาก ต่อมามพีญาฮุ้ง (เหยี่ยวรุ้ง) มากนิคนในเมอืงทุกๆ วนั จนคน
เกอืบจะหมดเมอืง เจา้เมอืงเหน็ว่าหาผูว้เิศษมาช่วยปราบพญาฮุง้ไม่ได ้จงึเรยีกหา
พระโหรามาตรวจดชูะตาบา้นชะตาเมอืง พระโหราตรวจดโูชคชะตาบา้นเมอืงว่า จะ
มผีูว้เิศษเดนิทางมาจากฝัง่ซา้ยแมน่ ้าโขง แลว้จะมาช่วยปราบพญาฮุง้ได ้บา้นเมอืง
จะสงบสุขเหมอืนแต่ก่อน โดยใหเ้จา้เมอืงซ่อนพระธดิาผูเ้ลอโฉมไว้ในกลองใหญ่ที่
อยู่บนหอกลองกลางเมอืง พระเจา้แผ่นดนิกท็ าตามค าท านายของโหราทุกประการ 
พญาฮุง้ก็บนิมาจบัผู้คนในเมอืงทุกวนักนิจนหมดเมอืง จนถงึพระเจ้าแผ่นดนิและ
พระญาตพิระวงศ์ทัง้หลาย นครเปงจานจงึกลายเป็นเมอืงรา้ง คงอยู่แต่พระธดิาที่
ซ่อนตวัอยู่ในกลองใบใหญ่แต่เพยีงพระองคเ์ดยีว กล่าวถงึทา้วคนัธนาม เดนิทางมา
จากเมอืงฮ่อ หรอืเมอืงห้อฟ้าเปาพิมาน กบัมารดา มาถึงเมอืงเปงจานนคร อด
อาหารหลายวนัมาพบเถาหวัมนัขนาดใหญ่จงึขุดกนิ ระหว่างนัน้นางยกัษ์ซึ่งเป็น
เจา้ของเหน็จงึบบีคอมารดาเกอืบตาย ทา้วคนัธนามจงึเขา้ช่วยมารดา ทา้วคนัธนาม
มอีทิธฤิทธิม์ากปราบนางยกัษ์ได ้นางยกัษ์ขอชวีติไวแ้ละไดใ้หไ้มเ้ทา้วเิศษแก่ทา้ว
คนัธนาม คอื “กกชีต้าย ปลายชีเ้ป็น” และน ้าเตา้วเิศษ เมือ่ใส่น ้ารดคนเฒ่าคนแก่จะ
กลบัร่างเป็นหนุ่มสาวอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากนัน้ท้าวคนัธนามจงึสอนใหน้างยกัษ์ถอื
ศลี หา้มกนิสตัวแ์ละประพฤตตินอยู่ในศลีธรรม หลงัจากนัน้ทา้วคนัธนามกบัมารดา
จงึไดเ้ดนิทางต่อไป และไดพ้บกบัชายรอ้ยเล่มเกวยีนกับชายไมร้อ้ยกอ คอืมกี าลงั
สามารถลากเกวยีนครัง้ละ 100 เล่ม และสามารถตดัไมไ้ผ่ได้ครัง้ละ 100 กอ ทา้ว
คนัธนามได้ประลองก าลงัชนะบุคคลทัง้สอง และยอมเป็นเพื่อนสาบานกนั แล้ว
เดนิทางต่อไปตามหาพระบดิาของท้าวคนัธนาม ทัง้สามเดินทางไปพบชายขีแ่พ
ไมไ้ล่กระแตบนโคก คอืเป็นบุรุษทีม่บีุญญาธกิารมาก ผูห้นึ่งสามารถขีแ่พไมไ้ผ่บน
บกได ้คนนี้ข ีแ่พไมไ้ผ่บนบกไดอ้ย่างรวดเรว็จนไล่จบักระแตได ้ชายไมร้อ้ยกอและ
ชายรอ้ยเล่มเกวยีนไดป้ระลองก าลงัแพช้ายขีแ่พไมไ้ผ่ จนถงึทา้วคนัธนามประลอง
ก าลงัจงึเอาชนะได ้ทัง้สีค่นกลายเป็นเพือ่นร่วมสาบานกนัและเดนิทางต่อไปจนถงึ
เมอืงเปงจานนครทีเ่ป็นเมอืงรา้ง พบกลองใบใหญ่อยู่กลางเมอืง จงึใชไ้มต้กีลองได้
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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ชื่อเรยีกว่า เมอืงปากเหอืง และมชีื่อเรยีกอีกชื่อหนึ่งว่า เมอืงหลวงอนุราช ทัง้สองชื่อต่างก็มี
ต านานเล่าความเป็นมาของเมอืง นัน่คอื เมอืงหลวงอนุราชมนีิทานเรื่องนางพรหมจาร ีส่วน
เมอืงปากเหอืงมนีิทานเรือ่งทา้วคนัธนาม ดงัมเีรือ่งเล่าว่า 
 

“เมืองปากเหืองแต่เดิมชื่อว่า เมืองเปงจานนคร เป็นเมืองใหญ่
เจรญิรุ่งเรืองมาก ต่อมามพีญาฮุ้ง (เหยี่ยวรุ้ง) มากนิคนในเมอืงทุกๆ วนั จนคน
เกอืบจะหมดเมอืง เจา้เมอืงเหน็ว่าหาผูว้เิศษมาช่วยปราบพญาฮุง้ไม่ได ้จงึเรยีกหา
พระโหรามาตรวจดชูะตาบา้นชะตาเมอืง พระโหราตรวจดโูชคชะตาบา้นเมอืงว่า จะ
มผีูว้เิศษเดนิทางมาจากฝัง่ซา้ยแมน่ ้าโขง แลว้จะมาช่วยปราบพญาฮุง้ได ้บา้นเมอืง
จะสงบสุขเหมอืนแต่ก่อน โดยใหเ้จา้เมอืงซ่อนพระธดิาผูเ้ลอโฉมไว้ในกลองใหญ่ที่
อยู่บนหอกลองกลางเมอืง พระเจา้แผ่นดนิกท็ าตามค าท านายของโหราทุกประการ 
พญาฮุง้ก็บนิมาจบัผู้คนในเมอืงทุกวนักนิจนหมดเมอืง จนถงึพระเจ้าแผ่นดนิและ
พระญาตพิระวงศ์ทัง้หลาย นครเปงจานจงึกลายเป็นเมอืงรา้ง คงอยู่แต่พระธดิาที่
ซ่อนตวัอยู่ในกลองใบใหญ่แต่เพยีงพระองคเ์ดยีว กล่าวถงึทา้วคนัธนาม เดนิทางมา
จากเมอืงฮ่อ หรอืเมอืงห้อฟ้าเปาพิมาน กบัมารดา มาถึงเมอืงเปงจานนคร อด
อาหารหลายวนัมาพบเถาหวัมนัขนาดใหญ่จงึขุดกนิ ระหว่างนัน้นางยกัษ์ซึ่งเป็น
เจา้ของเหน็จงึบบีคอมารดาเกอืบตาย ทา้วคนัธนามจงึเขา้ช่วยมารดา ทา้วคนัธนาม
มอีทิธฤิทธิม์ากปราบนางยกัษ์ได ้นางยกัษ์ขอชวีติไวแ้ละไดใ้หไ้มเ้ทา้วเิศษแก่ทา้ว
คนัธนาม คอื “กกชีต้าย ปลายชีเ้ป็น” และน ้าเตา้วเิศษ เมือ่ใส่น ้ารดคนเฒ่าคนแก่จะ
กลบัร่างเป็นหนุ่มสาวอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากนัน้ท้าวคนัธนามจงึสอนใหน้างยกัษ์ถอื
ศลี หา้มกนิสตัวแ์ละประพฤตตินอยู่ในศลีธรรม หลงัจากนัน้ทา้วคนัธนามกบัมารดา
จงึไดเ้ดนิทางต่อไป และไดพ้บกบัชายรอ้ยเล่มเกวยีนกับชายไมร้อ้ยกอ คอืมกี าลงั
สามารถลากเกวยีนครัง้ละ 100 เล่ม และสามารถตดัไมไ้ผ่ได้ครัง้ละ 100 กอ ทา้ว
คนัธนามได้ประลองก าลงัชนะบุคคลทัง้สอง และยอมเป็นเพื่อนสาบานกนั แล้ว
เดนิทางต่อไปตามหาพระบดิาของท้าวคนัธนาม ทัง้สามเดินทางไปพบชายขีแ่พ
ไมไ้ล่กระแตบนโคก คอืเป็นบุรุษทีม่บีุญญาธกิารมาก ผูห้นึ่งสามารถขีแ่พไมไ้ผ่บน
บกได ้คนนี้ข ีแ่พไมไ้ผ่บนบกไดอ้ย่างรวดเรว็จนไล่จบักระแตได ้ชายไมร้อ้ยกอและ
ชายรอ้ยเล่มเกวยีนไดป้ระลองก าลงัแพช้ายขีแ่พไมไ้ผ่ จนถงึทา้วคนัธนามประลอง
ก าลงัจงึเอาชนะได ้ทัง้สีค่นกลายเป็นเพือ่นร่วมสาบานกนัและเดนิทางต่อไปจนถงึ
เมอืงเปงจานนครทีเ่ป็นเมอืงรา้ง พบกลองใบใหญ่อยู่กลางเมอืง จงึใชไ้มต้กีลองได้
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ยนิเสยีงผูห้ญิงจากขา้งในกลอง ท้าวคนัธนามจงึใช้พระขรรค์แหวะหนังกลองพบ
นางอูบแกว้ (บางส านวนเรยีกว่านางค ากลอง) นางเล่าเรื่องใหฟั้ง ทา้วคนัธนามจงึ
คดิจะปราบพญาฮุง้ จงึตกีลองเรยีกพญาฮุง้ใหอ้อกมาอกี เมือ่พญาฮุง้บนิมาตวัใหญ่
ปิดบงัดวงอาทติย์จนโลกมดื แล้วรบกบัท้าวคนัธนาม พญาฮุ้งมฤีทธิน้์อยกว่า ถูก
ท้าวคนัธนามใช้ไม้ตะบองฟาดปีกหกั เมื่อปราบพญาฮุ้งได้แล้ว ท้าวคนัธนามจึง
ช่วยเหลอืชาวบา้นชาวเมอืงเปงจานนคร โดยใชไ้มเ้ทา้วเิศษชี้ใหค้นตายกลบัฟ้ืนคืน
มามชีวีติอกีครัง้ รวมทัง้เจา้เมอืง และเชือ้พระวงศก์ฟ้ื็นคนืชพีมาดว้ย และไดย้กนาง
อูบแกว้ใหเ้ป็นมเหสทีา้วคนัธนาม พรอ้มยกเมอืงใหค้รอง ทา้วคนัธนามมลีูกหลาน
สบืเชือ้สายเป็นเจา้เมอืงต่อมา และไดเ้ปลีย่นชือ่เมอืงเป็น เมอืงหลวงอนุราช” 

(สารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาคอสีาน เล่ม 11, 2542) 
 
 จากเรื่องเล่าต านานขา้งต้นนี้ จะพบว่ามกีารน าเสนอเนื้อหาของเรื่องนี้ให้เห็นว่า 
นางเอกของเรือ่งซึง่กค็อืนางค ากลองนัน้เป็นผูท้ีร่กับา้นเกดิเมอืงนอน นัน่กค็อื เมอืงปากเหอืง
หรอืเมอืงเปงจานนครนี้มากเสยียิง่กว่าชวีติ และทรงประกาศว่าจะขอยอมตายอยู่ในบา้นเมอืงนี้ 
ไมย่อมหนีหน้าไปไหนแมจ้ะมภียัรา้ยมากต็าม (สาร สาระทศันานันท์, 2535) แสดงใหเ้หน็การ
สรา้งส านึกผกูพนัทีม่ต่ีอชุมชนทอ้งถิน่ทีเ่ป็นถิน่ฐานบา้นเกดิผ่านความรูส้กึนึกคดิของตวัละคร
ในเรื่องนี้ นอกจากนี้แลว้ต านานเรื่องนี้ยงัสะทอ้นใหเ้หน็ความสมัพนัธ์ทางสงัคมของผู้คนใน
ชุมชนบา้นเมอืงแห่งนี้ คอื เมอืงปากเหอืงกบัเมอืงศรสีตันาคนหตุลา้นชา้งหรอืลาวในปัจจุบนั
ด้วย ซึ่งเมอืงศรีสตันาคนหุต ในต านานอุรงัคธาตุ เล่าว่าพระอมรฤษีและโยธกิฤษีได้สร้าง
เมอืงขึน้ทีด่อยนัทกงัร ีเรยีกว่าเมอืงศรสีตันาค เพราะเหตุว่าทีเ่มอืงนัน้มนีาคตวัหนึ่งม ี7 หวั 
แต่ในพงศาวดารลา้นชา้งว่ามนีาค 7 ตวั มาฟังเทศน์ทีฤ่ษีทัง้สองสัง่สอนจงึใหช้ื่อว่าศรสีตันาค
นหุต ความจริงชื่อนี้แปลว่า ช้างล้านตัว แยกแปลได้ดังนี้  ศรี เป็นค าน าเพื่อสิริมงคล
เช่นเดยีวกบัเมอืงอื่นๆ เช่น ศรอียุธยา ศรสีชัชนาลยั ศรธีรรมราช สต แปลว่า จ านวนรอ้ย นาค 
แปลว่า ชา้ง นหุต แปลว่า หมืน่ รวมความว่า ชา้งรอ้ยหมืน่ กค็อืชา้งลา้นตวันัน่เอง เมอืงนี้คอืที่
เรยีกกนัภายหลงัว่า หลวงพระบาง เมอืงศรสีตันาคนหุตเป็นเมอืงออกกรุงศรอียุธยา ปรากฏใน
กฎมณเฑยีรบาลรชักาลสมเดจ็พระรามาธบิดทีี ่1 ว่าเป็นเมอืงกษัตรยิ์ถวายต้นไมเ้งนิต้นไม้
ทอง (ส. พลายน้อย, 2553) จากเนื้อหาต านานเมอืงปากเหอืงไดแ้สดงใหเ้หน็ว่าบุคคลทีเ่ขา้มา
ช่วยเหลอืกอบกูแ้ละขจดัภยัรา้ยทีเ่กดิขึน้ในเมอืงปากเหอืงนัน้เล่าว่า คอืทา้วคนัธนาม ซึ่งเป็น
เจ้าชายที่อยู่กรุงศรีสตันาคนหุต ได้เดินทางมาปราบพญาฮุ้งและช่วยเหลือผู้คนชาวเมอืง 
ปกครองไพร่ฟ้าขา้แผ่นดนิและครองบ้านครองเมอืงร่วมกบันางค ากลองอย่างร่มเย็นเป็นสุข 
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รูต้วั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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แสดงใหเ้หน็การสรา้งส านึกทางชาตพินัธุข์องชาวไทเลยทีม่กีารเชือ่มโยงและสรา้งสายสมัพนัธ์
ระหว่างคนในชุมชนกบัดนิแดนที่อยู่ห่างไกลออกไป ซึ่งตามประวตัิศาสตร์ชาติพนัธุ์กพ็บว่า 
ชาวไทเลยมคีวามสมัพนัธ์ในฐานะบา้นพีเ่มอืงน้องและมบีรรพบุรุษร่วมกนักบัชาวลาวฝัง่ซ้าย
แม่น ้ าโขง ต านานเมืองปากเหือง จึงเป็นเครื่องมือทางวัฒนธรรมที่ช่วยเน้นย ้าภาพ
ความสมัพนัธด์งักล่าวใหด้ ารงอยู่ในความรูส้กึนึกคดิของคนไทเลยมาจนถงึทุกวนันี้ 
 

 
 

ภาพท่ี 2  (ซา้ย) บรเิวณล าน ้าเหอืงไหลมาบรรจบกบัแมน่ ้าโขง เรยีกกนัว่า “ปากเหอืง” 
       (ขวา) ศาลเจา้พ่อปากเหอืง ตัง้อยู่เชงิภคูกงิว้ บา้นท่าดหีม ีต.ปากตม อ.เชยีง 

คาน จ.เลย 
 
 3.2 ต านานเก่ียวกบับา้นเมืองในประวติัศาสตร ์

เมอืงเซไลถือเป็นเมอืงโบราณแต่แรกเริ่มสร้างบ้านแปลงเมืองที่เก่าแก่ที่สุดใน
ประวตัิศาสตร์ชาตพินัธุ์ของคนไทเลย ซึ่งผูค้นส่วนใหญ่จะรูจ้กัเรือ่งเล่าเมอืงเซไล เพราะเป็น
ประวตัทิีม่าของค าว่า “เลย” ทีไ่ดก้ลายมาเป็นชือ่จงัหวดัและชือ่ชาตพินัธุด์งัเช่นในปัจจุบนันี้ ดงั
จะเหน็ไดจ้ากมตี านานกลุ่มทีก่ล่าวถงึทีม่าของชื่อแม่น ้าต่างๆ ซึ่งสื่อใหเ้หน็แนวคดิเรื่องการใช้
ส าเนียงถอ้ยค าภาษาถิน่ไทเลยในการเรยีกชื่อแม่น ้า ตวัอย่างเช่น แม่น ้าเลย ซึ่งเป็นแม่น ้าทีม่ ี
ต้นก าเนิดมาจากป่าภูหลวง เขตรกัษาพนัธ์สตัว์ป่าภูหลวง จงัหวดัเลย ผ่านพื้นที่บ้านโนน
พฒันา บา้นเลยตาด ต าบลเลยวงัไสย ์อ าเภอภหูลวง ซึง่ในระยะทางการไหลของแมน่ ้าเลยไหล
ผ่านพื้นทีอ่ าเภอภูหลวง อ าเภอวงัสะพุง อ าเภอเมอืงเลย และไหลลงสู่แม่น ้าโขงบรเิวณพื้นที่  
บา้นคกมาด อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ทัง้นี้ค าว่า “เลย” นอกจากจะเป็นชือ่เมอืงแลว้ ยงัเป็น
ชื่อแม่น ้าอีกดว้ย ค าเดมิในสมุดข่อยอ่านออกเสยีงว่า “เซเลเลว” ต่อมาเพี้ยนเป็นเซเลย หรอื
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บา้นคกมาด อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ทัง้นี้ค าว่า “เลย” นอกจากจะเป็นชือ่เมอืงแลว้ ยงัเป็น
ชื่อแม่น ้าอีกดว้ย ค าเดมิในสมุดข่อยอ่านออกเสยีงว่า “เซเลเลว” ต่อมาเพี้ยนเป็นเซเลย หรอื



วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ปีที ่8 ฉบบัที ่1 มกราคม - มถุินายน 2560 

5 

 

สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
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แสดงใหเ้หน็การสรา้งส านึกทางชาตพินัธุข์องชาวไทเลยทีม่กีารเชือ่มโยงและสรา้งสายสมัพนัธ์
ระหว่างคนในชุมชนกบัดนิแดนที่อยู่ห่างไกลออกไป ซึ่งตามประวตัิศาสตร์ชาติพนัธุ์กพ็บว่า 
ชาวไทเลยมคีวามสมัพนัธ์ในฐานะบา้นพีเ่มอืงน้องและมบีรรพบุรุษร่วมกนักบัชาวลาวฝัง่ซา้ย
แม่น ้ าโขง ต านานเมืองปากเหือง จึงเป็นเครื่องมือทางวัฒนธรรมที่ช่วยเน้นย ้าภาพ
ความสมัพนัธด์งักล่าวใหด้ ารงอยู่ในความรูส้กึนึกคดิของคนไทเลยมาจนถงึทุกวนันี้ 
 

 
 

ภาพท่ี 2  (ซา้ย) บรเิวณล าน ้าเหอืงไหลมาบรรจบกบัแมน่ ้าโขง เรยีกกนัว่า “ปากเหอืง” 
       (ขวา) ศาลเจา้พ่อปากเหอืง ตัง้อยู่เชงิภคูกงิว้ บา้นท่าดหีม ีต.ปากตม อ.เชยีง 

คาน จ.เลย 
 
 3.2 ต านานเก่ียวกบับา้นเมืองในประวติัศาสตร ์

เมอืงเซไลถือเป็นเมอืงโบราณแต่แรกเริ่มสร้างบ้านแปลงเมืองที่เก่าแก่ที่สุดใน
ประวตัิศาสตร์ชาตพินัธุ์ของคนไทเลย ซึ่งผูค้นส่วนใหญ่จะรูจ้กัเรือ่งเล่าเมอืงเซไล เพราะเป็น
ประวตัทิีม่าของค าว่า “เลย” ทีไ่ดก้ลายมาเป็นชือ่จงัหวดัและชือ่ชาตพินัธุด์งัเช่นในปัจจุบนันี้ ดงั
จะเหน็ไดจ้ากมตี านานกลุ่มทีก่ล่าวถงึทีม่าของชื่อแม่น ้าต่างๆ ซึ่งสื่อใหเ้หน็แนวคดิเรื่องการใช้
ส าเนียงถอ้ยค าภาษาถิน่ไทเลยในการเรยีกชื่อแม่น ้า ตวัอย่างเช่น แม่น ้าเลย ซึ่งเป็นแม่น ้าทีม่ ี
ต้นก าเนิดมาจากป่าภูหลวง เขตรกัษาพนัธ์สตัว์ป่าภูหลวง จงัหวดัเลย ผ่านพื้นที่บ้านโนน
พฒันา บา้นเลยตาด ต าบลเลยวงัไสย ์อ าเภอภหูลวง ซึง่ในระยะทางการไหลของแมน่ ้าเลยไหล
ผ่านพื้นทีอ่ าเภอภูหลวง อ าเภอวงัสะพุง อ าเภอเมอืงเลย และไหลลงสู่แม่น ้าโขงบรเิวณพื้นที่  
บา้นคกมาด อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ทัง้นี้ค าว่า “เลย” นอกจากจะเป็นชือ่เมอืงแลว้ ยงัเป็น
ชื่อแม่น ้าอีกดว้ย ค าเดมิในสมุดข่อยอ่านออกเสยีงว่า “เซเลเลว” ต่อมาเพี้ยนเป็นเซเลย หรอื
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แมน่ ้าเลย คอืค าว่า “เซ” แปลว่า “แมน่ ้า” หรอื “ล าน ้า” ซึ่งภาษาในวฒันธรรมไท-ลาวกย็งัใชค้ง
ค าว่า “แม่น ้าล าเซ” แมก้ระทัง่ในทุกวนันี้ เช่น เซบัง้ไฟ เซบาย เซโปน เซกา ส าหรบัประวตัิ
ความเป็นมาของการตัง้ชุมชนบา้นเมอืงของคนไทเลยทีต่ ัง้ถิน่ฐานอาศยัอยู่รมิแม่น ้าเลยนับแต่
อดตีนัน้มเีรือ่งราวกล่าวไวว้่า 

 
“จากค าบอกเล่าของบรรพบุรุษเล่าว่า ชาวเมอืงอพยพลงมาตามแม่น ้า

โขง โดยมาตัง้อาณาจกัรลา้นชา้งขึน้ แลว้กลุ่มคนไททีม่าตัง้เมอืงเลย กอ็พยพมาตัง้
ถิน่ฐานอยู่ตอนต้นของลุ่มแม่น ้าเลยก่อน และตัง้เมอืงขึ้นในราว พ.ศ.1900 ชื่อว่า 
“เมอืงเซเลไล” ต่อมาเรยีกว่า “เมอืงเซไล” ตามล าดบัผูป้กครองเมอืงมเีชื้อสายมา
จากเมอืงหลวงพระบาง เท่าทีส่บืทราบมผีูป้กครองสบืต่อกนัมา 5 คน คอื เจา้ฟ้าร่ม
ขาว ทา้วหลา้น ้า ทา้วศลิา ทา้วสายเดอืน และคนสุดท้ายมนีามว่า ท้าวเตอืนสุข มี
ภรรยาชือ่ นางบวัลม เมอืงเซไลนี้ปัจจุบนัคอืทีต่ ัง้หมูบ่า้นทรายขาว ต าบลทรายขาว 
อ าเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย ชาวเมอืงเซไล ซึง่ต่อมากค็อืชาวอ าเภอเมอืงเลย” 

(สารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาคอสีาน เล่ม 12, 2542) 
 

ต านานขา้งต้นนี้กล่าวให้เหน็ถงึที่มาของค าเรยีกชื่อ “คนไทเลย” หรอื “คนเลย” ที่
เชือ่มโยงกบัชือ่แมน่ ้าทีชุ่มชนดัง้เดมิไดต้ัง้รกรากถิน่ฐานอยู่ตามรมิแมน่ ้านี้ นัน่กค็อื แม่น ้าเซเล
เลว ซึ่งต่อมาเพี้ยนเป็น “เซไล” และกลายเป็น “เลย” ในที่สุด ซึ่งหากพจิารณาการอ้างถงึค า
เรยีกชือ่กลุ่มคนไทในหลายวฒันธรรม จะพบว่ามลีกัษณะคลา้ยๆ กนั นัน่คอื มกันิยมเรยีกขาน
ชื่อชาติพนัธุ์ตามที่ตัง้ถิ่นฐานที่อยู่อาศยัของกลุ่มชน ซึ่งคนไทส่วนใหญ่มกัอาศยัอยู่ตามริม
แม่น ้าใหญ่ เช่น ไทเขนิแต่เดมิกต็ัง้ถิ่นฐานอยู่ร ิมแม่น ้าขนึ (เขนิ) ไทแดงก็ตัง้ถิ่นฐานอยู่ร ิม
แมน่ ้าแดง ไทใตค้งกต็ัง้ถิน่ฐานอยู่รมิแมน่ ้าคง เป็นตน้ การหยบิยกเอาชื่อแม่น ้าส าคญัขึน้มาใช้
ในการนิยามตวัตนทางชาตพินัธุข์องคนไทเลยในปัจจุบนั จงึสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความรูส้กึนึกคดิ
ของคนไทเลยทีพ่ยายามอธบิายใหเ้หน็ว่า ชื่อกลุ่มชาตพินัธุ์ไทเลย มไิดเ้ป็นชื่อที่ตัง้ข ึน้มาตาม
ภูมริฐัศาสตร์ทีน่ าชื่อจงัหวดัมาตัง้ตามหลกัคดิในการจดัแบ่งเขตการปกครองออกเป็นจงัหวดั
เท่านัน้ แต่ทว่าชือ่ชาตพินัธุไ์ทเลย หรอืค าเรยีกขานว่า “คนไทเลย” นัน้เป็นชือ่ทีต่ ัง้ตามชือ่บา้น
นามเมอืงทีม่มีาแต่โบราณแลว้  

นอกจากนี้ ยงัมเีรือ่งเล่าต านานเกีย่วกบัเจา้ฟ้าร่มขาวในฐานะทีเ่ป็นเจา้เมอืงคนแรก
ที่ได้อพยพเคลื่อนย้ายผู้คนและมาตัง้รกรากสร้างบ้านเมืองขึ้นในชุมชนของคนไทเลยใน
ปัจจุบนั ซึง่มเีนื้อหาอธบิายใหเ้หน็ว่าเจา้ฟ้าร่มขาวมเีชื้อสายทีส่บืมาจากกลุ่มคนทีเ่ป็นชาวลาว
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ค าว่า “แม่น ้าล าเซ” แมก้ระทัง่ในทุกวนันี้ เช่น เซบัง้ไฟ เซบาย เซโปน เซกา ส าหรบัประวตัิ
ความเป็นมาของการตัง้ชุมชนบา้นเมอืงของคนไทเลยทีต่ ัง้ถิน่ฐานอาศยัอยู่รมิแม่น ้าเลยนับแต่
อดตีนัน้มเีรือ่งราวกล่าวไวว้่า 

 
“จากค าบอกเล่าของบรรพบุรุษเล่าว่า ชาวเมอืงอพยพลงมาตามแม่น ้า

โขง โดยมาตัง้อาณาจกัรลา้นชา้งขึน้ แลว้กลุ่มคนไททีม่าตัง้เมอืงเลย กอ็พยพมาตัง้
ถิน่ฐานอยู่ตอนต้นของลุ่มแม่น ้าเลยก่อน และตัง้เมอืงขึ้นในราว พ.ศ.1900 ชื่อว่า 
“เมอืงเซเลไล” ต่อมาเรยีกว่า “เมอืงเซไล” ตามล าดบัผูป้กครองเมอืงมเีชื้อสายมา
จากเมอืงหลวงพระบาง เท่าทีส่บืทราบมผีูป้กครองสบืต่อกนัมา 5 คน คอื เจา้ฟ้าร่ม
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(สารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาคอสีาน เล่ม 12, 2542) 
 

ต านานขา้งต้นนี้กล่าวให้เหน็ถงึที่มาของค าเรยีกชื่อ “คนไทเลย” หรอื “คนเลย” ที่
เชือ่มโยงกบัชือ่แมน่ ้าทีชุ่มชนดัง้เดมิไดต้ัง้รกรากถิน่ฐานอยู่ตามรมิแมน่ ้านี้ นัน่กค็อื แม่น ้าเซเล
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นอกจากนี้ ยงัมเีรือ่งเล่าต านานเกีย่วกบัเจา้ฟ้าร่มขาวในฐานะทีเ่ป็นเจา้เมอืงคนแรก
ที่ได้อพยพเคลื่อนย้ายผู้คนและมาตัง้รกรากสร้างบ้านเมืองขึ้นในชุมชนของคนไทเลยใน
ปัจจุบนั ซึง่มเีนื้อหาอธบิายใหเ้หน็ว่าเจา้ฟ้าร่มขาวมเีชื้อสายทีส่บืมาจากกลุ่มคนทีเ่ป็นชาวลาว



วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ปีที ่8 ฉบบัที ่1 มกราคม - มถุินายน 2560 

5 

 

สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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เมอืงโยนกในแถบชยีงแสนดว้ย อนัเป็นอาณาจกัรเก่าแก่โบราณร่วมๆ ในยุคสมยัสุโขทยั แต่
ทว่ากม็คีวามสมัพนัธ์กบักลุ่มชนชัน้น าของเมอืงหลวงพระบางดว้ยเช่นกนั ดงัเนื้อหา  ต านาน
เจา้ฟ้าร่มขาว เล่าว่า 
 

“มีกลุ่มคนจากแคว้นโยนกอพยพมาตัง้เมืองเซไลเมื่อ พ.ศ.1897 
ปกครองโดยหวัหน้าที่อพยพมาแล้วปรากฏนามจนถึง พ.ศ.1935 นายบ้านถึงแก่
กรรม บุตรชายได้เป็นเจา้เมอืงต่อมาเรยีกว่า “เจ้าฟ้าร่มขาว” ครองเมอืงระหว่าง 
พ.ศ.1935-2015 ท่านไดส้รา้งวดัใหม่เมือ่ พ.ศ.1941 แทนวดักู่ทีส่รา้งสมยันายบา้น
ปกครอง แต่ถูกกระแสน ้าเซไลกดัเซาะจนตลิง่พังลงไป เรยีกว่า วดักู่ ตามนามวดั
เดมิ เจา้ฟ้าร่มขาวมคีวามสมัพนัธ์กบัเจา้มหาชวีติไดเ้สดจ็โดยทางเรอืเพื่อเยีย่มเจา้
ฟ้าร่มขาวเสมอ” 

(สารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาคอสีาน เล่ม 12, 2542) 
 
 จากเนื้อหาขา้งตน้ จะเหน็ไดว้่ามกีารเน้นย ้าใหเ้หน็ประวตัคิวามเป็นมาของผูค้นใน
จงัหวดัเลยที่อพยพเคลื่อนย้ายมาตามล าน ้าโขงแลว้เดนิทางเขา้มาตามล าน ้าเลย ชาวไทเลย
เป็นกลุ่มคนที่มคีวามสมัพนัธ์กบัคนไทในแถบจนีตอนใต้และเมอืงหลวงพระบางของลาว เจ้า
ฟ้าร่มขาวและบรรพบุรุษได้อพยพเคลื่อนย้ายแสวงหาถิ่นที่อยู่อาศยัที่ท ากนิให้แก่ลูกหลาน 
ความเชื่อเกีย่วกบัเจา้ฟ้าร่มขาวในฐานะผูน้ าทางวฒันธรรมของคนไทเลยจงึเป็นคงด าเนินอยู่
ในความคดิความเชื่อ ดงัเช่น มปีระเพณีการบวงสรวงเจา้ฟ้าร่มขาว มศีาลของเจ้าฟ้าร่มขาว 
ซึง่ท าใหเ้รือ่งราวเจา้ฟ้าร่มขาวยงัอยู่ในความคดิความทรงจ าของคนไทเลยตราบกระทัง่ปัจจุบนั 
มขีอ้สงัเกตว่า พธิกีรรมบวงสรวงเจา้ฟ้าร่มขาวทีเ่รยีกว่าเลีย้งปีในชุมชนทรายขาวนัน้ จะมกีลุ่ม
คนในชุมชนต่างๆ ทัง้ทีอ่ยู่ในอาณาบรเิวณใกลเ้คยีง ตลอดจนกลุ่มคนทีเ่ดนิทางมาจากถิน่อื่นๆ 
อาท ิชาวไทเลยอ าเภอเมอืง ชาวไทเลยอ าเภอภหูลวง และทีอ่ื่นๆ ไดเ้ขา้มาร่วมปฏบิตักิจิกรรม
เชงิประเพณีนี้เพื่ออ้อนวอนให้อ านาจผเีจา้ฟ้าร่มขาวช่วยบนัดาลความร่มเย็นเป็นสุข ความ
อุดมสมบูรณ์ใหเ้กดิขึ้นแก่ชุมชนบา้นเมอืง ปรากฏการณ์เช่นนี้ในทศันะของ Skinner (1957) 
มองว่าเป็นการสรา้งเครอืข่ายทางชาตพินัธุ์ผ่านความเชื่อซึ่งเป็นการสรา้งส านึกทางชาตพินัธุ์
โดยจะมมีากขึน้กเ็มือ่มกีารตดิต่อระหว่างกลุ่มชาตพินัธุ์ และความภกัดต่ีอชาตพินัธุ์ของตนจะ
ปรากฏออกมาอย่างเด่นชดักต่็อเมือ่สมาชกิของกลุ่มต่างส านึกในผลประโยชน์ของตนร่วมกนั 
ดงักรณชีาวไทเลยเมอืงทรายขาวทีน่บัถอืเจา้ฟ้าร่มขาวผูม้อี านาจบนัดาลความสุขมงคลใหเ้กดิ
แก่ผูค้นและชุมชนได ้
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เมอืงโยนกในแถบชยีงแสนดว้ย อนัเป็นอาณาจกัรเก่าแก่โบราณร่วมๆ ในยุคสมยัสุโขทยั แต่
ทว่ากม็คีวามสมัพนัธ์กบักลุ่มชนชัน้น าของเมอืงหลวงพระบางดว้ยเช่นกนั ดงัเนื้อหา  ต านาน
เจา้ฟ้าร่มขาว เล่าว่า 
 

“มีกลุ่มคนจากแคว้นโยนกอพยพมาตัง้เมืองเซไลเมื่อ พ.ศ.1897 
ปกครองโดยหวัหน้าที่อพยพมาแล้วปรากฏนามจนถึง พ.ศ.1935 นายบ้านถึงแก่
กรรม บุตรชายได้เป็นเจา้เมอืงต่อมาเรยีกว่า “เจ้าฟ้าร่มขาว” ครองเมอืงระหว่าง 
พ.ศ.1935-2015 ท่านไดส้รา้งวดัใหม่เมือ่ พ.ศ.1941 แทนวดักู่ทีส่รา้งสมยันายบา้น
ปกครอง แต่ถูกกระแสน ้าเซไลกดัเซาะจนตลิง่พังลงไป เรยีกว่า วดักู่ ตามนามวดั
เดมิ เจา้ฟ้าร่มขาวมคีวามสมัพนัธ์กบัเจา้มหาชวีติไดเ้สดจ็โดยทางเรอืเพื่อเยีย่มเจา้
ฟ้าร่มขาวเสมอ” 

(สารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาคอสีาน เล่ม 12, 2542) 
 
 จากเนื้อหาขา้งตน้ จะเหน็ไดว้่ามกีารเน้นย ้าใหเ้หน็ประวตัคิวามเป็นมาของผูค้นใน
จงัหวดัเลยที่อพยพเคลื่อนย้ายมาตามล าน ้าโขงแลว้เดนิทางเขา้มาตามล าน ้าเลย ชาวไทเลย
เป็นกลุ่มคนที่มคีวามสมัพนัธ์กบัคนไทในแถบจนีตอนใต้และเมอืงหลวงพระบางของลาว เจ้า
ฟ้าร่มขาวและบรรพบุรุษได้อพยพเคลื่อนย้ายแสวงหาถิ่นที่อยู่อาศยัที่ท ากนิให้แก่ลูกหลาน 
ความเชื่อเกีย่วกบัเจา้ฟ้าร่มขาวในฐานะผูน้ าทางวฒันธรรมของคนไทเลยจงึเป็นคงด าเนินอยู่
ในความคดิความเชื่อ ดงัเช่น มปีระเพณีการบวงสรวงเจา้ฟ้าร่มขาว มศีาลของเจ้าฟ้าร่มขาว 
ซึง่ท าใหเ้รือ่งราวเจา้ฟ้าร่มขาวยงัอยู่ในความคดิความทรงจ าของคนไทเลยตราบกระทัง่ปัจจุบนั 
มขีอ้สงัเกตว่า พธิกีรรมบวงสรวงเจา้ฟ้าร่มขาวทีเ่รยีกว่าเลีย้งปีในชุมชนทรายขาวนัน้ จะมกีลุ่ม
คนในชุมชนต่างๆ ทัง้ทีอ่ยู่ในอาณาบรเิวณใกลเ้คยีง ตลอดจนกลุ่มคนทีเ่ดนิทางมาจากถิน่อื่นๆ 
อาท ิชาวไทเลยอ าเภอเมอืง ชาวไทเลยอ าเภอภหูลวง และทีอ่ื่นๆ ไดเ้ขา้มาร่วมปฏบิตักิจิกรรม
เชงิประเพณีนี้เพื่ออ้อนวอนให้อ านาจผเีจา้ฟ้าร่มขาวช่วยบนัดาลความร่มเย็นเป็นสุข ความ
อุดมสมบูรณ์ใหเ้กดิขึ้นแก่ชุมชนบา้นเมอืง ปรากฏการณ์เช่นนี้ในทศันะของ Skinner (1957) 
มองว่าเป็นการสรา้งเครอืข่ายทางชาตพินัธุ์ผ่านความเชื่อซึ่งเป็นการสรา้งส านึกทางชาตพินัธุ์
โดยจะมมีากขึน้กเ็มือ่มกีารตดิต่อระหว่างกลุ่มชาตพินัธุ์ และความภกัดต่ีอชาตพินัธุ์ของตนจะ
ปรากฏออกมาอย่างเด่นชดักต่็อเมือ่สมาชกิของกลุ่มต่างส านึกในผลประโยชน์ของตนร่วมกนั 
ดงักรณชีาวไทเลยเมอืงทรายขาวทีน่บัถอืเจา้ฟ้าร่มขาวผูม้อี านาจบนัดาลความสุขมงคลใหเ้กดิ
แก่ผูค้นและชุมชนได ้
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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เมอืงโยนกในแถบชยีงแสนดว้ย อนัเป็นอาณาจกัรเก่าแก่โบราณร่วมๆ ในยุคสมยัสุโขทยั แต่
ทว่ากม็คีวามสมัพนัธ์กบักลุ่มชนชัน้น าของเมอืงหลวงพระบางดว้ยเช่นกนั ดงัเนื้อหา  ต านาน
เจา้ฟ้าร่มขาว เล่าว่า 
 

“มีกลุ่มคนจากแคว้นโยนกอพยพมาตัง้เมืองเซไลเมื่อ พ.ศ.1897 
ปกครองโดยหวัหน้าที่อพยพมาแล้วปรากฏนามจนถึง พ.ศ.1935 นายบ้านถึงแก่
กรรม บุตรชายได้เป็นเจา้เมอืงต่อมาเรยีกว่า “เจ้าฟ้าร่มขาว” ครองเมอืงระหว่าง 
พ.ศ.1935-2015 ท่านไดส้รา้งวดัใหม่เมือ่ พ.ศ.1941 แทนวดักู่ทีส่รา้งสมยันายบา้น
ปกครอง แต่ถูกกระแสน ้าเซไลกดัเซาะจนตลิง่พังลงไป เรยีกว่า วดักู่ ตามนามวดั
เดมิ เจา้ฟ้าร่มขาวมคีวามสมัพนัธ์กบัเจา้มหาชวีติไดเ้สดจ็โดยทางเรอืเพื่อเยีย่มเจา้
ฟ้าร่มขาวเสมอ” 

(สารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาคอสีาน เล่ม 12, 2542) 
 
 จากเนื้อหาขา้งตน้ จะเหน็ไดว้่ามกีารเน้นย ้าใหเ้หน็ประวตัคิวามเป็นมาของผูค้นใน
จงัหวดัเลยที่อพยพเคลื่อนย้ายมาตามล าน ้าโขงแลว้เดนิทางเขา้มาตามล าน ้าเลย ชาวไทเลย
เป็นกลุ่มคนที่มคีวามสมัพนัธ์กบัคนไทในแถบจนีตอนใต้และเมอืงหลวงพระบางของลาว เจ้า
ฟ้าร่มขาวและบรรพบุรุษได้อพยพเคลื่อนย้ายแสวงหาถิ่นที่อยู่อาศยัที่ท ากนิให้แก่ลูกหลาน 
ความเชื่อเกีย่วกบัเจา้ฟ้าร่มขาวในฐานะผูน้ าทางวฒันธรรมของคนไทเลยจงึเป็นคงด าเนินอยู่
ในความคดิความเชื่อ ดงัเช่น มปีระเพณีการบวงสรวงเจา้ฟ้าร่มขาว มศีาลของเจ้าฟ้าร่มขาว 
ซึง่ท าใหเ้รือ่งราวเจา้ฟ้าร่มขาวยงัอยู่ในความคดิความทรงจ าของคนไทเลยตราบกระทัง่ปัจจุบนั 
มขีอ้สงัเกตว่า พธิกีรรมบวงสรวงเจา้ฟ้าร่มขาวทีเ่รยีกว่าเลีย้งปีในชุมชนทรายขาวนัน้ จะมกีลุ่ม
คนในชุมชนต่างๆ ทัง้ทีอ่ยู่ในอาณาบรเิวณใกลเ้คยีง ตลอดจนกลุ่มคนทีเ่ดนิทางมาจากถิน่อื่นๆ 
อาท ิชาวไทเลยอ าเภอเมอืง ชาวไทเลยอ าเภอภหูลวง และทีอ่ื่นๆ ไดเ้ขา้มาร่วมปฏบิตักิจิกรรม
เชงิประเพณีนี้เพื่ออ้อนวอนให้อ านาจผเีจา้ฟ้าร่มขาวช่วยบนัดาลความร่มเย็นเป็นสุข ความ
อุดมสมบูรณ์ใหเ้กดิขึ้นแก่ชุมชนบา้นเมอืง ปรากฏการณ์เช่นนี้ในทศันะของ Skinner (1957) 
มองว่าเป็นการสรา้งเครอืข่ายทางชาตพินัธุ์ผ่านความเชื่อซึ่งเป็นการสรา้งส านึกทางชาตพินัธุ์
โดยจะมมีากขึน้กเ็มือ่มกีารตดิต่อระหว่างกลุ่มชาตพินัธุ์ และความภกัดต่ีอชาตพินัธุ์ของตนจะ
ปรากฏออกมาอย่างเด่นชดักต่็อเมือ่สมาชกิของกลุ่มต่างส านึกในผลประโยชน์ของตนร่วมกนั 
ดงักรณชีาวไทเลยเมอืงทรายขาวทีน่บัถอืเจา้ฟ้าร่มขาวผูม้อี านาจบนัดาลความสุขมงคลใหเ้กดิ
แก่ผูค้นและชุมชนได ้
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เมอืงโยนกในแถบชยีงแสนดว้ย อนัเป็นอาณาจกัรเก่าแก่โบราณร่วมๆ ในยุคสมยัสุโขทยั แต่
ทว่ากม็คีวามสมัพนัธ์กบักลุ่มชนชัน้น าของเมอืงหลวงพระบางดว้ยเช่นกนั ดงัเนื้อหา  ต านาน
เจา้ฟ้าร่มขาว เล่าว่า 
 

“มีกลุ่มคนจากแคว้นโยนกอพยพมาตัง้เมืองเซไลเมื่อ พ.ศ.1897 
ปกครองโดยหวัหน้าที่อพยพมาแล้วปรากฏนามจนถึง พ.ศ.1935 นายบ้านถึงแก่
กรรม บุตรชายได้เป็นเจา้เมอืงต่อมาเรยีกว่า “เจ้าฟ้าร่มขาว” ครองเมอืงระหว่าง 
พ.ศ.1935-2015 ท่านไดส้รา้งวดัใหม่เมือ่ พ.ศ.1941 แทนวดักู่ทีส่รา้งสมยันายบา้น
ปกครอง แต่ถูกกระแสน ้าเซไลกดัเซาะจนตลิง่พังลงไป เรยีกว่า วดักู่ ตามนามวดั
เดมิ เจา้ฟ้าร่มขาวมคีวามสมัพนัธ์กบัเจา้มหาชวีติไดเ้สดจ็โดยทางเรอืเพื่อเยีย่มเจา้
ฟ้าร่มขาวเสมอ” 

(สารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาคอสีาน เล่ม 12, 2542) 
 
 จากเนื้อหาขา้งตน้ จะเหน็ไดว้่ามกีารเน้นย ้าใหเ้หน็ประวตัคิวามเป็นมาของผูค้นใน
จงัหวดัเลยที่อพยพเคลื่อนย้ายมาตามล าน ้าโขงแลว้เดนิทางเขา้มาตามล าน ้าเลย ชาวไทเลย
เป็นกลุ่มคนที่มคีวามสมัพนัธ์กบัคนไทในแถบจนีตอนใต้และเมอืงหลวงพระบางของลาว เจ้า
ฟ้าร่มขาวและบรรพบุรุษได้อพยพเคลื่อนย้ายแสวงหาถิ่นที่อยู่อาศยัที่ท ากนิให้แก่ลูกหลาน 
ความเชื่อเกีย่วกบัเจา้ฟ้าร่มขาวในฐานะผูน้ าทางวฒันธรรมของคนไทเลยจงึเป็นคงด าเนินอยู่
ในความคดิความเชื่อ ดงัเช่น มปีระเพณีการบวงสรวงเจา้ฟ้าร่มขาว มศีาลของเจ้าฟ้าร่มขาว 
ซึง่ท าใหเ้รือ่งราวเจา้ฟ้าร่มขาวยงัอยู่ในความคดิความทรงจ าของคนไทเลยตราบกระทัง่ปัจจุบนั 
มขีอ้สงัเกตว่า พธิกีรรมบวงสรวงเจา้ฟ้าร่มขาวทีเ่รยีกว่าเลีย้งปีในชุมชนทรายขาวนัน้ จะมกีลุ่ม
คนในชุมชนต่างๆ ทัง้ทีอ่ยู่ในอาณาบรเิวณใกลเ้คยีง ตลอดจนกลุ่มคนทีเ่ดนิทางมาจากถิน่อื่นๆ 
อาท ิชาวไทเลยอ าเภอเมอืง ชาวไทเลยอ าเภอภหูลวง และทีอ่ื่นๆ ไดเ้ขา้มาร่วมปฏบิตักิจิกรรม
เชงิประเพณีนี้เพื่ออ้อนวอนให้อ านาจผเีจา้ฟ้าร่มขาวช่วยบนัดาลความร่มเย็นเป็นสุข ความ
อุดมสมบูรณ์ใหเ้กดิขึ้นแก่ชุมชนบา้นเมอืง ปรากฏการณ์เช่นนี้ในทศันะของ Skinner (1957) 
มองว่าเป็นการสรา้งเครอืข่ายทางชาตพินัธุ์ผ่านความเชื่อซึ่งเป็นการสรา้งส านึกทางชาตพินัธุ์
โดยจะมมีากขึน้กเ็มือ่มกีารตดิต่อระหว่างกลุ่มชาตพินัธุ์ และความภกัดต่ีอชาตพินัธุ์ของตนจะ
ปรากฏออกมาอย่างเด่นชดักต่็อเมือ่สมาชกิของกลุ่มต่างส านึกในผลประโยชน์ของตนร่วมกนั 
ดงักรณชีาวไทเลยเมอืงทรายขาวทีน่บัถอืเจา้ฟ้าร่มขาวผูม้อี านาจบนัดาลความสุขมงคลใหเ้กดิ
แก่ผูค้นและชุมชนได ้
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 นอกจากเมอืงเซไลซึ่งตัง้อยู่ในดนิแดนตอนกลางของจงัหวดัเลยแล้วยงัพบว่า มี
ต านานเมอืงชายโขงที่ตัง้อยู่เมอืงชายแดนรมิแม่น ้าโขงก็มเีรื่องเล่าต านานที่แสดงให้เห็นถึง
ส านึกทางชาตพินัธุ์ของคนไทเลยด้วย กล่าวคอื มตี านานเมอืงเชยีงคาน ทีแ่สดงให้เห็นว่ามี
การน าเอาชื่อบา้นนามเมอืงดัง้เดมิ คอื เมอืงหลวงพระบางมาใชใ้นการเรยีกขานชื่อเมอืงดว้ย 
กล่าวคอื เจา้มหาชวีติหลวงพระบางพระเจา้ไชยจกัรพรรดแิผ่นแผว้ ไดอ้พยพผูค้นมาตัง้เมอืง
ใหม่ทีร่มิแม่น ้าโขงในเขตเมอืงสานะคาม ฝัง่ประเทศลาว ภายหลงัจงึมกีารเคลื่อนยา้ยและมา
ตัง้เมอืงใหมท่ีร่มิน ้าโขงฝัง่ไทยบรเิวณทีต่ ัง้เมอืงเชยีงคานในปัจจุบนั แลว้กน็ าเอาชื่อแม่น ้าคาน 
ซึ่งเป็นแมน่ ้าที่อยู่ตดิกบัตวัเมอืงหลวงพระบางที่ไหลมาบรรจบกบัแม่น ้าโขง แลว้เรยีกกนัว่า 
“ปากคาน” น ามาตัง้เป็นชือ่บา้นเมอืงของคนไทเลย คอื “เมอืงเชยีงคาน” ดว้ย นอกเหนือจากนี้ 
ยงัมตี านานการตัง้เมอืงบางส านวน เช่น ต านานขุนคาน อธบิายว่าค าว่าเชยีงคาน มทีีม่าจาก
ชือ่ผูป้กครองแต่แรกเริม่ คอื ขนุคาน ซึง่เป็นกษตัรยิ์เมอืงเชยีงทอง (หลวงพระบาง) เป็นโอรส
ขนุควัซึง่เป็นเชือ้สายของขนุลอไดเ้ป็นผูส้รา้งเมอืงเชยีงคานขึน้มา แลว้จงึขนานนามเมอืงตาม
พระนามของพระองค์ตามธรรมเนียมราชประเพณีของล้านช้าง ซึ่งตัง้แต่ก่อนกาลที่ใช้ค า
น าหน้าเมอืงว่า “เชยีง” นัน้ เป็นการใชเ้ฉลมิพระเกยีรตนิามเมอืงทีก่ษตัรยิ์เป็นผูส้รา้งหรอืได้
เสดจ็ไปประทบัอยู่ (ณฐัพล ตนัมิง่, 2552) ดงักรณีเมอืงเชยีงคานซึ่งเชื่อกนัว่าขุนคานนัน้เป็น
ผูน้ าในการสรา้งบา้นสรา้งเมอืงขึน้มา 

ลกัษณะเช่นนี้ แสดงให้เห็นการตอกย ้าและสร้างจติส านึกทางประวตัิศาสตร์ชาติ
พนัธุใ์หเ้กดิแก่ความรูส้กึนึกคดิของคนไทเลย ดว้ยการเน้นย ้าว่าคนไทเลยหรอืบรรพบุรุษเป็น
กลุ่มคนทีเ่คลือ่นยา้ยถิน่ฐานมาจากเมอืงหลวงพระบาง ดว้ยเหตุนี้ ชื่อบา้นนามเมอืงในหลายๆ 
แห่ง จงึบ่งบอกใหเ้หน็ความสมัพนัธร์ะหว่างเมอืงเลยกบัเมอืงทีเ่ป็นถิ่นฐานเดมิดว้ย อกีทัง้ใน
พื้นทีต่่างๆ ของเมอืงเลยก็ยงัมกีารตัง้ชื่อหมู่บา้นเพื่อใชเ้ป็นสิง่ระลกึถึงดนิแดนบา้นเมอืงเดมิ
ของบรรพบุรุษที่ได้อพยพมาด้วย เช่น หมู่บ้านหนองหลวง ซึ่งค าว่า “หลวง” นี้หมายถึงคน
หลวงพระบางทีไ่ดม้าตัง้ถิน่ฐานอยู่บรเิวณหนองน ้าแห่งนี้ หรอืชื่อวดัวาอารามในพื้นทีจ่งัหวดั
เลยหลายแห่งก็มกีารน าเอาชื่อวดัวาอารามในเมอืงหลวงพระบางมาใช้ตัง้ชื่อวดัของตนด้วย 
เช่น วดัโพนแก้ว วดัโพนสว่าง วดัโพนชยั วดัโพธิศ์ร ีวดัหายโศก วดัศรภีูม ิวดัศรมีงคล เป็น
ต้น ทัง้นี้การน าเอาชื่อวดัจากบ้านเมอืงเดิมมาตัง้ซึ่งวดัเป็นตัวแทนของสถานที่แห่งความ
ศรทัธาทางศาสนา ดงันัน้การน าเอาเรื่องราวในอดตีมาใชใ้นพื้นทีใ่หม่เช่นนี้ จงึเป็นเครื่องมอื
ทางวฒันธรรมทีค่นไทเลยไดใ้ชส้รา้งส านึกเพื่อเน้นย ้าให้เหน็ภาพลกัษณ์ตวัตนทางชาตพินัธุ์
ของตนใหม้คีวามเด่นชดัยิง่ขึน้ 
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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4. ต านานเจ้าเมืองและเจ้ามหาชีวิตกบัการสร้างส านึกการเมืองชาติพนัธุ์ 
 จากการศกึษาต านานเมอืงในการรบัรู้ของคนไทเลยพบว่า มเีรื่องเล่าเกีย่วกบัเจ้า
เมอืงและเจ้ามหาชีวติอยู่หลายเรื่องด้วยกนั ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกบักษัตริย์เจ้าผู้ปกครอง
บ้านเมืองมาก่อน เป็นกลุ่มชนชัน้สูงในราชส านักของราชอาณาจกัรลาวในอดตีที่อพยพ
เคลือ่นยา้ยกลุ่มคนเขา้มาลงหลกัปักฐานสรา้งบา้นแปลงเมอืงจนกลายเป็นชุมชนของคนไทเลย
ในปัจจุบนั เรือ่งราวประวตัคิวามเป็นมาของเจา้เมอืงและเจา้มหาชวีติทีส่ าคญัๆ ทีป่รากฏอยู่ใน
การรบัรู้ของคนไทเลยอย่างกวา้งขวาง ได้แก่ เจ้าฟ้าร่มขาว พระเจ้าไชยจกัรพรรดแิผ่นแผ้ว 
และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ซึ่งเป็นกลุ่มชนชัน้สูงมีฐานะเป็นเจ้าเมืองและเจ้ามห าชีวิต
ผู้ปกครองแผ่นดินมาก่อน อีกทัง้บุคคลเหล่านี้ ก็ล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
ประวตัศิาสตรก์ารตัง้ถิน่ฐานบา้นเมอืงของคนไทเลยมาแต่โบราณ 
 ในล าดบัแรกจะขอกล่าวถึง ต านานเจ้าฟ้าร่มขาว ซึ่งผูกโยงอยู่กบัประวตัิความ
เป็นมาของชุมชนเมอืงทรายขาว ดงัมเีรือ่งเล่าว่า หมู่บา้นทรายขาว สมยัโบราณเป็นเมอืงหนึ่ง
ทีม่เีจา้ปกครองอายุร่วมสมยักรุงสุโขทยั คนดัง้เดมิเป็นคนอพยพมาจากเมอืงหลวงพระบาง มา
ตัง้หลกัแหล่งอยู่ในหมูบ่า้นทรายขาวในปัจจุบนันี้ และมาตัง้เมอืงชือ่เมอืงเซไล หรอืเซเลอว เจา้
เมอืงคนแรกชือ่ “เจา้ฟ้าฮ่มขาว” หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่งว่าเจา้ฟ้าร่มขาว เป็นพระราชโอรสของ
เจา้เมอืงหลวงพระบาง มโีอรสชื่อว่า “ทา้วหลา้น ้า” เมือ่เจา้ฟ้าร่มขาวสิ้นพระชนมล์ง ทา้วหลา้
น ้าราชโอรสกไ็ดข้ ึน้ครองเมอืงแทน นอกจากนี้ ยงัมเีรือ่งเล่าว่าเป็นบุตรของพ่อเจา้ฟ้า คอื “เจา้
ฟ้าร่มขาว” เป็นทีร่กัและศรทัธาของชาวเมอืงเซไล (เมอืงเลยในปัจจุบนั) ตัง้แต่เกดิจนเจรญิวยั 
ชอบเครือ่งทรงสิง่ของเครือ่งใชต่้างๆ เป็นสขีาว ดงันัน้ชาวเมอืงจงึไดพ้ากนัเรยีกดว้ยความยก
ย่องว่า “เจา้ฟ้าฮ่มขาว” ซึง่หมายถงึห่มขาว เครือ่งแต่งกายมสีขีาว หรอืบางแห่งเรยีกว่าเจา้ฟ้า
ร่มขาว มภีรรยาเป็นชาวเมอืงเซไล ชือ่เทว ีมบีุตรชายชือ่ทา้วหล่าน ้า ชือ่นี้สหายฮกัแพงซึ่งเป็น
เจา้ชวีติเมอืงหลวงพระบางเป็นผูต้ ัง้ชื่อให ้ในสมยัก่อนมกีารตดิต่อกบัเมอืงหลวงพระบางเป็น
ประจ า โดยอาศัยเส้นทางโบราณคือทางน ้ า ( ว ัฒนธรรม พฒันาการทางประวัติศาสตร ์
เอกลกัษณ์และภมูปัิญญา จงัหวดัเลย, 2544) 
 นอกจากต านานส านวนขา้งต้นแล้ว ยงัพบว่ามเีรื่องเล่าต านานเจ้าฟ้าร่มขาวอีก
ส านวนหนึ่งเล่าว่า หลงัจากทีเ่จา้ฟ้าร่มขาวได้ขึน้ครองเมอืงเซไล ได้น าชาวบา้นชาวเมอืงขุด
ลอกหนองน ้าทางดา้นทศิตะวนัตกเฉียงเหนือของเมอืง และไดน้ าดนิส่วนใหญ่จากการขุดลอก
หนองน ้ามาถมยกระดบัเมอืงทีลุ่่มทางทศิใตใ้กลฝั้ง่น ้าใหเ้ป็นสนัคนัคูกัน้น ้าไวใ้นในฤดูแลง้ เมือ่
การขดุลอกขยายหนองน ้าเลก็ๆ ออกไปจนกวา้งขวางเสรจ็เรยีบรอ้ย กใ็หช้าวเมอืงไปหาพนัธุ์
บวัหลวงมาลงปลกูเอาไว ้แลว้ขนานนามว่า “สระบวัหลวง” มาจนกระทัง่ทุกวนันี้ หลงัจากนัน้ก็
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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4. ต านานเจ้าเมืองและเจ้ามหาชีวิตกบัการสร้างส านึกการเมืองชาติพนัธุ์ 
 จากการศกึษาต านานเมอืงในการรบัรู้ของคนไทเลยพบว่า มเีรื่องเล่าเกีย่วกบัเจ้า
เมอืงและเจ้ามหาชีวติอยู่หลายเรื่องด้วยกนั ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกบักษัตริย์เจ้าผู้ปกครอง
บ้านเมืองมาก่อน เป็นกลุ่มชนชัน้สูงในราชส านักของราชอาณาจกัรลาวในอดตีที่อพยพ
เคลือ่นยา้ยกลุ่มคนเขา้มาลงหลกัปักฐานสรา้งบา้นแปลงเมอืงจนกลายเป็นชุมชนของคนไทเลย
ในปัจจุบนั เรือ่งราวประวตัคิวามเป็นมาของเจา้เมอืงและเจา้มหาชวีติทีส่ าคญัๆ ทีป่รากฏอยู่ใน
การรบัรู้ของคนไทเลยอย่างกวา้งขวาง ได้แก่ เจ้าฟ้าร่มขาว พระเจ้าไชยจกัรพรรดแิผ่นแผ้ว 
และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ซึ่งเป็นกลุ่มชนชัน้สูงมีฐานะเป็นเจ้าเมืองและเจ้ามห าชีวิต
ผู้ปกครองแผ่นดินมาก่อน อีกทัง้บุคคลเหล่านี้ ก็ล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
ประวตัศิาสตรก์ารตัง้ถิน่ฐานบา้นเมอืงของคนไทเลยมาแต่โบราณ 
 ในล าดบัแรกจะขอกล่าวถึง ต านานเจ้าฟ้าร่มขาว ซึ่งผูกโยงอยู่กบัประวตัิความ
เป็นมาของชุมชนเมอืงทรายขาว ดงัมเีรือ่งเล่าว่า หมู่บา้นทรายขาว สมยัโบราณเป็นเมอืงหนึ่ง
ทีม่เีจา้ปกครองอายุร่วมสมยักรุงสุโขทยั คนดัง้เดมิเป็นคนอพยพมาจากเมอืงหลวงพระบาง มา
ตัง้หลกัแหล่งอยู่ในหมูบ่า้นทรายขาวในปัจจุบนันี้ และมาตัง้เมอืงชือ่เมอืงเซไล หรอืเซเลอว เจา้
เมอืงคนแรกชือ่ “เจา้ฟ้าฮ่มขาว” หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่งว่าเจา้ฟ้าร่มขาว เป็นพระราชโอรสของ
เจา้เมอืงหลวงพระบาง มโีอรสชื่อว่า “ทา้วหลา้น ้า” เมือ่เจา้ฟ้าร่มขาวสิ้นพระชนมล์ง ทา้วหลา้
น ้าราชโอรสกไ็ดข้ ึน้ครองเมอืงแทน นอกจากนี้ ยงัมเีรือ่งเล่าว่าเป็นบุตรของพ่อเจา้ฟ้า คอื “เจา้
ฟ้าร่มขาว” เป็นทีร่กัและศรทัธาของชาวเมอืงเซไล (เมอืงเลยในปัจจุบนั) ตัง้แต่เกดิจนเจรญิวยั 
ชอบเครือ่งทรงสิง่ของเครือ่งใชต่้างๆ เป็นสขีาว ดงันัน้ชาวเมอืงจงึไดพ้ากนัเรยีกดว้ยความยก
ย่องว่า “เจา้ฟ้าฮ่มขาว” ซึง่หมายถงึห่มขาว เครือ่งแต่งกายมสีขีาว หรอืบางแห่งเรยีกว่าเจา้ฟ้า
ร่มขาว มภีรรยาเป็นชาวเมอืงเซไล ชือ่เทว ีมบีุตรชายชือ่ทา้วหล่าน ้า ชือ่นี้สหายฮกัแพงซึ่งเป็น
เจา้ชวีติเมอืงหลวงพระบางเป็นผูต้ ัง้ชื่อให ้ในสมยัก่อนมกีารตดิต่อกบัเมอืงหลวงพระบางเป็น
ประจ า โดยอาศัยเส้นทางโบราณคือทางน ้ า ( ว ัฒนธรรม พฒันาการทางประวัติศาสตร ์
เอกลกัษณ์และภมูปัิญญา จงัหวดัเลย, 2544) 
 นอกจากต านานส านวนขา้งต้นแล้ว ยงัพบว่ามเีรื่องเล่าต านานเจ้าฟ้าร่มขาวอีก
ส านวนหนึ่งเล่าว่า หลงัจากทีเ่จา้ฟ้าร่มขาวได้ขึน้ครองเมอืงเซไล ได้น าชาวบา้นชาวเมอืงขุด
ลอกหนองน ้าทางดา้นทศิตะวนัตกเฉียงเหนือของเมอืง และไดน้ าดนิส่วนใหญ่จากการขุดลอก
หนองน ้ามาถมยกระดบัเมอืงทีลุ่่มทางทศิใตใ้กลฝั้ง่น ้าใหเ้ป็นสนัคนัคูกัน้น ้าไวใ้นในฤดูแลง้ เมือ่
การขดุลอกขยายหนองน ้าเลก็ๆ ออกไปจนกวา้งขวางเสรจ็เรยีบรอ้ย กใ็หช้าวเมอืงไปหาพนัธุ์
บวัหลวงมาลงปลกูเอาไว ้แลว้ขนานนามว่า “สระบวัหลวง” มาจนกระทัง่ทุกวนันี้ หลงัจากนัน้ก็
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ไดพ้จิารณาเหน็ว่า “วดักู่” ทีบ่ดิาสรา้งไวใ้กลห้อโฮงการดา้นรมิฝัง่น ้าเลยไดถู้กน ้าเซาะตลิง่เขา้
มาจนจะถงึตวัอุโบสถ มวินัใดวนัหนึ่งคงตอ้งพงัทลายลงไปตามกระแสน ้า พอดใีนระหว่างนัน้
เจา้ฟ้าร่มขาวไดบุ้ตรชาย ซึง่ก าเนิดมาจากนางเทวหีนึ่งคน ในขณะทีอ่ายุล่วงเลยวยักลางคนไป
แลว้ เลยใหช้ือ่วา “ทา้วหลา้น ้า” เจา้ชวีติเมอืงหลวงพระบางกไ็ดเ้ดนิทางมาเยีย่ม หลงัจากนัน้
ไมน่านเจา้ชวีติเมอืงหลวงพระบางกไ็ดส้ิน้พระชนมใ์นระยะทีเ่มอืงเซไลไดก้่อสรา้งวดัขึน้บนสนั
คนัคดูา้นทศิใตข้องสระบวัหลวง กไ็ดม้เีหตุแปลกประหลาดเกดิขึน้ คอื มเีรอืทองค าปราศจาก
ฝีพายเป็นพาหนะน าอฐัเิจา้มหาชวีติหลวงพระบางมาถงึเมอืงเซไล แลว้เรอืกไ็ดพุ้่งเขา้ฝัง่เพื่อ
จอด แต่ความแรงท าใหห้วัเรอืพุ่งเขา้หาตลิง่ไปโผล่ขึน้บนฝัง่ทางดา้นหน้าวดัใหม่ทีก่ าลงัสรา้ง 
เจา้ฟ้าร่มขาวเกรงว่าชาวเมอืงจะมาท าลาย เลยใหก้่อสถูปเจดยีค์รอบหวัเรอืทองค าเอาไว ้ส่วน
อฐัขิองเจา้มหาชวีติหลวงพระบางพระสหายกใ็หน้ าไปเกบ็ไวใ้นหอโฮงการ รวมไวก้บัอฐับิดิา
ของตน เมื่อการก่อสร้างวดัและสถูปเจดยี์เสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ ก็ได้ขนานนามวดัว่า “วดักู่ค า” 
และขนานนามพระธาตุซึง่สรา้งครอบหวัเรอืทองค าว่า “พระธาตุกุดเรอืค า”  
 

 
 

ภาพท่ี 3  (ซา้ย) พระธาตุกุดเรอืค า บา้นทรายขาว ต.ทรายขาว อ.วงัสะพุง จ.เลย 
  (กลาง) รปูปัน้เจา้ฟ้าร่มขาว ณ ศาลเจา้ฟ้าร่มขาว สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ีค่นไทเลยให ้  
ความเคารพ 

  (ขวา)  ขบวนแห่คนทรงเจา้ฟ้าร่มขาวในประเพณเีลีย้งปี บา้นทรายขาว       
อ.วงัสะพุง จ.เลย 
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รูต้วั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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เหตุการณ์ของเรอืทองค าพุ่งขึน้ฝัง่บรเิวณหน้าวดั แสดงใหเ้หน็ถงึสมัพนัธภาพและ
การลงหลกัปักฐานใหเ้ป็นร่องรอยของวฒันธรรมชุมชนหลวงพระบางทีเ่ขา้มาในแผ่นดนิเมอืง
เลยโบราณแห่งนี้ และเป็นเรื่องราวความทรงจ าทีช่่วยตอกย ้าใหเ้ห็นว่า วฒันธรรมหลวงพระ
บางอยู่ในจติใจของคนเมอืงเลย รวมทัง้คนเมอืงเลยกบัคนเมอืงหลวงพระบางก็อยู่ในกรอบ
วฒันธรรมเดยีวกนั ตามหลกัฐานทีจ่ารกึเอาไวท้ีว่ดักู่ค า สนันิษฐานว่า เจา้ฟ้าร่มขาวประสงคใ์ห้
ชาวเมอืงทัง้หลายได้ร าลึกถึงคุณความดีของบิดา ซึ่งน าพาผู้คนอพยพลงมาบุกเบิกสร้ าง
บา้นเมอืง จนไดต้ัง้เมอืงเซไลและสรา้งวดักู่ค าขึน้ไวเ้ป็นวดัแรกของเมอืง และยงัเป็นการร าลกึ
ถงึพระสหายผูเ้ป็นเจา้มหาชวีติหลวงพระบางทีม่สีมัพนัธ์อนัดต่ีอกนั ภายหลงัจงึไดน้ าเอาชื่อ
ของบุคคลทัง้สองมาตัง้รวมกนัให้กลายเป็นชื่อวดัและชื่อพระธาตุว่า “พระธาตุกุดเรือค า” 
ลกัษณะเช่นนี้ แสดงให้เห็นการเชื่อมโยงพื้นที่เมอืงระหว่างชุมชนโบราณของคนไทเลยกบั
หลวงพระบางผ่านเรื่องเล่าต านานว่า บา้นเมอืงแห่งนี้เป็นทีจ่ติวญิญาณของเจา้มหาชวีติลาว
สถิตอยู่ดว้ย ซึ่งท าใหม้องเห็นมติคิวามสมัพนัธท์างความคดิความเชื่อเกี่ยวกบัเมอืงแรกเริม่
ของกลุ่มคนไทเลยใหก้ลายเป็น “เมอืงสายสมัพนัธ”์ เพือ่เชือ่มต่อกบัเมอืงหลวงพระบางอนัเป็น
ราชอาณาจกัรเก่าแก่ของผู้คนแห่งนี้ก่อนที่จะอพยพเคลื่อนย้ายมาตัง้ถิ่นฐานบ้านเกดิอยู่ยงั
เมอืงเซไลหรอืเมอืงเลยในปัจจุบนั 
 เรื่องเล่าต านานเกี่ยวกบัเจ้าฟ้าร่มขาวในฐานะที่เป็นเจ้าเมอืงคนแรกที่ได้อพยพ
เคลือ่นยา้ยผูค้นและตัง้รกรากสรา้งบา้นเมอืงขึน้มาในชุมชนของคนไทเลย ซึ่งมเีนื้อหาอธบิาย
ใหเ้หน็ว่าเจา้ฟ้าร่มขาวมเีชือ้สายทีส่บืมาจากกลุ่มคนทีเ่ป็นชาวลาวเมอืงโยนกในแถบชยีงแสน
ดว้ย แต่ทว่ากม็คีวามสมัพนัธ์กบักลุ่มชนชัน้น าของเมอืงหลวงพระบางดว้ยเช่นกนั ดงัเนื้อหา 
ต านานเจ้าฟ้าร่มขาว ส านวนนี้เล่าว่า “มกีลุ่มคนจากแควน้โยนกอพยพมาตัง้เมอืงเซไลเมื่อ 
พ.ศ.1897 ปกครองโดยหวัหน้าทีอ่พยพมาแล้วปรากฏนามจนถึง พ.ศ.1935 นายบ้านถงึแก่
กรรม บุตรชายไดเ้ป็นเจา้เมอืงต่อมาเรยีกว่า “เจา้ฟ้าร่มขาว” เจา้ฟ้าร่มขาวครองเมอืงระหว่าง 
พ.ศ.1935-2015 ท่านไดส้รา้งวดัใหมเ่มือ่ พ.ศ.1941 แทนวดักู่ทีส่รา้งสมยันายบา้นปกครอง แต่
ถูกกระแสน ้าเซไลกดัเซาะจนตลิง่พงัลงไป เรียกว่า วดักู่ ตามนามวดัเดิม เจ้าฟ้าร่มขาวมี
ความสมัพนัธก์บัเจา้มหาชวีติได้เสดจ็โดยทางเรอืเพื่อเยีย่มเจา้ฟ้าร่มขาวเสมอ ” (สารานุกรม
วฒันธรรมไทย ภาคอสีาน เล่ม 12, 2542) 

ลกัษณะเช่นนี้ สะทอ้นใหเ้หน็ความคดิของคนไทเลยทีไ่ม่ต้องการสรา้งความแปลก
แยกและสรา้งความแตกต่างใหเ้กดิขึน้ภายในจติใจระหว่างความเป็นไทยและลาว โดยพยายาม
สรา้งจนิตนาการใหม้คีวามเชื่อมโยงกบัเรื่องราวทัง้สองลกัษณะ คอื ทัง้ลกัษณะของความเป็น
ไทยและลกัษณะของความเป็นลาวหลวงพระบางใหม้ผีสมปะปนอยู่รว่มกนัไดอ้ย่างน่าสนใจ ซึง่
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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เหตุการณ์ของเรอืทองค าพุ่งขึน้ฝัง่บรเิวณหน้าวดั แสดงใหเ้หน็ถงึสมัพนัธภาพและ
การลงหลกัปักฐานใหเ้ป็นร่องรอยของวฒันธรรมชุมชนหลวงพระบางทีเ่ขา้มาในแผ่นดนิเมอืง
เลยโบราณแห่งนี้ และเป็นเรื่องราวความทรงจ าทีช่่วยตอกย ้าใหเ้ห็นว่า วฒันธรรมหลวงพระ
บางอยู่ในจติใจของคนเมอืงเลย รวมทัง้คนเมอืงเลยกบัคนเมอืงหลวงพระบางก็อยู่ในกรอบ
วฒันธรรมเดยีวกนั ตามหลกัฐานทีจ่ารกึเอาไวท้ีว่ดักู่ค า สนันิษฐานว่า เจา้ฟ้าร่มขาวประสงคใ์ห้
ชาวเมอืงทัง้หลายได้ร าลึกถึงคุณความดีของบิดา ซึ่งน าพาผู้คนอพยพลงมาบุกเบิกสร้ าง
บา้นเมอืง จนไดต้ัง้เมอืงเซไลและสรา้งวดักู่ค าขึน้ไวเ้ป็นวดัแรกของเมอืง และยงัเป็นการร าลกึ
ถงึพระสหายผูเ้ป็นเจา้มหาชวีติหลวงพระบางทีม่สีมัพนัธ์อนัดต่ีอกนั ภายหลงัจงึไดน้ าเอาชื่อ
ของบุคคลทัง้สองมาตัง้รวมกนัให้กลายเป็นชื่อวดัและชื่อพระธาตุว่า “พระธาตุกุดเรือค า” 
ลกัษณะเช่นนี้ แสดงให้เห็นการเชื่อมโยงพื้นที่เมอืงระหว่างชุมชนโบราณของคนไทเลยกบั
หลวงพระบางผ่านเรื่องเล่าต านานว่า บา้นเมอืงแห่งนี้เป็นทีจ่ติวญิญาณของเจา้มหาชวีติลาว
สถิตอยู่ดว้ย ซึ่งท าใหม้องเห็นมติคิวามสมัพนัธท์างความคดิความเชื่อเกี่ยวกบัเมอืงแรกเริม่
ของกลุ่มคนไทเลยใหก้ลายเป็น “เมอืงสายสมัพนัธ”์ เพือ่เชือ่มต่อกบัเมอืงหลวงพระบางอนัเป็น
ราชอาณาจกัรเก่าแก่ของผู้คนแห่งนี้ก่อนที่จะอพยพเคลื่อนย้ายมาตัง้ถิ่นฐานบ้านเกดิอยู่ยงั
เมอืงเซไลหรอืเมอืงเลยในปัจจุบนั 
 เรื่องเล่าต านานเกี่ยวกบัเจ้าฟ้าร่มขาวในฐานะที่เป็นเจ้าเมอืงคนแรกที่ได้อพยพ
เคลือ่นยา้ยผูค้นและตัง้รกรากสรา้งบา้นเมอืงขึน้มาในชุมชนของคนไทเลย ซึ่งมเีนื้อหาอธบิาย
ใหเ้หน็ว่าเจา้ฟ้าร่มขาวมเีชือ้สายทีส่บืมาจากกลุ่มคนทีเ่ป็นชาวลาวเมอืงโยนกในแถบชยีงแสน
ดว้ย แต่ทว่ากม็คีวามสมัพนัธ์กบักลุ่มชนชัน้น าของเมอืงหลวงพระบางดว้ยเช่นกนั ดงัเนื้อหา 
ต านานเจ้าฟ้าร่มขาว ส านวนนี้เล่าว่า “มกีลุ่มคนจากแควน้โยนกอพยพมาตัง้เมอืงเซไลเมื่อ 
พ.ศ.1897 ปกครองโดยหวัหน้าทีอ่พยพมาแล้วปรากฏนามจนถึง พ.ศ.1935 นายบ้านถงึแก่
กรรม บุตรชายไดเ้ป็นเจา้เมอืงต่อมาเรยีกว่า “เจา้ฟ้าร่มขาว” เจา้ฟ้าร่มขาวครองเมอืงระหว่าง 
พ.ศ.1935-2015 ท่านไดส้รา้งวดัใหมเ่มือ่ พ.ศ.1941 แทนวดักู่ทีส่รา้งสมยันายบา้นปกครอง แต่
ถูกกระแสน ้าเซไลกดัเซาะจนตลิง่พงัลงไป เรียกว่า วดักู่ ตามนามวดัเดิม เจ้าฟ้าร่มขาวมี
ความสมัพนัธก์บัเจา้มหาชวีติได้เสดจ็โดยทางเรอืเพื่อเยีย่มเจา้ฟ้าร่มขาวเสมอ ” (สารานุกรม
วฒันธรรมไทย ภาคอสีาน เล่ม 12, 2542) 

ลกัษณะเช่นนี้ สะทอ้นใหเ้หน็ความคดิของคนไทเลยทีไ่ม่ต้องการสรา้งความแปลก
แยกและสรา้งความแตกต่างใหเ้กดิขึน้ภายในจติใจระหว่างความเป็นไทยและลาว โดยพยายาม
สรา้งจนิตนาการใหม้คีวามเชื่อมโยงกบัเรื่องราวทัง้สองลกัษณะ คอื ทัง้ลกัษณะของความเป็น
ไทยและลกัษณะของความเป็นลาวหลวงพระบางใหม้ผีสมปะปนอยู่รว่มกนัไดอ้ย่างน่าสนใจ ซึง่
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เป็นการนิยามความหมายของความเป็นตวัตนทางวฒันธรรมของคนไทเลยใหม้ปีรากฏภาพ
ขึน้มาภายในจติส านึก และในอกีดา้นหนึ่งอาจมองไดว้่า คนไทเลยพยายามทีจ่ะสื่อใหเ้หน็ว่า
บุคคลทีเ่ป็นผูส้รา้งบา้นแปลงเมอืงของคนไทเลยขึน้มานัน้มศีกัดิศ์ร ีเกยีรตคิุณ และความเท่า
เทียมกบับุคคลส าคญัที่ถูกสถาปนาให้กลายเป็นผู้สร้างชาติสร้างแผ่นดินในวาทกรรมของ
อุดมการณ์สรา้งรฐัชาติ ฉะนัน้ต านานพ่อเจ้าฟ้าและเจา้ฟ้าร่มขาว ในรูปจตินาการของคนไท
เลยจงึสือ่ใหเ้หน็วธิคีดิเกีย่วกบัการสรา้งอตัลกัษณ์และส านึกทางชาตพินัธุ์และวฒันธรรมทีเ่ป็น
การสรา้งสายสมัพนัธแ์บบขา้มรฐัขา้มชาตดิว้ย นอกจากนี้ยงัแสดงใหเ้หน็วธิกีารสรา้งอตัลกัษณ์
ทางชาตพินัธุข์องคนไทเลยทีไ่ดน้ิยามความหมายว่าดว้ยตวัตนของกลุ่มตวัเองภายใต้เงือ่นไข
ทางประวตัิศาสตร์ วฒันธรรม และการเมอืงระหว่างไทยและลาวซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็น
แนวคดิเรื่องพหุวฒันธรรมนิยมอันเป็นการสร้างการยอมรบัในความหลากหลายและความ
แตกต่างทีก่ลุ่มชาตพินัธุไ์ทเลยไดเ้ลอืกใชเ้พือ่สรา้งอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของตนในฐานะทีม่ ี
ส านึกความเป็นลาวปะปนอยู่ภายใต้ความเป็นไทยไว้ได้อย่างน่าสนใจ ทัง้นี้ วีระ สมบูรณ์ 
(2553) อธบิายว่าส านึกชาตพินัธุ์ดงักล่าวนี้เกดิจากแกนทางวฒันธรรม ไดแ้ก่ ประวตัศิาสตร ์
ความเชือ่ วถิชีวีติ ลกัษณะปัจจยัพืน้ฐานในการด ารงชวีติ ตลอดจนภาษา พธิกีรรม ความทรง
จ าทางสงัคม 
 ในปัจจุบันวัดกู่ค า ตัง้อยู่ร ิมฝั ่งแม่น ้ าเลยตอนต้น ที่หมู่บ้านทรายขาว ต าบล
ทรายขาว อ าเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย ห่างจากตวัอ าเภอวงัสะพุงไปตามถนนสายวงัสะพุง -ภู
หลวง ประมาณ 11 กิโลเมตร วดักู่ค าเป็นวดัขนาดใหญ่ เป็นวดัที่มอีายุเก่าแก่ตัง้อยู่คู่บ้าน
ทรายขาวมาตัง้แต่สมยัโบราณ มตี านานของบ้านทรายขาวว่า บ้านทรายขาวแต่เดมิเป็นทีต่ ัง้
ของเมอืงเซไล หรอืเมอืงเซไลทรายขาว เมื่อประมาณปี พ.ศ.1900 โดยมกีลุ่มคนลาวจาก
อาณาจกัรลา้นชา้งหลวงพระบางอพยพผ่านเขา้มาทางเมอืงด่านซ้ายทางหนึ่ง และเขา้มาทาง
เมอืงเชยีงคานตามแม่น ้าเลยอีกทางหนึ่ง ปัจจุบนัพื้นที่บริเวณหมู่บ้านทรายขาวนี้ ยงัมซีาก
หอโฮงการ (ทีท่ าการเจา้เมอืง) ซากก าแพง คูน ้า คนัดนิ และสระน ้า เป็นหลกัฐานเหลอือยู่ ใน
ปัจจุบนั ประชาชนบา้นทรายขาวและคนไทเลยทัว่ไปยงัคงเชื่อถอืว่าพระธาตุกุดเรอืค าเป็นปู
ชนียสถานศกัดิส์ทิธิ ์เป็นสญัลกัษณ์คู่บา้นคู่เมอืงเซไลทรายขาวทีเ่คยเจรญิรุ่งเรอืงมาแต่โบราณ
กาลอกีแห่งหนึ่ง จงึมกีารสร้างศาลหลกัเมอืงและศาลหอโฮงเจา้ฟ้าร่มขาวเพื่อเป็นทีร่ะลกึถึง
บุญคุณและเป็นเครือ่งยดึเหนี่ยวจติใจใหแ้ก่คนไทเลย ปัจจุบนัศาลหอโฮงเจา้ฟ้าร่มขาวตัง้อยู่ใน
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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ตลอดจนความสมัพนัธ์ทีเ่กดิจากความเป็นชุมชนทางภาษาและเอกลกัษณ์ของวถิีชวีติซึ่งถูก
ก าหนดโดยความเชื่อทางศาสนานัน้เป็นองค์ประกอบของความรู้สึกผูกพนัทางชาติพนัธุ ์
โดยเฉพาะอย่างยิง่สามารถท าใหเ้ขา้ใจในพฤตกิรรมของผูอ้ื่น นับว่าเป็นสิง่ส าคญัทีสุ่ดทีท่ าให้
เกดิความสมัพนัธ์ในชุมชน ซึ่งในกรณีของความทรงจ าเกี่ยวกบัเรื่องประวตัคิวามเป็นมาของ
เจา้ฟ้าร่มขาวในความรูส้กึของชาวไทเลยเมอืงทรายขาวนี้ กแ็สดงใหเ้หน็ว่าเรื่องเล่าต านานนี้
เป็นปัจจยัหนึ่งที่มผีลต่อการสร้างความรู้สกึของชุมชนทางชาตพินัธุ์ที่บอกเล่าถงึความเกี่ยว
ดองทางชาตพินัธุร์ะหว่างคนไทเลยกบัคนเมอืงหลวงพระบางทีไ่ดใ้ชเ้ป็นแหล่งอ้างองิบอกเล่า
สบืทอดต่อกนัมาจนถงึทุกวนันี้ 
 นอกจากเจา้ฟ้าร่มขาวผูเ้ป็นเจา้เมอืงเซไลทรายขาวเมอืงโบราณแต่เดมิของจงัหวดั
เลยแลว้ยงัพบว่า มเีรือ่งเล่าเกีย่วกบัเจา้ชวีติลาวหลวงพระบางอกีพระองค์หนึ่งทีม่ชีวีติสมัพนัธ์
เกีย่วขอ้งกบัคนไทเลยอย่างเด่นชดั นัน่คอื พระเจา้ไชยจกัรพรรดแิผ่นแผว้ เจา้ชวีติหลวงพระ
บางทีอ่พยพผูค้นมาตัง้บา้นแปลงเมอืงเชยีงคานขึน้มา ต านานพระเจา้ไชยจกัรพรรดแิผ่นแผว้ 
ซึง่มเีรือ่งเล่าว่า ค าว่าเมอืงเชยีงคานนัน้น่าจะมาจากทีพ่ระเจา้ไชยจกัรพรรดแิผ่นแผว้ กษตัรยิ์
หรอืเจา้มหาชวีติแห่งราชอาณาจกัรลา้นชา้งหลวงพระบาง ไดส้่งพระราชโอรสองค์ที ่2 นามว่า
ทา้วแท่นค ามาครองเมอืงเชยีงคาน ซึง่เป็นเมอืงซา้ยของหลวงพระบาง เรยีกว่าเมอืงซ้ายเชยีง
คาน ซึ่งถอืเป็นเมอืงลูกหลวงของเมอืงหลวงพระบาง ตามราชประเพณีที่ต้องส่งพระโอรสไป
ครองเมอืงลูกหลวงซึ่งเป็นเมอืงหน้าด่าน ประวตัิความเป็นมาเกีย่วกบัพระเจา้ไชยจกัรพรรดิ
แผ่นแผว้ทีส่มัพนัธก์บัเมอืงเชยีงคาน มเีรือ่งเล่าว่า 

“เมื่อปี พ.ศ.2019 พวกญวนได้ยกกองทัพมารุกรานเมอืงเชียงทอง
อาณาจกัรลา้นชา้งหลวงพระบาง ซึง่เป็นเหตุใหท้พัลา้นชา้งต้องเขา้กบัฝ่ายจนี และ
รบกบัเวยีดนาม เป็นเหตุใหส้มัพนัธภาพระหว่างล้านชา้งกบักรุงเวยีดนามต้องมวั
หมอง ภายหลงัเวยีดนามไดย้กกองทพัมาตหีลวงพระบางอกี พระเจา้ไชยจกัรพรรดิ
แผ่นแผ้วกบัท้าวท่อนแกว้อุปราช พระราชโอรสองค์ที ่1 ไดเ้กณฑ์ไพร่พลออกรบ 
แต่ต้านศกึไม่ไหว จงึมอบหมายใหท้า้วแท่นค าพระอนุชาป้องกนัพระราชบดิาและ
พระญาตลิงเรอืล่องไปพ านักทีเ่มอืงเชยีงคาน ตามค าบอกเล่าสถานทีพ่ระเจ้าไชย
จกัรพรรดแิผ่นแผว้ไดข้ึน้บกทีเ่มอืงเชยีงคานนัน้ คอื บา้นตากแดด ภายหลงัพระเจา้
ไชยจกัรพรรดิแผ่นแผ้วและพระราชโอรสได้รวมพลกองทพัไปปะทะท าศึกกับ
กองทพัญวนอกีครัง้บรเิวณทีป่ากน ้าพนู พวกญวนไมส่นัทดัการสูร้บทางน ้าจงึท าให้
เสยีท่าแพ้แก่กองทพัล้านช้าง ซึ่งต่อมาได้ขนานนามหมู่บ้านนี้ ว่า บ้านสานะคาม
หรอืชนะสงคราม เพื่อเป็นทีร่ะลกึในการที่พระองค์ได้ท าการสงครามชนะกองทพั
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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ตลอดจนความสมัพนัธ์ทีเ่กดิจากความเป็นชุมชนทางภาษาและเอกลกัษณ์ของวถิีชวีติซึ่งถูก
ก าหนดโดยความเชื่อทางศาสนานัน้เป็นองค์ประกอบของความรู้สึกผูกพนัทางชาติพนัธุ ์
โดยเฉพาะอย่างยิง่สามารถท าใหเ้ขา้ใจในพฤตกิรรมของผูอ้ื่น นับว่าเป็นสิง่ส าคญัทีสุ่ดทีท่ าให้
เกดิความสมัพนัธ์ในชุมชน ซึ่งในกรณีของความทรงจ าเกี่ยวกบัเรื่องประวตัคิวามเป็นมาของ
เจา้ฟ้าร่มขาวในความรูส้กึของชาวไทเลยเมอืงทรายขาวนี้ กแ็สดงใหเ้หน็ว่าเรื่องเล่าต านานนี้
เป็นปัจจยัหนึ่งที่มผีลต่อการสร้างความรู้สกึของชุมชนทางชาตพินัธุ์ที่บอกเล่าถงึความเกี่ยว
ดองทางชาตพินัธุร์ะหว่างคนไทเลยกบัคนเมอืงหลวงพระบางทีไ่ดใ้ชเ้ป็นแหล่งอ้างองิบอกเล่า
สบืทอดต่อกนัมาจนถงึทุกวนันี้ 
 นอกจากเจา้ฟ้าร่มขาวผูเ้ป็นเจา้เมอืงเซไลทรายขาวเมอืงโบราณแต่เดมิของจงัหวดั
เลยแลว้ยงัพบว่า มเีรือ่งเล่าเกีย่วกบัเจา้ชวีติลาวหลวงพระบางอกีพระองค์หนึ่งทีม่ชีวีติสมัพนัธ์
เกีย่วขอ้งกบัคนไทเลยอย่างเด่นชดั นัน่คอื พระเจา้ไชยจกัรพรรดแิผ่นแผว้ เจา้ชวีติหลวงพระ
บางทีอ่พยพผูค้นมาตัง้บา้นแปลงเมอืงเชยีงคานขึน้มา ต านานพระเจา้ไชยจกัรพรรดแิผ่นแผว้ 
ซึง่มเีรือ่งเล่าว่า ค าว่าเมอืงเชยีงคานนัน้น่าจะมาจากทีพ่ระเจา้ไชยจกัรพรรดแิผ่นแผว้ กษตัรยิ์
หรอืเจา้มหาชวีติแห่งราชอาณาจกัรลา้นชา้งหลวงพระบาง ไดส้่งพระราชโอรสองค์ที ่2 นามว่า
ทา้วแท่นค ามาครองเมอืงเชยีงคาน ซึง่เป็นเมอืงซา้ยของหลวงพระบาง เรยีกว่าเมอืงซ้ายเชยีง
คาน ซึ่งถอืเป็นเมอืงลูกหลวงของเมอืงหลวงพระบาง ตามราชประเพณีที่ต้องส่งพระโอรสไป
ครองเมอืงลูกหลวงซึง่เป็นเมอืงหน้าด่าน ประวตัิความเป็นมาเกีย่วกบัพระเจา้ไชยจกัรพรรดิ
แผ่นแผว้ทีส่มัพนัธก์บัเมอืงเชยีงคาน มเีรือ่งเล่าว่า 

“เมื่อปี พ.ศ.2019 พวกญวนได้ยกกองทัพมารุกรานเมอืงเชียงทอง
อาณาจกัรลา้นชา้งหลวงพระบาง ซึง่เป็นเหตุใหท้พัลา้นชา้งต้องเขา้กบัฝ่ายจนี และ
รบกบัเวยีดนาม เป็นเหตุใหส้มัพนัธภาพระหว่างล้านชา้งกบักรุงเวยีดนามต้องมวั
หมอง ภายหลงัเวยีดนามไดย้กกองทพัมาตหีลวงพระบางอกี พระเจา้ไชยจกัรพรรดิ
แผ่นแผ้วกบัท้าวท่อนแกว้อุปราช พระราชโอรสองค์ที ่1 ไดเ้กณฑ์ไพร่พลออกรบ 
แต่ต้านศกึไม่ไหว จงึมอบหมายใหท้า้วแท่นค าพระอนุชาป้องกนัพระราชบดิาและ
พระญาตลิงเรอืล่องไปพ านักทีเ่มอืงเชยีงคาน ตามค าบอกเล่าสถานทีพ่ระเจ้าไชย
จกัรพรรดแิผ่นแผว้ไดข้ึน้บกทีเ่มอืงเชยีงคานนัน้ คอื บา้นตากแดด ภายหลงัพระเจา้
ไชยจกัรพรรดิแผ่นแผ้วและพระราชโอรสได้รวมพลกองทพัไปปะทะท าศึกกับ
กองทพัญวนอกีครัง้บรเิวณทีป่ากน ้าพนู พวกญวนไมส่นัทดัการสูร้บทางน ้าจงึท าให้
เสยีท่าแพ้แก่กองทพัล้านช้าง ซึ่งต่อมาได้ขนานนามหมู่บา้นนี้ ว่า บ้านสานะคาม
หรอืชนะสงคราม เพื่อเป็นทีร่ะลกึในการที่พระองค์ได้ท าการสงครามชนะกองทพั
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ญวน พระเจ้าไชยจกัรพรรดิแผ่นแผ้วประทบัอยู่ที่เชียงคานนานถึง 37 ปี และ
พระองค์ก็ไดท้รงครองราชย์ต่อมาจนพระชนมายุได ้65 ปี ก็สวรรคตที่เมอืงเชยีง
คาน” (ณฐัพล ตนัมิง่, 2552)  

 

 จากเรื่องต านานความทรงจ าทีพ่ระเจา้ไชยจกัรพรรดแิผ่นแผ้วได้เขา้มาสรา้งบ้าน
แปลงเมอืงใหเ้มอืงเชยีงคานมบีทบาทความส าคญัอกีเมอืงหนึ่งในประวตัศิาสตร์อาณาจกัรลา้น
ช้าง ซึ่งท าให้คนไทเลยเมืองเชียงคานได้ตระหนักและยงัมีส านึกความทรงจ าเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ในครัง้นี้ ร่องรอยความทรงจ าทีเ่ป็นส านึกทางประวตัศิาสตรช์าตพินัธุข์องชาวไทเลย
ทีเ่หน็ความเชือ่มโยงกบัเมอืงหลวงพระบาง นัน่กค็อื เมอืงเชยีงคานยงัคงมวีดัทีเ่รยีกชือ่ว่า “วดั
สบ” ดงัเนื้อความในพงศาวดารลา้นชา้ง ตามถอ้ยค าในฉบบัเดมิ ความว่า 
 

“ส่วนดงัพระยาไชยจกัรพรรดแิผ่นแผว้ มอีายุสงัขารประมาณได ้65 ปี ก็
ถงึอนิจกรรมทีเ่ชยีงคาน ในปีกดัไก๊เดอืนหา้ขึน้ 13 ค ่าหัน้แล ครัง้นัน้เจา้แทนค าจงึ
ไดก้่อเจดยี์บรรจุธาตุพ่อตนไว ้แลว้ใหส้รา้งพุทธรูปองค์หนึ่ง สร้างวดักวมไวเ้ป็นที่
ไหวน้บบชูาส่งบุญหาพ่อตน คนทัง้หลายเลยเรยีกชือ่ว่า “วดัสบเชยีงคาน” หัน้แล” 

(ประชุมพงศาวดารฉบบักาญจนาภเิษก เล่ม 9, 2539) 
 

 ณฏัฐพล ตนัมิง่ (2552) ได้กล่าวถึงต านานประวตัิวดัสบเชยีงคานว่า วดัสบเชยีง
คาน หรอืวดัสบสกิขาราม วดัสบคาน ตัง้อยู่รมิน ้าคานไหลออกสู่แมน่ ้าโขงทีเ่มอืงหลวงพระบาง 
สร้างโดยพระเจ้าสุวรรณบัลลังค์ หรือท้าวแท่นค าซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าไชย
จกัรพรรดแิผ่นแผว้ ทัง้นี้ในอดตีครัง้หนึ่งเมอืงเชยีงคานซึ่งตัง้อยู่ในเขตเมอืงแก่นทา้ว ฝัง่ซ้าย
ของแม่น ้าโขงในเขตประเทศลาวในปัจจุบนั เคยเป็นราชธานีของอาณาจกัรลา้นชา้งภายหลงั
จากที่มกีารยกครวัของพระเจ้าไชยจกัรพรรดแิผ่นแผ้วและพระญาติต่างๆ มาตัง้รกรากและ
พ านกัอยู่ทีเ่มอืงแห่งนี้ นอกจากนี้หลงัจากทีพ่ระเจา้ไชยจกัรพรรดแิผ่นแผว้ไดส้วรรคตทีเ่มอืง
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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วฒันธรรมของผูค้นในชุมชนไทเลยเมอืงเชยีงคาน ซึง่พยายามทีส่รา้งจตินาการโดยการผูกโยง
ผูค้นเขา้กบัหลกัฐานขอ้มลูต านานเรื่องเล่าเชงิประวตัศิาสตร์ชุมชนทีต่้องการจะจ าแนกใหเ้หน็
ว่าวฒันธรรมของคนเชยีงคานนัน้มลีกัษณะร่วมและมกีลุ่มบรรพบุรุษเดยีวกนักบัคนเมอืงหลวง
พระบางและเมอืงแก่นทา้วหรอืเมอืงสานะคามในประเทศลาวปัจจุบนัดว้ย ฉะนัน้ส านึกทางชาติ
พนัธุท์ีถู่กประดษิฐ์สรา้งทางสงัคมขึน้มาผ่านจนิตนาการทางความคดิในเรื่องเล่าต านานเช่นนี้
จงึเสมอืนเป็นเครื่องมอืในการใชอ้้างองิและสรา้งตวัตนทางชาตพินัธุ์ใหเ้กดิขึน้มาของกลุ่มคน
ไทเลย ทัง้นี้  สุเทพ สุนทรเภสชั (2548) อธบิายให้เห็นปรากฏการณ์ทางสงัคมชาติพนัธุ์
ดงักล่าวว่า “ชาติพนัธุ์สมัพนัธ์หรอืส านึกชาติพนัธุ์ถือเป็นการกระท าทางสงัคมรูปแบบหนึ่ง 
ทัง้นี้กลุ่มชาตพินัธุ์อาจจะไม่มลีกัษณะเป็นรูปธรรมและมสีาระส าคญัอย่างทีเ่ราคดิ แต่ขอ้ทีน่่า
สงัเกตเกี่ยวกับค าว่า “การสืบเชื้อสายหรือวัฒนธรรม” และสภาพแวดล้อมซึ่งมีลักษณะ
การเมอืง ซึง่ประชาคมทีก่ าหนดโดยการสบืเชื้อสายและวฒันธรรมไดใ้ชเ้ป็นจุดอ้างองิของการ
กระท า โดยเฉพาะในทางการเมอืง ชาตพินัธุส์มัพนัธ ์(หรอืส านึกทางชาตพินัธุ์-ผูเ้ขยีน) เป็นค า
รวมที่แสดงถึงมิติต่างๆ ของการสืบเชื้อสายและวัฒนธรรม รวมทัง้การสืบเชื้อสายและ
วฒันธรรมไดถู้กน าไปใชน้ิยามและก าหนดพรมแดนระหว่างกลุ่มขึน้มา” 
 จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ทัง้ต านานเกีย่วกบัพระแกว้อาสาของคนไทเลยเมอืงด่านซ้าย 
ต านานขนุคานและพระเจา้ไชยจกัรพรรดแิผ่นแผว้ของคนไทเลยเมอืงเชยีงคาน หรอืต านานพ่อ
เจ้าฟ้าและเจ้าฟ้าร่มขาวของคนไทเลยในแถบอ าเภอเมอืงเลยปัจจุบนั ชี้ให้เห็นว่าเรื่องเล่า
เหล่านี้มลีกัษณะของการเล่าเรื่องที่เป็นไปในทิศทางคล้ายๆ กนัเสมอืนเป็นการพูดจาด้วย
ภาษาต านานแบบเดยีวกนั นัน่คอื ลกัษณะของผู้น า เจ้าเมอืง และเจ้ามหาชวีติที่มบีทบาท
ส าคญัต่อการสร้างบ้านแปลงเมอืงในวฒันธรรมของคนไทเลยนี้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นการ
เชือ่มโยงกบัประวตัศิาสตรข์องอาณาจกัรลาวลา้นชา้งโดยเฉพาะเมอืงหลวงพระบาง รวมทัง้ยงั
แสดงใหเ้หน็ภาพของบา้นเมอืงทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัรฐัจารตีในอดตีกบัเมอืงต่างๆ ทีต่ ัง้อยู่ใน
เขตสยามประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเมอืงพษิณุโลก เมอืงสุโขทยั เมอืงพะเยา เมอืงเชยีงแสนดว้ย 
ดงันัน้การน าเสนอเรื่องเล่าต านานในกลุ่มนี้จงึสะทอ้นใหเ้หน็การเป็นกลุ่มชาตพินัธุ์ของคนไท
เลย ซึง่นอกจากจะมภีาษาพดูแบบเดยีวกนัแลว้ เรือ่งเล่าต านานยงัชี้ใหเ้หน็การเป็นหน่วยทาง
สงัคมการเมอืงและระบบเครอืญาตเิดยีวกนัผ่านประสบการณ์ทางประวตัศิาสตร์ชุดเดยีวกนั 
และมแีบบแผนทางวฒันธรรมทีค่ลา้ยคลงึกนั ดว้ยเหตุนี้การน าเสนอใหเ้หน็ลกัษณะของความ
เป็นไทเลยผ่านต านานจึงมลีกัษณะที่เป็นจิตส านึกทางประวตัิศาสตร์ชาติพนัธุ์ (historical 
consciousness) ในความคดิของกลุ่มชน ดงัที ่ยศ สนัตสมบตั ิ(2556) เสนอใหเ้หน็ว่า “ความ
เป็นชาติพนัธุม์ใิช่อะไรบางอย่างทีถู่กก าหนดจากสายเลอืดโดยก าเนิด หากแต่เป็นผลมาจาก
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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วฒันธรรมของผูค้นในชุมชนไทเลยเมอืงเชยีงคาน ซึง่พยายามทีส่รา้งจตินาการโดยการผูกโยง
ผูค้นเขา้กบัหลกัฐานขอ้มลูต านานเรื่องเล่าเชงิประวตัศิาสตร์ชุมชนทีต่้องการจะจ าแนกใหเ้หน็
ว่าวฒันธรรมของคนเชยีงคานนัน้มลีกัษณะร่วมและมกีลุ่มบรรพบุรุษเดยีวกนักบัคนเมอืงหลวง
พระบางและเมอืงแก่นทา้วหรอืเมอืงสานะคามในประเทศลาวปัจจุบนัดว้ย ฉะนัน้ส านึกทางชาติ
พนัธุท์ีถู่กประดษิฐ์สรา้งทางสงัคมขึน้มาผ่านจนิตนาการทางความคดิในเรื่องเล่าต านานเช่นนี้
จงึเสมอืนเป็นเครื่องมอืในการใชอ้้างองิและสรา้งตวัตนทางชาตพินัธุ์ใหเ้กดิขึน้มาของกลุ่มคน
ไทเลย ทัง้นี้  สุเทพ สุนทรเภสชั (2548) อธบิายให้เห็นปรากฏการณ์ทางสงัคมชาติพนัธุ์
ดงักล่าวว่า “ชาติพนัธุ์สมัพนัธ์หรอืส านึกชาติพนัธุ์ถือเป็นการกระท าทางสงัคมรูปแบบหนึ่ง 
ทัง้นี้กลุ่มชาตพินัธุ์อาจจะไม่มลีกัษณะเป็นรูปธรรมและมสีาระส าคญัอย่างทีเ่ราคดิ แต่ขอ้ทีน่่า
สงัเกตเกี่ยวกับค าว่า “การสืบเชื้อสายหรือวัฒนธรรม” และสภาพแวดล้อมซึ่งมีลักษณะ
การเมอืง ซึง่ประชาคมทีก่ าหนดโดยการสบืเชื้อสายและวฒันธรรมไดใ้ชเ้ป็นจุดอ้างองิของการ
กระท า โดยเฉพาะในทางการเมอืง ชาตพินัธุส์มัพนัธ ์(หรอืส านึกทางชาตพินัธุ์-ผูเ้ขยีน) เป็นค า
รวมที่แสดงถึงมิติต่างๆ ของการสืบเชื้อสายและวัฒนธรรม รวมทัง้การสืบเชื้อสายและ
วฒันธรรมไดถู้กน าไปใชน้ิยามและก าหนดพรมแดนระหว่างกลุ่มขึน้มา” 
 จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ทัง้ต านานเกีย่วกบัพระแกว้อาสาของคนไทเลยเมอืงด่านซ้าย 
ต านานขนุคานและพระเจา้ไชยจกัรพรรดแิผ่นแผว้ของคนไทเลยเมอืงเชยีงคาน หรอืต านานพ่อ
เจ้าฟ้าและเจ้าฟ้าร่มขาวของคนไทเลยในแถบอ าเภอเมอืงเลยปัจจุบนั ชี้ให้เห็นว่าเรื่องเล่า
เหล่านี้มลีกัษณะของการเล่าเรื่องที่เป็นไปในทิศทางคล้ายๆ กนัเสมอืนเป็นการพูดจาด้วย
ภาษาต านานแบบเดยีวกนั นัน่คอื ลกัษณะของผู้น า เจ้าเมอืง และเจ้ามหาชวีติที่มบีทบาท
ส าคญัต่อการสร้างบ้านแปลงเมอืงในวฒันธรรมของคนไทเลยนี้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นการ
เชือ่มโยงกบัประวตัศิาสตรข์องอาณาจกัรลาวลา้นชา้งโดยเฉพาะเมอืงหลวงพระบาง รวมทัง้ยงั
แสดงใหเ้หน็ภาพของบา้นเมอืงทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัรฐัจารตีในอดตีกบัเมอืงต่างๆ ทีต่ ัง้อยู่ใน
เขตสยามประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเมอืงพษิณุโลก เมอืงสุโขทยั เมอืงพะเยา เมอืงเชยีงแสนดว้ย 
ดงันัน้การน าเสนอเรื่องเล่าต านานในกลุ่มนี้จงึสะทอ้นใหเ้หน็การเป็นกลุ่มชาตพินัธุ์ของคนไท
เลย ซึง่นอกจากจะมภีาษาพดูแบบเดยีวกนัแลว้ เรือ่งเล่าต านานยงัชี้ใหเ้หน็การเป็นหน่วยทาง
สงัคมการเมอืงและระบบเครอืญาตเิดยีวกนัผ่านประสบการณ์ทางประวตัศิาสตร์ชุดเดยีวกนั 
และมแีบบแผนทางวฒันธรรมทีค่ลา้ยคลงึกนั ดว้ยเหตุนี้การน าเสนอใหเ้หน็ลกัษณะของความ
เป็นไทเลยผ่านต านานจึงมลีกัษณะที่เป็นจิตส านึกทางประวตัิศาสตร์ชาติพนัธุ์ (historical 
consciousness) ในความคดิของกลุ่มชน ดงัที ่ยศ สนัตสมบตั ิ(2556) เสนอใหเ้หน็ว่า “ความ
เป็นชาติพนัธุม์ใิช่อะไรบางอย่างทีถู่กก าหนดจากสายเลอืดโดยก าเนิด หากแต่เป็นผลมาจาก
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การจงใจเลอืก กลุ่มชาตพินัธุแ์ละกลุ่มเลอืกสรรประวตัศิาสตรข์องตนเอง เลอืกทีจ่ะหยบิยกเอา
เหตุการณ์หรือเรื่องราวต่างๆ มาตีความในลกัษณะที่มนีัยส าคญัต่อชีวติทางสงัคมของตน 
เหตุการณ์หรอืเรือ่งราวต่างๆ เหล่านัน้กลายมาเป็นจรงิ หรอืเป็นประวตัศิาสตร์ของชนกลุ่มนัน้
ในเวลาต่อมา ประเดน็ส าคญัจงึอยู่ทีว่่ากลุ่มชาตพินัธุ์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนัน้นิยามอตัลกัษณ์ของ
ตนอย่างไรในบรบิทของ ส านึกทางประวตัศิาสตร์ชุดหนึ่งการท าความเขา้ใจกบัอตัลกัษณ์ทาง
ชาตพินัธุ์ของชนกลุ่มหนึ่ง จงึควรเริม่ต้นจากการศกึษาส านึกทางประวตัิศาสตร์ของชนกลุ่ม
นัน้” 
 
5. บทสรปุ 
 จากการศกึษาต านานเกีย่วกบัประวตัคิวามเป็นมาของชุมชนหรอืเมอืงโบราณของ
กลุ่มชาติพนัธุ์ไทเลยในแถบจงัหวดัเลย พบว่าต านานเหล่านัน้ถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมอืทาง
วฒันธรรม ซึง่เป็นปฏบิตักิารทางสงัคมวฒันธรรมรปูแบบหนึ่งทีถู่กน ามาใชเ้พื่อสรา้งส านึกร่วม
เกีย่วกบัประวตัศิาสตรค์วามเป็นมาของบรรพบุรุษ ทัง้นี้ต านานเมอืง เป็นเรือ่งเล่าทีม่เีนื้อหามุ่ง
น าเสนอประวตัคิวามเป็นมาของบา้นเมอืงในชุมชนโบราณ ต านานกลุ่มนี้มคีวามเกีย่วขอ้งกบั
ต านานวรีบุรุษ ซึง่เป็นผูน้ าทางวฒันธรรมในฐานะทีม่บีทบาทเป็นผูร้เิริม่ในการสรา้งบา้นเมอืง
ต่างๆ ทัง้นี้จากการวเิคราะหต์ านานเมอืงของคนไทเลยในฐานะทีเ่ป็นเครือ่งมอืทางวฒันธรรมที่
แสดงใหเ้หน็ถงึความส านึกทางชาตพินัธุ์ พบว่าเรื่องเล่าต านานเหล่านี้ลว้นสามารถสื่อใหเ้หน็
ถงึบทบาทความส าคญัทีม่ต่ีอการท าความเขา้ใจในประเดน็การสรา้งส านึกทางชาตพินัธุ์ของคน
ไทเลยไดเ้ป็นอย่างด ีเรื่องเล่าต านานเกี่ยวกบัเมอืง ทัง้ทีเ่ป็นเรื่องเมอืงโบราณในจนิตนาการ 
เมอืงโบราณในประวตัศิาสตร์ ตลอดจนเรื่องราวเกีย่วกบัผู้น าทางวฒันธรรม ไม่ว่าจะเป็นเจ้า
มหาชวีติ (กษตัรยิ์) หรอืเจ้าเมอืง ก็ลว้นแต่สามารถแสดงใหเ้ห็นส านึกความทรงจ าทางชาติ
พนัธุผ์่านเรือ่งเล่าต านานทีไ่ดเ้ล่าสบืต่อกนัมาและยงัคงเป็นทีร่บัรูข้องผูค้นในปัจจุบนั 

จากการศกึษาเนื้อหาต านานเมอืงของคนไทเลย ชี้ใหเ้หน็ว่าชุมชนเมอืงโบราณแต่
เดิมที่อยู่ในการรบัรู้ของผู้คนส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นบ้านเมอืงที่มคีวามเกี่ยวโยงกบัเรื่องอพยพ
เคลื่อนย้ายของบรรพบุรุษคนไทเลย ซึ่งเดนิทางมาจากฝัง่ซ้ายแม่น ้าโขง เพื่อมาสร้างบ้าน
แปลงเมอืงนัน้พบว่า มกัพดูถงึเมอืงเก่าแก่โบราณทีม่รี่องรอยหลกัฐานทางโบราณคดหีลงเหลอื
อยู่ เช่น เมอืงเซไล เมอืงเชยีงคาน และเมอืงเก่าโบราณทีอ่ยู่ในจนิตนาการ ไม่มหีลกัฐานทาง
โบราณคดปีรากฏใหเ้หน็ เช่น เมอืงภูทุ่ง ภูครัง่ เป็นต้น โดยเรื่องเล่าเกีย่วกบับา้นเมอืงเหล่านี้ 
เป็นเสมือนตัวสื่อสารให้เห็นการสร้างเครือข่ายความสมัพันธ์ทางสังคม ซึ่งคนไทเลยได้
เลอืกสรรขึน้มาเพื่อสร้างตวัตนที่เป็นอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์ให้ปรากฏขึ้น โดยตวัตนเหล่านี้
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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ล้วนมีความหมายต่อการสร้างความรู้สึกนึกคิด การแสดงออก และการกระท า ตลอดจน
ร่องรอยความคดิความเชื่อทีม่ต่ีอการสรา้งส านึกทางประวตัศิาสตร์ชาตพินัธุ์ของคนไทเลยได้
อย่างชดัเจน นอกเหนือจากนี้ การศกึษาต านานเมอืงในการรบัรูข้องคนไทเลย ยงัท าใหพ้บว่ามี
เรื่องเล่าเกี่ยวกบัเจ้าเมอืงและเจ้ามหาชีวติอยู่หลายเรื่องด้วยกนั ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกบั
กษตัรยิ์เจา้ผูป้กครองบา้นเมอืงมาก่อน เป็นกลุ่มชนชัน้สูงในราชส านักของราชอาณาจกัรลาว
ล้านช้างในอดีตที่อพยพเคลื่อนย้ายกลุ่มคนเข้ามาลงหลกัปักฐานสร้างบ้านแปลงเมอืงจน
กลายเป็นชุมชนของคนไทเลยในปัจจุบนั เรือ่งราวประวตัคิวามเป็นมาของเจา้เมอืงและเจา้มหา
ชวีติทีส่ าคญัๆ ทีป่รากฏอยู่ในการรบัรูข้องคนไทเลยอย่างกวา้งขวาง ไดแ้ก่ เจา้ฟ้าร่มขาว พระ
เจา้ไชยจกัรพรรดแิผ่นแผว้ และพระเจา้ไชยเชษฐาธริาช ทุกคนลว้นเป็นกลุ่มชนชัน้สูงมฐีานะ
เป็นเจา้เมอืงและเจา้มหาชวีติผูป้กครองแผ่นดนิมาก่อน ซึง่ลว้นแต่มคีวามเกีย่วขอ้งสมัพนัธ์กบั
ประวตัศิาสตรก์ารตัง้ถิน่ฐานบา้นเมอืงของกลุ่มคนไทเลยมาแต่โบราณ 
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
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ล้วนมีความหมายต่อการสร้างความรู้สึกนึกคิด การแสดงออก และการกระท า ตลอดจน
ร่องรอยความคดิความเชื่อทีม่ต่ีอการสรา้งส านึกทางประวตัศิาสตร์ชาตพินัธุ์ของคนไทเลยได้
อย่างชดัเจน นอกเหนือจากนี้ การศกึษาต านานเมอืงในการรบัรูข้องคนไทเลย ยงัท าใหพ้บว่ามี
เรื่องเล่าเกี่ยวกบัเจ้าเมอืงและเจ้ามหาชีวติอยู่หลายเรื่องด้วยกนั ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกบั
กษตัรยิ์เจา้ผูป้กครองบา้นเมอืงมาก่อน เป็นกลุ่มชนชัน้สูงในราชส านักของราชอาณาจกัรลาว
ล้านช้างในอดีตที่อพยพเคลื่อนย้ายกลุ่มคนเข้ามาลงหลกัปักฐานสร้างบ้านแปลงเมอืงจน
กลายเป็นชุมชนของคนไทเลยในปัจจุบนั เรือ่งราวประวตัคิวามเป็นมาของเจา้เมอืงและเจา้มหา
ชวีติทีส่ าคญัๆ ทีป่รากฏอยู่ในการรบัรูข้องคนไทเลยอย่างกวา้งขวาง ไดแ้ก่ เจา้ฟ้าร่มขาว พระ
เจา้ไชยจกัรพรรดแิผ่นแผว้ และพระเจา้ไชยเชษฐาธริาช ทุกคนลว้นเป็นกลุ่มชนชัน้สูงมฐีานะ
เป็นเจา้เมอืงและเจา้มหาชวีติผูป้กครองแผ่นดนิมาก่อน ซึง่ลว้นแต่มคีวามเกีย่วขอ้งสมัพนัธ์กบั
ประวตัศิาสตรก์ารตัง้ถิน่ฐานบา้นเมอืงของกลุ่มคนไทเลยมาแต่โบราณ 
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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