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การเปลีย่นแปลงทางการเมอืงภายในของคาบสมทุรอินโดจีนระหว่างสยามและล้านช้างตัง้แต่

พทุธศตวรรษท่ี 22 เป็นต้นมา ท�าให้เกิดเคลือ่นย้ายกลุ่มคนข้ามรัฐมาตัง้บ้าน-เมืองทางฝ่ังขวา

ของแม่น�า้โขง อทิธพิลจากสยามได้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและแบบแผนพุทธศาสนาของ

กลุม่ชาตพินัธุต่์างๆ ซ่ึงต่างก็มกีลไก เทคนิค วิธีการ ในการปรบัตวัให้ด�ารงอยูร่่วมกบับรบิท

ทางสงัคมใหม่ทีแ่ตกต่างกันไป เช่น การสร้างความหมายเชือ่มโยงกบัสญัลกัษณ์ส�าคัญทาง

พทุธศาสนาชดุต่างๆ ท้ังวัตถุ สถานท่ี และบุคคล เพ่ืออ้างองิความเป็นพุทธในแบบท้องถิน่และ

แบบศนูย์กลางจากกรงุเทพฯ จากกรณศีกึษากลุม่ชาตพัินธ์ุผูไ้ทในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื

ของประเทศไทยได้ชี้ให้เห็นว่า พุทธศาสนาเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่กลุ่มชาติพันธุ์ใช้เพ่ือ

สร้างความหมายและกระบวนการส�าหรับเป็นเงือ่นในการต่อสู ้ต่อรอง ปรบัตวั ด้วยวธิกีารใช้

สัญลักษณ์ส�าคัญทางพุทธศาสนารูปแบบต่างๆ เพื่อให้กลุ่มของตนสามารถด�ารงอยู่ร่วมกับ

ระบบโครงสร้างทางสังคมท่ีต้องอ้างองิกับศนูย์กลางอ�านาจใหม่ทีต่นเคลือ่นย้ายเข้ามา

ค�ำส�ำคญั  พทุธศาสนา, กลุม่ชาตพินัธุ,์ ผูไ้ท

The socio-political change in mainland Southeast Asia since the late 22nd century 

(B.E.) had forced resettlement of people from the right to left bank of the Mekong 

River. Ethnic religious structures and practices had consequently been transformed 

under the Siamese administration. To consolidate their position as Siamese 

subjects, different ethnic groups have established their own symbolic association 

with key Siamese Buddhist symbols, including sacred objects, places and state 

figures. This article focuses on the case of Phutai ethnic group in Northeastern 

Thailand and considers Buddhism as a powerful and meaningful instrument as 

well as a significant factor in the processes of social negotiation to maintain the 

ethnic identity within the new socio-politic structure. 
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เกริน่น�า

ตัง้แต่พทุธศตวรรษที ่ 22 เป็นต้นมา มีการเปลีย่นแปลงทางการเมืองภายในของคาบสมุทร 

อนิโดจนีระหว่างสยามและล้านช้างในหลายประการ ในสมยักรงุศรอียธุยา การทีอ่�านาจเปลีย่น

มือจากราชวงศ์สุโขทัยมาเป็นราชวงศ์ปราสาททอง น�ามาสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโลกทัศน์ 

ทีส่ยามมต่ีอภมูภิาคและตะวันตก โดยเฉพาะอทิธพิลทางการค้าในสมยัสมเดจ็พระนารายณ์ 

(พ.ศ. 2199 - 2231) ท�าให้ต้องขยายอทิธิพลไปสูด่นิแดนฝ่ังแม่น�า้โขงเพือ่ขยายฐานวตัถดุบิ 

ท่ีเป็นสนิค้าป่าจากภายในภมูภิาคมากขึน้ ประกอบกบัความขัดแย้งภายในอาณาจักรล้านช้าง

หลงัรชัสมยัพระเจ้าสุรยิวงศาธรรมกิราช (พ.ศ. 2180 - 2237) ส่งผลให้เกดิการแบ่งอ�านาจ

เป็นหลวงพระบาง เวียงจันทน์ และจ�าปาศักด์ิ และเกิดเคลื่อนย้ายกลุ่มคนต่างๆ พร้อม 

พระสงฆ์ สามเณร ข้ามมาตัง้บ้าน-เมอืงทางฝ่ังขวาของแม่น�า้โขง เช่น ในเขตเมอืงหนองบัวลุม่ภู 

เมอืงนครพนม เมอืงจ�าปาศกัดิ ์ฯลฯ ซึง่เป็นพืน้ทีช่ายขอบพระราชอาณาเขตระหว่างสยามและ

ล้านช้างในเวลานัน้ กลุม่คนและชมุชนเหล่านีไ้ด้น�าขนบและความเช่ือทางศาสนาเข้ามาพร้อม

กับต้องเผชญิการปรบัตวัทางสงัคมในบรบิทใหม่ ท้ังยงัใช้เงือ่นไขทางศาสนาเพือ่อธบิายฐานะ

ของความเป็นชมุชนใหม่ให้มคีวามหมายด้วย

การเตบิโตของชมุชนบ้าน-เมอืงหลายแห่งได้สะท้อนให้เหน็ถงึการขยายตวัทางสงัคม

และการปรบัตวัทางวัฒนธรรมอย่างมพีลวัตต่อเนือ่ง ดงัจะเหน็ได้ว่า แบบแผนทางสงัคมและ

วัฒนธรรมตามจารีตประเพณีจากดินแดนฝั่งซ้ายแม่น�้าโขงซึ่งสัมพันธ์กับวัฒนธรรมล้านช้าง 

ได้ถูกน�ามาใช้ร่วมกับการปรับตัวให้เข้ากับอิทธิพลทางการเมืองของสยามที่แผ่ขยายมาจาก

ลุ่มน�้าเจ้าพระยาสู่ดินแดนท่ีราบสูงโคราชตลอดจนสองฝั่งแม่น�้าโขง นอกจากนี้ ตั้งแต่สมัย

กรงุธนบรีุมาจนถึงรัชกาลที ่5 แห่งกรงุรตันโกสินทร์ ได้เกดิการกวาดต้อนผูค้นกลุม่ต่างๆ จาก

ดนิแดนล้านช้างไม่ว่าจะเป็นกลุม่ลาว กลุม่พวน กลุม่ผูไ้ท กลุม่ญ้อ กลุม่กะเลงิ ฯลฯ ท�าให้

เกดิการเคลือ่นย้ายของกลุม่ชาติพนัธ์ุข้ามแม่น�า้โขงเข้ามาตัง้ถิน่ฐานใหม่ในดนิแดนอสีานของ

ฝ่ังสยามอกีเป็นจ�านวนมาก และตัง้แต่สมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รชักาล

ที ่5) เป็นต้นมา ผูค้นในบริเวณน้ีต้องปรบัตัวกับอิทธพิลการเมอืงในระบอบอาณานคิม โดยที่

ทางฝั่งซ้ายของแม่น�้าโขงถูกจัดการให้เป็นส่วนหนึ่งของดินแดนล้านช้างภายใต้อ�านาจ 

เจ้าอาณานิคมฝร่ังเศส ในขณะที่ดินแดนฝั่งขวาของแม่น�้าโขงต้องปรับตัวให้เข้ากับการจัด
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ระเบียบการปกครองใหม่ที่มีสยามเป็นศูนย์กลาง ส่งผลกระทบส�าคัญต่อการปรับเปลี่ยน

โครงสร้างสถาบนัพทุธศาสนาทีเ่คยยดึถอืตามจารีตประเพณแีบบล้านช้างและแบบท้องถ่ิน มา

สูโ่ครงสร้างใหม่ตามแบบอทิธพิลสยามจากกรงุเทพฯ พร้อมกบัผลกระทบจากการขยายอทิธพิล

ของธรรมยตุกินกิายจากกรงุเทพฯ สู่ภาคอสีาน ท�าให้มกีารปรบัตวัต่อการจดัระเบยีบใหม่ของ

โครงสร้างการปกครองและอ�านาจสงฆ์ในท้องถ่ินในเวลาต่อมา 

ด้วยเงื่อนไขดังกล่าวกลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มต่างก็มีกลไก เทคนิค วิธีการ ในการ 

ปรบัตวัให้ด�ารงอยูร่่วมกบับรบิททางสังคมใหม่ทีแ่ตกต่างกนัไป ในกรณขีองกลุม่ผูไ้ทมกัถกู

เข้าใจว่าเป็นพวกทีน่บัถอืผ ีได้ให้ความส�าคญัต่อการสร้างความหมายเช่ือมโยงกับพุทธศาสนา 

ทัง้อ้างองิพทุธแบบท้องถิน่และแบบศนูย์กลางกรงุเทพฯ มีการสร้างวดัวาอาราม จัดงานบุญ 

และการสร้างสถาปัตยกรรมสัญลกัษณ์ทีส่�าคัญในท้องถิน่ เช่น การสร้างพระธาตเุรณตูามแบบ

พระธาตพุนม และพยายามอ้างองิอัตลกัษณ์ผูไ้ทกบัพทุธศาสนามากข้ึน บางกลุม่ได้รวมตวั

กันเพื่อต่อสู้และต่อต้านอ�านาจรัฐ เช่น กลุ่มกบฏส่า/ข่า กรณีอ้ายสาเกียดโง้ง ซึ่งได้อาศัย 

ความเชื่อเรื่องพระศรีอาริย์เป็นอุดมการณ์ในการรวมกลุ่มคนในท้องถิ่นเพื่อสร้างสังคมใหม่ 

ในขณะทีก่ลุม่ลาวเมอืงอบุลฯ ได้ปรับตวัผ่านการศกึษาพุทธศาสนาแบบกรงุเทพฯ และการ

เติบโตของพทุธศาสนาธรรมยตุกินกิายทีเ่ริม่เข้ามามอีทิธิพลในภาคอสีาน เพ่ือผสานตนเอง

ให้เข้ากับกระบวนการสร้างชาติและความเป็นไทยจากกรงุเทพฯ พทุธศาสนาจึงมคีวามส�าคญั 

ไม่ว่าจะเป็นการน�าอดุมการณ์ทางพทุธศาสนาบางประการมาก�าหนดอดุมการณ์ในการรวม

กลุม่ทางสงัคมเพือ่การต่อสู้และด�ารงอยู ่หรือการน�าวฒันธรรมเฉพาะของกลุม่เข้ามาใช้พืน้ที่

ในบรบิทพทุธศาสนาเพือ่เสรมิสร้างอตัลกัษณ์ชาติพนัธ์ุให้เข้มแขง็ขึน้ 

บทความนีเ้ป็นส่วนหนึง่ของโครงการวจิยัทีมุ่ง่ศกึษากระบวนการทีก่ลุม่ชาตพินัธุต่์างๆ 

ซึ่งล้วนแล้วแต่ไม่มีอ�านาจและไม่มีอิทธิพลทางการปกครอง ได้อาศัยพุทธศาสนาเป็น 

เครือ่งมอือนัทรงพลงัในการต่อสู้ ต่อรอง ปรบัตัว ด้วยรปูแบบวธิกีารต่างๆ เพือ่ให้กลุ่มของตน

สามารถด�ารงร่วมกบัระบบโครงสร้างทางสงัคมชดุใหม่ทีต้่องอ้างองิกบัอทิธพิลของศนูย์กลาง

ใหม่ภายหลังตนเคลื่อนย้ายเข้ามาต้ังถ่ินฐาน แต่ในขณะเดียวกัน ผู้วิจัยได้ค้นพบว่าใน

กระบวนการดงักล่าว กลุ่มชาตพินัธุต่์างๆ ไม่ได้ตกเป็นเคร่ืองมือของศูนย์กลางใหม่ท่ีกรงุเทพฯ 

อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด หากแต่มีการเลือกแสดงอัตลักษณ์พุทธศาสนาแบบท้องถิ่นในการ
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ประกอบสร้างตัวตน ไม่ว่าจะเป็นงานบุญประเพณี ธรรมเนียมการสวดมนต์แบบชาวบ้าน 

การสร้างสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์ที่แสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่น การอ้างอิงพระสงฆ์รูปส�าคัญ 

ทั้งจากศูนย์กลางและในท้องถิ่นในฐานะบุคคลสัญลักษณ์ของกลุ่ม ยิ่งไปกว่านั้น ได้มีการ

รือ้ฟ้ืนอตัลกัษณ์ท่ีเป็นตวัแทนของศนูย์กลางล้านช้างมาประกอบสร้างขึน้ใหม่ในรฐัไทย เช่น 

การสร้างพระวิหารตามแบบวัดเชยีงทอง หลวงพระบาง ทีป่รากฏหลายแห่งในอสีานทัง้ในวดั

สร้างใหม่ของกลุ่มผู้ไทและลาวในปัจจุบัน โครงการวิจัยน้ีมีเป้าหมายในการศึกษากลุ่ม

ชาตพินัธุผ์ูไ้ทซ่ึงมเีงือ่นไขและสภาวะในการใช้พทุธศาสนาเป็นเครือ่งมอืในการต่อรองการด�ารง

อยูท่างสงัคมและการประกอบสร้างอตัลกัษณ์ชาตพินัธุ ์โดยบทความนีจ้ะได้น�าเสนอประเดน็

อภิปรายจากการวิจัยภาคสนามในช่วงแรกซึ่งจ�ากัดขอบเขตเฉพาะกรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ 

ผู้ไทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อันจะเป็นพื้นฐานส�าหรับการศึกษา 

เปรียบเทียบกับกรณีกลุ ่มผู ้ไทในเมืองต้นทางของการย้ายถิ่นที่เมืองวัง สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซ่ึงอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริบททางสังคม-การเมืองท่ีแตกต่างกัน 

ต่อไป

ชาวผูไ้ทในประเทศไทยมคี�าเรียกตนเองอีกค�าหนึง่ว่า “ภไูท” เมือ่สอบถามท่ีมาการ 

ตัง้ถ่ินฐานของคนกลุม่นีใ้นประเทศไทย ส่วนใหญ่ล้วนกล่าวว่าอพยพโยกย้ายมาจากฝ่ังซ้าย

ของแม่น�า้โขงตัง้แต่ช่วงต้นพทุธศตวรรษที ่ 24 เข้ามาตัง้ถิน่ฐานในบรเิวณทีปั่จจุบนัเป็นภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ชาวผู้ไทที่ย้ายข้ามฝั่งแม่น�้าโขงเข้ามาอยู่ในเขต

ประเทศไทย มาจากเมืองต้นทางส�าคัญ 4 เมือง ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู ่ในเขตสาธารณรัฐ

ประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ได้แก่ เมอืงวงั เมอืงเซโปน เมอืงกะปอง และเมอืง

ค�าอ้อค�าเขียว1 โดยผู้วิจัยเลือกศึกษาปรากฏการณ์ทางพุทธศาสนาในกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทที่

เคลือ่นย้ายมาจากต้นทางเมอืงวัง เน่ืองจากเป็นกลุม่ทีม่ปีระชากรจ�านวนมากทีส่ดุและมกีาร

แยกย้ายไปตัง้ถิน่ฐานกระจายอยูห่ลายพืน้ทีใ่นแถบภาคอสีานของประเทศไทย โดยเฉพาะใน 

6 เมอืงหลกัๆ ดังน้ี

1 ข้อมูลในส่วนนี้ประมวลจาก จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 จ.ศ. 1206 เลขที่ 33 และ เลขที่ 34 (ดูในรายการอ้างอิง 
ท้ายบท กลุ่มเอกสารชั้นต้น); หนังสือ ประวัติศาสตร์อีสาน (เติม วิภาคย์พจนกิจ 2530, 123-124; 236-241; 293-
294; 357) และ ประวัติผู้ไทยและชาวผู้ไทยเมืองเรณูนคร (ถวิล ทองสว่างรัตน์ 2527, 14-24; 33-37).
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- เมอืงกฉุนิารายณ์ น�าโดยเจ้าราชวงศ์เมอืงวงั พาคน 3,003 คน มาตัง้ขึน้เป็นเมอืง

กดุสมิหรอืกฉิุนารายณ์ พระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั (รชักาลที ่3) โปรดฯ 

ให้ตั้งเจ้าราชวงศ์เมืองวังเป็นพระธิเบศร์วงษา ปัจจุบันคือกลุ่มผู้ไทกาฬสินธุ์ (กุฉ ิ

นารายณ์ เขาวง นาคู)

- เมืองภูแล่นช้าง น�าโดยหมื่นเดชอุดม พาคนจ�านวนหนึ่งมาตั้งชุมชน รัชกาลที่ 3 

โปรดฯ ให้ตัง้เป็นเมอืงภูแล่นช้าง ข้ึนกับเมอืงกาฬสนิธุ์

- เมอืงเรณนูคร น�าโดยท้าวสาย พาคน 2,648 คน มาตัง้ชมุชนทีบ้่านดงหวาย รชักาล

ที ่3 โปรดฯ ให้ตัง้ท้าวสายเป็นพระแก้วโกมล ยกบ้านดงหวายเป็นเมอืงเรณนูคร ขึน้

กบัเมอืงนครพนม

- เมอืงพรรณา น�าโดยท้าวโฮงกลางบุตรเจ้าเมอืงวงัพาคน 2,003 คน มาตัง้ชมุชนที่

บ้านปะขาวพรรณา รัชกาลท่ี 3 โปรดฯ ให้ตัง้ท้าวโฮงกลางเป็นพระเสนาณรงค์ และ

ต้ังเป็นเมืองพรรณา ขึ้นกับเมืองสกลนคร ปัจจุบันคืออ�าเภอพรรณานิคม จังหวัด

สกลนคร

- เมอืงค�าเขือ่นแก้ว กรมการเมอืงพาคน 1,317 คน ขอตัง้เป็นเมอืงค�าเขือ่นแก้ว ขึน้

กบัเมอืงเขมราฐ ปัจจบัุนคือต�าบลค�าเข่ือนแก้ว อ�าเภอชานมุาน จงัหวดัอ�านาจเจรญิ

- เมอืงหนองสูง อพยพจากเมอืงต้นทางสองแห่งคอืเมอืงวงัน�าโดยเพยีเมอืงแสนเมอืง

วังและท้าวสิงหนามเจ้าเมืองค�าอ้อ ตั้งเป็นเมืองหนองสูง ปัจจุบันอยู่ในเขตจังหวัด

มกุดาหาร

กลุม่ผูไ้ทสายต้นทางเมอืงวังนอกจากจะเป็นกลุม่ทีใ่หญ่ทีส่ดุในบรรดากลุม่ผูไ้ททีย้่าย

เข้ามาในประเทศไทยแล้ว ยงัมกีารตัง้ถ่ินฐานโดยแบ่งตามผูน้�าทีเ่ป็นชนชัน้สงูออกเป็นหลาย

กลุ่ม ได้แก่ ผู้น�าระดับเจ้าราชวงศ์เมืองวังท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นพระธิเบศร์วงษาเจ้าเมืองกุฉ ิ

นารายณ์ อกีกลุม่คอืเมอืงเรณนูครน�าโดยท้าวสายได้รบัแต่งตัง้เป็นพระแก้วโกมล กลุม่เมอืง

พรรณาน�าโดยท้าวโฮงกลางได้รบัแต่งตัง้เป็นพระเสนาณรงค์และเมอืงหนองสงูน�าโดยเพยีเมอืง

แสนเมืองวัง ท้ังสี่เมืองน้ีเป็นการตั้งถิ่นฐานใหม่โดยยังคงมีผู้น�าที่สืบเช้ือสายมาจากกลุ่ม 

เจ้าเมืองเดิมและขุนนางระดับสูงของเมืองวัง ซึ่งในบทความนี้จะได้กล่าวถึงกรณีศึกษา 

พทุธศาสนากบักลุ่มชาตพินัธุผ์ูไ้ททีอ่พยพจากต้นทางเมอืงวงั โดยอธบิายเปรยีบเทยีบ 2 กลุ่ม
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คอื กลุม่ผูไ้ทเมอืงเรณนูคร จงัหวัดนครพนม และกลุม่ผูไ้ทเมอืงกฉุนิารายณ์-เขาวง จงัหวดั

กาฬสนิธุ์ 

พุทธศาสนากบักลุ่มผูไ้ทเมอืงเรณนูคร

พระธาตพุนม: ต้นแบบเชงิสญัลกัษณ์ทางพทุธของผู้ไทเรณูนคร

เรือ่งเล่าเก่ียวกบัการเคล่ือนย้ายข้ามรฐัและข้ามมาสูฝ่ั่งขวาของแม่น�า้โขงของกลุม่ผู้ไทเรณูนคร

ได้อ้างองิถงึค�าบอกเล่าของผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ท่ีเรณนูครเล่าให้ฟังกล่าวถงึบรรพบรุษุเล่าสบืต่อกนัมา

ว่า เมือ่ครัง้อพยพโดยการน�าของท้าวเพชรท้าวสายซึง่เป็นกลุม่ชนชัน้สงูของเมอืงวงัข้ามโขงมา

ตัง้ถิน่ฐานครัง้แรกท่ีบรเิวณหนองหาน สกลนคร มีการยงัชีพด้วยการท�าไร่นา จนกระทัง่เกดิ

โรคภยัไข้เจบ็จงึพยายามจะอพยพย้ายกลบัไปอยูเ่มอืงวงัตามเดมิ แต่ในระหว่างทางท้าวเพชร

ได้พบกับพระภิกษทุาผู้มาจากวัดพระธาตพุนม และได้รบัค�าแนะน�าว่าอย่าย้ายกลบั ท้าวเพชร

จงึน�าชาวผูไ้ทไปต้ังถิน่ฐานท่ีดงหวายสายบ่อแก หรอืเมอืงเรณนูครในปัจจบุนั (ถวลิ ทองสว่าง

รัตน์ 2527, 33-34) เรื่องเล่าดังกล่าวแสดงความเชื่อมโยงกับบทบาทของพระภิกษุใน 

พทุธศาสนา แสดงให้เห็นว่ากลุม่ผูไ้ทเมอืงเรณนูครได้อ้างองิความสัมพนัธ์กบัพุทธศาสนาใน

ท้องถิน่โดยเฉพาะวดัพระธาตพุนมซึง่เป็นวดัส�าคัญของท้องถิน่ ถอืเป็นการสร้างความหมาย

และตวัตนทีม่นียัส�าคัญต่อการตัง้ชมุชนผูไ้ทท่ีเมอืงเรณนูคร

ก�าเนดิของชมุชนผูไ้ทเมืองเรณนูครท่ีเคล่ือนย้ายข้ามฝ่ังแม่น�า้โขงเข้ามาอยูใ่นบรบิทของ

รัฐสยามในเวลาน้ันเริ่มข้ึนใน พ.ศ. 2387 โดยได้ถูกจัดระเบียบการปกครองให้เข้าเป็น 

ส่วนหนึ่งของสยาม ต้ังแต่เริ่มได้รับการยกฐานะเป็นเมืองและมีต�าแหน่งเจ้าเมืองซึ่งมีชื่อ

ต�าแหน่งว่า “พระแก้วโกมล” สืบทอดเชือ้สายมาจากเครอืญาตขิองท้าวเพชรท้าวสาย และได้

รบัพระราชทานเคร่ืองยศและเงนิตรา ในช่วง พ.ศ. 2387 - 2446 เมืองเรณนูครมผีูร้บัต�าแหน่ง

พระแก้วโกมล 5 คน หลงัจากน้ันต�าแหน่งพระแก้วโกมลถกูเปลีย่นเป็นผูว่้าราชการเมอืงตาม 

พระราชบญัญตักิารปกครองท้องที ่ ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2441) ชวีติทางสงัคมของชาวผูไ้ทและ

เมอืงเรณนูครค่อยๆ ปรบัตัวจากแบบแผนระบบการปกครองจารตีทีใ่ช้ในช่วงแรก เข้าสูร่ะบบ

การปกครองหัวเมืองของสยามในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งจัดเมืองเรณูนครเป็นเมืองบริวารของ 

หัวเมืองนครพนมโดยอยู่ภายใต้มณฑลอุดรอีกชั้นหน่ึง ก่อนจะถูกลดฐานะจากเมืองมาเป็น
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อ�าเภอภายหลังปี พ.ศ. 2441 และถูกลดฐานะอีกครั้งหนึ่งเป็นเพียงต�าบลหนึ่งในอ�าเภอ

ธาตพุนมเมือ่ พ.ศ. 2460 จนกระท่ัง พ.ศ. 2518 จงึได้รบัการปรับกลบัมาเป็นอ�าเภอเรณนูคร

อีกครัง้ (ถวลิ ทองสว่างรัตน์ 2527, 36-42; เติม วิภาคย์พจนกจิ 2530, 406-407)

จะเห็นว่าประวัติเมืองเรณูนครมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเมืองธาตุพนมมาตั้งแต่แรก 

ก่อตัง้ ทัง้จากเรือ่งเล่าเก่ียวกับการต้ังเมอืงจากค�าแนะน�าของพระภกิษุทาแห่งวดัพระธาตพุนม

และพฒันาการทางการปกครอง พระธาตพุนมและวดัพระธาตพุนมจงึเป็นเสมอืนแม่แบบทาง

พุทธศาสนาและการปกครองท้องถ่ินทีม่คีวามสัมพนัธ์ใกล้ชดิกบัเมอืงเรณนูคร ดงัปรากฏว่า

ในเวลาต่อมาเมืองเรณูนครได้สร้างพระธาตุเรณูซึ่งมีฐานะเป็นพระธาตุเจดีย์ประจ�าเมือง 

เลียนแบบพระธาตพุนม ซึง่เป็นเจดย์ีเก่าแก่ก่อสร้างในราวพุทธศตวรรษที ่ 11-12 มบีทบาท

ส�าคัญและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยตลอดจน

กลุ่มชนท้ังหลายท่ีอยู่แถบลุ่มแม่น�้าโขงมายาวนาน (ศรีศักร วัลลิโภดม 2533ก; ศรีศักร  

วลัลิโภดม 2533ข) การสร้างพระธาตเุรณจึูงเป็นการเป็นการสร้างสัญลกัษณ์ทางพทุธศาสนา

ตามแม่แบบทีส่�าคญัในท้องถ่ินน่ันเอง

ข้อมูลจากเอกสารท้องถิ่นได้บันทึกเกี่ยวกับท่ีมาของการสร้างพระธาตุเรณูไว้ว่า ใน 

พ.ศ. 2460 หลวงชาญยุทธกิจ (กา เตโช) อดีตนายอ�าเภอเรณูนครซึ่งสืบเชื้อสายมาจาก 

พระแก้วโกมลเจ้าเมืองเรณูนคร ได้มีความเห็นว่าพระธาตุพนมเป็นปูชนียวัตถุทาง 

พระพทุธศาสนา ซึง่บรรจพุระบรมสารีริกธาตขุองสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ประชาชนทัง้

สองฝ่ังแม่น�า้โขงต่างเลือ่มใสศรทัธาสกัการบูชากราบไหว้ เป็นศนูย์รวมน�า้ใจของประชาชน จงึ

ได้ร่วมกบัท่านอาชญาครู (พระครู) อนิทร์ เจ้าอาวาสวดักลาง (ต่อมาคอืวัดธาตเุรณ)ู พระครู

สงฆ์ ขนุโพนทองธรรมราษฎร์ (ปุ้ม สิงคะ) ก�านันต�าบลโพนทอง และขนุเรณนูติกิร (ค�าฝ้ัน  

โกพลรตัน์) ก�านนัต�าบลเรณ ูได้เป็นหัวหน้าชกัชวนชาวบ้านต�าบลโพนทองและต�าบลเรณจูดั

สร้างพระธาตเุรณขูึน้ทีว่ดักลาง โดยจ�าลองแบบจากพระธาตุพนมองค์เดมิ (ถวิล ทองสว่างรตัน์ 

2527, 41) การอ้างองิกบัพระธาตพุนมซ่ึงเป็นส่ิงศกัด์ิสทิธิท์ีม่ฐีานะสญัลกัษณ์หลกั (dominant 

symbol) มอีทิธพิลต่อการเชือ่มโยงความหมายและการปฏบิตัติามจนเป็นแบบแผนประเพณี 

เป็นความสมัพนัธ์ทีต้่องการเน้นย�า้ว่าต้องการเป็นไปตามแบบหรอืแนวทางทีส่ญัลกัษณ์หลัก

น้ันเป็นอยู ่ท�าให้เกิดความเป็นปึกแผ่นเหนียวแน่นของชมุชน ตลอดจนตอกย�า้ระเบยีบสงัคม
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และศลีธรรมท่ีสงัคมน้ันต้องการจะเป็นให้เด่นชดัขึน้ อนัจะน�าไปสูเ่ป้าหมายเชงิอดุมการณ์ของ

สงัคมนัน้ด้วย (Turner 1967, 20-32) การอ้างองิคณุค่าและความหมายของพทุธศาสนาจาก

วัดพระธาตุพนมและองค์พระธาตุพนม ย่อมแสดงให้เห็นว่าสังคมชาวผู้ไทเมืองเรณูนครได้ 

วางตนเองในเชิงคุณค่าและอุดมการณ์ทางพุทธศาสนาตามตัวแบบของพุทธท้องถ่ินอย่างมี 

นยัส�าคญั

กระบวนการทางสังคมของชาวผูไ้ทเรณูนครท่ีได้รบัการบอกเล่าผ่านประวัตศิาสตร์และ

ปฏิบัติการในท้องถิ่นได้ชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญของอิทธิพลทางการเมืองการปกครองและ

บทบาทพุทธศาสนาท่ีถูกน�ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการรองรับและรับรองฐานะทางสังคมของ

ชาวผูไ้ทเรณนูคร เป็นการสร้างกลไกทางวัฒนธรรมในการปรบัตวัให้เข้ากบัโครงสร้างทางการ

เมืองของรฐั มกีารอธบิายการต้ังเมอืงอย่างสมัพนัธ์กบัพทุธศาสนา และสร้างสญัลกัษณ์ทีเ่ป็น

ทั้งตัวแทนทางพุทธศาสนาและเป็นศูนย์รวมของชุมชนคือพระธาตุเรณู ซึ่งได้กลายมาเป็น

สัญลักษณ์ของเมืองและชาวผู้ไทเรณูนครอย่างมีลักษณะเฉพาะตัว ท�าให้สถานะของเมือง

เรณนูครเทียบเคยีงเมอืงธาตพุนม และเป็นการแยกความเป็นผูไ้ทเรณนูครออกจากผูไ้ททีย้่าย

เข้ามาตัง้ถิน่ฐานเป็นกลุม่ต่างๆ ในฝ่ังขวาของแม่น�า้โขงไปพร้อมกนัด้วย

พระธาตเุรณ:ู การสร้างตวัตนใหม่ของผูไ้ทเรณนูคร

ค�าอธิบายเกี่ยวกับการตั้งเมืองของชาวผู้ไทเรณูนครท�าให้เข้าใจได้ว่า พุทธศาสนามีบทบาท

ส�าคญัมาต้ังแต่เร่ิมสร้างบ้านเมอืง เอกสารท้องถิน่เกีย่วกบัประวตัผิูไ้ทเมอืงเรณนูครได้อ้างถงึ

บันทึกของสมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ เม่ือคราวเสด็จตรวจราชการหัวเมืองภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2449 กล่าวถึงวัดกลางหรือวัดธาตุเรณูว่าเป็นวัดส�าคัญ (ถวิล  

ทองสว่างรตัน์ 2527, 39-41) และได้กลายเป็นวดัคูบ้่านคู่เมอืงของชาวผูไ้ท ต่อมาได้มกีาร

สร้างพระธาตเุรณข้ึูนภายในวัดใน พ.ศ. 2461 โดยพระสงฆ์ ผูน้�า และชาวบ้านช่วยกนัสร้าง

พระธาตมุคีวามสูง 35 เมตร จ�าลองแบบพระธาตมุาจากพระธาตพุนม ภายในบรรจุด้วยคมัภร์ี 

พระธรรม พระพทุธรปูทองค�า พระพทุธรปูเงนิ เพชรนลิจนิดา หน่องาของมค่ีาของเจ้าเมอืงและ

ประชาชน (ถวิล ทองสว่างรตัน์ 2527, 41) หากพจิารณาจากข้อเสนอของศรศีกัร วลัลโิภดม 

ดังท่ีอ้างถึงข้างต้น จะเห็นว่าการสร้างวัดที่เรณูนครในสมัยที่ชาวผู้ไทเคลื่อนย้ายข้ามโขงมา 
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ต้ังถิน่ฐานในระยะแรกเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการปรบัตวัเพ่ือทีจ่ะมีชีวิตอยู่อย่างกลมกลนื

กับคนดัง้เดมิ 

หากพิจารณาบริบทของการสร้างพระธาตุเรณูจะเห็นว่า เนื่องจากช่วงเวลานั้นสังคม

เรณูนครต้องเผชิญหน้ากับอิทธิพลพุทธศาสนาจากศูนย์กลางกรุงเทพฯ ดังปรากฏในบันทึก

ของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ในสมัยที่ท่านเป็นเจ้าคณะมณฑลอีสานและได้เดินทางเผยแพร ่

พทุธศาสนาแบบกรงุเทพฯ ตามพืน้ทีใ่นท้องถิน่ ท่านได้บนัทกึไว้ว่าชาวผูไ้ทยังเป็นพวกทีน่บัถือ

ผี (พระโพธิวงศาจารย์ 2469, 9-11) ซึ่งไม่สอดคล้องกับระเบียบแบบแผนทางศาสนาที่

ศนูย์กลางยอมรบั ทัง้ท่ีกลุม่ผูไ้ทได้มหีลกัฐานการนับถอืพทุธมาก่อนหน้านัน้แล้ว ดงัปรากฏ

ในจดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 กล่าวถึงกลุ่มผู้ไทจากเมืองวังที่อพยพเข้ามาขอตั้งบ้านเมืองใน

เวลานัน้ กพ็าพระสงฆ์และเณรจ�านวนหน่ึงเข้ามาด้วย (จดหมายเหตรุชักาลที ่3 จ.ศ. 1206 

เลขท่ี 34) จะเหน็ว่า ในช่วงท่ีสยามได้ปรับปรุงระบบการปกครองในท้องถิน่แล้วและมีเจ้าคณะ

มณฑลอสีานทีแ่ต่งต้ังมาจากกรงุเทพฯ ชาวผูไ้ทจึงได้รบัความกดดนัเกีย่วกบัภาพลกัษณ์และ

แบบแผนปฏบัิติทางพทุธศาสนาแบบกรุงเทพฯ ประกอบกบัการท่ีเมอืงเรณนูครถกูลดลงมาให้

มีฐานะเป็นแค่เพยีงต�าบลใน พ.ศ. 2460 ดงันัน้ การสร้างพระธาตเุรณขูึน้ในปีต่อมาจึงเป็น

ความพยายามของชาวผู้ไทเรณูนครที่จะสร้างสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาแบบท้องถิ่นข้ึนมา 

โดยอาศัยรูปแบบพระธาตุพนมที่เป็นตัวแทนศาสนสถานส�าคัญของผู้คนแถบนี้เป็นตัวแบบ 

เพื่อตอกย�้าฐานะอันส�าคัญทางศาสนาและความส�าคัญของชุมชน ตอบโต้กับแรงกดดันกับ

อ�านาจการปกครองและอ�านาจศาสนาพทุธแบบศนูย์กลางกรงุเทพฯ ท่ีก�าลงัเข้ามามอีทิธพิล

ต่อท้องถิน่

ชาวผูไ้ทมพีธิเีฉลมิฉลองพระธาตเุรณูในวนัเพญ็เดอืน 3 ของทกุปี ต่อมาเปลีย่นเป็นวนั

เพญ็เดอืน 4 ซึง่เป็นช่วงเวลาท่ีมกีารท�าบุญทอดผ้าป่า ชาวบ้านจ�านวนมากจะร่วมกนัท�าบญุ

ซึง่สามารถน�าเงนิมาพฒันาวัด จน พ.ศ. 2518 เมือ่ต�าบลเรณนูครได้ถกูยกฐานะกลบัมาเป็น

อ�าเภออกีครัง้ จงึได้มพีธีิบรรจพุระบรมสารีรกิธาตขุองพระพทุธเจ้าทีช่ัน้กลางด้านทศิเหนอืของ

พระธาต ุ ใน พ.ศ. 2519 ท�าให้พระธาตเุรณูมคีวามส�าคญัและมคีวามหมายต่อชาวบ้านขึน้

เป็นอย่างมาก ยิ่งชี้ให้เห็นถึงการตอกย�้าคุณค่าและอุดมการณ์ของพุทธศาสนาในสังคม

เรณนูครผ่านพระธาตเุรณอูนักลายมาเป็นสัญลกัษณ์ทางพทุธประจ�าเมอืงเรณนูคร ท่ามกลาง
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สภาวะทางการเมืองของสงครามเย็นที่แผ่บรรยากาศครอบคลุมอินโดจีนและลุ่มน�้าโขงใน 

เวลานัน้ 

นอกจากน้ี ชาวบ้านบางคนให้ข้อมลูเพิม่เตมิว่า นอกจากงานบญุส�าคญั 2 งานทีม่มีา

แต่เดิม คืองานนมัสการพระธาตุเรณูเดือน 4 และงานบุญพระเวส-งานบุญบั้งไฟเดือน 6 

ชาวผูไ้ทจะมปีระเพณสีรงน�า้ “พระองค์แสน” ซึง่เป็นพระพทุธรูปเก่าแก่คูบ้่านคูเ่มอืง มมีาก่อน

การสร้างองค์พระธาตุเรณ ูโดยมพิีธีแห่ไปรอบเมอืงเพือ่ให้ผูค้นมากราบไหว้บชูาอย่างใกล้ชดิ

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และต่อมาในระยะหลงัได้เริม่มงีานบญุเลีย้งผปีูถ่ลาอย่างเป็นทางการ

ซึง่เริม่ใน พ.ศ. 2539 จากข้อมลูดังกล่าวมข้ีอน่าสงัเกตคอื ความเชือ่เรือ่งผปีูถ่ลาเป็นความ

เชือ่ในเรือ่งผปีระจ�าสังคมของชาวผูไ้ทกลบัมาได้รบัความนยิมและเปิดเผยพิธปีฏบิตัใินพ้ืนที่

สาธารณะอย่างเป็นทางการในระยะหลงั

ฟ้อนผูไ้ทบชูาพระธาต:ุ การประดษิฐ์สร้างอตัลกัษณ์ผู้ไทร่วมกับสญัลกัษณ์พทุธศาสนา

ฟ้อนผู้ไทเป็นการแสดงที่เป็นที่รู้จักคุ้นเคยกันดีและยืนยันให้เห็นอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ของชาว 

ผูไ้ทได้อย่างชดัเจนในปัจจบัุน ยิง่ในงานบญุประจ�าปีนมัสการพระธาตพุนมแล้ว สิง่ทีจ่ะขาด

เสียไม่ได้ก็คอืการฟ้อนผูไ้ทหรอืเรยีกกนัอย่างตดิปากในปัจจุบนัว่า “ร�าผูไ้ทบชูาพระธาตพุนม” 

ซ่ึงท่ีจรงิแล้วเพิง่จะปรากฏขึน้มาอย่างเป็นแบบแผนใน พ.ศ. 2498 เมือ่คราวทีพ่ระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

เสดจ็พระราชด�าเนินมาทรงบ�าเพ็ญพระราชกศุลวันมาฆบชูาทีวั่ดพระธาตุพนม (พิเชฐ สายพันธ์ 

2542, 53) โดยในปีน้ัน “ทางจงัหวัดได้มหีนังสือเชญิชวนให้ชาวไทยเผ่าต่างๆ ในเขตจงัหวดั

นครพนมให้น�าศลิปวัฒนธรรมของตนเองไปแสดงถวายหน้าทีป่ระทบั เผ่าผูไ้ทได้แสดง ‘การ

ฟ้อนร�าประเพณผีูไ้ท’....” (ชยับดนิทร์ สาลพีนัธ์ 2541, 11) ทัง้นี ้อาจพจิารณาได้ว่าเป็นความ

พยายามของชาวผูไ้ทในการต่อรองประนปีระนอมกบัรฐัไทย กลายเป็น “เวทแีจ้งเกิด” ของการ

ฟ้อนแบบผู้ไทจนเป็นที่รู้จักทั่วไป และถูกน�ามาใช้เพ่ือเป็นการแสดงอัตลักษณ์ผู้ไทในเวลา 

ต่อมา

การฟ้อนผู้ไทในงานพระธาตุพนมต่อหน้าพระที่นั่งในครั้งนั้น เป็นการฟ้อนเพ่ือแสดง 

ตัวตนของกลุ่มผู้ไทเรณูนครให้คนอื่นได้เห็นในพื้นที่นอกชุมชนของตนเป็นครั้งแรก นับเป็น
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ปรากฏการณ์ที่มีความหมายส�าคัญของชาวผู้ไทเรณูนคร มีการระดมความรู้ความสามารถ

จากช่างฟ้อนในชุมชนชาวเรณูนคร รวบรวมท่าร�าต่างๆ ที่ในอดีตเป็นท่วงท่าอิสระของ

ภมูปัิญญาช่างฟ้อนท่ีมคีวามสามารถแต่ละคน เข้ามาประกอบและประดษิฐ์ขึน้ใหม่ มกีารจดั

ระเบยีบการฟ้อนร�าขึน้มาอย่างเป็นแบบแผน จนกลายเป็นชุดกระบวนท่าต่างๆ และเรยีกได้

ว่าเป็นชดุท่าร�าทีเ่ป็นตัวแทนในการน�าเสนอของชาวผูไ้ท ท�าให้ชือ่ “ฟ้อนผูไ้ท” หรอื “ร�าผูไ้ท” 

ได้ปรากฏขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มที่

ต้องการแยกแยะและช้ีชัดว่ามีความแตกต่างจากกลุ่มอื่น กล่าวได้ว่าลักษณะเช่นนี้เป็น 

“ประเพณีที่ประดิษฐ์ข้ึนเพื่อน�าเสนอต่อภายนอกชุมชนของตน” (“out-community” 

invented tradition)2

อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาด้วยว่า แต่เดิมในชุมชนเรณนูครมีการฟ้อนทีมี่ลักษณะเป็น

ประเพณีในชมุชน โดยเป็นการฟ้อนเอาบญุท่ีเรียกกนัว่า “ฟ้อนเดนิ (เดอืน) หก” หรอืราวเดอืน

พฤษภาคม ซึง่ชาวบ้านจะออกฟ้อนเพือ่เชญิชวนผูค้นไปท�าบญุในประเพณบีญุพระเวส และ

เป็นการฟ้อนด้วยลลีาท่าทางอสิระ แต่ละคนอาจจะมท่ีาฟ้อนทีเ่ด่นๆ ของตนเอง เช่น ท่ากา

เต้นก้อน ท่านกกะบาบิน ท่าลมพดัพร้าว ซึง่มกัจะเป็นท่าทางเลยีนแบบตวัสตัว์และธรรมชาติ 

ไม่ได้เรยีกด้วยช่ือเฉพาะว่า “ฟ้อนผูไ้ท” อย่างในปัจจบัุนน้ี พ้ืนทีใ่นการออกฟ้อนกค็อืตามถนน

หนทางในชุมชนและมักไปรวมตัวกันที่ลานวัดหรือลานหน้าพระธาตุเรณู แต่ก็ไม่เคยมีการ

ฟ้อนเพือ่บชูาพระธาตเุรณโูดยเฉพาะมาก่อน ลักษณะดงักล่าวแสดงให้เหน็ว่า การฟ้อนในแบบ

ด้ังเดิมของชาวผู้ไท เป็นการฟ้อนที่สะท้อนความสัมพันธ์กับการแสดงออกทางความคิดที่

เกีย่วข้องกับธรรมชาตแิวดล้อมมากกว่าความคิดทางพทุธศาสนา กระทัง่ภายหลงัได้ออกแสดง

การฟ้อนหน้าพระทีน่ัง่ในงานนมสัการพระธาตพุนม พ.ศ. 2498 ไม่เพยีงแต่คนภายนอกจะได้

เห็นวฒันธรรมผูไ้ทอันเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะตวัแล้ว ในทางกลบักนั ชาวผูไ้ทเรณูนครเองกไ็ด้

2 ผูเ้ขียนได้น�าแนวคดิ “ประเพณีประดิษฐ์” (invented tradition) ของ อริิค ฮอบส์บอว์ม (Eric Hobsbawm) (Hobsbawm 
and Ranger 1983) มาประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษาในการประดิษฐ์แบบแผนการฟ้อนผู้ไทจากรูปแบบการฟ้อนอิสระที่มี
มาแต่เดิม ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่า การประดิษฐ์การฟ้อนผู้ไทของชาวเรณูนครให้เป็นแบบแผนใหม่ในครั้งแรกนั้น เป็นการน�า
การฟ้อนทีเ่คยรบัใช้ในชมุชนออกมาสูก่ารฟ้อนท่ีน�ามาแสดงนอกชุมชนร่วมกบัคนกลุม่ต่างๆ เพือ่น�าเสนอให้เหน็อตัลกัษณ์
ของชาวผู้ไทท่ามกลางคนกลุ่มอ่ืน ด้วยที่มาดังกล่าว ผู้เขียนจึงเสนอว่าการประดิษฐ์ฟ้อนผู้ไทเรณูนครมีลักษณะเป็น 
“ประเพณีที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อน�าเสนอต่อภายนอกชุมชนของตน” (“out-community” invented tradition).
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ใช้การฟ้อนผูไ้ทเป็นเคร่ืองมอืในการอ้างองิอตัลกัษณ์ชาตพินัธุ ์และเหน็ว่าอตัลกัษณ์ผูไ้ทเรณู

ของตนทีม่คีวามหมายและมคุีณค่าก็คือ “การฟ้อนผูไ้ท” ทีช่มุชนได้ร่วมกนัประดิษฐ์สร้างขึน้

จากประเพณกีารฟ้อนเอาบุญท่ัวๆ ไป ท่ีเคยเกดิขึน้มาก่อนในชมุชนชาวผูไ้ทเรณนูครนัน่เอง

ตวัตนทางสังคมของชาวผูไ้ทเรณทูีม่คีวามหมายแจ่มชดัขึน้จากการน�าวฒันธรรมการ

ฟ้อนในชุมชนของตนเองมาแสดงต่อหน้าประมุขของชาติอันเป็นสัญลักษณ์สูงสุดทางการ

ปกครองของรฐั และต่อหน้าพระธาตุพนมอันเป็นสญัลกัษณ์เด่นทางพุทธศาสนาของท้องถิน่ 

หากพจิารณาตามแนวคิดของมกัซ์ เวเบอร์ (Max Weber) ว่า ความศกัดิส์ทิธิท์างศาสนาจะ

ผนกึอยูอ่ย่างเข้มข้นกบัสถานท่ี วตัถสุญัลกัษณ์บางสิง่บางอย่าง หรอืบคุคลบางคนบางกลุม่

เท่านัน้ (Weber 1970 อ้างใน ปรติตา เฉลมิเผ่า กออนนัตกลู 2546, 4-5) ในกรณนีีก้าร

อ้างองิวฒันธรรมประเพณขีองตนกบัสญัลกัษณ์ศกัดิส์ทิธิท์างศาสนานัน้ กลุม่ผูไ้ทได้อาศยัพลงั

ความศกัดิส์ทิธ์ิจากสถานท่ีส�าคัญทางศาสนาอนัได้แก่พระธาตพุนม เพ่ือเน้นย�า้ ตอกย�้าให้

เห็นพลังทางวัฒนธรรมของกลุ่มตน การสร้างประเพณีฟ้อนผู้ไทบูชาพระธาตุพนมอย่างเป็น

แบบแผนจึงกลายเป็นตัวแบบของการสร้างประเพณีฟ้อนผู้ไทบูชาพระธาตุองค์อื่นๆ ตามมา 

เช่น การฟ้อนผูไ้ทบูชาพระธาตุเรณใูนสังคมของตนเอง หรอืแม้แต่การฟ้อนผูไ้ทบชูาพระธาตุ

เชิงชุม สกลนคร ที่เปิดพื้นที่ให้ชาวผู้ไทได้เข้าไปมีส่วนร่วมและแสดงตัวตนทางชาติพันธุ์ 

มากขึน้ ยิง่ไปกว่าน้ันในปัจจบุนัเรายงัได้พบการน�าการฟ้อนผูไ้ททีเ่ป็นแบบแผนเหล่าน้ี ปรากฏ

ร่วมอยู่ในงานบุญต่างๆ ของชาวผู้ไทอย่างกว้างขวางมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น บุญพระเวส- 

บุญบั้งไฟ บุญบูชาพระธาตุ บุญบูชาพระประธาน ฯลฯ แบบแผนประเพณีที่ผนวกเอาความ

ศกัด์ิสทิธิท์างศาสนามาประกอบสร้างข้ึนจนเป็นพธิต่ีางๆ เหล่านี ้ยิง่ชีใ้ห้เห็นถงึพลังทางสังคม

อย่างเช่นท่ี จนี โคมารอฟฟ์ (Jean Comaroff) อธบิายไว้ว่า “ความหลากหลาย ซบัซ้อน และ

ความขดัแย้งระหว่างอ�านาจกับความรูช้ดุต่างๆ ในประสบการณ์ของพธิ ีคนทีด้่อยอ�านาจกว่า 

ด้อยโอกาส สามารถแสดงถงึพลงัในการสร้างความเข้าใจเกีย่วกบัต�าแหน่งแห่งทีข่องตนเอง

ในสงัคม ในแบบฉบับของตนเอง” (Comaroff 1995 อ้างใน ปรติตา เฉลมิเผ่า กออนนัตกลู 

2546, 6)

กล่าวได้ว่าพระธาตเุรณเูป็นเครือ่งมอืของกลุม่ชาตพัินธุใ์นท้องถิน่ของชาวผู้ไทเรณนูคร 

ทีส่ร้างขึน้มาเพือ่ตอกย�า้สถานะทางสงัคมของชาวผูไ้ทว่าเมืองเรณูนครเป็นเมืองพุทธศาสนา 
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มีอารยธรรม มีวัฒนธรรมที่อยู ่ในจารีตประเพณีตามแบบแผนท้องถิ่นโดยอ้างอิงกับ 

พระธาตพุนมเป็นแม่แบบส�าคัญ สบืเน่ืองจากทัศนคตขิองพระสงฆ์ฝ่ายปกครองจากศูนย์กลาง

กรงุเทพฯ ทีม่องความเชือ่เร่ืองการนับถอืผว่ีาเป็นส่ิงแปลกประหลาด ป่าเถือ่น ไม่เป็นอารยะ

เหมือนพุทธศาสนา พระธาตุเรณูจึงเป็นรูปธรรมเชิงสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาที่ชาวเมือง

เรณนูครสร้างขึน้มาเพือ่ใช้โต้ตอบกบัความเชือ่และมมุมองจากศูนย์กลางรฐัไทยทีเ่หมารวม

ว่าชาวผู้ไทยังคงนับถือผี เร่ืองราวของชาวผู้ไทเรณูนครได้รับการอธิบายผ่านประวัติศาสตร์

ชาติพันธุ์ชาวผู้ไทและประวัติศาสตร์สังคมเมืองเรณูอย่างมีความหมายเฉพาะที่เชื่อมโยงกับ

บริบททางพุทธศาสนา ตั้งแต่ที่มาของการตั้งเมืองจากค�าแนะน�าของพระภิกษุ การสร้างวัด 

คูเ่มอืง ตลอดจนการสร้างพระธาตเุรณใูห้กลายมาเป็นสญัลกัษณ์ส�าคญัของชาวผูไ้ทเรณนูคร 

ทัง้หมดนีไ้ด้ชีใ้ห้เหน็ว่ากลุม่ชาตพินัธ์ุผูไ้ทได้พยายามสร้างความชอบธรรมต่อฐานะการธ�ารง

อยูท่างสงัคมและทางชาตพินัธ์ุ เพือ่ท่ีจะได้รับการยอมรบัจากรฐัไทยทีม่อี�านาจเหนอืกว่าโดย

ใช้พทุธศาสนาเป็นเครือ่งมอืในการต่อรอง

พทุธศาสนากบักลุ่มผูไ้ทเมอืงกฉุนิารายณ์

เสมา สมิ และพระพทุธรปูศกัดิส์ทิธิ:์ ตวัตนทางพทุธของผู้ไทกุฉนิารายณ์

ช่ือเมอืงกฉุนิารายณ์ มท่ีีมาจากค�าว่า “กดุสิม” ซ่ึงเป็นชือ่บ้านกดุสมิอนัเป็นทีต่ัง้ของเมอืงร้าง

เดิม และค�าว่า “นารายณ์” เพราะปรากฏว่าเคยมีสิมหรือโบสถ์เก่า และพบรูปสลักหินที่มี

ลกัษณะรปูคนซ่ึงเชือ่ว่าเป็นรปูพระนารายณ์ตัง้อยูใ่นบรเิวณนัน้ ก่อนทีต่่อมาศนูย์กลางอ�านาจ

จากกรุงเทพฯ ได้เปลี่ยนเป็นชื่อเมือง “กุฉินารายณ์” เอกสารจดหมายเหตุและหนังสือ

ประวัติศาสตร์อีสาน ได้อ้างถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประวัติความเป็นมาของผู ้ไทเมือง 

กุฉินารายณ์สรุปความได้ว่าราชวงศ์ (กอ) และท้าวคองบุตรเจ้าเมืองวังได้พาผู้คนจ�านวน  

3,003 คน มาตัง้อยู่ ณ บ้านกดุสิมซ่ึงเป็นบริเวณเมอืงร้างรมิโบสถ์เก่า ต่อมารชักาลที ่3 ทรง

พระกรณุาโปรดเกล้าฯ ตัง้ให้ราชวงศ์ (กอ) ข้ึนเป็นพระธเิบศร์วงศาเจ้าเมอืง และยกบ้านกดุสิม

ต้ังเป็นเมอืงกฉุนิารายณ์ ใน พ.ศ. 2388 (จดหมายเหตรุชักาลที ่3 จ.ศ. 1206 เลขที ่33; เตมิ 

วิภาคย์พจนกจิ 2530, 239-241) ความดังกล่าวสอดคล้องกบัหลกัฐานในท้องถิน่ทีจ่ารกึอยู่

บนเสาปนูในศาลมเหสักข์หลกัเมอืงกฉิุนารายณ์ว่า 
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พ.ศ. 2383 (จ.ศ. 1203) ประเทศเวยีดนามเป็นอรกัิน เวยีดนามเข้ามารบกวนชายแดน

ไทย เพือ่เป็นการตดัก�าลงัของเวยีดนาม พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั (ร.3) 

แห่งราชวงศ์จักร ี จงึรบัสัง่ให้พระมหาสงครามเป็นแม่ทพัน�าก�าลังไปชวนอปุราชเมือง

เวียงจนัทน์ไปตเีมอืงวงัและเมอืงใกล้เคยีงแตก ชาวบ้านหนกีระเจงิเข้าป่าและติดตาม

เกลีย้กล่อมมาได้ ในจ�านวนนีเ้ป็นชัน้หวัหน้า ราชวงศ์กอ ท้าวด้วง .... หลงัภพูานทศิ

เหนอื ตัง้แต่บ้านสร้างค้อ บ้านหลกั บ้านติว้ บ้านกดุฝ่ังแดง ถึงภูพาน หัวหน้าครอบครวั

ภไูท .... ได้ร่วมปรึกษาหารอืแล้วเห็นว่าพืน้ท่ีบนหลังเขาภพูานยงัเป็นทีท่�าเลไม่เหมาะ

สมดี เนือ่งจากเป็นภเูขาเสยีส่วนมาก ควรทีจ่ะแสวงหาพืน้ทีเ่หมาะสมกว่านี ้จึงเคล่ือน

ลงมาจากหลงัเขาแต่ลงมาไม่หมดเหลือแต่พวกข่า พวกทีล่งมาได้พบกับล�าน�า้ใหญ่ 

(ล�าน�า้ยงั) และมลี�าห้วยหลายสายกบัทัง้กดุน�า้หลายแห่ง จงึเหน็ว่าทีต่รงนีเ้หมาะแก่

การท�ามาหากนิและกุดน�า้ท่ีพบยังมใีบเสมาแกะสลกัเป็นลาย จงึถอืเอานมิติหมาย

อนันีต้ัง้ชือ่เป็นชือ่บ้านว่าบ้านกดุสมินารายณ์ พ.ศ. 2388 (จ.ศ. 1287) ร.3 แห่งราชวงศ์

จักรทีรงพระกรณุาโปรดเกล้าแต่งตัง้ให้ราชวงศ์กอหวัหน้าครอบครวัผูไ้ททีม่าจากเมอืง

วงัเป็นพระธเิบศรวงศา ยกฐานะบ้านกดุสิมนารายณ์และพระธเิบศรวงศาเป็นเจ้าเมอืง

เป็นทีน่่าสังเกตว่า กลุม่ผู้ไทท่ีต้ังชมุชนใหม่ทีเ่รยีกว่า “กดุสมิ” ซึง่เป็นชือ่ทีก่ร่อนมาจาก

ค�าว่า “กดุเสมา” ตามส�าเนียงการเรียกของชาวผูไ้ท นัน้ ได้อ้างองิชมุชนและกลุม่ของตนเข้า

กับสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาคือใบเสมาเก่าแก่ของท้องถิ่นร่วมกับพื้นที่หนองน�้าท่ีอุดม

สมบรูณ์ และรวมสัญลกัษณ์ส�าคัญสองประการนีเ้ป็นชือ่ทีมี่ความหมายทางสงัคมให้กบัชมุชน

ใหม่ของตน นัน่แสดงว่าพทุธศาสนาได้ด�ารงอยูอ่ย่างมคีวามหมายในวัฒนธรรมและสงัคมของ

ชาวผูไ้ทมาก่อนหน้านีแ้ล้ว จงึดงึเอาความหมายดงักล่าวมาสร้างให้มีความหมายเป็นมงคล

ต่อสงัคมและชมุชนผูไ้ทท่ีก�าลงัก่อร่างสร้างตวัข้ึนมาในพืน้ทีแ่ห่งใหม่นัน่เอง

เมืองกุดสิมนารายณ์หรือกุฉินารายณ์ในช่วงแรกที่ย้ายถ่ินข้ามโขงเข้ามาอยู่ฝั่งสยาม  

ได้รบัการยอมรบัให้มฐีานะทางการปกครองและใช้ประเพณทีางการปกครองแบบจารตีตัง้แต่ 

พ.ศ. 2387 คอืระบบอญัญา 4 ได้แก่ เจ้าเมอืง อปุฮาด ราชบตุร ราชวงศ์ ซ่ึงมกัสบืทอดต�าแหน่ง

กนัตามเชือ้สาย จนถงึการยบุฐานะเมอืงลงมาเป็นอ�าเภอกุฉินารายณ์ตามพระราชบญัญติัการ

ปกครองท้องที ่ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2441) และได้ย้ายทีต่ัง้อ�าเภอทีใ่หม่ไปยงับ้านบวัขาว ท�าให้
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เปลีย่นชือ่เรยีกเป็นอ�าเภอบัวขาวอยูส่มยัหน่ึง ก่อนจะกลบัมาใช้ชือ่ “อ�าเภอกฉุนิารายณ์” จน

ทุกวันน้ี (เติม วิภาคย์พจนกิจ 2530, 241; 406) จะเห็นว่าชุมชนชาวผู้ไทในเขตอ�าเภอ 

กุฉนิารายณ์ถกูลดความส�าคัญทางการปกครองและฐานะทางสงัคมของชาวผูไ้ทกถ็กูลดความ

ส�าคญัลงไปด้วย

แม้ว่าเมืองกุฉินารายณ์ในสมัยแรกตั้งจะอ้างอิงการตั้งถิ่นฐานร่วมกับหลักฐานเชิง

สัญลักษณ์ท่ีเก่ียวข้องกับพุทธศาสนา แต่ลักษณะใบเสมาดังกล่าวเป็นใบเสมาที่มีลวดลาย

คล้ายใบเสมาหนิในสมัยทวาราวดี ซ่ึงพบกระจดักระจายทัว่ไปในพ้ืนทีข่องอ�าเภอนี ้การอ้างองิ

ร่วมกบัหลกัฐานพุทธศาสนาทีม่อีายเุก่าแก่นบัพนัปีทัง้ทีช่าวผูไ้ทเมืองกฉุนิารายณ์ได้ย้ายถิน่

เข้ามาอยูใ่นพืน้ทีด่งักล่าวเพยีงร้อยกว่าปี  แต่กลบัพยายามใช้หลกัฐานทางวตัถเุสมาหนิและ

พืน้ทีต่ัง้ชมุชนทีเ่ชือ่ว่าเคยเป็นสิมเก่า เป็นความพยายามอธบิายและอ้างองิสถานะของชมุชน

ชาวผูไ้ทร่วมกบัพทุธศาสนา ในท�านองเดียวกับกรณขีองกลุม่ผูไ้ทเมอืงเรณูนครทีอ้่างองิเรือ่ง

เล่าการตั้งเมืองจากค�าแนะน�าของพระภิกษุจากวัดพระธาตุพนมอันเป็นวัดส�าคัญที่เป็น

สญัลกัษณ์ทางพทุธศาสนาท่ีมอีทิธิพลต่อคนในท้องถิน่  

นอกจากนี ้ ชาวผู้ไทเมอืงกฉุนิารายณ์ยงัคงใช้บรบิทของพุทธศาสนาเพ่ือน�ามาอธบิาย

ความเป็นสังคมอารยะของผูไ้ทท่ีไม่ใช่สังคมป่าเถือ่นนับถอืผดัีงในบนัทกึของพระเถระชัน้ผูใ้หญ่ 

(พระโพธวิงศาจารย์ 2469, 9-11) ท่ีเป็นตัวแทนเผยแพร่พทุธศาสนาจากกรงุเทพฯ ชาวผูไ้ท

เมืองกุฉินารายณ์ยังมีเร่ืองเล่าที่กลับเป็นภาพตรงข้ามคือมีเนื้อหาว่าพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่จาก

กรุงเทพฯ ได้แสดงถึงการยอมรับต่อประเพณีปฏิบัติทางพุทธศาสนาของผู้ไทเมืองนี้ ผ่าน 

เรื่องเล่าเกี่ยวกับพระพุทธรัตนสิมมาบุษราคัมมิ่งมงคล หรือที่บางครั้งชาวบ้านเรียกว่า  

“พระแก้วโกเมน” ปัจจบุนัประดษิฐานอยูท่ีว่ดัสมินาโก อ�าเภอกฉุนิารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ 

พทุธลักษณะเป็นพระพุทธรูปทรงเครือ่งปางสมาธิ ศลิปะรตันโกสนิทร์ตอนต้น เนือ้สแีดงคล้าย

กับพระพทุธรปูแก้วผลึก ห่มคลมุด้วยจวีรลายดอกพกิลุอนัเป็นท่ีนยิมในสมยัรชักาลที ่3 ประดบั

ด้วยพลอยสเีหลอืง 145 เมด็ (อนัเป็นทีม่าของชือ่เรยีกว่า “พระบษุราคมั”) ฐานองค์พระคล้าย

กับท�าด้วยงาช้าง โดยชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นพระพุทธรูปที่ถูกสร้างขึ้นโดยสมเด็จพุฒาจารย์  

(โต พรหมรงัสี) ใน พ.ศ. 2408 ตามค�าจารึกด้านหลงัของตวัพระพุทธรปูว่า “พระประธาน 

องค์นีข้รวัโตวดัระฆังสร้างให้ขรัวจาดลกูวัด ปลายปี พ.ศ. 2408” จากการสอบถามพระสงฆ์

ในวดัได้อธบิายเพ่ิมเตมิว่า พระพทุธรปูองค์น้ีได้มาประดิษฐานอยู่ทีว่ดัสมินาโกใน พ.ศ. 2473 
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โดยทีส่มเดจ็พระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ตสิโส) ซ่ึงเป็นเจ้าอาวาสวดับรมนวิาสในกรงุเทพมหานคร

ขณะนัน้ ได้มาตรวจงานราชการสงฆ์ และมาพ�านกัทีว่ดัสมินาโกแห่งนีเ้ป็นเวลา 3 วนั โดย

ก่อนท่ีเจ้าประคุณสมเด็จฯ จะได้ออกเดินทางต่อไป ท่านได้มอบพระพุทธรูปองค์นี้และวัตถุ

มงคลถวายหลวงปูพ่ระครพูศิาลศลิปะยคุ เจ้าอาวาสวดัสมินาโกในขณะนัน้3

การอ้างองิถึงพระพทุธรูปศกัด์ิสิทธิท่ี์วัดสิมนาโกจึงแสดงความหมายถงึการเป็นตวัแทน

อทิธพิลพทุธศาสนาจากศนูย์กลางกรงุเทพฯ ทีพ่ยายามขยายอทิธพิลแบบศูนย์กลางเข้าไปสู่

ท้องถิ่นโดยเฉพาะในพื้นที่ของชาวผู้ไท ทั้งนี้เพราะบริเวณโดยรอบของวัดสิมนาโก เป็นที่ตั้ง

ถ่ินฐานของชาวผูไ้ทเป็นจ�านวนมากตัง้แต่เขตอ�าเภอกฉิุนารายณ์มาจนถงึอ�าเภอเขาวง จังหวัด

กาฬสนิธุ ์ ถอืเป็นกลุม่ผูไ้ทกลุม่ใหญ่ทีข่ยายตวัจากการตัง้ถิน่ฐานหลงัจากทีอ่พยพจากเมือง

วงัมาครัง้แรกเมือ่ พ.ศ. 2387 โดยยงัมคีตคิวามเช่ือทีเ่กีย่วข้องกบัการนบัถอืผมีาปฏบิตัอิยู่

ด้วย เม่ือพิจารณาจากภูมิหลังของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ที่เคยเป็นเจ้าคณะมณฑลปกครอง

คณะสงฆ์มณฑลอีสานมาก่อน และเคยได้ออกเผยแพร่กิจการพระพุทธศาสนาตามแบบ

ศูนย์กลางจากกรุงเทพฯ โดยเฉพาะตามแบบส�านักธรรมยุติกนิกายที่พยายามอธิบาย 

พทุธศาสนาอย่างเป็นเหตเุป็นผลมากขึน้ และได้เคยบนัทกึถงึชาวผูไ้ทว่ายงัเป็นกลุม่ทีม่คีวาม

เช่ือนับถือผีอยู่ เรื่องเล่าดังกล่าวจึงมีผลต่อแบบแผนการปฏิบัติทางความเชื่อของชาวผู้ไท

บ้านนาโกอย่างมนัียส�าคัญแตกต่างจากชมุชนผู้ไทอืน่ๆ ทีอ่ยูห่่างออกไป กล่าวคอื ทัง้พระสงฆ์

และชาวผู้ไทแถบน้ันมักอธิบายเพิ่มเติมว่า คติความเช่ือท่ีเกี่ยวข้องกับการนับถือผีของชาว 

ผูไ้ทบ้านนาโกได้เสือ่มคลายลง ผูท้ีจ่ะย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านดงักล่าวจะต้องท�าพิธลีะท้ิงผี 

มานับถือศาสนาพุทธอย่างเดียว แม้จะปรากฏว่ามีคนที่ยังเชื่อในเรื่องผีที่สืบทอดตามสาย

ตระกลู แต่จะไม่ได้รบัการยอมรับให้ท�าพธีิผใีนหมูบ้่าน ซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะตวัทีแ่ตกต่าง

จากผูไ้ทชมุชนอืน่ 

3 จากการให้ผู้เช่ียวชาญด้านศิลปวัตถุและด้านอักขระวิธีตรวจสอบพระพุทธรูปองค์นี้ ต่างก็มีข้อสงสัยว่าอาจเป็น 
พระพุทธรูปท่ีสร้างขึ้นเมื่อไม่ก่ีสิบปีและอาจจะไม่ใช่เนื้อหินแก้ว รวมทั้งอักขระวิธีในการเขียนของคนสมัยนั้นก็แตกต่าง
จากที่ปรากฏในจารึกด้านหลังองค์พระพุทธรูปดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนมิได้ต้องการพิสูจน์ว่าองค์พระพุทธรูปที่ 
เห็นในปัจจุบันเป็นพระพุทธรูปองค์เก่าแก่จริงหรือท�าขึ้นมาภายหลัง แต่การปรากฏขึ้นของพระพุทธรูปองค์นี้ไม่ว่าจะเป็น
พระพุทธรูปที่สร้างข้ึนในสมัยใดก็ตาม ได้ท�าหน้าที่เชื่อมโยงกับความทรงจ�าของชาวบ้านเกี่ยวกับพระศักด์ิสิทธิ์ในชุมชน
ผ่านเรื่องเล่าที่เล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย แม้ว่าจะไม่เคยเห็นพระพุทธรูปองค์จริงมาก่อนก็ตาม.
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ธรรมยตุกินกิายกบัตวัตนทีอ้่างองิพทุธศนูย์กลางของชาวผู้ไทบ้านนาโก

เมือ่พจิารณาถึงต�านานเรือ่งพระพทุธรปูศกัดิส์ทิธิข์องผูไ้ททีวั่ดสมินาโก ซึง่พยายามอ้างองิกบั

พระสงฆ์ทีเ่ป็นตวัแทนพทุธศาสนาศนูย์กลางจากกรงุเทพฯ จะพบประเดน็น่าสนใจว่า นอกจาก

สมเดจ็พระมหาวรีวงศ์ (อ้วน ตสิโส) จะเป็นตัวแทนอ�านาจรฐัผ่านอ�านาจสงฆ์จากศนูย์กลาง

แล้ว ท่านยงัเป็นตวัแทนของการน�าเสนอความหมายของพทุธศาสนาในแบบธรรมยตุกินกิาย

อีกด้วย มปีระวตัทิีก่ล่าวถงึบทบาทของท่านในการปรบัเปลีย่นการปกครองสงฆ์ในมณฑลอสีาน

จากแบบจารตีประเพณขีองท้องถิน่มาสู่แบบศนูย์กลางกรงุเทพฯ นอกจากจะเป็นการเผยแพร่

ค�าสอนในแบบธรรมยุตที่มีการปรับค�าอธิบายให้เป็นเหตุเป็นผลขึ้น ยังเป็นตัวแทนของการ 

ส่งผ่านอุดมการณ์ชาติผ่านพุทธศาสนาแบบธรรมยุติกนิกายลงไปสู่ท้องถิ่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน

บทบาททีร่ฐัสยามในเวลาน้ันให้ความส�าคัญ

คณะธรรมยตุกินิกายได้สถาปนาข้ึนใน พ.ศ. 2376 โดยพระวชริญาณภกิข ุ(ต่อมาคอื

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว รชักาลท่ี 4) ด้วยความตัง้ใจให้มกีารปฏริปูและฟ้ืนฟู

ด้านวตัรปฏบัิตขิองสงฆ์ให้มคีวามถกูต้อง เคร่งครดั ตามพระวินยั ท�าความเข้าใจพระธรรม

อย่างแจ่มแจ้งด้วยหลกัทางเหตผุลมากกว่าอทิธิฤทธ์ิปาฏหิารย์ิ ครัน้ต่อมาพระวชริญาณภกิขุ

ได้ลาผนวชเพือ่ขึน้ครองราชย์เป็นรชักาลท่ี 4 พระองค์ได้น�าแนวทางของพระพทุธศาสนาตาม

แบบของธรรมยตุกินกิายมาใช้ร่วมกบัหลกัการทางการปกครอง โดยเฉพาะในการเผยแพร่และ

ขยายอทิธพิลไปสูด่นิแดนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ดงัทีน่กัวชิาการหลายคนให้ความเหน็

ว่า เป็นนโยบายประการหน่ึงของรชักาลท่ี 4 ท่ีต้องการท�าให้ลาว (อสีาน) กลายเป็นไทยโดย

อาศยัเครือ่งมอืกลไกทางพทุธศาสนา (ปฐม ตาคะนันท์ 2551, 100; ธรีพงษ์ มไีธสง 2556, 

12)

ประวตักิารสถาปนาธรรมยตุกินกิายในภาคอสีานเริม่จากพระภิกษุด ีพันธุโล จากเมือง

อบุลราชธานไีด้มโีอกาสเดินทางไปกรงุเทพฯ และพบกบัพระวชริญาณภกิขขุณะนัน้ ต่อมาท่าน

ได้ญัตติเป็นพระฝ่ายธรรมยตุศึกษาเล่าเรียนต่อทีวั่ดบวรนเิวศ นับเป็นพระธรรมยุตรปูแรกของ

ภาคอสีาน จากนัน้ท่านได้เดินทางกลบัมายงัเมอืงอบุลราชธาน ีท่านได้ชกัชวนพระภกิษมุ้าว 

เทวธมัม ีและพระภิกษกุ�า่ คุณสัมปันโน ไปญตัติเป็นพระฝ่ายธรรมยตุตามล�าดบั นบัแต่นัน้

มาพระสงฆ์จากทางอสีานได้มาญตัตเิข้าธรรมยตุกินกิายมากขึน้ จนเม่ือท่านวชิรญาณภกิขุ
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ได้ลาสมณเพศเพื่อครองราชย์เป็นรัชกาลที่ 4 จึงโปรดฯ ให้เจ้าเมืองอุบลในขณะนั้นคือ 

พระพรหมวรราชสุริยวงศ์ (กุทอง) ร่วมกับพระสงฆ์สร้างวัดธรรมยุตขึ้นเป็นแห่งแรกคือวัด 

สปัุฏนาราม ในปี พ.ศ. 2396 โดยพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จ�านวน 800 บาท (10 ชัง่) 

เลกวดัอกี 60 คน และนิตยภัตแก่เจ้าอาวาสเดือนละ 8 บาท (พระพรหมมนุ ี2479, 19) และ

ภายหลงัจากนัน้ได้มกีารขยายตวัของวดัธรรมยตุกินกิายรวมทัง้พระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุตเกิดขึน้

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างรวดเร็ว รวมถึงพระสงฆ์จากอีสานที่บวชในคณะธรรมยุต

หลายรูปก็ได้รับการยกย่องจากศูนย์กลางอย่างมาก โดยเฉพาะลูกศิษย์คนส�าคัญของกลุ่ม 

พระธรรมยตุรุน่แรก คือ พระมหาอ้วน ติสโส ชาวอบุลราชธาน ีทีไ่ด้เข้าบวชเป็นธรรมยตุโดย 

มท่ีานเทวธมัมี (ม้าว) เป็นพระอปัุชฌาย์ ซึง่ต่อมาได้กลายเป็นพระสงฆ์ผูมี้บทบาทส�าคญัมาก

ต่อการปฏริปูการพทุธศาสนาในอสีาน ด้วยท่านได้เป็นเจ้าคณะมณฑลอสีานเมือ่ปี พ.ศ. 2447 

และได้สมณศกัด์ิสูงสุดเป็นถึงสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ประธานฝ่ายธรรมยตุภาคอสีาน

พระสงฆ์ธรรมยุติกนิกายมีบทบาทส�าคัญต่อการประกาศแนวทางของพุทธศาสนา 

ร่วมกับอุดมการณ์ของรัฐชาติอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระ 

วชริญาณวโรรส สมเดจ็พระสงัฆราชในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฏุเกล้าเจ้าอยูหั่ว (รชักาล

ที ่6) ดงัจะเหน็ได้จากพระนิพนธ์ประวัตศิาสตร์ในหลกัสตูรการศกึษาของคณะสงฆ์ท่ีเสนอภาพ

ของการรวมหวัเมอืงต่างๆ เข้าเป็นรฐัชาตขิองสยามในเวลาน้ันชดัเจนมากย่ิงข้ึน (Tiyavanich 

1997, 40-42) นอกจากน้ีพระสงฆ์ธรรมยตุยงัมบีทบาทในการขบัเคลือ่นเพือ่ปฏริปูสงัคมใน

ท้องถิ่นต่างๆ ให้เป็นไทยโดยผ่านการตีความค�าสอนทางพุทธศาสนาตามแนวทางธรรมยุต 

และเผยแพร่ค�าสอนเกี่ยวกับหน้าที่ของคนในชาติตามท้องถิ่นต่างๆ (สายชล สัตยานุรักษ์ 

2557, 84) กลุม่คณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยตุกินิกายจากภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ต่างกไ็ด้เข้ามา

ศึกษาพระธรรมและแนวทางค�าสอนจากส�านักวัดบวรนิเวศ ดังนั้นนอกจากแนวทางค�าสอน

ทางพทุธศาสนา คณะสงฆ์ธรรมยตุยงัได้วางแนวทางการศกึษาของสงฆ์ผ่านแนวคดิรฐัชาตติาม

หลกัสตูรใหม่ของสมเด็จฯ กรมพระวชริญาณวโรรสด้วย กล่าวได้ว่าพุทธศาสนาและความเป็น

ชาติท่ีอิงศูนย์กลางกรุงเทพฯ ได้ถูกส่งผ่านสู่กลุ่มพระธรรมยุติกนิกาย ซ่ึงมีบทบาทส�าคัญ 

ในการจดัการศกึษาในหวัเมอืงอสีาน (กติริตัน์ สหีบณัฑ์ 2533) มีการจัดตัง้โรงเรยีนโดยมี 

พระสงฆ์เป็นผูบ้รหิารและเป็นผูส่้งผ่านความคิดตามวดัต่างๆ ในหวัเมอืงอสีาน การขยายตวั



66 พิเชฐ สายพันธ์

ของวดัธรรมยตุนิกิายในท้องถิน่ได้ปลกูฝังอดุมการณ์ชาตผ่ิานการเรยีนการสอนพุทธศาสนา

ด้วยภาษาบาลแีละภาษาไทยกลาง ท�าให้การใช้อกัษรธรรมอสีานไม่เป็นทีน่ยิมในเวลาต่อมา 

กระบวนการปรับเปล่ียนแบบแผนทางพุทธศาสนาในท้องถิ่นให้เป็นแบบศูนย์กลาง

กรงุเทพฯ ได้ส่งผลกระทบต่อฐานะทางพทุธของฝ่ายท้องถิน่เป็นอย่างมาก มกีารออกระเบยีบ

ว่าด้วยการรับรองผู้จะบรรพชาและอุปสมบท การก�าหนดข้อห้ามไม่ให้บวชของคนที่สักหน้า 

สกัลาย และคนทีบ่วชมาแล้ว 3 ครัง้ ฯลฯ การยกเลกิความเชือ่ดัง้เดมิทีน่�าเอาคตผิ ีพราหมณ์

มาผสมผสานกบัพทุธ และโดยเฉพาะอย่างยิง่ การจดัระเบยีบการปกครองของคณะสงฆ์ใหม่ 

ซึง่ท�าให้บทบาทของแนวคดิและกลุม่พระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุตกินกิายท่ีเป็นตัวแทนจากศูนย์กลาง

มีความหมายและส่งอทิธพิลต่อการปรับตวัของแบบแผนปฏิบัตขิองศาสนาในท้องถิน่ การเล่ือน

สมณศกัดิข์องพระสงฆ์เป็นสมเด็จ เป็นซา เป็นคู ตามจารตีพธิฮีดสรงในท้องถิน่ ถกูประกาศ

ให้ยกเลกิตามพระราชบัญญตัปิกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 (พ.ศ. 2445) ล้วนแล้วแต่เป็น 

ผลจากการปฏริปูศาสนาครัง้ใหญ่ในสมยัท่ีสมเด็จพระมหาวรีวงศ์เป็นเจ้าคณะมณฑลอสีาน 

(Tambiah 1970 253-257; เตมิ วภิาคย์พจนกิจ 2530, 583-587) อนัเป็นห้วงเวลาท่ีมกีาร

เปล่ียนแปลงวิธีคิด และแบบแผนปฏิบัติทางความเช่ือของชาวอีสานที่เด่นชัดและอิงเข้าสู่

ศนูย์กลางเป็นอย่างมาก 

การปฏริปูศาสนาและการปรบัเปลีย่นโครงสร้างการปกครองในท้องถิน่ ซึง่ในกรณีของ

เมืองกฉุนิารายณ์กไ็ด้ถกูลดฐานะลงมาเป็นเพยีงอ�าเภอ เหน็ได้ชดัว่าช่วงเวลานีท้้องถิน่ได้ถกู

ลดความส�าคญัลงทัง้ในมติิศาสนาและการเมอืงการปกครอง และเป็นช่วงทีก่ลุม่ผูไ้ทมฐีานะ

ทางสงัคมท่ีต�า่ต้อยมากในกระบวนการปฏรูิปของรัฐไทย จนเมือ่สมเดจ็พระมหาวีรวงศ์ได้เดนิ

ทางมาอีสานและมีโอกาสพักที่วัดสิมนาโกใน พ.ศ. 2473 ท่านจึงเป็นเสมือนสัญลักษณ์ที่

ท�าให้ท้องถิน่ชาวผูไ้ทสามารถเชือ่มโยงตนเองกับศนูย์กลาง การอ้างองิกบัเหตกุารณ์ทีท่่านน�า

พระพุทธรูปจากกรุงเทพฯ มามอบให้กับชุมชนและกลายเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจ�า 

ท้องถ่ินท่ียึดโยงกับพระสงฆ์รูปส�าคัญจากศูนย์กลางทั้งสมเด็จโต (วัดระฆัง) และสมเด็จ 

พระมหาวรีวงศ์ (อ้วน ตสิโส) เป็นเรือ่งราวทีไ่ด้รบัการอธบิายร่วมกนัเพ่ือเน้นย�า้ฐานะความ

ส�าคญัของท้องถิน่ในยามท่ีถูกรฐัลดสถานะลง พระพทุธรปูศักดิส์ทิธิแ์ละพระเถระผูใ้หญ่กลาย
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เป็นสัญลกัษณ์ทางพทุธศาสนาจากศนูย์กลางท่ีส�าคญั ท�าหน้าทีเ่ป็นเสมือนตวัแทนของการ

ยนืยนัสถานะของเรือ่งเล่าซ่ึงมคีวามหมายต่อชมุชนสบืต่อมาจนถงึปัจจบุนั 

ขณะเดยีวกัน การอ้างองิกับตัวแทนของอทิธพิลพุทธศาสนาจากศูนย์กลาง กส็ะท้อนถงึ

กระบวนการทางสงัคมทีม่แีรงกดดนัและมอีทิธพิลต่อชาวผูไ้ทในท้องถิน่ เรือ่งเล่าของชาวผูไ้ท

กลุม่วดัสมินาโกเกีย่วกบัพระพทุธรปูศกัดิส์ทิธิน์ี ้ได้จดัวางสถานะทางสงัคมของตนเองให้เข้าไป

ยนือยูท่่ามกลางค�าอธิบายของรัฐ ถงึแม้ว่าจะต้องเปล่ียนแปลงแบบแผนประเพณีและความเช่ือ

อื่นๆ ที่ตนเคยปฏิบัติมาและต้องเปิดทางให้พุทธศาสนาแบบศูนย์กลางเข้ามามีบทบาทใน

ชุมชนก็ตาม ในกรณีนี้จึงเห็นได้ชัดเจนว่าพุทธศาสนาได้เป็นเครื่องมือกลไกของอ�านาจรัฐ 

ในการรวมอ�านาจเข้าสู่ศนูย์กลาง ในขณะเดียวกนักลุม่ชาตพัินธุใ์นท้องถ่ินกใ็ช้พุทธศาสนา

เป็นเครื่องมือกลไกของตนในการต่อรองสถานะให้กลุ่มทางสังคมยังคงด�ารงอยู่ได้ โดยไม่ 

สญูเสยีหรอืถกูท�าลายให้ถูกกลนืกลายไปเป็นไทยแบบศนูย์กลางเสยีหมดสิน้

สรปุ

กล่าวโดยสรุป ปรากฏการณ์จากการวิจัยภาคสนามเบื้องต้น ได้สะท้อนให้เห็นความ

สัมพันธ์ของพุทธศาสนากับการเมืองเชิงชาติพันธุ์ในสองประการหลักๆ ประการแรก 

พทุธศาสนาเป็นเครือ่งมอืส�าคัญทีถ่กูรัฐดงึมาใช้ในการยดึโยงท้องถิน่ให้เข้ากบัศนูย์กลางร่วม

กบักลไกทางการปกครองและอดุมการณ์ของความเป็นชาต ิ ในขณะเดยีวกนั กลุม่ชาตพัินธ์ุ

ต่างๆ กไ็ด้รบัรู้และปรบัแต่งความสัมพนัธ์ชดุใหม่ของตนเพือ่พยายามธ�ารงฐานะทางสงัคมไว้ 

โดยหาโอกาสทีจ่ะน�าวฒันธรรมท้องถิน่หรอืวฒันธรรมชาตพินัธุข์องตนมาปรบัใช้ให้ล้อไปกบั

อดุมการณ์ทางศาสนาและอดุมการณ์ทางการปกครองของรฐั ประการทีส่อง กลุ่มชาตพัินธุ์

ได้สร้างภาพลกัษณ์และน�าเสนอการยอมรบัศนูย์กลาง โดยอ้างองิกลุม่ของตนให้มฐีานะเป็น

ทีย่อมรบัของรฐัด้วยการใช้กรอบพทุธศาสนาท่ีรัฐให้ความส�าคญั 

กระบวนการสร้างความยอมรบัจากรฐัน้ีมวีธิกีารท่ีน่าสนใจคอืการเชือ่มโยงตนเองกับ

สัญลักษณ์ต่างๆ ทางพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นสถานท่ีส�าคัญทางพุทธศาสนา เช่น วัด 

พระธาตพุนม พระธาตพุนม พระธาตุเรณ ูดังกรณขีองกลุม่ผูไ้ทเรณนูคร วตัถ ุเช่น เสมาเก่า 
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สมิเก่า วดัร้าง พระพทุธรปูศกัด์ิสิทธ์ิ ดังกรณีของผูไ้ทกดุสมิ/กฉุนิารายณ์ ตลอดจนการอ้างองิ

พระสงฆ์รปูส�าคญัทีม่ผีลต่อการก�าหนดความหมายทางพุทธศาสนาให้กับชมุชน เช่น พระภิกษุ

ทาผู้มีบทบาทแนะน�าการตั้งชุมชนเมืองเรณู สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ผู้มีบทบาทต่อการท�าให้ 

ผู้ไทและวดัสมินาโกเมอืงกฉุนิารายณ์มฐีานะส�าคญั จึงเหน็ได้ว่าสญัลกัษณ์พุทธศาสนาเป็น

เครื่องมือท่ีมีอิทธิพลต่อการเชื่อมโยงความหมายทางสังคม เกิดการปฏิบัติตามจนเป็น

แบบแผนประเพณ ีสร้างความสมัพนัธ์ทีต้่องการเน้นย�า้ว่าต้องการเป็นไปตามแบบหรอืแนวทาง

ที่สัญลักษณ์หลักที่ถูกน�ามาใช้นั้นเป็นอยู่ ท�าให้เกิดความเป็นปึกแผ่นเหนียวแน่นของชุมชน 

ตลอดจนตอกย�า้ระเบียบสังคมและศลีธรรมท่ีสังคมนัน้ต้องการจะเป็นให้เด่นชดัขึน้ อนัจะน�า

ไปสูเ่ป้าหมายเชงิอดุมการณ์ของสงัคมทีร่่วมกนัท้ังในระดบัของรฐัและระดบัของกลุม่ชาตพินัธุ์

ในท้องถิน่นัน้ด้วย
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รายการอ้างองิ

เอกสารชัน้ต้นทีย่งัไม่ได้ตพีมิพ์

หอสมดุแห่งชาต.ิ หนงัสอืสมดุไทยด�า. อกัษรไทย. ภาษาไทย. เส้นดนิสอ. จดหมายเหตรุชักาล

ที ่3 จ.ศ. 1206 เลขที ่33. “สารตราเจ้าพระยาจกัรถีงึเมอืงมกุดาหาร เรือ่งตัง้บ้าน

ท่าขอรยางเป็นเมอืงท่าขอรยาง บ้านแซงบาดานเป็นเมอืงแซงบาดาน บ้านกจุษณิราย 

เป็นเมอืงกจุษิณราย บ้านปขาวพนันา เป็นเมอืงพรรนา บ้านกจุสมาร เป็นเมอืงกจุสมา

ร บ้านนองสงูเป็นเมอืงนองสงู”.

หอสมดุแห่งชาต.ิ กระดาษฝรัง่. อกัษรไทย. ภาษาไทย. เส้นหมึก. จดหมายเหตรุชักาลที ่ 3  

จ.ศ. 1206 เลขที ่ 34. “ส�าเนาสารตราเจ้าพระยาจกัร ี เรือ่งถงึอปุฮาดเมอืงสกลนคร 

เรือ่งตัง้บ้านกดุขมารเป็นเมอืงสกุมุาร ตัง้บ้านผ้าขาวพรรณาเป็นเมอืงพรรณา และตัง้

ท้าวเพยีเมอืงสงูเป็นเจ้าเมอืงสกุมุาร ตัง้โฮงกางเป็นเจ้าเมอืงพรรณา”.
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