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การเปลีย่ นแปลงทางการเมืองภายในของคาบสมุทรอินโดจีนระหว่างสยามและล้านช้างตัง้ แต่
พุทธศตวรรษที่ 22 เป็นต้นมา ท�ำให้เกิดเคลือ่ นย้ายกลุม่ คนข้ามรัฐมาตัง้ บ้าน-เมืองทางฝัง่ ขวา
ของแม่นำ�้ โขง อิทธิพลจากสยามได้สง่ ผลกระทบต่อโครงสร้างและแบบแผนพุทธศาสนาของ
กลุม่ ชาติพนั ธุต์ า่ งๆ ซึง่ ต่างก็มกี ลไก เทคนิค วิธกี าร ในการปรับตัวให้ดำ� รงอยูร่ ว่ มกับบริบท
ทางสังคมใหม่ทแี่ ตกต่างกันไป เช่น การสร้างความหมายเชือ่ มโยงกับสัญลักษณ์ส�ำคัญทาง
พุทธศาสนาชุดต่างๆ ทัง้ วัตถุ สถานที่ และบุคคล เพือ่ อ้างอิงความเป็นพุทธในแบบท้องถิน่ และ
แบบศูนย์กลางจากกรุงเทพฯ จากกรณีศกึ ษากลุม่ ชาติพนั ธุผ์ ไู้ ทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทยได้ชี้ให้เห็นว่า พุทธศาสนาเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่กลุ่มชาติพันธุ์ใช้เพื่อ
สร้างความหมายและกระบวนการส�ำหรับเป็นเงือ่ นในการต่อสู้ ต่อรอง ปรับตัว ด้วยวิธกี ารใช้
สัญลักษณ์สำ� คัญทางพุทธศาสนารูปแบบต่างๆ เพื่อให้กลุ่มของตนสามารถด�ำรงอยู่ร่วมกับ
ระบบโครงสร้างทางสังคมทีต่ อ้ งอ้างอิงกับศูนย์กลางอ�ำนาจใหม่ทตี่ นเคลือ่ นย้ายเข้ามา
ค�ำส�ำคัญ พุทธศาสนา, กลุม่ ชาติพนั ธุ,์ ผูไ้ ท
บทคัดย่อ
abstract

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.
keywords Buddhism, ethnic groups, Phutai
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ตัง้ แต่พทุ ธศตวรรษที่ 22 เป็นต้นมา มีการเปลีย่ นแปลงทางการเมืองภายในของคาบสมุทร
อินโดจีนระหว่างสยามและล้านช้างในหลายประการ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา การทีอ่ ำ� นาจเปลีย่ น
มือจากราชวงศ์สุโขทัยมาเป็นราชวงศ์ปราสาททอง น�ำมาสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโลกทัศน์
ทีส่ ยามมีตอ่ ภูมภิ าคและตะวันตก โดยเฉพาะอิทธิพลทางการค้าในสมัยสมเด็จพระนารายณ์
(พ.ศ. 2199 - 2231) ท�ำให้ตอ้ งขยายอิทธิพลไปสูด่ นิ แดนฝัง่ แม่นำ�้ โขงเพือ่ ขยายฐานวัตถุดบิ
ทีเ่ ป็นสินค้าป่าจากภายในภูมภิ าคมากขึน้ ประกอบกับความขัดแย้งภายในอาณาจักรล้านช้าง
หลังรัชสมัยพระเจ้าสุรยิ วงศาธรรมิกราช (พ.ศ. 2180 - 2237) ส่งผลให้เกิดการแบ่งอ�ำนาจ
เป็นหลวงพระบาง เวียงจันทน์ และจ�ำปาศักดิ์ และเกิดเคลื่อนย้ายกลุ่มคนต่างๆ พร้อม
พระสงฆ์ สามเณร ข้ามมาตัง้ บ้าน-เมืองทางฝัง่ ขวาของแม่นำ�้ โขง เช่น ในเขตเมืองหนองบัวลุม่ ภู
เมืองนครพนม เมืองจ�ำปาศักดิ์ ฯลฯ ซึง่ เป็นพืน้ ทีช่ ายขอบพระราชอาณาเขตระหว่างสยามและ
ล้านช้างในเวลานัน้ กลุม่ คนและชุมชนเหล่านีไ้ ด้นำ� ขนบและความเชือ่ ทางศาสนาเข้ามาพร้อม
กับต้องเผชิญการปรับตัวทางสังคมในบริบทใหม่ ทัง้ ยังใช้เงือ่ นไขทางศาสนาเพือ่ อธิบายฐานะ
ของความเป็นชุมชนใหม่ให้มคี วามหมายด้วย
การเติบโตของชุมชนบ้าน-เมืองหลายแห่งได้สะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวทางสังคม
และการปรับตัวทางวัฒนธรรมอย่างมีพลวัตต่อเนือ่ ง ดังจะเห็นได้วา่ แบบแผนทางสังคมและ
วัฒนธรรมตามจารีตประเพณีจากดินแดนฝั่งซ้ายแม่น�้ำโขงซึ่งสัมพันธ์กับวัฒนธรรมล้านช้าง
ได้ถูกน�ำมาใช้ร่วมกับการปรับตัวให้เข้ากับอิทธิพลทางการเมืองของสยามที่แผ่ขยายมาจาก
ลุ่มน�้ำเจ้าพระยาสู่ดินแดนที่ราบสูงโคราชตลอดจนสองฝั่งแม่น�้ำโขง นอกจากนี้ ตั้งแต่สมัย
กรุงธนบุรมี าจนถึงรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้เกิดการกวาดต้อนผูค้ นกลุม่ ต่างๆ จาก
ดินแดนล้านช้างไม่วา่ จะเป็นกลุม่ ลาว กลุม่ พวน กลุม่ ผูไ้ ท กลุม่ ญ้อ กลุม่ กะเลิง ฯลฯ ท�ำให้
เกิดการเคลือ่ นย้ายของกลุม่ ชาติพนั ธุข์ า้ มแม่นำ�้ โขงเข้ามาตัง้ ถิน่ ฐานใหม่ในดินแดนอีสานของ
ฝัง่ สยามอีกเป็นจ�ำนวนมาก และตัง้ แต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (รัชกาล
ที่ 5) เป็นต้นมา ผูค้ นในบริเวณนีต้ อ้ งปรับตัวกับอิทธิพลการเมืองในระบอบอาณานิคม โดยที่
ทางฝั่งซ้ายของแม่น�้ำโขงถูกจัดการให้เป็นส่วนหนึ่งของดินแดนล้านช้างภายใต้อ�ำนาจ
เจ้าอาณานิคมฝรั่งเศส ในขณะที่ดินแดนฝั่งขวาของแม่น�้ำโขงต้องปรับตัวให้เข้ากับการจัด
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ระเบียบการปกครองใหม่ที่มีสยามเป็นศูนย์กลาง ส่งผลกระทบส�ำคัญต่อการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างสถาบันพุทธศาสนาทีเ่ คยยึดถือตามจารีตประเพณีแบบล้านช้างและแบบท้องถิน่ มา
สูโ่ ครงสร้างใหม่ตามแบบอิทธิพลสยามจากกรุงเทพฯ พร้อมกับผลกระทบจากการขยายอิทธิพล
ของธรรมยุตกิ นิกายจากกรุงเทพฯ สูภ่ าคอีสาน ท�ำให้มกี ารปรับตัวต่อการจัดระเบียบใหม่ของ
โครงสร้างการปกครองและอ�ำนาจสงฆ์ในท้องถิน่ ในเวลาต่อมา
ด้วยเงื่อนไขดังกล่าวกลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มต่างก็มีกลไก เทคนิค วิธีการ ในการ
ปรับตัวให้ดำ� รงอยูร่ ว่ มกับบริบททางสังคมใหม่ทแี่ ตกต่างกันไป ในกรณีของกลุม่ ผูไ้ ทมักถูก
เข้าใจว่าเป็นพวกทีน่ บั ถือผี ได้ให้ความส�ำคัญต่อการสร้างความหมายเชือ่ มโยงกับพุทธศาสนา
ทัง้ อ้างอิงพุทธแบบท้องถิน่ และแบบศูนย์กลางกรุงเทพฯ มีการสร้างวัดวาอาราม จัดงานบุญ
และการสร้างสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์ทส่ี ำ� คัญในท้องถิน่ เช่น การสร้างพระธาตุเรณูตามแบบ
พระธาตุพนม และพยายามอ้างอิงอัตลักษณ์ผไู้ ทกับพุทธศาสนามากขึน้ บางกลุม่ ได้รวมตัว
กันเพื่อต่อสู้และต่อต้านอ�ำนาจรัฐ เช่น กลุ่มกบฏส่า/ข่า กรณีอ้ายสาเกียดโง้ง ซึ่งได้อาศัย
ความเชื่อเรื่องพระศรีอาริย์เป็นอุดมการณ์ในการรวมกลุ่มคนในท้องถิ่นเพื่อสร้างสังคมใหม่
ในขณะทีก่ ลุม่ ลาวเมืองอุบลฯ ได้ปรับตัวผ่านการศึกษาพุทธศาสนาแบบกรุงเทพฯ และการ
เติบโตของพุทธศาสนาธรรมยุตกิ นิกายทีเ่ ริม่ เข้ามามีอทิ ธิพลในภาคอีสาน เพือ่ ผสานตนเอง
ให้เข้ากับกระบวนการสร้างชาติและความเป็นไทยจากกรุงเทพฯ พุทธศาสนาจึงมีความส�ำคัญ
ไม่วา่ จะเป็นการน�ำอุดมการณ์ทางพุทธศาสนาบางประการมาก�ำหนดอุดมการณ์ในการรวม
กลุม่ ทางสังคมเพือ่ การต่อสูแ้ ละด�ำรงอยู่ หรือการน�ำวัฒนธรรมเฉพาะของกลุม่ เข้ามาใช้พนื้ ที่
ในบริบทพุทธศาสนาเพือ่ เสริมสร้างอัตลักษณ์ชาติพนั ธุใ์ ห้เข้มแข็งขึน้
บทความนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของโครงการวิจยั ทีม่ งุ่ ศึกษากระบวนการทีก่ ลุม่ ชาติพนั ธุต์ า่ งๆ
ซึ่งล้วนแล้วแต่ไม่มีอ�ำนาจและไม่มีอิทธิพลทางการปกครอง ได้อาศัยพุทธศาสนาเป็น
เครือ่ งมืออันทรงพลังในการต่อสู้ ต่อรอง ปรับตัว ด้วยรูปแบบวิธกี ารต่างๆ เพือ่ ให้กลุม่ ของตน
สามารถด�ำรงร่วมกับระบบโครงสร้างทางสังคมชุดใหม่ทตี่ อ้ งอ้างอิงกับอิทธิพลของศูนย์กลาง
ใหม่ภายหลังตนเคลื่อนย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐาน แต่ในขณะเดียวกัน ผู้วิจัยได้ค้นพบว่าใน
กระบวนการดังกล่าว กลุม่ ชาติพนั ธุต์ า่ งๆ ไม่ได้ตกเป็นเครือ่ งมือของศูนย์กลางใหม่ทกี่ รุงเทพฯ
อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด หากแต่มีการเลือกแสดงอัตลักษณ์พุทธศาสนาแบบท้องถิ่นในการ
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ประกอบสร้างตัวตน ไม่ว่าจะเป็นงานบุญประเพณี ธรรมเนียมการสวดมนต์แบบชาวบ้าน
การสร้างสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์ที่แสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่น การอ้างอิงพระสงฆ์รูปส�ำคัญ
ทั้งจากศูนย์กลางและในท้องถิ่นในฐานะบุคคลสัญลักษณ์ของกลุ่ม ยิ่งไปกว่านั้น ได้มีการ
รือ้ ฟืน้ อัตลักษณ์ทเี่ ป็นตัวแทนของศูนย์กลางล้านช้างมาประกอบสร้างขึน้ ใหม่ในรัฐไทย เช่น
การสร้างพระวิหารตามแบบวัดเชียงทอง หลวงพระบาง ทีป่ รากฏหลายแห่งในอีสานทัง้ ในวัด
สร้างใหม่ของกลุ่มผู้ไทและลาวในปัจจุบัน โครงการวิจัยนี้มีเป้าหมายในการศึกษากลุ่ม
ชาติพนั ธุผ์ ไู้ ทซึง่ มีเงือ่ นไขและสภาวะในการใช้พทุ ธศาสนาเป็นเครือ่ งมือในการต่อรองการด�ำรง
อยูท่ างสังคมและการประกอบสร้างอัตลักษณ์ชาติพนั ธุ์ โดยบทความนีจ้ ะได้นำ� เสนอประเด็น
อภิปรายจากการวิจัยภาคสนามในช่วงแรกซึ่งจ�ำกัดขอบเขตเฉพาะกรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์
ผู้ไทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อันจะเป็นพื้นฐานส�ำหรับการศึกษา
เปรี ย บเที ย บกั บ กรณี ก ลุ ่ ม ผู ้ ไ ทในเมื อ งต้ น ทางของการย้ า ยถิ่ น ที่ เ มื อ งวั ง สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริบททางสังคม-การเมืองที่แตกต่างกัน
ต่อไป
ชาวผูไ้ ทในประเทศไทยมีคำ� เรียกตนเองอีกค�ำหนึง่ ว่า “ภูไท” เมือ่ สอบถามทีม่ าการ
ตัง้ ถิน่ ฐานของคนกลุม่ นีใ้ นประเทศไทย ส่วนใหญ่ลว้ นกล่าวว่าอพยพโยกย้ายมาจากฝัง่ ซ้าย
ของแม่นำ�้ โขงตัง้ แต่ชว่ งต้นพุทธศตวรรษที่ 24 เข้ามาตัง้ ถิน่ ฐานในบริเวณทีป่ จั จุบนั เป็นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ชาวผู้ไทที่ย้ายข้ามฝั่งแม่น�้ำโขงเข้ามาอยู่ในเขต
ประเทศไทย มาจากเมืองต้นทางส�ำคัญ 4 เมือง ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ได้แก่ เมืองวัง เมืองเซโปน เมืองกะปอง และเมือง
ค�ำอ้อค�ำเขียว1 โดยผู้วิจัยเลือกศึกษาปรากฏการณ์ทางพุทธศาสนาในกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทที่
เคลือ่ นย้ายมาจากต้นทางเมืองวัง เนือ่ งจากเป็นกลุม่ ทีม่ ปี ระชากรจ�ำนวนมากทีส่ ดุ และมีการ
แยกย้ายไปตัง้ ถิน่ ฐานกระจายอยูห่ ลายพืน้ ทีใ่ นแถบภาคอีสานของประเทศไทย โดยเฉพาะใน
6 เมืองหลักๆ ดังนี้
ข้อมูลในส่วนนี้ประมวลจาก จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 จ.ศ. 1206 เลขที่ 33 และ เลขที่ 34 (ดูในรายการอ้างอิง
ท้ายบท กลุ่มเอกสารชั้นต้น); หนังสือ ประวัติศาสตร์อีสาน (เติม วิภาคย์พจนกิจ 2530, 123-124; 236-241; 293294; 357) และ ประวัติผู้ไทยและชาวผู้ไทยเมืองเรณูนคร (ถวิล ทองสว่างรัตน์ 2527, 14-24; 33-37).
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- เมืองกุฉนิ ารายณ์ น�ำโดยเจ้าราชวงศ์เมืองวัง พาคน 3,003 คน มาตัง้ ขึน้ เป็นเมือง
กุดสิมหรือกุฉนิ ารายณ์ พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่ 3) โปรดฯ
ให้ตั้งเจ้าราชวงศ์เมืองวังเป็นพระธิเบศร์วงษา ปัจจุบันคือกลุ่มผู้ไทกาฬสินธุ์ (กุฉิ
นารายณ์ เขาวง นาคู)
- เมืองภูแล่นช้าง น�ำโดยหมื่นเดชอุดม พาคนจ�ำนวนหนึ่งมาตั้งชุมชน รัชกาลที่ 3
โปรดฯ ให้ตงั้ เป็นเมืองภูแล่นช้าง ขึน้ กับเมืองกาฬสินธุ์
- เมืองเรณูนคร น�ำโดยท้าวสาย พาคน 2,648 คน มาตัง้ ชุมชนทีบ่ า้ นดงหวาย รัชกาล
ที่ 3 โปรดฯ ให้ตงั้ ท้าวสายเป็นพระแก้วโกมล ยกบ้านดงหวายเป็นเมืองเรณูนคร ขึน้
กับเมืองนครพนม
- เมืองพรรณา น�ำโดยท้าวโฮงกลางบุตรเจ้าเมืองวังพาคน 2,003 คน มาตัง้ ชุมชนที่
บ้านปะขาวพรรณา รัชกาลที่ 3 โปรดฯ ให้ตงั้ ท้าวโฮงกลางเป็นพระเสนาณรงค์ และ
ตั้งเป็นเมืองพรรณา ขึ้นกับเมืองสกลนคร ปัจจุบันคืออ�ำเภอพรรณานิคม จังหวัด
สกลนคร
- เมืองค�ำเขือ่ นแก้ว กรมการเมืองพาคน 1,317 คน ขอตัง้ เป็นเมืองค�ำเขือ่ นแก้ว ขึน้
กับเมืองเขมราฐ ปัจจุบนั คือต�ำบลค�ำเขือ่ นแก้ว อ�ำเภอชานุมาน จังหวัดอ�ำนาจเจริญ
- เมืองหนองสูง อพยพจากเมืองต้นทางสองแห่งคือเมืองวังน�ำโดยเพียเมืองแสนเมือง
วังและท้าวสิงหนามเจ้าเมืองค�ำอ้อ ตั้งเป็นเมืองหนองสูง ปัจจุบันอยู่ในเขตจังหวัด
มุกดาหาร
กลุม่ ผูไ้ ทสายต้นทางเมืองวังนอกจากจะเป็นกลุม่ ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในบรรดากลุม่ ผูไ้ ททีย่ า้ ย
เข้ามาในประเทศไทยแล้ว ยังมีการตัง้ ถิน่ ฐานโดยแบ่งตามผูน้ ำ� ทีเ่ ป็นชนชัน้ สูงออกเป็นหลาย
กลุ่ม ได้แก่ ผู้น�ำระดับเจ้าราชวงศ์เมืองวังที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพระธิเบศร์วงษาเจ้าเมืองกุฉิ
นารายณ์ อีกกลุม่ คือเมืองเรณูนครน�ำโดยท้าวสายได้รบั แต่งตัง้ เป็นพระแก้วโกมล กลุม่ เมือง
พรรณาน�ำโดยท้าวโฮงกลางได้รบั แต่งตัง้ เป็นพระเสนาณรงค์และเมืองหนองสูงน�ำโดยเพียเมือง
แสนเมืองวัง ทั้งสี่เมืองนี้เป็นการตั้งถิ่นฐานใหม่โดยยังคงมีผู้นำ� ที่สืบเชื้อสายมาจากกลุ่ม
เจ้าเมืองเดิมและขุนนางระดับสูงของเมืองวัง ซึ่งในบทความนี้จะได้กล่าวถึงกรณีศึกษา
พุทธศาสนากับกลุม่ ชาติพนั ธุผ์ ไู้ ททีอ่ พยพจากต้นทางเมืองวัง โดยอธิบายเปรียบเทียบ 2 กลุม่
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คือ กลุม่ ผูไ้ ทเมืองเรณูนคร จังหวัดนครพนม และกลุม่ ผูไ้ ทเมืองกุฉนิ ารายณ์-เขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ์
พุทธศาสนากับกลุม
่ ผูไ้ ทเมืองเรณูนคร
พระธาตุพนม: ต้นแบบเชิงสัญลักษณ์ทางพุทธของผูไ้ ทเรณูนคร

เรือ่ งเล่าเกีย่ วกับการเคลือ่ นย้ายข้ามรัฐและข้ามมาสูฝ่ ง่ั ขวาของแม่นำ�้ โขงของกลุม่ ผูไ้ ทเรณูนคร
ได้อา้ งอิงถึงค�ำบอกเล่าของผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ทเี่ รณูนครเล่าให้ฟงั กล่าวถึงบรรพบุรษุ เล่าสืบต่อกันมา
ว่า เมือ่ ครัง้ อพยพโดยการน�ำของท้าวเพชรท้าวสายซึง่ เป็นกลุม่ ชนชัน้ สูงของเมืองวังข้ามโขงมา
ตัง้ ถิน่ ฐานครัง้ แรกทีบ่ ริเวณหนองหาน สกลนคร มีการยังชีพด้วยการท�ำไร่นา จนกระทัง่ เกิด
โรคภัยไข้เจ็บจึงพยายามจะอพยพย้ายกลับไปอยูเ่ มืองวังตามเดิม แต่ในระหว่างทางท้าวเพชร
ได้พบกับพระภิกษุทาผูม้ าจากวัดพระธาตุพนม และได้รบั ค�ำแนะน�ำว่าอย่าย้ายกลับ ท้าวเพชร
จึงน�ำชาวผูไ้ ทไปตัง้ ถิน่ ฐานทีด่ งหวายสายบ่อแก หรือเมืองเรณูนครในปัจจุบนั (ถวิล ทองสว่าง
รัตน์ 2527, 33-34) เรื่องเล่าดังกล่าวแสดงความเชื่อมโยงกับบทบาทของพระภิกษุใน
พุทธศาสนา แสดงให้เห็นว่ากลุม่ ผูไ้ ทเมืองเรณูนครได้อา้ งอิงความสัมพันธ์กบั พุทธศาสนาใน
ท้องถิน่ โดยเฉพาะวัดพระธาตุพนมซึง่ เป็นวัดส�ำคัญของท้องถิน่ ถือเป็นการสร้างความหมาย
และตัวตนทีม่ นี ยั ส�ำคัญต่อการตัง้ ชุมชนผูไ้ ททีเ่ มืองเรณูนคร
ก�ำเนิดของชุมชนผูไ้ ทเมืองเรณูนครทีเ่ คลือ่ นย้ายข้ามฝัง่ แม่นำ�้ โขงเข้ามาอยูใ่ นบริบทของ
รัฐสยามในเวลานั้นเริ่มขึ้นใน พ.ศ. 2387 โดยได้ถูกจัดระเบียบการปกครองให้เข้าเป็น
ส่วนหนึ่งของสยาม ตั้งแต่เริ่มได้รับการยกฐานะเป็นเมืองและมีต�ำแหน่งเจ้าเมืองซึ่งมีชื่อ
ต�ำแหน่งว่า “พระแก้วโกมล” สืบทอดเชือ้ สายมาจากเครือญาติของท้าวเพชรท้าวสาย และได้
รับพระราชทานเครือ่ งยศและเงินตรา ในช่วง พ.ศ. 2387 - 2446 เมืองเรณูนครมีผรู้ บั ต�ำแหน่ง
พระแก้วโกมล 5 คน หลังจากนัน้ ต�ำแหน่งพระแก้วโกมลถูกเปลีย่ นเป็นผูว้ า่ ราชการเมืองตาม
พระราชบัญญัตกิ ารปกครองท้องที่ ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2441) ชีวติ ทางสังคมของชาวผูไ้ ทและ
เมืองเรณูนครค่อยๆ ปรับตัวจากแบบแผนระบบการปกครองจารีตทีใ่ ช้ในช่วงแรก เข้าสูร่ ะบบ
การปกครองหัวเมืองของสยามในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งจัดเมืองเรณูนครเป็นเมืองบริวารของ
หัวเมืองนครพนมโดยอยู่ภายใต้มณฑลอุดรอีกชั้นหนึ่ง ก่อนจะถูกลดฐานะจากเมืองมาเป็น
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อ�ำเภอภายหลังปี พ.ศ. 2441 และถูกลดฐานะอีกครั้งหนึ่งเป็นเพียงต�ำบลหนึ่งในอ�ำเภอ
ธาตุพนมเมือ่ พ.ศ. 2460 จนกระทัง่ พ.ศ. 2518 จึงได้รบั การปรับกลับมาเป็นอ�ำเภอเรณูนคร
อีกครัง้ (ถวิล ทองสว่างรัตน์ 2527, 36-42; เติม วิภาคย์พจนกิจ 2530, 406-407)
จะเห็นว่าประวัติเมืองเรณูนครมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเมืองธาตุพนมมาตั้งแต่แรก
ก่อตัง้ ทัง้ จากเรือ่ งเล่าเกีย่ วกับการตัง้ เมืองจากค�ำแนะน�ำของพระภิกษุทาแห่งวัดพระธาตุพนม
และพัฒนาการทางการปกครอง พระธาตุพนมและวัดพระธาตุพนมจึงเป็นเสมือนแม่แบบทาง
พุทธศาสนาและการปกครองท้องถิน่ ทีม่ คี วามสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับเมืองเรณูนคร ดังปรากฏว่า
ในเวลาต่อมาเมืองเรณูนครได้สร้างพระธาตุเรณูซึ่งมีฐานะเป็นพระธาตุเจดีย์ประจ�ำเมือง
เลียนแบบพระธาตุพนม ซึง่ เป็นเจดียเ์ ก่าแก่กอ่ สร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 11-12 มีบทบาท
ส�ำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยตลอดจน
กลุ่มชนทั้งหลายที่อยู่แถบลุ่มแม่น�้ำโขงมายาวนาน (ศรีศักร วัลลิโภดม 2533ก; ศรีศักร
วัลลิโภดม 2533ข) การสร้างพระธาตุเรณูจงึ เป็นการเป็นการสร้างสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนา
ตามแม่แบบทีส่ ำ� คัญในท้องถิน่ นัน่ เอง
ข้อมูลจากเอกสารท้องถิ่นได้บันทึกเกี่ยวกับที่มาของการสร้างพระธาตุเรณูไว้ว่า ใน
พ.ศ. 2460 หลวงชาญยุทธกิจ (กา เตโช) อดีตนายอ�ำเภอเรณูนครซึ่งสืบเชื้อสายมาจาก
พระแก้ วโกมลเจ้ า เมื อ งเรณู น คร ได้ มี ค วามเห็ น ว่ า พระธาตุ พ นมเป็ น ปู ช นี ย วั ต ถุ ท าง
พระพุทธศาสนา ซึง่ บรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประชาชนทัง้
สองฝัง่ แม่นำ�้ โขงต่างเลือ่ มใสศรัทธาสักการบูชากราบไหว้ เป็นศูนย์รวมน�ำ้ ใจของประชาชน จึง
ได้รว่ มกับท่านอาชญาครู (พระครู) อินทร์ เจ้าอาวาสวัดกลาง (ต่อมาคือวัดธาตุเรณู) พระครู
สงฆ์ ขุนโพนทองธรรมราษฎร์ (ปุม้ สิงคะ) ก�ำนันต�ำบลโพนทอง และขุนเรณูนติ กิ ร (ค�ำฝัน้
โกพลรัตน์) ก�ำนันต�ำบลเรณู ได้เป็นหัวหน้าชักชวนชาวบ้านต�ำบลโพนทองและต�ำบลเรณูจดั
สร้างพระธาตุเรณูขนึ้ ทีว่ ดั กลาง โดยจ�ำลองแบบจากพระธาตุพนมองค์เดิม (ถวิล ทองสว่างรัตน์
2527, 41) การอ้างอิงกับพระธาตุพนมซึง่ เป็นสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ มี่ ฐี านะสัญลักษณ์หลัก (dominant
symbol) มีอทิ ธิพลต่อการเชือ่ มโยงความหมายและการปฏิบตั ติ ามจนเป็นแบบแผนประเพณี
เป็นความสัมพันธ์ทตี่ อ้ งการเน้นย�ำ้ ว่าต้องการเป็นไปตามแบบหรือแนวทางทีส่ ญ
ั ลักษณ์หลัก
นัน้ เป็นอยู่ ท�ำให้เกิดความเป็นปึกแผ่นเหนียวแน่นของชุมชน ตลอดจนตอกย�ำ้ ระเบียบสังคม
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และศีลธรรมทีส่ งั คมนัน้ ต้องการจะเป็นให้เด่นชัดขึน้ อันจะน�ำไปสูเ่ ป้าหมายเชิงอุดมการณ์ของ
สังคมนัน้ ด้วย (Turner 1967, 20-32) การอ้างอิงคุณค่าและความหมายของพุทธศาสนาจาก
วัดพระธาตุพนมและองค์พระธาตุพนม ย่อมแสดงให้เห็นว่าสังคมชาวผู้ไทเมืองเรณูนครได้
วางตนเองในเชิงคุณค่าและอุดมการณ์ทางพุทธศาสนาตามตัวแบบของพุทธท้องถิ่นอย่างมี
นัยส�ำคัญ
กระบวนการทางสังคมของชาวผูไ้ ทเรณูนครทีไ่ ด้รบั การบอกเล่าผ่านประวัตศิ าสตร์และ
ปฏิบัติการในท้องถิ่นได้ชี้ให้เห็นถึงความส�ำคัญของอิทธิพลทางการเมืองการปกครองและ
บทบาทพุทธศาสนาที่ถูกน�ำมาใช้เป็นเครื่องมือในการรองรับและรับรองฐานะทางสังคมของ
ชาวผูไ้ ทเรณูนคร เป็นการสร้างกลไกทางวัฒนธรรมในการปรับตัวให้เข้ากับโครงสร้างทางการ
เมืองของรัฐ มีการอธิบายการตัง้ เมืองอย่างสัมพันธ์กบั พุทธศาสนา และสร้างสัญลักษณ์ทเี่ ป็น
ทั้งตัวแทนทางพุทธศาสนาและเป็นศูนย์รวมของชุมชนคือพระธาตุเรณู ซึ่งได้กลายมาเป็น
สัญลักษณ์ของเมืองและชาวผู้ไทเรณูนครอย่างมีลักษณะเฉพาะตัว ท�ำให้สถานะของเมือง
เรณูนครเทียบเคียงเมืองธาตุพนม และเป็นการแยกความเป็นผูไ้ ทเรณูนครออกจากผูไ้ ททีย่ า้ ย
เข้ามาตัง้ ถิน่ ฐานเป็นกลุม่ ต่างๆ ในฝัง่ ขวาของแม่นำ�้ โขงไปพร้อมกันด้วย
พระธาตุเรณู: การสร้างตัวตนใหม่ของผูไ้ ทเรณูนคร

ค�ำอธิบายเกี่ยวกับการตั้งเมืองของชาวผู้ไทเรณูนครท�ำให้เข้าใจได้ว่า พุทธศาสนามีบทบาท
ส�ำคัญมาตัง้ แต่เริม่ สร้างบ้านเมือง เอกสารท้องถิน่ เกีย่ วกับประวัตผิ ไู้ ทเมืองเรณูนครได้อา้ งถึง
บันทึกของสมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ เมื่อคราวเสด็จตรวจราชการหัวเมืองภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2449 กล่าวถึงวัดกลางหรือวัดธาตุเรณูว่าเป็นวัดส�ำคัญ (ถวิล
ทองสว่างรัตน์ 2527, 39-41) และได้กลายเป็นวัดคูบ่ า้ นคูเ่ มืองของชาวผูไ้ ท ต่อมาได้มกี าร
สร้างพระธาตุเรณูขนึ้ ภายในวัดใน พ.ศ. 2461 โดยพระสงฆ์ ผูน้ ำ� และชาวบ้านช่วยกันสร้าง
พระธาตุมคี วามสูง 35 เมตร จ�ำลองแบบพระธาตุมาจากพระธาตุพนม ภายในบรรจุดว้ ยคัมภีร์
พระธรรม พระพุทธรูปทองค�ำ พระพุทธรูปเงิน เพชรนิลจินดา หน่องาของมีคา่ ของเจ้าเมืองและ
ประชาชน (ถวิล ทองสว่างรัตน์ 2527, 41) หากพิจารณาจากข้อเสนอของศรีศกั ร วัลลิโภดม
ดังที่อ้างถึงข้างต้น จะเห็นว่าการสร้างวัดที่เรณูนครในสมัยที่ชาวผู้ไทเคลื่อนย้ายข้ามโขงมา
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ตัง้ ถิน่ ฐานในระยะแรกเป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการปรับตัวเพือ่ ทีจ่ ะมีชวี ติ อยูอ่ ย่างกลมกลืน
กับคนดัง้ เดิม
หากพิจารณาบริบทของการสร้างพระธาตุเรณูจะเห็นว่า เนื่องจากช่วงเวลานั้นสังคม
เรณูนครต้องเผชิญหน้ากับอิทธิพลพุทธศาสนาจากศูนย์กลางกรุงเทพฯ ดังปรากฏในบันทึก
ของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ในสมัยที่ท่านเป็นเจ้าคณะมณฑลอีสานและได้เดินทางเผยแพร่
พุทธศาสนาแบบกรุงเทพฯ ตามพืน้ ทีใ่ นท้องถิน่ ท่านได้บนั ทึกไว้วา่ ชาวผูไ้ ทยังเป็นพวกทีน่ บั ถือ
ผี (พระโพธิวงศาจารย์ 2469, 9-11) ซึ่งไม่สอดคล้องกับระเบียบแบบแผนทางศาสนาที่
ศูนย์กลางยอมรับ ทัง้ ทีก่ ลุม่ ผูไ้ ทได้มหี ลักฐานการนับถือพุทธมาก่อนหน้านัน้ แล้ว ดังปรากฏ
ในจดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 กล่าวถึงกลุ่มผู้ไทจากเมืองวังที่อพยพเข้ามาขอตั้งบ้านเมืองใน
เวลานัน้ ก็พาพระสงฆ์และเณรจ�ำนวนหนึง่ เข้ามาด้วย (จดหมายเหตุรชั กาลที่ 3 จ.ศ. 1206
เลขที่ 34) จะเห็นว่า ในช่วงทีส่ ยามได้ปรับปรุงระบบการปกครองในท้องถิน่ แล้วและมีเจ้าคณะ
มณฑลอีสานทีแ่ ต่งตัง้ มาจากกรุงเทพฯ ชาวผูไ้ ทจึงได้รบั ความกดดันเกีย่ วกับภาพลักษณ์และ
แบบแผนปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนาแบบกรุงเทพฯ ประกอบกับการทีเ่ มืองเรณูนครถูกลดลงมาให้
มีฐานะเป็นแค่เพียงต�ำบลใน พ.ศ. 2460 ดังนัน้ การสร้างพระธาตุเรณูขนึ้ ในปีตอ่ มาจึงเป็น
ความพยายามของชาวผู้ไทเรณูนครที่จะสร้างสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาแบบท้องถิ่นขึ้นมา
โดยอาศัยรูปแบบพระธาตุพนมที่เป็นตัวแทนศาสนสถานส�ำคัญของผู้คนแถบนี้เป็นตัวแบบ
เพื่อตอกย�้ำฐานะอันส�ำคัญทางศาสนาและความส�ำคัญของชุมชน ตอบโต้กับแรงกดดันกับ
อ�ำนาจการปกครองและอ�ำนาจศาสนาพุทธแบบศูนย์กลางกรุงเทพฯ ทีก่ ำ� ลังเข้ามามีอทิ ธิพล
ต่อท้องถิน่
ชาวผูไ้ ทมีพธิ เี ฉลิมฉลองพระธาตุเรณูในวันเพ็ญเดือน 3 ของทุกปี ต่อมาเปลีย่ นเป็นวัน
เพ็ญเดือน 4 ซึง่ เป็นช่วงเวลาทีม่ กี ารท�ำบุญทอดผ้าป่า ชาวบ้านจ�ำนวนมากจะร่วมกันท�ำบุญ
ซึง่ สามารถน�ำเงินมาพัฒนาวัด จน พ.ศ. 2518 เมือ่ ต�ำบลเรณูนครได้ถกู ยกฐานะกลับมาเป็น
อ�ำเภออีกครัง้ จึงได้มพี ธิ บี รรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุของพระพุทธเจ้าทีช่ นั้ กลางด้านทิศเหนือของ
พระธาตุ ใน พ.ศ. 2519 ท�ำให้พระธาตุเรณูมคี วามส�ำคัญและมีความหมายต่อชาวบ้านขึน้
เป็นอย่างมาก ยิ่งชี้ให้เห็นถึงการตอกย�้ำคุณค่าและอุดมการณ์ของพุทธศาสนาในสังคม
เรณูนครผ่านพระธาตุเรณูอนั กลายมาเป็นสัญลักษณ์ทางพุทธประจ�ำเมืองเรณูนคร ท่ามกลาง
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สภาวะทางการเมืองของสงครามเย็นที่แผ่บรรยากาศครอบคลุมอินโดจีนและลุ่มน�้ำโขงใน
เวลานัน้
นอกจากนี้ ชาวบ้านบางคนให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมว่า นอกจากงานบุญส�ำคัญ 2 งานทีม่ มี า
แต่เดิม คืองานนมัสการพระธาตุเรณูเดือน 4 และงานบุญพระเวส-งานบุญบั้งไฟเดือน 6
ชาวผูไ้ ทจะมีประเพณีสรงน�ำ้ “พระองค์แสน” ซึง่ เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่คบู่ า้ นคูเ่ มือง มีมาก่อน
การสร้างองค์พระธาตุเรณู โดยมีพธิ แี ห่ไปรอบเมืองเพือ่ ให้ผคู้ นมากราบไหว้บชู าอย่างใกล้ชดิ
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และต่อมาในระยะหลังได้เริม่ มีงานบุญเลีย้ งผีปถู่ ลาอย่างเป็นทางการ
ซึง่ เริม่ ใน พ.ศ. 2539 จากข้อมูลดังกล่าวมีขอ้ น่าสังเกตคือ ความเชือ่ เรือ่ งผีปถู่ ลาเป็นความ
เชือ่ ในเรือ่ งผีประจ�ำสังคมของชาวผูไ้ ทกลับมาได้รบั ความนิยมและเปิดเผยพิธปี ฏิบตั ใิ นพืน้ ที่
สาธารณะอย่างเป็นทางการในระยะหลัง
ฟ้อนผูไ้ ทบูชาพระธาตุ: การประดิษฐ์สร้างอัตลักษณ์ผไู้ ทร่วมกับสัญลักษณ์พท
ุ ธศาสนา

ฟ้อนผู้ไทเป็นการแสดงที่เป็นที่รู้จักคุ้นเคยกันดีและยืนยันให้เห็นอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ของชาว
ผูไ้ ทได้อย่างชัดเจนในปัจจุบนั ยิง่ ในงานบุญประจ�ำปีนมัสการพระธาตุพนมแล้ว สิง่ ทีจ่ ะขาด
เสียไม่ได้กค็ อื การฟ้อนผูไ้ ทหรือเรียกกันอย่างติดปากในปัจจุบนั ว่า “ร�ำผูไ้ ทบูชาพระธาตุพนม”
ซึง่ ทีจ่ ริงแล้วเพิง่ จะปรากฏขึน้ มาอย่างเป็นแบบแผนใน พ.ศ. 2498 เมือ่ คราวทีพ่ ระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชด�ำเนินมาทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลวันมาฆบูชาทีว่ ดั พระธาตุพนม (พิเชฐ สายพันธ์
2542, 53) โดยในปีนนั้ “ทางจังหวัดได้มหี นังสือเชิญชวนให้ชาวไทยเผ่าต่างๆ ในเขตจังหวัด
นครพนมให้นำ� ศิลปวัฒนธรรมของตนเองไปแสดงถวายหน้าทีป่ ระทับ เผ่าผูไ้ ทได้แสดง ‘การ
ฟ้อนร�ำประเพณีผไู้ ท’....” (ชัยบดินทร์ สาลีพนั ธ์ 2541, 11) ทัง้ นี้ อาจพิจารณาได้วา่ เป็นความ
พยายามของชาวผูไ้ ทในการต่อรองประนีประนอมกับรัฐไทย กลายเป็น “เวทีแจ้งเกิด” ของการ
ฟ้อนแบบผู้ไทจนเป็นที่รู้จักทั่วไป และถูกน�ำมาใช้เพื่อเป็นการแสดงอัตลักษณ์ผู้ไทในเวลา
ต่อมา
การฟ้อนผู้ไทในงานพระธาตุพนมต่อหน้าพระที่นั่งในครั้งนั้น เป็นการฟ้อนเพื่อแสดง
ตัวตนของกลุ่มผู้ไทเรณูนครให้คนอื่นได้เห็นในพื้นที่นอกชุมชนของตนเป็นครั้งแรก นับเป็น
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ปรากฏการณ์ที่มีความหมายส�ำคัญของชาวผู้ไทเรณูนคร มีการระดมความรู้ความสามารถ
จากช่างฟ้อนในชุมชนชาวเรณูนคร รวบรวมท่าร�ำต่างๆ ที่ในอดีตเป็นท่วงท่าอิสระของ
ภูมปิ ญ
ั ญาช่างฟ้อนทีม่ คี วามสามารถแต่ละคน เข้ามาประกอบและประดิษฐ์ขนึ้ ใหม่ มีการจัด
ระเบียบการฟ้อนร�ำขึน้ มาอย่างเป็นแบบแผน จนกลายเป็นชุดกระบวนท่าต่างๆ และเรียกได้
ว่าเป็นชุดท่าร�ำทีเ่ ป็นตัวแทนในการน�ำเสนอของชาวผูไ้ ท ท�ำให้ชอื่ “ฟ้อนผูไ้ ท” หรือ “ร�ำผูไ้ ท”
ได้ปรากฏขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มที่
ต้องการแยกแยะและชี้ชัดว่ามีความแตกต่างจากกลุ่มอื่น กล่าวได้ว่าลักษณะเช่นนี้เป็น
“ประเพณีที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อน�ำเสนอต่อภายนอกชุมชนของตน” (“out-community”
invented tradition)2
อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาด้วยว่า แต่เดิมในชุมชนเรณูนครมีการฟ้อนทีม่ ลี กั ษณะเป็น
ประเพณีในชุมชน โดยเป็นการฟ้อนเอาบุญทีเ่ รียกกันว่า “ฟ้อนเดิน (เดือน) หก” หรือราวเดือน
พฤษภาคม ซึง่ ชาวบ้านจะออกฟ้อนเพือ่ เชิญชวนผูค้ นไปท�ำบุญในประเพณีบญ
ุ พระเวส และ
เป็นการฟ้อนด้วยลีลาท่าทางอิสระ แต่ละคนอาจจะมีทา่ ฟ้อนทีเ่ ด่นๆ ของตนเอง เช่น ท่ากา
เต้นก้อน ท่านกกะบาบิน ท่าลมพัดพร้าว ซึง่ มักจะเป็นท่าทางเลียนแบบตัวสัตว์และธรรมชาติ
ไม่ได้เรียกด้วยชือ่ เฉพาะว่า “ฟ้อนผูไ้ ท” อย่างในปัจจุบนั นี้ พืน้ ทีใ่ นการออกฟ้อนก็คอื ตามถนน
หนทางในชุมชนและมักไปรวมตัวกันที่ลานวัดหรือลานหน้าพระธาตุเรณู แต่ก็ไม่เคยมีการ
ฟ้อนเพือ่ บูชาพระธาตุเรณูโดยเฉพาะมาก่อน ลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การฟ้อนในแบบ
ดั้งเดิมของชาวผู้ไท เป็นการฟ้อนที่สะท้อนความสัมพันธ์กับการแสดงออกทางความคิดที่
เกีย่ วข้องกับธรรมชาติแวดล้อมมากกว่าความคิดทางพุทธศาสนา กระทัง่ ภายหลังได้ออกแสดง
การฟ้อนหน้าพระทีน่ งั่ ในงานนมัสการพระธาตุพนม พ.ศ. 2498 ไม่เพียงแต่คนภายนอกจะได้
เห็นวัฒนธรรมผูไ้ ทอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวแล้ว ในทางกลับกัน ชาวผูไ้ ทเรณูนครเองก็ได้
ผูเ้ ขียนได้นำ� แนวคิด “ประเพณีประดิษฐ์” (invented tradition) ของ อิรคิ ฮอบส์บอว์ม (Eric Hobsbawm) (Hobsbawm
and Ranger 1983) มาประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษาในการประดิษฐ์แบบแผนการฟ้อนผู้ไทจากรูปแบบการฟ้อนอิสระที่มี
มาแต่เดิม ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่า การประดิษฐ์การฟ้อนผู้ไทของชาวเรณูนครให้เป็นแบบแผนใหม่ในครั้งแรกนั้น เป็นการน�ำ
การฟ้อนทีเ่ คยรับใช้ในชุมชนออกมาสูก่ ารฟ้อนทีน่ ำ� มาแสดงนอกชุมชนร่วมกับคนกลุม่ ต่างๆ เพือ่ น�ำเสนอให้เห็นอัตลักษณ์
ของชาวผู้ไทท่ามกลางคนกลุ่มอื่น ด้วยที่มาดังกล่าว ผู้เขียนจึงเสนอว่าการประดิษฐ์ฟ้อนผู้ไทเรณูนครมีลักษณะเป็น
“ประเพณีที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อน�ำเสนอต่อภายนอกชุมชนของตน” (“out-community” invented tradition).
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ใช้การฟ้อนผูไ้ ทเป็นเครือ่ งมือในการอ้างอิงอัตลักษณ์ชาติพนั ธุ์ และเห็นว่าอัตลักษณ์ผไู้ ทเรณู
ของตนทีม่ คี วามหมายและมีคณ
ุ ค่าก็คอื “การฟ้อนผูไ้ ท” ทีช่ มุ ชนได้รว่ มกันประดิษฐ์สร้างขึน้
จากประเพณีการฟ้อนเอาบุญทัว่ ๆ ไป ทีเ่ คยเกิดขึน้ มาก่อนในชุมชนชาวผูไ้ ทเรณูนครนัน่ เอง
ตัวตนทางสังคมของชาวผูไ้ ทเรณูทมี่ คี วามหมายแจ่มชัดขึน้ จากการน�ำวัฒนธรรมการ
ฟ้อนในชุมชนของตนเองมาแสดงต่อหน้าประมุขของชาติอันเป็นสัญลักษณ์สูงสุดทางการ
ปกครองของรัฐ และต่อหน้าพระธาตุพนมอันเป็นสัญลักษณ์เด่นทางพุทธศาสนาของท้องถิน่
หากพิจารณาตามแนวคิดของมักซ์ เวเบอร์ (Max Weber) ว่า ความศักดิส์ ทิ ธิท์ างศาสนาจะ
ผนึกอยูอ่ ย่างเข้มข้นกับสถานที่ วัตถุสญ
ั ลักษณ์บางสิง่ บางอย่าง หรือบุคคลบางคนบางกลุม่
เท่านัน้ (Weber 1970 อ้างใน ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล 2546, 4-5) ในกรณีนกี้ าร
อ้างอิงวัฒนธรรมประเพณีของตนกับสัญลักษณ์ศกั ดิส์ ทิ ธิท์ างศาสนานัน้ กลุม่ ผูไ้ ทได้อาศัยพลัง
ความศักดิส์ ทิ ธิจ์ ากสถานทีส่ ำ� คัญทางศาสนาอันได้แก่พระธาตุพนม เพือ่ เน้นย�ำ้ ตอกย�ำ้ ให้
เห็นพลังทางวัฒนธรรมของกลุ่มตน การสร้างประเพณีฟ้อนผู้ไทบูชาพระธาตุพนมอย่างเป็น
แบบแผนจึงกลายเป็นตัวแบบของการสร้างประเพณีฟ้อนผู้ไทบูชาพระธาตุองค์อื่นๆ ตามมา
เช่น การฟ้อนผูไ้ ทบูชาพระธาตุเรณูในสังคมของตนเอง หรือแม้แต่การฟ้อนผูไ้ ทบูชาพระธาตุ
เชิงชุม สกลนคร ที่เปิดพื้นที่ให้ชาวผู้ไทได้เข้าไปมีส่วนร่วมและแสดงตัวตนทางชาติพันธุ์
มากขึน้ ยิง่ ไปกว่านัน้ ในปัจจุบนั เรายังได้พบการน�ำการฟ้อนผูไ้ ททีเ่ ป็นแบบแผนเหล่านี้ ปรากฏ
ร่วมอยู่ในงานบุญต่างๆ ของชาวผู้ไทอย่างกว้างขวางมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น บุญพระเวสบุญบั้งไฟ บุญบูชาพระธาตุ บุญบูชาพระประธาน ฯลฯ แบบแผนประเพณีที่ผนวกเอาความ
ศักดิส์ ทิ ธิท์ างศาสนามาประกอบสร้างขึน้ จนเป็นพิธตี า่ งๆ เหล่านี้ ยิง่ ชีใ้ ห้เห็นถึงพลังทางสังคม
อย่างเช่นที่ จีน โคมารอฟฟ์ (Jean Comaroff) อธิบายไว้วา่ “ความหลากหลาย ซับซ้อน และ
ความขัดแย้งระหว่างอ�ำนาจกับความรูช้ ดุ ต่างๆ ในประสบการณ์ของพิธี คนทีด่ อ้ ยอ�ำนาจกว่า
ด้อยโอกาส สามารถแสดงถึงพลังในการสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับต�ำแหน่งแห่งทีข่ องตนเอง
ในสังคม ในแบบฉบับของตนเอง” (Comaroff 1995 อ้างใน ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล
2546, 6)
กล่าวได้วา่ พระธาตุเรณูเป็นเครือ่ งมือของกลุม่ ชาติพนั ธุใ์ นท้องถิน่ ของชาวผูไ้ ทเรณูนคร
ทีส่ ร้างขึน้ มาเพือ่ ตอกย�ำ้ สถานะทางสังคมของชาวผูไ้ ทว่าเมืองเรณูนครเป็นเมืองพุทธศาสนา
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มี อ ารยธรรม มี วั ฒ นธรรมที่ อ ยู ่ ใ นจารี ต ประเพณี ต ามแบบแผนท้ อ งถิ่ นโดยอ้ า งอิ ง กั บ
พระธาตุพนมเป็นแม่แบบส�ำคัญ สืบเนือ่ งจากทัศนคติของพระสงฆ์ฝา่ ยปกครองจากศูนย์กลาง
กรุงเทพฯ ทีม่ องความเชือ่ เรือ่ งการนับถือผีวา่ เป็นสิง่ แปลกประหลาด ป่าเถือ่ น ไม่เป็นอารยะ
เหมือนพุทธศาสนา พระธาตุเรณูจึงเป็นรูปธรรมเชิงสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาที่ชาวเมือง
เรณูนครสร้างขึน้ มาเพือ่ ใช้โต้ตอบกับความเชือ่ และมุมมองจากศูนย์กลางรัฐไทยทีเ่ หมารวม
ว่าชาวผู้ไทยังคงนับถือผี เรื่องราวของชาวผู้ไทเรณูนครได้รับการอธิบายผ่านประวัติศาสตร์
ชาติพันธุ์ชาวผู้ไทและประวัติศาสตร์สังคมเมืองเรณูอย่างมีความหมายเฉพาะที่เชื่อมโยงกับ
บริบททางพุทธศาสนา ตั้งแต่ที่มาของการตั้งเมืองจากค�ำแนะน�ำของพระภิกษุ การสร้างวัด
คูเ่ มือง ตลอดจนการสร้างพระธาตุเรณูให้กลายมาเป็นสัญลักษณ์สำ� คัญของชาวผูไ้ ทเรณูนคร
ทัง้ หมดนีไ้ ด้ชใี้ ห้เห็นว่ากลุม่ ชาติพนั ธุผ์ ไู้ ทได้พยายามสร้างความชอบธรรมต่อฐานะการธ�ำรง
อยูท่ างสังคมและทางชาติพนั ธุ์ เพือ่ ทีจ่ ะได้รบั การยอมรับจากรัฐไทยทีม่ อี �ำนาจเหนือกว่าโดย
ใช้พทุ ธศาสนาเป็นเครือ่ งมือในการต่อรอง
พุทธศาสนากับกลุม
่ ผูไ้ ทเมืองกุฉน
ิ ารายณ์
เสมา สิม และพระพุทธรูปศักดิส
์ ท
ิ ธิ:์ ตัวตนทางพุทธของผูไ้ ทกุฉน
ิ ารายณ์

ชือ่ เมืองกุฉนิ ารายณ์ มีทมี่ าจากค�ำว่า “กุดสิม” ซึง่ เป็นชือ่ บ้านกุดสิมอันเป็นทีต่ งั้ ของเมืองร้าง
เดิม และค�ำว่า “นารายณ์” เพราะปรากฏว่าเคยมีสิมหรือโบสถ์เก่า และพบรูปสลักหินที่มี
ลักษณะรูปคนซึง่ เชือ่ ว่าเป็นรูปพระนารายณ์ตงั้ อยูใ่ นบริเวณนัน้ ก่อนทีต่ อ่ มาศูนย์กลางอ�ำนาจ
จากกรุงเทพฯ ได้เปลี่ยนเป็นชื่อเมือง “กุฉินารายณ์” เอกสารจดหมายเหตุและหนังสือ
ประวัติศาสตร์อีสาน ได้อ้างถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประวัติความเป็นมาของผู้ไทเมือง
กุฉินารายณ์สรุปความได้ว่าราชวงศ์ (กอ) และท้าวคองบุตรเจ้าเมืองวังได้พาผู้คนจ�ำนวน
3,003 คน มาตัง้ อยู่ ณ บ้านกุดสิมซึง่ เป็นบริเวณเมืองร้างริมโบสถ์เก่า ต่อมารัชกาลที่ 3 ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตัง้ ให้ราชวงศ์ (กอ) ขึน้ เป็นพระธิเบศร์วงศาเจ้าเมือง และยกบ้านกุดสิม
ตัง้ เป็นเมืองกุฉนิ ารายณ์ ใน พ.ศ. 2388 (จดหมายเหตุรชั กาลที่ 3 จ.ศ. 1206 เลขที่ 33; เติม
วิภาคย์พจนกิจ 2530, 239-241) ความดังกล่าวสอดคล้องกับหลักฐานในท้องถิน่ ทีจ่ ารึกอยู่
บนเสาปูนในศาลมเหสักข์หลักเมืองกุฉนิ ารายณ์วา่
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พ.ศ. 2383 (จ.ศ. 1203) ประเทศเวียดนามเป็นอริกนั เวียดนามเข้ามารบกวนชายแดน
ไทย เพือ่ เป็นการตัดก�ำลังของเวียดนาม พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั (ร.3)
แห่งราชวงศ์จกั รี จึงรับสัง่ ให้พระมหาสงครามเป็นแม่ทพั น�ำก�ำลังไปชวนอุปราชเมือง
เวียงจันทน์ไปตีเมืองวังและเมืองใกล้เคียงแตก ชาวบ้านหนีกระเจิงเข้าป่าและติดตาม
เกลีย้ กล่อมมาได้ ในจ�ำนวนนีเ้ ป็นชัน้ หัวหน้า ราชวงศ์กอ ท้าวด้วง .... หลังภูพานทิศ
เหนือ ตัง้ แต่บา้ นสร้างค้อ บ้านหลัก บ้านติว้ บ้านกุดฝัง่ แดง ถึงภูพาน หัวหน้าครอบครัว
ภูไท .... ได้รว่ มปรึกษาหารือแล้วเห็นว่าพืน้ ทีบ่ นหลังเขาภูพานยังเป็นทีท่ �ำเลไม่เหมาะ
สมดี เนือ่ งจากเป็นภูเขาเสียส่วนมาก ควรทีจ่ ะแสวงหาพืน้ ทีเ่ หมาะสมกว่านี้ จึงเคลือ่ น
ลงมาจากหลังเขาแต่ลงมาไม่หมดเหลือแต่พวกข่า พวกทีล่ งมาได้พบกับล�ำน�ำ้ ใหญ่
(ล�ำน�ำ้ ยัง) และมีลำ� ห้วยหลายสายกับทัง้ กุดน�ำ้ หลายแห่ง จึงเห็นว่าทีต่ รงนีเ้ หมาะแก่
การท�ำมาหากินและกุดน�ำ้ ทีพ่ บยังมีใบเสมาแกะสลักเป็นลาย จึงถือเอานิมติ หมาย
อันนีต้ งั้ ชือ่ เป็นชือ่ บ้านว่าบ้านกุดสิมนารายณ์ พ.ศ. 2388 (จ.ศ. 1287) ร.3 แห่งราชวงศ์
จักรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตัง้ ให้ราชวงศ์กอหัวหน้าครอบครัวผูไ้ ททีม่ าจากเมือง
วังเป็นพระธิเบศรวงศา ยกฐานะบ้านกุดสิมนารายณ์และพระธิเบศรวงศาเป็นเจ้าเมือง

เป็นทีน่ า่ สังเกตว่า กลุม่ ผูไ้ ททีต่ งั้ ชุมชนใหม่ทเี่ รียกว่า “กุดสิม” ซึง่ เป็นชือ่ ทีก่ ร่อนมาจาก
ค�ำว่า “กุดเสมา” ตามส�ำเนียงการเรียกของชาวผูไ้ ท นัน้ ได้อา้ งอิงชุมชนและกลุม่ ของตนเข้า
กับสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาคือใบเสมาเก่าแก่ของท้องถิ่นร่วมกับพื้นที่หนองน�้ำที่อุดม
สมบูรณ์ และรวมสัญลักษณ์สำ� คัญสองประการนีเ้ ป็นชือ่ ทีม่ คี วามหมายทางสังคมให้กบั ชุมชน
ใหม่ของตน นัน่ แสดงว่าพุทธศาสนาได้ดำ� รงอยูอ่ ย่างมีความหมายในวัฒนธรรมและสังคมของ
ชาวผูไ้ ทมาก่อนหน้านีแ้ ล้ว จึงดึงเอาความหมายดังกล่าวมาสร้างให้มคี วามหมายเป็นมงคล
ต่อสังคมและชุมชนผูไ้ ททีก่ ำ� ลังก่อร่างสร้างตัวขึน้ มาในพืน้ ทีแ่ ห่งใหม่นนั่ เอง
เมืองกุดสิมนารายณ์หรือกุฉินารายณ์ในช่วงแรกที่ย้ายถิ่นข้ามโขงเข้ามาอยู่ฝั่งสยาม
ได้รบั การยอมรับให้มฐี านะทางการปกครองและใช้ประเพณีทางการปกครองแบบจารีตตัง้ แต่
พ.ศ. 2387 คือระบบอัญญา 4 ได้แก่ เจ้าเมือง อุปฮาด ราชบุตร ราชวงศ์ ซึง่ มักสืบทอดต�ำแหน่ง
กันตามเชือ้ สาย จนถึงการยุบฐานะเมืองลงมาเป็นอ�ำเภอกุฉนิ ารายณ์ตามพระราชบัญญัตกิ าร
ปกครองท้องที่ ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2441) และได้ยา้ ยทีต่ งั้ อ�ำเภอทีใ่ หม่ไปยังบ้านบัวขาว ท�ำให้
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เปลีย่ นชือ่ เรียกเป็นอ�ำเภอบัวขาวอยูส่ มัยหนึง่ ก่อนจะกลับมาใช้ชอื่ “อ�ำเภอกุฉนิ ารายณ์” จน
ทุกวันนี้ (เติม วิภาคย์พจนกิจ 2530, 241; 406) จะเห็นว่าชุมชนชาวผู้ไทในเขตอ�ำเภอ
กุฉนิ ารายณ์ถกู ลดความส�ำคัญทางการปกครองและฐานะทางสังคมของชาวผูไ้ ทก็ถกู ลดความ
ส�ำคัญลงไปด้วย
แม้ว่าเมืองกุฉินารายณ์ในสมัยแรกตั้งจะอ้างอิงการตั้งถิ่นฐานร่วมกับหลักฐานเชิง
สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา แต่ลักษณะใบเสมาดังกล่าวเป็นใบเสมาที่มีลวดลาย
คล้ายใบเสมาหินในสมัยทวาราวดี ซึง่ พบกระจัดกระจายทัว่ ไปในพืน้ ทีข่ องอ�ำเภอนี้ การอ้างอิง
ร่วมกับหลักฐานพุทธศาสนาทีม่ อี ายุเก่าแก่นบั พันปีทงั้ ทีช่ าวผูไ้ ทเมืองกุฉนิ ารายณ์ได้ยา้ ยถิน่
เข้ามาอยูใ่ นพืน้ ทีด่ งั กล่าวเพียงร้อยกว่าปี แต่กลับพยายามใช้หลักฐานทางวัตถุเสมาหินและ
พืน้ ทีต่ งั้ ชุมชนทีเ่ ชือ่ ว่าเคยเป็นสิมเก่า เป็นความพยายามอธิบายและอ้างอิงสถานะของชุมชน
ชาวผูไ้ ทร่วมกับพุทธศาสนา ในท�ำนองเดียวกับกรณีของกลุม่ ผูไ้ ทเมืองเรณูนครทีอ่ า้ งอิงเรือ่ ง
เล่าการตั้งเมืองจากค�ำแนะน�ำของพระภิกษุจากวัดพระธาตุพนมอันเป็นวัดส�ำคัญที่เป็น
สัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาทีม่ อี ทิ ธิพลต่อคนในท้องถิน่
นอกจากนี้ ชาวผูไ้ ทเมืองกุฉนิ ารายณ์ยงั คงใช้บริบทของพุทธศาสนาเพือ่ น�ำมาอธิบาย
ความเป็นสังคมอารยะของผูไ้ ททีไ่ ม่ใช่สงั คมป่าเถือ่ นนับถือผีดงั ในบันทึกของพระเถระชัน้ ผูใ้ หญ่
(พระโพธิวงศาจารย์ 2469, 9-11) ทีเ่ ป็นตัวแทนเผยแพร่พทุ ธศาสนาจากกรุงเทพฯ ชาวผูไ้ ท
เมืองกุฉินารายณ์ยังมีเรื่องเล่าที่กลับเป็นภาพตรงข้ามคือมีเนื้อหาว่าพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่จาก
กรุงเทพฯ ได้แสดงถึงการยอมรับต่อประเพณีปฏิบัติทางพุทธศาสนาของผู้ไทเมืองนี้ ผ่าน
เรื่องเล่าเกี่ยวกับพระพุทธรัตนสิมมาบุษราคัมมิ่งมงคล หรือที่บางครั้งชาวบ้านเรียกว่า
“พระแก้วโกเมน” ปัจจุบนั ประดิษฐานอยูท่ วี่ ดั สิมนาโก อ�ำเภอกุฉนิ ารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
พุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปทรงเครือ่ งปางสมาธิ ศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้น เนือ้ สีแดงคล้าย
กับพระพุทธรูปแก้วผลึก ห่มคลุมด้วยจีวรลายดอกพิกลุ อันเป็นทีน่ ยิ มในสมัยรัชกาลที่ 3 ประดับ
ด้วยพลอยสีเหลือง 145 เม็ด (อันเป็นทีม่ าของชือ่ เรียกว่า “พระบุษราคัม”) ฐานองค์พระคล้าย
กับท�ำด้วยงาช้าง โดยชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นพระพุทธรูปที่ถูกสร้างขึ้นโดยสมเด็จพุฒาจารย์
(โต พรหมรังสี) ใน พ.ศ. 2408 ตามค�ำจารึกด้านหลังของตัวพระพุทธรูปว่า “พระประธาน
องค์นขี้ รัวโตวัดระฆังสร้างให้ขรัวจาดลูกวัด ปลายปี พ.ศ. 2408” จากการสอบถามพระสงฆ์
ในวัดได้อธิบายเพิม่ เติมว่า พระพุทธรูปองค์นไี้ ด้มาประดิษฐานอยูท่ วี่ ดั สิมนาโกใน พ.ศ. 2473

พุทธศาสนากับการเมืองอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
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โดยทีส่ มเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสโส) ซึง่ เป็นเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสในกรุงเทพมหานคร
ขณะนัน้ ได้มาตรวจงานราชการสงฆ์ และมาพ�ำนักทีว่ ดั สิมนาโกแห่งนีเ้ ป็นเวลา 3 วัน โดย
ก่อนที่เจ้าประคุณสมเด็จฯ จะได้ออกเดินทางต่อไป ท่านได้มอบพระพุทธรูปองค์นี้และวัตถุ
มงคลถวายหลวงปูพ่ ระครูพศิ าลศิลปะยุค เจ้าอาวาสวัดสิมนาโกในขณะนัน้ 3
การอ้างอิงถึงพระพุทธรูปศักดิส์ ทิ ธิท์ วี่ ดั สิมนาโกจึงแสดงความหมายถึงการเป็นตัวแทน
อิทธิพลพุทธศาสนาจากศูนย์กลางกรุงเทพฯ ทีพ่ ยายามขยายอิทธิพลแบบศูนย์กลางเข้าไปสู่
ท้องถิ่นโดยเฉพาะในพื้นที่ของชาวผู้ไท ทั้งนี้เพราะบริเวณโดยรอบของวัดสิมนาโก เป็นที่ตั้ง
ถิน่ ฐานของชาวผูไ้ ทเป็นจ�ำนวนมากตัง้ แต่เขตอ�ำเภอกุฉนิ ารายณ์มาจนถึงอ�ำเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ์ ถือเป็นกลุม่ ผูไ้ ทกลุม่ ใหญ่ทขี่ ยายตัวจากการตัง้ ถิน่ ฐานหลังจากทีอ่ พยพจากเมือง
วังมาครัง้ แรกเมือ่ พ.ศ. 2387 โดยยังมีคติความเชือ่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการนับถือผีมาปฏิบตั อิ ยู่
ด้วย เมื่อพิจารณาจากภูมิหลังของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ท่ีเคยเป็นเจ้าคณะมณฑลปกครอง
คณะสงฆ์มณฑลอีสานมาก่อน และเคยได้ออกเผยแพร่กิจการพระพุทธศาสนาตามแบบ
ศูนย์กลางจากกรุงเทพฯ โดยเฉพาะตามแบบส�ำนักธรรมยุติกนิกายที่พยายามอธิบาย
พุทธศาสนาอย่างเป็นเหตุเป็นผลมากขึน้ และได้เคยบันทึกถึงชาวผูไ้ ทว่ายังเป็นกลุม่ ทีม่ คี วาม
เชื่อนับถือผีอยู่ เรื่องเล่าดังกล่าวจึงมีผลต่อแบบแผนการปฏิบัติทางความเชื่อของชาวผู้ไท
บ้านนาโกอย่างมีนยั ส�ำคัญแตกต่างจากชุมชนผูไ้ ทอืน่ ๆ ทีอ่ ยูห่ า่ งออกไป กล่าวคือ ทัง้ พระสงฆ์
และชาวผู้ไทแถบนั้นมักอธิบายเพิ่มเติมว่า คติความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการนับถือผีของชาว
ผูไ้ ทบ้านนาโกได้เสือ่ มคลายลง ผูท้ จี่ ะย้ายเข้ามาอยูใ่ นหมูบ่ า้ นดังกล่าวจะต้องท�ำพิธลี ะทิง้ ผี
มานับถือศาสนาพุทธอย่างเดียว แม้จะปรากฏว่ามีคนที่ยังเชื่อในเรื่องผีที่สืบทอดตามสาย
ตระกูล แต่จะไม่ได้รบั การยอมรับให้ทำ� พิธผี ใี นหมูบ่ า้ น ซึง่ เป็นลักษณะเฉพาะตัวทีแ่ ตกต่าง
จากผูไ้ ทชุมชนอืน่
จากการให้ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัตถุและด้านอักขระวิธีตรวจสอบพระพุทธรูปองค์นี้ ต่างก็มีข้อสงสัยว่าอาจเป็น
พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นเมื่อไม่กี่สิบปีและอาจจะไม่ใช่เนื้อหินแก้ว รวมทั้งอักขระวิธีในการเขียนของคนสมัยนั้นก็แตกต่าง
จากที่ปรากฏในจารึกด้านหลังองค์พระพุทธรูปดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนมิได้ต้องการพิสูจน์ว่าองค์พระพุทธรูปที่
เห็นในปัจจุบันเป็นพระพุทธรูปองค์เก่าแก่จริงหรือท�ำขึ้นมาภายหลัง แต่การปรากฏขึ้นของพระพุทธรูปองค์นี้ไม่ว่าจะเป็น
พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในสมัยใดก็ตาม ได้ท�ำหน้าที่เชื่อมโยงกับความทรงจ�ำของชาวบ้านเกี่ยวกับพระศักดิ์สิทธิ์ในชุมชน
ผ่านเรื่องเล่าที่เล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย แม้ว่าจะไม่เคยเห็นพระพุทธรูปองค์จริงมาก่อนก็ตาม.
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ธรรมยุตก
ิ นิกายกับตัวตนทีอ
่ า้ งอิงพุทธศูนย์กลางของชาวผูไ้ ทบ้านนาโก

เมือ่ พิจารณาถึงต�ำนานเรือ่ งพระพุทธรูปศักดิส์ ทิ ธิข์ องผูไ้ ททีว่ ดั สิมนาโก ซึง่ พยายามอ้างอิงกับ
พระสงฆ์ทเี่ ป็นตัวแทนพุทธศาสนาศูนย์กลางจากกรุงเทพฯ จะพบประเด็นน่าสนใจว่า นอกจาก
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสโส) จะเป็นตัวแทนอ�ำนาจรัฐผ่านอ�ำนาจสงฆ์จากศูนย์กลาง
แล้ว ท่านยังเป็นตัวแทนของการน�ำเสนอความหมายของพุทธศาสนาในแบบธรรมยุตกิ นิกาย
อีกด้วย มีประวัตทิ กี่ ล่าวถึงบทบาทของท่านในการปรับเปลีย่ นการปกครองสงฆ์ในมณฑลอีสาน
จากแบบจารีตประเพณีของท้องถิน่ มาสูแ่ บบศูนย์กลางกรุงเทพฯ นอกจากจะเป็นการเผยแพร่
ค�ำสอนในแบบธรรมยุตที่มีการปรับค�ำอธิบายให้เป็นเหตุเป็นผลขึ้น ยังเป็นตัวแทนของการ
ส่งผ่านอุดมการณ์ชาติผ่านพุทธศาสนาแบบธรรมยุติกนิกายลงไปสู่ท้องถิ่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน
บทบาททีร่ ฐั สยามในเวลานัน้ ให้ความส�ำคัญ
คณะธรรมยุตกิ นิกายได้สถาปนาขึน้ ใน พ.ศ. 2376 โดยพระวชิรญาณภิกขุ (ต่อมาคือ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 4) ด้วยความตัง้ ใจให้มกี ารปฏิรปู และฟืน้ ฟู
ด้านวัตรปฏิบตั ขิ องสงฆ์ให้มคี วามถูกต้อง เคร่งครัด ตามพระวินยั ท�ำความเข้าใจพระธรรม
อย่างแจ่มแจ้งด้วยหลักทางเหตุผลมากกว่าอิทธิฤทธิป์ าฏิหาริย์ ครัน้ ต่อมาพระวชิรญาณภิกขุ
ได้ลาผนวชเพือ่ ขึน้ ครองราชย์เป็นรัชกาลที่ 4 พระองค์ได้นำ� แนวทางของพระพุทธศาสนาตาม
แบบของธรรมยุตกิ นิกายมาใช้รว่ มกับหลักการทางการปกครอง โดยเฉพาะในการเผยแพร่และ
ขยายอิทธิพลไปสูด่ นิ แดนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังทีน่ กั วิชาการหลายคนให้ความเห็น
ว่า เป็นนโยบายประการหนึง่ ของรัชกาลที่ 4 ทีต่ อ้ งการท�ำให้ลาว (อีสาน) กลายเป็นไทยโดย
อาศัยเครือ่ งมือกลไกทางพุทธศาสนา (ปฐม ตาคะนันท์ 2551, 100; ธีรพงษ์ มีไธสง 2556,
12)
ประวัตกิ ารสถาปนาธรรมยุตกิ นิกายในภาคอีสานเริม่ จากพระภิกษุดี พันธุโล จากเมือง
อุบลราชธานีได้มโี อกาสเดินทางไปกรุงเทพฯ และพบกับพระวชิรญาณภิกขุขณะนัน้ ต่อมาท่าน
ได้ญตั ติเป็นพระฝ่ายธรรมยุตศึกษาเล่าเรียนต่อทีว่ ดั บวรนิเวศ นับเป็นพระธรรมยุตรูปแรกของ
ภาคอีสาน จากนัน้ ท่านได้เดินทางกลับมายังเมืองอุบลราชธานี ท่านได้ชกั ชวนพระภิกษุมา้ ว
เทวธัมมี และพระภิกษุกำ�่ คุณสัมปันโน ไปญัตติเป็นพระฝ่ายธรรมยุตตามล�ำดับ นับแต่นนั้
มาพระสงฆ์จากทางอีสานได้มาญัตติเข้าธรรมยุตกิ นิกายมากขึน้ จนเมือ่ ท่านวชิรญาณภิกขุ

พุทธศาสนากับการเมืองอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

65

ได้ลาสมณเพศเพื่อครองราชย์เป็นรัชกาลที่ 4 จึงโปรดฯ ให้เจ้าเมืองอุบลในขณะนั้นคือ
พระพรหมวรราชสุริยวงศ์ (กุทอง) ร่วมกับพระสงฆ์สร้างวัดธรรมยุตขึ้นเป็นแห่งแรกคือวัด
สุปฏั นาราม ในปี พ.ศ. 2396 โดยพระราชทานทรัพย์สว่ นพระองค์จำ� นวน 800 บาท (10 ชัง่ )
เลกวัดอีก 60 คน และนิตยภัตแก่เจ้าอาวาสเดือนละ 8 บาท (พระพรหมมุนี 2479, 19) และ
ภายหลังจากนัน้ ได้มกี ารขยายตัวของวัดธรรมยุตกิ นิกายรวมทัง้ พระสงฆ์ฝา่ ยธรรมยุตเกิดขึน้
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างรวดเร็ว รวมถึงพระสงฆ์จากอีสานที่บวชในคณะธรรมยุต
หลายรูปก็ได้รับการยกย่องจากศูนย์กลางอย่างมาก โดยเฉพาะลูกศิษย์คนส�ำคัญของกลุ่ม
พระธรรมยุตรุน่ แรก คือ พระมหาอ้วน ติสโส ชาวอุบลราชธานี ทีไ่ ด้เข้าบวชเป็นธรรมยุตโดย
มีทา่ นเทวธัมมี (ม้าว) เป็นพระอุปชั ฌาย์ ซึง่ ต่อมาได้กลายเป็นพระสงฆ์ผมู้ บี ทบาทส�ำคัญมาก
ต่อการปฏิรปู การพุทธศาสนาในอีสาน ด้วยท่านได้เป็นเจ้าคณะมณฑลอีสานเมือ่ ปี พ.ศ. 2447
และได้สมณศักดิส์ งู สุดเป็นถึงสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ประธานฝ่ายธรรมยุตภาคอีสาน
พระสงฆ์ธรรมยุติกนิกายมีบทบาทส�ำคัญต่อการประกาศแนวทางของพุทธศาสนา
ร่วมกับอุดมการณ์ของรัฐชาติอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระ
วชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ วั (รัชกาล
ที่ 6) ดังจะเห็นได้จากพระนิพนธ์ประวัตศิ าสตร์ในหลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆ์ทเี่ สนอภาพ
ของการรวมหัวเมืองต่างๆ เข้าเป็นรัฐชาติของสยามในเวลานัน้ ชัดเจนมากยิง่ ขึน้ (Tiyavanich
1997, 40-42) นอกจากนีพ้ ระสงฆ์ธรรมยุตยังมีบทบาทในการขับเคลือ่ นเพือ่ ปฏิรปู สังคมใน
ท้องถิ่นต่างๆ ให้เป็นไทยโดยผ่านการตีความค�ำสอนทางพุทธศาสนาตามแนวทางธรรมยุต
และเผยแพร่ค�ำสอนเกี่ยวกับหน้าที่ของคนในชาติตามท้องถิ่นต่างๆ (สายชล สัตยานุรักษ์
2557, 84) กลุม่ คณะสงฆ์ฝา่ ยธรรมยุตกิ นิกายจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่างก็ได้เข้ามา
ศึกษาพระธรรมและแนวทางค�ำสอนจากส�ำนักวัดบวรนิเวศ ดังนั้นนอกจากแนวทางค�ำสอน
ทางพุทธศาสนา คณะสงฆ์ธรรมยุตยังได้วางแนวทางการศึกษาของสงฆ์ผา่ นแนวคิดรัฐชาติตาม
หลักสูตรใหม่ของสมเด็จฯ กรมพระวชิรญาณวโรรสด้วย กล่าวได้วา่ พุทธศาสนาและความเป็น
ชาติที่อิงศูนย์กลางกรุงเทพฯ ได้ถูกส่งผ่านสู่กลุ่มพระธรรมยุติกนิกาย ซึ่งมีบทบาทส�ำคัญ
ในการจัดการศึกษาในหัวเมืองอีสาน (กิตริ ตั น์ สีหบัณฑ์ 2533) มีการจัดตัง้ โรงเรียนโดยมี
พระสงฆ์เป็นผูบ้ ริหารและเป็นผูส้ ง่ ผ่านความคิดตามวัดต่างๆ ในหัวเมืองอีสาน การขยายตัว
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ของวัดธรรมยุตนิ กิ ายในท้องถิน่ ได้ปลูกฝังอุดมการณ์ชาติผา่ นการเรียนการสอนพุทธศาสนา
ด้วยภาษาบาลีและภาษาไทยกลาง ท�ำให้การใช้อกั ษรธรรมอีสานไม่เป็นทีน่ ยิ มในเวลาต่อมา
กระบวนการปรับเปลี่ยนแบบแผนทางพุทธศาสนาในท้องถิ่นให้เป็นแบบศูนย์กลาง
กรุงเทพฯ ได้สง่ ผลกระทบต่อฐานะทางพุทธของฝ่ายท้องถิน่ เป็นอย่างมาก มีการออกระเบียบ
ว่าด้วยการรับรองผู้จะบรรพชาและอุปสมบท การก�ำหนดข้อห้ามไม่ให้บวชของคนที่สักหน้า
สักลาย และคนทีบ่ วชมาแล้ว 3 ครัง้ ฯลฯ การยกเลิกความเชือ่ ดัง้ เดิมทีน่ ำ� เอาคติผี พราหมณ์
มาผสมผสานกับพุทธ และโดยเฉพาะอย่างยิง่ การจัดระเบียบการปกครองของคณะสงฆ์ใหม่
ซึง่ ท�ำให้บทบาทของแนวคิดและกลุม่ พระสงฆ์ฝา่ ยธรรมยุตกิ นิกายทีเ่ ป็นตัวแทนจากศูนย์กลาง
มีความหมายและส่งอิทธิพลต่อการปรับตัวของแบบแผนปฏิบตั ขิ องศาสนาในท้องถิน่ การเลือ่ น
สมณศักดิข์ องพระสงฆ์เป็นสมเด็จ เป็นซา เป็นคู ตามจารีตพิธฮี ดสรงในท้องถิน่ ถูกประกาศ
ให้ยกเลิกตามพระราชบัญญัตปิ กครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 (พ.ศ. 2445) ล้วนแล้วแต่เป็น
ผลจากการปฏิรปู ศาสนาครัง้ ใหญ่ในสมัยทีส่ มเด็จพระมหาวีรวงศ์เป็นเจ้าคณะมณฑลอีสาน
(Tambiah 1970 253-257; เติม วิภาคย์พจนกิจ 2530, 583-587) อันเป็นห้วงเวลาทีม่ กี าร
เปลี่ยนแปลงวิธีคิด และแบบแผนปฏิบัติทางความเชื่อของชาวอีสานที่เด่นชัดและอิงเข้าสู่
ศูนย์กลางเป็นอย่างมาก
การปฏิรปู ศาสนาและการปรับเปลีย่ นโครงสร้างการปกครองในท้องถิน่ ซึง่ ในกรณีของ
เมืองกุฉนิ ารายณ์กไ็ ด้ถกู ลดฐานะลงมาเป็นเพียงอ�ำเภอ เห็นได้ชดั ว่าช่วงเวลานีท้ อ้ งถิน่ ได้ถกู
ลดความส�ำคัญลงทัง้ ในมิตศิ าสนาและการเมืองการปกครอง และเป็นช่วงทีก่ ลุม่ ผูไ้ ทมีฐานะ
ทางสังคมทีต่ ำ�่ ต้อยมากในกระบวนการปฏิรปู ของรัฐไทย จนเมือ่ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ได้เดิน
ทางมาอีสานและมีโอกาสพักที่วัดสิมนาโกใน พ.ศ. 2473 ท่านจึงเป็นเสมือนสัญลักษณ์ที่
ท�ำให้ทอ้ งถิน่ ชาวผูไ้ ทสามารถเชือ่ มโยงตนเองกับศูนย์กลาง การอ้างอิงกับเหตุการณ์ทที่ า่ นน�ำ
พระพุทธรูปจากกรุงเทพฯ มามอบให้กับชุมชนและกลายเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจ�ำ
ท้องถิ่นที่ยึดโยงกับพระสงฆ์รูปส�ำคัญจากศูนย์กลางทั้งสมเด็จโต (วัดระฆัง) และสมเด็จ
พระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสโส) เป็นเรือ่ งราวทีไ่ ด้รบั การอธิบายร่วมกันเพือ่ เน้นย�ำ้ ฐานะความ
ส�ำคัญของท้องถิน่ ในยามทีถ่ กู รัฐลดสถานะลง พระพุทธรูปศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละพระเถระผูใ้ หญ่กลาย
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เป็นสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาจากศูนย์กลางทีส่ ำ� คัญ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นเสมือนตัวแทนของการ
ยืนยันสถานะของเรือ่ งเล่าซึง่ มีความหมายต่อชุมชนสืบต่อมาจนถึงปัจจุบนั
ขณะเดียวกัน การอ้างอิงกับตัวแทนของอิทธิพลพุทธศาสนาจากศูนย์กลาง ก็สะท้อนถึง
กระบวนการทางสังคมทีม่ แี รงกดดันและมีอทิ ธิพลต่อชาวผูไ้ ทในท้องถิน่ เรือ่ งเล่าของชาวผูไ้ ท
กลุม่ วัดสิมนาโกเกีย่ วกับพระพุทธรูปศักดิส์ ทิ ธิน์ ี้ ได้จดั วางสถานะทางสังคมของตนเองให้เข้าไป
ยืนอยูท่ า่ มกลางค�ำอธิบายของรัฐ ถึงแม้วา่ จะต้องเปลีย่ นแปลงแบบแผนประเพณีและความเชือ่
อื่นๆ ที่ตนเคยปฏิบัติมาและต้องเปิดทางให้พุทธศาสนาแบบศูนย์กลางเข้ามามีบทบาทใน
ชุมชนก็ตาม ในกรณีนี้จึงเห็นได้ชัดเจนว่าพุทธศาสนาได้เป็นเครื่องมือกลไกของอ�ำนาจรัฐ
ในการรวมอ�ำนาจเข้าสูศ่ นู ย์กลาง ในขณะเดียวกันกลุม่ ชาติพนั ธุใ์ นท้องถิน่ ก็ใช้พทุ ธศาสนา
เป็นเครื่องมือกลไกของตนในการต่อรองสถานะให้กลุ่มทางสังคมยังคงด�ำรงอยู่ได้ โดยไม่
สูญเสียหรือถูกท�ำลายให้ถกู กลืนกลายไปเป็นไทยแบบศูนย์กลางเสียหมดสิน้
สรุป

กล่าวโดยสรุป ปรากฏการณ์จากการวิจัยภาคสนามเบื้องต้น ได้สะท้อนให้เห็นความ
สั ม พั น ธ์ ข องพุ ท ธศาสนากั บ การเมื อ งเชิ ง ชาติ พั น ธุ ์ ใ นสองประการหลั ก ๆ ประการแรก
พุทธศาสนาเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญทีถ่ กู รัฐดึงมาใช้ในการยึดโยงท้องถิน่ ให้เข้ากับศูนย์กลางร่วม
กับกลไกทางการปกครองและอุดมการณ์ของความเป็นชาติ ในขณะเดียวกัน กลุม่ ชาติพนั ธุ์
ต่างๆ ก็ได้รบั รูแ้ ละปรับแต่งความสัมพันธ์ชดุ ใหม่ของตนเพือ่ พยายามธ�ำรงฐานะทางสังคมไว้
โดยหาโอกาสทีจ่ ะน�ำวัฒนธรรมท้องถิน่ หรือวัฒนธรรมชาติพนั ธุข์ องตนมาปรับใช้ให้ลอ้ ไปกับ
อุดมการณ์ทางศาสนาและอุดมการณ์ทางการปกครองของรัฐ ประการทีส่ อง กลุม่ ชาติพนั ธุ์
ได้สร้างภาพลักษณ์และน�ำเสนอการยอมรับศูนย์กลาง โดยอ้างอิงกลุม่ ของตนให้มฐี านะเป็น
ทีย่ อมรับของรัฐด้วยการใช้กรอบพุทธศาสนาทีร่ ฐั ให้ความส�ำคัญ
กระบวนการสร้างความยอมรับจากรัฐนีม้ วี ธิ กี ารทีน่ า่ สนใจคือการเชือ่ มโยงตนเองกับ
สัญลักษณ์ต่างๆ ทางพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ส�ำคัญทางพุทธศาสนา เช่น วัด
พระธาตุพนม พระธาตุพนม พระธาตุเรณู ดังกรณีของกลุม่ ผูไ้ ทเรณูนคร วัตถุ เช่น เสมาเก่า
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สิมเก่า วัดร้าง พระพุทธรูปศักดิส์ ทิ ธิ์ ดังกรณีของผูไ้ ทกุดสิม/กุฉนิ ารายณ์ ตลอดจนการอ้างอิง
พระสงฆ์รปู ส�ำคัญทีม่ ผี ลต่อการก�ำหนดความหมายทางพุทธศาสนาให้กบั ชุมชน เช่น พระภิกษุ
ทาผู้มีบทบาทแนะน�ำการตั้งชุมชนเมืองเรณู สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ผู้มีบทบาทต่อการท�ำให้
ผูไ้ ทและวัดสิมนาโกเมืองกุฉนิ ารายณ์มฐี านะส�ำคัญ จึงเห็นได้วา่ สัญลักษณ์พทุ ธศาสนาเป็น
เครื่องมือที่มีอิทธิพลต่อการเชื่อมโยงความหมายทางสังคม เกิดการปฏิบัติตามจนเป็น
แบบแผนประเพณี สร้างความสัมพันธ์ทตี่ อ้ งการเน้นย�ำ้ ว่าต้องการเป็นไปตามแบบหรือแนวทาง
ที่สัญลักษณ์หลักที่ถูกน�ำมาใช้นั้นเป็นอยู่ ท�ำให้เกิดความเป็นปึกแผ่นเหนียวแน่นของชุมชน
ตลอดจนตอกย�ำ้ ระเบียบสังคมและศีลธรรมทีส่ งั คมนัน้ ต้องการจะเป็นให้เด่นชัดขึน้ อันจะน�ำ
ไปสูเ่ ป้าหมายเชิงอุดมการณ์ของสังคมทีร่ ว่ มกันทัง้ ในระดับของรัฐและระดับของกลุม่ ชาติพนั ธุ์
ในท้องถิน่ นัน้ ด้วย
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หอสมุดแห่งชาติ. หนังสือสมุดไทยด�ำ. อักษรไทย. ภาษาไทย. เส้นดินสอ. จดหมายเหตุรชั กาล
ที่ 3 จ.ศ. 1206 เลขที่ 33. “สารตราเจ้าพระยาจักรีถงึ เมืองมุกดาหาร เรือ่ งตัง้ บ้าน
ท่าขอรยางเป็นเมืองท่าขอรยาง บ้านแซงบาดานเป็นเมืองแซงบาดาน บ้านกุจษิณราย
เป็นเมืองกุจษิณราย บ้านปขาวพันนา เป็นเมืองพรรนา บ้านกุจสมาร เป็นเมืองกุจสมา
ร บ้านนองสูงเป็นเมืองนองสูง”.
หอสมุดแห่งชาติ. กระดาษฝรัง่ . อักษรไทย. ภาษาไทย. เส้นหมึก. จดหมายเหตุรชั กาลที่ 3
จ.ศ. 1206 เลขที่ 34. “ส�ำเนาสารตราเจ้าพระยาจักรี เรือ่ งถึงอุปฮาดเมืองสกลนคร
เรือ่ งตัง้ บ้านกุดขมารเป็นเมืองสุกมุ าร ตัง้ บ้านผ้าขาวพรรณาเป็นเมืองพรรณา และตัง้
ท้าวเพียเมืองสูงเป็นเจ้าเมืองสุกมุ าร ตัง้ โฮงกางเป็นเจ้าเมืองพรรณา”.
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