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บทคัดยอ
 การวิจยัคร้ังนีเ้ปนการวิจยัเชิงคณุภาพ วตัถปุระสงคศกึษาพลวัตขาโอกาสพระ
ธาตพุนมบรเิวณชมุชนสองฝงโขงในบรบิทของความสมัพนัธระหวาง “คน” กบั “สงัคม”
ใชแนวคิดอาํนาจกับสทิธอิาํนาจและแนวคิดโครงสรางความสัมพนัธทางสังคมเปนกรอบ
ในการวิเคราะห ผลการวิจัยพบวาการเปล่ียนผานอํานาจทางการเมืองสงผลตอความ
สัมพันธเชิงอํานาจระหวางกลุมผูปกครอง พระสงฆ กลุมชาติพันธุ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งขาโอกาสพระธาตุพนม มีการสรางความหมายใหม ในฐานะกลุมตระกูลผูสืบทอด
บทบาท “ขาโอกาส” เปลี่ยนจากแรงงานรับใชวัดเปนผูนําประกอบประเพณี พิธีกรรม

เช่ือมโยงวิถีปฏิบัติเดิมสมัยลานชาง เชน การเสียคาหัว และถวายขาวพิชภาค นอกจาก

นีย้งัสรางความสัมพนัธทางสังคมกับกลุมชาติพนัธุในชุมชนกลายเปนเครือขายทางสังคม
“ขาโอกาสพระธาตพุนม” สวนพืน้ทีว่จิยัในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว แมวา
การรับรูเกี่ยวกับขาโอกาสเปนเพียงตํานานเลาขานเทานั้น ผูคนยังมีความเช่ือเกี่ยวกับ 
“พระธาตุพนม” สังเกตไดจากการเดินทางมารวมงานบุญประเพณีพระธาตุพนมพรอม

กับจัดงานประเพณีบุญพระธาตุในทองถ่ินแสดงถึงเครือขายทางสังคมของปจเจกชนท่ี

มีพลังอยูในวิถีชีวิตผูคนในชุมชนสองฝงโขง  
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มหาสารคาม
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ABSTRACT
 The research was qualitative research  methods which aimed  to 
study the relationship between “people” with “society”. By using the 
concept of power and authority and the structure of social relations as 
a framework studies. The results showed  that  the transition of political 
power affects the power relations between the government the monk  
and the ethnic group.In particular, khaokasaPhraThatPhanom has a new 
meaning as the successor to the family group.They had changed  from  
the  temple serf  to  the  ritual successor  related  to  Phra That Phanom 
and  linked the social  relation with other ethnic groups in the community 
to play a role in the inherited tradition. The signifi cance negotiation  back  
to social practice in  Lan Xang  Period  such  as Sia kha Hua and khoa-
Peachapak rituals. As for in Laos PDR,the recognition  about  khaokasa 
in community is only a legend.However, Laos  people still  belive on  
Phra That Phanom,by the observation most of them crossed the river to 
pay homage the stupa and organized this festival in  their  village. This 

phenomenon showed the continuities of social network of individuals in 
the community  on  both  sides  of  the  Mekong  basin.
คําสําคัญ :  เครือขายทางสังคม,ขาโอกาสพระธาตุพนม,ชุมชนสองฝงโขง

Keywords : Social Network, KhaokasaPhraThatPhanom, Communities on  

both sides of the Mekong Basin

บทนํา
 ชุมชนสองฝงโขงปรากฏในตํานาน พงศาวดาร ประวัติศาสตร และโบราณคดี 
แสดงวาผูคน มคีวามสัมพนัธทางสังคมและวัฒนธรรม เชน พืน้ขนุบรม กลาวถึงการสราง
บานแปงเมืองโดยสงโอรสทั้ง 7 ไปครองเมืองใกลเคียง เชน ขุนลอ ครองเมืองเชียงดง 

เชียงทอง (สุรศักดิ์ ศรีสําอาง, 2545) มีกษัตริยสืบเช้ือสายตอมาหลายพระองค กษัตริย
ที่สามารถรวบรวมบานเมืองสถาปนาอาณาจกัรลานชาง คือ พระเจาฟางุม (พ.ศ.1896-
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1936) พระองคขยายอาณาเขตอยางกวางขวางจากหลวงพระบางลงมาทางตอนใตมเีมือง
สาํคญั เชน เมอืงเวยีงจนัทน  เมืองเวยีงคาํ  และ เมืองกะบองหรอืศรโีคตรบอง ศนูยกลาง
อาณาจักรศรีโคตรบูร(พระธรรมราชานุวัตร,2537) สังคมลานชาง สมัยโบราณผูคน
สวนใหญเชือ่อาํนาจเหนอืธรรมชาต ิจากหลกัฐานพงศาวดารลานชางมคีวามเชือ่เกีย่วกบั
แถนฟา แถนหลวง วาเปนเทพบนสวรรคที่มีหนาท่ีดูแลทุกขสุขของมนุษย เปนทั้งผูให 
หรือทาํลาย  และเปนสญัลกัษณแหงอาํนาจโดยมกีษัตรยิซึง่เปนโอรสของแถนเปนตวัแทน
ของอํานาจ ดังนั้นการสรางความเช่ือเรื่องเก่ียวกับแถนจึงเปนการสรางความยอมรับ
กษตัรยิ (จารวุรรณ  ธรรมวตัร.2540) ในสมยัพระเจาฟางุมพยายามเปลีย่นแปลงความเชือ่
ดงักลาวโดยรบัพุทธศาสนา เถรวาทจากอาณาจกัรขอม ซึง่พระมหาเถรปาสมนัและมหา
เถรเทพลงักาไดรบัมอบหมายจากกษตัรยิขอมใหอญัเชญิพระบางมายงัอาณาจกัรลานชาง
ตอมาในสมัยพระเจาสามแสนไท พระราชโอรสพระเจาฟางุมข้ึนครองราชยกลาวถึง
การประกาศใหวัดสําคัญๆ เปน เขต “ปลอดอาญาแผนดิน” (สมชาย นิลอาธิ.2545)
ในสมัยพระเจาวชิลุราช ถอืเปนยคุทองแหงพุทธศาสนา ปรากฏหลักฐานวรรณกรรมและ
ศิลปกรรมพุทธศาสนาจํานวนมาก สมัยพระเจาโพธิสาลราชไดรับคติความเช่ือเกี่ยวกับ
การกัลปนาจากศรีลังกา เผยแผเขามายังพมาและลานนาประมาณพุทธศตวรรษที่ 7-8  
เปนความเช่ือเร่ืองอานิสงสมาจากการอุทศิสิง่ของเปนพทุธบชูา เชน กษตัรยิคชภาหุคาม
มณีอภัย แหงศรีลังกา อุทิศที่ดิน ขาทาส เปนตน (ธวัช  ปุณโณทก.2530) คติดังกลาว

เผยแผตอชนชาตอิืน่ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตทีย่อมรบันับถอืพทุธศาสนาจากศรลีงักา 
รวมถึงคติความเชื่อ 4 ประการ ไดแก ความเช่ือเรื่องรอยพระพุทธบาท ความเช่ือเรื่อง

การบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ความเชื่อเรื่องการบูชาตนพระศรีมหาโพธิ์ และความเชื่อ

เรื่องพระศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตว (สุเทพ พรมเลิศ.2553) โดยเฉพาะประเพณีบูชา
พระสถปูเจดยี ปรากฏขอความในพระไตรปฎก มหาปรนิพิพานสตูร กลาวถงึพระพทุธเจา
ทรงอรรถาธบิายวาถปูารหบคุคล คอื ผูควรยกยองเชดิชดูวยการสรางพระสถปูเจดยี คอื  
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา,พระปจเจกสัมพุทธเจา,พระสาวกของพระตถาคต 

และพระเจาจักรพรรดิ

 กษัตริยลานชางใหความสําคัญตอความเช่ือเรื่องพระบรมสารีริกธาตุและ
การกัลปนา ดังปรากฏในพงศาวดารลานชางหลายฉบับกลาวถึงการใหความสําคัญตอ
พระบรมสารีริกธาตุ ในหลายมิติ คือ การใหความสําคัญในฐานะตัวแทนพระพุทธเจา 
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ตองเก็บรักษาไวในสถานท่ีปลอดภัยและสงางามในอุโมงคของสถูปเจดีย อีกมิติหนึ่ง
คือ ตัวแทนแหงความรุงเรืองของดินแดนซ่ึงมีพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู เปน
สัญลักษณของความเจริญของพ้ืนท่ีหรือดินแดนน้ันๆ ที่จะเกิดในอนาคต เชน ตํานาน
อรุงัคธาตอุางถงึพทุธพยากรณ เรือ่งดนิแดน ผูนาํ สถานที ่ดงันัน้สถานทีป่ระดษิฐานพระบรม
สารีรกิธาตุจงึมมีติเิช่ือมโยงระหวางพุทธจักรกับอาณาจักร อทิธิพลคติความเช่ือดงักลาว
แผขยายมายงัชมุชนสองฝงโขง บรเิวณแองสกลนครซึง่ทีต่ัง้บานเมอืงของผูคนหลากหลาย
ชาติพนัธุ ตาํนานอุรงัคธาตุจงึเปนตาํนานท่ีเกดิจากคติความเช่ือเร่ืองพระบรมสารีรกิธาตุ
ของชาวลานชางเชื่อมโยงศาสนสถานท่ีมีรองรอยผสมผสานระหวางคติความเช่ือทาง
ศาสนาฮินดูและพุทธศาสนาที่มีมาแตสมัยทวาราวดี ประมาณพุทธศตวรรษที่ 13-14  
(ศรศีกัร  วลัลโิภดม.2545) ศาสนสถานแหงนีต้ัง้อยูฝงขวาของแมนํา้โขงตรงขามปากนํา้เซ
บัง้ไฟ ความเช่ือในตาํนานอุรงัคธาตุ มสีาระสําคญั 3 ประเด็น คอื ประเด็นทีห่นึง่ เรือ่งการ
สรางบานเมืองและพุทธทํานายสมัยกอนพุทธกาลและสมัยพุทธกาล  การเสด็จมาโปรด
สัตวของพระพุทธเจาในสถานที่ตางๆ ตอมาเปนบานเมืองหรือศาสนสถานที่สําคัญ 
พุทธทํานายเก่ียวกับพระธรรมิกราชท่ีจะนําพระอุรังคธาตุ พระธาตุ และพระอังคาร 
ไปประดิษฐานไวตามเมืองตางๆ สวนพระอุรังคธาตุนั้นนําไปประดิษฐาน ณ ภูกําพรา 
แควนศรีโคตรบูร ประเด็นที่สอง กลาวถึงพระยาศรีโคตรบูรและผูปกครองบานเมือง
ตางๆรวมกันสรางพระธาตุตามพุทธทํานาย ทําใหเห็นเครือขายความสัมพันธของ
พระธาตุในชุมชนสองฝงโขง ประเด็นทีส่าม ความสืบเน่ืองของบานเมืองและพระยาธรรมิก

าชผูบูรณะปฏิสังขรณพระธาตุพนม นอกจากนี้ตํานานอุรังคธาตุยังกลาวถึงการเกิด

และการลมสลายของเมืองตางๆรวมถงึการกําเนิดพระยาธรรมกิราชแตละสมัย ประเดน็

สําคัญของเน้ือเร่ือง คือ การทะนุบํารุงพระธาตุพนมและพระพุทธศาสนาของกษัตริย
อาณาจักรศรีโคตรบูร การกอตั้งเมืองเวียงจันทนเปนศูนยกลางและการเสด็จมาบูรณะ
ปฏิสงัขรณพระธาตพุนมสมัยพระเจาโพธิสาลราช  และพระเจาไชยเชษฐาธริาชโดยอทุศิ  

“ขาโอกาส” ใหดูแลพระธาตุพนมและอุปฏฐากพระสงฆ (พระธรรมราชานุวัตร,2537) 

เปนการสรางสํานึกรวมทางวัฒนธรรมแกผูคนท่ีอยูรวมกันทั้งสองฝงโขง เปนการสราง

ระบบความเชื่อจากตํานานผสมผสานพงศาวดารหรือเรื่องราวเกี่ยวกับกษัตริย แสดง
ใหเห็นรูปแบบการจัดการอาณาจักรท่ีมีการควบคุมกําลังคน ดังน้ันการกําหนดพ้ืนที่
ศักดิ์สิทธ์ิในวัดพระธาตุพนมจึงเปนความสัมพันธ เชิงอํานาจฝายอาณาจักรตองการ
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ความสนบัสนนุจากฝายศาสนจกัร เพือ่ความชอบธรรมในอาํนาจปกครอง ในขณะทีฝ่าย
ศาสนจักรตองการความอุปถัมภและการคุมครองจากฝายอาณาจักรเพ่ือการเปนผูนํา
ทางจิตวิญญาณ ความสัมพันธดังกลาวไมไดอยูบนพื้นฐานของความเสมอภาค เพราะ
ฝายอาณาจกัรมบีทบาทในการกาํหนดระดบัความสมัพนัธของท้ังสองฝายจะเปนอยางไร 
เชน การกําหนดสถานภาพของ “ขาโอกาสพระธาตุพนม”ตามคติเดิมใหเปนแรงงานรับ
ใชวัด โดยยกเวนการเกณฑไพรพลและไมตองเสียสวยใหรัฐ แตตองเสียสวยใหวัดแทน
เพ่ือนําไปใชในการทํานุบํารุงวัดและอุปฏฐากพระสงฆ 
 แมวาอาณาจักรลานชางเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรสยามในสมัยพระเจา
กรงุธนบรุแีตยงัคงธรรมเนยีมการปกครองตามจารตีลานชาง ในสมยัรชักาลที ่5 ผลจาก
การลาอาณานิคม ทําใหราชสํานักสยามตองปรับปรุงระบบการปกครองโดยการรวม
อํานาจเขาสูศูนยกลาง มีนโยบายจัดการกําลังคนใหมในป พ.ศ.2448 พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระบรมราชโองการตราพระราชบัญญัติลักษณะเลิก
ทาส (อัญชลี  สุสายัณห.2546) รวมถึงยกเลิกระบบขาพระสงผลใหสถานภาพขาโอกาส
พระธาตพุนมสิน้สดุลงดวย เกิดความขดัแยงระหวางพระพทิกัษเจดยี นายกองขาโอกาส
พระธาตพุนมกบัเจาเมอืงมกุดาหาร เจาเมอืงสกลนคร และเจาเมอืงนครพนมทีม่เีขตแดน
ติดกับชุมชนขาโอกาสพระธาตุพนม เก่ียวกับการเก็บภาษีหรือสวยและการควบคุม
กลุมคน (สุวทิย ธีรศาศวัต.2549) ขณะเดียวกันวัดจําเปนตองมีผูอุปฏฐากพระสงฆและ
บูรณปฏิสังขรณ พระธาตุพนมเชนเดิม ปจจุบัน“ขาโอกาสพระธาตุพนม” ปรับเปล่ียน

บทบาทใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงดังกลาวโดยการสราง เครือขายชาติพันธุ  

เครือขายประเพณี เครือขายพิธีกรรม เครือขายเครือญาติ เช่ือมโยงพระธาตุอื่นๆ
ในชุมชน พระธาตุพนมจึงกลายเปนสัญลักษณทางพุทธศาสนาและเปนศูนยรวมจิตใจ

ของพุทธศาสนิกชน มีการประดิษฐสรางประเพณีพิธีกรรม ที่แสดงการถึงสิทธิอํานาจ
ระหวางกลุมชาติพนัธุเดมิและกลุมชาติพนัธุทีเ่ขามาอยูใหม เชน เสียคาหวั,ถวายขาวพิช
ภาค,บูชาพระอุปคุต,บูชาเจาเฮือนสามพระองค และบูชาสัตตนาคา เปนตน ประเพณี

พิธีกรรมดังกลาวเปนพลังขับเคลื่อนบทบาทหนาที่ของขาโอกาสพระธาตุพนมอยาง

ตอเนื่องจนถึงปจจุบัน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 เครือขายทางสังคมของ “ขาโอกาสพระธาตุพนม” ในชุมชนสองฝงโขง 
เปนการวิจัยเชิงคุณภาพที่มุงศึกษาพลวัตของขาโอกาสพระธาตุพนมบริเวณชุมชนสอง
ฝงโขง ในบริบทของความสัมพันธระหวาง “คน” กับ “สังคม” โดยใชแนวคิดสําคัญสอง
ประเดน็ คอื ประเดน็ทีห่นึง่ แนวคดิเรือ่งอาํนาจกบัสทิธอิาํนาจ (power and authority) 
ประเด็นที่สองแนวคิดเรื่องโครงสรางความสัมพันธทางสังคม (structuration)       
  

ความมุงหมายของการวิจัย
 1. เพ่ือศึกษาพลวัตของ“ขาโอกาสพระธาตุพนม”ในชุมชนสองฝงโขง   
     2.  เพ่ือศึกษาบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองที่
สงผลตอ “ขาโอกาสพระธาตุพนม” ในชุมชนสองฝงโขง  
 3.  เพ่ือศึกษาเครอืขายทางสังคมของขาโอกาสพระธาตุพนมในชมุชนสองฝง
โขงระดับเครือญาติ ระดับชุมชน ระดับบาน และระดับเมือง

ระเบียบวิธีวิจัย 
 เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แนวคติชนวิทยาขั้นตอน
การวิจัยประกอบดวยการศึกษาขอมูลลายลักษณอักษรจากตํานานและนิทาน และการ
รวบรวมขอมูลภาคสนามมี 2 ลักษณะ คือ การสังเกตโดยผูสังเกตเขาไปรวมกิจกรรม

สาํคัญ ไดแก พธิบีชูาเจาเฮอืน 3 พระองคและ สงัเกตในฐานะเปนบคุคลภายนอกในงาน

บญุประเพณพีระธาตพุนม  อ.ธาตพุนม จ.นครพนม งานบญุประเพณพีระธาตอุงิฮงั,พระ
ธาตโุผน,แขวงสะหวนันะเขต  พระธาตตุมุพะวงั  แขวงคาํมวน สาธารณรฐัประชาธปิไตย

ประชาชนลาว สวนการสัมภาษณ เปนการสัมภาษณแบบ ไมมีโครงสราง โดยกําหนด

ขอบเขตการวจิยัเปนสองสวน คอื ขอบเขตดานพืน้ท่ีเปนพืน้ทีก่ารวจิยัภาคสนามบรเิวณ

พระธาตุพนมที่ตั้งอยูที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
และชมุชนขาโอกาสพระธาตพุนมทีก่ลาวถงึในตาํนานอรุงัคธาต ุบรเิวณจงัหวดันครพนม 
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  สวนขอบเขตดานขอมูล ขอมูลที่นํามาใช
เปนขอมูลหลักในการวิจัย แบงเปน 2 กลุม คือ ขอมูลลายลักษณอักษร ประกอบดวย 

ตาํนาน พืน้สืบ พงศาวดาร ศลิาจารกึ จดหมายเหตทุางราชการสมยัรัตนโกสนิทร บนัทึก
ของชาวตางชาติและขอมูลจากคําบอกเลาและการสังเกตปรากฏการณ วิทยากรผูให
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ขอมูล (key informants) โดยมีเกณฑดานคุณสมบัติ เปนนักปราชญทองถิ่น พระสงฆ  
และผูนําทางวัฒนธรรม

สรุปและอภิปรายผล 
 การศึกษาเครือขายทางสังคมขาโอกาสพระธาตุพนมในชุมชนสองฝงโขง
ในครั้งนี้ เนนการศึกษาตามกรอบแนวคิดเรื่องอํานาจกับสิทธิอํานาจ (power and
authority) ของ Max Weber (Collins,R.1986) ผูวิจัยพบวาในสังคมเกษตรกรรม 
ปจจัยการผลิตขึ้นอยูกับสภาพดินฟาอากาศ และการใชแรงงาน ความสัมพันธระหวาง
บุคคลถูกกําหนดจากกลุมท่ีมีอํานาจเหนือกวาท้ังทางสังคมและการเมือง ผูกขาด
กรรมสิทธิ์ที่ดินและการผลิต ทําใหเกิดการพึ่งพาและการสรางมาตรการควบคุม บงการ 
หรืออทิธิพลเหนอืกลุมทีเ่ขามาพ่ึงพา ดงันัน้ศาสนาจึงมีบทบาทสาํคญัในฐานะท่ีเปนระบบ
สัญลักษณ เปนเกราะปองกันฐานะทางสังคมและอํานาจทางการเมืองของกลุมที่เหนือ
กวา ในขณะเดียวกนักลุมทีด่อยกวาหรือกลุมทีไ่มมอีาํนาจและไมมกีรรมสิทธิใ์ดๆ ศาสนา
ทําหนาที่ชดเชยสิ่งที่ขาดไปโดยสรางอุดมการณ คติความเชื่อพรอมกับสรางความหวัง
เรื่องความหลุดพนจากความไมมีสถาบันกษัตริยและสถาบันศาสนาจึงมีความสัมพันธ
อยางแนบแนนเพื่อสรางระบบของสังคมใหแนนแฟน (ฟรังซัวส ฮูตารท.2524) การ
จัดระบบทางสังคมเกิดข้ึนบนพ้ืนฐานของวิถีการผลิตทางเศรษฐกิจและการจัดอํานาจ

การปกครองเปนไปในแบบเดียวกัน ระบบศาสนาจึงเปนการแสดงออกทางสัญลักษณ
ของความจริงทางสังคม พุทธศาสนาฝายเถรวาทประดิษฐานตั้งม่ันในประเทศตางๆ
ในเอเชียนั้น เนื่องจากคณะสงฆ มีบทบาทหนาที่ในการใหความชอบธรรมตออํานาจ

ของกษัตริย คณะสงฆเปนผูสรางความสัมพันธอันแนนแฟนระหวางสถาบันสงฆและ
สถาบันกษตัริย พทุธศาสนาจึงเปนศาสนาสําคญัหนึง่ในอินเดยีมาตัง้แตจกัรวรรดิเมารยะ 
โดยเฉพาะในสมัยพระเจาอโศกมหาราช พระสงฆในพุทธศาสนามีบทบาทในราช

อาณาจักรโดยไมแทรกแซงทางการเมือง เพราะหนาท่ีสําคัญของพระสงฆ คือการ

ประพฤติปฏบิตัเิพ่ือบรรลุนพิพาน เปนผูรกัษาหลักจริยธรรมซ่ึงเปนเหตุผลทางศาสนาท่ี

สามารถสรางความชอบธรรมใหกษัตริยไดถาพระองคปฏิบัติตามหลักธรรมราชา ดังนั้น
ความสัมพันธระหวางอาณาจักรและศาสนาจักรจึงเกิดขึ้นภายใตเงื่อนไขความสัมพันธ
เชงิอาํนาจ ภายหลงัตตสัิงคายนา สมัยพระเจาอโศกมหาราช พระองคสนบัสนนุสมณทตู
เดินทางไปเผยแผศาสนายังดินแดนตางๆ โดยพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุและ
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ตนศรีมหาโพธิ์ เมื่อสิ้นรัชกาลพระเจาอโศกมหาราช พุทธศาสนาเสื่อมไปจากอินเดีย 
กษัตริย ศรีลังกาทรงสนับสนุนคณะสงฆในพระพุทธศาสนาโดยการแตงคัมภีรขึ้นมา
หลายเลม เชน คัมภีรมหาวงศ คัมภีรถูปวงศ เปนตน คัมภีรดังกลาวมีอิทธิพลตอ คติ
ความเช่ือ ในอาณาจักรลานนา พระรัตนปญญาพระสงฆผูมีความรูแตกฉาน แตงคัมภีร
ชนิกาลมาลปีกรณ ตอมาคมัภรีนีม้อีทิธิพลตอตาํนานทางพทุธศาสนาในชมุชนสองฝงโขง 
เชน ตาํนานพระเจาเลยีบโลก (กตญั ูชชูืน่, 2530) ตนแบบของตาํนานอรุงัคธาต ุกลาว 
ถึงกําเนิดแมนํ้า บานเมือง สถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา ปรากฏการณทางสังคม

ดงักลาวเปนการสรางสทิธอิาํนาจระหวางกษตัรยิกบัพระสงฆ เปนวิธกีารปกครองบานเมอืง
ซึง่ประกอบดวยผูคนหลากหลายชาติพนัธุ การสรางคตคิวามเช่ือทางศาสนา เปนวธิกีาร
สรางสิทธิอํานาจบุญบารมีในการครอบครองดินแดน และสิทธิในการแบงปนกรรมสิทธิ์
ในที่ดินทํากิน เห็นไดจากประเพณีการกัลปนาท่ีดินและผูคนใหสถาบันศาสนา ประเด็น
สาํคญั คอื การควบคุมอดุมการณและวัฒนธรรมของกลุมคนท่ีไมมกีรรมสิทธิใ์นท่ีดนิ ตอ
มากษัตริยไดใชอุดมการณทางศาสนาจัดระเบียบชนช้ันและสรางกฎแหงศีลธรรมเปน
กฎหมายควบคุมคนในระบบโครงสรางชนชั้น เรียกวา ระบบศักดินา ทําใหเกิดระบบ
ไพรและขาทาสในสงัคม กษตัรยิและพระสงฆยงัรวมมอื ผลิตสรางพธิกีรรมและความเชือ่
ทางศาสนาในฐานะที่เปนกลไกทางสังคมและวัฒนธรรมในการจัดการกําลังแรงงานใน
วัด เชน คติความเช่ือเรื่องการบูชาพระธาตุ  เปนตน แนวคิดเรื่องอํานาจกับสิทธิอํานาจ

(power and authority) สอดคลองกับแนวคิดโครงสรางความสัมพันธทางสังคม 
(structuration theory) ของ แอนโทนี กิดเดนส (Anthony Gidden.1986) วิเคราะห
โครงสรางทางสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยการใหความหมายในแตละกิจกรรมกลาย

เปนปฏิบัติการทางสังคม (social  practice) จากแนวคิดดังกลาวผูวิจัยพบวาสถาบัน

กษตัรยิและสถาบนัศาสนามีความสมัพนัธในลกัษณะ “ทวภิาวะของโครงสราง” (duality
of structure)โดยการสราง (production) ตํานานอาณาจักรกับศาสนจักรเชื่อมโยง 
คติความเชื่อพระบรมสารีริกธาตุ คติความเชื่อพุทธกาล 5,000 ป คติความเช่ือพระศรี

อาริยเมตไตรย คติความเชื่อดังกลาว คือ ทรัพยากร (resources) ที่กอใหเกิดกฎเกณฑ 

(rules) คือ ระบบโครงสรางทางสังคม (structure) ใหปจเจกชน (agency) หมายถึงขา
โอกาสพระธาตุพนม สืบทอดหนาที่เปนแรงงานรับใชวัดและพระสงฆ (action) ภายใต
เงือ่นไขหรอืขอยกเวนไมตองเสยีสวยใหรฐัแตตองเสยีสวยหรอืเสยีคาหวัแกพระธาตพุนม
หรือวัด กลาวไดวาประเพณีกัลปนาเชื่อมโยงขาโอกาสในชุมชนพระธาตุพนมที่ สืบทอด
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วัฒนธรรมรวมกับประชากรในอาณาจักรลานชางมาตั้งแตอดีต ฉะนั้นชุมชมสองฝงโขง
จึงมีลักษณะรวมทางสังคมวัฒนธรรม (จารุวรรณ ธรรมวัตร.2540)  
 เมื่ออาณาจักรลานชางลมสลายในสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ทําใหเกิด
การเปลี่ยนผานอํานาจในชุมชนแหงนี้มาสูอาณาจักรสยาม ในสมัยรัชกาลที่ 5 รัฐไทย
พยายามดึงอํานาจเขาสูศูนยกลาง เปลี่ยนแปลงระบบปกครองจากจารีตแบบลานชาง
เปนระบบเทศาภบิาล การเปล่ียนแปลงทีส่งผลกระทบมาก คอื การยกเลกิระบบขาพระ 
สืบเนื่องมาจากการยกเลิกระบบทาสและไพร ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว สถานภาพขาโอกาสพระธาตุพนมไมมั่นคง เห็นไดจาก กรณีพิพาทระหวาง
พระพิทักษเจดีย นายกองขาโอกาส กบัเจาเมืองมุกดาหาร เจาเมืองนครพนม และเจา
เมืองสกลนคร แยงตัวเลกขาโอกาสพระธาตุพนมและเรียกเก็บสวย สะทอนใหเห็นปม
ปญหาในความสัมพันธเชิงอํานาจ 2 ประเด็น คือ ความแตกตางทางวัฒนธรรม และ
ความขัดแยงทางการเมือง ลวนเปนการตอกย้ําจิตสํานึกของการแบงแยกดวยการแบง
กลุมชนแถบลุมแมนํ้าโขงวา “ลาว” เมื่อเกิดภัยคุกคามจากจักรวรรดินิยมตะวันตก ราช
สํานักสยามดึงอํานาจเขาสูสวนกลางและดําเนินนโยบายชาตินิยม  สถาบันกษัตริยและ
สถาบันศาสนาร้ือฟนความสัมพันธในลักษณะ “ทวิภาวะของโครงสราง” (duality of 
structure)โดยการเผยแผศาสนาพทุธนกิายธรรมยตุมิายงัหวัเมอืงอสีานซึง่พระสงฆสวน
ใหญยดึถอืจารีตเดิมแบบลานชาง นอกจากน้ีรฐับาลสมัย จอมพล ป.พบิลูสงคราม ดาํเนิน
นโยบายชาตนิยิมในชมุชนแหงนีโ้ดยการเปลีย่นแปลงรปูแบบ ยอดดวงปลีพระธาตพุนม 

สถาปตยกรรมแบบลานชางใหเปนยอดเจดียแบบไทย ภายใตการดําเนินการของหลวง

วิจิตรวาทการ นอกจากนี้เนื่องในวาระกึ่งพุทธกาล มีการกอตั้งสํานักวิปสสนากรรมฐาน
เปนเครอืขายวดับวรนเิวศ กรงุเทพมหานคร ปรากฏการณทางสงัคมทีก่ลาวมาสงผลกระทบ

ตอกลุมขาโอกาสพระธาตพุนมทีม่คีวามเชือ่เดมิ เชน กลุมลาวเวยีงทีม่คีวามเชือ่เกีย่วกบั
ผีอารักษหรือผีเจาเฮือน 3 พระองค โดยกลุมพระสงฆไดสรางความสัมพันธกับกลุม
ชาติพันธุที่เขามาอยูใหม เชน กลุมชาวจีน โดยการรื้อฟนพิธีบูชาสัตตนาคาเพ่ือลดทอน

อาํนาจกลุมขาโอกาสพระธาตุพนมเดมิทีน่บัถอืเจาเฮือน 3 พระองค  เปนการสรางเครือขาย
วัฒนธรรมขาโอกาสกลุมใหม ความหมายใหม  สังเกตไดจากการปรับเปล่ียนประเพณี

พิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องพระธาตุพนม เปนการเบียดขับกลุมนับถือเจาเฮือน 3 พระองค 
หรือกลุมชาติพันธุลาวเวียงใหจัดพิธีกรรมดังกลาวในชุมชนริมฝงโขงหางจากบริเวณวัด
พระธาตุพนม เครือขายขาโอกาสพระธาตุพนมในความหมายใหมกําหนดจากเครือขาย
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จากสายตระกลูผูนาํชมุชนธาตพุนม และกาํหนดให 12 ตาํบลในเขตอาํเภอธาตพุนมเปน
ชุมชนขาโอกาสพระธาตุพนม มีหนาที่สืบทอดประเพณี พิธีกรรมในเทศกาลประจําป          
 ผูวจิยัเหน็วา การศกึษาเครอืขายทางสงัคมของขาโอกาสพระธาตพุนมในชมุชน
สองฝงโขงฉายภาพชวีติวฒันธรรมของชมุชนชาวนาในสงัคมแบบดัง้เดมิทีม่วีถิชีวีติผกูพนั
อยูกับสายน้ํา ผูคนจึงมีแนวโนมท่ีจะยอมรับและใชไสยศาสตรในการควบคุมพลังท่ีไม
อาจคาดคะเนและมองไมเห็น จึงเปนกลุมคนที่ไมมีบทบาทสําคัญในการนับถือศาสนา
ใดศาสนาหน่ึง ถาไมถูกบังคับโดยการเปนทาส หรืออยูในภาวะไรกรรมสิทธ์ิในที่ดิน 
ดังที่ Kirsch, Anthony.Thomas (1967) กลาววาระบบศาสนาสังคมชนบทอีสาน
ไมไดมพีทุธศาสนานกิายเถรวาทเปนองคประกอบสาํคญัลวนๆหากแตเปนระบบศาสนา
ทีเ่กดิขึน้จากการปรบัเปลีย่นและผสมกลมกลนื (syncretism) ระหวางองคประกอบทาง
ศาสนาดั้งเดิม คือ ความเชื่อเรื่องภูตผีวิญญาณ (animism) กับองคประกอบทางศาสนา
แบบใหมที่แผขยายจากอินเดียสูดินแดนสุวรรณภูมิ คือ พุทธศาสนานิกายเถรวาทและ
ศาสนาพราหมณแบบพ้ืนบาน (folk Bramanism) เม่ือมองยอนกลับเขาไปในชุมชน
พระธาตุพนมจึงพบวามีการทับซอนคติความเชื่อดั้งเดิมที่ผูคนยึดถือกอนการเขามาของ
วัฒนธรรมลานชาง เปนความเช่ือเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษ ผีอารักษ และสิ่งเหนือธรรมชาติ  
ผูคนในชมุชนแหงนีส้ามารถปรับเปล่ียน ผสมผสม พทุธศาสนา พราหมณ และผี ไดอยาง
กลมกลืน เชน กรณีเจาเฮือน  3 พระองค เดิมเปน ผอีารักษดแูลบานเมือง ถกูปรับเปล่ียน

ใหมีหนาที่พิทักษรักษาองคพระธาตุพนม  
 การศึกษาเครือขายขาโอกาสพระธาตุพนมในชุมชนพระธาตุ ในพ้ืนท่ีวิจัย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หลักฐานประเภทเอกสารสูญหายไปเน่ืองจาก

การเปลีย่นผานทางการเมอืงการปกครอง  อยางไรกต็ามจากการสงัเกตในพืน้ทีว่จิยัพบวา

ชุมชนพระธาตุสองฝงโขงยังคงความสืบสานอุดมการณเดิมแบบสังคมชาวนา (Grant 
Evan.1990:35) สอดคลองกับแนวคิด structuration ซึ่งวิเคราะหความสัมพันธใน
ลกัษณะ“ทวภิาวะของโครงสราง” (duality of structure) ระหวางสถาบันรฐักบัสถาบัน

ศาสนาโดยรัฐบาลอนุญาตใหพระสงฆเปนผูนําพิธีกรรมในชุมชน พระธาตุ เชน พระธาตุ
อิงฮัง พระธาตุศรีโคตรบอง พระธาตุหลวงเวียงจันทน ปรากฏการณดังกลาว สรุปไดวา 

พระธาตุ คือ สถานศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อในพุทธศาสนา แมสภาพสังคมวัฒนธรรม
เปล่ียนแปลงไป แตความศรัทธามีความสืบเน่ืองกลายเปนความทรงจํารวมของผูคน 
ดังนั้นแมนํ้าโขงจึงเปนเพียงเขตแดนทางภูมิศาสตรที่กําหนดโดยรัฐชาติเทานั้น 
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ผูคนในชุมชนสองฝงโขงเดินทาง ไปมาหาสูสืบสานประเพณีการบูชาพระธาตุอยาง
ตอเนื่องจนถึงปจจุบัน

กิตติกรรมประกาศ
 ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย
สาํหรับนสิติระดบับณัฑติศกึษา จากงบประมาณเงนิรายได  ประจาํปงบประมาณ 2554  
และงานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงดวยความกรุณาใหคําปรึกษาแนะนําจากรองศาสตราจารย 
ดร.จารวุรรณ ธรรมวัตร และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรถ นนัทจักร และไดรบัขอเสนอ
แนะทีม่คีายิง่จากศาสตราจารยสวุทิย ธรีศาศวตั ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชพูกัตร  สทุธสิา 
และ ผูชวยศาสตราจารย สมชาติ มณีโชติ ทําใหผูวิจัยไดเรียนรูการทํางานวิจัยที่จะกอ
ใหเกิดประโยชนตอสวนรวมมากย่ิงขึ้น นอกจากน้ี ยังไดรับความชวยเหลือดวยความ
จริงใจยิ่งจากผูใหขอมูลจากเครือขายชุมชนพระธาตุพนมและเครือขายชุมชนพระธาตุ
ตุมพะวัง,พระธาตุศรีโคตรบอง แขวงคํามวน เครือขายชุมชนพระธาตุโผน และ
พระธาตุอิงฮัง แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผูวิจัยขอ
กราบขอบพระคุณไว ณ ที่นี้ดวย
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