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บทคัดย่อ
งานวิจั ย นี้ มีวัตถุป ระสงค์เพื่อ ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในชุมชนที่มีประเพณีบวชควาย ศึ กษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการดารงชีวิตของคนกับประเพณีบวชควาย และศึกษาพลวัตของความหมายของพิธีกรรม
ประเพณีบวชควาย โดยใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงลึก
(In-depth Study) ด้วยการการสารวจ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory Observation) การสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participatory Observation) สัมภาษณ์ชนิดไม่มีโครงสร้าง (Non-Structured
Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติความ
เป็ น มาและสภาพปั จ จุ บั น ของประเพณีบ วชควายตลอดจนบริ บ ทของพื้ น ที่ ซึ่ ง ทาการศึ ก ษา อาทิ สภาพ
ภูมิศาสตร์ สภาพสังคม และวิถีชีวิตของคนในชุมชน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในชุมชนที่มีประเพณีบวชควาย คือเรื่องย่อยอันเป็นส่วนหนึ่ง
ของพื้นประวัติศาสตร์อีสานจากพระวอพระตาถึงเหตุการณ์เจ้าอนุวงศ์จึงมีสานึกทางประวัติศาสตร์แตกต่าง
จากชาวเมืองร้อยเอ็ดซึ่งเป็นลูกหลานกลุ่มพระครูโพนสะเม็ก โดยมีสภาพภูมิประเทศเป็นเครื่องกากับรูปแบบ
การดารงชีวิตของคนในพื้นที่ประเพณีบวชควาย ซึ่งอยู่ในลุ่มแม่น้าชีมีน้าหลากในหน้าน้า มีพื้นที่ทามาหากิน
สาคัญ คือ ชี ทาม บุ่ง นา โคก ในอดีตคนในพื้นที่ต้องปรับตัวหากินตามฤดูกาล สิ่งที่สาคัญที่สุดคือการมีข้าวกิน
การทานาต้องอาศัยน้าฝนเป็นสาคัญ เท่ากับว่าผลผลิตอยู่นอกเหนือการบริหารจัดการและอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมจากมนุษย์ ส่งผลให้เกิดวิธีคิดนอบน้อมต่อธรรมชาติ สิ่งเหล่านี้สะท้อนออกมาในประเพณีบวชควาย ซึ่ง
กระทาสืบต่อมาแต่อดีตและมี พลวัตของความหมายเปลี่ยนแปรไปตามกาลเวลา สามารถแบ่งเป็นยุคสมัยใน
สานึกของคนในท้องถิ่น เป็นยุคแห่งความเป็นความตาย จากการตั้งถิ่นฐานจนถึงราวทศวรรษที่ ๒๕๒๐ ยุคแห่ง
การแพร่กระจายซึ่งการบวชควายมีความหมายที่ความสนุกสนาน และยุคที่ประเพณีบวชควายมีความหมายใน
การยืนยันความเป็นเจ้าของพื้นที่ ทศวรรษที่ ๒๕๓๐ – ๒๕๖๐ การวิจัยในครั้งนี้ทาให้เห็นถึง ความหมายใน
ปฎิบัติการในชีวิต ความสัมพันธ์ของมนุษย์ต่อมนุษย์ มนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม มนุษย์ต่อสิ่งเหนือธรรมชาติ การ
สื่อสารระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และระบบความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติ ซึ่งมีแรงพลังจากธรรมชาติเป็นเครื่อง
ควบคุมความคิด การกระทาของคนในปฏิบัติการของชี วิตที่มีพิธีกรรมมาเกี่ยวข้องในกระบวนการทาให้เป็น
พวกเดียวกัน ตลอดจนการเลื่อนสถานภาพให้สูงขึ้นและการส่งผ่านอุดมการณ์ผ่านประวัติศาสตร์บอกเล่าอัน
เป็นเสมือนงานการเมืองของคนในพื้นที่ ที่สุดแล้วคนบวชควายแห่งลุ่มน้าชี : ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแห่งพื้นที่
วัฒนธรรมควายจ่า ทาให้เห็นถึงประวัติศาสตร์และความพยายามในการต่อสู้เชิงความหมายภายใต้คานิยามว่า
บวชควายเป็นของคนบ้านเรา
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Abstract

This research aims to study local history in the holy buffalo community, study the
relationship between human life and holy buffalo and study the dynamics of the meaning
of holy buffalo. The qualitative research, in-depth study, participatory observation and nonparticipatory observation, non-structure interview and focus group discussion are used in this
research for study the history and current state of the holy buffalo tradition. Moreover, we
also study the context of the area studied, such as geography, social conditions and the way
people live.
The results of the study found that the holy buffalo tradition is part of Isan history
which the way people live depend on the geography. In the past, people in Chi river basin
have to adjust to the seasonal. The most important thing for them is farming It require
rainwater which are beyond human control. So it is a way to be submissive to nature. These
are reflected in the holy buffalo tradition. The dynamics of meaning change over time, we
can be divided into the era in the local people's consciousness as follow: 1. age of death
from the settlement until the 1977, 2. Age of diffusion and 3. age of the Buffalo tradition is
meant to confirm the ownership of the area from 1987 to 2017.This research demonstrate
the meaning in action in life, the human relationship, human on the environment, human to
supernatural, human-to-human communication, supernaturalism and the human actions in
the ritualistic life are involved in the process of making them the same. The summary is the
holy buffalo of the Chi river basin: the local history in cultural area of the holy buffalo
demonstrates the history and efforts in meaningful struggle under the definition that holy
buffalo tradition.
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กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยเรื่อง คนบวชควายแห่งลุ่มน้าชี : ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแห่งพื้นที่วัฒนธรรมควายจ่า เกิดขึ้น
ด้วยแรงผลักดันจากกลุ่มวิจัยและพัฒนา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ในการเปิดพื้นที่เปิด
โอกาสแก่ผู้วิจัยได้ทางานชิ้นนี้
ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ ครู ผู้สร้างผู้เกื้อหนุนทุกประการจนมิอาจ
นามากล่าวได้หมด ขอบพระคุณอาจารย์สุจิตต์ วงษ์เทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย นิลอาธิ ผู้ปลูกฝังให้
ผู้วิจัยรักในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสันติสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลับพลึง คงชนะ ตลอดจน
อาจารย์สุรศักดิ์ จานงค์สาร ในการให้แนวทางความรู้ จนงานวิจัยชิ้นนี้สาเร็จ และคุณพุทธิพงษ์ นิลใบ ในการ
ประสานงานอย่างใกล้ชิด
ขอขอบพระคุณชาวบ้านในพื้นที่วัฒ นธรรมการบวชควาย สาหรับความเอื้ออาทรทุกครั้งเมื่อผู้วิจัยลง
พื้นที่ภาคสนาม ในข้าวปลาอาหารทุกการต้อนรับขับสู้ ขอบคุณนักศึกษาและบุคลาการทีมผู้วิจัยภาคสนามที่
ช่วยเหลือในการสืบค้นข้อมูล จนงานวิจัยนี้มีความสมบูรณ์
ท้ายที่สุดแล้ว ผู้วิจัยขอขอบคุณอาจารย์นุชรินทร์ มิ่งโอโล ผู้เป็นกาลังใจและผู้ประสานงานโครงการผู้มิ
รู้จักเหน็ดเหนื่อยจนบรรลุผลแห่งความสาเร็จของงานวิจัยนี้
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๑.๑ ความส้าคัญของปัญหา
วัฒนธรรมมีพื้นฐานมาจากสภาพแวดล้อม เช่น ดินฟูาอากาศ ตลอดจนสภาพภูมิประเทศ ซึ่งกาหนด
รู ป แบบการดารงชีวิ ตของคนในแต่ ล ะพื้น ที่ให้ แตกต่างกั น ด้ว ยสภาพทางภูมิ ศาสตร์และดิ นฟูาอากาศได้
กาหนดให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหมาะสาหรับการทาเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทานาทางฟูาซึ่งอาศัย
น้าฝนจากธรรมชาติ การเกษตรกรรมที่ฝากอนาคตไว้ที่ธรรมชาติซึ่งเป็นพลังที่ยากแก่การควบคุมได้กาหนดวิธี
คิดแบบนอบน้อมต่อธรรมชาติ ซึ่งสะท้อนออกมาในจารีตประเพณี ซึ่งผูกพันอยู่กับสภาพธรรมชาติและวิถีทาง
การผลิต เช่น จารีตประเพณีที่สอดคล้ องกับวิถีกสิกรรม อาทิ ลูกหลานต้องเคารพเชื่อฟังพ่อแม่ปูุย่าตายายทา
การผลิตตามวิถีที่บรรพบุรุษกระทาสืบต่อกันมา (หรือเรียกว่าเฮ็ดตามฮีตฮอย) เพื่อให้ได้ผลดีดังที่เคยเป็นมา
(เรียกว่า หมัง หรือ หมาน) วิถีแห่งการมองโลกแบบอ่อนน้อมและสมยอมกลายเป็นรากฐานของระบบอุปถั มภ์
ที่มี ก ารก าหนดสถานภาพทางสั ง คมแบบมี ร ะดั บชั้ น ฝั ง ลึ ก หยั่ ง รากลงไปในวิธี คิ ด ทางเศรษฐกิ จการเมื อ ง
ตลอดจนวิธีคิดต่อศาสนา และความเชื่อของคนในสังคม และด้วยสภาพภูมิศาสตร์เป็นที่ราบสูง พื้นที่ลุ่มสลับ
เนินรูปกระทะคว่า มีเทือกเขาเป็นขอบ พื้นที่ลาดเอียงจากทิศตะวันตกสู่ทิศตะวันออกมีแม่น้าสายใหญ่สองสาย
คือ แม่น้าชี และแม่น้ามูล ซึ่งพาดผ่านพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคนี้ อิทธิพลจากมรสุม และใต้ฝุนก่อให้เกิดเขตน้า
หลากบริเวณกว้างในหน้าน้า บ้านเรือนผู้คนจึงต้องยกพื้นสูง และกระจุกตัวเป็นชุมชนบริเวณเนินสูงเพื่อหนีน้า
สภาพสังคมจึงมีการเกาะกลุ่มและพึ่งพาอาศัยกันเป็นอย่างสูง ดังนั้น ระบบญาติพี่น้องจึงมีความสาคัญต่อสังคม
อีสานเป็นอย่างยิ่งระบบเจ้าโคตรเจ้าวงศ์ (เจ้าโคตรเจ้าวงศ์คือผู้เฒ่าผู้แก่ที่เป็นที่นับถือในสายซุม หรือเชื้อสายผู้
นับถือผีตัวเดียวกัน อันแสดงถึงความเป็นเครือญาติเชื้อผีที่นับทางฝุายแม่) จึงมีความสาคัญ และสิ่งที่จรรโลง
ความเป็นสังคมเครือญาติไว้ได้คือการให้และการรับซึ่งเป็นไปโดยเป็นและไม่เป็นทางการ ในสังคมที่มีลาดับชั้น
เกี่ยวพันกันโดยการให้และรับในเวลาและโอกาสที่ต่างกัน แม้กระทั่งการสั่งสอนและการเชื่อฟังก็เป็นการให้
และการรับในสังคมประเพณีแบบประสบการณ์นิยม ซึ่งผู้ใหญ่จะมีบทบาทก็ต่อเมื่อมีผู้น้อยรับความรู้ และตอบ
แทนโดยการปฏิบัติตามหรือที่เรียกว่าการเชื่อฟัง โดยจะมีพลังของฮีตฮอย (วิถีที่บรรพบุรุษกระทาสืบต่อกันมา)
กากับ อยู่ เพราะชีวิตที่ขึ้น อยู่ กับ ธรรมชาติโ ดยไร้ความแน่นอนนี้เอง ส่ งผลให้ ฮีตฮอยเกิดขึ้นมาเพื่อค้าจุ น
อุดมการณ์หลักคือการสร้างโลกที่มีระบบวงจรที่แน่นอน สิ่งนี้สะท้อนออกมาใน ฮีต ๑๒ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
ผลิตเป็นส่วนใหญ่ อาทิ บุญคูณลาน บุญสรงเจ้าปูุ บุญบั้งไฟ เป็นต้น เทศกาลเหล่านี้เป็นระบบหมุนเวียนปีต่อปี
มีความสอดคล้องระหว่างความเชื่ อ ฤดูกาล และกิจกรรมในการผลิต ความสาคัญของระบบอันแน่นอนนี้
สะท้อนออกมาในวรรณกรรม อาทิ วรรณกรรมกาลนับมื้อส่วยที่กล่าวถึงความวิปริตผิดแผกของอนาคตอัน
แสดงถึงความหวาดหวั่นต่อความเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างไปจากโลกที่คุ้นเคย วรรณกรรมปูุสอนหลาน และ
๑

วรรณกรรมหลานสอนปูุ ที่ เน้นความสาคัญของการปฏิบัติตนตามสถานภาพ (สวิง บุญเจิม.มปป.) เมื่อราว
พุทธศักราช ๑๐๐๐ เป็นต้นมาพระพุทธศาสนาในวัฒนธรรมทวารวดีเผยแผ่สู่สังคมอีสาน และได้ถูกประยุกต์
เข้ากับวิถีท้องถิ่น โดยมีจุดมุ่งหมายคือการรักษาโลกในอุดมคติเดิมให้มั่นคงยิ่งขึ้น พระพุทธศาสนาจึงถู กเลือก
รับและปรับใช้ให้สอดคล้องกับความเชื่อเดิมคือความเชื่อเรื่องผี (ในอีสานพุทธกับผีมิได้แยกออกจากกันอย่าง
เด็ดขาด ผีเจ้าปูุหลายแห่งนับถือศาสนาพุทธ ในหลายพื้นที่ในพิธีเลี้ยงผีต้องมีพิธีเลี้ยงพระประกอบด้วย) ความ
เชื่อเกี่ยวกับผีเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูร ณ์ และความสันติสุข ต้องให้ความเคารพเชื่อฟังอย่างนอบ
น้อม แล้วผีจะให้การปกปักรักษา และบันดาลให้ฝนฟูาเป็นไปตามฤดูกาล ผีศักดิ์สิทธิมีหลายชนิด ทั้งที่เป็น
ตัวแทนแห่งธรรมชาติ อาทิ ผีฟูาพญาแถน ผีปุา ผีถ้า ผีด้า ผีผา ผีทุ่ง ผีท่า ผีนา ผีหนอง หรือผีที่เป็นตัวแทน
ของบรรพบุรุษ เช่นผีเชื้อ ผีปูุตา การสื่อสารกับผี ต้องทาผ่านคนที่เป็นสื่อ อาจเป็นคนทรง หรือคนที่มีหน้าที่ใน
การประกอบพิธีกรรม ซึ่งในบางพื้นที่ เรียกว่าขะจ้า ความเชื่อเรื่องผี สะท้อนให้เห็นระบบวิธีคิดที่มีพื้นฐานจาก
สังคมเกษตรกรรม ซึ่งมีโลกทัศน์เป็นวัฏจักรหมุนเวียนจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดจบต่อไปเรื่อย ๆ อยู่ตลอดเวลา วิถี
การมองโลกเช่นนี้มาจากธรรมชาติ เช่นพระอาทิตย์ที่ขึ้นแล้วตก เพื่อที่จะขึ้นใหม่อีกครั้งในวันต่อมา หรือต้น
กล้าที่งอกงามจากเมล็ดข้าว เพื่อออกรวงแล้วกลายเป็นเมล็ดอีกครั้ง เมื่อวิถีการมองโลกเป็นวัฏจักร สิ่งที่ เป็น
พลังความดีคือความราบคาบสม่าเสมอ ภายใต้สังคมเช่นนี้ สิ่งใหม่ ๆ จะนามาซึ่งอนาคตที่ไม่แน่นอน ดังนั้นจึง
จาเป็นที่จะต้องจรรโลงระบบอันหมุนเวียนด้วยพิธีกรรมที่จัดขึ้นอย่างสม่าเสมอ พิธีกรรม จึงเป็นการจาลอง
สภาวการณ์แห่งธรรมชาติ และเป็นการแสดงถึงความอ่อนน้อมสมยอมต่อพลังอันศักดิ์สิทธิเพื่อการดาเนินชีวิต
ที่สงบสุข โดยเฉพาะด้านการทานาเพาะปลู กข้าว การทานาปลูกข้าว มีวิธีการและความเชื่อในพลังเหนือ
ธรรมชาติ โดยก่อนการทานานั้นจะมีการเลี้ยงตาแฮก (แฮกแปลว่าแรก สอดคล้องกับพิธีแรกนาขวัญของภาค
กลาง) ซึ่งจะทาในเดือน ๖ ซึ่งเป็นต้นฤดูฝน โดยชาวนาในชุมชนจะนาไก่ต้มไปประกอบพิธีเสี่ยงทายระดับน้า
โดยการให้ผู้ประกอบพิธีที่เรียกว่า เฒ่าจ้า หรือขะจ้า เป็นผู้เสี่ยงทาย เมื่อเลี้ยงตาแฮกแล้ว ชาวบ้านจะทา
การแฮกนา ซึ่งเป็นการไถวนเป็นวงกลมแล้วทาการปักข้าวในนาตาแฮก โดยจะปักข้าว ๘ ต้น โดยก่อนการปัก
ข้าวแต่ละต้นจะมีการท่องคาโสกเพื่อให้ข้าวงอกงามสมบูรณ์ ซึ่งคาโสกในพิธีกรรมเลี้ยงผีตาแฮกนี้ในการผลิตนี้
แฝงไว้ด้วยปัญหาและอุปสรรคในการผลิต เช่นปัญหานาล่มปัญหานกหนูแมลงที่ทาให้ต้นข้าวเสียหาย สะท้อน
ให้เห็นถึงการผลิตที่ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟูาอากาศเป็นหลัก เมื่อการทานาปลูกข้าวมีความสาคัญ องค์ประกอบ
ในการทานาจึงย่อมมีความสาคัญตามไปด้วยนับตั้งแต่ผืนนาที่มีผีปกปักรักษา ส่วนข้าวที่ปลูกลงไปก็มีขวัญข้าว
เช่นเดียวกับคันไถที่มีขวัญ และที่ดูจะสาคัญที่สุดนั้นคือควายซึ่งเป็นสัตว์ใช้แรงที่มีบทบาทสาคัญต่อการทานา
เป็นอย่างยิ่ง ตามคติความเชื่อของคนที่ใช้ภาษาตระกูลไท-ลาว ควายคือสัตว์ศักดิ์สิทธิที่มีเรื่องเล่าในพงศาวดาร
ล้านช้างฉบับพระยาประชากิจกรจักร (แช่ม บุญนาค) ได้ระบุว่าควายเกี่ยวพันกับกาเนิดของมนุษยชาติ ตาม
ตานานว่าเมื่อคนพากันมาอยู่ที่นาน้อยอ้อยหนู แถนได้มอบควายเขาลู่ให้มาช่วยทานา นาน ๓ ปี เมื่อควายตาย
จึงมีเครือหมากน้าเต้าปุงออกมาจากจมูกของควาย ๓ ผล และในผลน้าเต้านั้นมีมนุษย์อาศัยอยู่ น้าเต้าที่ออกมา
จากจมูกควาย คล้ายสัญลักษณ์แห่งการถ่ายทอดชีวิตผ่านลมหายใจ ซึ่งเป็นคติอันเป็นสากลพบได้หลายแห่งใน
โลก สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนในความเชื่อว่า ควายคือต้นกาเนิดมนุษย์ (ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนา
ภิเษก เล่ม ๙. ๒๕๓๙. ๑๗) นอกจากพงศาวดารล้านช้างแล้ว ยังพบนิทานเรื่องควายสวรรค์เคยกินข้าวเป็น
๒

อาหาร ทาให้มีปัญญาเฉลียวฉลาด ในขณะที่มนุษย์ยังโง่ช้าล้าหลังเพราะดารงชีวิตด้วยการขุดดินกินมันเผือก
ตามยถากรรม ควายสงสารมนุษย์ จึงนาข้าวมาให้และสอนวิธีทานาให้ เมื่อมนุษย์ได้กินข้าวจึงเริ่มมีปัญญา
ฉลาดขึ้น แล้ ว กลั บ แบ่ งข้าวให้ ควายน้อยลงเรื่อย ๆ ควายจึงโง่ และกลายเป็นสั ตว์เลี้ ยงของมนุษย์ในที่สุ ด
(http://www.sujitwongthes.com) ด้วยเหตุนี้ควายจึงมีความสาคัญต่อการดารงชีพของมนุษย์เป็ นอย่างยิ่ง
อาจนับเนื่องผูกพันตามร่องรอยการยกความสาคัญให้ควายเป็นบรรพชน ของคนบรรพกาล ที่มีความสัมพันธ์
ทางลมหายใจนับเนื่องกัน นอกจากนี้ยังเป็นแรงงานในการทาไร่ไถนาอันเป็นกิจกรรมทามาหากินที่สาคัญ
ควายจึ งเป็ น สั ญลั กษณ์แห่ งความอุดมสมบู รณ์ของมวลมนุษย์ดังปรากฏเป็น ประเพณีบวชควายแห่ งพื้นที่
วัฒนธรรมควายจ่า ซึ่งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้าชี บริเวณรอยต่อของอาเภอเชียงขวัญ ธวัชบุรี อาเภอจังหาร อาเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยศูนย์กลางของพิธีกรรมนี้อยู่ที่บ้านแมดและบ้านเขือง ตาบลเชียงขวัญ อาเภอเชียง
ขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด พิธีกรรมบวชควายเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีบุญบั้งไฟ การจัดงานบุญบั้งไฟ เมื่อถึงวัน
โฮมหรือวันแห่ ทางหมู่บ้านจะมีการจัดให้มีพิธีกรรมบวชควาย โดยจะเรียกคนที่บวชเป็นควายว่า ควายจ่า หรือ
ควายฮาด คนที่จะทาหน้าที่เป็นควายจ่านั้นจะต้องผ่านการทาพิธีบวชมาแล้วและต้องเป็นผู้ที่สืบเชื้ อสายจาก
บรรพบุรุษที่เป็นควายจ่ามาก่อนซึ่งจะมีการสืบทอดกันต่อ ๆ มาตามสายเลือดหรือไม่ก็จะเลือกคนที่อยู่ในกลุ่ม
เครือญาติเดียวกันเป็นหลัก เมื่อเข้าพิธีบวชเป็นควายจ่าหรือควายฮาดกับเจ้าปูุแล้ว ต้องร่ายราด้วยลีลาท่าฟูอน
เลี ย นแบบกิ ริ ย าท่ า ทางของควายจริ ง ทั้ ง การเดิ น วิ่ ง และการม้ ว นตั ว ลงปลั ก ตมตามนิ สั ย ควายจนสุ ด
ความสามารถที่จะแสดงได้ ดังนั้นคนที่เข้าพิธีบวชเป็นควาย นอกจากจะเป็นคนที่มีลีลาการแสดงที่สวยงาม
ถูกใจชาวบ้านแล้ว จะต้องเป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรงด้วย การบวชควายจ่าช่วงเทศกาลบุญบั้งไฟของที่บ้าน
แมด อาเภอเชียงขวัญนี้การจัดสืบทอดกันมานับร้อยปี เพราะเชื่อกันว่าจัดขึ้นเพื่อถวายปูุตา เทวดาอารักษ์ ผี
ฟูา ผีแถน บันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล นาความชุ่มชื้นมาสู่ท้องนา ให้การทานา ไถ หว่านข้าว บังเกิดผลดี
อุดมสมบูรณ์และคุ้มครองชาวบ้านให้มีความอยู่ดีกินดีตลอดทั้งปี พิธีกรรมบวชควายจ่านี้ปัจจุบันแทบจะไม่มีให้
เห็นในพื้นที่อื่น พิธีกรรมนี้ยังคงเห็นเพียงแห่งเดียวในแถบลุ่มน้าชี และคงอยู่อย่างต่อเนื่องเพียงสองชุมชน คือที่
บ้านแมด บ้านเขือง บ้านหวายหลึม และบ้านหมูม้น เท่านั้น ในขณะที่หลายชุมชนในพื้นที่วัฒนธรรมควายจ่า
เหลือเพียงเรื่องราวบอกเล่าแต่พิธีกรรมนั้นหายไป หลายชุมชนเหลือเพียงเครื่องแต่งกายในพิธี และบางชุมชน
เหลือเครื่องดนตรี และกาพย์เซิ้ง เมื่อเห็นแนวโน้มเช่นนี้ จึงควรที่จะมีการศึกษารวบรวมองค์ความรู้เรื่องการ
บวชควายนี้ไว้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในคาถามว่าทาไมประเพณีบวชควายจึงทรงความหมายต่ อคนใน
พื้นที่
เพื่อร่วมสนองพระราชดาริ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการปกปักรักษา
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) คณะผู้วิจัยจึงได้เสนอโครงการวิจัยเรื่องคนบวชควายแห่งลุ่มน้าชี
: ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแห่งพื้นที่วัฒนธรรมควายจ่าขึ้น โดยเน้นการวิจัยเชิงพื้นที่ (Area-based Approach)
อันจะได้ผลเป็นองค์ความรู้เรื่องการบวชควายในหลายมิติ ซึ่งนอกจากจะเป็นการวิจัยเพื่อยกระดับความรู้
ท้องถิ่นแล้ว ยังทาให้ค นในชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้จากการวิจัย เกิดการให้ความสาคัญต่อธรรมชาติ
๓

สิ่งแวดล้อม และประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น เกิดทักษะการตั้งคาถามและการหาคาตอบ อันจะส่ งผลถึงความ
เข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชนต่อไป
๑.๒ ค้าถามหลักในการวิจัย
๑. ชุมชนในพื้นที่ที่มีประเพณีบวชควายมีความเป็นมาอย่างไร
๒. ประเพณีบวชควายมีความสัมพันธ์กับการดารงชีวิตของคนในพื้นที่อย่างไร
๓. ประเพณีบวชควายมีพลวัตของความหมายอย่างไร
๑.๓ วัตถุประสงค์
๑. เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในชุมชนที่มีประเพณีบวชควาย
๒. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการดารงชีวิตของคนกับประเพณีบวชควาย
๓. เพื่อศึกษาพลวัตของความหมายของพิธีกรรมประเพณีบวชควาย
๑.๔ สถานที่ด้าเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้กาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกพื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บริเวณรอยต่อของ
อาเภอเชียงขวัญ ธวัชบุรี อาเภอจังหาร อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือก
พื้นที่ในการวิจัย ดังนี้
๑.๔.๑ เป็นชุมชนที่ปรากฏในตานานพิธีบวชควาย
๑.๔.๒ เลือกชุมชนที่ยังประกอบพิธีบวชควาย
๑.๔.๓ เลือกชุมชนมิได้ประกอบพิธีบวชควายแต่ยังปรากฏร่องรอยหลักฐานเกี่ยวกับการ
ประกอบพิธีบวชควาย
๑.๕ ขั้นตอนและวิธีการด้าเนินงาน
๑.๕.๑เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ประกอบไปด้วย
๑.๕.๑ การสารวจ (Survey)
๑.๕.๒ การสัมภาษณ์ (Interview) แบ่ง การสัมภาษณ์ออกเป็น แบบมีโครงสร้าง
(Structured Interview) และสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview)
จากกลุ่มผู้รู้ (Key Informant)
๑.๕.๓ การสังเกต (Observation) แบ่งเป็นการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant
Observation) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation)
๑.๕.๔ การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
๑.๕.๕ การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
๔

๑.๕.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูล
๒.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้านเอกสารดังนี้
๒.๑.๑ ความหมายของวัฒนธรรม
๒.๑.๒ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงวัฒนธรรม
๒.๑.๓ ความหมายและวิธีการศึกษาชุมชน
๒.๑.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ การศึกษาภาคสนาม (Field Studies) ผู้วิจัยใช้วธิ ีการสัมภาษณ์ การสังเกต การประชุม
เชิงปฏิบัติการ การสนทนาแบบกลุ่ม และการเก็บบันทึกด้วยภาพถ่าย
๒.๓ การจัดทาข้อมูล ผู้วิจัยได้จัดทาข้อมูลตามกรอบแนวคิดดังนี้
๒.๓.๑ นาข้อมูลที่ได้มาทาการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลและจัดเรียงข้อมูล
เพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์
๒.๓.๒ สรุปข้อมูลตามความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ในการวิจัย
๓. การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยนี้เป็นการนาเสนอผลงานการวิจัยเชิงคุณภาพ และตรวจสอบข้อมูลแบบ
สามเส้า (Data Triangulation) การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าเพื่อเป็นการตรวจสอบ
ความถูกต้องความเที่ยงตรงของข้อมูล ซึ่งมีการตรวจสอบ ๔ ด้านคือ
การตรวจสอบด้านข้อมูล (Data Triangulation) ของพื้นที่ สถานที่ เวลา บุคคลผู้ให้ข้อมูล
การตรวจสอบด้านผู้วิจัย (Investigator Triangulation) ในการเก็บข้อมูลของผู้วิจัยที่เก็บ
จากเรื่องเดียวกัน หรือเปลี่ยนผู้เก็บข้อมูลว่ามีประเด็นใดบ้างที่เหมือนและแตกต่าง
ด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) เพื่อตรวจสอบการนาทฤษฎีไปใช้ในการวิเคราะห์ การ
แปลความหมายข้อมูลมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด
ด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) คือ การใช้วิธีการรวบรวม
ข้อมูลต่างกันในการเก็บข้อมูลเรื่องเดียวกัน
๔. การนาเสนอผลงานวิจัย
การนาเสนอข้อมูลการวิจัยใช้การนาเสนอเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเปรียบเทียบข้อมูลทางวิชาการที่ผู้วิจัยได้ยกขึ้นมาเป็นแนวคิดหลักในการ
วิจัยในครั้งนี้
๑.๖ ประโยชน์จากผลการด้าเนินการวิจัย
๑. ทาให้ทราบถึงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในชุมชนที่มีประเพณีบวชควาย
๒. ทาให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างการดารงชีวิตของคนกับประเพณีบวชควาย
๓. ทาให้ทราบถึงพลวัตของความหมายของพิธีกรรมประเพณีบวชควาย
๕

๑.๗ การน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
๑. ใช้เนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนวิชาร้อยเอ็ดศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
๒. ใช้เนื้อหาสาหรับวิชาท้องถิ่นในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๘ นิยามศัพท์
บวชควาย : หมายถึงพิธีกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีบุญบั้งไฟในลุ่มแม่น้าชี
พื้นที่วัฒนธรรมควายจ่า : หมายถึงเขตพื้นที่ของชุมชนที่มีความเชื่อเรื่องเล่าหรือประเพณีบวช
ควาย

๖

บทที่ ๒
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โครงการวิจัยเรื่องคนบวชควายแห่งลุ่มน้าชี : ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแห่งพื้นที่วัฒนธรรมควายจ่า ผู้วิจัย
ได้ดาเนินการค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ และสร้ างแนวทางในการศึกษา
ดังนี้
๑. ความหมายของวัฒนธรรม
๒. แนวทางการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
๓. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงวัฒนธรรม
๔. ความหมายและวิธีการวิจัยชุมชน
๕. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ ความหมายของวัฒนธรรม
วัฒนธรรม (Culture) มาจากการสนธิคาระหว่าง วัฒนา คือความเจริญงอกงาม กับ ธรรม คือแนวทาง
แห่งคุณความดีความหมายโดยทั่วไปของคาว่า วัฒนธรรม คือ สิ่งที่ทาให้บังเกิดเจริญงอกงามแก่หมู่คณะ เ มื่ อ
มีความหมายที่ผูกโยงกับความเจริญงอกงามแล้ว วัฒนธรรมจึงมิอาจมีลักษณะที่หยุดนิ่ง วัฒนธรรมจะต้องมี
การเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีสังคม และเป็นสิ่งที่ทั้งแฝงเร้นและเปิดเผย อยู่ในโลกทัศน์ วิธีคิด และวิถี
การด าเนิ น ชีวิ ต ของคนในสั งคมจนอาจกล่ า วได้ ว่ า วัฒ นธรรมเป็ นสิ่ ง ที่ส ร้ างสั ง คม และสั งคมนั้น คื อสิ่ ง ที่
สร้างสรรค์จรรโลงวัฒนธรรม สมบัติ พลายน้อย นักปราชญ์ผู้มีความโดดเด่นในด้านสังคมวัฒนธรรม ได้ กล่าวไว้
ในสารานุกรมวัฒนธรรมไทยว่า วัฒนธรรมเป็นคาที่คิดขึ้นใหม่เพื่อให้แทนคาว่า “Culture” ตามประวัติที่
พอจะสืบค้นได้มีอยู่ว่า เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕ พระยาอินทรมนตรีศรีจันทรกุมาร (Francis
H.Giles) ผู้ ริ เ ริ่ ม วางระบบและเป็ น ผู้ ก่ อ ตั้ ง กรมสรรพกรโดยเป็ น อธิ บ ดี ค นแรก ได้ แ สดงปาฐกถาเป็ น
ภาษาอังกฤษที่สามัคยาจารย์สโมสรสถาน (คุรุสภา) เรื่องการศึกษาเกี่ยวกับจรรยาและศาสนา ในปาฐกถานั้น
ได้นาคาว่า Culture มาใช้ด้วย และเมื่อสภานายกคือพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัติ (พระวรวงศ์เธอ
กรมหมื่นพิทยาลาภพฤฒิยากร) ได้ทรงแปลเป็นภาษาไทย ในครั้งนั้นได้แปลคาว่า Culture ว่า ภูมิธรรม
ต่อมาเมื่อมีการพิมพ์ใหม่เป็นครั้งที่ ๒ เมื่อ พุทธศักราช ๒๔๗๔ หม่อมเจ้าวรรณไวทยากรวรวรรณ (พลตรี พระ
เจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์) ได้ทรงช่วยตรวจแก้ไขก็ยังคงใช้ว่า ภูมิธรรม อยู่ตามเดิม ครั้น
ต่อมาภายหลังได้ทรงพิจารณาเห็นว่าคา ภูมิธรรม มีความหมายไม่กว้างพอ จึงได้ทรงบัญญัติคาขึ้นใหม่ว่า
วัฒนธรรม ทรงอธิบายว่า คาว่า วัฒนธรรม นี้ได้ผูกขึ้นเพื่อให้มีความหมายตรงกับคาว่า Culture คาว่า
Culture ตรงมูลศัพท์หมายความว่า เพาะปลูกให้งอกงาม เป็นการแสดงถึงความเจริญงอกงามซึ่งเปรียบได้กับ
การเพาะปลูกพันธุ์ไม้ให้งอกงาม ผลิดอกออกผลเพื่อประโยชน์แก่มนุษย์ในอันจะใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนได้
๗

ไม่ว่าในทางกาย เช่น การใช้บริโภคหรือใช้ประกอบทาสิ่งของเครื่องใช้ที่มนุษย์จะใช้ได้หรือทางใจ เช่น การชม
ในฐานที่เป็นสิ่งเจริญตาเจริญใจ เป็นต้น และการเพาะเลี้ยงสัตว์ให้เจริญงอกงามก็มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จึง
รวมอยู่ในภาคความคิดของคาว่า Culture นี้ด้วยเหมือนกัน วัฒน หมายความถึง ความเจริญงอกงามดังที่กล่าว
มานี้ ฉะนั้น ภูมิธรรมแห่งความเจริญงอกงามซึ่งได้แก่ Culture จึงได้ใช้คาว่า วัฒนธรรม ที่ก ล่าวข้างต้นนั้น
เป็นประวัติความเป็นมาของคาว่า วัฒนธรรมที่แรกเกิดมีขึ้นในภาษาไทย แต่ยังไม่ได้นามาใช้ให้เป็นแบบแผนที่
ชัดเจน จนถึง สมัย ที่ จอมพล ป.พิบู ล สงคราม เป็นนายกรั ฐ มนตรีรั ฐ บาลจึง ได้อ อกพระราชบั ญญัติ บารุ ง
วัฒนธรรมแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๔๘๓ และพระราชบัญญัติบารุงวัฒนธรรมแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๔๘๕ ขึ้น
รวม ๒ ฉบับ และที่สาคัญก็คือได้ออกพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๔๘๕ ขึ้นอีกฉบับหนึ่ง
ซึ่งกาหนดเนื้อหาของวัฒนธรรมที่บุคคลจักต้องปฏิบัติตามไว้ ดังต่อไปนี้ ๑) ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการ
แต่งกาย จรรยา และมารยาทในที่สาธารณสถานหรือที่ปรากฏแก่สาธารณชน ๒) ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติต่อบ้านเรือน ๓) ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติต่อ
บ้านเรือน ๔) ความมีสมรรถภาพและมารยาทเกี่ยวกับวิธีดาเนินงานอาชีพ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวง
วัฒ นธรรมได้กาหนดมรดกภู มิปั ญญาทางวัฒ นธรรม หมายถึง การปฏิบั ติ การแสดงออก ความรู้ ทักษะ
ตลอดจนเครื่องมือ วัตถุ สิ่งประดิษฐ์ และพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งเหล่านั้น ซึ่งชุมชน กลุ่มชน
หรือในบางกรณีปัจเจกบุคคลยอมรับว่า เป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของตน มรดกภูมิปัญญา ทาง
วัฒ นธรรมซึ่ง ถ่ายทอดจากคนรุ่ น หนึ่ งไปยั งคนอีกรุ่ นหนึ่ งนี้ เป็ นสิ่ ง ซึ่งชุ มชนและกลุ่ มชนสร้า งขึ้น มา เพื่ อ
ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของตน เป็นปฏิสัมพันธ์ของพวกเขาที่มีต่อธรรมชาติและประวัติศาสตร์ของตน
และทาให้คนเหล่านั้นเกิดความภูมิใจในตัวตนและความรู้สึกสืบเนื่องก่อให้เกิดความเคารพต่อความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม และการคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ จาแนกออกเป็น ๗ สาขา ดังนี้ ๑) สาขาศิลปะการแสดง การ
แสดงดนตรี ราเต้น และละครที่แสดงเป็น เรื่องราว ทั้งที่เป็นการแสดงตามขนบแบบแผน มีการประยุกต์
เปลี่ยนแปลง และการแสดงร่วมสมัยการแสดงที่เกิดขึ้นนั้น เป็นการแสดงสดต่อหน้าผู้ชม และมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ความงาม ความบันเทิง และเป็นงานแสดงที่ก่อให้เกิดการคิด วิพากษ์ นาสู่การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสังคม
๒) งานช่างฝีมือดั้งเดิม ภูมิปัญญา ทักษะฝีมือช่าง การเลือกใช้วัสดุ และกลวิธีการสร้างสรรค์ที่แสดงถึงอัต
ลักษณ์ สะท้อนพัฒนาการทางสังคม และวัฒนธรรมของกลุ่มชน ๓) วรรณกรรมพื้นบ้าน วรรณกรรมที่ถ่ายทอด
อยู่ในวิถีชีวิตชาวบ้าน โดยครอบคลุมวรรณกรรมที่ถ่ายทอดโดยวิธีการบอกเล่า และที่เขียนเป็นลายลักษณ์
อักษร ๔) กีฬาภูมิปัญญาไทย การเล่น กีฬาและศิลปะการต่อสู้ ปูองกันตัว ที่มีการปฏิบัติกันอยู่ในประเทศไทย
และมีเอกลักษณ์สะท้อนวิถีไทย แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้
ปูองกันตัว ๕) แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล การประพฤติปฏิบัติในแนวทางเดียวกันของคน
ในชุมชนที่สืบทอดต่อกันมาบนหนทางของมงคลวิถี นาไปสู่สังคมแห่งสันติสุขแสดงให้เห็นอัตลักษณ์ของชุมชน
และชาติพันธุ์นั้น ๆ ๖) ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล องค์ความรู้ วิธีการ ทักษะ ความ
เชื่อ แนวปฏิบัติและการแสดงออกที่พัฒนาขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับสภาพแวดล้ อมตามธรรมชาติ
และเหนือธรรมชาติ ๗) ภาษา เครื่องมือที่ใช้สื่อสารในวิถีการดารงชีวิตของชนกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งสะท้อน โลกทัศน์
ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชน ทั้งเสียงพูด ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียงพูด วัฒนธรรม
๘

มีลักษณะสาคัญ ดังนี้ ๑) วัฒนธรรมเกิดจากการเรียนรู้ วัฒนธรรมไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมนุษย์มาแต่กาเนิดและไม่ใช่
สิ่งที่อาจถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ เช่น การสร้างที่อยู่อาศัยของมนุษย์ย่อมแตกต่างไปจากรังของผึ้ง เพราะผึ้ง
สร้างรังขึ้นโดยสัญชาตญาณที่เป็นไปเองตามธรรมชาติ โดยไม่ต้องมีการเรียนรู้หรือสั่งสอน แต่การสร้างที่อยู่
อาศัยของมนุษย์เกิดจากการเรียนรู้ของสมาชิกในสังคม ๒) วัฒนธรรมเป็นมรดกของสังคม วัฒนธรรมเป็นผล
ของการถ่ายทอดและการเรียนรู้จากสมาชิกรุ่นหนึ่งไปสู่สมาชิกอีกรุ่นต่อไป การถ่ายทอดนั้น ต้องใช้เวลา และมี
ภาษาเป็นสื่อกลางช่วยใช้มนุษย์ได้แสดงความรู้สึกและสามารถเข้าใจผู้อื่นได้ ช่วยให้การถ่ายทอดวัฒนธรรมสืบ
ต่อมาเป็นมรดกทางสังคม ๓) วัฒนธรรมเป็นแบบแผนในการดาเนินชีวิต บุคคลที่เกิดในสังคมใดก็ต้องเรียนรู้
วัฒนธรรมของสังคมนั้น ซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่ละสังคม ไม่สามารถนามาเปรียบเทียบได้ว่าของใครดีกว่ากัน
เพราะแต่ละวัฒนธรรมย่อมมีความเหมาะสมตามสภาพแวดล้อมของแต่ละสังคม เช่น วัฒนธรรมไทยก็มีแบบ
แผนการดาเนินชีวิตในลักษณะหนึ่งไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกาย อาหารการกิน ความเป็นอยู่ ซึ่งแตกต่างจาก
วัฒนธรรมของชาวญี่ปุน ดังนั้น วิถีชีวิตของคนไทยคนญี่ปุนหรือชาติอื่นๆ จะมีวิถีชีวิตที่เป็นลั กษณะของตนเอง
๔) วั ฒ นธรรมเป็ น สิ่ ง ที่ เ ปลี่ ย นแปลงได้ จากการคิ ด ค้ น สิ่ ง ใหม่ ๆ หรื อ ปรั บ ปรุ ง ของเดิ ม ให้ เ หมาะสมกั บ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงทาให้วัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ๕) วัฒนธรรมมีลักษณะเป็นการ
แสดงถึงรูปแบบของความคิด ในการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ เป็นผลมาจาการช่วยกันกาหนดรูปแบบของ
ความคิ ดในการแสดงพฤติก รรมของสมาชิ ก โดยที่ ส มาชิ ก รับ รู้ ร่ ว มกัน และประพฤติ ตามแนวคิด นั้ น ๖)
วัฒนธรรมมิใช่เป็นของผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะ วัฒนธรรมเป็นของส่วนรวม ซึ่งเกิดจากการที่มนุษย์อยู่ร่วมกัน
และสร้างรูปแบบในการดาเนินชีวิตในสังคมร่วมกัน วัฒนธรรมจึงไม่ใช่สิ่งที่สมาชิกในสังคมคนใดคนหนึ่งยอมรับ
และปฏิบัติเท่านั้น
๒.๒ แนวทางการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
การศึกษาหาความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทา
ความกระจ่างในความหมาย และขอบเขตของวิชาเหล่านั้ นเป็นเบื้องต้น ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาที่ลึกซึ้งต่อไป
การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นก็เช่นเดียวกัน ต้องเริ่มต้นที่การทาความเข้าใจก่อนว่า ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นคือ
อะไร มีจุดมุ่งหมาย และคุณค่าอย่างไร ซึ่งควรเริ่มจากความหมายของคาว่าประวัติศาสตร์ก่อน ดังที่ทราบกันดี
อยู่แล้วว่า ประวัติศาสตร์นั้นเกิดจากสามัญสานึกของมนุษย์ ซึ่งเป็นธรรมชาติที่ต่างจากเดรัจฉาน (ดนัย ไชย
โยธา. ๒๕๓๗ : ๓-๔) สามัญสานึกนี้ประกอบด้วยความสงสัยเป็นที่ตั้ง อาทิ ความสงสัยว่าเราเป็นใคร มาจาก
ไหน และสามั ญ ส านึ ก ในการอธิ บ ายจั ก รวาลรอบตั ว ซึ่ ง ย่ อ มครอบคลุ ม ถึ ง ท้ อ งถิ่ น ของตนด้ ว ย ค าว่ า
ประวัติศาสตร์นี้ เป็นคาที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบัญญัติขึ้นโดยการสมาสคาระหว่าง
ประวัติ หมายถึง ความเป็นไป กับ ศาสตร์ ที่แปลว่า วิชาความรู้ รวมแล้วจึงหมายถึงวิชาที่ว่าด้วยการศึกษา
ความเป็นมาที่สืบเนื่องจากอดีตสู่ปัจจุบันเพื่อใช้แทนคาว่า History ในภาษาอังกฤษ เมื่อทราบความหมายของ
ประวัติศาสตร์ แล้ ว ควรพิจ ารณาความหมายของคาว่าท้องถิ่นต่อไป พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พุทธศักราช ๒๕๔๒ ให้ความหมายของท้องถิ่นไว้ว่า ท้องที่ใดท้องที่หนึ่งโดยเฉพาะซึ่งเน้นถึงลักษณะทาง
สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ และทางธรรมชาติ ที่มีความเป็นขอบเขตเฉพาะพื้นที่นั้น ๆ เป็นสาคัญ และยังมี
๙

ความหมายที่กาหนดขอบเขตของพื้นที่ระดับย่อยตามเขตการปกครอง หรือเป็นหน่วยงานระดับรองไปจาก
หน่วยงานใหญ่ ได้แก่ หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ จังหวัด เป็นต้น (ราชบัณฑิตยสถาน. ๒๕๔๖:๕๑๑)
เมื่อรวมเป็นคาว่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแล้ว คงต้องยอมรับว่าปัญหาจากการนิยามความหมาย และ
ขอบเขตของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนั้ น เป็ นปัญหาสาคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทยเสมอมา
ดังนั้นจึงควรเริ่มต้นที่การสารวจแนวคิดของวิชาการผู้บุกเบิกวิชาการแขนงนี้ก่อน ดังนี้
สุเทพ สุนทรเภสัช กล่าวว่า ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เป็นเรื่องที่ศึกษาเกี่ยวกับหมู่บ้านเพียงหมู่เดียวหรือ
กลุ่มเดียว เมืองขนาดเล็กหรือขนาดกลาง หน่วยของการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอาจจะเป็นหมู่บ้านหนึ่ง
หรือหมู่บ้านหลาย ๆ หมู่บ้านที่มีความสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หรือเมืองขนาดเล็ก หรือไม่ก็อาจจะเป็น
แคว้น ภาค หรือมณฑล ที่มีสมาชิกของชุมชนท้องถิ่นนั้นต่างก็มีความสานึกซึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทาง
วัฒนธรรมสังคม และการเมือง (สุเทพ สุนทรเภสัช. ๒๕๒๒)
ธิดา สาระยา กล่าวถึงความหมายของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นว่า นัยแรก เป็นการมองประวัติศาสตร์โดย
ผ่านคนในสังคม การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจึงเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์สังคมของชุมชนต่าง ๆ ใน
ท้องถิ่น ไม่ใช่หมายถึงศูนย์กลางทางการเมืองแห่งใดแห่งหนึ่งโดยเฉพาะ การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจึงทา
ให้ ได้รู้ ถึงสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจ สั งคม วัฒ นธรรม ทัศนคติ ความคิดของคนมากกว่าเหตุการณ์ใน
ประวั ติ ศ าสตร์ ถึ ง แม้ ถ้ า ศึ ก ษาเหตุ ก ารณ์ ก็ เ ป็ น เหตุ ก ารณ์ ที่ มี ค นเกี่ ย วข้ อ งด้ ว ย นั ย ที่ ส อง เป็ น การมอง
ประวัติศาสตร์ผ่านระบบเมืองในสังคมท้องถิ่น ซึ่งรับอิทธิพล หรือมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับระบบการเมืองจาก
ศูนย์กลางการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เน้นประวัติศาสตร์เมือง (ธิดา สาระยา. ๒๕๒๙)
ฉลอง สุนทราวาณิชย์ กล่าวว่า ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นคือการศึกษาประวัติศาสตร์ของสังคมหรือชุมชน
ที่อยู่นอกแวดวงศูนย์อานาจทางการเมืองของรัฐ สังคมหรือชุมชนที่อยู่นอกศูนย์อานาจทางการเมืองของรัฐใน
ที่นี้ไม่ได้จากัดความหมายอยู่แต่เฉพาะเชิงกายภาพเท่านั้น หมายรวมไปถึงประวัติศาสตร์ของสังคม กลุ่มชน
หรือชุมชนที่ในเชิงกายภาพอาจอยู่ในบริเวณศูนย์กลางอานาจทางการเมืองของรัฐ แต่ในเชิงวัฒนธรรมแล้ว
ไม่ได้มีส่วนร่วมในการใช้อานาจรัฐแต่อย่างใด (ฉลอง สุนทราวาณิชย์. ๒๕๒๙)
อานันท์ กาญจนพันธุ์ กล่าวถึงความหมายของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นว่า คือการหาพื้นที่ยืนของชุมชนที่
อยู่นอกรัฐ ชาติ เพราะรัฐชาติพยายามทาให้ เราอยู่ภ ายใต้กรอบที่เขากาหนดให้ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คือ
การศึกษาที่อยากรู้ว่าผู้คนในชาติยืนอยู่ในพื้นที่รัฐชาติทั้ งหมด หรือมีพื้นที่อื่นที่เขาสร้างได้เองบ้าง เพราะพื้นที่
ของรัฐชาติคือพื้นที่ของการเป็นประชากร ทุกคนไม่อยากเป็นแค่ราษฎรธรรมดา อยากมีอะไรที่มีความเป็น
มนุษย์เล็ดลอดออกมาได้บ้าง ประวัติศาสตร์จะช่วยให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวเหล่านี้ (อานันท์ กาญจนพันธุ์.
๒๕๔๕ ข. : ๒ ; อ้างถึงใน ยงยุทธ ชูแว่น. ๒๕๕๐ : ๒๕๑)
สิ่งสาคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คือการทาความเข้าใจในจุดมุ่งหมาย และคุณค่า ของ
ประวัติศาสตร์อย่างชัดเจน โดยแยกจุดหมาย (Aim) คือความตั้งใจ ออกจากคุณค่า (Vaue) คือผลจากการ
กระทา อาทิ นวัตกรของบริษัทสามเอ็ม มี จุดมุ่งหมายประดิษฐ์กาวชนิดพิเศษที่มีประสิทธิภาพการติดสูง ทว่า
สิ่งที่เป็นผล หรือคุณค่าจากจุดมุ่งหมายนี้ กลับเป็นกาวที่การเกาะติดต่าแต่สามารถใช้ติดได้หลายครั้งโดยไม่ทิ้ง
ร่องรอย และกลายเป็นแผ่นบันทึกช่วยจาโพสต์อิทโน้ต ( Post-it Notes) ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน
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จุดมุ่งหมายในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คือการแสวงหาความรู้ที่แท้จริง หรือคาอธิบายที่มีเหตุผ ล
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ในขณะที่ นิธิ เอียวศรีวงศ์ ให้นิยามของจุดมุ่งหมายในการศึกษาประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นว่า คือความเข้าใจในความหลากหลายของวิถีวัฒนธรรม ประสบการณ์ และระบบที่แตกต่างกันของ
ชุมชนต่าง ๆ ส่วนคุณค่าของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น อาจเป็นการฝึกฝนให้เป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบ
หรือแม้กระทั่งการคืนชีวิต และวิญญาณของผู้บุกเบิกที่หักร้างถางพงสร้างชุมชนมาแต่แรก ซึ่งจะกลายเป็นเรื่อง
เล่ าในพื้น ที่ทางประวั ติศาสตร์ ที่มีความเป็ นมนุ ษย์ดั งแนวคิดของอานันท์ กาญจนพั นธุ์ ที่ แสดงให้ เ ห็ นถึ ง
แนวโน้ มแห่ งจิ ตวิญญาณของผู้ ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เลื อกข้างอยู่กับประชาชนผู้ เสี ยเปรียบ ด้ว ย
แนวโน้ มนี้ ได้ส่ งผลให้การศึกษา ประวัติศาสตร์เมือง หรือประวัติศาสตร์จังหวัด ได้เลือนห่ างจากวิถีแห่ ง
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เนื่องจากเป็นเพียงเรื่องราวของชนชั้นปกครองที่ผูกพันกับผลประโยชน์ และอานาจจาก
ศูนย์กลาง ซึ่งไม่เกี่ยวพันกับประชาชนเท่าใดนัก การกาหนดขอบเขตพื้นที่ในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
คือสิ่งสาคัญลาดับแรก ๆ ที่ผู้ศึกษาควรคานึงถึง เพราะเป็นการศึกษาที่มุ่งเข้าใจถึงลักษณะ พัฒนาการ และการ
ดารงอยู่ของหน่วยย่อยอันหลากหลาย ซึ่งหมายถึงชีวิต และเลือดเนื้อ ตลอดจนความคิดความหวัง และความ
หวาดหวั่น ของผู้คนในหน่วยย่อยอันซับซ้อน อันเป็นหน้าที่โดยตรงที่นักประวัติศาสตร์จะต้องเผยเรื่องราว
เหล่านั้นออกมา ต่อไปนี้คือแนวคิดพื้นฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ซึ่งผู้ศึกษาควรคานึงถึงเพราะเป็น
เสมือนธรรมชาติของท้องถิ่นที่ นั่นคือ ตัวตนของท้องถิ่น ท้องถิ่นกับภายนอก ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงและ
ความสืบเนื่องของท้องถิ่น เมื่อได้ขอบเขตในการศึกษาแล้ว สานึกแรกที่ผู้ ศึกษาต้องมี คือความคานึงว่าท้องถิ่น
มีตัวตน และดารงคงอยู่มาอย่างเนิ่นนาน ผ่านวันเวลา และประสบการณ์ความสุข ความทุกข์ มีผู้คนรุ่นแล้วรุ่น
เล่าถือกาเนิด ใช้ชีวิต และล้มหายตายจาก ดังนั้น ท้องถิ่นจึงย่อมมีช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ของตนเอง โดย
ไม่จาเป็นต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพื้นที่อื่น ๆ และเมื่อประวัติศาสตร์มุ่งศึกษาอดีตของมนุษย์ ดังนั้นร่องรอย
และกิจกรรมทุกอย่างของมนุษย์จึงสามารถใช้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ ท้องถิ่นจึงไม่เคยขาดแคลน
หลักฐาน โดยเฉพาะในการศึกษา ๓ ประเด็นสาคัญ คือ สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ซึ่ งอาจแสดงออกใน
ผลรวมคือจิตวิญญาณ และวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ ในขณะที่กล่าวว่า ท้องถิ่นมีช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์
ของตนเอง โดยไม่จาเป็นต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพื้นที่อื่น ๆ ก็ต้องกล่าวคาที่ยอกย้อนอีกว่า ไม่มีท้องถิ่นใด
ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวโดยไม่เกี่ยวพันกับพื้นที่อื่น ๆ เช่นกัน แต่ทั้งนี้ ต้องเข้าใจก่อนว่าความสัมพันธ์กับพื้นที่อื่นนี้
ไม่ได้หมายความว่าท้องถิ่นสิ้นตัวตนของตนเองแต่ประการใด ความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับ
พื้นที่ภายนอก ไม่ว่าจะเป็นศูนย์กลาง หรือท้องถิ่นอื่น ๆ อาทิ ความสัมพันธ์ระหว่างบ้ านท่า บ้านทุ่ง และบ้าน
โคก ย่อมช่วยให้สามารถเข้าใจท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น ความเปลี่ยนแปลง และความสืบเนื่อง คือสิ่งสาคัญเมื่อกล่าว
คาว่าพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ปรากฏการณ์ที่ตรงกันข้ามนี้เปรียบเสมือนต้นธารของวิชาประวัติศาสตร์ทั้ง
มวล ท่ามกลางกาลเวลานับแต่แรกสร้ างบ้านแปงเมือง ท้องถิ่นผ่านวันเวลาแห่งความเปลี่ยนแปลง และความ
สืบเนื่องในตนเอง จากทางเกวียน สู่ถนนลูกรัง และถนนลาดยางส่งผลให้หลายอย่างในท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไป
พร้อมกับคาถามถึงสาเหตุแห่งความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น ในขณะเดียวกัน ในท้องถิ่นก็อาจมีหลายอย่างที่ยัง
สืบเนื่องมาแต่อดีต แม้รายละเอียดบางประการอาจแปรเปลี่ยนไป ทว่าในแก่นแกนสาคัญ ยังสะท้อนร่องรอยที่
คลี่คลายมาจากวันวาน เพราะความเปลี่ยนแปลง และความสืบเนื่องสามารถสะท้อนความเป็นเฉพาะของ
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ท้องถิ่น จึงถือเป็นคาถามสาคัญที่ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นต้องมีความรู้ความเข้าใจ เพื่อการอธิบายที่ลุ่มลึก
มีพลัง (ยงยุทธ ชูแว่น. ๒๕๕๐ : ๒๔๘ - ๒๕๔)
๒.๓ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงวัฒนธรรม
Theory without empirical research is empty, empirical research without theory is
blind คากล่าวของปิแยร์ บูร์ดิเยอ ได้แสดงให้เห็นถึงความสาคัญของทฤษฎีที่มีต่องานวิจัยในมิติความสาคัญ
ของทฤษฎีกับปรากฏการณ์เชิงประจักษ์ (สามารถศึกษาแนวคิดของบูร์ดิเยออย่างลุ่มลึกได้ในหนังสือเรื่อง
เศรษฐกิจของทรัพย์สินเชิงสัญลักษณ์ แปลโดย ชนิดา เสงี่ยมไพศาลสุข) ในมุมมองของบูร์ดิเยอร์เห็นว่างาน
วิชาการต้องสร้างความสมดุ ลระหว่างข้อมูลเชิงประจักษ์ในกรณีเฉพาะกับคาอธิบายทางทฤษฎีที่ครอบคลุมใน
ระดับกว้าง ทฤษฎีต้องมีลักษณะของการสะท้อนกลับ (reflexive theory) เพื่อให้นักวิชาการมองเห็นถึง
ข้อจากัดของตนเอง และสร้างคาอธิบายที่รัดกุมด้วยความระมัดระวังยิ่งขึ้น (บูร์ดิเยอ ปิแยร์. ๒๕๕๐ : ๘.)
นอกจากทฤษฎีจะมีประโยชน์ในด้านการสารวจตรวจตราตรเองของนักวิชาการแล้ว ความสาคัญอีก
ประการของทฤษฎี คือลักษณะของการวิจารณ์ด้วยเหตุผล (Critical) อันเป็นงานต่อเนื่องจากงานภาคสนาม
หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วไม่อาจด่วนสรุปได้ว่าข้อมูลเหล่านั้นคือคาตอบ เนื่องจากข้อมูลเหล่านั้น
ยังไร้ความหมายจนกว่าจะผ่านกระบวนการทดสอบข้อมูลเหล่านั้น ทฤษฎีต่าง ๆ ถือว่าเป็นเครื่องมือสาหรับให้
ความหมายของข้อมูล และใช้ในการมองปรากฏการณ์ผ่านวิสัยทัศน์ทางทฤษฎีเพื่อแยกแยะในสิ่งที่คลิฟฟอร์ด
เกียทซ์กล่าวถึงนั่นคือความแตกต่างระหว่างการกระพริบออกจากการขยิบตา ซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจเกี่ยวกับ
บริบท (Contexts) ที่ก่อให้เกิดการกระทานั้น ๆ ทฤษฎีคือเครื่องมือในการแยกแยะข้อมูลข่าวสารและใช้เป็น
เครื่องกาหนดการเก็บข้อมูลในเบื้องแรกของการศึกษา (สุเทพ สุนทรเภสัช. ๒๕๕๒ : ๕ - ๖.)
ในการวิจัยเรื่องคนบวชควายแห่ งลุ่มน้าชี : ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแห่งพื้นที่วัฒนธรรมควายจ่าใน
ประมวลทฤษฎีแนวคิดเพื่อเป็นแนวทางในการตั้งคาถามและตรวจสอบข้อมูล โดยแบ่งเป็นทฤษฏีแนวคิดหลัก
และทฤษฎีแนวคิดรอง ดังต่อไปนี้
๒.๓.๑ ทฤษฏีแนวคิดหลัก
ทฤษฎีแรกที่จะกล่าวถึงคือ ทฤษฎีโครงสร้าง – หน้าที่นิยม (Structural – functional Theory) โดย
มีผู้นาความคิดคือ ออกุส คอมท์ (August Comte) และเฮอร์เบิร์ต สเปนเซอร์ (Herbert Spencer) ซึ่งใช้
ความคิดเกี่ยวกับโครงสร้างหน้าที่นิยมเป็นหลักในการนาวิชาสังคมวิทยาเข้าสู่วงวิชาการของยุโรป ทฤษฎีนี้
กล่าวถึง ตัวแบบสังคม (Model of Society) โดยถือว่าสังคมเหมือนกับสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่ง (Biological
Organism) เฮอร์เบิร์ต สเปนเซอร์ เป็นผู้บุกเบิกทฤษฎีนี้ ในปัจจุบันนักสังคมวิทยาเข้าใจว่า ตัวแบบ เป็นเพียง
อุปมาเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สังคมเท่านั้น ไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริง (Reality) ซึ่งข้อเปรียบเทียบดังกล่าวทาให้
ตั้งเป็นสมมติฐานเกี่ยวกับสังคมได้ ๓ ประการ ๑) สังคมเป็นระบบ ๆ หนึ่ง ๒) ระบบนั้นประกอบด้วยส่วนต่าง
ๆ ที่สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ๓) ระบบมีขอบเขตแน่นอน พร้อมทั้งมีกระบวนการรักษาบูรณาการของอาณาเขต
นั้นไว้เสมอ เอมิล เดิกไฮม์ (Emile Durkheim) เป็นนักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศส ในหนังสื่อเรื่องการแบ่งงานใน
สังคม (The Division of Labour in Society) เดิกไฮม์โจมตีสเปนเซอร์ ที่ใช้แนวคิดอรรถประโยชน์นิยม
๑๒

(Utilitarianism) ฐานคติสาคัญเกี่ยวกับสังคมของเดิกไฮม์ คือ ๑) สังคมมนุษย์เป็นองค์ภาวะ (Entity) โดยตัว
ของมันเอง สังคมไม่ใช่เป็นส่วนรวมขององค์ประกอบต่างๆที่รวมกันขึ้นเป็นสังคมแต่เป็นสิ่งที่มากกว่านั้น สังคม
เป็นสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างไปจากส่วนผสมต่างๆที่มารวมกัน (Society is Suireneris an Entity in Itself and
not its Constituent Parts) เดิกไฮม์เน้นว่าสังคมเป็นองค์ภาวะทางสังคม (Social Whole) มีเอกลักษณ์ มี
ความต้องการ มีโครงสร้าง มีชื่อต่างหากไปจากส่วนผสมที่ประกอบขึ้นเป็นสังคม ๒) เขาเห็นว่าส่วนประกอบ
ต่าง ๆ ของระบบ หมายถึง สังคมปฏิบัติหน้าที่สนองความต้องการจาเป็นทั้งมวลที่ระบบพึงมีในฐานะที่เป็น
ระบบอินทรีย์ระบบหนึ่ง ๓) เดิกไฮม์อุปมาโดยกล่าวถึง สภาพปกติ และไม่ปกติของสังคม คือ ถ้าระบบ คือ
สังคมสามารถสนองความต้องการจาเป็นของระบบได้แล้ว สังคมหรือระบบก็จะอยู่ในภาวะปกติ แต่ถ้าไม่
สามารถสนองความต้องการก็ไม่ปกติ คากล่าวนี้จึงเป็นการยอมรับว่า สังคมต้องมีความต้องการจาเป็นเชิง
หน้าที่จานวนหนึ่ง สังคมใดมีชีวิตอยู่ได้ส่วนต่างๆจะต้องทาหน้าที่เพื่อขจัดความต้องการเหล่านี้ให้หมดไป ๔)ใน
การอ้างอิงระบบที่ปกติ ไม่ปกติและหน้าที่ของระบบ เดิกไฮม์ได้กล่าวถึง ความสมดุลของระบบด้วยจุดสมดุล
(Equilibrium Points) คือจุดต่าง ๆ ที่สังคมมีความเป็นปกติอันเกิดจากการที่ความต้องการได้รับการ
ตอบสนอง ระดับของการตอบสนองกับระดับของความต้องการเท่ากับความสมดุลก็เกิดขึ้น แนวความคิดทาง
มานุษยวิทยาของ โบรนิสลอพ มาลินอสกี (Bronislaw Malinowski) และเรดคลิฟ – บราวน์ (RadcliffeBrown) ได้รับอิทธิพลความคิดอินทรีย์นิยม (Organicism) ของเดิกไฮม์ เขาพยายามหาทางแก้ไขปัญหาขัดข้อง
ในการใช้ความคิดอินทรีย์นิยม ปัญหาสาคัญที่เขามอง คือ ปัญหาเรื่องอันตวิทยา (Teleology) คือ อะไรที่
กาหนดไว้ได้ก่อนการศึกษาว่าจะต้องมี หรือสาเหตุอะไรที่สามารถกาหนดไว้ได้ก่อนล่วงหน้าแล้ว ถือว่าเป็นเรื่ อง
สาเหตุสุดท้าย ซึ่งเป็นเรื่องของปรัชญาไม่ใช่เรื่องของวิทยาศาสตร์ Radcliffe-Brown ให้ความหมายของ ความ
ต้องการจาเป็นว่าเป็นภาวะที่จาเป็นในการคงอยู่ เขาคิดว่าหากกาหนดเช่นนี้แล้ว ความต้องการจาเป็นแบบ
สากลทั่วไปของมนุษย์หรือของสังคม ก็ไม่มีอยู่ในทฤษฎีแต่จะต้องค้ นหาโดยหลักฐานประจักษ์ แต่ละสังคม
มนุษย์จะมีความต้องการจาเป็นไม่เหมือนกัน เพราะแต่ละสังคมไม่เหมือนกัน เมื่อเป็นเช่นนั้นเวลาวิเคราะห์
สังคมก็สามารถหลีกเลี่ยงได้ว่า ทุกส่วนของวัฒนธรรมมีหน้าที่หรือส่วนของวัฒนธรรมที่ต่างกันจะต้องมีหน้าที่
ต่างกันจะต้องมีหน้าที่เหมือนกัน การวิเคราะห์สังคมเชิงหน้าที่มีฐานคติหลายประการ คือ ๑) ภาวะจาเป็นใน
การดารงอยู่ของสังคมอย่างหนึ่ง คือบูรณาการของส่วนต่างๆอย่างน้อยก็จะต้องมีขั้นต่าที่สุด แต่จะไม่มีบูรณา
การไม่ได้หากจะให้สังคมดารงชีวิตอยู่ได้ ๒) คาว่าหน้าที่ หมายถึงกระบวนการต่าง ๆ ที่ดาเนินการไปเพื่อ
บารุงรักษาบูรณาการนี้หรือความมั่นคงนี้ ๓) ผล คือ ส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างในแต่ละสังคม จะสามารถแสดง
ให้เห็นว่า ได้มีส่วนอานวยประโยชน์แห่งบูรณาการหรือความมั่นคงนี้ได้อย่างชัดเจน การวิเคราะห์แบบนี้ทาให้
เห็นว่าโครงสร้างทางสังคมและภาวะเงื่อนไขที่จาเป็นคือสิ่งสาคัญต่อการดารงชีวิตอยู่ของสังคม แม้เรดคลิฟ –
บราวน์ พยายามปรับปรุงทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ให้ดีขึ้น แต่ก็ยังมีปัญหา เพราะ เขาไม่ได้กาหนดว่าสังคม
จะต้องมีบูรณาการขนาดไหนจึงจะมีชีวิตอยู่ได้ ไม่ได้กาหนดคาจากัดความปฏิบัติการ นอกจากนั้นยังทาให้เกิด
ปัญหาใหม่จากแนววิเคราะห์ของเขาที่สรุปว่า การเกิดโครงสร้างทางสังคมอะไรใหม่ๆขึ้นมา ก็เพราะ ความ
บูรณาการของสังคมซึ่งไม่จาเป็นเสมอไป แต่ต้องยอมรับว่าเขาได้มีส่วนช่วยพัฒนาทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่คน
หนึ่ง โบรนิสลอพ มาลินอสกี เป็นนักมานุษยวิทยาคนแรกที่ได้ทดลองนาเอาหน้าที่ นิยมมาใช้กับอินทรีย์นิยม
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หลักความคิดในการวิเคราะห์สังคม คือ องค์ประกอบต่างๆของวัฒนธรรมทุกส่วนทาหน้าที่สนองความต้องการ
จาเป็นของมนุษย์และวัฒนธรรม ทัศนะของหน้าที่นิยมที่มีค่อวัฒนธรรมเน้นหลักสาคัญที่ว่าประเพณีทุกอย่าง
วัฒนธรรมทุกอย่าง ความคิดทุกความคิด ความเชื่อทุกความเชื่อของวัฒนธรรม สนองตอบความต้องการจาเป็น
หรือทาหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง มีหน้าที่จะต้องทาหรือเป็นตัวแทนของส่วนที่จะขาดเสียไม่ได้ในวัฒนธรรมนั้น
จุดเด่นในความคิดหน้าที่นิยมของ มาลินาวสกี อยู่ที่แนวโน้มส่วนลด (Reductionistic Tendencies) คือ แนว
การวิเคราะห์ของเขาจะเริ่มมีความต้องการจาเป็นของแต่ละคน เช่น อาหาร ที่อยู่อาศัย และการมีลูกหลาน
เนื่องจากความต้องการของมนุษย์แต่ละคนนี้ จึงต้องมีการรวมตัวกันเป็นชุมชนหรือกลุ่มสังคม หรือแม้แต่การ
สร้างสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมขึ้นก็ด้วยสาเหตุอันเดียวกัน แต่สัญลักษณ์ทาหน้ าที่ควบคุมให้บุคคลต้องปฏิบัติ
หรื อ กระท าตามแบบที่ ก าหนดเพื่ อ ให้ ส ามารถสนองควาามต้ อ งการจ าเป็ น ได้ อ ย่ า งเป็ น ระเบี ย บและมี
ประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันการตั้งกลุ่มหรือชุมชนและวัฒนธรรมขึ้นใหม่ก็เป็นสาเหตุให้ต้องมีกลุ่มหรือชุมชนที่
ซับซ้อนขึ้นไป สนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นมานั้นอีกทอดหนึ่ง วนเวียนไปเช่นนั้นจากแนวความคิดนี้ทาให้เห็น
ความต้องการจ าเป็น ในวัฒ นธรรมตามแนวของมาลิ นอสกี คือ ๑) ประเภทที่สื บเนื่องมาจากชีววิทยา ๒)
ประเภทที่เกิดจากความต้องการทางจิตวิทยา ๓) ประเภทความต้องการอนุกรมเพื่อบารุงรักษาองค์การหรือ
วัฒนธรรมที่สนองความต้องการประเภทแรกไว้ คือ โครงสร้างต่าง ๆ เกิดขึ้นมาเนื่องจากความต้องการจาเป็น
ทางชีวภาพ ทางจิตวิทยาและทางวัฒนธรรม เมื่อใช้การวิเคราะห์แนวนี้แล้ว ก็ทาให้มาลินอสกีส ามารถใช้
คาอธิบายแบบส่วนลด (Reductionism) ได้ว่า ทาไมโครงสร้างต่าง ๆ ในสังคมจึงมีอยู่และดารงอยู่ ต่อไป
ความคิดของมาลินอสกีไม่เพียงแต่เป็นเรื่องอันตรวิทยาเท่านั้น แต่เป็นเรื่องซ้าซ้อน เพราะ วัตถุธรรมเนียมมีอยู่
เพื่อสนองความต้องการจ าเป็ นของตัววัฒ นธรรม ในขณะที่ตัววัฒนธรรมมีอยู่เพื่อสนองความต้องการทาง
ชีววิทยาและจิตวิทยา การให้เหตุผลแบบงูกินหางเช่นนี้เป็นเรื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อใช้การให้เหตุผลแบบอันตร
วิทยาผสมกับฐานคติส่วนลด ซึ่งปัญหานี้นักโครงสร้างหน้าที่นิยมสมัยใหม่สามารถแก้ไขได้ (สัญญา สัญญา
วิวัฒน์. ๒๕๓๘. ๒๕ - ๓๓.)
ทฤษฎีการขัดแย้ง (Conflict Theory) คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) เขียนหนังสือชื่อ Communist
Manifesto โดยเริ่มประโยคแรกว่า ประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นประวัติศาสตร์
ของการต่อสู้ระหว่างชนชั้น ทุกสมัยต้องมีการต่อสู้ระหว่างชนชั้นเพราะมีผู้กดขี่และผู้ถูกกดขี่ ทฤษฎีของมาร์กซ์
จึงเป็นการวิเคราะห์ความขัดแย้งของคนสองกลุ่มในมิติทางประวัติศาสตร์ (สุภางค์ จันทวานิช. ๒๕๕๕. ๗๐๗๑.) ความขัดแย้งมีฐานคติที่สาคัญมี ๓ ประการ คือ ๑) องค์การทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สิน เป็นผู้กาหนดรูปแบบขององค์กรอื่น ๆ ในสังคม ๒) องค์การเศรษฐกิจของสังคมใดๆ ย่อมเป็นต้น
กาเนิดการขัดแย้งเชิงปฏิวัติ ระหว่างชนชั้นในสังคมนั้น อย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นเสมอ เป็นกระบวนการวิภาษวิธี
(Dialectics) และจะเกิดเป็นยุคสมัยเป็นสมัยแบ่งสังคมออกเป็นกลุ่มเป็นพวก ๓) การขัดแย้งจะมีลักษณะเป็น
๒ หลั ก (Dipolar) ได้แก่ ชนชั้น ที่ถูก เอารัด เอาเปรียบ กับ ชนชั้นที่ มีอ านาจและเป็นเจ้าของทรัพ ย์สิ น
แนวความคิดหรือฐานคติที่เกี่ยวกับองค์การสังคมของคาร์ล มาร์กซ์ ๑) ความสัมพันธ์ทางสังคมแสดงลักษณะ
เป็นระบบ ความสัมพันธ์เต็มไปด้วยความสนใจที่ขัดแย้งกันอยู่ในตัว ๒) ระบบสังคมต่างเป็นตัวจ่ายการขัดแย้ง
อย่างมีระบบ ๓) การขัดแย้งจึงเป็นลักษณะที่หลีกเลี่ยงไม่ ได้และมีอยู่มากมายในระบบสังคม ๔) การขัดแย้ง
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มักแสดงออกมาเป็นความสนใจที่ตรงกันข้ามกันของคนสองพวก ๕) การขัดแย้ง มักเกิดจากการแบ่งปันสิ่งของ
ที่หายากที่เห็นได้ชัดคืออานาจ ๖) การขัดแย้งเป็นแหล่งสาคัญของการเปลี่ยนแปลงในระบบสังคม ประพจน์
เกี่ยวกับความเครียดของการขัดแย้ง มีดังนี้ ๑) ยิ่งทั้งสองฝุายที่ขัดแย้งกันมีอารมณ์ผู้พันมาก การขัดแย้งก็จะมี
ความเครียดมากขึ้น ๒) ยิ่งระดับความเป็นคนกลุ่มเดียวกันของผู้ขัดแย้งมีเพียงใดความเครียดในการขัดแย้งก็ยิ่ง
มีมากขึ้น ๓) ยิ่งการขัดแย้งเกี่ยวข้องกับความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุ่มที่เกี่ยวข้องมาก การขัดแย้งก็จะมี
ความเครียดมากขึ้น ๔) ยิ่งคู่กรณีมีความปรองดองกันมาก่อนมาก ความขัดแย้งก็จะมีความเครียดมากขึ้น ๕)
ยิ่งโครงสร้างทางสังคมทั่วไป ปล่อยให้คู่กรณีอยู่แยกต่างหากจากกันได้น้อยเท่าใด ความเครียดของการขัดแย้งก็
จะยิ่ งมีมากเท่านั้ น ๖) ยิ่งการขัดแย้งเป็ น เปูาหมายอยู่ในตัว แทนที่จะเป็นอุปกรณ์ไปสู่สิ่ งอื่นมากเพียงใด
ความเครียดของการขัดแย้งก็จะยิ่งมีมากเท่านั้น ๗) ยิ่งคู่กรณีมองเห็นว่าการขัดแย้งเป็นเรื่องเปูาหมาย และ
ผลประโยชน์ส่วนตัวมาก การขัดแย้งก็จะยิ่งมีความเครียดมากขึ้นเท่านั้น หน้าที่ ของการขัดแย้งทางสังคมต่อ
คู่กรณี ๑) ยิ่งการเป็นปรปักษ์ระหว่างกลุ่มความเครียดมากและยิ่งมีการขัดแย้งระหว่างกลุ่มมาก ขอบเขตของ
กลุ่มต่าง ๆ จะจางหายไปน้อยลง ๒) ยิ่งการขัดแย้งมีความเครียดมากเท่าใด และกลุ่มมีบูรณาการน้อยเพียงใด
กลุ่มขัดแย้งก็จะยิ่งรวมอานาจไว้ที่ศู นย์กลางมากขึ้นเท่านั้น ๓) ยิ่งการขัดแย้งมีความเครียดมากเท่าใด ความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในกลุ่มคู่กรณี ก็จะยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น หน้าที่ของการขัดแย้งต่อสังคมเป็นส่วนรวม
๑) ยิ่งการขัดแย้งมีความมีความเครียดน้อยเพียงใด สังคมส่วนรวมขึ้นอยู่กับการพึ่งพาอาศัยกัน จะยิ่งเป็นไปได้
มากขึ้นกว่าการขัดแย้ง จะส่งผลให้เกิดบูรณาการในสังคมมากขึ้น ๒) ยิ่งการขัดแย้งเกิดขึ้นบ่อย การขัดแย้งมี
ความเครียดน้อยลง สมาชิกของกลุ่มที่อยู่ภายใต้อานาจก็จะยิ่งระบายความเป็นปฏิปักษ์มากขึ้น รวมทั้งจะเกิด
ความเชื่อมั่นในการควบคุม และจะเป็นการส่งผลให้เกิดบูรณาการในสังคม ๓) ยิ่งการขัดแย้งมีความเครียดน้อย
และเกิ ด บ่ อ ยมาก ก็ จ ะยิ่ ง เพิ่ ม โอกาสในการสร้ า งบรรทั ด ฐานขึ้ น มาควบคุ ม การขั ด แย้ ง มากขึ้ น ๔) ยิ่ ง
ความสัมพันธ์เชิงปฏิปักษ์ ระหว่างคู่กรณีในสายบังคับบัญชาทางสังคม (Social Hierarchy) มาก แต่การ
ขัดแย้งโดยเปิดเผยมีน้อยแล้ว ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างสมาชิกของแต่ละกลุ่มคู่กรณีจะมีมากขึ้น
จึงเป็นการส่งผลให้การรักษาสายการบังคับบัญชาทางสังคมขณะนั้นให้ดารงยืนยาวต่อไป ๕) ยิ่งการขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่มที่มีอานาจต่างกันมาก ความเครียดมีน้อย โอกาสที่จะทาให้ความสัมพั นธ์แห่งอานาจกลายเป็น
เรื่องปกติก็มีมากขึ้น ๖) ยิ่งการขัดแย้งมีความเครียดน้อย โอกาสในการที่จะสร้างกลุ่มผสมระหว่างสมาชิกของ
กลุ่มที่ไม่เคยมีความสัมพันธ์กันมาก่อน ก็ย่อมจะมีมากขึ้น ๗) ยิ่งการคุกคามของการขัดแย้งที่มีความเครียดมาก
ระหว่างกลุ่มมีเวลายาวนาน กลุ่มผสมระหว่างกลุ่มขัดแย้งก็จะยิ่งมีความคงทนถาวรมากขึ้น (สัญญา สัญญา
วิวัฒน์. ๒๕๓๘. ๕๖ - ๖๐.)
นิเวศวิทยาวัฒนธรรม (cultural ecology) เป็นแนวคิดทางมานุษยวิทยาที่สนใจศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม โดยเน้นถึงอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมว่าเป็นตัวกาหนดกระบวนการวิวัฒนาการ
ทางสังคมวัฒนธรรม จูเลียน สจ๊วต (Julian Steward) นักมานุษยวิทยาอเมริกัน ได้อธิบายแนวความคิดแบบ
นิเวศวิทยาวัฒนธรรมว่า เป็นการศึกษากระบวนการปรับตัวของสังคมภายใต้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม โดยเน้น
การศึกษาวิวัฒนาการหรือการเปลี่ ยนแปลงอันเกิดจากการปรับตัวของสังคม แนวความคิดนี้มองสังคมใน
ลักษณะเป็นพลวัตอยู่ตลอดเวลา อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม โดยมีพื้นฐาน
๑๕

สาคัญคือเทคโนโลยีการผลิตโครงสร้างสังคม และลักษณะของสภาพแวดล้อมธรรมชาติเป็นเงื่อนไข ด้วยเหตุนี้
วัฒนธรรมจึงเป็นเครื่องมือช่วยให้มนุษย์ปรับตัว เข้ากับสภาพแวดล้อม ประเด็นสาคัญสาหรับการศึกษาเชิง
มานุษยวิทยาจึงมีอยู่ว่าวัฒนธรรมมีการปรับตัวอย่างไรให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และมนุษย์มีวิธีการอย่างไรใน
การใช้เทคโนโลยีและระบบเศรษฐกิจในการปรับตัวเข้า กับสภาพแวดล้อมออกจากความต้องการทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญอีกส่วนหนึ่งในการอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ ตัวอย่างเช่น ในสังคม
ดั้งเดิม (Primitive Societies) มนุษย์มีวิถีการผลิตแบบล่าสัตว์และเก็บหาอาหาร โดยปกติแล้วผู้หญิงจะเป็นผู้
เก็บ หาอาหารและผู้ ชายเป็ นออกล่าสั ตว์ การแบ่งแยกงานในลั กษณะเช่นนี้มิได้เป็นเพราะผู้ ชายมีร่างกาย
แข็งแรงกว่า แต่เป็นเพราะผู้หญิงต้องใช้เวลาดูแลลูก ในขณะที่ผู้ชายสามารถเดินทางไกลและจากบ้านไปได้เป็น
ระยะเวลานานตาม ในทัศนะของสจ๊ว ดมนุ ษย์เป็นสั ตว์มีเหตุผล และวิวัฒ นาการทางวัฒนธรรมวางอยู่บน
รากฐานของเหตุผล แต่เป็นเพราะว่าสภาพการณ์และสภาวะแวดล้อมมีความแตกต่างกันออกไป วัฒนธรรมสอง
วัฒนธรรมจึงมีพื้นฐานของการปรับตัว การแก้ปัญหาและมีวิวัฒนาการแตกต่างกัน เช่น วัฒนธรรมของกลุ่ม
ที่ตั้งรกรากอยู่ใกล้ทะเล ย่อมมีการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือยังชีพประเภทเบ็ด แห อวน ฉมวก เรือ และมีการ
พัฒนาสั่งสมความรู้เกี่ยวกับการเดินทะเลและการจับปลา ในขณะเดียวกัน ชนกลุ่มอื่นที่ตั้งรกรากอยู่ในเขตปุา
ดงดิบ อาจมีการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือเพื่อใช้ในการยังชีพแตกต่างกันออกไป เช่น หอก ธนู เพื่อใช้ในการล่า
สั ตว์แ ละหาอาหาร กลุ่ มชนทั้ งสองกลุ่ มนี้ ย่อมต้ องมี วิวัฒ นาการทางวั ฒ นธรรมแตกต่างกัน สจ๊ว ดป ฏิเสธ
แนวความคิดแบบวิวัฒนาการเส้นตรงของนักทฤษฎีวิวัฒนาการรุ่นเก่า ซึ่งเสนอว่าวัฒนธรรมของทุกเผ่าพันธุ์จะ
มีวิวัฒนาการเป็นเส้นตรงผ่านขั้นตอนต่างๆ เหมือนกันหมด สจ๊วดแย้งว่าวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมอาจเกิดขึ้น
ได้หลายสาย (Multilinear Evolution) และแต่ละแนวย่อมมีความแตกต่างกัน ความแตกต่างนี้เกิดจากการ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีและโครงสร้างสังคมเป็นหลัก ซึ่งแนวความคิดแบบวิวัฒนาการ
หลายสายนี้ เป็นแนวความคิดใหม่ซึ่งพัฒนามาจากทฤษฎีวิวัฒนาการรุ่นเก่าแนวความคิดนี้เน้นความสัมพันธ์
ระหว่างวัฒนธรรมกับสภาพแวดล้อมว่ามีความแนบแน่นใกล้ชิดและส่งผลกระทบซึ่งกันและกันอย่างแยกไม่
ออก เลสลี ไวต์ (Leslie White) เป็น นักมานุษยวิทยาอเมริกันอีกคนหนึ่งซึ่งสนใจศึกษาอิทธิพลของ
สภาพแวดล้อมต่อการปรับตัวทางวัฒนธรรม ไวต์ได้ศึกษาตรวจสอบผลงานของนักวิวัฒนาการรุ่นเก่า เช่น มอร์
แกน อย่างละเอียด และพบว่าทฤษฎีวิวัฒนาการมีหลักเกณฑ์ในการตีความหมายของการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมที่น่าสนใจอยู่หลายประการ และไวต์เองก็ได้เสนอแนวความคิดแบบวิวัฒนาการสมัยใหม่ ซึ่งต่อมา
ได้รับการขนาดนามแนวความคิดแบบ วิวัฒนาการสากล (Universal Evolution) ไวต์มีความเห็นคล้ายคลึงกับ
แรดคลิฟฟ์-บราวน์ และมาลินอสกีในประเด็นที่ว่ามานุษยวิทยาควรเป็นวิทยาศาสตร์ และไวต์ก็ได้พยายาม
ค้นหากฎเกณฑ์หรือทฤษฎีสากล เพื่อใช้อธิบายวิวัฒนาการทางสั งคมวัฒนธรรมของกลุ่ มชนต่างๆ ทั่วโลก
ความหมายของวัฒนธรรม ตามทัศนะของไวต์ มีความคล้ ายคลึ งกับมโนทัศน์เรื่ององค์อภิอินทรีย์ (Super
Organic) ของโครเบอร์ นั่นคือการมองว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งมีตัวตนและมีชีวิตแยกออกจากตัวมนุษย์อย่าง
เด็ดขาด วัฒนธรรมมีกฎเกณฑ์และการทางานในตัวเอง ซึ่งแนวความคิดนี้ได้รับการขนานนามว่า วัฒนธรรม
วิทยา (Culturology) ไวต์เสนอว่า วัฒนธรรมมีองค์ประกอบอยู่ ๓ ประการด้วยกัน คือ ๑) ระบบเทคโนโลยี
ซึ่งรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่มนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นขึ้น ๒) ระบบสังคม ซึ่งเป็น
๑๖

การรวมตัวกันขององค์กรทางสังคม (Social Organization) และพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ๓) ระบบ
ความคิด (Ideology) ซึ่งรวมถึงความรู้ ความเชื่อ ทัศนคติและค่านิยมต่าง ๆ ระบบเทคโนโลยีเป็นโครงสร้าง
ส่วนล่าง (Infrastructure) หรือพื้นฐานสาคัญของวัฒนธรรม เพราะชีวิตมนุษย์จาเป็นต้องพึ่งพาอาศัยระบบนี้
ในการปรั บ ตั ว เข้ า กั บ สภาพแวดล้ อ ม ส่ ว นองค์ ก รสั ง คมและระบบความคิ ด เป็ น โครงสร้ า งส่ ว นบน
(Superstructure) ของวัฒนธรรม (งามพิศ สัตย์สงวน. ๒๕๕๑ : ๑๐ – ๑๒.)
ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ (Symbolic interaction theory) ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒
นักสังคมวิทยาได้หันมาใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น คือ ได้มีนักจิตวิทยาสังคม เช่น George Herbert
Mead, Charles Horton Cooley ได้วางรากฐานเกี่ยวกับทฤษฎีสังคมแผนใหม่ Robert Park และ Ernest
Burgess ก็ได้ยึดวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยพิจารณาเกี่ยวกับความสาคัญของสภาพแวดล้อมของมนุษย์ที่
เรียกกันว่า นิเวศวิทยา ซึ่งทาให้มีการศึกษาสังคมวิทยาเป็นแขนงย่อยของวิชาสังคมวิทยา (สุพัตรา สุภาพ,
๒๕๔๕) แนวคิดปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์พิจารณาสังคมในระดับจุลภาคเช่นกันกับสานักปรากฏการณ์วิทยา
และสนใจเรื่องราวของชีวิตประจาวันกับการที่มนุษย์มีการกระทาโต้ตอบซึ่งกันและกันในชีวิตประจาวันเช่นกัน
จอร์ช เฮอร์เบิร์ต มี้ด (Georgev Herbert Mead) เฮอร์เบิร์ต บลูมเมอร์ (Herbert Blumer) และเออร์วิ่ง
ก้อฟมั่น (Erving Goffman) เป็นนักทฤษฎีในแนวคิดปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ที่สาคัญ มี้ดระบุว่า สิ่งที่ทาให้
มนุ ษ ย์ แ ตกต่ า งจากสั ต ว์ คื อ กลไกทางความคิด ที่ ท าให้ มนุ ษ ย์รู้ จั กวางแผนและปรั บ พฤติ กรรมให้ เข้ า กั บ
สถานการณ์และเปูาหมายที่วางไว้ รู้จักสื่อสารกับผู้อื่นโดยการใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ สัญลักษณ์ที่สาคัญที่สุดคือ
ภาษา มนุษย์รู้จักตีความสิ่งที่ผู้อื่นพูดและโต้ตอบ นอกจากนั้นมนุษย์ยังมีสานึกว่าผู้อื่นก็มีความรู้สึก ความ
คิดเห็น ตามแบบของเขาเองเช่นกัน มนุษย์จึงเรียนรู้ที่จะทาความเข้าใจว่าผู้อื่นคิดอะไร ตีความสถานการณ์ต่าง
ๆ อย่ างไร ตลอดจนรับรู้ เกี่ย วกับ ตัวมนุ ษย์เองอย่างไร เกิดเป็นตัว ตนและภาพลักษณ์เกี่ยวกับตัวตน (Self
image) จากความคิดดังกล่าว มี้ด จึงเชื่อว่า คนเรามีการกระทาโดยการโต้ตอบหรือสื่อสารกับคนอื่น ๆ ใน
สังคม ในกระบวนการโต้ตอบนี้ต่ างก็ส่งความหมายและตีความให้กันและกัน เป็นความหมายที่ยืดหยุ่นไปตาม
สถานการณ์และบริบท โลกมนุษย์จึงเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องของการต่อรองความหมาย หรือความสัมพันธ์
ในชีวิตประจาวัน กลายเป็นโลกทางสังคม (social world) ในโลกทางสังคม การโต้ตอบซึ่งกันและกันกระทา
ผ่านสัญลักษณ์โดยเฉพาะภาษาเป็นสาคัญ มนุษย์ต้องรับรู้ความหมายของสัญลักษณ์ร่วมกันและสวมบทบาท
ต่าง ๆ เพื่อกระทาโต้ตอบกันและกัน กล่าวโดยสรุป ปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ คือ การกระทาโต้ตอบกันโดย
อาศัยกระบวนการทางความคิด (mental process) ความหมาย และสัญลักษณ์ บลูมเมอร์ซึ่งเป็นศิษย์ของมี้ด
ได้ขยายความแนวคิดของมี้ดและตั้งชื่อทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ขึ้น บลูมเมอร์เสนอว่าในแง่ระเบียบวิธี
ทางสังคมวิทยา เราต้องทาความเข้าใจสังคมจาก ภายใน หมายถึง จากความรู้สึกนึกคิดของคนที่มีการกระทา
โต้ตอบกัน ในสถานการณ์ปกติธรรมดา เช่น ใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่ว นร่วนเพื่อจะได้เข้าใจว่าทาไมเขาจึง
กระทาสิ่งนั้น แทนที่จะรวบรวมข้อมูลจากแหล่งภายนอก บลูมเมอร์เสนอความคิดหลักของทฤษฎีปฏิสัมพันธ์
เชิงสัญลักษณ์ไว้ว่า (พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา ,๒๕๔๙: ๒๔๕-๒๔๖) ๑) มนุษย์กระทาต่อสิ่งต่าง ๆ ตาม
ความหมายที่ให้กับสิ่งเหล่านั้น ๒) ความหมายเกิดขึ้นจากกระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ๓) ความหมายถูก
จั ด และปรั บ เปลี่ ย นไปตามสถานการณ์ ท างสั ง คม ๔) การกระท าทางสั ง คมเป็ น ผลจากการปรั บ เปลี่ ย น
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ความหมาย นั กทฤษฎี ป ฏิสั มพัน ธ์เ ชิงสั ญลั ก ษณ์ที่ เป็น ที่รู้จั ก และยั งมี ผู้ นิย มความคิ ดของเขามาใช้ศึ กษา
ปรากฏการณ์สังคม คือ เออร์วิ่ง ก้อฟมั่น (Erving Goffman: ๑๙๒๒ - ๑๙๘๒) ก้อฟมั่นเป็นนักสังคมวิทยาชาว
อเมริกันที่สนใจปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในชีวิตประจาวัน เขาได้เสนอแนวคิดที่น่าสนใจมาอธิบายการกระทาของ
มนุษย์ แนวคิดดังกล่าวเรียกว่า การวิเคราะห์เชิงละคร ก้อฟมั่นอธิบายว่า คนเรามีการกระทาโต้ตอบกับผู้อื่น
โดยการนาเสนอตัวตนของเราให้ผู้อื่นได้เห็นหรือได้รู้จัก การนาเสนอ ทาทั้งโดยภาษา คาพูดที่ใช้ กิริยาท่าทาง
การแต่งกาย ฯลฯ ในการนาเสนอตัวตนนี้ คนเราใช้วิธีการแบบเดียวกับการเล่นละคร พูดง่าย ๆ ก็คือ คนทุก
คนมีการกระทาทางสังคมต่อผู้อื่นด้วยการเล่นละครให้ผู้อื่นดู ในการวิเคราะห์เชิงละคร ก้อฟมั่นคิดว่ามนุษย์แต่
ละคนก าลั ง แสดงอยู่ บ นเวที ที่ ห น้ า เวที มี ผู้ ช ม ซึ่ ง ได้ แ ก่ คนอื่ น ที่ ม นุ ษ ย์ ก าลั ง มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ด้ ว ย บนเวที
ประกอบด้วย หน้าฉาก และหลังฉาก หน้าฉาก คือ การนาเสนอตัวตนของมนุษย์ตามที่อยากให้ผู้อื่ นเห็นหรือ
รับรู้ เลือกใช้ถ้อยคาที่เหมาะสมกับสถานภาพ มีกิริยาท่าทีและแต่งกายตามบทบาท ฯลฯ เป็นตัวตนที่มนุษย์
ต้องการน าเสนอให้ ผู้อื่นเห็น อย่ างไรก็ตาม มนุษย์แต่ละคนก็มีห ลังฉาก คือ ความรู้สึ กนึกคิดที่ไม่ต้องการ
เปิดเผยหรือนาเสนอให้ผู้อื่นรับรู้ เป็นส่วนที่มีความเป็นส่วนตัว เรียกว่า ตัวตนที่ซ่อน เมื่อขึ้นเวทีสิ่งที่เป็นหลัง
ฉากก็จะไม่นาเสนอต่อผู้ชม แต่ละวันแต่ละเวลา มนุษย์ต่างก็เล่นละครฉากแล้วฉากแล้วฉากเล่าเพื่อนาเสนอ
ตนเองให้สังคมได้รับรู้ ในการแสดงมนุษย์ต่างต้องการสร้างภาพในอุดมคติ ที่จะให้ผู้อื่นเกิดความประทับใจ
ความพยายามสร้างภาพและสร้างความประทับใจทาให้มนุษย์ต้องเล่นละครมากขึ้น ก้อฟมั่นได้อ้างงานวิจัยอื่น
ๆ เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นการเล่นละครแบบนี้ เช่น นักศึกษาหญิงในอเมริกาในทศวรรษ ๑๙๕๐-๑๙๖๐ จะ
พยายามลดการแสดงออกเกี่ยวกับความสามารถทางสติปัญญา และความมุ่งมั่นของเธอให้น้อยลงเมื่ออยู่กับ
นักศึกษาชายที่เธอพึงพอใจ เธอจะเสแสร้งว่าติดตามบทเรียนไม่ทัน ต้องให้เพื่อนชายติวให้ บทบาทของบุคคล
ในแนวคิดปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์เกี่ยวข้องอย่างมากกับการให้นิยามสถานการณ์ เราคงยังจากันได้ว่าเวเบอร์
ได้อธิบายเรื่องการให้ความหมายหรือนิยามสถานการณ์ใด สถานการณ์หนึ่งว่ามีความสาคัญมากน้อยเพียงไหน
? อย่างไร ? แล้วบุคคลจึงจะมีการกระทาตามนิยามนั้น ๆ นักทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์อีกคนหนึ่ง คือ
ลอฟแลนด์ (Lofland) เขาอธิบายว่าสถานการณ์ทั้งหลายมีความแปรผันแตกต่างกันไป ตามมุมมองของผู้นิยาม
การนิยามขึ้นอยู่กับพื้นฐานจากประสบการณ์ในอดีตและแผนในอนาคตของบุคคล ผู้อยู่ในสถานการณ์เดียวกัน
มีส่วนร่วมกาหนดความหมายของสถานการณ์นั้น แต่ก็ไม่จาเป็นต้องกาหนดความหมายเหมือนกัน ลอฟแลนด์
เชื่อว่ามนุษย์มีการต่อรองในการนิยาม แต่กฎเกณฑ์ทางสังคมจากัดจากัดอิสรภาพของบุค คลในการเลือกนิยาม
การให้นิยามจึงถูกกาหนดโดยสังคม บุคคลไม่ได้ให้หรือสร้างนิยามตามใจชอบ บทบาทของมนุษย์เป็นไปตาม
สถานการณ์ที่เขานิยามไว้แล้ว มนุ ษย์ได้เรียนรู้ที่จะให้นิยามและปรับตนให้เข้ากับสถานการณ์ที่นิยามผ่าน
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม การให้ นิ ยามสถานการณ์จึงถู กนามาอธิบายและขยายความโดยส านักคิด
ปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์
มลทิน (stigma) คือ เครื่องหมายแห่งตราบาปหรือความอัปยศที่สังคมตีตราให้แก่บุคลอันเนื่องมาจาก
ความผิดปกติทางร่างกายหรือการมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากความผิดปกติทางร่างกายหรือการมีพฤติกรรม
เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานของสังคม (พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา, ๒๕๔๙: ๒๒๘ - ๒๒๙) ในการปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมในชีวิตประจาวัน บุคคลที่มีคุณลักษณะของตนต่างไปจากคุณลักษณะที่สังคมคาดหวัง จะรู้สึกว่า
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ตนเองมีมลทิน ไม่ได้รับการยอมรับอย่างเต็มที่จากผู้อื่น ผู้ที่มีคุณลักษณะของตนที่แตกต่างจึง มักพยายามปิดบัง
คุณลักษณะเหล่านั้นถ้าสามารถทาได้ เช่น บุคคลที่เป็นคนรักร่วมเพศจะไม่เปิดเผยให้คนอื่นรู้ว่าตนมีบุคลิกรัก
ร่วมเพศ แม้คุณลักษณะทางร่างกายที่ต่างไปจากคนอื่น บุคคลก็ยังพยายามปิดบัง เช่น คนศีรษะล้านใส่วิกป
กปิ ดศี ร ษะล้ าน ความรู้ สึ ก มี มลทิน หรื ออั ป ยศจึ งไม่เ กิ ดกั บบุ คคลในเชิง ส่ ว นตั ว แต่เ กิด จากการที่บุ คคลมี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นหรือเกิดจากสังคมตีตรา ผู้ที่มีมลทินจะเริ่มมีอารมณ์ที่รุนแรง รู้สึกสิ้นหวังและอับอาย
แล้วความรู้สึกก็เปลี่ยนเป็นความโกรธ ความวุ่นวาย หรือถึงขั้นเกลียดตัวเองในที่สุดในหนังสือเรื่อง Stigma
(๑๙๖๑) ก้อฟมั่นให้คาอธิบายว่า มลทิน คือ คุณลักษณะทางร่างกายหรือสังคมที่ลดทอนคุณค่าของอัตลักษณ์
ทางสังคมของบุคคล ทาให้เขาไม่ได้รับการยอมรับอย่างเต็มที่ มลทินมีได้ ๓ แบบ คือ (Goffman, ๑๙๖๑ : ๒๓) ๑) ความผิดปกติทางร่างกาย เช่น เป็นง่อย แคระแกร็น หูหนวก ตาเหล่ ๒) จุดอ่อนส่วนบุคคลหรือความ
เสื่อมเสียในอดีต เช่น เคยติดคุก ถูกให้ออกจากงาน ๓) มลทินเชิงสังคม (Social stigma) จากการเป็นสมาชิก
สิ่งที่ก้อฟมั่นคิดว่าน่าสนใจ คือ กลยุทธ์ต่าง ๆ ที่บุคคลใช้เพื่อโต้ตอบหรือปูองกันตัวจากการมีมลทิน กลยุทธ์ง่าย
ๆ ได้แก่ การซ่อมแซมปิดบัง ดังตัวอย่างที่กล่าวมาแล้ว บางคนอาพรางด้วยการพยายามทาให้กลมกลืนไปกับ
สังคมของคน ปกติ บางคนก็เก็บตัวหลีกหนีจากสังคม และบางสังคมก็ใช้กลยุทธ์ต่อสู้เพื่อให้มลทินของตน
กลายเป็นแรงกดดันให้สังคมยอมรับ เช่น ขบวนการรักร่วมเพศ ผู้มีมลทินเป็นผู้ที่ภาพลักษณ์ของตัว ตนแตก
ละเอียดปุนปี้ โดยเฉพาะถ้ามลทินนั้นเกิดขึ้นในช่วงปลายของชีวิต ในมุมกลับกัน มลทินสะท้อนให้เห็นวิธีที่
สังคมกาหนดบรรทัดฐานของความปกติ สั งคมคือผู้ กาหนดว่าการกระทาแบบใดปกติ การกระทาแบบใด
เบี่ยงเบน สังคมจึงเป็นอีกด้านหนึ่งของเหรียญที่เรียกว่า มลทินนั่นเอง จะเห็นได้ว่า ความเบี่ยงเบน ถูกสร้าง
โดยสังคม สังคมนิยามการกระทาที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นเป็นความเบี่ยงเบน เมื่อบุคคลเริ่มนิยามตนเองว่ามีการ
กระทาที่สังคมไม่ต้องการให้เกิดขึ้น เขาจะเริ่มนิยามตนเองว่ามีการกระทาที่สังคมไม่ต้องการให้เกิดขึ้น เขาจะ
เริ่มเบี่ยงเบนระดับพื้นฐาน หลังจากนั้นเมื่อเขารับว่าเขามีการกระทาดังกล่าว เขาจะเป็นผู้มีความเบี่ยงเบน
ระดับสอง และในที่สุดเมื่อเขารับรู้ว่าการกระทาของเขาได้ลดทอนคุณค่าของอัตลักษณ์ของเขาเอง รับรู้ว่าเขา
ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม เขาก็จะกลายเป็นผู้มีมลทิน ความเบี่ยงเบนกับมลทินจึ งเป็นสองสิ่งที่ใกล้กันมาก
ก้อฟมั่น ระบุว่า ยิ่งสังคมตราหน้าบุคคลว่ามีมลทินมากเท่าไร บุคคลก็จะยิ่งมีการกระทาที่สังคมไม่ต้องการให้
เกิดขึ้นหรือไม่ยอมรับเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น ในทางตรงกันข้าม ถ้าบุคคลยอมรับความเบี่ยงเบนที่ตนมีและยอมรับ
การดูแลรักษา (ในกรณีของผู้ปุวยทางจิต) เขาก็จะมีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากมลทินนั้นได้ สังคมต่างหากที่จะไม่
ยอมยกเลิกตราบาปที่ประทับไว้ให้คนเหล่านั้น (สุภางค์ จันทวานิช, ๒๕๕๔)
อานันท์ กาญจนพันธุ์ ได้ให้แนวทางในการศึกษาวิจัยทางวัฒนธรรมไว้ในหนังสือชื่อทฤษฏีและวิธีวิทยา
ของการวิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๔๘ และครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๓ คุณค่าของหนังสือเล่มนี้ปรากฏในคา
นิยมของเอกวิทย์ ณ ถลาง ดังความว่า นับได้ว่าเป็นการตกผลึกในการศึกษาวัฒนธรรมทั้งในทางทฤษฎีและวิธี
วิทยาที่อาจารย์อานันท์ได้เข้าไปสัมผัสวัฒนธรรมทั้งหลายโดยตรงอย่างคนมีความรู้แล้วอาจารย์ก็แ ปลงสาร
ออกมาเป็นความรู้ความคิดบทวิเคราะห์ ตลอดจนข้อเสนอแนะมากมายที่ย่อยแล้ว อาจารย์ได้ให้อรรถาธิบาย
ระบบความสัมพันธ์อันซับซ้อนเกี่ยวโยงกันหลายมิติของมนุษย์กับธรรมชาติและมนุษย์กับมนุษย์ทั้งร่วมและต่าง
วัฒนธรรมกัน อาจารย์จับกระแสความเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการเรีย นรู้และปรับตัวทางวัฒนธรรมอย่างผู้รู้
๑๙

แจ้งโดยไม่ตกหลุ มพรางหรือกับ ดัก ข้อคิดข้อเขียนของอาจารย์เล่ มนี้จะเป็นคุณูปการส าคัญยิ่งของแวดวง
วิชาการสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขามานุษยวิทยาและสังคมวิทยาว่าด้วยการศึกษาวัฒนธรรมที่มี
ความเปลี่ยนแปลงมากมายซับซ้อนทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคต เนื้อหาหลักในหนังสือเล่มนี้มุ่งเสนอวิธีการที่
จะทาให้นักวิจัยสามารถทะลุกรอบและกับดักของความคิดแบบคู่ตรงกันข้าม โดยชี้ให้เห็นถึงความซับซ้อนใน
ปัญหาของการวิจัยทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะปัญหาอันเกิดจากความคิดแบบคู่ตรงกันข้าม อาทิ คู่ตรงกันข้าม
ระหว่างโครงสร้างกับมนุษย์ในฐานะผู้ปฏิบัติการ ที่ด้านหนึ่งมองโครงสร้างความคิดและสังคมแบบหยุดนิ่ง
ตายตัว ในขณะที่อีกด้านหนึ่งมองมนุษย์ในฐานะปัจเจกชนที่ทาตามอาเภอใจตนเอง ซึ่งมองไม่เห็นถึงความ
เคลื่อนไหวของมนุษย์ในวัฒนธรรมที่มีความรู้สึกนึกคิด ที่มีการตีความ การนิยามที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ตลอดจน
การช่วงชิงความหมายของคนกลุ่มต่าง ๆ อันเป็นบริบทที่ไม่อาจติดอยู่ในกรอบแบบคู่ตรงกันข้าม ซึ่งนักวิจัย
ต้องเริ่มต้นจากการทาความเข้าใจถึงวิธีคิดของคนในวัฒนธรรมแทนที่การยึดติดความหมายตายตัวของผู้ศึกษา
เพื่อมองให้เห็นถึงกลุ่มคนอันหลากหลายแทนการสร้างภาพตัวแทนอันเกิดจากอุดมคติ ซึ่งจะนาสู่การสร้าง
มายาคติในที่สุด การรื้อถอนมายาคตินั้นจาเป็นต้องตั้งคาถามต่อกระบวนการเกิดภาพตัวแทน และการใช้
ทฤษฎีในฐานะที่เป็นวิธีคิด (mode of thinking) เครื่องมือทางความคิด (heuristic tools) เพื่อให้ได้มุมมอง
อันหลากหลายสู่การตั้งคาถามใหม่ ๆ แทนที่การใช้ทฤษฎีในฐานะเป็นคาตอบของปัญหา และต้องรื้อถอน
ความคิดแบบมองความจริงเชิงประจักษ์ (Positivism) ให้มองความหมายที่ทับซ้อนอยู่บนข้อเท็จจริง มองถึง
ความสัมพันธ์เชิงอานาจในสังคม และต้องทาความเข้าใจถึงวาทกรรม หรือการสถาปนาความรู้ มุ่งสร้างให้เป็น
จริงโดยพิจารณาถึงคนกลุ่มต่าง ๆ ว่ามีวาทกรรมที่แตกต่างกันอย่างไรอันเป็นภารกิจสาคัญในการลงภาคสนาม
ซึ่งต้องหาวาทกรรม ภาพตัวแทน มายาคติที่แฝงอยู่ และความสัมพันธ์เชิงอานาจที่สร้างวาทกรรมนั้น ๆ ขึ้นมา
ตลอดจนกระบวนการนิยามตัวตนของตนเองหรือกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ (Construction of Identity)
ผ่านพิธีกรรมและการเรียกร้อง ด้วยเหตุนี้เมื่อกล่าวถึงความจริงเชิงประจักษ์แล้ว ความจริงเชิงประจักษ์จึงถูก
ทับซ้อนด้วยวาทกรรมเสมอ ดังนั้นจึงไม่ใช่ข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์จริง ๆ ดังนั้นการมองความจริงเชิงประจักษ์
จึงต้องพิจารณาด้วยแนวคิดเชิงซ้อนในการวิจัย นั่นคือการมองผ่านเรื่องราวผ่านมิติต่าง ๆ อาทิ เศรษฐกิจ
สังคม การเมือง มองการวิจัยวัฒนธรรมคือกระบวนการเรียนรู้การแลกเปลี่ยนและการถกปัญหาร่วมกัน ทั้งเป็น
กระบวนการที่มีการโต้ตอบในทุกระดับตั้งแต่ในภาคสนามจนถึงการทบทวนวิเคราะห์ ในภายหลัง ซึ่งการ
ทบทวนวิเคราะห์วิจารณ์ตนเอง (reflexivity) เป็นกระบวนการสาคัญที่ต้องทาเสมอ อย่างไรก็ดีข้อพึงระวังใน
การวิจัยวัฒนธรรมนั้นมักให้ความสนใจแก่ความหลากหลายของชีวิตและความคิดของกลุ่มชนต่างชาติพันธุ์ ซึ่ง
มีการเคลื่อนไหวอย่างซับซ้อนในประวัติศาสตร์ การเรียนรู้เกี่ยวกับพลวัตของชีวิต และความคิดเช่นนั้นจึงต้อง
อาศัยวิธีวิทยาให้สามารถเชื่อมโยงความคิด ได้ แต่สภาพความเป็นจริงของการวิจัยวัฒนธรรมในสังคมไทยส่วน
ใหญ่ ยังให้ความสาคัญต่อ การสารวจปรากฏการณ์ การบันทีก และการตีความ ข้อมูลในเชิงพรรณนาความ
ตามที่เห็น มากกว่าความสนใจในการวิเคราะห์ หาเหตุผลรองรับ และวิพากษ์วิจารณ์ข้อขัดแย้งต่าง ๆ ที่แฝงอยู่
ส่งผลให้การวิจัยวัฒนธรรมขาดพลังในการอธิบายปัญหา และเสนอความคิดใหม่ ๆ ให้แก่สังคมเท่าที่ควร จน
ผู้คนในสังคมมองไม่เห็นความสาคัญ ของการวิจัยวัฒนธรรมมากนัก อีกทั้งยังกล่าวหาว่าการศึกษาวัฒนธรรม
เปรียบได้กับศาสตร์อ่อน ๆ (Soft Science) เพราะนามาประยุกต์เพื่อใช้ประโยชน์โดยตรงไม่ได้ชัดเจน ขณะที่
๒๐

นักวิชาการด้านวัฒนธรรมบางส่วนยังคิดว่าการวิจัยเป็นเพียง กิจกรรมที่ ช่วยประเทืองปัญญาเท่านั้น ภายใต้
สภาพดังกล่าว การวิจัยทางวัฒนธรรมและสังคมศาสตร์ ทั้งหลายจึงตกอยู่ในภาวะชะงักงัน ด้านหนึ่งเกิดจาก
การเป็นอัมพาตทางทฤษฎี ซึ่งมักเห็นทฤษฎีเป็นเพียงคาตอบสาเร็จรูป แต่ไม่สามารถช่วยในการตั้งคาถามทาง
สังคม และวัฒนธรรมที่ กาลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ซึ่ งมีผลให้นักวิจัย ติดกรอบคิดแบบตายตัว
จนไม่สนใจไยดีกั บการถกเถียงทางทฤษฎีมากนัก อีกด้านหนึ่งมีสาเหตุ มาจากการถูกครอบงาทางความคิด
โดยเฉพาะการติดกับดักของความคิดแบบคู่ตรงกันข้าม ไม่ว่าจะเป็นความคิดเกี่ยวกับรัฐและชุมชน เมืองกับ
ชนบท ความรู้แบบวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาชาวบ้าน ความคิด แบบแยกส่ วนและแบบองค์รวม เป็นต้น
(อานันท์ กาญจนพันธุ์. ๒๕๕๓ : ๗ - ๑๑๐.)
๒.๓.๒ ทฤษฏีแนวคิดรอง
ในการวิ จั ย นี้ ได้ ใ ห้ ค วามส าคัญ ต่ อ ทฤษฏี แ นวคิ ด รอง อั น มี บทบาทในการประกอบการวิ เคราะห์
ปรากฏการณ์และข้อมูลในหลายมิติยิ่งขึ้น
อีมิล เดอร์ไคหม์ (Émile Durkheim) ที่เสนอหน้าที่ ๓ ประการของศาสนานั่นคือ ๑) มีหน้าที่
สงเคราะห์สังคม คือช่วยปัดเปุาบรรเทาความทุกข์ร้อน ความขัดแย้งความคับข้องใจของคนในสังคมให้อยู่
ร่วมกันได้อย่างสันติ เมื่อมีปัญหายากจน เจ็บปุวย สิ้นหวัง พึ่งพาใครไม่ได้ก็จะเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อช่วยปัด
เปุ าทุกข์ร้ อนให้ห ายไป ๒) ทาหน้ าที่เป็ น กฏหมายของสั งคม สิ่ งศักดิ์สิ ทธิ์มีพลั งอานาจที่ผู้คนเกรงกลั ว จึง
สามารถเป็นเครื่องมือควบคุมสังคมมิให้ระส่าระสาย เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมลงโทษคนผิด และคุ้มครองคนที่
ถูกต้อง ๓) สร้างความเป็นปึกแผ่นแก่สังคม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คือสิ่งที่สามารถรวมผู้คนเข้ามาร่วมกันได้เสมอ และเมื่อ
เกิดเหตุการณ์ที่ผิดปกติเกิดขึ้นในสังคม สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดึงให้ผู้คนหันกลับมาร่วมมือกันแก้ไขปัญหาด้วยพิธีกรรม
ตามความเชื่อของแต่ละสังคม (นิยพรรณ ผลวัฒนะ วรรณศิริ. ๒๕๕๐ : ๒๔๖)
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์กับสภาพภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม มีฐานแนวคิดของ
เฟอร์นานด์ บรูเดล (Fernand Braudel) ที่กล่าวว่ามนุษย์ล้วนตกอยู่ภายใต้บงการของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
แบบแผนทางวัฒนธรรม แบบแผนการคมนาคมขนส่ง การผลิตสินค้า รูปแบบการบริโภค โครงสร้างประชากร
ระบบแลกเปลี่ ย นและเงิ น ตรา และโครงสร้ า งทั้ ง หมดนี้ ยั ง อยู่ภ ายใต้ ก ารบงการของสภาพแวดล้ อ มทาง
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ของมนุษย์คือการดิ้นรนภายใต้โครงสร้างขอบเขตทางภูมิศาสตร์ (สุภางค์ จันทวานิช.
๒๕๕๕)
ปรากฏการณ์ในการประกอบพิธีกรรมบวชควาย มีการการบนบานศาลกล่าวและการเซ่นไหว้ สามารถ
ใช้มโนทัศน์เรื่องการกระทาเชิงสัญลักษณ์ของปิแยร์ บูร์ดิเยอ (Pierre Bourdieu) เป็นแนวทางในการวิเคราะห์
ในพฤติกรรมการให้และการแลกเปลี่ยนระหว่างคนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ โดยพิจารณาการกระทาที่มีบทบาทเป็น
ภาพตัวแทนของสิ่งหนึ่ง ซึ่งมิได้ปรากฏโดยตรงเชิงกายภาพต้องอาศัยการตีความจากความรู้ของทุกฝุายใน
สังคมนั้น ๆ ซึ่งต้องเริ่มจากการทาความเข้าใจในแนวคิดเรื่องสัญลักษณ์อันเป็นรูปธรรมที่บ่งชี้ถึงนามธรรมอีกสิ่ง
หนึ่ง ซึ่งมิได้สะท้อนภาพแบบเที่ยงตรงแต่อาศัยความคล้ายคลึงความเชื่อมโยงตามความบังเอิญหรือข้อตกลง
ร่วมกัน แนวคิดเรื่องสัญลักษณ์นี้มีความสาคัญอย่างยิ่งในการศึกษาวัฒนธรรม โดยเฉพาะการมองมนุษย์ที่มี
ศักยภาพในการสร้างความหมายต่าง ๆ อันสลับซับซ้อนให้แก่ธรรมชาติเพื่อเป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อการรับรู้
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กับการกระทาได้ จากนั้นจะใช้มโนทัศน์เรื่องการกานัล และการปฏิเสธกลบเกลื่อนเพื่อพิจารณาความหมายใน
การประกอบพิธีกรรมบวชควาย และใช้มโนทัศน์เรื่ องทุนทางวัฒ นธรรมเพื่อเป็นฐานในการมองกลุ่มคนที่
หลากหลายภายในชุมชน (บูร์ดิเยอร์, ๒๕๕๐, ๕๙-๙๑)
ยศ สันตสมบัติ ให้มุมมองเชิงอัตลักษณ์และพหุสังคมในงานเรื่องอานาจพื้นที่และอัตลักษณ์ทางชาติ
พันธุ์ : การเมืองวัฒนธรรมของรัฐชาติในสังคมไทย ซึ่งช่วยให้ระมัดระวังในการมองภาพชุมชนที่มีเพียงคนกลุ่ม
เดียวแบบแน่นอนตายตัว จากการศึกษาการเลื่อนไหลของกลุ่มคนที่อยู่ชายแดนซึ่งเต็มไปด้วยความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม (ยศ สันตสมบัติ, ๒๕๕๑, ๑๕๒-๑๕๔)
การกระจายทางวัฒนธรรม (Cultural Diffusion) กล่าวถึงวัฒนธรรมในฐานะที่สามารถส่งผ่านจาก
สั งคมหนึ่ งไปสู่ อี กสั งคมหรื อหลาย ๆ สั งคมได้ โดยมีเงื่ อนไขอยู่ที่ก ารเดิน ทางและการอพยพเคลื่ อนย้า ย
ตลอดจนการส่ งผ่ านข้อ มูล ผ่ านเทคโนโลยี การสื่ อสาร ซึ่ง อาจมี การรั บ เลื อกรั บ หยิ บยื ม หรื อปรับ ใช้ ใ ห้
สอดคล้องกับวัฒนธรรมของตนหรือไม่ก็ได้ โดยมีวิธีการศึกษาการแพร่กระจายด้วยการแกะรอยไปตามเขต
พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ และการสืบย้อนทางประวัติศาสตร์ (สุพัตรา สุภาพ, ๒๕๔๕ : ๔๔ – ๔๕.) และการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์กับสภาพภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม มีฐานแนวคิดของเฟอร์นานด์
บรูเดล (Fernand Braudel) ที่กล่าวว่ามนุษย์ล้วนตกอยู่ภายใต้บงการของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ แบบแผน
ทางวัฒนธรรม แบบแผนการคมนาคมขนส่ง การผลิตสินค้า รูปแบบการบริโภค โครงสร้างประชากร ระบบ
แลกเปลี่ยนและเงินตรา และโครงสร้างทั้งหมดนี้ยังอยู่ภายใต้การบงการของสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์
ประวัติศาสตร์ของมนุษย์คือการดิ้นรนภายใต้โครงสร้างขอบเขตทางภูมิศาสตร์ (สุภางค์ จันทวานิช. ๒๕๕๕)
แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน ได้ชี้ให้เห็นว่าวิถีการผลิตของชุมชนท้องถิ่นอีสานมีระบบการผลิตพื้นฐาน
แบบกสิกรรม ดังในงานวิจัยเรื่องวัฒนธรรมปลาของชุมชนคนลุ่มน้าของวรพล เองวานิช (๒๕๕๔) ที่ศึกษาเรื่อง
วัฒนธรรมปลาและอาชีพประมงในชุมชนลุ่มแม่น้าชี ในช่วงปี ๒๕๔๕ ซึ่งให้ภาพพัฒนาการของชุมชนหมู่บ้าน
ในลุ่มแม่น้าที่ยาวที่สุดของอีสานซึ่งในช่วงแรกตั้งมีลักษณะเรียบง่ายใช้ทรัพยากรภายในเพื่อการยังชีพและ
สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพของชุมชน โดยลักษณะทางกายภาพนี้ได้กาหนดทรัพยากรภายในชุมชน
และความแตกต่างของแต่ละชุมชนนี้เองที่ได้กาหนดให้เกิดเครือข่ายการแลกเปลี่ยนและเครือข่ายทางสังคม
ระหว่างชุมชนขึ้น ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสังคมอีสานคงคล้ายคลึงกับท้องถิ่นอื่น
ๆ ทั่วประเทศไทย ซึ่งเริ่มเปลี่ยนจากสังคมชาวนาสู่สังคมผู้ประกอบการ ดังงานเรื่องลืมตาอ้าปากจากชาวนาสู่
ผู้ประกอบการของ อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ เสนอว่าความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในสังคมชนบทไทยที่สาคัญ
มากตลอดระยะเวลา ๒๐ ปีที่ผ่านมา คือ การเปลี่ยนแปลงของชาวบ้านในสังคมชนบท จากสังคมชาวนาที่เน้น
การผลิตเพื่อยังชีพ ไปสู่สังคมของผู้ประกอบการในชนบทนอกเหนือไปจากการผลิตสินค้าเกษตรบนที่ดินของ
ตนเอง อาทิ การผลิตเพื่อขายด้วยการใช้แรงงานรับจ้าง การจัดตั้งโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรขนาด
เล็ก การกลายเป็นพ่อค้าคนกลาง และการให้เช่าอุปกรณ์การผลิตทางการเกษตรแก่เกษตรกรรายอื่นทั้งในและ
นอกหมู่บ้าน การเกิดขึ้นของสังคมผู้ประกอบการในท้องถิ่น เป็นโอกาสที่จะสร้างให้ชาวบ้านได้ลืมตาอ้าปาก
และขยับฐานะทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ไม่ใช่เพียงแค่ชาวบ้านในชนบท แต่ยังรวมไปถึงเศรษฐกิจ
โดยรวมของคนทั้งประเทศ ภายใต้เงื่อนไขทางเศรษฐกิจของประเทศระดับกลางที่ ณ จุดหนึ่งการผลิตเ พื่อ
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ส่งออกจะค่อย ๆ ลดทอนความสาคัญลงไปพร้อมกับข้อได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะความได้เปรียบ
ในเรื่องของค่าแรงเมื่อปรียบเทียบกับประเทศกาลังพัฒนากลุ่มใหม่ ทาในอีกด้านหนึ่งการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจจะต้องหันไปพึ่งพาการเจริญเติบโตของตลาดภายใน เพื่อทดแทนการเสื่ อมถอยของการผลิตเพื่อ
ส่งออก ซึ่งเคยเป็นกลจักรสาคัญในการสร้างการเจริญเติบทางเศรษฐกิจของประเทศ (อรรถจักร์ , ๒๕๕๙,๑๗๒๓)
๒.๔ ความหมายและวิธีการวิจัยชุมชน
ชุม ชน (Community) เป็ น คาที่ ค่อ นข้ า งมี ความหมายอย่ างกว้า งขวาง และมี พั ฒ นาการของ
ความหมายที่น่าสนใจ ในเบื้องแรกคาว่าชุมชนมีความหมายเสมือนเป็นส่วนที่เล็กกว่าสังคม แต่ในการเป็นส่วน
ที่เล็กกว่านี้ยังเต็มไปด้วยความคลุมเคลือในการกาหนดขอบเขตอย่างชัดเจน แต่ภายหลังคานี้จึงค่อยมีการ
นิยามความหมายที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งในที่นี้จะอภิปรายถึงความหมายและพัฒนาการแห่งความหมายของ
คาว่า ชุม ชน โดยเริ่ ม ทบทวนค านี้ จ ากช่ ว งทศวรรษที่ ๒๕๒๐ อั นเป็น ช่ว งเวลาที่ คาว่ า ชุม ชน หรือ คาที่ มี
ความหมายใกล้เคียงกันเช่นคาว่าท้องถิ่น ได้รับความสนใจจากวงวิชาการไทยเป็นอันมาก โดยผู้วิจัยขอสงวน
การอธิบายเหตุแห่งกระแสความสนใจชุมชนท้องถิ่นของวงวิชาการไทยไว้ เพราะได้มีผู้อธิบายอย่างยืดยาว
ครอบคลุ ม ดี แ ล้ ว ในพจนานุ ก รมศั พ ท์ สั ง คมวิ ท ยาฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๒๔ ได้ ใ ห้
ความหมายว่าชุมชนไว้ ๒ ประเด็น คือ ๑) กลุ่มย่อยที่มีลักษณะหลายประการเหมือนกับลักษณะสังคม แต่มี
ขนาดเล็กกว่าและมีความสนใจร่วมที่ประสานงานในวงแคบกว่าสัง คม ชุมชนยังหมายถึงเขตพื้นที่ ระดับของ
ความคุ้นเคย และการติดต่อระหว่างบุคคล ตลอดจนพื้นฐานความยึดเหนี่ยวเฉพาะบางอย่าง ในทางเศรษฐกิจ
ชุมชนมีลักษณะเศรษฐกิจเป็นแบบเลี้ยงตัวเองที่จากัดมากกว่าสังคม ทว่าภายในวงจากัดเหล่านั้น ย่อมมีความ
ใกล้ชิดมีความรู้สึกร้อนหนาวร่วมกัน อาจจะมีสิ่งเฉพาะบางประการที่ผูกพันเอกภาพ เช่นเชื้อชาติ ความเป็นมา
ตลอดจนศาสนา ๒) ชุ ม ชนคื อ ความรู้ สึ ก และทั ศ นคติ ทั้ ง มวลที่ ผู ก พั น ปั จ เจกบุ ค คลให้ ร วมเข้ า เป็ น กลุ่ ม
(ราชบัณฑิตยสถาน. ๒๕๒๔ : ๑๑๒) ประเด็นแรกของคาอธิบายของราชบัณฑิตยสถาน ให้ภาพชุมชนที่เสมือน
เป็นส่วนย่อของสังคมโดยชุมชนมีส่วนประกอบคล้ายคลึงกับคาว่าสังคม ซึ่งไม่มีความชัดเจนในการวัดขอบเขต
ที่เล็กกว่า แคบกว่าว่ามีขนาดอย่างไร ในขณะที่คาอธิบายประเด็นที่ ๒ เน้นไปที่ความรู้สึกและทัศนคติที่ผูกพัน
ปัจเจกบุคคลให้รวมเข้าเป็นกลุ่ม ยิ่งให้ความหมายของชุมชนที่คลุมเคลือมากขึ้น ทว่าหลักใหญ่ใจความของคานี้
ได้ผูกอยู่อย่างมั่นคงกับคาว่าสังคม ดังตัวอย่างคาอธิบายในช่วง พุทธศักราช ๒๕๒๕ ของพัฒน์ สุจานงค์ที่กล่าว
ว่าชุมชนหมายถึงดินแดนทั่วไปที่มีจานวนคนมากว่า ๒ คนขึ้นไปที่มีทรรศนะอย่างเดียวกัน คือมีความคิดเห็น
พ้องต้องกัน รวมตัวกันที่ จะทาอะไรร่วมกันและหวังที่จะประสบความสาเร็จอย่างเดียวกัน (พัฒน์ สุจานงค์.
๒๕๒๕ : ๔) ซึ่ ง อิ ท ธิ พ ลแนวคิ ด ท านองนี้ ป รากฏในค าอธิ บ ายของทางการไทย ซึ่ ง กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน
กระทรวงมหาดไทย ให้ความหมายว่า ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนที่มีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกัน และ
สามารถดาเนินงานกิจกรรมใด ๆ เพื่อประโยชน์ร่วมกันได้ (กรมการพัฒนาชุมชน : ๒๕๒๖ : ๗๗) ในปีเดียวกัน
นี้ สั ญ ญา สั ญญาวิวั ฒ น์ ให้ ความหมายที่ให้ ภ าพว่า ชุมชน คือ องค์ การทางสั งคมอย่า งหนึ่ งที่มี อาณาเขต
ครอบคลุมท้องถิ่นหนึ่ง และมวลสมาชิกสามารถบรรลุถึงความต้องการพื้นบานส่วนใหญ่ได้ และสามารถแก้ไข
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ปัญหาส่วนใหญ่ของชุมชนเองได้ (สัญญา สัญญาวิวัฒน์ : ๒๕๒๖: ๖) ซึ่งเห็นได้ว่าความหมายในช่วงพุทธศักราช
๒๕๒๖ มีฐานความเชื่อว่าชุมชนคือหน่วยที่สามารถสร้างประโยชน์และแก้ไขปัญหาของตนเองได้ เมื่อเข้าสู่
ทศวรรษที่ ๒๕๓๐ คาอธิบายความหมายของคาว่าชุมชนเริ่มให้ความสาคัญกับความเป็นพวกเดียวกันหรือกลุ่ม
คนที่อยู่ในขอบเขตเดียวกันมากยิ่งขึ้น เช่น จีรพรรณ กาญจนะจิตรา ที่ได้รับอิทธิพลแนวคิดของโรแลนด์ วอร์
แรน (Roland Warran) ว่า ชุมชน คือ กลุ่มบุคคลหลาย ๆ กลุ่มมารวมกันอยู่ในอาณาเขต และภายใต้
กฎหมายหรือข้อบังคับอันเดียวกั น มีการสังสรรค์กัน มีความสนใจร่วมกัน มีผลประโยชน์คล้าย ๆ กันมีแนว
พฤติกรรมเป็นอย่างเดียวกัน อาทิ ภาษาพูด ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือมีวัฒนธรรมร่วมกัน (จีรพรรณ
กาญจนะจิตรา. ๒๕๓๐ : ๑๑) และรัชนีกร เศรษฐโส ที่ใช้ความหมายตามพจนานุกรม Webster‘s New
Dictionary of the American Language ให้ความหมายว่า ชุมชนหมายถึงกลุ่มชนที่อยู่ในท้องที่หรือในเมือง
เดียวกัน มีอาณาบริเวณหรือเมืองที่มีกลุ่มคนอยู่รวมกัน และกลุ่มคนที่อยู่รวมกันนี้ มีความสนใจในเรื่องต่าง ๆ
คล้ายกัน (รัชนีกร เศรษฐโส. ๒๕๓๒ : ๙๑) พุทธศักราช ๒๕๓๒ นี้ มีคาอธิบายเหตุแห่งความคิดและความรู้สึก
เป็นพวกเดียวกันของคนในชุมชน โดยให้ความสาคัญกับการมีอดีตร่วมกัน ดังงานของ สมนึก ปัญญาสิงห์ ที่
ได้รับอิทธิพลจากคริสเตียน ที. โอนัสเซน (Cristient T. Onussen) โดยกล่าวว่า ชุมชน คือคนที่อยู่ร่วมกันใน
ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ที่แน่นอน และมีค วามสัมพันธ์และโครงสร้างทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องและพึ่งพาอาศัย
กั น ความสั ม พั น ธ์ แ ละโครงสร้ า งดั ง กล่ า วมี วิ วั ฒ นาการขึ้ น มาจากกระบวนการกลุ่ ม ที่ ป รั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ
สถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมของชุมชนจึงถือได้ว่าเป็นกลุ่มทางดินแดน ทั้งนี้เพราะการพึ่งพาอาศัยกัน และการ
อยู่ร่วมกันเป็นปึกแผ่นภายในกลุ่มเกิดขึ้นได้เนื่องจากคนในกลุ่มสานึกเรื่องเอกภาพ และความสามารถของ
ชุมชนอัน เพีย งพอในการควบคุมกระบวนการทางสั งคมและวัฒนธรรม ซึ่งเกิดขึ้นในขอบเขตทางดินแดน
(สมนึ ก ปั ญ ญาสิ ง ห์ . ๒๕๓๒ : ๒) และสนธยา พลศรี ซึ่ ง อ้ างถึ ง แนวคิ ด ของ อาร์ เ ธอร์ ดุ น แฮม (Arthur
Dunham) เพื่ออธิบายว่า ชุมชน คือกลุ่มมนุษย์กลุ่มหนึ่ง ตั้งภูมิลาเนาอยู่ในอาณาเขตภูมิศาสตร์ค่อนข้างที่
แน่นอน และมีส่วนสาคัญของชีวิตทั่วไปอย่างเดียวกัน เช่น มารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณี และแบบแผน
แห่งการสนทนา (สนธยา พลศรี. ๒๕๓๓ : ๑๑) ในขณะที่ยุวัฒน์ วุฒิเมธี ให้ความหมายของชุมชนว่า พื้นที่อัน
เป็นที่อยู่อาศัยของคนและหมายความถึงกลุ่มของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั้น โดยมีความสนใจวัตถุประสงค์
เปูาหมาย และจุดหมายในการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข (ยุวัฒน์ วุฒิเมธี : ๒๕๓๔ : ๓) การขยับขยาย
ความหมายของคาว่าชุมชนในทศวรรษที่ ๒๕๓๐ ได้ช่วยสร้างวิธีค้นหาขอบเขตของชุมชนโดยใช้จินตนาการ
แห่งจิตวิญญานของคนในพื้นที่ซึ่งมีแบบแผนหรือสานึกอันเดียวกัน ซึ่งเป็นผลมาจากการผ่านประสบการณ์และ
มีอดีตร่วมกัน ดังนั้นชุมชนจึงควรมีพลังที่จะสร้างสรรค์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งฐานความคิดนี้ถูกยอมรับ
ตลอดทศวรรษที่ ๒๕๔๐ ดังที่ พิสมัย จันทวิมล กล่าวว่าชุมชน เป็นกลุ่มจาเพาะของประชากรซึ่งส่วนมากอาศัย
อยู่ภายใต้พื้นที่ภูมิศาสตร์ที่มีขอบเขตแน่ชัด มีวัฒนธรรม มีค่านิยมและธรรมเนียมปฏิบัติร่วมกัน โดยถูกจัดเข้า
อยู่ในโครงสร้างของสังคมบนพื้นฐานของสัมพันธภาพที่ชุ มชนได้พัฒนาร่วมกันมาในช่วงเวลาหนึ่ง สมาชิกของ
ชุมชนได้รับการรับรองเอกลักษณ์ของตนทั้งในส่วนตัวและสังคม ในเรื่องความเชื่อถือ ค่านิยม และธรรมเนียม
ปฏิบัติ ทั้งที่พัฒนามาโดยชุมชนตั้งแต่อดีตกาลและที่อาจจะได้รับการปรับเปลี่ยนในอนาคต พวกเขาได้แสดงให้
ถึงความรับรู้ในเอกลักษณ์ร่วมของกลุ่ม และความต้องการพื้นฐานที่มีร่วมกัน รวมทั้งเจตจานงในการได้มาซึ่ง
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ความต้องการนั้นในสังคมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่พัฒนาแล้วปัจเจกบุคคลอาจจะไม่ได้เป็นสมาชิก
ของชุมชนเดียว หรือชุมชนใดชุมชนหนึ่งอย่างเด่นชัด หากอาจจะรักษาความเป็นสมาชิกภาพของหลายชุมชน
บนพื้นฐานการจาแนกอันหลากหลาย อาทิ ภูมิศาสตร์ อาชีพ ความ สนใจทางสังคมและการพักผ่อนหย่อนใจ
(พิสมัย จันทวิมล. ๒๕๔๑:๑๒) และประเวศ วะสี ได้ให้นิยามความหมายของชุมชนไว้ว่า เป็นการที่คนจานวน
หนึ่งมีวัตถุประสงค์ร่วมกันมีความเอื้ออาทรต่อกัน มีความพยายามทาอะไรร่วมกัน มีการเรียนรู้ร่วมกันในการ
กระทา รวมถึงการติดต่อสื่อสารกันด้วยชุมชนควรมีลักษณะ ๔ ประการ คือ ๑) มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน ๒) มี
ความเอื้ออาทรต่อกัน ๓) มีการกระทาร่วมกัน ๔) มีการเรียนรู้ในการกระทาร่วมกัน และสิ่งที่จะเกิดตามมาจาก
องค์ประกอบดังกล่าว ๒ ประการ คือ ความมีจิตวิญญาณ ความเป็นผู้นาตามธรรมชาติและการจัดการซึ่งเป็น
ผลพวงจากกระบวนการร่วมคิดร่วมทา (ประเวศ วะสี. ๒๕๔๑:๑๔) เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ กล่าวว่าชุมชน
เป็นการจัดองค์กรทางสังคมรูปแบบหนึ่ง โดยทั่วไปจะให้ความหมายไว้ ๒ ลักษณะ ลักษณะแรกหมายถึงกลุ่ ม
คนที่อยู่รวมกันตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ เช่น ชุมชนหมู่บ้าน ชุมชนแออัด เป็นต้น ลักษณะที่สองหมายถึงกลุ่ม
คนที่รวมตัวกัน ณ ที่แห่งใดแห่งหนึ่งเพื่อทากิจกรรมบางอย่างร่วมกันโดยมีโครงสร้างและวัตถุประสงค์การ
ดาเนินงานของสมาชิกที่ชัดเจนและต่อเนื่อง อาทิ ชุมชนนักวิ ชาการ ชุมชนศาสนา โดยสมาชิกในชุมชนทั้งสอง
จะมีความตระหนักในเอกลักษณ์ของชุมชน และมีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
๒๕๔๔ : ๒๔) ไพรัตน์ เดชะรินทร์ อ้างถึง โรเบิต เอ็ม. แม็คไอเวอร์ (Robert M. Maciver) ว่าชุมชนคือ กลุ่ม
ชนที่อยู่รวมกัน และสมาชิกทุกคน ได้ให้ความสนใจ ในเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นร่วมกัน มิเพียงแต่
ให้ความสนใจอย่างใดอย่างหนึ่งเฉพาะ แต่ให้ความสนใจโดยทั่วไป ซึ่งมีขอบเขตมากพอที่จะอยู่ร่ว มกันใน
ชีวิตประจาวัน นอกจากนี้แล้วชุมชนนั้นอาจหมายถึง การอยู่รวมกันอย่างง่าย ๆ เช่น หมู่บ้านหนึ่ง ชนเผ่าหนึ่ง
หรือการอยู่ร่วมกันขนาดใหญ่ เช่นเมืองหนึ่ง ๆ หรือประเทศหนึ่ง (ไพรัตน์ เดชะรินทร์. ๒๕๔๔ : ๑ – ๒) เมื่อ
ถึงทศวรรษที่ ๒๕๕๐ ความหมายของชุมชนมีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้น โดยหมายถึง กลุ่มคนที่มาอยู่รวมกันใน
เขตหรือบริเวณเดียวกันที่แน่นอน มีวิถีการดาเนินชีวิต และความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีปฎิสัมพันธ์ต่อ
กันและกันอยู่ภายใต้กฎระเบียบกฎเกณฑ์เดียวกัน และมีองค์ประกอบอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ ๑) คน ๒) ความ
สนใจร่วมกัน ๓) อาณาบริเวณ ๔) มีการปะทะสังสรรค์ต่อกัน ๕) ความสัมพันธ์ของสมาชิก ๖) วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี จากพัฒนาการความหมายของคาว่าชุมชนดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ทาให้เห็นได้ว่า
นักวิชาการหลายท่านเช่นประเวศ วะสี หรือ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ค่อนข้างมีความมั่นใจว่าชุมชน คือ
กุญแจสาคัญอย่างหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยื น ซึ่งเป็นไปได้ว่าปัจจัยส่วนหนึ่งอาจ
มาจากสานึกในความเป็นเจ้าของย่อมมีความรักความปรารถนาดีต่อชุมชนอันเป็นที่เกิดและตายของตน ปัจจัย
สาคัญอีกประการหนึ่งอาจมาจากความเป็นคนในพื้นที่ซึ่งสามารถเข้าใจเหตุและผลแห่งปัญหาได้ชัดเจนและรู้
ร้อนหนาวมากกว่าคนจากภายนอก ชุมชนจึงถูกคาดหวังว่าจะเป็นกุญแจสาคัญหรือไม้ขีดไฟก้านแรกในการ
พัฒนาสังคมประเทศชาติอย่างยั่งยืน
การเก็บข้อมูลภาคสนามในประเทศไทยมีมาแล้วตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวเป็นอย่างน้อย ซึ่งเกิดจากกระแสการศึกษาสภาพสังคม และวัฒนธรรมของภูมิภาคต่าง ๆ ในสยาม
ประเทศ อาทิ บันทึกของสมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ คราวตรวจราชการมณฑลนครราชสีมา มณฑล
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อุดร และมณฑลร้อยเอ็ด หรือบันทึกเรื่องประเพณีการปกครองของราษฎรอีสานตะวันออก ของหลวงผดุง
แคว้นประจันต์ ตลอดจนพงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสาน ที่รวบรวม และเรียบเรียงโดยหม่อมอมรวงศ์วิจิตร
งานเหล่านี้ เป็นการมองภาพของท้องถิ่นด้วยสายตาของข้าราชการจากส่วนกลาง จึงเป็นธรรมดาที่การกาหนด
ขอบเขตในเรื่องที่เขียนจะอาศัยขอบเขตทางการเมืองการปกครอง อาทิ มณฑล หรือ หัวเมือง ตามความคุ้นชิน
จนเมื่อมีระบบการศึกษาสมัยใหม่เกิดขึ้น เรื่องราวจากบันทึก และงานเขียนเหล่านี้ ได้ปรากฏอยู่ในหอจดหมาย
เหตุ หรือหอสมุดตามมหาวิทยาลัย งานเขียนเหล่านี้กลายเป็นหลักฐานชั้นต้นที่เหมาะสาหรับการอ้างอิงตาม
วิ ธี ก ารทางประวั ติ ศ าสตร์ งานประวั ติ ศ าสตร์ นิ พ นธ์ ที่ เ รี ย บเรี ย งจากเอกสารเหล่ า นี้ จึ ง มี ลั ก ษณะเป็ น
ประวัติศาสตร์หัวเมือง หรือประวัติศาสตร์ภูมิภาค โดยจาลองการแบ่งยุคของประวัติศาสตร์แห่งชาติ มาใช้ใน
การแบ่งยุคในการศึกษาท้องถิ่น ส่งผลต่อเนื่องให้ผู้พยายามศึกษาท้องถิ่นยุคต่อมาไม่สามารถข้ามผ่านการมอง
ท้องถิ่นด้วยสายตาของส่วนกลางได้ ดังที่กล่าวมาแล้วว่า การศึกษาท้องถิ่นในช่วงแรกราวทศว รรษที่ ๒๕๐๐
เป็นการศึกษาด้วยการใช้ขอบเขตทางการเมืองการปกครองมาเป็นขอบเขตในการศึกษา และใช้หลั กฐาน
เอกสารจากส่วนกลาง กลายเป็นประวัติหัวเมือง ประวัติจังหวัด วิธีการศึกษาเช่นนี้ ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็น
อย่างยิ่งว่ามิใช่เรื่องราวที่สะท้อนออกมาจากคนในพื้นที่จึงไม่ ควรถือเป็นท้องถิ่น เมื่อไม่อาจศึกษาด้วยเอกสาร
เพียงอย่างเดียว การลงพื้นที่เพื่อทาการสารวจภาคสนามจึงกลายเป็นความจาเป็น และกลายเป็นความโดดเด่น
ของการศึกษาท้องถิ่น ซึ่งต้องถือว่าศรีศักร วัลลิโภดม คือผู้บุกเบิกวิธีการศึกษาด้วยการลงพื้นที่ภาคสนาม
โดยเฉพาะการสารวจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออันกว้างใหญ่ เนื่องจากเชื่อว่าการศึกษาท้องถิ่นคือการมอง
ความสัมพันธ์จากข้างใน ออกไปยังข้างนอก ซึ่งวิธีคิดนี้สวนทางกับขนบการศึกษาแบบเดิมโดยสิ้นเชิง จาก
ข้อเสนอในการลงพื้นที่เพื่อหามุมมองจากภายในท้องถิ่นของศรีศักร วัลลิโภดม สู่แนวทางในการศึกษาท้องถิ่น
ของ ธิดา สาระยา ที่ให้ทั้งขอบเขตและวิธีการ โดยเชื่อว่ามวลชนคือผู้เขียนประวัติศาสตร์ของตน ด้วยคากล่าว
ว่า ท้องถิ่น คือ การลงไปศึกษาประวัติศาสตร์ของสังคมท้องถิ่นที่มีมวลชนเป็นตัวเคลื่อนไหว หรืออีกนัยหนึ่ง
ท้องถิ่นคือกระบวนการประวัติศาสตร์สั งคมที่เน้นมวลชนเป็นประวัติศาสตร์ที่คนภายในท้องถิ่นเชื่อว่าเป็นจริง
ซึ่งในที่นี้จะใช้คาว่า ประวัติศาสตร์จากภายใน (History from the Inside) ท้องถิ่นเป็นประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต
และ dynamic เสมอ ประวัติศาสตร์จากภายในมิได้คาดหมายหาข้อเท็จจริงจากข้อมูล แต่เป็นประวัติศาสตร์ที่
ถูกเชื่อว่าเป็นเช่นนั้น ประวัติศาสตร์แบบนี้จึงเกิดจากแรงสะท้อนทางความคิดของคนในสังคม ซึ่งปรากฏในรูป
ของตานานนิทานพื้นบ้าน เรื่องปรัมปรามาแล้วแต่อดีต และโดยการสัมภาษณ์ สืบสวนในปัจจุบัน (ธิดา สาระ
ยา. ๒๕๒๙ : ๒๕, ๒๙-๓๐ ; อ้างถึงใน ยงยุทธ ชูแว่น. ๒๕๕๐ : ๒๔๕) อย่างไรก็ดี การศึกษาเชิงวัฒนธรรมจาก
โบราณคดี และประวัติศาสตร์นี้ ได้ถูกถามถึงความสามารถในการสะท้อนภาพวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นออกมา
อย่างชัดเจน โดยฉัตรทิพย์ นาถสุภา ผู้ใช้วิวัฒนาการทางเศรษฐกิจเข้าทาการศึกษาชุมชนหมู่บ้านอย่างจริงจัง
จนสามารถสะท้อนวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นได้อย่างน่าตื่นตา (ฉัตรทิพย์ นาถสุภา. ๒๕๒๗ ก. : ๑๐ ; อ้างถึงใน
ยงยุทธ ชูแว่น. ๒๕๕๐ : ๒๔๖) ดังที่ปรากฏในงานของประนุช ทรัพยสาร เรื่องวิวัฒนาการเศรษฐกิจหมู่บ้านใน
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของประเทศไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๓๙๔ - ๒๔๗๕ ซึ่ ง วิ ท ยานิ พ นธ์ นี้ ท าให้ เ ห็ น
วิ วั ฒ นาการของชุ ม ชนหมู่ บ้ า นที่ มี ตั ว ตนอั น เด่ น ชั ด จากข้ อ มู ล ของการท ามาหากิ น และการปรั บ ตั ว ต่ อ
สิ่งแวดล้อม อันเป็นภาพของคนในท้องถิ่นที่ไม่เคยปรากฏในวงวิชาการประวัติศาสตร์มาก่อน อิทธิพลจาก
๒๖

แนวความคิดของฉัตรทิพย์ นาถสุภา ส่งผลให้วิชาท้องถิ่นต้องประดิษฐานเรื่ องราวของคนในบริบทของการ
ปรับตัวตามยุคสมัยต่าง ๆ นับเป็นการถากถางหนทางในการศึกษาให้ชัดเจนเป็นอย่างยิ่ง ในขณะที่วิธีการใน
การศึกษาท้องถิ่นเริ่มมีรูปร่าง และทิศทางอย่างชัดเจน ในเรื่องขอบเขตพื้นที่ในการศึกษากลับเป็นปัญหาสาคัญ
ดังที่ ฉลอง สุนทราวาณิชย์ ให้ข้อคิดในการศึกษาท้องถิ่นว่า ในขณะที่เนื้อหาของท้องถิ่นนั้นมีขอบเขตค่อนข้าง
แน่นอน คือเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ของสังคมหรือชุมชน ขอบเขตของหน่วยที่ใช้ในการศึกษาท้องถิ่นกลับ
มีลักษณะยืดหยุ่นสูง เพราะคาว่าท้องถิ่นไม่ได้มีความหมายของขนาดพื้นที่แน่นอนสม่าเสมอ ดังนั้น ท้ องถิ่นจึง
แตกต่างจากประวัติศาสตร์ของรัฐชาติสมัยใหม่ที่มีขอบเขตที่แน่นอน เนื่องจากอานาจทางการเมืองของแต่ละ
ยุคสมัย ในขณะที่ท้องถิ่นมีหน่วยในการศึกษาที่หลากหลาย อาทิ หมู่บ้าน เมือง ลุ่มแม่น้า ตลอดจนกลุ่มอาชีพ
และกลุ่มชาติพันธุ์ ต่าง ๆ (ฉลอง สุนทราวาณิชย์. ๒๕๒๙ ข. : ๑ – ๒ ; อ้างถึงใน ยงยุทธ ชูแว่น. ๒๕๕๐ :
๒๔๗) นิธิ เอียวศรีวงศ์ เป็นผู้ให้คาตอบที่แหลมคมในประเด็นความหลากหลายของหน่วยในการศึกษาท้องถิ่น
ว่า หน่วยของการศึกษาไม่ได้มีอยู่ด้วยตัวของมันเอง หากแต่เป็นสิ่งที่กาหนดขึ้นเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการศึกษา ดังนั้น การกาหนดขอบเขตของหน่วยในการศึกษาท้องถิ่น จึงทาได้
โดยการพิจารณาจุดมุ่งหมายของการศึกษา โดยความหมายของจุดมุ่งหมายในการศึกษาท้องถิ่นคือความเข้าใจ
ในความหลากหลายของวิถีวัฒนธรรม ประสบการณ์และระบบที่แตกต่างกันของชุมชนต่าง ๆ การกา หนด
ขอบเขตพื้นที่ในการศึกษาท้องถิ่น คือสิ่งสาคัญลาดับแรก ๆ ที่ผู้ศึกษาควรคานึงถึง เพราะเป็นการศึกษาที่มุ่ง
เข้าใจถึงลักษณะ พัฒนาการ และการดารงอยู่ของหน่วยย่อยอันหลากหลาย ซึ่งหมายถึงชีวิต และเลือดเนื้อ
ตลอดจนความคิดความหวัง และความหวาดหวั่น ของผู้คนในหน่วยย่อยอันซับซ้อน อันเป็นหน้าที่โดยตรงที่นัก
ประวัติศาสตร์จะต้องเผยเรื่องราวเหล่านั้นออกมา ต่อไปนี้คือแนวคิดพื้นฐานในการศึกษาท้องถิ่น ซึ่งผู้ศึกษา
ควรคานึงถึงเพราะเป็นเสมือนธรรมชาติของท้องถิ่นที่ นั่นคือ ตัวตนของท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่น
กับภายนอกเพราะท้องถิ่นไม่เคยอยู่อย่างโดดเดี่ยว ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงและความสืบเนื่องของท้องถิ่น
เมื่อได้ขอบเขตในการศึกษาแล้ว สานึกแรกที่ผู้ศึกษาต้องมี คือความคานึงว่าท้องถิ่นมีตัวตน และดารงคงอยู่มา
อย่างเนิ่นนาน ผ่านวันเวลา และประสบการณ์ความสุข ความทุกข์ มีผู้คนรุ่นแล้วรุ่ นเล่าถือกาเนิด ใช้ชีวิต และ
ล้มหายตายจาก ดังนั้น ท้องถิ่นจึงย่อมมีช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ของตนเอง โดยไม่จาเป็นต้องเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกับพื้นที่อื่น ๆ และเมื่อประวัติศาสตร์มุ่งศึกษาอดีตของมนุษย์ ดังนั้นร่องรอย และกิจกรรมทุกอย่าง
ของมนุษย์จึงสามารถใช้เป็นหลั กฐานทางประวัติศาสตร์ได้ ท้องถิ่นจึงไม่เคยขาดแคลนหลักฐานเพราะชีวิต
ปัจจุบันของคนในท้องถิ่นไม่เคยตัดขาดจากอดีต หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นเป็นเรื่อง
ของปัจจุบันเท่า ๆ กับเป็นเรื่องของอดีต โดยเฉพาะในการศึกษา ๓ ประเด็นสาคัญ คือ สังคม เศรษฐกิจ และ
การเมือง ซึ่งอาจแสดงออกในผลรวมคือจิตวิญญาณ และวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ ในขณะที่กล่าวว่า ท้องถิ่นมี
ช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ของตนเอง โดยไม่จาเป็นต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพื้นที่อื่น ๆ ก็ต้องกล่าวคาที่
ยอกย้อนอีกว่า ไม่มีท้องถิ่นใดตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวโดยไม่เกี่ยวพันกับพื้นที่อื่น ๆ เช่นกัน แต่ทั้งนี้ ต้องเข้าใจก่อน
ว่าความสัมพันธ์กับพื้นที่อื่นนี้ ไม่ได้หมายความว่าท้องถิ่นสิ้นตัวตนของตนเองแต่ประการใด ความเข้าใจใน
ความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับพื้นที่ภายนอก ไม่ว่าจะเป็นศูนย์กลาง หรือท้องถิ่นอื่น ๆ อาทิ ความสัมพันธ์
ระหว่างบ้านท่า บ้านทุ่ง และบ้านโคก ย่อมช่วยให้สามารถเข้าใจท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น ความเปลี่ยนแปลง และ
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ความสื บ เนื่ อ ง คื อ สิ่ ง ส าคั ญ เมื่ อ กล่ า วค าว่ า พั ฒ นาการทางประวั ติ ศ าสตร์ ปรากฏการณ์ ที่ ต รงกั น ข้ า มนี้
เปรียบเสมือนต้นธารของวิชาประวัติศาสตร์ทั้งมวล ท่ามกลางกาลเวลานับแต่แรกสร้างบ้านแปงเมือง ท้องถิ่น
ผ่านวันเวลาแห่งความเปลี่ยนแปลง และความสืบเนื่องในตนเอง จากทางเกวียน สู่ถนนลูกรัง และถนนลาดยาง
ส่งผลให้หลายอย่างในท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไป พร้อมกับคาถามถึงสาเหตุแห่งความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น ใน
ขณะเดียวกัน ในท้องถิ่นก็อาจมีหลายอย่างที่ยังสืบเนื่องมาแต่อดีต แม้รายละเอียดบางประการอาจแปรเปลี่ยน
ไป ทว่าในแก่นแกนสาคัญ ยังสะท้อนร่องรอยที่คลี่คลายมาจากวันวาน เพราะความเปลี่ยนแปลง และความ
สืบเนื่องสามารถสะท้อนความเป็นเฉพาะของท้องถิ่น จึงถือเป็นคาถามสาคัญที่ผู้ศึกษาท้องถิ่นต้องมีความรู้
ความเข้าใจ เพื่อการอธิบายที่ลุ่มลึกมีพลัง (ยงยุทธ ชูแว่น. ๒๕๕๐ : ๒๕๙) การรวบรวมหลักฐาน คือขั้นตอน
สาคัญในการศึกษาท้องถิ่นและทุก ๆ วิชา การรวบรวมหลักฐานมีหลายวิธี โดยมีวิธีที่นิยมใช้คือ การศึกษาจาก
เอกสาร การสั งเกต การสัมภาษณ์ การสอบถาม และการประมาณค่า เริ่ มจากการรวบรวมหลักฐาน ซึ่งมี
แหล่งข้อมูลสาคัญ อาทิ วัดประจาหมู่บ้าน โรงเรียน บ้านผู้นาชุมชนทั้งผู้นาทางการเมือง และผู้นาทางจิต
วิญญาณ ตลอดจนผู้นาทางวัฒนธรรม การศึกษาจากการสังเกต ทาได้ ๒ วิธี วิธีแรกคือการสังเกตโดยไม่ยุ่ง
เกี่ยว หรือการสังเกตจากภายนอก เหมาะสาหรั บการศึกษาพฤติกรรม หรือขั้นตอนในกิจกรรมพิธีกรรมต่าง ๆ
วิธีการศึกษาจากการสังเกตวิธีต่อมา คือการสังเกตแบบเข้าร่วม หรือการสังเกตแบบมีส่วนร่วม เหมาะสาหรับ
การศึกษาความหมาย และความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อกิจกรรมต่าง ๆ การศึกษาจากการสัมภาษณ์ คือการเก็บ
ข้อมูล ด้ว ยการเจรจาโต้ตอบระหว่างผู้สั มภาษณ์ และผู้ ถูกสั มภาษณ์ โดยมีจุดประสงค์ที่แน่นอน และการ
วางแผนที่รัดกุม โดยปกติมี ๒ วิธีหลัก วิธีแรกคือการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง คือการสัมภาษณ์ชนิดที่มี
แบบสอบถาม จุดเด่นของการสัมภาษณ์วิธีนี้ คือความเป็นระเบียบของข้อมูล และได้ประเด็นที่ ครอบคลุมดังที่
วางแผนไว้ การสัมภาษณ์วิธีต่อมาคือการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง คือการสัมภาษณ์ที่ไม่มีคาถามล่วงหน้า
แต่จะใช้ประเด็นที่เกิดขึ้นระหว่างการสนทนาเป็นประตูอยู่คาถามถัดไป การสั มภาษณ์โดยวิธีนี้ เหมาะสม
สาหรับการสนทนากับผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้ คาตอบเบื้องลึกเกินกว่าการตั้งกรอบคาถามการศึกษาด้วย
การสอบถาม คือการเก็บข้อมูลเบื้องต้น ที่มิได้เตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า เหมาะสาหรับการลงพื้นที่ครั้งแรก ๆ
เพื่อหาแหล่งข้อมูลหรือผู้รู้เพื่อเตรียมในการสัมภาษณ์ การศึกษาด้วยการประมาณค่า คือการศึกษาด้วยวิธีการ
อนุมาน หรืออ้างอิงเทียบเคียง สาหรับตัวเลข หรือจานวนที่ไม่มีการบันทึก อาทิ การระบุช่วงเวลา การระบุ
จานวนคน ตัว อย่ างเช่น ปีน้ าท่ว ม คือช่ว งเวลาในความทรงจาของชาวอีส าน ซึ่งต้องใช้การประมานโดย
สอบถามผู้ที่ให้ข้อมูลว่าช่วงเวลานั้นมีอายุประมานเท่าใด หลังจากได้ค่าประมานแล้ วจึงนาไปตรวจสอบกับ
ข้อมูลแวดล้อมอื่น ๆ เช่นเอกสารจากทางราชการ เป็นต้น(ดนัย ไชยโยธา. ๒๕๓๗ : ๕๗.)
๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กฤษณา กุ ล ทรั พ ย์ ศัก ดิ์ (๒๕๔๐) ได้ศึ กษาเรื่ องประเพณีพิ ธีก รรมควายฮ้ าของชาวอีส าน พบว่ า
ประเพณีบวชควายฮ้า คือ พิธีกรรมการบวชชายฉกรรจ์ ที่ได้ รับเลือกให้เป็นควายจ่า ซึ่งเกิดจากการสมมติ
ตัวเองว่าเป็นควาย ประดับร่างกายให้คล้ายคลึงกับควาย โดยมีเฒ่าจ้าเป็นผู้ประกอบพิธีกรรม โดยเป็นส่วน
หนึ่งในงานประเพณีบุญบั้งไฟของประชาชนตาบลเชียงขวัญเพื่อขอฝนและเป็นการจัดพิธีถวายปูุตา อารักษ์ ผี
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ฟูา ผี แถน เพื่ อบั น ดาลดลให้ ฝ นตกต้องตามฤดูกาล และคุ้ มครองชาวบ้า นให้ มีความอยู่ ดีกินดีตลอดทั้ง ปี
องค์ประกอบของประเพณีพิธีกรรมบวชควายฮ้า ได้แก่ บุคลากรซึ่งประกอบด้วยผู้เข้าบวชเป็นควายฮ้า ได้แก่
ควายฮ้าตัวจริง และควายฮ้าตัวสารอง ที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษเป็นควายฮ้ามาก่อน มีการแต่ง กาย
เลียนแบบควาย คือต้องสวมเขาที่ศีรษะ มีการสวมกะโหล่งที่คอ บริเวณเอวผูกด้วยปลัดขิกที่มีขนเพชรทาด้วย
ด้ายเข้าหูก ลาตัวและใบหน้าฉาบทาด้วยสีดาเฒ่าจ้า อุปัชฌาย์ผู้เลี้ยงกลอง อุปัชฌาย์ผู้บวชควายฮ้า หัวหน้า
คณะควายฮ้า ตุลาการบ้าน บุคลากรดังกล่าวทาหน้าที่ประกอบประเพณีพิธีกรรมควายฮ้า เริ่มตั้งแต่การบอก
กล่าวต่อดวงวิญญาณเจ้าพ่อโฮงแดงก่อนประกอบประเพณีพิธีกรรมควายฮ้า การเสี่ยงทายหาบุคคลที่จะมา
เป็นควายฮ้า ตลอดจนประกอบประเพณีพิธีกรรมการบวชควายฮ้า การลาสิกขาควายฮ้าและจะสิ้นสุดหน้าที่
เมื่อลาสิกขาหลังจากมีการจุดบั้งไฟแล้ว เมื่ อสังคมเปลี่ยนแปลงไปประเพณีบวชควายฮ้าเริ่มเสื่อมในความเชื่อ
และความศรัทธา ผู้สืบสานประเพณีบวชควายฮ้าลดลง และปัจจุบันมีเฉพาะในชุมชนบ้านแมดตาบลเชียงขวัญ
อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ลูกหลานชาวบ้านแมดยังคงยึดถือปฏิบัติสืบ
ต่อกันมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานจนถึงปัจจุบัน
ชาตรี ศรีจันทร์ (๒๕๕๘) ได้ศึกษาเรื่อง วิธีการสืบสานประเพณีบวชควายฮ้า ชุมชนบ้านแมด ตาบล
เชียงขวัญอาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า ประเพณีบวชควายฮ้าเป็นประเพณีที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการทาไร่ทานาของชาวบ้านเป็นการขอฝนเพื่อทานาซึ่งชาวบ้านยังคงมีความเชื่อถือและศรัทธาใน
ประเพณี ประเพณีบวชควายฮ้าเป็ นประเพณีที่ปลูกฝังให้ลูกหลานตระหนักถึงความเป็นคนไทยอีสานเป็น
ประเพณีที่ทาให้เกิดความสงบสุขทางจิตใจ มีการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณเป็นประเพณี
ที่สนุกสนานเพลิดเพลินมีค วามผูกพันต่อสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันที่สาคัญที่สุดในการถ่ายทอดองค์
ความรู้เพื่อการสืบสานประเพณี โดยพ่อแม่ถ่ายทอดสู่ลูกหลานจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดี ชุมชน
บ้านแมดมีการจัดงานประเพณีอย่างต่อเนื่องมีการจัดตั้งชมรมปราชญ์ท้องถิ่นมีการประชุมร่วมกั นเพื่อเตรียม
งานมีการเผยแพร่ข่าวสารผ่านทางหอกระจายข่าวชุมชนมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีชุมชน
เพื่อการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างเครือข่ายวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดเวทีให้ปราชญ์
ท้องถิ่นเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานในประเพณีบวชควายฮ้า
วีรวรรณ จันทรา และคณะ (๒๕๕๙) ได้ศึกษาเรื่องชุมชนในประเพณีบวชควาย จังหวัดร้อยเอ็ด การ
วิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพื้นที่วัฒนธรรมประเพณีบวชควาย และศึกษาตานานเรื่องเล่าเกี่ยวกับ
ประเพณีบวชควาย ตลอดจนศึกษาแบบแผนพิธีกรรมของประเพณีบวชควาย การวิจัยในครั้งนี้ ใช้กระบวนการ
มีส่ว นร่ว มของคนในชุมชนร่วมเก็บ ข้อมูล จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล เพื่อทางานวิจัยเรื่องความส าคัญของ
ประเพณีบวชควาย ที่มีต่อคนในแถบลุ่มน้าชี ได้รับความร่วมมือของคนในชุมชน ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนใน
พื้นทีว่ ัฒนธรรมบวชควายมี ๑๐ ชุมชน ซึ่งอยู่ในเขตอาเภอเชียงขวัญ และอาเภอธวัชบุรี ได้แก่ บ้านแมด ตาบล
เชียงขวัญ อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด บ้านเขือง ตาบลบ้านเขือง อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด บ้าน
หวายหลึม ตาบลพระเจ้า อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด บ้านดอนแดง ตาบลเชียงขวัญ อาเภอเชียงขวัญ
จังหวัดร้อยเอ็ด บ้านพลับพลา ตาบลพลับพลา อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด บ้านดู่อีโต้ ตาบลธวัชบุรี
อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด บ้านแต้ ตาบลธวัชบุรี อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด บ้านคางฮุง ตาบลธวัชบุรี
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อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด บ้านขาม ตาบลบึงนคร อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด และบ้านหมูม้น ตาบล
หมูม้น อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตานานเรื่องเล่าเกี่ยวกับประเพณีบวชควาย มีความความเข้มข้นของ
ตานานในบริเวณชุมชนบ้านแมด ตาบลเชียงขวัญ อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด บ้านเขือง ตาบลบ้ านเขือง
อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดและบ้านหวายหลึม ตาบลพระเจ้า อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องจาก
เป็นศูนย์กลางของพื้นที่วัฒนธรรมประเพณี บวชควาย ส่วนชุมชนที่อยู่บริเวณรอบข้างอออกไปความเข้มข้น
ของตานานจะลดลง ซึ่งในแต่ล ะชุ มชนก็จ ะมีการพูด ถึงตานานเกี่ยวกั บประเพณีบวชควาย ไปในทิศทาง
เดียวกันเพียงแต่มีการเล่าที่ต่างกันทาให้ตานานนั้นมีหลายมิติมากยิ่งขึ้น แบบแผนพิธีกรรมของวัฒนธรรม
ประเพณีบวชควาย ในชุมชนที่อยู่ในพื้นที่วัฒนธรรมประเพณีบวชควายแต่ละชุมชนจะมีแบบแผนที่เหมือนและ
แตกต่างกันไปตามชุมชน โดยชุมชนที่เป็นจุดศู นย์กลางจะมีแบบแผนที่ค่อนข้างมาก มีการปฏิบัติสืบต่อกันมา
โดยเชื้อสายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ขณะที่ชุมชนที่อยู่ชายขอบพื้นที่วัฒนธรรม แบบแผนพิธีกรรมจะไม่มี
รายละเอียดซับซ้อนเหมือนบริเวณศูนย์กลางพื้นที่วัฒนธรรม สิ่งที่ได้รับในงานวิจัยนี้ คือ องค์ความรู้เรื่องพื้ นที่
วัฒนธรรมประเพณีบวชควาย ซึ่งมีความเข้มข้นของเรื่องเล่าและแบบแผนที่ซับซ้อนลดหลั่นจากศูนย์กลางถึง
ชายขอบ
กาญจนา ฝูายทอง และฐิติรัตน์ สวัสดิ์เอื้อ (๒๕๖๐) ศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับประเพณีการบวชควาย
บ้านเขือง ตาบลบ้านเขือง อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด งานวิ จัยนี้มีประสงค์เพื่อการศึกษาวิธีการสืบสาน
ประเพณีบวชควาย ชุมชนบ้านเขือง ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า
ประเพณีบวชควายเป็นประเพณีที่มีความเกี่ยวข้องกับการทำไร่ทำนาของชาวบ้านเป็นการขอฝนเพื่อทำนาซึ่ง
ชาวบ้านยังคงมีความเชื่อถือและศรั ทธาในประเพณีบวชควายเป็นประเพณีที่ปลูกฝังให้ลูกหลานตระหนักถึง
ความเป็นคนไทยอีสานเป็นประเพณีที่ท ำให้เกิดความสงบสุขทางจิตใจมีการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที
ต่อผู้ที่มีพระคุณเป็นประเพณีที่สนุกสนานเพลิดเพลินมีความผูกพันต่อสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันที่ส ำคัญ
ที่สุดในการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสืบสานประเพณีโดยพ่อแม่ถ่ายทอดสู่ลูกหลานจากรุ่นสู่รุ่นด้วยการเป็น
แบบอย่างที่ดี
พรวดี ตันติถนอมวงศ์ และวราภรณ์ โคตรหลักคา (๒๕๖๐) ศึกษาเรื่องความหมายในรูปแบบพิธีกรรม
ประเพณีบวชควาย บ้านแมด ตาบลเชียงขวัญ อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ ด ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบ
พิธีกรรมประเพณีบวชควายมีความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ในการทาเกษตรกรรรม และการราลึกถึงบรรพ
บุรุษ ประเพณีบวชควายเป็นประเพณีที่ ทาให้คนในท้องถิ่นมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ผ่านพิธีกรรม
ความเชื่อในเจ้าปูุองค์เดียวกัน และเป็นโอกาสในการได้แสดงออกถึงพลังของชุมชน
สิทธิชัย คาแสง และพรรณี สามขา (๒๕๖๐) ทาการวิจัยเรื่องพลวัตรของความหมายในประเพณี
บวชควายชุมชนบ้านแมด ตาบลเชียงขวัญ อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดผลการศึกษาพบว่า ชุมชนบ้าน
แมดมีการจัดงานประเพณีบวชควายอย่างต่อเนื่องมีการจัดตั้งชมรมปราชญ์ท้องถิ่นมีการประชุมร่วมกันเพื่อ
เตรียมงานมีการเผยแพร่ข่าวสารผ่านทางหอกระจายข่าวชุมชนมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี
ชุมชน เพื่อการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างเครือข่ายวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดเวทีให้
ปราชญ์ท้องถิ่นเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูมรดกอีสานในประเพณีบวชควาย
๓๐

จากงานวิ จั ย ที่ ศึก ษาประเพณี บ วชควายที่ ผ่ า นมา ยั งไม่ มี งานชิ้น ใดมุ่ง เน้น ตอบค าถามส าคั ญ ๓
ประการคือ ๑) ท้องถิ่นในชุมชนที่มีประเพณีบวชควายมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างไร ๒)ความสัมพันธ์
ระหว่างการดารงชีวิต ของคนกับประเพณีบวชควายเป็นอย่างไร ๓) ความหมายของพิธีกรรมประเพณีบวช
ควายมีพลวัตอย่างไร ซึ่งผู้วิจัยจะอธิบายคาถามทั้ง ๓ ข้อในงานวิจัยนี้ โดยมีกรอบแนวความคิดในการวิจัย ดัง
หัวข้อต่อไปนี้
๒.๖ กรอบแนวความคิดของการวิจัย
โครงการวิจัยเรื่องคนบวชควายแห่งลุ่มน้าชี : ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแห่งพื้นที่วัฒนธรรม
ควายจ่า มีกรอบแนวความคิดของการวิจัย ดังนี้
๑. ทาให้ทราบถึงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในชุมชนที่มีประเพณี
บวชควาย

๑. ชุมชนในพื้นที่ที่มีประเพณีบวชควายมีความเป็นมาอย่างไร

๒. ทาให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างการดารงชีวิตของคนกับ
ประเพณีบวชควาย

๒. ประเพณีบวชควายมีความสัมพันธ์กบั การดารงชีวิตของคนในพื้นที่
อย่างไร

๓. ทาให้ทราบถึงพลวัตของความหมายของพิธีกรรมประเพณี

๓. ประเพณีบวชควายมีพลวัตของความหมายอย่างไร

บวชควาย- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดทฤษฎีหลัก
- การถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในการ
วิจัยให้แก่นักวิจัยในพื้นที่

แนวคิดทฤษฎีรอง

คนบวชควายแห่งลุ่มน้าชี : ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นแห่งพื้นที่วัฒนธรรมควายจ่า

ภาพประกอบที่ ๑ กรอบแนวความคิดของการวิจัย
๓๑

บทที่ ๓
วิธีด้าเนินการวิจัย
โครงการวิจัยเรื่องคนบวชควายแห่งลุ่มน้าชี : ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแห่งพื้ นที่วัฒนธรรมควายจ่า มี
วิธีการดาเนินการวิจัย และสถานที่ทาการเก็บข้อมูลดังนี้
ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงลึก (Indepth Study) ด้วยการการสารวจ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory Observation) การสังเกตแบบ
ไม่มีส่วนร่วม (Non-Participatory Observation) สัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง (Structured Interview) และ
ไม่มีโครงสร้าง (Non-Structured Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (Workshop) และมุ่งทาการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร (Document Analysis) และการ
เก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study) เพื่อศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของ
ประเพณีบวชควายตลอดจนบริบทของพื้นที่ซึ่งทาการศึกษา อาทิ สภาพภูมิศาสตร์ สภาพสังคม และวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยใช้กรอบแนวคิดด้านต่าง ๆ ในการศึกษา บันทึก ภาพถ่าย
และนาข้อมูลมาวิเคราะห์ตามขั้นตอนในการดาเนินงานวิจัย ดังนี้
๑. ขอบเขตของการวิจัย
๑.๑ ขอบเขตเนื้อหา
๑.๒ วิธีการวิจัย
๑.๓ ระยะเวลาการวิจัย
๑.๔ พื้นที่ในการศึกษาวิจัย
๑.๕ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
๒. วิธีดาเนินงานวิจัย
๒.๑ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
๒.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูล
๒.๓ การจัดทาข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
๒.๔ การนาเสนอผลงานวิจัย
๓.๑ ขอบเขตของการวิจัย
๑. ขอบเขตเนื้อหา
๑.๑ เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในชุมชนที่มีประเพณีบวชควาย
๑.๒ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการดารงชีวิตของคนกับประเพณีบวชควาย
๑.๓ เพื่อศึกษาพลวัตของความหมายของพิธีกรรมประเพณีบวชควาย
๒. วิธีการวิจัย
๓๒

ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิง
ลึก (In-depth Study) ด้วยการการสารวจ การสังเกตแบบมี ส่วนร่วม (Participatory
Observation) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participatory Observation)
สัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง (Structured Interview) และไม่มีโครงสร้าง (Non-Structured
Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) การประชุมเชิงปฏิบัติการ
(Workshop) และมุ่งทาการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร (Document Analysis) และ
การเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study) เพื่อศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา
และสภาพปั จจุ บัน ของประเพณีบวชควายตลอดจนบริบทของพื้นที่ซึ่งทาการศึกษา อาทิ
สภาพภูมิศาสตร์ สภาพสังคม และวิถีชีวิตของคนในชุมชน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดย
ใช้กรอบแนวคิดด้านต่าง ๆ ในการศึกษา บันทึก ภาพถ่ายและนาข้อมูล มาวิเคราะห์ตาม
ขั้นตอนในการดาเนินงานวิจัย
๓. ระยะเวลา
๑ ปี หลังได้รับการอนุมัติทุน
๔. พื้นที่ในการศึกษาวิจัย
ผู้วิจัยได้กาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกพื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บริเวณ
รอยต่อของอาเภอเชียงขวัญ ธวัชบุรี อาเภอจังหาร อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี
เกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ในการวิจัย ดังนี้
๔.๑ เป็นชุมชนที่ปรากฏในตานานพิธีบวชควาย
๔.๒ เลือกชุมชนที่ยังประกอบพิธีบวชควาย
๔.๓ เลือกชุมชนมิได้ประกอบพิธีบวชควายแต่ยังปรากฏร่องรอยหลักฐานเกี่ยวกับ
การประกอบพิธีบวชควาย
๕. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
๕.๑ กลุ่มผู้รู้ (Key Informant) ได้แก่ ผู้นาประกอบพิธี พระสงฆ์ ครู ผู้นาท้องถิ่น
ข้าราชการท้องถิ่น
๕.๒ กลุ่มผู้ปฏิบัติ (Casual Informant) ได้แก่ ผู้เข้าร่วมพิธี ผู้ดูแล ผู้ประสานงาน
๕.๓ ประชาชนทั่วไป (General Informant) ได้แก่ กลุ่มผู้มีอยู่ใกล้ชิด และกลุ่มผู้
ห่างไกล โดยใช้ความสม่าเสมอในการมีส่วนร่วมเป็นเกณฑ์คัดเลือก
๓๓

๓.๒ วิธีด้าเนินงานวิจัย
๑. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ประกอบไปด้วย
๑.๑ การสารวจ (Survey) คณะผู้วิจัยได้เริ่มเดินทางสู่พื้นที่ที่มีประเพณีบวชควายระยะแรก
ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยแบ่งกลุ่ม ได้แก่ ๑) บ้านแมด ตาบล
เชียงขวัญ อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ๒) บ้านเขือง ตาบลบ้านเขือง อาเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ๓) บ้านหวายหลึม ตาบลพระเจ้า อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ๔) บ้านหมูม้น ตาบล
หมูม้น อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด มีคณะทาการสารวจดังนี้
ก) คณะผู้สารวจบ้านแมด นายปริญ รสจันทร์ หัวหน้าคณะสารวจ
นายหนูดี ขาวศรี อุปัชฌาย์ในประเพณีบวชควาย ผู้ให้ข้อมูลเจ้าของพื้นที่
นายพงศ์นรินทร์ ปากหวาน
ผู้บันทึกข้อมูล
นายวายุ ภาสดา
ผู้บันทึกข้อมูล
นางสาวศุภนิดา คาสวาสดิ์
ผู้บันทึกข้อมูล
นายณัฐพงค์ บังบัวบาน
ผู้บันทึกข้อมูล
นางสาวนวดารา สุริโย
ผู้บันทึกข้อมูล
นางสาววิลาสินี อมคิ้ม
ผู้บันทึกข้อมูล
นางสาวนิลาวัลย์ ประทุมโม
ผู้บันทึกข้อมูล
นางสาวสิรามล มั่นแสง
ผู้บันทึกข้อมูล
นายอลงกรณ์ มุขสาร
ผู้บันทึกข้อมูล
นางสาวนภพร สมยา
ผู้บันทึกข้อมูล
นางสาวบังอร ภูฆ้องไชย
ผู้บันทึกข้อมูล
ข) คณะผู้สารวจบ้านเขือง นางสาวนุชรินทร์ มิ่งโอโล หัวหน้าคณะสารวจ
นายถนอง คาภักดี อายุ ๔๔ ปี ตาแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านเขือง ตาบลบ้านเขือง อาเภอเชียง
ขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ให้ข้อมูลเจ้าของพื้นที่
นายสวิตต์ สุพล
ผู้บันทึกข้อมูล
นางสาววรรณาพร เพ็งนาม
ผู้บันทึกข้อมูล
นางสาวธนวรรณ บุดดี
ผู้บันทึกข้อมูล
นายวัชรพงศ์ อุปัชฌาย์
ผู้บันทึกข้อมูล
นางสาวจันทิมา ยินดี
ผู้บันทึกข้อมูล
นายมนัสพล เพ็ญทองดี
ผู้บันทึกข้อมูล
นางสาวจันทร์นภา ชาสุด
ผู้บันทึกข้อมูล
นางสาวพรทิพย์ สารพัฒน์
ผู้บันทึกข้อมูล
นางสาวอัจฉราพร หนองขุ่นสาร ผู้บันทึกข้อมูล
๓๔

ค) คณะผู้สารวจบ้านหวายหลึม นางสาวสิรินันท์ จันทร์หยวก หัวหน้าคณะสารวจ
นายประมวล เจริญเขต นางหว้า, อุปัชฌาย์ในประเพณีบวชควาย ผู้ให้ข้อมูลเจ้าของพื้นที่
นายโอภาส เจญวิถี
ผู้บันทึกข้อมูล
นายรณภพ สมหมาย
ผู้บันทึกข้อมูล
นางสาวเกวลี ลานรอบ
ผู้บันทึกข้อมูล
นายอุดมพร ทาพล
ผู้บันทึกข้อมูล
นายอภิสิทธิ์ ศรีบุญ
ผู้บันทึกข้อมูล
นางสาวอินทิรา ค่อมคิรินทร์
ผู้บันทึกข้อมูล
นายอภิวัฒน์ บริบาล
ผู้บันทึกข้อมูล
นางสาวพัชรินทร์ มหาวงค์
ผู้บันทึกข้อมูล
นางสาวอารียา เจริญผล
ผู้บันทึกข้อมูล
นายคุณัญญา ชลาศรี
ผู้บันทึกข้อมูล
ง) คณะผู้สารวจบ้านหมูม้น นางสาวชลธิดา บัวหา หัวหน้าคณะสารวจ
นายสากล เวียงธรรม ผู้ใหญ่บ้านบ้านหมูม้น ตาบลหมูม้น อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ให้ข้อมูลเจ้าของพื้นที่
นางสาวโสภิดา กุลชาติ
ผู้บันทึกข้อมูล
นายมณฑล หนูน้าคา
ผู้บันทึกข้อมูล
นางสาวฐิติพร เสตเตมิ
ผู้บันทึกข้อมูล
นางสาวสุทราภรณ์ อ่อนดี
ผู้บันทึกข้อมูล
นายสุริยา นามบุดดี
ผู้บันทึกข้อมูล
นายนครินทร์ ไชยลังกา
ผู้บันทึกข้อมูล
นางสาวศิริลักษณ์ พิศวงปราการ ผู้บันทึกข้อมูล
นางสาวจินตรา พลลาภ
ผู้บันทึกข้อมูล
นางสาวดาวนภา สุวรรณดี
ผู้บันทึกข้อมูล
นางสาวเรืองลดา ศรเสนา
ผู้บันทึกข้อมูล
คณะสารวจลงพื้นที่ระหว่างวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อสารวจ
สภาพภูมิศาสตร์ และเตรียม ๑) กลุ่มผู้รู้ (Key Informant) ได้แก่ ผู้นาประกอบพิธี พระสงฆ์ ครู ผู้นา
ท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่น ๒) กลุ่มผู้ปฏิบัติ (Casual Informant) ได้แก่ ผู้เข้าร่วมพิธี ผู้ดูแล ผู้
ประสานงาน ๓) ประชาชนทั่วไป (General Informant) เพื่อทาการสัมภาษณ์ต่อไป

๓๕

ภาพประกอบที่ ๒ คณะสารวจลงพื้นที่เพื่อเตรียมข้อมูลการสัมภาษณ์ บันทึกภาพโดยนางสาวเกวลี ลานรอบ

๓๖

๑.๒ การสัมภาษณ์ (Interview) แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) ใน
ประเด็น ๑) ทาไมจึงต้องบวชควาย บวชควายมีความหมายต่อชุมชนอย่างไร ๒) มีหน่วยงานใดบ้างที่มี
ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งกั บ ประเพณี นี้ ๓)ความเปลี่ ยนแปลงของประเพณี บวชควาย ในอดีต กั บ ปัจ จุบั น
แตกต่างกันอย่างไร ๔) คนนอกที่ไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านมีส่วนเกี่ยวข้องกับประเพณีนี้ หรือไม่ อย่างไร ๕)
หากไม่มีบวชควายชุมชนจะเป็นอย่างไร เริ่มต้นระหว่างวันที่ ๑๙ พฤษภาคม – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
โดยมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ดังนี้
ก) กลุ่มผู้รู้ (Key Informant)
๑) นายถวิล ชลเทพ ผู้ทาหน้าทีใ่ นขบวนกองเหลงบ้านเขือง
๒) นายสุนตัน บารุงเอื้อ ผู้ทาหน้าที่ควายจ่าบ้านแมด
๓) นายน้อย ชลเทพ ผู้ทาหน้าทีค่ วายจ่าบ้านเขือง
๔) นายประสิทธิ์ แน่นอุดร ผู้ทาหน้าที่นางหว่าบ้านเขือง
๕) นายหนูดี ขาวศรี ผู้ทาหน้าที่อุปัชฌาย์บ้านแมด
๖) นายประมวล เจริญเขต ผู้ทาหน้าที่นางหว่า อุปัชฌาย์บ้านหวายหลึม
๗) นายทองมี อาจสัมพันธ์ ผู้ทาหน้าที่ควายจ่าบ้านหวายหลึม
ข) กลุ่มผู้ปฏิบัติ (Casual Informant)
๑) นายสากล เวียงธรรม บ้านหมูม้น ตาบลหมูม้น อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
๒) นายเด่นพงษ์ น้อยก้อม, ชาวบ้านหมูม้น ตาบลหมูม้น อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
๓) นายแสวง อารีเอื้อ ผู้ใหญ่บ้านหวายหลึม
๔) นางบันเจิด พันพิทักษ์ บ้านเขือง ตาบลเขือง อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
๕) นายจารัส บังบัวบาน บ้านเขือง ตาบลเขือง อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
๖) นางสมจิต เมฆกกตาล บ้านหมูม้น ตาบลหมูม้น อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
๗) นางดวงจันทร์ คาตะพันธ์ ชาวบ้านหมูม้น ตาบลหมูม้น อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
๘) นางวันศรี ดีลาพันธ์ ชาวบ้านหมูม้น ตาบลหมูม้น อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
๙) นายหวัน เหลาชัย ชาวบ้านแมด ตาบลเชียงขวัญ อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
ค) ประชาชนทั่วไป (General Informant)
๑) นางสาวหนูกัน จันทร์เกลี้ยง บ้านเขือง ตาบลเขือง อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
อาชีพทางานอิเล็กทรอนิกส์
๒) นางสาวเมษา พันพิทักษ์ บ้านเขือง ตาบลเขือง อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด อาชีพ
ทางานอิเล็กทรอนิกส์ อาชีพ ค้าขาย
๓) นางเลียง อาจชานาญ ตาบลเชียงขวัญ อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
๔) นางกุหลาบ บารุงเอื้อ ตาบลเชียงขวัญ อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
๓๗

๕) นางทองมี เอื้อทัดทาน ตาบลเชียงขวัญ อาเภอ เชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
๖) นางสาราญ บารุงเอื้อ ตาบลเชียงขวัญ อาเภอ เชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
๑.๓ การสังเกต (Observation) แบ่งเป็นการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant
Observation) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) ในวันที่ประกอบ
พิธีบวชควาย ระหว่างวันที่ ๒๐ พฤษภาคม – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

ภาพประกอบที่ ๓ คณะสารวจลงพื้นที่เพื่อสังเกต (Observation) ระหว่างวันที่ ๒๐
พฤษภาคม – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ บันทึกภาพโดยนายปริญ รสจันทร์

๓๘

๑.๔ การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อศึกษาความหมายและความ
เปลี่ยนแปลงของพิธีกรรมบวชควาย และตรวจสอบข้อมูลในหมู่บ้านต่าง ๆ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕
ตุลาคม ๒๕๖๐

ภาพประกอบที่ ๔ คณะสารวจลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลผ่านการสนทนากลุ่ม (Focus
Group Discussion)ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
บันทึกภาพโดยนายพงศ์นรินทร์ ปากหวาน

ภาพประกอบที่ ๕ คณะสารวจลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลผ่านการสนทนากลุ่ม (Focus
Group Discussion)ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
บันทึกภาพโดยนายพงศ์นรินทร์ ปากหวาน

๓๙

๒. การเก็บรวบรวมข้อมูล
๒.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้านเอกสารดังนี้
๒.๑.๑ ความหมายของวัฒนธรรม
๒.๑.๒ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงวัฒนธรรม
๒.๑.๓ ความหมายและวิธีการศึกษาชุมชน
๒.๑.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ การศึกษาภาคสนาม (Field Studies) ผู้วิจัยใช้วธิ ีการสัมภาษณ์ การสังเกต การประชุม
เชิงปฏิบัติการ การสนทนาแบบกลุ่ม และการเก็บบันทึกด้วยภาพถ่าย
๒.๓ การจัดทาข้อมูล ผู้วิจัยได้จัดทาข้อมูลตามกรอบแนวคิดดังนี้
๒.๓.๑ นาข้อมูลที่ได้มาทาการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลและจัดเรียงข้อมูล
เพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์
๒.๓.๒ สรุปข้อมูลตามความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ในการวิจัย
๓. การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยนี้เป็นการนาเสนอผลงานการวิจัยเชิงคุณภาพ และตรวจสอบข้อมูลแบบ
สามเส้า (Data Triangulation) การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าเพื่อเป็นการตรวจสอบ
ความถูกต้องความเที่ยงตรงของข้อมูล ซึ่งมีการตรวจสอบ ๔ ด้านคือ การตรวจสอบด้าน
ข้อมูล (Data Triangulation) ของพื้นที่ สถานที่ เวลา บุคคลผู้ให้ข้อมูล การตรวจสอบด้าน
ผู้วิจัย (Investigator Triangulation) ในการเก็บข้อมูลของผู้วิจัยที่เก็บจากเรื่องเดียวกัน
หรื อ เปลี่ ย นผู้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ว่ า มี ป ระเด็ น ใดบ้ า งที่ เ หมื อ นและแตกต่ า งด้ า นทฤษฎี ( Theory
Triangulation) เพื่อตรวจสอบการนาทฤษฎีไปใช้ในการวิเคราะห์ การแปลความหมายข้อมูล
มี ค วามแตกต่ า งกั น มากน้ อ ยเพี ย งใด ด้ า นวิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล (Methodological
Triangulation) คือ การใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลต่างกันในการเก็บข้อมูลเรื่องเดียวกัน
๔. การนาเสนอผลงานวิจัย
การนาเสนอข้อมูลการวิจัยใช้การนาเสนอเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเปรียบเทียบข้อมูลทางวิชาการที่ผู้วิจัยได้ยกขึ้นมาเป็นแนวคิดหลักในการ
วิจัยในครั้งนี้

๔๐

บทที่ ๔
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
โครงการวิจัยเรื่องคนบวชควายแห่งลุ่ มน้าชี : ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแห่งพื้นที่วัฒนธรรมควายจ่า
มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในชุมชนที่มีประเพณีบวชควาย ๒) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการดารงชีวิตของคนกับประเพณีบวชควาย ๓) เพื่อศึกษาพลวัตของความหมายของพิธีกรรมประเพณี
บวชควาย ซึง่ วัตถุประสงค์ทั้งหมดมีผลการศึกษา ดังนี้
๔.๑ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในชุมชนที่มีประเพณีบวชควาย
ท้องถิ่นในชุมชนที่มีประเพณีบวชควาย อยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด ก่อนที่จะอธิบายประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นในชุมชนที่มีประเพณีบวชควายจึง ควรทาการทบทวนภาพรวมของประวัติศาสตร์ ร้อยเอ็ดก่อนเพราะ
การทาความเข้าใจในเหตุการณ์สาคัญของประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นภาพรวมกว้าง ๆ ย่อมเป็นรากฐานการทาความ
เข้าใจกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในภาพย่อยได้ดีขึ้น ดังที่ยงยุทธ ชูแว่น กล่าวไว้ว่า แม้ท้องถิ่นมีความเป็นตัวของ
ตัวเองแต่พัฒนาการของท้องถิ่นย่อมสัมพันธ์กับปัจจัยภายนอกเสมอ (ยงยุทธ ชูแว่น. ๒๕๕๐ : ๒๕๐-๒๕๒)
ในจังหวัดร้อยเอ็ด ปรากฏร่องรอยของชุมชนโบราณอย่างหนาแน่น ตั้งแต่ชุมชนก่อนประวัติศาสตร์
และชุมชนที่พัฒ นาต่อเนื่ องจนเข้าสู่ สมัยประวัติศาสตร์ นักโบราณคดีได้จัดให้กลุ่มแหล่งโบราณคดีในเขต
จังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ในกลุ่มลุ่มแม่น้าชีตอนล่าง ซึ่งมีความสัมพันธ์ และร่วมสมัยกับแหล่งโบราณคดีในเขตลุ่ม
แม่น้าชีตอนกลาง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ การสารวจขุดค้นร่องรอยของชุมชนโบราณในร้อยเอ็ด ได้ข้อมูล
ว่าราว ๒,๕๐๐ – ๒,๐๐๐ ปีที่ผ่านมา ปรากฏชุมชนเกษตรกรรมก่อนประวัติศาสตร์ บริเวณแม่น้ามูน แม่น้าชี
ล าน้ าเสี ย ว และล าน้ าพลั บ พลา ชุ ม ชนโบราณเหล่ านี้ ส่ ว นใหญ่ อยู่ บนเนิน สู ง ใกล้ แ หล่ งน้ า แหล่ ง เกลื อ มี
ความสามารถในการถลุงเหล็ก และพบภาชนะเนื้อดินหยาบ มีความแกร่งน้อย ผิวนอกสีขาวนวล มีการทา
ลวดลายโดยใช้เชือกทาบ มีชื่อเรียกเฉพาะว่า ภาชนะดินเผาแบบร้อยเอ็ ด อาทิ แหล่งโบราณคดีโนนเดื่อ
อาเภอสุวรรณภูมิ ปรากฏร่องรอยของชุมชนที่มีอายุราว ๒,๕๐๐ – ๑,๐๐๐ ปีที่ผ่านมา พบเศษภาชนะดินเผา
กระดูกวัว กระดูกหมู และเศษแกลบในภาชนะดินเผาอันเป็นเครื่องยืนยันถึงการเป็นชุมชนเกษตรกรรม แหล่ง
โบราณคดีบ้านดอนตาพัน อาเภอสุวรรณภูมิ ปรากฏร่องรอยของชุมชนที่มีอายุราว ๒,๐๐๐ – ๑,๐๐๐ ปีที่ผ่าน
มา พบเศษภาชนะดินเผาที่มีความคล้ายคลึงกับแหล่งโบราณคดีโนนเดื่อ และพบเศษแกลบในภาชนะดินเผาซึ่ง
แสดงถึงการทานาเลี้ยงชีพ แหล่งโบราณคดีบ้านบ่อพันขัน อาเภอสุวรรณภูมิ ปรากฏร่องรอยของชุมชนที่มีอายุ
ราว ๒,๐๐๐ – ๑,๐๐๐ ปีที่ผ่านมา พบเศษภาชนะดินเผาที่มีความคล้ายคลึงกับแหล่งโบราณคดีโนนเดื่อ และ
แหล่งโบราณคดีบ้านดอนตาพัน และพบเศษแกลบในภาชนะดินเผาเช่นกัน แหล่งโบราณคดีบ้านเมืองบัว
อาเภอเกษตรวิสัย ปรากฏหลักฐานเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้เนื่องในพิธีกรรมฝังศพครั้งที่ ๒ ซึ่งแหล่งโบราณคดีแห่ง
นี้มีพัฒนาการต่อเนื่องถึงสมัยประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ ยังพบแหล่งโบราณคดีอื่น ๆ กระจายตัวอยู่อย่าง
หนาแน่น อาทิ แหล่งโบราณคดีโนนกระต้อง อาเภอเกษตรวิสัย แหล่งโบราณคดีดงเมืองจอก อาเภอจตุรพักตร
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พิมาน แหล่งโบราณคดีบ้านจาน บ้านตาหยวก บ้านสังข์ อาเภอสุวรรณภู มิ แหล่งโบราณคดีบ้านนายเต็ง และ
แหล่งโบราณคดีบ้านสีแก้ว อาเภอเมืองร้อยเอ็ด แหล่งโบราณคดีบ้านดอกล้า อาเภอปทุมรัตน์ แหล่งโบราณคดี
วัดโนนม่วง อาเภอเมืองสรวง แหล่งโบราณคดีบ้านโนนม่วง อาเภอพนมไพร แหล่งโบราณคดีบ้านสาโรง บ้าน
หว่านไฟ อาเภออาจสามารถ พิธีกรรมสาคัญที่พ บในชุมชนโบราณเหล่านี้ คือพิธีกรรมฝังศพครั้งที่ ๒ โดยครั้ง
แรกจะนาศพไปฝังก่อน ต่อมาจึงขุดเอากระดูกขึ้นมาบรรจุในภาชนะดินเผาเพื่อฝังอีกครั้ง ชุมชนโบราณยุค
แรกเริ่มในร้อยเอ็ดมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนราวพุทธศตวรรษที่ ๑๐ -๑๒ จึงเริ่มมีการรวมกลุ่มกันจนเกิด
เป็นชุมชนขนาดใหญ่แล้วค่อยพัฒนาสู่ยุคสมัยประวัติศาสตร์ในวัฒนธรรมทวารวดี และวัฒนธรรมขอม ในที่สุด
ชุมชนโบราณในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด มีพัฒนาการสืบเนื่องมาจนถึงสมัยทวารวดี ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๕
ซึ่งวัฒนธรรมทวารวดีนี้มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนา แผ่มาจากลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาสู่ดินแดนอีสาน ในเขต
ร้อยเอ็ดพบอิทธิพลจากวัฒนธรรมทวารวดีในชุมชนกสิกรรมบริเวณลุ่มแม่น้าชีหลายแห่ง โดยมีลักษณะสาคัญ
คือมีคูน้าคันดินล้อมรอบ อาทิ คูน้าที่บ้านเมืองบัว อาเภอเกษตรวิสัย คูเมืองร้อยเอ็ด คูน้าบ้านเมืองไพร อาเภอ
เสลภูมิ คูน้าบ้านเมืองหงส์ อาเภอจตุรพัก ตรพิมาน คูน้าบ้านสีแก้ว อาเภอเมืองร้อยเอ็ด คูน้าหนองศิลาเลข
และคูน้าบ้านชะโด อาเภอพนมไพร คูน้าบ้านดงสิงห์ อาเภอจังหาร ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ - ๑๘ อิทธิพลเนื่อง
ในวัฒนธรรมขอมแผ่เข้าอีสาน ชุมชนโบราณในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับอิทธิพลของขอมเข้าไว้ด้วย โดย
ปรากฏร่องรอยของการปรับคูน้าแบบทวารวดีให้เป็นคูน้าที่มีสัณฐาน ๔ เหลี่ยม อาทิ คูเมืองร้อยเอ็ด และคูน้า
บ้านเมืองบัว โบราณสถานสาคัญในวัฒนธรรมขอม คือปราสาทหิน อาทิ กู่กาสิงห์ ในเขตอาเภอเกษตรวิสัย กู่
พระโกนา ในเขตอาเภอสุวรรณภูมิ ปรางค์กู่ในเขตอาเภอธวัชบุรี กู่โพนระฆัง กู่โพนวิท กู่บ้านเมืองบัว ในเขต
อาเภอเกษตรวิสัย กู่คันทนามในเขตอาเภอโพนทราย ราวพุทธศักราช ๑๙๐๐ อิทธิพลเนื่องในวัฒนธรรมล้าน
ช้างเริ่มแผ่เข้าแผ่นดินอีสานอย่างต่อเนื่อง ผู้คนที่พูดภาษาตระกูลไท-ลาว เคลื่อนย้ายเข้าควบคุม ๒ ฝั่งแม่น้า
โขง และตั้งถิ่นฐานทับซ้อนบริเวณอันเคยเป็นชุมชนโบราณ เนื่องในวัฒนธรรมเก่าก่อน หลังรัชสมัยของสมเด็จ
พระไชยเชษฐาธิราช เกิดความวุ่นวายในอาณาจักรล้านช้างอย่างต่อเนื่องยาวนาน การเคลื่อนย้ายของชาวลาว
ทาให้เกิดบ้านเมืองที่มีผู้คนอาศัยอย่างหนาแน่น เมื่อหลังพุทธศักราช ๒๒๐๐ เป็นต้นมา ซึ่งสามารถนั บรวม
เมืองร้อยเอ็ดในพัฒนาการดังกล่าวได้ อาทิ ในรัชกาลสมเด็จพระหม่อมแก้ว (พ.ศ.๒๑๗๐) เกิดการแย่งชิงราช
สมบัติในหมู่เจ้านายพี่น้อง ต่างคนต่างเอาบ่าวไพร่เข้าประหัตประหารกันทาให้ราษฎรทนอยู่ไม่ได้ ต้องอพยพ
หนีภัยข้ามแม่น้าโขงลงไปตั้งถิ่นฐานทามาหากินอยู่ฝั่งขวาเป็ นอันมากและแผ่ขยายลงไปถึงแดนประเทศเขมร
(สิลา วีระวงส์.๒๕๔๐ : ๑๑๕) หลังรัชกาลสมเด็จพระหม่อมแก้ว พระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช (ครองราชสมบัติ
ระหว่าง พ.ศ.๒๑๘๑ – ๒๒๓๘) ได้ขึ้นครองราชย์สมบัติโดยใช้กาลังเข้าปราบปรามทาให้เกิดการอพยพของเจ้า
ลาวเข้าสู่ดินแดนอีสานอีกระลอก เช่น เจ้าบุหนีไปอยู่ที่เมืองนครพนม เจ้าสร้อย หนีไปอยู่สะพือหลวง จนเมื่อ
สิ้นแผ่นดินพระเจ้าสุริยะวงษาธรรมิกราช พระยาเมืองแสน เสนาบดีในนครเวียงจันได้ทาการแย่งชิงราชสมบัติ
ส่งผลให้พวกเจ้านายเดิมต้องอพยพหลบหนีเข้ามาในเขตตอนใต้ของแม่น้าโขงมากยิ่งขึ้น เช่นกลุ่มพระครูโพน
สะเม็กเป็นต้น จนในที่สุดอาณาจักรล้านช้างก็ได้แยกแบ่งเป็น ๓ อาณาจักร คืออาณาจักรล้านช้างหลวงพระ
บาง อาณาจักรล้านช้างเวียงจัน และอาณาจักรล้านช้างจาปาสัก ราวพุทธศักราช ๒๒๓๑ เมื่อพระยาเมืองแสน
แย่งชิงราชสมบัติกรุงเวียงจัน ซึ่งกษัตริย์องค์เดิมมีพระโอรสองค์หนึ่งชื่อเจ้าองค์หล่อมีอายุ ๓ ปี ฝุายมารดาของ
๔๒

เจ้าองค์หล่อนั้นกาลังมีครรภ์ค้างอยู่ เมืองแสนจึงคิดเอามารดาเจ้าองค์หล่อเป็นภรรยา ทว่านางมิสมัครสังวาส
กับเมืองแสนจึงพาเจ้าองค์หล่อหนีไปพึ่งพระครูโพนสะเม็ก พระครูโพนสะเม็ก จึงให้นางกับโอรสน้อยไปซุก
ซ่อนอยู่ ณ ภูสะง้อหอคา (ปัจจุบันอยู่ในเขตจังหวัดบึงกาฬ) พอถึงกาหนดครรภ์ นางนั้นจึงคลอดบุตรเป็นชาย
คนทั้งหลายเรียกกันว่าเจ้าหน่อกษัตริย์ เมื่อเติบใหญ่ เจ้าองค์หล่อยังมีความโกรธแค้นพระยาเมืองแสน จึงพา
บ่าวไพร่ของตนไปอยู่เมืองญวน เพื่อคอยหาโอกาสชิงอานาจกลับคืน ฝุายพระยาเมืองแสนผู้ครองกรุงศรีสัต
นาคนหุต เห็นว่าพระครูโพนสะเม็ก มีผู้คนรักใคร่นับถือมาก ถ้าละไว้เกรงว่าจะเป็นศัตรูแย่งชิงเอาบ้านเมือง จึง
คิดจะกาจัดพระครูโพนสะเม็กเสีย เมื่อพระครูโพนสะเม็ก รู้ว่าพระยาเมืองแสนคิดจะทาร้าย จึงได้ปรึกษาญาติ
โยมแล้วเห็นว่า ควรจะหนีไปให้ไกลจากกรุงเวียงจัน จึงรวบรวมไพล่พลได้ประมาณสามพันเศษแล้วไปเชิญเจ้า
หน่อกษัตริย์กับมารดาอพยพออกจากแขวงกรุงเวียงจัน เมื่อไปถึงตาบลงิ้วพันลาโสมสนุก พระครูโพนสะเม็กจึง
ให้เจ้าหน่อกษัตริย์กับมารดาและไพร่พลส่วนหนึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ก่อน จากนั้นจึงพาพรรคพวกที่เหลือเดินทาง
ต่อไป เมื่อพระครูไปถึงตาบลใดก็มีผู้คนเข้าขอเป็นพวกด้วยเป็นจานวนมาก มีบางตานานกล่าวกันว่าพระครู
โพนสะเม็กได้บูรณะองค์พระธาตุพนมอยู่เป็นเวลานาน กระทั่งถึงแขวงเมืองบันทายเพชรเขตเมืองเขมร เจ้ากรุง
เขมรให้คนมาตรวจจานวนคนเพื่อจะเรียกเก็บส่วย พระครูโพนสะเม็กจึงพาผู้ คนกลับมาทางแม่น้าโขงจนถึง
นครกาละจาบากนาคบุรีศรี จึงหยุดตั้งพักอยู่ในเมืองนั้น นครกาละจาบากนาคบุรีศรี มีผู้ปกครองคือนางเภาผู้
แม่ และนางแพงผู้ลูก ทั้งสองนางมีความนับถือพระครูโพนสะเม็ก จึงถวายเมืองให้พระครูปกครอง ทว่าจากนั้น
ไม่นานปีบ้านเมืองกลับเดือดร้อนวุ่นวายสุดที่พระครูจะว่าปรามได้โดยง่าย จึงได้อัญเชิญเจ้าหน่อกษัตริย์ขึ้นเป็น
ผู้ปกครองพร้อมถวายพระนามว่าเจ้าสร้อยศรีสมุทพุทธางกูร (ครองราชสมบัติระหว่าง พ.ศ.๒๒๕๗ – ๒๒๘๑)
แล้วเปลี่ยนนามนครกาละจาบากนาคบุรีศรี เป็น นครจาปาสักนัคบุรีศรี จากนั้นอานาจของเมืองแห่งนี้จึ งได้
ขยายอิทธิพลไปในดิน แดนต่าง ๆ เหนื อสองฝั่ งแม่น้าโขง โดยตั้งเมืองใหม่ขึ้นหลายแห่ ง แล้ว ส่ งบริวารไป
ปกครอง อาทิ เมืองเชียงแตง เมืองสีทันดร เมืองรัตนบุรี เมืองคาทอง เมืองสาละวัน และเมืองอัตปือ เป็นต้น
ต่อมาเมื่อ พุทธศักราช ๒๒๕๖ เจ้าสร้อยศรีสมุทรพุทธางกูรได้มอบหมายให้จารย์แก้ว ควบคุมไพร่พลมาสร้าง
เมืองขึ้นใหม่ เรียกว่าเมืองท่ง ปัจจุบันอยู่ในเขตอาเภอสุวรรณภูมิ จึงเท่ากับว่าดินแดนที่ต่อมาจะเป็นจังหวัด
ร้อยเอ็ดได้อยู่ภายใต้อิทธิพลของล้านช้างจาปาสัก และก่อนกรุงศรีอยุธยาแตกใน พุทธศักราช ๒๓๑๐ ญาติ
วงศ์เจ้าเมืองท่งได้เกิดความขัดแย้งกันเองจนเจ้าเมืองท่งต้องหันไปพึ่งอานาจของพระเจ้าเอกทัศ เมืองท่งจึง
ค่อย ๆ ขาดจากอานาจของจาปาสักในที่สุด จนเมื่อพุทธศักราช ๒๓๑๑ พระวอ พระตา ผู้ครองเมืองหนองบัว
ลุ่มภู มีความขัดแย้งกับพระเจ้าสิริบุญสารผู้ครองนครเวียงจัน เนื่องจากพระวอพระตาเป็น ผู้ให้การอุปถัมภ์แก่
พระเจ้าสิริบุญสาร เมื่อครั้งหนีราชภัยมาหลบซ่อนอยู่ที่เมืองหนองบัวลุมภู ทว่าเมื่อพระเจ้าสิริบุญสาร ได้ครอง
กรุงเวียงจันแล้ว พระองค์กลับทรงแต่งตั้งพระอนุชาเป็นพระมหาอุปราช แล้วทรงแต่งตั้งพระวอพระตา เป็น
เสนาบดี เป็นผลให้พระวอพระตาเกิดความโทมนัสเป็นอย่างยิ่ง ด้วยมิได้เป็นพระมหาอุปราชดังประสงค์ จึง
อพยพครอบครัวไพร่พลจากกรุงศรีสัตนาคนหุตข้ามลาน้าโขงมาทางฟากตะวันตก ตั้งหลักแหล่งอยู่ที่เมืองหนอง
บัวลุมภู ดาเนินการปรับปรุงสภาพเมืองใหม่ สร้างค่ายประตูหอรบให้แข็งแรง เปลี่ยนนามเมืองใหม่ว่า เมือง
นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน พระเจ้าสิริบุญสารทรงทราบข่าวการสร้างเมืองใหม่ของพระวอ พระตา
พระองค์เข้าพระทัยว่าการที่พระวอ พระตา ปรับปรุงสร้างบ้านเมืองก็เพราะจะคิดการศึกต่อพระองค์ จึงทรงมี
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รับสั่งให้ยกกองทัพไปปราบปราม ทั้งสองฝุายสู้รบกันอยู่เป็นเวลานานถึงสามปีก็ไม่ สามารถจะเอาชนะกันได้
พระวอ พระตา เห็ น ว่ า ก าลั ง ของฝุ า ยตนมี น้ อ ยกว่ า คงจะต้ า นทานไว้ ไ ม่ ไ ด้ ในที่ สุ ด จึ ง ได้ แ ต่ ง เครื่ อ งราช
บรรณาการไปอ่อนน้อมต่อพม่า พร้อมทั้งขอกาลังกองทัพมาช่วยการศึกที่เกิดขึ้น เมื่อทัพพม่ายกมาถึง มองละ
แงะ แม่ทัพพม่ากลับนาทัพเข้าช่วยพระเจ้าสิริบุญสารทาสงครามกับพระวอพระตา แม้ว่าพระวอพระตาและ
ไพร่พล จะพยายามต้านทานกองทัพฝุายพระเจ้าสิริบุญสารและทัพมองละแงะอย่างสุดความสามารถก็ตาม แต่
ด้วยจานวนไพร่พลน้อยกว่าจึงพ่ายแพ้ไปในที่สุด เมื่อพระตาเสียชีวิตในสงคราม พระวอ ท้าวคาผง ท้าวฝุาย
หน้า ท้าวทิดพรหม บุตรพระตา และท้าวก่าบุตรพระวอ จึงพากันอพยพครอบครัวไพร่พลหนีภัยลงมาทางใต้
จนถึงเมืองร้อยเอ็ดอันเป็นเมืองร้าง แล้วเลยไปถึงทุ่งกุลาร้องไห้ อันอยู่ทางทิศใต้เมืองร้อยเอ็ด จึงพาไพร่พลไป
อยู่ใกล้บ่อเกลือใหญ่ชื่อบ่อพันขันแล้วตั้งบ้านเรือนชื่อว่าบ้านบ่อหินโงม ตั้งบ้านได้ ๓ ปี ที่ทามาหากินขาดแคลน
เพราะมีผู้คนมากจึงให้ไพร่พลจานวนหนึ่งข้ามแม่น้ามูลไปตั้งบ้านลาดวน ในขณะที่แบ่งกาลังคนส่วนหนึ่งไว้ที่
บ่อพันขันตามเดิม และพระวอนาไพร่พลอีกส่วนเดินทางไปจนถึง นครจาปาสักได้รับความอนุเคราะห์จากพระ
เจ้าองค์หลวงไชยกุมาร เจ้าเมืองนครจาปาสัก ให้ตั้ง บ้านเรือนอาศัยอยู่ในบริเวณตาบลเวียงดอนกอง หรือที่
เรียกว่าบ้านดู่บ้านแก แขวงเมืองนครจาปาสัก (สิลา วีระวงส์. ๒๕๔๐ : ๑๔๑ – ๑๔๒) หลังจากพระวออพยพ
ครอบครัวไพร่พลมาตั้งอยู่ที่เวียงดอนกอง แขวงเมืองนครจาปาสัก ต่อมาใน พุทธศักราช ๒๓๑๔ (รัชสมัย
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) พระเจ้าสิริบุญสารได้ให้อัครฮาดคุมกาลังกองทัพลงมาปราบปรามพระวออีก
เมื่อพระเจ้าองค์หลวงไชยกุมารทราบเหตุ จึงให้พระยาพลเชียงสายกทัพจากเมืองนครจาปาสัก มาช่วยพระวอ
ต้านทานทัพของพระเจ้าสิริบุญสาร พร้อมทั้งทรงมีศุภอักษรไปถึงพระเจ้าสิริบุญสาร เพื่อขอยกโทษให้พระวอ
เนื่องจากเป็นผู้มีความชอบมาแต่กาลก่อน พระเจ้าสิริบุญสารจึงโปรดให้อัครฮาดยกกาลังกองทัพกลับกรุงศรีสัต
นาคนหุต (เติม วิภาคย์พจนกิจ. ๒๕๔๖ : ๙๔) ปลายพุทธศักราช ๒๓๑๔ พระวอเกิดขัดใจกับพระเจ้าองค์หลวง
ไชยกุมารเกี่ยวกับกรณีการสร้างเมืองใหม่ที่ตาบลศรีสุมังของพระเจ้าองค์หลวงไชยกุมาร จึงอพยพครอบครัว
ไพร่ พ ลมาอยู่ ที่ บ ริ เ วณดอนมดแดง และได้ แ ต่ ง ตั้ ง ให้ ท้ า วเพี้ ย คุ ม เครื่ อ งราชบรรณาการไปถึ ง เจ้ า เมื อ ง
นครราชสีมา เพื่อขอเป็นข้าขอบขัณฑสีมาของราชอาณาจักรสยามเพราะมีศัตรูอยู่รอบด้าน ทางเหนือคือพระ
เจ้ าสิ ริ บุ ญ สารแห่ ง กรุ ง ศรี สั ตนาคนหุ ต และทางใต้ คือพระเจ้าองค์ห ลวงไชยกุ มารแห่ ง เมือ งนครจาปาสั ก
พุทธศักราช ๒๓๑๙ พระเจ้าสิริบุญสารทราบข่าวความขัดแย้งระหว่างพระวอกับพระเจ้าองค์หลวงไชยกุมาร
และเมื่อทรงทราบว่าพระวออพยพครอบครัวไพร่พลมาอยู่ที่ดอนมดแดง พระองค์จึงแต่งตั้งให้พระยาสุโพคุม
กาลังกองทัพไปรุกรานพระวออีกครั้งหนึ่ง พระวอเห็นว่ากาลังของตนมีน้อยคงไม่สามารถจะต้านทานไว้ได้ จึง
อพยพครอบครัวไพร่พลกลับไปอยู่ที่เวียงดอนกองตามเดิม พร้อมกับขอกาลังกองทัพจากพระเจ้าองค์หลวงไชย
กุมารเมืองจาปาสักมาช่วยเหลือ แต่เจ้าเมืองนครจาปาสักไม่ยอมช่วยเหลือ เพราะความบาดหมางใจกันเมื่ อครั้ง
เก่าก่อน ผลที่สุดกองกาลังของ พระวอจึงพ่ายแพ้ พระวอถูกจับได้และถูกประหารชีวิตที่เวียงดอนกองนั้นเอง
ส่วนท้าวคาผง ท้าวฝุายหน้า ท้าวทิดพรหม บุตรพระตา และท้าวก่า บุตรพระวอจึงได้พาครอบครัวไพร่พลฝุา
หนีออกจากวงล้อมของกองทัพกรุงศรีสัตนาคนหุต และได้นาใบบอกแจ้ งความไปยังเมืองนครราชสีมา เพื่อนา
ความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขอกาลังกองทัพมาช่วย จนกระทั่ง พุทธศักราช ๒๓๒๑
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช เมื่อครั้งดารงพระ
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อิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึ ก และสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท เมื่อครั้งดารงพระ
ยศเป็นเจ้าพระยาสุรสีห์ นาทัพขึ้นไปปราบพระยาสุโพที่เวียงดอนกองแขวงเมืองนครจาปาสัก เมื่อพระยาสุโพ
ทราบข่าว จึงรีบยกทัพกลับเมืองนครเวียงจัน ขณะเดียวกันพระเจ้าองค์หลวงไชยกุมาร เกรงว่าจะไม่สามารถที่
จะต้านทานกองทัพสยามไว้ได้ จึงอพยพครอบครัวไพร่พลหนีไปอยู่ที่เกาะไชย ในที่สุดกองทัพสยามตีได้นคร
จาปาสั ก และตามจั บ พระเจ้ าองค์หลวงไชยกุมารไว้ได้ หลั งจากนั้นกองทัพสยาม จึงยึดเมืองนครพนม
หนองคาย และเข้าล้อมเมืองนครเวียงจันไว้ พระเจ้าสิริบุญ สารหนีไปอาศัยอยู่ที่เมืองคาเกิด กองทัพไทยก็ยึด
เมืองเวียงจันไว้ได้และให้พระยาสุโพเป็นผู้รั้งเมือง แล้วนาตัวพระเจ้าองค์หลวงไชยกุมารพร้อมทั้งอัญเชิญพระ
แก้วมรกต และพระบางที่อยู่เวียงจันมายังกรุงธนบุรี ต่อมาอีกไม่นานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าองค์หลวงไชยกุมารกลับไปครองเมืองนครจาปาสักตามเดิม ดังนั้นเมืองนครจาปา
สักจึงกลายเป็นเมืองประเทศราชของสยามตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา พุทธศักราช ๒๓๑๘ ท้าวทนซึ่งหนีไปอยู่ ณ
บ้านกุดจอกได้เข้าหาพระยาพรหม และพระยากรมท่า พระยาทั้งสองเห็นว่าท้าวทนมีผู้คนบ่าวไพร่ควบคุมอยู่
มาก จึงมีใบบอกไปยังกรุงธนบุรีขอยกบ้านกุ่มขึ้นเป็นเมืองร้อยเอ็ด ให้ท้าวทนเป็นเจ้าเมืองนามพระขัติยวงษา
ซึ่งเมืองร้อยเอ็ดมีอาณาเขตตามพงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสาน ดังนี้ “...ตั้งแต่ลาน้ายางตกลาน้าพาชี ขึ้นไปภู
ดอกซ้อน หินทอด ยอดยาง ดู่สามต้น อ้นสามขวาย สนามหมาดหญ้า ผ้าขาวพันนา ฝายพระยานาคภูเมง มา
ประจบหนองแก้วศาลาอีเก้งมาบึงกุย นี้เปนอาณาเขตรเมืองร้อยเอ็ด …” พุทธศักราช ๒๓๒๖ ปีเถาะเบญจศก
นั้น พระขัติยวงษา (ทน) เจ้าเมืองร้อยเอ็ดถึงแก่กรรม ท้าวทนมีบุตร ๓ คน คือ ท้าวสีลัง ท้าวภู และท้าวอ่อน
จึงโปรดตั้งให้ท้าวสีลังเป็นพระขัติยวงษา ให้ท้าวภูเป็นอุปฮาดครองเมืองร้อยเอ็ด (เติม วิภาคย์พจนกิจ. ๒๕๔๖
: ๑๕๘)
เมืองร้อยเอ็ดผูกสัมพันธ์กับอาณาจักรล้านช้างเวียงจันอย่างแน่นแฟูนในสมัยรัชกาลที่ ๒ ของราชวงค์
จักรี เจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันได้ญาแม่หมานุยบุตรสาวของพระขัติยวงษา (ท้าวสีลัง) เป็นหม่อมห้าม คนทั้งหลาย
เรียกว่าญาแม่อุปฮาด เจ้าอนุวงศ์ได้ขอพระราชทานช่างหลวงจากกรุงเทพมหานครมาสร้างอุโบสถที่วัดกลาง
เมืองร้อยเอ็ดกลายเป็นวัดที่มีอุโบสถในรูปแบบศิลปะผสมระหว่างล้านช้างและราชสานักรัตนโกสินทร์ (บุญมี
คาบุศย์. ๒๕๔๑ : ๙-๑๓)
เจ้าอนุวงศ์เป็นพระอนุชาองค์ที่ ๓ ของพระเจ้าสิริบุญสาร เมื่ออายุได้ ๓๗ ปี ได้ขึ้นครองราชสมบัติใน
นครเวียงจัน และขอให้ราชบุตรของพระองค์ไปครองนครจาปาสัก จากนั้นจึงดาเนินการยกกองทัพลงไปกวาด
ต้อนเอาครอบครัวคนลาวที่ไทยกวาดไปไว้ที่เมืองสระบุรีคืนมายังเวียงจัน เมื่อกรุงเทพมหานครทราบข่าวเจ้า
อนุวงศ์แข็งเมืองจึ งได้ยกกองทัพออกติดตามตีกองทัพเจ้าอนุวงศ์จนถึงเวียงจัน ท้ายที่สุดเจ้าอนุวงศ์ถูกจับได้
ด้วยความช่วยเหลือจากเจ้ าน้ อยเมืองพวนและถูกส่งลงไปสิ้ นพระชนม์ที่กรุงเทพมหานคร (สิ ลา วีระวงส์ .
๒๕๔๐ : ๑๗๐ - ๑๗๓)
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนที่มีประเพณีบวชควาย คือเรื่องย่อยอันเป็นส่วนหนึ่งของพื้น
ประวัติศาสตร์อีสานจากพระวอพระตาถึงเหตุการณ์เจ้าอนุวงศ์ แม้ชุมชนที่มีประเพณีบวชควายจะอยู่ใต้อานาจ
การปกครองของร้ อ ยเอ็ ด แต่ ส านึ ก ทางประวัติ ศ าสตร์ เน้ น ย้ าให้ เ ห็ น ว่ า เป็ น คนละกลุ่ ม แต่ ถูก ลดบทบาท
ความสาคัญจนกลายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของหัวเมืองใต้การปกครองของเมืองร้อยเอ็ด โดยคาบอกเล่าท้องถิ่น
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เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชุมชนที่มีประเพณีบวชควายมีหลายสานวน แต่ละสานวนมีโครงเรื่องหลัก ๆ ที่
มีความคล้ายคลึงกัน และมีความแตกต่างกันในรายละเอียดปลีกย่อย สะท้อนถึงที่มาจากแหล่งเดียวกันของ
เรื่องเล่า ซึ่งสามารถกาหนดชุมชนศูนย์กลางของพื้นที่ ในประเพณีบวชควายได้ ๔ ชุมชน ได้แก่ ๑) บ้านแมด
ตาบลเชียงขวัญ อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ๒) บ้านเขือง ตาบลบ้านเขือง อาเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ๓) บ้านหวายหลึม ตาบลตาบลพระเจ้า อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ๔) บ้านหมูม้น ตาบลหมูม้น
อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด (บันเจิด พันพิทักษ์, ชาวบ้านเขือง ตาบลเขือง อาเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์)
บรรพบุรุษของพื้นที่แห่งนี้มีนามว่าปูุเพ้า เป็นชายชาตรีที่นิยมการท่องเที่ยวการต่อสู้ และการคบ
ค้าสมาคมกับสหายมากมาย อาทิ ปูุหารแห่งกมลาไสย ปูุจันแห่งเวียงจัน ปูุเพ้าเดินทางไปเยี่ยมสหายทุกปีมิได้
ขาด และได้ชอบพอกับหญิงสาวญาติของปูจุ ันจนถึงขั้นจะแต่งงานกัน ทว่าได้เกิดเหตุเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันยก
ทัพมาโจมตีนครราชสีมาเสียก่อน จึงไม่สามารถแต่งงานอยู่กินกันได้ จากนั้นเมื่อกองทัพจากกรุงเทพมหานคร
ฯ ยกมาสมทบตีโต้จนสามารถล้อมเวียงจันไว้ได้ แม่ทัพสยามจึงออกประกาศหาบุคคลที่มีฝีมือจากเมืองต่าง ๆ
เข้าร่วมรบ ปูุเพ้า ปูุหาร และปูุจัน ยกกองทัพทหารไปคนละประมาณ ๕๐๐ คน รวมเป็นทหารประมาณ
๑,๕๐๐ คน ออกเดินทางไป ๓ วัน ๓ คืน และได้ไปพักอยู่ที่เมืองหนองคาย ๑ คืน พอรุ่งเช้าจึงยกทัพข้ามแม่น้า
โขง ทหารจานวน ๑,๕๐๐ คน ล้วนเป็นคนมีฝีมือบุกเข้าโจมตีกาแพงเมืองเวียงจันเข้าไปได้ พวกข้าศึกยิงปืน
และขัดลูกดอกลูกผาหน้าไม้ออกมาใส่เหมือนดั่ง ห่าฝนแต่ไม่ระคายแม่ทัพและทหาร จนตัวของปูุเพ้าดาเหมือน
ตอตะโก ในที่สุดเวียงจันจึงแตกยับเยิน ต่อมาเมื่อเสร็จศึกแล้ว จึงมีการปูนบาเหน็จ ความดีความชอบให้ปูุเพ้า
เป็นหลวงศักดานุราชเจ้าเมือง ปูุจันเป็นอุปฮาดนากาลังมาสร้างบ้านคาแมด และบ้านเขือง ตามชื่อต้นไม้ที่พบ
มากในแต่ละบริเวณ โดยที่บ้านคาแมดมีการเกณฑ์ผู้คนมาขุดดินไปถมบริเวณให้สูงขึ้นเรียกว่าโนนสู งมาจนถึง
ปัจจุบัน ส่วนดินที่ขุดอยู่ในบริเวณที่ตั้งหอประชุมสภาตาบลบ้านแมดปัจจุบันเรียกว่าหนองหลุม จากนั้ น ท่ า น
จึงได้ตัดเสาไม้แดงขนาดใหญ่มาปลู กหอโฮง โดยทาด้วยสี แดงตลอดต้นเสา ผ้ าม่านด้านหลั งให้ เป็นสี แดง
เหมือนกัน จึงเรียกว่าโฮงแดงถัดออกไปทางทิศตะวันตกไม่ไกลนักในสร้างเป็นบ้านพักขึ้นภายหลัง แต่ละหลังมี
ชื่อดังนี้ หลังที่ ๑ บ้านพักของจ่าเลี้ยงช้างเลี้ยงม้านุ่งผ้าลาย หลังที่ ๒ บ้านพักของจ่าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนุ่งผ้า
ฝูาย หลังที่ ๓ บ้านพักของจ่าทาไร่ทานาปลูกกล้วยอ้อยนุ่งผ้าดาน้อย ให้ย้อมหม้อนิล ถัดออกไปทางโนนบ้าน
บุ่ง ให้สร้างโฮงช้าง โฮงม้า ได้ ๒ หลัง และ เล้าข้าว ๑ หลัง ขนาดใหญ่ใส่ข้าวได้หลายหาบปูุเพ้ามีนาอยู่
ประมาณ ๕๐๐ ไร่ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของหอไปประมาณ ๕๐๐ เมตร จากนั้นบริวารของปูุเพ้า และปูุ
จั น ได้ ข ยั บ ขยายไปก่ อ สร้ า งหมู่ บ้ า นต่ า ง ๆ อาทิ บ้ า นหวายหลึ ม และบ้ า นหมู ม้ น โดยชุ ม ชนเหล่ า นั้ น มี
ลักษณะร่วมกันคือการบวชควายในบุญบั้งไฟ โดยผีปูุตาของหมู่บ้านเหล่านั้นจะมียศรองลงจากปูุทั้งสอง (ถวิล
ชลเทพ, ชาวบ้านเขือง ตาบลเขือง อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์)

๔๖

ภาพประกอบที่ ๖ เขตพิธีกรรมบวชควายบ้านเขือง ภาพโดยนายปริญ รสจันทร์

๔๗

ภาพประกอบที่ ๗ นางหว่าบ้านเขือง ภาพโดยนายปริญ รสจันทร์

๔๘

ภาพประกอบที่ ๘ ควายจ่าบ้านเขือง ภาพโดยนายปริญ รสจันทร์

๔๙

ภาพประกอบที่ ๙ ศาลเจ้าปูุบ้านแมด ภาพโดยนุชรินทร์ มิ่งโอโล

๕๐

นอกจากตานานหลักเรื่องปูุเพ้าแล้ว คณะผู้วิจัยยังรวบรวมเกร็ดชื่อบ้านนามเมืองของบ้านหวาย
หลึม และบ้านหมูม้น ดังความว่า
หวายหลึม แปลว่าหวายที่ถูกมัดไว้เพื่อรวมกัน เช่นนาไม้ลาปอมามัดรวมกันเรียกปอหลึม หนึ่ง
หรือนาหวายมามัดรวมกันเรียกหวายหลึม ตามตานานนิทานเล่าต่อกันมาว่า ในอดีตกาลมีผู้ชายคนหนึ่งมีอวัย
เพศขนาดใหญ่ ชาวบ้านจึงพากันหามชายผู้นั้นเพื่อให้ไปสมสู่กับสตรีที่มีอวัยวะเพศใหญ่ในอีกชุมชนหนึ่ง ด้วย
ความที่อวัยวะเพศมีขนาดใหญ่มากจึงทาให้ไม้คานหัก ต้องใช้หวายหลาย ๆ เส้นมามัดไม้คานจึงเรียกบริเวณ
ดังกล่าวว่าบ้านหวายหลึมแต่นั้นมา (ถนอง คาภักดี, บ้านหวายหลึม ตาบลเขือง อาเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์)
หมูม้น แปลว่าร่องรอยที่หมูบุก หรือรุกเข้าไป มาจากเรื่องเล่าว่าเมื่อชาวบ้านพากันหักร้างถางพง
เพื่อบุกเบิกถิ่นฐานที่ทากิน ได้มาพบปุาแซงแห่งหนึ่งซึ่งต้นแซงนั้นเป็นลาคล้ายอ้อยใช้ส านเพื่อใส่ข้าวเปลือกได้
รอบ ๆ ปุาแซงนั้นพบริ่งรอยของหมูขุดคุ้ยหาของกินไปทั่ว จึงเรียกบริเวณนั้นว่าบ้านหมูม้นแต่นั้นมา (สากล
เวียงธรรม, บ้านหมูม้น ตาบลหมูม้น อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์)
๔.๒ ความสัมพันธ์ระหว่างการด้ารงชีวิตของคนกับประเพณีบวชควาย
สภาพภูมิประเทศเป็นเครื่องกากับรูปแบบการดารงชีวิตของคนในพื้นที่ประเพณีบวชควาย ซึ่งอยู่
ในลุ่มแม่น้าชีมีน้าหลากในหน้าน้า มีพื้นที่ทามาหากินสาคัญ คือ ชี ทาม บุ่ง นา โคก ในอดีตคนในพื้นที่ต้อง
ปรับตัวหากินตามฤดูกาล สิ่งที่สาคัญที่สุดคือการมีข้าวกิน การทานาต้อ งอาศัยน้าฝนเป็นสาคัญ เท่ากับว่า
ผลผลิตอยู่นอกเหนือการบริหารจัดการและอยู่นอกเหนือการควบคุมจากมนุษย์ ส่งผลให้เกิดวิธีคิดนอบน้อมต่อ
ธรรมชาติ ซึ่งสะท้อนออกมาในจารีตประเพณี ซึ่งผูกพันอยู่กับสภาพธรรมชาติและวิถีทางการผลิต เช่น ฮีตสิบ
สอง ได้แก่
เดือนอ้าย (เดือนเจียง) บุญเข้ากรรม เป็นบุญเพื่อชาระภิกษุสงฆ์ให้พ้นจากมัวหมองของมลทินอันเกิด
จากกรรมเบื้องต้น (อาทิกรรม) และกรรมที่เหลือ (เสสกรรม) รวมเรียกว่า อาบัติสังฆาทิเสส คืออาบัติที่ต้อง
อาศัยสงฆ์ทั้งในกรรมเบื้องต้นและกรรมที่เหลือ มีตานานนิทานเล่าไว้ว่า กาลครั้งหนึ่งมีภิกษุ หนุ่มบาเพ็ญธรรม
จนมีฤทธิ์ วันหนึ่งท่านได้ล่องเรือแล้วเผลอดึงใบตระไคร่น้า ด้วยไม่สาคัญว่ากระทาผิดจึงมิได้ปลงอาบัติ เศษ
กรรมนี้ส่งผลให้ภิกษุหนุ่มมิสามารถบรรลุรู้แจ้งได้แม้ว่าจะบาเพ็ญธรรมเท่าใด จนเมื่อตายไปกรรมยังติดตามให้
ไปเกิดเป็นนาคอยู่สองหมื่นปี นับเป็นผลจากเศษกรรมที่มิทราบว่าตนก่อขึ้น ขั้นตอนพิธีกรรม ประกอบด้วยการ
ปลงกรรมเบื้องต้นด้วยปริวาสและมานัต กล่าวคือ เมื่อภิกษุต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้ว จะต้องอยู่ปริวาสเท่ากับ
จานวนวันที่ปกปิดไว้ หลังจากนั้นมาอยู่มานัตอีก ๖ ราตรี ทั้งขั้นตอนปริวาส และขั้นตอนการอยู่มานัต นี้ ต้อง
อาศัยสงฆ์เป็นผู้ให้ โดยผ่านพิธีสงฆ์ที่เรียกว่า ญัตติจตุตถกรรมวาจา คือ สวดญัตติ ๑ ครั้ง สวดอนุสาวนา ๓
ครั้ง รวมเป็น ๔ ครั้ง การปลงกรรมที่เหลือ ทาได้โดยการสวดอัพภาน ซึ่งต้องอาศัยพระสงฆ์อย่างน้อย ๒๐ รูป

๕๑

สวดให้พ้นจากอาบัติสังฆาทิเสส ขั้นตอนนี้เป็นญัตติ จตุตถกรรมวาจาเช่นเดียวกัน เมื่อผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้ว
ภิกษุนั้นจึงถือว่าพ้นจากอาบัติสังฆาทิเสส เป็นเนื้อนาบุญผู้ควรกราบไหว้ดังเดิม
เดือนยี่ บุญคูณลาน เป็นพิธีกรรมเพื่อสร้างสิริมงคลแก่เกษตรกร ตามธรรมเนียมแต่โบราณนั้น เมื่อขน
ข้าวขึ้นลานแล้วให้นิมนต์พระสงฆ์มารั บถวายภัตตาหารที่ลานข้าว เจ้าบ้านถวายทานแล้วพระสงฆ์จะพรม
น้ามนต์ไปที่วัวควายและข้าวใหม่นั้น มีตานานนิทานเล่าว่า ในกาลพระกัสสปะพุทธเจ้าได้มีชาวนา ๒ พี่น้อง
อยากถวายข้าวแด่พระพุทธเจ้าทั้ง ๒ จึงแบ่งที่นากันทา โดยคนพี่ถวายข้าว ๑ ครั้ง แต่คนน้องถวายข้าวถึง ๙
ครั้ง คือ ตอนเป็นนมข้าว ตอนเป็นข้าวเม่า ตอนเก็บเกี่ยว ตอนมัดข้าว ตอนขนข้าว ตอนกองข้าวในลาน ตอน
รวมข้าวเป็นลอม ตอนนวดข้าว และตอนขนข้าวขึ้นเล้า ผลาอานิสงส์ ส่งผลให้ ๒ พี่น้องได้มาเกิดในศาสนาพระ
พุทธโคตม โดยน้องได้เกิดเป็นพราหมณ์โกทัญญะ อันเป็นอรหันต์ผู้ใกล้ชิดพระพุ ทธองค์ ส่วนคนพี่ได้เกิดเป็น
สุภัททะปริพาชก ผู้ขอเข้าเฝูาก่อนพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้เข้าเฝูา แล้วทรง
แสดงพระธรรมเทศนาว่ามรรคมีองค์ ๘ และทรงย้าว่าตราบใดที่สาวกของพระองค์ปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ ๘
อย่างถูกต้อง โลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ สุภัททะปริพาชกได้บรรลุเป็นพระอนาคามีหรือผู้ที่ไม่กลับมาเกิด
เป็นองค์สุดท้าย
เดือนสาม บุญข้าวจี่ ทาข้าวจี่ถวายพระ เพื่อผลาอานิสงค์ได้ไปเกิดบนสวรรค์ มีนิทานเล่ามาว่าในสมัย
พุทธกาล นางปุณณะทาสีเป็นคนเข็ญใจคิดถวายแปูงจี่แก่พระพุทธเจ้า ทว่านางเกรงว่าพระพุทธองค์ จะทรง
รังเกียจ พระพุทธเจ้าทราบเรื่องได้โดยพระจิตจึงรับแปูงจี่จากนางไว้พร้อมชมเชยว่าเป็นทานที่ดี ต่อมานาง
ปุณณะทาสีได้โสดาบันบรรลุเพราะแปูงจี่เป็นแบบแผนสู่บุญข้าวจี่ในที่สุด
เดือนสี่ บุ ญผะเหวด ฟังเทศน์ ม หาชาติ อันเป็นชาติของพระเวสสั นดร ผู้ บาเพ็ญทานบารมีล ะซึ่ ง
ความสุขทางโลกย์ การจัดบุญผะเหวดเริ่มโดยกาหนด “วันโฮมบุญ” จากนั้นจึงจัดเตรียมเครื่องสักการะ ดอกไม้
ธูปเทียน ข้าวตอก อย่างละพันก้อน ตั้งตุงใหญ่ไว้แปดทิศ และมีศาลเล็ก ๆ ไว้เก็บข้าวพันก้อนและเครื่องคาว
หวาน สาหรับผี เปรต และมาร รอบศาลาการเปรียญจะแขวนผ้าผะเหวด อันเป็นเรื่องราวของพระเวสสันดร
ตั้งแต่กัณฑ์แรกถึงกัณฑ์สุดท้าย การจัดงานบุญผะเหวด หรือ งานเทศน์มหาชาตินิยมที่อัญเชิญพระอุปคุต มา
ปกปูองคุ้มครองมิให้เกิดเหตุเภทภัยอันตรายทั้งปวง และให้โชค ลาภแก่พุทธศาสนิกชนในการทาบุญมหาชาติ
จึงมีการแห่พระอุปคุต ซึ่งสมมติว่า อั ญเชิญมาจาก สะดือทะเล ตามนิทานกล่าวว่า หลังพุทธปรินิพพาน พระ
เจ้าอโศกมหาราช ผู้ครองนครปาตลีบุตราชธานี ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ได้ฉลองสมโภช
พระสถูปเจดีย์ทั้งหมดที่พระองค์สร้างอย่างยิ่งใหญ่ตลอด ๗ ปี ๗ เดือน ๗ วัน แต่ถูกพญามารมาผจญ ท่านจึง
นิมนต์พระอุปคุตไปปราบพญามาร โดยเอาหนังหมาเน่าผูกคอไว้จนพญามารยอมแพ้ จึงเป็นคติเชิญพระอุปคุต
๕๒

มาเป็นประธานในงานก่อนเมื่องานดาเนินไปจนราว ๔ โมงเย็น จึงจัดขบวนพิธีแห่ผะเหวดเข้าเมือง จากนอก
หมู่บ้านเข้าสู่วัด ชักขบวนวนศาลา ๓ รอบ แล้วจึงขึ้นสู่ศาลาอันจะเป็นสถานที่เทศน์มหาชาติ
เดือนห้า บุญสงกรานต์ ไหว้บรรพบุรุษ ฮดสรงพระภิกษุสงฆ์ รดน้าผู้ใหญ่ เพื่อขอพรให้ร่มเย็นเป็นสุข
ปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สมหวัง ดังตานานเล่าว่า ในสมัยพระพุทธกาล ขณะที่พุทธองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวัน
มหาวิหาร วันหนึ่งพระเจ้าปเสนทิแห่งเมืองโกศล ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระสุริยเทพบุตรเสด็จอยู่ใน
วิมานนานกี่วัน พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า พระสุริยเทพบุตรเสด็จอยู่ในวิมานได้เพียง ๒๙ วันเท่านั้น ครั้นล่วงเข้า
วันที่ ๓๐ คือครบ ๑ เดือนแล้ว จึงย้ายราศีขึ้นไปเดินในเบื้องบน เมื่อสุริยเทพย้ายราศีออกจากเหลี่ยมพระสุเมรุ
พระรัศมีแผดร้อนยิ่งนัก ในช่วงดังกล่าวชาวโลกเรียกกันว่า สงกรานต์ พระเจ้าปเสนทิ ทูลถามต่อว่า พวกมนุษย์
พากันเกิดโรคาพาธเจ็บไข้เป็นอันมาก บางพวกเกิดโรคปัจจุบันขึ้นเพียงครู่เดียวก็ตายทันที บางพวกอดอยาก
โภชนาหารล้มตายไปก็มี บางปีเกิดข้าวยากหมากแพงก็มี บางทีฝนตกแต่เดื อนแรกน้ามากแต่ต้นปี ครั้นถึง
ปลายปี น้ าก็ แ ห้ ง ลดน้ อ ยไปก็ มี บางที ก็ เ กิ ด ไฟไหม้ บ้ า นก็ มี บางที ข้ า ราชการชั้ น ผู้ ใ หญ่ คิ ด ทรยศต่ อ องค์
พระมหากษัตริย์ก็มี หญิงมีครรภ์คลอดบุตรแล้วมีอันล้มตายไปก็มี เป็นดังนี้ด้วยเหตุผลประการใด พระพุทธเจ้า
ตรัสตอบว่า ในเวลาที่สุริยเทพบุตรย้ายเข้าสู่ราศีเมษ มนุษย์ทั้งหลายย่อมมีอันเป็นไป ถ้าสุริยเทพบุตรนอนในปี
ใด ปีนั้นเกิดข้าวยากหมากแพง ถ้าในปีใดสุริยเทพบุตรนั่ง พวกมนุษย์ย่อมได้รับความสุขเป็นอันมาก ถ้าสุริย
เทพบุตรขี่นาคไป ฝนจะตกในเดือนแรก น้าจะมากแต่ต้นปี ปลายปีฝนจะน้อย และจะตกไม่ต้องตามฤดูกาล ถ้า
สุริยเทพบุตรเสด็จ ไปข้างท่อลมมักจะเกิดวาตภัย ถ้าสุริยเทพบุตรขี่ราชสีห์ ในปีใด ปีนั้นข้าวปลาอาหารจะ
บริบูรณ์พูนผล หมู่มนุษย์ก็จะได้รับความสุขทุกถ้วนหน้า ถ้าสุริยเทพบุตรขี่กวางเสด็จไป ชาวชนบทจะตีรันฟัน
แทง สตรีมีครรภ์จะได้รับอันตรายจากการคลอดบุตรเป็นอันมาก ถ้าสุริยเทพบุตรเสด็จไปข้างท่อน้า ปีนั้นฝนตก
น้อย น้าจะแห้งแล้ว ชาวนาลาบากยากแค้น ถ้าสุริยเทพบุตรเสด็จไปด้วยวิมาน หมู่มนุษย์ก็จะอยู่เป็นสุข ถ้าขี่
ม้าเสด็จไปในปีใด ปีนั้นจะมีวัวควายช้างม้าเกิดขึ้นเป็นอันมาก ถ้าเสด็จไปข้างท่อไฟ แต่นั้นไปจะเกิดอัคคีภัย ถ้า
เสด็จไปในเวลาเช้า หมู่มนุษย์ก็จะมีความทุกข์โศกโรคภัยเป็นอันมาก ถ้าเสด็จย้ายไปในเวลาเที่ยง หมู่มนุษย์จะ
มีโรคาพยาธิมาก ถ้าเสด็จไปในเวลาพลบค่า พระราชาตลอดจนราชกัญญาทั้งหายจะประกอบไปด้วยความ
โทมนั ส ถ้า เสด็ จ ย้ ายไปในเวลาเที่ย งคืน หมู่สั ต ว์จ ะอยู่ เย็ นเป็ นสุ ข พระเจ้า ปเสนทิ ทูล ถามอีก ว่า เมื่ อถึ ง
สงกรานต์แล้ ว พวกมนุษย์ จ ะทาอย่ างไรจึงจะพ้นจากทุกข์ภัยไข้เจ็บได้ พระพุทธเจ้าตรัส ว่า อย่าได้พากัน
ประมาทในศีลทานการกุศล จงทาบุญให้ทานแก่พระสงฆ์องค์เจ้าและคนเข็ญใจ สรงน้าแก่พระสงฆ์ทั้งปวง และ
สรงพระพุทธรูป พระเจดีย์ ต้นโพธิ์ตลอดจนผู้เฒ่าคนชรา ปูุ ย่า ตา ยาย บิดา มารดา ครู อาจารย์ จะได้รับจตุร
พร คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ
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เดือนหก บุญบั้งไฟ ไหว้ผีปูุตา ถวายพญาแถน ตามตานานพญาคันคากเล่าว่า ในอดีตกาลครั้งพญา
แถนเป็นใหญ่เหนือแผ่นดินแผ่นฟูาเพราะเป็นผู้ให้น้าแก่โลกมนุษย์ สรรพชีวิตบนโลกจึงยาเกรงพญาแถนมาก
มีซิ้นส่งขา มีปลาส่งฮอยไม่เคยขาด ในกาลนั้น มีเมืองหนึ่งชื่อนครดอกไม้เป็นเมืองใหญ่กว้าง ไพร่ฟูาหน้าใสทา
มาหากินเป็นสุขทุกคืนวัน กระทั่งแม่นางเมืองให้กาเนิดลูกน้อยออกมาเป็นคันคากแผกประหลาดจากคนทั่วไป
ทว่ าโหรได้ท านายว่า คั น คากน้ อ ยนี้ มี บุ ญ ญาธิ การมากจงเลี้ ย งดู ไ ว้ ใ ห้ ดี คั น คากน้อ ยค่ อ ย ๆ เติบ ใหญ่ จ น
กลายเป็นหนุ่ม แล้วถอดคราบออกกลายเป็นหนุ่มรูปงาม คราบคางคกก็กลายเป็นเกราะทองรองกาย แล้วมี
ฤทธิ์สามารถปราบปรามหัวเมืองใหญ่น้อยให้สวามิภักดิ์ ทั้งยังทรงบารมีด้วยการรักษาสัตย์ จนเป็นที่ยกย่อง
เคารพบูชาไปทั่วจนหลงลืมเคารพพญาแถน ทาให้พญาแถนเคืองแค้นไม่มอบน้าลงสู่โลกนานหลายปี จนสรรพ
สิ่งบนโลกเดือดร้อนวุ่นวายจึงพากันไปร้องเรียนพญาคันคากให้ช่วยปราบพญาแถนพญาคันคาก จึงแต่งให้พญา
นกเค้าแมว ไปเจรจากับพญาแถน ให้ปล่อยฝนลงโลก ทว่าพญาแถนไม่ยินยอม พญาคันคากจึงสั่งให้พญาปลวก
ก่อจอมปลวกไปถึงเมืองแถน แล้วนาทัพไปต่อรบกับพญาแถนผู้มีไม้วิเศษฟาดตีพญาคันคากจนบวมปูดไปทั่ว
ร่าง พญาคันคาก และพญาแถนสู้รบตัวต่อตัวเจ็ดวันเจ็ดคืนก็ยังไม่รู้ชนะ จึงท้ากระทายุทธหัตถี โดยพญาคัน
คากคิดอุบายให้พญานาคแฝงตัวไปในหางช้าง สบโอกาสช้างฟาดหาง พญานาคลอยไปรัดตัวพญาแถนจนตก
จากช้างเป็ น อัน ว่าพญาแถนต้องพ่ายแพ้ พญาคันคากจึงสั่ งสอนให้ พญาแถนรู้จักหน้าที่ปล่ อยฝนลงมาให้
ชาวโลกได้ทามาหากิน โดยสัญญาไว้ว่า เมื่อถึงเดือน ๖ อันเป็นฤดูทานา ชาวโลกจะจุดบั้งไฟส่งสัญญาณมาขอ
ฝนกับพญาแถน จึงเกิดเป็นประเพณีบุญบั้งไฟด้วยเหตุนี้
เดือนเจ็ด บุญซาฮะ เป็นบุญที่ จัดทาขึ้นเพื่อชาระล้างสิ่งที่สกปรกมัวหมองออกไปจากบ้านเมืองและ
ตนเอง การทาให้สะอาดนั้นมีอยู่ ๒ อย่าง คือ ความสกปรกภายนอก ได้แก่ ร่างกาย เสื้อผ้า อาหาร การกิน ที่
อยู่อาศัย ความสกปรกภายใน ได้แก่ จิตใจ เกิด ความโลภ โกรธ หลง เมื่อถึงวันทาบุญชาวบ้านจะพากันมา
รวมกันที่ผาม หรื อศาลากลางบ้าน โดยน าดอกไม้ ธูปเทียน ขันน้า ขันใส่ กรวดทราย และฝูายผูกแขน มา
รวมกันไว้ ตอนเย็นนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ ตอนเช้าของวันรุ่งขึ้น ชาวบ้านจะนาข้าวปลา อาหาร
มาทาบุญตักบาตร เลี้ยงพระถวายจังหัน เมื่อพระสงฆ์ฉันเสร็จให้พรและรดน้ามนต์แล้ ว ชาวบ้านจึงเอาขัน
น้ามนต์ ด้ายผูกแขน ขันกรวดทารายกลับไปที่บ้านเรือนของตนเอง แล้วนาน้ามนต์ไปปะพรมให้แก่ทุกคนให้
ครอบครัว ตลอดจนบ้านเรือน วัว ควาย เอาด้ายผูกแขนลูกหลานทุกคน เชื่อว่าจะนาความสุขและสิริมงคลมาสู่
สมาชิกทุกคน ส่วนกรวดทรายก็จะนาเอาไปหว่านรอบ ๆ บริเวณบ้านและที่สวนไร่นา เพื่อขับไล่สิ่งอัปมงคล
ทั้งหลายให้หมดสิ้น ตามตานานเล่าว่าในครั้งพุทธกาล เมืองไพศาลีเกิดฝนแล้งนานหลายปีจนข้าวยากหมาก
แพง เกิดโรคระบาด ทาให้ผู้คนล้มตาย ชาวเมืองกลุ่มหนึ่งจึงพากันไปนิมนต์พระพุทธเจ้าให้มาขจัดปัดเปุา พระ
พุทธองค์พร้อมด้วยพระสงฆ์ ๕๐๐ รูป โดยเดินทางจากกุรุงราชคฤห์มาทางเรือโดยใช้เวลาเดินทาง ๗ วัน จึงถึง
๕๔

เมืองไพสาลี เมื่อเสด็จมาถึงก็เกิดฝนตกลงมาอย่างหนัก จนน้าฝนท่วมแผ่นดินสูงถึงหัวเข่าพัดพาเอาซากศพของ
ผู้คนและสัตว์ต่าง ๆ ไหลล่องลอยลงแม่น้าไปจนหมดสิ้น พระพุทธเจ้าทาน้ามนต์ใส่บาตรให้พระอานนท์ นา
น้ามนต์ไปสาดทั่วพระนคร โรคร้าย ไข้เจ็บ ก็สูญสิ้นไปด้วยอานุภาพของพระพุทธเจ้าและน้าพระพุทธมนต์ ตาม
คตินี้จึงสืบเนื่องมาเป็นบุญซาฮะจนถึงปัจจุบัน
เดือนแปด บุญเข้าพรรษา ถวายต้นเทียนพรรษาแก่พระสงฆ์ ตามตานานว่าแรกในครั้งพุทธกาล ไม่มี
วาระเข้าพรรษา เหล่าภิกษุเที่ยวจาริกไปในที่ต่าง ๆ แม้ในฤดูทานา ได้เหยียบย่าข้าวกล้าของชาวนาจนเป็นที่
เดือดร้อน เมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบดังนั้น จึงบัญญัติให้พระภิกษุต้องจาพรรษา ๓ เดือนในฤดูฝนโดยมิให้ไป
ค้างแรมที่อื่นนอกจากในวัดของตน ถ้าหากไปถือว่าเป็นการขาดพรรษาจะต้องอาบัติ ยกเว้นกรณี บิดา มารดา
เจ็บไข้ได้ปุวย ยกเว้นเพื่อรักษาพยาบาลได้แต่ก็ต้องกลับมาภายใน ๗ วัน พรรษาจึงจะไม่ขาด หากเกิน ๗ วันไป
เป็ น อัน ว่าพรรษาขาด เมื่อพระสงฆ์ต้องจ าพรรษาจึงเป็นโอกาสที่ทายกทายิกาจะถวายปัจจัยต่าง ๆ และ
สืบเนื่องเป็นคติวันเข้าพรรษามาถึงปัจจุบัน
เดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน ในวันแรมสิบสี่ค่า เดือนเก้า ชาวบ้านจะนาข้าวปลา อาหาร คาวหวาน
ผลไม้ หมาก พลู บุหรี่ ห่อด้วยใบตองไปวางตามโคนต้นไม้ใหญ่หรือรอบ ๆ โบสถ์ เจดีย์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่
ผู้ล่วงลับ ตามความเชื่อว่ากลางคืนของเดือนเก้าดับเป็นวันที่ประตูนรกเปิด ผีนรกจะออกมาเยี่ยมญาติพี่น้องที่
ยังมีชีวิตอยู่ ชาวบ้านจึงพากันจัดห่อข้าวไว้ให้แก่ญาติพี่น้องที่ตายไปแล้ว ถือว่าเป็นงานบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศล
ให้แก่ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ ตามตานานเล่าไว้ว่าพระญาติของพระเจ้าพิมพิสารลักลอบกินของสงฆ์ เมื่อตายไป
แล้วจึงไปเกิดในนรก ครั้นพระเจ้าพิมพิสารถวายทานแด่พระพุทธเจ้าแล้วมิได้อุทิศให้ญาติที่ตาย กลางคืนพวก
ญาติที่ตายมาแสดงตัวเปล่งเสียงน่ากลัวให้ปรากฏใกล้พระราชวัง รุ่งเข้าได้เสด็จไปทูลถามพระพุทธเจ้า พระ
พุทธองค์ทูลเหตุให้ทราบ พระเจ้าพิมพิสารจึงถวายทานอีกแล้วอุทิศส่วนกุศลให้ญาติที่ตายไปจึงได้ รับส่วนกุศล
จากตานานนี้จึงกลายเป็นประเพณีบุญข้าวประดับดิน ที่ต้องทาเป็นประจาทุกปี
เดือนสิบ บุญข้าวสาก ในวันเพ็ญเดือนสิบ ญาติโยมจะนาปัจจัยไทยทาน ตลอดจนสารับกับข้าวมา
ถวายโดยให้พระเณรทั้งวัด จับสลากเพื่อรับของเหล่านั้น ตามตานานว่า ในกาลครั้งหนึ่งชายตัดฟืนยากจน
พร้อมภรรยาเลื่อมใสพระพุทธศาสนายิ่งนัก จึงได้ปรึกษากับภรรยาว่า เหตุยากจนในปัจจุบันนี้เพราะไม่เคย
ทาบุญทาทานในชาติก่อน ในชาตินี้จึงควรทาบุญทาทานให้มาก วันหนึ่งเขาทั้งสองได้พากันเข้าปุาหาของปุามา
ขายแล้วได้นาไปจ่ายเป็นค่าหม้อข้าว ๑ ใบ หม้อแกง ๑ ใบ อ้อย ๔ ลา กล้วย ๔ ลูก นามาจัดในสารับเรียบร้อย
แล้วนาออกไปยังวัด เพื่อถวายเป็นสลากภัตตทาน สามีภรรยาจับสลากถูกพระภิกษุรูปหนึ่งแล้วมีใจยินดี จึง
น้อมภัตตาหารของตนเข้าไปถวายเสร็จแล้วได้หยาดน้าลงดินแล้วตั้งจิตอธิษฐาน ให้ผลทานนาพาชีวิตที่สุข
๕๕

สบายในภายภาคหน้า ครั้นสามีภรรยาสิ้นชีวิตลง จึงได้ไปเกิดเป็นเทพบุตร เทพธิดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ครั้น
หมดบุญแล้วจึงลงจากสวรรค์ได้เกิดเป็นกษัตริย์ในเมืองพาราณสี มีพระนามว่าพระเจ้าสัทธาดิส เสวยราชสมบัติ
อยู่ ๘๔,๐๐๐ ปี ครั้นเบื่อหน่ายจึงเสด็จออกบรรพชา ครั้นสูญสิ้นชีวาลงแล้วก็ได้ไปเกิดในพรหมโลก และใน
ที่สุดจึงได้มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้า
เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา เป็นงานบุญที่จัดทาขึ้นในวันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๑๑ จะมีการจุดประทีป
และไหลเรือไฟ เพื่อเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่พระพุทธเจ้าประทับรอยพระบาทไว้ที่ริมฝั่งแม่น้านัมมทาน
ที ตามตานานว่าเป็ นแม่น้ าที่พระพุทธเจ้ าได้ประทับรอยพระพุทธบาทไว้ ณ ริมฝั่ ง ตามที่พญานาคได้ทูล
อัญเชิญพระพุทธเจ้าให้ประทานไว้เพื่อให้หมู่มนุษย์และสัตว์ได้บูชา นอกจากนี้ยังลอยกระทงเพื่อบูชา และขอ
อโหสิกรรมต่อพระแม่คงคา ตลอดจนแห่ต้นดอกผึ้งหรือปราสาทผึ้ง ตามตานานว่า ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีวิวาท
กัน พระพุทธเจ้าตักเตือนไม่ฟัง พระองค์จึงเสด็จไปจาพรรษาที่ปุารักขิตวัน ได้ช้างและลิงเป็นอุปฐาก ช้างตักน้า
ต้มน้าถวาย ลิงหาผึ้งรวงมาถวาย ต่อมาช้างและลิงได้ไปจุติบนสวรรค์ สืบเนื่องมาถึงต้นดอกผึ้ง และปราสาทผึ้ง
เดือนสิบสอง บุญกฐิน ถวายผ้ากฐินทาบุญหาผู้ล่วงลับ ถือว่าเป็นงานที่ได้บุญมาก ในขบวนกฐินมีธง
จรเข้ประดับ ตามตานานเล่าว่ามีเศรษฐีผู้หนึ่งเป็นคนขี้เหนียว ไม่เคยทาบุญทาทาน สมบัติที่ได้มาก็นาไปฝังไว้ที่
ท่าน้าหน้าเรือน ครั้นตายลงจึงไปเกิดเป็นจระเข้เฝูาสมบัติของตน ได้รับความทุกขเวทนาจึงไปเข้าฝัน ภรรยาให้
มาขุดสมบัติไปทาบุญกุศล ภรรยาจึงจัดให้มีการทอดกฐินขึ้น จระเข้เศรษฐีนั้นก็บังเกิดความยินดี ว่ายน้าตาม
ขบวนเรือแห่องค์กฐินไป แต่ยังไม่ทันถึงวัดก็หมดแรงไปต่อไม่ไหว จึงบอกภรรยาให้วาดรูปจระเข้ใส่ในธงไปแทน
พิธีกรรมบวชควาย อยู่ในประเพณีบุญบั้งไฟ สื่อให้เห็นถึงความเป็นลูกหลานปูุเพ้าผู้ตั้งถิ่นฐาน ความ
ทรงจาถึงปูุเพ้า ยังคงแจ่มชัดในคาบอกเล่าของผู้ให้ข้อมูล หลายคนกล่าวว่า ตนเป็นเชื้อสายของเจ้าปูุ หลายคน
กล่าวว่าเคยเห็นอิทธิฤทธิ์ปาฎิหาริย์ และหลายคนคือผู้สืบต่อคาสั่งสอน อย่างไรก็ดีคาบอกเล่าทั้งหมดนี้ให้อุดม
คติในสานึกของชาวบ้านถึงยุคสมัยที่ปูุเพ้ายังมีชีวิตอยู่อันเป็นเหมือนยุคทองอันรุ่งเรืองของชุมชน อาทิ ในครั้งที่
ปูุเพ้ายังมีชีวิตอยู่นั้นพอถึงฤดูทานาท่านให้เกณฑ์ไพร่ฟูาประชาชนไปทาร่วมกัน ข้าวที่ได้มาก็เก็บใส่ยุ้งฉางหลวง
ใครขาดเขินสามารถยืมไปกินได้ไม่เอากาไร หลวงปูุเพ้ามีรูปร่างสูงใหญ่ แข็งแรงมาก ใบหน้าใหญ่สี่เหลี่ยม พูด
เสียงใหญ่ และพูดแล้วหนึ่งไม่มีสองสมกับชายชาตินักรบ เป็นคนมีนิสัยร่าเริง ชอบสนุก ชอบไก่ชน ชอบชกมวย
บางวันเวลาว่างให้ประชาชนชกกันให้ดู เอากันลงตมหรือขี้โคลนยิ่งชอบใหญ่ เมื่อจะไปบุญบั้งไฟบ้านใดก็ตาม
บอกให้ราษฎรชกกันให้ดู เอากันลงตมให้ดู ให้ราษฎรเป็นวัวเป็นควายชนกันให้ดู ดังนั้นเมื่อมีบุญบั้งไฟ จึงมีการ
บวชควายจ่าเพื่อถวายปูุเพ้า มาจนถึงทุกวันนี้ (สุนตัน บารุงเอื้อ, ชาวบ้านแมด ตาบลเชียงขวัญ อาเภอเชียง
ขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์)
๕๖

นอกจากนั้นตานานปูุเพ้ายังสามารถอธิบายพื้นที่ภู มิศาสตร์การทามาหากินที่อยู่ในจิตสานึกของ
ชาวบ้าน อันเป็นพื้นที่ที่มีขอบเขตมาจากการหาอยู่หากิน และมีตานานครอบพื้นที่เหล่านั้น ดังในคาบอกเล่าว่า
เมื่อครั้งปูุเพ้าท่านมีชีวิตอยู่ ท่านมีคนในปกครองมากเมื่อไปกินปลาหรือกินข้าวปุาที่บุ่งเชียงขวัญก็ให้สร้างศาลา
พักเอาไว้เรียกว่าท่าจานัดตรงหัวสะพานบุ่งเชียงขวัญปัจจุบั นนี้ ไปกินปลาที่กุดผือให้สร้างศาลาไว้อีกหลังหนึ่ง
เรียกว่าศาลาดินที่ยังคงปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน (น้อย ชลเทพ, ชาวบ้านเขือง ตาบลเขือง อาเภอเชียงขวัญ
จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์)
หน้าที่ประการหนึ่งของผีบรรพบุรุษคือการปกปูองพื้นที่เมื่อถูกคุกคามจากภายนอก มีเรื่องเล่าว่า
หลังจากที่สร้างบ้านแมดเสร็จประมาณ ๑๕ ปี ปูุเพ้าปุวยกะทันหันจนถึงแก่ความตาย โดยไม่ได้ตั้งเจ้าเมืองสืบ
ต่อเมืองคาแมดจึงตกอยู่ภายใต้อานาจของเมืองธวัชบุรี และเมืองร้อยเอ็ด คนในท้องถิ่นต้องส่งส่วยและแรงงาน
แก่คนต่างพื้นที่ และดูเหมือนว่าสิ่งที่คนในท้องถิ่นสามารถใช้ต่อสู้ต่อรองกับคนต่างถิ่น ตลอดจนสร้างศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์และความมั่นใจในตนเองของคนในพื้นที่คือพลังศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าปูุเพ้า เพราะหลังจากปูุเพ้า
สิ้นชีวิตที่อยู่อาศัยของท่านกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เรียกว่าหอเจ้าปูุ พื้นที่บริเวณหอเจ้าปูุ มีการสร้างศาลา
คอนกรีตครอบเสาไม้แดงซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเสาของโฮงเจ้าปูุตั้งแต่ครั้งมีชีวิตอยู่ วันหนึ่งมีเจ้านายมาจากเมือง
ร้อยเอ็ดขี่ม้ามาตรวจราชการผ่านหอเจ้าปูุแล้วแสดงกิริยาไม่เคารพเจ้าปูุโดยไม่ลงจากหลังม้าและไม่ถอดหมวก
คานับ จึงพลัดตกจากหลังม้าแล้ วเสี ยสติ ชาวบ้านที่รู้เห็ นเหตุการณ์จึงเรียกจ่าประจา หรือขะจ้า มาบอก
กล่าวโทษขออภัยก่อนจึงหายเป็นปลิดทิ้ง เรื่องเล่านี้แสดงให้เห็นถึงความหมายของเจ้าปูุในฐานะพลังอานาจ
ภายในขอบเขตพื้นที่ และจากเรื่องเล่านี้ชาวบ้านจึงจาเป็ นที่จะต้องทาบุญบั้งไฟและประเพณีบวชควายเพื่อขอ
พลังคุ้มครองจากอานาจภายนอกพื้นที่ เมื่อถึงฤดูสงกรานต์ของทุกปี จะมีผู้คนหลั่งไหลไปนมัสการ สรงน้าเป็น
ประจาทุกปี ด้วยเหตุว่าปูุเพ้าเป็นที่พึ่งทางจิตใจของชาวบ้านแมด บ้านเขือง บ้านหมูม้น บ้านหวายหลึม และ
หมู่บ้านใกล้เคียงมาจนถึงทุกวันนี้ (สุนตัน บารุงเอื้อ, ชาวบ้านแมด ตาบลเชียงขวัญ อาเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์)
การประกอบพิธีกรรมบวชควายในประเพณีบุญบั้งไฟ คือการจรรโลงพลังของปูุเพ้าให้คงอยู่ในชุมชน
โดยมีเรื่องเล่าว่าหลังจากหลวงปูุเพ้าเสียชีวิตไปแล้วประมาณ ๓๐ ปี เกิดเหตุการณ์มีผีมาเข้าสิงผู้คน ผู้ที่ผีมาสิง
เข้าคือคุณยายก้อน ภรรยาของคุณตาเนาะ คาน้อย ซึ่งเป็นลูกชายของปูุจัน คุณยายก้อนมีอาการไม่สบาย
เหมือนคนจะเป็นไข้ เมื่อคนจานวนมากออกมาดู คุณยายก้อนร้องตวาดว่าเอาเหล้ามาให้กูกิน จึงมีคนเอาเหล้า
มา ๑ ขวด แล้วร้องบอกให้คนเอาอาสนะกับผ้าแดงอีก พอเอาอาสนะกับผ้าแดงแล้ว คุณยายก้อนเอาผ้าแดงมัด
หัว แล้วจึงนั่งอาสนะแล้วยกเหล้า ๑ ขวดมากินจนหมดเกลี้ยงไม่เหลือและไม่มีอาการมึนเมาเลย บางครั้งต้อง
สูบยามวนใบตองแห้งกรอกยาใหญ่มาก สูบเข้าไปแล้วก็ไม่มีอาการอะไรเลย แล้ว ร้องประกาศออกมาว่า กูนี้คือ
หลวงปูุเพ้าเจ้าโฮงแดง กูมีความประสงค์อยากจะได้ควายเพราะว่าควายกูตายไปหมดแล้ว หลังจากนั้นชาวบ้าน
ก็เรียกกันมาให้ดูประมาณ ๖ - ๗ คน รวมกับพ่อใหญ่ผิว หรือจ่าผิว ยายก้อนผู้ที่ผีเข้าสิงนั้นจึงร้องขึ้นว่า กูจะ
เอาบักผิวนี้แหละ กูจะมอบให้อีก้อนเป็นคนบัวละบัติ นับตั้งแต่นี้ไป พอสั่งเสร็จคนที่ผีเข้าสิงก็อ าเจียน ๓ ที ก็
๕๗

บอกว่ากูจะกลับบ้านกูให้สูไปส่งกู พอสั่งเสร็จ คุณยายก้อนก็เป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น (ประสิทธิ์ แน่น
อุดร, ชาวบ้านเขือง ตาบลเขือง อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์)
ตั้งแต่นั้นมา ถ้ามีบุญบั้งไฟก็ต้องมีการบวชควายจ่าอยู่เป็นประจา โดยให้ยายก้อนเป็นผู้บัวละบัติ ผู้อื่น
จะจับหัวควายจ่าไม่ได้เลยนอกจากยายก้อน ความสัมพันธ์ระหว่างยายก้อนกับพ่อใหญ่จ่าผิวมีดังนี้ คือ คุณยาย
ก้อน เป็นพี่สาวของพ่อใหญ่ผิว (จ่า) บิดามารดาคนเดียวกัน แต่พ่อใหญ่ผิวเป็นคนสองชื่อ คือ ชื่อจริง ชื่อพ่อ
ใหญ่ผิว แต่ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่าพ่อใหญ่จ่า เมื่อพ่อใหญ่ผิวมาบวชเป็นควายจึงถูกเรียกว่าควายจ่า (ประสิทธิ์
แน่นอุดร, ชาวบ้านเขือง ตาบลเขือง อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์)
ประเพณีบวชควายในลุ่มแม่น้าชีเป็นพิธีย่อยที่ประกอบอยู่ในประเพณีบุญบั้งไฟอันเป็นประเพณีใหญ่
ของชุมชน เมื่อถึงฤดูกาลจัดบุญบั้งไฟ ชาวบ้านจึงได้จัดพิธีบวชควายเป็นประจาทุกปี โดยให้พ่อใหญ่ ผิวเป็นคน
บวช ต่อมาเมื่อประมาณ ๑๕ ปี พ่อใหญ่ผิวเสียชีวิตลง พอถึงฤดูกาลบุญบั้งไฟชาวบ้านจึงได้แต่ ราพันว่า
“เสียดายเด้ เสียดายควายบักเลเฒ่ารานี้ไปตายอยู่น้างึม ” ต่อจากนั้นชาวบ้านก็เอาผู้ใหญ่กรม ผู้เป็นลูกชาย
ผู้ใหญ่ผิวเป็นควายสืบต่อกันมา แต่คนยังเรียกว่าควายจ่า เรียกในนามของพ่อใหญ่จ่าตั้งแต่นั้นสืบมาจนตราบ
เท่าทุกวันนี้ (ประสิทธิ์ แน่นอุดร, ชาวบ้านเขือง ตาบลเขือง อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์)
เมื่อถึงวันที่จะแห่บั้งไฟต้องมีการไปอันเชิญ ปูุเพ้า หรือหลวงเพ้า หรือหลวงเฒ่า มาเป็นประธานในงาน
พิธี เรียกว่าไปรับเสด็จ ถ้าหากไม่ได้เชิญมาจะเกิดอันเป็นไปทันที และการไปรับเสด็จนั้น ต้องเตรียมกลองเหลง
กลองกิ่ง กลองตุ้ม มีทหารถือหอก นางสนม กรมวัง นุ่งผ้าซิ่น กระดิ่งแขวนเอว ใส่สร้อยข้อมือสวมกระโจมคา
แห่แหนตามหลัง พอแห่มาถึงสถานที่จัดงานบุญบั้งไฟแล้ว ต้องจัดให้อยู่ที่สาคัญคือ ให้หลวงปูุเพ้าอยู่ที่สูง เหนือ
พื้นดินโดยใช้ไม้ค้าให้สูงขึ้นพอสมควร มีบาตร ๑ อัน ผ้าไตรหนึ่งผ้าไตร มีขัน ๕ อันเชิญ ๑ ขัน มีสัปทนตั้ง
เอาไว้ตลอดงานเสร็จ ต้องจัดการถวายมวยให้ ปูุเพ้าชมเสียก่อนเพราะชอบการชกมวยมากที่สุด เมื่อถวายมวย
เสร็จแล้วถือว่าเสร็จพิธีในวันนั้นไป ต่อไปเมื่อจะถึงวันจะแห่บั้งไฟต้องได้หามหลวงปูุนาหน้าขบวนแห่ ถึงวันที่
จะจุดบั้งไฟต้องอันเชิญควายจ่าฟูอนรานาหน้าขบวนด้วยท่ายกมือสองข้างขึ้นเหนือหัว ทากิริยาท่าทางเหมือน
อย่างควายเปลี่ยว บางจังหวะกระโจนเข้าใส่คนที่มุงดูตามรายทาง มีนางหว่าหาบตะกร้าฟูอนราอยู่ใกล้ ๆ นัย
ว่าคอยปรนนิบัติควายจ่า และมีคนเลี้ยงถือพร้าคอยแสดงกิริยาดึงควายเพื่อปรามแต่ไม่ได้เป็นการดึงอย่าง
จริงจัง ขบวนแห่ดาเนินไปจนกระทั่งไปถึงฐานจุดบั้งไฟ จากนั้นแห่สามรอบก่อนจุดบั้งไฟถวาย เมื่อเสร็จแล้วผู้
เป็นเฒ่าจ้าอันเชิญเจ้าปูุเสด็จกลับโฮงเป็นอันเสร็จพิธี (หนูดี ขาวศรี, ชาวบ้านแมด ตาบลเชียงขวัญ อาเภอเชียง
ขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์)

๕๘

ควายจ่า มีชื่อเรียกหลายอย่าง อาทิ ควายหลวง ควายผิว, หมอควาย, ควายฮ้า ควายหลวง ลักษณะ
ของควายประกอบด้วย ๑) ตัวทาสีดาจากเขม่าหม้อ หรือสีจากคราม ทาสีดาให้ทั่วตัว ทาสีขาวและสีแดงจาก
ปูนขาวปูนแดง แปูงและลิปสติก ๒) มีรูปแบบของเขาอันเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันตามแต่ละหมู่บ้าน อาทิ
เขาควายบ้านเขืองจะมี ๔ เขา ใช้เส้นด้ายผูกปลายทแยงเข้าหากันเป็นรูปกากบาทมัดเขาเข้ากับเส้นผมใช้แปูง
ขนมจีนพอกที่หัว เขาควายบ้านแมดจะทาเขาแหลมเล็กจานวน ๔ เขาติดส่วนบนซึ่งมีลักษณะเป็นหมวกครอบ
เขาควายบ้านหวายหลึม มี ๔ เขา ทว่าปลายเขาจะมีพู่ก่อนมีเส้นด้ายผูกรอบจากเสาไปหาอีกเสาเป็นสี่ เหลี่ยม
เขาควายบ้านหมูม้น ใช้ส่วนในของหมวกนิรภัยซึ่งเป็นโฟมทาสีดาแล้วใส่เขาขนาดใหญ่ ๒ เขา ติดใบหูขนาด
ใหญ่ ๓) เครื่องเพศทาด้วยไม้ทาสีดาในส่วนลาและทาสีแดงในส่วนปลาย ๔) พรวนทามลักษณะคล้ายกระดิ่งอัน
ใหญ่ทาด้วยโลหะทองเหลืองหลายลูกใช้คล้องคอควาย ๕) หมอย ทาจากฝูายสีดามัดเป็นพุ่มที่โคนเครื่องเพศ
ของควายจ่า แบบแผนความซับซ้อนของพิธีกรรมจะมีความซับซ้อนในบ้านแมดและบ้านเขืองอันเป็นศูนย์กลาง
ของเรื่องเล่า รวมถึงมีขั้นตอนการปฏิบัติในการบวชควายค่อนมากกว่าชุมชนชายขอบ เช่นผู้ที่เป็นควายจ่าหรือ
ผู้ที่จะมาบวชเป็นควายในพิธีกรรมของวัฒนธรรมประเพณีบวชควาย นั้นจะต้องมีการปฏิบัติสืบต่อกันมาผ่าน
เชื้อสายหรือเครือญาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในขณะที่ชุมชนชายขอบเรื่องเล่าการบวชควายเป็นการทาเพื่อ
ความสนุกสนาน ในพื้นที่อันเป็นศูนย์กลางแบบแผนพิธีกรรมจะมีส่วนประกอบมากมายหลายขั้นตอน อีกทั้งยัง
มีอุปกรณ์ในการประกอบพิธีบวชและในขบวนแห่ควายจ่า โดยอุปกรณ์เหล่านี้จะต้องถูกต้องตามหลักที่เคย
กาหนดไว้แต่ในอดีต ชุมชนที่จัดว่าเป็นจุดศูนย์กลางแบบแผนพิธีกรรมของวัฒนธรรมประเพณีบวชควายนี้ได้แก่
บริเวณชุมชนบ้านแมด ตาบลเชียงขวัญ อาขวัญเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด บ้านเขื อง ตาบลบ้านเขือง อาเภอ
เชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดและบ้านหวายหลึม ตาบลพระเจ้า อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ในขณะที่ชุมชน
ที่อ ยู่ ช ายขอบพื้ น ที่วั ฒ นธรรมประเพณี บ วชควาย จะมี แ บบแผนพิ ธี ก รรมขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ต่ า ง ๆ ไม่ มี
รายละเอียดซับซ้อนเหมือนบริเวณศูนย์กลางพื้นที่วั ฒนธรรมประเพณีบวชควาย ซึ่งจากการศึกษาชุมชนชาย
ขอบพื้ น ที่ วัฒ นธรรมเช่ น บ้ า นหวายหลึ ม และบ้ า นหมูม้ น พบว่ า การจัด ขึ้น ของพิ ธี กรรมบวชควายจะให้
ความสาคัญต่อความสนุกสนาน และความอุดมสมบูรณ์ ในขณะที่ชุมชนศูนย์กลางจะมีนัยของความเป็นผู้สืบ
เชื้อสาย มีความหมายของความเป็นคนในและคนต่างถิ่นแฝงอยู่ ในพื้นที่ชายขอบของเรื่องเล่าผู้ร่วมงานมีความ
เสมอภาคกัน ผู้ที่จะมาเข้าพิธีบวชควายจ่าไม่จาเป็นที่จะต้องเป็นเชื้อสายของปูุเพ้าหรือเครือญาติเดียวกัน ผู้ใด
ประสงค์มีความสมัครใจก็สามารถเข้าพิธีบวชควายจ่าได้โดยไม่จากัดวัย ไม่จากัดจานวนคนที่จะเข้าพิธีบวช
ควายจ่า อีกทั้งขั้นตอนการบวชไม่ยุ่งยาก เพียงมีการขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชุมชนเท่านั้น ส่วนอุปกรณ์การ
บวชและการแห่ไม่ต้องเคร่ งครัด เพีย งแค่มีอุปกรณ์ส ร้างความสนุกสนานอย่างเช่น กลองยาว ฉิ่ง ฉาบ ก็
เพียงพอ อนึ่งยังมีคากล่าวที่ว่าบางหมู่บ้านที่ไม่จั ดพิธีบวชควายขึ้นในชุมชนเพียงแต่ยอมรับและเข้าร่วมใน
พิธีกรรมหมู่บ้านอื่น แต่ก็ยังถือว่าอยู่ในพื้นที่วัฒนธรรมประเพณีเดียวกัน แต่ละชุมชนมีใช้ศัพท์เฉพาะที่ใช้ เรียก
๕๙

คนที่บวชควายแตกต่างกันออกไป อาทิ ควายจ่า ควายหลวง ควายเซิ้ง ควายฮ้า ควายท่อ เป็นต้น นอกจากนั้น
ยังมีการเปลี่ยนแปลงในด้านของจุดมุ่งหมายพิธีกรรม คือจากเดิมในอดีตเชื่อกันว่าจัดพิธีนี้ขึ้นทาการขอฝนใน
การทาการเกษตร อุป โภคบริ โ ภค บู ช าผี บ รรพบุรุ ษ ให้ ป กปัก ษ์รั กษาคนในชุ มชน แต่เมื่ อมีก ารขุดคลอง
ชลประทานขึ้นในช่วง ๕ ปีย้อนหลัง ทาให้มีน้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง จุดมุ่งหมายของพิธีกรรมจึงลดลงเปลี่ยนมาเป็น
การจัดทาเพื่อสืบเนื่องประเพณี และความสนุกสนานเป็นหลัก แต่ในบริเวณศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่ยังคง
ความเหมือนเดิมคือการบูชาผีบรรพบุรุษตามความเชื่อของคนในชุมชน (ประมวล เจริญเขต, ชาวหวายหลึม
ตาบลพระเจ้า อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์)
๔.๒.๑ ล้าดับพิธีการประเพณีบวชควาย
ลาดับพิธีการประเพณีบวชควายของ ๑) บ้านแมด ตาบลเชียงขวัญ อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
๒) บ้านเขือง ตาบลบ้านเขือง อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ๓) บ้านหวายหลึม ตาบลพระเจ้า อาเภอเชียง
ขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ๔) บ้านหมูม้น ตาบลหมูม้น อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด มีรายละเอียด ดังนี้
๔.๒.๑.๑ ขั้นตอนล้าดับพิธีการประเพณีบวชควายบ้านแมด
ประเพณีบ วชควายของบ้ านแมด กาหนดจัดขึ้ นในวันศุก ร์ -เสาร์ -อาทิ ตย์ สั ปดาห์ ที่ ๒ ของเดือ น
มิถุนายนของทุกปี ประเพณีบวชควายของบ้านแมดเริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. ที่บ้านของพ่อหนูดี ขาวศรี ผู้ที่ทา
หน้าที่เป็นขะจ่า หรือพ่ออุปัชฌาย์ ทาหน้าที่เป็นผู้สื่อสารระหว่างคนกับเจ้าปูุ จากนั้นไปหาแม่เลี้ยงควายคือ
นางหนูจันทร์ แก้วปัญญา และคณะกองควายหลวง แห่รวมตัวกันที่ศาลปูุเพ้าเจ้าโฮงแดง เพื่อถวายบั้งไฟ ๓ อัน
ซึ่งมีความหมายว่า ๑) ให้ชุมชนอยู่ดีเป็นสุข ๒) ให้ฟูาฝนตกต้องตามฤดูกาล ๓) ให้ข้าวน้าอุดมสมบูรณ์ ในการ
ทาพิธีบวชนั้น จะทาการบวช ณ บริเวณด้านหน้าของศาลปูุเพ้าเจ้าโฮงแดง ก่อนทาพิธีกลุ่มคนที่เรียกว่า นาค ที่
ทาหน้าที่ในการบวชควายจะเข้าไปกราบเพื่อขออนุญาตต่อเจ้าปูุ ในขณะนั้นแม่เลี้ ยงควายจะตามหาควายที่
ออกหากินหญ้า แต่ในความเป็นจริงแล้วคือคนที่อยู่บริเวณงาน ผู้ทาหน้าที่เป็นควายจ่าคนปัจจุบันคือ พ่อสุนตัน
บารุงเอื้อ อายุ ๖๐ ปี แม่เลี้ยงควายจะมอบเครื่องแต่งตัวให้เพื่อใช้ในการทาพิธี และมีพ่อประจักษ์ ธานีวรรณ
ทาหน้าที่เป็นผู้มอบอุปกรณ์ พ่อหนูดี ขาวศรี ผู้ที่ทาหน้าที่เป็นขะจ้ ำหรือพ่ออุปัชฌาย์จะเป็นผู้นาในการทาพิธี
ในช่วงที่ทาพิธีนั้น แม่เลี้ยงควายจะนาสีดามาทาทั้งตัว สีแดงมาทาปากและบริเวณรอบดวงตา สวมเขาให้ และ
นาปลัดขิกที่มีเส้นด้ายอยู่มาห้อย แต่งตัวให้เหมือนควาย หลังจากแต่งตัวเสร็จ ทหารของเจ้ าปูุจะพากันขึ้นไป
ขนเอาข้าวของของเจ้าปูุใส่เสลี่ยง แบกขึ้นบ่ามาสมทบกับคณะบวชควาย อันประกอบไปด้วย ควายจ่า ใน
บางครั้งเรียก ควายฮ้า ควายหลวงควายผิว พ่ออุปัชฌาย์ คณะตีกลองหลวง นางสนม เรียกว่า สาวสีและสาว
ส่อย มีทั้งสาวแท้ และผู้ชายที่แต่งตัวเป็นผู้หญิง รวมถึงนาค จะพากันแห่รอบศาลปูุเพ้าเจ้าโฮงแดงทั้งสิ้น ๓รอบ
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ในช่วงที่แห่นั้น ผู้ที่ทาหน้าที่เป็นควายจ่าก็จะแสดงท่าทีคล้ายกับควาย ฟูอนไปฟูอนมา และออกหากินหญ้า ซึ่ง
ในทางปฏิบัติคือการเอาเงินใส่ปากให้ควายจ่าแทนหญ้า และดึงเอาเส้นด้ายที่อยู่ติดกับปลัดขิกของควายจ่าเพื่อ
ไปบู ช า ในช่ ว งที่ บ วชควายก็ จ ะมี การจุ ด บั้ งไฟขึ้น เป็ นระยะ ๆ เมื่อแห่ ใ นรอบสุ ด ท้ายควายจ่ าจะไปลงตม
ช่วงเวลานั้นจะมีหมอมวยและนักมวย ๒ คน ที่ล้วนแต่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษที่เคยทาหน้าที่เหล่านี้
นักมวยทั้งสองจะมาแสดงการชกมวยบริเวณหน้าศาลปูุเพ้าเจ้าโฮงแดง ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกันกับบริเวณที่บวช
ควาย เนื่องจากมีความเชื้อว่าเจ้าปูุชอบดูการชกมวย เมื่อเสร็จสิ้นพิธีบวชควายที่ศาลปูุเจ้าโฮงแดงแล้วจะมีการ
แห่ไปที่วัดของหมู่บ้าน และทาการแห่รอบหมู่บ้านในช่วงเย็น นอกจากนี้นั้นยังได้เตรียมควายสารองไว้ด้วย เผื่อ
คนที่ทาหน้าที่เป็นควายจ่า จะขอลาจากการเป็นควายจ่า จะนาผู้ที่ทาหน้าที่เป็นควายสารองมาเสี่ยงทายดูว่า
เจ้าปููจะเห็นด้วยหรือไม่ ทุก ๆ คนที่จะเข้าร่วมพิธีบวชควายนั้น มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ สืบเชื้อสายมาจาก
บรรพบุรุษที่เคยทาหน้าที่นั้น ๆ ในพิธีบวชควาย (หนูดี ขาวศรี, ชาวบ้านแมด ตาบลเชียงขวัญ อาเภอเชียงขวัญ
จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์)
๔.๒.๑.๒ ขั้นตอนล้าดับพิธีการประเพณีบวชควายบ้านเขือง
ประเพณีบวชควายของบ้านเขือง จะจัดขึ้นในทุกปีในช่วงประเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อว่า
ถ้าปีใดที่ไม่มีการบวชควาย จะทาให้เจ้าปูุหรือญาพ่อปูุโกรธและไม่พอใจ ส่งผลให้มีชาวบ้านมีอันเป็นไป และฝน
ไม่ตกต้องตามฤดูกาล ซึ่งประเพณีบวชควายนี้จะประกอบได้ด้วย ๓ วัน อันได้แก่ ๑) วันบวชควาย ๒) วันแห่
(บั้งไฟ) ๓) วันจุด (บั้งไฟ) ในทุกขั้นตอนของการบวชควายนั้น ผู้ที่สามารถทาและร่วมได้ จะต้องสืบเชื้อสายมา
จากคนที่อยู่ในพิธีบวชควายเท่านั้น เช่น คนที่ทาหน้าที่เป็นแม่บัวละบั ดจะต้องสืบเชื้อสายมาจากคนที่เคยเป็น
แม่บัวละบัดเท่านั้น คนที่ทาหน้าที่ตีกลองเลงก็จะต้องสืบเชื้อสายมาจากคนที่เคยตีกลองเลงเช่นกัน กลองเลง
ความยาวของกลองเลงจะยาว ๑๑ นิ้ว ความกว้างของกลองจะกว้าง ๒๐ นิ้วโดยประมาณ เอาหนังรูปหอสอง
หน้าแล้วใช้ไม้คั่นสองคน ๆ ข้างหลังจะเป็นคนตีกลอง ผู้รักษากลองเลงในช่วงที่พ่อใหญ่ผิว (จ่า) เป็นควายจ่า
ประกอบไปด้วย พ่อใหญ่ขัยเพชร พ่อหลวงบัณฑิต พ่อใหญ่โพธิ์สาร พ่อใหญ่ขุนนาม พ่อใหญ่ขุนอุดร และอีก
หลาย ๆ คน เมื่อถึงยุคของพ่อใหญ่เซียงกรมเป็นควายจ่า ผู้รักษากลองเลงคือพ่อใหญ่ปูอง คาสิงห์ บุตรชายของ
พ่อใหญ่ชัยเพชรทาหน้าที่รักษากลองแทนผู้เป็นพ่อ เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ตามแต่ยุคตามแต่สมัย โดยผู้ที่จะทา
หน้าที่ในการรักษาและตีกลองเลงจะต้องสืบเชื้อสายเท่านั้น คณะกลองเลงจะเข้าร่วมไม่ต่ากว่า ๓๐ คน ไม่
จากัดอายุแต่ส่วนมากแล้วจะตามเชื้อสายที่ปูุย่าตาทวดเคยทามาก่อน ควายจ่าก็เป็นไปตามสายญาติพร้อมผู้ที่
เป็นนางหว่า เป็นไปตามเครือญาติ ผู้อุปัชฌาย์ก็เหมือนกันต้องรักษาคาเลี้ยงกลองเอาไว้ จะให้คนใดคนหนึ่ง
ไม่ได้นอกจากจะมีการประชุมสมควรจะให้ใครเป็นผู้รักษาคาๆ นี้เอาไว้จะให้คน ทั่วไปไม่ได้เลยเพราะมันเป็น
ของโบราณที่ปูุย่าตาทวดเขียนขึ้นมาเองเลี้ยงเองเท่านั้น ส่วนอุปกรณ์ประกอบพิธีอื่น ๆ เช่น ปืน มีดดาบ มีด
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อีโต้ หอกแหลม ฉิ่ง ฉาบ พังฮาด ฆ้องเล็ก อุปกรณ์ในการตกแต่งควาย จะมีสีดา สีแดง สีขาว ลิปสติกทาปาก
ทาตาให้เป็นสีแดง เขาควาย ๔ เขามีผ้าแดงมัดหัวควายจ่าเอาสีดาทาหมดทั้งหัว สวมกางเกงสี ดาเป็นกางเกง
ขากล้วยใช้เชือกมัดขากางเกงขึ้นทั้ง ๒ ข้าง สิ่งสาคัญคือ หมากกระโล่งหรือ กระดิง กว่าจะใส่หมากกระโล่งก็
ต้องมีพีธีบวชก่อนจึงจะสวมหมากกระโล่งได้ ส่วนที่เป็นอุปกรณ์ในพิธีบวชควายจ่า มีดังนี้ ขันธ์ ๕ เหล้า ๒ ขวด
ขึ้นไป ไข่ ธูปเทียน ดอกไม้ หมอน ตะเกียงไม้ ผ้าไตร บาตร อาสนะ ร่ม ๑ อัน ส่วนชุดที่ใส่ในขบวนเซิ้งต้องเป็น
ชุดเดียวกันหรือใกล้เคียงเท่านั้น การบวชควายจ่าจะบวชได้วันเดียวคือวันรวมบุญบั้งไฟเท่านั้น คนที่จะบวชจริง
เป็นควายของพ่อปูุที่พ่อปูุเลือกเอาไว้แล้วเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้เด็ดขาด นอกจากย่าพ่อปูุจะอนุญาตให้ เปลี่ยน
สาคัญมาก ๆ ในเมื่อได้ทาพิธีบวชควายแล้วของทุกอย่างที่อยู่ในตัวของควายห้าม บุคคลใดคนหนึ่งไปแตะต้อง
หรือเอาออกจากตัวของควาย มิฉะนั้นจะมีอันเป็นไปนอกจากจะอนุญาตก่อนเอาออกอันนี้จะเป็นขั้นตอนการ
บวชควายจ่า นางหว่าหรือแม่บัวละบัดควายจ่า คือแม่ใหญ่ก้วนเป็นพี่สาวของพ่อใหญ่จ่าหรือพ่อใหญ่ผิวเป็นผู้
บัวละบัดควายจ่าคนแรก คือควายจ่าผิวชื่อเล่นว่าพ่อใหญ่จ่าก็เลยได้นามว่าควายจ่าจนถึงปัจจุบันนี้ ต่อลงมาก็
เลยมาหาแม่ใหญ่ม่อนพุฒ แม่ใหญ่เพ็ง แม่ใหญ่น้อย แม่ใหญ่หม่น แม่ใหญ่มน แม่ใหญ่สีดา แม่ใหญ่ทองจันทร์
แม่ใหญ่ฝอย ทุกอย่างทุกข้อจะเป็นไปตามเชื้อสายที่เคยทามาแล้วทั้งหมด ประเพณีบวชควายของบ้านเขืองเริ่ม
พิธีกรรมประมาณ ๙.๐๐ น. โดยจะมีขบวนแห่มาจากอีกฝั่งหนึ่งของหมู่บ้าน ในขบวนแห่นั้นจะประกอบไปด้วย
ผู้ชายเท่านั้น เหล่าผู้หญิงที่นั่ง อยู่บริเวณลานพิธีจะพากันฟูอนแห่มารับขบวนแห่ไปยังลานพิธี วางข้าวของ
จาพวก มีด พร้า และอุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้ ณ จุดศูนย์กลางของลานพิธี แล้วจึงเริ่มพิธีกรรม เฒ่าจ้า แม่บริบัติ และ
เหล่าทีมกลองเลงนั่งพร้อมเพรียงกัน ณ ลานพิธี มีพิธีกรเล่าประวัติความเป็นมาของการบวชควาย เฒ่าจ้ารับ
หน้าที่เป็นผู้ประกอบพิธีกรรม เมื่อพิธีได้เริ่มขึ้นพ่อใหญ่น้อย ผู้เป็นควายจ่าในปีนี้จะเข้ามานั่งให้แม่บริบัติทาตัว
และแต่งตัวให้เหมือนควาย เมื่อแต่งองค์ทรงเครื่องเสร็จแล้ว ควายจ่าจะเป็นผู้นาขบวนแห่ แสดงท่าทีเหมือน
ควาย มีเสียงบรรเลงจากคณะกลองเลง เหล่าชาวบ้านผู้สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษเข้าร่วมในขบวนแห่ พากัน
ฟูอนราอย่างมีความสุข ในช่วงที่แห่ขบวนชาวบ้านจะนาเงินใส่ปากให้ควายจ่า เป็นสัญลักษณ์แทนหญ้าให้ควาย
กิน และดึงเอาด้ายที่ผูกไว้ที่เอวของควายจ่าไปบูชา บริเวณข้างลานพิธีจะมีหนองน้าเล็ก ๆ เอาไว้ให้ควายเล่น
เฒ่าจ้าจะนาพรวนไปคล้องคอให้กับควาย ถ้าคล้องไม่เข้าก็ต้องรอคล้องในรอบถัดไป เมื่อครบสามรอบแล้ว
ควายจ่าและขบวนแห่ก็จะแห่ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะถึงศาลปูุตาอันเป็นสถานที่สุดท้ายของพิธีกรรม ชาวบ้านจะ
นาเอาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในพิธีกรรมเข้าไปไว้ในศาลปูุตา เป็นอัน เสร็จสิ้นพิธีกรรมบวชควาย (ประสิทธิ์ แน่น
อุดร, ชาวบ้านเขือง ตาบลเขือง อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์)
วันที่ ๒ ของบุญบั้งไฟคือวันบูชาไฟ วันจุดบั้งไฟจะมีการบวชพระอุปัชฌาย์ มีอุปกรณ์ในการบวช ดังนี้
๑) ม่อมกราบ ๒) บาตร ๓) ผ้าคลุมจะเป็นผ้าเสื่อขาดมีนุ่นติดด้วย ส่วนบาตรจะเปลี่ยนเป็น ฆ้อง ขั้นตอนการ
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บวชควายจ่าต้องบวชก่อนวันรวมบุญ ๑ วันก่อนไปบ้านเขืองน้อยพอตื่นเช้ามาจะเป็นวันรวมบุญบั้งไฟแล้วคณะ
กลองเลงพร้อมควายจ่าของญาพ่อปูุจะได้ไปอัญเชิญพ่อปูุในเวลา ๐๘.๐๐ น. ไม่ไปไม่ได้เด็ดขาด ส่วนอุปกรณ์
จะได้นาไปอัญเชิญพ่อปูุนั้น ได้แก่ ตะเกียง หมอน บาตร ร่ม ๑ อัน ผ้าไตร ๑ ไตร สไบ ๑ ผืน นอกนั้นจะมี
กลองเส็งกลองกิ่ง พร้อมสาวสนมนุ่งผ้าถุงลูกกระดิ่งแขวนกางร่มให้เฉพาะผู้ชายแต่งเท่านั้น พอไปถึงจะมีการ
ชกมวยก่อนจึงได้อัญเชิญท่านมาที่งานบุญมาถึงแล้วก็มีการชกมวยถวายก่อน จึงเอาขึ้ นไว้ที่สูง ส่วนอุปกรณ์อีก
อย่าง ก็คือผู้ชายจะแต่งเป็นผู้หญิงเรียกว่า นางว้า การแต่งตัวของนางว้าจะมีแปูงสีขาว ผ้าแดงมัดหัว เสื้อ
ยกทรง กระโปรง เข็มกลัด ร่ม ๑ อัน ตะกร้า ไม้คานสอดในตะกร้าของนางว้า และจะมีชาวบ้านตามหมู่บ้าน
ต่างๆ เป็นผู้ใส่ให้ตามแต่กาลังใจผู้ที่ ใส่จะ ขนม กล้วย มะม่วง ปลา หรืออื่นๆ สุดแต่ตามกาลังใจผู้ให้และจะมี
สร้อยสวมสามสร้อยจะเป็นลักษณะเอาลูกสบู่ดาหรือหมากเยาบ้านเรานี้เองมาทาเป็นลูกปัดสายสร้อย เรื่องบาง
เรื่องถ้าเราทาไม่ถูกไม่ควรจะมีอันเป็นไป ทุกอย่างก็เลยได้ทาตามกรอบประเพณีโบราณเพื่อการอนุรักษ์ จริงๆ
แต่จะมีควายตัวสารองอยู่ก่อนถึงวันงานจริงใช้ควายสารองไปก่อน ส่วนผู้บวชควายจ่าจะเป็นผู้สืบทอดกันไป
ตามเชื้อสายที่เคยกระทามา จนถึงพวกลูกหลาน แต่ก่อนจะบวชต้องบวชในวันรวมบุญเท่านั้น เริ่มการบวชใน
เวลาสามโมงเช้า รวมกันจุดเดียวที่บ้านคุณยายเทียมจันทร์ เมื่อได้ทาพิธีกรรมบวชแล้วทุกอย่างที่อยู่ในตัวควาย
จ่านั้นห้ามบุคคลใดบุคคลหนึ่งเอาออกจนกว่าควายจ่าจะลาสิกขา (ประสิทธิ์ แน่นอุดร, ชาวบ้านเขือง ตาบล
เขือง อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์)
๔.๒.๑.๓ ขั้นตอนล้าดับพิธีการประเพณีบวชควายบ้านหวายหลึม
ประเพณีบวชควายบ้า นหวายหลึมถือว่าเกิดจากการแพร่ทางวัฒนธรรม และมีความหมายไปในทาง
เพื่อความสนุกสนานในประเพณีบุญบั้งไฟ ที่นี่จึงนิยมเรียกบวชควายว่าควายฮ้า เนื่องจากบ้านหวายหลึมเริ่มมี
พิธีกรรมการบวชควายในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ซึ่งก่อนหน้านี้ ทุกครั้งที่มีประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านหวายหลึมต้องไป
จ้างควายฮ้ามาจากบ้านเขือง และบ้านแมด ภาษาถิ่น เรียกว่าเช่าควายฮ้าเพื่อร่วมประเพณีบุญบั้งไฟ ต่อมา
ชาวบ้านต้องการมีประเพณีบวชควายในหมู่บ้านของตนเอง จึงไปขออุปกรณ์ในการประกอบพิธีกรรมมาจาก
บ้านเขือง ได้แก่ กลองรามะนา กะโหล่ง เขาควาย และขอให้อุปัชฌาย์บวชควายบ้านเขืองมาประกอบพิธีกรรม
ให้ในปีแรก จากนั้นเฒ่าจ้าบ้านหวายหลึมจึงได้กระทาพิธีกรรมการบวชควายเองตั้งแต่ครั้งนั้น ผู้ชายคนแรกจะ
บวชเป็นควายของบ้านหวายหลึมได้มาจากการเสี่ยงแม่นางด้ง เนื่องจากยังไม่เคยมีใครในหมู่บ้านสืบเชื้อสาย
การเป็นควายมาก่อน เฒ่าจ้าและผู้แก่ผู้เฒ่าบ้านหวายหลึมจึงเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อกระทาพิธีการเสี่ยงทาย
แม่นางด้งที่บริเวณลานกว้างใจกลางหมู่บ้าน เมื่อเลือกควายจ่าได้แล้วบ้านหวายหลึมจึงเริ่มมีพิธีบวชควายตั้งแต่
นั้นมาจนปัจจุบัน กลุ่มผู้ประกอบประเพณีพิธีกรรมบวชควายบ้านหวายหลึม ประกอบด้วยผู้นาทางพิธี กรรม
ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า เฒ่าจ้า หรือขะจ้า เป็นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายที่รับช่วงสืบทอดต่อกันมา มีอุปัชฌาย์ผู้เป็น
ผู้นาในการบวชคือนายประมวล เจริญเขต ซึ่งมีหน้าที่ ในการประกอบประเพณีพิธีกรรมบวชควายจะกระทา
หน้าที่เป็นผู้บวชควายร่วมกับผู้เลี้ยงควาย โดยการบอกกล่า วผีปูุตา ผู้เลี้ยงควายจะเป็นผู้ผูกเขาควายและแต่ง
๖๓

กายให้ควาย นอกจากนี้เฒ่าจ้ายังเป็นผู้เตรียมเครื่องบูชาและเครื่องเซ่นไหว้เองทุกอย่าง ขะจ้าจะแต่งกายเป็น
ชุดพื้นเมืองคือนุ่งผ้าถุง เสื้อสีอ่อนหรือขาว พาดบ่าด้วยสไบ (ประมวล เจริญเขต, ชาวบ้านหวายหลึม ตาบล
พระเจ้า อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์)
นอกจากผู้เป็นควายและอุปัชฌาย์แล้ว ผู้อยู่ในขบวนควายจ่า ประกอบด้วย กลุ่มผู้ถือเครื่องศาสตราวุธ
ประกอบด้วย ๑) ผู้เลี้ยงควายมีหน้าที่จะต้องควบคุมพฤติกรรมของควาย หลังจากเข้าพิธีกรรมการบวชควาย
แล้ว มักจะแสดงอาการดุร้ายไล่ขวิดผู้คนทั่วไป ดังนั้นผู้เลี้ยงควายจึงใช้มือซ้ายคอยดึงรั้งเชือกแขวนกะโหล่งกระ
ตุกห้ามปรามมิให้ควายฮ้าแสดงอาการดุร้ายมากเกินไป ส่วนมือขวาจะถือมีด พร้าขนาดใหญ่เป็นคู่มือ และมี
หน้าที่เก็บรักษา เครื่องดนตรี เครื่องแต่งกายควายฮ้า เครื่องศาสตราวุธของคณะควายทั้งหมด ชาวบ้านหวาย
หลึมคัดเลือกผู้เลี้ยงควายซึ่งเป็นบิดาของผู้เป็นควายนั่ นเอง เครื่องแต่งกายผู้เลี้ยงควายบ้านหวายหลึมจะสวม
เสื้อผ้าสีเข้ม สวมหมวกกันแดด ถือมีดขนาดใหญ่ บริเวณใบหน้าจะถูกแต้มด้วยสีดา นอกจากนี้ยังมีผู้ถือปืนและ
ผู้ถือดาบคอยดูแลความสงบเรียบร้อยให้สมาชิกควายฮ้า ๒) กลุ่มนักดนตรี ประกอบด้วย ผู้ตีกลองรามะนา ผู้ตี
ฉาบ ผู้ตีผางฮาดเป็นกลุ่มผู้ที่รับสมัครมาจากบุคคลที่มีใจรักการดนตรีและการละเล่นในประเพณีพิธีกรรมควาย
ฮ้า ทุกคนจะสวมเสื้อผ้าสีเข้ม บริเวณใบหน้าจะถูกแต้มด้วยสีดา ๓) กลุ่มผู้ถือเครื่องมือจับปลา ประกอบด้ว ย
แม่นางหว่าบ้านหวายหลึมเป็นเพศหญิงมีใจรักความสนุกสนาน การฟูอนรา แสดงเป็นหญิงประกอบอาชีพทา
นา โดยหาบตะกร้าใส่ห่อข้าวไปนา กลางร่ม มีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประเพณีพิธีกรรมการบวชควายฮ้า บริเวณ
ใบหน้าถูกแต้มด้วยสีดา ส่วนเครื่องแต่งกายเป็นเสื้อผ้ากระโปรง แต่ งหน้าทาปากสวมเครื่องประดับ สวยงาม
(ทองมี อาจสัมพันธ์, ชาวบ้านหวายหลึม ตาบลพระเจ้า อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์)
สถานที่ประกอบประเพณีพิธีกรรมควายฮ้าในบุญบั้งไฟบ้านหวายหลึม ประกอบด้วย ศาลผีปูุตาที่ดอน
ปูุตา วัดบังบด ศาลผีปูุตาที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัด สถานที่ ที่สาคัญในการบอกกล่าวก่อนประกอบประเพณี
พิธีกรรมควาย ประกอบประเพณีพิธีกรรมบวชควายและลาสิกขา คือดอนปูุตาอยู่ห่างจากบ้านเฒ่าจ้าประมาณ
๑๕๐ เมตร ที่ตั้งศาลจะอยู่บริเวณใต้ต้นมะขามใหญ่ อาคารสร้างด้วยปูนขนาดค่อนข้างใหญ่ หลังคามุงสังกะสี
บริเวณภายในศาลแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ส่วนที่ ๑ สาหรับผีปูุตา อีก ๒ ส่วนสาหรับเหล่าบริวารผีปูุตา พร้อม
ด้วยเครื่องบูชา ดอนปูุตาบ้านหวายหลึมเป็นสถานที่สาคัญในการบอกกล่าวก่อนประกอบประเพณีพิธีกรรม
บวชควาย ตลอดจนเป็นสถานที่ประกอบประเพณีพิธีกรรมการบวชควายและลาสิกขาด้วย เมื่อบวชเสร็จแล้ว
ทุกคนรับเหล้าที่เซ่นไหว้ผีปูุตาแจกจ่ายกันทุกคน แล้วบรรเลงกลองรามะนา พร้อมเครื่องดนตรีอื่น ๆ ทุกคน
ล้วนลุกขึ้นฟูอนรารอบศาลผีปูุตา ๓ รอบ จึงแห่ออกไปที่วัดบังบด บ้านหวายหลึม ที่อยู่ห่างจากดอนปูุตา
ประมาณ ๓๐๐ เมตร เป็นสถานที่คณะบวชควายต้องแห่รอบศาลาวัด ๓ รอบ ในวันบวชควาย และบอกกล่าว
แก่เจ้าอาวาสวัดว่าได้กระทาพิธีบวชควายเพื่อละเล่นในบุญบั้งไฟ คณะควายจะแห่ไปยังบริเวณศาลผีปูุตาที่
ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดบังบด บ้านหวายหลึม ตัวศาลเป็นเรือนปูน รูปแบบศาลพระภูมิเจ้าที่ โดยมีเฒ่าจ้าบอก
กล่าวว่าได้ประกอบประเพณีพิธีกรรมบวชควายแล้ว ขอให้ คุ้มครองปกปูองคณะควายให้ได้รับความปลอดภัย
นอกจากนี้ยังมีสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมอีกหนึ่งคือค้างบั้งไฟ เป็นสถานที่คณะควายฮ้าต้องแห่บั้งไฟเล็ก
ไปจุดถวายผีปูุตา ก่อนจุดเพื่อแข่งขันขึ้นสูง จากนั้นคณะควายพร้อมเฒ่าจ้าจะกระทาพิธีลาสิกขาที่ดอนปูุตา
๖๔

เป็นอันหมดภาระหน้าที่ของควายในประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านหวายหลึม (ประมวล เจริญเขต, ชาวบ้านหวาย
หลึม ตาบลพระเจ้า อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์)
ขั้นตอนประเพณีพิธีกรรมควายบ้านหวายหลึม ประกอบด้วย ๑) วันออกเล่ นหรือวันเซิ้งหาปัจจัย
ประมาณ ๑๓.๐๐ นาฬิกา เฒ่าจ้าเตรียมเครื่องบูชา เครื่องเซ่นไหว้ พร้อมคณะควายไปรวมกันที่ดอนปูุตา เพื่อ
กระทาพิธีบอกกล่าวแก่ผีปูุตาว่าคณะควายจะออกเซิ้งหาปัจจัยไปตามหมู่บ้านต่าง ๆ ที่ใกล้เคียงเป็นระยะเวลา
๓ วัน ขอให้คุ้มขอให้คุ้มครองปูองกันภยันตราย เสร็จแล้วเฒ่าจ้านาเหล้าจากผีปูุตาแจกจ่ายให้คณะควายดื่มกัน
ทุกคน คนตีกลองเริ่มบรรเลงพร้อมกับเครื่องดนตรีอื่น ๆ ฟูอนราแห่รอบศาลผีปูุตา ๓ รอบ จึงออกเดินทางไป
ตามหมู่บ้านต่าง ๆ คณะควายย้อนกลับเข้ามาที่หมู่บ้านตัวเองในตอนเย็นของวันก่อนประเพณีพิธีกรรมบวช
ควาย เพื่อจัดเตรียมเครื่องใช้ต่าง ๆ ในการบวชควาย ๒) วันบวชควาย เริ่มจากคณะควายบรรเลงดนตรีที่บ้านผู้
เลี้ยงควาย เมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะเคลื่อนขบวนแห่มาบ้านเฒ่าจ้าที่เตรียมเครื่องบูชา เครื่องเซ่นไหว้ เพื่อ
กระทาพิธีการบวชควาย คณะควายกองเครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ มารวมกันเฒ่าจ้าจุดธูปเทียนบูชาผีปูุตาพร้อมเท
เหล้าขาวถวาย ๒ แก้ว พร้อมบอกกล่าวแก่พี่ปูุตาว่าวันนี้จะกระทาประเพณีพิธีกรรมบวชควาย อัญเชิญดวง
วิญญาณผีปูุตาเข้ามาสิงสถิตที่ร่างกายควายนี้ ขอให้ควายเล่นได้ตลอด อย่าเหนื่อยล้ากับการละเล่นในประเพณี
บุญบั้งไฟที่จัดกระทาขึ้นเพื่อขอฟูาฝนให้ตกมาถูกต้องตามฤดูกาล ขอให้ผีปูุตาจงคุ้มครองปู องกันลูกหลานทุก
คน กล่าวเสร็จเฒ่าจ้าเป็นผู้สวมเขาและส่วนกะโหล่งให้ควาย จากนั้นชาวคณะจะช่วยกันแต่งตัวให้ควายและแม่
นางหว่าจนแล้วเสร็จจึงบรรเลงเครื่องดนตรีแห่รอบศาลผีปูุตา ๓ รอบ เคลื่อนขบวนเข้าไปในวัดบังบดเพื่อบอก
กล่าวแก่เจ้าอาวาสวัดและบอกกล่าวผีปูุตาในบริเวณวั ด แล้วคณะควายออกเซิ้งตามคุ้มต่าง ๆ ในบ้านหวาย
หลึม ๓) วันแห่บั้งไฟเวลาประมาณ ๘.๐๐ นาฬิกา คณะควายต้องร่วมนาขบวนแห่ผ้าปุาสามัคคีรอบบ้านหวาย
หลึม เมื่อถวายเสร็จจะรวมกันอีกครั้งเวลาประมาณ ๑๓.๐๐ นาฬิกา เพื่อตั้งขบวนรอรับคณะบั้งไฟที่มาร่วม
การประกวดแข่งขันขบวนฟูอนราและการเอ้บั้งไฟ เมื่อทุกคณะมาพร้อมกันจะมีการแห่บั้งไฟรอบบ้านคณะ
ควายจะต้องฟูอนรานาหน้าขบวนบั้งไฟ ๔) วันจุดบั้งไฟ เวลาประมาณ ๘.๐๐ นาฬิกา คณะควายรวมตัวกันที่
บ้านผู้เลี้ยงควาย บรรเลงเครื่องดนตรีเคลื่อนขบวนนาบั้งไฟเล็กแห่ไปยังค้างบั้งไฟ เพื่อจุดถวายผีปูุตา ๒ บั้ง
เมื่อบั้งไฟที่ร่วมแข่งขันจุดขึ้นสูง จุดได้ประมาณ ๓ บั้ง คณะควายพร้อมเฒ่าจ้าจะรีบเดินทางมาลาสิกขาที่ดอน
ปูุตาอีกครั้ง โดยเฒ่าจ้ าเป็ นพูดถอดเขากะโหล่งถือว่าสิ้ นสุ ดภาระหน้าที่ของการเป็นควายบ้านหวายหลึ ม
(ประมวล เจริญเขต, ชาวบ้านหวายหลึม ตาบลพระเจ้า อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์)
๔.๒.๑.๔ ขั้นตอนล้าดับพิธีการประเพณีบวชควายบ้านหมูม้น
ประเพณีบวชควายบ้านหมูม้น เกิดจากการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมของผู้เป็นลูกหลานบ้านแมด
และบ้านเขืองมาทามาหากินและตั้งถิ่นฐานที่บ้านหมูม้น และได้นาพาความเชื่อเรื่องบวชควายติดตัว มาด้วย
การบวชควายบ้านหมูม้น ประกอบด้วย ๑) ผู้นาทางพิธีกรรมซึ่งชาวบ้านเรียกว่าเฒ่าจ้า คัดเลือกเฒ่าจ้าจะใช้
วิธีเสี่ยงทายด้วยไม้ไผ่ยาวขนาด ๑ วา แล้วนาไปเสี่ยงทายที่ดอนปูุตา โดยมีคากล่าวว่าหากจะให้บุคคลใดเป็น
เฒ่าจ้าขอให้บุคคลนั้นวัดไม้แล้วมีขนาดวายาวกว่าไม้ที่ ตัวเองวัด บุคคลที่จะถูกเสนอชื่อเข้าไปเสี่ยงทายนั้นเป็น
คนดี เป็นที่พึ่งของชาวบ้านได้ ส่วนเครื่องแต่งกายสวมเสื้อสีอ่อนหรือสีขาว สวมกางเกงสีเข้ม มีผ้าขาวม้าพาด
๖๕

บ่า บริเวณใบหน้าจะถูกแต้มด้วยสีดา ๒) กลุ่มแม่ออก เป็นหญิงสูงอายุที่ถือศีลกินทานการสละกาลังกาย สละ
กาลังทรัพย์ให้กับวัดอย่างสม่าเสมอ ภาษาท้องถิ่นว่า แม่ออกค้า มีหน้าที่จัดเตรียมเครื่องบูชา เครื่องเซ่นไหว้ให้
เฒ่าจ้าและควายจ่า เมื่อประกอบพิธีกรรมจะแต่งกายด้วยผ้าถุงพื้นเมืองที่ทอด้วยผ้าไหม สวมเสื้อแขนสามส่วน
ทรงกระบอก พาดบ่าด้วยสไบ หรือเสื้อม่อฮ่อม ๓) ผู้เข้าบวชเป็นควายบ้านหมูม้นมีหน้าที่เป็นร่างทรงให้บรรพ
บุรุษ เพื่อละเล่นนาขบวนบั้งไฟในประเพณีบุญบั้งไฟ และหน้าที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือพฤติกรรมของควาย
จะเป็นเครื่องเสี่ยงทายฟูาฝนว่าอุดมสมบูรณ์พอแก่การทานาหรือไม่ โดยสังเกตจากการปัสสาวะของควาย หรือ
พฤติกรรมของควายที่แสดงอาการดุร้าย สลับกับการร่ายราอย่างต่อเนื่องโดยไม่แสดงอาการอ่อนเพลีย ภาษา
ท้องถิ่นเรียกว่าควายห้าว คุณสมบัติของผู้ที่จะถูกคัดเลือกควายเป็นเพศชายที่ได้รับการคัดเลือกด้วยวิธีการเสี่ยง
ทายด้วยไม้ที่มีความยาวขนาด ๑ วา ผู้กระทาพิธีกรรมเสี่ยงทายคือเฒ่าจ้าเสี่ยงทายต่อหน้าศาลผีปูุตาว่าใครจะ
ได้เป็นขอให้ไม้มีความยาวกว่าขนาดของวา ควายบ้านหมูม้นไม่จาเป็นต้องมีถิ่นกาเนิดในหมู่บ้านหมูม้น หาก
ย้ายมาตั้งถิ่นฐานในหมู่บ้าน ก็สามารถเป็นควายได้ด้วยการเสี่ยงทาย จึงไม่จาเป็นว่าต้องสืบเชื้อสายมาจาก
บรรพบุ รุ ษ ที่ เ คยเป็ น ควายมาก่ อ น สะท้ อ นให้ เ ห็ น การเป็ น ประเพณี ข องผู้ อ พยพ นอกจากนี้ ค วายจ่ า
เปรียบเสมือนตัวแทนหมู่บ้านไปบอกบุญตามบ้านหรือหมู่บ้านต่าง ๆ ที่คณะควายไปเซิ้งขอปัจจัย นอกจากนี้ผู้
เป็น ควายยัง มีห น้าที่เก็บ รักษาเครื่องดนตรี เครื่องแต่งกายควาย เครื่องศาสตราวุธของคณะควายทั้งหมด
เครื่องแต่งกายควายบ้านหมูม้นจะสวมเขาชนิด ๒ เขา ที่ตัวหมวกจะห่ อหุ้มด้วยผ้าสีแดง สวมกะโหล่ ง ชาว
หมู่บ้านหมูม้นนิยมเรียกว่าพรวนทาม ตามใบหน้าและลาตัวทาด้วยสีดา สวมกางเกงขาสั้นสีเข้ม ไม่สวมเสื้อ เอา
ปลัดขิกผูกที่เอว ใส่ขนเพชรทาจากด้ายสีดาเพื่อให้คนถอนไปบูชา ๔) กลุ่มผู้ถือเครื่องศาสตราวุธ ประกอบด้วย
ผู้เลี้ยงควายจะถือมีดพร้าทาหน้าที่กากับดูแลพฤติกรรมของควาย คนที่เหลือจะแบ่งหน้าที่เป็นผู้เลี้ยงควายและ
ทาหน้าที่อื่น ๆ แทน เครื่องแต่งกาย สวมเสื้อผ้าสีเข้ม สวมหมวกกันแดด สะพายย่ามเพื่อใส่ปัจจัย บริเวณ
ใบหน้าจะถูกแต้มด้วยสีดา ผู้ถือปืน ผู้ถือดาบ คุณสมบัติเป็นชายที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นควายฮ้าแต่ไม่ได้รับการ
คัดเลือก จะถือปืนหรือดาบแทน แสดงบทบาทเป็นผู้ดูแลความสงบเรียบร้อยปูองกันภัยให้คณะควายฮ้า ส่วน
เครื่องแต่งกายสวมเสื้อผ้าสีเข้ม สวมหมวกคล้ายเจ้าหน้าที่ตารวจจะถือปืน บริเวณใบหน้าถูกแต้มด้วยสี ดา ๕)
กลุ่มนักดนตรี นิยมสวมเสื้ อผ้ าชุดธรรมดาที่มีสีเข้ม บริเวณใบหน้าจะถูกแต้มสีดา ประกอบด้ว ย ผู้ ตีกลอง
รามะนา ผู้ตีฉาบ ตีพางฮาด ตีกลอง โดยผู้ตีฉาบจะเป็นผู้กากับจังหวะเสียงกลองด้วย ผู้ตีกลองต้องตรวจสอบ
ดูแลกลองให้ตึงเสมอ เมื่อเข้าพิธีบวชควายจะต้องดูแลมิให้เพศหญิงมาแตะต้องกลองรามะนาจนกว่าจะกระทา
พิธีการลาสิกขาควายฮ้าแล้วเสร็จ ๖) กลุ่มผู้ถือเครื่องมือจับปลา ประกอบด้วย แม่นางหว่า คุณสมบัติเป็นชายที่
ถูกเสนอชื่อคัดเลือกเป็นควายฮ้าหากไม่ได้รับเลือก แต่จะถูกมอบหมายให้เป็นแม่นางหว่าแทน ต้องแสดง
บทบาทเป็นหญิงที่มีอาชีพเป็นชาวนา สวมเครื่องแต่งกายด้วยเสื้อผ้ากระโปรงสตรีที่มีความสวยงาม แต่งหน้า
ทาปากสีแดง สวมเครื่องประดับสตรีหรือคอนตะกร้าห่อข้าว เครื่องมือจับปลา เช่น สวิงและกางร่ม บริเวณ
๖๖

ใบหน้าจะถูกแต้มด้วยสีดา (สมจิต เมฆกกตาล, ชาวบ้านหมูม้น ตาบลหมูม้น อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด,
สัมภาษณ์)
ลาดับพิธีการบวชควายบ้านหมูม้น เป็นดังนี้ ๑) วันออกเซิ้งหาปัจจัยบ้านหมูม้น เป็นวัน เดียวกันกับวัน
บวชควาย เริ่มต้นเมื่อเวลาประมาณ ๙.๐๐ นาฬิกา ดังนั้นสมาชิกคณะควายบ้านหมูม้นจะต้องเตรียมและแต่ง
กายให้พร้อมแล้วจึงแห่ไปบอกกล่าวแก่เฒ่าจ้าว่าจะออกเซิ้งหาปัจจัย เฒ่าจ้าได้เครื่องเซ่นไหว้จากการจัดเตรียม
ของกลุ่มแม่บ้าน แห่ไปดอนปูุตาเพื่อประกอบประเพณีพิธีกรรมการบวชควายให้แล้วเสร็จ จากนั้นแห่มาบอก
กล่าวที่ศาลผีปูุตาที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดศรีวราหเขตจึงจะออกเซิ้งหาปัจจัยได้ โดยใช้เวลาออกเซิ้งหาปัจจัย
ประมาณ ๓ วัน ๒) วันร่วมขบวนแห่บั้งไฟน้อยรอบบ้าน เริ่มประมาณ ๑๓.๐๐ นาฬิกา ของวันแห่ ชาวคณะ
ควายจะบรรเลงเครื่องดนตรีและร่ายรา นาขบวนบั้งไฟน้อยแห่รอบบ้านหมูม้น ๓) วันแห่บั้งไฟ บั้งไฟที่เข้า
ประกวดแข่งขัน คณะควายจะตั้งขบวนรับขบวนบั้งไฟคณะต่าง ๆ ที่แห่จากหน้าโรงเรียนบ้ านหมูม้นเข้าไปใน
บริเวณวัดศรีวราหเขตจนครบทุกขบวน ๔) วันจุดบั้งไฟ คณะควายจะแห่ไปบ้านเฒ่าจ้า จากนั้นมีการอัญเชิญ
เสลี่ยงผีปูุตาไปยังบริเวณค้างบั้งไฟ เพื่อชมการจุดบั้งไฟถวายประมาณ ๓ บั้ง ก่อนมีการจุดแข่งขันขึ้นสูง ๕)
ยามลาสิกขา คณะควายบ้านหมูม้นจะลาสิกขาที่ดอนปูุตา หลังจากวันจุดบั้งไฟสิ้นสุดลงแล้ว คณะควายจึงจะ
ไปบอกกล่าวเฒ่าจ้าเป็นผู้พากล่าวลาสิกขา ณ ดอนปูุตา เป็นอันสิ้นสุดหน้าที่ควายของบ้านหมูม้น (เด่นพงษ์
น้อยก้อม, ชาวบ้านหมูม้น ตาบลหมูม้น อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์)
สถานในการประกอบพิธีบวชควายในบุญบั้งไฟบ้านหมูม้นประกอบด้วย ๑) ศาลผีปูุตาที่ดอนปูุตาอยู่
ห่างจากวัดศรีวราหเขตประมาณ ๑๐๐ เมตร มีต้นไม้ใหญ่สาหรับตั้งศาลผีปูุตา ที่ทาด้วยอาคารไม้ถาวร หลังคา
มุงสังกะสี พื้นที่แบ่งเป็น ๒ ส่วนในอาคารเดียวกัน คือส่วนของผีปูุตา อีกส่วนหนึ่งเป็นของเหล่าบริวาร พื้ นที่
ใกล้เคียงกันจากถูกสร้างเป็นลานซีเมนต์เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมที่ดอนปูุตา เช่น เลี้ยงผีปูุตาหรือพิธีกรรมการ
บวชควายและลาสิกขา ๒) โบสถ์และศาลาวัด เมื่อคณะควายฮ้าประกอบประเพณีพิธีกรรมควายฮ้าเสร็จจะแห่
รอบศาลผีปูุตา ๓ รอบ จึงจะแห่ออกไปยังวัดซึ่งเป็นสถานที่คณะควายฮ้าต้องแห่รอบโบสถ์ ๓ รอบ จึงขึ้นไป
ศาลาวัดเพื่อบอกกล่าวแก่เจ้าอาวาสวัดว่าได้กระทาพิธีการบวชควายฮ้า เพื่อร่วมเข้าเล่นในประเพณีบุญบั้งไฟ
แล้วลงมาแห่รอบศาลผีปูุตาที่ตั้งอยู่ในวัด ๓ รอบ พร้อมบอกกล่าวว่าได้ประกอบประเพณีพิธีกรรมบวชควาย
ขอให้คณะควายอย่าได้มีอันตรายใด ๆ ตลอดจนงานบุญแล้วเสร็จ ๓) ค้างบั้งไฟ เป็นสถานที่คณะควายต้องแห่
บั้งไฟไปจุดถวายผีปูุตา ก่อนจุดเพื่อแข่งขันขึ้นสูง (สากล เวียงธรรม, ชาวบ้านหมูม้น ตาบลหมูม้น อาเภอเชียง
ขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์)
๔.๒.๒ วัตถุสิ่งของเครื่องประกอบในพิธีกรรมบวชควาย
วัตถุสิ่งของเครื่องประกอบในพิธีกรรมบวชควาย ประกอบด้วย (กฤษณา กุลทรัพย์ศักดิ์ , ๒๕๔๐ :
๑๓๘ – ๑๔๑)
๑. เครื่องบูชา ประกอบด้วย
๖๗

๑.๑ ขันธ์ ๕ ประกอบด้วย ดอกไม้ขาว ๕ คู่ เทียน ๕ คู่ ธูป ๕ คู่ บุหรี่มวนใบตอง ๔ มวน คา
หมาก ๔ คา (ใบพลูแต้มปูนขาวมัดเป็นมวน ๔ มวน, ยาเส้น, แก่นคูน, หมากแห้งที่ฝานเป็นแว่น
จานวนพอประมาณ)
๑.๒ ขันธ์ ๘ ประกอบด้วย ดอกไม้ขาว ๘ คู่ เทียน ๘ คู่ ธูป ๘ คู่ บุหรี่ใบตอง ๔ มวน คา
หมาก ๔ คา
๑.๓ กรวยดอกไม้ธูปเทียน ๔ กรวย
๒. เครื่องเซ่นไหว้ ประกอบด้วย
๒.๑ เหล้าขาว ๑ ขวด
๒.๒ สารับอาหารคาว ๑ สารับ
๒.๓ สารับอาหารหวาน ๑ สารับ
๒.๔ ค่าคาย ๔ บาท
๓. เครื่องรับรองผีปูุตา ประกอบด้วย
๓.๑ อาสนะ ๑ ผืน
๓.๒ หมอนอิง ๑ ใบ
๓.๓ กาน้า ๑ ใบ
๓.๔ ถังน้า ๑ ใบ
๓.๕ กระโถน ๑ ใบ
๔. เครื่องแต่งกาย ประกอบด้วย
๔.๑ เครื่องแต่งกายควายฮ้า ประกอบด้วย
๔.๑.๑ เขาควาย
๔.๑.๒ กะโหล่ง สาหรับแขวนคอ ๑ พวง
๔.๑.๓ ปลัดขิกที่ผูกด้ายขาวหูกสีดา เพื่อผูกเอว ๑ อัน
๔.๑.๔ สีดา สีแดง
๔.๑.๕ กางเกงสีเข้ม ๑ ตัว
๔.๒ เครื่องแต่งกายแม่นางหว่า ประกอบด้วย
๔.๒.๑ เสื้อผ้าสตรี ๑ ชุด
๔.๒.๒ เครื่องประดับสตรี
๔.๒.๓ เครื่องสาอาง
๔.๒.๔ ร่ม ๑ อัน
๔.๒.๕ ตระกร้าห่อข้าว
๔.๒.๖ สวิง ๑ ดวง
๕. เครื่องดนตรี
๕.๑ เครื่องดนตรีคณะควายฮ้า ประกอบด้วย
๖๘

๕.๑.๑ กลองรามะนา ๑ ใบ
๕.๑.๒ ฉาบ ๑ คู่
๕.๑.๓ พางฮาด
๕.๒ เครื่องดนตรีที่มาร่วมแห่บั้งไฟ ประกอบด้วยกลองกิ่ง
๖. เครื่องศาสตราวุธ ประกอบด้วย
๖.๑ ปืน ๑ กระบอก
๖.๒ มีดขนาดใหญ่ ๑ ด้าม
๖.๓ ดาบ ๑ ด้าม
๗. อื่น ๆ ประกอบด้วย
๗.๑ บั้งไฟขนาดเล็กสาหรับจุดถวายผีปูุตา ๓ บั้ง
๗.๒ น้าสะอาด ๑ หาบ
๗.๓ เครื่องเสี่ยงทายหาบุคคล ไม้ไผ่ยาว ๑ วา
๔.๓ พลวัตของความหมายของพิธีกรรมประเพณีบวชควาย
ความหมายของพิธีกรรมประเพณีบวชควายมีพลวัตที่แปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา สามารถแบ่งเป็นยุค
สมัยในสานึกของคนในท้องถิ่น ดังนี้
๔.๓.๑ ยุคแห่งความเป็นความตาย
จากการตั้งถิ่นฐานจนถึงราวทศวรรษที่ ๒๕๒๐ เป็นยุคสมัยที่ผู้คนเน้นการพึ่งตนเองด้วยการปรับตัว
ตามฤดูกาล ความสัมพันธ์กับศูนย์กลางทางการเมืองนั้นก็มิได้มีความเข้มข้นเป็นแต่เพียงการเสียส่วย หรือเสีย
แรงงานตามแต่ทางการจะมีเกณฑ์ อาทิ การถูกเกณฑ์เข้ากองทัพเพื่อปราบปรามกบฏ การถูกเกณฑ์แรงงานไป
ขุดลอกบึงพลาญชัย เป็นต้น รัฐไม่เคยมีความหมายเป็นที่พึ่งพิงของราษฎร์ที่อยู่นอกตัวเมือง และพื้นที่ที่มี
ประเพณีบวชควายคือชายขอบที่มีประวัติศาสตร์เป็นคนละพวกกับศูนย์กลางคือเมืองร้อยเอ็ด ไม่สามารถพึ่งพา
ศูนย์กลางที่มีความหมายเป็นเจ้าเป็นนายเป็นผู้กะเกณฑ์บังคับบัญชา ชีวิตของราษฎร์ไม่ว่าเกิดแก่เจ็บตายจึง
เป็นไปตามมีตามเกิด เน้นการพึ่งพิงธรรมชาติรอบตัว เช่น ยารักษายามปุวยไข้ ได้มาจากปุารอบ ๆ หมู่บ้าน
เป็นหลัก และด้วยความไม่มั่นคงเช่นนี้ เองชาวบ้านจึงต้องสร้างเรื่องเล่าและพิธีกรรมความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเพื่อ
ยึดเหนี่ยวโดยมีตานานปูุเพ้าเจ้าโฮงแดงเป็น ๑) เครื่องแสดงสายสัมพันธ์ของคนที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้วยกัน
พื้นที่ทามาหากินของคนในพื้นที่ประเพณีบวชควาย นอกจากทุ่งนาแล้วยังมีแม่น้าชี และบุ่ง เชียงขวัญ การเข้า
ใช้พื้นที่เหล่านี้มีกฏระเบียบในสานึกว่าพื้นที่เป็นของเจ้าปูุให้ลูกหลานใช้หาอยู่หากินร่วมกันจะมีความโลภหรือ
สร้างความขัดแย้งกันไม่ได้ ๒) ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หากเกิดเรื่องราวความขัดแย้งในชุมชน อาทิ การลักขโมย
การลักลอบได้เสี ย การทาร้ ายร่ างกาย เจ้าปูุจะเป็นผู้ ไกล่ เกลี่ ยผ่ านเฒ่ าจ้า เป็นผู้ กาหนดการปรับไหม ๓)
๖๙

ผู้รักษาพยาบาล ยามเจ็บไข้ได้ปุวย หมอสมุนไพรจะเก็บยาจากดอนเจ้าปูุ โดยขอให้สมุนไพรที่เก็บไปมีฤทธิ์
บาบัดให้ได้ผล หรือหากไม่ได้เก็บยาก็ขอบารมีเจ้าปูุบันดาลให้หายจากปุวยไข้ ๔) ผู้ควบคุมการเข้าออกจาก
ดินแดน เวลาลูกหลานต้องเดินทางไปยังที่อื่นต้องบอกกล่าวให้เจ้าปููคุ้มครองดูแล และเมื่อกลับมายังพื้นที่ต้อง
บอกกล่าวรายงานตัว ๕) ผู้ดูแลการเกษตรกรรม การทานาซึ่งเป็นการผลิตหลักของชุมชนต้องอาศัยน้า ซึ่งเจ้าปูุ
เป็นผู้ควบคุมประเพณีบุญบั้งไฟของชุมชน ทาให้ฝนตกต้ องตามฤดูกาล แม้กระทั่งการหาอยู่หากินวันต่อวัน
เมื่อเจ้ าปูุ มีความส าคัญต่อชีวิตมากพิธีกรรมบวชควายจึง เป็นสิ่ งที่ต้องปฏิบัติโ ดยเคร่งครัด เพราะมีความ
หมายถึงความเป็นความตายของคนชุมชนซึ่งล้วนเป็นเครือญาติลูกหลานของปูุเพ้า โดยมีตานานเรื่องเล่าเป็น
เครื่องกากับ ดัง มีคาบอกเล่ า สืบต่อกัน มาว่า จุดเริ่มต้นของพิธีกรรมบวชควายนั้นมาจากการที่ ปูุเพ้าหรือที่
ชาวบ้านเรียกกันว่าญาพ่อปูุ เป็นผู้เลือกควายและผู้บัวละบัติ (ปรนนิบัติ) เอง โดยญาพ่อปูุมาสิงร่างแม่ใหญ่ก้อน
และได้เลือกเอาพ่อใหญ่ผิว หรือชื่อจริงคือจ่า ผู้ซึ่งเป็นน้องชายของแม่ ใหญ่ก้อนให้มาทาหน้าที่เป็นควาย และ
คนบัวละบัติคือแม่ใหญ่ก้อนนั้นเอง และต่อมาจึงได้เรียกควายจ่า ตามชื่อของพ่อใหญ่ จ่าผู้ถูกเลือกให้เป็นควาย
คนแรก ต่อมาพ่อใหญ่ผิวและแม่ใหญ่ก้อนได้เสียชีวิตลง ส่งผลให้เมื่อถึงเทศกาลบุญบั้งไฟ ไม่มีควายจ่าบวชใน
งานบุญบั้งไฟ ญาพ่อปูุ โกรธมากมาเข้าสิงร่างชาวบ้าน บอกว่าถ้าไม่มีการบวชควายคนในหมู่บ้านก็จะมีอัน
เป็นไป ชาวบ้านจึงได้พากันเลือกพ่อใหญ่เซียงกรมผู้เป็นบุตรชายคนที่ ๓ ของพ่อใหญ่ผิว (จ่า) มาทาหน้าที่เป็น
ควายจ่าแทนผู้เป็นพ่อ ในขณะที่แม่บัวละบัตินั้นไม่มีใครรู้ชัดแจ้งว่าใครมาทาหน้าที่ แทนแม่ใหญ่ก้อน คาดเดา
กันว่าน่าจะเป็นแม่ใหญ่หม่อมพุฒ แม่ใหญ่เพ็ง แม่ใหญ่น้อย แม่ใหญ่หม่น แม่ใหญ่มน แม่ใหญ่สีดา แม่ใหญ่หนู
จันทร์ พอแม่ใหญ่เหล่านี้เสียชีวิตลงผู้ทาหน้าที่เป็นแม่บัวละบัติเป็นแม่ใหญ่สู แม่ใหญ่ฝอย แม่ใหญ่ทองจันทร์
จันทะคัด และแม่ใหญ่หนู เวียงเหล็ก สืบเชื้อสายมาจากรุ่นก่อน ๆ ที่เคยทามา ผู้เป็นควายจ่าแทนพ่อใหญ่เซีย
งกรมคือพ่อใหญ่มี บ้านหนองบก เป็นอยู่แค่ปีเดียวก็ลาจากการเป็นควายจ่า เนื่องจากสภาพร่างกายไม่แข็งแรง
ชาวบ้านเลยเลือกพ่อใหญ่ริด บุตรชายคนที่ ๔ ของพ่อใหญ่ผิว (จ่า) มาทาหน้าที่เป็นควายจ่า เนื่ องจากพ่อใหญ่
ริดฟูอนไม่สวยทาให้มีการเปลี่ยนควายจ่าอี กครั้ง ในครั้งนี้พ่อใหญ่เหลนได้เป็นควายจ่า ปัจจุบันผู้ที่ทาหน้าที่
ควายจ่าบ้านเขืองคือ พ่อใหญ่น้อย ชลเทพ ความหมายของพิธีกรรมบวชควายในยุคแรกมีความสาคัญต่อความ
ปรกติสุขของทั้งชุมชน เพราะคนในชุมชนทุกคนล้วนเป็นเครือญาติเป็นลูกหลานของปูุเพ้า ดังนั้นคนทั้งชุมชน
จึงต้องเข้าร่วมพิธีร่วมกันตามบทบาทหน้าที่ซึ่งแม้กระทั่งการดูก็ถือเป็นหน้าที่ และเป็นที่น่าสังเกตว่าพิธีกรรม
บวชควายในยุคนี้ยังไม่มีความเคร่งครัดในสายตระกูลมากนัก คนในชุมชนมีสิทธิ์เป็นผู้ถูกเลือกได้อย่างเท่าเที ยม
เพราะหลักการสาคัญคือการมีประเพณีบวชควายเพื่อถวายเจ้าปูุ และด้วยความเข้มข้นของความเชื่อนี้ทาให้
เกิด การแพร่ ก ระจายของพิธี กรรมบวชควายไปในพื้ นที่อื่ น ๆ และส่ ง ผลให้ เ ข้าสู่ ยุค ที่เ รียกว่า ยุคแห่ ง การ
แพร่กระจายที่พิธีกรรมบวชควายจะเริ่มมีความหมายเพื่อความสนุกสนานมากขึ้น (น้อย ชลเทพ, ชาวบ้านเขือง
ตาบลเขือง อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์)
๗๐

๔.๓.๒ ยุคแห่งการแพร่กระจายเริ่มมีความหมายที่ความสนุกสนาน
ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม ทาให้เข้าใจได้ว่าวัฒนธรรมไม่สามารถเดินทางด้วยตนเองได้
วัฒนธรรมแพร่ไปได้ด้วยการเดินทางของคน ประเพณีการบวชควายได้แพร่ไปยังพื้นที่อื่น ๆ ได้เพราะมีคน
นาไปเผยแพร่ แต่ความหมายของพิธีกรรมเริ่มเปลี่ยนไปในทางสนุกสนานมากยิ่งขึ้น แต่อันที่จริงอาจกล่าวได้ว่า
พิธีกรรมบวชควายนั บ ว่ามีความหมายเพื่อความสนุกสนานตั้งแต่แรก แต่ความสนุกสนานนั้นเดิมสงวนไว้
สาหรับ เจ้ าปูุ ยังไม่เป็ นความสนุกสนานของคนทั่วไป จนเมื่อราว พ.ศ.๒๕๒๕ บ้านหวายหลึมได้ ต้องการมี
ประเพณีบวชควายในหมู่บ้านของตนเอง จึงไปขออุปกรณ์ในการประกอบพิธีกรรมมาจากบ้านเขืองมาประกอบ
พิธีกรรมให้ในปีแรกจากนั้นเฒ่าจ้าบ้านหวายหลึมจึงได้กระทาพิธีกรรมการบวชควายเอง การบวชควายของ
บ้านหวายหลึมเน้นที่การร่ายราที่สนุกสนาน ถ้าไม่สนุกสนานหรือไม่ห้าว กล่าวกันว่าเจ้าปูุจะไม่พอใจ (ประมวล
เจริญเขต, ชาวบ้านหวายหลึม ตาบลพระเจ้า อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์)
ประเพณีบวชควายบ้านหมูม้น เกิดจากการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมเช่นเดียวกับบ้านหวายหลึม
โดยมีจุดเริ่มต้นจากลูกหลานบ้านแมด และบ้านเขืองมาทามาหากินและตั้งถิ่นฐานที่บ้านหมูม้น และได้นาพา
ความเชื่อเรื่องบวชควายติดตัวมาด้วย การบวชควายบ้านหมูม้น เป็นไปเพื่อละเล่นนาขบวนบั้งไฟในประเพณี
บุญบั้งไฟ และหน้าที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือพฤติกรรมของควายจะเป็นเครื่องเสี่ยงทายฟูาฝนว่าอุดมสมบูรณ์
พอแก่การทานาหรือไม่ โดยสังเกตจากการปัสสาวะของควาย หรือพฤติกรรมของควายที่แสดงอาการดุร้าย
สลับกับการร่ายราอย่างต่อเนื่องโดยไม่แสดงอาการอ่อนเพลีย ควายฮ้าบ้านหมูม้นไม่จาเป็นต้องมีถิ่นกาเนิดใน
หมู่บ้านหมูม้น หากย้ายมาตั้งถิ่นฐานในหมู่บ้าน ก็สามารถเป็นควายได้ด้วยการเสี่ยงทาย จึงไม่จาเป็นว่าต้องสืบ
เชื้อสายมาจากบรรพบุรุษที่เคยเป็นควายมาก่อน สะท้อนให้เห็นการเป็นประเพณีของผู้อพยพ ที่ให้ความสาคัญ
ต่อความสนุกสนานมากกว่าศูนย์กลางของพิธีกรรม (สมจิต เมฆกกตาล, ชาวบ้านหมูม้น ตาบลหมูม้น อาเภอ
เชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์)
๔.๓.๓ ยุคแห่งความหมายในการยืนยันความเป็นเจ้าของพื้นที่
ทศวรรษที่ ๒๕๓๐ – ๒๕๖๐ เป็นยุคแห่งความหมายในการยืนยันความเป็นเจ้าของพื้นที่ของผู้คนใน
ชุ ม ชนที่ มี ป ระเพณี บ วชควายเนื่ อ งมาจากเหตุ ก ารณ์ ส าคั ญ คื อ การตั้ ง กิ่ ง อ าเภอเชี ย งขวั ญ ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ การเป็นกิ่งอาเภอส่งผลให้เกิดการตั้งสถานที่ราชการคือ
โรงพยาบาลและที่ว่าการบริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านบ้านแมด และมีการปรับปรุงถนนหนทางให้ดีขึ้น ในชุมชน
เริ่มมีโรงสี โรงงานมาอยู่ในพื้นที่ ยุคสมัยนี้มี คนจากภายนอกเข้ามาอยู่ในชุมชนเป็นจานวนมาก จากชุมชน
ชนบทได้เปลี่ยนสู่ชุมชนเมืองอย่างรวดเร็ว ชุมชนเริ่มมีปัญหา อุบัติเหตุบนท้องถนน อาชญากรรม และยาเสพ
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ติด ความหมายในการบวชควายในห้วงเวลานี้ คือการยืนยันความเป็นเจ้าของพื้นที่ ผ่านพิธีกรรมบวชควายด้วย
ความเคร่งครัดในหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้ร่วมพิธีกรรมต้องเป็นผู้สืบเชื้อสายจากผู้ถูกเลือกเท่านั้น คตินี้แผ่ไปถึงแม้
กระทั่งบ้านหวายหลึม และบ้านหมูม้น ซึ่งพิธีกรรมนี้กลายเป็นการแสดงตนถึงความเป็นคนในท้องถิ่นเป็นเจ้า
บ้านเจ้าถิ่น และแยกคนที่อยู่ในชุมชนอีกกลุ่มเป็นคนอีกพวก กลายเป็นการปรากฏตัวของอัตลักษณ์ของกลุ่ม
คนในประเพณีบวชควาย ที่คนนอกต้องให้ความเคารพเจ้าปูุ เพราะเมื่อเคารพเจ้าปูุก็เท่ากับเคารพคนในพื้นที่
ซึ่งเป็นเจ้าของพิธีกรรมบวชควาย ซึ่งเป็นลูกหลานของผู้บุกเบิกชุมชน ผู้ปกปักรักษาพื้นที่จากการถูกคุกคาม
จากภายนอก ตั้งแต่ครั้งที่คนในท้องถิ่นต้องส่งส่วยและแรงงานแก่คนต่างพื้นที่ และสิ่งที่คนในท้องถิ่นสามารถ
ใช้ต่อสู้ต่อรองกับคนต่างถิ่น ตลอดจนสร้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความมั่นใจในตนเองของคนในพื้นที่คือ
พลังศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าปูุเพ้า ผู้บันดาลให้เจ้านายจากร้อยเอ็ดต้องพลัดตกจากหลังม้าและเป็นบ้าเสียสติ และจาก
ความหมายนี้ส่งผลให้พิธีบวชควายเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถทาให้คนนอกกลายเป็นคนในได้เช่นกัน เมื่อคน
นอกให้ ความเคารพในเจ้าปูุ และลูกหลานเจ้าปูุ ในทศวรรษที่ ๒๕๕๐ เป็นต้นมาจึงเริ่มมีนักการเมืองและ
หน่วยงานราชการพยายามเข้ามามีบทบาทในประเพณีบุญบั้ งไฟในชุมชนมากยิ่งขึ้น บุญบั้งไฟในท้องถิ่นจึง
นับวันจะจัดอย่างยิ่งใหญ่ มีพ่อค้าแม่ค้าและเซียนพนันจากต่างถิ่นเข้ามาในชุมชน โดยเฉพาะในวันจุดบั้งไฟจะ
กลายเป็นวันที่ชุมชนมีความคึกคักบางชุมชนมีลานเบียร์ มีการแสดงดนตรีอย่างคึกคัก บุญบั้งไฟที่เดิมมีเพื่อไหว้
เจ้าปูุและขอฝนฟูาจากพญาแถนได้ถูกแย่งความหมายโดยคนจากภายนอก บุญบั้งไฟจึงเข้าสู่ยุคหัวเลี้ยวหัวต่อ
ของความหมายตามการนิยามของปัจเจก แต่ความเป็นปัจเจกนั้นมิได้เป็นอิสระหากแต่ยึดโยงกับหลายสิ่ง เช่น
กาไรของแม่ค้า หรือการได้เสียของเซียนบั้งไฟ ตลอดจนรัฐต้องการให้พิธีกรรมนี้ รับใช้การท่องเที่ยว ประเพณี
บุญบั้งไฟตามความหมายของท้องถิ่นถูกดึงไปสู่ความหมายใหม่ของคนต่างถิ่น และอยู่ในสภาพที่อานันท์ กาญ
จนพันธุ์เรียกว่าการทาให้คนในท้องถิ่นสูญเสียความเป็นคน ความหมายในประเพณีบุญบั้งไฟจึงมีความทับซ้อน
ของความหมายแบบปัจเจก อาทิ พื้นที่แสดงความเป็นเจ้าถิ่น พื้นที่แสดงความเป็นพวกเดียวกัน พื้นที่แสดง
ความสวามิภักดิ์ เวลาแห่งการกลับบ้าน พื้นที่หาเสียง พื้นที่ขายของ พื้นที่เล่นการพนัน ที่สร้างความกลมกลืน
ใยแมงมุมยึดคนหลาย ๆ หมู่บ้าน การประกาศพื้นที่ทางสังคม เวทีนาเสนออัตลักษณ์ ความหมายของบุญบั้งไฟ
จึงมีหลายชุด แล้วแต่ว่าความจริงชุดไหนของใคร และพิธีกรรมบวชควายเปรียบเป็นการต่อสู้ทางความหมาย
ของคนในพื้นที่ซึ่งพยายามดิ้นรนเพื่อรักษาพื้นที่วัฒนธรรมของตน ในบุญบั้งไฟที่หลากหลายความหมาย (สุน
ตัน บารุงเอื้อ, ชาวบ้านแมด ตาบลเขือง อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์)
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บทที่ ๕
สรุปผลการวิจัย

การวิจั ย เรื่ อง คนบวชควายแห่ ง ลุ่ มน้ าชี : ประวัติ ศาสตร์ ท้องถิ่น แห่ ง พื้น ที่วัฒ นธรรมควายจ่ า มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ ดั ง นี้ ๑) เพื่ อ ศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น ในชุ ม ชนที่ มี ป ระเพณี บ วชควาย ๒) เพื่ อ ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการดารงชีวิตของคนกับประเพณีบวชควาย ๓) เพื่ อ ศึ ก ษาพลวั ต ของความหมายของ
พิธีกรรมประเพณีบวชควาย มีข้อสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้

๕.๑ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในชุมชนที่มีประเพณีบวชควาย
ผลการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในชุมชนที่มีประเพณีบวชควาย พบว่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของใน
ชุมชนที่มีประเพณีบวชควาย คือเรื่องย่อยอันเป็นส่วนหนึ่งของพื้นประวัติศาสตร์อีสานจากพระวอพระตาถึง
เหตุการณ์เจ้าอนุวงศ์ แม้ชุมชนที่มีประเพณีบวชควายจะอยู่ใต้อานาจการปกครองของร้อยเอ็ด แต่สานึกทาง
ประวัติศาสตร์เน้นย้าให้เห็นว่าเป็นคนละกลุ่มแต่ถูกลดบทบาทความสาคัญจนกลายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของหัว
เมืองใต้การปกครองของเมืองร้อยเอ็ด โดยคาบอกเล่าท้องถิ่น เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชุมชนที่มี
ประเพณีบวชควายมีหลายสานวน แต่ละสานวนมีโครงเรื่องหลัก ๆ ที่มีความคล้ายคลึงกัน และมีความแตกต่าง
กันในรายละเอียดปลีกย่อย สะท้อนถึงที่มาจากแหล่งเดียวกันของเรื่องเล่า ซึ่งสามารถกาหนดชุมชนศูนย์กลาง
ของพื้นที่ในประเพณีบวชควายได้ ๔ ชุมชน ได้แก่ ๑) บ้านแมด ตาบลเชียงขวัญ อาเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ๒) บ้านเขือง ตาบลบ้านเขือง อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ๓) บ้านหวายหลึม ตาบลตาบลพระ
เจ้า อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ๔) บ้านหมูม้น ตาบลหมูม้น อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด (บันเจิด
พันพิทักษ์, ชาวบ้านเขือง ตาบลเขือง อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์) บรรพบุรุษของพื้นที่แห่งนี้มี
นามว่าปูุเพ้า เป็นชายชาตรีที่นิยมการท่องเที่ยวการต่อสู้ และการคบค้าสมาคมกับสหายมากมาย อาทิ ปูุหาร
แห่งกมลาไสย ปูุจันแห่งเวียงจัน ปูุเพ้าเดินทางไปเยี่ยมสหายทุกปีมิได้ขาด และได้ชอบพอกับหญิงสาวญาติของ
ปูุจันจนถึงขั้นจะแต่งงานกัน ทว่าได้เกิดเหตุเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันยกทัพมาโจมตีนครราชสีมาเสียก่อน จึงไม่
สามารถแต่งงานอยู่กินกันได้ จากนั้นเมื่อกองทัพจากกรุงเทพมหานคร ฯ ยกมาสมทบตีโต้จนสามารถล้อมเวียง
จันไว้ได้ แม่ทัพสยามจึงออกประกาศหาบุคคลที่มีฝีมือจากเมืองต่าง ๆ เข้าร่วมรบ ปูุเพ้า ปูุหาร และปูุจัน ยก
กองทัพทหารไปคนละประมาณ ๕๐๐ คน รวมเป็นทหารประมาณ ๑,๕๐๐ คน ออกเดินทางไป ๓ วัน ๓ คืน
และได้ไปพักอยู่ที่เมืองหนองคาย ๑ คืน พอรุ่งเช้าจึงยกทัพข้ามแม่น้าโขง ทหารจานวน ๑,๕๐๐ คน ล้วนเป็น
คนมีฝีมือบุกเข้าโจมตีกาแพงเมืองเวียงจันเข้าไปได้ พวกข้าศึกยิงปืนและขัดลูกดอกลูกผาหน้าไม้ออกมาใส่
เหมือนดั่งห่าฝนแต่ไม่ระคายแม่ทัพและทหาร จนตัวของปูุเพ้าดาเหมือนตอตะโก ในที่สุดเวียงจันจึงแตกยับเยิน
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ต่อมาเมื่อเสร็จศึกแล้ว จึงมีการปูนบาเหน็จ ความดีความชอบให้ปูุเพ้าเป็นหลวงศักดานุราชเจ้าเมือง ปูุจันเป็น
อุปฮาดนากาลังมาสร้างบ้านคาแมด และบ้านเขือง ตามชื่อต้นไม้ที่พบมากในแต่ละบริเวณ โดยที่บ้านคาแมดมี
การเกณฑ์ผู้คนมาขุดดินไปถมบริเวณให้สูงขึ้นเรียกว่าโนนสูงมาจนถึงปัจจุบัน ส่วนดินที่ขุดอยู่ในบริเวณที่ตั้ง
หอประชุมสภาตาบลบ้านแมดปัจจุบันเรียกว่าหนองหลุม จากนั้นท่านจึงได้ตัดเสาไม้แดงขนาดใหญ่มาปลูกหอ
โฮง โดยทาด้วยสีแดงตลอดต้นเสา ผ้าม่านด้านหลังให้เป็นสีแดงเหมือนกัน จึงเรี ยกว่าโฮงแดงถัดออกไปทางทิศ
ตะวันตกไม่ไกลนักในสร้างเป็นบ้านพักขึ้นภายหลัง แต่ละหลังมีชื่อดังนี้ หลังที่ ๑ บ้านพักของจ่าเลี้ยงช้างเลี้ยง
ม้านุ่งผ้าลาย หลังที่ ๒ บ้านพักของจ่าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนุ่งผ้าฝูาย หลังที่ ๓ บ้านพักของจ่าทาไร่ทานาปลูก
กล้วยอ้อยนุ่งผ้าดาน้อย ให้ย้อมหม้อนิล ถัดออกไปทางโนนบ้านบุ่ง ให้สร้างโฮงช้าง โฮงม้า ได้ ๒ หลัง และ เล้า
ข้าว ๑ หลัง ขนาดใหญ่ใส่ข้าวได้หลายหาบปูุเพ้ามีนาอยู่ประมาณ ๕๐๐ ไร่ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของหอ
ไปประมาณ ๕๐๐ เมตร จากนั้นบริวารของปูุเพ้า และปูุจันได้ขยับขยายไปก่อสร้างหมู่ บ้านต่าง ๆ อาทิ บ้าน
หวายหลึม และบ้านหมูม้น โดยชุมชนเหล่านั้นมีลักษณะร่วมกันคือการบวชควายในบุญบั้งไฟ โดยผีปูุตาของ
หมู่บ้านเหล่านั้นจะมียศรองลงจากปูุทั้งสอง (ถวิล ชลเทพ, ชาวบ้านเขือง ตาบลเขือง อาเภอเชียงขวัญ
จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์)
ผลการศึกษานี้ สอดคล้องกับแนวคิดของยงยุทธ ชูแว่น ที่กล่าวถึงความคานึงว่าท้องถิ่นมีตัวตน และ
ดารงคงอยู่มาอย่างเนิ่นนาน ผ่านวันเวลา และประสบการณ์ความสุข ความทุกข์ มีผู้คนรุ่นแล้วรุ่นเล่าถือกาเนิด
ใช้ชีวิต และล้มหายตายจาก ดังนั้น ท้องถิ่นจึงย่อมมีช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ของตนเอง โดยไม่จาเป็นต้อง
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพื้นที่อื่น ๆ และเมื่อประวัติศาสตร์มุ่งศึกษาอดีตของมนุษย์ ดังนั้นร่องรอย และกิจกรรม
ทุกอย่ างของมนุ ษย์ จึ งสามารถใช้เป็น หลั กฐานทางประวัติศาสตร์ได้ ท้องถิ่นจึงไม่เคยขาดแคลนหลั กฐาน
โดยเฉพาะในการศึกษา ๓ ประเด็นสาคัญ คือ สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ซึ่งอาจแสดงออกในผลรวมคือจิต
วิญญาณ และวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ ในขณะที่กล่าวว่า ท้องถิ่นมีช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ของตนเอง โดย
ไม่จาเป็นต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพื้นที่อื่น ๆ ก็ต้องกล่าวคาที่ยอกย้อนอีกว่า ไม่มีท้องถิ่นใดตั้งอยู่อย่างโดด
เดี่ ย วโดยไม่ เ กี่ ย วพั น กั บ พื้ น ที่ อื่ น ๆ เช่ น กัน แต่ ทั้ ง นี้ ต้ อ งเข้ าใจก่ อ นว่ าความสั ม พัน ธ์ กั บ พื้ น ที่อื่ น นี้ ไม่ ไ ด้
หมายความว่าท้องถิ่นสิ้นตัวตนของตนเองแต่ประการใด ความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับพื้นที่
ภายนอก ไม่ว่าจะเป็นศูนย์กลาง หรือท้องถิ่นอื่น ๆ อาทิ ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านท่า บ้านทุ่ง และบ้านโคก
ย่อมช่วยให้สามารถเข้าใจท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น ความเปลี่ยนแปลง และความสืบเนื่อง คือสิ่งสาคัญเมื่อกล่าวคาว่า
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ปรากฏการณ์ที่ตรงกันข้ามนี้เปรียบเสมือนต้นธารของวิชาประวัติศาสตร์ทั้งมวล
ท่ามกลางกาลเวลานั บ แต่แรกสร้ างบ้ านแปงเมือง ท้องถิ่นผ่ านวันเวลาแห่ งความเปลี่ยนแปลง และความ
สืบเนื่องในตนเอง จากทางเกวียน สู่ถนนลูกรัง และถนนลาดยางส่งผลให้หลายอย่างในท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไป
พร้อมกับคาถามถึงสาเหตุแห่งความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น ในขณะเดียวกัน ในท้องถิ่ นก็อาจมีหลายอย่างที่ยัง
สืบเนื่องมาแต่อดีต แม้รายละเอียดบางประการอาจแปรเปลี่ยนไป ทว่าในแก่นแกนสาคัญ ยังสะท้อนร่องรอยที่
คลี่คลายมาจากวันวาน เพราะความเปลี่ยนแปลง และความสืบเนื่องสามารถสะท้อนความเป็นเฉพาะของ

๗๔

ท้องถิ่น จึงถือเป็นคาถามสาคัญที่ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นต้องมีความรู้ความเข้าใจ เพื่อการอธิบายที่ลุ่มลึก
มีพลัง (ยงยุทธ ชูแว่น. ๒๕๕๐ : ๒๔๘ - ๒๕๔)

๕.๒ ความสัมพันธ์ระหว่างการด้ารงชีวิตของคนกับประเพณีบวชควาย
ผลการศึก ษาความสั มพั น ธ์ร ะหว่ างการด ารงชีวิต ของคนกั บประเพณีบวชควาย พบว่ า สภาพภู มิ
ประเทศเป็นเครื่องกากับรูปแบบการดารงชีวิตของคนในพื้นที่ประเพณีบวชควาย ซึ่งอยู่ในลุ่มแม่น้าชีมีน้าหลาก
ในหน้าน้า มีพื้นที่ทามาหากินสาคัญ คือ ชี ทาม บุ่ง นา โคก ในอดีตคนในพื้นที่ต้องปรับตัวหากินตามฤดูกาล
สิ่งที่สาคัญที่สุดคือการมีข้าวกิน การทานาต้องอาศัยน้าฝนเป็นสาคัญ เท่ากับว่าผลผลิตอยู่นอกเหนือการบริหาร
จัดการและอยู่นอกเหนือการควบคุมจากมนุษย์ ส่งผลให้เกิดวิธีคิดนอบน้อมต่อธรรมชาติ ซึ่งสะท้อนออกมาใน
จารีตประเพณี ซึ่งผูกพันอยู่กับสภาพธรรมชาติและวิถีทางการผลิต เช่น ฮีตสิบสอง จากยุคสมัยการตั้งถิ่นฐาน
จนถึงราวทศวรรษที่ ๒๕๒๐ เป็นยุคสมัยที่ผู้คนเน้นการพึ่งตนเองด้วยการปรับตัวตามฤดูกาล ความสัมพันธ์กับ
ศูนย์กลางทางการเมืองนั้นก็มิได้มีความเข้มข้นเป็นแต่เพียงการเสียส่วย หรือเสียแรงงานตามแต่ทางการจะมี
เกณฑ์ อาทิ การปราบปรามกบฏ การไปขุดลอกบึงพลาญชัย เป็นต้น รัฐไม่เคยมีความหมายเป็นที่พึ่งพิงของ
ราษฎร์ที่ อยู่นอกตัวเมือง และพื้นที่ที่มีประเพณีบวชควายคือชายขอบที่มีประวัติศาสตร์เป็นคนละพวกกับ
ศูนย์กลางคือเมืองร้อยเอ็ด ไม่สามารถพึ่งพาศูนย์กลางที่มีความหมายเป็นเจ้าเป็นนายเป็นผู้กะเกณฑ์บังคับ
บัญชา ชีวิตของราษฎร์ไม่ว่าเกิดแก่เจ็บตายจึงเป็นไปตามมีตามเกิด เน้นการพึ่ งพิงธรรมชาติรอบตัว เช่น ยา
รักษายามปุวยไข้ ได้มาจากปุารอบ ๆ หมู่บ้านเป็นหลัก และด้วยความไม่มั่นคงเช่นนี้เองชาวบ้านจึงต้องสร้าง
เรื่องเล่าและพิธีกรรมความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเพื่อยึดเหนี่ยวโดยมีตานานปูุเพ้าเจ้าโฮงแดงเป็น ๑) เครื่องแสดงสาย
สัมพันธ์ของคนที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้วยกัน พื้นที่ทามาหากินของคนในพื้นที่ประเพณีบวชควาย นอกจาก
ทุ่งนาแล้วยังมีแม่น้าชี และบุ่งเชียงขวัญ การเข้าใช้พื้นที่เหล่านี้มีกฏระเบียบในสานึกว่าพื้นที่เป็นของเจ้าปูุให้
ลูกหลานใช้หาอยู่หากินร่วมกันจะมีความโลภหรือสร้างความขัดแย้งกันไม่ได้ ๒) ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หากเกิด
เรื่องราวความขัดแย้งในชุมชน อาทิ การลักขโมย การลักลอบได้เสีย การทาร้ายร่างกาย เจ้าปูุจะเป็นผู้ไกล่
เกลี่ยผ่านเฒ่าจ้า เป็นผู้กาหนดการปรับไหม ๓) ผู้รักษาพยาบาล ยามเจ็บไข้ได้ปุวย หมอสมุนไพรจะเก็บยาจาก
ดอนเจ้าปูุ โดยขอให้สมุนไพรที่เก็บไปมีฤทธิ์บาบัดให้ได้ผล หรือหากไม่ได้เก็บยาก็ขอบารมีเจ้าปูุบันดาลให้หาย
จากปุวยไข้ ๔) ผู้ควบคุมการเข้าออกจากดินแดน เวลาลูกหลานต้องเดินทางไปยังที่อื่นต้องบอกกล่าวให้เจ้าปูู
คุ้มครองดูแล และเมื่อกลับมายังพื้นที่ต้องบอกกล่าวรายงานตัว ๕) ผู้ดูแลการเกษตรกรรม การทานาซึ่งเป็น
การผลิตหลักของชุมชนต้องอาศัยน้า ซึ่งเจ้าปูุเป็นผู้ควบคุมประเพณีบุญบั้งไฟของชุมชน ทาให้ฝนตกต้องตาม
ฤดูกาล แม้กระทั่งการหาอยู่หากินวันต่อวัน เมื่อเจ้าปูุมีความสาคัญต่อชีวิตมากพิธีกรรมบวชควายจึงเป็นสิ่งที่
ต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพราะมีความหมายถึงความเป็นความตายของคนชุมชนซึ่งล้วนเป็นเครือญาติลูกหลาน
ของปูุเพ้า โดยมีตานานเรื่องเล่าเป็นเครื่องกากับ (น้อย ชลเทพ, ชาวบ้านเขือง ตาบลเขือง อาเภอเชียงขวัญ
จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์)
๗๕

ผลการศึกษานี้ สอดคล้องกับทฤษฎีนิเวศวิทยาวัฒนธรรม (cultural ecology) ซึ่งอธิบายถึงอิทธิพล
ของสิ่ ง แวดล้ อ มว่ า เป็ น ตั ว ก าหนดกระบวนการวิ วั ฒ นาการทางสั ง คมวั ฒ นธรรม จู เ ลี ย น สจ๊ ว ต ( Julian
Steward) นักมานุษยวิทยาอเมริกัน ได้อธิบายแนวความคิดแบบนิเวศวิทยาวัฒนธรรมว่า เป็นการศึกษา
กระบวนการปรั บ ตั ว ของสั ง คมภายใต้ อิ ท ธิ พ ลของสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยเน้ น การศึ ก ษาวิ วั ฒ น าการหรื อ การ
เปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการปรับตัวของสังคม แนวความคิดนี้มองสังคมในลักษณะเป็นพลวัตอยู่ตลอดเวลา อัน
เป็ น ผลสื บ เนื่ อ งมาจากการปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ ากั บ สภาพแวดล้ อ ม โดยมี พื้ น ฐานส าคั ญ คื อเทคโนโลยี ก ารผลิ ต
โครงสร้างสังคม และลักษณะของสภาพแวดล้อมธรรมชาติเป็นเงื่อนไข ด้วยเหตุนี้ วัฒนธรรมจึงเป็นเครื่องมือ
ช่ว ยให้ ม นุ ษย์ ป รั บ ตัว เข้ากั บ สภาพแวดล้ อม ประเด็ นส าคัญส าหรั บการศึก ษาเชิงมานุษ ยวิท ยาจึ งมีอ ยู่ว่ า
วัฒนธรรมมีการปรับตัวอย่างไรให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และมนุษย์มีวิธีการอย่างไรในการใช้เทคโนโลยีและ
ระบบเศรษฐกิจในการปรับตัวเข้า กับสภาพแวดล้อมออกจากความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งเป็น
พื้นฐานสาคัญอีกส่วนหนึ่งในการอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ (งามพิศ สัตย์สงวน. ๒๕๕๑ : ๑๐ – ๑๒.)

๕.๓ พลวัตของความหมายของพิธีกรรมประเพณีบวชควาย
ผลการศึกษาพลวัตของความหมายของพิธีกรรมประเพณีบวชควาย พบว่าความหมายของพิธีกรรม
ประเพณีบวชควายมีพลวัตที่แปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา สามารถแบ่งเป็นยุคสมัยในสานึกของคนในท้องถิ่น
ดังนี้ ๑) ยุคแห่งความเป็นความตาย จากการตั้งถิ่นฐานจนถึงราวทศวรรษที่ ๒๕๒๐ เป็นยุคสมัยที่ผู้คนเน้นการ
พึ่งตนเองด้วยการปรับตัวตามฤดูกาล ซึ่งเจ้าปูุเป็นผู้ควบคุ มประเพณีบุญบั้งไฟของชุมชน ทาให้ฝนตกต้องตาม
ฤดูกาล แม้กระทั่งการหาอยู่หากินวันต่อวัน เมื่อเจ้าปูุมีความสาคัญต่อชีวิตมากพิธีกรรมบวชควายจึงเป็นสิ่งที่
ต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพราะมีความหมายถึงความเป็นความตายของคนชุมชนซึ่งล้วนเป็นเครือญาติลูกหลาน
ของปูุเพ้า ความหมายของพิธีกรรมบวชควายในยุคแรกมีความสาคัญต่อความปรกติสุขของทั้งชุมชน เพราะคน
ในชุมชนทุกคนล้วนเป็นเครือญาติเป็นลูกหลานของปูุเพ้า ดังนั้นคนทั้งชุมชนจึงต้องเข้าร่วมพิธีร่วมกันตาม
บทบาทหน้าที่ซึ่งแม้กระทั่งการดูก็ถือเป็นหน้าที่ และเป็นที่น่าสังเกตว่าพิธีกรรมบวชควายในยุคนี้ยังไม่มีความ
เคร่งครัดในสายตระกูลมากนัก คนในชุมชนมีสิทธิ์เป็นผู้ถูกเลือกได้อย่างเท่าเทียม เพราะหลักการสาคัญคือการ
มีป ระเพณีบ วชควายเพื่อถวายเจ้ าปูุ และด้ว ยความเข้มข้นของความเชื่อนี้ทาให้ เกิดการแพร่กระจายของ
พิธีกรรมบวชควายไปในพื้นที่อื่น ๆ และส่งผลให้เข้าสู่ยุคที่เรียกว่ายุคแห่งการแพร่กระจายที่พิธีกรรมบวชควาย
จะเริ่มมีความหมายเพื่อความสนุกสนานมากขึ้น (น้อย ชลเทพ, ชาวบ้านเขือง ตาบลเขือง อาเภอเชียงขวัญ
จังหวัดร้อยเอ็ด , สัมภาษณ์) ๒) ยุคแห่ งการแพร่กระจายเริ่มมีความหมายที่ความสนุกสนาน ทฤษฎีการ
แพร่กระจายทางวัฒนธรรม ทาให้เข้าใจได้ว่าวัฒนธรรมไม่สามารถเดินทางด้วยตนเองได้ วัฒนธรรมแพร่ไปได้
ด้ว ยการเดิน ทางของคน ประเพณีการบวชควายได้แพร่ไปยังพื้นที่อื่น ๆ ได้เพราะมีคนนาไปเผยแพร่ แต่
ความหมายของพิธีกรรมเริ่มเปลี่ยนไปในทางสนุกสนานมากยิ่งขึ้น แต่อันที่จริงอาจกล่าวได้ว่า พิธีกรรมบวช
ควายนับว่ามีความหมายเพื่อความสนุกสนานตั้งแต่แรก แต่ความสนุกสนานนั้นเดิมสงวนไว้สาหรับเจ้าปูุยังไม่
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เป็นความสนุกสนานของคนทั่วไป จนเมื่อราว พ.ศ.๒๕๒๕ บ้านหวายหลึมได้ต้องการมีประเพณีบวชควายใน
หมู่บ้านของตนเอง จึงไปขออุปกรณ์ในการประกอบพิธีกรรมมาจากบ้านเขืองมาประกอบพิธีกรรมให้ในปีแรก
จากนั้นเฒ่าจ้าบ้านหวายหลึมจึงได้กระทาพิธีกรรมการบวชควายเอง การบวชควายของบ้านหวายหลึมเน้นที่
การร่ายราที่สนุกสนาน ถ้าไม่สนุกสนานหรือไม่ห้าว กล่าวกันว่าเจ้าปูุจะไม่พอใจ (ประมวล เจริญเขต, ชาวบ้าน
หวายหลึม ตาบลพระเจ้า อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์) ประเพณีบวชควายบ้านหมูม้น เกิดจาก
การแพร่กระจายทางวัฒนธรรมเช่นเดียวกับบ้านหวายหลึม โดยมีจุดเริ่มต้นจากลูกหลานบ้านแมด และบ้าน
เขืองมาทามาหากินและตั้งถิ่นฐานที่บ้านหมูม้น และได้นาพาความเชื่อเรื่องบวชควายติดตัวมาด้วย การบวช
ควายบ้านหมูม้น เป็นไปเพื่อละเล่นนาขบวนบั้งไฟในประเพณีบุญบั้งไฟ และหน้าที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือ
พฤติกรรมของควายจะเป็นเครื่องเสี่ยงทายฟูาฝนว่าอุดมสมบูรณ์พอแก่การทานาหรือไม่ โดยสังเกตจากการ
ปัสสาวะของควาย หรือพฤติกรรมของควายที่แสดงอาการดุร้าย สลับกับการร่ายราอย่างต่อเนื่ องโดยไม่แสดง
อาการอ่อนเพลีย ควายฮ้าบ้ านหมูม้นไม่จาเป็นต้องมีถิ่นกาเนิดในหมู่บ้านหมูม้น หากย้ายมาตั้งถิ่นฐานใน
หมู่บ้าน ก็สามารถเป็นควายได้ด้วยการเสี่ยงทาย จึงไม่จาเป็นว่าต้องสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษที่เคยเป็น
ควายมาก่อน สะท้อ นให้ เห็ น การเป็ น ประเพณีของผู้ อพยพ ที่ ให้ ความส าคัญต่อความสนุกสนานมากกว่ า
ศูนย์กลางของพิธีกรรม (สมจิต เมฆกกตาล, ชาวบ้านหมูม้น ตาบลหมูม้น อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ,
สัมภาษณ์) ๓) ยุคแห่งความหมายในการยืนยันความเป็นเจ้าของพื้นที่ ทศวรรษที่ ๒๕๓๐ – ๒๕๖๐ เป็นยุค
แห่ งความหมายในการยืน ยั นความเป็ น เจ้ าของพื้นที่ของผู้ คนในชุมชนที่มีประเพณีบวชควายเนื่องมาจาก
เหตุการณ์สาคัญคือการตั้งกิ่งอาเภอเชียงขวัญ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๓๗ การเป็นกิ่งอาเภอส่งผลให้เกิดการตั้งสถานที่ราชการคือโรงพยาบาลและที่ว่าการบริเวณปากทางเข้า
หมู่บ้านบ้านแมด และมีการปรับปรุงถนนหนทางให้ดีขึ้นในชุมชนเริ่มมีโรงสี โรงงานมาอยู่ในพื้นที่ ยุคสมัยนี้มี
คนจากภายนอกเข้ามาอยู่ในชุมชนเป็นจานวนมาก จากชุมชนชนบทได้เปลี่ยนสู่ชุมชนเมืองอย่างรวดเร็ว ชุมชน
เริ่มมีปัญหา อุบัติเหตุบนท้องถนน อาชญากรรม และยาเสพติด ความหมายในการบวชควายในห้วงเวลานี้ คือ
การยืนยันความเป็นเจ้าของพื้นที่ผ่านพิธีกรรมบวชควายด้วยความเคร่งครัดในหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้ร่วมพิธีกรรม
ต้องเป็นผู้สืบเชื้อสายจากผู้ถูกเลือกเท่านั้น คตินี้แผ่ไปถึงแม้กระทั่งบ้านหวายหลึม และบ้านหมูม้น ซึ่งพิธีกรรม
นี้กลายเป็นการแสดงตนถึงความเป็นคนในท้องถิ่นเป็นเจ้าบ้านเจ้าถิ่น และแยกคนที่อยู่ในชุมชนอีกกลุ่มเป็นคน
อีกพวก กลายเป็นการปรากฏตัวของอัตลักษณ์ของกลุ่มคนในประเพณีบวชควาย ที่คนนอกต้องให้ความเคารพ
เจ้าปูุ เพราะเมื่อเคารพเจ้าปูุก็เท่ากับเคารพคนในพื้นที่ซึ่งเป็นเจ้าของพิธีกรรมบวชควาย ซึ่งเป็น ลูกหลานของผู้
บุกเบิกชุมชน ผู้ปกปักรักษาพื้นที่จากการถูกคุกคามจากภายนอก ในทศวรรษที่ ๒๕๕๐ เป็นต้นมาจึงเริ่มมี
นักการเมืองและหน่วยงานราชการพยายามเข้ามามีบทบาทในประเพณีบุญบั้งไฟในชุมชนมากยิ่งขึ้น บุญบั้งไฟ
ในท้องถิ่นจึงนับวันจะจัดอย่างยิ่งใหญ่ มีพ่อค้าแม่ค้าและเซียนพนันจากต่างถิ่นเข้ามาในชุมชน โดยเฉพาะในวัน
จุดบั้งไฟจะกลายเป็นวันที่ชุมชนมีความคึกคักบางชุมชนมีลานเบียร์ มีการแสดงดนตรีอย่างคึกคัก บุญบั้งไฟที่
เดิมมีเพื่อไหว้เจ้าปูุและขอฝนฟูาจากพญาแถนได้ถูกแย่งความหมายโดยคนจากภายนอก บุญบั้งไฟจึงเข้าสู่ยุค
หัวเลี้ยวหัวต่อของความหมายตามการนิยามของปัจเจก แต่ความเป็นปัจเจกนั้นมิได้เป็นอิสระหากแต่ยึดโยงกับ
หลายสิ่ ง เช่น กาไรของแม่ค้า หรื อ การได้เสี ยของเซียนบั้งไฟ ตลอดจนรัฐ ต้องการให้ พิธีกรรมนี้รับใช้การ
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ท่องเที่ยว ประเพณีบุญบั้งไฟตามความหมายของท้องถิ่นถูกดึงไปสู่ความหมายใหม่ของคนต่ างถิ่น และอยู่ใน
สภาพที่อานันท์ กาญจนพันธุ์เรียกว่าการทาให้คนในท้องถิ่นสูญเสียความเป็นคน เมื่อวัฒนธรรมถูกทาให้เป็น
สินค้า ความหมายในประเพณีบุญบั้งไฟจึงมีความทับซ้อนของความหมายแบบปัจเจก อาทิ พื้นที่แสดงความ
เป็นเจ้าถิ่น พื้นที่แสดงความเป็นพวกเดียวกัน พื้นที่แสดงความสวามิภักดิ์ เวลาแห่งการกลับบ้าน พื้นที่หาเสียง
พื้นที่ขายของ พื้นที่เล่นการพนัน ที่สร้างความกลมกลืน ใยแมงมุมยึดคนหลาย ๆ หมู่บ้าน การประกาศพื้นที่
ทางสังคม เวทีนาเสนออัตลักษณ์ ความหมายของบุญบั้งไฟจึงมีหลายชุด แล้วแต่ว่าความจริงชุดไหนของใคร
และพิธีกรรมบวชควายเปรียบเป็นการต่อสู้ทางความหมายของคนในพื้นที่ซึ่งพยายามดิ้นรนเพื่อรักษาพื้นที่
วัฒนธรรมของตน ในบุญบั้งไฟที่หลากหลายความหมาย (สุนตัน บารุงเอื้อ , ชาวบ้านแมด ตาบลเขือง อาเภอ
เชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์)
ผลการศึกษานี้ สอดคล้องกับ การแพร่กระจาย หรือการกระจายทางวัฒนธรรม (Cultural Diffusion)
กล่าวถึงวัฒนธรรมในฐานะที่สามารถส่งผ่านจากสังคมหนึ่งไปสู่อีกสังคมหรือหลาย ๆ สังคมได้ โดยมีเงื่อนไขอยู่
ที่การเดินทางและการอพยพเคลื่อนย้าย ตลอดจนการส่งผ่านข้อมูลผ่านเทคโนโลยีการสื่อสาร ซึ่งอาจมีการรับ
เลือกรับ หยิบยืม หรือปรับใช้ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของตนหรือไม่ก็ได้ โดยมีวิธีการศึกษาการแพร่กระจาย
ด้วยการแกะรอยไปตามเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ และการสืบย้อนทางประวัติศาสตร์ (สุพัตรา สุภาพ, ๒๕๔๕ :
๔๔ – ๔๕.) และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์กับสภาพภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม มีฐาน
แนวคิดของเฟอร์นานด์ บรูเดล (Fernand Braudel) ที่กล่าวว่ามนุษย์ล้วนตกอยู่ภายใต้บงการของโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจ แบบแผนทางวัฒ นธรรม แบบแผนการคมนาคมขนส่ง การผลิ ตสิ นค้า รูปแบบการบริโ ภค
โครงสร้ างประชากร ระบบแลกเปลี่ ย นและเงินตรา และโครงสร้างทั้งหมดนี้ยั งอยู่ภ ายใต้การบงการของ
สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ของมนุษย์คือการดิ้นรนภายใต้โครงสร้างขอบเขตทางภูมิศาสตร์
(สุภางค์ จันทวานิช. ๒๕๕๕) ปรากฏการณ์ในการประกอบพิธีกรรมบวชควาย มีการการบนบานศาลกล่าวและ
การเซ่นไหว้ สามารถใช้มโนทัศน์เรื่องการกระทาเชิงสัญลัก ษณ์ของปิแยร์ บูร์ดิเยอ (Pierre Bourdieu) เป็น
แนวทางในการวิเคราะห์ ในพฤติกรรมการให้และการแลกเปลี่ยนระหว่างคนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ โดยพิจารณาการ
กระทาที่มีบทบาทเป็นภาพตัวแทนของสิ่งหนึ่ง ซึ่งมิได้ปรากฏโดยตรงเชิงกายภาพต้องอาศัยการตีความจาก
ความรู้ของทุกฝุายในสังคมนั้น ๆ ซึ่งต้องเริ่มจากการทาความเข้าใจในแนวคิดเรื่องสัญลักษณ์อันเป็นรูปธรรมที่
บ่งชี้ถึงนามธรรมอีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งมิได้สะท้อนภาพแบบเที่ยงตรงแต่อาศัยความคล้ายคลึงความเชื่อมโยงตามความ
บังเอิญหรือข้อตกลงร่วมกัน แนวคิดเรื่องสัญลักษณ์นี้มีความสาคัญอย่างยิ่งในการศึกษาวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
การมองมนุษย์ที่มีศักยภาพในการสร้างความหมายต่าง ๆ อันสลับซับซ้อนให้แก่ธรรมชาติเพื่อเป็นสื่อกลางใน
การเชื่อมต่อการรับรู้กับการกระทาได้ จากนั้นจะใช้มโนทัศน์เรื่องการกานัล และการปฏิเสธกลบเกลื่อนเพื่อ
พิจารณาความหมายในการประกอบพิธีกรรมบวชควาย และใช้มโนทัศน์เรื่องทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเป็นฐานใน
การมองกลุ่มคนที่หลากหลายภายในชุมชน (บูร์ดิเยอร์, ๒๕๕๐, ๕๙-๙๑) ยศ สันตสมบัติ ให้มุมมองเชิงอัต
ลักษณ์และพหุสังคมในงานเรื่องอานาจพื้นที่และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ : การเมืองวัฒนธรรมของรัฐชาติใน
สังคมไทย ซึ่งช่วยให้ระมัดระวังในการมองภาพชุมชนที่มีเพียงคนกลุ่มเดียวแบบแน่นอนตายตัว จากการศึกษา
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การเลื่อนไหลของกลุ่มคนที่อยู่ชายแดนซึ่งเต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม (ยศ สันตสมบัติ, ๒๕๕๑,
๑๕๒-๑๕๔)

๕.๔ สรุป
การวิจัยในครั้ งนี้ทาให้เห็นถึง ความหมายในปฎิบัติการในชีวิต ความสั มพัน ธ์ของมนุษย์ต่อมนุษย์
มนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม มนุษย์ต่อสิ่งเหนือธรรมชาติ การสื่อสารระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และระบบความเชื่อใน
สิ่งเหนือธรรมชาติ ซึ่งมีแรงพลังจากธรรมชาติเป็นเครื่องควบคุมความคิด และการกระทาของคนในปฏิบัติการ
ของชีวิตที่มีพิธีกรรมมาเกี่ยวข้องในกระบวนการทาให้เป็นพวกเดียวกัน และการเลื่อนสถานภาพให้สูงขึ้นและ
การส่งผ่านอุดมการณ์ผ่านประวัติศาสตร์บอกเล่าอันเป็นเสมือนงานการเมืองของคนในพื้นที่ ที่สุดแล้วคนบวช
ควายแห่งลุ่มน้าชี : ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแห่งพื้นที่วัฒนธรรมควายจ่า ทาให้เห็นถึงประวัติศาสตร์และความ
พยายามในการต่อสู้เชิงความหมายภายใต้คานิยามว่า บวชควายเป็นของคนบ้านเรา
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มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (สสส.)
หัวหน้าโครงการวิจัย : การศึกษาแนวทางพัฒนาศักยภาพชุมชนบนฐานความพอเพียง
กรณีศึกษาบ้านพลไทย ตาบลโพธิ์ศรี อาเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด (สกอ.)

๘๓

