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บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนการวิจยั เชิงคุณภาพ วัตถุประสงคศกึ ษาพลวัตขาโอกาสพระ
ธาตุพนมบริเวณชุมชนสองฝง โขงในบริบทของความสัมพันธระหวาง “คน” กับ “สังคม”
ใชแนวคิดอํานาจกับสิทธิอาํ นาจและแนวคิดโครงสรางความสัมพันธทางสังคมเปนกรอบ
ในการวิเคราะห ผลการวิจัยพบวาการเปลี่ยนผานอํานาจทางการเมืองสงผลตอความ
สัมพันธเชิงอํานาจระหวางกลุมผูปกครอง พระสงฆ กลุมชาติพันธุ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งขาโอกาสพระธาตุพนม มีการสรางความหมายใหม ในฐานะกลุมตระกูลผูสืบทอด
บทบาท “ขาโอกาส” เปลี่ยนจากแรงงานรับใชวัดเปนผูนําประกอบประเพณี พิธีกรรม
เชื่อมโยงวิถีปฏิบัติเดิมสมัยลานชาง เชน การเสียคาหัว และถวายขาวพิชภาค นอกจาก
นีย้ งั สรางความสัมพันธทางสังคมกับกลุม ชาติพนั ธุใ นชุมชนกลายเปนเครือขายทางสังคม
“ขาโอกาสพระธาตุพนม” สวนพืน้ ทีว่ จิ ยั ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แมวา
การรับรูเกี่ยวกับขาโอกาสเปนเพียงตํานานเลาขานเทานั้น ผูคนยังมีความเชื่อเกี่ยวกับ
“พระธาตุพนม” สังเกตไดจากการเดินทางมารวมงานบุญประเพณีพระธาตุพนมพรอม
กับจัดงานประเพณีบุญพระธาตุในทองถิ่นแสดงถึงเครือขายทางสังคมของปจเจกชนที่
มีพลังอยูในวิถีชีวิตผูคนในชุมชนสองฝงโขง
1
2
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นิสิตปริญญาเอก สาขาลาวศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
ผูช ว ยศาสตราจารย ภาควิชาประวัตศิ าสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ABSTRACT
The research was qualitative research methods which aimed to
study the relationship between “people” with “society”. By using the
concept of power and authority and the structure of social relations as
a framework studies. The results showed that the transition of political
power affects the power relations between the government the monk
and the ethnic group.In particular, khaokasaPhraThatPhanom has a new
meaning as the successor to the family group.They had changed from
the temple serf to the ritual successor related to Phra That Phanom
and linked the social relation with other ethnic groups in the community
to play a role in the inherited tradition. The significance negotiation back
to social practice in Lan Xang Period such as Sia kha Hua and khoaPeachapak rituals. As for in Laos PDR,the recognition about khaokasa
in community is only a legend.However, Laos people still belive on
Phra That Phanom,by the observation most of them crossed the river to
pay homage the stupa and organized this festival in their village. This
phenomenon showed the continuities of social network of individuals in
the community on both sides of the Mekong basin.
คําสําคัญ : เครือขายทางสังคม,ขาโอกาสพระธาตุพนม,ชุมชนสองฝงโขง
Keywords : Social Network, KhaokasaPhraThatPhanom, Communities on
both sides of the Mekong Basin

บทนํา
ชุมชนสองฝงโขงปรากฏในตํานาน พงศาวดาร ประวัติศาสตร และโบราณคดี
แสดงวาผูค น มีความสัมพันธทางสังคมและวัฒนธรรม เชน พืน้ ขุนบรม กลาวถึงการสราง
บานแปงเมืองโดยสงโอรสทั้ง 7 ไปครองเมืองใกลเคียง เชน ขุนลอ ครองเมืองเชียงดง
เชียงทอง (สุรศักดิ์ ศรีสําอาง, 2545) มีกษัตริยสืบเชื้อสายตอมาหลายพระองค กษัตริย
ที่สามารถรวบรวมบานเมืองสถาปนาอาณาจักรลานชาง คือ พระเจาฟางุม (พ.ศ.1896KKU Res J 2 (2) : Apirl-June 2012
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1936) พระองคขยายอาณาเขตอยางกวางขวางจากหลวงพระบางลงมาทางตอนใตมเี มือง
สําคัญ เชน เมืองเวียงจันทน เมืองเวียงคํา และ เมืองกะบองหรือศรีโคตรบอง ศูนยกลาง
อาณาจักรศรีโคตรบูร(พระธรรมราชานุวัตร,2537) สังคมลานชาง สมัยโบราณผูคน
สวนใหญเชือ่ อํานาจเหนือธรรมชาติ จากหลักฐานพงศาวดารลานชางมีความเชือ่ เกีย่ วกับ
แถนฟา แถนหลวง วาเปนเทพบนสวรรคที่มีหนาที่ดูแลทุกขสุขของมนุษย เปนทั้งผูให
หรือทําลาย และเปนสัญลักษณแหงอํานาจโดยมีกษัตริยซ งึ่ เปนโอรสของแถนเปนตัวแทน
ของอํานาจ ดังนั้นการสรางความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับแถนจึงเปนการสรางความยอมรับ
กษัตริย (จารุวรรณ ธรรมวัตร.2540) ในสมัยพระเจาฟางุม พยายามเปลีย่ นแปลงความเชือ่
ดังกลาวโดยรับพุทธศาสนา เถรวาทจากอาณาจักรขอม ซึง่ พระมหาเถรปาสมันและมหา
เถรเทพลังกาไดรบั มอบหมายจากกษัตริยข อมใหอญ
ั เชิญพระบางมายังอาณาจักรลานชาง
ตอมาในสมัยพระเจาสามแสนไท พระราชโอรสพระเจาฟางุมขึ้นครองราชยกลาวถึง
การประกาศใหวัดสําคัญๆ เปน เขต “ปลอดอาญาแผนดิน” (สมชาย นิลอาธิ.2545)
ในสมัยพระเจาวิชลุ ราช ถือเปนยุคทองแหงพุทธศาสนา ปรากฏหลักฐานวรรณกรรมและ
ศิลปกรรมพุทธศาสนาจํานวนมาก สมัยพระเจาโพธิสาลราชไดรับคติความเชื่อเกี่ยวกับ
การกัลปนาจากศรีลังกา เผยแผเขามายังพมาและลานนาประมาณพุทธศตวรรษที่ 7-8
เปนความเชือ่ เรือ่ งอานิสงสมาจากการอุทศิ สิง่ ของเปนพุทธบูชา เชน กษัตริยค ชภาหุคาม
มณีอภัย แหงศรีลังกา อุทิศที่ดิน ขาทาส เปนตน (ธวัช ปุณโณทก.2530) คติดังกลาว
เผยแผตอ ชนชาติอนื่ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตทยี่ อมรับนับถือพุทธศาสนาจากศรีลงั กา
รวมถึงคติความเชื่อ 4 ประการ ไดแก ความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาท ความเชื่อเรื่อง
การบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ความเชื่อเรื่องการบูชาตนพระศรีมหาโพธิ์ และความเชื่อ
เรื่องพระศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตว (สุเทพ พรมเลิศ.2553) โดยเฉพาะประเพณีบูชา
พระสถูปเจดีย ปรากฏขอความในพระไตรปฎก มหาปรินพิ พานสูตร กลาวถึงพระพุทธเจา
ทรงอรรถาธิบายวาถูปารหบุคคล คือ ผูค วรยกยองเชิดชูดว ยการสรางพระสถูปเจดีย คือ
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา,พระปจเจกสัมพุทธเจา,พระสาวกของพระตถาคต
และพระเจาจักรพรรดิ
กษัตริยลานชางใหความสําคัญตอความเชื่อเรื่องพระบรมสารีริกธาตุและ
การกัลปนา ดังปรากฏในพงศาวดารลานชางหลายฉบับกลาวถึงการใหความสําคัญตอ
พระบรมสารีริกธาตุ ในหลายมิติ คือ การใหความสําคัญในฐานะตัวแทนพระพุทธเจา
วารสารวิจัย มข. 2 (2) : เมษายน-มิถุนายน 2555
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ตองเก็บรักษาไวในสถานที่ปลอดภัยและสงางามในอุโมงคของสถูปเจดีย อีกมิติหนึ่ง
คือ ตัวแทนแหงความรุงเรืองของดินแดนซึ่งมีพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู เปน
สัญลักษณของความเจริญของพื้นที่หรือดินแดนนั้นๆ ที่จะเกิดในอนาคต เชน ตํานาน
อุรงั คธาตุอา งถึงพุทธพยากรณ เรือ่ งดินแดน ผูน าํ สถานที่ ดังนัน้ สถานทีป่ ระดิษฐานพระบรม
สารีรกิ ธาตุจงึ มีมติ เิ ชือ่ มโยงระหวางพุทธจักรกับอาณาจักร อิทธิพลคติความเชือ่ ดังกลาว
แผขยายมายังชุมชนสองฝง โขง บริเวณแองสกลนครซึง่ ทีต่ งั้ บานเมืองของผูค นหลากหลาย
ชาติพนั ธุ ตํานานอุรงั คธาตุจงึ เปนตํานานทีเ่ กิดจากคติความเชือ่ เรือ่ งพระบรมสารีรกิ ธาตุ
ของชาวลานชางเชื่อมโยงศาสนสถานที่มีรองรอยผสมผสานระหวางคติความเชื่อทาง
ศาสนาฮินดูและพุทธศาสนาที่มีมาแตสมัยทวาราวดี ประมาณพุทธศตวรรษที่ 13-14
(ศรีศกั ร วัลลิโภดม.2545) ศาสนสถานแหงนีต้ ง้ั อยูฝ ง ขวาของแมนาํ้ โขงตรงขามปากนํา้ เซ
บัง้ ไฟ ความเชือ่ ในตํานานอุรงั คธาตุ มีสาระสําคัญ 3 ประเด็น คือ ประเด็นทีห่ นึง่ เรือ่ งการ
สรางบานเมืองและพุทธทํานายสมัยกอนพุทธกาลและสมัยพุทธกาล การเสด็จมาโปรด
สัตวของพระพุทธเจาในสถานที่ตางๆ ตอมาเปนบานเมืองหรือศาสนสถานที่สําคัญ
พุทธทํานายเกี่ยวกับพระธรรมิกราชที่จะนําพระอุรังคธาตุ พระธาตุ และพระอังคาร
ไปประดิษฐานไวตามเมืองตางๆ สวนพระอุรังคธาตุนั้นนําไปประดิษฐาน ณ ภูกําพรา
แควนศรีโคตรบูร ประเด็นที่สอง กลาวถึงพระยาศรีโคตรบูรและผูปกครองบานเมือง
ตางๆรวมกันสรางพระธาตุตามพุทธทํานาย ทําใหเห็นเครือขายความสัมพันธของ
พระธาตุในชุมชนสองฝง โขง ประเด็นทีส่ าม ความสืบเนือ่ งของบานเมืองและพระยาธรรมิก
าชผูบูรณะปฏิสังขรณพระธาตุพนม นอกจากนี้ตํานานอุรังคธาตุยังกลาวถึงการเกิด
และการลมสลายของเมืองตางๆรวมถึงการกําเนิดพระยาธรรมิกราชแตละสมัย ประเด็น
สําคัญของเนื้อเรื่อง คือ การทะนุบํารุงพระธาตุพนมและพระพุทธศาสนาของกษัตริย
อาณาจักรศรีโคตรบูร การกอตั้งเมืองเวียงจันทนเปนศูนยกลางและการเสด็จมาบูรณะ
ปฏิสงั ขรณพระธาตุพนมสมัยพระเจาโพธิสาลราช และพระเจาไชยเชษฐาธิราชโดยอุทศิ
“ขาโอกาส” ใหดูแลพระธาตุพนมและอุปฏฐากพระสงฆ (พระธรรมราชานุวัตร,2537)
เปนการสรางสํานึกรวมทางวัฒนธรรมแกผูคนที่อยูรวมกันทั้งสองฝงโขง เปนการสราง
ระบบความเชื่อจากตํานานผสมผสานพงศาวดารหรือเรื่องราวเกี่ยวกับกษัตริย แสดง
ใหเห็นรูปแบบการจัดการอาณาจักรที่มีการควบคุมกําลังคน ดังนั้นการกําหนดพื้นที่
ศักดิ์สิทธิ์ในวัดพระธาตุพนมจึงเปนความสัมพันธ เชิงอํานาจฝายอาณาจักรตองการ
KKU Res J 2 (2) : Apirl-June 2012
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ความสนับสนุนจากฝายศาสนจักร เพือ่ ความชอบธรรมในอํานาจปกครอง ในขณะทีฝ่ า ย
ศาสนจักรตองการความอุปถัมภและการคุมครองจากฝายอาณาจักรเพื่อการเปนผูนํา
ทางจิตวิญญาณ ความสัมพันธดังกลาวไมไดอยูบนพื้นฐานของความเสมอภาค เพราะ
ฝายอาณาจักรมีบทบาทในการกําหนดระดับความสัมพันธของทัง้ สองฝายจะเปนอยางไร
เชน การกําหนดสถานภาพของ “ขาโอกาสพระธาตุพนม”ตามคติเดิมใหเปนแรงงานรับ
ใชวัด โดยยกเวนการเกณฑไพรพลและไมตองเสียสวยใหรัฐ แตตองเสียสวยใหวัดแทน
เพื่อนําไปใชในการทํานุบํารุงวัดและอุปฏฐากพระสงฆ
แมวาอาณาจักรลานชางเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรสยามในสมัยพระเจา
กรุงธนบุรแี ตยงั คงธรรมเนียมการปกครองตามจารีตลานชาง ในสมัยรัชกาลที่ 5 ผลจาก
การลาอาณานิคม ทําใหราชสํานักสยามตองปรับปรุงระบบการปกครองโดยการรวม
อํานาจเขาสูศูนยกลาง มีนโยบายจัดการกําลังคนใหมในป พ.ศ.2448 พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระบรมราชโองการตราพระราชบัญญัติลักษณะเลิก
ทาส (อัญชลี สุสายัณห.2546) รวมถึงยกเลิกระบบขาพระสงผลใหสถานภาพขาโอกาส
พระธาตุพนมสิน้ สุดลงดวย เกิดความขัดแยงระหวางพระพิทกั ษเจดีย นายกองขาโอกาส
พระธาตุพนมกับเจาเมืองมุกดาหาร เจาเมืองสกลนคร และเจาเมืองนครพนมทีม่ เี ขตแดน
ติดกับชุมชนขาโอกาสพระธาตุพนม เกี่ยวกับการเก็บภาษีหรือสวยและการควบคุม
กลุมคน (สุวทิ ย ธีรศาศวัต.2549) ขณะเดียวกันวัดจําเปนตองมีผูอุปฏฐากพระสงฆและ
บูรณปฏิสังขรณ พระธาตุพนมเชนเดิม ปจจุบัน“ขาโอกาสพระธาตุพนม” ปรับเปลี่ยน
บทบาทใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยการสราง เครือขายชาติพันธุ
เครือขายประเพณี เครือขายพิธีกรรม เครือขายเครือญาติ เชื่อมโยงพระธาตุอื่นๆ
ในชุมชน พระธาตุพนมจึงกลายเปนสัญลักษณทางพุทธศาสนาและเปนศูนยรวมจิตใจ
ของพุทธศาสนิกชน มีการประดิษฐสรางประเพณีพิธีกรรม ที่แสดงการถึงสิทธิอํานาจ
ระหวางกลุม ชาติพนั ธุเ ดิมและกลุม ชาติพนั ธุท เี่ ขามาอยูใ หม เชน เสียคาหัว,ถวายขาวพิช
ภาค,บูชาพระอุปคุต,บูชาเจาเฮือนสามพระองค และบูชาสัตตนาคา เปนตน ประเพณี
พิธีกรรมดังกลาวเปนพลังขับเคลื่อนบทบาทหนาที่ของขาโอกาสพระธาตุพนมอยาง
ตอเนื่องจนถึงปจจุบัน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
เครือขายทางสังคมของ “ขาโอกาสพระธาตุพนม” ในชุมชนสองฝงโขง
เปนการวิจัยเชิงคุณภาพที่มุงศึกษาพลวัตของขาโอกาสพระธาตุพนมบริเวณชุมชนสอง
ฝงโขง ในบริบทของความสัมพันธระหวาง “คน” กับ “สังคม” โดยใชแนวคิดสําคัญสอง
ประเด็น คือ ประเด็นทีห่ นึง่ แนวคิดเรือ่ งอํานาจกับสิทธิอาํ นาจ (power and authority)
ประเด็นที่สองแนวคิดเรื่องโครงสรางความสัมพันธทางสังคม (structuration)

ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพลวัตของ“ขาโอกาสพระธาตุพนม”ในชุมชนสองฝงโขง
2. เพื่อศึกษาบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่
สงผลตอ “ขาโอกาสพระธาตุพนม” ในชุมชนสองฝงโขง
3. เพือ่ ศึกษาเครือขายทางสังคมของขาโอกาสพระธาตุพนมในชุมชนสองฝง
โขงระดับเครือญาติ ระดับชุมชน ระดับบาน และระดับเมือง

ระเบียบวิธีวิจัย
เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แนวคติชนวิทยาขั้นตอน
การวิจัยประกอบดวยการศึกษาขอมูลลายลักษณอักษรจากตํานานและนิทาน และการ
รวบรวมขอมูลภาคสนามมี 2 ลักษณะ คือ การสังเกตโดยผูสังเกตเขาไปรวมกิจกรรม
สําคัญ ไดแก พิธบี ชู าเจาเฮือน 3 พระองคและ สังเกตในฐานะเปนบุคคลภายนอกในงาน
บุญประเพณีพระธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม งานบุญประเพณีพระธาตุองิ ฮัง,พระ
ธาตุโผน,แขวงสะหวันนะเขต พระธาตุตมุ พะวัง แขวงคํามวน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สวนการสัมภาษณ เปนการสัมภาษณแบบ ไมมีโครงสราง โดยกําหนด
ขอบเขตการวิจยั เปนสองสวน คือ ขอบเขตดานพืน้ ทีเ่ ปนพืน้ ทีก่ ารวิจยั ภาคสนามบริเวณ
พระธาตุพนมที่ตั้งอยูที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
และชุมชนขาโอกาสพระธาตุพนมทีก่ ลาวถึงในตํานานอุรงั คธาตุ บริเวณจังหวัดนครพนม
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สวนขอบเขตดานขอมูล ขอมูลที่นํามาใช
เปนขอมูลหลักในการวิจัย แบงเปน 2 กลุม คือ ขอมูลลายลักษณอักษร ประกอบดวย
ตํานาน พืน้ สืบ พงศาวดาร ศิลาจารึก จดหมายเหตุทางราชการสมัยรัตนโกสินทร บันทึก
ของชาวตางชาติและขอมูลจากคําบอกเลาและการสังเกตปรากฏการณ วิทยากรผูให
KKU Res J 2 (2) : Apirl-June 2012

เครือขายทางสังคม “ขาโอกาสพระธาตุพนม” ในชุมชนสองฝงโขง

185

ขอมูล (key informants) โดยมีเกณฑดานคุณสมบัติ เปนนักปราชญทองถิ่น พระสงฆ
และผูนําทางวัฒนธรรม

สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาเครือขายทางสังคมขาโอกาสพระธาตุพนมในชุมชนสองฝงโขง
ในครั้งนี้ เนนการศึกษาตามกรอบแนวคิดเรื่องอํานาจกับสิทธิอํานาจ (power and
authority) ของ Max Weber (Collins,R.1986) ผูวิจัยพบวาในสังคมเกษตรกรรม
ปจจัยการผลิตขึ้นอยูกับสภาพดินฟาอากาศ และการใชแรงงาน ความสัมพันธระหวาง
บุคคลถูกกําหนดจากกลุมที่มีอํานาจเหนือกวาทั้งทางสังคมและการเมือง ผูกขาด
กรรมสิทธิ์ที่ดินและการผลิต ทําใหเกิดการพึ่งพาและการสรางมาตรการควบคุม บงการ
หรืออิทธิพลเหนือกลุม ทีเ่ ขามาพึง่ พา ดังนัน้ ศาสนาจึงมีบทบาทสําคัญในฐานะทีเ่ ปนระบบ
สัญลักษณ เปนเกราะปองกันฐานะทางสังคมและอํานาจทางการเมืองของกลุมที่เหนือ
กวา ในขณะเดียวกันกลุม ทีด่ อ ยกวาหรือกลุม ทีไ่ มมอี าํ นาจและไมมกี รรมสิทธิใ์ ดๆ ศาสนา
ทําหนาที่ชดเชยสิ่งที่ขาดไปโดยสรางอุดมการณ คติความเชื่อพรอมกับสรางความหวัง
เรื่องความหลุดพนจากความไมมีสถาบันกษัตริยและสถาบันศาสนาจึงมีความสัมพันธ
อยางแนบแนนเพื่อสรางระบบของสังคมใหแนนแฟน (ฟรังซัวส ฮูตารท.2524) การ
จัดระบบทางสังคมเกิดขึ้นบนพื้นฐานของวิถีการผลิตทางเศรษฐกิจและการจัดอํานาจ
การปกครองเปนไปในแบบเดียวกัน ระบบศาสนาจึงเปนการแสดงออกทางสัญลักษณ
ของความจริงทางสังคม พุทธศาสนาฝายเถรวาทประดิษฐานตั้งมั่นในประเทศตางๆ
ในเอเชียนั้น เนื่องจากคณะสงฆ มีบทบาทหนาที่ในการใหความชอบธรรมตออํานาจ
ของกษัตริย คณะสงฆเปนผูสรางความสัมพันธอันแนนแฟนระหวางสถาบันสงฆและ
สถาบันกษัตริย พุทธศาสนาจึงเปนศาสนาสําคัญหนึง่ ในอินเดียมาตัง้ แตจกั รวรรดิเมารยะ
โดยเฉพาะในสมัยพระเจาอโศกมหาราช พระสงฆในพุทธศาสนามีบทบาทในราช
อาณาจักรโดยไมแทรกแซงทางการเมือง เพราะหนาที่สําคัญของพระสงฆ คือการ
ประพฤติปฏิบตั เิ พือ่ บรรลุนพิ พาน เปนผูร กั ษาหลักจริยธรรมซึง่ เปนเหตุผลทางศาสนาที่
สามารถสรางความชอบธรรมใหกษัตริยไดถาพระองคปฏิบัติตามหลักธรรมราชา ดังนั้น
ความสัมพันธระหวางอาณาจักรและศาสนาจักรจึงเกิดขึ้นภายใตเงื่อนไขความสัมพันธ
เชิงอํานาจ ภายหลังตติสงั คายนา สมัยพระเจาอโศกมหาราช พระองคสนับสนุนสมณทูต
เดินทางไปเผยแผศาสนายังดินแดนตางๆ โดยพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุและ
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ตนศรีมหาโพธิ์ เมื่อสิ้นรัชกาลพระเจาอโศกมหาราช พุทธศาสนาเสื่อมไปจากอินเดีย
กษัตริย ศรีลังกาทรงสนับสนุนคณะสงฆในพระพุทธศาสนาโดยการแตงคัมภีรขึ้นมา
หลายเลม เชน คัมภีรมหาวงศ คัมภีรถูปวงศ เปนตน คัมภีรดังกลาวมีอิทธิพลตอ คติ
ความเชื่อ ในอาณาจักรลานนา พระรัตนปญญาพระสงฆผูมีความรูแตกฉาน แตงคัมภีร
ชินกาลมาลีปกรณ ตอมาคัมภีรน มี้ อี ทิ ธิพลตอตํานานทางพุทธศาสนาในชุมชนสองฝง โขง
เชน ตํานานพระเจาเลียบโลก (กตัญู ชูชนื่ , 2530) ตนแบบของตํานานอุรงั คธาตุ กลาว
ถึงกําเนิดแมนํ้า บานเมือง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา ปรากฏการณทางสังคม
ดังกลาวเปนการสรางสิทธิอาํ นาจระหวางกษัตริยก บั พระสงฆ เปนวิธกี ารปกครองบานเมือง
ซึง่ ประกอบดวยผูค นหลากหลายชาติพนั ธุ การสรางคติความเชือ่ ทางศาสนา เปนวิธกี าร
สรางสิทธิอํานาจบุญบารมีในการครอบครองดินแดน และสิทธิในการแบงปนกรรมสิทธิ์
ในที่ดินทํากิน เห็นไดจากประเพณีการกัลปนาที่ดินและผูคนใหสถาบันศาสนา ประเด็น
สําคัญ คือ การควบคุมอุดมการณและวัฒนธรรมของกลุม คนทีไ่ มมกี รรมสิทธิใ์ นทีด่ นิ ตอ
มากษัตริยไดใชอุดมการณทางศาสนาจัดระเบียบชนชั้นและสรางกฎแหงศีลธรรมเปน
กฎหมายควบคุมคนในระบบโครงสรางชนชั้น เรียกวา ระบบศักดินา ทําใหเกิดระบบ
ไพรและขาทาสในสังคม กษัตริยแ ละพระสงฆยงั รวมมือ ผลิตสรางพิธกี รรมและความเชือ่
ทางศาสนาในฐานะที่เปนกลไกทางสังคมและวัฒนธรรมในการจัดการกําลังแรงงานใน
วัด เชน คติความเชื่อเรื่องการบูชาพระธาตุ เปนตน แนวคิดเรื่องอํานาจกับสิทธิอํานาจ
(power and authority) สอดคลองกับแนวคิดโครงสรางความสัมพันธทางสังคม
(structuration theory) ของ แอนโทนี กิดเดนส (Anthony Gidden.1986) วิเคราะห
โครงสรางทางสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยการใหความหมายในแตละกิจกรรมกลาย
เปนปฏิบัติการทางสังคม (social practice) จากแนวคิดดังกลาวผูวิจัยพบวาสถาบัน
กษัตริยแ ละสถาบันศาสนามีความสัมพันธในลักษณะ “ทวิภาวะของโครงสราง” (duality
of structure)โดยการสราง (production) ตํานานอาณาจักรกับศาสนจักรเชื่อมโยง
คติความเชื่อพระบรมสารีริกธาตุ คติความเชื่อพุทธกาล 5,000 ป คติความเชื่อพระศรี
อาริยเมตไตรย คติความเชื่อดังกลาว คือ ทรัพยากร (resources) ที่กอใหเกิดกฎเกณฑ
(rules) คือ ระบบโครงสรางทางสังคม (structure) ใหปจเจกชน (agency) หมายถึงขา
โอกาสพระธาตุพนม สืบทอดหนาที่เปนแรงงานรับใชวัดและพระสงฆ (action) ภายใต
เงือ่ นไขหรือขอยกเวนไมตอ งเสียสวยใหรฐั แตตอ งเสียสวยหรือเสียคาหัวแกพระธาตุพนม
หรือวัด กลาวไดวาประเพณีกัลปนาเชื่อมโยงขาโอกาสในชุมชนพระธาตุพนมที่ สืบทอด
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วัฒนธรรมรวมกับประชากรในอาณาจักรลานชางมาตั้งแตอดีต ฉะนั้นชุมชมสองฝงโขง
จึงมีลักษณะรวมทางสังคมวัฒนธรรม (จารุวรรณ ธรรมวัตร.2540)
เมื่ออาณาจักรลานชางลมสลายในสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ทําใหเกิด
การเปลี่ยนผานอํานาจในชุมชนแหงนี้มาสูอาณาจักรสยาม ในสมัยรัชกาลที่ 5 รัฐไทย
พยายามดึงอํานาจเขาสูศูนยกลาง เปลี่ยนแปลงระบบปกครองจากจารีตแบบลานชาง
เปนระบบเทศาภิบาล การเปลีย่ นแปลงทีส่ ง ผลกระทบมาก คือ การยกเลิกระบบขาพระ
สืบเนื่องมาจากการยกเลิกระบบทาสและไพร ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว สถานภาพขาโอกาสพระธาตุพนมไมมั่นคง เห็นไดจาก กรณีพิพาทระหวาง
พระพิทักษเจดีย นายกองขาโอกาส กับเจาเมืองมุกดาหาร เจาเมืองนครพนม และเจา
เมืองสกลนคร แยงตัวเลกขาโอกาสพระธาตุพนมและเรียกเก็บสวย สะทอนใหเห็นปม
ปญหาในความสัมพันธเชิงอํานาจ 2 ประเด็น คือ ความแตกตางทางวัฒนธรรม และ
ความขัดแยงทางการเมือง ลวนเปนการตอกยํ้าจิตสํานึกของการแบงแยกดวยการแบง
กลุมชนแถบลุมแมนํ้าโขงวา “ลาว” เมื่อเกิดภัยคุกคามจากจักรวรรดินิยมตะวันตก ราช
สํานักสยามดึงอํานาจเขาสูสวนกลางและดําเนินนโยบายชาตินิยม สถาบันกษัตริยและ
สถาบันศาสนารื้อฟนความสัมพันธในลักษณะ “ทวิภาวะของโครงสราง” (duality of
structure)โดยการเผยแผศาสนาพุทธนิกายธรรมยุตมิ ายังหัวเมืองอีสานซึง่ พระสงฆสว น
ใหญยดึ ถือจารีตเดิมแบบลานชาง นอกจากนีร้ ฐั บาลสมัย จอมพล ป.พิบลู สงคราม ดําเนิน
นโยบายชาตินยิ มในชุมชนแหงนีโ้ ดยการเปลีย่ นแปลงรูปแบบ ยอดดวงปลีพระธาตุพนม
สถาปตยกรรมแบบลานชางใหเปนยอดเจดียแบบไทย ภายใตการดําเนินการของหลวง
วิจิตรวาทการ นอกจากนี้เนื่องในวาระกึ่งพุทธกาล มีการกอตั้งสํานักวิปสสนากรรมฐาน
เปนเครือขายวัดบวรนิเวศ กรุงเทพมหานคร ปรากฏการณทางสังคมทีก่ ลาวมาสงผลกระทบ
ตอกลุม ขาโอกาสพระธาตุพนมทีม่ คี วามเชือ่ เดิม เชน กลุม ลาวเวียงทีม่ คี วามเชือ่ เกีย่ วกับ
ผีอารักษหรือผีเจาเฮือน 3 พระองค โดยกลุมพระสงฆไดสรางความสัมพันธกับกลุม
ชาติพันธุที่เขามาอยูใหม เชน กลุมชาวจีน โดยการรื้อฟนพิธีบูชาสัตตนาคาเพื่อลดทอน
อํานาจกลุม ขาโอกาสพระธาตุพนมเดิมทีน่ บั ถือเจาเฮือน 3 พระองค เปนการสรางเครือขาย
วัฒนธรรมขาโอกาสกลุมใหม ความหมายใหม สังเกตไดจากการปรับเปลี่ยนประเพณี
พิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องพระธาตุพนม เปนการเบียดขับกลุมนับถือเจาเฮือน 3 พระองค
หรือกลุมชาติพันธุลาวเวียงใหจัดพิธีกรรมดังกลาวในชุมชนริมฝงโขงหางจากบริเวณวัด
พระธาตุพนม เครือขายขาโอกาสพระธาตุพนมในความหมายใหมกําหนดจากเครือขาย
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จากสายตระกูลผูน าํ ชุมชนธาตุพนม และกําหนดให 12 ตําบลในเขตอําเภอธาตุพนมเปน
ชุมชนขาโอกาสพระธาตุพนม มีหนาที่สืบทอดประเพณี พิธีกรรมในเทศกาลประจําป
ผูว จิ ยั เห็นวา การศึกษาเครือขายทางสังคมของขาโอกาสพระธาตุพนมในชุมชน
สองฝง โขงฉายภาพชีวติ วัฒนธรรมของชุมชนชาวนาในสังคมแบบดัง้ เดิมทีม่ วี ถิ ชี วี ติ ผูกพัน
อยูกับสายนํ้า ผูคนจึงมีแนวโนมที่จะยอมรับและใชไสยศาสตรในการควบคุมพลังที่ไม
อาจคาดคะเนและมองไมเห็น จึงเปนกลุมคนที่ไมมีบทบาทสําคัญในการนับถือศาสนา
ใดศาสนาหนึ่ง ถาไมถูกบังคับโดยการเปนทาส หรืออยูในภาวะไรกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
ดังที่ Kirsch, Anthony.Thomas (1967) กลาววาระบบศาสนาสังคมชนบทอีสาน
ไมไดมพี ทุ ธศาสนานิกายเถรวาทเปนองคประกอบสําคัญลวนๆหากแตเปนระบบศาสนา
ทีเ่ กิดขึน้ จากการปรับเปลีย่ นและผสมกลมกลืน (syncretism) ระหวางองคประกอบทาง
ศาสนาดั้งเดิม คือ ความเชื่อเรื่องภูตผีวิญญาณ (animism) กับองคประกอบทางศาสนา
แบบใหมที่แผขยายจากอินเดียสูดินแดนสุวรรณภูมิ คือ พุทธศาสนานิกายเถรวาทและ
ศาสนาพราหมณแบบพื้นบาน (folk Bramanism) เมื่อมองยอนกลับเขาไปในชุมชน
พระธาตุพนมจึงพบวามีการทับซอนคติความเชื่อดั้งเดิมที่ผูคนยึดถือกอนการเขามาของ
วัฒนธรรมลานชาง เปนความเชื่อเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษ ผีอารักษ และสิ่งเหนือธรรมชาติ
ผูค นในชุมชนแหงนีส้ ามารถปรับเปลีย่ น ผสมผสม พุทธศาสนา พราหมณ และผี ไดอยาง
กลมกลืน เชน กรณีเจาเฮือน 3 พระองค เดิมเปน ผีอารักษดแู ลบานเมือง ถูกปรับเปลีย่ น
ใหมีหนาที่พิทักษรักษาองคพระธาตุพนม
การศึกษาเครือขายขาโอกาสพระธาตุพนมในชุมชนพระธาตุ ในพื้นที่วิจัย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หลักฐานประเภทเอกสารสูญหายไปเนื่องจาก
การเปลีย่ นผานทางการเมืองการปกครอง อยางไรก็ตามจากการสังเกตในพืน้ ทีว่ จิ ยั พบวา
ชุมชนพระธาตุสองฝงโขงยังคงความสืบสานอุดมการณเดิมแบบสังคมชาวนา (Grant
Evan.1990:35) สอดคลองกับแนวคิด structuration ซึ่งวิเคราะหความสัมพันธใน
ลักษณะ“ทวิภาวะของโครงสราง” (duality of structure) ระหวางสถาบันรัฐกับสถาบัน
ศาสนาโดยรัฐบาลอนุญาตใหพระสงฆเปนผูนําพิธีกรรมในชุมชน พระธาตุ เชน พระธาตุ
อิงฮัง พระธาตุศรีโคตรบอง พระธาตุหลวงเวียงจันทน ปรากฏการณดังกลาว สรุปไดวา
พระธาตุ คือ สถานศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อในพุทธศาสนา แมสภาพสังคมวัฒนธรรม
เปลี่ยนแปลงไป แตความศรัทธามีความสืบเนื่องกลายเปนความทรงจํารวมของผูคน
ดั ง นั้ น แม นํ้ า โขงจึ ง เป น เพี ย งเขตแดนทางภู มิ ศ าสตร ท่ี กํ า หนดโดยรั ฐ ชาติ เ ท า นั้ น
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ผูคนในชุมชนสองฝงโขงเดินทาง ไปมาหาสูสืบสานประเพณีการบูชาพระธาตุอยาง
ตอเนื่องจนถึงปจจุบัน

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย
สําหรับนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา จากงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ 2554
และงานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงดวยความกรุณาใหคําปรึกษาแนะนําจากรองศาสตราจารย
ดร.จารุวรรณ ธรรมวัตร และ ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.อรรถ นันทจักร และไดรบั ขอเสนอ
แนะทีม่ คี า ยิง่ จากศาสตราจารยสวุ ทิ ย ธีรศาศวัต ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.ชูพกั ตร สุทธิสา
และ ผูชวยศาสตราจารย สมชาติ มณีโชติ ทําใหผูวิจัยไดเรียนรูการทํางานวิจัยที่จะกอ
ใหเกิดประโยชนตอสวนรวมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังไดรับความชวยเหลือดวยความ
จริงใจยิ่งจากผูใหขอมูลจากเครือขายชุมชนพระธาตุพนมและเครือขายชุมชนพระธาตุ
ตุ ม พะวั ง ,พระธาตุ ศ รี โ คตรบอง แขวงคํ า ม ว น เครื อ ข า ยชุ ม ชนพระธาตุ โ ผ น และ
พระธาตุอิงฮัง แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผูวิจัยขอ
กราบขอบพระคุณไว ณ ที่นี้ดวย
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