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บทคัดย่อ 

กลุํมชาติพันธุ๑บรู พูดภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติก หมวดมอญ-เขมร สาขากะตูอิค ปัจจุบัน
พบกระจายอยูํในภาคกลางของประเทศเวียดนาม ภาคใต๎ของลาว และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทยในสังคมจารีตแบบของบรู ชาวบ๎านยึดถือ “รี๊ต” (ในความหมายแบบเดียวกับ “ฮีตคอง” 
หรือจารีตประเพณีของชาวอีสาน) และความเชื่อ “ผี” ระดับตํางๆ ซึ่งทําหน๎าที่เป็นกรอบกํากับ
พฤติกรรมและความสัมพันธ๑ของสมาชิกในสังคม เกิดเป็นหนํวยองค๑กรทางสังคมตั้งแตํระดับครัวเรือน
จนถึงหมูํบ๎านและกลุํมชาติพันธุ๑ แบํงแยกพวกเขาออกจากกลุํมชาติพันธุ๑อ่ืนๆ งานศึกษาสนใจการ
ปรับตัวของชุมชนชาวบรู ซึ่งพบกระจายอยูํในพ้ืนที่ลุํมแมํน้ําโขงสองฟากพรมแดนไทย-ลาว ในเขต
จังหวัดอุบลราชธานี และแขวงจําปาสัก ภายใต๎บริบทรัฐชาติและโลกาภิวัตน๑ โดยพบวําชาวบรูเลือกใช๎
กลยุทธ๑ทางวัฒนธรรมหลากหลายแบบ ในการรับมือกับวัฒนธรรมกระแสหลักไทย-ลาวที่แพรํเข๎ามา 
กลยุทธ๑ที่สําคัญคือ “ลํะละรีต” หรือการลาออกจากระบบการนับถือผีตระกูล แล๎วหันไปนับถือ    
พุทธศาสนาตามขนบไทย-ลาว ขณะเดียวกันก็เลือกที่จะรักษาหรือประดิษฐ๑สร๎างมิติวัฒนธรรมอยําง
อ่ืนของความเป็น“บรู” เป็นต๎นวําชื่อเรียกทางชาติพันธุ๑  ภาษา ประวัติศาสตร๑ความทรงจํารํวม และ
ระบบเครือญาติ ทั้งนี้เพ่ือรักษาความมีตัวตนทางวัฒนธรรมให๎ยังดํารงอยูํ และยังเป็นการปรับตัวตํอ
วัฒนธรรมรํวมสมัยด๎านการทํองเที่ยวด๎วย งานศึกษาค๎นพบวํา “บรู” ในฝั่งไทย ยังสามารถรักษา
สํานึกและอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรมของความเป็น“บรู” โดยไมํถูกกลืนกลายด๎วยวัฒนธรรมกระแสหลัก
ไว๎ได๎เข๎มข๎นมากกวํา “บรู” ในฝั่งลาว ทั้งนี้สาเหตุหนึ่งอาจเนื่องมาจากการที่รัฐไทยในปัจจุบัน ยอมรับ
กระแสโลกาภิวัตน๑สําหรับการเปิดพ้ืนที่ให๎กับความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากกวํารัฐลาว  งาน
ศึกษาแสดงให๎เห็นถึงตัวอยํางของสังคมชาติพันธุ๑รํวมสมัย ที่มีศักยภาพจะปรับตัวให๎เข๎ากับวัฒนธรรม
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กระแสหลักได๎อยํางกลมกลืน ขณะเดียวกันสามารถรักษาสํานึกและอัตลักษณ๑สําหรับความเป็นกลุํม
ชาติพันธุ๑ของตนเอาไว๎ได๎ด๎วยในเวลาเดียวกัน 
 
ค าส าคัญ: ชาติพันธุ๑บรู, การปรับตัวตํอรอง, พลวัตชาติพันธุ๑, การประกอบสร๎างอัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑ 
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 ABSTRACT 
 

The Bru ethnic people speak the dialects belonging to the Katuic Branch, 
Mon-Khmer Group, Austroasiatic Linguistic Family. They currently inhabit central 
Vietnam, southern Lao and northeastern Thailand. Their social organization — to 
form families, villages and tribes — had been, since the long distant past, heavily 
governed by the “reet” (a set of believes in various spirits and their associated cults 
— similar to the “Heet-Kong” in the northeastern Thai and Lao traditions), which is a 
key cultural factor differentiating them from other neighbouring ethnic groups. This 
research investigates the cultural and ethnic adaptation of Bru groups in the central 
Mekong valley, on both sides of the Thailand-Lao border, in Ubonratchathani  and 
Champasak. They have experienced overwhelming domination of the nation-state 
policies on cultural assimilation and of globalization. It seems that the Bru have 
adapted well to the situations by employing various cultural strategies. The major 
one is called “la-la-reet”, which means abandonment of their “reet” and adoption 
of the traditional Thai/Lao Buddhism. At the same time, the Bru groups still maintain, 
or in some instances even invent, other aspects of their identity, including, for 
example, their ethnic nomenclature, dialects, oral history, social memory and kinship 
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system. This has also provided them a good cultural basis to benefit from tourism. It 
is noticed that the Thailand Bru have maintained a higher degree of ethnic 
consciousness and identity in comparison with their Lao counterpart. This could 
result from a more toleration of the Thai nation-state to cultural diversity, 
encouraged under globalization. The study provides an example of contemporary 
ethnic communities that have negotiated well with the main stream culture by 
partially dissolving themselves into the main stream on one hand and, on the other, 
essentially maintaining other aspects of their ethnic consciousness and identity. 

 
Keywords: Bru ethnic, negotiation, ethnic dymamic, construction of ethnic identity 
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กิตติกรรมประกาศ 
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ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ๑ที่ได๎ให๎ความเป็นอิสระในการทํางาน วิพากษ๑วิจารณ๑และเสนอแนะให๎งานมีความ
ชัดเจนทําให๎วิทยานิพนธ๑สําเร็จลุลํวงด๎วยดี ผศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร ที่มีสํวนกํอรํางสร๎างความรู๎ทฤษฎี
ทางมานุษยวิทยา แนะนําหนังสือและบทความสําคัญๆ ที่เกี่ยวข๎อง และเป็นประธานกรรมการสอบ  
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เปรมศรีรัตน๑  ผศ.ดร.ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ และผศ.ดร.พิเชฐ สายพันธ๑  คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ๑ที่ได๎ตั้งคําถาม วิพากษ๑วิจารณ๑ ทําให๎งานวิจัยนี้ได๎รับการตรวจสอบ และปรับแก๎ให๎รัดกุม
มากขึ้น 

พ่ีน๎องชาวบรูทุกคนที่ให๎ผู๎วิจัยเข๎าไปมีสํวนรํวมกับวิถีชีวิต ศึกษา เรียนรู๎ แบํงปัน  ล๎วนมี
สํวนสร๎างให๎เกิดประสบการณ๑จริงตํอความรู๎ชาติพันธุ๑และมานุษยวิทยาโดยเฉพาะอยํางยิ่งคือ “ความ
เป็นมนุษย๑” ด๎วยตัวมันเอง หากไมํเชํนนั้นแล๎ว งานวิจัยเลํมนี้คงเกิดข้ึนไมํได๎  เพ่ือนรํวมห๎อง เมย๑ หญิง    
จ๏อป  ที่รํวมเรียน พูดคุย ปรึกษา ตํอรอง และรํวมคิดในบางสิ่งบางอยําง   วิสัญ อํางเฮ๎า และธีระพงษ๑  
มีไธสง เพ่ือนและพ่ีที่ชํวยพิสูจน๑อักษรและคําแนะนําเล็กๆ น๎อยๆ คนแรกนั้นแม๎จะอยูํแดนไกลก็ยังมี
น้ําใจขอให๎สํงงานไปให๎อําน ขอบคุณหนึ่งและพ่ีวิชัยเจ๎าหน๎าที่คณะฯ ที่อํานวยความสะดวกและชํวย
ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ๑ คนใกล๎ชิดรอบข๎างอีกหลายคนอันไมํอาจกลําวนามได๎หมดในที่นี้ซึ่งเข๎ามา
โลดแลํนในชีวิตให๎ผู๎วิจัยมีทั้งทุกข๑และสุข ผิดหวังและสมหวัง 

ในท๎ายที่สุดขอขอบพระคุณบุพพการีผู๎ให๎ชีวิตผู๎วิจัยบนโลกใบนี้ หากไมํมีทํานทั้งสองคงไมํ
มีวันนี้ และคุณูปการแหํงพระพุทธศาสนาที่ปรับตัวเข๎ากับโครงสร๎างสังคมไทย เปิดพ้ืนที่ให๎สมาชิก
สังคมเข๎าถึงการศึกษาซึ่งรวมถึงผู๎วิจัยด๎วย ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหาสารคามหนํวยงานที่ผู๎วิจัยเป็น
บุคลากรที่ได๎สนับสนุนทุนการศึกษา อยํางไรก็ตาม หากจะมีข๎อผิดพลาดใดในงานวิจัยชิ้นนี้ ไมํมีบุคคล
อ่ืนใดเลยที่จะมีสํวนคณานับรับผิดชอบ สิ่งนั้นผู๎วิจัยขอน๎อมรับแตํเพียงผู๎เดียว 
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บทที่ 1  
บทน า 

 

1.1 ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา 

ชาวบรูตามการจัดกลุํมชาติพันธุ๑ของนักภาษาศาสตร๑ถือวําอยูํในกลุํมตระกูลภาษาออสโตร
เอเชียติก (Austro-Asiatic) สาขาภาษามอญ-เขมร สาขายํอยกะตูอิค (Katuic) (สุวิไล เปรมศรีรัตน๑, 
2542, น. 236-238; Dang, 1993;  Schliesinger, 2003) ชาวบรูเป็นกลุํมที่อาศัยอยูํตามภูเขา ทําไรํ
ย๎ายที่ เรียกตนเองวํา “บรู” หมายถึง “คนที่อาศัยอยูํตามภูเขา”   (ธีระพันธ๑ เหลือทองคํา, 2523, 
ชนาธิป บุญยเกตุ, 2541, สมใจ ศรีหล๎า, 2550) นักภาษาศาสตร๑จัดให๎ชาวบรูเป็นชนกลุํมที่พูดภาษา
ตระกูลมอญ-เขมร โดยพบวํา ชาวบรูมีต๎นกําเนิดที่จังหวัด   กวําง จิ (Qaung Tri) และกวําง บิ่งห๑ 
(Quang Binh)   เวียดนามกลาง ประชากรโดยประมาณ 40,000 (สํารวจเมื่อค.ศ. 1989) ถูกจัดอยูํใน
กลุํมชาติพันธุ๑ Bru-Van-Kieu1  ของเวียดนาม (Dang, 1993, pp.69-71;  Schliesinger, 2003,     
pp. 114-119) ขณะที่กรมชนเผําของสปป.ลาวเอง (2008, น. 58) จัดคนบรูอยูํในกลุํมชื่อเรียก      
ชาติพันธุ๑ “กะตาง”  

โดยวัฒนธรรมดั้งเดิมเทําที่มีการบันทึกไว๎ ชาวบรูมักจะสร๎างบ๎านเรือนด๎วยไม๎ไผํ มุงหญ๎า 
ไมํฝังเสา  อยูํกันเป็นกลุํมหมูํบ๎านเรียกวํา วิล (vil)  นําเปลือกไม๎มาย๎อมทําเป็นเสื้อผ๎าทั้งหญิงและชาย 
(Dang,  1993, p. 69) แตํละหมูํบ๎านมีลักษณะเป็นหนํวยปกครอง (Schliesinger, 2003)   มีหัวหน๎า
หมูํบ๎าน (Village Chief)   ทําหน๎าที่เป็นคนกลางตัดสิน ควบคุมการใช๎ที่ดิน ให๎ความยินยอมการถางปุา
ทําไรํ (swidden) ตัดสินความขัดแย๎งภายในชุมชน และรวบรวมแรงงานในหมูํบ๎าน  ตําแหนํงหัวหน๎า
หมูํบ๎านสืบทอด (Miller, 1971) สํงผํานมายังผู๎ชายของวงศ๑ตระกูล (clan)  

ความเชื่อผีและฮีตที่มีผลตํอการดําเนินชีวิตมาช๎านาน ผี รี๊ตและคน  สามสิ่งนี้เป็นจักรวาล
วิทยาที่มีความสําคัญตํอชีวิตชาวบรูอยํางจําเป็น กลําวคือ “รี๊ต” ที่ตรงกับภาษาอีสานวํา “ฮีต” 
หมายถึงกฎเกณฑ๑ แบบแผน หรือระเบียบวินัยที่ควบคุมวิถีชีวิต และความสัมพันธ๑ทางสังคมของชาวบรู 
ความศักดิ์สิทธิ์ของฮีตนั้นมาจาก “ผี” ที่นับถือ ความเชื่อเรื่องผีจะถูกสืบทอดตํอกันมา โดยมีผู๎ทําหน๎าที่
บังคับใช๎กฎเกณฑ๑ (หรือรี๊ตนี้) ลดหลั่นกันลงมาตั้งแตํระดับชุมชน เชํน เจ๎าละโบ และระดับตระกูลเชํน 

                                           
1 อยํางไรก็ตาม ชลิซิงเกอร๑ ได๎ระบุวําในการจัดกลุํมชนเผําบรูและนับประชากรโดยนักภาษาศาสตร๑ยังถือวํามีความสับสน

และไมํตรงกันอยูํมาก เชํน ที่เวียดนามได๎จดบัญชีรายชื่อชนเผําบรูภายใต๎ชื่อ Bru-Van-Kieu  แตํบัญชีรายชื่อของลาวในปี 1950  
พวกเขาปรากฏอยูํภายใต๎ชื่อ Makong  การสํารวจประชากรนี้ได๎ระบุประชากรไว๎ประมาณ 92,312 คน ซึ่งเป็นการสํารวจรวมเอา
ชนเผําอื่นๆ เชํน กะเหร่ียง โซํ ไว๎ด๎วย จึงทําให๎ประชากรมีเป็นจํานวนมาก 
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เจ๎าฮีต (อะจวยรี๊ต) ผู๎เฒํา พํอ-แมํ   ผีเป็นสิ่งที่ให๎ทั้งคุณและโทษ  การเคารพนับถือและปฏิบัติตัวให๎
สอดคล๎องกับข๎อปฏิบัติหรือกฎเกณฑ๑ตํางๆ จะทําให๎ชีวิต ความเป็นอยูํและการทํามาหากินเป็นไปด๎วยดี
และประสบความสําเร็จ  ในทางตรงกันข๎ามจะถือวํา “ผิดผี” สํงผลให๎ เจ็บไข๎ได๎ปุวย อยูํไมํเป็นปกติสุข
และอาจถึงตาย 

 
ภาพที่  1.1 แผนที่แสดงชาวบรูในเวียดนาม ลาว และไทย 

(http://www.joshuaproject.net) 

ในปี พ.ศ. 2436 ฝรั่งเศสผนวกลาวเป็นหนึ่งในเขตปกครองอินโดจีน คนลาวถูกเรียกเก็บ
ภาษีหรือสํวยเป็นรายหัวสําหรับชายอายุระหวําง 19-60 ปี กําหนดตายตัวที่อัตรา 2 ปีอาดส๑ (piastres 
อัตราเงินที่ใช๎ในเวียดนาม) ตํอคนตํอปี รวมทั้งต๎องถูกเกณฑ๑แรงงานปีละ 20 วัน โดยชํวงเวลา 20 วันนี้
อนุญาตให๎ทํางานอยูํใกล๎บ๎านได๎ 5 วัน (แกรนท๑ อีแวนส๑, 2549, น. 52) ประมาณ พ.ศ 2457  ชาวบรู
บ๎านลาดเสือ เมืองชนะสมบูรณ๑ แขวงจําปาสัก  ได๎รับผลกระทบจากรูปแบบการปกครองของฝรั่งเศส  
หนีข๎ามมาฝั่งไทยตั้งบ๎านเรือนที่โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นชุมชนสองแหํงติดริมแมํน้ําโขงเขต
ชายแดนไทย-ลาวคือ บ๎านเวินบึกและบ๎านทําล๎ง  

ธีระพันธ๑ เหลืองทองคํา (2553, บทนํา) นักวิชาการภาษาศาสตร๑ที่เคยทําวิจัยภาษาบรู 
บ๎านเวินบึก ได๎สัมภาษณ๑นายสิม1   ผู๎อาวุโสคนสําคัญของหมูํบ๎านถึงประวัติการเคลื่อนย๎ายพอทราบได๎
วํา ในอดีต บรรพบุรุษของนายสิมตั้งบ๎านเรือนอยูํทางเหนือของประเทศลาวที่เต็มไปด๎วยภูเขา นับถือผี

                                           
1 ชาวบรูบ๎านเวินบึกเลําให๎ฟังวํา นายสิมเป็นอดีตเจ๎าละโบที่สําคัญของหมูํบ๎านในสมัยแรกๆ  เป็นคนชื่อตรง ไมํมี

ครอบครัว ชาวบ๎านเรียกเขาวํา “ตาก๐ง” ชาวบรูให๎ความเคารพและยําเกรงนายสิมเป็นอยํางมาก  
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เจียวเป็นผีประจําเผํา ตํอมาได๎เคลื่อนย๎ายลงมาทางใต๎ ข๎ามทะเลปุอง ทะเลนวนและแมํน้ําเซเมืองเหียง 
มาถึงแมํน้ําละวัฮสวึง ณ ที่นี้ต๎องเลิก 

ถือผีเจียว เพราะเป็นเขตของคนลาว ผีเจียวตามมาไมํได๎ อยูํตํอมาจนกระทั่งการทํามาหา
กินฝืดเคือง จึงเคลื่อนย๎ายไปอยูํตามปุาเขาอ่ืนๆ เดินทางมาอยูํที่เขาโพนบก ตํอมาอพยพมาที่บ๎ านมํวง
ชุม แขวงสะหวันนะเขต (ตัวนายสิมเองเกิดที่นี่)  หลังจากนั้นก็อพยพไปอยูํที่บ๎านหนองเม็กบน        
“ภูกางเฮือน” หรือที่คนบรูเรียกวํา เขาใหญํ (ก็อฮฺ ปิต) (เมื่อครั้งที่ผู๎วิจัยไปพบชาวบรูบ๎านลาดเสือบอก
วําสปป.ลาวได๎เปลี่ยนชื่อเป็น “ภูเชียงทอง”) ตํอมาก็ย๎ายลงมาตั้งบ๎านเวินขัน (เหนือบ๎านลาดเสือ
ปัจจุบัน)  ที่ห๎วยเบน1นี้ คนบรูเลําวํา ได๎มีการเคลื่อนย๎ายกันอีกครั้งเพราะเกิดโรคระบาดขึ้น กลุํมหนึ่ง
ได๎พากันมาอยูํในพ้ืนที่ริมน้ํา (ซึ่งกลายมาเป็นหมูํบ๎านลาดเสือในปัจจุบัน) สํวนอีกกลุํมข๎ามแมํน้ํามาอยูํ
อาศัยอีกที่หนึ่ง (ตรงข๎ามฟากแมํน้ํากลับกลุํมแรก) เรียกวํา “เวินขัน”  เมื่อย๎ายมาอยูํในที่ดังกลําวแล๎ว 
ในชํวงนั้นเป็นชํวงที่อาณานิคมฝรั่งเศสยังคงเข๎มงวดการปกครองและการเก็บสํวย2 คนบรูได๎ประจักษ๑วํา
ตนเองได๎สูญเสียความเป็นอิสระเพราะถูกบังคับให๎ต๎องจํายภาษีหรือมิเชํนนั้นก็ต๎องทํางานหนัก บรูกลุํม
หนึ่งจึงตัดสินใจอพยพมาฝั่งไทย3  

หมูํบ๎านเวินบึกมีประชากรประมาณ 505 คน 95 หลังคาเรือน ตั้งอยูํติดริมแมํน้ําโขง เป็น
หมูํบ๎านที่มีเส๎นเขตแดนเป็นทั้งแมํน้ําและพ้ืนดิน อยูํทํามกลางการโอบล๎อมด๎วยสายน้ําและภูเขา เป็น
หมูํบ๎านสุดท๎ายของไทยที่สายน้ําโขง (ซึ่งแบํงเส๎นเขตแดนไทย-ลาว) ไหลมาสิ้นสุดกํอนที่จะไหลเข๎าลาว 
ถัดจากนี้ไปเป็นเส๎นเขตแดนทางบกโดยใช๎เทือกเขาบรรทัดเป็นเขตแดนตํอ และหมูํบ๎านชาวบรูก็อาศัย
อยูํบริเวณเชิงเทือกเขานี้ด๎วย บ๎านเวินบึกอยูํหํางจากอําเภอโขงเจียมประมาณ  10 กิโลเมตร ใกล๎กับ
บ๎านทําแพรและบ๎านห๎วยหมากใต๎ซึ่งเป็นหมูํบ๎านคนไทยอีสาน อดีตการสัญจรเข๎า-ออกหมูํบ๎านใช๎ทาง
น้ํามีความยากลําบาก แตํปัจจุบันทางเข๎าหมูํบ๎านเป็นลาดยางมีความสะดวก พ้ืนที่ของหมูํบ๎านสํวนใหญํ
เต็มไปด๎วยภูเขาสลับกัน ข๎ามเทือกเขาไปเป็นหมูํบ๎านชาวลาวเขตอําเภอโพนทอง  แขวงจําปาสัก  
ขณะที่ตรงข๎ามฟากแมํน้ําของหมูํบ๎าน เป็นเมืองชนะสมบูรณ๑แขวงจําปาสัก ซึ่งหมูํบ๎านเดิม (ห๎วยเบ็น
และบ๎านลาดเสือ) ของพวกเขาก็ตั้งอยูํที่เมืองนี้หํางจากบ๎านเวินบึกออกไปตามการไหลของสายน้ําโขง

                                           
1 ห๎วยเบ็นเป็นหมูํบ๎านเดิมอยูํในสภาพรกร๎าง  มีต๎นไม๎ใหญํ และเคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ที่ถูกทิ้งร๎างไว๎แสดงให๎เห็นเค๎ารางวําที่นี่

เคยเป็นหมูํบ๎านมากํอน  ชาวบรูฝั่งลาวได๎เลําให๎ฟังวํา เมื่อกํอนพวกตนอยูํที่ห๎วยเบ็นแล๎วเกิดโรคระบาดอยํางหนักจึงได๎แตกแยกย๎าย
มาตั้งบ๎านลาดเสือหรืออีกชื่อหนึ่งคือ “หนองเม็ก” ซึ่งนําเอาชื่อบ๎านเดิมสมัยอยูํบนภูกางเฮือนมาตั้งซ้ํา   

2 เป็นที่สังเกตวํา ชํวงระยะเวลาที่ชาวบรูบอกเลําถึงการเคลื่อนย๎ายมาฝั่งไทย (ประมาณทศวรรษที่ 2450 ) นั้น เป็นชํวง
ระยะเวลาที่เกิดสงครามโลกคร้ังที่หนึ่ง ด๎วยเหตุนี้นอกจากการลําอาณานิคมแล๎ว แรงกดดันทางสงครามที่ฝร่ังเศสต๎องเผชิญหน๎าอยูํ
นั่นก็อาจมีสํวนตํอการเพ่ิมการเข๎มงวดในการกดดัน/ขูดรีดแรงงานและสํวยสาอากร 

3 ผู๎อาวุโสบรูเลําวํา การอพยพเข๎ามาไทยนั้นทยอยมากันทีละคนหรือครอบครัวมาสมทบเพ่ิมขึ้นๆ จนเป็นกลุํมใหญํเกิด
เป็นชุมชนบรูในเขตไทยปัจจุบัน 
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ประมาณ 15-20 กิโลเมตร  ชาวบรูที่นี่ยังข๎ามไปมาหาสูํกับญาติอีกฟากฝั่งทั้งไปรํวมงานพิธีทางศาสนา
เชํน งานศพ  งานบุญ และไปเยี่ยมเยือนพ่ีน๎อง แลกเปลี่ยนสิ่งของระหวํางกัน 

หมูํบ๎านทําล๎งมีประชากรประมาณ 335 คน 63 หลังคาเรือน ตั้งอยูํติดริมแมํน้ําโขง
เชํนเดียวกัน โดยมีสายน้ํา (เพียงอยํางเดียว) เป็นเส๎นแบํงเขตแดนระหวํางสปป.ลาว-ไทย  หมูํบ๎านนี้ถือ
วําอยูํหํางจากอําเภอมากกวําบ๎านเวินบึก (ประมาณ 35-40 กม.)  เมื่อกํอนมีเพียงการสัญจรทางน้ําซึ่งมี
ความยากลําบากพอๆ กันกับบ๎านเวินบึก (กํอนที่จะมีถนนตัดเข๎ามา) แตํปัจจุบันมีถนนเลียบริมโขงตัด
ผํานหมูํบ๎านคนไทยอีสานคือบ๎านหนองผือน๎อย บ๎านกุํม บ๎านตามุย ถนนลาดยางสิ้นสุดที่บ๎านตามุยแล๎ว
เป็นถนนลูกรังตํอเข๎าหมูํบ๎าน ตรงข๎ามฟากแมํน้ําเป็นหมูํบ๎านของชาวลาว  โดยสภาพพ้ืนที่เปรียบเทียบ
กับบ๎านเวินบึกแล๎ว หมูํบ๎านทั้งสองแหํงอยูํติดริมน้ํา อยูํรํวมกับคนไทยอีสานคล๎ายกัน แตํหมูํบ๎านทําล๎ง  
อยูํใกล๎แหลํงทํองเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมเชํนผาแต๎ม และภาพสีโบราณที่ผาแต๎ม   ซึ่งได๎รับการ
สํงเสริมทางการทํองเที่ยวอยํางมาก ชาวบรูที่นี่จึงได๎รับผลกระทบเชิงการทํองเที่ยวอยํางเข๎มข๎นและมี
นัยสําคัญตํอการปรับตัวตํอรองของพวกเขา ชาวบรูที่หมูํบ๎านนี้ก็ยังคงปฏิสัมพันธ๑กับเครือญาติพ่ีน๎องฝั่ง
ลาวเชํนกัน แตํเนื่องด๎วยระยะทางที่ไกลและลําบาก (พวกเขาจะข๎ามแมํน้ํามาขึ้นที่หมูํบ๎านลาวแล๎ว
เดินทางลัดข๎ามภูเขามายังหมูํบ๎านลาดเสือ) การติดตํอระหวํางกันจึงมีไมํถ่ีนัก 

ในอดีต ชาวบรูอยูํกันเฉพาะกลุํม มีภาษาบรูในการสื่อสารกันเอง แตกตํางจากคนท๎องถิ่น 
พวกเขาทําไรํหมุนเวียน หาของปุา และสานหวดหรือตะกร๎า นอกจากนี้เมื่ออยูํติดกับแมํน้ํา พวกเขายัง
หาปลาในการยังชีพด๎วย ผลผลิตบางสํวนชาวบรูเวินบึกจะนําไปแลกข๎าวและเกลือกับชาวลาวมาไว๎กิน 
โดยหาบใสํตะกร๎าเดินข๎ามเทือกเขาบรรทัดไป พบวําผีมีบทบาทตํอการกําหนดวิถีชีวิตของชาวบรู  ใน
ระดับครัวเรือน ผีตระกูล (อัยยะ อัยจวย) ทําหน๎าที่ควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกด๎วยกฎเกณฑ๑ตํางๆ 
เชํน ห๎ามเลํนชู๎สาว,ห๎ามออกนอกหมูํบ๎าน, ต๎องเคารพเชื่อฟังพํอแมํและผู๎อาวุโสในตระกูล,  การผิดผีจะ
ได๎รับโทษเชํนคนในครอบครัวอาจเจ็บปุวย จึงต๎องมีการปรับไหมเซํนไหว๎ผีตามความผิด ในแตํละ
ตระกูลจะมี “เจ๎าฮีต” (อะจวยรี๊ต) ซึ่งทําหน๎าที่ประกอบพิธีกรรม (จ้ํา)  คอยแนะนํา ตักเตือนและ
ตัดสินปัญหาของสมาชิกตระกูล  สมาชิกตระกูลจะสร๎างบ๎านเรือนอยูํใกล๎กันเป็นกลุํมๆ ตามความเชื่อผี
ประจําตระกูลที่ตนเองนับถือ  ในระดับหมูํบ๎านพบวํา “ผีสูงสุด”1 ทําหน๎าที่ดูแลหมูํบ๎าน ควบคุมพ้ืนที่
ปุา และเขา ความเปลี่ยนแปลงใดๆในหมูํบ๎านที่ผิดไปจากฮีตหรือประเพณีที่กําหนดไว๎ ถ๎าไมํได๎บอก
กลําวผี จะมีเหตุร๎ายผํานสัญลักษณ๑เชํน ฟูาผํา มีคนเจ็บปุวยล๎มตาย และฟาน (อีเก๎ง) หรืองูใหญํเข๎า
หมูํบ๎าน  การเปลี่ยนแปลงหมูํบ๎านครั้งสําคัญๆ เชํน การรับพุทธศาสนาเข๎ามา พวกเขาเห็นและเชื่อไมํ
ตรงกันเกิดการแยกที่อยูํอาศัยกันระหวํางคนที่รับศาสนาใหมํกับกลุํมเดิม นอกจากนี้ การนํามหรสพเข๎า

                                           
1 บรูทําล๎งฝั่งไทย และบรูลาดเสือฝั่งลาวเรียกวํา อัยยะขะนาว  สํวนบรูเวินบึกเรียก อัยยะจํานัก (รายละเอียดจะกลําวไว๎

ในบทตํอไป) 
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มาละเลํนและการสร๎างวัดในหมูํบ๎าน ผีแสดงเหตุร๎ายให๎รู๎วําผิดฮีต (โล๏ย รี๊ต)  ชาวบรูจําได๎ต๎องคอบ 
(ค๏วบ) หรือเซํนไหว๎บอกกลําวผี หมูํบ๎านจะมี  “เจ๎าละโบ” คอยทําหน๎าที่ประกอบพิธีกรรม และยังดูแล
สมาชิกของหมูํบ๎าน สามารถตักเตือนแนะนํา ตัดสินและแก๎ไขปัญหาของหมูํบ๎าน   เจ๎าละโบเป็น
ตําแหนํงที่สืบทอดกันมาตามเครือญาติสายตระกูลเพียงตระกูลใดตระกูลหนึ่งเทํานั้น    ในการทําไรํ
และหาของปุาตามภูดอยตํางๆ ในแถบเทือกเขา  ชาวบรูจะให๎ความหมายและครอบทับพ้ืนที่ด๎วยความ
เชื่อผี เชํนภูห๎วยเลาเป็นที่อยูํของผีสูงสุดของพวกเขา และเมื่อผีประจําอยูํที่ภูแล๎วชาวบรูก็จะเคารพ
พ้ืนที่นั้น ปฏิบัติตามฮีตคองที่ให๎ความหมายตํอพ้ืนนั้นเป็นพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์เชํนไมํตัดไม๎ใกล๎ภูจํานัก ถ๎า
จําเป็น ก็จะขออนุญาตผีกํอน ทุกครั้งที่ขึ้นภูหรือเข๎าใช๎ประโยชน๑จากพ้ืนที่ปุาก็จะนบมือขอบอกกลําวผี
เชํนกัน  ความเชื่อผียังสํงผลตํอการทํามากิน มีการเลี้ยงผี “กํอนเตรียมถากถางแปลงดิน” “กํอนการ
เพาะปลูก” และ “กํอนการเก็บเกี่ยวผลผลิต” หากไมํเลี้ยงผีกํอนจะถือวําผิดผี ผิดฮีต (โล๏ย รี๊ต)  ทําให๎
เกิดความไมํอุดมสมบูรณ๑ในพืชที่ปลูกหรือเก็บเกี่ยว ทั้งอาจทําให๎เกิดการเจ็บปุวย หรืออาเพศเหตุร๎าย
อ่ืนๆ ตํอตนเองและครอบครัว ในแงํนี้ ผีจึงเสมือนทําหน๎าที่กํากับการทํามาหากิน เป็นกฎระเบียบทาง
สังคมตั้งแตํระดับครัวเรือนและชุมชนตลอดไปถึงผืนปุาธรรมชาติควบคูํชาวบรูมาช๎านาน  

อยํางไรก็ตาม นอกจากระบบความเชื่อและฮีตคองบรูทําให๎ชุมชนและวัฒนธรรมบรูมีความ
เป็นลักษณะเฉพาะแล๎ว ยังมีนัยถึงความแตกตํางและแยกการอยูํอาศัยกับคนนอกด๎วย ผู๎อาวุโสบางคน
เลําวํา “อยูํกับลาวไมํได๎เพราะมีจารีตไมํเหมือนกัน  การประกอบพิธีกรรมไมํเหมือนกัน จึงไมํตั้ง
บ๎านเรือนอยูํรวมกับเขา ในอดีต สมัยชาวบรูอยูํฝั่งลาว พํอแมํเคยเลําให๎ฟังวํา ถ๎ามีลาวมาอยูํผสมใน
หมูํบ๎านก็จะพากันโยกย๎ายหนีไปอยูํไกลกัน”  ข๎อมูลนี้สอดคล๎องกับคําบอกเลําของอดีตเจ๎าละโบสิม (ที่
อาจารย๑ธีระพันธ๑เคยสัมภาษณ๑ไว๎) ซึ่งกลําวถึงการที่คนบรูนับถือผีประจํากลุํมเมื่อเคลื่อนย๎ายไปหาที่อยูํ
ใหมํ พวกเขาก็จะนําผีไปด๎วย แตํเมื่อเข๎าเขตแดนของคนลาวผีไมํสามารถตามมาได๎ (ซึ่งมีนัยถึงผีหมายรู๎
ความเป็นดินแดนที่แตกตํางมีความเชื่อหรือจารีตไมํเหมือนกัน) จึงได๎เคลื่อนย๎ายไปอยูํตามปุาเขาตํางๆ1  
แสดงให๎เห็นวํา คนบรูมีความเชื่อเฉพาะที่ใช๎จําแนกความตํางกับคนอ่ืน ไมํสามารถ (และไมํชอบ) อยูํ
รํวมกับคนนอกที่มีความเชื่อหรือจารีตตํางออกไป2 มักจะอยูํรวมกันเป็นกลุํมเฉพาะ  มีความเชื่อและ
โครงสร๎างสังคมวัฒนธรรมที่เป็นเสมือนพรมแดนทางชาติพันธุ๑กับกลุํมชาติพันธุ๑อ่ืนๆ  ในแงํนี้ หากจะมี

                                           
1 แตํทั้งนี้ คนบรูก็ยังคงสืบตํอการนับถือผีสูงสุดอยูํ โดยอาจจะเชื้อเชิญมาจากทางอื่น บางหมูํบ๎านบอกวํา ซื้อมาด๎วย

เคร่ืองเซํนไหว๎มีควายเป็นต๎นจากปากน้ําตากะแสนแดนแกว  บางหมูํบ๎านบอกวําเชื้อเชิญมาจากผีน้ํา ทั้งหมดนี้ถูกให๎ประจําเป็นผี
สูงสุดของพวกเขาในการนับถือแตํละชุมชน  ซึ่งรายละเอียดในสํวนนี้จะขอกลําวไว๎ในเนื้อหาเกี่ยวข๎องของแตํละหมูํบ๎านในบทตํอๆ 
ไป 

2และด๎วยความเชื่อไมํเหมือนกันมีผลตํอการไมํอยูํรวมกันนี้เองได๎มีผลตํอรูปลักษณะการคืนฮีต (อันเป็นการตํอรองผีใน
ระยะหลังของชาวบรูเอง) ทําให๎สมาชิกกลุํมตระกูลกับคนคืนฮีตไมํสามารถอยูํรํวมกันได๎ (ซึ่งจะได๎เห็นประเด็นนี้ในเนื้อหาสํวนการ
คืนฮีตที่ผู๎วิจัยจะกลําวถึง)   
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ความเป็นกลุํมชาติพันธุ๑บรูในอดีต  โครงสร๎างทางสังคมวัฒนธรรมและความเชื่อดังกลําวนําจะทําหน๎าที่
ร๎อยรัดความเป็นกลุํมชาติพันธุ๑บรูเข๎าไว๎ด๎วยกันและแยกจากกลุํมชาติพันธุ๑อื่น 

ด๎วยเหตุนี้  ระยะแรกของการอพยพข๎ามมาไทย ชาวบรูยังอยูํเฉพาะกลุํมตน แยกตัวเอง
จากกลุํมอ่ืน ยึดถือระบบความเชื่อผีหรือฮีตคองบรู เกรงกลัวคนอ่ืนหรือคนแปลกหน๎าที่เข๎ามาใน
หมูํบ๎าน  คนไทยอีสานรู๎จักพวกเขาวําเป็น “ขํา” บรูบางคนยังเลําความทรงจําแตํหนหลังให๎ฟังวํา “ตน
เคยได๎ยินคนไทยอีสานพูดกันวํา พวกเราเป็นขํา เวําจามะเลาะเตาะแต๏ะ ฟังบํฮ๎ูเฮ่ือง” ขณะที่ชาวบรู
บ๎านลาดเสือ (ฝั่งลาว) ก็มีลักษณะคล๎ายกัน ถูกรับรู๎จากคนลาววําเป็น “ขํา” หรือ “ขําสกปรก”    

ชาวบรูเมื่ออพยพเข๎ามาฝั่งไทยถือวําได๎เข๎ามาอยูํภายใต๎อํานาจรัฐจึงถูกปรับเปลี่ยนและ
หลอมรวมไปสูํความเป็นชาติไทยทั้งภาษา ศาสนาทางการและนโยบายชาติพันธุ๑ อีกทั้งนโยบายการ
จัดการและควบคุมพ้ืนที่ชายแดนและอุทยานซึ่งเป็นภูและปุาที่ชาวบรูอยูํอาศัยก็มีสํวนให๎เกิดการ
ปรับตัวตํอรองในรูปแบบตํางๆ ทั้งเพ่ือการดํารงชีวิต การทํากินและการอยูํอาศัย การปรับตัวกับ
เงื่อนไขเหลํานี้ก็มีผลให๎ชาวบรูได๎ปรับอัตลักษณ๑ตนเองให๎ยืดหยุํนขึ้น 

  นอกจากนี้ชาวบรูยังอยูํภายใต๎ภูมิภาคอีสานตามการจัดจําแนกการปกครอง กลายเป็นคน
กลุํมน๎อยที่อยูํรํวมกับคนไทยอีสานที่ถือเป็นประชากรสํวนใหญํของภูมิภาคนี้ สํงผลให๎คนบรูต๎อง
ปฏิสัมพันธ๑กับวัฒนธรรมของคนไทยอีสานพร๎อมไปกับอํานาจรัฐในการปกครอง ชาวบรูจึงอยูํภายใต๎
อํานาจรัฐและการครอบงําทางวัฒนธรรมของคนสํวนใหญํตามระดับความสัมพันธ๑ของการจัดจําแนก
และปกครอง (คนกลุํมน๎อย คนกลุํมใหญํ และรัฐศูนย๑กลาง)  เนื่องจาก โดยประวัติศาสตร๑พ้ืนที่ของคน
สองฝั่งแมํน้ําโขง (อีสานหรือลาวที่คนบรูอยูํรํวมด๎วย) มีความเกี่ยวข๎องเชื่อมโยงกันมาช๎านาน ทําให๎
วัฒนธรรมลาวไมํมีพรมแดนระหวํางรัฐชาติ เป็นวัฒนธรรมที่ครอบทับเส๎นพรมแดนทั้งสองฟาก ทําให๎
คนทั้งสองฟากนั้นรู๎สึกมีความแนบชิดทางวัฒนธรรมดังที่พวกเขาพูดติดปากกันบํอยๆ วํา “ไทย-ลาวพ่ี
น๎องกัน”  

การปฏิสัมพันธ๑กับคนท๎องถิ่นท่ีเป็นคนไทยอีสานและลาวในฝั่งลาว วัฒนธรรมลาวได๎แทรก
ซึมเข๎ามาในวิถีชีวิตของคนบรูด๎วย ทําให๎วิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบใหมํของคนบรู (หากมองดูผิวเผินก็
เป็นคล๎ายดังคนไทยอีสาน) มีลักษณะเลื่อนไหลและแนบชิดได๎กับคนทั้งสองฟากทั้งคนไทยอีสานและ
คนลาวในฝั่งลาว เมื่อเข๎าสูํสมัยใหมํ เงื่อนไขของความเจริญตํางๆ ได๎เข๎ามาปรับเปลี่ยนชาวบรู มีผลให๎
วัฒนธรรมและรูปแบบชีวิตแบบสมัยใหมํแทรกซึมเข๎ามาในหมูํบ๎าน  (ขณะที่หมูํบ๎านก็มีความ
เปลี่ยนแปลงรับกับความเจริญตํางๆ ที่เข๎ามา) อัตลักษณ๑บรูที่เคยเป็นกลุํมก๎อน ได๎ถูกตัดไขว๎ แบํงสํวน 
ผสานและกํอรูปหลากหลายมากขึ้นตามการปรับตัวตํอรองกับเงื่อนไขตํางๆ ที่เข๎ามา  
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อยํางไรก็ตาม เมื่ออํานาจรัฐและการครอบงําเข๎ามาในหมูํบ๎านมากขึ้น การจะดําเนินชีวิต
สมัยใหมํตามเงื่อนไขและความเปลี่ยนแปลงเชํนนี้ ระบบฮีตและผีเดิมไมํเอ้ืออํานวยตํอการดําเนินชีวิต
ในแบบดังกลําว เพราะมีข๎อห๎ามหรือกฎระเบียบมาก ภายใต๎การปฏิสัมพันธ๑ระหวํางจารีตแบบเดิมและ
วิถีชีวิตแบบใหมํนี้ ทําให๎คนบรูอยูํในสภาวะทางเลือกลําบาก (dilemma) ระหวํางจารีตแบบเดิม 
(ธํารง) และชีวิตแบบใหมํ ชาวบรูได๎ใช๎   “ลํะละรี๊ต” คือการคืนฮีต มาปฏิบัติการตํอรองให๎การดําเนิน
ชีวิตแบบใหมํเป็นไปได๎พร๎อมกันนั้นลักษณะความเป็นบรูก็ไมํละลายหายไปโดยสิ้นเชิง1  การคืนฮีต  
(ลํะละรี๊ต) เป็นการขอออกจากผีตระกูล ลดทอนกฎเกณฑ๑ รูปแบบหรือฮีตที่เคยยึดถือปฏิบัติมาใน
ตระกูลลง และตามธรรมเนียมปฏิบัติ คนที่คืนฮีต (ลํะละรี๊ต) ออกไปแล๎ว นอกจากจะดําเนินชีวิตแบบ
ใหมํได๎แล๎ว พวกเขาก็ยังคงรักษาวัฒนธรรมและความเชื่อบนพ้ืนฐานของระบบความคิดดั้งเดิมไว๎ได๎ใน
ระดับหนึ่ง ด๎วย “ผีสูงสุด” ที่ยังถูกนับถืออยูํ2  พร๎อมกับรับวัฒนธรรมลาวและดําเนินวิถีชีวิตแบบใหมํ
ได๎ 

ขณะที่ในฝั่งลาว บรูหมูํบ๎านลาดเสือซึ่งมีประชากรประมาณ 403 คน 78 ครัวเรือนก็ได๎รับ
ผลกระทบจากอํานาจรัฐและการครอบงําจากความเปลี่ยนแปลงตํางๆ เชํนเดียวกัน พร๎อมกับรับ
วัฒนธรรมของคนลาวเข๎ามาในวิถีชีวิต โดยมีตัวแบบการปรับตัวและการคืนฮีต (ลํะละรี๊ต) จากบรูฝั่ง
ไทย (ครั้งเมื่อทําการคืนฮีตนั้น กลุํมตระกูล (จุมรี๊ต) ชาวบรูบางกลุํมในฝั่งไทย นําผีตระกูลที่สืบเชื้อมูล
ไปจากหมูํบ๎านนี้มาทําพิธีสํงมอบคืนให๎ ภายหลังไมํช๎านาน พวกเขาจึงเริ่มใช๎วิธีการคืนฮีตคล๎ายกัน)  ใน
หมูํบ๎านมีโรงเรียนและวัดตามรูปแบบอํานาจรัฐ ชาวบรูที่นี่รับวัฒนธรรมลาวที่อยูํใกล๎เชิงการปฏิสัมพันธ๑ 
ผู๎อาวุโสและเจ๎าละโบหมูํบ๎าน เลําวํา   

“ทุกวันนี้ ไมํ เหมือนกํอน เรื่องความเชื่อฮีต พิธีตํ างๆ เริ่มผํอนลง นับถือ         
พุทธศาสนาทําบุญตักบาตรคล๎ายกับคนลาวทั่วไป แม๎แตํด๎านอ่ืนๆ การกิน การละเลํน ก็ทํา
คล๎ายกันกับคนลาว มีบุญประเพณีเหมือนกันหมด  เมื่อกํอนคนลาวไมํคํอยอยากจะคบกับ
ชาวบรู เขาหาวําพวกเราเป็นขํา สกปรก บางคนเห็นพวกเราก็ถุยน้ําลายใสํ...  แตํชาวบรูเป็น
คนซื่อ ขยัน ทุกวันนี้เขายอมรับเราหมดแล๎ว ไมํรังเกียจเหมือนเมื่อกํอน”   

ด๎วยเหตุนี้จะเห็นได๎วํา สังคมบรูในอดีตเป็นกลุํมชาติพันธุ๑ที่มีโครงสร๎างทางสังคม ความเชื่อ 
ภาษา และวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง แบํงแยกความแตกตํางจากคนกลุํมชาติพันธุ๑อ่ืน เมื่อเข๎ามาอยูํ
ภายใต๎รัฐชาติ ได๎ปฏิสัมพันธ๑กับอํานาจ การครอบงํา และการเปลี่ยนแปลงตํางๆ  ทําให๎อัตลักษณ๑ของ

                                           
1 หรือกลําวอีกนัยหนึ่งก็คือ  ไมํได๎หลุดไปจากความเป็นบรูทั้งหมด แตํมีความเป็นบรูอยูํ แม๎จะเบาบางหรือไมํเข๎มข๎นเป็น

ปึกแผํนเหมือนแตํเดิม 
2 และถูกใช๎ แสดง “ความเป็นบรู” ผนวกไปกับการหยิบเลือกภาษา ความเป็นเครือญาติทางสายเลือด และความทรงจํา

ทางประวัติศาสตร๑รํวมกัน 
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ชาวบรูนั้นมีความเป็นพลวัต  เกิดจากการที่พวกเขาจําต๎องปรับตัวตํอรองหรือมีกลยุทธ๑ปฏิบัติการใน
ชีวิตประจําวันตํางๆ กับอํานาจรัฐ การครอบงําและความเจริญตํางๆ ที่เข๎ามา หรือจะกลําวอีกนัยหนึ่งก็
คือ การปรับตัวและตํอรองตํางๆ นั้นมีผลไมํเพียงแคํการดําเนินชีวิตที่มีรูปแบบใหมํๆ แตํอัตลักษณ๑ของ
คนบรู ก็ถูกปรับเปลี่ยน เลื่อนไหลไปด๎วย มีความเป็นบรูและความเป็นไทยอีสานไปพร๎อมกัน   

โดยทั่วไปแม๎จะมีการศึกษาชาวบรูโดยนักวิชาการสํวนหนึ่งทั้งในเรื่องของภาษาศาสตร๑และ
รายละเอียดทางวัฒนธรรมเฉพาะบางแงํมุม (เชํน ความเชื่อ พิธีกรรม เครือญาติหรือโลกทัศน๑ของ
ชาวบรู) ตามเปูาหมายของการศึกษานั้นๆ ทําให๎งานศึกษาบรูในลักษณะชาติพันธุ๑ธํารง ทําความ
เข๎าใจบรูในการธํารงชาติพันธุ๑ ความสืบเนื่องทางชาติพันธุ๑ และอธิบายการเปลี่ยนแปลงตัวตนทาง   
ชาติพันธุ๑บรูที่เกิดข้ึนในบริบทของความสัมพันธ๑เชิงอํานาจและความเปลี่ยนแปลงตํางๆ นั้นยังมีอยูํอยําง
จํากัด  

ด๎วยเหตุนี้ เนื่องจากสังคมไมํเคยหยุดนิ่งและไมํเคยกลมกลืนสืบเนื่องอยํางไมํมีความ
แตกตํางหรือขัดแย๎ง การทําความเข๎าใจตัวตนทางชาติพันธุ๑จึ งไมํอาจพิจารณาได๎แตํเพียงหนํวยหรือ
ขอบเขตเชิงวัตถุวิสัยทางวัฒนธรรม หากแตํควรพิจารณาบริบทความสัมพันธ๑ทางชาติพันธุ๑ที่พลวัต 
เลื่อนไหล ไปตามพ้ืนที่  อํานาจ และสถานการณ๑ด๎วย (Seidenfaden, 1952, pp. 156-170; Keyes, 
1979; Condominas, 1990, pp. 70-75; Malesevic, 2011, pp. 67-82 และเสมอชัย พูลสุวรรณ, 
2552)  ดังนั้น การทําความเข๎าใจบรูในลักษณะชาติพันธุ๑ธํารง ธรรมชาติชาติพันธุ๑ ความสืบเนื่องและ
ความเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ๑บรูภายใต๎อํานาจและการครอบงําตํางๆ นั้น จึงมีความสําคัญ ที่จะชํวยทํา
ให๎เข๎าใจกระบวนการกํอรูปของกลุํมชาติพันธุ๑บรูในยุครํวมสมัยที่กําลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงด๎าน
ตํางๆ  

 

1.2 ค าถามการวิจัย 

บรูเป็นกลุํมชาติพันธุ๑ที่มีวัฒนธรรมและภาษาที่เป็นของตัวเอง มีระบบโครงสร๎างทางสังคม
และวัฒนธรรมเฉพาะกลุํม  แตํเมื่อชาวบรู เข๎ามาอยูํ ในโครงสร๎างรัฐไทย พวกเขาได๎ปรับตัว 
เปลี่ยนแปลง และตอบสนองกับเงื่อนไขแวดล๎อมตํางๆ ที่เข๎ามาปะทะปฏิสัมพันธ๑  งานศึกษาเกี่ยวกับ
กลุํมชาติพันธุ๑ชาวบรูที่ผํานมานั้นสํวนใหญํเป็นการทําความเข๎าใจกลุํมชาติพันธุ๑บรูเฉพาะลักษณะทาง
วัฒนธรรมหรือรายละเอียดทางวัฒนธรรมบางแงํมุมตามวัตถุประสงค๑ของงานศึกษานั้นๆ แตํงานที่
ศึกษาและทําความเข๎าใจชาวบรูในประเด็น “ชาติพันธุ๑ธํารง” ยังมีอยูํอยํางจํากัด   

งานวิจัยนี้จึงต๎องการทําความเข๎าใจ “ชาวบรู” ด๎วยลักษณะความเป็นชาติพันธุ๑ และพลวัต
ชาติพันธุ๑ตามแนว “ชาติพันธุ๑ธํารง” ซึ่งมิได๎มีจํากัดอยูํในกรอบการธํารงชาติพันธุ๑ที่ศึกษาความเป็น  
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ชาติพันธุ๑อันเป็นแกํนแกน หรือความเป็นปึกแผํนแบบอดีต แตํต๎องการทําความเข๎าใจวํา ในบริบท
สมัยใหมํที่กลุํมชาติพันธุ๑ได๎เผชิญหรือปะทะปฏิสัมพันธ๑กับอํานาจและการครอบงํา รวมถึงเงื่อนไขความ
เปลี่ยนแปลงตํางๆ (ซึ่งบางครั้งก็มีความสลับซับซ๎อน) พวกเขามีกลยุทธ๑การปรับตัวตํอรองเพ่ือธํารง  
อัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑ในแงํมุมอยํางไร พลวัตไปตามบริบทที่สัมพัทธ๑ของยุคสมัยนั้นอยํางไร ด๎วยเหตุนี้ 
เป็นที่นําสนใจวํา ชาวบรูซึ่งเมื่อกํอนมีความเป็นกลุํมสังคมเฉพาะ สามารถแยกตัวออกจากกลุํมอ่ืนได๎
ด๎วยลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมบางอยํางเชํนระบบความเชื่อและโครงสร๎างทางสังคมวัฒนธรรม แตํ
ในปัจจุบัน พวกเขาได๎เข๎ามาอยูํในอํานาจรัฐและโครงสร๎างทางวัฒนธรรมที่ใหญํกวําคือวัฒนธรรมไทย
อีสาน ชาวบรูได๎มีการปรับเข๎าหาอํานาจรัฐและโครงสร๎างทางวัฒนธรรมที่ใหญํกวําในการอยูํรํวมกัน
อยํางไร ความเปลี่ยนแปลงตํางๆ (โลกาภิวัตน๑) ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และความเจริญเข๎ามามี
ผลกระทบตํอชาวบรูอยํางไร  พวกเขาปรับตัวตํอรองอยํางไร  ซึ่งทั้งหมดนั้นมีสํวนกํอรํางสร๎างตัวตน
หรือ “อัตลักษณ๑บรู” ในยุครํวมสมัยให๎เป็นไปอยํางไร 

  

1.3 วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือศึกษาความสืบเนื่องทางวัฒนธรรมของชาวบรูตลอดถึงการปรับตัวและตํอรองของพวกเขา 

ในบริบทสังคมวัฒนธรรมรํวมสมัย 

2. เพ่ืออภิปรายพลวัตชาติพันธุ๑ของกลุํมชาวบรูซึ่งสัมพัทธ๑ทั้งกับความเป็นบรูที่สืบเนื่องมาและ

ความเป็นไทยอีสานในบริบทปัจจุบัน 

 

1.4 ขอบเขตพื้นที่ 

ชํวงเทศกาลสงกรานต๑ปี  2553 บนภูผาสูงที่มองเห็นแมํน้ําโขงทอดตัวยาว โค๎งไปตามภูผา
แบํงให๎รู๎สองฟากไทยและลาวนั้น กลุํมนักทํองเที่ยวกําลังชมและถํายภาพการแสดงอะไรบางอยูํอยําง
หนาตา  ภาพที่วํานั้นคือมนุษย๑ถ้ําที่ถอดเสื้อ นุํงผ๎าเตี่ยว ใสํวิกผม มีปูายเขียนบอกวํา “มนุษย๑ถ้ํา” นั่ง
ต๎มยาสมุนไพรเชิญชวนให๎นักทํองเที่ยวได๎ชิม โดยบอกวําเป็น “ยาบํารุงกําลังผาแต๎ม” ภาพมนุษย๑ถ้ําดู
จะเป็นภาพที่สร๎างความติดตาตรึงใจแกํนักทํองเที่ยวไมํน๎อย พวกเขาให๎ข๎อมูลวํา เป็นชนเผําบรูของ
อําเภอโขงเจียม มีวัฒนธรรมของตัวเองไมํเหมือนคนไทยอีสานหรือคนลาวในฝั่งลาว ผู๎วิจัยได๎ค๎นคว๎า
ข๎อมูลเกี่ยวกับชาวบรู ลงพ้ืนที่หมูํบ๎านบรูดังกลําวทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาว มีความเข๎าใจมากขึ้นเกี่ยวกับ 
“บรู” อีกท้ังยังได๎เห็นพื้นที่และวิถีชีวิตของชาวบรูที่มีการปรับตัวตํอรองกับเงื่อนไขตํางๆ เชํน นโยบาย
รัฐ การทํองเที่ยว พ้ืนที่ปุา และพ้ืนที่ชายแดน ซึ่งสะท๎อนวิถีชีวิตของคนบรูอยํางสลับซับซ๎อน  แตํละ
พ้ืนที่ เงื่อนไขอํานาจและการครอบงําก็กระทําการแตกตํางกันไป และมีผลตํอการปรับตัวตํอรองของ
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คนบรูแตํละแหํง  ด๎วยเหตุนี้ ผู๎วิจัยจึงเลือกพ้ืนที่วิจัยในหมูํบ๎านบรูสามแหํง คือบ๎านลาดเสือ  (ลาว) 
บ๎านเวินบึก และบ๎านทําล๎ง (ไทย) ในการดําเนินวิธีมานุษยวิทยานั้น ผู๎วิจัยเลือกสนามพ้ืนที่ศึกษา
เข๎มข๎นอยูํในหมูํบ๎านหนึ่งซึ่งอยูํระหวํางสองหมูํบ๎าน และใกล๎หมูํบ๎านบรูต๎นกําเนิดฝั่งลาวที่ชาวบรูอพยพ
มา โดยเห็นวําเป็นหมูํบ๎านที่มีความเข๎มข๎น สลับซับซ๎อนทั้งอํานาจรัฐและการครอบงํา รวมไปถึงความ
เป็นพื้นที่ชายแดนและการปฏิสัมพันธ๑กับวัฒนธรรมท๎องถิ่น สืบเนื่องจากผลกระทบที่เห็นได๎จากเงื่อนไข
ความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ชาวบรูที่นี่มีคืนฮีตหันมารับวัฒนธรรมไทยอีสานมากขึ้น แตํยังรักษา
ความเชื่อและวัฒนธรรมเดิมบางสํวนไว๎ ทําให๎พวกเขาแสดงความเป็นบรูอยูํ พร๎อมกันนั้นก็มีคนบรู
จํานวนหนึ่ง (ในหมูํบ๎าน) ที่ยังไมํได๎คืนฮีต แตํก็มีการดัดแปลงฮีตคองให๎ผํอนลงมากขึ้นเพ่ือเอ้ืออํานวย
กับวิถีชีวิตสมัยใหมํ  นอกจากนี้ เนื่องจาก ความเชื่อและฮีตมีผลตํอการอยูํอาศัยเป็นกลุํมตระกูลของ
คนบรูมาแตํครั้งอดีต แตํมาภายหลัง  เงื่อนไขการคืนฮีตก็ยังสํงผลตํอการจัดการอาณาบริเวณที่อยูํ
อาศัยในหมูํบ๎าน กลุํมคนที่คืนฮีตแล๎วจะย๎ายบ๎านมาอยูํรวมกันเป็นอาณาบริเวณหนึ่ง ขณะที่กลุํมที่ยัง
ไมํได๎คืนฮีตยังคงอยูํที่เดิม นอกจากนี้  บรูหมูํบ๎านนี้ยังเป็นหมูํบ๎านหน๎าดําน (เนื่องจากเป็นหมูํบ๎านที่เขต
แดนทางน้ํามาสิ้นสุดที่นี่) มีพ่ีน๎องบรูและลาว (คนท๎องถิ่น) มักเข๎ามาหรือข๎ามแดนมาปฏิสัมพันธ๑ด๎วย 
ทําให๎เกิดการปะทะปฏิสัมพันธ๑ระหวํางกลุํมชาติพันธุ๑ทั้งชาวบรู คนท๎องถิ่นไทยอีสาน และคนลาวจาก
ฝั่งลาว อยํางไรก็ตาม บรูอีกสองหมูํบ๎านที่เหลือมีประเด็นรวมในเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงและการ
ปรับตัว เชํน บรูในหมูํบ๎านหนึ่งฝั่งไทยเผชิญกับอํานาจและการครอบงําที่เข๎มข๎นทางการทํองเที่ยว 
ขณะที่บรูในหมูํบ๎านฝั่งลาวก็กําลังเผชิญกับอํานาจรัฐและความเปลี่ยนแปลงคล๎ายกับเครือญาติบรูฝั่ง
ไทย แตํละพ้ืนที่มีลักษณะเฉพาะที่จะชี้ให๎เห็นประเด็นศึกษา แตํตํางก็สะท๎อนให๎เห็นการปรับตัวทาง
วัฒนธรรมและพลวัตชาติพันธุ๑บรูในภาพรวมได๎  ผู๎วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาบรูทั้งสองฟากที่เป็นกลุํม
เดียวกันนี้ตํอวิธีการปรับตัวตํอรองกับอํานาจและการความเปลี่ยนแปลง เพ่ือทําความเข๎าใจการปรับตัว
ตํอรองและพลวัตชาติพันธุ๑ของชาวบรูในยุคที่พวกเขากําลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง 

  

1.5 วิธีการศึกษา 

งานศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช๎วิธีการเก็บข๎อมูลภาคสนามในทางมานุษยวิทยาแบบชาติพันธุ๑วรรณา 
(ethnography) เพ่ือทําความเข๎าใจความสืบเนื่องทางวัฒนธรรมบรู การปรับตัวและตํอรองทาง
วัฒนธรรมของชาวบรูในสังคมวัฒนธรรมรํวมสมัย และธรรมชาติและพลวัตของความเป็นกลุํมทาง
วัฒนธรรมของกลุํมศึกษาซึ่งสัมพันธ๑กับความเป็นบรูและความเป็นไทยอีสานในเวลาเดียวกัน โดยแบํง
การศึกษาออกเป็นดังนี้   

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร (documentary research) ได๎แกํ การรวบรวม 
ศึกษา สังเคราะห๑ และวิเคราะห๑จากหนังสือ งานวิจัยและเอกสารตํางๆ ที่เก่ียวข๎อง เพ่ือเป็นข๎อมูลใน
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การทําความเข๎าใจวัฒนธรรมบรู เชํน ความเป็นมาหรือความสืบเนื่องทางวัฒนธรรม และเป็นฐานคิดใน
การวิเคราะห๑   

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (field Research) โดยผู๎วิจัยใช๎วิธีวิทยาทาง
มานุษยวิทยาเข๎าไปอยูํในชุมชน เพ่ือเข๎าไปมีสํวนรํวมในชีวิตประจําวัน สังเกต สัมภาษณ๑ และพูดคุย  
รวมถึงเข๎ารํวมพิธีตํางๆ  เพ่ือศึกษาหาความหมายและความเป็นมาของวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนบรู 
ทําความเข๎าใจความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตกับสิ่งภายนอกที่เข๎ามาไมํวําจะเป็นอํานาจรัฐหรือความ
เจริญของยุคสมัยใหมํ รํวมเดินทางติดตามวิถีคนบรูที่ข๎ามแดน ไปเยี่ยมญาติ รํวมบุญ  ผู๎วิจัยเดินทางไป-
มาระหวํางหมูํบ๎านบรูแตํละแหํงเพ่ือสํารวจ สืบค๎นวิถีชีวิตและวัฒนธรรม เปรียบเทียบและมอง
ผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงตํางๆ ที่เข๎ามา  ซึ่งแตํละหมูํบ๎านมีเงื่อนไขทางพ้ืนที่ที่ตํางกัน และ
สํงผลให๎มีการปรับตัวตํอรองที่มีลักษณะเดํนบางแงํมุมเฉพาะ 

 3. การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล (analysis research) ได๎แกํ การดําเนินการวิเคราะห๑
ตีความและศึกษาค๎นคว๎าโดยใช๎กรอบวิธีวิทยาและแนวคิดที่เกี่ยวข๎องมาใช๎วิเคราะห๑ข๎อมูลตอบคําถาม
และวัตถุประสงค๑ของงานวิจัยเพ่ือสร๎างความเข๎าใจความสืบเนื่องของวัฒนธรรมบรู วิธีการปรับตัวและ
ตํอรองของชาวบรูในบริบทสังคมวัฒนธรรมรํวมสมัย และความเป็นกลุํมทางวัฒนธรรมของกลุํมศึกษา
ซึ่งสัมพัทธ๑กับความเป็นบรูและความเป็นไทยอีสานในเวลาเดียวกัน   

 

1.6 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

1.6.1 พลวัตชาติพันธุ์ 

 ความหมายแนวคิดชาติพันธุ๑เป็นเรื่องท่ีถกเถียงกันมาอยํางยาวนานพอสมควรในทาง
มานุษยวิทยา โดยในยุคเริ่มต๎น นักวิชาการมานุษยวิทยาได๎พยายามที่จะให๎ความหมายของความเป็น
ชาติพันธุ๑ด๎วยการกําหนดเป็นหนํวย ขอบเขตและมีกฎเกณฑ๑ท่ีชัดเจนเป็น “วัตถุวิสัย” กําหนดได๎โดยให๎
ความหมายของกลุํมชาติพันธุ๑วําเป็นแนวคิดที่ผูกพันกับมโนทัศน๑วัฒนธรรมซึ่งมีนัยถึงมีหนํวยซึ่งมีชื่อ
เรียกเดียวกันทั้งภายในกลุํมสมาชิกหรือสมาชิกภายนอกหรือนักวิชาการภายนอก (อ๎างใน ฉวีวรรณ 
ประจวบเหมาะ, 2546, น. 65)1 หนํวยที่วํานี้มีวัฒนธรรมเชํน ภาษา  โครงสร๎างเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองที่สามารถจําแนกความแตกตํางจากหนํวยอ่ืน   แตํอยํางไรก็ตาม แนวคิดที่ศึกษาชาติพันธุ๑เชิง
วัตถุวิสัยนี้ได๎ถูกวิพากษ๑วิจารณ๑วําไมํมีความลงตัว เกณฑ๑ตํางๆ นั้นอาจทําให๎กลุํมชาติพันธุ๑เดียวกันถูกจัด
จําแนกเป็นกลุํมเดียวกันหรือตํางกันได๎ และไมํสามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงตัวตนทางชาติพันธุ๑ที่
                                           

1 งานของฉวีวรรณเสนอข๎อประยุกต๑ใช๎แนวคิดเร่ืองพรมแดนชาติพันธุ๑ของบาร๑ทในการศึกษากลุํมชาติพันธุ๑ไทย ผู๎สนใจ
โปรดดูงานดังกลําว 
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เกิดข้ึนในบริบทของความสัมพันธ๑เชิงอํานาจและความเปลี่ยนแปลงตํางๆ ได๎ ด๎วยเหตุนี้จึงมีนักวิชาการ
สํวนหนึ่งเสนอวําการทําความเข๎าใจตัวตนทางชาติพันธุ๑จึงไมํอาจพิจารณาได๎แตํเพียงหนํวยหรือขอบเขต
เชิงวัตถุวิสัยทางวัฒนธรรม หากแตํควรพิจารณาบริบทความสัมพันธ๑ทางชาติพันธุ๑ที่ เป็นพลวัต      
เลื่อนไหล ไปตามพ้ืนที่  อํานาจ และสถานการณ๑ด๎วย (Seidenfaden, 1952, pp. 156-170; 
Keyes,1979; Condominas, 1990, pp. 70-75;  Malesevic,  2011, pp. 67-82; เสมอชัย        
พูลสุวรรณ, 2552)   อันจะทําให๎เข๎าใจความเป็นชาติพันธุ๑ที่กํอรูปเป็นตัวตนหรือกลุํมทางวัฒนธรรม
ตามที่เป็นจริง ซึ่งผู๎วิจัยจะขอปริทัศน๑แนวคิดชาติพันธุ๑ดังตํอไปนี้ 

ในชํวงปี 1917-1919  เอริก ไซเดนฟาเดน (Seidenfaden, 1952) ได๎พบวําชาวกูยใน
กัมพูชาและสยามได๎รับเอาภาษาและวัฒนธรรมกลุํมชาติพันธุ๑อ่ืนเชํนเดียวกัน  (Seidenfaden, 1952)   
กํอนการเข๎ามาของเขมร มณฑลอุบล  ร๎อยเอ็ด และอุดร พ้ืนที่แถบนี้มีชาวกูยอาศัยอยูํหลายเผํา 
ขณะเดียวกันที่มณฑลนครราชสีมาหรือโคราช และเพชรบูรณ๑ยังมีชาวชนบทอาศัยอยูํ และยังมีเผํา
ผีตองเหลืองหรือยัมบริ  (Yumbri) เป็นบางแหํงด๎วย   บางเขตอําเภอเป็นถิ่นของชาวกูยเกือบทั้งหมด
กํอนที่จะถูกชาวลาวหรือเขมรเข๎ามาแทนที่ เชํน อําเภอสุวรรณวารี พิบูลมังสาหาร หรืออําเภอศรีสะ
เกษ  กูย (สํวย) มี 4 กลุํมคือ 1. M‖ai  2. M‖lo 3. Yo 4. M‖lao  กลุํมที่มีจํานวนประชากรมากที่สุด
คือกลุํมที่ 2 และ 3  ตั้งแตํค.ศ.ที่ 9 เป็นต๎นมา  พวกเขาได๎ถูกขับไลํ ผลักดันจากกลุํมคนไทยอยําง
ตํอเนื่องเข๎มข๎นตลอดแมํน้ําโขง   การขับเคลื่อนแหํงชัยชนะมีความเข๎มข๎นขึ้นและรวดเร็วในชํวงสมัย
กษัตริย๑ลาวที่ทรงพลังและนิยมสงคราม โดยเฉพาะรัชสมัยเจ๎าฟูางุ๎ม  

ในชํวงเวลาการสํารวจ (1917-1919) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสยาม ไซเดนฟาเดน
พบวํา ชาวกูย กระจายอยูํรายรอบมณฑลอุบลและร๎อยเอ็ด แถบบริ เวณเหนือฝั่ งแมํน้ํ ามูล         
อําเภอเขมราฐ อําเภอสุวรรณวารี (ปัจจุบันคืออําเภอโขงเจียม) ซึ่งชาวกูยสํวนใหญํอาศัยอยูํตามริม
แมํน้ําโขง และบริเวณด๎านตะวันออกเฉียงใต๎และด๎านใต๎เทือกเขาดงรัก (Dong Rek) จังหวัดร๎อยเอ็ด 
ศรีสะเกษ  สุรินทร๑ ไปจนจรดจังหวัดบุรีรัมย๑ กินพ้ืนที่หลายอําเภอ เชํน พิบูลมังสาหาร  วารินชําราบ  
ขุขันธ๑ เดชอุดม บุณฑริก กันทรลักษณ๑ สังขะ ซึ่งมีชาวไทย (ลาว) และเขมรอยูํรายรอบ  

ไซเดนฟาเดนพบวํา ชาวกูยเหลํานี้ได๎เปลี่ยนภาษาตนเองไปเป็นภาษาสยาม (ลาว) 1 และ
เขมรอยํางรวดเร็ว  แตํกระบวนการกลืนกลายนั้นกินระยะเวลายาวนาน ซึ่งท๎ายที่สุดสํงผลให๎เกิดการ
สูญหายไปของภาษามอญเขมรอันเป็นภาษาบรรพบุรุษของพวกเขา  การสอนภาษาสยาม (Siamese 
language) ให๎กับลูกหลานชาวกูยในโรงเรียน  รวมทั้งการปฏิสัมพันธ๑กับคนกลุํมชาติพันธุ๑อ่ืนที่รายล๎อม

                                           
1 ในการเรียกคนไทยหรือสยามนั้น ไซเดนฟาเดน ใสํเคร่ืองหมายวงเล็บวํา “ลาว” (Lao)   และ “ลาวเวียงจันทน๑ หรือ

ลาวขาว”  (Lao Viengchan or  Lao Kao)  
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ทั้งคนลาวและเขมร ทั้งหมดนี้มีสํวนในการเปลี่ยนหรือดัดแปลงวัฒนธรรมดั้งเดิมอยํางเข๎มข๎นสําหรับ
ชาวกูยซึ่งก็ไมํคํอยนิยมชื่นชมในภาษาและวัฒนธรรมของตนเองนัก (Seidenfaden, 1952, p. 159)    
ชาวกูยรับเอาวัฒนธรรม การทําบุญ พิธีกรรม การกินเลี้ยงและประเพณีตํางๆ ของชาวลาวและเขมรมา
ปรับใช๎ในชีวิตประจําวัน  ผู๎ชายแตํงตัวคล๎ายกับคนลาวหรือเขมร ชาวกูยบางพ้ืนที่ได๎เลียนแบบการตํา
และการนวดข๎าวแบบคนลาวหันมาปลูกอ๎อย ปลูกหมํอน เลี้ยงไหม กิจกรรมเชํนนั้นกลําวโดยทั่วไปทํา
ให๎พวกเขากลายเป็นลาวสํวยและเขมรสํวย ในอําเภอศรีสะเกษเมื่อกํอนเป็นอําเภอที่สํวนใหญํทั้งหมด
เป็นกูยแตํปัจจุบันเมื่อพวกเขาพูดภาษาไทยหรือลาวหมดแล๎วจึงถูกเรียกวํา “สํวยศรีสะเกษ” หญิงสาว
ชาวศรีสะเกษเป็นที่ รู๎ กันวําสวยและผิวดี  และหลายคนถูกให๎แตํงงานกับข๎าราชการสยาม 
(Seidenfaden, 1952,p.166)  ไซเดนฟาเดนพบวํา ลาวสํวยที่นี่ไมํรู๎แม๎กระทั่ง บรรพบุรุษของตนเป็น
สํวยกลุํมไหน   ในปี 1917 จํานวนประกรที่นี่มีมากกวํา 27,000 คน ซึ่งมีเพียงหนึ่งในเจ็ดเทํานั้นที่เป็น
คนไทยจริงๆ   มีการประมาณการวํามีลาวสํวยประมาณ 17,000 (ซึ่งเมื่อกํอนเคยเป็นกูยกลุํม Yo  และ 
M‖loa) กับชาวเขมรที่กระจัดกระจายอยูํตามท่ีตํางๆ ซึ่งทั้งหมดก็พูดภาษาลาวขาว ที่เหลือเป็นกูยกลุํม 
M‖ lo 5,850 คน  กลุํม M‖ai 110 คน   และชาวเขมร 300 คน 

อยํางไรก็ตาม ชาวกูยมักถูกเรียกวํา “สํวย” (Soai) ซึ่งมีความหมายเชิงถูกกดทับ มีสถานะ
ต่ํา สกปรก ล๎าหลัง แตํพวกเขาจะเรียกตนเองวํา กูย (Kui) ซึ่งหมายถึงคน (men)  (Seidenfaden, 
1952,p.158)   พวกเขาถูกจัดอยูํในฐานะทางสังคมที่ต่ํากวําคนไทย ถูกปกครองและถูกเอาเปรียบ ทํา
ให๎เกิดสถานะทางสังคมไมํเทําเทียมกัน  การรับเอาภาษาและวัฒนธรรมลาวหรือเขมรยังมีความ
หมายถึงความเจริญก๎าวหน๎าสําหรับพวกเขา (Seidenfaden, 1952,p.159) ชาวกูยจึงกลืนกลายภาษา
และวัฒนธรรมของกลุํมอ่ืนเพ่ิมมากขึ้น   ในชํวงรัชกาลที่3 (1834-1851)   มีการสํารวจประชากรใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสยาม  ประชากรถูกแบํงจําแนกในการเสียสํวยออกเป็น “ลาว”  “เขมร” 
และ “สํวย” (กูย)  เมื่อลํวงเลยมากวํา 40 ปี  ชื่อ “ลาวสํวย”  และ “เขมรสํวย” ได๎ใช๎ระบุถึงชาวกูยที่
เปลี่ยนภาษาแมํของตนเองไปเป็นลาว (ไทย) หรือเขมร  ชาวกูยที่ผสมผสานและรับเอาภาษาและ
วัฒนธรรมลาวจะถูกเรียกวํา “ลาวสํวย”  สํวนกลุํมที่ผสมผสานและรับเอาภาษาและวัฒนธรรมเขมรจะ
ถูกเรียกวํา “เขมรสํวย”    

ไซเดนฟาเดนพบวําในชํวงเวลา 30 ปีตํอมา จํานวนกูยดั้งเดิมแท๎นั้นได๎กลายเป็นสํวย (ท้ัง
ลาวสํวยและเขมรสํวย) เพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ  การจะจําแนกวําพวกเขาเป็นกูยกลุํมนั้นๆ  ( M‖ai,  M‖lo,  
Yo หรือ M‖lao.) ไมํสามารถค๎นพบได๎   ในปี 1919 ยังคงมีชาวกูยท่ีพูดภาษาบรรพบุรุษเดิมของตน
ประมาณ 118,000 คน แตํในอีก 30 ปีตํอมา ชาวกูยที่พูดภาษาเดมิของตนก็คงเหลือน๎อยลงอยํางไมํ
ต๎องสงสัย เชํน  อําเภอราษีไศล ประชากรในปี 1917 มีชาวกูยโย ประมาณ 2,700 คน และลาวสํวยผู๎ที่
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เปลี่ยนภาษาของพวกเขาไปเป็นแบบลาวขาว 27,000 คน (เมื่อกํอนเคยเป็นกูยกลุํมโย)  ในชํวงเวลา 
30  ปีที่ผํานมาชาวกูยกลุํมโยได๎ลืมภาษาของตนเองอยํางรวดเร็ว   

การเปลี่ยนแปลงมารับเอาภาษาไทยหรือเขมรนั้นเป็นไปโดยความสมัครใจด๎วยความคิด
ที่วําภาษาไทย (ลาว) และเขมรนั้นสูงกวําภาษาของพวกเขา การเปลี่ยนแปลงดําเนินไปมากเสียจนพวก
เขามิได๎หวนนึกถึงภาษาดั้งเดิมที่แท๎จริงของตน บางทีในคนรุํนหลังประมาณสองชํวงคน อาจจะไมํมีใคร
ที่พูดภาษากูยได๎หลงเหลืออยูํในสยามภาคตะวันออกเชียงเหนือทั้งหมด (Seidenfaden, 1952,        
p. 156)    ไซเดนฟาเดนพบวําประชากรอยํางน๎อยหนึ่งและครึ่งล๎านคนที่อาศัยอยูํแถบภาคอีสานนั้น
เป็นกลุํมชาติพันธุ๑ Austro-Asiatic  แตํจํานวนและปริมาณเหลํานี้ที่ยังคงมีจิตสํานึกชาติพันธุ๑หรือพูด
ภาษาต๎นกําเนิดเดิมของตนเองนั้นลดลงเป็นระยะ  ในท๎ายที่สุดอาจพูดได๎วํา พวกเขากําลังกลายเป็น
ไทยทั้งภาษาและวัฒนธรรม 

งานของไซเดนฟาเดนได๎สะท๎อนให๎เห็นถึง การกลายตัวตนทางชาติพันธุ๑ของชาวกูยมาเป็น
ไทย (ลาว) และเขมร ซึ่งเป็นกลุํมชาติพันธุ๑ที่มีสถานะทางสังคมเหนือกวํา ทําให๎เราเห็นการ
เปลี่ยนแปลงตัวตนทางชาติพันธุ๑ที่เกิดในบริบทของความสัมพันธ๑เชิงอํานาจและการเลื่อนฐานะทางชน
ชั้น ชาวกูยมีการผสมผสานทางภาษาและวัฒนธรรมกับกลุํมชาติพันธุ๑อ่ืนที่อยูํรายล๎อมและใหญํกวําทั้ง
ลาว และเขมร  พวกเขาสร๎างหรือกลืนกลายตัวตนขึ้นเพ่ือปรับเปลี่ยนจัดวางตําแหนํงแหํงที่ทางสังคม
ในพ้ืนที่แหํงอํานาจ และเป็นเสมือนต๎องการตอบโต๎การถูกดูถูกทางชาติพันธุ๑  การทําความเข๎าใจตัวตน
ทางชาติพันธุ๑จึงไมํอาจพิจารณาได๎แตํเพียงหนํวยหรือขอบเขตเชิงวัตถุวิสัยทางวัฒนธรรมเชํน ภาษา 
โครงสร๎างเศรษฐกิจและสังคมอยํางตรงไปตรงมา หากแตํควรพิจารณาบริบทความสัมพันธ๑ทาง      
ชาติพันธุ๑ที่พลวัตไปตามพ้ืนที่  อํานาจ และสถานการณ๑  

ข๎อวิพากษ๑วิจารณ๑ดังกลําวนี้สอดรับกับนักมานุษยวิทยาอยําง เอ็ดมันด๑ ลีช  ที่ได๎ตั้งคําถาม
กับการจําแนกกลุํมชาติพันธุ๑ตามมาตรการหรือกฎเกณฑ๑ของนักมานุษยวิทยากํอนหน๎านั้น จากงานวิจัย
ที่ลีชเองได๎มีประสบการณ๑ที่พมําพบวํา พวกคะฉิ่นซึ่งมีอยูํหลายกลุํมที่พูดกันไมํรู๎เรื่อง แตํก็ยังคงคิดวํา
เป็นคะฉิ่นด๎วยกัน นัยนี้กลุํมชาติพันธุ๑มิได๎มีภาษาเดียวเสมอไป  อัตลักษณ๑ทางชาติพันธุ๑เป็นสิ่งที่ไมํคงที่ 
มิได๎เป็นหนํวยหรือกฎเกณฑ๑ท่ีตายตัวแบบวัตถุวิสัย  ใน Political Systems of Highland Burma  
ลีช (Leach,1964)  ได๎ศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางคนไตกับคนคะฉิ่น พบวํา ความสัมพันธ๑ระหวําง
หนํวยทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ๑ทางชาติพันธุ๑มิได๎มีขอบเขตและตําแหนํงแหํงที่ตายตัว แตํมีการข๎าม
ไปมาระหวํางวัฒนธรรมและอัตลักษณ๑ทางชาติพันธุ๑ที่แปรผันไปตามสถานการณ๑  คนคะฉิ่นเป็นกลุํมที่
อยูํในพ้ืนที่สูง ทําการเกษตรแบบไรํหมุนเวียนและยังไมํได๎นับถือพุทธศาสนา สํวนคนไตหรือฉานเป็น
กลุํมใหญํท่ีบนที่พ้ืนทีร่าบหุบเขาทํานาแบบระบบเกษตรถาวร นับถือพุทธศาสนา และดูมีอารยธรรมสูง
กวํา คนคะฉิ่นถ๎ายังคงนับถือผีและปลูกข๎าวไรํบนดอยจะมีสถานภาพทางสังคมที่เรียกวํา กัมเลา 
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(gumlao) ซึ่งมีนัยของความสัมพันธ๑ทางสังคมเทําเทียมกันกับกลุํมของตน แตํถ๎าเมื่อใดหันมานับถือ
พุทธและทํานาดําในที่ราบลุํมแบบคนไต หรือ ฉาน (Shan) พวกเขาก็จะมีสถานภาพทางสังคมที่
เรียกวํา กัมซา (Gumsa) ซึ่งเป็นการจัดความสัมพันธ๑แบบมีชํวงชั้น ลีซมองวําคนคะฉิ่นจะปรับรูปแบบ
ทางสังคมสองแบบดังกลําวกลับไปกลับมา  การค๎นหาหนํวยหรือขอบเขตทางวัฒนธรรมของกลุํม  
ชาติพันธุ๑หนึ่งๆ จึงเป็นความพยายามที่เสียเวลาเปลํา ทั้งนี้ เนื่องจากสิ่งที่ค๎นหาดังกลําวนั้นสามารถ
เปลี่ยนแปลงได๎อยูํตลอดเวลา ดังที่พวกคะฉิ่นในที่สูงสามารถเปลี่ยนเป็นคนไตบนที่ราบได๎ตาม
สถานการณ๑ เชํนเหตุผลทางการเมืองและเศรษฐกิจ เมื่อคะฉิ่นต๎องการขยับฐานะทางสังคมขึ้น ก็หลาย
มาเป็นฉานด๎วยรับเอาวัฒนธรรมของฉานมาใช๎เชํน บ๎านเรือน พุทธศาสนา และภาษา 

นอกจากนี้นักวิชาการทางมานุษยวิทยาอีกหลายทํานก็ได๎แสดงความคิดเห็นเป็นทํานอง
เดียวกันนี้ เชํน ลีห๑แมน (Lehman, 1967) ซึ่งได๎ศึกษาพวกฉิน (chin) ในพมําและมอร๑แมน 
(Moerman, 1967) ซึ่งศึกษาชาวลื้อในประเทศไทย ได๎เสนอวํา การกําหนดกลุํมชาติพันธุ๑ มิใชํวําจัดทํา
ได๎โดยอาศัยเกณฑ๑ที่เรากําหนดขึ้นมางํายๆ แตํต๎องทําความเข๎าใจความคิดและจิตสํานึกของเขาวําเขา
คือใคร เป็นพวกเดียวกันหรือตํางพวกกัน และต๎องเข๎าใจกลุํมนั้นๆ ในลักษณะที่สัมพันธ๑กับกลุํม
ใกล๎เคียงที่เก่ียวข๎องด๎วย  

อยํางไรก็ตาม เฟรดดริก บาร๑ท (Barth, 1969)ได๎เสนอให๎มองปรากฏการณ๑ทางกลุํมชาติ
พันธุ๑ด๎วย “พรมแดนชาติพันธุ๑” (ethic boundary) ซึ่งแยกเขาแยกเรา  การเลือกที่จะรับรู๎วําตนเอง
เป็นใคร สังกัดอยูํในกลุํมชาติพันธุ๑ใด เป็นโครงสร๎างที่มีหน๎าที่สร๎างความรู๎สึกของการเป็นพวกเดียวกัน
ของคนในกลุํม ในขณะเดียวกันก็ทําหน๎าที่สร๎างความแตกตํางกลับกลุํมชาติพันธุ๑อ่ืนๆที่มีความเกี่ยวข๎อง
กัน เราจะเข๎าใจปรากฏการณ๑ทางชาติพันธุ๑ได๎มากกวําหากเรามองความคิดและจิตสํานึกของวัฒนธรรม
นั้นๆวําลักษณะทางวัฒนธรรมดังกลําวมีความหมายมากน๎อยเพียงใดกับการกระทําของพวกเขา  
เพราะกลุํมคนตํางๆ อาจจะมีแบบแผนวัฒนธรรมรํวมกันบางอยํางได๎ด๎วยอิทธิพลของการปรับตัวกับ
สภาพแวดล๎อมแตํตํางฝุายก็มองวําไมํใชํพวกเดียวกัน บาร๑ทจึงเสนอวํา ให๎เปลี่ยนมุมมองจากการที่ 
“กลุํมชาติพันธุ๑” เป็นหนํวยที่ถือวัฒนธรรมรํวมกันมาเป็น “รูปแบบการจัดระเบียบสังคมแบบหนึ่ง” 
ลักษณะสําคัญในการพิจารณาก็คือ การที่สมาชิกของกลุํมระบุตัวเองหรือถูกระบุโดยคนอ่ืนวําเป็นใคร
หรือเป็นสมาชิกกลุํมชาติพันธุ๑ใดในกระบวนการปฏิสัมพันธ๑ แม๎ลักษณะทางวัฒนธรรมจะมีความสําคัญ
แตํก็เป็นเฉพาะกับลักษณะที่เลือกเป็นสัญลักษณ๑ของความแตกตํางทางชาติพันธุ๑ระหวํางกลุํมตํางๆมิใชํ
ผลรวมทั้งหมดของวัฒนธรรม (สรุปความจาก ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, 2546; 2547)  ในแงํนี้จึงมอง
ได๎วํา เราไมํอาจระบุความเป็นรูปธรรมของกลุํมชาติพันธุ๑ได๎ เพราะกลุํมชาติพันธุ๑เป็นเพียงความคิดที่
ปัจเจกจะใช๎ระบุตัวเองหรือกําหนดให๎กับปัจเจกบุคคลอ่ืน  โดยสัญลักษณ๑ทางวัฒนธรรมบางประการ  
เพราะโดยความเป็นจริงอาจเป็นไปได๎วําหลายๆ คนที่ถูกกําหนดให๎เป็นกลุํมชาติพันธุ๑หนึ่งอาจจะระบุ
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ตัวเองเป็นอีกกลุํมชาติพันธุ๑หนึ่งได๎ ฉะนั้นสิ่งที่จะมีความสําคัญในการวิจัยจึงมิใชํกลุํมชาติพันธุ๑แตํเป็น
กระบวนการระบุอัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑ และเอกลักษณ๑ชาติพันธุ๑ในการปฏิสัมพันธ๑ในสถานการณ๑ตํางๆ 
บาร๑ทจึงให๎ความสําคัญกับ “พรมแดนชาติพันธุ๑” ที่เป็นลักษณะวัฒนธรรมกําหนดความเป็นกลุํม    
ชาติพันธุ๑ซึ่งแยกเขาแยกเรา    

ข๎อสนับสนุนแนวคิดดังกลําว บาร๑ทได๎ทําวิจัยเรื่อง “Pathan identity and its 
maintenance” (Barth, 1969) เขาได๎พยายามที่จะตั้งคําถามเกี่ยวกับพรมแดนชาติพันธุ๑ของพวก
ปาทานซึ่งเป็นประชากรกลุํมใหญํอาศัยอยูํในพ้ืนที่ติดตํอกันระหวํางอัฟกานิสถานและปากีสถาน
ตะวันตก และมีจิตสํานึกรํวมกันวําเป็นกลุํมชาติพันธุ๑เดียวกัน พวกนี้อยูํกระจายตัวและปะปนอยูํกับ
กลุํมชาติพันธุ๑อื่นๆ ซึ่งถึงแม๎วําจะมีการติดตํอกันภายในกลุํมชาติพันธุ๑เดียวกันแตํอยูํตํางถิ่นฐานกัน และ
ไมํอาจกลําวได๎วํามีระบบคํานิยมเดียวกัน ชาวปาทานในชุมชนตํางๆ ที่ระบุวําตนเองเป็นปาทานมี
ลักษณะทางวัฒนธรรมที่แตกตํางกันออกไปตามระบบนิเวศน๑ที่แตกตํางกัน เชํน อยูํที่แห๎งแล๎งทําเกษตร
ผสมผสาน  ถ๎าอยูํในที่อุดมสมบูรณ๑ก็จะมีการเกษตรแบบเข๎มข๎นโดยระบบชลประทาน มีระบบ
การเมืองที่เข๎มข๎นและบางครั้งก็มีระบบผู๎นําแบบหลวมๆ  สํวนพวกที่อยูํในอัฟกานิสถานและปากีสถาน
ก็จะมีอาชีพที่หลากหลายมากขึ้น เชํน ชํางฝีมือ พํอค๎าหรือนักปกครองเป็นต๎น  บาร๑ทได๎ตั้งข๎อสังเกตวํา
ความแตกตํางทางวัฒนธรรมดังกลําวไมํได๎ทําให๎ชาวปาทานคิดวํามีชาติพันธุ๑ที่แตกตํางกันแตํกลับคิดวํา
มีอัตลักษณ๑ทางชาติพันธุ๑เดียวกันด๎วยมาตรการฐานวัฒนธรรมสําคัญที่จะใช๎เป็นฐานในการอ๎างหรือ
วินิจฉัยความเป็นปาทานคือ การสืบสายเลือดข๎างพํอซึ่งมีบรรพบุรุษรํวมกัน การนับถือศาสนาอิสลาม 
การถือประเพณีปาทานซึ่งรวมการพูดภาษา Pashto และถือประเพณี Pashto ซึ่งให๎คุณคํากับความ
เป็นชายชาตรีที่รักษาเกียรติที่จะเป็นสัญลักษณ๑สําหรับชาวปาทานในการประเมินความเป็นปาทานของ
กันและกัน นอกจากนี้ยังรวมถึงคํานิยมในเรื่องชาติพันธุ๑ระหวํางเจ๎าของบ๎านกับแขกที่เจ๎าของบ๎านต๎อง
ให๎เกียรติรับรองแขก และแขกต๎องเคารพในสิทธิเหนือทรัพย๑สินตํางๆของเจ๎าของบ๎าน ตลอดจนใน
คํานิยมของปาทานที่จะเก็บผู๎หญิงไว๎ในบ๎านไมํปลํอยให๎ออกมาปรากฏในที่สาธารณะ (สรุปประเด็นจาก 
ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, 2546; 2547) ในทัศนะของบาร๑ทลักษณะวัฒนธรรมดังกลําวจะเป็น
พรมแดนชาติพันธุ๑ที่แยกปาทานออกจากกลุํมชาติพันธุ๑อื่น และรวมปาทานไว๎เป็นกลุํมชาติพันธุ๑เดียวกัน 
เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ๑ของความเหมือนสําหรับ “คนใน” ที่เป็นปาทาน (ทั้งที่มีความแตกตํางกัน) 
และเป็นเส๎นแบํงพวกเขาจาก “คนอ่ืน”  บาร๑ทยังได๎ขยายแนวคิดเรื่องพรมแดนชาติพันธุ๑ด๎วยวําเกิด
จากการที่สมาชิกในกลุํมสามารถที่จะเลือกใช๎คุณสมบัติทางวัฒนธรรม (cultural attribute) อยํางใด
อยํางหนึ่งที่มีอยูํในการนิยามความเป็นตัวตนของตนเอง วัฒนธรรมจึงไมํใชํแบบแผนปฏิบัติหรือความ
เชื่อเดียว (a culture) ที่สืบทอดตํอเนื่องกันมาแตํโบราณ แตํเป็นพหุวัฒนธรรม (cultures) ที่คนเลือก
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และปรับเปลี่ยนเพ่ือนํามานิยามตนเองและกลุํม ขอบเขตหรือความเป็นสมาชิกภาพของกลุํมชาติพันธุ๑
จึงเป็นสิ่งที่ขยับเขยื้อนและเปลี่ยนแปลงเลื่อนไหลได๎ 

คายส๑ (Keyes, 1979)  ได๎ศึกษาอัตลักษณ๑กะเหรี่ยงบริเวณชายแดนไทย - พมํา  ได๎ตั้ง
คําถามเกี่ยวกับการดํารงอยูํของอัตลักษณ๑และกลุํมชาติพันธุ๑ของกะเหรี่ยง ในสภาวการณ๑ที่มีความตําง
ทางวัฒนธรรม       กะเหรี่ยงที่อาจเรียกตัวเองวํา “โพรํง”  “ปากะยอ” หรืออ่ืนๆ  เป็นชาติพันธุ๑
เดียวกันหรือไมํ  คิดวําตัวเองเป็นกะเหรี่ยงด๎วยกันหรือไมํ  มองกันและกันอยํางไร พบวําอัตลักษณ๑ของ
ชาวกะเหรี่ยงมิได๎เป็นสิ่งที่ยึดโยงอยูํกับพ้ืนฐานชีวภาพหรือเชื้อชาติอยํางตายตัว  หากแตํเป็นสิ่งเกิดจาก
การเชื่อมโยงตัวตนกับคนอ่ืนๆ หรือวัฒนธรรมอ่ืนที่แตกตํางออกไป   ความสัมพันธ๑ภายในกลุํม
กะเหรี่ยงและระหวํางกลุํมชาติพันธุ๑ถูกสร๎างขึ้นในบริบททางเศรษฐกิจ  การเมืองและสถานการณ๑ที่
เลื่อนไหลตลอดเวลา คายส๑เสนอวํา อัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑ถูกนําเสนอผํานการแสดงออกทางวัฒนธรรม
หลายลักษณะเชํน  พิธีกรรม ความเชื่อทางศาสนา ศิลปะ  หรือคติธรรม  เป็นต๎น   การแสดงออก
ดังกลําวนี้เป็นการนําเสนออัตลักษณ๑และสร๎างความหมายให๎กับปัจเจกชน รวมไปถึงการสร๎างความตําง
ระหวํางกลุํมชาติพันธุ๑ตํางๆ   ซึ่งสมาชิกแตํละกลุํมอาจแสดงอัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑ที่ตํางกันออกไปตาม
สถานการณ๑หรือเง่ือนไขที่แตกตํางกัน โดยเฉพาะการแขํงขันกันเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งทรัพยากรณ๑ที่จําเป็นตํอ
การผลิต   คายส๑ตั้งข๎อสังเกตวําบุคคลคนหนึ่งอาจมีอัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑ได๎มากกวําหนึ่ง  การอธิบายการ
ดํารงอยูํกลุํมชาติพันธุ๑นั้นขึ้นอยูํกับหลายเงื่อนไขเชํนความตํางทางวัฒนธรรมหรือความขัดแย๎งทาง
โครงสร๎างซึ่งอาจเป็นเรื่องของการเข๎าถึงทรัพยากรในการผลิต อํานาจและความรู๎ เป็นต๎น ด๎วยเหตุนี้  
อัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑จึงเป็นคล๎ายดังยุทธวิธีการปรับตัวสําหรับคนที่ต๎องเผชิญหน๎ากับประสบการณ๑ทาง
สังคมอยํางจําเพาะเจาะจงบางอยําง  เมื่อเงื่อนไขทางสังคมเปลี่ยนแปลงไป การยึดโยงกับอัตลักษณ๑
ชาติพันธุ๑บางอยํางอาจหมายถึงความสามารถปรับตัวลดลง ในสถานการณ๑เชํนนี้จึงจําต๎องเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอัตลักษณ๑ (อ๎างใน ยศ สันตสมบัติ,2551) ยิ่งหากอัตลักษณ๑ของชนบางกลุํมไปขัดแย๎งกับ
กลุํมชาติพันธุ๑หลักที่มีอํานาจก็เป็นไปได๎ที่จะเกิดการแพรํกระจายและการผสมกลมกลืน  ความแตกตําง
ทางวัฒนธรรมก็อาจคํอยๆ หายไปเชํนกัน  

ประเด็นที่ลักษณะชาติพันธุ๑เป็นสิ่งที่เลื่อนไหลไมํตายตัวขึ้นอยูํกับเงื่อนไขและสถานการณ๑ที่
ปรับเปลี่ยน ปิ่นแก๎ว  เหลืองอรํามศรี (2546)  ได๎ตั้งคําถามสําคัญในการศึกษาอัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑วํา 
ด๎วยเหตุผลอะไรที่ทําให๎สมาชิกในกลุํมชาติพันธุ๑เลือกคุณสมบัติทางวัฒนธรรมแบบใดแบบหนึ่ง ในการ
นิยามความเป็นตัวตนทางชาติพันธุ๑  บาร๑ทได๎ให๎คําอธิบายเหตุผลดังกลําวภายใต๎อิทธิพลของแนวคิด
โครงสร๎างหน๎าที่วํา เพ่ือการสร๎างเครือขํายของการแลกเปลี่ยนทางด๎านสินค๎าและแรงงาน  สํวนคายส๑ 
ซึ่งได๎รับอิทธิพลจากแม็ก เวเบอร๑  กลับเห็นวํา พ้ืนฐานสําคัญของการสร๎างความเหมือนและความตําง
ของสมาชิกในกลุํมชาติพันธุ๑ มาจากแนวคิดเรื่องกําเนิดหรือต๎นกําเนิดรํวม (shared descent) ที่คนใน



18 
 

กลุํมเชื่อวําสืบทอดและปฏิบัติรํวมกันมาจนกลายเป็นที่มา และรากฐานของกลุํมที่มาของกําเนิดรํวม 
อัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑อาจเป็นเรื่องเลํา ความทรงจํา ประวัติศาสตร๑ เพลงและตํานาน เป็นต๎น ดังที่คายส๑ 
(Keyes, 1993) ศึกษากลุํมชาติพันธุ๑ลื้อที่มองพวกตนเป็นพวกเดียวกันอยูํภายใต๎โลกเดียวกัน โดยเชื่อม
ไปสูํต๎นกําเนิดรํวมกันจากความทรงจําในประวัติศาสตร๑ การเมืองและการนับถือพุทธศาสนาเถรวาท ซึ่ง
รวมไปถึงระบบอักษรและวรรณกรรมทางศาสนา 

เมื่อ 2000 ปีมาแล๎วได๎มีการแพรํกระจายของภาษาไทหรือไตเข๎ามายังแถบเอเชีย
ตะวันออกเชียงใต๎ตั้งแตํบริเวณจีนตอนใตเ๎ชื่อมมาสูํเวียดนามตอนเหนือ  ลาว และประเทศไทย (สยาม) 
คอนโดมินาสได๎พบการจัดระยะทางสังคมและการจัดองค๑กรทางสังคมของกลุํมชาติพันธุ๑ ( social 
space) ที่แสดงให๎เห็นความหมายที่พลวัตของพ้ืนที่ทางชาติพันธุ๑ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ๑ของ
กลุํมลัวะเป็นมอญ และชาวสําหรือขํามาเป็นไทย   (Condominas, 1990) คนกลุํมชาติพันธุ๑อ่ืนที่ไมํใชํ
ไท  (non-Tai) มีการรับเอาภาษาของชาวไทได๎อยํางรวดเร็ว นอกจากนี้ วัฒนธรรมทางด๎านวัตถุ 
(material culture) เชํน สิ่งของเครื่องใช๎ บ๎านเรือน ของชาวไท ยังได๎มีอิทธิพลกับกลุํมชาติพันธุ๑อ่ืนซึ่ง
หันมาเริ่มเพาะปลูกแบบนาลุํมและนับถือพุทธศาสนา รวมทั้งปรับเปลี่ยนวิถีปฏิบัติ การแตํงกาย ภาษา
และวัฒนธรรมแบบชาวไท  กลุํมชาติพันธุ๑ไทได๎มีอิทธิพลเหนือกวํากลุํมชาติพันธุ๑อ่ืน โดยเฉพาะระบบ
การจัดองค๑กรทางการเมือง (political system) แบบชาวไทเป็นระบบที่ทรงอํานาจกวํา ดูดซับเอา
ระบบโครงสร๎างของกลุํมชาติพันธุ๑อ่ืนๆ เข๎ามา กลุํมคนท่ีไมํใชํชาวไทได๎ถูกผนวกกลืนเข๎าไปอยูํในอํานาจ
ของระบบการเมืองของพวกไท (Condominas, 1990, pp. 70-73) ด๎วยเหตุที่ชาวไทเป็นกลุํมที่ผูกขาด
อํานาจและมีชัยเหนือกวําประชากรกลุํมอ่ืน  กลุํมชาติพันธุ๑กลุํมอ่ืนที่พํายแพ๎ (defeated group) เชํน
ลัวะและขํา จึงรับเอาภาษา กฎเกณฑ๑ทางสังคม ซึ่งในท๎ายสุดได๎เข๎ามาแทนที่ภาษาและวัฒนธรรมของ
พวกเขา (Condominas, 1990,p.70)   

ยอร๑จ คอนโดมินัส (Condominas,1990)   ได๎อธิบายการทําให๎เป็นคนไท (Tai-ization) 
ในเวียดนามเหนือของกลุํมชาติพันธุ๑สําหรือขําซึ่งอาศัยอยูํรวมกันกับกลุํมคนไท มีฐานะต่ําสุดในสังคมที่
เรียกวํา pua pai   โดยระบบการปกครองของกลุํมคนไทนั้นมีระบบลําดับชั้นตั้งแตํ Tao,  Pay, 
Kuong Nok ไปจนถึง Pua Pai   ระบบการปกครองแบบนี้เป็นระบบการจัดองค๑กรทางสังคมและการ
ปกครองแบบ “เมือง” ของกลุํมคนไทเป็นพ้ืนที่ที่มีอํานาจ ลําดับชั้น ที่ตํางไปจากกลุํมอ่ืนที่มีลักษณะ
วัฒนธรรมที่แตกตํางออกไปหรืออยูํในพ้ืนที่ปุาหรือชาวเขา  ระบบ “เมือง” สะท๎อนให๎เห็นจักรวาล
วิทยาของกลุํมชาติพันธุ๑ไทที่มีความเกี่ยวข๎องกับอํานาจและพ้ืนที่ เมืองแตํละเมืองถือวํามีสิ่งที่เป็น
อํานาจให๎ความคุ๎มครองซึ่งเรียกวํา “ผี” (Condominas, 1990)  ระบบ “เมือง” นี้มีเมืองขนาดตํางๆ 
ที่มีความสําคัญและอํานาจที่แตกตํางกัน มักเชื่อมสัมพันธ๑กันทางเครือญาติ มีการสํ งเครื่องบรรณาการ
เพ่ือยืนยันความเป็นพันธมิตรและสํงกําลังมาชํวยในยามเกิดศึกสงคราม เมืองเหลํานี้ขึ้นตํอกันโดยมี



19 
 

เมืองหนึ่งมีอํานาจเป็นศูนย๑กลาง เชํน  เวียดนามเหนืออันเป็นถิ่นของคนไตมีเมืองเถนเป็นศูนย๑กลาง
อํานาจ เป็นต๎น   ระบบความสัมพันธ๑เชิงอํานาจระหวําง “เมือง” เหลํานี้มีลักษณะคล๎ายกลํอง 
(system of boxes) ที่แตํละเมืองมีอํานาจปกครองตนเอง แตํเมืองที่มีอํานาจเหนือกวําจะขยาย
อิทธิพลมาครอบทับเมืองที่มีอํานาจน๎อยซึ่งคล๎ายกับกลํองใหญํครอบกลํองน๎อยๆ ที่อยูํภายใน     
อยํางไรก็ตามคนที่มีฐานะเป็น Kuong Nok มีฐานะเป็นคนชํวยงานท๎าว (Tao) ยังไมํมีฐานะต่ําเสมือน
พวกสําที่มีความหมายวําเป็นทาส เป็นกลุํมที่ถูกกดขี่ ทํางานหนัก  พวกเขาไมํได๎มีสิทธิ์ในที่ดินของ
หมูํบ๎านเทํากับคนไท  การผสมกลมกลายเป็น “ไท” จึงเป็นเสมือนหนทางการหลุดพ๎นจากการถูก
ปกครอง (Condominas, 1990, p. 74) สอดรับกับกลุํมชาติพันธุ๑ไท ก็ต๎องการให๎กลุํมอ่ืนเป็นเหมือน
ตนเอง  กลุํมชาติพันธุ๑สําหรือขําจึงกลายตนเองเป็นไท และอาจเป็น Kuong Nok มีฐานะชํวยงานชน
ชั้นปกครองของท๎าว (Tao) แล๎วอาจจะกลายเป็น  Pay ที่สามารถเป็นอิสระมีสิทธิ์ในที่ดินของชุมชนได๎  
ความสัมพันธ๑ของกลุํมชาติพันธุ๑ตามข๎อค๎นพบของคอนโดมินัสตํางไปจากความสัมพันธ๑ระหวํางคะฉิ่นกับ
คนไต ที่สลับสับเปลี่ยนกันไปมา ดังที่ลีชได๎อธิบายไว๎ (Leach, 1964) ทั้งนี้ตามทัศนะของคอนโดมินาส
นั้น กลุํมคนไทหรือไต เป็นกลุํมที่ผูกขาดอํานาจเหนือกลุํมชาติพันธุ๑อ่ืนเป็นเวลานาน จนทําให๎คนกลุํม
อ่ืนต๎องรับเอาความเป็นไททั้งภาษาและวัฒนธรรมไปอยํางมิอาจหลีกเลี่ยงได๎ แนวคิดของ คอนโดมินัสนี้ 
สะท๎อนให๎เห็นแนวคิดเรื่องชาติพันธุ๑ที่มิใชํพันธุกรรมหรือเชื้อชาติที่ตายตัวแบบ (Essentialism)   
เพราะตัวตนทางชาติพันธุ๑อาจจะแปรเปลี่ยน (พลวัต) ไปด๎วยปฏิบัติการทางสังคมและการเมืองใน
ชีวิตประจําวัน  เป็นพ้ืนที่ทางสังคมที่มีการจัดระเบียบความสัมพันธ๑แบบตํางๆ ระหวํางผู๎มีอํานาจ
เหนือกวํากับผู๎มีอํานาจต่ํากวําหรือผู๎ปกครองกับผู๎อยูํใต๎การปกครอง  นอกจากนี้ในแงํมิติของเวลา 
ความสัมพันธ๑เหลํานั้นไมํใชํสิ่งที่ตายตัวหยุดนิ่ง แตํแปรเปลี่ยนหรือพลวัตได๎ ดังเชํนสํากลายเป็นไตหรือ
ละว๎ากลายเป็นมอญ 

อยํางไรก็ตาม เมลเซวิค (Malesevic, 2011) ยังได๎สนับสนุนแนวคิดความพลวัตชาติพันธุ๑
เชํนกันซึ่งเขาได๎สํารวจแนวคิดทางชาติพันธุ๑ของนักคิดทฤษฎี สังคมศาสตร๑ มานุษยวิทยาและ
ประวัติศาสตร๑  ที่พยายามให๎ความหมาย ขอบเขต และวิธีการศึกษาชาติพันธุ๑ที่ผํานมา  พบวํามี
กระบวนทัศน๑ (paradigms) อยูํสองกลุํมด๎วยกันในการนิยามและให๎ความหมายชาติพันธุ๑ คือ 1.มุมมอง
เชิงเวลา (temporal perspective) ที่มองชาติพันธุ๑ในแงํของเวลาวํา เป็นสิ่งที่ตกค๎างของอดีต (Relic 
of the Bygone Era) ศึกษาชาติพันธุ๑ในฐานะเป็นปรากฏการณ๑ของอดีต ทั้งในฐานะกระบวนการกลาย
มาเป็นชาติหรือสิ่งตกค๎างของจารีตที่ยังคงอยูํในปัจจุบัน เชํน ฮาสติงก๑ (Hastings, 1997) เห็นวํา    
ชาติพันธุ๑คือกลุํมคนที่มีอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรมและภาษาที่มีรํวมกัน ฮัทชิงสัน (Hutchinson, 2000)  
มองวําชาติพันธุ๑วางอยูํบนการแสวงหาต๎นกําเนิดซึ่งเป็นความทรงจําและตํานานที่ยังคงมีความสําคัญอยูํ
ในกระบวนการสร๎างชาติสมัยใหมํ สําหรับสมิท (Smith, 1986) ชาติพันธุ๑โดยพ้ืนฐานคือกลุํมคนที่มีการ
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รับรู๎และความรู๎สึกคล๎ายกันซึ่งได๎ถูกสร๎างขึ้นด๎วยความเชื่อ คุณคําและปฏิบัติการตํางๆ  นักคิดเหลํานี้
ตํางก็เห็นไปทํานองเดียวกันวํา ชาติพันธุ๑พัฒนากลายมาเป็นชาติ  โดยที่ชาติพันธุ๑ถูกนิยามด๎วยสิ่งที่    
สืบทอดเป็นหนํวยที่มีวัฒนธรรมรํวมกัน และถูกทําให๎แตกตํางจากความเป็นชาติ (nation) เป็นยุคกํอน
การเมืองการปกครอง (pre-politic) หรือกํอนสมัยใหมํท่ีเปลี่ยนมาเป็นสมัยใหมํ นักชาติพันธุ๑สัญลักษณ๑ 
(ethno-symbolists)  หลายคนก็เน๎นย้ําชาติพันธุ๑วําเป็นความตํอเนื่องระหวําง “รูปแบบความเป็น
ปึกแผํนในอดีตทางวัฒนธรรม” กับ “ความเป็นชาติสมัยใหมํ”เป็นต๎น 2. มุมมองเชิงพื้นที่ (spatial 
perspective) ซึ่งมองชาติพันธุ๑ในแงํของพ้ืนที่วํา  เป็นชนกลุํมน๎อยที่ถูกกดทับและชนเผําที่หํางไกล 
เป็น “ความเป็นอ่ืน” ภายในสังคมกลุํมใหญํหรือรัฐ -ชาติ (nation-state) เป็นสํวนเสี้ยว (an 
segment) ของสังคมใหญํ ซึ่งสมาชิกถูกรับรู๎ (ทั้งด๎วยตัวเองและคนอ่ืน) วําเป็นผู๎ที่มีต๎นกําเนิดและ
วัฒนธรรมที่สําคัญรํวมกัน  รวมไปถึงปฏิบัติการคล๎ายกัน (Schermerhorn, 1970, Yinger, 1965)   
นอกจากนี้ กระบวนทัศน๑นี้ยังมีแนวโน๎มในการมองชาติพันธุ๑วําเป็นปรากฏการณ๑ของกลุํมคนที่ใชํ
ชาวตะวันตก (non-western phenomenon)  ซึ่งพัวพันกับเรื่องความรุนแรงหรือความขัดแย๎งทาง
ชาติพันธุ๑ (Gurr,1993) เพราะพวกเขามีความแตกตํางและอัตลักษณ๑ที่วางอยูํบนลักษณะทางวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตที่ถูกมองหรือปฏิบัติในฐานะความเป็นอื่น จึงถูกรับรู๎วําเป็นผู๎ปฏิบัติการรํวมกันเพ่ือเรียกร๎อง
ผลประโยชน๑และพยายามที่จะธํารงรักษาอัตลักษณ๑ของตนเองไว๎ (Gurr and Harff, 1994)   

เมลเซวิค (Malesevic, 2011) ได๎วิพากษ๑ทั้งสองกระบวนทัศน๑วํามีปัญหาและคับแคบ โดย
ทัศนะแรกนั้นนําไปสูํการลดทอนทางวัฒนธรรม (cultural reductionism) และนิยัตินิยมทาง
ประวัติศาสตร๑ (historical determinism)  กลําวคือ ชาติพันธุ๑ถูกลดทอนให๎เหลือเพียงมุมมอง
วัฒนธรรมหรือเป็นอันเดียวกับวัฒนธรรม และมักจะเป็นวัฒนธรรมที่เป็นอดีตหรือสิ่งตกค๎างของอดีตใน
ปัจจุบัน และยังถูกกําหนดให๎เหลือเพียงทางเลือกเดียวเชิงประวัติศาสตร๑ที่ชาติพันธุ๑กลายมาเป็นชาติ
หรือรัฐ-ชาติในท๎ายที่สุด  ดูราวกับวํา ชาติพันธุ๑มีความตํอเนื่อง คงเส๎นคงวา เป็นแนวทางเดียวไปยัง
เปูาหมายสุดท๎ายและจุดหมายปลายทาง (เชํนชาติหรือรัฐ-ชาติ)  ไมํมีพ้ืนที่ให๎ความไมํตํอเนื่อง ความ
เปลี่ยนแปลงหลากหลาย  การกลับหัวกลับหาง (reversibility) ของกระบวนในเชิงประวัติศาสตร๑  
สํวนกระบวนทัศน๑ที่สองนําไปสูํการมองชาติพันธุ๑เป็นสิ่งซึ่งจําเพาะเจาะจง (particularism) และเป็น
กลุํมที่ตายตัวไมํยืดหยุํน (inflexible collectivism) ทําให๎เกิดมุมมองเชิงญาณวิทยาและภววิทยา
รํวมกันบางอยํางในฐานะคุณสมบัติของ “ความเป็นอ่ืน” ซึ่งมีแนวโน๎มที่จะถูกจัดวางตําแหนํงแหํงที่ไว๎
นอกความเป็นจริงและกฎเกณฑ๑ทางสังคม กลําวอีกนัยหนึ่ง ความเป็นกลุํมชาติพันธุ๑นั้นสัมพัทธ๑กับกลุํม
หรือสังคมใหญํ (ในฐานะความเป็นอ่ืน) เมลเซวิค ได๎วิพากษ๑วํา การมองแบบนี้เป็นการมองแบบลดทอน
เป็นเพียงคนกลุํมเล็กๆ เฉพาะ  เป็นความเป็นอ่ืนที่แตกตํางจากคนกลุํมใหญํ  มิได๎พิจารณากลุํม     
ชาติพันธุ๑ (อยํางที่มันเป็น)   โดยปราศจากความเป็นกลุํมใหญํ  และที่สุดคือมองไมํเห็นการกํอตัวเป็น
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กลุํมชาติพันธุ๑ (ethnic group formation)   ซึ่งมีลักษณะยืดหยุํน  เป็นเครือขํายที่อาจจะเหลื่อมซ๎อน
กันของความสัมพันธ๑ที่หลากหลาย  

เมลเซวิค  ได๎เสนอวํา ทั้งชาติพันธุ๑และความเป็นชาติมิใชํเป็นสิ่งที่คงที่และตายตัว  แตํเป็น
สิ่งที่เหลื่อมซ๎อนตัดไขว๎กันได๎ สิ่งที่กําหนดวําอะไรเป็นปัจเจกหรือกลุํมมิได๎เป็นสิ่งที่กําหนดไว๎ลํวงหน๎า 
หากแตํเป็นบริบทสถานการณ๑เฉพาะตามเวลาและพ้ืนที่ เป็นกระบวนการภายในและภายนอกทั้งทาง
สังคม รวมไปถึงสถาบันตํางๆ และการนิยามตนเองและอัตลักษณ๑ซึ่งทั้งหมดนี้มีสํวนปรับเปลี่ยน “ความ
เป็นชาติพันธุ๑” “ชาติ” หรือ “ความจริงทางสังคม” ได๎ทั้งสิ้น   ชาติพันธุ๑หรือรัฐชาติมิใชํสิ่ ง
เฉพาะเจาะจงบางอยํางแตํเป็นความหลากหลาย แตกตําง และบํอยครั้งเป็นสิ่งที่เทียบเคียงได๎กับการ
เข๎าใจความจริงทางสังคม (social reality) เมลเซวิค (Malesevic, 2011) ได๎เสนอให๎เราหลีกเลี่ยง
ปัญหาทางญาณวิทยา แล๎วเชื่อมไปสูํทางเลือกการทําความเข๎าใจโดยทั่วไป (อยํางไมํเฉพาะเจาะจง) วํา 
ความเป็นชาติพันธุ๑ต๎องเข๎าใจในฐานะเป็นเครือขํายพลวัตของความสัมพันธ๑ที่สลับซ๎อนและหลากหลาย
แบบเป็นสากล ข๎ามประวัติศาสตร๑พ้ืนที่และเวลา (universal, trans-historic, trans-spatial 
dynamic networks of complex and multiple relationships)  แทนที่เราจะมองวําความเป็น
ชาติพันธุ๑เป็นอันเดียวกันกับวัฒนธรรม แตํทางที่ดีที่สุดควรที่รับรู๎มันเป็นปฏิบัติการทางสังคมที่มีนัยทาง
การเมือง (a politicalized social action) ไมํควรที่จะตีความเป็นชาติพันธุ๑ผํานปริซึมของความเป็น
กลุํมหรือคุณลักษณะปัจเจก แตํควรที่จะมองวําความเป็นชาติพันธุ๑เป็นสถานการณ๑ทางสังคมแบบ
ปฏิสัมพันธ๑กัน (interactive social situation) มิได๎เป็นวัฒนธรรม เศรษฐกิจ หรือการเมืองโดยตัวมัน
เองอยํางใดอยํางหนึ่ง แตํเป็นปฏิกิริยาตํอกันและกัน (interplay) ทั้งวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
การเมือง  สถานการณ๑เป็นสิ่งที่ปรับเปลี่ยนความรู๎สึก ความคิดและผลิตภาพของผู๎กระทําการอยูํเสมอ 
ซึ่งอาจจะทําให๎เกิดปฏิบัติการและรูปแบบได๎ทั้งความขัดแย๎งและความเป็นปึกแผํน โดยนัยนี้ 
สถานการณ๑ทางสังคมเชิงปฏิสัมพันธ๑ (interactive social situation) จึงสะท๎อนให๎เห็นได๎วํา เนื้อหา
ทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่พลวัตและเปลี่ยนแปลงได๎  และยังเป็นปรากฏการณ๑สากล (universal 
phenomenon) มิใชํสิ่งเฉพาะเจาะจงหรือถูกกําหนดเชิงอัตลักษณ๑อยํ างตายตัว ซึ่งการมองแบบนี้ 
สําหรับเมลเซวิค นําจะเป็นสิ่งที่ทําให๎มวลมนุษย๑ค๎นพบตัวตนของเขาเองได๎มากกวํา  “ชาติพันธุ๑” 
(Ethnicity) จึ งมีลักษณะเป็นการพยายามที่ จะค๎นหาคําตอบหรือคําอธิบายปรากฏการณ๑  
(explanandum)  มิได๎มีธงหรือคําตอบ เชํน อัตลักษณ๑ วัฒนธรรม ภาษา อยํางใดอยํางหนึ่งอยํางคงที่
ตายตัวอยูํแล๎วในการอธิบายความเป็นชาติพันธุ๑ ในเชิงเปรียบเทียบ ชาติพันธุ๑ มิใชํอะไรซึ่งคล๎ายกับแรง
โน๎มถํวง (gravity) ที่จะเป็นหนํวยเฉพาะ ( a entity) สําหรับ (หรือมีไว๎) อธิบายปรากฏการณ๑ไปได๎เสีย
ทุกอยํางเชํน การโคจรของระบบสุริยะ  การตกของวัตถุ  หรือแม๎แตํการขึ้นลงของน้ําจากระยะหํางเชิง
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สัมพัทธ๑ของโลกกับดวงจันทร๑   เป็นต๎น   หากแตํชาติพันธุ๑เป็นสิ่งซึ่งขึ้นกับสถานการณ๑ทางสังคมเชิง
ปฏิสัมพันธ๑ (interactive social situation) 

  

1.6.2 อ านาจกับการต่อรองและปฏิบัติการในชีวิตประจ าวัน 

  อยํางไรก็ตาม ในการเข๎าใจพลวัตชาติพันธุ๑ที่เกิดขึ้นจากการกํอรูปเชิงปฏิสัมพันธ๑ด๎วย
เงื่อนไขสถานการณ๑ตํางๆ นั้น การเข๎าใจปฏิบัติการชีวิตประจําวันหรือกลยุทธ๑การตํอรองตํางๆ ตาม
เงื่อนไขและสถานการณ๑ที่กลุํมชาติพันธุ๑เผชิญนั้นถือวํามีความสําคัญ เพราะชีวิตประจําวันเป็นสิ่งที่ไมํ
อาจปลอดจากอํานาจ การแขํงขัน การตํอรอง และการครอบงําที่แทรกซึมเข๎ามา   ทฤษฎีอํานาจ-การ
ตํอรองและกลยุทธ๑ปฏิบัติการชีวิตประจําวัน จึงเป็นแนวคิดสําคัญที่จะชํวยให๎เราเข๎าในเรื่องดังกลําวได๎ 
ผู๎วิจัยจึงขอเลือกปริทัศน๑แนวคิดอํานาจกับการตํอรองและกลยุทธ๑ปฏิบัติการในชีวิตประจําวันของฟูโกต๑ 
และเดอร๑ เซอร๑โต ดังตํอไปนี้ 

ฟูโกต๑ได๎เสนอวาทกรรมแหํงอํานาจที่ประกอบสร๎างเชิงประวัติศาสตร๑ของมนุษย๑ ทั้งการ
ควบคุม  สร๎างระเบียบวินัย และการลงโทษในสังคม  จนไปถึงรํางกายมนุษย๑  อํานาจมิได๎มีแตํเพียงการ
กดทับและครอบงําแตํเพียงฝุายเดียว หากยังถูกปะทะหรือตํอรองตามความสัมพันธ๑เชิงอํานาจด๎วย   
ใน The History of Sexuality ฟูโกต๑ (Foucault, 1978) ได๎วิเคราะห๑วํา อํานาจนั้นมีอยูํล๎อมรอบทุก
สิ่ง  ทุกสิ่งและทุกคนเป็นที่มาแหํงอํานาจ อํานาจมีอยูํในทุกความสัมพันธ๑ อํานาจไมํใชํสิ่งที่ใครจะ
สามารถครอบครองได๎   อํานาจไมํได๎มาจากข๎างบนลงลําง และความสัมพันธ๑เชิงอํานาจทั้งหมดไมํได๎กํอ
รูปขึ้นอยํางสอดคล๎องกับผู๎ออกกฎ (Ruler) หรือรูปแบบที่กําหนดไว๎  แตํความสัมพันธ๑เชิงอํานาจ
เกิดขึ้นทุกระดับของสังคม ไมํมีปัจเจกคนใดเป็นเจ๎าของอํานาจนี้  มีแตํความสัมพันธ๑และตรรกะที่อยูํ
เบื้องหลังความสัมพันธ๑เชิงอํานาจ  ที่ใดมีอํานาจ ที่นั่นยํอมมีการตํอต๎านขัดขืน (Foucault, 1978, 
pp.95-98) การตํอต๎านขัดขืนถือวําเป็นสํวนหนึ่งของความสัมพันธ๑เชิงอํานาจ เรามีสถานะที่หนีไมํพ๎น
ความสัมพันธ๑เชิงอํานาจ (Rabinow, 1997, pp. 167-168) และยิ่งกวํานั้น  การตํอต๎านขัดขืนนั้นไมํได๎
ปรากฏชัดด๎วยตัวมันเองในรูปแบบที่แนํนอน แตํเกิดขึ้นในพ้ืนที่แตกตํางหลากหลายและโยกย๎ายไปมา
อยํางเป็นพลวัต อํานาจไมํได๎อยูํในรูปของกฎ (law) อยํางเดียว แตํอํานาจทํางานหลากหลายระดับและ
ทิศทาง มีความเปลี่ยนแปลงและยืดหยุํนตลอดเวลาอํานาจเป็นสิ่งที่ครอบคลุมชีวิตนี้ เรียกวํา ชีวอํานาจ 
(bio-power) (Foucault, 1978, pp. 139-141) ได๎แกํ ระเบียบวินัยแห่งร่างกาย (the discipline of 
body)  ซึ่งเป็นสิ่งที่รํางกายมนุษย๑ได๎รับการปฏิบัติมักปรากฏในกองทัพ การศึกษา   เพ่ือสร๎าง
ประชากรให๎มีระเบียบวินัยมากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นผลิตรํางกายให๎สอดรับกับศูนย๑กลางและ
อํานาจ  (Smart, 1995, pp. 16-18) และการควบคุมประชากร (the regulation of population)  
ซึ่งมุํงเน๎นไปยังความสามารถของรํางกายในการผลิตหรือสืบทอด  รูปแบบอํานาจชีวะชนิดนี้ปรากฏใน
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ประชากรศาสตร๑ การวิเคราะห๑สุขพลานามัยและอุดมการณ๑   เพ่ือควบคุมอัตราประชากร สิ่งที่รัฐต๎อง
บริหารจัดอยํางแท๎จริงนั้นมิใชํดินแดน หากแตํเป็น “ประชากร” คนจึงกลายสถานะมาเป็นทรัพยากร
ประเภทหนึ่งที่รัฐต๎องเข๎ามาควบคุม (นพพร ประชากุล, 2552, น. 175) รํางกายมนุษย๑จึงถูกทําให๎
เปลี่ยนผํานกาลเวลาด๎วยเทคโนโลยีแหํงอํานาจเชํน ระเบียบวินัย การสารภาพบาป จารีตทาง       
เพศสภาพ หรือการลงโทษ เป็นต๎น  (Hoy, 1986, p.15)  “การที่เราดํารงชีวิตอยูํอยํางไร”  ได๎
กลายเป็นวัตถุแหํงอํานาจและความรู๎ที่ต๎องการทําความเข๎าใจ จัดการและควบคุม  กฎหมาย ( law)  
ทําให๎เงื่อนไขของชีวิตกลายเป็นเรื่องปกติ ถูกจัดการและจัดสรรอยํางเหมาะสม    

เดอร๑ เซอร๑โต (De certeau,  1988, p. xix)  ได๎แบํงปฏิบัติการออกเป็น 2 ลักษณะ
กลําวคือ ยุทธวิธี (strategies) และกลยุทธ๑ (tactics) และเรียกสิ่งนี้วํา “วิถ”ี (trajectory)  หรือเป็นสิ่ง
ธรรมดาทั่วไป (ที่แทรกซึมอยูํกับวิถีชีวิตอยํางไมํรู๎ตัว)  เดอร๑ เซอร๑โต ชี้ให๎เห็นปฏิบัติการของอํานาจและ
การตํอต๎านระหวํางยุทธวิธี(strategies) และกลยุทธ๑ (tactics) ในรูปแบบตํางๆ   ยุทธวิธี  (strategies)  
หมายถึง การคํานวณ (calculus) ความสัมพันธ๑เชิงอํานาจที่เป็นไปได๎  เป็นพื้นที่ที่สามารถขีดวงล๎อมได๎
อยํางเหมาะสมและเป็นฐานสําหรับสร๎างความสัมพันธ๑กับสิ่งภายนอก  ยุทธวิธี (strategies)  เป็น
เสมือนการควบคุมของฝุายที่มีอํานาจซึ่งมีความต๎องการพื้นที่ที่ชัดเจน (Buchanan, 2000, p. 87) เป็น
ความเป็นอ่ืน (Other) ที่อยูํภายใน (not transcending) ในปฏิบัติการชีวิตประจําวัน  เป็นความ   
เป็นอ่ืนในฐานะแหํงจุดเริ่มต๎นที่ทําให๎เกิดการหลีกเลี่ยงหรือตํอรองของปฏิบัติการชีวิตประจําวันที่เป็น
การท๎าทายอยํางสร๎างสรรค๑ (creative challenge)  ส่วนกลยุทธ์ (tactics) หมายถึงการคํานวณที่ไมํ
สามารถจัดวางตําแหนํงแหํงที่ที่เหมาะสมได๎  ดังนั้นจึงไมํมีขอบเขตที่แยกจากสิ่งอ่ืนได๎ทั้งหมด กลยุทธ๑
เป็นการฉกฉวยพ้ืนที่  โอกาส และเป็นศิลปะของผู๎อํอนแอในการตํอรองและตํอต๎านกับอํานาจ  
(Ahearne, 1995, p. 162) กลยุทธ๑เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันหรือเป็นสิ่งธรรมดาทั่วไป 
(popular culture) ในกระทําการของผู๎คน เชํน ในการพูด การเขียน การอําน การจับจํายสินค๎าใน
ตลาด ฯลฯ เป็นต๎น ที่มีนัยของการตํอสู๎ชํวงชิง การปรับตัว การตํอรองและการจัดความสัมพันธ๑เชิง
อํานาจ  

ระหวํางยุทธวิธีและกลยุทธ๑นี้ ยุทธวิธี (strategies) เป็นองค๑ประธานแหํงเจตนาและ
อํานาจที่สามารถจัดการกับสิ่งตํางๆ ที่อยูํรอบตัวมัน  แตํคนก็มิได๎เป็นผู๎ที่ถูกกระทําแตํเพียงฝุายเดียว
หากแตํเขายังเป็นผู๎กระทําที่มีปฏิบัติการในตัวเองอยูํตลอดเวลา วิถีแหํงการปฏิบัติการนี้เรียกวํา      
กลยุทธ๑  (tactics)   ซึ่งมีอยูํในทุกปฏิบัติการชีวิตประจําวัน เป็น“กลยุทธ๑” ที่ให๎ความหมายใหมํและ
ขัดขวางตํอระเบียบวินัย (antidiscipline) ที่สร๎างขึ้นโดยฝุายที่มีอํานาจ  ความเป็นไปได๎แหํงการ
ตํอรองหรือแขํงขันกับระเบียบวินัย (อํานาจ) จึงเป็นสิ่งมีนัยอยูํตลอดเวลาในกลยุทธ๑ปฏิบัติการ
ชีวิตประจําวัน เดอร๑ เซอร๑โต  ได๎ขยายความ “ปฏิบัติการในชีวิตประจําวัน” ด๎วยการแนวคิดเรื่อง 
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“การใช๎” ในปรัชญาภาษาของวิเกนสไตน๑ (Wittgenstein, 1967) วํา ภาษามิได๎มีความหมายเป็น
นามธรรม (methaphysic) หากแตํเป็นการใช๎ในชีวิตประจําวันที่ผู๎คนสัมพันธ๑กันตามบริบทเสมือนเกม 
เชํน ถ๎อยคําตํางๆ  “ค๎อน”  “เลื่อย”  เป็นคําที่คนในแวดวงชํางรู๎ เข๎าใจ สื่อสารกันและกันได๎ตาม
สถานการณ๑และวัตถุประสงค๑ นอกจากนี้ แวดวงอ่ืนๆ นักฟุตบอล นักหมากรุก นักธุรกิจ  นักการตลาด 
ฯลฯ ตํางก็มีภาษาที่ใช๎ในชีวิตหรือในเกมของพวกเขาเฉกเชํนเดียวกัน  ภาษาจึงขึ้นอยูํกับบริบทการใช๎   
ความหมายของคําวํา “ความหมาย” ขึ้นอยูํกับเกมภาษาที่ใช๎ ฉะนั้นก็เป็นการไร๎สาระที่จะพยายามถาม
วํา ความหมายของภาษาคืออะไร ความคิดชํวงหลังของวิตเกนสไตล๑จึงอาจจะสรุปด๎วยคํากลําวสั้นๆ 
ที่วํา “อยําถามถึงความหมาย แตํจงถามถึงวิธีการใช๎” ถ๎าเราอยากรู๎วําคําๆ นั้นมีความหมายอยํางไร ก็
ให๎หันกลับมาถามตนเองวํา ภายใต๎สถานการณ๑อยํางไร แล๎ววัตถุประสงค๑อะไร เราจึงใช๎คําๆ นั้น  ด๎วย
กรอบคิดนี้ เดอร๑ เซอร๑โตได๎อธิบาย “ปฏิบัติการชีวิตประจําวัน” วําเป็นการใช๎ การฉกฉวย ตํอรอง และ
กระทําการเพ่ือประโยชน๑หรือวัตถุประสงค๑ตามบริบทตลอดเวลา คนจึงมีปฏิบัติการชีวิตประจําวันที่
หลากหลายรูปแบบโดยมิได๎จําเป็นจะต๎องมีการเตรียมการหรือวางแผน กลยุทธ๑จึงถูกพัฒนาขึ้นด๎วยวิถี
ที่หลากหลาย ไมํตายตัว และไมํอาจคาดเดาหรือวางแผนลํวงหน๎าไว๎ได๎  ซึ่งบางครั้งกลยุทธ๑ได๎ถูกใช๎ไป
ในกิจวัตรประจําวัน เสมือนสิ่งที่ซํอนเร๎นโดยผู๎ใช๎มิได๎รู๎ตัว 

 ทั้งเดอร๑ เซอร๑โต และฟูโกต๑มองความเป็นองค๑ประธานหรือตัวตน (subjectivity) ในฐานะ
เป็นการสะท๎อนให๎เห็นกระบวนการเชิงโครงสร๎าง (structural process) ที่กว๎างขึ้น ในแนวคิดของ    
ฟูโกต๑นั้น  มนุษย๑ถูกสร๎างให๎เป็นองค๑ประธานผํานวาทกรรมแหํงอํานาจอยูํตลอดระยะเวลา
ประวัติศาสตร๑ องค๑ประธานที่วํานี้มิได๎เป็นสิ่งที่มีอยูํมากํอน  (a priori subject) หากแตํขึ้นอยูํกับ   
วาทกรรมของความสัมพันธ๑เชิงอํานาจ  ซึ่งเปูาหมายของฟูโกต๑ต๎องการเคลื่อนย๎ายอํานาจจากศูนย๑กลาง
รัฐ (ซึ่งมักมองวําอํานาจเป็นการกดข่ีโดยรัฐ) ไปสูํอํานาจที่กระจายทั่วไปสังคมในระดับทั่วไปลงไปจนถึง
ปัจเจกและรํางกาย   แตํสําหรับเดอร๑ เซอร๑โท  เขาได๎ขยายให๎เห็นผู๎กระทําและความสามารถใน
กลยุทธ๑ที่ดูเหมือนจะมีจุดเริ่มต๎นอยูํในมนุษย๑อยํางลดทอนไมํได๎ เขามองเห็นวําปฏิบัติการชีวิตประจําวัน
วําเป็นเสมือนอํานาจเฉพาะตน (autonomous) จากองค๑ประธานสังคมและไถํถอนคืนมาด๎วย
ปฏิบัติการของมนุษย๑ 

สําหรับฟูโกต๑  ปฏิบัติการ (practice) และกลไกอํานาจนั้นทําหน๎าที่เป็นวิธีวิทยาและ
ทฤษฎีที่จะชี้ให๎เห็นวําประวัติศาสตร๑ของมนุษย๑นั้นควรมองในฐานะเป็นยุคแหํงการเปลี่ยนแปลงเลื่อน
ไหลตามวิถีที่อํานาจปฏิบัติการมากวําที่จะมองเป็นเรื่องของกระบวนการคลี่คลายไปตามลําดับตํอเนื่อง  
แม๎ฟูโกต๑จะสื่อให๎เห็นถึงวําที่ใดมีอํานาจที่นั้นมีการตํอรอง  แตํมิได๎อธิบายถึงปฏิบัติการแหํงการตํอรอง 
(ปฏิบัติการแหํงอํานาจ)  ไว๎อยํางละเอียดหรือชัดเจนได๎วํา การตํอรองหรือตํอต๎านนั้นมีลักษณะหรือ
รูปแบบอยํางไร ประเด็นนี้กลับได๎รับการอธิบายไว๎อยํางละเอียดในงานของ เดอร๑ เซอร๑โต  วําคนมี   
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กลยุทธ๑การตํอรองตํอต๎านกับเจตนาและอํานาจที่รายล๎อมในชีวิตประจําวันเขาอยํางไร    ในแงํนี้  
“ปฏิบัติการ”  ได๎สะท๎อนให๎เห็นการปะทะ ผสาน ตํอรอง ตํอต๎านและจัดระเบียบความสัมพันธ๑กัน
ระหวํางกลยุทธ๑ปฏิบัติการชีวิตประจําวันกับฝุายที่มีอํานาจหรือยุทธวิธี  เดอร๑ เซอร๑โต ได๎เน๎นเป็นอยําง
มากในปฏิบัติการชีวิตประจําวันของผู๎คนโดยทั่วไปซึ่งทําให๎เขาพรรณนาได๎ถึงปฏิบัติการในระดับ
จุลภาคเชํน กลยุทธ๑การตํอต๎านตํางๆ มากกวําจะศึกษาตัวสถาบัน ( institution) เหมือนอยํางที่ฟูโกต๑
ทํา  ในแงํนี้ เดอร๑ เซอร๑โตจึงขยายให๎เห็นจากสิ่งที่ฟูโกต๑เคราะห๑ไว๎ถึงสถาบัน ( institution) และกลไก
แหํงการกดทับ (repression)  ประวัติศาสตร๑กระแสหลักมักมองวําผู๎บริโภคเป็นผู๎ถูกกระทํา (passive) 
ในอํานาจเชิงสังคม แตํ เดอร๑ เซอร๑โต ต๎องการให๎เราเห็นวําผู๎ใช๎ (user) ก็เป็นผู๎กระทําการ เป็นผู๎ที่ทําให๎
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมที่ประยุกต๑ใช๎ให๎เหมาะกับผลประโยชน๑และกฎเกณฑ๑ของ
พวกเขาเอง   เดอร๑ เซอร๑โต ไมํได๎ปฏิเสธการมีอยูํและความสําคัญแหํงเทคโนโลยีเชิงอํานาจระเบียบ
วินัยและมหภาคแหํงอํานาจ   แตํเขาต๎องการที่ฉายให๎เห็นรูปแบบที่ซํอนเร๎นด๎วยการกระทําเชิงกลยุทธ๑ 
(tactical) ที่อยูํในคํายใยปฏิบัติการของอํานาจหรือเทคโนโยลีแหํงระเบียบวินัยนั้น  กระบวนการและ
กลอุบายของผู๎บริโภคทั้งหลายจึงประกอบไปด๎วยเครือขํายแหํงกลยุทธ๑และการตํอรอง  (ในสนามแหํง
พ้ืนที่ชีวิตและสังคมวัฒนธรรมนั้นจึงประกอบไปด๎วยเครือขํายแหํงกลยุทธ๑และการตํอรอง) 

แตํอยํางไรก็ตาม ทั้งฟูโกต๑และเดอร๑ เซอร๑โตตํางก็มองเห็นเหมือนกันวํา การขุดค๎นชุด
ความรู๎เชิงประวัติศาสตร๑ (archaeology) เป็นสิ่งที่ไมํคงเส๎น ตายตัว แนํนอน อยํางมีแกํนกลาง สําหรับ
ฟูโกต๑ได๎นําเสนอวาทกรรมของอํานาจ ความรู๎  สําหรับเดอร๑ เซอร๑โต  ได๎อธิบายให๎เห็นพ้ืนที่ใหมํและ
จินตนาการชุดความรู๎ที่ผลิตข๎อมูลทางประวัติศาสตร๑และตําแหนํงแหํงที่ในปฏิบัติการเชิงประวัติศาสตร๑
นําเราไปสูํการศึกษาท่ีไมํใชํแคํคลังความรู๎และสิ่งสร๎าง แตํด๎วยการสร๎าง (making) มันขึ้นมาด๎วย ในแงํ
ของการขุดค๎นกลยุทธ๑ปฏิบัติการชีวิตประจําวัน   

แนวคิดและทฤษฎีที่กลําวมานี้นําจะมีสํวนเป็นกรอบการมองและวิเคราะห๑ให๎เห็นวํา 
ชาวบรูในฐานะกลุํมชาติพันธุ๑ได๎ถูกครอบงําเชิงอํานาจในการหลอมรวมและปรับเปลี่ยนผํานเทคโนโลยี
แหํงอํานาจตํางๆ เชํน โรงเรียน ศาสนา การเมือง  นโยบายรัฐ พร๎อมไปกับ “ความเป็นบรู” กําลังถูก
ปรับความหมายละลายไปในความเป็นคนไทยอีสานหรือลาวซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ใหญํกวําและมีพลังราย
ล๎อมดูดซับพวกเขาอยูํ  ด๎วยเงื่อนไขตํางๆ นี้ มีการปะทะปฏิสัมพันธ๑ระหวํางการครอบงําและการ
ตํอต๎าน ตํอรองอยํางไร  ชาวบรูใช๎กลยุทธ๑ในปฏิบัติการชีวิตประจําวันอยํางไร  ในการปรับตัว ตํอรอง 
ซึ่งจะนํามาสูํการปรับเปลี่ยนหรือกํอรํางสร๎างอัตลักษณ๑บรู ที่สัมพัทธ๑ตามเงื่อนไขและสถานการณ๑รํวม
สมัย  เป็นกระบวนการพลวัตชาติพันธุ๑ ตามท่ีงานวิจัยตั้งสมมติฐานไว๎ 
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1.7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได๎ทราบวิถีการดํารงชีวิต การปรับตัวและปะทะปฏิสัมพันธ๑ของกลุํมชาติพันธุ๑บนพ้ืนที่บริเวณ

พรมแดนไทย-ลาว เขตอําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 
2. ได๎ทราบประวัติความเป็นมาของกลุํมชาติพันธุ๑บรู จากอดีตจนถึงความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
3. ได๎ทราบถึงวิธีการปรับตัวตํอรองกับอํานาจและนโยบายรัฐของกลุํมชาติพันธุ๑บรู  
4. ได๎ทราบการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตชาวบรูไปสูํวิถีชีวิตสังคมสมัยใหมํแบบคนไทยอีสานซึ่งเป็น

วัฒนธรรมใหญํกวํา ภายใต๎รัฐไทย 
5. ได๎ทราบวิถีชีวิต ตัวตน และพลวัตของ “ความเป็นบรู” ในเขตชายแดนไทย-ลาว อําเภอ    

โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 

 

1.8 โครงสร้างเนื้อหาประจ าบท 

ชาวบรูกลุํมที่ผู๎วิจัยศึกษาอยูํนี้อาศัยอยูบํนพื้นที่ชายแดนทั้งสองฟากแมํน้ําโขงไทย-ลาว เขต
จังหวัดอุบลราชธานีและแขวงจําปาสัก ในการศึกษาและทําความเข๎าใจการปรับตัวตํอรองและความ
เปลี่ยนแปลงอัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑ของบรูทั้งสองฟากแมํน้ําที่อยูํภายใต๎อํานาจรัฐและความเปลี่ยนแปลงที่
ตํางกันนี้ ผู๎วิจัยจะเรียกบรูที่อยูํในฝั่งไทยวํา “บรูไทย” และบรูที่อยูํในฝั่งลาววํา “บรูลาว”  บรูทั้งสอง
ฟากนี้เกิดขึ้นพร๎อมกับเงื่อนไขการเกิดรัฐชาติระหวําง “ไทย” และ “ลาว” ซึ่งโดยประวัติศาสตร๑ ชํวง
ระยะที่ชาวบรูเคลื่อนย๎ายแยกจากกันก็เกิดขึ้นในชํวงที่การกํอรูปความเป็นรัฐชาติทั้งสองฝากไทย-ลาวมี
ความเข๎มข๎น เมื่อเคลื่อนย๎ายมาอยูํคนละพ้ืนที่ก็ทําให๎ตกอยูํภายใต๎อํานาจรัฐและความเปลี่ยนแปลงที่
ตํางกัน แตํอยํางไรก็ตาม หากเราตัดความเป็นรัฐชาติออกไป วําโดยโครงสร๎างวัฒนธรรมแล๎วชาวบรูทั้ง
สองฝากเขตแดนถือวํามีความเหมือนกัน เป็นกลุํมชาติพันธุ๑เดียวกันและเป็นเครือญาติพ่ีน๎องกัน   
ลําดับเนื้อหาหลักๆ ของวิทยานิพนธ๑จะเริ่มด๎วยการพิจารณาชาวบรูในฝั่งไทย เพราะเงื่อนไขการ
เปลี่ยนแปลงและการปรับตัวตํอรองของชาวบรูในไทยผันแปรไปตามเงื่อนไขที่ปฏิสัมพันธ๑อยํางซับซ๎อน
และเป็นพลวัตซึ่งเป็นเปูาหมายหลักที่วิทยานิพนธ๑สนใจ  หลังจากนั้น จะพิจารณาบรูในฝั่งลาวเพ่ือ
ศึกษาวิเคราะห๑การเชื่อมโยงความเป็นบรูระหวํางกันสองฟากและเปรียบเทียบความแตกตํางชาวบรูทั้ง
สองถึงผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงที่พวกเขาปฏิสัมพันธ๑  

อยํางไรก็ตาม เนื้อหาในแตํละบทพยายามที่จะนําเสนอเนื้อหาของเงื่อนไขที่มีผลตํอการ
ปรับตัวตํอรองของอัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑บรูเชํนอํานาจรัฐ เศรษฐกิจกับการเมือง และการปฏิสัมพันธ๑กับ
วัฒนธรรมท๎องถิ่น  ในการนําเสนอนั้นอาจจะมีเนื้อหาในบางชํวงดูคล๎ายจะซับซ๎อนคาบเกี่ยวกัน1 ทั้งนี้

                                           
1 ซึ่งผู๎วิจัยพยายามเรียบเรียบข๎อมูลไว๎ให๎ใกล๎ชิดประเด็นมากที่สุดเพ่ือให๎เห็นประเด็นและความเข๎มข๎นของเนื้อหา 
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เพราะแตํละเง่ือนไขเหลํานั้นมิได๎มีความเป็นเอกเทศที่แยกกันเด็ดขาดแตํมีการซ๎อนทับหรือเกี่ยวโยงกัน 
เชํนการเข๎ามาของอํานาจรัฐนอกจากจะหลอมรวมความเป็นชาติและเบียดขับเชิงพ้ืนที่สังคมการ
ปกครองแล๎วก็มาพร๎อมกับการพัฒนา ความเจริญตํางๆ และเศรษฐกิจ ซึ่งสํงผลตํอการปรับตัวตํอรอง
หรือ     กลยุทธ๑ปฏิบัติการชีวิตประจําวันที่ชาวบรูนํามาอยํางสลับซับซ๎อน ด๎วยเหตุนี้เนื้อหาที่ปรากฏใน
บทหนึ่งแตํก็อาจพูดเกี่ยวโยงไปหาประเด็นระหวํางบทอ่ืนๆ ได๎   เนื้อหาทั้งหมดแบํงออกเป็น 8 บท 
ดังตํอไปนี้ 

บทที่ 1 จะกลําวถึงความสําคัญและความเป็นมาของปัญหา คําถาม วัตถุประสงค๑และ
ขอบเขตพ้ืนที่การทําวิจัย  

บทที่ 2 เนื้อหาหลักพยายามจะสืบค๎นข๎อมูลเกี่ยวกับชาติพันธุ๑บรูในด๎านตํางๆ เชํน
ภาษาศาสตร๑  ระบบความเชื่อ วัฒนธรรม และการจัดองค๑กร เพ่ือทําความเข๎าใจกลุํมชาติพันธุ๑บรูทั้ง
พ้ืนที่การอยูํอาศัย ชื่อเรียกทางชาติพันธุ๑ โครงสร๎างวัฒนธรรมและอัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑ การเข๎าใจเนื้อหา
ในบทนี้จะมีสํวนตํอการทําความเข๎าใจการเปลี่ยนแปลงที่ชาวบรูปรับตัวตํอรองในบทตํอๆ ไป   

บทที่ 3  โครงสร๎างวัฒนธรรมและอัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑นั้น เมื่อชาวบรูในไทยเข๎ามาอยูํ
ภายใต๎อํานาจรัฐและความเปลี่ยนแปลงตํางๆ ทําให๎อัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑บรูถูกหลอมรวมเข๎าไปสูํความ
เป็นชาติผํานเทคโนโลยีแหํงอํานาจตํางๆ เชํน โรงเรียน ศาสนา และการจัดองค๑กรอยํางเป็นทางการ 
รวมถึงความเปลี่ยนแปลงตํางๆ ที่เข๎ามาพร๎อมการปกครองและการพัฒนาของรัฐ  สิ่งเหลํานี้มีผลให๎
ชาวบรูปรับตัวตํอรองและแสดงความเป็นผู๎กระทําการที่มิได๎ยอมอยูํภายใต๎อํานาจและการครอบงํา  แตํ
ได๎เข๎ามีสํวนรํวม ตีความ ฉวยใช๎ และประกอบสร๎างความเป็นบร ู

บทที่ 4 ในกลยุทธ๑การปรับตัวของชาวบรูที่แตกตํางไปตามเงื่อนไขที่ปฏิสัมพันธ๑นั้น มี    
กลยุทธ๑ที่สําคัญอยํางหนึ่งคือ การคืนฮีต (ล๏ะละรี๊ต) ที่ชาวบรูนํามาใช๎ปฏิบัติการในการปรับตัวรองกับ
อํานาจรัฐและความเปลี่ยนแปลงตํางๆ ที่เข๎ามา เพ่ือให๎โครงสร๎างวัฒนธรรมเดิมมีความยืดหยุํนมากขึ้น
และเอ้ือตํอการดําเนินชีวิตในยุคสมัยใหมํได๎อยํางสะดวก การคืนฮีตยังถูกใช๎เป็นปฏิบัติการกับ
วัฒนธรรมจารีตของตนเอง เชํนเมื่อเกิดความขัดแย๎งทางการเมืองในกลุํม การคืนฮีตจะถูกใช๎เป็น
เครื่องมือเพ่ือแก๎ปัญหาซึ่งเป็นการตัดหรือลดทอนความสัมพันธ๑ระหวํางเครือญาติ นอกจากนี้         
การคืนฮีตมีความเกี่ยวโยงกับการปรับเปลี่ยนศาสนาเชื่อมโยงกับการจัดองค๑กรทางพ้ืนที่และสังคม และ
การแสดงอัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑  

บทที่ 5 ในบริบทของภูมิภาคท่ีเกิดการแบํงแยกแล๎วปกครอง ชาวบรูถือเป็นประชากรสํวน
น๎อยหรือชายขอบของคนลาวในภูมิภาคอีสาน ซึ่งมีคนไทยเป็นศูนย๑กลาง ทําให๎เกิดการจัดจําแนกเป็น
ชนกลุํมน๎อย คนกลุํมใหญํและศูนย๑กลาง การแบํงแยกและการพัฒนาตํางๆ ที่เข๎ามานั้น บีบรัดให๎
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ชาวบรูปรับตัวตํอรองตลอดเวลาโดยเฉพาะทางเศรษฐกิจและการเมือง ในกระบวนการปรับตัวตํอรอง
ที่วํานั้นก็กํอรูปให๎เกิดกลยุทธ๑ปฏิบัติการชีวิตประจําวันตํางๆ ที่ชาวบรูเรียนรู๎และพัฒนาขึ้นมาปรับใช๎
และตํอรองที่หลากหลาย สํงผลตํอการประกอบสร๎างอัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑อยํางพลวัต    

บทที่ 6   ผู๎วิจัยสืบค๎นประวัติศาสตร๑พ้ืนที่ของชาวบรูฝรั่งลาวบ๎านลาดเสือซึ่งเป็นพ้ืนที่ต๎น
เค๎าที่ชาวบรูในฝั่งไทยอพยพมา ชาวบรูที่นั่นมีประวัติศาสตร๑รํวมกับพ้ืนที่เมืองจําปาสักมาช๎านานกํอน
ยุคอาณานิคมโดยสันนิษฐานวําอยูํในชื่อเรียกเหมารวมของการรับรู๎ของคนในพ้ืนที่และอาณานิคมวํา 
“ขํา” ภายหลังที่ฝรั่งเศสเข๎าปกครองลาวดําเนินการผลักดันให๎กลุํมคนในพ้ืนที่สูงหรือลาวเทิง
เคลื่อนย๎ายลงมาอยูํในพื้นท่ีราบ ชาวบรูที่นั่นได๎รับผลกระทบจากนโยบายดังกลําวนั้นด๎วย ชาวบรูหลาย
คนที่นั่นยังมีความจําทางประวัติศาสตร๑วําพวกเขาถูกผลักดันให๎ลงมาอยูํในที่ราบ และถูกเรียกเก็บสํวย
แรงงาน  ในบริบทรัฐชาติลาวสมัยใหมํ  ความเปลี่ยนแปลงและการปฏิสัมพันธ๑กับคนลาวในท๎องถิ่นมี
ผลตํอการเปลี่ยนแปลงทางอัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑บรูอยํางสําคัญ การเปลี่ยนแปลงที่วํานี้เมื่อเปรียบเทียบ
กับชาวบรูในฝั่งไทยที่เป็นกลุํมชาติพันธุ๑ เดียวกันแล๎วมีนัยที่แตกตํางกันตามเงื่อนไขความแตกตํางของ
อํานาจรัฐและนโยบาย ชาวบรูในลาวมีความเปลี่ยนแปลงไปมากกวําไทย 

บทที่ 7 การปรับตัวตํอรองของชาวบรูทั้งสองฟากพรมแดน ที่เมื่อพวกเขาปฏิสัมพันธ๑กับ
วัฒนธรรมท๎องถิ่น และรับเข๎ามาผสมผสานกับวัฒนธรรมของตนเองนํามาฉวยใช๎ตํอรองการข๎ามแดน 
การแลกเปลี่ยนสิ่งของ และการดําเนินชีวิตทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงการเข๎ารวมพิธีกรรมระหวํางกันทั้ง
คนบรูด๎วยกันและคนไทยอีสาน/ลาวในท๎องถิ่น ทําให๎เกิดการปะทะประสานระหวํางกลุํมชาติพันธุ๑ 
ทํามกลางปรากฏการณ๑เหลํานี้ ชาวบรูได๎ใช๎กลยุทธ๑ปฏิบัติการชีวิตประจําวันอยํางหลากหลาย พร๎อมไป
กับการแสดงอัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑อยํางเลื่อนไหลระหวํางความเป็นบรู ไทย และลาว   

สํวนบทที่ 8 เป็นบทสรุปเพ่ือแสดงให๎เห็นวํา การปฏิสัมพันธ๑กับอํานาจรัฐและความ
เปลี่ยนแปลงตํางๆ ทําให๎พรมแดนชาติพันธุ๑บรูมีความพรํามัว ไมํมีความชันเจนแนํนอน ชาวบรูได๎เผชิญ
กับสภาวะทางเลือก (dilemma) ระหวํางการธํารงและการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑ ในการนี้ 
ชาวบรูได๎ปรับตัวตํอรองกับเงื่อนไขที่เขาปฏิสัมพันธ๑  หยิบเลือก ตีความหมายและประกอบสร๎าง      
อัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑บรูสมัยใหมํ งานวิจัยนี้แสดงให๎เห็นการงอกเงยด๎านการศึกษากลุํมชาติพันธุ๑บรูสํวน
ใหญํที่มักให๎ภาพรายละเอียดทางวัฒนธรรม ความเชื่อ พิธีกรรรม และมีแนวโน๎มในมองกลุํมชาติพันธุ๑ 
บรูวําเป็นกลุํมชาติพันธุ๑ที่วัฒนธรรมเฉพาะแตกตําง การศึกษานี้แสดงให๎เห็นกลุํมชาติพันธุ๑บรูปรับตัว
ตํอรองกับเงื่อนไขตํางๆ เชํน อํานาจรัฐและโครงสร๎างวัฒนธรรมใหญํของไทย -ลาว  ชาวบรูมิได๎เป็น
ผู๎ถูกกระทําการเชิงโครงสร๎างของอํานาจและการครอบงําอยํางเดียว แตํเป็นผู๎ปฏิบัติการด๎วยการ
ตํอรอง แสดงความเป็นผู๎กระทําการแบบตํางๆ ที่มีผลตํอการประกอบสร๎างอัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑ของ
ตนเอง ชาติพันธุ๑จึงเป็นสิ่งที่ลื่นไหลไปตามเงื่อนไขที่ปฏิสัมพันธ๑ เป็นกระบวนการประกอบสร๎างทั้งจาก
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เงื่อนไขภายนอกและภายใน การทําความเข๎าใจชาติพันธุ๑เชิงแกํนแกนไมํอาจสมเหตุสมผลในการ
อธิบายอัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑ในยุคสมัยใหมํที่กลุํมชาติพันธุ๑ตํางก็เผชิญกับอํานาจและความเปลี่ยนแปลง
ตํางๆ ที่เข๎าครอบงําหรือปฏิสัมพันธ๑ด๎วย นอกจากนี้ เพ่ือทําความเข๎าใจความเป็นชาติพันธุ๑ตามที่กลําว
มานั้น ผู๎วิจัยเสนอวํา การพิจารณาอํานาจกับการตํอรองและปฏิบัติการในชีวิตประจําวันของกลุํมชาติ
พันธุ๑ตามเงื่อนไขที่พวกเขาปฏิสัมพันธ๑ด๎วยมีสํวนชํวยให๎เราอธิบายการประกอบสร๎างความเป็นชาติพันธุ๑
ให๎เห็นกระบวนการและความซับซ๎อนมากขึ้น 
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บทที่ 2  
บรู: แบบแผน ความเชื่อ และลักษณะทางวัฒนธรรม 

 

2.1 ถิ่นฐานชาวบรูกับวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม 

ชาวบรูมีประชากรอยูํใน 3 ประเทศคือเวียดนาม สปป.ลาว  และไทย  ในเวียดนามพบวํา
มีประชากรหนาแนํนแถบเวียดนามกลาง จังหวัดกวําง จิ (Qaung Tri) และกวําง บิ่งห๑ (Quang Binh)  
มิลเลอร๑ที่ได๎ทําวิจัยเกี่ยวกับกลุํมเครือญาติบรูที่หวงเหา ในกวําง จิ ระบุวํามีประประชากรโดยประมาณ 
30,000-50,000 (สํารวจเมื่อพ.ศ. 2505-2508)  (Miller, 1971, pp. 62-71) ถูกจัดอยูํในกลุํมชาติพันธุ๑ 
Bru-Van-Kieu  ของเวียดนาม (Dang, 1993, pp. 69-71;  Schliesinger, 2003, pp.114-119) 
นักภาษาศาสตร๑กลุํมนี้เชื่อวํา ชาวบรูมีต๎นกําเนิดที่เวียดนาม แล๎วได๎เคลื่อนย๎ายเข๎ามาลาว (Dang, 
1993; Schliesinger, 2003) 

ในสปป.ลาว พบชาวบรูอาศัยอยูํในบริเวณลาวใต๎ แขวงสะหวันนะเขต สาละวัน  จําปาสัก 
และอัตปือ ปรากฏในชื่อเรียกวํา บรู หรือกะตาง ในการจัดกลุํมประชากรลาวระยะแรก ชาวบรูถูกจัด
อยูํในกลุํมประชากรลาวเทิง  อาศัยและดํารงชีวิตในพ้ืนที่ภูดอย แตํตํอมาภายหลังมีการจัดกลุํมใหมํเชิง
ภาษาศาสตร๑  ชาวบรูถูกจัดอยูํในกลุํมภาษามอญเขมร ในชื่อเรียก “กะตาง”  พ้ืนที่พบชาวบรูได๎แกํ 
แขวงจําปาสัก  แขวงคํามํวน แขวงสะหวันนะเขต และแขวงเซกอง เมื่อปี 2438 แอมอนิเย 
(2539,น.85-90) นักสํารวจชาวฝรั่งเศสได๎เดินทางสํารวจหาหลักศิลาจารึกในเขตประเทศลาวซึ่งตกอยูํ
ภายใต๎การปกครองของเขมรมากํอน เขาได๎พบชนปุาซึ่งมีเผําบรู ในอัตปือ1  บริเวณแควแมํน้ําเชียงแตง
ที่กํอรูปจากน้ําเซริชันและน้ําเซกอง แอมอนิเยให๎ข๎อมูลวําชนเผํากะเวต (Khvêt) กับเผําบรู (Brou) นั้น
เหมือนกัน อยํางไรก็ตาม ชลิซิงเกอร๑ ได๎สํารวจกลุํมชาติพันธุ๑ในลาวระยะตํอมา (Schliesinger, 2003) 
พบวําคนบรูเป็นกลุํมประชากรที่อยูํอาศัยทางใต๎ซึ่งแพรํกระจายจากทางใต๎แขวงคํามํวนลงใต๎ผํานมา
ทางสะหวันนะเขต สาละวันและเซกอง  ชลิซิงเกอร๑เชื่อวํา ชาวบรูมีต๎นกําเนิดที่จังหวัดก๐วง ตริ (Qaung 
Tri) ประเทศเวียดนาม  จากที่นี่พวกเขาอพยพครั้งแรกไปทางตะวันตกลงไปสูํประเทศลาวและลาวใต๎

                                           
1 แอมอนิเย ยังได๎ระบุด๎วยวํา อัตปือเป็นศูนย๑การค๎าข๎าทาสที่สําคัญในลาว พร๎อมกับบันทึกวํา พวกคนปุาจะมีความ

หวาดกลัวเมื่อคนพบเห็นตํางถิ่น พวกเขามีเพียงปุาดงเป็นที่ปูองกันตัวเอง  โดยมากไมํเพียงพอที่จะปูองกันเหตุร๎ายในการปล๎นสะดม 
คนในครอบครัวถูกลักพาไปขายบํอยๆ และไมํมีกฎหมายใดๆ ปูองกันชาวปุาที่ไมํยอมจํานน เขาถูกล๎อมจับเหมือนสัตว๑ปุา โดยชนเผํา
อืน่หรือพวกลาวที่รวมกลุํมกัน...ฆําทุกคนที่พยายามปูองกันตัวเอง เอาขื่อคาใสํคอผู๎หญิงและเด็กเพ่ือนําไปขายให๎พวกพํอค๎า ซึ่งพา
กันวิ่งมาจากทุกหนแหํง พวกเด็กได๎ราคา 1-2 แทํงเงิน พวกชายหนุํมและหญิงสาวขายในราคา 3-4 แทํง 
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ในเวลาตํอมา (อีกหลายแขวง)  แตํกรมชนเผําของสปป.ลาวเองบันทึกข๎อมูลชาวบรูไว๎ในชื่อเรียก    
ชาติพันธุ๑ “กะตาง”   

“ชนเผํานี้เรียกตนเองวํา บรูกะตาง ชนเผําอ่ืนเรียกพวกเขาวํา “กะตําง”  แตํชื่อที่
พวกเขาชื่นชอบและชื่อท่ีใช๎ทางการในปัจจุบันคือชนเผํากะตาง”  พร๎อมกับบรรยายถึงถิ่นฐาน
และการเคลื่อนย๎ายวํา “ชนเผํากะตางเป็นชนเผําหนึ่งที่รวมอยูํในวงศาคณาญาติแหํงชาติลาว 
กํอนพุทธศักราชสมัยพระเจ๎าอาหลวย ชนเผํากะตางพร๎อมกับบรรดาชนเผําในหมวดภาษา
มอญ-ขะแม สาขามอญโบราญ ได๎ตั้งหลักปักฐานอยูํภาคเหนือ และได๎เคลื่อนย๎ายเข๎ามาตั้ง
ภูมิลําเนาอยูํเขตเมืองนอง เมืองเซโปน โดยผํานแคว๎นหงสาวดีแหํงอาณาจักรมอญประเทศ
เมียนมําและแคว๎นลพบุรีแหํงอาณาจักรสยาม จากนั้นแล๎วจึงมีกลุํมคนกลุํมหนึ่งเคลื่อนย๎ายมา
ตั้งเรือนชานอยูํบ๎านตั้งหวายและก็เคลื่อนย๎ายลงไปทั่วทุกเมืองของแขวงสะหวันนะเขตใน
ปัจจุบัน พร๎อมกันนั้นได๎มีกลุํมคนจํานวนไมํน๎อยเคลื่อนย๎ายลงมาอยูํเขตเมืองตูมลาน สาละวัน
แขวงสาละวัน และก็ขยายลงไปอยูํบางเมืองของแขวงจําปาสักจนถึงปัจจุบัน”  (กรมชนเผํา, 
2008, น. 54) 

ในไทย พบชาวบรูได๎ในจังหวัดหนองคาย มุกดาหาร สกลนคร  และอุบลราชธานี  เป็น
กลุํมชาติพันธุ๑กลุํมน๎อยตามบริเวณชายแดนไทย-ลาว สํวนมากอพยพมาจากลาว อพยพข๎ามมาหลาย
ระลอกตามเงื่อนไขเชํน เมื่อมีการแยํงชิงดินแดนฝั่งซ๎ายระหวํางไทย-ญวน สยามได๎กวาดต๎อนคนตาม
เมืองตํางๆ และตามปุาดงข๎ามแมํน้ําโขงมาตั้งหลักแหลํงในแถบภาคอีสาน (ซึ่งยังเป็นที่รกร๎างวํางเปลํา
จํานวนมากในครั้งนั้น) ทําให๎ผู๎คนฝั่งซ๎ายแมํน้ําโขงหลายกลุํมชาติพันธุ๑ที่อาศัยอยูํตามปุาเขาอพยพ
เคลื่อนย๎ายเข๎ามาเป็นจํานวนไมํน๎อย  เมื่อมีการศึกสงครามปราบฮํอ ไทย (สยาม) สํงกําลังเข๎า
ปราบปรามกลุํมฮํอในดินแดนล๎านช๎าง การปราบปรามนั้นกินระยะเวลานานแตํก็อยากที่จะสงบลงได๎ 
ชาวพ้ืนเมืองตํางๆ ที่อาศัยอยูํตามปุาดงได๎อพยพข๎ามแมํน้ําโขงเข๎ามาไทยเป็นจํานวนมาก พิสิฏฐ๑     
บุญไชย (2541, น.7-8) ระบุวํา ชาวบรู ในเขตอําเภอดงหลวง มุกดาหาร อพยพเข๎ามาในชํวงนี้ด๎วย 
และมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในลาว ฝรั่งเศสเข๎ายึดอํานาจ ดําเนินการปกครองลาว  มีการเรียก
เก็บเงินเสียภาษีและใช๎แรงงาน ชาวบรูได๎รับผลกระทบพากันหนีข๎ามมาฝั่งไทย (พนัส ดอกบัว, 2552; 
สมใจ ศรีหล๎า, 2550; จิตรกร โพธิ์งาม, 2536; ชนาธิป บุณยเกตุ, 2541)  คนภายนอกทั้งคนไทยและ
คนอีสาน และคนลาวรับรู๎ชาวบรูวําเป็น “ขํา” หรือ “สํวย” แตํพวกเขาจะเรียกตนเองวํา บรู ซึ่ง
หมายถึง “คนที่อาศัยอยูํตามภูเขา”   (ธีระพันธ๑ เหลืองทองคํา, 2523; ชนาธิป บุณยเกตุ, 2541; สมใจ 
ศรีหล๎า, 2550)  นอกจากนี้แล๎วรัฐและสื่อยังรับรู๎พวกเขาอีกด๎วยวําเป็น “สํวย” (ขําวสด, 2551,น.24) 
อยํางไรก็ตาม ยังไมํมีข๎อมูลยืนยันตรงกันในเรื่องถิ่นกําเนิดของชาวบรู แตํสันนิษฐานได๎วํา ชาวบรูนําจะ
เป็นชาวพ้ืนเมืองที่มีอยูํในบริเวณลาวใต๎มาช๎านาน (โปรดดูในบทที่ 6) 
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ชื่อเรียกหรือคําวํา “บรู” นั้นหมายถึง คน มนุษย๑  คนที่อาศัยอยูํบนภูเขา คนที่รักอิสระ   
(ธีระพันธ๑ เหลืองทองคํา, 2523; จิตรกร โพธิ์งาม, 2536; Schliesinger, 2003) วัฒนธรรมดั้งเดิมเทําที่
มีการบันทึกไว๎ ชาวบรูเป็นกลุํมอิสระ อาศัยอยูํตามภูเขาหรือบนที่สูง ทําไรํย๎ายที่  การอพยพโยกย๎าย
หรือเคลื่อนย๎ายเป็นลักษณะทั่วไปของกลุํมชาติพันธุ๑ที่ทําไรํหมุนเวียนบนที่สูง ด๎วยเหตุปัจจัยตํางๆ เชํน 
หาที่ทํากินใหมํ เกิดโรคระบาด หรือถูกรบกวนจากคนนอก พวกเขาก็จะเคลื่อนย๎ายไปหาที่อยูํใหมํ 
(กรมชนเผําลาว, 2008) ชาวบรูสร๎างบ๎านเรือนด๎วยไม๎ไผํ มุงหญ๎า อยูํกันเป็นกลุํมหมูํบ๎านเรียกวํา วิล 
(vil)  นําเปลือกไม๎มาย๎อมสีเสื้อผ๎า และมักเลียนแบบประเพณีของชาวเวียดนามและลาว (Dang, 1993, 
p. 69)  

ข๎อมูลทางวัฒนธรรมชาวบรูที่มีการบันทึกและศึกษาไว๎เกี่ยวกับวิถีชีวิต ความเชื่อ สังคม
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ สํวนใหญํเป็นบรูในเวียดนาม และในลาว บรูในเวียดนามนั้นมิลเลอร๑ได๎ศึกษา
กลุํมเครือญาติในเวียดนาม แถบจังหวัดกวําง ตริ  (Miller, 1971)  สํวนบรูในลาวนั้น  แอมอนิเย 
(Amonier, 2003)  คิดวําเขาค๎นพบชาวบรู (Brou) ในลาวใต๎แถบลุํมแมํน้ําเซกองใต๎แขวงอัตปือลงมา
ทางเชียงแตง กัมพูชา  เมื่อพ.ศ.  2438 หรือ ค.ศ.1895 พร๎อมกับได๎บันทึกให๎รายเอียดเกี่ยวกับความ
เชื่อ พิธีกรรมและวิถีชีวิตของพวกเขาไว๎ อยํางไรก็ตาม กรมชนเผําลาว ภายใต๎ศูนย๑กลางแนวลาวสร๎าง
ชาติ ( The Lao Front for National Construction (LFNC)) (2008) ก็ได๎ทําการสํารวจบันทึกข๎อมูล
กลุํมชาติพันธุ๑ของประเทศตนเอง ชาวบรู1ได๎รับการบันทึกไว๎ในชื่อเรียกกลุํมชาติพันธุ๑ของกรมชนเผํา
ของลาววํา “กะตาง” นอกจากนี้แล๎ว ข๎อมูลเกี่ยวกับชาวบรู ยังพบได๎ในบันทึกของ ชลิซิงเกอร๑ที่ได๎
สํารวจไว๎ในหนังสือกลุํมชาติพันธุ๑ลาว ทั้งหมดนี้มีรายละเอียดไว๎ดังตํอไปนี้ 

 

2.1.1 เครื่องแต่งกาย และเครื่องมือเครื่องใช้ 

 ในลาว ตามการบันทึกเมื่อปี 2438 ของแอมอนิเย (Amonier, 2000, pp. 54-55) 
กลําววํา ผู๎หญิงและชายหนุํมใช๎ก๎อนหินฝนฟันข๎างบนจนเหี้ ยนติดเหงือก ชายตัดผมสั้นแตํบนศีรษะ
ปลํอยยาวลงมาเพ่ือขมวดเป็นมวยผม ชายหนุํมมีผ๎าผื่นเดียวปกปิดรํางกาย  หญิงสาวและแมํเรือนจะ
นุํงกระโปรงดําสั้นๆ  ยาวแคํเขําและใสํเสื้อไมํมีแขนเพียงปิดหน๎าอกไว๎  ชาวเขมรเรียกวํา “เสื้อคนปุา”  
(vest of forests)   เวลาอาบน้ําจะถอดกระโปรงออกสวมแตํเสื้อ  ความอายของพวกเธอจะอยูํที่ทํอน
บน พวกเขาเจาะหูเป็นรูกว๎างและประดับด๎วยจุกขวดใหญํทําด๎วยโลหะคอดตรงกลาง สวมกําไลใหญํที่
แขน ผมขมวดเป็นมวย ด๎านอาวุธเครื่องมือเครื่องใช๎ พวกเขามีอาวุธเป็นดาบ หอก และธนู ปลายลูกศร

                                           
1ซึ่งหลายหมูํบ๎านที่ผู๎วิจัยเข๎าไป พวกเขาเป็นพ่ีน๎อง เครือญาติพันกับชาวบรูไทยที่ศึกษา ชาวบรูไทยบางคนเคยเกิดในบาง

หมูํบ๎านของหมูํบ๎านเหลํานี้มีเครือญาติและบรรพบุรุษที่นี่ 



33 
 

อาบด๎วยยาพิษทําด๎วยก๎านต๎นจลัก (Chlak) ใช๎ไม๎ไผํหุงข๎าวแทนหม๎อ โดยใสํข๎าวแชํน้ําและเผาไฟ   ไมํ
ใช๎หม๎อหุงข๎าวแตํใช๎กระบอกไม๎ไผํนําข๎าวมาใสํเทน้ําลงแล๎วนําไปเผาไฟหุงแทน เมื่อได๎กลิ่นข๎าวไหม๎ก็จะ
รู๎วําข๎าวสุก สําหรับแอมนอนิเย นี่คือการหุงแบบดึกดําบรรพ๑กํอนที่จะมีการใช๎หม๎อหุงข๎าว  พวกเขาไมํ
เกี่ยวข๎าวด๎วยเคียว แตํใช๎มือเด็ดเอาจากรวง ทั้งชายและหญิงจะสูบยา ไมํรู๎เรื่องหมากพลู ชอบดื่มเหล๎า
ไห  เรียกวํา ซระแอก (Sra Ek) ซึ่งผลิตด๎วยชะเอมพ้ืนเมือง ใบอ๎อย รากต๎นรมแดง และ Pongro Akas  
ทั้งหมดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ตากแดดให๎แห๎งแล๎วเอาไปใสํในไหพร๎อมข๎าวเหนียวบดจํานวนพอประมาณ 
เอาก๎านไม๎ไผํประมาณนิ้วโปูมือมาเสียบลงไปในไหเต็มน้ําให๎เต็ม1 เวลาดื่มก็พากันคอยดูดชิมดื่มผําน
ก๎านไม๎ไผํเวียนกันไปอยํางทั่วถึง (Amonier, 2000, p.55)   

กรมชนเผําลาวสํารวจกลุํมชาติพันธุ๑ของประเทศตนเองให๎ข๎อมูลวํา  

“ในสมัยโบราณ ผู๎ชายชนเผํากะตางต๎องนุํงกระเตี่ยว จงผมยาว เกล๎าผม  เจาะหู  
ใสํตุ๎มหูคลายผู๎หญิง ที่ทําด๎วยเงินและกั่ว สักขาลาย ที่แสดงถึงความเป็นคนกล๎า คนคงมีฤทธิ์
เดช ตัดฟัน และเอาหนังควายทํารองเท๎า สําหรับผู๎หญิงต๎องนุํงผ๎าถุง หํมเสื้อ เกล๎าผม เจาะหู 
ใสํตุ๎มหู ที่ทําด๎วยเงิน และกั่ว ใสํปลอกแขน  หมากปัดใสํคอ ย๎อมฟันด๎วยการเอาสีไม๎เหมือด 
เดินตีนเปลําไมํใสํรองเท๎า หรือบางครั้งก็ตัดหนังควายทํารองเท๎า ภายหลังรู๎จักวิธีตําผ๎า ตําหูก
ทอไหม  พวกผู๎ชายจึงคํอยมีความนิยมนุํงกางเกงขาสั้น แบบชนเผําภูไท เครื่องนุํงหํมของพวก
เขา ไมํวําหญิงหรือชาย นุํงเครื่องสีดํายอมด๎วยน้ํานิล เด็กน๎อยอายุ 6 ปีลงมา สํวนมากไมํใสํ
เสื้อผ๎า เปลือยกาย ชนเผํากะตาง  มักบริโภคข๎าวเหนียว อาหารประเภทแกง ปิ้ง จี่ ลาบดิบ 
ก๎อยที่มีรสชาติเผ็ดและเค็ม การปรุงแตํงอาหารมีตะไคร๎ ฃิง ผักขิคุ  อาหารที่พวกเขาบริโภค
สํวนมากมาจากธรรมชาติเป็นต๎น มีปลา เนื้อสัตว๑ปุา ผักปุา และอ่ืนๆ สํวนสัตว๑เลี้ยง พวกเขา
รับประทานเฉพาะในเวลาทําพิธีฮีตคองคือ         บุญลาเปิ๊ป ในเวลารับประทานอาหาร ได๎มี
ข๎อห๎ามและคลําลูกที่มีผัวหรือเมีย (ใภ๎หรือเขย) กินข๎าวฮํวมนําพํอแมํหมายความวํา  ลูกที่ยัง
เป็นโสด กินข๎าวรํวมกับพํอแมํได๎  สํวนผู๎ที่เมียและผัวก็กินข๎าวรวมเป็นคูํๆ พร๎อมด๎วยลูกๆ ของ
ตน  ชนเผํากะตางมักดื่มเหล๎าไห ดื่มน้ําดิบ มักสุบยาฉุนๆ ด๎วยกรอกดิน กรอกไม๎  ที่พวก
เขาปลูกอยูํตามริมห๎วย หรือไรํ โดยไมํจําแนก ประเภทและรุํนคน (สูบทุกเพศวัย) ”          
(กรมชนเผํา, 2008 , น. 56) 

ขณะที่ชลิซิงเกอร๑ (Schliesinger,2003)  พบวําชาวบรูในลาวไมํรู๎การจักทอหรือจักสานผ๎า
ฝูาย  ตามขนบธรรมเนียม  ผู๎ชายจะสวมใสํผ๎าเตี่ยวและเปลือยกายสํวนบน ในชํวงฤดูร๎อน ปัจจุบัน 
กางเกงขาสั้นได๎เข๎ามาแทนที่ผ๎าเตี่ยว ผู๎หญิงชาวบรูชอบที่จะสวมใสํเครื่องแตํงกายแบบชาวลาวซึ่งซื้อ

                                           
1 เหล๎าไหแบบนี้ ในการเลี้ยงผีสูงสุดเดือน 3  และเดือน 6  ชาวบรูกลุํมที่ศึกษายังใช๎อยูํ 
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หาได๎ในตลาด พวกเธอจะนุํงผ๎าถุงและเสื้อคอกระเช๎า ซึ่งมักจะปลดกระดุมออกในเวลาทํางานที่บ๎าน
หรือในไรํนา  ตามธรรมเนียม  ชาวบรูจะขัดและทําสีฟันของพวกเขา  ทั้งชายและหญิงจะสักไว๎ที่
หน๎า  ผู๎หญิงจะเจาะหู และประดับด๎วยไม๎ โลหะ และเครื่องประดับอ่ืนๆ  หญิงที่แตํงงานแล๎ว จะม๎วน
ผมเป็นมวยไว๎บนศีรษะ หญิงสาวจะม๎วนไว๎ทางด๎านซ๎ายศีรษะ  ชาวบรูบางสํวนในพ้ืนที่หํางไกลของ
ประเทศลาวและเวียดนามยังคงปฏิบัติตามจารีตประเพณีดั้งเดิมอยูํ ชาวบรูจะสานตะกร๎าที่สวยงาม
ทนทานซึ่งสามารถใช๎สอยได๎สารพัดประโยชน๑   นอกจากนี้ยังเป็นที่รู๎กันวําชาวบรูทํากล๎องสูบยาเงิน 
(silver pipes) ได๎อยํางประณีต เด็กๆ ชาวบรูจะเริ่มสูบยาด๎วยกล๎องเป็นตั้งแตํ 7 หรือ 8 ขวบ 
นอกจากนี้ การลําสัตว๑ในปุาใหญํตามธรรมเนียมมักจะใช๎หลาว และหน๎าไม๎โดยเฉพาะลูกธนูอาบยาพิษ   
พวกเขาจะเก็บเปลือกไม๎  สมุนไพร   ใบเครื่องหอม  และน้ําผึ้ง สําหรับไว๎ใช๎หรือไมํก็ไว๎แลกเปลี่ยนกับ
กลุํมอ่ืน   พวกเขาตกปลาด๎วยแร๎ว ตาขําย หลาว และบางครั้งก็ใช๎หน๎าไม๎และธนู 

                              
ภาพที ่2.1 หญิงชาวบรู (Schliesinger, 2003)   ภาพที ่2.2 ชาวบรูกับหน๎าไม๎ (Schliesinger, 2003) 

     
         ภาพที ่2.3 ซ๎ายหญิงชราชาวบรู ขวาเด็กน๎อยอีกกลุํมชาติพันธุ๑ (Schliesinger, 2003)  

 



35 
 

2.1.2 ระบบความเชื่อและพิธีกรรม 

 ในเวียดนาม มิลเลอร๑ (Miller, 1971, pp. 62-71) กลําววํา วิถีปฏิบัติทั้งหมดใน
ชีวิตของชาวบรูจะถูกหลอมรวมเข๎ากับโลกของสิ่งเหนือธรรมชาติหรือผีซึ่งทําหน๎าที่คอยควบคุมดูแล
ชะตากรรมตั้งแตํเกิดจนตายและหลังจากการตายด๎วย ผีที่นับถือนั้นมีมากมาย ทําหน๎าที่คอย
ควบคุมดูแลปรากฏการณ๑ธรรมชาติ สามารถบันดาลให๎เกิดทั้งความดีและความชั่วได๎  สําหรับคนบรู   
ทุกบริบทในชีวิตของชาวบรูมักจะได๎รับคําอธิบายด๎วยความปรารถนาดีและร๎ายของผี  ดังนั้นคนบรูจึง
ระมัดระวังไมํทําผิดผีอยํางจงใจ  และถ๎าหากเขาทําผิดผี ก็จะพยายามหาทางทําให๎ผีพอใจด๎วย
เครื่องเซํนไหว๎ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว๎  แตํบางครั้งก็ไมํมีความชัดเจนวําได๎ผิด หรือลํวงละเมิดผีอะไร ใน
เรื่องใด  ในกรณีเชํนนั้น จะสํงผลให๎ได๎รับความเจ็บปุวย  ชายผู๎ที่ได๎รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษ (หมอผี) 
อาจจะได๎รับการเรียกมาเพ่ือทํานายวําผิดผีประเภทไหนและอะไรเป็นสิ่งที่ต๎องการเป็นเครื่องเซํน     
แตํละวงศ๑ตระกูล (clan) จะมีผีประจําตระกูลที่ได๎รับการเลี้ยงดูจากชายคนหนึ่งในวงศ๑ตระกูล ซึ่งชายผู๎
นี้จะถูกเลือกขึ้นมาเพ่ือให๎ทําหน๎าที่รับผิดชอบ  โดยปกติเขาจะเป็นผู๎อาวุโสและเป็นสมาชิกที่มีความ
รับผิดชอบสูงของวงศ๑ตระกูล  การรับผิดชอบดูแลผีตระกูลไมํเป็นที่นิยม และไมํคํอยมีใครต๎องการ แตํก็
เป็นความจําเป็นที่ใครบางคนต๎องรับภาระหน๎าที่นี้เพ่ือความผาสุกของวงศ๑ตระกูล ดังนั้นตําแหนํงนี้จึง
ถูกเติมให๎ เต็มในการปฏิบัติหน๎าที่  เขามี อิสระที่จะเรียกเอาการบริจาคหรือการสนับสนุน
(contributions) จากสมาชิกตระกูลคนใดคนหนึ่ง โดยเฉพาะเครื่องเซํนบูชาที่เป็นสัตว๑ ซึ่งเป็นข๎อ
เรียกร๎องที่ยากจะปฏิเสธ ถ๎าสมาชิกปฏิเสธที่จะจัดหาสิ่งที่ขอมา เขาสามารถลาออกจากตําแหนํงได๎ 
และคนที่ปฏิเสธที่จะบริจาคนั้นมีพันธะที่จะต๎องเข๎ามาทําหน๎าที่แทน 

ในลาว  เมื่อปี 2438 แอมอนิเย (Amonier, 2000)  บันทึกความเชื่อของชาวบรูที่เขา
พบวํา คนบรูชอบบวงสรวงเทวดาอารักษ๑ วิญญาณปูุยําตายาย  ซึ่งนานๆ ไปกลายเป็นเทพารักษ๑โดย
สร๎างกระทํอมน๎อยให๎อยูํใกล๎บ๎าน เดือนเมษายน-พฤษภาคมจะมีพิธีปลูกพืช พิธีดังกลําวอาจเป็นกําเนิด
ของงานปีใหมํของพวกชนเผําที่มีความก๎าวหน๎า และจะจัดขึ้นถึง 3 วัน มีการบรวงสรวงเทวดาอารักษ๑
ภูเขาและที่สูงด๎วยเหล๎าไห พิธีกรรมบวงสรวงปูุยําตายายก็เป็นอีกพิธีหนึ่งที่จัดขึ้นถึง 7 วัน ในเดือน
ตุลาคม-พฤศจิกายน เมื่อเริ่มการเก็บเก่ียว การบวงสรวงเทวดาอารักษ๑ เริ่มขึ้นด๎วยเสียงดนตรี เป็นงาน
สนุกสนานถึง 7 วัน การประกอบพิธีศพนั้น  พวกเขาไมํทําการเผาศพ แตํทําการฝังศพในปุา  
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ขณะที่กรมชนเผําลาวให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับความเชื่อชาวกะตางวํา  

“ฮีตคองประเพณีความเชื่อถือและวัฒนธรรมของชนเผํากะตางมีลักษณะคล๎ายคลึง
กันกับบรรดาชนเผําในตระกูลบรู1 พวกเขามีความเชื่อในเรื่องผีเชํน ผีพํอ ผีแมํ ผีบรรพบุรุษ 
(ผีเรือน) ผีกระเดียด (ผีรักษาแตํละเส๎นคน) ผีกําเนิด ผีกินข๎าว (ผีนี้สําคัญที่สุดถ๎าผิดต๎องฆํา
ควายดําและควายดอน) เคียงคูํกับการเชื่อถือผีนั้น ชนเผํากะตางมีความนิยมเรียนวิชา
อาคม เรียนเวทมนต๑ กลคาถา เรียนเป็นหมอดู หมอเยา หมอผีเพ่ือเปูาหมายทําให๎คนอ่ืน
เคารพนับถือตนเอง บุญประเพณีที่สําคัญของชนเผํากะตางในรอบปีหนึ่งๆ พวกเขาทําบุญ
ปีใหมํ ซึ่งภาษาพวกเขาเรียกวํา “จางะ” นอกจากนั้นพวกเขายังมีพิธีกรรมเลี้ยงผีหลายครั้ง 
ตัวอยํางเชํน “ลาเปิ๊ป” โดยจะมีการฆําควายเพ่ือถวายผีดังกลําว” (กรมชนเผํา, 2008,    
น.55) 

นอกจากนี้ ประเพณีเกี่ยวกับการเผาศพยังมีรายละเอียดวํา 

“เมื่อคนอยูํเรือนเกิดมีการเจ็บปุวย ต๎องมีการรักษาตามแบบพ้ืนเมืองเชํน หมอดู 
หมอเหยา  รักษาด๎วยหวําน ยา ใช๎เวทมนต๑กลคาถา และกินยาพ้ืนเมือง แตํกรณีคนผู๎นั้น
เสียชีวิตก็เอาผ๎าขาว หรือผ๎าดําหํอศพแล๎วใสํโลง แตํกํอนจะหามศพไปฝัง จะมีการจ้ําขวัญ
คนตายให๎เป็นผีเรือน แล๎วจึงคํอยใสํฝากะแตะหามไปฝังอยูํปุาช๎าในตอนเช๎า ในกรณี
ตระเตรียมทันก็ทําลาเปิ๊ปในวันที่ 2  สํวนคนตายโหงถ๎าหากตายอยูํที่ใดต๎องฝังอยูํที่นั้น 
สํวนเครื่องสิ่งของจะมอบให๎คนตายนั้นมีบางครั้งก็ฝังรํวมกับศพ บางครั้งก็เอาไว๎ข๎างนอก  
ถิ่นฐานภูมิลําเนาเข๎ามาได๎หลายร๎อยปี” (กรมชนเผํา, 2008) 

ชลิซิงเกอร๑ (Schliesinger, 2003, pp. 114-119)  ระบุความเชื่อของชาวบรูในลาววําเป็น
ปัจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลในชีวิตของชาวบรู พวกเขาเชื่อวํามีผีอยูํเป็นจํานวนมากทั้งสัตว๑ คนที่ตายไปแล๎ว  
ทางเดนิ พระจันทร๑ พระอาทิตย๑ ท๎องฟูา ปุา แมํน้ําและแม๎แตํสิ่งของที่ใช๎ในชีวิตประจําวัน ผีที่ชาวบรูให๎
ความสนใจเป็นอยํางมากดูเหมือนจะมีอยูํในท๎องฟูา ข๎าว  ท๎องนา และหมูํบ๎าน    ชาวบรูเชื่อวําผี
เหลํานั้นเป็นสิ่งที่คอยรับผิดชอบดูแลและบันดาลหายนะทั้งใหญํและเล็ก  ความกลั วตํอผีเหลํานั้น
กลายเป็นปัจจัยแสดงความหวาดกลัวตํอชาวบรูที่กลายมาเป็นชาวพุทธหรือชาวคริสต๑ ผีสูงสุด ที่ชาวบรู
ให๎ความเคารพเหนือกวําผีอ่ืนทั้งหมดคือ yiang suresei เป็นผีที่มีอํานาจและทรงคุณความดี สร๎างทุก
สิ่งทุกอยําง    นอกจากนี้ยังมีผีที่มีอํานาจชื่อ yiang cuteq เป็นผีแหํงปฐพีที่เกี่ยวพันกับการเพาะปลูก
และการเก็บเกี่ยว บรูจะบูชาบรรพบุรุษของพวกเขาอยํางเข๎มงวดมาก แตํละครอบครัวจะมีแทํนบูชา

                                           
1 อยํางไรก็ตาม ในบรรดากลุํมชาติพันธุ๑ที่บันทึกไว๎ทั้งหมด  49 กลุํม 4 หมวดภาษา นั้น ไมํมีกลุํมหรือชื่อเรียก ชนเผํา

ตระกูลบรู  
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ของตนเอง และแตํละสายตระกูลจะมีแทํนบูชาสํวนรวมรํวมกัน พวกเขาจะวางชาม  ถ๎วยอาหาร   ถ๎วย
เมล็ดข๎าว  ถ๎วยน้ําและชามข๎าวสําหรับเซํนผีบรรพบุรุษสมาชิกวงศ๑ตระกูลแตํละคนที่ลํวงลับไปแล๎วบน
หิ้ง   สมาชิกทุกคนของวงศ๑ตระกูลนับถือผีรวมรํวมกันที่ทําหน๎าที่สอดสํองดูแลพวกเขาและต๎องบูชา
ด๎วยเครื่องเซํนไหว๎ตามเวลาตํางๆ กัน เพ่ือหลีกพ๎นจากหายนะที่จะเกิดกับวงศ๑ตระกูลและเหลําสมาชิก  
วงศ๑ตระกูลแตํละครอบครัวจะมีสิ่งต๎องห๎ามและสัญลักษณ๑ศักดิ์สิทธิ์ของตนเองซึ่งอาจจะเป็นสัตว๑หรือ
พืชต๎นไม๎ชาวบรูจะมีพํอหมด หมอผี และนักไสยศาสตร๑ผู๎จะจัดการกับสิ่งเหนือธรรมชาติซึ่งซับซ๎อน
อยํางมากสําหรับสมาชิกเผําแตํละคน   การปุวยไข๎ถือวําเป็นเครื่องบํงชี้ให๎เห็นถึงความไมํพอใจของผี 
หมอผีและญาติของคนไข๎จะทําการทํานายเสี่ยงทาย เครื่องเซํนบูชามีความหลากหลายเริ่มจากการบูชา
แบบงํายๆด๎วยไขํไปจนถึงการฆําควาย ควบคูํไปกับข๎าว เหล๎า และสิ่งของอ่ืนๆ   เครื่องเซํนบูชาที่มาก
สุดเป็นสิ่งทีเ่กี่ยวข๎องกับวงจรวิถีชีวิตการถางไรํ ถางปุา เพาะปลูก และเก็บเกี่ยว  องค๑ประกอบพ้ืนฐาน
การเซํนสรวงบูชาคือเลือดและเนื้อสัตว๑ที่จัดไว๎ในถาดและชาม เมื่อตาย ตามธรรมเนียม รํางกายจะถูก
บรรจุไว๎ในโลงหรือเสื่อแล๎วนําไปฝังไว๎ในถ้ําพร๎อมด๎วยเครื่องใช๎สํวนตัวเชํน เครื่องประดับเพชรพลอย 
กล๎องสูบยาและเครื่องแตํงกาย การประกอบพิธีฝังศพประกอบไปด๎วยการสวดร๎องพร๎อมเต๎นไปรอบ
หลุมฝังศพ  หลังจากนั้น  ก็จะกลบหลุมฝังศพด๎วยดิน แล๎วปิดทับด๎วยสิ่งที่ทําด๎วยไม๎เล็กๆ ไว๎ข๎างบน 

 

2.1.2.1 พิธีระเปิ๊ปหรือลาเปิ๊ป 

 ผีเป็นกรอบควบคุมและกําหนดวิถีชีวิตของชาวบรู การทํากินตามฤดูกาลจะมี
พิธีบูชาผีกํอน เพ่ือทํานายทายทักการทํากิน บอกกลําวเพ่ือให๎ปกปูองภัยและอวยพรให๎อยูํเย็นเป็นสุข 
ตลอดถึงเป็นพิธีขออนุญาตทําการเตรียมพ้ืนที่เพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตและความอุดมสมบูรณ๑
ของพืชพันธุ๑  ชาวบรูจะมีพิธีเลี้ยงผีบรรพบุรุษและผีสูงสุดตามฤดูกาล ความเชื่อผีกํอให๎เกิดประเพณี
และพิธีกรรมที่เกี่ยวข๎องกับวิถีชีวิตตั้งแตํเกิดจนตาย พิธีกรรมที่สําคัญอยํางหนึ่งของชาวบรู คือพิธี
ระเปิ๊ป เพราะนอกจากผีสูงสุดแล๎ว ผีบรรพบุรุษถือวําเป็นผีสําคัญอยํางหนึ่งที่ชาวบรูให๎ความเคารพ    
ฮีตคองตํางๆ ที่พวกเขายึดถือปฏิบัติและเป็นกฎควบคุมพฤตกรรมและความสัมพันธ๑ในตระกูลสํวนหนึ่ง
เกี่ยวพันกับผีบรรพบุรุษ    

การทําพิธีระเบิ๊ป (ในเอกสารลาวใช๎คําวํา “ลาเปิ๊ป”) คือการบูชาผีบรรพบุรุษที่ลํวงลับไป
แล๎ว เป็นพิธีที่แสดงความสําคัญของผีมี่มีบทบาทตํอสังคมบรู แสดงให๎เห็นความสัมพันธ๑ระหวํางคนบรู
ตํอผี ชาวบรูถือวําเป็นพิธีใหญํและสําคัญ  มีการฆําควายหลายตัวเพ่ือใช๎ในพิธีและเลี้ยงญาติพ่ีน๎อง
ชาวบรูที่มารํวมพิธี  พิธีนี้ไมํมีกําหนดเวลาในการจัดที่แนํนอนแตํจะจัดเมื่อเจ๎าภาพหรือตระกูลใดมี
ความพร๎อมจะทําบุญให๎กับผีบรรพบุรุษ (ไมํมีการกําหนดเดือนปีที่แนํนอน)  กํอนจัดงานจะมีการ    
เชื้อเชิญญาติพ่ีน๎องชาวบรูทั้งไกลและใกล๎ในที่ตํางๆ มารํวมพิธี โดยเฉพาะเครือญาติในสายตระกูล  มี
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การเตรียมสถานที่ สร๎างปะรําไว๎ตรงกลาง นํากระดูกผีบรรพบุรุษมาทําวางไว๎ที่ปะรํา กระดูกบรรพบุรุษ
ของตระกูลเหลํานี้เจ๎าภาพพร๎อมญาติพ่ีน๎องตระกูลจะไปทําพิธีขุดขึ้นมาจากหลุมฝังศพในปุา  จะมีการ
สร๎างห๎องหรือเพิงเป็นหอพักรอบปะรําพิธีเป็นห๎องตํางๆ เพ่ือไว๎ต๎อนรับแขกที่จะมารํวมงานซึ่งมีจํานวน
มาก 

ในพิธีจะมีการสวดเชิญวิญญาณผีบรรพบุรุษ ซึ่งจะมีหมอสวดทําพิธี ภาษาบรูเรียกวํา    
“อัลลอย”  คนที่จะเป็นหมออัลลอยได๎นั้นต๎องผํานการร่ําเรียนมา มีวิชาอาคมเรียกผีและปราบผี ในพิธี
มีการฟูอนรําและกินเลี้ยง  เขยตระกูลจะต๎องออกมาต๎อนรับและรํารอบปะรําพิธีตลอดจนจบงาน 
แสดงให๎เห็นความมํวน สนุกสนาน พิธีนี้จะเป็นโอกาสหรืออยูํในสภาวะยกเว๎น เขยจะได๎รับการ
ปลดปลํอยพฤติกรรม ไมํได๎อยูํในฮีตของที่กํากับอยํางเข๎มข๎นในยามปกติเชํนสามารถที่จะหยอกล๎อ จับ
เนื้อต๎องตวั หญิงสาวในตระกูลได๎ ซึ่งในเวลาปกติ ถือวําผิดฮีต (โล๏ยรี๊ต)  ผิดผี (โล๏ยกุมู๏ย)  หญิงสาวของ
ตระกูลจะกลับหน๎าที่เป็นบริกร รินเหล๎ายื่นให๎ดื่ม ปูอนมวนบุหรี่ให๎สูบ แขกที่มารํวมงานก็จะดื่มกิน
รํวมกันในงานอยํางสนุกสนานด๎วยตลอดจนจบพิธี  งานจะจัด 3 วัน 3  คืน 

ในพิธีนี้ นอกจากควายที่เซํนไหว๎แล๎ว ยังมีสิ่งของที่จะอุทิศให๎ผีบรรพบุรุษตํางๆ อีก ที่ต๎อง
จัดให๎ยิ่งใหญํและจํานวนมาก ซึ่งของเหลํานี้เมื่อเสร็จพิธีก็จะกลายมาเป็นสํวนหนึ่งที่เจ๎าภาพจะต๎อง
เลี้ยงและแจกจําย ให๎กับญาติพ่ีน๎องที่ถูกเชิญมาอยํางทั่วถึงจนหมด เพ่ือแสดงฐานะ ความพร๎อมหรือ
ความยิ่งใหญํของบุญที่จะอุทิศให๎กับบรรพบุรุษ เจ๎าละโบคนบรูบอกวํา “แม๎แตํถํานดังไฟก็ต๎องทานให๎
หมด หากมีคนจะเอา” และ “การจัดงานและเลี้ยงแจกจํายยิ่งมากหรือยิ่งใหญํ ยิ่งแสดงความมั่งคั่งและ
สมเกียรติของเจ๎าภาพและบุญใหญํที่ผีบรรพบุรุษยิ่งจะได๎รับ”  

การจัดพิธีจึงต๎องมีความพร๎อมหรือใช๎คําใช๎จํายที่สูงมาก เพราะต๎องซื้อควายหลายตัวและ
เครื่องสิ่งของตํางๆ ไว๎ต๎อนรับและทาน นอกจากนี้แล๎ว คนบรูเลําวํา ในพิธีนี้ คนบรูตํางถิ่นจะมารํวม
จํานวนมาก และจะมีการลองวิชาอาคมระหวํางกันและกัน ใครจะเกํงกล๎ากวํากัน สามารถแก๎ของ วําน
ยาหรือคาถาอาคมได๎เพียงใด ด๎วยเหตุนี้ ชาวบรูที่ไปรํวมงานมักจะเตือนกันอยูํเสมอวําระวังเจอวิชา
อาคมเลํนงาน คนที่ไปจึงมักจะมีคาถาแก๎หรือวํานแก๎ติดตัวไปด๎วย หรือไมํก็ต๎องไมํโอ๎อวดในวิชาอาคม 
ไมํทําตาขวาง สบตาหรือแสดงอาการในลักษณะที่จะเป็นการท๎าทาย 

 

2.1.3 วงศ์ตระกูล (clan) 

  ในเวียดนาม มิลเลอร๑ (Miller, 1971)  พบวํา วงศ๑ตระกูล (clan) ชาวบรูถือวํามี
ความหมายกว๎างไกลกวําโดยปกติทั่วไปซึ่งรวมไปถึงการดูแลและการอยูํดีกินดีของสมาชิก สมาชิกทุก
คนของวงศ๑ตระกูล (clan) อาจต๎องเสียสละในยามจําเป็น ซึ่งประกอบด๎วยการชํวยเหลือสมาชิกเพ่ือ
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รวบรวมคําสินสอดสําหรับการแตํงงานของคูํบําวสาว วงศ๑ตระกูลถือวํามีความสําคัญมากสําหรับคนบรู  
แม๎อํานาจกฎเกณฑ๑ตํางๆ จะตกไปอยูํกับหัวหน๎าหมูํบ๎าน (village chief)  แตํวงศ๑ตระกูลยังคงมีอํานาจ
บางอยํางและสามารถลงโทษกับสมาชิกได๎เมื่อเห็นวําจําเป็น  มูลเหตุที่ต๎องรักษาวงศ๑ตระกูลให๎เป็น
ระบบระเบียบด๎วยดีก็เพ่ือมั่นใจได๎วํา ผีตระกูล (clan spirit) นั้นไมํได๎ถูกลํวงละเมิด   สิ่งนี้ถือวําเป็น
จริงเป็นจังสําหรับความสัมพันธ๑ทั้งภายในและภายนอกวงศ๑ตระกูล (clan) ตัวอยํางเชํน หากชายที่อยูํ
นอกตระกูลถูกจับได๎วําเป็นชู๎กับหญิงในตระกูล  มิเพียงแตํเป็นความผิดอยํางมากตํอสามีของเธอหรือ
วงศ๑ตระกูล หากแตํมันเป็นความผิดอยํางร๎ายแรงตํอผีตระกูลด๎วย  ดังนั้น วงศ๑ตระกูล (clan) จึงได๎เข๎า
มาทําหน๎าที่จัดการดูแลผู๎หญิงและเรียกร๎องการทดแทนความผิดจากฝุายชายเพ่ือทําให๎ผีตระกูลพอใจ 
ด๎วยวิธีนี้ วงศ๑ตระกูลจึงถือวํามีสํวนนับรับผิดชอบพฤติกรรมของสมาชิกด๎วยข๎อขัดข๎องอันใดกับสมาชิก
วงศ๑ตระกูลก็ถือวําเป็นข๎อขัดข๎องของวงศ๑ตระกูลด๎วยตัวมันเอง และปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นระหวํางสมาชิก
ของสองตระกูล (clan) โดยปกติจะได๎รับการแก๎ไขตัดสินบนพ้ืนฐานของตระกูลตํอกระกูล  ดังนั้นจึงจะ
เห็นได๎วําตระกูล (clan) ถือวํามีสถานะที่สําคัญอยํางมากในวิถีชีวิตชาวบรู   เพราะนอกเหนือไปจาก
ชีวิตทางเศรษฐกิจและศาสนาแล๎ว   วงศ๑ตระกูลยังทําหน๎าที่ปกปูองสถานะทางการเมืองของเขา  หาก
แยกขาดจากวงศ๑ตระกูล (clan) แล๎วปัจเจกไมํอาจจะมีสถานะทางการเมืองหรือกฎหมายได๎เลย    

ขณะที่ในลาว ชลิซิงเกอร๑ (Schliesinger, 2003, pp. 114-119)  ก็พบเชํนกันวําเมื่อมี
ประเด็นที่ครอบครัวต๎องตัดสินใจของชาวบรู หัวหน๎าของครอบครัวจะทําหน๎าที่ตัดสินใจ เมื่อสมาชิก
วงศ๑ตระกูลมีเรืองโต๎เถียงกันระหวํางปัจเจกภายในวงศ๑ตระกูล    ในกรณีดังกลําวนั้นหากเป็นเรื่องเกิน
กวําที่จะเกี่ยวข๎องภายในตระกูล หัวหน๎าแตํละวงศ๑ตระกูลอาจจะประชุมรวมกันกับหัวหน๎าหมูํบ๎านเพ่ือ
แก๎ปัญหา  นอกจากนี้วงศ๑ตระกูลจะปรึกษากันในกรณีที่เมื่อสมาชิกจะแตํงงาน  ถ๎าเป็นผู๎ชาย สมาชิก
ทั้งหมดจะรวมกันชํวยคําสินสอด 

 

2.1.4 การสืบเชื้อสาย 

  ในเวียดนาม กฎเกณฑ๑การสืบเชื้อสายในกลุํมชาวบรูนั้นเป็นการสืบเชื้อสายทางฝุาย
พํอ (partilineal)  สมาชิกท้ังหมดของตระกูลตนเองถูกเชื่อมสัมพันธ๑กับผู๎ที่เป็นพํอผํานบรรพบุรุษที่เป็น
ผู๎ชาย (Miller, 1971, pp. 62-71) อยํางไรก็ตาม  ญาติพ่ีน๎องของพํอยังเป็นสมาชิกของวงศ๑ตระกูลอ่ืน
ด๎วยคือ  ตระกูลทางฝุายสะใภ๎ (cuya) และตระกูลทางฝุายเขย (khoi)     กลําวนัยหนึ่งก็คือสมาชิก
ของวงศ๑ตระกูลหนึ่ง (clan) ยังได๎สืบการเป็นญาติพ่ีน๎องกับตระกูลอ่ืนด๎วย ได๎แกํ  ตระกูลญาติพ่ีน๎อง
ฝุายสะใภ๎กับตระกูลญาติพ่ีน๎องของฝุายเขย  เมื่อตระกูลทางฝุายแมํและหญิงสาวของตระกูลอ่ืนมาเป็น
สะใภ๎ของวงศ๑ตระกูลนี้  ตระกูลสองตระกูลก็จะถือวําเป็นญาติพ่ีน๎องกันเชํนเดียวกันเมื่อลูกชายฝุาย
ตระกูลอื่นมาเป็นเขยของตระกูลก็จะถือวําทั้งสองเป็นญาติพ่ีน๎องกันเชํนกัน   ตระกูลหนึ่งๆ จึงถือได๎วํา
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นับญาติทั้งสองฝุายคือสะใภ๎ (cuya) และเขย (khoi)     ด๎วยความสัมพันธ๑แบบนี้ทําให๎ปัจเจกได๎รับ
ผลประโยชน๑เป็นอยํางมาก โดยเฉพาะทางเศรษฐกิจและสังคม  ยกตัวอยํางเชํน พํอสามารถจะเรียก
สมาชิก (จากทั้งสองฝุาย) มาชํวยเหลือในการสร๎างบ๎านเรือน ชํวยเหลือคําสินสอดหรือชํวยเหลือเรื่อง
อาหารในเวลาที่หายาก  เป็นต๎น 

ในลาว กรมชนเผํา ให๎ข๎อมูลชาวกะตางในเรื่องนี้วํา  

“โครงสร๎างทางสังคม ของชนเผํากะตางมีลักษณะครอบครัวเดียว  พวกเขาสืบเชื้อ
สายทางพํอ ผู๎หญิงที่แตํงงานแล๎วมีหน๎าที่ไปอยูํในเรือนพํอแมํของสามี อยูํในเรือนหนึ่งๆ  ผู๎
สืบทอดมรดก และผีเรือนแมํนลูกชาย แตํก็มีกรณีผัวเมียบํมีลูกชายเลย การสืบมูลมรดก
และผีจะต๎องมอบให๎อ๎ายหรือน๎องชายของผู๎ชายในตระกูลนั้น” (กรมชนเผํา, 2008, น.57) 

 

2.1.5  การจัดองค์กรทางการเมือง 

   บรูในเวียดนาม มิลเลอร๑ (Miller, 1972, pp. 62-71)  พบวํา ผู๎นําทางการเมืองของ
หมูํบ๎าน ก็คือหัวหน๎าหมูํบ๎าน (Village Chief)   เขาต๎องเป็นที่ปรึกษาทางด๎านการติดตํอดําเนินการ
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในหมูํบ๎าน  เขาจะเป็นผู๎ให๎การยินยอมอนุญาตรับรองสําหรับการแตํงงาน พิธีศพ 
การสร๎างบ๎านเรือน การแผ๎วถางเปิดพื้นท่ีนาแหํงใหมํ  การตัดหรือโคํนล๎มต๎นไม๎ใหญํ เป็นต๎น นอกจากนี้ 
เขามีสิทธิ์เกณฑ๑เอาแรงงานไปเพ่ือโครงการเกี่ยวกับหมูํบ๎านหรือการปกครอง  เขาเป็นตัวแทนหมูํบ๎าน
กับระหวํางหมูํบ๎านและเป็นตัวแทนของหมูํบ๎านกับการปกครองสํวนกลาง เป็นคนกลางในการจัดการ
ความขัดแย๎งภายในหมูํบ๎านซึ่งไมํสามารถจัดการได๎จากทั้งสองฝุายที่เกี่ยวข๎อง และทําหน๎าที่ตัดสิ นใน
กรณีอาชญากรรม คําตัดสินของเขามีผลเป็นสิ่งผูกมัด  จะไมํมีการอุทธรณ๑อีกตํอไป  หากใครไมํได๎รับ
ความเป็นธรรมจากการตัดสินของหัวหน๎า เขาจะต๎องออกจากหมูํบ๎านไป ตามธรรมเนียม  การเป็น
หัวหน๎า (chieftainship) เป็นสิ่งที่สืบทอดกันมา  เป็นสิ่งที่สํงผํานมายังลูกชาย (sons) ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม พวกเขาจะต๎องรวมตัวกันหลังจากที่หัวหน๎าตายไปแล๎วเพ่ือเลือกวําใครจะเป็นผู๎ควรได๎รับ
ตําแหนํงนั้น   ถ๎าไมํมีลูกชายที่เหมาะสมเลย สายการสืบตํอจะยังคงอยูํในวงศ๑ตระกูล (clan) ทางฝุาย
หัวหน๎า  บรรดาผู๎ชายที่สํวนรวมรับผิดชอบจะมาประชุมกันเพ่ือตัดสินเลือกวําใครมีคุณสมบัติเหมาะสม
ที่สุดสําหรับตําแหนํงนั้น    

ขณะที่บรูในลาว ชลิซิงเกอร๑พบวํา หนํวยทางการเมืองใหญํในโครงสร๎างทางสังคมบรูคือ
หมูํบ๎านกับหัวหน๎าหมูํบ๎านที่ทําหน๎าที่ เป็นคนกลาง  แตํละหมูํบ๎านเป็นหนํวยปกครองตนเอง       
หัวหน๎าหมูํบ๎านที่ถูกเลือกโดยความสามารถจะทําการตัดสินใจทั้งหมดเกี่ยวกับชุมชน (Schliesinger, 
2003) หัวหน๎าหมูํบ๎านจะทําหน๎าที่ควบคุมการใช๎สอยที่ดิน คอยให๎ความยินยอมการถางหรือเผาปุาเปิด
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พ้ืนที่ใหมํ (swedden) และคอยตัดสินความขัดแย๎งภายในชุมชน การรวมมือกันระหวํางหมูํบ๎านอาจ
เกิดข้ึนได๎ตามโอกาสพิเศษ ชาวบรูมีโครงสร๎างทางสังคมที่ซับซ๎อนวางอยูํบนพ้ืนฐานการสืบเชื้อสายทาง
พํอและวงศ๑วานที่สืบสายของพํอ พวกเขาให๎ความสําคัญครอบครัวอยูํในกลุํมวงศ๑ตระกูลๆ ซึ่งมีอิทธิพล
มากที่สุด  โดยปัจเจกจะมีความสําคัญน๎อย  สมาชิกที่เป็นผู๎อาวุโสของวงศ๑ตระกูลจะทําหน๎าที่เลื อก
หัวหน๎าวงศ๑ตระกูลซึ่งเขาจะมีขอบเขตความรับผิดชอบอยํางกว๎างขวางทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และ
ศาสนาภายในวงศ๑ตระกูล นอกจากนี้ ครอบครัวเป็นหนํวยเล็กๆ ภายใต๎กลุํมตระกูลที่เด็กผู๎ชายได๎รับ
การดูแลมากกวําเด็กผู๎หญิง  หญิงสาวไมํมีสิทธิ์สืบทอดมรดก แตํอาจจะได๎รับสํวนแบํงบ๎างเล็กน๎อย 

 

2.1.6 การแต่งงาน 

  ในเวียดนาม กฎของชาวบรูเรื่องการแตํงงานจะประกอบไปด๎วยข๎อกําหนดสอง
ประการ (Miller,1971) คือ 1. ชายไมํสามารถที่จะแตํงงานกับสามาชิกของตระกูลของตนเองได๎ 2. เขา
ไมํสามารถแตํงกับสมาชิกใดของวงศ๑ตระกูลที่มีความสัมพันธ๑แบบเขย (khoi) กับตระกูลตนเอง 
นอกจากนี้ มิลเลอร๑ยังระบุด๎วยวํา ชาวบรูไมํเคยระบุถึงหญิงวําแตํงเอาผัว  หากแตํมักอ๎างเป็นชายเสมอ
ที่แตํงเอาเมีย  

แตํในลาว แอมอนิเย (Amonier,2000) บันทึกข๎อมูลชาวบรูที่เขาอ๎างวําพบที่ด๎านใต๎อัตปือ
วํา ความสัมพันธ๑ระหวํางหญิง-ชายจะเสรีมาก หากเกิดตั้งท๎องในกรณีเป็นชู๎ ชายชู๎จะถูกฟูองจําย
คําปรับไหมเป็นควาย 1 ตัว (เทํากับตะกร๎า 2 ใบที่มีแทํงเหล็กใบละ 20  แทํง)  ชายหนุํมที่แอบไปพบ
หญิงสาวในยามราตรีจะใช๎เท๎าเตะฝากั้นห๎องหญิงสาวและห๎องพํอแมํ 3 ครั้ง เพ่ือเตือนให๎รู๎วํา ไมํใชํ
ขโมย ซึ่งมิฉะนั้นอาจจะถูกฆําได๎โดยไมํมีโทษฝุายพํอแมํเม่ือรู๎อยํางนั้นแล๎วก็จะนอนหลับ โดยคิดวําหนุํม
สาวต๎องผํานอยํางนี้ โดยนึกถึงภาพที่ตนเองเคยปฏิบัติอยํางนี้มากํอน  การเลํนชู๎ สูํ ชายนั้น เป็นสิ่ งที่
เครํงครัดที่สุด ผัวสามารถฆําชายชู๎และขายครอบครัวของชายชู๎ที่ทําผิดนี้ได๎ทั้งหมด  การแตํงงานจะ
จัดเป็นพิธีใหญํ 3 คืน นอกจากนี้ การขโมยก็จะมีโทษหนักเหมือนกับการเลํนชู๎ โดยฝุายที่เป็นขโมยจะ
ถูกลงโทษอยํางหนัก  เจ๎าทรัพย๑มีสิทธิ์ขายครอบครัว และลูกหลานของคนขโมยได๎  สํวนการคลอดลูก 
แอมอนิเย พบวําตรงกันข๎ามกับประเพณีทั่วๆ ไปในอินโดจีน  พวกเขาไมํกํอกองไฟใกล๎คนที่คลอดลูก  
ถ๎าคลอดครั้งแรกมักจะหยุด 3 วัน ดื่มน้ําต๎มวํานชนิดหนึ่ง หากคลอดครั้งตํอไปจะหยุดพักผํอนเพียงวัน
เดียว และดื่มน้ําต๎มวํานที่หามาเอง  สํวนกรมชนเผําสปป.ลาวระบุวําการแตํงงานมี 2 แบบ 

“คือพํอแมํแสวงหาให๎แตํเวลายังเด็ก และไปจีบเอาเอง แตํในครั้งนี้ขอยกการแตํงงาน
บําวสาวจีบกันเอง ต๎องปฏิบัติตามข้ันตอนตํางๆ ดังนี้ คือ เมื่อผู๎บําวอายุ 14-15 ปีขึ้นไปก็มี
ความรู๎สึกอยากได๎คูํชีวิต ก็ต๎องไปจีบสาวอยูํเรือน หรืออยูํสถานที่ออกแรงงานตํางๆ  ถ๎า
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หากตนเองแนํใจกับสาวคนไหน ก็เสนอตัวเองไปถามพํอแมํของหญิงสาว และนัดหมาย
วันที่จะแตํงงานกัน แตํงงานจัดขึ้น 2 ครั้งคือ  ครั้งที่ 1 เรียกวํา แตํงงานน๎อย  และครั้งที่ 2 
เรียกวํา แตํงงานใหญํ การแตํงงานน๎อยจะต๎องเชิญญาติพ่ีน๎องชั้นต๎นมารํวมและก็ต๎องมอบ
คําสินสอดให๎พํอแมํเจ๎าสาว คําดองสินสอดมี ควาย 2 ตัว เงิน  2 ราง  หม๎อถุํมหม๎อทอง 
อยําง 1 ใบ หมู ไกํอยํางละ 3-5 ตัว เหล๎าไห 4-5 ไห และก็ดําเนินกินฉลองการแตํงงาน
ด๎วยการทานอาหาร ชิ้นหมู ดื่มเหล๎า พูดคุยกัน 1 วัน 1 คืน หลังจากนั้นในระหวําง 5 -10 
ปีก็ต๎องทําการแตํงงานใหญํซึ่งต๎องได๎เชื้อเชิญญาติพ่ีน๎องทุกที่มารํวมงานดังกลําว มีกิน
ฉลองคูํแตํงงานที่สร๎างครอบครัวใหมํต๎องซึ่งจะแบกหามสะพายเข๎าต๎ม ถ๎วย ซ๎อน เกลือมา
ให๎พํอเฒํา แมํเฒํา (พํอตา แมํยาย- ผู๎วิจัย) อยูํที่เรือน  ในวันแตํงงานใหญํนั้นต๎องฆํา
ควาย 1 ตัว และสูงสุด 3-4 ตัว การกินฉลองจะดําเนินไป 1 คืน ตอนเช๎าฆําควายจ้ําให๎ผี 
(ถวายผีชั่วระยะหนึ่งแล๎ว ก็แตํงของกินตํางๆ เพ่ือให๎แขกรับประทาน  ภายหลังกินข๎าว 
และดื่มเหล๎าพูดคุยสนทนา ในวันนั้น แล๎ว คูํสามีภรรยาจะกลับคืนไปอยูํบ๎านหรือเรือนของ
ผัวในกรณีที่ใช๎สินสอดครบตามจํานวน แตํในกรณีใช๎คําสินสอดไมํครบตามจํานวนที่ได๎ตก
ลงกันไว๎ ก็ต๎องเป็นเขยสูํ 3 ปี (เขยเข๎ามาอยูํในตระกูลพํอตาแมํยาย 3ปี-ผู๎วิจัย) เฉพาะ   
ชนเผํากะตาง อยูํเมืองตุ๎มลาน ในอดีต หลังจากแตํงงานแล๎ว 7 ปี 7 เดือน  และ 7 คืน คูํ
สามีภรรยาไมํได๎นอนด๎วยกันในชั่วระยะนี้ สามีมีสิทธิ์ไปจีบ (ลม) สาว และนอนกับสาวคน
อ่ืน แตํในชั่วระยะนั้น ถ๎ามีลูก ก็จะปรับไหมภรรยาด๎วยควายดํา และควายดอนอยํางละ 3 
ตัว  แตํในปัจจุบันได๎ลดหยํอนลงแล๎ว คือ 1 ปี 1 เดือน 1 คืน เทํานั้น และถ๎าหากมีลูก
ในชํวงระยะนี้ ก็ปฏิบัติเหมือนเดิม ชนผํากะตางมีระบบหลายเมีย  และมีการสืบเมียใน
กรณีผัวตายต๎องเอาพ่ีชาย น๎องชาย พํอสามี หรือผู๎ชายในตระกูลนั้น ประเพณีในการเกิด
ลูกของชนเผํากะตาง แตํกํอนผู๎หญิงชนเผํากะตางคลอดลูกอยูํปุาร๎อยสวนร๎อยโดยมีแมํ 
พ่ีสาว และน๎องสาว หรือแมํของสามีเป็นผู๎คอยดูแลชํวยเหลือ หลังจากคลอดลูกได๎ 3 วัน 
จึงกลับมาเรือน เพ่ืออยูํกรรม ระยะคลอดลูกและอยูํกรรมนี้ มีผัวหรือผู๎ชายที่เป็นพ่ีน๎องจะ
ไมํได๎ดูผู๎หญิงคลอดลูกแตํอยํางใด สํวนผัวมีสิทธิ์ไปจีบสาวและนอนกับหญิงสาวคนอ่ืน
ตามใจชอบ  ด๎วยเหตุนั้นพวกเขาจึงอนุญาตให๎สามีมีภรรยาได๎หลายคนเพ่ือให๎ผู๎หญิงดูแล
กันเอง ปัจจุบันได๎มีการเปลี่ยนแปลง มีหลายบ๎านคลอดลูกอยูํเรือน” (กรมชนเผํา, 2008, 
น. 57) 

ขณะที่ชลิซิงเกอร๑ (Schliesinger, 2003)  สํารวจกลุํมบรูในลาวเชํนกัน ให๎รายละเอียดไว๎
วํา ตามธรรมเนียม ชายชาวบรูจะแตํงงานเมื่ออายุประมาณ 15  หรือ 16  ปี  ชายหนุํมและหญิงสาวที่
จะหมั้นกัน จะมาพบกันที่ศาลาหมูํบ๎านหรือในกระทํอมเล็กนอกหมูํบ๎าน ความเห็นของพํอแมํฝุาย
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เจ๎าสาวและลุงของเธอเป็นสิ่งชี้ขาดในการแตํงงาน  พํอแมํของฝุายเจ๎าบําวต๎องจัดการพิธีงานแตํงงานที่
คํอนข๎างเข๎มงวด (extensive) และมีราคาแพง ในชํวงการประกอบพิธี  สินสอดต๎องประกอบไปด๎วยแมํ
หมูขนาดใหญํ หมูรุํน แมํไกํ พํอไกํและฆ๎อง  ที่จะถูกสํงมอบไปยังพํอแมํเจ๎าสาวและลุงของเธอ เจ๎าสาว
จะกลายเป็นสมาชิกของวงศ๑ตระกูลของเจ๎าบําว ด๎วยการประกอบพิธีคอบเข๎าผีวงศ๑ตระกูล   ประเพณี
ชาวบรูยินยอมให๎ผู๎ชายมีภรรยาได๎หลายคนเทําที่เขาสามารถเลี้ยงดูแลได๎  แตํสํวนใหญํจะมีเพียงคน
เดียว   หญิงที่เป็นหม๎ายสามารถตัดสินที่จะอยูํกลับตระกูลของสามีตํอไปหรือย๎ายออกก็ ได๎  ถ๎าเธอ
เลือกที่จะแตํงงานใหมํอีก เธอสามารถที่จะเป็นภรรยาของสมาชิกอีกคนในตระกูลได๎   ในกรณีที่เธอ
กลับมาเรือนของพํอแมํหรือเลือกที่จะแตํงงานกับคนนอกวงศ๑ตระกูลของสามี เธอจะสูญ เสียสิทธิ์ใน 
วงศ๑ตระกูลของสามีไป การหยําร๎างอาจยินยอมได๎ภายใต๎สถานการณ๑ที่ชัดเจนแนํนอน แตํคํอนข๎างยาก 
หัวหน๎าหมูํบ๎านจะมีอํานาจให๎การยินยอมหยําร๎างและตัดสินเกี่ยวกับจํานวนเงินที่ฝุายผู๎กระทําผิดต๎อง
จําย  เด็กๆ อาจจะอยูํกับพํอหรือแมํก็ได๎ 

 

2.1.7 การเกษตรและเศรษฐกิจ 

 ในเวียดนาม จอห๑น ดี. มิลเลอร๑ (Miller, 1971, pp. 62-71)  ศึกษาชาวบรูใน
หมูํบ๎านหวงเหา (Houng Hoa) เขตจังหวัดก๐วง ตริ (Quang Tri)  ในเวียดนามกลาง มีประชากร
ประมาณ 30,000-50,000 (พ.ศ. 2505-2508)  ชาวบรูที่นี่เป็นระบบครอบครัวเดี่ยวเป็นพ้ืนฐานและมี
บ๎างที่เป็นครอบครัวขยาย แตํละครอบครัวเป็นหนํวยเศรษฐกิจพ้ืนฐาน ทําไรํหมุนเวียนโดยแตํละ
ครอบครัวทํานาไรํหรือข๎าวไรํ (dry rice field)  สํวนมากความสําเร็จจะขึ้นอยูํกับการทํานาแบบนี้  
โดยทั่วไปขนาดของนาขึ้นอยูํกับศักยภาพของแรงงานการผลิต  การปลูกข๎าวนี้ถือเป็นสํวนสําคัญของ
ระบบเศรษฐกิจของชาวบรู นอกจากนั้นพวกเขายังมีการปลูกผักและผลไม๎ และอาชีพเสริมด๎วยการ   
ลําสัตว๑ ตกปุา เก็บของปุาและเลี้ยงสัตว๑เชํน ควาย หมู แพะ และไกํ พวกเขามีการแบํงงานกันทํา
ระหวํางหญิง-ชาย ทั้งในนอกบ๎านและในบ๎าน  ไมํมีการแบกรับงานหรือภาระกันเกินกวํากัน  เด็กๆ จะ
ถูกสอนให๎มีความรับผิดชอบแตํน๎อยและจะกลายเป็นสมาชิกทางการผลิตของสังคมโดยเร็ว  

ในลาว บรูในอดีตที่แอมอนิเย (Amonier, 2000, pp. 54-55)  อ๎างวําพบทางด๎านใต๎    
อัตปือแถบลุํมแมํน้ําเซกองนั้น ทําไรํเลื่อนลอยบนปุาเขา แตํละหมูํบ๎านมีกระทํอมประมาณ 20-30 หลัง
มีการปูองกันมิให๎คนนอกด๎วยการปักทํอนไม๎ไผํปลายแหลมไว๎ตามพ้ืนดินซึ่งอาจทําให๎บาดเจ็บถึงตายได๎   
พวกเขาอยูํภายใต๎การปกครองของพระราชาจําปาสัก แตํขึ้นกับข๎าหลวง เผําอ่ืนที่นําข๎าทาสไปเสียสํวย
ที่จําปาสักทุกปี  แอมนอนิเย บอกวํา คนเหลํานี้ไมํชอบการทําไรํไถนา แตํชอบปลูกข๎าวแบบเผาปุา 
นิยมกินข๎าวที่พบได๎โดยทั่วไปซึ่งเขมรเรียกวํา “srau khsai” ข๎าวเหนียวปลูกสํวนมากก็เพ่ือทําเหล๎าไห
เทํานั้น เมื่อการเก็บเกี่ยวไมํได๎ผลและข๎าวตายหมด ทุกหมูํบ๎านที่เผชิญกับความอดยากจะห๎ามไมํให๎คน
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นอกเข๎าหมูํบ๎าน มิฉะนั้นจะถูกปรับไหมให๎จํายหมู 1 ตัว และเหล๎า 1 ไหใหญํ เงินตราที่พวกเขารู๎จัก
และใช๎แลกเปลี่ยนซื้อขายคือ “แทํงเหล็ก” ของกัมปง สํวย (Kompong soai)  ซึ่งเป็นสิ่งเดี่ยวที่พวก
เขารู๎จัก   หนึ่งจีล (chéal) เป็นหนึ่งหนํวยอัตราเงิน (เทํากับตะกร๎าหนึ่งของแทํงเหล็ก 20 แทํง)    เป็ด 
2 ตัวราคา 1 แทํงเหล็ก  

ในการสํารวจของกรมชนเผําสปป.ลาวพบการดํารงชีวิตทางด๎านเศรษฐกิจวํา 

“สํวนมากจะประกอบอาชีพทางการเกษตรเชํน การทําไรํ ทํานาปลูกข๎าว และผัก
ตํางๆ เพื่อกินใช๎ในครัวเรือน นิยมเลี้ยงสัตว๑ประเภทตํางๆ คือ วัว ควาย หมู และสัตว๑ปีก เพ่ือ
ไว๎ในงาน ใช๎ทําพิธีกรรมตํางๆ เคียงคูํกับการเกษตร พวกเขายังชํานาญในวิชาหัตถกรรมจัก
สาน และการออกหาของปุาของดง ลําเนื้อสัตว๑ปุามาปรุงเป็นอาหารเพ่ือบริโภคแตํละมื้อ” 
(กรมชนเผํา, 2008, น.58) 

ขณะที ่ชลิซิงเกอร๑พบวําชาวบรูทําไรํหมุนเวียนถาง-เผาปุา แตํก็สามารถทํานาน้ําหรือนาดํา  
(wet-rice) ได๎เป็นอยํางดี  พืชผลที่เก็บเกี่ยวได๎เป็นหลักก็คือข๎าว ฟักทอง ข๎าวโพด บวบ ถั่ว มะเขือเทศ 
มันสัปปะหลัง   ขณะที่นาข๎าวตามภูดอยจะถูกหมุนเวียนทุกๆ สามถึงสี่ปี   พืชผลชนิดอ่ืนจะถูก
เพาะปลูกในไรํนาเดียวกันปีตํอปี  นอกจากนี้ยังปลูกกล๎วย มะพร๎าว ส๎ม พริกไทย และมะมํวงไว๎ในสวน
เชํนกัน (Schliesinger 2003,pp.114-119)  ชาวบรูจะเลี้ยงควายและปศุสัตว๑อ่ืนๆ   ตามธรรมเนียม
ควายจะถูกใช๎เป็นอาหาร และฆําเป็นเครื่องเซํนไหว๎ผี  ชาวบรูยังเลี้ยงสัตว๑เลี้ยงครัวเรือนอื่นๆ ได๎แกํ หมู 
ไกํ หมา และแพะ   กํอนหน๎านี้ชาวบรูเคยเลี้ยงช๎าง  การลําสัตว๑ ตกปุาและเก็บของปุาถือวําเป็น
กิจกรรมเสริมเพ่ิมเข๎ามาตามเงื่อนไขโอกาส  

 

2.1.8 บ้านเรือนและหมู่บ้าน 

   ในลาว แอมอนิเย (2539) บึนทึกวําบ๎านเรือนชาวบรู (ในแถบลุํมแมํน้ําเซกอง) ทํา
เป็นกระทํอมกั้นฝาไม๎ไผํ หลังคามุงด๎วยไม๎ไผํซึ่งพวกเขมรเรียกวําปอก (Pok) หรือไซ เกลือเป็นสิ่งหาได๎
คํอนข๎างยาก พวกเขาจึงใช๎นําขี้เถ๎าของใบไผํแทนเกลือ    

กรมชนเผําลาวบันทึกลักษณะบ๎านเรือนชาวบรูไว๎วํา  

“ลักษณะเรือนของชนเผํากะตางตามประเพณีแล๎วพวกเขามักปลูกเรือน และอยูํเรือน
ฮ๎าน การประกอบสร๎างของเรือนมีลักษณะกะทัดรัดเบาบาง โดยอาศัยอุปกรณ๑หาได๎ตาม
ธรรมชาติ ปัจจุบันพวกเขามีการเปลี่ยนแปลงมาปลูกเรือน และอยูํเรือนที่มีลักษณะเหมือน
เรือนของชนเผําภูไท การจัดแบํงห๎องอยูํภายในเรือนต๎องอิงตามจํานวนพลในครอบครัว    
ฮีตคองเกี่ยวกับข๎อห๎าม และการคลํา อยูํในเรือนแมํนบํให๎วางพาข๎าวตรงกับขื่อเรือน    
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ด๎านศิลปะวรรณคดีของชนเผํากะตําง มีเอกลักษณ๑ในการขับลําเชํน ลําสะเนิด ลําตั่งหวาย 
มีเครื่องดนตรีพ้ืนเมืองเชํน ปี่ แคน กลอง และพะเหนาะ พร๎อมกันนั้นยังมีนิทานพ้ืนเมือง  
เทพนิยาย และอ่ืนๆ ที่สะท๎อนถึงการดํารงชีวิตของพวกเขา” (กรมชนเผํา, 2008, น. 56) 

ขณะที่ชลิซิงเกอร๑ (Schliesinger, 2003) ให๎ข๎อมูลชาวบรูในลาวเชํนกันวําตามธรรมเนียม 
หมูํบ๎านชาวบรู ซึ่งมีต๎นกําเนิดในเวียดนามนั้นจะตั้งอยูํในปุาภูเขาเรียบแมํน้ําและลําธาร  ชาวบรูจะ
เรียกหมูํบ๎านของตนเองวํา  วิล (vil)   พ้ืนที่ตรงกลางหมูํบ๎านจัดเป็นพ้ืนที่สาธารณะสําหรับใช๎ฆําควาย
เพ่ือเป็นเครื่องเซํนบูชาผี ชาวบรูจะสร๎างบ๎านด๎วยเสาไม๎ที่แข็งแรง มุงหลังคาด๎วยสังกะสีลาดเอียงเป็น
สองชั้น ขนาดของบ๎านจะมีขนาดเล็ก ระเบียงเปิดโลํงและเป็นที่สําหรับทํางานบ๎าน  ภายในบ๎านมีหนึ่ง
หรือสองห๎อง  ห๎องแรกเป็นห๎องใหญํสําหรับไว๎รับแขกซึ่งจะมีหิ้งบูชาบรรพบุรุษบนฝาผนังบ๎านด๎านซ๎าย
ประตูทางเข๎า ห๎องที่สองจะเป็นห๎องนอน  แตํละบ๎านจะมีพ้ืนเตาบนพ้ืนดิน และมักจะสร๎างยุ๎งฉางไว๎
ข๎างๆ เรือน เพ่ือเก็บข๎าวหรือผลผลิตทางการเกษตรอ่ืนๆ 

 
ภาพที ่2.4 บ๎านบรู (Schliesinger, 2003)  

2.1.9 ที่ดินและการสืบมรดก     

 บรูในเวียดนาม มิเลเลอร๑พบวํา ภายใต๎สิทธิที่ดินของหมูํบ๎าน (Vilage) ทรัพย๑สินที่
เป็นที่ดินทั้งหมดจะตกอยูํภายใต๎การดูแลของหัวหน๎าหมูํบ๎าน  ชายผู๎ที่ได๎รับสิทธิ์นี้  เขาไมํสามารถถอด
มันออกได๎โดยปราศจากการยินยอม นั่นหมายความวํา  หัวหน๎าหมูํบ๎านจะไมํมีเสรีภาพเพ่ือที่จะยกให๎
พ้ืนดินนี้ให๎แกํใคร อีกทั้งยังไมํมีเสรีภาพที่จะใช๎เพ่ือครอบครองความเป็นเจ๎าของ   นอกจากนี้แล๎ว
สิ่งของที่ครัวเรือนจัดหามาได๎และอุปกรณ๑เครื่องใช๎ในครัวเรือนถือวําเป็นสมบัติรํวมกันในครัวเรือน  
สํวนของเล็กๆ น๎อยๆ เชํน เสื้อผ๎า เสื่อ  ผ๎าหํม กล๎องสูบยา (pipes) ถือวําเป็นสมบัติสํวนตัว สํวนของ
อยํางอ่ืนเชํน ตะกร๎า เงิน บางคราวก็ถูกพิจารณาวําเป็นของสํวนรวม และบางครั้งก็เป็นของสํวนตัว 
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ในเรื่องของการสืบมรดกนั้น ทรัพย๑สมบัติทั้งหมดของผู๎ตายจะถูกสํงตํอไปยังลูกชายซึ่งทํา
หน๎าที่รับผิดชอบสิ่งตํางๆ ของครอบครัวผู๎ตาย โดยปกติจะเป็นลูกคนโตที่แตํงงานแล๎ว   ดังนั้นเขาจึง
ต๎องควบคุมดูแลการแบํงสรรทรัพย๑สมบัติ ซึ่งจะได๎รับคําปรึกษาและคําแนะนําในการแจกจํ ายทรัพย๑
สมบัตินี้จากลุง (พ่ีชายของแมํ) แตํถ๎าหากวําไมํมีลูกชายที่เหมาะสมเพ่ือการแจกจํายทรัพย๑สมบัติ  
หน๎าที่ความรับผิดชอบดังกลําวจะตกไปเป็นของพ่ีชายคนโต (older brother) ของพํอ  หากไมํมีพ่ีชาย
คนโต พ่ีชายคนรองมาก็รับผิดชอบไป   หากในกรณีที่หายากเต็มที ไมํมีสมาชิกผู๎ชายที่ยังมีชีวิตอยูํใน
เครือญาติ ทรัพย๑สินทั้งหมดก็จะตกไปเป็นของหัวหน๎าหมูํบ๎าน 

ปัจเจกบุคคลมีทางเลือกน๎อยหรืออาจแทบไมํมีทางเลือกเหนือการจัดการทรัพย๑สมบัติของ
เขาหลังจากตาย  หากเขาพอใจลูกชายคนหนึ่งเหนือกวําอีกคนและปรารถนาที่จะเกื้อกูลแกํเขา
มากกวํา ต๎องทําขณะที่ยังมีชีวิตอยูํ สํวนที่สําคัญของทรัพย๑สินจะตกไปเป็นของลูกผู๎ชาย  ลูกหญิงจะได๎
เพียงสํวนเล็กๆ จากสมบัติทั้งหมด เพราะ ผู๎หญิงที่แตํงงานไปแล๎ว พวกเธอก็จะออกจากวงศ๑ตระกูลไป
เข๎ารํวมกับวงศ๑ตระกูล (clan) ของสามี โดยนําเอาสมบัติของพวกเธอไปรํวมกับพวกเขา  อยํางไรก็ตาม 
แม๎ลูกสาวที่แตํงงานไปแล๎ว จะถูกให๎ทรัพย๑สมบัติที่จัดสรรไว๎ให๎บางสํวน  แม๎แตํพันธะหน๎าที่และหนี้สิน
ที่ได๎มาของผู๎ตายก็ยังตกไปสูํทายาท   

 

2.2 ชื่อเรียกตนเองและชนชั้น นัยจากข่าหรือส่วย 

จากข๎อมูลของกรมชนเผําลาวระบุวํา ชาวบรูเคลื่อนย๎ายจากภาคเหนือของพมําแล๎วอพยพ
ผํานหงสาวดีและลพบุรีแหํงอาณาจักรสยามเข๎าสูํประเทศลาว เข๎ามาตั้งบ๎านเรือน (แหํงแรก) ที่บ๎านตั้ง
หวาย หลังจากนั้นก็กระจายทั่วไปในแขวงสะหวันนะเขต ตํอมาได๎เคลื่อนย๎ายกระจายกันอยูํในแขวง
สาละวันและแขวงจําปาสักเป็นลําดับ (กรมชนเผํา, 2008) ถิ่นกําเนิดและการเคลื่อนย๎ายจากข๎อมูลนี้ดู
จะไมํสอดคล๎องกันกับข๎อค๎นพบข๎องนักวิชาการภาษาศาสตร๑ (Dang, 1993;  Schliesinger, 2003) ซึ่ง
ระบุวํา ชาวบรูมีต๎นกําเนิดที่เวียดนามแล๎วเคลื่อนย๎ายเข๎ามาสูํลาวในแขวงสาละวันและกระจายตัวอยูํ
ทั่วไปในแขวงอ่ืนๆ อีกในลาวใต๎   ในเรื่องนี้ ยังไมํมีข๎อพิสูจน๑หลักฐานที่ชัดเจนถึงถิ่นกําเนิด  แตํอาจ
สันนิษฐานได๎วํา กลุํมชาติพันธุ๑บรูมีแพรํหลายบริเวณลาวใต๎และเวียดนามกลางมาช๎านาน (โปรดดู
ข๎อมูลเกี่ยวกับบรูในลาวในบทที่ 6) กํอนที่จะอพยพเข๎ามาไทยแถบภาคอีสานตอนบน (หนองคาย 
มุกดาหาร สกลนคร อุบลราชธานี) 

หนังสือบรรดาชนเผําบันทึกชนเผําในประเทศลาวของกรมชนเผํา สปป.ลาว มีการบันทึก
ข๎อมูลเกี่ยวกับชาวบรูไว๎ในรายชื่อชนเผํา “กะตาง” ไว๎วํา “ชนเผํานี้เรียกตนเองวํา บรูกะตาง ชนเผําอ่ืน
เรียกพวกเขาวํา “กะตาง”  แตํชื่อที่พวกเขาชื่นชอบและชื่อที่ใช๎ทางการในปัจจุบันคือชนเผํากะตาง  ซึ่ง
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ความหมายของคําวํากะตาง นั้นมาจากคําวํา “กะเติง” หมายถึงข้ีสูดประกอบมี 2 แซง ชนเผําคือ    
กะตาง และพะแก๎ว” (กรมชนเผําสปป.ลาว, 2008, น. 54-55)   

ข๎อมูลดังกลําวทําให๎เราทราบวํา ชาวบรูในฝั่งลาวนั้นถูกเรียกวํา กะตาง แตํพวกเขาจะเรียก
ตนเองวํา บรูกะตาง (ตํางกันที่คําหน๎ามี “บรู” กับไมํมี “บรู”)  ข๎อมูลที่บอกวํา ชื่อที่เขาชอบและใช๎ใน
ทางการนั้นคือคําวํา “กะตาง” ดูจะไมํไปด๎วยกันเสียทีเดียวกับชื่อท่ีพวกเขาเรียกตนเองวํา “บรูกะตาง” 
(ซึ่งคํานี้ควรจะเป็นชื่อที่เขาชอบมากกวํา) เพราะโดยสํวนใหญํ “ชื่อเรียกตนเอง” นําจะเป็นชื่อที่นิยม
หรือชอบที่จะให๎คนอ่ืนเรียกตนเองแบบนั้นมากกวํา ซึ่งมีนัยสําคัญที่ต๎องการสื่อวําอยากให๎เรียกตนเอง
แบบที่ตนเองเรียก ไมํใชํ (ไมํชอบ) แบบที่คนอ่ืนเรียก ดังวาทกรรมคูํตรงข๎ามของ “ชื่อเรียกตนเอง” 
ระหวําง “ขํา” “สํวย” (ซึ่งเป็นชื่อเรียกเหมารวมที่คนอ่ืนเรียกพวกเขา) กับชื่อเรียกตนแบบตํางๆ ของ
พวกเขา  ซึ่งนักวิชาการอยํางจิตร ภูมิศักดิ์ (2555)  ได๎เคยวิเคราะห๑ไว๎วํา ชื่อเรียกตนเองเชํน “กูย”  
มักเป็นการบอกวํา พวกเขาเป็น “คน” ไมํใชํสัตว๑ สิ่งของ หรือข๎าทาส   และต๎องการตอบโต๎กับชื่อเรียก
เหมารวมที่คนอื่นเรียกวํา “ขํา” หรือ “สํวย” 

อยํางไรก็ตาม ชาวบรูทั่วไปในหลายหมูํบ๎าน เมืองชนะสมบูรณ๑และเมืองโพนทอง บอกกับ
ผู๎วิจัยวําพวกเขาเป็น “บรู” พวกเขาถูกรับรู๎และถูกเรียกจากคนอ่ืนเชํน คนลาวหรือคนอีสานที่อยูํ
ใกล๎ชิดกับพวกเขาวําเป็น “ขํา” ขณะที่ฝั่งไทย (นอกจาก “ขํา” แล๎ว) อาจจะถูกผนวกรํวมไปกับคําวํา 
“สํวย” ที่ชนชั้นปกครองใช๎เป็น “ชื่อเรียกเหมารวม” ซึ่งในชํวงเวลาการสํารวจ (ระหวําง ค.ศ.1917-
1919) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสยาม ไซเดนฟาเดนพบวํา ชาวกูย กระจายอยูํรายรอบมณฑล
อุบลและร๎อยเอ็ด แถบบริเวณเหนือฝั่งแมํน้ํามูล อําเภอเขมราฐ อําเภอสุวรรณวารี (ปัจจุบันคืออําเภอ
โขงเจียม) ซึ่งทั้งหมดถูกเรียกจากชาวสยามวํา “สํวย”  ไซเดนฟาเดน (Seidenfaden, 1952,p.158)    
มองวํา “สํวย” (Soai) เป็นคําเรียกที่ความหมายเชิงถูกกดทับ มีสถานะต่ํา สกปรก ล๎าหลัง แตํพวกเขา
จะเรียกตนเองวํา กูย (Kui) ซึ่งหมายถึงคน (men) ในพ้ืนที่ศึกษาฝั่งไทย ผู๎วิจัยพบวํา มีชาวสํวยจังหวัด
สุรินทร๑ เข๎ามาผูกสัมพันธ๑กับชาวบรูที่นี่ นับถือไปมาหาสูํกัน โดยบอกวํา พวกเขามีภาษาและวัฒนธรรม
เหมือนกัน1 ถือวําเป็นกลุํมเดียวกัน  แสดงให๎เห็นความคล๎ายคลึงทางด๎านภาษา ขณะที่ในลาวเองก็ระบุ
วําชาวบรูกะตางก็มีภาษาพูดคล๎ายกันกับอีกหลายเผําในหมวดภาษามอญ-เขมร เชํน เผําตรี มะกอง  
ตะโอ๎ย ปะโกะ (กรมชนเผําสปป.ลาว, 2008, น.55) 

 อยํางไรก็ตาม คําวํา “บรู” เป็นภาษาของชาวบรูเองที่แปลวํา “คน” สํวนคําวํา “กะตาง” 
ซึ่งมาจากคําวํา “กะเติง” นั้นแปลวํา ขี้สูดสองแซง คนลาวเคยอธิบายขี้สูดให๎ผู๎วิจัยฟังวํา เป็นยางไม๎

                                           
1 อยํางไรก็ตาม ชาวบรูบอกผู๎วิจัยวํา ที่จริงภาษาของพวกเขาไมํได๎เหมือนกันภาษาสํวยเสียทีเดียว มีหลายคํา และหลาย

ประโยคที่เขาฟังไมํร๎ูเรืองหรือไมํตรงกัน  



48 
 

ชนิดหนึ่งที่ไหลออกมาจากต๎นไม๎ใหญํ (ไมํทราบชื่อเฉพาะของต๎นไม๎) เมื่อมีแมลงมาเจาะ ยางของต๎นไม๎
นั้นจะไหลออกมา ชาวลาวจะเก็บเอาทําเป็นเชื้อไฟ  สํวนคําวํา 2 แซงนั้นหมายถึง ยางที่แยกเป็นสอง
ทางหรือสองแงํงของยางไม๎อันเดียวกัน นอกจากนี้ ชาวบรูยังมีอีกชื่อคือ “ขําพะแก๎ว” (เขียนตามแบบ
ภาษาลาว) ซึ่งถูกรับรู๎จากท๎องถิ่นวํามีความเกี่ยวพันกับชาวบรู (มีคนบรูที่เป็นขําพะแก๎วอยูํจริงในเมือง
โพนทองเชํน หมูํบ๎านโนนพะเจ๎า) โดยทั่วไปคนบรูที่นั่นก็ถูกรับรู๎เป็นขําพระแก๎ว มีประวัติศาสตร๑
เกี่ยวข๎องกับตํานานพระแก๎วที่ถูกสยามชิงเอาไป (โปรดดูภาคผนวก) ในหนังสือกรมชนเผําจึงได๎โยง
ความหมายของขี้สูดสองแซงวําเกี่ยวกับชื่อเรียกสองชื่อ คือ กะตาง และ พะแก๎ว   

หากชื่อเรียกตนเองมีนัยของการต๎องการให๎ตัวเองถูกเรียกด๎วยชื่อนี้หรือให๎คนอ่ืนเรียกแบบ
นี้ ไมํพอใจที่เรียกเป็นด๎วยชื่ออ่ืน คําวํา “บรู” ที่เป็นชื่อเรียกตนเองก็เป็นเสมือนการต๎องการบอกวําเขา
เป็น “คน” ไมํใชํขี้สูด หรือยางไม๎ ที่อาจจะแปรเป็นแคํเพียงสิ่งของหรือสํวยที่สํงให๎กับชนชั้นนําหรือ
ผู๎ปกครองเป็นที่นําสังเกตวํา คําวํา “บรู” นี้อาจจะมขีอบเขตอยํางกว๎างขวาง เป็น“ชื่อเรียกตนเองเหมา
รวม” ของพวกเขา  ผู๎วิจัยพบวํา ในหนังสือ “ความเป็นมาของชนชาติลาว: อาณาจักรลาวล๎านช๎างตอน
ปลายและการกํอตั้งสปป.ลาว” บุญมี เทบสีเมือง1 นักค๎นคว๎าประวัติศาสตร๑ชาวลาวได๎แสดงกลุํม    
ชาติพันธุ๑ลาวเทิงในที่ตํางๆ วํา “ชนชาติบรู (ลาวเทิง) ในสปป. ลาว” บ๎าง “ชาวบรู (ขําลาวเทิง)” บ๎าง  
“ชาวบรู (ขําหรือลาวเทิง)” บ๎าง  ซึ่งพบอยูํในหลายแขวงของสปป.ลาว อยํางไรก็ตามในเรื่องนี้  
“พนัส” ชายชาวบรูฝั่งไทย เคยเข๎ารํวมทําวิจัยหรือเป็นผู๎ชํวยวิจัยเกี่ยวกับบรูให๎กับนักวิจัยทั้งชาวไทย
และตํางประเทศอยูํหลายครั้ง ได๎รํวมเดินทางวิจัยกลุํมชาติพันธุ๑ บรู ในหลายพ้ืนที่ทั้งในไทย ลาวและ
เวียดนาม จากประสบการณ๑เหลํานี้ พนัสมีข๎อสันนิษฐานวํา บรูนําจะเป็นต๎นกกหรือต๎นเค๎ามาช๎านาน 
กํอนที่จะแตกออกไปเป็นกลุํมยํอยตํางๆ (แตํเขาก็มิได๎แสดงหลักฐานอยํางแจํมชัดนัก)   ข๎อมูลทํานองนี้
ผู๎วิจัยยังได๎รับจาก พํอใหญํกลิ่น (ชาวบรูในฝั่งลาว) อดีตหัวหน๎าห๎องการแนวลาวสร๎างชาติศาสนาและ
ชนเผําวํา “แมํนชาวบรู  เป็นมูลเค๎าที่มีมากํอนกลุํมอ่ืน”  ขณะที่พํอใหญํเนือง (ชาวบรูในฝั่งลาว)    
อดีตเจ๎าเมืองโพนทองก็ยืนยันทํานองเดียวกันนี้ ข๎อสันนิษฐานถึงต๎นเค๎าหรือประวัติศาสตร๑ความเป็นมา       
ทางชาติพนัธุ๑บรู (ย๎อนกลับไปได๎แคํไหน) จึงอาจจะต๎องรอหลักฐานการค๎นคว๎าพิสูจน๑มากกวํานี้ 

 อยํางไรก็ตาม ชลิซิงเกอร๑ (Schliesinger, 2003, pp.114-119)  ได๎สํารวจชนเผําตํางๆ 
ตระกูลออสโตรเอเชียติค และได๎ระบุวําชาวบรูมีอยูํในลาวใต๎ คือ  คํามํวน  สะหวันนะเขต สาละวัน 
และเซกอง   ชาวบรูจัดอยูํในกลุํมภาษามอญเขมรสาขากะตูอิค (Katuic)  โดยมีชื่อเรียกอ่ืนๆ คือ 
Baroo, Baru,  B‖ru  Brou, Ca-la,Galler, Kale  ประชากรที่สํารวจในปี 1993  โดยสถาบัน 
Summer Institute of Linguistics มีประมาณ 64,000 คน    และในปี 1995 ประมาณ 92,321 คน  

                                           
1 เคยดํารงตําแหนํงอธิบดีกรมวางแผนเศรษฐกิจ-สังคม  อธิบดีกรมแปลงรูปรัฐวิสาหกิจ สปป.ลาว 
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ซึ่งในจํานวนนี้ ประชากรชนเผํามากอง (Makong) ได๎รวมเอาชนเผํา Bru, Van-Kieu, Leun, Khua, 
So, Kaleung เข๎าไว๎ด๎วย   นอกจากนี้ชนเผําบรูยังมีกลุํมยํอยลงไปอีกคือ Leung, Kalo, Khua, 
Kanay,Tri,Lue,   ชลิซิงเกอร๑กลําววําในทางประวัติศาสตร๑นั้น บรูจํานวนมากมองตนเองวําเป็นกลุํม
ชาติพันธุ๑ที่เป็นอิสระโดยเรียกตนเองวํา บรู ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับกลุํมยํอยของชนเผําบรูเชํน      
Van-Kieu, Leun, Khua, Kanay  และ  Tri   ซึ่งถือวําตนเองเป็นกลุํมชนชาติพันธุ๑บรู  ชลิซิงเกอร๑ระบุ
วําในการจัดกลุํมชนเผําบรูและนับประชากรโดยนักภาษาศาสตร๑ยังถือวํามีความสับสนและไมํตรงกันอยูํ
มาก  เป็นที่สังเกตวํา ชลิซิงเกอร๑ ระบุวําบรูมีชื่อเรียกอ่ืนอีกคือ Baroo, B‖ru,  Brou, Ca-lo, และ 
Kale นี้   แตํหนังสือกลุํมชาติพันธุ๑ลาว (Ethnic Groups of Laos) ของเขาจัดบรู (Bru) และกะตาง 
(Katang) แยกเป็นคนละกลุํม พร๎อมกันนั้นบอกวําพ้ืนที่การอยูํอาศัยของชาวบรูไมํมีในแขวงจําปาสัก  
แตํมีอยูํในแขวงคํามํวน สะหวันนะเขต สาละวันและเซกอง ประชากรประมาณ 64,000 คนในปี 1993 
และ 92,321 คน ในปี 1995 ซึ่งจํานวนหลังนี้ชาวบรูถูกจัดอยูํในชื่อกลุํม Mekong   

ขณะที่กลุํมกะตาง (Katang) เขาระบุวํามีประชากร 95,440 ในการสํารวจปี 1995  และ
พบวํามีในแขวงจําปาสัก เซกอง  สะหวันนะเขตขึ้นไปจนถึงแขวงคํามํวนภาคกลางของลาว  และยังมี
วิถีชีวิต การแตํงกาย และการเกษตรหรืออาชีพคล๎ายกับลาวลุํม  เชํน การหาปลา  (Schliesinger, 
2003, pp. 110-112) พวกเขาอาศัยอยูํบนที่สูงทํานาไรํหรือข๎าวไรํ  ในด๎านความเชื่อชาวกะตาง      
ชลิซิงเกอร๑กลําววํา สํวนใหญํยังรักษาความเชื่อผีอันเกําแกํ แตํก็มีบางเล็กน๎อยที่มาอยูํรํวมกับคนลาว
แล๎วหันมานับถือพุทธศาสนา ผีมีอํานาจดีและร๎าย พวกเขาจะบูชาผีด๎วยเครื่องเซํน  หมู ไกํและเหล๎า  
หรือในกรณีที่หนักหรือร๎ายแรงก็จะใช๎ควายเป็นเครื่องเซํน ตามความเชื่อของชาวกะตาง ผีจะปกปูอง
หมูํบ๎านจากความชั่วร๎ายที่เข๎ามาจากภายนอก พวกเขาจะฝังศพภายนอกหมูํบ๎าน ไมํบูชาผีบรรพบุรุษ
และไมํมีหิ้งบูชาไว๎ในบ๎าน  ชาวกะตางเคยอยูํรํวมกันเป็นครอบครัวใหญํซึ่งคนหลายรุํนอาศัยอยูํด๎วยกัน
ในบ๎านหลังเดียวที่มีขนาดยาว หมูํบ๎านหรือชุมชนเป็นหนํวยทางการเมืองที่สําคัญที่สุดของสังคมชาวกะ
ตาง หัวหน๎าชุมชนจนจะปกครองหมูํบ๎านและบริหารจัดการสวัสดิการตํางๆ ของชุมชน  เขาจะจัดการ
บูชาผีประจําปีรํวมกับผู๎อาวุโสและหมอผี แตํทุกวันนี้ ชาวกะตางเป็นครอบครัวเดียว หลังจากแตํงงาน 
ภรรยาจะย๎ายออกไปอยูํกับสามี มีการแตํงงานกับคนนอกกลุํมชาติพันธุ๑มากขึ้น โดยเฉพาะกับคนบรู
และตะโอย 

ด๎วยเหตุนี้ บรูกับกะตางตามความเข๎าใจของชลิซิงเกอร๑นั้นเป็นกลุํมยํอยคนละกลุํมภายใน
กลุํมตระกูลออสโตรเอเซียติค มอญ-เขมร ซึ่งตํางจากที่ชาวบรูในแขวงจําปาสักที่ผู๎วิจัยศึกษาระบุวํา
พวกเขาถูกจัดอยูํในกลุํมของกะตาง และหนังสือที่จัดสํารวจกลุํมชาติพันธุ๑ตนเองโดยรัฐบาลลาว    
(กรมชนเผํา) ก็ให๎ข๎อมูลวําพวกเขาเป็น “กะตาง” ชอบเรียกตนเองวํา “บรูกะตาง”  แตํอยํางไรก็ตาม 
ในพ้ืนที่จริงผู๎วิจัยพบวําพวกเขาเรียกตัวเองวํา “บรู” ไมํมีสนธิกับคําวํา “กะตาง”   
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แอมอนิเย (Amonier, 2000) นักสํารวจชาวฝรั่งเศสได๎เดินทางสํารวจหาหลักศิลาจารึกใน
เขตประเทศลาว แอมอนิเยเรียกกลุํมชนพ้ืนเมืองตํางๆ ด๎วยคําวํา tribes และ savages ซึ่งสะท๎อน
ความเป็นตัวแทนของอาณานิคม ตลอดรายงานบันทึกสํารวจการเดินทางของเขาที่เกี่ยวกับคนกลุํมนี้ยัง
ระบุด๎วยวํา เป็นทาสที่มีสังกัดหรือขึ้นกับเจ๎าเมือง พร๎อมกันนั้นก็ต๎องสํงสํวย นอกจากนี้พวกเขายังถูก
คนกลุํมอ่ืนที่เป็นชาวปุาด๎วยไลํลํานํามาขายเป็นทาส ตลาดค๎าทาสที่แอมอนิเยบันทึกไว๎วําใหญํและ
คึกคักมาท่ีสุดแหํงหนึ่งก็คือ เมืองอัตปือ  ซึ่งแปลวําในบรรดากลุํมชาติพันธุ๑นอกจากจะอยูํในสถานะชั้น
รองทางการปกครองของชนชั้นลาวลุํมแล๎ว ภายในกลุํมพวกเขาเองก็มีการจัดลําดับชนชั้นกันเอง และ
ไลํลํากันด๎วย มาร๑ติน สจ๏วต-ฟอกซ๑ (2553, น. 57-70)  ได๎กลําวไว๎วํามีการจัดลําดับชั้นชนเผํา มี
โครงสร๎างอํานาจและความสัมพันธ๑กัน การเข๎ามาของกลุํมศักดินาลาว สยามหรือฝรั่งเศสในเชิงการ
ปกครองเป็นการแทรกแซง จนกํอให๎เกิดความรู๎สึกถูกกดข่ีและเกลียดชังจนนําไปสูํการตํอต๎านที่เรียกวํา 
“กบฏ” ในที่สุด 

ในการสํารวจปี 2438 แอมมอนิเยได๎บันทึกวําพบชนปุาเผําบรู (Brou) ในอัตปือ อยํางไรก็
ตาม บางครั้งแอมมอนิเยก็เรียกคนกลุํมนี้วํา บราว (Brao) ซึ่งอาจชวนให๎เข๎าใจได๎วําทั้งสองเป็นกลุํม
เดียวกัน ในเรื่องนี้ เบรด (Baird, 2008) ที่ศึกษากลุํมคนบราว (Brao) ในด๎านใต๎จําปาสักและอัตปือ
พรมแดนลาว-จังหวัดรัตนคีรีของกัมพูชา ระบุวําคนบราวเป็นอีกกลุํมหนึ่งที่มีชื่อเรียกตนเองและภาษา
ตากหาก   

อยํางไรก็ตามในหนังสือ บรรดาชนเผําในลาว ของกรมชนเผําในนามหนํวยงานของรัฐ
ศูนย๑กลางแนวลาวสร๎างชาติ (2008) ได๎จัดหมวดหมูํกลุํมชาติพันธุ๑ตํางๆ ของประเทศตนเองตาม
ลักษณะภาษาศาสตร๑ซึ่งมี 4 หมวดภาษาซึ่งมี 49 ชื่อเรียกกลุํมชาติพันธุ๑ ได๎แกํ หมวดภาษาลาว -ไทย มี 
8 ชนเผํา  หมวดภาษามอญ-เขมรมี 32 ชนเผํา  หมวดภาษาจีน-ทิเบตมี 7 ชนเผํา และหมวดภาษา  
ม๎ง-อิวเมียนมี 2 ชนเผํา ในนี้บรูถูกจัดอยูํในกลุํมชื่อเรียก กะตาง (Katang) สํวนบราว (Brao) เป็นอีก
กลุํมหนึ่งตํางหาก  แตํทั้งสองอยูํหมวดภาษาเดียวกันคือ มอญ -เขมร ข๎อมูลในสํวนนี้สอดคล๎องกับที่  
แบรด (Baird and Shoemaker, 2008, p. 27; Baird, 2008) ทําการศึกษา วิถีชีวิต ผู๎คนและการ
พัฒนาในลุํมน้ําเซกอง สปป.ลาว ที่ก็ระบุวํา กลุํมบรู (Brou) อยูํในกลุํมชื่อเรียกของลาว (Lao Name) 
คือกะตาง (Katang) แตํนอกเหนือจากนั้นยังบอกวํา กลุํมบรู (Brou) นี้ยังอยูํในชื่อเรียกของลาวคือ   
ตะโอย (Ta-oi) อีกด๎วย แตํขณะที่กลุํมบราว (Brao) อยูํในกลุํมชื่อเรียกของลาวคือ ละเว (Lave)  ซึ่ง
ระบุประชากรที่แตกตํางกัน  แบรดยังระบุพ้ืนที่ที่พบกลุํมบรู (Brou) ในแขวงเซกองและจําปาสัก 
ขณะที่กลุํมบราว (Brao) ไมํมีในเซกอง แตํมีในแขวงอัตปือและจําปาสัก โดยเฉพาะในพ้ืนที่เขา
ทําการศึกษาในแถบลุํมแมํน้ําเซกองทางใต๎อัตปือลงฝั่งลาวมาถึงเชียงแตงและจังหวัดรัตนคีรีฝั่งกัมพูชา 
ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกันกับที่แอมอนิเยเคยบันทึกชาวบรูหรือบราววําเป็นกลุํมเดียวกัน เบรดยังระบุด๎วย
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วํา กลุํมชาติพันธุ๑บราวเคยถูกอาณานิคมกํอนหน๎าฝรั่งเศษแผํอํานาจเข๎ามาครอบงําเชํน สยามและลาว 
รวมถึงเขมร พวกเขามักจะรับรู๎หรือเรียกกลุํมชาติพันธุ๑บราววําเป็น ละเว ขณะที่พวกเขาเรียกตนเองวํา 
บราว ซึ่งมีกลุํมยํอยลงไปอีกคือ the Jree, Kavet, Hamong, Ka-nying, Lun, Umba, Kreung และ 
Brao Tanap อยํางไรก็ตาม เบรดพบวํา คนบราวมีการนิยามตัวเองเฉพาะด๎วยชื่อเรียกตนเอง “บราว”  
ซึ่งเป็นภาษาของพวกเขาในตระกูลภาษามอญเขมร แตํคนลาวทั่วไปมักเรียกพวกเขาวํา ละเว (Lave) 
แตํคนบราวสํวนหนึ่งที่ปรับตัวเข๎ากับวัฒนธรรมลาวและการตั้งชื่อชาติพันธุ๑ของรัฐก็อ๎างอิงตัวเองวําเป็น
ละเว ซึ่งอาจเป็นไปตามสิ่งที่คอนโดมินาสเรียกวําการทําให๎เป็นลาว (Lao-isation)  แตํคนบราวสํวน
ใหญํปฏิเสธที่จะให๎เรียกตัวเองวํา “ละเว”   (Baird, 2008, pp. 68-70) อยํางไรก็ตามการเปรียบเทียบ
ความเหมือนหรือแตกตํางระหวํางกลุํมบรูและกลุํมบราว เชํน ในเชิงภาษาศาสตร๑ (รวมถึงมิติทางสังคม
วัฒนธรรม) ยังคงต๎องการการสืบค๎นและศึกษาตํอไป 

อยํางไรก็ตาม มาร๑ติน สจ๏วต-ฟอกซ๑ (2553) นักประวัติศาสตร๑ลาวได๎ระบุวําชนกลุํมน๎อยที่
พูดภาษาตระกูลมอญเขมรในในลาวใต๎มีด๎วยกันสองกลุํมคือละเวนและบราว (Brao)  มีแพรํหลายอยูํ
ทั่วไปในลาวใต๎ทางด๎านตะวันตกติดกับกัมพูชาและด๎านตะวันออกเฉียงเหนือคือแถวอัตปือและจําปาสัก  
คนเหลํานี้ฟอกซ๑ระบุวําอยูํในฐานทางสังคมชั้นรองแยกจากคนชั้นปกครองซึ่งเป็นคนลาวทั่วไปในพ้ืนที่ 
แม๎ในฝั่งไทย  กลุํมบรู (จากชื่อเรียกที่พวกเขาเรียกตนเอง) ที่ผู๎วิจัยศึกษานอกเหนือจากจะถูกเรียกเหมา
รวมด๎วยชื่อวํา “ขํา” จากรัฐ สื่อ และคนในท๎องถิ่นแล๎ว พวกเขายังถูกเรียกหรือถูกเข๎าใจวําเป็น “สํวย” 
ด๎วยเชํนกัน เชํน งานไซเดนฟาเดน ได๎อ๎างการสํารวจประชากรไทยในแถบใต๎แมํน้ํามูลซึ่งรวมเอาพ้ืนที่
ของชาวบรูวําเป็นกลุํมสํวยหรือกูย (Seidenfaden, 1952)  ในเรื่องนี้ เมื่อปีที่ผู๎วิจัยทําการศึกษาอยูํใน
หมูํบ๎านชาวบรู มีกลุํมชาติพันธุ๑สํวยหมูํบ๎านหนึ่งจากจังหวัดสุรินทร๑มาผูกสัมพันธ๑กับพวกเขา ถือพวก
เขาวําเป็น “สํวย” เหมือนกันกับตนโดยอ๎างวํามีความเชื่อและภาษาพูดที่คล๎ายกัน (แตํชาวบรูในพ้ืนที่
บอกกับผู๎วิจัยวํา ไมํได๎เหมือนกันทั้งหมด บางครั้งก็สื่อสารไมํตรงกัน) ประเด็นนี้ สุวิไล เปรมศรีรัตน๑ 
(2542, น. 236-238) นักวิชาการภาษาศาสตร๑ก็พบวําชาวบรูอาจอยูํในชื่อเรียกอีกอยํางวํา “โซํ” ซึ่งมา
จากการศึกษคําศัพท๑พ้ืนฐานของทั้งสองกลุํมวํามีความใกล๎เคียงกัน มีคําศัพท๑รํวมตระกูลเดียวกันถึง 
70-99%  แตํก็ยังมีความสับสนในชื่อเรียก บรูบางแหํงเชํนที่ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เรียกตนเองวํา 
“บรู” แตํคนทั่วไปเรียกพวกเขาวํา “โซํ” เนื่องจากเห็นจากความคล๎ายคลึงกับกลุํมที่อําเภอกุสุมาลย๑ที่
เรียกวํา โซํ 

สิ่งที่กลําวมานั้นทําให๎เห็นวํา กลุํมบรู (Bru or Brou) นี้มีความไมํลงรอยกันในการจัดชื่อ
เรียกชาติพันธุ๑และพ้ืนที่การพบหรือที่อยูํอาศัยรวมไปถึงจํานวนประชากร ที่เป็นเชํนนี้อาจมาจากกลุํม
ชาติพันธุ๑บรูมีความคล๎ายคลึงในด๎านภาษาและวัฒนธรรมกับกลุํมชาติพันธุ๑อ่ืน จึงอาจทําให๎การสับสน
ในการจัดกลุํม (ซึ่งบางครั้งกลุํมที่ถูกจัดให๎นั้น ชาวบรูเองก็ยังปฏิเสธเชํน กะตาง แตํยืนยันชื่อเรียก
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ตนเองวํา “บรู”) บางครั้งถูกจัดเข๎าในกลุํมชาติพันธุ๑อ่ืนที่มีความใกล๎ชิดหรือคล๎ายคลึงทางด๎านภาษา
และวัฒนธรรม  

อยํางไรก็ตาม จากที่กลําวมานั้น เป็นที่แนํนอนวํา ชาวบรูเรียกชื่อตนเองเฉพาะวํา “บรู” 
และชื่อเรียกนี้มีความเป็นไปได๎ถึงกลุํมคนกลุํมใหญํและมีกลุํมยํอยลงไปอีกหลายกลุํม (ตามที่ผู๎วิจัยตั้ ง
ข๎อสังเกตไว๎กํอนหน๎า) ในแงํนี้ ชื่อเรียก “บรู” นําจะมีขอบเขตกว๎างทั้งในแงํ “ชื่อเรียกตนเองเหมา
รวม” และ “ความหมาย” ซึ่งอยํางหลังนี้เสมือนต๎องการสื่อนัยสําคัญถึงตัวเองวําเป็นคน คนที่อาศัยอยูํ
บนภูเขาชอบอิสระ ไมํชอบการกดขี่  ความหมายนี้ยังแสดงนัยตกค๎างอยูํในความทรงจํามาถึงปัจจุบัน
ดังที่พวกเขาเลําตรงกันถึงการหนีการถูกกดขี่ของฝรั่งเศสข๎ามมาไทยในประวัติศาสตร๑ตนเอง ชาวบรู
หลายคนบอกกับผู๎วิจัยวํา “บรูหมายถึงคน  คนที่อยูํบนภู ชาวบรูชอบอยูํอยํางอิสระ  บํมักถูกรบกวน”  
“พวกเฮาคือบรู บรูคือกัน ทิ้งกันบํได๎” (มะไฮกวยบรู บรูนะระเทร ตอระตอระอาย)  “คนบ๎านอ่ืนหาวํา
เราคือขํา คนปุา กินยอดหวายปลายห๎วย ปูกั้งกะปอมหิน เฮาบํมัก”   
 

2.3 “บรูไทย” และ “บรูลาว” 

กลุํมชาติพันธุ๑บรูที่ผู๎วิจัยศึกษานี้อาศัยอยูํในสองฟากแมํน้ําโขงฝั่งไทย และฝั่งลาว เป็นกลุํม
เดียวกันทั้งเครือญาติทางสายเลือดและสังคมวัฒนธรรม โดยในอดีต พวกเขาอาศัยอยูํบนภูกางเฮือน1

ฝั่งซ๎ายแมํน้ําโขง (สปป.ลาวปัจจุบัน) แตํเมื่อฝรั่งเศสได๎แผํอํานาจอาณานิคมเข๎ามาปกครองลาว ดําเนิน
นโยบายการปกครอง ผลักดันคนพ้ืนที่สูงหรือลาวเทิงให๎ลงมาอยูํพ้ืนที่ราบ เรียกเก็บสํวยทั้งภาษีและ
แรงงาน (โปรดดูรายละเอียดในบทที่ 6) คนบรูได๎รับผลกระทบเชํนเดียวกันกับกลุํมคนพ้ืนที่สูงๆ  (ลาว
เทิง) ในขณะนั้น ถูกผลักดันให๎อพยพเคลื่อนย๎ายลงมาอยูํในที่ลุํม ตํอมายังถูกอาณานิคมฝรั่งเศสขูดรีด
ใช๎แรงงานในการสร๎างถนน ชาวบรูสํวนหนึ่งได๎หนีข๎ามเข๎ามาไทย (ซึ่งขณะนั้น ไทยเองได๎รับอิทธิพลของ
อาณานิคมก็กําลังปฏิรูปเส๎นเขตแดน การบริหารราชการ และการสร๎างความเป็นไทยให๎กับคนใน
ภูมิภาคอีสาน ชาวบรูจึงถือวําเคลื่อนย๎ายเข๎ามาในชํวงการเปลี่ยนแปลงการปกครองและการสร๎างชาติ
ในภูมิภาคนี้ในลักษณะ “ทําลาวให๎เป็นไทย” แตํเมื่อเทียบกับอาณานิคมฝรั่งเศสแล๎ว โครงสร๎างการ
ปกครองของไทยดูจะทําให๎พวกเขาเดือดร๎อนน๎อยกวําจึงได๎พากันเคลื่อนย๎ายข๎ามมา) อาศัยอยูํในพ้ืนที่
ริมแมํน้ําฝั่งไทยเป็นสองหมูํบ๎าน งานวิจัยนี้จะใช๎คําเรียกชาวบรูทั้งสองพ้ืนที่ฟากแมํน้ําวํา “บรูไทย” 
หมายถึงชาวบรูกลุํมที่อพยพข๎ามมาอยูํในฝั่งไทย  สํวน “บรูลาว” คือชาวบรูกลุํมที่อาศัยอยูํฝั่งลาว แตํ
ทั้งนี้ ทั้งสองกลุํมถือวําเป็นกลุํมชาติพันธุ๑เดียวกัน เป็นเครือญาติกัน อิทธิพลของพ้ืนที่และเส๎นเขตแดน
ของรัฐทําให๎พวกเขาตํางต๎องตกอยูํภายใต๎อํานาจ  นโยบาย และการเป็นพลเมืองของรัฐที่แตกตํางกัน 

                                           
1
 ปัจจุบันถูกเปลี่ยนชื่อเป็นภูเชียงทอง 
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2.4  ชาวบรูในหมู่บ้านศึกษา 

2.4.1 ผี (เยียง) กับการจัดตั้งองค์กรทางสังคมและวิถีชีวิตชาวบรู 

 วาร๑กยาส  (Vargyas, 1996, น.117-119) ได๎ศึกษาบรู1ที่เวียดนามพบวํา เยียง2  
(Yiang) เป็นผีที่ชาวบรูนับถือแบํงออกได๎เป็นสองอยํางด๎วยกัน คือ เยียง ขนีค (Yiang Kaneaq) และ 
เยียง ซู (Yiang Su)  ระบบความเชื่อผีดังกลําวนี้มีผลตํอการจัดองค๑กรทางพ้ืนที่และสังคมวัฒนธรรม
ของชาวบรู โดยที่ผีฝุายแรกนั้น เป็นเสมือนวิญญาณของเครือญาติชาวบรูที่ตายไปแล๎วกลับมาเป็นผี
บรรพบุรุษ ผีนี้จะคุ๎มครองและดูแลชาวบรูในเรือนตระกูล   พิธีกรรมตํางๆ ในเรือนตระกูลจะต๎องทํา
การบูชาผีบรรพบุรุษ หรือกลําวอีกอยํางหนึ่ง ทุกอยํางที่เกิดขึ้นในเรือนตระกูลหรือชุมชนอยูํภายใต๎การ
สอดสํองดูแลของผีเรือน/ตระกูล (Yiang Kaneaq)  ผีบรรพบุรุษจะต๎องได๎รับรายงานเกี่ยวกับกิจกรรม
ทุกอยํางในเรือนตระกูลอยํางตํอเนื่อง ถ๎าไมํเชํนนั้น จะสํงผลให๎เกิดความเจ็บไข๎ และโชคร๎าย เยียง ขนีค 
นี้เป็นอัตลักษณ๑ที่สืบทอดทางฝุายพํอ (patrilinear identity)3  สํวนเยียง ซู (Yiang Su)   เป็นผี
ธรรมชาติอยูํตามปุาเขาที่ควบคุมที่ดินและพ้ืนที่ปุาหรือธรรมชาติ คําวํา Su หมายถึงธรรมชาติและภูมิ
พ้ืนที ่โดยที่เรือนแตํละหลังตํางก็เป็นสํวนหนึ่งของสังคมหรือตระกูลซึ่งมภีูมิพ้ืนที่ (Land) เป็นจุดเริ่มต๎น 
หมูํบ๎านจะขยายออกไปตามการครอบครองพ้ืนที่ของแตํละตระกูลซึ่งรู๎กันวําอาณาบริเวณพ้ืนที่ (area 
or land)  เยียง ซู (Yiang Su)  จะสอดสํองดูแลและจัดการทั้งกับมนุษย๑และ สิ่งตํางๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่
โดยรอบ การทําสิ่งตํางๆ ในขอบเขตพ้ืนที่นั้นจะต๎องรายงานให๎ทราบ  วาร๑กยาสอธิบาย เยียง ซู (Yiang 
Su) เป็นเสมือนพระเจ๎าของธรรมชาติ เป็นพระเจ๎าของทุกๆ สิ่งที่มีอยูํบนโลกเชํน ภูเขา แมํน้ํา สัตว๑และ
พืช  ซึ่งจะมีชื่อเรียกเฉพาะไปตามสถานที่อยูํอาศัย (Vargyas, 1996, pp.120-121) โอบล๎อมอยูํ
โดยรอบทั้งสิ่งมีชีวิตและไมํมีชีวิต ทุกพิธีกรรมจะต๎องเชื้อเชิญให๎ผีเยียง ซู (Yiang Su)  มารับเครื่องเซํน
ไหว๎ตั้งแตํวงจรการทําเกษตรรวมถึงการความเปลี่ยนแปลงทุกอยํางในการจัดการเกี่ยวกับพ้ืนที่หรือ
ที่ดิน  หัวหน๎าของชุมชนจะต๎องทําพิธีกรรมเซํนไหว๎เยียง ซู (Yiang Su)  และกลําวชื่อเรียกทํานและ

                                           
1 ที่อาศัยอยูํในพื้นที่รอยตํอของเวียดนามและลาว ตั้งถิ่นฐานอยูํด๎านเหนือจากสะหวันเขต (ลาว) ถึงดองหา (Dong Ha)  

จังหวัดกวางบิงห๑ และกวางตริ เวียดนาม ประชากรที่พบมากอยูํในเมือง  Huyen Huong Hoa (Khe Sanh)  

2 วาร๑กเยสอธิบายวํา เยียงในภาษาบรูหมายถึง ผี เหมือนกับความหมายของยาง (yaang) ที่พบในกลุํมชาติพันธุ๑    
ออสโตรเอเซียติคอื่นๆ ในหมูํบ๎านที่ผู๎วิจัยศึกษา  ชาวบรูเรียกผีสูงสุดของพวกเขาวํา “เยียง” เชํนกัน ผู๎วิจัยจะได๎กลําวถึงตํอไป 

3 เป็นที่สังเกตวํา การสืบทอดผีที่วาร๑กยาสพบในเวียดนามนี้มีความเหมือนในบางสํวนกับกลุํมบรูที่ผู๎วิจัยศึกษา คือ 
ตําแหนํงผู๎นําพิธีกรรมหรือผู๎สื่อสารกับผีทั้งผีตระกูลและผีชุมชน จะสืบทอดทางฝุายพํอหรือผู๎ชาย  แตํการสืบผีในหมูํบ๎านที่ศึกษา
กลับมีลักษณะเป็นการสืบตํอฝุายแมํหรือฝุายหญิง และมีกฎที่เข๎มงวดในการควบคุมพฤติกรรมของเขยที่แตํงงานแล๎วเข๎ามาอยูํฝุาย
ภรรยา   (โปรดดูรายละเอียดมูลสํวนนี้ในชาวบรูกลุํมศึกษาข๎างหน๎า) 
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สถานที่ การทําเกษตรจะดําเนินไปไมํได๎เลยหากไมํได๎มีการทําพิธีเซํนไหว๎ซึ่งเป็นสัญลักษณ๑ของการ
เริ่มต๎น 

ระบบความเชื่อผีทั้งสองนี้ทําให๎สังคมบรูมีการจัดตั้งองค๑กรทั้งทางพ้ืนที่และสังคม
วัฒนธรรม ซึ่งวาร๑กยาส (Vargyas, 1996, p.126)  ตีความวํา ผีเป็นศาสนาของชาวบรู  มีระดับความ
แตกตํางสัมพันธ๑กัน ผีตระกูลรวมเอาผีบรรพบุรุษของเครือญาติ  เป็นเทพเจ๎าสูงสุดในพ้ืนที่อยูํอาศัย
หรือในบ๎าน ขณะที่ผีซูนั้นรวมเอาผีตํางๆ เชํนในภูเขาและแมํน้ํา ปกครองควบคุมพ้ืนที่ภายนอก 
ธรรมชาติรวมถึงชุมชนหมูํบ๎านหรือท๎องถิ่น ผีของชาวบรูจึงเป็นพระเจ๎าที่มีอํานาจ รู๎ทุกสิ่งทุกอยําง 
มองเห็นทุกสิ่งที่เกิดขึ้น  และปกปูองสิ่งมีชีวิตทั้งหมดตั้งแตํเกิดจนตาย มีบทบาทสําคัญแบํงการจัดการ
ดูแลตระกูลหรือชุมชน   

เป็นที่สังเกตวํา ระบบความเชื่อศาสนาของชาวบรูที่สํงผลตํอการจัดองค๑กรทั้งทางพ้ืนที่การ
อยูํอาศัย ชุมชนและสังคมวัฒนธรรม เบรด (Baird, 2009; 2008) ก็พบเชํนเดียวกันในกลุํมชาวบราว 
ในพ้ืนที่สูงแถบชายแดนลาวและกัมพูชาที่มีระบบความเชื่อและวัฒนธรรมคล๎ายกันในยุคกํอนที่อาณา
นิคมจะเข๎ามา1 โดยที่คนบราวก็มีความเชื่อรํวมกับกลุํมชาติพันธุ๑ในดินแดนแถบนี้ คือความเชื่อเรื่องผี 
ซึ่งตามมาด๎วยการจัดองค๑กรทางสังคมวัฒนธรรม เชํนมีกําหนดที่อยูํอาศัย และอาณาบริเวณเฉพาะของ
ชุมชนตนเอง (แตกตํางจากคนกลุํมอ่ืน) มีระบบความเชื่อและกฎเกณฑ๑หรือข๎อห๎ามกํากับและควบคุม
วิถีชีวิตและการทําเกษตรกรรม มีการทําพิธีกรรมตํางๆ เพ่ือเซํนไหว๎และบอกกลําวผี ภายหลัง การแผํ
ขยายอาณานิคมภายนอกเข๎ามาได๎เริ่มลดทอนและกลืนกลายโครงสร๎างสังคมของชาวบราว 

ระบบความเชื่อผีที่วาร๑กยาสได๎พบในชาวบรูเวียดนามนี้ มีลักษณะสอดคล๎องกับชาวบรูที่
ผู๎วิจัยศึกษาเชํนกัน (แตํทั้งนี้ผีหรือเยียงแตํละหมูํบ๎านชาวบรูอาจจะมีชื่อเรียกเฉพาะไมํเหมือนกันตาม
ชื่อหรือสถานที่ของผีที่พวกเขาเซื้อเชิญมา) โดยความเชื่อผีแบํงออกเป็นสองลักษณะด๎วยกัน มีผลตํอ
การจัดองค๑กรทางสังคมวัฒนธรรมของชาวบรูอยํางเฉพาะทั้งในระดับบ๎านและชุมชน/ปุาเขา แยก
แตกตํางจากกลุํมชาติพันธุ๑อ่ืนเชํนคนไทยอีสาน/ลาวที่อยูํข๎างเคียง ซึ่งผู๎วิจัยจะได๎กลําวถึงตํอไป 

 

2.4.2 วัฒนธรรมดั้งเดิมและวิถีชีวิต 

ตามที่นักวิชาการสันนิษฐานไว๎นั้น ชาวบรูมีต๎นกําเนิดแถวจังหวัดกวํางจิ (Quang Tri) 
ประเทศเวียดนาม แล๎วแพรํจะกระจายการตั้งถิ่นฐานเข๎ามาในแขวงสาละวัน (เชํนบ๎านละวี (Ban 
Lawi))  ประเทศลาว ตํอมากระจายการดํารงชีวิตและการตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนบรูในพ้ืนที่อ่ืนอีกบริเวณ

                                           
1 อาณานิคมของเบรดมิได๎มีความมุํงหมายเฉพาะฝร่ังเศสเทํานั้น แตํถูกตีความรวมถึงสยาม เขมรและลาวที่ขยายอิทธิพล

เข๎ามาเพ่ือชํวงชิงอาณาบริเวณพ้ืนที่สูงดังกลําวด๎วย 
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ลาวใต๎ ได๎แกํ แขวงสาละวัน  เซกอง อัตปือ และจําปาสัก (Schliesinger, 2003)     ปลายศตวรรษที่ 
18 เมื่อลาวตกอยูํภายใต๎อาณานิคมของฝรั่งเศส   ชาวบรูบางสํวนที่ถูกบังคับและขูดรีดการใช๎แรงงาน
ได๎หนีอพยพเข๎าสูํบริเวณอีสานตอนบนของประเทศไทยได๎แกํ หนองคาย สกลนคร มุกดาหาร และ
อุบลราชธานี   (ธีระพันธ๑ เหลืองทองคํา, 2523; สมใจ ศรีหล๎า, 2550; พนัส ดอกบัว, 2553) ธีระพันธ๑ 
เหลืองทองคํา (2523)  เมื่อครั้งทําวิจัยภาษาบรู ได๎มีโอกาสสัมภาษณ๑นายสิม1   ผู๎อาวุโสคนสําคัญของ
หมูํบ๎านถึงประวัติการเคลื่อนย๎ายพอทราบได๎วํา ในอดีต บรรพบุรุษของนายสิมตั้งบ๎านเรือนอยูํทาง
เหนือของประเทศลาวที่เต็มไปด๎วยภูเขา นับถือ “ผีเจียว” เป็นผีประจําเผํา ตํอมาได๎เคลื่อนย๎ายลงมา
ทางใต๎ ข๎ามทะเลปุอง ทะเลนวนและแมํน้ําเซเมืองเหียง มาถึงแมํน้ําละวัฮสวึง ณ ที่นี้ต๎องเลิกถือผีเจียว 
เพราะเป็นเขตของคนลาว ผีเจียวตามมาไมํได๎ อยูํตํอมาจนกระทั่งการทํามาหากินฝืดเคือง จึงเคลื่อน 
ย๎ายไปอยูํตามปุาเขาอ่ืนๆ เดินทางมาอยูํที่เขาโพนบก ตํอมาอพยพมาที่บ๎านมํวงชุม แขวงสะหวันนะเขต 
(นายสิมเองเกิดท่ีนี่)  หลังจากนั้นก็อพยพไปอยูํที่บ๎านหนองเม็กบน “ภูกางเฮือน” หรือที่คนบรูเรียกวํา 
เขาใหญํ (ก็อฮฺปิต) (ภูนี้ชาวบรูบ๎านลาดเสือบอกวําปัจจุบัน สปป.ลาวได๎เปลี่ยนชื่อเป็น “ภูเชียงทอง”) 
ภายใต๎การปกครองของฝรั่งเศสที่พยายามกดดันให๎คนในที่สูงลงมาอยูํในที่ลุํมในหลายๆ พ้ืนที่ของลาว 
ชาวบรูลาดเสือบอกวําพวกเขาถูกให๎มาอยูํในลุํมในชํวงเวลาดังกลําวด๎วย มาตั้งบ๎านเวินขันและย๎าย
ตํอไปที่ห๎วยเบ็น2  ที่นี่ (ชํวงระยะเวลาของการปกครองของฝรั่งเศส) คนบรูได๎ประจักษ๑วําตนเองได๎
สูญเสียความเป็นอิสระเพราะถูกบังคับให๎ต๎องจํายภาษีหรือมิเชํนนั้นก็ต๎องทํางานหนัก พวกเขาจึง
ตัดสินใจอพยพมาฝั่งไทยและมาต้ังบ๎านเรือนอยูํที่บ๎านเวินบึก  

อยํางไรก็ตาม ปรากฏการย๎ายไป-มาของผู๎คนระหวํางฝั่งซ๎าย-ขวาแมํน้ําโขง เป็นเรื่องที่มีมา
ช๎านานตั้งแตํกํอนยุคอาณานิคม เมื่อสยามขยาย “พระราชอํานาจ” ไปยังอาณาจักรล๎านช๎าง มีการตั้ง
เมืองใหมํและกวาดต๎อนคนข๎ามไป-มาท้ังสองฟากแมํน้ําโขง บางครั้งชาวบ๎านที่ไมํชอบการปกครอง การ
เก็บภาษีก็ย๎ายถิ่นฐานข๎ามมาอีกฟากได๎ โดยเฉพาะบริเวณภาคอีสาน การย๎ายถิ่นฐานและการถูกกวาด
ต๎อนจากพ้ืนที่ล๎านช๎างในฐานะเชลยสงครามและผู๎อพยพ มีอยูํเป็นระยะๆ  (เติม วิภาคย๑พจนกิจ, 
2530; กําพล จําปาพันธ๑, 2555) กลําวเฉพาะเมืองโขงเจียมปัจจุบันนี้เคยมีชื่อ “บ๎านโขลงเจียง” หรือ 
“บ๎านดําน” (“เจียง” เป็นภาษาสํวยแปลวํา ช๎าง ในอดีตสถานที่ตรงนี้เป็นที่ต๎อนฝูงช๎างขึ้นแล๎วสํงเป็น
สํวยช๎างให๎กับสยามจึงได๎ชื่อวํา “บ๎านโขลงเจียง” หรือ “บ๎านดําน” ซึ่งเป็นประตูหน๎าดําน ทําขึ้น ทําลง 

                                           
1 ชาวบรูบ๎านเวินบึกเลําให๎ฟังวํา นายสิมเป็นเจ๎าละโบที่สําคัญของหมูํบ๎าน เป็นคนซื่อตรง ไมํมีครอบครัว ชาวบรูให๎ความ

เคารพและยําเกรงเป็นอยํางมาก ปัจจุบันเสียชีวิตแล๎ว 
2 ห๎วยเบ็นเป็นหมูํบ๎านเดิม อยูํในสภาพรกร๎าง พอมีเค๎ารางให๎เห็นวําเคยเป็นหมูํบ๎านที่คนเคยอยูํอาศัยมากํอน  ตั้งอยูํ

ทางด๎านเหนือใกล๎กับบ๎านลาดเสือปัจจุบัน ชาวบรูฝั่งลาวได๎เลําให๎ฟังวํา เมื่อกํอนพวกตนอยูํที่ห๎วยเบ็นแล๎วเกิดโรคระบาดอยํางหนัก
จึงได๎แตกแยกย๎ายมาตั้งบ๎านลาดเสือหรืออีกชื่อหนึ่งคือ “หนองเม็ก” ซึ่งนําเอาชื่อบ๎านเดิมสมัยอยูํบนภูกางเฮือนมาตั้งซ้ํา  บรูที่ข๎าม
เข๎ามาที่บ๎านเวินบึกและทําล๎ง ฝั่งไทยก็คือบรูที่นําจะเคยอยูํที่ห๎วยเบ็นมากํอน 
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ของคนและสินค๎า)   ขึ้นตรงตํอเมืองนครจําปาสักซ่ึงมีเขตปกครองมาถึงฝั่งขวาแมํน้ําโขง (ไทย)     
(มหาศิลา วีระวงส๑, 2535, น.36) ในยุคที่สยามได๎ขยายอํานาจมายึดเมืองขึ้นทางฝั่งซ๎ายแมํน้ําโขง 
อาณาจักรล๎านช๎างได๎ขึ้นตํอสยาม รัชกาลที่ 5 ได๎ย๎ายเมืองโขงเจียมมาขึ้นกับเมืองเขมราฐ (ปัจจุบันคือ 
อําเภอเขมราฐ) ในคราวปรับปรุงการปกครองระหวํางปี  พ.ศ. 2443 -2445  ได๎มีการลดฐานะจาก
เมืองโขงเจียมเป็นอําเภอโขงเจียมขึ้นกับจังหวัดอุบลราชธานี “เมืองโขงเจียมเมื่อกํอนขึ้นกับเมือง  
จําปาสัก สํวนเจ๎าเมืองโขงเจียมอ๎างวําถูกกดขี่ด๎วยคําภาษีเป็นเงิน 9 หาบ จึงไปข้ึนที่เมืองเขมราฐซึ่งเก็บ
คําภาษีเพียง 8 หาบ อีก 4 ปตีํอมาก็มีการร๎องทุกข๑อีก หรือหวังจะให๎ลดหยํอน เจ๎าเมืองโขงเจียมจึงขอ
ขึ้นกับเมืองอุบล ซึ่งให๎จํายคําภาษีเพียงเงิน 7 หาบตํอปี”  (แอมอนิเย, 2539, น.100)  โขงเจียมจึงอยูํ
ภายใต๎การปกครองของเมืองจําปาสักและเมืองอุบล สลับไป-มาตามยุคสมัย (อําเภอโขงเจียมเมื่อกํอน
เคยมีชื่อวํา อําเภอสุวรรณวารี และเคยเปลี่ยนที่ตั้งของอําเภอหรือเมืองสลับไปมาในพ้ืนที่และเปลี่ยน
เจ๎าเมืองพร๎อมทั้งเมืองขึ้นอยูํหลายครั้ง)  เมื่อไทยเสียการควบคุมพ้ืนที่ฝั่งซ๎ายแมํน้ําโขงให๎แกํฝรั่งเศส
ในชํวงพ.ศ. 2444-2450 ชาวบ๎านที่รักความเป็นไทได๎พากันอพยพเข๎ามาตั้งบ๎านเรือนที่บ๎านคัน       
นกหอ เขตอําเภอโขงเจียมโดยการนําของเจ๎าอุปฮาดคําพันและพระอุบลกิจประชากร นอกจากนี้แล๎ว 
ยังมีชาวบ๎านที่ไมํชอบการปกครองของฝรั่งเศสอพยพข๎ามมาขึ้นฝั่งไทยอยูํหลายจุดตลอดริมแมํน้ําโขง
ชายแดนไทย-ลาว (กนกวรรณ มะโนรมย๑, 2552) ในชํวงเวลาใกล๎กัน (พ.ศ.2457) ชาวบรูได๎อพยพมา
ตั้งบ๎านเวินบึกและบ๎านทําล๎งที่ฝั่งไทยเขตอําเภอโขงเจียม 
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ภาพที ่2.5 แผนที่แสดงชาวบรูบ๎านลาดเสือ บ๎านเวินบึก และบ๎านทําล๎ง
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หมูํบ๎านเวินบึกมีประชากร 505 คน 95 หลังคาเรือน ตั้งอยูํติดริมแมํน้ําโขง “บ๎านเวินบึก” 
เป็นหมูํบ๎านที่มีเส๎นเขตแดนเป็นทั้งแมํน้ําและพ้ืนดิน อยูํทํามกลางการโอบล๎อมด๎วยสายน้ําและภูเขา 
เป็นหมูํบ๎านสุดท๎ายของไทยที่สายน้ําโขง (ซ่ึงแบํงเส๎นเขตแดนไทย-ลาว) ไหลมาสิ้นสุดกํอนที่จะไหลเข๎า
ลาว ถัดจากนี้ไป ใช๎พ้ืนที่ทางบกเป็นเส๎นแบํงเขตแดนตํอ โดยใช๎เทือกเขาบรรทัดเป็นเขตแดนผํานพ้ืนที่
สองอําเภอของจังหวัดอุบลราชธานีคืออําเภอสิรินธรและอําเภอบุณฑริก บ๎านเวินบึกอยูํหํางจากอําเภอ
โขงเจียมประมาณ 10 กิโลเมตร ใกล๎กับบ๎านทําแพรและบ๎านห๎วยหมากใต๎ซึ่งเป็นหมูํบ๎านชาวอีสาน 
ปัจจุบัน ทางเข๎าหมูํบ๎านเป็นลาดยาง มีความสะดวก พ้ืนที่ของหมูํบ๎านสํวนใหญํเต็มมีรํองน้ําและเนิน
หรือภูใหญํ-เล็กเชื่อมติดกับเทือกเขาบรรทัดสลับกัน ชาวบ๎านเรียกชื่อรํองน้ํา (ที่ ไหลจากภูลงแมํน้ํา
โขง) และภูหรือเนินด๎วยชื่อตํางๆ เชํน รํองห๎วยหิน ห๎วยยาง ห๎วยหมาก ภูห๎วยโดน ภูจํานัก ภูห๎วยเลา  
ข๎ามเทือกเขาเส๎นแบํงเขตแดนทางบอกไปเป็นหมูํบ๎านชาวลาวเขตอําเภอโพนทอง  แขวงจําปาสัก   
อีกฟากแมํน้ําโขง (ตรงข๎ามหมูํบ๎านชาวบรู) เป็นเมืองชนะสมบูรณ๑แขวงจําปาสัก ซึ่งหมูํบ๎านเดิม   
(ห๎วยเบ็นและบ๎านลาดเสือ) ของชาวบรูเวินบึกตั้งอยูํที่เมืองนี้หํางจากบ๎านเวินบึกออกไปตามการไหล
สายน้ําโขงประมาณ 15-20 กิโลเมตร   

ในอดีต ชาวบรูบ๎านเวินบึกดํารงชีวิตพอยังชีพ โดยอาศัยภูและปุา ทําไรํหมุนเวียน หาของ
ปุา นําไม๎จากภูมาสานหวดหรือตะกร๎า หาปลาในแมํน้ําโขง  บางครั้งนําผลผลิตของตนเองออกไปแลก
ข๎าวหรือของใช๎อ่ืนๆ แบกหามใสํตะกร๎าเดินข๎ามเทือกเขาไปแลกกับชาวลาวฝั่งเมืองโพนทอง เชํน
หมูํบ๎านกระติน คุมทอง สวําง หนองไฮ คันยางและคันหว๎า   

ผีมีบทบาทตํอวิถีชีวิตชาวบรูอยํางมาก  ในระดับครัวเรือน ผีตระกูล (อัยยะ อัยจวย) ทํา
หน๎าที่ควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกด๎วยกฎเกณฑ๑ตํางๆ เชํน ห๎ามชู๎สาว ห๎ามออกนอกหมูํบ๎าน ต๎อง
เคารพเชื่อฟังพํอแมํและผู๎อาวุโสในตระกูล  การผิดผีจะได๎รับโทษ เชํน คนในครอบครัวอาจเจ็บปุวย 
จึงต๎องมีการปรับไหมเซํนไหว๎ผีตามความผิด ในแตํละตระกูลจะมี “เจ๎าฮีต” (อะจวยรี๊ต) ซึ่งทําหน๎าที่
ประกอบพิธีกรรม (จ้ํา) เจรจาและตัดสินปัญหาในครัวเรือน  สมาชิกตระกูลจะสร๎างบ๎านเรือนอยูํใกล๎
กันเป็นกลุํมๆ ตามความเชื่อผีประจําตระกูลที่ตนเองนับถือ 

การข้ึนภูเขาปุาทําไรํ พวกเขาก็จะไปชํวยกันเป็นกลุํมเครือญาติ จับจองที่ดินทํากินทําไรํอยูํ
เป็นครอบครัวหรือกลุํมเครือญาติเรียกวํา “อยูํกันเป็นเหลํา” มีอาณาบริเวณกําหนดเฉพาะ รับรู๎กันวํา
เป็นของกลุํมตระกูล (จุมรี๊ต) ของใครของมัน เชํน พ้ืนที่ทํากินบนภูที่ชาวบ๎านเรียกวําคํายทหารพราน
บนยอดผาดําง   พ้ืนที่นาดงขี้ยางตีนภูทางด๎านตะวันออกของถ้ําตุกลุก 
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2.4.2.1 ผี : อาณาบริเวณสถานที่ (place) และพื้นที่ (space) 

 ผีมีความสําคัญกับชาวบรู ควบคุมและดูแลสมาชิก ปกปูองและคุ๎มครอง
ชุมชนและหมูํบ๎าน  มีระดับของอํานาจเป็นผีสูงสุดและผีตระกูล แบํงอํานาจการดูแลและสัมพันธ๑ซ๎อน
กัน   ผีหมูํบ๎านครอบครองอาณาบริเวณพ้ืนที่ปุาและชุมชน มีต๎นไม๎ที่ชาวบ๎านเรียกวํา ต๎นเหมือดแอ 
เป็นสัญลักษณ๑ที่อยูํอาศัยของผีและครอบครองภูห๎วยเลา  ปุาและชุมชน ผีตระกูลครอบครอง     
อาณาบริเวณ พ้ืนที่ครัวเรือนและกลุํมตระกูลยํอยๆ ในชุมชน เมื่อครอบครองอาณาบริเวณแล๎ว ผีก็
สถาปนาอํานาจครอบทับลงบนพ้ืนที่นั้น ปกปูองดูแลสมาชิกในชุนชนและตระกูล สํงผํานอํานาจมายัง
ตัวบุคคลในชุมชนและตระกูลทําให๎เกิดลําดับความสัมพันธ๑เชิงอํานาจ เชํน  เจ๎าละโบ (อะจวยละโบ) 
คณะผู๎อาวุโสชุมชน เจ๎าฮีต ผู๎อาวุโสตระกูล 

ผีชุมชนและผีตระกูลมีความสัมพันธ๑กัน การทําพิธีเลี้ยงผีจะเลี้ยงผีสูงสุดและผีตระกูลไป
พร๎อมกัน ยกเว๎นบางพิธีที่ต๎องเลี้ยงเฉพาะผีตระกูลตํางหาก  ชาวบรูเชื่อวําผีชุมชนดูแลปุาและหมูํบ๎าน 
สํวนผีตระกูลดูตระกูลและสมาชิกทุกคน   แตํละคนเป็นสมาชิกของผีตระกูลของตน แตํทุกคนเป็นลูก
พ่ึงลูกเทียนของผีชุมชน 

 ผีจึงครอบครองและครอบทับทั้งอาณาบริเวณตําแหนํงแหํงที่ สถานที่ (place) และพ้ืนที่  
(space) แยกและทับซ๎อนกัน  สถาปนาอํานาจที่เป็นได๎ทั้งแบํงระดับและสัมพันธ๑    ชาวบรูอยูํในพ้ืนที่
ตระกูลใด ในพ้ืนที่ตระกูลนั้นและชุมชนเขาจะถูกครอบครองและครอบทับอยูํในอํานาจผี เมื่อเป็น
เชํนนี้ พวกเขาจึงได๎รับการค๎ุมครอง ปกปูอง แตํเป็นสมาชิกท่ีดี ยึดปฏิบัติตามฮีตคอง ในทางตรงกัน
ข๎ามจะถูกลงโทษ ผิดผี ความเชื่อและการเกรงกลัวผี นอกจากยึดปฏิบัติตามฮีตคองอยํางเครํงครัดแล๎ว 
ยังสะท๎อนออกให๎เห็นผํานการเอาใจผี และพิธีเลี้ยงผี จะได๎รับการดูแล ไมํถูกโลงโทษ พร๎อมปกปูอง
คุ๎มครอง ซึ่งก็ควบคุม ดูแล ชาวบรูเป็นกลุํมๆ ไมํรวมเอาคนนอกและหมูํบ๎านอ่ืน  

2.4.2.1.1 ผีสูงสุด (เยียง) 

  อัยยะจํานัก เป็นชื่อเรียกผีสูงสุด (เยียง) ของชาวบรูที่นี่    
ทําหน๎าที่ควบคุมดูแลหมูํบ๎าน ปุา ภูเขา ความเปลี่ยนแปลงใดๆในหมูํบ๎านที่ผิดไปจากจารีตที่เคยมี   
ถ๎าไมํบอกกลําวผีจํานักถือวําผิดผี ผีจะลงโทษหรือแสดงสัญลักษณ๑ให๎รู๎เชํนการเจ็บปุวยของคนใน
หมูํบ๎าน งูใหญํหรือฟาน (เก๎ง) จะเข๎ามาในหมูํบ๎าน หรือควายของชาวบ๎านหายไป ผีจํานักถูกเคารพ 
นับถือวําเป็นผีสูงสุดของบ๎าน ชาวบรูทั้งหมดถือวําเป็นลูกหลานของผีจํานัก เรียกวํา                 
“ลูกเผิ้งลูกเทียน” ผีจํานักจะทําหน๎าที่คุ๎มครองดูแลหมูํบ๎านและชาวบรูทั้งหมด   

ผีจํานักมีผลตํอการจัดการเก่ียวกับความตายหรือพิธีศพของชาวบรู สมัยอดีต เมื่อตายแล๎ว
จะฝังตามกลุํมฮีตตระกูล ฝั่งตามอาณาบริเวณกลุํมตระกูล (จุมรี๊ต) ของแตํละกลุํมไมํปะปนกัน เพราะ
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เมื่อถึงเวลาทําพิธีระเปิ๊ป เลี้ยงผีตระกูลหรือบรรพบุรุษ จะขุดกระดูกของผู๎ตายมาทําพิธี หากคนบรู
ตายนอกหมูํบ๎านห๎ามนําศพเข๎ามาประกอบพิธีในหมูํบ๎านจะให๎นําไปฝังที่ปุาช๎านอกหมูํบ๎านชาวบ๎าน
เรียกวํา “ปุาช๎าดอนทะนี” หากตายในบ๎านจะนําไปเผาที่ปุาช๎าท๎ายหมูํบ๎าน เรียกวํา “ปุาช๎าดอนจิก” 
และหากตายผิดปกติธรรมชาติชาวบรูเรียกวํา “ตายโหง” ให๎นําไปฝังที่ปุาช๎าใต๎สุดของหมูํบ๎านเรียกวํา 
“ปุาช๎าห๎วยโดน”  การทําพิธีศพไมํวําจะฝังหรือเผา ชาวบรูจะให๎ทําพิธีโดยโยนไขํดิบขึ้นให๎ตกลงมาถ๎า
ตกแล๎วไมํแตกแสดงวําไมํใชํที่ที่ผู๎ตายเลือก ซึ่งมักจะเป็นอาณาบริเวณสถานที่ที่เคยเผาหรือฝังของ
เครือญาติ  แตํถ๎าตกลงมาแตกแสดงวําผู๎ตายเลือกที่ฝังหรือเผา ญาติพ่ีน๎องจะถือเอาที่ตรงนั้นเป็นที่ฝัง
หรือเผาศพ การถือผีแบํงอาณาบริเวณการอยูํอาศัยจึงไมํใชํเฉพาะแคํในโลกการมีชีวิตอยูํ  แม๎เมื่อตาย
ไปแล๎วยังแบํงอาณาบริเวณการอยูํอาศัยในโลกทางวิญญาณตามกลุํมผี เครือญาติ 

เกี่ยวกับผีจํานัก  นายเล็ก (ชื่อสมมติ) อดีตผู๎ใหญํบ๎านเลําให๎ฟังวํา ผีนี้ถูกซื้อ (เชิญมาด๎วย
เครื่องเซํนเชํน ควาย ดอกไม๎ เหล๎า ) มาแตํครั้งบรรพบุรุษอยูํ จากประเทศลาวแถบ “ปากน้ํา เสสําเภา 
ตากะแสน แดนแกว”1  นํามายังบ๎านลาดเสือ และข๎ามมายังไทย  ปัจจุบันประจําอยูํบนภูห๎วยโดน 
ด๎านตะวันออกของหมูํบ๎าน โดยมีต๎นไม๎ที่เรียกวํา “ต๎นเหมือดแอ” เป็นสัญญะ ใต๎ต๎นจะสร๎างตูบน๎อย
ให๎เป็นที่อยูํ เมื่อถึงคราวทําพิธีเลี้ยงผี ชาวบรูก็จะขึ้นภูมาประกอบพิธีที่ใต๎ต๎นไม๎นี้   เนื่องจากผีสูงสุด 
(เยียง) ถูกอัญเชิญให๎สถิตอยูํบนภูห๎วยโดนนี้ ภูห๎วยโดนจึงถูกรับรู๎วําเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และมี
ความสําคัญ มีข๎อห๎ามมิให๎ใครมาตัดไม๎หรือถากถางพงหญ๎าที่บริเวณภูห๎วยโดน โดยเฉพาะใกล๎ต๎น
เหมือนแอ หากจะมีการตัดไม๎ ถากถางหญ๎าหรือหาของปุาอยูํบ๎างเพื่อประโยชน๑ใช๎สอยก็ต๎องบอกกลําว
ผีจํานักกํอน   สะท๎อนให๎เห็นการครอบทับของอํานาจผีสูงสุดลงบนอาณาบริเวณพ้ืนที่  พร๎อมกับให๎
ความหมายพ้ืนที่สัญญลักษณ๑ศักดิ์สิทธิ์ ดูแลชุมชน ชาวบรูทุกคน ตลอดไปถึงผืนปุา ธรรมชาติและ
ภูเขา  

                                           
1 คําพูดนี้เป็นมุขปาฐะตํอๆ กันมา ไมํมีใครระบุสถานที่ได๎แนํชัด 
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ภาพที ่2.6 ต๎นเหมือดแอ (ภาพโดยผู๎วิจัย) 

การผิดผีจํานักจะมีสัตว๑ร๎ายเข๎าหมูํบ๎าน  เชํน เสือ งูใหญํ  ฟาน (เก๎ง) กลําวอีกนัยหนึ่งหาก
สัตว๑ดังกลําวเข๎ามาในหมูํบ๎าน  ถือวํามีการกระทําผิดผี  นอกจากสัตว๑สัญลักษณ๑ความผิดดังกลําวแล๎ว 
อาจเกิดความเจ็บไข๎ ล๎มปุวยหรือตายของชาวบ๎าน  

 เมื่อเป็นเชํนนี้ ชาวบรูจะให๎หมอดูดูวํา มีการทําผิดเรื่องใด ผิดผีอะไร เรียกวํ า “หักให๎ดู
หมอ”  ผู๎อาวุโสชาวบรูเลําให๎ฟังวํา หมอดู จะใช๎ไม๎ยาวขนาดพอประมาณ มาหักออกไปทีละทํอน  จน
เหลือทํอนสุดท๎าย หมอก็จะดูแล๎วทํานายออกมาวํา ผิดอะไร ใครทําผิด ผีต๎องการกินอะไร ชาวบ๎านจะ
ฆําสัตว๑นั้นเพ่ือขอขมา เชํนหากผีต๎องการกินควาย คนที่ทําผิดจะต๎องหาหรือซื้อหาควายมาฆําทําพิธี 
ถ๎าไมํสามารถซื้อหามาได๎ ญาติพ่ีน๎องตระกูลต๎องชํวยกัน ผู๎ทําผิด (รวมเอาเครือญาติตระกูลด๎วย) 
จะต๎องรับผิดชอบตํอความเป็นความตายของผู๎เจ็บปุวย จะถูกผู๎ฝุายคนที่เจ็บปุวยและญาติพ่ีน๎องกลุํม
จ๎องมองวําเป็นสาเหตุของการเจ็บปุวยหรือตาย 

ลักษณะดังกลําวมาชาวบรูเรียกวํา “ตายคือคนเจ๎า เป็นคือคนขํอย” (กุเจ๏ดมวยเมย      
อะโมงกวยกอว)  หมายถึง สมาชิกกลุํมตระกูลหนึ่งตระกูลใดเจ็บปุวย ล๎มตาย หักไม๎ดูหมอแล๎วรู๎วํา 
เป็นคนใดในครอบครัวหรือตระกูลหนึ่ง ถ๎าคนนั้นไมํทําพิธีขอขมาผี (ซึ่งรวมเอาญาติพ่ีน๎องของเขาด๎วย
ที่ไมํชํวยตักเตือนให๎อยูํเขาในฮีตคองและไมํชํวยทํา (จัดหาหรือซื้อหาเครื่องเซํนมาทําพิธีขอขมาผี)  จน
เป็นเหตุให๎เขาตาย  กลุํมตระกูล (จุมรี๊ต) นั้นก็จะจ๎องมองและกลําวโทษวําเป็นเพราะคนนั้นทําผิด ไมํ
ขอขมาผี  ในทางตรงกันข๎าม หากคนเจ็บปุวยนั้นหาย ก็คือ “เป็นคือคนขํอย” (อะโมงกวยกอว)   กลุํม
ตระกูลได๎สมาชิกกลับคืนมากจากการเจ็บปุวย ฝุายนั้นได๎รับผิดชอบ ชํวยแก๎ไขเยียวยา ขอขมาผี  

ในการทําพิธี จะมีฆําสัตว๑เพ่ือเซํนไหว๎ตํอผี หลังเสร็จพิธีเนื้อสัตว๑จะถูกแจกจํายแกํผู๎นําพิธี
และสมาชิกกลุํมตระกูล แตํถ๎าผิดผีชุมชนจะแจกกันโดยทั่วไปในหมูํบ๎านอยํางน๎อยได๎ให๎ทุกกลุํมตระกูล 
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ทุกคนก็จะเกิดความพอใจวําได๎จัดกระบวนการให๎ทุกอยํางสมดุลได๎ขอขมา แก๎ไขความผิดตํอผีและเกิด
ความรู๎สึกวําเป็นสมาชิกของชุมชนเดียวกัน  

ด๎วยเหตุนี้  สมาชิกคนๆ หนึ่งจึงต๎องมีหน๎าที่รับผิดชอบตํอความเป็นความตายของทุกคน
ในหมูํบ๎านเดียวกนั และสมาชิกหนึ่งคนมิได๎เป็นปัจเจกอยํางเอกเทศ แตํรวมเอาเครือญาติหรือตระกูล
เข๎ามาเกี่ยวข๎องในพฤติกรรมชีวิตประจําวัน (รวมถึงความสัมพันธ๑ทางสังคม) ด๎วย (ไมํวําเขาจะทําอะไร
ก็ตาม) ฮีตคองจึงควบคุมสังคมชาวบรูอยํางเข๎มข๎น  พวกเขาจะรักษาฮีตคองอยํางเครํงครัดเพ่ือไมํให๎
ผิดผี และยังรวมถึงการเฝูาระวังหรือเกรงกลัวในการติดตํอกับคนนอก ไมํวําจะเดินทางออกนอก
หมูํบ๎าน โดยเฉพาะการแตํงงานกับคนนอกจะไมํเกิดขึ้นเพราะผิดฮีตคอง (โล๏ย รี๊ต) 

พํอใหญํคําโพธิ์ ชาวบรูอายุ 80 กวําปี เจ๎าฮีต (อะจวยรี๊ต) กลุํมตระกูล (จุมรี๊ต) บ๎านเหนือ
เลําวํา เคยมีการผิดผี คนในบ๎านเจ็บปุวย หมอดูทักวํามีการผิดฮีต (โล๏ย รี๊ต) เรื่องคูํคอง “มีหญิงสาว
เอาผัว แตํไมํได๎ทําพิธีอยํางถูกต๎อง” เครือญาติพ่ีน๎องให๎หมอดูวําเป็นใคร  พยายามสืบค๎นหากัน คนใน
หมูํบ๎านก็ไมํปรากฏวํา “มีใครเอาผัว” ในชํวงเวลานั้น เมื่อสืบไปสืบมาจึงรู๎วํา ลูกสาวของครอบครัว
หนึ่งไปทํางานกรุงเทพฯ ได๎แฟนอยูํกินด๎วยกัน เครือญาติของเธอยอมรับตกลงกัน และได๎มีการเสีย
ควายเพื่อขอขมาผี 

นอกจากนี้ หากชาวบรูจะเดินทางไกลไปตํางถิ่นหรือออกนอกหมูํบ๎าน ไปทํางาน  ไปสอบ
ราชการ  พวกเขาจะบ๏ะบนผีจํานักเพ่ือให๎โชคดีหรือประสบความสําเร็จ (บ๏ะบนอัยยะจํานัก)  ชาวบ๎าน
เชื่อวํา การบนหากไมํมีการแก๎ก็จะมีผลร๎ายเชํน เป็นบ๎า หรือเจ็บไข๎ได๎ปุวย  

ผู๎ที่มีความสัมพันธ๑ใกล๎ชิดกับผีจํานักคือ  “เจ๎าละโบ” (อะจวยละโบ)  คอยทําหน๎าที่นํา
ประกอบพิธีกรรมตํอผีจํานัก  สมัยกํอน เจ๎าละโบเป็นบุคคลที่มีอํานาจ เป็นที่เคารพเชื่อถือให๎ทําหน๎าที่
ดูแล ตักเตือนแนะนํา ตัดสินและแก๎ไขปัญหาของสมาชิกในหมูํบ๎าน เจ๎าละโบจึงเป็นตําแหนํงที่มีหน๎าที่
สําคัญเสมือนเป็นผู๎นําของหมูํบ๎านหรือชุมชนชาวบรูมาช๎านาน ทั้งประกอบพิธีกรรม ดูแล ตักเตือน
แนะนําและแก๎ไขปัญหาสมาชิกทุกคนในหมูํบ๎านได๎  โดยมีความใกล๎ชิดและเป็นตัวแทนที่เชื่อมสัมพันธ๑
กับผีสูงสุด (เยียง) ที่ชาวบรูให๎การเคารพเชื่อถือ ตําแหนํงเจ๎าละโบเป็นตําแหนํงที่ถูกสืบทอดกันในสาย
ตระกูลใดตระกูลหนึ่ง โดยมีผู๎ชายทําหน๎าที่ เจ๎าละโบจึงเป็นเสมือนพํอบ๎าน มีอํานาจเด็ดขาดในการ
ตัดสินปัญหา ที่ทุกคนยอมรับและปฏิบัติตาม รวมไปถึงคําแนะนําตํางๆ ด๎วย  เจ๎าละโบที่เป็นโสดไมํมี
เมียชาวบรูเรียกวํา “ตาก๐ง”  การครองตนดี  มีวินัย รักษาฮีตคอง จะทําให๎ตาก๐งเป็นที่เคารพของ
ลูกบ๎านมากข้ึน  

อดีตเจ๎าละโบสิมเป็นคนหนึ่งที่ชาวบรูบอกวํา ชาวบรูนับถือเจ๎าละโบสิม  เมื่อเจ๎าละโบพูด
คําไหนเป็นคํานั้น ทุกอยํางจบ ชาวบ๎านเชื่อฟัง เขาจะเดินไปบ๎านตํางๆ  ได๎ทุกหลังคาบอกกลําว
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ตักเตือนลูกหลานได๎  ครอบครัวแตํละบ๎านหากมีของกิน กล๎วย อ๎อย  หรือสิ่งของอ่ืนทที่หามาได๎มักจะ
มอบให๎ตาก๐ง ชาวบรูคนหนึ่งบอกวํา “ทุกคนนิยม ยกยํอง และเคารพเชื่อถือมากกวําผู๎ใหญํบ๎านจริงๆ  
เสียอีก” ยายแพงผู๎อาวุโสตระกูลหนึ่ง เป็นหลานของนายสิม เลําให๎ฟังวํา ชาวบ๎านทุกคนให๎ความ
เคารพ ถือเหมือนเป็นพํอแมํแท๎ๆ ของพวกเขา คําพูดของนายสิม จะเด็ดขาด เป็นที่เคารพยําเกรง  
ปัญหาตํางๆ  หากนายสิมพิจารณาตัดสินหรือแนะนํามักจะสิ้นสุด นายสิมเดินไปไหนทุกคนเคารพ  
คนหนุํมสาวและเด็กๆ จะ เคารพและเกรงกลัว เดินผํานจะก๎ม ไมํวิ่งเลํนใกล๎นายสิม เขาเป็นโสดไมํมี
ครอบครัว  ไมํกินเหล๎าเมายา  ฮีตคองสมัยนายสิมเครํงครัด การผิดผี ปรับไหมลงโทษเด็ดขาด  ผีมี
ความศักดิ์สิทธิ์ ถ๎าทําผิด ควาย เสือหรือฟาน (สัญญะแสดงวําผิดผี) เข๎ามาในหมูํบ๎านให๎เห็นชั ดเจน  
ทุกคนจะเกรงกลัว รักษาฮีตคองเพ่ือไมํให๎ผิดผี 

 

 
ภาพที ่2.7 พิธีกินข๎าวใหมํ (จาโดยตะไหม๐) (ภาพโดยผู๎วิจัย) 

 

2.4.4.1.2 ผีตระกูล 

 ใ น ร ะ ดั บ ค รั ว เ รื อ น  มี ผี ต ร ะ กู ล เ ป็ น ผี บ ร ร พ บุ รุ ษ         
(กุมู๏ยอะยะอะจวย) ที่นับถือกันในเครือญาติสายตระกูลสืบตํอกันมายาวนาน สมาชิกที่ถือผีเดียวกันจะ
อยูํรํวมกันเกิดเป็นกลุํมเครือญาติขนาดใหญํ  ชาวบรูเชื่อวําผีตระกูลจะควบคุมพฤติกรรมและ
ความสัมพันธ๑ของสมาชิกท้ังหมดในตระกูล สมาชิกจะรักษาและปฏิบัติตามฮีตอยํางเข๎มงวด เพ่ือไมํให๎
ผีถูกลํวงละเมิดอันจะทําให๎เกิดความผิดและถูกลงโทษ เจ๎าละโบ  (อะจวยละโบ) ของหมูํบ๎านเลําให๎ฟัง
วํา แม๎จะมีผู๎กระทําผิดผี แตํผีก็สามารถลงโทษสมาชิกคนอ่ืนๆ ในกลุํมได๎  สมาชิกคนหนึ่งๆ จึงต๎อง
รับผิดชอบและดูแลสมาชิกคนอ่ืนๆ ในกลุํมด๎วย เพราะหากตนละเมิดฮีต สมาชิกที่เหลืออาจถูกผี
ลงโทษ เชํนเขยทําผิด น๎าบําว น๎าสาว หรือใครคนใดคนหนึ่งในกลุํมอาจเจ็บปุวย (ถูกผีลงโทษ) ได๎ เมื่อ
ผิดผีก็จะมี “การปรับไหม” เพ่ือแก๎ไขหรือขอขมาความผิด โทษหนักสุดถูกปรับเป็นควาย  1 ตัว ถ๎า
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เขาไมํสามารถจํายได๎ ญาติพ่ีน๎องจะชํวยกันรับผิดชอบ ชํวยคําใช๎จํายในการปรับไหม รวมไปถึง
ระหวํางกลุํมด๎วย หากคนอีกกลุํมตระกูลทําผิดฮีต (โล๏ย รี๊ต) ตํอกลุํมตระกูลอ่ืน  จะถือวําเป็นเรื่อง
ระหวํางตระกูลที่ต๎องเจรจา เมื่อมีคําตัดสินให๎ปรับไหม เมื่อผู๎ทําผิดไมํสามารถจํายคําปรับไหมได๎  ญาติ
พ่ีน๎องจะเข๎ามาชํวย   

ผีตระกูลจะครอบครองอาณาบริเวณสถานที่ (place) ของครัวเรือนกลุํมตระกูล (เรียกวํา 
จุมรี๊ต หมายถึงกลุํมฮีตมีความหมายเทํากับกลุํมตระกูลหนึ่งๆ)  เรือนหลังหนึ่งทํามกลางเรือนตํางๆ 
ของกลุํมตระกูล จะถูกใช๎และถือเป็นสัญลักษณ๑ของผีบรรพบุรุษ (กุมู๏ยอะยะอะจวย) หลังเรือนหลังนี้
จะสร๎างตูบน๎อยไว๎ให๎ ซึ่งถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของผีตระกูล การประกอบพิธีกรรมตํางๆ ของกลุํมจะ
เกิดขึ้นที่นี่  แตํละกลุํมตระกูลจะมี “เจ๎าฮีต” (อะจวยรี๊ต) เป็นผู๎นําสูงสุดในตระกูล ทําหน๎าที่นํา
ประกอบพิธีกรรมตํอผีบรรพบุรุษและคอยตักเตือนแนะนําและตัดสินปัญหาของสมาชิกในตระกูล  อีก
ทั้งยังเป็นตัวแทนตระกูลในการเจรจาและสัมพันธ๑กับกลุํมอ่ืนๆ เชํนตัดสินปัญหาระหวํางตระกูล การ
แตํงงานระหวํางตระกูล เข๎ารํวมกับเจ๎าละโบในพิธีเซํนไหว๎ผีสูงสุดของหมูํบ๎าน  เป็นต๎น  การสืบทอด
ตําแหนํงเจ๎าฮีตเป็นการสืบทอดในสายตระกูล โดยมีผู๎ชายทําหน๎าที่เป็นเจ๎าละโบ ปัจจุบัน ในหมูํบ๎าน
เวินบึกมีกลุํมฮีต 3 กลุํม1  อยูํในด๎านเหนือและใต๎ตามการไหลของสายน้ําคือ 

บ๎านเหนือมี 1 กลุํม อยูํอาศัยทางด๎านเหนือหมูํบ๎าน มีลําธารธรรมชาติเรียกวํา ห๎วยยาง 
แบํงเขตอาณาบริเวณพวกเขากับกลุํมอ่ืน กลุํมนี้มีสมาชิกหรือเครือญาติที่นับถือผีเดียวกันมากเป็น
อันดับที่สองของหมูํบ๎าน บ๎านใต๎มี 2 กลุํมคือกลุํมหนึ่งเป็นกลุํมใหญํ ลําดับเจ๎าละโบตั้งแตํอดีต-ปัจจุบัน
สืบทอดอยูํในกลุํมนี้ เป็นกลุํมตระกูลแรกๆ ที่อพยพเข๎ามาไทย ผีตระกูลสําคัญกวํากลุํมตระกูลอ่ืน 
เพราะในการทําพิธีเลี้ยงผีตระกูลและพิธีกินข๎าวใหมํ กลุํมตระกูลนี้เป็นกลุํมเดียวที่จะทําการเลี้ยงทั้งผี
สูงสุดและผีตระกูล ขณะที่กลุํมอ่ืนเลี้ยงผีตระกูลอยํางเดียว ไมํได๎สามารถเลี้ยงผีสูงสุดได๎ด๎วย และหาก
กลุํมนี้ยังไมํเลี้ยงผี  พวกเขาจะยังไมํทําการเกี่ยวข๎าวหรือเก็บเกี่ยวผลผลิตได๎ (ต๎องรอให๎กลุํมนี้เลี้ยง
กํอน) กลุํมนี้ถือวําเป็นกลุํมใหญํ เป็นกลุํมเกําแกํและอพยพมาในชํวงแรกๆ นอกจากนี้  นักการเมือง
ท๎องถิ่นในชํวงแรกเชํน ผู๎ใหญํบ๎าน สํวนใหญํก็เป็นผู๎ชายจากกลุํมนี้ กลุํมนี้จึงคํอนข๎างมีอิทธิพลทางการ
ปกครอง (รวมถึงการเมือง) สํวนอีกกลุํมอยูํใกล๎กับกลุํมใหญํที่ได๎กลําวมาโดยมีถนนในหมูํบ๎านแยก
ความเป็นกลุํมทั้งสองอยํางครําวๆ  สมาชิกที่อยูํในกลุํมตระกูลนี้มีความใกล๎ชิดกับกลุํมใหญํที่กลําวมา
ทั้งโดยพื้นที่การอยูํอาศัยใกล๎กันและการแตํงงานระหวํางกัน  

ในสังคมแบบดั้งเดิมหรือจารีต สมาชิกจะอยูํหรือสังกัดกลุํมของตัวเอง เจ๎าฮีตจะดูแล
สมาชิก มีผู๎อาวุโสอื่นๆ ในตระกูลเป็นผู๎ชํวย นอกจากอยูํเป็นกลุํมของตัวเองแล๎ว พวกเขาก็สัมพันธ๑กัน

                                           
1 เมื่อกํอนเคยมี 4  กลุํมฮีต  แตํเนื่องจากกลุํมหนึ่งขาดผู๎รักษาและสืบตํอจึงทําให๎เลือนหายไป เหลือเพียง 3 กลุํม 
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แล•ะกันผํานผีสูงสุดของชุมชนในฐานะลูกพ่ึงลูกเทียน รวมถึงผํานพิธีกรรมตํางๆ ของชุมชน และยัง
สัมพันธ๑กันผํานการแตํงงานระหวํางตระกูลด๎วย ทําให๎เห็นถึงความเป็นกลุํมๆ อยูํบางสํวนและทับซ๎อน
กันอีกบางสํวน ระบบผีแบํงตําแหนํงแหํงที่และการอยูํอาศัยของพวกเขาเป็นกลุํมๆ  และเป็นกลุํมใหญํ 
รวมไปถึงจัดลําดับความสําคัญตําแหนํงแหํงที่และความสัมพันธ๑เชิงอํานาจเป็นชั้นๆ และซ๎อนทับ
สัมพันธ๑กัน 

พิธีเลี้ยงผีสูงสุด (เยียง) แตํละกลุํมจะมารวมตัวกันทําพิธี ชาวบรูเปรียบผีจํานักวําเป็น
เหมือนหัวหน๎ากองพันที่คอยควบคุมดูแลหมูํบ๎าน  สํวนผีตระกูลเสมือนหัวหน๎ากองร๎อยที่คอยควบคุม
กํากับพฤติกรรมของคนในหมูํบ๎าน ผีตระกูลมีอํานาจน๎อยกวํา ขึ้นตํอผีจํานัก (ผีสูงสุด) ผีทั้งสองแบํง
หน๎าที่ดูแลรับผิดชอบลดลั่นกันตามลําดับ ผีตระกูลดูแลพฤติกรรมและความสัมพันธ๑ของสมาชิกใน
ครัวเรือน สํวนผีจํานักดูแลหมูํบ๎าน ชุมชน ปุาและภูเขา   

ความสัมพันธ๑ระหวํางเจ๎าละโบ (อะจวยละโบ) และเจ๎าฮีต (อะจวยรี๊ต) เจ๎าละโบถือวําเป็น
ตําแหนํงสูงสุด  เป็นเสมือนผู๎นําชุมชนที่ชาวบรูให๎ความเคารพสูงสุด  สํวนเจ๎าฮีตเป็นผู๎นําที่ชาวบรูให๎
ความเคารพในครัวเรือนหรือกลุํมตระกูล เจ๎าฮีตจะรํวมกับเจ๎าละโบเมื่อขึ้นสูํพิธีกรรมใหญํเชํนบูชาเซํน
ไหว๎ผีจํานักประจําปี   ผีจํานักควบคุมดูแลชาวบรูทุกคนที่ถือวําเป็นลูกเผิ้งลูกเทียน ผีตระกูล
ควบคุมดูแลชาวบรูที่อยูํในตระกูล  ด๎วยเหตุนี้  เจ๎าละโบควบคุมดูแลชุมชน ปัญหาใหญํของหมูํบ๎านจะ
ขึ้นตํอเจ๎าละโบพิจารณาหรือตัดสิน สํวนเจ๎าฮีตควบคุมดูแลครัวเรือน ปัญหาในครัวเรือนหรือตระกูล
จะได๎รับการตัดสินโดยเจ๎าฮีต   

ลําดับชั้นและความสําคัญของผี กํอให๎เกิดความสําคัญหรือละดับชั้นของความสัมพันธ๑ทาง
อํานาจในชุมชน ทั้งเจ๎าละโบ เจ๎าฮีต  หมอดู และผู๎อาวุโสตระกูล และยังเป็นเสมือนรูปแบบการ
ปกครองของสังคมสมัยกํอน เพราะตําแหนํงดังกลําวนั้นมีหน๎าที่เสมือน “ผู๎นํา” ชุมชนหรือหมูํบ๎าน
และตระกูลนั้นเกิดจากความลึกลับหรืออํานาจผีที่มีอยูํในธรรมชาติที่ชาวบรูเชื่อ  

ในเรื่องนี้ อานันท๑ กาญจนพันธุ๑ (2555) มุํงเน๎นการทําความเข๎าใจผีวํา  มิได๎เป็นอํานาจ
ลึกลับเหนือธรรมชาติ แตํอยูํในธรรมชาติและวิถีชีวิตของคน ซึ่งจะมีผลให๎ทําความเข๎าใจคนและ
ปรากฏการณ๑ทางสังคมได๎มากกวํา คนที่ได๎รับอํานาจนี้จะถือได๎วําเป็นเจ๎าของพลังหรืออํานาจที่จะ
ได๎รับการเคารพ ยําเกรงและเชื่อถือ  มีบทบาทผู๎นําไมํวําการตัดสินใจ แก๎ปัญหา ให๎คําปรึกษาหรือ
แนะนํา  นอกจากนี้แล๎วผู๎อาวุโสเหลํานี้ยังสั่งสมประสบการณ๑ความรู๎ความชํานาญเรื่องขั้นตอน
พิธีกรรมหรือตีความหมายของแตํละสิ่งแตํละขั้นตอน 
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              ลําดับเจ๎าละโบ (อะจวยละโบ) จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

ชื่อ-สกุล ชํวงระยะเวลาประมาณกาล 

นายสิม พึ่งปุา ปีที่อพยพมา - 2525 

นายกลม พึ่งปุา 2525- 2536 

นายดี พ่ึงปุา 2536-2533 

นายสังข๑ พ่ึงปุา 2533-ปัจจุบัน 

 

2.4.2.2 ฮีตคอง  

 ความเชื่อผีทําให๎เกิดฮีตหรือกฎเกณฑ๑ในการควบคุมกํากับพฤติกรรมและ
ความสัมพันธ๑ของชาวบรู ตํอไปนี้คือตัวอยํางของฮีตคองที่ชาวบรูจําได๎และเลําให๎ฟัง 

 การแต่งงาน  ชาวบรูจะแตํงงานกันเองภายในกลุํมบรูด๎วยกัน เป็นการแตํงระหวําง
ตระกูล ห๎ามมิให๎แตํงภายในกลุํมตระกูล (จุมรี๊ต) เดียวกัน เพราะการแตํงงานในเครือญาติเดียวกันจะ
ถือวําผิดผี  นอกจากนี้ชาวบรูก็ไมํนิยมแตํงงานกับคนนอก เพราะถือวําเป็นการผิดผีเชํนกัน          
การแตํงงานกันระหวํางฮีตจะต๎องมีการทําพิธีคอบผีตระกูลเพ่ือเข๎าอยูํในกลุํมฮีตของฝุายคูํสมรสเป็น
การแตํงเข๎าตระกูลฝุายหญิง การแตํงงานระหวํางกลุํมจะต๎องเสียไหมทั้งสองฝุายเพ่ือคอบผีตระกูลตน  
กลําวคือชายที่แตํงกับกลุํมตระกูลหญิงสาว เขาจะต๎องเสียไหมให๎กับฝุายหญิงในการคอบผีตระกูลเธอ 
ขณะเดียวกัน   ฮีตของฝุายชายก็จะเรียกคําไหมจากฝุายหญิงเชํนกัน การคอบผีตระกูลจะทํากํอนจะมี
การอยูํกินด๎วยกันแบบสามีภรรยา หากไมํคอบแล๎วอยูํกินด๎วยกันถือวําผิดผีถูกปรับไหมควาย 1 ตัว  
การแตํงงานตามที่กลําวมานี้เป็นกรณีที่ถูกต๎องตามขั้นตอน เขยและสะใภ๎สามารถขึ้นเรือนพํอเฒํ าแมํ
เฒํา1 (พํอตาแมํยาย-พํอผัวแมํผัว) ของแตํละฝุายได๎อยํางถูกต๎อง แตํก็มีบางครั้งที่คอบเขยหรือสะใภ๎
เพียงฝุายเดียว โดยมักคอบฝุายชายเข๎ามาอยูํเรือนตระกูลภรรยา เรียกวําการคอบเขยเข๎าบ๎าน การ
แตํงงานกันนั้นจะมีการตั้งพํอสื่อคอยไกลํเกลี่ย ให๎คําปรึกษาหรือตัดสินความผิด  กับคอบครัวคูํ
แตํงงานเมื่อทั้งสองมีปัญหากัน การตั้งพํอสื่อนี้ขึ้นอยูํกับคูํแตํงงานนั้นจะเลือกใคร   สํวนมากมักเป็น
เจ๎าฮีตหรือผู๎อาวุโสคนอื่นๆ  นอกจากนี้ คูํแตํงงานเมื่ออยูํด๎วยกันแล๎ว หากมีการหยําร๎างกันจะประชุม

                                           
1 เรือนพํอเฒําแมํเฒํานี้  หมายถึงทั้งเรือนของพํอตา-แมํยายหรือพํอผัว-แมํผัว   และยังหมายรวมถึงบรรพบุรุษตั้งแตํ

สมัยทวด ปูุ-ยําตา-ยาย กํอนหน๎านี้ที่เคยอาศัยอยูํในเรือนนี้  โดยปกติ  เรือนหลังเดิมตั้งแตํสมัยบรรพบุรุษจะยังคงเป็นสมบัติตก
ทอดกันมา  ลูกหลานจะอยูํกันเป็นกลุํมใกล๎ๆ กับเรือนพํอเฒําแมํเฒํานี้ 



67 
 

กันเพ่ือพิจารณาและตัดสินวํา ผิดอะไร ใครผิด  เมื่อทราบแล๎วผู๎นั้นจะต๎องถูกปรับไหมตามความผิด  
ข้อห้ามชู้สาว เมื่อแตํงงานกันแล๎วจะมีกฎระเบียบห๎ามมิให๎ผัวเมียเป็นชู๎ หากฝุายใดฝุายหนึ่งละเมิด 
จะถือวําผิดผีอยํางร๎ายแรง ถูกปรับไหมเป็นควายหนึ่งตัว, การออกนอกหมู่บ้าน ชาวบรูมีกฎห๎ามออก
นอกหมูํบ๎านตามความเชื่อผี กฎข๎อนี้จะบังคับใช๎กับฝุายหญิงมากกวําฝุายชาย โดยห๎ามหญิงออกนอก
หมูํบ๎านไปค๎างคืนที่อ่ืน หากละเมิดก็จะเป็นความผิดร๎ายแรง ผู๎ชายสามารถออกไปได๎ค๎างคืนได๎แตํต๎อง
ทําพิธีบอกกลําวผีตระกูลกํอน  เขยในตระกูล ถ๎าเขยเจ็บปุวยใกล๎ตายจะต๎องให๎มาหมดลมหายใจ
ข๎างลํางหรือภายนอกเรือนพํอเฒําแมํเฒํา ซึ่งอาจจะสร๎างกระต๏อบเล็กไว๎ (สําหรับขัดฮีต ใครก็ตามที่ไมํ
ปฏิบัติตามฮีตจะมาใช๎พ้ืนที่กระต๏อบนี้ เชํน ออกฮีตไปแล๎วกลับเข๎ามาเพ่ือเยี่ยมเยือนพํอแมํหรือ    
เครือญาติก็จะมาใช๎มาท่ีนี่ มิให๎ข้ึนเรือน) ไมํเชํนนั้นจะเป็นความผิดและถูกปรับไหม เพราะเขยนั้นเป็น
เพียงแคํมาขออยูํในฮีตตระกูล  ไมํถือวําเป็นสมาชิก เขยบางคนจะกลับไปอยูํตระกูลตนเองเมื่อรู๎วํา
ปุวยหนัก  นอกจากนี้แล๎ว การเข๎ามาอยูํในตระกูล เขยต๎องเคารพและขยัน ไมํเกียจคร๎าน เวลาออกไป
ทํามาหากินกลับเข๎าบ๎านจะต๎องให๎ “ตลับพร๎าดัง” แสดงถึงขยันขันแข็งและได๎ของอยูํของกินติดไม๎ติด
มือมา มิฉะนั้น  พํอตาอาจจะปรับไหมได๎วําเป็นเขยขี้คร๎าน  หากจะกินเหล๎าเมายา เลํนสนุกสนานก็
ต๎องขออนุญาตพํอตากํอน  และหากลูกสาวเสียชีวิตแล๎วอาจจะต๎องสํงเขยกลับตระกูล แตํทั้งนี้หาก
เขยยินดีที่จะอยูํในตระกูลตํอก็ต๎องปฏิบัติตามฮีตคองของตระกูลอยํางเครํงครัดเหมือนเดิม จะมีภรรยา
ใหมํก็ตํอเมื่อญาติพ่ีน๎องฝุายนี้ให๎การยินยอม ชาวบรูอาวุโสบอกวํา 

“เขยต๎องถูกควบคุมด๎วยฮีตตระกูลภรรยาอยํางเข๎มงวดเชํน ต๎องขยันทํามาหากิน  
ไมํขี้คร๎าน มีมารยาท เคารพให๎เกียรติพํอเฒําแมํเฒํา ห๎ามประพฤติลบหลูํผู๎อาวุโสในตระกูล  
หากจะกินเหล๎าเมายาเลํนสนุกสนานจะต๎องขออนุญาตพํอเฒํา เขยอาจถูกปรับไหมได๎ทุกเมื่อ 
เมื่อแตํงกันไปแล๎วถ๎ามีการหยําร๎าง เจ๎าผิดจะต๎องเสียไหมเป็นควายหนึ่งตัว ถ๎ากิริยามารยาท
ไมํเรียบร๎อย ทําตัวไมํดีหรือไปเลํนสาวอาจถูกปรับไหม เขยจะต๎องเคารพพํอเฒําแมํเฒํา1 
แม๎แตํที่นั่งของพํอแมํก็ห๎ามนั่ง เวลาพูดทุกครั้งจะขึ้นต๎นด๎วยคําวํา “กระบาต” ซึ่งหมายถึง 
ข๎าน๎อย กํอนทุกครั้ง เขยกินเหล๎าได๎แตํจะตบมือร๎องรําทําเพลงเลํนสนุกสนานไมํได๎ต๎องขอ
อนุญาตพํอตากํอน หากเขาละเมิดกฎระเบียบหรือถูกมองวํามีมารยาทไมํเหมาะสม การปรับ
ไหมมักจะตกแกํพํอตา”   

 

 

                                           
1 พํอตาแมํยาย และญาติอาวุโสอื่นๆ ในตระกูล 
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ชายชาวบรูอีกคนเสริมวํา “พํอตาอาจปรับไหมเขยเมื่อไรก็ได๎ บางครั้งพํอตาอาจหาเรื่อง
ปรับไหมเขยด๎วยนึกอยากกินไกํสักตัวหรือเหล๎าสักขวด เขยกะต๎องยอม  เพราะเพ่ินมีอํานาจ  สุดอยูํ
กับเพ่ิน  ครั้นเจ๎าบํยอม โดนปรับไหมอีก”1  

 ผู้อาวุโสในตระกูล  สมาชิกทุกคนต๎องเคารพเชื่อฟังผู๎อาวุโสในตระกูลและชุมชน       
เจ๎าละโบ (อะจวยละโบ) เจ๎าฮีต พํอแมํ  กฎข๎อนี้สําคัญและครอบคลุมสมาชิกตามลําดับความสัมพันธ๑
ในครอบครัวกลุํมตระกูล และชุมชน  ไมํเชํนนั้นอาจถูกเรียกปรับไหมได๎ 

ชุดคุณคําลําดับความสัมพันธ๑ของการเคารพเชื่อถือกันนี้ เป็นคล๎ายกันกับชุดคุณคํา
ความสัมพันธ๑ทางสายเลือดตามธรรมชาติในครอบครัวเชํน พํอแมํ และผู๎อาวุโสคนอ่ืนๆ ในสังคมไทย
โดยทั่วไป  แตํสําหรับชาวบรูนอกเหนือจากความสัมพันธ๑ทางสายเลือดแล๎วยังเป็นพลังอํานาจของผีที่
สามารถให๎คุณและโทษอยูํเบื้องหลัง ความผิดจึงมิได๎จํากัดอยูํที่การไมํเคารพผู๎ใหญํหรืออาวุโสใน
ตระกูลเทํานั้น แตํยังรวมถึงการไมํเคารพและผิดตํอผีตระกูลจะทําให๎เกิดผลร๎ายทั้งตํอตัวเองและญาติ
พ่ีน๎องอีกด๎วย ผีและกฎระเบียบ (ฮีต) จึงมีความสําคัญอยํางมีนัยสําคัญสําหรับชาวบรู  โดยทั่วไป หาก
มีการทําผิด ไมํเชื่อฟังหรือไมํเคารพกันเกิดขึ้นในครอบครัว อาจมีการตําหนิหรือตักเตือนในกลุํมญาติ 
พ่ีน๎อง แตํสําหรับชาวบรู นอกเหนือจากการถูกตําหนิ อาจเป็นการผิดผี  และตามมาด๎วยบทลงโทษ 

การเชื่อผีทําให๎เกิดพิธีที่มีผลตํอการดํารงชีวิตและการทํามาหากินของชาวบรูในรอบปี  
พิธีเลี้ยงบ้านเดือน 3  (เล๊าะอัยยะกะไซไปร)  เป็นพิธีเลี้ยงผีสูงสุด (เยียง) ประจําเดือน 3 ของทุกปี  
พิธีนี้จะทํากํอนการเกี่ยวหรือตัดหญ๎าเตรียมพ้ืนที่ทํากิน เป็นพิธีเลี้ยงผีเพ่ือบอกกลําวและขออนุญาต  
มีกฎวําหากยังไมํทําพิธีนี้ ห๎ามมีการเกี่ยวหรือตัดหญ๎า เตรียมพ้ืนที่ทํากิน ไมํเชํนนั้นจะถือวําผิดผี    
พิธีเลี้ยงบ้านเดือน 6 (เล๊าะอัยยะกะไซตะปัด) เป็นพิธีเลี้ยงผีสูงสุดอีกครั้งหนึ่ง ตรงกับเดือน 6 ของ
ทุกปี พิธีนี้จะต๎องทําเสร็จกํอนจึงจะทําการเพาะปลูกได๎ หากไมํทําพิธีนี้แล๎วปลูกข๎าวจะถือวําผิดผี  

การกําหนดวันเลี้ยงผีประจําเดือน 3 และเดือน 6 นั้นมักจะเลือกวันพฤหัสบดีแรกของ
เดือน เจ๎าละโบ (อะจวยละโบ) เจ๎าฮีต (อะจวยรี๊ต) ผู๎อาวุโสของหมูํบ๎านและกลุํมผู๎ชายจะรวมกันขึ้นมา
ทําพิธีบนภูห๎วยโดน  สํวนผู๎หญิงจะชํวยกันตระเตรียมสิ่งของ เครื่องเซํนไหว๎ พวกเธอสามารถข้ึน
มารํวมพิธีได๎แตํจะนั่งอยูํรอบนอก ห๎ามมิให๎เข๎าใกล๎สถานที่ของผีจํานัก การเลี้ยงผีจะมีเครื่องเซํนไหว๎
หลักคือ ดอกไม๎หนึ่งดอกและเทียนคูํ (ตามจํานวนสมาชิกชาวบรูในครัวเรือน คนละคูํหรือชุด) เหล๎าไห  
ไกํอยํางน๎อย 3  ตัว  นอกเหนือจากเครื่องเซํนไหว๎นี้แล๎วยังมีเครื่องเซํนสมทบหมู ไกํ อ่ืนๆ  อีก จาก

                                           
1 ลูกเขยก็ต๎องยอม เพราะพํอตามีอํานาจที่สุดในครอบครัว ถ๎าไมํยอม เขาจะโดนปรับไหม 
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การบ๏ะบนผี1ของลูกบ๎านที่ได๎เคยบนไว๎ รํวมทั้งจากไหมปรับโทษที่ผิดผี ทั้งหมดก็จะนํามาขอขมารํวม
ในพิธีด๎วย    

ด๎วยเหตุนี้ การเลี้ยงบ๎านดังกลําวนอกเหนือจากเครื่องเซํนไหว๎หลักตามพิธีแล๎วจึงมี
เครื่องเซํนสมทบเพ่ิมอีกมากมาย เหล๎ายา ไกํ หมู (ปีนี้มีเหล๎า 30 กวําขวด ไกํ  30 กวําตัว และหมูอีก 
3 ตัว) เครื่องเซํนเหลํานี้หลังเสร็จพิธี ก็จะกลายมาเป็นเครื่องดื่มกินของผู๎เข๎ารํวมพิธี พวกเขาจะดื่มกิน 
จับกันโยนลงโคลน เอาขี้เขมําหม๎อทาหน๎าหรือตัว เลํนสนุกสนาน (โดยเฉพาะเดือน 6 )    

พิธีกินข้าวใหม่2 (จาโดยตะไม)  ซึ่งเป็นพิธีเลี้ยงผีตระกูลและผีจํานักกํอนการเก็บเกี่ยว
ข๎าวหรือผลผลิต  ตรงกับชํวงเดือน 11-12 ของทุกปี พิธีนี้แตํละกลุํมเครือญาติจะรวมตัวกันที่ตูบผี
ประจําตระกูลของตนเพ่ือทําพิธีเลี้ยงผีประจําฮีต  โดยมีเครื่องเซํนไหว๎คือ ข๎าวใหมํ (ที่นําข๎าวใหมํ
จํานวนเล็กน๎อยมาจากไรํ)  ข๎าวเมํา มัน  ขิง ผักอีคู๎ ไกํ 1 ตัว เหล๎า 1 ขวด ดอกไม๎ เทียน 1 คูํ ข๎าวสาร 
1 ถ๎วย ข๎าวสุก 1 ถ๎วย น้ํา 1 ขัน ในพิธีกรรมนี้มีการเลี้ยงผีจํานัก (ผีสูงสุดด๎วย) แตํมีเพียงตระกูลเดียว
ที่จะเลี้ยงผีจํานักได๎คือกลุํมตระกูลบ๎านของนาย ส. โดยจะทําการเลี้ยงผีตระกูลในตูบน๎อย สํวนผีจํานัก
จะเลี้ยงภายนอกตูบอยูํใกล๎ๆ กัน ผู๎อาวุโสชาวบรูให๎เหตุผลวําผีตระกูลนั้นเป็นผีบ๎านจึงเลี้ยงในตูบ  
สํวนผีจํานักเป็นผีภูจึงเลี้ยงนอกตูบ  การเลี้ยงจะให๎ผีตระกูลกินกํอนแล๎วจึงคํอยให๎ผีจํานัก  พิธีนี้ถือวํา 
เป็นพิธีต๎อนรับข๎าวใหมํ  ให๎การเก็บเกี่ยวในปีนี้ได๎ผลผลิตที่ไมํแตกหัก ไมํเนําเสียและเก็บเกี่ยวได๎มาก
พอบริโภค  เป็นพิธีเพ่ือเริ่มทําการเก็บเก่ียวผลผลิต 

หากพิจารณาวงจรระบบการผลิตไรํหมุนเวียนของคนบรู จะเห็นวํา แตํละขั้นตอนของการ
ผลิตประกอบด๎วยความเชื่อและพิธีกรรม การทําพิธีเลี้ยงผีกํอนการเตรียมแปลงดิน และการเพาะปลูก 
เป็นการขออนุญาตผีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อใช๎ดิน น้ํา ปุา ในการทําการผลิต ผีจะชํวยปกปูองไรํ และชํวย
ให๎เกิดความอุดมสมบรูณ๑ 

 

                                           
1 การบ๏ะบน นั้นมักจะแก๎บนรํวมกับพิธีเลี้ยงบ๎าน หากบนไว๎เดือนสามก็จะแก๎บนเดือนสาม  หากบนไว๎เดือนหกก็จะแก๎

บนเดือนหก ขึ้นอยูํกับชํวงเวลาและความต๎องการของผู๎บน  
2 การนับเดือนของชาวบรู ตรงกับการนับเดือนของคนไทยแบบจันทรคติ  
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ภาพที ่2.8 การเลี้ยงบ๎านเดือน 3 (เล๏าะอัยยะกะไซไปร) บนภูห๎วยโดน (ภาพโดยผู๎วิจัย) 

คนรุํนเยาว๑ ลูก หลาน หลายตระกูล (สํวนใหญํเป็นผู๎ชาย) ได๎เข๎ามารํวมในพิธี พวกเขาชํวย
แบกหามสัมภาระตํางๆ ขึ้นมาบนหอผี เตรียมเครื่องเซํน ถอนขนไกํ ชํวยฆําสัตว๑สําหรับเซํนไหว๎     
หั่นพริก เครื่องครัวตํางๆ  ชํวยผู๎อาวุโสเตรียมสิ่งของที่หอผี เมื่อประกอบพิธีพวกเขาจะเข๎ารํวม นั่งอยูํ
รอบนอก  ใกล๎หอผีจะมีเจ๎าละโบ และผู๎อาวุโสตํางๆ นั่งประกอบพิธี หลังจากเสร็จพิธี พวกเขาจะดื่ม
กินและเลี้ยงฉลองรํวมกัน แสดงให๎เห็นพิธีกรรมและรูปแบบที่เป็นการใช๎อํานาจศักดิ์สิทธิ์ของผีในการ
จัดการความสัมพันธ๑ระหวํางคน มีสํวนชํวยตอกย้ําลําดับความสัมพันธ๑และบทบาทของผู๎อาวุโสของ
ชุมชน  และยังเป็นการการผลิตซ้ําความเชื่อและพิธีกรรมผํานมายังคนรุํนตํอไป 

ความเชื่อและการเคารพผีนอกจากแสดงออกด๎วยการทําตามฮีตคองที่กําหนดไว๎ ฮีตบาง
อยํางกําหนดให๎ต๎อง “คอบ” ด๎วยเครื่องเซํน ชาวบรูก็ต๎องทําตาม เชํนคอบหมูหนึ่งตัวเพ่ือเอาเขยเข๎า
บ๎าน นอกจากนี้หากมีความจําเป็นบางอยํางที่ต๎องทําหรือผิดฮีตคอง (โล๏ย รี๊ต)  ชาวบรูจะต๎องทําการ 
“คอบ” ขอผีกํอนด๎วยเชํนกัน จึงจะทําได๎  

“การคอบ” จึงเป็นการขอหรือบอกกลําวให๎รับรู๎หรืออนุญาต ยินยอมให๎ทําบางสิ่ง
บางอยํางได๎ ในการคอบจะมอบบางสิ่งเพื่อแลกกับการยินยอม เชํน คอบผีด๎วยควายหนึ่งตัว เพื่อขอให๎
มีการสร๎างวัด หรือให๎มีการเลํนดนตรีเสียงดังได๎   

การคอบนี้นอกจากใช๎กับผีแล๎ว ยังถูกประยุกต๑ใช๎ตํอในชีวิตประจําวันทั่วไปด๎วย เชํน คอบ
บอกเจ๎าหน๎าที่ดํานตรวจ (นายดําน) ที่เขตแดน เพ่ือขอไปเยี่ยมพ่ีน๎องอีกฟากชายแดน ซึ่งอาจมีของ
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ฝากติดไม๎ติดมือมอบให๎ เชํน เหล๎า ยา บุหรี่ จึงเป็นเหมือนการนํามาใช๎ในการตํอรองในภายหลังกับ
อํานาจและความเปลี่ยนที่พวกเขาปฏิสัมพันธ๑ด๎วย (จะได๎กลําวในข๎างหน๎า) 

ความเชื่อผีทําให๎เกิดกฎเกณฑ๑ แบบแผน นํามาซึ่งการปรับไหม “การปรับไหม”  คือ
คําปรับความผิดตํอผีจากการประพฤติผิดกฎระเบียบที่มีของสมาชิกชาวบรู เพ่ือเป็นการขอขมาลาโทษ 
สามารถปรับไหมตามความผิดได๎ทั้งตํอผีจํานักและผีตระกูลตามความผิดหนักเบา โทษหนักสําหรับ
การปรับไหมคือ ควาย รองลงมาคือ หมู และโทษเบาสําหรับการปรับไหมคือ ไกํ การปรับไหมนั้นหาก
เป็นความผิดที่มีการกําหนดไว๎ชัดเจนก็จะถูกปรับไหมไปตามนั้นเชํน ปรับไหมไกํหนึ่งตัวถ๎าเขยขี้คร๎าน  
ปรับไหมควายหนึ่งตัวถ๎าคูํแตํงงานฝุายใดฝุายหนึ่งเป็นชู๎  หากเป็นความผิดที่ไมํได๎กําหนดโทษไว๎อยําง
ชัดเจน จะใช๎วิธีดู “สัญญะ”จากอาการเจ็บไข๎ได๎ปุวยของคนในกลุํมฮีต  เชํน ถ๎าคนในกลุํมฮีตเจ็บไข๎ 
เรื้อรัง ไมํหายตามที่ควรจะเป็น ชาวบรูจะใช๎ “วิธีหักไม๎ดูหมอ” คือการไปหาหมอดูทางไสยศาสตร๑เพ่ือ
ทํานายทายทักหาสาเหตุ ในหมูํบ๎านจะมีหมอไสยศาสตร๑ แตํบางทีพวกเขาอาจไปหาหมอดูที่อ่ืนได๎ตาม
ความเชื่อ หากหมอดูทักวําผิดเรื่องใดและความผิดนั้นตกอยูํกับใคร  ผู๎นั้นก็จะถูกปรับไหม อํานาจการ
พิจารณาความผิดและปรับไหมแบบนี้ขึ้นอยูํระหวํางเจ๎าละโบของชุมชนกับสมาชิกของชุ มชน และ  
เจ๎าฮีตกับสมาชิกของตระกูล เชํน พํอเฒํา (พํอตา) อาจปรับไหมเป็นไกํหนึ่งตัวเหล๎าหนึ่งไหกับเขยที่ผิด
ฮีตคอง (โล๏ย รี๊ต)   การปรับไหมยังสามารถดูได๎จาก "สัญญะ” ของสัตว๑ร๎าย เชํน เสือ ฟาน และงูใหญํ 
หากสัตว๑ประเภทนี้เข๎าหมูํบ๎าน สันนิษฐานได๎วําอาจมีความผิดบางอยํางเกิดขึ้น  หากเป็นความผิดที่มี
การระบุไว๎ชัดวําต๎องปรับไหมเป็นสิ่งใด ก็จะต๎องปรับไหมและทําพิธีไปด๎วยสิ่งนั้น หากไมํระบุไว๎ชัดเจน
จะให๎วิธี “หักไม๎ดูหมอ”    
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                  ภาพ 2.9 ตัวอยํางการแตํงงานของเครือญาติและการสืบผี 

 

 การแตํงงานระหวํางกลุํมตระกูล ผีฝุายแมํจะถูกสํงไปยังลูกๆ และสืบทอดตํอไปผํานฝุาย
หญิง จากภาพตัวอยําง ชาย 3 กลุํมตระกูล C แตํงงานกับหญิง 2 กลุํมตระกูล B  เมื่อพวกเขามีลูก ผี
ฝุายแมํ (ตระกูล B) จะถูกสืบทอดไปยังลูก 4 คนของพวกเขา   เมื่อลูกของพวกเขาแตํงงานออกไป
สร๎างครอบครัว ผู๎หญิงก็จะนําผีตระกูลไปสืบทอดให๎ลูกๆ อีก เป็นแบบนี้ตกทอดไปตามลําดับ       
สํวนลูกชายสืบผีของแมํ  เมื่อเขาแตํงงานออกไปอยูํกับตระกูลภรรยาแตํก็ยังถือผีเดิมอยูํ   

หญิงสาวชาวบรูนั้นถูกสงวนรักษาด๎วยกฎระเบียบมากกวําชายหนุํม (ชาวบรูเลําวํา กฎ  
ข๎อห๎ามออกนอกหมูํบ๎านนี้มีความเข๎มงวดกับผู๎หญิงมากกวําผู๎ชาย) และด๎วยเหตุนี้การคืนมักจะคืนผี
ฝุายแมํเป็นหลักและมักเกิดกับครอบครัวที่มีลูกสาวหลายคน (ซึ่งจะขอกลําวไว๎อีกสํวนหนึ่งตํางหาก
ข๎างหน๎า) สํวนชายหนุํมแม๎จะไมํถูกเข๎มงวดด๎วยฮีตข๎อนี้ แตํกระนั้นเมื่อเขาแตํงงาน เขาจะต๎องเตรียม
คําไหมเพ่ือไปขอคอบผีและฮีตตระกูลภรรยา ในฐานะเป็นเขย แตํทั้งนี้เขยไมํถือวําเป็นสมาชิกถือผี
ตระกูลภรรยา  เพียงคอบขออาศัยอยูํในฐานะเขยเทํานั้น (เพ่ือจะได๎ถูกต๎องตามฮีตคอง ไมํผิดผี อยูํ
อาศัยรํวมกันได๎ ขึ้นเรือนพํอเฒําได๎ เป็นต๎น) เขายังคงถือผีและฮีตเดิมอยูํ  เมื่อประกอบพิธีของตระกูล
เขาก็จะกลับเข๎ามารํวมพิธี ด๎วยเหตุนี้สามีและภรรยาอาจจะไมํทําพิธีเลี้ยงผีตระกูลรํวมกัน แยกกันตาม
ผีตระกูลตน 
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ชาวบรูอดีตผู๎ใหญํบ๎านวัย 80 กวําเป็นผู๎อาวุโสของตระกูลคนหนึ่ง เขาถือผีตระกูลตัวเอง
มาแตํงงานได๎ภรรยาซึ่งอยูํอีกตระกูล ทุกวันนี้เมื่อถึงเวลาประกอบพิธี ทั้งสองแยกกันเข๎ารํวมพิธี เขา
จะกลับมารํวมพิธีที่ตระกูลของตน สํวนภรรยาก็เข๎ารํวมพิธีกับญาติพ่ีน๎องในตระกูลของเธอ  

ลูกเขยชาวบรูของเขาได๎เลําเพ่ิมอีกวํา เมื่อเข๎ามาเป็นเขยของตระกูลภรรยาแล๎ว สร๎าง
ครอบครัวด๎วยกัน ทรัพย๑สินที่หามาได๎ถือเป็นสมบัติของครอบครัว  “เขยเป็นเพียงผู๎มาขออยูํอาศัย
กระทั่งอาจถูกสํงกลับตระกูลเดิมด๎วยมือเปลําหากถูกตัดสินวํามีความผิด เชํน เป็นชู๎ หรือละเมิดฮีต  
อยํางร๎ายแรง ผมมาอาสาเพิ่นอยูํ ซื่อๆ ได๐ หากแม๎มื้ออ่ืนนี้ เพ่ินบํพอใจเฮา  สิไลํเฮาออกจากบ๎าน ก็ไป
แตตัํว บํได๎อีหยังไปจักอยําง”1   

อยํางไรก็ตาม แม๎การสืบทอดมรดกและผีประจําตระกูลจะสํงผํานมาทางผู๎หญิง แตํฝุาย
ชายก็ยังมีบทบาทสําคัญในตระกูลและชุมชน กลําวคือ ตําแหนํงผู๎นําตระกูลและชุมชน ได๎แกํ เจ๎าฮีต 
(อะจวยรี๊ต) และเจ๎าละโบ (อะจวยละโบ) ยังเป็นตําแหนํงสําหรับผู๎ชาย ลักษณะดังกลําวนี้ทําให๎เห็นวํา 
สังคมของชาวบรูนี้มีลักษณะเป็นสังคมผสมผสานที่ให๎ความสําคัญหญิงและชาย ในการสืบผีและการ
สืบทอดตําแหนํงสําคัญของชุมชน 

เป็นที่สังเกตวํา การสืบผีและการแตํงงานเข๎าไปอยูํทางฝุายหญิงของชาวบรูในหมูํบ๎าน
ศึกษาตามที่กลําวมาท้ังหมดนี้มีความแตกตํางข๎อมูลบันทึกเกี่ยวกับชาวบรูในลาวและเวียดนามที่กลําว
มากํอนหน๎านั้น หากข๎อมูลบันทึกเป็นจริง นําจะแสดงนัยวํา ชาวบรูในหมูํบ๎านที่ผู๎วิจัยศึกษาอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม และสันนิษฐานได๎วําอาจมีผลจากการปฏิสัมพันธ๑กับวัฒนธรรมท๎องถิ่นคือ
คนลาวซึ่งมีการแตํงงานแบบแบบผู๎ชายเข๎ามาอยูํทางฝุายหญิง (เติม วิภาคย๑พจนกิจ, 2530) แตํในอีก
แงํหนึ่ง การมีกฎระเบียบตํางๆ ในการควบคุมเขยเมื่อเข๎ามาอยูํในเรือนตระกูลของชาวบรูที่ศึกษานี้ก็
ยืนยันถึงการสืบผีและการแตํงงานเข๎าไปอยูํทางฝุายหญิง อยํางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาการสืบลําดับ
ตําแหนํงผู๎นําตระกูลหรือชุมชน (เจ๎าฮีตและเจ๎าละโบ) ที่ทําหน๎าที่ประกอบพิธีกรรมสัมพันธ๑กับผีเรือน
และชุมชนแล๎วดูมีความสอดคล๎องกับข๎อมูลบันทึกชาวบรูในลาวและเวียดนาม เพราะมีการสืบ
ตําแหนํงดังกลําวผํานตระกูลและเครือญาติฝุายชาย ในแงํนี้ หากเป็นไปได๎วํามีการปฎิสัมพันธ๑และปรับ
รับวัฒนธรรมท๎องถิ่น  ชาวบรูกลุํมดังกลําวนี้ก็แสดงความเป็นผู๎กระทําการที่มีการปรับเปลี่ยนและ
ตํอรองผสมผสานทางวัฒนธรรม (ซึ่งจะเห็นนัยทํานองเดียวกันนี้ในเนื้อหาตํอๆ ไป) 

                                           

 1 ผมมาขออาศัยเขาอยูํ เทํานั้น  แม๎นวํา พรํุงนี้ หากเขาไมํพอใจผม จะไลํผมออกจากบ๎าน ผมก็ไปมือเปลําเทํานั้นเอง 
ไมํได๎อะไรเลย แม๎แตํบ๎านเรือน สมบัติตํางๆ ที่สร๎างรํวมกันมา 
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ภาพ 2.10 ชาวบรูกําลังสานตะกร๎า (ภาพโดยผู๎วิจัย) 

 

2.4.2.3 ลักษณะเฉพาะของชาวบรูและการติดต่อกับคนนอก  

 การยึดถือผีและกฎเกณฑ๑ในการดําเนินชีวิตทําให๎ชาวบรูมีการจัดองค๑กรทาง
สังคมเฉพาะ มีพรมแดนทางชาติพันธุ๑ทั้งทางพ้ืนที่และสังคมวัฒนธรรมแยกจากกลุํมชาติพันธุ๑อ่ืน 
ติดตํอกับคนภายนอกน๎อย อยูํกันเฉพาะกลุํม ดํารงชีวิตอยูํตามปุา เขา หาปลา ทําไรํหมุนเวียนตาม
ฤดูกาล นอกเหนือจากนั้น พวกเขาจะตัดไม๎เฮ้ียมาทําอุปกรณ๑จักสานเชํนหวด (การจักสานยังคงมีอยูํ
จนถึงทุกวันนี้) นางแพง ผู๎อาวุโสกลุํมของตระกูลเลําวํา สมัยกํอนหวดใบละ 7-9 บาท   หวด 30 ใบถึง
จะแลกข๎าวสารได๎สักถัง  บางทียามอดอยาก ไมํมีข๎าวกิน พวกเขาจะสานกันทั้งวันทั้งคืน นั่งสานกัน
เป็นกลุํม เป็นครอบครัว บางคืนจนสวําง  หากทําไมํได๎จริงๆ พวกเขาก็จะขึ้นภูหาขุดมันหรือเผือกมา
กินแทนข๎าว ทุกวันนี้แม๎จะยังสานอยูํแตํก็หาไม๎เฮ้ียลําบาก เพราะหมดไปจากภู (มีคนนอกมาตัด 
นําไปใช๎สอยหรือขายจนไมํงอกข้ึนอีก)  

เมื่อมีงานพิธีของหมูํบ๎าน ชาวบรูจะมารวมกัน ชํวยกันทํา พูดคุย ละเลํน ดื่มกิน  
สนุกสนาน  เป็นคืนจนดึกดื่น  พวกผู๎ชายจับกลุํมกันจนสวําง ชายหนุํม-หญิงสาวก็จะถือโอกาสมาพบ
กัน มาชํวยกันสานหวดหยิบจับ ชํวยกันทําสิ่งตํางๆ เตรียมงานชํวยกัน บางครั้งเกิดความชอบพอก็
นําไปสูํการแตํงงาน    

ในอดีต การคมนาคมเข๎าออกหมูํบ๎านยากลําบากไมํสะดวก ต๎องพายเรือออกมาในเมือง 
ถนนเข๎าหมูํบ๎านแบบปัจจุบันนี้ยังไมํมี  ชาวบรูหลายคนเลําวํา เมื่อกํอนเห็นคนนอกหรือคนแปลกหน๎า
เข๎ามาในหมูํบ๎าน พวกเขาจะกลัววิ่งไปหลบ แม๎จะออกจากหมูํบ๎านก็ลําบาก เพราะกลัวผิดผีและ      
ฮีตคอง จะไปต๎องครอบบอกกลําวขอผี ยิ่งหากเป็นผู๎หญิงลําบากมากแทบไมํคํอยได๎ออกนอกหมูํบ๎าน 
ต๎องจําเป็นจริงๆ หากได๎ออกนอกหมูํบ๎านจะไมํคํอยพูดภาษาตนเอง กลัวเขารู๎วําเป็นพวกขํา “พวกขํา 
เวําจามะเลาะเต๏าะแต๏ะ ฟังบํรู๎เรื่อง” ชายหนุํมชาวบรูเมื่อออกนอกหมูํบ๎านไปในเมือง เมื่อนั่งรถ
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โดยสาร เขาจะพูดภาษาอีสานกับเพ่ือน เวลาจะจีบสาว (นอกชุมชน)  ก็จะพูดภาษาอีสาน ไมํพูดบรู
เพราะกลัวรู๎วําตนเองเป็นขํา แล๎วจะไมํชอบหรือรังเกียจ คนลาวและคนไทยอีสานรับรู๎วํา พวกเขาเป็น
ขํา   ไมํสะอาด   

หญิงชราชาวบรูเลําให๎ฟังวําเมื่อกํอนผู๎หญิงจะออกนอกหมูํบ๎านไมํได๎ (ผู๎ชายยังไปได๎บ๎าง) 
ตอนนั้นตนเป็นสาวอยูํกับพํอแมํ ไมํได๎ไปไหนเลย พํอแมํพาขึ้นไปทําไรํบนภู ปลูกพริก มะเขือ  บาง
คราวหาบไปแลกข๎าวคนลาวมากิน ไปก็ไมํได๎ค๎างคืนต๎องกลับมาบ๎าน  ในการทํากินบนภูดอย แตํละ
กลุํมตระกูลจะจับจองพ้ืนที่บนภูทําไรํหมุนเวียน แยกกันเป็นกลุํมเป็นอาณาบริเวณที่รู๎กัน ไมํข๎ามเขต
แดนกัน จะข้ึนไปตามฤดูกาล   บางครั้งไปนานจะสร๎างที่พักเป็นเพิงไม๎ไผํมุงหญ๎าไว๎ในไรํนาบนภู  ญาติ
พ่ีน๎องจะไปด๎วยชํวยกันทํากิน พวกเราหากินตามธรรมชาติ ของปุา พืชผัก  เห็ด หนํอไม๎  สัตว๑ปุามาก 
หมูปุา ฟาน กระรอก บําง อยากกินอะไรก็หาได๎ ปู ปลา  น้ําตามโขดหิน โบก หรือรํองหิน ไมํขาด ใช๎
ใบตองหรือใบไม๎ เป็นภาชนะทํากินใสํอาหาร  ใช๎กระบอกไม๎เฮ้ีย (ประเภทไม๎ไผํชนิดหนึ่ง) ตัดมาเป็น
บั้งใช๎ต๎ม นึ่ง หุงอาหาร ทําให๎มีกลิ่นหอมและอรํอย   ร๎องเท๎าก็ทําจากเปลือกไม๎ทํา ใสํทนดี  บั้งไม๎เฮ้ีย
ข๎อๆ หนึ่งบางทียาว 2-3 วานํามาใช๎ใสํน้ํากินได๎เป็นครอบครัว  บางคราวสอดเข๎าไปรองน้ําในถ้ําที่ลึก
และเล็กจนคนเข๎าไปไมํได๎  ยายก็จะสอดบั้งไม๎เฮ้ียเข๎าไปให๎น้ําหยดใสํปลายกระบอกไม๎เฮ้ีย นอนฟัง
เสียงน้ําที่หยดลงในบั้งไม๎พอเต็มแล๎วใช๎ใบไม๎ทําเป็นฝาอุดที่ปลายกระบั้งไมํให๎น้ํารั่วหาบมาใช๎ดื่มกิน 
คนรุํนกํอนบางรายเกิดหรือคลอดในปุาในเขา ทําคลอดกันเอง  เมื่อกํอน พวกเราอยูํแบบนั้นมีความสุข  
เพราะอยูํกับธรรมชาติปุาเขาได๎ยิน เสียงนก เสียงสัตว๑ตํางๆ ขับกลํอมไพเราะ อากาศก็ไมํร๎อน รํมรื่น
เย็นตลอด เพราะปุาไม๎มาก คนรุํนยายแข็งแรงเพราะกินอยูํแบบธรรมชาติ ไมํใสํปุ๋ยเคยมี ไมํมีสารพิษ
เจือบน ตอนนี้ยายอายุ 80 กวําปี (สายตายายมองทอดออกไปสูํภูผา เลําเรื่องราวในอดีต มีรอยยิ้ม  
แววตามีความสุข) “ยายคิดฮอดแตํเกํา ทุกมื้อนี้บํมีแล๎ว  แม๎แตํเห็ดบ๎านอ่ืนกะมายาดกิน เก็บเอาเบิ๊ด 
ทุกมื้อนี้กินอาหารตลาด โรคภัยเลยหลาย ”1  

ระบบความเชื่อชาวบรูทําให๎เห็นความสัมพันธ๑ระหวํางสมาชิกตั้งแตํครัวเรือนถึงชุมชน
ตลอดไปถึงผืนปุาธรรมชาติ ทําหน๎าที่กํากับการทํามาหากิน โดยเฉพาะในความสัมพันธ๑ทางเครือญาติ
นั้น ทําให๎สมาชิกมีตําแหนํงแหํงที่และความสัมพันธ๑เป็นกลุํมหรือตระกูลเดียวกัน “ระบบฮีตคอง” จึง
เป็นเสมือนโครงสร๎างที่ควบคุมสังคมชาวบรูอยํางมีนัยสําคัญ ซึ่งตามมาด๎วยลําดับชั้นความสัมพันธ๑เชิง
อํานาจ การชํวยเหลือ การแนะนําตักเตือนหรือลงโทษ เป็นกรอบดําเนินชีวิตทางวัฒนธรรมของชาวบรู
มาช๎านาน  พร๎อมกับแยกความตํางจากคนนอก รวมถึงการเข๎า-ออกของคนนอกที่ไมํถือวําเป็นสมาชิก 

                                           
1 ยายนึกถึงอดีต  ทุกวันนี้แบบนั้นไมํมีแล๎ว  แม๎กระทั้งเห็ด คนบ๎านอื่นก็มาแยํงกิน แยํงเก็บเอาไปหมด ทุกวันนี้ ซื้อ

อาหารตลาดมากิน ทําให๎มีโรคภัยมากข้ึน 
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สร๎างความเป็นกลุํมเฉพาะทางสังคมหรือเป็นเส๎นแบํงความเป็นสังคม (Social Boundary) ด๎วยเหตุนี้ 
หากจะมีความเป็นปึกแผํนหรือลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของชาวบรูในอดีต   ระบบความเชื่อ
และฮีตคองที่พวกเขายึดถือปฏิบัติก็นําจะเป็นสิ่งสําคัญที่ทําหน๎าที่สร๎างความเป็นปึกแผํนหรือ
ลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของชาวบรูไว๎ได๎ในอดีต  

 

2.5 ลักษณะความเชื่อและวิถีชีวิตของชาวบรูเครือญาติ 

ชาวบรูบ๎านลาดเสือและบ๎านทําล๎งที่นับวํามีสายสัมพันธ๑ทางเครือญาติที่แนบแนํนกับ
ชาวบรูบ๎านเวินบึกก็ถือผีและฮีตคองคล๎ายกัน  

หมูํบ๎านทําล๎งมีประชากร 370 คน นับเป็นครัวเรือนได๎ 73 หลังคาเรือน ตั้งอยูํติดริมแมํน้ํา
โขงอยูํในเขตตําบลห๎วยไผํ  อําเภอโขงเจียม หํางจากอําเภอโขงเจียมประสาน 30 กิโลเมตร  ชาวบรู
บ๎านทําล๎งอพยพมาจากมาจากบ๎านลาดเสือในเวลาใกล๎เคียงกับชาวบรูบ๎านเวินบึก ชาวบรูที่นี่เลําให๎ฟัง
วํา เดิมทีพวกเขายังไมํได๎มาตั้งเป็นบ๎านทําล๎งเชํนปัจจุบัน ชํวงแรกพวกเขามาขึ้นฝั่งที่ถ้ําทรายบริเวณ
บ๎านตามุยแล๎วเข๎าไปอาศัยอยูํในปุาบนภูเขาทําไรํหมุนเวียน สถานที่บนภูที่พวกเขาเคยอยูํอาศัยนี้
เรียกวํา “สนม” ภายหลังได๎ย๎ายมาตั้งเป็นหมูํบ๎านรวมกันติดริมแมํน้ําโขงจนถึงปัจจุบันนี้ ประวัติชื่อ
หมูํบ๎าน “ทําล๎ง” นั้นเลําวําเมื่อกํอนพื้นที่บริเวณนี้มีทําลงสูํแมํน้ําโขง ผู๎คนมักจะมาลงทําสัญจรทางน้ํา
กันเป็นประจํา เมื่อพวกเขามาตั้งเป็นหมูํบ๎านในพ้ืนที่บริเวณดังกลําวจึงตั้งชื่อหมูํบ๎านวํา “ทําลง”  
ตํอมาภายหลังเรียกเพ้ียนเปลี่ยนไปเป็น “ทําล๎ง” จนถึงปัจจุบัน (ชาวบรูบ๎านทําล๎งเมื่อไปเยี่ยมญาติ
ทางฝั่งลาว มักจะข๎ามแมํน้ําแล๎วเดินทางบกข๎ามภูตํอไปยังบ๎านลาดเสือ ซึ่งเป็นทางลัดกวํา  หากเดิน  
ทางเรือจะอ๎อมและนาน) นายวร ผู๎อาวุโสและเป็นเจ๎าละโบของหมูํบ๎านเลําให๎ฟังวํา เมื่อกํอนชาวบรู
บ๎านทําล๎ง นับถือผีสูงสุด (เรียกชื่อวําอัยยะขะนาว) เป็นหลักบ๎าน ถือเป็นลุกเผิ้งลูกเทียนของทําน   
นอกเหนือจากนั้นแล๎วยังถือผีบรรพบุรุษ  (กุมู๏ยอะยะอะจวย) อยูํเป็นกลุํมตามสายผีตระกูลที่พวกเขา
นับถือ ในหมูํบ๎านมี  3  กลุํมตระกูลหรือผีบรรพบุรุษ  

ชาวบรูเลําวํา ในอดีต หมูํบ๎านของพวกเขาถือวําอยูํในที่ปุาเขา หํางไกลจากตัวเมือง 
เมือ่กํอนการเดินทางมาที่หมูํบ๎านนี้ต๎องนั่งเรือเทํานั้น   ยังไมํมีถนนเหมือนในปัจจุบัน พวกเขานับถือผี
ทําไรํหมุนเวียน หาของปุา สานกระติบข๎าว และหาปลาในการดําเนินชีวิต การยึดถือฮีตคองประเพณี
ควบคุมกํากับในการดําเนินชีวิต (ถือผีและฮีตคองลักษณะเดียวกันกับบ๎านเวินบึก หมูํ บ๎านทําล๎งมี
ขนาดเล็กกวําหมูํบ๎านเวินบึก) ประกอบกับการเป็นหมูํบ๎านเล็กหํางไกล ยากลําบากในการสัญจร ทําให๎
ชาวบรูที่นี้ไมํคํอยติดตํอกับคนนอกมากนัก อีกทั้งคนนอกชาวอีสานบริเวณบ๎านตามุย บ๎านกุํมและ
บริเวณข๎างเคียงรับรู๎วําพวกเขาเป็น “ขํา”  พูดจาสื่อสารแตกตํางจากตน 
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เป็นที่สังเกตวํา การถือผีสูงสุด (เยียง) ของชาวบรูบ๎านทําล๎งถือผีเดียวกันกับชาวบรูฝั่งลาว 
(บ๎านลาดเสือ)  คือ อัยยะขะนาว  ผู๎อาวุโสชาวบรูบ๎านทําล๎งเลําให๎ฟังวํา ผีที่ชาวบรูบ๎านทําล๎งนับถือนี้
ได๎เชื้อเชิญมาจากฝั่งลาวบ๎านลาดเสือ  การถือผีสูงสุดของชาวบรูเมื่อกํ อนอาจจะถือผีเดียวกัน 
(เรียกชื่อวําผีเจียว) แตํภายหลังตํอมาเม่ือกระจายกันอพยพโยกย๎ายไปยังที่ตํางๆ สันนิษฐานวํา การสืบ
ตํอและนับถือผีเดิมอาจมีอุปสรรค มีความยากลําบากในการเชื้อเชิญและสืบตํอ (ข๎ามพ้ืนที่) ทําให๎หัน
ไปเชื้อเชิญผีสูงสุดอ่ืนมานับถือแทนเชํนบ๎านเวินบึก   ปัจจุบันผีสูงสุดของชาวบรูในแตํละแหํงอาจ
เรียกชื่อไมํเหมือนกัน  พบวําชาวบรูเมืองชนะสมบูรณ๑ บ๎านลุย  หนองแคน นางาม  ก็ถือผีสูงสุดที่
เรียกชื่อตํางไปจากบ๎านทําล๎งและลาดเสือ  หากแตํลักษณะการเคารพนับถือและฮีตคองมีลักษณะ
เหมือนกัน 

 

 
                   ภาพที ่2.11 บ๎านลาดเสือหรือหนองเม็ก (ภาพโดยผู๎วิจัย) 

ชาวบรูฝั่งลาวยึดถือผีและฮีตคองอยํางแนบแนํนในวิถีชีวิตเฉกเชํนเดียวกัน บ๎านลาดเสือ 
(หรือบ๎านหนองเม็ก ซึ่งเป็นชื่อเกําสมัยอยูํบนภูกางเฮือน แตํนํามาตั้งเป็นชื่อหมูํบ๎านอีก) ตั้งอยูํติดริม
แมํน้ําโขง (ฝั่งซ๎าย) ที่ไหลมาจากประเทศไทยเข๎าสูํลาว บริเวณแขวงจําปาสัก  เขตเมืองชนะสมบูรณ๑ 
ชาวบรูบ๎านลาดเสือมีประมาณ 440 คน 78 หลังคาเรือน มีอาชีพทํานา  หาปลา และจักสาน  
เมื่อกํอนชาวบรูที่นี้เคยอยูํอาศัยบนภูกางเฮือน   ตํอมาได๎เคลื่อนย๎ายหรืออพยพลงมาอยูํพ้ืนที่ราบ  บรู
บ๎านลาดเสือถือผีสูงสุดคืออัยยะขะนาวประจําอยูํเชิงภูเชียงทอง (ชื่อเดิมคือภูกางเฮือน) ซึ่งอยูํใกล๎กับ
หมูํบ๎าน เมื่อประกอบพิธีเลี้ยงผีก็ขึ้นไปบนภูเพ่ือทําพิธี มีการเลี้ยงผีประจําเดือนตามฤดูกาล กํอน
เตรียมพ้ืนที่เพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิต มีพิธีเลี้ยงบ๎านเดือน 3 และเดือน 6 และพิธีกินข๎าวใหมํ 
นอกจากผีสูงสุด(เยียง) แล๎วผีบรรพบุรุษ  (กุมู๏ยอะยะอะจวย) ได๎มีความสําคัญทําหน๎าที่ดูแลพฤติกรรม
และความสัมพันธ๑ของสมาชิกตระกูลเฉกเชํนเดียวกัน  ผีตระกูลในชุมชนมี 4 กลุํม  พวกเขาอาศัยอยูํ
ตามกลุํมหรือสายตระกูลผีบรรพบุรุษที่นับถือ เป็นที่รับรู๎ของคนลาวที่อยูํใกล๎ๆ วํา “หมูํบ๎านขํา”  หญิง
ชาวลาวบ๎านใกล๎กันเลําให๎ฟังวํา “โตมาก็รับรู๎วํา คนพวกนี้เป็นขํา พูดจาไมํเหมือนเรา  มีการถือผี  เลํน
ของ (ไสยศาสตร๑-ผู๎วิจัย) และวํานตํางๆ  กินอยูํสกปรกตามปุาเขา  เวําบํคือเฮา ถือผีบํคือเฮา อีแมํสิ  
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บอกกลําววําบํให๎ยุํงกับเพ่ิน ยําน ลางเทือครั้นลูกหลานผู๎ใดขี้ฮ๎าย สกปรกหลาย เพ่ินกะสิจํมใสํวําคือ
ลูกขํา”1   

ท๎าวคําผุย เจ๎าละโบ (อะจวยละโบ) ของหมูํบ๎านบรูฝั่งลาวเลําให๎ฟังวํา  

 “ชาวบรูเราจะติดตํอกันแตํชาวบรูด๎วยกันเอง จะไมํคํอยติดตํอกับคนอ่ืนหรือคน
ภายนอก  ยิ่งเมื่อรู๎วําเขาไมํชอบ เรายิ่งไมํคํอยติดตํอหรือคบหากันเทําไร  การถือผีและ   
ฮีตคองเมื่อกํอนมีความศักดิ์สิทธ๑มาก หากมีการผิดผี จะมีการเจ็บไข๎ หรือมีอันเป็นไป
จนถึงตายได๎ หากผิดผี ผีจะปรากฏให๎เห็น คนในบ๎านจะเจ็บปุวย สัตว๑ร๎ายเข๎ามาใน
หมูํบ๎าน ผู๎หญิงจะออกนอกหมูํบ๎านไมํได๎ เขยต๎องเคารพและให๎เกียรติพํอเฒําแมํเฒํา ถ๎า
ประพฤติผิดถูกปรับไหม ชาวบรูจะกลัวผี รักษาฮีตคองอยํางมาก ชาวบรูฝั่งไทยก็คือญาติ
พ่ีน๎องชาวบรูที่ไปจากที่นี่   เป็นกลุํมเป็นพวกเดียวกัน  ฮีตคองเหมือนกัน  เมื่อกํอนเมื่อมี
การจัดพิธีระเปิ๊ป จะมีการไปมาหาสูํ  บอกขําวกัน  ทุกวันนี้ ระเปิ๊ปไมํมีแล๎ว แตํยังมีการ
ติดตํอไปมาหากันอยูํ”   

 

2.6 บทสรุป 

คนบรูทุกคนจัดความสัมพันธ๑บนระบบความเชื่อผีที่มีอํานาจศักดิ์สิทธิ์  เป็นพ้ืนฐานทาง
ศีลธรรมในการกําหนดกฎเกณฑ๑หรือข๎อห๎ามตํางๆ ที่กําหนดความสัมพันธ๑ระหวํางมนุษย๑กับมนุษย๑และ
มนุษย๑กับธรรมชาติแวดล๎อม ความเชื่อผีที่ได๎ชื่อวํามีอํานาจศักดิ์สิทธิ์ก็เพราะวํามีพลังอํานาจในการ
ควบพฤติกรรมและความสัมพันธ๑เชํน การทําให๎สมาชิกในครอบครัว กลุํมตระกูลหรือชุมชนเจ็บไข๎ได๎
ปุวยหรือเกิดการเสียสมดุลในรํางกายจนอาจถึงตายได๎ หรือทําให๎ชุมชนเกิดอาเพศเหตุร๎ายตํางๆ หรือ
บันดาลให๎การทําไรํหรือการหากินไมํอุดมสมบูรณ๑หรือไมํประสบผลสําเร็จ   ในทางตรงกันข๎าม ผียัง
สามารถที่จะบันดาลให๎เกิดโชคลาภและหายจากอาการเจ็บปุวยได๎  เป็นต๎น 

คนบรูทุกคนถือเป็นสํวนเดียวกันในฐานะ “ลูกเผิ้งลูกเทียน” ของผีในโลกทางจิตวิญญาณ
ที่เขานับถือ ในแงํนี้ปัจเจกในฐานะสํวนยํอยมีความสัมพันธ๑กับสํวนรวม (whole) ปัจเจกมิได๎มีเพียงแคํ
รํางกายโดดเดี่ยวหรือแยกขาด หากแตํยังมีสํวนที่เชื่อมโยงกันทั้งในบุคคล กลุํมตระกูล เครือญาติ และ
ชุมชน ร๎อยรัดชาวบรูไว๎ด๎วยกัน เสมือนทําหน๎าที่ธํารงรักษาความเป็นบรูในอดีต ชาวบรูจึงมี
ลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรม   มีการติดตํอกับคนนอกน๎อยเฝูาระวังหรือยึดถือผีและจารีตแบบแผน

                                           
1 พูดไมํเหมือนเรา นับถือผีไมํเหมือนเรา แมํมักจะบอกวําห๎ามไปยุ๎งกับขํา เพราะกลัว  บางคร้ังเมื่อลูกหลานคนใด

รูปรํางขี้เหรํ สกปรก แมํก็จะบํนวํา เหมือนลูกขํา 
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ของตนเอง คนกลุํมชาติพันธุ๑อ่ืนสงวนทําท่ีในการปฏิสัมพันธ๑และรับรู๎พวกเขาอยํางเหมารวมวํา เป็นขํา
หรือสํวย มีความเชื่อ ภาษา และวัฒนธรรมที่ตํางจากตนๆ  คนบรูเองก็สงวนทําที่ในการปฏิสัมพันธ๑
เพราะต๎องรักษาฮีตหรือกฎเกณฑ๑ตํางๆ เพ่ือให๎มั่นใจได๎วํา ผีจะไมํถูกลํวงละเมิดอันจะเป็นความผิดอัน
จะทําให๎ถูกผีลงโทษ การติดตํอหรืออยูํรํวมกับคนนอกอาจจะผิดผี ด๎วยเหตุนี้ หากจะมีความเป็นบรูใน
อดีต ลักษณะความเชื่อและฮีตคองของชาวบรูจึงนําจะทําหน๎าที่ดังกลําว เป็นพ้ืนฐานการจัดองค๑กร
ทางสังคม (ซึ่งมีรายละเอียดของกฎเกณฑ๑ ความสัมพันธ๑เชิงอํานาจและลําดับชั้นของผู๎อาวุโสที่ทํา
หน๎าที่ควบคุมกํากับพฤติกรรมสมาชิก) ทําให๎เกิดพรมแดนชาติพันธุ๑ทั้งทางพ้ืนที่และสังคมวัฒนธรรมที่
แบํงแยกความแตกตํางระหวํางกลุํมชาติพันธุ๑อ่ืน  กลําวอีกอยํางหนึ่งได๎วํา ระบบความเชื่อผี 
กฎระเบียบหรือฮีตที่ควบคุมพฤติกรรมและความสัมพันธ๑ระหวํางสมาชิก  ภาษา และระบบเครือญาติ 
(กลุํมตระกูล) สิ่งเหลํานี้เป็นตัวกําหนดนิยามการจัดองค๑กรทางพ้ืนที่ (spatial) และสังคมการเมือง 
(sociolpolitical)  ของชาวบรู สร๎างพรมแดนอัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑ที่แบํงแยกจากกลุํมชาติพันธุ๑อ่ืน 
อยํางไรก็ตาม ลักษณะที่วํานี้จะถูกลดทอน และตัดไขว๎ให๎มีความคลุมเครือ  (ambigious) ไมํชัดเจน
แนํนอน ผสมผสานและพลวัตมากขึ้นจากการปะทะปฏิสัมพันธ๑กับเงื่อนไขตํางๆ ทั้งอํานาจรัฐ 
วัฒนธรรมท๎องถิ่น และความเจริญตํางๆ  ของยุคสมัยที่ซึ่งจะได๎กลําวถึงในบทตํอไป 
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บทที่ 3 
บรูไทย: อ านาจรัฐและความเปลี่ยนแปลง 

 

3.1 คนบรูภายใต้รัฐชาติ 

ในบริบทของรัฐชาติไทย  คนที่อยูํในพ้ืนที่ปุาหรือหํางไกลถูกมองวําเป็นชาวปุา หรือ
ชาวเขา  พร๎อมกับความหมายที่บํงถึงความไมํเจริญ ไมํศิวิไลซ๑ หรือล๎าหลัง  หมอบรัดเลย๑บันทึกชาวปุา
ไว๎วํา "เป็นชื่อพวกชนที่อยูํในที่ปุา เพราะหาได๎ตั้งอยูํในบ๎านเมืองไมํ" (บรัดเลย๑, 2416, น.187)  คนใน
ปุาถูกจําแนกแยกและแตกตํางจากคนเมืองโดยที่คนเมืองเจริญกวํา ขณะที่คนปุานั้นล๎าหลัง ในรัชสมัย 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวมีความสนพระทัยชาวปุามากขึ้น  พระยาประกรกิจ ชนชั้น
นําสยามได๎เริ่มสํารวจชาวปุาหรือขํา   พร๎อมกับพรรณนาถึงลักษณะความเชื่อและวิถีชีวิตไว๎อยํางนํา
พิศวง เชํน“คนปุาทั้งหลายอันมีอยูํตามจอมเขาท้ังหลาย [ในภาคเหนือ] นั้นเป็น พวกๆ ดังนี้ ละวะ กับ 
ยาง พวกหนึ่งเป็นตระกูลสูงกวําขํา...ขําอีกจําพวกหนึ่ง... ถือผีเพศภาษาอาการไปข๎างจีน ...ยังอีกพวก
หนึ่ง ลาวเรียกวําผีปุา คนพวกนี้นําพิศวงมาก...”(ขุนประชาคดีกิจ อ๎างใน พิพัฒน๑ กระแจะจันทร๑, 
2553, น.153)  

การบันทึกสํารวจดังกลําวถือได๎วําเป็นงานลักษณะเชิงชาติพันธุ๑พรรณนาในยุคแรกๆ ของ
ชนชั้นนําสยาม ซึ่งได๎รับอิทธิพลจากตะวันตกที่ได๎ขยายอิทธิพลเข๎ามาในภูมิภาคอินโดจีนในชํวงเวลา
นั้น และยังเป็นการสํารวจประชากรที่มีนัยสําคัญตํอการครอบครองดินแดนและประกาศความ     
ชอบธรรมเหนือดินแดน  (ธงชัย วินิจจะกูล, 2530)  เพราะการครอบครองดินแดนได๎จําเป็นต๎อง
สํารวจรู๎กลุํมผู๎คนในอาณาบริเวณพ้ืนที่ตํางๆ วําเป็นใครทําอะไร อยูํที่ไหน มีลักษณะอยํางไร และสิ่งนี้
ก็ ทํ า อ ยํ า ง เ ข๎ ม ข๎ น ใ น ก า ร ส ร๎ า ง รั ฐ ช า ติ ใ ห๎ มี ค ว า ม เ ป็ น ห นึ่ ง เ ดี ย ว ใ น รั ช ก า ล ตํ อ ม า                
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวได๎ปฏิรูปหัวเมืองตํางๆ พร๎อมกับการปฏิรูปการบริหารราชการ   
กระจายอํานาจจากศูนย๑กลาง ข๎าหลวงจากศูนย๑กลางถูกสํงมาประจําหัวเมืองตํางๆ ในอีสาน (สุเทพ 
สุนทรเภสัช, 2548, น.162-165) พร๎อมกับความเข๎มข๎นของการสํารวจพ้ืนที่หาขอบเขตชาติไทย
ภายใต๎อุดมการณ๑แผนไทย (panthai)  (แอมอนิเย, 2539, น.106-108)  ดินแดนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสาน เป็นพ้ืนที่รอยตํอกับลาวและกัมพูชาที่มีอาณานิคมตะวันตกอยําง
ฝรั่งเศสเป็นแรงกดดัน  ภาคอีสานจึงได๎ถูกผนวกรวมเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกับรัฐชาติอยํางเข๎มข๎น  

การหลอมรวมชาติและความเป็นหนึ่งเดียวกันนั้น คนลาวถูกทําให๎เป็นไทย ลบและ
สร๎างใหมํท้ังชื่อและจิตสํานึกหรืออุดมการณ๑ เพ่ือหลอมรวมความเป็นไทยหรือชาติไทย ชื่อ “สถานที่” 
ที่แสดงความเป็นลาวถูกลบและตั้งใหมํ มณฑลลาวตํางๆ ได๎รับการเปลี่ยนชื่อใหมํเชํน มณฑลลาวเฉียง
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เป็นมณฑลพายัพ มณฑลลาวพวนเป็นมณฑลอุดร  คําวํา “ลาว” ถูกจ๎องมองวําอาจจะเข๎ากับอีกฟาก
แมํน้ําโขงทางฝุายฝรั่งเศสขณะนั้น (ณรงค๑ อาจสมิติ, 2555, น. 60)  การเปลี่ยนชื่อจึงมีนัยที่ต๎องการ
ให๎ผู๎คนในแถบนี้เป็นคนชาติไทย  โดยยกเลิกคําเรียกวํา “ลาว” มาใช๎คําวํา “ชาติไทยในบังคับของ
สยาม” (สุจิตต๑ วงศ๑เทศ, 2549) รวมเอาคนลาวและกลุํมชาติพันธุ๑ตํางๆในภูมิภาคนี้ทั้งหมด         
การปฏิรูปได๎กระทําติดตํอกันเป็นเวลาหลายปีกํอนสิ้นรัชกาลที่  5 หัวเมืองใหญํๆ ของอีสานถูกเปลี่ยน
ฐานะเป็นจังหวัดและอําเภอทั้งหมด 

เข๎าสูํรัชกาลที่ 6 ก็ทรงเน๎นย้ําตัวตนและความเป็นไทย  ตราพระราชบัญญัติขนาน
นามสกุล พ.ศ.2456 และได๎ทรงพระราชทานนามสกุลแกํพสกนิกรด๎วย (พงศา รวมทรัพย๑,2550,น.
170)  เป็นการจัดจําแนกระบุตัวตนทางพลเมือง  ขณะที่การหลอมรวมและครอบงําอุดมการณ๑ก็ทําไป
พร๎อมกัน เพื่อสร๎างความเป็นไทย ทรงนิพนธ๑บทความปลุกใจให๎รักชาติ สร๎างความเป็นปึกแผํนของ
ชาติผํานสัญลักษณ๑ตํางๆ เชํน ธงชาติหรือเพลงชาติ (จามะรี เชียงทอง,2550,น.205) คนลาวและกลุํม
ชาติพันธุ๑อ่ืนๆ ในแถบภาคอีสานถูกแจงนับและจัดประเภทให๎เป็นคนสัญชาติไทย ถูกหลอมรวมให๎มี
สํานึกของความเป็นไทย  

คนลาวถูกมองวํา เป็นคนบ๎านนอก ที่อยูํชายขอบของอํานาจการปกครอง เป็น “ลาว” ที่
เป็นคนอ่ืนในอาณาเขตที่ทําให๎เป็นคนไทยได๎ ธงชัยเรียกวําคนอ่ืนภายในแดนตน (Winichakul, 2000) 

ขณะที่ชาวปุาในภาคเหนือถูกเรียกวําชาวเขา และถูกมองด๎วยความเป็นอ่ืน เป็นภาพลักษณ๑ที่เป็นคน
ชายขอบ เป็นอ่ืน ล๎าหลัง ไมํศิวิไลซ๑ (พิพัฒน๑ กระแจะจันทร๑,2553) ชาวขําหรือสํวยในภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือก็ถูกมองด๎วยนัยเดียวกันทั้งสองฟากแมํน้ําโขงซึ่งมีประวัติศาสตร๑การเป็น “ขํา” 
หรือ “สํวย” จากการถูกเรียกและรับรู๎จากชนชั้นนํามาช๎านานอยํางน๎อยตั้งแตํอาณาจักรล๎านช๎าง  แตํ
นอกเหนือไปจากนั้น คนกลุํมหลังนี้ มิเพียงแตํถูกมองด๎วยความเป็นอ่ืนจากศูนย๑กลางอยํางเดียว
เทํานั้น แตํในภูมิภาคพวกเขายังถูกมองเป็นอ่ืน “ขํา” “คนกลุํมน๎อย” หรือ “ชนเผํา” จากคนลาว ซึ่ง
เป็นคนท๎องถิ่นในภูมิภาคเดียวกัน ด๎วยการจัดจําแนกและเหมารวมตามระยะหํางศูนย๑กลาง ภูมิภาค
และท๎องถิ่นที่หํางไกลนี้ จึงเกิดความเป็นอ่ืนที่ซ๎อนยํอย ขํา จึงมีความเป็นอ่ืนของความเป็นอ่ืน หรือมี
ความเป็นชายขอบของชายขอบ   
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     ภาพที ่3.1 กลุํมชาติพันธุ๑บรูในบริบทรัฐไทย 

 

ภายหลังเปลี่ยนการปกครองไทย ความเป็นชาติยังถูกขับเคลื่อนไปอยํางเข๎มข๎น การสร๎าง
ชาติในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เรํงจัดระเบียบและขัดเกลาความเป็นพลเมืองของรัฐ ดําเนิน
นโยบายสร๎างสํานึกความเป็นไทย รณรงค๑ความคิดชาตินิยมเพ่ือหลอมรวมผู๎คนหลากหลายชาติพันธุ๑
ให๎เป็นหนึ่งเดียว  พลเมืองไทยต๎องรู๎ภาษาไทยอันเป็นภาษาของชาติอยํางน๎อยก็ให๎อํานออกเขียนได๎  
(ศิริจิต สุนันต๏ะ,2556,น.9-13) ขยายขอบเขตไปควบคุมและจํากัดภาษาอ่ืนในท๎องถิ่นมิให๎มีการเรียน
การสอน เป็นการสร๎างความเป็นไทยผํานการจัดระเบียบรํางกายและความคิด ตามนโยบายรัฐและ
ปฏิรูปการศึกษา  (ซึ่งกํอรูปมาแตํสมัยรัชกาลที่ 5) ชาร๑ลส๑ เอฟ คายส๑ (2552, น. 65)  ได๎แสดงความ
คิดเห็นวํา“การปฏิรูปการศึกษาเชํนเดียวกับการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผํนดิน และการ
ขยายเครือขํายการสื่อสารคมนาคม สํงผลให๎คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการติดตํอกับวัฒนธรรม
และสังคมไทยภาคกลางมากข้ึนกวําเดิม” 

ในบริบทภูมิภาคท๎องถิ่น คนบรูถูกจัดจําแนกเหมารวมอยูํในขําหรือสํวย กลายเป็นคนกลุํม
น๎อยในคนกลุํมใหญํ และเนื่องจากบรูเป็นคนอพยพมาในภายหลัง ทําให๎พวกเขาตกอยูํในสภานคน 
พลัดถิ่น มาพ่ึงพาอาศัย ถูกสร๎างหลํอหลอมให๎มีจิตสํานึก “อยูํใต๎พระบรมโพธิสมภาร” เป็นข๎าของ
แผํนดินตามวาทกรรมจักรวรรดินิยมแบบสยาม (Winichakul, 2000) นอกจากนี้ยังถูกคนลาวในภูมิภาค
ท๎องถิ่นเดียวกันมองด๎วยความเป็นอ่ืนมีนัยคนปุา คนดง  ขํา อํานาจและนโยบายรัฐที่ครอบงําคนใน
ภูมิภาคนี้ ทําให๎เกิดลําดับชั้นความสัมพันธ๑ระหวํางกลุํมในภูมิภาค ไมํเพียงแตํคนลาวที่เป็นคนกลุํม
ใหญํในภูมิภาคได๎รับผลกระทบจากอํานาจและนโยบายรัฐ แตํชาวบรูหรือขํา ก็ยิ่งได๎รับผลกระทบ
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ตามลําดับชั้นของความเป็นอ่ืน หากคนอีสานเป็นคนบ๎านนอก เป็นลาวมีความเป็นอ่ืนจากศูนย๑กลาง
แล๎ว คนบรูก็เป็นยิ่งกวํา 

 

3.1.1 โรงเรียนและการจัดองค์กรทางการ 

 ในด้านการศึกษา การศึกษาของสังคมไทยจากเดิมที่วัดและพระสงฆ๑มีบทบาทใน
การจัดการศึกษาได๎ถูกปรับเปลี่ยนเป็นระบบการศึกษาแบบตะวันตก มีการจัดตั้งกระทรวงศึกษาธิการ
โดยสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพเป็นเจ๎ากระทรวงคนแรก (ประมาณปี 2432)  ภายหลังตํอมา  
มีมติให๎จัดการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมทั่วประเทศ  เด็กไทยต๎องเข๎ารับการศึกษาเป็นเวลา 5 
ปีกํอนที่จะเปลี่ยนมาเป็น 4 ปีในปี 2463   (ศิริจิต สุนันต๏ะ,2556) การศึกษาได๎ทํางานตามอุดมการณ๑
ของรัฐชาติไทยที่จะหลอมจิตสํานึกความเป็นไทยและพลเมืองที่พึงปรารถนา เรียนรู๎เกี่ยวกับความเป็น
ไทยผํานแบบเรียนเชํน ประวัติศาสตร๑ไทย ภูมิศาสตร๑ไทย หรือพุทธศาสนา  ซึ่งดูเหมือนพลเมืองไทย
ทุกคนจะต๎องเคารพและเชิดชูในชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย๑  

การศึกษาเป็นเครื่องมือหลอมรวมคนลาวภาคอีสาน ซึ่งรวมถึงกลุํมชาติพันธุ๑บรูในหมูํบ๎าน
ที่หํางไกลและอยูํชายขอบทั้งภูมิศาสตร๑และสังคมวัฒนธรรมให๎เข๎ามาอยูํภายโครงสร๎างของรัฐชาติไทย  
มอร๑แมนทําวิจัยในกลุํมชาติพันธุ๑ลื้อภาคเหนือของไทย ได๎แสดงความคิดเห็นตํอความสําคัญของ
การศึกษาของไทยไว๎วํา “โรงเรียนประถมศึกษาในท๎องถิ่นเป็นสิ่งอ๎างอิงอยํางเดียวในการสร๎าง
จิตสํานึกเรื่องชาติและความภักดี บทเรียนเรื่องภาษาไทย ประวัติศาสตร๑ไทย ศาสนาและภูมิศาสตร๑ 
แม๎วําจะมีเนื้อหาอยํางผิวเผินและเด็กนักเรียนไมํคํอยจดจํา แตํก็สํงผลตํอวิถีชีวิตของคนในหมูํบ๎าน
อยํางลึกซึ้ง” (Moreman, 1916, pp. 17-18)    สิ่งนี้ สะท๎อนอํานาจและการครอบงําทางอุดมการณ๑  
(ideology hegemony) เพ่ือให๎คนมีสํานึกทางประวัติศาสตร๑อยูํในกรอบวัฒนธรรมการเมืองและ
อุดมการณ๑แบบชาตินิยมของศูนย๑กลางซึ่งผลิตความเป็นไทยแบบมาตรฐาน (ธงชัย วินิจจะกูล, 2555,
น. 30-32)  

บรูในฐานะชาติพันธุ๑กลุํมน๎อยในกลุํมใหญํคือคนลาวของภูมิภาค ก็ตกอยูํในกระบวนการ
กลืนกลายความเป็นชาติไทย  ชาวบรูอยูํเป็นชุมชนเฉพาะ เป็นชุมชนเล็กๆ ทําไรํหมุนเวียนพึ่งพาอยูํ
กับปุาและภูเขา ตามระบบความเชื่อฮีตคอง  ตํอมา ความเป็นชาติที่กํอตัวเป็นชาตินิยมที่ชัดเจนมาก
ขึ้น ราวกลางทศวรรศที่ 2480 หมูํบ๎านเวินบึกได๎รับการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 4 ชาวบ๎าน
เลําวําเริ่มแรกได๎สร๎างอาคารเรียนและจัดการศึกษาให๎เป็นตัวอยํางและเชิดชูในฐานะที่เป็นโรงเรียนที่
ตั้งอยูํชายแดน  โรงเรียนหลังแรกถูกสร๎างอยูํด๎านเหนือของหมูํบ๎าน ตํอมาจึงได๎ย๎ายมาด๎านตะวันออก
ติดแมํน้ําโขงจนถึงปัจจุบัน ระยะแรกโรงเรียนมีบทบาทในการให๎ความรู๎ เปิดทําการสอนให๎กับผู๎ใหญํ
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และเด็กที่ไมํรู๎หนังสือ  พ้ืนที่ริมฝั่งแมํน้ําโขงที่ติดกับโรงเรียนใช๎เป็นพื้นที่การเรียนการสอนเกษตรกรรม
หรือวิชาการพ้ืนฐานอาชีพ เชํนการปลูกข๎าวโพด หัวหอม ผักกาด ผักชี (ยุพา อุทามนตรี, 2539,      
น.71) มีการจัดการเรียนการสอนแบํงระบบการศึกษาออกเป็น 4 สํวนคือ จริยธรรม พลศึกษา     
พุทธศาสนา และหัตถศึกษา  และมีการจัดการศึกษาเพ่ือเชิดชูให๎ตํางชาติยอมรับในฐานะที่เป็นพ้ืนที่
ชายแดน  ภายใต๎รัฐไทย ชาวบรูในฐานะคนกลุํมน๎อยที่อพยพเข๎ามาหรือคนพลัดถิ่นได๎รับการศึกษา
เรียนรู๎การอําน เขียนภาษาไทย1 วัฒนธรรมไทย ได๎รับการอบรมและขัดเกลาให๎มีสํานึกของความเป็น
ไทย มีความจงรักภักดีตํอชาติศาสนาและพระมหากษัตริย๑ ซึ่งอยํางน๎อยแสดงออกด๎วยความหมายของ
สัญลักษณ๑เชํน พระบรมฉายาลักษณ๑ ธงชาติ และธงธรรมจักร ติดประจําหมูํบ๎าน ชายชาวบรูเลําให๎ฟัง
วํา   

“สมัยกํอนพวกเราเห็นคนแปลกหน๎าก็พากันวิ่งหนี หลบซํอน เพราะกลัว ฟัง-พูดกับ
เขาไมํเข๎าใจ การสื่อสารไมํเข๎าใจ ไมํเข๎าใจภาษาลาวเลย พวกเขาก็ฟังเราไมํรู๎เรื่อง ตํอมามี
โรงเรียนเข๎ามา ก็มีการสื่อสารกันได๎ เริ่มคุยกันรู๎เรื่อง เรียนจบ ป. 6 ก็ไปทํางานนอก
หมูํบ๎านเวลาออกไปเมืองกับเพื่อนด๎วยกันจะพยายามไมํพูดภาษาบรู เพราะกลัวคนอ่ืนรู๎วํา
เป็นขํา สมัยเป็นหนุํม เวลาไปจีบสาวลาวกับเพ่ือนก็จะห๎ามมิให๎พูดภาษาบรูให๎พูดภาษา
ลาว เพราะกลัวเขารู๎วําเป็นขํา ตํอมา มีการสร๎างแพข๎ามแมํน้ําที่ปากมูล ทําให๎ชาวบรู
สัญจรทางบกสะดวกขึ้น เด็กท่ีจบการศึกษาในหมูํบ๎านบางคนมาเรียนในเมือง” 

โรงเรียนได๎กลายเป็นเทคโนโลยีแหํงอํานาจที่ทําให๎ภาษาราชการคือภาษาไทย เข๎ามามีผล
ตํอการปรับใช๎ในชีวิตประจําวันของชาวบรูมากขึ้น พร๎อมกับการซึมซับรับเอาอุดมการณ๑ของชาติทั้ง
ด๎านสังคมและวัฒนธรรม อิทธิพลของภาษาและโรงเรียนในฐานะกลไกของรัฐได๎สํงผลกระทบตํอ 
“ภาษาบรู” อันเป็นสํวนหนึ่งของอัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑บรูตามลําดับเวลา (ซึ่งรํวมถึงโครงสร๎างวัฒนธรรม
ด๎วย) สํงผลกระทบตํอคนรุํนหลังๆ เชํน ลูกหลานสํวนหนึ่งไมํสามารถพูดภาษาของตนได๎หันมาใช๎
ภาษาราชการและภาษาท๎องถิ่น ในเรื่องนี้ สุวิไล เปรมศรีรัตน๑ (2548, น. 7) นักวิจัยภาษาศาสตร๑ได๎
สะท๎อนประสบการณ๑การทําวิจัยกับกลุํมชาติพันธุ๑ตํางๆ วํา “...เนื่องจากได๎รับอิทธิพลจากภาษาและ
วัฒนธรรมใหญํเป็นอยํางมาก ภาษาพ้ืนบ๎านจึงอยูํในภาวะถดถอย หรือเลิกพูดในกลุํมคนรุํนเยาว๑...
ชาวบ๎านรู๎สึกถึงผลของการเปลี่ยนแปลงภาษาหรือการสูญเสียภาษาพ้ืนบ๎านวําเป็นการสูญเสียความ
เป็นสังคม ชุมชน”  การเปลี่ยนแปลงที่วํานี้ ชาวบรูเองก็รับรู๎และเคยสะท๎อนให๎ผู๎วิจัยฟังวํา  

                                           
1
 แตํนอกเหนือจากนั้น การปฏิสัมพันธ๑กับคนไทยอีสานที่อยูํรายล๎อมทําให๎ชาวบรูปรับรับภาษาท๎องถิ่นคือภาษาลาวพร๎อมกับ

โครงสร๎างวัฒนธรรมลาวด๎วย 
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“เด็กๆ เรียนภาษาไทย ไปโรงเรียนก็พูดภาษาไทย บางครั้งก็พูดภาษาลาว คนใน
หมูํบ๎านที่อยูํในวัยแรงงานก็อพยพไปทํางานตํางถ่ิน เมื่อไปอยูํที่อ่ืนก็ต๎องใช๎ภาษาไทยกลาง
ในการสื่อสารและเกิดความอายที่จะพูดภาษาบรู จึงทําให๎มีการพูดภาษาบรูลดน๎อยลง 
และยังมีการแตํงงานข๎ามกลุํม เด็กที่เกิดมาเป็นลูกผสม คือ ผสมระหวํางคนบรูกับคนลาว
บ๎าง คนบรูกับคนไทยบ๎าง พํอแมํไมํได๎สอนลูกพูดภาษาบรู เด็กจึงพูดภาษาบรูไมํได๎ เมื่อ
เด็กกลับมาอยูํในหมูํบ๎านกับปูุ ยํา ตา ยาย ซึ่งสํวนใหญํพูดภาษาบรู ก็เกิดปัญหาเรื่องการ
สื่อสารและการถํายทอดความรู๎ระหวํางคนสองวัย เพราะเด็กไมํสามารถฟังหรือเข๎าใจใน
คําสั่งสอนของปูุ ยํา ตา ยาย ทําให๎เด็กไมํสนใจในภาษา ประเพณี และวัฒนธรรมของเรา”  

แตํอยํางไรก็ตาม เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงทางด๎านความหลากหลายทางวัฒนธรรรม การ
ทํองเที่ยว การทําวัฒนธรรมให๎เป็นสินค๎า ที่เกิดขึ้นในชํวง 2-3 ทศวรรษหลัง (โปรดดูในเนื้อหาสํวน
ตํอๆ ไป) ทําให๎หนํวยงานภายนอกเข๎ามาฟ้ืนฟูภาษา และวัฒนธรรมของชาวบรู หมูํบ๎านบรูที่อยูํใน
พ้ืนที่การทํองเที่ยวที่สําคัญและเป็นพ้ืนที่ที่ถูกพัฒนาเชิงการทํองเที่ยวอยํางเข๎มข๎น ได๎ปรับตัวตํอรอง 
เข๎ารํวมกระบวนการ เลือกนิยามความหมายและประกอบสร๎างอัตลักษณ๑มากขึ้น นักวิจัยและ
หนํวยงานภายนอกได๎เข๎ามาทําโครงการฟ้ืนฟูและอนุรักษ๑ภาษาบรู  โรงเรียนได๎ปรับเปลี่ยนนโยบาย 
นําภาษาบรูเข๎ามาจัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตร สํงผลตํอการหวงแหนและอนุรักษ๑ภาษา จน
กลายเป็นสํานึกวําภาษาคือตัวตนของพวกเขา นํามาประกอบสร๎างความเป็นบรู  พร๎อมไปกับการ
ทํองเที่ยวที่เข๎ามา ภาษาบรูถูกนํามาผนวกเข๎ากับการรําบรูและบทเพลงรวมถึงความสัมพันธ๑ระหวําง
สายน้ํากับวิถีชีวิตประกอบสร๎างความเป็นบรูที่นําค๎นหา (โปรดดูข๎างหน๎า)  ขณะที่หมูํบ๎านบรูอีกแหํง
ไมํได๎อยูํใกล๎พื้นที่แหลํงทํองเที่ยวสําคัญ ไมํถูกพัฒนาเชิงการทํองเที่ยวอยํางเข๎มข๎น เคยมีหนํวยงานรัฐ
ภายนอกเข๎ามาฟ้ืนฟูภาษา แตํด๎วยเงื่อนไขความซับซ๎อนของความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการเมือง
ภายนอกที่เข๎ามามีผลตํอการปรับเปลี่ยนโครงสร๎างวัฒนธรรมทําให๎เกิดการเมืองภายในหมูํบ๎านที่มี
ความสลับซับซ๎อน  ความขัดแย๎ง การแบํงกลุํม และผลประโยชน๑1 (โปรดดูบทที่ 5) การฟ้ืนฟูภาษาจึง
ไมํประสบความเร็จเทํากับหมูํบ๎านบรูที่กลําวมา โครงการถูกสะดุดลงรวมถึงการจัดการเรียนการสอน
ภาษาบรูด๎วย 

                                           
1
แตํถึงแม๎บทบาทของโรงเรียนและการฟ้ืนฟูภาษาในหมูํบ๎านบรูแหํงนี้จะไมํประสบผลเทํากับอีกหมูํบ๎าน (เชํนโครงการมี

ปัญหาความขัดแย๎งภายใน) กระนั้นภาษาบรูก็ยังถูกหยิบเลือกนํามาประกอบสร๎างอัตลักษณ๑ทางชาติพันธุ๑ได๎อยํางยืดหยุํนใน
ชีวิตประจําวันเชํน การข๎ามแดน การแสดงความเป็นบรูเครือญาติระหวํางสองฟากแมํน้ํา (บรูไทยและบรูลาว)  โปรดดูรายละเอียด
ในบทที่ 7  
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ตามนัยนี้ นอกจากอิทธิพลของอํานาจรัฐที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงของภาษาบรูและ    
อัตลักษณ๑แล๎ว อํานาจรัฐที่เข๎มข๎นหรือซับซ๎อนแตกตํางกันก็มีผลตํอกลยุทธ๑การตํอสู๎หรือตํอรองที่
แตกตําง สํงผลให๎การแสดงอัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑ของชาวบรูเป็นสิ่งที่ขึ้นกับสถานการณ๑ทางสังคมเชิง
ปฏิสัมพันธ๑ กลําวอีกอยํางหนึ่งก็คือ  “อํานาจและการครอบงําที่เข๎ามา” กับ “วิธีการหรือกลยุทธ๑ที่
ชาวบรูแสดงปฏิกิริยาตอบ”  สัมพัทธ๑ตํอการปรับตัวตํอรองและการประกอบสร๎างความเป็นบรูแบบ
ปฏิสัมพันธ๑หรือเป็นปฏิกิริยาตํอกัน (interplay) ลักษณะทํานองนี้จะพบได๎ในหลายบริบทเงื่อนไขที่
ชาวบรูได๎เผชิญหรือปฏิสัมพันธ๑ด๎วยซึ่งจะได๎เห็นตํอๆ ไป 

ในด้านการปกครอง ชาวบรูที่อพยพเข๎ามาอยูํในหมูํบ๎านในชํวงระยะแรกนั้นมี 2 กลุํมถือ
สกุลมาจากลาวคือตระกูลคําหาญและตระกูลแสนชัย  ภายใต๎นโยบายจําแนกและปกครอง ชาวบรูถูก
ถือให๎เป็นคนกลุํมน๎อย และถูกรับรู๎ภายภายนอกวําเป็น “ขํา” มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่แตกตํางเชํน 
ทําไรํหมุนเวียนอยูํตามปุาเขา ถือผี อยูํเป็นกลุํมตัวเอง ในการดําเนินการปกครอง รัฐมองวํา พวกเขา
ควรที่จะมีการจัดจําแนกตัวตนและจัดตั้งเป็นหนํวยการเมืองปกครองอยํางเป็นทางการ (ประมาณต๎น
ทศวรรษ 2480-นายอําเภอหลวงแก๎วกาญจนเขตในขณะนั้น) จัดระเบียบใหมํให๎ชาวบรูมีตัวตน ชื่อ
และนามสกุล  อดีตผู๎ใหญํบ๎านชาวบรูเลําวํา พวกเขาถูกรับรู๎ด๎วยลักษณะเหมารวมเป็นขําที่ทํามาหา
กินอยูํ “ตามปุาตามดง” จึงถูกตั้งนามสกุลวํา “พ่ึงปุา” และ “พ่ึงดง”  ชาวบรูที่อพยพเข๎ามาไมํช๎า
นานได๎ถูกปรับเปลี่ยนชื่อเสียงเรียงนาม ให๎เป็นพลเมืองที่ระบุตัวตนได๎ตามนโยบายรัฐ ซึ่งการให๎
ความสําคัญกับชื่อ ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ หรือลบชื่อ มีนัยสําคัญในดินแดนภาคอีสานมาช๎านานในการ
พยายามสร๎างชาติ ทําลาวในดินแดนแถบนี้ให๎เป็นไทย (คายส๑,2552, บุญมี เทบสีทอง,2556) การตั้ง
หรือปรับเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลในบริบทของรัฐ จึงเป็นความพยายามท่ีจะสร๎างความเป็นปึกแผํนของ
ความเป็นไทยอยํางมีนัย สองนามสกุลนี้ยังถูกใช๎แพรํหลายในหมูํบ๎าน บรูไทย  นอกจากนี้ นามสกุล 
“แก๎วใส”  ก็ถูกตั้งให๎กับชาวบรู ชาวบรูบอกวํานามสกุลนี้ “นายตั้งให๎เพราะชาวบรูชอบกินเหล๎า  เมื่อ
เห็นน้ําใสๆ ในแก๎วที่พวกเราชอบกิน ก็เลยตั้งให๎เป็น “แก๎วใส” 

การดําเนินการปกครองให๎เป็นชุมชนหรือหมูํบ๎านและแตํงตั้งผู๎นําทางการ นายสี พ่ึงปุา ได๎
เป็นผู๎ใหญํบ๎านชาวบรูคนแรก ชายชาวบรูอายุ 50 กวําปีเคยเป็นผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎านมาหลายสมัยเลําให๎
ฟังวํา ด๎วยหมูํบ๎านเป็นพ้ืนที่ชายแดนและอยูํในเขตปุาและภูเขา นอกจากหมูํบ๎านถูกจัดให๎มีการ
ปกครองตามนโยบายรัฐแล๎ว ตํารวจจากเมืองโขงเจียมเข๎ามาลาดตระเวนเป็นระยะ ในสายน้ํามี นปข. 
มาชํวยสอดสํองดูแล การสื่อสารได๎รับการดูแลจาก บก.ทหารสูงสุดสนามเสือปุา  ขณะที่ ตชด. ได๎เข๎า
มาดูแลความสงบและการเคลื่อนไหวตํางๆ โดยเฉพาะให๎ความรู๎ด๎านการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม ปลูก
จิตสํานึกในการรักชาติ ศาสนา  ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑เป็นประมุข ในเงื่อนไข
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เหลํานี้ชาวบรูถูกดึงให๎เข๎ามามีสํวนรํวมบางสํวน ด๎วยความสัมพันธ๑เชิงอํานาจระหวํางผู๎ปกครองกับผู๎ใต๎
การปกครองซึ่งเป็นความสัมพันธ๑ที่ไมํอาจปฏิเสธได๎ 

ปัจจุบันมีปูายของ ศปป.1 กอ.รมน.บอกกฎชุมชนเข๎มแข็งวํา “กฎอันเป็นที่ตั้งแหํงความ
ไมํเสื่อม เป็นประโยชน๑ตํอชุมชนเพียงแตํฝุายเดียว ข๎อ 1 สมาชิกชํวยกันทํานุบํารุง ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย๑ ข๎อ 2 สมาชิกรํวมประชุมกันเป็นนิตย๑ ข๎อ 3 สมาชิกเริ่มประชุมและเลิกประชุมพร๎อม
กันทํากิจที่พึงกระทําโดยพร๎อมเพรียงกัน ข๎อ 4 สมาชิกยอมรับมติสํวนใหญํของที่ประชุมในการแก๎ไข
ปัญหาของชุมชน  ข๎อ 5 สมาชิกให๎การยอมรับและเคารพผู๎อาวุโส  ข๎อ 6 สมาชิกให๎การสงเคราะห๑
และชํวยเหลือผู๎ด๎อยโอกาสในสังคม (เชํน เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และคนที่ยากจนกวํา) ข๎อ 6 
สมาชิกสํงเสริมและรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม  “รํวมแรงรํวมใจทุกคน ชุมชนเข็มแข็ง” 
นอกจากนี้ ยังมีหนํวยราชการของรัฐตั้งฐานประจําอยูํในหมูํบ๎านได๎แกํ ฐานกองกําลังตํารวจตะเวน
ชายแดน (ตชด.) และฐานของหนํวยอุทยานแหํงชาติแกํงตะนะ คอยสอดสํองดูแลพ้ืนทีแ่ละชาวบ๎าน 

 

      
ภาพที ่3.2 ซ๎าย: กฎชุมชนเข๎มแข็งของ ศปป.๑ กอ.รมน. 

ภาพที ่3.3 ขวา: การประดับประดาซุ๎มประตูหมูํบ๎านชาวบรู (ภาพโดยผู๎วิจัย) 

          

 

          ลําดับผู๎นําชุมชนหรือผู๎ใหญํบ๎านจากอดีต-ปัจจุบัน 

ชื่อ-สกุล ชํวงระยะเวลาประมาณกาล 

นายสี พึ่งปุา ปีที่อพยพมา - 2475 

นายคํามี พ่ึงปุา 2476- 2477 



88 
 

นายนาค พึ่งดง 2478-2481 

นายจีน พ่ึงดง 2482-2485 

นายคํอง จุฬา 2486-2515 

นายกิ คําบุญเรือง 2516-2533 

นายสีทัน พึง่ปุา 2534-2543 

นายพนัส พ่ึงปุา 2544-2548 

นายกาบ คําบุญเรือง 2549-2553 

นายสุทิศ พึ่งปุา 2554-ปัจจุบัน 

 

การเข๎ามาของอํานาจรัฐบนความสัมพันธ๑ระหวํางผู๎ปกครองกับผู๎อยูํภายใต๎อํานาจการ
ปกครอง  ทําให๎เห็น กฎระเบียบ อุดมการณ๑และการศึกษา เป็นเทคโนโลยีการปกครอง (technology 
of government) (Ong, 2003, pp.6-8) ที่รัฐได๎หลอมรวมความเป็นพลเมืองรัฐชาติไทย  พยายาม
ปลูกฝังคุณคําตัวตนพลเมือง (citizen-subject)  เป็นชีวะอํานาจ (bio-power) ที่อํานาจมิได๎อยูํในรูป
ของการกดทับหรือรุนแรงเสมอไปหากแตํทํางานในรายละเอียดระดับจุลภาค (power over life) 
(Foucault, 1978, pp. 139-141)  และกระจายอยูํทั่วสังคมผํานรูปแบบระเบียบวินัยแหํงรํางกาย 
(the discipline of body)  และการควบคุมประชากร (the regulation of population)  ความ
เป็นพ้ืนที่ชายแดนและความมั่นคง ยิ่งทําให๎ อํานาจ การจ๎องมอง สอดสํองและการควบคุมยิ่งมีความ
เข๎มข๎นตาม และด๎วยลักษณะดังกลําวนี้ แม๎จะถูกครอบทับด๎วยอํานาจที่มีนัยความมั่นคง แตํคนบรู
ปรับตัวตํอรองด๎วยความผูกพันกับพ้ืนที่ ให๎ความรํวมมือหรือการเข๎าไปมีสํวนรํวมกับทางการ เป็น
นักการเมือง ชํวยเหลือเจ๎าหน๎าที่ปราบปรามหรือตํอสู๎ จัดการปกครองและสถาบันครอบครัว เพ่ือ
ตํอรองกับการดํารงอยูํในพ้ืนที่และการเป็นพลเมืองที่ดี  ด๎วยจิต (ที่ต๎อง) สํานึกวํา เป็นผู๎อพยพหรือ
พลัดถิ่นมาพ่ึงพระบารมี   การตํอรองกับผีเพื่อสร๎างวัดพวกเขาจึงตํอรองด๎วยการสร๎างข๎อแม๎ในทํานอง
วํา ถ๎าไมํเชํนนั้นอาจจะต๎องอพยพเคลื่อนย๎ายอีก (หากไมํสร๎าง) 

ภายหลังจากที่ฝรั่งเศสคืนเอกราชให๎แกํลาวในปี พ.ศ.2496  รัฐบาลลาวเองก็เกิดความ
ขัดแย๎งกันเองระหวํางระบบที่นิยมกษัตริย๑ที่นําโดยเจ๎ามหาชีวิตศรีสวํางวัฒนาภายใต๎การสนับสนุนของ
อเมริกาและฝรั่งเศส (ลาวขวาหรือลาวขาว)  กับฝุายคอมมิวนิสต๑ซึ่งตํอมาได๎กลายเป็นพรรคประชาชน
ปฏิวัติลาว (ลาวแดง) ความขัดแย๎งทวีเพ่ิมขึ้น พร๎อมกับการแทรกแซงของชาติตํางๆ ทั้งฝุ าย



89 
 

คอมมิวนิสต๑และฝุายเสรีนิยม (สุทธิดา มะลิแก๎ว, 2553,น.165) จนเป็นเหตุปะทุสงครามขึ้น ชาวบ๎าน
เรียกเหตุการณ๑ในครั้งนี้วํา “เหตุการณ๑ลาวแตก” ในปี 2518  ประชาชนจํานวนหนึ่งที่รวมสู๎รบกับเจ๎า
ศรีสวํางวัฒนา รวมทั้งผู๎ที่ไมํเห็นด๎วยกับระบบคอมมิวนิสต๑ ไมํเห็นด๎วยกับการปกครองระบอบใหมํตําง
พากัน "โตนหนี"  ออกนอกประเทศ  

ในชํวงลาวแตก ชาวบรูบ๎านเวินบึกต๎องเผชิญกับความยากลําบาก เพราะมีทหารลาวหนี
การสู๎รบมาขึ้นที่หมูํบ๎าน มีระเบิดและลูกกระสุนเข๎ามาตกในหมูํบ๎านมาก ชาวบ๎านเข๎าไปหาของปุา
บางครั้งก็ถูกยิงตายเพราะถูกเข๎าใจผิดวําเป็นทหารลาว บางครั้งก็เหยียบกับระเบิดได๎รับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต ทหารไทยและตํารวจชายแดนได๎เข๎าไปตั้งฐานกําลังเหนือหมูํบ๎านเวินบึก ตรึงกําลังในพ้ืนที่มิ
ให๎ทหารลาวเข๎ามา  ในชํวงเวลานั้นหมูํบ๎านเวินบึกจึงเต็มไปด๎วยเจ๎าหน๎าที่รัฐทั้งทหาร ตํารวจและ
หนํวยงานอื่นๆ  

พํอใหญํเล็ก ผู๎อาวุโสชาวบรูคนสําคัญ วัย 86 ปี อดีตผู๎ใหญํบ๎าน 2 สมัย ได๎รับรางวัล
ผู๎ใหญํบ๎านแหนบทองคํา เป็นรางวัลสูงสุด เป็นที่ชื่นชมและยกยํองของชาวบรูด๎วยกันและคนไทย
อีสานในท๎องถิน่  เขาเกิดและโตที่ฝั่งลาว บ๎านคําหลวง เมืองชนะสมบูรณ๑ เขาเลําวํา เมื่อตอนเป็นเด็ก
แมํของเขาปุวยถูกกิน   ญาติพ่ีน๎องทยอยเสียชีวิตลงเรื่อยๆ พํอพาเขาอพยพหนีข๎ามมาไทยอยูํอาศัย
กับญาติพ่ีน๎องที่เวินบึกพร๎อมพ่ีชาย ชีวิตในวัยเด็กเขาลําบาก ขึ้นภูเลื่อยไม๎ ทําไรํ เขาได๎แตํงงานกับ
หญิงสาวอีกกลุํมตระกูล (จุมรี๊ต) ในหมูํบ๎าน มีลูกทั้งหมด 10 คน นายเล็กเป็นคนซื่อสัตย๑ ซื่อตรง 
พูดจาตรงไปตรงมา (คุณสมบัติข๎อนี้เป็นที่ชื่นชอบของเจ๎านายหลายคน) เขาเคยเป็นผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน 
จนได๎เป็นผู๎ใหญํบ๎านในเวลาตํอมา  ในชํวงลาวแตกเขาเป็นผู๎ใหญํบ๎านที่ชํวยทางการสู๎รบ ยิงตํอสู๎กับ
กลุํมลาวแดงท่ีพยายามมาข้ึนฝั่งไทย  ชํวยเหลือญาติพ่ีน๎องลาวที่ได๎รับความเดือดร๎อนหนีสงครามมา มี
หลายคนมอบเงินทองให๎ตอบแทนน้ําใจ บางคนไมํมีเงิน ถอดสร๎อยทองในคอมอบให๎ เขาไมํเคยรับไว๎ 
อยํางไรก็ตาม การที่เขาชํวยคนอีกฟากที่หนีร๎อนมาพ่ึงเย็น ทําให๎เขาถูกกลําวหาวําเป็นพวกเดียวกับ
กลุํมลาวขาว รํวมตํอต๎าน  เขาเลําวํา “ตอนนั้น ทหารแดงขึ้นมาฮํอมหมูํบ๎านเฮาหมด เพ่ินหาวําเฮา
ซํอนลาวขาวไว๎ในหมูํบ๎าน  ขํอยก็ยกมือบอกวําอยําเด๎อ อยําฟูาวยิง  อยํายิง  ให๎แมํหญิง และเด็กลง
เรือหมดกํอน  เมื่อลงเบิดแล๎ว เพิ่นก็ใสํเฮาสิบาดนี้ ขํอยก็ใสํคืนคือกัน ยิงกันกองหินหน๎าโรงเรียน หลบ
กับก๎อนหิน”   

นอกจากนี้ เขาอาสาเผชิญหน๎ากับกลุํมทหารลาวในยามมีการเจรจาตํอรอง บางครั้งกลุํม
ลาวแดงจับเจ๎าหน๎าที่รัฐไป เขาก็อาสาเป็นตัวกลางเข๎าไปเจรจานําตัวกลับมา ญาติพ่ีน๎องเข๎าปุาไปทํา
มากินบางครั้งถูกจับหรือถูกยิง เขาเข๎าไปเจรจาบ๎าง เข๎าไปนําศพกลับมาบ๎าง คนลาวในหมูํบ๎าน
ข๎างเคียงชายแดนในชํวงนั้นรู๎จักเขาและหลายคนยังจําได๎วําเคยได๎รับการชํวยเหลือจากเขา คนลาว
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บางคนที่หนีมา บางคนไมํมีทรัพย๑สินหรือสิ่งของติดตัวมา นายเล็กก็หยิบยื่นชํวยเหลือ เขาบอกวํา 
“บางทีพํอใหญํปลดสร๎อยทองจากคอนี่ลํะให๎ไป ชํวยเหลือคํากินคําอยาก เฮ็ดจะได๐ เพ่ินเดือดร๎อนมา 
มนุษย๑คือกัน หลายคนที่พอมีทรัพย๑สินติดโตมานํา หยิบยื่นให๎พํอใหญํตอบแทนที่ชํวยเพ่ิน พํอใหญํก็บํ
เอา”   

เหตุการณ๑ในชํวงนี้ หมูํบ๎านบรูมีความวุํนวาย ชาวบรูทิ้งบ๎านหนีเข๎าไปหลบซํอนในปุาเขา 
ยายแพงหญิงชราชาวบรูเลําให๎ฟังวําเมื่อได๎ยินเสียงปืนและระเบิดดัง ตนเองพาลูกๆ วิ่งหนีเข๎าปุาไป
หลบซํอนตามไรํในปุา เมื่อเสียงเงียบแล๎วจึงลงมา บางชํวงทางการมีคําสั่งให๎ชาวบ๎านอพยพไปอยูํที่
บ๎านดําน (อําเภอโขงเจียม) กลุํมผู๎ชายจะเข๎ามาตรวจตราดูแลบ๎านเป็นระยะ  ชายชาวบรูอายุเฉลี่ย
ตั้งแตํ 18 ขึ้นไปก็ยังได๎ถูกฝึกทหารแบบอาสาสมัครพลเรือนมีเจ๎าหน๎าที่ทหารมาฝึกอบรมให๎ในหมูํบ๎าน 
บางสํวนถูกสํงไปฝึกที่คํายใหญํในจังหวัดอุบลราชธานีและที่อ่ืนๆ ชายชาวบรูที่เคยผํานประสบการณ๑
เลําวํา พวกเราฝึกวิธีการใช๎อาวุธ ฝึกซํุมโจมตีและวิชาทหารเกี่ยวกับการรักษาหมูํบ๎าน  

อยํางไรก็ตาม ในสมัยที่พํอใหญํเล็กเป็นผู๎ใหญํบ๎าน เขานําพาพ่ีน๎องชาวบรูพัฒนาหมูํบ๎าน
ประกวดแขํงขัน “หมูํบ๎านพัฒนา” จนได๎รับรางวัล โครงการตํางๆ  ที่นํามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงและ
ความเจริญในหมูํบ๎านล๎วนเกิดในสมัยเขา เขามีสํวนทั้งชํวยเสนอ ผลักดัน หรือประสานงานกับ
เจ๎าหน๎าที่รัฐไมํอยํางใดก็อยํางหนึ่ง  (ด๎วยเหตุนี้ เขาจึงเป็นคนที่มีอิทธิพลทางการเมืองในหมูํบ๎านมาก 
โปรดดูในบทที่ 5)  นายเล็กมักจะเลําให๎ฟังด๎วยความภูมิใจถึงเรื่องนี้วํา  

“โครงการตํางๆ ที่เข๎ามาในหมูํบ๎านก็แมํนพํอใหญํนี่หละเป็นผู๎พาเฮ็ดพาทํา  11 โครงการ 
มีสะพานห๎วยหมากและสะพานห๎วยกว๎าง   โครงการสร๎างบ๎านพักครู 2 หลัง  โครงการอนามัย 2 หลัง 
โครงการธนาคารข๎าวเปลือก โครงการธนาคารข๎าวสาร โครงการธนาคารยา กองทุนหมูํบ๎าน โครงการ
น้ําประปา  โครงการตลาดนัดในหมูํบ๎าน  หลายโครงการแม๎สิเกิดในสมัยภายหลังจากที่พํอใหญํออก
มาแล๎ว  แตํก็ล๎วนมีสํวนสืบเนื่องแตํสมัยที่พํอใหญํเสนอไว๎แตํคราวยังเป็นผู๎ใหญํบ๎านอยูํ หลายครั้งเงิน
รางวัลที่ได๎มาสํวนตัว จากสินรางวัลชมเชยที่ทางการมอบให๎ พํอใหญํก็เสียสละนํามาสร๎างสิ่งตํางๆ ใน
หมูํบ๎าน โครงการจัดแผนผังหมูํบ๎านใหมํ จัดล็อคจับฉลากเลือกที่อยูํอาศัย ก็เริ่มแตํสมัยพํอใหญํนี่หละ 
พํอใหญํออกมาเสียกํอนเลยตกมาดําเนินการในสมัยผู๎ใหญํบ๎านตํอมา”   

เมื่อการสู๎รบสงบและคลี่คลายลง  ลูกหลานนายเล็ก เลําให๎ฟังวํา เจ๎าหน๎าที่ได๎เล็งเห็นถึง
หมูํบ๎านเวินบึกอยูํในจุดยุทธศาสตร๑เป็นชายแดนของความมั่นคงและปกปูองอธิปไตย  ถือวําเป็นจุด
ยุทธศาสตร๑ในการสู๎รบที่สําคัญอีกจุดหนึ่ง  จึงได๎เสนอให๎อพยพโยกย๎ายไปอยูํที่อ่ืนโดยจะจัดสรรที่อยูํ
อาศัยและที่ทํากินให๎ใหมํ แตํชาวบรูไมํยอมไปด๎วยการอ๎างความผูกพันกับพ้ืนที่ พวกเขาอยูํมานาน 
พวกเขาจึงได๎อยูํที่หมูํบ๎านเวินบึกมาจนถึงทุกวันนี้  พร๎อมกับรํวมมือกับเจ๎าหน๎าที่รัฐตามนโยบายตํางๆ 
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เข๎าไปมีสํวนรํวมกับทางการ ชาวบรูหลายคนเข๎ามาเป็นเจ๎าหน๎าอุทยานในพ้ืนที่ หรือรํวมมือทางในการ
ร๎องขอตามโอกาสตํางๆ เชํนการดับไฟปุา ตัดแผ๎วถางหญ๎าริมทาง  หรือชํวยทหารสํารวจเขตแดน 
นําพาเดินปุา หมูํบ๎านนิคมสร๎างตนเองประมาณ 2-3 หมูํบ๎านบนถนนสิรินธร-โขงเจียมหํางจากหมูํบ๎าน
ไปไมํไกลคือหมูํบ๎านที่เกิดข้ึนจากการจัดสรรที่ทํากินและที่อยูํอาศัยทดแทนให๎กับประชาชนละแวกนั้น 
หากชาวบรูยอมอพยพโยกย๎ายครั้งนั้น พวกเขาคงได๎มาอยูํที่หมูํบ๎านนิคมสร๎างตนเองนี้ 

ตั้งแตํสงครามสงบลง ลาวได๎เอกราช สถาปนาเป็น สปป.ลาว มีการปิดประเทศ  ฟ้ืนฟู 
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงดําเนินการปกครองประเทศ การติดตํอกับเพ่ือนบ๎าน การเจรจาและการค๎า
กับประเทศไทยมีน๎อยมาก แม๎จะการสํารวจทําเส๎นเขตแดนระหวํางกันในชํวงนี้  มีหลายพ้ืนที่ไมํ
สามารถสํารวจ เจรจาและทําข๎อตกลงกันได๎ในเรื่องเขตแดน จนประทุเป็นการตํอสู๎กันเชํน การปะทะ
กันระหวํางทหารทั้งสองฝุายที่บ๎านรํมเกล๎า จ.พิษณุโลก ในปี 2530 (สุภลักษณ๑ กาญจนขุนดี, 2556, 
น.40) ด๎วยเหตุนี้ทั้งไทยและลาวพยายามลดความขัดแย๎งโดยการเจรจาทางการทูตและพยายามลด
การเผชิญหน๎า ด๎วยการทําให๎ปัญหาเรื่องเขตแดนหลายเป็นเรื่องเทคนิค จนนํามาสูํการจัดตั้ง
คณะกรรมาธิการเขตแดนรํวมไทย-ลาว (Joint Boundary Commission – JBC)   ในปี 2539   พ้ืน
ที่เวินบึกเป็นสํวนหนึ่งของการเจรจาเส๎นเขตแดน ชาวบรูบางคนเข๎ามามีสํวนรํวมสํารวจพ้ืนที่บนภูกับ
ทหาร  

อยํางไรก็ตาม ในปีพ.ศ. 2529 นโยบายจินตนาการใหมํ (new economic mechanism)  
ถูกนําเสนอโดยพรรคในลาว (ในชํวงเวลาไกล๎กันเวียดนามก็มีนโยบาย โดํย เหมย (Doi Moi)) ในไทย 
ยุคของรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ปี 2531-2534 มีนโยบายเปลี่ยนสนามรบให๎เป็นสนาม
การค๎า (เอกกมล ทองจันทร๑, 2553, น.81)  ซึ่งตระหนักดีถึงสงครามเย็นที่ปกคลุมไปทั่วเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต๎และได๎แสวงหาแนวทางเพ่ือที่เปลี่ยนสนามรบให๎เป็นสนามการค๎า ( turn the 
battlefield into a market place) (McCargo, 2555, pp. 277-288) เศรษฐกิจมีการเติบโตอยําง
รวดเร็วในชํวงระยะเวลาสั้น และกระตุ๎นให๎มีพัฒนาขึ้นอยํางรวดเร็วโดยเฉพาะการทํองเที่ยว   

ในชํวงเวลานี้  ในหมูํบ๎านชาวบรูเกิดตลาดนัดชายแดนซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค๎า ชาวบรู
ปรับตัวตํอรองเข๎ารํวมกระแสการค๎า นําสินค๎าท๎องถิ่นเข๎ามาขายในตลาด คนลาวเข๎ามาซื้อสินค๎าเครื่อง
อุปโภคและบริโภคข๎ามกลับไป ชาวบ๎านบอกวํา ตลาดมีความคึกคักและใหญํกวําในเมือง  คนภายนอก
เข๎ามาในหมูํบ๎าน รู๎จักชาวบรู ซื้อสินค๎าของชาวบรู  หวดนึ่งข๎าวพวกเขาได๎รับการกลําวขานถึงความ
สวยงามและทนทาน (ภายหลังกลายเป็นสินค๎าของอําเภอ) พร๎อมกับที่ความเป็นบรูได๎ปรากฏด๎วย
เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ ก็ทําให๎ความเป็น “บรู” ถูกกํอรูปเชิงวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะ นําค๎นหา 
เกําแกํดั้งเดิม ทางการทํองเที่ยว ในเวลาตํอมาด๎วยเชํนกัน ตามนโยบายรัฐที่เริ่มมาแตํปี 2520 ปรากฏ
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อยํางเข๎มข๎นขึ้นในปี 2530 คนบรูไทยทั้งสองหมูํบ๎านได๎ถูกผนวกเข๎ากับทํองเที่ยวของอําเภอและ
จังหวัด วัฒนธรรมบรูได๎รับการประดิษฐ๑เพ่ือนําเสนอเชิงการทํองเที่ยว ซึ่งแตํละพ้ืนที่ได๎รับอิทธิพล
ทางการทํองเที่ยวแตกตํางกันตามลักษณะของพ้ืนที่เชํน อยูํใกล๎หรือไกลกับแหลํงทํองเที่ยวที่สําคัญ 

หมูํบ๎านมีความเปลี่ยนแปลงอยํางเข๎มข๎น เมื่อกํอนถนนทางบกที่เข๎าหมูํบ๎านมีความ
ยากลําบาก ใช๎การสัญจรทางน้ําเป็นหลัก   เมื่อรัฐเข๎ามาพร๎อมหนํวยงานและนโยบายตํางๆ จึงมีการ
สร๎างสะพานและถนนเข๎ามา ระยะแรกเป็นถนนทางดินลูกรังตํอมาเทปูนเดินไฟฟูาเข๎าหมูํบ๎าน 
จัดสร๎างประปาหมูํบ๎านโดยสูบนํ้าจากแมํน้ําโขงขึ้นมา  และเมื่อครั้งรับเสด็จเปิดโครงการศูนย๑ศิลปาชีพฯ 
ถนนลาดยางก็ได๎สร๎างขึ้น เพ่ิมความสะดวกสบายมากขึ้นในการสัญจร (ปัจจุบันมีนักทํองเที่ยวใช๎เป็น
เส๎นทางแรลลี่ ปั่นจักรยานเข๎ามาออกกําลังกาย ชมบรรยากาศและผักผํอน) การเข๎ามาของนโยบายรัฐ
ได๎เข๎ามาแทรกซึม หลอมรวมและตัดไขว๎รูปแบบขนบประเพณีหรือจารีตเดิมอยํางเข๎มข๎นขึ้นเป็นลําดับ
ตามระยะเวลา 

 

3.1.2  พุทธศาสนากับการปะทะปฏิสัมพันธ์ทางความเชื่อ 

   “พวกเราไมํรู๎วํา ชายที่หัวโล๎นหํมเหลือง 

 ที่เข๎ามาในหมูํบ๎านนั้นเป็นใคร บางคนกลัวและวิ่งไปหลบซํอน” 

ภาคอีสานถือวํา มีความเชื่อหลากหลายกลุํมชาติพันธุ๑มาช๎านาน ปัจจุบัน ประชากรสํวน
ใหญํนับถือพุทธศาสนาแตํก็มีความเป็นท๎องถิ่นเฉพาะที่แตกตํางจากกรุงเทพฯ หรือภาคกลาง เป็น
พุทธศาสนาแบบชาวบ๎าน (popular Buddhism) ความเชื่อและแนวปฏิบัติมีสัมพันธ๑ใกล๎ชิดกับวิถี
ชีวิตของชาวบ๎านและชุมชน ตัวอยํางที่แตกตํางอยํางเห็นได๎ชัดที่สุดเชํน การแตํงตั้งและยกยํอง
พระสงฆ๑ ชาวลาวจะแตํงตั้งพระสงฆ๑ที่ตนเองเคารพกันเองด๎วยวิธีที่เรียกวํา “ฮดสรง” ซึ่งมีมาช๎านาน
แตํสมัยล๎านช๎างและใช๎กันแพรํหลายในดินแดนสองฟากแมํน้ําโขง (เติม วิภาคย๑พจนกิจ, 2530) วิธีนี้ไมํ
เข๎ากับทางการรัฐไทยที่การแตํงตั้งพระสงฆ๑ต๎องผํานสถาบันกษัตริย๑และสงฆ๑สํวนกลาง  อํานาจ
ศูนย๑กลางจึงไมํยอมรับการแตํงตั้งแบบดังกลําว และให๎ยกเลิกไปในที่สุด อํานาจรัฐและสถาบันสงฆ๑
พยายามที่จะครอบทับและจัดระเบียนรูปแบบพุทธศาสนาในภูมิภาคอีสาน ให๎เป็นแบบเดียวกัน 
(ขณะที่ภาคเหนือ กรณีของครูบาศรีวิชัยบวชกุลบุตรโดยยึดถือจารีตเดิมที่ยึดถือปฏิบัติแบบล๎านนาก็
ไมํถูกยอมรับ อํานาจศูนย๑กลางก็ควบคุมจัดการเชํนเดียวกัน) รัชกาลที่ 4 เมื่อครั้งทรงผนวชได๎ทรงทํา
ให๎เกิดนิกายใหมํคือธรรมยุตขึ้น พระธรรมยุตสํวนหนึ่งได๎ถูกสํงมายังภาคอีสาน ทํางานปฏิรูปความเชื่อ
และแนวปฏิบัติพุทธศาสนาในดินแดนแถบนี้ควบคูํไปกับสร๎างอุดมการณ๑รัฐชาติ ที่ศาสนากับสถาบัน
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กษัตริย๑ไปด๎วยกัน (ฮายาชิ, 2554, น. 131-138) การเป็นพุทธศาสนิกที่ดีมีนัยการจงรักภักดีตํอชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย๑  

การปฏิรูปประเทศทําให๎ศาสนาและวัฒนธรรมทางการถูกยกให๎เป็นตัวแทนและแสดง
ความเป็นชาติและความเป็นเอกภาพ สร๎างวัฒนธรรมที่มีอํานาจขึ้นมาในการครอบงําซึ่งเรียกวํา 
“วัฒนธรรมหลัก”  เป็นประเพณีหรือวัฒนธรรมที่เลือกสรรแล๎ว แสดงให๎เห็นวําอํานาจรัฐไมํเพียงดึง
อํานาจท๎องถิ่นเข๎าสูํสํวนกลางเทํานั้น ด๎านศาสนาและความเชื่อของผู๎คนในภูมิภาคยังถูกดึงเข๎าสูํ
สํวนกลาง และใช๎ศาสนาทางการเป็นเครื่องมืออุดมการณ๑ครอบงํา มีการพยายามที่จะรํวมเอาคณะ
สงฆ๑ในหัวเมืองและประเทศราชให๎อยูํภายใต๎การปกครองของคณะสงฆ๑ไทย (ดารารัตน๑ เมตตาริกานนท๑, 
2544, น.7) ซึ่งถือเสมือนตัวแทน “ระบบสงฆ๑ทางการ” ของรัฐ มีการโปรดเกล๎าแตํงตั้งพระสงฆ๑มา
เป็นเจ๎าคณะใหญํในหัวเมืองอีสาน  ในปี 2445  มีการประกาศใช๎ พ.ร.บ.การปกครองคณะสงฆ๑ ร.ศ.
112 ซึ่งสาระสําคัญคือการกําหนดรูปแบบการปกครองคณะสงฆ๑  อันเป็นการสร๎างและผลิตซ้ําความ
เป็นพุทธศาสนาที่อยูํภายใต๎อํานาจรัฐและมีผลมาจนถึงปัจจุบัน (แม๎พ.ร.บ. คณะสงฆ๑จะมีการแก๎ไข
และปรับเปลี่ยน)   

ลักษณะ “การปฏิรูปศาสนา” ดังกลําวนี้มิได๎ชําระสะสางและหลอมรวมเอาเฉพาะ     
พุทธศาสนาท๎องถิ่นเทํานั้น ความเชื่ออ่ืน ๆ ในท๎องถิ่นท่ัวไปยังถูกจ๎องมองและตรวจสอบจากอํานาจรัฐ 
ผนวกรํวมไปกับวาทกรรมการสร๎างชาติและขจัดอริราชศัตรูอ่ืนๆ ไมํวําจะเป็นการตํอต๎าน หรือการเป็น
กบฏ เชํนกรณี “กบฏผู๎มีบุญ” ความเชื่อที่อยูํนอกศาสนาทางการจึงถูกสงสัยและหวาดระแวงเป็นภัย
ตํออํานาจรัฐ บําเพ็ญ ณ อุบล (2532, น.102)  ข๎าราชการบํานาญอดีตอัยการจังหวัดขอนแกํนกลําว
วํา “เกิดกรณีผีบาปปีบุญทั่วมณฑลอีสาน จนทางกรุงเทพต๎องเกณฑ๑เอากําลังทัพจากเมือง
นครราชสีมาขึ้นมาปราบ จึงสงบเรียบร๎อย ตั้งแตํนั้นมาได๎ห๎ามมิให๎มีการทรงเจ๎าเลี้ยงผี หอหรือศาลผี
ในเมืองจึงถูกยกเลิกไปโดยปริยาย”   

พระสงฆ๑ได๎ทําหน๎าที่สําคัญในการสั่งสอน เผยแผํและจัดการศึกษา ควบคูํไปกับการสอน
เรื่องความเป็นพลเมืองของรัฐ  ฮีตบ๎านคองเมือง (โดยเฉพาะชํวงรัฐที่ต๎องการหลอมรวมคนในภาค
อีสานให๎มีสํานึกของความเป็นไทย) พระที่มีบทบาทสําคัญรูปหนึ่งคือพระอุปาลีคุณูปมาจารย๑ (จันทร๑ 
สิริจันโท )  ทํานเป็นคนอีสานเข๎ามาบวชศึกษาเลําเรียนในหัวเมืองอุบล ตํอมาได๎มาศึกษาในกรุงเทพ ฯ 
ได๎เรียนรู๎และถูกกลํอมเกลาด๎วยการศึกษาและวิธีคิดแบบสํวนกลาง จนมีวิชาความรู๎ ได๎รับยกยํอง
พระราชทานสมณศักดิ์จากพระมหากษัตริย๑ ถูกสํงกลับมาปกครองคณะสงฆ๑จัดการศึกษาและสนอง
นโยบายรัฐบาลกลางที่กรุงเทพฯ  (จารุวรรณ ธรรมวัตร, 2532, น. 198-199)  เพ่ือหลอมรวมคน
อีสานที่มีวัฒนธรรมที่แตกตํางตํางจากคนกรุงเทพฯ ให๎มีความรู๎สึกวําตนเองเป็นคนไทย ผูกพันกับรัฐ
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ไทย ทํานเทศนาสั่งสอนและมีผลงานประพันธ๑เป็นหนังสือไว๎มากมาย เลํมที่สําคัญเลํนหนึ่งคือ       
“สิริจันโทวาทคําสอน” สอนให๎คนอีสานรู๎จักเมืองหลวง  กษัตริย๑ และหน๎าที่พลเมืองที่ต๎องเสียภาษีให๎
บ๎านเมือง เชํน พระมหากษัตริย๑มีคุณเปรียบเหมือนเจ๎าชีวิตของไพรํฟูาประชาชน มีทศพิธีราชธรรม 
เป็นรํมโพธิ์รํมไทรของประชาราษฎร๑ ชนชาติทุกแหํงต๎องมีพระมหากษัตริย๑ ถ๎าไมํมีก็จะเกิดความทุกข๑ 
สับสนวุํนวาย ราษฎรมีหน๎าที่เสียภาษีให๎หลวงเพ่ือที่หลวงจะได๎นําเอาไปใช๎ปกครองและรักษาความ
ปลอดภัยประเทศ นอกจากนี้ ทําความดีก็ควรอุทิศบุญให๎กับพระมหากษัตริย๑ จะทําให๎ได๎บุญกุศล ใคร
ที่ยึดมั่นถึงพระคุณมหากษัตริย๑จะประสบแตํความสุขความเจริญ (พระอุบาลีคุณูปมาจารย๑,  2527,   
น. 12-18 ) อยํางไรก็ตาม สมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งทํานได๎ถูกถอดสมณศักดิ์เนื่องจากทํานได๎รจนา
เรื่อง “ธรรมวิจยานุสรณ๑” ซ่ึงเป็นเรื่องที่กลําวถึงทุวิชา ชี้โทษของวิชาที่ไมํดีวํา การสร๎างเรือรบและ
ศาสตราวุธนําไปประหัตประหารกันนั้นเป็นการขัดกับหลักศีลธรรม เนื้อหาทํานองนี้ได๎กลายเป็นสิ่งที่
ขัดกับการบริหารบ๎านเมืองและการปกครองในชํวงนั้น ไมํต๎องด๎วยพระราชนิยมของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฏเกล๎าเจ๎าอยูํหัวที่กําลังเรี่ยไรเงินสร๎างเรือรบและกําลังนําชาติเข๎าสูํสงคราม เมื่อมีผู๎ทูลเกล๎าฯ 
จึงมีพระบรมราชโองการรับสั่งให๎ถอดทํานออกจากสมณศักดิ์ (วีระศักดิ์ จารุแพทย๑,  2532, น. 141) 
นําตัวเข๎ากรุงเทพฯ มาที่วัดบวรนิเวศวิหารปลายปี 2458 ตํอมาจึงพระราชทานอภัยโทษ และทรงพระ
กรุณาโปรดเกล๎าฯ พระราชทานสณศักดิ์คืนให๎   ด๎วยเหตุนี้ การรวมชาติไทยภายใต๎อุดมการณ๑ “ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย๑”  ในสัญลักษณ๑ท้ังสามนี้ ศาสนาอยูํทํามกลางเสมือนเป็นกลไกปฏิบัติการเชิง
อุดมการณ๑สร๎างความเป็นไทยเชื่อมระหวํางชาติและพระมหากษัตริย๑ กลําวอีกยํางหนึ่ง มิใชํเฉพาะ
อํานาจรัฐที่ครอบงํา จัดระเบียบวินัยรํางกายหรือความเป็นพลเมืองเทํานั้น แตํศาสนายังถูกดึงเข๎ามา
สนับสนุนรัฐซึ่งเป็นยุทธวิธีในการสร๎างชาติ  

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย  พุทธศาสนายังคงถูกผนวกเข๎ากับนโยบาย
สร๎างชาติและความเป็นไทยอยํางเข๎มข๎นด๎วยการพยายามทําให๎ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจําชาติ  ซึ่ง
ชาติรวมด๎วยพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย๑ จอมพลสฤษดิ์ประกาศชัดวําวํา  “การเชิดชูสํงเสริม  
พระศาสนานั้นเป็นเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งที่อยูํในดวงใจของกระผมและในแผนการของรัฐบาลนี้  เพราะ
เป็นที่ทราบตระหนักดีวําประเทศชาติและศาสนาจะต๎องอยูํคูํกัน” (อ๎างใน อรรถจักร๑ สัตยานุรักษ๑, 
2550,   น.24) การนับถือศาสนาอ่ืนเป็นสิ่งหวาดระแวง แสดงความไมํเป็นเนื้อเดียวกันกับชาติ การมี
ความเชื่อเป็นอ่ืน ไมํเป็นพุทธถูกเชื่อมโยงไปพร๎อมกับความเป็นไปได๎ของการไมํจงรักภักดีกับ
พระมหากษัตริย๑ (โปรดดู พิพัฒน๑ กระแจะจันทร๑, 2553) 

พุทธศาสนาท๎องถิ่นท่ีเน๎นการปฏิบัติหรือทําสมาธิ (ธุดงค๑) ถูกมองวําเป็นการหลับหูหลับตา 
ไมํเข๎ากับพุทธศาสนาทางการที่เน๎นการเรียนและทํองจํา การปฏิบัติตนอยูํในปุาเขายังถูกจ๎องและ
กลําวหาวํา มีลักษณะเป็นคอมมิวนิสต๑ วาทกรรมคอมมิวนิสต๑ที่รัฐใช๎ปราบปรามและเฝูาระวังในพ้ืนที่
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อีสาน เชํนกรณีของพระพิมลธรรม (อาจ อาสโภ) เจ๎าอาวาสวัดมหาธาตุฯ เป็นคนอีสาน ทํานเน๎นและ
สํงเสริมการฝึกปฏิบัติ ทําสมาธิ  มีการเชิญพระท๎องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญการนั่งสมาธิจากภาคอีสาน
เข๎ามาสอนพระเณรที่วัดมหาธาตุ (สมชัย ภัทรธนานันท๑, 2548, น.117)  ถูกกลําวหาวํามีการกระทํา
อันเป็นคอมมิวนิสต๑ และถูกจับสึกเข๎าคุกเป็นเวลา 5  ปี ภายใต๎กฎอัยการศึก (ในยุคของจอม
พลสฤษดิ์)  พระสงฆ๑ที่ไมํทําตามนโยบายรัฐไมํวําจะอยูํในเมืองหรือชนบทหรือพระธุดงค๑ และไมํวําจะ
เป็นนิกายใดก็มีโอกาสถูกกลําวหาวําเป็นคอมมิวนิสต๑และถูกคุมขังไมํมีการไตํสวน 

 ศาสนาพุทธเป็นศาสนาทางการ ถูกผนวกรวมกับอํานาจรัฐหรือถูกสนับสนุนจากรัฐ ทํา
หน๎าที่เป็นเสมือนตัวแทนหรือสัญลักษณ๑ของความเป็นรัฐชาติไทย แม๎ความเชื่อผีจะไมํถูกปราบปราม
หรือเป็นสิ่งต๎องห๎าม แตํก็ถูกดึงเข๎าไปผสมผสานปรับรับพุทธศาสนาซึ่งมีลักษณะตํอการผสมกลมกลืน
ความเชื่อผีที่เรียกกันติดปากวํา “พุทธ พราหมณ๑  ผี” มาช๎านาน ดังที่นักมานุษยวิทยา โทมัส เคิร๑ช 
(Kirsch, 1977) พบในพ้ืนที่ที่เขาศึกษา จังหวัดนครพนมวํา ความเชื่อในหมูํบ๎านหนองสูง มีความ
สลับซับซ๎อนซึ่งมีรากฐานจากกระบวนการผสมผสานทางศาสนาและความเชื่อที่มีพุทธศาสนาเป็นแกน 
พุทธศาสนาที่ได๎รับการสนับสนุนจากรัฐมีความเป็นสถาบันที่แนํนแฟูน มีลักษณะความเชื่อและ
พิธีกรรมที่ยืดหยุํนและมีแนวโน๎มที่จะหลอมรวมเอาระบบความเชื่อท๎องถิ่นเข๎ามาเป็นสํวนหนึ่ง 
ขณะเดียวกันกับที่ ฮายาชิ โยคิโกะ (Hayashi, 2003 ) ได๎ศึกษาชุมชนอีสาน ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแกํน 
ก็พบกระบวนการทําให๎เป็นพุทธศาสนา (Buddicization)  โดยที่ความเชื่อของพุทธศาสนาถูกนําไป
ผสานเข๎ากับความเชื่อท๎องถิ่นในสังคมหมูํบ๎าน อันเป็นกระบวนการคูํขนานที่ความเชื่อท๎องถิ่นได๎สอด
ประสานเข๎ากับพุทธศาสนาในวิถีปฏิบัติทางศาสนาในท๎องถิ่น กระบวนการที่รูปแบบตํางๆ ทาง    
พุทธศาสนาถูกรวมเข๎ากับแบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบัติทางพิธีกรรมของท๎องถิ่นตํางๆ และ
กระบวนการที่ลดความแตกตํางทางศาสนาลงไปสูํการมีศาสนาเดียวคือพุทธศาสนา  ฮายาชิ 
(Hayashi,2003,pp.298-303) พบวํา หมอธรรม เป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการทําศาสนาท๎องถิ่นให๎
เป็นพุทธศาสนา เพราะหมอธรรมใช๎ความรู๎เกี่ยวกับการปราบผีปูุตาที่กลายมาเป็นผีร๎าย (เพราะ
ชาวบ๎านไมํคํอยนับถือทําน เมื่อหันมานับถือพุทธศาสนามากขึ้น) โดยหมอธรรมคือคนที่เคยผํานการ
บวชและเรียนปฏิบัติวิปัสสนาแล๎วลาสิกขาออกมา ในการประกอบพิธีเป็นหมอรักษาและปราบผีนั้น 
เขาจะใช๎ความรู๎และการทํองบํนด๎วยภาษาบาลี  ฮายาชิพบวําในบางหมูํบ๎าน หมอธรรมหรือพระสงฆ๑
ได๎เข๎ามายกเลิกพิธีกรรมตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับผีปูุตาและสร๎างหลักบ๎านขึ้นแทน พร๎อมกับเรียกหลัก
บ๎านในหลายๆ ชื่อ ซึ่งทั้งหมดเข๎าใจรํวมกันได๎วําคือ ศูนย๑กลางของหมูํบ๎าน หรือ เสาหลักบ๎าน ซึ่ง
หมายถึงธรรมทางพุทธศาสนา (ฮายาชิ, 2558, น.13) บางหมูํบ๎านแบํงเขตปกครองระหวํางผีปูุตาและ
พระสงฆ๑หรือหมอธรรม ผีปูุตาไมํสามารถรุกล้ําเข๎าในเขตของหมอธรรมหรือพระสงฆ๑ ความเชื่อทั้งสอง
ที่แตกตํางกันได๎อยูํรํวมกันในลักษณะเผชิญหน๎ากันในพ้ืนที่หมูํบ๎านเดียวกัน  
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ผีในชุมชนได๎ถูกยกเลิกไปจากหมูํบ๎านนับจากปี พ.ศ.2493 (ฮายาชิ,  2554, น. 124) วัด 
ธงชาติไทยและรูปภาพในหลวงภายในวัด เป็นการแสดงออกของความเป็นหมูํบ๎านไทย พุทธศาสนาถูก
ยึดถือให๎เป็นสถาบันหนึ่งเพ่ือกิจกรรมการทําบุญและเป็นศาสนาประจําชาติ เมื่อพุทธศาสนาเข๎าไปใน
หมูํบ๎านที่นับถือผีปูุตาของคนอีสานหรือลาวสํวนใหญํ พระสงฆ๑กลายเป็นผู๎นําทางความเชื่อสูงสุด มี
อํานาจเหนือกวําผีและปราบผีได๎ 

การกํอตั้งพระธรรมยุตหรือที่เรียกวําพระปุาหรือพระธุดงค๑มีนัยสําคัญตํอการปฏิรูปพุทธ
ศาสนาท๎องถิ่น (แบบชาวบ๎าน) ซึ่งถูกมองวําเสื่อมถอย รวมไปถึงการขจัดความเชื่อท๎องถิ่น โดยเฉพาะ
ท๎องถิ่นอีสานที่พระธรรมยุตเข๎ามาปฏิบัติการเผยแผํเริ่มแตํที่หัวเมืองอุบลและขยายครอบคลุมไปยัง
พ้ืนที่อ่ืนๆ ซึ่งฮายาชิ (Hayshi, 2003, pp. 278-209) มองวําเป็นผลทั้งทางตรงและทางอ๎อมจากความ
พยายามของฝุายธรรมยุกติกนิกายที่จะปฏิรูปพุทธศาสนาให๎เป็นที่ยอมรับในฐานะเป็นศาสนาประจํา
ชาติ และการปฏิรูปศาสนาให๎บริสุทธิ์นี้ก็มิได๎เป็นการดําเนินการแบบงํายๆ เพียงแคํการกํอตั้งนิกาย
ใหมํเทํานั้น แตํผู๎ปกครองรัฐได๎ใช๎ธรรมยุติกนิกายให๎เป็นเทคโนโลยีแหํงอํานาจในการกลืนกลายศาสนา
ท๎องถิ่น โดยถือให๎เป็นแบบอยํางในการเผยแผํพุทธศาสนาแนวใหมํให๎เป็นศาสนาประจําชาติ เป็น
กระบวนการขจัดและรวบรวมความเชื่อตํางๆ ให๎มาเป็นสํวนหนึ่งของหลักการพุทธศาสนาภายใต๎การ
ปกครองโดยมีพระมหากษัตริย๑เป็นประมุข 

พระธุดงค๑ท่ีเผยแผํพุทธศาสนาในท๎องถิ่นถือวํามีนัยสําคัญตํอความเชื่อท๎องถิ่นด๎วย เพราะ
มีอํานาจเหนือผีร๎ายและสามารถล๎มล๎างผีปูุตาได๎ในทุกหมูํที่เข๎าไปพร๎อมทั้งปรับผีเหลํานั้นให๎อยูํภายใต๎
วิถีแหํงพุทธศาสนา (พระมหาบัว ญาณสัมปันโน, 2514, น.72-73) หนึ่งในพระปุาที่มีอิทธิพลอยํางสูง
คือหลวงปูุเสาร๑ (ซึ่งถือเป็นเสมือนปฐมกรรมฐาน) และหลวงปูุมั่น (พร๎อมสายลูกศิษย๑อีกหลายรูปที่ฝึก
ปฏิบัติและเผยแผํพุทธศาสนาอยํางเข๎มข๎น) ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์พร๎อมเรื่องเลําปาฏิหาริย๑การปราบผี 
จนได๎รับการยอมรับและเคารพศรัทธาจากชาวบ๎านเสมือนนักบุญผู๎มีอํานาจศักดิ์สิทธิ์  

อยํางไรก็ตาม การสร๎างจิตสํานึก “ชาติ” ดําเนินไปในแบบที่ความเชื่อผีถูกปรับเปลี่ยนไปสูํ
พุทธศาสนาซึ่งเป็นตัวแบบที่มีนัยถึงความเจริญ กลําวอีกอยํางหนึ่ง รัฐใช๎เทคโนโลยีแหํงอํานาจ
จัดลําดับการวิวัฒนาการเชิงวัฒนธรรมที่ความเชื่อผีเป็นสิ่งที่ล๎าหลัง สํวนการนับถือพุทธศาสนาเป็นสิ่ง
ที่เจริญกวํา สํงผลให๎เกิดลําดับชั้นของกลุํมชาติพันธุ๑ซึ่งเคลื่อนตัวจากความล๎าหลังสูํความก๎าวหน๎า    
(จามะรี เชียงทอง, 2550, น. 207)  คนกลุํมน๎อยหรือคนชายขอบที่อยูํบนปุาเขาจึงต๎องถูกทําให๎มี
อารยธรรมมากขึ้นได๎ด๎วยการเปลี่ยนมานับถือพุทธศาสนา (กลําวอีกอยํางหนึ่ง พุทธศาสนาได๎
กลายเป็นภาพตัวแทนอารยธรรม ถูกสนับสนุนจากรัฐชาติสํงผลตํอการปรับตัวของคนกลุํมชาติพันธุ๑
ตํางๆ ที่เมื่อพวกเขารู๎สึกวําถูกกดทับหรือดูหมิ่นเชิงสถานะ ก็หันมาปรับเปลี่ยนรับเอาพุทธศาสนา) 
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ในทางภาคเหนือ คณะธรรมจาริกถูกกํอตั้งขึ้นเมื่อปี 2508 ทําการเผยแผํพุทธศาสนากับ
กลุํมชาติพันธุ๑ในที่สูงที่ถูกเรียกด๎วยชื่อเรียกเหมารวมวํา “ชาวเขา” โดยสนับสนุนจากรัฐคือ          
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑ (ดูจดหมายเหตุ    
พระธรรมจาริกแหํงแผํนดินใน www.jarik-highland.com) ภายหลังตํอมาในปี 2514 โครงการได๎มี
สํวนผลักดันให๎เกิด “มูลนิธิเผยแผํพระพุทธศาสนาแกํชนถิ่นกันดารในพระราชูปถัมภ๑สมเด็จพระศรี  
นครินทราบรมราชชนนี” ทั้งหมดนี้มีเครือขํายในพ้ืนที่ภาคเหนือครอบคลุมพ้ืนที่ชาวเขาในจังหวัด
ตํางๆ จํานวนมาก1 นอกจากนี้ยังขยายพ้ืนที่ออกมาในสํวนของภาคอีสานเชํน ชาวเขาแถบเพชรบูรณ๑ 
อําเภอเขาค๎อ ภายใต๎หลักการวํา 

“โดยที่ชาวเขาและชาวไทยกวํา 500,000 คน ซึ่งอาศัยอยูํตามปุาลึกบนภูเขาใน
ท๎องถิ่นกันดารตามชายแดนภาคเหนือและภาคตํางๆ ของประเทศไทย หํางไกลคมนาคม 
ยากลําบากแกํการจะไปมาหาสูํได๎ทั่วถึงชนเหลํานี้จึงหํางไกลพระศาสนา สํวนใหญํนับถือ
ภูตผีปีศาจ ไมํรู๎จักพระธรรมคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ๎า หากมีพระภิกษุสงฆ๑
ออกไปจาริกสั่งสอนแกํชนเหลํานั้นตามแนวของพระพุทธองค๑ที่ได๎ตรัสแกํพระพุทธ สาวก 
รุํนแรก สํงไปประกาศพระศาสนาวํา “จรถ ภิกขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกา
นุกมฺปาย ฯเปฯ เทเสถ ธมฺมํ แปลความวํา ดูกรภิกษุทั้งหลายเธอจงทํองเที่ยวไป จงแสดง
ธรรมเพื่อประโยชน๑เพื่อความสุขแกํคนหมูํมากเพ่ืออนุเคราะห๑แกํชาวโลกดังนี้ เป็นต๎นแล๎ว
ก็จะเป็นมหากุศลแกํพระพุทธศาสนา และจะเกิดประโยชน๑แกํทางราชการเป็นอยํางมาก” 
…..ในขั้นแรกกรมประชาสงเคราะห๑ กระทรวงมหาดไทยเป็นผู๎ถวายความอุปถัมภ๑ ตํอมาได๎
มีผู๎มีจิตศรัทธาบริจาคเงินและทรัพย๑สินชํวยเหลือเป็นจํานวนมากขึ้น ทําการปฏิบัติงาน
พระธรรมจาริกได๎ผลดียิ่งขึ้นตามลําดับเพ่ือให๎กิจกรรมนี้ได๎กระทําโดยกว๎างขวางและถาวร
ตํอไป …” (http://www.jarik-highland.com-การเน๎นเป็นของผู๎วิจัย) 

หลักการดังกลําวทําให๎เห็นการมองศาสนาท๎องถิ่นเป็นอ่ืน เลวร๎าย ไมํศิวิไลซ๑ ที่ต๎องได๎รับ
การปรับเปลี่ยน รัฐได๎ประสานคณะสงฆ๑สํวนกลางในการสร๎างชาติผํานศาสนาทางการคือพุทธศาสนา 
และยังเป็นที่สังเกตวํามีการตีความคําสอนเป็นเครื่องมือใน“การกํอประโยชน๑แกํราชการ” (ซึ่งเป็นการ
ตีความนอกเนื้อความบาลีที่ปรากฏ) จึงทําให๎ดูเหมือนการการเผยแผํพุทธศาสนานอกจากเป็น
ประโยชน๑แกํชนเหลํานั้นเองและพุทธศาสนาแล๎วยังเป็นการทําประโยชน๑ให๎กับประเทศชาติหรือรับใช๎
ชาติด๎วย 

                                           
1 สํานักงานบริหารโครงการพระธรรมจาริกศูนย๑กลางอยูํในกทม. วัดเบญจมบพิตรและวัดปากน้ํา สํวนสํานักงานสํวน

ภูมิภาคอยูํที่ วัดศรีโสดา เชียงใหมํ 
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การดําเนินการของธรรมจาริกและมูลนิธิ มีการสอนศาสนาให๎กับชาวเขา สร๎างโรงเรี ยน  
นําเข๎าอบรม และชักจูงให๎เข๎ามาบวช ซึ่งประสบความสําเร็จ ชาวเขาเข๎ามาบวชเป็นจํานวนมาก  มี
พระชาวเขาที่ประสบความสําเร็จเป็นเจ๎าคุณ ได๎รับการแตํงตั้งตามสมณศักดิ์ทางคณะสงฆ๑และราช
สํานัก นอกจากนี้ยังมีพระเณรชาวเขาที่สําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดสายปริยัติธรรมของการศึกษาคณะ
สงฆ๑อีกไมํน๎อย ถือวําเป็นกระบวนการหลอมรวมทางศาสนาท๎องถิ่นให๎มีความเป็นหนึ่งเดียวทางความ
เชื่อ 

นโยบายกลุํมชาติพันธุ๑ที่รัฐพยายามจะหลอมรวมและปรับเปลี่ยนนั้นสะท๎อนให๎เห็นการ
แบํงแยกระหวํางคนที่อาศัยอยูํในพื้นที่ปุาหรือบนพ้ืนที่สูง (เชํน ชาวเขา ขํา  คนปุา) กับ คนเมือง  อัน
สํงผลตามมาด๎วยนัยที่ไมํเทําเทียมและลําดับชั้นตํางๆ เชํน  คนกลุํมแรกมีนัยถึงเป็นคนอ่ืน มีความเป็น
อ่ืน เป็นคนที่ไมํเจริญ ต๎องถูกทําให๎เจริญหรือพัฒนา เป็นคนที่มีปัญหาตํอความมั่นคงหรือทําลายปุา 
ขณะที่คนกลุํมหลังมีนัยถึงคนที่เจริญกวํา ซึ่งเซลมิงค๑ มองวําเป็นการสะท๎อน “นโยบายแบํงแยกและ
ปกครอง” ของรัฐ (Salemink, 1995, pp. 263-275) ขณะที่ธงชัย วินิจจะกูล (Winichakul, 2000) 

มองวําเป็นการจัดลําดับชั้นสะท๎อนให๎เห็นการสร๎างระยะหํางระหวํางพ้ืนที่และเวลา ที่คนปุาหรือ
ชาวเขาถูกมองวําอยูํในพ้ืนที่หํางไกล ในปุา หรือบนเขา และอยูํในเงื่อนไขเวลาของวิวัฒนาการ ซึ่งถูก
มองวําหํางจากอารยธรรม หรือล๎าหลัง ไมํเจริญ เป็นวิธีคิดและการจัดจําแนกของชนชั้นนํา ผสมผสาน
กับการจัดจําแนกประเภทแบบวาทกรรมอาณานิคม มาจําแนกคนอ่ืนในอาณาเขตของตนเองหรือคน
อ่ืนที่อยูํภายใน (the others within)  

 ในแงํนี้ ชาวเขา ชาวปุา หรือแม๎แตํ “ขํา” จึงมีความเป็นอ่ืน และถูกมองวําล๎าหลัง  การ
เชื่อผีเป็นสิ่งที่เลวร๎าย งมงาย ไมํมีผลดี ขณะที่การนับถือพุทธศาสนาหรือศาสนาทางการถือวํามีความ
อารยธรรมที่สูงกวํา  ควรจะต๎องมีการดําเนินการปรับเปลี่ยนจากการนับถือผีไปสูํศาสนาที่มีคําสอน
จารีตและแนวปฏิบัติทางการเชํนพุทธศาสนา ทําให๎เกิดลําดับชั้นของกลุํมชาติพันธุ๑ซึ่งเคลื่อนตัวจาก
ความล๎าหลังไปสูํความก๎าวหน๎า 

เดิมหมูํบ๎านเวินบึกเป็นหมูํบ๎านที่หํางไกลและอยูํชายแดน ติดตํอเข๎า -ออกลําบาก  ไมํมี
ถนนหรือทางบกในการสัญจร มีแตํแมํน้ําเป็นหลัก มีความยากลําบากในการสัญจรเพราะเต็มไปด๎วย
โขดหินตํางๆ โดยเฉพาะชํวงฤดูแล๎ง นักเดินทางสํารวจอยํางแอมอนิเยได๎บันทึกในชํวงที่เดินเรือผํานใน
บริเวณดังกลําวจากจําปาสักมาขึ้นที่บ๎านดําน (โขงเจียม) วํา เป็นทางแคบและเต็มไปด๎วยโขดหิน 1 

                                           
1 ในการบันทึกสํารวจจากจําปาสักลํองแมํน้ํามาขึ้นที่บ๎านดําน โขงเจียม ของแอมอนิเย พูดถึงพ้ืนที่ที่เป็นเวินโค๎งใกล๎

บ๎านเวินบึกกํอนถึงโขงเจียมวํา สองฟากแมํน้ําเต็มไปด๎วยภูและปุา และมีหมูํบ๎านชาวสํวยเป็นระยะๆ (คนบรู ในความเข๎าใจของ 
แอมอนิเย อาจถูกจัดอยูํในกลุํมสํวยดังกลําวนี้) 
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(Aymonier, 2000, pp. 3-4)  นอกจากอํานาจรัฐในการปกครองแล๎ว สํวนระบบความเชื่อและ       
ฮีตคองของชาวบรูยังคงได๎รับผลกระทบจากอํานาจและการครอบงําอยํางเบาบาง จนกระทั่งทศวรรษ
ที่ 2510 “พุทธศาสนา” เข๎ามาในหมูํบ๎านผํานการเผยแผํของพระธรรมทูต ยายชาวบรูที่เคยมี
ประสบการณ๑ในชํวงนั้นเลําวํา “พวกเราไมํรู๎วํา ชายที่หัวโล๎นหํมเหลืองที่เข๎ามาในหมูํบ๎านนั้นเป็นใคร 
บางคนกลัวและวิ่งไปหลบซํอน”  การเผยแผํใช๎เวลา เริ่มด๎วยการเทศนาและชวนชาวบ๎านเข๎าอบรม 
ระยะแรกมีชาวบ๎านเข๎ารํวมอบรมเป็นบางสํวน ตํอมาจึงมีชาวบรูเข๎ารับการอบรมมากขึ้นๆ จนกระทั่ง
มีการสร๎างวัดขึ้น ในระยะแรกตั้งเป็นสํานักสงฆ๑แล๎วคํอยๆ ดําเนินการกํอสร๎างเป็นวัดแล๎วเสร็จ
ประมาณพ.ศ.2523 

การเกิดขึ้นของสํานักสงฆ๑ในพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีผีคุ๎มครองหมูํบ๎าน ยืนยันให๎เห็นแนวโน๎ม
ทั่วไปสําหรับศาสนาหมูํบ๎านที่จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนา  ผู๎ใหญํบ๎านชาวบรู
สมัยนั้น  ผู๎นําและการเข๎าไปมีสํวนรํวมกับรัฐ (อํานาจ) ได๎กลายเป็นเงื่อนไขให๎เขาตํอรอง ชักชวนญาติ
พ่ีน๎องชาวบรูให๎หันมานับถือพุทธศาสนา ชาวบรูจํานวนหนึ่งไมํยอม พากันแยกกลุํมไปอยูํอีกด๎านหนึ่ง
ของหมูํบ๎านตามความเชื่อเดิม สถานที่นั่นเรียกวํา หินครก พร๎อมแสดงความเห็นตํอกลุํมที่นับถือ  
พุทธศาสนาวําผิดผี ผิดจารีตฮีตคอง แตํไมํนานนัก นโยบายรัฐในด๎านการปกครองให๎พวกเขาย๎ายกลับ
เข๎ามาอยูํรวมกันในหมูํบ๎าน   พวกเขาจึงคํอยๆ ทยอยย๎ายกลับเข๎ามา แตํยังอยูํเป็นกลุํมของตนเอง  
ทุกวันนี้ยังมีรํองน้ําแบํงอาณาบริเวณให๎เห็นอยูํ ธีระพันธ๑ ได๎บันทึกข๎อมูลถึงความขัดแย๎งนี้วํา 

“พวกเขาจึงตัดสินใจอพยพมาฝั่งไทย คือมาตั้งบ๎านเวินบึก มีความสุขดังที่ปรารถนา
ได๎ไมํนาน ก็มีปัญหาเรื่องศาสนา ทําให๎ต๎องแตกสามัคคีกัน คือ พวกที่ยอมรับนับถือ   
พุทธศาสนายังอยูํที่บ๎านเวินบึกตามเดิม สํวนพวกที่ยังนับถือผีก็อพยพไปอยูํที่บ๎านหินครก 
ตํอมารัฐบาลไทยได๎ออกคําสั่งให๎มาอยูํรวมกันกับ พวกบรูที่บ๎านหินคกจึงต๎องกลับมาอยูํที่
บ๎านเวินบึกอีกครั้งหนึ่ง ในปัจจุบัน คนบรูที่บ๎านเวินบึกได๎แบํงออกเป็น 2 พวกใหญํๆ คือ 
พวกบ๎านเหนือ และพวกบ๎านใต๎ เนื่องจากนับถือผีประจําตระกูลตํางกัน จะเห็นได๎วําคน 
บรูนับถือผีไปพร๎อมๆ กับการยอมรับนับถือพุทธศาสนา” (ธีระพันธ๑ เหลืองทองคํา, 2523, 
บทนํา) 

ชาวบรูเลําให๎ฟังวํา การสร๎างวัดมิได๎ทําได๎เลย เพราะความเชื่อเดิมที่พวกเขานับถือมาช๎า
นานเป็นสิ่งที่แนบแนํน ผียังไมํยอม แสดงให๎เห็นความไมํพอใจผํานอาเพศเหตุร๎ายตํางๆ เชํนฟูาผําใน
หมูํบ๎าน พระเณรโดนผีหลอก ชาวบ๎านจึงรํวมตัวกันทําพิธีขอขมาอนุญาตผีในการสร๎างวัด คอบ (ค๏วบ) 
ขออัยยะจํานักที่เป็นผีสูงสุด ผู๎อาวุโสชาวบรูที่เคยอยูํในชํวงเวลานั้นได๎เลําให๎ฟังวํา ผู๎นําชุมชนและผู๎
อาวุโสของหมูํบ๎านพาชาวบ๎านจัดพิธีขอขมาผีวํา “พวกตนจําต๎องทําให๎ถูกต๎องตามทางการ เพราะเข๎า
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มาอยูํในขอบเขตขัณฑสีมาชาติไทย ถ๎าไมํสร๎างวัดอาจถูกให๎ออกนอกประเทศ   ให๎ชาวบรูต๎องอพยพ
เคลื่อนย๎ายกันอีก”  

การอพยพเข๎ามาอยูํในรัฐ และภายใต๎วาทกรรมจําแนกและปกครองที่มองวํา คนกลุํม  
ชาติพันธุ๑ตํางๆ ได๎รับการอนุญาตให๎เข๎ามาอยูํอาศัย พลเมืองไทยได๎ ด๎ วยการชํวยเหลือของรัฐหรือ
อํานาจพระบารมีกษัตริย๑ไทย คนบรูก็เป็นเชํนนั้น ถูกรับรู๎วําเป็นคนพลัดถิ่น อพยพเข๎ามาอยูํอาศัยและ
เป็นพลเมืองไทย เป็นการหนีร๎อนมาพ่ึงเย็น พ่ึงพระบรมโพธิสมภารกษัตริย๑ไทย สิ่งนี้ได๎กลายเป็น
จิตสํานึกของคนบรูที่สําคัญอยํางหนึ่ง สํงผลให๎ รูปแบบการปรับตัวตํอรองของคนบรูมักจะมีลักษณะ
ปรับปรนหรือเข๎าไปมีสํวนรํวม ปรับตัว ให๎การรํวมมือกับรัฐ  แตํด๎วยจิตสํานึกนี้ ก็มิได๎ทําให๎คนบรู ต๎อง
ยอมรับหรือปรับปรนในทิศทางเดียว  หากแตํเป็นกระบวนการปรับเปลี่ยนไปในรูปแบบตํางๆ ทั้งมีการ
ตํอรอง ฉวยใช๎ ผสมผสาน และผลิตใหมํให๎สอดคล๎องกับบริบทความเปลี่ยนแปลง 

หญิงชราชาวบรูที่มีประสบการณ๑ในชํวงนั้นเลําให๎ฟังวํา เมื่อตอนสร๎างวัดนั้น เคยมีฟูาผําลง
มาและพระท่ีนิมนต๑มาอยูํในวัดโดนผีหลอกจนอยูํไมํได๎เป็นเหตุให๎วัดไมํคํอยมีพระอยูํประจําในบางชํวง   
รวมถึงเมื่อครั้งทางสํานักสงฆ๑และชาวบรูรํวมกันจัดงานบุญผเวส (พระเวสสันดร) อันเป็นประเพณีพุทธ
ไทยอีสานหรือลาว ก็มีนัยแสดงให๎รู๎วําผิดผี ผีไมํพอใจปรากฏ 

ตามจารีตของบรูแล๎วห๎ามมีการตีเคาะดนตรี ร๎องรําทําเพลง เครื่องดนตรีสมัยกํอนของ
ชาวบรูมีเพียงปะเนาะหรือกะบั้ง (ลําไม๎ไผํเจาะรู) ที่มีไว๎เคาะเมื่อทําพิธีเลี้ยงผี เคาะเดินวนรอบหอผีใน
พิธี เชํนหากมีการเซํนผีด๎วยควาย ก็จะจูงควายพาเดินวนรอบปะรําผีหรือตูบผี พร๎อมตีปะเนาะเคาะ
กระบั้งไปด๎วย  เจ๎าละโบ (อะจวยละโบ) หรือเจ๎าฮีต (อะจวยรี๊ต) จะพูดสวดอัญเชิญผีด๎วยภาษาบรู 
เรียกผีมากินควาย เดินวนครบสามรอบแล๎วจึงฆําควาย ด๎วยเหตุนี้การเคาะหรือตีกระบั้งจะมีนัย
เกี่ยวข๎องกับการทําพิธีผี  โดยทั่วไปจึงห๎ามมิให๎มีการตีเคาะเลํนโดยไมํมีเหตุหรือนอกพิธี ถ๎าตีถือวํา
เรียกผี การตีเคาะร๎องปุาวจะทําในเวลาอ่ืนไมํได๎เพราะผีจะนึกวําเชิญมากินควาย ถ๎ามาแล๎วไมํได๎กินผี
จะโกรธและอาจลงโทษได๎  

ในชํวงที่จัดบุญผเวสมีการแหํประโคมดนตรี รํา ฟูอนรอบหมูํบ๎านเรียกวํา แหํผเวส ตาม
ประเพณีลาว  เมื่อเสร็จพิธีควายของยายคนหนึ่งในกลุํมตระกูลใหญํ เชือกหลุดวิ่งเข๎าปุาโดยไมํทราบ
สาเหตุ ตามหาไมํพบ  ชาวบ๎านหักไม๎ดูหมอ พบวํา ผิดผีที่จัดงานบุญผเวส นอกจากนี้ ผู๎ชายวัย
กลางคนในหมูํบ๎านหลับตายไป (ไหลตาย) อยํางไมํทราบสาเหตุ ชาวบ๎านพากันไปหักไม๎ดูหมอๆ ก็
ทํานายออกมาวําผิดบุญผเวส  เหตุการณ๑ครั้งนี้ เจ๎าละโบและชาวบ๎านจึงได๎ทําพิธีเสียคายด๎วยควาย 1 
ตัวขอขมาผี ควายที่หายกลับเข๎ามาในหมูํบ๎านเอง 
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ด๎วยเหตุนี้ ระยะหลังตํอมา เมื่อจะทําสิ่งที่ผิดไปจากฮีตคองเดิม ทุกครั้งกํอนที่จะทํา 
ชาวบ๎านจะทําพิธีอนุญาตผีกํอน เพ่ือจะไมํผิดผี จึงเกิดธรรมเนียมกันในหมูํบ๎านวําทุกครั้งที่จะทําการ
เปลี่ยนแปลงอันใดที่ตํางไปจากจารีตฮีตคองเดิม พวกเขาจะทําพิธีคอบบอกกลําวขอผีกํอนเสมอ  เป็น
กลยุทธ๑การปรับตัวตํอรองกับอํานาจเดิมเพ่ือปรับปรนกับอํานาจและความเปลี่ยนแปลงแบบใหมํซึ่ง
เป็นความสัมพันธ๑เชิงอํานาจการปกครองที่ยากจะปฏิเสธ และเป็นโครงสร๎างของวัฒนธรรมที่ใหญํกวํา
และอยูํใกล๎ชิดที่แทรกซึม ดูดซับเข๎ามาในวิถีชีวิตชาวบรู  

การทําพิธีเซํนไหว๎ผีที่เคยมีความหมายเป็นการขอขมาความผิดตํอผี หรือ ทําพิธีเลี้ยงผีให๎
ได๎รับการปกปูองดูแล  ถูกปรับความหมายใหมํเป็นกลยุทธ๑ในการตํอรองเพ่ือปรับรับความเปลี่ยน 
แปลงตําง ๆ ที่เป็นทั้งสิ่งใหมํหรือขัดแย๎งกับฮีตคองบรูเดิม 

ปัจจุบันนี้ พบวํา แม๎พุทธจะเข๎ามาในหมูํบ๎านนานพอสมควร แตํเมื่อวันเข๎าพรรษา       
เจ๎าอาวาส (คนบรู) ได๎ซักซ๎อม ทําความเข๎าใจ รูปแบบและขั้นตอนพิธีกรรมที่ถูกต๎องและเหมาะสมกับ
ชาวบ๎าน บนศาลาการเปรียญ เชํน ลําดับการใสํบาตร การเข๎าแถว การสวดและการให๎ทาน เวลาพระ
สวดหรือทําบุญอยําคุยกันเสียงดัง   โดยอ๎างวําเป็นรูปแบบนําเข๎ามาจากวัดปุาไทยอีสานแหํงหนึ่งที่
ทํานไปปฏิบัติมา  ขณะที่ ในหมูํบ๎าน มีการเคาะตีละเลํนบันเทิงได๎  คนบรูเป็นนักร๎อง เป็นนางรํา  มี
การตั้งวงหมอลําในหมูํบ๎านเชํน ลุงดร เป็นหนึ่งในคณะหมอลําที่ทุกวันนี้ลุงยังสรรสร๎างบันเทิง ดื่มกิน 
เป็นที่รู๎จักและถูกเชื้อเชิญไปทั้งสองฟากไทยและลาว  อยํางไรก็ตาม หมูํบ๎านได๎เปลี่ยนแปลง ไปตาม
ระยะเวลาด๎วยเงื่อนตํางๆ  ผู๎ใหญํบ๎านที่เคยนําพาการเปลี่ยนแปลงถูกปรับความหมายจากเดิมที่ถูก
มองวํา “เป็นคนชักนําให๎ปรับกฎฮีตคองรับศาสนาพุทธ” มาเป็นความหมาย “คนหัวก๎าวหน๎านําพา
ความเจริญมาสูํบ๎านเฮา”   ซึ่งตัวเขาเองก็เข๎ามามีสํวนรํวมกับอํานาจรัฐปรับตัวตํอรองกับอํานาจและ
อุดมการณ๑รัฐ และคิดวํา เขาคือคนนําความเปลี่ยนแปลมาสูํหมูํบ๎าน ทําให๎พ่ีน๎องบรูเป็นชุมชนที่เจริญ 
เป็นหมูํบ๎านที่รัฐและชุมชนท๎องถิ่นยอมรับและชื่นชม บางครั้งพัฒนากวําหมูํบ๎านอื่นจนได๎รับรางวัล 

การปรับตัวตํอรองของชาวบรูกับเงื่อนไขของอํานาจและการเปลี่ยนแปลง ทําให๎รูปแบบ
จารีตลดทอนลง แตํก็กํอรูปเป็นกระบวนการสร๎างวัฒนธรรมบรูในบริบทสมัยใหมํจากการปฏิสัมพันธ๑
กันระวํางผู๎กระทําการภายนอกและผู๎กระทําการภายใน ฝุายแรกเป็นผู๎ปฏิบัติการทางวัฒนธรรมที่
พยายามครอบงํา แตํอีกฝุายก็แสดงความเป็นผู๎กระทําการทางสังคมและวัฒนธรรมที่พยามตํอรองการ
ครอบงํานั้น  

การเข๎ามาของพุทธศาสนานําเอารูปแบบพิธีตํางๆ เข๎ามาด๎วย การบวชเป็นประเพณีสําคัญ
อยํางหนึ่งของพุทธศาสนา ชายต๎องบวชตอบแทนพระคุณพํอแมํ  การผํานการบวชมีนัยให๎เห็นถึง
ความเป็นผู๎ใหญํที่เต็มตัวหรือที่เรียกวํา “คนสุก” (Hayashi, 2003) นอกจากนี้ การบวชยังเป็นอีก
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ชํองทางหนึ่งที่จะได๎รับการศึกษา  เพราะระบบการศึกษาของรัฐยังให๎บริการไมํทั่วถึง โดยทั่วไปการ
บวชเรียนมีสูงมากในภาคอีสาน ซึ่งเป็นชํองทางหนึ่งให๎กับคนชนบทเข๎ามาสูํการศึกษา ชายชาวบรูได๎
บวชตามประเพณีทางพุทธศาสนาและหลายคนได๎ยึดเป็นสํวนของการศึกษาเลํา เรียนตํอของตนเอง 
บางคนประสบความสําเร็จมีวิชาความรู๎ลาสิกขาออกมามีงานทํา  

ปูาของนายสีเลําให๎ฟังวํา ชายชาวบรูบวชหลายคนบวชเรียนศึกษาจนมีวิชาความรู๎ นายสี 
พ่ึงปุา คือหนึ่งในนั้น ชํวงที่เขาบวชอยูํนั้น โครงการวิจัยภาษาบรูที่มีฝรั่งและอาจารย๑ในมหาวิทยาลัย
เข๎ามาศึกษาในหมูํบ๎าน  ต๎องการชาวบรูมาเป็นผู๎ชํวยให๎ข๎อมูลและเข๎ารํวมทีมวิจัย ตอนนั้นชาวบรูที่มี
ความรู๎อํานออกเขียนได๎มีไมํมากนัก ชาวบ๎านแนะนํานายสีที่บวชเรียนอยูํในเมือง นายสีถูกชักชวนให๎
ชํวยทําวิจัย เขาลาสิกขาออกมา อบรมรูปแบบขั้นตอนวิธีการวิจัย ชํวยทําวิจัย เข๎ามาอยูํ ในกรุงเทพฯ 
พจนานุกรมภาษาบรู-ไทย-อังกฤษของ    ธีระพันธ๑ เหลืองทองคํา ที่สําเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยดีถือวํา นาย
สีมีสํวนรํวมสําคัญ  ปัจจุบันนี้ เขาสร๎างครอบครัวอยูํที่กทม. ภรรยาของเขาเป็นชาวอีสาน การออก
นอกหมูํบ๎านของเขามีแนวโน๎มถาวร เขามาเยี่ยมพ่ีน๎องที่หมูํบ๎านบ๎างเป็นครั้งคราว  ขณะที่ธีระพันธ๑ 
เหลืองทองคําได๎กลําวถึงนายสี ที่ได๎พบกับฝรั่งที่มาทําวิจัยวํา  

“นายเจอรี่ ดับเบิลยู เกนีย๑ เป็นผู๎พบภาษาบรูที่พูดกันที่บ๎านเวินบึกขณะที่ทํางานอยูํ
กับโครงการวิจัยภาษาไทยและภาษาพ้ืนเมืองถิ่นตํางๆ สถาบันศูนย๑ภาษาอังกฤษ
ทบวงมหาวิทยาลัย ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2518  นายเกนีย๑ได๎ทราบจาก น.ส.ทองดี 
พันธ๑เพ็ง วํามีบ๎าน “ขํา” ที่อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี น.ส.ทองดี ได๎แนะนําให๎
นายเกนีย๑รู๎จักกับนายพิชัย ชารีแก๎ว ซึ่งเป็นเจ๎าหน๎าที่ในโขงเจียมและเป็นผู๎พานายเกนีย๑ไป
ที่โรงเรยน ตํอมานายวิชัยซึ่งเป็นบุตรชายของนายพิชัยได๎พานายเกนีย๑ไปพบพวก “ขํา” 
จากบ๎านเวินบึก พวกขําได๎พานายเกนีย๑ไปพบอาจารย๑กอง (พระสมุห๑ประเสริฐ) ที่วัด   
โขงเจียม จากการได๎พบปะกันครั้งนี้ นายเกนีย๑ได๎ทราบวํา พวกขําเรียกตนเองและภาษา
ของเขาวํา “บรู” อาจารย๑กองและนายวิชัย ชารีแก๎ว ได๎กรุณาให๎ข๎อมูลภาษาบรูซึ่งนาย
เกนีย๑ได๎บันทึกเทปและถอดเสียงเป็นตัวอักษรไว๎ นายเกนีย๑ได๎ทําการศึกษาภาษาบรู
โดยสังเขป และได๎มีการนัดหมายให๎อาจารย๑กองชํวยหาผู๎บอกภาษาบรูที่ยินดีทํามาทํา
พจนานุกรมที่กรุงเทพฯ ตํอมานายสี พ่ึงปุา ซึ่งเป็นคนบรูได๎มาทําพจนานุกรมกับ
โครงการฯ ที่กรุงเทพฯ บุคลากรของโครงการฯ ได๎วิเคราะห๑เสียงและระบบเสียงของ
ภาษาบรูแล๎วสร๎างระบบการเขียนภาษาบรูขึ้น อาจารย๑วรนุช พันธุพงศ๑ เป็นผู๎สอนและ
ควบคุมดูแลให๎นายสีหัดเขียนภาษาด๎วยตัวเอง...การทําพจนานุกรมเป็นเรื่องยุํงยากมาก
และต๎องใช๎เวลานานมาก...สําหรับพจนานุกรมเลํมนี้ใช๎เวลาในการจัดทําเกือบ 4 ปี 
ตลอดเวลาที่ผํานมา เราต๎องประสบกับปัญหาตํางๆ มากมาย จนเกือบจะหมดกําลังใจทํา 
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ผู๎บอกภาษาคือนายสี พ่ึงปุามีความรู๎เพียงประถมศึกษาปีที่ 4 แตํก็ได๎พยายามอดทนมี
มานะเรียนรู๎และฝึกฝนเขียนภาษาของตนเองได๎สําเร็จ นอกจากนี้แล๎วยังได๎ให๎ ความ
รํวมมือเป็นอยํางดีอีกด๎วย...”     (ธีระพันธ๑ เหลืองทองคํา, 2523, เกริ่นนํา) 

นายเกนีย๑และชุดนักวิจัยของอาจารย๑ธีระพันธ๑นําจะเป็นคนนอกหรือนักวิชาการยุคแรกๆ 
ที่เข๎ามารู๎จักกับชาวบรู ที่ถูกรับรู๎วํา “ขํา” 

พํอใหญํโก (ชื่อสมมติ) วัย 80 กวําปี น๎องภรรยาพํอใหญํเล็ก เป็นอีกคนที่เข๎ามาบวชใน
พุทธศาสนาและร่ําเรียนจบเปรียญธรรม 4 ประโยคที่วัดหลวงในจังหวัดอุบล ภายหลังได๎ลาสิกขา
ออกมา เขาข๎ามฝั่งมาลาวบ๎านญาติพี่น๎องบรูลาว (โปรดดูเรื่องของเขาอีกในบทที่ 7) แตํงงานกับภรรยา
ชาวบรูด๎วยกัน บ๎านนางาม เมืองชนะสมบูรณ๑ แขวงจําปาสัก เมื่อมาอยูํฝั่งลาวเขาถือเป็นคนมีความรู๎
ความสามารถ ทางการลาวได๎สํงเขาเข๎ารับการอบรมกฎหมายเพ่ิมเติมที่เมืองหลวงเวียงจันทน๑ แตํงตั้ง
ให๎เขาเป็นผู๎พิพากษาเมืองชนะสมบูรณ๑จนเกษียณ  เขาได๎รับยกยํองและชื่นชมวํา “เป็นคนซื่อ” 
ทํางานไมํเคยรับสินบน  แตํนั่นเขาบอกวําเพราะเป็นคนบรู บรูเป็นคนซื่อ  ชาวลาวหลายคนบอกวํา 
ถ๎าเป็นคนอ่ืนๆ (เชํนคนลาวที่ทํางานแบบเดียวกันกับเขา) บ๎านเรือนคงใหญํโตกวํานี้ ชีวิตนําจะสบาย
กวําที่เป็นอยูํตอนนี้ แตํนี่เขายังอยูํบ๎านหลังเกําๆ ข๎างฝาผุพัง และเกษียณมายังชีพด๎วยเงินบํานาญไมํ
มากนัก ด๎วยตําแหนํงที่เขาเป็น หากจะสร๎างฐานะ รับบ๎าง กินบ๎างคงไมํเป็นปัญหา  ความเป็นคนซื่อดู
จะเป็นสํวนหนึ่งที่ถูกใช๎แสดงความเป็นบรู ที่พวกเขาจะเลําถึงหรือแสดงให๎คนภายนอกรับรู๎  บางครั้ง
พวกเขาก็ได๎ประโยชน๑จากอัตลักษณ๑ความเป็นคนซื่อนี้ในการฉวยใช๎แสดงการเป็นแรงงานนอกหมูํบ๎าน
ที่ได๎รับการไว๎วางใจจากนายจ๎างหรือการเป็นคนไมํเลือกงาน (โปรดดูบทที่ 5) 

ความเป็นคนซื่อดูจะเป็นภาพตัวแทนความเป็นบรูที่บอกเลําและให๎รับรู๎อยูํบํอยๆ ที่บ๎าน
ลาดเสือ คน บรูที่เข๎ามารับราชการทหารได๎ติดยศ “พันเอก” มีวิถีชีวิตคล๎ายกับพํอใหญํโกนี้ หลายคน
ก็ติงทํานองเดียวกันวํา ถ๎ารับบ๎างเอาบ๎าง บ๎านเรือนคงไมํเป็นกระต๏อบและยังทํานาอยูํอยํางนี้ ขณะที่
หมูํบ๎านบรูฝั่งไทย คนบรูก็เคยเลําให๎ฟังวํา เมื่อนายเข๎ามาในหมูํบ๎าน ลืมสิ่งของไว๎ คนบรูจะเก็บไว๎ให๎ 
ไมํมีหาย ความเป็นคนบรูจึงมีอัตลักษณ๑ของความเป็นคนที่ซื่อสัตย๑ 1 

                                           
1 ซึง่ก็สอดรับกับ การให๎ความหมายตัวเอง วํา พวกเขาเป็นบรู  บรูเป็นคนที่รักอิสระ อาศัยอยูํบนภู เป็นคนซื่อ ไมํชอบ

การถูกรบกวน ความเป็นคนซื่อยังสื่อถึงลักษณะเฉพาะของจิตใจคนบรูที่เป็นมิตร คนบรูเคยเปรียบเทียบหมูํบ๎านตนเองกับหมูํบ๎าน
อื่นวํา คนแปลกหน๎าที่เข๎ามาในหมูํบ๎าน ถ๎าเป็นคนหมูํบ๎านอื่น คนในชุมชนโดยเฉพาะเด็กวัยรุํนอาจจะไมํคํอยเป็นมิตร แตํที่หมูํบ๎าน
นี้  เด็กวัยรุํนไมํเป็นแบบนั้น ไมํเคยระรานใคร นักศึกษาและอาจารย๑ที่มาศึกษาหมูํบ๎านนี้หลายคร้ังไมํเคยมีปัญหาที่เด็กวัยรํุนของ
หมูํบ๎านจะกํอปัญหาหรือสร๎างเร่ืองสร๎างราว ซึ่งคณาจารย๑ที่พานักศึกษามามักจะกังวลในเร่ืองนี้  และบางคนเคยมีประสบการณ๑ใน
หมูํบ๎านอื่นๆ ที่เด็กวัยรํุนในชุมชนมักมีปัญหากับคนตํางถิ่นเชนํ ระรานนักศึกษาผู๎หญิง  คนบรูยังบอกวํา จัดงานในหมูํบ๎าน วัยรํุนไมํ
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ปัจจุบัน บัตรประชาชนไทยของพํอใหญํโกขาดตํออายุ ญาติหลายคนติงเรื่องที่เขาไมํตํอ
อายุบัตร เพราะทําให๎เสียสิทธิ์ตํางๆ เขาข๎ามมาหาญาติๆ ที่ไทยตามโอกาส บุญเทศกาลและงานพิธี
ตํางๆ  ลูกสาวคนหนึ่งของเขามาเป็นลูกสะใภ๎ที่นี่ การบวชตามประเพณีและบวชเรียนยังคงมีอยูํอยําง
เป็นระยะ  ปัจจุบัน ลูกชายชาวบรูของครอบครัวหนึ่งบวชเรียน ตั้งแตํจบโรงเรียนประถม กําลังเรียน
ปริญญาตรีอยูํมหาวิทยาลัยสงฆ๑ในเมือง  

ในชํวงแรกพุทธศาสนาเข๎ามาในหมูํบ๎าน ยายแพงเลําวํา เมื่อเวลาพระญาติมาเยี่ยมพ่ีน๎อง 
จะไมํให๎ขึ้นเรือน จะนิมนต๑ให๎พักที่รํมไม๎หรือตูบน๎อยหํางออกไป  เพราะกลัวผิดผีตระกูล ซึ่งกรณีการ
เข๎าเรือนไมํได๎นี้ จะถูกใช๎กับคนที่ปรับเปลี่ยนหรือออกนอกฮีตคองไปแล๎วด๎วยเชํนกัน  คนเหลํานี้เมื่อ
มาเยือนพี่น๎องตระกูลเดิมก็จะมาใช๎ตูบน๎อยเชํนกัน  บางเรือนจึงสร๎างตูบน๎อยไว๎โดยเฉพาะ 

การรับความเปลี่ยนแปลงนอกจากทําพิธีขอผีกํอนแล๎ว ยังมีการทําแบบไมํต๎องขอผี แตํ
อาศัยการทําตามกันจากสังเกตคนอ่ืนทําได๎ ซึ่งลักษณะแบบนี้จะเกิดขึ้นเมื่อหมูํบ๎านรับความ
เปลี่ยนแปลงมากขึ้น ปรากฏการณ๑ทํานองนี้ ชาวบรูบางสํวนเลือกตีความและทําความเข๎าใจวํา เป็น
การหละหลวมในฮีตคอง ผีไมํศักดิ์สิทธิ์ ถูกตํอรองลดทอนให๎อํอนลง  หญิงชราผู๎อาวุโสกลุํมตระกูลฮีต
หนึ่งมองวําที่เป็นเชํนนี้ เพราะผีสูงสุด (เยียง) ที่ศักดิ์สิทธิ์คุ๎มครองหมูํบ๎านมาช๎านานออกไปแล๎ว ผีคน
ใหมํเข๎ามาแทน ที่ออกไปเพราะลูกหลานไมํคํอยเคารพเชื่อฟังประพฤติยํอหยํอน ผิดฮีตคอง (โล๏ย รี๊ต) 
อยูํบํอยๆ ยายบอกวํา  

“สมัยกํอน ผีเดิมศักดิ์สิทธิ์เครํงครัด ใครทําผิด ลงโทษทันที ยายเชื่อวําเป็นเชํนนั้น
จริงๆ  ใครทําผิด คนในบ๎านจะเจ็บปุวย สัตว๑ร๎าย เสือ ฟานจะเข๎ามาในหมูํบ๎าน ชาวบ๎าน
ไปให๎หมอหักไม๎ดูหมอก็จะทํานายวําจริงอยํางนั้น แตํทุกวันนี้ใครทําอะไรที่ผิดฮีตคองก็ไมํ
มีอะไรเกิดขึ้น  เมื่อใครคนใดคนหนึ่งละเมิดได๎ คนอ่ืนๆ  ก็จะสังเกตและทําตาม เห็นเพ่ิน
เฮ็ดได๎บํมีหยัง เฮากะเฮดได๎คือกัน ก็เลยพากันทําตาม  ฮีตบ๎านฮีตเรือนก็เริ่มลดเลือนลง
ไป”   

ยายเคยเห็นคนดํารํางใหญํพร๎อมลูกน๎องเดินตรวจตรารอบหมูํบ๎านเกือบทุกคืน ยายเชื่อวํา
คนผู๎นี้คือผีหลักบ๎านที่ดูแลหมูํบ๎านและชาวบรูมาช๎านาน ญาติหลายคนก็เคยเห็นมาเลําให๎ยายฟัง  
บางครั้งยายฝันเห็นทํานโดยบอกวํา “ผีองค๑เดิมศักดิ์สิทธิ์ ทํานมีรูปรํางดํา เดินตรวจตราหมูํบ๎านทุกคืน 
ทํานเป็นคนเอาจริง เครํงครัดฮีตคองนั้น ใครทําผิดทํานเอาอีหลี ตอนนี้ทํานย๎ายออกไปแล๎ว เพราะมี

                                                                                                                         
เคยตีกัน ผิดกับหมูํบ๎านไทยอีสานที่มีงานเมื่อไร จะต๎องมีการตีกัน เชํนงานบุญผเวสที่จัดในอําเภอปีนี้ กลางคืนที่มีมหรสพนั้น วัยรํุน
เกิดทะเลาะกัน ใช๎ระเบิดขว๎างใสํกันจนมีคนตายและบาดเจ็บ 
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การละฮีตคองกันมาก องค๑ใหมํมาแทน  ผีที่คุ๎มครองชาวบรูอยูํทุกวันนี้เป็นองค๑ใหมํ ทํานเป็นคนงํายบํ
เครํงครัด”  

อยํางไรก็ตาม นอกจากผีเป็นพื้นฐานอํานาจทางศีลธรรมที่จัดการความสัมพันธ๑ระหวํางคน
กับคน คนกับธรรมชาติแล๎ว ยังรวมถึงคนเป็นกับคนตายด๎วย  ชาวบรูจะมีพิธีจัดการเกี่ยวกับความตาย
ที่มีลักษณะเฉพาะ หากตายนอกหมูํบ๎าน ไมํวําจะตายตามปกติ เชํนตายที่โรงพยาบาล1 หรือตายแบบ
ไมํปกติ ซึ่งชาวบ๎านเรียกวํา ตายโหง นั้นจะห๎ามมิให๎นําศพเข๎ามาในหมูํบ๎าน (รวมถึงกระดูกคนตาย
ด๎วย) จะต๎องฝังไว๎ที่ปุาช๎าอีกแหํงหนึ่งตํางหาก  สํวนผู๎ที่ตายตามปกติและอยูํในหมูํบ๎านเทํานั้นจะได๎รับ
การทําพิธีศพในหมูํบ๎านได๎ (ปัจจุบันใช๎วิธีเผา แตํในอดีตใช๎วิธีฝัง) หมูํบ๎านมีปุาช๎าแยกกันเป็นสองแหํง 
เพ่ือจัดการกับคนที่ตายตามที่กลําวมาแล๎ว  แตํกระนั้นในกรณีปกติ มีการจัดพิธีผสมผสานพุทธเชํน 
พระสวดอภิธรรม ทําบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร    แตํเวลานําศพไปเผาจะมีการใช๎ไขํเสี่ยงทาย หา
บริเวณท่ีเผาศพ  ชาวบรูบอกวําเป็นพิธีที่ทํามาแตํอดีต นําเอาไขํดิบ มาโยนลงพ้ืน โยนไปเรื่อยๆ  เมื่อ
ตกแล๎วแตกจุดใด  ถือวําผีหรือคนตายเลือกจุดนั้น เลือกที่จะให๎ฝังหรือเผาตรงนั้น   เชิงตะกอนสําหรับ
เผาศพจะถูกจัดข้ึนในที่นั้นเพือ่แหํศพมาทําพิธี  ในกรณีที่ฝัง (คนตายผิดปกติ) ก็เชํนเดียวกัน  

การจัดการเกี่ยวกับศพดังกลําวนี้ยังถูกรักษาเป็นฮีตคองของหมูํบ๎านอยูํถึงปัจจุบันแม๎จะ
ปรับปรนกับศาสนาทางการแล๎วก็ตาม   เคยมีคนนอกหมูํบ๎าน (ชาวอีสาน) นําเอากระดูกของคนตาย
มาลอยในแมํน้ําโขงของหมูํบ๎าน  คนบรูได๎เข๎ามาห๎ามและชี้แจงวําพวกเขาและหมูํบ๎านนี้เป็นบรู มี
ความเชื่อและฮีตคองเฉพาะ พวกเขาได๎ทําผิดกฎเกณฑ๑ของหมูํบ๎านที่นํากระดูคนตายผํานเข๎ามาใน
หมูํบ๎าน ชาวบ๎านให๎พวกเขาปรับไหมเป็นคําเสียหายตํอความผิดเป็นหมู 1 ตัว  เหตุการณ๑ครั้งนี้นําไปสูํ
การพูดคุยปรึกษาของคณะผู๎อาวุโสถึงการสร๎างปูายเขียนประกาศบอกกฎเกณฑ๑ (ฮีตคอง) ของหมูํบ๎าน
ไว๎เพ่ือให๎คนที่จะเข๎ามาทราบ ผู๎อาวุโสคนหนึ่งบอกวํา  

“ควรสิมีปูายปิดประกาศไว๎ให๎รับรู๎ ใครจะเข๎ามาในหมูํบ๎าน ให๎เขารู๎วําบ๎านเรามีฮีตมี
คอง สิได๎เข๎าใจ ตั้งแตํสมัยกํอนแล๎ว สมัยนั้น ตํารวจพากันตีกลองร๎องปุาวมาแตํบ๎านดําน 
มาข้ึนบ๎านเรา  เจ๎าละโบ ยังวิ่งไปลัดวํา บํให๎ตีๆ  บ๎านขํอยมีฮีตคอง สิผิดเพ่ิน” 

แม๎เมื่อหมูํบ๎านเปลี่ยนแปลงไปกับยุคสมัย แตํความเป็นบรูยังถูกนํามาใช๎ในบางบริบท 
แสดงลักษณะเฉพาะกับคนนอก ผสานความเป็นพุทธและบรูเป็นสํวนๆ ซ๎อนทับเหลื่อมซ๎อนกันอยูํ  มี
พ้ืนที่บางสํวนทางความเชื่อที่ยังถูกรักษาและถูกนํามาใช๎แสดงลักษณะความเป็นบรูและชุมชน        
ซึ่งเหตุการณ๑ทํานองนี้เคยถูกใช๎มากํอนในอดีตที่ย๎อนไปกํอนที่พุทธศาสนาจะเข๎ามาอยํางเข๎มข๎น 

                                           
1 คนที่ปุวยนอนโรงพยาบาล เมื่อร๎ูวําไมํรอด ญาติจะนําเขากลับมาบ๎าน แตํถ๎าหากนํามาไมํทัน ก็ถือวําตายนอกหมูํบ๎าน 

ห๎ามนําเข๎าหมูํบ๎าน 
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เจ๎าหน๎าที่ตํารวจ กินเหล๎าร๎องรําทําเพลงมาบนเรือจากในเมือง เข๎ามาในหมูํบ๎าน เจ๎าละโบสิม (ในสมัย
นั้น) วิ่งไปยกมือห๎าม เพราะผิดฮีตคองที่เป็นความเชื่อผีของชาวบรู ชาวบรูได๎ชี้แจง และปรับไหมกับ
ตํารวจกลุํมดังกลําวด๎วย 

อยํางไรก็ตาม  ในบริบทของอํานาจรัฐที่เข๎ามา ในแงํหนึ่งทําให๎ชาวบรูต๎องเผชิญกับ
ทางเลือก (dilemma) ระหวํางจะการธํารงหรือจะหลอมรวมอัตลักษณ๑ทางชาติพันธุ๑ของตน 
(maintain or transform their ethnic identity) ทําให๎ความเป็นบรูที่เคยมีเกิดความคลุมเครือ 
(ambiguous)  ไมํชัดเจน ในการแก๎ปัญหานั้น บางสถานการณ๑ชาวบรูได๎พัฒนายุทธวิธีแหํงการมีสํวน
รํวมและมีสํวนกําหนดนิยามอัตลักษณ๑ตนเองทางชาติพันธุ๑  และบางบริบทความเชื่อเดิมได๎นํามาแสดง
ความเป็นบรู ผสานไปกับวัฒนธรรมท๎องถิ่น  

  โดยพ้ืนที่ทางกายภาพ หมูํบ๎านถือได๎วําอยูํทํามกลางการรายล๎อมของคนไทยอีสานและ
คนลาวที่เป็นเสมือนตัวแทนวัฒนธรรมกระแสหลักที่มีผลตํอการซึมซับและปฏิสัมพันธ๑ วัฒนธรรมบรู
คํอยๆ ถูกซึมซับและถูกรวมกับวัฒนธรรมกระแสหลักเข๎ามาเป็นหนํวยประชาคมทางการเมืองและ
สังคมวัฒนธรรมภายใต๎รัฐชาติ ศาสนาทางการมิได๎เข๎าครอบงําเบ็ดเสร็จ มีการปฏิบัติการตํอต๎าน 
ตํอรอง และปรับตัว  ทําให๎เห็นสนามแหํงความเชื่อและอุดมการณ๑ ที่มีการปะทะ ตํอรอง และ
ปฏิสัมพันธ๑กันอยํางซับซ๎อน ก๎าวข๎ามพรมแดนความเชื่อมาสูํศาสนาใหมํ พวกเขามิได๎หลุดออกไปอยูํ
นอกบริบทของความเป็นบรูได๎โดยสิ้นเชิง กลําวคือ การก๎าวข๎ามนี้เป็นไปแบบกลับไปกลับมา บางครั้ง
คนบรูได๎นําเอาจารีตเดิมมาปฏิบัติการในการตํอรองทางวัฒนธรรม  อุดมการณ๑แม๎จะมีอํานาจ
ครอบคลุมในระดับชีวะ แตํก็มีการตํอต๎านหรือตํอรองที่คํอยๆ กํอรูปในปฏิบัติการชีวิตประจําวัน สร๎าง
พ้ืนที่ในการตํอรอง  แสดงความเป็นองค๑ประธาน (subject) แบบหนึ่งทํามกลางการปะทะปฏิสัมพันธ๑
ระหวําง อุดมการณ๑อํานาจที่พยายามเรียกร๎องปัจเจกบุคคลให๎เป็นองค๑ประธานในแบบตํางๆ กับ    
กลยุทธ๑การตํอรองในชีวิตประจําวันที่ความเป็นองค๑ประธานแบบปัจเจกใช๎ การครอบงําทาง
อุดมการณ๑จึงมีชํองวําง รอยปริแยกหรือรอยตํอให๎เกิดการตํอสู๎หรือตํอรองได๎กํอรูปอยูํเสมอ (เทอร๑ทัน, 
2551) 

 

3.1.3  พื้นที่ อ านาจ และการต่อรอง 

 ภายใต๎ความเป็นรัฐชาติ  อํานาจรัฐพยายามที่จะดําเ นินนโยบายควบคุม        
อาณาบริเวณพ้ืนที่ (territorial control) ซึ่งสิ่งที่ชัดเจนมากที่สุดก็คือพ้ืนที่ทางกายภาพ ภูมิศาสตร๑ 
และผู๎คนบนอาณาบริเวณพ้ืนที่เหลํานั้น “ปุา” เป็นพ้ืนที่หนึ่งที่รัฐได๎เข๎ามาควบและจัดการโดยการ
ออกกฎหมายอ๎างสิทธิ์เหนือพ้ืนที่ปุาไม๎ทั้งหมด  (พรบ. ปุาไม๎ฉบับแรกปรากฏชัดในปี 2484 อ๎างใน ยศ 
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สันตสมบัติ, 2542) ซึ่งแตํเดิมพ้ืนที่ปุาอยูํภายใต๎อํานาจของท๎องถิ่นในการใช๎ประโยชน๑และทํากิน
รวมถึงอยูํอาศัย  การออกกฎหมายดังกลําวเทํากับเป็นการขยายอํานาจของรัฐสํวนกลางไปในพ้ืนที่ 
อํานาจดังกลําวปรากฏเป็นรูปธรรมอยํางชัดเจนเมื่อมีการตั้งกรมปุาไม๎ จัดการและควบคุมปุาและการ
ใช๎ประโยชน๑ พร๎อมทั้งเก็บผลประโยชน๑เข๎ารัฐ นอกจากนี้ การออกกฎหมายปี 2440 และ 2456 และ
พ.ร.บ.ปกครองท๎องที่ 2457 ซึ่งชยันต๑ วรรธนะภูติ (2549, น. 51) มองวําทั้งหมดนี้ทําให๎รัฐมีกลไกที่
สามารถควบคุมได๎ทั้งพ้ืนที่และคนได๎อยํางทั่วถึง อํานาจและนโยบายรัฐดังกลําวกํอให๎เกิดผลกระทบใน
วงกว๎างตํอคนในพ้ืนที่ที่พวกเขาเคยมีสิทธิ์ใช๎ประโยชน๑ ทํากินและอยูํอาศัย โดยเฉพาะกลุํมคนที่เกือบ
ทั้งหมดของชีวิตของเขาพ่ึงพาอยูํกับปุา กลุํมชาติพันธุ๑ตํางๆ มักถูกนโยบายรัฐมองวําเป็นภัยร๎ายตํอ
พ้ืนที่ปุา เป็นชาวเขาที่ตัดไม๎ทําลายปุา ทําไรํเลื่อนลอยทําให๎ปุาเสื่อมโทรม รวมไปถึงปัญหายาเสพติด
ดังในกรณีการปลูกฝิ่น   อํานาจรัฐได๎สร๎างวาทกรรมความรู๎และการนิยามความหมายพ้ืนที่ปุา คนที่
เคยบุกเบิกปุาหรืออยูํคูํกับปุาจึงกลายเป็น “ผู๎บุกรุก” กลายเป็นผู๎ทําลายปุา ปัญหายาเสพติด และเป็น
ภัยตํอความม่ันคง 

ชาวบรูเป็นกลุํมชาติพันธุ๑หนึ่งที่ได๎รับผลกระทบจากการควบคุมและจัดการพ้ืนที่ปุา การ
ประกาศพ้ืนที่ปุาและภูที่ชาวบรูอาศัยอยูํและพ้ืนที่อ่ืนๆ บริเวณโดยรอบให๎เป็นอุทยานในชํวงกลาง
ทศวรรษที่ 2520  มีผลตํอวิถีชีวิตของชาวบรูทั้ งการใช๎ประโยชน๑ การอยูํอาศัยและการดํารงชีวิต  
คนบรูได๎สร๎างพ้ืนที่การตํอรองและผู๎กระทําการที่ทําให๎เกิดเงื่อนไขเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมที่
ประยุกต๑ใช๎ให๎เหมาะกับผลประโยชน๑และกฎเกณฑ๑ของพวกเขาเอง  ชาวบรูทํามากินตามปุาเขาทําไรํ
หมุนเวียนเคลื่อนย๎ายดํารงชีวิตคุ๎นเคยกับปุามาช๎านาน ทําไรํหมุนเวียน ปลูกพืชหลายชนิด มะเขือ 
พริก   หาอาหารในปุาธรรมชาติ เผือกมัน เห็ด และผักปุาตํางๆ เรียนรู๎การใช๎ประโยชน๑จากปุา       
นําไม๎เฮ้ียมาจักสานเป็นอุปกรณ๑หวด ตะกร๎า  ซึ่งองค๑ความรู๎การจักสานได๎รับสะสม ถํายทอดและ   
สืบตํอรุํนตํอรุํน อยูํคูํกับชาวบรูมาช๎านาน  

แตํภายหลังพ้ืนที่ปุาเป็นอุทยานแหํงชาติมีการควบคุมและกํากับการใช๎ผืนปุา ที่อยูํอาศัย
และการใช๎พ้ืนที่จากที่เคยอยูํและหากินได๎อยํางอิสระถูกควบคุมและจํากัด  ชาวบรูเลําวํา การหาของ
ปุาก็ไมํสามารถทําได๎เหมือนเมื่อกํอน ในชํวงที่อุทยานมีความเข๎มงวด ใครขึ้นไปเก็บเห็ดอาจถูกจับและ
ปรับ พวกเขาหลายคนที่เคยทํานาอยูํบริเวณพ้ืนที่ราบเรียกวํา “ดงขี้ยาง” ขอตํอรองทํากินตํอไปไว๎ได๎ 
พวกเขาบอกวําชาวบ๎านทําหากินมาเป็นเวลานาน และด๎วยวิถีของเขาไมํเป็นการทําลายปุา พ้ืนที่ทํา
กินดังกลําวมีชาวบรูครอบครองทํากินไมํกี่ราย  และถูกจัดการด๎วยระบบเครือญาติสืบทอดตํอกันทาง
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สายตระกูล ชาวบรูคนหนึ่งบอกวํา “พวกเรานับถือผี ผีควบคุมการทํากินเป็นชํวงเวลาวําเดือนไหนควร
ทําอะไรและไมํควรทํา อะไร ไมํได๎ทําได๎ทั้งปีท่ีสิเป็นการทําลายปุา”1 

เมื่อพ้ืนถูกควบคุมและจํากัด “ที่ดิน” กลายเป็นสิ่งมีความสําคัญตํอชาวบรู จนบางครั้ง
นําไปสูํการชํวงชิงที่อยูํอาศัย บั่นทอนสายสัมพันธ๑เครือญาติลง  สองกลุํมตระกูลติดริมแมํน้ํา อยูํอาศัย
ด๎วยกันมาช๎านานมีต๎นไม๎ใหญํเป็นเสมือนขีดขั้นเขตแดนที่รับรู๎กันมาแตํรุํนพํอแมํ ระยะหลังฝุายหนึ่งใช๎
พ้ืนที่รุกล้ําเลยต๎นไม๎ อีกฝุายท๎วงติงวําเลยเขตแดน ฝุายนั้นไมํพอใจ ตี ฟัน สัตว๑เลี้ยงของอีกฝุายถ๎าเห็น
วําลุกล้ําเข๎ามา หมูขนาดใหญํ 30 กิโลกรัม ถูกฟันกลับมาตาย ทุกวันนี้ทั้งสองไมํคุยกัน และตกค๎างแรง
ตึงเครียดให๎ปรากฏตํอมาในปัจจุบัน  นอกจากนี้ ที่ดินที่ได๎รับการจัดแบํงและจับฉลากเลือก ก็ถูกนํามา
แลกเปลี่ยน ซื้อขาย หรือใช๎อภิสิทธิ์ทางการเมืองท๎องถิ่นชํวงชิง เบียดขับเอาระหวํางกลุํมภายใน มี
ชาวบรูบางคนเลําวํา ที่ตรงนี้ผมควรจะได๎ แตํก็ถูกนักการเมืองในหมูํบ๎านดึงฉลากเอาไว๎ให๎เครือญาติ 
อิทธิพลของการจัดการ ควบคุม พื้นท่ีทําให๎การใช๎พื้นที่ของชาวบรูได๎รับผลกระทบ ชาวบ๎านรู๎สึกวําตน
ไร๎อํานาจในการจัดการหรืออยูํอาศัย ตามความสัมพันธ๑ระหวํางกลุํมแบบจารีต ทําให๎ความสัมพันธ๑แตํ
เดิมเริ่มถูกลดทอน แตกออกและแบํงสํวน  

ความเป็นบรูที่มีโครงสร๎างทางวัฒนธรรมเฉพาะเชํน ความเชื่อผี ฮีต ลําดับความสัมพันธ๑
ของสมาชิกและมีการจัดพ้ืนที่ทางสังคมการเมืองของตนเอง (โปรดดูบทที่ 2) ถูกอํานาจรัฐครอบทับ
และตัดไขว๎ด๎วยเงื่อนไขตํางๆ นั้น สํวนหนึ่งอัตลักษณ๑ความเป็นบรูและเครือญาติได๎ถูกลดทอนลง แตํ
ในอีกสํวนหนึ่ง ก็ทําให๎อัตลักษณ๑มีความไมํชัดเจน พรําเลือน เกิดลักษณะกระบวนการพร๎อมผสาน 
(permeable) ปรับเปลี่ยนไปในรูปแบบตํางๆ ให๎สอดคล๎องกับบริบทความเปลี่ยนแปลง  ปรากฏเป็น
กลยุทธ๑ปฏิบัติการในชีวิตประจําวันตํางๆ  

ประชากรที่ขยายปริมาณมากขึ้น ประกอบกับพ้ืนที่ปุาสํวนใหญํถูกควบคุม  ไมํสามารถใช๎
ประโยชน๑ได๎ดังเดิม ชาวบรูจําต๎องปรับเปลี่ยนการดํารงชีวิต กลายเป็นแรงงานอพยพนอกหมูํบ๎านทั้ง
ไกลและใกล๎ โดยเฉพาะในตัวอําเภอที่อยูํใกล๎หมูํบ๎าน ซึ่งก็มีความต๎องการแรงงานสูงเนื่องจากเมืองมี
การเติบโตของการทํองเที่ยวและการค๎าชายแดน ชาวบรูสํวนใหญํมาเป็นแรงงาน เชํน ยามรักษาความ
ปลอดภัยในโรงพยาบาลและโรงแรม พํอครัวร๎านอาหาร แมํบ๎านรีสอร๑ท ห๎องอาหาร และโรงแรม 
พนักงานโลตัส  พนักงานเสิร๑ฟอาหาร เด็กปั้มน้ํามัน บางครอบครัวต๎องสํงลูกๆ ออกไปทํางานตํางถ่ิน 

ส๎ม (ชื่อสมมติ) หญิงสาวชาวบรูหลังจากจบประถมแล๎ วได๎เข๎ามาทํางานใน กทม. 
เชํนเดียวกันกับเพื่อนและญาติพ่ีน๎องของเธออีกหลายคน ทํางานหลายปีจนได๎แตํงงานกับคนอีสาน ทั้ง

                                           
1 วิถกีารผลิตของคนบรู จะทําตามฤดูกาล และจะทําพิธีกรรมเลี้ยงผีกํอน ทั้งกํอนลงมือเกี่ยวหญ๎า เตรียมดิน (พิธีเล๏าะ

อัยยะกะไซไปร)   การปักหวํานเพาะปลูก (พิธีเล๏าะอัยยะกะไซตะปัด)  และการเก็บเกี่ยว (พิธีจาโดยตะไม๐) โปรดดูบทที่ 2 
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สองพบกันในกรุงเทพฯ มีลูก 3 คน  ให๎พํอแมํชํวยเลี้ยงอยูํบ๎าน  ส๎มยังคงทํางานที่กรุงเทพฯ  สองผัว
เมียทํางานสํงเงินมาให๎พํอแมํ  งานที่เธอทํานั้นเป็นร๎านของน๎ารับอาหารทะเลมาแปรรูปสํงขายทั้งขาย
สํงและขายปลีก มีลูกค๎าทั้งท่ีเป็นขาจรและขาประจํา ร๎านอาหารหรือโรงแรม   

ยาว (โปรดดูเรื่องของเขาในบทที่ 5) น๎าของเธอเคยเลําให๎ฟังวํา เขาพาภรรยาเข๎า
กรุงเทพฯ มาทํางานหลายอยําง เป็นแรงงาน กรรมกร และงานกํอสร๎าง จนได๎มาเปิดร๎านของตัวเอง
รับแปรรูปอาหารทะเล ได๎ชักชวนญาติๆ อีกหลายคนจากหมูํบ๎านมาชํวย บ๎านเชําของเขาเป็นแหลํง
รวมพลของคนในหมูํบ๎านที่เข๎ามาทํางานในเมืองกรุง บางคนมาทํางานกับเขา บางคนมาขอพักเพ่ือหา
งานอ่ืนทํา    นอกจากนี้คนที่มีปัญหาเดือดร๎อนในการทํางาน หรือมีเรื่องราวทะเลาะกับเพ่ือนรํวมงาน 
เขาก็ชํวยเหลือ ญาติพ่ีน๎องบรูฝั่งลาวก็เคยมาทํางานกับเขาหลายคน 

ยามที่งานของน๎าน๎อยลง ส๎มก็กลับมาบ๎านชํวยพํอแมํดูแลลูก แตํเมื่อเวลางานของน๎ามาก 
เธอก็ลงกรุงเทพฯ มาชํวย โดยน๎าจะโทรศัพท๑มาบอก บางครั้งก็ให๎ชํวยชวนญาติอ่ืนๆ มาด๎วย น๎องชาย
ของส๎มก็เคยเทียวขึ้น-ลงชํวยงานน๎า ส๎มทํางานแบบนี้มาได๎พักหนึ่ง  พํออยากให๎กลับมาทํางานที่บ๎าน
เพ่ือชํวยดูแลลูก พํอบอกวําทํางานใกล๎บ๎านถึงแม๎เงินที่ได๎รับอาจจะน๎อยแตํก็ไมํเปลืองคําเชําห๎อง 
ประหยัดคําใช๎จํายและยังได๎อยูํใกล๎ลูกๆ ตอนแรกส๎มยังไมํกลับ จนลูกๆ ของเธอโตขึ้น เข๎าโรงเรียน 
เสียงรบเร๎าของพํอและลูกที่โตแล๎วต๎องเข๎าโรงเรียน ส๎มตัดสินใจกลับบ๎าน สงสารพํอกับแมํที่แกํแล๎ว 
ส๎มหางานทําอยูํในอําเภอ เป็นแมํบ๎านในโรงแรม  แม๎รายได๎จะไมํมากนัก แตํเธอบอกวํา ได๎อยูํกับลูกๆ 
มีเงินซื้อผลไม๎ ขนมที่ลูกอยากกิน ทํากับข๎าวกินกันในครอบครัว ส๎มทํากับข๎าวอรํอย พํอจะชมเธอ   
ลับหลังอยูํบํอยๆ ชํวงที่ส๎มมาอยูํบ๎าน พํอน้ําหนักขึ้น พร๎อมกันนั้นส๎มได๎ดูแลพํอกับแมํที่แกํลงทุกวัน
และยังมีโรคประจําตัว ครั้งหลังสุดพํอของเธอผําตัดนิ่วไต เธอลางาน มาเฝูาพํอที่โรงพยาบาลเป็น
เดือน พํอมีลูก 5 คน ส๎มดูจะเป็นคนที่ดูแลพํอกับแมํใกล๎ชิดมากที่สุด ส๎มบอกวํา “ทํางานคําแรงจําย
เป็นรายวัน บํมีวันหยุด ภายในเดือนหนึ่ง นายให๎เลือกหยุดเอง หยุดมื้อใดมื้อนั้นกะบํได๎เงิน  ปกติ หนู
สิบํหยุด สิเฮ็ดงานทุกมื้อ สิหยุดเมื่อจําเป็น ตอนมีงานพบผู๎ปกครองในโรงเรียนหรือพาพํอไปหาหมอ”   

อยํางไรก็ตาม คนบรูมาเป็นแรงงานในเมืองโขงเจียมมากกวําหมูํบ๎านอ่ืน  แม๎จะมีรายได๎
น๎อยแตํชาวบรูก็ไมํปฏิเสธ เพราะไมํมีอาชีพ ไมํรู๎จะไปทําอะไร ส๎มบอกวํา  

“คนหมูํบ๎านอ่ืน บํมีไผเฮ็ดดอก แม๎แตํคนบ๎านดําน (อําเภอโขงเจียม) เขายังบํเฮดเลย 
มีแตํคนบ๎านเวินบึกที่เฮ็ด เพราะเฮาบํมียังสิทํามาหากินคือเขา บํมีดินมีดอนนําเขา คนเวิน
บึกบํเรื่องมาก ใครกวําอยูํซื่อๆ  สิ้นเดือนมามีเงิน 4000-5000 บาท มันได๎อยูํกับบ๎านกะ
พอเอา อีกอยํางมันบํมีหมํองสิไป”    

ขณะที่เจ๎าหน๎าที่อุทยานคนไทยอีสาน พูดถึงชาวบ๎านที่ออกไปทํางานวํา  
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“พวกเขาเป็นพวกขํา  เวลาเขาเวํากันเฮาฟังบํรู๎ พวกเขาหาปลา ขึ้นภูหาของปุา ทุก
มื้อนี้ออกไปเฮ็ดงานนอกหมูํบ๎านเกินครึ่ง ไปกรุงเทพฯ กะหลาย  ทํางานในโขงเจียมกะ
หลาย เต็มรถสองแถวที่วิ่งรับสํงทุกเช๎า-เย็น  ผู๎ลางคนกะเข๎าเฮ็ดงานเจ๎าหน๎าที่อุทยาน
ประมาณ 5-6 คน ทุกม้ือนี้สิหาวําเขาเป็นขํา บํฮ๎ูเรื่องบํได๎แล๎ว เพราะบางคนเฮ็ดงานมีเงิน
ซื้อรถ” 

เมื่อมาอยูํบ๎าน ส๎มกับสามีแยกกันอยูํ สามีไปชํวยแมํทํานา อีกจังหวัดหนึ่ง เขาเป็นลูกคน
เดียว พํอเสียชีวิตแล๎ว ยามหมดงาน เขาจึงจะได๎มาหาเธอพร๎อมลูกๆ   บางครั้งเมื่อส๎มวํางหรือหยุด
งานก็จะพาลูกขึ้นไปหาเขา ส๎มมีพ่ีน๎องด๎วยกัน 5 คน  เธอเป็นลูกคนที่สอง  ทุกคนออกนอกหมูํบ๎าน 
พ่ีสาวคนโตได๎สามีอยูํนครราชสีมา น๎องสาวคนกลางทํางานในกรุงเทพฯ  น๎องสาวคนสุดท๎ายชํวยแฟน
ขายอาหารอยูํ กทม.   น๎องชายทํางานข๎างนอก บางครั้งเข๎ากรุงเทพฯ บางครั้งทํางานรับจ๎างในท๎องถิ่น  
ส๎มบอกวํา เนื่องจากพํอแมํไมํมีที่ดิน ไมํมีอาชีพหลัก หาปลาพอยังชีพเหลือบ๎างก็พอขาย ได๎เงินไว๎ใช๎
จําย ไมํสามารถสํงให๎ลูกทุกคนเรียนได๎สูง  ทุกคนจึงต๎องดิ้นรนการดํารงชีวิต เคลื่อนย๎ายเดินทางไปใน
ที่ตํางๆ   

ปุาอุทยานและอํานาจรัฐได๎เบียดขับทางพ้ืนที่และวีถีการดํารงชีวิตแบบเดิมของชาวบรู 
การออกมาเป็นแรงงานนอกหมูํบ๎านได๎กลายเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการปรับตัวตํอรองกับอํานาจ
และการครอบงํา ผนวกรวมกับเงื่อนไขของความเปลี่ยนแปลงที่ เข๎ามา ในนัยนี้ คนบรูก็ประกอบ
สร๎างอัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑บรูมากข้ึนตามการปรับตัวตํอรองกับเงื่อนไขตํางๆ เหลํานั้น 

การประกาศขึ้นอุทยานแหํงชาติ ทางการได๎เข๎ามาวางแผงผังหมูํบ๎านและจัดสรรพ้ืนที่อยูํ
อาศัยให๎ โดยแบํงพ้ืนที่เป็นสํวนๆ แล๎วให๎ชาวบรูจับฉลากเลือก การเลือกที่อยูํอาศัย ชาวบรูไมํสามารถ
เลือกอยูํอาศัยกับกลุํมตระกูลเดิมตามแบบจารีตฮีตคองที่เคยเป็นมา เพราะฉลากที่เขาจับได๎ที่ใดจะพา
เขาไปพื้นท่ีนั้น บางคนอาจจับได๎พ้ืนที่อีกด๎านของหมูํบ๎านหํางจากกลุํมตระกูลเดิม ครอบครัวหนึ่งอาจ
จับฉลากเลือกที่อยูํด๎านเหนือของหมูํบ๎านหํางจากกลุํมตระกูลเดิมท่ีอยูํอีกด๎านหนึ่งของหมูํบ๎าน  

แมํของส๎มโชคดีท่ีพํอมีที่ดินติดริมโขงใกล๎กับเรือนตระกูล จึงสร๎างบ๎านอยูํในที่ดินของพํอ  
สํวนที่แมํจับฉลากได๎จะเอาไว๎ให๎ลูก ขณะพ่ีชายแมํ (ลุง) ได๎พ้ืนที่หํางจากตระกูล เขาไปสร๎างเรือนอยูํ
อาศัยในที่ดังกลําว แม๎จะหํางไกลจากเรือนตระกูลแตํเมื่อถึงคราวทําพิธีเลี้ยงผีเขาก็จะกลับมารํวมพิธี 
ทั้งนี้ตามจารีตชายชาวบรูอิสระมากกวําหญิง สํวนผู๎หญิงจะถูกควบคุมด๎วยฮีตของตระกูลมากกวํา นี่
อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให๎แมํของส๎มได๎สร๎างเรือนอยูํในที่ดินอาณาบริเวณเดิม  

การจัดสรรพื้นที่ใหมํเป็นเสมือนจัดสรรตําแหนํงแหํงที่การอยูํอาศัยให๎กับชาวบรู ครอบทับ
วัฒนธรรมชาวบรู บางรายที่จับได๎พ้ืนที่หํางจากเรือนตระกูล ใช๎สิทธิ์ครอบครองที่ดังกลําวแตํตัวเองยัง
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อยูํในอาณาบริเวณเรือนตระกูล แตํกรณีที่เรือนตระกูลคับแคบ เพราะสมาชิกตระกูลมาก พ้ืนดินมี
จํากดั เขาจําต๎องออกจากเรือน ซึ่งประจวบกับแนวโน๎มการรับความเปลี่ยนแปลงที่เข๎ามา มีการคืนฮีต 
(ลํะละรี๊ต) มากขึ้น คนกลุํมนี้จะใช๎วิธีการคืนฮีตออกไปสร๎างบ๎านเรือนและดําเนินชีวิตแบบสมัยใหมํ 

อยํางไรก็ตาม นอกจากวางแผนผังจัดสรรที่อยูํอาศัยแล๎ว ยังมีการตั้งคุ๎มหรือกลุํมยํอยๆ 
แบบทางการครอบทับลง  หมูํบ๎านถูกแบํงออกเป็น 5 คุ๎มตามพ้ืนที่หรืออาณาบริเวณ สร๎างชื่อเรียกแตํ
ละคุ๎ม คุ๎มสิลาตะ คุ๎มประชาธิปไตย คุ๎มนเรศวรมหาราช  คุ๎มรํวมใจพัฒนา (ตะวันสีทอง) และคุ๎ม
ประชาสามัคคี แตํละคุ๎มตั้งหัวหน๎าคุ๎มเป็นตัวแทน ไมํมีการเลือกแบบจารีตเดิมที่ขึ้นอยูํกับผู๎อาวุโส
ตระกูล ขาว (ชื่อสมมติ) ชายวัยกลางคนเป็นตัวแทนหัวหน๎าคุ๎ม ซึ่งในคุ๎มนั้นมีผู๎อาวุโสกวําเขาอีกหลาย
คน   

การดําเนินการจัดการปกครองใหมํเหลํานี้เป็นเสมือนการจัดวางตําแหนํงแหํงที่ใหมํโดย
อาศัยอํานาจรัฐ ครอบทับอํานาจรัฐลงบนอํานาจผี ในกลุํมฮีตหรือผีเดียวบางกลุํมถูกแบํงเป็นสองคุ๎ม 
ชาวบรูที่เคยเป็นสามาชิกหรือสังกัดอยูํในฮีตหรือผีตระกูล มีเจ๎าละโบและเจ๎ากกเจ๎าเหลําเป็นเสมือน
ผู๎นํา  แตํในระบบการปกครองของหมูํบ๎านใหมํพวกเขาเป็นหนํวยประชากรที่เป็นสมาชิกหรือสังกัดคุ๎ม
ที่มีกฎกติกาใหมํ มีผู๎นําทางการจากกระบวนการเลือกแตํงตั้งแบบใหมํ  พ้ืนที่ ความเชื่อและ
ความสัมพันธ๑เชิงอํานาจเดิมถูกทาบทับด๎วยระบบการปกครองใหมํพร๎อมการกําหนดนามและกลุํมหรือ
คุ๎มยํอย เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร๎างทั้งพ้ืนที่ทางกายภาพและโลกทัศน๑ความเชื่อของชาวบรู  
จากเดิมท่ีอํานาจผีชี้นําผํานการสืบลําดับอาวุโส เจ๎าละโบ เจ๎ากกเจ๎าเหลํา  

จากชีวิตกินอยูํตามธรรมชาติปุาเขา ได๎กลายเป็นหมูํบ๎านมีถนนเข๎ามา น้ําไหล ไฟสวําง มี
การสัญจรไปมาสะดวก สิ่งเหลํานี้  ตามนโยบายรัฐถือเป็น “การพัฒนา” ชีวิตของชาวบรูดู
สะดวกสบาย พร๎อมทั้งการเข๎าของสิ่งอํานวยความสะดวกตํางๆ เชํน  โทรศัพท๑มือถือ  มากขึ้นเป็น
ระยะจนถึงปัจจุบัน 

หญิงชาวบรูทํางานในโรงแรมนอกหมูํบ๎าน เธอซื้อไอแพดมาใหมํ ถามผู๎วิจัยอยากรู๎จัก
วิธีการเข๎าอินเทอร๑เน็ต การโหลดแอบพลิเคชั่นตํางๆ ผู๎วิจัยไมํสามารถให๎ความชํวยเหลือได๎ จึงแนะนํา
วําให๎เธอนําไปยังร๎านที่ซื้อชํวยแนะนํา เธอแปลกใจเจือผิดหวังเล็กน๎อยที่ผู๎วิจัยชํวยไมํได๎ เธออวดวํา 
“ซื้อเป็นคนแรก ในบ๎านยังบํมีไผมี  เธอให๎เพ่ือนซื้อมาจากในเมือง”  พร๎อมกันนั้นก็เลื่อนรูปภาพลูก
สาวในเครื่องที่ถํายไว๎ให๎ดู “ดีมากเลย ภาพชัด และเร็วด๎วย” 

แอนดรูว๑ เทอร๑ตัน (2551, น. 42-43) เคยพูดถึง การเข๎ามาของความเป็นสมัยใหมํก็มา
พร๎อมกระแสทุนนิยมและบริโภคนิยม ที่แพรํกระจายเข๎ามาและสั่งสมอยูํในชีวิตประจําวัน ของ
ชาวบ๎าน ชุมชนในท๎องถิ่นหรือในหุบเขาเล็กหํางไกล  เจาะทะลุทะลวงเข๎าไปในพ้ืนที่ของความคิดของ
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ประชาชน กลุํมชาติพันธุ๑หรือกลุํมคนตัวเล็กตัวน๎อยที่ถูกมองวําเป็นคนชายขอบหรือชนกลุํมน๎อย 
กระแสดังกลําวนี้ครอบคลุมถึงชาวบรูที่นี่ด๎วยเชํนกัน 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทําให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเศรษฐกิจแบบยังชีพมา
เป็นแบบเงินสดมากยิ่งขึ้น ชาวบรูคนหนึ่ง ในวัยห๎าสิบกวําปี บอกวํา “เมื่อกํอนแม๎จะไมํมีอะไร ทํามา
หากินไปวันๆ ทําไรํ ขึ้นภู ไมํต๎องคิดกังวลอะไร  แตํปัจจุบันต๎องคิดต๎องหา จะมีเงินจํายไหม คําน้ํา คํา
ทะเบียนรถ คําไฟ คําโทรศัพท๑ ต๎องคิดหาวิธี อยูํเฉยไมํได๎”   

การประกาศขึ้นอุทยานแหํงชาติ มีผลกระทบไมํเพียงที่อยูํอาศัยและที่ทํากินของชาวบ๎าน
เทํานั้น   แตํการใช๎พื้นที่ปุาในการหากินและเลี้ยงชีพยังถูกควบคุมและจํากัด  ไมํสามารถขึ้นไปหาของ
ปุาหรือทํากินได๎ดังสมัยเดิมที่พวกเขาเคยขึ้นไป โดยเฉพาะการตัดไม๎หรือเลื่อยไม๎นํามาใช๎สอยเป็นสิ่งที่
เจ๎าหน๎าที่รัฐตรวจตราและจับจ๎องเป็นพิเศษ  ซึ่งสมัยกํอน ชาวบรูบอกวํา เลื่อยไม๎มาแตํสมัยอดีตทั้ง
สร๎างบ๎านและรับจ๎างหารายได๎ เป็นการรับจ๎างญาติพ่ีน๎องด๎วยกัน แตํกระนั้น ชาวบ๎านยังขอให๎
เจ๎าหน๎าที่ยินยอมผํอนผันให๎พวกเขาตัดไม๎เลื่อยไม๎มาสร๎างบ๎านอยูํอาศัย เจ๎าหน๎าที่ยอมผํอนปรนให๎แตํ
ต๎องแจ๎งให๎ทราบและขออนุญาตกํอน 

  ในชํวง 4-5 ปีหลังนี้ กระแสการค๎าขายไม๎ที่หายากเชํนไมํพยุง ไม๎แดง ไม๎ประดูํ มีความ
ต๎องการสูงทําให๎ไม๎ราคาแพง ไม๎มีราคามีการซื้อขายกันมาก โดยเฉพาะไม๎พยุง ที่การซื้อหากันในราคา
ที่สูง ชั่งขายกันในราคาตํอกิโลกรัม สํงขายออกนอกประเทศเชํนจีน ซึ่งลาวเป็นพ้ืนที่ใกล๎เคียงหมูํบ๎าน 
ไม๎จํานวนหนึ่งใช๎พ้ืนที่ท๎องถิ่นละแวกหมูํบ๎าน (หรือบางครั้งก็ในหมูํบ๎าน) เป็นทางผํานตํอไปยัง
ปลายทาง  เนื่องจากพ้ืนที่ของชุมชนเป็นปุาและภูใหญํ มีการลักลอบตัดไม๎นํามาขายสร๎างรายได๎  ฝั่ง
ลาว บางหมูํบ๎านที่อยูํติดภู ชาวบ๎านขึ้นภูตัดไม๎มาขายให๎กับนายทุนที่มาซื้อถึงเรือน (แม๎แตํหญิงกําลัง
ท๎องซึง่คนลาวเรียก “ถือพา” ก็ข้ึนภูหาไม๎พยุงมาขายได๎เงินหลายบาท) แม๎ทางการจะมีคําสั่งห๎าม  แตํ
ก็ใช๎กลวิธีตํางๆ เชํนจํายสินบน บางบริษัทจ๎างตาแสงหรือเจ๎าหน๎าที่รัฐที่มีอิทธิพลในท๎องถิ่นเป็น
นายหน๎า บางบริษัทเข๎ามาเปิดโรงงานไม๎ใกล๎หมูํบ๎านที่อยูํติดภู  ชาวลาวที่เลื่อย ไม๎ขายบอกวํา มี
กฎหมายห๎ามตัดไม๎ซื้อขาย แตํหากเป็นไม๎แห๎งจะจัดเป็นไม๎ที่ใช๎แล๎ว สามารถซื้อขายกันได๎  พวกเขาตัด
ไม๎นํามาทิ้งตากไว๎  สร๎างเป็นเรือนบ๎าง   เป็นเสารั้วบ๎าง จนไม๎แห๎งก็ขายออกไป ทําให๎มีรายได๎อยําง
มาก บางคนซื้อรถยนต๑ มีทองคําใสํคอ  ชาวบรูที่ไปเยี่ยมญาติฝั่งลาวพบวําปีนี้ญาติพ่ีน๎องมีฐานะทาง
เศรษฐกิจดมีีฐานะดีข้ึนกวําเมื่อกํอน เขาบอกวํา 

“ในอดีต เมื่อมาบุญ ของรับของต๎อนบํปานใด เหล๎ายาบางเทือเฮาเองเป็นผู๎ซื้อให๎กิน มาปี
นี้พวกเขาต๎อนฮับอยํางดี  เหล๎าขาวแทบบํมีให๎เห็น  มีแตํเบียร๑เป็นลังๆ   ของกินของต๎อนก็มีใ ห๎     
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อ่ิมหนําสําราญ บางบ๎านเบียร๑เป็น 10 ลัง  เป็นตาออนซอน พวกขะเจ๎ารวยไม๎กัน ที่พวกเรา คือบํ
สามารถเฮ็ดได๎แบบนี้” 

ฝั่งไทย พื้นที่ปุาบนภูอันเป็นเส๎นแบํงเขตแดนติดบ๎านเวินบึก ฝั่งไทยเจ๎าหน๎าที่เข๎มงวดใน
การตัดไม๎ ฝั่งลาวมีการตัดไม๎กันมาก   ชาวบรูที่ขึ้นภูไปเลี้ยงสัตว๑และหาของปุาตามฤดูกาล บางครั้งจะ
พบหรือเดินสวนกับชาวลาวที่ขึ้นมาหาไม๎ พวกเขาเรียกวํา “พบสหาย”   บางครั้งแม๎ไมํพบคนแตํได๎ยิน
เป็นเสียงเลื่อย เสียงฟันไม๎ ก็พอทราบวําเป็นพวกสหาย     

ประสบการณ๑การเมื่อครั้งผู๎วิจัยขึ้นภูเดินปุากับชาวบรู ไปหาของปุา นอนพักแรมที่ลานหิน
ซึ่งพวกเขาเรียกวํา “ลานเขียดตะโอด” ใกล๎กับคํายทหารพรานเกําติดยอดผาเมยและผาดําง  การ
พูดคุยกันทําให๎รู๎วํา สหายหากินข๎ามมาเขตแดนไทยเพราะไม๎เขาเริ่มหมดแล๎ว  พรานบรูที่ไปด๎วยบอก
วําขึ้นภูบํอยๆ จะเจอกับสหายประจํา   เมื่อเจอกันบางครั้งสหายจะทิ้งไม๎วิ่งหนี  เข๎าปุาไป คิดวําเรา
เป็นเจ๎าหน๎าที่   เขามักจะยกมื้อพร๎อมสํงเสียงร๎องบอกไปวํา “บํมีหยัง บํต๎องยําน”   เขาเคยคิดวํา 
หากเขาจะยึดไม๎ไปขายก็ทําได๎ แตํเขาไมํทําเพราะคิดวํา พวกเขาก็เป็นคนทํามาหากินเหมือนกันกับเรา 
ทุกครั้งที่ข้ึนภู เขาจะมีปืนแก๏บสะพายติดไปด๎วยอยํางน๎อยก็อํุนใจ ถ๎าไมํมี จะไมํข้ึนภูเด็ดขาด พร๎อมกัน
นั้นเขาจะแตํงตัวมิดชิด กางเกงขายาว เสื้อแขนยาว บางคนใสํเสื้อผ๎าลายทหารหรือชุดเจ๎าหน๎าที่ปุาไม๎1 
สวมหมวก สะพายกระเป๋าที่มีสัมภาระอันใช๎ประโยชน๑ในปุาได๎ พร๎อมพาดปืนแก๏ปบนบํา  

ในวันที่ขึ้นภู พวกเราเจอสหายสองครั้ง ชาวลาวสองคนมาจากหมูํบ๎านที่นําจะอยูํไมํไกล
กับหมูํบ๎าน คนหนึ่งถือมีดในมือ อีกคนถือปืนลูกกรด  พวกเขาทักทายยิ้มให๎กัน แล๎วตํางคนตํางไป 
พรานบรูบอกวํา พวกนี้มาหาไม๎ไว๎กํอน จะขึ้นมาตัดทีหลัง   ขณะที่เรากําลังลงจากภูพบกลุํมชายสาม
คน หนึ่งในสามเป็นชายชรา ภูที่เป็นปุาทึบไมํทันสังเกตเห็นกัน เมื่อเห็นกันในระยะกระชั้นชิด ทันที
ชายสองคนท้ิงไม๎วิ่งหนีไป สํวนชายชราวิ่งหนีไมํทันวางไม๎ลงแล๎วนั่งยองๆ ลงกับพ้ืน ไม๎ที่เห็นเป็นแกํน
ไม๎พยุงเรียบสัดทัดที่ผํานการถากเปลือกออกเรียบร๎อยสามมัดๆ ละประมาณ 6-7 ทํอนๆ ละประมาณ
ครึ่งวา พรานบรูก็ร๎องเอ๐ยไปวํา “บํมีหยังๆ”  ชายสองคนที่วิ่งหนีไปได๎ยินก็กลับมาเอาไม๎ เราพูดคุย
ทักทายกัน แล๎วตํางก็แยกกันไป ตลอดทาง พวกเราได๎ยินเสียงเลื่อยยนต๑ตัดไม๎ เสียงขวานสับต๎นไม๎
เป็นระยะ  พบเห็นตอไม๎พยุงและไม๎เนื้อแข็งอ่ืนๆ ที่ถูกตัดอยูํหลายแหํง  ตอไม๎พยุงแม๎จะเหลือแตํตอก็
ถูกขุดนํารากออกไป พรานบรูบอกกวํา ไม๎พยุงเป็นราคาหมดจนกระทั่งราก 

อยํางไรก็ตาม ในพ้ืนที่ปุาซึ่งเป็นเขตแดนระหวํางรัฐชาติ คนบรูในอดีตเคยทํากินและใช๎
ประโยชน๑ ใช๎เป็นเส๎นทางน้ําสินค๎าเดินข๎ามไปแลกข๎าวกับชาวลาว ชาวบรูที่ขึ้นปุาในเขตไทย เขามักถูก

                                           
1 การแตํงกายแบบนี้เห็นประจํา ญาติพ่ีน๎องทางไกลที่มายามพวกเขา ถ๎าซื้อชุดทหารมาให๎ พวกเขาจะดีใจมาก บางคน

สั่งแกมบังคับให๎เอามาฝากด๎วย 
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รับรู๎และเข๎าใจวําเป็นคนไทยหรือคนอีสาน ขณะที่คนแปลกตาที่พวกเขาพบในพ้ืนที่ก็ถูกสันนิษฐานวํา
เป็นคนลาว หรือสหาย ขณะที่ฝั่งสหายก็รู๎วําอีกฝุายไมํใชํพวก ตีความให๎เป็นคนไทยหรืออาจจะเป็น
เจ๎าหน๎าที่รัฐ (ด๎วยการแตํงกาย) มิได๎รับรู๎วําเป็นบรูหรือขํา การเห็น การตีความหรือการรับรู๎ ระหวําง
กันบนที่ปุาทําให๎อัตลักษณ๑เฉพาะบางอยํางอาศัยความคลุมเครือของพ้ืนที่ไมํปรากฏ และมีแนวโน๎ม
ไปสูํการตีความเหมารวมไปสูํพลเมืองของรัฐชาตินั้น พ้ืนที่ที่คลุมเครือทําให๎อัตลักษณ๑มีความคลุมเครือ
ไปด๎วย   ซึ่งด๎วยลักษณะนี้ ชาวบรูได๎ฉวยใช๎แสดงลักษณะบางอยํางที่คลุมเครือเอ้ือตํอการถูกตีความ
แบบได๎ประโยชน๑  

แม๎กฎหมายหมายจะเข๎มงวด แตํไม๎พยุงก็เป็นราคาสร๎างรายได๎ ชาวบรูคนหนึ่งบอกกับ
ผู๎วิจัยวํา  เจ๎าหน๎าที่รัฐ (ไทย)  เอาจริงแตํเฉพาะคนในหมูํหมูํบ๎าน (ชาวบรู)  แตํทําไมคนลาว ไมํไปจับ
เขา ตอนนี้ไม๎พยุงจะหมดปุาอยูํแล๎ว เมื่อพวกเราไมํทํา คนอ่ืนก็มาทําอยูํดี  เมื่อชาวบ๎านทําบ๎าง จะถูก
จับทันที เขาสันนิษฐานวํา ในหมูํบ๎านนําจะมีสายของเจ๎าหน๎าที่คอยสืบรายงาน ไมํงั้นเจ๎าหน๎าที่จะ
ทราบแล๎วจับกุมอยํางรวดเร็วได๎อยํางไร  ครั้งหนึ่งเคยมีไม๎พยุงจํานวนมากถูกตัดถากเป็นทํอน
เรียบร๎อยแล๎วนํามาพักไว๎ที่โรงเรียนติดริมแมํน้ําโขง เตรียมสํงเข๎าลาว เด็กนักเรียนมาพบเข๎า รายงาน
ให๎ครูทราบ  มีการประสานเจ๎าหน๎าที่ปุาไม๎มาตรวจยึดไป เบื้องต๎นไมํทราบผู๎กระทําผิด ชาวบ๎านซุบซิบ
กันวําเป็นคนในบ๎าน  เพราะคนนอกไมํสามารถทําได๎และคงไมํกล๎าทําในบ๎านคนอ่ืนที่ตนไมํรู๎จัก  อีก
ทั้งไมํนําจะรู๎จุดพักซํอนไม๎  หลังจากตรวจยึดไม๎ไปแล๎ว บางคนบอกวํา ไม๎ที่ยึดไปไมํครบ นําจะมีการ
แอบดึงเอาออกไป  

ลักษณะดังกลําวนี้ทําให๎ชาวบรูรู๎สึกการลักลั่นกันของอํานาจรัฐที่เข๎มงวดกับพวกเขา แตํไมํ
ปรากฏ (เข๎มงวด) เป็นจริงกับคนกลุํมอ่ืน เสมือนรัฐสร๎างอํานาจ กฎเกณฑ๑หรือการควบคุมขึ้นมา แตํก็
ไมํทําตาม หละหลวม ไมํใช๎หรือทําลายกฎควบคุมนั้นด๎วย ทําให๎เกิดการฉวยใช๎ประโยชน๑ในอํานาจ
นั้นเอง   

ชาวบรูบอกวํา  ตั้งแตํไม๎พยุงเป็นราคาจนถึงปลายปีมีการลักลอบตัดกันมากจนตอนนี้ไม๎
พยุงหมดไปจากปุา เหลือแตํอยูํในวัดที่พระปลูกไว๎หลายต๎นไมํรู๎วําจะมีคนกล๎าไมํกลัวบาปตัดไปวันไหน  
วันเลี้ยงผีสูงสุด (เล๏าะเยียง) ปีนี้ ผู๎วิจัยขึ้นไปกับชาวบ๎าน พบซากตอไม๎พยุงที่อยูํติดกับต๎นเหมือดแอหอ
อัยยะจํานัก มีคนแอบลักลอบตัดไป   พวกเขาซุบซิบกันวํา นําจะเป็นคนในหมูํบ๎าน เพราะบ๎านอ่ืนไมํมี
ใครรู๎และไมํกล๎าเข๎ามา โดยจารีตห๎ามมีการตัดไม๎ในภูผีอัยยะ โดยเฉพาะใกล๎กับหออัยยะจํานัก ผู๎เฒํา
คนปรารภวํา ลูกหลานเราไมํเกรงกลัว ไมํอยูํในฮีตคอง ผีจะลงโทษ  อยํางไรก็ตาม ไมํเฉพาะแตํไม๎พยุง
ที่ถูกตัดเทํานั้น ไม๎เนื้อแข็งอ่ืนๆ เชํน ไม๎แดง ไม๎ประดูํ ไม๎ประดง  ซึ่งมีราคาไมํแพ๎กันก็ถูกตัดด๎วย   ไม๎
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เนื้อแข็งบางชนิดมีคําสั่งซื้อมากํอนลํวงหน๎า  ขนาดของต๎นไม๎มีสํวนตํอราคาเพ่ิมขึ้น  บางคนใช๎ “การ
สร๎างบ๎าน” ขออนุญาตทางการขึ้นไปเลื่อยไม๎ มาเป็นกลวิธีการหารายได๎  

พ้ืนที่ปุาครั้งหนึ่งเคยถูกจัดการด๎วยระบบความเชื่อเดิม  ถูกสงวนรักษาด๎วยอํานาจผี 
ชาวบ๎านเชื่อในพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ของปุา ใช๎ประโยชน๑จากปุาหรือตัดไม๎ อยํางระมัดระวังด๎วยฮีตคอง แตํ
เมื่อรัฐเข๎ามาครอบทับชํวงชิงเอาพ้ืนที่และเบียดขับความเชื่อเดิมออกไป มีสํวนให๎ชาวบ๎านรู๎สึกวําตนไร๎
อํานาจในการจัดการ คนอื่นสามารถเข๎ามาใช๎ประโยชน๑ได๎ พร๎อมด๎วยเงื่อนไขการเข๎ามาของอิทธิพลทุน
นิยม1 ชาวบ๎านเคยอยูํกับปุา ครอบทับพ้ืนที่ด๎วยความเชื่อ และใช๎ประโยชน๑ได๎  มาภายหลัง พวกเขา
เองไมํได๎ประโยชน๑จากปุา คนนอกเข๎ามาได๎ประโยชน๑แทน ทําให๎มีความรู๎สึกวํา “ได๎แตํนั่งดู” แตํ
ตนเองไมํได๎อะไร เป็นสภาวะที่มีการเผชิญหน๎าหรือมีความขัดแย๎งในการใช๎อํานาจภายในระบบสังคม
ที่กลุํมชาติพันธุ๑อาศัยอยูํ จึงเกิดการชํวงชิงความได๎เปรียบในความสัมพันธ๑เชิงอํานาจกับกลุํมชาติพันธุ๑
อ่ืน อํานาจรัฐและทุนนิยมได๎เข๎าปะทะตัดไขว๎ความเป็นบรู (permeable)  อํานาจผีไมํเพียงแตํตํอรอง
หรือถูกปรับปรนให๎ยืดหยุํนในการดําเนินชีวิตกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงเทํานั้น ยังถูกสั่นคลอนลงด๎วย
วิถีเศรษฐกิจและทุนนิยม ชาวบรูบางคนบอกวํา ต๎นไม๎พยุงที่ถูกตัด คนที่ขึ้นมาตัดนําจะมีการทําพิธีขอ
ขมาผี เพราะมีเทียนดอกไม๎วางอยูํข๎างๆ หลายคนมองปรากฏการณ๑นี้วําเป็น “การเสื่อมถอย” ของผี
และฮีตคอง  อํานาจและการครอบงําที่หลากหลายซับซ๎อนได๎เข๎ามากระทําการชํวงชิงหรือเรียกร๎องให๎
ปัจเจกกระทําการหรือเป็นองค๑ประธานในแบบใดแบบหนึ่ง คนบรูได๎กระทําการเป็นองค๑ประธาน 
(subject) ในแบบของตน สร๎างกลยุทธ๑ตํางๆ ปฏิบัติการกับอํานาจและการครอบงําที่ทับซ๎อนและ
ซับซ๎อนนั้น  เป็นกลยุทธ๑ (tactic) ที่คนตัวเล็กตัวน๎อยพัฒนาขึ้นในชีวิตประจําวัน เป็นอาวุธของผู๎
อํอนแอในฐานะผู๎กระทําการท่ีปฏิบัติการกับอํานาจและการครอบงํา ภายใต๎อํานาจของรัฐและทุนนิยม  

 

 

3.1.4 คนบรูกับคาถาอาคม การรักษาพื้นบ้าน และการเปลี่ยนแปลง 

 ชาวบรูนับถือผีและยึดถือฮีตคอง การเจ็บปุวยและรักษาพ่ึงพากับความเชื่อที่นับถือ 
เมื่อคนในเรือนเกิดการเจ็บปุวยจะใช๎การรักษาตามแบบพ้ืนบ๎านให๎หมอดูหรือหมอยามารักษา  วิธีการ
รักษาชาวบรูจะใช๎วําน และคาถาอาคมในการเปุา พํน  รวมถึงนํายาสมุนไพรจากปุาบนภูใกล๎หมูํบ๎าน
มาต๎มหรือดองกิน   ในอดีต จะมีหมอเวทย๑และหมอยารู๎จักวํานหรือสมุนไพรเกํงหลายคน เชํน     

                                           
1 คนบรูบางคนเลําวํา คร้ันเราไมํหา ไมํทํา คนอื่นก็มาหา มาทํา เราอยูํกับบ๎านแท๎ๆ ได๎แตํนั่งดู  จะอยูํเฉยได๎อยํางไร 
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หมอจารย๑เสน หมอดี หมอทํอน หมอพ้ืนบ๎านเหลํานี้สืบทอดความรู๎และวิชามาแตํอดีต บางคนสืบมา
จากฝั่งลาว  

การเจ็บปุวยและรักษาของชาวบรูยังเกี่ยวกับ “การหักไม๎ดูหมอ” ซึ่งสัมพันธ๑กับอํานาจ
ของผี เมื่อเจ็บปุวยพวกเขาจะไปให๎หมอดูทํานายวําเกิดจากการผิดผีฮีตคองที่จําต๎องปรับไหมเพ่ือแก๎ไข
เยียวยาหรือไมํอยํางไร หากหมอดูทํานายวําเกิดจารการผิดผีอยํางไร พวกเขาก็จะต๎องทําพิธีเพ่ือขอ
ขมาเสียคําปรับไหมตามความผิดหนักเบา  

บางกลุํมถือผีไถ๎ ซึ่งเชื่อวํารักษาอาการเจ็บปุวยให๎หายได๎ คนบรูบางคนบอกวําผีนี้เป็นผี
แบบคนลาวที่นําเข๎ามา การรักษาจะมีการทําพิธีอัญเชิญผีไถ๎ลงมาฟูอนไถ๎หรือถวยไถ๎ถวยแถน พิธีการ
รักษาด๎วยผีไถ๎นี้จะทํากันในเดือน 3    (ปัจจุบัน ผีนี้หมดไปแล๎ว) 

การรักษาด๎วยคาถาอาคมและใช๎ความรู๎เกี่ยววํานและสมุนไพรตํางๆ  ทั้งหมดนี้เป็นองค๑
ความรู๎ที่ได๎ผนวกเข๎ากับความเป็นบรู คนลาวหมูํบ๎านข๎างเคียงหลายคนเลําวํา หมูํบ๎านนี้เป็น ขํา เป็น
คนมีคาถาอาคม  พํอแมํเคยเตือนลูกหลานวําให๎ระมัดระวังในติดตํอสัมพันธ๑กับคนบรู บางคนบอกวํา
เวลากินข๎าวให๎กินตามคนบรูกิน  เมื่อคนบรูตักอาหารประเภทใดก็ให๎ตักกินตามเขา ไมํเชํนนั้นอาจจะ
โดนคนบรูเลํนของเป็นวํานหรือยาสั่ง  นอกจากนี้ เรื่องราวเกี่ยวกับคาถาอาคมหรือวํานยากับคนบรูยัง
ปรากฏชัดในงานพิธีระเปิ๊ป ซึ่งพวกเขามักเลําวํา งานพิธีจะมีการเลํนของ คาถา อาคมและวํานยา มาก
ที่สุด (โปรดดู บทที่ 2)  คนบรูตํางถิ่นทั้งเครือญาติและมิใชํเครือญาติจะถูกเชิญมารํวมงาน  ในพิธีนี้ 
คนบรูแตํละบ๎านจะลองของกันและกัน วํา “ ใครมีของดี ที่จะสามารถแก๎วําน แก๎คาถาอาคมของอีก
ฝุายได๎  เวลาไปงานระเปิ๊ปจะต๎องระวังตัว อยําแสดงตัวโอ๎อวดวําเกํง มีของ บํกลัวใคร เอาตาขวางใสํ 
สบตาคน เขาจะนึกวําเจ๎ามีของ ก็จะโดน” 

คาถาอาคมเป็นลักษณะเฉพาะอยํางหนึ่งของคนบรู  เป็นสํวนหนึ่งของวิธีการรักษาการ
เจ็บปุวยแบบจารีต และยังเป็นอัตลักษณ๑เฉพาะจากคนกลุํมชาติพันธุ๑อ่ืนๆ รับรู๎ และมีความเกรงกลัว 
ภายหลังตํอมาเมื่อหมูํบ๎านรับการเปลี่ยนแปลง รับการรักษาแบบใหมํที่เป็นแพทย๑แผนปัจจุบัน เคยมี
ธนาคารยา ซึ่งถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นอนามัยหมูํบ๎าน ปรากฏชัดในยุคนายเล็กเป็นผู๎ใหญํบ๎าน โดยใช๎
พ้ืนที่ด๎านเหนือหมูํบ๎าน ตํอมามีการรื้อย๎ายมาสร๎างอนามัยหลังใหมํประมาณกลาง -ปลายทศวรรษ 
2520 หมูํบ๎านไทยอีสานข๎างเคียงมาใช๎บริการด๎วย  ชาวบ๎านหันมาพ่ึงพาการรักษาแบบใหมํมากขึ้น 
ผู๎ใหญํบ๎านบอกวํา “การรักษาแบบใหมํได๎ผลกวํา การเจ็บไข๎ที่อาจระแวงวําผิดผีฮีตคองหรือไมํ 
กลายเป็นโรคพ้ืนฐานทั่วไปที่ยาอนามัยก็เอาอยูํ”     

“หมอพ้ืนบ๎าน” เริ่มหมดไป เหลือเพียงชาวบรูสูงอายุที่พอมีความรู๎จํานวนหนึ่งซึ่งไมํมาก
นัก หนึ่งในนั้นคือ นายเล็ก ซึ่งพอมีความรู๎เรื่องยาพ้ืนบ๎าน แตํเขาก็ยังสะท๎อนวํา  “เมื่อกํอนมีแตํหมอ
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ยาเกํงๆ  เวลาปวดฟัน ตอนเป็นเด็กเคยเห็นเขาเอาวํานฝนให๎อม ได๎ผล หายปวดเลย เด็กน๎อยเวลา
เป็นไข๎ หมอจะเปุาหรือต๎มยาให๎กินบํนานก็เซา (หาย)  โรคบางอยํางรักษาหายจนชาวไทย-ลาวยอมรับ
มาพ่ึงพารักษาหลายคน  เสียดายเขาไมํได๎เรียนไว๎ ที่พอรู๎อยูํบ๎างก็เป็นบางอยํางเทํานั้น”  ทุกวันนี้ นาย
เล็กแม๎จะอายุ 80 กวําปีแล๎ว แตํยังขึ้นภูได๎ตามปกติ ไปทําบุญที่วัดปุาบนภู ขึ้นภูเข๎าปุาไปหาไม๎สาน
หวดหรือตะกร๎า เดินขึ้น-ลงดอยไปหาลูกหลานบ๎านตํางๆ  เขาบอกวํา “ทุกวันนี้ กินยาต๎ม ที่หามาจาก
ปุา” 

ปัจจุบัน บางครั้งชาวบ๎านยังรักษาทั้งสองวิธีควบคูํกันไป คนหนุํมสาวอาจหันมาใช๎การ
รักษาแบบเดิมโดยเฉพาะพํอแมํยังเชื่อ  ครั้งหนึ่งหญิงสาวชาวบรูถูกงูกัด เข๎ารักษาในโรงพยาบาล
อําเภอ นอนโรงพยาบาล 2 คืน กลับมาบ๎าน พํอแมํพามาให๎ผู๎อาวุโสฝนวํานเปุา เธอเลําวําอาการดีขึ้น
มาก  “รู๎สึกวํามันดีขึ้นกวํายาโรงพยาบาล”   หรืออีกครอบครัวหนึ่ง บึ้ง (แมลงมุมตัวใหญํ) เขาบ๎าน
และกัดเด็ก พวกเขาพาไปหาหมอ แตํก็กลับมาทําพิธีทางผี ผูกแขน และนิมนต๑พระมาสวด  เป็นการ
ผสานระหวํางความเชื่อเรื่องผีและพุทธซ๎อนกัน  นอกจากนี้ เมื่อสิ่งของมีคําหาย คนบรูสํวนหนึ่งให๎
หมอดูในหมูํบ๎าน  ชํวยดูวําหายไปทางไหน ใครเอาไป จะได๎คืนหรือไมํ 

ด๎วยระบบสาธารณสุขในหมูํบ๎าน ชาวบรูญาติพ่ีน๎องฝั่งลาวรํวมไปถึงคนลาวได๎เข๎ามาใช๎
บริการโดยอาศัยความสัมพันธ๑ทางเครือญาติข๎ามแดนมาที่หมูํบ๎าน คนลาวผูกสัมพันธ๑เป็น “เสี่ยว” 
และญาติพ่ีน๎องฮักแพงกับคนบรู ฉวยใช๎สายสัมพันธ๑ข๎ามแดนเข๎าถึงระบบสาธารณสุข   ทําให๎ชาวบรู
ที่นี่มีเครือขํายสายสัมพันธ๑เพ่ิมมากขึ้น คนบรูเองก็ฉวยใช๎แลกเปลี่ยนการรักษาและยา ยาบางชนิด
นํามาจากลาว ให๎พ่ีน๎องนํามาให๎ เชํนยาทาแผลพุพอง แก๎คัน  หลายชนิดรักษาได๎ผลและราคาถูกกวํา
ไทย คนบรูบอกวํา “ยานี้ทาแล๎วแผลหายไว เคยใช๎ยาไทยแล๎วนานกวําจะหาย สู๎ยานี้บํได๎” พวกเขาจะ
รู๎จักและแนะนํากันปากตํอปาก คนบรูนํามาใช๎เอง ญาติพ่ีน๎องหรือเสี่ยวฮักคนไทยอีสานบ๎านอ่ืนขอให๎
ซื้อมาให๎   หรือคนบรูรับมาแล๎วนํามาขายตํอให๎คนในท๎องถิ่น 

คนบรูเลําวํา การรักษาแบบเดิมไมํเพียงรักษาตามอาการของโรคเทํานั้น แตํพวกเขาจะมา
ตุ๎มโฮมกัน นอนเฝูาคนปุวย ดูแลผัดเปลี่ยนกัน คนไข๎หนึ่งคนจึงถูกห๎อมล๎อมไปด๎วยเครือญาติจํานวน
มาก แตํการรักษาแบบใหมํสํวนใหญํพวกเขาได๎พบเพียงหมอและพยาบาล คนบรูบอกวํา บางครั้งพวก
เขาไปเยี่ยมคนไข๎กันจํานวนมาก  แตํไปแล๎วก็ต๎องกลับ ถึงกระนั้น ระบบเครือญาติยังถูกปรับใช๎อยูํ แตํ
เหลือเพียงการเยี่ยมเยือน (ไมํได๎นอนเฝูาผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเหมือนกํอน) การไปเยี่ยมญาติที่ปุวย
นอนโรงพยาบาลทั้งในอําเภอและจังหวัด แตํละครั้ง เครือญาติจะพากันไปด๎วยรถกระบะเต็มรถ   

คนบรูมีลักษณะสังคมกลุํม  มีความเป็นกลุํมหรือเครือญาติเป็นพ้ืนฐานจารีตมาช๎านาน  
เมื่ออํานาจและการครอบงําแบบตํางๆ ได๎ครอบทับ ตัดไขว๎เข๎ามา ความเป็นกลุํมอาจจะถูกลดทอนลง 
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แตํก็กํอให๎เกิดการปรับตัวตํอรอง ผสานและกํอรูปเป็นลักษณะอีกแบบ เชํนเดียวกันการรักษาทั้งแบบ
เกําและแบบใหมํไปพร๎อมๆ กัน เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงกับระบบสุขภาพแบบใหมํ มีสํวนทําให๎     
อัตลักษณ๑บรูถูกปรับเปลี่ยน การเข๎ามาของการรักษาแบบใหมํมิได๎ถึงกับทําลายการรักษาแบบเดิม แตํ
คนบรูมีทางเลือก หรือใช๎วิธีผสมสาน ในการปรับตัว ตํอรอง พร๎อมกับกํอรูปเป็นกลยุทธ๑ปฏิบัติการ
ชีวิตประจําวันตามเงื่อนไขเฉพาะหน๎า 

 

3.2  บรูไทยบ้านท่าล้ง: อ านาจรัฐและความเปลี่ยนแปลง 

บ๎านทําล๎ง หมูํบ๎านบรูฝั่งไทยอีกแหํงไมํไกลจากบ๎านเวินบึก อยูํในเขตอําเภอโขงเจียม
เดียวกัน ชาวบรูที่นี่อพยพข๎ามมาจากฝั่งลาวในเวลาใกล๎เคียงกันกับชาวบรูบ๎านเวินบึก  ชาวบรูสอง
หมูํบ๎านนี้ถือเป็นเครือญาติพ่ีน๎องกัน ชาวบรูเวินบึกบางคนมาแตํงงานตั้งครอบครัวอยูํบ๎านทําล๎ง บาง
คนเคยอพยพจากลาวมาพักอยูํบ๎านเวินบึกแล๎วจึงย๎ายมาอยูํท่ีบ๎านทําล๎ง  บรูทั้งสองหมูํบ๎านยังไปมาหา
สูํกันตามโอกาสและงานพิธี ชาวบรูที่นี่เคลื่อนย๎ายเข๎ามาอยูํในรัฐไทยตกอยูํภายใต๎เทคโนโยลีแหํง
อํานาจเชํน เส๎นเขตแดน โรงเรียยน ศาสนา อุทยาน ซึ่งมีผลตํอการถูกหลอมรวมความเป็นชาติ 
(พลเมืองไทย) และถูกเบียดขับทางพ้ืนที่และวิถีการดํารงชีวิตรวมถึงการถูกจัดตั้งองค๑กร (ทางการ) 
ใหมํ เชํนเดียวกับชาวบรูไทยอีกแหํงที่ได๎กลําวมากํอนหน๎านี้  แตํในรายละเอียดบางเงื่อนไข อํานาจ
และการครอบงํามีความเข๎มข๎น (อันเนื่องมาจากความแตกตํางด๎านบริบทพ้ืนที่และอํานาจครอบงําเชํน 
การทํองเที่ยว) สํงผลตํอการปรับตัวตํอรองอยํางเข๎มข๎นบางด๎านแตกตํางออกไป ซึ่งจะได๎กลําวถึงตํอไป 

สภาพการอยูํอาศัยและดํารงชีวิตของชาวบรูที่นี่อยูํรํวมกันเป็นกลุํมหรือชุมชน แบํงการอยูํ
อาศัยเป็นกลุํมๆ ตามจารีตหรือฮีต  มีกฎกติกากํากับการดํารงชีพและความสัมพันธ๑ทางสังคมเชํน  
หญิงถูกควบคุมห๎ามออกนอกหมูํบ๎าน  ชาวบรูยึดถือความเชื่ออยํางแนบแนํน มีฮีตคองกํากับวิถีชีวิต
และความสัมพันธ๑ทางสังคม ยึดอาชีพทําไรํซึ่งเป็นพ้ืนที่ราบติดริมแมํน้ําโขง หาปลา จักสานกระติบ
ข๎าว และพ่ึงพิงใช๎ประโยชน๑จากปุาในการดํารงชีพ พวกเขามีความเกรงกลัวผี กลัวการผิดผีและการถูก
ลงโทษ อีกทั้งชํวงแรกๆ การสื่อสารกับคนนอกที่ตํางภาษากับตนมีความยากลําบาก และยังถูกคน
ท๎องถิ่นมองด๎วยความเป็นอ่ืน  “ขํา” สื่อพูดถึงพวกเขาวําเป็น “คนเผําโบราณ” (เดลินิวส๑,2534,น.2)   
ทั้งหมดนี้ทําให๎สังคมชาวบรูมีลักษณะเป็นกลุํมเฉพาะเชํนเดียวกันบรูเครือญาติหมูํบ๎านอ่ืน  การติดตํอ
กับคนนอกเป็นไปด๎วยการคอยระวังการผิดฮีตคองบรู 

  นายวอนเจ๎าละโบ (อะจวยละโบ) ของหมูํบ๎าน เลําให๎ฟังวํา ชาวบรูที่นี้กับบรูลาด
เสือและเวินบึกถือจารีตฮีตคองเหมือนกัน มีกฎข๎อห๎ามตํางๆ ที่ต๎องถือปฏิบัติตามแบบแผนของบรู ทํา
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ผิดจะต๎องเสียไหมเพ่ือขอขมาโทษกับผี  “ถ๎าผิดก็ปรับไหม กินหมูกินควาย” ถ๎าใครทําผิด บางทีผีไมํได๎
ลงโทษคนนั้น แตํอาจจะมาลงโทษคนในครอบครัว  

“ผู๎หญิงห๎ามออกนอกหมูํบ๎าน การถือผีและปฏิบัติตามฮีตคองนั้น เขยและสะใภ๎จะหนัก
หลายต๎องเคารพและปฏิบัติตามฮีตคองอยํางเครํงครัด เขยจะลํวง (ละเมิด) พํอเฒําแมํเฒําไมํได๎เลย  
บันไดข้ึนเรือนต๎องแยกกัน  บ๎านหลังหนึ่งต๎องมีบันไดสองทาง”   

บรูแตํละที่ถือเป็นเชื้อสายญาติพ่ีน๎องกัน “เลือดก๎อนเดียวกัน บรูด๎วยกัน บรูลาดเสือ เวิน
บึก และทําล๎งถือวําเป็นเลือดก๎อนเดียวกันแตกกันไปคนละบํอน ”  

ด๎วยลักษณะพ้ืนที่ หมูํบ๎านบรูทําล๎งอยูํในทํามกลางรายล๎อมด๎วยหมูํบ๎านชาวอีสานหรือลาว  
เชํนบ๎านตามุย บ๎านกุํม บ๎านหนองผือน๎อย ตรงข๎ามฟากแมํน้ําบ๎านทําล๎ง (สปป.ลาว) เป็นหมูํบ๎านชาว
ลาวซึ่งเมื่อจะไปหาญาติพี่น๎องบ๎านลาดเสือชาวบรูมักข๎ามเรือมาขึ้นทําที่หมูํบ๎านนี้แล๎วเดินลัดปุาข๎ามภู
ตํอไปยังบ๎านลาดเสือซึ่งใกล๎กวํานั่งเรือไปทางน้ํา1 

โรงเรียนเข๎ามาประมาณปี 2506  มีการจัดการศึกษา ชาวบรูเริ่มเรียนรู๎ภาษาไทย อําน
ออกเขียนได๎ สามารถติดตํอสื่อสารกับคนนอกและรับความเป็นไทย  ปัจจุบัน ชาวบรูชื่นชม
ผู๎อํานวยการโรงเรียนที่สนับสนุนและนําพาชาวบ๎านพัฒนาหมูํบ๎าน พํอใหญํเคน ชาวบรูอาวุโสของ
หมูํบ๎านเลําวํา 

“ผอ.จัดให๎มีการเรียนการสอนภาษาบรูในโรงเรียน มีลูกหลานบรูที่จบเรียนจบมา
เป็นครูภาษาบรูอยูํในโรงเรียน  นอกจากนั้นยังนําพาชาวบ๎านพัฒนาในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
ในโรงเรียนมีสวนและแปลงทดลองและปลูกพืชผักตํางๆ มีฟาร๑มเลี้ยงสัตว๑ ไกํ ปลาดุก กบ 
อาหารกลางวันของเด็กๆ ก็หาเอาจากในนี้ ชาวบ๎านได๎เรียนรู๎ นําวิธีมาใช๎ปลูกพืชผักในเรือนก็
มีการติดตามให๎คําแนะนํา”  

การพัฒนาโรงเรียนในด๎านเศรษฐกิจพอเพียงดําเนินไปอยํางเป็นมรรคเป็นผลสําเร็จที่
ชาวบ๎านชื่นชมและภูมิใจ โรงเรียนได๎รับรางวัลในระดับท๎องถิ่นและระดับประเทศ ได๎รับชื่อพระราชชื่อ
เป็น “โรงเรียนเพียงหลวง” (จากโรงเรียนบ๎านทําล๎ง) โดยพระกรุณาโปรดเกล๎าทูลกระหมํอมหญิงอุบล
รัตน๑2   

                                           
1 หากจะนั่งเรือไปตามแมํน้ํา จะทําให๎อ๎อมกวํา เพราะสายน้ําโขงจะไหลโค๎งอ๎อมภูเขาไป  ชาวบรูที่นี่จึงอยูํไกลจากบ๎าน

ลาดเสือ (มาตุภูมิ) กวําบ๎านเวินบึก  ชาวบรูบ๎านเวินบึกอยูํใกล๎บ๎านลาดเสือในระยะที่นั่งเรือไปประมาณคร่ึงชั่วโมงก็ถึง ในแงํนี้ บรูพ่ี
น๎องฝั่งลาวจะติดตํอไปมาหาสูํกับบรูที่นี่มากกวําเนื่องจากไมํไกลและสะดวก 

2 วันเปิดปูายมีตัวแทนพระองค๑เสด็จ มีผู๎ใหญํระดับสูง ทหารตํารวจ และหนํวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องเข๎ามามาก ชาวบรู
ได๎เตรียมงาน จัดงานกันอยํางคึกคัก การแสดงบรู เพลงบรู รําบรู ได๎รับการจัดเตรียมซักซ๎อมเพ่ือแสดงในงานดังกลําว  กํอนงาน 
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ต๎นทศวรรษที่ 2510 ศาสนาทางการคือพุทธศาสนาได๎เผยแผํเข๎ามาในหมูํบ๎าน ชาวบรู
คํอยๆ รับเอาพุทธศาสนาผสมกับการนับถือผีเป็นกลุํมตระกูล (จุมรี๊ต)  จนกระทั่งในปี 2530 ชาวบรู
ที่นี่พากันคืนหรือออกจากผีตระกูลหมดทุกกลุํมในหมูํบ๎านหันมานับถือพุทธศาสนา สร๎างวัดขึ้นใน
หมูํบ๎าน รับเอาวัฒนธรรมอีสานหรือลาวอยํางเข๎มข๎น ในวัดมีรอยพระพุทธบาทเป็นสัญลักษณ๑สําคัญ
ทางพุทธศาสนา ภายหลังถูกผนวกเข๎ากับนโยบายการทํองเที่ยว รอยพระพุทธบาทในวัด ชาวบรูบอก
เลําประวัติความเป็นมาแตกตํางกันออกไป บางคนบอกวําเป็นรอยพุทธบาทที่อยูํในพ้ืนที่มานานแล๎ว  
แตํบางคนบอกวํา “เมื่อกํอนไมํมี  ไมํรู๎เหมือนกันวํามาได๎อยํางไร”   

การรวมตัวกันคืนฮีต (ลํะละรี๊ต) ทั้งหมดเป็นลักษณะที่แตกตํางของชาวบรูที่นี่  ขณะที่บรู
หมูํบ๎านอ่ืนยังผสมผสานระหวํางความเชื่อเดิมและพุทธศาสนา สํวนการคืนฮีตทําเป็นรายบุคคลหรือ
ครอบครัว แล๎วจะย๎ายเรือนออกไปจากกลุํมเดิมที่ยังเชื่ออยูํ  

การค๎นพบภาพสีโบราณกํอนประวัติศาสตร๑ที่ผาแต๎ม (ประมาณกลางทศวรรษ 2520) และ
ยังพบวําพ้ืนที่ปุาใกล๎เคียงก็มีความอุดมสมบูรณ๑ จึงได๎มีการสํารวจประกาศให๎เป็นพ้ืนที่อุทยานขึ้น 
ครอบคลุมพ้ืนที่ใน 3 อําเภอคือ โขงเจียม ศรีเมืองใหมํ และอําเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี   มี
เนื้อท่ีทั้งหมด 340  ตารางกิโลเมตร หรือ 212,500  ไรํ เขตอุทยานได๎รวมเอาพ้ืนที่อยูํอาศัยและทํากิน
ของชาวบรูด๎วย ชาวบรูเคลื่อนย๎ายจากพ้ืนที่ทํากินซึ่งเรียกวํา “สนม”1 ลงมาอยูํในพ้ืนที่ลุํมริมแมํน้ํา
โขงในปัจจุบัน  ผู๎อาวุโสชาวบรูที่เคยผํานประสบการณ๑ในชํวงนั้นเลําให๎ฟังวํา “พวกอนุรักษ๑มาวํา หา
กินไมํเป็นที่ไมํมีหลักแหลํง มาห๎าม พวกเรายํานก็เลยพากันลงมาอยูํเป็นหลักแหลํง สร๎างเป็นหมูํบ๎าน
ขึ้น “   

เมื่อประกาศพ้ืนที่อุทยานแล๎ว พวกเขาก็ขอตํอรองทํากินตํอ (จับจองหมายรู๎เจ๎าของหรือผู๎
ครอบครองกันเอง) พ้ืนที่เหลํานี้เป็นพ้ืนที่ราบเวิ้งกว๎างเป็นแหํงๆ เลียบตามแมํน้ําโขงด๎านตะวันออก 
บางแหํงหํางไกลจากหมูํบ๎านไปไกลราว 10-20 กม. ซึ่งชาวบรูเคยถากถางจับจองมาแตํสมัยพํอแมํ 
เชํนนาผาเจ๏ก นาผาช๎าง พ้ืนที่ดังกลําวไมํมีหนทางสะดวกในการเข๎า-ออก พวกเขาเดินเท๎าไปเข๎าไปยัง
ไรํหรือนาของตน ชํวงฤดูทําไรํหรือนา พวกเขาจะเข๎าไปพักแรมที่นั่น ด๎วยเหตุนี้ จะมีเถียงนาหรือตูบ
สร๎างไว๎ประจําสําหรับพัก บางรายอยูํประจําเนื่องจากต๎องคอยดูสัตว๑เลี้ยงเชํน เป็ด ไกํ   

                                                                                                                         
ฝนตกหนัก ถนนกลางหมูํบ๎านถูกน้ําเซาะจนขาด (โรงเรียนสามารถเข๎าได๎อีกทางหนึ่งเลียบเขาด๎านเหนือ หากใช๎เส๎นนี้ ก็จะทําให๎ไมํ
เห็นสภาพหมูํบ๎าน ครัวเรือน และวิถีชีวิตชาวบรู) หนํวยงานรัฐท๎องถิ่น อบต.และอําเภอได๎ชํวยกันซํอมแล๎วเสร็จทันงานพอดี  มีบาง
คนกระซิบให๎ฟังวํา ถ๎าไมํเพราะงานนี้ อาจจะได๎รอเป็นปี 

1 พ้ืนที่อุทยานผาแต๎มสํวนใหญํเต็มไปด๎วยหิน มีดินที่เหมาะแกํการเพาะปลูกน๎อย มีพ้ืนดินเป็นแหํงๆ ที่ทําการเพาะปลูก
ได๎ “สนม” ถือเป็นพ้ืนที่ดังกลําวที่ชาวบรูทํากินในสมัยนั้น 
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เมื่อเทียบกับชาวบรูบ๎านเวินบึกที่อยูํในพื้นท่ีอุทยานเชํนกัน   ชาวบรูที่นี่โดยเฉลี่ยมีที่ทํากิน
มากกวํา แตํกระนั้นก็ยังถือวําขาดแคลน ไมํเพียงพอกับทุกคน บางคนไมํมีเลย ทอง (ชื่อสมมติ) เป็น
หนึ่งในนั้น เขาเลําวํา   

“พํอแมํไมํมีที่ทํากิน พํอแมํเสียตัวหมด (เสียชีวิต) แล๎ว  เขาเหลือกันกับน๎องสาว 
ชํวยญาติน๎องทําไรํ น๎องสาวออกเรือนสร๎างครอบครัวภายในหมูํบ๎าน เขามาอยูํกับน๎องชํวย
เลี้ยงหลาน ตัวเขาเองไมํมีครอบครัว หาปูหาปลาไว๎กิน บางคราวก็งมหอยมาขาย รับจ๎าง
ชํวยญาติพ่ีน๎องคนอ่ืนเพ่ือแลกข๎าว ในฤดูของปุา ก็ขึ้นไปหาเก็บผักหวาน เห็ดมาขาย 
บางครั้งก็สานกระติบข๎าวขาย คนในหมูํบ๎านที่เป็นแบบเขามีหลายคน คนที่มีที่มักจะได๎
จากบรรพบุรุษท่ีเคยบุกเบิกไว๎  บางครั้งก็ซื้อเอาจากคนที่เขาอยากขาย  ไมํมีเอกสาร แตํก็
รับรู๎กัน”  

ผู๎อาวุโสเลําถึงการคืนฮีต1 (ลํะละรี๊ต) วํา การยึดถือฮีตคองทําให๎การดําเนินชีวิตไมํคํอย
สะดวกตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง เมื่อกํอนต๎องอยูํแบบเครํงครัดจารีต ชาวบรูออกนอกหมูํบ๎านลําบาก
โดยเฉพาะหญิงสาววัยหนุํมสาว  เพ่ือพวกเขาไปทํางานกรุงเทพฯ เกิดความรักใครํชอบพอกับคน
ภายนอกอยูํกินด๎วยกันทําให๎ผิดผี คนในหมูํบ๎านก็อาจจะได๎รับการลงโทษจากผี  “เมื่อคนทางโน๎นผิด 
แตํผีก็เฮ็ดกับคนในหมูํบ๎านหรือครอบครัวให๎มีอันเป็นไป” นอกจากนี้ หมูํบ๎านมีการแตํงงานกับคนนอก
ทําให๎มีเขยและสะใภ๎ภายนอกมาอยูํเพ่ิมมากขึ้นซึ่งไมํอํานวยตํอการยึดถือฮีตคองบรู คนใหมํเข๎ามาอยูํ
รวมกันลําบาก บางครั้งอาจทําให๎ผิดฮีตคอง ญาติพ่ีน๎องเดือดร๎อน  คนหนุํมสาวชอบพอกัน หาก
สืบสายเชื้อเป็นเครือญาติฮีตคองเดียวกัน พวกเขาก็จะถูกห๎ามมิให๎แตํงงานกัน  ด๎วยเงื่อนไขดังกลําวนี้  
ผู๎นําชุมชนในชํวงนั้นจึงเรียกลูกบ๎านประชุมหารือการคืนผี  อยากให๎พากันออกจากฮีตเพ่ือความ
สะดวกในการดําเนินชีวิต ไป-มาสะดวก ชาวบรูที่เคยเข๎าประชุมในชํวงนั้นเลําให๎ฟังวํา ตอนนั้น “เพ่ิน
ขอให๎ทุกคนคืนฮีต  ไผบํเห็นด๎วย บํปะ บํคืน สิยิงทิ้ง เรือนหลังหนึ่งมีสองประตู เขยหรือสะใภ๎กับพํอ
เฒําแมํเฒําขึ้นลงกันคนละทาง ลํวงกันไมํได๎ พ่ีน๎องเอากันก็ผิด มันยากหลาย”  

 พวกเขาจึงตกลงที่จะพากันคืนฮีต แตํละกลุํมตระกูลจึงเรียกสมาชิกทําพิธีการคืนฮีต  
ตระกูลที่สืบผีเชื้อมาจากบ๎านลาดเสือฝั่งลาว  พากันนําผีไปสํงคืนให๎เจ๎ากกเจ๎าเหลําเดิมที่บ๎านลาดเสือ
ฝั่งลาว   กลุํมท่ีเหลือทําพิธีคืนผี ซึ่งพวกเขาเรียกวํา “นําไปปะ” (นําไปทิ้ง) ในปุาช๎า เมื่อนําไปคืนหรือ
                                           

1 เนื่องจาก เงื่อนไขภายนอกที่มาปฏิสัมพันธ๑ตํอการเปลียนแปลงอัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑นั้น มิได๎เป็นเงื่อนไขด๎านใดด๎านหนึ่ง
อยํางเด็ดขาดตายตัว แตํละเงื่อนไข มีการเกี่ยวข๎องสัมพันธ๑กันเชํนอํานาจรัฐก็มาพร๎อมกับการพัฒนาและความทันสมัยเชํน การ
ปกครอง สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  หรือในทางกลับกัน การพัฒนาหรือความทันสมัยก็เข๎ามาพร๎อมการแฝงผังของอํานาจรัฐเชํนการ
ทํองเที่ยว ทุนนิยม การทําวัฒนธรรมให๎เป็นสินค๎า  ด๎วยเหตุนี้ การคืนฮีตของชาวบรูไทย (ทั้งสองแหํง) จึงมีแรงผลัดดันจากทั้ง
อํานาจรัฐ การพัฒนา ความเปลี่ยนแปลง และความทันสมัยที่เชื่อมโยงหรือตัดไขวํกันอยํางสลับซับซ๎อน 
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ไปปะแล๎วก็ถือวําแล๎วกันไป เป็นเสมือนการลาจากกัน ไมํขอนับถือสืบตํอ1 ลักษณะแบบนี้จึงไมํปรากฏ
การย๎ายออกจากที่เดิมไปสร๎างเรือนใหมํ แตํขณะที่บ๎านเวินบึก การคืนออกจากผีนั้นทําเป็นรายบุคคล
และครอบครัว เมื่อคืนแล๎วจะต๎องย๎ายออกจากอาณาบริเวณเดิมซึ่งเป็นพ้ืนที่ครอบครองและควบคุม
ของผี การออกจากผีต๎องออกไปจากพ้ืนที่ด๎วย    

สิ่งนี้ทําให๎เห็นตรรกะจักรวาลวิทยาของความเชื่อกับการจัดองค๑กรทางพ้ืนที่และสังคมการ
ปกครองของ (spatial and sociolpolitical organization) ชาวบรูวํา ผีกับอาณาบริเวณสถานที่ 
(place) และพ้ืนที่ (space) มีความสัมพันธ๑ซ๎อนกันในการครอบครองและสถาปนาอํานาจ ผีของคน 
บรูครอบครองและควบคุมสถานที่และพ้ืนที่  สมาชิกที่อยูํในพ้ืนที่ใด พวกเขาจะอยูํในอํานาจผีที่
ครอบครองและควบคุมพ้ืนที่นั้น (กลุํมตระกูล)  เมื่อสมาชิกหรือครอบครัวใดขอคืนผีแล๎ว สมาชิกหรือ
ครอบครัวนั้นหมดสิทธิ์จะอยูํในสถานที่และพ้ืนที่เดิมซึ่งผีครอบครองและควบคุมอยูํ    ด๎วยเหตุนี้ การ
ออกจากผีต๎องออกไปจากพ้ืนที่ด๎วย  จึงจะถือวําพ๎นจากอํานาจของผีและฮีตคอง (เพ่ือแลกกับความ
สะดวกสบายในการดําเนินชีวิต) การออกจากผีจึงมีนัยตํอสถานที่และพ้ืนที่อยํางจําเป็น  แตํขณะที่บรู
อีกหมูํบ๎านเลือกที่จะใช๎วิธีการย๎ายผีออกไปจากพ้ืนที่แทน (คนจึงไมํต๎องย๎ายออกไปไหน) คนบรูซื้อ
ความสะดวกสบายในการดําเนินชีวิตด๎วยการคืนผีหรือปรับเปลี่ยนดัดแปลงอัตลักษณ๑บางอยําง  แตํ
รูปแบบการคืนผีถูกปฏิบัติการด๎วยกลยุทธ๑ที่แตกตํางกันไป อํานาจผีหรือฮีตคองหรืออัตลักษณ๑บรูจึงถูก
ปรับรับและตํอรองอยํางสลับซับซ๎อน 

เมื่อพากันคืนหมดแล๎วได๎หันนับถือพุทธศาสนา ซึ่งเรียกกันวํา “หันมานบคุณพระคุณศีล” 
แทน ซึ่งก็มีนัยตํอการปรับรับวัฒนธรรมลาวท๎องถิ่นที่อยูํรายล๎อมและปฏิสัมพันธ๑ด๎วย  ผีสูงสุดถูก
ปรับเปลี่ยนสวมทับกับวัฒนธรรมลาวเป็น “ผีปูุตา” เป็นหลักบ๎าน ในชํวงเข๎าพรรษา มีการบนผีปูุตาให๎
บั้งไฟพญานาคข้ึน และจะทําพิธีแก๎บนเจ๎าปูุเกือบทุกปี  การชมบั้งไฟพญานาคกลายเป็นการทํองเที่ยว
ของหมูํบ๎านเพื่อดึงดูดนักทํองเที่ยว 

ชาวบรูทําล๎งนับได๎วํามีความเปลี่ยนรูปแบบจารีตและความเชื่ออยํางเข๎มข๎น ทั้งนี้เป็น
เพราะอํานาจรัฐ และพ้ืนที่มีสํวนสําคัญตํอความเปลี่ยนแปลงของหมูํบ๎าน  พ้ืนที่และอํานาจรัฐนั้น
ปรากฏผําน โรงเรียน ศาสนาทางการ อุทยาน และสถานที่เที่ยวสําคัญ โดยเฉพาะอันสุดท๎าย เมื่อ
กระแสการทํองเที่ยวเติบโต พ้ืนที่ดังกลําวยิ่งเพ่ิมความเข๎มข๎นของอํานาจรัฐ นโยบายการทํองเที่ยว 
และทุนนิยมที่เข๎ามา  ความเชื่อและจารีตเดิมมิเพียงถูกลดทอน แตํถูกเบียดขับออกไปตามความ
เข๎มข๎นของอํานาจและการครอบงําด๎วย พร๎อมกันนั้นก็หันมาปรับรับ ผสานกับวัฒนธรรมท๎องถิ่น  

                                           
1 ในกรณีนี้พบคล๎ายกันกับตระกูลหนึ่งในหมูํบ๎านเวินบึก ที่เมื่อพํอแมํตายไป เขาไมํอยากสืบตํอผี นําเอาผีไปปะหรือโยน

ทิ้งแมํน้ํา เขาเลําวําเป็นหํอผ๎า แตํไมํได๎เปิดดูวํามีอะไรอยูํข๎างใน โดยขอลาจากกันแคํนี้ ตํางคนตํางอยูํ ไมํขอสืบตํอ  
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คนบรูหันมานับถือพุทธศาสนาและประเพณีลาวฮีตสิบสองคองสิบสี่    ในประเพณี
ประจําเดือนทั้งสิบสองเดือนซึ่งเรียกวํา ฮีตสิบสองคองสิบสี่  พวกเขาทําบุญตามประเพณีในแตํละ
เดือนตามแบบคนอีสานหรือลาว  ประเพณีท่ีจัดใหญํในท๎องถิ่นละแวกนี้คือบุญข๎าวสาก เดือน 10  

บุญข๎าวสากตามประเพณีอีสานถือเป็นการทําบุญอุทิศสํวนกุศลให๎กับผู๎ที่ลํวงลับหรือ  
บรรพบุรุษ (ดารารัตน๑ เมตตาริกานนท๑,2548) แตํในท๎องถิ่นที่นี่เรียกวํา บุญสังฆทาน  ซึ่งจะมีการหํอ
ข๎าวต๎มขนมไปทําบุญที่วัดรํวมกัน นิมนต๑พระหลายวัดในท๎องถิ่นมาสวดมนต๑และฉันภัตตาหาร กํอน
งาน จะมีการบอกขําวบุญไปยังหมูํบ๎านอ่ืนๆ เพ่ือให๎มารํวมบุญ   ทุกหมูํบ๎านจะผลัดเปลี่ยนมารํวมงาน
บุญกันและกัน โดยเฉพาะญาติพ่ีน๎อง  นอกจากทําบุญตักบาตรในวัดแล๎ว  ยังมีการตั้งโรงทานแจกจําย
ให๎กับผู๎คนที่มารํวม  ถือเป็นงานใหญํประจําปีของหมูํบ๎าน 

หมูํบ๎านบรูไทยจะจัดงานบุญสังฆทานเชํนเดียวกันไปตามประเพณีอีสาน ถือเป็นงาน
ประจําปี  คนที่มารํวมงานเป็นทั้งคนลาว ไทย และญาติพ่ีน๎องบรูด๎วยกัน งานบุญนี้ในลาวจัดเพียง
ทําบุญตักบาตรธรรมดาเทํานั้น แตํงานบุญผเวสถือเป็นงานบุญบ๎านจัดงานยิ่งใหญํคล๎ายกันทั้งสองฟาก 
(ผู๎วิจัยจะกลําวถึงข๎างหน๎า)  

ปีนี้งานบุญสังฆทานของบ๎านทําล๎งจะมีวงหมอลําในวัดกลางคืน  สภาพในเวลากลางวัน 
บริเวณวัด มีชาวบ๎านจํานวนมาก เดินไปมาในลานวัดดูหนาตา มีโรงทานหลายประเภทเชํน ไอศกรีม 
ผัดหมี่ ข๎าวปุูน (ขนมจีน)  น้ําหวาน ข๎าวแกง บนศาลามีกองบุญอยูํกลางหน๎าอาสน๑สงฆ๑ที่พระกําลัง
สวดมนต๑อยูํ ชาวบรู และญาติพ่ีน๎องที่มารํวมงานนั่งฟังพระสวด  มรรคทายก คณะผู๎อาวุโสของ
หมูํบ๎านและนักการเมืองท๎องถิ่น1 นั่งอยูํด๎านหน๎าสุด พระสงฆ๑ถูกนิมนต๑มาจากหลายวัด เมื่อพระสงฆ๑
สวดเสร็จแล๎วตํางพากันถวายทาน พระฉันเพล กลางลานวัด โรงทานตํางๆ กําลังแจกทานให๎กับผู๎คน
ที่มารํวมงาน  เด็กๆ เข๎าแถวรอแจกไอศกรีมและขนมหวาน โรงทานร๎านอ่ืนๆ มีทั้งเด็กและผู๎ใหญํเข๎า
แถวรอรับทาน  

ในชํวงเวลาที่งานบุญกําลังดําเนินไปและพระกําลังฉันเพลอยูํนี้เป็นชํวงวํางเว๎นการ
ประกอบพิธี ผู๎ใหญํบ๎านขึ้นจับไมค๑กลําวขอบคุณผู๎หลักผู๎ใหญํ และแขกที่มารํวมงาน  นักการเมือง
ทยอยกันขึ้นจับไมค๑พูดคุยกับชาวบ๎าน  พบปะพ่ีน๎อง บางคนพูดถึงผลงานที่ตัวเองได๎ทําไปในชํวง
ระยะเวลาที่ผํานมา และหาเสียงสนับสนุนตนเองและพรรคไปในตัว นักการเมืองท๎องถิ่นมากันครบทั้ง
ทั้งสองฝุายของคูํแขํงขัน   อบต.ปัจจุบันกําลังจะหมดสมัยจะมีการเลือกตั้งใหมํ  การขึ้นพบปะพ่ีน๎อง
ตํางฝุายก็พูดโน๎มน๎าวหาฐานเสียงให๎กับตนเองอยํางเห็นได๎ชัด  บางคนชี้แจงขําวสารเตือนภัยเป็นหํวง

                                           
1 ได๎แกํผู๎ใหญํบ๎าน สมาชิกอบต. นักการเมืองท๎องถิ่น สส. สจ. นายกอบต. 
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เป็นใยชาวบ๎านเกี่ยวกับเรื่องรถหาย โจรกําลังระบาดอยูํแถวชลบุรี ตนเห็นขําวในทีวี เป็นหํวงพ่ีน๎อง 
ไมํอยากให๎สูญเสียรถซึ่งกวําจะได๎มาก็ทํางานเหน็ดเหนื่อยด๎วยน้ําพักน้ําแรงอันยากลําบาก  
ขณะเดียวกัน เขาก็หาเสียงไปในตัว พูดคุยกับพ่ีน๎องเสร็จขอตัวกลับอ๎างมีธุระตํอ  นักการเมืองบางคน
พูดขอชาวบ๎านตรงๆ ให๎สนับสนุนชื่อตนเอง หากมีคณะกรรมการเลือกตั้งมาสํารวจความเห็นวําใคร
ควรลงสมัคร 

วัดโดยปกติเป็นพื้นท่ีสาธารณะที่ผู๎คนเข๎ามาใช๎ประโยชน๑พบปะจัดกิจกรรมทางศาสนาและ
วัฒนธรรมประเพณี ได๎กลายเป็นพ้ืนที่แสวงหาประโยชน๑จากนักการเมือง เพราะงานบุญที่คนมากัน
เป็นจํานวนมาก ถือเป็นเวทีอยํางดีที่จะฉวยโอกาสพบปะชาวบ๎านและสร๎างความนิยมหาเสียง (แม๎ใน
งานพิธีอยํางอ่ืนในวิถีของชาวบ๎าน ที่ถูกจัดขึ้นเป็นระยะ เชํน การกินดอง งานบวช หรือแม๎แตํงานศพ 
ก็จะพบการปรากฏตัวของนักการเมืองท๎องถิ่นเหลํานี้อยูํเสมอ) 

ขณะที่บนศาลาเต็มไปด๎วยบรรยากาศทางการเมือง นักการเมืองแตํละคนตํางพยายามพูด
หาเสียงให๎กับตนเองและพรรค  คนบรูข๎างลํางก็จับกลุํมวิพากษ๑วิจารณ๑การเมืองใต๎รํมมะมํวงใหญํ สํวน
หนึ่งชมหมูํบ๎านทําล๎งวํา โรงเรียนมีผู๎อํานวยการพานักเรียนและชาวบ๎านพัฒนาจนได๎รางวัลชนะเลิศ 
จนโปรดเกล๎าให๎เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเพียงหลวง 12” หมูํบ๎านยังพัฒนาการทํองเที่ยว มีหนํวยงาน
ภายนอก ครูหรือนักวิชาการเข๎ามาทําโครงการวิจัยเสริมโครงการทํองเที่ยวในหมูํบ๎าน1 พัฒนาหมูํบ๎าน
เชิงการทํองเที่ยวและจัดบ๎านให๎เป็นโฮมสเตย๑  สภาพหมูํบ๎านบ๎านเรือนเปลี่ยนแปลงไปมากกวําเมื่อ
อดีต   สํวนหมูํบ๎านตนเองก็มีแตํจะแตกกันเป็นกลุํม เป็นพวก  บางคนถึงกับพูดวํา แตกกันก็มีคนเดียว 
ทีค่อยยุแยง พวกเขาขยับมาพูดถึงนายกอบต.  นายก อบต.ที่นี่ทํางานไมํดีเทํานายกอบต. ของพวกเขา 
(ชาวบรูไทยอยูํกันคนละเขตตําบล)  อยํางบุญวันนี้ถือเป็นงานใหญํ ไมํมีโต๏ะ เต๎นท๑และเก๎าอ้ีมาให๎คนได๎
นั่งหรือรับประทานอาหารเลย  “ปลํอยให๎นั่งกลางหิน กลางเดิ่น นายกบ๎านเฮาบํได๎เป็นแบบนี้เด๎ วําแตํ
เป็นงานบุญเพ่ินสั่งโต๏ะ เต๎นท๑เก๎าอีมาโลด”  คนลาวและอีสานที่รวมวงได๎รํวมคุยเสริมบรรยากาศให๎
เรื่องการเมืองมีอรรถรสมากขึ้น ขณะที่บรูลาวเครือญาติพ่ีน๎องที่มารํวมงานนั่งยิ้ม และฟัง สลับกับการ
พยักหน๎าและแสดงความเห็นสนับสนุนเป็นระยะ 

 

                                           
1 การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทยเข๎ามาขึ้นปูายการทํองเที่ยวไว๎กลางหมูํบ๎าน พร๎อมทั้งสนับสนุนการทํองเที่ยวให๎กับ

ชุมชนอยํางเข๎มข๎น 
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        ภาพที ่3.4 ชื่อโรงเรียนใหมํ “โรงเรียนเพียงหลวง ๑๒” (ภาพโดยผู๎วิจัย) 

อยํางไรก็ตาม กํอนงานบุญ พํอใหญํอาวุโสชาวบรูคนหนึ่งเลําให๎ฟังถึงเหตุการณ๑มีลูกหลาน
ดื่มกินแล๎วทะเลาะวิวาทกัน ตํางฝุายก็เป็นลูกหลานกลุํมตระกูลและมีญาติเป็นนักการเมืองท๎องถิ่น  
พํอใหญํเลําตํอวํา ลูกหลานทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปตามสังคม งานบุญที่จะจัดในอีกไมํกี่วันข๎างหน๎านี้ 
จะเก็บเงินในหมูํบ๎านเป็นรายครอบครัว  เป็นมติที่ประชุมกัน แตํบางคนก็ไมํเห็นด๎วย เพราะดูคนให๎ดู
ตัวจํอยตัวพี (ตัวผอมตัวอ๎วน) นําจะเก็บตามความเหมาะสมตามฐานะคนมีกับคนจน บางคนที่ไมํมีจะ
ไปเก็บเขามาก จะเอาที่ไหนมาให๎  ปีนี้จัดให๎มีดนตรีหมอลําด๎วยและจะเก็บเงินเพ่ิมโดยเฉพาะคนหนุํม
สาว พํอใหญํรู๎วํา นักการเมืองในหมูํบ๎านฝุายหนึ่งไมํพอใจ ไมํรํวมด๎วย จะไมํให๎เงินที่จะเก็บ “หมูํบ๎าน
แบํงเป็นพวกเป็นกลุํม นี่ขนาดยังไมํถึงบุญตอนนี้ก็ตีกันแล๎ว เมื่อถึงงานบุญสิเหลือบํ ตอนเรียกประชุม
หมูํบ๎านก็มีแตํกลุํมผู๎หญิง แตํผู๎ชายบํเห็น บํรู๎วําไปไสหมด  ผู๎ใหมํกับผู๎เกําบํถูกกัน หมูํบ๎านบํไปนํากัน
ทุกมื้อนี้ครึ่งตํอครึ่ง”     

พร๎อมกันนั้น พํอใหญํได๎เปรียบเทียบปัจจุบันกับอดีตแตํหนหลังให๎ฟังวํา “เมื่อกํอนมีความ
พร๎อมกัน มีอะไรก็รํวมกัน ขอให๎ได๎เรียก มารํวมกันหมด เวลาพูดคุยเด็กน๎อยให๎เกียรติผู๎ใหญํรู๎จักฟัง
ความ มีอีหยังก็แบํงกันกินแบํงกันใช๎ แตํทุกวันนี้ผัวเมา เมียหา สํวนผัวก็บํจักวําเมียสิกินอีหยังหาได๎ก็
กินแตํเหล๎า เมื่อกํอนแบบนี้นึกวําสิมีแตํบ๎านอ่ืน แตํตอนนี้มาถึงหมูํบ๎านแล๎ว งานบุญบ๎านหากเป็นแบบ
นี้  มันก็บํสนุก บํรู๎วําปีหน๎ายังสิมีงานบุญอีกหรือบํ”   

หมูํบ๎านนี้ก็กําลังได๎รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะรูปแบบความสัมพันธ๑ทาง
สังคมแบบจารีตคล๎ายกับหมูํบ๎านเครือญาติพ่ีน๎องบรูไทยอีกแหํงเชํนกัน ฮีตคองถูกลดทอนลงพร๎อมกับ
อํานาจชุมชนและลําดับความสัมพันธ๑เชิงอํานาจของผู๎อาวุโส  คนบรูถูกดึงเขาไปมีสํวนรํวมกับการ
เปลี่ยนแปลง การเมืองและทุน อัตลักษณ๑บรูถูกทําให๎รั่วซึมด๎วยอํานาจและการครอบงําตํางๆ การเข๎า



126 
 

ไปมีสํวนรํวมและปรับตัวตํอรอง ก็ทําให๎เนื้อหาและวัฒนธรรมบรู มีความพรําเลือน ไมํชัดเจนแนํนอน
เหมือนเดิม เกิดกระบวนการประกอบสร๎างทั้งจากจากภายในและภายนอกมากข้ึน 

 

3.2.1 การท่องเที่ยวและภาพตัวแทนทางวัฒนธรรม 

                   
    ภาพที ่3.5  ชาวบรูแตํงกายแสดงเป็นมนุษย๑ถ้ําบนผาแต๎ม  (ภาพโดยผู๎วิจัย) 

ประเทศไทยมีการจัดตั้งองค๑กรการทํองเที่ยวมาตั้งแตํปี พ.ศ.2501 ซึ่งนอกจากแหลํง
ทํองเที่ยวทางธรรมชาติแล๎ว วัฒนธรรมของชาวบ๎านก็ได๎รับการค๎นหาและสนับสนุนผนวกรํวมเชิงการ
ทํองเที่ยว  โดยเฉพาะวัฒนธรรม ประเพณีหรือสิ่งของเครื่องใช๎ที่ดูนําค๎นหา ( Exotic) (ยุกติ         
มุกดาวิจิตร, 2548, น. 107) ถูกหยิบยกข้ึนมาเพ่ือขายได๎ทางการทํองเที่ยว การทํองเที่ยวยิ่งถูกตอกย้ํา
ให๎มีความสําคัญและสํงเสริมมากขึ้นเมื่อปี 2530 รัฐบาลประกาศให๎เป็นปีทํองเที่ยว ทําให๎วัฒนธรรม
กลายเป็นสินค๎ามีมูลคําทางเศรษฐกิจและนํารายได๎เข๎าสูํประเทศเป็นจํานวนมาก  ทํามกลางกระแส
ของการเติบโตและการสนับสนุนการทํองเที่ยว ชาวบรูได๎เข๎ามามีสํวนรํวมคัดเลือกวัฒนธรรมที่แสดง
ความเป็นพื้นถ่ิน “นําสนใจและนําพิศวง”  เพ่ือขายได๎เชิงการทํองเที่ยว ผนวกรํวมไปกับนโยบายรัฐใน
พ้ืนที่ที่ต๎องการสํงเสริมและจัดการทํองเที่ยวอยํางเข๎มข๎น  

ผาแต๎มเป็นแหลํงทํองเที่ยวขึ้นชื่อ มีภาพสีโบราณอายุกํอนประวัติศาสตร๑ มีจุดทํองเที่ยวที่
นําสนใจหลายแหํงเชํนหินตั้งหรือเสาเฉลียงที่สวยงานตั้งอยูํใกล๎กับผาแต๎ม น้ําตกสร๎อยสวรรค๑ ซึ่ง
ทั้งหมดนี้รวมอยูํในเขตพ้ืนที่อุทยานแหํงชาติผาแต๎มได๎รับการอนุรักษ๑ มี เจ๎าเสด็จมาเปิดปูายและตอก
ย้ําถึงความสําคัญของสถานที่ การเติบโตของการทํองเที่ยว  ตลอดเส๎นทางเข๎าหมูํบ๎านบรู มีเรือนพัก  
รีสอร๑ท และโรงแรมมากมายสําหรับพักผํอนชมบรรยากาศแหํงขุนเขา แมํน้ํา และเห็นพระอาทิตย๑ขึ้น
กํอนใครในสยาม  (เจ๎าของรีสอร๑ทและโรงแรมเหลํานี้เป็นนายทุนมาซื้อที่จากชาวบ๎านในท๎องถิ่น) 
ชาวบรูเองถูกดึงเข๎าสูํการทํองเที่ยว ปรับบ๎านเรือนเป็น   โฮมสเตย๑ไว๎ต๎อนรับนักทํองเที่ยว จัดทัวร๑เดิน
ปุา ปีนเขา ลํองเรือชมเกาะแกํงหินในแมํน้ําโขง  
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สื่อตํางๆ เข๎ามาถํายทําสารคดีชนเผําหรือกลุํมชาติพันธุ๑ที่นําสัมผัสค๎นหา เป็นเผําโบราณมี
อารยธรรมเกําแกํคูํกับผาแต๎ม “ชนเผําบรูดํารงอารยธรรมของชนเผํามาได๎อยํางยาวนาน ทําให๎
กลายเป็นจุดทํองเที่ยวชาวไทยและชาวตํางชาติให๎ความสนใจแวะเวียนเข๎ามาสัมผัสชีวิตความเป็นอยูํ
อยํางเรียบงําย...” (ขําวสด, 2551, น.24) เป็นที่สังเกตวํา ปีที่ถูกประกาศให๎เป็นปีแหํงการทํองเที่ยว
กับปีที่ชาวบรูที่นี่พร๎อมใจกันทําพิธีออกจากผีหรือคืนฮีต (ลํะละรี๊ต) นั้นอยูํในชํวงเวลาเดียวกัน (ปี 
2530) ในแงํนี้จึงดูมีนัยสําคัญของอํานาจและการครอบงํามีความเข๎มข๎นในพ้ืนที่นี้สูง จึงเกิดการ
ปรับตัวตํอรองดังกลําวอยํางเข๎มข๎นด๎วย ซึ่งอยํางน๎อย การเปิดรับคนนอกในรูปแบบบ๎านพักโฮมสเตย๑
ในฐานะนักทํองเที่ยวก็จะไมํเกิดการผิดผีตระกูล 

วัฒนธรรมบรูได๎รับการประดิษฐ๑ การรําบรู เพลงบรู และการแตํงกาย ประดิษฐ๑จําลองวิถี
ชีวิตดั้งเดิม ถอดเสื้อ นุํงผ๎าเตี่ยว ใสํวิกผมยาวแสดงเป็น “มนุษย๑ถ้ํา”  ที่มีความเป็นดั้งเดิม              
มีอารยธรรมเกําแกํ (primitive) สัมพันธ๑กับผาแต๎ม เป็นชนเผําที่อยูํในพ้ืนที่มาช๎านาน ต๎มยาบํารุง
กําลังผาแต๎มเชิญชวนนักทํองเที่ยวได๎ลิ้มรสและซื้อหากลับไป มีการรําประกอบเพลงชาวบรูแสดงแกํ
นักทํองเที่ยวบนลานผาแต๎ม สร๎างความตื่นตาตื่นใจของนักทํองเที่ยวไมํน๎อย สื่อตํางๆ มาทําขําวและ
ถํายทําสารคดีวิถีชีวิตคนบรู ทําให๎พวกเขาเป็นที่รู๎จักมากขึ้น ถูกเชิญให๎ไปแสดงยังที่ตํางๆ ลุงชาวบรู
คนหนึ่งบอกวําเขาได๎ไปหลายที่ เพ่ือแสดงวัฒนธรรมบรู  

วัฒนธรรมบรูเชิงการทํองเที่ยวเป็นภาพตัวแทนประดิษฐ๑สร๎างจากคนภายนอกและภายใน 
การครอบงําของทุนนิยมและอํานาจรัฐเข๎ามารํวมปะทะปฏิสัมพันธ๑และชํวงชิงความหมาย  คนบรูเข๎า
มามีสํวนรํวมตีความ ชํวงชิงความหมายตํอรองในการเลือกวัฒนธรรม การรํา บทเพลง เนื้อร๎อง 
ทํานอง และการแตํงกาย  ลุงชาวบรูวัย 50 กวําปี เป็นคนแตํงเพลงบรู มีความรู๎เรื่องสมุนไพร วําน  
ยาตํางๆ  เลําวํา เขาแตํงเพลงเองโดยประพันธ๑ประวัติการเคลื่อนย๎ายของคนบรูตามประสบการณ๑ของ
ตนเอง เพลงที่ลุงร๎องบํอยๆ คือเพลงที่เลําประวัติความเป็นมาของชาวบรูบ๎านตั้งแตํถิ่นกําเนิดแล๎ว
อพยพเข๎ามาอยูํไทย ดํารงชีวิตจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  อีกเพลงจะเลําวิถีชีวิตของชาวบรูที่เรียบงําย 
สงบ เกําแกํ ชาวบรูรักอิสระ ไมํยุํงเกี่ยวกับยาเสพติด รักและเทิดทูลในหลวง พวกเขาหนีร๎อนมาพ่ึง
พระบรมโพธิสมภารของพระองค๑ทําน    ลุงยังได๎ฝึกลูกหลานรุํนหลังขับร๎องเพลงและรําบรู ลุงถูกยก
ให๎เป็นปราชญ๑ของหมูํบ๎าน เป็นตัวแทนของชาวบรูไปแสดงวัฒนธรรมบรูในที่ตํางๆ  ทําให๎ชาวบรูเป็นที่
รู๎จักของคนภายนอกมากขึ้น   ลุงบอกวําผู๎วําราชการจังหวัดรู๎จักเขาและเชิญไปแสดงในงานที่สําคัญ
ของเมืองอุบลบํอยครั้ง   

เมื่อปีใหมํมีการแสดงต๎อนรับพระอาทิตย๑ขึ้นกํอนใครในสยามเป็นแสงแรกแหํงปีบนลานผา
แต๎ม ชาวบรูจํานวนหลายคนทั้งเด็กและผู๎ใหญํขึ้นมาแสดงบทเพลงบรู การรําบรู รํวมกับกิจกรรมที่จัด
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ขึ้นบนผาแต๎มจากหนํวยงานรัฐ รายการโทรทัศน๑ชํองหนึ่งมาถํายทําละคร ได๎ผนวกเอาการแสดงของ 
บรูประกอบฉาก ให๎ชาวบรูเป็นชาวบ๎านพื้นถิ่นแตํงกายเดินรํายรํารํวมไปกับขบวนของกษัตริย๑ในตัว
ละคร ซึ่งกํอนหน๎านี้ ทางทีมงานละครได๎มาซักซ๎อมชาวบรู ในหมูํบ๎าน  ไว๎แล๎ว 

การแสดงครั้งนี้ ลุงอวดวําได๎ประกบดาราดัง การแสดงมีเกือบทั้งคืน ใกล๎เวลาสิ้นปีเกํารับ
ปีใหมํก็จัดเคาท๑ดาวน๑สวดมนต๑ข๎ามปีบนลานผาแต๎มทํามกลางสายลมและอากาศที่หนาวเย็น           
มีนักทํองเที่ยวจํานวนมากพักกางเต๎นท๑นอนอยูํบนลานผาแต๎มและจุดใกล๎เคียงที่เจ๎าหน๎าที่อุทยาน
จัดเตรียมไว๎ให๎  

การรําบรูนั้น ลุงเลําวํา “มีสํวนชํวยคิดค๎นทํารําประยุกต๑ผสมผสานเข๎าการรําของชนเผํา
ตํางๆ เชํน ญ๎อ ภูไทและรําตังหวายแบบลาว”  รวมกับเจ๎าหน๎าที่ภายนอกที่ต๎องการค๎นหาความเป็น 
บรูให๎ปรากฏ  การรําบรูจะมีการซ๎อมที่บ๎านผู๎ใหญํซึ่งเป็นหลานของลุง โดยนัดรํวมตัวกัน  ลุงและ
ผู๎ใหญํบ๎านชํวยกันคุมซ๎อม  มีเครื่องเสียงประจําการพร๎อมใช๎งานได๎ตลอดเวลา    

เป็นที่นําสังเกตวําทั้งสองหมูํบ๎านบรูไทย ถูกผนวกรวมกับการทํองเที่ยวคล๎ายกัน แตํ
ชาวบรูที่อยูํใกล๎กับแหลํงทํองเที่ยวสําคัญดูเหมือนจะมีความเข๎มข๎นกวํา เชํน ได๎รับการแสดงมากกวํา 
หรือถูกจัดการเชิงการทํองเที่ยวมากกวําด๎วยเชํนกัน แตํมีการประดิษฐ๑สร๎างวัฒนธรรมที่ตํางกัน จาก
การชํวงชิงนิยามความหมายของความเป็นบรู เชํน ชุดแตํงกาย ที่ถูกประดิษฐ๑เลือกมาสวมแสดงความ
เป็นบรู 

ชุดแตํงกายบรูหมูํบ๎านหนึ่งสําหรับชาย-หญิงมีลักษณะเป็นชุดสีดํามีแถบแดงคาดที่คอ 
แขน และที่แถบคาดกระดุมเสื้อ ชายคาดแดงที่ปลายขากางเกง หญิงคาดแดงที่ชายผ๎าซิ่น คล๎ายชุด
ของภูไท  ขณะที่ชุดบรูอีกหมูํบ๎านเป็นเสื้อมํอฮํอมสีน้ําเงิน หญิงใสํผ๎าซิ่นสีน้ําตาลมีแถบคาดชมพูอม
แดงที่ปลาย  ชายสวมผ๎าโสรํง ทั้งชายและหญิงคาดผ๎าขาวม๎าที่เอว ลักษณะคล๎ายชุดของคนลาวหรือ
อีสาน  นอกจากนี้ลักษณะการรํา การร๎อง ทํานองและเนื้อร๎องก็มีความแตกตํางกันออกไป แตํทั้งหมด
ถูกอ๎างอิง (claim) วํา เป็นวัฒนธรรมบรูแท๎ด๎วยกันทั้งคูํ   รวมทั้ง วัฒนธรรมดังกลําวทั้งสองแหํงตํางก็
เกิดข้ึนจากกระบวนการภายนอกและภายใน  ผู๎อาวุโสคนบรูอีกหมูํบ๎านหนึ่งบอกวํา ชุดแตํงกายแบบนี้ 
ครูมาชํวยคิดประดิษฐ๑ จริงๆ แล๎วคนบรูในสมัยกํอนไมํได๎แตํงกายแบบนี้ ใสํเสื้อผ๎าแบบคนธรรมดา 
ชายนุํงผ๎าเตี่ยว ถอดเสื้อ 

การถูกดึงเขามาสูํธุรกิจการทํองเที่ยว วัฒนธรรมของกลุํมชาติพันธุ๑ ไมํได๎เป็นไปตามความ
จริงอีกตํอไป แตํเป็นไปตามความหมายเชิงการทํองเที่ยว เป็นความหมายของการประดิษฐ๑วัฒนธรรม
ที่ฮอบส๑บอว๑ม (Hobsbawm & Ranger, 1988, pp. 1-5) ได๎กลําวถึงวําเป็นสัญลักษณ๑เชื่อมโยงความ
ตํอเนื่องกับอดีตในประวัติศาสตร๑ที่เหมาะสม นําเสนออดีตขึ้นมาในบริบทใหมํเพ่ือผลิตซ้ําให๎เห็นราว



129 
 

กับวํามีความตํอเนื่องมาแตํอดีต ภาพของมนุษย๑ถ้ําหรือความเป็นดั้งเดิมของบรู จึงดูราวกะวําดํารงอยูํ
มาอยํางตํอเนื่องคูํกับผาแต๎มช๎านาน ดังที่พวกเขาปรากฏตัวตนในเวทีการทํองเที่ยว นอกจากนี้ 
ความหมายของวัฒนธรรมได๎ถูกแปรเปลี่ยนและไมํเกี่ยวข๎องกับวิถีชีวิตจริงปกติ เหลือเพียงพ้ืนที่เพ่ือ
การแสดงเชิงการทํองเที่ยวให๎นําค๎นหา 

ภายใต๎อํานาจและกระบวนการตีสร๎างความหมายภาพตัวแทนของความเป็นบรู  ชาวบรู
ตํางได๎ชํวงชิงการเข๎ารํวมตีความหมายสัญลักษณ๑และภาพตัวแทนทางวัฒนธรรมของตนเองเพ่ือ
นําเสนอวํา “เป็นบรู” จึงทําให๎เราเห็นความแตกตํางของวัฒนธรรมจัดแสดง ดังที่กลําวมา 

ระบบทุนนิยมและการทํองเที่ยวเป็นตัวอยํางสะท๎อนของกระบวนการครอบงําทาง
อุดมการณ๑ ที่แอนดรูว๑ เทอร๑ทัน (2551, น.42) เคยระบุไว๎วําเป็นการครอบงําซึ่งเหมือนไมํมีสํวน
เกี่ยวข๎องกับ “อุดมการณ๑” หรือ “การกดขี่”  ไมํแม๎แตํจะดูเป็นสถาบัน เป็นการครอบงําแบบไมํรู๎ตัว  
แตํการครอบงํานี้ ทําให๎เกิดพ้ืนที่ความคิดหรือทางเลือกใหมํได๎มีโอกาสพัฒนาขึ้นมา ชาวบรูได๎ใช๎เป็น
พ้ืนที่ตํอรองด๎วยกลยุทธ๑ตํางๆ ซึ่งเป็นได๎ทั้งผู๎ถูกกระทําการและผู๎กระทําการ 

 

 
     ภาพที ่3.6 ชุดแตํงกายบรูหญิงและชาย (ภาพโดยผู๎วิจัย) 

      
      ภาพที ่3.7 เปรียบเทียบการรําบรูและการแตํงกายบรู ตํางหมูํบ๎าน ซ๎ายและขวา (ภาพโดยผู๎วิจัย) 
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เนื่องจากเป็นการประดิษฐ๑สร๎าง การแสดงวัฒนธรรมบรูเป็นการเลือกสวมแสดง จึงเป็น
ใครก็ได๎ที่จะสวมแสดงด๎วย ไมํจํากัดเฉพาะตัวตนคนบรูเทํานั้น กลับเป็นเวทีที่ใครก็ได๎ที่เข๎ามาสวม
แสดงความเป็นบรูออกมา ซึ่งสะท๎อนให๎เห็นถึงกระบวนการอํานาจที่ปฏิสัมพันธ๑กันอยํางซับซ๎อนใน
พ้ืนที่ ลุงชาวอีสานหมูํบ๎านข๎างเคียง เข๎ามามีสํวนรํวมการแสดง “วิถีมนุษย๑ถ้ํา” แตํงกาย ถอดเสื้อ ใสํ  
วิกผม ลุงเลําวํา หนํวยอุทยานมาบอกวําทีมแสดงขาดคน มาขอให๎ตนเข๎ารํวมด๎วย ตนเองก็ตกลงได๎มา
รํวมแสดง  ลุงเลําเสริมวํา การจัดแสดงจําลองวิถีชีวิตดังกลําวขึ้นกับนโยบายของผู๎ใหญํ หัวหน๎าคนเกํา
มีนโยบายสั่งลงมาก็รวมทีมพากันขึ้นไปแสดง แตํบางหัวหน๎าที่เข๎ามาใหมํไมํมีนโยบาย ไมํได๎ร๎องขอ
หรือสั่งลงมาพวกเขาก็ไมํได๎ขึ้นไปแสดง  ด๎วยเหตุนี้ จึงอาจจะเห็นการแสดงมนุษย๑ถ้ําเป็นครั้งคราวตาม
นโยบายหัวหน๎า 

การสํงเสริมการทํองเที่ยวหรืออุตสาหกรรมการทํองเที่ยวที่ได๎รับการสนับสนุนจากรัฐและ
หนํวยงานอ่ืนๆ  อยํางเฟ่ืองฟูนั้น ชุมชนจํานวนมากถูกผนวกรํวมไปกับกระบวนการนี้ โดยเฉพาะคน
ชายขอบหรือกลุํมชาติพันธุ๑ (สุริชัย หวั่นแก๎ว, 2542, น. 241) ยิ่งอยูํใกล๎กับพ้ืนที่แหลํงทํองเที่ยว
ธรรมชาติที่สวยงามยิ่งจะเป็นตัวเรํงตํอการเปลี่ยนแปลงเชิงการทํองเที่ยวมีผลกระทบตํอพวกเขา   
การทํองเที่ยวนั้นยังเป็นการยึดเอาผลประโยชน๑ของนักทํองเที่ยวและนายทุนตํางถิ่นเป็นสําคัญ สํงผล
กระทบตํอวิถีชีวิตของชุมชนและกลุํมชาติพันธุ๑  ซึ่งได๎กลายเป็น  “ผู๎ถูกทํองเที่ยว”  โดยเฉพาะพ้ืนที่
แหลํงทํองเที่ยวยอดนิยม 

ในชํวงระยะหลัง (ตั้งแตํทศวรรษที่ 2530 เป็นต๎นมา) การทํองเที่ยวเริ่มปรับเปลี่ยนจุดขาย
จาก “ธรรมชาติ” อันสวยงามเป็น “วัฒนธรรม” โดยเฉพาะวัฒนธรรมที่แปลกตา ชนกลุํมน๎อย 
ชาวเขาหรือคนชายขอบจึงยิ่งตกเป็นเปูาของการสํงเสริมการทํองเที่ยว ถูกพัฒนาให๎เป็นจุดขายของ
อุตสาหกรรมการทํองเที่ยวมากขึ้น ภาพตัวแทนของวัฒนธรรมแบบการทํองเที่ยวที่ถูกประกอบสร๎าง
นั้นได๎กลับลงมามีสํวนกําหนดพฤติกรรมและความสัมพันธ๑ทางสังคมอีกทอดหนึ่ง ในแงํการทํองเที่ยวที่
ผสมกับทุนนิยม  ทําให๎เกิดการเหลื่อมล้ําหรือผลประโยชน๑ภายในกลุํมชาติพันธุ๑ (และมีสํวนหนุนเสริม
ตํอการไมํลงรอยหรือความขัดแย๎งทางการเมืองจนมีการแบํงกลุํมทางการเมืองตามที่ได๎กลําวมา) 
โดยเฉพาะการเข๎าถึงผลประโยชน๑หรือรายได๎ ในหมูํบ๎านบรู คนที่จัดบ๎านพักโฮมสเตย๑ในหมูํบ๎านเป็น
คนจํานวนหนึ่ง มักจะเป็นคนที่มีความคุ๎นเคยกับเจ๎าหน๎าที่ เป็นเครือญาติกับนักการเมืองหรือบรรดา
ผู๎นําท๎องถิ่น ชาวบรูหลายคนที่อยากจัดบ๎านให๎โฮมสเตย๑ต๎อนรับนักทํองเที่ยวเสริมรายได๎บ๎าง แตํ 
“บ๎านพัก” ได๎ถูกกําหนด เลือก และจัดตําแหนํงแหํงที่มาแล๎ววําควรจะเป็นของใคร  ซึ่งรวมถึงการนํา
เที่ยวในหมูํบ๎านด๎วย  นายทอง ที่ได๎กลําวมาเลําให๎ฟังวํา “เขากับเครือญาติก็อยากที่จะทําบ๎านพักบ๎าง 
แตํก็ไมํใชํกลุํมพวกเขา ก็เลยไมํได๎ทํา  ถ๎าได๎ทําก็จะทําให๎เงินคําใช๎จํายมาเพ่ิมบ๎าง” ชาวบรูบางคนเลํา
ให๎ฟังวํา ในหมูํบ๎านมีทีมทํองเที่ยวอยูํชุดหนึ่ง ทํางานเกี่ยวกับการทํองเที่ยวไปอบรมศึกษาดูงาน
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เกี่ยวกับกับการทํองเที่ยวหลายแหํงเพ่ือนํากลับมาใช๎ คนในกลุํมนี้สํวนใหญํเป็นเครือญาติและกลุํม
การเมืองท๎องถิ่น  

 

3.2.1 ภาษา วัฒนธรรม และการประกอบสร้างอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ 

 ในอดีต มีครูโรงเรียนภายนอกชุมชน มาศึกษาวิจัยที่หมูํบ๎านแหํงนี้  สร๎างความ
ผูกพัน รักใครํกับชาวบรูที่นี่ บางคนเป็นแมํฮักของเขา   เขาพาชาวบรูทําวิจัยฟ้ืนฟูและอนุรักษ๑ภาษา
และวัฒนธรรมบรู  ทําให๎เกิดการฟื้นฟูภาษาบรู มีการเรียนการสอนภาษาบรูทุกวันนี้  ชาวบรูหลายคน
เลําวํา การแสดงบรู รําบรู และบทเพลงบรู กํอรํางสร๎างขึ้นมาได๎นั้นครูดังกลําวนี้มีสํวน เขาเป็นผู๎อยูํ
เบื้องหลังการจัดงาน “100 ปีบรู” เฉลิมฉลองการอพยพข๎ามมาครบ 100 ปี ของชาวบรูหมูํบ๎านนี้  มี
มหรสพใหญํ จัดฟ้ืนฟูพิธีระเปิ๊ป1 แตํชาวบรูเลําให๎ฟังวํา งานจัดออกมามีลักษณะคล๎ายงานรําวงเพ่ือ
เฉลิมฉลอง 100 ปีบรู  ทุกวันนี้ ความเป็นบรูและภาษาบรู ได๎นํามาผนวกรวมอยํางแนบแนํนกับ     
อัตลักษณ๑ของชาวบรูที่นี่ 

การสร๎างวัฒนธรรมเชิงการทํองเที่ยวหรือการทําวัฒนธรรมให๎เป็นสินค๎า ทําให๎เกิดการ
ปะทะปฏิสัมพันธ๑ของคนนอกและคนใน มีสํวนสําคัญในการเลือกสรรรูปแบบวัฒนธรรม วัตถุหรือ
พิธีกรรมบางอยํางมาสื่อสารหรือตีความใหมํเพ่ือแสดงภาพตัวแทนความเป็นบรู ในแนวท๎องถิ่นนิยมที่
สร๎างความนําค๎นหาเชิงอุดมคติที่เรียบงําย เกําแกํ และดั้งเดิม2  ในกระบวนการนี้ ชาวบรูก็ได๎เข๎ามามี
สํวนรํวม เลือกสรร และตีความแสดงความเป็นบรูให๎ปรากฏในการทํองเที่ยว กระบวนการดังกลําว
เป็นการประดิษฐ๑สร๎างที่มีนัยตํออัตลักษณ๑บรูที่เลื่อนไหล  แบํงสํวน และปรับประสาน 

ตามที่ได๎กลําวแล๎ววํา สื่อและรายการทีวีตํางๆ มาถํายทําสารคดีเกี่ยวกับชาวบรูอยูํบํอยๆ  
ทําให๎ภาพตัวแทนของชาวบรูที่นี่สะท๎อนออกไปในหลากหลายแงํมุม  มีสํวนแสดงและปรับเปลี่ยน
ตัวตนของชาวบรู รายการทีวีชํองหนึ่งถํายทอดเรื่องราวของชาวบรูด๎วยปูายชื่อ “บรู:ราชันย๑แหํง

                                           
1 ตามจารีตบรู พิธีนี้จะมีการฆําควายเป็นจํานวนมากเพ่ือเซํนผีอุทิศบุญให๎แกํผีบรรพบุรุษ  (กุมู๏ยอะยะอะจวย) ที่ลํวงลับ

ไปแล๎ว มีหมอสวดอัลลอย (หมอผี) สวดนําพิธีเรียกวิญญาณผีบรรพบุรุษลงมาและสํงกลับคืนเมื่อพิธีเสร็จ ปัจจุบันนี้หมอที่วํานี้
ชาวบรูเชื่อวําไมํมีเหลืออยูํแล๎วเพราะการรํ่าเรียนยากและขาดผู๎สืบตํอ คนอายุ 70 กวําปีเทําที่สอบถามสํวนใหญํก็ยังไมํเคยเห็นพิธีนี้ 
นอกจากนี้ในพิธีแบบจารีตยังมีการเลํน รํามํวนสนุกสนานของเขยที่จะหยอกล๎อทะลึ่งกับหญิงสาวในตระกูลได๎ ซึ่งในเวลาปกติหรือ
ชีวิตประจําวันเขยจะทําแบบนี้ไมํได๎ ถูกควบคุมด๎วยฮีตอยํางเครํงครัด ยกเว๎นแตํในพิธีนี่เทํานั้น 

2 การเติบโตแนวคิดท๎องถิ่นนิยมที่เร่ิมมาแตํปี 2500  ที่สํวนหนึ่งเป็นการตํอต๎าน ตํอรอง กับอํานาจรัฐศูนย๑กลาง    
โลกาภิวัตน๑ และทุนนิยม แตํอีกสํวนหนึ่งก็มีการใช๎ท๎องถิ่นนิยมเป็นวาทกรรมที่ถูกสร๎างหรือนิยามถึงความเรียบงําย นําค๎นหา เป็น
อุดมคติ หรืออนุรักษ๑นิยม ซึ่งถูกนักวิชาการวิพากษ๑วํา ไมํสอดคล๎องกับความเป็นจริง ที่ท๎องถิ่นมีพัฒนาการที่สลับซับซ๎อน  (โปรดดู 
พัฒนา กิตติอาษา, 2546, น. 28-39) 
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สายน้ํา” สาระสังเขปของรายการมีวํา สายน้ําโขงเป็นแมํน้ําหลักที่สําคัญ เต็มไปด๎วยวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมผู๎คนมากมาย บรูถูกผนวกรวมเป็นหนึ่งกลุํมชาติพันธุ๑ที่มีวิถีชีวิตอยูํคูํกับสายน้ําโขง ใน
รายการ ชาวบรูบอกเลําตัวเองถึงภาษาที่อนุรักษ๑สืบทอดไว๎อยํางเป็นเอกลักษณ๑  พวกเขาเป็นกลุํม  
ชาติพันธุ๑ที่มีวัฒนธรรมเฉพาะของตัวเอง   เป็นชนเผําดั้งเดิมอยูํมาช๎านาน สะท๎อนให๎เห็นวํา 
วัฒนธรรมประดิษฐ๑สร๎างความเป็นบรูที่นําค๎นหา มีอารยธรรมเกําไมํเพียงแตํเป็นภาพตัวแทนเชิงการ
ทํองเที่ยวเกี่ยวกับวัฒนธรรมบรู แตํภาพตัวแทนดังกลําวยังได๎ย๎อนกลับมาเป็นภาพที่แฝงฝัง ให๎บรูตรึง
อยูํกับความหมายของความเป็นบรูที่มีลักษณะเฉพาะ นําค๎นหา แปลกและแตกตําง 

ตามเนื้อหาของรายการที่ต๎องการ บรูได๎ผูกโยงตัวตนเข๎ากับสายน้ํา พวกเขาทํามาหากิน
และพ่ึงพากับแมํน้ําโขงมาช๎านาน จนรู๎สึกรักและหวงแหนแมํน้ําสายนี้มาก กลัวที่จะมีความ
เปลี่ยนแปลงกับแมํน้ําสายนี้ จากกระแสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนุภูมิภาคแมํน้ําโขง 1  สร๎าง
ภาพตัวแทน “บรู: ราชันย๑แหํงสายน้ํา” บอกอัตลักษณ๑ความเป็นบรูอยํางมีนัยสําคัญ แตํก็เป็น
กระบวนการกํอรูปอัตลักษณ๑ของคนอ่ืนที่ต๎องการนําเสนอหรือมอบให๎  ชาวบรูก็ปรับปรนหรือฉวยใช๎ 
นอกจากนี้ ในรายการยังถํายทํา พิธีการเลี้ยงผีปูุตา บูชาขอให๎บังไฟพญานาคขึ้น  เสมือนเป็นพิธีที่เป็น
ความเชื่อของคนบรู เป็นเอกลักษณ๑เฉพาะ ดูแตกตํางนําค๎นหา ประกอบกับการกระตุ๎นจากหนํวยงาน
ภายนอกถึงความสําคัญของภาษาบรูจนกลายเป็นสํานึกที “ภาษาคือตัวตนของพวกเขา” กลายเป็น
อุดมการณ๑ “หากภาษาบรูยังอยูํความเป็นบรูหรือวัฒนธรรมบรูก็จะยังคงอยูํ” ภาษาและสายน้ําถูก
เลือกนํามาแสดงความเป็นบรู ครูสาวชาวบรูได๎แสดงความคิดเห็นในรายการดังกลําววํา  “ในฐานะที่
เป็นคนสอนภาษาบรู เราจะรักษาภาษาบรูให๎ควบคูํกับแมํน้ําโขงไปนานๆ  ที่อ่ืนออกไปข๎างนอกไมํมี
ภาษาอยํางเราไมํมีภาษาบรู ภาษาบรูจะไมํหายไปไหน  ภาษาบรูจะยังคงแสดงความเป็นชนชาติบรู
ไทย คูํสายน้ําแหํงชีวิตสายนี้ตลอดไป”  และบอกเลําความเป็นกลุํมเฉพาะทางวัฒนธรรมที่นําค๎นหาวํา  

“คนบรูชอบอิสระในการทํางานและการดําเนินชีวิต เป็นซื่อสัตย๑ ดําเนินชีวิตตาม
แบบบรู ภูมิใจในถิ่นฐานบรู มีความสามัคคี กลมเกลียวกัน ไมํคํอยมีใครออกไปใช๎ชีวิตข๎าง
นอกสักเทําไร  กลําวคือคนบรูตามประวัติศาสตร๑ของชาติพันธุ๑บรูดั้งเดิมนั้น ข๎ามจากลาวมา
ไทย เพราะถูกฝรั่งเศสรุกรานจึงย๎ายถิ่นฐานบ๎านเรือนมาอยูํริมแมํน้ําโขงทั้งปูุยําตายายต๎น
ตระกูลคนบรูก็มากันครบหมด และต๎องอาศัยแมํน้ําโขงในการดํารงชีวิตโดยการหาปลาใน
แมํน้ําโขงประทั้งความหิว ใช๎อาบน้ํา เลํนน้ํา ขาดน้ําไมํได๎ แมํน้ําโขงให๎อะไรหลายอยํางกับ
คนบรู” 

                                           
1 ซึ่งที่จริงแล๎ว  วิถีชีวิตบรูมิได๎มีความผูกพันกับแมํน้ําหรือสายน้ํามาโดยแตํดั้งเดิม หากแตํคุ๎นชินกับการทําไรํ พ่ึงพาปุา

และภูเขา เคลื่อนย๎ายมาอยูํริมน้ําภายหลัง 
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อยํางไรก็ตาม ภาพตัวแทนทางวัฒนธรรมที่สร๎างขึ้นจากอํานาจตํางๆ   เป็นการมอง
ชาวบรูด๎วยสายตาคํอนข๎างโรแมนติก และก็มีผลกลับมาเป็นภาพตัวแทนที่ยึดโยงชาวบรูแสดงภาพ
จําลองความเป็นบรูที่เรียบงําย อยูํกับธรรมชาติ สงบ ให๎นําสนใจหรือนําค๎นหา ทั้งที่ในความเป็นจริง
นั้น  ชาวบรูต๎องดิ้นรนตํอสู๎หรือตํอรองอยํางสลับซับซ๎อนกับบริบทและเงื่อนไขตํางๆ เชํนความจํากัด
ของการทํากิน การใช๎พ้ืนที่และทรัพยากร การดิ้นรนวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจสมัยใหมํและทุนนิยม และ
การตํอรองทางความเชื่อกับการคืนฮีต ซึ่งเต็มไปด๎วยปฏิบัติการของการตํอสู๎ตํอรองในชีวิตประจําวัน 

ความเป็นบรูถูกรื้อประกอบสร๎างทั้งภายในและภายนอก ลักษณะเฉพาะความเป็นบรูที่
เคยมี (ด๎วยโครงสร๎างวัฒนธรรมเชํน ฮีตคองบรู) อยํางเหนียวแนํน มีความเป็นกลุํมชาติพันธุ๑ที่ตํางจาก
กลุํมชาติพันธุ๑อื่นๆ  ได๎ถูกตัดไขว๎ รื้อสร๎างด๎วยอํานาจและการครอบงําตํางๆ ทําให๎อัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑มี
ความคลุมเครือ ไมํชัดเจน เกิดกระบวนการปรับตัวตํอรอง ตีความหรือประกอบสร๎าง (ใหมํ) อัตลักษณ๑
ชาติพันธุ๑กับเงื่อนไขที่เข๎าปฏิสัมพันธ๑อยํางเลื่อนไหล  

บรูที่อพยพเข๎ามาในไทย เกิดการปะทะปฏิสัมพันธ๑กับอํานาจและความเปลี่ยนแปลง
คล๎ายกัน  แตํการปรับตัว การใช๎กลยุทธ๑หรือปฏิบัติการตํอรองนั้นมีความเลื่อนไหลหลากหลายกันตาม
บริบท เงื่อนไขและเหตุการณ๑เฉพาะหน๎า เชํนความเข๎มข๎นของอํานาจและการครอบงําเชิงการ
ทํองเที่ยวตามที่กลําวมา 

ระบบความเชื่อของหมูํบ๎านบรูหมูํบ๎านหนึ่งได๎ถูกปรับเปลี่ยนอยํางเข๎มข๎นเชิงอํานาจและ
การครอบงํา มีการรํวมกันออกจากผีตระกูล (กุมู๏ยอะยะอะจวย) หรือคืนฮีต (ลํะละรี๊ต) พร๎อมกัน 
แทนที่จะย๎ายคนออกจากพ้ืนที่เหมือนบรูหมูํบ๎านอ่ืน แตํพวกเขาใช๎กลยุทธ๑ย๎ายผี (ปะผี) ออกจากพ้ืนที่
แทน ซึ่งแก๎ปัญหาคนไมํต๎องย๎ายออกหรือสร๎างเรือนใหมํ  แล๎วหันมานับถือพุทธศาสนาทั้งหมด 
นอกจากนี้ยังปรับผีเดิมเป็นผีปูุตา  การเข๎ามาอํานาจหรือการครอบงําของทุนนิยมและการทํองเที่ยว ก็
มีผลให๎ คนบรูที่นี้ปรับรับ เข๎าไปมีสํวนรํวม ตีความ ชํวงชิงความหมาย ได๎อยํางเลื่อนไหล  และยังมี
ลักษณะการเมืองและผลประโยชน๑ซ๎อนยํอยอยูํภายในด๎วย ขณะที่หมูํบ๎านบรูไทยอีกแหํง ก็มีการ
ปะทะปฏิสัมพันธ๑กับอํานาจและการครอบงําตํางๆ แตํอาจเป็นเพราะพวกเขาไมํได๎ถูกผนวกรํวมกับ
แหํงทํองเที่ยวสําคัญ อํานาจและการครอบงําจึงมีความเข๎มข๎นน๎อยกวํา แตํก็แทรกซึมครอบทับตัดไขว๎
สลับซับซ๎อนได๎อยํางมีนัยสําคัญ ภายใต๎เงื่อนไขนี้ ชาวบรูดังกลําวได๎สร๎างพ้ืนที่ในการใช๎กลยุทธ๑ การ
ตํอรองหรือปฏิบัติการได๎สลับซ๎อนเชํน ไมํได๎คืนฮีตทั้งหมด  แตํยังมีลักษณะปรับปรน ตํอรอง แสดง
ความเป็นบรูสํวนๆ และทับซ๎อนบางสํวน ดังจะกลําวถึงเรืองการคืนฮีต (ลํะละรี๊ต) ของพวกเขา
โดยเฉพาะในบทตํอไป 
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3.3 บทสรุป  

ชาวบรูเป็นกลุํมชาติพันธุ๑ที่ภาษาและโครงสร๎างทางวัฒนธรรมที่เฉพาะเชํน ผี กฎระเบียบ 
(รี๊ต) และการจังองค๑กรทางพ้ืนที่และสังคมการปกครองของตนเอง  เมื่อเข๎ามาอยูํภายใต๎รัฐ ทําให๎เข๎า
มาอยูํในภายใต๎โครงสร๎างอํานาจรัฐและเผชิญกับเงื่อนไขความเปลี่ยนแปลงและการครอบงําตํางๆ ซึ่ง
มีผลเข๎ามาปรับเปลี่ยนอัตลักษณ๑กลุํมชาติพันธุ๑ ทําให๎ชาวบรูเกิดการปรับตัวตํอรองทางวัฒนธรรมมาก
ขึ้น  

ประมาณกลางศตวรรษ 2400 ที่พวกเขาอพยพเข๎ามา สังคมบรูมีลักษณะเฉพาะ อํานาจ
รัฐและการติดตํอกับกลุํมคนภายนอกยังมีคํอนข๎างน๎อย ผู๎อาวุโสชาวบรูในชํวงนี้ยังมีความทรงจําถึงวิถี
ชีวิตแบบเดิม อยูํเป็นกลุํมฮีตคอง ทําไรํหมุนเวียน อยูํในตามปุาเขา คนไทยอีสานที่อยูํรายล๎อมรับรู๎
คนบรูแบบแยกเขาแยกเราวําคนบรูเป็นคนที่มีความเชื่อ ภาษา ที่แตกตําง มีสถานะต่ํากวําตน อยูํตาม
ปุา มีความเชื่อผี คาถาอาคม พูดจาด๎วยภาษาที่ฟังไมํรู๎เรื่อง เป็น “ขํา” หรือ “สํวย” และบางครั้งก็
เป็นกลุํมคนที่วิถีชีวิตที่ไมํสะอาด ปลายศตวรรษที่ 2400 อํานาจรัฐเริ่มเข๎ามาในลักษณะการจัดการ
ปกครอง ชาวบรูได๎ปฏิสัมพันธ๑กับอํานาจรัฐในการหลอมรวมความเป็นชาติ จัดตั้งรูปแบบการปกครอง
ที่เป็นทางการ ตั้งรกรากที่ถาวรเพ่ืองํายตํอการควบคุมดูแล (จากเดิมที่อิสระเคลื่อนย๎ายทํามาหากิน) 
จัดจําแนกระบุตัวตนความเป็นพลเมืองที่มีชื่อสกุล  ตัวแทนจากชาวบ๎านเข๎าไปมีสํวนรํวมกันอํานาจรัฐ
หรือทางการเชํน ผู๎นําชุมชน รับเอานโยบายรัฐและความเปลี่ยนแปลงบางสํวนเข๎ามา เพราะการเข๎ามี
สํวนรํวมกับทางการหรืออํานาจรัฐนั้นได๎มีนัยตํอการปรับปรนและนํามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงแบบ
ตํางๆ เชํนผู๎ใหญํบ๎านอยํางนายเล็กที่นําพาชาวบ๎านลดทอนฮีตคอง และชักชวนพัฒนาหมูํบ๎านประกวด
จนได๎รับรางวัล 

หลังทศวรรษ 2500  เป็นต๎นมา เทคโนโลยีแหํงอํานาจของรัฐเชํน โรงเรียน และศาสนา  
เป็นโครงสร๎างแบบใหมํที่ได๎เข๎ามาดัดแปลงและหลอมรวมชาวบรูให๎มีลักษณะพลเมืองของรัฐ ถูกสร๎าง
ให๎เกิดจิตสํานึกของความเป็นไทย ตระหนักและภักดีตํอชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย๑ไทยด๎วย
สถานะคนอพยพหรือหนีภัยทางการปกครองมาพ่ึงพระบรมโพธิสมภาร  คนบรูได๎เรียนรู๎ภาษาไทย 
วัฒนธรรมไทย ความเป็นไทย การเข๎ามาของพุทธศาสนาได๎สถาปนาความเชื่อครอบทับพ้ืนที่และ
ชุมชน กลืนกลายความเชื่อและโครงสร๎างทางวัฒนธรรมเดิมของคนบรู  ศาสนาผีและฮีตคองถูกเบียด
ขับ และลดทอน ไปสูํศาสนาทางการที่เป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการสร๎างชาติ  ปรากฏการณ๑ที่เห็นได๎
ชัดคือสัญลักษณ๑ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ๑ พระพุทธรูปหรือธงธรรมจักร ถูกติดหรือประดับแสดง
นัยสําคัญถึงความเป็นพลเมืองของรัฐ บางหมูํบ๎านประดับอยํางหนาตาตั้งแตํซุ๎มประตูกํอนเข๎าหมูํบ๎าน 
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(และยังเป็นอยูํในทุกวันนี้) ไปพร๎อมๆ กับพ้ืนที่หมูํบ๎านถูกนิยามหรือให๎ความหมายวําเป็น พ้ืนที่เฉพาะ 
กลําวคือ 

ในชํวงปลายทศวรรษ 2510 เป็นต๎นมา อํานาจได๎เพ่ิมความเข๎มข๎นการตรวจตรา จับจ๎อง 
ควบคุมและดูแลพ้ืนที่ด๎วยวาทกรรม “พ้ืนที่ชายแดน” และ “พ้ืนที่ปุา” (โดยเฉพาะชํวงสงครามลาว
แตก) ที่เป็นความเปราะบางเรื่องความมั่นคง ปกปูองอธิปไตย และเป็นพ้ืนที่อุดมสมบูรณ๑ด๎วยปุาไม๎ 
พืชพันธุ๑ตํางๆ ซึ่งรัฐใช๎เป็นความชอบธรรมเข๎าควบคุมจัดการเพ่ือมิให๎เกิดการบุกรุก ลุกล้ําหรือการ
ทําลายความอุดมสมบูรณ๑ของปุา ซึ่งเข๎ามาด๎วยเจ๎าหน๎าที่รัฐทั้ง ตํารวจ ทหาร และเจ๎าหน๎าที่ปุาไม๎ 
ชาวบรูซึ่งอาศัยอยูํและดํารงชีพในพ้ืนที่ดังกลําว จึงตกอยูํภายใต๎อํานาจการควบคุมจัดการพ้ืนที่ 
 เงื่อนไขทั้ง “การเป็นผู๎หนีภัยการปกครองเข๎ามา” และ “การอยูํในพ้ืนที่ชายแดนและปุาที่มี
ความเปาะบางเรื่องความมั่นคงและการรักษาผืนปุา”  ยิ่งเพ่ิมการตระหนักรู๎หรือกลายเป็นจิตสํานึกตํอ
ตนเองถึงสถานภาพทางสังคมที่อํอนไหวในการอยูํบนพ้ืนที่ที่รัฐอ๎างความชอบธรรมควบคุม จัดการ 
และอาจจะถูกให๎ย๎ายออกได๎ จึงเกิดการปรับตัวตํอรองเพ่ือแสดงความเป็นพลเมืองที่ดี เข๎าไปมีสํวน
รํวมกับอํานาจรัฐ (ประกอบกับชาวบรูมีลักษณะของความเป็นคนชอบอิสระ และเป็นคนซื่อสัตย๑)   ให๎
ความรํวมมือกับเจ๎าหน๎าที่  ตํอรองปรับย๎ายความเชื่อเดิมรับศาสนาทางการ  นําพุทธศาสนาเข๎ามา
อยํางเข๎มข๎น สร๎างวัดขึ้นในหมูํบ๎าน ภายใต๎เงื่อนไขการควบคุมและจัดการพ้ืนที่ของรัฐ แตํก็มีการ    
ลักลั่นในการควบคุมจัดการ เกิดการเข๎ามาใช๎ประโยชน๑ในพ้ืนที่จากคนนอกที่ชาวบรูเคยครอบทับด๎วย
ความเชื่อและทํามาหากิน คนบรูรู๎สึกสูญเสียความมั่นใจระบบการผลิตและการพ่ึงพาใช๎ประโยชน๑จาก
ปุา (บางครั้งก็ได๎แตํมองคนอ่ืนเข๎ามาได๎ประโยชน๑) เป็นผลให๎คนบรูก็ตํอรองฉวยใช๎ เชํนการตัดไม๎ ด๎วย
การตํอรองกับผี (ซึ่งครั้งหนึ่งพวกเขาเชื่อวําเป็นพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ แตํก็ถูกลดทอนลงจากการถูกเบียดขับ
ด๎วยนโยบายรัฐและการรับความเปลี่ยนแปลงเข๎ามา) และตํอรองกับเจ๎าหน๎าที่รัฐสร๎างบ๎าน และ
บางครั้งก็อาศัยความคลุมเครือทางอัตลักษณ๑ในพ้ืนที่ปุา ฉวยใช๎ประโยชน๑หาของปุา ลําสัตว๑ หรือ
เผชิญหน๎ากับสหาย (คนลาวฝั่งลาว) 

กลางทศวรรษที่ 2520 เป็นต๎นมา แรงกดทับจากรัฐ สํงผลให๎ความมั่นคงในระบบการผลิต
แบบเดิมและการพ่ึงพาใช๎ประโยชน๑จากปุาลดลง คนบรูประสบปัญญาขาดแคลนที่ทํากิน ข๎าวไมํ
เพียงพอตํอการบริโภคในครัวเรือน  ทําให๎จําต๎องสํงลูกหลานออกไปขายแรงงานนอกพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น  
หรือคนบรูจําต๎องปรับตัวดิ้นรนในการยังชีพ ออกมาเป็นแรงงานนอกหมูํบ๎าน อยํางไรก็ตาม ในแงํหนึ่ง 
อํานาจรัฐได๎กดทับจัดการพ้ืนที่ แตํพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจและการเติบโตของการทํองเที่ยวก็ถูกเปิดและ
เติบโต ซึ่งอําเภอโขงเจียมเป็นเมืองที่อยูํชายแดนถูกสนับสนุนทางการทํองเที่ยวและการค๎าก็ขยายมาก
ขึ้น คนบรูออกมาเป็นแรงงานในพ้ืนที่เหลํานี้ เป็นลูกจ๎างร๎านค๎าขายของ พนักงานโรงแรมหรือ
ร๎านอาหาร  รวมถึงแมํบ๎านในรีสอร๑ท บางคนก็เดินทางข๎ามท๎องถิ่นเข๎ากรุงเทพฯ  เชํน น๎าของส๎มที่
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เดินทางเข๎ามาแสวงหาโอกาสและงานในเมืองกรุง ทําทุกอยํางที่จะสร๎างรายได๎ตั้งแตํกรรมกรกํอสร๎าง 
จนทุกวันนี้โอกาสได๎เป็นของเขาสามารถทํางานของตัวเอง  ขณะที่ส๎มหลานของเขา  ก็ถูกชักชวนเข๎า
มาทํางานด๎วย กํอนที่จะได๎ย๎ายกลับมาทํางานในอําเภอ ส๎มยังบอกวํา คนบรูไมํมีทางเลือกมากนัก
จําต๎องปรับตัวดิ้นรนวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจ งานแม๎จะได๎คําตอบแทนน๎อย แตํพวกเขาก็ทํา (คนบ๎านอ่ืน
ไมํทํา) ดีกวําอยูํบ๎านเฉยๆ นอกจากนี้  ในรอบทศวรรษ 2520 อํานาจรัฐและการครอบงําเข๎ามาปะทะ
ปฏิสัมพันธ๑กับวิถีชีวิตของชาวบรูเพิ่มความเข๎มข๎นมากข้ึน การพัฒนาจากโครงการของรัฐตํางๆ ได๎
เกิดข้ึน เชํน ธนาคารข๎าว ธนาคารยา ตลาดการค๎าในชุมชน ถนน และไฟฟูา ทําให๎หมูํบ๎าน
เปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็ว มีความสะดวกสบายในการสัญจรเข๎า-ออกนอกหมูํบ๎าน (การเดินทางเข๎า
อําเภอโดยรถจักรยานยนต๑ใช๎เวลา 15-20 นาที) รวมถึงความเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานของหมูํบ๎าน  

ปีที่ 2530 การเติบโตการทํองเที่ยวถูกพัฒนาอยํางเข๎มข๎น ถูกประกาศให๎เป็นปีแหํงการ
ทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย กลุํมชาติพันธุ๑บรูได๎ถูกผนวกรวมกับการทํองเที่ยววัฒนธรรม วัฒนธรรมบรู
ได๎ถูกเลือกจัดแสดง ให๎มีความนําสนใจ แปลกตาและนําค๎นหาโดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มีเป็นแหลํงทํองเที่ยว
สําคัญคือผาแต๎ม คนบรูเข๎ามามีสํวนรวมประดิษฐ๑สร๎างวัฒนธรรมให๎เป็นสินค๎า เพ่ือสร๎างความแปลก
ตานําค๎นหาเชิงการทํองเที่ยว ซึ่งทั้งหมดเป็นกระบวนการที่มีคนนอกและคนในที่ตํางชํวยกันชํวงชิง 
ตีความหมาย  การทํองเที่ยวที่มาพร๎อมกับทุนนิยม ทําให๎ลําดับชั้นซึ่งมีนัยทางการเมืองภายในชุมชน 
บรูนําไปสูํการลดทอนอัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑และบางครั้งกลายเป็นความขัดแย๎ง  หลังปี 2530 เป็นต๎นมา 
ความเจริญด๎านตํางๆ ก็ครอบงําเข๎ามามากขึ้น รถยนต๑ รถจักรยานยนต๑  โทรศัพท๑ เทคโนโลยีและสิ่ง
อํานวยความสะดวกตํางๆ  ซึ่งมีผลตํอการเข๎ามาของรูปแบบการดํารงชีวิตแบบใหมํ สังคมบรูที่ถูก
ตํอเชื่อมกับภายนอกมากขึ้น หลายคนเดินทางไกลออกนอกหมูํบ๎าน คนที่อยูํในหมูํบ๎านก็ปรับตัวเข๎าหา
วิถีชีวิตแบบใหมํ โครงสร๎างสังคมแบบเดิมได๎ถูกผสานเข๎ากับทั้งอํานาจรัฐและวิถีชีวิตแบบใหมํ
โดยเฉพาะรูปแบบวัฒนธรรมลาวท๎องถิ่นท่ีพวกเขาปฏิสัมพันธ๑ด๎วย ในการนี้ คนบรูได๎ลดทอนความเชื่อ
ผีหรือฮีตคองลง และปรับผสานเข๎ากับวัฒนธรรมท๎องถิ่นและวิถีชีวิตแบบใหมํ คืนฮีตกับผีตระกูล แตํ
รักษาผีสูงสุด (เยียง) ของตนเองไว๎ ซึ่งผีสูงสุดเป็นพ้ืนที่ความเชื่อที่ชาวบรูให๎ความสําคัญมาตั้งแตํอดีต 
เป็นลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมชาวบรู และมักนําออกแสดงเมื่อถูกลุกล้ําหรือถูกละเมิดจากคนนอก
ชุมชน ดังที่คนนอกเข๎ามาทําผิดฮีตคอง ลํองเรือตีฆ๎องร๎องปุาวมาขึ้นในหมูํบ๎าน หรือ (แม๎ทุกวันนี้ก็ยัง
เป็นอยูํ) คนนอกเอากระดูกคนตายมาลอยในแมํน้ําของหมูํบ๎าน  ชาวบรูจะแสดงอัตลักษณ๑ความเป็น 
บรูให๎รู๎พ้ืนที่เฉพาะทางวัฒนธรรม และอ๎างปรับไหมพวกเขาที่เข๎ามาทําผิดฮีตคองชุมชน  สิ่งนี้สะท๎อน
ให๎เห็นวํา อํานาจและโครงสร๎างแบบใหมํมิได๎กลืนกลายอัตลักษณ๑บรูทั้งหมด แตํชาวบรูยังแสดงการ
เป็นผู๎กระทําการ ตํอรองกับโครงสร๎างนั้นด๎วย  ในบทตํอไปจะได๎กลําวถึง “การคืนฮีต” (ลํะละรี๊ต)  ซึ่ง
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เป็นยุทธิวิธีที่สําคัญที่ชาวบรูนํามาใช๎ปรับตัวตํอรองกับความเปลี่ยนแปลงตํางๆ ที่อํานาจและการ
ครอบงําได๎กระทําการ 
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บทที่ 4 
บรู:  ระบบความเชื่อผี ความเปลี่ยนแปลงและการคืนฮีต 

 

4.1 การเปลี่ยนแปลงของฮีตคองบรูและการคืนฮีต 

เมื่อภาวะสมัยใหมํทั้งนโยบายหรืออํานาจรัฐ และความเปลี่ยนแปลงเข๎ามาในหมูํบ๎านมาก
ขึ้น การดําเนินชีวิตสมัยใหมํตามเงื่อนไขและความเปลี่ยนแปลงเชํนนี้ ระบบฮีตและผีเดิมไมํเอ้ืออํานวย
ตํอการดําเนินชีวิตตามยุคสมัยเทําท่ีควร  เพราะระบบดังกลําวเต็มไปด๎วยข๎อห๎ามตํางๆ มากมายในวิถี
ชีวิต ชาวบรูหลายคนได๎ทําพิธี “ลํะละรี๊ต” ซึ่งตรงกับภาษาไทยวํา  “คืนฮีต”  เพ่ือความสะดวกในการ
ดํารงชีวิต ไมํผิดกฎ ผิดผี อันเป็นการอึดอัดตํอความสัมพันธ๑ชุดเดิมแบบจารีต (ที่ยังมีผีและฮีตคอย
กํากับอยูํ)  หมายถึง เมื่อตนยังอยูํในกลุํมฮีต ถ๎าทําผิดผี  ญาติพ่ีน๎องในตระกูลอาจเจ็บปุวย ซึ่งก็จะต๎อง
ตามมาด๎วยข๎อยุํงยากตํางๆ เชํนการปรับไหมแสดงความรับผิดชอบแก๎ไขพฤติกรรมของตนหรือสมาชิก
ในครอบครัว ครั้นจะไมํรับผิดชอบหรือปฏิเสธ ก็จะทําให๎เกิดข๎อขัดข๎องระหวํางตนเองกับเครือญาติ  
ดังที่พวกเขากลําววํา “ถ๎าผิดผีแล๎วจะมีผลกับญาติพ่ีน๎องที่เจ็บไข๎ได๎ปุวย เพราะมองวําลูกคนนั้น คนนี้ 
ทําผิด ทําให๎เป็นการติดใจกัน  หากคนของขํอยตายเพราะคนของเจ๎าทําผิด “ตายคือคนเจ๎า เป็นคือ
คนขํอย” (กุเจ๏ดมวยเมย อะโมงกวยกอว)1   

กํอนหน๎านี้ การเข๎ามาของพุทธศาสนามีสํวนตํอการปรับรับเอาความเชื่อใหมํและดัดแปลง
ความเชื่อเดิมของชาวบรู  พุทธศาสนานั้นถือเป็นเสมือนตัวแทนอํานาจรัฐในฐานะเป็นศาสนาที่ได๎รับ
การสนับสนุนจากรัฐมีความเป็นสถาบันที่แนํนแฟูนและมีลักษณะที่ยืดหยุํนพอสมควรซึ่งลักษณะหลังนี้
ทําให๎พุทธศาสนามีแนวโน๎มที่จะหลอมรวมเอาศาสนาหรือความเชื่ออ่ืนๆ เข๎าเป็นระบบศาสนาของ
สังคมไทย อยํางที่มานุษยวิทยาโธมัส เคิร๑ช ที่ทํางานวิจัยอยูํในภาคอีสาน (นครพนม) ได๎แสดง
ความเห็นวํา กระบวนการกลืนกลายศาสนาและความเชื่อโดยมีพุทธศาสนาเป็น แกนกลาง 
(Buddaization) ได๎หลํอหลอมอัตลักษณ๑ทางศาสนาที่เชื่อมโยงกันระหวํางท๎องถิ่นตํางๆ กับสังคมไทย
อยํางมีพลังและเข๎มข๎น  (Kirch, 1977, p.265)  

                                           
1 คนบรูอธิบายให๎ฟังวํา “ตายคือคนเจ๎า” (กุเจ๏ดมวยเมย)   หมายถึง  สมาชิกตระกูลเราเกิดล๎มเจ็บปุวยโดยไมํทราบ

สาเหตุ เพราะสมาชิกคนใดคนหนึ่งหรืออีกตระกูลหนึ่งทําผิดฮีต (โล๏ย ร๊ีต)   “เป็นคือคนขํอย” (อะโมงกวยกอว)  หมายถึง  คนทํา
ผิด รับผิดชอบปรับไหมทําพิธีขอขมา แก๎ไข เยียวยา  ให๎คนเจ็บหายเป็นปกติ มีชีวิตอยูํ (“เป็น”หมายถึงมีชีวิต) ครอบครัวได๎คน
ตัวเองกลับมา ไมํเสียสมาชิกไป ด๎วยเหตุนี้ ในสังคมบรู คนหนึ่งคนจะรับผิดชอบตํอคนญาติพ่ีน๎องและสมาชิกคนอื่นๆ   ทําให๎ต๎อง
รับผิดชอบตํอพฤติกรรมตนเอง และรักษาฮีตคองอยํางดีเพ่ือไมํให๎ผิดผี 
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อยํางไรก็ตาม  การคืนฮีต (ลํะละรี๊ต) เป็นผลจากเงื่อนไขและบริบทสถานการณ๑หลายๆ 
แบบที่เข๎ามาปฏิสัมพันธ๑กับชาวบรู  นอกจากนี้ ในยุคสมัยใหมํ การเสียคําปรับไหมยังทําให๎พวกเขา
สิ้นเปลืองคําใช๎จํายด๎วย  หญิงชราชาวบรูอายุเจ็ดสิบกวําผู๎อาวุโสกลุํมฮีตบ๎านใต๎เลําถึงควายที่ใช๎ในการ
ปรับไหมวํา จะต๎องโตพอให๎เขายาวเคียงหู ซึ่งมีราคาแพง    การซื้อหาคํอนข๎างยากและลําบาก 
บางครั้งอาจจะต๎องเรี่ยไรเงินจากญาติพ่ีน๎องมาชํวยกันเสียคําปรับไหม  

การคืนฮีต (ลํะละรี๊ต) เป็นการยกเลิกกฎเกณฑ๑ รูปแบบหรือฮีต ที่เคยยึดถือปฏิบัติมาใน
ตระกูล การจะเลิกยึดถือฮีต แคํการเลิกไมํปฏิบัติตามกฎเกณฑ๑ในตระกูลเทํานั้นไมํสามารถทําได๎  การ
คืนฮีตจะต๎องบอกเลิกความเชื่อผีของตระกูล เพราะผีเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับกฎเกณฑ๑ที่กํากับพฤติกรรม
ของสมาชิกในตระกูล   ด๎วยเหตุนี้ การจะคืนฮีตได๎ จะต๎องบอกเลิกความเชื่อ เมื่อคืนผีแล๎วจะถือวํา
เป็นอันยกเลิกกฎเกณฑ๑หรือฮีตโดยปริยาย  การคืนมักจะทําเป็นครอบครัว คืนแล๎วจะย๎ายออกจาก
อาณาบริเวณกลุํมตระกูลเดิม (ที่ผียังควบคุมดูแลอยูํ) ซึ่งถือเป็นลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของ
ชาวบรูที่ “ความตํางกันทางความเชื่อหรือเชื่อไมํเหมือนกันก็จะไมํอยูํรํวมกัน” (ดังการเข๎ามาของ  
พุทธศาสนาในหมูํบ๎านสมัยเริ่มแรกก็มีการแยกที่อยูํอาศัยระหวํางผู๎ที่นับถือพุทธศาสนาและไมํนับถือ)     
และหากย๎ายออกไปถ๎ามีการรื้อบ๎าน ห๎ามมิให๎นําไม๎เกํามาสร๎างอีกเพราะผีอาจจะตามมาลงโทษ 
เสมือนเรือนเป็นสมบัติของผีตระกูล การคืนฮีตจะทําพิธีบอกกลําวผีบรรพบุรุษ  มีเครื่องเซํนหลักๆ คือ 
ควายเขาเคียงหู 1 ตัว เหล๎าหนึ่งไห  ผ๎าซิ่นไหมแพรวาอยํางละผืน บุหรี่หรือยาสูบ  โดยมีผู๎นําพิธีคือ
เจ๎าฮีตของตระกูล  นําประกอบพิธีพร๎อมทั้งบอกกลําววํา ตํอไปนี้บุคคลหรือครอบครัวนี้ได๎ขอคืนฮีต   
ให๎ผีและญาติพ่ีน๎องรับรู๎วํา  ด๎วยเหตุจําเป็น... (เชํนเพ่ือแตํงงาน เดินทางไกลหรือเพ่ือความสะดวกใน
การประกอบอาชีพ หรือวิถีชีวิต หรือออกนอกหมูํบ๎านไปอยูํที่ อ่ืน เป็นต๎น) ตํอแตํนี้  “เขาจะขอคืนฮีต 
ให๎อัยยะ อัยจวย (ผีบรรพบุรุษ) รับทราบ อยําได๎มีการลงโทษใดๆ หรือทําร๎ายด๎วยโรคภัยไข๎เจ็บ และ
ความชั่วร๎ายอ่ืนใดเลย...” เมื่อได๎ย๎ายบ๎านออกมาแล๎วความสัมพันธ๑กลับกลุํมตระกูลเดิมจะลดน๎อยลง
เพราะเชื่อวําออกไปแล๎วจะต๎องไปให๎พ๎นจากผี “ครั้นออกไปแล๎วต๎องไปให๎หวิด ไปให๎พ๎น จังสั้น เพ่ิน
เอาเจ๎า อีหลี” 1    

ชาวบรูเลําในฟังวํา ในอดีต เคยมีครอบครัวหนึ่งคืนฮีตหรือผี ย๎ายออกไปพร๎อมกันทั้งพํอ
แมํและลูก เริ่มจากคํอยๆ ขนย๎ายสิ่งของออกไปกํอน แล๎วจึงคํอยแจ๎งบอกญาติ ญาติพ่ีน๎องจึงได๎
ประชุมปรึกษากัน วําจะทําอยํางไร  ได๎มีการให๎เสียไหมควาย 1 ตัว  ในพิธี จูงควายเป็นๆ เดินรอบ
ศาลหรือตูบผีตระกูลประมาณ 3 รอบ โดยมีเจ๎าฮีตพาทําพิธี เมื่อครบแล๎วจะฆําควายทําพิธีขอคืนหรือ
ออกจากผีหรือฮีตตระกูล เมื่อเขาย๎ายออกมาแล๎วไมํมีเงินซื้อไม๎สร๎างบ๎านใหมํ  เขาได๎เอาไม๎บ๎ านเรือน

                                           
1 ถ๎าออกไปแล๎วต๎องไปให๎พ๎น ถ๎าไมํใชํนั้น ผีจะลงโทษจริงๆ 
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เกํามาสร๎างบ๎าน  ไมํนานนักลูกของเขาก็ปุวยตาย  ตํอมาภรรยาล๎มเจ็บปุวยไมํทราบสาเหตุ  สามีกับ
ญาติๆ ได๎พากันไปให๎หมอดูทําการ “หักไม๎ดูหมอ”  ทราบวําผิดผีที่ไปเอาไม๎เรือนเกํามาสร๎างบ๎าน ผี
ลงโทษ พวกเขาจึงทําพิธีกลับคืนเข๎าฮีต (มู๏ดรี๊ต) เหมือนเดิม อาการเจ็บปุวยจึงจะหายโดยเสียควาย
เป็นคําปรับไหมอีกหนึ่งตัว เมื่อกลับเข๎ามาแล๎วอาการก็เริ่มดีขึ้นและหายในที่สุด  บรูบางคนยังบอกวํา 
“ครั้นได๎ออกมาแล๎วกลับขึ้นบ๎านบํได๎เลย พํอแมํปุวยก็ขึ้นมาบํได๎ เข๎ามาได๎ใกล๎ได๎เพียงหํางจากชายคา
บ๎าน  อยูํในตูบหรือกระทํอมที่สร๎างไว๎ให๎” 

เจ๎าอาวาสคนบรู (วัดในหมูํบ๎าน) กลําวถึงการคืนฮีต (ลํะละรี๊ต) วําเป็นเหมือนการบอกเลิก
คุณพํอคุณแมํ  ผีบรรพบุรุษ  (กุมู๏ยอะยะอะจวย) เปรียบได๎เป็นเหมือนพํอแมํเราไมํจําเป็นไมํมีใคร
อยากคืนพํอแมํหากจะคืนก็เสมือนตัดพํอแมํ-ลูกกัน  คืนแล๎วต๎องย๎ายออกมาและต๎องไปให๎พ๎นจากผี
เดิมแม๎จะไมํมีข๎อห๎ามไมํให๎กลับมา แตํสํวนมากจะไมํคํอยกลับมาหากกลับมาผีอาจไมํพอใจ ลงโทษได๎ 

แท๎จริง แตํเดิม การคืนฮีตยังไมํปรากฏและไมํสู๎จะมีใครทําการคืนฮีต เนื่องจากสมัยกํอน
สังคม บรูเป็นสังคมเฉพาะ พวกเขามีความเชื่อเดียวกันอยูํกันตามกลุํมผีหรือฮีตตระกูล มีวิถีชีวิตทํามา
หากินบนภู ทําไรํหมุนเวียนหาของปุา ย๎ายที่ทํากินไปตามปุาบนภู แตํตํอมาความเจริญและความ
เปลี่ยนแปลงเข๎ามาในหมูํบ๎านมากขึ้น “การคืนฮีต” จึงเกิดขึ้นและถูกนํามาใช๎ การคืนฮีตถือได๎วําเป็น
ปรากฏการณ๑เฉพาะภายหลังที่จะปรับตัวให๎เข๎ากับสังคมสมัยใหมํ   เป็นกลยุทธ๑การตํอรองเพ่ือปรับ
ประสานเข๎าวิถีชีวิตแบบใหมํและวัฒนธรรมท๎องถิ่น  แตํก็ยังรักษาความเป็นบรูไว๎บางสํวน เนื่องจากยัง
สงวนรักษาความเชื่อสูงสุดของตนเองไว๎ โดยปรับย๎ายไปเป็นผีปูุตาหรือผีหลักบ๎าน 

นอกจากนี้ ในหมูํบ๎านบรูไทยอีกแหํง เลําถึงสาเหตุการคืนฮีตเพ่ิมเติมวํา โดยฮีตคองนั้น 
เรือนหลังเดียวกัน เขย สะใภ๎ มีความยุํงยากมากต๎องเคารพพํอเฒําแมํเฒํา (พํอตาแมํยาย และเครือ
ญาติผู๎อาวุโสในตระกูล) ขึ้น-ลงเรือนก็ต๎องอยูํในฮีต  การชอบและแตํงงานหากเป็นกลุํมผีตระกูล
เดียวกันก็มีกฎข๎อห๎าม แตํเมื่อหมูํบ๎านเปลี่ยนแปลงไป คนรุํนหลังมีความชอบพอกัน แตํงงานกันหรือ
แตํงงานกับคนนอก ทําให๎ไมํสะดวก เกิดความอึดอัดไมํสะดวกในชุดความสัมพันธ๑ตามจารีตอาจจะผิด
ผี  จึงทําให๎มีการคืนฮีต   

การคืนฮีต (ลํะละรี๊ต) นอกจากจะย๎ายคนออกจากอาณาบริเวณกลุํมเดิมแล๎ว แตํบาง
หมูํบ๎านก็มีวิธีการตีความและตํอรองโดยใช๎วิธีการย๎ายผี (หรือนําผี) ออกไปซึ่งพวกเขาเรียกวํา “นําไป
ปะทิ้งปุาช๎า” หรือ “นําไปคืน สํงมอบให๎เจ๎ากกเจ๎าเหลํา”  ในกรณีหลังนี้ (ซึ่งได๎กลําวไว๎บ๎างแล๎วในบท
ที่ผํานมา)  อาจจะเป็นด๎วยเงื่อนไขของอํานาจรัฐและความเปลี่ยนแปลงที่เข๎ามาอยํางเข๎มข๎น  คนบรู
พร๎อมใจกันปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตรับความเปลี่ยนแปลงแบบใหมํ จึงรํวมตํอรองทําพิธีคืนฮีต นําผีออกไป
ปะทิ้งหรือสํงมอบคืน ด๎วยวิธีนี้พวกเขาจึงไมํต๎องย๎ายเรือน 
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อยํางไรก็ตาม ในอีกหมูํบ๎านหนึ่ง พวกเขาคํอยๆ ทําการคืนเป็นรายบุคคลหรือครอบครัว 
ครอบครัวที่มีลูกหลายคนมักจะนิยมคืนฮีต โดยเฉพาะครอบครัวที่มีลูกหญิงมาก เพราะเมื่อลูกโตขึ้น
เธออาจต๎องได๎ออกนอกหมูํบ๎านไปเรียนหนังสือทํางาน หรืออาจจะได๎แตํงงานกับคนนอก  เมื่อหญิง
สาวของตระกูลแตํงงานผีตระกูลจะถูกสํงผํานไปยังครอบครัวของเธอ การคืนฮีตจึงมักจะเป็นคืนผี
ตระกูลทางฝุายหญิง  เมื่อคืนแล๎วผีและฮีตจะถูกยกเลิกไป  ผีและฮีตจึงมีผลกับผู๎หญิงในตระกูล
มากกวํา   การมีลูกสาวมากแปลวําต๎องรักษาและสืบทอดผีและฮีต  

ปัญญา (ชื่อสมมติ) มีพ่ีน๎อง 4 คน  (ชาย 3 และหญิง 1)  ในบรรดาพ่ีน๎องทั้ง 4 คนปัญญา
เป็นคนสุดท๎าย พํอเขาเสียชีวิตสมัยลาวแตก ขณะออกไปหาปลากับพ่ีชายคนโต พวกเขาออกไปหา
ปลาด๎วยกันในแมํน้ําโขงเลียบไปทางปากน้ําห๎วยเหลาและห๎วยกว๐างโต๐น เมื่อได๎ปลาแล๎วแขวนไว๎ที่
ต๎นไม๎ และหาปลาตํอไป เมื่อได๎เวลาสองพํอลูกก็พากันกลับบ๎าน แตํลืมปลาที่แขวนไว๎กับต๎นไม๎จึงได๎
ย๎อนกลับไปเอาปลา ทหารลาวเข๎าใจผิดคิดวําเป็นพวกกบฏจึงยิงเขาจากด๎านหลัง พํอถูกยิงล๎มลงตํอ
หน๎าลูกชายบนเรือ  ลูกชายพยายามพายเรือนํารํางที่ไร๎วิญญาณของพํอกลับเข๎าบ๎าน แตํไมํสามารถนํา
ศพพํอขึ้นทําเข๎าหมูํบ๎านเพราะผิดจารีตหมูํบ๎านที่คนตายนอกหมูํบ๎านห๎ามนําศพเข๎าหมูํบ๎าน ขณะนั้นก็
เป็นเวลาที่เย็นและมืดเข๎าไปทุกที   ญาติพ่ีน๎องทิ้งบ๎านเรือนหนีการสู๎รบของทหารเข๎าไปอยูํในปุา  เขา
นําศพพํอลอยเรือไว๎กลางแมํน้ําโขงรอจนกระทั่งรุํงเช๎า พวกญาติๆ จึงชํวยนําศพพํออ๎อมหมูํบ๎านไปฝัง
ที่ปุาช๎าดอนทะนีนอกหมูํบ๎าน    

พ่ีสาวของปัญญาแตํงงานกับคนนอกซึ่งเป็นคนไทยอีสานในเมืองอุบล เพ่ือไมํอยากให๎ผิด 
ฮีตคองและอึดอัดกับความสัมพันธ๑แบบจารีตเธอจึงทําการคืนหรือออกจากฮีต เธอได๎ชักชวนพ่ีชายคน
โต คืนผีออกจากฮีตย๎ายมาด๎วย พี่ชายของเธอหลังจากคืนผีย๎ายออกมาก็ล๎มปุวยลงโดยไมํทราบสาเหตุ 
ผู๎อาวุโสและญาติประชุมหารือพากันไปให๎หมอดูหักไม๎ดูหมอ หมอบอกวําเขามาไมํหวิดไมํพ๎น ผีตระกูล
ตามมา หากคืนเข๎าฮีตดังเดิมจะหายและแข็งแรงดีอีกด๎วย “คนผู๎นี้กลับคืนถิ่นฐานเกํา ครั้นบํเอาฆ๎อน
ทุบบํตาย”1   พ่ีชายของเธอจึงได๎ทําพิธีกลับเข๎าฮีต (มูดรี๊ต) เสียควายอีกหนึ่งตัว หลังจากคืนกลับเข๎า
มาไมํนานอาการท่ีเขาเป็นก็หายและแข็งแรงขึ้นดังท่ีหมอทํานาย   

ญาติพ่ีน๎องชาวบรูหลายคนยอมรับและชื่นชมวํา ปัญญาเป็นคนเกํง ฉลาด มีความรู๎ เคย
เป็นผู๎ใหญํบ๎าน ชํวยทํางานกับนักวิชาการภายนอก ทําให๎เขาต๎องดําเนินชีวิตสมัยใหมํ ติดตํอกับคน
นอก ต๎อนรับแขกมาพักอาศัยที่บ๎าน ด๎วยเงื่อนไขนี้ เขากลัวถูกครหาในกลุํมญาติวํา ไมํเหมาะสมกับ   
ฮีตคอง (มีญาติเขาบางคนบอกด๎วยวํา เขาทําผิดฮีตคอง) ปัญญาจึงคิดจะคืนฮีตย๎ายออกมา เขาได๎
ปรึกษาและชวนพี่ชายอีกสองคนคืนฮีตด๎วย หนึ่งในนั้นก็คือพ่ีชายคนโตที่พ่ึงจะกลับเข๎าฮีตมา เมื่อพวก

                                           
1 คนนี้ กลับคืนตระกูล (ผี) เดิม ถ๎าไมํเอาฆ๎อนทุบ ก็ไมํมีทางตาย (หมายถึงอายุยืน) 
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เขาตกลงกัน จึงได๎ทําพิธีคืนฮีตย๎ายออกมา  ปัญญาได๎ย๎ายออกมาอยูํกับพ่ีสาวที่ออกฮีตมากํอนหน๎านั้น 
บ๎านหลังเกําเขาปลํอยท้ิงร๎างไว๎แล๎วคํอยรื้ออกมาโดยใช๎วิธีเดียวกันกับปูาบัวผัน (โปรดดูข๎างหน๎า)  

พ่ีชายคนโตคืนฮีตออกมาพร๎อมน๎องชายอีกครั้ง เมื่อออกมาก็ล๎มปุวยเหมือนเดิม จนเมื่อ
อาการหนักมาก ลูกๆ พาเขาไปหาหมอในจังหวัด นอนโรงพยาบาลหลายคืน แตํอาการก็ไมํดีขึ้นกลั บ
ทรุดหนักลงเป็นระยะ วันสุดท๎ายลูกชายเขาโทรมาบอกญาติวําอาการพํอหนักนําเป็นหํวง อาจจะไมํ
รอด  ญาติผู๎อาวุโสแนะนําให๎เขานําพํอกลับบ๎านด๎วยเกรงวําหากตายนอกบ๎านจะนําเข๎าบ๎านไมํได๎
เหมือนกับปูุของเขาที่ถูกทหารลาวยิงเสียชีวิต รุํงเช๎าญาติพากันไปรับกลับมาเมื่อเขากลับมาบ๎านไมํ
นานก็เสียชีวิต   เรื่องนี้ ญาติพี่น๎องหลายคนเชื่อวําเป็นเพราะคืนฮีตออกมาแล๎วไปบํหวิด บํพ๎น 

หลังจากคืนฮีตแล๎วปัญญาดําเนินชีวิตตามปกติเหมือนคนอีสานทั่วไปเข๎าออกหมูํบ๎าน 
ทํางานวิจัย บางครั้งได๎เดินทางไปตํางประเทศ มีสังคม เพ่ือนพ่ีน๎อง นักวิชาการและคนรู๎ จักภายนอก
มาก มีชีวิตที่อิสระบางคราวออกนอกหมูํบ๎านคราวละหลายๆ วัน เขาไมํคํอยเข๎ามาญาติๆ ผูกผัน
เหมือนเดิม (สํวนหนึ่งอาจเป็นเพราะธรรมเนียมปฏิบัติของการออกจากฮีตที่ทําให๎คนที่ออกไปแล๎วไมํ
กล๎ากลับเข๎ามาที่เดิม เพราะเกรงกลัวอํานาจผีและฮีตคอง) คนในหมูํบ๎านจึงไมํคํอยมีใครเห็นเขาบํอย
นัก ประกอบกับเขาไมํมีครอบครัวเป็นโสดยิ่งทําให๎เขาไมํมีภาระผูกพันในการเดินทางอีกด๎วย  

อยํางไรก็ตาม การที่เขาไมํคํอยเข๎ามาหากลุํมญาติพ่ีน๎อง มีความสัมพันธ๑ที่หํางเหินไป หญิง
ชราที่เป็นปูาของเขาเลําให๎ฟังวํา ตั้งแตํออกไป ไมํคํอยเห็นหน๎า ไมํเข๎ามากินเลํนสนิทสนมกับปูา
เหมือนแตํกํอน รวมถึงกับเครือญาติด๎วย  ปูาคิดวํา “เพ่ินอาจสิเสียใจ รู๎สึกผิดที่พาพ่ีชายออกฮีตไป 
เพ่ินอาจสิกลัวและอายญาติทางนี้ที่เป็นเหตุให๎พี่ชายตาย”   

แคน (ชื่อสมมติ) พี่ชายอีกคนของ ปัญญา ที่คืนฮีตย๎ายออกมาพร๎อมกันกับน๎อง ครอบครัว
ของแคนมีลูก 4 คนมีเพียงลูกคนสุดท๎ายเทํานั้นที่เป็นผู๎ชาย ด๎วยครอบครัวที่มีลูกสาวมากและเพ่ือ
ความดวกในการดําเนินชีวิตของลูกๆ เขาจึงให๎ภรรยาคืนผีย๎ายออกมา  ครอบครัวของเขาจึงถือเสมือน
เป็นคนไทยอีสานเพราะคืนฮีตทั้งผัวและเมีย  ลูกๆ ของเขาพูดภาษาบรูไมํคํอยได๎ แตํอาจรู๎ ได๎เป็นบาง
คําบางประโยคจากที่ได๎ยินญาติพ่ีน๎องในหมูํบ๎านพูด แคนเคยเลําให๎ฟังวํา การออกจากผีต๎องคืนหรือ
ออกให๎หมด แม๎แตํภาษา  เขายกตัวอยํางบ๎านคําหลวง หมูํบ๎านบรูฝั่งลาว ให๎ฟังวํา ชาวบรูที่นั่นคืน
หรือออกฮีตเกือบทั้งหมด แม๎กระทั้งภาษาเพราะพวกเขาถือวําถ๎ายังพูดอยูํ ผีจะจําได๎อาจจะตาม
ลงโทษได๎ พร๎อมกันนั้นเขาบอกให๎ผู๎วิจัยลองสังเกตเวลาทําพิธีเลี้ยงผี เจ๎าละโบจะเรียกผีทําพิธีก็ต๎องใช๎
หรือสวดด๎วยภาษาบรู ดังนั้นภาษาบรูจะเชื่อมโยงกับผี  

ทุกวันนี้ ภรรยาของแคนเข๎ามามีสํวนรํวมกับหนํวยงานรัฐท๎องถิ่นอยูํในชุมชน และเข๎ารํวม
โครงการศูนย๑ศิลปาชีพฯ มีวิถีชีวิตเชํนกับคนอีสานโดยทั่วไป เข๎าออกนอกหมูํบ๎าน เดินทางไปทัศนาจร
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กับหนํวยงานยังที่ตํางๆ เชํนบางแสน พัทยา ข๎ามไปฝั่งลาวชมน้ําตกคอนพะเพ็งและแกํงลี้ผี กลับมา
เลําประสบการณ๑อวดญาติพ่ีน๎อง  

แคนเลําวํา ชีวิตในอดีต เขาลําบากมาก  พํอแมํพาทําไรํหมุนเวียนบนภู เมื่อประกาศพ้ืนที่
อุทยาน พวกเขาก็ลงมา ไมํสามารถทําไรํเหมือนเดิม  เขาหาปลา (ในแมํน้ําโขง) พอยังชีพเลี้ยง
ครอบครัว สมัยนั้นยังไมํมีการค๎าขายปลาอยํางคึกคัก หาได๎มากก็ขายไมํได๎ ไมํมีคนซื้อ  เมื่อได๎มากก็
แบํงปันกันในกลุํมญาติพ่ีน๎อง แคนออกมาเป็นยามรักษาความปลอดภัย (รํวมกับเพ่ือนอีก 2-3 คน 
เงินเดือนในชํวงนั้นไมํมากนักเริ่มต๎นที่ 800 บาท เขาทํางานอยูํได๎ประมาณ 10 ปี  ตกมาในยุคชํวงที่รัฐ
สํงเสริมการเลี้ยงวัว เขาลาออกจากงาน รับวัวจากโครงการมาเลี้ยง 2 คูํ  ภายหลังทยอยซื้อมาเพ่ิมอีก 
วัวของเขาขยายเป็นคอกหรือฝูงใหญํขึ้น (ประมาณ 40-80 ตัว เป็นวัวกระโดน ตัวผอมเล็ก แตํทนใน
การเลี้ยง ปลํอยให๎อยูํตามปุาเขาได๎ หากินเอง)  การเลี้ยงวัวทําให๎เขามีรายได๎ดีพอที่จะเลี้ยงครอบครัว
และสํงลูกๆ ให๎ได๎เรียนหนังสือ  (ปัจจุบันวัวใหญํตัวละไมํต่ําวํา 20,000 บาท) เขาสํงลูกให๎เรียนจบ
มหาวิทยาลัย ตอนนี้พวกเธอได๎งานทําแล๎ว ลูกสาวอีกคนกําลังจบมัธยมปลายและอยากเรียนตํอ
มหาวิทยาลัย ญาติพ่ีน๎องชมเขาวํา เกํง สามารถสํงลูกเรียนจนจบมหาวิทยาลัย คนในหมูํบ๎านน๎อยคน
นักที่จะทําได๎ แคนเป็นคนมีมิตรสัมพันธ๑ดี ชอบดื่มกิน และร๎องเพลงไพเราะ  ทําให๎เขามีเสี่ยวและญาติ
พ่ีน๎องฮักแพงหลายหมูํบ๎านทั้งฝั่งไทย-ลาว แคนมีความสัมพันธ๑อันดีกับนายหรือเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่นใน
อําเภอ คนเหลํานี้เขามักจะเรียกวํา “หัวหน๎า”  บางครั้งหัวหน๎าลงทุนซื้อสัตว๑มาให๎เขาเลี้ยงแบํงผล
กําไรกัน (เขาเคยเลี้ยงม๎าและลาให๎กับหัวหน๎าที่เป็นคนในอําเภอ) เป็นที่รู๎กันวํา แคนเลี้ยงสัตว๑เกํง วัว
นั้นเขาจะเลี้ยงปลํอยในปุาบนภู วัวจะหากินกันเป็นฝูง เขาจะคอยขึ้นไปตรวจดูเป็นระยะๆ วําอยูํครบ
หรือไมํ ถ๎าหายหรือมีตัวไหนตกหน๎าผา เขาก็เรียกญาติพ่ีน๎องให๎มาชํวยกันนําขึ้นมา ถ๎าตายก็ชําแหละ
แจกจํายหรือขายในหมูํบ๎านให๎ญาติพี่น๎อง เขาจะขึ้นไปดูวัวที่ปลํอยอยํางน๎อยอาทิตย๑ละ 2-3 ครั้ง คอย
ต๎อนไมํให๎วัวหากินเข๎าไปในปุาลึกหรือออกไปไกลเกิน (ซึ่งจะเข๎าพ้ืนที่ลาว ฝั่งนั้นคนลาวก็เลี้ยงวัว
เชํนกัน) ปีหนึ่งจะมี 1-2 ครั้งที่อาจจะต๎อนทั้งฝูงลงมาพักไว๎ที่คอกในบ๎านยามที่ปุาแห๎งแล๎งขาดแคลน
หญ๎าหรืออาจจะมีไฟปุา ในการเลี้ยงปลํอยไว๎ตามปุาบนภูนั้นเมื่อวัวตัวใดที่เขาต๎องการขาย เขาก็จะจูง
มาไว๎ที่คอกรอให๎คนซื้อมาดูและตีราคา ชีวิตของแคนเป็นตัวแทนชีวิตคนสมัยใหมํที่มีรูปแบบคล๎ายคน
ไทยอีสาน เขาเดินทางเข๎ารํวมงานบุญกับเครือญาติ และญาติพ่ีน๎องฮักแพงในพ้ืนที่ทั้งสองฟาก 
บางครั้งเข๎ารํวมกับหนํวยงานของรัฐตามโครงการตํางๆ ที่เข๎ามา เชํน การพัฒนาหมูํบ๎าน  

ปูาบัวผัน ครอบครัวเธอมีลูกสาวสามคน  การมีลูกสาวมากและมีแนวโน๎มที่ลูกๆ จะออก
นอกหมูํบ๎านไปเรียนหนังสือและดําเนินชีวิตแบบสมัยใหมํ เธอได๎คืนฮีต พาลูกๆ ออกจากกลุํมตระกูล 
(จุมรี๊ต) พร๎อมสามีสร๎างบ๎านขึ้นใหมํเป็นบ๎านปูนชั้นเดียวในที่ดินที่จับฉลากได๎ (จากการคัดสรรที่ดิน
ของอุทยาน) หํางจากตระกูลเดิม  
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ตามฮีตของชาวบรูแล๎วห๎ามนําบ๎านหลังเกํามาสร๎างบ๎านใหมํจะถือวําผิดผีเพราะเรือนเป็น
สมบัติของผีตระกูล แตํบ๎านไม๎หลังเกําที่เธอเคยอยูํอาศัยมาช๎านานถูกรื้อและนํามาประกอบใหมํ เธอ
รื้อบ๎านไม๎หลังเกําและนําออกมาไมํผิดผี โดยใช๎กุศโลบายลวงตอนทําพิธีบอกกลําวกับผีบรรพบุรุษ  
(กุมู๏ยอะยะอะจวย) วํา  “บ๎านหลังนี้เธอขอขายให๎คนอ่ืนไปแล๎ว”  ตํอมาได๎ (จ๎างให๎คน) รื้อบ๎าน ย๎าย
ออกมากองไว๎ณ.ที่แหํงหนึ่ง  เมื่อผํานพ๎นไประยะหนึ่ง จึงนํามาประกอบให๎เหมือนเดิมตั้งอยูํติดกับบ๎าน
หลังใหมํ  ทุกวันนี้เธอจึงมีบ๎านสองหลัง เธอเลําวํา บ๎านหลังเดิมเป็นเสมือนเครื่องเตือนให๎ระลึกถึง
ความยากลําบากและวิถีชีวิตเมื่อครั้งอดีตที่ผูกพัน จึงไมํอยากรื้อทิ้งไป  ทุกวันนี้ลูกสาวคนโตออกมา
เรียนหนังสือจนจบแล๎วทํางานอยูํตํางอําเภอ สํวนลูกสาวคนรองกําลังเรียนปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย
ที่ตัวจังหวัด ลูกชายคนเล็กเรียนประถมในโรงเรียนหมูํบ๎าน  ทั้งนี้การคืนฮีต (ลํะละรี๊ต) แล๎วมีวิถีชีวิต
แบบใหมํ นําจะมีตัวแบบจากครอบครัวของหลายคนที่คืนฮีตออกมาโดยเฉพาะครอบครัวของแคน  
(ครอบครัวของปูาคืนฮีตที่หลังครอบครัวของแคน) 

สามีของปูาบัวผันย๎ายออกมาอยูํกับภรรยาโดยยังไมํคืนฮีตหรือผีของตระกูลตน ยังถือผี
ตระกูลเดิม การถือผีในตระกูลเดิมนั้น เขาเป็นถึงเจ๎าฮีตโดยการสืบทอดเชื้อสาย จึงกลายเป็นผู๎ทํา
หน๎าที่นําประกอบพิธีกรรม ด๎วยเหตุนี้ เมื่อถึงเวลาประกอบพิธี เขาจะกลับมาตระกูลเพ่ือเป็นผู๎นําพิธี     

ลักษณะ “การคืนฮีตครอบครัวฝุายภรรยาสามียังไมํคืนแล๎วย๎ายออกมาสร๎างบ๎านอยูํ
ด๎วยกัน” เป็นปรากฏการณ๑มีให๎เห็นอีกหลายครอบครัว โดยจารีต “ชายชาวบรู” นั้นจะออกจากกลุํม
ตระกูลเดิมตั้งแตํครั้งแตํงงานจะมีการคอบเป็นเขยตระกูลในเรือนฝุายหญิง หลังจากนั้นเขาจะเข๎ามา
อยูํกับกลุํมตระกูลฝุายหญิง ผํานพิธี “การคอบเขย” ซึ่งเป็นการคอบเพ่ือขอผีตระกูลให๎ผู๎ชายเข๎ามา
เป็นเขยอยูํอาศัยรํวมเรือนได๎อยํางถูกต๎อง แตํผู๎ชายมิได๎ถือวําเป็นสมาชิกผีตระกูลยังคงนับถือ (เป็น
สมาชิก) ผีตระกูลเดิมอยูํ ซึ่งที่จริง ชายชาวบรูถูกควบคุมเรื่องการเข๎าออกนอกกลุํม (รวมถึงการออก
นอกหมูํบ๎าน) น๎อยกวําหญิงชาวบรูซึ่งมักจะถูกคุมด๎วยฮีต โดยเฉพาะห๎ามออกนอกหมูํบ๎านค๎างแรมที่
อ่ืน กรณีเชํนนี้ผู๎วิจัยเคยสอบถามผู๎อาวุโสบรูหลายหมูํบ๎าน พวกเขาไมํได๎ให๎สาเหตุที่มาไว๎ชัดนัก แตํ
หลายคนตีความและอธิบายให๎ฟังวํา เพราะกลัวเรื่องไมํดีจะเกิดขึ้นกับผู๎หญิง เชํนเรื่องการถูกฉุดหรือ
ขํมขืน  เมื่อผู๎หญิงออกนอกหมูํบ๎าน (บางคนยังเลําด๎วยวํา สมัยกํอนโจร -ผู๎ร๎ายมีมากในพ้ืนที่แถบนั้น) 
ในสมัยกํอนมีอยูํบํอยๆ เรียกวํา “มารทาง” หมายถึงหญิงที่ถูกขํมขืนแล๎วท๎อง อันทําให๎เกิดความ
เสียหายตํอครอบครัว พํอแมํอับอาย  

กรณีภรรยาคืนฮีตแล๎วย๎ายออกมา สามีจึงย๎ายตามภรรยามาได๎โดยปริยาย ทั้งนี้การคืนผี
นั้นจะต๎องเสียควายหนึ่งตัว หากสามีจะคืนผีด๎วยจะต๎องเสียอีกตัว (เพราะถือผีคนละกลุํม) กลายเป็น
วําทั้งครอบครัวจะต๎องเสียควายถึงสองตัว ทําให๎มีคําใช๎จํายสูง จึงนิยมคืนผีแตํฝุายภรรยา 
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ปัจจุบัน ครอบครัวของปูาบัวผันมีความสะดวกในการดําเนินชีวิตแบบสมัยใหมํ เธอเป็น
แมํบ๎าน  ชํวยสามีทํานา  หาปลา และบางครั้งที่วํางเว๎นจากฤดูเก็บเกี่ยวก็รับจ๎างเป็นแรงงานทั่วไปทั้ง
ในหมูํบ๎านและนอกหมูํบ๎าน ลูกๆ ออกมาเรียน มาหางานทํานอกหมูํบ๎าน ไมํต๎องกังวลหรือกลัวผิดผี
หรือกฎเกณฑ๑ตํางๆ  ครอบครัวหันมายึดถือฮีตคองประเพณี เทศกาล วันศีล วันพระทาง
พระพุทธศาสนา พร๎อมเชื่อถือผีสูงสุดที่เป็นหลักบ๎าน บางครั้งพวกเขาก็บ๏ะบน (บนบาน) เมื่อจะทํากิจ
สําคัญด๎วยเชํน ลูกไปสอบ   สําหรับสามีของเธอความสัมพันธ๑ระหวํางเครือญาติเดิมดูจะไมํ
เปลี่ยนแปลงไปเพราะเขายังไมํได๎คืนฮีต เขาดําเนินชีวิตทั้งแบบสังคมรํวมสมัย (อนุวัตรไปตาม
ครอบครัว) และแบบจารีต (ผู๎นําพิธีในฐานะเจ๎าฮีต)  เขายังยึดอาชีพทํานาและหาปลาตามฤดูกาล  
นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในมรรคทายกสามารถนําพิธีไว๎พระสวดมนต๑หรือถวายทานในวัดได๎ 

กลุํมคนคืนฮีตเหลํานี้จะหันมายึดถือรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบใหมํยึดถือพุทธศาสนา
โดยบอกวํา “นบคุณพระคุณเจ๎า” ซึ่งหมายถึงถือวันศีลวันพระปฏิบัติไปตามบุญประเพณีและวัน
สําคัญตํางๆ แบบคนลาวหรือไทยอีสาน  ทําพิธีเลี้ยงผีสูงสุดประจําปี บรูไทยอีกหมูํบ๎านหนึ่งเรียกวํา
เลี้ยงผีปูุตา ในการดําเนินชีวิตพวกเขาสัมพันธ๑กับคนภายนอกไมํต๎องยึดถือกฎเกณฑ๑ไปมาได๎อยําง
อิสระ ออกมาเป็นแรงงานในอําเภอ ไปเช๎า-เย็นกลับ บางรายสามีอยูํบ๎าน ภรรยาไปทํางาน  สํวนลูกๆ 
ไปทํางานที่อ่ืนเชํน โรงงานในกรุงเทพฯ  หรือจังหวัดอ่ืนๆ สํงเงินกลับมาให๎พํอแมํ ซึ่งลักษณะรูปแบบ
และวิถีการดําเนินชีวิตคล๎าย “คนลาวหรือไทยอีสาน” โดยทั่วไปในหมูํบ๎านข๎างเคียง ปัจจุบันนี้ เริ่มมี
หลายครอบครัวคืนฮีตและย๎ายบ๎านออกจากกลุํมเดิมมากขึ้น ขณะที่สังคมแบบจารีตเองก็ปรับตัว 
กฎเกณฑ๑บางอยํางเริ่มผํอนคลายและปรับปรนมากขึ้น มีการแตํงงานกับคนนอกทําพิธีคอบนําสะใภ๎
เข๎าตระกูลด๎วยเครื่องเซํนที่ลดลงเชํน ไกํ ซึ่งเมื่อกํอนจะต๎องเสียควาย เทียบเทํากับการคืนหรือเข๎า      
ฮีตของคนบรูเอง  

สมหวัง (ชื่อสมมติ) ชายวัยสี่สิบกวํา ปัจจุบันเขาเข๎ามาเป็นเจ๎าหน๎าที่อุทยาน  ภรรยาเป็น
แมํบ๎านและเปิดร๎านขายของในหมูํบ๎าน เธอเป็นชาวไทยอีสาน เข๎ามาเป็นสะใภ๎ของตระกูลผํานการทํา
พิธีคอบเข๎าตระกูล ซึ่งเธอเลําวําได๎เสียไหมเป็นหมูหนึ่งตัว เข๎ามาเป็นสะใภ๎ เธอสามารถพูดภาษาบรู
สื่อสารกับญาติพ่ีน๎องได๎ (เพียงแคํมาอยูํได๎ 1 ปี) ญาติๆ พากันชมวําเธอเกํง ตอนเช๎าเธอกับสามีจะไป
จํายตลาดในอําเภอชื้อของมาไว๎ขาย อาหารสําเร็จรูป อาหารเช๎าเชํนน้ําเต๎าหู๎ ปลาทํองโก๐ ขนม    
เวลากลับจากอําเภอ พวกเขาจะแวะจอดขายในหมูํบ๎านคนไทยอีสานตามรายทางกํอนถึงหมูํบ๎านด๎วย  

สมหวังเป็นคนที่ชอบดนตรีและเสียงเพลง เลํนดนตรีได๎หลายชนิด กีตาร๑ กลอง และร๎อง
เพลงไพเราะ เขารวมกับเพ่ือนเจ๎าหน๎าที่รัฐในหนํวยงานเดียวกันตั้งวงดนตรี เป็นเสมือนวงดนตรีใน
นามหนํวยงาน รองรับสันทนาการของหนํวยงานหรือต๎อนรับแขกหรือผู๎ใหญํตามโอกาสตํางๆ บางครั้ง
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พวกเขาก็เลํนการกุศลตามหมูํบ๎านหรือรับงานนอกในท๎องถิ่นที่มีญาติพ่ีน๎องจ๎างวาน (ซึ่งก็มีราคาไมํสูง
มากนัก วงดนตรีมีเครื่องเสียง กลองชุด 1 ชุด   กีต๎า 2-3 ตัว) สมหวังมีลูกสามคน  โต๐ (ชื่อสมมติ) ลูก
ชายคนโตของเขาเรียนจบม.6   สอบเข๎าเป็นเจ๎าหน๎าที่รัฐในหนํวยงานเดียวกันซึ่งมีพํอคอยชํวยเหลือ
และแนะนํา  โต๐เลําวํา ตอนเป็นเด็กเวลาพํอไปเลํนดนตรีจะพาเขาไปด๎วย เขาเลยเห็นพํอเลํนดนตรีมา
แตํเล็ก เรียนรู๎และซึมซับการเลํนดนตรีของพํอมาตลอด พํอของเขาเลํนได๎หลายอยํางและเกํงด๎วย ซึ่ง
เขาก็นิยมและชื่นชมในตัวของพํอ และอยากเป็นอยากทําได๎เหมือนพํอ   เขามีแฟนเป็นหญิงสาวชาว
ลาว ทั้งสองคบหาจนกระทั่งอยูํกินด๎วยกัน โต๐พาแฟนมาอยูํที่บ๎านกับแมํได๎ระยะหนึ่งจึงมีการทําพิธี
เรียบงํายสูํขอโดยผู๎ใหญํทั้งสองฝุายและแตํงดองตามประเพณีทําพิธีคอบเข๎าผีตระกูลด๎วยไกํ 2 -3 ตัว  
เธอเข๎ามาเป็นสะใภ๎ของตระกูลชํวยแมํสามีขายของอยูํ 

การปรับไหมหรือคายสําหรับเซํนหรือบูชาผีนั้น การปรับไหมเป็นควายหนึ่งตัวถือวําเป็น
ไหมหรือคายใหญํสุด ปัจจุบันมีการปรับปรนให๎เล็กลงซึ่งอาจจะเป็นหมูหรือไกํซึ่งการซื้อหาก็มีราคาที่
ไมํแพงจนเกินไป การปรับไหมมีการปรับปรนและยืดหยุํนมาตามความเปลี่ยนแปลงมาเป็นระยะ จาก
ควายปรับมาเป็นหมู  หากหาหมูไมํได๎ก็ใช๎ไกํ 5 ตัวเทํากับหมูหนึ่งตัวแทน   และหลังๆ  อาจจะเหลือ
เพียงไกํไมํกี่ตัว กรณีของโต๐กับแมํของเขาจะเห็นได๎วําสังคมแบบจารีตมีการปรับตัวและผํอนปรนมาก
ขึ้น ซึ่งรวมถึงฮีตคองบรูก็เชํนกัน 

การปรับตัวของจารีตเดิมเข๎ากับยุคของความเปลี่ยนแปลงนั้น ในสายตาของคนสูงวัยที่
รับรู๎ความเปลี่ยนแปลงของหมูํบ๎านมาแตํอดีตจะมองวํา เป็นการเสื่อมลงของฮีตคอง ยายคนหนึ่งเลํา
ถึงการเสื่อมคลายของฮีตประเพณีและกฎเกณฑ๑ตํางๆ วําสํวนหนึ่งเกิดจากการทําตามๆ กัน  เมื่อเห็น
คนหนึ่งคนใดในกลุํมทํากํอนแล๎วไมํอะไรเกิดข้ึน ผีไมํลงโทษ ไมํมีใครเป็นไร ก็จะเกิดการปฏิบัติตามกัน
ในเรื่องนั้นและเริ่มขยายไปยังเรื่องอ่ืน เมื่อมีการทําตามกันมาก กฎหลายอยํางก็ถูกปรับเปลี่ยน 
ลดหยํอนลง “ฮีตคองบ๎านเฮากะเลยเสื่อมถอยลงทุกมื้อนี้” 

 ผู๎ที่คืนฮีตไปแล๎วรวมทั้งชาวบรูรุํนหลังหลายคนไมํปฏิเสธวําฮีตคองหรือจารีตเดิมของบรู
นั้นดีงาม ทําให๎ชาวบรูอยูํในกรอบความสัมพันธ๑ที่ดี  เอ้ือเ ฟ้ือกัน เคารพกัน มีความเป็นกลุํมก๎อน
ตระกูล  “ฮีตคองดีเบิ๊ดทุกอยําง บํมียังบํดีดอก” แตํเมื่อยุคสมัยมันเปลี่ยนฮีตจําต๎องเปลี่ยนไป และ
บางคนก็ยอมรับวํา จะให๎กลับไปเป็นเหมือนแตํกํอนคงไมํได๎ เพราะมันเปลี่ยนไปหมดแล๎ว “วิถีชีวิตมัน
ก็เปลี่ยนไปหลายแล๎ว” 

นอกจากนี้ อํานาจของผู๎อาวุโสในตระกูลที่เคยเข๎มงวดในการกํากับพฤติกรรมและ
ความสัมพันธ๑ก็ลดลง  ซึ่งทั้งนี้จะเห็นได๎จากการที่ผีได๎ถูกคอบหรือขอให๎ผํอนคลายมาเป็นระยะๆตาม
ยุคสมัย เจ๎าละโบปัจจุบันมีอํานาจในการตัดสินปัญหาและการแนะนําลดลง บางคนสะท๎อนวํา 
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“เมื่อกํอนตาก๐ง (เจ๎าละโบ) เวําอีหยังแล๎วจบ ทุกคนเฮ็ดตาม แตํวําเจ๎าละโบทุกมื้อนี้ให๎แคํ 30% ที่คนสิ
เคารพเชื่อฟัง” สํวนหนึ่งเกิดจากฮีตลดความสําคัญลงในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป  นอกจากนี้ ตัวเจ๎าละโบ
เองก็ปรับตัวไปกับยุคสมัย มีการยํอหยํอนใน     ฮีตคอง รับวิถีชีวิตแบบใหมํ ไมํได๎ครองตนให๎เป็นไป
ตามการคาดหวังของชาวบ๎าน  

นายมะพร๎าว (ชื่อสมมติ) ชายชราอายุ 80 กวําปี เป็นเจ๎าละโบโดยลําดับการสืบเชื้อสาย
แทนพ่ีชายที่ปุวย ย๎อนไปเมื่อหลายปีกํอนครั้งมีการชุมนุมประท๎วงสร๎างเขื่อนปากมูลที่อยูํไมํไกลจาก
หมูํบ๎าน  มะพร๎าวพร๎อมกับพ่ีน๎องเวินบึกอีกหลายคนที่ได๎รับผลกระทบจากการสร๎างเขื่อน (สํวนใหญํ
เป็นการหาปลาได๎น๎อยลง และอุปกรณ๑ดักจับปลาถูกทําลายด๎วยกระแสน้ําที่ถูกปลํอยลงมาแรง) ได๎เข๎า
รํวมประท๎วงกับชาวไทยอีสานหมูํบ๎านอ่ืน การชุมนุมประท๎วงกินระยะเวลานาน  มะพร๎าวและพ่ีน๎อง
ชาวบรูจึงได๎พักแรมในม็อบชุมนุมประท๎วงนั้น  ที่นั่น มะพร๎าวได๎ชอบพอกับหญิงรุํนราวคราวเดียวกัน 
เธอเป็นคนไทยอีสานเคยมีครอบครัวมากํอนแตํปัจจุบันเป็นหม๎าย ตัวมะพร๎าวเองมีครอบครัวอยูํแล๎ว 
ทั้งสองชอบพอกันจนตัดสินใจจะอยูํกินแบบสามีภรรยา มะพร๎าวยอมเลิกกับภรรยาชาวบรูที่อยูํกิน
ด๎วยกันมาหลายปี (ไมํมีลูก)  มาอยูํกับภรรยาใหมํ เขาพาเธอเข๎ามาอยูํด๎วยในหมูํบ๎าน ได๎สร๎างบ๎านหลัง
ใหมํอีกด๎านหนึ่งของหมูํบ๎านซึ่งเป็นอาณาบริเวณเดียวกันกับกลุํมคนที่คืนฮีต (ลํะละรี๊ต)  ที่นี่มีญาติพ่ี
น๎องคืนฮีตย๎ายมาอยูํกํอนแล๎ว พฤติกรรมในเรื่องนี้ของเขาเครือญาติและญาติพ่ีน๎องในหมูํบ๎านไมํพอใจ
พากันวิพากษ๑วิจารณ๑ ในฐานะคนอายุมากแล๎วซ้ํายังเป็นผู๎อาวุโสของฮีตตระกูลสืบสายตําแหนํง     
เจ๎าละโบเป็นที่คาดหวังในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม (ดังที่เคยเป็นมาในอดีต) เมื่อพ่ีชายที่ได๎รับตําแหนํง       
เจ๎าละโบปุวยไมํสามารถทําพิธีได๎ เขาจึงรับเข๎าทําหน๎าที่แทนพร๎อมกับน๎องชายอีกคน วันเลี้ยงบ๎าน
เดือน 6 เขาขึ้นภูทําพิธีเลี้ยงผีลงมา รุํงเช๎าเขาล๎มปุวยอยํางไมํทราบสาเหตุ ภรรยาคนอีสานพาไป
โรงพยาบาลในจังหวัด ได๎นอนโรงพยาบาล 2-3 คืน ไมํมีญาติพ่ีน๎องลูกหลานมาเยี่ยม เขาขอออกจาก
โรงพยาบาลมารักษาอยูํบ๎าน เมื่อกลับมาก็ไมํคํอยมีญาติพ่ีน๎องมาเยี่ยมยาม มีญาติพ่ีน๎องกลุํมตระกูล
อ่ืนมาเยี่ยมบ๎างเป็นครั้งคราว  อยํางไรก็ตาม ลือกันวําการเจ็บปุวยของเขามีสํวนในการผิดผี  เพราะ
กํอนหน๎านั้นเขายังแข็งแรงปกติอยูํแตํขึ้นไปทําพิธีเลี้ยงผีกลับลงมาก็ปุวยไมํหาย นําจะเป็นเพราะเขา
ทําพิธีบอกกลําวเลี้ยงผี (ด๎วยภาษาบรู) ไมํคํอยเป็น “บํรู๎จักปาก บํจักวําว” ผู๎อาวุโสพร๎อมชาวบ๎านทํา
พิธีเซํนไหว๎ผีเสียหมู 1 ตัว เพ่ือขอขมาผีแก๎ไขเยียวยาการเจ็บปุวยของเขา  แตํอาการก็ไมํดีขึ้น   บาง
คนคิดวํา ยังแก๎ผีไมํถูก    

ในทางตรงกันข๎าม ขณะที่เขานอนซมอยูํในบ๎าน พ่ีน๎องหลายคนทวงถามที่ดินและบ๎าน
หลังที่เขาอยูํนี้วําจะยกให๎ใคร บางคนมานอนเฝูาเพ่ือหวังจะเจรจาตํอรองที่ดิน มีพ่ีน๎องจากกลุํมอ่ืนมา
เจรจาซื้อ-ขาย และได๎ตกลงซื้อขายกัน ญาติในตระกูลไมํพอใจที่เขาขาย แทนที่จะยกให๎พ่ีน๎องหรือ
หลาน บางรายกลัววํา เมียคนอีสานจะเอาเงินไปหมด อยํางไรก็ตาม เมื่อซื้อขายกันจริง ผู๎ซื้อไมํยอมให๎
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เงินเขาหมดให๎เพียงบางสํวนที่เหลือจะเก็บไว๎จัดงานศพให๎เมื่อเขาตาย  ตํอมาเมื่อเขาเสียชีวิต เงินที่ใช๎
จัดงานศพก็คือเงินขายที่ดินนั่นเอง  

โดยปกติ เจ๎าละโบ  (อะจวยละโบ) ของหมูํบ๎านถือวําเป็นคนสําคัญ เป็นที่เคารพของทุก
คนในหมูํบ๎าน ยามเจ็บปุวยจะมีญาติพ่ีน๎องมารํวมเฝูาดูแลเป็นวันเป็นคืนจนกวําคนปุวยจะหาย พวก
เขายึดถือและให๎ความเคารพเจ๎าละโบเป็นเสมือนพํอบ๎าน เจ๎าละโบคนกํอนของหมูํบ๎านเป็นตัวอยํางที่
ชาวบ๎านจะเลําถึงและยกยํองอยูํเสมอ การล๎มปุวยของนายมะพร๎าวซึ่งเป็นเจ๎าละโบกลับไมํคํอยมีญาติ
มาเฝูายามถามไถํ  ทั้งนี้อาจสันนิษฐานได๎วํา พฤติกรรมของเขาที่ไมํเหมาะสมทําให๎ญาติพ่ีน๎องลด
ศรัทธาลง นอกจากนี้ เขาได๎ย๎ายมาอยูํในอาณาบริเวณของกลุํมคนที่คืนฮีต  แม๎จะไมํได๎ทําพิธีการคืน
ฮีต (ลํะละรี๊ต)  แตํก็เป็นเสมือนการประกาศวําต๎องการออกจากฮีต หันมาเลือกวิถีชีวิตแบบใหมํ 
ลดทอนความสัมพันธ๑กับเครือญาติลง   

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป นอกจากการคืนฮีตดังที่กลําวมาแล๎ว จารีตเดิมยังถูกปรับให๎
ลดหยํอนมากข้ึน พิธีกรรมบางอยํางที่อยูํก็ถูกปรับปรน ผสานเข๎ากับรูปแบบสมัยใหมํด๎วย เชํน พิธีการ
จัดงานศพในตระกูลนั้น หากจัดตามจารีต คนนอกซึ่งรวมถึงคนที่คืนฮีตไปแล๎วไมํสามารถที่จะเข๎ารํวม
ได๎   เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป พบวําบางกลุํมฮีตมีการปรับเปลี่ยนการจัดงานศพ โดยจัดงานศพ
ข๎างๆ เรือนพํอเฒําแมํเฒํา นําเต๎นท๑มาตั้งเป็นสถานที่จัดงาน พิธีตั้งแตํต๎นจนจบจะถูกจัดที่นี่ทําให๎
ลูกหลานญาติพ่ีน๎องทั้งคนในและคนนอกสามารถเข๎ารํวมได๎  งานศพที่ถูกจัดแบบใหมํนี้ ก็มีลักษณะ
คล๎ายกับประเพณีคนไทยอีสาน มีพระมาสวด  ถวายภัตตาหารพระ  กลางคืนมีวงดื่มกิน วงพนันอยูํ
รํวมกับเจ๎าภาพจนสวําง (ซึ่งรูปแบบนี้ พบเห็นได๎ทั้งหมูํบ๎านไทยอีสานและลาวฝั่งลาว) 

พิธีบุญระเบิ๊บซึ่งถือเป็นการทําพิธีเ พ่ืออุทิศแกํผู๎ตายที่ยิ่งใหญํตามจารีตของชาวบรูได๎ถูก
ปรับแตํงและเข๎ามาทดแทนด๎วยพิธีกรรมแบบวัฒนธรรมไทยอีสานที่เรียกกันวํา “บุญแจกข๎าว” ซึ่ง
เป็นการทําบุญอุทิศสํวนกุศลให๎กับญาติพ่ีน๎องพํอแมํและบรรพบุรุษรวมถึงเอากระดูกบรรจุธาตุ มีการ
ตั้งต๎นดอกผึ้ง ตั้งกองบุญนําสิ่งของที่จะอุทิศให๎กับผู๎ตายเชํน  ข๎าวสาร พริก น้ําปลา ผ๎านุํง ผ๎าหํม สบูํ 
ยาสีฟัน ฯลฯ มาตั้งเป็นกองบุญ เครือญาติบรูและญาติพ่ีน๎องฮักแพงจากหมูํบ๎านอ่ืนจะถูกเชื้อเชิญมา
รํวมงาน พวกเขาจะนําข๎าวสารและสิ่งของอ่ืนๆมารํวมกองกับเจ๎าภาพ เจ๎าภาพจะหํอข๎าวต๎มหรือ
เตรียมของคาวหวานอ่ืนๆ ไว๎เลี้ยงต๎อนรับ นิมนต๑พระมาสวด รุํงเช๎าทําบุญตักบาตร “หงายพาข๎าว”
เป็นเสร็จพิธี  ชาวบรูเปรียบวํางานพิธีนี้คล๎ายกับพิธีระเปิ๊ปที่เป็นการอุทิศบุญให๎กับบรรพบุรุษ แตํงาน
ระเปิ๊บจะดูยิ่งใหญํและศักดิ์สิทธิ์กวํา มีหมออัลลอย๑สวดเรียกผี ฆําควายหลายตัว มีการฟูอนรํา เขย
เลํนสนุกสนาน หยอกล๎อกับหญิงสาวตระกูลได๎  
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    ภาพที ่4.1 บุญแจกข๎าว: ต๎นดอกผึ้งและกองบุญอุทิศให๎กับผู๎ตาย (ภาพโดยผู๎วิจัย) 

สําหรับนายขนุน ชายชาวบรูอายุประมาณ 50 กวําปี ตระกูลของเขาขาดผู๎สืบตํอผีจึงถือ
วําคืนฮีตไปโดยปริยาย หันมานับถือพุทธศาสนา เขาแตํงงานกับหญิงสาวอีกกลุํมตระกูล (จุมรี๊ต)  โดย
คอบเป็นเขยขออยูํในกลุํมภรรยา ชํวงกํอนเข๎าพรรษา นายขนุนต๎องการทําบุญอุทิศสํวนกุศลให๎ผี  
บรรพบุรุษ เขาไมํสามารถทําได๎ที่บ๎าน เพราะเป็นกลุํมผีตระกูลภรรยา เขาเป็นเพียงเขยมาขออยูํ เขา
จึงเลือกใช๎ “วัด” เป็นสถานที่จัดงาน  มีเสียงซุบซิบกันวําไมํถูกต๎อง เพราะตามจารีตการแจกข๎าวควร
ทําท่ีเรือนลูกหลาน มีเพียงญาติสนิทบางคนเข๎าใจเหตุผลที่ไมํสามารถจัดงานบุญในเรือนของตัวเองได๎ 
แตํนายขนุนเองเลือกที่จะมองวํา วัดก็เป็นสถานที่สะดวกสบายกว๎างขวาง อุปกรณ๑ตํางๆ พร๎อม  ไมํ
เปลืองคําใช๎จําย   

อยํางไรก็ตาม อาณาบริเวณท่ีคนออกจากผีย๎ายมาอยูํขยายเพ่ิมขึ้นตามกาลเวลา   แตํก็ถูก
มองวําเป็นอาณาบริเวณที่ไมํปลอดภัยทางสังคมในการอยูํรํวมกันเมื่อเทียบกับกลุํมตระกูลเดิม หญิง
ชาวบรูเลําให๎ฟังวํา คุ๎มนั้นไมํปลอดภัย มีการลักขโมยกันมาก  แมํค๎าขายก๐วยเตี๋ยวไมํกล๎าไปเปิดร๎านใน
คุ๎มนั้นเพราะกลัว   หลานชายเธอแตํงงานกับหญิงชาวลาวพาภรรยามาอยูํด๎วยกันในคุ๎มนั้น กําลังจะ
พาภรรยากลับเมืองลาวไปเยี่ยมพํอแมํและญาติ  นําเงินไว๎ในบ๎าน ออกไปทํางาน กลับมาเงินหนึ่งหมื่น
บาทหายไป ไมํรู๎วําใครเอาไป และคิดวําคงยากที่จะได๎คืน  การคืนฮีตย๎ายออกมาแม๎มีความสะดวกใน
การดําเนินชีวิตแบบใหมํ แตํก็เปลี่ยนความสัมพันธ๑แบบเดิมในอดีตมีการพ่ึงพากันน๎อยลง แตํละ
ครอบครัวตํางวุํนวายกับการทํามาหากิน ออกไปทํางานนอกหมูํบ๎านไปเช๎าเย็นกลับ ซึ่งพวกเขาเรียก
สภาพเชํนนี้วํา “หัวใครบันไดมัน” จะพบปะสังสรรค๑กันเป็นครั้งคราว ตามโอกาสหรืองานบุญ
ประเพณีอีสานโดยทั่วไปที่ยึดถือ   
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4.2 การปรับตัวของสังคมจารีตและความซับซ้อนทางสังคม 

ตามที่ได๎กลําวมาแล๎ววํา ระบบเครือญาติและตระกูลนั้นมีความสําคัญตํอชาวบรูในการ
กํากับและควบคุมพฤติกรรมและความสัมพันธ๑ในวิชีวิตของชาวบรู  ด๎วยเหตุนี้ การเลิกความเชื่อหรือ 
คืน “ผี” จึงเป็นการประกาศวํา จากนี้ไปเขาจะไมํยึดถือความเชื่อเดิมของวงศ๑ตระกูลอีกซึ่งก็แปลวําไมํ
จําเป็นต๎องปฏิบัติหรือยึดถือกฎเกณฑ๑ อํานาจ หน๎าที่ ลําดับชั้นความสัมพันธ๑ที่เคยมี รวมไปถึงอํานาจ
ในการตักเตือน แนะนํา และลงโทษ ของผู๎อาวุโสในตระกูล  กลําวอีกในแงํหนึ่ง “การคืนฮีต” (ลํะ
ละรี๊ต)  นับได๎วําเป็นการเลิกยึดถือกฎเกณฑ๑และความสัมพันธ๑ระหวํางสมาชิกตระกูล จึงถือได๎วํา 
“เป็นการลดทอนความสัมพันธ๑เครือญาติกับกลุํมเดิม” ซึ่งข้ันแรงสุดก็คือการตัดญาติ  

ดังกรณีของชาวบรูสองคนระหวํางนายมะขามและนายขนุน (ชื่อสมมติ) ที่เป็นเครือญาติ
เดียวกัน เป็นลูกพ่ีลูกน๎องกัน มีความสัมพันธ๑ที่ดีและสนิมสนมกัน อยูํในอาณาบริเวณเดียวกัน ตํอมา
ทั้งสองลงสมัครเลือกตั้งสมาชิกอบต. ด๎วยกัน ทําให๎ต๎องแขํงขันกัน นายขนุนได๎เปรียบเพราะเข๎ามาเป็น
เขยในกลุํมตระกูลใหญํซึ่งพํอตาเคยเป็นนักการเมืองมีอิทธิพลในหมูํบ๎าน อีกทั้งเขาเคยมีประสบการณ๑
ทางการเมืองจากการที่เคยชํวยลุงและเครือญาติแขํงขันการเมืองท๎องถิ่น จึงได๎ใช๎กลยุทธ๑ทางการเมือง
เชํนเลี้ยงแจกจําย มาใช๎ในการแขํงขัน ขณะที่มะขามมีเพียงเครือญาติและเชื่อมั่นวําจะได๎รับการ
สนับสนุน นายขนุนชนะ แตํอีกฝุายแพ๎ ทั้งสองไมํคํอยมองหน๎ากัน พูดจากันน๎อยลง ตํอมามะขามได๎ 
“คืนฮีต” (ลํะละรี๊ต)  ย๎ายบ๎านออกไป แยกตัวออกหํางไปจากนายขนุน และเครือญาติคนอื่นๆ  

การย๎ายบ๎านของเขาสันนิษฐานได๎วําเป็นผลมาจากการไมํพอใจทางการเมือง เพราะกํอน
หน๎านี้เขากับเครือญาติมีความสัมพันธ๑อันดีกันมาตลอด นอกจากจะเป็นความไมํพอใจที่แพ๎การ
เลือกตั้งแล๎วอาจถือได๎วําต๎องการลดทอนความสัมพันธ๑ทางเครือญาติกับนายขนุนและเครือญาติคน
อ่ืนๆ ด๎วยในเวลาเดียวกันที่ไมํเลือกตัวเอง โดยใช๎ “การคืนฮีต” (ลํะละรี๊ต)  มาเป็นเครื่องมือเป็น
ปฏิบัติการแสดงออกถึง “ความไมํพอใจ”  

อนึ่ง  ปัจจุบัน ชาวบรูทําการคืนฮีตกันมากขึ้น ทําให๎การคืนฮีตกลายเป็นเรื่องปกติที่หาก
ใครต๎องการความสะดวกในการดําเนินชีวิต ไมํอยากติดขัดด๎วยฮีตคองหรือข๎อห๎ามตํางๆ ก็สามารถทํา
การคืนฮีตย๎ายบ๎านออกจากกลุํมเดิมได๎ “ความเป็นปกติ”  ที่ใครก็สามารถทําได๎นี้เองกลายเป็น
เครื่องมือสําคัญที่มะขามนํามาใช๎ปฏิบัติการได๎อยํางไมํเก๎อเขิน โดยผสมกลมกลืนไปกับปรากฏการณ๑
การคืนฮีตทั่วไปที่มีในหมูํบ๎าน   ฮีตแตํเดิมนั้นเคยมีความหมายแบบหนึ่งเชํน เป็นกฎเกณฑ๑ควบคุม
และร๎อยรัดผู๎คนไว๎ด๎วยกัน    แตํเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป ฮีตกลับถูกปรับความหมายไปเป็นอีกแบบ  
นายมะขามเลือกที่จะใช๎ “ฮีต” ไปในทางตรงกันข๎ามกับความหมายเดิม เป็นการตัดความสัมพันธ๑ทาง
เครือญาติ การคืนฮีตจึงเป็นปฏิบัติการทางวัฒนธรรมที่มีความหมายได๎หลายระดับตามยุคสมัยเชํนเพ่ือ



151 
 

ยกเลิกกฎเกณฑ๑ท่ีอึดอัด ปรับเปลี่ยนความสัมพันธ๑ตามสังคมสมัยใหมํ  ลดทอนความสัมพันธ๑เดิม การ
ปรับตัวเข๎ากับสังคมแบบคนไทยอีสาน  และขั้นแรงสุดอาจใช๎เป็นเครื่องมือในการตัดความสัมพันธ๑
ในทางการเมือง 

การคืนฮีตทําให๎กฎเกณฑ๑ที่กํากับวิถีชีวิตประจําวันนั้นผํอนคลายลง มีความสะดวกสบาย
ตํอการดําเนินชีวิตมากขึ้น แตํก็เป็นการคืนหรือออกจากฮีตผีตระกูลเทํานั้น “ผีสูงสุด” (เยียง)  พวก
เขายังเคารพและนับถืออยูํ ถูกปรับเป็นหลักบ๎านควบคูํกันไปกับนับถือพุทธศาสนาแบบท๎องถิ่น ทําให๎
เห็นความเป็นบรูที่เลื่อนไหล มีทั้งบรูที่คืนฮีตและบรูแบบที่ถือฮีตคองและนับถือพุทธศาสนา เมื่อถึง
เวลาประกอบพิธีกรรมผีหลักบ๎าน (อัยยะจํานัก) พวกเขาเข๎ารํวมพิธีกรรมด๎วยกันได๎   พร๎อมกับ
พิธีกรรมทางพุทธศาสนาพวกเขาก็ทําได๎ทํานองเดียวกันนี้ ขณะที่พิธีกรรมผีบรรพบุรุษ จะแยก
ประกอบพิธีกันตามกลุํมใครกลุํมมัน ซึ่งจํากัดเฉพาะสมาชิกที่ยังไมํคืนฮีตเทํานั้นที่จะเข๎ารํวม 

ความแตกตํางด๎านเชื่อนี้ทําให๎หมูํบ๎านเกิดอาณาบริเวณ (คุ๎ม) การอยูํอาศัยที่ซ๎อนทับกัน
และแบํงเป็นสํวนๆ ได๎แกํอาณาบริเวณใหมํ (ของคนที่ออกฮีตมาอยูํอาศัย) และอาณาบริเวณเกํา (ของ
คนที่ยังนับถือผีมีฮีต) ซึ่งภายในอาณาบริเวณเกํานี้ก็ยังมีการแบํงเป็นกลุํมผีที่อีก 3 กลุํม  นอกจากนี้
แล๎ว สภาพการณ๑ด๎วยทั่วไป ยังปรากฏวํา เรือนพํอแมํปูุยําที่มีมาแตํอดีตถือเสมือนเป็นมูลเค๎ามรดก
ของบรรพบุรุษ คนบรูบอกวําตามจารีตลูกหลานต๎องสงวนรักษาสืบตํอ แตํเมื่อยุคสมัยที่เปลี่ยนผําน 
เมื่อพํอแมํเสียชีวิตแล๎ว ลูกหลานก็ประกาศขาย  มีคนนอกเข๎ามาอยูํอาศัยในหมูํบ๎าน เดิมทีคนนอกที่
จะเข๎ามาอยูํในหมูํบ๎านจะมีการทําพิธีเพ่ือเป็นลูกพ่ึงลูกเทียนของผีหลักบ๎าน  (พิธีประกอบด๎วยเหล๎า 1 
ไห ไกํ  1  ตัว ดอกไม๎และเทียน 1 คูํ) ครูที่เป็นคนนอกเข๎ามาสอนในโรงเรียนหมูํบ๎านก็จะต๎องทําพิธี
คอบผีของหมูํบ๎าน   แตํทุกวันนี้เริ่มมีการปรับปรนลงซึ่งอาจไมํต๎องทําก็ได๎  นอกจากนี้ ในความเป็น
พ้ืนที่ชายแดนและเป็นกลุํมชาติพันธุ๑ทําให๎มีคนนอกหรือหนํวยงานการศึกษาเชํน มหาวิทยาลัยหลาย
แหํง สนใจเข๎ามาเข๎าคํายหรือศึกษาบํอยครั้งทั้งเป็นโครงการชํวยเหลือหรือบริจาคสิ่งของหรือศึกษา
วัฒนธรรม1 ทําให๎หมูํบ๎านต๎อนรับคนนอกและเจ๎านายอยูํ เป็นประจํา สิ่งเหลํานี้มีผลตํอการ
เปลี่ยนแปลงจารีตและอัตลักษณ๑บรู มีการประกอบสร๎าง หยิบเลือกอัตลักษณ๑จัดแสดงต๎อนรับ รวมไป
ถึงการเฟูนหาเลือกสรรภูมิปัญญาให๎เป็นตัวแทนวัฒนธรรมท๎องถิ่น 

การผํอนคลายหรือลดน๎อยถอยลงของฮีตคองบรู ในสายตาคนรุํนกํอน ปูุ ยํา ตา ยาย 
นอกจากมองวําเป็น “ความเสื่อม” ลงของจารีตประเพณีแล๎ว ยังถูกมองวําเป็นการปรับเข๎ากับยุค
สมัยใหมํ หญิงชราวัย 80 กวําปีในกลุํมตระกูลที่ยังคงรักษาฮีตคอง ยายมีลูกสามคนเป็นชายหนึ่งและ

                                           
1
 เคยมีคนไทยอีสานหมูํบ๎านใกล๎เคียงบอกกับผู๎วิจัยวํา ทําไมพากันมาแตํหมูํบ๎านบรู  บ๎านพวกเขาทําไมไมํมา

บ๎าง  
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หญิงสองคน ทุกคนแตํงงานมีครอบครัวหมดแล๎วมีหลานและเหลนให๎ยายได๎ อ๎ุมอีกหลายคน  
ครอบครัวลูกสาวของยายสองคนยังอยูํกับยาย สํวนลูกชายได๎ยายมาอยูํกับภรรยาในด๎านเหนือซึ่งมี
กลุํมคนคืนฮีตอาศัยอยูํจํานวนมาก  ลูกของยายเคยชวนให๎คืนหรือออกฮีตแตํยายปฏิเสธ การปฏิเสธ
ของยายมิใชํด๎วยเหตุผลของการไมํยอมรับชีวิตแบบสมัยใหมํซึ่งยายเองก็ยอมวําสังคมมันเปลี่ยนแปลง
ไปแล๎ว แตํยายไมํยอมออกฮีตไปเพราะยายบอกวํา  ยายเป็นคนกก มีความใกล๎ชิดกับผีตระกูล  ตั้งแตํ
พํอแมํเสียไปก็เหลือกันสองพ่ีน๎อง คือตัวยายและน๎องสาวอีกคนที่เป็นผู๎อาวุโสของตระกูล  ฮีตตระกูล
ของยายเป็นตระกูลใหญํในหมูํบ๎าน สืบมานานแตํสมัยบรรพบุรุษ   เจ๎าละโบ (อะจวยละโบ) ก็สืบทอด
กันในกลุํมนี้ จะให๎ยายออกจากฮีต ยายคิดวํา ไมํเหมาะสมและกลัวผีไมํยอม จะถูกลงโทษ ยายจึงไมํ
ยอมออกฮีต พร๎อมทั้งสั่งลูกหลานไว๎วํา “ถ๎าสิคืนฮีต รอให๎แมํตายกํอน จังพากันออกไป แมํบํได๎วําหยัง 
บ๎านเฮือนก็อยําพึ่งสร๎างเทปูนพากัน ทําให๎มันมั่นคงหลาย เพราะสิรื้อย๎ายลําบาก ยามที่พากันออกฮีต 
เมื่อขํอยตายแล๎ว” 

ในยุคที่หมูํบ๎านก๎าวเข๎าสูํความเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลา กฎเกณฑ๑ตํางๆ ถูกปรับเปลี่ยน 
หมูํบ๎านถูกเชื่อมกับโลกภายนอกมากขึ้น พิธีกรรมหรือฮีตคองถูกปรับให๎ยืดหยุํนตามยุคสมัย ผีที่เคย
เป็นพลังหรืออํานาจเหนือธรรมชาติถูกตํอรองได๎และถูกทําให๎ยืดหยุํนมากขึ้น ผู๎หญิงที่ถูกสงวนและ
เก็บรักษาด๎วยจารีตฮีตคอง ปัจจุบันออกนอกหมูํบ๎านด๎วยเงื่อนไขที่หลากหลายเชํน แตํงงาน เรียน
หนังสือ  ทํางาน พวกเธอสร๎างรายได๎เลี้ยงครอบครัวมีบทบาทโดดเดํน บางคนแตํงงานกับชาวตํางชาติ
ไปอยูํกับสามีตํางประเทศสํงเงินมาให๎พํอแมํสร๎างฐานะทางครอบครัว  อยํางเชํนครอบครัวปูาหอม (ชื่อ
สมมติ) มีลูก 4 คนเป็นผู๎หญิงสามชายหนึ่ง ลูกสาวคนโตของปูาได๎สามีเป็นชาวตํางชาติ ไปอยูํกับสา มี
สํงเงินมาให๎ทางบ๎านซื้ออาคารพาณิชย๑ทําร๎านขายของ เธอมาเยี่ยมพํอแมํบ๎างเป็นครั้งคราว  ปูาปลูก
สวนผลไม๎ริมน้ําและกําลังจะซื้อขยายดินเพ่ิม สํวนสามีปูาเป็นนักการเมืองท๎องถิ่น แม๎บางปีจะแพ๎การ
เลือกตั้งก็อยูํบ๎านหาปลาและทําสวน ลูกสาวคนรองของปูาเรียนจบพยาบาลตอนนี้ทํางานอยูํในเมือง 
ครอบครัวของปูาจัดได๎วํามีฐานะพอสมควรในหมูํบ๎าน   

ปัจจุบันพบวํา หญิงชาวบรูเรียนหนังสือและสําเร็จการศึกษามากกวําชาย ในคุ๎มบ๎านที่คืน
ฮีต บางครอบครัวมีลูกสาวจบปริญญาตรีหลายคน หลายครอบครัวกําลังสํงลูกสาวเรียนอยูํ ครอบครัว
ของแคนและภรรยาก็เป็นหนึ่งในนั้น  เขาเคยพูดกับผู๎วิจัยวําตนเองยากจนไมํมีทรัพย๑สมบัติใดที่จะให๎
ลูก ที่ดินที่นาก็ไมํมี นอกจากการศึกษาเทํานั้นที่จะทําให๎พวกเธอมีอนาคต เขาจึงพยายามสํงลูกให๎
เรียนให๎ได๎มากที่สุด เขาเลําวํา “โชคดีที่ลูกๆ ทุกคนเอาใจใสํและมุํงมั่นกับการเรียน” ชาวบรูหลายคน
ปรารภให๎ฟังวํา ผู๎หญิงมานะเรียนมากกวําผู๎ชาย ยายคนหนึ่งบอกวํา  
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 “เมื่อกํอนใครมีลูกสาว  ต๎องทําใจ พ่ึงพาอาศัยได๎บํเทําผู๎ชาย ไปไสมาไสลําบาก 
อยูํกับเย๎าเฝูากับเรือน ครั้นผัวบํหาบํมั่น เจ๎าสิได๎กินได๎อยากนําเขาบํ เขยขี้คร๎านเจ๎าบํทนสิอยูํ
นําพํอเฒําแมํเฒําดอก โดนปรับไหมอีก ทุกม้ือนี้เปลี่ยนไปหมด ได๎กินนําลูกหญิงนี่ลํะ ถ๎าเป็น
ลูกชายบํได๎กินนําดอก แมํหญิงหางานทําเลี้ยงดูพํอแมํ พ่ึงพาอาศัยได๎   กับผู๎ชายหั่นเอาแตํกิน
เหล๎าเมายา  เงินทองที่หามาได๎บํได๎ให๎เมียดอก  ลงขวดเหล๎าหมด ผู๎ลางคนตีเมีย เอาเงินเมีย
มากินมาเลํนซ้ํา เอาหมดซุกอยําง วําแตํเหล๎ายาจนฮอดการพนันตั้งแตํวัยรุํนจนฮอดผู๎ใหญํ บํ
มีไผอยากได๎เป็นผัวซ้ํา”   

การเติบโตของเมืองโขงเจียมสํวนหนึ่งถูกพัฒนาให๎เป็นเมืองทํองเที่ยวซึ่งมีความเข๎มข๎นสูง
นั้น นอกจากแหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มีอยูํให๎นักทํองเที่ยวได๎สัมผัสแล๎ว สถาน
บันเทิงกลางคืนเชํนร๎านคาราโอเกะก็มีมากไว๎รองรับนักเที่ยวโดยเฉพาะนักทํองเที่ยวชาย ซึ่งจะมีสาว
รุํนเยาว๑นั่งหน๎าร๎าน (สํวนใหญํพวกเธอมาจากประเทศเพ่ือนบ๎าน) สถานบันเทิงที่วํานี้อยูํใกล๎หมูํบ๎าน 
ผู๎ใช๎บริการมิได๎มีเฉพาะแตํนักทํองเที่ยวแดนไกลที่มาเยือนเทํานั้น แตํยังเป็นที่นิยมของชายในท๎องถิ่น
ด๎วย  เคยมีการพูดหยอกล๎อกันวํา “โดยปกติ คนแกํได๎เงินผู๎สูงอายุ แตํที่นี่เด็กได๎เงินผู๎สูงอายุ” ซึ่ง
หมายถึงสาววัยเยาว๑ทั้งหลายที่อยูํตามร๎านสถานบันเทิงเหลํานี้   ปูาหอมบอกวํา “บางคนผู๎ที่เอาเมีย
แล๎ว อยูํบ๎านเลื่อยไม๎ ได๎เงินมาก็เอาไปลงคาราโอเกะ ได๎เงินมาบํเฮ็ดหยัง ไปคาราโอเกะ 3-4 มื้อ ถ๎าบํ
หมดเงินบํกลับมา หลานปูาตีกันกับเมีย ทะเลาะ จนแยกทางกันทุกมื้อนี้ ก็ย๎อนไปคาราโอเกะหั่น    
แหลํะ” 

บทบาทชายและหญิงมีการปรับเปลี่ยน เมื่อกํอนที่ผู๎ชายหาเลี้ยงครอบครัว แตํปัจจุบัน 
ผู๎หญิงหาเลี้ยงครอบครัวมีหน๎าที่การงานดีกวํา พวกเธอออกนอกหมูํบ๎านทํางาน เรียนหนังสือ มี
การศึกษามากกวํา จึงสร๎างรายได๎เลี้ยงดูครอบครัวได๎มากกวํา ในทางตรงกันข๎าม ผู๎ชายกลับไมํถูก
เลือกเอามาเป็นคูํครองจากหญิงสาวในหมูํบ๎าน “น๎อยหนํา” (ชื่อสมมุต) หญิงสาวชาวบรู เธอเรียนจบ
ปริญญาตรีได๎ทํางานใกล๎ที่สามารถเทียวไปเช๎าเย็น-กลับได๎  ชายหนุํมหลายคนในหมูํบ๎านอยากได๎เธอ
มาเป็นคูคํรอง กระรอก (ชื่อสมมติ) เป็นหนึ่งในนั้น   ขนุนที่เป็นพํอของเขาเองก็สนับสนุนเพราะเธอมี
พร๎อมทั้งการศึกษาและตําแหนํงหน๎าที่  พํอจะไปสูํขอให๎ ถ๎ารักชอบพอกันจริง เมื่อครั้งงานบุญบ๎าน 1 

                                           
1 โดยประเพณีงานบุญบ๎าน (บุญผเวส) ทุกบ๎านจะเตรียมต๎อนรับญาติพ่ีน๎องที่มาเยือนทั้งใกล๎และไกล (แม๎แตํคนบ๎าน

เดียวกัน) แขกสามารถเดินเลาะทั่วหมูํบ๎าน เข๎าบ๎านนั้นออกบ๎านนี้ เยี่ยมเยือน ดื่มกิน (เจ๎าภาพจะเตรียมข๎าวบุญและของดื่มกินไว๎
ต๎อนรับ) ได๎ทุกหลังคาเรือน ประเพณีนี้มีเหมือนกันทั้งสองฝั่งไทย-ลาว แตํฝั่งลาวดูจะสนุกสนานดื่มกินละเลํนมากกวํา และชาวบรู
ชอบที่จะไปรํวมงาน “บุญบ๎าน” ฝั่งลาวทั้งที่เป็นเครือญาติบรูและญาติพ่ีน๎องฮักแพง พวกเขาบอกวําฝั่งลาวเลํนสนุก มํวนกวําฝั่ง
ไทย ไมํคํอยมีการทะเลาะตีกัน ผิดกับฝั่งไทยที่วัยรํุนมักจะตีรันฟันแทงกันจนบางคร้ังมีคนตาย (คร้ังหลังสุดงานบุญที่บ๎านดําน มี
การขว๎างระเบิดใสํกันทําให๎มีผู๎เสียชีวิต) 
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กระรอกดื่มกินจนได๎ที่แล๎วมาชวนผู๎วิจัยไปบ๎านเธอ1 การชวนไปในครั้งนี้กระรอกก็หวังจะไปหา
น๎อยหนําด๎วยนั่นเอง เมื่อไปถึงผู๎วิจัยนั่งคุยกันกับพํอเธออยูํด๎านนอก สํวนกระรอกเข๎าไปข๎างในบ๎าน
พูดคุยหยอกล๎อกับน๎อยหนําที่กําลังทํากับข๎าวอยูํในครัว  เมื่อนั่งได๎สักพักมีคนมาชวนผู๎วิจัยไปบ๎านอีก
หลังหนึ่ง จนเย็นผู๎วิจัยกลับที่พักผํานมาก็ยังเห็นกระรอกอยูํที่บ๎านของน๎อยหนํา อยํางไรก็ตาม ผู๎วิจัย
คํอนข๎างแนํใจวํา เขาชอบพอน๎อยหนําและพยายามที่จะแสดงให๎เธอรับรู๎ สํวนเธอจะตอบสนองด๎วย
ความรู๎สึกเดียวกันกับที่เขามีหรือไมํ ก็มิอาจทราบได๎  แตํภายหลังผู๎วิจัยได๎ยินเสียงกระซิบมาจาก
ญาติๆ ของเธอวํา “สิมาจีบ กินแตํหล๎า แตํงตัวบํสะอาด หนวดเครารุงรังไผสิเอา”  ขณะที่กระรอกเอง
ก็ยอมรับวํา “หากบํกินเหล๎า เขาบํกล๎า ต๎องกินเหล๎ายอมใจ จังสิกล๎า”  

ผู๎ชายที่ไมํกินเหล๎าเมายา ตั้งใจทํางาน เลิกงานกลับบ๎านอยูํกับครอบครัวไมํคํอยเข๎ามา
สุงสิงกับกลุํมคนที่ตั้งวงดื่มกิน มักจะถูกมองวํา เป็นคนไมํมีเพ่ือนไมํเอาใคร เชํน สวําง (ชื่อสมมติ)  
ชายชาวบรูที่ได๎ภรรยาคนลาว เขาไมํดื่มเหล๎า ทํางานนอกหมูํบ๎านไปเช๎าเย็นกลับ เพ่ือนรุํนราวคราว
เดียวกันกับเขาและหนุํมๆ ลูกหลานที่เป็นนักดื่มกินทั้งหลายจะบํนให๎ฟังวํา “คนแปลก บํมีหมูํมีกอง บํ
สุงสิงกับไผ นานๆ ครั้งจะเห็นหน๎าเขา สํวนหลายบํคํอยเห็นหน๎าเลย”  

เมื่อหญิงในหมูํบ๎านไมํคํอยสนใจพวกเขาที่ขี้เหล๎า ชายชาวบรูสํวนใหญํจึงหันมาสนใจแมํ
หญิงลาว พวกเขาบอกวํา “สาวลาวอยากได๎ผัวไทย” ผู๎วิจัยพบวํา ชายชาวบรูครองความเป็นโสดสูงทั้ง
จํานวนและอายุ  (บางคนอายุ 40 กวํา ซึ่งผิดกับสมัยอดีตที่พวกเขาเลําให๎ฟังวําจะแตํงงานกันในวัย
หนุํมสาว  และอาจจะด๎วยแตํงงานกันในวัยดังกลําวนี้ หลายครอบครัวจึงมีลูกหลายคน เชํน 10 -15 
คน) ผู๎ชายสํวนใหญํเหลํานี้ หากไมํออกนอกหมูํบ๎านหางานทํา ที่อยูํในหมูํบ๎านพวกเขาจะรับจ๎างทั่วไป 
ขึ้นภูหาของปุา เลื่อยไม๎ หาปลา บางกลุํมหาเงินเพ่ือไว๎เลํนงานบุญ ดื่มกิน ซึ่งพวกเขาหยอกล๎อกันวํา 
“เลํนสาว” งานบุญ) 

ทุเรียน (ชื่อสมมติ) เป็นหนึ่งในนั้นที่ยังครองความเป็นโสด แม๎ปัจจุบันจะอายุสามสิบกวํา
แล๎ว  เขาเป็นคนชอบดื่มกิน งานบุญเทศกาลงานพิธีเขาดื่มกินละเลํนสนุกสนานเป็นปกติกับเพ่ือนพ่ี
น๎อง แตํยามที่ไมํใชํเทศกาลก็จะพบเห็นวําเขาก็ดื่มกินเป็นปกติเชํนกัน ชํวงงานบุญฝั่งลาว  เขาจะ
รวมตัวกันกับเพ่ือนไปตามหมูํบ๎านตํางๆ ทั้งสองฟากเขตแดนทั้งที่เป็นเครือญาติบรูและญาติพ่ีน๎องฮัก
แพง (ไทยอีสานและลาวในฝั่งลาว) ซึ่งพวกเขาเรียกกันวํา “เดินสาย”  งานบุญแตํละหมูํบ๎านจะจัดไมํ
ตรงกัน ทําให๎เขาเดินสายไปเป็นเวลาหลายวัน ทุเรียนจะมีเรือลําหนึ่ง (ซึ่งเป็นลําเดียวของครอบครัว 
เป็นสมบัติของพํอที่ซื้อไว๎ เขากับพํอจะสลับกันใช๎ และบางครั้งอาจแยํงกันเมื่อต๎องข๎ามแดนบํอยๆ 

                                           
1 กระรอกมีความสนิทสนมกับผู๎วิจัย ด๎วยเขาถือฮักแพงผู๎วิจัยเป็นพ่ี (อ๎าย-น๎อง)  ผู๎วิจัยติดตามชีวิตประจําวันเขาบํอยๆ 

เชํนการหาปลา ลําสัตว๑ ข้ึนภู เข๎าปุา 
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และข๎ามไมํตรงกัน)  เมื่อมีงานบุญ  เพ่ือนๆ ของเขาก็จะอาศัยใช๎บริการเรือของทุเรียน การไปแตํละ
ครั้งนอกจากเที่ยวดื่มกิน รําวง แล๎วการจีบสาวลาวในแตํละหมูํบ๎านก็เป็นสีสัน บางครั้งเป็นเปูาหมาย
โดยตรง โดยปกติ ทุเรียนไมํมีงานประจําทํา บางคราวจะขึ้นภูเข๎าปุากับเพ่ือนๆ เป็นครั้งคราว  เงินดื่ม
กินเลํนบางครั้งก็มาจากลุงดี (โปรดดูเกี่ยวกับลุงดีบทที่ 7) พํอของเขาซึ่งก็แกํชราไมํมีรายประจํา
เชํนกัน พอได๎เงินผู๎สูงอายุที่ได๎รับทุกเดือนแตํก็ไมํมากนัก นอกจากนี้ก็มีรายได๎จากสํงคนลาวข๎ามแดน
บ๎าง  นําสินค๎าลาวมาขายบ๎าง ไปรํวมชํวยงานบุญแล๎วเจ๎าภาพให๎ของฝากของต๎อนติดไม๎ติดมือมาบ๎าง 
ผิดกับพี่ชายและน๎องของเขาที่เข๎ามาทํางานเป็นลูกจ๎างในเมือง    

การไปเที่ยวแตํละครั้งของทุเรียน บางคราวก็ไมํมีเงินติดตัว แตํเพราะเขาเป็นเจ๎าของเรือ  
เพ่ือนหรือญาติพ่ีน๎องที่ไปด๎วยจึงเติมน้ํามัน และเลี้ยงทุเรียนไปในทีด๎วย  กลุํมหรือแก๏งค๑คอเดียวกับ
ทุเรียนมีหลายคนทั้งรุํนพี่ เพ่ือน บางคนเป็นพํอหม๎าย และรุํนน๎อง ซึ่งสํวนใหญํก็เป็นโสด งานบุญ
เทศกาลที่พวกเขาไปก็คาดหวังที่จะได๎พบสาวๆ ที่ถูกใจ  โดยเฉพาะในงานรําวงที่จะมีสาวมากหน๎า
หลายตาหลายหมูํบ๎านมารํวมบันเทิงรําวง เมื่อกลับมาถึงพวกเขาก็จะมีชื่อสาวๆ พร๎อมเบอร๑โทร มา
พูดคุยหรืออวดวําใครงามกวํากัน สาวลาวบางคนก็ชอบปฏิสัมพันธ๑หรือเก้ียวพาราสีด๎วยซึ่งพวกเธอ
มองพวกเขาวําเป็น “หนุํมไทย”  พวกเขาก็พอใจที่จะแสดงตัวเป็น “คนไทย” หรือ “หนุํมไทย” ด๎วย
การแตํงตัวหรือพูดภาษาไทยปนลาว และจะเป็นฝุายเลี้ยงเบียร๑พวกเธอ  บางคนสานตํอความสัมพันธ๑
จนได๎แตํงงานเชํน แกะ (ชื่อสมมติ) เพ่ือนของเขาท่ีได๎แตํงงานกับสาวลาว จากท่ีสั้งสองได๎พบกันในงาน
บุญผเวส หญิงสาวลาวบางคนก็ตามมาหาเยี่ยมยามหรือถือโอกาสมารํวมงานบุญตํางๆ ของหมูํบ๎าน
พวกเขาด๎วย ญาติหลายคนแซวทุเรียนวํา “เมื่อไรจะเอาเมีย” ทุเรียนเองบอกวํา “ก็อยากมีเมียและ
สร๎างครอบครัวเหมือนกัน แตํยังหาไมํได๎” ยาย ปูา และญาติๆ ของทุเรียนหลายคนหยอกล๎อกันวํา 
“กินแตํเหล๎าแบบนี้ใครจะเอาทําผัว  เห็นเมื่อไรก็เมาทุกที ไมํวํางเว๎นซํางเมามาพักผํอนบ๎าง” จะเห็น
ได๎วํา  อัตลักษณ๑ความเป็นไทยหรือ “หนุํมไทย” เอ้ือให๎พวกเขาได๎ประโยชน๑ ความเป็นไทยหรือ
ชายไทยจึงกลายเป็นอัตลักษณ๑ท่ีถูกเลือกแสดงในการปฏิสัมพันธ๑ตามสถานการณ๑เฉพาะหน๎า (โปรดดู
บทที่ 7) 

ชายชาวบรูหลายคนแตํงงานกับหญิงลาวพามาสร๎างครอบครัวอยูํด๎วยกันที่หมูํบ๎าน 
สถานภาพครอบครัวแบบ “ผัวบรู-เมียลาว” จึงมีให๎เห็นมากขึ้นในหมูํบ๎าน  ภายใต๎รูปแบบ “ผัวไทย-
เมียลาว” (ซึ่งรับรู๎กันในท๎องถิ่นโดยเฉพาะฝั่งลาว)  อัตลักษณ๑ความเป็นไทยได๎ถูกใช๎ เพราะเป็น      
อัตลักษณ๑ที่ใช๎ประโยชน๑ได๎ในคํานิยมของหญิงลาว (หญิงชาวลาวบางคนที่เข๎ามาเป็นสะใภ๎ในหมูํบ๎าน 
เคยบอกวํา เจอวําที่สามีของตนเองในอําเภอ ตํางคนก็มาทํางานที่ เดียวกัน เธอก็รับรู๎เสมือนวํา เขา 
(ชายบรู) ก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่มาจีบ พูดคุยกันด๎วยภาษาลาว) นอกจากนี้ยังมีครอบครัวผัวไทย -เมีย
ลาวซึ่งเป็นคนนอกมาขออยูํอาศัยในหมูํบ๎านด๎วย (ตามที่ได๎กลําวมาแล๎ว) บางกรณี ชาวบรูมีการ
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แตํงงานกับคนลาว ภรรยาลาวสํวนใหญํไมํได๎ขอสัญชาติไทยเพราะต๎องผํานหลายขั้นตอนการ
ดําเนินการและคําใช๎จํายสูง สามีจึงจ๎างภรรยาเป็นแรงงาน ถือบัตรแรงงานตํางด๎าว แตํอยูํอาศัย
ด๎วยกันแบบสามี-ภรรยา 

นอกจากนี้ ภายใต๎ระบบการแตํงงานแบบข๎ามชาตินี้ แม๎หญิงสาวชาวลาวจะเป็นทางเลือก
ของหนุํมใหญํหรือหนุํมน๎อยๆ ในหมูํบ๎านที่เป็นโสด ซึ่งสํวนหนึ่งพวกเขาอาจจะผิดหวังจากการไมํถูก
เลือกจากหญิงสาวในหมูํบ๎าน แตํถึงกระนั้น การแตํงงานกับหญิงชาวลาวในสายตาของผู๎ใหญํและผู๎
อาวุโสกลับแฝงด๎วยโลกทัศน๑ที่วํา เมียลาวนั้นมีลักษณะไมํดี  

ผู๎อาวุโสชาวบรูไมํอยากให๎ลูกหลานแตํงกับคนลาวเพราะเมื่ออยูํเป็นครอบครัวแล๎วสํวน
ใหญํมักจะมีปัญหาครอบครัวแยกทางภายหลังสูง ในหมูํบ๎านมีครอบครัวผัวบรู-เมียลาวที่แยกทางกัน
ให๎เห็นหลายครอบครัว (สํวนใหญํโดนฝุายหญิงทิ้งไป) พํอแมํและคนเฒําคนแกํหลายคนเตือนลูกหลาน
มิให๎เอาหญิงลาวมาเป็นภรรยาเพราะพวกเขาคิดวํา “ไมํจริงใจ ได๎เงินได๎คําสํงให๎พํอแมํของตัวเองหมด 
ครั้นเจ๎าบํดี เพ่ินบํได๎สนเด๎อ หนีกลับไปอยูํบ๎าน ทิ้งผัว หากเป็นไปได๎บํอยากให๎ลูกหลานเอา”   

แตํทั้งนี้พบวําครอบครัวผัวบรู-เมียลาวที่อยูํเป็นครอบครัวปกติไมํหยําร๎างก็มี การหยําร๎าง
กันนั้นสํวนหนึ่งพบวําชายบางคนแม๎จะมีครอบครัวแล๎วก็ยังไมํทิ้งนิสัยกินเหล๎าเมายาจึงทําให๎ภรรยา
ทนพฤติกรรมไมํได๎ นอกจากนี้ชาวบรูบอกวําโชคร๎ายที่ชายหลายคนได๎หญิงสาวลาวที่มาขายบริการ
พวกเขาเรียกวํา “สาวห๎องอาหาร”  เกิดจากการพบเจอชอบพอกันตอนไปเที่ยวหรือทํางานในสถานที่
ดังกลําวด๎วยกัน  ลุงไกํ (โปรดดูเรื่องลุงไกํในบทที่ 7) ชายชาวบรูเลําให๎ฟังวํา เขาเครียดและกังวลใจ
มากเกี่ยวกับครอบครัวของหลานชาย หลานของเขาได๎เมียลาวสาวห๎องอาหารตอนแรกอยูํกินด๎วยกัน 
พํอแมํฝุายหญิงทราบความจึงมาหาที่ไทยเพ่ือสอบถามฟังความให๎ผู๎ชายรับผิดชอบ  เมื่อได๎ความวําทั้ง
สองรักชอบพอกันจริง จึงเจรจาพูดคุยตกลงคําดองและวางคําดอง(สินสอด)ในวันเดียวกันนั้นเป็นการ
แตํงงานเรียบงําย พํอแมํทําพิธีคอบสะใภ๎เข๎าฮีตหรือผี ทั้งสองอยูํกินด๎วยกันได๎ในหมูํบ๎าน ภรรยาตั้ง
ท๎องแล๎วคลอดลูก หลักจากคลอดลูกน๎อยเธออยากกลับมาทํางานจึงมาสมัครทํางานที่เดิมใน
ร๎านอาหาร ฝุายสามีไมํพอใจ ไมํอยากให๎ทํา อยากให๎อยูํบ๎านเลี้ยงลูก เธอทํางานกะกลางคืน บางคืน
เธอกลับดึก บางคืนกลับสวําง สามีเริ่มสงสัยไมํไว๎ใจแอบไปเฝูาสังเกตพฤติกรรม เขาเห็นรองเท๎าภรรยา
ถอดอยูํหน๎าห๎องในโรงแรมแหํงหนึ่ง คืนนั้นเขาเฝูาหน๎าโรงแรมทั้งคืน จนเช๎าเมื่อประตูห๎องกําลังเปิด
ออกเขาผลักเข๎าไปและก็พบวําใชํเธอจริงๆ  ทั้งสองทะเลาะตบตี ฝุายชายทําร๎ายรํางกายเธอหนัก
พอสมควร หลังจากเกิดเรื่องฝุายชายไมํกลับบ๎านหลายคืน แตํภรรยายังคงทํางานไป -กลับที่บ๎านปกติ
อยูํ ลุงเลําให๎ฟังวํา  
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“เรื่องนี้ลุงหนักใจและเครียดมาก ตนได๎สอบถามหลานชาย หลานชายยืนยันวําไป
แอบเฝูาจับได๎วํานอนกับชายอื่น หากเป็นความดังที่หลานชายเลําให๎ฟัง ลุงก็เข๎าใจ เป็น
ใครถ๎าเจอแบบนี้ก็ยากที่จะทนไหว จักสิวําแนวใด  แนวเราไปเอาสาวห๎องอาหารก็เป็น
จังซั่นหละ ครั้นสุดแล๎ว ก็แมํนเอาผู๎ใหญํทั้งสองฝุายมาเวํากัน เพราะผู๎ใหญํทั้งสองฝุายได๎
แตํงได๎เวํากันไว๎แล๎วเด๎  สิมาตบมาตีให๎เจ็บซ้ํามันกะบํคือดอก ครั้นบํดีกะสํงคืนให๎พํอแมํ
เพ่ิน” 

 

4.3 บทสรุป 

สังคมบรูซึ่งมีอัตลักษณ๑ทางชาติพันธุ๑ของตัวเอง เมื่อเข๎ามาอยูํในบริบทของรัฐ ทําให๎พวก
เขาต๎องปฏิสัมพันธ๑กับอํานาจรัฐ ในบริบทของท๎องถิ่นชาวบรูอยูํรํวมหรือโอบล๎อมด๎วยคนไทยอีสาน
และคนลาวฝั่งลาว ทําให๎พวกเขาเป็นคนกลุํมเล็กที่ปฏิสัมพันธ๑กับคนกลุํมใหญํ วัฒนธรรมของคนกลุํม
ใหญํได๎แทรกซึมหรือดูดซับวิถีชีวิตและอัตลักษณ๑ของชาวบรูมากขึ้นตามลําดับเวลา ด๎วยเหตุนี้ ทั้ง
อํานาจรัฐและวัฒนธรรมท๎องถิ่นรวมถึงวิถีชีวิตแบบใหมํที่เข๎ามากับความเจริญตํางๆ จึงมีสํวนสําคัญ
เขา๎มาปรับเปลี่ยนอัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑ชาวบรู  

ความเปลี่ยนแปลงตํางๆ ที่เข๎ามาทําให๎ชาวบรูเผชิญกับภาวะทางเลือกของปัญหา 
(dilemma) ระหวํางการรับความเปลี่ยนแปลงและการรักษาจารีตแบบเดิมของตน   โครงสร๎างทาง
สังคมจารีตแบบฮีตคองคนบรูนั้นไมํได๎ถูกออกแบบมาเพ่ือรองรับวิถีชีวิ ตแบบใหมํที่ต๎องเดินทาง
เคลื่อนย๎ายหางานทํา เรียนหนังสือหรือ ติดตํอกับคนนอกอยํางเป็นอิสระ ด๎วยเงื่อนไขนี้  ชาวบรูได๎
ปรับตัวเข๎าหาโครงสร๎างอํานาจที่ใหญํกวําทั้งอํานาจรัฐและวัฒนธรรมท๎องถิ่น  แสดงการเป็นพลเมือง
ของรัฐเชํน เข๎าไปมีสํวนรํวมบางสํวนหรือให๎ความรํวมมือกับเจ๎าหน๎าที่รัฐ  และปรับเข๎าหาวิถีชีวิตแบบ
ใหมํที่หมูํบ๎านเผชิญอยูํ  แตํการปรับตัวดังกลําวนั้นก็มีการตํอรองด๎วยปฏิบัติการหรือกลยุทธ๑ตํางๆ    
กลยุทธ๑ที่สําคัญอยํางหนึ่ง ก็คือ “ลํะละรี๊ต” เป็นการคืนฮีตเพ่ือปรับตัวรองสัมพันธ๑กับเงื่อนไขหลาย
ด๎านทั้งอํานาจรัฐ ความเปลี่ยนแปลง และวัฒนธรรมท๎องถิ่นท่ีพวกเขาเผชิญอยูํ   

การคืนฮีตเป็นปฏิบัติการทางวัฒนธรรมที่ชาวบรูปรับตัวเข๎าหาโครงสร๎างแบบใหมํ แตํก็ยัง
รักษาอัตลักษณ๑บางอยํางของตนเอง ปรับย๎ายผีสูงสุด (เยียง) เข๎ารวมกับพุทธศาสนาท๎องถิ่นเชํน ผีปูุตา
หรือหลักบ๎าน ทั้งยังเป็นกลยุทธ๑ในชีวิตประจําวันตํางๆ ที่สลับซับซ๎อนที่เกิดจากการตีความและฉวยใช๎  
เชํน การฉวยใช๎ในทางการเมืองการคืนเพ่ือลดทอนความสัมพันธ๑หรือแสดงความไมํพอใจญาติพ่ีน๎อง
หรือหนักสุดเพ่ือต๎องการตัดญาติดังกรณีของนายมะขามกับนายขนุน มะขามฉวยใช๎การคืนฮีตที่เป็น
ปรากฏการณ๑ที่ถูกใช๎แพรํหลายในหมูํบ๎าน ที่คนคืนผีตระกูลมาใช๎วิถีชีวิตแบบใหมํ (ซึ่งก็ทําให๎เขาทําได๎
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อยํางไมํเก๎อเขิน) ลดทอนความสัมพันธ๑กับเครือญาติกลุํมเดิมและเสมือนต๎องการตัดญาติกับนายขนุน 
การคืนฮีตยังถูกยักย๎ายตํอรองกับผีเรื่องการนําไม๎เรือนเกํามาสร๎างใหมํได๎ด๎วยกลอุบายของปู าบัวผัน 
ตํอรองวําขายบ๎านไปแล๎วแตํก็จ๎างคนรื้อนํามาสร๎างใหมํ  และยังถูกตีความหมายตํอรองระหวํางการ
ย๎ายคนหรือการย๎ายผีออกไปได๎อยํางยืดหยุํนตามบริบทเงื่อนไขอํานาจหรือการครอบงํา ดังกรณีที่บรู
ไทยตํางหมูํบ๎านใช๎การคืนฮีตปฏิบัติการตํอรองด๎วยการตีความหมายตํางกัน หมูํบ๎านหนึ่งคนคืนฮีตแล๎ว
ย๎ายออกมา แตํอีกหมูํบ๎านเลือกท่ีจะใช๎วิธีรํวมตัวกันคืนฮีตย๎ายหรือนําผีออกไป  นอกจากนี้การคืนออก
มาแล๎วก็มิได๎ถูกตัดขาดจากความเป็นบรูได๎โดยสิ้นเชิง พวกเขาสามารถย๎ายกลับเข๎ามาได๎  เสมือนผี
ยังให๎โอกาสแก๎ไขและเยียวยารักษาการเจ็บปุวยเชํนที่พ่ีชายคนโตของปัญญาคืนฮีตย๎ายออกและย๎าย
เข๎าได๎หลายครั้ง  ผีที่เป็นเสมือนพลังโครงสร๎างทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญํ ควบคุมกํากับคนบรูผําน       
ฮีตคอง เชื่อมโยงพวกเขาไว๎เป็นกลุํมเฉพาะ เป็นพลังที่ไมํอาจต๎านทานได๎โดยเฉพาะการลงโทษ ความ
เจ็บปุวย หรือตาย แตํยุคสมัยใหมํที่ชาวบรูต๎องปรับตัวตํอรอง ผีก็ถูกปรับปรน ตํอรองได๎ให๎ยืดหยุํน
มากขึ้น  

การละเลยไมํปฏิบัติตามฮีตคองตามกันนั้น สํวนหนึ่งเป็นเพราะมีตัวแบบการคืนฮีต เป็น
เสมือนตัวแทนของการดําเนินชีวิตแบบสมัยใหมํที่ชาวบรูเผชิญอยูํ ทําให๎โครงสร๎างรูปแบบจารีตมี
คูํแขํง จึงเกิดการปรับตัว (แม๎แตํผู๎จะสืบทอดเชื้อสายเจ๎าละโบ (อะจวยละโบ) เชํนนายมะพร๎าว ก็ไมํ
อาจปฏิเสธการครอบงําด๎วยวิถีแบบใหมํ) เชํนทําให๎เกิดการตํอรองลดหยํอนฮีตคองลง หรือปรับ
รูปแบบพิธีกรรมบางอยํางให๎เอ้ืออํานวยกับชีวิตสมัยใหมํมากขึ้นดังเชํน การจัดงานศพ หรือเลือก
อธิบายเปรียบเทียบงานบุญแจกข๎าวกับงานระเปิ๊ปซึ่งเป็นพิธีกรรมดั้งเดิมของชาวบรู  และด๎วย
ลักษณะการยืดหยุํนฮีตคองนี้ ทําให๎รูปแบบสังคมของชาวบรูมีความสลับซับซ๎อน ยืดหยุํนตามไปด๎วย 
เชํนการแตํงงานกับคนนอกเกิด ผัวบรู-เมียลาว  ซํอนยํอยในภาพตัวแทนผัวไทย-เมียลาว และยัง
แสดงอัตลักษณ๑ที่เลื่อนไหลของความเป็นไทยหรือไทยอีสาน 

การคืนฮีตของชาวบรูยังเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนทางศาสนา ซึ่งเกี่ยวข๎องกับการจัด
องค๑กรทางพ้ืนที่และสังคม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑ ในประเด็นนี้  เบรด (Baird, 
2008) ศึกษากลุํมชาติพันธุ๑บราวในเขตรอยตํอระหวํางลาวตอนใต๎และกัมพูชาตะวันออกเฉียงเหนือ
พบวํา คนบราวมีระบบความเชื่อเรื่องผี มีข๎อห๎าม (huntre)  และการจัดองค๑ทางพ้ืนที่และสังคมของ
ตนเอง แบํงแยกจากกลุํมอ่ืนๆ  เชํนมีการควบคุมการควบคุมการเข๎าออกนอกเรือนและหมูํบ๎าน ไมํ
อนุญาตให๎คนนอกเข๎าและออกพ้ืนที่แตํชาวบราวบางสํวนปัจจุบันเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต๑       
เบรดพบการเปลี่ยนศาสนาของชาวบราวในพ้ืนที่ชายแดนลาวและกัมพูชา (Baird, 2009) โดยเฉพาะ
ในฝั่งจังหวัดรัตนคีรี กัมพูชา การเผยแพรํศาสนาคริสต๑เข๎ามาในหมูํบ๎าน โดยมิชชันนารีนิกาย         
โปรแตสแตนท๑นั้นได๎เข๎ามามีผลตํอการจัดการพ้ืนที่ของชาวบราว โบสถ๑คริสต๑จะถูกจัดตั้งที่ศูนย๑กลาง
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หมูํบ๎าน เบียดขับการจัดองค๑การ (organization) แบบจารีตซึ่งผีเคยควบคุมศูนย๑กลางหมูํบ๎านของ
พวกเขา (Baird, 2009) 

อยํางไรก็ตามการเปลี่ยนศาสนาคริสต๑ของคนบราว สํวนหนึ่งมาจากเงื่อนไขการปรับตัว
ให๎กับความวิกฤติตํางๆ ที่พวกเขาเผชิญอยูํ เชํน การสูญเสียที่ดิน ความต๎องการรักษาทรัพยากรที่
สําคัญของครอบครัวเอาไว๎ หรือการปรับตัวทางเศรษฐกิจ ทํามกลางแรงกดดันทางเศรษฐกิจ 
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล๎อมที่คนพ้ืนที่สูงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือกัมพูชากําลังเผชิญหน๎าอยูํ  
ขณะที่มัชชันนารีก็ให๎เหตุผลวํา พวกเขากําลังนําเสนอสิ่งที่ต๎องการอยํางจําเป็นในชํวงวิกฤตินี้ พวกเขา
ต๎องการชํวยให๎ผู๎คนปรับตัวตํอความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยํางรวดเร็วซึ่งเชื่อมตํอกับความเป็น
สมัยใหมํ (Baird, 2009)  แตํคนบราวสํวนหนึ่งไมํยอมเปลี่ยนศาสนา เพราะศาสนาคริสต๑นั้นปฏิเสธ
หรอืดูหมิ่นผีของพวกเขา ผู๎อาวุโสบราวบางคนถึงกลับไมํยอมให๎แม๎กระทั่งบาทหลวงเข๎ามาในหมูํบ๎าน 
เบรดระบุวํา ประเด็นดังกลําวนี้เป็นปัญหาหรืออุปสรรคอยํางหนึ่งของการทํางานเผยแพรํศาสนาคริสต๑
นิกายโปรแตสแตนท๑กับชาวบราว (รวมถึงกลุํมชาติพันธุ๑อ่ืนๆ ด๎วย) นอกจากนี้แล๎วยังมี รายละเอียด
ของแนวคิดของศาสนาเชํน พวกเขาสอนให๎ไมํให๎โศกเศร๎าเสียใจในการจัดพิธีกรรมเกี่ยวกับศพ ซึ่งคนบ
ราวมองวําสิ่งนี้เป็นเสมือนให๎ฝังคนตายเหมือนสุนัข ซึ่งมีนัยวํา ไมํให๎พวกเขาเสียใจกับการตาย สิ่งนี้ได๎
ถูกนํามาโจมตีหรือลดความนําเชื่อถือของศาสนาคริสต๑ เป็นวิธีที่พวกเขาสามารถปกปูองระบบความ
เชื่อของพวกเขาและแสดงความเป็นผู๎กระทําการบางอยําง  ประเด็นหลังนี้ เบรดมองวําเป็นอาวุธของ
ผู๎อํอนในการตํอสู๎ตํอรอง (Baird, 2009, p.462) ด๎วยเหตุนี้ การเปลี่ยนศาสนาในหมูํคนบราวจึงมีการ
ชํวงชิงพื้นที่และการจัดการพ้ืนที่อยํางมีนัยสําคัญ   

อยํางไรก็ตาม เมื่อมีการเปลี่ยนศาสนา จะมีการแบํงอาณาบริเวณการอยูํอาศัยระหวํางคน
ที่เปลี่ยนศาสนากับคนกลุํมเดิมที่ยังนับถือผีอยูํซึ่งอาจจะแยกกันอยูํคนมุมของหมูํบ๎าน ซึ่งทําให๎เห็นวํา 
การควบคุมสังคมของพ้ืนที่ทางศาสนาเป็นปัจจัยสําคัญในจัดองค๑กร (ใหมํ) (reorganization) ให๎กับ
พ้ืนที่บ๎านเรือนหรือหมูํบ๎าน (Baird, 2009, p.464) ประเด็นนี้ก็สามารถพบเห็นได๎ในหมูํบ๎านชาวบรูที่
ผู๎วิจัยศึกษา 

  การเปลี่ยนทางศาสนามีนัยตํอการจัดการพ้ืนที่ที่สําคัญของคนบราวซึ่งสัมพันธ๑กับการ
ปฏิบัติตามข๎อห๎ามตํางๆ ของพวกเขา การเปลี่ยนแปลงทางพ้ืนที่สํงผลตํอวิธีจัดองค๑กรทางสังคมรวมถึง
การจัดรูปแบบพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์  พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นพ้ืนที่ของการตํอสู๎ชํวงชิง ซึ่งการสร๎างพ้ืนที่
สัมพันธ๑อยํางใกล๎ชิดกับการสร๎างพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์  เมื่อพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์และการจัดองค๑กรทางสังคมมีสํวน
สําคัญตํออัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑ การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ๑จึงมีนัยทางพ้ืนที่ที่สําคัญ หรือกลําวอีกอยําง
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หนึ่ง การเปลี่ยนแปลงทางพ้ืนที่หรือการจัดองค๑กรใหมํทั้งทางพ้ืนที่และสังคม ยํอมสํงผลตํอการ
เปลี่ยนแปลงอัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑อยํางสัมพันธ๑ 

เบรดยอมรับวํา ชาวบราวสํวนหนึ่งในลาวและกัมพูชากําลังปรับตัวรับศาสนาพุทธเพ่ิมขึ้น 
ซึ่งศาสนาพุทธด๎วยตัวมันเองก็ผสมผสานเข๎ากับความเชื่อและการปฏิบัติเกี่ยวกับผีได๎อยํางยืดหยุํน 
(Baird, 2009) ในแงํนี้ดูเหมือนเบรดจะยอมรับวําคนบราวเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธมากกวําศาสนา
คริสต๑ เพราะความเป็นศาสนาพุทธด๎วยตัวมันเองมีความยืดหยุํนที่ผสมผสานเข๎าได๎กับความเชื่อ
ท๎องถิ่น แนวคิดนี้เองก็พบได๎ในกลุํมชาติบรูที่ผู๎วิจัยศึกษานี้ ซึ่งชาวบรูสามารถปรับย๎ายความเชื่อผีของ
ตนเองเข๎ากับพุทธศาสนา แตํนอกเหนือจากนี้แล๎ว การเปลี่ยนแปลงทางศาสนาของชาวบรูที่ผู๎วิจัย
ค๎นพบยังสัมพันธ๑กับเงื่อนไขที่ซับซ๎อนอ่ืนๆ  ด๎วยเชํน อํานาจรัฐ ที่ให๎ทําให๎ศาสนาพุทธมีความสําคัญ 
ซึ่งเชื่อมโยงไปสูํเทคโนโลยีแหํงอํานาจรัฐด๎านอ่ืนๆ เชํนโรงเรียน นโยบายการพัฒนา ที่แฝงฝังด๎วย
เปูาหมายการหลอมรวมความเป็นชาติ แตํอยํางไรก็ตาม การแยํงชิงพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ และการสร๎างพ้ืนที่
ใหมํ ที่สํงผลตํอการการจัดองค๑พ้ืนที่ทางสังคมและวัฒนธรรมของคนบรู ยังมีประเด็นรํวมกับสิ่งที่เบรด
พบในกลุํมคนบราว เพราะในกลุํมชาวบรูที่ผู๎วิจัยศึกษานั้น การเข๎ามาของอํานาจรัฐและศาสนาพุทธได๎
จัดองค๑กรและสร๎างพ้ืนที่แบบใหมํ เชํน การสร๎างวัดกลางหมูํบ๎าน การจัดแบํงคุ๎มภายในหมูํบ๎านแล๎วตั้ง
หัวหน๎าคุ๎ม รวมถึงตําแหนํงนักการเมืองที่เป็นหัวหน๎าชุมชน สิ่งเหลํานี้ลดทอนและเปลี่ยนแปลงการจัด
องค๑กรทางพ้ืนที่และสังคมแบบเดิมของคนบรู เป็นการชํวงชิงพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นโครงสร๎างวัฒนธรรม
แบบจารีต จัดองค๑กรพ้ืนที่แบบใหมํ และนําไปสูํการเปลี่ยนแปลงศาสนาและอัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑ 

อยํางไรก็ตาม การคืนฮีต (ลํะละรี๊ต) ที่มีบทบาทสําคัญและถูกฉวยใช๎ได๎อยํางสลับซับซ๎อน
ในปฏิบัติการชีวิตประจําวันเหลํานี้ สํวนหนึ่งแม๎จะดูกลืนกลายเป็นรูปแบบสังคมสมัยใหมํ แตํพวกเขาก็
ยังคงรักษาวัฒนธรรมและความเชื่อบนพ้ืนฐานของระบบความคิดดั้งเดิมไว๎ได๎ในระดับหนึ่ง โดยปรับ
ออกและปรับย๎ายผีเข๎าหาโครงสร๎างวัฒนธรรมใหมํ พุทธศาสนาท๎องถิ่นที่รับเข๎ามามีพ้ืนที่เชิงปฏิบัติให๎
ตีความครอบทับ “ความเชื่อ” ท๎องถิ่นได๎อยํางผสาน การปรับออกและปรับย๎ายความเชื่อเดิมรับ  
พุทธศาสนาเข๎ามาก็มิได๎ทําให๎คนบรูหลุดออกไปจากอัตลักษณ๑ความเป็นบรู พุทธศาสนายังเข๎ามาทํา
หน๎าที่อธิบายผีสูงสุด (เยียง) เดิมในรูปลักษณ๑หลักบ๎านหรือปูุตา สังคมชาวบรูทํามกลางโลกสมัยใหมํมี
ความสลับซับซ๎อนมากขึ้นด๎วยเงื่อนไขตํางๆ โดยเฉพาะเงื่อนวิถีชีวิตทางเศรฐกิจซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญ
อยํางหนึ่งที่มีผลตํอการปรับตัวตํอรอง “คืนฮีต” (ลํะละรี๊ต) ผู๎วิจัยจึงขอยกมากลําวเป็นอีกประเด็น
หนึ่ง (แตํทั้งนี้จะเห็นได๎วํามิติเรื่องวิถีชีวิตทางเศรฐกิจก็จะถูกกลําวถึงในบางชํวงกํอนหน๎านี้มาบ๎างแล๎ว 
ทั้งนี้เพราะเงื่อนไขการเข๎ามาของอํานาจรัฐ ความเจริญและวัฒนธรรมท๎องถิ่นที่เข๎ามานั้นแตํละด๎าน
มิได๎แยกขาดจากกัน บางครั้งทับไขว๎กัน) ในบทตํอไป 
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บทที่ 5 
บรูไทย: บริบทท้องถิ่นอีสานกับการปรับตัวต่อรองทางเศรษฐกิจและการเมืองชาวบรู 

 

“ยายคิดฮอดแตํเกํา ทุกมื้อนี้บํมีแล๎ว...พวกเฮาเลียนแบบการเมืองข๎างบน แตํกํอน
บ๎านเฮาบํเป็นจั๋งซี๊ อีหลีแล๎วผู๎สมัครนายก อบต.นั้นเพ่ินแขํงกันกะแคํเกมการเมือง เพ่ินบํ
ได๎ผิดกันอีหลี เลือกตั้งเสร็จแล๎วก็แล๎วกันไป แตํบ๎านเฮาตี๊สิผิดกันอีหลี แตกแยกขัดแย๎งบํ
ถูกกัน เพ่ินบํผิดกันดอก เฮาติ๊สิผิดกัน   ครั้นวําเพ่ินสิผิดกัน  เฮาสิผิดกันเฮ็ดยัง”  

“ผมอยากให๎ยุบสา อบต. นี่ เพราะเฮ็ดให๎บ๎านเมืองแตกกัน  บํแมํนแตํข๎างบน แม๎แตํ
ข๎างลําง ชาวบ๎านยังแตกกันคืออยํางบ๎านผมนี่” 

 

5.1 ท้องถิ่นอีสานกับชาวบรู 

บริบทประวัติศาสตร๑พ้ืนที่อีสานที่พัฒนามาตั้งแตํยุครัฐโบราณ เคยมีความสัมพันธ๑กันทาง
วัฒนธรรมกับอาณาจักรล๎านช๎าง พ้ืนที่แถบนี้เต็มไปด๎วยกลุํมชาติพันธุ๑ตํางๆ เชํน สํวย  กูย เขมร  การ
เข๎ามาของคนลาวได๎นําพาเอาวัฒนธรรมของตนเข๎ามา หยิบยกเอาวัฒนธรรมของชาวพ้ืนถิ่นเข๎ามา
ผสมผสานเป็นของตนเอง  ขณะเดียวกันก็ดูดซับเอากลุํมชาติพันธุ๑อ่ืนเข๎ามา  ภาคอีสานในรูปแบบ   
รัฐโบราณนั้นมีการปกครองเป็นอิสระในการจัดการตามรูปแบบของตนเอง สยามให๎ความสําคัญในฐาน
เป็นเมืองขึ้นหรือประเทศราชที่เก็บสํวยแรงงานหรือเครื่องบรรณาการ (ชาร๑ลส๑ เอฟ คายส๑, 2552,น. 
44-49) ตํอมาเมื่อการเข๎ามาของฝรั่งเศสมหาอํานาจอาณานิคมสํงผลอยํางสําคัญตํอราชสํานัก
กรุงเทพฯ ให๎มีการปฏิรูปหัวเมืองตํางๆ ผนวกเอาดินแดน  หมูํบ๎านและประชากรมาเป็นสํวนหนึ่งของ
รัฐชาติไทย (อยํางน๎อยตั้งแตํรัชกาลที่ 5)  แอมอนิเย นักสํารวจชาวยุโรปได๎รับการวําจ๎างโดยราชสํานัก
สยามสํงไปประจําการหัวเมืองอีสานในชํวงหลังการปฏิรูปการปกครองหัวเมือง ได๎รายงานการสํารวจ
อีสานวํา เต็มไปด๎วยกลุํมชาติพันธุ๑ตํางๆ ตั้งถิ่นฐานกระจายอยูํทั่วไปเป็นหมูํบ๎านเล็กๆ สํวนใหญํมี
อาชีพทําไรํ ทํานา เก็บของปุา และทําหัตถกรรมเชํนทอผ๎า เป็นเศรษฐกิจแบบพ่ึงตนเอง การคมนาคม
ทางบกมีความกันดาร และขาดการพัฒนาด๎านสาธารณูปโภค (Aymonier, 2000, pp.140-145) ชน
ในเขตภูมิภาคนี้ยังต๎องเผชิญกับความไมํสมดุลของฤดูกาลและการขาดแคลนทรัพยากร นอกจากนี้ใน
สายตาของชนชั้นกลางหรือรัฐบาลก็ยังมองวําภาคอีสานเป็นภาคท่ีแห๎งแล๎งกันดาร ซ้ําในบางชํวงยังถูก
มองวําเป็นพ้ืนที่ภัยคุกคามจากกลุํมคอมมิวนิสต๑เพราะมีพ้ืนที่สภาพเศรษฐกิจทางการเมืองรํวมกัน
เพ่ือนบ๎านอินโดจีนดินแดน อาณานิคมฝรั่งเศส (ชาร๑ลส๑ เอฟ คายส๑, 2552) ชาวอีสานจึงดิ้นรนตํอสู๎กับ
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ภัยธรรมชาติ การถูกกดทับทางชนชั้นและปัญหาเรื่องปากท๎องมายาวนาน พยายามตํอสู๎และเรียกร๎อง
ปัญหาเพ่ือรับการพัฒนา จนบางครั้งถูกมองวําเป็นปฏิปักษ๑กับรัฐหรือพยายามแบํงแยกดินแดน ใน
เรื่องนี้ ชาร๑ลส๑ เอฟ คายส๑ (2552, น.135)  นักมานุษยวิทยาได๎ศึกษาพ้ืนที่สนามที่บ๎านหนองตื่น 
อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามแสดงความคิดเห็นวํา แท๎ที่จริงคนอีสานใช๎แนวคิดท๎องถิ่นอีสานนิยม
เพ่ือการปรับปรุงสภาพความเป็นอยูํให๎ดีขึ้นภายในกรอบของรัฐชาติไทย  (ชาร๑ลส๑ เอฟ คายส๑, 2552,
น. 144-145)  ถึงกระนั้นปัญหาภาคอีสานได๎ถูกละเลยมาเป็นอันดับท๎ายของการพัฒนา ตั้งแตํยุค
สงครามเย็นจนมาถึงกลางพุทธศักราช 2520 (สุเทพ สุนทรเภสัช, 2548, น. 4-10) เป็นยุคของการ
พัฒนาของภาคอีสานอยํางเข๎มข๎นนับตั้งแตํทศวรรษที่ 2500 เป็นต๎นมา ในปี 2504 รัฐบาลได๎ประกาศ
แผนพัฒนาภาคอีสาน 5 ปี   การพัฒนา นโยบายรัฐและการขยายตัวของเศรษฐกิจทุนนิยมได๎เข๎าใน
ภาคอีสานมาอยํางตํอเนื่อง   ตลอดระยะเวลาที่เปลี่ยนผําน วาทกรรมการพัฒนาได๎กํอให๎เกิดผลผลิต
คือการผลิตซ้ําภาพลักษณ๑ความด๎อยพัฒนาล๎าหลังของอีสาน และผลิตซ้ําความเป็นอ่ืนให๎กับคนอีสาน
ในรูปแบบตํางๆ เชํน แรงงานอพยพ ด๎อยโอกาสทางการศึกษา หรือชาวชนบทที่ยากจน (พัฒนา      
กิติอาษา, 2555, น. 117)  

ชาวบรูในฐานะกลุํมชาติพันธุ๑ภายใต๎พลเมืองประชากรอีสานและวาทกรรมการพัฒนา 
ยังคงเป็นกลุํมคนที่อยูํชายขอบของ “ชายขอบ” (ของคนอีสาน) ถูกมอง (ทั้งจากคนชั้นกลาง สื่อตํางๆ 
และกระท่ังคนท๎องถิ่นไทยอีสานหรือคนลาวในฝั่งลาว) วําเป็นชนกลุํมน๎อยหรือเป็นคนชายขอบทั้งทาง
ภูมิทัศน๑ (ชายแดนที่หํางไกล หรือปุาเขา) และสังคมวัฒนธรรมซึ่งมักมีนัยกดทับทางสถานะแบบ     
ล๎าหลังหรือไมํเจริญ ด๎วยปูายชื่อ “ชนกลุํมน๎อย”  “ขํา” “สํวย” เชํนนักวิชาการหรือสื่อพูดถึงคนบรูวํา 
“เป็นคนรักถิ่นที่อยูํไมํรับอารยธรรมจากภายนอก อยูํกันเป็นกลุํมใหญํ และมีภาษาพูดเป็นของตนเอง
โดยใช๎พูดกันเฉพาะคนในหมูํบ๎าน...” “เผําโบราณ”  “ขํา”  “คนกลุํมน๎อย”(ขําวสด, 2551, น. 24;
เดลินิวส๑, 2534, น. 2;  ชุติมา นุํนมัน, 2551, น. 8) มีวัฒนธรรม ประเพณีและภาษาที่แตกตําง
ตามลําดับความสัมพันธ๑ของคนกลุํมใหญํ คนกลุํมน๎อย และคนภาคกลาง ตามการจัดจําแนก  

 อยํางไรก็ตาม     ในปัจจุบันภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย อีสานในฐานะดินแดน
ภูมิรัฐศาสตร๑และประชากรได๎คํอยๆ คลี่คลายกลายมาเป็นรัฐชาติไทยที่ม่ันคงทางเศรษฐกิจ การเมือง
และสังคมวัฒนธรรม ได๎เริ่มจางหายภาพของความล๎าหลัง เป็นอื่น และด๎อยพัฒนา พร๎อมกับการมา
เยือนของการเปลี่ยนแปลงไปสูํความเป็นสมัยใหมํหรือโลกาภิวัตน๑  อีสานได๎กลายเป็นพื้นที่ทุนนิยม 
การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงเข๎ามาปฏิสัมพันธ๑อยํางเข๎มข๎น (พัฒนา กิติอาษา, 2555)  ในบริบทนี้  
หมูํบ๎านชาวบรูก็ถูกพัฒนา ปรับเปลี่ยนตามนโยบายรัฐ ความเปลี่ยนแปลงตํางๆ เข๎ามาในหมูํบ๎านมาก
ขึ้น ชาวบรูและคนท๎องถิ่นปฏิสัมพันธ๑กันมากกวําเดิม พํอเฒําบรูคนหนึ่งบอกวํา “ทุกวันนี้ไทย-ลาว 
ยอมรับเราหมดแล๎ว บ๎านเราก็พัฒนามีทุกอยํางเหมือนหมูํบ๎านอื่นๆ โดยทั่วไป” ชาวบรูถือวํามีความ
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ใกล๎ชิดและปฏิสัมพันธ๑กับคนอีสานซึ่งเป็นคนท๎องถิ่นมากในการดําเนินชีวิต ทําให๎วัฒนธรรมลาวได๎
แทรกซึมเข๎ามามีผลตํอวิถีชีวิตของชาวบรู ชาวบรูได๎รับเอาวัฒนธรรมลาวซึ่งมีความสัมพันธ๑ทาง    
ชาติพันธุ๑กับคนลาวที่อยูํฝั่งลาว  การปรับรับผสมผสานวัฒนธรรมลาวจึงเป็นข๎อได๎เปรียบ ทําให๎ชาวบรู
มีความสัมพันธ๑ทางวัฒนธรรมกับคนท้ังสองฟากฝั่งแมํน้ําโขง  และพร๎อมกันนั้นก็มี “ความเป็นไทย” 
ภายใต๎รัฐ-ชาติ  การรับความเปลี่ยนแปลง และวัฒนธรรมท๎องถิ่นเข๎ามามากขึ้น ก็สํงผลให๎จารีต
แบบเดิมถูกลดทอนลง โดยเฉพาะในวัยคนรุํนหนุํมสาวที่มีวิถีชีวิตแบบใหมํ  วิถีชีวิตแบบเดิมหรือ
โครงสร๎างทางสังคมแบบเกําบางสํวนกลายเป็นความทรงจําในอดีต ซึ่งจะได๎กลําวตํอไป 

 

5.2 วิถีชีวิตทางเศรษฐกิจและปฏิบัติการชีวิตประจ าวัน 

ความเปลี่ยนแปลงตํางๆ  ได๎เข๎ามาปรับเปลี่ยน วิถีชีวิตและโครงสร๎างทางสังคมแบบเดิม
ของชาวบรู   มีสํวนสําคัญในการผลักดันให๎ต๎องดิ้นรนวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม
วัฒนธรรม  เนื้อหาตํอไปผู๎วิจัยจะนําเสนอรายละเอียดของการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของชาวบรู
จากแนววิเคราะห๑ที่ให๎ความสําคัญกับปฏิบัติการชีวิตประจําวันผํานกระบวนการปฏิสัมพันธ๑ระหวําง
ท๎องถิ่น รัฐชาติ และโลกาภิวัตน๑ แสดงให๎เห็นวํา วิถีบรูใหมํที่กํอรูปและปรากฏตัวในเขตแดนอีสาน
และรัฐไทยตลอดถึงกระแสโลกนั้นได๎ผลิตสร๎างตัวตนหรือผู๎กระทําการที่สามารถปรับตัวตํอรองกับการ
เปลี่ยนแปลงตํางๆ ที่พวกเขาเผชิญ เชํน  ชาวบรูจําต๎องปรับตัวในการดํารงชีพสร๎างรายได๎ให๎สอดรับ
กับคําใช๎จํายที่มีมากข้ึนตามยุคสมัยใหมํ  

ยาว (ชื่อสมมติ) คนแรกที่ออกมาเป็นแรงงานไกลหมูํบ๎านในยุคแรกๆ และได๎กลายเป็นตัว
แบบของการออกมาทํางานในกรุงเทพฯ ของคนในหมูํบ๎าน และบางคนเขายังผู๎ชักชวนหรือแนะนํา 
ชํวยเหลือให๎ที่พักเมื่อมาทํางานที่กรุงเทพฯ ยาวเป็นคนบ๎านดําน (เมืองโขงเจียม) เข๎ามาเป็นเขย
แตํงงานกับภรรยาชาวบรู ตอนแรกครอบครัวทางฝุายหญิงมีทําทีจะไมํยอมด๎วยเหตุผลทางฮีตคอง
หมูํบ๎าน ในหมูํบ๎านมีเสียงซุบซิบนินทาถึงการผิดฮีตคองกับตระกูลฝุายหญิง จนได๎ทําพิธีขอขมาผีครอบ
เขาเป็นเขย และภายหลังตํอมา เขาเสียควายเป็นคําปรับไหมและพาภรรยาออกจากผี (ฮีต) มาสร๎าง
เรือนบนที่ดินฉลากที่จับได๎อีกด๎านหนึ่งที่แลกกับพ่ีเขยของเขา (อยูํในยุคที่การคืนฮีตกันหลาย
ครอบครัว ยาวกับแคนมีอายุรุํนคราวเดียวกัน โปรดดูเรื่องของแคนในบทที่ 4) ชาวบรูคนหนึ่งบอกกับ
ผู๎วิจัยวําเขาเป็นคนสําคัญท่ีทั้งเข๎ามาแตํงงานกับหญิงสาวชาวบรูและพาญาติพ่ีน๎องไปทํางานกรุงเทพฯ 
(ท้ังที่กํอนหน๎านี้มีการออกนอกหมูํบ๎านบ๎างแตํก็ไมํมากเทํากับยุคของยาว)  

ยาวเลําประวัติให๎ฟังวํา กํอนเข๎าไปทํางานกรุงเทพฯ นั้น เขาติดเหล๎าและการพนันอยําง
หนักจนมีหนี้มากมาย ต๎องขวนขวายหยิบยืมเงินจากญาติพ่ีน๎องมาใช๎หนี้จนพวกเขาได๎รับความ
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เดือดร๎อน พี่น๎องบังคับและพาเขาไปเลิกเหล๎าจนเขาเลิกมันได๎  การที่เขาเข๎ามาเป็นเขยนอกในหมูํบ๎าน 
ครอบครัวภรรยาก็มิได๎มีที่ดินให๎ทํากิน หรือมีอาชีพที่จะให๎เขาทําได๎ แรงปรารถนาและความใฝุฝันของ
คนอีสานในชํวงนั้นก็คือเดินทางออกจากหมูํบ๎านแสวงหาโชคหรือโอกาสทํางาน เขาจึงได๎พาภรรยามา
ทํางานในกรุงเทพฯ เขาคํอยๆ ทํางานหาเงินมาใช๎หนี้จนหมดพร๎อมกันนั้นก็สํงลูกสาวเรียนจนจบ
ปริญญาตรี ยาวเข๎ามาทํางานในกรุงเทพฯ เขาทํางานและเปลี่ยนงานหลายอยํางตั้งแตํกํอสร๎างจน
ท๎ายสุดเป็นผู๎ประกอบการขายอาหารสดในตลาด เป็นร๎านของตัวเอง เขาแนะนําและชํวยเหลือชาวบรู
ที่เข๎ามาแสวงหางานทําในกรุงเทพฯ  (ดูเรื่องของส๎มหลานของเขาในบทที่ 3) บางรายมาทํางานกับเขา
ระหวํางรองานทํา เมื่อได๎งานก็ออกไป แตํบางสํวนก็ยังขอพักอยูํกับเขา ญาติพ่ีน๎องและลูกหลานหลาย
คนมาทํางานกับเขา 

ครั้งหนึ่งหลานของเขากับเพ่ือนๆ ไปมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับนักเลงเจ๎าถิ่นในพ้ืนที่   เพ่ือน
ของหลานเกิดไปแทงคนได๎รับบาดเจ็บ  หัวหน๎าของเขามาเอาเรื่องกับยาว ให๎รับผิดชอบ (เพราะคิดวํา
ยาวเป็นหัวหน๎า ลูกน๎องเขามาแทงคนของตน)  ซึ่งมีข๎อเรียกร๎องเป็นเงินจํานวนหลายแสนบาท  ถ๎า
ยาวไมํตกลง เขาจะต๎องมอบตัวคนที่กํอเหตุออกมา  ยาวคิดวําฝุายนั้นคงรู๎ตัวคนที่แทง  ถ๎ามอบเขา
ออกไปอาจไมํรอดแนํ  ยาวโทรศัพท๑กลับมาบ๎านปรึกษาหารือกับผู๎อาวุโส จนได๎นําผู๎หลักผู๎ใหญํใน
หมูํบ๎านไปชํวยเจรจา นายไกํ (พ่ีภรรยา-ดูเรื่องลาวของเขาในบทที่ 7) ชายชาวบรูและเป็นผู๎ใหญํบ๎าน
ในชํวงนั้นพร๎อมกับพํอตายาว (ซึ่งก็เป็นอดีตผู๎ใหญํบ๎านที่สําคัญของหมูํบ๎านอีกคนหนึ่งเชํนกัน) ก็พากัน
มาชํวยเจรจา ในที่สุดได๎ไกลํเกลี่ยตกลงและตํอรองมอบเงินให๎เพื่อเป็นคําเยียวยา ภายหลังตํอมาทั้งคน
แทงและคนที่ถูกแทงก็กลายเป็นเพ่ือนรักมาจนถึงทุกวันนี้ 

การประกอบกิจการขายอาหารสดเป็นของตัวเองทําให๎ยาวสะสมทุนได๎มากขึ้น     เ ข า
ได๎สร๎างและตํอเติมบ๎านด๎วยเงินหลายแสนบาทโดยมีลูกหลานญาติพ่ีน๎องมาเป็นลูกจ๎างชํวยงานสร๎าง
และทาสีจนแล๎วเสร็จ เมื่อต๎นปี  เขาได๎กลับมาทําการฉลองบ๎านใหมํ (เชิญแขกพ่ีน๎องมาทั้งไกลและใกล๎
มารํวมงานอยํางคับคั่ง บางกลุํมมาจากฝั่งลาว) ยาวขี่รถกระบะใหมํปูายแดงที่ให๎ลูกสาวขับกลับมา
พร๎อมด๎วย เขาเปรยติดตลกวําอยากจะกลับมาอยูํบ๎าน และอาจจะลงสมัครตําแหนํงทางการเมือง ได๎
ชักชวนและพูดคุยทาบทามพ่ีน๎องและญาติๆ วางตัวและทีมท่ีจะลงสมัครไว๎เรียบร๎อยแล๎ว 

แม๎จะเป็นคนนอกท่ีเข๎ามาเป็นเขยของคนบรูแล๎วพาภรรยาคืนฮีตออกจากผีตระกูลไปแล๎ว 
แตํเขาก็ดูแลเลี้ยงดูพํอตาแมํยาย (ที่ยังอยูํในฮีต) เป็นอยํางดี พร๎อมกับให๎ชํวยเหลือญาติพ่ีน๎องคนอ่ืนใน
การทํางาน ในระบบความเชื่อผีสูงสุด ยาว (พร๎อมภรรยาและลูก) ก็ยังเป็นลูกพ่ึงลูกเทียนเฉก
เชํนเดียวกับชาวบรูที่คืนฮีต บางครั้งครอบครัวก็บนบาน (บ๏ะบน) ผีเพ่ือให๎ประสบความสําเร็จตาม
โอกาสตํางๆ  เขากลาย (หรือรํวมเป็นสํวนหนึ่ง) เป็นคนนอกท่ีเป็นตัวแทนที่มีชีวิตสมัยใหมํ เป็น
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ตัวอยํางของการดําเนินชีวิตที่มีความสะดวกสบายไมํติดขัดด๎วยจารีตแบบเดิม ทําให๎อัตลักษณ๑ความ
เป็นบรูผสมผสาน เลื่อนไหลมากข้ึนทํามกลางความเปลี่ยนแปลงตํางๆ ที่ชาวบรูต๎องดิ้นรนวิถีชีวิตทาง
เศรษฐกิจ ยาวจึงถือเป็นตัวแบบที่มีอิทธิพลตํอคนบรูไมํเพียงแตํการใช๎ชีวิตแบบสมัยแบบสะดวกสบาย
มากขึ้นเทํานั้น แตํยังชักชวนและชํวยเหลือคนในหมูํบ๎านให๎ออกนอกหมูํบ๎านเพ่ือมาหางานทําด๎วย 

ชาวบรูเรียกสภาพที่ดิ้นรนขวนขวายของชีวิตปัจเจกทํามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง
ดังกลําวนั้นด๎วยภาษาปากวํา “หัวใครบันไดมัน”  ที่ตํางคนก็ดิ้นรนเพื่อตนเองและครอบครัว เพราะคํา
น้ํา คําไฟ คําเลําเรียนลูก และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ ทุกอยํางต๎องใช๎เงินมาใช๎จําย ซึ่งสภาพเชํนนี้
ในสายตาคนอาวุโสถือวําตํางไปจากอดีตที่เมื่อพวกเขาได๎ของกินของใช๎มาไมํวําจะเป็นสัตว๑ปุา ปลา 
หรือสิ่งอื่นๆ พวกเราก็จะแบํงกัน เรียกญาติพ่ีน๎องมาเอาไปกินไปใช๎ แตํทุกวันนี้ สิ่งของที่หามาได๎ เมื่อ
ถูกขอบางครั้งก็ต๎องโกหกเพ่ือนํามาขายหาเงินไว๎ใช๎จําย1 ภาระคําใช๎จํายที่สูงขึ้นตามไปกับสิ่งที่ต๎องซื้อ
หาทั้งที่จําเป็นและสิ่งของฟุุมเฟือยตํางๆ ตามกระแสทุนนิยมและการบริโภคท่ีครอบงํา ขณะที่รายได๎
ไมํเพียงพอ ทําให๎คนบรูต๎องปรับตัว ดิ้นรน และเลื่อนไหลไปกับสถานที่ สถานการณ๑ และเงื่อนไขบาง
ประการด๎วยปฏิบัติชีวิตประจําวันตํางๆ ซึ่งในการปรับตัวและปฏิสัมพันธ๑ทั้งหมดนี้ มีแนวโน๎มที่จะ
ยืดหยุํน เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยูํเสมอ ไมํได๎แนํนอนตายตัว สํงผลให๎ลักษณะหรือความเป็น     
ชาติพันธุ๑มีความคลุมเครือ (ambigious) ไมํชัดเจน  

พจน๑ (ชื่อสมมติ) ชายชาวบรู วัยสามสิบกวําปี  ตอนเป็นหนุํมเขาเคยออกมาเป็นแรงงาน
นอกหมูํบ๎านเป็นลูกจ๎างอยูํในกรุงเทพฯ  เมื่ออายุครบเกณฑ๑ทหารเขาก็กลับบ๎านมาคัดเลือกทหาร เขา
ติดทหาร เมื่อปลดประจําการแล๎วกลับมาอยูํบ๎าน แตํงงานสร๎างครอบครัวกับภรรยาชาวบรูในฝั่งลาว  
พจน๑พาภรรยามาอยูํที่หมูํบ๎านในฝั่งไทย เขามีลูกสองคน พจน๑เป็นเชํนเดียวกันกับชาวบรูหลายคนที่ไมํ
มีที่ทํากิน ไมํมีอาชีพประจํา ต๎องซื้อข๎าวกินหรืออาศัยแลกข๎าวกินจากญาติ พ่ีน๎อง บางครั้งเขาจะได๎มา
เป็น “ของฝากของต๎อน” เมื่อพาภรรยาและลูกๆ ไปเยือนเครือญาติฝั่งลาวตามโอกาสเชํน งานบุญ
เทศกาล เขารับจ๎างกํอสร๎างทั่วไปทั้งในและนอกหมูํบ๎าน หรืองานซํอมแซมตํอเติมบ๎านเล็กๆ น๎อย ซึ่ง
สํวนหนึ่งได๎มาจากงานที่เพ่ือนในหมูํบ๎านอีกคนที่เขามักจะเรียกวํา “ลูกพ่ี” รับงานมาแบํงให๎หรือชวน
ไปทํา ทําให๎เขาได๎คําจ๎างมาใช๎จํายบ๎างถึงแม๎จะเป็นราคากันเองแบบกึ่งชํวยเหลือญาติพ่ีน๎องก็ตาม 
นอกจากจะเลี้ยงดูลูกและภรรยาแล๎วพจน๑ยังดูแลแมํท่ีแกํชราอีกคน  
                                           

1 สภาพที่เรียกวํา “หัวใครบันไดมัน”    นี้มาจากปัจจัยที่หลากหลายอันทําให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของ
หมูํบ๎านเชํน การขาดแคลนพ้ืนที่ทํามาหากินและการถูกควบคุมการใช๎พ้ืนที่ทํามาหากิน (โปรดดูบทที่ 3) การเพ่ิมขึ้นของประชากร 
การสร๎างถนนเชื่อมระหวํางหมูํบ๎านกับเมือง (ซึ่งเป็นสัญญะของการเข๎ามาของสิ่งที่เรียกวํา “สมัยใหมํ”) และการเติบโตของเมือง
และการทํองเที่ยว ซึ่งทั้งหมดนี้ทําให๎วิถีชีวิตชาวบรูที่ผลิตแบบพ่ึงตัวเองและรวมกลุํม เป็นอิสระทางเศรษฐกิจ มีแบบแผนการผลิต
เพ่ือกินหรือใช๎ เปลี่ยนเป็นผลิตเพ่ือกินเพ่ือใช๎และขายเป็นหลัก  
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ในการเป็นแรงงานนั้น ชาวบรูจะใช๎ความเป็นแรงงานที่ซื่อสัตย๑และขยัน  ซึ่งผูกติดไปกับ 
อัตลักษณ๑ของความเป็นคนบรู (โปรดดูบทที่ 2-3) ด๎วยเหตุนี้ งานตํางๆ ในท๎องถิ่นทั้งรับจ๎างทั่วไป 
แรงงานหรืองานกํอสร๎าง คนนอกหรือคนไทยอีสานในพ้ืนที่จะมาจ๎างพวกเขา และคนบรูก็มักจะไมํ
คํอยปฏิเสธงาน ทํางานทุกอยําง เชํนงานที่คนในท๎องถิ่นไมํทํา พจน๑และเพ่ือนๆ ของเขารวมถึงญาติพ่ี
น๎องมักจะได๎งานข๎างนอกบํอยๆ และเป็นที่ไว๎ใจกับหัวหน๎าหรือนายจ๎าง นายจ๎างบางคนให๎เขามา
ทํางานได๎ตลอดเวลา แม๎วําในบางชํวงเขาจะออกมาด๎วยเหตุผลสํวนตัว (เชํนชํวยงานครอบครัวหรือ
เครือญาติ) ก็สามารถกลับเข๎าไปทํางานกับนายจ๎างซึ่งยังไมํรับคนใหมํมาแทน น๎าของพจน๑ อีกคนเลํา
วํา เถ๎าแกํขายปลาให๎เขามาคุม วิ่งรถรับ-สํงซื้อขายปลา แตํเขาออกมาชํวยญาติสร๎างบ๎าน ตอนนี้เถ๎า
แกํโทรมาให๎กลับไปทํางาน แตํเขายังไมํกลับ เถ๎าแกํชอบที่เขาซื่อสัตย๑และขยัน  นายจ๎างปั้มน้ํามันแหํง
หนึ่งบอกกับผู๎วิจัยวํา  “เขาจ๎างแตํคนบ๎านนี้ ไมํจ๎างหมูํบ๎านคนไทยอีสาน เพราะเด็กวัยรุํนบ๎านนี้นิสัยดี 
แม๎ขนาดงานบุญ จัดบ๎านไหนก็จะตีกันทุกหมูํบ๎าน แตํหมูํบ๎านนี้เขาไมํเคยเห็นวัยรุํนตีกัน”   

ญาติรุํนน๎องของพจน๑อีกคนก็วิ่งรถรับสํงให๎กับพํอค๎าปลารายหนึ่ง เขาเลําวํา  เขาถูกเถ๎าแกํ
ให๎ถือเงินสดในการวิ่งรถรับสํงเพ่ือซื้อขายปลาระหวํางหมูํบ๎านกับจังหวัดแถวภาคกลาง เขาออกตัวกับ
เถ๎าแกํวําไมํขอถือเงินสด เพราะกลัวสูญหายหรืออาจถูกปล๎น รวมถึงบางครั้งหากนับเงินไมํครบตาม
จํานวน ก็จะวําเขาเป็นคนยักยอก เขาถึงขอทําหน๎าที่แคํวิ่งไปรับสินค๎าเทํานั้น ขอให๎เก๎าแกํตกลงการ
ซ้ือขายกับพํอค๎าปลายทางและโอนเงินกันเสียให๎เรียบร๎อย 

พจน๑มีความรู๎เรื่องไฟฟูาสามารถติดตั้งและเดินสายไฟ งานบุญพิธีในหมูํบ๎านล๎วนได๎พจน๑
เป็นคนชํวยติดตั้งเดินไฟซึ่งถึงแม๎เป็นงานบุญงานหมูํบ๎านไมํได๎คําตอบแทนเขาก็ยินดีทําให๎อยํางเต็มใจ 
แตํบางคราวเป็นงานของญาติพ่ีน๎องเชํนงานศพ งานแตํงงาน งานบวช เจ๎าภาพก็จะมีคําแรงให๎เขา 
ไฟฟูาดับทีวีไมํชัดหรือเสาสัญญาณโทรทัศน๑หักก็เรียกใช๎บริการเขาได๎ ยามวํางไมํมีงานเขาจะขึ้นภู เข๎า
ปุาหาของปุาเชํนผักหวาน เห็ด หนํอไม๎ มากิน ได๎มากก็จะขาย ปีนี้พจน๑ขายผักหวานได๎เงินหลายร๎อย
บาท ปลายฤดูฝน มักจะมีฝูงแมลงจักจั่นเกาะอยูํตามต๎นไม๎ใหญํในหมูํบ๎าน เขาพาลูกปีนต๎นไม๎ติดจักจั่น
มาคั่วเป็นอาหาร และขายให๎กับเครือญาติในหมูํบ๎าน  ในชํวงฤดูหาปลา พจน๑ก็มาชํวยลุงลากอวนจับ
ปลาริมแมํน้ํา ซึ่งลุงแบํงปลาให๎เครือญาติที่มาชํวยตอบแทนเป็นคําแรง พจน๑มีความชํานาญปุาจน
บางครั้งได๎กลายเป็น “พรานนําทาง” หรือ “พรานทัวร๑ปุา” ให๎กับคนนอก เขาเลําให๎ฟังวําเคยพาพระ
ธุดงค๑ที่ต๎องการเดินธุดงค๑ผํานปุาใหญํและเทือกเขา ข๎ามผํานไปยังพ้ืนที่ราบอีกแหํงหนึ่ง คณะพระ
ธุดงค๑ก็จะให๎คําตอบแทนเขาบ๎างเล็กๆ น๎อย นอกจากนี้ บางคนอยากข้ึนภูไปชมถ้ํา ชมผา ทิวทัศน๑หรือ
เดินปุา พจน๑และเพ่ือนๆ ของเขาก็สามารถพาไปได๎ ทุกครั้งที่พาเดินปุาเขาไมํได๎เรียกร๎องคําจ๎าง แตํผู๎ที่
ให๎พาไปจะให๎คําเหนื่อยตอบแทนเขามากบ๎างน๎อยบ๎าง  เขาก็ยินดี บางครั้งก็ทําฟรีเขาก็ถือวําเป็นการ
ทําบุญไปในตัว 
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ปูาตุ๎ย (ชื่อสมมติ) วัย 50 ปีครอบครัวปูาอยูํคุ๎มบ๎านเหนือ ปูาก็ไมํมีที่ทํากินเชํนเดียวกัน  
ปูาทํางานชั่วคราวทั่วไป และรับจ๎างจิปาถะเชํน สานหวด สานไม๎กวาด ซึ่งทั้งหมดนี้จะนํามาขาย  ปูามี
ฐานะยากจน บ๎านปลูกเป็นเรือนไม๎ไผํหลังเกํามุงหญ๎า ตีข๎างฝาด๎วยไม๎ไผํ  นอกจากทํางานรับจ๎าง
จิปาถะแล๎ว ปูายังอาศัยชํวยญาติหาปลา  โดยเฉพาะในชํวงเดือน 3-4 ปลาฮากก๎วยและปลาเคี่ยวไกํ 
(เป็นปลาขนาดเล็กประมาณ 1-3 ซม.) จะขึ้นมาอยํางชุกชุม ชํวงนี้เป็นชํวงปลาทวนกระแสน้ํามาจาก
ทางใต๎แตํเขมร ชาวบ๎านในท๎องถิ่นบอกวําปลาขึ้นมาวางไขํบ๎าง บางคนก็เชื่อวําปลาจะขึ้นมาไว๎พระ
ธาตุบ๎าง (นครพนม) พวกเขาจะใช๎กวด ขนาดใหญํใสํเรือสองลํากางตีวงจากกลางแมํน้ํา ลากเรียบเข๎า
หาฝั่ง แล๎วใช๎แรงคนหลายคนชํวยกันดึงให๎ตะลํอมเข๎ามา ปลาที่เข๎าวงล๎อมจะติดกวดไปรวมกันอยูํที่
ท๎องกวดซึ่งเรียกวํา “ตุ๎ง” ยามที่ปลาติดอาจได๎ปลาถึง 50-100 กก. (ประมาณ 2-3 กระสอบปุ๋ย) มี
พํอค๎าปลามารับซื้อถึงตลิ่ง สร๎างรายได๎ไมํน๎อย บางคนหาเป็นและขยันอาจได๎เงินหลายหมื่นบาท  คน
ท๎องถิ่นนอกพ้ืนที่เข๎าชํวงชิงมาหาปลาในหมูํบ๎านของคนบรูด๎วย ชาวบรูจําต๎องชํวงชิงกับชาวประมง
ท๎องถิ่นในบ๎านของตัวเอง (โปรดดูเรื่องนี้ในเรื่องของขนุน บทที่ 7) 

วันนี้ปูาดํามาชํวยพ่ีน๎องดึงกวด ปูาอยากได๎ปลาพอได๎ไปปรุงเป็นอาหารทําบุญใสํบาตรใน
พรุํงนี้  แตํวันนี้กลับได๎ปลาไมํมากนัก ปลาเปลี่ยนทางเดินไปอีกฟากของแมํน้ํา อีกทั้งมีชาวประมงหา
ปลาทั้งฝั่งลาวและไทย เต็มสองฟากแมํน้ําหน๎าหมูํบ๎าน (ด๎านเหนือ) ชาวบ๎านเวินบึกพ่ึงจะหาปลาด๎วย
กวดปีนี้เป็นปีแรก แตํปูาก็พอได๎ปลาถุงน๎อยที่ญาติแบํงให๎ทุกคนที่มาชํวยแรงในวันนี้ซึ่งรวมถึงปูาด๎วย  

ในการสานไม๎กวาดขาย ปูาจะขึ้นไปบนภูหาดอกแขมมาสานเอง บางครั้งถ๎าไมํได๎ขึ้นภูก็จะ
ซื้อจากเครือญาติที่ขึ้นไปเอามา ในวันนี้ ปูานํามาสานด๎วยระหวํางพักดึงกวดเพ่ือไมํให๎เสียเวลา ปูา
บอกวําอุปกรณ๑ใช๎ทําไม๎กวาดก็ใช๎ดอกแขมหรือดอกหางเสือแล๎วก็ด๎ามไม๎ไผํและเชือกซึ่งขั้นตอนไมํ
ยุํงยาก เมื่อทําเสร็จแล๎วไม๎กวาดอันหนึ่งจะขายได๎ 35 บาท มีพํอค๎าข๎างนอกมารับซื้อ ซึ่งเขาจะซื้อจาก
คนท๎องถิ่นท่ัวไปที่เป็นคนไทยอีสานหลายหมูํบ๎าน ปูาสานไม๎กวาดนี้มานานแล๎วเพราะเข๎าไปรํวมกับพ่ี
น๎องฮักแพงคนไทยอีสานที่รู๎จักหมูํบ๎านข๎างเคียง สินค๎าของปูาก็รํวมไปกับสินค๎าผีมือของคนไทยอีสาน 
บางครั้งพํอค๎าเมื่อเข๎ามารับซื้อก็มองพวกเขาวําเป็นคนท๎องถิ่นรํวมไปกับคนไทยอีสานหมูํบ๎านหนึ่ง 
พํอค๎าจะซื้อทั้งดอกแขมหรือดอกหางเสือที่ชาวบ๎านหามาจากภูและไม๎กวาดที่สานเสร็จเป็นอันด๎วย ปูา
บอกวําไม๎กวาดขายเป็นราคามากกวําหวด เพราะขั้นตอนไมํยุํงยากและอุปกรณ๑ก็น๎อยกวํา วันหนึ่ง
หากสานอยํางจริงจังปูาเคยทําได๎ถึง 10-13 อัน  

ปูาบอกวํา ปูาไมํได๎ยึดติดกับวําต๎องสานหวด เพราะคนหมูํบ๎านนี้ยึดแตํการจักสานมาแตํ
สมัยอดีต คนนอกรู๎จักพวกเราวําชาวบรูสานหวด สานกระติบข๎าวสวย (ซึ่งปัจจุบันได๎กลายเป็น      
อัตลักษณ๑อยํางหนึ่งของชาวบรูเชํน กระติบข๎าวสวยงามต๎องกระติบข๎าวของชนเผําบรู) แตํปูาบอกวํา
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ถ๎าติดแบบนี้ก็หากินไมํทันเพราะไม๎ที่นํามาสานหายาก คนลาวหลายหมูํบ๎านก็สานหวดเหมือนกันเอา
มาขายแขํงกับเรา เราจะต๎องไมํเป็นบรูที่รู๎แตํสานหวดอยํางเดียว ต๎องทําเป็นหลายๆ อยําง อยํางการ
ทําไม๎กวาดนี้ปูาก็แนะนําให๎หลายคน แตํก็ยังไมํคํอยมีคนทํามากเทําไร เพราะติดกับการยังสานหวดกัน
อยูํ 

ปูาเลําถึงความอยากลําบากในสมัยกํอนที่ต๎องทํามากิน  ตอนเป็นเด็กต๎องขึ้นภูชํวยพํอแมํ
ทําไรํข๎าว  นําตะกร๎าหาบมะเขือเกลือไปแลกข๎าวคนลาวอีกฟากภูเขา มากินกวําจะได๎ข๎าวกินแตํละถัง
เหนื่อยสายใจแทบขาด บางคนเหนื่อยมากจนเกือบตายซึ่งเรียกวํา “สะหว๐อย” เป็นอาการที่เหนื่อย
อยํางรุนแรงและอยากพัก เมื่อพักแล๎วจะงํวงหลับ  ถ๎าใครเผลอหลับจะทําให๎หมดลมหายใจไปเลย ปูา
บอกวําเกือบเคยสะหว๐อยอยูํครั้งหนึ่ง โชคดีท่ีพํอที่ไปด๎วย เห็นอาการจึงเอาน้ํามาให๎ล๎างหน๎าและสั่งวํา
อยําหลับ ไมํเชํนนั้น “เอ็งจะตาย แนํ” ปูาตบท๎ายวํา ตอนนั้น แม๎จะเหนื่อยก็เหนื่อยกาย แตํมีความสุข
ใจอยูํกับปุาเขา ของกินของอยากก็หาได๎กินได๎ใช๎ ไมํขาดแคลน  มีก็แบํงกันกิน หมดก็ขึ้นภูไปหาเอามา
ใหมํ   

ยายผู๎อาวุโสเครือญาติกับปูาวันนี้ก็มาด๎วย ยายชํวยย้ําและเลําเรื่องรํวมไปกับปูาตุ๎ยถึง
สมัยกํอนที่อุดมสมบูรณ๑ของปุาบนภูปูปลาตามโขดหินหรือโบกหิน (หลุม) ที่มีน้ําขังตามปุา บางแหํง
เป็นแอํงหรือห๎วยมีน้ําขัง มีปลาชุกชุม อยากกินก็ลงไปช๎อนจับมาต๎มมาอํอมกินหายอยาก ใช๎กระบั้งไม๎
ไผํแทนหม๎อ มีกลิ่นหอมของไม๎เผาเพ่ิมความอรํอย  เขียดตะโอดก็มีชุกชุมไมํได๎หายากเหมือนทุกวันนี้ 
ยายอายุ 80 กวําคุยอ๎างวํายังแข็งแรง ด๎วยบอกวํา “เดินได๎ไปเป็น” อยูํ ที่เป็นเชํนนี้เพราะใช๎ชีวิตแบบ
คนสมัยกอํนกินผักอาหารธรรมชาติ ไมํเหมือนอาหารตลาดเหมือนทุกวันนี้ที่ชาวบรูซื้อกิน ยายมองวํา
อาหารตลาดนั้นสารพิษหลาย ยายเปรียบเทียบให๎ฟังวําคนแกํที่ผํานชีวิตแบบกํอนเหมือนยายมานั้น
สํวนมากแล๎วแข็งแรงอายุยืน วําแล๎วก็สาธยายรายชื่อคนแกํที่มีอายุมากหลายคน แล๎วก็ยิ้มหัวเรา ะ
บอกวํา บ๎านนี้คนแกํหลาย  

ทุกวันนี้ปูาตุ๎ยบอกวํา ปูาทุกข๑หลาย เพราะปูาเป็นคนผู๎เดียวทํา คนผู๎เดียวเฮ็ด ผู๎เดียวขึ้นภู 
เมื่อกํอนปูาทํากับน๎องชาย แตํตอนนี้น๎องชายก็มาตายหนีจากแล๎ว เหลือปูาตัวคนเดียว จะออกไป
ทํางานรับจ๎างเป็นแรงงานเหมือนคนหนุํมสาวก็ไมํมีคนจ๎าง สํวนใหญํคนที่ออกมาเป็นแรงงานข๎างนอก
มักจะเป็นเด็กรุํนหลัง ลูกหลาน คนแกํวัยประมาณปูาสํวนใหญํก็ทํางานอยูํกับบ๎าน จักสาน เลี้ยงหลาน 
หรือขึ้นภู ถ๎าคนที่ไมํมีลูกหลานเลี้ยงก็ยิ่งลําบากต๎องหากินหาอยากเอาเอง 

นายขนุน (โปรดดูเรื่องของเขาในบทที่ 7) ชาวชาวบรูวัยห๎าสิบกวําปีออกมาเป็นแรงงาน
ใกล๎บ๎านตั้งแตํลูกๆ ยังน๎อย  มาเป็นยามรักษาความปลอดภัยในโรงแรมอยูํหลายปี เคยเข๎าโครงการ
รัฐบาลนําวัวมาเลี้ยง ตํอมาคํอยๆ นําออกมาขายนําเงินมาใช๎สอยจนวัวหมดไปไมํได๎เลี้ยงไว๎อีก เขาเคย
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สมัครลงตําแหนํงนักการเมือง อบต. ได๎เป็นอบต. หนึ่งสมัย ตอนนี้ออกมาอยูํบ๎านเลี้ยงหลาน หาปลา
และสานหวดขายพอมีรายได๎ เมื่อสานได๎มากบางคราวเขาจะชวนภรรยานําใสํรถเข็นผูกท๎าย
มอเตอร๑ไซค๑ขับออกมาเรํขายในหมูํบ๎านไทยอีสานสองคนผัวเมีย   

เมื่อกํอน เขามีเรือลําเดียวสําหรับใช๎หาปลามาแตํอดีต ชํวงระยะหลัง เขาต๎องใช๎บริการ
รับสํงผู๎โดยสารข๎ามแดนทั้งญาติพ่ีน๎องและคนลาวทั่วไปที่เป็นขาจร เรือลํานี้เริ่มน๎อยลงเมื่อเขาต๎อง
ให๎บริการบรรทุกคนบํอยขึ้น เขาซื้อเรือใหมํที่มีขนาดใหญํขึ้นพร๎อมเครื่องยนต๑ 9 ทําให๎แรงและบรรทุก
คนได๎มากขึ้น เรือลําใหมํนี้เขาไปซื้อมาจากฝั่งลาวจากพ่ีน๎องฮักแพงที่เขาผูกสัมพันธ๑ตามวัฒนธรรมลาว 
และตํอรองด๎วยความฮักแพงได๎ราคาที่ถูก เครือญาติในหมูํบ๎านหลายคนชมวําเขาซื้อเรือได๎ถูก  สํวน
เรือลําเล็กของเขาเอาไว๎ให๎ลูกชายหาปลา ญาติพ่ีน๎องฝั่งลาวที่ข๎ามมาทํางานไทยจะมาจ๎างหรือเหมา
เรือเขาให๎รับ-สํงข๎ามแดน เขาจะได๎คําเหมาเป็นเที่ยว  

คนลาวบางคนถือสมัครรักใครํเขาวําเป็น “คนไทย” ซึ่งในหลายๆ หมูํบ๎านลาวที่เขาไปสํง
คนข๎ามแดน  นายขนุนมักจะออกตัวเสมอวําเป็น “คนไทย” ที่ยินดีชํวยเหลือเพราะถือวําไทยลาวก็พ่ี
น๎องกัน  นอกจากนี้คนลาวหลายหมูํบ๎านก็รู๎จักเขาในฐานะ “พํอค๎าคนไทย” จากบางคราวที่เขา
รํวมกับเสี่ยวคนไทยอีสานนําสิ่งของข๎ามแดนไปขาย ด๎วยเหตุนี้ความเป็น “คนไทย” ในบริบทของพื้นที่
จึงมีลักษณะทวิลักษณ๑ที่เป็นไทยแบบรัฐชาติ (ภาคกลาง) และไทยแบบอีสานหรือลาว ซ๎อนทับกันอยูํ 
(ประเด็นเรื่องความสัมพันธ๑กับวัฒนธรรมลาวและความเลื่อนไหลของอัตลักษณ๑จะกลําวถึงในบท
ตํอไป)  

รูปแบบความสัมพันธ๑แบบลาวที่เรียกวํา “ฮักแพง” หรือ “ถือฮักแพงเป็นญาติพ่ีน๎องกัน” 
เป็นสิ่งที่สร๎างขึ้นมามีนัยสําคัญแบบวัฒนธรรมลาว หมายถึง ความผูกพันฉันท๑เป็นญาติพ่ีน๎องกันจริง  
ตามความสัมพันธ๑ระหวํางวัย ทําให๎เกิดคูํสัมพันธ๑ขยายออก เชํน ลูกฮัก-พํอฮัก พ่ีฮัก-น๎องฮัก เสี่ยวฮัก 
(เพ่ือนรัก) แมํปูาฮัก-หลานฮัก และอ่ืนๆ ตามคูํสัมพันธ๑ระหวํางกัน และเมื่อถือฮักแพงกันแล๎ว สิ่งที่เรา
ปฏิบัติตํอพํอแมํ พ่ี น๎อง เครือญาติ จริงอยํางไร การปฏิบัติตํอคนที่เราถือสร๎าง “ความฮักแพง” ตาม
ความสัมพันธ๑ดังกลําวมานั้นก็กระทําเสมือนกัน  ถูกกระทําผํานพิธีกรรมคือการผูกข๎อมือ มีผู๎หลัก
ผู๎ใหญํ ผู๎อาวุโส และเครือญาติแตํละฝุายรํวมเป็นสักขีพยานและผูกข๎อมื้อให๎คนทั้งสอง หลังจากนั้น
อาจมีการดื่มกินรํวมกัน แล๎วทั้งสองที่ถือฮักแพงกันจะมีสัญญาใจหรือการผูกพันทางใจระหวํางคูํ
สัมพันธ๑นั้นๆ1 ตามที่กลําวมา การถือความฮักแพงนี้จึงถือวํามีนัยอยํางสําคัญตามรูปแบบวัฒนธรรม
ลาว 

                                           
1และด๎วยความสัมพันธ๑แบบนี้ ผู๎วิจัยจึงได๎ตระหนักและผูกพันพร๎อมทั้งมีพํอฮักแมํฮัก เสี่ยว น๎องฮัก อีกหลายคนที่มา

สร๎างความสัมพันธ๑ด๎วย 
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บนพื้นฐานความสัมพันธ๑เชํนนี้ นายขนุนจึงมีเครือญาติพ่ีน๎องบรู และความสัมพันธ๑แบบฮัก
แพงจนเป็นเครือขํายที่กว๎างขวางและซ๎อนทับบนเส๎นพรมแดนทั้งสองฟาก ทําให๎นายขนุนใช๎อัตลักษณ๑
ที่หลากหลายที่ถูกเลือกใช๎ตามสถานการณ๑ “คนไทย”  “คนบรู” หรือ “คนลาว” เขาสร๎างความรู๎จัก
มักคุ๎นสนิทสนม “ฮักแพง” ในที่ตํางๆ ที่เขาไป จึงมีเพ่ือน และญาติพ่ีน๎องมากมายอยูํทั่วไปไทย-ลาว 
(ประเด็นนี้จะได๎กลําวถึงในบทตํอไป) คนไทยอีสานหลายคนที่อยูํตํางอําเภอผูกสายสัมพันธ๑สร๎างความ
ฮักแพงกับเขาโดยเรียกวํา “เสี่ยว” ซึ่งมีนัยของวัฒนธรรมลาวถึง “ความรักฉันท๑เพ่ือนสนิทที่สําคัญ” 
หรือ “เพ่ือนแท๎” ชํวยเหลือ พ่ึงพา และจริงใจ เขามีเสี่ยวคนไทยอีสานทํานองนี้หลายคน (นอกจากนี้
คนลาวก็ผูกสัมพันธ๑กับเขาเป็น “เสี่ยว” อีกหลายคนเชํนกัน)  

ด๎วยเหตุนี้นอกจากสายสัมพันธ๑เครือญาติบรูแล๎ว นายขนุนยังมีเครือขํายความสัมพันธ๑มาก
และกว๎างไกล โดยเฉพาะเสี่ยวซึ่งมักจะเกิดจากการรํวมวงสังสรรค๑บันเทิงดื่มกินด๎วยกัน นายขนุนเป็น
คนชอบดื่มกินไปที่ไหนมํวนที่นั่น ญาติพ่ีน๎องทางลาวหลายหมูํบ๎านรู๎จักเขาดีในคุณสมบัติข๎อนี้ ในยาม 
“บุญบ๎าน” มักจะเห็นเขามาประจํา เขาเองก็ชอบชํวยเหลือญาติพ่ีน๎องฝั่งลาว พ่ีน๎องลาวฮักแพงเขา
เหมือนญาติ มีของกินของต๎อนเชํน ปู ปลา ข๎าวสาร ปลาร๎า มาฝากเขาอยูํบํอยๆ เสี่ยวไทยบางครั้งก็
ฉวยใช๎สายสัมพันธ๑ความฮักแพงให๎เขาพาข๎ามไปขายสินค๎าฝั่งลาว สินค๎าสํวนใหญํเป็นเครื่องใช๎ใน
ครัวเรือนเชํนซึ้งนึ่งข๎าว หม๎อ  มุ๎ง ยอหาปลา เป็นสินค๎าท่ีหายากหรือมีราคาแพงในฝั่งลาว   

นอกจากนี้หมูํบ๎านที่เขาไปมักจะอยูํในปุาเขาติดริมแมํน้ําโขง หํางไกลตลาด การมีพํอค๎ามา
ขายถึงที่บ๎านจึงเป็นการดี   นายขนุนจะพาเสี่ยวไทยเลาะไปตามหมูํบ๎านพ่ีน๎องลาวที่สํวนใหญํเขา
มักจะรู๎จักและคุ๎นเคยดี เมื่อมาถึงหมูํบ๎านนําเรือเทียบทํากลําวทักทายพ่ีน๎อง เนื่องจากเขาเป็นคนพูด
เสียงดัง ผู๎คนในหมูํบ๎านได๎ยินเสียงก็รู๎วําเขามาแตํไกลแล๎ว  การซื้อขายถ๎าไมํมีเงินสดก็จะให๎เซ็นหรือ
เชื่อไว๎กํอนเก็บเงินในภายหลัง บนความเชื่อใจในสายสัมพันธ๑ฮักแพงระหวํางกัน การที่เขาเป็นคน
กว๎างขวางและรู๎จักผู๎คนพร๎อมทั้งมีมิตรสัมพันธ๑ดีเชํนนี้ทําให๎เสี่ยวเขาได๎ลูกค๎าได๎ไมํยาก ในบางคราว
ของที่ใสํเรือไปก็ขายหมดพร๎อมมีคําสั่งเพ่ิมในครั้งตํอไป ขากลับเสี่ยวไทยอีสานก็จะซื้อหาสิ่งของ
ท๎องถิ่น เชํนหวด ไม๎ ขีสู้ด (ยางไม๎ประเภทหนึ่ง) กลับมาขายได๎ราคาแบบไมํเสียเที่ยวรํองเรือเปลํากลับ  

คนลาวซื้อสินค๎า “สินค๎าไทย” ที่พวกเขาซื้อหาจากนายขนุนและเสี่ยวซึ่งก็อ๎างอิงตัวเองวํา 
“คนไทย” บอกกลําวและรับประกันคุณภาพสินค๎าด๎วยสายสัมพันธ๑ (อยํางไรก็ตาม การมั่นใจใน
คุณภาพสินค๎าไทยนั้นมีความนิยมสูง เมื่อเทียบกับสินค๎าจากประเทศอ่ืน สินค๎าไทยมีความเหนือกวํา
ทางคุณภาพเชํน คงทนกวํา  หรือมีประสิทธิ์ภาพกวํา ด๎วยเหตุนี้ คนลาวจึงนิยมสินค๎าไทยและมักจะ
ซื้อหาสินค๎าไทยเป็นสํวนใหญํ แตํสินค๎าไทยมีราคาแพงกวําเทํานั้น) นอกจากนี้ การเป็น “บรู” ยังถูก
ปรับใช๎ด๎วย เพราะนอกเหนือจากความสัมพันธ๑แบบฮักแพง นายขนุนก็มีเครือญาติ และเขาก็พาเสี่ยว
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ไปยังหมูํบ๎านเครือญาติบรูเหลํานี้ด๎วย และยิ่งด๎วยความสัมพันธ๑เครือญาติพ่ีน๎องนั้นเป็นจริงมากเทําไร 
ก็ยิ่งทําให๎การเข๎าไปขาย และการค๎าการขายสะดวกขึ้น  ทั้งนี้นายขนุนเองก็มั่นใจในคุณภาพของสินค๎า
ของเสี่ยวอยูํไมํน๎อยจึงอาสานําพาไป (ซึ่งเขาก็ได๎รับสํวนแบํงคําแรงและนายหน๎าด๎วย) แตํทั้งนี้เขาทั้ง
สองก็อยูํบนฐานความสัมพันธ๑ของ “ความเป็นเสี่ยว” ซึ่งมีนัยสําคัญที่ถูกคาดหวังและคอยกํากับอยูํ  

อยํางไรก็ตาม มีบางกรณีที่เขาไมํม่ันใจหรือแบํงรับแบํงสู๎ เขาก็จะออกตัวในทํานองวําเพียง
แคํเป็นคนพา (ถูกวําจ๎าง) มาเทํานั้น พ่ีน๎องจะชอบหรือจะตัดสินใจซื้อให๎พิจารณาเอาเอง เชํนพูดวํา 
“ขํอยเป็นคนพามาซื่อๆ ซุํมหมูํเจ๎าตัดสินใจเอากันเองเด๎อ” และในการนี้ผู๎วิจัยสังเกตเห็นทําทีของเขา
จะแยกตัวออกมาจากวงสนทนาการซื้อขาย นั่งอยูํหํางๆ  เชํน ครั้งหนึ่งที่เขาพาตัวแทนจากบริษัทขาย
ยาแบบขายตรงรายหนึ่ง ซึ่งมีเครือขํายทั่วไปประเทศ (รวมถึงรุกเข๎าไปในลาว ผู๎วิจัยพบวํามีสาขาเปิด
อยูํปากเซ)  นายขนุนไมํมั่นใจสินค๎าและคุณภาพเทําไรนัก  เห็นได๎จากการที่ตัวแทนบริษัทนี้เคยมาจีบ 
(ขอ) ให๎เรามาเข๎ารํวมเป็นลูกทีม ลูกโซํ ขายตรง ให๎ไปอบรมสัมมนาอยูํหลายครั้ง เขาปฏิเสธไมํไปมา
ตลอด สํวนหนึ่งเขาพอได๎ข๎อมูลอยูํบ๎างวํามันเป็นธุรกิจแบบขายตรงและแบบลูกโซํ อีกทั้งข๎อมูล (จาก
หลายๆ คนในหมูํบ๎าน) บอกวําไมํได๎ผลเทําไร  เขาอาสาพาไป (ซึ่งบริษัทก็ให๎คําจ๎างที่เป็นราคางาม ใน
ยุคที่ต๎องดิ้นรนวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจ และเขาก็พ๎นจากตําแหนํงนักการเมืองท๎องถิ่นแล๎ว) เข๎าไปใน
หมูํบ๎านฝั่งลาวหลายหมูํบ๎านที่เขารู๎จัก แตํทําทีของเขาก็จะไมํเข๎ารํวมวงการซื้อขายและเชิญชวนของ
พวกตัวแทน พร๎อมกับออกตัวในทีวําเป็นแคํผู๎พามาเทํานั้น และนั่งอยูํหํางๆ หรือเดินไปบ๎านหลั งอ่ืน 
ปลํอยให๎เป็นหน๎าที่ของพนักงานบริษัททําหน๎าที่นําเสนอและชักชวนลูกค๎าเอง 

นอกจากนี้ นายขนุนเองก็ได๎เรียนรู๎ซึมซับการค๎าขายจากเสี่ยวคนไทยอีสานไปในตัว ซึ่ง
ตํอมาเขาก็ (ฉายเดี่ยว) ซื้อหาสิ่งของมาค๎าขายแลกเปลี่ยนเองข๎ามไปกลับไทย -ลาวอยูํบํอยๆ ซึ่งปกติ
เขาก็ข๎ามไปสํงญาติพ่ีน๎องข๎ามแดนอยูํบํอยๆ  เขาก็ไมํให๎เสียเที่ยว นําสินค๎าไปขายฝั่งโน๎น เวลากลับก็
นําสิ่งของท๎องถิ่นมาขายฝั่งไทยดว๎ย ทําให๎เขาได๎ทั้งคําจ๎างเรือข๎ามฟากและได๎เงินจากการซื้อขายสินค๎า
ด๎วย เขาบอกวํา “ข๎ามไป-กลับสํงพ่ีน๎องบํอยๆ ดีกวําไป-กลับซื่อๆ  นําของมาขายนํา กะเพ่ิมรายได๎
ให๎กับเฮาอีก ผมไป-กลับแตํละเทื่อบํเสียเที่ยวดอก คุ๎มอยูํ” คนลาวจึงรู๎จักปลานิล CP จากไทย (ปลา
ไทย) หรือยาไทย และขณะเดียวกันคนไทยหรืออีสานก็รู๎จักสินค๎าจากลาว (จากนายขนุน)  

นายขนุนเป็นเพียงผู๎กระทําการแบบเล็กๆ ในชีวิตประจําวัน ซึ่งโดยปกติเขาก็เป็นเรือจ๎าง
อยูํแล๎ว  ยังมีชาวบรูที่เป็น “พํอค๎า” ที่ทําการซื้อหา-ค๎าขายแลกเปลี่ยนสินค๎าอยํางจริงจัง บนเส๎น
พรมแดน ค๎าขายแลกเปลี่ยนไปกลับไทย-ลาว  คนในหมูํบ๎านเรียกเขาวํา “เสี่ย”  สมัยเป็นหนุํมเขา
ออกมาเป็นลูกน๎องนายจ๎างเรํขายสินค๎า เป็นลูกน๎องหนังขายยา รํอนเรํ ไปกับรถหนังขายยา หลังจาก
นั้นได๎ออกมาอยูํบ๎าน  แตํงงานกับหญิงลาวในหมูํบ๎านท๎องถิ่นไมํไกลนัก  เขาเริ่มค๎าขายแลกเปลี่ยน
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สินค๎าไทย-ลาวมาแตํยุคแรกของการเปิดตลาดนัดการค๎าชายแดน และทํามาเรื่อยๆ พร๎อมกันนั้นก็จับ
การซื้อขายปลาน้ําโขงมาพร๎อมด๎วย  ปลํอยให๎เค (เชํา) อุปกรณ๑หาปลา แล๎วเก็บต๎นและดอกภายหลัง 
บางครั้งถ๎าไมํมีเงินจํายให๎เขา ก็จะจํายเป็นปลาที่หามาก็ได๎  การมีภรรยาคนลาวเป็นต๎นทุนทางการค๎า
และความสะดวกในการซื้อขายแลกเปลี่ยนข๎ามแดนไทย -ลาว เพราะที่หมูํบ๎านภรรยา พ่ีสาวเธอก็
กลายเป็นแมํค๎าเปิด “ร๎านขายเครื่อง (สิ่งของ)” รายใหญํในหมูํบ๎านลาวเชํนกัน (ซึ่งสินค๎าสํวนหนึ่งก็
นําไปจากฝั่งไทย) กลายเป็นร๎าน (จุด) รับซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค๎าคํูกันทั้งสองฟากไทย-ลาว ปัจจุบันนี้ 
ชาวบรูรายนี้ได๎กลายเป็น “เสี่ย” ของหมูํบ๎าน มีตู๎แชํปลาขนาดใหญํ และรถวิ่งซื้อขายปลาท๎องถิ่นกับ
ภาคกลาง 

                                          
ภาพท่ี 5.1 ชาวบรูกําลังพาเสี่ยวคนไทยขายของในหมูํบ๎านลาว   ภาพท่ี 5.2  ชาวบรูกําลังพาพระเดินปุา 

 

                          
      ภาพที ่5.3 ปูาชาวบรูสานไม๎กวาดขณะหาปลา      ภาพที ่5.4  ชาวบรูซื้อขายไม๎เฮ้ียทีร่ิมน้ําโขง 

 

การปรับตัวทางเศรษฐกิจในสํวนของการการค๎าขาย ชาวบรูรู๎จักค๎าขายมาเมื่อประมาณปี 
2534 (ในยุคของชาติชาย ชุณหะวัณ)  ซึ่งมีตลาดนัดสินค๎าที่บริเวณศาลาประชาธิปไตย มีการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินค๎าไทย-ลาวเชํนเสื้อผ๎า ของใช๎อุปโภคและบริโภคตํางๆ ชาวบรูนําหวดและตะกร๎าที่
ตนเองสานและสินค๎าประเภทของปุา เห็ด  หนํอไม๎ มาวางขาย ชาวลาวข๎ามมาซื้อสินค๎าไทย   สํวน
พํอค๎าคนไทยก็ซื้อสินค๎าท๎องถิ่นประเภท ของปุา เห็ด หนํอไม๎  หรือหวดและตะกร๎าของชาวบรูกลับไป 
โดยเฉพาะ “หวด” ของชาวบรูมีความแข็งแรง ทนทาน และสวยงาม ได๎รับการสํงเสริมให๎เป็นสินค๎า
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ท๎องถิ่นขึ้นชื่อของอําเภอโขงเจียม ชาวบ๎านเลําวําตลาดมีความคึกคักกวําตลาดในเมืองโขงเจียมซึ่งมี
ร๎านค๎าเพียงไมํก่ีร๎านในชํวงนั้น แตํตลาดเปิดได๎ไมํนานนักก็ถูกปิดและย๎ายมาในอําเภอ ชาวบ๎านบอกวํา
กลุํมนายทุนดึงตลาดมาเปิดที่บ๎านดําน (โขงเจียม)  ตลาดที่ในหมูํบ๎านของชาวบรูก็ปิดลง  

วิถีชีวิตทางเศรษฐกิจในยุคที่หมูํบ๎านมีความเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ปรากฏการณ๑การ
เคลื่อนย๎ายแรงงานหญิงออกนอกหมูํบ๎านก็เริ่มมากขึ้น จนมากกวําผู๎ชายในเวลาตํอมาและมีผลตํอการ
ปรับเปลี่ยนสถานะบทบาทหญิงชายตามไปด๎วย   หญิงสาวหลายคนเข๎าสูํระบบการศึกษา เข๎าเรี ยน
หนังสือในเมือง รับคํานิยมสมัยใหมํ บางคนเพียงคาดหวังที่จะมาทํางานหาเงินกลับบ๎าน แตํก็อาจ
แตํงงานมีสามีเป็นคนนอกหมูํบ๎าน สํวนหนึ่งก็กลายเป็นย๎ายถิ่นถาวร  

 

5.2.1 สายน้ าโขงกับวิถีชีวิตของชาวบรู 

 “สมัยกํอนหากจับได๎ปลาตัวน๎อยเทําฝุามือนี่บํเอาเลย จับได๎โยนคืนสูํแมํน้ํา เลือก
เอาแตํปลาตัวใหญํ สมัยนั้นปลามากเลือกกินเอาตามต๎องการ ผิดกับปัจจุบันที่ซื้อขายปลา
มีมูลคําสูง ปลาบางชนิดหาได๎มาเขายังไมํกล๎ากินเพราะมีราคาเอาไปขายได๎เงินดีกวํา” 

“เดือนพฤษภาคม สิจับปลาได๎หลาย สิเป็นปลาตัวใหญํตั้งแตํ 1 กิโลจนฮอดโตละ 10  
กิโล หรือมากกวํานั้น เชํน ปลาอิตุ ปลาเผาะ ปลาโจก ปลาหมากบาน ปลาปึ่ง ปลาเข๎ 
และอ่ืนๆ อีกมาก ผู๎มีอาชีพหาปลาในชํวงนี้รายได๎สิดีหลาย” 

หลังจากยุคสงครามเย็น ความขัดแย๎งภายในและระหวํางประเทศอินโดจีนเริ่มคลี่คลาย 
จีนมีการปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งสําคัญมุํงพัฒนาประเทศให๎เป็นสมัยใหมํ  มีความทันสมัย ตํอมาในปี  
2527 จีนได๎พยายามเปิดพรมแดนการค๎ากับประเทศเพ่ือนบ๎านพมําและลาว  หาทางออกทะเลให๎กับ  
ยูนานเพ่ือการค๎าและการคมนาคมในสุวรรณภูมิ (วสันต๑ ปัญญาแก๎ว, 2550, น. 8-9)   ในปี 2532 
พมําสิ้นสุดระบบสังคมนิยมหันมาเปิดการค๎าเสรี ในชํวงเวลาเดียวกันนี้ในไทย ก็มีการเปิดการค๎ากับ
เพ่ือนบ๎านด๎วยนโยบาย “เปลี่ยนสนามรบให๎ เป็นสนามการค๎า ” ของชาติชาย ชุณหะวัณ              
การเปลี่ยนแปลงดังกลําวในชํวง 2 ทศวรรษสํงผลให๎ประเทศในภูมิภาคลุํมน้ําโขงผูกพันเศรษฐกิจ
ตนเองกับเพ่ือนบ๎านและการค๎าระดับโลกมากขึ้น เปิดโอกาสให๎ทุน โลกาภิวัตน๑ บรรษัทข๎ามชาติ 
ตลอดจนความรํวมมือรูปแบบตํางๆ จากองค๑กรระหวํางประเทศเข๎ามาสูํภูมิภาคนี้อยํางตํอเนื่องและ
เข๎มข๎นขึ้นเป็นลําดับ  โดยเฉพาะธนาคารพัฒนาแหํงเอเชีย (ADB)  ได๎เข๎ามาเป็นนายหน๎า มีบทบาท
และทิศทางการพัฒนากับประเทศในภูมิภาคลุํมน้ําโขง กระตุ๎นให๎เกิดการรํวมมือทางการค๎าการลงทุน
ระดับภูมิภาคระหวํางประเทศสมาชิกลุํมน้ําโขง 6 ประเทศคือจีน พมํา ลาว ไทย กัมพูชา และ
เวียดนาม  ทั้งนี้  ADB กํอตั้งขึ้นมาจากการรํวมหุ๎นของบรรดาประเทศสมาชิกทั้งหมด 58 ประเทศ แตํ
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ผู๎ที่ถือหุ๎นรายใหญํก็คือประเทศมหาอํานาจเชํน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุุน และออสเตรเลีย (วสันต๑ ปัญญา
แก๎ว,2550,น.15) 

 The Great Mekong Sub-region initiative คือแผนแมํบทที่  ADB ใช๎เป็นตัวกําหนด
ทิศทางสํงเสริมให๎พ้ืนที่ดังกลําวกลายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือยกระดับแขํงขันทางเศรษฐกิจของ
ประเทศสมาชิกกับเศรษฐกิจโลก  ทําให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอยํางในภูมิภาคลุํมน้ําโขง เชํนการ
สร๎างเส๎นทางคมนาคม ถนนซุปเปอร๑ไฮเวย๑สายคุณหมิง-กรุงเทพฯ ผํานลาวตอนเหนือ หรือเส๎นทาง 
East-West Economic Corridor เชื่อมชายฝั่งตะวันออกเวียดนามผํานลาวและไทยไปพมํา  มีการ
พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานโดย ADB ปลํอยเงินกู๎อยํางมีเงื่อนไขเชํนต๎องแปรรูปการไฟฟูาเข๎าตลาดหุ๎น
หรือเน๎นการสร๎างเขื่อน ระเบิดเเกํง ขยายถนนรวมถึงเชื่อมสะพานแมํน้ําโขง  การสร๎างเขื่อนในจีนมี
การกํอสร๎างไปแล๎วหลายจุด แมํน้ําโขงประมาณครึ่งหนึ่งอยูํในประเทศจีนที่เรียกวํา แมํน้ําล๎านช๎าง
หรือหลานซางเจียง รัฐบาลจีนมีแผนการสร๎างเขื่อนผลิตไฟฟูา 28 แหํง บนแมํน้ําโขงตอนบนของจีน  
เขื่อนมานวานซึ่งเป็นเขื่อนแหํงแรกสร๎างเสร็จเมื่อปี 2539 และเขื่อนที่ใหญํที่สุดคือเขื่อนเสี่ยวหวาน
ความสูง 292 เมตร (เกือบเทําตึก 100 ชั้น)  ขณะเดียวกันในลาวก็กําลังสร๎างเขื่อนไชยะบุรี 
(www.mymekong.org) เขื่อนนี้เป็นบรรษัททุนข๎ามชาติจากไทยเข๎าไปลงทุน  ทํามกลางกระแสการ
คัดค๎าน ไมํเห็นด๎วยที่มีอยํางตํอเนื่อง  แตํก็มิได๎มีผลให๎การกํอสร๎างหยุดชะงัก ขณะนี้เขื่อนแล๎วเสร็จไป
แล๎ว 40% 

 แมํน้ําโขงที่มีความยาว 4800 กม. ไหลผํานประเทศ 6 ประเทศ แมํน้ําสายนี้ลํอเลี้ยงชีวิต
ผู๎คนอยํางน๎อย 60 ล๎านที่อาศัยปลูกข๎าวและหาปลา ซึ่งเป็นรากฐานและภูมิปัญญาและวิถีชีวิตมาช๎า
นาน หลากหลายไปด๎วยระบบนิเวศวิทยาและความอุดมสมบูรณ๑ของทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจน
ความหลากหลายของสายพันธุ๑ปลาและวิถีชีวิตของผู๎คนริมฝั่งน้ํา (ยศ สันตสมบัติ, 2550, น.132) ปลา
ถือได๎วําเป็นแหลํงอาหารและโปรตีนที่สําคัญท่ีผู๎คนในภูมิภาคลุํมน้ําโขงได๎อาศัยใช๎ประทังชีวิตทั้งกินใน
ครัวเรือนและซื้อขายแลกเปลี่ยนในตลาด  ในลาวปลาเป็นแหลํงโปรตีนที่ชาวบ๎านบริโภคคิดเป็นร๎อย 
85% ของโปรตีนที่ได๎จากอาหารทั้งหมด  ในทางสังคม ภูมิภาคลุํมน้ําโขงยังมีชุมชนชาวนาและ
ชาวประมงที่ถือเป็นคนกลุํมใหญํอาศัยใช๎ชีวิตพ่ึงพา 

การพัฒนาตํางๆ เชํน การสร๎างเขื่อน การเปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจเชื่อมตํอระหวํางประเทศใน
อนุภูมิภาคลุํมแมํน้ําโขง สร๎างผลกระทบทั้งบวกและลบ ในด๎านบวกกํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงตํางๆ 
มากมายโดยเฉพาะทางด๎านเศรษฐกิจ ทํามกลางเสียงวิพากษ๑วิจารณ๑จากหลายฝุายเชํน นักวิชาการ ถึง
ผลประโยชน๑ที่ตกอยูํเฉพาะบางกลุํมบางพวกเชํนนายทุน หรือบรรษัทข๎ามชาติ แตํในทางลบนั้นสํงผล
ตํอระบบนิเวศ ผู๎คน วัฒนธรรมและกลุํมชาติพันธุ๑อยํางมหาศาล เชํน การอพยพผู๎คนในการสร๎างเขื่อน  
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เขื่อนอยูํบนรอยเลื่อนของเปลือกโลกที่ยังมีพลังและยังมีการเกิดแผํนดินไหวในยูนานหลายครั้ง  
กระแสน้ําที่เปลี่ยนแปลงและการกักเก็บตะกอนของเขื่อนทําให๎ลุํมน้ําตอนลํางประสบปัญหาเรื่องวิถี
การดํารงชีวิตของคนท่ีอยูํใกล๎แมํน้ําและพ่ึงพาน้ําในการดําเนินชีวิตเชํน การทํานา ปลูกพืชผักตําง การ
หาปลา ปลามีจํานวนลดลงและทะยอยสูญพันธุ๑ และการเกษตรริมฝั่งน้ําที่ลดหายไป  ผู๎คน ชุมชน 
และกลุํมชาติพันธุ๑ตํางๆ ถูกเบียดขับออกไปและถูกดูดกลืนเข๎าสูํกระบวนการพัฒนาอยํางไมํมีทางเลือก  
ยศ สันตสมบัติ (2550, น. 135) มองวําเป็น “การปิดล๎อมข๎ามชาติ” หรือข๎ามพรมแดนรัฐชาติ ที่
อิทธิพลของนานาชาติและทุนข๎ามชาติได๎เข๎ามาปิดล๎อม จัดการควบคุมบงการการใช๎ประโยชน๑ใน
ภูมิภาคนี้ เป็นกระบวนการโลกาภิวัตน๑ที่มีความลักลั่นขัดแย๎งกันในตัวเพราะผลประโยชน๑ทาง
เศรษฐกิจไมํได๎กระจายกันอยํางท่ัวถึงทุกคนทุกกลุํม    

ภายใต๎กระแสการเปลี่ยนแปลงเหลํานั้น  ผู๎คนในภูมิภาคนี้ต๎องปรับตัวตํอรองและตํอสู๎
หลากหลายมากมาย เชํนการประท๎วงตํอต๎านเขื่อน และปรับตัวตํอรองในการทํามาหากินและวิถีการ
ดํารงชีวิตไปตามเงื่อนไขและสถานการณ๑แวดล๎อม ขณะเดียวกันก็ทําให๎เกิดเครือขํายและการรํวมมือ
กันตํางๆ การสร๎างเครือขํายของประชาสังคมข๎ามพรมแดนรัฐชาติและการรณรงค๑เพ่ือนําเสนอหรือ
เรียกร๎องทั้งตํอสู๎และตํอรองในระดับภูมิภาคและระดับโลกทําให๎การสร๎างตัวของเครือขําย “ประชา
สังคมข๎ามชาติ”  กํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง เชิงโครงสร๎างทั้งภายในและระหวํางประเทศสมาชิกลุํม
น้ําโขงอยํางกว๎างขวางและซับซ๎อน 

ชาวบรูเป็นหนึ่งในกลุํมชาติพันธุ๑หรือผู๎คนของภูมิภาคลุํมน้ําโขง เป็นชุมชนที่อพยพเข๎ามา
ประมาณหนึ่งศตวรรษพ่ึงพิงและอาศัยแมํน้ําโขงหลํอเลี้ยงชีวิตและอยูํอาศัย (และบรูไทยบางหมูํบ๎าน
ยังยิบเลือกแสดงอัตลักษณ๑ความเป็นบรูราชันย๑แหํงสายน้ํา โปรดดูบทที่ 3) คนวัยอาวุโสยังทรงจําถึง
สายแมํน้ําโขงที่มีปลาชุกชุมครั้งอดีต พวกเขาจะปลูกพืชผักริมน้ําไว๎กินในครัวเรือน และหาปลาในการ
ดํารงชีวิต  

คนบรูเคยมีสํวนเข๎ารํวมการตํอสู๎ตํอรองการสร๎างเขื่อนปากมูลในชํวงปลาย ทศวรรษที่ 
2530 เนื่องจากหมูํบ๎านอยูํใต๎เขื่อนประมาณ 20 กม. ได๎รับผลกระทบในวิถีการดําเนินชีวิตเชํนการหา
ปลา  รํวมกับคนไทยอีสานที่ได๎ผลกระทบโดยตรงที่บ๎านเรือนถูกน้ําทํวมหรือถูกเวนคืนที่ดิน (แตํ
หมูํบ๎านชาวบรูไมํได๎รับผลกระทบเชิงพ้ืนที่ที่ถูกน้ําทํวมหรือถูกเวนคืนที่ดิน) การประท๎วงครั้งนี้ คนบรู
จํานวนหนึ่งได๎เข๎ารํวมเชํน เจ๎าละโบ (อะจวยละโบ) ของหมูํบ๎าน และเครือญาติ (โปรดดูเรื่องเลําของ
มะพร๎าวบทที่ 4) การประท๎วงของผู๎ชุมนุมกินระยะเวลานาน เมื่อเหตุการณ๑คลี่คลาย  คนบรูเลําวํา 
พวกเขาได๎รับคําชดเชยกับผลกระทบในการดํารงชีวิตเป็นเงินก๎อนหนึ่ง  
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สภาพปัจจุบัน ด๎วยเงื่อนไขและความเปลี่ยนแปลงตํางๆ นับวันปลาน้ําโขงยิ่งมีราคาสูง
และหายากข้ึนตามระยะเวลา เงื่อนไขการลดหดหายไปของปลาและการเพ่ิมราคาที่สูงขึ้น (ในท๎องถิ่น
ชุมชนและเมืองที่อยูํใกล๎ชาวบรู) สํวนหนึ่งมาจากการถูกนํามาเป็นอาหารพ้ืนถิ่นเมนูแนะนําเชื้อเชิญให๎
ได๎ลิ้มรสกับบรรดานักทํองเที่ยวที่มาเยือนอําเภอโขงเจียมในฐานะเมืองทํองเที่ยวชายแดน โดยเฉพาะ
ในชํวงเศรษฐกิจและการทํองเที่ยวเติบโตและมีความคึกคักสูง แมํบ๎านโรงแรมชาวบรูบอกวํา “วันหยุด
หรือเทศกาล นักทํองเที่ยวมาอําเภอโขงเจียมจนร๎านอาหารคนแนํน โรงแรมเต็มจนไมํพอให๎แขกพัก” 
หากใครมาเที่ยวโขงเจียมแล๎วไมํได๎กินปลาน้ําโขงถือวํามาไมํถึง  

 นอกจากนี้ปลาน้ําโขงยังถูกขายไปยังท่ีตํางๆ ด๎วยเชํน กรุงเทพฯ และหลายจังหวัดในภาค
กลาง ปลาเนื้ออํอนราคาขายไมํต่ํากวํากิโลกรัมละ  200   บาท การค๎าขายปลาเติบโตทั้งฝั่งไทย-ลาว 
บางคราวปลายังถูกนําขึ้นมาจากกัมพูชาผํานลาวเข๎ามาไทย ในตลาดปลาปากเซ สปป.ลาว มีการ
ค๎าขายแลกเปลี่ยนปลาอยํางคึกคัก ปลาสํวนหนึ่งยังถูกสํงเข๎าไทยจากที่นี่ แท๎จริง ตลาดปากเซเป็น
ตลาดเกําแกํที่ชาวบ๎านที่นี่เคยข๎ามไปมาซื้อหาสินค๎า (เมืองโขงเจียมยังไมํมีตลาด) ชาวบรูบอกวํา 
“สมัยกํอน ตลาดปากเซใหญํโตคึกคัก ตลาดที่ไทยโขงเจียมเกิดทีหลัง ชาวบ๎านละแวกนี้นั่งเรือมาซื้อ
หาค๎าขายกันที่ตลาดปากเซ”  

ในชํวงฤดูปลาขึ้น ชาวประมงอาจสร๎างรายได๎สูงถึงหลักหมื่นบาทตํอวันในการหาปลา ใน
อดีต ชาวบรูหาปลาเพียงแคํดํารงชีพใช๎กินในครัวเรือน เหลือก็แจกจํายกันในหมูํญาติพ่ีน๎อง หาได๎มาก
ก็ไมํรู๎จะเอาไปขายที่ไหน ประมงชาวบรูบางคนเลําวํา “สมัยกํอนหากจับได๎ปลาตัวน๎อยเทําฝุามือบํเอา
เลย จับได๎โยนคืนสูํแมํน้ํา เลือกเอาแตํปลาตัวใหญํ สมัยนั้นปลามากเลือกกินเอาตามต๎องการ  ผิดกับ
ปัจจุบันที่ซื้อขายปลามีมูลคําสูง ปลาบางชนิดหาได๎มา ยังไมํกล๎ากินเพราะมีราคาเอาไปขายได๎เงิน
ดีกวํา”  ปัจจุบัน ปลาที่มีราคาสูง และวิถีชีวิตของชาวบรูต๎องดิ้นรนยังชีพทางเศรษฐกิจในยุคสมัย 
พวกเขาจึงได๎ตํอรองและชํวงชิงการหาปลากับชาวประมงท๎องถิ่น  โดยใช๎กลยุทธ๑ที่หลากหลาย 

 
ภาพที ่5.5  ตลาดค๎าปลาเมืองมากเซ สปป.ลาว (ภาพโดยผู๎วิจัย) 
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ปีนี้ นายขนุนลงทุนกับญาติซื้อกวด (อวน) จากชาวประมงที่รู๎จักบ๎านดําน เพ่ือมาหาปลา
ฮากกล๎วยและปลาเคี่ยวไก๎ (ชื่อปลาท๎องถิ่นประเภทหนึ่ง) ในเดือน 3-4 ทุกปี ในชํวงนี้ ชาวประมงไทย
หรือลาวจะหาเงินได๎หลายหมื่นจากการหาปลาดังกลําวขาย เพราะปลานี้ขายเป็นราคาสํงเข๎าไทยมี
พํอค๎ามารับซื้อทั้งจากกรุงเทพฯ นครสวรรค๑ และที่อ่ืนๆ  เขาบอกวํา หมูํบ๎านยังไมํเคยมีใครลงทุนซื้อ
กวดมาหาปลาแบบนี้  มีแตํหมูํบ๎านอ่ืน (ไทยและลาว) หา เขาชักชวนเครือญาติลงขันกันซื้อกวด นาย
ขนุนและเครือญาติจะแกกวด (ลากอวน) ที่ทําน้ําหน๎าหมูํบ๎าน การแกกวดมีได๎บ๎างไมํได๎บ๎าง แตํสํวน
ใหญํจะไมํได๎ ขณะที่กวดของชาวประมงท๎องถิ่นได๎ปลามากกวํา แตํสําหรับกวดชาวบรูลากพอได๎กิน 
และแบํงให๎เครือญาติที่มาชํวย  

อยํางไรก็ตาม การหาปลาที่ได๎น๎อยนั้นสํวนใหญํมาจาก บางครั้งปลาถูกชาวประมง
ตอนลํางจับได๎ไปกํอน นายขนุนบอกวํา “ปลา 100 %  จะเหลือขึ้นมาถึงเราได๎สัก 30-20% เพราะ
ชาวประมงลาวดักจับหมด”  บางครั้งพวกเขาเห็นฝูงปลาวํายมา ลงกวดดักจับ แตํกวดของพวกเขาก็
ลากได๎ปลาน๎อย  เพราะกวดไมํสมบูรณ๑ มีน้ําหนักมากเกินไป ตุ๎ง (ท๎องอวน) สั้น  บางครั้ง พวกเขาก็ไมํ
รู๎วําปลาวํายมาริมฝั่งไหน ทําให๎แกกวดไมํได๎ปลา นอกจากนี้ ชาวประมงท๎องถิ่นยังมาขอใช๎พ้ืนที่     
(ทําน้ํา) ที่หมูํบ๎านชาวบรูลากหรือแกหาปลาด๎วย เป็นการเข๎ามาแยํงชิงหาปลาในหมูํบ๎าน ซึ่ง
ชาวประมงท๎องถิ่นท่ีมีความชํานาญจะรู๎วําปลาวํายขึ้นทางฝั่งไหน จะรอดักลากหรือแกที่ฝั่งนั้น และฝั่ง
ทําน้ําหมูํบ๎านชาวบรูก็เป็นทําเลที่ดี เป็นหาดทรายราบลงแมํน้ํา ทําให๎แกกวดได๎ดี  ชาวบรูก็ยินยอมให๎
เข๎ามาหา เพราะพวกเขารู๎จักกัน บางคนเป็นเสี่ยว บางคนเป็นพ่ีน๎องฮักแพง ซึ่งเป็นการฉวยใช๎ความ
แนบชิดความสัมพันธ๑ ชาวประมงคนลาวตอนลํางแมํน้ําบางคนนํากวดใสํเรือไลํตามมาลากปลาถึง
หมูํบ๎านชาวบรู บางครั้งมาพร๎อมกันจนเข๎าแถวแกทีละราย กวดชาวบรูแกเสร็จ กวดคนไทยอีสานบ๎าน
ดํานตํอ กวดคนลาวบ๎านคันยางคิวตํอไป  

ในชํวงหลังๆ นายขนุนจะคอยโทรตรวจสอบกับเครือญาติหรือพ่ีน๎องฮักแพงเชํนเสี่ยวลาว 
ตอนลํางแมํน้ํา ถามวํา ได๎ไหมมากน๎อยแคํไหน ปลาขึ้นฝั่งไหน หลังจากนั้นเขาและเครือญาติก็จะ
เตรียมลงกวดรอดักจับปลาที่ทวนน้ําขึ้นมาถึงหมูํบ๎าน ปลาจะวํายรวมเป็นฝูงเรียบฝั่งทวนกระแสน้ํา
ขึ้นมา การใช๎โทรศัพท๑โทรถามญี่น๎องฮักแพง (คนลาว) นั้นนายขนุนคํอยๆ เรียนรู๎  ถามเสี่ยวหรือพ่ีน๎อง
ฮักแพงชาวประมงด๎วยกันที่เคยหามากํอน (บางคนก็ไมํยอมบอก)  วิธีการดังกลําวจึงเป็นกลยุทธ๑อยําง
หนึ่งที่เกิดจากการเรียนรู๎และสร๎างเป็นยุทธ๑ปฏิบัติการชีวิตประจําวันในการหาปลา 

อยํางไรก็ตาม  เพ่ือนประมงด๎วยกันเห็นกวดของนายขนุนแล๎วตํางก็พูดเป็นเสียงเดียวกัน
วํากวดไมํดี ตาหํางบ๎าง ตุ๎งสั้นบ๎าง ขนาดไมํพอดีบ๎าง บางคนบอกตรงๆ วํากวดแบบนี้หาปลาไมํได๎เขา
จึงขายออก   สําหรับนายขนุนและญาติๆ แล๎ว ปีนี้เป็นปีแรกกับประสบการณ๑การแกกวด ญาติหลาย
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คนเห็นด๎วยวําเขาซ้ือกวดไมํดีมาทําให๎ไมํได๎ปลา นายขนุนยอมรับวําขาดประสบการณ๑ แตํกระนั้นกํอน
ซื้อเขาก็ปรึกษาและให๎รายละเอียดกับญาติๆ เกี่ยวกับกวดมาตลอด ญาติทุกคนตํางก็บอกวําให๎เขาเป็น
คนจัดการ  พอซื้อมาแล๎วจะมาโทษตนได๎อยํางไร อยํางไรก็ตาม เมื่อหมดฤดูปลา พวกเขาได๎ปลาขาย
ไมํคุ๎มทุนที่ซื้อกวดมาอยํางที่คิด ในปีหน๎านายขนุนคิดวํา จะตํอตุ๎งเสริมความยาวแล๎วทําตาให๎ถี่
มากกวํานี้ แตํอีกสํวนหนึ่งก็คิดวําหากมีเงินจะซื้อกวดใหมํ กวดนี้ถ๎าหาคนซื้อได๎เขาก็จะขายมันออกไป 

การหาปลานอกจากกระบวนชํวงชิงลําปลาในสายน้ําแล๎ว การชํวงชิงพ้ืนที่ดีๆ ในการหาก็
สําคัญ  พ้ืนที่ชายฝั่งที่เป็นเวิ้งน้ําเหมาะที่จะกางอุปกรณ๑หาปลาประจําไว๎เพ่ือดักปลาได๎ตลอดปี ชายฝั่ง
หรือตลิ่งตลอดลําน้ําโขงถูกจับจองครอบครองเป็นเจ๎าของเพ่ือสงวนอาณาบริเวณการจับปลา กางมอง 
(คล๎ายแหแตํมีขนาดยาว) หาปลาไว๎ประจําซึ่งเรียกวํา “มองซํา” พ้ืนที่ที่ถูกครอบครองนั้น ประมงราย
อ่ืนจะรู๎ไมํเข๎ามาหาปลา พ้ืนที่หาปลาที่ถูกครอบครองนั้นหาปลาได๎เป็นเวลานาน (บางแหํงสืบทอดถึง
ชั่วลูกหลาน) ปัจจุบันนี้มีการซื้อหรือเชําที่หาปลาชายฝั่ง ซึ่งเงื่อนไขการตกลงนั้ นรู๎กันภายใน ภายใต๎
เงื่อนไขนี้  ประมงชาวบรูก็เข๎ามาเชําพ้ืนที่ริมชายฝั่ง (จากคนลาวฝั่งตรงข๎าม) หาปลาด๎วย 

 

 
ภาพที ่5.6 ภาพชาวประมงกําลังหาปลา 

บริเวณน้ํามูลไหลมาบรรจบกับแมํน้ําโขงใกล๎กับหมูํบ๎านบรู (ภาพโดยผู๎วิจัย) 

 

นายขนุนได๎เชําที่หาปลาฝั่งตรงข๎ามจากคนลาวโดยอ๎างวํา “ให๎ญาติพ่ีน๎องทํากิน”  เจ๎าของ
ที่นั้นรู๎จักกันกับเขา และสร๎างความฮักแพงกันไว๎ ซึ่งเป็นการใช๎รูปแบบ “พ่ีน๎องฮักแพง” ตาม
วัฒนธรรมลาว พื้นที่ดังกลําวเขาเชําหาปลามาหลายปีจํายคําเชําเป็นรายปี  กางมองซําไว๎  มาตรวจทุก
เช๎าและเย็น    ในเวลาอันใกล๎นี้เขากําลังหา “พ้ืนที่” อีกแหํงซึ่งคิดจะเชําจากเจ๎าของเดิม (ชาวลาว) 
อยากให๎ลูกชายเป็นคนดูแล ขนุนบอกวํา 

“ได๎ยินวําเพ่ิน (คนลาว) วําสิปลํอย ผมวําสิไปลองสอบถามเบิ่ง  อยากให๎บักหํามา
อยูํบ๎าน บํ ให๎ไปเฮ็ดงานกรุงเทพฯ ดอก หากินอยูํกับบ๎านเฮานี่หลํะ เดือนพฤษภาคม สิจับ
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ปลาได๎หลาย สิเป็นปลาตัวใหญํตั้งแตํ 1 กิโลจนฮอดโตละ 10  กิโล หรือมากกวํานั้น เชํน 
ปลาอิตุ ปลาเผาะ ปลาโจก ปลาหมากบาน ปลาปึ่ง ปลาเข๎ ผู๎มีอาชีพหาปลาในชํวงนี้รายได๎สิ
ดีหลาย” 

นายขนุนก็ใช๎อัตลักษณ๑ของความเป็นเครือญาติพ่ีน๎องที่สร๎างขึ้นใหมํระหวํางกันกับคนลาว
เป็นกลยุทธ๑ในการใช๎หรือสมอ๎างบอกกลําวกับเจ๎าหน๎าที่รัฐได๎วํา “พ้ืนที่ของพ่ีน๎อง” หรือ “ให๎พ่ีน๎องทํา
กิน” เป็นกลยุทธ๑ในชีวิตประจําวันที่ใช๎ตํอรองกับยุทธวิธีของฝุายอํานาจครอบงํา 

แม๎การหาปลาจะสร๎างรายได๎อยํางงาม แตํก็เป็นรายได๎ที่ไมํแนํนอน เพราะปลาหายาก1 
และปลามีจํานวนลดลง นอกจากนี้ยังได๎รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงและความผันแปรของ
ระบบนิเวศตํางๆ เชํน ฤดูกาลที่เปลี่ยนไป พ้ืนที่หาปลา และระดับน้ําขึ้น -ลงไมํเป็นตามธรรมชาติซึ่ง
สํวนหนึ่งมาจากการปิด-เปิดเขื่อนที่อยูํเหนือน้ํา 

เขื่อนปากมูล (พ.ศ.2537) หํางจากหมูํบ๎านเวินบึกไปด๎านเหนือไมํไกลนักมีผลกระทบตํอ
การหาปลาของชาวบ๎านทั่วไปรวมถึงชาวบรูที่นี่ด๎วย ชาวบ๎านบอกวํา การเปิด -ปิดเขื่อนสํงผลกระทบ
ตํอการหาปลา เพราะทําให๎ระดับน้ําข้ึน-ลง ปลาไมํข้ึนตามฤดูกาล บางครั้งเมื่อประตูเขื่อนเปิด น้ําไหล
ลงมาแรงจะพัดพาอุปกรณ๑หาปลา มองและเบ็ดของพวกเขาขาดเสียหายด๎วย  

นอกจากนี้ เมื่อการชํวงชิงปลานับวันยิ่งมีความเข๎มข๎นมากขึ้น อุปกรณ๑ในการลําก็
หลากหลายและบางชนิดรุนแรงทําให๎ปลาสูญพันธุ๑ แม๎ทางการทั้งสองฝั่งไทย -ลาวจะสร๎างกําหนด
เงื่อนไขกติกาประเภท ขนาดหรือชนิดของเครื่องมือหาปลา แตํกระนั้นก็ยังมีเครื่องมือหาปลาที่ไมํ
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ชาวประมงแอบนํามาใช๎เชํนเครื่องมือประเภทอุปกรณ๑ไฟฟูาช๏อตแล๎วดูดปลาให๎
เข๎ามาหาเรือจับได๎ปลาจํานวนมาก ชาวบ๎านเรียกวํา “เครื่องดูด”  ทําให๎ปลาเป็นหมันหรือสูญพันธุ๑ 

 

                                           
1การหาปลาชาวบรูยังอาศัยความเชื่อกํากับควบคูํกันไป โดยเฉพาะเรือได๎ทําการเจิมไหว๎ผีถูกวันหรือไมํ (พวกเขาเชื่อวํา 

การหากินหากถูกวันปฏิปักษ๑ จะทําให๎ทํามาหากินไมํขึ้น ในทางตรงกันข๎ามหากถูกวันมงคลซึ่งเขาเรียกวํา “พิษลีก” ก็จะทําให๎หา
ได๎มาก)   หากเรือเคยใสํศพคนตายมาต๎องล๎างพิธีใหมํ หรือหากเป็นเจ๎าของเรือเองเขาก็จะทิ้งเรือนั้นไมํนํากลับมาใช๎อีก บางคร้ัง
การออกหาปลาถ๎าคอบบอกกลําวอัยยะจํานัก (ผีสูงสุด)  ก็จะทําให๎ได๎ปลามาก ไมํจําเพาะแตํการหาปลา การทําไรํ ขึ้นภูหาของปุา
ลําสัตว๑ พวกเขาก็เชื่อในการคอบบอกกลําวผีเพ่ือให๎ประสบความสําเร็จด๎วย 
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         ภาพที ่5.7 ชาวบรูกําลังแกกวดหาปลา ชํวงเดือน 3-4  (ภาพโดยผู๎วิจัย) 

 

ภาวะวิกฤติปลาน้ําโขงเชํนนี้ กระบวนการชํวงชิงปลาก็ปรับเปลี่ยนไปสูํรูปแบบใหมํ ด๎วย
การนําปลาเลี้ยงมาสมอ๎างเป็นปลาน้ําโขง ซึ่งอาจเรียกได๎วําเป็นกระบวนการย๎อมปลา โดยนําปลาเลี้ยง
หรือปลาเขื่อนแถวภาคกลางมาเป็นปลาน้ําโขงเชํนปลาบึก ปลาคัง ขายในท๎องถิ่นบางครั้งสํงเข๎าลาว
หรือเขมรและนํามาปรุงเป็นอาหารขายให๎นักทํองเที่ยวในร๎านอาหารและโรงแรมตํางๆ ในเมืองโขง
เจียม ปลาย๎อมนั้นชาวประมงท๎องถิ่นบอกวํา คนหาปลาจะดูออก เพราะลักษณะจะตํางจากปลาน้ํา
โขงแท๎ และรสชาติหากชิมดูก็จะแตกตํางกัน  

สํวนปลาน้ําโขงแท๎ที่ชาวประมงจับได๎จากแมํน้ําโขงแล๎วนํามาขาย จะมีพํอค๎ารับซื้อแล๎วสํง
สวนทางกลับไปขายในกรุงเทพฯ และที่อ่ืนๆ ได๎ราคาสูง ด๎วยกลวิธีนี้ ชาวบรูบางคนผันตัวเองจากคน
หาปลามาเป็นพํอค๎าปลา รับซื้อปลาท๎องถิ่นจากคนในบ๎านและชาวประมงทั่วไปทั้งไทยและลาว ขาย
สํงเข๎าสูํจังหวัดตํางๆ ในไทย  ขากลับ เขาก็จะซื้อปลาเลี้ยงหรือปลาเขื่อนแถวภาคกลางไทยมาขายใน
พ้ืนที่และบางคราวก็สํงขายเข๎าลาวด๎วย ปัจจุบันเขามีรถวิ่งรับสํงปลาสองคัน ตู๎แชํปลาขนาดใหญํ 4-5 
ตู๎ นอกจากนี้เขายังเปิดร๎านขายของชําซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค๎าอุปโภคและบริโภคไปข๎ามไปกลับ
ระหวํางไทย-ลาว  ปลํอยเงินกู๎ รับพนันมวย รวมทั้งหวยไทยและลาว จ๎างเครือญาติในบ๎านมาเป็น
ลูกจ๎างวิ่งรับสํงปลาและชํวยดูแลร๎าน ใครไมํมีอุปกรณ๑หาปลาก็มากู๎เอาไปหาปลากํอน อาจสํงต๎นและ
ดอกเป็นปลาหรือเงินก็ได๎  เขากลายเป็นคนมีฐานะ ชาวบ๎านมักจะเรียกเขาวํา “เสี่ย” 

การหาปลาและค๎าขายปลามีกลยุทธ๑หลากหลายที่ชาวบรูปรับ ใช๎ ให๎สอดรับกับการ
ดํารงชีวิตและการเปลี่ยนแปลง แม๎ปลาจะมีน๎อยลง การแขํงขันลําปลาและเครื่องมือจับปลาก็มีความ
หลากหลายและรุนแรงมากขึ้น แตํกระนั้นชาวบรูก็ยังหาปลา พร๎อมกับใช๎กลยุทธ๑การปรับตัว ตํอรอง 
ที่หลากหลายมากขึ้น  ชาวบรูที่หามาช๎านานบอกวํา “เมื่อเราไมํหา คนบ๎านอ่ืนก็มาหา เราอยูํกับบ๎าน
แท๎ๆ จะไมํหา เลิกไปก็กระไรอยูํ อีกอยํางพํอแมํเราก็พาหาปลามาแตํนานแล๎ว” เมื่อหาปลาไมํได๎พวก
เขาก็จะสานหวด บางคนยอมรับวําการสานหวดชํวยเลี้ยงปากเลี้ยงท๎องมาได๎แตํสมัยพํอแมํ เมื่อกํอน
หวดที่สานได๎จะนําไปแลกข๎าวกิน แตํทุกวันนี้จะเอาไปขายนําเงินมาใช๎จํายครัวเรือน การจักสานเป็น
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ความสามารถเฉพาะที่มีมาช๎านานของชาวบรู  ปัจจุบันการสานหวดจํากัดอยูํเฉพาะแตํคนอายุรุํนพํอ
แมํ คนวัยหนุํมสาวลงมาสานหวดเป็นมีจํานวนน๎อยลง นายขนุนและภรรยา หากไมํมีอะไรทํา เขาก็จะ
สานหวดขาย สมัยกํอนหวด 10-12  ใบแลกข๎าวได๎สัก 1 ถัง   ปัจจุบันนี้หวดใบละ 25 บาท   

เนื่องจากพ้ืนที่ปุาถูกควบคุมและไม๎ที่ใช๎ประโยชน๑ก็ถูกชํวงชิงหายไปจนหมด  ทุกวันนี้
ชาวบรูที่นี่จะซื้อหาไม๎เฮ้ียจากฝั่งลาวมาสานหวด ในยุคสมัยใหมํพวกเขาไมํได๎เข๎าปุาขึ้นภูดํารงชีพ
เหมือนกํอน อาหารการกินและสิ่งของเครื่องใช๎ดํารงชีพตํางๆ ก็ต๎องซื้อหามา มีรถกับข๎าววิ่งเข๎ามาขาย
ในหมูํบ๎านวันละ 2-3  เที่ยว อาหารเหลํานี้ชาวบรูเรียกวํา “อาหารตลาด” ลุงดีเป็นคนหนึ่งที่ต๎องดิ้น
ร๎นแสวงหาโอกาศทางเศรษฐกิจบอกวํา 

“ข๎าวสารก็ต๎องซื้อ สิ่งตํางๆ ก็ต๎องซื้อหมด น้ําปลา ข๎าวสาร ฯลฯ จะให๎ไมํมีเงินได๎
อยํางไร ไมํมีเงินก็ อดตายกันพอดี ไมํเหมือนเมื่อกํอนที่จะเข๎าปุาขึ้นภูหาของกินได๎สะดวก  
ทุกวันนี้ของทุกอยํางเป็นเงินเป็นทองไปหมด ในสมัยกํอนเห็ดที่มีมากเหลือกินทุกวันนี้ราคา
หลายตังค๑ แถมชาวบ๎านอื่นมาแยํงเก็บไปขายหมด คนใกล๎ปุาเขาอยํางพวกเรายังขึ้นไปเก็บไมํ
ทันเขาเลย  มัวตื่นสายขึ้นไปเขาเก็บหมดแล๎ว อยากกินเห็ดก็ไมํได๎กิน บางทีต๎องซื้อกินเอา” 

ในชํวงฤดูแล๎ง น้ําในแมํน้ําลดเกิดพ้ืนที่ชายฝั่งยาวทอดลงไปกลางแมํน้ํา  ชาวบ๎านจะถือ
โอกาสใช๎พื้นที่ดังกลําวทําสวนปลูกพืชผักครัวเรือนไว๎กินและขายบ๎าง ซึ่งทํามาช๎านานแตํสมัยรุํนพํอแมํ 
แตํพ้ืนที่ดังกลําวนี้กําลังจะถูกสร๎างเป็นเขื่อนเทปูนเพ่ือปูองกันดินทรุดชายฝั่ง ชาวบรูที่เคยใช๎พ้ืนที่ทํา
กินได๎รับผลกระทบไมํสามารถทํากินได๎เหมือนกํอน ยายชาวบรูคนหนึ่งมีบ๎านอยูํใกล๎ริมแมํน้ํา ทุกปี
ยายจะมาทําสวนปลูกพืชผักไว๎กิน แจกจํายลูกหลานบ๎าง ขายบ๎าง ปีนี้ยายเลําวําเขามาห๎ามไมํให๎ยาย
ลงไปปลูกผักเพราะเขาจะสร๎างเขื่อน ยายบอกวํา “ปีนี้คงได๎ซื้ออาหารตลาดหรือผักกิน รายได๎ยายเอง
ก็ไมํคํอยมี อาศัยกินนําลูกหลาน ยายคงหันมาสานหวดอีกจะได๎มากได๎น๎อยไมํเป็นไรดีกวํานั่งอยูํเฉยๆ 
ดีกวํานอนหายใจทิ้งไปวันๆ”  

ยุคที่ชาวบรูดิ้นรนเพ่ือความอยูํรอดของปากท๎อง ปลายทศวรรษ 2530 มีการจัดตั้ง
โครงการสํงเสริมศิลปาชีพฯขึ้นเพ่ือเป็นการสร๎างอาชีพให๎กับราษฎรซึ่งเกิดจากการเข๎ามาสํารวจแล๎ว
พบวําชาวบ๎านท๎องถิ่นมีความยากจน ชาวบรูถูกนับรวมเป็น “คนไทยอีสาน” ที่ยากจนมีรายได๎ไมํ
เพียงพอตํอการครองชีพ ในปีตํอมามีการสํารวจและจัดสร๎างอาคารสํงเสริมศิลปาชีพขึ้นในหมูํบ๎าน 
ชาวบรูได๎เข๎าโครงการดําเนินการทอผ๎ารํวมกับหมูํบ๎านอื่นในเขตตําบลโขงเจียม  

ในชํวงเวลานั้น พัฒนาชุมชนอําเภอยังได๎จัดให๎ “ความเป็นบรู” ของชาวบรูปรากฏเชิงการ
ทํองเที่ยว สํงเสริมประเพณีและวัฒนธรรมที่สําคัญของชาวบรู ประดิษฐ๑เครื่องแตํงกายชาวบรูที่หลาย
คนบอกวําได๎รูปแบบและจินตภาพจากชาวเขา (แม๎วหรือกะเหรี่ยง) สร๎างอาคารพิพิธภัณฑ๑หมูํบ๎านจัด
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โชว๑แสดงชุดแตํงกายชนเผําบรูและเครื่องมือเครื่องใช๎ของชาวบรูในอดีตเชํน มีด หวด ตะกร๎า       
ตลับพร๎า กระบุง ตะขอ แสดงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตบรู ผนวกรํวมไปกับการค๎นหาศักยภาพภูมิปัญญา 
และปราชญ๑ชาวบ๎าน ตั้งศูนย๑ภูมิปัญญาและศูนย๑เรียนรู๎ชุมชน กลุํมอาชีพตํางๆ  เชํน กลุํมอาชีพ
ประมง  กลุํมเลี้ยงโค กลุํมเลี้ยงปลาในกระชัง กลุํมจักสาน หมอยา  หมอไสยศาสตร๑   สําหรับต๎อนรับ
แขกผู๎มาเยือน ศึกษาดูงานหรือเรียนรู๎ รวมถึงต๎อนรับนักทํองเที่ยวที่เข๎ามาเที่ยวชมวิถีชีวิต วัฒนธรรม
ชาวบรู อาคารดังกลําวนั้นยังบอกเลําประวัติความเป็นมา การอพยพเคลื่อนย๎ายจากลาวของชาวบรู
ด๎วย 

 

             
 ภาพที ่5.8 เครื่องใช๎ของชาวบรูในพิพิธภัณฑ๑หมูํบ๎าน (ภาพโดยผู๎วิจัย) 

เดือน (ชื่อสมมติ) แมํบ๎านชาวบรูเป็นหนึ่งในผู๎เข๎าโครงการเลําวํา  ชาวบรูหลายคนเข๎ารํวม
โครงการ มีการจับกลุํมทํากิจกรรมรํวมทอผ๎าที่อาคารที่ได๎จัดสร๎างไว๎ ชาวบ๎านได๎รับคําตอบแทนเพ่ิม
รายได๎ในการครองชีพ ตํอมา ไมํคํอยได๎มีการไปทําที่อาคารรวมตัวกันเหมือนเมื่อกํอน  มีการนําผ๎า
กลับมาทอที่บ๎าน เพราะตํางคนก็ตํางยุํงกับภารกิจของตัวเอง เวลาไมํตรงกัน ในระยะหลัง ไมํได๎มีการ
ทอผ๎าเทําที่ควร  เพราะกระบวนการรับ-สํงผ๎าไหมกับคําตอบแทนลําช๎า  การดํารงชีวิตประจําวันมี
คําใช๎จํายในครัวเรือน  พวกเขาจึงต๎องหันมาทํางานอยํางอ่ืนด๎วย เดือนบอกวํา  

“โครงการเอาผ๎าที่ทอจากชาวบ๎านไปเป็นปีไมํได๎เงิน ไหมก็บํเอามาให๎ ไมํรู๎วํา เอา
ไปแล๎วตอบแทนให๎พวกเราโปรํงใสบํ หลายคนกระซิบให๎ฟังวํา เงินตกมาถึงศูนย๑หลายอยูํ แตํ
เป็นจั๋งใดจึงบํได๎อีหยัง ชาวบ๎านต๎องหากิน บํมีเงินสิอยูํได๎อยํางไร เพราะมีอาชีพหาเช๎ากินค่ํา 
พ่ึงแตํโครงการตายพอดี บํมีเงินใช๎ งบประจําปีบางครั้งรู๎วําตกมา แตํบํฮ๎ูวํามาฮอด หรือได๎เต็ม
เม็ดเต็มหนํวยบํ”  

ทุกวันนี้โครงการยังอยูํ ชาวบรูยังเป็นสมาชิก เมื่อมีการเข๎ามาตรวจโครงการ พวกเขาก็จะ
หยุดงานมารวมโครงการจัดแสดงกิจกรรมต๎อนรับ  
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ศูนย๑ภูมิปัญญาเรียนรู๎รํวมไปถึงการทํองเที่ยวในหมูํบ๎านก็ลดบทบาทและกิจกรรมลง 
อาคารของศูนย๑เรียนรู๎เชิงการทํองเที่ยวแสดงวัฒนธรรมเครื่องแตํงกายเครื่องมือเครื่องใช๎ของชาวบรู
ถูกปิด (เสียมากกวํา) จะเปิดในยามมีงานกิจกรรมหมูํบ๎านหรือมีเจ๎านายมา ชายชาวบรูวัย 50 ปี
หัวหน๎ากลุํมอาชีพหนึ่งในนั้นบอกวํา  

“การทํองเที่ยวในหมูํบ๎าน บํคึกคักปานใด เพราะบํคํอยมีจุดขาย บนภูมีน้ําตกกว๐างโตน 
แตํก็ไมํเป็นที่รู๎จักของคนท่ัวไป ผิดกับอีกบ๎านหนึ่ง (ชาวบรูไทยอีกหมูํบ๎าน) เผิ่นมีแหลํงทํองเที่ยวหลาย 
หินเฉลียง จุดชมวิวลานผาแต๎ม ภาพวาดสีที่ผาแต๎ม น้ําตกสร๎อยสวรรค๑  มีจุดขายหลายกวํา พวกเพ่ิน
พัวพันกับการทํองเที่ยวหลายกวําเฮา”  

อยํางไรก็ตาม อํานาจและการครอบงําอุดมการณ๑ของรัฐนั้นทํางานผํานตัวแทนหรือกลไก
ของรัฐซึ่งทําหน๎าที่ผลิตและสืบทอดอุดมการณ๑หลักให๎แกํคนในสังคม ซึ่งเราได๎เห็นมาแล๎วในบทที่ผําน
มาวําคนบรูถูกหลอมรวม ดัดแปลงไปสูํความเป็นชาติผํานเทคโนโลยีแหํงอํานาจรัฐตํางๆ ในฐานะ
พลเมืองไทย  แตํนอกจากจากนี้ สถาบันผลิตอุดมการณ๑เชํน กลุํมฝึกวิชาชีพ กลุํมสาธารณะประโยชน๑ 
กลุํมการกุศล เป็นต๎น ก็ยังมีอํานาจและการครอบงําอุดมการณ๑ที่แฝงเร๎นมาด๎วย ในทํามกลางการ
ครอบงํานี้ ก็เปิดพ้ืนที่การตํอต๎าน หรือตํอรอง ให๎กับคนที่อยูํภายใต๎ ดังที่ชาวบรูเข๎ารํวมตํอรองกับ
เงื่อนไขและอํานาจรัฐในโครงการที่กลําวมา 

 

5.3 บรู: โลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลง 

ในบริบทของกระแสโลกาภิวัตน๑ที่ครอบทับไปทั่วอาณาบริเวณพ้ืนที่ของโลกสมัยใหมํ ทํา
ให๎พ้ืนที่และเวลาถูกยํนยํอ กระชับแนํน เกิดการการเคลื่อนย๎ายของผู๎คน เงินทุน สื่อและเทคโนโลยี
เลื่อนไหลข๎ามพรมแดน (Appadurai, 2008, p. 50)  กลายเป็นสภาวะไร๎พรมแดน 
(Deterritorialization)   ผู๎คนมิได๎อยูํติดตําแหนํงแหํงที่ หากแตํสามารถเดินทางเคลื่อนย๎ายไปยังที่
ตํางๆ และบางครั้งข๎ามแดนรัฐชาติ  ลูกหลานชาวบรูทั้งไทยและลาวได๎เดินทางออกนอกหมูํบ๎านไปยัง
ที่ตํางๆ เพ่ือหางานทําในเมืองกรุงสํงเงินกลับบ๎านเพ่ือให๎พํอแมํสร๎างเรือนหรือยกสถานะทางเศรษฐกิจ 
ปรากฏการณ๑นี้มีมากขึ้นเรื่อยๆ บรูไทยเดินทางข๎ามท๎องถิ่นเข๎ามาทํางานในเมืองกรุงหรือในโรงงาน 
(ซึ่งปรากฏให๎เห็นเป็นระยะในบทที่ผํานๆ มา) สํวนบรูลาวก็เดินทางข๎ามแดนข๎ามชาติเข๎ามาทํางานใน
ไทย  

กล๎วย (ชื่อสมมติ)  หญิงสาวชาวบรู ลูกสุดท๎องน๎องสุดท๎ายของครอบครัว เธอเรียบจบ
ประถมศึกษาในหมูํบ๎าน หลังจากนั้นเข๎ามาเรียนมัธยมในอําเภอ และมาเรียน ปวส. ในจังหวัด  ในชํวง
มัธยมเธอเทียวไปกลับเพราะโรงเรียนอยูํไมํไกล แตํตอน ปวส. เธอต๎องมาเชําห๎องในจังหวัด แรกๆ เธอ
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กลับบ๎านทุกเสาร๑อาทิตย๑ แตํระยะตํอมาเริ่มนานๆ ครั้ง   สอง-สามเดือนครั้ง  และเทอมละครั้ง  เมื่อ
กลับบ๎าน เธอจะขับมอเตอร๑ไซค๑ที่พํอหาเงินมาซื้อไว๎ให๎  ชํวงปีสุดท๎าย  มีชายหนุํมขับรถกระบะมาสํง
เธอที่บ๎าน แรกๆ ก็เห็นเขานานๆ ครั้ง แตํระยะหลังๆ บํอยขึ้นและเกือบจะทุกครั้งที่เธอกลับบ๎าน เธอ
คํอยๆ บอกครอบครัววํา เป็นเพ่ือนแล๎วจากเพ่ือนก็เป็นแฟน เมื่อเรียนจบแล๎ว เธอบอกครอบครัววําจะ
ไปทํางานในกรุงเทพฯ ครอบครัวไมํห๎าม (หรือไมํกล๎าที่จะห๎ามหรือทัดทาน) พํอของเธอเคยบอกผู๎วิจัย
วํา เด็กสมัยนี้เราเลี้ยงเขาได๎แตํกาย แตํใจต๎องเป็นเรื่องของเขา ถ๎ายิ่งไปห๎าม ยิ่งจะเสีย จะเตลิด
กลายเป็นเสียผู๎เสียคนอยํางที่เห็นในขําวในทีวี กล๎วยมาทํางานกับแฟนในกรุงเทพฯ ชํวยญาติแฟนขาย
ของ  พํอรู๎ภายหลังวําทั้งสองอยูํด๎วยกัน พํอโทรคุยกับลูกสาววําถ๎ารักกันชอบกันก็ให๎มาสูํขอให๎ถูกต๎อง 
ผํานไปได๎ประมาณหนึ่งปี ทั้งสองกลับบ๎านด๎วยกัน ชายหนุํมได๎พาพํอแมํมาสูํขอ   เป็นการขอไว๎กํอน
แตํยังไมํแตํง  ทั้งสองแจ๎งความประสงค๑วํา ปีหน๎าจะแตํง   จะชํวยกันทํางานเก็บเงินคําดอง (สินสอด) 
กํอน  ผํานไปหนึ่งปี งานแตํงของทั้งสองจึงเกิดขึ้น ทุกวันนี้ทั้งสองแตํงงานสร๎างครอบครัวกันแล๎วยัง
ทํางานอยูํที่เดิม เมื่อผํานไปรํวมเกือบปี กล๎วยโทรมาบอกวําจะซื้อรถ พร๎อมทั้งขอเงินคําดองกับแมํที่
เก็บไว๎ด๎วย เธออยากได๎และจะซื้อรถเก๐ง มือสองขายดาวน๑จากญาติที่รู๎จัก พํออยากให๎เธอซื้อรถกระบะ
เพราะประโยชน๑ใช๎สอยได๎มาก และยังเหมาะกับอาชีพค๎าขายของพวกเขาด๎วย  พร๎อมทั้งเตือนเรื่อง
ความเสี่ยงในการซื้อรถตํอคนอ่ืน พํอกลัวลูกถูกหลอก ที่สุด ทั้งสองได๎ซื้อรถเก๐ง 

อยํางไรก็ตาม การเดินทางเคลื่อนย๎ายและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบใหมํของกล๎วย นอกจาก
เงื่อนไขวิถีชีวิตและการปรับตัวตามวิถีชีวิตแบบสมัยใหมํแล๎ว ยังเป็นเรื่องของอุดมการณ๑ความทันสมัย 
สิ่งแวดล๎อมในเมืองและชีวิตที่อิสระซึ่งอยูํหํางไกลจากการควบคุมของกฎเกณฑ๑  เชํน แบบแผนของ
ครอบครัวและหมูํบ๎าน แตํเป็นคุณคําใหมํที่มาพร๎อมกับวิถีชีวิตคนในเมือง ความทันสมัยและ
วัฒนธรรมบริโภคนิยม 

 “จํอย” (ชื่อสมมติ) เด็กหนุํมบรูลาว วัย 18 ปี ข๎ามแดนมาทํางานที่โรงงานขนมจีนใน
ปราจีนบุรี  กํอนหน๎านี้ เขาเคยมาทํางานที่นี่มากํอนจากคําชักชวนของญาติพ่ีน๎องบรูไทย เที่ยวนี้ เขา
กลับมางานบุญบ๎านได๎เงิน เสื้อผ๎า และขนม มาฝากพํอแมํ น๎องและหลานๆ และถือเป็นการลานายที่
โรงงานมาพักยาวสองอาทิตย๑จึงจะกลับ  กลับไปครั้งนี้ เขาได๎ชักชวนหญิงสาวบรูเครือญาติอีกสามคน
ไปด๎วยซึ่งมีอายุน๎อยกวําจํอย พวกเขาข๎ามมาขึ้นรถที่หมูํบ๎านบรูฝั่งไทย จํอยบอกวําจะมีรถสองแถวมา
รับ มีการนัดมารับกันเรียบร๎อยแล๎ว จํอยมารอแตํเช๎าจนบําย รถไมํมารับ  เจ๎ าของรถโทรมาบอกวํา
วันนี้มารับไมํได๎ เพราะไปรับคนงานที่อ่ืน และรถเต็มแล๎ว จํอยและน๎องๆ จึงนอนค๎างคืนที่บ๎านเครือ
ญาติบรูฝั่งไทย จนรุํงขึ้นอีกวันจํอยจ๎างวานให๎ญาติมาสํง แตํหารถไมํได๎ ญาติของจํอยเลยมาขอใช๎รถ
ผู๎วิจัยชํวยพามาสํงที่คิวรถรับสํงคนงานซึ่งเป็นผู๎หญิงไทยอีสานอีกคนหนึ่งในอําเภอ จํอยเลําวําทํางานที่
โรงงานได๎เงินเดือน 5000 บาท ขึ้นอยูํประสบการณ๑และการทํางาน   โรงงานมีบ๎านพักให๎  สํวน
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อาหารพวกเขาหากินเองหรือไมํก็เดินออกมาซื้อกินนอกโรงงาน สําหรับเขาแล๎วถือเป็นรายได๎ที่ดี (เมื่อ
เทียบกับอยูํบ๎านไมํคํอยมีอะไรทํา) บางครั้งเจ๎าของโรงงานยังปลํอยให๎ออกไปไหนมาไหนได๎ เขาชอบ
เดินออกมาหาซื้อของในตลาดนอกโรงงาน หญิงสาวที่จํอยชักชวนมาด๎วยนั้น ไมํมีใครเคยมาทํางานที่
ไทย ทุกคนมาเป็นครั้งแรก พวกเขาและเธอขอบใจที่ผู๎วิจัยมาสํง บางคนได๎ขอเบอร๑โทรผู๎วิจัยไว๎และ
บอกวําหากผํานไปแถวปราจีนบุรีให๎โทรหาพวกเขาได๎ พวกเขายินดีต๎อนรับ เบอร๑โทรที่ให๎ไปบางคนก็
โทรมาคุยถามไถํผู๎วิจัยอยูํบ๎างเป็นครั้งคราว เมื่อผํานไปได๎ปีกวํา ผู๎วิจัยได๎ขําววํา  จํอยถูกสํงกลับมา
รักษาตัวที่บ๎าน เพราะแขนเขาถูกเครื่องจักรโรงงานบดตัดจนขาด ขณะที่เขาทํางานแตํเผลอสอดมือ
เข๎าไป เจ๎าของโรงงานชํวยรับผิดชอบคําใช๎จํายในการรักษาให๎ 

โทรศัพท๑มือถือได๎เข๎ามาทําหน๎าที่สื่อสารทางไกลระหวํางญาติพ่ีน๎องตํางหมูํบ๎าน ตํางแดน 
หรือทํางานในสถานที่ตํางๆ  ชาวบรูเกือบทุกคนมีโทรศัพท๑ นอกจากนี้ในกลุํมคนวัยกลางคนและคนวัย
หนุํมสาวที่ออกมาทํางานข๎างนอกสามารถใช๎ชํองทางสื่อสารอ่ืนๆ ผํานอินเทอร๑เน็ตได๎ เชํน เฟซบุ๏ค 
ไลน๑   บรูในหมูํบ๎านที่ผู๎วิจัยพักอยูํนี้ สัญญาณโทรศัพท๑ไทยจะไมํมีเพราะพ้ืนที่หมูํบ๎านเขาอยูํในหุบเขา 
เป็นจุดอับสัญญาณ เวลาจะโทรศัพท๑ พวกเขาจะขึ้นที่สูงบนดอย เพ่ือหาสัญญาณโทรศัพท๑  เมื่อตะวัน
ลับขอบฟูาเป็นเวลาที่คนในหมูํบ๎านกลับจากการงานหรือกิจธุระหน๎าที่ ทําการหุงหาอาหาร
รับประทานกันแล๎ว หลังจากนั้น ผู๎วิจัยจะพบวํา พวกเขาหลายคนจะไปชุมนุมกันโดยมิได๎นัดหมายบน
ดอยเพ่ือหาคลื่นสัญญาณโทรศัพท๑ โทรหาญาติพ่ีน๎องทางไกล เด็กหนุํมสาวบางครั้งก็จับกลุํมเลํน
อินเทอร๑เน็ต  แม๎คลื่นสัญญาณไทยไมํคํอยชัด แตํคลื่นสัญญาณลาวกลับปรากฏชัดกวํา ชาวบรูจะใช๎
โทรศัพท๑ที่เป็นซิมลาว (ซึ่งก็แนะนําให๎ผู๎วิจัยใช๎ด๎วย) บางคนใช๎โทรศัพท๑สองซิมใช๎ได๎ทั้งเบอร๑ไทยและ
เบอร๑ลาว (ตํางแตํเบอร๑ลาวโทรแพงกวํา) เมื่อคนภายนอกจะติดตํอพวกเขา เขาจะขอให๎โทรเข๎าเบอร๑
ลาว  แตํเมื่อออกนอกหมูํบ๎านเข๎าเมืองเขาก็จะใช๎เบอร๑ไทย การอยูํไกลกันทางพ้ืนที่และเวลาก็ถูก
กระชับแนํนด๎วยเทคโนโลยีการสื่อสาร  พวกเขาสื่อสารทางไกลถามสุขทุกข๑ของญาติพ่ีน๎องตํางแดน 
บอกขําวเลําบุญ เชื้อเชิญญาติพ่ีน๎องมารํวมงาน หรือใช๎ติดตํอสื่อสารกิจธุระหรือการทํามาหากินตํางๆ 
เชํน โทรถามญาติพ่ีน๎องทางใต๎วําปลาขึ้นทางไหน เพ่ือจะวางมองหรือกรวดดักปลาได๎ถูก (ดังที่ได๎กลําว
มาในประเด็นกํอนหน๎านี้) ผู๎วิจัยพบวํา บางครั้ง ลูกหลานชาวบรูบางคนที่ออกนอกหมูํบ๎านไปหางาน
ทําหรือเรียนหนังสือ  ยังโทรศัพท๑มาให๎พํอแมํบ๏ะบน (บนบาน)  ผีสูงสุดของหมูํบ๎านเพ่ือให๎เขาประสบ
กับความโชคดีหรือความสําเร็จในหน๎าที่การงานหรือกิจนั้นๆ ของตนเอง เมื่อกลับบ๎าน ก็จะนําสิ่งของ
เครื่องเซํนไหว๎ที่ตนเองได๎บ๏ะบนไว๎นั้นมาแก๎บน สําหรับบางคนที่ไมํคํอยได๎กลับบ๎าน ก็จะสํงเงินให๎พํอ
แมํซ้ือเครื่องเซํนแก๎บนในชํวงเลี้ยงผี (พร๎อมกับเทียน ดอกไม๎ที่ทุกคนต๎องมอบให๎ในฐานลูกพ่ึงลูกเทียน
ของผีที่เขาเป็นสมาชิกก็ยังทําอยูํ-ที่ถึงแม๎จะไมํคํอยได๎อยูํติดบ๎าน ไปทํางานข๎างนอกเสียมากกวํา) 
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โลกาภิวัตน๑ได๎เข๎ามาพร๎อมทุนนิยมและบริโภคนิยม บรูในฝั่งไทยที่อยูํวิจัยพักอาศัยอยูํ  แม๎
โดยสภาพทางเศรษฐกิจไมํเอ้ืออํานวยมากนัก พวกเขาไมํมีที่ดินทํากิน ไมํมีอาชีพหลัก  แตํเมื่อตกเข๎าสูํ
กระแสทุนนิยมและบริโภคนิยม ความมีหน๎ามีตาหรือสถานภาพทางสังคมปรากฏให๎เห็นชัดมากขึ้น
และมีสํวนกําหนดพฤติกรรมสมาชิกชุมชนมากขึ้น รถยนต๑ โทรศัพท๑มือถือมียี่ห๎อ เครื่องประดับเชํน 
ทอง หรือบ๎านหลังใหญํๆ มีให๎เห็นมากขึ้น บางคนประสบความสําเร็จกับสิ่งที่ต๎องการ ด๎วยการดิ้นรน 
ปรับตัว หรือทํางานมีรายได๎ซื้อหาสิ่งที่ต๎องการหรือสํงเงินกลับบ๎านสร๎างเรือนหลังใหญํ ซื้อรถกระบะ
ใช๎ (ดังวิถีชีวิตครอบครัวของยาวที่กลําวมา) แตํบางคนก็พยายามที่จะมีจะเป็น เด็กวั ยหนุํมสาวบาง
กลุํมอวดโทรศัพท๑ คนวัยทํางานบางคนดีใจที่ได๎ซื้อ IPad พร๎อมกับอวดวําเป็นเครื่องแรกของหมูํบ๎าน 
วัยรุํนพูดถึงการแชทกับเพ่ือนๆ ในเฟซบุ๏ค แอบพลิเคชั่นตํางๆ หรือไมํก็เรื่องเลํนเกม  เด็กหนุํมวัยรุํน
บางกลุํมชอบแตํงรถมอเตอร๑ไซค๑ ใสํทํอเสียงดังๆ ขี่รอบหมูํบ๎าน ซึ่งก็สร๎างความรําคาญให๎ผู๎อาวุโส
หลายคนซึ่งมักจะปรารภวํา “หมูํบ๎านเฮาบํคือเกําแล๎ว ลูกหลานบํฮ๎ูจักฟังความ”  รายหนึ่ง พํอแมํไป
ทํางานในเมืองกรุง ฝากลูกไว๎ให๎พํอแมํตนเองเลี้ยงดู เย็นวันหนึ่งแมํโทรทางไกลมาหาลูกสาววัย 5 ขวบ 
เพ่ือถามไถํความเป็นอยูํและสื่อสารความคิดถึง  แมํถามหนูน๎อยวํา “ลูกอยากได๎อะไรไหม กลับไปแมํ
จะซื้อไปฝาก” หนูน๎อยตอบแมํไปวํา “หนูอยากได๎เฟซบุ๏ค”  ตายายและคนอ่ืนๆ ที่นั่งอยูํข๎างๆ ยิ้ม
หัวเราะ พร๎อมกันกับเสียงปลายทางของแมํก็หัวเราะรําเชํนกัน และตอบกลับให๎หนูน๎อยชื่นใจมาวํา 
“จ๎า  กลับไป แมํสิซื้อไปฝากเด๎อ” 

คนหนุํมสาวหลายคนเมื่อมาทํางานตํางถิ่นตํางแดน พวกเขาจะพบกับผู๎คนตํางถิ่นทําให๎มี
โอกาสแตํงงานกันมากขึ้น บางรายแตํงงานแล๎วออกมาอยูํกับฝุายครอบครัวสามีหรือภรรยาข๎างนอก 
(ซึ่งมีแนวโน๎มจะออกนอกหมูํบ๎านถาวร) บางรายก็เชําห๎องอยูํด๎วยกันใกล๎ที่ทํางานกลับไปเยี่ยมพํอแมํที่
บ๎าน (บรู) เป็นครั้งคราว  สําหรับชาวบรูลาวที่ข๎ามมาทํางานไทย (สํวนมากเป็นหญิงสาว) จะถือวําได๎
แตํงงานกับชายไทย เมื่อพวกเขาพาคูํรักกลับบ๎านมักจะมาข๎ามที่หมูํบ๎านญาติพ่ีน๎องบรูฝั่งไทย ยาย
ชาวบรูไทยที่พบเห็นปรากฏการณ๑นี้บํอยๆ เคยปรารภให๎ฟังวํา “เบิ่ง   มีแตํผู๎คือๆ (ประสบ
ความสําเร็จ) ได๎ผัวมีรถมาสํงฮอดบ๎าน พากันข๎ามไปยามพํอแมํแล๎วก็กลับ”1   

บริบทของยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงเข๎ามาถึงหมูํบ๎านชายแดนแหํงนี้ เงื่อนไขและวิถีชีวิตของ
ชาวบรูต๎องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง สังคมหมูํบ๎านชาวบรูถูกเชื่อมตํอกับหมูํบ๎านภายนอก ท๎องถิ่น 
เมือง ภูมิภาค ประเทศและโลกมากขึ้น  รูปแบบวัฒนธรรมการดําเนินชีวิตแบบเกําและวิถีการดําเนิน
ชีวิตแบบใหมํเข๎ามาปะทะกัน มีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและการดํารงชีพไปตามโลกสมัยใหมํ ปรับตัว

                                           
1 นอกจากนี้ ยังมีหญิงสาวชาวบรูบางคนได๎คูํรักฝรั่งตํางชาติ แตํงงานแล๎วไปอยูํกับสามีที่ตํางประเทศ สํงเงินกลับบ๎านมา

พํอแมํใช๎ 
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ตํอรองกับสถานการณ๑แวดล๎อม วิถีชีวิตของชาวบรูในยุคใหมํจึงมีลักษณะพหุลักษณ๑ ยืดหยุํน เหลื่อม
ซ๎อนตัดไขว๎กันตามเงื่อนไขเฉพาะหน๎าที่เขาเผชิญอยูํ 

 

5.4 การเมือง: การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการปรับตัวต่อรอง 

ชํวงทศวรรษหลังสงครามเย็นเป็นต๎นมา  “อีสาน” มีการเปลี่ยนแปลงไปอยํางมาก (จาก
เดิมที่ถูกมองจากศูนย๑กลางวําเป็นพ้ืนที่ที่เต็มไปด๎วยความแห๎งแล๎ง กันดาร และผู๎คนยากจน)  เป็น
ดินแดนถูกพัฒนาและเชื่อมตํอกับยุทธศาสตร๑แหํงของการพัฒนาของภูมิภาคอินโดจีนและอนุภูมิภาค
ลุํมน้ําโขง เชื่อมโยงเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมวัฒนธรรมกับประเทศเพ่ือนบ๎านในอินโดจีนเชํน ลาว 
เวียดนาม กัมพูชา  (พัฒนา กิติอาษา, 2555, น.143)  ภูมิภาคอีสานได๎กลายเป็นภูมิรัฐศาสตร๑ใหมํที่มี
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและทุนอยํางมากมาย เป็นศูนย๑กลางของยุทธศาสตร๑ของการพัฒนาใน
ระดับภูมิภาค  มิได๎เป็นชายขอบ มีความเป็นอ่ืน  รวมไปถึงการถูกเคลือบแคลงในเรื่องสํานึกพลเมือง 
ความจงรักภักดี ที่แฝงเร๎นการหวาดระแวงในเรื่องการแบํงแยกดินแดนหรือวาทกรรมคอมมิวนิสต๑ 
(ชาร๑ล เอฟ คายส๑, 2552, น.130-139)   

ในโลกสมัยใหมํ ควบคูํไปกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงด๎านตํางๆ การคมนาคม
ขนสํง การติดตํอเมืองและตลาด รวมถึงการสื่อสารผํานเครือขํายดาวเทียมและอินเทอร๑เน็ตเป็นไปได๎
ในเวลาที่รวดเร็ว ทําให๎ผู๎คนได๎รับประโยชน๑ทั่วถึงเชื่อมโยงสัมพันธ๑กับเมืองและประชาคมโลกได๎  ชํวย
ให๎อีสานสลัดภาพความด๎อยพัฒนาออกไป  ผู๎คนปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเองให๎สอดคล๎องกับ
เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงตํางๆ ที่ตามมา   พฤกษ๑ เถาถวิล (2555) ได๎ชี้วํา  การพัฒนาอีสานใน
รอบศตวรรษ  ทําให๎สภาพทางภูมิรัฐศาสตร๑ เศรษฐกิจ และภาคชนบทอีสานพลิกโฉมหน๎าไปจากอดีต
อยํางมโหฬารจากอีสานด๎อยพัฒนากลายเป็นอีสานที่เป็นสํวนหนึ่งของรัฐชาติไทย เป็นเศรษฐกิจเชิง
พาณิชย๑หรือทุนนิยมอยํางเต็มตัว 

กลําวโดยเฉพาะ เมืองชายแดนในหลายจังหวัดของภาคอีสานที่ติดกับเพ่ือนบ๎านก็ได๎มีการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอยํางมาก มีการทําการค๎าขายและแลกเปลี่ยนข๎ามพรมแดนมากขึ้นจากเดิม
พ่ึงพาและติดตํอศูนย๑กลางกรุงเทพฯ เป็นหลัก  การค๎าชายแดนได๎เปลี่ยนเป็นศูนย๑กลาง ที่อํานาจไมํได๎
ไหลมาจากศูนย๑กลางไปสูํชายขอบเสมอไป (ตามแนวคิดตัวแบบศูนย๑กลาง-ปริมณฑลชายขอบ) แตํ
อํานาจกลับปฏิบัติการที่ชายขอบอยํางหลากหลาย (Walker,1999)   ชายแดนได๎กลายเป็นจุดศูนย๑
รวมการติดตํอ การค๎าและการแลกเปลี่ยนสํงผลให๎อํานาจ ผู๎คน และการตํอรองมีความซับซ๎อน  สินค๎า
การบริการและแรงงานข๎ามพรมแดนจากเพ่ือนบ๎านมีความสําคัญตํอเศรษฐกิจอีสาน (รวมถึงสํวนกลาง
ของไทย) มากขึ้น การค๎าข๎ามพรมแดนระหวํางไทยกับลาวมีการขยายตัวมากขึ้นซึ่งในชํวงเมษายน 
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2555 สูงถึง 48,537 ล๎านบาท (พัฒนา กิติอาษา, 2555,น.145)  ซึ่งสํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงอยําง
มหาศาลแกํหัวเมืองชายแดนตํางๆ ในภาคอีสาน นอกจากนี้ อีสานมีการขยายตัวของเมืองหรือ
เทศบาลและบทบาทใหมํของเมืองชายแดนมากกวําภาคอ่ืนของประเทศ  พ้ืนที่เขตเทศบาลก็เพ่ิมขึ้น
อยํางเห็นได๎ชัด 

โขงเจียมเป็นเมืองการค๎าชายแดนอีกเมืองหนึ่ง ที่มีการเจริญเติบโตมากในรอบ 2-3 
ทศวรรษหลัง (ตั้งแตํปี 2530 เป็นต๎นมา) โดยเฉพาะการทํองเที่ยว ซึ่งมีแหลํงทํองเที่ยวทั้งทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมมากที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานี หมูํบ๎านลาวฝั่งตรงข๎าม “บ๎านใหมํสิงห๑
สัมพันธ๑” กลายเป็นตลาด เป็นเมืองคูํค๎าที่เติบโตและขนานไปกับตลาดโขงเจียม มีการจับจํายสินค๎า
ให๎กับนักทํองเที่ยวมากมายเชํน เหล๎า บุหรี่ เสื้อผ๎า และสินค๎าท๎องถิ่น อยํางคึกคัก 

ในการด๎านการเมือง การเปลี่ยนรูปแบบการปกครองท๎องถิ่นจากสภาตําบลไปเป็นองค๑กร
บริหารสํวนตําบล (อบต.) ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค๑การบริหารสํวนตําบล 
พ.ศ. 2537 (http://th.wikipedia.org) ทําให๎หมูํบ๎านทุกหนแหํงทั่วภูมิภาคตกอยูํภายใต๎การบริหาร
แบบใหมํที่เน๎นการเลือกตั้ง การมีสํวนรํวมและการดูแลตนเองมากขึ้นในท๎องถิ่น  ( พัฒนา กิติอาษา, 
2555,น.144) ลักษณะการขยายตัวของเมืองดังกลําวนั้น ทําให๎หมูํบ๎านชนบทเกี่ยวกับ “เมืองและ
การเมือง”  รํวมไปถึงประชาคมโลกเฉกเชํนเดียวกับชุมชนหมูํบ๎านท๎องถิ่นโดยทั่วไปในกระบวนการ
โลกาภิวัตน๑  นอกจากนี้คนไมํวําจะในระดับครัวเรือน ชนบท  เมือง ที่ทํางาน หรือสถาบันหลักตํางๆ 
ถูกลากดึงไปมีสํวนรํวมสูํการเมืองแบบถ๎วนหน๎าโดยเฉพาะในชํวงความเข๎มข๎นทางการเมือง             
สองทศวรรษหลัง ที่เกิดปรากฏการณ๑ทางการเมืองเรื่องสีเสื้อ แดง เหลือง รวมถึงหลากสี  สังคมไทย
รับผลกระทบอยํางกว๎างขวางจากความขัดแย๎งแบบแยกขั้วเผชิญหน๎าทั้งในระดับอุดมการณ๑ทาง
การเมืองและระดับเทคนิควิธีการในการรํวมกลุํมจัดตั้งมวลชน  

 หมูํบ๎านบรูไทยที่ศึกษานี้ก็เชํนเดียวกันได๎ถูกผนวกรวมทางการเติบโตของเมืองทั้ง
ภูมิศาสตร๑และสังคมวัฒนธรรม  และโดยเฉพาะการเมืองที่เข๎ามาปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและสังคม
วัฒนธรรมชาวบรูมากขึ้นอยํางมีนัยสําคัญ ทําให๎การเมืองถูกนํามาผสานเข๎าในวิถีชีวิตประจําวัน และ
เข๎มข๎นมากในการแขํงขันตําแหนํงการเมือง 

กํอนที่จะกลําวถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองดังกลําว ผู๎ วิจัยขอทบทวนโดยยํอถึง
รูปแบบโครงสร๎างสังคมแบบเดิมของชาวบรูกํอน เพ่ือให๎เห็นการปรับเปลี่ยนหรือตํอรองทางการเมือง 
ตามรูปแบบทางสังคมจารีตเดิมของหมูํบ๎าน (โปรดดูบทที่ 2) ชาวบรูจะอยูํรวมกันเป็นกลุํมตระกูล 
(จุมรี๊ต) ตามผีที่นับถือ มีฮีตคองควบคุมกําหนด พฤติกรรมและความสัมพันธ๑ทางสังคม เกิดเป็นลําดับ
ความสัมพันธ๑ทางอํานาจและการปกครองอยํางไมํเป็นทางการในกลุํมตระกูลและชุนชน โดยมีผู๎นําที่



189 
 

เป็นเจ๎าฮีต (อะจวยรี๊ต) และเจ๎าละโบ (อะจวยละโบ) รวมถึงคณะผู๎อาวุโส  หมูํบ๎านมีการแบํงยํอยเป็น 
3 กลุํมตระกูลหรือกลุํมฮีต (จุมรี๊ต)  อยูํอาศัยกับเป็นคุ๎มของตัวเองท่ีนับถือผีตระกูล คือ 

กลุํม ก. เป็นกลุํมที่นับถือผีมเหศักดิ์ของหมูํบ๎าน ผีบรรพบุรุษของกลุํมนี้ถือวํามีความ
ยิ่งใหญํกวํากลุํมอ่ืน พิธีกินข๎าวใหมํ กลุํมนี้มีอภิสิทธิ์เลี้ยงได๎ทั้งผีตระกูลและผีสูงสุดของหมูํบ๎าน ขณะที่
อีกสองกลุํมเลี้ยงได๎เฉพาะผีบรรพบุรุษของตัวเองเทํานั้น  ตําแหนํงเจ๎าละโบ (อะจวยละโบ) ซึ่งถือเป็น
เสมือนผู๎นําคนสําคัญของหมูํบ๎านถูกสืบทอดกันในกลุํมนี้  นอกจากนี้กลุํมนี้ถือมีเครือญาติขนาดใหญํ  
มีพ้ืนที่อาณาบริเวณอยูํทางต๎านใต๎ของหมูํบ๎าน ซึ่งเป็นพ้ืนที่แรกๆ ที่เข๎ามาตั้งเป็นชุมชน 

กลุํม ข.  เป็นกลุํมฮีตหรือตระกูลอีกกลุํมหนึ่ง เมื่อวําด๎วยอํานาจของผีมเหศักดิ์แล๎ว เป็น
กลุํมใหญํรองลงมาจากกลุํม ก.  ในอดีต มีสมาชิกเครือญาติพอๆ กับกลุํม ก. กลุํมนี้เคยเป็นกลุํมที่
แสดงลักษณะปฏิปักษ๑กับกลุํม ก. เมื่อสมัยที่พุทธศาสนาเข๎ามา กลําวคือในชํวงนั้น คนกลุํม ก. สํวน
ใหญํ (โดยเฉพาะ อดีตผู๎ใหญํบ๎านคนหนึ่งในกลุํมนี้) ยอมรับนับถือพุทธศาสนา ขณะที่คนกลุํม ข. ไมํ
อยากเปลี่ยน ยังนับถือผีและฮีตคองเดิมอยูํ พวกเขาจึงได๎พากันย๎ายแยกไปอยูํตํางหาก  ตํอมา
เจ๎าหน๎าที่รัฐขอให๎ย๎ายมาอยูํรวมเป็นหมูํบ๎านเดียวกันเพ่ือเหตุผลทางการปกครอง เมื่อย๎ายขยับกลับ
เข๎ามาตั้งเป็นหมูํบ๎าน พวกเขาตั้งกลุํมอยูํอาศัยในพ้ืนที่อาณาบริเวณด๎านเหนือของหมูํบ๎าน  

กลุํม ค. เป็นกลุํมฮีตหรือตระกูลอีกกลุํมหนึ่ง ที่นับถือผีบรรพบุรุษของตนเฉพาะอีก
ตํางหาก   กลุํมนี้ตั้งอยูํติดกลับกลุํม ก. ทางด๎านใต๎หมูํบ๎าน   

แตํละกลุํมอยูํกันตามฮีตคอง มีเครือญาติมากน๎อยตํางกันจากมากไปหาน๎อยตามลําดับที่
กลําวมา มีความสัมพันธ๑ทางเครือญาติแบบวัฒนธรรมจารีตและแตํงงานข๎ามกลุํมกันไปมา และนับถือ
ผีสูงสุด (เยียง) เดียวกัน แนํนอนวําความสัมพันธ๑ในกลุํมเดียวกันจะมีความสัมพันธ๑แนบแนํนกวํา 
เพราะทุกคนถือวําเป็นกลุํมฮีตเดียวกัน  คนบรูพูดอยูํเสมอวํา “บรูฮักกัน บรูคือกัน ทิ้งกันบํได๎”     
(บรูนะระเทร ตอระตอระอาย) ซึ่งมีนัยของความเป็นบรูที่ผูกพันกันและกันทั้งในระบบกลุํมและชุมชน 
เจ๎าละโบ เจ๎าฮีต  และผู๎อาวุโสตํางๆ เป็นรูปแบบการปกครองแบบดั้งเดิม เป็นเสมือนผู๎นําทางการ
ปกครองที่มีอํานาจในการตัดสิน ลงโทษ ตามฮีตคอง รวมไปถึงมีอํานาจแนะนํา ปรึกษา และชี้แนะ
ของชุมชนด๎วย การไมํปฏิบัติตามฮีตและการไมํเชื่อฟังผู๎อาวุโสถือวําเป็นเสมือนการผิดผี จะทําให๎ได๎รับ
การลงโทษเชํน เจ็บปุวย  อาเพศเหตุร๎าย หรืออาจถึงตาย  ต๎องเสียคําคาย (ควาย หมู หรือไกํ ตาม
ความผิด) เพื่อขอขมา ลาโทษ ด๎วยเหตุนี้ชาวบรูจะรักษาฮีตคองอยํางเครํงครัดเพ่ือไมํให๎ผิดผี รวมถึงให๎
การยอมและเชื่อฟังผู๎อาวุโส ตามฮีตที่ควบคุมและกําหนดพฤติกรรมและความสัมพันธ๑ทางสังคม 

ความเปลี่ยนแปลงและนโยบายของการปกครองของรัฐไทยที่เข๎ามาได๎นําพาเอารูปแบบ
การปกครองสมัยใหมํเข๎ามายังชุมชน  มีการจัดระเบียบและแจงนับชาวบรูในฐานประชากรของรัฐ จัด
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ให๎ชาวบรูมีนามสกุล จัดตั้งการปกครองตามนโยบายรัฐ เริ่มมีการตั้งผู๎ใหญํบ๎านเป็นตัวแทนของชุมชน  
ระยะแรกนายอําเภอเป็นผู๎แตํงตั้ง ตํอมาชาวบ๎านเสนอชื่อผู๎ที่เหมาะสมให๎เจ๎าหน๎าที่รัฐแตํงตั้ง รูปแบบ
การปกครองสมัยใหมํคํอยๆ เข๎ามาสวมทับรูปแบบเดิมที่มีความเชื่อเป็นพ้ืนฐานที่พวกเขายึดถือผู๎
อาวุโสและประเพณีผี ในชํวงเริ่มต๎นรูปแบบการเมืองและการปกครองสมัยใหมํมีความซับซ๎อนน๎อยไมํ
ถึงกับลดทอนรูปแบบความเชื่อและวัฒนธรรมเดิมมากนัก  ชาวบรูพยายามปรับตัวตํอรองให๎สอดรับ
กับระบบใหมํ เข๎าไปมีสํวนรํวมกับอํานาจรัฐ  แม๎จะไมํสวมทับอยํางสนิทเสียทีเดียว  การแตํงตั้งและ
การเสนอรายชื่อผู๎เหมาะสมในตําแหนํงการปกครองยังอิงกับผู๎ที่สมควรเหมาะสมตามฮีตคองที่พวกเขา
เคารพและเชื่อถือ  คนที่ได๎รับการเสนอชื่อมักเป็นผู๎ที่ชาวบรูเล็งเห็นวําเป็นผู๎ที่นําเคารพเชื่อถือ 
บางครั้งมักจะเป็นผู๎นําตระกูลหรือหมูํบ๎าน ผู๎ใหญํบ๎านในชํวงนี้ไมํตํางกับเจ๎าละโบที่พวกเขาเคารพ
โดยนัยทางจริยธรรมและความนําเชื่อถือ (ทางการมักจะยอมรับและแตํงตั้ง ตามข๎อเสนอของ
ชาวบ๎าน)   

ตําแหนํงผู๎ใหญํบ๎านในยุคแรก สํวนใหญํยังอยูํในกลุํมตระกูล ก.   โดยเฉพาะ นายเล็กเป็น
ผู๎ใหญํบ๎านนานที่สุดและถือได๎วําสร๎างความเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาหมูํบ๎านในหลายด๎าน โครงการ
ตํางๆ ถนน ศาลากลางหมูํบ๎าน ล๎วนเกิดขึ้นในสมัยของเขา  นายเล็ก อพยพมาจากลาวในชํวงแรกๆ 
แล๎วมาขอเข๎าอยูํกลุํมตระกูล ก. ขอนับถือผีบรรพบุรุษกลุํมตระกูลนี้ และภายหลังเข๎ามาแตํงงานเป็น
เขยกลุํมตระกูล ค.  ยิ่งทําให๎ตัวเขามีเครือญาติเพ่ิมระหวํางกลุํม ก และ ค  การเป็นนักการเมืองที่
พัฒนาหมูํบ๎านทําให๎นายเล็กมีอิทธิพลในหมูํบ๎านที่สําคัญ ซึ่งได๎กลายเป็นฐานทางการเมืองให๎กลับเครือ
ญาติและลูกๆ ของเขาในเวลาตํอมา ลูกชายคนโตได๎เป็นผู๎ใหญํบ๎าน  ลูกเขย (นายขนุน) ได๎เป็น อบต.  
ลูกชายอีกสองคนเป็นเจ๎าหน๎าที่รัฐหนํวยอุทยาน   หลาน 2 คน (กลุํม ค.) เป็นเจ๎าหน๎าที่รัฐหนํวย
อุทยาน   คนกลุํม ค. คํอนข๎างจะมีความสัมพันธ๑แนบแนํนกับนายเล็กทั้งทางเครือญาติและอิทธิพล
ทางการเมืองของเขา (ซึ่งจะได๎กลําวตํอไป) 

อยํางไรก็ตาม นอกจาก 3 กลุํมที่กลําวมาแล๎ว ในระยะหลังได๎มีคนนอกที่เข๎ามาแตํงงาน
กับคนบรูในกลุํม ก.  คนนอกที่วํานี้เขาเป็นพํอหม๎าย มีลูกติด 3 คน เมื่อมาแตํงงานกับคนบรู ลูกๆ 
ของเขาก็มาอยูํในหมูํบ๎านด๎วย  เขามีลูกกับภรรยาคนบรู 1 คน  สมัยหนึ่ง เขาได๎เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 1 
สมัยกํอนนายเล็ก (ปัจจุบันเขาเสียชีวิตแล๎ว) อยํางไรก็ตาม  ภายหลัง ลูกติดของเขาคนหนึ่งเป็น อบต. 
หลายสมัยในเวลาตํอมา  เป็นที่สังเกตวํา ในทางการเมือง ครอบครัวนี้ถือวํามีลักษณะผสม ไมํใชํบรูแท๎  
มีลักษณะผูกพันกันเองภายในครอบครัวพ่ีน๎อง (เป็นกลุํมที่มีฐานะในหมูํบ๎าน) จึงอาจจะเรียกได๎วําเป็น
กลุํมยํอยกลุํมหนึ่งวํากลุํม ก-จ การได๎เป็นอบต. หลายสมัยของสมาชิกคนหนึ่งในกลุํมนี้เป็นเพราะ
คุณสมบัติสํวนบุคคลซึ่งจะได๎กลําวถึงข๎างหน๎า 
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เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลง การเมืองและการปกครองเปลี่ยนแปลงไปสูํรูปแบบการเลือกตั้ง
และการหาเสียง รูปแบบการเมืองดังกลําวยังนําเอากลยุทธวิธีและการแขํงขันตํางๆ เขามาในหมูํบ๎าน 
ชาวบรูปรับรับตามกลยุทธ๑และวิธีการเหลํานั้น เดิมชาวบรูมีกลุํมตระกูลที่ตนเองอยูํกันเป็นกลุํมตาม
ความเชื่อ จนกระทั่งอยํางน๎อยการเลือกตั้ง อบต. เข๎ามา ผู๎ใหญํบ๎านในชํวงนั้นพ๎นจากตําแหนํงแล๎วลง
มาสมัครเป็นสมาชิก อบต. เริ่มมีการซื้อเสียง แจกจําย ตามรูปแบบการเมืองภายนอก การเมืองและ
การปกครองภายในหมูํบ๎านเริ่มเปลี่ยนไปสูํการแขํงขัน มีการหาเสียงชิงชัยตําแหนํงโดยดึงเอากลุํม
ตระกูลแบบเดิมที่เคยมีมาเข๎ารํวมในปรากฏการณ๑การชิงชัยทางการเมือง ผู๎ที่มีเครือญาติมากยํอมมี
โอกาสมากที่จะได๎ตําแหนํงทางการเมือง ชาวบรูบอกวําปรากฏการณ๑นี้ไมํเคยมีในวัฒนธรรมบรู  
การเมืองในหมูํบ๎านในรูปแบบการแขํงขันหาเสียง-ซื้อเสียงนับวันเข๎มข๎นมากข้ึน  

นายขนุน ชายวัยห๎าสิบกวําปี (ลูกเขยนายเล็ก) อดีตเคยเป็น อบต. เดิมเขาอยูํกลุํม ข. แตํ
มาได๎แตํงงานมาเป็นเขยกลุํม ก. เขาเลําวํา สมัยที่ได๎เป็นอบต. เขาแขํงกับอีกสองคนๆ ละกลุํม     
เครือญาติ คนหนึ่งเป็นเพ่ือนเขาบ๎านอยูํ ใกล๎กัน (ซึ่งก็เคยอยูํกลุํม ข.และมาเป็นเขยกลุํม ก. 
เชํนเดียวกับเขา)  นายขนุนมีเครือญาติของตนเองและเครือญาติของภรรยาเป็นฐานเสียง อีกทั้งพํอตา
ก็เป็นคนที่อิทธิพลของหมูํบ๎าน  การแขํงขันในครั้งนั้น นายขนุนจึงได๎เปรียบมีเครือญาติเป็นฐาน
คะแนน ประกอบกับเขาเคยมีประสบการณ๑เคยชํวยหาเสียงรู๎จักกลวิธีการเลํนการเมืองท๎องถิ่นมา
พอสมควร เชํน ซื้อเสียง การเลี้ยง หรือแจกจํายสิ่งของ   

คูํแขํงของเขาอีกคนก็มีเครือญาติเชํนเดียวกัน  คนหนึ่ง (กลุํม ก-ค) เคยเป็นอบต. สมัยที่
ผํานมาเป็นคนพูดเกํงมีวาทศิลป์นําเชื่อถือ สนิทสนมกับสส. เขาเองก็คาดวําสมัยนี้นําจะชนะอีก  การ
หาเสียงในหมูํบ๎านหากเป็นญาติพ่ีน๎องที่รู๎แท๎แนํนอนวําสนับสนุนตนอาจไมํต๎องเสียเงิน แตํถ๎าไมํใชํ
เครือญาติหรือเป็นฐานเสียงของคูํแขํงต๎องใช๎เงินมากขึ้นเพ่ือดึงคะแนน นายขนุน บอกวํา “สมัยผม
หมดเงินบํหลาย เพราะเครือญาติพ่ีน๎องมาก ผมหมดอยูํประมาณหลักหมื่นนี่หลํะ บํเกินแสนดอก บํคือ
สมัยนี้หมดไปเป็นหลักแสน ของผมถือวําหมดบํหลาย ถือวําชาวบ๎านเพ่ินยังฮักเฮาหลายอยูํเพราะผม
อาสาชํวยพวกเพ่ินไว๎หลาย บางทีไผ๐มีธุระเดือดร๎อน ไปหามํงหาหมอผมก็อาสาพาไป บํได๎เอากับเพ่ิน
จักบาทดอก..”  ตลอดระยะเวลาการลงสมัครและหาเสียงกํอนการเลือกตั้งมีการชิงชัยทางเมืองด๎วย
ยุทธวิธีและกลเกมตํางๆ เพื่อดึงคะแนน  อยํางไรก็ตาม ผลการเลือกตั้งออกมาเขาชนะ  เพ่ือนของเขา
แพ๎หลังจากแพ๎ไมํนานก็ย๎ายบ๎านออกไปอยูํอีกด๎านของหมูํบ๎าน  ทั้งสองหํางเหินพูดจากันน๎อยลง 
(โปรดดูเรื่องนายขนุนกับนายมะขามในบทที่ 4) สํวนอีกคนอดีตอบต.ก็ชนะตามที่คาดไว๎ 

เมื่อหมดหมดวาระการเป็น อบต.   นายขนุนคิดที่จะลงสมัครอีกในปีนี้ เมื่อญาติพ่ีน๎อง
พูดคุยหารือกัน  หลานสะใภ๎อยากลงสมัครเป็น อบต. บ๎าง  เมื่อเธอแสดงความประสงค๑ ญาติพ่ีน๎องไมํ
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มีใครปฏิเสธ ความหวังที่จะลงอีกสมัยของนายขนุนเลยต๎องหยุดไว๎ให๎คนรุํนใหมํเป็นบ๎าง  ขนุนบอก
ผู๎วิจัยวํา เขายงัรู๎สึกเสียดายเพราะสมัยที่ผํานมาเขาคิดวําได๎สร๎างความนิยมไว๎มากมีหลายคนยังนิยมใน
ตัวเขา ถ๎าสมัครอีก เขาคิดวําเขาต๎องชนะแนํ แตํด๎วยเกรงวําจะทําให๎ต๎องแขํงขันกันเองกับหลานสะใภ๎
กลายเป็นญาติพ่ีน๎องแขํงกันเอง อาจทําให๎คะแนนกลุํมตระกูลกระจายถูกทอนไมํเป็นกลุํมเป็นก๎อน  
คูํแขํงจะชนะได๎งําย กลายเป็นแพ๎ทั้งกลุํมไมํมีใครได๎เป็นทั้งลุงและหลาน นายขนุนจึงยุติการลงสมัคร   
คนในบ๎านหลายคนยังติดตามทวงถามถึงเหตุที่เขาไมํลงสมัครในปีนี้ เขามักจะตอบไปวําอยากให๎คนรุํน
ใหมํมาทํางานบ๎าง แม๎เขาตัดสินใจไมํลงสมัคร แตํก็ยังชํวยหลานสะใภ๎หาเสียง 

ภายในกลุํมเครือญาติเขาเอง นายก อบต. คนเกําสมัยที่ผํานมาซึ่งเขาเคยทํางานด๎วย
สนับสนุนให๎นายไกํ (ดูเรื่องราวของเขาในบทที่ 7) ลุงของนายขนุน (อดีตผู๎ใหญํบ๎าน) ลงสมัคร อบต. 
เนื่องจากเขาเคยชํวยสนับสนุนตนเองมากํอน (รวมทั้งยังเคยเป็นผู๎ใหญํบ๎านมากํอน และยังเป็นลูกชาย
ของกลุํมผู๎มีอิทธิพลทางการเมืองในหมูํบ๎านด๎วย ซึ่งดูเหมือนการเลือก นายไกํ ของนายกคนนี้ก็เป็น  
กลยุทธ๑การเลือกเล็งเห็นฐานเสียงที่จะได๎ด๎วย)  โดยออกปากจะให๎ความชํวยเหลือเรื่องงบประมาณ 
ระหวํางนายกเกํากับนายไกํ ทั้งสองมีความสัมพันธ๑แบบอุปถัมภ๑มาด๎วยดีมาแตํอดีต เชํน นายกเคย
ชํวยเหลือเขา ดึงงบโครงการบ๎านเทิดไท (ซึ่งเขาไมํมีคุณสมบัติที่จะได๎) มาให๎เขาสร๎างและตํอเติมบ๎าน  
อยํางไรก็ตาม การสนับสนุนให๎ลงสมัคร อบต.ครั้งนี้ นายไกํปฏิเสธ เขาบอกกับผู๎วิจัยวําไมํอยากเป็นหนี้
บุญคุณกันมากไปกวํานี้ พร๎อมทั้งเปรยให๎ญาติพ่ีน๎องสนับสนุนหลานสะใภ๎  ให๎นายขนุนหยุดลงสมัคร 
แม๎เขาจะปฏิเสธ แตํก็ได๎เป็นหัวคะแนนนายกคนดังกลําว พร๎อมกับนายขนุน  

อยํางไรก็ตาม การเลือกตั้งข๎างบนระดับตําแหนํงนายก อบต. ปีนี้มีผู๎สมัคร 2 คน  คือ แดง 
(ชื่อสมมติ) นายก อบต.คนเกําและผู๎สมัครอีกคนคือนายน้ําเงิน (ชื่อสมมติ) คนหลังนี้เคยเป็นผู๎มี
อิทธิพลท๎องถิ่นมากํอน และมี ส.ส.ระดับจังหวัดสนับสนุน  พ้ืนที่ทั้งตําบลในการแขํงขันเลือกตั้งนี้
ทั้งหมด 12 หมูํบ๎าน ผู๎สมัครนายก อบต. ทั้งสองตํางก็มีหัวคะแนนในแตํละหมูํบ๎าน การหาเสียงของ
นากยก อบต. มีการแขํงกันคํอนข๎างรุนแรง ตํางฝุายก็โจมตีกันและกันตลอดระยะเวลากํอนการ
เลือกตั้ง ขอยกตัวอยํางข๎อมูลในหมูํบ๎านศึกษา เชํน 

งานบุญในหมูํบ๎าน ส.ส.นําเอาข๎าวสารมาแจกชํวยเหลือชาวบ๎าน  นายน้ําเงินมาด๎วยได๎เข๎า
ไปเป็นผู๎ชํวยแจก ขณะแจกภรรยาน้ําเงิน ก็ชํวยประชาสัมพันธ๑วําเลือกตั้งอบต.ที่จะมาถึงนี้พ่ีน๎องอยํ า
ลืมนายน้ําเงิน ขอฝากน้ําเงินทํางานรับใช๎พ่ีน๎องด๎วย  เหตุการณ๑นี้ได๎ถูก นายแดงนํามาเป็นหลักฐาน
โจมตีวําเป็นการซื้อเสียง เขามีหลักฐานและพยาน หากน้ําเงินชนะการเลือกตั้งจริง หลักฐานนี้จะถูกสํง
ฟูอง กกต.  นายน้ําเงินเองก็โจมตีแดงวํา สมัยเป็นนายกที่ผําน งบประมาณตกมาสูํท๎องถิ่นหลายล๎าน
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บาทแตํท๎องถิ่นไมํได๎อะไรเลย เงินเป็นร๎อยล๎านบาทหายไปไหนหมด  แดงเป็นนายกที่ดีแตํปากรับปาก
แล๎วไมํทําโกงกินงบประมาณ  

คืนวันสุดท๎ายกํอนการเลือกตั้ง ชํวงค่ํา ผู๎สมัครทั้งสองเรียกหัวคะแนนทุกหมูํบ๎านไปพบใน
เมือง ทราบวํามีการเชําเหมารีสอร๑ทไว๎รอ จนดึกหัวคะแนนจึงกลับเข๎าหมูํบ๎าน แตํละฝุายให๎หัวคะแนน
ให๎คนของตัวเองเฝูาดูการ “จําย” ซึ่งถูกแฝงนัยอยูํในคําที่พวกเขาพูดกันวํา “แทง”  ของฝุายตรงข๎าม
วําได๎ทําหรือยัง ใครแทงกํอนให๎แทงทับมากกวํา  คืนนั้นตํางฝุายตํางเฝูาระวังทั้งกันหมดคืนจนใกล๎
สวําง ตํางฝุายเฝูาระวังการแทงของตนเองอยํางมากเพราะกลัวฝุายตรงข๎ามเห็นไพํในมือ   แดงยังไมํ
เห็นอีกฝุายแทง ใกล๎สวํางเขาได๎ขําวแววมาวํา อีกฝุายเงินไมํถึง  และยังไมํมีการแทง จึงสั่งให๎
หัวคะแนนแทงไปประมาณ 3    พอเช๎าและสาย  ทุกคนออกมาใช๎สิทธิ์  แดงทราบภายหลังวําน้ําเงิน
แทงไปแล๎วประมาณ 5 โดยไมํรู๎วําแทงตอนไหน แดงต๎องการพลิกเกม จึงสั่งหัวคะแนนให๎นําไปแทง
เพ่ิมอีก 2  เพ่ือให๎เทําเป็น 5  แดงคิดวําเมื่อเป็นเชํนนี้เขานําจะชนะ เพราะเชื่อมั่นวํายังมีคนนิยมในตัว
เขามากอยูํ ผู๎ใช๎สิทธิ์บางคนถูกดักแทงบนถนนระหวํางเดินทางไปเลือกตั้ง   

ผลการเลือกตั้งออกมา น้ําเงินชนะ คนในหมูํบ๎านซุบซิบกันวํา “เป็นเพราะ แดงแทงทีหลัง
แคํ 2 เลยเทํากัน ถ๎าแทงมากกวํานี้เขานําจะชนะ”  เมื่อน้ําเงินชนะ แดงได๎ยื่นหลักฐาน (ซึ่งก็คือรูป
ถํายตอนแจกข๎าวสารที่กลําวมา) ให๎กกต.ฟูองวํา น้ําเงินทุจริตซื้อเสียงแจกจํายสิ่งของในการเลือกตั้ง  
ชํวงระยะเวลาการตรวจสอบและดําเนินการให๎เวลา น้ําเงิน ทํางาน 1 ปี ลําสุด กกต.ตัดสินวํามีมูลจริง
ให๎ใบแดงน้ําเงินเป็นขําวดังออกทีวี คนในหมูํบ๎านจับกลุํมคุยวิพากษ๑วิจารณ๑ถึงเรื่องนี้กันอีกครั้ง หลาย
คนถูกเรียกไปเป็นพยานในศาล 

ในหมูํบ๎านบรูที่ศึกษา ได๎อัตราตําแหนํงสมาชิก อบต.  2 ตําแหนํง มีผู๎สมัคร 4 คนคือ   
นางชมพู  นายเขียว  นายน้ําเงิน และนายดํา (ชื่อสมมติทั้งหมด) ชมพูเป็นคนไทยอีสานเข๎ามาเป็น
สะใภ๎ในกลุํมตระกูล ค.ซึ่งมีความสัมพันธ๑ทางเครือญาติกับนายเล็ก คนในกลุํม ก.ซึ่งมีเครือญาติมาก
และเป็นกลุํมที่มีอิทธิพลทางการเมืองมาแตํอดีตโดยเฉพาะตัวเขาเอง  และเธอก็คือเป็นหลานสะใภ๎
ของนายขนุน ที่เปิดทางให๎เธอ  รํวมทั้งเป็นคนที่นายไกํและเครือญาติเห็นดีด๎วยให๎ลงสมัครเป็น
ตัวแทนกลุํม 

สํวนเขียวและน้ําเงินเป็นพ่ีน๎องกันเครือญาติเดียวกันอยูํคุ๎มเดียวกัน (กลุํม ข.) สํวนดํา 
(กลุํม ก-ค) นั้นเคยเป็น อบต. มาหลายสมัยแล๎ว เขาต๎องการสมัครเพื่อกลับมาเป็น อบต.อีก 

ชมพูได๎ขอให๎ลุงอดีตอบต.หยุดลงสมัครสมาชิกอบต. ให๎โอกาสเธอลงสมัคร ญาติพ่ีน๎องเห็น
ดีด๎วยทุกคนชํวยกันสนับสนุน  สําหรับญาติพ่ีน๎องที่ออกมาเป็นแรงงานนอกหมูํบ๎าน   เธอให๎เครือญาติ
ชํวยสํงขําวให๎ลงมาใช๎สิทธิ์ มีคําเดินทางให๎พร๎อมสินน้ําใจบ๎างเล็กน๎อย แม๎จะมีฐานเครือญาติสนับสนุน 
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แตํเธอก็ให๎ลุง อบต.และญาติคนอื่นๆ ซึ่งมีสายสัมพันธ๑กับ “คนใน”  กลุํมอ่ืนชํวยเจาะคะแนนเสียงโดย
อาศัยสายสัมพันธ๑ระหวํางกันเข๎าหา ทั้งเลี้ยงและแจกจํายเพ่ือดึงคะแนน  (ลักษณะนี้  คูํแขํงก็ทํากับ
เครือญาติตระกูลชมพูเหมือนกัน) 

เขียวกับน้ําเงินเป็นญาติพ่ีน๎องกัน  ชาวบ๎านซุบซิบวงในวํา เขียวลงสมัครเพ่ือกักคะแนน
เครือญาติรวมทั้งชํวงชิงคะแนนกลุํมอ่ืนมาชํวยน้ําเงินโดยเขาจะหาเสียงเลี้ยงแจกจําย “สองพ่ีน๎องนี่
ฮวมขันกัน” คะแนนที่จะได๎ขอให๎ลงให๎กับน้ําเงิน การทําแบบนี้เพื่อดึงคะแนนไมํให๎กระจายไปหาคูํแขํง 
แตํก็มีเสียงซุบซิบวําลึกๆ เขาก็ต๎องการเป็นอบต.  อบต.ของหมูํบ๎านปีนี้อาจตกอยูํกับญาติพ่ีน๎องกลุํมนี้    
น้ําเงินเป็นลูกชายนักการเมืองในหมูํบ๎านสมัยหลังคนหนึ่ง ทําให๎เขามีพํอคอยชํวยเหลือ  รํวมทั้งญาติพ่ี
น๎องเป็นฐานเสียง  แม๎ทั้งสองจะเป็นญาติพ่ีน๎องและเครือญาติอยูํคุ๎มบ๎านเดียวกัน แตํน้ําเงินดูจะ
ได๎เปรียบมากกวําโดยเฉพาะอิทธิพลของพํอเขา  

สําหรับดําปีนี้การชิงชัยของเขาลําบากพอสมควรเพราะคะแนนที่จะได๎ทั้งหมดอยูํในกลุํม
เครือญาติอ่ืนๆ  ซึ่งแตํละกลุํมก็มีคนของตัวเอง ตัวเขาเองอยูํในกลุํมตระกูลที่มีเครือญาติน๎อย  (กลุํม 
ก-จ) แตํก็เป็นกลุํมที่มีฐานะในหมูํบ๎าน ที่ผํานๆ มาเขาได๎เป็นอบต.ล๎วนอาศัยฝีปากพูดจานําเชื่อเถือ ซึ่ง
ชาวบ๎านมักจะออกปากวํา “พูดคือ พูดเป็น พูดเกํง” และมี สส. ที่ชอบพอกันคอยชํวยเหลือ สําหรับ
โครงการสร๎างเขื่อนริมฝั่งแมํน้ําโขงเพ่ือกันดินทรุดจากน้ํากัดเซาะนั้น ดําบอกวําโครงการนี้ตนเองและ 
สส. ดึงเข๎ามา ชาวบ๎านรู๎วํากรมทรัพย๑ฯมาสํารวจและสร๎างเอง  สมัยเป็นอบต.ครั้งแรกเขาเคยประกาศ
วําจะไมํสมัคร อบต.อีก อยากให๎คนรุํนใหมํเข๎ามาทํางาน แตํก็สมัครมาเป็น อบต.อีก ชาวบรูคนหนึ่ง
บอกวําการเป็น อบต.ที่ผํานมาชาวบ๎านเริ่มมองเห็นการทํางานและตัวตนของเขาบ๎างแล๎วในทํานองมีดี
แตํพูด  นอกจากนี้ ชาวบ๎านวิพากษ๑วิจารณ๑กันวําปีนี้ดําขาดแคลนงบหาเสียง เพราะหากจะได๎คะแนน
จากกลุํมเครือญาติคูํแขํงคงต๎องใช๎จํานวนไมํน๎อย เขาอาจให๎ สส.ชํวย สมัยเป็น อบต. ที่ผํานมาเขาจําย
ไปมากยังก๎ูคืนไมํหมด  อีกทั้งลําสุดเขายังไมํคํอยลงรอยกับอดีตนายก อบต. คนเกํา 

การแขํงขันชิงชัยในหมูํบ๎านมีเลี้ยงแจกจํายเพ่ือเรียกคะแนนตลอดระยะเวลาการหาเสียง
ไมํแพ๎การเลือกตั้งระดับข๎างบนของนายก อบต. และบางครั้งก็สวมทับไปด๎วยกันทั้งดึงคะแนนให๎
ตัวแทนกลุํมตนเองและนายกข๎างบน ผู๎วิจัยเดินไปคุ๎มไหนก็พบวงดื่มกิน ล๎มวัว ฆําหมู พร๎อมเสียเพลง
บรรเลงเสพความบันเทิง (ซึ่งคนนอกที่เข๎ามาอาจคิดวําหมูํบ๎านกําลังมีงานบุญหรือไมํ) พร๎อมทั้งเสียง
ชวนรํวมวงอยูํทุกคุ๎ม 

คืนวันสุดท๎ายกํอนเลือกตั้งตํางฝุายเฝูาจ๎องมองกันและกันวําใครแทงกํอนตนเองจะได๎แทง
ทับเพ่ิมให๎มากกวําเพ่ือดึงชัยชนะเชํนเดียวกับการแขํงขันของผู๎สมัครนายก อบต.  เครือญาติสนิทพวก
เขามั่นใจได๎คะแนน  แตํหากเป็นกลุํมตระกูลอ่ืนก็จะใช๎กลวิธีชิงชัยเจาะคะแนนฐานเสียงของคูํแขํง  
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คุ๎มบ๎านเหนือของคนท่ีคืนผีย๎ายออกมา (โปรดดู บทที่ 4) แม๎พวกเขาจะมีความสัมพันธ๑กับเครือญาติพ่ี
น๎องเดิมอยูํโดยสายเลือด แตํก็มีความแนบแนํนน๎อยกวําเดิมที่เคยเป็น (เชํน ไปมาหาสูํ เข๎ารํวมพิธี
เลี้ยงผี รวมถึงการชํวยเหลือพ่ึงพากันน๎อยลงและยังถูกห๎ามกลับมาขึ้นเรือนตระกูลเดิมด๎วยกฎเกณฑ๑ที่
คืนผีไปแล๎ว) บางรายคล๎ายดังตัดญาติพ่ีน๎องไปแล๎ว ในคุ๎มนี้ไมํมีใครลงสมัครเลย ชาวบ๎านที่อยูํในคุ๎มนี้
จึงเป็นที่หมายตาของผู๎แขํงขัน พวกเขาพยายามเลี้ยงแจกจํายดึงคะแนนให๎กับตน เสียงอึกทึก        
วงดื่มกิน เสียงดนตรี การร๎องเพลง  การฆําหมูล๎มวัว มีให๎เห็นอยูํเกือบทุกวันในคุ๎มนี้ไมํบ๎านหลังใดก็
หลังหนึ่ง หลายคนก็จะมารํวมกันที่นั่น ผู๎วิจัยพบนายเขียวที่ค๎ุมนี้บํอยครั้ง  

ผลการเลือกตั้งออกมาชมพูและน้ําเงินชนะการเลือกตั้ง  ชาวบ๎านวิพากษ๑วิจารณ๑วําปีนี้ดํา
ยอมถอยรู๎และประเมินสถานการณ๑แล๎ววํานําจะสู๎ไมํไหวดึงคะแนนมาจากกลุํมเครือญาติอ่ืนได๎ยากเลย
เลยถอนตัว (แตํละกลุํมก็มีคนของตนเอง) คะแนนที่ดําจะได๎จากกลุํมเครือญาติที่เคยสนับสนุนเขามา
กํอนก็เลยไหลไปให๎น้ําเงิน  นอกจากนี้ ชาวบ๎านกระซิบกันอีกวํา ดําเป็นหัวคะแนนให๎กับน้ําเงินที่
สมัครนายก อบต.  ยักยอกเงินของน้ําเงิน โดยแทงไมํครบตามจํานวนแตํดึงมาเข๎ากระเป๋าตัวเอง  

เสียงซุบซิบที่วําเขียวเองก็ต๎องการเป็นอบต.นั้นจะจริงหรือไมํ ไมํมีใครทราบ (นอกจาก
เขียวเอง) แตํญาติพ่ีน๎องในกลุํมตระกูลกลัวน้ําเงินแพ๎เลยเทคะแนนให๎กับน้ําเงิน รวมทั้งพํอที่เป็น
นักการเมืองก็มีสํวนชํวยให๎น้ําเงินชนะด๎วยกลเกมการชํวงชิง  สํวนชมพูชนะการเลือกตั้งด๎วยคะแนน
เฉียดฉวิ นายขนุนลุงของเธอบอกวําลูกหลานที่ไปทํางานนอกหมูํบ๎านเป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให๎เธอชนะ
การเลือกตั้ง หากไมํได๎คะแนนสํวนนี้เธออาจแพ๎ ขณะที่ กระรอกผู๎เป็นหลานพูดกับลุงไกํในวงดื่มกินวํา 
“ชมพู สิจูง (นําพาหรือสร๎างชื่อเสียง) ให๎พวกเราซําได๐ เลา  (เธอ) เป็นคนนอกบํแมํนบรู เข๎ามาเป็น
สะใภ๎แตํได๎เป็นเพราะหมูํเฮาซํอยกัน กลุํมเรามีความสําคัญมีพลังชํวยกันจนเธอชนะได๎” กระรอกบอก
วํา อนาคต เขาก็อยากลงตําแหนํงการเมืองในหมูํบ๎านหากมีโอกาส นายขนุนพํอเขา เคยเป็น อบต. ก็
สนับสนุนเขาอยากให๎มาอยูํบ๎านลงเลํนการเมือง ชาวบรูบางคนสะท๎อนความรู๎สึ กผิดหวังเกี่ยวการ
แขํงขันทางการเมืองที่ทําให๎หมูํบ๎านแบํงเป็นฝักเป็นฝุาย  

“พวกเฮาเลียนแบบการเมืองข๎างบน แตํกํอนบ๎านเฮาบํเป็นแบบนี้ อีหลีแล๎วผู๎สมัคร
นายก อบต.นั้นเพ่ินแขํงกันก็เป็นแคํเกมการเมือง เพ่ินบํได๎ผิดกันอีหลี เลือกตั้งเสร็จแล๎วก็
แล๎วกันไป แตํบ๎านเฮาตี๊สิผิดกันอีหลี เพ่ินบํผิดกันดอก เฮาติ๊สิผิดกัน   ครั้นวําเพ่ินสิผิดกัน  
เฮาสิผิดกันเฮ็ดยัง”   

นายขนุนลุงของชมพูบอกวํา “ผมอยากให๎ยุบสา อบต. นี่ เพราะเฮ็ดให๎บ๎านเมืองแตกกัน  
บํแมํนแตํข๎างบน แม๎แตํ ข๎างลําง ชาวบ๎านยังแตกกัน คืออยํางบ๎านผมนี่” ขณะที่คนที่อยูํในหมูํบ๎าน
สํวนหนึ่ง ไมํไปใช๎สิทธิ์เลือกตั้ง มีบางคนบอกวํา “จักสิเลือกไปเฮ็ดยัง ผลได๎ ก็บํตํางจากเดิม พวกเฮาบํ
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ได๎หยั๋ง ยังจนคือเกํา ยังดิ้นรนทํามาหากินคือเกํา  มันเป็นแคํเกมที่แขํงกันวําไผสิชนะ บํได๎สิพัฒนา
บ๎านเฮาอีหลี  ไผได๎กะส่ําเกํา”    

ทัศนะและทําทีทํานองนี้นําจะเป็นเสียงสะท๎อนอยํางหนึ่งจากกลุํมที่ไมํออกมาใช๎สิทธิ์ที่มี
อยูํไมํน๎อยซึ่งปรากฏบนปูายกระดานการนับคะแนนเลือกตั้งในหมูํบ๎าน 

เมื่อผํานพ๎นการเลือกตั้งได๎ผู๎ชนะ แตํความขัดแย๎งได๎กลายเป็นรอยประทับที่นับวันจะฝัง
แนํน   อบต.ทั้งสองที่ได๎มาจากการเลือกตั้งครั้งลําสุดตํอวําหักล๎างกันอยูํเป็นระยะทั้งในเวทีประชุม
หมูํบ๎านหรืองานบุญ เมื่องานบุญที่วัดอบต.ชมพูถูก อบต.น้ําเงินกับพํอเขาซึ่งเป็นนักการเมืองใน
หมูํบ๎านตําหนิตํอวํา เมื่ออบต.ชมพูต๎องการพูดแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมบางครั้งก็ถูกห๎ามแยํงไมค๑
ไปไมํให๎พูด พร๎อมกันนั้นพวกเขายังโจมตีเรื่องลุงญาติพ่ีน๎องของเธอที่เคยได๎โครงการบ๎านเทิดไท  ใน
สมัยอบต.ที่ผํานวําไมํถูกต๎องมีการใช๎เส๎นกับนายกอบต.คนเกําได๎มา ทั้งท่ีบ๎านเรือนไมํเข๎าขํายคนยากไร๎
จริง  ขั้นตอนและการดําเนินการเป็นไปอยํางไมํถูกต๎อง ไมํมีการทําประชาคมเลือกคนที่เหมาะสม แตํ
อาศัยความความสนิทสนมหรือความสัมพันธ๑อุปถัมภ๑ระหวํางกันดึงเอาโครงการมา พร๎อมกับกลําววํา 
“สิฟูองเอาผิดพวกเจ๎าทั้งหมด” 

 

5.5 คนบรูกับความรู้สึก (ถึง) “บรู”ที่หายไป 

ความขัดแย๎งในหมูํบ๎านมีความเข๎มข๎นขึ้นเป็นลําดับมีการแบํงกลุํม แบํงพวก ความเป็นบรู
ที่รักกันที่พวกเขาเลําถึงตัวเองจึงเป็นเพียงอดีต ความขัดแย๎งไมํถูกกันและแบํงพวกนั้นซ๎อนทับดึงเอา
กลุํมตระกูลที่มีอยูํเดิมขึ้นมาเป็นพวกหรือกลุํมแหํงความขัดแย๎ง  ความขัดแย๎งของปัจเจกกลายเป็น
เรื่องของกลุํมตระกูลด๎วยในฐานะที่เขาเป็นสมาชิก ความเป็นกลุํมตระกูลยังมีอยูํแตํมิได๎ทําหน๎าที่ตาม 
ฮีตคองอยํางเดิมที่เคยมีมา ชาวบรูเองก็รับรู๎ความเปลี่ยนแปลงและความแปลกแยกขัดแย๎งกันนี้  

สมปอง (ชื่อสมมติ) ชายชาวบรูวัยกลางคน ลูกชายคนหนึ่งของนายเล็ก ปัจจุบันเขาเข๎า
เป็นเจ๎าหน๎าที่อุทยานฯ  เขาชอบดนตรี เลํนกีตาร๑และแตํงเพลง ในเย็นวันหนึ่งที่เรานั่ งกินข๎าวด๎วยกัน 
สมปองเลําสะท๎อนถึงความรู๎สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของหมูํบ๎าน ความแตกกัน แบํงพรรคแบํงพวก 
เขาในฐานะลูกหลานรู๎สึกเศร๎าใจที่ “บรูกําลังเปลี่ยนไป”  การรับรู๎ อารมณ๑และความรู๎สึกที่สมปองมีนี้
ถูกสะท๎อนถํายถอดไว๎ในบทเพลงที่เขาแตํงขึ้น สมปองเคยอวดกับผู๎วิจัยด๎วยวํากํอนหน๎านี้ สารคดีมา
ทํารายการเกี่ยวกับชาวบรูในหมูํบ๎าน เขายังได๎มาเลํนดนตรีให๎ฟัง เย็นวันนี้ในเวลาระหวํางมื้ออาหาร
ฝนได๎โปรยปรายลงมา สมปองดีดกีตาร๑บรรเลงเสียงเพลงแขํงกับสายฝนที่กําลังตกลงมากระทบหลังคา
สังกะสีจนเสียงดัง  บทเพลงที่เขากําลังขับออกมานั้นมีเนื้อหาสะท๎อนชีวิตความเป็นอยูํและความ
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เปลี่ยนแปลงของชาวบรูในหมูํบ๎านที่เขามองเห็นจากสายตา “คนใน” ผู๎วิจัยขอจดและนําเนื้อหามา
ถํายทอดดังตํอไปนี้ 

                        ชื่อเพลง “บรูหายไป” 

“กํอนนั้นเราอยูํกับพ่ีน๎อง ปรองดองสามัคคีกลมเกลียวกัน แบํงปันความรักน้ําใจ 
ผูกพันทุกทุกวันสัมพันธ๑ไมํเคยลืม แตํวันนี้ ภาพเหลํานั้นหายไปไหน เปลี่ยนแปลงไป
เลือนลางลงทุกที เริ่มแบํงขั้วแบํงพรรคแบํงพวก สามัคคีเริ่มไมํมีในบ๎านเรา ใจหายภาษา 
บรูกําลังหายไป คนรุํนใหมํไมํใสํใจใยดีหวงแหน บรูไมํพูดเอาภาษาอ่ืนมาพูดแทน สุดใจ
แสนจะเสียดายภาษาตน บรูไปไหนอยูํไหนใครจะรู๎ นําอายปูุอายยําอายตาและอายยาย  
ที่ลูกหลานวันนี้กลับมาทําลาย ไมํอนุรักษ๑ ไว๎วัฒนธรรมชนเผําบรู”  

                            ชื่อเพลง “บรู” 

“เวินบึกเราเริ่มเปลี่ยนไป ไมํเข๎าใจทําไมเป็นอยํางนี้ มีแบํงพรรคแบํงพวกแบํงสี  ไมํ
ใยดีบ๎านเราเป็น เชํนไร กําแพงรัก แตํกํอนที่เน๎นหนัก ที่เคยรักประจักษ๑วําเรารักเผําเราแคํ
ไหน สงสารลูกหลานเติบโตไมํรู๎อะไร ภาษาหายไปประเพณีเปลี่ยนไป ใจคนเปลี่ยนไป 
ทําไมหนาทําไมถึงโงํเชํนนี้ เอกลักษณ๑เรามีไมํใยดีจะหวงแหน ปลํอยคนอ่ืนเขามาสวมเขา
แทน เราเป็นเหลนไมํสนใจ ใยดี บ๎างเลย  ฮือๆ   ลูกหลานร๎องไห๎ นําอาย อายเขาจริง 
จริง   ตอบเขาอยํางไร ผู๎ใหญํได๎ละท้ิง  ไมํรู๎จริงๆ  ไมํรู๎ภาษาบรู”  

ในวงสนทนาวันนั้นได๎คุยเสริมถึงตอนนี้คนรุํนลูกหลานเริ่มไมํสามารถพูดภาษาบรูเดิมของ
ตนได๎แล๎ว กํอนหน๎านั้น (2550) เคยมีโครงการภาษาบรูสอนเด็กนักเรียนในโรงเรียนหมูํบ๎าน แตํ
โครงการดังกลําวก็ทํางานมาได๎สักประมาณสองปีกวําก็เลิกไปเพราะมีความขัดแย๎ง พวกเขาคิดวํา 
อนาคตข๎างหน๎ามีแนวโน๎มที่คนบรูในหมูํบ๎านรุํนหลังจะพูดภาษาบรูได๎น๎อยลง จนหมดไปในที่สุด   
นอกจากนี้ ความขัดแย๎งยังมีมากขึ้น หมูํบ๎านทุกวันนี้ไมํเหมือนเมื่อกํอน นายไกํพ่ีชายเขาบอกด๎วยวํา 
โดยปกติ ชาวบรูจะถือวําเป็นพ่ีน๎องยึดถือฮีตคองรักใครํกลมเกลียวกันทั้งหมด เมื่อกํอนหาของปุา ปู 
ปลา และของกินอ่ืนๆ  ได๎มา หากใครไมํมีก็มาขอและแบํงปันกันกินได๎ “เอ๋ินกันมาเอาไปกิน” ไมํมี
หวงแหน แตํสําหรับสมปองแล๎ว ทุกวันนี้การแบํงปันและความเอ้ือเฟ้ือได๎เจือจางลงแล๎ว การแขํงขัน
ทางการเมืองทวีความเข๎มข๎นขึ้นเป็นลําดับ  และไมํวายที่คนในวงสนทนาจะวิพากษ๑วิจารณ๑ไปถึง
การเมืองในระดับประเทศ และย๎อนมาที่หมูํบ๎านวําไมํตํางกัน จนดึกพอสมควร แตํละคนตํางก็แยกย๎าย
กันกลับบ๎าน  แม๎ฝนจะยังไมํหยุด  

ชํวงเช๎า ผู๎วิจัยตื่นนอนออกมาหน๎าบ๎านเห็นนายขนุน น๎าบําวของสมปอง (ซึ่งเขาจะเรียก
ออกชื่อวํา “น๎าบําว” เป็นคําลาวที่ใช๎เรียกทั่วไป ใช๎กับพ่ีเขยที่มาแตํงงานกับพ่ีสาวของตนเอง) ถือปลา
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อีตุ๏ 2 กก. ที่ได๎จากกางมองเดินหายเข๎าไปหลังบ๎าน ชํวงสายผู๎วิจัยเดินไปบ๎านแมํของสมปอง (ซึ่งก็เป็น
แมํยายของนายขนุน) พร๎อมน๎าบําวของเขา เราเดินไปเจอสมปองที่กําลังขี่มอเตอร๑ไซค๑มาระหวํางทาง 
เราทักกัน สมปองบอกกําลังหาปลา จะเอาไปปรุงเป็นอาหารต๎อนรับเสี่ยวคนไทยอีสานที่มาเยี่ยม เขา
ถามหาปลากับน๎า (ซึ่งปกติหาปลาเป็นประจําอยูํแล๎ว) วําได๎ปลาหรือไมํ น๎าปฏิเสธบอกวําไมํได๎ สมปอง
จึงขับรถตํอไปเลาะหาปลาบ๎านอื่น ตํอมา น๎าของสมปองนําปลา (ตัวที่ผู๎วิจัยเห็นตอนเช๎า) ออกมาจาก
หลังบ๎านให๎ผู๎วิจัยดูและบอกประเภทของปลา  เป็นปลาเนื้ออํอนขนาด 4.9 กก. และปลาอีตุ๏ขนาด 2  
กก. เขานํามาชั่งกิโลใสํถุงมัดแยกประเภทนําไปขายให๎กับพํอค๎าปลาในอําเภอได๎เงินพันห๎าร๎อยบาท   

ถ๎า “บรูคือกันบํทิ้งกัน รักใครํแบํงบันกัน เป็นกลุํมเครือญาติพ่ีน๎องมีความเป็นปึกแผํน”  
เป็นความจริงตามที่พวกเขาบอกเลําตนเอง ไมํเฉพาะแตํ “คนใน” อยํางสมปองเทํานั้นเห็นความ
เปลี่ยนแปลงของหมูํบ๎าน เหตุการณ๑ที่กลําวมานําจะเป็นปรากฏการณ๑เชิงประจักษ๑แกํคนนอกอยําง
ผู๎วิจัยถึงความเปลี่ยนแปลง ความเป็นบรูที่เคยรักใครเอ้ือเฟ้ือกันอยํางเป็นปึกแผํนในอดีต ฮีตคองหรือ
จารีตเคยทําหน๎าที่ (function) ในการธํารงความเป็นบรูแบบเมื่อกํอนกําลังถูกลดทอนลงด๎วยเงื่อนไข
ทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ    

หญิงชราชาวบรูวัยเจ็ดสิบกวําปี คนหนึ่งที่รับรู๎การเปลี่ยนแปลงของหมูํบ๎านมาโดยตลอด 
เห็นถึงผลกระทบทางการเมืองตํอหมูํบ๎าน ยายสะท๎อนวํา การเมืองในหมูํบ๎านมีความเข๎มข๎นขึ้นเป็น
ระยะ ตั้งแตํการหาเสียงและซ้ือเสียงในการเลือกตั้ง “เมื่อกํอนพวกเฮาบํรู๎ดอกวําสิซื้อเสียงหรือหาเสียง
จั๋งใด  แมํนแตํนักการเมืองเพ่ินพาเฮ็ด พาเป็นหมด  มาดึงเป็นหัวคะแนนเอาเงิน เอาหยั๋งมาซํอย จน
บ๎านเฮาผิดกัน เป็นกลุํมเป็นกองซุกมื้อนี้ แม๎ญาติกันเองยังบํถืกกันกะมี  ”     

คําพูดติดปากที่วํา “บรูคือคนซื่อ บรูคือกัน บํทิ้งกัน”  (บรูกวยตะนอง บรูนะระเทร      
ตอระตอระอาย)  สําหรับยายเปลี่ยนแปลงไป ยายเองเคยแสดงความเป็นคนซื่อ (ในฐานะคนบรู)  เข๎า
โครงการหลวงนําวัวมาเลี้ยง (เมื่อออกลูก ลูกคอกแรกให๎ใช๎คืนรัฐ ลูกคอกสองเป็นของผู๎เลี้ยง) ยายคืน
ให๎หลวง (รัฐ)  ตามข๎อตกลงสัญญา ธนาคารข๎าวของชุมชนมีข๎าวไว๎ให๎ชาวบ๎านซื้อหรือเซ็นในราคาถูก 
ยายเคยไปเซ็นเอาข๎าวสาร ย๎ายรีบหาเงินไปใช๎คืนให๎ตามสัญญา  ยายรู๎วํามีอีกหลายคนที่ไมํคืน แตํก็ไมํ
เห็นปรับความผิดอะไร เห็นคนอื่นทําได๎ ยายอยากทําบ๎างไปขอ “เงินที่ใช๎คืน” กลับมา ถูกหลานที่ดูแล
ธนาคารข๎าวปฏิเสธ     พร๎อมขึ้นเสียงตํอวําวําโครงการเลิกล๎มไปแล๎ว “ยายเซาๆ หมดแล๎วโครงการ
นั้น บํมีดอกเงิน”  

สําหรับยายในชํวงนั้น ยายคิดวํา เราเป็นบรูซื่อสัตย๑ไมํคดไมํโกง  ถ๎าเป็นของหลวง (รัฐ)  
แล๎วยิ่งต๎องซื่อสัตย๑ เพราะเป็นของหลวง ของเจ๎าของนาย ถ๎าเอาจะไมํมีความเจริญ ในอดีต “โครงการ
โอํงน้ํารองน้ําฝน” งบประมาณของหมูํบ๎านมีหลายคนในหมูํบ๎านได๎ฟรีเพราะเซ็นมาไมํใช๎คืน ยายเอา
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มาไมํอยากเป็นหนี้หลวงรีบหาเงินมาใช๎คืน “ยายเลยบํได๎ของหลวงนําเพ่ินจนทุกมื้อนี้” จากเหตุการณ๑
และประสบการณ๑หลายอยํางที่ผํานมา ทุกวันนี้โลกทัศน๑ของยายเปลี่ยนไป การเป็นคนซื่อจะทําให๎ตน
ลําบากต๎องมีคดโกงบ๎างจึงจะมีกินมีใช๎  ยายบอกวํา “ซื่อหลายตายซ้ํา โงํหลายตายซ้ํา  ต๎องมีคดมีโกง
แหนํจักหนํอย  ต๎องรู๎จักเวํา เวําดี เวําเกํง  ให๎คนเชื่อถือ จังสิมีกินมีอยาก  ครั้นเจ๎าซื่อๆ บํมีกินมีอยาก
นําเขาดอก บํมีไผเอา บํมีหมูํมีกองนําเขา ต๎องตั๊ว (โกหก-ผู๎วิจัย) ต๎องเวําเป็นแนํ ผู๎ใดเวําเป็น ผู๎นั้นเขา
เชื่อถือ” 1 

 ผลกระทบทางการเมืองไมํใชํมีผลตํอแคํเพียงความขัดแย๎งในระดับตระกูลเครือญาติ
เทํานั้น แม๎แตํเจ๎าละโบที่เป็นเสมือนผู๎นําทางจิตวิญญาณของชาวบรูมาช๎านานก็ได๎รับผลกระทบด๎วย
เชํนกัน  ยายเลําให๎ฟังวําเจ๎าละโบเป็นตําแหนํงที่สืบทอดกันทางสายเลือดตามลําดับอาวุโสสืบทอดกัน
อยูํเฉพาะกลุํมตระกูล (จุมรี๊ต)  เมื่อเจ๎าละโบคนกํอนเสียชีวิตญาติพ่ีน๎องในกลุํมตระกูลประชุมกันเลือก
นายเล็ก แตํอีกฝุายไมํเห็นด๎วย  ญาติพ่ีน๎องสํวนที่เลือกนายเล็ก เพราะคิดวํา  เขามีความรู๎  รู๎จักคําพูด 
คําสวด (ที่เป็นภาษาบรู) ในการทําพิธีบูชาผี  “เพ่ินฮู๎จักเวํา คําเวําเพ่ินคือ เข๎าหลักประเพณี”2  แตํผู๎ที่
จะได๎เป็นเจ๎าละโบ (โดยลําดับการสืบทอด) พร๎อมกับญาติอีกสํวนหนึ่งท๎วงวําไมํถูกต๎องติงวํา นายเล็ก 
ไมํเหมาะสมเคยเป็นนักการเมืองเป็นคนไมํสุจริต  “บํซื่อสัตย๑ ลําเอียง”  เล็กเพียงเข๎ามาขออยูํในกลุํม
ตระกูลไมํใชํสายเลือดโดยตรง      

ขณะที่หญิงชราสองพ่ีน๎องผู๎อาวุโสในกลุํมตระกูลเดียวกันนั้นสนับสนุน เล็กแม๎จะไมํถูกต๎อง
ตามลําดับสายเลือด แตํก็ถูกตามการถือผีของกลุํมตระกูล เนื่องจากเล็กเข๎ามาอยูํในกลุํมตระกูลและ
ถือผีเดียวกัน เป็นผู๎อาวุโสที่ชาวบ๎านรู๎จักเคารพเชื่อถือเป็นอยํางดี ความรู๎และคําพูดนําประกอบพิธี
ของเขาก็นําเชื่อถือพอกันกับอดีตเจ๎าละโบคนสําคัญกํอนหน๎านี้  อีกทั้งเจ๎าละโบคนเกําก็เคยปรารภไว๎
อยากให๎นายเล็กเป็น    

นายเล็กอยูํในที่ประชุมได๎ยินการท๎วงติงเชํนนั้นตัดพ๎อวําไมํขอเป็นถ๎าพูดดูถูกตน “ครั้นเวํา
แนวนี้  ไผสิเป็นกะเป็น บํรําไรนําดอก”3   เล็กลุกเดินออกจากที่ประชุมไป  ลูกๆ ของนายเล็กเองก็
ท๎วงและบอกกับพํอ ไมํให๎แยํงกับเขา ปลํอยให๎เขาเป็น  ตําแหนํงเจ๎าละโบจึงตกแกํผู๎สมควรตามลําดับ
การสืบทอดสายเลือด ผู๎ที่เป็นนั้นหลังจากเป็นเจ๎าละโบไมํนาน  เขาก็ล๎มปุวยเป็นอําพาตไมํสามารถนํา
ประกอบพิธีได๎   ชาวบ๎านวิพากษ๑วิจารณ๑กันวําเพราะเขานําพิธีใช๎คําพูดคําจาในการจ้ําผีไมํเป็นไมํ

                                           
1 ซื่อสัตว๑มากก็ตาย โงํมาก็ตาย ต๎องมีคดโกงบ๎าง ต๎องร๎ูจักพูด พูดดี พูดเกํง ให๎คนเชื่อถือ จึงจะมีกินมีอยาก ถ๎าเป็นคน

ซื่อๆ ไมํมีกินมีอยากกับเขาหรอก ไมํมีใครเอา ไมํมีเพ่ือนกับเขา ต๎องโกหก ต๎องพูดเป็นหนํอย  คนไหนพูดเป็น คนนั้นเขาเชื่อถือ 
2 เขาพูดถูก คําพูดถูกต๎องตามหลักประเพณี 
3 ถ๎าพูด (ดูถูก) กันแบบนี้    ใครจะเป็นก็เป็น   ไมํขอเป็นหรอก 
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ถูกต๎อง พร๎อมกับพูดคุยถึงเรื่องอดีตที่เขาเคยผิดผีเสียเองเพราะครั้งหนึ่งเขาไปเกี่ยวหญ๎ากํอนทําพิธี
เลี้ยงบ๎าน หักไม๎ดูหมอก็ทักวําผิดผีเพราะตนเอง  จึงตั้งให๎น๎องชายอีกสองคนทําหน๎าที่แทน (คนที่ 1 
และคนที่ 2 ตามลําดับ)  

 

5.6 บรู: การเมืองในชีวิตประจ าวัน 

ความเป็นสมัยใหมํ เข๎ามาในหมูํบ๎านปะทะปฏิสัมพันธ๑กับวัฒนธรรมเดิมของชาวบรู  กลุํม
ผีหรือกลุํมตระกูล (จุมรี๊ต) กลายเป็นพลังตํอรองในทางการเมือง การปะทะปฏิสัม พันธ๑กันนั้นทําให๎
วัฒนธรรมเดิมของชาวบรูปรับเปลี่ยนมากข้ึนเป็นลําดับ การเมืองมีสํวนตํอการเปลี่ยนแปลงในหมูํบ๎าน 
เมื่อกํอนพวกเขาอยูํกันเป็นกลุํม ยึดถือผีและกฎเกณฑ๑ แตํเมื่อรูปแบบการเมืองสมัยใหมํเข๎ามา กลุํม
ตระกูลที่เคยให๎การเคารพ เอ้ือเฟ้ือกัน กลายมาเป็นพลังของการแขํงขัน  แยกกลุํม แยกพวก ตํอต๎าน 
ขัดแย๎ง ชาวบรูรู๎จักตํอรอง ใช๎กลยุทธ๑ตํางๆ ไปตามสถานการณ๑ 

รูปแบบการเมืองและกลวิธีทางการเมืองตํางๆ ที่เข๎ามาในหมูํบ๎านพร๎อมการเปลี่ยนแปลง 
ซึ่งผลไมํเพียงแคํการเรียนรู๎หรือปรับตัวเทํานั้น แตํท๎ายที่สุดยังทําให๎ชาวบรูตํอรองหรือเลํนการเมือง
เป็น  การเลํนการเมืองไมํเพียงแตํพบในเวทีการแขํงขันทางการเมืองหรือตําแหนํงทางการเมืองเทํานั้น 
ในบริบทการดําเนินชีวิตประจําวันอ่ืนๆ ก็ถูกใช๎ในแตํละเงื่อนไขตํางๆ  เคยมีหนํวยราชการภายนอก
เข๎ามาให๎การชํวยเหลือทําโครงการวิจัยฟ้ืนฟูภาษาบรู ครั้งหนึ่ง ผู๎ วิจัยเข๎ารํวมในวงสนทนางานบุญ
หมูํบ๎าน บรรยากาศในวงเป็นไปอยํางมีสีสันบันเทิง บางคนกินเหล๎า บางคนไมํกิน เราพูดคุยกันหลาย
เรื่อง ชํวงหนึ่งมีการพูดคุยเกี่ยวกับภาษาบรูในหมูํบ๎านที่นับวันจะลดลงเป็นระยะ   คนในวงสนทนา
สํวนใหญํเคยเป็นทีมวิจัยภาษา (ซึ่งพวกเขาบอกให๎ทราบ) เลําให๎ฟังวํา ชาวบ๎านทราบข๎อนี้ดีเพราะเคย
พากันทําการวิจัยฟื้นฟูภาษาของหมูํบ๎าน โครงการนี้เข๎ามาในหมูํบ๎านพร๎อมงบประมาณจํานวนหนึ่ง มี
พ่ีเลี้ยงเป็นอาจารย๑ผู๎มีความรู๎และชํานาญการมาชํวย   โดยมีชาวบรูมาเป็นทีมหรือคณะกรรมการ 
คัดเลือกมาจากผู๎นําชุมชน  ปราชญ๑ ผู๎อาวุโส และคนวัยหนุํมสาว ตลอดถึงผู๎บริหารโรงเรียนของ
หมูํบ๎าน เริ่มแรก  โครงการดําเนินไปด๎วยดีตามลําดับ  แตํในชํวงท๎ายโครงการสะดุดและหยุดลง การ
ดําเนินการเงียบหายไป    ในวงสนทนาพูดคุยกันถึงความขัดแย๎งที่ซับซ๎อนพอทราบได๎วํา มีความ
ขัดแย๎งระหวํางผู๎บริหารคนหนึ่งในทีมกับปราชญ๑ชาวบรูคนสําคัญในทีม ตํางฝุายไมํยอมกันทาง
ความคิด  ความขัดแย๎งนั้นมีสํวนพัวพันกับเรื่องผลประโยชน๑ คําตอบแทนไมํเทํากันบ๎าง  มีการดึงเอา
เงินงบประมาณไปเข๎าฝุายใดฝุายหนึ่งบ๎าง ซื้อของบางอยํางก็ลงราคาเกินจริงบ๎าง บางคนทํางานแตํ
ไมํได๎รับคําตอบแทนบ๎าง การหยุดลงของโครงการนั้นยังมีเงินงบประมาณเหลืออยูํจํานวนหนึ่ง คนใน 
(ทีม) รู๎วําอยูํที่ใคร และทําไมไมํนํามาแบํงกัน  ชาวบรูคนหนึ่ง (ที่เข๎ารํวมทีม) เลําให๎ฟังวํา เขาทํางาน
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มาตลอดระยะเวลาของโครงการบางคราวไมํได๎คําตอบแทน เขายอมเซ็นเอกสารเพ่ือที่จะได๎ปิด
โครงการให๎เป็นไปอยํางเรียบร๎อยเผื่อที่จะมีโครงการตํอไปเข๎ามาอีก 

ลําสุด ในการสร๎างเข่ือนกันทรุดในหมูํบ๎าน มีการระเบิดหินและขุดเจาะนําดินและหินของ
หมูํบ๎านมาสร๎างเขื่อน ซึ่งโดยปกติควรจะเป็นเรื่องของนายทุนผู๎รับเหมาจะต๎องจัดซื้อหรือหามา แตํ
เนื่องจากหมูํบ๎านที่มีพ้ืนอยูํอาศัยสํวนใหญํเป็นชั้นหิน บางแหํงเป็นก๎อนหินขนาดกว๎าง มีการยอมให๎
นายทุน (ผู๎รับเหมา) เข๎ามาระเบิดเจาะเอาหินและดิน  แลกกับการจะได๎พ้ืนที่เป็นที่เรียบใช๎ปลูกสร๎างที่
อยูํอาศัยได๎ นายทุนใช๎กลยุทธ๑ให๎เข๎าขุดเจาะได๎โดยการยินยอม เขาขอให๎ชาวบ๎านที่ต๎องการที่ราบ รํวม
ตัวกันทําหนังสือแสดงความต๎องการปรับที่อยูํอาศัยและพ้ืนที่เพาะปลูก   

สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ชาวบ๎านจํานวนหนึ่งที่มีพ้ืนที่ของตนเองเป็นก๎อนหิน1 จะได๎ประโยชน๑  
สํวนชาวบ๎านที่เหลือ (ซึ่งถือเป็นสํวนใหญํ) ไมํได๎ประโยชน๑ในกระบวนการนี้ แตํกลับได๎รับการ
เดือดร๎อน ในการระเปิด ขุดเจาะนั้น ทําให๎เกิดเสียงดังและมีฝุุนควันจํานวนมาก   

 ในเรื่องนี้ มีคนในหมูํบ๎านเป็นตัวแทนประชุมชาวบ๎านแสดงความไมํพอใจ  ทําหนังสือร๎อง
ทุกข๑และแจ๎งไปยังหัวหน๎างาน  ขอให๎เปิดเวทีประชุมชี้แจง (อยํางเปิดเผย)  มีตัวแทนชาวบ๎าน  
นักการเมืองท๎องถิ่น และหัวหน๎างานที่รับผิดชอบโครงการ มาพูดคุยและรับทราบข๎อร๎องเรียนผลทบ
จากชาวบ๎าน  

ชาวบ๎านที่เป็นผู๎นําในเรื่องนี้บอกผู๎วิจัยถึงข๎อเรียกร๎องวํา  “พวกเฮาขอให๎เฮ็ดงานเป็นเวลา 
เพราะบางครั้งเฮ็ดงานจนเลยเวลาไปจนฮอดค่ํา ซึ่งสํงผลกระทบหลาย ฝุุน ควัน เสียงดัง เบิ่งเอาติ 
บ๎านแตํละหลังมีแตํฝุุนคลุมจนบ๎านเปลี่ยนเป็นสีแดงเบิ่ดแล๎ว เฮาขอให๎ฉีดน้ําดับฝุุนที่ฟูุงกระจายอยําง
น๎อยทุกๆ ชั่วโมง  และ ให๎มีการแจกหน๎ากากกันฝุุนให๎กับชาวบ๎านนํา” เมื่อนําเรื่องนี้ไปยื่นกับ
นักการเมืองในหมูํบ๎านคนหนึ่ง  แตํกลับถูกบอกวํา “ให๎เอาหนังสือร๎องทุกข๑นั้นมา ผมจะนําไปยื่นเอง” 

ไมํมีเวทีที่จะเจรจาตามท่ีต๎องการ นักการเมืองที่รับจดหมายนั้นไว๎ได๎รับการครหาวํา มีสํวน
ได๎ประโยชน๑ในเรื่องนี้ เพราะเขาปรับพ้ืนที่ให๎พํอของเขา ชาวบ๎านบางคนยังบอกด๎วยวําพ้ืนที่ราบที่เขา
ได๎ทําให๎พํอนั้นได๎พ้ืนที่เพ่ิมขึ้นกวําเดิมโดยให๎รถดันที่ให๎กว๎างขยายออกเพ่ิมขึ้น  ขณะที่ของคนอ่ืนที่
ไมํใชํญาติพ่ีน๎อง เขากับชี้ให๎รถขุดเจาะ ไถ และปรับพื้นที่เกินเพ่ือให๎เอามาเป็นพ้ืนที่สาธารณะ เจ๎าของ
ที่พยายามที่จะยืนยันและแย๎ง ไปตามญาติพ่ีน๎องและผู๎อาวุโสหมูํบ๎านมาชํวยยืนยัน แตํที่ก็ถูกไถปรับไป

                                           
1ซึ่งสํวนหนึ่งเป็นนักการเมืองในหมูํบ๎านและชาวบรูที่มีเงินซื้อไว๎จากญาติพ่ีน๎องในราคาถูกเพราะถือเป็นพ้ืนที่ใช๎

ประโยชน๑ไมํได๎ มีแตํหิน 
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เรียบร๎อย บรูคนหนึ่งที่ถูกชํวงชิงพื้นที่(จากการไถํปรับ) ไปเป็นถนนบอกวํา “เพ่ินมาชี้ๆ ให๎รถขุด ปรับ
ตรงนี้ๆ  แล๎วก็ข้ึนรถออกไปเลย เจ๎าของที่และญาติพ่ีน๎องบํทันได๎แย๎งหยังเลย”  

แม๎จะไมํมีการเจรจากันระหวํางทั้งสองฝุาย แตํดูเหมือนอีกฝุายจะรับรู๎ข๎อตํอรองบ๎าง 
บางสํวน นายทุนมีการปรับเวลาการทํางาน และมีการนําเอาน้ํามารดถนนเพ่ือดับฝุุนเป็นครั้งคราว 
อยํางไรก็ตาม การยอมได๎พ้ืนที่ราบแลกกับเสียงดังที่รบกวน และฝุุนละอองที่คุมไปทั่วหมูํบ๎าน ขณะที่
นายทุนเองก็ได๎ดินและหินในการสร๎างเขื่อน   มีเสียงซุบซิบกันวํา “หมูํบ๎านนี้ทําได๎งําย เพราะเราเป็น
ชาวบรู คนซื่อ ถ๎าหมูํบ๎านอ่ืนชาวบ๎านเขาไมํยอม”  ขณะที่นายทุนเองก็ยอมรับวํา หมูํบ๎านนี้ทําได๎งําย 
หมูํบ๎านอ่ืนเขาทําไมํได๎ ชาวบ๎านรับรู๎ถึงกลวิธีของนายทุน  รู๎วําเขาได๎เงินงบประมาณมาเข๎ากระเป๋า
ของตัวเอง และด๎วยเหตุนี้ชาวบ๎านกลุํมหนึ่งเข๎าไปตํอรองนายทุน ขอให๎นําดินจากริมแมํน้ํา1มาให๎
ชาวบ๎านเพ่ือใช๎ในการปลูกผักทํากินตามครัวเรือน  อยํางน๎อยบ๎านละหนึ่งคันรถ เพราะพ้ืนที่อยูํอาศัย
ของพวกเขาสํวนใหญํเป็นชั้นหิน ไมํสามารถปลูกอะไรไมํได๎  ซ้ําดินที่พอจะมีอยูํบ๎างก็ปลูกพืชไมํคํอย
ได๎ผล2  ยายคนหนึ่งจําได๎ดีวําวันที่โครงการเข๎ามาถึงหมูํบ๎านและบอกวํา “เพ่ินเข๎ามาขุด และไถปรับ
หน๎าดินริมชายฝั่ง พังสวน ถั่ว  พริก  มัน ข๎าวโพด ที่ยายปลูกไว๎เบิ่ด บํบอกยายเลยจักคํา” 

ยายเลําไปพร๎อมกับสีหน๎าและแววตาเสียใจระคนกับความเสียดายผักตํางๆ ที่โตกําลังจะ
ได๎กินพร๎อมอดน๎อยใจไมํได๎วําทําไมไมํมาบอกยายสักคํา อยํางน๎อยก็พอได๎เก็บผลผลิตบางอยํางที่พอจะ
ได๎กินให๎สมหยาดเหงื่อและน้ําพักน้ําแรงท่ีลงไป  ชวนให๎ผู๎วิจัยนึกถึงภาพหญิงชราเดินหลังคํอมๆ ไปริม
โขงเกือบทุกเช๎า-เย็นเพ่ือปลูกผัก ผู๎วิจัยเคยถามถึงเหตุผล ยายบอกวํา “ลูกหลานไมํมีใครอยากให๎มา
ทํา แตํยายคิดเห็นอดีตที่เคยเฮ็ด มันอดบํได๎ พอได๎กินได๎ใช๎ ดีวําอยูํซื่อๆ” แตํดูเหมือนข๎อเรียกร๎องขอ
ดินเพาะปลูกของชาวบ๎านนี้จะไมํได๎รับการตอบสนอง (ซึ่งชาวบ๎านบางคนก็พอรู๎ลํวงหน๎าแล๎ววํา ไมํ
นําจะได๎) ประกอบกับในตอนนั้นโครงการสร๎างใกล๎จะเสร็จ เขื่อนหินปิดหน๎าดินริมน้ําหมดแล๎ว 
อยํางไรก็ตาม สิ่งที่นายทุนให๎ชาวบ๎านก็คือซื้อหลังคาสันไทยมามุงโรงครัวในวัด ซึ่งชาวบ๎านรู๎วํา ราคา
ไมํก่ีตังค๑ 

อยํางไรก็ตาม ในบริบทท๎องถิ่น หมูํบ๎านบรูลาวเป็นสํวนหนึง่ของพ้ืนที่ทางการเมือง 
นักการเมืองหรือเจ๎าหน๎าที่รัฐท๎องถิ่นหรือผู๎มีอิทธิพลซึ่งชาวบรูมักจะเรียกเหมารวมวํา “นาย” หรอื 

                                           
1 ดินริมแมํน้ําโขงจะมีปุ๋ย (จากการไหลมาทับถมกันของซากวัชพืชตํางๆ )  ดินแมํน้ําจึงเหมาะสมในการเพาะปลูกและ

เป็นที่ต๎องการของชาวบ๎านในยามที่เขื่อนได๎ถูกสร๎างทับ  ซึ่งทําให๎พวกเขาไมํสามารถเข๎ามาใช๎พ้ืนที่ดังกลําวปลูกพืชทําการเกษตรไว๎
กินรวมไปถึงพอได๎เหลือขายมีรายได๎  

2 ผู๎วิจัยเคยชํวยปูาคนหนึ่งขึ้นภูไปหาเอาดินที่อยูํบนภู (เป็นแหํงๆ) ลงมาเพ่ือนํามาปลูกผักสวนครัว พบเขา ต๎อ งเข็น
รถเข็นขึ้นไปบนภูหลายเที่ยวกวําจะได๎ดินมาปลูกผัก  ทําให๎เห็นความขาดแคลนพ้ืนที่ทํากินในการเพาะปลูก 



203 
 

“หัวหน๎า” เข๎ามาในหมูํบ๎านอยูํเป็นระยะ โดยเฉพาะนักการเมืองจะเข๎ามาถ่ีๆ ในชํวงการหาเสียง
เลือกตั้ง นอกจากนี้ ในโอกาสงานบุญ แตํงงาน  บวชนาค หรืองานศพ  ก็จะพบพวกเขาได๎บํอยๆ (ซ่ึง
รวมถึงหมูํบ๎านไทยอีสานอ่ืนๆ ด๎วย โปรดดูนักการเมืองที่เข๎ามาหาเสียงในงานบุญในวัดที่หมูํบ๎านบรูอีก
แหํงในบทที่ 3)   

คนในหมูํบ๎าน (โดยเฉพาะผู๎ชาย) สํวนหนึ่งนอกจากจะเป็นฐานเสียงให๎กับนักการเมืองหรือ
พรรคใดพรรคหนึ่งแล๎ว   อีกหลายคนก็มีวิธีเข๎าหาหรือรู๎จักนายเหลํานี้เพ่ือสร๎างความสัมพันธ๑ในแบบที่
พวกเขาจะสามารถจะนําไปพูดหรืออวดได๎ รวมถึงทําให๎ได๎ประโยชน๑บางอยําง อาจจะรียกได๎วํา 
“ความสัมพันธ๑เชิงผลประโยชน๑”  การสร๎างความรู๎จักและสร๎างความสัมพันธ๑กับนายดังกลําวนั้น 
กระทําผํานเงื่อนไขตํางๆ เชํนรู๎จักโดยตรงผํานระบบอุปถัมภ๑ กรณีนักการเมืองก็เป็นฐานเสียงหรือ
หัวคะแนนให๎ ในหลายเงื่อนไขตํางๆ นั้น “วงดื่มกิน” หรือ “การเข๎าไปดื่มกินด๎วย” ก็ยังเป็นพ้ืนที่หนึ่ง
ที่ชาวบ๎านใช๎สร๎างความสัมพันธ๑ดังกลําว ซึ่งมักจะเรียกวํา “ดื่มกับหัวหน๎า” หรือ “ดื่มกับนาย”  แตํ
หลังจากนั้นก็ได๎กลายเป็นวาทะ “รู๎จักนาย”  “ผมเคยกินนําเรามาแล๎ว”   “ผู๎นั้นบํ ผู๎นี้บํ ขํอยฮ๎ูจักเพ่ิน 
กะเคยดื่มนํากันมาเนาะ” ซึ่งการดื่มกินนัน้ เหล๎าเข๎ามามีสํวนเชื่อมสําคัญจากการเป็นสิ่งที่คุ๎นชินกับวิถี
ของชาวบรู (โดยเฉพาะผู๎ชาย) มาช๎านาน ซึ่งจะได๎กลําวตํอไป 

 

5.6.1 เรื่องเหล้ากับชาวบรู 

 เหล๎าถือวําเป็นสํวนหนึ่งของวัฒนธรรมของชาวบรูมาช๎านาน ในความเชื่อและ
พิธีกรรม เป็นเครื่องเซํนสําคัญอยํางหนึ่งที่ขาดไมํได๎ในหลายพิธีกรรมเซํนผีทั้งผีตระกูลและผีสูงสุดของ
หมูํบ๎าน  ในพิธีกรรมเชํนไหว๎ผีนั้น เมื่อเซํนให๎ผีดื่มแล๎ว คนจะเป็นคนดื่มกินกันทีหลัง   พิธีกรรมจึงมี
เหล๎าและการดื่มเหล๎าอยูํเสมอ รวมถึงการไถํถอนความผิดหรือขอขมาผีซึ่งเรี ยกวํา “การปรับไหม” 
และการแก๎บนตํางๆ อยํางน๎อยก็ต๎องมีเหล๎าไห ไกํตัว นอกจากนี้ ในการดื่มกินตามปกติและโอกาส
ตํางๆ อันเป็นการพบปะสังสรรค๑กันของชาวบรูก็จะมีการดื่มเหล๎า และสํวนหนึ่งที่เห็นเกือบทุกครั้ง
กํอนที่พวกเขาจะเริ่มวงดื่มกิน เมื่อเปิดขวดรินเหล๎า เหล๎าแก๎วแรกต๎องรินให๎ผีกินกํอน โดยโรยให๎ที่เสา
เรือนหรือบนพ้ืนดิน กลําวเรียก บอกกลําวให๎ผีมาดื่มกิน  แล๎วหลังจากนั้นก็เป็นคิวของคนตํอไป 

วงเหล๎ายังเป็นการจัดลําดับความสัมพันธ๑ เพราะในพิธีกรรม จะแบํงวงดื่มกินเชํน  วงของ
ผู๎อาวุโส  และวงของลูกหลาน แม๎ในยามปกติที่ดื่มกินกัน การดื่มสุรารํวมกันในตระกูลทั้งผู๎อาวุโสและ
ลูกหลาน  เหล๎าแก๎วแรกผู๎อาวุโสในกลุํมจะรินให๎ผี แล๎วจึงสํงขวดให๎คนที่อายุน๎อยสุดเป็นคนรินเสิร๑ฟ 
เริ่มเสิร๑ฟจากผู๎อาวุโสสุดไลํลงมาตามลําดับจนรอบวง แล๎วพักชั่วระยะเวลาหนึ่ง พูดคุยสนทนาเฮฮากัน  
แล๎วเริ่มรินใหมํแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนคนในวงแยกย๎ายกันไป 
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การดื่มกินในวงเหล๎า จะมีการพูดคุยกันในหลากหลายเรื่องราวจิปาถะ ผู๎อาวุโสบางคนถือ
เป็นโอกาสบอกเตือนลูกหลานบางคนเรื่องการลําสัตว๑ การเข๎าปุา  เรื่องยาเสพติด หรือเรื่องการ
ทะเลาะเบาะแว๎งกัน ซึ่งบางครั้งถือเป็นการอบรมไปในตัวด๎วย  นอกจากนี้ยังเป็นเสมือนการสร๎างหรือ
กระชับความสัมพันธ๑ บางคนผู๎วิจัยพบวําในยามปกติเขาไมํคํอยคุย เป็นคนแบบถามคําตอบคํา เมื่อได๎
เข๎ารวมวงเหล๎าดื่มกินด๎วยกัน จะพูดมากขึ้น แล๎วเริ่มกํอตัวด๎วยเรื่องราวตํางๆ ที่ตํางคนก็ขุดคุ๎ยกัน
ขึ้นมา เรื่องการขึ้นภู การหาปลา เรื่องอวน มอง  หรือแม๎กระทั้งประสบการณ๑เรื่องตํางๆ  ภายในวง
เหล๎าอาจถูกแบํงยํอยลงอีก เป็นไปตามคํูสนทนาที่คุยกันเป็นเรื่องๆ1  

อยํางไรก็ตาม การดื่มกินในงานบุญตํางๆ บุญผเวส (โปรดดูบทที่ 7) หรือโอกาสอ่ืนๆ เชํน
งานดอง (แตํงงาน)  ชาวบรูจะได๎สร๎างความสัมพันธ๑ใหมํๆ เพ่ิมขึ้น บางคนได๎เสี่ยวฮัก พํอฮักแมํฮัก 
อยํางแนบแนํน สืบทอดมาถึงลูกหลาน หมายถึงพํอแมํที่เป็นเสี่ยวฮักกัน  รุํนลูกก็จะถือเป็นลูกฮักด๎วย 
และระหวํางลูกๆ ด๎วยกันพวกเขาก็จะเป็นพ่ีฮักน๎องฮักหรือเสี่ยวฮักกันตามลําดับ วัฒนธรรมนี้แม๎จะ
เป็นวัฒนธรรมลาวที่ชาวบรูปรับรับเข๎ามาใหมํ แตํก็เข๎ามาผสมผสานกับวัฒนธรรมบรู ด๎วยเหตุนี้ 
สําหรับบางคน การไปรํวมงานบุญและรํวมวงดื่มกิน ถือเป็นโอกาสการสร๎างสายสัมพันธ๑เพ่ิม (ซึ่งจะได๎
กลําวถึงในบทที่ 7)  นอกจากสร๎างความสัมพันธ๑แล๎วยังทําให๎วงดื่มกินเป็นเงื่อนไขที่มีนัยทางการเมือง2 
หรือแฝงผลประโยชน๑ซึ่งจะได๎กลําวตํอไป 

ในงานศพบ๎านหลังหนึ่ง วงดื่มกินของนาย มีผู๎ชายชาวบรูด๎วยไมํต่ํากวํา 10 คน (แม๎โต๏ะ
กลมนั้นจะถูกจัดให๎นั่งจํากัดไว๎ด๎วยเก๎าอ้ีประมาณ 5-6 ตัว แตํก็พวกเขาก็ยกเก๎าอ้ีมานั่งเสริมเพ่ิม) แตํ
ละคนนอกจากนักการเมืองท๎องถิ่นและหมูํบ๎านแล๎วยังมีผู๎อาวุโสที่มีบทบาทและความสําคัญในหมูํบ๎าน 
ชายหนุํมรุํนใหญํคนหนึ่งเข๎ามาถามผู๎วิจัยวํา ทําไมไมํไปนั่งรํวมโต๏ะกับนาย  ผู๎วิจัยตอบในเชิงปฏิเสธ
แล๎วถามเขากลับทํานองเดียวกัน  เขาตอบวํา “อยากไปกินนําเพ่ินอยูํ แตํบํกล๎า”  ชํวงรอบค่ําๆ ผู๎วิจัย
เห็นเขาร๎องเลํนเต๎นรํา มํวนไปกับคาราโอเกะที่เจ๎าภาพจัดไว๎ ตกดึกเมื่อแอลกอฮอล๑ออกฤทธิ์ เขาเดิน
ไปที่โต๏ะหัวหน๎าแล๎วเข๎ารํวมวงดื่มกินกับนาย   

                                           
1 สําหรับบางคนเมื่อได๎รวมวงกัน ตํอมาเมื่อผู๎วิจัยพบเขา ร๎ูสึกวําเขาเป็นมิตรขึ้น มีการทักทาย พูดคุย ชวนไปบ๎าน และ

พูดคุยถามเร่ืองราวตํางๆ ได๎มาก   
2 โดยธรรมชาติของการดื่มกิน เมื่อเร่ิมมีอาการมึนเมาแล๎ว การกล๎าคุยหรือกล๎าแสดงออกจะปรากฏ ทําให๎เร่ืองที่พูดคุย

มีบรรยากาศการถกเถียงกัน คนที่ไมํเห็นด๎วย และคนที่เห็นด๎วย (แตํก็ยอมรับวํา สํวนหนึ่งได๎กลายเป็นเชื้อมูลของการทะเลาะ ตํอย
ตีกัน แตํก็ไมํใชํทุกคร้ัง)  คร้ังหนึ่ง เร่ืองความขัดแย๎งและผลประโยชน๑ในการทํางานโครงการหนึ่งถูกนํามาพูดคุยในวง  แตํละคน
แสดงความคิดเห็น   ข๎อมูลหรือข๎อเท็จจริงถูกแบออกมา มีการถกเถียงกัน  โครงการได๎เงินเทําไร เงินแบํงไมํเทํากัน ใครเอาเปรียบ 
ใครถือวําตัวเองเป็นใหญํ ในยามปกตินอกวง เร่ืองแบบนี้ไมํเป็นเร่ืองที่พูดกันได๎  หรือถามแล๎วจะตอบได๎งํายๆ ผู๎วิจัยร๎ูสึกข๎อมูลถูก
ซักไซ๎ตรวจสอบกันไปมาระหวํางการสนทนา 



205 
 

งานบุญในเวลาตํอมา ทํามกลางญาติพ่ีน๎อง (ที่สํวนหนึ่งนั่งเรือข๎ามแดนมา) ผู๎วิจัยพบวํา
เขาพูดและรับรองวํา “บํมีหยัง แถวนี้ขํอยฮ๎ูจักเบิ่ด หัวหน๎าชื่อ....ขํอยเคยกินเหล๎านําเรามาแล๎ว บํมียัง
ดอก”  ขณะเดียวกัน บางคนยังนํามาเป็นเรื่องเลําในวงเหล๎า สร๎างสีสัน เสริมให๎เขาเป็นคนกว๎างขวาง 
รู๎จักนายมาก ซึ่งไมํเพียงแตํเป็นเรื่องเลําไว๎สําหรับแคํเลําหรืออวดเทํานั้น ในความจริง บางกรณีก็ใช๎
ประโยชน๑ได๎จริงเชํน รับประกันญาติพ่ีน๎องข๎ามแดนได๎   ให๎นายหรือหัวหน๎าพาไปชํวยรับ (ฮับ) ญาติพ่ี
น๎องที่ถูกตํารวจไทยจับได๎  

ด๎วยเหตุนี้ จะเห็นได๎วํา การเมืองที่เข๎ามาในหมูํบ๎านไมํเพียงทําให๎ชาวบรูเรียนรู๎และแขํงขัน
ชิงชัยตําแหนํงทางการเมืองเทํานั้น แตํยังนํามาใช๎ในชีวิตประจําวันตามเงื่อนไขเฉพาะตํ างๆ ได๎อยําง
หลากหลาย สะท๎อนให๎เห็นวํา กระบวนการทางการเมือง (อํานาจครอบงํา) ไมํได๎ครอบครองความเป็น
เจ๎าได๎อยํางเบ็ดเสร็จ แตํยังมีรอยปริแยกให๎เกิดการตํอรอง ปรับใช๎ ผสมผสาน1 ผํานกลยุทธ๑ปฏิบัติการ
ตํางๆ บนพ้ืนที่ของการปฏิสัมพันธ๑กับอํานาจหรือการครอบงํา ซึ่งทั้งหมดนี้ อาจจะเรียกได๎วํา “เลํน
การเมือง”  ชาวบรูจึงรู๎จักใช๎ยุทธวิธี “เลํนการเมือง” กลยุทธ๑ปฏิบัติการในชีวิตประจําวันจึงมีนัยทาง
การเมืองไปตามเงื่อนไขและสถานการณ๑และบางครั้งก็ฉวยใช๎ ปรับผสานไปกับรูปแบบวัฒนธรรม
ท๎องถิ่นสร๎างความสัมพันธ๑ความเป็นพ่ีน๎องกันระหวํางไทย-บรู-ลาว อยํางสลับซับซ๎อนในการข๎ามแดน 
ตํอรองหรือแลกเปลี่ยนสิ่งของ (ผู๎วิจัยจะกลําวถึงประเด็นนี้ในบทที่ 7) 

 

5.7 บทสรุป 

ภูมิภาคอีสานในอดีต เคยถูกมองวํา เป็นพ้ืนที่หํางไกล ไมํเจริญ ผู๎คนมีความเชื่อและ
วัฒนธรรมที่ตํางจากศูนย๑กลาง มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่สัมพันธ๑ใกล๎เคียงกับคนลาวใน สปป. ลาว ใน
กระบวนการสร๎างชาติไทย รัฐจึงจับจ๎องหรือหวาดกลัวด๎วยทําทีเชํน กลัวคนอีสานจะแบํงแยกดินแดน
ไปรวมกับอาณาจักรฝั่งซ๎ายแมํน้ําโขงซึ่งมีประเทศอาณานิคมเป็นแรงกดดันอยูํ อยํางไรก็ตาม ภูมิภาค
อีสานก็ได๎ถูกรวมเข๎ามาเป็นชาติด๎วยเทคโนโลยีแหํงอํานาจตํางๆ เปลี่ยนชื่อนามเมือง และวางนโยบาย
การพัฒนาตํางๆ เข๎ามามากขึ้น จนปัจจุบันนี้ ภูมิภาคอีสานได๎กลายมาเป็นสํวนหนึ่งของรัฐชาติไทยที่
มั่นคงทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมวัฒนธรรมมากขึ้น นอกจากนี้ ภายใต๎กระแสโลกาภิวัตน๑และ
ทุนนิยม  อีสานก็ยังเป็นพ้ืนที่ที่ทุนนิยม การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงตํางๆ เข๎ามาปฏิสัมพันธ๑ และ
สร๎างให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงอยํางมาก สํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด๎านเศรษฐกิจ การเมือง และ

                                           
1 ซึ่งประเด็นนี้แอนดรูว๑มองวํา ถึงแม๎วําจิตสํานึกดังกลําวยังไมํถึงกับกํอรูปขึ้นมาอยํางรุนแรงหรือเป็นเคลื่อนไหวอยําง

ชัดเจนก็ตาม แตํก็เป็นสํวนหนึ่งของการสะสมทุนของการตํอสู๎หรือตํอรองของอุดมการณ๑ตํอต๎าน (Andrew 1984) 
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สังคมวัฒนธรรมของพ้ืนที่และผู๎คนในดินแดนภูมิภาคนี้อยํางมาก อีสานทุกวันนี้จึงสลัดภาพของความ
ล๎าหลัง ไมํเจริญ เป็นอื่นหรือด๎อยพัฒนา 

คนบรู ในฐานะกลุํมชาติพันธุ๑หนึ่งที่อยูํในพ้ืนที่ภูมิภาคนี้ก็ถูกกลืนกลายเข๎าสูํกระบวนการ
สร๎างชาติไทยเชํนเดียวกัน นอกจากนี้ ในความเป็นภูมิภาคที่รัฐจัดจําแนก ชาวบรูยังถูกมองวําเป็นคน
กลุํมน๎อยที่อยูํรวมกับคนไทยอีสานทั้งจากศูนย๑กลางและคนท๎องถิ่นที่พวกเขาปฏิสัมพันธ๑ด๎วย  ในยุค
สมัยใหมํที่ภูมิภาคอีสานได๎รับการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในด๎านตํางๆ คนบรูก็รับผลกระทบด๎านวิถี
ชีวิตทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมวัฒนธรรมด๎วย 

ในด๎านเศรษฐกิจ การเบียดขับพ้ืนที่ด๎วยนโยบายปุาหรืออุทยาน ทําให๎ชาวบรูไมํสามารถใช๎
ทรัพยากรเหมือนเดิม สํงผลกระทบตํอวิถีการดํารงชีพ พร๎อมกับที่ชุมชนหมูํบ๎านถูกพัฒนาตาม
นโยบายรัฐ ถูกเชื่อมตํอกับภายนอกผนวกเข๎าไปในตลาดและระบบทุน วิถีการผลิตเปลี่ยนแปลงไปจาก
การเคยพ่ึงตนเองกลายเป็นต๎องพ่ึงพาตลาด จัดหาหรือซื้อมาขายไปซึ่งสิ่งของพ้ืนถิ่นเชํนปลา ไม๎ไผํ 
เครื่องจักรสานหัตถกรรม แลกเปลี่ยนหรือขายเพ่ือได๎มาซึ่งสินค๎าประเภทอ่ืนหรือแลกกับเงินตราใน
เวลาตํอมา เศรษฐกิจหมูํบ๎านเปลี่ยนไปสูํการผลิตเพ่ือตลาดมากขึ้น ชาวบรูต๎องดิ้นรนวิถีชีวิตทาง
เศรษฐกิจ เพ่ือดํารงชีพและรับกับความเจริญตํางๆ ที่เข๎ามาในหมูํบ๎าน เกิดการปรับตัวตํอรองออกมา
เป็นแรงงานไกลบ๎าน  เชํน ยาวและครอบครัว เข๎ามาทํางานในกรุงเทพฯ และเป็นตัวแบบของการใช๎
ชีวิตภายนอกแบบสมัยใหมํของเครือญาติและคนบรูอีกหลายคน คนบรูที่ออกมาทํางานไกลบ๎านยังมี
สํวนนําเอารูปแบบ เทคโนโลยี และวิถีชีวิตแบบใหมํเข๎ามาในหมูํบ๎าน ขณะที่คนที่อยูํในหมูํบ๎านก็ต๎อง
ปรับตัวตํอรองกับเงื่อนไขท๎องถิ่น หลายคนออกมาเป็นแรงงานใกล๎หมูํบ๎านในอําเภอ  ไปเช๎า-เย็นกลับ 
เชํน  พจน๑ รับจ๎างทั่วไปทั้งในและนอกหมูํบ๎าน และบางครั้งก็หาปลา ขึ้นภูเก็บหาพืชผัก ของปุา หรือ
อาสานําเดินปุาให๎กับคนภายนอกหรือพระธุดงค๑ การเป็นแรงงานนอกหมูํบ๎านนั้ น คนบรูฉวยใช๎      
อัตลักษณ๑ความเป็นบรูที่ซื่อสัตย๑แสดงการเป็นแรงงานที่ดีได๎รับการไว๎วางใจจากนายจ๎าง นายจ๎างบาง
คนไมํจ๎างคนหมูํบ๎านอ่ืนนอกจากชาวบรู การดิ้นรนวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจยังผสานไปกับกระบวนการ
หรือสายสัมพันธ๑ในท๎องถิ่น เชํน ปูาตุ๎ย เข๎ารํวมกับพ่ีน๎องฮักแพงคนไทยอีสานหมูํบ๎านอ่ืน สานไม๎กวาด
ขายให๎พํอค๎าข๎างนอก แสดงความเป็นคนท๎องถิ่นไทยอีสาน  นายขนุนชํวงชิงการหาปลากับประมงคน
ท๎องถิ่นด๎วยกลยุทธ๑ชีวิตประจําวันที่หลากหลาย เชํน ผูกสายสัมพันธ๑ฮักแพงกับคนท๎องถิ่นเชําที่หาปลา
จากฝั่งลาว ซื้อกวดจากคนในท๎องถิ่นหาปลาในชํวงปลาชุกชุมโดยเรียนรู๎เทคนิคและวิธีการจากเสี่ยวพ่ี
น๎องฮักแพงคนลาวในทางใต๎แมํน้ํา  หาสิ่งของข๎ามแดนมาแลกเปลี่ยนและซื้อขาย ซึ่งได๎เรียนรู๎จาก
เสี่ยวคนไทยอีสานที่มาฉวยใช๎ให๎เขาเป็นเรือจ๎างพาขายของ  
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เงื่อนไขหรือชํองทางการดําเนินชีวิตตํางๆ ที่กลําวมานั้นชํวยปรับเปลี่ยนชีวิตนายขนุนให๎มี
ความเลื่อนไหลในการดิ้นรนวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจ พร๎อมกับการรู๎จักแสดงอัตลักษณ๑ที่เลื่อนไหลตาม
ความสัมพันธ๑ด๎วย ลักษณะทํานองนี้ยังพบได๎ในวิถีชีวิตชาวบรูทั่วไปเชํน คนบรูบางคนเข๎ารํวม
กระบวนการย๎อมปลานําปลาเลี้ยงและปลาน้ําโขงแท๎มาสลับซับเปลี่ ยนซื้อขายไป-มาระหวํางท๎องถิ่น
และภาคกลาง บางครั้งเลือกแสดงอัตลักษณ๑ท๎องถิ่นไทยอีสานซื้อหาและขายปลาระหวํางภาคกลาง
และท๎องถิ่น บางครั้งเลือกแสดงอัตลักษณ๑บรูใช๎เครือญาติและญาติพ่ีน๎องชํวยในการวิ่งรถสํงของหรือ
ชํวยงานที่ร๎าน บางครั้งใช๎สายสัมพันธ๑เครือญาติของภรรยาที่เป็นคนลาวชํวยประสาน แลกเปลี่ยน
สิ่งของไทย-ลาวสองฟากพรมแดน 

ในบริบทวิถีชีวิตสมัยใหมํ ความเจริญตํางๆ ที่เข๎ามาทําให๎ชาวบรูปรับตัวและถูกดูดซับเข๎า
หาวิถีชีวิตแบบใหมํ  วิถชีีวิตและสังคมชาวบรูถูกเชื่อมตํอเข๎ากับโลกภายนอก เดินทางเคลื่อนย๎ายไปยัง
ที่ตํางๆ ทั้งหางานทํา เรียนหนังสือ หรือแสวงหาวิถีชีวิตแบบสมัยใหมํ เชํน กล๎วย ลูกสาวชาวบรูที่พํอ
แมํยังไมํได๎คืนฮีต ออกมาเรียนหนังสือในจังหวัด คุ๎นชินวิถีชีวิตแบบใหมํ เรียนจบแล๎ว เธอเข๎ามา
ทํางานกรุงเทพฯ กับแฟนที่คบหาสมัยเรียน กล๎วยคํอยๆ ตํอรองการแตํงงานกับพํอและจารีตสังคม
หมูํบ๎าน   เพ่ือไมํให๎พํอแมํเสียหน๎าเสียตา  วิถีชีวิตข๎างนอกเป็นวิถีชีวิตแบบใหมํที่สะดวกสบายไมํถูก
ควบคุม สอดสํองหรือถูกซุบซิบนินทาในหมูํบ๎าน (แบบฮีตคอง)  ในยุคสมัยใหมํของสังคมหมูํบ๎าน 
ความต๎องการทางด๎านวัตถุหรือสถานสภาพทางสังคมปรากฏให๎เห็นชัดมากขึ้นและมีสํวนกําหนด
พฤติกรรมสมาชิกชุมชน วัตถุท่ีเป็นตัวแทนของโลกสมัยใหมํๆ มีให๎เห็นและเป็นสิ่งปรารถนามากขึ้นทั้ง
เครื่องมือสื่อสาร รถยนต๑และบ๎านหลังใหญํๆ รูปแบบวิถีชีวิตสมัยใหมํยังแทรกซึมผํานไปถึงเครือญาติ  
บรูลาวที่ข๎ามมาหางานทําตํางแดนในไทย เชํน จํอยที่เข๎ามาทํางานโรงงานขนมจีน  รายได๎ที่ได๎รับแม๎
จะไมํมากนัก แตํก็มากพอสําหรับเขา มีเงินให๎พํอแมํ ซื้อขนมให๎น๎องและสิ่งที่ตัวเองอยากได๎ เงินและ
วิถีชีวิตตํางแดนของจํอยยังได๎กลับมาเป็นเรื่องเลํา (ตัวแบบการแสวงหาโอกาสของชีวิต) ให๎กับเด็ก
วัยรุํนหญิงสาวบรูลาวได๎ข๎ามมาทํางานไทย แสวงหาโอกาสสร๎างรายได๎เหมือนจํอย  

การเคลื่อนย๎ายแรงงานของชาวบรูเข๎ารํวมเป็นสํวนหนึ่งของแบบแผนการเดินทาง
เคลื่อนย๎ายสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคโลกาภิวัตน๑ ผู๎คนในหมูํบ๎านเริ่มให๎ความสําคัญกับ
การเดินทางเคลื่อนย๎ายถิ่นฐานข๎ามพรมแดนท๎องถิ่นและรัฐชาติ ออกมาหางานทํา สร๎างครอบครัวหรือ
ฐานะ ซึ่งนอกจากเป็นการปรับตัวทางเศรษฐกิจแล๎วยังเป็นการดิ้นรนตํอสู๎ มีแรงปรารถนาเพ่ือที่จะ
เข๎าถึงความทันสมัยและความมั่งคั่งทางวัตถุ นอกจากนี้ปลายทางของการเคลื่อนย๎ายยังเปิดกว๎างไมํ
จํากัด พวกเขาได๎พบเจอคนตํางถิ่นตํางแดนและอาจคบหา ชอบพอจนนําไปสูํการแตํงงานใช๎ชีวิต
ครอบครัวรํวมกัน แรงงานชาวบรูได๎กลายมาเป็นสํวนหนึ่งของกําลังแรงงานข๎ามถิ่น รวมทั้งคลื่น
กระแสการแตํงงานข๎ามชาติข๎ามวัฒนธรรม  
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ในบริบททางการเมือง  รัฐได๎ขยายอํานาจเข๎ามาครอบคลุมอํานาจท๎องถิ่น รวมทั้ง
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเดิมของชาวบรูไปสูํวัฒนธรรมแบบทางการ หมูํบ๎านมีความสําพันธ๑กับรัฐมาก
ขึ้นโดยผํานกระบวนการพัฒนาและการปกครอง การจัดตั้งองค๑กรทางพ้ืนที่และสังคมการปกครอง
แบบเดิมถูกแทรกแซงจากรัฐเพ่ือควบคุมประชากรและดําเนินนโยบายการปกครอง การเมืองภายนอก
เข๎ามาปรับเปลี่ยนรูปแบบทางสังคมบรูอยํางเห็นได๎ชัดเชํนการเมืองการเลือกตั้งและการแขํงขัน ชุมชน
หมูํบ๎านได๎เป็นเวทีการตํอสู๎ไมํเพียงระหวํางคนนอกกับคนในหมูํบ๎านเทํานั้น แตํยังเป็นพ้ืนที่ของการ
ตํอสู๎ชํวงชิงระหวํางคนในหมูํบ๎านด๎วยกันเอง เพ่ือให๎ได๎มาซึ่งอํานาจหรือโอกาสในการใช๎ทรัพยกร
หมูํบ๎านอันนําไปสูํความขัดแย๎ง กลุํมตระกูลที่เคยร๎อยรัดสมาชิกไว๎เป็นกลุํมตระกูลและหมูํบ๎านมี
โครงสร๎างความเชื่อและสังคมการปกครองแยกแตกตํางจากกลุํมอ่ืน แตํเมื่อเข๎าสูํยุคการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองในหมูํบ๎าน กลุํมตระกูลและเครือญาติได๎เปลี่ยนเป็นพลังทางการเมือง ที่ผสมผสานกับ  
กลยุทธ๑ทางการเมืองแบบใหมํๆ ในการชํวงชิงตําแหนํงทางการเมือง รวมถึงในปฏิบัติการ
ชีวิตประจําวัน   ความเป็นปึกแผํนและความซื่อสัตย๑ที่เป็นอัตลักษณ๑บรูที่พวกเขาเลําถึงตนเองถูกตัด
ไขว๎และแบํงออกเป็นสํวนๆ สําหรับสมปองซึ่งเป็นคนรุํนหลัง เห็นวําสิ่งนี้ เป็นการสร๎างความ
เปลี่ยนแปลงให๎กับชาวบรู ทําให๎เกิดการแบํงเป็นฝักเป็นฝุาย เป็นบรูที่มีเลํห๑เหลี่ยมตํอกัน ยายชาวบรู
คนหนึ่งได๎สะท๎อนการเปลี่ยนโลกทัศน๑ไปจากเดิม (จากที่เคยแสดงการเป็นคนบรูที่ซื่อสัตย๑) วํา  ความ
ซื่อสัตย๑มันไมํเหมาะในชีวิตสมัยใหมํ เพราะคนต๎องรู๎จักเจ๎าเลํห๑  รู๎จักพูด จึงจะมั่งมีและอยูํได๎  
นอกจากนี้ การเมืองในชีวิตประจําวันของชาวบรูยังปรากฏกลยุทธ๑ที่หลากหลาย เชํน การตํอรองกับ
โครงการศิลปาชีพ การตํอรองกับนักการเมืองท๎องถิ่นหรือนายทุนที่ได๎ผลประโยชน๑ในหมูํบ๎านในการ
สร๎างเขื่อนริมน้ํา   การรู๎จักเข๎าหานักการเมือง หรือผู๎นําท๎องถิ่น ด๎วยการรํวมวงดื่มกินเพ่ือสร๎างสาย
สัมพันธ๑อันอาจทําให๎ฉวยใช๎ผลประโยชน๑ที่เหมาะสมตามเงื่อนไข  บรูภายใต๎รัฐไทย และยุคสมัยใหมํ 
อัตลักษณ๑ได๎ถูกปรับเปลี่ยนด๎วยเงื่อนไขตํางๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมวัฒนธรรม  คนบรู
ปรับตัวตํอรองกับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ และความเปลี่ยนแปลงสมัยใหมํที่เข๎ามาด๎วยกลยุทธ๑
ชีวิตประจําวันที่หลากหลาย เงื่อนไขเหลํานี้ ทําให๎อัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑หรือพรมแดนชาติพันธุ๑มีลักษณะ
พรําเลือน ไมํชัดเจน แนํนอนและตายตัว เนื้อหาและโครงสร๎างทางสังคมที่เป็นอัตลักษณ๑ของคนบรูแตํ
เดิมถูกดัดแปลง ปรับเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขที่สัมพันธ๑อยํางยืดหยุํน  
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บทที่ 6 
บรูลาว: การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทางวัฒนธรรม 

 

ชาวบรูที่ผู๎วิจัยศึกษาทั้งสองฟากแมํน้ําโขงเป็นกลุํมชาติพันธุ๑เดียวกัน เป็นเครือญาติพ่ีน๎อง 
และมีโครงสร๎างสังคมและวัฒนธรรมเดียวกัน แตํด๎วยบริบทของอาณานิคมและรัฐชาติทําให๎พวกเขา
อพยพเคลื่อนย๎ายตั้งถิ่นที่อยูํอาศัยกระจายอยูํคนละพ้ืนที่ของฟากแมํน้ําซึ่งตํอมาเมื่อเกิดรัฐชาติ
สมัยใหมํไทยและลาว พวกเขาตํางก็ตกอยูํภายใต๎อํานาจรัฐและเป็นพลเมืองของรัฐชาติที่แตกตํางกัน 
แตํในฐานะคนกลุํมน๎อย พวกเขาตํางก็ตกอยูํภายใต๎การหลอมรวมและการครอบงําของอํานาจรัฐและ
วัฒนธรรมที่มีโครงสร๎างใหญํกวําของท๎องถิ่นคือคนลาว  ในความแตกตํางและความเหมือนกันบาง
ประการนี้ ในบทนี้ผู๎วิจัยจะสํารวจตรวจสอบบรูในฝั่งลาวทั้งทางพ้ืนที่และการปรับตัวตํอรองกับอํานาจ
และการครอบงําแบบตํางๆ วํามีผลตํอการปรับตัวตํอรองและการเปลี่ยนแปลงตํอโครงสร๎างวัฒนธรรม
หรืออัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑อยํางไร  เมื่อเปรียบเทียบกับความเปลี่ยนแปลงของเครือญาติพ่ีน๎องบรูไทยที่
ได๎กลําวมาแล๎ว  

 

6.1 จ าปาสัก: ประวัติศาสตร์พื้นที่ 

ประเทศลาวถือวําพ้ืนที่ประมาณ 80% เป็นพ้ืนที่สูง ประชากรมีความหลากหลายทางชน
ชาติหรือกลุํมชาติพันธุ๑  โดยมีชนชาติลาวลุํมเป็นประชากรสํวนใหญํและมีอํานาจปกครองของประเทศ  
ในรูปแบบรัฐโบราณ อาณาจักรทั้งสามคือเวียงจันทน๑ หลวงพระบางและจําปาสัก รํวมเป็นอาณาจักร
ล๎านช๎างมีการปกครองด๎วยรูปแบบกษัตริย๑  ตํานานและประวัติศาสตร๑บอกเลําถึงความเปลี่ยนผําน
ของความรุํงเรือง1 และความถดถอยของอาณาจักรขึ้นลงๆ สลับกัน อยํางไรก็ตาม เมื่อพระสุริยวงศา
ธรรมิกราชสวรรคต (ซึ่งถือวําเป็นยุคที่รุํงเรื่องที่สุดแหํงหนึ่งของลาว) ก็เกิดการชิงบัลลังก๑และราช
สมบัติ จนอาณาจักรล๎านช๎างแตกแยกเป็น 3 สํวนคือ เวียงจันทน๑ หลวงพระบางและจําปาสัก 
(https://th.wikipedia.org/wiki) แตํละอาณาจักรต๎องการชิงความเป็นใหญํจึงตํางก็ขอสวามิภักดิ์กับ
อาณาจักรเพ่ือนบ๎าน เชํน ไทย พมํา หรือเวียดนาม เพ่ือขอกําลังมาสยบอาณาจักรลาวด๎วยกัน      
(เติม วิภาคย๑พจนกิจ, 2530) อยํางไรก็ตาม ทั้งยุครุํงเรืองและยุคเสื่อมเมื่อต๎องตกเป็นเมืองขึ้นหรือ
ประเทศราชนั้น ชาติลาวเทิงและลาวสูงตํางตกอยูํในสถานะเป็นรองทางสังคมของการปกครอง จิตร 

                                           
1 เชํนยุคของเจ๎าฟูางุ๎มและพระไชยเชษฐาธิราช ซึ่งถือวํามีการรวมอาณาจักรลาวทั้งสามแหํง คือ เวียงจันทน๑ หลวงพระ

บาง และจําปาสักได๎อยํางเป็นปึกแผํน 
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ภูมิศักดิ์ (2535,น.257) ระบุวํา ชนชาติลาวเทิงมักถูกเกลี้ยกลํอมให๎เข๎ามารํวมเสียภาษีหรือเกณฑ๑
แรงงานเสมือนสินค๎า สํวยหรือทาส ด๎วยการนี้ จึงถูกรับรู๎และเรียกเหมารวมวําเป็น “ข๎า” หรือ “ขํา”  
ซึ่งมีจํานวนมากในลาวใต๎ เมืองจําปาสักถือเสมือนเป็นเมืองขํา  

แขวงจําปาสักถือวํามีประวัติศาสตร๑ความเป็นมาที่ยาวนาน รวมถึงมีหลากหลายของกลุํม
ชาติพันธุ๑แหํงหนึ่งของลาว โดยเฉพาะชาวพ้ืนเมือง (หลายกลุํม) ที่ถูกเรียกวํา “ขํา” พงศาวดารนคร
จําปาสัก ฉบับหมํอมอมรวงศ๑วิจิตร (ม.ร.ว.ปฐม คเณจร) บอกให๎ทราบวํา “เมืองนครจําปาสักนี้ ยังเป็น
ทําเลปุาดง แตํมีชาวบ๎านเรียกวําขํา, สํวย, กวย, อยูํสืบเชื้อสายตํอมา...”  ในอดีต ลักษณะทาง
กายภาพของแขวงนี้มีลักษณะเป็นภูเขาและที่ราบสลับกัน สํวนใหญํเป็นพ้ืนที่ภู มีพ้ืนที่ติดเวียดนาม 
เขมร และสยาม  พ้ืนที่ทั้งหมดของลาวใต๎ที่ได๎กลายเป็นแขวงในปัจจุบันเชํน เซกอง อัตปือ  สาละวัน 
เคยรํวมอาณาบริเวณเดียวของจําปาสักมากํอน แล๎วจึงแยกหรือยกเป็นเมือง เป็นแขวง ตามยุคสมัย
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

เมื่อภายหลังที่เมืองเหลํานั้นแยกออกไป ปัจจุบัน แขวงจําปาสักจึงดูเล็กกวําในอดีต แตํก็
จัดวําเป็นแขวงที่มีความสําคัญในฐานะอาณาจักรเกําแกํหนึ่งในสามของราชอาณาจักรล๎านช๎างสมัย
โบราณ ข๎อมูลจากหอพิพิธภัณฑ๑แขวงจําปาสัก1บอกวํา จําปาสัก มีเนื้อที่ทั้งหมด 15,410 ก.ม. มี
พลเมือง 603,880 คน ในนั้นมี 8 ชนเผําดั้งเดิม แบํงเขตปกครองออกเป็น 10 ตัวเมืองและมี 639 
บ๎าน (หมูํบ๎าน) ในรูปของรัฐโบราณดั้งเดิม จําปาสักเคยได๎รับอิทธิพลของอาณาจักรเจนละหรือพวก
จาม (ศิลปวัตถุที่แสดงถึงผีมือชํางของชาวจามที่ยังคงให๎เห็นอยูํในปัจจุบันคือ “ปราสาทหินวัดภู”) 
ระยะตํอมากลุํมเขมรโบราณ (เจิ้นลา) ได๎แผํอิทธิพลเข๎ามา ตั้ งนครอีศานบุระขึ้นประมาณ พ.ศ.1200 
แล๎วได๎ขับไลํพวกจามให๎ไปอยูํตามปุาเขา  ตํอมาประมาณพ.ศ.1345 เขมรได๎สถาปนาอาณาจักร
กัมพูชายุคนครหลวง (ศรียโศธรปุระ)  ก็ได๎ทิ้งที่ศูนย๑กลางแหํงนี้ไป (จิตร ภูมิศักดิ์, 2556, น.295) จน
ปลายสมัยนครหลวงเมื่อเขมรเสื่อมอํานาจลง พวกขําระแดและขําตระกูลมอญ-เขมรพ้ืนเมืองได๎จัดตั้ง
การปกครองกันเอง  

อยํางไรก็ตาม การขยายการควบคุมมายังเมืองจําปาสัก เจ๎าเมืองหรือกษัตริย๑ลาวหลาย
พระองค๑เข๎ามาในดินแดนแถบนี้ตํางก็ต๎องเผชิญกับขํา หรือชาวพ้ืนเมืองที่ไมํยอมหรือตํอสู๎  

“ขําระแดทางลาวใต๎มิยอมอยูํในอาณาจักรลาวอยํางเด็ดขาด ยังตั้งตนเป็นอิสระ
และแข็งข๎อไมํยอมสํงสํวยสาบรรณาการบํอยๆ กําลังของขําระแดรํวมกับกลุํมขําตํางในพ้ืนที่
ทลายกองทัพช๎างแหลกลาญเมื่อปี 2114  กษัตริย๑ล๎านช๎างอยํางพระเจ๎าไชยเชฏฐาธิราช

                                           
1 เข๎าชมเมื่อ เม.ย.2557 
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ผู๎เชี่ยวชาญการศึกผํานการรบกับเชียงใหมํ และเคยชํวยกรุงศรีอยุธยารบกับพมํามาแล๎วก็ต๎อง
มาจบชีวิตลงเพราะสงครามกับพวกขําครั้งนี้”  (จิตร ภูมิศักดิ,์ 2556,น.297) 

 ขณะที่บุญชํวย ศรีสวัสดิ์ อ๎างพงศาวดารลาวให๎รายละเอียดในเรื่องนี้วํา “พระเจ๎าไชย
เชฏฐาธิราชยกทัพมาแผํอํานาจในพื้นที่แถบนี้ถูกพวกขําใช๎กลลวงตอบโต๎ กองทัพล๎านช๎างของพระองค๑
ตกอยูํในวงล๎อม ถูกตีแตกพําย พระองค๑ได๎หนีเข๎าปุาหายไปอยํางสาบสูญ” (บุญชํวย ศรีสวัสดิ์, 2503, 
น. 390) 

มหาศิลา วีระวงส๑ (2540, น. 161)  ให๎รายละเอียดเพ่ิมเติมวํา สมัยเมื่อขอมหรือเขมรยก
มายึดเอาดินแดนแถบนี้ได๎เปลี่ยนชื่อเมืองเป็น นครกาลจําปากนาคบุรีศรี  เจ๎าเขมรได๎ปกครองสืบตํอ
กันมาจนถึงสมัยเจ๎าสุทัศน๑ เมื่อเจ๎าสุทัศน๑สิ้นพระชนม๑ ก็ขาดโอรสที่จะสืบตํอ เป็นเหตุให๎เมืองวํางเว๎น
จากเจ๎าเมืองมาเป็นเวลานาน ตํอมาชาวเมืองได๎ตั้งชายผู๎หนึ่งขึ้นเป็นเจ๎าเมืองปกครองสืบมา ชายผู๎นี้ 
เติม วิภาคย๑พจนกิจ  (2547, น. 32) และพงศาวดารเมืองจําปาสักของพระยาอํามาตยาธิบดีกลําว
สอดคล๎องกันวําเป็นคนซื่อสัตย๑มั่นคงและอยูํในยุติธรรม จะวํากลําวสิ่งใดก็เด็ดขาด  ผู๎คนนับถือยําเกรง
จึงพร๎อมกันยกให๎เป็นใหญํแกํคนทั้งปวง ขณะที่จิตรเชื่อวําเป็นพวกขําพ้ืนเมืองตั้งเจ๎านายปกครอง
กันเอง (จิตร ภูมิศักดิ์, 2556, น. 298) อยํางไรก็ตาม เมื่อชายผู๎นี้ตายก็ปรากฏวําไมํมีลูกชายมีแตํลูก
สาวชื่อนางเภา   จึงให๎นางเภาซึ่งเป็นผู๎หญิงปกครองเมืองสืบมา ในชํวงที่นางเภาเป็นหญิงปกครอง
เมืองอยูํนี้  พงศาวดารนครจําปาศักดิ์ฉบับพระยามหาอํามาตยาธิบดี (ศิลปากร,2484) เลําถึงตอนนี้ไว๎
วํา เจ๎าปางคํามาคล๎องช๎างในบริเวณจําปาสัก  เกิดรักชอบพอกับนางเภา ทั้งสองแอบคบหากันจนนาง
เภาตั้งครรภ๑ แตํเจ๎าปางคําได๎กลับคืนวังเวียงจันทน๑ไปกํอน นางเภาได๎ให๎กําเนิดลูกออกมาเป็นผู๎หญิงตั้ง
ชื่อให๎วํา “นางแพง”  ซึ่งก็เป็นลูกหญิงคนเดียวของนางเภาเชํนกัน เมื่อนางเภาตาย  นางแพงจึงได๎
ปกครองเมืองตํอมา ด๎วยเหตุนี้ ในระยะหลังลงมานี้ เจ๎าผู๎ปกครองนครจําบากนาคบุรีศรีจึงเป็นหญิงสืบ
ทอดกันมาสองชั่วระยะคือนางเภาและนางแพง 

จะเห็นไว๎วํา อยํางน๎อยยุคนครรัฐจําปาสักโบราณรํวมอาณาจักรล๎านช๎าง ดินแดนแถบนี้
เป็นที่อยูํของกลุํมชาติพันธุ๑หรือชาวพ้ืนเมืองตําง ๆ ซึ่งถูกเรียกวํา ขํา มีการพยายามที่จะครอบงํา
ดินแดนแทบนี้จากราชวงศ๑ล๎านช๎าง แตํก็ไมํสามารถขยายอํานาจหรือครอบครองดินแดนแถบนี้ได๎อยําง
เบ็ดเสร็จ จนกระทั่งถึงยุคของพระครูโพนเสม็ด ชํวงนี้เอง  ประวัติศาสตร๑เมืองจําปาสักเริ่มปรากฏ
เดํนชัดมากขึ้น เมื่อพระภิกษุที่ใกล๎ชิดราชวงศ๑เวียงจันทน๑ชื่อพระครูโพนเสม็ด (จิตร ภูมิศักดิ์,2556,   
น.29-299)  ระบุวํา เป็นนักคิดประจําตระกูลเวียงจันทน๑ พาเชื้อพระวงศ๑เวียงจันทน๑ ขุนนางและ
ครอบครัวลาวที่หนีศึกชิงราชบัลลังก๑เมื่อสิ้นพระเจ๎าสุริยวงศา อพยพมาทางใต๎ จนได๎มาปกครองสร๎าง
บ๎านแปงเมืองที่เมืองจําปาสัก)  
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ตํานานเลําวํา พระครูโพนเสม็ด ได๎พาไพรํพลและครอบครัวจํานวนมากหนีสงครามชิง
บัลลังก๑ของกษัตริย๑และขุนนาง อพยพเคลื่อนย๎ายจากราชวังเวียงจันทน๑มาตามลําน้ําโขง ด๎าน
ตะวันออกของภาคอีสาน เรื่อยมาจนถึงจําปาสักและเชียงแตงของกัมพูชา (ปัจจุบันเชียงแตงคือสตรึง
แตรง) พระรูปนี้ได๎พาไพรํพลตั้งบ๎านเรือนและสร๎างวัด รวมถึงพระพุทธปฏิมาหลายแหํงตลอดเส๎นทาง
การอพยพ พร๎อมกันนั้นก็ตั้งบ๎านเรือนพักครอบครัวลาวไว๎ในแตํละแหํง เกิดเป็นชุมชนหลายแหํง เมื่อ
เข๎าสูํอาณาจักรเขมร เมืองเชียงแตงสมัยนั้น เจ๎าเมืองเขมรเรียกเก็บภาษีครอบครัวคนลาวกลุํมของ
พระครูฯ จนเกิดความเดือดร๎อน พระครูฯ จึงได๎พาไพรํพลย๎อนคืนกลับมาทางจําปาสัก  อยํางไรก็ตาม 
เมื่อถึงเมืองจําปาสัก  นางแพงได๎ยินกิตติศักดิ์ของการเป็นคนที่นําเลื่อมใสมีคนเคารพติดตามจํานวน
มาก จึงได๎เชิญให๎มาเป็นผู๎ปกครอง  พงศาวดารนครจําปาสัก ฉบับหมํอมอมรวงศ๑วิจิตร (ม.ร.ว.ปฐม 
คเณจร) กลําววํา  

“ถึงนครกาลจําบากนาคบุรีศรีก็หยุดตั้งพักอาศัยอยูํ แตํพวกศิษย๑ซึ่งเป็นลาวและ
เขมรก็พากันแยกไปตั้งนิวาสถานอยูํ ณ. ที่ตําง ๆ คละปะปนกันอยูํกับพวกขํา,กวย, ตาม
ภูมิลําเนาอันสมควร...ฝุายนางแพงนางเภา ตั้งแตํพระครูโพนเสม็ดมาอยูํในเมืองแล๎ว ก็มี
ความนิยมนับถือ จึงพร๎อมด๎วยแสนท๎าวพระยาลาวอาราธนาให๎พระครูโพนเสม็ด
บัญชาการบ๎านเมือง และสั่งสอนพระพุทธศาสนา”(ศิลปากร, 2484) 

อยํางไรก็ตาม การยกเมืองให๎พระปกครองดูจะกํอให๎เกิดความสงสัยและคําถามถึงความ
เป็นไปได๎วํา หากนางแพงสืบเชื้อสายมาจากชายพ้ืนเมืองผู๎หนึ่งที่ถูกตั้งให๎เป็นเจ๎าเมืองกํอนหน๎านั้น ก็
แปลวํา นางแพงก็สืบเชื้อสายของชาวพ้ืนเมืองหรือที่ถูกเรียกวํา “ขํา” เชํนเดียวกัน และนําจะมีความ
เชื่อเฉพาะที่ตํางออกไปจากพุทธศาสนา นอกจากนี้การให๎พระปกครองเมือง ก็ดูออกจะไมํรู๎และเข๎าใจ
พุทธศาสนา (ซึ่งก็แปลวํานางแพงก็ไมํนําจะใชํชาวพุทธ) เพราะอยํางน๎อยพระก็ไมํสามารถจะปกครอง
เมืองซึ่งเป็นเรื่องทางโลกมากกวําและยังเป็นการขัดกับพระธรรมวินัย  เมื่อเป็นเชํนนี้ การเชิญคนนอก 
(ท้ังยังเป็นนักบวชที่มีความเชื่อตํางจากตน) เป็นไปได๎อยํางไร  หากมองวํา นางแพงก็มีเชื้อสายของคน
ลาว คือเจ๎าปางคําที่มาคล๎องช๎างแล๎วเกิดชอบกับแมํของตน  แตํเจ๎าปางคํา (พํอของนาง) ก็ได๎กลับคืน
นครเวียงจันทน๑กํอนหน๎าตั้งแตํนางแพงยังไมํคลอดออกมาแล๎ว และด๎วยเหตุนี้ นางเภา จึงไมํพอใจ
อยํางมาก ได๎ทําพิธีสาปแชํงหญิงที่ท๎องโดยไมํมีพํอ พงศาวดารนครจําปาสัก ฉบับพระยามหาอํา
มาตยาธิบดี เลําถึงตอนนี้ไว๎วํา  

“อยูํภายหลังนางเภาครรภ๑แกํพอถ๎วนทศมาสแล๎วจะคลอดบุตรก็มีความเจ็บปวดลําบาก  
นางเภาจึงแชํงไว๎วํา ถ๎าหญิงคนใดหาผัวมิได๎ มีชายมาลอบรักรํวมสังวาสจนมีครรภ๑ดังนี้ ให๎
หญิงนั้นจัดหากระบือแตํงเครื่องพลีกรรมบวงสรวงเสื้อเมืองทรงเมือง ถ๎าผู๎ใดไมํทําตามดังนี้ให๎
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ข๎าวในไรํในนาตายแล๎ง แล๎วนางเภาจึงสั่งให๎พระยาคํายาตรพระยาสองฮาด พร๎อมด๎วยท๎าว
เพ้ียใหญํน๎อยทําหนังสือประทับตราประจํารูปช๎างยืนแทํน ประกาศให๎พวกสํวยรักษาเขต
แขวงอําเภอตามคํานางเภาจึงเป็นเยี่ยงอยํางมาจนทุกวันนี้”(ศิลปากร, 2484) 

อยํางไรก็ตาม อาจเป็นไปได๎วํา สถานภาพความเป็นหญิงที่รักษาบ๎านเมืองอาจมิใชํ    
ธรรมเนียมปฏิบัติที่เคยมีมา (พงศาวดารเมืองจําปาสักหลายฉบับกลําวคล๎ายกันทํานองวํา ไมํมีลูกชาย 
มีแตํลูกหญิง นางจึงจําต๎องรักษาปกครองเมืองสืบตํอ) และประกอบกับตามธรรมเนียมของชาว
พ้ืนเมืองที่เคยมีวิธีการตั้งผู๎นําขึ้นมาปกครอง (เติม วิภาคย๑พจนกิจ, 2547,น. 32)  โดยเลือกจากผู๎ที่มี
คุณสมบัติเชํนซื่อสัตย๑มั่นคงและอยูํในยุติธรรมหรือเป็นผู๎คนเคารพนับถือจํานวนมาก  (เชํนเคยเกิด
ขึ้นกับตาของนางมากํอนหน๎านี้แล๎ว) ด๎วยเหตุนี้นําจะเป็นเหตุผลให๎นางแพงมอบเมืองให๎กับพระครูฯ  
เพราะทํานก็มีคุณสมบัติครบตามวิถีการเลือกแบบสมัยกํอน (โดยไมํรู๎วําทํานเป็นพระหรือสมณะที่ไมํ
อาจปกครองเมืองได๎) พระครูฯ เป็นผู๎ที่คนห๎อมล๎อมติดตามและเลื่อมใสเป็นจํานวนมาก การมาของ
พระครูพร๎อมด๎วยคนติดตามจํานวนมาก จึงมิใชํอะไรอื่นนอกจากทํานนําจะมีความเป็น“ผู๎นํา” “มี
ลักษณะเป็นคนซื่อสัตย๑มั่นคงและอยูํในยุติธรรม จะวํากลําวสิ่งใดก็เด็ดขาด  ผู๎คนนับถือยําเกรง” ที่มี
บารมีเหมาะสมที่จะปกครองเมือง ในชํวงที่บ๎านเมืองขาดผู๎นําเชํนนี้  

หลังจากเข๎าปกครองเมืองแล๎ว กลุํมชนพื้นเมืองตํางๆ ยังแสดงการไมํยอมรับพระครูฯ ใน
ฐานะกลุํมคณะอํานาจใหมํเข๎ามาปกครอง ซึ่งเป็นเหตุให๎พระครูฯ พยายามเกลี้ยกลํอมชาวปุาดอนให๎
เข๎ามาอยูํในอํานาจการปกครอง บางกลุํมไมํยอมจํานนตํอต๎านและกํอจลาจล มีการสร๎างการวุํนวาย
และทะเลาะกับลูกศิษย๑ของพระครูฯ อยูํเป็นระยะ พงศาวดารเมืองจําปาสักของอํามาตยาธิบดีเลําวํา
“ประชาชนทั้งหลายก็เกิดเป็นโจรผู๎ร๎ายฉกลักเครื่องอัญญมณีของสมณะและอาณาประชาราษฏร๑ทั้ง
ปวงแล๎วก็เกิดฆําฟันกันขึ้นหลายตําบล” (ศิลปากร, 2484) 

ตํานานเมืองจําปาสักฉบับของพระพรมเทวานุเคราะห๑และเจ๎าราชวงศ๑เมืองนครจําปาสัก 
กลําววํา “นายครัวผู๎ใหญํที่ตั้งอยูํในที่นั้น ก็เกลี้ยกลํอมผู๎คนไปมา และชาวปุาชาวดอนมาอยูํด๎วยแนํน
หนามากข้ึน พวกนั้นเพราะเป็นศิษย๑ญาติโยมพระครูโพนเสม็ด (ศิลปากร, 2484) 

การพาไพรํพลและครอบครัวลาวอพยพมาในครั้งนี้ถือวําเป็นการขยายประชากรและ
วัฒนธรรมเข๎ามาในดินแดนจําปากสักซึ่งเต็มไปด๎วยชาวพ้ืนเมืองหรือขํากลุํมตํางๆ ครั้งใหญํ และการ
ขึ้นปกครองเมืองจําปาสักยังสํงผลให๎รูปแบบการปกครองแบบลาวเข๎ามามีอิทธิพลตํอชาวพ้ืนเมืองอีก
จํานวนมาก เพราะในชํวงที่พระครูปกครองนั้นก็ได๎จัดลูกศิษย๑ไปปกครองเมืองตํางๆ  สถาปนาศาสนา
ทางการคือพุทธศาสนาเป็นแกนกลางลงบนพ้ืนที่แหํงนี้ มีการสร๎างวัดและหลํอเจดีย๑ตํางๆ หลายแหํง 
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เชํน สร๎างวัดหลวง (เกํา) สร๎างพระพุทธปฏิมาที่พระวิหารวัดบางซ๎าย  และเมื่อเชิญเชื้อสายกษัตริย๑
เวียงจันทน๑มาขึ้นปกครอง ก็มีการสร๎างวัดหลวงใหมํให๎กับพระครูฯ   

พระครูฯ นําจะมีวิธีการปรับเปลี่ยนหรือกลืนกลายคนพ้ืนเมืองตํางๆ เห็นได๎ชัดในบางครั้ง
ของการทําพิธี ทํานใช๎วิธีการผสมผสานความเชื่อท๎องถิ่น ดึงชาวขําเข๎ามามีสํวนรํวม เชํน ยกเป็น
หัวหน๎าการบวงสรวงเรือนําขบวน “เรือมเหศักด์ิ” ในพิธีหลังจากที่ทํานได๎ตั้งเจ๎าหนํอกษัตริย๑ (ลูกศิษย๑
ของทําน) ให๎เป็นเจ๎าเมือง พระยาอํามาตยาธิบดี ได๎กลําวตอนนี้ไว๎ใน พงศาวดารนครจําปาสักวํา 

“วันแรมสี่ค่ําแตํงการบวงสรวงแขํงเรือ ให๎พวกขําสูลงเรือลําหนึ่งเรียกวําเรือมเหศักดิ์  
ตีฆ๎องใหญํน๎อยสามฆ๎อง สวมเสื้อแดงหมวกแดงแตํงเป็นคนรํา ๔ คนพายเรือขึ้นลํองกํากับ
เรือท้ังปวง เจ๎าสร๎อยศรีสมุทพุทธางกูรเสด็จออกหอไชยดูแขํงเรือทุก ๆ วัน ถ๎วนคํารบสาม
วัน รุํงขึ้นพอเวลาตีสิบเอ็ดยิงปืนใหญํสามนัดพวกคนทรงทอดทุํนเหนือนํ้าใต๎นํ้าแล๎ว  แล๎ว
เอาเนื้อกระบือเข๎ามาประชุมที่ทําหอแตํงพลํายําทําเครื่องบวงสรวงเสื้อเมืองทรงเมืองเสร็จ
แล๎วก็แจกจํายแกํเจ๎านายแสนเท๎าพระยาข๎าราช  ๔ โมงเศษ เจ๎านายท๎าวพระยาที่รับเลี้ยง
สีพายเรือลําใดก็จัดเทียนใสํขันเงินผ๎าแดงปกปากขันนุํงขาวหํมขาวนั่งมาบนศีรษะเรือพาย
ลงมาถึงหน๎าหอไชยแล๎วจอดเรือขึ้นถวายเทียนแกํเจ๎าสร๎อยศรีสมุทรพุทธางกูรทุกลํา แล๎ว
ก็แจกหมายคาดคูํเรือบ๎านนั้นกับบ๎านนั้นลําดับกันไปตามเรือมากและน๎อยเป็นคูํๆ  กัน …
พอเวลาบําย ๕ โมงเศษ เรือมเหศักดิ์พวกขําลงมากํอน เรือแขํงคูํหนึ่งคูํสองคูํสามก็แขํง
เป็นคูํ ๆ ลงมา ถึงเรือทอดทุํนแล๎วพอเวลาย่ําค่ํายิงปืนใหญํนัดหนึ่งพวกสีพายเรือก็ตัง โหํ
ร๎องแขํงเรือเสมอหน๎ากันลงมา เรือมเหศักดิ์พวกขําก็จุดเทียนที่ศีรษะเรือพายตามหลังเรือ
ทั้งปวงลงมาถึงเพียงทําหอไชยยิงปืนใหญํอีกนัดหนึ่ง ก็จุดดอกไม๎ไฟพะเนียงบูชาเทพารักษ๑ 
ครั้นเรือไปถึงทุํนใต๎นํ้าก็ยิงปืนใหญํอีกนัดหนึ่ง ครบสามวันแล๎วก็เลิกการพิธีแขํงเรือ จน
เป็นธรรมเนียมมาจนเทําบัดนี้”  (ศิลปากร, 2484) 

ชาวพ้ืนเมืองตํางๆ จึงไมํเพียงแตํถูกกลืนกลายด๎วยรูปแบบการปกครองเทํานั้ น ศาสนา
หรือความเชื่อยังได๎รับถูกผนวกรวมเข๎าไปพร๎อมกัน ดารารัตน๑ เมตตาริกานนท๑ระบุวํา “การอพยพของ
เจ๎าราชครูฯ มาตั้งหลักแหลํงอยูํที่จําปาสักนี้ ถือกันวําป็นการอพยพผู๎คนครั้งใหญํของลาวมากเป็น
ประวัติการณ๑ และมีผลให๎วัฒนธรรมลาวแผํขยายเข๎ามามีบทบาทเหนือวัฒนธรรมพ้ืนเมืองดั้งเดิมซึ่ง
เป็น ขํา กวย เขมร” (ดารารัตน๑ เมตตาริกานนท๑, 2548, น.103) 

อยํางไรก็ตาม พระครูโพนเสม็ดปกครองเมืองเป็นระยะเวลา 6 ปี ชาวขําหรือขาวปุาดอนก็
ยังไมํปลงใจด๎วยเสียทั้งหมด มีการตํอต๎านและเกิดความวุํนวาย  เหตุนี้จึงทําให๎ พระครูฯ เห็นวําเหลือ
กําลังที่ทํานจะปกครองดูแลได๎ในสมณะเพศ จึงให๎คนไปเชิญเจ๎าหนํอกษัตริย๑ ราชโอรสของพระนาง
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สุมังคลาเชื้อสายเจ๎านครเวียงจันทน๑ซึ่งตอนนี้ (ทํานพระครูฯ ให๎พํานัก) อยูํที่บ๎านงิ้วพันลําสมสนุกเมื่อ
ครั้งหนีความวุํนวายและศึกภายในกรุงเวียงจันทน๑ออกมาพร๎อมกัน พงศาวดารนครจําปาสักฉบั บ
หมํอมอมรวงศ๑วิจิตร (ม.ร.ว.ปฐม คเณจร) กลําววํา 

“ประชาชนชาวนครกาลจําบากนาคบุรีศรีเกิดวิวาทบาดหมางและคบพากันตั้งชุมนุม
ประพฤติเป็นโจรผู๎ร๎ายกําเริบทวีขึ้นจนราษฎรซึ่งตั้งอยูํในความสุจริตพากันเดือดร๎อนพระครู
โพนเสม็ดได๎วํากลําวห๎ามปรามโดยทางธรรมก็หาเป็นการสงบเรียบร๎อยสมประสงค๑ไมํ ครั้นจะ
ใช๎อํานาจปราบปรามเอาตามอาญาจารีตก็เกรงวําจะผิดวินัยสมณเพศจึงดําริเห็นวําเจ๎าหนํอ
กษัตริย๑ซึ่งให๎ตั้งอยูํตําบลงิ้วพันลํานํ้าโสมสนุก มีความเจริญวัยประกอบด๎วยเกียรติยศ   
เกียรติคุณพอจะเป็นผู๎ระงับปราบปรามและปกครองบ๎านเมืองได๎ จึงให๎แสนท๎าวพระยาลาวไป
อัญเชิญเจ๎าหนํอกษัตริย๑กับมารดามายังนครกาลจําบากนาคบุรีศรี” (ศิลปากร, 2484) 

เมื่อเจ๎าหนํอกษัตรยิ์มาถึงก็รับการสถาปนาเป็นเจ๎านครปกครองเมือง ทํานพระครูฯ ตั้ง
พระนามใหมํให๎วํา “เจ๎าสร๎อยศรีสมุทรพุทธางกูร”   เป็นกษัตริย๑ปกครองเมืองจําปาสัก จิตร  
วิเคราะห๑วํา “เป็นอันวํานครกาลจําบากนาคบุรีศรีของขําก็ตกเป็นของลาวไป และพลเมืองตระกูล
ชวา-มลายู (เรอแดว) และตระกูลมอญ-เขมรก็ถูกปกครองเป็นไพรํฟูาข๎าทาสของลาว และถูกเรียกเป็น
ข๎า (ขํา) ทั้งนั้น ไมํวําจะเป็นชนชาติตระกูลชวา-มลายู (ระแด-จราย) หรือตระกูลมอญ-เขมร (กวย 
ฯลฯ)” (จิตร ภูมิศักดิ์, 2556, น.99)   

 เป็นที่นําสนใจวํา พระนาม “เจ๎าสร๎อยศรีสมุทรพุทธางกูร” นั้นก็มีนัยถึงการเป็นหนํอเนื้อ
ของพุทธะ ซึ่งนําจะแสดงนัยสําคัญบางอยํางของครอบงําทางความเชื่อแบบพุทธศาสนา (ซึ่งรวมถึง
การปกครองด๎วย) ในดินแดนแถบนี้ 

 ภายหลังจากที่ขึ้นปกครองนคร เจ๎าสร๎อยศรีสมุทรพุทธางกูร (ซึ่งจิตร ภูมิศักดิ์ (2556) 
มองวํามีทํานพระครูฯ เป็นนักคิดประจําพระองค๑) ก็ได๎เปลี่ยนแปลงสร๎างบ๎านนามเมืองใหมํเป็น  
“นครจําปาสักนาคบุรีศรี” นํารูปแบบการปกครองแบบล๎านช๎างมาใช๎ปกครอง  อาณาจักรนครจําปา
สักนาคบุรีศรีในชํวงนี้มีเขตแดนกว๎างใหญํและมีเมืองขึ้นมากมาย ปกครองเรียกเก็บสํวยและเครื่อง
บรรณาการตามรูปแบบของอาณาจักรลาวล๎านช๎าง พงศาวดารหัวเมืองอีสานหมํอมอมรวงศ๑วิจิตร 
(2506, น. 13) ระบุไว๎วํา “เขตแขวงเมืองนครจําปาสักในเวลานั้นมีวําทิศเหนือตั้งแตํบ๎านยางสามต๎น 
อ๎นสามขวายหลักทอดยอดยาง ทิศตะวันออกถึงแนวภูเขาบรรทัดตํอแดนญวน สํวนทิศตะวันตกตํอ
เขตแขวงเมืองพิมายฟากลําน้ํากยุง”    

ลูกศิษย๑ทํานพระครูฯ ถูกสํงออกออกปกครอง สร๎างบ๎านแปงเมืองหรือยกบ๎านเป็นเมือง
ตําง ๆ เหลํานั้น คนเหลํานี้ที่เป็นลูกศิษย๑ของพระครูฯ เพราะเคยผํานการบวชเรียนมา มักจะมีคํา
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นําหน๎าชื่อวํา “จาร” ซึ่งยํอมาจากอาจารย๑ เป็นคําลาวที่ใช๎เรียกผู๎ที่เคยบวชและผํานการทําพิธีฮดสงฆ๑
จากชาวบ๎าน เมื่อลาสิขาออกมาแล๎วจะเรียกวํา จาร ตามประเพณีแบบล๎านช๎าง 1 ในการสํงผู๎ไป
ปกครองเมืองขึ้นตํางๆ นั้นพงศาวดารฉบับของหมํอมอมรวิจิตรได๎กลําวไว๎วํา 

“เจ๎าสร๎อยศรีสมุทฯ ให๎จารหวดเป็นนายอําเภอรักษาบ๎านดอนโขง ซึ่งเป็นเกาะอยูํใน
ลําแมํนํ้าโขง (คือที่เรียกวําเมืองศรีทันดรบัดนี้) ให๎ท๎าวสุดเป็นพระไชยเชษฐ๑ รักษาอําเภอ
บ๎านหางโคปากนํ้าเซกอง ซึ่งอยูํฝั่งโขงตะวันออก (คือเมืองเชียงแตงเดี๋ยวนี้) ให๎จารแก๎ว
เป็นนายอําเภอรักษาบ๎านทง (ภายหลังเรียกบ๎านเมืองทงคือเมืองสุวรณภูมิบัดนี้) ให๎      
จันสุริยวงศ๑เป็นอําเภอรักษาบ๎านโพนสิมเมืองตะโปนเมืองพินเมืองนอง ให๎นายมั่นบําวเดิม
ของนางแพง เป็นหลวงเอกรักษาอําเภอบ๎านโพน (ภายหลังเรียกวําเมืองมั่นคือเมืองศาล
วันเดียวนี้) ให๎นายพรหมเป็นซาบุตตโคตรักษาอําเภอบ๎านแก๎วอาเฮิมซึ่งมีเจดีย๑อยูํที่นั้นลาว
เรียกวําธาตุกําเดาทึก ภายหลังเรียกวําเมืองคําทองหลวง (คือเมืองคําทองใหญํบัดนี้) ให๎
จารโสมรักษาบ๎านทุํงอิดกระบือ  เป็นทําเลเมืองร๎างมากํอนเรียกวําเมืองโศรกเมืองซุงคือ
ซองและเพนียดแตํกํอนพวกเวียงจันทน๑ แซกคล๎องและฝึกช๎างเถื่อนที่นั้น ให๎ท๎าวหลวง
บุตรพระละงุมเป็นขุนนักเฒํารักษาอําเภอโขงเจียม” (ศิลปากร, 2484) 

ในชํวงรัชกาลของเจ๎าสร๎อยศรีสมุทรฯ นครจําปาสักถือได๎วําเป็นรัฐอิสระในชํวงระยะเวลา
หนึ่งไมํขึ้นกับอาณาจักรใด  ตํานานเมืองจําปาสักฉบับของพระพรมเทวานุเคราะห๑และเจ๎าราชวงศ๑
เมืองนครจําปาสัก กลําววํา “เมืองนครจําปาสักครั้ง นั้นก็ตั้งตัวเป็นใหญํ ไมํได๎ขึ้นอยูํในอํานาจแผํนดิน
ไทย และเขมร และญวนและลาวเวียงจันทน๑ซึ่งเป็นเมืองมีอํานาจใหญํอยูํรอบด๎านเพราะครั้งนั้นเมือง
ทั้งปวงก็มีการทัพจับศึกวุํนวายไมํสบายอยูํด๎วยเหตุตําง ๆ” (ศิลปากร, 2484) 

การปกครองในชํวงนี้ถือได๎วําเจ๎าสร๎อยศรีสมุทร ได๎อาศัยอิทธิพลของพุทธศาสนาของ  
พระครูฯ สถาปนาอํานาจและการครอบงําทั้งด๎านการปกครองและศาสนา กับคนพ้ืนเมืองหรือที่ถูก
เรียกวําขํากลุํมตํางๆ  อยํางไรก็ตาม ทํานพระครูฯ เชิญเจ๎าหนํอกษัตริย๑เชื้อสายเวียงจันทน๑มาแตํงตั้ง
เป็นเจ๎าเมืองปกครองแทนและอยูํรวมสมัยเจ๎าสร๎อยศรีสมุทรได๎ 7 ปีก็มรณภาพลง (พ.ศ.2263) ด๎วยวัย 

                                           
1 การแตํงตั้งพระหรือเถราภิเษกนั้นชาวบ๎านจะเป็นผู๎ทําให๎ เรียกวํา “ฮดสรง” หมายถึง การรดน้ําหรือสรงน้ํา   การทํา

พิธีนี้เรียกอีกอยํางวํา “แถมสมภาร” หมายถึงเพ่ิมสมภารบารมี ถ๎าถูกฮด 1 คร้ัง เรียก “สมเด็จ”หรือ “สําเร็จ”  ฮด 2 คร้ังเรียก 
“หัวซา” หมายถึงหัวอุปัชฌาย๑ ถ๎าฮด 3 คร้ังเรียก “หัวครู” ผู๎ที่ฮดนั้นสึกออกมาเรียกวํา จารย๑ ถ๎าได๎ฮดเป็น “หัวครู” สึกออกมา
เรียก จารย๑ครู (บุญชํวย ศรีสวัสดิ์,  2503, น. 473)  พิธีฮดสรงเป็นพิธีแตํงตั้งยกยํองให๎สมณศักดิ์พระแบบชาวบ๎าน จะให๎แกํพระ
สายปริยัติและปฏิเวธ หมายถึงพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และพระที่สําเร็จการศึกษา (ธีระพงษ๑  มีไธสง,  2557) การศึกษานั้นจะมี
การเรียนแบบสวดมนต๑และคัมภีร๑ตํางๆ เมื่อเรียนแล๎วจะมีการสอบทานเพ่ือตรวจการสําเร็จ หลังจากนั้นก็มีการฮดสรงเพ่ือให๎สมณ
ศักดิ์ตามขั้นตํางๆ ตามที่เรียนจบ 



217 
 

90 ปี ท๎าวบุญมี (2556, น. 195) นักค๎นคว๎าประวัติศาสตร๑ชาวลาวแสดงความเห็นวํา การปกครอง
เมืองจําปาสักในสมัยเจ๎าสร๎อยฯ นี้มีความเจริญรุํงเรืองมากทั้งในด๎านศาสนาและการปกครอง  โดย
มีญาครูขี้หอมได๎ชํวยเหลือเป็นพระอาจารย๑ถวายคําแนะนําอยํางใกล๎ชิด “ชํวยให๎การสร๎างบ๎านแปง
เมืองถูกทิศถูกทาง ได๎รับการแซํซ๎องจากมหาชนอยํางกว๎างขวาง”   

เมื่อเจ๎าสร๎อยฯ สวรรคตแล๎ว พระโอรสของพระองค๑คือพระเจ๎าไชยกุมารก็ขึ้นเป็นกษัตริย๑
ปกครองตํอ (พ.ศ.2281) ในสมัยของพระไชยกุมารนี้ พระวรราชวงษา (พระวอพระตา)  มีปัญหากับ
เจ๎าสิริบุญสารกษัตริย๑เวียงจันทน๑ หนีมาขอพ่ึงพระเจ๎าไชยกุมาร พระไชยกุมารได๎ให๎พํานักอยูํที่     
บ๎านดูํบ๎านแก เมื่อเจ๎าสิริบุญสารทราบขําวก็ได๎สั่งให๎ยกทัพมาเพ่ือตีพระวรราชวงศา แตํทาง          
พระไชยกุมารได๎ชํวยขัดขวางไว๎ได๎ (บุญมี เทบสีเมือง, 2556, น.199-200) อยูํมาได๎ไมํนานนัก    
พระวรราชวงษาเกิดขัดใจกันกับพระไชยกุมารจึงได๎พาไพรํพลเคลื่อนย๎ายมาอยูํที่ดอนมดแดง 
(อุบลราชธานี) พระเจ๎าสิริบุญสารทราบขําววําพระวรราชวงษาผิดใจกันกับเจ๎าเมืองจําปาสักจึงให๎  
พระยาสุโพยกทัพมาตีจับพระวรราชวงษาประหารชีวิต  เหตุการณ๑ในครั้งนี้  มีการร๎องมายังสยามสมัย
พระเจ๎ากรุงธน (ตากสิน) เพ่ือขอกําลัง ทําให๎สยามยกทัพขึ้นมา กําลังสํวนหนึ่งเคลื่อนมาทางเขมร
ระดมไพรํพลได๎เคลื่อนมายังจําปาสักรวมไพรํพลตํอไปตีเวียงจันทน๑   เมื่อสยามได๎ตีเวียงจันทน๑ได๎แล๎ว 
อาณาจักรลาวล๎านช๎างก็ตกเป็นเมืองขึ้นของสยาม ซึ่งรวมถึงจําปากสักด๎วย จําปาสักที่เป็นเมืองที่เคย
ปกครองอยํางเป็นอิสระในชํวงระยะเวลาหนึ่งก็ตกเป็นเมืองประเทศราชของสยามสํงเครื่องบรรณาการ
ต๎นดอกไม๎เงินดอกไม๎ทองทุกๆ 3 ปี  การขึ้นเป็นเจ๎าเมืองจําปาสักก็ต๎องได๎รับความเห็นดีเห็นงามและ
การแตํงตั้งจากสยาม  

การปกครองและการเก็บสํวย (ทั้งเพ่ือเข๎าคลังบํารุงบ๎านเมืองตนเองและต๎องสํงตํอเป็น
เครื่องบรรณาการ) นําจะมีผลตํอกระทบตํอคนพ้ืนถิ่นหรือกลุํมชาติพันธุ๑ตํางๆ ในพ้ืนที่อยํางไมํน๎อย 
จิตร ภูมิศักดิ์ (2556,น.307) ระบุวํา “ชีวิตของขําที่อยูํกันตามธรรมชาติ มีพันธะตํอกันตามระบบเผํา
หรือโคตร เมื่อต๎องมาเผชิญหน๎าเข๎ากับระบบเจ๎านายศักดินาลาวจึงเป็นการประสบภัยร๎ายอันใหญํ
หลวง”  มีการเกิดกบฏซึ่งแสดงถึงการไมํยอมรับรูปแบบการปกครองและกดขี่ เชํน กบฏอ๎ายเซียงแก๎ว 
(พ.ศ.2334) ซึ่งสันนิษฐานวําเป็นผู๎นําขําชาวตําบลเอาโขง ฝั่งแมํน้ําโขง อาศัยวิทยาคุณเชิงพุทธศาสนา
สร๎างความเลื่อมใสแกํมวลชนชาวขํา อ๎างการทนตํอการกดขี่ขูดรีดของผู๎ปกครองไมํไหว บุกเข๎ามายึด
เมืองจําปาสักไว๎ได๎ในตอนดึกคืนหนึ่ง เจ๎าเมืองตกพระทัยได๎พากันหนีไปหลบภัยในปุาและสิ้นพระชนม๑
ลง (บุญมี เทบสีเมือง, 2556, น. 203-204) อ๎ายเซียงแก๎วได๎ยึดเมืองจําปาสักไว๎ในครอบครองและ
ระดมกําลังประชาชนชํวยกันตั้งปูอมเวรยามอยํางแนํนหนา  
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เจ๎าฝุายหน๎าจากบ๎านสิงทํากับเจ๎าเมืองอุบล (ยโสธร) อาสามาปราบขบวนการท๎าวเซียง
แก๎วจนแตกพําย และด๎วยเหตุการณ๑ในครั้งนี้ เจ๎าฝุายหน๎าจึงได๎รับการตอบแทนความดีความชอบ 
(จากสยาม) ถูกแตํงตั้ งจากสยามให๎ เป็น “เจ๎าเมืองจําปาสัก” ในเวลาตํอมา มีพระนามวํา           
“พระวิชัยราชขัตติยะวงษา”  

อยํางไรก็ตาม เมื่อถึงรัชสมัยของเจ๎าคําสุกกษัตริย๑องค๑ที่ 10 แหํงเมืองจําปาสัก  (พ.ศ.
2402) ฝรั่งเศสได๎เริ่มแผํอาณานิคมเข๎ามาในลาวและพ้ืนที่ฝั่งซ๎ายแมํน้ําโขงมากขึ้น สภาพการณ๑เมือง
จําปาสักในชํวงเวลานี้ได๎เริ่มมีการผันเปลี่ยน ด๎วยเหตุนี้ เมื่อเจ๎าคําสุกสวรรคตเมื่อปีพ.ศ. 2444  (บุญมี 
เทบสีเมือง, 2556, น. 211) สยามก็มิได๎แตํงตั้งใครให๎เป็นเจ๎าเมือง เพียงแตํแตํงตั้งผู๎รักษาการไว๎
เทาํนั้นคือเจ๎าอุปราชคําพันธ๑   

ในชํวงนี้ทางฝุายสยามเอง (รัชกาลที่ 5 ) ตระหนักถึงภัยคุกคามของเจ๎าอาณานิคมฝรั่งเศส
จึงได๎มีการปฏิรูปประเทศ การบริหารจัดการหัวเมืองตํางที่อยูํหํางพระเนตรพระกรรณ   ในระยะแรก
ทรงโปรดเกล๎าอนุโลมให๎ปกครองไปตามประเพณีดั้งเดิมกํอน ซึ่งก็แปลวําในชํวงนี้เมืองจําปาสักก็มี
อิสระในการปกครองตนเองตามรูปแบบเดิมที่เคยมีมา แตํไมํนานนักในปี  2433 รัชกาลที่ 5 ได๎มี
สารตราจัดรัชกาลสํวนภูมิภาคขึ้นใหมํ1 (เติม วิภาคย๑พจนกิจ, 2530, น. 76-77) เมืองจําปาสักจึงมี
ข๎าหลวงใหญํจากสํวนกลางมาประจํากํากับวําราชการ และเป็นเมืองเอกของหัวเมืองลาวตะวันออก 
(จากทั้งหมดที่แบํงภาคอีสานออกเป็น 4 กอง2)   การเป็นอิสระพร๎อมรูปแบบการปกครองเดิมก็ถูก
ลดทอนและถูกครอบงําอยํางเข๎มข๎น 

อยํางไรก็ตาม การแผํขยายอาณานิคมของฝรั่งเศสก็มาถึงจุดสําเร็จได๎ดินแดนฝั่งซ๎ายของ
แมํน้ําเม่ือ 3 ตุลาคม ร.ศ.112 (พ.ศ.2436)  เมื่อฝรั่งเอาเรือรบมาปิดปากอําวสยามให๎ยอมสละดินแดน
ฝั่งซ๎ายแมํน้ําโขง สยามยอมสละดินแดนฝั่งซ๎ายแมํน้ําโขงให๎แกํฝรั่งเศส ซึ่งแปลวําหัวเมืองขึ้นจําปาสัก
ทั้งหมดที่อยูํบนฝั่งซ๎ายแมํน้ําโขงตะวันออกก็ตกไปอยูํในอาณานิคมฝรั่งเศส   (เติม วิพาคย๑พจนกิจ, 
2557, น. 78) คงเหลือแตํตัวเมืองนครจําปาสักท่ีอยูํฝั่งขวา  

ดินแดนฝั่งขวาจําปาสักท่ียังเป็นของสยามถูกผนวกเรียกรวมภายหลังวํา “ภาคอีสาน” ซึ่ง
ถือวําเป็นกันชนหรือรอยตํอระหวํางสยามและอินโดจีน (เวียดนาม)  ของเจ๎าอาณานิคมฝรั่งเศส จึงมี

                                           
1 ให๎รวมหัวเมือง เอก โท ตรี จัตวา เข๎าด๎วยกันแล๎วจัดแบํงการปกครองเป็น 4 กองใหญํโดยมีข๎าหลวงใหญํที่โปรดเกล๎า

ฯ จากกรุงเทพสํงมากํากับการปกครองกองละ 1 คน ทะนุบํารุงตํางพระเนตรพระกรรณให๎ใกล๎ชิดยิ่งขึ้น (เติม 2557) 
2 คือ หัวเมืองลาวตะวันออก มีเมืองจําปาสักเป็นเมืองเอกมี 37 หัวเมืองขึ้น  หัวเมืองลาวฝุายตะวันออกเฉียงเหนือ มี

เมืองอุบลเป็นเมือกเอกมี 41 หัวเมืองขึ้น   หัวเมืองลาวฝุายเหนือมีเมืองหนองคายเป็นเมืองเอก มี52 หัวเมืองขึ้น  และหัวเมืองลาว
ฝุายกลาง มีเมืองนครราชสีมาเป็นเมืองเอก มี19 หัวเมืองขึ้น (เติม 2557) 
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ผลให๎เกิดการปฏิรูปบริหารอยํางเรํงดํวนในภาคอีสานและสถาปนาประเทศไทยให๎เป็นรัฐชาติ คําวํา 
“ลาว” ถูกลบออกจากชื่อสถานที่ตํางๆ ในที่ราบสูงโคราชที่คนลาวเคยอาศัย และห๎ามใช๎คําวํา “ลาว” 
ระบุเชื้อชาติในการสํารวจมะโนประชากร (ไพทูรย๑  มีกุศล, 2517, น. 111-117) พยายามลบรํองรอย
ของความเป็นลาว หรือคนลาว ด๎วยการปฏิรูปการบริหารการปกครอง การศึกษา รวมไปถึงศาสนา
และสังคมวัฒนธรรม  เพ่ือเปลี่ยนคนลาวให๎เป็น “คนไทย” บุญมี เทบสีเมือง (2556,น.214) นัก
ประวัติศาสตร๑ลาวกลําววําแม๎แตํอําเภอ “โนนลาว”  (ในจังหวัดนครราชสีมา) ก็ถูกเปลี่ยนเป็น “โนน
ไทย”  

ในชํวงระยะเวลาของการครอบงําของอาณานิคมระหวํางปี 2436-2488 (สจ๏วต-ฟอกซ๑, 
2553, น. 63)  ฝรั่งเศสได๎นําเอาลําดับชั้นทางชาติพันธุ๑ (ethnic hierarchy) มาใช๎เป็นเครื่องมือใน
การปกครอง มีการแบํงแยกและปกครอง มีการเก็บภาษีตามลําดับชั้น (Mccoy, 1970, p. 80) 
กํอให๎เกิดความแตกแยกทางกลุํมชาติพันธุ๑ที่ฝังแนํนอยูํในลาว  ด๎วยระบบการปกครองที่เก็บภาษีและ
ขูดรีดแรงงาน ผู๎คนจํานวนไมํน๎อย (โดยเฉพาะชนพ้ืนที่สูง) ในอาณาจักรลาวได๎รับผลกระทบทั้งใน
รูปการปกครองและการกดขี่สํวยแรงงานซึ่งถูกมองวําเป็นการเข๎ามาของผู๎มีอิทธิพลคนใหมํแทนสยาม
ที่พวกเขาเกลียดชัง ด๎วยเหตุนี้ผู๎คนที่ไมํพอใจระบบการปกครองและการกดขี่ไมํวําจะเป็นเชื้อสาย
กษัตริย๑ ขุนนาง ไพรํพลหรือกลุํมคนที่ถูกเรียกวํา “ขํา” หรือ ลาวเทิง ก็พากันหนีหรือที่เรียกวํา   
“โตนหนี” ข๎ามมาอีกฝั่งแมํน้ําซึ่งอยูํในสํวนของการปกครองของสยาม  

คนเหลํานี้สํวนหนึ่งเคยอยูํในการปกครองของสยามหรือเป็นข๎าหลวงที่ได๎รับการแตํงตั้ง
กํอน การหนีเข๎ามาจึงไมํใชํอะไรที่แปลกแตกตํางหากแตํเป็นการหนีเข๎ามาอยูํในรูปแบบการปกครองที่
ตนเองเคยได๎รับซึ่งอาจจะได๎รับความทุกข๑ยากน๎อยกวํารูปแบบการปกครองของผู๎เข๎ามาใหมํ  ซึ่งสยาม
เองมองวําคนเหลํานี้หนีเข๎ามาพ่ึงการปกครองพระบรมโพธิสมภาร 

ที่เมืองจําปาสัก เจ๎าอุปราชคําพันธ๑ (ซึ่งสยามได๎แตํงตั้งให๎เป็นผู๎รักษาการเมืองจําปาสัก
แทนเจ๎าคําสุกท่ีสวรรคตไป) ไมํพอใจที่จะอยูํกับการปกครองของฝรั่งเศส (เติม วิภาคย๑พจนกิจ, 2530,
น. 91-92) จึงพาขุนนาง ไพรํพลและครอบครัวลาว หนีเข๎ามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารที่บ๎านสุวรรณวารี
ในปี 2450  (อ.โขงเจียม)  คงเหลือแตํพระโอรสของเจ๎าคําสุกคือเจ๎าราชดนัย ซึ่งถูกแตํงตั้งเป็นเจ๎า
เมืองจําปาสักในเวลาตํอมา ในการคุ๎มครองของฝรั่งเศส  

นอกจากเชื้อสายขุนนาง แล๎วยังมีผู๎คนหรือกลุํมชาติพันธุ๑อีกจํานวนไมํน๎อยที่ไมํพอใจการ
ปกครองของฝรั่งเศสได๎หนีข๎ามมา   ชาวบรูก็คือหนึ่งในจํานวนนี้ หลังจากที่ฝรั่งเศสได๎ครอบครอง
ดินแดนฝั่งซ๎ายแมํน้ําโขงได๎ 10 กวําปี ในชํวงทศวรรษที่ 2450 ชาวบรูก็ทนระบบการปกครองของ
ฝรั่งเศสไมํได๎ อพยพเข๎ามาในเขตอําเภอเมืองโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เกิดเป็นหมูํบ๎านบรูสอง



220 
 

แหํงคือบ๎านเวินบึกและบ๎านทําล๎งตามที่ได๎กลําวมา ชาวบรูคนหนึ่งบอกวํา “พวกเขาอพยพมาจากลาว 
เพราะเดือดร๎อนจากการเก็บภาษี การอพยพมาตั้งบ๎านเรือนในไทยนั้นเป็นเหมือนการหนีเข๎ามา”  

ขณะที่บรูในฝั่งลาวเองหรือบรูลาว (ที่ยังอยูํ) ก็จําต๎องทนรับการกดขี่จากรูปแบบการ
ปกครอง ชาวบรูบางคนที่รํวมประสบการณ๑ในชํวงนี้เลําถึงการถูกใช๎แรงงานทําถนนวําหนักมาก “เรา
ต๎องไปทําถนน เดือนหนึ่ง 15  วัน ถ๎าไมํไปเขาก็จะปรับเป็นเงินซึ่งก็ไมํมีให๎ ตอนนั้นเดือดร๎อนหลาย” 

อยํางไรก็ตาม แรงกดดันจากการปกครองฝรั่งเศสก็ทําให๎ชาวขําทั้งหลาย (รวมถึงชาวบรูที่
ถูกนับรวมด๎วย) ต๎องเคลื่อนย๎ายลงมาอยูํมาในที่ลุํม เพ่ืองํายแกํการปกครองและสร๎างบ๎านแปงเมือง 
ถนนหนทางและการคมนาคมของฝรั่งเศส อันเป็นเหตุนําไปสูํการเก็บภาษีและเกณฑ๑แรงงานซึ่งถูก
มองวําหนักและมากเกินไป จนเกิดปราฏการณ๑ที่เรียกวํา “กบฏ” ขึ้น โดยเฉพาะชาวขําหรือลาวเทิง 
ซ่ึงได๎รับผลกระทบมากที่สุด จึงกํอกบฏในแถบที่สูง ปุาหรือภูเขา 

 ด๎วยเหตุนี้การอยูํในที่สูงแตํเดิมของชาวลาวเทิงและลาวสูงนั้น จึงต๎องถูกกดดันให๎มาอยูํ
ในที่ลุํม นอกจากเหตุผลทางด๎านการปกครองดังกลําวมาแล๎ว ยังถูกเหมารวมในเรื่องของความไมํ
ปลอดภัยหรือเป็นภัยคุกคามจากการอยูํบนที่สูง หรือกลําวอีกนัยหนึ่ง พ้ืนที่สูงเป็นพื้นที่ของการกํอ
การกบฏ เป็นภัยตํอการปกครองและยากท่ีจะควบคุม สืบเนื่องจากมีกบฏตํางๆ ที่ตํอสู๎กับฝรั่งเศส1โดย
ใช๎พื้นที่ปุาและภูเขาเป็นฐานที่มั่นและกองกําลังกระจายอยูํในที่ตํางๆ ของลาว พวกเขามีผู๎นําสํวนใหญํ
เป็นหัวหน๎าขํา  (ลาวเทิง) ด๎วยกัน (มักจะอาศัยความเชื่ออ๎างตัวเองเป็น “ผู๎มีบุญ” เพ่ือระดมศรัทธาใน
การรวมกลุํม) ระดมคนกลุํมตํางๆ ที่อยูํในพ้ืนที่ปุาและภู ซึ่งมีความเกลียดชังตํอฝรั่งเศส ซึ่งบางครั้ง
ชาวลาวลุํมที่มีความรู๎สึกทํานองเดียวกันนี้เข๎ากลุํมด๎วย มาร๑ติน สจ๏วต-ฟอกซ๑ (2553, น. 63) มองการ
กํอกบฏนั้นมีเหตุผลเบื้องหลังคือ  

“การเปลี่ยนแปลงที่สํงผลกระทบตํอโครงสร๎างอํานาจและความสัมพันธ๑แบบดั้งเดิม 
การเข๎าแทรกแซงวิถีทางการค๎าแบบดั้งเดิมและวิธีการสร๎างรายได๎อ่ืนๆ การสร๎างภาระ
ด๎วยการเพ่ิมภาษี และการเกณฑ๑แรงงานที่ไมํคํานึงถึงความเหมาะสมและเป็นภาระที่หนัก
มากเกินไป สิ่งเหลํานี้ผู๎ที่ได๎รับผลมากที่สุดก็คือคนที่อยูํในระดับลํางของสังคมและระดับ
ลํางของการจัดลําดับชั้นของชนเผํา  พวกลาวลุํมที่เป็นชนชั้นสูงไมํได๎รับผลใดๆ” 

การกํอกบฏมีมากมายในหลายพื้นที่ของลาว ที่ลาวใต๎ เมืองจําปาสัก กบฏกมมะดํา  ชาว
ลาวเทิงเผํายาเหิน   กํอการอยูํแถบโบโลเวน (เมืองปากชํอง จําปาสัก ในปัจจุบัน)  ขณะเดียวกัน กบฏ 

                                           
1 ที่จริงแตํครั้งเป็นประเทศราชของสยาม ก็มีการดําเนินการปกครองและขูดรีดเก็บสํวยสาอากร และมีการกํอกบฏมา

เหมือนกันเชํน กบฏอ๎ายเซียงแก๎ว  
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“พํอกะดวด” ก็ทําการตํอต๎านอยูํในแขวงสะหวันนะเขต ไมํไกลจากแขวงจําปาสักมากนัก  พร๎อมกัน
นั้น บักมีหรือที่ถูกเรียกวํา “องแก๎ว” ชาวลาวเทิงเผําอาลักก็กํอการอยูํในแขวงสาละวันก็อยูํอาณา
บริเวณใกล๎เคียงจําปาสักเชํนกัน ตลอดระยะเวลา 40 กวําปีที่ฝรั่งเศสครอบงําปกครองอาณาจักรลาว 
มีการตํอสู๎และกบฏอยูํเป็นระยะโดยเฉพาะพ้ืนที่ลาวใต๎ที่ถือวําเป็นเขตของชาวขําหรือกลุํมชาติพันธุ๑
ตํางๆ ที่ถูกเรียกวําลาวเทิงมีมากท่ีสุด  อันเป็นผลจากวิธีการของฝรั่งเศสที่ชักชวนเกลี้ยกลํอมให๎พวก
ลาวเทิงจํายภาษีและยอมเข๎าเกณฑ๑แรงงาน ซึ่งสจ๏วต-ฟอกซ๑ (2553, น. 59) มองวํา “กลับเป็น
ตัวกระตุ๎นให๎เกิดการกํอกบฏ”  

อยํางไรก็ตามแม๎นักภาษาศาสตร๑จะระบุวํา กลุํมชาติพันธุ๑บรูมีต๎นกําเนิดมาจากเวียดนาม 
(แตํก็มิได๎ระบุระยะเวลาที่แนํนอน) แตํในบริบทพ้ืนที่เมืองจําปาสัก ชาวบรูนําจะมีประวัติศาสตร๑รํวม
ในพ้ืนที่มาช๎านาน ในกลุํมที่ถูกเรียกวํา  “ขํา” หรือ “สํวย”  แม๎อิทธิพลของพุทธศาสนาจะเข๎ามาใน
พ้ืนที่เมืองจําปาสักแตํสมัยพระครูโพนเสม็ด (ประมาณ 3 ศตวรรษมาแล๎ว)  แตํก็นําจะยังไมํสํงผลตํอ
การเปลี่ยนแปลงหรือกลืนกลายความเชื่อชาวบรูมากนัก  เพราะการเข๎ามาของพระสงฆ๑ การ
ปรับเปลี่ยนความเชื่อ และการสร๎างวัด โรงเรียน พึ่งจะมาปรากฏเป็นรูปรํางเมื่อไมํเกินครึ่งศตวรรษมา
นี้ โดยเฉพาะเมื่อลาวประกาศเอกราช เปลี่ยนแปลงและปฏิรูปวัฒนธรรมแหํงซาติ  แตํการถูกกดดันให๎
ลงมาอยูํในที่ลุํมจากที่สูง ดูเหมือนจะอยูํในความทรงจําชาวบรูหลายคนในทํานองรํวมประวัติศาสตร๑
การปกครองอาณานิคมที่ถูกกดดันให๎ลงมา ดังที่จะได๎กลําวตํอไป 

 

6.2 สมัยอาณานิคม: “ภูกางเฮือน”1 ถิ่นอาศัยเดิมและการอพยพเคลื่อนย้ายของชาวบรู 

บ๎านลาดเสือเป็นหมูํบ๎านชาวบรูอยูํ เมืองนะสมบูรณ๑  แขวงจําปาสัก (เป็นต๎นทางการ
อพยพเคลื่อนย๎ายของชาวบรูไทยกลุํมที่ศึกษา)  ในอดีตชาวบรูบ๎านลาดเสือเคยอาศัยอยูํบนภูกางเฮือน
มากํอนอพยพลงมาอยูํในที่ลุํม   ท๎าวอิน2 อาจรักษา ชายชาวบรูผู๎อาวุโสของหมูํบ๎านวัย 80 กวําปี 
เคยเป็นนายบ๎านมา 9  สมัย (สมัยละ 3 ปี) และท๎าวคําหล๎า อาจอาสา ชายชาวบรูรุํนราวคราว
เดียวกัน เลําให๎ฟังวํา เมื่อกํอนชาวบรูเป็นขําที่อยูํบนภูกางเฮือนมากํอน ที่จริงภูเขานี้เดิมชื่อวํา    
เฮือนกางภู  ซึ่งหมายถึงมีเรือน (ของพวกขํา) อยูํบนกลางภู แตํตํอมาสมัยตกเป็นอาณานิคมของ
ฝรั่งเศสได๎เปลี่ยนเป็น “ภูกางเฮือน”  ท๎าวอินบอกวํา “ฝรั่งบอกวําเรียกบํมํวน (ไมํไพเราะ-ผู๎วิจัย) เลย
เปลี่ยนให๎ใหมํ ที่มองเห็นจากหมูํบ๎านนั่นหละ คือที่พวกชาวบรูเคยอยูํกันมากํอน  บนภู อยูํกันหลาย
กลุํม” 

                                           
1 เขียนตามลักษณะการเขียนของลาว 
2 หลังจากที่ได๎คุยกันผํานมาได๎สักประมาณ 6 เดือนมีคนโทรมาบอกวํา พํอใหญํเสียชีวิตแล๎วด๎วยโรคประจําตัว   
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ขณะที่ท๎าวคําหล๎า (เขามักจะลําเป็นเรื่องๆ แทรกเป็นบางชํวงในการให๎ข๎อมูล มีคนในวง
สนทนาบอกผู๎วิจัยวํา ท๎าวอินเคยเป็นหมอลํามากํอน) ให๎ข๎อมูลเพ่ิมเติมในรายละเอียดวํา สมัยเจ๎าบุญ
อ๎ุมผู๎ปกครองจําปาสักนั้น เจ๎าทูลกะหมํอม (พํอเจ๎าบุญอ๎ุม)  มาเอาพวกขําบรูไปเป็นคนอารักขาในวัง 
ดูแลพระองค๑ พระองค๑ไมํเลือกคนลาวลุํมเพราะคนลาวบํคํอยซื่อ ชอบลักขโมย พระองค๑จึงบํไว๎ใจ ลาว
เป็นคนคด เอาเงิน เอาคํา  แตํพวกขํานั่นซื่อ   เมื่อวางสิ่งของมีคําไว๎คนขําก็บํถือบํหยิบจับเอาไป 
สิ่งของยังวางอยูํในที่เดิม  เฝูารักษา มีความซื่อสัตย๑ด๎วยดีบํลักเล็กขโมยน๎อย พระองค๑ได๎แตํงตั้งให๎พวก
ขํารักษาพระองค๑อยูํกลางเรือนของพระองค๑ แตํนั้นมาเลยได๎ตั้งชื่อให๎พวกขําเหลํานี้วําเป็นขํากางเฮือน 
ชื่อนี้กลายมาเป็นชื่อภูที่มีบ๎านเฮือนขําที่อาศัยอยูํจํานวนมากวํา “เฮือนกางภู” เจ๎าทูลกระหมํอมนั้น
เป็นคนเครํงครัดมาก ถ๎าพระองค๑จับได๎วําใครหลับจะรับสั่งตัดคอทันที ยามกลางคืนจะเดินออกมาถาม
วํา “นอนกันละบํไพรํเอ๐ย” ถ๎ามิด (เงียบ-ผู๎วิจัย) แสดงวําหลับ พระองค๑จะสั่งตัดคอทันที ปรากฏวําแตํ
ละคืน เจ๎าทูลกระหมํอมตัดคอบําวไพรํไปไมํรู๎เทําไร วันหนึ่งในหมูํบ๎านขําระหวํางพํอเฒํา (พํอตา) กับ
ลูกเขยเถียงกันเรื่องไปเฝูาเจ๎าทูลกระหมํอม เขยสิไปแทนพํอเฒํา   แตํพํอเฒําค๎าน บํอยากให๎ไป 
เพราะเจ๎าทูลกระหมํอมสิเอาเจ๎าตายได๎  เขยเถียง “ขํอยสิไปตํางเจ๎า ให๎เจ๎าอยูํ ตายก็ชํางเถาะ  เจ๎าอยูํ
นี่บํต๎องไปดอก” วําแล๎วก็เตรียมสัมภาระ  ถือลูกมะพร๎าวไปด๎วยหนึ่งลูก   เมื่อเข๎าไปเฝูาอารักขา ก็เอา
ลูกมะพร๎าวมาหนุนหัว เมื่อเจ๎าทูกกระหมํอมเดินถือง๎าวออกมา “ตึงๆ” ถามวํา “นอนกันละบํ ไพรํ
เอ๐ย” หัวเขาขิด (รํวง-ผู๎วิจัย) จากหมากพร๎าว ตอบวํา “ยังข๎าน๎อย” พระองค๑ก็กลับเข๎าไป  ยามสอง  
ยามสาม  ออกมาอีกรับสั่งเหมือนเดิม  ขําคนนี้คงจะรําคาญอยูํในใจ ก็บํนพรึมพรําวํา “จั๋งแมํนชาติ 
เป็นจั๋งใด เป็นเจ๎า เป็นพญา บํเพิ่งเวํา เพ่ิงจา บํเพ่ิงอํา เพิ่งอ๎าว”1    คืนนั้นเป็นอยํางนี้อยูํ 3-4 ขําผู๎นี้ก็
บํนรําพ่ึงแบบนี้ทุกครั้ง คืนนั้นไมํได๎ฆําตัดคอใคร จนกระทั่งเช๎าเจ๎าทูลกระหมํอมรับสั่งให๎บําวไพรํมา
เฝูา ตรัสถามวําเมื่อคืนใครบํนวํา “จั๋งแมํนชาติ เป็นจั๋งใด เป็นเจ๎า เป็นพญา บํเพ่ิงเวํา เพ่ิงจา บํเพ่ิงอํา 
เพ่ิงอ๎าว”   ในที่ประชุมไมํมีใครรับ  สักพัก เจ๎าเขยขําผู๎นี้ได๎ลุกขึ้นรับวํา “ข๎าน๎อยเอง”   จึงรับสั่งถาม
วํา “เป็นจังได๐ เจ๎าวําได๎จังได๐ คือวําแบบนี้”2 ขําผู๎นี้ก็กราบทูลชี้แจง “ขะน๎อยเอ๐ย ไม๎ลําเดียวล๎อมรั่วบํ
ไขว๎  ไพรํบํพร๎อม แปงบ๎านบํเฮือง... คนที่พระองค๑ฆําทิ้งแตํละคืนๆ แขกทางไกลไททางอ่ืนมาสิบํวําเอา
บํ สิบํตัดคอพระองค๑ทิ้งบํ  พระองค๑คอยประเดี่ยวรุก ประเดี๋ยวเวํา  คือบํให๎คนเฝูาตั้งให๎เป็นนายพล
นายพันคอยเฝูารักษาพระองค๑ไว๎ทีเดียว”3  

                                           
1 เป็นถึงเจ๎าพญา ไมํร๎ูจักอยูํ ไมํร๎ูจักนอน คอยสํองแตํออกมาจับผิดบําวไพรํ 
2 เพราะอะไร เจ๎าพูดได๎อยํางไร แบบนั้น 
3 ไม๎ลําเดียวนําไปล๎อมร้ัวไมํเอามาไขว๎กัน มันก็จะเป็นร่ัวรอบขอบชิดแนํนนาได๎อยํางไร  ไพรํพลไมํพร๎อม จะสร๎างบ๎าน

แปงเมืองจะรํุงเรืองได๎อยํางไร  พระองค๑เอาแตํฆําฟันตัดคอคนของตัวเองนานไปจะเหลือใครไว๎อีก  เมื่อไมํมีองครักษ๑แล๎วคนอื่นมาก็
จะฆําพระองค๑ได๎  ขอให๎ตั้งคนรักษามีหน๎าที่ประจําไว๎เลย (แทนที่จะมาคอยลุกมาตรวจมาจับผิดและประหารบําวไพรํอยูํแบบนี้) 
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เจ๎าทูลกระหมํอมชอบใจคําพูดเจ๎าขําคนนี้ แตํนั้นมาเลยแตํงตั้งให๎เขาเป็นหัวหน๎ารัฐมนตรี
เฝูารักษาพระองค๑ แตํนั้นมา พวกขํากับเจ๎าทูลกระหมํอมได๎มีความสัมพันธ๑ที่ดี เจ๎าทูลกระหมํอม เคย
สั่งเจ๎านครจําปาสักหรือเจ๎าบุญอ๎ุมวําหากมีโอกาสให๎แวะทางบ๎านพวกขําเหลํานั้นบ๎าง เมื่อได๎มาทางนี้ 
แตํด๎วยเหตุใดไมํทราบเจ๎าบุญอ๎ุมแม๎จะผํานมาทางที่พวกขําอาศัยอยูํก็ไมํมีโอกาสแวะมาหาสักครา”  

เรื่องเลําของท๎าวคําหล๎า นอกจากจะบอกเลําถึงความเป็นมาของชื่อ “ขํากางเฮือน” และ 
“เฮือนกางภู”  แล๎วยังชํวยสะท๎อนให๎เห็นสถานะชนชั้นและความสัมพันธ๑ทางสังคมแบบโบราณ
ระหวําง ผู๎ปกครอง คนลาว และขํา ขําโดยลักษณะทั่วไปถูกมองวําเป็นคนปุาคนดงอยูํตามปุาเขามี
สถานะที่ต่ํากวํา แตํจากเรื่องเลําดังกลําวนี้ชํวยยกสถานะให๎เห็นวํา ขําเป็นคนซื่อสัตย๑ (ซึ่งลักษณะนี้
ผู๎วิจัยได๎รับการบอกระบุอยูํบํอยๆ ถึงความเป็นบรูของพวกเขา นอกจากนี้ยังถูกใช๎มาเป็นอัตลักษณ๑บรู
ในการสร๎างความไว๎วางใจของการเป็นแรงงานที่ซื่อสัตย๑และไมํเลือกงานโปรดดูบทที่ 5) และมี
ความสัมพันธ๑ที่ดีกับผู๎ปกครอง ขณะที่คนลาวนั้นไมํเป็นที่นําไว๎ใจท๎าวอินและท๎าวคําหล๎าเลําตํอวํา  

“บนภูนั้นมีขําที่ถูกเรียกวํา “ขํากางเฮือน”   จํานวนมาก กระจายกันอยูํเป็นกลุํมๆ 
ทั่วไปบนภู (ภูเขามีลักษณะทอดตัวยาวนําจะกินพื้นที่อยํางน๎อยสองแขวงระหวํางจําปาสัก
และสะหวันนะเขต คนบรูนําจะอยูํบนจุดใดจุดหนึ่งบนภูนี้ในสมัยกํอน และนําจะมีอยูํ
ด๎วยกันหลายกลุํม-ผู๎วิจัย)  ภูนี้มองเห็นจากหมูํบ๎านไมํไกลนัก   หลังจากนั้นฝรั่งเศสได๎
ปกครองไลํลงมาให๎อยูํที่ลุํม ตอนนั้น ลาวสูงและลาวเทิงเขาให๎ลงมาอยูํที่ลุํมหมด  จึงได๎
เคลื่อนย๎ายลงมาอยูํในพ้ืนที่ราบ กลายเป็นหมูํบ๎านบรูหลายหมูํบ๎านในเขตเมืองชนะ
สมบูรณ๑แล๎วยังได๎กระจายไปอยูํในที่อ่ืนอีกหลายแหํง”  

ผู๎อาวุโสบรูบ๎านลาดเสือเลําให๎ฟังวํา เมื่ออพยพจากภูกางเฮือนครั้งแรก ได๎ลงมาอยูํที่ลุํมซึ่ง
เรียกวํา “ห๎วยเบน” เหนือหมูํบ๎านปัจจุบันขึ้นไปไมํไกลนัก ตอนนั้นมีครัวเรือนชาวบรูประมาณ 100 
ครอบครัว ภายหลังที่นั่นเกิดโรคระบาดหนักจึงได๎แตกบ๎านพากันย๎ายมาสร๎างบ๎านลาดเสือปัจจุบันนี้ 
(การแตกเคลื่อนย๎ายหนีโรคระบาดจึงนําจะเป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งของการอพยพเคลื่อนย๎ายของของ
ชาวบรู นอกเหนือไปจากการทําไรํหมุนเวียนและการถูกบีบบังคับหรือแทรกแซงจากคนนอก)    
อยํางไรก็ตาม ภายหลังตํอมา สปป.ลาวได๎ตั้งชื่อใหมํให๎กับภูกางเฮือนนี้ใหมํวํา “ภูเชียงทอง” 

พวกเขายังมีความทรงจําวํา ในยุคอาณานิคม ฝรั่งเศสให๎ใช๎แรงงานสร๎าง ขุดถนน ถนน
ที่วํานี้ก็คือถนนหมายเลข 13 เวียงจันทน๑-ปากเซ การใช๎แรงงานนั้นให๎ไปครอบครัวละ 1 คน คนละ 
15 วัน บางครั้งเฉลี่ยจํานวนประชากรครึ่งหนึ่งของหมูํบ๎าน เชํนหมูํบ๎านมี 20 คน ถือวําที่ต๎องไปใช๎
แรงงาน 10 คน หากใครไมํไปจะถูกปรับเป็นเงินเหรียญ หากไมํมีเงินจํายก็จะถูกจับลํามโซํ  
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ผู๎อาวุโสบรูลาดเสือเลําตํอวํา  

“ตอนนั้น หลายคนได๎รับความเดือดร๎อนทนบํไหวจึงพากันหนีข๎ามมาอยูํที่บริเวณเวิน
ขันอีกฟากแมํน้ําโขง (ฝั่งขวาแมํน้ํา) เหนือบ๎านคันยาง (หมูํบ๎านชาวลาว) แตํยังหนีบํพ๎น ก็
ได๎แตกเคลื่อนย๎ายกันอีก บางพวกกลับคืนมาลาดเสือคือเกํา  แตํบางกลุํมได๎เคลื่อนย๎ายไป
ไทย เกิดเป็นหมูํบ๎านเวินบึกและทําล๎งตามท่ีรู๎กันทุกมื้อนี้... ชาวบรูบ๎านหนองนกเขียน (ซึ่ง
อยูํหํางจากบ๎านลาดเสือไมํไกล-ผู๎วิจัย) ก็แตกไปจากที่นี่  ลาดเสือมีชื่อเรียกอีกชื่อวํา 
“หนองเม็ก” ซึ่งเป็นชื่อเดิม (สมัยที่อยูํบนภู-ผู๎วิจัย) นํามาตั้งอีก สํวนที่ชื่อวํา “ลาดเสือ” 
เพราะหมํองนี้มีเสือลงมากินน้ําอยูํบํอยๆ จึงตั้งชื่อวํา ลาดเสือ” 

ตามคําบอกเลําดังกลําวทําให๎เราทราบประวัติการเคลื่อนย๎ายเพ่ิมเติมในรายละเอียดของ
ชาวบรูทั้งสามหมูํบ๎านคือ เวินบึก ทําล๎งและลาดเสือ วําเมื่อกํอนพวกเขาอยูํบนภูกางเฮือน แล๎วอพยพ
เคลื่อนลงมาอยูํที่ห๎วยเบนตํอมาเมื่อแตกกันด๎วยโรคระบาดก็ได๎มาสร๎างเป็นบ๎านลาดเสือ แตํตํอมาใน
ยุคอาณานิคมฝรั่งเศส พวกเขาไมํพอใจรูปแบบการปกครองจึงแตกบ๎านหนีข๎ามมาอยูํกันที่เวินขัน  
และจาก “เวินขัน” นี้ก็ได๎อพยพครั้งใหญํและครั้งสุดท๎ายที่ชาวบรูสํวนหนึ่งได๎อพยพเข๎าสูํเขตสยาม
ประเทศ (ทวนสายน้ําขึ้นมาทางเหนือ)  อนึ่ง แขวงจําปาสักมีพ้ืนที่ทั้งสองฝั่งแมํน้ําโขง ฝั่งขวาได๎แกํ
เมืองโพนทองมีพ้ืนที่ติดกับจังหวัดอุบลราชธานี (ทางบก)  ด๎วยเหตุนี้ไมํวําจะหนีข๎ามไปฝั่งใดพวกเขาก็
หนีไมํพ๎นเขตปกครองอาณานิคม ดังนั้นการเคลื่อนย๎ายมาอยูํเวินขันจึงยังไมํพ๎นจากอิทธิพลของการ
ปกครองฝรั่งเศส 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่6.1 ภูกางเฮือนที่มองเห็นไมํไกลนักจากหมูํบ๎านลาดเสือ  (ภาพโดยผู๎วิจัย) 
       ชาวบรูเคยอยูํอาศัยเมื่อประมาณ 100 กวําปีที่แล๎วกํอนจะลงมาตั้งบ๎านเรือนในปัจจุบันนี้ 
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ภาพที ่6.2 บ๎านหนองเม็ก  (ลาดเสือ) เมืองชนะสมบูรณ๑ จําปาสัก (ภาพโดยผู๎วิจัย) 

 
ภาพที ่6.3 ชาวบรูบ๎านลาดเสือลงมาใช๎สอยน้ําในแมํน้ําโขงในเวลาเย็น (ภาพโดยผู๎วิจัย)

   

 
ภาพที ่6.4 แผนหมูํบ๎านชาวบรูฝั่งไทย-ลาว ระหวํางอุบลราชธานีกับจําปาสัก 
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6.3 เอกราช สปป.ลาวกับนัยส าคัญต่อกลุ่มชาติพันธุ์ 

เมื่อเข๎าสูํสงครามโลกครั้งที่ 2  เมืองจําปาสักก็ได๎กลับคืนมาสูํรูปแบบการปกครองของ
สยามได๎ชํวงระยะเวลาหนึ่ง เนื่องจากสยามได๎รับการสนับสนุนจากญี่ปุุน แตํเมื่อสิ้นสุดสงคราม ญี่ปุุน
พํายแพ๎สงคราม  ฝรั่งเศสได๎เข๎ามาในลาวเป็นครั้งที่สอง ไทยได๎ยกดินแดนจําปาสักให๎กับฝรั่งเศสอีก
ครั้งหนึ่ง  ฝรั่งเศสได๎รวมแผํนดินลาวทั้งสามอาณาจักรเป็น “ราชอาณาจักรลาว”  (Royume du 
Laos) โดยมีเจ๎ามหาชีวิตสวํางวงศ๑องค๑มกุฎราชกุมารเป็นเจ๎าแผํนดิน  แตํขณะเดียวกัน ความวุํนวาย
ในลาวก็ยังไมํสงบ มีการรวมกลุํมเพื่อปลดปลํอยลาวให๎เป็นอิสระจากฝรั่งเศสซึ่งได๎รับการสนับสนุน
จากกลุํมเวียดมินห๑ในเวียดนามและเมื่อเวียดมินห๑ปลดปลํอยเวียดนามได๎ 
(https://th.wikipedia.org/wiki) จึงเป็นการสั่นคลอนอํานาจฝรั่งเศสจนยอมให๎ลาวประกาศเอกราช
บางสํวนในปี พ.ศ. 2492 และได๎เอกราชสมบูรณ๑ในปี พ.ศ. 2496 ภายหลังฝรั่งเศสแพ๎เวียดนามที่
เดียนเบียนฟู  

ภายหลังจากท่ีฝรั่งเศสคืนเอกราชให๎แกํลาวในปี พ.ศ.2496  รัฐบาลลาวเองก็เกิดความ
ขัดแย๎งกันเองระหวํางระบบที่นิยมกษัตริย๑ที่นําโดยเจ๎ามหาชีวิตศรีสวํางวัฒนาภายใต๎การสนับสนุนของ
อเมริกาและฝรั่งเศส (ลาวขวาหรือลาวขาว)  กับฝุายคอมมิวนิสต๑ซึ่งตํอมาได๎กลายเป็นพรรคประชาชน
ปฏิวัติลาว (ลาวแดง) ความขัดแย๎งทวีเพิ่มข้ึนเป็นลําดับ พร๎อมกับการแทรกแซงของชาติตํางๆ ทั้งฝาย
คอมมิวนิสต๑และฝุายเสรีนิยม (สุทธิดา มะลิแก๎ว, 2553,น.165) จนเป็นเหตุปะทุสงครามขึ้น เหตุการณ๑
ครั้งนี้ในความทรงจําของชาวบ๎านรับรู๎วําเป็น “เหตุการณ๑ลาวแตก”  ความขัดแย๎งดําเนินมาเป็นระยะ 
จนกระท่ังในปี 2518 พรรคประชาชนปฏิวัติลาว ซึ่งได๎รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตและ
เวียดนาม โดยการนําของเจ๎าสุภานุวงศ๑มีชัยชนะอยํางเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและได๎เปลี่ยนแปลงการ
ปกครองจากระบอบกษัตริย๑มาเป็นระบอบสังคมนิยม ประกาศสถาปนาเป็น                  
"สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”  

หลังประกาศเอกราช สปป.ลาวก็ได๎ดําเนินการปกครองแบบมีประธานประเทศพ้ืนฟู
ประเทศจากที่เคยเป็นเมืองขึ้น เป็นอาณานิคมและผํานสงครามภายในมาเป็นแบบพรรคเดียวดําเนิน
นโยบายแบบประเทศสังคมนิยม  โดยมีจุดมุํงหมายของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเพ่ือสืบทอดภารกิจ
จากพรรคคอมมิวนิสต๑อินโดจีน และนําพาประชาชนลาวตํอสู๎ปลดปลํอยชาติ เพ่ือสร๎างให๎ประเทศลาว
เป็นประเทศที่มี “สันติภาพ เอกราช ประชาธิปไตย เอกภาพและวัฒนาถาวร”  (ดารารัตน๑        
เมตตาริกานนท๑, 2548, น. 178) เนื่องด๎วยประชากรสํวนใหญํของลาวนั้นประกอบไปด๎วยกลุํม     
ชาติพันธุ๑ตํางๆ มากมายและกระจัดกระจายอยูํทั่วประเทศ การสร๎างชาติลาวจึงต๎องให๎ความสําคัญกับ
ชนกลุํมชาติพันธุ๑เป็นพิเศษและต๎องสร๎างความเทําเทียมกันระหวํางกลุํมชาติพันธุ๑ ซึ่งมีลักษณะเป็นการ
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เคารพ แตํพัฒนา โดยที่คนกลุํมน๎อยถูกอ๎างถึงความเทําเทียมแตํก็ต๎องถูกพัฒนาตามนโยบายรัฐ   ทําน
ไกรสอน พรมวิหารผู๎นําลาวคนสําคัญคนหนึ่งได๎เน๎นย้ําวํา วัฒนธรรมลาวจะต๎องเป็นวัฒนธรรมหลักที่
ใช๎รํวมกันทุกกลุํมชาติพันธุ๑ (Evan, 1999, p. 171)  มีการจัดระเบียบหรือจัดจําแนก (classification) 
ประชากรใหมํด๎วยปูายชื่อเดียวเหมารวมเป็นลาวลุํม ลาวเทิง และลาวสูง 1 กลุํมชาติพันธุ๑ที่มี
หลากหลายจึงถูกจัดให๎อยูํในกลุํมหรือปูายชื่อแบบเหมารวม (Single labels) และถูกหลอมรวมให๎
เป็นสํวนหนึ่งของพลเมืองลาว (Nguyen,2007) ความเป็นลาวได๎ถูกขยายกว๎างออกไปครอบคลุมกลุํม
คนตํางๆ มากขึ้น (กําพล จําปาพันธ๑, 2555, น. 49) เป็นเสมือนการให๎ความสําคัญตํอความเป็นลาว
เทํากันและเป็นยุทธวิธีในการสร๎างชาติและความเป็นเอกภาพอันนําไปสูํความเป็นชาตินิยมในเวลา
ตํอมา 

ลาวถือวําเป็นประเทศที่มีความหลากหลายของกลุํมชาติพันธุ๑อยํางมาก  ไมํมีกลุํมชาติพันธุ๑
หลักที่จะจัดได๎วําเป็นสํวนใหญํของประเทศ  กลุํมชาติพันธุ๑ลาวถือวํามีอํานาจมากสุดในการปกครอง
แตํก็มีจํานวนน๎อยกวําหนึ่งในสามของประชากรทั้งหมด (คํา ลี, 2550,น.155) การดูแลกลุํมชาติพันธุ๑
ภายในชาติอยูํภายใต๎หนํวยงานรัฐบาลคือ “ศูนย๑กลางแนวลาวสร๎างชาติ” ( The Lao Front for 
National Construction (LFNC))  ในการประชาสัมพันธ๑กระบวนการสร๎างชาติ LFNC ได๎
แถลงการณ๑วํา “กลุํมชาติพันธุ๑ทุกกลุํมของสปป.ลาวต๎องรวมความแข็งแกรํงและพลังเพ่ือปกปูองและ
พัฒนาชาติ และต๎องเข๎ารํวมรูปแบบความเป็นเอกภาพและการปรองดอง  ภายใต๎พรรคประชาชน
ปฏิวัติลาว การสร๎างความสัมพันธ๑และการปรองดองในบรรดากลุํมชาติพันธุ๑ภายในชาติจะต๎อง
ดําเนินการอยํางเหนียวแนํนและรีบเรํง”  (Baird and  Shoemaker, 2008,p.27) คําปวย จันทสุข 
รองผู๎อํานวยการ LFNC ได๎กลําววํา “ภารกิจของศูนย๑กลางแนวลาวสร๎างชาติคือรวมจิตใจของ
ประชาชนในทิศทางที่ถูกต๎อง ดําเนินการแนะนํานโยบายพรรคพร๎อมกับกฎและระเบียบของรัฐบาล  
ประสานความสัมพันธ๑ระหวํางประชาชนทุกกลุํมเชื้อชาติ สังคมและศาสนา” (Baird and  
Shoemaker, 2008,p.27) นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญลาว (ที่ปรับปรุงเมื่อ 2003) ยอมรับวําลาวคือ
ประเทศที่มีความหลากหลายกลุํมชาติพันธุ๑ พร๎อมกับแถลงการณ๑วํา “รัฐจะนําพาความเป็นเอกภาพ
และความเทําเทียมระหวํางกลุํมชาติพันธุ๑ที่หลากหลาย ทุกกลุํมชาติพันธุ๑มีสิทธิ์ที่จะสงวนรักษาและ
ปรับปรุงแก๎ไขรูปแบบจารีตและวัฒนธรรมของตนเองไปพร๎อมกับรูปแบบวัฒนธรรมของชาติ การ

                                           
1 อยํางไรก็ตาม ในปัจจุบัน ลาวได๎มีการจัดจําแนกกลุํมชาติพันธุ๑ใหมํโดยลักษณะทางภาษาศาสตร๑ ซึ่งทําให๎เห็นชื่อเรียก

กลุํมชาติพันธุ๑ตํางๆ มากข้ึน โปรดดูหัวข๎อชื่อเรียกกลุํมชาติพันธุ๑ ในบทที่ 1  แตํก็มีข๎อสงสัยวํา การจัดจําแนกชื่อเรียกกลุํมชาติพันธุ๑
ดังกลําวนั้น  ลาวได๎ใช๎หลักการจัดจําแนกที่ให๎ความสําคัญกับการระบุตนเองและสํานึกทางชาติพันธุ๑เพียงใด เพราะมีบางกลุํม    
ชาติพันธุ๑ยังถูกจัดจําแนกในชื่อเหมารวมที่พวกเขาก็ไมํร๎ูจัก  แม๎แตํกรณีชาวบรูที่ศึกษาอยูํนี้ ชื่อ “กะตาง”  ที่ถูกจัดอยูํในบัญชี
ทางการบรรดาชนเผําในลาว แตํในท๎องถิ่นและวิถีชีวิตประจําวันพวกเขาใช๎ชื่อเรียกและระบุตนเองวํา “บรู” มากกวํา  
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แบํงแยกระหวํางกลุํมชาติพันธุ๑เป็นสิ่งต๎องห๎าม รัฐจะปรับปรุงและยกระดับเศรษฐกิจและสังคมทุกกลุํม
ชาติพันธุ๑” (Baird and  Shoemaker, 2008, pp.27-28) 

 ด๎วยเหตุนี้ กลุํมชาติพันธุ๑สํวนใหญํในอดีตจะระบุตัวเองเป็นกลุํมทางสังคมเล็กๆ เฉพาะ 
(ซึ่งอาจเทียบในปัจจุบันได๎วําเป็นหมูํบ๎านหรือชุมชน) จําต๎องมีความรู๎สึกด๎วยวําพวกเขาเป็นสํวนหนึ่ง
ของระบบสังคมการเมืองหรือกลุํมชาติพันธุ๑ที่ใหญํกวําภายใต๎นโยบายรัฐ  ซึ่งรัฐบาลสปป.ลาวพยายาม
สร๎างภราดรภาพให๎เกิดขึ้นด๎วยการหลอมรวมลักษณะเฉพาะของกลุํมชาติพันธุ๑ตํางๆ เข๎าไว๎ภายใต๎
ความจงรักภักดีตํอประเทศชาติ และเพ่ือสร๎างให๎เกิดความเป็นหนึ่งเดียวของบรรดาชนเผําผํานการ
ดําเนินการทางการเมืองตํอชนเผําตํางๆ ในปี 1986 (พ.ศ.2529)  มีประกาศนโยบายการเปลี่ยนแปลง
ประเทศที่เรียกวํา นโยบายจินตนาการใหมํ (New Thinking) กําหนดรายละเอียด กฎ และทิศ
ทางการพัฒนาไว๎อยํางชัดเจน เชํน จํากัดและก๎าวไปถึงการยุติการทําไรํเลื่อนลอยโดยพ้ืนฐานซึ่งมี
ผลกระทบตํอชาวลาวสูงและลาวเทิง เน๎นการสร๎างความก๎าวหน๎าและความเติบโตทางเศรษฐกิจ ให๎
ความสําคัญกับการปฏิวัติการผลิต ปฏิวัติอุดมการณ๑และวัฒนธรรม รวมถึงปฏิวัติวิทยาศาสตร๑ (จามะรี 
เชียงทอง, 2550) กระบวนการพัฒนาเพ่ือให๎ก๎าวหน๎าหรือทันสมัยนี้ ทําให๎รัฐต๎องลดสิ่งที่ถูกมองวําล๎า
หลังตํางๆ เชํน ระบบความเชื่อ หรือประเพณีที่ดูไมํเป็นวิทยาศาสตร๑  กลุํมชาติพันธุ๑หรือชนเผําที่อยูํ
หํางไกลจําเป็นต๎องได๎รับการพัฒนาเพ่ือกําจัดความล๎าหลังทั้งข้ันตอนการผลิตและระบบความเชื่อ การ
ทําไรํหมุนเวียนและความเชื่อผีเป็นสิ่งถูกมองวําล๎าหลัง ไมํพัฒนาและไมํเป็นวิทยาศาสตร๑ จึงถูก
ดัดแปลงหรือปรับเปลี่ยนจากรัฐ 

อยํางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศเป็นไปด๎วยขีดจํากัดในหลายด๎าน
เชํน การคมนาคม การสาธารณสุข และโดยเฉพาะทางด๎านเศรษฐกิจ  (ทรงฤทธิ์ โพนเงิน, 2553,     
น.266-267) จนรัฐบาลผลักดันให๎เกิดกลไกทางเศรษฐกิจเสรีใหมํ เปิดประเทศรับทุนการชํวยเหลือ
จากตํางประเทศเข๎ามาเพ่ือหวังที่จะให๎มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาประเทศ  มีการใช๎วาทกรรมความ
เสมอภาคระหวํางชนเผําและหญิงชาย แตํในทางปฏิบัติยังมีการควบคุมและจัดการบางอยําง ตรงกัน
ข๎ามชาติพันธุ๑บางครั้งยังถูกมองวําเป็นปัญหาของการพัฒนา สหพันธ๑แมํหญิงแขวงไซยะบุลี (อ๎างใน 
ภูมิวิไล ศิริพลเดช,2550)  กลําววํา “ข๎อยุํงยากของการพัฒนาแขวงไชยะบุลี แมํนพ้ืนที่แขวงสํวน
หลายเป็นภูเขา ความแตกตํางระหวํางตัวเมือง และชนบทยังมีหลาย ประชาชนบางชนเผํายังถือฮีต
เกําคลองเดมิอยูํ”  

ในชํวงเวลานี้ ฮายาชิ (Hayashi, 2003, pp. 87-90) มองวํา คนลาวต๎องประสบกับความ
สับสนวุํนวายอยํางมาก ด๎วยวิถีชีวิตถูกปรับเปลี่ยนมาตั้งแตํชํวงที่อยูํภายใต๎อาณานิคมของฝรั่งเศส 
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ผํานไปสูํสงครามการปลดปลํอยประเทศจากการเป็นอาณานิคม เข๎าสูํการปกครองภายใต๎ลัทธิสังคม
นิยมจากปี 2518 และลําสุดคือการเปิดนโยบายเศรษฐกิจเสรีเมื่อปี 2529 และยังเป็นอยูํจนปัจจุบันนี้ 

รัฐบาลซึ่งได๎รับการสนับสนุนจากหนํวยงาน องค๑กรจากภายนอกมากมายเชํน World 
Bank เพ่ิมการกระตุ๎นเตือนและเข๎มงวดในการจํากัดการทําไรํหมุนเวียน หันมาสนับสนุนระบบ
การเกษตรที่ลุํมในเชิงพาณิชย๑และอุตสาหกรรม การทําไรํหมุนเวียนซึ่งเรียกวํา “เฮ็ดไฮํ” ได๎ถูกเข๎ามา
แทนที่ด๎วยคนพ้ืนเมืองพร๎อมเจ๎าหน๎าที่รัฐและเปลี่ยนให๎เรียกด๎วยภาษาลาวเป็น “เฮ็ดสวน” (Baird 
and Shoemaker, 2008, pp. 118-119) ซึ่งได๎รับการยอมรับทางนโยบายมากกวํา  

ด๎วยเหตุนี้ตั้งแตํหลังการประกาศเอกราช รัฐบาลลาวมีนโยบายลดและจํากัดการทําไรํ
หมุนเวียนอันมีผลกระทบตํอความม่ันคงด๎านวิถีชีวิตของชนที่อาศัยอยูํในที่สูง เพราะถูกมองวําเป็นการ
ทําลายปุา 

จี.แบรดและโชเมคเกอร๑ (Baird and Shoemaker, 2008, pp. 389) ได๎ทําการสํารวจ  
ผู๎คน วิถีชีวิตและการพัฒนาในลุํมแมํน้ําเซกอง ได๎พบวํานโยบายรัฐและการพัฒนามีสํวนดึงคนให๎เข๎า
มารํวมและผลักหรือกีดกันให๎คนบางกลุํมออกไปจากการพัฒนาเชํนความยากจน การลดหายไปของ
รูปแบบประเพณีและวัฒนธรรมของตนเอง ในแงํนโยบายรัฐ ชนกลุํมน๎อยทางชาติพันธุ๑ตํางๆ สามารถ
ที่จะพัฒนาหรือยกระดับเข๎าไปดํารงตําแหนํงในรัฐบาลและการเมืองได๎ แตํในทางปฏิบัติก็เป็นสิ่งที่
เป็นไปได๎ยากมากที่ชนกลุํมน๎อยทางชาติพันธุ๑ที่จะยกระดับตัวเองเข๎าไปในตําแหนํงทางการเมืองหรือ
รัฐบาล  เพราะมาตรฐานการศึกษาสําหรับตําแหนํงเจ๎าหน๎าที่รัฐนั้นสูงมาก1 เบียดขับให๎ชนกลุํมน๎อย
ทางชาติพันธุ๑ตํางๆ ออกไปจากการเข๎ามาเป็นเจ๎าหน๎าที่และสํงผลให๎พวกเขาเป็นชายขอบมากขึ้น ใน
ความเป็นจริง  วาทกรรม “ความจน” และ รวย กําลังเข๎ามาแทนที่วาทกรรมการปฏิวัติ (ที่เคยเป็น
วาทกรรมครอบงํามากํอน) (Baird and Shoemaker, 2008, pp. 28-29)   รัฐได๎กําหนดนโยบาย
และลดความยากจน มีวัตถุประสงค๑ปลดเปลื้องสถานภาพของประเทศในฐานะประเทศที่ด๎อยพัฒนา
ที่สุดให๎ได๎ภายในปี ค.ศ.2020 การบรรลุเปูาหมายดังกลําวนั้น หมายถึงต๎องขจัดความยากจนของ
ประชาชนด๎วยการพัฒนา (Government of Lao PDR, 2001, p. 5)  โครงการบรรเทาความยากจน

                                           
1 นอกจากนี้แล๎ว ระบบการแขํงขันสอบซึ่งภาษาลาวเรียกวํา “เส็ง” นั้นยังไมํอาจตอบคําถามเร่ืองความโปรํงใสหรือ

ตรวจสอบได๎อยํางชัดเจน มีลูกหลานชาวบรูและคนลาววัยหนุํมสาวหมูํบ๎านข๎างเคียง หลังเรียนจบพวกเขาได๎เข๎ามาเส็งรัฐกร หลาย
คนบอกวํา  “สอบได๎ก็บํแมํนฮับประกันวําสิได๎เฮ็ดงาน สิไปสู๎เส๎นสายลูกเจ๎าหลานนายบํได๎ดอก”  ซึ่งก็หมายถึงการเข๎าทํางานก็ยัง
เป็นระบบลูกทํานหลานเธอ  คนจนๆ แถวชนบทแม๎จะเส็งติดขึ้นบัญชีไว๎ แตํก็ยังต๎องมาตํอสู๎กับระบบลูกทํานหลานเธอเหลํานี้ใน
ตําแหนํงตํางๆ ของหนํวยงานที่เปิดรับในแตํละชํวง บางคนผู๎วิจัยพบวํา เพ่ือจะให๎ได๎ทํางาน เขาต๎องเลือกไปเส็งในเขตที่ไกลๆ หรือ
หํางไกล (กันดาร) ซึ่งไมํมีคนอยากไป บางคนไปเส็งที่แขวงเซกอง หรืออัตปือ ซึ่งอยูํไกลและติดชายแดนเวียดนาม  โอกาสที่จะได๎
ทํางานในเมืองปากเซหรือจําปาสัก จึงมีน๎อยมาก 
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ในเบื้องต๎นรัฐได๎จัดให๎มี 8 โครงการที่ถือวําสําคัญมากสุด ได๎แกํ โครงการผลิตอาหาร   โครงการผลิต
เพ่ือการค๎า โครงการหยุดการขยายเกษตรแบบเลื่อนลอย โครงการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน  โครงการ
พัฒนาชนบท โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑   โครงการพัฒนาการบริการ และโครงการ
ความสัมพันธ๑ทางเศรษฐกิจกับตํางประเทศ โครงการเหลํานี้มุํงเน๎นไปที่ความยากจนในฐานะที่เป็น
เปูาหมายและยุทธศาสตร๑ซึ่งมีผลโดยตรงตํอชาติพันธุ๑ชนกลุํมน๎อย  ซึ่งถือวําเป็นคนยากจนสํวนใหญํ
ของประเทศ (คํา ลี, 2550,น.164) 

ในด๎านวัฒนธรรมได๎มีการออกกฎการสร๎างชีวิตวัฒนธรรมใหมํโดยกระทรวงแถลงขําวและ
วัฒนธรรมได๎ออกมาเผยแผํและให๎ข๎อมูลประชากรทําความเข๎าใจและแถลงแนวทางปฏิบัติ เพ่ือสร๎าง
ให๎เกิดครอบครัวแบบใหมํและวัฒนธรรมแบบใหมํให๎เข๎มแข็ง ยั่งยืนและมีเอกภาพ  โดยหลักยอมรับ
ความหลากหลายหรือความเป็นพหุลักษณ๑ในชาติ  

กระทรวงแถลงขําวและวัฒนธรรมได๎พิมพ๑เนื้อหาและข๎อมูลที่เป็นนโยบายและทิศทางการ
พัฒนาเผยแผํบนแผํนพับให๎ประชาชนได๎ทราบและปฏิบัติ ธีระพันธ๑ เหลืองทองคํา ให๎รายละเอียดของ
ข๎อมูลบนแผํนพับนี้ไว๎ ผู๎วิจัยขอยกมาโดยสังเขปคือ 

“จุดประสงค๑และเปูาหมายคือ  สร๎างแบบจําลองเพ่ือใช๎เป็นบทเรียน  พัฒนา และ
เผยแผํองค๑ความรู๎สูํการปฏิบัติ ผลิตเอกสารเพ่ือให๎เจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบด๎านวัฒนธรรมได๎
ใช๎เป็นพ้ืนฐานในการชี้นําประชาชนผู๎รํวมขบวนการ 

เนื้อหาสาระของการสร๎างชีวิตบนวัฒนธรรมพ้ืนฐานคือ แจ๎งให๎แตํละหมูํบ๎านจัดตั้ง
องค๑กรดังตํอไปนี้  การปกครองระดับหมูํบ๎านหนํวยพรรค โรงเรียน โรงพยาบาล วัด 
สนามกีฬา ฯลฯ ถ๎าเป็นไปได๎ ครอบครัว สมาคมอาชีพ กําหนดมาตรฐาน บทบาท และ
หน๎าที่ของแตํละองค๑กรที่จัดตั้งระดับครอบครัว ให๎สร๎างครอบครัววัฒนธรรมใหมํตาม
มาตรฐาน 5 ประการที่ได๎กําหนดไว๎ กําหนดมาตรฐานหมูํบ๎านวัฒนธรรมใหมํให๎ประชาชน
สามารถปฏิบัติตามได๎ กําหนดหน๎าที่และจัดระบบงานวัฒนธรรมของแตํละองค๑กรให๎
ปฏิบัติได๎สําเร็จ ฯลฯ กําหนดกฎเกณฑ๑การสํงเสริมและไมํสํงเสริมในเรื่องจารีตประเพณี
ท๎องถิ่น การแตํงกาย  การดําเนินชีวิต การฉลองเนื่องในโอกาสตํางๆ ฯลฯ การปลูกเรือน 
ที่มีเอกลักษณ๑ถูกหลักอนามัย อยูํสบายและสวยงาม… 

ครอบครัววัฒนธรรม มีเรือนพักอาศัย มีอาชีพ และการทํามาหากินที่พอเพียงและ
มั่นคง มีความสัมพันธ๑อันดีภายในครอบครัวตามจารีตประเพณี บรรยากาศในครอบครัว
สดชื่น เบิกบานสนุกสนาน มีความสามัคคีปรองดอง เสมอภาค เคารพและรักใครํกัน ไมํมี
ความคิดในเรื่องศักดินาซึ่งทําให๎ขาดความเป็นประชาธิปไตย ดํารงชีวิตและหาเลี้ยงชีพ
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ถูกต๎องตามกฎหมาย โปรํงใส และไมํนิยมในเรื่องงมงาย มีความสามัคคี และชํวยเหลือ
เกื้อกูลกัน มีสํวนรํวมในงานสาธารณประโยชน๑ ซึ่งเป็นงานของหมูํบ๎านและของสังคม… 

มาตรฐานคนมีวัฒนธรรมใหมํ รักชาติ รักระบอบปกครองใหมํ รักวัฒนธรรมลาวและ
ความเป็นลาวอยํางดูดดื่ม เชื่อมั่นอยํางแท๎จริง ในระบอบการปกครองใหมํและ
ประชาธิปไตย ประชาชนมีความเชื่อมั่นตํอวิธีทางการเปลี่ยนแปลง เชื่อมั่นตํอการนําพา
ของพรรคและรัฐ เชื่อมั่นตํอพลังความสามารถของตนเองและของชาติ  ขยันหมั่นเพียร 
ประหยัด โปรํงใส บริสุทธิ์ยุติธรรม กระตือรือร๎น มุํงสร๎างสรรค๑และพัฒนาอยํางไมํหยุดยั้ง 
มีความรัก สามัคคี และเสมอภาคทุกชนเผํา ทุกเพศ และทุกวัย  ในลักษณะวงศาคณา
ญาติสากลแหํงชาติ…พร๎อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงใหมํ รักการศึกษาและการแสวงหา
ความก๎าวหน๎า เกลียดศัตรูของชาติและของการปฏิวัติทุกคน ยืดหยัดตํอสู๎และตํอต๎าน 
แก๎ไขปรับปรุงสิ่งที่ล๎าหลังในสังคมทําลายล๎างศัตรูและคนไมํดี โดยใช๎สันติอยํางแยบยล 

กําหนดเวลาและวิธีปฏิบัติในการจัดตั้ง กําหนดเวลารวมคือ  5 ปี (พ.ศ. 2538-
2543) โดยแบํงออกเป็นระยะ ระยะแรกเป็นการเตรียมงานคือเลือกจุดเพ่ือทําการทดลอง
บทเรียนเบื้องต๎น ใช๎เวลาประมาณ 6 เดือน ระยะตํอมาเป็นการปรับปรุงแก๎ไขแผนปฏิบัติ
งานและเพ่ิมสาระให๎สมบูรณ๑ยิ่งขึ้น และขยายผลการปฏิบัติสูํก๎าวตํอไป พร๎อมทั้งเผยแผํให๎
ที่อ่ืนๆ ทราบเพ่ือการปฏิบัติให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ และเปูาหมายอยํางทั่วถึง” (ธีระพันธ๑
เหลืองทองคํา, 2544, น. 78-81)   

ธีระพันธ๑ได๎แสดงความคิดเชิงสรุปไว๎วํา รายละเอียดและขั้นตอนตํางๆ เหลํานั้นตํางก็
ต๎องการสร๎างชีวิตและวัฒนธรรมรวมบนพ้ืนฐานที่ประชาชนมีอยูํแตํเดิม ขยายสิทธิ์ความเป็นเจ๎าของ
ประชาชนในการประดิษฐ๑สิ่งตํางๆ ชื่นชมและให๎สิ่งที่มีคุณคําทางศิลปวัฒนธรรมที่ก๎าวหน๎า สร๎างแบบ
แผนการดํารงชีวิตที่ศิวิไลซ๑ สุภาพเรียบร๎อย จนกลายเป็นจารีตประเพณีอันดีงามของชาติ และ
สอดคล๎องกับวัฒนธรรมที่ก๎าวหน๎าของมวลมนุษย๑    

การปรับเปลี่ยนกลุํมชาติพันธุ๑ตํางๆ นอกจากศูนย๑กลางแนวลาวสร๎างชาติ (LFNC) ที่มี
อํานาจครอบงําในการดูแลกลุํมชาติพันธุ๑ในเรื่องการพัฒนา วิถีชีวิตและสังคมวัฒนธรรม ยังรวมถึง
ศาสนาในฐานะเป็นเทคโนโลยีแหํงอํานาจในการหลอมรวมชนกลุํมตํางๆ ใช๎กระบวนการกลืนกลายให๎
เป็นพุทธศาสนาเข๎ามาผนวกรวมด๎วยระหวํางระเบียบกฎหมายและพระธรรมวินัย ดังรัฐธรรมนูญการ
ปกครองสงฆ๑ลาว ที่สร๎างขึ้นในปี 2532 และปรับปรุงใหมํในปี 2541 หมวดที่ 1 บทบัญญัติทั่วไป 
มาตราที่ 1 ได๎มีการวางหลักการข๎อกําหนด ระเบียบการและการจัดตั้งการปกครองสงฆ๑ให๎มีบทบาท 
ภารหน๎าที่เพ่ือรวมความสามัคคีและให๎การศึกษา พระสงฆ๑สามเณร พุทธศาสนิกชนลาว และ ญาติโยม
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บรรดาชนเผําโดยเอาธรรมวินัย กฎหมาย และฮีตคองสมทบเข๎ากัน (ศูนย๑กลางแนวลาวสร๎างชาติ , 
1998,น.2-3) พระนักศึกษาลาวรูปหนึ่งในมหาลัยสงฆ๑ วัดหลวง เมืองปากเซ บอกกับผู๎วิจัยวํา ในลาว 
ไมํใช๎คําวําพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติ แตํถือวําพุทธศาสนาเป็นศาสนาดั้งเดิม เกําแกํ เป็น
ศาสนาของคนสํวนใหญํ ในการปกครอง พระสงฆ๑ทํางานประสานกันกับพรรค หัวหน๎าสงฆ๑แตํละเขต
ถือวําเป็นเสมือนตัวแทนหรือองค๑ประธานพุทธศาสนา (อพศ.) ทําหน๎าที่ตามธรรมนูญการปกครองสงฆ๑
ลาว 

อยํางไรก็ตาม รูปแบบการปกครองและนโยบายรัฐดังกลําวนั้น สะท๎อนให๎เห็นอํานาจใน
การพยายามครอบงํา ดัดแปลงและหลอมรวมประชากรลาวทั้งวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรม 
ชาวบรูหรือกะตางซึ่งเป็นหนึ่งในประชากรลาวก็ตกอยูํภายใต๎เงื่อนไขการปกครองนี้อยํางไมํอาจปฏิเสธ
ได๎ 

 

6.4 รูปแบบจารีต ฮีตคองเดิม 

 ในอดีตหมูํบ๎านลาดเสือเคยมีกลุํมฮีตผีบ๎านที่นับถืออยูํ  5 กลุํมฮีต คือ ปัจจุบันกลุํมฮีตลด
น๎อยลงด๎วยการคืนฮีต (ลํะละรี๊ต) ออกไป ท๎าวคําผุยทําหน๎าที่เป็นเจ๎าละโบของหมูํบ๎านเลําวํา ผีสูงสุดที่
นับถือสถิตอยูํที่บริเวณตีนภูกางเฮือน หํางจากหมูํบ๎านขึ้นไปทางด๎านเหนือ ผีสูงสุด (เยียง) คือ “ขะ
นาว” หรือ “อัยยะขะนาว” (คําวํา “อัยยะ” หมายถึง “ปูุ” หรือ “พํอปูุ” คํานี้มักจะมารํวมกับอีกคํา
วํา “อัยยะอัยจวย” ซึ่งเป็นคําเรียก “ปูุยํา”) ผีสูงสุดนี้เป็นผีเชื้อน้ําที่อัญเชิญจากแมํน้ํา มาเคารพนับ
ถือให๎ปกปักรักษาชาวบรูและหมูํบ๎าน  ครั้งแรกอัญเชิญมาอยูํที่ต๎นกกไฮที่ห๎วยเบน (หมูํบ๎านเกํา) แตํผี
ได๎ต๎อง (เข๎า-ผู๎วิจัย) เด็กน๎อยเจ็บปุวย ชาวบ๎านเลยได๎ย๎ายไปไว๎ที่เชิงภูกางเฮือนปัจจุบันนี้ 

ผู๎อาวุโสชาวบรูเลําวํา การถือฮีตคองบรูนั้นเป็นเหมือนกฎหมายครอบครัวมีไว๎สําหรับ
ครอบกําหนดสมาชิกในตระกูลเชํน เขย สะใภ๎ พํอเฒําแมํเฒํา ให๎มีพฤติกรรมที่เหมาะสมไมํลํวงกัน 
ผู๎หญิงไมํให๎ออกนอกหมูํบ๎านเพราะกลัว “มารทาง” หมายถึงท๎องไมํมีพํออันจะทําให๎เกิดความเสียหาย
ตํอครอบครัวเครือญาติ สมัยนั้นการชอบพอหญิงสาวผู๎ชายอาจฉุดหรือลักพาตัวไปได๎ ผู๎หญิงเลยถูก
ควบคุมให๎อยูํในบ๎าน ถึงแม๎หญิงสาวมีมารทางแล๎วไมํบอกพํอแมํ แตํหากในหมูํบ๎านเกิดมีการเจ็บปุวย
หรือมีคนตาย หมอดู (กํวยปัว) จะหักไม๎ดูหมอทํานายถูกทําให๎ครอบครัวอับอายเสียไหมเป็นคําปรับ  
ฮีตคองในสังคมแบบจารีตจึงมีความเข๎มข๎นในการควบคุมสังคมบรู เพราะความผิดที่ใครคนใดคนหนึ่ง
ทําจะมีผลไมํเฉพาะแตํตัวผู๎ทําผิดแตํยังรวมไปถึงครอบครัว เครือญาติและชุมชนทั้งหมดด๎วย คนหนึ่ง
คนต๎องรักษาระเบียบวินัย (ฮีต) ไมํเชํนนั้นคนทั้งหมดจะได๎รับผลจากการกระทําของเขาเชํน เจ็บปุวย
หรือล๎มตาย   
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สําหรับเขย ฮีตจะควบคุมเขยไมํสามารถลํวงในลํวงนอก (แสดงกิริยามารยาทที่ฝุาฝืน     
ฮีตคองหรือลบลูํอํานาจผู๎อาวุโสในกลุํมตระกูล) เรือนพํอเฒําแมํเฒําได๎  ผู๎อาวุโสชาวบรูบอกวํา  

“เวลาเขยไปหากินหาอยากจะต๎องให๎กะลับพร๎าดัง ถ๎าบํให๎กะลับพร๎า (ปลอกมีด-
ผู๎วิจัย) ดัง แสดงวําเจ๎าเป็นคนหลบซํอนปกปิด บํเป็นคนเปิดเผย เมื่อผิดจะถูกปรับไหม 
เมื่อไมํมีเงินซื้อสัตว๑เป็นคําปรับไหม จะเดือดร๎อนญาติพ่ีน๎องมารํวมชํวยเหลือ นําเงินมา
ชํวยซื้อควาย หมู หรือไกํมาเซํนผีเพื่อขอขมาลาโทษ  นอกจากนี้ เขยจะทําอะไรถ๎าไมํบอก
กลําวพํอเฒําแมํเฒําก็ถือวําผิด เชํน ปีนหลังคาซํอมนั่นซํอมนี่ ก็ถือวําผิด ถูกปรับไหมได๎ 
วันแรกผิดปรับไหมไกํ 1 ตัว วันที่สอง (ถ๎ายังไมํทําพิธีขอขมา) กลายเป็นหมู 1 ตัว วัน
ตํอไปจะปรับไหมหนักขึ้นเป็นควาย 1 ตัวซึ่งถือวําเป็นโทษหนักสุด สมัยนั้น เขย สะใภ๎ 
หนักหลาย ปรับไหมกัน  ต๎องอยูํในฮีตคองกันอีหลี” 

การแตํงงานจะแตํงกับกลุํมบรูด๎วยกันตามฮีตคองไมํนิยมแตํงกับคนนอก นอกจากเป็นกฎ
หรือฮีตที่กําหนดแล๎ว ผู๎อาวุโสชาวบรูที่นี่ได๎อธิบายเพ่ิมอีกวํา   

“เป็นเพราะบํอยากให๎แตํงกับคนนอก เพราะถ๎าคนนอก ที่บํแมํนบรูเข๎ามาเป็นเขย 
เขาบํฮ๎ูกฎข๎อห๎ามตํางๆ ตามจารีตชาวบรูอาจลํวงละเมิดฮีตคองพํอเฒําแมํเฒําได๎  บํมีไผ
อยากได๎คนนอกมาเป็นเขยกลัวผิด  หากได๎มา เกิดผิดฮีตคอง พ่ีน๎องหรือเครือญาติ
เจ็บปุวยเดือดร๎อนเสียไหมอีก ญาติพ่ีน๎องทางเขย (คนนอก) บางเทื่อก็บํรับผิดชอบเสีย
คําปรับไหมชํวยเพราะบํได๎อยูํในฮีตคองเดียวกัน บํเข๎าใจ เฮ็ดให๎เดือดร๎อนพ่ีน๎องตระกูล
เองต๎องชํวยกันเสียคําปรับไหมแทน  บํจั๋งสั้น โทษความผิดและไหมปรับจะบํลุลํวง สิถูก
ครหา ตําหนิ ติเตียน ในหมูํบ๎าน” 

การถือฮีตคองของชาวบรูทําให๎พวกเขาต๎องควบคุมพฤติกรรมและความสัมพันธ๑อยําง
เครํงครัดเพ่ือมิให๎ละเมิดผี ถูกปรับไหม ทําให๎ต๎องเสียคําใช๎จํายเงินทอง โดยเฉพาะควายถือวํามี มูลคํา
ทางเศรษฐกิจมาก ฮีตคองจึงควบคุมคนและชุมชนทําให๎พวกเขาต๎องดูแลรับผิดชอบพฤติกรรมและ
ความสัมพันธ๑กันและกันตลอดเวลา  
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6.5 บรูในเอกราช สปป.ลาวกับนโยบายรัฐและการเปลี่ยนแปลง  

 “ชาติลาวตั้งแตํใดมา  ลาวทุกท่ัวหน๎าเชิดชูสุดใจ 

รํวมแรงรํวมจิตรํวมใจ  สามัคคีกันเป็นกําลังเดียว 

เด็ดเดียวต๎องการก๎าวหน๎า บูชาชูเกียรติของลาว 

ชมเชยใช๎สิทธิ์เป็นเจ๎า  ลาวทกุชนเผําเสมอภาพกัน  

บํให๎พวกจักรพรรดิ์และพวกขายชาติเข๎ามารบกวน 

ลาวทั้งมวลสูํเอกราช อิสรภาพของชาติลาวไว๎ 

ตัดสินใจสู๎ชิงเอาชัยพาชาติก๎าวไป สูํความพัฒนา”  

เพลงชาติที่ดังแวํวมาจากโรงเรียนบ๎านลาดเสือเวลาในชํวงสายวันหนึ่ง หากเรามองเพียง
ผิวเผิน ชุดแตํงกายของนักเรียน สภาพบ๎านเรือนและการอยูํอาศัยก็เป็นคล๎ายดังโรงเรียนหมูํบ๎านชาว
ลาวโดยทั่วไปที่เด็กๆ ร๎องเพลงชาติกํอนเข๎าเรียน แตํแท๎จริงแล๎ว ที่นี้เป็นหมูํบ๎านบรูหรือชื่อที่ทางการ
เรียกพวกเขาวํา “กะตาง”  เมื่อย๎อนไปสัก 30-40 กวําปีที่แล๎วคนลาวโดยทั่วไปรับรู๎พวกเขาวําเป็น 
“ขํา” ซึ่งมีความเชื่อและประเพณีท่ีแตกตําง  

การมาอยูํในที่ลุํมของชาวบรูนอกจากแรงกดดันจากการปกครองของอาณานิคมแล๎ว พวก
เขาได๎ปรับรับความเปลี่ยนแปลงและวิถีการดําเนินชีวิตรวมถึงสังคมวัฒนธรรมของชาวลาวลุํมมากขึ้น 
ชาวบรูได๎ที่ดินทํากินหรือที่นามากกวําที่เคยอยูํบนภู  ปรับตัวและเรียนรู๎วิธีการทํานาลุํม  รวมถึงการ
สร๎างบ๎านเรือนและการแตํงกายตามวัฒนธรรมลาว  ในระยะแรก ชาวบรูมีความเชื่อฮีตคองเฉพาะ
กลุํม จึงมีความแตกตํางจากชาวลาว ถูกมอง “เป็นอ่ืน” ที่แตกตํางเชํน   “ขํา” หรือ “พวกคนปุาคน
ดง ขําขอมปอมปีก”  คนบรูบางคนบอกผู๎วิจัยวํา “คนลาวหาวําเราสกปรก บางคนเห็นเราเดินผํานก็
ถุยน้ําลายใสํ” อดีตนายบ๎านชาวลาวหมูํบ๎านตรงข๎ามแมํน้ํากับบ๎านลาดเสือคนหนึ่งบอกกับผู๎วิจัยวํา 
“พวกเฮาจําแนกระหวํางเฮากับขํา ขําเป็นคนทื่อเป็นคนแข็ง บํจักความ บํจักทีป ยึดถือฮีตคอง
ประเพณีเดิม  เจ๎านายบํอยากเข๎ามาหา เพราะคนกลุํมนี้เป็นพวกขํา บํจักความ เวํายาก” 

ด๎วยการที่ถือฮีตคอง ชาวบรูจึงเป็นอ่ืนในสายตาของคนนอกโดยเฉพาะคนลาวในท๎องถิ่น 
ขณะเดียวกัน “การเวํายาก” ในที่นี่อาจจะมีนัยได๎สองอยํางคือ เป็นเรื่องของภาษาและการสื่อสาร 
หรือเป็นเรื่องของการที่ชาวบรูเป็นคนที่ถือฮีตคอง มีกฎข๎อห๎ามตํางๆ มาก สงวนทําทีการปฏิสัมพันธ๑
กับคนนอก เพราะกลัวผิดฮีตคอง จึงไมํอํานวยที่จะรับหรือต๎อนรับคนนอก คนนอกเองก็เกรงที่จะเข๎า
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หา  อยํางไรก็ตาม คนลาวหมูํบ๎านใกล๎เคียงอีกคนกลับบอกกับผู๎วิจัยวํา “ที่จริงครั้นได๎รู๎จัก เข๎าหาเพ่ิน 
(ชาวบรู-ผู๎วิจัย) ได๎ เพิ่นก็บํมีหยัง เป็นคนซื่อ ดีกับเฮาซ้ํา”   

สิ่งนี้สะท๎อนให๎เห็นภาพตัวแทนชาวบรูทั้งเป็นขําที่เวํายากและคนซื่อที่ใจดี  ทัศนะแรกนั้น
มีนัยของจําแนกความแตกตํางทางชนชั้นแยกเขาแยกเรา เป็นที่สังเกตวําทัศนะดังกลําวนั้นมาจาก
ตัวแทนรัฐ แตํขณะที่ทัศนะหลังจากชาวบ๎านที่เข๎าไปปฏิสัมพันธ๑ในท๎องถิ่นระหวํางกัน แตํทั้งนี้ก็ยังมีนัย
ของความตํางหรือความเป็นอ่ืนซํอนอยูํ  เป็นความซื่อของคนอ่ืนที่ตํางออกไปที่เมื่อเข๎าไปปฏิสัมพันธ๑
แล๎วได๎รับ 

แตํอยํางไรก็ตาม การสร๎างชุมชนแทรกอยูํรํวมกับชาวลาวลุํมในท๎องถิ่นที่อยูํรายล๎อมก็ทํา
ให๎ชาวบรูปฏิเสธไมํได๎ที่จะต๎องปฏิสัมพันธ๑กับรูปแบบวัฒนธรรมลาวผนวกไปกับอํานาจการหลอมรวม
ไปสูํวัฒนธรรมหลักของรัฐ ในปัจจุบัน ชาวบรูนับถือพุทธศาสนา มีวัดและโรงเรียนในหมูํบ๎านเฉก
เชํนเดียวกับหมูํบ๎านลาวโดยทั่วไป โรงเรียนตั้งอยูํติดกับวัดเป็นอาคารไม๎หลังเกํา 2 หลัง ลักษณะเป็น
ห๎องโลํงกว๎าง มีผนังปูนรอบล๎อมรอบด๎านหลังและด๎านข๎าง สํวนด๎านหน๎าเปิดโลํง โรงเรียนจัดการ
ศึกษาถึงประถม 5   มีครู 1-2 คนรับผิดชอบสอน มีเด็กนักเรียนประมาณ 30 กวําคน ครูคนหนึ่งบอก
วํา “บางครั้งเขานําเด็กหลายๆ ชั้นเรียนมานั่งเรียนรํวมกันในวิชาเดียวกัน” 

โรงเรียนเข๎ามาช๎านาน (กํอนที่พุทธศาสนาเข๎ามา) ด๎วยเงื่อนไขของการปกครอง ท๎าวอิน 
อดีตนายบ๎าน เลําให๎ฟังวํา “โรงเรียนเข๎ามาประมาณปีค.ศ.  1962 (พ.ศ.2505)  เมื่อกํอนตั้งอยูํบริเวณ
เรือนของเขา ด๎านเหนือของหมูํบ๎าน ประมาณ 8 ปีจึงได๎ย๎ายมาตั้งอยูํใกล๎ริมน้ําติดกับวัดในปัจจุบัน....
ตอนนั้นเด็กสามารถเข๎าโรงเรียนที่ไหนก็ได๎ทั้งสองฝั่ง บางครั้งคนบรูบ๎านเวินบึก (ไทย) ยังได๎มาเข๎า
เรียนที่นี่” 

ขนุนชายบรูไทยบ๎านเวินบึก บอกวําสมัยอดีตเขาเคยข๎ามมาเรียนหนังสือที่นี่ สําหรับท๎าว
อินแล๎วตอนนั้นเขาไมํได๎เข๎าโรงเรียน เพราะครูไมํรับ เนื่องจากเขาอายุเกิน (ตอนนั้นเขามีอายุ 16 ปี) 

ท๎าวสอนอายุประมาณ 60 กวําปี เป็นคนลาวแขวงสะหวันนะเขต ได๎ภรรยาเป็นคนลาว
บ๎านคันยาง (ฝั่งตรงข๎ามแมํน้ํากับบ๎านลาดเสือ) เมื่อเรียนจบครูได๎มาสอนอยูํบ๎านคันยางระยะหนึ่งแล๎ว
ย๎ายมาสอนที่โรงเรียนบ๎านลาดเสือ สอนอยูํที่นี่ประมาณ 13 ปีแล๎วย๎ายไปสอนโรงเรียนบ๎านบุงคํา (ติด
บ๎านลาดเสือ) ปัจจุบันเขาพักผํอน (เกษียณ) ออกมาได๎ 2 ปีแล๎ว ในสายอาชีพครู เขาเลําวําได๎ดํารง
ตําแหนํงถึง “หัวหน๎าศึกษาหมวด” ตํอมาขึ้นเป็น “หัวหน๎าศึกษากลุํม” คุมการศึกษาใน 17 หมูํบ๎าน 
ซึ่งรวมบ๎านลาดเสือด๎วย ท๎าวสอนบอกวําเคยเห็นพิธีระเปิ๊บชาวบรู1ที่นี่ แตํภายหลังได๎ลดผํอนหายไป 

                                           
1
 โปรดดูบทที่ 2 



236 
 

เขาบอกวํา “เพราะเปลืองควาย ซื้อควายหลายตัว เขยทุกคนของตระกูลมักเป็นฝุายที่ต๎องซื้อ”  ชํวงที่
สอนหนังสืออยูํที่บ๎านลาดเสือ ท๎าวสอนเลําวํา “โฮงเฮียนเข๎ามาเบิ๋ดเกือบทุกบ๎านเพ่ือจัดการเฮียน  
สมัยสอนหนังสือที่บ๎านลาดเสือนั้นสอนยากหลาย ชาวบรูที่นี่บํคํอยเข๎าใจภาษาลาว อยําง ก.ไกํ  ค.โค 
สอนไปแล๎วหลาว (พวกเขา-ผู๎วิจัย) บํเข๎าใจ พวกเขาสิคุยและเวํากันเป็นภาษาเขาซึ่งเฮาก็บํเข๎าใจ กวํา
สิสอนเข๎าใจกันต๎องใช๎เวลาโดน”    

เมื่อถูกถามถึงการนับถือและการเข๎ามาของพุทธศาสนา ท๎าวสอนเลําวํา “เข๎าบํนาน 
ทางการอยากให๎ละลดเลิกเชื่อผีแบบนั้น อยากให๎มีวัดมีศาสนาพยายามทําให๎มีลักษณะเหมือนกับ
หมูํบ๎านชาวลาวทั่วไป” เรื่องนี้ เมื่อครั้งผู๎วิจัยติดตามพ่ีน๎องชาวบรูไปเยี่ยมญาติ ผู๎วิจัยเคยคุยกับท๎าว
ทองซึ่งเป็น “ศึกษาธิการเมือง” เมืองละมาม แขวงเซกอง เขาพูดทํานองเดียวกันวํา “รัฐต๎องการให๎มา
นับถือพุทธศาสนาหมดเพราะมองวําการถือผี เป็นสิ่งงมงาย ไมํเป็นผลดีตํอการดําเนินชีวิต เชํนกินของ
สด เนื้อหมูหรือควายแบบสดๆ รัฐได๎มีโครงการเข๎าไปสอนแนะนําให๎ปรับเปลี่ยนเรื่องการกินอยูํ กิน
สะอาด ทําให๎สุก” 

 
ภาพที ่6.5 ห๎องเรียน โรงเรียนบ๎านลาดเสือ สปป.ลาว (ภาพโดยผู๎วิจัย) 

 

วัดกําลังกํอสร๎าง ปัจจุบันมีกระทํอมที่ใช๎เป็นกุฏิ และอาคารไม๎หลังเกําที่สร๎างไว๎ทําบุญ  
อาคารปูนกําลังเริ่มกํอสร๎างให๎เป็นศาลาของวัด ตอนนี้ได๎เทปูนหลํอเสาของอาคารไว๎มาได๎ประมาณ 1-
2 ปีแล๎ว ยังรอเงินเพ่ือกํอสร๎างตํอให๎เสร็จ ชาวบรูที่นี่สํวนใหญํมีฐานะยากจน ทํานาพอเลี้ยงชีพ การ
กํอสร๎างจึงเป็นไปอยํางลําช๎า  เงินกํอสร๎างสํวนหนึ่งได๎มาจากการบริจากของลูกหลานที่เข๎ามาทํางาน
ไทย เจ๎าละโบบอกวํา การกํอสร๎างวัดทางฝั่งลาว เจ๎าหน๎าที่จะเข๎ามาตรวจตราถึงที่มาของเงินบริจาค 
“หากเจ๎าได๎มาหลายต๎องอธิบายที่มาได๎วําได๎มาอยํางไร” เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ เขาชมประเทศไทยที่การ
ทําบุญสร๎างวัดได๎รับการสนับสนุนจากเจ๎าหน๎าที่ ไมํมีการตรวจสอบ “ที่นี่บํเหมือนไทยเด๎ ที่นายจะ
สรรเสริญยํองการได๎เงินได๎คํามาสร๎างวัดสร๎างวา ที่นี่  ขะเจ๎าสิตรวจสอบ เงินพวกเจ๎าเอามาแตํไส เงิน
เบิ่ดเป็นแสนเป็นล๎าน (เงินกีบ-ผู๎วิจัย)  เพ่ินสิสืบอ๎ายน๎องไผให๎เจ๎ามา เจ๎าต๎องให๎รายละเอียดหมด  พวก
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กลุํมสิมาตรวจ ถ๎าเจ๎าได๎เงินมาสิถามหาเอากับเจ๎า สิมาแบํงเอานําเจ๎า บํได๎ยํองคือบ๎านเจ๎า”  ชาวบรู
คนหนึ่งบอกผู๎วิจัยวํา “เคยมีคณะผ๎าปุาของคนไทยไปรํวมบุญฝั่งลาว  เมื่อข๎ามมาฝั่งลาวแล๎วถูก
เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบ แม๎จะบอกวํานําเงินและสิ่งของมาชํวยสร๎างวัด แตํก็ถูกยึดสิ่งของและเงินบริจาค
ไปด๎วย”  ชาวบรูไทยท่ีรํวมพามา ไมํยอม เขาโต๎เถียงกับหัวหน๎าคนนั้นวําเงินนี้นํามาชํวยสร๎างวัดซึ่งถือ
เป็นการทําบุญและยังพัฒนาบ๎านเมืองของพวกเขา แตํหัวหน๎าไมํยอม พร๎อมขํูวําจะจับและนําไปขัง ใน
ที่สุดจึงยอมให๎ยึดเงินและสิ่งของบางสํวนไป เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่ลือตํอๆ กันวํา “เจ๎าหน๎าที่ยึดเงิน
บุญ” หลายคนกลัวและไมํกล๎าที่จะอาสาพาพ่ีน๎องไทยข๎ามไปทําบุญ ท๎าวอินเลําถึงการเข๎ามาของ 
พุทธศาสนาวํา “สมัยเป็นนายบ๎าน  พระเพ่ินเข๎ามาเลย มีเจ๎าหน๎าที่และคนลาวอีกหมูํบ๎านพามามอบ
ให๎ มาจากวัดถ้ําทางใต๎แถวบ๎านนาแกว เพ่ินนํามามอบให๎ ขํอยเป็นนายบ๎าน สิปฏิเสธก็บํคือ บํรับเอาก็
บํได๎ ถ๎าสิไลํกลับเมือ มันก็โพดดอก เพ่ินสํงบาตรพระมอบให๎บอกวํา เจ๎ารับเอาเด๎อ ก็เลยจําเป็นแตํนั้น
เลย  ตอนหลัง กะมีหัวหน๎ามาเยี่ยมยามและคอยเบิ่งแยงเฮานํา” การเข๎ามาของพุทธศาสนาตอนแรก
ยังไมคํํอยมีใครนับถือทั้งหมด “พวกเฮาคํอยๆ นับถือ บางกลุํมที่ยังบํนับถือกะอยูํซื่อ บํฮ๎ูบํเห็น บํจักไป  
กลุํมท่ีหันมานับถือก็ทําพิธีบํถูกปานใด ถามคนลาว  ดูเขาทํา  ตํอมาก็เริ่มคํอยมานับถือมากข้ึน” 

เป็นที่สังเกตวําการเข๎ามาของพุทธศาสนาของชาวบรูที่นี่ไมํมีความขัดแย๎งหรือไมํลงรอย
แบบชาวบรูฝั่งไทยบางหมูํบ๎านที่ไมํยอมอยูํรวมกลุํมเดียวกันโดยกลุํมที่ถือผีย๎ายออกไปอยูํอีกตํางหาก   
แตํชาวบรูที่นี่แม๎ไมํแยกกันอยูํ แตํก็แสดงลักษณะการอยูํเฉพาะกลุํม และการนิ่งเฉย แล๎วคํอยๆเข๎ารํวม   
จากปรากฏการณ๑ดังกลําว การปรับรับพุทธศาสนามีสํวนจากการครอบงําของอํานาจรัฐ  การเข๎ามา 
“เบิ่งแยง” ของเจ๎าหน๎าที่แม๎จะดูเป็นเสมือนการเยี่ยมยาม  แตํก็มีนัยของการจ๎องมอง ตรวจสอบ ทํา
ให๎เกิดความสัมพันธ๑ระหวํางการครอบงําและการยินยอมพร๎อมใจ ปัจจุบันนี้ การปรับรับผสานกับ 
พุทธศาสนามีมากข้ึน ท๎าวอินบอกวํา “ขึ้นวําแมํนศาสนา การนับถือก็ดีหมด บํมีหยังดอก” 

ด๎านการปกครอง หมูํบ๎านลาดเสือมีนายบ๎าน (ผู๎ใหญํบ๎าน) หนึ่งคน และมีกองหลอน 
(ตํารวจบ๎าน)  อีกประมาณ 7-8 คนทําหน๎าที่เป็นตัวแทนของรัฐชํวยนายบ๎านสอดสํองดูแลความสงบ
เรียบร๎อย ชาวบรูบางคนยังเป็นตัวแทนพรรค เขาเลําให๎ฟังวํา “ระบบการปกครองที่นี้ สิเป็นแบบ
พรรคเดียว ในแตํละแขวงสิมีตัวแทนพรรคซึ่งถือเป็นหัวหน๎าพรรค ถัดมาในแตํละเมืองจะมีรองหัวหน๎า
พรรค ตํอมาในหมูํบ๎านสิมีสมาชิกพรรค ตามเขต (ตําบล-ผู๎วิจัย) บางเมืองอาจสิมี 2-3 เขตแล๎วสิเลือก
สมาชิกพรรคจากหมูํบ๎าน คนที่สิขึ้นมาเป็นสมาชิกพรรคได๎จะพิจารณาจากผลงาน แตํสํวนหลายแล๎ว
เคยเป็นนายบ๎านมากํอน  ในหมูํบ๎าน สมาชิกพรรคถือวําใหญํกวํานายบ๎าน” ท๎าวเจิด1ชาวบรูกอง

                                           
1
 พํอของเขาเป็นคนบรูฝั่งไทย  มามีภรรยาคนบรุฝั่งลาว เขามีพ่ีน๎องอีกสองคน บางคนพํอได๎แจ๎งเกิดให๎ในฝั่ง

ไทยทําให๎เป็นคนไทยมีบัตรประชาชนไทย  เจิดโตกับญาติๆ ฝั่งไทย เมื่อมาบ๎านแมํ เจิดได๎พบรักกับหญิงสาวบรูฝั่งลาว จนแตํงงาน
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หลอนของหมูํบ๎านลาดเสือ เลําวํา “เพ่ือนของเขาหลายคนที่เป็นกองหลอนบางครั้งก็ออกไปหาทํางาน
เพ่ือมาเลี้ยงดูครอบครัว บางคนไปทํางานไทย เพราะพวกเขาไมํมีเงินเดือน ถูกแตํงตั้งให๎ไว๎ชํวยนาย
บ๎านสอดสํองดูและรักษาความสงบหมูํบ๎านเทํานั้น”  การเป็นตํารวจบ๎านของท๎าวเจิดได๎เอ้ือให๎เขาได๎
ฉวยใช๎ประโยชน๑ตามเงื่อนไขได๎อยํางยืดหยุํนเชํน การมารับประกันพ่ีน๎องฝั่งไทยข๎ามไปฝั่งลาวได๎   
ปรากฏการณ๑การตํอรองหรือฉวยใช๎ประโยชน๑ตามเงื่อนไขตํางๆ  ในชีวิตประจําวันของชาวบรูลาวยัง
พบได๎ท่ัวไปเชํนเดียวกับท๎าวเจิด  บางคนนําข๎าวมาให๎พ่ีน๎องบรูในฝั่งไทย ซึ่งกํอนหน๎านี้ พ่ีน๎องบรูไทยก็
ข๎ามมาชํวยพวกเขาทํานา ลักษณะการแลกเปลี่ยนแรงงานและการพ่ึงพาชํวยเหลือกันนี้ เป็นเรื่องที่
เกิดข้ึนบํอยๆ ระหวํางชาวบรูทั้งสองฝาก 

แม๎รัฐได๎ขยายอํานาจเข๎ามาครอบคลุม แทรกแซงและเบียดขับพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม จัดตั้ง
องค๑กรแบบทางการ และการพัฒนาตามโครงการตํางๆ ทําให๎หมูํบ๎านกลายเป็นหนํวยสังคมทาง
การเมืองหนึ่งของรัฐเพ่ือสะดวกในการปกครองควบคุมและดูแล ในกระบวนการนี้ ชาวบรูก็ได๎เข๎าไปมี
สํวนรํวมเชํนเป็นเจ๎าหน๎าที่รัฐ หรือสร๎างความสัมพันธ๑กับเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น นําความเปลี่ยนแปลงเข๎า
มาในหมูํบ๎าน ฉวยใช๎ประโยชน๑แกํตนเองหรือเครือญาติ  สิ่งเหลํานี้เป็นกระบวนการปรับตัวตํอรองที่
อํานาจรัฐมิได๎แทรกแซงหรือควบคุมอยํางเบ็ดเสร็จ  

 
ภาพที ่6.6 โรงเรียนบ๎านลาดเสือ (ภาพโดยผู๎วิจัย) 

   
ภาพที ่6.7 วัดบ๎านลาดเสือ   (ภาพโดยผู๎วิจัย) 

                                                                                                                         
สร๎างครอบครัวด๎วยกัน ภายหลัง ลูกๆ ของเขายังข๎ามมาทํางานฝั่งไทยโดยอาศัยเครือญาติไทยคอยชํวยเหลือ (ดูเร่ืองของเขาในบท
ที่ 7) 
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6.6 การคืนฮีตและวัฒนธรรมลาว 

บ๎านลาดเสือ (ซึ่งมีชาวบรูประมาณ  403 คน 78  ครัวเรือน)  ตั้งอยูํริมฝั่งแมํน้ําโขง ตรง
ข๎ามฟากกับหมูํบ๎านเป็นเขตอําเภอโพนทอง  จําปาสัก มีหมูํบ๎านหลายหมูํบ๎านเชํน  บ๎านคันยาง บ๎าน
คันหว๎า บ๎านสวํางและบ๎านหนองไฮ  ทั้งหมดนี้ขึ้นกับอําเภอโพนทองเป็นหมูํบ๎านชาวลาวลุํม  หลาย
หมูํบ๎านเมื่อจะเข๎าตลาดปากเซจะข๎ามฟากมาตํอรถโดยสารที่หมูํบ๎านของชาวบรูนี้ (มีรถโดยสารปาก
เซ-หนองเม็ก (ลาดเสือ) วิ่งรับสํงวันละเที่ยว) ฝั่งเดียวกันกับบ๎านลาดเสือเป็นเขตเมืองชนะสมบูรณ๑ ก็มี
หมูํบ๎านลาวใกล๎เคียงหลายหมูํบ๎านเชํนเดียวกัน ตั้งอยูํริมแมํน้ําเชํน บ๎านปุง  บ๎านบุ๎งค๎า  บ๎านออก
เมือง  บ๎านมํวง และบ๎านนาแก๎ว  (โดยเฉพาะสองหมูํบ๎านคือบ๎านลาดเสือและบ๎านโปุงใช๎นายตาแสง
เดียวกัน)  

นอกจากชาวบรูที่นี่จะได๎ผํานการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายรัฐและความ
เปลี่ยนแปลงของยุคสมัยแล๎ว เมื่อพิจาณาด๎วยพ้ืนที่ทางกายภาพและวัฒนธรรม ชาวบรูลาดเสือยังอยูํ
ทํามกลางการรายล๎อมด๎วยวัฒนธรรมลาวทั้งสองฟากฝั่งแมํน้ํา ซึ่งมีผลตํอการซึมซับและผสมผสาน
วัฒนธรรมของชาวบรูผํานการปฏิสัมพันธ๑กัน  

ท๎าวคําผุย เจ๎าละโบ เลําให๎ฟังวํา แตํกํอนมีกลุํมฮีตที่อยูํกัน ประมาณ 5 กลุํม เริ่มทยอยพา
กันคืนหรือออกไป โดยมีการทําการคืนฮีตทั้งสองแบบคือ คืนแบบย๎ายผีออกไป (แบบบ๎านทําล๎ง ซึ่ง
บางกลุํมตระกูลจากหมูํบ๎านนี้ได๎เคยนําเอาผีมาคืนให๎กับเจ๎ากกที่นี้ แล๎วภายหลังก็มีการคืนฮีตตาม) 
และคืนแบบย๎ายคนออกไป (แบบบ๎านเวินบึก) บางกลุํมออกจากฮีตเรือนที่อยูํด๎านทิศตะวันออกแล๎ว
ย๎ายมาด๎านตะวันตกติดแมํน้ําโขง (บางกลุํมก็ในทางกลับกัน-ผู๎วิจัย) 

“บางกลุํม ลูกหลานเบิ่ดกลุํมพากันทําพิธีออก บางกลุํมยามพํอเฒําแมํเฒําเสียตัวไป
แล๎ว ลูกหลานบํเอานํา (ไมํถือผีตํอ-ผู๎วิจัย) ก็พากันหันเข๎าถือพุทธศาสนา ถือศีลถือพรไป
ตามขะเจ๎า (ชาวลาว-ผู๎วิจัย) กะเป็นอันเบิ่ดมูลเชื้อ หรือคืนฮีตไป ปัจจุบันเหลือฮีตเพียง
สองตระกูล คือของขํอยกะอีกผู๎หนึ่งทางเหนือ 

ขํอยเคยคืนไปแล๎วเทื่อหนึ่ง แตํไปบํหวิด (ไมํพ๎น-ผู๎วิจัย) ผีตามไป หลานขํอยปุวยและ
ตายไปสามคน จึงทําพิธีกลับเข๎ามาใหมํเสียควายโตหนึ่ง คือสิถือตํอไปจนสิตายไปขาดผู๎
สืบตํอ ลูกหลานคือสิคืนไปเอง ที่ออกไปบํหวิดไปบํพ๎น เป็นย๎อนขํอยเป็นเจ๎าละโบของ
หมูํบ๎าน ออกไป เพ่ิน (ผี-ผู๎วิจัย) บํยอม ขํอยเป็นเจ๎ากกเจ๎าเหลําเจ๎าละโบบ๎าน เพ่ินเลยบํ
ยอม บํปะขํอยไป เอากลับคืนมาคือเกํา” 

เมื่อพุทธศาสนาเข๎ามาในหมูํบ๎าน ผีสูงสุด (เยียง) ได๎ถูกปรับเปลี่ยนเป็นผีหลักบ๎านตาม
วัฒนธรรมลาว ซึ่งมีพิธีเลี้ยงผีหลักบ๎านตามฤดูกาลแบบวัฒนธรรมลาว วิถีชีวิตโดยทั่วไป พวกเขาทํา
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นาปลูกข๎าวตามฤดูกาล หาปลาในแมํน้ําโขงบริโภคในครัวเรือนและเหลือก็ขายให๎กับคนในบ๎านหรือมี
พํอค๎ามารับซื้อ และจะสานหวดหรือกระติบข๎าว ในเวลาวํางเว๎นจากการทํานาหรือหาปลา  

โดยดั้งเดิม บ๎านเรือนของชาวบรูเป็นบ๎านไม๎มุงด๎วยใบไม๎  แตํปัจจุบันปรับเปลี่ยนเป็นบ๎าน
ไม๎ยกสูงมีใต๎ถุนคล๎ายกับหมูํบ๎านคนลาว  ชาวบรูผู๎อาวุโสคนหนึ่งเลําให๎ฟังวํา “ตะกี้ เฮาเฮ็ดเฮือนเป็น
กระทํอมแอ๎ม (กํอผนัง-ผู๎วิจัย) ด๎วยใบไม๎ ไม๎ไผํ หลังคาเอาหญ๎าหรือใบไม๎มาเฮ็ด พอมาอยูํกับคนเลียว 
(ลาว-ผู๎วิจัย) พวกเฮาไปเห็นบ๎านเพ่ินงาม กะเอามาเฮ็ดนํา” ปัจจุบันบ๎านไม๎ยกสูงที่วํานี้กําลังเป็นที่
นิยมและสร๎างกันเป็นสํวนใหญํ บางครอบครัวสร๎างบ๎านใหมํติดกับบ๎านไม๎ไผํหลังเกําซึ่ง เจ๎าของจะเก็บ
เอาไว๎ “ขํอยบํอยากรื้อ สิเก็บเอาไว๎เบิ่ง” 

 
ภาพที ่6.8 บ๎านมุงใบไม๎หลังเดิม (ที่เจ๎าของยังไมํอยากรื้อทิ้ง)  

กับบ๎านไม๎หลังใหมํแบบลาว 

นอกจากนี้แล๎ว บ๎านผสมอิฐกํอปูนสองชั้นข๎างบนเป็นไม๎ หรือบ๎านปูนชั้นเดียวกําลังเป็นที่
นิยมกันมากขึ้น การสร๎างบ๎านแบบนี้ต๎องใช๎ทุนทรัพย๑มาก บ๎านลักษณะนี้นอกจากกําลังเป็นที่นิยมแล๎ว
ยังแสดงความเป็นสมัยใหมํและอาจถือเป็นการแสดงฐานะ บางครอบครัวที่ลูกหลานมาทํางานในไทย
สํงเงินมาให๎ พวกเขาอยากให๎พํอแมํสร๎างบ๎าน เงินทองสํวนใหญํที่ได๎มาจึงใช๎ไปกับการสร๎างบ๎านเป็น
อันดับแรกกํอน ชาวบรูบางคนบอกวํา “เมื่อได๎เงินมาแล๎วสิ่งแรกที่เฮ็ดก็คือเอาไปซื้อวัสดุกํอสร๎าง 
เพราะกลัวเงินสิเบิด ถ๎าบํซื้อ นานไปเฮาสิใช๎เงินเบิด” บางรายแม๎จะยังมีเงินไมํพร๎อมที่จะสร๎างให๎เสร็จ
เสียทีเดียว เขาจะคํอยๆ สร๎างที่ละสํวนของบ๎าน เชํนฝังตั้งเสาปูนรอไว๎กํอน ปีตํอไปก็สร๎างสํวนอ่ืนๆ 
ตามความพร๎อม บางหลังอาจใช๎เวลานานหลายปีกวําจะสร๎างเสร็จ  

ความนิยมที่วํานี้พบได๎มากกับคนลาวทั่วไปที่สํวนใหญํมักจะสร๎างบ๎านปูนในลักษณะ
ดังกลําว บางหมูํบ๎านพบวํามีลักษณะใหญํโต หนาแนํน จนเกิดซอกซอยเล็กในหมูํบ๎านไมํตํางจากสังคม
เมือง ซึ่งลูกหลานออกมาทํางานไทยก็มักจะสํงเงินมาให๎ที่บ๎านสร๎างเรือน คนที่มาทํางานไทยบอกวํา 
“ออกไปหาเฮ็ดงาน เผื่อสิได๎เฮ็ดเฮือนให๎พํอแมํ เสร็จแล๎วกะสิกลับมาเฮ็ดนา”   บ๎านบางหลังตั้ง
ตระหงํานกลางทุํงนาเข๎ามาแทนที่ยุ๎งข๎าวในอดีต ชาวบรูคนหนึ่งแสดงความรู๎สึกเมื่อเห็นบ๎านแบบ



241 
 

ดังกลําวให๎ได๎ยินวํา “บ๎านเพิ่นจั๋งแมํนงามหลาย เป็นตาอยูํ พํอแมํเพ่ินคือสิสําบายหลาย บุญหลาย ลูก
แตํละคนก็มีแตํผู๎คือๆ (มีแตํผู๎ขยันทํางานหาเงินเกํง-ผู๎วิจัย)” 

 

 
ภาพที ่6.9 บ๎านเรือนแบบสมัยใหมํในหมูํบ๎านบรูลาดเสือและลาว (ภาพโดยผู๎วิจัย) 

 

นอกจากการคืนหรือออกฮีตแล๎ว จารีตแบบเดิมก็เริ่มมีการปรับตัวให๎มีความผํอนคลาย
มากขึ้นตามรูปแบบสังคมสมัยใหมํ  มีการแตํงงานกับกลุํมคนภายนอกหมูํบ๎านมากขึ้น ทั้งชาวลาว
หมูํบ๎านข๎างเคียงและบรูไทยรวมไปถึงคนไทยทั่วไปที่เกิดจากการพบเจอชอบพอกันเมื่อข๎ามแดนมา
เชํนมารํวมงานบุญหรือข๎ามมาทํางานไทย ปัจจุบันจึงมีเขยและสะใภ๎ที่เป็นคนนอกในหมูํบ๎านมากขึ้น 
และมีสํวนตํอการปรับเปลี่ยนฮีตคองบรูมากขึ้น   

ด๎วยเหตุนี้ วัฒนธรรมของชาวบรูนอกจากได๎รับการเปลี่ยนแปลงในด๎านความเชื่อและวิถี
ชีวิตจากการหลอมรวมของอํานาจรัฐและการปฏิสัมพันธ๑กับวัฒนธรรมลาวในท๎องถิ่นแล๎ว วัฒนธรรม
ด๎านวัตถุและรูปแบบชีวิตสมัยใหมํก็เข๎ามาสํงผลกระทบตํอวิถีชีวิต ทําให๎เกิดการปรับตัวตํอรอง สร๎าง
แรงปรารถนาเคลื่อนย๎ายออกนอกพ้ืนที่ข๎ามแดนเพ่ือแสวงหาโอกาสหรือรายได๎นําความเปลี่ยนแปลง
แบบใหมํกลับเข๎ามา นอกจากหมูํบ๎านของชาวบรูแล๎ว หมูํบ๎านชาวลาวหลายหมูํบ๎าน ลูกหลานก็ข๎าม
มาเป็นแรงงานไทยโดยมาก หากมองในทางกลับกัน ความเจริญและความเปลี่ยนแปลงได๎สร๎างให๎เกิด
แรงปรารถนาและการเดินทางข๎ามแดนให๎กับขาวบรูรํวมไปกับกระแสการออกมาเป็นแรงงานไทยของ
คนลาวในท๎องถิ่น แตํที่นอกเหนือไปจากนั้นการมีเครือญาติพ่ีน๎องบรูด๎วยกันในฝั่งไทย ได๎กลายเป็น
เงื่อนไขเอ้ือประโยชน๑หรือฉวยใช๎ชํวยเหลือระหวํางกันมากขึ้น 
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          ภาพท่ี 6.10 ความหนาแนํนในหมูํบ๎านลาวแหํงหนึ่ง ฝั่งเมืองโพนทอง จําปาสัก (ภาพโดยผ๎ูวิจัย) 

 
ภาพที ่6.11 บ๎านลาดเสือ สปป. ลาว (ภาพโดยผู๎วิจัย) 

 

6.7 บรูในเขตเมืองชนะสมบูรณ์และเมืองโพนทอง จ าปาสัก 

ถัดจากหมูํบ๎านลาดเสือ (มาตามถนนลูกรัง) มีหมูํบ๎านบรูบ๎านนานกเขียน ชาวบรูที่นี่ก็
เคลื่อนย๎ายและอพยพไปจากบรูบ๎านลาดเสือ  เมื่อเข๎าสูํถนนลาดยางหมายเลขที่  13 ปากเซ-
เวียงจันทน๑ ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 24-30 มีหมูํบ๎านบรู บ๎านคําหลวง บ๎านลุย บ๎านหนองแคน  
บ๎านนางาม  บ๎านดง  หลังจากนั้นเมื่อเข๎าแขวงสะหวันนะเขตประมาณหลักกิโลเมตรที่ 50  แยกเข๎า
ไปมีหมูํบ๎านบรู บ๎านนากอก  และบ๎านนาสะดอง นอกจากนี้หลักกิโลเมตรที่ 58 ยังมีหมูํบ๎านบรูอีก
สามแหํง หนึ่งในนั้นคือบ๎านมํวงชุม ซึ่งชาวบรูเวินบึกเลําให๎ฟังวําเป็นหมูํบ๎านเดิมของบรรพบุรุษของ
พวกเขา 
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ภาพที ่6.12 หมูํบ๎านบรู เมืองชนะสมบูรณ๑  จําปาสัก สปป.ลาว (แผนที่โดยผู๎วิจัย) 

(ตามถนนเส๎นเลขท่ี 13 ปากเซ-เวียงจันทน๑ หลักกิโลเมตรที่ 25-29) 

ชาวบรูในเขตเมืองชนะสมบูรณ๑หลายหมูํบ๎านเหลํานี้เป็นเครือญาติกันระบุตนเองวําเป็นบรู
ด๎วยกัน ด๎วยภาษา วัฒนธรรมและความทรงจําทางประวัติศาสตร๑ที่พวกเขาถือเครือญาติรํวมทั้งผําน
สายเลือด การสืบเชื้อสาย และการแตํงงาน ปัจจุบัน หมูํบ๎านบรูเหลํานี้สํวนใหญํเปลี่ยนแปลงเป็น
คล๎ายแบบชาวลาวลุํมมีการจัดองค๑กรอยํางเป็นทางการ ในหมูํบ๎านมีวัดและโรงเรียน พวกเขาทํานาใน
ที่ราบ ปฏิบัติตามประเพณีและพิธีกรรมแบบวัฒนธรรมลาว  บางหมูํบ๎านเปลี่ยนแปลงไปมากจนไมํ
เหลือแม๎กระทั้งภาษาพูด เชํนบ๎านคําหลวง ขณะที่ฝั่งเมืองโพนทอง หมูํบ๎านชาวบรูก็กําลังมีความ
เปลี่ยนแปลงไปคล๎ายกับบ๎านคําหลวง ซึ่งพํอใหญํเนืองชาวบรูอดีตเจ๎าเมืองยอมวําไมํเหลือบรูแท๎แล๎ว
ในปัจจุบัน (โปรดดูข๎างหน๎า) 

ท๎าวหนุน (ชื่อสมมติ) ชายวัย 60 ปี ชาวบรูบ๎านคําหลวงเลําวําเมื่อสมัยลาวแตก พ.ศ. 
2518 เขาได๎หนีมาอยูํกับญาติที่บ๎านเวินบึก แล๎วย๎ายไปอยูํในอําเภอโขงเจียมอีก 13 ปี มีลูก 5 คน ใน
จํานวนนั้นสองคนเกิดที่ไทย ลูกคนโตเรียนหนังสือที่ไทย โรงเรียนบ๎านห๎วยสาคาม อ.โขงเจียม  ตอนนี้
เธอทํางานโรงงานทอผ๎าในกรุงเทพฯ   ลุงหนุนบอกวํา เมื่อสงครามยุติ ทางการลาวยอมให๎คนลาวกลับ
ถิ่นฐานได๎ เขาจึงได๎พาครอบครัวกลับ ทุกวันนี้  เขายังคงข๎ามไปมาหาญาติพ่ีน๎องที่ไทยเป็นระยะตาม
โอกาสหรือบุญประเพณีซึ่งมีการเชื้อเชิญระหวํางกัน จากที่ไมํได๎เข๎ามาไทยหลายปี ปีนี้ลุงหนุนมา 
บุญผเวสที่บ๎านเวินบึก เขาดีใจและทําให๎รําลึกถึงอดีตที่เคยข๎ามมาอยูํ การมาในครั้งนี้นอกจากรํวมงาน
บุญแล๎วยังถือโอกาสเยี่ยมญาติพ่ีน๎องไปด๎วย เมื่อถามถึงชาวบรูที่หมูํบ๎านเขา ท๎าวหนุนบอกวํา ปัจจุบัน
บ๎านคําหลวงเปลี่ยนเป็นวัฒนธรรมลาวหมดแล๎ว  ไมํมีฮีตคองเหมือนอดีต  หันมานบพระถือศีล ทําบุญ
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ตักบาตรตามประเพณีและเทศกาลเหมือนคนลาว  “บ๎านขํอย ออกจากผีและพิธีกรรมที่เคยยึดถือมา
นับถือพุทธแบบคนลาวลุํมเบิ่ดแล๎ว  แทบสิบํเหลือคนที่ยังเวําภาษาบรู คนรุํนหลังบํจื่อบํจักซ้ําวําเฮา
เคยเป็นบรูมากํอน เหลือผู๎เฒําที่เวําภาษาบรูบํกี่คน”   

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับบ๎านคําหลวง ชาวบรูที่เป็นเครือญาติตํางก็รับรู๎และมักจะ
อ๎างถึงบํอยๆ ในฐานะตัวแทนของบรูที่เปลี่ยนแปลงไปหมดแล๎ว เมื่อครั้งผู๎วิจัยได๎พูดคุยกับท๎าวเนือง 
ชาวบรูบ๎านโนนพระเจ๎า (ขําพะแก๎ว) ก็พูดถึงการเปลี่ยนแปลงของหมูํบ๎านตัวเองเทียบเคียงถึงหมูํบ๎าน
นี้เชํนกันวํา “เปลี่ยนไปสิเบิ๋ดแล๎ว คือจั๋งบ๎านคําหลวง ตอนนี้ มีแตํบรูสม (บรูผสม) ไปหมดแล๎ว บรูสด 
(บรูแท๎)  ไมํคํอยมีแล๎ว” 

 

 
              ภาพที ่6.13 หมูํบ๎านบรู เมืองโพนทอง   จําปาสัก สปป.ลาว (แผนที่โดยผู๎วิจัย) 

      (แยกจากหลักกิโลเมตรที่ 12 ถนนปากเซ-ซํองเม็กเข๎ามา 15-25 กิโลเมตร) 

 

จากอุบลข๎ามแดนที่ดํานชํองเม็กเข๎าเมืองโพนทองไปตามถนนหมายเลขที่ 16 จากดําน
ชํองเม็กมุํงหน๎าปากเซ  แยกหลักกิโลเมตรที่ 12 เข๎าไปประมาณ 30  กม.  มีหมูํบ๎านบรูที่ 7-8 หมูํบ๎าน  
บ๎านหนองหิน บ๎านโนนพระเจ๎า บ๎านมํวง บ๎านดอนขวาง บ๎านสองคอน บ๎านโนนสะอาด บ๎านแก๎งยาว 
กุดจิก บ๎านทํา บรูในหลายหมูํเหลํานี้ก็มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงผสมผสานไปกับวัฒนธรรมลาวไมํแพ๎
ชาวบรูเมืองชนะสมบูรณ๑  
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นอกจากนี้แล๎ว ชาวบรูที่นี่มีความทรงจําทางประวัติศาสตร๑และถูกรับรู๎จากคนภายนอก
สํวนหนึ่งวําเป็น “ขําพะแก๎ว” ผํานตํานานเรื่องขําพะแก๎ว (โปรดดูภาคผนวก) ท๎าวเนืองชาวบรูบ๎าน
โนนพระเจ๎า อดีตเจ๎าเมืองคนที่สองของเมืองโพนทอง เลําวํา  เคยรํวมตํอสู๎กับฝรั่งในยุคที่เขาบอกวํา 
“ยุคจักรวรรดิ์” (อาณานิคม)   “ขํอยเคยเอาปืนฝรั่งยิงหัวฝรั่งมาแล๎ว”  สมัยนั้นเป็นปุามีแตํภูเขาและ
ปุา “พวกเฮาตํอสู๎กับฝรั่งเศสพากันหนีไปหลบซํอนตามภู”  

ครูทองคําชาวลาวลุํม ผอ. โรงเรียนโนนจําปา บ๎านฝั่งแดง เมืองโพนทองไมํไกลกับบ๎าน
โนนพระเจ๎า ยืนยันตัวตนของพํอใหญํเนืองวํา “คนลาวสมัยนั้นในเขตเมืองโพนทองบํมีไผบํจักเจ๎าเมือง
เนือง  หลาว (เขา-ผู๎วิจัย) เป็นหัวหน๎าตํอต๎านฝรั่งเศส จับอาวุธตํอสู๎ จนได๎ไปหลบซํอนอยูํในปุาเขา 
ขํอยนี่แหลํะเป็นผู๎เอาข๎าว น้ํา ไปสํงให๎หลาว (ท๎าวเนือง) กับพรรคพวก แตํคราวยังเป็นปุาเป็นเขาอยูํ
พ๎ูนหละ ลาวยังบํทันยึดอํานาจ สมัยนั้นทหารจักรพรรดิ์ก็แมํนคนลาวที่รับใช๎ฝรั่งให๎มาฆําคนลาวนํา
กัน”   

พํอใหญํเนืองเลําถึงวิถีชีวิตและความเปลี่ยนของชาวบรูให๎ฟังวํา เมื่อกํอนชาวบรูอยูํเป็น
กลุํมรวมกัน “ฮีตคองก็เป็นฮีตคองเฉพาะของบรู บํเหมือนกับคนลาว แตํหลังๆ  มาเริ่มสมกับลาวไป
เบิดแล๎ว  สิเหลือเป็นบรูสด (บรูแท๎-ผู๎วิจัย)  บํคํอยมี ฮีตคองก็คํอยละเลือนไป”  ทุกวันนี้หันมาใช๎ชีวิต
แบบคนลาวถือประเพณีลาว การคืนฮีตใช๎วิธีการเฉยแล๎วทําตามกัน เชํนไมํจําต๎องย๎ายเรือนออกจากที่
เดิมนานวันไปก็ละเลยฮีตออกไปเอง  “ผู๎หนึ่งบํเฮ็ด บํมีไผวํา พากันอยูํซื่อๆ ก็สิมีผู๎เฮ็ดตาม ก็เป็น
ละเลยไปเลย บํจักสิวําแนวใด ยิ่ งเด็กน๎อยวัยรุํนบํอยากสิ เอาดอก ฮีตคอง มีแตํสิขี่รถจักร 
(มอเตอร๑ไซค๑-ผู๎วิจัย) นับเลขบรูกะยังบํถืก ได๎แคํ 1-10 ทํอนั่น แตํนั่นไปก็นับบํเป็นแล๎ว” มีการ
แตํงงานกับคนลาวมากขึ้น “เขยสูํ (เขยคนนอก-ผู๎วิจัย) มีหลายในหมูํบ๎าน”  ตอนนี้หันมานับถือ   
พุทธศาสนาปฏิบัติตามประเพณีลาว ชาวบรูสํวนใหญํทํานาตามฤดูกาล และรับจ๎างทั่วไป มีออกมาเป็น
แรงงานข๎างนอกและข๎ามแดนมาทํางานในไทย ปีนี้ หมูํบ๎านกําลังสร๎างวัดประจําหมูํบ๎าน ยังขาดทุน
กํอสร๎าง ท๎าวเนืองได๎มาบอกบุญกับญาติพ่ีน๎องบรูไทยเวินบึก ชาวบรูไทยเวินบึกรวมกันระดมเงิน
บริจาคและนําสิ่งของมารํวมทําบุญได๎เงินสร๎างห๎องน้ําและซื้อกระเบื้องมุงหลังคาศาลาวัด แตํการ
กํอสร๎างก็ยังไมํแล๎วเสร็จเสียทีเดียว ชาวบรูไทยเวินบึกแสดงความประสงค๑วําจะมารํวมทําบุญอีกใน
ครั้งตํอไป 
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            ภาพที่ 6.14 ชาวบรูหรือขําพะแก๎ว บ๎านพัดทะนาโนนพะเจ๎า เมืองโพนทอง (ภาพโดยผู๎วิจัย) 

 
ภาพที ่6.15 พิธีบายศรีสูํขวัญฮักแพงแบบวัฒนธรรมลาวระหวําง 

บรูไทย บ๎านเวินบึกกับบรูลาวหรือขําพระแก๎ว บ๎านโนนพะเจ๎า (ภาพโดยผู๎วิจัย) 

 

นอกจากชาวบรูในบ๎านลาดเสือแล๎วจะเห็นได๎วํา  ชาวบรูสํวนใหญํในแขวงจําปาสัก มี
ความเปลี่ยนแปลงทั้งความเชื่อและวิถีชีวิต หมูํบ๎านมีการจัดองค๑กรทางสังคมและการเมืองคล๎ายกับ
หมูํบ๎านของคนลาวซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐ ผนวกการปฏิสัมพันธ๑กับคนลาวท๎องถิ่นยิ่งทําให๎ชาวบรูมี
ความเป็นลาวมากขึ้น จนในบางหมูํบ๎านดูมีความเปลี่ยนแปลงไปมากกวําชาวบรูในบ๎านลาดเสือ สํวน
หนึ่งอาจเป็นเพราะชาวบรูในบ๎านลาดเสือยังเชื่อมโยงกับบรูในฝั่งไทยที่อยูํใกล๎ทั้งภูมิศาสตร๑และใน
ฐานะเป็นมาตุภูมิ การรักษาลักษณะวัฒนธรรมบางอยํางและการแสดงความเป็นบรูของชาวบรูในฝั่ง
ไทยอาจมีอิทธิพลไปถึงชาวบรูในบ๎านลาดเสือ นอกจากนี้ การแสดงอัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑ ระหวํางกัน
นอกจากสร๎างเป็นกลุํมเดียวกันแล๎วยังทําให๎เกิดการฉวยใช๎ประโยชน๑หรือตํอรองกับเงื่อนไขตํางๆ ได๎
เชํนการข๎ามแดน หรือการแลกเปลี่ยนพึ่งพา 
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6.8 ความเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของบรูลาวและบรูไทย          

ความเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ๑ของบรูลาวเกิดจากนโยบายรัฐ วัฒนธรรมลาวท๎องถิ่นและ
กระแสสมัยใหมํที่พวกเขาปฏิสัมพันธ๑ด๎วยเชํนเดียวกับชาวบรู ในไทย แตํด๎วยระบบการปกครองของ
ลาว (สังคมนิยม) ทําให๎อํานาจรัฐเข๎มข๎นและบางครั้งก็เบ็ดเสร็จ แรงกดดันของอํานาจรัฐสามารถ
เป็นได๎ทั้งระหวํางหลอมรวมอยํางเข๎มข๎นและเปิดพ้ืนที่ให๎กับความเป็นอ่ืนได๎เชํนกัน แตํโดยความจริง
แล๎ว มักจะมีแนวโน๎มเป็นอยํางแรกมากกวํา (ชาวบรูลาวเคยบอกผู๎วิจัยวํา ใครที่ขัดกับพรรคจะถือวํา
เป็นปฏิการ (กบฏ)) ความเปลี่ยนแปลงของชาวบรูในลาวจึงได๎รับผลกระทบเชิงการเปลี่ยนแปลงอยําง
มากในการหลอมรวมตามนโยบายรัฐ 

ขณะที่ความเปลี่ยนแปลงในไทย แม๎ด๎วยลักษณะพ้ืนฐานด๎านการปกครองมีความ
เปลี่ยนแปลงมาเป็นระบบประชาธิปไตย แตํก็มีลักษณะกลืนกลาย หลอมรวม คนกลุํมชาติพันธุ๑อ่ืนๆ 
ด๎วยเทคโนโลยีแหํงอํานาจแบบตํางๆ แตํถึงกระนั้น ในชํวงหลัง 3-4 ทศวรรษที่ผํานมา กระแส       
พหุวัฒนธรรมในระดับโลกแพรํหลายไปในหลายประเทศรวมถึงไทยด๎วย ทําให๎มีการพูดถึงความ
หลากหลายทางชาติพันธุ๑หรือวัฒนธรรมมากขึ้น แตํกรณีของไทยถูกวิจารณ๑วําเป็นเพียงวาทกรรม ใน
ความเป็นจริง ไทยเองยังไมํได๎เปลี่ยนกระบวนทัศน๑ยอมรับความแตกตํางทางเชื้อชาติหรือชาติพันธุ๑ได๎
ในทางปฏิบัติยังมีความไมํเทําเทียมระหวํางกลุํมตํางๆ ในสังคมไทย (ศิริจิต สุนันต๏ะ, 2556, น. 9-18)  
บางครั้งความหลากหลายทางวัฒนธรรมได๎ผนวกรวบกับวาทกรรมท๎องถิ่นหนุนเสริมวาทกรรม
ชาตินิยมและผลิตซ้ําความไมํเทําเทียมรวมถึงสํงเสริมความชอบธรรมของอํานาจสํวนกลาง  ให๎น้ําหนัก
กับการรักษาความเป็นหนึ่งเดียวกันของชาติ ขณะที่นักวิชาการหลายคนแสดงความคิดเห็นวํา 
แนวโน๎มการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากขึ้นนั้นอยูํภายใต๎เงื่อนไขของการทําความเป็น
อ่ืนให๎เชื่องและไมํเป็นอันตรายตํอความสัมพันธ๑เชิงอํานาจอยูํดี (Haypashi, 2003 และ อานันท๑    
กาญจนพันธ๑, 2551) 

ประเทศลาวเน๎นอุดมการณ๑ในรัฐธรรมนูญ ยืนยันถึงทุกกลุํมชาติพันธุ๑วํามิสิทธิ์เทําเทียมกัน 
คําวํา “ประซาซน” ถูกนํามาใช๎ในลักษณะที่เทียบเคียงได๎กับคําวํา “บรรดาเผํา” (Hayashi, 2003, 
pp. 367-368) ดูเหมือนวํา ความเทําเทียมของชนเผํา (หรือกลุํมชาติพันธุ๑ตํางๆ)  ได๎รับการพิจารณา
อยํางเสมอภาคหรือมีแนวโน๎มเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรม แตํในทางปฏิบัติก็ยังมีความ
เหลื่อมล้ํา ชนเผํายังถูกผนวกรวมเข๎ากับความเป็นลาวที่เป็นประชากรหลักของประเทศและมีศาสนา
พุทธเป็นศาสนาทางการ  

บรูทั้งไทยและลาวตํางก็ได๎รับผลกระทบจากครอบงําจากอํานาจรัฐ  (แม๎จะด๎วยปูายชื่อ
ระบบการปกครองแตกตําง) แตํนัยของการปรับตัวตํอรองและการประกอบสร๎างอัตลัษณ๑ชาติ พันธุ๑มี
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ความเข๎มข๎นและยืดหยุํนตามกลไกลของอํานาจและนโยบายรัฐที่ตํางกัน ในลาว มีความเข๎มข๎นเชิง
อํานาจรัฐด๎วยระบบการปกครองกวํา  ขณะที่ไทย นโยบายรัฐได๎ถูกปรับเข๎า (shaped) กับกระแส
โลกาภิวัฒน๑และพหุวัฒนธรรม สิ่งนี้ได๎สร๎างพ้ืนที่การตํอสู๎ตํอรองเชํน การประท๎วงของชาวนา หรือการ
เรียกร๎องสิทธิ์กลุํมชาติพันธุ๑ตํางๆ  กํอให๎เกิดกลไกการตํอรองการธํารงอยูํของกลุํมชาติพันธุ๑ เงื่อนไข
เชํนนี้ ทําให๎ชาวบรูในไทยตํอรองและประกอบสร๎างอัตลักษณ๑ของตัวเองได๎ในระดับหนึ่งซึ่งแตกตําง
จากลาว 

อยํางไรก็ตาม การถือสายสัมพันธ๑รักใครํเป็นบรูด๎วยกันมีความผูกพันกัน เกิดจากมี
เครือขํายญาติพ่ีน๎องทั้งการสืบเชื้อสายเครือญาติ การแตํงงาน มีจารีต ภาษาและวัฒนธรรมเดียวกัน 
ความสัมพันธ๑นี้บ๎างครั้งนําไปสูํการชํวยเหลือกันอยูํเป็นระยะ  แม๎การเดินทางไปมาหาสูํระหวํางกันอาจ
ไมํบํอยนักเพราะความยากลําบากในการเดินทางหรือความไมํสะดวกเรื่องเงินทอง แตํสิ่งที่เห็นได๎อยําง
หนึ่งในยุคของโลกาภิวัตน๑ก็คือ พวกเขามักจะโทรถามขําวคราวการเป็นอยูํของกัน พวกเขาจะไปหากัน
ตามโอกาสและเงื่อนไขโดยเฉพาะในชํวงเทศกาลตามแบบประเพณีลาวที่รับเข๎ามา จากเดิมที่เมื่อกํอน
การไปมาหาสูํกันอาจเป็นเรื่องฮีตคองบรูแบบจารีต แตํปัจจุบันวิถีปฏิบัติแบบประเพณีลาวถูกปรับเข๎า
ทําหน๎าที่แทนในการเชื้อเชิญรํวมงานบุญระหวํางกันเป็นเสมือนการสานสัมพันธ๑เครือญาติบรู   

 

6.9 บทสรุป 

หลังประกาศเอกราช สปป.ลาวก็ได๎ดําเนินการปกครองแบบแบบพรรคเดียวดําเนิน
นโยบายแบบประเทศสังคมนิยม ภายใต๎คําขวัญที่วํา “สันติภาพ เอกราช ประชาธิปไตย เอกภาพและ
วัฒนธรรมถาวร” รัฐบาลลาวจัดระเบียบหมวดหมูํ (classification) ประชากรใหมํด๎วยปูายชื่อเหมา
รวมเป็นลาวลุํม ลาวเทิง และลาวสูง กลุํมชาติพันธุ๑ที่มีหลากหลายจึงถูกจัดให๎อยูํในชื่อเหมารวม 
(Single labels) และถูกหลอมรวมให๎เป็นสํวนหนึ่งของพลเมืองลาว (Nguyen, 2007, p. 130) ความ
เป็นลาวได๎ถูกขยายกว๎างออกไปครอบคลุมกลุํมคนตํางๆ มากขึ้น การดูแลกลุํมชาติพันธุ๑ภายในชาติอยูํ
ภายใต๎หนํวยงานรัฐบาลคือ “ศูนย๑กลางแนวลาวสร๎างชาติ” (Baird, 2008, pp. 27-28) แม๎ภายหลัง
จะมีการจัดจําแนกกลุํมชาติพันธุ๑โดยให๎ความสําคัญกับชื่อเรียกกลุํมชาติพันธุ๑และภาษาศาสตร๑แตํ ก็ยัง
เป็นนโยบายรัฐที่มีอํานาจกําหนดนิยาม เงื่อนไขเหลํานี้คือ การที่รัฐบาลลาวใช๎เทคโนโลยีแหํงอํานาจ
ในการหลอมรวมและปรับเปลี่ยนกลุํมชาติพันธุ๑ที่หลากหลายไปสูํการเป็นพลเมืองของรัฐ   การ
ปฏิสัมพันธ๑กับคนท๎องถิ่นที่เป็นคนลาว  และวิถีชีวิตสมัยใหมํที่กําลังแทรกซึมเข๎ามาในวิถีชีวิต สํงผล
ให๎บรูในลาวถูกปรับเปลี่ยนมากขึ้น  บรูในบ๎านลาดเสือยังคงมีความเป็นบรูบางสํวน ความเชื่อผีสูงสุด 
(เยียง) ถูกปรับย๎ายเป็นผีหลักบ๎านแบบคนลาว  ภาษา ความทรงจํารํวม และเครือญาติยังถูกใช๎แสดง
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ความเป็นบรูตํอรองตามเงื่อนไขโดยเฉพาะการข๎ามแดน และเชื่อมสัมพันธ๑ระหวํางเครือญาติบรูในไทย
ด๎วยกัน ปรากฏการณ๑ทํานองนี้เกิดกับชาวบรูในลาวหมูํบ๎านอ่ืนๆ ไมํทั่วไป บางหมูํบ๎านกําลังกลายเป็น
ลาวทั้งภาษาและวัฒนธรรม ทั้งนี้เป็นเพราะการถูกหลอมรวมจากนโยบายรัฐและการปฏิสัมพันธ๑กับ
คนลาวท๎องถิ่น พบวําในพ้ืนที่มีประชากรลาวหนาแนํน หรือหมูํบ๎านชาวลาวล๎อมรอบมากเทําใด 
หมูํบ๎านชาวบรูก็ผสมผสานกับวัฒนธรรมลาวมากเทํานั้น สํงผลกระทบตํอการถูกกลืนกลายวัฒนธรรม
จนแทบจะไมเํหลืออัตลักษณ๑บรูเชํน ภาษา ความเชื่อ 

เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ๑ระหวํางบรูในไทยและบรูในลาวแล๎ว  บรูใน
สองรัฐชาติตํางก็ปฏิสัมพันธ๑กับอํานาจรัฐและการหลอมรวมความเป็นชาติ รวมถึงปฏิสัมพันธ๑ทาง
วัฒนธรรมกับคนลาวท๎องถิ่นท่ีอยูํรายล๎อมในทํานองเดียวกัน แตํหากพิจารณารายละเอียดแล๎ว อํานาจ
รัฐของลาวดําเนินการปกครองแบบรัฐบาลพรรคเดียว วางนโยบายเน๎นการหลอมรวมความเป็นชาติทํา
ให๎กลุํมชาติพันธุ๑บรูในลาวรับผลกระทบตํอการเปลี่ยนแปลงตํอโครงสร๎างวัฒนธรรมเดิมอยํางเข๎มข๎น 
ในทางกลับกัน ในไทยชํวง 2-3 ทศวรรษที่ผํานมามีการเปลี่ยนแปลงกระแสโลกเข๎าสํงผลตํอนโยบาย
ชาติพันธุ๑ของไทยเชํนความหลากหลายทางวัฒนธรรม สิทธิของคนกลุํมน๎อยตํางๆ  การทํองเที่ยวกับ
กลุํมชาติพันธุ๑  สํงผลให๎กลุํมชาติพันธุ๑มีพื้นที่สร๎างกลไกตํอรองทางอัตลักษณ๑มากขึ้น  กลําวอีกอีกอยําง
หนึ่งก็คือ กลุํมชาติพันธุ๑ไทยสามารถแสดงลักษณ๑ทางชาติพันธุ๑ได๎หลากหลาย ซึ่งอาจมองได๎วําเป็น
ผลบวกของความเปลี่ยนแปลงหรือกระแสโลกาภิวัตน๑  ด๎วยเหตุนี้ ชาวบรูในไทยจึงสามารถเลือก
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมบางอยํางมาตํอรองแสดงความเป็นบรูไว๎ได๎ในระดับหนึ่ง ขณะที่นโยบาย  
ชาติพันธุ๑ในลาวเน๎นไปเพ่ือการหลอมรวม จัดการและพัฒนา (civilization) ไมํมีการเปิดกว๎างไป
ทํานองที่กลุํมชาติพันธุ๑จะมีพ้ืนที่หรือสร๎างกลไกในการตํอสู๎หรือตํอรอง การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ๑ชาติ
พันธุ๑ของบรูลาวจึงเปลี่ยนแปลงไปอยํางเข๎มข๎นมากกวําบรูในฝั่งไทย 
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บทที่ 7 
บร:ู รูปแบบประเพณีวัฒนธรรมลาวและความสัมพันธ์สองฝั่งโขง 

 

7.1 พรมแดนรัฐชาติและความสัมพันธ์ของผู้คน 

ในยุคกํอนอาณานิคาม  ดินแดนสองฝั่งโขงบริเวณด๎านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทยมีเมืองที่จัดการปกครองจํานวนไมํน๎อยทั้งหัวเมืองใหญํและเมืองเล็ก แตํละเมืองมีการบริหารและ
การปกครองที่คํอนข๎างอิสระของตัวเอง แม๎จะต๎องสํงสํวยให๎กับหัวเมืองขึ้นในฐานะประเทศราช การ
ปกครองในชํวงนี้ไมํถือวําเส๎นเขตแดนมีความชัดเจนในการกําหนดพ้ืนที่และอธิปไตยเหนือดินแดน 
(ธงชัย วินิจจะกูล, 2555) ตํอมาเมื่อฝรั่งเศสได๎ขยายอาณานิคมเข๎ามาในดินแดนแถบนี้ ความสําคัญ
เรื่องพ้ืนที่ ดินแดน เส๎นเขตแดนและอธิปไตยเหนือดินแดนในความหมายรัฐชาติจึงกํอกําเนิดขึ้น มีการ
พยายามสํารวจ (เพ่ือจัดทํา) เส๎นเขตแดนในแบบรัฐบาลอาณานิคม สยามเองแม๎จะไมํเคยเป็นเมืองขึ้น
แตํก็เริ่มตระหนักถึงเส๎นเขตแดนและพ้ืนที่ในขอบขัณฑสีมา เหตุการณ๑ 3 ตุลาคม ร.ศ.112 (พ.ศ.
2436) (ธงชัย วินิจจะกูล, 2555, น. 87) เมื่อฝรั่งเอาเรือรบมาปิดปากอําวสยาม ดูเหมือนจะเป็น
จุดเริ่มต๎นของการสร๎างตัวตนและรูปรํางแผนที่ (สุภลักษณ๑ กาญจนขุนดี, 2556, น. 6) ต๎องการสร๎าง
ชาติ สร๎างความเป็นปึกแผํนให๎เกิดขึ้นในพระราชอาณาจักรและตํอสู๎กับการขยายอาณานิคมของชาติ
ตะวันตกอยํางฝรั่งเศสและอังกฤษที่กําลังดําเนินไปอยูํอยํางเข๎มข๎น (พัฒนา กิติอาษา, 2555, น. 108-
109) ได๎มีการจัดสํารวจเส๎นเขตแดนจัดทําแผนที่พร๎อมกับการปฏิรูปการบริหารและการปกครอง 
หลอมรวมประชากรในพ้ืนที่ให๎มีสํานึกและภักดีในชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย๑อันถือเสมือน
เครื่องหมายของ “ความเป็นไทย” (ชาร๑ลส๑ เอฟ คายส๑, 2552)  เส๎นเขตแดนและอธิปไตยของรัฐมี
ความจริงจังและเข๎มข๎นข้ึนตามลําดับ อยํางไรก็ตาม ภายหลังที่ลาวได๎เอกราช สถาปนาเป็น สปป.ลาว 
เมื่อ พ.ศ.2518 แล๎ว ทั้งสองประเทศได๎พยายามที่จะสํารวจปักปันเขตแดนกันอยํางจริงจังและบางสํวน
ก็สําเร็จเป็นรูปธรรม มีการปักหลักเขตแดน แตํก็มีบางสํวนที่เป็นปัญหาไมํสามารถตกลงกันได๎ด๎วย
เหตุผลหลายประการเชํน การตีความเอกสารหรือแผนที่ ไมํตรงกัน   หรือการอ๎างอธิปไตยเหนือ
ดินแดนซ๎อนทับกัน เชํน หมูํบ๎านรํมเกล๎า อยูํระหวําง จ.พิษณุโลกและแขวงไชยบุรี สปป.ลาว ที่ตําง
ฝุายตํางก็ตีความเอกสารของสายแมํน้ําเหือง และอธิปไตยเหนือดินแดนทับซ๎อนกันจนเกิดการพิพาทสู๎
รบกันขึ้นเมื่อปี  2530  

อยํางไรก็ตาม เขตแดนไทย-ลาวมีความยาวทั้งหมด 1810  กม. โดยแยกเป็นเขตแดนทาง
บก 702 และเขตแดนทางน้ํา 1108 (คือแมํน้ําโขงและแมํน้ําเหือง)  ไทยเราได๎ทําสัญญาการตกลงปัก
ปันเขตแดนกับฝรั่งเศสอินโดจีน  ซึ่งเป็นอนุสัญญาระหวํางสยาม -ฝรั่งเศส (สุภลักษณ๑ กาญจนขุนดี, 
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2556, น. 55) ภายใต๎ข๎อตกลงดังกลําวนั้น ทั้งสองประเทศได๎จัดตั้งคณะกรรมาธิการเขตแดนรํวมไทย-
ลาว คณะกรรมาธิการดังกลําวได๎จัดตั้งอนุกรรมาธิการเทคนิครํวม ซึ่งได๎รํวมกันจัดทําแผนแมํบทและ
ข๎อกําหนดอํานาจหน๎าที่ในการสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนรํวมไทย-ลาว  ปี 2540  ในทางเทคนิค 
ได๎มีการแบํงเขตแดนสํารวจไทย-ลาว  16 พ้ืนที่ พ้ืนที่เขตแดนบ๎านเวินบึกของชาวบรูเป็นสํวนหนึ่งใน 
16 พ้ืนที่นั้น โดยอยูํในพื้นที่ตอนที่ 14-15 (เนื่องจากเขตแดนของหมูํบ๎านเป็นทั้งทางบกและน้ํา) ตามที่
ระบุไว๎วํา  “พ้ืนที่ทางน้ํา ตอนที่ 14 จากบ๎านสองคอน อําเภอโพธิ์ไทย จังหวัดอุบลราชธานี ถึงห๎วย
ดอน บ๎านเวินบึก อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  พ้ืนที่ทางบก ตอนที่ 15 จากห๎วยดอน     
บ๎านเวินบึก อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานีถึงชํองพรานกระตําย อําเภอบุณฑริก จังหวัด
อุบลราชธานี” (สุภลักษณ๑ กาญจนขุนดี, 2556, น. 24)  ตามข๎อความนี้ พ้ืนที่ทางน้ําก็คือรํองน้ําลึก
ของแมํน้ําโขง สํวนพื้นที่ทางบกคือสันปันน้ําของเทือกเขาบรรทัดเป็นแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ   

เส๎นเขตแดนทางบกที่เป็นเทือกเขาบรรทัดนั้น ชาวบรูเลําวํามีพ้ืนที่บางสํวนที่ยังไมํสามารถ
ตกลงกันได๎ระหวํางไทย-ลาววํา พ้ืนที่วํานี้อยูํบนสันหลังภูเป็นพ้ืนที่ราบกว๎างขนาดใหญํ  อยูํทางด๎าน
ตะวันออกหมูํบ๎านถัดจากภูห๎วยเลาและภูห๎วยโดน (ภูห๎วยโดนเป็นพ้ืนที่ผีสูงสุดของชาวบรู)  เหตุที่ยัง
ไมํสามารถตกลงกันนั้น ชาวบรูที่ผํานพ๎นประสบการณ๑ในชํวงนั้นเลําวํา สมัยอดีตเคยมีหลักเขตแดน
บริเวณนั้น เพราะเขาเคยทําหามากิน นําวัวไปเลี้ยง ไปหาของปุา เคยเห็นอยูํ แตํตํอมาหลักเขตนั้น
หายไป บางคนสันนิษฐานวํามีการย๎ายออกไป (จากอีกฝุาย) เหลืออยูํเพียงแคํหลักเขตเดียวอยูํที่ผาเมย 
ชาวบรูบางคนบอกวํา หากมีการรื้อฟ้ืนอ๎างสิทธิ์การครอบครองขึ้นมา  พ้ืนที่นี้อาจไมํตํางจากพ้ืนที่มี
ปัญหากันระหวํางเขมรกับไทยที่แยํงชิงพ้ืนที่กันกรณีเขาพระวิหาร  แม๎จะเป็นพ้ืนที่มีปัญหา แตํ
ชาวบ๎านในหมูํบ๎านเวินบึกและหมูํบ๎านคันยางที่อยูํติดกับพ้ืนที่ดังกลําวทั้งสองฟากรัฐก็เข๎ามาใช๎พ้ืนที่
ดังกลําวรํวมกัน หาของปุา นําสัตว๑เชํนวัว มาเลี้ยง หลายคนทั้งสองหมูํบ๎านนี้ผูกความฮักแพงสร๎างสาย
สัมพันธ๑เป็นพ่ีน๎อง เสี่ยว ดังวลีที่พวกเขามักพูดอยูํบํอยๆ วํา “เสี่ยวเหยเกยฮัก ไปทางได๐ ก็มีแตํพ่ีน๎อง
เฮาเบิ๋ด” พ่ึงพาอาศัยกันมาแตํอดีต ลูกหลานชาวบรูบางคนก็มาเป็นเขยสูํ (เขยนอกที่เข๎ามาอยูํ) ใน
บ๎านคันยาง 

                                           
                           ภาพที ่7.1 หลักเขตไทย-ลาว บนเทือกเขาบรรทัด 

                     บริเวณยอดภูที่เรียกวํา “ผาเมย” ขึ้นภูไปประมาณ 25-30 ก.ม. (ภาพโดยผู๎วิจัย) 
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เขตแดนระหวํางประเทศเป็นเส๎นสมมติที่กําหนดขอบเขตอาณาบริเวณพ้ืนที่ของรัฐใด รัฐ
นั้นก็จะสถาปนาอํานาจปกครองเหนือดินแดนและผู๎คนที่อาศัยอยูํ (สุภลักษณ๑ กาญจนขุนดี, 2556,  
น.2) แม๎จะเป็นเส๎นที่สมมติ แตํก็มีสํวนกําหนดสถานะของผู๎คนสองฟากเส๎นเขตแดนนั้นวําจะเป็น
พลเมืองของรัฐใด อยูํภายใต๎เงื่อนไขหรือนโยบายแบบไหน ซึ่งในความเป็นจริง พวกเขาอาจเคยมีวิถี
ชีวิตและความเป็นอยูํผูกพันเกี่ยวข๎องกัน หรือบางครั้งอาจมีบรรพบุรุษรํวมกัน  แตํด๎วยเส๎นเขตแดน 
พวกเขาอาจต๎องเลือก (หรือถูกบังคับให๎เลือก) วําจะอยูํฝั่งไหนของเส๎นสมมติที่เรียกวํา “เส๎นเขตแดน” 
นั้น  (ในบางครั้ง พวกเขาก็ไมํมีโอกาสที่จะได๎เลือก เพราะเส๎นเขตแดนไมํนับรวมพวกเขาตั้งแตํต๎น
สํงผลให๎เป็นคนไร๎รัฐดังเชํนกรณีของโรฮิงยา) และด๎วยเส๎นสมมตินี้อีกเชํนกันสามารถมีอิทธิพลตํอชีวิต
หรือกําหนดชีวิตของพวกเขาเชํน อาจเป็นคนไร๎รัฐพลัดถิ่น  เรํรํอนหนีสงคราม อดอยากยากจน หรือ
กลายเป็นคนร่ํารวย มีความเป็นอยูํสุขสบาย 

ชาวบรูทั้งสองฝั่ง ไทย: อําเภอโขงเจียมอุบลราชธานี และ ลาว: เมืองชนะสมบูรณ๑กับเมือง
โพนทอง จําปาสัก  รับรู๎และระบุวําตนเองเป็นบรูด๎วยกันเป็นพ่ีน๎องกันผํานความทรงจําทาง
ประวัติศาสตร๑ที่เคยอยูํรํวมกันมากํอนเคลื่อนย๎ายแยกกันไป  พวกเขาแสดงความเป็นบรูด๎วยการใช๎
ภาษาบรู มีความทรงจํารํวม และมีความเป็นเครือญาติทั้งการสืบสายเลือดและการแตํงงาน ชาวบรู
ไทยไป-มาหาสูํเครือญาติพ่ีน๎องฝั่งลาวเป็นระยะๆ แม๎ในบางชํวงของเหตุการณ๑ทางการเมืองไมํปกติสุข
มีการเข๎มงวดตรวจตราของเจ๎าหน๎าที่รัฐอันมีผลให๎การข๎ามแดนสะดวก ซึ่งเมื่อเป็นชํวงเวลาแบบนั้น
พวกเขาก็จะหยุดข๎ามแดนไว๎รอให๎เหตุการณ๑ดีขึ้นแล๎วจึงกลับมาข๎ามแดนไปมาหากันตามปกติ ในการ
ข๎ามไปมาหากันนั้น ชาวบรูมีกลยุทธ๑หลากหลายที่นํามาใช๎ปฏิบัติการ ซึ่งจะได๎กลําวตํอไป 

สายน้ําโขงที่ถูกมองวําเป็นเส๎นเขตแดนระหวํางประเทศ แตํสําหรับชาวบรูหลายคนแล๎ว
มันคือสายน้ําที่พวกเขาพ่ึงพาทํามาหากิน ใช๎ประโยชน๑ และใช๎เป็นเส๎นทางข๎ามไป-มาหาญาติพ่ีน๎องมา
ช๎านาน ชาวบรูไทยหลายคนเคยเกิดที่ฝั่งลาวมีบรรพบุรุษที่อยูํที่นั่นมากํอน บรูไทยบางคนแตํงงาน
กับบรูลาวพาอยูํด๎วยที่ไทย   คนบรูลาวบางคนเกิดที่ไทยสมัยสงครามลาวแตกแล๎วย๎ายกลับคืนไปอยูํที่
ลาวจนแตํงงานสร๎างครอบครัวอาศัยอยูํที่นั่น เงื่อนไขเหลํานี้ทําให๎ชาวบรูมีเครือญาติและเครือขํายสาย
สัมพันธ๑ครํอมทับเส๎นพรมแดนทั้งสองฟากไทย-ลาว  ซึ่งใช๎อ๎างหรือตํอรองเพ่ือข๎ามไปมาหากัน เป็น  
กลยุทธ๑ปฏิบัติตํอรองกับยุทธวิธีของอํานาจรัฐ (ท่ีพยายามจะควบคุม) ทําให๎กฎระเบียบมีความยืดหยุํน  
ในเวลาข๎ามแดน เครือญาติอีกฟากจะมารอรับญาติพ่ีน๎องที่ดํานตรวจแจ๎งนายดํานให๎รู๎วําผู๎ที่จะข๎าม
แดนมาเป็นญาติพ่ีน๎องของเขาด๎วยคําที่พูดให๎ยินอยูํบํอยๆ วํา “ฮับประกัน” “ถ๎าญาติพ่ีน๎องสิมา ขํอย
สิฮับประกันเอา บํให๎เป็นหยั๋ง”  “บอกเพ่ินวําเป็นญาติขํอย กะเมิ่ดทํอนั่น บํมีปัญหา” คําวํา     
“เครือญาติหรือญาติพ่ีน๎อง” จึงเป็นเสมือนใบผํานแดนที่มีความหมายในบริบทของความสัมพันธ๑
ระหวํางชาวบรูในท๎องถิ่น บางครั้งญาติพ่ีน๎องข๎ามไปรํวมงานบุญเป็นอาทิตย๑จึงกลับ 
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สายสัมพันธ๑บรูดังกลําวนอกจากระหวํางบรูด๎วยกันในเรื่องข๎ามไปมาหากัน เยี่ยมเยือน
ญาติพ่ีน๎องแล๎วยังทําให๎เกิดการพึ่งพาชํวยเหลือแลกเปลี่ยนหลายอยํางเชํน มาหาหมอ ซื้อหาสินค๎า 
ข๎ามเข๎ามาทํางานและพ่ึงพาการชํวยเหลือข๎ามฟากข๎ามแดน ปรากฏการณ๑นี้ยังใช๎ได๎ระหวําง บรูกับคน
ลาวท๎องถิ่นฝั่งลาวและคนไทยอีสานด๎วย 

กลยุทธ๑ข๎ามแดนอีกอยํางหนึ่งเป็นการขออนุญาตนายดํานด๎วย “การคอบเผิ๋น”   ซึ่งมีนัย
ถึง ขอนายดํานด๎วยเหตุตํางๆ เชํนไปหาญาติ ไปฮํวมบุญ ไปงานแตํง ฯลฯ และการขอมักจะมีการให๎
หรือการมอบของฝากของต๎อนเป็นสินน้ําใจให๎บ๎างไมํมากก็น๎อย (ซึ่งเป็นลักษณะคล๎ายกับ “การคอบผี 
ที่เป็นขอ (ขอบอกกลําว ขออนุญาต หรือขอขมาลาโทษ แก๎ไขความผิด) และมักมีการให๎เครื่องเซํน 
เป็นเสมือนการตอบแทน “การให๎หรืออนุญาตตํอการขอ” ที่พวกเขาได๎รับ ซึ่งถูกนํามาใช๎เป็นตัวแบบที่
ชาวบรูนํามาใช๎ปฏิบัติการในชีวิตประจําวัน นอกเหนือไปจากการทําพิธีเกี่ยวข๎องกับผี) นายดํานสํวน
ใหญํจะคุ๎นชินกับชาวบรูที่อยูํในท๎องถิ่นที่เดินทางข๎ามไปมาอยูํบํอยๆ  มักจะอนุญาต   บางคนผูก
สัมพันธ๑รักใครํซึ่งเรียกวํา “ผูกฮักแพง” กับนายดําน ทําให๎การตํอรองข๎ามแดนเป็นไปได๎สะดวกขึ้น 
สําหรับบางคนขับเรือยนต๑มาถึงจุดตรวจ เพียงเบาเสียงเครื่องยนต๑ลงร๎องตะโกนคอบวําจะไปธุระอันใด 
หมูํบ๎านไหน ก็เป็นอันผํานไปได๎ กลับมาก็นําเอาของฝากของต๎อนติดไม๎ติดมือมาให๎ บางคนก็คอบให๎
ตั้งแตํตอนไป (เพราะสิ่งของฝั่งไทยบางอยํางเป็นที่นิยมเชํนเครื่องดื่มตํางๆ)  แตํสําหรับบางคนที่ข๎าม
ไปมาบํอยและมีความฮักแพงกับนายดํานเป็นพิเศษอาจจะนานครั้งคอบให๎ก็ได๎  บางคนนําเหล๎าขึ้นฝั่ง
ไปคอบให๎ก็แถมด๎วยรํวมวงนั่งดื่มกิน บางครั้งในงานบุญหมูํบ๎านบรูไทย  กลุํมนายดํานก็อาจจะมารํวม
บุญและรํวมวงดื่มกินที่บ๎านของพวกเขา  

พรมแดนมิได๎มีเพียงแตํมีความหมายเชิงอํานาจของรัฐชาติเทํานั้น แตํในพ้ืนที่ยังมี
พรมแดนชาติพันธุ๑และพรมแดนวัฒนธรรมซ๎อนทับอยูํ ทําให๎กลุํมชาติพันธุ๑ได๎ปฏิสัมพันธ๑หรือพ่ึงพา
แลกเปลี่ยนกันไปมาบนเส๎นเขตแดนรัฐชาติ อยํางไรก็ตาม การข๎ามแดนไปมานั้น ยังมีรูปแบบ
วัฒนธรรมลาวที่ชาวบรูปรับรับเข๎ามาทําให๎พวกเขาสร๎างเครือขํายความสัมพันธ๑ได๎มากขึ้น และฉวยใช๎
หรือตํอรองในปฏิบัติการชีวิตประจําวันได๎อยํางสลับซับซ๎อนซึ่งจะได๎กลําวตํอไป 

 

7.2 รูปแบบประเพณีวัฒนธรรมลาวและการปรับรับทางวัฒนธรรม 

บรูในแตํละหมูํบ๎านทั้งสองฝั่งแมํน้ําไทย-ลาวมีสภาพภูมิทัศน๑และวัฒนธรรมคล๎ายกันคืออยูํ
ทํามกลางการรายล๎อมด๎วยหมูํบ๎านคนไทยอีสานหรือคนลาวในฝั่งลาวและวัฒนธรรมลาว เป็น
วัฒนธรรมที่มีโครงสร๎างทางสังคมที่ใหญํกวํา ชาวบรูในฐานะคนกลุํมน๎อยได๎ปฏิสัมพันธ๑ด๎วยในบริบท
ท๎องถิ่นและภูมิภาค  คนบรูปรับรับเอาวัฒนธรรมลาวซึ่งแทรกซึมเข๎ามาอยํางตํอเนื่อง  ประกอบกับ
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จารีตแบบเดิมนั้นไมํเอ้ืออํานวยกับการดําเนินชีวิตสมัยใหมํ จึงมีการปรับเปลี่ยนจารีต หรือคืนหรือ
ออกจากจารีตเดิมบางสํวนแล๎วปรับรับวัฒนธรรมลาว (ดูการคืนฮีตในบทที่ 4)  

เส๎นเขตแดนระหวํางสองประเทศไทย-ลาว สํวนใหญํเป็นสายแมํน้ําของ (โขง) ซึ่งในอดีต
ช๎านาน แมํน้ําสายนี้เต็มไปด๎วยวิถีชีวิต ศาสนคติ และกลุํมชาติพันธุ๑หลากหลาย (ชาญวิทย๑ เกษตรศิริ, 
2555) กลําวโดยสองฟากแมํน้ําระหวํางไทย-ลาว ในยุคกํอนอาณานิคม ดินแดนแถบนี้ผู๎คนมีสาย
สัมพันธ๑เกี่ยวข๎องกัน ประชากรสํวนมากของภาคอีสานก็คือคนลาวที่อพยพเข๎ามาเป็นระยะด๎วย
เงื่อนไขตํางๆ เชํน หนีภัยสงครามการเมือง ถูกกวาดต๎อนมาในฐานะเชลยศึกหรือหนีข๎ามมาเพราะไมํ
พอใจระบบการปกครองฝรั่งเศส อาจารย๑คายส๑  (2552, น. 48-49) ได๎แสดงความคิดเห็นวํา ผลจาก
การอพยพโยกย๎ายและการปรับรับทางวัฒนธรรมทําให๎ประชากรสํวนใหญํในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในทุกวันนี้มีวัฒนธรรมที่คล๎ายคลึงกับวัฒนธรรมของคนลาวที่อยูํอีกฝั่งหนึ่งของแมํน้ําโขง นอกจากนี้ยัง
สามารถรวมเป็นกลุํมชาติพันธุ๑กับชาติพันธุ๑ลาวได๎อยํางมีความแตกตํางไปจากพวกสยามหรือ         
คนภาคกลาง 

อยํางไรก็ตาม เป็นที่ยอมรับกันวํา คนอีสานกับคนลาวฝั่งซ๎ายของแมํน้ําโขงเป็นกลุํมคนที่
อยูํในวัฒนธรรมเดียวกันซึ่งเรียกวําฮีต 12 ครอง 14 (ปรีชา พิณทอง 2534, น. 58) กลําวเฉพาะฮีตถือ
วําเป็นประเพณีในการทําบุญสิบสองเดือนในรอบปีแบบลาวได๎แกํ เดือนอ๎าย:บุญเข๎ากรรม  เดือนยี่: 
บุญคุณลาน  เดือนสาม: บุญข๎าวจี่  เดือนสี่: บุญผเวส เดือนห๎า: บุญสรงน้ํา  เดือนหก: บุญบั้งไฟ  
เดือนเจ็ด:บุญชําฮะ เดือนแปด: บุญเข๎าพรรษา เดือนเก๎า: บุญข๎าวประดับดิน เดือนสิบ: บุญข๎าวสาก 
เดือนสิบเอ็ด: บุญออกพรรษา เดือนสิบสอง: บุญกฐิน (ดารารัตน๑ เมตตาริกานนท๑, 2548, น. 140-
141) ปัจจุบัน ชาวบรูทั้งสองฝั่งรับวัฒนธรรมลาว ถือฮีตสิบสองคองสิบสี่ จัดและเข๎ารํวมบุญไปตาม
ประเพณีลาวตํางๆ เชํน งานบุญข๎าวประดับดิน บุญข๎าวเปลือก บุญเข๎าพรรษา -ออกพรรษา บุญ
สงกรานต๑ปีใหมํลาว   

ในงานบุญประจําเดือนเหลํานี้ชาวบรูทั้งสองฝั่งที่รับวัฒนธรรมลาวจะจัดรํวมกันคล๎ายกัน
กับคนท๎องถิ่น  แตํงานบุญที่ดูจะยิ่งใหญํและถูกจัดในชํวงเก็บเกี่ยวผลผลิตแล๎วเสร็จ (ซึ่งนับได๎วําเป็น
ชํวงเสร็จการงานหรือค๎าขายผลผลิตมีเงินมีทอง) ชาวบ๎านเรียกวํา “ชํวงตกแล๎งตกกา”  หลายคนบอก
วําทํางานหาเงินเพ่ือไว๎เลํนงานบุญและถือโอกาสไปเยี่ยมญาติพ่ีน๎อง “ต๎องฟูาว (รีบ) หาเงินหลายๆ 
เดี๋ยวสิบํมีเงินได๎เลํนงานบุญ”  หรือ “ชํวงตกแล๎งตกกาพ๎ูนหละ โอกาสดีสิได๎ไปยามไปเลํนนํา”  ด๎วย
เหตุนี้ แตํละครอบครัวจะเตรียมพร๎อมเพื่อจัดงานบุญและจัดหาเครื่องดื่มไว๎เสพงันบุญ (ฉลองบุญ) 
อยํางเต็มกําลัง ซึ่งก็จะกลายเป็นหน๎าเป็นตาแกํครอบครัวจากแขกท่ีมารํวม  งานที่จัดใหญํในชํวงนี้ที่
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สําคัญมี 2 งานด๎วยกันคือ งานบุญผเวสและงานปีใหมํ (สงกรานต๑) ในที่นี่ผู๎วิจัยขอเลือกงานบุญผเวส1

มาแสดงดังตํอไปนี้ 

 บุญผเวส   ชาวบ๎านจะเรียกวํา “บุญบ๎านเดือน 4”  หรอื “บุญข๎าวปุูน” สิ่งที่ขาดไมํได๎
เลยในงานบุญนี้คือ ข๎าวปุูน (ขนมจีน) ทุกหลังคาเรือนจะทําข๎าวปุูน (หรือไมํก็ซ้ือหามาจากตลาดหาก
ทําไมํทันหรือทําไมํเป็น) มาทําบุญและเตรียมเลี้ยงแจกจํายให๎กับแขกที่จะมารํวมงาน บุญจะจัดข้ึน
ตามแตํละหมูํบ๎าน และมักจัดไมํตรงกัน  ในชํวงนี้ชาวลาวและชาวบรูจะเชื้อเชิญกันและกันเข๎ารํวมงาน
บุญ นอกจากนี้ยังถือโอกาสเข๎ารวมการดื่มกิน ละเลํน รําวง คนบรูบางคนเรียกวํา “เดินสาย”   

บุญในแตํละหมูํบ๎านจะจัด 3-5 วัน วันแรกจะมีการหํอข๎าวต๎ม และทําข๎าวปุูน และตั้งกอง
บุญที่บ๎านของแตํละครอบครัว หากไมํมีการตั้งกองบุญที่บ๎านก็อาจจะไปรํวมกันจัดในวัด  

วันที่สองหลังจากท่ีได๎กองบุญเสร็จแล๎วก็จะเป็น “วันงัน” (เฉลิมฉลอง) เจ๎าภาพจะเตรียม
ของต๎อนรับไว๎ให๎แขกโดยเฉพาะข๎าวปุูนและเครื่องดื่มกิน ญาติพ่ีน๎องที่มาจากหลายหมูํบ๎านจะเข๎ารํวม
งันบุญ รํวมดื่มกิน ละเลํน รําวงหรือร๎องเพลง  เสียงเพลงดนตรีหรือคาราโอเกะจะถูกเปิดเพ่ือสร๎าง
ความบันเทิงเกือบทุกหลังคาเรือน (ซึ่งดูเหมือนการดื่มกินจะกลายเป็นธรรมเนียม คนลาวบางคนบอก
วํา เมื่อแขกมาถึงบ๎านเรือน สิ่งที่จะได๎พบเห็นอยูํบํอยๆ ก็คือเครื่องดื่มเชํนเบียร๑ เหล๎าและบุหรี่จะถูก
นํามาต๎อนรับ แขกก็จะรํวมดื่มกินพูดคุยกระชับหรือสร๎างสายสัมพันธ๑)  แล๎วหลังจากนั้นจะรํวมแหํกอง
บุญเข๎าไปถวายที่วัดในชํวงบํายๆ ตกกลางคืนจะมีมหรสพ “รําวง” ในวัด เมื่องันบุญตลอดวันแล๎วตก
กลางคืนก็เป็นเวลาที่เจ๎าบ๎านและแขกจะรํวมกันดื่มกินและรําวงรํวมกันอยํางสนุกสนาน (ซึ่งแขกหลาย
คนก็หวังและเฝูารอรําวงกลางคืน) หมูํบ๎านใดจ๎างรําวงวงใหญํ มีชื่อ เป็นที่นิยม แขกตํางหมูํบ๎านจะมี
เข๎ามามากโดยเฉพาะคนหนุํมสาว ในลานรําวง พวกเขาจะต๎องซื้อเครื่องดื่มและเชําโต๏ะเก๎าอ้ีไป
เลือกตั้งวงกันเอาเอง  การซื้อและเชําเป็นทั้งกระบวนการหารายได๎ของคณะรําวงและหมูํบ๎านหรือวัด
ด๎วย แตํบางครั้ง หากหมูํบ๎านไมํมีเงินจัดจ๎างรําวงจะมีคณะรําวงที่คอยเดินสายหารายได๎ตามงานบุญ
เข๎ามาตั้งวงให๎ฟรีแตํเก็บรายได๎จากการขายเครื่องดื่มและคําเชําโต๏ะเก๎าอ้ี ในการรําวงนอกจากจะดื่ม
กินและรํวมรําวงไปด๎วยกันแล๎ว บางคนอาจเหมารอบรําวงได๎ โฆษกจะประกาศชื่อให๎ รู๎วํารอบนี้ใคร 
บ๎านไหนเป็นคนเหมารอบ คนเหมารอบจะถูกเชิญให๎เป็นเกียรติออกมายืนด๎านหน๎าเวที แล๎วจะ
ประกาศขอคูํรําวงอาสาทั้งหญิงหรือชายที่มากันในค่ําคืนนั้นออกมารํวมเป็นเกียรติเต๎นรําด๎วย แตํ
หลังจากเพลงขึ้นแล๎ว แขกทั่วไปที่มาในงานก็อาจจะเข๎ามารํวมรําด๎วยวํากันไปตามบทเพลงและจังหวะ
ที่ตนเองชื่นชอบ งานรําวงสํวนมากจะจัดกันเกือบโต๎รุํงจนสวําง เจ๎าบ๎านและแขกที่มารํวมงานจึงอาจ

                                           
1 สํวนงานบุญสงกรานต๑หรือปีใหมํ (ลาว/อีสาน) นั้นจะถูกจัดคล๎ายกันในท๎องถิ่นทั้งไทยและลาว สํวนการเฉลิมฉลอง 

กินดื่ม ละเลํน ในฝั่งลาวพวกจะจัดคล๎ายกับงานบุญผเวสที่จะกลําวนี้ (โดยเฉพาะการดื่มกินและวงรําวงในหมูํบ๎าน) 
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รํวมกันเสพงันบันเทิงได๎ตลอดคืน อยํางไรก็ตาม ฝั่งไทยในเขตพ้ืนที่อําเภอที่ชาวบรูอาศัยอยูํ มีการจัด
พิธีบุญผเวสคล๎ายกัน แตํการฉลองบุญที่มีการตั้งรําวง ดื่มกินและเสพความบันเทิงกันนั้นไมํพบทั่วไป มี
เป็นบางหมูํบ๎าน นอกจากนี้การซื้อ-ขายเหล๎าเบียร๑ในวัดยังถูกควบคุมด๎วยกรรมการหมูํบ๎านและ
เจ๎าหน๎าที่อยูํ  แตํกระนั้น ปีนี้ ในหมูํบ๎านบรูไทยที่ผู๎วิจัยศึกษา พบวํามีการนําเครื่องดื่มมาขายหา
รายได๎เข๎าวัด ปีนี้พวกเขาได๎จัดหาให๎ลูกหลานบรูลาวเครือญาติมาเป็นหางเครื่องหรือสาวรําวง แตํ
เครื่องเสียงหรือดนตรี นํามาจากวงของสมหวัง จากหนํวยอุทยานที่เขาทํางาน 

แขกหรือญาติพ่ีน๎องที่มารํวมงานสํวนใหญํมักจะมากันในวันที่สอง พวกเขาจะเข๎าไปเรือน
เครือญาติที่เขาสัมพันธ๑ใกล๎ชิดมากที่สุดในหมูํบ๎านเพ่ือทั้งรํวมบุญและเยี่ยมยามถามไถํสุข-ทุกข๑หรือ
ความเป็นอยูํ หลังจากนั้น พวกเขาจะเดินไปตามเรือนญาติพ่ีน๎องหลังอ่ืนๆ ที่พวกเขารู๎จักหรือที่เป็น
เครือญาติเจ๎าภาพแล๎วเจ๎าภาพเป็นคนพาไป และในการไปนั้น หากเป็นญาติพ่ีน๎องของเครือญาติที่เขา
พาไป พวกเขาก็จะได๎รู๎จักกัน รํวมวงดื่มกินและรําวงรํวมกัน แล๎วก็จะกลายมาเป็นความสัมพันธ๑ฮัก
แพงเพ่ิมหรือขยายมากขึ้น (ในวงแบบนี้ จะมีการผูกเสี่ยวฮัก พํอฮักแมํฮัก เกิดขึ้นได๎เสมอหากเขา
พูดคุยกันถูกคอหรือถูกชะตากัน) ลักษณะดังกลําวถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติอยํางหนึ่งของบุญประเพณี
ในท๎องถิ่น (ซึ่งรวมถึงงานบุญอยํางอ่ืนด๎วยเชํน งานขึ้นปีใหมํหรือสงกรานต๑)  เมื่อไปถึงแตํละหลังคา
เรือนญาติพ่ีน๎องจะยกข๎าวปุูนหรือชิ้นเนื้อวัวหรือหมูพร๎อมเครื่องดื่มออกมาต๎อนรับให๎ดื่มกิน  ข๎าวปุูน
นั้นอาจให๎เป็นของฝากกลับไปด๎วย สําหรับหลายคนที่พวกเขาไมํสามารถอยูํรํวมบุญตลอดงาน ก็มักจะ
มารํวมงานและขอกลับกันในวันนี้ ซึ่งญาติพ่ีน๎อง (เจ๎าบ๎าน) ก็จะให๎ของต๎อนของฝากเชํน ข๎าวปุูน ชิ้น
เนื้อ (วัว หมู ) แกํพวกเขาติดไม๎ติดมือกลับไป  ด๎วยเหตุนี้ การไปเยี่ยมญาติแตํละครั้ง อาจจะได๎ของ
ฝากถุงใหญํหิ้วหรือชํวยหามกันลงเรือกลับบ๎านจนทุลักทุเล (ซึ่งอาจจะมีของฝากอยํางอ่ืนให๎สําหรับ
ชาวบรูไทยเชํนข๎าว ที่เจ๎าภาพที่เป็นทั้งเครือญาติและพ่ีน๎องฮักแพง รู๎ถึงสถานะภาพทางเศรษฐกิจเชํน 
ไมํมีนาทํา ต๎องซื้อข๎าวกิน ให๎มาด๎วย) 

 วันที่สามก็จะเป็นการตักบาตร ถวายกองบุญ และรํวมแหํบุญผเวส (พระเวสสันดร) เข๎า
วัด ในขบวนแหํจะมีแผํนผ๎าขนาดใหญํที่มีความยาวเป็นสิบเมตร บนแผํนผ๎ามีภาพวาดแสดงพระ
เวสสันดรกัณฑ๑หรือชาติตํางๆ เชํน กัณหา ชูชก มัทรี การแหํก็จะมีเครื่องดนตรีประโคมแหํรํวมกันทั้ง
เดินและรําเข๎าไปในวัด เวียนรอบสิม (อุโบสถ) สามรอบแล๎วนําเครื่องกองบุญตํางๆ มาถวายพระสงฆ๑
ในวัด เมื่อแหํเสร็จแล๎วก็ถือวําเป็นการจบพิธี  อาจจะมีการดื่มกินกันตํออีกในวันนี้ แตํทั้งนี้แขกจะต๎อง
จํายเองและเลี้ยงเจ๎าภาพกลับคืนบ๎าง  หลังจากนี้อาจจะมีการแหํบุญผเวสกันตํอไปอีกสัก 1 -2 วันซึ่ง
จะเรียกวําแหํ “กัณฑ๑หลอน”  “กัณฑ๑หลง”ตามลําดับ ซึ่งแนํนอนวําก็ยังมีการตกค๎างของการดื่มกิน
กันอีกเชํนเคย 
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จากการสังเกต งานบุญในแตํละปีนําจะมีคําใช๎จํายไมํน๎อย ทั้งเจ๎าภาพและแขกตํางก็จําย
ด๎วยกันทั้งคํูโดยเฉพาะในสํวนของการดื่มกิน บางคนทํางานหาเงินไว๎ก็เพ่ืองานนี้ หากปีไหน ได๎เงินทอง
ไมํมากนัก พวกเขาจะบอกออกตัวเป็นกลายๆ วํา “ปีนี้บุญบา๎น คงไมํได๎จัด หรือไมํได๎ไปยามเพราะเงิน
ทองบํม”ี แขกท่ีมาเยี่ยมยามงานบุญก็ต๎องมีเงินติดตัวมาด๎วย เพราะการกินเลํนสนุกสนานที่เรียกกันวํา 
“งันบุญ” นั้นเป็นการตํางตอบแทนกัน เมื่อเจ๎าภาพเลี้ยงแล๎ว แขกก็จะต๎องเลี้ยงตอบแทนคืน 
โดยเฉพาะในงานรําวงกลางคืนทั้งแขกและเจ๎าภาพตํางก็รํวมลงขันกันซื้อเครื่องดื่มและเชําโต๏ะ 
โดยเฉพาะผู๎ชายที่หากจะเกี้ยวพาราสีหรือฟูอนกับ “ผู๎สาว” แล๎ว จะถูกขอให๎เลี้ยงเบียร๑พวกเธอด๎วย 
พวกเธอก็จะมานั่งรํวมวงทั้งฟูอนรําและคอยรินเบียร๑ให๎ดื่มซึ่งมีศัพท๑หยอกแซววํา “มืออํอน” (ลักษณะ
การดื่มคือทุกคนจะถูกรินให๎ด๎วย “จอก (แก๎ว) เดียววนรอบโต๏ะ”)   

 
ภาพที ่7.2 การแหํบุญผเวสของชาวบรูลาว จําปาสัก (ภาพโดยผู๎วิจัย) 

ตามวิถีปฏิบัติของการจัดงานบุญนี้ในสมัยกํอน สมเด็จพระเจ๎าพ่ียาเธอเจ๎าฟูาฯ กรมพระ
นครสวรรค๑ วรพิชิต (2469,น.7)    กลําวในไว๎ในหนังสือ “วําด๎วยประเพณีของชนชาวมณฑลอิสาณ”  
วํา งานบุญผเวสนั้นตามประเพณีเมื่อกําหนดวันได๎แล๎วหัวหน๎าชุมชนจะบอกบุญลูกบ๎านและญาติพ่ี
น๎องทั้งใกล๎และไกลให๎มารํวมงาน หนุํมสาวมาโฮม (รํวม) กันจัดทําพิธีและงัน (ฉลอง)  กันที่วัด  
จัดเตรียมสถานที่เทศน๑ และฟังเทศน๑มหาชาติตลอดทั้งคืนจนรุํงขึ้นอีกวัน ซึ่งขั้นตอนดูมีความเข๎มข๎น
เป็นขั้นตอนแสดงออกถึงการรํวมและแบํง-รับบุญกันตามความหมายทางศาสนา อยํางไรก็ตาม งาน
บุญที่พบในพ้ืนที่อาจจะยังคงมีความหมายตามศาสนาอยูํบ๎าง แตํก็มีความเปลี่ยนแปลงไป  (โดยเฉพาะ
การดื่มกิน) ถูกปรับเปลี่ยนไปกับยุคสมัย การฟังเทศน๑ฟังธรรมสํวนใหญํเป็นบทบาทของคนสูงอายุบน
ศาลาวัด  ตกกลางคืนสถานที่วัดกลายเป็นร๎านและลานขายเครื่องดื่มกิน  รําวง และเวทีแสดงแสงสี
เสียงเสพความสนุกสนาน พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ (วัด)  ได๎กลายเป็นสถานบันเทิงไปด๎วยในบริบทนี้ ทั้งนี้ ใน
บริบทการปฏิสัมพันธ๑กับท๎องถิ่น พุทธศาสนาได๎ปรับตัวหรือถูกดึงเข๎ามาปรับผสานให๎เข๎ากับท๎องถิ่น
และวิถีชีวิตของผู๎คนอยํางยืดหยุํนในวิถีปฏิบัติ (ในงานบุญประจําเดือนพิธีหนึ่ง ผู๎วิจัยยังพบวําพระสงฆ๑
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ยังรํวมดื่มเบียร๑กับพํอออกแมํออก (อุบาสกอุบาสิกา) ที่รินถวายให๎ซึ่งพวกเขาเรียกด๎วยคําวํา ถวาย 
“น้ําหอม” หรือ “น้ําหวาน”) 

เทศกาลบุญผเวสอันเป็นประเพณีลาวตามหมูํบ๎านชายแดนแหํงนี้ก็จะจัดเวียนกันไป ทําให๎
เกิดกระบวนการเดินสายญาติพ่ีน๎องรํวมบุญกันและกัน งานบุญจะระบุวันและเวลากําหนดงานจะ
ไมํให๎ตรงกับบ๎านอ่ืนในบริเวณใกล๎กัน เมื่อได๎วันจัดงานแล๎วก็จะบอกบุญไปยังลูกบ๎านและเครือญาติพ่ี
น๎องตํางหมูํบ๎านเรียกวํา “เลาบุญ”  เครือญาติพ่ีน๎องไมํวําจะเป็นบรูลาว บรูไทย หรือคนลาว คนไทย
อีสานจะไปมาหาสูํ รํวมบุญ ละเลํน ดื่มกินและถือโอกาสเยี่ยมยามกันไปด๎วย  ที่นานๆ จะมีโอกาสมา
พบเจอกัน  

สําหรับชาวบรูไทย พวกเขาจะไปพร๎อมกองบุญ เงินทาน และสิ่งของที่เป็นของฝากของ
ต๎อน (เชํนเสื้อผ๎าหรือของอุปโภคบริโภคซึ่งในลาวมีราคาแพง) ไปให๎กับเครือญาติ และจะกลายเป็นสิ่ง
ตํางตอบแทนกลับคืนมาเชํนข๎าวสาร น้ําผึ้ง และสิ่งของพ้ืนถิ่นอ่ืนๆ ชาวบรูไทยบางคนบอกวําชํวงนี้
เป็นการเดินสายแลกข๎าวจากญาติพ่ีน๎องมาไว๎กิน ในบางหมูํบ๎าน จะนํารถสองแถวคันใหญํมารับญาติพ่ี
น๎องบรูไทยที่จะพากันนั่งเรือมาลงที่บ๎านลาดเสือแล๎วนั่งรถตํอไปอีกประมาณ 30 กม.  และเมื่อถึง
คราวบุญของพ่ีน๎องบรูไทย เครือญาติบรูและคนลาวที่เป็นพ่ีน๎องฮักแพงก็จะถูกเชื้อเชิญมางานบุญ 
พวกเขาก็จะมารํวมงานพร๎อมของฝากของต๎อนในทํานองเดียวกัน 

การเดินทางเข๎ารํวมบุญกันและกันของเครือญาติบรูสองฟาก  และคนลาวที่เป็นญาติพ่ี
น๎องฮักแพง มิได๎เป็นเพียงแคํการรํวมบุญตามประเพณีเทํานั้น แตํยังเป็นทั้งการกระชับความสัมพันธ๑
ในหมูํเครือญาติบรูและคนลาวรวมถึงสร๎างความสัมพันธ๑แบบฮักแพงใหมํเพ่ิม เป็นการให๎และ
แลกเปลี่ยนสิ่งของในรูปของฝากของต๎อน (ของกํานัล) ที่ฝุายหนึ่งนําไปฝาก อีกฝุายได๎รับแล๎วก็จะให๎
คืนตอบแทน 

 

     
ภาพที ่7.3 หนุํมสาวชาวบรูลาวกําลังแหํกองบุญเข๎าวัดในหมูํบ๎าน (ภาพโดยผู๎วิจัย) 
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        ภาพที ่7.4 รถหกล๎อท่ีพ่ีน๎องบรูลาวนํามารับพ่ีน๎องบรูไทยไปรํวมงานบุญ (ภาพโดยผู๎วิจัย) 

 
ภาพที ่7.5 รําวงบุญบ๎าน (เดือน 4) บ๎านนางามของพ่ีน๎องบรูลาว (ภาพโดยผู๎วิจัย) 

 

งานที่จัดใหญํอีกงานหนึ่งในเดือน 5 ชํวงเวลาถัดจากงานบุญผเวส (เดือน 4) คืองานปีใหมํ
หรือสงกรานต๑ก็จะมีการละเลํน ดื่มกินและรําวงคล๎ายกับบุญผเวส ชาวบรูก็จะเดินสายเข๎ารํวมงานบุญ
ในทํานองเดียวกัน (ทั้งสองฝั่งไทย-ลาว)  งานบุญทั้งสองที่ตกอยูํในชํวงตกแล๎งตกกานี้จึงเป็นชํวงของ
การเดินทางรํวมบุญ ข๎ามแดนเยี่ยมเครือญาติและญาติพ่ีน๎องฮักแพงและรํวมกินดื่มสนุกสนาน ซึ่ง
เป็นได๎ท้ังกระชับความสัมพันธ๑และสร๎างเครือขํายความสัมพันธ๑เพ่ิมออกไป ทุเรียนกับกระรอก (โปรดดู
เรื่องของเขาในบทที่ 4) พร๎อมพ่ีและเพ่ือนวัยใกล๎กันจะข๎ามไปรํวมบุญและละเลํนงานปีใหมํฝั่งลาว
เกือบทุกปี ปีนี้กลุํมพวกเขาเดินสายหลายหมูํบ๎านด๎วยเรือของทุเรียน ค๎างคืนตามบ๎านญาติพ่ีน๎องนาน
หลายวันกวําจะกลับ ขณะที่ลุงไกํและญาติพ่ีน๎องคนอ่ืนๆ ก็เชํนเดียวกัน  

 นอกเหนือจากงานบุญประเพณีตามฮีตคองในรอบปีดังกลําวมาแล๎ว งานพิธีตามโอกาสทั้ง
งานมงคลและอวมงคล   ชาวบรูทั้งสองฝั่งก็ปรับรับไปตามวัฒนธรรมลาว เชํนงานแตํงงาน ซึ่งเรียกวํา 
“งานกินดอง” ชาวบรูจะจัดคล๎ายกันกับวัฒนธรรมลาว ที่มีการสูํขอ และกินดอง ฉลองเสพงันด๎วย
ความบันเทิงตามรูปแบบประเพณีลาวซึ่งก็ขึ้นอยูํกับฐานะและความพร๎อม บางรายผู๎วิจัยพบวําในงาน
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แตํงงานของคนลาวมีการฆําวัวถึง 5-6 ตัวเชิญแขกมาจํานวนมาก บํอยครั้งที่งานดองก็มีนัยการเยี่ยม
ญาติพ่ีน๎องหรือเสี่ยวที่ฮักแพง คนลาวที่พวกเขาผูกฮักแพงกันนั้น จะเชิญให๎ชาวบรูทั้งสองฝั่งมา
รํวมงาน ในทางกลับกัน คนบรูเองเมื่อลูกหลานแตํงดองก็เชิญญาติพ่ีน๎องทั้งบรู ไทย และลาว มารํวม
เชํนกัน  งานกินดองเป็นตัวอยํางอีกรูปแบบพิธีหนึ่งที่แสดงให๎เห็นการปรับรับวัฒนธรรมลาวและการ
สานสร๎างความสัมพันธ๑ของคนสองฟากฝั่งแมํน้ํา และถูกใช๎เป็นกลยุทธ๑ปฏิบัติการชีวิตประจําวันทั้งใน
การตํอรองข๎ามแดนไปรํวมงาน และดื่มกินกระชับหรือสร๎างความสัมพันธ๑เพ่ิมขึ้น เพราะอาจจะมีการ
สร๎างความสัมพันธ๑เพ่ิมขึ้นหากพูดคุยถูกคอกันในวงสนทนาดื่มกิน อันจะนํามาซึ่งการผูกความฮักแพง
เป็นเสี่ยว พ่ีน๎อง ฯลฯ กันอีก ด๎วยนัยนี้จึงทําให๎ชาวบรูสร๎างความฮักแฮงแบบวัฒนธรรมลาวได๎อยําง
สลับซับซ๎อนและขยายออกไปได๎มาก 

 

7.3 เครือญาติกับความสัมพันธ์ข้ามแดนและรูปแบบวัฒนธรรมลาว 

ชาวบรูสองฝั่งปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมไปตามขนบประเพณีแบบลาว 
บางครั้งติดตํอไปมาหาสูํกันด๎วยจารีตหรือประเพณีแบบใหมํ พร๎อมกันนั้นก็ฉวยใช๎ในการเชื่อม
ความสัมพันธ๑ระหวํางเครือญาติบรูด๎วยกัน แสดงความเป็นบรูที่ทับซ๎อนบนจารีตวัฒนธรรมแบบใหมํที่
รับมา นอกจากนี้ยังมี “ความสัมพันธ๑เครือขํายแบบใหมํ”  ที่สร๎างขึ้นกับคนลาวทั้งด๎วยการสร๎างความ
ฮักแพงและการแตํงงาน ทําให๎เห็นความสัมพันธ๑ที่เป็นเครือขํายขยายออกไปและสลับซับซ๎อน บางครั้ง
ถูกนํามาฉวยใช๎และตํอรองตํางๆ เชํนการข๎ามแดน แลกเปลี่ยนสิ่งของ หรือการชํวยเหลือพ่ึงพากันด๎าน
อ่ืนๆ พร๎อมกันนั้นก็ทําให๎ชาวบรูแสดงอัตลักษณ๑ได๎หลายแบบทั้ง บรู ไทย และลาว ในเครือขําย
ความสัมพันธ๑ข๎ามแดนหรือความสัมพันธ๑เครือญาติและพ่ีน๎องฮักแพงที่สร๎างขึ้นมาบนวัฒนธรรม
ท๎องถิ่น (ซึ่งบางครั้งก็ผสานไปกับลักษณะการเมืองในชีวิตประจําวันเชํนกรณีลุงไกํผูกความฮักแพงกับ
ผู๎นําท๎องถิ่นไมํวําจะเป็น ตาแสง นายบ๎าน หรืออบต.ฝั่งไทย) เกิดการเดินทางติดตํอไป พ่ึงพา 
แลกเปลี่ยนหรือฉวยใช๎ประโยชน๑ระหวํางกัน ดังตัวอยํางตํอไปนี้ 

เจิด : ชาวบรูสองแผ่นดิน 

เจิด (ชื่อสมมติ) ชายชาวบรูบ๎านลาดเสือ พํอของเขาเกิดที่ไทย บ๎านทําล๎ง เป็นคนไทยและ
มีบัตรประชาชนไทย ตํอมาได๎มาแตํงงานกับแมํของเขาเป็นคนบรูลาวบ๎านลาดเสือ มีลูกด๎วยกันสาม
คน เขาเป็นลูกคนกลาง ระยะแรก  ครอบครัวของเขาอยูํฝั่งไทย แตํไมํมีที่ดินทํากิน จึงได๎ย๎ายข๎ามมา
ทํานาซึ่งเป็นที่ดินของแมํ สํวนพี่ชายอีกคนยังอยูํไทยกับญาติๆ  น๎องของเขาเกณฑ๑ทหารเรียบร๎อยแล๎ว 
ไมํติดทหาร ตอนนี้เข๎าไปทํางานที่ กรุงเทพฯ ปัจจุบันเจิดได๎แตํงงานสร๎างครอบครัวอยูํที่นี่ เขาเลําเชิง
ตลกวํา “พํอของเขา เกิดและโตที่บ๎านทําล๎งมาแตํน๎อย คัดเลือกทหารแล๎วจึงมาเอาเมียที่บ๎านลาดเสือ 
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ตั้งแตํที่คราวไปมาหาสูํกันโดยไมํต๎องมีบัตร  พํอขํอยย๎ายมาอยูํนําแมํจากฝั่งไทย ขํอยตามมาอยูํนําแมํ 
มาติดสาวลาว ตอนแรกมาเที่ยวบ๎านแมํ พบสาวลาวงามก็เลยติด (สาวบรูลาวในหมูํบ๎าน-ผู๎วิจัย) แตํง
เลย จึงได๎อยูํนําแมํตอนนี้”    เขาบอกวําคงไมํคิดจะกลับไปอยูํไทยเพราะไมํรู๎จะกลับไปทําอะไร ที่ไทย
พวกเขาไมํมีนาหรือที่ดินทํากิน อยูํที่นี่มีนาให๎ทํา มีข๎าวกิน หาปลาในแมํน้ําโขง ก็พอมีกินมีใช๎  เขามีลูก
สาวสองคน ลูกคนโตตอนนี้เข๎ามาไทยทํางานอยูํ ในกรุงเทพฯ   แม๎จะไมํได๎ย๎ายกลับมาไทยแตํญาติพ่ี
น๎องที่ฝั่งไทย เขายังคงติดตํอไปมาหาสูํกันเป็นระยะ  สํวนใหญํจะเป็นญาติพ่ีน๎องบรูไทยมาหามากกวํา 
เจิดจะได๎ข๎ามไปหาพวกเขานานๆ ครั้งเพราะไมํมีเงิน แม๎จะไมํได๎ไปมาหาสูํกันบํอยแตํเจิดก็บอกวํา ใช๎
วิธีโทรหากันเอา โทรถามขําวคราวน๎องที่อยูํกรุงเทพฯ  ใครมีอะไรก็ใช๎โทรศัพท๑สื่อสารกัน ก็เหมือนอยูํ
ใกล๎กัน “สําบายหลายทุกมื้อนี้ บํต๎องไปหา ก็โทรหาเอา ลูกสาวขํอยมาทํางานกรุงเทพฯ ก็ใช๎วิธีโทรหา
กันเวลาคิดฮอด เมื่อได๎เงิน ก็โอนมาให๎อยูํที่อําเภอโขงเจียม ก็ให๎เขา (นายหน๎า-ผู๎วิจัย) กดมาให๎” (จะ
ถูกหักเป็นร๎อยละเชํน 10-20 (แล๎วแตํนายหน๎าจะหัก) สําหรับคําบริการ) พ่ีชายของเขาที่อยูํบ๎านทําล๎ง 
(ฝั่งไทย) ก็แตํงงานสร๎างครอบครัวแล๎วมีลูก 2-3 คน พํอเขาเมื่อคิดถึงหลานก็จะข๎ามไปเยี่ยมอยูํบ๎าง
เป็นระยะ  พร๎อมกันนั้นเขาก็อวดวํา คนที่แตํงและร๎องเพลงบรูบํอยๆ ออกทีวีที่บ๎านทําล๎งก็เป็นลุงของ
เขา เมียของเขาเป็นพี่น๎องกับลุงคนนี้ นายขนุนก็ถือวําเป็นพ่ีอ๎ายหรือพ่ีเขยของเขา เพราะพํอของขนุน
เป็นญาติพ่ีน๎องทางพํอ  เจิดตอนเป็นหนุํมเคยไปทํางานไทยกับยาวน๎องเขยของขนุนที่กรุงเพทฯ ยาว
มารับเขาไปทํางานด๎วย สมัยนั้นพวกเขาทํางานกํอสร๎างอยูํชลบุรี ทําอยูํได๎หลายปี จนเลิกไป ยาวมา
ทําธุรกิจของตัวเอง เขาก็กลับมาอยูํบ๎านทํานา บางครั้งก็หาปลา ขึ้นภูหาไม๎และของปุาตํางๆ  
นอกจากนี้แล๎วเจิดยังเป็นตํารวจบ๎านชํวยนายบ๎านปกครองดูแลสอดสํองด๎วย เขาเลําวําเป็นตําแหนํงที่
แตํงตั้งให๎ไมํมีเงินเดือน 

เน่ง : เขยบรูไทยในแดนลาวและชีวิตสองฟากแดน 

เนํง (ชื่อสมมติ) อายุ 20 กวําปี เป็นคนบรูไทย (เวินบึก) เขาเกิดและโตที่ไทย เรียนหนังสือ
จนจบ ป. 6 หลังจากนั้นก็ออกมาทํางานและเรียน กศน. อยูํในอําเภอ  เมื่อมีโอกาสข๎ามแดนมาหา
ญาติพ่ีน๎องฝั่งลาวอยูํบํอยๆ  เขาก็ชอบพอกับหญิงสาวชาวบรูที่บ๎านลาดเสือ แล๎วแตํงงานกัน ข๎ามไป
อยูํที่นั่นชํวยพํอตาทํานา เนํงบอกวํา  

“ขํอยมาได๎เมียอยูํนี่ ข๎ามมาอยูํนําเมีย มาซํอยพํอเฒําเฮ็ดนา แตํก็ข๎ามกลับไปกลับมา
อยูํ ลางเทื่อทางพ๎ูน (ญาติทางไทย-ผู๎วิจัย) โทรมาเอ้ิน อยากให๎ซํอยเฮ็ดเวียกยัง กะไป ยาม
บุญยามงาน บางเทื่อพี่น๎องไทยสิมาทางพ้ีผมกะข๎ามไปฮับเอา.. เฮ็ดนา..ปีหนึ่งได๎ข๎าวกิน มี
เหลือพอได๎เอาไปแจกให๎กับพํอแมํ ญาติขํอยทางพ๎ูน กะบํได๎ซื้อข๎าวกิน”  
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เมื่อวํางเว๎นการทํานาเขาก็จะหาปลาพอได๎กินและขาย  เนํงข๎ามไปหาระหวํางไทย-ลาว
เป็นปกติ บางคราวก็พาครอบครัวมาอยูํไทยเมื่อหมดชํวงทํานา แตํพอถึงชํวงทํานาก็จะกลับไป ผู๎วิจัย
พบเขาที่หมูํบ๎านไทย แตํบางคราวก็หายไป เมื่อผู๎วิจัยข๎ามไปลาวก็พบเขาท่ีนั่น การข๎ามไปมาสองฝั่ง
แมํน้ําสําหรับเนํงดูเป็นเรื่องปกติ เสมือนมีวิถีชีวิตอยูํระหวํางสองพรมแดน 

พ่อใหญ่กลิ่น: ผู้อาวุโสแห่งพี่น้องบรูสองฟากแม่น้ า 

พํอใหญํกลิ่น (ชื่อสมมติ) ชายชาวบรูวัย 70 กวํา บ๎านนางาม  อดีตเป็น “เจ๎าหน๎าที่ห๎อง
การ” เมืองชนะสมบูรณ๑ จําปาสัก เป็นคณะกรรมการเมือง 15 ปี ตําแหนํงสุดท๎ายกํอน “พักผํอน” 
(เกษียณ) คือ “หัวหน๎าห๎องการแนวลาวสร๎างชาติศาสนาและชนเผํา” ของเมือง  สมัยที่ทํางาน เขา
เป็นที่รู๎จักของชาวบรูทั่วไปในพ้ืนที่เมืองชนะสมบูรณ๑หลายหมูํบ๎าน ชาวบรูไทยเองก็รู๎จักฮักแพงเขา 
บางคนเป็นพ่ีน๎องและลูกหลานทางสายเลือดและการแตํงงานทางเครือญาติ  กิจงานสําคัญหรือบุญพิธี 
พํอใหญํกลิ่นจะถูกเชิญให๎มารํวม เป็นผู๎นําพิธี หมอขวัญ (เพราะเขารู๎จักพิธีสวดและทําขวัญเป็น  การ
ทําขวัญนั้นเป็นลักษณะแบบพิธีกรรมลาว)  หรือเป็นตัวแทนของบรูลาวในกิจสําคัญเสมือนเป็นพํอใหญํ
หรือผู๎อาวุโสของพิธีตํางๆ ด๎วยเหตุนี้ พํอใหญํกลิ่นจึงเป็นที่รู๎จักและมีสายสัมพันธ๑กับชาวบรูในพ้ืนที่
อยํางกว๎างขวางทั้งสองฝั่ง ชาวบรูยกยํองและเรียกขานวํา “เจ๎าเมือง”1    

เมื่อชํวงเดือนสามปีนี้  งานบุญบ๎านเวินบึก พํอใหญํได๎มารํวมด๎วย เป็นหัวหน๎านําพาญาติพ่ี
น๎องบรูลาวหลายหมูํบ๎านมา เต็มลําเรือประมาณ 3-4 ลําเรือ พร๎อมด๎วยของฝากของต๎อนตํางๆ พวก
เขานั่งรถมาตํอเรือที่บ๎านลาดเสือ เรือของพ่ีน๎องบรูบ๎านเวินบึกมารอรับพวกเขาที่นี้เพ่ือพาข๎ามแดน 
นายขนุนใช๎เรือตัวเองพร๎อมญาติคอยเทียวรับสํงพ่ีน๎องบรูลาวเหลํานี้ พวกเขามารํวมงานบุญเป็นเวลา
หลายวัน นอนค๎างคืนตามบ๎านเครือญาติในหมูํบ๎าน ตอนกลางวันเข๎ารํวมงาน รํวมวงดื่มกิน พูดคุยและ
ละเลํนบันเทิง เต๎นรํา ร๎องเพลงตามบ๎านเครือญาติพ่ีน๎องตํางๆ ในหมูํบ๎านทีละหลัง (ตามรูปแบบพิธี
บุญผเวส) พร๎อมมอบของฝากของต๎อนที่นํามาให๎ ชาวบรูไทยเวินบึกตํางก็ดีใจ ต๎อนรับ เลี้ยงดูพวกเขา
อยํางเต็มที่ ซึ่งแตํละบ๎านจะเตรียมไว๎ต๎อนรับแขกท่ีมาเยือนตามธรรมประเพณีบุญบ๎านอยูํแล๎ว  

ปีนี้พํอใหญํกลิ่นได๎ไปเยี่ยมเครือที่บ๎านทําล๎งอีกหมูํบ๎านหนึ่งด๎วย (ซึ่งปกติเขาไมํคํอยได๎ไป
เพราะอยูํไกล) พ่ีชายและหลานสาว (รวมถึงญาติพ่ีน๎องคนอ่ืนๆ) ที่นั่นไมํได๎เจอเขามานานแล๎ว พวก
เขาอยากพบพํอใหญํ สํงขําวผํานเครือญาติมาวํา ถ๎าพํอใหญํมาไทยขอให๎มาหาญาติพ่ีน๎องที่นี่ด๎วย 

                                           
1 ตอนแรกที่ได๎ยินคํานี้ ผู๎วิจัยเข๎าใจ เขานําจะเป็นเจ๎าเมืองจริงๆ (ที่เทียบเทํากับนายอําเภอฝั่งไทย)  เมื่อได๎ทําความร๎ูจัก

และพูดคุยกับพํอใหญํกลิ่นจึงได๎ทราบรายละเอียดตามได๎กลําวมา 
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แรม (ชื่อสมมติ) อยูํบ๎านทําล๎ง เป็นหลานสาวของเขา เธอเกิดและโตที่บ๎านนางามมาได๎
สามีคนบรูไทยที่บ๎านทําล๎ง เธอเลําวํา ครั้งสุดท๎ายที่ได๎กลับไปเยี่ยมญาติที่บ๎านนางามก็เมื่อสิบกวําปีที่
แล๎วตั้งแตํลูกสาวคนโตของเธอยังเล็กๆ อยูํ ปัจจุบันเธอมีลูกทั้งหมดสามคน มีเพียงคนสุดท๎ายคนเดียว
เป็นชาย ลูกสาวคนโตกําลังจะเรียนจบม.3 ในปีหน๎า ลูกอยากเรียนตํอ แตํด๎วยอาชีพที่รับจ๎างหาเช๎ากิน
ค่ํา เธอไมํแนํใจวําจะสํงให๎ลูกได๎เรียนตํอได๎หรือไมํ  ทั้งที่ในใจเธออยากให๎ลูกได๎เรียน  อาจจะให๎ลูก
ออกไปทํางานและสํงตัวเองเรียน   แรมคิดถึงญาติพ่ีน๎องบ๎านนางามโดยเฉพาะพํอใหญํกลิ่นที่เป็นลุง
ของเธอ เธอเลําวํา ตอนเป็นเด็กจําได๎วํา ลุงเคยชํวยเหลือเธอและครอบครัวอยูํบํอยๆ แตํเธอก็ไมํได๎มี
โอกาสที่จะได๎กลับไปเยี่ยม เพราะความหํางไกลและเงินทองไมํคํอยมี วันนี้ลุงกลิ่นมาหาเธอที่บ๎าน เธอ
ดีใจมากเพราะไมํได๎เจอกันมานาน  เธอสั่งให๎สามีฆําเป็ดตัวใหญํ ต๎ม ลาบเลี้ยงต๎อนรับ ทั้งสองตํางดีใจ
ที่ได๎เจอกัน  ลุง-หลานพูดคุยเรื่องราวในอดีต ถามไถํการเป็นอยูํ แรมเลําวํา เมื่อกํอนตอนเป็นเด็กซน
มาก ขึ้นปีนต๎นไม๎ที่หลังบ๎านของลุง ตกลงมาแขนหัก ลุงชํวยเปุารักษาและพาไปหาหมอด๎วย 
เหตุการณ๑นี้อยูํในความทรงจําที่เธอไมํมีวันลืม เธอได๎พูดคุยทวงถามผํานพํอใหญํไปถึงความอยูํดีมีสุข
ของญาติพ่ีน๎องคนอ่ืนๆ และแสดงความเสียใจกับลุงด๎วยที่ลูกชายของลุงและหลานเสียชีวิตไปพร๎อม
กันเมื่อสองปีกํอนนั้น จากเหตุการณ๑ที่พํอพาลูกน๎อยขี่รถมอเตอร๑ไชต๑ขับออกจากบ๎านขึ้นถนนใหญํ รถ
กระบะที่วิ่งมาตามถนนเวียงจันทน๑-ปากเซด๎วยความเร็วได๎ชนเข๎าเต็มแรงทําให๎เสียชีวิตทั้งพํอและลูก  
เธอพูดไปท้ังน้ าตาที่คลอว่า ลุงกลิ่นเลยต๎องเสียทั้งลูกชายและหลานไปในคราวเดียวกัน เธอได๎ยินขําว
การเสียชีวิตของทั้งสอง รู๎สึกเสียใจ อยากจะไปรํวมงานศพ แตํก็ไมํสามารถไปได๎ เพราะต๎องทํางานอีก
ทั้งเงินทองและการเดินทางก็คํอนข๎างลําบาก  

อยํางไรก็ตาม พํอใหญํกลิ่นมีลูก 4 คน ลูกสาวคนหนึ่งของเขามาทํางานที่ไทยนานแล๎ว 
และได๎ชักชวนนําพาญาติพ่ีน๎องและหลานๆ เข๎ามาทํางานรํวมด๎วย เธอจะกลับมาหาพํอนานๆ ครั้ง 
บางปีก็ไมํกลับเลย ก็จะใช๎วิธีโทรหาถามขําวคราวกันและกัน และโอนเงินข๎ามประเทศมาให๎พํอ  เมื่อ
กลับก็มักจะมาในชํวงเทศกาลหรือบุญบ๎าน ปีนี้เธอกลับมาในงานบุญบ๎าน มาอยูํ 2-3 อาทิตย๑จึงได๎
กลับ 

พ่อใหญ่ขาว: บรูสองแผ่นดิน 

พํอใหญํขาว (ชื่อสมมติ) ชายชาวบรูวัย 80 ปี พ่ีชายตํางมารดาของพํอใหญํกลิ่นก็มานั่งอยูํ
ในวงสนทนาด๎วย เขาก็ไมํเจอน๎องชายมานาน คิดถึงแตํก็ไมํคํอยมีเวลาไปหา พํอใหญํขาวเลําวํา 

“ขํอยเกิดฝั่งลาว บ๎านนางาม โตอยูํหั่น หลังจากท่ีแมํขํอยเสียแล๎ว พํอเพ่ินกะมาสร๎าง
ครอบครัวใหมํ มีลูกนํากันอีกหลายคน ผู๎หนึ่งกะแมํนพํอใหญํกลิ่นนี่ ขํอยเคยแตํงงานสร๎าง
ครอบครัวกับคนในบ๎าน (หมูํบ๎านนางาม-ผู๎วิจัย) ได๎ลูกผู๎หนึ่ง ตอนนั้นขํอยจนหลาย บํมี
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แนวสิเลี้ยงดู มีผู๎มาขอไปเลี้ยงอยูํทางเมืองคง สาละวัน ทุกมื้อนี้พอฮ๎ูอยูํวําเพ่ิน (เขา) อยูํ
บํอนใดแตํบํได๎ไปยามจักเทื่อ หลังจากเมียผู๎ที่หนึ่งเสียโตไป ขํอยกะมาเอาเมียใหมํสร๎าง
ครอบครัวอยูํบ๎านคําหลวง (หมูํบ๎านบรูอีกแหํง-ผู๎วิจัย) อยูํนํากันหลายปีมีลูกผู๎หนึ่ง กะแยก
ทางกัน แตํนั้นขํอยก็ย๎ายข๎ามมาอยูํนําพี่น๎องบ๎านเวินบึก แล๎วมาได๎เมียบ๎านทําล๎งจนทุกมื้อ
นี้” 

 ครอบครัวใหมํที่บ๎านทําล๎งของพํอใหญํขาวมีลูกหลายคน ลูกสาวคนหนึ่งของเขาได๎
แตํงงานมีสามีคน บรูบ๎านเวินบึก  พํอใหญํขาวมาอยูํไทยนานแล๎วเขาไมํคํอยได๎กลับไปหาญาติพ่ีน๎องฝั่ง
ลาว เขาถามผํานน๎องชายไปถึงญาติคนตํางๆ ที่เขาเคยรู๎จักวํา “ยังอยูํบํ เพ่ินเป็นจังได๐ อยูํดีมีสุขกันบํ 
หรือล๎มหายตายจากกันไปเบิ่ดแล๎ว” 

ที่บ๎านของแรม ลุง หลาน และพ่ีชาย พร๎อมด๎วยญาติพ่ีน๎องอีกหลายคนซึ่งรู๎จักพํอใหญํ
กลิ่นเป็นอยํางดีได๎พูดคุยรับประทานอาหารด๎วยกัน ไถํถามการเป็นอยูํญาติพ่ีน๎องทั้งสองฝั่งแทน
ความคิดถึงและหํางกันมานาน วงสนทนาพวกเขานั่งดื่มกินพูดคุยกันเป็นเวลาเนิ่นนานจนตะวันบําย
คล๎อย 

วงสนทนาย๎ายมาบ๎านของนายขาวอีก ซึ่งวันนี้เขาดีใจไมํได๎เจอน๎องชายนานอยากให๎มาที่
บ๎าน ขอเลี้ยงต๎อนรับรํวมรับประทานอาหารด๎วยกัน แม๎หลายคนในวงจะออกตัววํายังอ่ิมอยูํแตํพํอ
ใหญํขาวก็คะยั้นคะยอให๎มา อยํางน๎อยก็ได๎พูดคุยกันและต๎อนรับน๎องชายที่ไมํได๎เจอกันนาน  ทุกคนจึง
เคลื่อนย๎ายมาที่บ๎านพํอใหญํขาว เขาต๎มไกํ นําสัตว๑ปุาหายากที่ได๎มาเมื่อสองสามวันมาปิ้งเสิร๑ฟในวง
พร๎อมเครื่องดื่ม พํอใหญํกลิ่น ดูจะพอใจเป็นพิเศษกับเมนูสัตว๑ปุา ทุกคนนั่งกิน พูดคุย จนเวลาหมดไป
เกือบวันจนเย็น พํอใหญํกลิ่นขอตัวกลับ เพราะงานบุญอีกบ๎านนั้น ตนเองออกมาก็บอกญาติพ่ีน๎องที่
นั่นไมํกี่คนวํา “มาไมํนานแล๎วจะกลับ” เขากลัววําญาติทางนั้นจะเป็นหํวงและรอเขาอยูํ เมื่อจะกลับ
หลานสาว พ่ีชาย และญาติพ่ีน๎อง ได๎นําของฝากของต๎อน เสื้อผ๎า ยา และอ่ืนๆ มามอบให๎ พร๎อมทั้ง
ของฝากญาติคนอื่นฝั่งลาวที่จะฝากผํานไปให๎จนแทบเต็มท๎ายรถ 

ขนุน:  บรูตัวแทนเครือญาติข้ามแดน 

นายขนุน (ชื่อสมมติ) ชาวบรูวัยห๎าสิบกวําปีชาวบรูบ๎านเวินบึก พํอของเขาเป็นชาวบรูฝั่ง
ลาวที่พาครอบครัวและลูกๆ ย๎ายมาอยูํบ๎านเวินบึก  ขนุนมีพ่ีน๎องรํวมกันทั้งหมด 5 คน เขาเป็นคนที่
สาม พ่ีสาวคนโต เป็นลูกตํางบิดา ปัจจุบันเธอแตํงงานกับคนไทยอีสานบ๎านดําน (โขงเจียม) เปิดร๎าน
ขายของอยูํกับสามีในตัวอําเภอ สํวนน๎องสาวติดกันกับเขาแตํงงานข๎ามแดนกับเครือญาติชายชาวบรูฝั่ง
ลาว เธอพาสามีมาอยูํอาศัยด๎วยที่หมูํบ๎านฝั่งไทยโดยประกอบอาชีพรับจ๎างทํางานทั่วไป  
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พํอ-แมํของนายขนุนเสียชีวิตหมดแล๎ว  ขนุนเองสมัยเป็นเด็กบางครั้งก็ได๎ข๎ามไปเรียน
หนังสือที่บ๎านลาดเสือโดยพักอยูํกับญาติ เพราะตอนนั้นพํอแมํข้ึนภูไปทําไรํ ยุํงกับกิจการงาน ทํามาหา
กิน  นายขนุนจึงมีทั้งญาติและเพ่ือนสมัยที่เรียนด๎วยกันที่บ๎านลาดเสือไมํน๎อย  เพ่ือนที่นายขนุนมักเลํา
ให๎ฟังบํอยๆ คือ ร๎อยเอกคํามณี ชายชาวบรูรุํนราวคราวเดียวกัน เพ่ือนรํวมชั้นสมัย ป. 3 ซึ่งสําหรับ
ขนุนแล๎ว เขาคือ “เสี่ยว” ที่รักใครํและสนิทสนมกันมาก ขนุนมักจะเลําถึงเสี่ยวคนนี้บํอยๆ วํา “เขา
เป็นคนซื่อ (ซึ่งเป็นคุณสมบัติของคนบรูที่มักระบุถึงอยูํบํอยๆ โปรดดูบทที่ 3) เป็นเจ๎าเป็นนาย แตํวิถี
ชีวิตแบบธรรมดา อยูํบ๎านหลังเกํา ทํานาทําไรํ ถ๎ารู๎ จักรับบ๎างเอาบ๎าง (ซึ่งอาจจะมีตัวเทียบกับ
ประสบการณ๑ของในการเมืองและการเลํนการเมือง-ผู๎วิจัย) ปานนี้เขานําจะรวยได๎นานแล๎วด๎วยยศและ
หน๎าที่การงานแบบนี้” 

ขนุนยังมีญาติพ่ีน๎องในที่อ่ืนๆ ผํานเครือขํายทั้งเครือญาติสายเลือด และญาติฝุายภรรยาที่
เขามาเป็นเขยนายเล็กผู๎มีอิทธิพลทางการเมืองในหมูํบ๎าน (ดูบทที่ 5) และมีพ่ีน๎องอยูํทั่วทั้งสองฝั่งไทย-
ลาว   ท๎าวกัน (ชื่อสมมติ) ชาวบรูบ๎านลาดเสือซึ่งนายขนุนเรียกวํา “น๎าบําว” เป็นลูกของน๎องชายแมํ
ยาย เมื่อขนุนมาบ๎านลาดเสือมักจะแวะมาหาเขาประจํา เมื่อประมาณกลางปี น๎าบําวกันได๎ทําบุญแจก
ข๎าวให๎เมียและญาติท่ีลํวงลับไปตามแบบประเพณีลาว  ขนุนและภรรยาก็ได๎มารํวมงาน  

ที่บ๎านทําล๎ง นก (ชื่อสมมติ) ชาวบรูบ๎านทําล๎งถือเป็นพ่ีสาวของขนุน เธอเป็นลูกสาวของ
ลูกพ่ีลูกน๎องทางแมํ  นายขนุนมาที่นี่ก็จะมาหา “เอ้ือยนก” (พ่ีสาวนก) คนนี้อยูํเป็นประจํา เอ้ือยนกมี
ที่นาและไรํที่พอได๎ทํากินและขายผลผลิต พอเลี้ยงครอบครัว (แตํเธอก็แบํงให๎กับลูกๆ ไปเกือบ
หมดแล๎ว) เมื่อขนุนมาหา เธอจะให๎ของกินเชํนถั่ว มัน ข๎าวโพดแกํน๎องชายติดไม๎ติดมือกลับไป เธอไมํ
คํอยได๎มีโอกาสมาบ๎านเวินบึกบํอยนักเพราะยุํงกับการงาน เลี้ยงหลานและทําไรํทํานา เธอบอกวํา   
“พ่ีน๎องเวินบึกมีแตํญาติกันหมดบ๎าน” ถัดจากเรือนเอ้ือยนกลงมาติดศาลาริมแมํน้ําโขงเป็นบ๎านพํอ
ใหญํเกํง (ชื่อสมมติ) ก็เป็นญาติพ่ีน๎องทางพํอ ขนุนจะเรียกด๎วยความเคารพวํา “อัยจวย” (พํอใหญํ)  
พํอใหญํเกํงเป็นคนอาวุโสของบ๎านทําล๎งอายุประมาณ 80 กวําปี แตํเขายังจักสานกระติบข๎าวและ
ตะกร๎าได๎ดีอยูํ เรือนของพํอใหญํเกํงก็เป็นอีกเรือนหนึ่งที่เมื่อได๎มีโอกาสมาบ๎านทําล๎ง ขนุนจะได๎แวะมา
หาพูดคุยถามไถํอยูํทุกครั้ง   

ที่บ๎านนางาม ชนะสมบูรณ๑ จําปาสัก ท๎าวโก (ชื่อสมมติ) น๎องชายแมํยายของนายขนุน ก็
เป็นญาติผู๎ใหญํอีกคนที่ขนุนเคารพและมาเยี่ยมยามอยูํบํอยๆ  ที่จริงแล๎วท๎าวโกเป็นคนไทยเพราะเขา
เกิดและโตที่บ๎านเวินบึก แล๎วมาแตํงงานสร๎างครอบครัวอยูํกับภรรยาบรูลาวที่บ๎านนางาม 
(เชํนเดียวกับท๎าวเจิดที่กลําวมา) จะกลับมาไทยบ๎างเป็นครั้งคราวเชํนเยี่ยมญาติหรือรํวมงานบุญ  ทุก
ครั้งที่ขนุนมาบ๎านนางาม หากได๎พักแรมค๎างคืน นายขนุนก็จะมานอนค๎างคืนที่บ๎านท๎าวโกประจํา 
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โดยเฉพาะชํวงบุญบ๎าน (เรือนหลังนี้ยังเป็นเรือนพักต๎อนรับญาติพ่ีน๎องบรูไทยอีกหลายคน) ในทาง
กลับกัน ลูกสาวท๎าวโกก็มาได๎สามีชาวบรูไทยคือ พจน๑ (โปรดดูบทที่ 5) ในบ๎านเวินบึกซึ่งก็เป็นญาติพ่ี
น๎องของขนุนนั่นเอง  

พํอใหญํกลิ่นบ๎านนางาม เรือนของเขาอยูํใกล๎กับเรือนท๎าวโก เป็นญาติผู๎อาวุโสที่ขนุนรู๎จัก
สนิทสนมและค๎ุนเคยดีเพราะพํอใหญํกลิ่นกับพํอตาเขามีความสัมพันธ๑ฮักแพงแนบแนํนมาแตํครั้งอดีต 
เมื่อมาบ๎านนางาม พํอใหญํกลิ่นก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ขนุนจะมาหาทุกครั้ง   

ที่บ๎านหนองนกเขียน ชนะสมบูรณ๑ จําปาสัก น๎องสาวขนุนก็มาได๎สามีที่นี่ หมูํบ๎านนี่อยูํถัด
ออกมาจากบ๎านลาดเสือประมาณ 10 กม. เธอพาสามีมาสร๎างครอบครัวทํามาหากินอยูํที่บ๎านเวินบึก
ฝั่งไทย เวลามีงานบุญ สงกรานต๑หรือปีใหมํ เธอจะพาครอบครัวกลับมาเยี่ยมญาติพ่ีน๎องฝั่งลาว ทํา ให๎
ขนุนที่เป็น “พ่ีชาย” และ “ลุง” ของหลานในครอบครัวนี้ก็มีเครือญาติพ่ีบ๎านนานกเขียน บางคราว
เขาก็จะติดตามมารํวมงานบุญด๎วย  

 
ภาพที ่7.6 ภาพแสดงตัวอยํางเครือญาติข๎ามแดนของขนุน 

ที่เมืองละมาม แขวงเซกอง ในลาวใต๎ติดเวียดนาม น๎าบําว “ทอง”  (ชื่อสมมติ) สามีของ
ลูกสาวของน๎องชายแมํยายของนายขนุน เมื่อกํอน ทองรับราชการเป็นครูอยูํจําปาสัก ตํอมาย๎ายมารับ
ตําแหนํงศึกษาธิการเมืองละมาม แขวงเซกอง  เขาได๎พาครอบครัวและลูกย๎ายมาด๎วย ทุกวันนี้เขาเป็น
หัวหน๎าศึกษาธิการเมือง ประจําหัวหน๎าห๎องการ ดูแลการศึกษาของเมืองละมามทั้งหมด  ยามมีโอกาส 
มีเงินมีทอง นายขนุนก็จะขึ้นมาเที่ยวหาน๎าบําวทอง สัมผัสอากาศเย็นแถบเทือกเขาในลาวใต๎ และหา
กินสัตว๑ปุาที่ยังมีมากอยูํในบริเวณนี้ ในปีนี้ ชํวงสงกรานต๑ (ซึ่งเรียกวํา “ปีใหมํ”  สําหรับคนลาว) ขนุน
ได๎พาหลานและลุงมาเยี่ยมเยือนน๎าบําวทองที่แขวงเซกอง ซึ่งก็เป็นชํ วงประจวบเหมาะพอดีที่ทอง
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กําลังจะจัดพิธีผูกข๎อมือบํายศรีสูํขวัญให๎กับหลานสาวที่อายุยังไมํถึงขวบปี  จึงเป็นโอกาสดีสําหรับขนุน
และญาติๆ ที่ได๎มาเยี่ยมและผูกข๎อมือรับขวัญหลานสาวด๎วยในครั้งนี้ 

พํอใหญํเนือง (ชาวบรู) อดีตเจ๎าเมืองโพนทอง บ๎านโนนพระเจ๎า (ขําพระแก๎ว) ก็ เป็นพํอ
ใหญํอาวุโสที่ขนุนรู๎จักและเคารพ เพราะพํอใหญํเนืองกับพํอตาเขานับถือเป็นพ่ีน๎องกันมาช๎านาน เขา
เคยมาหาพํอใหญํเนื่องที่บ๎านโนนพระเจ๎า โดยเฉพาะลุงไกํ (พ่ีชายภรรยา) ซึ่งมีความสนิทสนมนับถือ
ฮักแพงกันดีกับพํอใหญํเนือง ไปมาหากันอยูํบํอยครั้ง  

เมื่อชํวงปลายปีนี้พํอใหญํเนืองได๎มาหาญาติพ่ีน๎องบ๎านเวินบึกนอนค๎างคืนที่บ๎านลุงไกํ  
นายขนุนนําเรือมารับเขาที่บ๎านคันยาง พํอใหญํเนืองมาคราวนี้นอกจากมาเยี่ยมเยือนญาติพ่ีน๎องแล๎ว
ยังถือโอกาสมาบอกขําวเลาบุญของหมูํบ๎านที่กําลังจะสร๎างวัด ศาลาและกุฏิ รํวมไปถึงห๎องน้ําในวัด  
พํอตา ลุงไกํและญาติพ่ีน๎องชาวบรูไทยบ๎านเวินบึก (โดยมีหลวงปูุวัดภูในหมูํบ๎านเป็นประธาน) ได๎
รํวมกันบริจาคเงินแล๎วเดินทางข๎ามแดนมาถวายรํวมทําบุญสร๎างกุฏิและห๎องน้ําให๎กับวัดในหมูํบ๎านของ
พํอใหญํเนืองได๎เงินหลายหมื่นบาท  พร๎อมกันนั้นในระยะข๎างหน๎าอาจจะมีผ๎าปุาหรือเงินสนับสนุน
มารํวมเพ่ิมอีก  (การข๎ามแดนในครั้งนี้ พํอใหญํเนื่องได๎มารับพวกเขาที่ดํานข๎ามแดนทางการชํองเม็ก) 
นายขนุนเป็นคนโทรศัพท๑ประสานงานชํวยนัดหมาย เขาเองอยากจะมาด๎วยแตํติดที่สุขภาพไมํแข็งแรง 
เพราะผําตัดนิ่วไตมาได๎ยังไมํถึงเดือน แผลยังไมํหาย ทางเข๎าบ๎านโนนพระเจ๎ านั้นเป็นทางลูกรัง มีหิน 
หลุม บํอ ซ้ํายังเป็นชํวงหน๎าฝน ขนุนกลัวการนั่งรถอาจจะกระทบกระเทือนแผลที่พ่ึงจะผําตัด เขาบํน
เสียดายที่ไมํได๎มาในครั้งนี้ด๎วย ทั้งท่ีตั้งใจไว๎ 

 
ภาพที ่7.7 พิธีบายศรีสูํขวัญของเครือญาติบรู แขวงเซกอง (ภาพโดยผู๎วิจัย) 

ขนุนมีเครือญาติข๎ามแดนที่กว๎างไกล ที่เขาเดินทางไปเยี่ยมเยือนอยูํเป็นระยะ นอกจากนี้ 
ชาวลาวทั่วไปในหมูํบ๎านข๎างเคียงแถบชายแดนเชํนบ๎านคันยาง บ๎านคันหว๎า บ๎านสวําง บ๎านปุง  บ๎าน
ออกเมือง  บ๎านบุ๎งค๎า บ๎านนาแกว บ๎านกระติน บ๎านขุมทอง  เขาก็มีญาติพ่ีน๎องและเสี่ยว (เพ่ือนรัก) ที่
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สร๎างข้ึนด๎วยความฮักแพง บางหมูํบ๎านเป็นความฮักแพงและความผูกพันจากการที่เคยมาเลํนมากินแตํ
สมัยเป็นบําว (หนุํม) และบางหมูํบ๎านเคยมาหาแลกข๎าวกินตั้งแตํรุํนพํอแมํ โดยปกติ ขนุนเป็นคนมัก
มํวน (ชอบสนุกสาน) เที่ยวดื่มกิน ละเลํนสนุกสนานไปหลายหมูํบ๎านทําให๎มีคนรู๎จักเขามาก  หลายคน
ออกปากชมขนุนในคุณสมบัติดังกลําวนี้วําเป็น “คนกว๎าง” (โปรดดูในบทที่ 5 ประกอบ) 

ฝั่งไทยในหลายอําเภอเชํน พิบูลมังสาหาร สิรินธร เขาก็มีญาติพ่ีน๎องและเสี่ยวเชํนกัน 
ขนุนเคยปรารภวํา “ถ๎าได๎เข๎ามาอุบลแล๎วตกรถ ก็บํอึดสิมีคนมาสํงดอก เสี่ยวผมมีหลายคน” พ่ีชาย
ของพํอก็มาอยูํกับครอบครัวของลูกสาวที่ได๎สามีที่บ๎านห๎วยหมาก (หมูํบ๎านไทยอีสาน) ซึ่งอยูํติดกับ
บ๎านเวินบึก ขณะที่ลูกของพ่ีชายพํอก็มาแตํงงานกับคนลาวฝั่งลาวบ๎านคันหว๎า ซึ่งนายขนุนก็จะมาหา
เขาบํอยๆ บางครั้งนําสินค๎ามาฝากเขาให๎ชํวยขาย  ที่หมูํบ๎านกุํม ต.ผือน๎อย อ.โขงเจียม พ่ีสาวของแมํ 
(ปูา) ของเขาก็มาอยูํกับลูกสาวที่ได๎สามีคนไทยอีสานอยูํบ๎านนี้ ขนุนบอกถึงการที่เขามีญาติพ่ีน๎องมาก
วํา  “ผมไปที่ไหนในแถบนี้ก็บํอดตายดอก ในหมูํบ๎านแถวนี้ มีแตํญาติพ่ีน๎องกันเบิ๋ด  บํวําสิเป็นไทย
หรือลาว”  

อยํางไรก็ตาม การสร๎างเครือขํายความสัมพันธ๑พ่ีน๎องกับคนลาวหลายหมูํบ๎านนั้น เป็นที่นํา
สังเกตวํา เขามักจะใช๎ความเป็นไทย พูดภาษาไทย เข๎านอก ออกใน ซื้อหา ค๎าขาย แลกเปลี่ยนสินค๎า
ไทยด๎วย คนลาวน๎อยคนจะรู๎จักวําเขาเป็นบรู  ขนุนเป็นคนกว๎างอีกคนหนึ่งไมํแพ๎กับลุงไกํพ่ีอ๎าย (พ่ี
ภรรยา) ของเขา ซึ่งมักถูกเรียกให๎ชํวยเหลือในด๎านจากเครือญาติและญาติพ่ีน๎องฮักแพงตํางๆ เชํน 
ข๎ามแดนหรือนําพาเข๎าไปยังหมูํบ๎านลาวตํางๆ  และก็มีโอกาสบํอยครั้งที่ลุงไกํและขนุนทํางานรํวมกัน 
(พ่ีอ๎ายและน๎องเขยมาชํวยนําพา)  การเข๎าออกหมูํบ๎านตํางๆ หรือการข๎ามแดนก็ปลอดภัยมากขึ้น (ซึ่ง
เมื่อถึงงานบุญหรืองานสําคัญตามโอกาสตํางๆ เรือของนายขนุนจะไมํคํอยวํางเพราะต๎องคอยวิ่งรับสํง
เครือญาติหรือญาติพ่ีน๎องฮักแพง) บนความสัมพันธ๑ที่กว๎างขวางนี้ก็เอ้ือประโยชน๑ให๎กับนายขนุนดําเนิน
ชีวิตได๎ยืดหยุํนและหลากหลายมากขึ้น ได๎ของฝากของต๎อนแทนสินน้ําใจ ในบางโอกาสเขาก็ได๎ อาศัย
ใช๎เป็นชํองทางในการแลกเปลี่ยนสินค๎าและทําการค๎าขายเชํน นํายาไปขายในลาว นําสินค๎าลาวมาขาย
ในไทย ซึ่งเป็นการสร๎างรายได๎ให๎กับเขาไปในตัว โดยเฉพาะชํวงหลัง ที่เขาหลีกทางให๎หลานลงสมัคร
เป็นอบต.ในนามกลุํมตระกูล (จุมรี๊ต)  รายได๎หรือเงินเดือนไมํมีเหมือนกํอน ยิ่งทําให๎เข๎าปรับตัวตํอรอง
วิถีชีวิตทางเศรษฐกิจมากขึ้น 

ลุงไก่: บรูสัมพันธ์ กับ ลักษณะทางการเมืองและเล่นการเมือง 

นายไกํ (ชื่อสมมติ) ชายชาวบรูวัย 60 กวําปีก็เป็นอีกคนที่มีเครือญาติมากทั้งสองฝั่งไทย-
ลาว เขาเป็นพี่ชายภรรยาของนายขนุน เป็นลูกชายของอดีตผู๎ใหญํบ๎านที่เคยมีอิทธิพลในหมูํบ๎าน ลุงไกํ
เป็นคนหาปลาและลําสัตว๑เกํง โดยเฉพาะไกํปุา สมัยกํอน ปลาตัวใหญํในแมํน้ําโขง น๎อยคนที่จะจับได๎ 
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แตํลุงไกํจะจับได๎เป็นประจํา เขาใช๎เบ็ดไหล (ผูกทุํนลอยน้ํากับเชือกหรือสายเอ็นแล๎วปลํอยเบ็ดไปตาม
สายน้ํา เชือกมีขนาดยาวทําให๎ติดขอเบ็ดได๎หลายอัน) และเหยื่อที่ทําเอง (เหยื่อดีจะทําให๎ปลาติดได๎ไว 
การทําเหยื่อถือเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัวที่จะมีสูตรในการทําไมํเหมือนกัน) เมื่อกํอนเขาได๎
ปลามาก็เอาไปฝากญาติพ่ีน๎อง  บางคราวญาติพ่ีน๎องที่อยูํหํางไกลแมํน้ําอยากกินปลาน้ําโขงก็จะถือ
โอกาสมาเยี่ยมลุงไกํซึ่งก็ไมํพลาดที่จะได๎กินปลาน้ําโขงสมใจ   ระยะหลังมานี้ ลุงไกํมีปัญหาเรื่อง
สุขภาพและวัยที่มากขึ้น   จึงเลิกการหาปลาแมํน้ําโขงและลําสัตว๑ปุาแล๎ว   แตํยังคงหาปลาตามห๎วย
โดยใช๎ “ลาน” จับ ในรํองน้ํา รํองหิน บนภู พอได๎ปลามากินในครัวเรือน   

ตามที่ได๎กลําวมาแล๎วเกี่ยวกับลักษณะการเมืองและการเลํนการเมืองที่ชาวบรูเรียนรู๎และ
ปรับใช๎ (ดูบทที่ 5)  ในหลายบริบทชาวบรูจึงนําเอา “การเลํนการเมือง” มาเป็นกลยุทธ๑ปฏิบัติการใน
ชีวิตประจําวันตามเงื่อนไขตํางๆ ลุงไกํรู๎จักเข๎าหาสร๎างความคุ๎นชินกับนายหรือเจ๎าหน๎าที่รัฐ  เนื่องด๎วย
เป็นคนพูดเกํงและพูดเป็น นอกจากนี้ ยังเข๎าไปมีสํวนรํวมบางสํวนในอํานาจรัฐ ทํางานรํวมกับ
เจ๎าหน๎าที่รัฐผํานกิจกรรมตํางๆ เป็นตัวแทนชาวบ๎านขึ้นสํารวจดินแดนไทย-ลาวรํวมกับทหารบนภูเขา
บรรทัด  

ปัญหาชายแดนในพ้ืนที่ บํอยครั้ง มักจะเป็นลุงไกํที่เข๎ารํวมในการเจรจาตํอรอง  พูดคุยกับ
นาย เหตุนี้ได๎กลายให๎เขารู๎จักชํองทางในการแนะนํา นําพาและชํวยเหลือญาติพ่ีน๎องชาวบรูลาวรวมทั้ง
พ่ีน๎องคนลาวไปหาหมอ  ชํวยเจรจานําพาตัวลูกหลานที่โดนตํารวจไทยจับ พูดคุยตํอรองกับนายดําน
ลาวให๎มีการยืดหยุํนในการข๎ามแดนระหวํางพ่ีน๎องทั้งสองฝั่ง (ซึ่งกรณีนี้ก็มีตัวแบบพํอของเขาก็เคยทํา
มากํอนในอดีตเชํนกัน ทําให๎เขาเป็นที่รู๎จักของผู๎คนทั้งสองฝั่ง)  บางชํวงจะมีการจับกุมชาวบ๎านที่ข๎าม
แดนไป-มาเพราะมีทหารเข๎ามาประจําการใหมํ ลุงไกํจะมาชํวยให๎ข๎อมูลกับนายดํานเหลํานี้วํา “พวก
ขํอยเป็นชาวบรู ชนชาติเดียวกัน ชนเผําเดียวกันทั้งสองฝั่ง ข๎ามไปมาหาสูํกันมาโดนแล๎ว บํมียังดอก”  

นายดํานหลายคนเข๎าใจและยืดหยุํนให๎ นอกจากนี้ในกรณีความสัมพันธ๑กับคนลาวเขาก็ใช๎
ลักษณะการเมืองและการเลํนการเมืองมาเป็นกลยุทธ๑ตํอรองแนบชิดไปกับวัฒนธรรมท๎องถิ่น เขาผูก
สัมพันธ๑กับคนท๎องถิ่น ซึ่งเคยได๎ยินชื่อเสียงในความเป็นคนกว๎างขวางของเขา ก็อยากที่จะผูกสัมพันธ๑
ด๎วย ทําให๎ลุงไกํมีความสัมพันธ๑มากขึ้น “มีแตํญาติพ่ีน๎องกัน ฮู๎จักไปมาหากันมาแตํคราวรุํนพํอแมํ” 

นอกจากนี้ บรรดาผู๎นําท๎องถิ่นทั้งสองฟากแมํน้ํา เชํน ตาแสง นายบ๎าน ผู๎ใหญํบ๎าน นายก
อบต. หรือเจ๎าหน๎าที่ในอําเภอ ลุงรู๎จักเข๎าหาและสร๎างความสัมพันธ๑สนิทสนม ลุงมีความสัมพันธ๑แบบ
อุปถัมภ๑กับนายกอบต. ที่ตํางคอยชํวยเหลือกันและกัน (โปรดดูบทที่ 5) บางคนผูกสัมพันธ๑ระหวํางกัน
ผํานการนั่งวงดื่มกิน รํวมชมหรือเต๎นรําวงด๎วยกันในยามมีงานบุญตํางๆ  สํงผลให๎ลุงไกํมีความสัมพันธ๑
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กับผู๎นําท๎องถิ่นเหลํานี้เป็นอยํางดี1 ทําให๎ลุงไกํกลายเป็นคนกว๎างขวางหรือเป็นที่พ่ึงพาของผู๎แถบนั้นได๎
เป็นอยํางด ี

ตํารวจชายแดนหรือทหารบางคนสนิทสนมถือฮักแพงกันกับเขา บางคนผูกเสี่ยวระหวําง
กัน  แวะเวียนมาเยี่ยม นําของฝากของต๎อนเชํน ข๎าวสาร มาให๎เขาอยูํบํอยๆ  หรือบางครั้งขอให๎เขา
เป็นผู๎ชํวยประสาน นําพาข๎ามแดน หนํวยงานราชการและการเมืองท๎องถิ่นของไทยในพ้ืนที่บางครั้งได๎
ข๎ามไปลาวเพ่ือสร๎างความรํวมมือและสายสัมพันธ๑โดยผํานการจัดกิจกรรมเชํน บริจาคสิ่งของ อุปกรณ๑
การกีฬา ทําบุญในวัดที่กันดารหํางไกลและยากจนตามชายแดนลาว ลุงไกํมักจะเป็นผู๎หนึ่งที่ได๎เข๎ามา
ชํวยเป็นผู๎ชํวยประสานและนําพาทีมคณะอยูํบํอยครั้ง (ซึ่งบางครั้งก็มีนายขนุนมารํวมด๎วย)  บํอยครั้ง 
ตาแสงหรือนายบ๎านฝั่งลาวต๎องการขอความอนุเคราะห๑การบริจาค อุปกรณ๑การกีฬาหรือการศึกษาให๎
เด็กๆ ในโรงเรียน หรือ การทําบุญ ทอดผ๎าปุาในวัดก็จะขอให๎ลุงไกํชํวยหาเจ๎าภาพหรือสิ่งของมาชํวย  

กับพ่ีน๎องบรูด๎วยกัน ลุงไกํมีสายสัมพันธ๑ทางเครือญาติเป็นอันดี ขนุนที่ข๎ามแดนไปลาวใน
โอกาสสําคัญมักจะขอให๎ลุงไกํไปด๎วย บางครั้งที่ผู๎วิจัยข๎ามแดนกับเขาก็จะบอกวํา “ต๎องเอาลุงไกํไปนํา 
สิได๎บํมีปัญหา” พํอใหญํกลิ่นบ๎านนางามและพํอใหญํเนืองบ๎านโนนพระเจ๎าก็รู๎จักและสนิทสนมกับลุง
ไกํเป็นอยํางดี พวกเขามาบ๎านเวินบึกคราใดก็จะมาพักแรมค๎างคืนที่บ๎านลุงไกํเป็นประจํา   ลุงไกํนั้นแม๎
ฐานะจะไมํร่ํารวยมากนัก แตํก็ ต๎อนรับญาติพ่ีน๎องตามกําลังอยํางเต็มที่  บางครั้งญาติพ่ีน๎องหรือเสี่ยว
ที่มาหาเขาก็รับรู๎และเข๎าใจสถานะความเป็นอยูํของลุง พวกเขาจะนําของฝากของต๎อนเชํนข๎าวสาร มา
ให๎ นอกจากนี้ พวกเขาหลายคนก็ยินดีที่จะเลี้ยงหรือเป็นฝุายออกเงินซื้อหาเครื่องดื่มกินตํางๆ เอง
ถึงแม๎จะเป็นแขกก็ตาม ญาติคนหนึ่งชมเขากับผู๎วิจัยวํา “เพ่ินเป็นคนกว๎าง คอยชํวยเหลือพ่ีน๎อง 
ฮักเพ่ินเหมือนญาติคนหนึ่ง” 

งานบุญผเวส (บุญบ๎านเดือนสาม) เทศกาลใหญํประจําปี ลุงไกํบอกวําได๎เวลาเดินสาย
เยี่ยมญาติ ละเลํนดื่มกิน รํวมงานบุญและหาข๎าวกิน มาถึงแล๎ว  งานบุญบ๎านนางามลุงไกํจะไปเกือบ
ทุกปี ไปรํวมงาน 3-4 คืนจึงได๎กลับ ปีนี้ก็เชํนกัน เมื่อกลับได๎ของฝากจากญาติพ่ีน๎องเป็นข๎าวสาร น้ําผึ้ง 
และวํานตํางๆ กลับมาไมํน๎อย (ลุงไกํเป็นคนชอบวํานยาและมนต๑คาถา ลุงรู๎จักวํานหลายชนิด บางคน
ในหมูํบ๎านถูกสัตว๑มีพิษกัดก็จะมาใช๎วํานของลุงทา และหายปวด ภรรยาของลุงเปุาแผลพุพองให๎ยุบได๎) 
เชํนเดียวกับญาติพ่ีน๎องบรูไทยคนอ่ืนๆ ที่ไปด๎วยกันก็ได๎ของฝากเป็นข๎าวสารคนละหลายกระสอบปุ๋ย 
และยังรวมถึงเมล็ดพันธุ๑พืชผัก ไกํ สัตว๑เลี้ยงอ่ืนๆ จนได๎ใสํรถกระบะของญาติพ่ีน๎องมาสํง 

 

                                           
1 ซึ่งพฤติกรรมทํานองนี้ พํอของเขาสมัยเป็นผู๎ใหญํบ๎านก็เคยสร๎างความสนิทสนมและร๎ูจักผู๎คน จนเป็นที่ไว๎ใจและให๎

ความชํวยเหลือแกํผู๎คนในแถบนี้มากํอน 
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ภาพที ่7.8 ข๎าวสารและของฝากอยํางอ่ืนเต็มรถจากพ่ีน๎องบรูลาว (ภาพโดยผู๎วิจัย) 

 

ลุงดี: บรูท่องเที่ยว 

ลุงดี (ชื่อสมมติ) ชายชาวบรูรุํนราวคราวเดียวกันลุงไกํ ลุงเลําให๎ฟังวําเมื่อกํอนสมัย
สงครามลาว ได๎สมัครเป็นทหารรับจ๎างให๎เคยไปรบในแดนลาวจนถึงเขตแดนเวียดนาม  เฉียดตาย
หลายครั้ง  ลุงเลําวํา “เขาให๎เราเป็นทหารแนวหน๎าในการสู๎รบ เอาเราใสํเครื่องบินไปลอยรํมบนยอดภู
บนที่สูงบนดอยแล๎วให๎เราเดินลาดตะเวนรุกขึ้นตีกับพวกแกว (เวียด) บางครั้งเกิดการปะทะกันแบบ
ตรงๆ  ทั้งลูกปืนทั้งระเบิดยิงใสํกัน ยิ่งกวําในหนังอีก”   

ลุงเลําไปด๎วยร๎อยยิ้มพร๎อมกับแสดงทําทางการจับปืนสู๎รบอยํางมีสีสันตามสไตล๑ของลุงที่
เป็นคนอารมณ๑ดีมักมํวน (ชอบสนุก) พร๎อมกับอวดวํา “คนหมดบ๎านเวินบึกที่ไปจนสุด แดนลาว แดน
เวียด บู๏ศึกสงครามเทําลุงบํมีหรอก”    

ลุงลาออกเพราะกลัวตาย เมื่อออกจากทหาร ก็ได๎มาแตํงงานกับสาวลาวที่บ๎านเวินไซอยูํ
กินด๎วยกันจนมีลูกสาว  ลุงอวดวํา “ลูกสาวสวย1 เคยประกวดได๎รางวัลสาวงามจําปาสักมาแล๎ว” 
พร๎อมโชว๑รูปที่อัดใสํกรอบไว๎ให๎ดู  ตํอมาเมื่อภรรยาของเขาเสียชีวิต ลุงก็กลับไทยมาอยูํที่บ๎าน  เคย
เป็นผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎านมาหลายสมัย รู๎ถึงการทํางานและการเข๎ากับนายหลายคน ในชํวงที่พํอของลุงไกํ
เป็นผู๎ใหญํบ๎านนําพาชาวบ๎านพัฒนาเปลี่ยนแปลงหมูํบ๎านในครั้งนั้น เขาบอกวํา  “เพ่ินกะตั้งผมนี่ละ 
เป็นผู๎ซํอย” ลุงเลําบอกวํา  

“หมูํบ๎านทุกวันนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปหลาย เมื่อกํอนเฮาอยูํกับปุาหากินกับภู คน
ไทยอีสานคนลาวฮ๎ูจักเฮาวําเป็นขํา เวําจามะเลาะเต๏าะแต๏ะ ฟังบํรู๎เรื่อง บํคํอยเข๎ามาหา 
และมักดูถูก  แตํทุกวันนี้เขายอมรับเฮาเบิ๋ดแล๎ว เพราะเราเป็นหมูํบ๎าน มีทุกอยําง รถเฮา
กะมี ไฟฟูาเฮากะมี อนามัยกะตั้งอยูํในหมูํบ๎าน บ๎านอ่ืนมาใช๎บริการนํา มีเทํากันหมด 

                                           
1 เป็นลูกสาวจากภรรยาคนแรกของลุงที่เป็นชาวลาว  
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เหมือนกับบ๎านอ่ืนเบิ่ด บางครั้งหมูํบ๎านเราพัฒนาได๎ดีกวําได๎รับรางวัลจนบ๎านอ่ืนยอมรับ
ด๎วยซ้ํา” 

วําแล๎วลุงก็อ๎างถึงอดีตผู๎ใหญํบ๎านที่ได๎รับรางวัลผู๎ใหญํบ๎านแหนบทองคําวําเป็นตัวแทนของ
ชาวบรูที่เป็นนักพัฒนาที่คนท๎องถิ่นยอมรับ    ขณะเดียวกันลุงก็สะท๎อนใจวํา “เสียแตํวําคนบ๎านนี้ไมํ
คํอยมีที่ทํากิน ที่ดินที่ดอนมีน๎อย ต๎องดิ้นรนทํามาหากิน หาเงินมาใช๎ตามแตํละครัวเรือนอยํางที่เห็น 
ตํางคนตํางหากิน หัวใครบันไดมัน” 

ลุงมองการเมืองวํา 

“บํมีอีหยัง ออกมาเวําๆ  แล๎วกะไป ผมรู๎ดี เวําดีจั๋งสั้นจังสี๊  แตํอีหลีบํได๎ทําดอก อ๎าง
แงํ อ๎างกฎหมาย กฎหมายกะเอาผิดกับคนจนนี่หลํะ  คนรวยเพ่ินบํติดคุกดอก  แมํนบํ... 
ทุกวันนี้มันเป็นการเมืองเบิ่ดหละ สีเหลือง สีแดง มันเป็นแบบนี้ เป็นหยั๋งผมสิบํฮ๎ู คือจัง
บ๎านผมนี้ เห็นบํ...กะย๎อนการเมืองบํตํางกัน มีกลุํม มีพวก มันเปลี่ยนไปนํากันเบิ่ด” 

ลุงดีเป็นคนชอบดื่มกินสนุกสนาน งานบุญเทศกาลในหมูํบ๎าน-นอกหมูํบ๎าน เหนือ-ใต๎ ไทย-
ลาว ในท๎องถิ่นใกล๎เคียง เป็นต๎องเห็นลุงดีไมํตําแหนํงนักร๎อง นักรําหรือไมํก็มือสังหารฆําชําแหละหมู
หรือวัว เป็นพํอครัว อยูํในโรงครัว  

ลุงบอกวํา  

“ครอบครัวลําบากบํมีหยังทํา ที่ดินที่ทํากินกะบํมี จําต๎องออกหางานทํา ขํอยเป็นคน
รุํนแรกที่พากันออกนอกหมูํบ๎านหางานทํา ลงไปภาคใต๎กับญาติรับจ๎างกรีดยางและทํา
สวนปาล๑ม ทําอยูํแตํในสวนบํได๎ออกไปไสเถ๎าแกํบํให๎ไป ซ้ําบางเทื่อเฮ็ดงานกะบํได๎เงิน 
ขํอยตัดสินใจหนี ซํอนตัวมากับรถขนสับปะรด สิอยูํหําแมํงเฮ็ดหยัง กะเลยกลับมาอยูํ
บ๎าน” 

  ลุงแตํงงานครั้งที่สองกับภรรยาซึ่งเป็นน๎องของลุงไกํ ซึ่งทั้งลุงไกํและลุงดีสองคนนี้มีอายุ
ใกล๎เคียงกันเป็นเพ่ือนเลํนกินเที่ยวมาด๎วยกัน แตํด๎วยลําดับญาติที่ลุงดีมาได๎น๎องเมีย ลุงดีจึงต๎องเรียก
ลุงไกํวํา “น๎าบําว” ทั้งสองมักไปไหนด๎วยบํอย ทั้งไปกับนายเข๎ารํวมกิจกรรมที่ถือเสมือนเป็นตัวแทน
ชาวบ๎าน และเข๎าไปลาวเยี่ยมญาติพ่ีน๎องหรือรํวมบุญเทศกาล  ลุงดีมีเรือลําหนึ่งไว๎เทียวไปกลับไทย -
ลาว คอบบอกกลําวนายดําน นายดํานจะคุ๎นหน๎าลุงเป็นอยํางดี นายดํานบางคนยังบอกวํา “คนสอง
หมูํบ๎านนี้เป็นชนเผําเดียวกัน”  

ลุงไกํและลุงดีชอบการดื่มกิน ละเลํนสนุกสนาน และนั่นก็อาจจะเป็นเหตุผลอยํางหนึ่งที่
ทําให๎เขาทั้งสองมาบรรจบกันได๎อยํางลงตัวในการเดินสายรํวมบุญและเยี่ยมญาติ เจ๎าภาพญาติพ่ีน๎อง
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มักเชิญลุงทั้งสองอยูํเสมอโดยเฉพาะลุงดี อยํางน๎อย ถ๎าลุงไป เจ๎าภาพเป็นได๎สบายใจเพราะมีมือสังหาร
มาชํวยงานแล๎ว ลุงดีรู๎จักมักคุ๎นกับนายดํานเป็นอยํางดี บางครั้ง เมื่อนั่งเรือวิ่งไปถึงดํานตรวจ เบาเสียง
เรือเทียบทํา ตะโกนแขํงกับเสียงเครื่องยนต๑บอกเพียงแคํวํา “มื้อนี้ไปเยี่ยมญาติ ไปงานบุญบ๎านนั้น
บ๎านนี้กํอนเด๎อ ลูกเอ๐ย หลานเอ๐ย” ลุงเคยอวดวํา “ทหารเหลํานี้เห็น ได๎ยินเสียงเรือ กะโบกมือกวักให๎
ไปแล๎ว” นายดํานซึ่งรู๎จักคุ๎นชินกับลุงดีเห็นลุงข๎ามแดนไป-มาอยูํเป็นประจําก็จะให๎ผํานไป บางคนยัง
ถือเสมือนเป็นลูกเป็นหลาน ยามบุญเทศกาลหรือไมํใชํเทศกาล พวกเขาก็เข๎ามานั่งดื่มกินอยูํบ๎านลุงอยูํ
หลายครั้ง บ๎านของลุงเป็นเสมือนร๎านรวงที่มีการตั้งวงอยูํบํอยๆ ใต๎ถุนบ๎านลุง นอกจากนี้ยังมีญาติพ่ี
น๎องทั้งใกล๎และไกลมาเยี่ยมเยือนดื่มกินอยูํบํอยครั้งในทํานองเดียวกัน (คนไทยอีสานหลายคนมาเที่ยว
ชมหมูํบ๎านที่อยูํใกล๎แมํน้ํา มาหากินปลาน้ําโขง   บางคนต๎องการไปเท่ียวฝั่งลาว) 

  ทหารลาวที่ประจําการดํานตรวจสํวนมากอายุน๎อยรุํนราวคราวเดียวกับลูกหลานของเขา  
บางครั้งท่ีมีการเปลี่ยนเวรประจําการ จะมีทหารใหมํเข๎ามา แตํลุงก็จะสร๎างความสนิทคุ๎นชินได๎ในไมํช๎า  
ขากลับจากลาว ลุงจะมีของฝากของต๎อนมาฝากพวกเขา เป็นเครื่องดื่ม เหล๎า ยาสูบ เนื้อวัวหรือหมู  
(จากบ๎านเจ๎าภาพ โดยสํวนมากเจ๎าภาพจะรู๎และให๎มาเผื่อเป็นของฝากลุงด๎วย) เมื่อจอดเรือเทียบทํา
เอาของฝากข้ึนฝั่งไปมอบให๎ บางครั้งยังแถมด๎วยการนั่งดื่ม พูดคุย สนุกสนานตํอกับพวกทหารด๎วย  

 
ภาพที ่7.9 ชาวบรูไทยเข๎ารํวมงานกินดอง (แตํงงาน) 

ลูกสาวอดีตนายบ๎านที่เป็นเสี่ยวฮักและพ่ีน๎องคนลาวฝั่งลาว 

ด๎วยเหตุนี้  ญาติพ่ีน๎องทั้งสองฝั่งมักพ่ึงพาลุงดีเป็นผู๎พาข๎ามแดนอยูํบํอยครั้งทั้งไปเยี่ยม
ญาติ ไปเที่ยว (คนไทยอีสานบางคนอยากไปเที่ยวเลํนในฝั่งลาว พวกเขามักลือกันวํา งานบุญ งาน
เทศกาลตํางๆ ที่ฝั่งลาวเลํนสนุกสนาน) ไปรํวมงานบุญและข๎ามมาทํางานไทย มีคําสินน้ําใจให๎บ๎าง แตํ
สําหรับลุงมันเป็นคําเลี้ยงดูลูกเมียที่ครอบครัวไมํมีที่ทํากิน ไมํมีอาชีพหลัก  ซ้ําลูกสาวสองคนยังปุวย
พิการ  ในบางชํวงเชํนเทศกาลงานบุญเดือนสามเดือนสี่ เรือของลุงเป็นอันได๎ใช๎งานไมํขาด ชาวบ๎านตั้ง
ฉายาหยอกล๎อให๎ลุงวํา “ลุงดีการทํองเที่ยว” 
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7.4 ภาษาบรูกับการแสดงความเป็นบรู 

 ภายในหมูํบ๎านหรือในกลุํมตนเอง ชาวบรูจะใช๎ภาษาบรูสื่อสารระหวํางกันเอง แตํถึง
กระนั้นพวกเขาก็ยังสลับมาสื่อสารด๎วยภาษาไทยอีสานหรือภาษาลาวระหวํางกันได๎ตามเงื่อนไข 
รวมทั้งใช๎ภาษาลาวหรือไทยกับกลุํมคนนอกที่เข๎ามาที่ใช๎ภาษาลาวหรือไทยสื่อสารกันในกลุํม ในพ้ืนที่
สาธารณะ ชาวบรูจะสื่อสารได๎ทั้งภาษาลาวและภาษาไทยกับเจ๎าหน๎าที่รัฐหรือคนท๎องถิ่น  ในทางการ
ทํองเที่ยว ภาษาบรูจะถูกหยิบเลือกมาสื่อสารเพ่ือตํอรองหรือเปิดพ้ืนที่ให๎กลุํมตนเองในการทํองเที่ยว
หรือกิจกรรมการจัดแสดง นําเสนออัตลักษณ๑ของพวกเขา (ดูบทที่ 3) หรืออาจกลําวอีกอยํางหนึ่งได๎วํา 
อัตลักษณ๑บรูที่สร๎างผํานปฏิบัติการทางภาษานั้นสามารถนําออกแสดงหรือสามารถขายได๎   

การปฏิสัมพันธ๑กับคนลาวที่เป็นญาติพ่ีน๎องฮักแพงกันในที่สาธารณะที่พวกเขาพบเจอกัน
หรือในหมูํบ๎านที่ไปรํวมงานบุญและเยี่ยมเยือนกัน คนบรูจะแสดงความสนิทสนมตามวัฒนธรรมลาว 
แสดงความเป็นพ่ีน๎อง พํอฮักแมํ ฮักหรือเสี่ยว ยิ้มทักทาย และอาจจับมือกัน 1 แล๎วเรียกชื่อ
ความสัมพันธ๑พ่ีน๎อง พํอฮัก  แมํฮัก หรือเสี่ยว เชํน “เป็นจังได๐เสี่ยว สบายดีบํ”   พร๎อมถามไถํความ
เป็นอยูํแสดงความรู๎สึกในความฮักแพงเป็นพี่น๎อง ขณะเดียวกัน หากเป็นเครือญาติบรูด๎วยกัน พวกเขา
ก็จะทักทายกันด๎วยวัฒนธรรมแบบลาวที่กลําวมา แตํนอกเหนือจากนั้น ภาษาบรู จะถูกใช๎ในการ
ทักทายถามไถํ “กํวยเจิด กํวยจา บํ”  (สบายดี ไหม)  “เปาะปะแรํะ” (ไปไหนมา)  “เม เปาะ ปะ
แระ” (เจ๎าสิไปไส) “เตอะนะเตริ่ว”  (มาแตํไหน)  “กวดเอ็ดเน๎อ” (ขอให๎โชคดี)  “ระมอระอาย” (แล๎ว
พบกันเด๎อ) 

ในหมูํบ๎านพี่น๎องชาวลาวที่พวกเขามารํวมงานนั้น ชาวบรูแสดงความเป็นพ่ีน๎องกับคนลาว 
สื่อสารกันด๎วยภาษาลาว แม๎ในบริบทหมูํบ๎านของพวกเขาเอง ก็สื่อสารกันทั้งสองภาษาสลับกันไปมา 
แตํสังเกตวํา ในหมูํบ๎านคนลาวหรือไทยอีสานนั้น (นอกหมูํบ๎านตนเอง) เมื่อภาษาบรูถูกยกมาสื่อสาร
กัน บางครั้งเป็นความเฉพาะกลุํมชาติพันธุ๑ที่กันหรือแยกจากคนนอก และกรณีเฉพาะนั้นมักเป็นเรื่อง
เฉพาะที่ต๎องการรู๎กันภายในกลุํม  ครั้งหนึ่ง ในหมูํบ๎านลาว  คนบรูกับคนลาวนั่งสนทนารํวมวงดื่มกิน
กัน บรูคนหนึ่งมีปากเสียงกับคนลาวอีกคน พวกเขาเถียงกันในทํานองแสดงวําใครใหญํหรือเกํงกวํากัน 
ตํางฝุายตํางก็เถียงหักล๎างกันอยํางมีอารมณ๑เพ่ิมขึ้น ระหวํางนั้น  คนบรูสลับมาใช๎ภาษาบรู หันมาพูด
กับญาติพ่ีน๎องบรูที่มาเจอกันในงานนี้ พวกเขาพูดคุยกันด๎วยภาษาบรู คนบรูที่มีเรื่องแสดงทําทําทีโมโห
                                           

1 เป็นที่สังเกตวํา วัฒนธรรมการจับมือ  (ลักษณะจับมือหนึ่งแล๎วก็ประกบด๎วยอีกมือหนึ่ง แล๎วทั้งสี่มือของสองฝุายก็กุม
เข๎าด๎วยกัน เขยําหรือสั่นเบาๆ พร๎อมคําพูดทักทาย ถามไถํและจะทําอีกคร้ังเมื่อจะจากลากัน) นี้พบมาก  เมื่อพวกเขาระหวํางพ่ี
น๎อง หรือเสี่ยว มาพบกัน พร๎อมกับคําพูดวํา “สบายดีๆ”  และจากนั้น (ซึ่งอาจจะเสร็จจากการดื่มกินด๎วยกัน) พวกเขาจะลาจาก
กันก็จะมีการจับมืออีกคร้ังพร๎อมกับพูดวํา “โชคดี เด๎อ” หรือ “มั่นยืน เด๎อ” ไมํมีวัฒนธรรมการยกมือไหว๎ทักทายแบบไทย  การจับ
มือกันสันนิษฐานวํานําจะได๎รับอิทธิพลจากอาณานิคมมากํอน 
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และระบายอารมณ๑ออกให๎กับเครือญาติบรูได๎รับรู๎ (ซึ่งดูแล๎วมีทําทีตลกเย๎ยหยันอีกฝุาย) คูํสนทนาคน 
บรูบางคนยิ้ม บางคนสํายมือห๎ามเขา บางคนพยักหน๎า บรรยากาศที่เป็นแบบนี้คนลาวฟังไมํเข๎าใจ แตํ
ทําทีและสีหน๎าของกลุํมพวกเขากลับเพ่ิมอารมณ๑โกรธให๎เขามากขึ้นจนเปลํงเสียงดังออกมาวํา “เวํา
ออกไปให๎รู๎เรื่องเลย.....บํต๎องเวําภาษาขํา.....” การวิวาทะมิได๎กํอให๎เกิดเรื่องราวรุนแรงมากไปกวํานั้น 
ญาติพ่ีน๎องของแตํละฝุายตํางก็มาชํวยกันห๎าม และแยกวงกันออกไป อยํางไรก็ตามในบริบทเฉพาะ
อ่ืนๆ เชํนการค๎าขาย การหาปลา ภาษาก็ยังถูกใช๎สลับไปมาได๎ทํานองเดียวกันนี้  คนลาวบางคนแอบ
ซุบซิบวํา “ขํอยฟังบํเข๎าใจ บํฮ๎ูเวําอีหยังกัน บางเทื่อขํอยวํา  หลาว (พวกเขา-ผู๎วิจัย) อาจสิเวําให๎พวก
ขํอย  จักวําจังได๐ หมูํเฮามีแตํ งง เป็นไกํตาแตก ลางเทือพวกเพ่ินอยากเวําอีหยังที่ฮ๎ูกันเอง เป็น
ความลับ ดําเฮํา ติเฮาอีหยัง เพ่ินกะสิใช๎ภาษาปากเวําของเพ่ิน เฮาก็บํฮ๎ู” 

การใช๎ภาษาบรู มีสํวนในการสร๎างพ้ืนที่ภายในกลุํม (ที่กันคนนอกออกไป) แสดงความเป็น
กลุํมเดียวกัน ในพ้ืนที่สาธารณะเมื่อเกิดความขัดแย๎งระหวํางการปฏิสัมพันธ๑ของคนบรู และคนลาว 
ภาษาบรูจะถูกหยิบเลือกขึ้นมาแสดง ในแงํนี้  ภาษาจึงกํอให๎เกิดพ้ืนที่การสื่อสารระหวํางกลุํมขึ้นมา 
หรือเป็นปฏิบัติการตํอรองในชีวิตประจําวัน  เงื่อนไขของภาษาและอัตลักษณ๑ทําให๎ชาวบรูฉวยใช๎
สลับกันไปมาอยํางเลื่อนไหลทั้งความเป็นบรูและความเป็นลาว  เหงียว วัน ทัง (Nguyen, 2007, 
p.135)  ศึกษาชาวเมียว (Mieu) ในเวียดนามที่รับวัฒนธรรมไท (Tay) และเวียดนาม (khin) ก็พบวํา 
ชาวเมียวใช๎ภาษาสร๎างพ้ืนที่ของความเป็นชาติพันธุ๑ระหวํางกันและสลับกันไปมาตามบริบทในพ้ืนที่
สาธารณะ ชาวเมียวจะใช๎ภาษาตนสื่อสารระหวํางพวกเขากันเอง แตํใช๎ภาษาไทเมื่อสื่อสารกับชาวไท
ท๎องถิ่น และคนที่ไมํใชํชาวเมียวและใช๎ภาษาเวียดนามเมื่อติดตํอกับหนํวยราชการและเมื่อต๎องสื่อสาร
กับชาวเวียดนาม บทบาทหน๎าที่เชิงรวมเราและแยกเขาทางชาติพันธุ๑ของภาษาเมียว   

ด๎วยเหตุนี้ ภาษาบรูได๎ถูกใช๎แสดงอัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑สื่อสารระหวํ างกลุํม และการ
ปฏิสัมพันธ๑กับคนท๎องถิ่นหรือเจ๎าหน๎าที่รัฐ ชาวบรูจะเลือกสื่อสารด๎วยภาษาลาวหรือภาษาไทย  แตํ
เมื่อพบเครือญาติชาวบรูด๎วยกันพวกเขาก็จะเปลี่ยนการสนทนาด๎วยภาษาบรูเพ่ือต๎องการแสดงความ
เป็นกลุํมชาติพันธุ๑เดียวกัน (บางครั้งก็พบการใช๎ภาษาบรูปนภาษาลาว และปนภาษาไทย) การใช๎
ภาษาบรูในการปฏิสัมพันธ๑จึงมีความหลากหลายและยืดหยุํน มิได๎มีความหมายเพียงการสื่อสาร
ระหวํางกันและสร๎างความเป็นกลุํมชาติพันธุ๑ แตํยังถูกใช๎เป็นปฏิบัติการชีวิตประจําวันด๎วย 
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7.5 บทสรุป 

บนพ้ืนที่พรมแดนนั้น ชาวบรูใช๎ภาษาและสายสัมพันธ๑เครือญาติบรูไปมาหาสูํแสดงความ
เป็นญาติพ่ีน๎องบรูด๎วยกัน ขณะเดียวกันก็มีการถือประเพณีลาว การจัดพิธีแบบลาว และเข๎ารํวมงาน
บุญตํางๆ  ตามวัฒนธรรมลาว ชาวบรูได๎ปรับรับวัฒนธรรมท๎องถิ่นมาผสานกับวัฒนธรรมตนเอง ฉวย
ใช๎เชื่อมโยงความสัมพันธ๑ระหวํางกลุํมชาติพันธุ๑บรูด๎วยกันสองฟากเขตแดน  ขณะที่ความสัมพันธ๑กับ
คนลาว พวกเขาใช๎ความแนบชิดทางวัฒนธรรมท๎องถิ่นเป็นเครื่องมือในการสร๎างความสัมพันธ๑ด๎วย ทํา
ให๎เกิดการปะทะประสานระหวํางกลุํมชาติพันธุ๑ทั้งสองฝุาย ตํางฝุายก็ฉวยใช๎ประโยชน๑จากสายสัมพันธ๑
นี้ได๎ตามโอกาสและเงื่อนไขทั้งความชํวยเหลือ พ่ึงพา และแลกเปลี่ยน รวมถึงการเข๎ารํวมพิธีกรรม
ประเพณีท๎องถิ่น 

นอกจากนี้ การเลํนการเมือง เชํนการสร๎างความรู๎จักกับเจ๎าหน๎าที่ และสร๎างความสัมพันธ๑
กับผู๎คนทั้งสองฟาก รวมถึงบรรดาผู๎นําท๎องถิ่น ถือได๎วําเป็นกลยุทธ๑ปฏิบัติการในชีวิตประจําวันสําคัญ
ของอยํางหนึ่งที่ถูกนํามาผสานใช๎กับการสร๎างความสัมพันธ๑ การให๎การรํวมมือหรือเข๎ารํวมกิจกรรม
ของรัฐ หรือการรู๎จักบรรดาผู๎นําท๎องถิ่นก็ถือวําเป็นกลยุทธ๑ที่ทําให๎คนบรูได๎รับประโยชน๑เชํน ความ
ไว๎วางใจ ความคุ๎นเคย ใบผํานแดน  พลเมืองที่ดี เสี่ยวฮัก พํอฮัก แมํฮัก หรือญาติพ่ีน๎องที่ฮักแพง   สิ่ ง
เหลํานี้เปรียบเสมือนทรัพยากรให๎คนบรูฉวยใช๎หรือตํอรองกับเหตุการณ๑เฉพาะหน๎าได๎หลากหลายเชํน
การข๎ามแดน การชํวยเหลือพ่ีน๎อง  การแลกเปลี่ยนสิ่งของ หรือการดําเนินชีวิตทางเศรษฐกิจ เป็นต๎น 
กลําวอีกอยํางหนึ่ง เมื่อพ้ืนที่พรมแดนของรัฐถูกมองผํานการปรับตัวตํอรองในวิถีชีวิตของกลุํมชาติพันธุ๑
บรู ทําให๎เห็น พรมแดนรัฐชาติ ชาติพันธุ๑ และวัฒนธรรมที่ถูกนํามาปรับเปลี่ยนและปรับตัวตํอรอง
อยํางยืดหยุํน  อีกทั้ง วัฒนธรรมท๎องถิ่นที่พวกเขาปรับเปลี่ยนเข๎ามานั้นมีลักษณะเป็นวัฒนธรรมที่
ครํอมทับเส๎นพรมแดนสองฝั่ง ยังชํวยเชื่อมโยงความเป็นบรูกับเครือญาติบรูและคนท๎องถิ่นได๎อยําง
ซับซ๎อน 

เส๎นแดนในความหมายของรัฐ อาจจะมีความเข๎มงวดในการแบํงอาณาบริเวณพ้ืนที่ ยืนยัน
อธิปไตยเหนือดินแดนในรูปแบบรัฐสมัยใหมํ เป็นสัญลักษณ๑ของการแบํงแยกระหวําง “พวกเขา” 
“พวกเรา” บางครั้งอาจเป็นพ้ืนที่ที่เต็มไปด๎วยความยากลําบาก ชายขอบ หํางไกลความเจริญและไมํ
ปลอดภัย  แตํสําหรับชาวบรู (รวมถึงชาวบ๎านในพื้นที่ชายแดน) ความหมายของเส๎นพรมแดนไมํใชํสิ่งที่
จะสามารถแบํงแยกสายสัมพันธ๑ของพวกเขาได๎ แตํทําหน๎าที่คล๎ายดังการสานสัมพันธ๑เครือญาติหรือ
ญาติพ่ีน๎อง รวมไปถึงการแลกเปลี่ยน พ่ึงพา ชํวยเหลือในแงํมุมตํางๆ  การปฏิสัมพันธ๑กันนั้น บางครั้ง 
“ความเป็นบรู” “ความเป็นไทย” “ความเป็นลาว” ปรากฏและถูกเลือกใช๎ตามสถานการณ๑แวดล๎อม
หรือเงื่อนไขเฉพาะหน๎า   
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ในบริบทการปฏิสัมพันธ๑ระหวํางอํานาจและการตํอรอง1 เรายังได๎เห็นกลยุทธ๑ปฏิบัติ
ชีวิตประจําวันที่หลากหลายที่นํามาใช๎ตํอรอง หรือผู๎กระทําการเพ่ือประโยชน๑หรือวัตถุประสงค๑ตาม
บริบท  เป็นปฏิบัติการชีวิตประจําวันหรือกลยุทธ๑ (tactics)  ที่เดอร๑ เซอร๑โท  (De Certeau, 1988,  
p.XIX ) มองวํา เป็นสิ่งธรรมดา ซํอนเร๎นอยูํในการกระทําการทั่วไป ซึ่งบางครั้งผู๎กระทําการอาจจะ
รู๎ตัวหรือไมํรู๎ตัว มีอยูํในภาษา การอําน การเดิน การจับจํายซื้อของ ฯลฯ   ยุทธวิธีของฝุายที่มีอํานาจ
จึงมิได๎ครอบงําฝุายเดียว หากแตํถูกปะทะ ปรับเปลี่ยน ตํอรองอยูํเสมอในชีวิตประจําวันของฝุายที่ถูก
ครอบงําหรือถูกกระทําการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1ทีอํานาจเป็นยุทธวิธี (strategies)  ที่พยามจะควบคุมบังคับ และการตํอรองเป็นกลยุทธ๑ (tactics)  ที่ถูกสร๎างหรือ

พัฒนาขึ้นมาเพ่ือตํอต๎านหรือตํอรอง  (de certeau  1988)   กระบวนการอํานาจและการตํอรองนี้เดอร๑ เซอร๑โท  คิดวําเป็น  
“วิถ”ี (trajectory) ธรรมดาทั่วไปที่มีอยูํทุกที่ทั้งในสังคมและวิถีชีวิตของผู๎คน 
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บทที่ 8 
บทสรุป 

 

8.1 บรู: โครงสร้างวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม 

ชาวบรูเป็นกลุํมอิสระอาศัยอยูํตามภูเขาทําไรํย๎ายที่ เรียกตนเองวํา บรู ซึ่งหมายถึง 
“ภูเขา” หรือ “คนที่อาศัยอยูํตามภูเขา” นักภาษาศาสตร๑จัดให๎ชาวบรูเป็นชนกลุํมที่พูดภาษาตระกูล
มอญ-เขมร และเชื่อวํา ชาวบรูมีต๎นกําเนิดที่จังหวัด กวําง จิ (Qaung Tri) และกวําง บิ่งห๑ (Quang 
Binh) เวียดนามกลาง ถูกจัดอยูํในกลุํมชาติพันธุ๑ Bru-Van-Kieu ของเวียดนาม 1 

คนบรูมีลักษณะการอยูํอาศัยบนพ้ืนที่ภูเขา (แม๎จะอพยพข๎ามมาไทย พวกเขาก็ยังเลือก
พ้ืนที่การอยูํอาศัยหรือตั้งรกรากมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ภูและปุาเชํนเคย) และยึดการดํารงชีพตามแบบที่
พวกเขาเคยมีความถนัดและทํามาช๎านานด๎วยการทําข๎าวไรํหมุนเวียน หาของปุา ใช๎ประโยชน๑จากปุา 
ปลูกพริก มะเขือ นําไม๎ไผํมาจักสานเครื่องมือเครื่องใช๎เชํน ตะกร๎า หวด และกระติบข๎าว  แตํ
นอกจากนั้น เมื่อเคลื่อนย๎ายมาอาศัยอยูํใกล๎แมํน้ํา ปรับเปลี่ยนระบบนิเวศ พวกเขาก็เรียนรู๎พ่ึงพาการ
ใช๎ประโยชน๑จากน้ําเชํนการหาปลา  ความรู๎สึกผูกพันกับแมํน้ําก็กํอตัวไปพร๎อมกับระยะเวลาที่พวกเขา
เข๎ามาอาศัย2 (แตํก็เป็นเฉพาะกับชาวบรูสอง-สามหมูํบ๎านที่ศึกษานี้ซึ่งอยูํอาศัยใกล๎แมํน้ํา ผู๎วิจัยพบวํา
ยังมีชาวบรู (ที่เป็นญาติพ่ีน๎องของพวกเขา) ในพ้ืนที่ อ่ืนที่มิได๎อยูํกับสายน้ํา เชํนบรูในฝั่งลาว อยูํในที่
ราบลุํม มีพ้ืนที่ทํานามาก)    

อดีต ชาวบรูมีภาษาบรูที่ใช๎สื่อสารกันเองภายในกลุํม   รู๎จักภาษาลาวและติดตํอสื่อสารกับ
คนลาวได๎น๎อย  ทําให๎การติดตํอกับคนภายนอกมีอยํางเบาบาง และมักเกิดในกรณีติดตํอแลกเปลี่ยน
สิ่งของที่จําเป็น เชํน เกลือ หรือข๎าว มาบริโภคและใช๎สอย สํวนมากเป็นการเดินเข๎าออกหมูํบ๎านแบบ
ไปเช๎าเย็นกลับ ผู๎หญิงถูกกําหนดด๎วยกฎระเบียบ ไมํให๎ออกนอกหมูํบ๎านหรือค๎างคืนภายนอก บางครั้ง
คนบรูหาบผลผลิตเชํน มะเขือ พริก ข๎ามภูไปแลกข๎าวและสิ่งของที่จําเป็นอ่ืนๆ กับคนลาวมาบริโภคใช๎
สอย 

ชาวบรูจะอยูํรวมกันระหวํางสมาชิกบรูเดียวกัน การเข๎า-ออกหรือแม๎แตํการติดตํอกับคน
นอกชุมชนเป็นไปด๎วยการระวังเรื่องการผิดฮีตคอง  ไมํนิยมอยูํรํวมกับคนนอกที่ตํางความเชื่อและ

                                           
1 ขณะที่ในลาว กรมชนเผําของสปป.ลาวเอง (2008,น.54) จัดชาวบรูอยูํในชื่อเรียกชาติพันธุ๑ “กะตาง”   และบอกเลํา

ประวัติความเป็นมาของพวกเขามาอพยพเคลื่อนย๎ายมาจากพมําผํานไทยเข๎ามายังลาว 
2 บางหมูํบ๎านดึงเข๎ามาประกอบสร๎างอัตลักษณ๑ตนเองเป็น “บรู:ราชันย๑แหํงสายน้ํา” 
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จารีต ขณะที่คนกลุํมชาติพันธุ๑ อ่ืน (ไทยอีสานและคนลาวในฝั่งลาว) ก็รับรู๎ ลักษณะเฉพาะทาง
วัฒนธรรมของชาวบรูวํามีภาษาที่แตกตําง มีวัฒนธรรม ความเชื่อและวิถีชีวิตไมํเหมือนกับพวกเขา  
ประวัติศาสตร๑พ้ืนที่ยังบอกเลําด๎วยวํา ชาวบรูมักถูกมองด๎วยการเป็น“ขํา” “คนปุาคนดง” (หรือ
บางครั้งก็เป็นคนที่มีคาถาอาคม วํานยา ตํางๆ ที่ไมํปลอดภัยในการปฏิสัมพันธ๑ด๎วย (ดูบทท่ี 3))  

กลุํมชาติพันธุ๑บรูเป็นกลุํมชาติพันธุ๑ที่มีโครงสร๎างทางสังคมของตัวเอง โดยมีระบบความเชื่อ 
“ผี”  เป็นปัจจัยสําคัญให๎เกิด กฎระเบียบหรือฮีต กําหนดพฤติกรรมและความสัมพันธ๑ระหวํางสมาชิก 
สร๎างการจัดองค๑กรทางพ้ืนที่และสังคมการเมืองแยกแตกตํางจากกลุํมชาติพันธุ๑อ่ืน ภายในชุมชน
รูปแบบการปกครองที่ไมํเป็นทางการ โดยมีลําดับชั้นอํานาจความสัมพันธ๑ในการปกครอง (ที่อิงกับ
ระบบความเชื่อผีและจารีตของชุมชน) ตั้งแตํเจ๎าละโบ เจ๎าฮีต คณะผู๎อาวุโสของตระกูล  และสมาชิก
ของชุมชน  

ในระดับหมู่บ้าน “ผีสูงสุด” (เยียง) ทําหน๎าที่ดูแลหมูํบ๎าน ควบคุมพ้ืนที่ปุา และภูเขา 
กํอให๎เกิดกฎเกณฑ๑หรือฮีตในการควบคุมคนและความสัมพันธ๑ในชุมชน  รวมไปถึงความสัมพันธ๑
ระหวํางคนกับปุา ธรรมชาติและการทํามาหากิน ในระดับครัวเรือน มีผีตระกูลเป็นผีบรรพบุรุษ  
(กุมู๏ยอะยะอะจวย) ที่นับถือกันในเครือญาติสายตระกูลสืบตํอกันมายาวนาน สมาชิกที่ถือผีเดียวกันจะ
อยูํรํวมกันเกิดเป็นกลุํมเครือญาติขนาดใหญํ ผีตระกูลจะควบคุมพฤติกรรมและความสัมพันธ๑ของ
สมาชิกทั้งหมด ทุกคนจึงต๎องยึดถือฮีตและปฏิบัติตามฮีตอยํางเข๎มงวด หากมีการละเมิดจะถือวําผิดผี 
ผีจะลงโทษด๎วยความเจ็บปุวยและอาเพศเหตุร๎ายตํางๆ  แม๎จะมีผู๎เดียวผิดผี แตํผีก็สามารถลงโทษอีก
คนหรือสมาชิกคนอ่ืนในกลุํมได๎  สมาชิกคนหนึ่งๆ จึงต๎องรับผิดชอบและดูแลสมาชิกคนอ่ืนๆ ไปพร๎อม
กัน เพราะหากตนละเมิดฮีต สมาชิกคนอ่ืนๆ อาจได๎รับการลงโทษแทน เชํน เขยทําผิดฮีต (โล๏ย รี๊ต)  
สมาชิกคนอื่นอาจเจ็บปุวยได๎  

ผีมีความสําคัญตํอเครือญาติ  ทําให๎สมาชิกมีตําแหนํงแหํงที่และความสัมพันธ๑เป็นกลุํม
หรือตระกูลเดียวกัน ซึ่งตามมาด๎วยลําดับชั้นความสัมพันธ๑  อํานาจ การแนะนําตักเตือนหรือลงโทษ
สมาชิก  รวมถึงการชํวยเหลือกันระหวํางสมาชิก ลักษณะดังกลําวนี้เป็นรูปแบบการปกครองอยํางไมํ
เป็นทางการ ซึ่งมิลเลอร๑ ได๎ศึกษาบรูในเวียดนามก็พบเชํนเดียวกันวํา ระบบความเชื่อและวงศ๑ตระกูล 
(clan) มีความสําคัญตํอชาวบรูอยํางมาก  วงศ๑ตระกูลสามารถลงโทษสมาชิก เจรจาตํอรองระหวําง
วงศ๑ตระกูล  ปกปูองหรือยืนยันสถานะของสมาชิก (Miller, 1971,p.70) โดยมีผีตระกูล (ผีบ๎าน) 
ควบคุมและกําหนดพฤติกรรมและความสัมพันธ๑ระหวํางสมาชิก สํงผํานอํานาจมายังผู๎อาวุโสเกิดเป็น
ลําดับชั้นของความสัมพันธ๑เชิงอํานาจและกฎปฏิบัติตํางๆ  
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สมาชิกกลุํมผีตระกูลเดียวกันจะรู๎สึกผูกพันกัน เชื่อฟังและให๎ความเคารพผู๎อาวุโสใน
ตระกูล และชุมชน แตํละคนจะชํวยเหลือ และรับผิดชอบตํอคนอ่ืนๆ ในกลุํม รํวมไปถึงสงวนรักษา 
ปกปูอง อาณาบริเวณพ้ืนที่อํานาจผีและฮีตคอง เพื่อให๎เกิดความสมดุลไมํเกิดการละเมิดจนเกิดการผิด
ผีซึ่งจะสํงผลตํอการเสียสมดุล เกิดความเจ็บปุวย หรืออาเพศเหตุร๎ายตํางๆ ภายในกลุํมหรือในชุมชน
ได๎ จนต๎องทําพิธีขอขมาผี เพ่ือแก๎ไขความผิด (ซึ่งอาจต๎องเดือดร๎อนเสียคําปรับไหม หรือหาสัตว๑มาทํา
พิธี)     ฮีตคองจึงถูกสํารวจสํารวมเพ่ือมิให๎เกิดการผิดผีที่จะทําให๎ได๎รับความเดือดร๎อน ถูกผีลงโทษ           
ชลิซิงเกอร๑ก็ได๎บันทึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมบรูในทํานองเดียวกันวํา  วิถีชีวิตชาวบรูเต็มไปด๎วยกฎเกณฑ๑  
ข๎อห๎ามตํางๆ มากมาย การทําผิดกฎถือวําผิดผีจะต๎องถูกปรับไหมตามความผิดหนักเบา 
(Schliesinger, 2003, น. 118-120) ชาวบรูจะเกรงกลัวตํอผีและการถูกลงโทษ ทําให๎ยึดถือและ
ปฏิบัติตามฮีตคองอยํางเครํงครัด 

ด๎วยเหตุนี้ ชุมชนบรูจึงเป็นสังคมที่มีผีควบคุมอาณาบริเวณ ดูแลสมาชิก เมื่อผีถูกลํวงล้ํา
หรือละเมิด คนบรูจะแสดงความเป็นลักษณะเฉพาะของชุมชนหรืออัตลักษณ๑บรู เพ่ือให๎ชุมชนมีความ
เป็นปกติ  มิให๎เสียสมดุลหรืออันจะเป็นการละเมิดฮีตคอง (เหตุนี้ยังรวมถึงการที่คนนอกเข๎ามาลุกล้ํา
ละเมิดฮีตคอง ชาวบรูจะเข๎ามาแสดงลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรม เรียกปรับไหมให๎ทําพิธีขอขมาผี
ตามวัฒนธรรมบรู ซึ่งจะได๎กลําวถึงข๎างหน๎า) เป็นชุมชนมีโครงสร๎างทางวัฒนธรรมเฉพาะ ถูกสงวน
รักษามิให๎เกิดการรุกล้ําหรือละเมิด โดยเฉพาะผีสูงสุดของชุมชนที่ชาวบรูนับถือมาช๎านาน  โครงสร๎าง
ทางวัฒนธรรม (ภาษา ความเชื่อและฮีตคอง) ของชาวบรูจึงเป็นเสมือนเส๎นแบํงพรมแดนที่ธํารง      
อัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑และแยกเขาแยกเรา มีลักษณะเฉพาะแตกตํางจากคนกลุํมชาติพันธุ๑ไทยอีสานและ
คนลาวในฝั่งลาว 

 

8.2 เงื่อนไขการปรับตัวต่อรองทางวัฒนธรรมของชาวบรู 

ตามที่ได๎กลําวมา ชาวบรูเป็นกลุํมชาติพันธุ๑เฉพาะที่มีโครงสร๎างทางวัฒนธรรมเป็นของ
ตนเองและแยกความแตกตํางกับกลุํมอ่ืน แตํเมื่อชาวบรูอพยพเข๎ามาอยูํภายใต๎โครงสร๎างอํานาจรัฐไทย 
ทําให๎ชาวบรูต๎องเผชิญกับอํานาจรัฐและเงื่อนไขของความเปลี่ยนแปลงตํางๆ ในบริบทการเผชิญหน๎า
กับความเปลี่ยนแปลงนี้ คนบรูได๎ปรับตัวตํอรองที่เป็นทั้งถูกกระทําการและผู๎กระทําการด๎วยกลยุทธ๑
ปรับตัวตํอรองที่หลากหลาย   ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดจากการปรับตัวให๎รองรับการ
เปลี่ยนแปลงภายนอก ทําให๎ระบบความเชื่อหรือโครงสร๎างทางสังคมวัฒนธรรมแบบเดิมของชาวบรูถูก
ท๎าทายและตํอรองให๎ยืดหยุํนมาตลอด สํงผลให๎โครงสร๎างและเนื้อหาอัตลักษณ๑เดิมของคนบรูถูก
ปรับเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขที่สัมพัทธ๑ซึ่งมีอยํางน๎อย 3 ประการด๎วยกันคือ 
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1.อํานาจรัฐที่ได๎ครอบทับเข๎ามาดัดแปลงหรือหลอมรวมให๎เป็นพลเมืองของรัฐชาติผําน
เทคโนโลยีแหํงอํานาจตํางๆ เชํน โรงเรียน ศาสนาทางการ การปกครองและการสํารวจตรวจสอบ
สํานึกของการเป็นผู๎อพยพมาเข๎ามาอยูํใต๎พระบรมโพธิสมภาร  พร๎อมกับการจ๎องมอง ควบคุมและ
จัดการเรื่องพ้ืนที่ “ชายแดน” และ “ปุา” 

2. โครงสร๎างวัฒนธรรมลาวที่ใหญํกวําที่พวกเขาปฏิสัมพันธ๑ด๎วย  ได๎แทรกซึมและดูดซับ
วิถีชีวิตของคนบรู เป็นโครงสร๎างวัฒนธรรมลาวในบริบทท๎องถิ่นที่ล๎อมรอบชุมชนชาวบรู  และที่
ชาวบรูปฏิสัมพันธ๑ด๎วย 

3. การถูกเบียดขับพ้ืนที่ด๎วยนโยบายปุาหรืออุทยาน สํงผลกระทบตํอวิถีการดํารงชีพ 
พร๎อมกับที่ชุมชนหมูํบ๎านถูกพัฒนาตามนโยบายรัฐ ถูกเชื่อมตํอกับภายนอกผนวกเข๎าไปในตลาดและ
ระบบทุน วิถีการผลิตเปลี่ยนแปลงไปจากการเคยพ่ึงตนเองกลายพ่ึงพาตลาด จัดหาหรือซื้อมาขายไป
ซึ่งสิ่งของพ้ืนถิ่น แลกเปลี่ยนหรือขายเพ่ือได๎มาซึ่งสินค๎าประเภทอ่ืนหรือแลกกับเงินตรา เศรษฐกิจ
หมูํบ๎านเปลี่ยนไปสูํการผลิตเพ่ือตลาดมากขึ้น การเข๎ามาของความเจริญตํางๆ ได๎ครอบงําวิถีชีวิตของ
ชาวบรูให๎รับกับสิ่งเจริญใหมํๆ เชื่อมตํอสังคมบรูกับภายนอก มีเครื่องมือเครื่องใช๎ เทคโนโลยีตํางๆ 
และวิถีชีวิตที่สะดวกสบาย ซึ่งก็มาพร๎อมด๎วยการแสวงหา สร๎างแรงงานปรารถนา ความรู๎สึกนึกคิด
และตํอสู๎ดิ้นรนการทํามาหากิน ทําให๎คนบรูต๎องดิ้นรนวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย ออกมาเป็น
แรงงานนอกหมูํบ๎าน แตํงงานกับคนตํางถ่ิน เดินทางเคลื่อนย๎ายข๎ามพ้ืนที่ และพรมแดน 

อนึ่ง การปรับตัวตํอรองกับเงื่อนไขตํางๆ เหลํานี้ อัตลักษณ๑ความเป็นบรูหรือโครงสร๎างทาง
วัฒนธรรมบรูที่มีลักษณะเฉพาะก็ถูกปรับเปลี่ยน ตัดไขว๎  แบํงสํวน สํงผลให๎ลักษณะหรือความเป็น  
ชาติพันธุ๑มีความคลุมเครือ (ambiguous) ไมํชัดเจน แตํมีการเลื่อนไหล พลวัตไปตามเงื่อนไขและ
สถานการณ๑  คนบรูนิยามตนเองได๎หลายแบบทั้งบรู ไทยและลาว เป็นพลวัตชาติพันธุ๑ที่เกิดขึ้นจากการ
กํอรูป ผสานและทับซ๎อนกัน ที่มีทั้งความเป็นบรูและสัมพัทธ๑กับความเป็นไทยและไทยอีสาน (ใน
บริบทท๎องถิ่น) ไปพร๎อมกัน  

ทํามกลางการปรับตัวตํอรองที่หลากหลาย คนบรูมีกลยุทธ๑การตํอรองที่สําคัญอยํางหนึ่ง 
คือ “การคืนฮีต” (ลํะละรี๊ต)  เป็นเครื่องมือปฏิบัติการทางวัฒนธรรมที่ชาวบรูนํามาตํอรองปรับ
ผสานอัตลักษณ๑ทางชาติพันธุ๑ที่พลวัตที่มีท้ังความเป็นบรูและสัมพัทธ๑กับวัฒนธรรมแบบใหมํ 

อยํางไรก็ตาม เงื่อนไขทั้งสามที่มีสํวนตํอการปรับเปลี่ยนกํอรํางสร๎างตัวตนบรูสมัยใหมํนั้น 
แตํละเง่ือนไขมิได๎แยกขาดเป็นเอกเทศ หากแตํละเงื่อนไขนั้นบางครั้งก็ ทับไขว๎ สัมพันธ๑กันไปมาอยําง
สลับซับซ๎อน (เชํนการเข๎ามาของอํานาจรัฐก็แทรกมาด๎วยความเจริญ การค๎า การทํองเที่ยวและทุน



282 
 

นิยมตํางๆ ) ซึ่งการกลําวถึงประเด็นใดประเด็นหนึ่งก็อาจเชื่อมโยงไปหาอีกประเด็นได๎ ดังมี
รายละเอียดดังที่จะได๎กลําวตํอไปนี้  

 

8.2.1 บรูไทย: อ านาจรัฐและการปรับตัวต่อรอง 

 หมูํบ๎านเวินบึกมีประชากร 505 คน 95 หลังคาเรือน ตั้งอยูํติดริมแมํน้ําโขง ชาวบรู
ที่นี่อพยพเข๎ามาจากลาวเมื่อปี 2547 หมูํบ๎านนี้มีเส๎นเขตแดนเป็นทั้งแมํน้ําและผืนดิน เพราะเป็น
หมูํบ๎านสุดท๎ายที่สายน้ําโขงซึ่งแบํงเส๎นเขตแดนระหวํางไทย-ลาวไหลมาสิ้นสุดที่นี่แล๎วไหลเข๎าลาว ถัด
จากนั้นใช๎พื้นที่ทางบกคือภูเขาบรรทัดเป็นเส๎นแบํงเขตแดนตํอไป บ๎านเวินบึกติดกับหมูํบ๎านของชาว
ไทยอีสานคือบ๎านทําแพรและบ๎านห๎วยหมากใต๎ข๎ามเทือกเขาไปมีหมูํบ๎านชาวลาว 5-7 หมูํบ๎านที่
ชาวบรูเคยปฏิสัมพันธ๑ แลกเปลี่ยนสินค๎าเชํนข๎าว เกลือ มาช๎านาน  

บ๎านทําล๎งมีประชากร 335 คน นับเป็นครัวเรือนได๎ 63 หลังคาเรือน ชาวบรูบ๎านทําล๎ง 
อพยพมาจากบ๎านลาดเสือในเวลาใกล๎เคียงกับชาวบรูบ๎านเวินบึก มีเส๎นแบํงเขตแดนเพียงสายแมํน้ํา
โขง และถูกล๎อมรอบด๎วยคนไทยอีสานและคนลาวที่อยูํฝั่งตรงข๎ามแมํน้ําเชํนเดียวกัน นอกจากนี้ 
เนื่องจากชาวบรูที่นี่อยูํใกล๎แหลํงทํองเที่ยวที่สําคัญ สภาพปัจจุบัน ทางเข๎าหมูํบ๎านจึงมีบ๎านพักและ    
รีสอร๑ท มากมายสําหรับต๎อนรับนักทํองเที่ยวพร๎อมด๎วยปูายคําขวัญ “ชมพระอาทิตย๑ขึ้นกํอนใครใน
สยาม” ชาวบรูบ๎านทําล๎งได๎รับผลกระทบจากทํองเที่ยวอยํางเข๎มข๎น  มีบ๎านพักโฮมสเตย๑ในหมูํบ๎าน 
พร๎อมบริการนําเที่ยวธรรมชาติ (ชาวบรูทั้งสองหมูํบ๎านที่กลําวมา (รวมถึงบ๎านต๎นเค๎าที่พวกเขาอพยพ
มาด๎วย) ตั้งบ๎านเรือนติดริมแมํน้ําโขง เขตชายแดนไทย-ลาว)  

ในการสร๎างความเป็นชาติไทย  รัฐได๎พยายามที่จะหลอมรวมคนกลุํมตํางๆ เข๎ามาสูํความ
เป็นชาติ (Keyes, 1979) โดยใช๎เทคโนโลยีแหํงอํานาจตํางๆ เชํน โรงเรียน รูปแบบการครอง ศาสนา 
และนโยบายชาติพันธุ๑ ในแงํของการปกครอง ชาวบรูถูกรวมจัดตั้งเป็นชุมชนหรือหมูํบ๎าน (มีประชากร
พอที่จะตั้งเป็นหมูํบ๎านได๎) มีผู๎ใหญํบ๎านเป็นเสมือนตัวแทนของรัฐในการปกครองดูแลซึ่งทําให๎รูป  
“การปกครองแบบเป็นทางการ” เริ่มกํอตัว (ขณะที่รูปแบบเดิมของพวกเขาคือระบบความเชื่อและ
ศีลธรรม1) พร๎อมกันนั้นก็ถูกจัดให๎มีนามสกุลตามนโยบายการสร๎างชาติและจําแนกระบุตัวตนพลเมือง 
พวกเขาถูกรับรู๎เหมารวมด๎วยความเป็น “ขํา” มีลักษณะการทํามาหากินอยูํ “ตามปุาตามดง” จึงถูก
ตั้งนามสกุลวํา “พ่ึงปุา” และ “พ่ึงดง” ชาวบรูที่อพยพเข๎ามาไมํช๎านานก็ถูกปรับเปลี่ยนชื่อเสียงเรียง
                                           

1 ในการปกครองชํวงเร่ิมต๎น คนที่ถูกเสนอให๎เจ๎านายแตํงตั้งเป็นผู๎ใหญํบ๎านนั้นยังยึดโยงกับระบบศีลธรรมทางความเชื่อ
ของพวกเขา คนบรูบอกวํา เลือกจากคนที่นําเคารพเชื่อถือ เป็นที่ รักใครํของชาวบ๎าน แตํภายหลังการเมืองคํอยๆ มีการ
เปลี่ยนแปลงมากข้ึน  
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นามให๎เป็นพลเมืองที่ระบุตัวตนได๎ตามนโยบายรัฐเพื่อสร๎างความเป็นปึกแผํนหรือธํารงไว๎ซึ่งเอกลักษณ๑
ของความเป็นไทยอยํางมีนัย ประมาณต๎นทศวรรษที่ 2480 หมูํบ๎านเวินบึกได๎รับการจัดการศึกษา
ระดับประถมศึกษา 4  ฝึกหัดและสอนชาวบรูให๎เรียนรู๎ภาษาไทย พร๎อมกับความเป็นไทยผําน
แบบเรียนตํางๆ เชํน ประวัติศาสตร๑และภูมิศาสตร๑ ซึ่งรวมถึงความเป็นไทยทางวัฒนธรรมผํานนโยบาย
กําหนด1 โดยเริ่มแรกได๎สร๎างอาคารเรียนและจัดการศึกษา ชาวบรูเรียนรู๎ภาษาไทย วัฒนธรรมไทย 
การติดตํอสื่อสารกับคนภายนอกมีความสะดวกมากขึ้น แตํกระนั้นบางคนยังอายที่จะสื่อสารด๎วย
ภาษาบรูเมื่อออกมานอกชุมชน เพราะกลัวถูกรู๎วําเป็น “ขํา”   

ภายใต๎อํานาจรัฐที่ได๎เข๎ามาจัดการปกครองและหลอมรวมสร๎างตัวตนพลเมืองของความ
เป็นไทยนั้น ชาวบรูได๎ถูกหลอมรวมด๎วยความเป็นไทยผํานการปลูกฝังจิตสํานึกของชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย๑  ตระหนักและภักดี (เป็นพลเมืองที่ดี)  ด๎วยเงื่ อนไข “คนอพยพ” เข๎ามาพ่ึง         
พระบรมโพธิสมภารของกษัตริย๑บนผืนแผํนดินไทย2 จิตสํานึกนี้ยิ่งถูกขับเน๎นเมื่อผนวกเข๎ากับอํานาจรัฐ
ในการจัดการ ควบคุม “พ้ืนที”่ ในมิติ  “พ้ืนที่ชายแดน” และ “พ้ืนที่อุทยาน”  ที่มีผลตํอการจ๎องมอง 
สอดสํองดูแลอยํางเฉพาะ (จากอํานาจรัฐ) ไมํวําจะเป็นเรื่องความมั่นคง เขตแดนอธิปไตย และการ  
บุกรุกหรือทําลายปุา 

 
ในชํวงสงครามสู๎รบของลาวหรือเหตุการณ๑ลาวแตก พื้นที่ชายแดนถูกเฝูามอง ควบคุมเรื่อง

ความมั่นคงและปกปูองอธิปไตยอยํางเข๎มข๎น  คนบรูเคยถูกเสนอให๎ย๎ายไปอยูํที่ที่รัฐจัดไว๎ให๎เรียกวํา 
“นิคมสร๎างตนเอง” แตํชาวบรูได๎รวมกันแสดงความจํานงในการอยูํตํอ พร๎อมกับแสดงการปรับตัว
ตํอรองเชํนให๎ความรํวมมือหรือเข๎าไปมีสํวนรํวมกับรัฐแสดงการเป็นพลเมืองที่ดีซึ่งมีนัยของการปรับตัว
ตํอรองที่สําคัญของชาวบรูตํอการตระหนักรู๎ถึงความเปราะบางใน “ความเป็นพ้ืนที่ชายแดน”  
นอกจากนี้แล๎ว ด๎วยลักษณะของพ้ืนที่ที่เป็นปุาและภูจํานวนมากนั้นรัฐได๎อ๎างความชอบธรรมเข๎า
จัดการ และควบคุมพ้ืนที่มากขึ้นด๎วยนโยบาย “อุทยานแหํงชาติ” เพ่ือรักษาปุา กําจัดการบุกรุกหรือ
ทําลายปุา  บรูที่อยูํในพ้ืนที่ดังกลําวจึงได๎รับผลกระทบ ถูกจ๎องมอง ห๎ามตัดไม๎ทําลายปุา ยุติ การทําไรํ
หมุนเวียน  การหาของปุาหรือใช๎ประโยชน๑จากปุาก็ถูกควบคุมด๎วยเชํนกัน  

ชาวบรูจําต๎องปรับตัวตํอรองกับความเปลี่ยนแปลง จากเดิมสภาพดินสํวนใหญํทําการ
เพาะปลูกได๎น๎อย เนื่องจากเป็นชั้นหิน เมื่อถูกประกาศเป็นพ้ืนที่อุทยานก็ยิ่งทําให๎พ้ืนที่ทํากินและวิถี
การทํากินยิ่งถูกเบียดขับมากขึ้น และอาจกลายเป็นการบุกรุกหรือทําลายปุา คนบรูสํวนใหญํจึงไร๎ที่ทํา

                                           
1ซึ่งอยํางน๎อยก็มีความเข๎มข๎นที่ปรากฏชัดในยุคของรัฐนิยมสมัยจอมพล ป.พิบูล (ยุกติ มุกดาวิจิตร, 2555:19)   
2 สัญลักษณ๑ของพระบรมฉายาลักษณ๑ ธงชาติหรือธงธรรมจักรจึงถูกวัดวางประดับประดาไว๎อยํางหนาตาที่ซุ๎มประตู

ทางเข๎าหมูํบ๎าน ซึ่งจะปรากฏให๎เห็นเป็นคร้ังแรกเมื่อเข๎าไป (และยังคงเป็นอยูํทุกวันนี้) 
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กิน ต๎องดิ้นรนวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจแบบอ่ืนๆ เทําที่เป็นไปได๎ และปรากฏการณ๑ที่มีมากก็คือการ
ออกมาเป็นแรงงานนอกหมูํบ๎านในที่ตํางๆ (ซึ่งก็มีสํวนตํอการคืนฮีต ปรับตัวตํอรองกับอัตลักษณ๑เดิมให๎
ยืดหยุํนมากขึ้นเพ่ือออกมาใช๎ชีวิตแบบสมัยใหมํ) แตํก็มีพ้ืนที่บางสํวนที่เคยถูกทํากิน (เพราะเป็นพ้ืน
ราบแหํงหนึ่ง ทําการเพาะปลูกได๎) ชาวบรูกลุํมที่พํอแมํเคยทํากินอยูํในที่ดังกลําวได๎ขอตํอรองกับ
เจ๎าหน๎าที่ทํากินตํอไป บางกลุํมก็อ๎างความเชื่อผีตํอรองวํา “ผีควบคุมการทํากินเป็นชํวงเวลาวําเดือน
ไหนควรทําอะไรและไมํควรทําอะไร บํแมํนทั้งปีที่สิเป็นการทําลายปุา”   

นอกจากนี้ ที่อยูํอาศัยของชาวบรูยังได๎ถูกจัดสรรใหมํ ให๎ชาวบรูจับฉลากเลือก ซึ่งกรณีนี้ 
ชาวบรูไมํอาจเลือกที่อยูํอาศัยกับเครือญาติผีตระกูลได๎ แตํฉลากที่จับได๎จะชี้นําที่อยูํแหํงใหมํของพวก
เขา อยํางไรก็ตาม เมื่อจับฉลากได๎บางคนยังอยูํอาศัยกลับกลุํมตระกูล (จุมรี๊ต) 1 (ตามระบบความเชื่อ) 
แตํพ้ืนที่ใหมํก็ยังถูกสงวนสิทธิ์ไว๎ให๎กับลูกหลานหรือเครือญาติ  สําหรับกลุํมคนที่เป็นผู๎ชายมักจะย๎าย
ไปกับครอบครัวภรรยาและลูกๆ ที่ไปสร๎างเรือนในที่แหํงใหมํ  (โดยฝุายภรรยามักจะคืนฮีต แตํสามีจะ
ยังไมํคืน2) แตํเมื่อถึงเวลาที่ประกอบพิธีผีตระกูล เขาก็กลับมารํวม ดังสามีของปูาบัวผันที่เขาเป็นเจ๎า   
ฮีตกลุํมตระกูลหนึ่ง (โดยการตกทอดผํานการสืบเชื้อสาย) ย๎ายมาอยูํกับปูาบัวผันที่ทําการคืนฮีตออก
มาอยูํในที่ใหมํที่จับฉลากได๎ เมื่อถึงเวลาทําพิธีเลี้ยงผีตระกูล เขาก็จะลงมารํวมกับเครือญาติ และเป็น
ผู๎นําในการทําพิธี (ดูบทท่ี 4)  

แม๎อํานาจจะเข๎ามาควบคุม จัดการดูแลพ้ืนที่ในฐานะของหลวงหรือปุาอุทยาน แตํกระนั้น
การตรวจตรา จับจ๎อง และควบคุม (ของอุทยาน) ก็มีการลักลั่น คนนอกท้ังคนไทยอีสานหรือคนลาวใน
ฝั่งลาวได๎เข๎ามา (ลักลอบ) ใช๎ประโยชน๑หรือแยํงชิงทรัพยากรโดยเฉพาะพืชพันธุ๑ที่เกิดจากปุาเชํน เห็ด 
หนํอไม๎ หรือไม๎ไผํที่ใช๎จักสาน คนบรูเองยอมรับวํา บางครั้งก็ไมํทันคนนอกที่เข๎ามา เห็ดหมดไปจากปุา
ไวขึ้น ไม๎ไผํที่เคยใช๎จักสานก็ถูกตัดจนหมดกอ (ขณะที่คนบรูจะตัดแล๎วเหลือไว๎) สํวนหนึ่งอาจเป็น
เพราะวําเมื่อรัฐประกาศพ้ืนที่อุทยาน เบียดขับความเชื่อและการจัดการดูแลปุาไปจากชาวบรู ทําให๎
พวกเขาไมํได๎มีความรู๎สึกหวงแหนดูแลปุา  (หรือพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ลดหายไปกลายเป็นที่สาธารณะหรือ
ของหลวง ไมํสามารถอ๎างสิทธิ์หรือยืนยันกับคนนอกเพ่ือสงวนพ้ืนที่เฉพาะวัฒนธรรมของตนเอง3) จึง
เกิดการเข๎ามาใช๎ประโยชน๑ได๎งํายขึ้น ขณะที่เจ๎าหน๎าที่รัฐก็ไมํสามารถสอดสํองดูแลทั่วถึงหรือลดหยํอน
ให๎คนนอกเข๎ามาใช๎ประโยชน๑จากปุาได๎ จึงทําให๎เกิดการลักลั่นขัดแย๎งดังกลําว   คนบรูเองซึ่งต๎อง   

                                           
1 ซึ่งเป็นกรณีที่กลุํมยังมีที่ดินพอให๎สมาชิกขยับขยายสร๎างเรือนได๎ 
2 ทั้งนี้เป็นเพราะถือผีคนละกลุํมกัน การคืนต๎องเสียควาย 2 ตัว ซึ่งเปลืองคําใช๎จํายมาก นอกจากนี้  เนื่องจากชาย

คํอนข๎างอิสระในการเดินทางเคลื่อนย๎าย ไมํถูกควบคุมด๎วยผีและฮีตเหมือนผู๎หญิง  เมื่อแตํงงานเขาก็ย๎ายมาทําพิธีขออยูํกับกลุํม
ตระกูลภรรยา แตํยังถือผีกลุํมตนเองอยูํ การย๎ายตามภรรยา (ที่คืนฮีต) ก็เป็นไปอยํางอิสระในทํานองเดียวกัน 

3 ดังที่เคยเกิดขึ้นสมัยกํอน  ที่ชาวบรูแสดงความเชื่อเฉพาะหมูํบ๎านปรับไหมคนนอกที่เข๎ามาทําผิดฮีตคองของพวกเขา 
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ดิ้นรนวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจ (บวกกับความรู๎สึกลักลั่นขัดแย๎งที่เสมือนได๎แตํมองดูคนอ่ืนเข๎ามาฉวยใช๎
ประโยชน๑) ก็เกิดการเข๎ารํวมการตํอรองหรือลักลอบใช๎ประโยชน๑ด๎วย คนบรูบางกลุํมโดยเฉพาะวัย
หนุํม ก็เข๎ามาตัดไม๎และใช๎ประโยชน๑จากปุาทั้งการเก็บหาของปุาและลําสัตว๑ ด๎วยกลยุทธ๑ตํางๆ ที่มีทั้ง
ลักลอบหรือแอบแฝงสร๎างเงื่อนไขการตํอรองเชํน ขอนําไม๎มาสร๎างบ๎านเรือนจากเจ๎าหน๎าที่  คุณคํา
หรือความศักดิ์สิทธิ์ของผีถูกลดทอนลง ต๎นไม๎ท่ีมูลคําทางเศรษฐกิจ (แม๎จะอยูํใกล๎กับหอผี) ก็ถูกตํอรอง
จากผี (ทําพิธีขอขมา) ตัดนํามาแปรเป็นมูลคําทางเศรษฐกิจ  ซึ่ งปรากฏการณ๑ท๎าทาย ลดทอน หรือ
ปรับย๎ายคุณคําหรือความศักดิ์สิทธิ์ของผีนี้มีปรากฏเป็นระยะๆ (โดยผู๎อาวุโสของชุมชนมองวําเป็นการ
เสื่อมถอยของลูกหลานที่เปลี่ยนแปลงไปกับยุคสมัย) แตํอยํางไรก็ตาม สํวนหนึ่งเป็นผลมาจากอํานาจ
รัฐและอิทธิพลของความเจริญตํางๆ ที่เข๎ามา 

ชาวบรูถูกดัดแปลงเข๎ากับรูปแบบทางการเมืองการปกครองของรัฐ  หัวหน๎าชุมชนหรือ
ผู๎นํามิได๎ผูกอยูํกับความสําคัญและอํานาจของผีเชํนเจ๎าละโบหรือเจ๎าฮีตซึ่งเป็นอัตลักษณ๑ของชาวบรู 
การเมืองแบบใหมํที่เข๎ามาเป็นการเมืองแบบเป็นทางการในแบบของรัฐ เป็นเสมือนตัวแทนของรัฐ 
อยํางไรก็ตาม การเมืองได๎เปลี่ยนแปลงและซับซ๎อนขึ้นตามยุคสมัย กํอให๎เกิดลักษณะการเมือง การ
เลํนการเมืองและกลอุบายการชิงชัยตําแหนํงการเมืองตํางๆ   ลักษณะการเมืองภายนอกเหลํานี้เข๎ามา
มีผลตํอการเรียนรู๎ ปรับตัวของชาวบรู ชาวบรูเรียนรู๎การเมือง พร๎อมกันนั้นก็ปรับใช๎การเมืองและเลํน
การเมืองเป็นทั้งในการชิงตําแหนํงการเมืองและในวิถีชีวิตประจําวัน  

การชิงชัยตําแหนํงทางการเมืองในหมูํบ๎าน ชาวบรูนําเอาระบบเครือญาติหรือตระกูลมา
เป็น ฐานการเลํนการเมืองในการแขํงขันเชํน คนที่มีเครือญาติกลุํมใหญํและเลํนการเมืองเป็นมัก
ประสบความสําเร็จ  บางครั้งก็ใช๎เป็นพลังตํอรองกับนักการเมืองภายนอก เป็นหัวคะแนนหรือเป็นฐาน
เสียงให๎ นักการเมืองก็จะชํวยเหลือเพ่ือให๎ตัวแทนของเครือญาติได๎รับชัยชนะในตําแหนํงที่แขํงขัน หรือ
ชํวยเหลือในด๎านอ่ืนๆ  

อัตลักษณ๑หรือความเป็นปึกแผํนดั้งเดิมของบรูถูกปรับเปลี่ยนตามการเมืองภายนอก  
ระบบเครือญาติที่เคยมีความหมายสร๎างความเป็นปึกแผํน  ยึดโยงชาวบรูเข๎าไว๎เป็นกลุํมตระกูล 
(จุมรี๊ต) ด๎วยกัน ได๎ถูกลดทอน แบํงสํวน และกลายมาเป็นพลังตํอสู๎ทางการเมือง  ระบบเครือญาติหรือ
ตระกูลที่เคยมีความหมายแบบหนึ่ง ได๎ถูกปรับความหมายใหมํ เป็นพลังตํอรองทางการเมือง         
อัตลักษณ๑บรูได๎ถูกปรับความหมายใหมํเข๎ากับการเปลี่ยนแปลงมากข้ึน 

การเลํนการเมืองถูกนํามาใช๎ในชีวิตประจําวัน (ซึ่งบางครั้งก็ถูกดึงเข๎าไปสอดประสานหรือ
ซ๎อนทับกับวัฒนธรรมท๎องถิ่นที่ชาวบรูรับเข๎ามา (ที่อาศัยความแนบชิดทางวัฒนธรรมกับคนท๎องถิ่น) 
ซึ่งทําให๎การเลํนการเมืองในชีวิตประจําวันมีความสลับซับซ๎อนและทําได๎อยํางไมํเก๎อเขิน  ด๎วยอาศัย
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เครือขํายความสัมพันธ๑ทางวัฒนธรรม) ตามเงื่อนไขตํางๆ เชํน เข๎าหาสร๎างสายสัมพันธ๑กับ ผู๎นําท๎องถิ่น
ทั้งที่เป็นคนไทยอีสานหรือคนลาวในฝั่งลาว ทําให๎เพ่ิมพ้ืนตํอรอง ชํวงชิง และฉวยใช๎ประโยชน๑ตํ างๆ  
ซึ่งพบได๎กระท้ังในวิถีชีวิตประจําวันโดยทั่วไป ซึ่งมีตัวอยํางดังตํอไปนี้ 

ลุงไกํสร๎างสายสัมพันธ๑กับนักการเมืองท๎องถิ่นและพ่ึงพาระบบอุปถัมภ๑ เขาเป็นหัวคะแนน 
ชํวยเหลือและสนับสนุนนายกอบต.   นายกฯ ก็ดึงงบโครงการบ๎านเทิดไท (สําหรับผู๎ยากไร๎ ทั้งที่หลาย
คนก็ติงวําเขาไมํมีคุณสมบัติ) ให๎เขา นํามาสร๎างและตํอเติมบ๎านเรือนของเขาให๎ดูทันสมัยมากขึ้น (ซึ่งก็
ถูกครหาและยกมาเป็นประเด็นโจมตีทางการเมืองจากอีกกลุํมตระกูลคูํแขํง)  นอกจากนี้ ลุงไกํยังรู๎จัก
เลํนการเมืองในชีวิตประจําวันด๎วยอาศัยความแนบชิดทางวัฒนธรรมซ๎อนทับกับการรู๎ จักเข๎าหา รํวม
ดื่มกิน มอบของฝากของต๎อน  ให๎ความชํวยเหลือ  อันนําไปสูํการสร๎างสายสัมพันธ๑หรือความผูกพัน
แนบชิดหรือฮักแพง (ซึ่งผู๎วิจัยขอเรียกวํา การเลํนการเมืองในชีวิตประจําวัน) กับผู๎นําท๎องถิ่นสองฟาก
พรมแดน ทําให๎เขาเป็นคนกว๎างขวาง มีพ่ีน๎องฮักแพงมาก มีเครือขํายความสัมพันธ๑มาก ซึ่งคนบรูและ
คนท๎องถิ่นมักจะเรียกลักษณะทํานองนี้วํา “เป็นคนกว๎าง”  จนเขาเป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือ ให๎ความ
ชํวยเหลือเครือญาติหรือญาติพ่ีน๎องคนลาวในฝั่งลาวเชํน  ลูกคนลาวฝั่งลาวโดนตํารวจไทยจับในการ
ข๎ามแดนเขาก็พาหัวหน๎าหรือนายไปชํวยรับตัวกลับมา เจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่นต๎องการสานสัมพันธ๑ระหวําง
กันสองฟากฝั่งเขตแดนเขาก็เป็นคนชํวยประสานหรือนําพา หรือแม๎แตํบางครั้งเครือญาติหรือญาติพ่ี
น๎องฮักแพงบางหมูํบ๎านฝั่งลาวขาดแคลนต๎องการความชํวยเหลือหรือบริจาคสิ่งของให๎โรงเรียนหรือวัด
ก็บอกผํานมาให๎เขาชํวยหาเจ๎าภาพหรือบอกกลําวเลําบุญ  ขณะที่เขา นอกจากได๎การยอมรับและ
เชื่อถือหรือความไว๎ใจแล๎ว ยังทําให๎ข๎ามแดนไป -มาหรือเข๎า-ออกหลายหมูํบ๎านได๎ ถูกรับเชิญเข๎า
รํวมงานบุญ ได๎รับของฝากของต๎อนกลับมาบริโภคใช๎สอย (โปรดดูวิถีชีวิตแบบใหมํของลุงไกํ พร๎อม
คนบรูอื่นๆ ในประเด็นหน๎า) ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการพ่ึงพา ชํวยเหลือและฉวยใช๎ประโยชน๑ระหวํางกันบน
เงื่อนไขที่ซ๎อนทับสลับซับซ๎อนซึ่งเป็นได๎ทั้งการเลํนการเมืองในชีวิตประจําวัน ความแนบชิดทาง
วัฒนธรรมท๎องถิ่น และวิถีชีวิตแบบใหมํ อยํางไรก็ตาม การเลํนการเมืองในชีวิตประจําวันนี้ ยังถูก
เลือกใช๎จากคนบรูทั่วไประหวํางพวกเขากับผู๎นําท๎องถิ่นหรือคนไทยอีสานและคนลาวในฝั่งลาวด๎วย 
(เชํน ชายบรูบางคนได๎รํวมวงดื่มกินกับนักการเมืองของหมูํบ๎านก็ทําให๎เขาสมอ๎างได๎วําเขารู๎จักนาย)  
ซึ่งก็ทําให๎เกิดการพึ่งพา ชํวยเหลือและฉวยใช๎ประโยชน๑ตํางๆ ได๎ในทํานองเดียวกัน 

โครงการศิลปาชีพที่เข๎ามาสํารวจและจัดตั้งในพ้ืนที่ ชาวบรูถูกนับรวมและแสดงให๎เป็นคน
ไทยอีสานที่มีรายได๎ไมํเพียงพอยังชีพ ชาวบรูหลายคนเข๎ามาเป็นตัวแทนหรือหัวหน๎ากลุํมอาชีพตํางๆ 
เชํน กลุํมเลี้ยงปลาในกระชัง กลุํมจักสาน  ระยะตํอมา กระบวนการบางอยํางลําช๎า หลายคนคํอยๆ 
ถอนตัวออกไป หันไปดิ้นรนทํางานรับจ๎างอยํางอ่ืนๆ ซึ่งเป็นมรรคเป็นผลมากกวํา แตํเมื่อมีการตรวจ
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เยี่ยมโครงการ พวกเขาจะรวมตัวปัดกวาดอาคาร จัดเตรียมต๎อนรับและหยิบยกกิจกรรมบางอยําง
ขึ้นมาจัดแสดง จัดฉากเพ่ือต๎อนรับ  

การเข๎ามาของโครงการสร๎างเขื่อนกันทรุดริมน้ําในหมูํบ๎าน  ชาวบรูรู๎วําใครได๎ประโยชน๑ 
ใครมีอํานาจ ชาวบรูกลุํมหนึ่งได๎ประโยชน๑อิงแอบไปกับนายทุน ยอมให๎นายทุนเข๎าระเบิด ขุดเจาะ
ก๎อนหินในที่ของตนเองเพ่ือแลกกับพ้ืนที่ราบใช๎ประโยชน๑ได๎ นายทุนให๎คนกลุํมนี้เซ็นยินยอมเข๎าไป
ระเบิด ขุดเจาะ นําเอาหินมาเท ปู สร๎างเข่ือน ชาวบรูอีกสํวนหนึ่งรับรู๎ในกระบวนการนี้ การระเบิดหิน 
สร๎างเสียงดังและฝุุนฟูุงกระจายกลบไปทั่วทั้งหมูํบ๎าน ชาวบ๎านกลุํมหลังนี้ได๎รวมกันเข๎าตํอรอง 
ร๎องเรียนเรื่องไมํความชอบธรรมในกระบวนการดังกลําว (มีเสียงซุบซิบกันวํา โครงการนี้ในหมูํบ๎านอ่ืน
ทําไมํได๎ ชาวบ๎านไมํยินยอม แตํที่นี่ทําได๎เพราะบางกลุํมให๎ความรํวมมือและยินยอม) คนบรู
นักการเมืองในหมูํบ๎านที่ได๎ผลประโยชน๑ตัดรอนการร๎องเรียน นําจดหมายร๎องเรียนมาเก็บไว๎ที่ตนเอง 
กลุํมที่ร๎องเรียนก็รู๎วําจดหมายของพวกเขาถูกตัดรอนไป และครหานักการเมืองดังกลําววําชี้ให๎         
รถแมคโครไถปรับเอาพ้ืนที่ให๎ญาติตัวเองเพ่ิม ด๎วยการรุกที่สาธารณะของหมูํบ๎านและเบียดล้ําที่คนอ่ืน 
อยํางไรก็ตาม  ชาวบรูเลําให๎ผู๎วิจัยฟังวํา เรื่องที่ร๎องเรียนไปนั้นเป็นการขอตํอรอง  สํวนหนึ่งเกี่ยวกับ
การให๎แก๎ไขเรื่องฝุุนและเสียงดังที่มีผลกระทบตํอคนในหมูํบ๎าน อีกสํวนหนึ่ง พวกเขาขอให๎นายทุน
นําเอาดินจากริมแมํน้ํามาให๎ชาวบ๎านไว๎เพาะปลูกในครัวเรือน (เพราะหากเขื่อนเสร็จ พวกเขาจะไมํ
สามารถเข๎ามาเพาะปลูกท่ีดินริมน้ําได๎) และเป็นเสมือนแลกกับกําไรที่นายทุนได๎ไป (ฟรีๆ) จากหินของ
หมูํบ๎านนําไปใช๎ในการกํอสร๎าง ข๎อตํอรองและข๎อเสนอได๎รับการตอบสนองบางสํวนเชํนการ
ปรับเปลี่ยนเวลาทํางาน และนําน้ํามาฉีดดับฝุุนบ๎าง แตํก็ไมํได๎เป็นไปตามข๎อตกลง แตํการขอดินเพ่ือ
นํามาเพาะปลูกพืชครัวเรือนนั้นไมํได๎การตอบสนอง นายทุนจํายในสํวนนี้เป็นหลังคาสันไทให๎โรงครัว
ในวัด ชาวบ๎านรู๎วําเป็นอุบายตํอรองด๎วยราคาไมํก่ีพันบาท   

ศาสนาพุทธถือวําเป็นศาสนาทางการที่รัฐใช๎ในการปรับเปลี่ยนและผนวกรวมคนกลุํมน๎อย
ตํางๆ ซึ่งมักจะถูกมองวํา เชื่อผี ไมํเจริญและไมํเป็นผลดี (ซึ่งปรากฏการณ๑นี้เราจะพบเห็นได๎ใน
เปูาประสงค๑ของการเผยแผํของกลุํมธรรมจาริกแหํงแผํนดินในภาคเหนือโดยมีสถาบันกษัตริย๑และ
หนํวยงานของรัฐให๎การสนับสนุน ดูบทที่  3) สํวนในภาคอีสาน แม๎จะไมํปรากฏกลุํมองค๑กรที่ทํางาน 
เผยแผํศาสนาทางการแบบภาคเหนืออยํางเป็นรูปธรรม แตํพระสายธรรมยุตที่กํอตั้งตั้งแตํรัชกาลที่ 4  
ได๎รับการศึกษาจากรุงเทพฯ สนองนโยบายราชสํานักไทย ถูกสํงมาประจําการที่หัวเมืองอุบล เป็น
กําลังสําคัญจัดการศึกษาแบบใหมํ สอนภาษาไทยควบคูํกับภาษาบาลี อบรม เผยแผํพุทธศาสนาควบคูํ
ไปกับหน๎าที่พลเมืองไทยที่ดี (จารุวรรณ ธรรมวัตร, 2538,น.87-91) ในภาคอีสานมาช๎านาน พระกลุํม
นี้สํวนหนึ่งยังธุดงค๑ไปถิ่นที่ตํางๆ พร๎อมกับมีเรื่องเลําถึงอัศจรรย๑หรือปาฏิหาริย๑ที่ปราบผีตํางๆ เชํนผีปูุ
ตา  พร๎อมกับสร๎างสํานักสงฆ๑หรือวัดขึ้นในที่ตํางๆ (Hayashi, 2003) เป็นกระบวนการปราบ ลดทอน
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และดึงความเชื่อท๎องถิ่นเข๎ามาผสานกับพุทธศาสนา (หรือกระบวนการทําให๎เป็นพุทธศาสนา) ลด
ความแตกตํางทางศาสนาลงไปสูํการมีศาสนาเดียวคือพุทธศาสนา ชาวบรูเลําวํา พุทธศาสนาเข๎ามาใน
หมูํบ๎านด๎วยพระธุดงค๑เข๎ามากํอน  

 พุทธศาสนา (ศาสนาทางการ) มีผลตํอการปะทะประสานและซึมซับเอาวัฒนธรรมของ
ชาวบรู ยายชาวบรูที่เคยมีประสบการณ๑ในชํวงนั้นเลําวํา “พวกเราไมํรู๎วํา ชายที่หัวโล๎นหํมเหลืองที่เข๎า
มาในหมูํบ๎านนั้นเป็นใคร บางคนกลัวและวิ่งไปหลบซํอน”  การเข๎ามาของพุทธศาสนาในชํวงแรกๆ  
ชาวบรูบางกลุํมยังไมํยอมปรับเปลี่ยนความเชื่อ พวกเขาพากันย๎ายออกไปตั้งที่อยูํอาศัยอีกด๎านของ
หมูํบ๎าน แตํภายหลังถูกกดดันให๎กลับเข๎ามาอยูํในหมูํบ๎านด๎วยเหตุผลการปกครอง แตํในท๎ายที่สุด 
ความเชื่อผีก็ถูกดึงเข๎าไปสูํกระบวนการทําให๎เป็นพุทธศาสนา พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ของสังคมชาวบรูถูกชํวงชิง
และสถาปนาครอบทับด๎วยพุทธศาสนา รวมถึงรัฐได๎จัดตั้งองค๑กรแบบใหมํครอบทับพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ของ
ตระกูลและหมูํบ๎าน1 ผู๎อาวุโสชาวบรูเลําถึงการสร๎างวัดวํา ผู๎นําชุมชนพาชาวบ๎านจัดพิธีขอขมาตํอรอง
กับผีวํา “พวกตนจําต๎องทําให๎ถูกต๎องตามทางการ เพราะเข๎ามาอยูํในขอบเขตชาติไทย ถ๎าไมํสร๎างวัด
อาจถูกให๎ออกนอกประเทศ  ถ๎าเป็นเชํนนี้เทํากับวําชาวบรูต๎องอพยพเคลื่อนย๎ายกันอีก”  

สําหรับคนบรู การเคารพผีนอกจากยึดปฏิบัติตามฮีตคองอยํางเครํงครัดแล๎ว ยังสะท๎อน
ผํานการทําพิธีกรรมเลี้ยงผี เพื่อให๎ผีพอใจและจะได๎รับการปกปูองคุ๎มครอง เป็นสมาชิกที่ดี และชํวยให๎
มีความอุดมสมบูรณ๑ในผลผลิตและการทําไรํ  รวมไปถึงความมั่นคง ปลอดภัยของชีวิตในฐานะ       
ลูกพ่ึงลูกเทียน 

แตํเมื่อเข๎าสูํสมัยที่หมูํบ๎านได๎รับความเปลี่ยนแปลง รัฐได๎เข๎ามาครอบทับอาณาบริเวณ
สถานที่และพ้ืนที่ พร๎อมกันนั้นก็สถาปนาอํานาจแบบใหมํและหลอมรวมความเป็นชาติ  ผีไมํเพียงถูก
เบียดขับออกไปเทํานั้น แตํอํานาจผียังถูกลดทอนลง พร๎อมกับความเข๎มข๎นขึ้นตามลําดับของอํานาจรัฐ
และความเปลี่ยนแปลงสมัยใหมํ   “การเป็นสมาชิกที่ดีแล๎วผีคุ๎ม” ถูกปรับเปลี่ยนหรือตํอรองให๎เข๎า
ความเป็น “พลเมืองที่ดี” ในบริบทของรัฐชาติ แล๎วจะได๎รับการปกปูองยืนยันสถานะทางพลเมืองหรือ
กฎหมาย (มิฉะนั้น จะในทางตรงกันข๎าม) 

การปรับเปลี่ยนความเชื่อของพวกเขามีผลสําคัญตํอวัฒนธรรมของชาวบรู เพราะความ
เชื่อเป็นพื้นฐานของอํานาจทางศีลธรรมในการกําหนดกฎเกณฑ๑และข๎อห๎ามตํางๆ ที่กําหนดพฤติกรรม

                                           
1 ประเด็นการชํวงชิงพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ของกลุํมชาติพันธุ๑จากอํานาจหรืออาณานิคมภายนอกนี้ เบรดก็ได๎พบในกลุํม      

ชาติพันธุ๑บราวเชํนเดียวกัน ทั้งในกรณีการเปลี่ยนศาสนาเป็นคริสนิกายโปรแตสแตนท๑และการจัดองค๑กรแบบใหมํของรัฐบาลลาว
และกัมพูชา ที่เข๎ามาจัดการพ้ืนที่ของชาวบราวบนพ้ืนที่รอยตํอระหวํางลาวใต๎และตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชา (Baird,  2008 
; 2009) 
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และความสัมพันธ๑ทางสังคมระหวํางมนุษย๑กับมนุษย๑และมนุษย๑กับธรรมชาติแวดล๎อม รวมถึงการจัด
องค๑กรทางพ้ืนที่ (Territery) และสังคม ยึดโยงชาวบรูไว๎ด๎วยกันเป็นกลุํมทางชาติพันธุ๑1 เมื่อความเชื่อ
ถูกปรับเปลี่ยนหรือลดทอนลง ความเป็นปึกแผํนของชาวบรูก็คํอยๆ ถูกลดทอน แบํงสํวน เขาไปสูํการ
มีศาสนาทางการ ควบคูํไปกับการเป็นพลเมืองที่ดีซึ่งเป็นกระบวนการสร๎างชาติและความเป็นไทย แตํ
อยํางไรก็ตาม ภายใต๎การเผชิญกับอํานาจรัฐและกระบวนการหลอมรวมนั้น ชาวบรูมีกลยุทธ๑การ
ปรับตัวตํอรองที่ทําให๎การปฏิสัมพันธ๑กับอํานาจรัฐและการครอบงํานั้นมิได๎ทําให๎อัตลักษณ๑ของความ
เป็นบรูละลายหายไป แตํถูกปรับย๎าย ลดทอนและยืดหยุํนเข๎าหาโครงสร๎างแบบใหมํ ปรับผสานความ
เป็นบรูที่สัมพัทธ๑ ซึ่งจะได๎กลําวถึงตํอไป 

 

8.2.1.1 การคืนฮีต: ยุทธวิธีการปรับตัวต่อรอง 

 การเผชิญหน๎ากับอํานาจรัฐและความเปลี่ยนแปลง คนบรูต๎องพบปัญหา
ทางเลือก (dilemma) จากการปฏิสัมพันธ๑ระหวํางจารีตแบบเดิมกับอํานาจและการครอบงําแบบใหมํ 
วิธีแก๎ปัญหานั้น พบได๎วํา  ชาวบรูได๎ปรับตัวและตํอรองกับเงื่อนไขความเปลี่ยนแปลงเหลํานี้ ทําให๎   
อัตลักษณ๑แบบเดิมได๎ถูกปรับรับเข๎ากับความเปลี่ยนแปลงที่เข๎ามา โดยมียุทธวิ ธีคือ “การคืนฮีต”    
(ลํะละรี๊ต) เป็นบทบาทสําคัญในการปรับตัวตํอรอง ทําให๎การดําเนินชีวิตแบบใหมํเป็นไปได๎พร๎อมกัน
นั้นลักษณะความเป็นบรูก็ไมํละลายหายไปโดยสิ้นเชิง  

การคืนฮีตตรงกับภาษาบรูวํา “ลํะละรี๊ต” เป็นการยกเลิกกฎเกณฑ๑ รูปแบบหรือฮีต ที่เคย
ยึดถือปฏิบัติมาในตระกูล การจะเลิกยึดถือฮีต ลําพังเพียงแคํการไมํปฏิบัติตามกฎเกณฑ๑ในตระกูล
เทํานั้นไมํสามารถทําได๎ การคืนฮีต (ลํะละรี๊ต)  จะต๎องบอกเลิกความเชื่อผีของตระกูลด๎วย เพราะผี
เชื่อมโยงกับฮีต เมื่อคืนผีแล๎วก็ถือวําเป็นอันยกเลิกกฎเกณฑ๑หรือฮีตด๎วย การคืนมักจะทําเป็น
ครอบครัว และมีกฎวําจะต๎องย๎ายออกไปให๎หํางจากอาณาบริเวณกลุํมตระกูล (จุมรี๊ต) เดิม ซึ่งถือเป็น
ลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของชาวบรูที่ “ความตํางกันทางความเชื่อหรือไมํเชื่อแล๎วไมํควรอยูํ
รํวมกัน” และเมื่อรื้อบ๎านแล๎วมีข๎อห๎าม มิให๎นําไม๎หรือสิ่งของจากเรือนเกํามาสร๎างบ๎านใหมํ เพราะผี
อาจจะตามมาลงโทษ และเป็นเหตุผลด๎วยวําทําไมคืนฮีตแล๎วต๎องย๎ายออกมา เพราะอาณาบริเวณนั้น
ยังมีผีควบคุมดูแลอยูํ  เมื่อคืนผีจึงต๎องย๎ายออกไป เมื่อย๎ายออกมาแล๎วต๎องออกมาให๎หํางหรืออาจจะ
เข๎ามาปฏิสัมพันธ๑กับเครือญาติให๎น๎อยที่สุด ซึ่งคนกลุํมที่คืนฮีตแล๎วก็จะมีข๎อห๎ามมิได๎ขึ้นเรือนชานพํอ

                                           
1 ความเชื่อและกฎเกณฑ๑จะควบคุมพวกเขาไว๎เป็นกลุํมและแยกพวกเขาออกจากคนนอกที่ไมํได๎ถือผี  การเข๎า-ออกทั้ง

คนในและคนนอกในหมูํบ๎านจะถูกกํากับให๎เป็นไปตามกฎเกณฑ๑เชํน ผู๎ชายออกนอกบ๎านได๎ไมํเกิน 3 คืน ผู๎หญิงห๎ามออกนอก
หมูํบ๎าน (ยกเว๎นกรณีจําเป็นต๎องทําพิธีขอผีกํอน) 
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แมํได๎อีก เพราะจะผิดผี  ลักษณะทํานองนี้ชาวบรูเรียกวํา “ไปให๎หวิด ไปให๎พ๎น” ผีจะไมํลงโทษ แตํ
สําหรับบางคนก็อาจะคืนออกไปแล๎วแตํไปไมํหวิดไมํพ๎น คนในครอบครัว เจ็บปุวยหรือตาย พวกเขา
เชื่อวํามาจากการที่ผียังไมํยอมให๎ออกมา จึงตามมาลงโทษ จะต๎องทําพิธีขอขมาแล๎วขอกลับเข๎ากลุํม
อีก บางคนปรากฏเป็นจริง ความเจ็บปุวยหายไปเมื่อทําพิธีกลับเข๎ากลุํม กรณีนี้เขาจะเสียควายสองตัว
ในตอนออกไปและตอนทําพิธีกลับเข๎ามา ดังที่พ่ีชายของปัญญา ซึ่งเมื่อออกมาแล๎วเขาได๎ล๎มเจ็บปุวย
ลง จนได๎ต๎องทําพิธีคืนกลับเข๎ามาใหมํ (อาการปุวยก็ดีขึ้น) แตํด๎วยการปิดล๎อมวิถีชีวิตแบบใหมํที่ดึงดูด
วิถีชีวิตให๎สะดวกสบายขึ้น น๎องชายเขาได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการใช๎ชีวิตแบบนี้อยํางจําเป็น ต๎อง
ทํางานกับคนนอก เข๎านอกออกในหมูํบ๎านและต๎อนรับแขกบ๎านแขกที่มาพักกับเขาในหมูํบ๎าน จึงเป็น
เงื่อนไขให๎เขาต๎องทําพิธีคืนฮีต พร๎อมกันนั้นก็ชวนพี่คืนฮีตด๎วย เมื่อพ่ีออกมาด๎วยอีกครั้ง เขาได๎กลับมา
เจ็บปุวยอีก และตํอมาได๎เสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเมือง  ปรากฏการณ๑นี้หลายคนในหมูํบ๎านเชื่อวําเป็น
การไปบํหวิดบํพ๎น (ผีแรงอยูํ) 

การคืนฮีตถือได๎วําเป็นปรากฏการณ๑เฉพาะภายหลังที่เสมือนเป็นการตํอรองและพยายาม
ที่จะปรับตัวให๎เข๎ากับสังคมสมัยใหมํ ครอบครัวที่มีลูกหลายคนมักจะนิยมคืนฮีตโดยเฉพาะครอบครัวที่
มีลูกสาวมาก (เพราะผีสืบทอดฝุายหญิง) และสํวนใหญํจะเป็นผีฝุายภรรยาที่ถูกคืน สํวนสามีจะไมํคืน 
เพราะท้ังสองถือผีคนละตระกูลกัน ถ๎าคืนจะต๎องเสียควายสองตัว  ครอบครัวแบบนี้  สามียังถือฮีตคอง
อยูํ เมื่อประกอบพิธีกรรมของตระกูล เขาก็จะมาเข๎ารํวมได๎ตามปกติ  เป็นครอบครัวผสมระหวํางผัว
ถือฮีตและเมียคืนฮีต  

มีตัวอยํางชีวิตของคนที่คืนฮีตหลายคนที่ย๎ายออกมากจากเรือนตระกูล หนึ่งในนั้นก็คือ
ชีวิตของปูาบัวผัน   ปูามีลูกสาวหลายคน  สามีปูาเป็นเจ๎าฮีตอีกกลุํมตระกูล (จุมรี๊ต) ปูาเล็งเห็นการณ๑
ข๎างหน๎าที่ชีวิตแบบสมัยและความเจริญก๎าวหน๎า ของครอบครัว (โดยเฉพาะลูกๆ) จะมีมากขึ้น  จึงได๎
ทําการคืนฮีตพาลูกๆ และสามี (ซึ่งยังไมํได๎คืนฮีต) ย๎ายมาสร๎างเรือนในที่แหํงใหมํที่จับฉลากได๎  วิถี
ชีวิตปูาก็เป็นเฉกเชํนคนไทยอีสาน ทําบุญตักบาตร นับถือพุทธศาสนาและผีหลักบ๎าน ลูกของปูาก็เป็น
เชํนเดียวกัน แตํสามีปูายังไมํได๎คืนฮีต เขาจะกลับมาทําพิธีผีตระกูลเป็นระยะ ตอนนี้ลูกสาวของปูา
กําลังเข๎ามาเรียนหนังสือในมหาวิทยาลัย ในจังหวัด ลูกบางคนหลังจบโรงเรียนในท๎องถิ่นแล๎ วไมํมีทุน
จะเรียนตํอก็มาหางานทําข๎างนอก ตอนนี้เหลือเพียงปูากับสามีเทํานั้นที่อยูํในหมูํบ๎าน 

การคืนฮีตเป็นการออกจากการนับถือผีตระกูล แตํ “ผีสูงสุด” (จํานัก) พวกเขายังเคารพ
และนับถืออยูํ ผีจํานักยังถูกเคารพเป็นหลักบ๎าน เหมือนเดิม ซึ่งควบคูํกันไปกับนับถือพุทธศาสนา  ทํา
ให๎มีความเป็นบรูที่เลื่อนไหลตัดไขว๎มีทั้งบรูแบบที่ถือผีหรือฮีตคอง บรูแบบที่ถือฮีตคองและนับถือพุทธ 
เมื่อถึงเวลาประกอบพิธีกรรมใหญํที่เกี่ยวโยงกับผีหลักบ๎าน (อัยยะจํานัก) พวกเขาสามารถอ๎างอิง
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ตัวเองเป็นบรูเข๎ารํวมพิธีกรรมเชํนเลี้ยงบ๎านเดือน 3 และเดือน 6 คนวัยหนุํมสาวโดยเฉพาะผู๎ชายทั้ง
เด็กและผู๎ใหญํจะเข๎ารํวมพิธีรํวมกับเครือญาติและผู๎อาวุโสในการเลี้ยงบ๎าน ทําให๎รูปแบบพิธีกรรม
เกี่ยวกับผีสูงสุดยังเป็นกระบวนการที่ได๎รับการผลิตซ้ําไปยังคนรุํนตํอไป  พร๎อมกันกับพิธีกรรมทาง
พุทธศาสนา พวกเขาก็ทําได๎ทํานองเดียวกันนี้ ขณะที่ พิธีกรรมเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษ  (กุมู๏ยอะ
ยะอะจวย)  จะแยกประกอบพิธีกันตามกลุํมใครกลุํมมัน ซึ่งจํากัดเฉพาะสมาชิกเทํานั้นที่จะอ๎างอิง
ตัวเองเข๎ารํวม คนที่คืนฮีตออกไปแล๎วเข๎ารํวมไมํได๎  หมูํบ๎านจึงมีอาณาบริเวณการอยูํอาศัยที่ซ๎อนทับ
กันและแบํงสํวนโดยมีความเชื่อและรูปแบบวัฒนธรรมสมัยใหมํเป็นขีดขั้นเขตแดนได๎แกํอาณาบริเวณ
ใหมํ (ของคนที่ออกฮีตมาอยูํอาศัย) และอาณาบริเวณเกํา (ของคนที่ยังนับถือผีมีฮีต) ซึ่งภายในอาณา
บริเวณเกํานี้ก็ยังมีการแบํงยํอยลงไปเป็นกลุํมผีที่นับถืออยูํรํวมกันเป็นกลุํมๆ สะท๎อนให๎เห็นระบบ
ความเชื่อ (รวมถึงความแตกตํางทางความเชื่อหรือเชื่อไมํเหมือนกัน) ที่มีความสัมพันธ๑ไมํเพียงตํอวิถี
ชีวิตของชาวบรูเทํานั้น แตํยังรํวมถึงอาณาบริเวณพ้ืนที่ด๎วย กลําวอีกอยํางหนึ่งก็คือ ศาสนามีสํวน
สัมพันธ๑ตํอการจัดองค๑กรทั้งพ้ืนที่และสังคมของชาวบรู การเปลี่ยนแปลงทางความเชื่อมีนัยเชิ งพ้ืนที่ที่
สําคัญและสํงผลกระทบตํอการการจัดองค๑กรทางสังคม 

การคืนฮีตยังถูกตีความหมายหลายระดับและสลับซับซ๎อน ซึ่งมีนัยถึงการตํอรองกับผีได๎
อยํางยืดหยุํนด๎วย ทั้งการออกมาแล๎วกลับเข๎าไปใหมํได๎  การออกมาแล๎วใช๎รูปแบบผสมผสาน และถูก
ใช๎กลวิธีตํอรองผีเพ่ือผลประโยชน๑และกลยุทธ๑ทางการเมือง  การมีความหมายหลายระดับและ
สลับซับซ๎อนของการคืนฮีตบอกถึง (entail) ความเป็นบรูที่ถูกปรับย๎ายหรือลดทอนได๎อยํางยืดหยุํน
และสลับซับซ๎อนด๎วย 

การคืนฮีต ถือวํา รูปแบบความสัมพันธ๑แบบเดิมได๎ถูกยกเลิกไป แม๎ “สายสัมพันธ๑ตาม
ธรรมชาติหรือสายเลือด” โดยกําเนิดเชํน พ่ี-น๎อง ลูก-พํอแมํ จะยังอยูํก็ตาม แตํกฎเกณฑ๑และฮีตที่
กํากับพฤติกรรมและความสัมพันธ๑แบบตํางๆ ที่เคยมีมาซึ่งอาจจะรักษาความเป็นเครือญาติ กลุํมหรือ
ตระกูล นั้นลดลง กลุํมคนคืนฮีตเหลํานี้จะหันมายึดถือรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบใหมํอันมีแนวโน๎ม
เลียนแบบวัฒนธรรมการดําเนินชีวิตแบบชาวลาวทั่วไปซึ่งเป็นตัวแทนของความเป็นสมัยใหมํ ไมํต๎อง
ยึดถือกฎเกณฑ๑ ไปมาได๎อยํางอิสระ ออกมาเป็นแรงงานในอําเภอ ไปเช๎า -เย็นกลับ บางรายสามีอยูํ
บ๎าน ภรรยาไปทํางาน สํวนลูกๆ ไปทํางานที่อ่ืนสํงเงินกลับมาให๎พํอแมํใช๎  

รูปแบบความสัมพันธ๑แบบใหมํ (วัฒนธรรมไทยอีสาน) นี้ถือได๎วําเป็นบทสนทนาโต๎กลับไป
ยังความสัมพันธ๑แบบจารีต อันเป็นการแสดงออกถึงความทันสมัย มี “ความเป็นไทยอีสาน” และ
คลํองตัวมากขึ้น ซึ่งเหมาะสมกับยุคสมัยของความเปลี่ยนแปลงที่หมูํบ๎านเองก็กําลังเผชิญอยูํ มีหลาย
ครอบครัวคืนฮีตและย๎ายบ๎านออกจากกลุํมเดิมมากขึ้น ขณะที่สังคมแบบจารีตเองก็ปรับตัว กฎเกณฑ๑
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บางอยํางเริ่มผํอนคลายมากขึ้น อํานาจของผู๎อาวุโสในตระกูลก็ไมํได๎มีความเข๎มงวดกวดขันในการ
กํากับพฤติกรรมของสมาชิก ผีถูกคอบเพ่ือขอสร๎างความเปลี่ยนแปลงมาเป็นระยะ  ยายอาวุโสที่มี
ความรู๎ดีเรื่องพิธีกรรมของกลุํมตระกูลหนึ่ง บอกวํา“ผีองค๑เดิมศักดิ์สิทธิ์ ทํานมีรูปรํางดํา เดินตรวจตรา
หมูํบ๎านทุกคืน ทํานเป็นคนเอาจริง เอาจัง เครํงครัดฮีตคองนั้น ใครทําผิดทํานเอาอีหลี ตอนนี้ทํานย๎าย
ออกไปแล๎ว เพราะมีการละฮีตคองกันมาก องค๑ใหมํมาแทน  ผีที่คุ๎มครองชาวบรูอยูํทุกวันนี้เป็นองค๑
ใหมํ ทํานเป็นคนงํายบํเครํงครัด... เมื่อใครคนใดคนหนึ่งละเมิดได๎ คนอ่ืนๆ  ก็จะสังเกตและทําตาม 
เห็นเพ่ินเฮ็ดได๎บํมีหยั๋ง เฮากะเฮ็ดได๎คือกัน ก็เลยพากันทําตาม  ฮีตบ๎านฮีตเรือนก็เริ่มลดเลือนลงไป”  
ซึ่งเป็นการตีความหรือสร๎างคําอธิบายให๎กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหมูํบ๎านในสายตาของคนผู๎
อาวุโส ที่มีประสบการณ๑ในอดีตและเห็นความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

การคืนฮีต นอกจากเป็นกลวิธีออกจากผีมาใช๎วิถีชีวิตแบบใหมํแล๎ว การคืนฮีตยังถูก
ตีความหมายและใช๎เป็นกลยุทธ๑ปฏิบัติการทางการเมือง ในการแขํงกันและชํวงชิงตําแหนํงทาง
การเมือง เมื่อฝุายใดฝุายหนึ่งแพ๎ บางคนจะใช๎การคืนฮีตเข๎ามาปฏิบัติการ ทําให๎เขาย๎ายหนีหํางออกไป
จากกลุํมเครือญาติเดิม เป็นเสมือนชํวยแสดงและตอกย้ําความไมํพอใจทางการเมือง และเขาก็ทําได๎
อยํางไมํเก๎อเขิน เนื่องความเป็นปกติของการคืนฮีตที่หลายคนทํากัน ดังกรณีของชาวบรูสองคน
ระหวํางนายมะขามและนายขนุน ที่เป็นเครือญาติเดียวกัน ทั้งสองเป็นลูกพ่ีลูกน๎องกัน มีความสัมพันธ๑
ที่ดีและสนิมสนมกัน เคยเป็นเพ่ือนเลํนกันมาตั้งแตํเด็ก ตํอมาลงสมัครแขํงขันเลือกตั้งสมาชิก อบต. 
ด๎วยกัน ผลการเลือกตั้ง นายขนุนชนะ แตํอีกฝุายแพ๎ ทั้งสองเกิดบาดหมาง พูดจากันน๎อยลง นาย
มะขามได๎ “คืนฮีต” ย๎ายบ๎านออกไป เป็นเสมือนต๎องการแยกตัวออกหํางไปจากนายขนุน และ    
เครือญาติคนอ่ืนๆ การย๎ายบ๎านของเขาสันนิษฐานได๎วําเป็นผลมาจากการไมํพอใจทางการเมือง 
(เพราะกํอนหน๎านี้เขากับเครือญาติมีความสัมพันธ๑อันดีกันมาตลอด) นอกจากจะเป็นความไมํพอใจที่
ตนแพ๎การเลือกตั้งแล๎วอาจถือได๎วําต๎องการลดทอนความสัมพันธ๑ทางเครือญาติกับนายขนุนและ   
เครือญาติคนอ่ืนๆ ด๎วยในเวลาเดียวกันที่ไมํเลือกตัวเอง โดยใช๎ “การคืนฮีต” มาเป็นเครื่องมือ สิ่งนี้
แสดงให๎เห็นวํา เงื่อนไขภายนอกซึ่งสัมพันธ๑กับความเป็นสมัยใหมํและแหลํงอ๎างอิงทางวัฒนธรรมที่มี
เพ่ิมมากขึ้นได๎อํานวยความสะดวกให๎กับ “การปรับแตํงความสัมพันธ๑ทางสังคมแบบใหมํ” มีการ
ปรับแตํงเครือขํายความสัมพันธ๑ซึ่งสลับซับซ๎อนมากกวําความเป็นบรู ขณะเดียวกันก็มีความเป็นบรูที่
เลื่อนไหล แยกสํวน และ  ซ๎อนทับอยูํบางสํวนระหวํางจารีตเดิมและรูปวัฒนธรรมแบบใหมํ สังคม
สมัยใหมํเป็นสังคมที่มีรูปแบบความสัมพันธ๑ได๎หลายแบบทั้งการปรับย๎าย ลดทอน หรือเพ่ิมดีกรีความ
เข๎มข๎นได๎อยํางยืดหยุํน รูปแบบความสัมพันธ๑ที่ตายตัวแบบจารีตจึงมีคูํแขํง หมายความวํานายมะขาม 
(หรือชาวบรูคนอื่น) มีทางเลือกที่จะหันไปหารูปแบบความสัมพันธ๑แบบอ่ืนได๎  



293 
 

ฮีตแตํเดิมนั้นเคยมีความหมายแบบหนึ่ง แตํเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป ฮีตกลับถูกปรับ
ความหมายไปเป็นอีกแบบ นายมะขามเลือกที่จะใช๎ “ฮีต” (รี๊ต) ไปในทางตรงกันข๎ามกับความหมาย
เดิม เป็นการปฏิเสธ ตัดความสัมพันธ๑ทางเครือญาติ หรือตัดญาติกับนายขนุน การคืนฮีต จึงเป็ น
ปฏิบัติการทางวัฒนธรรมที่มีความหมายได๎หลายระดับตามยุคสมัย และสะท๎อนให๎เห็นวํา เมื่อเกิด
ประเด็นความขัดแย๎งทางความเชื่อ และวิถีปฏิบัติ ชาวบรูก็เลือกที่จะผํอนปรนเข๎าหาวัฒนธรรมกระแส
หลักมากกวําจะรักษาอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเอง การปรับตัวดังกลําวแสดงให๎ เห็นถึง
พลังที่อํอนล๎าลงของการร๎อยรัดผู๎คนเข๎าด๎วยกันเป็นชุมชนทางชาติพันธุ๑ของชาวบรู ขณะเดียวกันก็
สะท๎อนให๎เห็นถึงพลังแมํเหล็กซึ่งดึงดูดผู๎คนจากชาติพันธุ๑แบบจารีตเพ่ือให๎เข๎าเป็นสมาชิกของหนํวย
ประชาคมทางการเมืองหรือวัฒนธรรมแบบใหมํที่เรียกวํา “รัฐชาติไทย” หรือ “ความเป็นคนไทย
อีสาน”  

อาณาบริเวณของคนที่คืนฮีตขยายเพ่ิมขึ้นตามจํานวนคนที่คืนฮีต อาณาบริเวณพ้ืนที่
ดังกลําวยังเป็นเสมือนพ้ืนที่ชิงชัยคะแนนเสียงให๎กับการแขํงขันทางการเมือง เพราะกลุํมคนในพ้ืนที่
เหลํานี้มีความสัมพันธ๑ที่ลดทอนลงกับกลุํมเครือญาติเดิม แม๎จะเหลือความเป็นเครือญาติทางสายเลือด
แตํก็ไมํผูกพันด๎วยฮีตคองเหมือนเดิม พวกเขาจึงเป็นที่คาดหมายคะแนนเสียงจากหลายกลุํมการเมือง
ในหมูํบ๎าน 

การคืนฮีตยังผันแปรความหมาย ลักษณะหรือความเข๎มข๎นและความสลับซับซ๎อนไปตาม
อํานาจรัฐและการครอบงําตํางๆ  เชํนบรูบางหมูํบ๎าน เมื่อการทํองเที่ยวและการครอบงําเข๎ามาใน
หมูํบ๎านอยํางเข๎มข๎น พวกเขาก็รวมตัวกันออกจากฮีตผีตระกูลทั้งหมดพร๎อมกัน  และมีกลวิธีการ
ตีความหมายและปรับย๎ายผีของ “การคืนฮีต” ที่เฉพาะ โดยทําการย๎ายผีออกจากอาณาบริเวณที่อยูํ
อาศัยออกไป บางกลุํมนําผีไปปะท้ิงในปุาช๎า บางกลุํมนําผีไปสํงมอบคืนให๎เจ๎าโคตรเดิม (ฝั่งลาว)  และ
ด๎วยเหตุนี้จึงไมํทําให๎พวกเขาต๎องย๎ายเรือนไปจากที่เดิม (เพราะผีถูกย๎ายออกไปแทน)   ขณะที่ผีสูงสุด
ได๎ถูกปรับย๎ายเป็นผีปูุตา 

ปรากฏการณ๑นี้ เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่สะท๎อนความสัมพันธ๑ของตรรกะจักรวาลวิทยาความ
เชื่อชาวบรูวํา ผีกับอาณาบริเวณสถานที่ (place) และพ้ืนที่ (space) มีความสัมพันธ๑ซ๎อนกันในการ
ครอบครองและสถาปนาอํานาจ  สมาชิกที่อยูํในพ้ืนที่ใด พวกเขาจะอยูํในอํานาจผีที่ครอบครองและ
ควบคุมพ้ืนที่นั้น (ทั้งกลุํมตระกูลและชุมชน ที่ทําให๎พวกเขามีอัตลักษณ๑เฉพาะตํางจากกลุํมชาติพันธุ๑
อ่ืน)  เมื่อสมาชิกหรือครอบครัวใดขอคืนผีแล๎ว สมาชิกหรือครอบครัวนั้นจะไมํอยูํในสถานที่และพ้ืนที่
เดิมซึ่งผีครอบครองและควบคุมอยูํ    ด๎วยเหตุนี้ การออกจากผีต๎องออกไปจากพ้ืนที่ด๎วย  จึงจะถือวํา
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พ๎นจากอํานาจของผีและฮีตคอง (ไปให๎หวิดไปให๎พ๎น) การออกจากผีจึงมีนัยตํอสถานที่และพ้ืนที่อยําง
จําเป็น  

 แตํการเข๎าหรือออกตามนัยของความพันธ๑ระหวํางอาณาบริเวณพ้ืนที่และอํานาจผีด๎วย 
กลยุทธ๑ “การคืนฮีต” (ลํะละรี๊ต) นั้นก็ถูกตํอรอง ตีความหมายได๎หลายแบบและซับซ๎อนดังที่เห็นวํา 
บรูหมูํบ๎านหนึ่งทําการคืนฮีตทะยอยย๎ายคนออกอาณาบริเวณผี ขณะที่บรูอีกหมูํบ๎านเลือกที่จะใช๎
วิธีการย๎ายผีออกไปจากอาณาบริเวณพ้ืนที่แทน   

อยํางไรก็ตาม การปฏิสัมพันธ๑กับความเชื่อ (ศาสนาทางการ) ในกระบวนการหลอมรวม
ความเป็นชาตินั้น จะเห็นได๎วํา ชาวบรูได๎แสดงการตํอรองทางความเชื่อ (ซึ่งเป็นสํวนสําคัญตํอ       
อัตลักษณ๑บรู) ทําให๎พวกเขายังคงรักษาวัฒนธรรมและความเชื่อบนพ้ืนฐานของระบบความคิดดั้งเดิม
ไว๎ได๎ในระดับหนึ่ง ด๎วยการคืนฮีตออกมาปรับรับวิถีชีวิตแบบใหมํตามที่กลําวแล๎ว แตํเป็นที่สังเกตวําผี
สูงสุดของหมูํบ๎านยังถูกนับถืออยูํ  (แตํถูกปรับย๎ายผสานกับวัฒนธรรมท๎องถิ่น) 

ผีสูงสุดหรือผีของหมูํบ๎านดูเหมือนจะถูกสงวนรักษาแสดงอัตลักษณ๑ของความเป็นบรูมาช๎า
นาน ดังที่ ในอดีต เคยมีคนนอกหมูํบ๎านตีฆ๎อง ร๎องปุาว ดื่มกินรํองเรือมาขึ้นหมูํบ๎าน เจ๎าละโบสมัยนั้น
ได๎ออกมาแสดงวําเป็นการผิดบ๎านของพวกเขา (หมูํบ๎านห๎ามมีการตีกลองเครื่องดนตรี) และเรียกปรับ
ไหมกับคนกลุํมนั้น เพ่ือขอขมาผี  กระทั้งเมื่อหมูํบ๎านปรับรับความเชื่อพุทธศาสนาเข๎ามา จัดงาน
ประเพณีแบบวัฒนธรรมท๎องถิ่น ละเลํนประโคมดนตรีแหํบุญผเวส ก็ปรากฏอาเพศเหตุร๎ายที่ผีแสดง
อํานาจเหนือให๎รู๎วําไมํพอใจ ผิดฮีตคอง (โล๏ย รี๊ต)  ชาวบ๎านจึงได๎รวมกันทําพิธีขอขมา สิ่งนี้ก็เป็น
ปรากฏการณ๑อีกครั้งหนึ่ง ที่ผีสูงสุดยังมีอํานาจครอบทับอาณาบริเวณชุมชนบรู แสดงอัตลักษณ๑ความ
เป็นบรู เหตุการณ๑เชํนนี้ก็ยังคงเป็นอยูํในปัจจุบัน เมื่อปีนี้ คนไทยอีสานนํากระดูกคนตายมาลอยใน
แมํน้ําของหมูํบ๎าน ชาวบรูยืนยันวําสิ่งนี้เป็นการผิดฮีตคองของหมูํบ๎าน พวกเขาก็ได๎ออกมาแสดงวําเป็น
การผิดฮีตคองของหมูํบ๎านและเรียกร๎องคําความผิดผีเป็นหมู 1 ตัว  ภายหลังเรื่องนี้ยังถูกนํามาพูดคุย
หารือกันในคณะผู๎อาวุโสหมูํบ๎าน เพ่ือจะขึ้นปูายไว๎ทางเข๎าหมูํบ๎าน เพ่ือบอกให๎คนนอกรับรู๎ถึงฮีตคอง
ประเพณีของหมูํบ๎าน   นอกจากนี้ พิธีกรรมบางอยํางที่เกี่ยวโยงกับผีสูงสุดนั้น ก็ยังธํารงอยูํในปัจจุบัน 
เชํน การจัดการความตาย  เมื่อตายนอกหมูํบ๎านหรือตายผิดปกติจะห๎ามไมํให๎นําเข๎าหมูํบ๎าน  เพราะ
ผิดฮีต ซึ่งอาณาบริเวณของชุมชนมีผีสูงสุดควบคุมดูแลอยูํ    

อยํางที่ทราบ ผีมีความสําคัญตํออัตลักษณ๑ความเป็นบรู เมื่อพวกเขาปรับตัวเข๎ากับความ
เปลี่ ยนแปลงด๎ วยการทํ าการคืน ฮีต  ชาวบรูก็ ตํ อรองกับผี ในบางระดับ คือผี บรรพบุ รุ ษ             
(กุมู๏ยอะยะอะจวย) แตํผีสูงสุดยังถูกสงวนรักษาไว๎อยํางสอดประสานกับวัฒนธรรมแบบใหมํ และการที่
ผีถูกเก็บรักษาไว๎นั้นเป็น “ผีสูงสูด” (ไมํได๎ทําการคืน) จึงแสดงให๎เห็นวํา นอกจาก ชาวบรูจะมีพ้ืนที่
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บางสํวนแสดงอัตลักษณ๑ความเป็นบรู (รํวมไปกับการปรับเข๎ากับรูปแบบสมัยใหมํ) แตํยังตอกย้ําให๎เห็น
วํา พื้นที่ท่ีถูกสงวนไว๎นั้นมีความสําคัญตํอชาวบรู เพราะเป็นผีสูงสุด หรืออาจจะกลําวได๎วําผีสูงสุดเป็น
การแสดงอัตลักษณ๑บรูที่สําคัญ   ด๎วยเหตุนี้ การเคารพนับถือและสงวนรักษาหรือปกปูอง “ผีสูงสุด” 
ของชาวบรูจึงเป็นสิ่งสําคัญมาแตํอดีต  ดังปรากฏให๎เห็นวํามีหลายเหตุการณ๑ที่เมื่อพ้ืนที่ (อาณาบริเวณ
ของผี) ถูกลุกล้ําหรือละเมิด ชาวบรูจะแสดง (หรือปกปูอง) อัตลักษณ๑ของตนเอง ให๎รู๎วํา เป็นพ้ืนที่
เฉพาะที่แสดงอัตลักษณ๑ความเป็นบรู หรือพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมหรือฮีตคองของชาวบรู  

นอกจากนี้ การที่ผียังถูกรักษาไว๎ได๎อยํางสอดประสานกับวัฒนธรรมหรือความเชื่อที่มากับ
อํานาจรัฐในการสร๎างความพลเมืองนี้ ก็เพราะวําวัฒนธรรมหรือความเชื่อแบบใหมํนั้น (ในเชิงปฏิบัติ) 
ก็มีพ้ืนที่บางสํวนตํอการธํารงอยูํรวมกับ“ผี” (พุทธ พราหมณ๑ ผี)  โดยเฉพาะในบริบทของวัฒนธรรม
ลาวท๎องถิ่น  บรูจึงปรับผีสูงสุดของตนเองให๎ธํารงอยูํได๎ โดยเป็นเสมือน “ผีปูุตา” แบบคนไทยอีสาน
บ๎าง หรือ “ผีหลักบ๎าน” แบบคนลาวในฝั่งลาว  

การปรับรับความเชื่อท๎องถิ่นและศาสนาพุทธนั้น  พุทธศาสนาก็ได๎เข๎ามาทําหน๎าที่แทน
ศาสนาเดิมของคนบรูด๎วยความหมายอีกแบบเชํน ผีปูุตา ผีหลักบ๎าน  ด๎วยเหตุนี้การออกจากผีหรือ
การคืนฮีตก็มิได๎ทําให๎คนบรูหลุดออกไปจากศาสนาเดิมของตนเอง  การปรับย๎ายหรือลดทอนความ
เชื่อถือเป็นกระบวนการปรับตัวเข๎าอํานาจและการครอบงําที่เข๎ามาปฏิสัมพันธ๑กับวิถีชีวิตของชาวบรู 
อัตลักษณ๑ทางชาติพันธุ๑จึงเกิดการสอดผสาน ปรับเปลี่ยน เป็นพลวัตชาติพันธุ๑ที่สัมพัทธ๑กับเงื่อนไข 

จะเห็นได๎วํา อํานาจรัฐได๎เข๎าปรับเปลี่ยน ความคิด ความเชื่อ เป็นชีวอํานาจ (bio-power) 
ที่ครอบงําหรือแทรกซึมเข๎ามาในวิถีชีวิต กระทําการเชิงโครงสร๎างและครอบงําเชิงอุดมการณ๑ จัด
ตําแหนํงแหํงที่ ระเบียบรํางกายและวิถีชีวิต (รวมไปถึงความเชื่อและทัศนคติแบบใหมํ) ใน
กระบวนการนี้ ชาวบรูก็ได๎เข๎าไปมีสํวนรวมบางสํวน (partial participation)  ปรับเปลี่ยน หรือ
ตํอรองกับโครงสร๎างที่กระทําการ ด๎วยกลยุทธ๑ตํางๆ  แสดงให๎เห็นการปฏิสัมพันธ๑ระหวํางอํานาจ
ครอบงําและผู๎กระทําการ  (Giddens, 1984, p. 14) ที่ชาวบรูมิได๎ถูกกระทําจากอํานาจและการ
ครอบงําแตํเพียงฝุายเดียวหากแตํเขายังเป็นผู๎กระทําที่มีปฏิบัติการในตัวเองซึ่งมีสํวนในการกํอรําง
สร๎างอัตลักษณ๑ความเป็นบรูในยุคสมัยใหมํขึ้นมา  
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8.2.2 ความเจริญต่าง ๆ  กับตัวตนคนบรู 

 ความเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตํอบรูไทยอยํางเข๎มข๎น นอกจากอํานาจรัฐ
แล๎ว ยังรวมถึงความเจริญหรือความเปลี่ยนแปลงด๎านตํางๆ ด๎วยที่เข๎ามาตัดไขว๎วิถีชีวิตชาวบรู ซึ่งมีนัย 
(entail) ถึงการปรับตัวตํอรอง หรือปรับเปลี่ยนทางอัตลักษณ๑อยํางสลับซับซ๎อนของบรูไทยมากข้ึน
ด๎วยเชํนกัน  

การเข๎ามาของความเจริญสมัยใหมํ สํงผลให๎การติดตํอสื่อสารของชาวบรูกว๎างขวางมาก
ขึ้น และสิ่งนี้ก็ทําให๎ระดับของความเป็นสังคมบรูที่มีอัตลักษณ๑เฉพาะแตกตําง (isolated) นั้น ถูก
ลดทอนลง ถูกตํอเชื่อมกับโลกและวิถีแบบใหมํมากข้ึน เงื่อนไขของโครงสร๎างทางสังคมวัฒนธรรม
แบบเดิม (ฮีตคองบรู) ไมํได๎ถูกออกแบบมาสําหรับการดําเนินชีวิตในโลกสมัยใหมํ ด๎วยเหตุนี้คนบรูจึง
ต๎องปรับตัวตํอรองเข๎าหาวิถีชีวิตแบบใหมํที่หมูํบ๎านกําลังเผชิญอยูํ  

ในบริบทของกระแสโลกาภิวัตน๑ที่ทาบทับไปทั่วอาณาบริเวณพ้ืนที่ตํางๆ ทั้ งเมือง ชนบท
และพ้ืนที่หํางไกลหรือชายขอบ ทําให๎พื้นที่และเวลาถูกยํนยํอ กระชับแนํน เกิดการการเคลื่อนย๎ายของ
ผู๎คน เงินทุน สื่อและเทคโนโลยีเลื่อนไหลข๎ามพรมแดน (Appadurai, 2008, p. 50)  กลายเป็นสภาวะ
ไร๎พรมแดน (Deterritorialization)   ผู๎คนมิได๎อยูํติดตําแหนํงแหํงที่ หากแตํสามารถเดินทาง
เคลื่อนย๎ายไปยังที่ตํางๆ และบางครั้งข๎ามเขตแดนรัฐชาติ  ลูกหลานชาวบรูทั้งไทยและลาวได๎เดินทาง
ออกนอกหมูํบ๎านไปยังที่ตํางๆ เชํน เพ่ือหางานทําในเมืองกรุงสํงเงินกลับบ๎านเพ่ือให๎พํอแมํสร๎างเรือน
หรือยกสถานะทางเศรษฐกิจ ปรากฏการณ๑นี้มีมากขึ้นเรื่อยๆ   บรูไทยเดินทางข๎ามท๎องถิ่นเข๎ามา
ทํางานในเมืองกรุงหรือในโรงงาน สํวนบรูลาวก็เดินทางข๎ามแดนข๎ามชาติเข๎ามาทํางานในไทย  

ส๎มและน๎าบําวของเธอมีชีวิตที่เป็นตัวแทนของการปรับตัวเข๎ากับภาวะสมัยใหมํ น๎าบําว
ของเธออาจถือได๎วําเป็นคนรุํนแรกๆ ที่เป็นตัวแทนของคนนอก (คนไทยอีสาน) ที่เข๎ามาปฏิสัมพันธ๑กับ
หมูํบ๎านผํานการแตํงงาน ครอบครัวได๎ทําพิธีขอขมาผีเพ่ือรับเขาเข๎ามาเป็นเขยในฐานะคนนอก ญาติพ่ี
น๎องบรูบางคนมักเลําถึงเขาอยูํบํอยครั้งให๎ผู๎วิจัยฟังเม่ือถูกถามถึงระยะเวลาการปรับเปลี่ยนฮีตคองและ
ออกนอกหมูํบ๎าน การเข๎ามาเป็นเขยของตระกูลในยุคที่หมูํบ๎านก๎าวเข๎าสูํภาวะสมัยใหมํนั้น ครอบครัว
พํอตาแมํยายมิได๎ต๎นทุนทางเศรษฐกิจ ที่นา ที่ทํากิน ที่จะให๎เขาในฐานะเขยจะต๎องขะมักเขม๎นใน     
ฮีตคอง ขยันทํามาหาเลี้ยงครอบครัวเฉกเชํนสังคมบรูแตํกํอน  ประสบการณ๑ของคนอีสานโดยทั่วไป
ในชํวงนั้นคือการเข๎าเมืองกรุงเพ่ือแสวงหางานทํา น๎าบําวของส๎มก็มีโลกทัศน๑เชํนเดียวกันนี้ เขาได๎พา
ภรรยาออกมาแสวงหาโอกาสและชีวิตทางเศรษฐกิจในเมืองกรุง เริ่มจากทํางานกํอสร๎าง และเปลี่ยน
งานอ่ืนๆ อีกหลายอยําง กํอนที่จะยึดเอาการรับอาหารทะเลมาแปรรูปเป็นกิจการของตัวเอง  ในการ
ออกนอกหมูํบ๎านหางานของเขายังเป็นตัวแบบ (การแสวงหาโอกาสและรายได๎) ให๎กับพ่ีน๎องบรูและ
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เครือญาติอีกหลายคน ไมํวําจะเป็นคนแนะนํา ชักชวนมาทํางาน หรือชํวยหางานทํา ให๎ที่พักพิง ไมํ
ทางใดก็ทางหนึ่ง หนึ่งในนั้นก็คือส๎มหลานสาวของเขาซึ่งก็เป็นหญิงสาวชาวบรูรุํนใหมํที่อยูํในบริบท
การถูกดดูซับด๎วยวิถีชีวิตสมัยใหมํ เธอได๎เข๎ามาทํางานในเมืองกรุง และยังทําให๎พบกับวําที่สามีซึ่งเป็น
คนอีสาน ทั้งสองแตํงงานสร๎างครอบครัว มีลูกสามคน ชีวิตของส๎มได๎เข๎าออก -หมูํบ๎านอยูํเป็นนิจ 
บางครั้งมาทํางานกรุงเทพฯ กับน๎า บางครั้งก็กลับมาอยูํบ๎านเลี้ยงลูก กํอนที่จะเห็นดีเห็นชอบกับพํอวํา
ควรจะกลับมาอยูํบ๎านเลี้ยงลูกและหางานทําใกล๎ๆ หมูํบ๎าน แม๎รายได๎จะไมํมากนักแตํก็ได๎อยูํใกล๎บ๎าน 
ประหยัดคําใช๎จําย และได๎ดูแลพํอแมํและลูกๆ  (แตํทั้งนี้ครอบครัวของส๎มแมํมิได๎ทําการคืนฮีต แตํจัด
อยูํในกลุํมที่สร๎างปฏิกิริยาตํอการเข๎ามาของความเจริญตํางๆ ด๎วยการปรับฮีตให๎ยืดหยุํนมากขึ้น) สํวน
น๎องสาวข๎องส๎ม (ซึ่งเป็นลูกคนสุดท๎ายของครอบครัว) เธอก็มีชีวิตไมํตํางไปจากส๎ม ออกมาเรียนหนังสือ
แตํวัยเยาว๑  มีแฟนเป็นคนนอกอีกอําเภอ เมื่อเรียนจบเธอเข๎ามาใช๎ชีวิตวัยทํางานในเมืองกรุง
เชํนเดียวกัน   

พร๎อมกับการเข๎ามาของโลกาภิวัตน๑ ทุนนิยมและบริโภคนิยมก็แทรกเข๎ารํวมด๎วย ชาวบรู
แม๎โดยสภาพทางเศรษฐกิจ พวกเขาไมํมีที่ดินทํากิน ไมํมีอาชีพหลัก  แตํเมื่อตกเข๎าสูํกระแสทุนนิยม
และบริโภคนิยม  ความมีหน๎ามีตา สถานภาพทางสังคมหรือแรงปรารถนาปรากฏให๎เห็นชัดมากขึ้น
และมีบทบาทตํอการดํารงชีวิตมากขึ้น รถยนต๑ โทรศัพท๑มือถือมียี่ห๎อ เครื่องประดับอ่ืนๆ หรือบ๎าน
หลังใหญํมีให๎เห็นมากขึ้น บางคนประสบความสําเร็จกับสิ่งที่ต๎องการ ด๎วยการดิ้นรน ปรับตัว หรือ
ทํางาน มีรายได๎ ซื้อหาสิ่งที่ต๎องการสํงเงินกลับบ๎านสร๎างเรือนหลังใหญํ ซื้อรถกระบะใช๎ น๎าของส๎ม
สร๎างตํอเติมบ๎านหลังเกําให๎ดูใหญํโต และทาสีใหมํ สงกรานต๑เขาขับรถกระบะปูายแดงกลับบ๎าน  แตํ
บางคนก็เป็นแคํความใฝุฝันและกําลังพยายามท่ีจะมีจะเป็น เด็กวัยหนุํมสาวบางกลุํมอวดโทรศัพท๑ คน
วัยทํางานบางคนดีใจที่ได๎ซื้อ IPad (พร๎อมกับอวดวําเป็นเครื่องแรกของหมูํบ๎าน) วัยรุํนพูดถึงการแชท
กับเพ่ือนๆ ในเฟซบุ๏ค แอบพลิเคชั่นตํางๆ เด็กหนุํมวัยรุํนบางกลุํมชอบแตํงรถมอเตอร๑ไซค๑ใสํทํอเสียง
ขับรอบหมูํบ๎าน ซึ่งก็สร๎างความรําคาญให๎ผู๎อาวุโสหลายคนที่มักจะปรารภวํา “หมูํบ๎านเฮาบํคือเกําแล๎ว 
ลูกหลานบํฮู๎จักฟังความ”  รายหนึ่ง พํอแมํไปทํางานในเมืองกรุง ให๎ตากับยายเลี้ยงลูก เย็นวันหนึ่งแมํ
โทรทางไกลมาหาลูกสาววัย 5 ขวบ เพ่ือถามไถํความเป็นอยูํและสื่อสารความคิดถึง  แมํถามหนูน๎อยวํา 
“ลูกอยากได๎อะไร กลับไปแมํจะซื้อไปฝาก” หนูน๎อยตอบแมํไปวํา “หนูอยากได๎เฟซบุ๏ค”  ตายายและ
คนอ่ืนๆ ที่นั่งอยูํข๎างๆ ยิ้มหัวเราะ พร๎อมกันกับเสียงปลายทางของแมํก็หัวเราะรําเชํนกัน และตอบ
กลับให๎หนูน๎อยชื่นใจมาวํา “จ๎า  กลับไป แมํสิซื้อไปฝากเด๎อ”   นอกจากนี้  ลูกหลานบรูบางคนที่เข๎า
มาเรียนหนังสือหรือหางานทําตํางถิ่นจะโทรศัพท๑มาหาพํอแมํให๎บ๏ะบน (บนบาน) อัยยะจํานัก ผีสูงสุด
ของบ๎านให๎พวกเขาโชคดีหรือประสบความสําเร็จ เป็นการผสานความเชื่อเดิมเข๎ากับวิถีชีวิตสมัยใหมํ 
ที่พวกเขาต๎องดิ้นรน สร๎างแรงปรารถนาและแสวงหาโอกาสของชีวิต 
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อยํางไรก็ตาม ในยุคกระแสท๎องถิ่นนิยม การค๎าขาย และการทํองเที่ยวซึ่งครอบคลุมมาถึง
พ้ืนที่ (ที่ถูกมองวํา) หํางไกลและอยูํชายแดนอยํางหมูํบ๎านบรูนี้ด๎วย ทําให๎คนบรูมีการปรับตัวตํอรอง 
ตํางๆ  กลําวเฉพาะบนผาแต๎มซึ่งเป็นแหลํงทํองเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดอุบลราชธานี พ้ืนที่ทํองเที่ยว
สําคัญและถูกพัฒนาเชิงการทํองเที่ยวอยํางเข๎มข๎นก็มีผลให๎หมูํบ๎านบรูทําล๎ง (ซึ่งอยูํใกล๎) ถูกผนวก
รวมเข๎าสูํการทํองเที่ยวอยํางเข๎มข๎นตามไปด๎วยโดยเฉพาะวัฒนธรรมที่นําค๎นหา แปลก และตื่นตาตื่น
ใจ ชาวบรูบ๎านทําล๎งได๎เข๎ามามีสํวนรํวมบางสํวนจัดแสดงจําลองวิถีชีวิตเป็นมนุษย๑ถ้ําย๎อนวิถีชีวิต
เกําแกํ รวมถึงแสดงการรําบรูและเพลงบรูแกํนักทํองเที่ยว ลุงบรูคนหนึ่งยอมรับเขาได๎เข๎าชํวย
ออกแบบทํารําผสมกับญ๎อและภูไท สํวนทํานองเพลงเขาก็เป็นคนแตํงเอง บางเพลงถูกประยุกต๑จาก
ประวัติการเคลื่อนย๎ายเข๎ามาอยูํในไทยของชุมชน โดยมีหนํวยงานของรัฐเข๎ามามีสํวนรํวมและ
สนับสนุน ชาวบรูปรับบ๎านเรือนตนเองให๎เป็นโฮมสเตย๑ จัดทัวร๑เดินปุาปีนเขา ลํองเรือชมเกาะแกํงใน
แมํน้ําโขง  การรับการทํองเที่ยวอยํางเข๎มข๎นนั้นทําให๎บรูที่นี่ปรับความเชื่อและวัฒนธรรมของตัวเอง
อยํางเข๎มข๎นตามไปด๎วย สิ่งที่เห็นชัดที่สุดคือการรวมตัวกันออกจากผีและฮีตคองตระกูลทั้งหมูํบ๎านใน
ปี 2530 ซึ่งประจวบเหมาะกับระยะเวลาที่ถูกประกาศให๎เป็นปีทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย มีการปรับ
ความเชื่อผีสูงสุดเป็นผีปูุตา  และเนื่องจากเป็นการประดิษฐ๑สร๎างวัฒนธรรมจัดแสดง ซึ่งมีทั้งคนนอก
และคนในเข๎ามามีสํวนรํวมสร๎างภาพตัวแทนวัฒนธรรมที่นําค๎นหาและนําทํองเที่ยว บางบริบทคนนอก
ก็เข๎ามาสวมแสดงเป็นบรูด๎วย (เชํนเมื่อคนแสดงไมํพอ คนไทยอีสานก็เข๎ามาสวมเป็นบรูบนเวทีจัด
แสดงเชิงการทํองเที่ยว) เงื่อนไขทั้งหมดนี้จึงเป็นกระบวนการการชํวงชิง ตีความหมาย และตํอรอง 
เพ่ือประกอบสร๎างภาพตัวแทนหรืออัตลักษณ๑ของบรูให๎ดูนําค๎นหา แปลก ตื่นตาตื่นใจ ที่จะขายได๎เชิง
การทํองเที่ยว1 และภายในกระบวนการทําวัฒนธรรมให๎เป็นสินค๎า ก็ทําให๎เกิดการซ๎อนทับ
ผลประโยชน๑ และเกิดความขัดแย๎งและชนชั้นภายในกลุํม เชํนใครเป็นกลุํมทางการเมืองหรือแนบชิด
กับผู๎นําท๎องถิ่นก็สามารถได๎ประโยชน๑ เข๎ารํวมทีม ถูกเลือก หรือจัดบ๎านเรือนให๎เป็นที่พัก สํวนบางคน
ก็ถูกเบียดขับออกไป (แตํก็มีแรงปรารถนา) ดังที่ทองและญาติพ่ีน๎องได๎สะท๎อนวําไมํใชํกลุํมพวกเขา 
เลยไมํได๎ทํา ไมํมีรายได๎  ซึ่งทั้งหมดมีนัยการเมือง อัตลักษณ๑บรูจึงมิได๎ปรากฏเป็นเนื้อเดียวกัน แตํมี
รอยปริแยก ถูกลดทอน แบํงสํวน และถูกประกอบสร๎างจากภายในและภายนอก2   

                                           
1 ซึ่งปรากฏการณ๑นี้ก็เกิดขึ้นกับหมูํบ๎านบรูไทยพ่ีน๎องอีกแหํงหนึ่งเชํนกัน  แตํไมํเข๎มข๎นมากนักเนื่องจากไมํอยูํใกล๎กับ

แหลํงทํองเที่ยวสําคัญที่ถูกพัฒนาจากอํานาจรัฐ เป็นที่สังเกตวําการประดิษฐ๑สร๎างวัฒนธรรมบรูเชิงการทํองเที่ยวทั้งสองแหํงนี้ มี
รูปแบบแตกตํางกันเชํน ชุดแตํงกายไมํเหมือนกัน  แตํก็พยายามแสดงวําเป็นชุดแตํงกายบรูด๎วยกันทั้งคูํ (ในแงํนี้ ระดับความเข๎มข๎น
ของอํานาจและความเปลี่ยนแปลง ก็มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงทางอัตลักษณ๑ของบรูด๎วยเชํนกัน) 

2 ภาพตัวแทนที่ถูกสร๎างขึ้นนี้ก็สะท๎อนกลับไปมีผลตํอวิถีชีวิตชาวบรู ดึงเอาธรรมชาติ สายน้ํา ภูผา เกาะแกํงตํางๆ ใน
พ้ืนที่  ผนวกเข๎ากับภาษาและวัฒนธรรมบรูจําลองวิถีชีวิตให๎มีความดั้งเดิม มีความเฉพาะแตกตํางหรือเป็นบรู:ราชันย๑แหํงสายน้ํา 
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ในโลกสมัยใหมํ คนหนุํมสาวหลายคนเมื่อมาทํางานตํางถิ่นตํางแดน พวกเขาจะพบกับ
ผู๎คนตํางๆ ในแตํละแหํงที่ที่ไป  ทําให๎มีโอกาสแตํงงานกับคนตํางถิ่นมากขึ้นเชํนกรณีของส๎ม บางราย
แตํงงานแล๎วออกมาอยูํกับฝุายครอบครัวสามีหรือภรรยาข๎างนอก (ซึ่งมีแนวโน๎มจะออกนอกหมูํบ๎าน
ถาวร) บางรายก็เชําห๎องอยูํด๎วยกันใกล๎ที่ทํางานกลับไปเยี่ยมพํอแมํที่บ๎าน (บรู) เป็นครั้งคราว  สําหรับ
ชาวบรูลาวที่ข๎ามมาทํางานไทย (สํวนมากเป็นหญิงสาว) จะถือวําได๎แตํงงานกับชายไทย เมื่อพวกเขา
พาคูํรักกลับบ๎านมักจะมาข๎ามท่ีหมูํบ๎านญาติพี่น๎อง บรูฝั่งไทย ยายชาวบรูไทยที่พบเห็นปรากฏการณ๑นี้
บํอยๆ เคยปรารภให๎ฟังวํา “เบิ่ง มีแตํผู๎คือๆ (ประสบความสําเร็จ-ผู๎วิจัย) ได๎ผัวมีรถมาสํงฮอดบ๎าน”  
หญิงสาวชาวบรูบางคนได๎คํูรักฝรั่งตํางชาติ แตํงงานแล๎วไปอยูํกับสามีท่ีตํางประเทศ สํงเงินกลับบ๎านมา
พํอแมํใช๎ 

นอกจากการเดินทางเคลื่อนย๎าย ตํางถ่ินตํางแดนและออกมาเป็นแรงงานของคนหนุํมคน
สาว (ซึ่งอยูํในวัยแรงงาน) แล๎ว คนบรูที่อยูํติดถิ่นในชุมชน (มักอยูํในวัยสูงอายุหมดวัยที่จะเป็นแรงงาน
แล๎ว) ก็ต๎องปรับตัว ดิ้นรนเพ่ือรับกับความเจริญ เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงตํางๆ ที่เข๎ามา
เชํนกัน  

ลุงดี ลุงไกํ และนายขนุน เป็นตัวอยํางการต๎องดิ้นรนวิถีชีวิตแบบใหมํ หาปลา ทําการ
ค๎าขายกับพ่ีน๎องฝั่งตรงข๎าม หรือการเป็นเรือจ๎างของลุงดี พาญาติพ่ีน๎องข๎ามแดน หารายได๎เพ่ือ
นํามาใช๎จําย คําน้ํา คําไฟ และลูกๆ ที่ไมํสามารถชํวยตัวเองได๎ ซึ่งเขามักบอกวําต๎องคิดต๎องหาให๎พอ
กับรายจํายที่มากขึ้น  ลุงไกํ ที่เป็นคนกว๎างขวางก็ได๎สร๎างเครือขํายข๎ามฟากพรมแดน พ่ึงพาและ
ชํวยเหลือพ่ีน๎องได๎ทั้งสองแหํง การนี้ก็ทําให๎เขาได๎ข๎าวสารมากิน ได๎สิ่งของเชํน น้ําผึ้ง ของกินของใช๎
อ่ืนๆ  มาบริโภคใช๎จํายในครัวเรือน ซึ่งสิ่งตํางๆ เหลํานี้แม๎จะดูเล็กน๎อยจิปาถะ แตํก็เป็นสิ่งสําคัญตํอวิถี
การดํารงชีวิต ที่ไมํได๎มีอาชีพทํากิน ไมํมีนาทํา ต๎องซื้อหาข๎าวกิน (ทักษะความชํานาญการหาของปุา 
ตํอไกํปุา ก็ลดหายไปกับวัยที่ชรามากขึ้นพร๎อมๆ กับอํานาจรัฐที่ควบคุมดูแลพ้ืนที่ปุา) ลูกๆ ที่ทํางาน
อยูํในเมืองใหญํ ก็สํงเงินมาให๎บ๎าง แตํพวกเขาก็ต๎องมีครอบครัวเลี้ยงลูกของตนเอง บางคนยังนําหลาน
มาให๎ลุงกับยายเลี้ยง และด๎วยเงื่อนไขนี้ ลุงไกํจึงยังต๎องใช๎ทักษะความเป็นคนกว๎างขวาง และไป
รํวมงานบุญพ่ีน๎องเกือบทุกหมูํบ๎านในท๎องถิ่น (โดยเฉพาะฝั่งลาว) ทุกปี เมื่อถึงงานบุญ ลุงก็จะออกตัว
วําได๎เวลาเดินสาย หาแลกหรือขอข๎าว (และสิ่งของตํางๆ) มาไว๎กินไว๎ใช๎แล๎ว ขณะที่ นายขนุน ได๎เข๎า
รํวมกระบวนการหาปลาและค๎าขายปลา ใช๎โทรศัพท๑ที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหมํเข๎ามาชํวย โทรไปถาม
เส๎นทางขึ้นของปลาวํา ปลาขึ้นฝั่งไหนเพ่ือจะวางมองดักปลาฝั่งนั้น และนอกจากนี้ เขายังได๎สร๎าง

                                                                                                                         
อนุรักษ๑ภาษา และวิถีชีวิตที่นําค๎นหาไว๎ รวมไปถึงการยิบเลือกวัฒนธรรม การรํา และการแตํงกายบรูประกอบสร๎างภาพตัวแทน
ของความเป็นบรู 
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ความฮักแพงด๎วยรูปแบบแนบชิดทางวัฒนธรรมกับคนท๎องถิ่นทั้งสองฟาก เป็นคนกว๎างขวาง มีเพ่ือน
ฝูงและพ่ีน๎องฮักแพงมากทั้งสองฝั่ง พํอค๎าคนไทยอีสานที่เป็นเสี่ยวของเขาบางคนก็ได๎ให๎นายขนุนพา
ข๎ามแดนนําสิ่งของไปขายพ่ีน๎องอีกฟาก ในรูปของสินค๎าไทย และแสดงเป็นความคนไทยเพ่ือยืนยัน
สินค๎า และอาจจะด๎วยเหตุนี้ จึงทําให๎นายขนุนเรียนรู๎การซื้อขายแลกเปลี่ยนเพ่ิมตามไปด๎วย เขาจึง
พยายามที่จะหยิบจับสิ่งของอะไรก็ตามที่พอจะนําข๎ามไป -มา แลกเปลี่ยนหรือซื้อขายได๎ นําเรือไม๎   
ชันไม๎ หวดไม๎ไผํ ถําน เข๎ามาฝั่งไทย หรือนํายา ปลานิลซีพี อุปกรณ๑เครื่องใช๎ครัวเรือน ออกไปฝั่งลาว 
การนําเข๎าและสํงออกสํวนใหญํเป็นสิ่งของท๎องถิ่นท่ัวไปในชุมชนหมูํบ๎านเครือญาติ (บรูในฝั่งลาว) และ
ญาติพ่ีน๎องฮักแพง (คนลาวในฝั่งลาว) แตํสิ่งเหลํานี้ก็มีสําคัญเรื่องปากท๎องและการดํารงชีพสมัยใหมํ ที่
รายจํายมีมากเป็นจิปาถะทั้งคําไฟฟูา คําน้ําประปาหมูํบ๎าน คําฌาปนกิจศพ คําน้ํามันรถหรือเรือ      
คําเครื่องใช๎ในครัวเรือนและคําอาหารตลาดซึ่งต๎องซื้อกิน  (การหาของปุาพืชผักไมํได๎เป็นสิ่งที่ทําได๎
เหมือนเมื่อกํอน บางครัวเรือน ผู๎วิจัยยังพบวํา แม๎ต๎นหอม ผักชี พริก มะนาว ก็ยังได๎ซื้อหา) 

การเข๎ามาของกระแสสมัยใหมํเหลํานี้  สํงผลตํอความคิด ความเชื่อ และแรงปรารถนาใน
การดําเนินชีวิตชาวบรู ชุมชนบรูถูกตํอเชื่อมกับวิถีชีวิตสมัยใหมํและรับความเจริญตํางๆ ชาวบรู
ปรับตัวตํอรอง หยิบยกความเป็นบรู ซึมซับปฏิสัมพันธ๑กับวัฒนธรรมในท๎องถิ่นและข๎ามท๎องถิ่น รับสิ่ง
ใหมํเข๎ามาผสมผสานกับตัวตน การปฏิสัมพันธ๑กับสิ่งเหลํานี้ ด๎านหนึ่งทําให๎เห็นกลยุทธ๑การปรับตัว
ตํอรองกับเงื่อนไขตํางๆ อยํางหลากหลาย แตํในอีกด๎านหนึ่งก็บํงนัยวํา รูปแบบและเนื้อหาทาง
วัฒนธรรมบรูก็ถูกปรับเปลี่ยน ด๎วยเชํนกัน ซึ่งนําไปสูํการดัดแปลงหรือผสานทั้งท๎องถิ่น รัฐ และ    
โลกาภิวัตน๑ 

อัตลักษณ๑ที่หลากหลายและยืดหยุํนนั้นยังสัมพันธ๑กับวิถีชีวิตแบบโลกสมัยใหมํห รือ     
โลกาภิวัตน๑ ที่ทาบทับ ตัดไขว๎รูปแบบวิถีชีวิตบรูทะลุปรุพรุน ซึ่งทํามกลางกระแสนี้ เรียกร๎องให๎คนต๎อง
มีวิถีชีวิตได๎หลากหลาย ยืดหดพื้นที่และเวลา ข๎ามพรมแดน ในอีกด๎านหนึ่ง โลกาภิวัตน๑ก็ทําให๎เกิดการ
สร๎างคุณคําและอัตลักษณ๑ที่หลากหลาย แลกเปลี่ยนและผสมผสาน ตํอรองและท๎าทายกับอํานาจ
ครอบงํา พร๎อมกับการชํวงชิงตีความหมายได๎อยํางเข๎มข๎น ทํามกลางกระแสนี้ อัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑บรูก็
มีกลยุทธ๑ตํางๆ ในการปะทะปฏิสัมพันธ๑ ทําให๎เกิดการตํอรอง แลกเปลี่ยน ผสมผสานและชํวงชิง
ตีความใหมํอยํางสัมพัทธ๑ 

ด๎วยเหตุนี้ ชาติพันธุ๑จึงมิใชํเป็นสิ่งที่คงที่และตายตัว แตํเป็นสิ่งที่เหลื่อมซ๎อนตัดไขว๎กันได๎ 
(Malesevic, 2011, pp. 67-79)  สิ่งที่กําหนดวําอะไรเป็นปัจเจกหรือกลุํมมิได๎เป็นสิ่งที่กําหนดไว๎
ลํวงหน๎า หากแตํเป็นบริบทสถานการณ๑เฉพาะตามเวลาและพ้ืนที่ ทั้งกระบวนการภายในและภายนอก 
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รวมไปถึงสถาบันตํางๆ และการนิยามตนเอง (อัตลักษณ๑) ซึ่งทั้งหมดนี้มีสํวนปรับเปลี่ยน  “ความเป็น
ชาติพันธุ๑” “ชาติ” หรือ “ความจริงทางสังคม” ได๎ทั้งสิ้น   

การเข๎ามาของอํานาจรัฐและกระแสความเปลี่ยนแปลงทําให๎ลักษณะทางวัฒนธรรมบรูถูก
หลอมรวม ปรับเปลี่ยน ถูกตัดไขว๎ปรุพรุน  ทําให๎อัตลักษณ๑ทางชาติพันธุ๑มีความคลุมเครือ พรําเลือน 
ไมํชัดเจน แตํมีความเป็นบรูอยํางเลื่อนไหลหลากหลายผํานการปรับรับ ผสมผสาน หรือตํอรองตาม
บริบทที่เปลี่ยนแปลง การครอบงํามิได๎ครอบทับ (Hegemony) กลืนกลายอยํางเบ็ดเสร็จ 
ขณะเดียวกันชาวบรูก็มิได๎ละลายความความเป็นบรูไปเสียทั้งหมด แตํทั้งสองเกิดการปฏิสัมพันธ๑อยําง
สลับซับซ๎อน ในเวียดนาม งัวเยน (Nguyen, 2007, pp. 131-176) ศึกษาชาวเมียว (Mieu) ใน
เวียดนามก็พบวํา รัฐใช๎เทคโนโลยีแหํงอํานาจเข๎ามาจัดจําแนก แบํงหมวดหมูํและปรับเปลี่ยนกลุํม   
ชาติพันธุ๑ตํางๆ ให๎มีความเจริญโน๎มเอียงไปสูํกฎเกณฑ๑หรือมาตรฐานแบบของรัฐ สิ่งนี้ทํา ให๎ชาวเมียว 
จําต๎องปฏิสัมพันธ๑กับนโยบายรัฐ พวกเขาเลือกหรือหยิบยก ลักษณะทางวัฒนธรรมมาแสดงความเป็น
กลุํมชาติพันธุ๑ ควบคูํไปกับการปรับตัวตํอรองและรับวัฒนธรรมแบบใหมํ  ทําให๎วัฒนธรรมเดิมมีความ
คลุมเครือ ไมํตายตัว (ambiguous) เป็นอัตลักษณ๑พหุลักษณ๑ ที่หลากหลายและยืดหยุํน  ซึ่งตํอไปจะ
พิจารณาประเด็นการปรับตัวตํอรองของชาวบรูในมิติการปรับตัวตํอรองและทําให๎เกิดพลวัตชาติพันธุ๑ที่
ผสานสัมพัทธ๑กับความเป็นบรูและวัฒนธรรมท๎องถิ่นท่ีอยูํรายล๎อมและพวกเขาปฏิสัมพันธ๑ด๎วย 

 

8.2.3 วัฒนธรรมท้องถิ่น: ความเป็นบรูที่สัมพัทธ์กับความเป็นลาว 

 ในบริบทของท๎องถิ่น นอกจากชาวบรูจะอยูํภายใต๎อํานาจรัฐ  ได๎รับผลกระทบเชิง
อํานาจและนโยบาย เพ่ือกลืนกลายหรือหลอมรวมความเป็นพลเมืองแล๎ว พวกเขาอยูํทํามกลางการ
โอบล๎อมและการปฏิสัมพันธ๑กับวัฒนธรรมลาวอยํางใกล๎ชิด  การปะทะปฏิสัมพันธ๑กันนั้น วัฒนธรรมที่
มีโครงสร๎างใหญํกวําได๎แทรกซึมและดูดซับวิถีชีวิตของชาวบรูอยํางตํอเนื่อง 

ชาวบรูซึมซับรับวัฒนธรรมไทยอีสานหรือลาวมากขึ้น ประกอบกับจารีตแบบเดิมนั้นไมํ
เอ้ืออํานวยกับการดําเนินชีวิตสมัยใหมํเพราะมีฮีตคองคอยกํากับดูแล จึงมีผลตํอการปรับเปลี่ยนจารีต 
หรือออกจากจารีตเดิมปรับผสานกับวัฒนธรรมลาวมากขึ้น  ทําให๎เกิดพลวัตชาติพันธุ๑บรูที่มีทั้งความ
เป็นบรูและความเป็นไทยอีสานหรือลาว ในการเป็นหมูํบ๎านพ้ืนที่ชายแดนรัฐและการปฏิสัมพันธ๑กับคน
ในท๎องถิ่น บรูได๎รับเอาวัฒนธรรมลาว ควบคูํกับสถานะพลเมืองของรัฐชาติ ด๎วยเหตุนี้ นอกจาก     
อัตลักษณ๑ความเป็นบรูแล๎ว ก็สามารถปรับเปลี่ยนอัตลักษณ๑เป็นเป็นไทยหรือเป็นลาวได๎ตามบริบท 
สลับไขว๎และข๎ามพรมแดน คนบรูจึงกํอรํางสร๎างอัตลักษณ๑และปรับเปลี่ยนอัตลักษณ๑ได๎หลายแบบเชิง
สัมพัทธ๑ทั้งไทย ลาว และบรู  
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การหลอมรวมความเป็นชาติไทยยังทําให๎เกิดลําดับความสัมพันธ๑ระหวํางคนกลุํมใหญํ 
กลุํมน๎อย และรัฐศูนย๑กลาง ในลําดับความสัมพันธ๑นี้ ชาวบรูอยูํในความสัมพันธ๑ที่ถูกรับรู๎วําเป็น “ขํา” 
หรือ “สํวย” ในพ้ืนที่คนไทยอีสาน  ชาวลาวที่อยูํหมูํบ๎านข๎างเคียงเคยเลําให๎ผู๎วิจัยฟังเลําวํา “โตมาก็
รับรู๎วํา คนพวกนี้เป็นขํา พูดจาไมํเหมือนเรา  มีการถือผี  เลํนของและวํานตํางๆ  กินอยูํตามปุาเขา  
เวําบํคือเฮา ถือผีบํคือเฮา อีแมํสิบอกกลําววําบํให๎ยุํงกับเพ่ิน ครั้นลูกหลานผู๎ใดขี้ฮ๎าย เฮํอะ มักสิเวําใสํ
วําคือลูกขํา”  หากคนอีสานถูกแบํงหมวดหมูํจัดจําแนกตํางจากคนไทยภาคกลาง มีความเป็นอ่ืน เป็น
ลาว ไมํเจริญและชายขอบ  (ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ, 2542) แล๎ว ชาวบรูจึงมีความเป็น “ชายขอบ” ของ
ชายขอบคนไทยอีสาน ตามความสัมพันธ๑ซ๎อนยํอยระหวํางคนกลุํมใหญํและคนกลุํมน๎อยในภูมิภาคกับ
ศูนย๑กลาง ซึ่งเป็นอิทธิพลจากนโยบายรัฐในการแบํงแยก จัดจําแนกและปกครอง 

การรับเอาภาษาและวัฒนธรรมลาวหรือไทยอีสาน นอกจากเป็นอิทธิพลของการปะทะ
ปฏิสัมพันธ๑กับโครงสร๎างอํานาจที่ใหญํกวําแล๎ว ยังมีความสลับซับซ๎อนของเงื่อนไขอํานาจและการ
ครอบงําตํางๆ สํวนหนึ่งมาพร๎อมกับนโยบายการปกครองและหลอมรวมผํานเทคโนโลยีแหํงอํานาจ
เชํน รูปแบบการปกครอง โรงเรียน ศาสนา  อีกสํวนหนึ่ ง มาจากอํานาจรัฐที่กดทับและเบียดขับเชิง
พ้ืนที่ทั้งในความเป็น “พ้ืนที่ชายแดน” และ “พ้ืนที่ปุาอุทยาน” ที่มีสํวนสําคัญให๎คนบรูได๎ปรับตัวเข๎า
หาวิถีชีวิตแบบใหมํ ออกนอกหมูํบ๎านเพ่ือหางานทําหรือเกิดการตํอรอง ลดทอนหรือปรับย๎ายความเชื่อ  

นอกจากนี้ ข๎อมูลทางประวัติศาสตร๑พ้ืนที่ความแตกตํางและแบํงแยกระหวํางกันทั้งชาวบรู
และคนท๎องถิ่น โดยที่คนกลุํมแรกถูกมองวํามีสถานะด๎อยกวํา ขณะที่คนกลุํมหลังนั้นดูมีสถานะที่สูง
กวํา การปรับตัวซึมซับรับเอาวัฒนธรรมลาวจึงมีนัยถึงการเลื่อนลําดับปรับตัวเข๎ากับคนกลุํมใหญํทาง
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ประเด็นนี้ เอริก ไซเดนฟาเดน (Seidenfaden, 1952,p.159) เคยพบวํา
ชาวกูยในกัมพูชาและสยามได๎รับเอาภาษาและวัฒนธรรมกลุํมชาติพันธุ๑อ่ืน เปลี่ยนภาษาตนเองไปเป็น
ภาษาลาว หรือเขมร การเปลี่ยนแปลงที่วํานั้น นอกจากเป็นอิทธิพลของอํานาจรัฐแล๎ว เนื่องจากชาว
กูยถูกจัดอยูํในฐานะทางสังคมที่ต่ํากวําคนไทย การรับเอาภาษาและวัฒนธรรมลาวหรือเขมรยังมีความ
หมายถึงความเจริญก๎าวหน๎าสําหรับพวกเขา อยํางไรก็ตาม ไซเดนฟาเดน (Seidenfaden, 1952, 
p.156)  ได๎สรุปวํา การเปลี่ยนแปลงดําเนินไปมากเสียจนในท๎ายที่สุดอาจพูดได๎วําพวกเขากําลัง
กลายเป็นไทยทั้งภาษาและวัฒนธรรม ด๎วยสมมติฐาน (assumption)  ความเป็นผู๎ถูกกระทําการเชิง
โครงสร๎าง (passive) ของพวกเขา  แตํก็ไมํได๎วิเคราะห๑ให๎เห็นถึงการปฏิสัมพันธ๑ระหวํางการครอบงํา
และการตํอต๎าน ตํอรอง วํากลุํมชาติพันธุ๑มีกลยุทธ๑ปฏิบัติการชีวิตประจําวันอยํางไรในการปรับตัว
ตํอรอง 
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การดูดซับรับเอาวัฒนธรรมที่ เหนือกวําหรือมี อํานาจมากกวํานั้น คอนโดมินัส 
(Condominas, 1990, pp. 70-73) ได๎พบการจัดองค๑กรทางสังคมของกลุํมชาติพันธุ๑ที่แสดงให๎เห็น
ความหมายที่พลวัตของพ้ืนที่ทางชาติพันธุ๑ กลุํมชาติพันธุ๑ไทได๎มีอิทธิพลเหนือกวํากลุํมชาติพันธุ๑อ่ืน
โดยเฉพาะระบบการจัดองค๑กรทางการเมือง (political system) แบบไทเป็นระบบที่ทรงอํานาจกวํา 
ดูดซับเอาระบบโครงสร๎างของกลํุมชาติพันธุ๑อ่ืนๆ เข๎ามา กลํุมคนไทเป็นกลํุมท่ีผูกขาดอํานาจเหนือกลํุม
ชาติพันธุ๑อ่ืนเป็นเวลานานจนทําให๎คนกลุํมอ่ืนต๎องรับเอาความเป็นไททั้งภาษาและวัฒนธรรม  ตั วตน
ทางชาติพันธุ๑จึงแปรเปลี่ยนไปด๎วยปฏิบัติการทางสังคมและการเมือง  แตํงานของคอนโดมินัส ยังมี
แนวโน๎มมุํงหมายการกระทําเชิงโครงสร๎างที่ใหญํกวํา ที่ดูดซับ กลืนกลาย หรือเป็นเงื่อนไขให๎คนกลุํม
ตํางๆ ที่มีอํานาจน๎อยกวําปรับเปลี่ยนอัตลักษณ๑   

อยํางไรก็ตาม แม๎อํานาจรัฐและโครงสร๎างทางสังคมที่เหนือกวําจะมีผลตํอการกลืนกลาย 
หรือปรับเปลี่ยนตัวตนของกลุํมชาติพันธุ๑ที่ถูกมองวําเป็นชนกลุํมน๎อย หรือมีอํานาจน๎อยกวํา แตํภายใต๎
โครงสร๎างนี้ คนบรูได๎แสดงให๎วํา พวกเขามิได๎เป็นผู๎ถูกกระทําการแตํเพียงฝุายเดียว แตํชาวบรูได๎แสดง
ให๎เห็นการเป็น “ผู๎กระทําการ” ด๎วยการปรับตัวตํอรอง  เข๎าไปมีสํวนรํวม ตีความ นิยามตัวตนและกํอ
รํางสร๎างอัตลักษณ๑บรูในยุคสมัยใหมํด๎วย  ดังปรากฏให๎เห็นในปฏิบัติการชีวิตประจําวันตํางๆ เป็น
กระบวนการประกอบสร๎างระหวํางเงื่อนไขภายนอกและเงื่อนไขภายใน ฝุายหนึ่งเป็นผู๎ปฏิบัติการทาง
วัฒนธรรมที่พยายามครอบงํา แตํอีกฝุายก็แสดงความเป็นผู๎กระทําการทางสังคมและวัฒนธรรมที่
พยามตํอรองการครอบงํานั้น 

โดยประวัติศาสตร๑พ้ืนที่ทางวัฒนธรรมของคนสองฝั่งแมํน้ําโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไทยและสปป.ลาว มีความเกี่ยวข๎องเชื่อมโยงกันมาช๎านาน ทําให๎วัฒนธรรมลาวเป็นวัฒนธรรมที่ครอบ
ทับเส๎นพรมแดนทั้งสองฟาก คนไทยอีสานและคนลาวในฝั่งลาวจึงรู๎สึกมีความแนบชิดทางวัฒนธรรม
ดังที่พวกเขาพูดติดปากกันวํา “ไทย-ลาวพ่ีน๎องกัน” การรับวัฒนธรรมลาวด๎วยเงื่อนไขการปฏิสัมพันธ๑
และการถูกล๎อมรอบทางวัฒนธรรม ทําให๎วิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบใหมํของคนบรู  มีลักษณะเลื่อน
ไหลและแนบชิดได๎กับคนทั้งสองฟาก (ทั้งคนไทยอีสานและคนลาวในฝั่งลาว)   การแนบชิดดังกลําวนี้
เอ้ือประโยชน๑ให๎กับการตํอรองและการปรับตัวได๎อยํางหลากหลายเชํนกัน ในบริบทสมัยใหมํแหํงความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจซึ่งหมูํบ๎านชาวบรูกําลังเผชิญอยูํ 

ตัวอยํางหนึ่งของการปรับตัวดังกลําวที่เห็นได๎ชัดคือการปรับตัวเข๎ากับระบบนิเวศแมํน้ํา
และเข๎าสูํกระบวนการชํวงชิงค๎าขายปลา  เมื่อการค๎าปลาเริ่มเข๎ามาและคึกคักมากขึ้น  ชาวบรูได๎
ปรับตัวตํอรองเข๎าสูํกระบวนการค๎าขายปลากับคนท๎องถิ่น เมื่อปลาแพงพ้ืนที่หาปลาจึงสําคัญ ริมน้ํา
หรือเวินน้ําเป็นแหํงๆ ตามลําน้ําโขงจึงได๎ถูกครอบครองเป็นเจ๎าของหาปลาและสามารถปลํอยให๎คน
อ่ืนเชําตํอ พ้ืนที่ที่ถูกครอบครองหรือเชําตํอ จะถูกกาง “มองซํา” ไว๎หาปลาตลอดปีหรือหลายสิบปี 
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ชาวประมงรายอื่นจะรู๎กันและไมํเข๎ามายุํง  กระบวนการดังกลําวเป็นการรับรู๎กันภายใน  ชาวบรูได๎เข๎า
มามีสํวนรํวมตํอรองในกระบวนการดังกลําวด๎วย ชาวบรูเชําที่หาปลาฝั่งตรงข๎ามจากคนลาวโดยใช๎
รูปแบบความ “เป็นญาติพ่ีน๎องทํากิน”  หากมีเจ๎าหน๎าที่รัฐตรวจสอบ ในแงํนี้คนบรูไทย จึงหาปลาใน
ฝั่งลาวได๎โดยใช๎ความเป็นลาวหรือความแนบชิดสัมพันธ๑ทางวัฒนธรรม บางแหํงสามารถเชําได๎ตลอด
ชีพให๎ลูกหลานหากินตํอ นอกจากนั้น ชาวบรูยังใช๎กลยุทธ๑ที่หลากหลายมากขึ้นเชํนใช๎อวนหรือกวดใน
การหาปลา  ชาวบรูที่หามาช๎านานบอกวํา “เมื่อเราไมํหา คนบ๎านอ่ืนก็มาหา เราอยูํกับบ๎านแท๎ๆ สิบํ
หา เลิกไปก็กระไรอยูํ อีกอยํางพํอแมํเราก็หามานานแล๎ว”   

ชาวบรูได๎เข๎ามามีสํวนรํวมและใช๎กลยุทธ๑กับชาวประมงทั่วไปในท๎องที่  บางคนเข๎ามาใช๎
รูปแบบที่เรียกวํา “กระบวนการย๎อมปลา” โดยนําปลาเลี้ยงมาสมอ๎างเป็นปลาน้ําโขงขายในท๎องถิ่น 
และซื้อปลาน้ําโขงขายสวนทางกลับไปขายยังภาคกลางหรือกรุงเทพฯ  ในการซื้อมาขายไป 
(แลกเปลี่ยน) คนบรูแสดงเป็นคนไทยซื้อหาปลาท๎องถิ่นจากคนลาว แสดงเป็นคนท๎องถิ่นขายปลาน้ํา
โขง (สวนทางกลับไป) ให๎กับพํอค๎าปลาภาคกลาง การซื้อมา -ขายไปทําให๎ชาวบรูเลือกหรือฉวยใช๎    
อัตลักษณ๑ได๎หลากหลาย 

นอกจากนี้  การเคลื่อนย๎ายมาตั้งบ๎านเรือนอยูํริมแมํน้ําโขง และเรียนรู๎วิธีการหาปลาและ
พ่ึงพิงสายน้ําเพ่ือยังชีพมาหลายชั่วอายุคน การปรับตัวเข๎ากับสภาพแวดล๎อมหรือระบบนิเวศนี้มี
ระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควร จนทําให๎บรูบางหมูํบ๎านเลือกนิยามความเป็นบรูผนวกเข๎ากับ 
“สายน้ํา” แสดงอัตลักษณ๑ผํานสื่อหรือพ้ืนที่สาธารณะเป็น “บรูราชันย๑แหํงสายน้ํา” ซึ่งมีสํวนถูก
ประกอบสร๎างทั้งภายในและภายนอก เชํนสื่อเองต๎องการนําเสนอเนื้อหาขับเน๎นความสําคัญของ
สายน้ําจึงมีสํวนที่ทําให๎บรูแสดงตัวตนในลักษณะดังกลําว (โปรดดูในบทที่ 3) 

วัฒนธรรมลาวนั้นครอบทับเส๎นพรมแดนทั้งสองฟาก นอกจากมีผลให๎คนบรูมีความแนบ
ชิดทางวัฒนธรรมและแสดงการปรับตัวตํอรองตํางๆ แล๎ว ก็ทําให๎การเลือกแสดงอัตลักษณ๑อยํางมี
ความซับซ๎อนและยืดหยุํนด๎วย อัตลักษณ๑ที่ถูกฉวยใช๎แสดงได๎หลากหลายนี้สํวนหนึ่งได๎เอ้ือตํอการ
ดําเนินชีวิตที่หลากหลายมากขึ้น แตํอีกสํวนหนึ่งก็บํงนัยด๎วยวํา โครงสร๎างและเนื้อหาอัตลักษณ๑บรูแตํ
เดิมก็ถูกปรับเปลี่ยนหรือพลวัตไปด๎วย 

ชาวบรูสองฝั่งไปมาหาสูํกันระหวํางเครือญาติบรูมาแตํอดีต แตํเมื่อพวกเขาปรับเปลี่ยนวิถี
ชีวิตตามขนบประเพณีแบบลาวก็ใช๎จารีตหรือขนบประเพณีลาวนั้นเองเป็นเงื่อนไขการติดตํอไปมาหาสูํ
กันมากข้ึนเชํนไปรํวมงานบุญผเวส  หรืองานเฉลิมฉลองตํางๆ  ซ๎อนทับและผสานทั้งความเป็นบรูและ
ลาว เป็นคนบรูที่เชื่อมกันด๎วยวัฒนธรรมลาว คนบรูไทยลงมาได๎ข๎าวสารและของฝากตํางๆ จากพ่ีน๎อง
ฝั่งนี้ คนบรูลาวขึ้นไปหาพวกเขาก็ได๎ปลาและของฝากแบบไทยๆ  จนมีคําพูดติดปากหยอกล๎อกันวํา 
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“ขึ้นไปกินปลา ลงมากินข๎าว” ปรากฏการณ๑ทํานองนี้ยังถูกฉวยใช๎แสดงรํวมกับความสัมพันธ๑ที่สร๎าง
ขึ้นกับคนลาวด๎วยความฮักแพงเชํน การผูกเสี่ยว การเป็นพํอฮักแมํฮัก ทําให๎คนบรูมีเครือขําย
ความสัมพันธ๑เพิ่มขยายมากขึ้น ซึ่งก็มีผลตํอการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ๑ได๎หลากหลาย  

อัตลักษณ๑บรูบนพ้ืนที่พรมแดนจึงปรากฏเหลื่อมซ๎อนทับไขว๎กันไป-มาได๎หลายแบบ ในการ
ข๎ามแดนชาวบรูทั้งสองฝั่งจะนําเสนอตัวตนและแสดงอัตลักษณ๑ที่หลากหลาย บางครั้งความเป็นบรู 
(เชํนภาษาและเครือญาติ) ถูกหยิบเลือกนําเสนอและแสดงตัวตนเมื่อพวกเขาเจอเครือญาติพ่ีน๎อง
เดียวกันในพ้ืนที่สาธารณะ บางครั้งความเป็นลาวที่เชื่อมสายสัมพันธ๑กับเสี่ยวและพํอฮักแมํฮักที่สร๎าง
ขึ้นใหมํก็ถูกนํามาใช๎เมื่อเดินทางเข๎ารํวมพิธีเฉลิมฉลองหรืองานบุญตํางๆ ในบางบริบท ความเป็นไทย
ยังถูกแสดงเมื่ออ๎างถึงพลเมืองของรัฐชาติ หรือแลกเปลี่ยนสิ่งของหรือสินค๎าไทย ชาวลาวบางคนบอก
กับผู๎วิจัยวํา “ไมํเคยรู๎มากํอนวําพวกเขาเป็นบรูหรือขํา รู๎แตํวําเป็นคนไทย” กรณีของ ลุงดี ลุงไกํ และ
นายขนุน เป็นตัวอยํางที่แสดงให๎เห็นการแสดงอัตลักษณ๑ที่หลากหลาย ในการหยิบเลือก ปรับตัวกับ  
อัตลักษณ๑ท๎องถิ่น สร๎างความใกล๎ชิดทางทางวัฒนธรรมกับคนสองฟากฝั่ง เดินข๎ามแพรมแดนและฉวย
ใช๎ประโยชน๑ (หรือเป็นคนกว๎างขวาง) ตํางๆ  ทั้งตนเอง เครือญาติ และพ่ีน๎องสัมพันธ๑ที่ฮักแพงใน
ท๎องถิ่น  

 

8.3 บรูฝั่งลาวกับการปรับตัวทางวัฒนธรรม 

บ๎านที่เป็นต๎นเค๎าที่ชาวบรูสองหมูํบ๎านฝั่งไทยอพยพมาคือ บ๎านลาดเสือ มีชาวบรูประมาณ  
403 คน 78  ครัวเรือน  หมูํบ๎านตั้งอยูํติดแมํน้ําโขง เขตเมืองชนะสมบูรณ๑ จําปาสัก  สภาพหมูํบ๎าน
ตั้งอยูํใกล๎กับหมูํบ๎านลาวหลายหมูํบ๎านในริมแมํน้ําฝั่งเดียวกัน ตรงข๎ามฟากแมํน้ํากับหมูํบ๎านเป็นเขต
อําเภอโพนทอง  จําปาสัก มีหมูํบ๎านลาว 5-7 หมูํบ๎าน ในจํานวนนั้น หลายหมูํบ๎านข๎ามไป-มาผํานบ๎าน
ลาดเสือเพ่ือเข๎าสูํเมืองปากเซหรือจําปาสัก  ลักษณะเชํนนี้ทําให๎ชาวบรูบ๎านลาดเสือก็อยูํทํามกลางการ
ล๎อมรอบและปฏิสัมพันธ๑กับวัฒนธรรมลาว (บ๎านลาดเสือมีอีกชื่อหนึ่งคือ “หนองเม็ก” ที่นําเอาชื่อเดิม
สมัยอยูํบนภูมาตั้งซํ้าอีก) 

บรูสามหมูํบ๎านทั้งสองฟากฝั่งมีความผูกพันกัน มีประวัติศาสตร๑รํวมกันในการรับรู๎ตัวตนวํา
เป็นกลุํมชาติพันธุ๑เดียวกัน เป็นเครือญาติพ่ีน๎อง มีภาษาและวัฒนธรรมเดียวกัน ซึ่งมักจะพูดถึงกันวํา 
“บรูคือกัน เลือดก๎อนเดียวกัน” (บรูนะระเทร อะฮามมูเลิมคีเอ๏ย)  หรือ “บรูคือกัน บํทิ้งกัน”       
(บรูนะระเทร ตอระตอระอาย) 

หลังประกาศเอกราช สปป.ลาวก็ได๎ดําเนินการปกครองแบบพรรคเดียวเป็นประเทศสังคม
นิยม ภายใต๎คําขวัญที่วํา “สันติภาพ เอกราช ประชาธิปไตย เอกภาพ วัฒนาถาวร” รัฐบาลลาวจัด
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จําแนก (classification) ประชากรด๎วยปูายชื่อเหมารวมเป็นลาวลุํม ลาวเทิง และลาวสูง กลุํม     
ชาติพันธุ๑ที่มีหลากหลายจึงถูกจัดให๎อยูํในชื่อเหมารวม (Single labels) และถูกหลอมรวมให๎เป็นสํวน
หนึ่งของพลเมืองลาว (Nguyen, 2007, p. 130) ความเป็นลาวได๎ถูกขยายกว๎างออกไปครอบคลุมกลุํม
คนตํางๆ มากขึ้น การดูแลกลุํมชาติพันธุ๑ภายในชาติอยูํภายใต๎หนํวยงานรัฐบาลคือ “ศูนย๑กลางแนว
ลาวสร๎างชาติ”  (LFNC)  (Baird and  Shoemaker, 2008, p. 27) แม๎ในปัจจุบัน ลาวได๎มีการจัด
จําแนกกลุํมชาติพันธุ๑ใหมํโดยลักษณะทางภาษาศาสตร๑ ซึ่งทําให๎เห็นชื่อเรียกกลุํมชาติพันธุ๑ตํางๆ มาก
ขึ้น (แตํก็มีข๎อสังเกตวํา การจัดจําแนกชื่อเรียกกลุํมชาติพันธุ๑ดังกลําวนั้น  ลาวได๎ใช๎หลักการจัดจําแนก
ที่ให๎ความสําคัญกับการระบุตนเองและสํานึกทางชาติพันธุ๑เพียงใด เพราะมีบางกลุํมชาติพันธุ๑ถูกจัด
จําแนกในชื่อเหมารวมที่พวกเขาไมํรู๎จัก  แม๎แตํกรณีชาวบรูที่ศึกษาอยูํนี้ถูกจัดให๎อยูํในชื่อ “กะตาง”  
แตํในท๎องถิ่นและวิถีชีวิตประจําวัน พบวํา พวกเขาใช๎ชื่อเรียกและระบุตนเองวํา “บรู” มากกวํา) 
กระทรวงแถลงขําวและวัฒนธรรมได๎พิมพ๑เนื้อหาและข๎อมูลที่เป็นนโยบายและทิศทางการพัฒนาเผย
แผํบนแผํนพับให๎ประชาชนได๎ทราบและปฏิบัติ (ธีระพันธ๑ เหลืองทองคํา, 2544, น. 78-81)  
รายละเอียดและขั้นตอนตํางๆ เหลํานั้นตํางก็ต๎องการสร๎างแบบแผนการดํารงชีวิตที่ศิวิไลซ๑ สุภาพ
เรียบร๎อย เป็นจารีตประเพณีดีงามของชาติ  

อยํางไรก็ตาม หลังผํานพ๎นจากอาณานิคมและสงครามภายในมา การขับเน๎นการสร๎าง
วัฒนธรรมและกลืนกลายกลุํมชาติพันธุ๑ตํางๆ ไปสูํแบบแผนทางวัฒนธรรมของชาติเป็นไปด๎วยความ
ยากลําบากทํามกลางปัญหาของการปกครองและสภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศ จนภายหลังได๎มี
การเปิดประเทศรับการชํวยเหลือจากภายนอก และดําเนินแผนการนโยบายจิตนาการใหมํ (New 
thingking) เน๎นการสร๎างความก๎าวหน๎าและความเติบโตทางเศรษฐกิจ  มีการใช๎วาทกรรมความเสมอ
ภาคระหวํางชนเผําและหญิงชาย แตํในทางปฏิบัติยังมีการควบคุมและจัดการบางอยําง ตรงกันข๎าม
ชาติพันธุ๑บางครั้งยังถูกมองวําเป็นปัญหาของการพัฒนา (ภูมิวิไล ศิริพลเดช, 2550)  

รัฐให๎ความสําคัญกับการปฏิวัติการผลิต ปฏิวัติอุดมการณ๑และวัฒนธรรม รวมถึงปฏิวัติ
วิทยาศาสตร๑ (Mayoury, 2000, p.253)  เพ่ือให๎ก๎าวหน๎าหรือทันสมัยดังกลําวนี้ ทําให๎รัฐต๎องลดสิ่งที่
ถูกมองวําล๎าหลังตํางๆ เชํน ระบบความเชื่อ หรือประเพณีที่ดูไมํเป็นวิทยาศาสตร๑  ศูนย๑กลางแนวลาว
สร๎างชาติ (LFNC)  ยังใช๎กระบวนการกลืนกลายให๎เป็นพุทธศาสนา (ศาสนาทางการ) เข๎ามาผนวกรวม 
(ระหวํางกฎหมายและพระธรรมวินัย) “ระเบียบการและการจัดตั้งการปกครองสงฆ๑ให๎มีบทบาท 
ภาระหน๎าที่เพ่ือเต๎ารวมความสามัคคีและให๎การศึกษา พระสงฆ๑สามเณร พุทธศาสนิกชนลาว และ 
ญาติโยมบรรดาชนเผําโดยเอาธรรมวินัย กฎหมาย และฮีตคองสมทบเข๎ากัน” (ศูนย๑กลางแนวลาว
สร๎างชาติ, 1998, น. 2-3)  
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รูปแบบการปกครองและนโยบายรัฐดังกลําวนั้นสะท๎อนให๎เห็นอํานาจในการพยายาม
ครอบงํา ดัดแปลงและหลอมรวมประชากรลาวที่มีหลากหลายชาติพันธุ๑ ชาวบรูลาวก็ตกอยูํภายใต๎
รูปแบบการปกครองและนโยบายดังกลําวอยํางไมํอาจปฏิเสธได๎  

การย๎ายลงมาจากภูมาอยูํที่ลุํมทําให๎คนบรูเข๎ามาอยูํรํวมกันคนลาว ในชํวงแรกโครงสร๎าง
ทางวัฒนธรรมบรูยังคงทําหน๎าที่เป็นเส๎นพรมแดนทางวัฒนธรรมแยกจากกลุํมคนนอก ท๎าวสม ครูคน
ลาวที่เคยสอนหนังสือที่หมูํบ๎านนี้ยอมรับวําในชํวงนั้นคนบรูรู๎ภาษาลาวน๎อย และเขาเองก็มีความ
ยากลําบากในการสื่อสารเวลาสอนหนังสือให๎กับคนบรู เพราะตํางก็ไมํเข๎าใจภาษาของกันและกัน คน
ลาวท๎องถิ่นหมูํบ๎านใกล๎กันยังรับรู๎และให๎ความหมายกลุํมคนบรูด๎วยทําทีกดทับทางสถานะคล๎ายกับฝั่ง
ไทยวําเป็น “ขํา”  ในด๎านการดํารงชีวิต การอยูํที่ลุํมทําให๎ชาวบรูมีที่ดินบนพ้ืนราบลุํมทํานาได๎ข๎าว
เพียงพอในการยังชีพ พร๎อมยังเหลือแจกจํายหรือค๎าขาย (ซึ่งญาติพ่ีน๎องบรูไทยหลายคนก็มาขอจาก
พวกเขา) การเรียนรู๎วิถีการทํานาในที่ลุํมและการอยูํทํามกลางการโอบล๎อมด๎วยวัฒนธรรมลาวและการ
ปฏิสัมพันธ๑ด๎วย ทําให๎ชาวบรูคํอยๆ ซึมซับรับวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมแบบคนลาว มากขึ้น  เกิดการ
ปรับตัวทางวัฒนธรรม 

อยํางไรก็ตาม อํานาจรัฐ โรงเรียนและศาสนาเข๎ามาเพ่ือสอนภาษาลาว ความเป็นลาว 
หลอมรวมให๎เป็นพลเมืองลาว ภายใต๎อุดมการณ๑สังคมนิยม อํานาจและความสัมพันธ๑ด๎วยฮีตคองบรูได๎
ถูกครอบทับและเบียดขับจากอํานาจรัฐที่ดําเนินการปกครองสร๎างความเชื่อมั่นกับพรรคประชาชน
ปฏิวัติลาว ในหมูํบ๎านถูกจัดระเบียบโครงสร๎างการปกครองแบบใหมํ มีตัวแทนสมาชิกพรรค ตาแสง 
นายบ๎าน และตํารวจบ๎านคอยทําหน๎าที่ชํวยนายบ๎าน  

พุทธศาสนาลาวมีความสัมพันธ๑อยํางใกล๎ชิดกับกับพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ในการเผย
แผํให๎การศึกษาควบคูํไปกับอุดมการณ๑พรรค ทําให๎ระบบความเชื่อและสังคมวัฒนธรรมเดิมของชาวบรู
ในลาวถูกลดทอน ปรับเปลี่ยน หรือปรับย๎ายหนุนเสริมกับอุดมการณ๑พรรคมากขึ้น ท๎าวอินเลําถึงการ
เข๎ามาของพุทธศาสนาวํา “สมัยเป็นนายบ๎าน  พระเพ่ินเข๎ามาเลย มีเจ๎าหน๎าที่รัฐและคนลาวนํามอบ
ให๎ มาจากวัดถ้ําทางใต๎บ๎านนาแกว เพ่ินนํามามอบให๎ ขํอยเป็นนายบ๎าน สิปฏิเสธก็บํคือ บํรับเอาก็บํได๎ 
ถ๎าสิไลํกลับเมือ มันก็โพดดอก เพ่ินสํงบาตรพระมอบให๎บอกวํา เจ๎ารับเอาเด๎อ ก็เลยจําเป็นแตํนั้นเลย  
ตอนหลัง กะมีหัวหน๎าการจากแขวงมาเยี่ยมยามและคอยเบิ่งแยงเฮานํา” ขณะที่ญาติพ่ีน๎องชาวบรู 
หัวหน๎าศึกษาธิการเมืองในแขวงเซกอง พูดถึงการปรับเปลี่ยนศาสนาพุทธในแขวงเซกองซึ่งเป็นแขวงที่
มีกลุํมชาติพันธุ๑จํานวนมากวํา “รัฐต๎องการให๎มานับถือพุทธศาสนา เพราะมองวํา ความเชื่อผี ฮีตขํา 
คองขอม ไมํมีผลดี พวกเขากินของสด เนื้อหมูหรือควายแบบสดๆ  รัฐจึงอยํางให๎เปลี่ยนและได๎มี
โครงการเข๎าไปสอนแนะนําเรื่อง การกินอยูํ กินสะอาด ทําให๎สุก..” ปัจจุบัน ชาวบรูลาดเสือหลาย
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ตระกูลหรือครอบครัวทําการคืนผีออกจากฮีตซึ่งอาจจะมีตัวแบบจากญาติพ่ีน๎องบรูฝั่งไทย โดยบาง
กลุํมตระกูลบรูฝั่งไทยได๎นําผีบรรพบุรุษ  (กุมู๏ยอะยะอะจวย) ข๎ามมามอบสํงคืนให๎เจ๎าโคตรที่นี่ (แล๎ว
หลังจากนั้นชาวบรูที่นี่ก็มีการทําการคืนฮีต) กลุํมคนบรูลาวที่นี่ทําการคืนฮีตทั้งสองรูปแบบคือ คืนแล๎ว
ย๎ายบ๎านออกไปสร๎างเรือนใหมํ และคืนด๎วยการนําผีออกไปปะทิ้งหรือนําออกไปจากอาณาบริเวณกลุํม
ตระกูล (จุมรี๊ต)  ปัจจุบัน เหลือตระกูลที่ยังถือฮีตอยูํเพียงสองตระกูล แตํดูแล๎วมิได๎มีความเครํงครัดฮี
ตคอง แตํมีลักษณะปรับลดหรือละเลยไมํปฏิบัติ หันมาดําเนินชีวิตแบบคนลาว  ผีสูงสุด (อัยยะขะนาว) 
ชาวบรูที่นี่ยังคงนับถืออยูํ ถูกปรับย๎ายให๎เป็น “ผีหลักบ๎าน” โดยมีสถานที่ให๎ประจําของผีอยูํเชิงภูเขา
ด๎านทิศตะวันออกของหมูํบ๎าน 

เจ๎าละโบของหมูํบ๎านพยายามพาครอบครัวออกจากผีหลายครั้งแตํด๎วยไปไมํพ๎น (อํานาจผี
ยังลงโทษคนในครอบครัวเจ็บปุวยและตาย หลานของเขาตายไปสามคน) จึงทําพิธีคืนผีกลับเข๎ามานับ
ถืออีก และคิดวําหากตนเองตายไป ไมํมีผู๎สืบตํอ ลูกหลานก็จะคืนออกไปโดยปริยาย  

พลังของจารีตแบบเดิมของชาวบรูที่นี่อํอนล๎าลง พร๎อมๆ กับพลังดูดซับจากโครงสร๎าง
วัฒนธรรมที่ใหญํกวําบวกกับอํานาจรัฐแบบรวมศูนย๑ที่มีความเข๎มข๎น1 พวกเขายึดถือวัฒนธรรมลาว 
จัดงานงานพิธีและดําเนินวิถีชีวิตแบบลาว ลักษณะทางวัฒนธรรมบางอยํางเชํน ภาษา ระบบเครือ
ญาติ และความทรงจําทางประวัติศาสตร๑รํวม ยังถูกหยิบเลือกแสดงความเป็นบรูสัมพันธ๑ระหวํางกัน
กับญาติพ่ีน๎องบรู เมื่อพวกเขาเจอกันในพ้ืนที่สาธารณะ ภาษาบรูจะถูกสื่อสารออกมาระหวํางกัน และ
พร๎อมที่จะเลื่อนไหลเป็น “ลาว” แบบแนบชิดกับวัฒนธรรมที่พวกเขาปฏิสัมพันธ๑ด๎วย  

อยํางไรก็ตาม จะเห็นได๎วําในแงํของอํานาจรัฐ ได๎มีการครอบทับและเบียดขับระบบ
โครงสร๎างทางสังคมบรูได๎คล๎ายกันระหวํางบรูไทยและบรูลาว แตํความสลับซับซ๎อนของอํานาจและ
การปกครองมีความแตกตํางกัน ในไทย การปกครองและการเมืองมีพัฒนาการที่สลับซับซ๎อน ลักษณะ
ทางการเมือง การเลํนการเมือง และการชิงชัยทางการเมืองภายนอกได๎เข๎ามามีสํวนตํอการปรับตํอรอง
อยํางหลากหลาย  ทําให๎อัตลักษณ๑บรูถูกปรับเปลี่ยน ตัดไขว๎ แบํงสํวน และเลือกใช๎ตํอรองอยํางมีนัย
ทางการเมือง  นอกจากนี้อํานาจและนโยบายรัฐตํางๆ ของไทยก็ตรวจตา จับจ๎อง ควบคุมพ้ืนที่อยําง
เข๎มข๎นทั้งพ้ืนที่ชายแดนและพ้ืนที่ปุาอุทยานซึ่งเป็นได๎ทั้งการกดทับ ควบคุม เบียดขับและการพัฒนา 
ปรับเปลี่ยนเชํนการค๎าหรือการทํองเที่ยว ซึ่งสํงผลตํอการปรับตัวตํอรองของชาวบรูไทย และยังมีความ
                                           

1 ผู๎วิจัยพบวํา ชาวบรูหลายหมูํดูเหมือนลักษณะทางวัฒนธรรมความเป็นบรูจะลงเหลืออยูํอยํางเบาบาง บางหมูํบ๎าน
กลายเป็นลาวไปหมดแล๎วเชํน บ๎านคําหลวง และบ๎านโนนพะเจ๎า (ยังเหลือเฉพาะคนสูงอายุที่เคยมีความทรงจําในอดีตและมี
ประวัติศาสตร๑สัมพันธ๑กับพ่ีน๎องบรูตํางถิ่นหรือพ่ีน๎องบรูไทย พวกเขายังคงพูดภาษาบรู มีการรับร๎ูรํวม บอกวําตัวเองเป็นบรูรํวมกัน
อยูํ)  ด๎วยเหตุนี้ อาจสันนิษฐานได๎วํา อัตลักษณ๑บรูในฝั่งสปป. มีแนวโน๎มจะลดทอน หดหายไป ปรับรับวัฒนธรรมท๎องถิ่นที่อยูํราย
ล๎อมและปฏิสัมพันธ๑ด๎วย จนพวกเขาอาจกลายเป็นลาวไปในที่สุด 
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เจริญและความเปลี่ยนแปลงตํางๆ ที่เข๎ามาครอบงําทับไขว๎ให๎ชุมชนชาวบรูไทยซึมซับรับวิถีชีวิตแบบ
ใหมํ เงื่อนไขทั้งหมดนี้มีความสลับซ๎อนซ๎อนและแงํมุมแยกยํอย สํงผลตํอการการปรับตัวตํอรองของ
ชาวบรูไทยให๎มีอัตลักษณ๑ที่สลับซับซ๎อนตามเงื่อนไขเหลํานั้นไปด๎วย แตํปรากฏการณ๑นี้มิ ได๎เกิดขึ้น
อยํางเป็นทํานองเดียวกันในลาว อํานาจรัฐของลาวทําการกดทับและหลอมรวมแบบรวมศูนย๑อํานาจ 
ด๎วยระบบสังคมนิยมทั้งการปกครอง โรงเรียนและศาสนา ในแงํนี้  คนบรูไทยจึงปรับตัวตํอรองทาง
วัฒนธรรมได๎หลายแบบและดูมีนัยสลับซับซ๎อนในการตํอรองมากกวํา (เชํนการชํวงชิงความหมาย 
ตีความ ฉวยใช๎หรือเข๎าไปมีสํวนรวม)   ขณะที่บรูในลาว ได๎ถูกอํานาจและการครอบงํากลืนกลายอยําง
เข๎มข๎น ซึ่งผู๎วิจัยพบวํา บางหมูํบ๎านลึกเข๎าไปในเขต เมืองหรือแขวงจําปาสักที่พวกเขาอยูํรํวมกับ
หมูํบ๎านคนลาวอยํางหนาแนํน ได๎กลายมาเป็นลาวเกือบหมด เหลือเพียงคนวัยสูงอายุที่ พูดภาษาบรู
และมีความทรงจําทางประวัติศาสตร๑เพียงไมํกี่คน 

หากมองแบบฉาบฉวย อาจกลําวได๎วํา บรูลาวกําลังกลายมาเป็นลาวมากกวําที่บรูไทย
กลายมาเป็นไทยอีสาน  แตํอยํางไรก็ตาม การที่บรูฝั่งลาวกลายมาเป็นลาวอยํางเข๎มข๎นมากกวํา  สํวน
หนึ่งเป็นเพราะอํานาจรัฐทางการปกครองและการปฏิสัมพันธ๑กับคนท๎องถิ่น แตํด๎วยระบบการปกครอง
ประชาธิปไตยแบบเฉพาะของไทยที่เปลี่ยนผํานการปกครองมาเป็นระยะ พร๎อมกับการเข๎ามาของ
โลกาภิวัตน๑ ทุนนิยมและเสรีนิยมตามลําดับ หลังทศวรรษ 2530 เป็นต๎นมามีบรรยากาศทาง
วัฒนธรรมในการเน๎นเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรม เรื่องวัฒนธรรมชุมชนหรือภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น (ปริตตา เฉลิมเผํา กออนันตกูล, 2548, น. 13-17) กลําวเฉพาะชาติพันธุ๑  มีการพูดถึงการ
ธํารงอยูํหรือสิทธิตํางๆ ของกลุํมชาติพันธุ๑  รวมถึงพยายามรื้อฟ้ืนหรือเชิดชูอัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑
บางอยํางมากขึ้นทั้งแงํของการทํองเที่ยวหรือผนวกรวมกับวาทกรรมความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ในแงํนี้ กลุํมชาติพันธุ๑ตํางๆ มีพ้ืนที่ในการปรับตัวตํอรองมากขึ้นจากอํานาจและการครอบงําที่ครั้งหนึ่ง
พวกเขาเคยถูกมองวําเป็นความแตกตําง หรือเป็นความเป็นอ่ืนจากอํานาจรัฐศูนย๑กลางหรือวัฒนธรรม
กระแสหลัก  ทํามกลางนโยบายชาติพันธุ๑ของรัฐไทยในชํวงหลังเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรม
นั้น กลุํมชาติพันธุ๑ในไทยหลายกลุํมพยายามที่จะฟ้ืนฟูอัตลักษณ๑หรือวัฒนธรรมของตัวเอง  เชํน มติ
คณะรัฐมนตรีปี 2553 วําด๎วยแนวนโยบายในการฟ้ืนฟูวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยง และการประกาศเขต
พ้ืนที่วัฒนธรรมพิเศษสําหรับชาวกะเหรี่ยงและชาวเล เพ่ือชํวยแก๎ปัญหาเรื่องการเข๎าถึงทรัพยากรและ
การอนุรักษ๑ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงและชาวเล มติคณะรัฐมนตรีปี 2548 วําด๎วยยุทธศาสตร๑
การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล เพ่ือแก๎ปัญหาการไร๎สถานะทางกฎหมายของชนกลุํม
น๎อยในประเทศไทย (อ๎างใน ศิริจิต สุนันต๏ะ,  2556, น. 19)   ในบริบทนี้ดูเหมือนวํา ความเป็นคน
กลุํมน๎อยหรือความเป็นกลุํมวัฒนธรรมที่ไมํเหมือนกับกระแสหลักไมํได๎ถูกมองวําแปลกแยกหรือถูก
มองในแงํลบเสมอไป ความเป็นอ่ืนหรือความแตกตํางดังกลําวนั้น บางครั้งได๎กลายมาเป็นสิ่งที่ถูกทําให๎
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ดูโดดเดํน หรือเป็นจุดขายทางวัฒนธรรมในบริบทการทํองเที่ยว และถูกนํามาผนวกเข๎ากับความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม แตํก็ได๎กลายเป็นพ้ืนที่ให๎กลุํมชาติพันธุ๑ตํางๆ ใช๎เป็นกลไกการปรับตัว 
ตํอรองหรือประดิษฐ๑สร๎างอัตลักษณ๑ตํางๆ มากขึ้น  บรูก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ได๎หยิบยก รื้อฟ้ืนวัฒนธรรม
หรือถูกเชิดชูให๎มีความโดดเดํน ให๎เป็นสํวนหนึ่งของความหลากหลายของวัฒนธรรมหรือจุดขายเชิง
การทํองเที่ยวของจังหวัด  

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นกระแสถูกใช๎อยํางแพรํหลายนั้น นักวิชาการหลายคน
มองวํา ก็ยังเป็นเพียงวาทกรรมซึ่งบางครั้งก็ถูกใช๎ไปเพ่ือการทํองเที่ยว ผนวกกับวาทกรรมท๎องถิ่น 
(หรือภูมิปัญญาท๎องถิ่น) หนุนเสริมความเป็นชาตินิยม ผลิตซ้ําความไมํเทําเทียม สํงเสริมความชอบ
ธรรมของอํานาจสํวนกลาง อีกทั้งถูกมองวําอยูํภายใต๎เงื่อนไขของการทําความเป็นอ่ืนให๎เชื่องและไมํ
เป็นอันตรายตํอความสัมพันธ๑เชิงอํานาจ (โปรดดู ศิริจิต สุนันต๏ะ, 2556, pp.9-18; Haypashi, 2006; 
อานันท๑ กาญจนพันธ๑, 2551)  แตํอยํางไรก็ตาม ภายใต๎ความลักลั่นย๎อนแย๎งนี้ ได๎กลายมาเป็นกลไก
หรือเป็นแหลํงทรัพยากรเพ่ิมขึ้นในการปรับตัวตํอรองของกลุํมชาติพันธุ๑บรูที่จะธํารงชาติพันธุ๑หรือ
รักษาลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของตนเองทํามกลางความเปลี่ ยนแปลงตํางๆ ของยุคสมัยที่กลุํม
ชาติพันธุ๑ตนเองกําลังเผชิญอยูํ  ขณะที่ฝั่งลาวมิได๎เป็นไปในทํานองเดียวกัน ระบบการปกครองยังเอ้ือ
ให๎รัฐสามารถใช๎อํานาจได๎อยํางเข๎มข๎น แม๎จะมีการหยิบยกเรื่องความเทําเทียมหรือความเสมอภาค
ขึ้นมาเป็นอุดมการณ๑เชิงนโยบายการปกครอง แตํดูเหมือนจะเป็นเพียงวาทกรรมมากกวําการปฏิบัติได๎
จริง  ความหลากหลายทางวัฒนธรรมหรือพ้ืนที่การตํอต๎านหรือตํอรองของกลุํมชาติพันธุ๑ตํางๆ ภายใน
รัฐยังไมํถูกเปิดกว๎างมากนัก นโยบายการกลืนกลายให๎เป็นลาวของรัฐและการอยูํทํามกลางการราย
ล๎อมทางวัฒนธรรมลาวที่คนบรูลาวปฏิสัมพันธ๑ด๎วย จึงสํงผลตํอการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑ได๎
อยํางเข๎มข๎นอยํางที่พบวําบรูลาวบางหมูํบ๎านกลายเป็นลาวไปแทบทั้งหมดแล๎ว 

 

8.4 บทสรุป 

การปะทะปฏิสัมพันธ๑กับอํานาจรัฐ ความเจริญตํางๆ และวัฒนธรรมท๎องถิ่น ทําให๎ชาวบรู
ไทยพบกับทางเลือกของปัญหา (dilemma) ระหวํางจะธํารงรักษา และ ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ๑     
ชาติพันธุ๑ ในการแก๎ปัญหานี้ ชาวบรูได๎พัฒนากลยุทธ๑การปรับตัวตํอรอง เข๎าไปมีสํวนรํวมบางสํวน 
(partial participation)   นิยามตัวตน ปรับย๎าย ลดทอน และผสานกับวัฒนธรรมท๎องถิ่น รวมถึง
ตีความหรือแปรเจตนารมณ๑และนโยบายรัฐให๎เป็นประโยชน๑แกํตนและกลุํม/หมูํบ๎านของตน ควบคูํไป
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กับการหยิบเลือกทรัพยากรทางวัฒนธรรมบางอยํางมาแสดงอัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑1  มีการสร๎างกลยุทธ๑
ขึ้นมาเป็นปฏิบัติการตํอรองกับอํานาจภายนอกหรือแม๎แตํตํอรองกับวัฒนธรรมภายในของตัวเองเชํน 
การคืนฮีตเป็นกลยุทธ๑ที่สําคัญที่ถูกใช๎เป็นเครื่องมือปฏิบัติการทางวัฒนธรรมในการรับความ
เปลี่ยนแปลงแบบใหมํ และบางครั้งก็ตํอรองจารีตเดิมของตนเมื่อเกิดความขัดแย๎งหรือความอึดอัดกับ
ความสัมพันธ๑และข๎อห๎าม/กฎระเบียบแบบเดิม เพ่ือความสะดวกในการใช๎ชีวิตยืดหยุํนตามยุคสมัยใหมํ 
การปรับตัวตํอรองตํางๆ นั้นทําให๎เกิดกระบวนการกํอรูปอัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑บรูรวมสมัยที่ยืดหยุํนไป
ตามเงื่อนไขปฏิสัมพนัธ๑ 

 อํานาจรัฐได๎ใช๎วิธีที่จัดแบํงหมวดหมูํประชากรแล๎วปกครอง หลอมรวม (integrate)  และ
ปรับเปลี่ยน (transform) ไปสูํความเป็นชาติ ด๎วยเทคโนโลยีแหํงอํานาจตํางๆ  วิธีการดังกลําวนี้ได๎
ปรับเปลี่ยนนโยบายชาติพันธุ๑ของรัฐที่มีผลกระทบตํอกลุํมชาติพันธุ๑ที่หลากหลายซึ่งรวมถึงชาวบรูด๎วย
ที่รัฐพยายามกลืนกลายวัฒนธรรมและสร๎างจิตสํานึกของความเป็นไทย   การถูกโอบล๎อมและการ
ปฏิสัมพันธ๑กับคนกลุํมใหญํทําให๎คนบรูได๎ซึมซับวัฒนธรรมท๎องถิ่นเข๎ามา ทําให๎ชาวบรูมีความแนบชิด
ทางวัฒนธรรมลาว/อีสานได๎กับคนสองฟาก มีทรัพยากรมากขึ้นในการแสดงอัตลักษณ๑ได๎หลายแบบ 
ในพ้ืนที่ชายแดน ความเป็นบรูถูกใช๎สัมพัทธ๑กับความเป็นไทยอีสานหรือลาวซ๎อนทับอยํางสลับซับซ๎อน  
ควบคูํไปกับโลกสมัยใหมํที่เข๎ามาตัดไขว๎วิถีชีวิตของชาวบรู สังคมบรูถูกเชื่อมตํอกับ โลกข๎างนอกและ
ความเจริญตํางๆ วิถีชีวิตและตัวตนคนบรูถูกหลอมรวมหรือผสานทั้งท๎องถิ่น รัฐและโลกาภิวัตน๑มาก
ตามไปด๎วย การปรับรับกับสิ่งใหมํๆ สํวนหนึ่งเป็นเสมือนยกระดับและปรับเปลี่ยนสถานะทางสังคม
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของพวกเขา มีวิถีชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้น แตํสํวนหนึ่ งก็มีนัย (entail) ถึง
การปรับเปลี่ยนและผสมผสานไปสูํอัตลักษณ๑เชิงสัมพัทธ๑หลายแบบ  

กลําวได๎อีกอยํางวํา  การปะทะปฏิสัมพันธ๑ระหวําง “อํานาจและการเปลี่ยนแปลงที่เข๎า
มา” กับ “วิธีการหรือกลยุทธ๑ที่ชาวบรูแสดงปฏิกิริยาตอบ” นี้ทําให๎เนื้อหาและรูปแบบ (content and 
configuration) ของอัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑แปรผันไปด๎วย ความเป็นบรู2จึงเกิดลักษณะพรําเลือน มีความ
คลุมเครือ  ไมํชัดเจน (ambiguous) แตํการใช๎กลยุทธ๑ในการแสดงปฏิกิริยาปรับตัวตํอรองกับอํานาจ
ครอบงําตํางๆ ที่พวกเขาเผชิญนั้น ก็ทําให๎ชาวบรูได๎ประกอบสร๎างความเป็นบรูสัมพัทธ๑กับเงื่อนไข
ตํางๆ ขึ้น  โดยนัยนี้ อํานาจหรือกลไกแหํงการกดทับนั้นแม๎จะกระจายทั่วไปจนถึงปัจเจกและรํางกาย 
(Foucault, 1978) แตํคนก็มีความเป็นผู๎กระทําการหรือมีความสามารถในกลยุทธ๑ซึ่งมีจุดเริ่มต๎นอยูํใน

                                           
1 เชํน ระบบความเชื่อ  ชื่อเรียกกลุํมชาติพันธุ๑ (ethnonym) ประวัติศาสตร๑รํวม (shared history) ภาษาแมํ (mother 

tongue) และระบบเครือญาติ (kinship)    
2 ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ๑เดิมที่แยกความแตกตํางจากกลุํมชาติพันธุ๑อื่น เชํน เครือญาติ ภาษา  หรือชื่อเรียกกลุํมชาติพันธุ๑ 

และประวัติศาสตร๑รํวม 
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ตนอยํางลดทอนไมํได๎  (De certeau,1988) จึงสร๎างกลยุทธ๑ปฏิบัติชีวิตประจําวันในการตํอต๎านหรือ
ตํอรองกับอํานาจหรือยุทธวิธีที่พยายามครอบงํา  

ชาติพันธุ๑จึงมิใชํสิ่งมีลักษณะตายตัวหรือเป็นแกํนแกน หากแตํเป็นการกํอรํางสร๎างข้ึนบน
สนามการปะทะปฏิสัมพันธ๑กับสถานการณ๑เฉพาะตามเวลาและพ้ืนที่ เป็นกระบวนการภายในและ
ภายนอกทั้งทางสังคมหรือสถาบันตํางๆ และการนิยามตนเองหรืออัตลักษณ๑โดยฝุายหนึ่งเป็นอํานาจ
ปฏิบัติการกดทับหรือพยายามครอบงํา แตํอีกฝุายก็แสดงความเป็นผู๎กระทําการ ตํอต๎านหรือตํอรอง 
ด๎วยเหตุนี้ การวิเคราะห๑อํานาจและการตํอรอง รวมถึงกลยุทธ๑ปฏิบัติการชีวิตประจําวันตํางๆ มีสํวน
สําคัญที่จะทําให๎เห็นการกํอรํางสร๎างความเป็นชาติพันธุ๑ตามความเป็นจริง เพราะชีวิตประจําวันไมํอาจ
เป็นสิ่งที่ปลอดจากการตํอต๎านหรือตํอรอง โดยเฉพาะในยุคสมัยใหมํที่รัฐ-ชาติมีความหลากหลายทาง
ชาติพันธุ๑ ชาติพันธุ๑มีความสําคัญท้ังในนโยบายชาติและระหวํางชาติหรือสถานการณ๑โลกมากขึ้น  
การศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงทางอัตลักษณ๑ชาติพันธุ๑กลุํมตํางๆ ก็ยิ่งมีความสําคัญมากขึ้นตามไป
ด๎วย 
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บร:ู การผลิตซ้ าชนชั้นและต านานข่าพระแก้ว (ที่ถกูพราก) 

 

ความเป็นข่าและต านานกับการผลิตซ้ าชนชั้น 
ทุกวันนี้ `ขํา' ในการรับรู๎ของชาวลาวยังมีความหมายเชิงกดทับทางชนชาติเชํน “พวกขํา

ขอมปอมปีก กินยอดหวายปลายห๎วย ปู กั้ง กระปอมหิน” หมายถึงเป็นคนปุาคนดงอาศัยทํามาหากิน
อยูํในปุาเขา  ชาวบรูเองก็ไมํชอบที่ตัวเองถูกเรียกแบบนี้ บางคนเลําให๎ฟังวํา ตนออกนอกหมูํบ๎าน จะ
พยายามไมํพูดภาษาตัวเอง กลัวรู๎วําเป็นพวกขํา เวําจา มะเลาะเตาะแตะ ฟังบํรู๎เรื่อง บางคนยังเคยถูก
ถํมน้ําลายใสํ  นัยนี้แสดงให๎เห็นวํา “ขํา “ ถูกใช๎เป็นภาพตัวแทนของกลุํมคนที่ล๎าหลัง แสดงสถานะ
แตกตํางแบํงแยกระหวํางคนปุากับคนเมือง คนล๎าหลังกับคนที่เจริญกวํา คนในความหมายแรกนั้นต๎อง
ถูกพัฒนาให๎เจริญเข๎ากับกรอบของความเป็นศิวิไลซ๑ ซึ่งภาพตัวแทนดังกลําวนี้ถูกใช๎อยํางแพรํหลายใน
ดินดินล๎านช๎างและสยาม เชํนในสยาม สมัยรัชกาลที่ 5 (กําพล จําปาพันธ๑, 2555, น. 46) ใช๎คําวํา 
“ขํา” เป็นชื่อเรียกกลุํมชนที่อาศัยอยูํตามปุาเขาและบนพ้ืนที่สูงอยํางเหมารวมไมํจําแนกลักษณะ   
ชาติพันธุ๑   

ท๎าวคําหล๎า ผู๎อาวุโสชาวบรูบา๎นลาดเสืออายุ 70 ปี (สปป.ลาว) ได๎เลําถึงประวัติตํานานต๎น
กําเนิดของชาวขําบรูให๎ฟังด๎วยวํา  

“บรูนั้นถือเป็นต๎นกก เป็นอ๎ายสุดเกิดมาจากหิน จากปุา จากภู จากผา คนลาวนั้น
เกิดมาจากน้ําเต๎าปุูง แยํงกันออกมาจกตากันจนตาบอด บางพวกจึงปากหงิกปากงํอย   
คนที่ออกมากํอนเป็นพ่ี คนหลังเป็นน๎อง แตํแยํงกันออกมาจึง ไมํสมบูรณ๑บ๎าง พิกลพิการ
ตํางๆ...จกหูจกตากันออกมาก็เลยเป็นไปคือทุกวันนี้..” 

เรื่องเลําของท๎าวคําหล๎าดูไมํประติดประตํอ เทําที่ความจําของชายชราในวัย 70 ปีจะพอ
จําได๎ แตํสํวนที่เน๎นก็คือ ขํา เป็นพี่ท่ีออกมากํอน  สํวนคนลาวนั้นออกมาทีหลังเป็นน๎องหล๎า    

ตํานานของพํอใหญํคล๎ายคลึงกับตํานานน้ําเต๎าปุูงที่เลําขานกันโดยทั่วไป แม๎รายละเอียด
อาจแตกตํางกันไปกับฉบับของท๎าวคําหล๎าที่ระบุวํา ชนชาติแตํละกลุํมเกิดมาจากที่ตํางๆ เชํนขํานั้น
เกิดมาจากภูผา  ขณะที่ตํานานน้ําเต๎าปุูงพงศาวดารล๎านช๎าง (จิตร ภูมิศักดิ์, 2544, น. 317) มีโครง
บอกวํามีเพียงผลน้ําเต๎าปุูงใบใหญํเพียงอยํางเดียวเทํานั้นที่ชนชาติตํางๆ ถือกําเนิดมา ภายในผลน้ําเต๎า
นั้นมีชนอยูํมากมาย ปูุลางเชิงเอาเหล็กแดงมาไซน้ําเต๎าใบใหญํพอไชก็มีผู๎คนเบียดเสียดกันออกมาคับ
คั่งและมีผิวดําเพราะร๎อนไหม๎  ปูุลางเชิงเอาสิ่วเจาะรูใหมํให๎ใหญํ คนพวกท่ีออกทางรูสิ่วจึงมีผิวขาว
กวํา  แตํนั้นฝูงปูุลางเชิงจึงบอกสอนให๎เขาเฮ็ดไฮํเฮ็ดนา ทอผ๎าทอฃิ่น เลี้ยงชีวิตของเขา แล๎วปลูกแบํง
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เขาให๎เป็นผัวเป็นเมีย มีเย๎ามีเรือน จึงมีลูกหญิงลูกชายมากนักแล  แตํนั้น คนทั้งหลายฝูงเกิดมาแตํใน
น้ําเต๎า ฝูงออกทางฮูสิ่วนั้นเป็นไทย ฝูงออกมาทางฮูชี (รูไช) นั้นเป็นขํา (ข๎า)  คนฝูงนั้นลวด (เลย) เป็น
ข๎อเป็นไพรํ ขําออกมากํอนจึงตัวดํา ขณะที่คนอ่ืนออกมาท่ีหลังสีผิวจึงแตกตํางกันไป 

ในทางประวัติศาสตร๑ จิตร ภูมิศักดิ์ (2544) ได๎เลําวําถึงความเป็นมาของลาวแตํเดิมเป็น
พวกขําขมุเจ๎าของถิ่นเดิมปกครองอยูํแล๎ว กํอนที่จะถูกขุนลอชาวลาวลุํมเข๎าตีขึ้นมาปกครองอาณาจักร
ขอมเมืองอินทปัตถ๑ลํมสลาย อาณาจักรล๎านช๎างถูกขุนลอตีแตก ยึดเอาอาณาจักรล๎านช๎าง  ซึ่งก็ต๎องมา
รบกับพวกเจ๎าของถิ่นเดิมคือพวกขําขมุซึ่งมีมากในลาวเหนือขับไลํให๎ไปอยูํตามภูเลาภูคา (จิตร       
ภูมิศักดิ์, 2544, น. 427)   บางพวกก็ถูกจับไปเป็นข๎าทาส บังคับให๎ทําไรํ  ไถํนา สํงสวย   “ข๎า”  
สําเนียงลาวออกเสียงเป็น “ขํา” ตํอมาคนพวกนี้ถึงถูกรับรู๎กันวําเป็นขํา  ซึ่งเป็นชนพ้ืนเมืองที่อยูํอาศัย
มาแตํครั้งยุคสุวรรณโคมคํา  แตํพวกเขาเรียกตัวเองวํา “ขมุ” มาแตํครั้งโบราณ ซึ่งแปลวํา “คน”  
(เพ่ือประกาศวานี่คน ไมํใชํขี้ข๎า ผีสาง ดังที่คนอ่ืนๆ มักเรียกดูถูกเขา)  (จิตร ภูมิศักดิ์, 2544, น. 473)  
ขมุพวกนี้มีมากในลาวเหนือ   สํวนในลาวใต๎นั้น พวกขําในลาวใต๎นั้นมีภาษาที่หํางไกลจากขมุ  บริเวณ
ที่มีมากคือจําปาสัก สาละวันและอัตปือ และยังมีตํอเนื่องเข๎าในประเทศไทยแล๎วภาคอีสาน 4 จังหวัด
คือ อุบลราชธานี ศรีษะเกษ สุรินทร๑และบุรีรัมย๑ สํวนมากอาศัยอยูํใต๎แมํน้ํามูล คนไทยเรียกคนพวกนี้
วํา “สํวย” เพราะต๎องสํงสวยให๎ผู๎ปกครอง  แตํพวกเขาจะเรียกตนเองวํา “กวย”  หรือ “กูย”  ซึ่ง
แปลวํา “คน” เชํนเดียวกับคําวํา “ขมุ” เชํนกัน 

จากคําอธิบายของจิตร ภูมิศักดิ์ “ขมุ” เป็นบรรพบุรุษหรือชนพ้ืนเมืองที่อยูํมาช๎านานอยูํ
แล๎วของอาณาบริเวณแถบนี้ เป็นที่สังเกตวําชื่อเรียกตนเองวํา “บรู” นั้นก็แปลวํา “คน” เชํนเดียวคํา
วํา “ขมุ” ซึ่งหากมองในมุมของจิตรก็เป็นการแย๎งกับชื่อเรียกเหมารวมวํา “ขํา” ซึ่งหมายถึงข๎าทาส
หรือไพรํ เพ่ือสื่อนัยวําพวกเขาคือ “คน” ไมํใชํทาส ขี้ข๎าหรือผีสางตามท่ีคนอ่ืนดูถูก 

การตอกย้ําความแตกตํางทางสถานะขําและลาว ยังถูกถํายทอดผํานตํานานเรื่องเลําที่ชาว
ลาวรู๎จักกันแพรํหลายด๎วย “ตํานานท๎าวบาเจียงกับนางมะโลง” ซึ่งปรากฏผํานการเลําเรื่องแบบ     
มุขปาฐะในท๎องถิ่นซึ่งนํามาผลิตซ้ําในบทเพลง และการแสดงเพ่ือบอกเลําเรื่องราวความรักที่มี
ความสําคัญกับเมืองและสถานที่ตํางๆ ในจําปาสัก การแสดงมักจัดขึ้นในพิธีไหว๎ปราสาทวัดภูหรือ
เรียกวํา “บุญวัดพู”   
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การแสดงที่มีตัวละครท๎าวบาเจียงและนางมะโลงในงานบุญวัดภู 2013  

(ภาพจาก http://www.thairath.co.th/content) 

ตํานานเลําวํา ท๎าวบาเจียงเป็นลูกหัวหน๎าชนเผําขําได๎ชอบพอกับนางมะโลงธิดาลูกเศรษฐี
ลาวลุํม ท๎าวบาเจียงได๎ตัดสินใจที่จะขอนางมะโลงมาเป็นเมีย จึงได๎ตั้งขบวนแหํขันหมากมาสูํขอนาง 
มะโลง เมื่อมาถึงภูเขาใกล๎เมืองจําปาสัก รู๎ขําววําพํอของนางมะโลงไมํพอใจในตัวท๎าวบาเจียงวําเป็นลูก
ขํา ปฏิเสธที่จะให๎นางมะโลงแตํงงานกับท๎าวบางเจียงที่มีเชื้อสายคนปุาคนดง “เชื้อชาติขํา สพหนา   
หูเติ่ง”  พํอได๎หมายมั่นจะให๎อภิเษกกับกษัตริย๑จําปาสัก ท๎าวบาเจียงจึงผิดหวังและเสียใจ ทอกเทเหล๎า
ยาเครื่องขันหมากทิ้ง ยกขบวนกลับ ฆําช๎างขบวนแหํตายกลางแมํน้ําโขง  นางมะโลงถูกท๎าวบาเจียง
สาปแชํงให๎ไมํสมหวังในความรัก   

เลําเรื่องดังกลําวนี้มีการถํายทอดหลากหลายสํานวนในการเลําเรื่องของชาวบ๎านท๎องถิ่นซึ่ง
ทําให๎มีรายละเอียดแตกตํางกันไป แตํโครงเรื่องมีลักษณะคล๎ายกันคือท๎าวบาเจียงถูกปฏิ เสธด๎วยเป็น
คนเชื้อชาติขํา มีสถานะแตกตํางดูไมํเหมาะสม ซึ่งมีความหมายในเชิงดูถูกและกดทับ ตํานานที่วํานี้ใน
การรับรู๎และถํายทอดของชาวลาวปัจจุบันสํวนใหญํถูกขับเน๎นในเรื่องของความรักและความผิดหวัง
ระหวํางคนสองคน แตํหากเราวิเคราะห๑เนื้อหาแล๎วจะเห็นวํายังเป็นเรื่องของความแตกตํางทางสถานะ
ระหวํางขํากับลาวลุํม  

ตามตํานานนี้ ในเมืองจําปาสักมีสถานที่หลายแหํงถูกตั้งชื่อตามตัวละครและฉากในเรื่อง
เลําดังกลําว ได๎แกํ ภูมะโลง: เป็นภูของนางมะโลงตัวละครเอกของเรื่อง ภูมีลักษณะเหมือนหน๎าอก
หญิงสาวที่นอนหงาย  ภูบางเจียง: เป็นภูของท๎าวบาเจียงตัวละครเอกของเรื่องที่ผิดหวังในความรัก  ภู
สะเหลา:ภูที่ท๎าวบาเจียงทอกเทเหล๎ายาขันหมากทิ้ง คําวํา “สะเหลา” หมายถึงทอกเทเหล๎าทิ้ง บ๎าน
คันเกิง:บ๎านที่ท๎าวบาเจียงฆําช๎างตัวเองกลางแมํน้ําของ ภูต๎มไกํ : ภูที่ท๎าวบาเจียงทอกเทไกํต๎มที่นํามา
เป็นขันหมากท้ิง  บ๎านคอนไหล:บ๎านที่ขี้ช๎างของท๎าวบาเจียงไหลมากองติดอยูํชายแมํน้ําโขง คอนไหลก็
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คือ ก๎อนไหล ก๎อนขี้ช๎างไหลมา  นอกจากนี้ ในแขวงจําปาสักมีเมืองบาเจียงโดยชื่อวํา “บาเจียงเจริญ
สุข” เป็นเมืองหนึ่งของแขวงจําปาสัก 

 
ภูมะโลงถํายจากริมน้ําบ๎านคอนไหล (ภาพโดยผู๎วิจัย) 

ที่ภูสะเหลาได๎มีการปั้นรูปท๎าวบางเจียงและนางมะโลงไว๎ที่ตีนภู เพื่อบอกเลําตัวละครตาม
ตํานานที่ได๎กลําวมารูปปั้นท๎าวบาเจียงตามมีลักษณะผิวดําสื่อความหมายของความเป็น “เชื้อชาติขํา 
สพหนา หูเติ่ง” ซึ่งหมายถึงเป็นคนขําอยูํตามปุาตามดงมีรํางกายไมํงาม ริมฝีปากใหญํ (สพคือริมผี
ปาก) หูใหญํ ไมํเข๎าลักษณะความงดงามของรํางกายในความหมายของคนลาวลุํม ขณะที่นางมะโลง
นั้นสูงสงํางามพร๎อมด๎วยผิวพรรณสัณฐาน  

ปัจจุบัน ภูสะเหลาที่ผูกโยงไปกับตํานานเรื่องเลําท๎าวบาเจียง (ขํา) ได๎ถูกสร๎างเป็นวัดซึ่งถือ
เป็นสัญลักษณ๑ทางศาสนาและความเชื่อของประชากรลาว (คนสํวนใหญํ) ชื่อวํา “วัดภูสะเหลา”  บน
ยอดภูสร๎างพระพุทธรูปองค๑ใหญํหันหน๎าทางตะวันออกทอดพระเนตรผํานสาย “แมํน้ําโขง” ไปยัง
เมืองปากเซซึ่งเป็นเมืองเอกของแขวงจําปาสัก ซึ่งแสดงให๎เห็นการสถาปนาความเชื่อและความศรัทธา
ตํอพุทธศาสนาในแขวงจําปาสัก ที่จริงการครอบทับความเชื่อเดิมด๎วยความเชื่อใหมํที่มีอํานาจ
เหนือกวํามีมาช๎านานในแขวงจําปาสัก ปราสาทวัดภูแตํเดิมเชื่อกันวําถูกสร๎างยุคอาณาจักรเจนละ 
(www.wikiwedia.org) และได๎รับอิทธิพลของขอม เป็นเทวสถานศักดิ์สิทธ๑ในการเซํนไหว๎บูชาเทพ
พระเจ๎าตามคติของฮินดู ตกมาในสมัยอาณาจักรล๎านช๎าง  พระเจ๎าฟูางุ๎มขึ้นครองราชย๑ (ศุภชัย      
สิงห๑ยะบุศย๑, 2551, น. 25) เทวสถานดังกลําวนั้นได๎ถูกดัดแปลงเป็นวัดทางพุทธศาสนาได๎ชื่อวําเป็น
ปราสาทวัดภูมาจนทุกวันนี้ ตลอดชํวงระยะเวลาทางประวัติศาสตร๑แขวงจําปาสักมีการปะทะสังสรรค๑
ระหวํางความเชื่อของผู๎คนมาตามลําดับ อันเนื่องจาก ผู๎คนที่อาศัยอยูํในพ้ืนที่เป็นชนพ้ืนเมือง
โดยเฉพาะขําละเวน (หรือขําบริเวณ ดู จิตร ภูมิศักดิ์, 2544) ในเมืองปากชํองจนอาณาบริเวณดังกลําว
ได๎ถูกตั้งชื่อวํา “บอละเวน” คนกลุํมพ้ืนเมืองเหลํานี้มีหลายกลุํมแตํถูกเรียกรวมวํา “ขํา” การเข๎ามา
ของพุทธศาสนาที่ปรากฏอีกชํวงหนึ่งคือพระครูยอดแล๎วโพนเสม็ด (ยาคูขี้หอม) นําพาวงศาคณาญาติ
ลาวและราชวงศ๑เวียงจันทน๑ลงมา นางแพงที่เชื่อกันวํามีเชื้อชาติขําปกครองเมืองอยูํที่จําปาสักได๎ถวาย
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เมืองให๎พระรูปนี้ (ดารารัตน๑ เมตตาริกานนท๑, 2548) พระครูยอดแก๎วโพนเสม็ดได๎เชิญ “เจ๎าหนํอ
กษัตริย๑” เชื้อสายกษัตริย๑เวียงจันทน๑มาเป็นผู๎ครองตั้งพระนามให๎วํา “เจ๎าสร๎อยศรีสมุทรพุทธางกูร”  
ในชํวงระยะตํอมาจําปาสักที่เคยเป็นอาณาจักรขนาดใหญํมีพ้ืนที่ทั้งสองฟากแมํน้ําโขง ก็ได๎ถูกแบํง
ออกเป็นแขวงออกเชํน เซกอง อัตปือ บางพ้ืนที่ได๎กลายเป็นสํวนหนึ่งของภาคอีสาน พุทธศาสนาที่ รับ
การสนุนจากรัฐได๎ผสมผสานความเชื่อของคนพ้ืนถิ่นที่เคยมีอยูํหลากหลายเข๎ามาเป็นพลเมืองของชาติ 
ผนวกกับการปฏิวัติวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาประชากรให๎มีความศิวิไลซ๑ให๎สอดคล๎องกับประเพณีอันดีงาม
ของชาติและวัฒนธรรมที่ก๎าวหน๎าของมนุษย๑ จึงมีผลตํอการลดทอนความแตกตํางทางความเชื่อและ
วัฒนธรรมของผู๎คนในพ้ืนที่ลาวใต๎ตามลําดับ 

 

   
นางมะโลงและท๎าวบาเจียง (ภาพโดยผู๎วิจัย) 

 
พระพุทธรูปองค๑ใหญํบนยอดภูสะเหลา (ภาพโดยผู๎วิจัย) 

ต านานข่าพระแก้วและพระแก้วที่ถูกพราก 

ในเมืองโพนทอง ชาวบรู (กะตาง) ยังถูกรับรู๎ผํานประวัติศาสตร๑ตํานาน “ขําพระแก๎ว” ซึ่ง
หมายถึงข๎าของพระแก๎ว ท๎าวเนืองชาวบรูวัย 88 ปี อดีตเคยเป็นเจ๎าเมืองปกครองเมืองโพนทอง บอก
เลําตัวเองวําพวกเขาเป็นขําพะแก๎ว และมีความเป็นมาวํา 
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ลาวลุํมกับลาวเทิง (พวกขําบ๎านลาดเสือ) เป็นเสี่ยวกัน วันหนึ่งลาวเทิงข้ึนภูไปเห็นเด็กน๎อย
ในถ้ําบนภูกางเฮือน มีแสงสํองออกมาไมํรู๎วําเป็นพระแก๎วจึงไปบอกเสี่ยวลาวลุํม เสี่ยวลาวลุํมได๎ขึ้นไป
ดู พบวํานี่ไมํใชํเด็กน๎อยแตํเป็นพระแก๎ว1 ได๎ชวนกันอัญเชิญลงมาจากภู เมื่อมาถึงบ๎านลาดเสือ   เสี่ยว
ลาวเทิงหรือขําไมํรู๎จักวําเป็นพระแก๎ว จึงได๎บอกมอบให๎เสี่ยวลาวลุํมไป พวกเขาได๎นําใสํเรืออัญเชิญมา
ตามลําน้ําโขงเม่ือมาถึงบ๎านสมอโยน พระแก๎วได๎ลํนจากเรือจมลงในกลางแมํน้ํา  ผู๎คนพากันทอดสมอ
จอดเรือมุดหาพระแก๎ว แม๎จะพบพระแก๎วแตํพวกเขาก็ไมํสามารถเอาขึ้นมาได๎ เสี่ยวลาวลุํมจึงไปขอให๎
พวกขํามาชํวย พวกเขามุดลงไปนําพระแก๎วขึ้นมาได๎ คนลาวลุํมจึงได๎ขอให๎ขํารํวมอัญเชิญพระแก๎วไป
ด๎วยประมาณ 7 ครอบครัว  นําเอาพระแก๎วไปประดิษฐานไว๎ที่เมืองเกําโพนทอง ได๎สร๎างหอเชิญ   
พระแก๎วขึ้นประดิษฐาน ขําที่รํวมอัญเชิญพระแก๎วมาด๎วยได๎เฝูารักษาพระแก๎ว แตํนั้นมาพวกเขาจึงถูก
วํา “ขําพระแก๎ว” ตํอมาสมัยที่สยามมีอํานาจเหนือดินแดนฝั่งซ๎ายแมํน้ําโขง พระแก๎วได๎ถูกนํามาไว๎
สยาม  โดยให๎ขําแก๎วที่เฝูารักษาพระแก๎วติดตามด๎วยประมาณสามครอบครัว เมื่อเข๎ามายังสยามแล๎ว
ได๎พักพระแก๎วไว๎ที่เมืองอุบลชั่วระยะเวลาหนึ่งหลังจากนั้นก็ได๎อัญเชิญเข๎าสูํเมืองบางกอก (ไมํแนํชัดวํา
นํามาไว๎ในสถานที่ใดอยํางชัดเจน) อยํางไรก็ตาม ยังเหลือชาวขําพระแก๎วไว๎ที่เมืองเกําโพนทองอีก 4 
ครอบครัว ภายหลังตํอมา พวกเขาแตกครอบครัวเคลื่อนย๎ายไปอยูํทางตะวันตกของเมืองจําปาสัก
กลายเป็นหมูํบ๎านขําพระแก๎วอีกหลายแหํงเชํน บ๎านโนนพระเจ๎า บ๎านมํวง และยังมีบ๎านอ่ืนที่กระจาย
กันไปได๎แกํ บ๎านมํวง  บ๎านหนองหิน  บ๎านดอนขวาง  บ๎านโนนสะอาด   บ๎านแก๎งยาว  และบ๎านทํา  
ชาวลาวลุํมสํวนใหญํรู๎จักพวกเขาวํา “ขําพระแก๎ว” หรือ “บ๎านขําพระแก๎ว” มาจนถึงปัจจุบันนี้  

วัดที่สร๎างหออัญเชิญพระแก๎วขึ้นประดิษฐานได๎ตั้งชื่อตามวํา “วัดหอพระแก๎ว” และเป็น
หมูํบ๎านชื่อวํา “บ๎านหอพระแก๎ว” ตั้งอยูํเมืองเกําโพนทองฝั่งขวาแมํน้ําโขงประมาณหลักกิโลเมตรที่ 2 
จากปากเซ  บริเวณท่ีพระแก๎วลํวงจมน้ําเป็นหมูํบ๎านชื่อวํา “บ๎านสมอโยน”  

                                           
1
 ตํานานเมืองจําปาศักดิ์ ฉบับเจ๎าพรหมเทวานุเคราะห๑และเจ๎าราชวงศ๑เมืองนครจําปาศักดิ์ ได๎เลําเร่ืองนี้อีกสํานวนวํา 

พรานทึงพรานเทิงที่เป็นพรานปุาไปพบพระแก๎วในถ้ํา  แล๎วคิดวําเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได๎ทําการบูชาเซํนไหว๎  ทําให๎เขาลําสัตว๑ได๎จํานวน
มาก  ทุกครั้งที่จะลําสัตว๑เขาก็จะมาเซํนไหว๎พระแก๎วที่ถ้ํานี่ประจํา  ภายหลังเขากลัววํา คนอื่นจะมาพบแล๎วนําเอาไป จึงได๎เอาไม๎
คอนพระแก๎วลงมาไว๎บ๎าน ทุกคร้ังที่ลําสัตว๑ได๎สิ่งของมา เขาก็เอาเลือดมาทาพระแก๎วเพ่ือเซํนไหว๎ จนวันหนึ่งพํอค๎าลาวลุํมขึ้นไป
ค๎าขายพบเข๎า  จึงนําเร่ืองมาทูลพระเจ๎าไชยกุมารเจ๎าเมืองจําปาสักในชํวงนั้น  เจ๎าเมืองได๎สํงไพรํพลขึ้นไปอัญเชิญพระแก๎วลงมา  
เร่ืองเลําจากนี้ไปคล๎ายกับสํานวนของท๎าวเนือง พระแก๎วที่ถูกอัญเชิญมาลํวงลํนลงน้ํา ได๎พรานปุามาชํวยงมนําขึ้นมา จนอัญเชิญไป
ถึงเมืองได๎ 
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ชาวขําพระแก๎ว บ๎านโนนพะเจ๎า (ภาพโดยผู๎วิจัย) 

ขณะที่กระทรวงชนเผํา สปป.ลาว บันทึกเก่ียวกับ “ขําพระแก๎ว” ดังกลําวนี้ไว๎ในประวัติ
ความเป็นมาของชนเผํากะตางวํา  

“ชนเผํากะตางพบพระพุทธรูปอยูํในถ้ําแหํงหนึ่งแล๎วนําเอากลับมาไว๎บ๎านชาวลาวลุํม
มาเห็นก็เลยขอเอาจะเอาไปไว๎อยูํแคว๎นจําปาสัก เมื่อนํามาแล๎วพระพุทธรูปองค๑นั้นตกน้ํา 
ผู๎ปกครองแคว๎นจําปาสักได๎ละดมกําลังคนไมํรู๎วําเทําไรมุดน้ําของเพ่ือลงเอาพระองค๑นั้นมา
ให๎ได๎ อันทําให๎ผู๎คนล๎มตายอยํางหลวงหลาย แตํก็บํสามารถเอาพระองค๑นั้นได๎  ดังนั้น
ผู๎ปกครองแคว๎นจําปาสักสมัยนั้นได๎แตํงเสมาอํามาตย๑ของพระองค๑ไปนําเอาชนเผํากะตาง
อยูํบ๎านธาตุอิงฮัง เมืองคันธบุรี แขวงสะหวันนะเขต ในปัจจุบันเพ่ือมาลงเอาพระพุทธรูป
องค๑นั้น 

เขาเจ๎ามุดน้ําของบํพอเทําใดก็สามารถนําเอาพระพุทธรูปขึ้นมาได๎แล๎วก็เอาไปไว๎อยูํ
วัดหอพระแก๎ว ที่เมืองเกําขึ้นกับเมืองโพนทอง แขวงจําปาสัก นับแตํนั้นมาเจ๎าราชการ
แคว๎นจําปาสักได๎มอบหมายให๎เขาเจ๎าเป็นผู๎ปกปักรักษาพระพุทธรูปองค๑นั้นแล๎วก็
กลายเป็นชื่อวํา “ชนเผําพระแก๎ว” ตกมาในสมัยศักดินาสยามเข๎ามารุกรานประเทศลาว
เรา พวกเขาเจ๎าได๎เอาพระพุทธรูปองนั้นกลับเมืองสยาม ซึ่งได๎แหํแตํเมืองเกํากลับถึง
ประเทศของพวกมัน แตํในขณะนั้นพัดมี 6-7 ครอบครัวบํยอมไปประเทศเขาเมืองเพ่ินก็
โตนหนีเข๎าไปลี้ซํอนอยูํตามปุาตึบดงหนา ยอดห๎วยภูเขา แตํผํานขบวนการวิวัฒน๑แหํงการ
ดํารงคงตัว เขาเจ๎าจึงเคลื่อนย๎ายอยูํทุํงเพียง และก็ขยายรวมมี 8 บ๎านจนฮอดทุกวันนี้” 
(กรมชนเผํา, 2008, น. 54 ) 

เรื่องเลําขําพระแก๎วนี้ ยังมีการทรงจํากันอยูํในหมูํชาวบรูแม๎จะมีรายละเอียดแตกตํางกัน 
แตํโครงเรื่องเหมือนกันอยูํอยํางหนึ่งคือขําพบพระแก๎วแตํคนลาวมาเอาไป บ๎างก็วําขําที่พบพระแก๎ว
นั้นเป็นพรานปุาสองคนชื่อขุนทึงกับขุนเทืองเป็นสหายกันไปพบพระแก๎วแตํคนลาวมาเห็นจึงมานําเอา
ไป  สะท๎อนให๎เห็นความแตกตํางระหวํางขํากับลาวลุํม ขํานั้นซื่อ โงํ ไมํรู๎ จึงถูกลาวชิงเอาพระแก๎วไป 
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วัดหอพระแก๎ว (ที่เชื่อวําเป็นสถานที่ประดิษฐานพระแก๎วแหํงแรก) 

เมืองโพนทอง จําปาสัก (ภาพโดยผู๎วิจัย) 

อยํางไรก็ตาม ตามเรื่องเลําบอกวํา พระแก๎วถูกอัญเชิญมาพักไว๎ในเมืองอุบลกํอนที่จะ
นําเข๎ากรุงเทพฯ ในเวลาตํอมา หากเราจะสืบค๎นพระแก๎วในกรุงเทพฯ ก็ดูเหมือนจะมีแตํพระแก๎ว
มรกตในวัดพระศรีรัตนศาสดารามองค๑เดียวเทําที่สําคัญโดนเดํน แตํพระแก๎วมรกตมีที่มาอยํางชัดเจน
ทางประวัติศาสตร๑ จึงไมํนําจะใชํพระแก๎วที่เรากําลังอยากรู๎ เมื่อเป็นเชํนนี้  พระแก๎วดังกลําวได๎เข๎าถึง
กรุงเทพฯ หรือไมํ เมื่อลองสืบย๎อนไปที่จังหวัดอุบลกลับพบวํามีพระแก๎วที่คูํบ๎านคูํเมื องอยูํด๎วยกัน 4 
องค๑ด๎วยกันคือ พระแก๎วบุษราคัม พระแก๎วขาวเพชรน้ําค๎าง พระแก๎วโกเมนและพระแก๎วไพฑูรย๑   
พระแก๎วของขําจะเป็นองค๑ใดในนี้หรือไมํ เราจะพิจารณากัน 

ในพระแก๎วเหลํานั้น พระแก้วบุรุษราคัม มีความโดดเดํนในการรับรู๎และความทรงจําของ
ชาวอุบล มีประวัติศาสตร๑เกี่ยวโยงกับฝั่งลาวมากกวําองค๑อ่ืน พระแก๎วบุษราคัมมีอายุอยูํประมาณ 
พุทธศตวรรษที่ 22-23 เดิมเป็นสมบัติของพระเจ๎าปางคํา เจ๎าเมืองนครเขื่อนขัณธ๑กาบแก๎วบัวบาน 
(หนองบัวลําภู) ได๎เคลื่อนย๎ายมาแตํอาณาจักรล๎านช๎าง เวียงจันทน๑ เมื่อเคลื่อนย๎ายมาสร๎างบ๎าน    
แปงเมืองก็ได๎เชิญพระแก๎วบุษราคัมมาพร๎อมด๎วย ตํอมาเมื่อพระเจ๎าปางคําสวรรคต พระแก๎วได๎ตก
ทอดมาถึงพระตาผู๎เป็นลูก ภายหลังเมื่อสร๎างเมืองอุบลขึ้น ท๎าวคําผงพี่ชายพระวอที่สวรรตไปกํอนหน๎า
นั้นแล๎วได๎สร๎างวัดหลวงขึ้นแล๎วอัญเชิญพระแก๎วประดิษฐานถวายไว๎ที่วัดแหํงนี้ 
(www,Wikipedia.com และ www.Guidubon.com เข๎าถึงเมื่อ 15-2-2015)  สมัยรัตนโกสินทร๑
รัชกาลที่ 5  มีการปฏิรูปหัวเมืองอีสาน สั่งข๎าหลวงมากํากับดูแลหัวเมืองตํางๆ เจ๎าเมืองอุบลเกรงวํา
สยามจะนําเอาพระแก๎วบุษราคมไป จึงอัญเชิญพระแก๎วออกจากวัดหลวงไปซํอนไว๎ที่บ๎านวังกางฮุง   
ตํอมาเมื่อมีการสร๎างวัดศรีอุบลรัตนารามเสร็จได๎อัญเชิญกลับมาถวายให๎พระเทวธัมมี (ม๎าว) ซึ่งเป็น
สัทธิวิหาริกของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว (รัชกาลที่ 4) เมื่อครั้งทรงผนวช  ผู๎ปกครอง
ที่มาจากกรุงเทพฯ คงจะมีความเกรงใจไมํกล๎าที่จะขอเอาพระแก๎วบุษราคัมไปจากเมืองอุบลราชธานี 
พระแก๎วบุษราคัมจึงอยูํคูํกับวัดมาจนถึงปัจจุบัน พระแก้วไพฑูรย์ เป็นพระที่มีประวัติศาสตร๑ควบอยูํ
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กันกับพระแก๎วบุษราคัม  พระองค๑นี้เกิดจากหินธรรมชาติมีอายุอยูํในการครอบครองหรือเป็นสมบัติ
ของเจ๎านายเมืองอุบลมาช๎านานซึ่งนํามาแตํกรุงศรีสัตนาคตหุตหรือล๎านช๎าง ภายหลังเจ๎านายได๎ถวาย
ได๎เป็นสมบัติของวัดหลวงควบคูํกับกับพระแก๎วบุษราคัม  เมื่อข๎าหลวงจากกรุงเทพฯ มาปกครอง ก็ได๎
นําไปซํอนไว๎ด๎วยกลัววําจะถูกนําเอาไปพร๎อมกันกับพระแก๎วบุษราคัม  เมื่อสร๎างวัดศรีอุบลรัตนาราม
เสร็จ พระแก๎วบุษราคัมถูกอัญเชิญมาไว๎ที่วัดนี้ สํวนพระแก๎วไพฑูรย๑ได๎ถูกอัญเชิญมาไว๎ที่วัดหลวง
ตามเดิมจนทุกวันนี้ พระแก๎วขาวเพชรน้ําค๎างนั้นเชื่อวําเป็นสมบัติของพระมหาวีรวงศ๑ (ติสโส อ๎วน) 
เมื่อทํานได๎ขึ้นจําพรรษาวัดสุปัฏนาราม ทํานได๎ควบคุมการสร๎างพระอุโบสถ ได๎รวบรวมพระพุทธรูป
ปางตํางๆ หลายองค๑มาไว๎ หนึ่งในนั้นคือพระแก๎วขาวเพชรน้ําค๎าง ทํานได๎มอบให๎เป็นสมบัติของวัด    
สุปัฏนาราม  อยํางไรก็ตาม พระองค๑นี้มีการสันนิษฐานตามหลักฐานโบราณคดี พุทธลักษณะและ
ตํานานประวัติศาสตร๑วํานําจะเป็นพระรุํนเดียวกันกับพระแก๎วบุษราคัม  บรรพบุรุษสร๎างเมืองอุบลได๎
อัญเชิญมาเพ่ือเป็นสิริมงคลในการเดินทางและเป็นขวัญกําลังใจในการรับสู๎รบกับศัตรู จนได๎มาสร๎าง
บ๎านแปงเมืองอุบลจนทุกวันนี้    พระแก้วโกเมน พระแก๎วองค๑นี้ประจําอยูํในวัดมณีวราราม ถูกเก็บ
รักษาไว๎เป็นอยํางดีมาช๎านาน ตํอมาเมื่อพระเถระชั้นผู๎ใหญํของวัดมรณภาพลง คณะกรรมการวัดจึงได๎
นําออกมาให๎พุทธศาสนิกชนสรงน้ําและกราบไหว๎ตามวันสําคัญ  สํวนหนึ่งมีการสันนิษฐานวํา พระแก๎ว
โกเมนนี้ อุบัติขึ้นมาพร๎อมกับพระแก๎วบุษราคัม เมื่อสมัยกรุงรัตนโกสินทร๑เกิดสงครามเวียงจันทน๑ 
เจ๎านายบ๎านเมืองและพุทธศาสนิกชนได๎พากันเอาไปซํอนไว๎ที่บ๎านกุดละงุม อ.วาริน โดยเอาทํอนไม๎
จันทร๑มาทําเป็นผอบคว่ํา (งุม) ซํอนเอาไว๎ด๎วยกลัวข๎าศึกมาเห็นแยํงเอาไปวัดนี้จึงชื่อวํา “วัดกุดละงุม” 
(www.Guidubon.com เข๎าถึงเม่ือ 30-3-2015) เมื่อเหตุการณ๑สงบได๎ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานไว๎ที่
วัดมณีวนารามตามเดิม 

เรื่องราวเกี่ยวกับพระแก๎วตํางๆ ตามที่กลําวมานั้นตํางก็ระบุวําอยูํคูํกับเมืองอุบลมาช๎านาน 
ซึ่งสํวนใหญํเชื่อมโยงกับอาณาจักรล๎านช๎างและการสร๎างบ๎านแปงเมืองของขุนนางลาวที่อพยพมา จึง
ไมํอาจกลําวได๎วําเป็นพระแก๎วองค๑เดียวกันกับพระแก๎วใน “เรื่องเลําขําพระแก๎ว” ฝั่งเมืองจําปาสัก
ทางใต๎  

 

 

 

 

http://www.guidubon.com/
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พระแก๎วทั้งสี่ที่เชื่อวําเป็นของคูํบ๎านคูํเมืองของชาวอุบลมาช๎านาน 

(ภาพจาก http://guideubon.com/news/view.phpเข๎าถึงเมื่อ 30-3-2015) 

อยํางไรก็ตามในหนังสือ “ความเป็นมาของชนชาติลาว” ของท๎าวมหาบุญมี นักค๎นคว๎า
ประวัติศาสตร๑ลาว ระบุวําในชํวงการปกครองเมืองจําปาสักสมัยพระเจ๎าวิชัยราชขันติยะวงษา (กษัตริย๑
องค๑ท่ี 3 ของราชวงศ๑เวียงจันทน๑ที่มาปกครองจําปาสัก) ประมาณพ.ศ.2334-2350 วํา  

“ศักดินาสยาม นําพระแก๎วผลึกไปบางกอก ตามประวัติกลําววํา ที่เมืองจําปาสักแหํง
นี้มีพระแก๎วที่งดงามและมีความศักดิ์สิทธิ์มาก ถือวําเป็นพระคูํบ๎านคูํเมืองนครจําปาสัก 
เมื่อบางกอกทราบจึงได๎ให๎พระยากลาโหมราชเสนาไปจําปาสักเพ่ือเยี่ยมเยือนพระวิชัยราช
ขัตติยะวงษาและขอชมพระแก๎วผลึกแล๎วขอนําลงไปบางกอก พระวิชัยไมํกล๎าขัดขืนจึง
ยอมยกให๎ไปเมื่อไปถึงบางกอกได๎ประดิษฐานพระแก๎วผลึกไว๎ที่วัดสระปทุมหรือวัดปทุม
วนารามใกล๎ๆ ราชประสงค๑ในปัจจุบัน” (มหาบุญมี เทบสีเมือง, 2556, น. 204-205) 

วัดปทุมวนารามแหํงนี้ถูกสร๎างเมื่อรัชกาลที่ 4 คูํกับอุทยานพักผํอนพระราชอิริยาบถเรียก
กันวํา “วังสระปทุม” (www.wikipedia.org)   อยูํในคลองบางกะปิ ทุํงพญาไท ซึ่งมีพ้ืนที่ลุํมต่ําน้ําขัง
ตลอดปีและมีบัวขึ้นอยูํทั่วไป เป็นที่อยูํอาศัยของชาวลาวที่ถูกกวาดต๎อนมา (www.dhammajak.net)  
รัชกาลที่ 4 มีพระประสงค๑จะให๎ที่แหํงนี้เป็นรมณียสถานนอกพระนครเพ่ือไว๎เสร็จประพาสยามวําง
พระราชกิจจึงได๎ให๎สร๎างวังและสระปทุมข้ึน  เมื่อสร๎างเสร็จแล๎ว ทางด๎านตะวันตกของสระ ได๎ให๎สร๎าง
วัดขึ้นเพ่ือถวายแกํสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีพระอัครมเหสีรัชกาลที่ 4 พระราชทานนามวัดวํา 
“วัดปทุมวนาราม” แตํชาวบ๎านสํวนใหญํเรียกติดปากวํา “วัดสระปทุม” เมื่อสร๎างเสร็จแล๎วได๎นิมนต๑
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พระฝุายธรรมยุต วัดบวรฯ มาเป็นเจ๎าอาวาส (ก่ํา คุณสัมปันโน) ได๎พระราชทานสมณศักดิ์วํา พระครู
ปทุมธรรมธาดา วัดนี้มีพระพุทธรูปสําคัญประดิษฐานอยูํ 3 องค๑ด๎วยกันคือ พระเสริม พระแสน และ
พระสายน๑  

 
วัดปทุมวนาราม ในบริเวณสระปทุมในอดีต (กรมศิลปากร 2548:205) 

พระเสริมนั้นถูกบันทึกกันวํารํวมสมัยกับพระองค๑ตื้อที่สร๎างในสมัยพระไชยเชษฐาธิราช
กษัตริย๑ล๎านช๎าง1 (พระองค๑ตื้อปัจจุบันประจําอยูํวัดองค๑ตื้อมหาวิหาร เวียงจันทน๑ สปป.ลาว)        
พระไชยเชษฐาธิราชให๎สร๎างพระพุทธรูป 3 องค๑ ให๎กับพระธิดา 3 พระองค๑ได๎แกํพระธิดาสุก   
พระธิดาเสริม และพระธิดาใส ตั้งชื่อพระตามชื่อของธิดาทั้งสามเป็น พระสุก พระเสริม และพระใส 
ตามลําดับแล๎วให๎ประดิษฐานไว๎ที่วัดโพนชัย (http://www.watphochai.net) เมื่อเกิดศึกสงครามได๎
มีการย๎ายพระพุทธรูปทั้งสามนี้ไปซํอนไว๎ที่ภูควายเมื่อเสร็จศึกแล๎วจึงนํากลับมาตามเดิม ภายหลังศึก
เจ๎าอนุวงศ๑ เวียงจันทน๑ถูกเผาวอดวาย  สยามได๎กวาดต๎อนคน เก็บเอาโบราณวัตถุมีคําตํางๆ และ  
พุทธรูปสําคัญๆ ลงมา เป็นเหตุให๎พระเสริม พระสุก และพระใสเคลื่อนย๎ายมาประดิษฐานในไทย   
ปัจจุบันพระใสอยูํวัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย พระสุกขณะอัญเชิญได๎จมลงน้ําไมํสามารถนําขึ้นมาได๎
จนทุกวันนี้ สํวนพระเสริมปัจจุบันได๎อัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดปทุมวนาราม 

เมื่อพระเสริมได๎ถูกอัญเชิญเข๎ามาไว๎ที่กรุงเทพฯ แล๎ว ตํอมา พระแสนก็ถูกอัญเชิญมาใน
ภายหลังอีก โดยรัชกาลที่ 4 ได๎มีพระกระแสรับสั่งให๎เจ๎าหนํอคําข๎าหลวงฝุายออกมาทําการสักเลขที่
เมืองหนองคาย  เจ๎าหนํอคําซึ่งตอนนั้นเป็นเจ๎าเมืองอุบลลําดับที่ 5 ในรัชกาลที่ 4 ขึ้นมาถึงเมือง
หนองคายได๎พักอยูํที่เมืองหนองคายนี้ ในชํวงที่พักสักเลขนั้นเจ๎าหนํอคําได๎ไปพบพระแสนในถ้ําที่เมือง
มหาชัยกองแกว พร๎อมกับพระพุทธรูปอีกองค๑คือพระสายน๑ (ใส) ด๎วย จึงได๎อัญเชิญมาสยามอัญเชิญให๎
ประดิษฐานที่วัดโพธิ์ชัย หนองคาย ภายหลังตํอมาได๎ถูกอัญเชิญเข๎ากรุงเทพฯ พร๎อมกับพระสายน๑ (ใส)  
ประดิษฐานไว๎ที่วัดปทุมวนารามจนถึงปัจจุบัน ที่มาของพระแสนเมืองมหาชัยกองแก๎วนี้พอจะทราบได๎

                                           
1โปรดดูประวัติหลวงพํอพระใสฉบับยํอของพระมหาวิโรจน๑ในเวบวัดโพธิ์ชัย 

http://www.watphochai.net/page_1.htm เข๎าถึงเมื่อ 27-03-2015 

http://www.watphochai.net/
http://www.watphochai.net/page_1.htm%20เข้าถึง
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จากพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว  ทรงมีถึงพระบาทสมเด็จพระปิ่น
เกล๎าเจ๎าอยูํหัว ที่เมื่อปีมะเมีย พ.ศ.2501 ลงวันที่ 20 มิถุนายนค.ศ.1858  (พระบาทสมเด็จ          
พระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว, 2548, น. 100-101) ข๎อความวําดังนี้ 

“ฉันขึ้นไปกรุงเกําได๎นมัสการพระแสนเมืองเชียงแตงแล๎ว  รูปพรรณเป็นของเกํา
โบราณหนักหนา แตํเห็นชัดวําอยํางเดียวกับพระแสนเมืองมหาชัยแนํแล๎วของคนโบราณ
จะนับถือวํา พระแสนองค๑นี้องค๑ใดองค๑หนึ่งจะเป็นของเทวดาสร๎างหรือวําเหมือน
พระพุทธเจ๎าแท๎แล๎วจึงถํายอยํางกันข๎างหนึ่งเป็นแนํแล๎ว แตํเมื่อดูสีทองแลชั้นเชิงละเอียด
ไป ดูทีเห็นวําพระแสนเมืองเชียงแตงจะเกํากวํา สีทองที่พระเศียรและพระพักตร๑เป็นสี
นาคเนาวโลหะเชํนกับพระอุมาภควดีเกําในเทวสถานตมูกฤาพระนาสิกก็ดูบวมมาก
เหมือนกันที่เดียวที่พระองค๑ พระหัตถ๑ พระบาทนั้น สีทองเป็นอยํางหนึ่งติดจะเจือ
ทองเหลืองมากไป ที่ผ๎าพาดนั้นเป็นแผํนเงินฝังทาบทับลง แตํดูแนํนหนาอยูํพระแสนองค๑นี้
ฉันถวายแล๎วโปรดทรงดําริดูเถิด จะให๎ไปเชิญลงมาเม่ือไรอยํางไรก็ตามแตํจะโปรด...”  

 

พระราชนิพนธ๑ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว (2548) บันทึกเกี่ยวกับพระสายน๑
วํา  

“ครั้นพระพุทธศักราชลํวงได๎  ๒๔๐๐  พระราชาผู๎เป็นพระเจ๎าแผํนดินสยามทรง
พระนามวําพระปรเมนทรมหามกุฎฯ  ผู๎ทรงบถือพระพุทธานิรัตนตรัยทรงครองความเป็น
ใหญํในแคว๎นทั้งหมายมีแคว๎นลาวเป็นต๎นด๎วย โดยธรรมทรงอุปถัมภ๑พระพุทธศาสนาทุก
ถิ่นแคว๎นอยํางที่เดียวตรัสใช๎ราชเสวกซึ่งเป็นเจ๎าลาวองค๑หนึ่งชื่อเจ๎าหนํอคําไปเมืองลาว
ด๎วยพระราชกรณีกิจอยํางหนึ่ง   เจ๎าหนํอคํานั้นไปถึงเมืองลาวได๎ยินกิตติศัพท๑ของ      
พระสายน๑ซึ่งแพรํไปอยํางดีในเวลานั้นก็ไปยังเมืองมหาชัย  จึงได๎เห็นพระสายน๑ด๎วยตนเอง
ประดิษฐานเป็นอันดีอยูํในถ้ําใกล๎เมืองนั้น  เป็นสาธารณะแกํคนหมูํมากไมํมีการคุ๎มแรง
รักษาเขาบูชากันอยูํตามกาลานุกาล  จึงอ๎างพระนามในหลวงเชิญเอาพระปฏิมานั้นมา
จนถึงพระนครนี้โดย  ราชานุภาพของพระเจ๎าแผํนดินสยาม กราบทูลความเป็นไปทั้งปวง
แล๎วก็น๎อมเกล๎าฯ ถวายแดํพระเจ๎าแผํนดิน” 

และพระบรมราชาธิบายความตอนหนึ่งวํา  

“เมื่อวังหน๎าทํานบอกฉันวําพระเสริมนั้นเชิญมาจะตั้งเป็นประธานในวัดบวรวาส 
สถานสุทธาครั้งนั้น  ฉันไปจับสร๎างวัดปทุมวันลงก็คนรักษานาประทุมวันนั้น  สมเด็จองค๑
น๎อยชักเอาพวกลาวเวียงจันทน๑กลับใจไปตั้ง  ฉันจึงนิมนต๑พระคณะลาววัดบวรนิเวศน๑ไป
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อยูํวัดนั้น  เพ่ือจะให๎ได๎อาศัยชอบพอกัน  เมื่อวัดเป็นวัดลาวไปดังนี้  จึงได๎คิดเพลินไปวํา
พระใสคูํกับพระเสริมยังมีอยูํในเมืองหนองคายอีกองค๑หนึ่ง  ถ๎าแม๎นได๎มาไว๎ที่วัดปทุมวัน
แทนพระเสริม…ฉันจึงได๎ให๎นายเหม็นบุตรเจ๎าอนุเวียงจันทน๑ขึ้นไปอัญเชิญพระใสลง
มา  แล๎วเชิญพระแสนอยูํในถ้ําเมืองมหาไชยลงมาด๎วย….”
(http://www.watphochai.net) 

ด๎วยเหตนี้ พระสายน๑หรือพระใสวัดปทุมจึงเป็นคนละองค๑กับพระใสวัดโพธิ์ชัยที่สร๎างฉลอง
ให๎กับธิดาทั้งสามองค๑ของกษัตริย๑เวียงจันทน๑ (พระไชยเชษฐาธิราช) เพราะพระใสองค๑นี้ยังประดิษฐาน
อยูํที่วัดโพธิ์ชัย จ.หนองคายอยูํในปัจจุบันนี้  

 
พระเสริม (องค๑หลัง) พระแสน (องค๑หน๎า) ภายในพระวิหารวัดปทุมวนารามฯ 

(ภาพจาก http://www.dhammajak.net เข๎าถึงเมื่อ 27-03-2015) 

 
พระสายน๑หรือใส ในอุโบสถวัดปทุมวนาราม (ภาพจากที่อ๎างแล๎ว) 

อยํางไรก็ตามในบรรดาพุทธรูปสามองค๑ที่อยูํในวัดปทุมวนาราม พุทธรูปสององค๑คือพระ
เสริม และพระแสนซึ่งประดิษฐานคูํกันในภายในวิหารมีที่มาชัดเจนหาคําอธิบายได๎ ขณะที่พระสายน๑
ซึ่งประดิษฐานภายในพระอุโบสถมีที่มาชัดเจนน๎อยที่สุด นอกจากนี้ชื่อ “พระสายน๑หรือใส” ยังคล๎าย

http://www.watphochai.net/
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กับพระใสวัดโพธิ์ชัยที่จังหวัดหนองคาย   แม๎พระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวเองก็ไมํทรงทราบ
เป็นที่แนํชัดด๎วยพระองค๑เองวําใครเป็นผู๎สร๎าง ดังในพระราชนิพนธ๑จากหนังสือจารึกในการทอดกฐิน
พระราชทานสภาผู๎แทนราษฎร๑ซึ่งแปลมาจากจารึกด๎านหลังของซุ๎มประทับของพระสายน๑ (ใส) มี
ใจความวํา 

“ขอความสุขสวัสดิ์จงมีแดํทุกทํานที่ได๎สดับและอํานเรื่องนี้เกิด ข๎าพเจ๎าจะขอ
กลําวถึงประวัติของพระพุทธปฏิมานามวําพระ “สายน๑” ซึ่งประดิษฐานอยูํ ณ อุโบสถ วัด
ปทุมวนารามฯ นี้โดยคาถาพันธ๑เหลํานี้ตามที่ได๎ทราบและได๎ยินมาแตํเพียงยํอๆ ดังตํอไปนี้ 

พระพุทธปฏิมาซึ่งประดิษฐานอยูํ ณ พระอุโบสถนี้ หลํอด๎วยทองเหลืองวึ่งผสมเป็น
อยํางดีมาแล๎วทั้งหนา ทั้งหนัก สนิทดีดุจศิลาทั้งแทํงเกลี้ยงเกลา เหลืออรํามดุจทองคํา  
ข๎าพเจ๎าไทรทราบเหมือนกันวํา ใครเป็นผู๎สร๎าง สร๎างที่ไหน สร๎างเมื่อไร และสร๎างอยํางไร 
ทราบแตํเพียงวําเป็นหัตถกรรมของลาวอยํางเดียวเทํานั้น  

กํอนประดิษฐานไว๎ ณ อุโบสถนี้พระพุทธปฏิมาองค๑นี้ได๎ประดิษฐานอยูํ ณ แคว๎นลาว 
พวกอิสรชนบางหมูํได๎เอาไปเก็บไว๎ในถ้ํา ณ ภูเขาลูกหนึ่ง ซึ่งอยูํใกล๎เมืองมหาชัยปุระใน
แคว๎นลาวนั่นเองเป็นเวลานานแล๎ว เปิดโอกาสให๎มหาชนทั่วไปๆ ไปบูชาสักการะกันได๎ จะ
เป็นเพราะเหตุใดพระพุทธปฏิมาองค๑นี้จึงได๎นามวํา “พระสายน๑” นั้นไมํมีใครทราบแม๎แตํ
ประชาชนจํานวนมาก ซึ่งมีนิวาสสถานอยูํในเมืองมหาชัยปุระ ฯลฯ” 
(http://www.dhammajak.net) 

เมืองมหาชัยปุระ ซึ่งเรียกอีกชื่อหนึ่งวํา “เมืองมหาชัยกองแก๎ว” เป็นเมืองโบราณ ไมํ
ทราบเป็นที่แนํชัดวําเป็นแหํงใด แตํมีการสันนิษฐานวํานําจะอยูํในอาณาบริเวณฝั่งซ๎ายแมํน้ําโขงแถบ
เวียงจันทน๑และนําจะใกล๎กับเมืองหนองคายซึ่งเป็นหัวเมืองหน๎าดํานระหวํางสยามกับอาณาจักรล๎าน
ช๎าง เมืองนี้ในสมัยรัชกาลที่ 5 จัดอยูํในหัวเมืองลาวกลาง (ซึ่งมีทั้งหมดคือ ลาวเหนือ ลาวกลาง ลาวใต๎ 
พร๎อมทั้งกลุํมหัวเมืองลาวพวนเชียงขวาง และหัวพันห๎าทั้งหก)   

ด๎วยเหตุนี้ ความเป็นไปได๎ของพระแก๎วที่กลําวไว๎ใน “ขําพระแก๎ว”  ที่จะเป็นพระสายน๑ 
(ใส) นั้น ตามที่บุญมีระบุไว๎ในหนังสือประวัติความเป็นมาของชนชาติลาว แตํพระสายน๑หรือใสนั้นก็มี
ความคลุมเคลือ  เป็นที่นําสังเกตวําผู๎ค๎นพบพระแก๎วคือเจ๎าหนํอคําซึ่งเป็นเจ๎าเมืองอุบล เมืองอุบลนั้น
ถือเป็นเมืองทีช่ายแดนที่ติดกับจําปาสักซ่ึงเรื่องเลําพระแก๎วได๎กลําวไว๎  เรื่องเลําที่เชื่อวําเจ๎าหนํอคําไป
พบพระแสนและพระสายน๑ (ใส) ที่ถ้ําเมืองมหาชัยกองแก๎วแล๎วนํามาไว๎ที่หนองคายจะเป็นเรื่องจริง
หรือไมํ แตํสิ่งหนึ่งที่ไมํอาจปฏิเสธได๎ก็คือ พระสายน๑ (ใส) นั้นนํามาจากแคว๎นลาวหรืออาณาจักรลาว 
ซึ่งที่จริงพระแก๎วตํางๆ ในเมืองอุบลตามที่ได๎กลําวมาก็เป็นของลาวแตํภายหลังถูกรับรู๎กันวําเป็นของ
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คูบํ๎านคูํเมืองของเจ๎านายเมืองอุบล (ซึ่งก็สืบเชื้อสายลาวอีกนั่นเอง)  แตํทั้งหมดนี้ก็ยังไมํเชื่อมโยงไปหา
พระแก๎วของขํา 

มีข๎อมูลเกี่ยวกับพุทธศาสนาในสมัยรัชกาลที่ 4 ที่ให๎รายะเอียดเกี่ยวกับการทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาและพุทธรูปตํางๆ  พุทธรูปหลายองค๑ถูกอัญเชิญมาจากที่ตํางๆ มาประจําไว๎ในวัดที่
สําคัญๆ ในเขตพระราชวังและพ้ืนที่ใกล๎เคียง มีพระพุทธรูปองค๑หนึ่งเกี่ยวข๎องกับเมืองจําปาสักคือ 
พุทธบุษยรัตน๑ ซึ่งมีการสันนิษฐาน วํา 

“จากรูปแบบพระพุทธรูปอาจจะสร๎างขึ้นในยุคของอาณาจักรล๎านนาไทย อายุราว
ครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 21 ในประชุมพงศาวดารกลําววําพระพุทธรูปองค๑นี้ค๎นพบใน
ปีพุทธศักราช 2267 ทางตอนใต๎ของลาว และประดิษฐานอยูํที่แคว๎นจําปาสัก จนถึง
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล๎านภาลัยจึงได๎ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ ให๎
อัญเชิญมาประดิษฐานไว๎ ณ. กรุงเทพฯ ในปีพศ. 2354 และได๎ถวายครอบพระเศียรและ
ฐานทองคําลงยาประดับเพชรและทรงนับถือเป็นแก๎วประจําพระองค๑ 

ในปี พ.ศ. 2404 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ทรงพระราชศรัทธาทําฐาน
ทองคําประดับอัญมณีถวายใหมํและโปรดเกล๎า ให๎อัญเชิญจากพระอุโบสถในวัดพระศรี
รัตนศาสดารามมาประดิษฐานไว๎ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ตราบจนทุก
วันนี้” (บุษยา สนิทวงศ๑ ณ อยุธยา, 2543,น.64) 

 
พระพุทธบุษยรัตน๑ (ภาพจาก บุษยา สนิทวงศ๑ ณ อยุธยา, 2543,น.64) 

 เกี่ยวกับพระพุทธรูปองค๑นี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวทรงมีแสดงความ
คิดเห็นในพระราชนิพนธ๑ (กรมศาสนา,2548,น.443-449) วํา  

“ขอประกาศปฏิญาณวําด๎วยสิ่งที่เป็นศรีเป็นมิ่งมหัศจรรย๑อยูํในพระพุทธศาสนาคือ 
พระพุทธปฏิมาพระองค๑หนึ่งมีอยูํเป็นของดีมาก พระพุทธรูปนั้นเป็นแก๎วผลึกขาวบริสุทธิ์
อยํางเอกอุดมทึบท้ังแทํงงามหนักหนาที่ชํางทองเรียกวํา บุษย๑น้ําขาวบ๎าง เพชรน้ําขาวบ๎าง 
โดยผีมือชํางทําก็งามดีกวําพระพุทธรูปอ่ืนๆ บรรดามีในที่ตํางๆ ที่ชํางดีดีทํา แม๎นใครจะ
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วิเคราะห๑โดยละเอียดจนถึงเอากางเวียนมากางจับกระเบียดเหียบเคียงดูก็ดีจะนับสํวนที่
คลาดเคลื่อนไมํเที่ยงเทําก็หรือวําจะติวํานั่น ไมํงามไมํดี จะวําดังนี้โดยความจริงจะได๎เป็น
อันยาก เสียอยูํแตํปลายพระกรรณข๎างขวานั้นสิชํารุดอยูํหนํอยหนึ่ง ถึงกระนั้นก็มีผู๎เอาเนื้อ
แก๎วเชํนนั้น เจียรในแล๎วตัดตํอติดสนิทดี หามีแผลตํอปรากฏไมํ ฯลฯ พระพุทธรูปแก๎วองค๑
นี้งามยิ่งหนักหนาหาที่เปรียบเทียบมิได๎ ถึงแก๎วผลึกที่มีในเมืองจีนและเกาะสิงหลลังกาที่
เขาทําเป็นแวํนตา หรือรูปพระพุทธปฏิมาและสิ่งอื่นใช๎อยูํนั้น เมื่อจะเอามาเทียบเข๎าก็คล้ํา
ไป คือเนื้อแก๎วหยาบต่ําเลวไปสูํไมํได๎เลย ฯลฯ”   

ความงามและที่มาเกี่ยวกับพระพุทธรูปองค๑นี้นําจะทําให๎มีผู๎คนรับรู๎ เกิดข๎อสงสัยและสร๎าง
คําอธิบาย (แตํงหนังสือ) ไปตํางๆ จนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวซึ่งทรงยืนยันด๎วย
พระองค๑เองวําได๎สักการบูชาพระองค๑นี้มาเป็นเวลาถึง 50 ปี ออกมาชี้แจงแสดงความคิดเห็นสํวน
พระองค๑ในเรื่องนี้วํา 

“ผู๎แตํงจดหมายกําหนดนี้ ได๎ทรงบูชานมัสการบูชาปฏิบัติและได๎ตรวจตราดู
พระพุทธรูปแก๎วองค๑นี้อยูํเนื่องๆ นานกวํา ๕๐ ปี สังเกตเห็นเป็นแนํแท๎ดังนี้แล๎ว จึงได๎
เขียนคํากําหนดนี้ เขียนสรรเสริญไว๎ด๎วยความจริงไมํกลําวเท็จเลย จะกลําวเท็จไว๎ทําไม 
มุสาวาทเป็นกุศลหรือ ซึ่งกลําวนี้ก็มิได๎บอกขายบอกซื้อ กลําวเพ่ือจะให๎ผู๎อํานเห็นจริงแล๎ว
และนับถือสรรเสริญด๎วยกันเป็นความเป็นอัศจรรย๑ และเป็นที่ยินดีโดยการอันจริงแท๎
เทํานั้น เป็นประโยชน๑และความประสงค๑ ฯลฯ” (พระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว, 
2547, น. 141) 

ทรงแตํงหนังสือจดหมายกําหนดออกประกาศให๎ทราบเกี่ยวกับข๎อสงสัยถึงที่มา ใครเป็น
คนสร๎าง สร๎างที่ไหน สร๎างในรัชกาลใด ฯลฯ   มีผู๎แตํงหนังสือสร๎างอธิบายไปตํางๆ ถึงที่มาเก่ียวกับ
พระองค๑นี้วําผู๎สร๎างเป็นพระอินทร๑หรือเทวดาบ๎าง มนุษย๑สร๎างบ๎าง จะเป็นชาวถิ่นสถานบ๎านเมืองใด 
ชาติใด ภาษาใดสร๎าง สร๎างขึ้นใน     เทวโลกหรือมนุษย๑โลก นั้นเป็นสิ่งที่ไมํดีเป็นอารมณ๑ของผู๎ชํางพูด
ชํางเลํา เลําเพลินไปตามปรารถนา อาจจะกลายการโกหกหลอกหลวง  

“เอานิยายตํางๆ มากลําวมาวําเพ๎อเจ๎อไป จะวํายืนยันดังหนึ่งเห็นแลรู๎ด๎วยหูทิพย๑     
ตาทิพย๑ แลอตีตัง สญาณ เป็นการเพลินเพลินของผู๎อํานผู๎ฟัง แลผู๎แตํงหนังสือนี้จะทําอยําง
นั้นบ๎างก็ได๎ดอก นึกๆ เอาแล๎วก็วําไปพอให๎ตํอติดเป็นเรื่องราว จะเขียนให๎ยาวไป  ๒ เลํม 
๓ เลํมสมุดก็ได๎ แตํคิดอยํางวําจะเอาอยํางนั้นหาต๎องการไมํ ฯลฯ” (พระบาทสมเด็จ   
พระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว, 2547, น. 144) 

พร๎อมกับทรงระบุวําพระองค๑ก็มิได๎แนํใจถึงความเป็นมาของพระองค๑นี้  
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“ผู๎แตํงหนังสือนี้ไมํได๎ความสนัดแนํเลยวําพระพุทธปฏิมาพระองค๑นี้ผู๎ได๎สร๎างที่ตําบล
ใด เมื่อใด เพราะเหตุใด เพราะไมํได๎คําบอกเลําหรือหนังสือเกํายืนยันมั่นคงให๎เป็นที่รู๎ที่
เห็นเลยแตํจะวํามองตามสังเกตโดยอนุมานนั้นพอจะได๎อยูํ” (พระบาทสมเด็จ           
พระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว, 2547, น. 145) 

 จากนั้นพระองค๑ก็ทรงสันนิษฐานวํา พระองค๑นี้นําจะสร๎างโดยฝีมือคน แตํถูกเก็บซุกซํอน
ไว๎  

“เห็นจะเป็นแก๎วก๎อนใหญํอยูํในภูเขาหรืออยูํในดิน แลแก๎วก๎อนใหญํที่มีเนื้อสนิท
จนถึงได๎เอามาเจียนทําพระพุทธปฏิมาได๎เทํานี้นั้นก็ควรเห็นวําเป็นของดีมีศรีมีมิ่ง ตั้งแตํ
แก๎วบังเกิดมาและตั้งอยูํในที่ใดนานกี่ร๎อยปีพันปี ไมํมีมนุษย๑ผู๎ใดไปพบเห็นเข๎าแล๎วเอามา
ตลอดเวลาเทํานั้น” (กรมศิลปากร, 2548,น.448-449) 

 เมื่อใดที่ทํานผู๎มีวาสนาบารมีควรจะครองเป็นเจ๎าของสิ่งที่ดีนั้นมาเป็นใหญํในแผํนดินแล๎ว
ก็เผอิญให๎มีผู๎ขุดได๎ไปพบนํามาถวาย...ต๎องตกมาเป็นของทํานผู๎มีวาสนาบารมีควรครองเป็นเจ๎าของจง
ได๎ 

อยํางไรก็ตาม มีการสันนิษฐานกันวํา พระพุทธรูปองค๑นี้คือพระแก๎วขาวที่ปรากฏใน
พงศาวดารโยนก ที่มีเรื่องราวบอกวําพระอรหันต๑ได๎นําแก๎วขาวมาให๎พระวิษณุกรมแกะสลักเป็น   
พุทธรูปแล๎วบรรจุพระบรมธาตุ 4 องค๑ไว๎พุทธรูปองค๑นี้ (กรมศิลปากร, 2515, น. 342)  พระแก๎วขาวนี้
ได๎ประดิษฐานอยูํที่เมืองละโว๎จนกระทั่งพระนางจามเทวีอัญเชิญให๎ไปประดิษฐานที่เมืองหริภุญไชย  
(กรมศิลปากร, 2515,น. 82) ตํอมา เจ๎าเมืองติโลกราชแหํงเชียงใหมํได๎อัญเชิญมาไว๎ที่เมืองเชียงใหมํคูํ
กับพระแก๎วมรกต  ตํอมา กษัตริย๑ล๎านช๎าง พระไชยเชษฐาธิราชได๎อัญเชิญพระทั้งสองคือ            
พระแก๎วมรกตและพระแก๎วขาวมาไว๎เมืองหลวงพระบาง (กรมศิลปากร, 2515, น. 389)  หลังจากนั้น 
อาณาจักรล๎านช๎างเกิดศึกสงครามภายในมีการย๎ายเมืองหลวงจากหลวงพระบางมาเป็นเวียงจันทน๑ ไมํ
ปรากฏวําได๎อัญเชิญพระแก๎วขาวไปพร๎อมกับพระแก๎วมรกตหรือไมํ แตํสันนิษฐานวําคงเคลื่อนย๎ายไป
ซํอนไว๎ ณ. ถ้ําเขาส๎มปุอย ดังข๎อความในประชุมพงศาวดารภาค 4   เรื่องพงศาวดารหัวเมือง    
มณฑลอิสาน ฉบับของหมํอมอมรวงศ๑วิจิตร (ม.ร.ว. ปฐม คเนจร) วํา 

“ลุจุลศักราช 1086 (พ.ศ.2267)ปีมะโรงฉศก มีพรานปุาคนหนึ่งนําความแจ๎งตํอแสน
ท๎าวพระยาวํา เห็นพรานทึงพรานเทือง ขําบ๎านส๎มปุอย นายอน (คือที่เป็นเมืองสพาด
เดี๋ยวนี้) ได๎พระแก๎วผลึกมาเข๎าใจวําเป็นรูปมนุษย๑น๎อย นายพรานเอาเชือกผูกพระสอให๎
บุตรลากเลํนจนพระกรรณบิ่นไปข๎างหนึ่ง ครั้นความทราบถึงเจ๎าสร๎อยศรีสมุท จึงให๎แสน
ท๎าวพระยาไปเชิญรับพระแก๎วผลึกแหํมาประดิษฐานไว๎ ณ เมืองจําปาสัก มีการสมโภช 3 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C
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วัน แล๎วให๎พวกที่มาสํงพระแก๎วนั้นตั้งอยูํบ๎านขามเนิง เรียกวํา ขําข๎าพระแก๎วมาจนบัดนี้ 
แลตั้งให๎พรานทึง พรานเทือง เป็นนายบ๎าน ควบคุมพวกขําบ๎านส๎มปุอย นายอนให๎เป็น
สํวยขี้ผึ้งผ๎าขาว ถวายพระแก๎วตํอมา จนสํงพระแก๎วลงมากรุงเทพฯ ”  (กรมศิลปากร, 
2484) 

จากสืบค๎นและเทียบเคียงแล๎ว ข๎อมูลเกี่ยวกับพระพุทธบุษยรัตน๑นี้มีความสอดคล๎องกับ
เรื่องเลําขําพระแก๎วที่กลําวมามากที่สุด เพราะหลังจากที่พวกขําได๎พบพระแก๎วแล๎ว กษัตริย๑จําปาสัก
ได๎อัญเชิญมาประดิษฐานไว๎ในนครจําปาสัก กํอนจะถูกอัญเชิญตํอเข๎ามาที่กรุงเทพฯ  พระแก๎วคงจะ
ยังคงเป็นของคูํบ๎านคูํเมืองนครจําปาสักสืบมา จนถึงกษัตริย๑องค๑ที่ 3 แหํงนครจําปาสัก พระวิไชยราช
ขันติยวงศา เมื่อพระองค๑สิ้นพระชนม๑แล๎ว พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล๎านภาลัย (รัชกาลที่ 2) แหํง
กรุงรัตนโกสินทร๑ได๎ทรงโปรดให๎ข๎าหลวงไปรํวมพระศพของเจ๎าเมืองจําปาสัก ข๎าหลวงที่มานั้นได๎ไปพบ
พระแก๎วองค๑นี้ จึงได๎นําความกราบทูลถวายพระแก๎วผลึกนี้ โดยตั้งขบวนแหํตั้งแตํเมืองสระบุรีและมี
การสมโภชตามหัวเมืองตํางๆ จนมาถึงกรุงเทพฯ  (www.wikipedia.org)  

เมื่อมาถึงกรุงเทพฯ แล๎ว รัชกาลที่ 2 โปรดให๎ประชุมชํางจัดหาเนื้อแก๎วมาสร๎างเจียระไน
ซํอมพระแก๎วที่ชํารุด (พระกรรณบิ่น) และมีการเพ่ิมรายละเอียดประดับพระองค๑เพ่ิมเติมเชํนหุ๎มพระ
เศียรด๎วยทองคํา จนองค๑พระมีความสมบูรณ๑งดงาม  แล๎วอัญเชิญให๎ประดิษฐานที่หอพระสุราลัย
พิมานด๎านทิศตะวันออกของพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ตํอมาสมัยรัชกาลที่ 3 พระแก๎วผลึกนี้มี
ความสําคัญมากจนบางครั้งถูกอัญเชิญให๎ตั้งเป็นประธานพิธีแทนพระแก๎วมรกตในพระราชพิธีใหญํ
ตํางๆ ตํอมารัชกาลที่ 4  โปรดให๎ชํางทําเครื่องประดับและฐานรองพร๎อมทั้งฉัตรขึ้นให๎ใหมํ ทําการ
ฉลองสมโภชในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (ในวันที่15-17 พ.ค. 2404)  มิเพียงเทํานั้นพระองค๑ได๎ถวาย
พระนามใหมํให๎กับพระพุทธรูปองค๑นี้ ใหมํวํ า  “พระพุทธบุษยรัตนจักรพรรดิ์ พิมลมณีมัย” 
(www.wikipedia.org)   ปัจจุบันนี้พระพุทธรูปองค๑นี้ประดิษฐานอยูํที่พระที่นั่ ง อัมพรสถาน 
พระราชวังดุสิต 

จะเห็นได๎วํา พระพุทธรูปองค๑นี้ มีตํานานความเป็นมาที่พอสืบความเป็นมาได๎ โดยเริ่มที่ขํา
เป็นคนพบแล๎วถูกเชิญมาเมืองจําปาสัก (ลาว) และกรุงเทพฯ  (ไทย)  ตามลําดับ การครอบครอง   
พระแก๎วของลาวใช๎ “ความไมํรู๎” ของชาวขําที่ไมํรู๎จักวําเป็นพระพุทธรูป ขณะที่สยามหรือไทยอ๎าง
อํานาจในฐานะท่ีเป็นประเทศราช สําหรับคนลาว นี่ถือวําเป็นการแยํงชิง “สยามเข๎ามารุกรานประเทศ
ลาวเรา พวกเขาเจ๎าได๎เอาพระพุทธรูปองค๑นั้นกลับเมืองสยามซึ่งได๎แหํแตํเมืองเกํากลับถึงประเทศของ
พวกมัน” (กรมชนเผํา,2008) ขณะที่บุญมีระบุวําศักดินาสยามมาจําปาสักเพ่ือเยี่ยมเยือนพระวิชัย 
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ขัตตยิวงษาและขอชมพระแก๎วผลึกแล๎วขอลงไปบางกอก พระวิชัยไมํกล๎าขัดขืนจึงยอมยกให๎ไป (บุญมี 
เทบสีเมือง,2556)  

เมือ่มาถึงสยามแล๎วได๎มีการเปลี่ยนชื่อหรือสร๎างพระนามใหมํตัดขาดการเชื่อมโยงกับความ
เป็นมาเดิม เสมือนจะลบเลือนและลบรอยที่มาและความเก่ียวข๎องบางประการออกไป เชํนการกําหนด
ประกาศเพ่ือมิให๎พยายามแสวงหาที่มาและความเป็นไปตํางๆ ที่เป็นเพียงการเพ๎อเจ๎อ เลื่อนลอย 
เพลิดเพลินไปเทํานั่น  แตํควรจะตระหนักและรับรู๎เสียเป็นแก๎วก๎อนใหญํที่งดงามอัศจรรย๑เก็บซํอนอยูํ
ในถ้ําแหํงหนึ่งถูกนําออกมาสร๎างเป็นพุทธปฏิมาเพ่ือเป็นของคูํบ๎านคูํเมือง คูํผู๎ที่บุญวาสนาบารมีที่จะ
เป็นเจ๎าของ ประวัติศาสตร๑ก็พยายามจะเบียดขับชาวขําออกไปอยูํชายขอบ พระแก๎วได๎ถูกพรากไป
จากความทรงจําของพวกเขา ซึ่งนอกจากการกวาดต๎อนคนเข๎ามาในฐานะเชลยศึกแล๎ว การนําสมบัติ
และของมีคํา (คูํบ๎านคูํเมือง) โดยเฉพาะพุทธรูปมาเป็นสมบัติของตนก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติอีกอยําง
หนึ่งของสยามหลังชนะสงคราม พุทธรูปองค๑สําคัญหลายองค๑ของลาวจึงกระจายอยูํในที่ตํางๆ ของ
สยามหรือไทยในปัจจุบัน  
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