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บทคัดย่อ
บทความฉบั บ นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาต านานกั บ พิ ธี ก รรมในการสื่ อ สารความหมายทาง
วัฒนธรรมในชุมชนในเทือกเขาภูเวียง อาเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อ
ศึกษาตานานและพิธีกรรมในพื้นที่เทือกเขาภูเวียง อาเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 2. เพื่อ
วิเคราะห์การสื่อสารความหมายทางวัฒนธรรมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชน ใช้แนวคิดทางด้านคติชนวิทยาในการเก็บเรื่องเล่า ตานาน และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น กับ
แนวคิดการสื่อสารความหมายทางวัฒนธรรมในตานานและประเพณีพิธีกรรมในชุมชนที่จัดขึ้น
โดยการลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคมตามแนวคิดและ
ทฤษฎี
ผลการศึกษาพบว่าการดารงชีวิตในชุมชนเทือ กเขาภูเวียง อาเภอเวียงเก่า จังหวัด
ขอนแก่น ได้มีการสื่อสารความหมายผ่านข้อตกลงทางทุนวัฒนธรรมที่ได้มีการกาหนดขึ้น ใน
ชุมชนอย่างเหมาะสม เพื่อให้เป็นกฎระเบียบและจารีตของชุมชน รวมทั้งสอดแทรกคุณค่าและ
คุณธรรมในการดารงชีวิต ส่วนการสื่อสารทางวัฒนธรรมจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ เพื่อให้เกิดการกระตุ้ นคนในชุมชนให้เกิดความตระหนัก ที่จะ
อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรทางธรรมชาติ ใ นชุ ม ชนและเพื่ อ ให้ ล ดผลกระทบและความขั ด แย้ ง เรื่ อ ง
ทรัพยากรธรรมภายในชุมชนที่เกิดขึ้นโดยอาศัยความเชื่อสิ่งเหนือธรรมชาติต่อรองเชิงอานาจโดย
แสดงให้คุณค่าผ่านตานานและพิธีกรรมของชุมชน
ค ำส ำคั ญ : การสื่ อ สารความหมายทางวั ฒ นธรรม; ต านานและพิ ธี ก รรม; บริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ
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Abstract
This article was study of myths and rituals in concerning cultural
interpretation in Phu Wiang Mountain, Wiang Kao District, Khon Kaen Province that
aimed to 1. Study myths and rituals in Phu Wiang Mountain, Wiang Kao District,
Khon Kaen Province 2. Analyze cultural interpretation in natural resource
management of the community. A site visit was conducted in order to collect
information from knowledgeable persons in the community. There was also an
application of folkloristic approach to collect stories, myths and local history
including an implementation of cultural interpretation approach in myths and
local rituals. The site visit was employed for collecting data and analyzing social
phenomena regarding the concepts and theories.
Findings of the study were found that living in Phu Wiang Mountain
community, Wiang Kao, Khon Kaen Province engaged cultural interpretation as a
regulation and custom of the community in order to augment values and morality.
Cultural interpretation was emphasized on natural resource management in order
to make community members become aware of community’s natural resources
preservation. This was to reduce impacts and conflicts regarding natural resources
in the community by employing supernatural beliefs for prerogative bargaining
which manifested value through myths and community rituals.
Keywords: cultural interpretation; myths and rituals; natural resource
management

บทนำ
ชาวไทยในภาคอีสานมีหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพเคลื่อนย้ายจากพื้นที่ต่าง ๆ เข้า
มาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย หรือ ภาคอีสาน กลุ่มชาติพันธุ์ลาวล้าน
ช้างศรีสัตนาคนหุต (ลาวล้านช้าง ร่มขาว) จาแนกออกเป็น ลาวหลวงพระบาง ลาวเวียงจันทน์
ลาวจาปาสัก โดยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่มีการอพยพเข้ามาในสยามหรือไทย บางส่วนเข้ามาตั้ง
ถิ่นฐานในภาคอีสานจากการหนีภัยสงครามหรือเรื่องการเมืองการปกครอง ประชากรส่วนใหญ่
ได้รับอิทธิพลทางด้านวรรณกรรม ประเพณีวัฒนธรรมและความเชื่อ ของวัฒนธรรมเดิมมา
พัฒนาปรับประยุกต์ตามบริบทสังคม อันส่งผลให้เกิดการพัฒนาจากอดีตถึงปัจจุบันอันยาวนาน
วั ฒ นธรรมดั้ ง เดิ ม และวั ฒ นธรรมที่ มี ก ารประกอบสร้ า งใหม่ นี้ แ สดงให้ เ ห็ น ระบบวิ ธี คิ ด จาก
ความรู้สึกผ่านความเชื่อและศรัทธาที่ได้รับการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง ฉะนั้น
วัฒนธรรมดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวล้านช้างจึงเกิดการผสมผสานกับวัฒนธรรมอีสานจนส่งผล
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ให้เกิดอัตลักษณ์ผ่านวัฒนธรรมและซึมซับเป็นวัฒนธรรมอีสาน สิ่งเหล่านี้เป็นการเสริมสร้าง
ชุมชนที่แสดงผ่ านวัฒ นธรรมในประเพณีและพิธีกรรมที่ชุมชนจัดขึ้น (กุห ลาบ มัล ลิ กะมาส,
2543)
ลักษณะทางสังคมอีสานที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติจากการอพยพ มีวิถีชีวิตและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองที่โดดเด่นในแต่ละชุมชนหรือชาติพันธุ์
หมู่บ้านในภาคอีสานมีความเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเอง อานาจการปกครองของรัฐมีอยู่บางเบา
ทาให้ชุมชนสามารถกาหนดแบบแผนระเบียบจารีตชุมชนตามความเหมาะสม ผ่านเครื่องมือทุน
ทางวัฒนธรรมทั้งวรรณกรรม ประเพณี พิธีกรรม ข้อคะลา ข้อห้ามในชุมชนโดยตกลงและกาหนด
ขึ้ น เองจากงานวิ จั ย ของ (ฉั ต รทิ พ ย์ นาถสุ ภ า, 2541) ได้ วิ เ คราะห์ บ ริ บ ทสั ง คมอี ส านที่ เน้น
อุ ด มการณ์ แ ห่ ง ความเป็ น พี่ น้ อ งแบบสั ง คมโคตรวงศ์ โดยความสั ม พั น ธ์ ห ลั ก ในชุ ม ชนเป็ น
ความส าคั ญ ในระบบเครื อ ญาติ นั บ ถื อ สายโลหิ ต ผู้ อ าวุ โ สได้ รั บ การยอมรั บ สู ง สุ ด ในชุ ม ชน
ความสัมพันธ์ชนิดนี้ทาให้ชาวบ้านอยู่รวมกันอย่างพี่น้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน ชุมชนอีสานยัง
คมรั ก ษาความคิ ด ความเชื่ อ การนั บ ถื อ ผี ข องชุ ม ชนอย่ า งเหนี ย วแน่ นความเชื่อ เรื่ อ งผี เป็น
สัญลักษณ์ของอานาจเหนือธรรมชาติที่อยู่เหนืออานาจการควบคุมของมนุษย์ เมื่อมนุษย์มาอยู่
รวมกัน เป็ น กลุ่ ม (อนุ ชิต สิ งห์ สุ ว รรณ, 2557) กล่ าวว่ามนุษย์มีความผู ก พัน กัน และได้ แ สดง
พฤติกรรมร่วมกัน เกิดเป็นประเพณีพิธีกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องผี คติความเชื่อเรื่ องผีเป็นคติความ
เชื่อที่มีอยู่ในปัจเจกชนแต่ละคน ซึ่งพยายามหาคาตอบในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ในทัศนคติของ
ชาวบ้านผีมีความสาคัญต่อวีถีการดาเนินชีวิตของคนในชุมชน ผีเป็นผู้ให้ความหมายหรืออาจ
กล่าวได้ว่า ผีเป็นผู้วางกฎเกณฑ์การดาเนินชีวิตของชาวบ้าน ผีเป็นสิ่งที่รู้สึ กและสัมผัสได้อาจจะ
ไม่ใช่ด้วยระบบประสาททั้งห้า หากมันเกิดขึ้นด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธา ที่ทาให้เกิดดุลยภาพ
ในสั ง คมระดั บ ชาวบ้ า นในภาคอี ส านสั ง คมของชาวอี ส านนั บ ถื อ ผี ผ สมผสานกั บ การนั บ ถื อ
พระพุทธศาสนารวมถึงการรับอิทธิพลของความเชื่อทางด้านพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์มา
ยึดถือและปฏิบัติตาม โดยความเชื่อหลักของชาวอีสานคือการนับถือผีแถนและผีปู่ตาเป็นคติ
ความเชื่อของสั งคมโคตรวงศ์ที่ นั บ ถื อ ความเป็ นพี่น้ อ ง นับถือความเชื่อที่มีความสั ม พั น ธ์ กั บ
ธรรมชาติ เนื่องจากชาวอีสานมีการประกอบอาชีพหลักคือการทาเกษตร การทานา และมีความ
เชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับธรรมชาติ ความเชื่อเหล่านี้นามาซึ่งการประกอบประเพณีพิธีกรรม
และส่งผลให้เกิดความสั มพันธ์ในชุมชนทาให้ความขัดแย้งแตกแยกทางสั งคมและทางชนชั้น
เกิดขึ้นได้อย่างล่าช้าซึ่งเกิดจากความเชื่อเรื่องผี ดังนั้นจากความเชื่อเรื่องผีเกิดการเชื่อมร้อย
ชุมชน ประกอบกับการตั้งข้อตกลงในชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเชื่อเรื่องผีที่สิง
สถิตอยู่ในธรรมชาติ เช่น ดิน น้า และ ต้นไม้ เป็นแนวความเชื่อที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและ
เหมาะสมระหว่างชาวบ้านกับสิ่งแวดล้อมเป็นกระบวนการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (จารุ
วรรณ ธรรมวัตร, 2530)
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ในการด าเนิ น ชีวิ ตของชาวอี ส านที่ มี วัฒ นธรรมกั บ การท าการเกษตรและท านา จึ ง
จาเป็นต้องอาศัยผู้ที่อาวุโสและผู้ที่มีความรู้ความชานาญเป็นผู้นาในการประกอบพิธีกรรมใน
ชุมชน กลุ่มคนเหล่านี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีภูมิปัญญา ทาหน้าที่ในการช่วยเหลือ รักษา
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ในชุมชนรวมถึงการต่อรองเชิงอานาจในชุมชนและสิ่งเหนือธรรมชาติ เพื่อให้
ชุมชนยินยอมรับฟังในเหตุและผลจากผู้ประกอบพิธีกรรมหรือให้ความเคารพในการตัดสินของผู้
ที่ป ระกอบพิธีกรรมที่เป็ น อาวุโ สในชุมชน จึงทาให้ คนในชุมชนมีความรักใคร่กลมเกลี ยวกัน
ตลอดจนมีความสามัคคี แม้เมื่อมีการปฏิรูปการปกครองจากส่วนกลางที่ได้แผ่ขยายเข้ามายัง
ภูมิภาคอีสานแต่ระบบความเชื่อนี้ยังถูกรักษาและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ความเชื่อเรื่องระบบ
โคตรวงศ์และความเชื่อเรื่องผีในวัฒนธรรมอีสานที่เชื่อว่าระบบอาวุโสนามาซึ่งการให้ความเคารพ
นับถือและเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ชีวิตมากจึงสามารถเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อของ
ชุมชนได้ และในส่วนของความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษที่สิงสถิตในธรรมชาติจึงเป็นส่วนที่นามาสู่
การสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และการประกอบพิธีกรรมเพื่อสื่อสารความหมายให้เห็นถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติจากความเชื่อในชุมชน ดังจะเห็นได้จากการศึกษาเรื่องเล่าศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้น
ความเชื่อหรือตานานท้องถิ่นกับการสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ทางวัฒนธรรมของ (สุรชัย หวันแก้ว,
2540) ที่ได้ศึกษาเรื่องเล่ามุขปาฐะในชุมชนเพื่อวิเคราะห์อนุภาคสาคัญสู่การสนับสนุนให้พื้ นที่ใน
ชุมชนเกิดเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นพื้นที่หวงห้ามได้มีการอธิบายให้เห็นถึงความสาคัญของ
โบราณวัตถุ ก้อนหิน บุคคลในประวัติศาสตร์ พระพุทธรูปสาคัญ พืชในชุมชน ผ่านเรื่องเล่าและ
สิ่งเหล่านี้ถูกนามาเป็นองค์ประกอบในประเพณีพิธีกรรมของชุมชน ช่วยให้สิ่งที่ถูก อธิบายด้วย
เรื่องเล่ามีคุณค่าและมีความหมายใหม่ขึ้นมาภายใต้เงื่อนไขของการมีอยู่ของสังคม และก่อให้เกิด
คุณค่าและความหมายทางวัฒนธรรมโดยอาศัยหลักการไปสนับสนุนทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ให้
โดดเด่นมีเอกลักษณ์ในตัว เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนที่แสดงผ่านความเชื่อและความศักดิ์ สิทธิ์เพื่อ
ป้องกันการทาลายพื้นที่ทางธรรมชาติของชุมชน เรื่องเล่าในชุมชนเองมีหน้าที่และบริบทในด้าน
การจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติที่แสดงให้เห็นชัดเจนในภาคอีสาน ทั้งการถูกทาลายจากคน
ในชุมชนเองและกลุ่มนายทุนที่แสวงหาประโยชน์ซึ่งเป็นผลกระทบหลักจากพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่
อดีตอุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติได้ถูกทาลายด้วยการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน งานวิจัย
ของ (อนุชิต สิงห์สุวรรณ, 2557) อธิบายสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทาให้ป่าชุมชน แม่น้า
พื้นที่และดิน เสื่อมโทรมลงซึ่งอันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากรในชุมชน การขยายของ
ชุมชน การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการดารงชีวิต การสร้างสิ่งก่อสร้างโรงงานต่าง ๆ การใช้
สารเคมีที่มีจานวนมากขึ้น รวมถึงคนในชุมชนเกิดความเกรงกลัวต่ออานาจความศักดิ์สิทธิ์ของสิ่ง
เหนือธรรมชาติที่เชื่อว่าสถิตอยู่ในธรรมชาติ จากความเชื่อของชาวอีส านและสภาพปั ญหาที่
เกิดขึ้นจึงได้มีการย้าสานักร่วมของคนในชุมชนผ่านการประกอบประเพณีและพิธีกรรมที่ได้มีการ
อธิบายที่มาและคุณค่าขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่นามาประกอบพิธีกรรมให้มีที่มาและเกิดความ
น่าเชื่อถือ รวมถึงกระบวนการและขั้นตอนนั้นด้วย สิ่งเหล่านี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความหมายแฝง
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ในความกตัญญูและด้ว ยปรัชญาที่ถูกสั่ งสมไว้ด้วยภูมิปัญญาถูกถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ ด้ว ย
วิธีการที่มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน เกิดวิถีปฏิบัติที่ดีงามและเหมาะสม ผ่าน
รูปแบบการปรับและประยุกต์และการพัฒนาต่อยอดก่อให้เกิดการเกื้อกูลและพึ่งพาระหว่างคน
ในชุมชนและทัพยากรทางธรรมชาติ เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันผ่านคติดังกล่าวเป็นฐานคิดและ
ถูกกระจายเป็นวงกว้างในพื้นที่ภาคอีสานโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความเชื่อเรื่องผี พราหมณ์
และพุทธศาสนา ดังเช่นกลุ่มลาวล้านช้างที่อพยพเข้าสู่ประเทศไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หรื อภาคอีส านที่ มีส ามกลุ่ มแต่มีวัฒ นธรรมร่ว มกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ งกลุ่ มคนที่อ พยพมายั ง
เทือกเขาภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
พื้นที่เทือกเขาภูเวียงเป็นพื้นที่ที่มีผังเมืองที่ดีเนื่องจากเป็นภูเขาวงกลมมีทางเข้าออก
เพียงช่องทางเดียวจึงเหมาะแก่การตั้งเป็นเมืองโดยให้มีภูเขาเป็นกาแพงเมือ ง พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่
อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติทั้งแม่น้า ป่าไม้ และดินที่ดีเหมาะแก่การทาการเกษตร จากการ
อพยพดังกล่าวของชาวลาวเวียงจันทน์ยังมีการนับถือตามความเชื่อดั้งเดิมเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
มาด้วย เมื่อมีการตั้งบ้านเมืองจึงมีการตั้งข้อกาหนด และข้อตกลงในชุมชนจากผู้ที่มีอาวุโสใน
ชุมชน เพื่อให้ชุมชนดารงชีวิตด้วยความสงบและปกติสุข (เฉลียว สุริยมาตย์ , 2556) วิถีชีวิตส่วน
ใหญ่ในชุมชนอาศัยธรรมชาติในการดารงชีวิตดังนั้นประเพณีและพิธีกรรมในชุมชนจึงมีความ
เกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับธรรมชาติ และถูกอธิบายด้วยมูลเหตุเป็ นเรื่องเล่าและตานาน รวมถึง
ประวัติศาสตร์เหตุการณ์ในท้องถิ่นที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วความเชื่อเหล่านี้ยังคงได้รับความนิยมและ
เชื่อมั่นสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน จากบริบททางสังคมและความเชื่อและผู้วิจัยจึงมีความสนใน
การศึกษาการใช้ภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงจันทน์ใ นพื้นที่ภาคอีสาน ทางด้านเรื่องเล่า
ตานาน ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วิเคราะห์ผ่าน ประเพณีและพิธีกรรมของชุมชนในการสื่อสาร
ความหมายทางวัฒนธรรมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติในชุมชนรวมถึงวิเคราะห์ความเชื่อ
ที่แฝงอยู่กับ แนวคิดในการอนุรั กษ์ธรรมชาติของกลุ่ มชาติพันธุ์ล าวเวียงจันทน์ในบริบ ทพื้น ที่
เทือกเขาภูเวียง อาเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ว่าตานานและพิธีกรรมในชุมชนเป็นเครื่องมือ
สื่อสารความหมายทางวัฒนธรรมในพื้นที่ดังกล่าวอย่างไรในการอนุรักษ์จนถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาตานานและพิธีก รรมในพื้ นที่ เทื อ กเขาภูเวีย ง อาเภอเวียงเก่า จังหวั ด
ขอนแก่น
2. เพื่ อ วิ เ คราะห์ ก ารสื่ อ สารความหมายทางวั ฒ นธรรมในการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ผ่านตานานและพิธีกรรมในพื้นที่เทือกเขาภูเวียง อาเภอเวียงเก่า
จังหวัดขอนแก่น
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วิธีดำเนินกำรวิจัย
1. รู ปแบบกำรวิจั ย การวิจั ย ในครั้งนี้เป็นการวิจัยโดยการสั งเกต (Observational
Research) มี 2 แบบ คือ 1. การวิจัยเชิงพรรณนา (Observational Descriptive Studies) เป็น
การอธิบายปรากฏการณ์และวิถีชีวิตของคนในสังคมเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ศึกษาผ่านพื้นที่
เนื้ อ หาและมี ก รอบระยะเวลาในการศึ ก ษา 2. เป็ น การวิ จั ย เชิ ง วิ เ คราะห์ (Observational
Analytic Studies) ผ่านการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์บริบท
ของชุมชนในการดารงชีวิต
2. ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ การกาหนดขอบเขตของประชากรด้านพื้นที่โดยอาศัยขอบเขตทาง
ภู มิ ศ าสตร์ โดยก าหนดพื้ น ที่ เ ทื อ กเขาภู เ วี ย ง อ าเภอเวี ย งเก่ า จั ง หวั ด ขอนแก่ น ตั ว ก าหนด
ประชากรประกอบไปด้วยกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ภายใต้การปกครองในพื้นที่ 3 ตาบล ได้แก่ ตาบล
เมืองเก่าพัฒ นา ตาบลในเมือง ตาบลเขาน้อย จานวน 39 หมู่บ้าน ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใน
เทือกเขาภูเวียงที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นแอ่งกระทะมีทางเข้าออกเส้นทางเดียวเกณฑ์ใน
การเลือกกลุ่มประชากรโดยกาหนดเป็นผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน พระสงฆ์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
จากการบอกต่อของคนในชุมชน ใช้กระบวนการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มโดยการคัดเลือก
ผ่านคุณสมบัติตามแนวทางจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่กาหนดไว้
3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ภาคสนามในการเก็บ
ข้อมูลด้านตานานในรูปแบบมุขปาฐะและแบบลายลักษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์ (Interview) ตาม
ประเด็นคาถามและการสังเกต(Observation) แบบมีส่วนร่วม และแบบไม่มีส่วนร่วมในการจัด
ประเพณีพิธีกรรมในชุมชน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูลเรื่องเล่าตานานท้องถิ่นจากคนในชุมชน อาเภอ
เวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น โดยการสัมภาษณ์ผู้รู้ คัดเลือกผู้บอกข้อมูลจากการบอกต่อของคนใน
ชุ ม ชน รวมถึ ง ปราชญ์ ช าวบ้ า น ผู้ ใ หญ่ บ้ า นและพระสงฆ์ ในการให้ ข้ อ มู ล หลั ก การลงพื้ น ที่
ภาคสนามสถานที่มีการจัดประเพณีและพิธีกรรมของชุมชนที่ถูกนาเสนอผ่านเรื่องเล่าและตานาน
เพื่อสนับสนุนความเชื่อและร่วมสนทนากับผู้ร่วมพิธีกรรม
5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล การวิเคราะห์เรื่องเล่าตานานท้องถิ่นที่ถูกนามาประกอบสร้าง
อธิ บ ายลั ก ษณะของประเพณี พิ ธี ก รรมและความเชื่ อ เพื่ อ เป็ น กรอบในการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ การวิเคราะห์การสื่อสารความหมายทางวัฒนธรรมจากเรื่องเล่า ตานาน
เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ และประเพณีพิธีกรรม เพื่อสื่อให้เห็นถึงกระบวนการวิธีกคิดในการ
สื่อสารเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
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ผลกำรวิจัย
ผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการสื่อสารความหมายทางวัฒนธรรมจากตานานและ
พิธีกรรมกับการสื่อสารความหมายทางวัฒนธรรมในพื้นที่เทือกเขาภูเวียง อาเภอเวียงเก่า จังหวัด
ขอนแก่น ได้จาแนกข้อมูลการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 1. ตานานและพิธีกรรมในพื้นที่
เทือกเขาภูเวียง อาเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 2. การสื่อสารความหมายทางวัฒนธรรมในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1 ต ำนำนกั บ กำรสื่ อ สำรควำมหมำยทำงวั ฒ นธรรมเพื่ อ บริ ห ำรจัด กำรทั พ ยำกร
ธรรมชำติ
1.1 ตำนำนทุ่งใหญ่เสำอำรำม พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์จากตานานกับการสื่อสารเพื่อ
อนุรักษ์พื้นที่ป่า จากที่บริบทสังคมวัฒนธรรมการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในอดีตย่อมคานึงถึงพื้นที่
อันอุดมสมบูรณ์ทั้งพื้นที่นา พื้นที่เนินหรือโนน พื้นที่น้า และพื้นที่ป่าเพื่อตั้งชุมชนกลุ่มที่มาอาศัย
อยู่ในพื้นที่เทือกเขาภูเวียงเป็นพื้นที่ที่มีลัก ษณะทางกายภาพตามคติการตั้งหมู่บ้านหรือชุมชน
ดังนั้นจึงเป็นพื้นที่ตั้งหมู่บ้านของชาวภูเวียงกลุ่มแรกที่มาอาศัยในเทือกเขาภูเวียงและตั้งหมู่บ้าน
ชื่อว่า “ทุ่งใหญ่แสนสาราญ” มีอาชีพหลักคือตีเหล็ก ทาทอง ปลูกสมุนไพร โดยมีพุทธศาสนาเป็น
ที่ยึ ดเหนี่ ย วจิ ตใจ และดารงอยู่ ได้ ในช่ว งยุ คสมัยหนึ่งและสู ญหายและอพยพไปพื้นที่อื่นตาม
ตานาน จากนั้นปัจจุบันทางอาเภอภูเวียงจึงได้ไปเจอร่องรอยทางประวัติศาสตร์คือเสาหินใหญ่จึง
ตั้งชื่อพื้นที่บริเวณนั้นว่า “ทุ่งใหญ่เสาอาราม” เนื่องจากเสาหินดังกล่าวเชื่อว่าเป็นเสาของวิหาร
วัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์จึ งได้ประกอบพิธีกรรมอัญเชิญเสาหินนั้นมาตั้งเป็นหลักเมืองภูเวียงจนถึง
ปัจจุบันและมีงานบวงสรวงในวันเพ็ญเดือนสามของทุกปีจนกลายมาเป็นงานประจาปีของชาวภู
เวียง (นายวิศาล อเนกเวียง, 2564)
พื้นที่ทุ่งใหญ่เสาอารามดังกล่าวถูกสื่อสารให้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนโดยมีลายแทง
อธิบายถึงบริบทธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ซึ่งในพื้นที่บริเวณนั้นมีต้นหว่านสมุนไพรขึ้นเป็นจานวน
มากเนื่องจากเป็นชุมชนเก่าในอดีตจึงมีสิ่งเหล่านี้หลงเหลืออยู่และไม่ใช่เพียงมีเสาหิ นใหญ่ แต่ยัง
พบพระพุทธรูปโบราณ พบใบเสมา พบหินทรงกลมที่เชื่อว่าเป็นลูกนิมิตของร่อยรอยยุครุ่งเรือง
ของพุทธศาสนา ดังนั้นจึงเป็นพื้นที่ต้องห้ามในการตัดไม้ทาลายป่าบริเวณนั้นเชื่อว่าจะทาให้เกิด
สิ่งไม่ดีขึ้นกับตัวบุคลหรือชุมชนซึ่งเป็นการหลบหลู่ไม่หวงแหนพื้นที่แผ่นดินตนดังเช่นผู้คนในอดีต
1.2 ตำนำนพรำนสิงห์กับกำรตั้งเมืองภูเวียง จากการอพยพจากพื้นที่สี่มุม
เมืองบ้านข่าเชียงพิณสู่พื้นที่เทือกเขาภูเวียงและตั้งถิ่นฐานบริเวณด่านช้างชุม ที่อุดมไปด้วยต้น
ยางใหญ่ในชุมชนได้มีการขุดบ่อน้าผุด (บ่อน้าส้าง) และใช้การอธิบายว่าเป็นบ่ อน้าที่เกิดจากบั้ง
ไฟท้าวผาแดง เซียงเหี้ยน และนางไอ่ตามตานานและกาบเซิ้งบั้งไฟของชุมชนดังจะเห็นได้จากตัว
บทที่ว่า
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“บั้งไฟแสนของนางสาวไอ่ บั้งไฟใหญ่ของเอียดเซียงเหี้ยน บั้งไฟแสนนางเสี่ยงหาผัว
ตกลงก้้าเมืองใหญ่พาโพง ตกลงดินล่ะเป็นน้้าส้างซ่อ จึงได้ก่อเป็นบ่อตักกิน ตกลงดินเสมอดั่ง
ก้นแต่ง โอ้เฮ้าไอ่กะเอาโอ้เฮาโอ่...”
(นางกิมซัว เชื้อคาเพ็ง, 2563)
หลังจากนั้นได้มีการตั้งศาลย่าไอ่และรูปปั้นไว้บริเวณใกล้บ่อน้าผุด (บ่อน้าส้าง) เพื่อ
สื่อสารให้เห็นว่าเป็นบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ที่มีคุณค่าของชุมชนที่เกิดจากตานานและมีการใช้น้าในบ่อ
น้าผุด (บ่อน้าส้าง) นี้ ในการประกอบพิธีกรรมสาคัญของชุมชนเป็นการอนุรักษ์บ่อน้าดังเดิมทั้งยัง
แสดงให้เห็นถึงความกตัญญูต่อธรรมชาติที่มีประโยชน์และคุณค่าต่อบ้านเมือ งเมื่อครั้งตั้งเมืองภู
เวียงโดยแสดงออกผ่านพิธีกรรมการขอขมาและบูชาบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ก่อนนาไปประกอบพิธีกรรม
อื่น ๆ ในชุมชนที่จัดขึ้น
1.3 ตำนำนทัพพระยำนรินทร์สงครำม แม่ทัพผู้ที่มีสานึกความเป็นลาวตาม
เชื้อสายอย่างแน่วแน่กับความสื่อสัตย์ในวาจายอมตายอย่างชายชาติท หาร ไม่ยอมคิดกบฏต่อ
ชาติบ้ านเมืองของตนเป็ น นั กรบผู้ มี ใจเด็ ดเดี่ยวจนได้รับ การยกย่ องทั้งตอนยั งมีชีวิต อยู่ แ ละ
หลังจากประหารชีวิต เป็นบุคคลสาคัญทางประวัติศาสตร์เมืองภูเวียงที่ถูกฝ่ายสยามจับได้จาก
การสู้รบสงครามและถูกประหารชีวิตด้วยการตรึงติดกับต้นไม้แล้วใสช้ายเข้า แทงจนงาช้างหักปัก
อกตาย พื้นที่บริเวณลานประหารคือปากช่องเมืองภูเวียงเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์จากเรื่องเล่าและ
ประวัติศาสตร์ดังกล่าวจนได้มีการสร้างรูปปั้น ศาลเพียงตาขึ้นและได้รับการพัฒนาเป็นสถานที่
ราลึกถึงความมีสัจจะวาจา ดังคาบูชาที่ว่า
“อะยัง นรินโท มหาโยโธ สัจจะธะโร ธัมมะธะโร มหาวีโร อิมินา สักกาเรนะ ตังปู
เชมะ เอโส อานิสังโส อัมหากัง ทีฑะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ
“แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ นามพระยานรินทร์นี้เป็นผู้ทรงสัตย์ ทรงธรรมและกล้าหาญ
ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาด้วยเครื่องสักการะนี้
ขออานิสงส์ จงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ปวงข้าพเจ้า สิ้นกาลนาน
เทอญ”
(ศาลปู่จอม ปากช่องภูเวียง, 2563)
พื้นที่นี้ยังเป็นพื้นที่หวงห้ามในการตัดไม้ทาลายป่าพื้นที่บริเวณนั้นเป็นช่องทางน้าผ่านที่
รวมมวลน้าจากในเทือกเขาภูเวียงออกบริเวณห้วยลาบองปากช่อง มีป่าและต้นไม้ขนาดใหญ่และ
อากาศชุ่มเย็น ชาวภูเวียงเรียกว่าบริเวณพื้นที่ชุ่มน้า ในแต่ละปีก็จะมีเหตุการณ์ที่เชื่อว่าเกิดจาก
สิ่งเหนือธรรมชาติดลบันดาลให้เกิดเนื่องจากการกระทาของมนุษย์เอง จากการลบหลู่ ท้าทาย
อานาจ จนน ามาถึงอัน ตรายจนถึง แก่ชีวิต ดังนั้นการใช้เรื่องเล่ าและประวัติ ศาสตร์ ท้ อ งถิ่ น
สนั บ สนุ น ความเชื่อก่อ ให้ เกิ ดพื้ น ที่ ศั กดิ์สิ ทธิ์ในชุ มชนและผนวกกับ การอนุรั กษ์ ลั ก ษณะทาง
กายภาพปากช่องภูเวียงให้คงเดิม จึงทาให้พื้นที่ป่าบริเวณนั้นและน้าในห้วยลาบองอุดมสมบูรณ์
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ให้ความชุ่มเย็นก่อให้เกิดระบบนิเวศอันสมบูรณ์สืบมาจนถึงปัจจุบันและได้รับการก่อตั้งสานักงาน
อนุรักษ์น้าและป่าภูเวียงในภายหลัง
1.4 ตำนำนเมืองลับแลและวัดถ้ำผำเกิ้ง วัดป่ำภูขำด วัดทรงศิลำถ้ำกวำง
จากเรื่องเล่าตานานเมืองลับแลพื้นที่ต้องห้ามที่เชื่อว่าในพื้นที่ภูเวียงมีมิติที่สามารถเชื่อมกันได้โดย
อาศัยวันและเวลารวมถึงจิตใจของแต่ละบุคคลเพื่อเชื่อมไปมาหาสู่กัน พื้นที่ที่ถูกอธิบายถึงจึงถูก
ปิดกั้นเพื่อป้องกันการสูญหายของคนในชุมชน ป่าบริเวณดังกล่าวจึงเกิดความอุดมสมบูรณ์ และ
เชื่อมร้อยสู่การเป็นเครื่องมือผ่านความเชื่อทางศาสนาและลายแทงตามตานานมาสร้างพุทธ
อุทยานและวัดบริเวณเทือกเขาภูเวียงได้จัดตั้งเป็น วัดถ้าผาเกิ้ง เป็นพื้นที่ในการอนุรักษ์พื้นที่ป่า
ผ่านตานานเมืองลับแลภูเวียงและมีการประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาในเขตวัดเสมือนวัดใน
พื้นที่อื่น ๆ อีกด้วย (หลวงพ่อสุบรรณ สิริธโร, 2564)

ภำพที่ 1 หินผาเกิ้งและพระพุทธรูปสัมฤทธิพรและพญานาคจากการนิมิตตามลายแทง
เพื่อสร้างพุทธอุทยาน
วัดป่าภูขาดเป็น การอนุรั กษ์ลั กษณะทางกายภาพของเทือกเขาภูเวียงเนื่องจากในปี
2547 ได้มีโครงการระเบิดขุดเจาะช่องทางเชื่อมของเมืองภูเวียงคนในชุมชนจึงเกิดการต่อรองเชิง
อานาจจากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านการอธิบายด้วยเรื่องเล่าและตานานท้องถิ่นจน
ก่อนให้เกิดเหตุการณ์ที่เชื่อว่าเกิดจากสิ่งเหนือธรรมชาติทาให้เกิดขึ้นจนไม่สามารถดาเนินการ
ตามโครงการดังกล่ าวได้ ภายหลั งจึ งมีการตั้งวัดป่าภูขาดหรือวัด มกุฏ วิมุตติคีรี ที่ชื่อเช่นนี้
เนื่องจากได้มีการระเบิดภูเขาจนทาให้ขาดไปส่วนหนึ่งจึงเรียกว่าวัดป่าภูขาด หลังจากการตั้งวัด
ได้มีการอนุรักษ์ป่า ธรรมชาติ โดยใช้ความเชื่อเรื่องเขตวัดพื้นที่ต้องห้ามในการป้องกันการทาลาย
ธรรมชาติของเทือกเขาภูเวียงบริเวณดังกล่าว (นายสวัสดิ์ ศรีทน, 2564)

ภำพที่ 2 วัดป่าภูขาดหรือวัดมกุฏวิมุตติคีรีที่ตั้งบนพื้นที่บริเวณเทือกเขาที่เคยถูกระเบิด
ขุดเจาะภูเขา
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วัดถ้ากวางหรือวัดทรงศิลาพื้นที่ลานหินขนาดใหญ่ของภูเวียงเป็นสถานที่ประดิ ษฐาน
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ทาด้วยหิน ไม้ และวัสดุอื่น ๆ ในอดีตมีการลักขโมยพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
จนก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียงกับครอบครัวหรือบุคคลที่ขโมยไป จนนากลับมา
คืน ชาวภูเวียงจึงมีความเชื่อเรื่องพระพุทธรูปมงคล คู่บ้านคู่เมือง จนเกิดความเกรงกลัวไม่กล้าลัก
ขโมยถึ ง แม้ จ ะมี ค่ า มหาศาล และตามต านานพระยานริน ทร์ส งครามก่ อ นข้ างต้ นอธิบ ายว่า
หลังจากช้างที่สังเวยชีวิตพระยานรินทร์และวิ่งหนีมาอกแตกตาย ณ บริเวณถ้ากวาง จึงมีการ
อนุรักษ์โดยการตั้งวัดโดยมีหลวงปู่ทองมา สุตธัมโม เป็นเจ้าอาวาส ปัจจุบันเป็นสานที่ ท่องเที่ยว
ในการอนุรักษ์ลานหินและน้าตกและยังเป็นพื้นที่ปฏิบัติธรรมและพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน มีการ
ประกอบพิ ธี ก รรมขอขมาและสรงน้ าในทุ ก ปี โ ดยมี ชุ ม ชนจั ด ขึ้ น ร่ ว มกั บ ทางวั ด เป็ น การให้
ความสาคัญและย้าถึงการอนุรักษ์และหวงแหนพื้นที่นั้น (พระอาจารย์หลวง วัฒโณ, 2564)

ภำพที่ 3 พระพุทธรูปบนถ้ากวางลานหินขนาดกว้างและร่องน้าวัดทรงศิลาหรือถ้ากวาง
จากการสื่ อสารความหมายทางวัฒ นธรรมผ่ านเรื่องเล่ า ตานาน และประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นเป็นรูปแบบหรือกระบวนการคิดที่สามารถเห็นผลได้ส่วนหนึ่งจากความเชื่อดั้งเดิมของคน
ในชุมชน จนทาให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการใช้ภูมิปัญญาของแนวคิดท้องถิ่น
ในการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในสังคม โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ต านาน
ท้องถิ่นผ่านการเล่าเรื่องและอธิบายพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ในเทือกเขาภูเวียงให้มีที่มาและให้สอดคล้อง
กับบริบทสังคมในแต่ละยุคสมัย ซึ่งแน่นอนว่าย่อมมีการเปลี่ยนแปลงและปรับใช้ในรูปแบบต่าง
จากเดิมแน่นอนแต่ยังคงความเป็นสานึกแห่งชาติพันธุ์เสมอไป
2 พิ ธี ก รรมกั บ กำรสื่ อ สำรควำมหมำยทำงวั ฒ นธรรมเพื่ อ บริ ห ำรจั ด กำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ
2.1 พิธีกรรมบวชป่ำและอบรมเยำวชนต้นน้ำ จากพื้นที่เทือกเขาภูเวียงเป็น
พื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตุอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าจึงมีการก่อตั้งหน่วยงานรักษาป่าต้นน้าขึ้นอีก
ในรอบปีมีโครงการจัดกิจกรรมปลูกฝังเยาวชนในพื้นที่ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ธรรมชาติน้าและ
ป่าในรูปแบบการจัดอบรมให้ความรู้พื้นฐานและการเดินป่าเพื่อศึกษาพันธุ์ไม้และให้แนวทางการ
แก้ไขไฟป่า ผนวกกับการสร้างฝ่ายน้าล้นชะลอน้าให้ป่าเกิดชุ่มเย็นในฤดูน้าแล้ง อีกกิจกรรมใน
ชุมชนมีการบวชป่าให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์หวงห้ามโดยมีผู้นาชุมชนทั้งทางภาคเอกชนและภาครัฐ
ร่วมประกอบพิธีกรรมเป็นพิธีกรรม ในการสื่อสารว่าป่าพื้นที่ นี้ห้ามกระทาการตัดหรือทาลาย ซึ่ง
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เป็ น รู ป แบบการปลู ก ฝั ง ให้ ทั้ ง เยาวชนและคนในชุ ม ชนป่ า พื้ น ที่ นั้ น จึ ง มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์
ประกอบไปด้ว ยพั น ธุ์ ไ ม้ห ายากซึ่ง พั น ธุ์ ไ ม้ห ายากเหล่ านี้ ที่ ยัง คงเหลื อ ให้ ศึ ก ษา เกิดจากการ
ประกอบพิธีกรรมบวชป่าและการจัดอบรมแนวทางและวิธีการในการเริ่ม ต้นด้านการอนุรักษ์ป่า
ในเทือกเขาภูเวียง (นายดลดนัย ศิริโคตร, 2563)
2.2 พิธีกรรมเลี้ยงบ้ำน/ปู่ตำ/บูชำด้วยข้ำวเหนียว/บูชำด้วยข้ำวเม่ำ จาก
ความเชื่อวัฒนธรรมอีสานและการนับถือบรรพบุรุษแบบโคตรวงศ์และหลังจากที่เสียชีวิตไปของ
คนในครอบครั ว ก็มีการบู ช ากราบไหว้ด้ว ยสิ่ ง ของต่าง ๆ ด้ว ยสิ่ งของและเครื่องเซ่นไหว้ตาม
ฤดูกาล จากการนั บ ถือผี จ ากรุ่ น สู่ รุ่ น ส่ งผลให้ในบางครอบครัวเริ่มไม่ส ะดวกในการบูชาและ
ประกอบพิธีกรรมที่บ้านเรือนของตนเอง จึงมีการหารือและสร้างข้อตกลงร่วมกันเพื่อตั้งศาลผี
ปู่ย่า ตายาย ขึ้นบนพื้นที่ป่าของชุมชนโดยให้มีการประกอบพิธีกรรมผ่านผู้สื่อสารคือ “พ่อจ้า”
และเลือกวันกลางสัปดาห์คือวันพุธในตอนเช้า ในทุก ๆ วันพุธ หากครอบครัวใดมีความประสงค์
ที่จะบวงสรวงเซ่นไหว้ก็จาเป็นจะต้องแจ้งให้พ่อจ้าผู้ประกอบพิธีกรรมรับทราบก่อนอย่างน้อย
หนึ่งวัน โดยส่วนใหญ่ผู้มาร่วมประกอบพิธีกรรมจาแนกออกเป็น ผู้มาบนบานศาลกล่าวแล้ ว
ประสบผลสาเร็จ หรือผู้ที่จะเดินทางไกลไปอยู่ต่างแดน ผู้ที่เดินทางจากต่างแดนกลับมาอยู่บ้าน
ถิ่นเดิม หรือแม้กระทั้งการบูชาก่อนลงทานาหรือการทานาเสร็จ ผู้นาชุมชนหรือคนในหมู่บ้านจะ
มีการจัดบูชาประจาปีคือในช่วงของข้าวออกรวงแก่เต็มที่ จะมี การทาข้าวเม่าเพื่อมาถวายแก่ผี
บรรพบุรุษเครื่องประกอบพิธีกรรมประกอบด้วย “ข้าวเม่า” ครอบครัวละหนึ่งจาน ปัจจัยจานวน
ค่าคายบูชาหรือเงินตามศรัทธาและความเชื่อเรื่องจานวน ดอกไม้ ธูปเทียน ใบตอง โดยใบตองชีก
เป็นริ้วแล้วขมวดปลายกาหนดจานวนเท่ากับสมาชิกในแต่ละครอบครัว (พระครูสุตธรรมานุกูล
ทอมสัน, 2563)
การประกอบพิธีกรรมจะจัดขึ้นบริเวณกลางหมู่บ้านหรือบริเวณหลักบ้าน “บือบ้าน”
แล้วนาไปถวายผีบรรพบุรุษที่ป่าชุมชน ในยามเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือที่เรียกว่าช่วงข้าวใหม่ปลามัน
ก็จะมีการประกอบพิธีกรรมเช่นเดียวกันแต่มีการเปลี่ยนจากข้าวเม่ าเป็นข้าวใหม่นึ่งสุก จากการ
ประกอบพิธีกรรมเป็นการสนับสนุนความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษให้บริเวณพื้นที่ส่วนกลางเป็นพื้นที่
ศักดิ์สิทธิ์ สื่อสารว่าเป็นพื้นที่ต้องห้าม ซึ่งเกิดจากการประกอบพิธีกรรมหรือในการสื่อสารนี้แสดง
ให้เห็นคุณค่าจากธรรมชาติที่เอื้อประโยชน์ต่อมนุ ษย์จึงจาเป็นต้องกตัญญู รักษาและหวงแหน
พื้นที่ประกอบพิธีกรรมนั้นจึงมีความอุดมสมบูรณ์และเป็นป่าชุมชนสร้างความร่มรื่นและมนต์
เสน่ห์ชุมชนเป็นที่เรียกในภายหลังว่า “หัวดอน” ที่มีความหมายว่าบริเวณพื้นที่ส่วนกลางที่มีป่า
อันอุดมสมบูรณ์ของหมู่บ้านและชุมชน
2.3 พิธีกรรมกำรเลี้ยงผีตำแฮก ในท้องนาของพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวจะมีศาล
ตาแฮก ตามความเชื่อคือที่สิงสถิตของผีตาแฮกที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นผีดีที่ปกปักรักษาไร่นาและ
คนในครอบครัว การเลี้ยงผีตาแฮกนี้โดยส่วนมากในวัฒนธรรมของชาวภูเวียงจะมีการเลี้ยงหรือ
บูชาปีละ 2 ครั้ง คือ ช่วงเดือนหกหรือใกล้บุญบั้งไฟ ก่อนที่จะลงแรงทานา หรือ ช่วง “แรก” ใน
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การทานา และช่วงหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว โดยมีเครื่องเซ่นไหว้ได้แก่ ดอกไม้ ธูป เทียน หมาก พลู
บุหรี่ เหล้า ไก่ต้มสุก ข้าวเหนียว ปลาร้า มะเขือขื่น พาหวาน (ขนมหวาน) ศาลตาแฮกมีรูปแบบที่
หลากหลายแตกต่างกันไป วัสดุที่ใช้ก็ตามความสะดวกของแต่ละบ้าน มีทั้งการนาไม้มาปัก นา
สังกะสีมาก่อเป็นทรงหลังคา นาปี๊บขนมปังมาวาง หรือ เย็บใบลานเป็นมุม การประกอบพิธีกรรม
นี้เป็นการแสดงความเคารพต่อแม่โพสพแสดงออกถึงความกตัญญูปลูกฝังให้คนในครอบครั วนึก
ถึงผู้มีพระคุณอยู่เสมอจะเห็นได้จากผญาที่ถูกสืบทอดมาอย่างยาวนานว่า “นบกกไม้ให้เป็นปู่ตา
นบคันแทนาให้เป็นตาแฮก” (นายจิรพงษ์ คาขวา, 2563).
2.4 พิธีกรรมดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อสำบำนในบุญสัจจำ ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่อง
น้าผ่านพิธีกรรม ยังคงมีบทบาทต่อสภาพจิตใจของคนในชุมชน รวมถึงยังสามารถเป็นตัวเชื่อม
ร้อยกลุ่มคนให้ยังคงความเหนียวแน่นในสังคมผ่านรูปแบบประเพณี พิธีกรรมต่าง ๆ ในการใช้
“น้าศักดิ์สิทธิ์” จากความเชื่อที่อธิบายมีการสอดแทรกความหมายทางวัฒนธรรมอันได้แก่นัยยะ
ที่สอดแทรกในข้อห้ามต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสะอาดถูกสุขอนามัยของน้าในบ่อสอดแทรกความ
กตัญญูกับทรัพยากรที่ให้คุณค่าต่อชีวิต ก่อเกิดพลังศักดิ์สิทธิ์จากบ่อน้า ทั้งยังเน้นย้าให้ หวงแหน
บริเวณพื้นที่ห้วย หนอง คลอง บึง ในชุมชนที่มีความเชื่อว่าน้าจากบริเวณต่าง ๆ ในชุมชนมี
ความสาคัญและมีสิ่งเหนือธรรมชาติคอยเฝ้าดูแล ฉะนั้นพิธีกรรมนี้จึงแสดงให้เห็นความเชื่อของ
ชุมชนที่มีต่อน้า และเพื่อเป็นการบริหารจัดการน้าให้เพียงพอสาหรับใช้ในรอบปีด้วยเหตุจากการ
ใช้ข้อห้ามผ่านความศักดิ์สิทธิ์ที่กาหนดขึ้นจากคนในชุมชนเองทาให้บ่อน้า แม่น้า ในชุมชนยังคง
เป็นบ่อเกิดแห่งวัฒนธรรมกับการสื่อสารความหมายทางวัฒนธรรมผ่านประเพณีและพิธีกรรมที่
ชุมชนจัดขึ้น (พระอาจารย์นาวิน อนาลโย, 2563)
จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นถึงแนวคิดที่ถูกแฝงในตานานประเพณี
และพิธีกรรมที่จัดขึ้นของชุมชน ผ่านการใช้จุดเด่นของเรื่องเล่ามาอธิบายและแสดงให้เห็นถึงการ
ใช้ภูมิปัญญาที่ยึดมั่นปฏิบัติมากจนถึงปัจจุบันผนวกให้สอดคล้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ
จนก่อให้เกิดเป็นมรดกทางวัฒนธรรม เป็นกระบวนการคิดที่สามารถนามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ในสังคมผ่านตานานและผ่านพิธีกรรมที่เป็นทุนทางวัฒนธรรม ดังนั้นจึงเป็นรู ปแบบการสื่อสาร
ทางอ้อมผ่านวัฒนธรรมให้กับคนในชุมชน รูปแบบระบบโคตรวงศ์และความเชื่อของกลุ่ มชาติ
พันธุ์ในชุมชนที่อาศัยอยู่ในเทือกเขาภูเวียง จึงยังคงสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ในขณะบริบทสังคมที่
เปลี่ยนไปแต่ยังคงร่วมกันปฏิบัติตามจารีตเดิมโดยมีหัวใจสาคัญตามวัตถุประสงค์ของชุมชนที่จัด
ขึ้นเป็นการอยู่รวมกันในสังคมอย่างสันติและมีความสุขของชุมชนในพื้นที่เทือกเขาภูเวียง อาเภอ
เวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น
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อภิปรำยผลกำรวิจัย
การศึกษาตานานและพิธีกรรมในการสื่อสารความหมายทางวัฒนธรรมเพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่เทือกเขาภูเวียง อาเภอเวียงเก่า จังหวัด
ขอนแก่น โดยได้ใช้แนวคิดการสื่อสารความหมายทางวัฒนธรรมมาเป็นกรอบแนวคิดในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยขอนาเสนอผลการอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น
ดังนี้
ประเด็นการอพยพของกลุ่มชาติพันธ์ในพื้นที่เทือกเขาภูเวียง อาเภอเวียงเก่า จังหวัด
ขอนแก่น การอพยพเคลื่อนย้ายของกลุ่มชาติพันธุ์แสดงให้เห็นถึงการนาพาซึ่งวัฒนธรรมทางด้าน
วัตถุตามมาด้วย รวมถึงเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นการมีระบบวิธีคิดในการบริหาร
จัดการกลุ่มคนซึ่งสอดคล้องกับงานการวิเคราะห์ของดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ (2529) การสร้าง
ประวัติศาสตร์ผ่านวัฒนธรรมและงานเขียน การศึกศึกษาประวัติศาสตร์และการเมืองที่มีส่วนใน
การสร้างอุดมกาณ์ให้ชนชั้นปกครองโดยใช้กระบวนการจัดการทางด้านวัฒนธรรมที่มี ความ
แตกต่างและขัดแย้งมาหลอมรวมผ่านพิธีกรรมในชุมชุนโดยแนวคิดนี้สอดคล้อง งานวิจัยของ
อนุชิต สิงห์สุวรรณ (2557) ที่ได้ศึกษาประเด็นความสัมพันธ์ ทางสังคมที่ส่งผลต่อการเกิดสานึก
ท้องถิ่นนิยม การกระตุ้นให้คนในสังคมเห็นถึงความสาคัญทางประวัติศาสตร์และการอพยพถิ่น
ฐานของบรรพบุรุษของตน รากฐานทางวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลทางพุทธศาสนาสื่อให้เห็นถึง
การศึกษาร่องรอยทางประวัติศาสตร์ก่อให้เกิดเหตุการณ์เรื่องเล่าและประวัติศาสตร์ชุมชุนจน
นาไปสู่ความภาคภูมิใจและเห็นความสาคัญในรากเหง้าของตนเองที่สืบเชื้อสายจากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน
ประเด็นการศึกษาเรื่องเล่า ตานานท้องถิ่น และประวัติศาสตร์ การศึกษาในครั้งนี้ได้
ข้อมูลเบื้องต้นจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และนาไปสู่การสัมภาษณ์ข้อมู ลจากคนในท้องถิ่น
เพื่อเรียบเรียงเหตุการณ์ในอดีตโดยตานานที่เกิดขึ้นในชุมชุนเป็นการอธิบายสถานที่ลักษณะ
ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐานรวมไปถึงพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในชุมชนจนส่งผลให้เกิดการใช้แนวคิดจากเรื่อง
เล่า ตานาน และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในการบริหารจัดการซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของศรีศักร
วัลลิโภดม (2546) ที่ศึกษาตานานและการนาเสนอเรื่องเล่าเพื่อตอบโต้ต่อรองเชิงอานาจในการ
อยู่ร่วมกันเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงวิธีคิดผ่านความเชื่อท้องถิ่นที่ปรากฏในตานาน ผลการศึกษาใน
งานวิจัยของศิราพร ณ ถลาง (2558) ได้ศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับผีอารัก ษ์ความเชื่อดังเดิมของ
กลุ่มตระกูลไทและชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์ แนวคิดจากการศึกษาดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ
วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนในเทือกเขาภูเวียง อาเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ที่มีความเชื่อ
เรื่องผีทั้งเรื่องเล่าและความเชื่อจากการประกอบพิธีกรรม (ปรมินทร์ จารุวร, 2556) ได้วิเคราะห์
ตานานวรรณกรรมท้องถิ่นที่สืบทอดมาถูกนาเสนอในการสนับสนุนความเชื่อในประเพณีท้องถิ่น
ในเรื่ อ งเล่ า ผ่ า นสั ญ ญะในองค์ ป ระกอบพิ ธี เ พื่ อ น าเสนอในเชิ ง การท่ อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรม
ประเพณีเป็นประเพณีสร้างสรรค์ ในกลุ่มชาติพันธุ์พื้นที่เทือกเขาภูเวียงมีการประกอบสร้างเรื่อง
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เล่าเพื่อสร้างสรรค์ประเพณีเพี่อการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์สื่อสารการอยู่ร่วมกันของ
ชุมชนอีกด้วย ตานานในชุมชนจึงเป็นสื่อกลางในการอธิบายพื้นที่ต่าง ๆ ในชุมชนทั้งยังเป็นการ
อธิบายถึงการครอบครองพื้นที่ การสื่อสารผ่านตานานในพื้นที่หวงห้าม การใช้ ตานานต่อรองเชิง
อานาจ หรือแม้แต่ประเพณีสร้างสรรค์ที่เกิดจากการอธิบายของตานานและเรื่องราวในอดีต ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดการศึกษาประเพณีและพิธีกรรมที่ประกอบสร้างขึ้นและใช้เรื่องเล่าตานาน
ในอดีตอธิบายให้เห็นถึงที่มาของสิ่งที่สร้างขึ้นจนทาให้ถูกยอมรับและสืบทอดปฏิบั ติมาจนถึง
ปัจจุบัน
ประเด็ น การศึ ก ษาต านานกั บ การสื่ อ สารความหมายทางวั ฒ นธรรมเป็ น การใช้
ความหมายแอบแฝงที่ต้องการสื่ อสารจากผู้ นาชุมชนหรือผู้ มีอิทธิพลที่มีหน้าที่ในการบริห าร
จั ดการชุมชนโดยผ่ านองค์ป ระกอบต่า ง ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นและนาเสนอต่ อชุมชนทั้ง ประเพณี
พิธีกรรม เรื่ องเล่ า เหตุการณ์ในอดีต นั้ น ถู กนาเสนอผ่ า นแนวคิ ดและวิธี การที่ส อดคล้ อ งกั บ
การศึกษาความหมายในพิธีกรรม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของพิธีกรรมตามความเชื่อ ทั้งยังมี
ความสอดคล้องกับการศึกษาความหมายและสัญญะที่สะท้อนจากสิ่งปลูกสร้างหรือเรื่องราวใน
ประวั ติ ศ าสตร์ ที่ น าเสนอผ่ า นการตี ค วาม หรื อ แม้ ก ระทั้ ง การศึ ก ษาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมใน
การศึกษาความหมายทางวัฒนธรรมของการแสดงที่ถูกนาเสนอในบริบทสั งคมภาคอีส านใน
งานวิจัยของ (ชื่น ศรีสวัสดิ์, 2555) ที่สะท้อนให้เห็นถึงความบันเทิง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
คติสอนใจ คุณธรรมจริยธรรม รวมถึงสถานะทางสังคมและความสัมพันธ์ของชุมชนอีสานอีกด้วย
สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วถูกนาเสนอผ่ านวัฒนธรรมถ้องถิ่นเพื่อเข้าใจซึ่งความหมายทางวัฒนธรรม
ร่วมกัน
ประเด็น ทางด้านประวัติศาสตร์ จั งหวัดขอนแก่นและอาเภอภูเวียง อาเภอเวียงเก่ า
การศึกษาข้อมูลจากพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่อุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติและมรดกทาง
วัฒนธรรมด้านวัตถุที่แสดงให้เห็นถึงร่องรอยทางประวัติศาสตร์และการตั้งถิ่นฐานในแต่ล ะยุค
ของชุมชนในเทือกเขาภูเวียงแล้ว ยังมีการศึกษานิเวศวิทยาทางการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการ
บริหารจัดการป่าชุมขนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพื้นที่เทือกเขา ภูเวียง แสดงให้เห็นว่าพื้นที่นี้อุดม
ไปด้วยข้อมูลทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีความสัมพันธ์
เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันผ่านการสื่อสารความหมายทางวัฒนธรรมและรูปแบบการบริห าร
จัดการชุมชน
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องค์ควำมรู้จำกกำรวิจัย
การศึกษาและวิเคราะห์ตานานกับพิธีกรรมในการสื่อสารความหมายทางวัฒนธรรมเพื่อ
การบริหารจัดการทรั พยากรธรรมชาติของชุมชนในเทือกเขาภูเวียง อาเภอเวียงเก่า จังหวัด
ขอนแก่น แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบในการขับเคลื่อนชุมชนจากการปกครองกันเองผ่านระบบ
โคตรวงศ์นับถือผู้อาวุโสก่อให้เกิดระบบแบบแผนการปฏิบัติของกลุ่มชาติลาวเวียงจันทน์ที่อพยพ
มาอาศัยในพื้นที่เทือกเขาภูเวียงจนถึงปัจจุบัน มีการสร้างเรื่องเล่าและอธิบายตานานเพื่อให้เกิด
ความเชื่อในบริบทพื้นที่เข้ากับลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏในชุมชน

ภำพที่ 4 องค์ความรู้จากการวิจัย
การสื่อสารความหมายผ่านตานานและพิธีกรรม มีการเล่าย้าความทรงจาจากรุ่นสู่รุ่น
และการจัดประเพณีมีพิธีกรรมในทุกปี เพื่ออธิบายการสื่อสารความหมายทางวัฒนธรรมผ่าน
ความเป็นพหุวัฒนธรรมของสังคม และความเชื่อสิ่งเหนือธรรมชาติบนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นรูปแบบ
ในการก าหนดแนวทางในการด าเนิ น ชี วิ ต จากบรรพบุ รุ ษ เพื่ อ บริ ห ารจั ด สั น ปั น ส่ ว น
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ มี อ ยู่ ใ นชุ ม ชนให้ เ ท่ า เที ย ม ทั้ ง ยั ง เป็ น การอนุ รั ก ษ์ พื้ น ที่ บ างส่ ว นหรื อ
ทรัพยากรทางธรรมชาติอื่นที่ในชุมชนมี จึงเกิดความสัมพันธ์ในมุมมองตามแผนภาพข้างต้นซึ่งสิ่ง
เหล่านี้ถูกนาเสนอด้วยวิถีชีวิตที่เรียบง่ายในชุมชน พื้นที่เทือกเขาภูเวียงจึงเป็นพื้นที่ที่มีความอุดม
สมบูรณ์มากด้วยธรรมชาติที่เกิดจากการบริหารจัดการที่ดีด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะ
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยเพื่อศึกษาการ
สื่อสารความหมายทางวัฒนธรรมของคนในชุมชนและเพื่อจุดประการกระตุ้นให้คนในชุมชนหวง
แหนทุนทางวัฒนธรรมและเพื่อสร้างสานึกร่วมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เห็นความสาคัญกับมรดก
ทางวัฒนธรรม แนะแนวทางต่อการดาเนินการในลาดับถัดไปมี 3 ประการคืออันได้แก่
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย โดยการรวบรวมเรื่องเล่า ตานาน ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้กับชุมชน (จัดทาหนังสือชุมชน) และสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ให้กับชุมชน
2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติกำร เพื่อนาเสนอความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูก
อธิบายผ่านเรื่องเล่า ตานาน ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้และตระหนักถึง
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คุณค่าของสิ่งเหล่านั้น ซึ่งจะเป็นการอนุรักษ์ทั้งข้อมูลทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ
ควบคู่กันไปและจัดทาเพื่อนาเสนอในสถานที่ต่าง ๆ ในหน่วยงานหรือพื้นที่สาคัญของชุมชน
3. ข้อเสนอแนะสำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป กระบวนการเชิงสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมด้วยการใช้แนวคิดคติชนสร้างสรรค์เพื่อยกระดับสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ของชุ ม ชนเพื่ อ สร้ า งรายได้ แ ละสร้ า งอาชี พ จากการบู ร ณาการจากทุ น ทางวั ฒ นธรรมสู่ ก าร
ประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต ซึ่งจะส่งผลให้เอื้อประโยชน์ทั้งผู้วิจัยและคนในชุมชน
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