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การศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมในอดีตมักจะให้ความสาคัญทางด้านงานทัศนศิลป์ ทีจ่ บั ต้องได้ สัมผัส
ความงามด้วยความหมายและจินตนาการของผู้สร้างงานศิลปะอยู่บนพื้นฐานแนวคิดการตอบสนองความ
ต้อ งการของสัง คม ศิล ปะและวัฒ นธรรมในปั จ จุ บ ัน นอกจากที่จ ะให้ค วามสาคัญ กับ ศิล ปวัต ถุ แ ล้ว ยัง ให้
ความสาคัญในประเด็นอื่นๆ เช่น กลุ่มชนชาติ ชนเผ่า พืน้ ทีอ่ าณาเขต การย้ายถิน่ ฐานของกลุ่มคน ฯลฯ ทาให้
มองเห็นความชัดเจนของผลงานศิลปะและวัฒนธรรมพืน้ ถิน่ ทีม่ คี วามคล้ายคลึงกัน การปรับสภาพของกลุ่มคน
ให้มคี วามสอดคล้องกับวัฒนธรรมดัง้ เดิมและสามารถรักษาโครงสร้างทางวัฒนธรรมของตนเองบนพืน้ ฐานของ
ศาสนา พิธกี รรม ความเชื่อเหนือธรรมชาติ สงคราม การแผ่ขยายอาณาจักรจากกลุ่มทีม่ อี านาจสูก่ ลุ่มทีอ่ ่อนแอ
กว่า ทาให้เกิดการผสมผสานงานศิลปะและวัฒนธรรมทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม เช่ น เครื่องแต่งกาย อาหาร
ภาษา ยังสามารถบ่งบอกถึงความเป็ นกลุ่มชนและนามาเป็ นหลักฐานทางด้านวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจน
ไทลื้อ เป็ นชาติพนั ธุท์ พ่ี ูดภาษาตระกูลไท อพยพเข้ามาอยู่ในเขตสิบสองปั นนาประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนมักจะนับถือผีและวิญญาณมากกว่าพิธกี รรมทางศาสนาพุทธจะให้ความสาคัญกับการบูชาผีเรือน
และผีบรรพบุรุษ ในเมืองสิบสองปั นนามีเมืองสาคัญ ๆ เช่น เมืองลวง เมืองแล้ เมืองฮาย เมืองสู ง เมืองสุน
เมืองปาน เมืองเชียงลอ เมืองวัง ตัง้ อยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ าล้านช้าง เป็ นเมืองกลุ่มเดียวกับเมืองอาง
เมืองขาง ในอดีตเมืองวังขึน้ กับเจ้าสีต่ าจนเมื่อเจ้าเมืองเชียงรุ่งยกทัพเข้าตีเมืองได้จงึ ตกมาเป็ นเมืองขึน้ ของ
เมืองเชียงรุ่ง ซึง่ สันนิษฐานว่าน่ าจะมีความเชื่อมโยงกับชาวผูไ้ ทบ้านภู จังหวัดมุกดาหาร ซึง่ จะกล่าวในตอน
ต่อไป และเมืองอื่น ๆ ทีม่ วี ฒ
ั นธรรมการดารงชีวติ ทีค่ ล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ยงั เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่มขนทัง้ สองทีแ่ ฝงอยู่ในงานศิลปกรรมและนามาเป็ นหลักฐานด้านวัฒนธรรมของกลุ่มชนได้อย่างชัดเจน

Abstract
Study of arts and culture in the past tended to focus on the visual arts, tangible property
touch of beauty with meaning and imagination of the craftsman who creating the art work is based
on the idea to meet the needs of society. Art and culture at present in addition to the importance of
art objects, and also featured on all other issues such as ethnic group, the tribe, territorial area,
migration of people, and etc. Visualize the clarity of the arts and culture of vernacular with
similarities. The condition of the people, is consistent with the traditional culture and maintain their
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own cultural structure on the basis of religion, rituals, supernatural beliefs, wars, and the expansion
of the empire of power to the weaker groups. The blend of art and culture with unique groups such
as clothing, food, language can also indicate the Group and bring it as evidence of cultural clearly.
Tai Lue is ethnic Tai language family spoken live in Xishuangbanna, China.Always respect ancestor
and spiritual more than Buddhist rituals they give more importance to the worship of ghost in the
house and ancestors. Muang Wang is located west of the Lan Xang River. In the past. Muang Wang
was depended on Jinghong in Xishuangbanna. Assuming that the migration of the Tai Lue from
Muang Wang to live in Ban Phu, Mukdahan which is a village of the Phu Tai nowadays. Cultural life
that appear similar the dress, lifestyle and architecture both group have a relationship and
dependency. Represents the ethnic Tai lue people that overlaps exist in Phu Tai culture. In the
northeast of the country, Thailand.

บทนา
เมื่อ สมเด็จ พระเจ้า บรมวงศ์เ ธอ กรมพระยาดารงราชานุ ภ าพทรงนิ พ นธ์พ งศาวดาร ฉบับ พระ
ราชหัตถเลขา ทรงกล่าวถึงกลุ่มชนเชือ้ สายไทยและทรงใช้หลักฐานอ้างอิง ในงานนิพนธ์จากพงศาวดารโยนก
ของพระยาประชากิจกรจักร(แช่ม บุญนาค) ซึง่ อ้างอิงจากงานเขียนของศาสตราจารย์แต เรียน เดอ ลา คูปอรี
(Terrein de la couperie) การสารวจทางด้านมานุษยวิทยาในกลุ่มชนเชือ้ สายไทยทีอ่ ยู่นอกประเทศ จึงได้มผี ู้
สันนิษฐานถึงถิ่นกาเนิดของชนชาติไทย แบ่งออก 5 แนวคิด ได้แก่ 1) ชนชาติไทยมีถิ่นกาเนิดในบริเวณ
เทือกเขาอัลไต 2) ชนชาติไทยมีถนิ่ กาเนิดในมณฑลเสฉวน 3) ชนชาติไทยมีถนิ่ กาเนิดในบริเวณตอนใต้ของ
สาธารณะประชาชนจีน 4) ชนชาติไทยมีถิ่นกาเนิดในบริเวณคาบสมุทรมลายู 5) ชนชาติไทยมีถนิ่ กาเนิดใน
บริเวณเป็ นทีต่ งั ้ ของประเทศไทยในปั จจุบนั แนวคิดการตัง้ ถิน่ ฐานของชนชาติไทยแพร่กระจายในกลุ่มชนที่
พูดภาตระกูลไท - ไตในภูมภิ าคเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ คนไทคาตี่ ไทคาหยัง ไทผาแก่
ไทโนรา ไทอ่ายตอน ไทตุรุง ไทอาหมในแคว้นอัสสัม และรัฐอรุนาจลประเทศในประเทศอินเดีย คนไทใหญ่
ไทเขิน ไทลือ้ ไทยอง ไทเมา ในสหภาพพม่า ไตเหนือ ไตลือ้ ไตหย่า ในมณฑลยูลนาน สาธารณรัฐประชาชน
จีน ไทขาว ไทแดง ไทดา ในสาธารณรัฐเวียดนาม ไทลือ้ ไทลาย ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เป็ นต้น1
ไทลื้อ เป็ นชาติพนั ธุท์ พ่ี ูดภาษาตระกูลไท อพยพเข้ามาอยู่ในเขตสิบสองปั นนาประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ประมาณพุทธศตวรรษที่ 18 สร้างเมือง “เชียงรุ่งดานัง” เรียกตนเองว่า “คนลือ้ ” หรือ “ไทลือ้ ” แต่
ชาวจีนกลับเรียกชาวไทลือ้ ว่า “สุ่ยไปอี”๋ แปลว่า คนป่ าทีอ่ ยู่บริเวณราบลุ่มแม่น้ าและเรียกเมืองเชียงรุง้ เมือง
หลวงของชาวไทลือ้ ว่า “เธอ หลี”่ หรือ “เชียงลือ้ ” ชาวไทลือ้ อาศัยกระจายอยู่โดยทัวไปในดิ
่
นแดนสิบสองปั นนา
การเรียกชื่อของชาวไทลือ้ จะเรียกตามชื่อเมืองทีอ่ าศัยอยู่ เช่น ลือ้ เชียงรุ่ง ลือ้ เมืองดา ลื้อเมืองลา ลื้อเมืองอู
ลือ้ เมืองลวง ลือ้ เมืองฮาย2
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กรมศิลปากร, กาเนิ ดชนชาติ ไทยและหลักฐานการอยู่อาศัยของกลุ่มชนในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร :
รุ่งศิลป์ การพิมพ์. 2548)
2
จิตร ภูมศิ กั ดิ ์, ความเป็ นมาของคาว่า สยาม ไทย ลาว และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ ,
กรุงเทพมหานคร: โครงการตาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2519 หน้า 283.

ชาวไทลือ้ มักจะนับถือผีและวิญญาณมากกว่าพิธกี รรมทางศาสนาพุทธจะให้ความสาคัญกับการบูชา
ผีเรือนและผีบรรพบุรุษ ในเมืองสิบสองปั นนามีเมืองสาคัญๆ เช่น เมืองลวง เมืองแล้ เมืองฮาย เมืองสูง เมือง
สุน เมืองปาน เมืองเชียงลอ เมืองวัง ตัง้ อยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ าล้านช้าง เป็ นเมืองกลุ่มเดียวกับเมือง
อาง เมืองขาง ในอดีตเมืองวังขึน้ กับเจ้าสี่ตาจนเมื่อเจ้าเมืองเชียงรุ่งยกทัพเข้าตีเมืองได้จงึ ตกมาเป็ นเมืองขึน้
ของเมืองเชียงรุ่ง ซึง่ สันนิษฐานว่าน่ าจะมีความเชื่อมโยงกับชาวผูไ้ ทบ้านภู จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งจะกล่าวใน
ตอนต่อไป และเมืองอื่นๆ ทีม่ วี ฒ
ั นธรรมการดารงชีวติ ทีค่ ล้ายคลึงกัน ประวัตศิ าสตร์และตานานยังสะท้อนให้
เห็นถึงการติดต่อค้าขาย ความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติทางการปกครอง พงศาวดารล้านช้างกล่าวว่าขุน
บรมได้สร้างเมืองแกนขึน้ ทีท่ ุ่งนาน้อยอ้อยหนู (เดียนเบียนฟู) และส่งลูกชาย 7 คน ออกไปปกครองเมืองต่าง
ๆ เพื่อขยายเขตการปกครองลงมาทางใต้ คือ
1. ขุนลอ ไปปกครองเมืองชวา (หลวงพระบาง)
2. ยีผ่ าลาน ไปปกครองเมืองตังทอหรือทอแต (เชียงรุง้ )
3. สามจู ไปปกครองนครจุลมณีพรหมทัต (พิมาย)
4. ขุนไสบง ไปปกครองเมืองเชียงแสน (ล้านนา)
5. ขุนวักอิน ไปปกครองเมืองอโยธยา (อยุธยา)
6. ขุนลกกม ไปปกครองเมืองหลังคาม่วน (ศรีโคตรบอง)
7. เจ็ดเจือง ไปปกครองเมืองพาน (เชียงขวาง)
จากพงศาวดารและตานานโบราณทีก่ ล่าวถึงดินแดนเมืองแกน หมายถึง บริเวณแคว้นสิบสองจุไท
เป็ นดินแดนของกลุ่มทีพ่ ดู ภาษาไต – ไท และลาว ทีป่ ระกอบด้วย กลุ่มคนหลายๆ แห่ง นักวิชาการส่วนใหญ่มี
ความเห็นว่ากลุ่มคนที่พูดภาไต – ไทและลาว มีถิ่นกาเนิ ดอยู่ทางทิศเหนือ คือ ลุ่มแม่น้ าโขงตอนบนและ
ตะวันออกและเคลื่อนย้ายลงมาทางใต้บริเวณแคว้นสิบสองปั นนา กลุ่มคนเหล่านี้มคี วามสัมพันธ์ทางด้านระบบ
เครือญาติ โดยเฉพาะการส่งเจ้านายสตรีเป็ นภรรยาของเจ้าเมืองต่างๆ การค้าขายส่งสินค้าโดยเฉพาะสิบ สอง
ปั นนากับหลวงพระบาง เช่น ชา ฝิ่น และเกลือสินเธาว์ การทอผ้าโดยเฉพาะผ้าไหม สินค้าอื่นๆ ของหลวงพระ
บางเช่น ขีผ้ ้งึ ครัง่ สีเสียด งาช้าง เกลือ และฝ้ าย การส่งสินค้าจากสิบสองปั นนามักจะมีพ่อค้าชาวลือ้ มาส่ง
สินค้าทีห่ ลวงพระบาง ซึง่ ทางตอนเหนือของหลวงพระบางก็มชี าวลือ้ อาศัยอยู่เป็ นจานวนมาก3
จากการอ้างถึงความเชื่อมโยงระหว่างสิบสองปั นนา (ชาวลื้อ) และหลวงพระบาง (ล้านช้าง) ทัง้
ความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติ การค้าขาย ศาสนา ความเชื่อ ทีแ่ สดงให้เห็นถึงการผสมผสานวัฒนธรรมของ
ชาวไทลือ้ แฝงอยู่กบั คติความคิด ความเป็ นอยู่ของผูค้ นในล้านช้างทีก่ ระจัดกระจายอยู่ตามเมืองต่างๆ มีระบบ
ความเชื่อเรื่องผี เช่น ผีเมือง ผีหลวง ผีทา้ ว ผีปตู่ า รวมถึงในพืน้ ทีอ่ สี านของประเทศไทย
4
เต็ม วิภาคย์พจนกิจ เขียนไว้ใน “ประวัตศิ าสตร์อสี าน” จะเห็นได้ว่าทีจ่ ริงสิบสองจุไทกับลาวเป็ น
แผ่นดินเดียวกัน และ โพธิ ์ แซมลาเจียก5 เขียนไว้ใน “ตานานไทพวน” ว่าเมืองสิบสองจุไทมีช่อื คู่กบั ดินแดนที่
ติดต่อกับพม่า เรียกว่า สิบสองปั นนา ภาคกลางทีต่ ่อแดนจีนเรียนว่า เมืองพวน ทัง้ 3 ภูมภิ าคนัน้ ก็ได้ช่อื ต่าง
ๆ กัน คือ ชื่อทีเ่ รียกเฉพาะชาวสิบสองปั นนา ชื่อว่า ลือ้ พวกสิบสองจุไทได้ช่อื ว่า ผู้ไท ส่วนพวกเมืองพวน ได้
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หน้า 38.

5

ทรงคุณ จันทรจร, ผูแ้ ปล, ประวัติศาสตร์ลาว. (กาฬสินธุ:์ ประสานการพิมพ์, 2551)
เต็ม วิภาคย์พจนกิจ, ประวัติศาสตร์อีสาน. (กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2513),
โพธิ ์ แซมลาเจียก, ตานานไทพวน. (กรุงเทพมหานคร: สามัคคีสาร, 2537), หน้า 36.

ชื่อว่า ลาวพวน แต่พดู ภาษาไทยและถือว่าเป็ นคนไทยด้วยกัน ทัง้ 3 พวก คาว่าลาวพวนพอมาอยู่ในประเทศ
ไทยในปั จจุบนั จึงเรียกว่า ไทพวน
จากการศึกษาภาคสนาม ผูศ้ กึ ษาสังเกตและมีขอ้ สันนิษฐานถึงวัฒนธรรมทีเ่ หลื่อมซ้อนของชาวผูไ้ ท
บ้านภู จังหวัดมุกดาหาร ซึง่ เดิมบ้านภูเป็ นส่วนหนึ่งของเมืองหนองสูง ได้อพยพมาจากเมืองคาอ้อเขียวและ
เมืองวัง ซึง่ อยู่ทางฝั ง่ ซ้ายของแม่น้าโขงในแคว้นสิบสองจุไทเมื่อ พ.ศ. 2387 มาจับจองพืน้ ทีท่ ากินตัง้ บ้านเรือน
อยู่ฝัง่ ขวาของห้วยบังอี่ เรียกชื่อหมู่บา้ นว่า “ไทบังอี”่ ซึง่ เชื่อมโยงกับเมืองวัง เป็ นเมืองกลุ่มเดียวกับเมืองอาง
เมืองขาง เป็ นชาวไทลือ้ จากการกล่าวไว้ขา้ งและเมื่อ พ.ศ. 2424 ไทบังอี่ จานวน 20 ครัวเรือนโดยการนาของ
เจ้าสุโพสมบัติ เจ้ามหาสงคราม เจ้ากิตติราช เจ้ามหาเสนา พากันมาจับจองพืน้ ทีบ่ ริเวณหุบเข้านี้ แล้วเรียกชื่อ
ว่า “บ้านหลุบภู” ข้อสังเกตวัฒนธรรมทีเ่ หลื่อมซ้อนความเป็ นไทลือ้ ของชาวผูไ้ ทในอิสาน คือ
1. ขอสังเกตของการเรียกสมณะศักดิ์ ของพระสงฆ์
ตาเหน่งสมเด็จอาชญาธรรม ในเมืองเชียงตุงหรือสังฆราชาผูเ้ ป็ นประมุขสงฆ์พจิ ารณาจากพระภิกษุผู้
ทรงพรรษา 50อายุตงั ้ แต่ 70ขึน้ ไปและเป็ นผูม้ คี วามรูด้ า้ นพระธรรมวินัย ทรงวัยวุฒิ คุณวุฒเิ ป็ นพระเถระชัน้
ผูใ้ หญ่ ตาแหน่ งสมเด็จอาชญาธรรมทีเ่ รียกตามราชทินนามมีมาแล้วจานวน 14 รูป นับตัง้ แต่ปี พ.ศ. 23092541 โดยเรียก ตาแหน่ งนี้ว่าสมเด็จอาชญาธรรมพระเจ้า องค์ท1่ี 4 (องค์ปัจจุบนั ) ในนามว่า สมเด็จเสฐ
อัครราชาอาญาธรรมพระเจ้า เขมจารี นิรตั รญาณมุณีปริยตั โิ กศลคุณาลังกา
พระครูบา เป็ นตาแหน่ งทางสงฆ์ในเชียงตุงเป็ นคาเรียกพระภิกษุผทู้ รงคุณวุฒิ มีศลิ สมาธิ ปั ญญามีพรรษา
20 อายุ 40ปี ขน้ึ ไปจึงจะสามารถเรียกขานว่า ครูบา ตามธรรมเนียมการปกครองคณะสงฆ์ รวมถึงในเขต
ภาคเหนือก็ยงั ปรากฏคาว่า ครูบา จนถึงปั จจุบนั ทางด้านทิศเหนือของโบสถ์หลังเดิมของวัดบ้านภู ปรากฏ
ธาตุบรรจุอฐั ขิ องพระสงฆ์ มีจารึกว่า “อัญญา ครู ธรรม” จากการสอถามชาวบ้านพบว่า ชุมชนบ้านภูยงั ใช้คา
ว่า อาชญา (อัญญา) ครู หรือเรียกว่า ครูบา หรือ อาญญาครู หรือ ญาคู เป็ นการเรียกขานพระเถรานุ เถระชัน้
ผูใ้ หญ่ ทีม่ อี ายุและพรรษา สูงเป็ นทีเ่ คารพได้รบั การยกย่อง ของผูค้ นในชุมชน และคณะสงฆ์ การใช้ภาษา ทัง้
ภาษาพูดและภาษาเขียน มีกระบวนการถ่ายทอดจากอดีตถึงปั จจุบนั เป็ นการบ่งบอกถึงรากเหง้าของความ
เป็ นกลุ่มชนทีม่ วี ฒ
ั นธรรมเดียวกัน

ภาพประกอบที่ 1 ธาตุอฐั ิ อัญญา ครู ธรรม อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านภู

2. ข้อสังเกต พุทธลักษณะ พระประธาน ในโบสถ์ (สิ มเดิ ม)
ภายในโบสถ์ หลังเดิมของวัดบ้านภู พบพระประธานปูนปั ้น ประดิษฐานบนฐานชุกชี (แท่นแก้ว)
ประดับลวดลานเครือเถาปูนปั น้ แบบพืน้ ถิน่ พระประธานปางมารวิชยั พระเศียร พระพักตร์และพระวรกายมี
ลักษณะคล้ายฝี มอื ช่างพื้นบ้านของชาวไทลื้อ คือกาปั ้นพระรัศมีเป็ นดอกบัวตูมที่มลี กั ษณะยืดยาวเกือบจะ
คล้ายรูปกรวยและพระกรรณขนาดใหญ่และยาน สัญนิษฐานว่าน่าจะได้รบั อิทธิพลมาจากพม่าสกุลช่างมัฑเลย์
และผนังยังปรากฏภาพจิตรกรรมเขียนพระพุทธรูปปางนัง้ ขัดสมาธิเพชร พนมมือถือดอกบัว ประทับนัง่ บน
ดอกบัว ในการเขียนภาพแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของชาวจีน กรเขียนพระพักตร์ก็ยงั คล้ายกับช่า งฝี มือ
พืน้ บ้านของชาวไทยลือ้ เมื่อมองภาพรวมของพุทธลักษณะทัง้ พระประธานและภาพเขียนบนผนัง จะมีความ
เหมือนพระพุทธรูปในเมืองสิบสองปั นนาและเมืองเชียงตุงตลอดจนถึงพระพุทธรูปไม้แกะทีม่ ลี กั ษณะของฝี มอื
ช่างพืน้ บ้าน ทีไ่ ด้รบั การถ่ายทอดผ่านพิธกี รรมและความเชื่อในพุทธศาสนา

ภาพประกอบที่ 2 พระประธาน และ ภาพเขียนบนผนัง ภายในโบสถ์วดั บ้านภู

ภาพประกอบที่ 3 พระพุทธรูปในเมืองเชียงตุง

3. ข้อสังเกตเครือ่ งแต่งกายของชาวผูไ้ ทบ้านภู
ผู้หญิง ไทลื้อในสิบสองปั นนา ในอดีตจะสวมเสื้อ “ปั ด๊ ” สีดาและนุ่ งซิ่นลายขวางที่เรีย กว่ า ซิ่นต๋ า
โครงสร้างของซิน่ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ หัวซิน่ ตัวซิน่ และตีนซิน่ โดยเฉพาะลักษณะตัวซิน่ ของชาวไทลือ้ ที่
มีความคล้ายคลึงกับซิน่ ทิว ของชาวผู้ไท ที่เป็ นลายขวาง ซึ่งเป็ นกลุ่มชนเดียวในลาวที่นุ่งซิน่ ลักษณะนี้ มี
ความโดดเด่น คือ มีลวดลายริว้ ขวางลาตัวของผู้นุ่งเป็ นผ้าซิน่ ทีเ่ ย็บแบบ 2 ตะเข็บ (ภาษาไทยลือ้ เรียกว่า ซิน่
2 ดู่) เพราะลายลิ้วบนตัวเกิดจากด้านเส้นพุ่ง โดยใช้ด้ายหลายสีพุ่มสลับกัน ขัดกับด้ายเส้นยืนทาให้เกิด
ลวดลายริว้ ชาวไทลือ้ เรียกว่า ซิน่ ตาลือ้ และยังนิยมใช้เส้นฝ้ ายสีดาและสีแดง คล้ายกับซิน่ ทิวของชาวผูไ้ ท ทีใ่ ช้
ฝ้ ายหรือไหมสีดาและสีแดงเช่นเดียวกัน แต่ซนิ่ ทิวจะเย็บตะเข็บเดียวและพบว่าชาวล้านนาก็นุ่งซิน่ ขวางที่
เรียกว่า “ซิน่ ตาโยน” ซิน่ ทิว ถือว่าเป็ นซิน่ ทีใ่ ช้ในงานมงคลหรืองานพิเศษของชาวผูไ้ ทในอีสาน ยังปรากฎหัว
ซิน่ และตีนซิน่ ตามแบบอย่างโครงสร้างของผ้าซิน่ ชาวไทลือ้ และชาวล้านนาทีเ่ รียกว่า “ซิน่ ตาลือ้ ” (ไทลือ้ ) ซิน่
ตาโยน (ล้านนา) ซิน่ ทิวหรือซิน่ ก่วย (ไทลาว) ซึง่ ทัง้ 2 วัฒนธรรม มักจะใส่ซนิ่ ซ้อนสีขาวเพื่อซับด้านใน

ภาพประกอบที่ 4 ซิน่ ทิว ชาวผูไ้ ทบ้านภู(ภาพโดยภูวดล ศรีธเรศ)

ภาพประกอบที่ 5 ซิน่ ตา ของชาวไทลือ้ สิบสองปั นนา

4. สังเกตจากงานสถาปัตยกรรม (หอแจก)
นอกจากวัฒนธรรมทีค่ ล้ายคลึงกันแล้วงานสถาปั ตยกรรมทีพ่ บปรากฎอาคารทีม่ ลี กั ษณะโครงสร้าง
คล้ายคลึงกันโดยเฉพาะอาคารทีส่ ร้างขึน้ เพื่อรับใช้พธิ กี รรมและศาสนา ทางอีสานเรียกว่า “หอแจก” หรือศาลา
การเปลีย่ น เป็ นอาคารก่ออิฐถือปูน เครื่องบนเป็ นกระเบื้อง ในอดีตอาจจะใช้กระเบือ้ งดินขอ การสร้างอาคาร
เป็ นทรง”โรง” โครงสร้างด้านในไม่มเี พดาน โชว์โครงสร้างแบบขือ่ ม้าต่างไหม ใช้ประโยชน์ในการเก็บของหรือ
เครื่องใช้ในพิธกี รรมและตาแหน่ งการตัง้ พระประธานจะอยู่ตรงกลางค่อนไปด้านหลังมีการประดับตกแต่ ง
อาคารด้ ว ยตัว สิง ห์ แ ละนาคซึ่ง ลัก ษณะทางสถาปั ต ยกรรมหอแจงของวัด ดงบัง ต.ดงบัง อ.นาดู ล จ.
มหาสารคาม มีลกั ษณะทีค่ ล้ายคลึงกับวิหารของชาวไทลือ้ ในเมืองสิบสองปั นนาและเมืองเชียงตุ ง

ภาพประกอบที่ 6 หอแจก วัดดงบัง อ.นาดูล จ.มหาสารคาม

ภาพประกอบที่ 7 วิหารวัดหลวง เมืองลา สิบสองปั นนา

5. พิ ธีกรรมเหย่า
พิธีกรรมเหย่า ซึ่งเกิดจากความเชื่อเกี่ยวกับการดารงชีวติ ความเชื่อเกี่ยวกับการเจ็บป่ วย การ
ประกอบอาชีพ พิธเี ลี้ยงผีปู่ตา ทานองการขับร้องของชาวผู้ไทจะมีสาเนียงและการกล่าวถึงแถน เพื่อให้มา
รักษาโรคของคนในชุมชนเช่นเดียวกับการขับลือ้ ในพิธรี ่นื เริงและอ้อนวอนสิง่ ศักดิสิ์ ทธ์เช่นเดียวกัน
ความเหลื่อมซ้อนทางวัฒนธรรมที่ตกทอดมาถึงปั จจุบนั ล้ วนแต่เกิดจากการผสมผสาน ความคิด
ความเชื่อ ของกลุ่มคน การย้ายถิ่นฐาน การทามาหากิน ภูมอิ ากาศ ภูมิประเทศ ตลอดจนถึง ระบบการ
ปกครองแบบกษัตริย์ ความเป็ นเครือญาติ การนับถือผีบ รรพบุรุษ และแนวคิดทางพุทธศาสนา เป็ นกรอบ
จารีตประเพณี ทาให้กลุ่มคนที่อยู่รวมกันยึดถือและปฏิบตั ิต่อๆ กันมา สร้างเอกลักษณ์ของตนเอง และผ่อง
ถ่ายวัฒนธรรมให้กบั ผู้อ่นื และในขณะเดียวกันก็รบั เอาวัฒนธรรมของกลุ่มอื่น ๆ เข้ามาปรับใช้กบั ความเป็ น
ตัวตนได้อย่างลงตัว การลงพืน้ ทีภ่ าคสนามในครัง้ นี้ผู้ศกึ ษาได้มองเห็นประเด็น ด้านสังคมและวัฒนธรรมที่มี
ความเหลื่อมซ้อน มีบางอย่างทีใ่ ช้ร่วมกันจากประเด็นทีส่ ามารถสัมผัสได้ในเวลาทีจ่ ากัด เป็ นเพียงข้อสังเกต
ข้อสันนิฐาน และการค้นคว้าเอกสารอ้างอิงเท่าทีพ่ อจะนามาศึกษาได้ ประวัตศิ าสตร์ การเคลื่อนย้ายกลุ่มคนที่
ใช้ภาษา ไต-ไทยและลาว มีวฒ
ั นธรรมที่ใกล้เคียงกันและยังคงใช้ภาษาไทในการสื่อสารตลอดจนลักษณะ
สถาปั ตยกรรม เครื่องนุ่งห่ม ความเชื่อ อาหาร พิธกี รรมและศาสนาทีแ่ สดงความเป็ นไทลือ้ ความเหลื่อมซ้อน
ในวัฒนธรรมของชาวผูไ้ ท ของบ้านภู จังหวัดมุดาหารและชาวลาวกลุ่มอื่นๆ ในอีสาน ของประเทศไทย หวังว่า
ข้อสังเกตดังกล่าวจะนาไปสู่การค้นพบตัวตน ค้นพบความเป็ นไทยมากยิง่ ขึน้ และนาไปสูก้ ารศึกษาเพิม่ เติม ใน
อนาคต ต่อไป
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