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บทคดัย่อ 
บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการธาํรงชาติพนัธ์ุของชาวส่วยบา้นเปือยใหม่ จงัหวดัศรีสะเกษ อนัเป็น

พ้ืนท่ีซ่ึงประกอบดว้ยชาวส่วยเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุหลกั การศึกษาน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ย

วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบเชิงลึกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั และการศึกษาคน้ควา้จาก

หนงัสือและเอกสารทางวิชาการ ผลการศึกษาพบวา่ ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงทางสังคม-วฒันธรรมและการพฒันาของ

รัฐในระดบัทอ้งถ่ิน อตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุของชาวส่วยถูกประกอบสร้างผา่นการนิยามตนเองวา่เป็น “ส่วย” ในขณะท่ี

หน่วยงานของรัฐในระดบัทอ้งถ่ินเรียกพวกเขาวา่ “กูย” นอกจากน้ี ชาวส่วยยงัแสดงตวัตนผา่นพิธีกรรม  “รําแถน” ท่ีจดั

ข้ึนเป็นประจาํทุกปี 

ABSTRACT 

 This paper aims to investigate the ethnicity of the Suai in Pueai Mai Village of Srisaket Province, where the 

Suaiconstitue the village’s major ethnic population.Based on qualitative research,the data used in this paper were 

collected through participant and non-participant observations,in-depth interviews of key informants, and 

documentary study. The research shows that in the middle of socio-cultural changes as well as local-government 

development, ethnicity of the Suai has been constructed through self-definition in response to “Kui”, an ethnonym 

widely called by local governmental organizations. In addition, they emphasize what it means to be “ Suai” through 

self-expression evidently found in an annually-organized ritual called “Ram Thaen” 
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บทนํา 

ลุ่ มนํ้ าโขงเป็นอ นุ ภู มิภ าคสํ าคัญ และมี
ลกัษณะพิเศษในฐานะเป็น “ชุมทางชาติพนัธ์ุ” (ethnic 
crossroad) ท่ีสําคญัมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก กล่าว
ได้ว่าภูมิภาคแห่งน้ี เป็นแหล่งปะทะสังสรรค์ทาง
วัฒนธรรม  เป็น เส้นทางการเค ล่ือนย้ายของกลุ่ม
วัฒนธรรมต่าง ๆ  มาอย่างยาวนาน  จนกระทั่งได้
กลายเป็นท่ีชุมนุมในการตั้ งถ่ินฐานของคนกลุ่มชาติ
พนัธ์ุต่าง ๆ จาํนวนมากกว่าหลายร้อยกลุ่ม อาทิ กลุ่ม
ตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก (Austro-asiatic) กลุ่ม
ตระกูลภาษาไท -กะได  (Thai-Kadai) กลุ่มตระกูล
ภาษาจีน -ทิ เบต -พม่า  (Sino-Thibeto-Burman) กลุ่ม
ตระกูลภาษามง้-เยา้ (Hmong-Yao) รวมทั้งกลุ่มตระกูล
ภาษาออสโตรนีเชียน  (Austronesian) (พิเชษ ,2556)  
ประเทศไทยเป็นดินแดนส่วนหน่ึงในภูมิภาคน้ีท่ีพบวา่
มีกลุ่มคนหลากหลายวัฒนธรรมอาศัยอยู่รวมกัน 
โ ด ย เฉ พ า ะ จํ า น ว น ป ร ะ ช า ก ร ข อ ง ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนืออนัประกอบด้วยกลุ่มชนหลาย
เผ่าพนัธ์ุท่ีอาศยักระจดักระจายกนัอยู่เป็นกลุ่ม ๆ ตาม
พ้ืนท่ีทั่วไป  มนุษย์ทุกเผ่าพัน ธ์ุย่อมมีร่องรอยทาง
ประวติัศาสตร์ท่ีบอกเล่าถึงความเป็นมา ลกัษณะของ
ชนชาติ เช้ือชาติและวฒันธรรมเช่นกลุ่มชาวภูไทศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร (2557) ได้เสนอเร่ืองราวของ
ประวติัศาสตร์ชาวภูไทหรือผูไ้ทว่าดั้งเดิมอยู่ในแควน้
สิบสองจุไท ประเทศเวียดนาม ต่อมาไดมี้การอพยพ
เคล่ือนยา้ยมาบริเวณประเทศลาวและประเทศไทย การ
เคล่ือนยา้ยเขา้มาในประเทศไทยคร้ังแรกในสมยัสมเดจ็
พระเจ้ากรุงธนบุรี พ.ศ. 2321 การอพยพคร้ังท่ีสอง
เกิดข้ึนในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เม่ือเกิดกบฏเจ้า
อนุวงศ์เวียงจนัทร์ ประมาณ พ.ศ. 2369 กองทพัไทจึง
ไดย้กทพัไปปราบปรามแลว้มีนโยบายนาํกลุ่มคนพวก 
ผูไ้ท กะโซ่ กะเลิง ฯลฯ เขา้มาในดินแดนของไทย 

 ในกรณีของกลุ่มชาติพนัธ์ุกูยก็เช่นเดียวกัน 
จากขอ้มูลประวติัศาสตร์พบวา่ชาวกูยเป็นคนกลุ่มแรก
ท่ี เข้ า ม าตั้ ง ถ่ิ น ฐ าน ท างต อ น เห นื อ แ ล ะ ภ าค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของดินแดนกมัพูชาในอดีต เม่ือ 
3, 000 ปีมาแลว้ โดยมีหลกัฐานระบุเอาไวว้่า ชาวกูย
เป็นชนกลุ่มน้อยท่ีพูดภาษามุณฑ์ (MUNDA) ซ่ึงอยู่
แควน้อสัสัมของประเทศอินเดีย ไดอ้พยพเขา้มาอยูใ่น
ดินแดนแถบลุ่มนํ้ าแม่โขง เม่ือคร้ังถูกพวกอารยนั
รุกรานและต่อมาไดเ้ป็นบรรพบุรุษของชาวเขมรหรือ
แขม ร์  บางก ลุ่มได้อ าศัยอยู่ต าม ดินแดนบ ริ เวณ
ทะเลสาบใหญ่ของกมัพูชาจนกระทัง่กลายเป็นปึกแผน่ 
มีอาณาเขตการปกครองตนเองอย่างมั่นคงตลอดมา
(ศูนยม์านุษยวทิยาสิริธร, 2556) 

 ต่อมาในระหว่างพุทธศตวรรษท่ี  18-20 
อาณาจักรของชาวกูย ซ่ึงตั้ งอยู่ในเขตท่ีราบลุ่มของ
ดินแดนแม่นํ้ าโขงตอนใต(้แถบเมืองอตัตะปือแสนแป 
แควน้จาํปาศักด์ิตอนใต้ของลาวในปัจจุบัน) ได้สูญ
สลายไป เน่ืองมาจากถูกกลืนหรือถูกผนวกเขา้กบัชน
เผา่ไทย ถึงอยา่งนั้นกต็ามยงัมีชาวกูยอีกจาํนวนหน่ึงได้
อพยพมาจากเมืองอตัตะปือแสนแปและสาละวนัเขา้มา
ตั้งหลกัแหล่งถ่ินฐานเป็นรัฐอิสระในเขตแดนอนัว่าง
เปล่าเขตอีสานในแถบเมืองสุรินทร์ในปัจจุบนั (วีระ, 
2545) จนกระทัง่ในสมยักรุงศรีอยุธยาเม่ือประมาณปี
พุทธศกัราช 2302 เกิดเหตุการณ์ชา้งเผือกในพระท่ีนั่ง
สุริยามรินทร์แห่งกรุงศรีอยุธยาแตกโรงหนีเขา้ป่ามา
ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือเขา้สู่เขตเมืองพิมายผ่าน
ไปยงัถ่ินท่ีอยู่ของชาวกูยอนัเป็นป่าดงดิบจึงทาํให้คน
ไทยเรียกกลุ่มคนท่ีอาศยัอยู่บริเวณน้ีว่า “เขมรป่าดง” 
คร้ันเม่ือชา้งเผือกหนีมาทางเขตเขมรป่าดง สมเด็จพระ
เจา้อยู่หัวพระท่ีนั่งสุริยามรินทร์จึงไดโ้ปรดให้สองพ่ี
น้อง  (พระยาจักรีกับพระยาสุรสี ห์ ) เป็นหัวหน้า
รวบรวมไพร่พลประมาณ  30 คน  ออกติดตามหา
ชา้งเผือกมาจนถึงเมืองพิมายจนไดท้ราบข่าวว่าเขตดง
ดิบริมเขาทางทิศตะวนัออกเฉียงใตน้ั้ นมีพวกกูยซ่ึงมี
ความชาํนาญในการจบัชา้งป่าอาศยัอยู ่เม่ือทราบดงันั้น
จึงไดอ้อกติดตามและสืบหาข่าวคราวของชา้งเผือกจาก
ชาวกูยกลุ่มน้ี จึงไดพ้บและรู้จกัเชียงสีหรือตากะอามท่ี
บ้านกุดหวาย  (ปัจจุบันคืออําเภอรัตนบุ รี  จังหวัด
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สุรินทร์) พร้อมดว้ยเชียงปุมเชียงไชยตากะจะเชียงขนั
และเชียงฆะ (ดาํเกิง, 2556) 

  เชียงฆะหัวหน้าชาวกูยไดเ้ล่าให้พระยาจกัรี
และพระยาสุรสีห์ฟังวา่เคยพบเห็นชา้งเผอืกหน่ึงเชือกมี
เคร่ืองประดบัท่ีงาทั้งสองขา้งพาโขลงชา้งป่ามาเล่นนํ้ า
ท่ีหนองโชกช่วงบ่ายของทุกวนั คร้ันทราบข่าวดงันั้น 
พระยาจักรีและพระยาสุรสีห์จึงให้บรรดาหัวหน้า
ห มู่บ้าน ท่ีได้กล่าวมาเหล่านั้ นพาไปบริเวณท่ีพบ
ช้างเผือกและได้ทําพิ ธีกรรมทางคชศาสตร์จับเอา
ชา้งเผือกมาไดส้ําเร็จดว้ยความช่วยเหลือของหัวหน้า
ชาวเขมรป่าดงทั้ง 6 คนเม่ือความทราบถึงสมเด็จพระ
เจา้อยูห่ัวพระท่ีนัง่สุริยามรินทร์จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกลา้ ฯ แต่งตั้งหัวหนา้หมู่บา้นทั้ง 6 คน ไดแ้ก่เชียงปุม
เป็นหลวงสุรินทร์ภกัดี (บา้นเมืองที) ตากะจะเป็นหลวง
แก้วสุวรรณ  (บ้านโคกลําดวน) เชียงขันเป็นหลวง
ปราบ  (บ้านโคกลําดวน) เชียงฆะ เป็นหลวงเพชร 
(บา้นอจัจะปะนึง) เชียงสีเป็นหลวงศรีนครเตา (บา้นกุด
หวาย) และเชียงไชยเป็นขนุไชยสุริยงค(์บา้นกุดปะไท) 
พร้อมทั้งพระราชทานตราตั้งโปรดเกลา้ ฯ ให้ปกครอง
หมู่บา้นเดิมและให้ข้ึนตรงต่อเมืองพิมายตั้งแต่บดันั้น
เป็นตน้มา จนกระทั่งเม่ือปี พ.ศ. 2306 หลวงสุรินทร์
ภกัดี(เชียงปุม) ไดข้อยา้ยจากหมู่บา้นเมืองทีไปอยูบ่า้น
ปะทายสมนัต์ (เมืองสุรินทร์ในปัจจุบนั) ตั้งแต่นั้นมา
ชาวกูยจึงเป็นท่ีรู้จกักนัดีในราชสํานักพร้อมกบัไดรั้บ
การเล่ือนบรรดาศกัด์ิและยกฐานะหมู่บ้านเหล่าน้ีข้ึน
เป็นเมือง ไดแ้ก่หลวงสุรินทร์ภกัดี (เชียงปุม) เป็นเจา้
เมืองปกครองเมืองปะทายสมันต์หรือเมืองสุรินทร์ 
หลวงเพชร (เชียงฆะ) เป็นเจา้เมืองปกครองเมืองอจัจะ
ปะนึงหรือเมืองสังขะ หลวงศรีนครเตา (เชียงสีหรือตา
กะอาม) เป็นเจา้เมืองปกครองบา้นกุดหวายหรืออาํเภอ
รัตนบุรี  หลวงแก้วสุวรรณ  (ตากะจะ) เป็นเจ้าเมือง
ปกครองบ้านปราสาทส่ีเหล่ียมดงลาํดวนหรือเมืองขุ
ขนัธ์ 

 คร้ันระยะเวลาล่วงมาถึงยุคกรุงธนบุรีและ
กรุงรัตนโกสินทร์ เจ้าเมืองชาวกูยได้มีโอกาสสนอง

พระเดชพระคุณรับใชป้ระเทศชาติเสมอมาบทบาทชาว
กูยมีความเด่นชัดมากข้ึนในปี พ.ศ. 2321 เม่ือสมเด็จ
พระยามหากษัตริย์ศึก  (พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช) โปรดเกล้า ฯ ให้พระยาสุรสีห์เป็นแม่ทัพ
ยกข้ึนไปทางเมืองพิมายและส่ังใหเ้จา้เมืองพิมายแต่งตั้ง
ทัพหลวงออกมาเกณฑ์กาํลังจากเมืองปะทายสมันต ์
เมืองขุขันธ์  เมืองสังขะ  เมืองรัตนบุ รี  เพ่ือให้ เป็น
กองทพัยกไปลอ้มเมืองเวียงจนัทร์จนไดรั้บชยัชนะใน
ท่ีสุดในขณะเดียวกนัในยามท่ีบา้นเมืองมีความสงบสุข 
หัวเมืองชาวกูยเหล่าน้ียงัไดจ้ดันาํส่ิงของไปทูลเกลา้ ฯ 
ถวายแด่สมเด็จพระเจา้อยูห่ัวเป็นประจาํมิไดข้าด เช่น 
ช้างม้า แก่นสน ยางสน ปีกนก นอระนาด (นอแรด) 
งาชา้ง ข้ีผึ้ ง นํ้ าผึ้ ง และส่ิงของอีกมากมาย ซ่ึงเป็นการ
ส่งส่ วยตามพระราชประเพณีอันแสดงถึงความ
จงรักภกัดีต่อพระมหากษตัริยไ์ทย 

ส่วยคือใคร 
 ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2367-2394 มี
การแบ่งประเภทของชนชาติท่ีอาศัยอยู่ในป่าลึกอัน
ห่างไกลจากศูนยก์ลางการปกครอง กลุ่มคนเหล่านั้นมี
หน้าท่ีส่งส่วยเป็นของป่าแทนท่ีการเก็บส่วยเงินและ
การถูกเกณฑ์แรงงานไปรับใชเ้จา้ขุนมูลนายตามระบบ
เรียกว่า “เขา้เดือน” ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาลท่ี 4) กลุ่มเขมรป่าดงหรือกูยขาด
แคลนส่ิงของในการส่งส่วย ดงันั้นทางราชสาํนกัจึงนาํ
ตวักลุ่มคนเหล่าน้ีไปแทนส่ิงของและเรียกคนกลุ่มน้ีวา่ 
“ส่วย”(จิตร, 2519)เหตุการณ์เช่นน้ีล่วงเลยมาถึงช่วงตน้
รัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว 
(รัชกาลท่ี 5) ในราวปี พ.ศ. 2411 เม่ือประเทศไทยเร่ิมมี
การคา้ขายกบัต่างประเทศมากข้ึน ชาวกูยไม่สามารถนาํ
ของมาส่งส่วยให้กบัทางเมืองหลวงไดท้นัตามตอ้งการ 
คร้ันเม่ือทางราชสํานักไดท้าํการเร่งรัดให้หาเงินทอง
ส่งไปแทนฝ่ายกรมการเมืองบางส่วนจึงใช้วิธีการจบั
เอาคนพ้ืนเมืองชาวกูยไปขายเพื่อนาํเงินไปส่งส่วย คร้ัน
ความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว จึงโปรดเกล้า ฯ ห้ามจับชาวกูยไปขายอีก 
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อย่างไรก็ตาม จึงมีคาํเรียกว่าคนกลุ่มน้ีว่า “ไพร่ส่วย
หรือคนส่วย” เกิดข้ึนจากอดีตต่อเน่ืองมาถึงปัจจุบนัจึง
เหลือเพียงคาํวา่ “ส่วย” เพียงอยา่งเดียว  
 ปัจจุบนัถึงแมว้่ากลุ่มชาติพนัธ์ุกลุ่มน้ีจะมีช่ือ
เรียกว่า ส่วย กูย กวย หรือ โกย ทั้งหมดลว้นเป็นกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุเดียวกนั คาํวา่ “กูย” มีความหมายแปลว่า คน 
คนกลุ่มน้ีมีขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นของตนเอง มี
ภาษาพูดท่ีออกสําเนียงคลา้ยภาษาเขมร แต่ไม่มีภาษา
เขียนหรือไม่มีตวัอกัษร พวกเขาเป็นกลุ่มท่ีมีระเบียบ
วินยั เคารพและเคร่งครัดในศีลธรรมสูง มีความเคารพ
เช่ือฟังต่อผูน้ําเป็นอย่างมาก พร้อมทั้ งมีความเช่ือใน
เร่ืองภูตผีปีศาจและพิธีกรรมต่าง ๆ อนัมีความผูกพนั
กับชีวิตประจาํวนัของพวกเขา เช่น ความเช่ือเร่ืองผี
ปะกาํ เคร่ืองรางของขลัง (พนัส, 2553) ได้ให้ข้อมูล
เบ้ืองตน้ว่าชาวกูยหรือส่วยโดยทัว่ไปกลุ่มชาติพนัธ์ุน้ี
จะมีลักษณะทางกายภาพและวัฒนธรรม ท่ี เป็น
เอกลักษณ์ เฉพาะ   ทั้ งด้านการแต่งกาย  ความเช่ือ 
พิธีกรรมและภาษา ซ่ึงถือเป็นภาษาท่ีอยู่ในตระกูล
ภ า ษ า อ อ ส โ ต ร เอ เ ชี ย ติ ก  พ บ ม า ก ใ น ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของไทยปัจจุบันมีชาวกูยอาศยั
กระจายอยู่ทั่วไปใน เขตพ้ืน ท่ี ต่าง  ๆ  ใน เขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย ์
อุบลราชธานี นครราชสีมา และบางส่วนของจังหวดั
มหาสารคามอยา่งไรกดี็ ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมในปัจจุบนั วิถีชีวิตของชาวกูยเร่ิมถูกปรับเปล่ียน
ไปตามค่านิยมและวิถีชีวิตสมัยใหม่ การดาํเนินชีวิต
ความเป็นอยูรู่ปแบบใหม่กาํลงัเขา้มาแทนท่ี อนัมีผลมา
จากนโยบายการพัฒนาของภาครัฐนํามาซ่ึ งการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรมและ
สังคมในสังคมทุกระดับ รวมถึงกลุ่มชาติพนัธ์ุอยู่ไม่
น้อย (สมศักด์ิ , 2532: 2)โดยเฉพาะการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการท่องเท่ียวความผนัผวนทางสังคมท่ี
เกิดข้ึนเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้คนทุกกลุ่มทุกเผา่พนัธ์ุ
ตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ดงักล่าว ชาวกูยเองไดเ้ปิดรับ
เอาวฒันธรรมกระแสหลักมาปรับใช้ในชีวิต ทําให้
ค่ านิ ยม  ประเพณี  วัฒนธรรมบางประการมีการ

ปรับเปล่ียนใหส้อดคลอ้งกบัสังคมในปัจจุบนั ดงันั้นจึง
เป็นท่ีน่าสนใจว่าชาวกูยมีการธาํรงชาติพนัธ์ุของกลุ่ม
เป็นอยา่งไรท่ามกลางการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
 
วตัถุประสงค์การวจิัย 

 บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงการ
ธาํรงชาติพนัธ์ุของชาวส่วยบา้นเปือยใหม่ จงัหวดัศรีสะ
เกษเน้ือหาในบทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์
ในหัวขอ้ส่วยบา้นเปือยกบัการธาํรงชาติพนัธ์ุในบริบท
พหุสังคมอีสานใต ้

แนวคดิและระเบียบวธีิวจิัย 

 การศึกษาคร้ังน้ีใชแ้นวคิดการธาํรงชาติพนัธ์ุ
ในแนวทางการสร้างความหมาย การศึกษาน้ีได้มอง
ความเป็นชาติพันธ์ุในฐานะการถูกสร้างจากบริบท
ประวติัศาสตร์ ให้ความสนใจในกระบวนการสร้าง
ความหมาย (Constructivist Model) มองว่ากลุ่มชาติ
พันธ์ุเป็นเพียงความสํานึกความเข้าใจหรือรูปแบบ
องค์กรทางสังคมท่ีถูกสร้างความหมายข้ึนมาอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือจาํแนกแยกแยะผูค้นดว้ยลกัษณะทัว่ ๆไป 
เพ่ือแสดงความมีตวัตน ซ่ึงถูกกาํหนดดว้ยสถานการณ์ 
บ ริบท ท่ี เป ล่ี ยนแปลงอยู่ตลอด เวลาภายใต้ก าร
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนั ดงันั้นการศึกษาในแนวน้ีจึง
หันมาทาํความเขา้ใจกับความหมายของชาติพนัธ์ุใน
ลกัษณะท่ีเป็นกระบวนการสร้างความหมาย ซ่ึงกาํหนด
กลุ่มต่าง ๆ ข้ึนมาแทนท่ี แนวคิดการธาํรงชาติพนัธ์ุใน
แนวทางการสร้างความหมายน้ีจึงเป็นแว่นขยายเพ่ือ
ค้นหาการสร้างอัตลักษณ์ของชาวส่วยท่ี มีความ
หลากหลาย  

รายละเอียดของขอ้มูลในบทความน้ีไดจ้าก
การรวบรวมขอ้มูลดว้ยระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ โดย
การเกบ็รวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ ตาํรา บทความ รายงาน
ก าร วิ จั ย  วิ ท ย า นิ พ น ธ์  ใน ป ร ะ เด็ น เ ก่ี ย ว กั บ
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของกลุ่มชาติพัน ธ์ุกูย 
ประวติัศาสตร์จงัหวดัศรีสะเกษและการให้ความหมาย
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ของกลุ่มชาติพนัธ์ุ  อีกทั้งยงัใชก้ารรวบรวมขอ้มูลปฐม
ภูมิโดยใช้แนวทางการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกร่วมกับ
การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมการ
สัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลท่ีเป็นผูน้าํชุมชนอยา่งทางการและ
ไม่เป็นทางการ  ไดแ้ก่ อดีตกาํนนั อดีตผูใ้หญ่บา้น ผูร้ํา
ผีแถน ชาวบา้น เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลเก่ียวกบั ประวติั
ชุมชน จิตสาํนึกทางประวติัศาสตร์ชาติพนัธ์ุ การแสดง
ตวัตนและนิยามตนเองของกลุ่มชาติพนัธ์ุ 

ผลการวจิัย 

 จากข้อมูลประวติัศาสตร์ความเป็นมาของ
จงัหวดัศรีสะเกษท่ีคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสาร
และจดหมายเหตุ (2544) พิจารณาพบว่าเป็นดินแดน
ของชาวกูยหรือส่วย คนทั่วไปเรียกชาวศรีสะเกษว่า 
“ส่ วยศ รีสะ เกษ ” ศ รีสะ เกษ เป็น จังห วัด ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีมีประวติัศาสตร์ความเป็นมา
อยา่งยาวนานตั้งแต่ก่อนสมยักรุงศรีอยธุยา ในยคุท่ีขอม
เรืองอํานาจ พ้ืนท่ีบริเวณจังหวดัศรีสะเกษเคยเป็น
ดินแดนแห่งหน่ึงของขอมท่ีใช้เป็นเส้นทางเดินทาง
ระหว่างเมืองประเทศราช  ละโว้ (ลพบุ รี) พิมาย 
(นครราชสีมา) และสกลนคร  กับขอม  เน่ืองจาก
ป ระม าณ  พ .ศ . 2 512  กรม ศิ ลป ากรสํ ารวจพบ
โบราณสถานโบราณวตัถุของขอมในจงัหวดัศรีสะเกษ 
จาํนวน 15 แห่ง เช่น ปราสาทสระกาํแพงนอ้ย ปราสาท
สระกาํแพงใหญ่ ปราสาทโดนต็อล ปราสาทลุมพุก 
สันนิษฐานว่าโบราณสถานเหล่าน้ีมีอายุประมาณ 
1,000 ปี ขอมคงสร้างข้ึนเพ่ือเป็นท่ีพกัและประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาระหว่างเดินทางจากนครวดั นคร
ธมมายงัศูนยก์ลางการปกครองทั้ง 3 เมืองดงักล่าว ใน
ระยะเวลาต่อมาขอมเร่ิมเส่ือมอาํนาจลง ประเทศไทย
เร่ิมมีอาํนาจครอบครองดินแดนท่ีเคยเป็นของขอม
รวมทั้งพ้ืนท่ีท่ีเป็นจงัหวดัศรีสะเกษ 

 เดิมทีจงัหวดัศรีสะเกษมีช่ือวา่เมืองขขุนัธ์ ซ่ึง
ถูกสถาปนาข้ึนเม่ือชาวกูยช่ือ ตากะจะ หน่ึงในชาวกูยท่ี
มีบทบาทสาํคญัในการทาํพิธีคชศาสตร์เพ่ือนาํชา้งเผอืก

ไปถวายพระเจา้อยูห่ัวพระท่ีนัง่สุริยามรินทร์ จนไดรั้บ
บรรดาศกัด์ิเป็นพระยาไกรภกัดีศรีนครลาํดวนปกครอง
เมืองขุขันธ์ในสมัยกรุงธนบุรีเมืองขุขันธ์  เกิดการ
เปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง เร่ิมตั้งแต่สมเดจ็พระเจา้กรุง
ธนบุรี (พระเจา้ตากสินมหาราช) ไดก้อบกูเ้อกราชและ
ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี เม่ือ พ.ศ. 2321 
เวียงจนัทร์เป็นกบฏต่อไทย สมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรี
ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหส้มเดจ็เจา้พระยามหากษตัริยศึ์กและ
เจา้พระยาสุรสีห์เป็นแม่ทพัยกข้ึนไปทางเมืองพิมาย แม่
ทพัจึงสั่งใหเ้จา้เมืองพิมายแต่งตั้งขา้หลวงออกมาเกณฑ์
กาํลงัเมืองประทายสมนัต ์(จงัหวดัสุรินทร์) เมืองสังฆะ
เมืองขุขันธ์ เมืองรัตนบุรี เป็นทัพยกไปตีเมืองเวียง
จนัทร์ เมืองจาํปาศกัด์ิ จนไดรั้บชัยชนะ คร้ันเดินทาง
กลบัมา หลวงปราบ(เซียงขนั) ทหารในกองทพัไดห้ญิง
ม่ายชาวลาวคนหน่ึงกลบัมาเป็นภรรยาและมีบุตรชาย
ติดตามมาด้วยช่ือท้าวบุญจันทร์  ในระยะเวลา 3 ปี
ต่อมา เม่ือ พ.ศ. 2324 เมืองเขมรเกิดจาราจลข้ึน สมเด็จ
เจา้พระยามหากษตัริยศึ์กกบัพระยาสุรสีห์ไดรั้บพระ
บรมราชโองการใหเ้ป็นแม่ทพัไปปราบจราจลในคร้ังน้ี 
โดยเกณฑ์กาํลังเมืองปะทายสมันต์ เมืองขุขันธ์และ
เมืองสังฆะ ออกไปปราบปรามและไดรั้บชยัชนะ จึงถือ
ว่าหัวหน้าชาวกูยไดมี้บทบาทการทาํศึกกบักรุงธนบุรี
ถึง 2 คร้ัง ดว้ยเหตุน้ี พวกเขาจึงไดรั้บการปูนบาํเหน็จ
เล่ือนบรรดาศกัด์ิใหก้บัเจา้เมืองทั้ง 3 คน เจา้เมืองขขุนัธ์
ไดบ้รรดาศกัด์ิใหม่จาก พระยาไกรภกัดีศรีนครลาํดวน
เป็นพระยาขขุนัธ์ภกัดี(ตากะจะ) ต่อมาไม่นานพระยาขุ
ขันธ์ภักดีถึงแก่อนิจกรรม  จึงโปรดให้หลวงปราบ 
(เซียงขนั)ข้ึนเป็นพระยาไกรภกัดีศรีนครลาํดวน เจ้า
เมืองขุขัน ธ์  ปกครองเมืองขุขัน ธ์ ท่ีบ้านปราสาท
ส่ีเหล่ียมดงลาํดวน พ้ืนท่ีบริเวณแห่งน้ีค่อยข้างขาด
แคลนนํ้ า พระยาไกรภักดีฯ จึงเคล่ือนยา้ยเมืองมาอยู่
ตั้ งอยู่บ้านแตระ ตาํบลห้วยเหนือ เมืองขุขันธ์มีการ
เปล่ียนแปลงผูป้กครองเมืองอยูเ่ร่ือยมา เม่ือพระยาไกร
ภักดีสรีนครลาํดวน(เซียงขัน) ได้เล่ือนเป็นพระยาขุ
ขนัธ์ภกัดี ท่านจึงไดก้ราบบงัคมทูลใหต้ั้งทา้วบุญจนัทร์
เป็นพระยาภกัดีศรีนครลาํดวนแทนท่ี กลายเป็นผูช่้วย
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เจา้เมือง พระยาขขุนัธ์ดาํรงตาํแหน่งไดไ้ม่นานเกิดเร่ือง
ผิดใจกบัพระยาไกรภกัดีศรีนครลาํดวน จนทาํให้พระ
ยาขุขนัธ์ถูกลงโทษจาํคุกดว้ยกลอุบายของพระยาไกร
ภกัดีศรีนครลาํดวน เม่ือเป็นเช่นนั้นจึงโปรดเกลา้ฯ ให้
ตั้งผูช่้วยเจา้เมือง พระยาไกรภกัดีศรีนครลาํดวน (ทา้ว
บุญจนัทร์) เป็นเจา้เมืองขุขนัธ์ต่อมาท่านมีความเห็นวา่
จาํตอ้งมีการเคล่ือนยา้ยเพื่อหาทาํเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสมมาก
ท่ีสุด ในปี พ.ศ. 2325 เป็นอีกช่วงหน่ึงท่ีพระยาภักดี
ภูธรสงคราม (ทา้วอุน้) ปลดัเมืองขขุนัธ์กราบบงัคมทูล
มีประสงคต์อ้งการขอแยกจากเมืองขุขนัธ์ไปตั้งท่ีบา้น
โนนสามขา แลว้ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหย้กบา้น
โนนสามขาข้ึนเป็นเมือง “ศรีสะเกศ” ในอีก 3 ปีต่อมา
จึงไดย้า้ยเมืองศรีสะเกศจากท่ีตั้งบา้นโนนสามขามาตั้ง
บา้นพนัทาเจียงอี ในเขตเมืองศรีสะเกษทุกวนัน้ี  

จากขอ้มูลดงักล่าวจึงพิจารณาไดว้่าในช่วงน้ี
การเกิดเมืองขุขนัธ์และเมืองศรีสะเกศกเกิดในบริเวณ
ใกลเ้คียงกนั ในทา้ยท่ีสุดเมืองศรีสะเกศก็ตอ้งถูกยบุไป 
ซ่ึงสันนิษฐานว่าได้ยุบกลายเป็นอาํเภอข้ึนต่อเมืองขุ
ขนัธ์ ในส่วนเมืองขุขนัธ์ก็ยงัคงมีการเปล่ียนแปลงการ
ปกครองจนมาถึงในช่วง พ .ศ . 2435 รูปแบบการ
ปกครองเปล่ียนเป็นแบบมณฑลเมืองศรีสะเกษข้ึนตรง
กับมณฑลอีสานอยู่ท่ีจังหวดัอุบลราชธานีและมีการ
เปล่ียนช่ือมณฑลอีสานเป็นมณฑลอุบลราชธานี โดยมี
การปกครอง 3 เมือง ไดแ้ก่ อุบลราชธานี ขุขนัธ์ และ
สุรินทร์ จึงทาํใหเ้มืองขขุนัธ์มีการยา้ยท่ีตั้งอีกคร้ังมาอยู่
ท่ีตาํบลเมืองเก่า (ตาํบลเมืองเหนือ จงัหวดัศรีสะเกษใน
ปัจจุบนั) จนกระทัง่ใน พ.ศ. 2459 กระทรวงมหาดไทย
ประกาศให้เปล่ียนช่ือเมืองเป็นจังหวดั ทาํให้เมืองขุ
ขันธ์เป็นจังหวดัขุขันธ์เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน  พ.ศ 
2459 ช่ือดงักล่าวจึงถูกเปล่ียนเม่ือมีพระราชกฤษฎีกา
เปล่ียนช่ือจงัหวดัขุขนัธ์เป็นจงัหวดัศรีสะเกษตั้งแต่บดั
นั้นมาจนถึงปัจจุบนัการตั้งช่ือเมืองวา่ “เมืองศรีสะเกษ” 
คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ 
(2544:12)ไดใ้ห้ขอ้มูลการสนบัสนุนวา่เป็นช่ือท่ีมาจาก
ตาํนานการท่ีมีบุคคลสาํคญัมาสระผมบริเวณสระนํ้าใน

ปราสาทหินโบราณ  (ปราสาทสระกําแพงใหญ่ ) 
(สาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดัศรีสะเกษ, 2557) 

 ปัจจุบันจังหวดัศรีสะเกษประกาศตวัเองว่า
เป็นจังหวดัท่ีประกอบด้วยชนพ้ืนเมือง 4 เผ่า ได้แก่ 
ส่วย (กูย) ลาว เขมร เยอ และมีมรดกทางวฒันธรรมมา
จากชาวส่วยหรือนักวิชาการหลายท่าน เช่น สมศกัด์ิ
และคณะ (2532)  จิตร (2525) และช่ืน (2550) จะใชค้าํ
วา่ “กูย”หรือ “กวย” ในการเรียกกลุ่มชาติพนัธ์ุดงักล่าว 
แต่เม่ือผู ้วิจัยได้ศึกษาวิจัยในพ้ืนท่ีบ้านเปือยใหม่ 
ชาวบา้นเองไดใ้ห้นิยามว่าพวกเขาคือส่วย ซ่ึงวารสาร
ทางวิชาการเร่ือง “ส่วย กวย โกย กูย ศรีสะเกษและ
เมืองลาว” (ศูนยศ์รีสะเกษศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฎั
ศรีสะเกษ , 2555) ได้อธิบายความหมายของคําว่า 
“ส่วย” หมายถึงการส่งส่วยเป็นเคร่ืองบรรณาการใหก้บั
กรุงศรีอยธุยาในอดีต จึงเป็นเหตุใหท้ั้งชาวไทยและชาว
ลาวเรียกชาวกูยวา่ “ส่วย” มาถึงปัจจุบนั ซ่ึงมีนยัยะของ
การลอ้เลียน การดูถูกดูแคลนและการกดข่ีเคลือบแฝง
อยู ่ดงันั้นกลุ่มชาติพนัธ์ุกูยจึงมกัถูกเรียกอีกอย่างหน่ึง
วา่ “ส่วย” ถึงแมค้าํน้ีจะมีความหมายในเชิงลบสําหรับ
กลุ่มชาติพนัธ์ุ แต่จากการสํารวจขอ้มูลบา้นเปือยใหม่
ในเบ้ืองต้นพบว่าผูค้นในท้องถ่ินใช้คาํว่า “ส่วย” มา
เป็นส่วนหน่ึงของการประกอบสร้างอตัลกัษณ์ ดงันั้น
จึงเกิดเป็นคาํถามข้ึนว่าการนิยามคาํว่าส่วยและกูยใน
จังหวดัศรีสะเกษเป็นอย่างไรบ้างและพวกเขามีการ
แสดงตวัตนผา่นพ้ืนท่ีทางสังคมอยา่งไรบา้ง 

จากการศึกษางานของ  ประจวบ  (2552) 
พบวา่การนิยามความหมายคาํวา่ส่วยของชาวส่วยใน 4 
แขวงลาวใตใ้นเขตจาํปาศกัด์ิ สาละวนั เซกอง อตัปือ มี
ลกัษณะเป็นคู่ตรงขา้มกบัการนิยามของจงัหวดัศรีสะ
เกษอยา่งส้ินเชิง กล่าวคือ ชาวส่วยในแขวงลาวใตมี้การ
นิยาม  “ส่วย” ว่าหมายถึง การช่วยเหลือเก้ือกูลกัน
ระหว่างพ่ีนอ้ง เพ่ือนฝูง เครือญาติ โดยให้คาํอธิบายว่า
มีความหมายหรือการออกเสียงคล้ายกับคาํว่า “ซวย
เหลือ” ชาวลาวจะออกเสียงคาํว่า “ส่วย” เป็น “ซวย” 
หมายถึง การช่วยเหลือจะเห็นได้ว่าค ําน้ีได้รับการ
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ยอมรับและใหค้วามหมายเป็นไปในเชิงบวกบ่งบอกถึง
ความสัมพัน ธ์อัน ดี  การมีความรักให้กันและกัน 
เอ้ื อ เฟ้ื อ เผื่ อ แ ผ่ ซ่ึ งกัน และกัน  ใน ท างกลับ กัน
สถานการณ์ในจังหวดัศรีสะเกษกลับพบว่าภาครัฐ
พยายามปรับคาํว่าจาก “ส่วย” ให้เป็น “กูย” โดยมีขอ้
ถกเถียงว่าคาํว่า “ส่วย” เป็นคาํท่ีไม่เหมาะสมจะนาํมา
เรียกคนศรีสะเกษ เพราะมีนัยยะของการดูถูกเหยียด
หยาม ความพยายามดงักล่าวเห็นไดจ้ากตวัอย่างกรณี
งานเทศกาลดอกลาํดวนบานปี 2554 จงัหวดัศรีสะเกษ
มีการปรับช่ือกลุ่มชาติพนัธ์ุ “ส่วย” เป็นกูย ดังในช่ือ
งาน  ส่ี เผ่าศรีสะเกษกูย  เขมร  ลาว  เยอ  ตามท่ีผู ้ว่า
ราชการจังหวดัมีคาํสั่งลงนามในหนังสือราชการให้
ปรับช่ือคาํว่า ส่วย เป็น กูยพร้อมทั้ ง องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดั (2556) มีการพฒันาและยกระดับผา้เก็บ
ของชาวส่วยให้เป็นผา้ไหมลายลูกแก้วเป็นสินคา้โอ
ทอป พร้อมทั้ งให้คุณค่าว่าเป็นผา้ประจาํจงัหวดั เพ่ือ
ตอบสนองต่อการพัฒนาด้าน เศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียว ภาครัฐพยามปรับเปล่ียนอตัลกัษณ์บางอยา่ง
ของกลุ่มชาติพันธ์ุส่วย และสร้างวาทกรรมชุดหน่ึง
ว่ากูยกับส่วยไม่ใช่ส่ิงเดียวกัน ส่ิงน้ีกลายเป็นข้อทก
เถียงของนักวิชาระดับท้องถ่ินมาอย่างต่อเน่ืองใน
บริบทจังหวดัศรีสะเกษ คาํว่า “ส่วย” กลายเป็นวาท
กรรมท่ีถูกสร้างการรับรู้ให้คนทัว่ไปเขา้ใจว่าหมายถึง
กลุ่มเขมรป่าดงเป็นกลุ่มคนท่ีอพยพเขา้มาอาศยัยงัผ่าน
ดินไทยและได้มีการส่งส่วยเกิด ข้ึนตามพระราช
ประเพณี การนิยามในลกัษณะน้ีเห็นไดจ้ดัวา่เป็นไปใน
ลักษณะการดู ถูก  เห ยียดหยาบ  การ ท่ี ก ลุ่มห น่ึ ง
เหนือกวา่อีกกลุ่มหน่ึงในลกัษณะของผูด้อ้ยกวา่  

  หากพิจารณาในระดบัชุมชน บา้นเปือยใหม่
หมู่ท่ี 10 ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีการวิจัยคร้ังน้ีกลับพบว่า ส่วย
และกูยมีรากฐานความเช่ือ  วัฒนธรรม  ประเพณี
เดียวกนั  พ่อใหญ่นารถ บุญศรัทธา อาย ุ83 ปี ผูอ้าวุโส
ประจาํหมู่บ้าน ให้ขอ้มูลว่า “กูยก็เหมือนส่วยนั่นละ 
ภาษาส่วยเรียกเป็นภาษา แต่ถา้เป็นคนเรียกว่ากูย ถ้า
เรียกคนธรรมดาก็เรียกคนกูย ส่วยกบักูยมีความหมาย

อนัเดียวกนันั่นละ ส่วยก็คือกูยกูยก็คือส่วย มนัมี 2 คาํ 
บางคนเรียกภาษาส่วย บางคนเรียกภาษากูย คาํว่ากูย
เป็นในภาษาพูด กูยนั้น กูยน้ี แปลว่า คนนั้น คนน้ี แต่
ภาษาส่วยมนัไม่มีตวัหนงัสือ ไม่มีภาษาเขียน เพราะว่า
ไม่มีพระเจา้แผ่นดิน ไม่มีใครคิดตวัหนังสือ ตวัอกัษร
ให้ใช ้ส่วยแต่ละกลุ่มก็จะพูดไม่เหมือนกนัดว้ยนะ เช่น 
นะเนีย กบั นะนา  ไมจีนา กบั มองจีเนีย” ในขณะท่ีพ่อ
ใหญ่ประเสริฐ จิรังดา อาย ุ70 ปี อดีตผูใ้หญ่บา้น เล่าวา่ 
“ผมเป็นคนส่วยห น่ึงร้อยเปอร์เซ็นต์  แต่เราไม่ มี
ตวัหนงัสือ คาํวา่ส่วยก็มาจาก เขาวา่ส่วยเป็นพวกข้ีเหร่ 
ไม่แต่งตวั ทาํอะไรก็ทาํเหมือนคนส่วย ทาํเหมือนคน
ทุกข ์แต่ส่วยกบักูยมนัก็คืออนัเดียวกนันะ เรียกยงัไงก็
ได”้ คาํบอกเล่าอีกชุดหน่ึงมาจากพ่อใหญ่ เลิศ จิรังดา 
อายุ 63 ปี อดีตกาํนัน เล่าว่า “กูย โกย ส่วย มันคืออนั
เดียวกัน มันแปลว่าคนนั้ นแหละ ส่วยแปลว่า กูยกูย 
แปลว่า คน ภาษากูยก็คือภาษาส่วย ส่วยคาํน้ีเอามาไว้
เรียกตัวบุคคล  แต่ส่วยจะไม่ รู้จักตัวหนังสือ  จะมี
ตัวหนังสือ จอ จาน เช่น คาํว่า จา1 จี2โจว3จาโดย4จา
เด้ียะ5จีแซ6โดยส่วนมากคาํส่วยจะมีแต่จอ จาน” ส่ิงน้ี
กําลังสะท้อนว่าการนิยามคําว่าส่วยและกูยในลาว 
จงัหวดัศรีสะเกษและบา้นเปือยใหม่ เกิดข้ึนตั้งแต่ระดบั
ชุมชน ระดบัจงัหวดั โดยเฉพาะในบริบทจงัหวดัศรีสะ
เกษ ภาครัฐพยายามท่ีจะปรับเปล่ียนการนิยามช่ือของ
กลุ่มชาติพนัธ์ุ แต่กลุ่มชาติพนัธ์ุเหล่านั้นกลบัเสนอขอ้
โตแ้ยง้กบัการนิยามพวกเขาวา่เป็นกูยหรือส่วย พวกเขา
ให้คาํอธิบายว่าทั้งสองคาํนั้นคือส่ิงเดียวกนั ดงันั้นการ
ท่ีรัฐสร้างวาทกรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุว่าเป็น “ส่วย
หรือกูย” จึงเป็นการครอบงาํกลุ่มชาติพนัธ์ุในลกัษณะ
หน่ึง เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความชอบธรรม

                                                            
1จา หมายถึง กิน 
2จี หมายถึง ไป 
3โจว หมายถึง มา 
4จาโดย หายถึง กินขา้ว 
5จาเด้ียะ หมายถึง กินนํ้า 
6จีแซ หมายถึง ไปนา 
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และผลประโยชน์ต่อการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและการ
ท่ อ ง เท่ี ยว  อย่ างไรก็ ต าม  ก ลุ่ ม ช าติพัน ธ์ุ ได้ ให้
ความหมายวา่ตนเองเป็นชาวส่วยแลว้ พวกเขายงัสร้าง
พ้ืนท่ีเพ่ือแสดงตวัตนอย่างต่อเน่ืองผ่านปฏิบติัการใน
รูปแบบพิธีกรรมความเช่ือรําแถน 

การรําแถนเป็นปฏิบัติการผ่านระบบความ
เช่ือของชาวส่วยสะท้อนถึงความเป็นตวัตนของกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุไดเ้ป็นอยา่งดี จากการสัมภาษณ์นางนิล ทรง
กลด อายุ 68 ปีหัวหนา้รําแถน และสังเกตการณ์แบบมี
ส่วนร่วม ผูเ้ขียนสรุปความไดว้า่ กลุ่มชาติพนัธ์ุส่วยจะ
ประกอบพิธีรําแถนข้ึนในช่วงเดือนสามของทุกปี 
พิธีกรรมน้ีทําข้ึนเพ่ือเหตุผลสองประการคือ การรํา
แถนเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วย ซ่ึงชาวส่วยเช่ือว่าอาการ
เจ็บป่วยมีสาเหตุมาจากการกระทาํผิดจารีตประเพณี 
ผิดผีบรรพบุรุษหรือผีแถนนั่นเอง การรําแถนจึงเป็น
การออ้นวอน ขอขมา บวงสรวงผีแถนเพื่อให้หายจาก
อาการเจบ็ป่วยและส่ิงไม่ดีทั้งหมดทั้งปวง พร้อมกบัให้
คาํมัน่สัญญาว่าจะไม่กระทาํผิดจารีตประเพณีอีกและ
ต้องปฏิบัติตามครรลองคลองธรรมอย่างเคร่งครัด 
อยา่งไรก็ตาม เหตุผลการรําแถนประการท่ีสองคือการ
สักการบูชาผีแถนหลงัจากท่ีเคยเข้าทรงรักษาอาการ
เจ็บป่วยของบุคคลนั้น ๆ ให้หายขาด นั่นหมายถึงหาก
ผูใ้ดเคยรักษาดว้ยการรําแถนแลว้ ในปีถดัมาตอ้งทาํการ
รําแถนเพ่ือบูชา ใหค้วามเคารพกบัผแีถนอยา่งต่อเน่ือง 

 การรําแถนตอ้งประกอบดว้ย หัวหน้าคณะผี
แถน ชาวคณะ หมอแคน และบริวาร บุคคลเหล่าน้ีตอ้ง
มีเคร่ืองคายไดแ้ก่ ไข่ไก่ 1ฟอง หมากพลู 5 คู่ ดา้น ธูป 
เทียน ขา้วสาร เหลา้ บุหร่ี หวี กระจก เงิน กรวยดอกไม ้
1 อัน ใส่ดอกจาํปาและเทียน รําแถนจะถูกจัดข้ึนใน
สถานท่ีท่ีหนา้บา้นผูป่้วย บริเวณดงักล่าวถูกการจดัเป็น
ปะรําพิธีประดับตกแต่งดว้ยดอกจาํปา การจัดเตรียม
งานอาศัยความ ร่วมมือจากชาวบ้านบ ริเวณบ้าน
ใกล้เคียงทั้ งชาวส่วย  ชาวลาวและชาวเขมร  ด้าน
สถานท่ีหรือบางคนจะไปช่วยในด้านอาหารท่ีใช้
สําหรับการเซ่นผีแถน พิธีกรรมน้ีถือเป็นพ้ืนท่ีในการ

สร้างอตัลกัษณ์ของชาวส่วยแลว้ยงัเป็นกิจกรรมในการ
สร้างปฏิสัมพนัธ์ของกลุ่มคนทั้งสามกลุ่มในหมู่บา้น 

การรําแถนเร่ิมตน้ดว้ยหัวหนา้คณะอนัเชิญผี
บรรพบุรุษอยูบ่นบา้นให้เขา้มาอยูใ่นร่างตนเอง พร้อม
กบัเดินร่ายรําเขา้มาในปะรําพิธี ถึงตอนน้ีชาวคณะและ
บริวารจะลุกข้ึนฟ้อนรําไปพร้อมกนั ในช่วงเวลาน้ีมี
ดนตรีประกอบการรําของผีแถน โดยอาศยัเคร่ืองดนตรี 
เช่น ฆอ้ง ฉาบ แคน ฉ่ิง กลอง กลุ่มนกัดนตรีส่วนใหญ่
เป็นผูช้ายซ่ึงเป็นคนในหมู่บา้นท่ีมีความสามารถในการ
เล่นดนตรี กลุ่มนกัดนตรีเหล่าน้ีไม่มีเง่ือนไขวา่ตอ้งเป็น
ชาวส่วยหรือเป็นญาติของฝ่ายรําแถนเท่านั้น เม่ือทราบ
วา่มีการรําแถนข้ึนพวกเขาอาสามาช่วยงานอยา่งเต็มท่ี
ลกัษณะการรําของแถนจะไม่มีรูปแบบตายตวั เป็นการ
เดินรําไปรอบ ๆ ปะรําพิธีการรําแถนจะดาํเนินไปเร่ือย 
ๆ จนถึงรุ่งเชา้อีกวนั ในระหวา่งน้ีผูป่้วยจะรําไปพร้อม
กบัคณะรําแถนสักระยะแลว้จึงหยุดเพ่ือรับประทาน
ของเซ่นไหวท่ี้ลูกหลานไดเ้ตรียมไวใ้ห ้พร้อมทั้งพูดคุย
กบับรรดาคณะรําแถนและลูกหลาน ซ่ึงพวกเขามีความ
เช่ือว่าบรรพบุรุษท่ีเสียชีวิตไปไดม้าเขา้ร่างของผูป่้วย
เพ่ือทาํการรักษาอาการเจ็บป่วยและอาศยัร่างดงักล่าว
มากล่าวตักเตือนสั่งสอนเครือญาติไม่ให้กระทําผิด
จารีตประเพณี 

จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมผูว้ิจัย
พบว่า การแต่งกายของหัวหน้าคณะผีแถนและบริวาร
นิยมสวมใส่เส้ือผา้เก็บสีดาํแลว้พาดทบัดว้ยสไบสีต่าง 
ๆ พร้อมกบันุ่งผา้ซ่ินและมีดอกจาํปาทดัหู เส้ือผา้เก็บ
ได้ถูกนํามาใช้ในพิธีกรรมน้ีอย่างเข้มข้น  ซ่ึงมีทั้ งท่ี
เส้ื อ ผ้า เก็ บ ท่ี ไ ม่ มี ล ายและ เส้ื อ เก็บ ท่ี มี ล วดลาย 
องค์ประกอบดา้นเส้ือผา้ของผูร้ําแถนดงักล่าวมีความ
แตกต่างจากคนทั่วไปท่ีเข้าร่วมชมอย่างเห็นได้ชัด 
เส้ือผา้เก็บเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาวส่วยท่ีพวก
เขาเลือกนํามาใช้ในการแสดงถึงความเช่ือเร่ืองผีท่ี
ผูกพนักบัวิถีชีวิตของพวกเขามาตั้งแต่ในอดีต ขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากการสัมภาษณ์หน่ึงในผูร้ําแถนได้ เล่าว่า  “ รํา
แถนถือเป็นของดั้งเดิมมีมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ รุ่นปู่ย่า 
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การรําแถนเป็นเหมือนการท่ีบรรพบุรุษท่านอยากมาอยู่
กบัเรามาช่วยปกปักรักษาเราให้หายจากอาการเจ็บป่วย  
เวลารําคนรําก็ตอ้งใส่เส้ือสีดาํน้ีละ พร้อมกบันุ่งผา้ซ่ิน 
มีสไบพาดบ่า ในสมัยก่อนก็แต่งแบบน้ีถา้ไม่แต่งตวั
แบบน้ีเขาวา่กนัวา่ผบีรรพบุรุษจะไม่มาเขา้แถน” (ปาน, 
2555)“รําแถนเป็นรําตามกาํเนิดปู่ยา่ ตายาย ท่านอยาก
เขา้มาทรงพวกเรา พอถึงวนัก็ตอ้งเล้ียงขา้วปลาอาหาร
ท่าน สมมุติวา่นางเกิดมา ผีฟ้าผีแถนกม็าพร้อมตอนเกิด 
ถ้าเจ็บป่วยข้ึนมา เราต้องเซ่นไหวถ้วายของให้ท่าน 
ไม่ใช่การรําธรรมดาทัว่ไป คนท่ีตายไปแลว้จะมาเขา้ 
วิญญาณท่านจะมาเขา้มา ท่านเสียใจก็จะร้องไห ้พอเขา้
มาก็จะขอกินขา้ว กินเหลา้ สูบบุหร่ี ผมคิดวา่ ถา้คนดีๆ 
จะกินเหลา้ไดม้ากขนาดน้ีเลยหรือ คงจะเมาหวัรานํ้าไป
แล้ว ถ้าแกล้งทําก็คงไม่ใช่ คงเป็นบรรพบุรุษมาเข้า
จริงๆ ลูกหลายคนไหนทาํดีก็ดี คนไหนทาํตวัไม่ดีท่าน
จะวา่กล่าวตกัเตือน” (มุม, 2556)เส้ือผา้เก็บจึงทาํหนา้ท่ี
เป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญัในดา้นการแต่งกายของชาว
ส่วยเพ่ือสร้างความแตกต่างระหว่างบุคคลในพื้นท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิและบุคคลภายนอก การสร้างตวัตนของชาว
ส่วยในพื้นท่ีพิธีกรรมรําแถนดงักล่าว สะทอ้นให้เห็น
การตอกย ํ้าความเป็นส่วยท่ีมีความเช่ือเร่ืองผีแถน ซ่ึง
ชาวส่วยเช่ือว่าเป็นผีบรรพบุรุษ องค์ปรกอบของรํา
แถน เช่น เส้ือผา้เก็บก็ถูกมาทําหน้าท่ีเป็นตัวแทนผี
บรรพบุรุษท่ีส่ือสารผา่นผูส้วมใสเส้ือน้ีในพิธีกรรม ดงั
ขอ้มูลจากนางเปล่ียน วงศดี์ อาย ุ65 ปี หน่ึงในผูร้ําแถน
เล่าวา่ “เส้ือผา้เก็บเปรียบเหมือนของโบราณสมยับรรพ
บุรุษยงัมีชีวิตอยูท่ี่ท่านนิยมสวมใส่ การท่ีเรานาํมาใส่ก็
เป็นการแสดงความเคารพ การระลึกถึงบรรพบุรุษ เป็น
ตัวแทนของท่าน ขอให้ท่านช่วยคุ้มครองเรา เพราะ
หากไม่ใส่เส้ือสีดาํน้ี บรรพบุรุษท่านจะไม่มาเขา้เรา” 

 

อภิปรายและสรุปผลการวจิัย 

 การนิยามคาํวา่ส่วยและกยูระหวา่งรัฐกบักลุ่ม
ชาติพนัธ์ุมีความแตกต่างกนั การนิยามโดยรัฐจึงเป็น

การสร้างวาทกรรมการพฒันามาครอบงาํดว้ยอาํนาจ
ความรู้จากงานวิชาการต่างๆ โดยเฉพาะการพฒันาดา้น
เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว ซ่ึงมีความขดัแยง้กบัการ
นิยามจากคนในพ้ืนท่ีทั้งในลาวและบา้นเปือยใหม่ ใน
ฐานะกลุ่มคนท่ีถูกนิยามไปในทิศทางเชิงลบ แต่พวก
เขากลบัให้ความหมายของพวกตนเองกลบัเป็นไปใน
ทิศทางเชิงบวกมากกวา่ พร้อมทั้งเนน้ย ํ้าถึงความหมาย
กูยและส่วยนั่นเป็นส่ิงเดียวกัน  นอกจากการนิยาม
ตวัตนวา่เป็นส่วยแลว้ กลุ่มชาติพนัธ์ุดงักล่าวยงัตอกย ํ้า
ความเป็นตัวตนผ่านระบบความเช่ือรําแถน ซ่ึงเป็น
เหมือนพ้ืนท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของชาวส่วยบา้นเปือยใหม่ท่ีใช้
เป็นส่ือกลางในการส่ือสารกับผีบรรพบุรุษ  โดยมี
องค์ประกอบท่ีสําคัญคือเส้ือผา้เก็บสีดาํส่ิงท่ีเกิดข้ึน
ลว้นเป็นการประกอบสร้างความหมายของกลุ่มชาติ
พนัธ์ุภายใต้การมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มชาติพนัธ์ุ
ส่วยกบัรัฐ กลุ่มชาติพนัธ์ุส่วยกบักลุ่มอ่ืน ปรากฏการณ์
ท่ีเกิดข้ึนจึงเป็นการสร้างความหมายหรือการประกอบ
สร้างความหมาย “ความเป็นส่วย” ผา่นการปฏิสัมพนัธ์
เชิงอาํนาจของกลุ่มคนในระดับกลุ่มชาติพนัธ์ุกับรัฐ 
กลุ่มชาติพนัธ์ุกบักลุ่มชาติพนัธ์ุท่ามกลางสถานการณ์
ทางสังคมในปัจจุบัน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการธํารง
ชาติพนัธ์ุ 
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