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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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บทคดัย่อ 
บทความนี้มวีตัถุประสงค์เพื่อน าเสนอแนวคดิแนวคดิของการท่องเทีย่วแบบ

เนิบชา้ (Slow travel) ซึ่งก าลงัเป็นกระแสนิยมในปัจจุบนัทัง้ในระดบันานาชาต ิและ
ประเทศไทย ทัง้นี้พบว่าแนวคดิดงักล่าวเกดิขึ้นตัง้แต่ครสิต์ทศวรรษที่ 1970 จาก
กระแสการต่อตา้นวฒันธรรมเร่งด่วนในประเทศอติาล ีโดยเหตุการณ์ส าคญัไดแ้ก่การ
ประท้วงการสร้างร้านแมค็โดนัลด์ (McDonald) ในกรุงโรม เนื่องจากชาวอิตาลีไม่
ยอมรบัการขยายตวัของอาหารจานด่วนแบบอเมรกินัทีก่ลายเป็นมาตรฐานของโลกซึง่
เป็นวิถีการบริโภคที่ส่งผลเสยีต่อสุขภาพของคนในท้องถิ่น กระทัง่น าไปสู่การเกิด
แนวคดิการบรโิภคอาหารแบบเนิบชา้ (Slow food) ในเวลาต่อมา  

แนวคดิการบรโิภคอาหารแบบเนิบชา้ ได้แพร่หลายไปทัว่ยุโรป และน าไปสู่
การเกดิแนวคดิเกีย่วกบัความเนิบอื่นๆ อกี เช่น แนวคดิการใชช้วีติในเมอืงแบบเนิบ
ชา้ (Slow city) แนวคดิการแพทย์แบบเนิบชา้ (Slow medicine) แนวคดิการตลาด
แบบเนิบช้า (Slow market) และน าไปสู่การเกดิแนวคดิการท่องเทีย่วแบบเนิบช้า 
(Slow travel) ซึ่งหมายถงึการท่องเทีย่วทีใ่ช้ระยะเวลานานเพยีงพอเพื่อจะไดเ้รยีนรู้
และเกดิความเขา้ใจในลกัษณะทางสงัคม วฒันธรรม และประวตัศิาสตร์ของทอ้งถิ่น 
อนัเป็นหนทางสู่การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื (Sustainable tourism) ไดอ้กีทางหนึ่ง ทัง้นี้
ตวัอย่างของการท่องเทีย่วแบบเนิบชา้ เช่น การเดนิเทา้เพื่อการท่องเทีย่ว (Walking 
tourism) การขีจ่กัรยานเพื่อการท่องเทีย่ว (Cycling tourism) การเดนิทางโดยรถไฟ
เพื่อการท่องเที่ยว (Train tourism) และการท่องเทีย่วในตวัเมอืง (Urban tourism) 
เป็นตน้ 
 
ค าส าคญั:  การท่องเที่ยวแบบเนิบช้า การใช้ชวีติแบบเนิบช้า การท่องเที่ยวอย่าง

ยัง่ยนื  
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แนวคดิการบรโิภคอาหารแบบเนิบชา้ (Slow food) ในเวลาต่อมา  

แนวคดิการบรโิภคอาหารแบบเนิบชา้ ได้แพร่หลายไปทัว่ยุโรป และน าไปสู่
การเกดิแนวคดิเกีย่วกบัความเนิบอื่นๆ อกี เช่น แนวคดิการใชช้วีติในเมอืงแบบเนิบ
ชา้ (Slow city) แนวคดิการแพทย์แบบเนิบชา้ (Slow medicine) แนวคดิการตลาด
แบบเนิบช้า (Slow market) และน าไปสู่การเกดิแนวคดิการท่องเทีย่วแบบเนิบช้า 
(Slow travel) ซึ่งหมายถงึการท่องเทีย่วทีใ่ช้ระยะเวลานานเพยีงพอเพื่อจะไดเ้รยีนรู้
และเกดิความเขา้ใจในลกัษณะทางสงัคม วฒันธรรม และประวตัศิาสตร์ของทอ้งถิ่น 
อนัเป็นหนทางสู่การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื (Sustainable tourism) ไดอ้กีทางหนึ่ง ทัง้นี้
ตวัอย่างของการท่องเทีย่วแบบเนิบชา้ เช่น การเดนิเทา้เพื่อการท่องเทีย่ว (Walking 
tourism) การขีจ่กัรยานเพื่อการท่องเทีย่ว (Cycling tourism) การเดนิทางโดยรถไฟ
เพื่อการท่องเที่ยว (Train tourism) และการท่องเทีย่วในตวัเมอืง (Urban tourism) 
เป็นตน้ 
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
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เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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บทคดัย่อ 
บทความนี้มวีตัถุประสงค์เพื่อน าเสนอแนวคดิแนวคดิของการท่องเทีย่วแบบ

เนิบชา้ (Slow travel) ซึ่งก าลงัเป็นกระแสนิยมในปัจจุบนัทัง้ในระดบันานาชาต ิและ
ประเทศไทย ทัง้นี้พบว่าแนวคดิดงักล่าวเกดิขึ้นตัง้แต่ครสิต์ทศวรรษที่ 1970 จาก
กระแสการต่อตา้นวฒันธรรมเร่งด่วนในประเทศอติาล ีโดยเหตุการณ์ส าคญัไดแ้ก่การ
ประท้วงการสร้างร้านแมค็โดนัลด์ (McDonald) ในกรุงโรม เนื่องจากชาวอิตาลีไม่
ยอมรบัการขยายตวัของอาหารจานด่วนแบบอเมรกินัทีก่ลายเป็นมาตรฐานของโลกซึง่
เป็นวิถีการบริโภคที่ส่งผลเสยีต่อสุขภาพของคนในท้องถิ่น กระทัง่น าไปสู่การเกิด
แนวคดิการบรโิภคอาหารแบบเนิบชา้ (Slow food) ในเวลาต่อมา  

แนวคดิการบรโิภคอาหารแบบเนิบชา้ ได้แพร่หลายไปทัว่ยุโรป และน าไปสู่
การเกดิแนวคดิเกีย่วกบัความเนิบอื่นๆ อกี เช่น แนวคดิการใชช้วีติในเมอืงแบบเนิบ
ชา้ (Slow city) แนวคดิการแพทย์แบบเนิบชา้ (Slow medicine) แนวคดิการตลาด
แบบเนิบช้า (Slow market) และน าไปสู่การเกดิแนวคดิการท่องเทีย่วแบบเนิบช้า 
(Slow travel) ซึ่งหมายถงึการท่องเทีย่วทีใ่ช้ระยะเวลานานเพยีงพอเพื่อจะไดเ้รยีนรู้
และเกดิความเขา้ใจในลกัษณะทางสงัคม วฒันธรรม และประวตัศิาสตร์ของทอ้งถิ่น 
อนัเป็นหนทางสู่การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื (Sustainable tourism) ไดอ้กีทางหนึ่ง ทัง้นี้
ตวัอย่างของการท่องเทีย่วแบบเนิบชา้ เช่น การเดนิเทา้เพื่อการท่องเทีย่ว (Walking 
tourism) การขีจ่กัรยานเพื่อการท่องเทีย่ว (Cycling tourism) การเดนิทางโดยรถไฟ
เพื่อการท่องเที่ยว (Train tourism) และการท่องเทีย่วในตวัเมอืง (Urban tourism) 
เป็นตน้ 
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Abstract 
This article presents an analysis of the concept of ‘slow travel’. This 

concept emerged in the 1970s as a protest against ‘rush culture’ symbolized 
by McDonalds food establishments in Rome as locals opposed the invasion by 
American-style fast food. This opposition to fast food, considered harmful to 
public health, led to the concept of slow food. This concept spread throughout 
Europe and inspired new slow concepts, such as slow city, slow medicine, 
slow market, and slow travel. This last idea related to the promotion of longer 
visits by tourists to increase their appreciation and understanding of target 
destinations in terms of social, cultural, and historical dimensions. These 
dimensions may lead to more sustainable tourism and the promotion of other 
features of slow travel, such as walking, cycling, train travel, and urban 
studies. 
 
Keywords: Slow travel; Slow life; Sustainable tourism 
 
บทน า 

ในรอบหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการท่องเที่ยวแบบเนิบช้าหรือการ
ท่องเทีย่วทีไ่รค้วามเร่งรบี (Slow travel หรอื Slow tourism) ไดร้บัการกล่าวถงึเป็น
อย่างมาก ไม่เพยีงแต่เฉพาะในประเทศไทยเท่านัน้กระแสการท่องเที่ยวแบบเนิบช้า
ยงัไดร้บัความนิยมในประเทศยุโรป อาท ิอติาล ีองักฤษ เยอรมนั ฟินแลนด์ อกีดว้ย 
ในกรณีประเทศเยอรมนัแล้วการท่องเที่ยวแบบเนิบช้าได้รบัความนิยมอย่างมาก 
ตัวอย่างที่เห็นอย่างชดัเจน ได้แก่การเกิดช่องทางการตลาดผ่านเว็บไซต์ที่ชื่อว่า 
“Slow Travel Berlin” ซึ่งเริม่ท าธุรกจิมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) เพื่อให้
นักท่องเที่ยวได้ขยายมุมมองเชิงลึกเกี่ยวกบัเมอืงเบอร์ลินและเปิดโอกาสให้ธุรกิจ
ขนาดเลก็ของเมอืงไดจ้ าหน่ายสนิคา้และบรกิารแก่นกัท่องเทีย่ว (Slow Travel Berlin, 
2016)โดยนยันี้จงึท าใหเ้ขา้ใจไดไ้มย่ากว่าการท่องเทีย่วแบบเนิบชา้ใหค้วามส าคญัทัง้
มติกิารเรยีนรูข้องนกัท่องเทีย่วในฐานะอุปสงค์ทางการท่องเทีย่ว (Tourism demand) 
และมติกิารมชี่องทางใหธุ้รกจิขนาดเลก็ไดจ้ าหน่ายสนิคา้และบรกิารในฐานะอุปทาน
ทางการท่องเทีย่ว (Tourism supply)  

วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ปีที ่8 ฉบบัที ่1 มกราคม - มถุินายน 2560 

27 

Abstract 
This article presents an analysis of the concept of ‘slow travel’. This 

concept emerged in the 1970s as a protest against ‘rush culture’ symbolized 
by McDonalds food establishments in Rome as locals opposed the invasion by 
American-style fast food. This opposition to fast food, considered harmful to 
public health, led to the concept of slow food. This concept spread throughout 
Europe and inspired new slow concepts, such as slow city, slow medicine, 
slow market, and slow travel. This last idea related to the promotion of longer 
visits by tourists to increase their appreciation and understanding of target 
destinations in terms of social, cultural, and historical dimensions. These 
dimensions may lead to more sustainable tourism and the promotion of other 
features of slow travel, such as walking, cycling, train travel, and urban 
studies. 
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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ท่ีมาของแนวคิด “ความเนิบช้า” 
การท่องเที่ยวแบบเนิบช้า มคีวามสมัพนัธ์อย่างยิง่กบั “ความเนิบช้า” หรอื

การใชช้วีติ “แบบชา้ๆ” ของนกัท่องเทีย่ว ค าถามทีน่่าสนใจกค็อื เพราะเหตุใดความชา้
จงึกลายเป็นหวัใจส าคญัทางการท่องเทีย่วไปได้ ทัง้ทีใ่นความเป็นจรงิแลว้ความช้า
น่าจะกลายเป็นอุปสรรคในโลกสมยัใหมเ่สยีมากกว่า 

Stefano Dall'Aglio (2011) อธบิายประเดน็การใชช้วีติแบบชา้ๆ ว่าเกดิขึน้มา
ตัง้แต่คริสต์ทศวรรษที่ 1970 โดยผู้เสนอแนวคดิการใช้ชีวิตแบบเนิบช้าคนส าคญั
ไดแ้ก่ Carlo Petrini (1977) ซึ่งปัจจุบนัเป็นประธานกลุ่ม International Slow Food 
Movement งานเขยีนของ Petrini ชี้ให้เห็นว่าการบริโภคอาหารหรือไวน์ของชาว
อิตาลใีนขณะนัน้ แม้ว่าจะมกีารซื้ออาหารและไวน์จากร้านสะดวกซื้อในท้องถิ่นแต่
กลบัไมม่ผีูซ้ื้อคนใดรูจ้กัผูผ้ลติอาหารและไวน์ทีแ่ทจ้รงิเลย ดงันัน้มุมมองใหม่ของการ
บรโิภคอาหารและไวน์แบบเนิบชา้จงึอาจจะเหน็ไดจ้ากการมรีา้นอาหารทีเ่ปิดโอกาส
ให้ผู้บรโิภคและผู้ผลติได้มาพบปะสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนขอ้มูลความรู้ระหว่างกนั 
มากกว่าจะเป็นเพยีงผูซ้ื้อและผูช้ายในรา้นสะดวกซื้อเท่านัน้ (Popham, 2009) ซึ่งใน
ที่สุดแนวคิดแนวคิดของ Petrini สามารถสร้างกระแสนิยมให้กบัชาวอีตาลีและ
แพร่กระจายไปทัว่โลกนับตัง้แต่ต้นปี ค.ศ. 1980 ควบคู่ไปกบักระแสการต่อต้าน
วฒันธรรมเร่งด่วน (Speed culture) ทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากแนวคดิ “ยิง่เรว็ยิง่ด ี(Fast is 
better than slow)” โดยเฉพาะการปลูกฝังว่าความเร็วคอืความสนุกสนาน (ในสวน
สนุกหรือสนามแข่งรถ) ความเร็วคือความสะดวก (ในโลกข่าวสารข้อมูลและการ
บรกิาร) หรอืความรวดเรว็เป็นความเซ็กซี่อย่างหนึ่งของมนุษย์ ขณะทีม่องความเนิบ
ชา้เป็น “เชื่องชา้” เหน็ไดจ้ากการมองว่าความเชื่องชา้คอืความขี้เกยีจ ความเชื่องช้า
คอืความไมรู่เ้รือ่ง (Stupid) หรอืความเชือ่งชา้เหมาะส าหรบัคนรัง้ทา้ย เป็นตน้ 

การเกิดแนวคดิการคุ้มครองผู้บริโภค การต่อต้านแนวคิดการสร้างความ
แตกต่างทางสงัคมหรือการต่อต้านการเสื่อมสภาพของสิ่งแวดล้อม  ในช่วงคริสต์
ทศวรรษที ่1970 จงึเป็นผลมาจากการมองว่านิยามความรวดเรว็ทีเ่กดิขึน้ก่อนหน้านี้
กลายเป็นการสรา้งภาระจาก “ความเร่งรบี” ใหก้บัสงัคมในเวลาต่อมา ทัง้การละเมดิ
สทิธิผู้บริโภคโดยเฉพาะด้านสุขภาพในการบรโิภคอาหารจานด่วน (Fast food) 
ตลอดจนการสรา้งความแตกต่างทางสงัคมและการท าลายสิง่แวดลอ้มอันเนื่องมาจาก
การเร่งรบีพฒันาสู่สงัคมเมอืง 
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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ท่ีมาของแนวคิด “ความเนิบช้า” 
การท่องเที่ยวแบบเนิบช้า มคีวามสมัพนัธ์อย่างยิง่กบั “ความเนิบช้า” หรอื

การใชช้วีติ “แบบชา้ๆ” ของนกัท่องเทีย่ว ค าถามทีน่่าสนใจกค็อื เพราะเหตุใดความชา้
จงึกลายเป็นหวัใจส าคญัทางการท่องเทีย่วไปได้ ทัง้ทีใ่นความเป็นจรงิแลว้ความช้า
น่าจะกลายเป็นอุปสรรคในโลกสมยัใหมเ่สยีมากกว่า 

Stefano Dall'Aglio (2011) อธบิายประเดน็การใชช้วีติแบบชา้ๆ ว่าเกดิขึน้มา
ตัง้แต่คริสต์ทศวรรษที่ 1970 โดยผู้เสนอแนวคดิการใช้ชีวิตแบบเนิบช้าคนส าคญั
ไดแ้ก่ Carlo Petrini (1977) ซึ่งปัจจุบนัเป็นประธานกลุ่ม International Slow Food 
Movement งานเขยีนของ Petrini ชี้ให้เห็นว่าการบริโภคอาหารหรือไวน์ของชาว
อิตาลใีนขณะนัน้ แม้ว่าจะมกีารซื้ออาหารและไวน์จากร้านสะดวกซื้อในท้องถิ่นแต่
กลบัไมม่ผีูซ้ื้อคนใดรูจ้กัผูผ้ลติอาหารและไวน์ทีแ่ทจ้รงิเลย ดงันัน้มุมมองใหม่ของการ
บรโิภคอาหารและไวน์แบบเนิบชา้จงึอาจจะเหน็ไดจ้ากการมรีา้นอาหารทีเ่ปิดโอกาส
ให้ผู้บรโิภคและผู้ผลติได้มาพบปะสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนขอ้มูลความรู้ระหว่างกนั 
มากกว่าจะเป็นเพยีงผูซ้ื้อและผูช้ายในรา้นสะดวกซื้อเท่านัน้ (Popham, 2009) ซึ่งใน
ที่สุดแนวคิดแนวคิดของ Petrini สามารถสร้างกระแสนิยมให้กบัชาวอีตาลีและ
แพร่กระจายไปทัว่โลกนับตัง้แต่ต้นปี ค.ศ. 1980 ควบคู่ไปกบักระแสการต่อต้าน
วฒันธรรมเร่งด่วน (Speed culture) ทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากแนวคดิ “ยิง่เรว็ยิง่ด ี(Fast is 
better than slow)” โดยเฉพาะการปลูกฝังว่าความเร็วคอืความสนุกสนาน (ในสวน
สนุกหรือสนามแข่งรถ) ความเร็วคือความสะดวก (ในโลกข่าวสารข้อมูลและการ
บรกิาร) หรอืความรวดเรว็เป็นความเซ็กซี่อย่างหนึ่งของมนุษย์ ขณะทีม่องความเนิบ
ชา้เป็น “เชื่องชา้” เหน็ไดจ้ากการมองว่าความเชื่องชา้คอืความขี้เกยีจ ความเชื่องช้า
คอืความไมรู่เ้รือ่ง (Stupid) หรอืความเชือ่งชา้เหมาะส าหรบัคนรัง้ทา้ย เป็นตน้ 

การเกิดแนวคดิการคุ้มครองผู้บริโภค การต่อต้านแนวคิดการสร้างความ
แตกต่างทางสงัคมหรือการต่อต้านการเสื่อมสภาพของสิ่งแวดล้อม  ในช่วงคริสต์
ทศวรรษที ่1970 จงึเป็นผลมาจากการมองว่านิยามความรวดเรว็ทีเ่กดิขึน้ก่อนหน้านี้
กลายเป็นการสรา้งภาระจาก “ความเร่งรบี” ใหก้บัสงัคมในเวลาต่อมา ทัง้การละเมดิ
สทิธิผู้บริโภคโดยเฉพาะด้านสุขภาพในการบรโิภคอาหารจานด่วน (Fast food) 
ตลอดจนการสรา้งความแตกต่างทางสงัคมและการท าลายสิง่แวดลอ้มอันเนื่องมาจาก
การเร่งรบีพฒันาสู่สงัคมเมอืง 
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โดยนยันี้ จงึอาจกล่าวไดว้่าแนวคดิทีเ่กดิขึน้ในช่วงครสิต์ทศวรรษที ่1970 ให้
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อาจกล่าวไดว้่ากระแสการบรโิภคอาหารแบบเนิบชา้ของอติาลจีงึมนีัยยะอยู่
สองประการ ทัง้ในด้านการต่อต้านการเข้ามาของวัฒนธรรมภายนอกจากการ
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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กลายเป็นอุตสาหกรรมผ่านรา้นแมค็โดนลัด ์และการต่อตา้นวถิกีารบรโิภคทีส่่งผลเสยี
ต่อสุขภาพของคนในทอ้งถิน่นัน่เองและเป็นทีม่าของการท่องเทีย่วแบบเนิบชา้ในเวลา
ต่อมา 

ขณะเดยีวกนัความเนิบชา้ยงัสมัพนัธ์กบัการสรา้งคุณภาพชวีติอีกดว้ย เห็น
ได้จากเมื่อเราหยุดนิ่งหรือประกอบกิจกรรมใดๆ ให้ช้าลง เราจะมีเวลาสานต่อ
ความสมัพนัธ์กบัอกีบุคคลหนึ่งเพิม่มากขึน้ การประกอบกจิกรรมทีช่า้ลงน าไปสู่การ
สรา้งความมัน่คงทางอารมณ์ทีเ่พิม่มากขึน้ หรอืแมแ้ต่การสมัพนัธป์ระสบการณ์เชงิลกึ
กว่า (Deeper experience) การสมัผสัสิง่แวดล้อมรอบตวัแบบฉาบฉวย (Dall'Aglio, 
2011) อนัเป็นที่มาของการใชช้วีติในเมอืงแบบเนิบชา้ (Slow city) หรอื Cittáslow 
ที่ตัง้ค าถามต่อใช้ชวีิตที่เร่งรบีในสงัคมเมอืงที่ทนัสมยั (Modern society) กระทัง่
กลายเป็นการเสพตดิความรวดเรว็ในวถิชีวีติจากการความเจรญิของเทคโนโลยต่ีางๆ 
จนกลายเป็นความยุ่งเหยงิในชวิติ (Svärd, 2013) 

ขณะเดยีวกนัการเรยีกรอ้งใหเ้กดิการใชช้วีติในเมอืงแบบเนิบชา้ยงัเป็นการ
ตอบโต้การให้คุณค่าของโลกาภิวตัน์ที่เรยีกว่า “การผสานไปกบัโลก (Globalised 
homogenisation)” ที่หมายถึงตัวเมืองทุกแห่งก็สามารถสร้างโลกาภิว ัตน์ได้ด้วย
ตวัเอง โดยทีทุ่กคนในตวัเมอืงใชช้วีติแบบเนิบชา้ ไม่ต้องสนใจกบัความเปลีย่นแปลง
หรอืการแขง่ขนัทีร่วดเรว็ทางเศรษฐกจิทีถู่กก าหนดโดยระบบเศรษฐกจิโลก การท าตวั
ตามมาตรฐานของโลก หรือการอธิบายความเปลี่ยนแปลงของตนเองต่อโลก
(Dickinson and Lumsdon, 2010) ในขณะทีเ่มือ่มผีูเ้ดนิทางมาถงึเมอืงต่างๆ กลบั
ต้องปฏบิตัตินตามสิง่ทีช่าวเมอืงก าหนดเอาไว้ เช่น รกัษาสิง่แวดลอ้มตามมาตรฐาน
ของชาวเมอืง ใชย้านพาหนะเดนิทางตามมาตรฐานของชาวเมอืงนัน้ๆ ยนิยอมทีจ่ะใช้
เทคโนโลยตีามทีต่วัเมอืงนัน้ๆ พอจะมไีด ้บรโิภคอาหารทอ้งถิน่ตามแบบคุณภาพชวีติ
ของชาวเมือง ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อท าความเข้า ใจวิถีของชาวเมืองที่
เดนิทางไปถงึ (Svärd, 2013) 

แนวคดิการบรโิภคแบบเนิบชา้และการใชช้วีติในเมอืงแบบเนิบชา้ จงึนับเป็น
ปฐมบทของการท่องเที่ยวแบบเนิบช้าซึ่งตัง้ต้นจากการที่นักท่องเที่ยวเลือกที่จะ
รบัประทานอาหารและปรุงอาหารแบบท้องถิ่น ใช้วตัถุดบิเกษตรอินทรยี์ในท้องถิ่น 
และสมัผสัรสชาตขิองวฒันธรรมทอ้งถิน่อย่างชา้ๆ มากกว่าการมองดูเพยีงอย่างเดยีว  
ขณะทีน่กัท่องเทีย่วในรปูแบบนี้เลอืกทีจ่ะหยุดพกัทีใ่ดทีห่นึ่งนานๆ เพือ่สมัผสัรสชาติ
ของวฒันธรรมทอ้งถิน่และได้รบัความรูท้ีเ่ป่ียมไปดว้ยชวีติชวีา (Lived knowledge) 
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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กลายเป็นอุตสาหกรรมผ่านรา้นแมค็โดนลัด ์และการต่อตา้นวถิกีารบรโิภคทีส่่งผลเสยี
ต่อสุขภาพของคนในทอ้งถิน่นัน่เองและเป็นทีม่าของการท่องเทีย่วแบบเนิบชา้ในเวลา
ต่อมา 

ขณะเดยีวกนัความเนิบชา้ยงัสมัพนัธ์กบัการสรา้งคุณภาพชวีติอีกดว้ย เห็น
ได้จากเมื่อเราหยุดนิ่งหรือประกอบกิจกรรมใดๆ ให้ช้าลง เราจะมีเวลาสานต่อ
ความสมัพนัธ์กบัอกีบุคคลหนึ่งเพิม่มากขึน้ การประกอบกจิกรรมทีช่า้ลงน าไปสู่การ
สรา้งความมัน่คงทางอารมณ์ทีเ่พิม่มากขึน้ หรอืแมแ้ต่การสมัพนัธป์ระสบการณ์เชงิลกึ
กว่า (Deeper experience) การสมัผสัสิง่แวดล้อมรอบตวัแบบฉาบฉวย (Dall'Aglio, 
2011) อนัเป็นที่มาของการใชช้วีติในเมอืงแบบเนิบชา้ (Slow city) หรอื Cittáslow 
ที่ตัง้ค าถามต่อใช้ชวีิตที่เร่งรบีในสงัคมเมอืงที่ทนัสมยั (Modern society) กระทัง่
กลายเป็นการเสพตดิความรวดเรว็ในวถิชีวีติจากการความเจรญิของเทคโนโลยต่ีางๆ 
จนกลายเป็นความยุ่งเหยงิในชวิติ (Svärd, 2013) 

ขณะเดยีวกนัการเรยีกรอ้งใหเ้กดิการใชช้วีติในเมอืงแบบเนิบชา้ยงัเป็นการ
ตอบโต้การให้คุณค่าของโลกาภิวตัน์ที่เรยีกว่า “การผสานไปกบัโลก (Globalised 
homogenisation)” ที่หมายถึงตัวเมืองทุกแห่งก็สามารถสร้างโลกาภิว ัตน์ได้ด้วย
ตวัเอง โดยทีทุ่กคนในตวัเมอืงใชช้วีติแบบเนิบชา้ ไม่ต้องสนใจกบัความเปลีย่นแปลง
หรอืการแขง่ขนัทีร่วดเรว็ทางเศรษฐกจิทีถู่กก าหนดโดยระบบเศรษฐกจิโลก การท าตวั
ตามมาตรฐานของโลก หรือการอธิบายความเปลี่ยนแปลงของตนเองต่อโลก
(Dickinson and Lumsdon, 2010) ในขณะทีเ่มือ่มผีูเ้ดนิทางมาถงึเมอืงต่างๆ กลบั
ต้องปฏบิตัตินตามสิง่ทีช่าวเมอืงก าหนดเอาไว้ เช่น รกัษาสิง่แวดลอ้มตามมาตรฐาน
ของชาวเมอืง ใชย้านพาหนะเดนิทางตามมาตรฐานของชาวเมอืงนัน้ๆ ยนิยอมทีจ่ะใช้
เทคโนโลยตีามทีต่วัเมอืงนัน้ๆ พอจะมไีด ้บรโิภคอาหารทอ้งถิน่ตามแบบคุณภาพชวีติ
ของชาวเมือง ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อท าความเข้า ใจวิถีของชาวเมืองที่
เดนิทางไปถงึ (Svärd, 2013) 

แนวคดิการบรโิภคแบบเนิบชา้และการใชช้วีติในเมอืงแบบเนิบชา้ จงึนับเป็น
ปฐมบทของการท่องเที่ยวแบบเนิบช้าซึ่งตัง้ต้นจากการที่นักท่องเที่ยวเลือกที่จะ
รบัประทานอาหารและปรุงอาหารแบบท้องถิ่น ใช้วตัถุดบิเกษตรอินทรยี์ในท้องถิ่น 
และสมัผสัรสชาตขิองวฒันธรรมทอ้งถิน่อย่างชา้ๆ มากกว่าการมองดูเพยีงอย่างเดยีว  
ขณะทีน่กัท่องเทีย่วในรปูแบบนี้เลอืกทีจ่ะหยุดพกัทีใ่ดทีห่นึ่งนานๆ เพือ่สมัผสัรสชาติ
ของวฒันธรรมทอ้งถิน่และได้รบัความรูท้ีเ่ป่ียมไปดว้ยชวีติชวีา (Lived knowledge) 

เนื่องจากในภาวะสังคมที่ทันสมัยนักท่องเที่ยวต้องใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบจนเกิดภาวะขาด 

สมดุลในการท�างาน ครอบครัว และการพักผ่อน (ราณี อิสิชัยกุล, 2557) พร้อมทั้ง 

พยายามลดผลกระทบทางลบที่มีต่อส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรมในท้องถิ่นจากการใช้

เครื่องบินหรือรถยนต์ ซ่ึงก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเลือกใช้วิธีการอื่น ๆ 

เพื่อการท่องเที่ยวและพักผ่อนหน่อยใจ เช่นการจาริกด้วยเท้าเปล่าไปตามที่ต่าง ๆ  

การพายเรือแคนู การปั่นจักรยาน หรือการเลือกใช้ยานพาหนะที่คนในท้องถิ่นใช้อยู่ 

(Dickinson and Lumsdon, 2010)

แนวคดิการบริโภคแบบเนิบช้าในปัจจุบนัยงัได้ขยายปรมิณฑลไปยงัด้านอืน่ ๆ  

อีกด้วย เช่น แนวคิดการแพทย์แบบเนิบช้า (Slow medicine) ที่หมายถึงทางเลือกใหม่

ในการรักษาพยาบาลโดยมิได้ใช้ยารักษาเพื่อให้หายขาดรวดเร็วเพียงอย่างเดียว 

ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาตบิ�าบดั การฝังเข็มหรอืการนวดผ่อนคลายเป็นต้น แนวคิดการเรียน

แบบเนบิช้า (Slow school) ซึง่หมายถงึการเรยีนทีไ่ม่เร่งเกินวฒุภิาวะของผูเ้รยีนแต่เปิด

โอกาสให้ผู้เรียนมีเวลาผ่อนคลายเพื่อทบทวนตนเองเพิ่มมากขึ้น แนวคิดการตลาด 

แบบเนิบช้า (Slow market) ท่ีมุ่งความยั่งยืนของตลาดผ่านการให้ความส�าคัญกับ 

ความต้องการของลูกค้าและการสร้างปฏิสัมพันธ์อย่างยั่งยืนกับลูกค้าด้วยการพูดคุย 

และเปลี่ยนกัน แม้กระทั่งแนวคิดการมีเพศสัมพันธ์แบบเนิบช้า (Slow sex) ท่ีมุ่งให้ 

ถึงการมีเพศสัมพันธ์อย่างเข้าใจความต้องการและเติมเต็มกันและกันมากกว่ามุ่ง 

ตอบสนองความต้องการทางเพศเพียงอย่างเดียว (Dall’Aglio, 2011)

ควำมหมำยและลักษณะของกำรท่องเที่ยวแบบเนิบช้ำ

ในปริมณฑลของการท่องเที่ยวแล้ว ความหมายของการท่องเที่ยวแบบเนิบช้า

มิได้จ�ากัดเพียงการบริโภคอาหารแบบเนิบช้าดังเช่นเมื่อคริสต์ทศวรรษที่ 1970 เท่านั้น 

แต่ยังรวมถึงกิจกรรมที่ใช้เวลาในระยะเวลาที่นานเพียงพอเพื่อจะได้เรียนรู้และเกิด 

ความเข้าใจในลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นได้ดีขึ้น เช่น 

การเดินชมตกึโบราณ ตลาดโบราณ หรือชมิอาหารท่ีมีขายตามถนนหรอืในตลาด เป็นต้น 

(ชนินทร์ อยู่เพชร, 2012) ทั้งนี้ Stefano Dall’Aglio (2011) ได้เสนอหลักการของ 

การท่องเที่ยวแบบเนิบช้าในมิติ C.A.S.T.L.E ประกอบด้วย

 1. มิติกำรลดควำมเคลือบแคลงระหว่ำงกัน (Contamination) จากการ

ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในขณะท่องเที่ยว ทั้งระหว่างเจ้าของบ้านกับผู้มาเยือน ผู้มาเยือน

กับคนในท้องถิ่น แม้แต่ผู้มาเยือนกับผู้มาเยือนด้วยกันเอง
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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 2. มิติกำรคงควำมเป็นของแท้ (Authenticity) ที่วัฒนธรรมท้องถ่ินต้อง

ปราศจากการแต่งเติมจนเกินงาม ฉาบฉวย เพราะการท่องเที่ยวแบบเนิบช้าเน้นการมี

สัมพันธภาพท่ีดีระหว่างผู้มาเยือนที่ต้องการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างที่เป็น  

กับเจ้าบ้านที่เต็มใจต้อนรับคนแปลกหน้า

 3. มิติควำมยั่งยืน (Sustainability) ด้วยการรักษาคุณค่าของป่าไม้  

สิง่แวดล้อม และสังคม การน�าแนวคิดทางเศรษฐกจิโดยเฉพาะการลงทนุและก�าไรเข้าไป

ในท้องถิ่นจึงไม่อาจเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างผู้มาเยือน สิ่งแวดล้อม 

ธรรมชาติ และเจ้าของบ้านได้เลย

 4. มิติด้ำนจังหวะเวลำที่เหมำะสม (Tempo) การท่องเท่ียวแบบเนิบช้า 

ต้องให้ความส�าคญัต่อจังหวะเวลาในการพัฒนาท่ีไม่เร่งรีบจนเกินไป ทัง้ในด้านเจ้าของบ้าน

ที่ต้องผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ การวิเคราะห์ วางแผน การเตรียมความพร้อม การพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล การจ้างงาน ฯลฯ ก่อนการจัดการท่องเที่ยว ขณะที่ต้องไม่ละเลย

กระบวนการประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเพื่อน�ามาปรับปรุงกิจกรรม 

การท่องเที่ยวในครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

 5. มิติด้ำนระยะเวลำ (Length) เน่ืองด้วยการท่องเที่ยวแบบเนิบช้า ไม่ใช่

เพียงการฉี่ ช็อป (Shop) แชท (Chat) ชิม แชะ และ แชร์ (Share) ซึ่งเกิดขึ้นอย่าง

ฉาบฉวย แต่ต้องอาศัยระยะเวลาเรียนรู้อย่างมีคุณค่าระหว่างผู้มาเยือนกับเข้าของบ้าน

 6. มิติด้ำนอำรมณ์ควำมรู้สึก (Emotion) เนื่องจากการท่องเที่ยวแบบ 

เนิบช้าเน้นการสร้างความทรงจ�า ประสบการณ์ ตลอดจนความรู้สึกดีที่มีต่อกัน ระหว่าง

ผู้มาเยือนกบัเจา้ของบา้น ผู้มาเยือนกับคนในทอ้งถิ่น และระหวา่งผูม้าเยอืนดว้ยกันเอง 

นอกจากนี้ Janet  Dickinson และ Leslie Lumsdon (2010) ยังได้น�าเสนอความหมาย

ของการท่องเที่ยวแบบเนิบช้า จากมุมมองของท้องถิ่นในฐานะของอุปทานทาง 

การท่องเที่ยว ได้แก่

 1. การท่องเที่ยวแบบเนิบช้าเป็นการค้นหาสิ่งที่ใกล้ตัวหรือใกล้บ้านมากที่สุด

 2. การท่องเที่ยวแบบเนิบช้าให้ความส�าคัญกับการเดินทางแบบช้า ๆ โดยใช้

ยานพาหนะในท้องถิ่น ดังนั้นยิ่งใช้ยานพาหนะที่มีความเร็วมากเท่าใด ก็จะท�าลาย 

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มาเยือนกับเจ้าของบ้านเร็วมากขึ้นเท่านั้น

 3. ความสุขของการท่องเที่ยวแบบเนิบช้าอยู่ที่การเดินทาง
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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  4. การท่องเทีย่วแบบเนบิช้าให้ความส�าคญักบัความเท่าเทยีมกนัของธรุกจิการ

ค้าในระบบตลาดขนาดใหญ่กับร้านค้าขนาดเล็กในท้องถิ่น

  5. นกัท่องเทีย่วสามารถใช้ชวีติท่ีเนบิช้าอย่างมคีวามสขุในพืน้ทีต่่างๆ ของตวั

เมืองหรือชุมชน

  6. การท่องเที่ยวแบบเนิบช้าให้ความส�าคัญกับการแสดงความรู้สึกผ่านการ

แลกเปลี่ยนพูดคุยกัน

  7. นกัท่องเทีย่วมีปฏสิมัพนัธ์อย่างเหมาะสมกบัคนในชมุชน เช่น การแต่งกาย

ที่เหมาะสม การเคารพวัฒนธรรมชุมชน ตลอดจนการระมัดระวังไม่สร้างความเสียหาย

ให้เกิดขึ้นในชุมชน เป็นต้น

  8. นกัท่องเท่ียวพึงกระท�าตนเสมือนคนในท้องถิน่ เช่น รับประทานอาหารตาม

เวลาของคนในท้องถิ่นและในร้านอาหารแบบท้องถิ่น การเดินชมตัวเมือง ฯลฯ

  9. นักท่องเที่ยวไม่คาดหวังใดๆ จากการเดินทางนอกจากการเรียนรู ้

ประสบการณ์ที่ตนเองได้รับ

 10. นักท่องเที่ยวหาหนทางแลกเปลี่ยนกับคนในท้องถิ่น

ในอีกโสตหนึ่งของการท่องเที่ยวแบบเนิบช้ายังมีความเกี่ยวพันกับรูปแบบ 

การท่องเที่ยวประเภทต่างๆ อีกด้วย อาทิ เกี่ยวพันกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

(Sustainable tourism) ในประเด็นการต่อต้านการบริโภคทรัพยากรการท่องเที่ยว 

จนเกนิความพอดีของการท่องเทีย่วกระแสหลัก (Mainstream tourism) หรอืการท่องเทีย่ว

แบบมวลชน (Mass tourism) ขณะเดียวกันยังเก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวเพื่อลด 

ความยากจน (Pro-poor tourism) เนื่องจากการท่องเที่ยวแบบเนิบช้าไม่เพียงแต่จะ

สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างลุ่มลึกเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อการบริโภคสินค้าท้องถิ่น 

จากร้านค้าของคนในท้องถิ่น ซึ่งท�าให้คนในท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน (Dickinson  

and Lumsdon, 2010) อีกท้ังยังมีความเกี่ยวพันกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน  

(Community-based tourism : CBT) จากการสนบัสนนุกจิกรรมทีค่นในท้องถิน่ด�าเนนิการ 

เช่น การเป็นมัคคุเทศก์ในท้องถิ่น การพ�านักโฮมสเตย์ (Homestay) ของคนในชุมชน 

การรับประทานอาหารท้องถิ่น ฯลฯ 
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การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รูต้วั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
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พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
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ท้องถิ่นด าเนินการ เช่น การเป็นมัคคุเทศก์ในท้องถิ่น การพ านักโฮมสเตย์ 
(Homestay) ของคนในชุมชน การรบัประทานอาหารทอ้งถิน่ ฯลฯ  

ในศาสตร์ทางมานุษยวิทยา ยังได้อธิบายถึงความเกี่ยวพันระหว่างการ
ท่องเทีย่วแบบเนิบชา้กบัการก่อใหเ้กดิส านึกโหยหาอดตี (Nostalgia) โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่โฆษณาการท่องเทีย่วทีส่ามารถสื่อสารใหค้นโหยหาอดตีจากเดมิทีอ่ยู่ในสงัคมเร่ง
รีบและแข่งขนั เช่น ความเป็นชนบท (Rural) การใช้ชีวิตแบบเนิบช้า (Slow) อัน
นบัเป็นการสรา้งวฒันธรรมของความเป็นชนบทอย่างหนึ่ง และเป็นส่วนส าคญัของการ
ดงึดูดนักท่องเทีย่วเพื่อมาท่องเทีย่วกบัชนบทในรูปแบบการท่องเทีย่วชนบท (Rural 
Tourism) ตามจนิตนาการทีต่นเองโหยหาอกีดว้ย 

 
ประเภทของการท่องเท่ียวแบบเนิบช้า 

อาจกล่าวได้ว่า กิจกรรมการท่องเที่ยวแบบเนิบช้าจึงมคีวามหลากหลาย
ซอ้นทบักบัรปูแบบกจิกรรมการท่องเทีย่วต่างๆ จ านวนมาก ดงัจะเหน็ไดจ้ากแผนภูมิ
ของ Stefano Dall'Aglio (2011) 

 

 
แผนภมิูท่ี 1 กจิกรรมการทอ่งเทีย่วแบบเนิบชา้  

(ท่ีมา: Dall'Aglio, 2011) 
 

วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ปีที ่8 ฉบบัที ่1 มกราคม - มถุินายน 2560 

34 

ท้องถิ่นด าเนินการ เช่น การเป็นมัคคุเทศก์ในท้องถิ่น การพ านักโฮมสเตย์ 
(Homestay) ของคนในชุมชน การรบัประทานอาหารทอ้งถิน่ ฯลฯ  

ในศาสตร์ทางมานุษยวิทยา ยังได้อธิบายถึงความเกี่ยวพันระหว่างการ
ท่องเทีย่วแบบเนิบชา้กบัการก่อใหเ้กดิส านึกโหยหาอดตี (Nostalgia) โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่โฆษณาการท่องเทีย่วทีส่ามารถสื่อสารใหค้นโหยหาอดตีจากเดมิทีอ่ยู่ในสงัคมเร่ง
รีบและแข่งขนั เช่น ความเป็นชนบท (Rural) การใช้ชีวิตแบบเนิบช้า (Slow) อัน
นบัเป็นการสรา้งวฒันธรรมของความเป็นชนบทอย่างหนึ่ง และเป็นส่วนส าคญัของการ
ดงึดูดนักท่องเทีย่วเพื่อมาท่องเทีย่วกบัชนบทในรูปแบบการท่องเทีย่วชนบท (Rural 
Tourism) ตามจนิตนาการทีต่นเองโหยหาอกีดว้ย 

 
ประเภทของการท่องเท่ียวแบบเนิบช้า 

อาจกล่าวได้ว่า กิจกรรมการท่องเที่ยวแบบเนิบช้าจึงมคีวามหลากหลาย
ซอ้นทบักบัรปูแบบกจิกรรมการท่องเทีย่วต่างๆ จ านวนมาก ดงัจะเหน็ไดจ้ากแผนภูมิ
ของ Stefano Dall'Aglio (2011) 

 

 
แผนภมิูท่ี 1 กจิกรรมการทอ่งเทีย่วแบบเนิบชา้  

(ท่ีมา: Dall'Aglio, 2011) 
 

ในศาสตร์ทางมานุษยวิทยา ยงัได้อธบิายถงึความเกีย่วพนัระหว่างการท่องเทีย่ว

แบบเนิบช้ากับการก่อให้เกิดส�านึกโหยหาอดีต (Nostalgia) โดยเฉพาะอย่างยิ่งโฆษณา

การท่องเทีย่วทีส่ามารถสือ่สารให้คนโหยหาอดีตจากเดมิทีอ่ยูใ่นสังคมเร่งรบีและแข่งขนั 

เช่น ความเป็นชนบท (Rural) การใช้ชีวิตแบบเนิบช้า (Slow) อันนับเป็นการสร้าง

วฒันธรรมของความเป็นชนบทอย่างหน่ึง และเป็นส่วนส�าคัญของการดงึดูดนักท่องเทีย่ว

เพื่อมาท่องเที่ยวกับชนบทในรูปแบบการท่องเที่ยวชนบท (Rural Tourism)  

ตามจินตนาการที่ตนเองโหยหาอีกด้วย
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จากแผนภูมิข้างต้น จะเห็นลักษณะส�าคัญของการท่องเที่ยวแบบเนิบช้าได้
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
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อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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เป็นการใช้เวลาเดนิทางผ่านสถานรีถไฟ อโุมงค์รถไฟ รางรถไฟทีต่่างระดับ การสนทนา

กบัผูโ้ดยสาร และการชมทิวทัศน์สองข้างทาง ท้ังน้ีการเดนิทางโดยรถไปยงัช่วยลดก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ (Low-carbon) ได้อีกด้วย

  7. กำรเดินทำงโดยรถประจ�ำทำง (Bus and Coach tourism) ในด้านการ

ท่องเที่ยวแบบเนิบช้าแล้ว การท่องเที่ยวโดยการใช้รถประจ�าทางเป็นยานพาหนะ

เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวในตัวเมืองหรือแหล่งโบราณสถาน เพื่อให้นักท่องเที่ยว

สามารถชมทิวทัศน์ได้โดยรอบ และสามารถแวะจอดตามจุดส�าคัญต่าง ๆ เพื่อให้ 

นกัท่องเทีย่วสัมผสับรรยากาศและจับจ่ายใช้สอยสินค้าท้องถ่ินได้ระหว่างทาง อนัเป็นการ

สนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นได้อีกทางหนึ่ง

  8. กำรเดินทำงทำงน�้ำ (Water-based travel) เช่น การล่องเรือแคน ู

(Canoes) การนั่งเรือเฟอรรี่ (Ferries) เรือส�าราญ (Cruises) จนกระทั่งการโดยสาร 

บนเรือพาณิชย์ (Commercial shipping) ซึ่งพบว่าไม่เพียงแต่จะใช้ระยะเวลาบนเรือ 

นานเท่านั้น ตายังน�าไปสู่การมีปฏิสัมพันธ์กับคนในท้องถ่ินยามเม่ือมีการแวะจอดตาม

ท่าเรือต่าง ๆ หรือในกรณีการล่องเรือแคนูนักท่องเที่ยวยังได้รับประสบการณ์ในการ 

ร่วมกิจกรรมกับคนในท้องถ่ินเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนยังเป็นการท่องเท่ียวช่วยลดก๊าซ 

คาร์บอนไดออกไซด์ (Low-carbon)ได้อีกทางหนึ่ง

  9. กำรท่องเที่ยวเชิงอำหำร (Food tourism) หรืออีกชื่อหนึ่งได้แก่ 

การท่องเท่ียวเชงิอาหารแบบเนิบช้า (Slow food tourism)โดยนกัท่องเทีย่วมิได้มาเทีย่ว

ชมและชิมอาหารเท่านั้น หากแต่ยังต้องใช้เวลาเพื่อเรียนรู้กรรมวิธีการปรุงอาหาร  

“อย่างช้าๆ และไม่เร่งรีบ”ตามขนบประเพณีท้องถิ่นและชิมอาหารที่ตนเองปรุง อันเป็น

ส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการท�าอาหารในท้องถิ่น

 10. กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agrotourism) โดยเฉพาะการท่องเที่ยว 

ในฟาร์มเกษตรอินทิรีย์ (Organic farm) ซึ่งนักท่องเที่ยวสมมติตนเองให้เป็นเกษตรกร

ท�างานในฟาร์ม นับต้ังแต่ปลูกพืชผัก จนกระทั่งเก็บผลผลิตมาปรุงเป็นอาหาร  

และสามารถเลือกซื้อผลผลิตในฟาร์มเกษตรอินทรีย์กลับไปได้อีกด้วย
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ

37

 11. กำรท่องเท่ียวเชิงสุขภำพ (Wellness tourism) เน้นหนักการดูแล 

และเสริมสร้างสุขภาพควบคู่ไปกับการท�าให้นักท่องเท่ียวได้รับการพักผ่อนหย่อนใจ 

และการท�าให้สขุภาพดจีากการเปล่ียนบรรยากาศ เช่น สปา (Spa) การสดูอากาศบริสทุธิ์

หรือรับแสงแดดตามชายทะเล การท�าโยคะ (Yoga) และขยายไปสู่เรื่องของความงาม

และการรักษาผิวพรรณในคริสต์ศตวรรษที่ 20 เพื่อตอบสนองชนชั้นกลางที่เพิ่มจ�านวน

มากขึ้นและต้องใช้ชีวิตอยู่กับมลภาวะต่าง ๆ ในตัวเมือง

 12. กำรท่องเที่ยวในตัวเมือง (Urban tourism) เป็นการที่นักท่องเที่ยว

สามารถใช้เวลานานในการพักผ่อนในตัวเมืองด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การสัมผัสกับ

อากาศบรสิทุธิแ์ละไม่มีมลพษิในตัวเมือง การน่ังรถชมตัวเมอืงด้วยระบบคมนาคมขนส่ง

ทีมี่ประสิทธิภาพ การเลือกชมิและซ้ือผลติภัณฑ์อาหารปลอดสารพษิ แม้กระทัง่การเรยีนรู้

วัฒนธรรมท้องถ่ินผ่านการพบปะพูดคุยกับคนในตัวเมืองหรือเยี่ยมชมโรงเรียน  

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวต้องอาศัยระยะเวลามากกว่าที่จะชมตัวเมืองอย่างฉาบฉวยด้วย 

ระยะเวลาจ�ากัดเนื่องจากนักท่องเที่ยวจะต้องได้รับประสบการณ์ความสัมพันธ์กัน

ระหว่างคน (People) และแหล่งท่องเท่ียว (Place) กับการใช้ชีวิต (Life) ในตัวเมือง

นั่นเอง

 13. กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  (Creative tourism) เป็นการให้ความ

สนใจวิถีชีวิตสามัญ (Everyday culture)ของคนในท้องถิ่นเช่น ร้านอาหารพ้ืนถิ่น  

ตลาด บ้านเรือน ตลอดจนวถิชีวิีตชมุชนซึง่นกัท่องเทีย่วสามารถมส่ีวนร่วมใน “ชวีติจรงิ” 

และท�าให้มีกิจกรรมที่สามารถใช้ชีวิตในแหล่งท่องเที่ยวได้ยาวนานขึ้น เช่น การทดลอง

ป้ันเครือ่งป้ันดนิเผาด้วยตนเอง การเรียนรู้กระบวนการทอผ้าและจักสาน หรอืการเรยีน

รู้การวาดภาพจิตรกรรมแบบพื้นเมือง เป็นต้น

กระแสควำมนิยม (Trends) ของกำรท่องเที่ยวแบบเนิบช้ำ

ในปัจจุบัน กระแสความนิยมการท่องเท่ียวแบบเนิบช้าได้แผ่ขยายไปทั่ว 

ทุกมุมโลก และได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากการท่องเท่ียวในรูปแบบนี้

มไิด้เป็นเพยีงเพือ่ตอบสนองความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่ว ด้วยเหตทุีเ่ป็นกจิกรรมใหม่

หรือแปลกไปจากที่นักท่องเที่ยวเคยพบเห็น (Exotics) เท่านั้น แต่ยังได้ส่งผลอย่างเป็น

รูปธรรมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นอีกด้วย 
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รูต้วั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ

38

Benjamin F. Timms และ Dennis Conway (2012) ได้กล่าวถึงผลที่เกิดจาก

การจัดการการท่องเที่ยวแบบเนิบช้าบริเวณหมู่เกาะแคริบเบียน (Caribbean) โดยคน 

ในท้องถิ่นเอง ซึ่งพบว่าเป็นการสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นในระดับพหุคูณ (Multipliers)  

นับตั้งแต่รายได้จากการเปิดโอกาสให้ชุมชนเป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งปันผล 

ก�าไรบางส่วนกลับมาดูแลแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนคนในท้องถิ่นมีรายได้การเป็น 

เจ้าของร้านอาหาร เจ้าของที่พัก และจัดบริการน�าเที่ยวได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่ง 

กลุ่มทุนภายนอก แม้แต่ชาวประมงท้องถิ่นก็ยังมีรายได้จากการจ�าหน่ายของทะเลเพื่อ

เป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารแก่นักท่องเท่ียว อันสะท้อนให้เห็นค่าใช้จ่ายของ 

นักท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มท้องถิ่นนั่นเอง

การที่การท่องเที่ยวแบบเนิบช้าส่งผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อการพัฒนา 

เศรษฐกจิในระดบัท้องถิน่นีเ้องเม่ือหนักลับมามองกลุ่มประเทศในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก 

(Asia Pacific) แล้ว พบว่ากลุ่มประเทศดังกล่าวได้มีความพยายามผลักดันให ้

การท่องเที่ยวแบบเนิบช้าเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวหลัก ทั้งนี้ไม่น่าแปลกใจนัก 

เมือ่พิจารณาข้อมูลจ�านวนนกัท่องเทีย่วและมลูค่าจากการท่องเทีย่วทัว่โลก โดยองค์การ

ท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization: WTO) ในปี พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014)  

พบว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีนักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามามากถึง 263 ล้านคน  

คิดเป็นร้อยละ 23 ของจ�านวนนักท่องเที่ยวโลก และสร้างมูลค่าจากการท่องเท่ียวถึง  

377 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 30 ของมูลค่าการท่องเที่ยวทั่วโลก เป็นรองเพียง

ทวีปยุโรปที่มีจ�านวนนักท่องเที่ยว 582 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 51 และมีมูลค่าจากการ

ท่องเที่ยว 509 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 41 เท่านั้น (Africa this time, 2015) 

ด้วยเหตุน้ีเม่ือเปรียบเทียบในเชงิจ�านวนความต้องการเดนิทางมาท่องเทีย่วและ

มูลค่าจากการท่องเที่ยว ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนับว่ามีศักยภาพต่อการพัฒนาการท่อง

เที่ยวแบบเนิบช้าอย่างยิ่ง ดังภาพประกอบ
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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ภาพท่ี 1 จ านวนนกัท่องเทีย่วและมลูค่าจากการท่องเทีย่วทัว่โลก  

โดยองคก์ารท่องเทีย่วโลก 
ท่ีมา: Africa this time, 2015 

 
ขณะเดยีวกนั ความสนใจของบรรดาประเทศในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิกต่อการ

พฒันารูปแบบการท่องเทีย่วแบบเนิบช้า ยงัเหน็ไดจ้ากการพจิารณากรณีศกึษาของ
ประเทศในภมูภิาค ดงัต่อไปนี้ 

ในกรณีประเทศญี่ปุ่ น การท่องเที่ยวแบบเนิบช้า หรอืที่ญี่ปุ่ นเรยีกว่า Slow 
life tourismเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) จนกระทัง่กลายเป็นรูปแบบ
ทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่ นเอง (Yongtanavanich, 2014) 
ตัวอย่างของการท่องเที่ยวแบบเนิบช้าในประเทศญี่ปุ่ นเห็นได้จากการส่งเสริม
ท่องเทีย่วชมตวัเมอืงในกรุงโตเกยีวโดยทางรถไฟ ในลกัษณะการเดนิทางโดยรถไฟ
เพือ่การท่องเทีย่ว (Train tourism)ตามเสน้ทางสาย Odakyu เพือ่เทีย่วชมเมอืง Kino-
Kitazawa ซึง่เป็นเมอืงแนววยัรุ่น (Youth Culture) และมวีถิชีวีติทีเ่รยีบง่าย ตลอดจน
การเทีย่วชมชายหาด Sagami ที่หมู่เกาะ Enoshima โดยใช้ระยะเวลา 2 วนั 1 คนื 
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ภำพที่ 1 จ�านวนนักท่องเที่ยวและมูลค่าจากการท่องเที่ยวทั่วโลก 

 โดยองค์การท่องเที่ยวโลก

ที่มำ: Africa this time, 2015
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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ประเทศมาเลเซยีนบัเป็นอีกประเทศหนึง่ทีส่่งเสรมิการท่องเทีย่วแบบเนบิช้าใน

รปูแบบการเดนิทางโดยรถไฟหรอืทีเ่รยีกเป็นภาษาท้องถิน่ว่า Keretapi Tanah Melayu 

เพือ่การท่องเท่ียวด้วยเช่นกนั โดยเจาะจงแหล่งท่องเทีย่วหมูบ้่าน Klang Valley อนัเป็น

พ้ืนที่ชนบทที่ยังไม่กลายเป็นสังคมเมืองต้ังอยู่บริเวณพื้นที่คาบสมุทรของประเทศ 

(Peninsular Malaysia) โดยมวีตัถปุระสงค์หลกัได้แก่การส่งเสรมิการท่องเทีย่วทางรถไฟ

เพื่อพัฒนาพื้นที่ชนบทและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีเกษตรกรรมของชาวมาเลเซีย

ในท้องถิ่นให้เกิดแก่นักท่องเที่ยวที่ไปเยือน ดังนั้นกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบเนิบช้า 

ทีเ่กดิขึน้นอกเหนอืจากการโดยสารรถไฟจงึได้แก่การพ�านกัโฮมสเตย์ของคนในท้องถิน่

และการร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมกับเจ้าของบ้านอีกด้วย (Noor, Nair and Mura, 

2014)

ส�าหรับในประเทศไทยแล้ว ความสนใจการท่องเที่ยวแบบเนิบช้ายังได้ขยาย 

ไปสู่การเป็นกลไกส�าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักท่องเที่ยวอีกด้วย เห็นได ้

จากงานวิจัยของสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2554) เรื่อง “การพัฒนา

แหล่งท่องเท่ียวในภาคเหนอืตอนบนแบบ Slow Tourism ส�าหรบันกัท่องเทีย่วผูสู้งอาย”ุ 

ซึ่งนิยามนักท่องเที่ยวสูงอายุว่าได้แก่ผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปที่เป็นนักท่องเที่ยว 

ทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยพบว่าแหล่งท่องเทีย่วส�าหรบัผูส้งูอายทุีจ่ะมาท่องเทีย่ว

แบบเนิบช้าในภาคเหนือตอนบนประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวประเภทศาสนา ได้แก่ 

จังหวัดเชียงใหม่และน่าน แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 

ล�าปาง พะเยา และเชียงราย แหล่งท่องเท่ียวประเภทโบราณคดี ประวัติศาสตร์ 

และศิลปกรรม ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ น่าน ล�าปาง เชียงราย และพะเยา และแหล่ง 

ท่องเทีย่วประเภทวถีิชมุชน ประเพณ ีและวัฒนธรรม ได้แก่ จงัหวดัเชยีงใหม่ แม่ฮ่องสอน 

เชียงราย แพร่ ล�าปาง และล�าพูน

อาจกล่าวได้ว่า ตลอดทศวรรษนี้ กระแสการท่องเที่ยวแบบเนิบช้าเติบโต 

อย่างรวดเร็วและสวนทางกับความหมายของค�าว่า Slow อย่างยิ่งทั้งนี้อาจเห็นได้ว่า 

ในแต่ละประเทศล้วนอธิบายความหมายการท่องเท่ียวแบบเนิบช้าผ่านมุมมองและ 

การตีความที่แตกต่างกัน อันก่อให้เกิดเสน่ห์ทางการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย 

ไม่เพียงแต่รูปแบบเท่านั้น แต่หมายรวมถึงกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่

หลากหลายประการหนึ่ง
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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แนวคิดแห่งควำมเนิบช้ำ: แนวคิดใหม่ในกำรพัฒนำ

 อย่างไรก็ดี ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กระแสการท่องเที่ยวแบบเนิบช้าเองได้ถูก

วิพากษ์อย่างหนักหน่วงว่าเป็นเพียงกระแสอันฉาบฉวยของชนช้ันกลางที่สร้างขึ้นมา  

“...เพื่อขจัดความรู้สึกผิด และสร้างความชอบธรรมให้ตัวเอง…” (กวิสรา ผันนภานุกุล, 

2558) จากชีวิตในโลกของความเป็นจริงท่ีเร่งรีบขวนขวาย และทะเยอทะยานเพื่อ 

สร้างความทันสมัยให้แก่ตนเองในพื้นที่ต่าง ๆ ตามกระแสโลก แต่เมื่อหากพิจารณา 

รายละเอียดของแนวคิดการท่องเที่ยวแบบเนิบช้าแล้วจะพบว่าเป็นการแก้ปัญหาการ

พัฒนาที่เร่งรีบจนกระทั่งขาดความรอบคอบซึ่งก่อให้เกิดปัญหาทางส่ิงแวดล้อม 

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมแก่ท้องถิ่น โดยนัยนี้การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบ 

เนบิช้าจงึมคีวามสมัพนัธ์กบัการพัฒนาอย่างยัง่ยนืทีอ่าจผ่อนคลายความทะเยอทะยาน

เพื่อสร้างความทันสมัยที่เขม็งเกลียวอยู่มากกว่า 

นอกจากนี้ ส�าหรับการท่องเที่ยวแบบเนิบช้าในประเทศไทย เรายังอาจพบ

กระแสนิยมที่เพ่ิมมากขึ้นในสองลักษณะด้วยกัน กล่าวคือ ลักษณะของการเป็น 

รูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-based Tourism: CBT) ซึ่งคนในชุมชน

สามารถบริหารจัดการ “ความเนิบช้า” ที่แตกต่างกันตามบริบทของชุมชน อันเป็น 

ส่วนหนึง่ของการสร้างพลังชุมชน (Community empowerment) เพือ่ให้เกดิความเข้มแขง็

และยั่งยืน ขณะที่อีกด้านหนึ่งของกระแสนิยมความเนิบช้ากลับเป็นการสร้างสินค้าใหม่ 

(New commodity) ท่ีเรียกว่าสินค้าแห่งความเนิบช้าเพื่อตอบสนองชนช้ันกลาง 

ด้วยเช่นกนั ดงัจะเหน็ได้จากกรณกีารประดษิฐ์สร้าง (Inventing) สนิค้าทางการท่องเทีย่ว 

อาท ิการประดิษฐ์ประเพณ ีการสร้างตลาดน�า้และตลาดโบราณ การจ�าลองชมุชนโบราณ 

หรือแม้แต่การท�าให้ชุมชนท่ีมีประวัติศาสตร์เก่าแก่ให้กลายเป็นเพียงสวนสาธารณะ 

เป็นต้น ไม่เพียงแต่การการประดิษฐ์สร้างดังกล่าวจะน�ามาซึ่งการไร้ชีวิตชีวา (Lifeless) 

ของผู้คนในแหล่งท่องเที่ยวแล้ว ยังขาดความของแท้ (Authenticity) เพียงเพื่อสร้าง 

และแสดงความเนิบช้าให้นักท่องเท่ียวชนชั้นกลางมาเที่ยวชมและจากไปอันขัดต่อ 

ความหมายของการท่องเที่ยวแบบเนิบช้าดังกล่าวข้างต้นอีกด้วย

การพัฒนาการท่องเท่ียวแบบเนิบช้าในอนาคต จึงควรอยู่ในประเด็นการ 

ปรับแนวคิด (Concept) ของตนเอง ซึ่งหมายถึงนักท่องเที่ยว เจ้าของบ้าน และ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สู่แนวคิดแห่ง “ความเนิบช้า (Slow)” (ชลดรงค์ ทองสง, 2558;  

ราณี อิสิชัยกุล, 2557 และ Dickinson and Lumsdon, 2010) ประกอบไปด้วยหลักการ

ต่างๆ ดังนี้
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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 1. Slow cost เน่ืองจากการท่องเทีย่วแบบมวลชน (Mass tourism) โดยทัว่ไป

มต้ีนทนุทีส่งู หลายครัง้เกดิการใช้ต้นทนุเกนิความจ�าเป็น โดยทีต้่นทนุดงักล่าวมิได้จ�ากดั

แต่เพียงรูปแบบตัวเงินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงต้นทุนด้านส่ิงแวดล้อม ธรรมชาติ สังคม  

และวัฒนธรรมอีกด้วย ดังน้ันเม่ือทุกส่ิงถูกด�าเนินการภายใต้ความเนิบช้า ไม่เร่งรีบ 

จนเกินพอดี ต้นทุนที่จะถูกใช้เพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวจะลดลง ซึ่งหมายถึง 

การเกิดความยั่งยืนที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน

 2. Slow activity ได้แก่การประกอบกิจกรรมที่ไม่เร่งรีบจนเกินไป แต่ใช้เวลา

อยู่ในแหล่งท่องเท่ียวแต่ละแห่งยาวนานมากขึ้น จนกระทั่งอาจมีการพักแรมใน 

แหล่งท่องเที่ยวเอง แนวคิดน้ีให้ความส�าคัญกับกิจกรรมที่ไม่ใช่พละก�าลังหรือไม่มี 

ความเสี่ยงมากนัก แต่มุ่งเน้นการพักผ่อนร่างกายและจิตใจ เช่น การนวดเพื่อสุขภาพ 

โยคะ ท�าสมาธิ การเรียนท�ากับข้าว การทดลองท�าเครื่องปั้นดินเผา ฯลฯ

 3. Slow behavior หมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค ซ่ึง 

โดยทั่วไปนักท่องเที่ยวนิยมการบริโภคสินค้าและบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว หาได้ง่าย  

และราคาไม่สูงมาก เช่น การบริโภคอาหารจานด่วน (Fast food) ซึ่งปรุงได้รวดเร็ว  

ไม่ต้องพิถีพิถันกับวัตถุดิบที่ใช้ และผลิตจ�านวนมากเพ่ือให้ราคาถูกลงหรือพฤติกรรม

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริโภคสินค้าและบริการได้อย่างรวดเร็ว 

ทันใจเป็นต้น จนบางครั้งกลายเป็นพฤติกรรมที่ไม่ส่งผลดีทั้งต่อตนเองและสังคม  

การเปลีย่นแปลงพฤติกรรมการบริโภคให้ช้าลง ควบคู่กับการคิดให้มากขึ้นจึงอาจช่วย

แก้ไขปัญหานี้ได้

 4. Slow logistic ได้แก่ การเดนิทางทีไ่ม่ต้องเร่งรบีจนเกนิไป มคีวามปลอดภยั

ในการเดินทางทั้งในด้านเส้นทางและยานพาหนะ อีกทั้งเป็นการขนส่งที่ลดก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ (Low-carbon) ทั้งนี้อาจใช้การเดินเท้าเป็นหลักก็ได้

 5. Slow food ได้แก่ การประกอบอาหารที่ประณีตมีคุณภาพสดสะอาด 

ปลอดภัยและเลือกใช้พืชผักผลไม้ที่มีความปลอดภัยจากสารพิษ

 6. Slow stay ได้แก่ การพักค้างแรมในท้องถิ่นมากกว่า 1 คืนโดยไม่เร่งรีบ 

ที่จะเดินทางต่อไปที่อื่น แต่ให้ความส�าคัญกับการพักผ่อนและร่วมกิจกรรมทั้งในพื้นที่

ธรรมชาติหรือชุมชนท้องถิ่น
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โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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  7. Slow place/city เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวหรือชุมชนที่ม ี

ความสงบ เรียบง่าย และยังคงความเป็นธรรมชาติค่อนข้างสูง คนในท้องถิ่นยังคงวิถี

ชีวิตและวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ มีอัธยาศัยไมตรี ตลอดจนรักษาทรัพยากรทาง

ธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมได้อย่างสมบูรณ์
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ผู ้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ดังนั้นสินค้าที่นักท่องเที่ยวจะซื้อจึงควรเป็นสินค้าที่ผลิต 

ในท้องถิ่นนั่นเอง

 10. Slow development หรือ Slow destination หมายถึง การพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่ควรเป็นการพัฒนาที่ก้าวกระโดด แต่ควรให ้

ความส�าคัญต่อการพัฒนาธุรกิจในท้องถิ่น โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 

ภายใต้ขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying capacity) ของแหล่งท่องเที่ยว และมี

มาตรการป้องกนัหรือลดผลกระทบทางลบท่ีจะเกดิข้ึนจากการพฒันา โดยความร่วมมอื

ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

 11. Slow accommodation หรอื Slowtel และ Slow Hotel หมายถงึ สถานที ่

พักอาศัยที่มีความสงบ สะอาด ปลอดภัย และอยู่ห่างจากมลพิษ โดยไม่จ�าเป็นต้อง 

เป็นทีพ่กัทีห่รหูราแต่มีความเรยีบง่าย มีสภาพแวดล้อมท่ามกลางธรรมชาตหิรอืท้องถิน่  

อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิดการสร้างงานให้แก่คนในท้องถิ่น
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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 12. Slow life หรอื Slow principle เป็นการท่องเทีย่วทีน่กัท่องเทีย่วสามารถใช้ชีวติ

ท่ามกลางความสงบ ไม่เร่งรีบ และเปิดโอกาสให้นกัท่องเท่ียวสามารถประกอบกจิกรรมต่างๆ 

อย่างเนิบช้า เพ่ือเป็นการผ่อนคลายทั้งด้านร่างกายและจิตใจจากสภาวะตึงเครียดจากการ

เร่งรีบในตัวเมือง โดยอาจร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมกับคนในท้องถิ่น หรือสัมผัสธรรมชาติ

ในท้องถิ่น

 13. Slow energy หมายถงึ การประกอบกจิกรรมการท่องเทีย่วทีป่ระหยดัพลงังาน  

มีการอนุรักษ์หลังงาน ลดการใช้ทรัพยากร และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 อย่างไรก็ดี การปฏิเสธแนวคิดแห่งความเร่งรีบแบบสุดขั้วก็อาจไม่เป็นผลดี 

มากนัก ในบางกรณีการใช้บริการท่ีรวดเร็วก็อาจช่วยสนับสนุนการสร้างแนวคิดแห่ง 

ความเนิบช้าได้ด้วยเช่นกัน เห็นได้จากอนาคตของแนวคิดการท่องเที่ยวแบบเนิบช้า 

จะไม่อาจเกิดข้ึนได้เลยหากขาดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว  

เนื่องเพราะนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีจัดเป็นกลุ่มอิสระ (Foreign Independent Traveler: FIT)  

ที่มีสิทธิ์เลือกการบริการนับตั้งแต่ที่พัก ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมในแหล่ง 

ท่องเทีย่ว ฯลฯ ได้ด้วยตนเอง อีกท้ังยงันิยมท่องเท่ียวเป็นกลุ่มขนาดเลก็ (ราณ ีอสิชัิยกุล, 2557) 

ดังนั้นจึงนิยมเลือกใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเลือกรูปแบบการท่องเที่ยว

หรือแม้แต่การใช้ระบบก�าหนดต�าแหน่งบนโลก (Global Positioning System: GPS)  

เพื่อน�าทางนักท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นมากขึ้นอันเนื่องมาจากความสะดวก

และรวดเร็วในการหาข้อมูล 

ขณะเดียวกันเนื่องจากนักท่องเที่ยวแบบเนิบช้าให้ความสนใจกับการสัมผัส

บรรยากาศในแหล่งท่องเท่ียว และใช้ชวีติในแหล่งท่องเทีย่วยาวนานมากขึน้ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่จ�าเป็นในการส่ือความหมาย (Interpretation) ในแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ  

มีความหลากหลายทั้งรูปแบบการน�าเสนอและภาษาจึงมีความจ�าเป็นเพื่อตรึงนักท่องเที่ยว 

มิให้เป็นเพียงตามกระแสนิยมของชนชั้นกลางเท่านั้น

อาจไม่ผิดท่ีจะกล่าวได้ว่า การท่องเที่ยวแบบเนิบช้าจึงนับเป็นทางเลือกหนึ่ง 

ของการท่องเที่ยว (Alternative tourism) ที่จะน�าไปสู่การเป็นทางเลือกของการพัฒนา  

(Alternative development) อย่างยั่งยืนในอนาคต
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ

45

วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ปีที ่8 ฉบบัที ่1 มกราคม - มถุินายน 2560 

45 

ท่องเที่ยวทีน่่าสนใจ มคีวามหลากหลายทัง้รูปแบบการน าเสนอและภาษาจงึมคีวาม
จ าเป็นเพือ่ตรงึนกัท่องเทีย่ว มใิหเ้ป็นเพยีงตามกระแสนิยมของชนชัน้กลางเท่านัน้ 

อาจไมผ่ดิทีจ่ะกล่าวไดว้่า การท่องเทีย่วแบบเนิบชา้จงึนับเป็นทางเลอืกหนึ่ง
ของการท่องเทีย่ว (Alternative tourism) ทีจ่ะน าไปสู่การเป็นทางเลอืกของการพฒันา 
(Alternative development) อย่างยัง่ยนืในอนาคต 
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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5 

 

สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ท าใหเ้หน็ว่าพธิกีรรมลว้นถูกสรา้งขึน้โดยอ านาจของกลุ่มคน แต่อ านาจทางพธิกีรรมนัน้กไ็ม่ได้
ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
ชงิพื้นที่เพื่อขึ้นมาครอบครองพื้นที่อ านาจนัน้ได้ทุกเวลาหากมชี่องว่าง เนื่องจากพธิีกรรม
ในทางศาสนานัน้เป็นเพยีงสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งเท่านัน้ อกีทัง้มลีกัษณะของการกลบเกลื่อน
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีม่ใีนการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ท าใหเ้ป็นเรื่องปกตขิองความเคารพศรทัธา
ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
อ านาจที่มีในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมชาวนาอีสาน หลังเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงทีส่่งผลใหผู้ค้นในหมูบ่า้นต่างต้องดิ้นรนแสวงหาความ
อยู่รอด พิธีกรรมหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มพีื้นที่ทางเศรษฐกิจและการเมอืงเข้ามา
เกีย่วพนัดว้ย ในงานบุญประเพณสี าคญัๆ จงึพบเหน็การสนับสนุนจากรา้นคา้เอกชน การเปิด
งานและกล่าวเปิดงานโดยนักการเมอืงท้องถิ่นและนักการเมอืงระดบัชาติ ซึ่งเป็นขัน้ตอน
พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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