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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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 การวิจัยนี้ต้องการศึกษาความสัมพันธ์ของผู้คนในกลุ่มสังคมหลังชาวนา โดยการ 

มองปฏิบัติการของพวกเขาผ่านมิติทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและการเมือง ผู้เขียนศึกษา

งานบุญประเพณีในหมู่บ้านชาวนาอีสานแห่งหนึ่ง โดยเก็บข้อมูลจากการส�ารวจและสัมภาษณ์

รายครัวเรือนจ�านวน 85 ครัวเรือน เพื่อท�าความเข้าใจความสัมพันธ์เชิงอ�านาจในงานบุญ 

ประเพณีของคนชนบท โดยมีค�าถามส�าคัญว่าอ�านาจในพิธีกรรมงานบุญประเพณีของสังคม 

หลังชาวนามีลักษณะอย่างไร มีนัยต่อการท�าความเข้าใจความขัดแย้งในสังคมไทยอย่างไร

  ผลการศึกษาพบว่า พิธีกรรมในงานบุญประเพณีของคนชนบทปัจจุบันจ�านวนหนึ่ง 

ถกูท�าให้เป็นพ้ืนทีก่ารแสดงละคร ไม่ได้มีความศกัด์ิสิทธิแ์บบเดิมดงัอดตี มีการจดัวางผูค้นเข้าไป

เป็นผู้แสดงในพิธีกรรมทั้งแบบสมัครใจและให้ค่าแรง ผู้คนท่ีเข้าร่วมต่างมีความปรารถนาถึง 

รายได้ที่จะได้รับ ปรารถนาถึงความสุข ปรารถนาถึงการยอมรับและให้เกียรติ รวมถึงปรารถนา

ถึงคะแนนเสียงเลือกตั้งในอนาคต การจัดงานบุญประเพณีในปัจจุบันจึงไม่ได้มีความหมาย 

เพียงการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่หมายถึงการมีเครือข่ายทางเศรษฐกิจและการเมืองด้วย ที่กล่าว 

มานี้เป็นลักษณะส�าคัญของอ�านาจในพิธีกรรมของสังคมหลังชาวนาที่ซ่อนเร้นอยู่ในชุมชน ผ่าน

การจัดความสัมพันธ์เชิงอ�านาจทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในสังคมชาวนาปัจจุบัน ที่ม ี

นัยต่อการท�าความเข้าใจความขัดแย้งทางสังคมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุบัน ว่าชาวนาใน 

ชนบทต้องการท่ีจะเข้าไปมีบทบาททางการเมืองมากขึ้น หากโครงสร้างอ�านาจรัฐยังไม่เปิด 

กว้างให้พวกเขาเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงความขัดแย้งในสังคมไทยก็จะยังคงอยู่ต่อไป
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การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
ศกัดิส์ทิธใินหมู่บา้น แต่การสร้างอ านาจของรฐันัน้ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
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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
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Abstract

 The objective of this research was to study the relationship of people in rural 

villager society by looking through the lens of economic, social, and political  

dimensions.  The author studied traditional merit ceremony in a village of Esan  

peasants by collecting data from a survey and interview in each household, total of 85 

households in order to understand the power relationship of traditional religious  

ceremony in rural villager society of rural people. The major questions were: what  

would be the power in traditional religious ceremony of rural villager society?  How it 

would be significant for understanding the conflict in Thai society?   

 The research findings found that the ceremony in traditional religious  

ceremony from a number of rural people, became an area for dramatics which was  

not sacred like in the past. People were assigned to be actors in ceremony willingly  

and being employed. The participants needed the expected income, happiness,  

recognition and prestige, and future voting. Consequently, the present religious  

ceremony was not only to pay respect for sacred things but also to obtain both of  

economic and political networks.  As a result, it was major characteristic of power in 

ceremony of rural villager society being hidden in community through the ranking in 

relationship of economic, social, and political powers of present Thai society which  

was significant for understanding the existed social conflict in current Thai society that 

the peasants in rural area wanted to play their political role more than in former time.  

But, if the public power structure did not open for them to participate in truly, the  

conflict in Thai society would be occurred further.  

Keywords: post-peasant society; religious ceremony; assigning people; dramatics 

  area; power relationship  
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บทน า 
หมู่บ้านชาวนาอีสานในอดีต เมื่อมีพิธีกรรมส าคัญในหมู่บ้าน ผู้มีอ านาจ เช่น 

ผูใ้หญ่บา้น ก านนั มกัทายกวดั เฒา่จ ้า พระอาจารย ์พ่อพราหมณ์ จะเป็นกลุ่มผูก้ าหนดรปูแบบ
ขัน้ตอนการปฏบิตัิการของพธิกีรรมนัน้ๆ เป็นหลกั ในพธิดีงักล่าวชาวบา้นทุกคนต้องปฏบิตัิ
ตามและเชือ่ฟัง หากมใีครโตแ้ยง้หรอืไมเ่คารพในพธินีัน้ นอกจากจะกลายเป็นคนอื่นในสายตา
คนบา้นเดยีวกนัแลว้ ยงัมโีอกาสถูกตดัขาดจากระบบเครอืญาตผิบีรรพบุรุษไดโ้ดยง่าย ซึ่งจะ
ส่งผลให้การด าเนินชวีติในหมู่บ้านเป็นไปอย่างยากล าบาก เนื่องจากจะเป็นคนที่ไม่เขา้พวก 
อาจจะถูกไมน่บัรวมเป็นสมาชกิทางวฒันธรรมเสยีดว้ยซ ้าเพราะไม่เคารพในสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ีค่น
ส่วนใหญ่เขานบัถอืกนั ในบางกรณอีาจถงึข ัน้ขบัออกจากสงัคมหมูบ่า้นดว้ยการกล่าวหาว่าเป็น 
“ผปีอบ”ได ้หากมพีฤตกิรรมขดัแย้งกบัผูค้นกลุ่มใหญ่ในหมู่บา้น (สุเทพ สุนทรเภสชั, 2548) 
อย่างไรกต็ามเมือ่เวลาล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบนั แมค้วามเชื่อในสิง่ศกัดิส์ทิธิแ์ละพธิกีรรมนัน้
ยังคงมีอยู่ในหมู่บ้าน แต่ปรากฏว่าอ านาจการควบคุมแบบเดิมถูกท าให้เปลี่ยนไปด้วย
กระบวนการทางเศรษฐกิจ สังคมและระบบการเมืองสมยัใหม่ หลังเกิดการพฒันาระบบ
คมนาคมทีส่ะดวกขึน้ เสน้ทางใหม่ๆ เหล่านัน้ได้น าระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เขา้สู่หมู่บ้าน 
ระบบไฟฟ้าและสิง่อ านวยความสะดวกได้เชื่อมโยงวถิีชวีติแบบดัง้เดมิเขา้สู่วถิีความทนัสมยั
ดว้ยเทคโนโลยใีหม่ๆ  ทัง้ดา้นการผลติและดา้นการสือ่สาร   

 ในรอบ 50 ปีทีผ่่านมาการพฒันาของประเทศไทยต่างส่งผลใหว้ถิชีวีติประจ าวนั
ของผู้คนในชนบทเปลี่ยนแปลงไปในทุกด้าน เกิดการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจการค้า 
ชาวนาในชนบทกระจายตวัไปท ามาหากนิอยู่ตามพื้นที่ต่างๆทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
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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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หมู่บ้านเสียส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มคนกลุ่มใหม่ๆ ที่ยกระดบัตัวเองขึ้นมามบีทบาทมากขึ้นใน
หมู่บ้าน พวกเขาเหล่านี้เป็นทัง้ประธานชมรมต่างๆ ประธานกลุ่มออมทรพัย์ หวัหน้าชุมชน 
กลุ่มแมบ่า้น กลุ่มเดก็และเยาวชน รวมถงึกลุ่มพ่อคา้แมค่า้ทีม่ผีลประโยชน์ดา้นการคา้ขายเมือ่
มกีารจดังานพธิกีรรมในหมู่บา้น นัยของความสมัพนัธ์นี้สะทอ้นใหเ้หน็ถงึการเปลีย่นแปลงใน
หมูบ่า้นชาวนาอสีานทีเ่ชือ่มโยงกบัระบบสงัคมโดยรวมทีอ่ านาจทางเศรษฐกจิและการเมอืงของ
รฐัเขา้มามบีทบาทมากขึน้ในหมูบ่า้น ขณะเดยีวกนัชาวบา้นต่างหนัมาพึง่พารฐัมากขึน้ทัง้ดา้น
งบประมาณความช่วยเหลอืในการประกอบอาชพี และความช่วยเหลอืในการประกอบพธิกีรรม
ส าคญัๆของหมูบ่า้น  

บทความนี้ต้องการจะเสนอให้เห็นถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วฒันธรรมในหมูบ่า้นจากอดตีมาถงึปัจจุบนัผ่านลกัษณะความสมัพนัธท์างสงัคมและวฒันธรรม
ในงานบุญประเพณีของหมู่บา้นชาวนาอสีาน ซึ่งเป็นเพยีงส่วนหนึ่งของการเปลีย่นแปลงทาง
โครงสรา้งทางเศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรมและการเมอืงในหมู่บา้นชาวนาไทย เพื่อชี้ใหเ้หน็ว่า
ในปัจจุบนัอ านาจการควบคุมทางสงัคมและวฒันธรรมในหมูบ่า้นไมไ่ดม้คีวามส าคญัแบบยดึมัน่
ถือมัน่ดงัในอดตี หากแต่มกีารปรบัเปลี่ยนผู้คนให้เขา้มามอี านาจในการจดัวางหรอืควบคุม
ผู้คนในหมู่บ้าน โดยยดึประโยชน์ที่คนในหมู่บ้านจะได้เป็นหลกั ลกัษณะส าคญัดงักล่าวนี้
ผูเ้ขยีนจะน าเสนอผ่านบรบิทการเปลีย่นแปลงของหมู่บา้นชาวนาอสีานและบรบิทของงานบุญ
ผะเหวดบา้นหนองทุ่ม ต าบลพยุห ์อ าเภอพยุห์ จงัหวดัศรสีะเกษ ซึ่งเป็นอกีหมู่บา้นหนึ่งทีเ่กดิ
การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรมและระบบการเมอืงมาอย่างต่อเนื่อง การศกึษา
ครัง้นี้ ผูเ้ขยีนไดเ้ขา้ไปศกึษาการเปลีย่นแปลงของหมูบ่า้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557 มาจนถงึปัจจุบนั 
ผู้เขยีนใช้วิธกีารศกึษาจากการทบทวนเอกสารงานวจิยัและวรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้ง ศกึษา
ขอ้มลูจากการส ารวจรายครวัเรอืนจ านวน 85 ครวั โดยใชแ้บบสอบถามรายครวัเรอืน จากนัน้
ใชว้ธิศีกึษารายกรณโีดยการสมัภาษณ์บุคคลส าคญั ประกอบดว้ยผูใ้หญ่บา้น 1 คน เจา้อาวาส 
1 รปู นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 1 คน เจา้หน้าทีข่อง อบต 4 คน รวมทัง้คณะกรรมการ
ด าเนินงานบุญจ านวน 15 คน ผูว้จิยัใชก้ระบวนการสงัเกตและการเขา้ไปมสี่วนร่วมในกจิกรรม
ต่างๆของชาวบา้น เช่น การประชุมเตรยีมงานบุญ การเดนิทางไปรบับรจิาคตามหมู่บา้นต่างๆ 
และการจดังานบุญผะเหวด หลงัจากได้ขอ้มลูในพื้นทีผู่้เขยีนสงัเคราะห์ด้วยวธิกีารพรรณนา
วเิคราะหโ์ดยใชแ้นวคดิเกีย่วกบัปฏบิตักิารเรื่องเศรษฐกจิทรพัย์สนิเชงิสญัลกัษณ์ทีปิ่แยร์ บูร์ดิ
เยอเคยเสนอการวเิคราะห์ความเชื่อเรื่องศาสนา โดยใชม้โนทศัน์เรื่องการปฏเิสธกลบเกลื่อน 
(Denial) การใหข้องก านลั (Gift) แนวคดิเรือ่งนิจภาพ (Habitus) ชีใ้หเ้หน็ว่าโครงสรา้งสงัคมไม่



วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ปีที ่8 ฉบบัที ่1 มกราคม - มถุินายน 2560 

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

5

วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ปีที ่8 ฉบบัที ่1 มกราคม - มถุินายน 2560 

4 

 

หมู่บ้านเสียส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มคนกลุ่มใหม่ๆ ที่ยกระดบัตัวเองขึ้นมามบีทบาทมากขึ้นใน
หมู่บ้าน พวกเขาเหล่านี้เป็นทัง้ประธานชมรมต่างๆ ประธานกลุ่มออมทรพัย์ หวัหน้าชุมชน 
กลุ่มแมบ่า้น กลุ่มเดก็และเยาวชน รวมถงึกลุ่มพ่อคา้แมค่า้ทีม่ผีลประโยชน์ดา้นการคา้ขายเมือ่
มกีารจดังานพธิกีรรมในหมู่บา้น นัยของความสมัพนัธ์นี้สะทอ้นใหเ้หน็ถงึการเปลีย่นแปลงใน
หมูบ่า้นชาวนาอสีานทีเ่ชือ่มโยงกบัระบบสงัคมโดยรวมทีอ่ านาจทางเศรษฐกจิและการเมอืงของ
รฐัเขา้มามบีทบาทมากขึน้ในหมูบ่า้น ขณะเดยีวกนัชาวบา้นต่างหนัมาพึง่พารฐัมากขึน้ทัง้ดา้น
งบประมาณความช่วยเหลอืในการประกอบอาชพี และความช่วยเหลอืในการประกอบพธิกีรรม
ส าคญัๆของหมูบ่า้น  

บทความนี้ต้องการจะเสนอให้เห็นถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วฒันธรรมในหมูบ่า้นจากอดตีมาถงึปัจจุบนัผ่านลกัษณะความสมัพนัธท์างสงัคมและวฒันธรรม
ในงานบุญประเพณีของหมู่บา้นชาวนาอสีาน ซึ่งเป็นเพยีงส่วนหนึ่งของการเปลีย่นแปลงทาง
โครงสรา้งทางเศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรมและการเมอืงในหมู่บา้นชาวนาไทย เพื่อชี้ใหเ้หน็ว่า
ในปัจจุบนัอ านาจการควบคุมทางสงัคมและวฒันธรรมในหมูบ่า้นไมไ่ดม้คีวามส าคญัแบบยดึมัน่
ถือมัน่ดงัในอดตี หากแต่มกีารปรบัเปลี่ยนผู้คนให้เขา้มามอี านาจในการจดัวางหรอืควบคุม
ผู้คนในหมู่บ้าน โดยยดึประโยชน์ที่คนในหมู่บ้านจะได้เป็นหลกั ลกัษณะส าคญัดงักล่าวนี้
ผูเ้ขยีนจะน าเสนอผ่านบรบิทการเปลีย่นแปลงของหมู่บา้นชาวนาอสีานและบรบิทของงานบุญ
ผะเหวดบา้นหนองทุ่ม ต าบลพยุห ์อ าเภอพยุห์ จงัหวดัศรสีะเกษ ซึ่งเป็นอกีหมู่บา้นหนึ่งทีเ่กดิ
การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรมและระบบการเมอืงมาอย่างต่อเนื่อง การศกึษา
ครัง้นี้ ผูเ้ขยีนไดเ้ขา้ไปศกึษาการเปลีย่นแปลงของหมูบ่า้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557 มาจนถงึปัจจุบนั 
ผู้เขยีนใช้วิธกีารศกึษาจากการทบทวนเอกสารงานวจิยัและวรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้ง ศกึษา
ขอ้มลูจากการส ารวจรายครวัเรอืนจ านวน 85 ครวั โดยใชแ้บบสอบถามรายครวัเรอืน จากนัน้
ใชว้ธิศีกึษารายกรณโีดยการสมัภาษณ์บุคคลส าคญั ประกอบดว้ยผูใ้หญ่บา้น 1 คน เจา้อาวาส 
1 รปู นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 1 คน เจา้หน้าทีข่อง อบต 4 คน รวมทัง้คณะกรรมการ
ด าเนินงานบุญจ านวน 15 คน ผูว้จิยัใชก้ระบวนการสงัเกตและการเขา้ไปมสี่วนร่วมในกจิกรรม
ต่างๆของชาวบา้น เช่น การประชุมเตรยีมงานบุญ การเดนิทางไปรบับรจิาคตามหมู่บา้นต่างๆ 
และการจดังานบุญผะเหวด หลงัจากได้ขอ้มลูในพื้นทีผู่้เขยีนสงัเคราะห์ด้วยวธิกีารพรรณนา
วเิคราะหโ์ดยใชแ้นวคดิเกีย่วกบัปฏบิตักิารเรื่องเศรษฐกจิทรพัย์สนิเชงิสญัลกัษณ์ทีปิ่แยร์ บูร์ดิ
เยอเคยเสนอการวเิคราะห์ความเชื่อเรื่องศาสนา โดยใชม้โนทศัน์เรื่องการปฏเิสธกลบเกลื่อน 
(Denial) การใหข้องก านลั (Gift) แนวคดิเรือ่งนิจภาพ (Habitus) ชีใ้หเ้หน็ว่าโครงสรา้งสงัคมไม่
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
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เมือ่น าแนวคดิดงักล่าวมาพจิารณาเกีย่วกบัพธิกีรรมต่างๆในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
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ควบคุมไดโ้ดยเบด็เสรจ็เนื่องจากยงัคงมอี านาจอื่นๆ พรอ้มทีจ่ะยกระดบัขึน้มาต่อรองและช่วง
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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
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
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สรา้งความสมัพนัธล์กัษณะใหม่ๆ  กบัคนในหมูบ่า้นตนเองรวมทัง้กบัรฐัดว้ย ความสมัพนัธ์ใหม่
ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นความสมัพนัธ์เชงิต่อรองผลประโยชน์ มนีัยถึงการจดัการทรพัยากร
ระหว่างกลุ่มผลประโยชน์มากกว่าจะเป็นลกัษณะแบบเกื้อหนุนจุนเจอืกนั  (Andrew Walker, 
2010)    

ในบทความนี้ผูเ้ขยีนจะชีใ้หเ้หน็ถงึความสมัพนัธข์องกลุ่มคนทีร่่วมกนัสรา้งพธิกีรรม
ในหมู่บ้านใหเ้ป็นการแสดงอย่างหนึ่ง ที่มผีูค้นเขา้ไปมส่ีวนร่วมและแสดงบทบาทของตนเอง
แตกต่างกนัไป เป็นลกัษณะความสมัพนัธ์ที่เป็นอตัลกัษณ์ของชาวนาในยุคปัจจุบนัที่ไมเคลิ 
เคยีร์นีย์ ( Michael Keareney,1996) เรยีกว่า “สงัคมหลงัชาวนา” (Post Peasant) ซึ่งเป็น
สงัคมของผูค้นในหมูบ่า้นทีม่อีาชพีหลากหลาย มคีวามปรารถนาใหม่ๆในชวีติ ต่อมามกีารน า
แนวคิดหลังชาวนามาใช้เพื่อท าความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้านชาวนาอีสานใน
ประเทศไทยและเสนอใหเ้หน็ว่าหมูบ่า้นไมไ่ดเ้ป็นศนูยก์ลางของการด าเนินชวีติของชาวบา้นอกี
ต่อไป (สมชยั ภทัรธนานันท์, 2555) การเสนอว่าหมู่บา้นไม่ไดเ้ป็นศูนย์กลางแลว้ ชี้ใหเ้หน็ถงึ
การเปลี่ยนแปลงของอ านาจสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ี่เคยเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านด้วย เช่น หมู่บ้าน
อีสานมดีอนปู่ ตา มวีดั โรงเรียน เป็นศูนย์กลางของหมู่บ้าน แต่ปัจจุบนัการเป็นศูนย์กลาง
ดงักล่าวเริม่เลือ่นลางไป รวมทัง้ศนูยก์ลางอ านาจรฐัแบบตายตวัเช่น พระ ผูใ้หญ่บา้น ก านัน้ ก็
ไมไ่ดม้อี านาจเดด็ขาดในการตดัสนิใจเรื่องส าคญัๆในหมู่บา้น (จกัรกรชิ สงัขมณี, 2555) สิง่นี้
สะทอ้นใหเ้หน็การเปลีย่นแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมในหมู่บา้นชาวนาไทย รวมถงึหมู่บา้น
ชาวนาอีสานด้วย เพื่อต่อยอดให้วงวิชาการด้านชนบทศึกษามีองค์ความรู้ เกี่ยวกับการ
เปลีย่นแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมในหมูบ่า้นเพิม่มากขึน้ ในบทความนี้ผูเ้ขยีนจะน าเสนอใน 
4 ส่วนคอื บรบิทบา้นหนองทุ่ม ความสมัพนัธ์ของผูค้นและรฐัทอ้งถิ่นในงานบุญผะเหวด การ
จดัวางความสมัพนัธเ์ชงิอ านาจในพธิกีรรมงานบุญประเพณขีองคนอสีานและบทสรุป 
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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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สรา้งความสมัพนัธล์กัษณะใหม่ๆ  กบัคนในหมูบ่า้นตนเองรวมทัง้กบัรฐัดว้ย ความสมัพนัธ์ใหม่
ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นความสมัพนัธ์เชงิต่อรองผลประโยชน์ มนีัยถึงการจดัการทรพัยากร
ระหว่างกลุ่มผลประโยชน์มากกว่าจะเป็นลกัษณะแบบเกื้อหนุนจุนเจอืกนั  (Andrew Walker, 
2010)    

ในบทความนี้ผูเ้ขยีนจะชีใ้หเ้หน็ถงึความสมัพนัธข์องกลุ่มคนทีร่่วมกนัสรา้งพธิกีรรม
ในหมู่บ้านใหเ้ป็นการแสดงอย่างหนึ่ง ที่มผีูค้นเขา้ไปมสี่วนร่วมและแสดงบทบาทของตนเอง
แตกต่างกนัไป เป็นลกัษณะความสมัพนัธ์ที่เป็นอตัลกัษณ์ของชาวนาในยุคปัจจุบนัที่ไมเคลิ 
เคยีร์นีย์ ( Michael Keareney,1996) เรยีกว่า “สงัคมหลงัชาวนา” (Post Peasant) ซึ่งเป็น
สงัคมของผูค้นในหมูบ่า้นทีม่อีาชพีหลากหลาย มคีวามปรารถนาใหม่ๆในชวีติ ต่อมามกีารน า
แนวคิดหลังชาวนามาใช้เพื่อท าความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้านชาวนาอีสานใน
ประเทศไทยและเสนอใหเ้หน็ว่าหมูบ่า้นไมไ่ดเ้ป็นศนูยก์ลางของการด าเนินชวีติของชาวบา้นอกี
ต่อไป (สมชยั ภทัรธนานันท์, 2555) การเสนอว่าหมู่บา้นไม่ไดเ้ป็นศูนย์กลางแลว้ ชี้ใหเ้หน็ถงึ
การเปลี่ยนแปลงของอ านาจสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ี่เคยเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านด้วย เช่น หมู่บ้าน
อีสานมดีอนปู่ ตา มวีดั โรงเรียน เป็นศูนย์กลางของหมู่บ้าน แต่ปัจจุบนัการเป็นศูนย์กลาง
ดงักล่าวเริม่เลือ่นลางไป รวมทัง้ศนูยก์ลางอ านาจรฐัแบบตายตวัเช่น พระ ผูใ้หญ่บา้น ก านัน้ ก็
ไมไ่ดม้อี านาจเดด็ขาดในการตดัสนิใจเรื่องส าคญัๆในหมู่บา้น (จกัรกรชิ สงัขมณี, 2555) สิง่นี้
สะทอ้นใหเ้หน็การเปลีย่นแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมในหมู่บา้นชาวนาไทย รวมถงึหมู่บา้น
ชาวนาอีสานด้วย เพื่อต่อยอดให้วงวิชาการด้านชนบทศึกษามีองค์ความรู้ เกี่ยวกับการ
เปลีย่นแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมในหมูบ่า้นเพิม่มากขึน้ ในบทความนี้ผูเ้ขยีนจะน าเสนอใน 
4 ส่วนคอื บรบิทบา้นหนองทุ่ม ความสมัพนัธ์ของผูค้นและรฐัทอ้งถิ่นในงานบุญผะเหวด การ
จดัวางความสมัพนัธเ์ชงิอ านาจในพธิกีรรมงานบุญประเพณขีองคนอสีานและบทสรุป 
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บา้นหนองทุ่ม ต าบลพยหุ ์อ าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรีสะเกษ 

 
 

แผนท่ีตัง้หมู่บา้น 
 

 บา้นหนองทุ่มเป็น 1 ใน 13 หมู่บา้น ตัง้อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลพยุห ์อ าเภอพยุห ์จงัหวดัศรสีะเกษซึง่ทีต่ ัง้ของหมูบ่า้นเป็นทีร่าบทุ่งนา ไม่มพีื้นทีป่่า
หนาแน่นและแหล่งน ้าธรรมชาต ิชาวบา้นตอ้งเจาะน ้าลกึกว่า 15 เมตรจงึจะพบน ้าเพื่อน ามาใช้
ในการเกษตร บา้นหนองทุ่มมเีพยีงที่ดนิเพื่อท านา ท าสวนและเลี้ยงสตัว์ ในบา้นหนองทุ่มมี
แหล่งน ้าขนาดใหญ่เพยีง 1 แห่ง เป็นสระน ้าทีขุ่ดขึน้จากโครงการเงนิผนัในยุครฐับาลคึกฤทธิ ์
ปราโมช เมื่อปี พ.ศ.2518 ก่อนหน้านัน้เป็นสระน ้าตามธรรมชาติ ด้านสาธารณูปโภคอื่นๆ    
รฐัใหก้ารสนบัสนุนสรา้งบ่อบาดาลให ้3 แห่ง ปัจจุบนัไมใ่ชแ้ลว้ ชาวบา้นจะใชน้ ้าจากเครื่องปัน่
น ้าทีต่นเองซื้อเสยีส่วนใหญ่ ในอดตีการคมนาคมกบัหมูบ่า้นอื่นๆ มถีนนเพยีง 1 สาย เป็นทาง
ดินทราย ชาวบ้านใช้เกวียนในการสญัจรและขนส่งสินค้า เช่น ฟืน ถ่านและข้าวเปลือก 
ชาวบา้นส่วนใหญ่จะเดนิเทา้เพือ่ตดิต่อกบัสงัคมภายนอก ต่อมาบา้นหนองทุ่มไดร้บัการพฒันา
ดา้นโครงสรา้งถนนมากขึน้  

ขอ้มลูภาคสนามจากการส ารวจเมือ่เดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ.2557พบว่าในบา้นหนองทุ่ม
มเีสน้ทางเขา้ออกหมูบ่า้นถงึ 4 เสน้ทาง ซึง่การมเีสน้ทางสะดวกขึน้ส่งผลใหบ้า้นหนองทุ่มมรีถ
กระบะ 32 คนั รถเก๋ง 10 คนั รถจกัรยานยนต์ 81 คนัรถจกัรยาน 79 คนั รถไถเดนิตาม 11 
คนั รถไถนัง่ขบั 4 คนั รถเกีย่วขา้ว 3 คนั ในทุกวนัมปัี้มน ้ามนัอตัโนมตัไิวบ้รกิารในหมู่บา้น 1 
แห่ง เป็นปัม้น ้ามนัของกองทุนหมูบ่า้น และมรีา้นขายน ้ามนัขนาดเลก็ๆ อกีจ านวน 2 รา้น  
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บา้นหนองทุ่ม ต าบลพยหุ ์อ าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรีสะเกษ 

 
 

แผนท่ีตัง้หมู่บา้น 
 

 บา้นหนองทุ่มเป็น 1 ใน 13 หมู่บา้น ตัง้อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลพยุห ์อ าเภอพยุห ์จงัหวดัศรสีะเกษซึง่ทีต่ ัง้ของหมูบ่า้นเป็นทีร่าบทุ่งนา ไม่มพีื้นทีป่่า
หนาแน่นและแหล่งน ้าธรรมชาต ิชาวบา้นตอ้งเจาะน ้าลกึกว่า 15 เมตรจงึจะพบน ้าเพื่อน ามาใช้
ในการเกษตร บา้นหนองทุ่มมเีพยีงที่ดนิเพื่อท านา ท าสวนและเลี้ยงสตัว์ ในบา้นหนองทุ่มมี
แหล่งน ้าขนาดใหญ่เพยีง 1 แห่ง เป็นสระน ้าทีขุ่ดขึน้จากโครงการเงนิผนัในยุครฐับาลคึกฤทธิ ์
ปราโมช เมื่อปี พ.ศ.2518 ก่อนหน้านัน้เป็นสระน ้าตามธรรมชาติ ด้านสาธารณูปโภคอื่นๆ    
รฐัใหก้ารสนบัสนุนสรา้งบ่อบาดาลให ้3 แห่ง ปัจจุบนัไมใ่ชแ้ลว้ ชาวบา้นจะใชน้ ้าจากเครื่องปัน่
น ้าทีต่นเองซื้อเสยีส่วนใหญ่ ในอดตีการคมนาคมกบัหมูบ่า้นอื่นๆ มถีนนเพยีง 1 สาย เป็นทาง
ดินทราย ชาวบ้านใช้เกวียนในการสญัจรและขนส่งสินค้า เช่น ฟืน ถ่านและข้าวเปลือก 
ชาวบา้นส่วนใหญ่จะเดนิเทา้เพือ่ตดิต่อกบัสงัคมภายนอก ต่อมาบา้นหนองทุ่มไดร้บัการพฒันา
ดา้นโครงสรา้งถนนมากขึน้  

ขอ้มลูภาคสนามจากการส ารวจเมือ่เดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ.2557พบว่าในบา้นหนองทุ่ม
มเีสน้ทางเขา้ออกหมูบ่า้นถงึ 4 เสน้ทาง ซึง่การมเีสน้ทางสะดวกขึน้ส่งผลใหบ้า้นหนองทุ่มมรีถ
กระบะ 32 คนั รถเก๋ง 10 คนั รถจกัรยานยนต์ 81 คนัรถจกัรยาน 79 คนั รถไถเดนิตาม 11 
คนั รถไถนัง่ขบั 4 คนั รถเกีย่วขา้ว 3 คนั ในทุกวนัมปัี้มน ้ามนัอตัโนมตัไิวบ้รกิารในหมู่บา้น 1 
แห่ง เป็นปัม้น ้ามนัของกองทุนหมูบ่า้น และมรีา้นขายน ้ามนัขนาดเลก็ๆ อกีจ านวน 2 รา้น  

วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ปีที ่8 ฉบบัที ่1 มกราคม - มถุินายน 2560 

7 

 

บา้นหนองทุ่ม ต าบลพยหุ ์อ าเภอพยหุ ์จงัหวดัศรีสะเกษ 

 
 

แผนท่ีตัง้หมู่บา้น 
 

 บา้นหนองทุ่มเป็น 1 ใน 13 หมู่บา้น ตัง้อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลพยุห ์อ าเภอพยุห ์จงัหวดัศรสีะเกษซึง่ทีต่ ัง้ของหมูบ่า้นเป็นทีร่าบทุ่งนา ไม่มพีื้นทีป่่า
หนาแน่นและแหล่งน ้าธรรมชาต ิชาวบา้นตอ้งเจาะน ้าลกึกว่า 15 เมตรจงึจะพบน ้าเพื่อน ามาใช้
ในการเกษตร บา้นหนองทุ่มมเีพยีงที่ดนิเพื่อท านา ท าสวนและเลี้ยงสตัว์ ในบา้นหนองทุ่มมี
แหล่งน ้าขนาดใหญ่เพยีง 1 แห่ง เป็นสระน ้าทีขุ่ดขึน้จากโครงการเงนิผนัในยุครฐับาลคึกฤทธิ ์
ปราโมช เมื่อปี พ.ศ.2518 ก่อนหน้านัน้เป็นสระน ้าตามธรรมชาติ ด้านสาธารณูปโภคอื่นๆ    
รฐัใหก้ารสนบัสนุนสรา้งบ่อบาดาลให ้3 แห่ง ปัจจุบนัไมใ่ชแ้ลว้ ชาวบา้นจะใชน้ ้าจากเครื่องปัน่
น ้าทีต่นเองซื้อเสยีส่วนใหญ่ ในอดตีการคมนาคมกบัหมูบ่า้นอื่นๆ มถีนนเพยีง 1 สาย เป็นทาง
ดินทราย ชาวบ้านใช้เกวียนในการสญัจรและขนส่งสินค้า เช่น ฟืน ถ่านและข้าวเปลือก 
ชาวบา้นส่วนใหญ่จะเดนิเทา้เพือ่ตดิต่อกบัสงัคมภายนอก ต่อมาบา้นหนองทุ่มไดร้บัการพฒันา
ดา้นโครงสรา้งถนนมากขึน้  

ขอ้มลูภาคสนามจากการส ารวจเมือ่เดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ.2557พบว่าในบา้นหนองทุ่ม
มเีสน้ทางเขา้ออกหมูบ่า้นถงึ 4 เสน้ทาง ซึง่การมเีสน้ทางสะดวกขึน้ส่งผลใหบ้า้นหนองทุ่มมรีถ
กระบะ 32 คนั รถเก๋ง 10 คนั รถจกัรยานยนต์ 81 คนัรถจกัรยาน 79 คนั รถไถเดนิตาม 11 
คนั รถไถนัง่ขบั 4 คนั รถเกีย่วขา้ว 3 คนั ในทุกวนัมปัี้มน ้ามนัอตัโนมตัไิวบ้รกิารในหมู่บา้น 1 
แห่ง เป็นปัม้น ้ามนัของกองทุนหมูบ่า้น และมรีา้นขายน ้ามนัขนาดเลก็ๆ อกีจ านวน 2 รา้น  



วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ปีที ่8 ฉบบัที ่1 มกราคม - มถุินายน 2560 

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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ภาพท่ี 1 ตูน้ ามนัหยอดเหรยีญในบา้นหนองทุ่มและลกัษณะสนิคา้อุปโภคบรโิภค 
 

คนบา้นหนองทุ่ม 
จากขอ้มูลการส ารวจ 85 ครวัเรอืน บ้านหนองทุ่มมปีระชากรชายจ านวน 193 คน 

ประชากรหญงิ 221 คน ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวยัแรงงานคอืช่วงอายุ 16-59 ปี ส่วนสดัส่วน
ผู้สูงอายุจาก 60-80 ปี ขึ้นไปยงัคงมจี านวนน้อย ด้านการศกึษาของคนบ้านหนองทุ่ม ใน
หมู่บา้นเคยมโีรงเรยีนระดบัประถมศกึษาตัง้ขึ้นเมือ่ปี พ.ศ. 2517 แต่เมื่อปี พ.ศ. 2546 ก็ถูก
ยกเลกิไปเพราะจ านวนนักเรยีนมน้ีอย สาเหตุทีจ่ านวนนักเรยีนมน้ีอย เนื่องจากการคมนาคม
สะดวกขึ้น ชาวบ้านส่วนหนึ่งเริม่ส่งลูกหลานไปเรยีนในตวัเมอืงศรสีะเกษ อีกทัง้โรงเรยีนใน
เมอืงเองกม็รีถรบัส่งสะดวกขึน้ ในแต่ละวนัลกูหลานชาวบา้นหนองทุ่มจะตื่นเชา้เพือ่รอขึน้รถไป
โรงเรียน รถรบัส่งนักเรียนที่เขา้ไปเรยีนในตวัเมอืงศรสีะเกษจะเก็บค่าบรกิารเดอืนละ 900 
บาท ส่วนนักเรยีนที่เขา้ไปเรยีนในเขตเทศบาลต าบลพยุห์ ซึ่งห่างเพยีง 2 กโิลเมตร ทาง
โรงเรยีนจะมรีถรบัส่งฟร ี ในบา้นหนองทุ่มปัจจุบนัจะมเีพยีงศูนย์เลี้ยงเดก็ก่อนวยัเรยีนมเีดก็ๆ 
มาเรยีนจ านวน 29 คน เฉพาะเดก็ๆ บา้นหนองทุ่มทีเ่รยีนในศนูยม์ ี17 คน  

จากข้อมูลที่น าเสนอในเบื้องต้นจะพบว่าบ้านหนองทุ่มมลีกัษณะส าคญัคล้ายกบั
หมูบ่า้นชาวนาอสีานจ านวนมากทีม่ภีมูศิาสตรห์มูบ่า้นเป็นทีร่าบ ไม่มทีรพัยากรธรรมชาตทิีจ่ะ
สามารถสรา้งมลูค่าเพือ่เพิม่รายไดใ้หก้บัครอบครวัได ้มแีต่ทีน่าเท่านัน้ทีจ่ะเป็นต้นทุนการผลติ
ดา้นการเกษตร ดงันัน้ในหมู่บา้นจงึยงัคงมลีกัษณะสงัคมเกษตร กรณีบา้นหนองทุ่มชาวบา้น
ยงัคงท านาเป็นอาชพีหลกั แต่หลงัฤดูท านาก็จะปลูกผกั ปลูกแตงโม มบีางครอบครวัปลูก
ยางพาราแลว้ แต่ยงัไมส่ามารถกรดีน ้ายางได ้  
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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
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ภาพท่ี 1 ตูน้ ามนัหยอดเหรยีญในบา้นหนองทุ่มและลกัษณะสนิคา้อุปโภคบรโิภค 
 

คนบา้นหนองทุ่ม 
จากขอ้มูลการส ารวจ 85 ครวัเรอืน บ้านหนองทุ่มมปีระชากรชายจ านวน 193 คน 

ประชากรหญงิ 221 คน ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวยัแรงงานคอืช่วงอายุ 16-59 ปี ส่วนสดัส่วน
ผู้สูงอายุจาก 60-80 ปี ขึ้นไปยงัคงมจี านวนน้อย ด้านการศกึษาของคนบ้านหนองทุ่ม ใน
หมู่บา้นเคยมโีรงเรยีนระดบัประถมศกึษาตัง้ขึ้นเมือ่ปี พ.ศ. 2517 แต่เมื่อปี พ.ศ. 2546 ก็ถูก
ยกเลกิไปเพราะจ านวนนักเรยีนมน้ีอย สาเหตุทีจ่ านวนนักเรยีนมน้ีอย เนื่องจากการคมนาคม
สะดวกขึ้น ชาวบ้านส่วนหนึ่งเริม่ส่งลูกหลานไปเรยีนในตวัเมอืงศรสีะเกษ อีกทัง้โรงเรยีนใน
เมอืงเองกม็รีถรบัส่งสะดวกขึน้ ในแต่ละวนัลกูหลานชาวบา้นหนองทุ่มจะตื่นเชา้เพือ่รอขึน้รถไป
โรงเรียน รถรบัส่งนักเรียนที่เขา้ไปเรยีนในตวัเมอืงศรสีะเกษจะเก็บค่าบรกิารเดอืนละ 900 
บาท ส่วนนักเรยีนที่เขา้ไปเรยีนในเขตเทศบาลต าบลพยุห์ ซึ่งห่างเพยีง 2 กโิลเมตร ทาง
โรงเรยีนจะมรีถรบัส่งฟร ี ในบา้นหนองทุ่มปัจจุบนัจะมเีพยีงศูนย์เลี้ยงเดก็ก่อนวยัเรยีนมเีดก็ๆ 
มาเรยีนจ านวน 29 คน เฉพาะเดก็ๆ บา้นหนองทุ่มทีเ่รยีนในศนูยม์ ี17 คน  

จากข้อมูลที่น าเสนอในเบื้องต้นจะพบว่าบ้านหนองทุ่มมลีกัษณะส าคญัคล้ายกบั
หมูบ่า้นชาวนาอสีานจ านวนมากทีม่ภีมูศิาสตรห์มูบ่า้นเป็นทีร่าบ ไม่มทีรพัยากรธรรมชาตทิีจ่ะ
สามารถสรา้งมลูค่าเพือ่เพิม่รายไดใ้หก้บัครอบครวัได ้มแีต่ทีน่าเท่านัน้ทีจ่ะเป็นต้นทุนการผลติ
ดา้นการเกษตร ดงันัน้ในหมู่บา้นจงึยงัคงมลีกัษณะสงัคมเกษตร กรณีบา้นหนองทุ่มชาวบา้น
ยงัคงท านาเป็นอาชพีหลกั แต่หลงัฤดูท านาก็จะปลูกผกั ปลูกแตงโม มบีางครอบครวัปลูก
ยางพาราแลว้ แต่ยงัไมส่ามารถกรดีน ้ายางได ้  
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แผนภมิูท่ี 1 ประชากรบา้นหนองทุ่ม 

 
การเปล่ียนแปลงของอาชีพการเกษตรในบ้านหนองทุ่ม 

ในอดตีชาวนาบา้นหนองทุ่มท านาโดยอาศยัน ้าฝน ใชแ้รงงานคนและสตัว์ในการท า
การผลติเหมอืนกบัสงัคมชาวนาดัง้เดมิทัว่ไป ผลผลติทีไ่ดจ้ะน าเกบ็ไวใ้นเลา้ขา้ว มนี าไปขาย
บา้งเพยีงเลก็น้อย วตัถุประสงค์การ ท านาของชาวบ้านหนองทุ่มในอดตีส่วนใหญ่เพื่อเกบ็ไว้
กนิและท าเมลด็พนัธุ์ รวมถงึให้เครอืญาติยมืไปใชข้ายเพื่อน าเงนิมาใช้จ่ายหรอืน าไปกนิยาม
ขาดแคลนบา้ง แต่ในฤดกูาลถดัไปญาตทิีย่มืไปกจ็ะน ามาคนื ภาพของสงัคมชาวนาในอดตีของ
ชาวบา้นหนองทุ่มในฤดทู าการผลติ จงึเป็นภาพการช่วยเหลอืแลกเปลีย่นแรงงานกนัและกนั มี
การกูย้มืขา้วกนับา้งและเมือ่ไดผ้ลผลติ ครอบครวัทีย่มืขา้วไปจะน าขา้วไปส่งถงึเลา้ขา้วของผูท้ี่
ใหย้มื (ทวชิยั ศรคีราม.สมัภาษณ์. 2558) ปัจจุบนัชาวบา้นหนองทุ่มยงัคงรอน ้าฝนในการท านา 
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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
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แต่วธิกีารท าไมไ่ดท้ านาเหมอืนดงัอดตี ชาวนาทัง้หมูบ่า้นท านาหว่าน ซื้อเมลด็พนัธก์ระสอบละ 
600-700 เสยีค้าจ้างไร่ละ 250 บาท ค่าจา้งหว่านกระสอบละ 50-70 บาท ราคาค่าปุ๋ ยเคมี
กระสอบละ 800 บาท บางครอบครวัใช้ปุ๋ ยคอกด้วยกต็้องซื้อเป็นคนัรถ ซึ่งในบา้นหนองทุ่ม
ขายปุ๋ ยคอกรถกระบะคนัละ 1,500 บาท หลงัจากหว่านไถแลว้ในช่วงเกบ็เกี่ยวชาวนาบ้าน
หนองทุ่มยงัต้องเสียค่าใช้จ่ายอีก อาทิ ค่าจ้างรถเกี่ยวข้าวไร่ละ 600-700 บาท ถ้าจ้าง
แรงงานคนเกีย่วตกวนัละ 350 บาท แมเ้ป็นญาตพิีน้่องกต็้องจ่ายใหแ้ต่อาจไม่ใช่จ านวน 350 
ญาติๆ  บางคนสามารถคุยกนัไดก้จ็่ายเพยีง 200 -250 บาท แต่กต็้องดูแลเรื่องอาหารการกนิ 
ปัจจุบนัการเกี่ยวข้าวโดยใช้แรงงานคนมพีกักนิกาแฟ กินน ้าเย็น บางครัง้มนี ้าผลไม้  ซึ่ง
เจ้าของที่นาจะต้องเตรยีมให้ นอกจากค่าจ้างเก็บเกี่ยวแล้ว ยงัมคี่าแบกกระสอบขา้วขึ้นรถ
กระสอบละ 5 บาท ในบ้านหนองทุ่มมรีถเกี่ยวข้าวจ านวน 2 คนั ในฤดูเก็บเกี่ยวเดือน
พฤศจกิายน ปี 2558 ชาวนาบา้นหนองทุ่มหลายครอบครวัใชร้ถเกีย่วขา้วในหมู่บา้น แต่บาง
ครอบครวัจา้งรถเกีย่วจากนอกหมูบ่า้นซึง่เป็นรถประเภททีส่ามารถเกีย่วและสขีา้วขึน้รถน าไป
ขายไดเ้ลย เมือ่พจิารณาในรายละเอยีดค่าใชจ้่ายพบว่าชาวนาบา้นหนองทุ่มมคี่าใชจ้่ายจ านวน
มากในแต่ละปี ทัง้ค่าลงทุนในการประกอบอาชพี ค่าการศึกษาบุตร ค่ารกัษาพยาบาล ค่า
เครื่องดื่ม ค่าท าบุญ ค่าเสี่ยงโชค ค่าประกนัชีวิต รวมถึงค่าเดินทางท่องเที่ยว การศึกษา
ค่าใช้จ่าย 12 รายการพบว่าชาวบ้านหนองทุ่มให้ความส าคญักบัการลงทุนในการประกอบ
อาชพีโดยใช้ค่าใช้จ่ายมากถึงปีละ 10,000-50,000 บาท ค่าซื้ออาหารการกนิปีละ 10,000-
50,000 บาท ชาวบา้นหนองทุ่มใหค้วามส าคญักบัค่าใชจ้่ายของบุตรหลานมากกว่าการรกัษา
สุขภาพตนเอง การศกึษาพบว่ารายจ่ายทีช่าวบา้นหนองทุ่มจ่ายมากอกีอย่างคอืการท าบุญใน
หมูบ่า้น  

จากค่าใชจ้่ายทีส่งูขึน้นี้ ส่งผลใหช้าวนาบา้นหนองทุ่มตอ้งหาเงนิเพื่อน ามาใชจ้่ายใน
ชวีติประจ าวนั  ช่องทางหาเงนินัน้นอกจากการประกอบอาชพีนอกภาคการเกษตรเพิม่ขึน้แลว้
ยงัมชี่องทางอื่นๆ อีก อาทิ การกู้เงนิจากญาติพี่น้อง กู้เงนิจากสถาบนัการเงนิ กู้เงนิจาก
ธนาคารออมสนิเนื่องจากบ้านหนองทุ่มเป็นหมู่บ้านเดยีวของอ าเภอพยุห์ที่ธนาคารออมสนิ
สาขาศรสีะเกษ สนบัสนุนกจิกรรมของสถาบนัการเงนิตามโครงการของธนาคาร แหล่งเงนิกูใ้น
บ้านหนองทุ่มจึงมหีลายแห่ง เมื่อพิจารณาแล้วชาวนาบ้านหนองทุ่มมลีกัษณะภาระหนี้สิน
คล้ายกบัชาวนาทัว่ไปในภาคอีสานคอืมหีนี้สินครอบครวัละไม่ต ่ากว่า 10,000 และไม่เกิน 
100,000 บาท ลกัษณะการเป็นหนี้ของชาวบา้นหนองทุ่มสอดคลอ้งกบัขอ้มลูในระดบัประเทศที่
ให้ขอ้มูลเกี่ยวกบัหนี้สนิว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จ านวนหนี้สนิครวัเรอืนในประเทศไทยได้
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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

11
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แต่วธิกีารท าไมไ่ดท้ านาเหมอืนดงัอดตี ชาวนาทัง้หมูบ่า้นท านาหว่าน ซื้อเมลด็พนัธก์ระสอบละ 
600-700 เสยีค้าจ้างไร่ละ 250 บาท ค่าจา้งหว่านกระสอบละ 50-70 บาท ราคาค่าปุ๋ ยเคมี
กระสอบละ 800 บาท บางครอบครวัใช้ปุ๋ ยคอกด้วยกต็้องซื้อเป็นคนัรถ ซึ่งในบา้นหนองทุ่ม
ขายปุ๋ ยคอกรถกระบะคนัละ 1,500 บาท หลงัจากหว่านไถแลว้ในช่วงเกบ็เกี่ยวชาวนาบ้าน
หนองทุ่มยงัต้องเสียค่าใช้จ่ายอีก อาทิ ค่าจ้างรถเกี่ยวข้าวไร่ละ 600-700 บาท ถ้าจ้าง
แรงงานคนเกีย่วตกวนัละ 350 บาท แมเ้ป็นญาตพิีน้่องกต็้องจ่ายใหแ้ต่อาจไม่ใช่จ านวน 350 
ญาติๆ  บางคนสามารถคุยกนัไดก้จ็่ายเพยีง 200 -250 บาท แต่กต็้องดูแลเรื่องอาหารการกนิ 
ปัจจุบนัการเกี่ยวข้าวโดยใช้แรงงานคนมพีกักนิกาแฟ กินน ้าเย็น บางครัง้มนี ้าผลไม้  ซึ่ง
เจ้าของที่นาจะต้องเตรยีมให้ นอกจากค่าจ้างเก็บเกี่ยวแล้ว ยงัมคี่าแบกกระสอบขา้วขึ้นรถ
กระสอบละ 5 บาท ในบ้านหนองทุ่มมรีถเกี่ยวข้าวจ านวน 2 คนั ในฤดูเก็บเกี่ยวเดือน
พฤศจกิายน ปี 2558 ชาวนาบา้นหนองทุ่มหลายครอบครวัใชร้ถเกีย่วขา้วในหมู่บา้น แต่บาง
ครอบครวัจา้งรถเกีย่วจากนอกหมูบ่า้นซึง่เป็นรถประเภททีส่ามารถเกีย่วและสขีา้วขึน้รถน าไป
ขายไดเ้ลย เมือ่พจิารณาในรายละเอยีดค่าใชจ้่ายพบว่าชาวนาบา้นหนองทุ่มมคี่าใชจ้่ายจ านวน
มากในแต่ละปี ทัง้ค่าลงทุนในการประกอบอาชพี ค่าการศึกษาบุตร ค่ารกัษาพยาบาล ค่า
เครื่องดื่ม ค่าท าบุญ ค่าเสี่ยงโชค ค่าประกนัชีวิต รวมถึงค่าเดินทางท่องเที่ยว การศึกษา
ค่าใช้จ่าย 12 รายการพบว่าชาวบ้านหนองทุ่มให้ความส าคญักบัการลงทุนในการประกอบ
อาชพีโดยใช้ค่าใช้จ่ายมากถึงปีละ 10,000-50,000 บาท ค่าซื้ออาหารการกนิปีละ 10,000-
50,000 บาท ชาวบา้นหนองทุ่มใหค้วามส าคญักบัค่าใชจ้่ายของบุตรหลานมากกว่าการรกัษา
สุขภาพตนเอง การศกึษาพบว่ารายจ่ายทีช่าวบา้นหนองทุ่มจ่ายมากอกีอย่างคอืการท าบุญใน
หมูบ่า้น  

จากค่าใชจ้่ายทีส่งูขึน้นี้ ส่งผลใหช้าวนาบา้นหนองทุ่มตอ้งหาเงนิเพื่อน ามาใชจ้่ายใน
ชวีติประจ าวนั  ช่องทางหาเงนินัน้นอกจากการประกอบอาชพีนอกภาคการเกษตรเพิม่ขึน้แลว้
ยงัมชี่องทางอื่นๆ อีก อาทิ การกู้เงนิจากญาติพี่น้อง กู้เงนิจากสถาบนัการเงนิ กู้เงนิจาก
ธนาคารออมสนิเนื่องจากบ้านหนองทุ่มเป็นหมู่บ้านเดยีวของอ าเภอพยุห์ที่ธนาคารออมสนิ
สาขาศรสีะเกษ สนบัสนุนกจิกรรมของสถาบนัการเงนิตามโครงการของธนาคาร แหล่งเงนิกูใ้น
บ้านหนองทุ่มจึงมหีลายแห่ง เมื่อพิจารณาแล้วชาวนาบ้านหนองทุ่มมลีกัษณะภาระหนี้สิน
คล้ายกบัชาวนาทัว่ไปในภาคอีสานคอืมหีนี้สินครอบครวัละไม่ต ่ากว่า 10,000 และไม่เกิน 
100,000 บาท ลกัษณะการเป็นหนี้ของชาวบา้นหนองทุ่มสอดคลอ้งกบัขอ้มลูในระดบัประเทศที่
ให้ขอ้มูลเกี่ยวกบัหนี้สนิว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จ านวนหนี้สนิครวัเรอืนในประเทศไทยได้
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เพิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยขอ้มลูแสดงใหเ้ห็นว่า จ านวนหนี้สนิ
ครวัเรอืนนัน้ไดเ้พิม่จากรอ้ยละ 61 ของผลติภณัฑ์มวลรวม (จดีพี)ี ในปี พ.ศ. 2552 มากขึ้น
เป็นร้อยละ 85 ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2557 ท าให้หนี้สนิครวัเรอืนของไทยนัน้มมีากที่สุดใน
ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ การเกดิหนี้สนิของครอบครวัชาวนาบา้นหนองทุ่ม ดา้นหนึ่ง
เกดิจากไมส่ามารถท าการผลติเพือ่ใหเ้กดิรายไดม้าใชจ้่ายในชวีติประจ าวนั ประกอบกบัสภาวะ
ทางเศรษฐกจิทีร่าคาสนิคา้ต่างๆ เพิม่ขึน้ การใช่จ่ายในดา้นอื่นๆ เพิม่ขึน้ในทุกดา้น เหล่านี้เป็น
ปัจจัยภายในหมู่บ้านทางด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลโดยตรงต่อการด าเนินชีวิตของชาวนาใน
หมูบ่า้น เมือ่ไมส่ามารถท าการผลติดา้นการเกษตรเพือ่สรา้งรายไดใ้นชวีติประจ าวนัได้ ชาวนา
บา้นหนองทุ่มจงึอพยพแรงงานออกนอกหมูบ่า้นอย่างต่อเนื่อง 

เมือ่ไดพ้จิารณาถึงบรบิทด้านประชากรและระบบเศรษฐกจิของบา้นหนองทุ่มแล้ว 
จะพบว่าการด าเนินชวีติของชาวนาในหมูบ่า้นชนบทไม่สามารถพึง่พาระบบเศรษฐกจิดา้นการ
ท าการเกษตรไดเ้พยีงอย่างเดยีวอกีต่อไป จ าเป็นตอ้งพึง่พาอาชพีนอกภาคการเกษตรดว้ย แต่
ไม่ได้หมายรวมถึงการอธบิายว่าสงัคมชาวนาหรอืสงัคมเกษตรได้ล่มสลายไปแล้วดงัที่กลุ่ม
นักวชิาการด้านชนบทศกึษาบางกลุ่มได้อธบิายไว ้การศกึษาของผูเ้ขยีนพบว่าสงัคมชาวนา
อสีานในระดบัครวัเรอืนยงัคงด ารงไวซ้ึง่วฒันธรรมประเพณีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติแมม้กีารน า
เทคโนโลยทีนัสมยัมาใช ้แต่กไ็มไ่ดล้ะเลยทีจ่ะบชูา ผนีา ผฟ้ีา ผฝีนหรอืผบีรรพบุรุษ เพยีงแต่มี
การปรบัเปลีย่นวธิกีารขัน้ตอนหรอืวธิคีดิในการจดัพธิีกรรมบา้งตามความเหมะสม งานศกึษา
วธิคีดิทอ้งถิน่กบัการสรา้งความเป็นพระโพธสิตัวช์าวบา้น ในประเพณบีุญหลวง อ าเภอด่าน
ซา้ย จงัหวดัเลย โดยปฐม หงษ์สุวรรณ (2558) เสนอใหเ้หน็การด ารงอยู่ของความเชือ่ดัง้เดมิ
ของคนอสีานทีม่กีารปรบัเปลีย่นวธิคีดิและความหมายในการประกอบพธิกีรรมในหมู่บา้นอย่าง
ชดัเจน มกีารหยบิยมืความหมายจากหลายๆแหล่งมาตีความและแสดงออกเชงิสญัลกัษณ์ มี
การปรบัเปลี่ยนวธิกีารขัน้ตอนและอุปกรณ์การสื่อความหมายโดยมกีลุ่มคนจ านวนมากเขา้
มาร่วมแสดงในงานบุญ ซึง่สอดคลอ้งกบัพืน้ทีบุ่ญผะเหวดของบา้นหนองทุ่มทีผู่เ้ขยีนศกึษา แม้
ในบุญผะเหวดบา้นหนองทุ่มจะไม่พบการปรบัเปลีย่นความหมายของงานบุญมากนัก แต่สิง่ที่
ผูว้จิยัพบคอืการปรบัเปลี่ยนขัน้ตอนทางศาสนาพธิกีรรมและพธิพีราหมณ์ลงและเพิม่ข ัน้ตอน
การกล่าวเปิดงานของนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล เพิม่ความบนัเทงิด้วยวงหมอล าซิง่และ
จดังานขายสนิคา้ตลาดนดัเพิม่เขา้ไปดว้ย  

การจดังานบุญประเพณีในหมู่บ้านลกัษณะนี้จึงไม่ได้หมายถึงการเคารพในสิ่ง
ศกัดิส์ทิธิ ์เพื่อปกป้องคุ้มครองใหช้าวบ้านอยู่รอดปลอดภยัเพยีงอย่างอกีต่อไป แต่หมายถึง
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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
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พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
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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 
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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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การจดัความสมัพนัธข์องผูค้นทีม่าเกีย่วขอ้งโดยผูม้อี านาจแบบใหม่ๆ  ในหมูบ่า้น ขณะเดยีวกนั
กม็กีารจดัวางผูค้นเพือ่ด าเนินกจิกรรมงานบุญประเพณี แต่กไ็ม่สามารถท าไดโ้ดยสะดวกตาม
อ าเภอใจของผู้มอี านาจนัก เนื่องจากคนในหมู่บ้านต่างมคีวามรู้ความสามารถ ทกัษะความ
เชีย่วชาญในการช่วยงานแตกต่างกนัไป เช่น คนจดัสถานที ่คนจดัพธิ ีคนเตรยีมอาหาร คนท า
เอกสารประชาสมัพนัธ์ ซึ่งหากไม่พึ่งพาพวกเขา งานบุญจะไม่สามารถจดัได้อย่างสมบูรณ์ 
เพราะนอกจากตอ้งพึง่พาทกัษะของพวกเขาแลว้ ยงัต้องพึง่พาการตดัสนิใจของเขาผ่านการ
ประชาคมหมูบ่า้นเพือ่ก าหนดขอ้ตกลงในการแบ่งงานกนัท า ก าหนดกฎระเบยีบร่วมกนัในการ
แบ่งปันค่าใชจ้่ายทีใ่ชใ้นงานบุญ ซึง่คนทีเ่ขา้ไปมสี่วนร่วมนอกจากเป็นชาวนาในฐานะผูม้คีวาม
เชื่อร่วมกนัแลว้ บางคนเป็นพ่อคา้ เป็นกรรมการวดั รวมถงึเป็นสมาชกิสภาทอ้งถิน่ ซึ่งพวก
เขาต่างต้องรกัษาสถานะและบทบาทตนเองไว้ ขณะเดยีวกนัก็ต้องรกัษาผลประโยชน์ของ
ตนเองในการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ไวด้ว้ยเช่นกนั อาท ิคนท าอาหารกต็อ้งต่อรองราคาใหคุ้ม้ค่ากบั
การลงทุน คนจดัท าบรเิวณพธิีการต่างค านวลค่าใช้จ่ายที่จะต้องเสยีไปและความคุ้มทุนกบั
แรงงานทีล่งไป เป็นตน้ 

ผู้เขียนเห็นว่าความสัมพันธ์ของผู้คนในงานบุญประเพณีดังกล่าวนี้มีล ักษณะ 
“Polybians” ซึง่หมายถงึสงัคมของชาวนาผูม้อีตัลกัษณ์ส่วนตวัทีผ่สมผสานอตัวสิยัหลายแบบ 
ซึ่งหากพิจารณาแล้วจะพบว่าคนที่อยู่ในพธิกีรรม ด้านหนึ่งเป็นผู้ที่มคีวามเชื่อศรทัธาในสิ่ง
ศกัดิส์ทิธิท์ ีเ่ขาเคารพนับถอื แต่ขณะเดยีวกนัเขากต็้องลงทุนลงแรงในกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบั
งานบุญดว้ย เพราะฉะนัน้จงึไมแ่ปลกทีเ่หน็การจดัสรรปันส่วนรายไดจ้ากการท าบุญใหก้บัผูท้ีม่ ี
ส่วนเกี่ยวข้องหลงัจากเสร็จสิ้นงานบุญส าคัญนัน้  การจดังานบุญประเพณีโดยมวีาระทาง
เศรษฐกจิการเมอืงเขา้ไปเกีย่วขอ้งนี้เป็นเพยีงส่วนหนึ่งของสงัคมหลงัชาวนา ( Post Peasant) 
ทีป่ระกอบดว้ยกลุ่มชนชัน้ใหมท่ีม่ฐีานะทางเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืงทีเ่ปลีย่นไปในช่วงปลาย
ศตวรรษที ่20 ซึ่งไมเคลิ เคยีร์นีย์ ( Michael Keareney, 1996 อ้างในสมชยั ภทัร ธนานันท์, 
2555) อธบิายถงึสงัคมหลงัชาวนา (Post Peasant) ในลาตนิอเมรกิาว่ามลีกัษณะส าคญัหลาย
ประการ อาท ิลกัษณะประการที ่1 ชาวนาไม่ไดท้ าการเกษตรเพื่อยงัชพีเพยีงอย่างเดยีว แต่
ชาวนาท าการเกษตรและท าธุรกจิการเกษตรดว้ย ประการที ่2 ชาวนามอีาชพีคา้ขายทัง้ใน
หมู่บ้านและนอกหมู่บ้าน ประการที่ 3 ชาวนาจ านวนหนึ่งเป็นพ่อค้า ข้าราชการและ
นกัการเมอืง ลกัษณะดงักล่าวนี้เป็นการเปลีย่นแปลงของสงัคมชาวนาขนานใหญ่หลงัเกดิการ
เปลีย่นแปลงของระบบเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้ทัว่โลก ส่งผลใหส้งัคมชาวนาเปลีย่นแปลงไปเกอืบ
ทัง้หมด เป็นการเปลี่ยนแปลงจากชุมชนดัง้เดมิไปสู่ชุมชนที่มลีกัษณะจะทนัสมยัก็ไม่ใช่จะ
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ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
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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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การจดัความสมัพนัธข์องผูค้นทีม่าเกีย่วขอ้งโดยผูม้อี านาจแบบใหม่ๆ  ในหมูบ่า้น ขณะเดยีวกนั
กม็กีารจดัวางผูค้นเพือ่ด าเนินกจิกรรมงานบุญประเพณี แต่กไ็ม่สามารถท าไดโ้ดยสะดวกตาม
อ าเภอใจของผู้มอี านาจนัก เนื่องจากคนในหมู่บ้านต่างมคีวามรู้ความสามารถ ทกัษะความ
เชีย่วชาญในการช่วยงานแตกต่างกนัไป เช่น คนจดัสถานที ่คนจดัพธิ ีคนเตรยีมอาหาร คนท า
เอกสารประชาสมัพนัธ์ ซึ่งหากไม่พึ่งพาพวกเขา งานบุญจะไม่สามารถจดัได้อย่างสมบูรณ์ 
เพราะนอกจากตอ้งพึง่พาทกัษะของพวกเขาแลว้ ยงัต้องพึง่พาการตดัสนิใจของเขาผ่านการ
ประชาคมหมูบ่า้นเพือ่ก าหนดขอ้ตกลงในการแบ่งงานกนัท า ก าหนดกฎระเบยีบร่วมกนัในการ
แบ่งปันค่าใชจ้่ายทีใ่ชใ้นงานบุญ ซึง่คนทีเ่ขา้ไปมสี่วนร่วมนอกจากเป็นชาวนาในฐานะผูม้คีวาม
เชื่อร่วมกนัแลว้ บางคนเป็นพ่อคา้ เป็นกรรมการวดั รวมถงึเป็นสมาชกิสภาทอ้งถิน่ ซึ่งพวก
เขาต่างต้องรกัษาสถานะและบทบาทตนเองไว้ ขณะเดยีวกนัก็ต้องรกัษาผลประโยชน์ของ
ตนเองในการจดัพธิกีรรมนัน้ๆ ไวด้ว้ยเช่นกนั อาท ิคนท าอาหารกต็อ้งต่อรองราคาใหคุ้ม้ค่ากบั
การลงทุน คนจดัท าบรเิวณพธิีการต่างค านวลค่าใช้จ่ายที่จะต้องเสยีไปและความคุ้มทุนกบั
แรงงานทีล่งไป เป็นตน้ 

ผู้เขียนเห็นว่าความสัมพันธ์ของผู้คนในงานบุญประเพณีดังกล่าวนี้มีล ักษณะ 
“Polybians” ซึง่หมายถงึสงัคมของชาวนาผูม้อีตัลกัษณ์ส่วนตวัทีผ่สมผสานอตัวสิยัหลายแบบ 
ซึ่งหากพิจารณาแล้วจะพบว่าคนที่อยู่ในพธิกีรรม ด้านหนึ่งเป็นผู้ที่มคีวามเชื่อศรทัธาในสิ่ง
ศกัดิส์ทิธิท์ ีเ่ขาเคารพนับถอื แต่ขณะเดยีวกนัเขากต็้องลงทุนลงแรงในกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบั
งานบุญดว้ย เพราะฉะนัน้จงึไมแ่ปลกทีเ่หน็การจดัสรรปันส่วนรายไดจ้ากการท าบุญใหก้บัผูท้ีม่ ี
ส่วนเกี่ยวข้องหลงัจากเสร็จสิ้นงานบุญส าคัญนัน้  การจดังานบุญประเพณีโดยมวีาระทาง
เศรษฐกจิการเมอืงเขา้ไปเกีย่วขอ้งนี้เป็นเพยีงส่วนหนึ่งของสงัคมหลงัชาวนา ( Post Peasant) 
ทีป่ระกอบดว้ยกลุ่มชนชัน้ใหมท่ีม่ฐีานะทางเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืงทีเ่ปลีย่นไปในช่วงปลาย
ศตวรรษที ่20 ซึ่งไมเคลิ เคยีร์นีย์ ( Michael Keareney, 1996 อ้างในสมชยั ภทัร ธนานันท์, 
2555) อธบิายถงึสงัคมหลงัชาวนา (Post Peasant) ในลาตนิอเมรกิาว่ามลีกัษณะส าคญัหลาย
ประการ อาท ิลกัษณะประการที ่1 ชาวนาไม่ไดท้ าการเกษตรเพื่อยงัชพีเพยีงอย่างเดยีว แต่
ชาวนาท าการเกษตรและท าธุรกจิการเกษตรดว้ย ประการที ่2 ชาวนามอีาชพีคา้ขายทัง้ใน
หมู่บ้านและนอกหมู่บ้าน ประการที่ 3 ชาวนาจ านวนหนึ่งเป็นพ่อค้า ข้าราชการและ
นกัการเมอืง ลกัษณะดงักล่าวนี้เป็นการเปลีย่นแปลงของสงัคมชาวนาขนานใหญ่หลงัเกดิการ
เปลีย่นแปลงของระบบเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้ทัว่โลก ส่งผลใหส้งัคมชาวนาเปลีย่นแปลงไปเกอืบ
ทัง้หมด เป็นการเปลี่ยนแปลงจากชุมชนดัง้เดมิไปสู่ชุมชนที่มลีกัษณะจะทนัสมยัก็ไม่ใช่จะ
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ดัง้เดมิก็ไม่เชงิ โดยเฉพาะในสงัคมชาวนาโลกทีส่าม เช่น ชาวนาในเอเชยีและลาตนิอเมรกิา  
การเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สงัคมชาวนากลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
โลกาภวิตัน์ทีก่วา้งใหญ่ไพศาล ความสมัพนัธท์างเศรษฐกจิสงัคมและการเมอืงในสงัคมชาวนา
ไม่ได้ถูกจ ากดัขอบเขตดงัเช่นอดตีที่ผ่านมา การด าเนินชวีติของชาวนาได้เชื่อมต่อกบัโลก
ภายนอกในหลายดา้น มกีารเดนิทางไปมาตดิต่อสือ่สารหลายรปูแบบกบัโลกภายนอกจนน าพา
ค่านิยมใหม่ๆ เขา้สู่สงัคมชาวนา ส่งผลใหชุ้มชนชาวนามคี่านิยมเปลี่ยนไปคลา้ยสงัคมเมอืง
มากขึน้ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคมและวฒันธรรม  

หลงัจาก Keareney ใชแ้นวคดิหลงัชาวนา (Post Peasant ) ศกึษาระบบเศรษฐกจิ
ในสงัคมลาตนิอเมรกิา เมือ่หนัมาพจิารณาบรบิทในประเทศไทยช่วงเกดิการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมอืงปี พ.ศ. 2553 สมชยั ภทัรธานานันท์ (2555) ไดน้ าแนวคดิหลงัชาวนามาประยุกต์ใช้
ท าความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคมการเมอืงของสงัคมชาวนาอีสานว่ามี
ลกัษณะส าคญัหลายประการ อาทเิช่น ประการที ่1 เป็นสงัคมของการอพยพแรงงานเขา้ไป
ท างานทัง้ในเมอืงและต่างประเทศ ประการที ่2 เป็นสงัคมทีส่ามารถเขา้ถงึความทนัสมยัและ
เทคโนโลยใีหม่ๆ  จากการพฒันาของระบบไฟฟ้าและการคมนาคมทีท่ ัว่ถงึในชนบท ประการที ่
3 เป็นสงัคมทีช่าวนาเขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบักจิกรรมทางเศรษฐกจิทีไ่ม่ใช่การเกษตรในหมูบ่า้น
เพิม่มากขึน้ ประการที ่4 เป็นสงัคมชาวนาทีถู่กผนวกเขา้สู่ความเป็นเมอืงมากยิง่ขึ้น ประการที ่
5 เป็นสงัคมการเมอืงใหม่ทีช่าวนาได้เขา้ไปมบีทบาททางการเมอืงมากขึน้และกลายเป็นพลงั
เคลือ่นไหวทางการเมอืงแบบใหม่ทีม่นีัยต่อการเปลีย่นแปลงในสงัคมไทย  และสมชยัไดเ้สนอ
แนวคิดส าคัญว่าการศึกษาสังคมชาวนาควรต้องศึกษาเชิงโครงสร้างทัง้ด้านเศรษฐกิจ 
การเมอืงและสงัคมวฒันธรรมร่วมกนัเพื่อใหเ้หน็ความสมัพนัธ์ของโครงสร้างแบบองค์รวมที่
ต่างก าหนดกนัและกนั  ในส่วนต่อไปผูเ้ขยีนจะน าแนวคดิหลงัชาวนามาปรบัใชใ้นการอธบิาย
โครงสร้างทางสงัคมและวฒันธรรม กรณี งานบุญผะเหวดของชาวบ้านหนองทุ่ม โดยจะ
ประยุกต์ใชร้่วมกบัแนวคดิเศรษฐกจิทรพัย์สนิเชงิสญัลกัษณ์ของบรูด์เิยอ  

ความสมัพนัธ์ของผูค้นและรฐัท้องถ่ินในงานบญุผะเหวด   
ชาวบา้นหนองทุ่มมลีกัษณะการด าเนินชวีติคลา้ยกบัชาวนาในภาคอสีานทัว่ไป คอื 

ประสบปัญหาความทุกขย์าก ท านาไม่ไดผ้ลผลติ ขาดแหล่งน ้า อกีทัง้รายไดเ้พื่อใชจ้่ายไม่พอ
กบัการด าเนินชวีติ ชาวนาบ้านหนองทุ่มส่วนหนึ่งอพยพแรงงานไปท างานที่จงัหวดัระยอง 
ชลบุร ีรวมถงึกรุงเทพมหานคร เพื่อรบัจา้งหาเงนิส่งกลบัมายงัครอบครวัที่บา้นหนองทุ่ม คน
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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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หนุ่ม-สาววยัแรงงานท างานเกบ็เงนิ โดยมคีวามหวงัว่าจะน ากลบัมาซื้อทีด่นิท ากนิ น ามาเป็น
ค่าใช้จ่ายให้ลูกได้เรยีนหนังสอื จากอดตีถึงปัจจุบนัชาวบ้านหนองทุ่มยงัคงเป็นหมู่บ้านที่มี
ประชากรอพยพแรงงานไปท างานต่างถิน่ ชาวบา้นส่วนใหญ่เป็นผูสู้งอายุยงัคงท าการเกษตร
เป็นหลกั สุนนัท ์จริงัดา (สมัภาษณ์.2557) ผูใ้หญ่บา้นคนปัจจุบนั ใหข้อ้มลูกบัผูเ้ขยีนว่า  

“ชาวบา้นหนองทุ่มจะท านาเป็นส่วนใหญ่ เพราะไดเ้งนิจากลูกหลานทีส่่งมาให ้พ่อ-
แม่ ทีอ่ยู่ทางบา้นกจ็ะเอาไปจา้งคนงาน จา้งหว่าน จา้งเกีย่ว ทีเ่หลอืกเ็อาไวใ้หห้ลานไปเรยีน
หนงัสอื แลว้กท็ีเ่หลอืจะเกบ็ไว ้บางทลีกูๆอยู่ต่างจงัหวดักส็่งเงนิมาไมพ่อใช”้   

เมือ่เขา้ไปในหมูบ่า้นจะพบเหน็ผูค้นส่วนใหญ่ใชช้วีติอยู่แบบไม่เร่งรบีนัก เมือ่มงีาน
บุญประเพณหีรอืการประชุมกบัส่วนราชการชาวบา้นจะใชพ้ื้นทีว่ดัเป็นสถานทีป่ระชุม พระครู
พศิาลพลธรรม (สมัภาษณ์.2557) เจา้อาวาสวดับา้นหนองทุ่มใหข้อ้มลูเพิม่เตมิว่า  

“ตัง้แต่อดีตแล้วบ้านหนองทุ่มเป็นหมู่บ้านเล็ก มปัีญหาอะไรจะพูดคุยกนั จะมผีู้
อาวุโสของหมู่บ้านเป็นแกนน า ดงัเช่นจะมกีารจดังานบุญใหญ่ เช่น บุญผะเหวด ปี 2557 นี้ 
ชาวบา้นเขาจะประชุมกนัตลอดโดยใชว้ดันี่หละเป็นทีป่ระชุม” 

 
บทบาทของคนบา้นหนองทุ่มกบัการประกอบสร้างงานบญุผะเหวด 

พืน้ที ่“วดัและงานบุญ” ยงัคงมคีวามส าคญัต่อชาวบา้นหนองทุ่ม จงึไม่เป็นทีแ่ปลก
ไปนกัทีบ่า้นหนองทุ่มสามารถจดังานบุญ “ผะเหวด” มาไดร้่วม 10 ปีต่อเนื่อง โดยมหีน่วยงาน
ภาครฐัสนบัสนุน เช่น ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั ส านกังานวฒันธรรมอ าเภอ องค์การบรหิาร
ส่วนต าบล ส านักงานประชาสมัพนัธ์จงัหวดั เขา้มาสนับสนุนกิจกรรม โดยเฉพาะองค์การ
บรหิารส่วนต าบลพยุห์ไดน้ ากจิกรรมงานบุญผะเหวดเขา้ขอ้บญัญตัแิละจดัสรรงบประมาณให้
ทุกปี บ้านหนองทุ่มจงึจดังานบุญพระเหวดมาได้อย่างต่อเนื่องตามความเชื่อของชาวอีสาน 
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2548 พระครพูศิาลพลธรรม ไดป้ระชุมชาวบา้นว่าจะท าอย่างไรใหบ้า้นหนองทุ่ม
เป็นศนูยร์วมทางศาสนา ใชว้ดัเป็นศนูยร์วมของกจิกรรมของชาวบา้น และไดป้รกึษากบัชุมชน
และคณะกรรมการหมูบ่า้นว่างานบุญอะไรทีช่าวบา้นยงัคงมคีวามศรทัธาและเป็นประโยชน์กบั
ชุมชน การประชุมครัง้นัน้ไดม้ขีอ้ตกลงว่าจะจดับุญผะเหวด สาล ีจนัทสาร (สมัภาษณ์.2557) 
อดตีผูใ้หญ่บา้นคอืหนึ่งในผูร้่วมผลกัดนัการจดังานบุญผะเหวดใหข้อ้มลูว่า 
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บรหิารส่วนต าบลพยุห์ไดน้ ากจิกรรมงานบุญผะเหวดเขา้ขอ้บญัญตัแิละจดัสรรงบประมาณให้
ทุกปี บ้านหนองทุ่มจงึจดังานบุญพระเหวดมาได้อย่างต่อเนื่องตามความเชื่อของชาวอีสาน 
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2548 พระครพูศิาลพลธรรม ไดป้ระชุมชาวบา้นว่าจะท าอย่างไรใหบ้า้นหนองทุ่ม
เป็นศนูยร์วมทางศาสนา ใชว้ดัเป็นศนูยร์วมของกจิกรรมของชาวบา้น และไดป้รกึษากบัชุมชน
และคณะกรรมการหมูบ่า้นว่างานบุญอะไรทีช่าวบา้นยงัคงมคีวามศรทัธาและเป็นประโยชน์กบั
ชุมชน การประชุมครัง้นัน้ไดม้ขีอ้ตกลงว่าจะจดับุญผะเหวด สาล ีจนัทสาร (สมัภาษณ์.2557) 
อดตีผูใ้หญ่บา้นคอืหนึ่งในผูร้่วมผลกัดนัการจดังานบุญผะเหวดใหข้อ้มลูว่า 
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
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หนุ่ม-สาววยัแรงงานท างานเกบ็เงนิ โดยมคีวามหวงัว่าจะน ากลบัมาซื้อทีด่นิท ากนิ น ามาเป็น
ค่าใช้จ่ายให้ลูกได้เรยีนหนังสอื จากอดตีถึงปัจจุบนัชาวบ้านหนองทุ่มยงัคงเป็นหมู่บ้านที่มี
ประชากรอพยพแรงงานไปท างานต่างถิน่ ชาวบา้นส่วนใหญ่เป็นผูสู้งอายุยงัคงท าการเกษตร
เป็นหลกั สุนนัท ์จริงัดา (สมัภาษณ์.2557) ผูใ้หญ่บา้นคนปัจจุบนั ใหข้อ้มลูกบัผูเ้ขยีนว่า  

“ชาวบา้นหนองทุ่มจะท านาเป็นส่วนใหญ่ เพราะไดเ้งนิจากลูกหลานทีส่่งมาให ้พ่อ-
แม่ ทีอ่ยู่ทางบา้นกจ็ะเอาไปจา้งคนงาน จา้งหว่าน จา้งเกีย่ว ทีเ่หลอืกเ็อาไวใ้หห้ลานไปเรยีน
หนงัสอื แลว้กท็ีเ่หลอืจะเกบ็ไว ้บางทลีกูๆอยู่ต่างจงัหวดักส็่งเงนิมาไมพ่อใช”้   

เมือ่เขา้ไปในหมูบ่า้นจะพบเหน็ผูค้นส่วนใหญ่ใชช้วีติอยู่แบบไม่เร่งรบีนัก เมือ่มงีาน
บุญประเพณหีรอืการประชุมกบัส่วนราชการชาวบา้นจะใชพ้ื้นทีว่ดัเป็นสถานทีป่ระชุม พระครู
พศิาลพลธรรม (สมัภาษณ์.2557) เจา้อาวาสวดับา้นหนองทุ่มใหข้อ้มลูเพิม่เตมิว่า  

“ตัง้แต่อดีตแล้วบ้านหนองทุ่มเป็นหมู่บ้านเล็ก มปัีญหาอะไรจะพูดคุยกนั จะมผีู้
อาวุโสของหมู่บ้านเป็นแกนน า ดงัเช่นจะมกีารจดังานบุญใหญ่ เช่น บุญผะเหวด ปี 2557 นี้ 
ชาวบา้นเขาจะประชุมกนัตลอดโดยใชว้ดันี่หละเป็นทีป่ระชุม” 

 
บทบาทของคนบา้นหนองทุ่มกบัการประกอบสร้างงานบญุผะเหวด 

พืน้ที ่“วดัและงานบุญ” ยงัคงมคีวามส าคญัต่อชาวบา้นหนองทุ่ม จงึไม่เป็นทีแ่ปลก
ไปนกัทีบ่า้นหนองทุ่มสามารถจดังานบุญ “ผะเหวด” มาไดร้่วม 10 ปีต่อเนื่อง โดยมหีน่วยงาน
ภาครฐัสนบัสนุน เช่น ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั ส านกังานวฒันธรรมอ าเภอ องค์การบรหิาร
ส่วนต าบล ส านักงานประชาสมัพนัธ์จงัหวดั เขา้มาสนับสนุนกิจกรรม โดยเฉพาะองค์การ
บรหิารส่วนต าบลพยุห์ไดน้ ากจิกรรมงานบุญผะเหวดเขา้ขอ้บญัญตัแิละจดัสรรงบประมาณให้
ทุกปี บ้านหนองทุ่มจงึจดังานบุญพระเหวดมาได้อย่างต่อเนื่องตามความเชื่อของชาวอีสาน 
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2548 พระครพูศิาลพลธรรม ไดป้ระชุมชาวบา้นว่าจะท าอย่างไรใหบ้า้นหนองทุ่ม
เป็นศนูยร์วมทางศาสนา ใชว้ดัเป็นศนูยร์วมของกจิกรรมของชาวบา้น และไดป้รกึษากบัชุมชน
และคณะกรรมการหมูบ่า้นว่างานบุญอะไรทีช่าวบา้นยงัคงมคีวามศรทัธาและเป็นประโยชน์กบั
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ชุมชน การประชุมครัง้นัน้ไดม้ขีอ้ตกลงว่าจะจดับุญผะเหวด สาล ีจนัทสาร (สมัภาษณ์.2557) 
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“เราคุยกนัว่าตอ้งใชบุ้ญผะเหวด เพราะเป็นงานบุญมกีจิกรรมหลายอย่างทัง้การตัง้
กองบุญ การจดัขบวนแห่ การจดัเทศน์มหาชาต ิรวมทัง้การแห่กนัหลอนเพื่อหาทุนท านุบ ารุง
ศาสนา” 

 
บทบาทของท้องถ่ินกบัการมีส่วนร่วมในงานบญุ 

 จากนัน้ชาวบา้นหนองทุ่มกเ็ริม่จดังานบุญทุกปี จนในปี พ.ศ.2550 เมื่อองค์การ
บรหิารส่วนต าบลพยุห์ได้ผู้บรหิารหนุ่มผู้มวี ิสยัทศัน์ชื่อนายพเิชษฐ ศรีคราม เขา้มาบรหิาร
ราชการในระดบัทอ้งถิน่ เขาไดใ้หน้โยบายกบัส่วนราชการโดยเฉพาะส่วนงานดา้นการศกึษา
และวฒันธรรมใหส้นบัสนุนกจิกรรมบุญผะเหวดของชาวบา้นหนองทุ่ม พเิชษฐเป็นนายกถงึ 2 
สมยัและได้เว้นช่วงไป 1 สมยั ในปี 2556 เขากลบัมาเป็นนายกอีกครัง้และยงัคงสนับสนุน
กจิกรรมบุญผะเหวด นายกพเิชษฐอธบิายถงึแนวคดิของเขาว่า  

“ผมคดิว่างานบุญนี้มปีระโยชน์กบัพีน้่องบา้นหนองทุ่มทีไ่ดส้รา้งกจิกรรมร่วมกนั ได้
พบลูกหลานของเขา ไดแ้สดงออกในดา้นต่างๆ องค์การบรหิารส่วนต าบลเป็นเพยีงทีป่รกึษา 
ใหง้บประมาณสนับสนุน นอกนัน้ชาวบา้นเขาด าเนินการ ตัง้แต่การออกแบบขบวน การแต่ง
กาย กจิกรรมเทศน์มหาชาต ิส่วนองคก์ารบรหิารส่วนต าบลกท็ าหน้าทีป่ระสานหน่วยงาน เช่น 
วฒันธรรมจงัหวดั วฒันธรรมอ าเภอ ประชาสมัพนัธ์จงัหวดั รวมทัง้เชญิแขกผูใ้หญ่มาร่วมงาน 
เพื่อให้ชาวบา้นเขาภาคภูมใิจ” นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลพยุห์เล่าถงึการเป็นส่วนหนึ่ง
ของการจดับุญผะเหวดของชาวบา้นหนองทุ่ม 

 ในส่วนชาวบา้น เช่น ดา มณพรมมา (สมัภาษณ์. 2557) ชาวบา้นทีเ่ป็นส่วนหนึ่ง
ของงานใหข้อ้มูลว่าชาวบา้นทุกหลงัคาเรอืนภูมใิจที่มงีานบุญใหญ่ ชาวบ้านต่างเขา้มามส่ีวน
ร่วมตัง้แต่การประชุมเพือ่หาขอ้ตกลงในการท าบุญ เช่น จ านวนเงนิทีแ่ต่ละครอบครวัจะบรจิาค 
การแบ่งบทบาทหน้าทีข่องแต่ละคน ใครจะท าซุ้ม ใครจะไปตดิต่อชา้ง ใครจะติดตุงตามถนน 
ใครจะเป็นผู้ประสานงานภายนอก ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญมาก ชาวบ้านได้ผู้ประสานงานเป็น
เจา้หน้าทีข่อง อบต. ชื่อนางน้อยเพื่อท าหน้าทีป่ระสานงานภายนอกใหห้มู่บา้น นางน้อยหรอื 
เกษราภรณ์ ศรคีราม (สมัภาษณ์. 2557) เป็นเจา้หน้าทีข่ององค์การบรหิารส่วนต าบลพยุห ์
ดูแลสถานเลี้ยงเด็ก มตี าแหน่งเป็นครูพี่เลี้ยง เป็นส่วนหนึ่งของงานบุญที่ส าคญั เพราะการ
เกดิขึ้นของงานต้องสมัพนัธ์กบังานภายนอก เช่น การส่งหนังสอืราชการ หนังสอืขอความ
อนุเคราะหต่์างๆ นางน้อยเล่าถงึบทบาทของตนเองทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดังานบุญครัง้นี้ว่า 
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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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“เรากช็่วยในส่วนของเรา เช่นงานเอกสาร หนงัสอืราชการ เพราะส่วนใหญ่งานอื่นๆ 
ชาวบา้นเขาท ากนัเองได้แลว้ เขามปีระสบการณ์ แต่ทุกปีเราก็มกีารปรบัปรุงกจิกรรมในงาน 
เช่น รูปแบบขบวน การแต่งกาย ผูร้่วมขบวน เช่นปีนี้มชีาวต่างชาติมาร่วมดว้ย ในส่วนทีเ่รา
ช่วยได ้ชาวบา้นเขาจะขอความอนุเคราะหม์า เรากช็่วย”  

งานบุญผะเหวดของชาวบ้านหนองทุ่ม สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าทาง
ศาสนากบัผู้น าของรฐัท้องถิ่นเป็นอย่างด ีจากค าชื่นชมของพระครูพศิาลพลธรรมที่มใีห้กบั
องค์การบรหิารส่วนต าบล ในเวทถีอดบทเรยีนเรื่องงานบุญผะเหวดในการดูแลสุขภาพของ
ชาวบา้นกบัคณะท างานกองทุนส านกังานสนบัสนุนดา้นสุขภาพ (สสส.) จงัหวดัศรสีะเกษ พระ
ครมูบีทบาทน าเสนอขอ้มลูและชีใ้หเ้หน็ว่างานบุญมผีลกบัสภาพจติใจของชาวบา้นว่า 

 “ทีบ่า้นหนองทุ่มเวลาจดับุญผะเหวด มกีจิกรรมส าคญัคอืลูกหลานทีไ่ปท างานต่าง
ถิน่จะกลบัมาบา้น มาแลว้กท็ าบุญ ท ากนัหลอน มาฟังเทศน์ กจิกรรมแบบนี้ท าใหค้รอบครวัมี
ความสุข ไมเ่หมอืนตอนเขากลบัมาตอนสงกรานต์ อนันัน้จะสนุกสนานกนิเหลา้ ซึ่งชาวบา้นมี
ทัง้ความสุขทีล่กูหลานกลบัมา แต่กท็ุกขว์่ากลวัจะเป็นอนัตราย แต่งานบุญผะเหวดลูกหลานก็
กลบัมา แต่เขามาท าบุญ มาฟังเทศน์ ครอบครวักม็คีวามสุข” 

 
ภาพท่ี 2 ชาวบา้นหนองทุ่มทัง้เดก็เยาวชน ผูใ้หญ่จนถึงคนเฒา่คนแก่ต่างมสี่วนร่วมในงานบุญ 

 
ในเรือ่งเล่างานบุญของพระครูเจา้อาวาส นอกจากผูฟั้งจะไดร้บัรูถ้งึความส าคญัของ

บุญผะเหวดแลว้ ยงัรบัรูถ้งึความส าคญัของผูส้นบัสนุนใหเ้กดิงานบุญนี้ดว้ย ผูฟั้งรบัรูไ้ดจ้ากค า
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องค์การบรหิารส่วนต าบล ในเวทถีอดบทเรยีนเรื่องงานบุญผะเหวดในการดูแลสุขภาพของ
ชาวบา้นกบัคณะท างานกองทุนส านกังานสนบัสนุนดา้นสุขภาพ (สสส.) จงัหวดัศรสีะเกษ พระ
ครมูบีทบาทน าเสนอขอ้มลูและชีใ้หเ้หน็ว่างานบุญมผีลกบัสภาพจติใจของชาวบา้นว่า 

 “ทีบ่า้นหนองทุ่มเวลาจดับุญผะเหวด มกีจิกรรมส าคญัคอืลูกหลานทีไ่ปท างานต่าง
ถิน่จะกลบัมาบา้น มาแลว้กท็ าบุญ ท ากนัหลอน มาฟังเทศน์ กจิกรรมแบบนี้ท าใหค้รอบครวัมี
ความสุข ไมเ่หมอืนตอนเขากลบัมาตอนสงกรานต์ อนันัน้จะสนุกสนานกนิเหลา้ ซึ่งชาวบา้นมี
ทัง้ความสุขทีล่กูหลานกลบัมา แต่กท็ุกขว์่ากลวัจะเป็นอนัตราย แต่งานบุญผะเหวดลูกหลานก็
กลบัมา แต่เขามาท าบุญ มาฟังเทศน์ ครอบครวักม็คีวามสุข” 

 
ภาพท่ี 2 ชาวบา้นหนองทุ่มทัง้เดก็เยาวชน ผูใ้หญ่จนถึงคนเฒา่คนแก่ต่างมสี่วนร่วมในงานบุญ 

 
ในเรือ่งเล่างานบุญของพระครูเจา้อาวาส นอกจากผูฟั้งจะไดร้บัรูถ้งึความส าคญัของ

บุญผะเหวดแลว้ ยงัรบัรูถ้งึความส าคญัของผูส้นบัสนุนใหเ้กดิงานบุญนี้ดว้ย ผูฟั้งรบัรูไ้ดจ้ากค า
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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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“เรากช็่วยในส่วนของเรา เช่นงานเอกสาร หนงัสอืราชการ เพราะส่วนใหญ่งานอื่นๆ 
ชาวบา้นเขาท ากนัเองได้แลว้ เขามปีระสบการณ์ แต่ทุกปีเราก็มกีารปรบัปรุงกจิกรรมในงาน 
เช่น รูปแบบขบวน การแต่งกาย ผูร้่วมขบวน เช่นปีนี้มชีาวต่างชาติมาร่วมดว้ย ในส่วนทีเ่รา
ช่วยได ้ชาวบา้นเขาจะขอความอนุเคราะหม์า เรากช็่วย”  

งานบุญผะเหวดของชาวบ้านหนองทุ่ม สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าทาง
ศาสนากบัผู้น าของรฐัท้องถิ่นเป็นอย่างด ีจากค าชื่นชมของพระครูพศิาลพลธรรมที่มใีห้กบั
องค์การบรหิารส่วนต าบล ในเวทถีอดบทเรยีนเรื่องงานบุญผะเหวดในการดูแลสุขภาพของ
ชาวบา้นกบัคณะท างานกองทุนส านกังานสนบัสนุนดา้นสุขภาพ (สสส.) จงัหวดัศรสีะเกษ พระ
ครมูบีทบาทน าเสนอขอ้มลูและชีใ้หเ้หน็ว่างานบุญมผีลกบัสภาพจติใจของชาวบา้นว่า 

 “ทีบ่า้นหนองทุ่มเวลาจดับุญผะเหวด มกีจิกรรมส าคญัคอืลูกหลานทีไ่ปท างานต่าง
ถิน่จะกลบัมาบา้น มาแลว้กท็ าบุญ ท ากนัหลอน มาฟังเทศน์ กจิกรรมแบบนี้ท าใหค้รอบครวัมี
ความสุข ไมเ่หมอืนตอนเขากลบัมาตอนสงกรานต์ อนันัน้จะสนุกสนานกนิเหลา้ ซึ่งชาวบา้นมี
ทัง้ความสุขทีล่กูหลานกลบัมา แต่กท็ุกขว์่ากลวัจะเป็นอนัตราย แต่งานบุญผะเหวดลูกหลานก็
กลบัมา แต่เขามาท าบุญ มาฟังเทศน์ ครอบครวักม็คีวามสุข” 

 
ภาพท่ี 2 ชาวบา้นหนองทุ่มทัง้เดก็เยาวชน ผูใ้หญ่จนถึงคนเฒา่คนแก่ต่างมสี่วนร่วมในงานบุญ 

 
ในเรือ่งเล่างานบุญของพระครูเจา้อาวาส นอกจากผูฟั้งจะไดร้บัรูถ้งึความส าคญัของ

บุญผะเหวดแลว้ ยงัรบัรูถ้งึความส าคญัของผูส้นบัสนุนใหเ้กดิงานบุญนี้ดว้ย ผูฟั้งรบัรูไ้ดจ้ากค า
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กล่าวชืน่ชมนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลอยู่ตลอดเวลา ค าที่ท่านมกัจะพูดให้ชาวบา้นไดย้นิ
คอื  

“ถา้มไีม ่อบต.สนบัสนุนงบประมาณ หมูบ่า้นเรากจ็ะจดังานบุญไมไ่ดย้ิง่ใหญ่อย่างนี้”   
เมื่อกล่าวเสร็จพระครูกล่าวค า “สาธุ” ชาวบ้านต่างกล่าวค าว่า “สาธุ” ตามไปด้วย 

นยัของค ากล่าวของท่านพระคร ูดา้นหนึ่งดูเหมอืนเป็นค าชื่นชมปกตธิรรมดา แต่เมือ่ท าความ
เขา้ใจอย่างลกึซึ้งต่างพบเห็นถึงการเมอืงของค าพูดที่มนีัยส าคญัในการสนับสนุนนายกคน
ปัจจุบนัดว้ย ชาวบา้นทีเ่ขา้มาร่วมงานในวนัที ่21 มนีาคม 2557 ซึ่งเป็นวนัเริม่ต้นของงานบุญ 
ต่างช่วยกนัจดัเตรยีมสถานที ่มกีารน าผา้ผะเหวดมาตดิตัง้ หลายคนก าลงัน าใบมะพรา้วมาท า
เป็นพดัสาน อกีกลุ่มเริม่น าตุงไปตดิตัง้ตามถนนเขา้สู่วดั เมือ่ถงึวนัที ่22 มนีาคม 2557 เป็นวนั
เฉลมิฉลองผะเหวด ชาวบา้นหนองทุ่มและหมูบ่า้นใกลเ้คยีงมาร่วมพธิ ีปีนี้มนีายอ าเภอพยุห์มา
เป็นประธานเปิดงาน โดยมผีู้น าชุมชน ทัง้ก านันต าบลพยุห์ นายกองค์การบรหิารส่วนต าบล
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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 3 ขบวนผา้ผะเหวดและตวัแสดงในงานบุญ 
 

บรรยากาศของการเดินขบวนเหมือนกับการแสดงของนักแสดงในละครหรือ
ภาพยนตร์ ตัง้แต่ผูร้่วมขบวนจนถงึผูจ้ดัขบวนต่างตัง้ใจปฏบิตัิหน้าที่ตนเอง เริม่ต้นจากทีต่ ัง้
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลพยุห ์ผ่านตลาดเทศบาลต าบลพยุห์ การแสดงไดร้บัการตอบรบัจาก
ชาวชุมชนพยุหแ์ละหมูบ่า้นใกลเ้คยีงเป็นอย่างด ีรวมทัง้ผูท้ ีส่ญัจรไปมาผ่านเสน้ทางถนนศรสีะ-
เกษ-กนัทรลกัษ์ ชาวบา้นขา้งถนนน าถงัใส่น ้าสะอาดมาใหช้า้งไดด้ื่มกนิ ไดเ้ล่นน ้าผ่อนคลาย
ความรอ้นในเดอืนมนีาคม หลายคนถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึกบันกัแสดงร่วมขบวน เช่น ชชูก กญั-
หา ชาล ีนางอมติตา เดก็ๆ ทีม่าชมขบวนต่างตื่นเตน้กบัขบวนชา้ง ขบวนแห่ตุงและขบวนฟ้อน
ร า การเดนิทางของขบวนแห่ยาวกว่า1 กโิลเมตร เดนิผ่านเทศบาลต าบลพยุห ์เขา้สู่เสน้ทางไป
บา้นหนองทุ่มระยะทางกว่า 2 กโิลเมตร แต่ไม่ได้ว่างเว้นจากชาวบ้านที่มานัง่ชื่นชมขบวน
ระหว่างทาง คนแก่หลายคนน าดอกไมแ้ละน ้าหอมมาวางไว้ขา้งทางใหผู้้ร่วมขบวนได้น าไป
ประดบัขบวนน าไปประพรมตวั จากเทศบาลต าบลพยุหม์ุง่สู่บา้นหนองทุ่มและถงึบา้นหนองทุ่ม
ในยามเย็น ชาวบ้านใกล้เคยีงต่างมารอชื่นชม เด็กๆ ต่างตื่นเต้นกบัการมาของขบวนแห่ที่
ยิง่ใหญ่และมคีวามงามสมดงัความตัง้ใจของชาวบา้นหนองทุ่ม เมือ่ถงึวดั ขบวนแห่รอบอุโบสถ 
3 รอบเพือ่ความเป็นศริมิงคล จากนัน้ถอืเป็นเสรจ็พธิกีารแห่ผะเหวดเขา้เมอืง หลงัจากเสรจ็สิ้น
กจิกรรม นายอ าเภอพยุห์ได้กล่าวชืน่ชมการจดังาน ชื่นชมความร่วมมอืของชุมชน รวมทัง้ได้
ใหแ้นวทางการพฒันากจิกรรมทางสงัคมและวฒันธรรมของชุมชนในอนาคตว่า  

บรรยากาศของการเดินขบวนเหมือนกับการแสดงของนักแสดงในละครหรือ 

ภาพยนตร์ ตั้งแต่ผู้ร่วมขบวนจนถึงผู้จัดขบวนต่างต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ตนเอง เร่ิมต้นจากที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนต�าบลพยุห์ ผ่านตลาดเทศบาลต�าบลพยุห์ การแสดงได้รับการตอบรับ 

จากชาวชุมชนพยุห์และหมู่บ้านใกล้เคียงเป็นอย่างดี รวมทั้งผู ้ที่สัญจรไปมาผ่านเส้นทาง 

ถนนศรีสะ-เกษ-กันทรลักษ์ ชาวบ้านข้างถนนน�าถังใส่น�้าสะอาดมาให้ช้างได้ด่ืมกิน ได้เล่นน�้า 

ผ่อนคลายความร้อนในเดือนมีนาคม หลายคนถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับนักแสดงร่วมขบวน เช่น 

ชูชก กัณหา ชาลี นางอมิตตา เด็ก ๆ ที่มาชมขบวนต่างตื่นเต้นกับขบวนช้าง ขบวนแห่ตุง 

และขบวนฟ้อนร�า การเดินทางของขบวนแห่ยาวกว่า1 กิโลเมตร เดินผ่านเทศบาลต�าบลพยุห์ 

เข้าสู่เส้นทางไปบ้านหนองทุ่มระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร แต่ไม่ได้ว่างเว้นจากชาวบ้านที่มานั่ง

ชื่นชมขบวนระหว่างทาง คนแก่หลายคนน�าดอกไม้และน�้าหอมมาวางไว้ข้างทางให้ผู้ร่วมขบวน

ได้น�าไปประดับขบวนน�าไปประพรมตัว จากเทศบาลต�าบลพยุห์มุ ่งสู ่บ้านหนองทุ่มและถึง 

บ้านหนองทุ่มในยามเย็น ชาวบ้านใกล้เคียงต่างมารอชื่นชม เด็ก ๆ ต่างตื่นเต้นกับการมาของ

ขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่และมีความงามสมดังความต้ังใจของชาวบ้านหนองทุ่ม เม่ือถึงวัด ขบวนแห่

รอบอุโบสถ 3 รอบเพื่อความเป็นศิริมงคล จากนั้นถือเป็นเสร็จพิธีการแห่ผะเหวดเข้าเมือง  

หลังจากเสร็จส้ินกิจกรรม นายอ�าเภอพยุห์ได้กล่าวชื่นชมการจัดงาน ช่ืนชมความร่วมมือของ

ชมุชน รวมทัง้ได้ให้แนวทางการพฒันากจิกรรมทางสงัคมและวฒันธรรมของชมุชนในอนาคตว่า 
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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 3 ขบวนผา้ผะเหวดและตวัแสดงในงานบุญ 
 

บรรยากาศของการเดินขบวนเหมือนกับการแสดงของนักแสดงในละครหรือ
ภาพยนตร์ ตัง้แต่ผูร้่วมขบวนจนถงึผูจ้ดัขบวนต่างตัง้ใจปฏบิตัิหน้าที่ตนเอง เริม่ต้นจากทีต่ ัง้
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลพยุห ์ผ่านตลาดเทศบาลต าบลพยุห์ การแสดงไดร้บัการตอบรบัจาก
ชาวชุมชนพยุหแ์ละหมูบ่า้นใกลเ้คยีงเป็นอย่างด ีรวมทัง้ผูท้ ีส่ญัจรไปมาผ่านเสน้ทางถนนศรสีะ-
เกษ-กนัทรลกัษ์ ชาวบา้นขา้งถนนน าถงัใส่น ้าสะอาดมาใหช้า้งไดด้ื่มกนิ ไดเ้ล่นน ้าผ่อนคลาย
ความรอ้นในเดอืนมนีาคม หลายคนถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึกบันกัแสดงร่วมขบวน เช่น ชชูก กญั-
หา ชาล ีนางอมติตา เดก็ๆ ทีม่าชมขบวนต่างตื่นเตน้กบัขบวนชา้ง ขบวนแห่ตุงและขบวนฟ้อน
ร า การเดนิทางของขบวนแห่ยาวกว่า1 กโิลเมตร เดนิผ่านเทศบาลต าบลพยุห ์เขา้สู่เสน้ทางไป
บา้นหนองทุ่มระยะทางกว่า 2 กโิลเมตร แต่ไม่ได้ว่างเว้นจากชาวบ้านที่มานัง่ชื่นชมขบวน
ระหว่างทาง คนแก่หลายคนน าดอกไมแ้ละน ้าหอมมาวางไว้ขา้งทางใหผู้้ร่วมขบวนได้น าไป
ประดบัขบวนน าไปประพรมตวั จากเทศบาลต าบลพยุหม์ุง่สู่บา้นหนองทุ่มและถงึบา้นหนองทุ่ม
ในยามเย็น ชาวบ้านใกล้เคยีงต่างมารอชื่นชม เด็กๆ ต่างตื่นเต้นกบัการมาของขบวนแห่ที่
ยิง่ใหญ่และมคีวามงามสมดงัความตัง้ใจของชาวบา้นหนองทุ่ม เมือ่ถงึวดั ขบวนแห่รอบอุโบสถ 
3 รอบเพือ่ความเป็นศริมิงคล จากนัน้ถอืเป็นเสรจ็พธิกีารแห่ผะเหวดเขา้เมอืง หลงัจากเสรจ็สิ้น
กจิกรรม นายอ าเภอพยุห์ได้กล่าวชืน่ชมการจดังาน ชืน่ชมความร่วมมอืของชุมชน รวมทัง้ได้
ใหแ้นวทางการพฒันากจิกรรมทางสงัคมและวฒันธรรมของชุมชนในอนาคตว่า  

“เป็นงานทีแ่สดงให้เห็นความเข้มแข็งของชมุชนด้านวฒันธรรม อ�าเภอพร้อมสนบัสนนุ

อย่างต่อเนื่อง”

นอกจากนัน้ชาวต่างชาตจิากประเทศออสเตรเลยีทีเ่ป็นเขยของคนอสีานบ้านหนองทุม่ 

ได้นั่งหลังช้างร่วมขบวนก็ได้ชื่นชมกิจกรรมครั้งนี้ พร้อมเชิญชวนเพ่ือชาวต่างชาติมาร่วมงาน 

ในปีต่อไป

 “งานบญุผะเหวด เป็นอะเมซิง่ไทยแลนด์ ตนเองเคยรู้จกัศาสนาพทุธ แต่ไม่ค่อยเข้าใจ 

เมื่อมาร่วมงานจึงรู้ว่ามีความส�าคัญกับคนไทยมาก”

 ตกเย็นของวันที่ 22 มีนาคม 2557 ที่บ้านหนองทุ่มยังมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

ตามความเชื่อของชาวบ้านท่ีมีต่อบุญผะเหวด คือการฟังเทศมาลัยหมื่น มาลัยแสน ซึ่งมีแม่ช ี

ห่มขาวนั่งฟังอย่างสงบ เช้าวันที่สามในวันที่ 23 มีนาคม 2557 เป็นงานบุญพิธีแห่ข้าวพันก้อน 

ชาวบ้านต่างร่วมกิจกรรมงานบุญตั้งแต่รุ ่งเช้า ถือข้าวพันก้อนตามความเชื่อไปรวมที่วัด  

แล้วแห่รอบอุโบสถสามรอบ จากนั้นมีการถวายภัตหารเช้าและฟังเทศมหาชาติจากกัณฑ์ที่ 1  

ถึงกัณฑ์ที่ 13 จนถึงเวลา 11 นาฬิกาจึงได้ประกอบพิธีถวายเพล ในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. 

ชาวบ้านร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคี เมื่อเสร็จส้ินงานบุญ ความสนุกสนานรื่นเริงของพี่น้อง 

ชาวบ้านหนองทุ่มก็เกิดขึ้น ด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมประยุกต์ของหมอล�าซ่ิงคณะใหญ่  

ร้านค้าขายเร่ิมมีผู ้คนมาจับจ่ายซื้อสินค้า สนามเด็กเล่นเคล่ือนที่เริ่มเป่าลมเข้าเครื่องเล่น  
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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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ครัง้หนึง่พระมาลัยเถระได้ขึน้ไปไหว้พระธาตเุกษแก้วจฬุามณ ีบนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์และได้พบปะ

สนทนากับพระศรีอริยเมตไตรยผู้ที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตและพระศรีอริยเมตไตรย 

ได้สั่งข้อความมากับพระมาลัยว่าถ้ามนุษย์อยากจะพบและร่วมเกิดในศาสนาของพระองค์แล้ว 

จะต้องปฏิบัติตน 3 ข้อดังนี้ 1.จงอย่าฆ่าพ่อตีแม่ 2. จงอย่าท�าร้ายพระพุทธเจ้าและยุยงให้สงฆ์

แตกแยกกัน 3. ให้ตั้งใจฟังเทศน์เรื่องผะเหวดสันดรให้จบในวันเดียว ส่วนวันที่สามเป็นงานบุญ

พิธี ชาวบ้านจะร่วมกันตักบาตรข้าวพันก้อน พิธีจะมีไปจนค�่า ชาวบ้านจะแห่แหน ฟ้อนร�า     

ตั้งขบวนเรียงรายถวายเงินเข้าวัดจึงเสร็จพิธิ ในปี พ.ศ. 2557 ชาวบ้านหนองทุ่มจัดงาน 

บญุผะเหวด ตรงกับวนัที ่21 -23 มนีาคม 2557 การเตรยีมงานเริม่ต้นกว่า 1 เดอืนจนถงึวนัส�าคญั

 แต่ทว่าเมื่อน�าแนวคิดเรื่องอ�านาจท้องถิ่น (รัตนา โตสกุล, 2548) มาท�าความเข้าใจ

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการเมืองในรัฐท้องถิ่นเช่น อบต.พยุห์และอ�าเภอพยุห์ที่ให้การ

สนบัสนนุงานบญุแล้ว จะท�าให้เข้าใจความสัมพันธ์ของรัฐท่ีมต่ีอชุมชนมากขึน้ในฐานะผูม้อี�านาจ

ร่วมจัดการแสดงเท่านั้น เพราะในระดับท้องถิ่นอย่างนี้รัฐไม่สามารถมีอ�านาจเบ็ดเสร็จที่จะ 

กระท�าการอันใดตามอ�าเภอใจ ดังจะพบว่าท้องถ่ินได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัด

กิจกรรมงานบุญมาอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ได้เข้าไปจัดการทั้งหมด ซึ่งแน่นอนว่าชุมชนเองก็มี 

ความยินดีและช่ืนชมตัวนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลที่เห็นความส�าคัญ แต่งบประมาณที่

สนบัสนนุน้ันกไ็ม่ได้เพยีงพอแต่อย่างใด ชาวบ้านต้องมบีทบาทในการระดมทนุในการจดังานบุญ

ด้วยการบริจาคครอบครัวละ 500 - 1,000 บาท นอกจากนี้การจัดงานของบ้านหนองทุ่ม 

ยังต้องไปขอรับเงินบริจาคจากชาวบ้านอ่ืน ๆ ที่ใกล้เคียงด้วย โดยมีพระครูเจ้าอาวาสและผู้น�า

ของหมู่บ้านตระเวนขอรับบริจาค 

 ในงานบุญผะเหวดของชาวบ้านหนองทุ่ม ในเบื้องต้นจะพบผู้มีอ�านาจในการจัดการ 

คือผู้น�าของรัฐและผู้น�าทางศาสนา แต่อย่างไรก็ตามดังที่ผู้เขียนได้เสนอไว้ตั้งแต่ต้นบทความว่า 

โดยแท้แล้วอ�านาจการควบคุมในหมู่บ้านไม่ได้มีอ�านาจใดมั่นคงแน่วแน่อย่างเช่น อดีตผู้ควบคุม

อ�านาจทั้งในบทบาทของรัฐและบทบาทของผู้น�าทางศาสนาไม่สามารถยึดถือในวาจาศักด์ิสิทธิ์

บอกให้ชาวบ้านท�าอะไรก็ต้องท�าดังเช่นอดีต หากแต่ในปัจจุบันผู้ควบคุมอ�านาจต่างต้องปรับตัว

ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง ดังเช่น กรณีศึกษาบุญผะเหวดในวันประชุมการจัดงานที่ผู้เขียน 

พบว่าพระครูไม่สามารถตัดสินใจได้เพียงฝ่ายเดียว จ�าเป็นต้องฟังเสียงส่วนใหญ่เนื่องจาก 

การจัดงานมีผู ้ที่ต้องรับผิดชอบด้านต่างๆ เช่น การไปจ้างช้างที่จังหวัดสุรินทร์ ต้องดูว่า 

ช้างดังกล่าว มีเวลาว่างตรงกับวันจัดงานหรือไม่ ใครจะไปจ้าง มีทักษะการต่อรองค่าใช้จ่าย 
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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

21
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ว่าชา้งดงักล่าวมเีวลาว่างตรงกบัวนัจดังานหรอืไม่ ใครจะไปจา้ง มทีกัษะการต่อรองค่าใชจ้่าย
หรอืไม่อย่างไร กรณีกลุ่มที่จะไปจ้างช้างต่างเสนอค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็น ซึ่งเจา้อาวาสเองกต็้อง
ยอมจ่ายค่าใชจ้่ายนัน้ ส่วนอกีกลุ่มตอ้งประสานทางอ าเภอว่าท่านนายอ าเภอจะมาเป็นประธาน
ในพธิไีด้หรอืไม่ กลุ่มที่ประสานงานกบัส่วนราชการส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มบีทบาททางการเมอืง  
ซึ่งกลุ่มนี้ไม่ต้องมคี่าใช้จ่ายมากนักแต่เป็นกลุ่มทีต่้องการการใหเ้กยีรติเป็นผูไ้ปเชญิ  รวมทัง้
กลุ่มทีต่อ้งประสานงานกบัหมูบ่า้นอื่นๆ ทีจ่ะเขา้มาร่วมการแสดง กลุ่มนี้ตอ้งมคีวามสมัพนัธ์อนั
ดกีบัผู้น าในหมู่บา้นอื่นๆ เป็นอย่างด ีแต่ในการประสานงานกต็้องไปดว้ยกนัและมคี่าใชจ้่าย
เช่นค่าเหมารถ ค่าอาหารการกนิ ซึ่งโดยบทบาทแล้วกลุ่มคนส่วนใหญ่ในที่ประชุมจะเป็น
คณะกรรมการหมูบ่า้น ส่วนในดา้นของรฐัทอ้งถิน่เช่นองคก์ารบรหิารส่วนต าบลกไ็ม่ไดเ้ขา้ไปมี
บทบาทมากนักในการบรหิารจดัการ ดงัการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ของอบต.ที่กล่าวไว้ใน
เบื้องต้นว่าฝ่ายหน่วยงานราชการทอ้งถิน่จะสนับสนุนเฉพาะในส่วนงบประมาณและส่วนการ
ท าหนงัสอืราชการเชญิหน่วยงาน  
 เมื่อพจิารณาถึงบทบาทของผู้คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกาจดังานบุญดงัที่ผู้เขยีน
เสนอไวใ้นเบื้องต้น หากน าแนวคดิเรื่องโครงสรา้งสงัคมไม่สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด
ของบดูเิยอร ์มาร่วมพจิารณายิง่จะพบเหน็ถงึความสมัพนัธ์เชงิอ านาจในหมู่บา้นชาวนาอสีาน 
ที่มกีารลื่นไหลไปมา ต่างมกีารต่อรองช่วงชิงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง หรือกลุ่ม
ตนเอง ดงัเช่นการศึกษาของผู้เขยีนพบว่าในการจัดงานบุญผะเหวดกลุ่มต่างๆ เหล่านี้มี
วตัถุประสงคใ์นการเขา้ร่วมงานบุญแตกต่างกนัไป กลุ่มชาวบา้นโดยรวมแลว้ยงัคงมคีวามเชื่อ
ในงานบุญ เขา้ร่วมดว้ยความสมคัรใจ แมจ้ะเสยีเงนิบางส่วนแต่กไ็ม่ได้เรยีกร้องใดๆ  มากนัก 
ส่วนอีกกลุ่มมวีตัถุประสงค์ด้านธุรกิจ อาทิ กลุ่มที่จะมาตัง้ร้านค้า สนามเด็กเล่น กลุ่มนี้จะ
ต่อรองราคาในการบรจิาคเงนิเขา้วดั อกีทัง้ต่างช่วงชงิพื้นทีต่ ัง้ ท าเลการตัง้รา้นเพื่อใหเ้หมาะ
กบัการคา้ขาย ส่วนกลุ่มการเมอืงต่างเสนอรปูแบบวธิกีารเพือ่ใหต้นเองไดม้คีวามโดดเด่น เช่น 
เป็นผูก้ล่าวรายงาน เป็นประธานในการจดักจิกรรมส าคญัๆ  

ดงัทีผู่เ้ขยีนไดเ้สนอใหเ้หน็บรบิทของการเตรยีมงาน บรบิทของวนัจดังาน จะพบว่า
มกีารใชผู้ค้นจ านวนมากในการประกอบพธิกีรรม ทัง้พธิเีปิด พธิกีารแห่ขบวนผะเหวด ซึ่งต่าง
มลีกัษณะผสมผสาน ลื่นไหล มทีัง้เป็นเอกภาพและไม่เป็นเอกภาพ ลกัษณะดงักล่าวนี้ผูเ้ขยีน
ขอเรียกว่า “การจดัวางความสมัพันธ์เชิงอ านาจของผู้คนในพื้นที่การแสดงของพิธีกรรม”      
ซึ่งหมายถงึพธิกีรรมในปัจจุบนัลว้นถูกท าใหเ้ป็นพื้นทีก่ารแสดงอย่างหนึ่ง ไม่ไดม้อี านาจและ
ความศกัดิส์ทิธิแ์บบเดมิดงัอดตี การจดัวางผูค้นเขา้ไปในพธินีัน้ไม่ไดเ้กดิจากการบงัคบัแต่เกดิ
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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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จากการสมคัรใจและเป็นการสมคัรใจโดยหวงัผลประโยชน์ใหช้วีติมคีวามสุข ปรารถนาถงึการ
ยอมรบัและใหเ้กยีรติ ์รวมถงึปรารถนาถงึคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ในอนาคตดว้ย การจดังานบุญ
ประเพณใีนปัจจุบนัจงึไมไ่ดม้คีวามหมายเพยีงการบชูาสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์แต่หมายถงึการมเีครอืข่าย
ทางเศรษฐกจิและการเมอืงด้วย ซึ่งลกัษณะดงักล่าวนี้ผู้เขยีนเห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม
หลงัชาวนา ที่ชาวนามทีกัษะการต่อรองเชงิอ านาจมากขึ้น อนัหมายถึงชาวนามทีกัษะทาง
การเมอืงมากขึน้เช่นกนั เพยีงแต่เป็นการเมอืงในชวีติประจ าวนัทีเ่กดิขึน้อยู่ทัว่ไป   

 
บทสรปุ 
 การน าเสนอความสมัพนัธเ์ชงิอ านาจในสงัคมหลงัชาวนาโดยมองผ่านพธิกีรรมงาน
บุญผะเหวดของคนอีสาน ตามที่ผู้เขยีนได้น าเสนอนี้มนีัยส าคญัต่อการท าความเข้าใจการ
เปลีย่นแปลงของสงัคมไทย เนื่องจากเป็นสญัญาณทีบ่่งบอกว่าไม่มอี านาจใดสามารถควบคุม
กนัได้อย่างคงทนถาวร การควบคุมผู้คนในสงัคมสมยัใหม่ที่มคีวามหลากหลายทัง้ความเชื่อ 
ความคดิและพฤตกิรรมใหอ้ยู่ในขอบเขตแบบตายตวัภายใตอ้ านาจน าทีไ่ม่สมบูรณ์ รงัแต่จะท า
ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางสงัคมมากยิง่ขึน้ ในสงัคมไทยปัจจุบนัปฏเิสธไม่ไดถ้งึความขดัแยง้ทีล่ง
ลกึไปถงึระดบัชุมชนหมูบ่า้น ดงัทีง่านศกึษาการเปลีย่นแปลงของสงัคมชนบทไทยจ านวนมาก
ในระยะหลงัให้ความสนใจศกึษาการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรมและค่านิยม
ทางการเมอืงทีเ่กดิขึน้ของคนชนบท(จกัรกรชิ สงัขมณี. 2556) ดา้นหนึ่งถงึกบัเสนอว่าสาเหตุ
ส าคญัของการเขา้มามสี่วนร่วมทางการเมอืงของคนชนบทเกดิจากการเปลีย่นแปลงเขา้สู่สงัคม
ชาวนาชนชัน้กลางผู้มรีายได้ปานกลาง ระบบเศรษฐกิจเป็นแรงผลกัดนัให้วฒันธรรมทาง
การเมอืงของคนชนบทเปลีย่นไป คนชนบทเขา้มาเรยีกรอ้งสทิธอินัชอบธรรมทีพ่วกเขาพงึมพีงึ
ได้จากนโยบายของรัฐ คนชนบทรู้จ ักที่จะต่อรอง ช่วงชิงอ านาจจากรฐัผ่านเงื่อนไขทาง
การเมอืง เช่นการประทว้งและการเลอืกตัง้ (Andrew Walker. 2010) ซึ่งในแง่การศกึษาการ
เปลีย่นแปลงของสงัคมชาวนาทีผ่่านมาต่างมุง่แยกประเดน็ศกึษา นักวชิาการกลุ่มใดสนใจดา้น
เศรษฐกจิต่างมุ่งศกึษาวเิคราะห์เฉพาะส่วนเศรษฐกจิ กลุ่มทีส่นใจด้านวฒันธรรมก็มุ่งศกึษา
เพยีงดา้นวฒันธรรม ส่วนดา้นการเมอืงกไ็มต่่างกนั ต่างใหค้วามสนใจเฉพาะดา้นการเมอืง ซึ่ง
โดยรวมแล้วต่างส่งผลให้การศกึษาสงัคมชาวนาที่ผ่านมาไม่สามารถมองเห็นองค์รวมของ
สงัคมชาวนาปัจจุบนัได ้ซึ่งไมเคลิ เคยีร์นีย์ ( Michael Keareney, 1996) เป็นนักวชิาการคน
ส าคญัทีเ่หน็ว่าปัจจุบนัควรจะมองสงัคมชาวนาแบบองค์รวมและควรจะมองในฐานะเป็นสงัคม
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บุญผะเหวดของคนอีสาน ตามที่ผู้เขยีนได้น าเสนอนี้มนีัยส าคญัต่อการท าความเข้าใจการ
เปลีย่นแปลงของสงัคมไทย เนื่องจากเป็นสญัญาณทีบ่่งบอกว่าไม่มอี านาจใดสามารถควบคุม
กนัได้อย่างคงทนถาวร การควบคุมผู้คนในสงัคมสมยัใหม่ที่มคีวามหลากหลายทัง้ความเชื่อ 
ความคดิและพฤตกิรรมใหอ้ยู่ในขอบเขตแบบตายตวัภายใตอ้ านาจน าทีไ่ม่สมบูรณ์ รงัแต่จะท า
ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางสงัคมมากยิง่ขึน้ ในสงัคมไทยปัจจุบนัปฏเิสธไม่ไดถ้งึความขดัแยง้ทีล่ง
ลกึไปถงึระดบัชุมชนหมูบ่า้น ดงัทีง่านศกึษาการเปลีย่นแปลงของสงัคมชนบทไทยจ านวนมาก
ในระยะหลงัให้ความสนใจศกึษาการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรมและค่านิยม
ทางการเมอืงทีเ่กดิขึน้ของคนชนบท(จกัรกรชิ สงัขมณี. 2556) ดา้นหนึ่งถงึกบัเสนอว่าสาเหตุ
ส าคญัของการเขา้มามสี่วนร่วมทางการเมอืงของคนชนบทเกดิจากการเปลีย่นแปลงเขา้สู่สงัคม
ชาวนาชนชัน้กลางผู้มรีายได้ปานกลาง ระบบเศรษฐกิจเป็นแรงผลกัดนัให้วฒันธรรมทาง
การเมอืงของคนชนบทเปลีย่นไป คนชนบทเขา้มาเรยีกรอ้งสทิธอินัชอบธรรมทีพ่วกเขาพงึมพีงึ
ได้จากนโยบายของรัฐ คนชนบทรู้จ ักที่จะต่อรอง ช่วงชิงอ านาจจากรฐัผ่านเงื่อนไขทาง
การเมอืง เช่นการประทว้งและการเลอืกตัง้ (Andrew Walker. 2010) ซึ่งในแง่การศกึษาการ
เปลีย่นแปลงของสงัคมชาวนาทีผ่่านมาต่างมุง่แยกประเดน็ศกึษา นักวชิาการกลุ่มใดสนใจดา้น
เศรษฐกจิต่างมุ่งศกึษาวเิคราะห์เฉพาะส่วนเศรษฐกจิ กลุ่มทีส่นใจด้านวฒันธรรมก็มุ่งศกึษา
เพยีงดา้นวฒันธรรม ส่วนดา้นการเมอืงกไ็มต่่างกนั ต่างใหค้วามสนใจเฉพาะดา้นการเมอืง ซึ่ง
โดยรวมแล้วต่างส่งผลให้การศกึษาสงัคมชาวนาที่ผ่านมาไม่สามารถมองเห็นองค์รวมของ
สงัคมชาวนาปัจจุบนัได ้ซึ่งไมเคลิ เคยีร์นีย์ ( Michael Keareney, 1996) เป็นนักวชิาการคน
ส าคญัทีเ่หน็ว่าปัจจุบนัควรจะมองสงัคมชาวนาแบบองค์รวมและควรจะมองในฐานะเป็นสงัคม
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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
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ทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา ทัง้ทีม่ผีลประโยชน์ซ่อนเรน้จ านวนมากเกดิขึน้ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านัน้
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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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จากการสมคัรใจและเป็นการสมคัรใจโดยหวงัผลประโยชน์ใหช้วีติมคีวามสุข ปรารถนาถงึการ
ยอมรบัและใหเ้กยีรติ ์รวมถงึปรารถนาถงึคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ในอนาคตดว้ย การจดังานบุญ
ประเพณใีนปัจจุบนัจงึไมไ่ดม้คีวามหมายเพยีงการบชูาสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์แต่หมายถงึการมเีครอืข่าย
ทางเศรษฐกจิและการเมอืงด้วย ซึ่งลกัษณะดงักล่าวนี้ผู้เขยีนเห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม
หลงัชาวนา ที่ชาวนามทีกัษะการต่อรองเชงิอ านาจมากขึ้น อนัหมายถึงชาวนามทีกัษะทาง
การเมอืงมากขึน้เช่นกนั เพยีงแต่เป็นการเมอืงในชวีติประจ าวนัทีเ่กดิขึน้อยู่ทัว่ไป   

 
บทสรปุ 
 การน าเสนอความสมัพนัธเ์ชงิอ านาจในสงัคมหลงัชาวนาโดยมองผ่านพธิกีรรมงาน
บุญผะเหวดของคนอีสาน ตามที่ผู้เขยีนได้น าเสนอนี้มนีัยส าคญัต่อการท าความเข้าใจการ
เปลีย่นแปลงของสงัคมไทย เนื่องจากเป็นสญัญาณทีบ่่งบอกว่าไม่มอี านาจใดสามารถควบคุม
กนัได้อย่างคงทนถาวร การควบคุมผู้คนในสงัคมสมยัใหม่ที่มคีวามหลากหลายทัง้ความเชื่อ 
ความคดิและพฤตกิรรมใหอ้ยู่ในขอบเขตแบบตายตวัภายใตอ้ านาจน าทีไ่ม่สมบูรณ์ รงัแต่จะท า
ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางสงัคมมากยิง่ขึน้ ในสงัคมไทยปัจจุบนัปฏเิสธไม่ไดถ้งึความขดัแยง้ทีล่ง
ลกึไปถงึระดบัชุมชนหมูบ่า้น ดงัทีง่านศกึษาการเปลีย่นแปลงของสงัคมชนบทไทยจ านวนมาก
ในระยะหลงัให้ความสนใจศกึษาการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรมและค่านิยม
ทางการเมอืงทีเ่กดิขึน้ของคนชนบท(จกัรกรชิ สงัขมณี. 2556) ดา้นหนึ่งถงึกบัเสนอว่าสาเหตุ
ส าคญัของการเขา้มามสี่วนร่วมทางการเมอืงของคนชนบทเกดิจากการเปลีย่นแปลงเขา้สู่สงัคม
ชาวนาชนชัน้กลางผู้มรีายได้ปานกลาง ระบบเศรษฐกิจเป็นแรงผลกัดนัให้วฒันธรรมทาง
การเมอืงของคนชนบทเปลีย่นไป คนชนบทเขา้มาเรยีกรอ้งสทิธอินัชอบธรรมทีพ่วกเขาพงึมพีงึ
ได้จากนโยบายของรัฐ คนชนบทรู้จ ักที่จะต่อรอง ช่วงชิงอ านาจจากรฐัผ่านเงื่อนไขทาง
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เปลีย่นแปลงของสงัคมชาวนาทีผ่่านมาต่างมุง่แยกประเดน็ศกึษา นักวชิาการกลุ่มใดสนใจดา้น
เศรษฐกจิต่างมุ่งศกึษาวเิคราะห์เฉพาะส่วนเศรษฐกจิ กลุ่มทีส่นใจด้านวฒันธรรมก็มุ่งศกึษา
เพยีงดา้นวฒันธรรม ส่วนดา้นการเมอืงกไ็มต่่างกนั ต่างใหค้วามสนใจเฉพาะดา้นการเมอืง ซึ่ง
โดยรวมแล้วต่างส่งผลให้การศกึษาสงัคมชาวนาที่ผ่านมาไม่สามารถมองเห็นองค์รวมของ
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ความคดิและพฤตกิรรมใหอ้ยู่ในขอบเขตแบบตายตวัภายใตอ้ านาจน าทีไ่ม่สมบูรณ์ รงัแต่จะท า
ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางสงัคมมากยิง่ขึน้ ในสงัคมไทยปัจจุบนัปฏเิสธไม่ไดถ้งึความขดัแยง้ทีล่ง
ลกึไปถงึระดบัชุมชนหมูบ่า้น ดงัทีง่านศกึษาการเปลีย่นแปลงของสงัคมชนบทไทยจ านวนมาก
ในระยะหลงัให้ความสนใจศกึษาการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรมและค่านิยม
ทางการเมอืงทีเ่กดิขึน้ของคนชนบท(จกัรกรชิ สงัขมณี. 2556) ดา้นหนึ่งถงึกบัเสนอว่าสาเหตุ
ส าคญัของการเขา้มามสี่วนร่วมทางการเมอืงของคนชนบทเกดิจากการเปลีย่นแปลงเขา้สู่สงัคม
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การเมอืง เช่นการประทว้งและการเลอืกตัง้ (Andrew Walker. 2010) ซึ่งในแง่การศกึษาการ
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หลงัชาวนา ที่ชาวนามลีกัษณะส าคญัคอืมอี านาจในการต่อรองช่วงชงิผลประโยชน์ทางด้าน
การเมอืงมากขึน้ เมือ่พจิารณาแลว้จะพบว่าการศกึษาสงัคมชาวนาในปัจจุบนัสนใจทีจ่ะศกึษา
แบบองคร์วมมากขึน้ ในบทความนี้ผูเ้ขยีนเหน็ว่าการต่อยอดองค์ความรูด้า้นสงัคมวฒันธรรม
ในหมูบ่า้นมคีวามสมัพนัธก์บัดา้นเศรษฐกจิและการเมอืง ดงันัน้การศกึษาสงัคมวฒันธรรมควร
เพิม่มติทิางเศรษฐกจิและการเมอืงดว้ย ดงักรณีการศกึษาอ านาจในสงัคมหลงัชาวนาโดยการ
มองผ่านงานบุญผะเหวดนี้ มปีระโยชน์ต่อการท าความเขา้ใจลกัษณะส าคญัทางเศรษฐกิจ 
สงัคมวฒันธรรมและการเมอืงทีส่มัพนัธก์นัอยู่ในหมูบ่า้นชาวนาอสีานปัจจุบนั 3 ประการคอื  

1.ดา้นเศรษฐกจิ ชาวนาในหมูบ่า้นต่างมภีาระหนี้สนิจ านวนมาก เมือ่ค านวณรายได้
กบัค่าใช้จ่ายที่ม ีพบว่าค่าใช้จ่ายมมีากกว่ารายรบัแต่ชาวนาก็ยงัคงรกัษาประเพณีงานบุญ 
ยงัคงเสยีค่าใช้จ่ายกบัการท าบุญจ านวนมาก ในสงัคมหลงัชาวนามกีารปรบัเปลี่ยนรูปแบบ
วธิกีารใหส้อดคลอ้งกบัวถิชีวีติประจ าวนัมากขึน้ การเขา้ร่วมงานบุญต่างค านึงถงึผลประโยชน์
ทีจ่ะเกดิขึน้ ทัง้ระดบัชุมชนและตนเอง ซึ่งในบทความนี้ไดแ้สดงใหเ้ห็นในลกัษณะการจดัวาง
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กจิกรรมทางสงัคมใดๆในหมูบ่า้น 
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แต่เกดิจากกจิกรรมทางเศรษฐกจิและการเมอืงดว้ย ดงัทีผู่เ้ขยีนไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึการก าหนด
วนัเวลาในการจดังานบุญผะเหวดของชาวบ้านหนองทุ่ม ทีส่มัพนัธ์กบัการใหทุ้นจากภาครฐั 
จ าเป็นต้องรอก าหนดการให้ตรงกบัวนัที่หวัหน้าส่วนราชการว่างมาเป็นประธานในพธิีด้วย 
สงัคมวฒันธรรมลกัษณะดงักล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของสงัคมหลงัชาวนา ทีช่าวนาเองกไ็ม่ไดย้ดึ
ตดิวนัเวลาตามความเชือ่เดมิแลว้ เพราะชวีติประจ าวนัของพวกเขาผูกพนักบัการหาอยู่หากนิ
ภายนอกชุมชนมากขึ้นกว่าอดตี ชวีติของพวกเขาเป็นปัจเจกมากขึ้นกว่าอดตี เป็นลกัษณะ
สงัคมหลงัชาวนาทีค่วามสมัพนัธท์างสงัคมไมไ่ดแ้นบแน่นพึง่พากนัไดอ้ย่างเช่นอดตี การพึง่พา
กนัต่างตอ้งผ่านระบบเงนิตรา ระบบค่าตอบแทน  
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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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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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3.ดา้นการเมอืง จะพบว่าชาวนาเขา้มามบีทบาททางการเมอืงมากขึน้ แต่ลกัษณะ
การมสี่วนร่วมทางการเมอืงของชาวนาแสดงออกชดัเจนในระดบัทอ้งถิน่ ดงัทีผู่เ้ขยีนไดเ้สนอ
ให้เห็นลกัษณะความสมัพนัธ์ระหว่างชาวนากบัองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ชาวนาไม่ได้
ยอมรบัอ านาจรฐัโดยเดด็ขาดดงัเช่นอดตี หากแต่ต่อรองอ านาจกบัรฐัทอ้งถิน่มากขึน้   

ขอ้เสนอแนะของผู้เขยีนจากการเขยีนบทความครัง้นี้เห็นว่า อ านาจในสงัคมหลงั
ชาวนาไมไ่ดผ้กูขาดอยู่ทีร่ฐัและทุนเพยีงอย่างเดยีว ปัจจุบนัชาวนามอี านาจในการต่อรองมาก
ขึน้เมือ่มองผ่านมติกิารเปลีย่นแปลงทางวฒันธรรม หากมกีารศกึษาเพิม่เตมิใหล้ะเอยีดลกึซึ้ง
ยิง่ขึน้ในการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรมและการเมอืงทัง้ 3 ประการที่ผูเ้ขยีน
เสนอ จะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อการท าความเข้าใจความขดัแย้งในสงัคมไทย เนื่องจาก
หมูบ่า้นชนบทปัจจุบนัเป็นพื้นทีห่นึ่งทีถู่กหมายรวมว่ายงัคงลา้หลงั ไม่มคีวามรู้ความเขา้ใจใน
เรื่องเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ซึ่งการไม่เขา้ใจการเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้านในชนบทนี้เอง
เป็นอกีสาเหตุหนึ่งทีท่ าใหค้นเมอืงมองคนชนบทอย่างผดิฝาผดิตวัและกลายเป็นความขดัแยง้ที่
รา้วลกึในระยะเวลาไมก่ีปี่ทีผ่่านมา ผูเ้ขยีนเหน็ว่าเฉพาะในพื้นทีพ่ธิกีรรมงานบุญผะเหวดหนึ่ง
งานทีผู่เ้ขยีนเสนอใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธท์ีห่ลากหลายของผูค้นในหมูบ่า้นดงักล่าวนี้ คงจะพอ
เป็นตวัอย่างหนึ่งทีช่ ี้ใหเ้หน็ว่าคนชนบทไม่ได้มลีกัษณะลา้หลงัหรอืไม่มคีวามรู้เรื่องการเมอืง 
หากแต่พวกเขาเขา้ใจอย่างลกึซึ้งและเลอืกทีจ่ะรุกเลอืกทีจ่ะรบัในสิง่ทีพ่งึมพีงึไดจ้ากการเมอืงที่
เกดิขึน้ทัง้ในระดบัหมูบ่า้นและระดบัประเทศ ในแงก่ารศกึษาสงัคมชนบทในปัจจุบนั ผูเ้ขยีนจงึ
อยากเสนอใหม้กีารศกึษาความหลากหลายของงานบุญประเพณ ีวฒันธรรมในระดบัทอ้งถิน่ให้
มากขึน้แต่ไม่ใช่การศกึษาเพยีงเพื่อใหเ้หน็คุณค่าแบบดัง้เดมิ งานวชิาการดา้นชนบทศกึษาที่
สนใจศึกษาเกี่ยวกบัสงัคมวฒันธรรมควรมองในมติิทางเศรษฐกจิการเมอืงร่วมด้วย เมื่อวง
วชิาการดา้นชนบทศกึษาสามารถอธบิายลกัษณะสงัคมชนบทปัจจุบนัชดัเจนขึน้ก็จะส่งผลให้
การอธบิายลกัษณะสงัคมหลงัชาวนา (Post Peasant) ชดัเจนขึ้น ขณะเดยีวกนัก็จะเปิด
ช่องว่างใหเ้กดิการโตแ้ยง้เกีย่วกบัลกัษณะสงัคมหลงัชาวนา (Post Peasant) มมีากขึน้เช่นกนั 
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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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3.ดา้นการเมอืง จะพบว่าชาวนาเขา้มามบีทบาททางการเมอืงมากขึน้ แต่ลกัษณะ
การมสี่วนร่วมทางการเมอืงของชาวนาแสดงออกชดัเจนในระดบัทอ้งถิน่ ดงัทีผู่เ้ขยีนไดเ้สนอ
ให้เห็นลกัษณะความสมัพนัธ์ระหว่างชาวนากบัองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ชาวนาไม่ได้
ยอมรบัอ านาจรฐัโดยเดด็ขาดดงัเช่นอดตี หากแต่ต่อรองอ านาจกบัรฐัทอ้งถิน่มากขึน้   

ขอ้เสนอแนะของผู้เขยีนจากการเขยีนบทความครัง้นี้เห็นว่า อ านาจในสงัคมหลงั
ชาวนาไมไ่ดผ้กูขาดอยู่ทีร่ฐัและทุนเพยีงอย่างเดยีว ปัจจุบนัชาวนามอี านาจในการต่อรองมาก
ขึน้เมือ่มองผ่านมติกิารเปลีย่นแปลงทางวฒันธรรม หากมกีารศกึษาเพิม่เตมิใหล้ะเอยีดลกึซึ้ง
ยิง่ขึน้ในการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรมและการเมอืงทัง้ 3 ประการทีผู่เ้ขยีน
เสนอ จะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อการท าความเข้าใจความขดัแย้งในสงัคมไทย เนื่องจาก
หมูบ่า้นชนบทปัจจุบนัเป็นพื้นทีห่นึ่งทีถู่กหมายรวมว่ายงัคงลา้หลงั ไม่มคีวามรู้ความเขา้ใจใน
เรื่องเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ซึ่งการไม่เขา้ใจการเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้านในชนบทนี้เอง
เป็นอกีสาเหตุหนึ่งทีท่ าใหค้นเมอืงมองคนชนบทอย่างผดิฝาผดิตวัและกลายเป็นความขดัแยง้ที่
รา้วลกึในระยะเวลาไมก่ีปี่ทีผ่่านมา ผูเ้ขยีนเหน็ว่าเฉพาะในพื้นทีพ่ธิกีรรมงานบุญผะเหวดหนึ่ง
งานทีผู่เ้ขยีนเสนอใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธท์ีห่ลากหลายของผูค้นในหมูบ่า้นดงักล่าวนี้ คงจะพอ
เป็นตวัอย่างหนึ่งทีช่ ี้ใหเ้หน็ว่าคนชนบทไม่ได้มลีกัษณะลา้หลงัหรอืไม่มคีวามรู้เรื่องการเมอืง 
หากแต่พวกเขาเขา้ใจอย่างลกึซึ้งและเลอืกทีจ่ะรุกเลอืกทีจ่ะรบัในสิง่ทีพ่งึมพีงึไดจ้ากการเมอืงที่
เกดิขึน้ทัง้ในระดบัหมูบ่า้นและระดบัประเทศ ในแงก่ารศกึษาสงัคมชนบทในปัจจุบนั ผูเ้ขยีนจงึ
อยากเสนอใหม้กีารศกึษาความหลากหลายของงานบุญประเพณ ีวฒันธรรมในระดบัทอ้งถิน่ให้
มากขึน้แต่ไม่ใช่การศกึษาเพยีงเพื่อใหเ้หน็คุณค่าแบบดัง้เดมิ งานวชิาการดา้นชนบทศกึษาที่
สนใจศึกษาเกี่ยวกบัสงัคมวฒันธรรมควรมองในมติิทางเศรษฐกจิการเมอืงร่วมด้วย เมื่อวง
วชิาการดา้นชนบทศกึษาสามารถอธบิายลกัษณะสงัคมชนบทปัจจุบนัชดัเจนขึน้ก็จะส่งผลให้
การอธบิายลกัษณะสงัคมหลงัชาวนา (Post Peasant) ชดัเจนขึ้น ขณะเดยีวกนัก็จะเปิด
ช่องว่างใหเ้กดิการโตแ้ยง้เกีย่วกบัลกัษณะสงัคมหลงัชาวนา (Post Peasant) มมีากขึน้เช่นกนั 
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