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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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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้น้ีมีวัตถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษารปูแบบในการใช้บริการศาสตร์พยากรณ์ 

และ 2) ศึกษาพฤติกรรมในการใช้บริการศาสตร์พยากรณ์ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อหาข้อสรุปเชิงทฤษฎี โดยก�าหนดตัวอย่างเชิงทฤษฎีด้วย

คุณสมบัติ คือ เป็นอาจารย์ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของไทย ที่มีประสบการณ์ในการใช้

บริการศาสตร์พยากรณ์อย่างน้อย 3 ครั้ง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง และ

แบบสโนว์บอล จ�านวน 17 คน เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และสนทนาแบบ 

ไม่เป็นทางการ การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และศึกษาเอกสาร  

ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการใช้บริการศาสตร์พยากรณ์ ประกอบไปด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 

(1) ด้านประเภทของโหราศาสตร์ ซ่ึงผูใ้ห้ข้อมูลหลักนิยมศาสตร์พยากรณ์ไพ่ยบิซี (ไพ่ทาโร่ท์) 

ตัวเลขฐาน 7 และหัตถศาสตร์ (ลายเส้นบนฝ่ามือ) ตามล�าดับ (2) ด้านคุณลักษณะของ 

ผู ้พยากรณ์ โดยพิจารณาจากการแต่งกายที่ มีความสุภาพ เรียบร้อย น่าเชื่อถือ  

และผู้พยากรณ์ต้องมีถิ่นพ�านักที่เป็นหลักแหล่ง รวมท้ังเป็นที่รู้จักของคนในชุมชน และ  

(3) ด้านการท�าบุญ/ค่าบูชาครู ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลักจะท�าบุญด้วยเงิน ส่ิงของ หรือไม่ท�าบุญ 

และ 2) พฤตกิรรมการใช้บรกิารศาสตร์พยากรณ์ ประกอบไปด้วย 4 ด้าน ได้แก่ (1) พฤติกรรม

การสบืค้นข้อมลูแหล่งพยากรณ์ โดยสบืค้นข้อมลูจากญาตพิีน้่อง และเพือ่นร่วมงานทีใ่กล้ชดิ 

(2) พฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการศาสตร์พยากรณ์ จ�าแนกได้เป็น 7 กรณี คือ ความสงสัย 

ไม่ชอบการรอคอย ความกังวล สนับสนุนการตัดสินใจ เกิดปัญหาติดขัดในการด�าเนินชีวิต 

เกิดความอยากรู้อยากลองหรือต้องการท้าทายผู้พยากรณ์ และอยากรู้เหตุการณ์ในอนาคต 
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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) พฤติกรรมการสื่อสารกับ ผู้พยากรณ์ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การสื่อสารทางเดียว 
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ใส่บาตร ถวายสังฆทาน สวดมนต์ บวช (พระ ชี พราหมณ์) และปล่อยนกหรือสัตว์น�้า ข้อสรุป
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บริการศาสตร์พยากรณ์มากกว่าปัจจัยภายนอกอันประกอบด้วย สภาพเศรษฐกิจ ครอบครัว 

และสภาพแวดล้อมในที่ท�างาน และผลของค�าพยากรณ์จะเสริมแรงทางบวกต่อการตัดสินใจ 

แต่ไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางความเชื่อและแนวคิดของผู้ให้ข้อมูลหลัก

ค�ำส�ำคัญ: การใช้บริการศาสตร์การพยากรณ์  อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

Abstract

The objectives of this qualitative research were to study mind-sets toward 

the use of fortune-telling services and analyze the behavior of instructors in Thai 

higher education institutions toward this use. The research was designed to identify 

a theoretical conclusion of instructors’ perceptions. Seventeen participants were  

selected by purposive sampling and snowball techniques from a sample of instructors 

in higher education institutions who had at least three experiences of fortune-telling 

services. The researcher collected data by in-depth interviews, focus groups,  

participant observations, and document study. Results showed that there were three 

mind-sets for the use of fortune-telling services; (1) type of astrology - tarot, number, 

and palmistry, (2) characteristics of fortune-tellers – appropriate dress and location, 

and (3) service charge – cash, items, and non-donation. The research found four 

factors that were considered in the use of fortune-telling services; (1) search  

for information about fortune-tellers’ locations with relations and colleagues,  

(2) decision-making process involved seven factors; wondering, no waiting, worried, 

supporting the decision, having a problem, challenging fortune-tellers, and being 

curious about the event in the future, (3) one-way communication and two-way com-

munication, and (4) change one’s bad fortune through a ceremony by making merit, 

chanting, be ordained (as a monk or nun), and to set a bird and/or fish free. The  

researcher believed that decision-making processes were more affected by internal 
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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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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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behavior factors, such as needs, wishes, and motivation, than by external behavior 

factors, such as economics, families, and work environments. However, fortune-tellers 

were a positive reinforcement in the decision-making process, but they did not change 

beliefs and ideas about key performances.         

Keywords: Fortune-telling services; Instructors in Thai higher education in stitutions 

1. บทน�ำ

โหราศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เกิดขึ้นในโลกอย่างยาวนานไม่น้อยกว่า 4,000 ปี โดย 

ค้นพบคร้ังแรกในแถบประเทศ อียปิต์ กรีก และอนิเดยี แต่พบไม่มกีารพบหลักฐานว่าชนชาติ

ใดเป็นผู้ริเริ่มศาสตร์พยากรณ์นี้ จากนั้นได้มีการถ่ายผ่านความรู้มาในแถบประเทศทางพม่า 

เขมร และไทย (โสรชั แสนศิรพินัธ์, 2542) การถ่ายทอดและเผยแพร่ศาสตร์พยากรณ์ สามารถ

แบ่งออกเป็น 2 ระบบ (จรัญ พิกุล, 2537) ได้แก่ โหราศาสตร์เคล่ือนที่ หรือที่เรียกว่า 

โหราศาสตร์สายนะ (Tropical Zodiac หรือ Movable Zodiac) ซึ่งทั่วไปเรียกว่า “โหราศาสตร์

สากล” นยิมใช้ทัว่ไปแถบตะวันตก (โหราศาสตร์ตะวันตก) และโหราศาสตร์คงที ่หรอืท่ีเรยีกว่า 

โหราศาสตร์ นิรายนะ (Sidereal Zodiac หรือ Fixed Zodiac) ซึ่งทั่วไปเรียกว่า “โหราศาสตร์

ตะวันออก” นิยมใช้ทั่วไปแถบตะวันออก เช่น ไทย พม่า อินเดีย จีน ฯลฯ 

ประเทศไทย นบัว่าเป็น “เมอืงพุทธ” ศาสตร์การพยากรณ์นีอ้าจจะขดัต่อหลกัธรรม

ตามพระพุทธศาสนา ซึ่งพระพุทธองค์ทรงไม่ให้พุทธศาสนิกชนเช่ือในโชคชะตาและ

โหราศาสตร์ เพราะท�าให้มนุษย์หลงงมงายในกิเลส แต่พระพุทธองค์ก็ทรงยอมรับว่า 

หลักโหราศาสตร์มีความแม่นย�า เพราะพระอัญญาโกณทัญญะทรงเคยท�านายพระพุทธองค์

ว่าจะได้เป็นศาสดาเอกของโลก (กานธนิกา และคณะ, 2553)  จากการศึกษาประวัติของ

โหราศาสตร์ในประเทศไทยพบว่า โหราศาสตร์ได้ถกูน�ามาพยากรณ์ตัง้แต่สมยัสโุขทยั ซึง่พบ

หลักฐานในศิลาจารึกว่า สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท) ทรงบัญญัติโชยติศาสตร ์ 

ซึง่เป็นแม่บททางโหร และทรงเข้าใจต�าราสรุยิยาตรอย่างถ่องแท้ จากนัน้ในสมยักรงุศรอียธุยา

พบว่า กษัตริย์ เจ้าฟ้า ขุนนาง เร่ิมหันมาสนใจงานโหราศาสตร์ “ศิวปาคม” จนในสมัย 

กรุงรัตนโกสินทร์ได้มีกษัตริย์ไทย 4 พระองค์ทรงสนพระทัยทางโหราศาสตร์ ได้แก่  

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงค�านวณดวงเมืองให้ตรงกับดวงโลก 

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงค�านวณสรุยิปุราคา พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้า

เจ้าอยู่หัวทรงค�านวณปฎิทินประจ�าปี และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
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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

71

ทรงพระราชนิพนธ์พระมหาชนก โดยทรงบรรจุดวงชะตาขึ้นไว้ในพระราชนิพนธ์ด้วย  

(โสรัช แสนศิริพันธ์, 2542)

ปัจจุบันนี้ ศาสตร์การพยากรณ์มีบทบาทในสังคม และส่งผลความเป็นอยู่ของ

มนษุย์ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในสงัคมไทย ซ่ึงมีความเช่ือทางพระพุทธศาสนา และความเช่ือ

ทางโหราศาสตร์ (กฤติกาวลัย หิรัญสิ, 2554) ซึ่งไม่มีการเจาะจง เพศ อายุ วัย หรือฐานะ 

เนื่องจากโหราศาสตร์ถูกเลือกเป็นหนึ่งในทางออกของมนุษย์ เมื่อตกอยู่ในภาวะเครียด  

การดิ้นรนที่จะหาทางออกเพื่อความอยู่รอดของชีวิต และความต้องการจรรโลงจิตใจ ดังนั้น 

“หมอดู” จึงถูกเลือกเป็นช่องทางส�าหรับการให้ค�าปรึกษา และท�านายที่มนุษย์ทั่วไปเลือกใช้ 

(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2551) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2542) นิยาม

ค�าว่าของ “หมอด”ู ว่าหมายถงึ บคุคลทีท่�าหน้าทีพ่ยากรณ์ตามหลกัโหราศาสตร์ โดยมลีกัษณะ

การท�านายที่หลากหลาย ตามการค้นคว้าในศาสตร์ท่ีแต่ละคนสนใจ และศึกษาจนเกิด 

ความเชี่ยวชาญ ตามกรอบขนบธรรมเนียมแต่ละวัฒนธรรม (จรัญ พิกุล, 2537) 

โหราศาสตร์ของไทย สามารถแบ่งออกได้ 12 ประเภท ตามการศึกษาของ 

โสรัช แสนศิริพันธ์ (2542) ดังนี้ 1. โหราพยากรณ์ ใช้ดาวจรกระทบ เกิดผลขึ้นในชะตาคน  

2. โหรากาลชะตา การจับยาม 3. โหราปรากฎการณ์ เช่น สุริยุปราคา จันทรุปราคา มีผลแต่

คนในถิ่นนั้นอย่างไร 4. โหราอุตุนิยม ดูฝน หิมะ อากาศ 5. โหราเวช ดูฤกษ์ การท�าคลอด 

การผ่าตัด การรักษา 6. โหรานคร โหรท�านายดวงชะตาเมือง ความล้มเหลว และความส�าเร็จ  

การท�านายเหตุการณ์ทั้งในและนอกประเทศ 7. โหราฤกษ์ การให้ฤกษ์ประกอบพิธีต่าง ๆ                 

ดวงศิลาฤกษ์ เปิดสภา เปิดอาคาร 8. โหราเกษตร การท�านายทายทักพืชไร่และพืชสวน  

9. โหราไสยศาสตร์ การปลุกเสกดวงชะตา พระเคร่ือง ยันต์ ตะกรุด ท�าเสน่ห์ 10. โหรา

คอมพวิเตอร์ การบนัทึกข้อมูลลงไป รบัพยากรณ์ออกมาเป็นรปูแบบส�าเรจ็ หาลัคนา มปีฎทินิ

โหรบนัทกึในซดี ี11. โหราบริหาร การให้ค�าพยากรณ์ การเลือกตัง้ การแต่งตัง้ การออกค�าสัง่
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การพยากรณ์ลายมือ กราฟชีวิต ไพ่ทาโร่ และคนทรง ตามล�าดับ โดยเน้นรูปแบบการสื่อสาร 

แบบเฉพาะหน้าเท่านั้น แต่เนื่องจากความก้าวหน้า และวิวัฒนาการของเทคโนโลยีท�าให้ 

วิธีการดูหมอต้องปรับตัวให้ทันกับการเติบโตทางสารสนเทศ จากเมื่อก่อนเป็นการดูหมอ 



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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แบบเฉพาะหน้า แต่ปัจจุบันนี้ได้เพิ่มช่องทางพยากรณ์ทางอื่น ๆ ได้แก่ การพยากรณ์ผ่าน

อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ และบริการผ่านระบบออดิโอเท็กซ์ เป็นต้น เพ่ือปรับตัวให้ 

เข้ากับสภาพสังคมท่ีต้องการความสะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการเข้าถึงของผู้ต้องการใช้

บริการศาสตร์พยากรณ์

โหราศาสตร์การพยากรณ์มีอิทธพิลต่อประชาชนอย่างมาก หากพจิารณาจากอดตี

จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากผู้คนที่ใช้บริการศาสตร์พยากรณ์ต้องการท่ีพึ่งทางใจ และเพื่อหา

ทางออกให้กบัชวิีตของตนเอง โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2551) ได้สรปุ พฤตกิรรมการตดัสนิใจ            

ในการใช้บริการศาสตร์พยากรณ์ของประชาชน เกิดจากปัญหาต่างๆ ประกอบไปด้วย 

ด้านการงาน การเงิน ครอบครัว ความรัก การเรียน สุขภาพ และโชคลาภ ท�าให้ศาสตร์

พยากรณ์นี้ได้รับความสนใจและเติบโตขึ้นมากในปัจจุบัน เพราะถือว่าเป็นทางออกที่ส�าคัญ

ให้กับผู้ที่เกิดปัญญาในชีวิตด้านต่างๆ (กานธนิกา พรพนิดา และพฤกษทล ชุณหะวัต, 2553) 

โดยกัญชัช ศศิธรรม, (2541) ได้ศึกษาบทบาทของหมอดูในสังคมไทย : กรณีศึกษาเฉพาะ

เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า สาเหตุของการมาใช้บริการหมอดูส่วนใหญ่ เนื่องจากต้องการ

รับรู้ดวงชะตาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเสริมสร้างก�าลังใจในการด�ารงชีพ รวมทั้งเป็น 

แรงบนัดาลใจในการท�างาน ซ่ึงสอดคล้องกบั บุษบา มณวีรรณ์ (2538) ได้วิเคราะห์กระบวนการ

ปฎิสัมพันธ์ระหว่างหมอดูอาชีพกับบุคคลต่างฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่าหมอดูที่ให้ค�าพยากรณ์ที่ดี ท�าให้ผู้ใช้บริการมองเห็นทางออกของ

ปัญหาต่าง ๆ และเกิดความสบายใจ มีความหวังและก�าลังใจ คลายความวิตกกังวลและ 

ลดความเครยีด เนือ่งจากความเชือ่และศรทัธาในตวัผูใ้ช้บรกิาร ทีเ่ช่ือว่าค�าแนะน�าของหมอดู

สามารถน�าไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ของชีวิต

จากสภาวะสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท�าให้คนไทยเกิดความเชื่อใน

ศาสตร์พยากรณ์ตามล�าดบั ศนูย์วิจยักสกิรไทย (2551) ได้จดัล�าดบักลุม่อาชีพท่ีนยิมใช้บรกิาร

ศาสตร์พยากรณ์ 3 อันดับแรก ได้แก่ ค้าขาย, พนักงานบริษัท และแม่บ้าน นอกจากนี้                

ชมัย มรุเชษฐ์ (2554) ระบุว่าปัจจุบันกลุ่มคนที่มีการศึกษาสูงต้ังแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป  

มคีวามสนใจในการใช้บรกิารศาสตร์พยากรณ์มากกว่าร้อยละ 50 ซึง่รวมถงึอาจารย์ในสถาบนั

อดุมศกึษาทีน่บัว่าเป็นกลุม่คนทีม่กีารศกึษาสงู โดยมคีณุวฒุขิัน้ต�า่ระดบัปรญิญาโทหรือเทยีบ

เท่าขึ้นไป (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตร ี

พ.ศ. 2558, 2558) สาเหตุท่ีท�าให้อาจารย์ใช้บริการศาสตร์พยากรณ์ส่วนใหญ่เกิดจาก 

ความต้องการรับรู้เรื่องราวในอนาคต อันได้แก่ การเลื่อนต�าแหน่ง การเพิ่มเงินเดือน เป็นต้น 

(ผู้จัดการ Online, 2559)
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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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ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงได้สนใจที่จะศึกษา รูปแบบ และพฤติกรรมในการใช้บริการ

ศาสตร์พยากรณ์ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจในรูปแบบการใช้

บริการศาสตร์พยากรณ์ และศึกษาพฤติกรรมในการใช้บริการศาสตร์พยากรณ์ของอาจารย์                         

ในสถาบันอุดมศึกษา โดยผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิทยาการศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก 

(Grounded Theory) และน�าเสนอข้อสรุปเชิงทฤษฎีต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

       2.1 เพ่ือศึกษารูปแบบในการใช ้บริการศาสตร์พยากรณ์ของอาจารย์ใน 

สถาบันอุดมศึกษา

            2.2  เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการใช้บริการศาสตร์พยากรณ์ของอาจารย์ใน 

สถาบันอุดมศึกษา

3. แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคิดเกี่ยวกับควำมเชื่อเรื่องศำสตร์พยำกรณ์

    ความเช่ือเป็นส่วนหน่ึงของการตอบสนองทางจิตใจของมนุษย์ เพื่อท�าให้

มนษุย์มคีวามสบายใจ มคีวามม่ันคงทางจิตใจในภาวะทีค่บัขนั หรอืมคีวามไม่มัน่คงทางความคดิ 

(อ�าไพพร ธนะภูติ, 2549) ซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 (2542) นิยาม

ความหมายของค�าว่า “ความเชื่อ” ไว้ว่า การเห็นตามด้วย ความมั่นใจ หรือความไว้ใจ  

ซึ่งสอดคล้องกับ ประยงค์ ล้ิมตระกูล (2538) กล่าวว่า ความเช่ือ หมายถึง ความคิด  

ความเข้าใจทีม่อีทิธพิลโดยตรงต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคล เมือ่บคุคลมคีวามเช่ืออย่างใด 

ความเชือ่นัน้จะเป็นตวัก�าหนดให้บคุคลปฏบิตัตติามสิง่ทีต่นเชือ่ทัง้ ๆ  ทีบ่างครัง้ความเช่ือนัน้

อาจจะไม่ได้อยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นจรงิ นอกจากน้ี มรรยาท กจิสวุรรณ (2536) กล่าวว่า 

ความเชือ่เป็นสิง่ทีไ่ม่มีตัวตน มีอ�านาจเหนือความคดิของมนุษย์ อาจจะเป็นผลดหีรอืร้ายก็ได้ 

แต่ความเชื่อก็มีอิทธิพลต่อมนุษย์ทุกยุค ทุกสมัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยแนวคิดทาง

ความเช่ือสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทโดยพิจารณาจากมนุษย์เป็นศูนย์กลาง ได้แก่  

1) ความเชื่อเกี่ยวกับตัวมนุษย์เอง เป็นการดูลักษณะของตัวเอง และของเพื่อนมนุษย์  

2) ความเชือ่ของมนษุย์เกีย่วกบัสิง่ธรรมชาต ิเป็นความเชือ่ทีม่นษุย์มองธรรมชาตใินมติสิภาวะ

แวดล้อมรอบตนเอง เช่นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติต่าง ๆ และ 3) ความเชื่อของมนุษย์กับ

สิ่งที่เหนือธรรมชาติ โดยมนุษย์เชื่อว่ามีอ�านาจเร้นลับบางอย่างบันดาลให้เกิดขึ้น เช่น ผีสาง 

เทวดา อาคม เป็นต้น จะเหน็ได้ว่าความเชือ่เป็นความรูสึ้ก และความคดิทีม่นษุย์สร้างขึน้ โดย

แสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรม ในการตอบสนองความเชื่อ และพฤติกรรมต่างๆ 

สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากความเชื่อดังกล่าวที่เคยเชื่อถือได้เปลี่ยนแปลงไป  
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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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ธันยา นาคบุตร (2556) กล่าวว่า พฤติกรรมความเชื่อด้านโหราศาสตร์ จะเกิดขึ้น

เมื่อมนุษย์ประสบกับปัญหาต่างๆ ในการด�าเนินชีวิต ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะไม่สามารถหา 

เหตผุลมาอธบิายได้ ท�าให้มนษุย์ต้องพึง่พากบัอ�านาจลีล้บั ซึง่อาศยัความเช่ือทางโหราศาสตร์                 

ในการแก้ปัญหา ท�าให้มนุษย์ตัดสินใจใช้บริการศาสตร์พยากรณ์ โดยจะพึ่งพาหมอดู หรือ

คนทรง ที่มนุษย์เชื่อว่ามีความสัมพันธ์กับอ�านาจที่เหนือธรรมชาติ เพ่ือท�านายทายทัก  

ตรวจดวงชะตา ที่ส�าคัญท�าให้มนุษย์เกิดความสบายใจ อีกประการหนึ่งที่มนุษย์ต้องการใช้

บรกิารศาสตร์พยากรณ์ เพราะว่ามนุษย์ต้องการรู้เหตุการณ์ต่างๆ ในอดตี ปัจจุบนั และอนาคต 

รวมทั้งในสิ่งที่ด�ารงอยู่ ซึ่งมนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า (ม. อึ้งอรุณ, 2549)  

มนุษย์แต่ละคนจะมีความเชื่อ และความศรัทธาท่ีความแตกต่างกัน ท�าให้เกิดรูปแบบของ

ศาสตร์พยากรณ์มากมาย โดยคนไทยนิยมใช้บริการศาสตร์การพยากรณ์ ที่น�าเอาหลักการ

ของศาสตร์พยากรณ์ทางประเทศตะวันออก และศาสตร์การพยากรณ์ทางประเทศตะวันตก

มาประยุกต์เข้าด้วยกันเพื่อส่งผลต่อค�าพยากรณ์มีความแม่นย�ามากขึ้น (สัจจะ บารมี, 2543) 

โดยรูปแบบศาสตร์การพยากรณ์ที่ปรากฎในปัจจุบัน ได้แก่ หัตถศาสตร์ (ลายเส้นบนฝ่ามือ), 

ไพ่ยิบซี (ไพ่ทาโร่), บาทศาสตร์ (พยากรณ์ฝ่าเท้า), นรลักษณ์ศาสตร์ (โหงวเฮ้งพยากรณ์), 

การพยากรณ์เลข 7 ตัว (พยากรณ์ดวงดาว 7 ดวง และ 9 ดวง) และ กราฟชีวิต (การท�านาย

แบบฐานเลข 12 ตัว) เป็นต้น

3.2 แนวคิดเรื่องพฤติกรรมกำรใช้บริกำร

 พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง สิ่งท่ีมนุษย์แสดงออก โดยหมายรวมถึงการ

แสดงออกทั้งภายใน ได้แก่ การแสดงออกทางจิตใจ เช่น ความคิด ความรู้สึก หรือแรงจูงใจ 

เป็นต้น และการแสดงออกภายนอก ได้แก่ การแสดงออกทางด้านร่างกาย เข่น เดิน วิ่ง นอน 

หรือ กระโดด เป็นต้น (ภาณุวัฒน์ ศิวะสกุลราช, 2558) ซึ่งสมจิตร ล้วนจ�าเริญ (2549) ได้

อธบิายเพิม่เตมิว่า พฤตกิรรมการใช้บรกิาร จะมีความหมายครอบคลมุในการศกึษา 3 ประการ 

ได้แก่ การกระท�าของแต่ละบคุคล การได้รับและการใช้บริการทางเศรษฐกิจ และกระบวนการ

ตัดสินใจ

 การศึกษาแนวคิดด้านพฤติกรรมการใช้บริการ ซ่ึงเป็นการศึกษาร่วมกับ

กระบวนการตัดสินใจ ซึ่งเป็นการบูรณาการศาสตร์ที่หลากหลาย เพื่อน�าเสนอแนวคิดต่างๆ 

เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ แนวคิดด้านจิตวิทยาทางสังคม ด้านมนุษยวิทยา ด้าน

เศรษฐศาสตร์ และด้านรัฐศาสตร์ (นภวรรณ คณานุรักษ์, 2556 และศิวารัตน์ ณ ปทุม และ

คณะ, 2537) โดยกระบวนการตัดสินใจในการใช้บรกิารต้องผ่านกระบวนการ 5 ขัน้ตอน ได้แก่ 
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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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เกดิความต้องการ แสวงหาขอ้มลู ประเมนิทางเลอืก ตดัสนิใจซื้อ และ ความรูส้กึหลงัการซื้อ 
(ก่อเกยีรต ิวริยิะกจิพฒันา และวนีสั อศัวสทิธถิาวร, 2550) ดงัภาพที ่1 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กระบวนการตดัสนิใจซื้อของผูบ้รโิภค 

 
นภวรรณ คณานุรกัษ์ (2556) อ้างถงึ Schiffman, Kanuk และ Lazar (2007) ได้

เสนอโมเดลการตดัสนิใจของผู้บรโิภค (Model of Consumer Decision Making) ที่แบ่ง
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แหล่ง ไดแ้ก่ กจิกรรมทางการตลาดและสภาพแวดลอ้มทางสงัคมและวฒันธรรม ซึ่งอทิธพิลทัง้
สองแหล่งนี้จะมอีทิธพิลต่อการตระหนกัถงึความต้องการสนิคา้และบรกิารของผูบ้รโิภค 2) ขัน้
กระบวนการ (Process Stage) เป็นขัน้ทีผู่บ้รโิภคท าการตดัสนิใจใชบ้รกิาร โดยปัจจยัหลกัเกดิ
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ส่งผลต่อการตระหนักถงึความต้องการ และ 3) ขัน้ผลลพัธ์ (Output Stage) ประกอบดว้ย 2 
กิจกร รมที่ เกิดขึ้นหลัง จากท าการตัดสิน ใจแล้ว  ได้แก่  พฤติก รรมการซื้ อ  และ                       
การประเมนิหลงัการซื้อ 

ฉัตรยาพร เสมอใจ (2550) ได้อธิบายถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจต่อ
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เกดิความตอ้งการ แสวงหาขอ้มลู 

ประเมนิทางเลอืก 

ตดัสนิใจซือ้ ความรูส้กึหลงัการซือ้ 

ภำพที่ 1 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

นภวรรณ คณานุรักษ์ (2556) อ้างถึง Schiffman, Kanuk และ Lazar (2007) ได้เสนอ

โมเดลการตัดสินใจของผู้บริโภค (Model of Consumer Decision Making) ที่แบ่งออกเป็น 3 ขั้น 
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ฉตัรยาพร เสมอใจ (2550) ได้อธบิายถงึปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสนิใจต่อผูบ้รโิภค 

โดยผู้บริโภคแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ ซึ่งอาจจะมาจากความแตกต่างกัน
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ตัดสินใจของผู้บริโภคต้องค�านึงถึงความเหมาะสม โดยสามารถแบ่งปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรม

การตัดสินใจต่อผู้บริโภค ออกเป็น 2 ประการ ได้แก่ 

- ปัจจัยภายใน (Internal Factors) ได้แก่ ความจ�าเป็น ความต้องการ ความปรารถนา 

แรงจูงใจ บุคคลิกภาพ ทัศนคติ การรับรู้ และการเรียนรู้ปัจจัยภายใน 



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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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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- ปัจจัยภายนอก (External Factors) ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ ครอบครัว สังคม 

วัฒนธรรม การติดต่อธุรกิจ และ สภาพแวดล้อม 

3.3 อำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำ

ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาของไทย อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของส�านักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรงศึกษาธิการ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาในก�ากับ ทั้งสิ้น 

156 สถาบัน แบ่งเป็น 5 กลุ่ม (ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558) ได้แก่ 

1) มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ จ�านวน 19 สถาบัน                     

2)  สถาบันอุดมศึกษาของรฐั จ�านวน 62 สถาบนั แบ่งเป็น มหาวทิยาลยั 15 สถาบัน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 สถาบัน และมหาวิทยาลัยราชภัฎ 38 สถาบัน 

3)  มหาวิทยาลัยเอกชน จ�านวน 43 สถาบัน 

4)  สถาบันเอกชน จ�านวน 12 สถาบัน

5)  วิทยาลัยเอกชน จ�านวน 20 สถาบัน 

สถาบนัอดุมศกึษาแต่ละแห่งจะมพีนัธกิจทีห่ลายหลาย โดยหนึง่ในพนัธกจิทีส่�าคญั 

ได้แก่ การผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปล่ียนแปลงไป 

อย่างรวดเร็ว ซึ่งต้องด�าเนินการตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยมีกลุ่มอาจารย์เป็นผู้ก�ากับดูแล ซึ่งค�าว่า อาจารย์ 

กม็ชีือ่เรยีกทีแ่ตกต่างกนั ได้แก่ อาจารย์ประจ�า อาจารย์ประจ�าหลกัสตูร  อาจารย์ผูร้บัผดิชอบ

หลักสูตร และอาจารย์พิเศษ ซึ่งอาจารย์ทั้ง 4 กลุ่ม ได้มีการก�าหนดคุณวุฒิทางการศึกษาที่มี

คุณวุฒิข้ันต�่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558, 2558)

4.วิธีกำรด�ำเนินงำนวิจัย

     การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยคุณภาพโดยใช้วิธีวิทยาของการสร้างทฤษฎีฐานราก  

(Grounded Theory) โดยมีฐานคิดเพื่อค้นหารูปแบบ และพฤติกรรมในการใช้บริการศาสตร์

พยากรณ์ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ผู้วิจัยใช้กระบวนทัศน์แบบการตีความนิยม  

(Interpretivist) โดยการตคีวามของข้อมลู เพือ่สร้างความเข้าใจทางสงัคมของกลุม่ผูใ้ห้ข้อมลู

หลักที่ผู้วิจัยเลือกมาศึกษา และกระบวนทัศน์แบบการสร้างสรรค์นิยม (Constructivism)  

เพือ่อธบิายปรากฎการณ์ในการใช้บรกิารศาสตร์พยากรณ์ ซึง่เป็นกระบวนทศัน์ตามแนวทาง                   

ของ Charmaz (2006) อ้างโดย ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ (2556) ในการค้นหารูปแบบ  

และพฤตกิรรมในการใช้บริการศาสตร์พยากรณ์ของอาจารย์ในสถาบันอดุมศกึษา นอกจากนี้



วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ปีที ่8 ฉบบัที ่1 มกราคม - มถุินายน 2560 
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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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การสร้างทฤษฎีฐานรากยังเหมาะในการท�าความเข้าใจในมุมมองของผู ้ให้ข้อมูลหลัก  

เกี่ยวกับเรื่องการใช้บริการศาสตร์พยากรณ์ที่ผู้ให้ข้อมูลหลักมีประสบการณ์ตรง สามารถน�า

ข้อมูลมาประยุกต์เพ่ือเป็นองค์ความรู้ในอนาคต และน�าไปสู่การสร้างทฤษฎีจากข้อมูล 

เหล่านัน้ได้ ด้วยวิธีการเกบ็ข้อมลูเกบ็ทางสงัคมศาสตร์ ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 

Interview) การจัดกลุ่มสนทนา (Focus Group) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 

Observation) และการศึกษาเอกสาร (Data Analysis) จากนั้นจึงน�าข้อมูลมาประยุกต ์

เพือ่สร้างความเข้าใจ สร้างเป็นมโนทัศน์ จนกระท่ังสร้างทฤษฎซีึง่ถอืเป็นขัน้ตอนสดุท้ายของ

การศึกษา โดยน�าเสนอในเชิงแนวคิด ทฤษฎีทางความคิด (conceptual model) ในรูปแบบ

ของสมมติฐาน เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ที่ผู้วิจัยได้ศึกษา ทฤษฎีที่ได้จะอธิบายถึงลักษณะ

ของปรากฏการณ์ เงื่อนไขหนึ่งๆ จะน�าไปสู่การกระท�าหนึ่งได้อย่างไร (ศุภลักษณ์ ผาดศรี 

และวิไลวรรณ มณีจักร สโนว์, 2555)

4.1 ของเขตกำรวิจัย

   4.1.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 

การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีวิทยาการศึกษาทฤษฎี

ฐานราก โดยมีขอบเขตเนื้อหาที่ต้องการศึกษาใน 2 มิติ ได้แก่ รูปแบบการใช้บริการศาสตร์

พยากรณ์ และศกึษาพฤติกรรมการใช้บรกิารศาสตร์พยากรณ์ของอาจารย์ในสถาบันอดุมศกึษา 

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

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

          ผู ้วิจัยได ้เก็บรวบรวมข้อมูลในการเก็บข ้อมูลโดยการสัมภาษณ์           

การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการศึกษาเอกสาร ระหว่างเดือน

มีนาคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2558

4.2 ผู้ให้ข้อมูลหลักและกำรเลือกตัวอย่ำงเชิงทฤษฏี

 การเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก เพ่ือศึกษารูปแบบ และพฤติกรรมในการใช้บริการ

ศาสตร์พยากรณ์ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ผู ้วิจัยได้เลือกตัวอย่างเชิงทฤษฎี  

(Theoretical Sampling) ภายใต้หลักการส�าคัญ คือ ผู้ให้ข้อมูลหลักมีคุณสมบัติสอดคล้อง 

และตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ดังนั้น ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นอาจารย์ผู้สอนในสถาบัน

อุดมศึกษา และมีประสบการณ์ในการใช้บริการศาสตร์พยากรณ์อย่างน้อย 3 ครั้ง จึงถูกเลือก

มาเป็นตัวอย่างเชิงทฤษฎี เนื่องจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักเหล่านี้มีประสบการณ์ตรงในการใช้

บรกิารศาสตร์  การพยากรณ์ ท�าให้มคีวามรู ้ความเข้าใจ โดยสามารถให้ข้อมลูเชิงลึกจากการ

บอกเล่า อธบิาย และบรรยาย ในด้านรปูแบบ และพฤตกิรรมในการใช้บริการศาสตร์พยากรณ์ 

ในทกุขัน้ตอนของการใช้บรกิารอย่างละเอยีด และชดัเจน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว 

และแบบกลุ่มสนทนา เพื่อน�าข้อมูลไปใช้ในการสร้างทฤษฎีต่อไป

ผู้ให้ข้อมูลหลักเชิงทฤษฎี ได้แก่ อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ผู้มีประสบการณ์

ในการใช้บรกิารศาสตร์พยากรณ์อย่างน้อย 3 ครัง้ เป็นผูม้แีนวคดิทีเ่ป็นปัจเจกชน ไม่หลงเช่ือ

ผู้อื่นง่าย ๆ  ผู้วิจัยใช้แบบแผนการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ร่วมกับ             

การเลือกตัวอย่างแบบสโนว์บอล (snow ball) (ประสพชัย พสุนนท์, 2555) กล่าวคือ ผู้วิจัย

ได้เลือกอาจารย์ที่มีความคุ้นเคยกับผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการใช้

บริการศาสตร์พยากรณ์อย่างน้อย 3 ครั้งขึ้นไป และได้ขอความร่วมมือเพื่อเข้าไปเก็บข้อมูล

การวิจัยด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวตัว ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลักบางท่านได้แนะน�าและ 

ประสานงานให้สัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลหลักคนอื่นๆ โดยได้ข้อมูลจ�านวน 12 คน ภายหลัง

จากการเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยได้นัดหมายผู้ให้ข้อมูลหลักจ�านวน 5 ท่าน  

เพือ่ท�าการสมัภาษณ์แบบกลุ่ม โดยมีผูช่้วยนักวิจัยเป็นผู้ด�าเนนิรายการสมัภาษณ์ และผูว้จิยั

เป็นผูส้งัเกตการณ์ร่วม การสมัภาษณ์ตวัต่อตวัแต่ละครัง้ใช้ระยะเวลาเพ่ือสัมภาษณ์ประมาณ 

45 นาท ีถงึ 1 ชัว่โมง การสิน้สุดการเกบ็ข้อมูลจะจบลงลง เนือ่งจากไม่มกีารเปลีย่นแปลงของ

ข้อมูล ท�าให้ข้อมูลมีความนิ่ง ผู้วิจัยจึงน�าข้อมูลมาสรุปเพื่อก�าหนดเป็นทฤษฎีฐานรากในการ

อธิบายรูปแบบและพฤติกรรมในการใช้บริการศาสตร์พยากรณ์ของอาจารย์ในสถาบัน

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

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

 เคร่ืองมือที่ส�าคัญในการวิจัย คือ ตัวผู้วิจัย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดและ 

ครบถ้วน ซึ่งตัวผู้วิจัยต้องมีความไวต่อทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) ดังนั้น ผู้วิจัยจึง 

เตรียมตัวในส่วนของความรู้ต่างๆ และแก้ไขความรู้สึกหรือความเข้าใจผิดที่อาจจะเกิดขึ้น

ระหว่างการสัมภาษณ์ ด้วยการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ 

การใช้บริการศาสตร์พยากรณ์ และจัดเตรียมแนวค�าถามในการวิจัย โดยใช้ค�าถามปลายเปิด 

(open-ended question) โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึง่โครงสร้างจากการสมัภาษณ์เชิงลกึ แล้วน�า

ข้อค�าถามที่สรุปได้จ�านวน 13 ข้อมาสัมภาษณ์แบบสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ (Informal 

Conversational Interview) กบัผูใ้ห้ข้อมลูหลกั ซึง่ข้อค�าถามถกูสร้างขึน้ให้สอดคล้องกบัทฤษฎี

การตัดสินใจในการเลือกใช้บริการศาสตร์พยากรณ์ โดยเน้นที่รูปแบบและพฤติกรรมของ

อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ในส่วนของเครื่องมือในการวิจัยอ่ืนๆ ผู้วิจัยได้เตรียมเครื่อง

บันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพ สมุดจด และปากกา ส�าหรับการท�าวิจัยภาคสนาม

4.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู้วิจยัใชเ้ครือ่งมือในการวิจยัและเก็บข้อมูล 3 วธิี ได้แก่ 1) การสมัภาษณ์เชิงลึก

แบบตัวต่อตัว ด้วยแบบสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ จ�านวน 12 คน การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม 

1 ครัง้ โดยมผีูใ้ห้ข้อมลูจ�านวน 5 คน และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยผูว้จิยัเป็นผูม้บีทบาท

หลักในการเก็บข้อมูล ด้วยแนวค�าถามการสัมภาษณ์ (Interview Guide) 2) การจดบันทึก 

(Field-note) ในการสนทนาผู้วิจัยได้ขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลหลักเพื่อบันทึกเสียงการสนทนา

ด้วยไอพอดทุกครั้ง โดยให้ความส�าคัญกับน�้าเสียงและค�าพูดประกอบการสังเกตตามกรอบ

การตัดสินใจในการเลือกซ้ือและเลือกใช้บริการว่ามีความต้องการอย่างไร นอกจากนี้ผู้วิจัย 

ได้จดบันทึกประเด็นส�าคัญระหว่างการสัมภาษณ์ที่จ�าเป็นเพื่อใช้ในการสร้างทฤษฎี 

โดยพยายามจัดการข้อมูลในรูปแบบแนวคิดและพฤติกรรมต่าง ๆ ในการใช้บริการศาสตร์

พยากรณ์ และ 3) การศกึษาเอกสาร (Document Analysis) เป็นการเตรยีมตัวทัง้ก่อน ระหว่าง

เก็บข้อมูล และหลังที่เก็บข้อมูลแล้ว เป็นการวิเคราะห์เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยจาก 

หลายแหล่ง

4.5 จริยธรรมในกำรวิจัย

 การวจิยัในครัง้น้ี เป็นงานวิจัยเชงิคณุภาพท่ีศึกษารปูแบบและพฤติกรรมในการ

ใช้บริการศาสตร์พยากรณ์ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ผู ้วิจัยได้ตระหนักถึง 

ความอ่อนไหวทางความรูส้กึและจรยิธรรม จึงให้ความส�าคญัต่อขัน้ตอนและกระบวนการวจิยั 

โดยผู้วิจัยเคารพหลักจริยธรรมการวิจัยเพ่ือปกป้องผู้ให้ข้อมูล ตามหลักการพื้นฐาน 5 ข้อ  
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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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ของทวศีกัดิ ์นพเกษร (2548) ดังน้ี 1) ผูใ้ห้ข้อมูลหลักได้รับแจ้งและเข้าใจถงึวตัถปุระสงค์ของ

การวิจัย 2) ผู้ให้ข้อมูลหลักรับทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับตนเอง 3) ผู้วิจัยจะรักษา 

ความลับของผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นอย่างดี 4) ผู้ให้ข้อมูลหลักสมัครใจให้ข้อมูลด้วยความเต็มใจ 

และ 5) ผู้ให้ข้อมูลหลักทราบชื่อของผู้วิจัยที่อยู่ และการติดต่อในกรณีที่มีค�าถาม นอกจากนี้

ผู้วิจัยได้นัดหมาย วัน เวลา สถานที่ ก่อนการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ทุกครั้ง  เพื่อสร้าง

ความน่าเช่ือถือกับตัวผู้วิจัย ดังนั้นผู้วิจัยจึงไม่ขอเปิดเผยรายนาม และสถาบันต้นสังกัด 

ของผู้ให้ข้อมูลหลัก 

4.6 กำรตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือของกำรวิจัย

 การตรวจสอบข้อมลูโดยใช้วธิกีารตรวจสอบสามเส้าใน 3 ด้าน (ทวีศกัดิ ์นพเกษร, 

2548) ได้แก่ 1) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) เป็นแนวทางส�าหรับ

การยืนยันความน่าเชื่อถือของข้อมูล และยืนยันว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มาถูกต้องหรือไม่ โดย 

ผู้วิจัยพิจารณาช่วงเวลาที่แตกต่างกัน สถานที่ต่างกัน และบุคคลผู้ให้ข้อมูลแตกต่างกัน  

แล้วน�ามาพิจารณาว่าข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ 2) การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย  

(Investigator Triangulation) โดยมีผูช่้วยนกัวจิยัช่วยในการสอบถามข้อมลูแทนทีจ่ะใช้ผูว้จิยัคน 

เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลให้แน่ใจว่าเหมือนหรือต่างกันหรือไม่ และ 3) การตรวจสอบสามเส้า

ด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological triangulation) คือ การใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

ต่าง ๆ กัน ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 

และการศึกษาเอกสารเพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน จากนั้นผู้วิจัยจะสร้างมโนทัศน์  

(Concept) ที่แตกต่างไป จากข้อมูลท่ีรวบรวมมาแล้ว (Negative Case) จนกระทั่งข้อมูล 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม เรียกได้ว่าข้อมูลถึงจุดอิ่มตัว (theoretical Saturation)  

และน�ามาจัดกระท�าเพื่อให้ได้ข้อสรุปเชิงทฤษฎีต่อไป

4.7 กำรจัดกระท�ำและกำรวิเครำะห์ข้อมูล

  การจดักระท�ากบัข้อมลูในการวจิยั ผูว้จิยัเริม่จากการถอดเสยีงจากการบนัทกึเสยีง

การสมัภาษณ์ออกมาในรปูข้อความโดยบันทึกลงในไฟล์คอมพวิเตอร์แบบค�าต่อค�า (Verbatim) 

ผู้วิจัยอ่านข้อมูลทั้งหมดเพื่อให้เห็นภาพคร่าวๆ จากนั้นน�าข้อมูลมาเข้าสู่ขั้นตอน 4 ขั้นตอน 

ได้แก่ 1) การเปิดรหัส (Open Coding) ผูวิ้จัยน�าข้อมูลท่ีได้จากการศกึษาทีม่อียู่เป็นจ�านวนมาก 

มาแยกเป็นหมวด และหมวดย่อย 2) การหาแก่นของรหัส (Axial Coding) เป็นการก�าหนด

หมวดหลักจากข้อมูลที่ได้เปิดรหัส พร้อมกับพิจารณาความสัมพันธ์ และสร้างความเชื่อมโยง

ระหว่างข้อมูล ซึ่งต้องใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการตีความ 3) การเลือกรหัส (Selective 

Coding) เป็นการจัดหมวดหมู่ต่างๆ และน�าหมวดหมู่ท่ีได้สร้างขึ้นมาอธิบายปรากฎการณ์ 
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ปรากฎการณ์ จากนัน้จงึเชือ่มโยงมโนทศัน์ต่าง ๆ ในรปูของขอ้ความทีแ่สดงความเกีย่วพนักนั
ระหว่างมโนทศัน์ และ 4) การสรา้งทฤษฎ ี(Theory Generation) เมือ่เชื่อมโยงมโนทศัน์ต่างๆ 
แล้ว ผู้ว ิจยัได้น ารหสัต่างๆ ที่ได้สู่การสร้างข้อเสนอ (Propositions) และข้อสรุปเชงิทฤษฎ ี
(Theoretical generalization) ในทีสุ่ด  
 
5. ผลการวิจยั 

การศกึษา เรือ่งรปูแบบและพฤตกิรรมในการใชบ้รกิารศาสตรพ์ยากรณ์ของอาจารย์ใน
สถาบนัอุดมศกึษา ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบว่า ดา้นรูปแบบในการใชศ้าสตร์พยากรณ์ แบ่ง
ออกเป็น 3 ดา้น และดา้นพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศาสตร์พยากรณ์ แบ่งออกป็น 4 ดา้น จาก
การสมัภาษณ์แบบตวัต่อตวั การสมัภาษณ์แบบกลุ่ม และการสงัเกตแบบมสี่วนร่วม จ านวน 17 
คน ดงัตารางที ่1 
 
ตารางท่ี 1 ขอ้สรุปเชงิทฤษฎขีองรูปแบบและพฤตกิรรมในการใชบ้รกิารศาสตร์พยากรณ์ของ

อาจารยใ์นสถาบนัอุดมศกึษา 
 

รปูแบบการใช้บริการศาสตรพ์ยากรณ์ พฤติกรรมการใช้บริการศาสตรพ์ยากรณ์ 

1. ดา้นประเภทของโหราศาสตร ์
- ไพ่ยบิซ ี(ไพ่ทาโรท่)์ 
- ตวัเลขฐาน 7   
- หตัถศาสตร ์(ลายเสน้บนฝ่ามอื) 

2. ดา้นคุณลกัษณะของผูพ้ยากรณ์ 
- การแต่งกาย 
- ถิน่พ านกั 

3. ดา้นการท าบุญ/ ค่าบูชาคร ู
- เงนิสด 
- สิง่ของ 
- ไมบ่รจิาค 

1. การสบืคน้ขอ้มลูของแหล่งพยากรณ์ 
- สอบถามแบบปากต่อปาก 

2. การตดัสนิใจใชบ้รกิารศาสตรพ์ยากรณ์ 
- เกดิจากความสงสยั 
- ไมช่อบการรอคอยทีไ่รจ้ดุหมาย  
- มคีวามกงัวล 
- เพื่อสนบัสนุนความคดิ 
- เกดิปัญหาในการด าเนินชวีติ  
- อยากรูอ้ยากลอง/ ทา้ทายความแมน่ย า 
- อยากรูเ้หตุการณ์ในอนาคต 

3. การสื่อสารกบัผูพ้ยากรณ์ 
- การสื่อสารทางเดยีว 
- การสื่อสารสองทาง 

4. ความเชื่อ และการสะเดาะเคราะห ์
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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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จากนั้นจึงเชื่อมโยงมโนทัศน์ต่าง ๆ ในรูปของข้อความท่ีแสดงความเกี่ยวพันกันระหว่าง 

มโนทัศน์ และ 4) การสร้างทฤษฎี (Theory Generation) เมื่อเชื่อมโยงมโนทัศน์ต่างๆ แล้ว 

ผู้วิจัยได้น�ารหัสต่าง ๆ ที่ได้สู่การสร้างข้อเสนอ (Propositions) และข้อสรุปเชิงทฤษฎี  

(Theoretical generalization) ในที่สุด 

5. ผลกำรวิจัย

การศกึษา เร่ืองรูปแบบและพฤติกรรมในการใช้บริการศาสตร์พยากรณ์ของอาจารย์

ในสถาบันอุดมศึกษา ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ด้านรูปแบบในการใช้ศาสตร์พยากรณ์ 

แบ่งออกเป็น 3 ด้าน และด้านพฤติกรรมการใช้บริการศาสตร์พยากรณ์ แบ่งออกป็น 4 ด้าน 

จากการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 

จ�านวน 17 คน ดังตารางที่ 1

ตำรำงที่ 1  ข้อสรุปเชิงทฤษฎีของรูปแบบและพฤติกรรมในการใช้บริการศาสตร์พยากรณ์ 

 ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
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ปรากฎการณ์ จากนัน้จงึเชือ่มโยงมโนทศัน์ต่าง ๆ ในรปูของขอ้ความทีแ่สดงความเกีย่วพนักนั
ระหว่างมโนทศัน์ และ 4) การสรา้งทฤษฎ ี(Theory Generation) เมือ่เชื่อมโยงมโนทศัน์ต่างๆ 
แล้ว ผู้ว ิจยัได้น ารหสัต่างๆ ที่ได้สู่การสร้างข้อเสนอ (Propositions) และข้อสรุปเชงิทฤษฎ ี
(Theoretical generalization) ในทีสุ่ด  
 
5. ผลการวิจยั 

การศกึษา เรือ่งรปูแบบและพฤตกิรรมในการใชบ้รกิารศาสตรพ์ยากรณ์ของอาจารย์ใน
สถาบนัอุดมศกึษา ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบว่า ดา้นรูปแบบในการใชศ้าสตร์พยากรณ์ แบ่ง
ออกเป็น 3 ดา้น และดา้นพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศาสตร์พยากรณ์ แบ่งออกป็น 4 ดา้น จาก
การสมัภาษณ์แบบตวัต่อตวั การสมัภาษณ์แบบกลุ่ม และการสงัเกตแบบมสี่วนร่วม จ านวน 17 
คน ดงัตารางที ่1 
 
ตารางท่ี 1 ขอ้สรุปเชงิทฤษฎขีองรูปแบบและพฤตกิรรมในการใชบ้รกิารศาสตร์พยากรณ์ของ

อาจารยใ์นสถาบนัอุดมศกึษา 
 

รปูแบบการใช้บริการศาสตรพ์ยากรณ์ พฤติกรรมการใช้บริการศาสตรพ์ยากรณ์ 

1. ดา้นประเภทของโหราศาสตร ์
- ไพ่ยบิซ ี(ไพ่ทาโรท่)์ 
- ตวัเลขฐาน 7   
- หตัถศาสตร ์(ลายเสน้บนฝ่ามอื) 

2. ดา้นคุณลกัษณะของผูพ้ยากรณ์ 
- การแต่งกาย 
- ถิน่พ านกั 

3. ดา้นการท าบุญ/ ค่าบูชาคร ู
- เงนิสด 
- สิง่ของ 
- ไมบ่รจิาค 

1. การสบืคน้ขอ้มลูของแหล่งพยากรณ์ 
- สอบถามแบบปากต่อปาก 

2. การตดัสนิใจใชบ้รกิารศาสตรพ์ยากรณ์ 
- เกดิจากความสงสยั 
- ไมช่อบการรอคอยทีไ่รจ้ดุหมาย  
- มคีวามกงัวล 
- เพื่อสนบัสนุนความคดิ 
- เกดิปัญหาในการด าเนินชวีติ  
- อยากรูอ้ยากลอง/ ทา้ทายความแมน่ย า 
- อยากรูเ้หตุการณ์ในอนาคต 

3. การสื่อสารกบัผูพ้ยากรณ์ 
- การสื่อสารทางเดยีว 
- การสื่อสารสองทาง 

4. ความเชื่อ และการสะเดาะเคราะห ์

รูปแบบกำรใช้บริกำรศำสตร์พยำกรณ์ พฤติกรรมกำรใช้บริกำรศำสตร์พยำกรณ์



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
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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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แนบเนียนแลว้ และหากน ามโนทศัน์เรือ่งอ านาจ (รตันา โตสกุล, 2548) มาร่วมวเิคราะห์ดว้ยก็
จะพบว่ารฐัท้องถิ่นในปัจจุบนัก็ก าลงัสร้างอ านาจครอบง าผู้คนโดยใช้ปฏบิตัิการทางสงัคม
การเมอืงดา้นต่างๆเช่นกนั อาท ิใชก้ารแสดงบทบาทผูใ้หทุ้นสนบัสนุนในการประกอบพธิกีรรม
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 5.1 รูปแบบกำรใช้บริกำรศำสตร์พยำกรณ์

 5.1.1 ด้ำนประเภทของโหรำศำสตร์

   ผู้วิจัยพบว่าผู ้ให้ข้อมูลหลักมีความเชื่อในศาสตร์พยากรณ์มากกว่า 50 

เปอร์เซ็นต์ โดยผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่นิยมการใช้บริการศาสตร์พยากรณ์ 3 ลักษณะ ได้แก่ 

ไพ่ยิบซี (ไพ่ทาโร่) ตัวเลขฐาน 7 และหัตถศาสตร์ (ลายเส้นบนฝ่ามือ) 

  5.1.1.1 ไพ่ยิบซี (ไพ่ทาโร่) เนื่องจากมีแหล่งที่พยากรณ์ และจ�านวน 

ผูพ้ยากรณ์มากกว่าศาสตร์พยากรณ์ประเภทอ่ืนๆ โดยการพยากรณ์แบบไพ่ยบิซ ี (ไพ่ทาโร่ท์)  

ผู้ให้ข้อมูลหลักอธิบายว่ามีรูปแบบการพยากรณ์ 3 รูปแบบตามการเลือกไพ่ ได้แก่ ไพ่ 10 ใบ 

ไพ่ 4 ใบ และไพ่ 1 ใบ โดยการพยากรณ์แบบเลือกไพ่ 10 ใบ เป็นการพยากรณ์แบบมาตรฐาน

ที่สุด เพื่อตรวจดูดวงชะตาของผู้ให้ข้อมูลหลักในทุกเรื่องแบบรวม ๆ ได้แก่ การเงิน การงาน 

การเรียน ความรัก สุขภาพ การเดนิทาง เป็นต้น  ส่วนการพยากรณ์โดยเลือกไพ่ 4 ใบ เป็นการ

พยากรณ์ที่เลือกพยากรณ์เฉพาะด้านท่ีอยากรู้ โดยค�าถามที่ผู้ให้ข้อมูลหลักนิยม ได้แก่  

การงาน การเงนิ สขุภาพ และครอบครวั (ส�าหรบัผู้ให้ข้อมูลหลกัทีแ่ต่งงานแล้ว) หรอืความรกั 

(ส�าหรับผู้ให้ข้อมูลหลักที่ยังไม่ได้แต่งงาน) และการพยากรณ์โดยเลือกไพ่ 1 ใบ เป็นการ

พยากรณ์ทีร่วดเร็ว โดยผูใ้ห้ข้อมลูหลกัส่วนมากต้องการถามในค�าถามทีมี่ความเฉพาะเจาะจง

มากเป็นพิเศษ โดยผู้ให้ข้อมูลหลักนิยมถามเกี่ยวกับ การงาน หรือการเงิน ผลการวิจัยพบว่า 

ผูใ้ห้ข้อมลูหลกันยิมใช้บรกิารศาสตร์พยาการณ์ไพ่ยบิซ ีด้วยวธีิการเลอืกไพ่ทัง้ 3 วธีิ โดยเรยีน

การพยากรณ์จากการเลือกไพ่ 10 ใบ ไพ่ 4 ใบ และไพ่ 1 ใบ ตามล�าดับ

  5.1.1.2 การพยากรณ์แบบตัวเลขดูดวง เลข 7 ตัว ซึ่งการพยากรณ์ 

รูปแบบนี้มีวิธีพยาการณ์หลายแบบ แต่ผู้ให้ข้อมูลหลักนิยมการ ดูดวงเลข 7 ตัว 4 ฐาน  

และ ดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐาน โดยหลักการของการพยากรณ์รูปแบบนี้ เป็นการถอดดวง 

ชะตาชวีติจาก วนั-เดอืน-ปีเกดิ ของผูใ้ห้ข้อมูลหลัก โดยสามารถพยากรณ์พืน้ดวงของเจ้าของ

ดวงนั้นเป็นอย่างไร ดีหรือร้าย มีเร่ืองเด่น หรือจุดด้อยอย่างไร รวมทั้งสามารถบอกถึง 

ดวงชะตาในแต่ละช่วงอายุว่าจะเกิดอะไรขึ้น ท�าให้ผู้ให้ข้อมูลหลักสามารถคาดการณ์ได้ 

ล่วงหน้า และเตรียมตัวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามค�าพยากรณ์ แต่สาเหตุที่ไม่เป็นที่นิยมจากผู้ให้

ข้อมลูหลัก เนือ่งจากการพยากรณ์รปูแบบนี ้ต้องมข้ีอมลูของเวลาเกดิทีแ่น่นอน ซึง่ผูใ้ห้ข้อมลู

หลักส่วนมากไม่ทราบเวลาเกิดที่ถูกต้อง จึงมีความกังวลกับผลการพยากรณ์ที่อาจผิดพลาด 

ท�าให้ไม่มีความแม่นย�าในศาสตร์นี้  

  5.1.1.3 หัตถศาสตร์ (ลายเส้นบนฝ่ามือ) เป็นโหราศาสตร์ที่ผู้ให้ข้อมูล

หลกันยิม โดยผูใ้ห้ข้อมูลหลักท่ีมีประสบการณ์กล่าวว่า เส้นลายมอื ก็คือ “แผนทีชี่วติทีบั่นทกึ
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ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัคนจ านวนมากที่เขา้มาอยู่ในแวดวงของพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิน์ัน้ (ปิแยร ์
บูร์ดเิยอ, 2550) แนวคดิของบูร์ดเิยอจะช่วยในการอธบิายการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์เชงิ
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หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ
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ไว้ในฝ่ามือ” โดยการพยากรณ์หัตถศาสตร์ สามารถพยากรณ์ได้ทุกส่วนของฝ่ามือ ได้แก่ 

ลักษณะของมือ นิ้วมือ ขนาดของนิ้วมือมือ ความแข็งหรือนุ่มของมือ เนินในมือ เส้นลายมือ 
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ศึกษา สุขภาพ ความส�าเร็จ ครอบครัว (สามี บุตร/ธิดา) ความร�่ารวย อ�านาจ และวาสนา 
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อีกด้วย

     5.1.2 ด้ำนคุณลักษณะของผู้พยำกรณ์

  ผู้ให้ข้อมูลหลักจะสนใจในการใช้บริการศาสตร์พยากรณ์ โดยพิจารณาจาก

คุณลักษณะของผู้พยากรณ์ 2 ลักษณะ ได้แก่  คุณลักษณะด้านการแต่งกาย และคุณลักษณะ

ถิ่นพ�านัก

   5.1.2.1 คณุลกัษณะด้านการแต่งกาย ผูใ้ห้ข้อมลูหลกัจะมคีวามเช่ือถือ

ของผู้พยากรณ์โดยพิจารณาจากลักษณะการแต่งกาย ต้องสุภาพมีความสุภาพเรียบร้อย 

เหมาะสมกับวัยวุฒิ 

   -  ผูพ้ยากรณ์เพศชาย ผูใ้ห้ข้อมูลหลกัจะพจิารณาความน่าเชือ่ถอื

ของผู้พยากรณ์จาก การการสวมเสื้อและกางกางด้วยชุดสีขาว หรือเสื้อและกางเกงขายาวที่

สุภาพเรียบร้อยเหมาะแก่วัยวุฒิ โดยไม่ใส่กางเกงยีนส์ ไม่ใส่เสื้อกล้าม ไม่ใส่เสื้อยืดคอกลม 

นอกจากนี้ ควรตัดผมให้เรียบร้อย ไม่มีการไว้หนวดเคราให้รุงรัง หน้าตาสะอาดสะอ้าน 

   -  ผูพ้ยากรณ์เพศหญงิ ผูใ้ห้ข้อมลูหลกัจะพจิารณาความน่าเชือ่ถอื

ของผู้พยากรณ์จาก การการสวมเสื้อและกระโปรงสีขาว หรือเสื้อและกางเกงขายาวหรือ

กระโปรงยาวที่สุภาพเรียบร้อยเหมาะแก่วัยวุฒิ ไม่สวมกระโปรง/ กางเกงสั้น เสื้อสายเด่ียว 

หากผู้พยากรณ์มีผมยาวควรมัดผม หรือหวีผมให้เรียบร้อย ไม่แต่งหน้าด้วยเครื่องส�าอางที่มี

สีสันฉูดฉาด ไม่สวมเครื่องประดับที่มีสีสัน และจ�านวนที่มากเกินไป เล็บมือต้องตัดให้สั้น  

และไม่มีการทาสีเล็บ  

  5.1.2.2 คุณลักษณะถิ่นพ�านัก ผู้ให้ข้อมูลหลักนิยมที่จะเดินทางไปหา

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

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

ชมุชน จะท�าให้ผูใ้ห้ข้อมูลหลักมีความเชือ่ถอื หากเกดิเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคดิ กส็ามารถตดิตาม

ค้นหาตัวผู้พยากรณ์ได้ง่าย 

 5.1.3 ด้ำนกำรท�ำบุญ/ บูชำครู

    การใช้บริการศาสตร์พยากรณ์ส่วนใหญ่ ผู้ให้ข้อมูลหลักจะไม่มีคิดค่า

พยากรณ์เป็นจ�านวนเงนิทีไ่ด้ก�าหนดไว้ก่อน แต่ผูพ้ยากรณ์จะบอกให้ท�าบุญ หรอืบูชาครตูาม

ก�าลังศรัทธา โดยค่าพยากรณ์เหล่าน้ี ผู้พยากรณ์จะน�าไปท�าบุญอีกต่อหนึ่ง เพ่ือเป็นการ 

แก้เคล็ดให้ตัวผู้พยากรณ์ท่ีน�าความลับหรือส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตมาเผยแพร่ให้ผู้อื่นรับรู้ 

และเป็นการต่อชะตาชีวิตให้กับผู้ท�าบุญอีกด้วย ผลการวิจัยพบว่าผู้ให้ข้อมูลหลักมีวิธีการ

ท�าบุญ หรือบูชาครู ใน 3 กรณี คือ

  5.1.3.1 ผู้ให้ข้อมูลหลักยินดีที่จะท�าบุญ/ บูชาครู เป็นเงินสด โดย

สามารถจ่ายได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และต�่าสุด คือ การบริจาค (แล้วแต่ศรัทธา)  

แต่ส่วนใหญ่จะท�าบุญ/ บูชาครู ระหว่าง 200 - 300 บาท โดยการท�าบุญดังกล่าว ขึ้นอยู่กับ

ความน่าเชื่อถือ ระยะเวลาที่พยากรณ์ รวมทั้งข้อมูลของการพยากรณ์ว่ามีความน่าเชื่อถือ 

หรือไม่เพียงใด 

  5.1.3.2 ผู้ให้ข้อมูลหลักท�าบุญ/ บูชาครู เป็นสิ่งของ เช่น ผลไม้ ไข่ต้ม 

และเครือ่งบชูา ได้แก่ ดอกไม้ ธปูทยีน บายศร ีหรอืผู้ให้ข้อมูลหลกับางท่าน บรจิาคเป็นเคร่ืองใช้

ที่จ�าเป็นส�าหรับผู้พยากรณ์ เช่น เบาะรองนั่ง พัดลม เป็นต้น โดยผู้ให้ข้อมูลหลักเช่ือว่า  

การท�าบุญกับผู้พยากรณ์ให้มีท่ีน่ังสบายจะส่งผลให้ตัวเองมีความสุขสบาย และการบริจาค

พัดลม เป็นการสร้างกุศลให้ผู้อื่นที่มาใช้บริการศาสตร์พยากรณ์ได้คลายร้อน ท�าให้ผู้บริจาค

มีความเป็นอยู่ที่ร่มเย็น

  5.2.3.3 ผูใ้ห้ข้อมูลหลักไม่บริจาคท้ังปัจจยั และสิง่ของ ซึง่มีผูใ้ห้ข้อมลูหลกั

จะปฎิบัติตามข้อนี้ มีสาเหตุเพียงประการเดียว นั่นคือ ผู้พยากรณ์ให้ข้อมูลในการพยากรณ์ 

ที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของผู้ให้ข้อมูลหลัก ส่งผลให้ผู้ให้ข้อมูลหลักไม่มีเช่ือถือ 

ผู้พยากรณ์ รวมทั้งผู้ให้ข้อมูลบางคนไม่กลับไปใช้บริการอีกด้วย

 5.2 พฤติกรรมกำรใช้บริกำรศำสตร์พยำกรณ์

        5.2.1 กำรสืบค้นข้อมูลของแหล่งพยำกรณ์

    ผลการวิจัยพบว่า ผูใ้ห้ข้อมูลหลกัมช่ีองทางในการการสบืค้นข้อมลู

ของแหล่งพยากรณ์เพียงช่องทางเดียว นั่นคือ การสอบถามแบบปากต่อปาก มาจากผู้ให้

ข้อมูล 2 แหล่ง ได้แก่ ญาติพี่น้อง และเพื่อนร่วมงานใกล้ชิด เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลหลักเป็น 
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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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กลุ่มคนที่มีการศึกษาระดับสูง กล่าวคือปริญญาโทขึ้นไป ท�าให้การตัดสินใจใช้บริการศาสตร์

การพยากรณ์ครั้งแรกค่อนข้างยาก เนื่องจากศาสตร์พยากรณ์ถูกมองว่าเป็นเรื่องงมงาย ไม่

สามารถทดสอบความจริง และตรรกะความคิดที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือได้ แต่เมื่อมีผู้ใกล้ตัวได้ไป

ใช้บริการ และมีการเล่าสู่กันฟัง พร้อมทั้งเปรียบเทียบสิ่งที่ผู้พยากรณ์ได้พยากรณ์ทั้งในอดีต 

ปัจจบุนั และสิง่ทีจ่ะเกดิข้ึนในอนาคต ท�าให้ผูใ้ห้ข้อมูลหลักมีความสนใจ โดยครัง้แรกร่วมเดนิ

ทางไปเป็นผู้สังเกตการณ์ และไตร่ตรองความน่าเชื่อถือด้วยตัวเอง เมื่อผู้ให้ข้อมูลหลักสนใจ

ที่จะใช้บริการศาสตร์พยากรณ์ ก็จะสอบถามจากญาติพี่น้อง หรือเพื่อนร่วมงานใกล้ชิดที่เคย

มีประสบการณ์มาก่อนถึงความน่าเช่ือถือของผู้พยากรณ์ ถิ่นที่ตั้งของผู้พยากรณ์ และการ

ท�าบุญหรือค่าบูชาครู นอกจากน้ีผู้ให้ข้อมูลหลักจะไม่เดินทางไปใช้บริการศาสตร์พยากรณ์

ตามล�าพัง แต่จะร่วมเดินทางไปกับผู้แนะน�า ได้แก่ เพื่อนร่วมงานใกล้ชิด หรือญาติพี่น้องอีก

ด้วย

5.2.2  กำรตัดสินใจใช้บริกำรศำสตร์พยำกรณ์

                     ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้ให้ข้อมูลหลักนอกเหนือจาก

ปัจจัยภายนอก ซึ่งได้แก่เพื่อนร่วมงาน หรือญาติพี่น้องที่ใกล้ชิดแล้วนั้น ยังมีปัจจัยภายในซึ่ง

ได้แก่ ตัวผู ้ให้ข้อมูลหลักเอง คือสิ่งส�าคัญท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการศาสตร ์

การพยากรณ์ โดยพฤติกรรมการตัดสินใจดังกล่าว สามารถจ�าแนกออกได้  7 ปัจจัย ได้แก่ 

  5.2.2.1 เกิดจากความสงสัยของผู ้ให้ข้อมูลหลักกับเหตุการณ์ต่างๆ 

เน่ืองจากผูใ้ห้ข้อมลูหลกัมคีวามสงสยัในบางสิง่ ซึง่หาค�าตอบไม่ได้ เช่น ทรพัย์สินมค่ีาสูญหาย 
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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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หลักบางคนสามารถพบทางออกหลังจากใช้บริการศาสตร์การพยากรณ์ เช่น การไปปฎิบัติ

ธรรมเป็นเวลา 3 - 7 วัน เป็นต้น

  5.2.2.6 เกิดจากความอยากรู้อยากลอง หรือท้าท้ายความแม่นย�าของ 

ผู้พยากรณ์ เนื่องจากศาสตร์การพยากรณ์เป็นการท้าทายทางวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่สามารถหา

ค�าตอบได้จากการทดลอง ผู้ให้ข้อมูลหลักจึงต้องการทดลอง และตรวจสอบหา ความจริง 

ด้วยตนเอง 

  5.2.2.7 อยากรูเ้หตกุารณ์ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต ผูใ้ห้ข้อมลูหลักจะนยิม

พยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคตล่วงหน้า เป็นระยะเวลา 5 - 10 ปีข้างหน้า ซึ่งค�าถามส่วนใหญ่

เกี่ยวกับ ต�าแหน่งหน้าที่การงาน สุขภาพร่างกาย รวมทั้งชีวิตครอบครัวอีกด้วย  

 5.2.3 กำรสื่อสำรกับผู้พยำกรณ์

   ผลการวจิยัพบว่า ผูใ้ห้ข้อมลูหลกันยิมให้ผูพ้ยากรณ์อธิบาย และบรรยาย

เรือ่งราวต่าง ๆ  ตามศาสตร์พยากรณ์ท่ีไปใช้บรกิาร โดยแบ่งรปูแบบการสือ่สารกบัผูพ้ยากรณ์

ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การสื่อสารทางเดียว และการสื่อสารสองทาง 

   5.2.3.1 การส่ือสารทางเดียว เป็นการที่ผู ้พยากรณ์เป็นผู ้บรรยาย  

และอธิบายเรื่องราวต่างๆ ฝ่ายเดียว โดยผู้ให้ข้อมูลหลักจะเป็นผู้รับข้อมูล ตามกระบวนการ 

วิธีการ ข้ันตอน และแนวปฎิบัติเฉพาะตามหลักของรูปแบบการพยากรณ์ในแต่ละศาสตร์  

โดยไม่มีการสอบถามระหว่างการพยากรณ์ แต่การสอบถามสามารถเกิดขึ้นหลังจากจบค�า

พยากรณ์ โดยการสื่อสารวิธีนี้ จะมีข้อค�าถามน้อยมากหลังจากจบการณ์พยากรณ์ เนื่องจาก

ผูพ้ยากรณ์จะอธบิายในทุกประเด็นตามแต่ประสบการณ์ของผู้พยากรณ์ หากมปีระสบการณ์

มาก ข้อค�าถามทีจ่ะเกดิขึน้หลงัการพยากรณ์เสร็จกจ็ะยิง่น้อย ในทางกลับกันหากผูพ้ยากรณ์

มีประสบการณ์น้อย ข้อค�าถามก็มีมากขึ้นตามล�าดับ

    5.2.3.2 การสือ่สารสองทาง เป็นการทีผู้่พยากรณ์อนญุาตให้ผูใ้ห้ข้อมลู

หลักสอบถามเป็นข้อ ๆ  ตามแต่ที่ผู้ให้ข้อมูลหลักสงสัย ระหว่างการพยากรณ์ หากผู้ให้ข้อมูล

หลักสงสัยในประเด็นใด สามารถซักถามได้ทันที โดยส่วนใหญ่ผู้ให้ข้อมูลหลักนิยมสร้าง 

ข้อค�าถามใน 5 ประเด็น ได้แก่ 1) ด้านการงาน ส�าหรับผู้ให้ข้อมูลหลักที่ต้องการโยกย้ายงาน 

เลื่อนต�าแหน่งหรือเปลี่ยนงานใหม่ 2) ด้านการเรียน ส�าหรับผู้ให้ข้อมูลหลักที่ต้องการศึกษา

ต่อ หรือก�าลังศึกษาต่อ 3) ด้านครอบครัว ทั้ง พ่อ แม่ คู่สมรส หรือญาติพี่น้อง 4) ด้านสุขภาพ 

ทั้งตัวเอง และญาติพี่น้อง และ 5) ด้านความรัก ส�าหรับผู้ให้ข้อมูลหลักที่ไม่สมรส โดยระยะ

เวลาในการใช้บริการศาสตร์การพยากรณ์แต่ละครั้ง อยู่ที่ระหว่าง 45 นาที ถึง 1 ช่ัวโมง 
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สามารถควบคุมปัจเจกไดท้ัง้หมด เนื่องจากขณะทีโ่ครงสรา้งสงัคมชีน้ าแนวทางการกระท าของ
ปัจเจกในการรบัรู ้การตดัสนิใจ แต่ปัจเจกเองกม็ปีฏบิตักิารในการเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ใดสิง่หนึ่ง
โดยไม่รู้ตวั ซึ่งเป็นปฏกิริยิาโต้ตอบโครงสร้างสงัคมจนท าให้มลีกัษณะหละหลวม ไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหเ้กดิช่องว่างใหปั้จเจกสามารถโต้ตอบโครงสร้างสงัคมที่ควบคุมอยู่ได้ โดยในทศันะ
ของบรูด์เิยอเรยีกลกัษณะการโตต้อบนี้ว่าเป็นยุทธวธิ ี(Strategy) ของปัจเจกในการโต้ตอบกบั
อ านาจการครอบง าของโครงสรา้งสงัคม (ปิแยร ์บรูด์เิยอ, 2550)  

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

   ความเชื่อ และการสะเดาะเคราะห์ถือเป็นเครื่องมือหรือเครื่องบ�าบัด 

ทางใจ ที่สามารถท�าให้ผู้ให้ข้อมูลหลักเกิดความสบายใจ ภายหลังจากการใช้บริการศาสตร์

พยากรณ์ เพราะว่าค�าพยากรณ์ที่ได้รับฟังมีทั้งสิ่งที่ดี และไม่ดีควบคู่กัน ซึ่งหากเป็นเรื่องราว

ที่ไม่ดี ก็มีผลต่อคความเชื่อ หรือไม่เชื่อของผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยผู้พยากรณ์ก็จะแนะน�าวิธีการ

แก้ไข หรือท่ีเรียกว่าการสะเดาะเคราะห์ เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลหลักเกิดความสบายใจมากยิ่งขึ้น  

โดยพฤติกรรมการสะเดาะเคราะห์ดังกล่าว สามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่

   5.2.4.1 หากผลการพยากรณ์ตรงกับความเช่ือ และแนวคิดของผู้ให้

ข้อมูลหลักที่มีมาก่อนแล้ว ก็จะส่งผลต่อความเช่ือเพื่อประกอบการตัดสินในการท�าส่ิงใด 

สิ่งหนึ่ง เช่น การได้คู่ครอง การเลื่อนต�าแหน่ง เป็นต้น ผู้ให้ข้อมูลหลักก็จะท�าการเสริมดวง 

ด้วยการท�าบุญ ถวายสังฆทาน เป็นต้น

   5.2.4.2 หากผลพยากรณ์ไม่ตรงกบัความเช่ือ และแนวคดิของผูใ้ห้ข้อมลู 

สามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ 1) หากผลการพยากรณ์ไม่ตรงกับความเชื่อ และแนวคิด

ของผูใ้ห้ข้อมลู กไ็ม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงความเชือ่นัน้ๆ หรอืการตดัสนิใจทีผู่ใ้ห้ข้อมลูหลกั

ตดัสนิใจไว้ก่อน และหากผูพ้ยากรณ์เสนอวิธกีารแก้ไขหรอืสะเดาะเคราะห์ กจ็ะไม่ปฎิบัติตาม 

และ 2) หากผลการพยากรณ์ไม่ตรงกับความเชื่อ และแนวคิดของผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลหลัก

จะปฎิบัติตามแนวการแก้ไขหรือสะเดาะเคราะห์ อาจจะปฎิบัติตามด้วยความเชื่อของตนเอง 

หรือหากต้องปฎิบัติตามก็เพื่อความสบายใจของคนรอบข้างและตัวเอง โดยมีรูปแบบ 

การสะเดาะห์เคราะห์ ที่แตกต่างกัน ได้แก่ ท�าบุญใส่บาตร ถวายสังฆทาน ถวายพระพุทธรูป 

สวดมนต์ บวช (พระ - ชี - พราหมณ์) และปล่อยนกหรือสัตว์น�้า เป็นต้น

6. อภิปรำยผลกำรวิจัย

     การใช้บริการศาสตร์พยากรณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักจะมีรูปแบบที่คล้ายกับบุคคล 

ผู้ประกอบอาชีพกลุ่มอ่ืนๆ โดยประเภทของโหราศาสตร์ที่ผู้ให้ข้อมูลหลักนิยม คือ ไพ่ยิบซี 

(ไพ่ทาโร่) ตัวเลขฐาน (พยากรณ์ดวงดาว 7 ดวง) และหัตถศาสตร์ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ 

บษุบา มณีวรรณ (2538) ท่ีกล่าวว่า ประชาชนส่วนใหญ่นิยมการใช้ศาสตร์พยากรณ์ในประเภท

ของคนทรงเจ้า แต่ผลการวิจัยสอดคล้องกบั ชมัย  มรุเชษฐ์ (2545) ทีอ่ธิบายว่า ผูค้นส่วนใหญ่

นิยมการใช้การบริการในศาสตร์พยากรณ์ ใน 3 อันดับแรก ได้แก่ การพยากรณ์ตัวเลขฐาน            

(วนั-เดือน-ปีเกดิ) หัตถศาสตร์ (ดลูายมือ) และดดูวง (โหวงเฮ้ง) โดยเหตผุลการเลอืกใช้บรกิาร

ไพ่ยิบซี (ไพ่ทาโร่) ของผู้ให้ข้อมูลหลักเนื่องจากมีช่องทางที่การเข้าถึงได้ง่าย และมีสถานที่ 
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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

88

พยากรณ์จ�านวนมาก เมื่อเทียบกับศาสตร์การพยากรณ์ประเภทอื่น ๆ  นอกจากนี้ ผู้ให้ข้อมูล

หลักยังให้ความส�าคัญกับคุณลักษณะของผู ้พยากรณ์ โดยพิจารณาความน่าเช่ือถือ 

ของผู้พยากรณ์จากบุคลิกภาพ ได้แก่ การแต่งกาย ทรงผม การแต่งหน้า และสถานที่ในการ

พยากรณ์ว่ามีความแหล่งท่ีต้ังถาวร และต้องเป็นท่ีรู้จักของคนในชุมชน เพื่อป้องกันการ 

หลอกลวง และการติดตามเม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด เช่น การคุกคามทางเพศ  

การโจรกรรม เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้องกับบุษบา มณีวรรณ (2538) ที่กล่าวว่า ปัจจัยในการ 

เลือกใช้การบริการศาสตร์พยากรณ์ของประชาชน ได้แก่ บุคลิกภาพ สถานที่/ท�าเล ชื่อเสียง              

อัตราค่าดู รวมทั้งจะมีการดูแหล่งพ�านักพักพิงของผู้พยากรณ์ ปัจจัยสุดท้ายที่เป็นรูปแบบ

ของผู้ให้ข้อมูลหลักในการพิจารณาเพ่ือใช้บริการศาสตร์พยากรณ์ ได้แก่ การท�าบุญหรือ 

ค่าบูชาครู ผู้ให้ข้อมูลหลักจะไม่นิยมท�าบุญ หรือบูชาครูด้วยเงินจ�านวนมาก ทั้งๆ ที่อาจารย์                      

มีศักยภาพทางการเงินท่ีสูงเ ม่ือเทียบกับอาชีพอ่ืน ๆ ในสังคม ซ่ึงสอดคล้องกับ 

กุลวัฒน์ บัวสวัสดิ์ (2552) ท่ีกล่าวว่า กลุ่มผู้ท่ีชื่นชอบในการพยากรณ์มีการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมในการดูหมอ โดยผู้ใช้บริการศาสตร์พยากรณ์นิยมใช้บริการรูปแบบที่ไม่ต้อง 

เสียค่าใช้จ่าย ได้แก่ ศาสตร์พยากรณ์ทางสื่อออนไลน์ที่ก�าลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันการศึกษา

พฤติกรรมของผู้ให้ข้อมูลหลักด้านการใช้ศาสตร์พยากรณ์ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักจะไม่มีการ

สืบค้นข้อมูลแหล่งพยากรณ์จากสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต วารสาร  

ป้ายประกาศ แต่จะสืบค้นข้อมูลกับคนใกล้ตัวเท่าน้ัน ได้แก่ เพื่อนร่วมงาน และญาติพี่น้อง 

ซึง่ขดัแย้งกบักลุวฒัน์ บวัสวัสดิ ์(2552) ท่ีกล่าวว่า ปัจจุบนัคนไทยนยิมหาข้อมลูและใช้บรกิาร

ศาสตร์พยากรณ์ตามสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ได้แก่ อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ 

และบรกิารผ่านระบบออดิโอเท็กส์ โดยพฤติกรรมการตัดสนิใจใช้บรกิารศาสตร์พยากรณ์ของ

ผู้ให้ข้อมูลหลักก็ไม่สอดคล้องกับทฤษฎีการตัดสินใจ ดังที่ ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา  

และวีนัส อัศวสิทธิถาวร (2550) ท่ีกล่าวว่า โดยกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค  

ต้องผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) เกิดความต้องการ 2) แสวงหาข้อมูล 3) ประเมิน

ทางเลือก 4) ตัดสินใจซื้อ และ 5) ความรู้สึกหลังการซื้อ แต่ผลการวิจัยพบว่ากระบวนการ

ตดัสนิใจของผูใ้ห้ข้อมูลหลักในการใช้บรกิารศาสตร์พยากรณ์ประกอบไปด้วย 4 ขัน้ตอน ได้แก่ 

1) เกิดความต้องการ 2) แสวงหาข้อมูล 3) ตัดสินใจใช้บริการ และ 4) ความรู้สึกหลังการใช้

บรกิาร สาเหตทุีผู่ใ้ห้ข้อมูลหลักไม่มีการประเมินทางเลือก เนือ่งจากผูแ้นะน�าในการใช้บรกิาร

ศาสตร์พยากรณ์เป็นบุคคลที่ผู้ให้ข้อมูลหลักเชื่อถือ ได้แก่ เพื่อนร่วมงาน และญาติพี่น้องที่

ใกล้ชิด และมีประสบการณ์ในการใช้บริการณ์ศาสตร์พยากรณ์มาก่อน เมื่อผู้ให้ข้อมูลหลัก 

ได้มกีารปรกึษาหารอื และฟังตวัอย่างการพยากรณ์ทีผู่ใ้กล้ชดิเชือ่ถอื ผู้ให้ข้อมลูหลกัจะตัดสนิใจ
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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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ไปใช้บรกิารทนัท ีโดยการตัดสินใจไปใช้บรกิารดงักล่าว ผูใ้ห้ข้อมลูในศาสตร์พยากรณ์ครัง้นัน้

ต้องร่วมเดินทางไปด้วย
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ในการใช้บริการอันเกิดจากปัจจัยภายใน โดยเกิดจากความต้องการ ความปรารถนา  

และแรงจงูใจ ซ่ึงสอดคล้องกบัฉตัรยาพร เสมอใจ (2550) ทีอ่ธิบายถงึปัจจยัทีม่อิีทธพิลต่อการ
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เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลหลักมีประสบการณ์การพยากรณ์มานาน ดังนั้นพฤติกรรมการสื่อสาร 

จึงไม่ต้องการฟังค�าพยากรณ์พ้ืนฐาน แต่ต้องการสอบถามในประเด็นที่ตนเองอยากรู้  

หรือสงสัยเพื่อให้ได้ค�าตอบที่เร็วที่สุด

 นอกจากนี้พฤติกรรมด้านความเชื่อ และการสะเดาะเคราะห์ของผู้ให้ข้อมูลหลัก 

จะเกิดขึ้น 2 กรณี ได้แก่ เมื่อผลการพยากรณ์ตรงกับความเชื่อ และความคิดของผู้ให้ข้อมูล

หลักจะเกิดพฤติกรรมการท�าบุญเพื่อเป็นการเสริมดวงให้ดียิ่งๆ ขึ้น ในทางตรงกันข้ามหาก 

ผูใ้ห้ข้อมลูหลกั ไม่เหน็ด้วยกบัผลการพยากรณ์กจ็ะมีการแสดงออกทางพฤตกิรรม 2 วธีิ ได้แก่     

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

ความสบายใจให้กับคนรอบข้าง ได้แก่ เพื่อนร่วมงาน หรือญาติพี่น้อง โดยวิธีการในการ 

สะเดาะเคราะห์ของผู้ให้ข้อมูลหลักก็จะแตกต่างกันไป ได้แก่ ท�าบุญใส่บาตร ถวายสังฆทาน 

สวดมนต์ บวช (พระ - ชี - พราหมณ์) และปล่อยนกหรือสัตว์น�้า 

7.  ข้อสรุปเชิงทฤษฎี

 ข้อสรุปเชิงทฤษฎีของการวิจัย มีดังนี้ 

 7.1  เมื่อใดก็ตามที่ผู้ให้ข้อมูลหลักเกิดมีพฤติกรรมความสงสัย การรอคอยท่ีไร้ 

จุดหมาย ความกังวล ต้องการเหตุผลสนับสนุนความคิด เกิดปัญหาในการด�าเนินชีวิต  

อยากรูอ้ยากลอง/ ท้าทายความแม่นย�า และอยากรู้เหตุการณ์ในอนาคต เมือ่น้ันผูใ้ห้ข้อมลูหลกั          

จะใช้บริการศาสตร์การพยากรณ์

 7.2  เมือ่ใดกต็ามทีผู่ใ้ห้ข้อมลูหลกัมีแรงกระตุน้พฤตกิรรมจากปัจจัยภายใน ได้แก่ 

ความต้องการ ความปรารถนา และแรงจูงใจ เมื่อนัน้จะส่งผลต่อการตดัสินใจในการใช้ศาสตร์

พยากรณ์มากกว่าแรงกระตุ้นพฤติกรรมจากปัจจยัภายนอก ได้แก่ สภาพเศรษฐกจิ ครอบครวั 

และสภาพแวดล้อมในที่ท�างาน

 7.3 เม่ือใดก็ตามท่ีผู้ให้ข้อมูลหลักมีความเชื่อ หรือแนวคิดในเรื่องที่ต้องการ

พยากรณ์อยู่แล้ว เมื่อนั้นค�าพยากรณ์ที่เหมือนกันจะส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจมากขึ้น 

แต่ในทางตรงข้ามถ้าผู้พยากรณ์มีแนวคิดที่ตรงข้ามกับผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้ให้ข้อมูลหลักก็เชื่อ

ในแนวคิดของตนเอง

 7.4  เมื่อใดก็ตามที่ผู้ให้ข้อมูลหลักเกิดความต้องการใช้บริการศาสตร์พยากรณ์ 

เมื่อนั้นญาติพี่น้องและเพื่อนร่วมงานจะมีผลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการ

8. สรุปผลกำรวิจัย

 ผลการวิจัยมีสาระส�าคัญที่น�ามาอภิปรายผลใน 2 หัวข้อตามวัตถุประสงค์ของ 

งานวิจัย ดังนี้

         8.1  รูปแบบการใช้บริการศาสตร์พยากรณ์ แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 

        8.1.1  การใช้บริการศาสตร์พยากรณ์ของผูใ้ห้ข้อมลูหลกั ประกอบด้วย 3 ด้าน 

ได้แก่ ด้านประเภทของโหราศาสตร์ โดยผู้ให้ข้อมูลหลักนิยมใช้บริการศาสตร์พยากรณ ์

ในรูปแบบ ไพ่ยิบซี (ไพ่ทาโร่) ตัวเลขฐาน 7 และหัตถศาสตร์ (ลายเส้นบนฝ่ามือ) ตามล�าดับ 

  8.1.2  รูปแบบด้านคุณลักษณะของผู้พยากรณ์ ผู้ให้ข้อมูลหลักจะพิจารณา

ในการใช้บริการณ์ศาสตร์พยากรณ์จากผู้พยากรณ์ใน 2 ลักษณะ คือ การแต่งกายต้องม ี
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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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ความสุภาพ เรียบร้อย และมีความน่าเชื่อถือ และอีกประหนึ่ง คือ ถิ่นพ�านัก โดยต้องมีท�าเล

ที่ตั้งเพื่อใช้ในการพยากรณ์ที่แน่นอน และเป็นที่รู้จักของผู้คนในชุมชน

  8.1.3 รูปแบบการท�าบุญ/ บูชาครู ซึ่งผู ้ให้ข้อมูลหลักจะมีการท�าบุญ  

หรือบูชาครูด้วยเงินสดที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,000 บาท หรือ บริจาคเป็นสิ่งของ ได้แก่ พัดลม 

แผ่นรองนัง่ เป็นต้น เพือ่ความสะดวกสบายให้กบัผูท้ีจ่ะมาใช้บรกิารต่อไป หรอืไม่มกีารท�าบญุ/ 

บูชาครู เนื่องจากผลพยากรณ์ไม่ตรงกับมติทางแนวคิดของผู้ให้ข้อมูลหลัก

 8.2 พฤติกรรมการใช้บริการศาสตร์พยากรณ์ แบ่งออกเป็น 4 ประเด็น ได้แก่

       8.2.1 ผูใ้ห้ข้อมูลหลักมีพฤติกรรมการสืบค้นข้อมลูของแหล่งพยากรณ์ เพยีง

ช่องทางเดียว คือ การสอบถามข้อมูลจากบุคคลใกล้ชิด ได้แก่ ญาติพี่น้อง และเพื่อนร่วมงาน  
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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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9. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยในครั้งต่อไป

  9.1 การศึกษารูปแบบและพฤติกรรมในการใช้บริการศาสตร์พยากรณ์ของ

อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ หากต้องการตรวจสอบความถูกต้อง 

และความเชื่อม่ันของทฤษฎีท่ีสร้างข้ึนน้ี ควรวิเคราะห์ด้วยวิจัยเชิงปริมาณเพื่อยืนยัน  

เชงิทฤษฎด้ีวยวธิวีทิยาต่างๆ เช่น การวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ (Exploratory Factor 

Analysis: EFA) การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structural  Equation Modeling: SEM) 

เป็นต้น

  9.2 งานวจิยัชิน้นีม้ปีระโยชน์ในการศึกษาพฤตกิรรมของอาจารย์ในการตดัสนิ

ใจใช้บริการศาสตร์พยากรณ์ ท่ีพบว่าผลค�าพยากรณ์จะเสริมแรงทางบวกต่อความคิด  

ความเชือ่ และแรงจูงใจ ในการตัดสนิใจ ดงัน้ันควรศึกษาต่อว่าการน�าผลการตดัสนิใจดงักล่าว

สามารถเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ ครอบครัว และส่งเสริมการท�างานให้ดีขึ้นหรือไม่ 

กิตติกรรมประกำศ

 การวิจัยน้ีส�าเร็จได้ เพราะความกรุณาของอาจารย์ทั้ง 17 ท่าน ท่ีได้สละเวลา 
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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
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
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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 
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พิธีกรรมของรัฐสมยัใหม่ที่ได้เข้าไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมของความเป็นหมู่บ้านได้อย่าง
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ความตอ้งการของรฐัฝ่ายเดยีวได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการ
พธิกีรรมนัน้ดว้ย รฐัทอ้งถิน่ในปัจจุบนัจงึเป็นเพยีงผูจ้ดัวางแผนโครงการสนับสนุนทุนแต่ไม่มี
อ านาจในการควบคุมและจดัการโดยเบ็ดเสร็จดงัเช่นอดีต ลกัษณะส าคญันี้คล้ายกบัสงัคม
หมู่บ้านชาวนาในทางภาคเหนือที่รฐัให้การสนับสนุนโครงการและชาวบ้านต่างตอบรบัและ

94

ม. อึ้งอรุณ. 2549. โชคชะตำรำศี ปรำกฎบนฝ่ำเท้ำ. กรุงเทพฯ : อรุณรุ่ง.

มรรยาท กิจสุวรรณ. 2536. ควำมเชื่อดั้งเดิมของไทย. กรุงเทพฯ : โครงการต�ารา  

 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ราชบัณฑิตยสถาน. 2542. พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ : 

  ราชบัณฑิตยสถาน. 

ศวิารัตน์ ณ ปทมุ และคณะ. 2537. พฤตกิรรมผูบ้ริโภคช้ันสูง. กรงุเทพฯ : พฆิเนศ พร้ินท์ติง้  

 เซ็นเตอร์.

ศุภลักษณ์ ผาดศรี และวิไลวรรณ มณีจักร สโนว์. (2555). วิธีการวิจัยแบบสร้างทฤษฎี 

 จากข้อมูล. วำรสำรกิจกรรมบ�ำบัด, 17(3): 30-37. 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. 2551. “ธุรกิจหมอดูปี 51-ปี 52 : ลูกค้าใช้บริการเพิ่ม แต่เม็ดเงินรวม 

 ชะลอตัว”. ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 14(2122):ธันวาคม.

สัจจะ บารมี. 2543. ต�ำรำหมอดู ไพ่ยิบซี. กรุงเทพฯ : หอสมุดกลาง.

สมจิตร ล้วนจ�าเริญ. 2549. พฤติกรรมผู้บริโภค. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย 

 รามค�าแหง.

โสรัช แสนศิริพันธ์. 2524. โหรำศำสตร์ไทยเพื่อชีวิต (เล่ม 1). มปท.

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2558. สถำบันุดมศึกษำในสังกัด. http://www. 

 mua.go.th/. 21 กุมภาพันธ์. 

อ�าไพพร ธนะภูติ. 2549. เมื่อผู้หญิงเป็นหมอดู: กรณีศึกษำ แม่และหมอดูหญิงใน 

 เครือข่ำย. วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 




