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Abstract
A textbook on the tradition of invented tradition in the Isan Mekong
community was written from research based on the Mekong River basin in
the 7 Isan provinces through the conceptual framework of an invented
tradition along with other folklore concepts to explain the results of the
study. This textbook is suitable for those interested in many fields such as
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Language and Linguistics, Folklore, Social Development, Culture, Tourism,
Anthropology and Sociology. The results of the study revealed a complex in
the way of building thinking and creating dynamics of traditions in terms
of their origin, content, Ideology and interpretation as well as the power
and discourses that embedded in the tradition. It is a valuable textbook
with knowledge and research approach that cannot be missed in the 21st
century.
Keywords: traditions, Invented traditions, Mekong, Isan

บทคัดย่อ

ต�ำราเรื่องประเพณีประดิษฐ์ในชุมชนอีสานลุ่มน�้ำโขงเขียนขึ้นจากการวิจัยโดย
ศาสตราจารย์แนวหน้าของวงวิชาการด้านคติชนวิทยา ใช้พื้นที่ลุ่มน�้ำโขงของภาคอีสาน 7
จังหวัด ผ่านกรอบแนวคิดประเพณีประดิษฐ์ พร้อมกับแนวคิดทางคติชนวิทยาอืน่ ๆ ช่วยใน
การอธิบายขยายความผลการศึกษา ต�ำรานี้จึงเหมาะแก่ผู้สนใจในหลายสาขาวิชา อาทิ
สาขาภาษาและภาษาศาสตร์ สาขาคติชนวิทยา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม สาขาวัฒนธรรม
สาขาการท่องเที่ยว สาขามานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ผลการศึกษาเผยให้เห็นความ
ซับซ้อนของวิธีคิดในการสร้างและพลวัตของประเพณีทั้งที่มา รูปแบบเนื้อหา อุดมการณ์
และการสือ่ ความหมาย รวมถึงอ�ำนาจและวาทกรรมทีแ่ ฝงฝังในประเพณี นับเป็นต�ำราทีท่ รง
คุณค่าด้วยความรู้และแนวทางการวิจัยที่ห้ามพลาดในศตวรรษที่ 21
ค�ำส�ำคัญ: ประเพณี, ประเพณีประดิษฐ์, ลุ่มน�้ำโขง, อีสาน

บทน�ำ
ค�ำว่า “นิว นอร์มอล” (New Normal) เป็นศัพท์ที่หลายคนได้ยินเป็นครั้งแรก
หลังการระบาดของไวรัสโควิด-19 ค�ำนี้ใช้ครั้งแรกโดยบิลล์ กรอส (Bill Gross) ชาวอเมริกัน
เพือ่ อธิบายสภาวะเศรษฐกิจโลก หลังวิกฤติเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ในสหรัฐฯ ปี 2007-2009
เพราะวิกฤติเศรษฐกิจมีรูปแบบตายตัวและเป็นวงจรที่เกิดขึ้นเป็น‘เรื่องปกติ’ (Normal)
(Workpointnews, 2020, online) ซึ่งมาลี บุญศิริพันธ์ คณะกรรมการบัญญัติศัพท์

Vol.4 No.3 (September - December) 2020			

WIWITWANNASAN

257

นิเทศศาสตร์ราชบัณฑิตยสภา ใช้ค�ำว่า ความปกติใหม่, ฐานวิถีชีวิตใหม่ หมายถึงรูปแบบ
การด�ำเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีตอันเนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบ จนแบบแผน
และแนวทางปฏิบัติที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคย
(ThaiPBSNews, 2020, online)
normal มาจากค�ำว่า norm ที่แปลว่าระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือสังคมไทยโบราณ
อาจจะเรียกยาวๆ ว่า “จารีตประเพณีวิถีชุมชน” (Phongphit, 2020,   online) ดังนั้น
“นิว นอร์มอล” หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ ทุกระดับตั้งแต่บุคคล หมู่บ้าน ชุมชน
ประเทศ และระดับโลกให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
การปรับเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลงระดับบุคคล สังคม ประเทศในด้าน “จารีต
ประเพณีวถิ ชี มุ ชน”  เป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ตลอดเวลา ทุกอย่างด�ำเนินไปท่ามกลางการเปลีย่ นแปลง
ไม่หยุดนิ่ง แม้ช่วงก่อนการระบาดของไวรัสโควิด – 19 สะท้อนสัมพันธภาพทางวัฒนธรรม
ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการดัดแปลง การหยิบยืม การผสมผสานและการแลกเปลี่ยน
กั น ระหว่ า งวั ฒ นธรรมเก่ า กั บ วั ฒ นธรรมใหม่ สะท้ อ นให้ เ ห็ น ปรากฏการณ์ ข องการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มคนระดับต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีการ
สังสรรค์กันทางวัฒนธรรม เจ้าของวัฒนธรรมก็จะรับและปรับเปลี่ยนให้เข้ากับระบบและ
ความนิยมของคนในวัฒนธรรมนัน้ (Thitathan, 1996, p. 131)  ก่อเกิดเป็นพลวัตทางสังคม
วัฒนธรรมและประเพณี ค�ำว่า “พลวัต (Dynamic)” หมายถึง สังคมที่มีความเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรมและระบบต่าง ๆ อยู่เสมอ (Royal Society of Thailand, 2012, online)  
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมประเพณีอันเกิดจากการระบบเศรษฐกิจโลก
อันเกี่ยวข้องกับปากท้องและความเป็นอยู่ของคนในสังคม ส่งผลต่อนโยบายภาครัฐในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างรายได้ของชุมชนผ่านการท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรม การใช้ประเพณี
เป็น “จุดขาย” เพือ่ การท่องเทีย่ วจึงส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วของวัฒนธรรม
ประเพณีต่าง ๆ
นอกจากนีผ้ เู้ ขียนถือเป็นผูท้ รงความรูค้ วามสามารถด้านคติชนวิทยา มีผลงานเป็น
ที่รู้จักและแพร่หลายในวงวิชาการ อาทิ หนังสือเรื่องกาลครั้งหนึ่ง : ว่าด้วยต�ำนานกับ
วัฒนธรรม, "ต�ำนานพระพุทธรูปล้านนา : พลังปัญญาทางความเชื่อและความสัมพันธ์กับ
ท้องถิ่น, แม่น�้ำโขง : ต�ำนานปรัมปราและความสัมพันธ์กับชนชาติไท, ดงภูดิน : เรื่องเล่า
ศักดิ์สิทธิ์กับปฏิบัติการสร้างความหมายว่าด้วยสิทธชุมชน, นานมาแล้วมีเรื่องเล่า นิทาน
ต�ำนาน ชีวิต และล่าสุดท่านได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ศาสตราจารย์ด้านคติชนวิทยา
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หนังสือ “ประเพณีประดิษฐ์ในชุมชนอีสานลุม่ น�ำ้ โขง” เป็นหนังสือทีเ่ ป็นหลักฐาน
ส�ำคัญทีย่ นื ยันค�ำกล่าวข้างต้นได้อย่างชัดเจน ละเอียดและลุม่ ลึกเหมาะแก่การศึกษาค้นคว้า
ส�ำหรับนิสิตนักศึกษา นักวิชาการอย่างกว้างขวาง ผู้เขียนจึงหยิบขึ้นมาบอกกล่าวประเด็น
ส�ำคัญที่น่าสนใจก่อนที่ผู้อ่านจะได้อ่านหรือค้นคว้าต่อไป

ประเพณีประดิษฐ์ & ประดิษฐ์ประเพณี : ว่าด้วยความหมายและแนวคิด
หนังสือเล่มนี้ได้ประมวลความหมายของประเพณีประดิษฐ์ ตรงกับภาษาอังกฤษ
ว่า Invention of Tradition โดยมีสาระส�ำคัญคือ “การน�ำเอาเรื่องราวในอดีต ซึ่งเรื่องราว
ในที่นี้หมายถึงข้อมูลประเพณีมาใช้ในบริบทของสังคมปัจจุบัน” ตามกรอบแนวคิดของ
Eric  Hobsbawm และ Terence Renger
Eric  Hobsbawm และ Terence Renger ได้น�ำเสนอแนวคิดดังกล่าวในหนังสือ
ชื่อ The Invention of Tradition (1983) โดยทั้งสองมองว่า ประเพณีประดิษฐ์ หมายถึง
ชุดของวิถีปฏิบัติ (a set of practices) ซึ่งแสดงความต่อเนื่องกับอดีต โดยอดีตเชิง
ประวัติศาสตร์ที่ประเพณีใหม่น�ำมาใช้ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นอดีตที่ยาวนาน ประเพณีประดิษฐ์
เป็นเพียงสิ่งที่สมมติขึ้น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ใหม่ ๆ แต่อ้างอิง
กับสถานการณ์เก่า หรืออาจสร้างอดีตขึ้นมาเอง ภาพของประเพณีประดิษฐ์จึงมีลักษณะไม่
แน่นิ่ง ไม่ตายตัว สามารถแปรรูปปรับเปลี่ยนและเลื่อนไหลได้
จากความหมายข้างต้น ประเพณีประดิษฐ์จึงเป็นการน�ำวิถีปฏิบัติ (ซึ่งอาจ
หมายถึง ประเพณี พิธกี รรม ค่านิยม จารีตฯ) มาปรับปรุงเปลีย่ นแปลงให้เข้ากับสถานการณ์
ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการเปลี่ยนตามนโยบายภาครัฐด้านการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม บนชุดความเชื่อว่าเป็นการลดความเหลื่อมล�้ำทางสังคมได้อีกช่อง
ทางหนึง่ เนือ่ งจากการท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรมเป็นสิง่ ทีส่ ามารถสร้างหรือประดิษฐ์ขนึ้ ได้งา่ ย
กว่าการท่องเที่ยวรูปแบบอื่น ชุมชนต่าง ๆ ล้วนมีทุนทางวัฒนธรรมที่หยิบยกมาปรับปรุง
หรือเปลี่ยนแปลงเพื่อการท่องเที่ยวได้
ประเพณีประดิษฐ์จึงมีลักษณะส�ำคัญ  3 ประการ 1) ประเพณีประดิษฐ์ถูกสร้าง
ขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง บางอย่างอยู่ได้นาน บางอย่างอยู่ได้ไม่นานเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ
2) ประเพณีประดิษฐ์มักเกี่ยวข้องกับการสร้างส�ำนึกทางชนชั้นหรือเฉพาะกลุ่มสังคม
มากกว่าที่จะเป็นเรื่องของสังคมโดยรวม 3) ประเพณีประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นในโลกสมัยใหม่มี
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ความสัมพันธ์ระหว่างการประดิษฐ์/สร้างขึ้น (invention) และการเกิดขึ้นเองอย่างฉับพลัน
(spontaneous generation) เพื่อเป็นเครื่องมือรับใช้วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ด้านการเมือง
และเศรษฐกิจของสังคมทุนนิยมและบริโภคนิยม
บ่อเกิดส�ำคัญประการหนึ่งของประเพณีประดิษฐ์ คือ รัฐเข้ามาบริหารจัดการ
ประเพณีของชุมชน ผ่านนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ ให้กลายเป็น
สินค้า การประดิษฐ์ประเพณีจ�ำเป็นต้องอาศัยเรื่องราวในอดีตเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการ
อ้างอิง/อ้างถึง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นแก่ประเพณีนั้น ๆ เสริมด้วยการท�ำให้
ประเพณีต่าง ๆ เป็นแรงดึงดูดนักท่องเที่ยว ประเพณีประดิษฐ์จึงเป็นการสร้างจุดขายของ
ประเพณีให้แก่นกั ท่องเทีย่ ว สะท้อนให้เห็นว่าประเพณีทถี่ กู สร้างขึน้ ใหม่ในปัจจุบนั เป็นสิง่ ที่
ไม่จ�ำเป็นต้องเชื่อมโยงกับอดีตทั้งหมด เพราะประเพณีสามารถเปลี่ยนแปลงและสร้างขึ้น
ใหม่ได้ ซึ่งต่างจากนิยามของประเพณีที่ว่า “แบบแผนที่สืบทอดกันมาจากอดีต จากคนรุ่น
หนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง” ตรงกับค�ำในภาษาอังกฤษว่า “tradition” มาจากค�ำว่า “trodo”
ในภาษาละติน แปลว่า การส่งต่อ ส่งไป การนิยามความหมายของประเพณีในมุมมองของ
ประเพณีประดิษฐ์จึงมีความหมายเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ
ความเชื่อ ศาสนา และการรับอิทธิพลจากชาติอื่น ๆ มากว่านิยามแบบเดิม
โดยสรุปประเพณีประดิษฐ์ คือ สิ่งที่สร้างใหม่ โดยอาจจะมีการหยิบยืมเอาเรื่อง
ราวในอดีตมาใช้ และหรือ มีการท�ำให้แปรเปลี่ยนไปจากเดิม มีบทบาทหน้าที่ใหม่ และถูก
น�ำมาใช้ภายใต้บริบทของสังคมสมัยใหม่ ประเพณีประดิษฐ์จึงเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมที่
ถูกสร้างขึ้นมาใหม่

จากจารีตประเพณีสู่ประเพณีประดิษฐ์ในสังคมอีสานลุ่มน�้ำโขง
ประเด็นนี้มีสาระส�ำคัญ 2 ประการ ที่กล่าวถึงประเพณีประดิษฐ์กับสังคมอีสาน
เพื่อให้เห็นภาพความเชื่อมโยงระหว่างจารีตประเพณีสู่ประเพณีประดิษฐ์ในสังคมอีสาน
ประกอบด้วย 1) ประเภทของประเพณีประดิษฐ์กับสังคมอีสาน และ 2) การปรับเปลี่ยน
ประเพณีจารีตไปสู่ประเพณีประดิษฐ์ภายใต้บริบทของสังคมอีสานร่วมสมัย
1. ประเภทของประเพณีประดิษฐ์ในสังคมอีสาน
ประเพณี คือ แบบแผนทีส่ บื ทอดมาจากอดีต จากคนรุน่ หนึง่ สูค่ นอีกรุน่
หนึ่ง เป็นกิจกรรมหรือพิธีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยกิจกรรมหรือการกระท�ำนั้นถูกก�ำหนด
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ด้วยความเชื่อ ค่านิยม ศาสนา ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชน รวมไปถึงแนวนโยบายภาครัฐ
และการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ท�ำให้เกิดประเพณีใหม่ที่อาศัย “อิงอดีต” เรียกว่าประเพณี
ประดิษฐ์ มี  5 ประเภท ดังนี้
1.1 ประเพณีแนวจารีตดั้งเดิม
ประเพณีแนวจารีตดัง้ เดิม เป็นประเพณีทอี่ งิ อยูก่ บั ความเชือ่ ดัง้ เดิมทีเ่ ชือ่
สืบต่อกันมาบรรพบุรุษได้ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น มีความเชื่อส�ำคัญ 2 ชุดความเชื่อ คือ กลุ่ม
ความเชื่อเกี่ยวกับผี และกลุ่มความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาพญานาค
กลุม่ บูชาผี เป็นกลุม่ ประเพณีทเี่ น้นแสดงออกถึงการบูชาสัญลักษณ์แห่ง
ผีตา่ ง ๆ ตามความเชือ่ ของกลุม่ ชน การบูชาอ�ำนาจสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ เี่ รียกว่าผีปรากฏทัง้ ผีทเี่ ป็น
ผีเพศชายและผีเพศหญิง ผ่านชื่อเรียกผีตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น เจ้าแม่ เจ้าพ่อ เจ้าปู่ เจ้าย่า
ซึ่งความเชื่อดังกล่าวมีอิทธิพลทางจิตใจต่อมนุษย์ผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าว ท�ำให้ผู้คน
สบายใจและรู้สึกว่าตนเองต้องอยู่รอดปลอดภัย
กลุม่ ทีบ่ ชู าพญานาค นาคเป็นสัญลักษณ์ของความเชือ่ ดัง้ เดิมทีท่ รงพลัง
อย่างมากในภาคอีสานโดยเฉพาะพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ โขง มีเรือ่ งเล่าและความเชือ่ ทีส่ มั พันธ์กบั ความ
เชือ่ พญานาคจ�ำนวนมาก ดังต�ำนานทีอ่ ธิบายการเกิดของแม่นำ�้ โขงทีว่ า่ ด้วยพญานาคแข่งขัน
กันขุดคลอง พญานาคจึงเป็นอีกสัญลักษณ์ทสี่ ำ� คัญทีม่ ฐี านะเป็นเทพเจ้าผูศ้ กั ดิส์ ทิ ธิแ์ ละมีถนิ่
อาศัยในแม่น�้ำโขง
1.2 ประเพณีแนวพุทธศาสนา
ประเพณีแนวพระพุทธศาสนา มี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มประเพณีแนวพุทธ
ศาสนาตามฮีตสิบสอง ซึ่งหมายถึง ประเพณีตามจารีตของชาวอีสานที่ถือปฏิบัติในแต่ละ
เดือนตามปฏิทินจันทรคติ และได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน
อีกกลุม่ เป็นประเพณีแนวพุทธศาสนานอกฮีตสิบสอง หมายถึง ประเพณี
ที่ชาวอีสานได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลานาน แต่งานประเพณีดังกล่าวไม่จัดอยู่
ในงานประเพณีตามฮีตสิบสอง แต่มบี ทบาทหน้าทีใ่ นสังคมไม่แตกต่างจากประเพณีตามจารีต
1.3 ประเพณีแนวอนุรักษ์ธรรมชาติ
ประเพณี แ นวอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ ใ นกลุ ่ ม วั ฒ นธรรมอี ส านลุ ่ ม น�้ ำ โขง
สามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่ กลุ่มอนุรักษ์แม่น�้ำโขง หมายถึงประเพณีที่เกี่ยวกับ
การกระท�ำที่มีเป้าหมายในการอนุรักษ์หรือรักษาแม่น�้ำโขงให้คงสภาพเช่นเดิม ซึ่งประเพณี
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ต่าง ๆ เหล่านีค้ อื เครือ่ งมือส�ำคัญในการต่อต้านหรือต่อรองกับกระแสการพัฒนาของภาครัฐ
อย่างเช่นกรณีการคัดค้านแนวความคิดในการสร้างเขื่อนกั้นแม่น�้ำโขง
กลุม่ ที่ 2 ประเพณีทเี่ นือ่ งด้วยการอนุรกั ษ์พนั ธุป์ ลาและแหล่งอาหารของ
ปลา หมายถึงประเพณีทมี่ เี ป้าหมายในเชิงอนุรกั ษ์พนั ธุป์ ลา โดยเฉพาะปลาบึก ปลาในความ
เชื่อว่าเป็นปลาที่พระอินทร์มอบให้สุทโธนาคจึงมีเฉพาะน�้ำโขง เป็นการใช้ภูมิปัญญาแบบ
ชาวบ้านเป็นเครื่องมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสร้างจิตส�ำนึกและก่อให้เกิด
ความผูกพันระหว่างคนกับแม่น�้ำโขง
กลุ่มที่ 3 ประเพณีที่เกิดขึ้นเนื่องจากการโหยหาอดีตทางวัฒนธรรม
กล่าวคือ การน�ำเรื่องราวในอดีตมาประกอบสร้างเรื่องราวทางประเพณีเชิงกิจกรรม เช่น
กลุม่ คนลาวทีเ่ ชียงคานมีสำ� นึกทางชาติพนั ธุว์ า่ ตนเองอพยพมาจากลาว จึงเกิดส�ำนึกในอดีต
เกี่ยวกับกิจกรรมการเต้นบาสะโลป
		

1.4 ประเพณีแนวสร้างความสัมพันธ์ข้ามชาติ
ประเพณีกลุม่ นีเ้ กิดขึน้ เนือ่ งจากลุม่ น�ำ้ โขงเป็นเส้นแบ่งของความเป็นรัฐ
ชาติทเี่ กิดขึน้ ในภายหลังความสัมพันธ์ของมนุษยชาติระหว่างกลุม่ คน ความเป็นรัฐชาติจงึ ไม่
สามารถปิดกั้นความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันของกลุ่มคนได้ ประเพณีในกลุ่มนี้สามารถ
จ�ำแนกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มความสัมพันธ์ข้ามชาติอันเนื่องมาจากความเชื่อทางพุทธ
ศาสนา ซึ่งเป็นประเพณีที่คนทั้งสองรัฐชาติได้ร่วมปฏิบัติและสืบสานกันมาก่อนที่จะมีเส้น
แบ่งเขตแดนรัฐ จึงเกิดความสัมพันธ์ในลักษณะบ้านพี่เมืองน้อง  กลุ่มที่สอง ความสัมพันธ์
ข้ามชาติจากการนับถือผีรว่ มกัน การบูชาผีตามประเพณีนไี้ ด้เกิดขึน้ ก่อนการแบ่งรัฐชาติ และ
ผีก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนทั้งสองฝั่งเคารพและศรัทธาสืบต่อกันมาช้านานหลายชั่วอายุคน
ประเพณีเหล่านี้จึงเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในลุ่มน�้ำโขง
1.5 ประเพณีแนวส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว
ประเพณีกลุ่มนี้ไม่ได้มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงทางจิตใจและสร้าง
ความเป็นปึกแผ่นของสังคมอย่างในอดีตที่ผ่านมา แต่เป็นการกระท�ำที่เน้นการเปลี่ยน
ประเพณีให้กลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมส�ำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เน้นความ
สนุกสนาน ความแปลกใหม่ กล่าวคือ เปลี่ยนประเพณีให้เป็นสินค้าที่สามารถขายได้ในการ
ท่องเที่ยว
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2. การปรับเปลี่ยนประเพณีจารีตไปสู่ประเพณีประดิษฐ์ภายใต้บริบทของสังคม
อีสานร่วมสมัย
การเปลีย่ นแปลงสังคมภายใต้ระบบทุนนิยมและกระแสการบริโภคนิยม
ก่อให้เกิดการปรับตัวและการเปลีย่ นแปลง โดยเฉพาะหลังปี พ.ศ. 2523 ทีภ่ าครัฐมีนโยบาย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ พร้อมการจัดงานแสดงวัฒนธรรมในภูมิภาคต่าง ๆ
ส่งผลให้เกิดการส่งเสริมและฟื้นฟูการจัดงานประเพณีประจ�ำจังหวัดจึงได้หยิบ/เลือก
ประเพณีเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว หลายประเพณีได้รับการพัฒนา ปรับปรุง และ
เปลี่ยนแปลงให้สามารถสร้างการท่องเที่ยวได้ เช่น ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีแห่เทียน
พรรษา ประเพณีบุญแห่ผีตาโขน และประเพณีบุญพระเวส
ปี พ.ศ. 2545 เกิดกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬาทีม่ หี น้าทีใ่ นเรือ่ งการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยตรง ท�ำให้ประเทศไทยมีองค์กรหลักที่ขับเคลื่อนงานด้านการ
ท่องเที่ยว ประเพณีพื้นบ้านในท้องถิ่นจึงถูกอนุรักษ์ ส่งเสริม รื้อฟื้น เพื่อใช้เป็นรากฐานใน
การสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นแก่ชุมชนท้องถิ่นและภูมิภาค
การส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วของภาครั ฐ จึ ง เป็ น ตั ว เร่ ง ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลง การปรับเปลี่ยนประเพณีให้กลายเป็นสินค้า เพื่อการขายการท่องเที่ยว
ฮีตสิบสองของคนอีสานจึงเป็นประเพณีกลุม่ แรก ๆ ทีถ่ กู เลือกพัฒนาเพือ่ การท่องเทีย่ ว ผ่าน
การขับเคลื่อนโดยภาครัฐในนามจังหวัดเป็นงานประจ�ำจังหวัด ประเพณีจึงถูกปรับเปลี่ยน
เพื่ อ เศรษฐกิ จ และการเมื อ งของรั ฐ และพั ฒ นาเป็ น ธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย วข้ า มชาติ คื อ
การดึงนักท่องเที่ยวจากต่างชาติ

แนวทางการศึกษาภายใต้หลักคิดแบบประเพณีประดิษฐ์
มิติ ดังนี้

การศึกษาประเพณีตามแนวคิดประเพณีประดิษฐ์ สามารถศึกษาวิเคราะห์ได้หลาย

1. ภาษากับการน�ำเสนอภาพของประเพณีประดิษฐ์
ชื่อเป็นจุดขายหนึ่งของประเพณีประดิษฐ์ที่จะท�ำให้ชื่อเป็นที่สะดุดตา
สะดุดใจนักท่องเที่ยวตามเป้าหมายของอุดมการณ์การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การตั้งชื่อ
จึงเป็นศิลปะทางภาษา เป็นสีสันของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรมที่สื่อให้เห็น
“ความใหม่” ที่ปะปนอยู่กับวิธีคิด “แบบเก่า” ดังตัวอย่างการวิเคราะห์ภาษากับการตั้งชื่อ
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ประเพณี ดังนี้

1.1 การประดิษฐ์ค�ำเรียกชื่อประเพณี การตั้งชื่อประเพณีเป็นการเน้น
การน�ำค�ำศัพท์ที่อยู่ในวิธีคิดแบบจารีตดั้งเดิมมาใช้สร้างสรรค์ ดัดแปลงประเพณีใหม่
เพื่อเชื่อมโยงความเชื่อและความศรัทธาให้เกิดกับประเพณีใหม่ คือรูปแบบการใช้ค�ำว่า
“งาน” รูปแบบที่สอง คือ การใช้ค�ำว่า “เทศกาล” จะเห็นได้ว่าการตั้งชื่อประเพณีเน้นเพื่อ
การแนะน�ำประชาสัมพันธ์ มากกว่าการตั้งชื่อเพื่อการสื่อสารภายในชุมชน ถ้อยค�ำภาษาที่
สื่อสารออกมาจึงมีความสัมพันธ์กับบริบททางสังคมวัฒนธรรมในยุคใหม่ รูปแบบการสร้าง
ค�ำเรียกชื่อประเพณีจึงสื่อให้เห็นถึงความคิด ความเชื่อ ค่านิยม และวิถีชีวิตวัฒนธรรมของ
ผู้สร้างสรรค์ค�ำและภาษา
1.2 ลักษณะเด่นของการตัง้ ชือ่ ประเพณีประดิษฐ์ เป็นการสือ่ ความหมาย
เชิงวาทกรรม (Discourse) ที่สะท้อนอ�ำนาจและอุดมการณ์ทางสังคม เพราะภาษาที่ใช้ใน
การตัง้ ชือ่ ประเพณีมสี ว่ นก�ำหนดสร้างขึน้ มาจากความคิด รวมถึงความจริงทีเ่ กิดขึน้ ในสังคม
การละไม่ใช้คำ� ว่า “บุญ” อย่างเช่นในอดีต จึงตอกย�ำ้ ให้เห็นอ�ำนาจของภาษาทีส่ อื่ อุดมการณ์
ของประเพณีที่เปลี่ยนไปจากอุดมการณ์ทางศาสนาเดิม
1.3 บทบาทของการประดิษฐ์ชื่อประเพณี เป็นการพยายามสร้างสรรค์
ค�ำเรียกชือ่ ประเพณีขนึ้ มาใหม่ เพือ่ การสือ่ สารแนะน�ำประชาสัมพันธ์ ชือ่ จึงมีบทบาทหน้าที่
3 ประการ คือ ประการแรกคือประดิษฐ์ชื่อและค�ำขวัญเพื่อสร้างจุดขายและอธิบายจุดเด่น
ประการที่สองประดิษฐ์ชื่อค�ำขวัญเพื่อสร้างสีสันให้วาทกรรมการท่องเที่ยว และประการที่
สามประดิษฐ์ชื่อค�ำขวัญเพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารประชาสัมพันธ์
1.4 วิธีการน�ำเสนอภาพประเพณีประดิษฐ์ในชุมชนอีสานลุ่มน�้ำโขง
แบ่งเป็น 4 กลวิธี ได้แก่ กลวิธีที่ 1 การหยิบยืมประเพณีจากท้องถิ่นอื่น หมายถึงการน�ำเอา
ประเพณีในท้องถิน่ อืน่ มาปรับใช้ หรือดัดแปลงและปรับเปลีย่ นประเพณีในวิถชี วี ติ วัฒนธรรม
ของชาวอีสาน ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างความหมายใหม่ให้กับประเพณีประดิษฐ์ กลวิธีที่ 2
การรื้อฟื้นประเพณีเก่า หมายถึง การฟื้นฟูประเพณีที่เคยปฏิบัติกันในอดีต แต่ได้เลือนหาย
ไปแล้วจึงได้รื้อเอาประเพณีนั้นขึ้นมาปฏิบัติใหม่ กลวิธีที่ 3 การสืบสานประเพณี หมายถึง
การอนุรักษ์สืบสานประเพณีท่ีมีมาแต่เดิมให้คงอยู่ เพื่อไม่ให้เกิดการสูญหายของประเพณี
และกลวิธีที่ 4 การสร้างประเพณีใหม่ หมายถึงการสร้างประเพณีที่ไม่ปรากฏมาก่อนให้เกิด
ขึ้นใหม่ ซึ่งการน�ำเสนอภาพของประเพณีประดิษฐ์ในชุมชนอีสานจึงปรากฏทั้งลักษณะการ
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ต่อเติม การปรับปรุง การปรุงแต่ง ตัดแปลง และสร้างความหมายใหม่ให้เกิดขึ้น ถือเป็น
ความพยายามที่จะด�ำรงรักษา อนุรักษ์ สืบทอดประเพณีในเชิงคุณค่า และเพื่อปรุงแต่งให้
เกิดมูลค่า
ลุ่มน�้ำโขง

2. การปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหาของประเพณีประดิษฐ์ในชุมชนอีสาน

การศึกษาโดยการน�ำเอาฮีตสิบสองมาศึกษาเปรียบเทียบการผลิตซ�ำ้ และ
การสร้างใหม่ที่เป็นกระบวนการส�ำคัญของการกลายเป็นประเพณีประดิษฐ์ เช่น การแปร
เปลีย่ นจากวิถคี วามเชือ่ ทางศาสนาเป็นวิถกี ารพัฒนาและการท่องเทีย่ ว เน้นการสร้างคุณค่า
หรือมูลค่ามากกว่าภายใต้แนวทางต่าง ๆ ดังนี้
แนวที่หนึ่งการปรับเปลี่ยนประวัติที่มาและแนวคิด ประเพณีประดิษฐ์
ในชุมชนอีสานได้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับที่มาจาก “ประเพณีราษฏร์ สู่ ประเพณี
รัฐ” เพื่อการแสดงตัวตนของความเป็นพลเมืองของรัฐประชาชาติทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศชาติ ประเพณีที่น�ำเสนอจึงมีความยิ่งใหญ่ อลังการ ตระการตา มีความพิเศษ
แหวกและแตกต่างไปจากประเพณีเดิม
แนวทีส่ องการปรับเปลีย่ นบุคคลร่วมในประเพณี จากเน้นผูเ้ ข้าร่วมงาน
เป็นบุคคลภายในกลุ่มชนหรือกลุ่มวัฒนธรรมนั้น ๆ ที่เรียกว่า “ชาวบ้าน” ไปเป็นบุคคลที่
มากจากองค์กร “ภาครัฐ องค์กรเอกชน” ที่เข้ามาร่วมงานร่วมสนับสนุนกิจกรรมตาม
ประเพณี และบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้เข้าร่วมมักจะเป็นผู้ชมมากกว่าผู้แสดง
แนวที่สามการปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ในประเพณีประดิษฐ์ คือการ
เปลี่ยนวัสดุที่ใช้ในประเพณีจากวัสดุที่อิงกับธรรมชาติ หาได้ตามธรรมชาติกลับมาใช้วัสดุที่
ไม่ได้มาจากธรรมชาติ รวมถึงที่มาของวัสดุอุปกรณ์มาจากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของ
ชาวบ้านไปสู่การจัดหาว่าจ้างจากหน่วยงานภาครัฐที่จะจัดสรร นอกจากนี้ยังพบการน�ำเอา
วัสดุจากท้องถิน่ ของประเทศเพือ่ นบ้านมาปรับปรุงแก้ไข เพิม่ ความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน
เข้าไป เพื่อให้เกิดความแตกต่าง แต่คงความเป็นกลิ่นอายของวัฒนธรรมนั้น ๆ เช่น ชุดการ
แต่งกายในการเข้าร่วมประเพณีเป็นต้น
แนวที่สี่การปรับเปลี่ยนแสงสีเสียงในประเพณีประดิษฐ์ เป็นการน�ำ
เอาความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสร้างบรรยากาศและความ
ตืน่ ตาตืน่ ใจจากพลังแห่งแสงสี รวมไปถึงการแสดงแสงสีเสียงในละครอิงประวัตศิ าสตร์หรือ
ต�ำนานท้องถิ่น
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แนวที่ห้าการปรับเปลี่ยนขั้นตอนในประเพณีประดิษฐ์ มีการปรับปรุง
ล�ำดับขัน้ ตอนเพือ่ ให้สอดคล้องกับการท่องเทีย่ วและนักท่องเทีย่ ว หรือแม้แต่การจัดให้มพี ธิ ี
เปิดจากผูน้ ำ� หรือผูม้ ชี อื่ เสียง จะเห็นได้วา่ ประเพณีประดิษฐ์อาศัยการปรับปรุงเปลีย่ นแปลง
ในปัจจัยต่าง ๆ ทั้งในแง่ของการเปลี่ยนแปลงที่มา บุคคลที่เข้าร่วมในประเพณี วัสดุอุปกรณ์
และการใช้แสงสีเสียงประกอบการด�ำเนินกิจกรรม และการปรับเปลี่ยนล�ำดับขึ้นตอนของ
การด�ำเนินกิจกรรม เป็นต้น
ลุ่มน�้ำโขง

3. การท่องเทีย่ วและกระแสโลกาภิวตั น์กบั การประดิษฐ์ประเพณีในชุมชนอีสาน

ประเด็นนี้จะยกตัวอย่างการศึกษาผ่านประเพณีไหลเรือไฟเพื่อให้เห็น
ว่าอิทธิพลของการท่องเทีย่ วและกระแสโลกาภิวตั น์มผี ลต่อการปรับเปลีย่ นของประเพณี ดัง
ต่อไปนี้
3.1 นครพนม : เมื่อชายแดนกลายเป็นเมื่อท่องเที่ยว นครพนมมี
จุดยุทธศาสตร์ส�ำคัญที่เอื้ออ�ำนวยต่อการสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ทั้งในแง่
ของประวัติศาสตร์รัฐชาติที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้านในครั้งอดีตกาล คือ
อาณาจักศรีโคตรบูรณ์ ความสัมพันธ์ท่ามกลางความเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาที่มี
สัญลักษณ์ส�ำคัญคือองค์พระธาตุพนมศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องไทย-ลาวมาช้านาน คนสอง
ฝั่งไปมาเพื่อร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ความเป็นเมืองชายแดนที่มีอาณาบริเวณ
ติดกับแม่น�้ำโขง จึงมีความได้เปรียบในด้านภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศที่งดงามและแหล่งท่อง
เทีย่ วทางธรรมชาติทมี่ าครัง้ หนึง่ ได้ทอ่ งเทีย่ วหลายอย่างในคราเดียวกัน ความเจริญทางเส้น
ทางการคมนาคมที่สามารถเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว
ที่เชื่อมโยงการค้าทางบกกับประเทศในอาเซียน นอกจากนี้ยังเป็นเส้นทางการขนส่งทางน�้ำ
ท�ำให้นครพนมเป็นเมืองท่า เป็นชุมทางหรือเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงการค้าที่เป็นฐาน
ส�ำคัญในการพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว
3.2 เรือไฟโบราณ : วิธีคิดแบบแน่นิ่งในมิติศักดิ์สิทธิ์ แม้ประเพณีไหล
เรือไฟมุ่งหมายส่งเสริมการท่องเที่ยว แต่องค์ประกอบของประเพณีที่เปลี่ยนไปพบว่ายังคง
ไว้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของเรือไฟ ยังเป็นการเชื่อมโยงโลกสามัญกับโลกอันศักดิ์สิทธิ์ที่มาจาก
คัมภีร์ทางศาสนา การพยายามคงไว้ซึ่งความเชื่อและความศักดิ์สิทธิ์ของประเพณี กลิ่นอาย
ของคติความเชื่อ เรื่องเล่าต�ำนานและคติทางพุทธศาสนาที่ผสานกันอย่างแนบเนียน
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3.3 เรือไฟชาตินิยม : วิธีคิดแบบตายตัวในมิติรัฐชาติ  คือ เพื่อสร้างให้
คนในชาติมีความเหนียวแน่นมั่นคงเป็นปึกแผ่น เรือไฟ จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ถูกหยิบมา
สร้างความเป็นชาตินิยม เช่น การใช้ลายไทย พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว หรือแม้แต่รูปแบบการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยยังคงปรากฏและ
น�ำเสนอให้เด่นชัดผ่านดวงไฟบนเรือ
3.4 เรือไฟสมัยใหม่ : วิธคี ดิ แบบแปรเปลีย่ นในมิตขิ า้ มพรมแดน เป็นการ
น�ำเอาประเพณีทมี่ คี วามคล้ายคลึงกันในท้องถิน่ ต่าง ๆ มาศึกษาเปรียบเทียบทัง้ แนวคิด ความ
เป็นมา พบว่าการไหลเรือไฟในท้องถิน่ ภาคกลางมีความหมายแตกต่างไปจากการไหลเรือไฟ
ที่จังหวัดนครพนมหรือพื้นที่อื่น ๆ ในภาคอีสาน กล่าวคือการไหลเรือไฟในลุ่มน�้ำเจ้าพระยา
เป็นการกระท�ำที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว หากแต่การไหลเรือไฟใน
ภาคอีสานเป็นไปตามต�ำนานความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาและพญานาค
3.5 เรือไฟโลกาภิวัตน์ : วิธีคิดแบบเลื่อนไหลในมิติการท่องเที่ยวและ
บริโภคนิยม ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อ 3.3 ยังพบว่าการสร้างความเป็นชาตินิยม มีความ
เลื่อนไหลในแง่ของการสื่อความหมายเพื่อการท่องเที่ยวและกระแสบริโภคนิยม การน�ำ
กระแสที่แปรเปลี่ยนไปของแต่ละปี เช่น การใส่รูปเครื่องบิน ค่ายมือถือ เป็นต้น ทั้งหมดคือ
การสร้างเรือไฟในความเป็นโลกาภิวัตน์ โลโก้สินค้าต่าง ๆ ที่ปรากฏเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับ
ภาษาสากล
4. การช่วงชิงความหมายกับการประดิษฐ์ประเพณีในชุมชนอีสานลุ่มน�้ำโขง
กรณีศึกษาประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าประเพณี
บุญบัง้ ไฟเป็นจารีตหนึง่ ในฮีตสิบสองของชุมชนอีสาน หมายถึง ชุมชนในภาคอีสานโดยทัว่ ไป
มีการจัดกิจกรรมการจุดบั้งไฟเป็นประจ�ำ  แต่การพยายามสร้างประเพณีบุญบั้งไฟให้เป็นที่
รู้จักในนามงานประจ�ำจังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร
จึงเป็นการพยายามสร้างความหมายใหม่ที่โด่งดังไปทั่วโลก ทั้งนี้ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่
สอดคล้องกับสิ่งที่เรียกว่า "การช่วงชิงความหมาย” จากการศึกษาท�ำให้เห็นการช่วงชิง
ความหมายผ่านองค์ประกอบต่าง ๆ ของประเพณี ดังนี้ ประการแรก คือ การช่วงชิงความ
หมายผ่านการตั้งชื่อ จาก “บุญบั้งไฟอีสาน” สู่ “บุญบั้งไฟไทยแลนด์” การใช้ถ้อยค�ำและ
ส�ำนวนต่าง ๆ แสดงให้เห็นการจ�ำแนกประเพณีให้มีความแตกต่างกันด้วยการแบ่งประเภท

Vol.4 No.3 (September - December) 2020			

WIWITWANNASAN

267

คือ “บุญบั้งไฟแบบโบราณ” กับ “บุญบั้งไฟแบบใหม่(ประดิษฐ์)” ทั้งนี้ ค�ำว่าบั้งไฟโบราณ
นัน้ ถูกท�ำให้สอื่ ถึงความเป็นดัง้ เดิม  ประการต่อมา คือการช่วงชิงความหมายผ่านวัตถุประสงค์
และเครือข่ายประเพณีจากงานคุ้มสู่งานค่าย หากพิจารณาในแง่ของการด�ำเนินงานในอดีต
การด�ำเนินการจะเริ่มต้นหรือเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก�ำหนด
วันเวลา และการด�ำเนินการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้น�ำ  ประชาชน และพระสงฆ์ รวมถึงฝ่าย
ต่าง ๆ ในขณะที่งานบุญบั้งไฟยโสธรมีความพยายามในการสร้างภาพลักษณ์ของงานบุญที่
มีเครือข่ายความสัมพันธ์แบบข้ามชาติ เช่น การตั้งชื่อว่าบุญบั้งไฟนานาชาติ โดยมีการจัด
บั้งไฟนานาชาติ ได้แก่ ลาว ญี่ปุ่น เวียดนาม เขมร และเกาหลี สะท้อนความพยายามในการ
ผลักดันประเพณีท้องถิ่นไปสู่การเป็นประเพณีสากล
ประการที่สามการช่วงชิงความหมายผ่านสัญลักษณ์และการละเล่นจากความ
“อุจาด สู่ ความสะอาด” เดิมประเพณีบญ
ุ บัง้ ไฟคือ เพือ่ การขอฟ้าฝนให้ชาวนาได้มนี ำ�้ ท�ำนา
ข้าวปลาอุดมสมบูรณ์ กิจกรรมการแสดงออกในหลายลักษณะที่ถือว่ามีความอุจาด เช่น
การเล่นน�ำ้ โคลนมีการใส่อวัยวะเพศเข้าไปในขบวนแห่บงั้ ไฟ สิง่ ต่าง ๆ เหล่านีห้ ากมองในมิติ
ทั่วไปท�ำให้รู้สึกว่ามีความไม่เหมาะสม การปรับเปลี่ยนโดยการละเว้นจากกิจกรรมการละ
เล่นดังกล่าวหรือการเปลี่ยนไปแสดงออกในด้านอื่น ๆ แทน จึงเป็นการเปลี่ยนจากความไม่
สุภาพเป็นความสุภาพความสะอาด ซึง่ เป็นการช่วงชิงความหมายของประเพณีทแี่ ตกต่างไป
จากประเพณี ใ นวั ฒ นธรรมดั้ ง เดิ ม ที่ ค งรู ป แบบเช่ น นี้ จึ ง เป็ น การสร้ า งความหมายให้
บุญบั้งไฟยโสธรมีความแตกต่างในทางที่เหนือกว่า
ประการที่สี่การช่วงชิงความหมายผ่านต�ำนานที่มาของประเพณี : จากพญา
คันคาก ถึงผาแดงนางไอ่ ผู้เขียนเคยมีโอกาสได้ถามนักศึกษาในชั้นเรียนเกี่ยวกับเรื่องราว
ที่มาของบั้งไฟ ผาแดงนางไอ่มักจะเป็นเรื่องที่อยู่ในการรับรู้ของนักศึกษา กระทั้งถามต่อไป
อีกว่าท�ำไมจึงมีรูปปั้นพญาคันคากที่จังหวัดยโสธร กลับไม่ได้รับค�ำตอบหรือมีความเห็น
ใด ๆ สะท้อนให้เห็นว่าคนส่วนมากรับรูต้ ำ� นานทีม่ าของบุญบัง้ ไฟผ่านต�ำนานเรือ่ งผาแดงนาง
ไอ่ และทีส่ ำ� คัญในพืน้ ทีข่ องพิธกี รรมมักปรากฏเรือ่ งราวของผาแดงนางไอ่ทนี่ ำ� ชายงามหญิง
งามมาแต่งองค์ทรงเครื่องให้สวยงามนั่งประกอบในขบวน ท�ำให้ภาพดังกล่าวกลายเป็นที่
จดจ�ำมากกว่าพญาคันคากที่มีพื้นที่ในการน�ำเสนอน้อยกว่า นั่นอาจจะเป็นเพราะความคิด
ในชุมชนจินตนาการที่เลี่ยงความอุจาดมาสู่ความสวยสดงดงาม
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5. การต่อรองทางวัฒนธรรมกับการประดิษฐ์ประเพณีในชุมชนอีสาน

ประเด็นนี้เป็นการวิเคราะห์ประเพณีแห่ดาวของชาวคริสต์อีสานผ่านชุมชนท่าแร่
จังหวัดสกลนคร การเกิดขึน้ ของประเพณีดงั กล่าวเป็นการต่อรองความหมายใหม่ให้กบั ชุมชน
ท่าแร่ทมี่ ภี าพจ�ำในทางทีไ่ ม่ดเี กีย่ วกับการบริโภคสุนขั ท�ำให้ภาพลักษณ์และการรับรูข้ องคน
ทั่วไปที่มีต่อชุมชนท่าแร่เปลี่ยนไป เพื่อลบวาทกรรมที่สกปรกเหล่านั้นให้หายไปจึงจ�ำเป็น
ต้องสร้างหรือต่อรองทางวัฒนธรรมผ่านการประดิษฐ์สร้างประเพณีแห่ดาวของชาวคริสต์ให้
เกิดขึ้นและเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ประเพณีดังกล่าวจึงเป็นความพยายามใน
การต่อรองกับกระแสสังคมจาก “ชุมชนกินหมาสูช่ มุ ชนคริสต์ศาสนาทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในประเทศ”
ในประเด็นต่าง ๆ
ชุมชนท่าแร่ได้อพยพมาจาก 2 สายหลัก คือ การอพยพของชาวท่าแร่เชือ้ สายญวณ
จากเวียดนาม เพื่อหนีภัยสงคราม และสายที่สองเป็นชาวท่าแร่ที่เป็นเชื้อสายลาวในช่วง
รัชสมัยรัชกาลที่ 3 ภายใต้การก�ำกับของบาทหลวงชาวฝรั่งเศส ความกลัวการถูกเกณฑ์ไป
ใช้แรงคนในชุมชนท่าแร่จึงเลือกที่จะนับถือคริสต์ศาสนาและเป็นศาสนาที่เริ่มมาพร้อมกับ
การตั้งถิ่นฐานดังกล่าว ด้วยเหตุดังกล่าวชุมชนท่าแร่จึงถูกมองและถูกจัดเป็นกลุ่มคน
ชายขอบในสังคมไทย อันเนื่องมาจากวัฒนธรรมการกินและการนับถือศาสนาที่ท�ำให้เกิด
ความเป็นอื่นที่แตกต่างจากคนส่วนมากในสังคมอีสาน
ความเป็ น คนชายขอบท� ำ ให้ ชุ ม ชนท่ า แร่ ถู ก เบี ย ดขั บ ให้ เ กิ ด การต่ อ รองทาง
วัฒนธรรมโดยการประดิษฐ์ประเพณีเพื่อสร้างอ�ำนาจการต่อรองทางสังคม การเมืองและ
เศรษฐกิจ โดยการหวนนึกย้อนถึงประวัติศาสตร์รากเหง้าทางวัฒนธรรม การโหยหาอดีต
และการทบทวนอดีตให้เกิดเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์เฉพาะตนที่มีความแตกต่าง
เกิดเป็นประเพณีที่มีจุดขายตามอุดมการณ์ของการท่องเที่ยวอย่างประเพณีประดิษฐ์อื่น ๆ
ค�ำว่า อัตลักษณ์ คือ การให้คำ� ก�ำจัดความแก่กลุม่ ชนหนึง่ ๆ และการกระท�ำผ่านการน�ำเสนอ
อันได้แก่ ภาษา วัตถุ สิง่ ของ รูปภาพหรือถ้อนค�ำ ซึง่ โยงใยกับการต่อสูต้ อ่ รองเพือ่ แย่งชิงการ
สร้างความหมาย การนิยามตัวตนนั้นสามารถกระท�ำได้ 2 รูปแบบ คือ อัตลักษณ์ด้านตรง
เป็นการนิยามตัวเองจากสิ่งที่เหมือนกับตัวเอง อาจเหมือนในด้านใดด้านหนึ่งบางประการ
ก็ได้ กับ การนิยามอัตลักษณ์ด้านกลับ เป็นการนิยามตัวเองจากสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเอง หรือจาก
นิยามที่ตนให้กับคนอื่น
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การแห่ดาวแดงจึงเป็นประเพณีประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นเพื่อการต่อรองความหมายทาง
วั ฒ นธรรม โดยการเชื่ อ มโยงความเป็ น คริ ส ต์ ศ าสนาในฐานะที่ เ ป็ น ศาสนาของ
กลุ่มชน เพื่อเทียบเคียงกับพุทธศาสนาให้ประเพณีดังกล่าวมีที่มาและเกี่ยวข้องกับสถาบัน
ทางสังคม และการเชื่อมสัญลักษณ์ของกลุ่มคนในส�ำนึกทางชาติพันธุ์หรือความเป็นรัฐชาติ
เดิมเข้ามาผสมผสานให้กลายเป็นพระเอก ท�ำให้ประเพณีมีจุดเด่นและน่าสนใจ ซึ่งดาวแดง
เป็นสัญลักษณ์แทนชาติพันธุ์เดิมอันหมายถึงชาติเวียดนามที่ใช้ดาวเป็นรูปที่บนผืนธงชาติ
การน�ำเอาศาสนาและความเป็นชาติมาประกอบสร้างขึ้นเป็นประเพณีแห่ดาวแดงใน
วันคริสมาสต์รวมไปถึงดาวแดงในความหมายที่หมายถึงความเป็นคริสต์ที่สื่อถึงพระเยซู
ลุ่มน�้ำโขง

6. วิธีคิดว่าด้วยพุทธศาสนาชาวบ้านกับการประดิษฐ์ประเพณีในชุมชนอีสาน

ตัวอย่างของการวิเคราะห์ประเด็นนีค้ อื ประเพณีบญ
ุ หลวงของชาวด่านซ้ายจังหวัด
เลย ในมิตขิ องพุทธศาสนา ซึง่ ใช้องค์ประกอบส�ำคัญของพุทธศาสนาคือพระโพธิสตั ว์ ซึง่ พระ
โพธิสัตว์ปรากฏผ่านนิทานชาดกจ�ำนวนมาก ซึ่งก็ล้วนแต่เป็นการน�ำเสนอภาพของพระ
โพธิสัตว์ในร่างต่าง ๆ กล่าวคือ การท�ำให้พระโพธิสัตว์กลายเป็น “แบบชาวบ้าน” ซึ่ง
หมายถึงการผลิตสร้างภาพตัวละครเอกทีเ่ ป็นอดีตชาติของพระพุทธเจ้าโดยการน�ำเอาวิธคี ดิ
แบบท้องถิน่ เข้ามาส่งเสริมให้เกิดเป็นตัวละครส�ำคัญในเชิงสัญลักษณ์ประจ�ำท้องถิน่ ค�ำถาม
ส�ำคัญของการวิเคราะห์ประเด็นนี้คือ การน�ำเสนอภาพพระโพธิสัตว์ของชาวด่านซ้ายใน
ประเพณีบุญหลวงมีลักษณะอย่างไร
จากการศึกษาพบวิธีการสร้างภาพลักษณ์ของพระโพธิสัตว์ในความ
นึกคิดของชาวบ้านมีลักษณะของการผสมผสานแนวคิดแบบจารีตนิยมและแนวคิดแบบ
ท้องถิ่นนิยม เห็นได้จากตัวละครพระเวสสันดรชาดก เป็นตัวละครของพระโพธิสัตว์แบบ
จารีต กล่าวคือ เป็นพระโพธิสตั ว์ในอุดมคติทพี่ ร้อมไปด้วยความงดงาม ตามอย่างนิทานชาดก
ในนิบาต ในขณะที่พญาคันคากเป็นตัวแทนของพระโพธิสัตว์นอกจารีตหรือวิธีคิดแบบ
ชาวบ้านที่อยู่นอกกรอบวิธีคิดแบบนอกอุดมคติ
ลุ่มน�้ำโขง

7. วาทกรรมความเป็นชาติไทยกับการประดิษฐ์ประเพณีในชุมชนอีสาน

ความหมายทีเ่ ปลีย่ นไปของประเพณีจากการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจไปสูก่ าร
รับใช้อุดมการณ์การท่องเที่ยวตามแนวสังคมสมัยใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของ
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กระแสทุนนิยมและบริโภคนิยม ซึง่ ถือว่าในสังคมปัจจุบนั การท่องเทีย่ วคือ อุตสาหกรรมทีม่ ี
ขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ประเพณีประดิษฐ์จึงแฝงไว้ด้วยอุดมการณ์ในการสร้างชาติ สร้าง
ส�ำนึกความเป็นพลเมืองของชาติผา่ นกิจกรรมต่าง ๆ ของประเพณีทมี่ กี ลิน่ อายของความเป็น
ชาติขึ้นมาด้วย อย่างเช่นการน�ำเอาสัญลักษณ์ที่บงบอกความเป็นชาติสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริยม์ าเป็นส่วนหนึง่ ของการสร้างสรรค์ประเพณี เพือ่ สือ่ สารความเป็นประชาชน
ผู้ยกย่องเทิดทูลสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อหมายถึงการเป็นพลเมืองที่ดี
ของชาติให้ประจักษ์แก่สายตาของคนทั่วไปให้เห็นชัดเจน

		
บทสรุป
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือส�ำคัญและควรค่าแก่การศึกษาค้นคว้า เรื่องแนวคิดว่า
ด้วยประเพณีประดิษฐ์อย่างละเอียด การอธิบายขยายความได้ยกแนวคิดและทฤษฎีทาง
คติชนวิทยามาอภิปรายเพิ่มเติมท�ำให้เนื้อหาภายในเล่มมีความละเอียดและสมบูรณ์เป็น
อย่างมาก ทั้งยังเป็นตัวอย่างแนวทางในการศึกษาประเพณีในมิติต่าง ๆ เช่น มิติของภาษา
การสื่อความหมาย การต่อรองเชิงอ�ำนาจ การช่วงชิงความหมาย อ�ำนาจและวาทกรรม
จึงถือเป็นหนังสืออีกเล่มที่ทรงคุณค่าทางวิชาการที่ควรค่าแก่การศึกษาในศตวรรษที่ 21
บุคคลทีเ่ หมาะค้นคว้าต�ำราเล่มนีม้ หี ลายสาขาวิชา อาทิ สาขาภาษาและภาษาศาสตร์ สาขา
คติ ช นวิ ท ยา สาขาวิ ช าการพั ฒ นาสั ง คม สาขาวั ฒ นธรรม สาขาการท่ อ งเที่ ย ว
สาขามานุษยวิทยาและสังคมวิทยา สามารถใช้เป็นตัวอย่างหรือแนวทางในการศึกษาวิจัย
ด้านประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชนอื่น ๆ
นอกจากนี้ ต�ำราเล่มนี้ท�ำให้เห็นว่าความหมายของประเพณีในนิยามเดิมนั้นได้
เปลีย่ นแปลงไปเมือ่ ประเพณีถกู ท�ำให้กลายเป็นสิน้ ค้า หรือ จุดขาย ในการท่องเทีย่ วทีม่ อี งค์
ภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามาเกี่ยวข้อง ประเพณีดั้งเดิมแบบจารีตที่มุ่งรับใช้ความเข้มแข็ง
ทางด้านจิตใจเปลี่ยนไปสู่การรับใช้อุดมการณ์การท่องเที่ยวอันเกิดจากแนวนโยบายภาครัฐ
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกทุนนิยมและโลกาภิวัตน์
ประเพณีจึงมีความซับซ้อนมากกว่าความหมายในนิยามดั้งเดิม การเปลี่ยนแปลงภายใต้
อ�ำนาจรัฐว่าด้วยการพัฒนาจึงน�ำไปสูเ่ ครือ่ งมือในการสร้างความเป็นรัฐชาติในสังคมสมัยใหม่
ที่เปลี่ยนไปจากเดิม
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การประดิษฐ์สร้างประเพณีของชาวอีสานในปัจจุบนั ช่วยให้เรามองเห็นและเข้าใจ
รูปแบบและลักษณะของประเพณีที่เกิดจากการต่อเติม การปรุงแต่ง การดัดแปลง และ
การสร้างความหมายใหม่ เพือ่ รับใช้สถานการณ์ในสังคมปัจจุบนั ภายใต้การเปลีย่ นแปลงของ
สังคมไทยและสังคมโลก จึงเกิดการประดิษฐ์ประเพณีเพื่อให้เกิด “มูลค่า” แต่ยังเห็นความ
พยายามในการทีจ่ ะรักษา อนุรกั ษ์ประเพณีในฐานะทีเ่ ป็นสิง่ ทีม่ ี “คุณค่า” ให้คงอยูก่ บั สังคม
ให้มากที่สุด
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