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Abstract
This article aimed to present the dynamics of honey harvesting
tradition in Sai Tri Pattana Community 3, Bueng Charoen Sub-district,
Ban Kruat District. Buriram Province. The qualitative research was applied
to collect data by interview and focus group method. The interviewees
consisted of community leaders, Local scholars and people in the community.
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Descriptive data analysis based on the concept of socio-cultural dynamics
and inventive traditions was applied. The results showed that the honey
harvesting tradition has dynamics from 1) using real stories to build a sacred
tree, 2) using a sacred tree to go to grandfather Bunma’s shrine, and 3) using
tale of grandfather Bunma’s shrine to honey harvesting tradition. Nowadays,
the honey harvesting tradition has shifted its goal from a ritual that creates
inner values to a ritual for tourism, which is classified as “Invented Tradition”
Keywords: dynamics, traditions, honey harvesting, Ban Kruat, Buriram

บทคัดย่อ
บทความวิ จัยนี้มุ่งน�ำเสนอพลวัต ของประเพณี ตี ผึ้ ง ชุ มชนสายตรี พั ฒ นา 3
ต�ำบลบึงเจริญ อ�ำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่เก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยวิธกี ารสัมภาษณ์ ทัง้ รายบุคคลและแบบกลุม่ โดยผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ประกอบด้วยผูน้ ำ�
ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านและประชาชนในชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนาวิเคราะห์
ตามแนวคิดพลวัตทางสังคมและวัฒนธรรม และแนวคิดประเพณีประดิษฐ์ ผลการศึกษาพบ
ว่า ประเพณีตีผึ้งมีพลวัตจาก 1) การใช้เรื่องจริงที่เกิดขึ้นสร้างต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ 2) ใช้ต้นไม้
ศักดิ์สิทธิ์สู่ศาลพ่อปู่บุญมา และ 3) จากศาลพ่อปู่บุญมาสู่ประเพณีตีผึ้ง ปัจจุบันประเพณี
ตีผึ้งได้เปลี่ยนเป้าหมายจากพิธีกรรมที่สร้างคุณค่าภายในใจสู่การเป็นพิธีกรรมเพื่อการท่อง
เที่ยวซึ่งจัดว่าเป็น “ประเพณีประดิษฐ์”
ค�ำส�ำคัญ: พลวัต, ประเพณี, ตีผึ้ง, บ้านกรวด, บุรีรัมย์
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บทน�ำ
อ�ำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรรี มั ย์ ช่วงปี พ.ศ. 2518 มีเหตุการณ์สรู้ บในฝัง่ ประเทศ
เพือ่ บ้าน และความไม่สงบจากกลุม่ แนวร่วมพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย รัฐไทยได้เห็น
ความส�ำคัญในการป้องกันการหลบหนีภยั สงครามเข้าประเทศจึงมีแนวคิดในการสร้างชุมชน
ตามแนวชายแดนขึ้น เพื่อเป็นรัฐกันชนเรียกว่า “บ้านตัวอย่าง” ในปี พ.ศ. 2521 และยังคง
ใช้เป็นชื่อโรงเรียนประจ�ำหมู่บ้านว่าโรงเรียนบ้านตัวอย่างจวบจนปัจจุบัน
การจัดตั้งหมู่บ้านตัวอย่างเริ่มจากการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อขอรับการ
จัดสรรพื้นที่ในการอยู่อาศัยและพื้นที่ส�ำหรับท�ำกินคนละ 13 ไร่ ประชาชนที่ลงทะเบียนมา
จากหลายพืน้ ที่ หลากหลายกลุม่ ชาติพนั ธุ์ พูดภาษาถิน่ ทีแ่ ตกต่างกัน ประกอบด้วยภาษาไทย
โคราช ภาษาไทยอีสาน ภาษาไทยเขมรและภาษาไทยกูย บ้านตัวอย่างจึงเป็นชุมชนที่ผสม
ผสานทั้งภาษา ชาติพันธุ์และวัฒนธรรมที่มีการขยายตัวเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ภายหลังได้มี
การเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านและแบ่งการปกครองใหม่ เป็น ชุมชนสายตรีพัฒนา 1, ชุมชนสายตรี
พัฒนา 2, ชุมชนสายตรีพัฒนา 3 และชุมชนสายตรีพัฒนา 4
ชุมชนสายตรีพัฒนา 3 เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่แยกตัวจากชุมชนหมู่บ้านตัวอย่าง
และเริ่มปกครองตนเอง การรื้อฟื้นขนบธรรมเนียมวิถีชีวิตดั้งเดิมในชุมชนเก่ามาปรับใช้
ในชุมชนใหม่ เป็นการปรับเปลี่ยนภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์
แต่พบว่าชุมชนสามารถจัดการชุมชนให้เกิดความเจริญอย่างเป็นปกติสขุ ร่มเย็นสืบมา ปัจจุบนั
ชื่อของชุมชนที่ปรากฏตามสื่อมวลชนต่าง ๆ หรือที่รู้จักเป็นวงกว้าง คือ “บ้านผึ้งร้อยรัง”
เนื่องจากชุมชนนี้มีประเพณีตีผึ้งที่เกิดจากการน�ำเอาความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณีเดิมของ
ตนผสานเข้ากับธรรมชาติของผึง้ หลวงบนต้นไทรใหญ่ใจกลางของชุมชน ซึง่ ประเพณีดงั กล่าว
ไม่ได้เกิดขึน้ พร้อมกับการก่อตัวของชุมชนสายตรีพฒ
ั นา 3 หากมีพลวัตมาเป็นล�ำดับกระทัง่
เกิดเป็นประเพณีตีผึ้งที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย บทความนี้จึงมุ่งน�ำเสนอผลการศึกษาการ
ปรับเปลี่ยนความเชื่อและประเพณีให้เป็นประเพณีใหม่ประจ�ำชุมชนสายตรีพัฒนา 3 เพื่อ
ชี้ให้เห็นถึงพลวัตของประเพณีตีผ้ึง จากอดีตถึงปัจจุบันผ่านการผสานประเพณีด้ังเดิมสู่
การเป็นประเพณีใหม่ที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาพลวัตของประเพณีตีผึ้งของชุมชนสายตรีพัฒนา 3 ต�ำบลบึงเจริญ
อ�ำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ซึ่งจะน�ำเสนอสรุปเป็น 2 ประเด็น คือ แนวคิดในการศึกษา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
		 การด�ำเนินการวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้ประยุกต์ใช้แนวคิดทางคติชนวิทยา สังคมวิทยา
และมานุษยวิทยาประกอบการอธิบายความในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งมีแนวคิดหลักส�ำคัญที่จะ
น�ำเสนอประกอบด้วย 2 แนวคิด คือ แนวคิดพลวัตทางสังคมและวัฒนธรรม และแนวคิด
ประเพณีประดิษฐ์
		
1.1 แนวคิดพลวัตทางสังคมและวัฒนธรรม
		 พลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นแนวคิดที่ใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรมภายใต้โครงสร้างทางสังคมที่ประกอบด้วยสถาบันทางสังคม
ต่าง ๆ ที่มีหน้าที่แตกต่างกันไปดัง Chueaphram (2013, p. 133) ให้ความหมายว่า
“การปรับเปลี่ยนไปตามภาวะปกติตามครรลองของการด�ำเนินชีวิตของชุมชนให้เกิดวิถี
และพลังอ�ำนาจของมนุษย์ทั้งภายในและภายนอก” พลวัตจึงมีความหมายเชื่อมโยงไปที่
การเปลี่ยนแปลงภายใต้โครงสร้างของสังคมอันเป็นปกติวิสัยที่สรรพสิ่งต้องเปลี่ยนแปลง
ไปตามกาลเวลา เราจึงไม่สามารถแยกสังคมและวัฒนธรรมออกจากกันได้เพราะทั้งสองมี
ความเกีย่ วเนือ่ งในฐานะทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ภายใต้โครงสร้างทางสังคม ดัง Wasi (2004, p. 23)
กล่าวว่า “พลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้ วัฒนธรรมเกิดขึ้นเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของสังคมและจิตใจของมนุษย์ วัฒนธรรมเป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยให้โครงสร้าง
ทางสังคมคงอยู”่ วัฒนธรรมจึงเป็นส่วนหนึง่ ของการสร้างสังคมให้ดำ� รงอยูแ่ ละขับเคลือ่ นไป
สู่อนาคต พลวัตทางสังคมจึงเป็นพลังส�ำคัญในการสร้างความเข้มแข็งทางสังคม ซึ่งสะท้อน
บทบาทส�ำคัญของการเปลีย่ นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมทีต่ อ้ งปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่
เปลีย่ นไปอันจะท�ำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการอาศัยอยูร่ ว่ มกันของคนในชุมชน
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ดังที่ National Economic and Social Development Council (2005, pp. 12-17)
กล่าวว่า “พลวัตทางสังคมและวัฒนธรรม คือ พลังที่มีอยู่ในชุมชนและสังคม ซึ่งเกิดจาก
การรวมกลุม่ ของคนเพือ่ ทีจ่ ะอยูร่ ว่ มกัน ท�ำงานร่วมกันบนพืน้ ฐานความไว้เนือ้ เชือ่ ใจกัน ท�ำให้
เกิดเป็นพลังของคนในชุมชนในการจัดระเบียบทางสังคม” พลวัตทางสังคมและวัฒนธรรม
สามารถจ�ำแนกออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1. ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อในรูป
ของข้อตกลงอย่างไม่เป็นทางการในการอยู่ร่วมกันของสังคม โดยอาศัยความเชื่อต่าง ๆ ทั้ง
ความเชื่อทางศาสนา อ�ำนาจเหนือมนุษย์ และ 2. สิ่งประดิษฐ์และสถาปัตยกรรมวัฒนธรรม
ที่มนุษย์สร้างขึ้น รวมเป็นความสมดุลทั้งทางวัตถุและจิตใจ (Phongsaphit, 2004,
pp. 25-31)
ฉะนั้นพลวัตทางสังคมและวัฒนธรรม หมายถึง การขับเคลื่อนทางสังคมและ
วัฒนธรรมไปสู่เป้าหมายในการวางระเบียบแบบแผนการอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อให้สังคม
ด�ำเนินไปบนความสงบสุข
1.2 แนวคิดเรื่องประเพณีประดิษฐ์
		 ประเพณีประดิษฐ์ ไม่ใช่ประเพณีในขนบทีส่ บื ทอดต่อ ๆ กันมาอย่างยาวนาน
แต่เป็นประเพณีที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งประเพณีใหม่นี้พึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นเมื่อไม่นานหรืออาจ
เป็นการตัดแปลงประเพณีดั้งเดิม โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างประเพณีที่แตกต่างไปจาก
เดิม เช่น เพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ท�ำให้ความหมายของประเพณีประดิษฐ์แตกต่าง
ไปจากประเพณีในขนบดั้งเดิม
		 Hongsuwan (2017, pp. 25-26) ได้กล่าวถึงสาระส�ำคัญของประเพณี
ประดิษฐ์ไว้ว่า “การน�ำเอาเรื่องราวในอดีต ซึ่งในที่นี้หมายถึงข้อมูลประเพณีมาใช้ในบริบท
ของสังคมปัจจุบัน” โดยประเพณีประดิษฐ์จะมีลักษณะที่ส�ำคัญ 3 ประการ ประการแรก
ประเพณีประดิษฐ์ถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งอาจจะมีอายุยาวนานหรือมีอยู่เพียงชั่วคราว
ประการที่สอง ประเพณีประดิษฐ์เป็นส�ำนึกของคนเฉพาะกลุ่มมากกว่าเรื่องของสังคมโดย
รวม และประการที่สาม ประเพณีประดิษฐ์เป็นความตั้งใจที่จะกระท�ำให้เกิดขึ้นเพื่อหน้าที่
ทางการเมืองและสังคม (Hongsuwan, 2017, p. 32) ประเพณีตีผึ้งชุมชนสายตรี 3 จึงจัด
เป็นประเพณีประดิษฐ์ตามความหมายทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้น เพราะเป็นประเพณีทปี่ รับเปลีย่ น
จากประเพณีเดิมให้เป็นประเพณีใหม่ที่มีความหมายเปลี่ยนไปจากเดิม
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2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการทบทวนงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องพบว่า การศึกษาพลวัตของประเพณีหรือ
พิธกี รรมต่าง ๆ ได้สะท้อนถึงการเปลีย่ นแปลงของประเพณี เช่นงานของ Kaewthongmee
(2018) ที่สะท้อนให้เห็นการน�ำเอาประเพณีดั้งเดิมของชุมชน ซึ่งเป็นประเพณีตามจารีต
12 เดือนของชุมชนอีสานมาพัฒนาและยกระดับเป็นประเพณีการสรงน�้ำกู่บัวมาศ ต�ำบล
บัวมาศ อ�ำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม คือ ประเพณีสรงน�้ำในวันขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 5
ผ่านการปรับปรุงใน 3 ด้านคือ ด้านภูมทิ ศั น์ พิธสี รงน�ำ้ และพิธกี รรม ท�ำให้ประเพณีทเี่ ป็นการ
น�ำน�้ำรดที่มือเปลี่ยนไป มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้มีความยิ่งใหญ่ เช่น การมีขบวนแห่ที่
ยิ่งใหญ่ การประกวดความสวยงามต่าง ๆ ล้วนเป็นการปรับเปลี่ยนเป้าหมายของประเพณี
เดิมคือความศรัทธาและความเชือ่ สูก่ ารท่องเทีย่ วภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ
อย่างองค์การบริหารส่วนต�ำบล สอดคล้องกับงานของ Samutthakhup (2000) ได้ศึกษา
ประเพณีบญ
ุ ผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ผ่านกรอบแนวคิดของประเพณีประดิษฐ์ ผลการศึกษา
พบว่า ประเพณีการท�ำบุญผะเหวดของจังหวัดร้อยเอ็ดทีเ่ คยเป็นประเพณีทเี่ ชือ่ โยงเรือ่ งราว
ทางพุทธศาสนา คือเรือ่ งราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้ามาสูโ่ ลกการเมือง ประเพณีดงั กล่าว
กลายเป็นประเพณีของรัฐราชการที่ผลักดันให้เป็นงานประจ�ำจังหวัดนับแต่ปี 2543 เพื่อ
น�ำไปสู่การท่องเที่ยว และประเพณีบุญผะเหวดยังกลายเป็นพื้นที่ทางการเมืองของกลุ่ม
นักการเมืองที่ใช้ประเพณีนี้เป็นเวทีในการสร้างชื่อเสียง อ�ำนาจ บารมี ประชาชนในฐานะ
เจ้าของประเพณีทตี่ อ้ งร่วมประชุมวางแผนและขับเคลือ่ นประเพณีได้ลดบทบาทลงเป็นเพียง
ผู้เข้าร่วมหรือผู้เยี่ยมชมประเพณี
		 นอกจากการศึกษาพลวัตของประเพณีต่าง ๆ ยังพบการศึกษาพลวัตในมิติ
อื่น ๆ เช่น การศึกษาพลวัตของนิทานของ Phakdeephasook (2013) ได้ศึกษาพลวัตของ
นิทานในปริบทสังคมไทยร่วมสมัย ซึง่ ผลการศึกษาได้เผยให้เห็นพลวัตในการจัดการตัวบท 3
ลักษณะ คือ การสร้างนิทานใหม่ การดัดแปลงหรือประยุกต์ใช้นิทานเก่า และการสร้างสห
บทและวาทกรรม ส่วนพลวัตด้านการใช้นิทานพบว่า การใช้นิทานเป็นเครื่องมือในการให้
ความรู้เชิงวิชาการและการใช้ในมุมมองใหม่ ๆ ที่ไม่ได้มุ่งเน้นที่ความบันเทิงเป็นส�ำคัญ
		 การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพลวัตของประเพณีและงาน
วิจยั ทีใ่ ช้กรอบแนวคิดประเพณีประดิษฐ์สะท้อนให้เห็นการเปลีย่ นแปลงของวัฒนธรรมและ
สังคม รวมถึงวิถปี ฏิบตั ิ ความหมาย และเป้าหมายทีเ่ ปลีย่ นไปของประเพณี การศึกษาพลวัต
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ควบคูก่ บั การศึกษาการประดิษฐ์ประเพณีจงึ ช่วยให้การท�ำความเข้าใจการเปลีย่ นแปลงของ
ประเพณีต่าง ๆ และระบบคิดของคนในชุมชนได้อย่างละเอียด

วิธีการด�ำเนินการวิจัย
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาประเพณี เพือ่ ให้เกิดความ
เข้าใจในแนวทางวิธีการด�ำเนินการวิจัย รวมถึงได้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
วิจัย
2. กลุม่ เป้าหมายในการศึกษาครัง้ นี้ จ�ำแนกเป็น 3 กลุม่ ประกอบด้วย กลุม่ ผูน้ ำ�
ชุมชน กลุ่มผู้น�ำทางจิตใจ และ กลุ่มผู้เข้าร่วมประเพณี ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
		 2.1 กลุ่มผู้น�ำชุมชน คือ คนที่เป็นผู้น�ำในระบบของรัฐ ประกอบด้วย
เจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาการท่องเทีย่ วเทศบาลต�ำบลบึงเจริญ ผูใ้ หญ่บา้ นสายตรีพฒ
ั นา 3 และผูช้ ว่ ย
ผู้ใหญ่บ้านสายตรีพัฒนา 3 รวมจ�ำนวน 3 คน
		 2.2 กลุม่ ผูน้ ำ� ทางจิตใจ เป็นกลุม่ คนทีม่ บี ทบาทส�ำคัญต่อการด�ำเนินการหรือ
จัดพิธีกรรมต่าง ๆ ในประเพณีตีผึ้ง กลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น จ�ำนวน 3 คน
		 2.3 กลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นประชาชนในชุมชนสายตรีพัฒนา 3 ที่มี
ประสบการณ์ในชุมชนมายาวนานตั้งแต่ก่อตั้งชุมชน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ประเพณีตีน�้ำผึ้ง จ�ำนวน 10 คน
3. เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
		 3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้
ผู้วิจัยใช้เครื่องมือการสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือหลัก ทั้งการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล
(In-depth Interview) คือ การซักถามพูดคุยกันระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์
ที่ต้องการค�ำตอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน เน้นให้ผู้ให้สัมภาษณ์อธิบายขยายความประกอบ
เหตุและผลเกี่ยวกับเจตคติ ความเชื่อ ค่านิยม และการสัมภาษณ์แบบจัดเวทีสนทนากลุ่ม
(Focused Group) คือ การจัดเวทีเพื่อระดมความคิดของกลุ่มบุคคลทั้ง 3 กลุ่ม
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		 3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 3 ระยะ ประกอบด้วย
			 3.2.1 ระยะค้นหาบุคคลที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ด้วย
การสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล เพื่อให้ทราบถึงตัวบุคคลที่มีความส�ำคัญใน 3 กลุ่ม คือ ผู้น�ำ
ชุมชน ผู้น�ำทางจิตใจ และผู้ร่วมในประเพณี
			 3.2.2 ระยะสัมภาษณ์รายบุคคล เป็นการสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมข้อมูล
ต่าง ๆ จากผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล และจัดเวทีระดมความคิด
ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชุมชนและประเพณีตีผึ้ง
			 3.2.3 ระยะเวลาการตรวจสอบข้อมูล เป็นการน�ำข้อมูลที่ได้จากการ
รวบรวมไปผ่านกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูลโดยนักวิจัยมาน�ำเสนอคืนสู่
ชุมชนในรูปแบบของการจัดเวทีแลกเปลีย่ นข้อมูล เพือ่ ให้ชมุ ชนได้ตรวจสอบข้อมูล และร่วม
กันเพิ่มเติมข้อมูลที่ขาดหายให้มีความสมบูรณ์
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล หลังจากด�ำเนินการคืนข้อมูลเพือ่ ตรวจสอบความถูกต้อง
กับชุมชนสายตรีพัฒนา 3 ผู้วิจัยมีข้อมูลที่น�ำมาใช้ในการวิเคราะห์ตามแนวคิดพลวัตทาง
สังคมและวัฒนธรรมและแนวคิดประเพณีประดิษฐ์พร้อมเขียนบรรยายผลการวิเคราะห์แบบ
พรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)
5. เขียนรายงานผลการวิจัยในรูปแบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

พลวัตของประเพณีตีผึ้งชุมชนสายตรีพัฒนา 3
จาก พ.ศ. 2521 ถึงปัจจุบัน (2564) ชุมชนสายตรีพัฒนา 3 ก่อตั้งมาแล้ว
43 ปี โดยการเปิดรับสมัครผู้คนในอ�ำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดบุรีรัมย์ รวมถึงการอพยพ
โยกย้ายมาจากท้องถิ่นอื่น ๆ อาทิ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ฯ ก่อตั้งเป็นหมู่บ้าน
ตัวอย่างเพื่อป้องกันภัยคุกคามจากสงครามในประเทศเพื่อนบ้าน และพรรคคอมมิวนิสต์
ชุมชนจึงเกิดขึ้นท่ามกลางความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ ประกอบด้วย กลุ่มชาติพันธุ์
ไทยอีสาน กลุ่มชาติพันธุ์ไทยกูย กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร กลุ่มชาติพันธุ์ไทยโคราช และได้
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หลอมรวมพลังเป็นวัฒนธรรมชุมชนด้วยการสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นในชุมชนอย่างน่าสนใจ
โดยเฉพาะประเพณีตีผึ้งซึ่งมีพลวัตดังนี้

จากเรื่องจริงที่เล่าสู่การเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์
การอพยพเข้ามาอาศัยในชุมชนสายตรีพัฒนา 3 ช่วงของการก่อตั้งชุมชนเป็น
การเปิดรับสมัครผู้สนใจจากอ�ำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดบุรีรัมย์ และมีการอพยพมาจาก
พื้นที่อื่น ๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ท�ำให้เกิดความหลายหลายทางชาติพันธุ์ ซึ่งหมายถึงการมี
รากเหง้าทางความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง แต่การมาอาศัยอยู่ในชุมชนใหม่ เกิด
การปะทะระหว่างวัฒนธรรม ส่งผลให้เกิดการหลอมรวมหรือสร้างวัฒนธรรมส่วนรวม
ขึ้นใหม่ โดยการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนและผสานเข้ากับวัฒนธรรมของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ต่าง ๆ โดยมีผู้น�ำทางการปกครองที่มีความสามารถทางด้านการเป็นผู้น�ำทาง
จิตวิญญาณของชุมชนด้วยท�ำให้สามารถหลอมรวมผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมให้เป็น
กลุ่มคนที่มีความคิดและวัฒนธรรมประเพณีร่วมกัน
การเป็นชุมชนจัดตัง้ ทีม่ กี ารจัดสรรทีด่ นิ เพือ่ ท�ำเกษตรกรรมและทีอ่ ยูอ่ าศัยพืน้ ที่
อาศัยจึงมีการจัดสรรอย่างเป็นระบบภายใต้รูปสี่เหลี่ยม ซึ่งจุดศูนย์กลางของหมู่บ้านถูก
ก�ำหนดให้เป็นพืน้ ทีว่ า่ งเปล่าและมีการขุดสระน�ำ้ เพือ่ เป็นทีเ่ ก็บน�ำ้ ไว้ใช้ในชุมชน ทางราชการ
ได้ส่งรถขุดขนาดใหญ่มาด�ำเนินการขุดสระน�้ำในบริเวณดังกล่าว ในระหว่างการด�ำเนินการ
ขุดดินรถขุดได้พยายามโค่นต้นไทรเนื่องจากอยู่ในอาณาบริเวณของการขุดสระน�้ำ รถขุดได้
พยายามล้มต้นไทรใหญ่ถงึ สามครัง้ ทุกครัง้ ทีพ่ ยายามโค่นต้นไทรรถขุดเครือ่ งยนต์ดบั ทุกครัง้
กระทัง่ ได้ลงความเห็นกันว่าไม่โค่นต้นไทรดังกล่าว ซึง่ การด�ำเนินการนีไ้ ด้กลายเป็นจุดเริม่ ต้น
ของการน�ำเอาเรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ จริงมาสร้างเป็นพืน้ ทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์ (Chamrat Soda, personal
communication, 9 May 2020)
“ในวันที่ขุดสระน�้ำนี้ รถขุดพยายามที่จะโค่นต้นไทรออกเพื่อให้สระที่ขุดเกิด
ความสวยงามตามทีท่ างราชการได้วา่ จ้าง ในระหว่างทีท่ ำ� การโค่นต้นไม้รถขุดเกิดเครือ่ งยนต์
ขัดข้องไม่ทำ� งาน ซึง่ เกิดขึน้ ซ�ำ้ ๆ ถึงสามรอบ ชาวบ้านจึงลงความเห็นว่าให้รกั ษาต้นไทรนีไ้ ว้
คู่สระน�้ำ”
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จากเรือ่ งเล่าตามประสบการณ์ทผี่ เู้ ล่าได้พบเห็น แม้จะไม่ได้กล่าวถึงต้นไม้มคี วาม
ศักดิส์ ทิ ธิ์ แต่จากเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ได้สร้างการรับรูย้ อมรับในสิง่ เหนือธรรมชาติ โดยเฉพาะ
สิ่งของที่มีขนาดใหญ่อย่างต้นไทรตามคติความเชื่อดั้งเดิมของคนแถบเอเชียอาคเนย์ การที่
รถขุดเกิดเครื่องยนต์ขัดข้องท�ำให้คนในชุมชนเริ่มมีปมอ�ำนาจเหนือธรรมชาติของต้นไทร
ขึ้นในใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับรถขุดและต้นไทร ซึ่งต่างจากต้นไม้อื่น ๆ ที่สามารถโค่น
ได้อย่างง่ายดาย จากต้นไม้ธรรมดาเริ่มเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนี้จึงนับ
เป็นจุดเริม่ ต้นของการกลายเป็นต้นไม้ศกั ดิส์ ทิ ธิ์ ดังแผนภาพจ�ำลองพืน้ ทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิข์ องชุมชน
สายตรีพัฒนา 3

ภาพที่ 1 ภาพจ�ำลองแผนที่พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนสายตรีพัฒนา 3
ที่มา: Sinsup Yuenyaw (2020)
		
หลังจากการสร้างที่พักอาศัยเริ่มลงตัว ในปี พ.ศ. 2523 ชุมชนสายตรีพัฒนา 3
ได้มคี วามเห็นว่าต้องสร้างศาลปูต่ าประจ�ำหมูบ่ า้ นตามคติดงั เดิมของกลุม่ ชาติพนั ธุไ์ ทยอีสาน
และได้มีการประชุมพูดคุยเพื่อด�ำเนินการ ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ต่างเห็นว่าใต้ต้นไทรเป็นที่
เหมาะสม โดยเหตุผลส่วนมากที่คนเลือกบริเวณดังกล่าวมาจาก 2 เหตุผล คือ เหตุการณ์ที่
รถขุดไม่สามารถโค่นต้นไทรได้ถึง 3 ครั้ง ท�ำให้มีความเชื่อว่าต้นไทรมีเทพารักษ์สถิตอยู่และ
จะให้ความคุ้มครอง และประการต่อมาคือต้นไทรเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่สามารถให้ร่มเงา
ได้เป็นอย่างดี สูงโดดเด่นมองเห็นแต่ไกล หากใครที่เดินทางเข้ามาในชุมขนจะสามารถมอง
เห็นต้นไทรได้อย่างเด่นชัด ซึ่งรูปร่างของต้นไทรที่มองเห็นจะมีรูปร่างคล้ายหมวกที่คนใน

Vol.5 No.2 (May - August) 2021			

WIWITWANNASAN

313

ชุมชนใส่ป้องกันความร้อนจากแสงแดด ลมฝน จึงเป็นการเชื่อมโยงสู่ความคิดที่ว่า ต้นไทร
ที่รูปร่างคล้ายหมวกย่อมคุ้มครองชุมชนเหมือนดังหมวกปกป้องศีรษะของมนุษย์ ต้นไทรจึง
เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน การจะสร้างความศักดิ์สิทธิ์มักสร้างจากฐานความรู้ความเชื่อ
เดิมของคนไทยที่มีอยู่แล้ว นั่นคือความเชื่อผี ซึ่ง “ความเชื่อเรื่องผีเป็นความเชื่อที่มีมาตั้งแต่
โบราณ ในทุกกลุม่ ชาติพนั ธุ์ รวมไปถึงกลุม่ ชาติพนั ธุไ์ ทต่างก็นบั ภือผีทง้ั สิน้ เพียงแต่ความเชือ่
เรื่องมีจะมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพถิ่นที่อยู่และสิ่งแวดล้อม ผีจึงเป็นตัวแทนอ�ำนาจ
เหนือธรรมชาติที่มีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์” (Kanchanaphan, 1992, p.60) สอดคล้อง
กับ Hongsuwan (2017, p. 43) กล่าว่า “ในวิถีความเชื่อตามจารีตประเพณีแบบดั้งเดิม
ชาวบ้านต่างเชื่อว่าป่าไม้มีผี มีอ�ำนาจเหนือธรรมชาติคุ้มครองดูแลรักษา” เรื่องเล่าจึงเป็น
เครื่องมือประกอบสร้างความเชื่อผีให้อยู่คู่กับสังคม เรื่องเล่าจึงจัดเป็นทุนทางวัฒนธรรม
ที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งในการอธิบายที่มาและบริหารจัดการความสงบเรียบร้อยของชุมชน
สอดคล้องกับชาวประมงเขือ่ นอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่นทีใ่ ช้ความเชือ่ ผีปหู่ ลุบในการจัดการ
ความขัดแย้งระหว่างรัฐกับชุมชนในการเข้าถึงทรัพยากร (Meebun, 2015, p. 146) สะท้อน
วิธีคิดแบบใช้ความเชื่อเรื่องผีจัดการปัญหาความขัดแย้งเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความ
สุข ซึ่งจัดเป็นบทบาทหน้าที่ประการหนึ่งของความเชื่อดัง Duangwiset (2017, p. 183)
กล่าวว่า “ความเชือ่ ได้สร้างและรักษา “กฎระเบียบ” ให้กบั ชุมชน หากใครฝ่าฝืนกฎระเบียบ
ก็จะถูกสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิล์ งโทษ ในขณะเดียวกันผูท้ ที่ ำ� ตามกฎระเบียบจะมีชวี ติ ทีม่ นั่ คงและเป็นสุข
ทั้งนี้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนเปรียบเสมือนดัชนีชี้วัดความสามัคคีและการพึ่งพาอาศัยกัน”
เรือ่ งเล่า จัดเป็นทุนทางวัฒนธรรมทีส่ ำ� คัญของชุมชนทีใ่ ช้เป็นกลไกส�ำคัญในการ
สร้างความเชือ่ และพืน้ ทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิใ์ ห้เกิดขึน้ เพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติสขุ
ของคนในสังคม เรื่องเล่าจึงมีอิทธิพลต่อการสร้างประเพณีอย่างมาก เช่น พญาคันคาก
เป็นเรื่องเล่าหนึ่งที่สะท้อนข้อเท็จจริงของประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ดัง Nathalang
(2016, p. 99) ได้กล่าวว่า “พญาคันคากเป็นตัวการท่องเที่ยว” ที่ถูกน�ำมาใช้เป็นกลไก
ส�ำคัญในการสร้างความน่าสนใจและชวนให้ไปเที่ยว” จะเห็นได้ว่าเรื่องเล่ามีพลังในการ
ที่จะสร้างความเชื่อ ความศรัทธาให้เกิดขึ้นในส�ำนึกของคนในชุมชนที่สัมพันธ์กับเรื่องเล่า
นั้น ๆ นอกจากนี้ยังสามารถที่จะใช้เรื่องเล่าเพื่อต่อยอดเป็นพระเพณี พิธีกรรม การแสดง
การสร้างตัวตนสร้างอัตลักษณ์ชุมชน และเพื่อการท่องเที่ยว
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จากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์สู่ศาลพ่อปู่บุญมา
หลังจากชุมชนได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2521 ผู้อพยพเข้ามาอาศัยในชุมชนได้
พัฒนาพื้นที่ที่ตนได้รับจัดสรรเพื่อเป็นที่พักอาศัย และเพื่อการเกษตรกรรมเริ่มเข้าที่และ
เสร็จเรียบร้อย ผู้คนในชุมชนต้องการสร้างสิ่งที่เป็นที่หยึดเหนี่ยวหรือที่พึ่งทางจิตใจ จึงได้
ด�ำเนินการประชุมเพื่อสร้างศาลปู่ตาตามคติของชุมชนไทยอีสาน ในปี พ.ศ. 2523 ภายใต้
การน�ำของนายจ�ำรัส โสดา
การประชุมเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการสร้างศาลประจ�ำชุมชนตามเจตนาของ
คนในชุมชน โดยได้มปี ระชาคมเพือ่ เสนอแนะและหาข้อสรุปพืน้ ทีใ่ นการสร้างศาลเจ้าประจ�ำ
ชุมชน แต่เนื่องจากชุมชนสายตรีพัฒนา 3 เป็นชุมชนจัดตั้งขึ้นท่ามกลางความหลากหลาย
ของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ อันหมายรวมถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมระเพณี
จึงไม่ได้ดำ� เนินการจัดตัง้ ศาลทีเ่ รียกว่า “ศาลปูต่ า” แต่เรียกศาล “พ่อปูบ่ ญ
ุ มา” ซึง่ มีเรือ่ งราว
ความเป็นมาดังจะได้น�ำเสนอในล�ำดับต่อไป
ประชาคมได้เลือกเอาพืน้ ทีใ่ ต้ตน้ ไทรใหญ่ทมี่ คี วามเชือ่ เดิมเป็นพืน้ ฐานของคนใน
ชุมชนอยูแ่ ล้ว กล่าวคือ เชือ่ ว่าต้นไม้ดงั กล่าวเป็นต้นไม้ศกั ดิส์ ทิ ธิท์ รี่ ถขุดขนาดใหญ่ไม่สามารถ
โค่นล้มได้ย่อมเป็นต้นไม้ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาศัยอยู่/ดูแลรักษาเป็นเจ้าของอยู่ ประกอบกับ
พื้นที่ตั้งของต้นไทรใหญ่อยู่ใจกลางของชุมชนเหมาะแก่การเป็นศูนย์รวมใจของคนในชุมชน
สายตรีพัฒนา 3 และต้นไทรใหญ่เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล ๆ
ซึ่งเมื่อมองมาจะพบว่าต้นไทรมีลักษณะคล้ายหมวก กล่าวคือ หมวกที่ชาวบ้านใส่ไว้เพื่อ
ป้องกันแสงแดดอันร้อนจัดเมื่ออยู่กลางทุ่งนา หรือสามารถป้องกันสายฝนที่โปรยลงมา
ในขณะที่อยู่กลางแจ้งให้ผู้คนได้รับความเดือดร้อนน้อยลง จึงมองว่ารูปหมวกเป็นสิ่งที่
คอยปกป้องชุมชนให้มีความสุขความเจริญ ปราศจากภยันตรายใดอันเกิดจากธรรมชาติ
ความคิดดังกล่าวจึงเป็นการเชื่อมโยงรูปลักษณะของต้นไทรและหมวกในความหมายของ
ประโยชน์อันเกิดจากหมวกและการคุ้มครองอันเกิดจากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์
		 อย่างไรก็ตาม การทีช่ มุ ชนมีมติเลือกพืน้ ทีด่ งั กล่าวยังพบว่ามีเรือ่ งเล่าทีใ่ ช้ใน
การอธิบายความศักดิส์ ทิ ธิข์ องต้นไทร ซึง่ คนในชุมชนเคยเห็นและได้ยนิ ได้ฟงั จากค�ำบอกเล่า
ของ Chamrat Soda (personal communication, 9 May 2020) ที่กล่าวว่าเรื่องเล่านี้
ได้เกิดขึน้ กับตนเมือ่ ครัง้ เข้ามาอาศัยปลูกบ้านท�ำไร่ในชุมชนช่วงแรก ๆ ในขณะทีต่ นเดินทาง
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กลับจากการไปตัดไม้ถางป่าเพื่อท�ำไร่และน�ำไม้มาสร้างที่พักอาศัย ความว่า
		 “วันนัน้ ขณะทีต่ นก�ำลังเดินทางกลับจากสวนเข้าสูห่ มูบ่ า้ น ซึง่ เวลานัน้ ก็
จวนค�ำ่ แล้ว ตนได้เดินทางมาพบกับชายสูงวัยคนหนึง่ เดินเข้ามาในหมูบ่ า้ น
พร้อม ๆ กับตน และตนคิดว่าคงเป็นคนทีพ่ งึ่ ได้อพยพเข้ามาอาศัยในชุมชน
พร้อมกันกับตน (ช่วง พ.ศ. 2521) จึงเดินตามห่าง ๆ ขณะก่อนถึงต้นไทร
ประมาณ 100 เมตร ตนได้เกิดปวดปัสสาวะอย่างแรงจึงแวะปัสสาวะ และ
มองตามชายคนดังกล่าว และได้เดินทางต่อหลังจากท�ำภารกิจเสร็จสิ้น
ตนเดินตามหลังชายคนดังกล่าวในระยะห่างพอสมควร แต่ก็เป็นระยะที่
พอมองเห็นได้ ตนเห็นชายสูงวัยคนดังกล่าวเดินเข้าไปภายในต้นไทร และ
หายไปในต้นไทรต้นนั้น”
จากเรื่องเล่าดังกล่าวเป็นเรื่องเล่าที่เสริมให้เห็นความส�ำคัญของต้นไทรใหญ่อัน
เป็นทีส่ งิ สถิตของชายสูงวัยหรือเทพผูศ้ กั ดิส์ ทิ ธิ์ เพราะต้นไทรนีอ้ ยูใ่ นการรับรูข้ องคนในชุมชน
ถึงความศักดิส์ ทิ ธิท์ รี่ ถขุดไม่สามารถโค่นลงได้เป็นทุนเดิม เมือ่ มีเรือ่ งเล่าเสริมจึงท�ำให้ตน้ ไทร
มีความศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้นและได้รับเลือกเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในการสร้างศาลพ่อปู่บุญมา
นอกจากนี้ เรื่องเล่าข้างต้นยังเป็นที่มาของชื่อ “ศาลพ่อปู่บุญมา” โดยชุมชน
ได้ น� ำ เอาความในเรื่ อ งเล่ า ดั ง กล่ า วมาเป็ น ชื่ อ ของพ่ อ ปู ่ ที่ ป ระจ� ำ ศาลที่ ชุ ม ชนสร้ า งขึ้ น
ชื่อดังกล่าวมีความน่าสนใจถึงที่มาที่อธิบายจากเรื่องเล่า คือ ค�ำว่า “บุญ” เป็นค�ำที่น�ำมาใช้
เรียกแทนบุคคลที่ได้กล่าวถึงในเรื่องเล่า คือ ชายสูงวัยที่หายเข้าไปในต้นไทร โดยชาวบ้าน
เชื่อว่าชายคนดังกล่าวเป็นผู้มีบุญ อ�ำนาจวาสนา มีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นเทพเจ้าประจ�ำต้นไม้
จึงได้น�ำเอาค�ำดังกล่าวมาเป็นค�ำแรกของชื่อ ส่วนค�ำว่า “มา” เป็นค�ำที่น�ำมาจากเรื่องเล่า
ที่กล่าวถึงชายสูงวัยได้เดินทางมาพร้อม ๆ กับผู้พบเห็นคือ นายจ�ำรัส โสดา ที่เดินตามหลัง
มาและพบว่าชายสูงวัยได้หายตัวเข้าไปในต้นไทร จึงเรียกศาลดังกล่าวว่า “ศาลพ่อปู่บุญ
มา” หมายถึง เทพที่น�ำบุญวาสนามาสู่ชุมชน หากพิจารณาเรื่องเล่าและศาลพ่อปู่บุญมามี
ส่วนสัมพันธ์และเชื่อมโยงระหว่างกันดัง Nathalang (2005, p. 322) กล่าวว่า “สมาชิกใน
สังคมอาจใช้เรือ่ งเล่าประเภทต�ำนานในการอธิบายเหตุผลและทีม่ าในการประกอบพิธกี รรม
ต�ำนานจึงเป็นส่วนประกอบทีเ่ ป็นนามธรรม ส่วนพิธกี รรมเป็นส่วนประกอบทีเ่ ป็นรูปธรรม”
ชุมชนสายตรีพฒ
ั นา 3 ได้ใช้เรือ่ งเล่าในการอธิบายทีม่ าของสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิอ์ นั เป็นส่วนประกอบ
นามธรรม กับศาลพ่อปู่บุญมาอันเป็นส่วนประกอบที่เป็นรูปธรรม
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การก�ำเนิดของศาลพ่อปูบ่ ญ
ุ มา สะท้อนให้เห็นการประกอบสร้างพืน้ ทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์
ผ่านการผสานระหว่างเหตุการณ์จริง ๆ และเรื่องเล่าในการอธิบายและสร้างความศักดิ์สิทธิ์
ให้กับต้นไทร และการสร้างศาลพ่อปู่ขึ้นไว้เป็นศาลประจ�ำของชุมชน ที่คนในชุมชนได้ให้
ความเคารพ กราบไหว้บูชามาจวบจนปัจจุบัน และยังเป็นที่พึ่งทางใจให้กับคนในชุมชนได้
ขอพรต่าง ๆ กลายเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน สอดคล้องกับค�ำกล่าวของ Chitchinakun
(2002, p. 33) ว่า “การยอมรับนับถือ หรือเกิดการยึดมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวให้จิตใจเกิดความรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย และมั่นคงในชีวิต แม้ว่าสิ่งนั้นจะมีเหตุผล
เพียงพอต่อการยอมรับหรือไม่ก็ตาม เมื่อเกิดการยอมรับในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้ว จะมีการ
แสดงออกทั้งทางกาย และใจ การยอมรับ นับถือนี้ เรียกว่า “ความเชื่อ””
ความเชื่อ “ศาลพ่อปู่บุญมา” ได้เกิดขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งในกระบวนการ
ทางสังคมทีจ่ ะช่วยสร้างความสงบเรียบร้อยของคนในชุมชนสายตรีพฒ
ั นา 3 ให้เกิดความรัก
ความสามัคคี เป็นพื้นที่แสดงออกในพิธกี รรมต่าง ๆ ตามวิถขี องชาวอีสานที่นิยมสร้างศาลปู่
ตาประจ�ำชุมชนเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความสามัคคีในชุมชนผ่านกระบวนการสร้าง
ความเป็นเครือญาติ ดัง Natsupha and Loetwicha (1998, p. 67) ว่า “ปู่ตาเป็นสถาน
ที่ศักดิ์สิทธิ์ การที่ชาวบ้านทั้งหมู่บ้านนับถือปู่ตาร่วมกันแสดงว่าคิดนับญาติกันทั้งหมู่บ้าน
ทั้งที่ไม่ได้มีสายโลหิตเดียวกัน เป็นการสร้างความสัมพันธ์เชิงอุดมการณ์ให้ความสัมพันธ์
ระหว่างตระกูลต่าง ๆ ในหมู่บ้านแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น”
การก�ำเนิดขึน้ ของศาลปูบ่ ญ
ุ มาได้อาศัยข้อมูลอันเป็นเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ จริงจาก
การทีร่ ถขุดไม่สามารถโค่นต้นไทรนีไ้ ด้ ผสานกับเรือ่ งเล่าทีถ่ กู เล่าในชุมชนชน อันเป็นทีม่ าของ
ชุดข้อมูลในการอธิบายความศักดิส์ ทิ ธิข์ องต้นไทรน�ำไปสูก่ ารจัดตัง้ ศาลพ่อปูบญ
ุ มา ศูนย์กลาง
ของชุมชนอันเป็นที่พึ่งทางจิตใจและสถานที่ในการกระท�ำพิธีกรรมต่าง ๆ ตามจารีตของตน
และสร้างสายสัมพันธ์ความเป็นเครือญาติของคนในชุมชนให้มคี วามคิดเป็นญาติพนี่ อ้ งทีต่ อ้ ง
พึ่งพาอาศัยกัน
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จากศาลพ่อปู่บุญมาสู่ประเพณีของชุมชน
หลังจากที่ก่อตั้งศาลพ่อปู่บุญมา ศาลพ่อปู่ได้กลายเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มี
สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิส์ ถิตเป็นทีส่ กั าระขอพรของประชาชนทัง้ ในและนอกชุมชนสายตรีพฒ
ั นา 3 และ
เป็นพืน้ ทีส่ ำ� คัญในการประกอบพิธกี รรม จากการศึกษาพบว่าศาลพ่อปูบ่ ญ
ุ มาได้เป็นสถานที่
ส�ำคัญทีเ่ ชือ่ มโยงกับการประกอบพิธกี รรม 3 พิธกี รรม ประกอบด้วย 1) พิธกี รรมการสรงน�ำ้
พ่อปู่บุญมา 2) พิธีกรรมบุญเบิกบ้าน และ 3) พิธีกรรมการตีผึ้ง โดยจะเห็นว่าพิธีกรรมที่ 1
และ 2 เป็นพิธกี รรมทีม่ าจากการปฏิบตั ติ าม “ฮีต 12” ส่วนพิธกี รรมในข้อที่ 3 เป็นพิธกี รรม
ที่ไม่ปรากฏในฮีต 12 ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ชุมชนได้ประดิษฐ์ขึ้นในภายหลัง

ภาพที่ 2 แสดงบรรยากาศการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ของชุมชนสายตรีพัฒนา 3
ที่มา: Sinsup Yuenyaw (2020)
1. พิธีกรรมสรงน�้ำพ่อปู่บุญมา พิธีกรรมนี้เป็นพิธีกรรมที่สืบเนื่องมาจาก
ประเพณีสงกรานต์ ที่ประชาชนในชุมชนมีกิจกรรมการสรงน�้ำบุพการี ผู้สูงอายุ รวมถึง
พุทธศาสนิกชนที่มีพิธีสรงน�้ำพระพุทธรูปและพระสงฆ์ พิธีสรงน�้ำพ่อปู่บุญมาจึงจัดเป็นหนึ่ง
ในพิธีกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากฮีต 12 ชุมชนได้ก�ำหนดจัดกิจกรรมนี้ในวันที่ 13 เมษายน
ของทุกปี เพื่อเป็นการเซ่นสรวงบูชาศาลพ่อปู่บุญมา และเพื่อให้เกิดความสงบสุขร่มเย็นแก่
ประชาชนชุมชนสายตรีพัฒนา 3 ชุมชนย้ายกิจกรรมจากวัดมาจัดที่ใต้ต้นไทรและศาลพ่อปู่
บุญมา
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พิธีเริ่มขึ้นช่วงเช้าตรู่ คนในชุมชนจะน�ำผลไม้ อาหารหวานคาว น�้ำดื่ม และ
สุรา ตามก�ำลังของแต่ละครอบครัวจะหาได้มาเซ่นไหว้เจ้าพ่อบุญมาร่วมกัน หลังจาก
นั้น น�ำน�้ำอบน�้ำหอมที่เตรียมมา สรงรูปปั้นพ่อปู่บุญมา ตามด้วยการสรงผู้สูงอายุผู้เป็นที่
เคารพนับถือของคนในชุมชนที่มาร่วมในพิธี ขั้นตอนสุดท้ายของพิธีกรรม คือ การน�ำผลไม้
เครื่องเซ่นต่าง ๆ ที่ผ่านการเซ่นไหว้พ่อปู่บุญมาแล้ว มาแจกจ่ายกัน เพื่อน�ำไปรับประทาน
โดยเชื่อกันว่า ผลไม้ และเครื่องเซ่นที่ผ่านพิธีกรรมแล้ว เมื่อน�ำไปรับประทานจะเกิดความ
เป็นสิริมงคล หายจากโรคภัยต่าง ๆ ได้ จึงถือว่าเป็นโอกาสเหมาะสมในการได้ร่วมกัน
สรงน�้ำพ่อปู่บุญมา รดน�้ำด�ำหัวขอพรพ่อแม่ และผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อความเป็นสิริมงคล
2. พิธีกรรมบุญเบิกบ้าน จัดขึ้นในวัน ขึ้น 6 ค�่ำ เดือน 6 เพื่อเป็นการบวงสรวง
ขอพรพ่อปู่บุญมา ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล พืชพรรณธัญญาหารงอกงามอุดมสมบูรณ์ อัน
หมายถึงการเริ่มฤดูกาลท�ำนา ซึ่งการท�ำนาเป็นอาชีพหลักของชุมชนสายตรีพัฒนา 3 ซึ่งใน
ภาษาอีสานเรียกว่า “เลี้ยงบ้าน” เป็นการเลี้ยงผีปู่ตา
พิธีกรรมเริ่มขึ้นในตอนเช้าของวันขึ้น 6 ค�่ำ เดือน 6 กับพิธีบวงสรวงพ่อปู่
บุญมา มีเครื่องเซ่นไหว้ที่ประชาชนแต่ละครอบครัวเตรียมมา เมื่อพิธีบวงสรวงเสร็จสิ้น
จะร่วมกันประกอบพิธีเสี่ยงทาย โดยการจุดบั้งไฟเสี่ยงทายที่เตรียมไว้ไปตามล�ำดับ คือ
การจุดบูชาพ่อปู่บุญมา การจุดเพื่อเสี่ยงทายสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น จ�ำนวนนักท่องเที่ยว
จ�ำนวนผึ้งที่ต้นไทร ปริมาณฟ้าฝนในฤดูกาลท�ำนาและราคาผลิตผลทางการเกษตร เป็นต้น
ซึ่ง Koetthet (2007, pp. 88 - 89) กล่าวถึงการเสี่ยงทายไว้ว่า “การเสี่ยงทายมีมาแต่
โบราณกาล โดยเชื่อกันว่าจะอ�ำนวยโชคลาภ ความมั่งมีศรีสุขให้แก่ตนเอง และครอบครัว
ในทางตรงกันข้ามอาจบันดาลให้เกิดความหายนะได้เช่นกัน ดังเช่นการเสี่ยงทายที่มีบันทึก
ไว้ในวรรณคดีเก่า ๆ เช่น เสี่ยงทายน�้ำ ในเรื่องลิลิตพระลอ เสี่ยงเทียน ในบทละครอิเหนา
เสีย่ งปลูกต้นไม้ ในนิทานพืน้ บ้านขุนช้างขุนแผน เป็นต้น” บัง้ ไฟจึงเป็นเครือ่ งมือทีเ่ ชือ่ มการ
สื่อสารระหว่างคนกับผีผู้สามารถให้คุณให้โทษกับชุมชนได้
พิธี กรรมดั งกล่าวของชุม ชนสายตรีพัฒนา 3 ภายหลังได้ มีการกระท�ำ พิธี
ตีผึ้ง พิธีกรรมนี้จึงได้น�ำแนวคิดเรื่องของการท�ำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผึ้งที่ตายจากการ
ประกอบพิธีตีผ้ึงในช่วงวันขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 5 ชุมชนได้ผนวกเอาพิธีกรรมดังกล่าวมา
สอดแทรกเข้ากับการท�ำบุญเบิกบ้านได้อย่างลงตัว และท�ำให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความ
ส�ำคัญของชีวิตผึ้งที่มีคุณค่าและมูลค่าต่อชุมชน “คุณค่า” ในที่นี้ คือ ผึ้งเป็นของที่พ่อปู่
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บุญมามอบให้แก่ชุมชน ส่งผลให้ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวและเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
ส่วน “มูลค่า” รายได้ของชุมชนและครอบครัวอันเนื่องมาจากการเก็บน�้ำผึ้งขายเป็นรายได้
ชุมชนจึงเกิดความตระหนักในการรักษาผึ้งให้อยู่คู่กับชุมชนต่อไป
3. พิธกี รรมตีผงึ้ เป็นพิธกี รรมทีส่ ร้างขึน้ ใหม่จากความเชือ่ ระหว่างความศักดิส์ ทิ ธิ์
ของต้นไทร พ่อปู่บุญมา และผึ้งหลวงที่เข้ามาท�ำรังบนต้นไทรใหญ่ขนาด 14 คนโอบ พร้อม
กับการเรียกศาลพ่อปู่บุญมา เป็น “พ่อปู่บุญมาร้อยรัง” เมื่อ พ.ศ. 2561 ในการประกวด
หมูบ่ า้ น OTOP นวัตวิถตี ามนโยบายของรัฐบาล ค�ำว่า “ร้อยรัง” หมายถึง จ�ำนวนรังผึง้ หลวง
บนต้นไทรทีม่ จี ำ� นวนมากหลายร้อยรัง ทีช่ มุ ชนเชือ่ ว่าเกิดจากการน�ำพามาโดยความศักดิส์ ทิ ธิ์
ของพ่อปู่บุญมา ซึ่งมีล�ำดับของผึ้งหลวงในชุมชนสายตรีพัฒนา 3 ผ่านเรื่องเล่าและเรื่องจริง
ดังนี้
นับแต่ พ.ศ. 2523 ศาลพ่อปู่บุญมาได้กลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน
และเกิดเหตุการณ์แปลก ๆ หลายเรื่องขึ้น เช่น ผีหลอกคนขโมยน�้ำผึ้ง และยังปรากฏ
ผ่านค�ำบอกเล่าความฝันของนายโกวิทย์ หมึกศรีว่า (Kowit Mueksi, personal
communication, 16 May 2020)
“เมื่อช่วงแรก ๆ หลังการสร้างศาลพ่อปู่บุญมา ตนได้ฝัน
เห็นชายสูงวัยนุง่ ขาวห่มขาวมาคุยกับตนเองขณะยืนใต้ตน้ ไทร (บ้านของ
นายโกวิทย์ อยู่ห่างจากต้นไทรผึ้งร้อยรังราว 300 เมตร จึงไปพักผ่อนใต้
ร่มไทรนี้เป็นประจ�ำ) “ต้นไม้นี้จะให้ประโยชน์แก่เจ้าและเหล่าลูกหลาน
ของชุมชนบ้านนี้ ให้ช่วยกันรักษาไว้ให้ดี” ซึ่งตอนแรกตนก็ไม่ทราบว่า
จะเป็นอะไร จึงเล่าให้เพื่อนบ้านฟัง และน�ำไปซื้อหวยถูกบ้างไม่ถูกบ้าง
กระทั่ง พ.ศ. 2534 ได้มีผึ้งหลวงเข้ามาท�ำรังที่ต้นไทรใหญ่เป็นครั้งแรก มี
รังขนาดใหญ่มาก และเริ่มมีมากขึ้นทุกปี ๆ ตนจึงได้นึกย้อนถึงความฝัน
ในอดีต และเชื่อตามฝันว่า ผึ้งคือสิ่งที่พ่อปู่บุญมามอบให้”
เรื่องเล่าความฝันของนายโกวิทย์ สร้างความเชื่อและความศรัทธาต่อศาลพ่อปู่
บุญมาเป็นอย่างมาก เพราะการที่ผึ้งเข้ามาอยู่อาศัยบนต้นไทรจึงเชื่อว่ามาจากพ่อปู่บุญมา
ที่ได้แจ้งผ่านความฝันครั้งนั้น คนในชุมชนจึงรับรู้ว่าผึ้งหลวงบนต้นไทรนั้น คือ ผึ้งของพ่อปู่
บุญมา
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เมื่อผึ้งเข้ามาอาศัยจ�ำนวนมากขึ้น นายโกวิทย์และผู้มีความสามารถในการปีน
เก็บน�ำ้ ผึง้ ป่าจึงได้ปนี ขึน้ เก็บน�ำ้ ผึง้ ขาย โดยปีแรกทีข่ นึ้ เก็บน�ำ้ ผึง้ ได้ฝนั ถึงชายนุง่ ขาวห่มขาวอีก
ครั้ง แต่ครั้งนี้มาห้ามไม่ให้ตนปีนเก็บน�้ำผึ้ง (Kowit Mueksi, personal communication,
16 May 2020) ความว่า
“ในคืนหนึง่ ขณะทีต่ นก�ำลังนอนหลับ ได้มชี ายนุง่ ขาวห่มขาว
เข้ามาพูดคุยด้วย โดยบอกว่าให้ตนเองหยุดปีนเก็บน�้ำผึ้งจากต้นไทร ตน
จึงได้กล่าวตอบไปว่า หากไม่ให้ตนเก็บน�้ำผึ้งขายจะเอาเงินที่ไหนเลี้ยง
ครอบครัว ชายดังกล่าวก็จากไปโดยไม่กล่าวใด ๆ”
แม้ความฝันครัง้ นัน้ จะสร้างความกลัวอยูบ่ า้ งแต่ตนก็ยงั คงเก็บน�ำ้ ผึง้ จากต้นไทร
เช่นเดิม แต่ก่อนที่จะปีนเก็บต้นไทรตนได้ตกลงซื้อขายกับชุมชน ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการ
ซื้อขายน�้ำผึ้งของชุมชนในราคา 5,000 บาท และตนก็ได้น�ำอาหารมาเลี้ยงพ่อปู่และบอก
กล่าวขออนุญาตก่อนขึ้นเก็บน�้ำผึ้งบนต้นไทรสืบมา
กระทั่งปี พ.ศ. 2541 ชุมชนจึงได้ก�ำหนดวิธีการบริหารจัดการน�้ำผึ้งใหม่ ยกเลิก
การขายให้พรานผึง้ มาเป็นกิจกรรมความร่วมมือกันของคนในชุมชนและมีการจัดแบ่งรายได้
เป็นส่วน ๆ พร้อมกับการสร้างประเพณีตีผึ้งขึ้นมาจากประเพณีบวงสรวงเล็ก ๆ ของชุมชน
เริม่ ขยายตัวมากขึน้ มีคนมาร่วมกิจกรรมมากขึน้ กระทัง่ กลายเป็นประเพณีทอ่ งเทีย่ วประจ�ำ
ปีของจังหวัดบุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2562
ประเพณีตีผึ้งของชุมชนได้ก�ำหนดขึ้นเป็นวันขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 5 ตามส�ำนวน
ไทยที่ว่า “น�้ำผึ้งเดือน 5” ของทุกปีจะเป็นประเพณีตีผึ้งของชุมชนสายตรีพัฒนา 3 ซึ่ง
จากการสังเกตและร่วมกิจกรรมกับชุมชนพบว่าการบวงสรวงมีลักษณะคล้ายกับการ
บวงสรวงในพิธีกรรมบุญเบิกบ้าน เพียงแต่ปัจจุบันหลังปี พ.ศ. 2561 เริ่มมีการจัดขบวน
แห่ ฟ้อนร�ำบวงสรวง ทั้งนี้เพื่อเป็นการต้อนรับประชาชนที่มารอซื้อน�้ำผึ้งและมาท่องเที่ยว
ชมการเก็บน�้ำผึ้งได้เกิดความสนุกสนาน ซึ่งพิธีกรรมดังกล่าวนอกจากเป็นการขออนุญาต
พ่อปู่บุญมาแล้วยังเป็นการจัดการท่องเที่ยวที่น�ำรายได้เข้าชุมชน เช่น การจัดอาหารเย็น
ที่พักแบบโฮมสเตย์ พิธีกรรมดังกล่าวแม้จะเป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นใหม่อันสืบเนื่องมาจาก
ผึ้งและพ่อปู่บุญมาภายใต้วัตถุประสงค์ด้านการท่องเที่ยวที่เพิ่มเข้ามาจึงเห็นได้ว่าประเพณี
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ดังกล่าวจัดเป็น “ประเพณีประดิษฐ์” เนื่องจากเป็นการน�ำเอาเรื่องราวในอดีต มาใช้ใน
บริบทของสังคมปัจจุบนั ซึง่ มีลกั ษณะทีส่ ำ� คัญ 3 ประการ คือ ประการแรกประเพณีประดิษฐ์
ถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งอาจจะมีอายุยาวนานหรือมีอยู่เพียงชั่วคราว ประการที่สอง
ประเพณีประดิษฐ์เป็นส�ำนึกของคนเฉพาะกลุม่ มากกว่าเรือ่ งของสังคมโดยรวม และประการ
ที่สามประเพณีประดิษฐ์เป็นความตั้งใจที่จะกระท�ำให้เกิดขึ้นเพื่อหน้าที่ทางการเมือง
และสังคม (Hongsuwan, 2017, p. 32) โดยเฉพาะประเพณีตีผึ้งเป็นประเพณีที่ถูกสร้าง
ขึ้นอย่างมีเป้าหมาย เพื่อใช้ในการจัดสรรทรัพยากรทางสังคมผ่านกระบวนการและส�ำนึก
ร่วมทางสังคม เพราะหากสังคมหรือชุมชนมีส�ำนึกร่วมย่อมหมายถึงความร่วมแรงร่วมใจ
ที่ไม่ใช่เพียงพิธีกรรมตีผึ้ง แต่เป็นความร่วมมือตลอดเวลาในการที่จะอนุรักษ์และดูแลผึ้งให้
อยู่กับชุมชนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และยังเป็นการพัฒนาไปสู่เอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมให้เกิดความแตกต่างจากชุมชนอื่น ๆ ที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไปตามจารีตประเพณี
ความโดดเด่นจะก่อเกิดเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่สามารถขายได้ นั่นคือ “การท่องเที่ยว”

สรุปและอภิปรายผล
ประเพณีตผี งึ้ ชุมชนสายตรีพฒ
ั นา 3 มีพลวัตมาตามล�ำดับ เนือ่ งจากชุมชนนีเ้ ป็น
ชุมชนจัดตัง้ ขึน้ ใหม่ อันเนือ่ งมาจากการป้องกันภัยจากสงครามภายในของประเทศเพือ่ นบ้าน
และกลุ่มผู้ก่อการคอมมิวนิสต์ แต่ชุมชนใหม่นี้มีอายุเพียง 43 ปี และยังมีบุคคลผู้ร่วมก่อตั้ง
ชุมชนยังคงมีชีวิตและอยู่ในชุมชนจ�ำนวนมาก การศึกษารวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์
และพัฒนาการของชุมชนจึงมีความต่อเนื่อง ไม่ขาดหาย
ชุมชนสายตรีพัฒนา 3 ไม่ได้มีผึ้งหลวงท�ำรังมาตั้งแต่ต้น หากเกิดขึ้นภายหลังที่
ได้จดั ตัง้ ศาลพ่อปูบ่ ญ
ุ มา ชุมชนจึงเชือ่ ว่าผึง้ หลวงเป็นของพ่อปูบญ
ุ มาทีม่ อบให้กบั ชุมชน เมือ่
ผึง้ หลวงเข้ามาอาศัยทีต่ น้ ไทรชุมชนสายตรีพฒ
ั นา 3 จึงได้มกี ารเปลีย่ นแปลงและมีการพัฒนา
รูปแบบการเก็บน�้ำผึ้งมาเป็นระยะ กระทั่งปี พ.ศ. 2561 ชุมชนได้รับการคัดเลือกให้เป็น
ตัวแทนของอ�ำเภอบ้านกรวดในการประกวดหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ประเพณีตีผ้ึงได้
ยกระดับเป็นประเพณีประจ�ำจังหวัดและมีการเข้ามาบริหารจัดการร่วมของหน่วยงาน
ภาครัฐ ดังปรากฏการด�ำเนินกิจกรรมอย่างเป็นพิธกี าร คือ การจัดให้มกี ารกล่าวรายงานและ
การกล่าวเปิดงานจากบุคคลส�ำคัญในจังหวัด ปัจจุบันแม้ประเพณีการตีผึ้งจะเป็นประเพณี
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ของชุมชนที่กระท�ำเพื่อบวงสรวงและขออนุญาตต่อพ่อปู่บุญมาเพื่อขอเก็บน�้ำผึ้ง แต่ยังมี
เป้าหมายให้ประเพณีดังกล่าวเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว พร้อมสามารถใช้
ประเพณีเชือ่ มโยงสูก่ ารสร้างรายได้อนื่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่รายได้จากการเก็บน�ำ้ ผึง้ เพียงอย่างเดียวดัง
เช่นในอดีต ประเพณีตีผึ้งจึงไม่ใช่ประเพณีของชุมชนอีกต่อไป หากแต่เป็นประเพณีที่อยู่ใน
แผนงานของรัฐที่ร่วมมือกับชุมชนในการขับเคลื่อนประเพณีดังกล่าว มีการประชาสัมพันธ์
ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายและประกาศเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามาท่องเที่ยวและมา
ร่วมในกิจกรรมประเพณีตีผึ้ง
การเปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับประเพณีตผี งึ้ พบว่า มี 3 ช่วงระยะ
เวลาส�ำคัญของการเปลีย่ นแปลงอันน�ำไปสูป่ ระเพณีตนี ำ�้ ผึง้ คือ การใช้เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ จริง
ในอดีตของชุมชนพัฒนาเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ผ่านต้นไทร และใช้เรื่องเล่าเกี่ยวข้องกับต้นไทร
พัฒนาไปสู่การตั้งศาลประจ�ำชุมชน เกิดเป็นศาลพ่อปู่บุญมาผู้น�ำพาผึ้งหลวงมาสู่ต้นไทร
และชุมชน และในที่สุดผึ้งหลวงจึงสร้างรายได้ให้กับคนและชุมชนกลายเป็นความส�ำนึก
รัก ศรัทธาต่อศาลพ่อปู่บุญมาเกิดเป็นพิธีกรรมตีผึ้งและพัฒนาไปเป็นการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมในปัจจุบัน ซึ่งจะเห็นพลวัตการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลมาจากการใช้ข้อมูลทาง
คติชนวิทยาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะข้อมูลประเภทความ
เชื่อและเรื่องเล่าศักดิ์สิทธิ์ สอดคล้องกับงานศึกษาของ Kaewthongmee (2018) ได้ศึกษา
พลวัตของพิธีสรงกู่บัวมาศ ต�ำบลบัวมาศ อ�ำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ที่ชี้ให้เห็นว่า
กู่บัวมาศเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่คู่กับชุมชน เป็นแหล่งที่พึ่งทางใจ แหล่งขอฟ้าฝนเช่น
เดียวกับศาลพ่อปู่บุญมาที่เป็นศูนย์รวมของการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามฮีต 12 กู่บัว
มาศจึงเป็นสถานที่ส�ำคัญในการเชื่อมโยงสู่ประเพณีตามตามฮีต 12 คือ การสรงน�้ำขอพร
แต่หลังจาก พ.ศ. 2541 ได้มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมในพิธีการสรงน�้ำเพิ่มมากขึ้น และมี
การเข้ามาร่วมด�ำเนินการจัดกิจกรรมโดยองค์การบริหารส่วนต�ำบล กิจกรรมของชุมชนจึง
ได้ถูกยกระดับไปสู่การเป็นประเพณีประจ�ำชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว ผ่านการเปลี่ยนแปลง
ใน 3 ประเด็น คือ พลวัตของภูมิทัศน์ พลวัตของประเพณีสรงน�้ำ และพลวัตของพิธีกรรม
การเปลี่ยนแปลงของพิธีกรรมตีผึ้งจะพัฒนามาเป็นระยะ แต่รากเหง้าเดิมของ
ประเพณีตีผึ้งคือ การปรับเอาวิถีดั้งเดิมตามฮีต 12 มาปรับและพัฒนาไปสู่ประเพณีใหม่
นับเป็นการปรับใช้ข้อมูลทางคติชน อันเป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนที่มีอยู่เดิม
มาปรับเสริมเติมแต่งให้เกิดความแตกต่างไปจากเดิม ดังนั้น การสร้างประเพณีใหม่จึงไม่ใช่
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การสร้างใหม่ทงั้ หมด แต่เป็นน�ำเอาคติชน ความคิด ความเชือ่ วัฒนธรรมทีม่ อี ยูเ่ ดิมในสังคม
ไทยมาปรับใช้ (Nathalang, 2016, p. 122) ภายใต้แนวความคิดของการปรับตัวเพื่อการ
ท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม ประเพณีตผี งึ้ จึงกลายเป็นประเพณีทมี่ คี วามหมายเปลีย่ นไปจากการ
เป็นพิธีกรรมเพื่อการบูชาขออนุญาตพ่อปู่บุญมาและการอุทิศส่วนกุศลแก่ผึ้งที่ตายจากการ
เก็บน�ำ้ ผึง้ ไปสูเ่ ป้าหมายของการแสดงเพือ่ การท่องเทีย่ ว ผลทีต่ ามมาคือรูปแบบของพิธกี รรม
เกิดการปรับเปลี่ยนไปเป็นการจัดแสดง ขบวนแห่ พิธีเปิดกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐที่
เข้ามาให้ความร่วมมือ พิธีกรรมที่เคยมีความส�ำคัญต่อการด�ำรงอยู่ร่วมกันของคนในสังคม
ก�ำลังลดความส�ำคัญจากการสร้างความมั่นคงทางจิตใจและความเป็นปึกแผ่นทางสังคม
อย่างที่เคยมีมาก่อนแต่กลับกลายเป็นสินค้าเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อความสนุกสนานและ
ความบันเทิงของคนทัว่ ไป (Wanliphodom, 2000, p. 14) ดังปรากฏการซักซ้อมการแสดง
การเดินขบวน การล�ำดับพิธีกรรม การเชิญบุคคลส�ำคัญมาร่วมเป็นเกียรติเป็นประธานใน
งาน การจัดวางต�ำแหน่งแห่งที่ต่าง ๆ บรรยากาศและสถานที่อันสวยงามเพื่อเป็นที่ต้องตา
ต้องใจของนักท่องเที่ยว พิธีกรรมตีผึ้งในปัจจุบันจึงต้องใช้เวลาในการเตรียมกิจกรรม
ล่วงหน้าร่วมเดือน เพื่อเตรียมความพร้อมและการซักซ้อมต่าง ๆ ให้นักท่องเที่ยวและผู้ร่วม
งานเกิดความประทับใจ
ประเพณีตีผึ้งจึงจัดเป็นประเพณีประดิษฐ์ที่เกิดจากการน�ำเอาความเชื่อและ
ประเพณีเดิมคือการบูชาผีปู่ตาของชุมชนอีสานมาปรับเปลี่ยนรูปแบบและช่วงเวลาของ
กิจกรรมใหม่ให้สอดคล้องกับวิถีของผึ้งในคืนวันขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 5 เพื่อรองรับชุดความ
เชื่อดั้งเดิมที่ว่าน�้ำผึ้งดีต้องน�้ำผึ้งเดือน 5 ประเพณีประดิษฐ์หรือประเพณีใหม่ที่ปรากฏจึงถูก
ปรับเปลี่ยนไปเพื่อให้สอดคล้องกับสังคมสมัยใหม่ และสื่อความหมายต่างไปจากเดิม
แต่ยงั คงมีการหยิบใช้เรือ่ งราวของอดีตมาเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการอ้างอิง/อ้างถึง เพือ่ สร้าง
ความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นกับประเพณี (Hongsuwan, 2017, p. 49)
นอกจากนีย้ งั พบกระบวนสร้างความหมายใหม่ผา่ นผลิตภัณฑ์นำ�้ ผึง้ ซึง่ เดิมน�ำ้ ผึง้
แท้จากธรรมชาติเป็นสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางโภชณาการ ประเพณีตผี งึ้ จึงเป็นอีกประการหนึง่ ทีช่ ว่ ย
สร้างคุณค่าให้เกิดขึน้ กับน�ำ้ ผึง้ นัน่ คือการสร้างคุณค่าทางจิตใจ โดยการนิยามน�ำ้ ผึง้ แท้ น�ำ้ ผึง้
ศักดิส์ ทิ ธิต์ ามธรรมชาติทมี่ าจากการดูแลรักษาของพ่อปูบ่ ญ
ุ มา และทีส่ ำ� คัญการทีจ่ ะได้นำ�้ ผึง้
มาใส่ขวดให้บริโภคได้นั้นผ่านกระบวนการทางพิธีกรรมที่มีความศักดิ์สิทธิ์ จึงเป็นการเสริม
ความเชือ่ มัน่ และคุณค่าทางจิตใจให้สงู ขึน้ ส่งผลให้นำ�้ ผึง้ จากชุมชนสายตรีพฒ
ั นา 3 เป็นน�ำ้ ผึง้
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แท้ทมี่ คี วามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชน น�ำ้ ผึง้ จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของชุมชนและเป็น
ศูนย์รวมใจ เป็นการเปิดพื้นที่ใหม่ของวงการน�้ำผึ้ง ดัง Santasombat (2008, pp. 68-69)
กล่าวว่าการเปิดพื้นที่ใหม่ในการน�ำเสนอสินค้าทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว “สามารถ
ท�ำได้ 3 วิธี คือ การน�ำเอาสัญลักษณ์หรือความหมายออกจากบริบทเดิม การไปฉกฉวยเอา
สัญลักษณ์ของกลุ่มชนอื่น ๆ และการดัดแปลงและสร้างผลิตภัณฑ์ของตนเอง” การเพิ่ม
คุณค่าทางใจผ่านพิธีกรรมและความเชื่อศาลพ่อปู่บุญมาจึงเป็นการเปลี่ยนความหมายจาก
เดิมไปสู่ความหมายใหม่ในแง่ของความเป็น�้ำผึ้งศักดิ์สิทธิ์ของพ่อปู่บุญมาร้อยรัง
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