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พุทธศาสนาในฐานะที่เป็นกลไกของอ�านาจรัฐและเป็นพื้นฐานของวัฒนธรรมท้องถิ่นในภาค

ตะวนัออกเฉยีงเหนอืของไทย มบีทบาทต่อการผนวกรวมและครอบง�ากลุม่ชาตพินัธุบ์รซูึง่เป็น

ประชากรส่วนน้อยในภูมิภาค บทความนี้อภิปรายเกี่ยวกับการปรับตัวทางวัฒนธรรมของ 

ชาวบร ูในประเด็นว่าด้วยพลวัตของระบบความเชือ่ดัง้เดมิในวัฒนธรรมพุทธศาสนา โดยเสนอ

ว่าชาวบรไูด้พฒันากลยทุธ์ทีส่�าคัญคือการ “คืนฮตี” ซึง่เป็นกระบวนการเชงิพิธกีรรมเพ่ือขอ

ออกจาก “ฮตี” หรือกฎเกณฑ์ในระดับกลุม่ตระกลูตามโครงสร้างการจัดองค์กรทางสงัคม-

ความเชือ่ดัง้เดมิ เพือ่เปิดพ้ืนท่ีให้กบัวถิปีฏบิตัติามวฒันธรรมพทุธศาสนาและเพือ่การด�าเนนิ

ชีวิตในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางสังคม-เศรษฐกิจ และขณะเดียวกันก็เป็นยุทธวิธีใน

การออกจากแรงตงึเครยีดของความสมัพนัธ์ทางสงัคมในชุมชน และต่อรองกับข้อจ�ากัดของกฎ

เกณฑ์ตามระบบความเชื่อด้ังเดิม ควบคู่ไปกับการขยายเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคม-

เศรษฐกจิข้ามพรมแดนรฐัชาตแิละพรมแดนชาตพินัธุ ์ โดยยังคงธ�ารงอตัลกัษณ์ทางชาตพัินธุ ์

บางส่วนไว้ได้

ค�ำส�ำคญั  กลุม่ชาตพินัธุบ์ร,ู ระบบความเชือ่ดัง้เดมิ, วฒันธรรมพทุธศาสนา

Buddhism in Thailand has been a key element of both the Thai state and local 

Lao culture in Northeastern part of the country. It has played an instrumental role 

in cultural assimilation of Bru ethnic minority in the region. This article discusses 

Bru’s cultural adaptation focusing on the dynamism of indigenous belief system 

within Buddhist culture. It considers Bru’s key strategy of “Khuen-Heet”, a ritual 

process which marks one’s conversion from indigenous spiritual-social structure 

to adopt Buddhism. While commonly perceived as a form of cultural adaptation 

to contemporary socio-economic transformation, the process has also become 

individuals’ tactics in dealing with social tension within lineage groups and 

indigenous religious restrictions. In this way, it exemplifies how Bru ethnicity can 

be negotiated while the people continue to extend their socio-economic network 

across state and ethnic borders. 

keywords  Bru ethnic group, indigenous system of belief, Buddhist culture
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บทน�า

บทความนี้เป็นการพัฒนาประเด็นต่อเน่ืองจากการศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณนาว่าด้วยกลุ่ม 

ชาติพันธุ์บรูในบริบทสังคมร่วมสมัย (เกียรติศักดิ์ บังเพลิง 2558ก; เกียรติศักดิ์ บังเพลิง 

2558ข) ซึ่งได้ท�าการวิจัยภาคสนามในหมู่บ้านบรูบริเวณชายแดนไทย-ลาว เป็นเวลา  

12 เดอืน ระหว่าง พ.ศ. 2557 - 2558 งานศกึษาของผูเ้ขยีนได้ช้ีให้เหน็ว่า ภายใต้เง่ือนไขของ

อ�านาจรัฐและความเปลี่ยนแปลง ชาวบรูได้ปรับตัวและผสมผสานวัฒนธรรมของตนเองกับ

วัฒนธรรมท้องถิ่นและรัฐ ท�าให้ชาวบรูประกอบสร้างความเป็นชาติพันธุ์ได้อย่างเลื่อนไหล 

(เกยีรตศิกัดิ ์ บังเพลงิ 2558ก) โดยเฉพาะอย่างยิง่บทบาทของระบบความเชือ่ดัง้เดมิอนัเป็น

พืน้ฐานส�าคญัของโครงสร้างการจดัพืน้ท่ีและองค์กรทางสงัคม-การเมอืง ทีม่ส่ีวนส�าคญัในการ

สร้างส�านึกร่วมเชิงชาติพันธุ์ และในขณะเดียวกันก็ได้สร้างพรมแดนทางอัตลักษณ์ชาติพันธุ์

ระหว่างชาวบรูกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ (เกียรติศักด์ิ บังเพลิง 2558ข, 33-35) จากการวิจัย

เอกสารและข้อมูลจากประวัติศาสตร์บอกเล่าของชาวบรูหมู่บ้านสมสนุกและสายธารา 

ในอ�าเภอโขงเจยีม จงัหวดัอบุลราชธานี1 สะท้อนให้เหน็ว่า นบัจากชาวบรทูัง้สองหมู่บ้านได้ 

เข้ามาตัง้ถิน่ฐานในประเทศไทยเมือ่ พ.ศ. 2457 พทุธศาสนาเป็นหนึง่ในกลไกส�าคญัทีร่ฐัไทย 

ใช้ผนวกรวมกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ รวมทั้งชาวบรูเข้าเป็นส่วนหนึ่งของพลเมืองรัฐชาติมาอย่าง 

ต่อเนือ่ง (เกยีรตศิกัด์ิ บังเพลงิ 2558ข, 38-39) 

ในบรบิทของพืน้ทีศ่กึษาซึง่ชาวบรมูคีวามสมัพันธ์เช่ือมโยงกบัทัง้โครงสร้างรฐัไทยและ

วฒันธรรมท้องถิน่อสีาน/ลาว ผู้เขยีนพจิารณากลยทุธ์การต่อรองกบัโครงสร้างสงัคม-ความเชือ่

ดัง้เดมิและการปรบัตวัในการด�าเนนิชวีติทีย่ดืหยุน่ของชาวบร ูโดยใช้กรอบแนวคดิอ�านาจหรอื

การครอบง�ากับการปรับตัวต่อรอง และความเป็นผู้กระท�าการที่มีส่วนร่วมในการตีความ 

ฉวยใช้ หรือประกอบสร้าง ในท่ามกลางการครอบง�าและความเปลี่ยนแปลงทางสังคม-

เศรษฐกจิ ทีท่�าให้ชาวบรสูามารถธ�ารงอตัลกัษณ์ทางชาตพัินธุไ์ปพร้อมๆ กบัการสร้างความ

สมัพนัธ์กบักลุม่ชาตพินัธ์ุลาวซ่ึงเป็นประชากรส่วนใหญ่ในท้องถิน่อสีานของประเทศไทย ทัง้นี้

1 ดูข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพื้นที่วิจัยได้จาก เกียรติศักดิ์ บังเพลิง (2558ก และ 2558ข) ทั้งนี้ ชื่อบุคคลและชื่อหมู่บ้าน
ในบทความนี้เป็นชื่อสมมติ. 
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โดยพจิารณาเชือ่มโยงกบัปรมิณฑลของ “วัฒนธรรมพทุธศาสนา” ในฐานะวฒันธรรมกระแส

หลกัของรฐัทีช่าตหิรือความเป็นไทยมส่ีวนสมัพนัธ์กบัพทุธศาสนา และเป็นส่วนหนึง่ของกลไก

ทางวัฒนธรรมในการหลอมรวมกลุ่มคนต่างๆ ให้เข้ามาอยู่ภายใต้โครงสร้างการปกครอง 

หน่วยเดยีวกนัของรฐัไทย และ “วัฒนธรรมพทุธศาสนาท้องถิน่” หรอืวัฒนธรรมพทุธศาสนาที่

สมัพนัธ์กบัวฒันธรรมเฉพาะท้องถ่ินอสีาน/ลาว เช่น บญุประเพณทีีจ่ดัขึน้ตามเดอืนต่างๆ ใน

รอบปีทีเ่รยีกว่า “ฮตีสิบสอง” เพือ่ชีใ้ห้เห็นมติิความสมัพนัธ์ระหว่างพทุธศาสนากบัวฒันธรรม

ซึง่ซ้อนเหลือ่มกันอยูท่ัง้ในรฐัและท้องถิน่ และพยายามท�าความเข้าใจว่าชาวบรไูด้ปรบัตวัหรอื

ต่อรองกับอ�านาจรัฐและการครอบง�าทางวัฒนธรรมที่ตั้งอยู ่บนพื้นฐานของวัฒนธรรม 

พุทธศาสนาทั้งสองระนาบในรูปแบบใด และกระบวนการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นพลวัตของ

ระบบความเชือ่ดัง้เดมิของชาวบรูอย่างไรบ้าง

พทุธศาสนาในกระบวนการผนวกรวมกลุ่มชาตพินัธุข์องรฐัไทย

ในช่วงครสิตศตวรรษท่ี 18-19  รัฐจารตีในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ต้องเผชญิกบัการขยาย

อ�านาจของชาติเจ้าอาณานิคมตะวันตก อันเป็นเงื่อนไขผลักดันให้เกิดการปรับเปล่ียน

โครงสร้างทางสงัคม-การเมอืงท่ีจะน�าไปสู่การสถาปนาความเป็นรฐัชาตสิมัยใหม่ ซึง่นอกจาก

จะเป็นกระบวนการทีน่�าไปสู่การสถาปนาเขตอ�านาจผ่านกลไกทางการเมอืงการปกครองแล้ว 

ยังเป็นพื้นฐานของการผนวกรวมประชากรจากหลากหลายภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และ

ชาติพันธุ์ให้เป็นพลเมืองของรัฐชาติผ่านกลไกทางสังคมและวัฒนธรรม โดยหนึ่งในกลไก 

ในบริบทของรัฐไทยคือพุทธศาสนาแบบเถรวาท ซ่ึงมีบทบาทเชิงสถาบันเป็นเสมือนตัวแทน

หรอืสญัลกัษณ์ของความเป็นชาตไิทย หลกัธรรมทางพุทธศาสนาถกูนยิาม ตคีวาม และอธบิาย

เพื่อให้ผู้คนเกิดส�านึกและพฤติกรรมที่เกื้อกูลต่อความเป็นชาติ หลักธรรมบางข้อถูกน�ามา

เสริมสร้างสถานะของผู้ปกครองหรือเชิดชูบารมีของผู้ปกครอง (พระไพศาล วิสาโล 2546, 

32-33) และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นหนึ่งในกลไกท่ีรัฐไทยใช้จัดการความสัมพันธ์กับกลุ่ม

ชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยซึ่งมีวัฒนธรรมและระบบความเชื่อแตกต่างออกไป โดยยึดวัฒนธรรม

พทุธศาสนาเป็นตวัแบบของอารยธรรมท่ีสูงกว่าระบบความเชือ่อืน่ๆ ทีย่งั “ล้าหลงั” และเป็น
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ภารกจิของรฐัทีจ่ะต้องท�าให้คน “ป่าเถือ่น” เหล่านัน้มคีวาม “ศวิไิลซ์” (Winichakul 2000) 

ในแง่นี ้พระสงฆ์ได้กลายเป็นฐานในการเผยแพร่วฒันธรรมหลกัของชาตใินท้องถิน่ต่างๆ รวม

ทัง้พืน้ทีห่่างไกลหรอืชายขอบของรฐั (ยคิูโอะ ฮายาช ิ2554)  

ในภมูภิาคอสีาน พทุธศาสนามบีทบาทเป็นกลไกของรฐัในการเผยแผ่และผนวกรวม

ความเชื่อท้องถ่ิน โดยเฉพาะผ่านพระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุตตั้งแต่สมัยที่พระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั (รชักาลที ่4) ยงัทรงผนวชเป็น “พระวชริญาณเถระ” ในรชัสมยัพระบาท

สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) พระธรรมยุตส่วนหนึ่งได้ถูกส่งมาท�างานเผยแผ่

พระพทุธศาสนาควบคูไ่ปกบัสร้างอดุมการณ์รฐัชาติ ซึง่การเป็นพุทธศาสนกิทีด่มีีนยัครอบคลมุ

การจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ (ยูคิโอะ ฮายาชิ 2554, 131-138) 

นอกจากนัน้ การปฏรูิปในรัชสมยัของพระบาทสมเดจ็พระจุลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั (รชักาลที ่5) 

ยงัน�าไปสูก่ารปฏรูิปโครงสร้างเชงิสถาบันของพระพทุธศาสนาผ่านการรวมอ�านาจการปกครอง

คณะสงฆ์ไว้ทีศู่นย์กลาง (ดารารตัน์ เมตตาริกานนท์ 2544, 7) เป็นทีม่าของ “ระบบสงฆ์

ราชการ” ซ่ึงพระมหากษตัรย์ิจะโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้สมณศกัดิพ์ระสงฆ์มาเป็นเจ้าคณะใหญ่ใน

หวัเมอืง ทดแทนการเลือ่นสมณศกัด์ิสงฆ์ตามจารตีท้องถิน่ (เกยีรตศัิกดิ ์ บงัเพลงิ 2558ก, 

216) 

กระบวนการเหล่านีย้งัคงด�าเนนิสบืเนือ่งมาภายหลงัการเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ. 

2475 ในภาคอสีาน พระสงฆ์ทีเ่ป็นตวัแทนจากส่วนกลางรวมถงึพระท้องถิน่ทีไ่ด้รบัการศกึษา

จากส่วนกลางแล้วกลบัมารบัต�าแหน่งทางการปกครองในภมิูภาคบ้านเกดิ ได้เป็นตวัแทนของ

การส่ังสอนศลีธรรมทีส่ร้างความชอบธรรมให้กับอดุมการณ์ชาต ิเช่น พระอปุาลคีณูุปมาจารย์ 

(จนัทร์ สริจินโฺท) ได้แต่งหนังสือ สิรจินัโทวาทค�าสอน (พ.ศ. 2482) มเีนือ้หาสอนให้คนอสีาน

รูจ้กัเมอืงหลวง กษตัรย์ิ และหน้าท่ีพลเมอืง (ปรชีา พณิทอง 2527, 12-18) ในขณะเดยีวกนั 

ระบบความเชื่อนอกเหนือจากพุทธศาสนาก็ถูกจับจ้องว่าเป็นภัยต่ออ�านาจรัฐ ดังที่อดีต

ข้าราชการในจงัหวดัภาคอสีานได้บนัทกึไว้เก่ียวกบัปรากฏการณ์ “กบฏผบีญุ” ในช่วงทศวรรษ 

2440 ว่า “เกดิกรณผีบีาปผบุีญท่ัวมณฑลอสีาน จนทางกรงุเทพต้องเกณฑ์เอาก�าลงัทพัจาก

เมอืงนครราชสมีาขึน้มาปราบ จึงสงบเรียบร้อย ตัง้แต่นัน้มาได้ห้ามมใิห้มกีารทรงเจ้าเลีย้งผี 

หอหรอืศาลผใีนเมอืงจงึถูกยกเลกิไปโดยปรยิาย” (บ�าเพญ็ ณ อบุล 2532, 102)
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อย่างไรก็ดี กระบวนการครอบง�าระบบความเชื่อดั้งเดิมจากศูนย์กลางซึ่งตั้งอยู่บน 

พืน้ฐานของอุดมการณ์ชาตนิยิม อาจไม่ถกูปราบปรามดงัในกรณขีองกบฏผบีญุเสมอไป แต่มี

แนวโน้มท่ีจะหลอมรวมพทุธศาสนาเป็นส่วนหนึง่ของระบบความเชือ่ด้ังเดมิ ดงัท่ีโธมสั เคิร์ช 

(Thomas Kirsch) ได้ชี้ให้เห็นถึงความซับซ้อนของระบบความเชื่อในหมู่บ้านอีสาน ว่ามี

รากฐานจากกระบวนการผสมผสานทางศาสนาโดยมีพุทธศาสนาเป็นแกน (Kirsch 1977) 

หรือในกรณีศึกษาว่าด้วย “ผีเจ้านาย” ทางภาคเหนือ ที่จักรวาลวิทยาแบบพุทธศาสนาได้

สะท้อนให้เหน็ผ่านการจดัล�าดับศกัด์ิของผ ี(ฉลาดชาย รมติานนท์ 2527, 70-79) นอกจาก

น้ี งานชาตพินัธุว์รรณนาในบรบิทสังคมร่วมสมยั กแ็สดงให้เหน็ว่าวฒันธรรมพทุธศาสนาเป็น

ส่วนหนึง่ของระบบความเชือ่ท้องถิน่ ดังท่ีงานศกึษาของ ยคูโิอะ ฮายาช ิ(Yukio Hayashi) ได้

แสดงให้เห็นกระบวนการท�าให้เป็นพุทธศาสนา (Buddicization) ในชุมชนอีสาน ซึ่ง 

พทุธศาสนาถกูน�าไปผสานเข้ากบัความเชือ่ท้องถิน่ในสงัคมหมูบ้่าน (ยคูโิอะ ฮายาช ิ 2554, 

124) ขณะเดยีวกนั ความเชือ่และพธีิกรรมเก่ียวกับสิง่ศกัดิส์ทิธิใ์นท้องถิน่ทีไ่ด้รบัการผลติซ�า้

ในระดบัชวีติประจ�าวนั กไ็ด้สร้างพืน้ทีแ่ห่งการต่อสูต่้อรองท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะกบัอ�านาจรฐั

หรอืกระบวนการโลกาภวิตัน์ (อานนัท์ กาญจนพนัธุ ์2555) หรอืกบัระบบสขุภาพภายใต้กรอบ

ความรูท้างการแพทย์สมยัใหม่ (พัฒนา กิติอาษา 2549) เป็นต้น

กล่าวโดยเฉพาะท้องถิน่อสีาน วฒันธรรมพทุธศาสนาได้ผ่านกระบวนการผสมผสาน

กับระบบความเชือ่ในท้องถิน่กลายเป็นรปูแบบเฉพาะวฒันธรรมพทุธศาสนาท้องถิน่ เช่น ใน

ขณะที่แต่ละชุมชนมีวัดที่เป็นสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนา แต่ก็ยังอาจมีวิถีปฏิบัติที่ต้ังอยู่บน 

พืน้ฐานของความเชือ่เร่ืองผปีูต่า เป็นต้น และในขณะเดยีวกนั ทัง้วฒันธรรมพทุธศาสนาและ

วฒันธรรมพทุธศาสนาท้องถิน่ซึง่ยดึโยงอยูก่บัความสมัพันธ์เชิงอ�านาจและเป็นพ้ืนฐานของการ

ก�าหนดช่วงชัน้ทางทางสงัคม กเ็ป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อการปรบัตวัของกลุม่ชาตพัินธ์ุต่างๆ ทีเ่ลอืก

รับวัฒนธรรมพุทธศาสนาเพื่อต่อรองกับการถูกกดทับหรือดูหมิ่น ดังกรณีตัวอย่างจากงาน

ศกึษาของเอรคิ ไซเดนฟาเดน (Erik Seidenfaden) ทีช่ีใ้ห้เหน็ว่าในช่วง ค.ศ. 1917-1919 

(พ.ศ. 2460 - 2462) กลุม่ชาตพินัธุม์อญ-เขมรแถบจงัหวดัอบุลราชธาน ีร้อยเอด็ และศรสีะเกษ 

ซึง่มกัถกูเรยีกว่า “ส่วย” อนัเป็นค�าท่ีมนัียสะท้อนถงึฐานะทางสงัคมท่ีต�า่กว่าคนไทย ได้เริม่

หันมาใช้ภาษาไทยและรับวัฒนธรรมพุทธศาสนาในท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงกลุ่มของตนเข้ากับ
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คนลาวในท้องถิน่และชาวสยามซึง่เป็นกลุม่ทีม่สีถานะทางสงัคมเหนอืกว่า (Seidenfaden 

1952, 159) จงึเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจว่าวัฒนธรรมพทุธศาสนาไม่เพยีงเป็นกลไกสร้างความ

ชอบธรรมในการปกครองเท่าน้ัน แต่วัฒนธรรมพุทธศาสนาท้องถิ่นยังเป็นส่วนหนึ่งของการ

ปฏิบัติท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์เชิงอ�านาจระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นประชากร 

ส่วนใหญ่ในท้องถ่ินกบักลุม่ชาติพนัธ์ุอืน่ๆ ด้วย

ในกรณขีองชาวบรู ซึง่ชาวลาวหรอืไทยอีสานมักมองว่าเป็น “ข่า” หรอื “ส่วย” อาจกล่าว

ได้ว่า หากรฐัไทยมองกลุม่ชาตพินัธ์ุลาวในอสีานว่า “เป็นอืน่” ชาวบรกูเ็ป็นกลุม่ชาตพัินธุท์ี ่

“เป็นอื่น” ภายใน “ความเป็นอื่น” นั้น วัฒนธรรมพุทธศาสนาท้องถิ่นเป็นเงื่อนไขส�าคัญ 

ในกระบวนการปรับตัวซึ่งน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ซึ่งมีรูปแบบที่ 

หลากหลายและสะท้อนให้เห็นพลวัตของระบบความเชื่อดั้งเดิมและโครงสร้างความสัมพันธ์

ทางสงัคมภายในชมุชนบรู เช่น เมือ่มคีวามพยายามเผยแผ่พระพทุธศาสนาโดยพระธรรมทตู

ในช่วงทศวรรษ 2510 ในระยะแรกมชีาวบรูเข้าร่วมอบรมเพยีงบางส่วน จนกระทัง่ชาวบรทูีม่ี

บทบาทเป็นตัวแทนอ�านาจรัฐในต�าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ได้ชักชวนญาติพ่ีน้องชาวบรูให้หันมา

นบัถอืพทุธศาสนา จงึมชีาวบรเูข้ารบัการอบรมมากขึน้ จนกระทัง่เริม่มีการก่อตัง้ส�านกัสงฆ์

ก่อนจะพฒันาเป็นวดัเมือ่ประมาณ พ.ศ. 2523 การสร้างวัดได้ท�าให้เกดิแรงตงึเครยีดกบัระบบ

ความเชือ่ดัง้เดมิ ชาวบรบูางกลุ่มยงัต้องการนับถอืผีตามความเชือ่เดมิ ชาวบรูเล่าให้ฟังว่าการ

สร้างวดัท�าให้ผไีม่พอใจ เกิดอาเพศเหตรุ้ายต่างๆ เช่น ฟ้าผ่าในหมูบ้่าน พระเณรโดนผหีลอก 

สตัว์ใหญ่เข้ามาในชมุชน ฯลฯ แต่ในท่ีสุด ด้วยเงือ่นไขทีช่าวบรตู้องแสดงตนเป็นพลเมอืงทีดี่

ของรฐัไทย (เกียรตศิกัด์ิ บังเพลงิ 2558ข) จงึจ�าเป็นต้องเปิดรบัวฒันธรรมพทุธศาสนา โดย

ต้องท�าพธิคีอบ (ค้วบ) ต่อรองกบัผสูีงสุด (อยัยะจ�านกั / เยยีง ซ)ู ว่าจ�าเป็นต้องให้มกีารสร้าง

วดั เพราะ “ถ้าไม่สร้างอาจถูกให้ออกนอกประเทศ ต้องอพยพเคลือ่นย้ายกนัอกี” 

ภายใต้เงือ่นไขอ�านาจรฐั วฒันธรรมท้องถิน่ และความเปลีย่นแปลงทางสงัคม-เศรษฐกจิ 

ชาวบรจู�าเป็นต้องปรบัเปลีย่นวิถีปฏบัิติท่ีตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของระบบความเชือ่ดัง้เดมิ จากการ

วจิยัภาคสนามพบว่า ชาวบรไูด้พฒันากลยทุธ์ท่ีส�าคญัคือ “ล่ะละรีต้” หรอืตรงกบัความหมาย

ในภาษาลาวท้องถิน่ว่าการ “คืนฮตี” ซึง่เป็นกระบวนการเชงิพธิกีรรม เพือ่ขอออกจากกฎเกณฑ์

หรอื “ฮตี” ตามระบบความเชือ่ด้ังเดิม  ดังท่ีผูเ้ขียนได้ชีใ้ห้เหน็ในงานก่อนหน้าน้ีว่า ความเชือ่
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เรือ่งผีบรรพบรุษุ (อยัยะอยัจวย / เยยีง ขนคี) มบีทบาทในการก�าหนดโครงสร้างการจดัองค์กร

และความสัมพันธ์ทางสังคมของชาวบรู ในรูปแบบของข้อห้ามต่างๆ ในชีวิตประจ�าวัน 

(เกยีรตศิกัดิ ์ บงัเพลงิ 2558ข) ด้วยเหตน้ีุ การคืนฮีตจึงเป็นกระบวนการเชงิสญัลกัษณ์เพ่ือ 

ปลดปล่อยชาวบรอูอกจากกฎเกณฑ์ในชดุความสมัพนัธ์แบบเดมิ ซึง่ขณะเดยีวกนัได้น�าไปสู่

การย้ายออกจากกลุ่มตระกูลอันเป็นอาณาบริเวณท่ีผีบรรพบุรุษควบคุมดูแลอยู่ด้วย เป็นที่ 

น่าสงัเกตว่าในหมู่บ้านท่ีเป็นกรณศีกึษา การคนืฮตีเริม่เกดิข้ึนภายหลงัทศวรรษ 2520 เป็นต้น

มา และเมื่อพิจารณาเงื่อนไขท่ีน�ามาสู่การคืนฮีตตามค�าบอกเล่าของชาวบรูในสองหมู่บ้าน  

พบว่านอกจากเหตผุลหลกัคือเพือ่เปลีย่นมารบัวฒันธรรมพุทธศาสนาแล้ว ในหลายกรณยัีง

เป็นการตัดสินใจคืนฮีตเพื่อความยืดหยุ่นในการด�าเนินชีวิตในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง

ทางสงัคม-เศรษฐกจิ ดังจะได้อภิปรายในสามประเด็นหลกัๆ ต่อไปนี้ 

“คนืฮีต”: การออกจากพืน้ท่ีทางสังคม-ความเชือ่แบบด้ังเดิม

การคืนฮีตเป็นการปฏิบัติที่สะท้อนให้เห็นยุทธวิธีของชาวบรูในการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง

วัฒนธรรมแบบจารตีภายใต้เงือ่นไขของวัฒนธรรมพทุธศาสนา ในเบือ้งต้น ผูเ้ขยีนต้องการชี้

ให้เหน็ว่าการคนืฮตีเป็นกระบวนการท่ีแสดงให้เห็นความเป็นผูก้ระท�าการของชาวบรูทีเ่ลอืก

ปรับเปลีย่นหรอืตีความบางองค์ประกอบเพือ่รกัษาระบบคณุค่าด้ังเดมิไว้ กล่าวคอื การคนืฮตี

เป็นปฏิบัติการเชิงสัญลักษณ์เพื่อขอออกจากอ�านาจคุ้มครองของผีบรรพบุรุษ ซึ่งมีอ�านาจ

ควบคมุพฤติกรรมและความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชกิในกลุ่มตระกลูผ่านกฎเกณฑ์ข้อห้ามต่างๆ 

ด้วยเหตุนี้ เมื่อต้องการความผ่อนคลายจากกฎเกณฑ์ภายใต้อ�านาจควบคุมในระดับชีวิต

ประจ�าวัน ชาวบรจูงึเลอืกทีจ่ะประกอบพธิเีพือ่ขอออกจากอ�านาจของผีบรรพบรุษุ แต่ยงัคงรกัษา

แบบแผนความเชือ่เกีย่วกับผสูีงสุดของชมุชน ซ่ึงเป็นผทีีม่อี�านาจคุม้ครองพืน้ทีป่่า ชมุชน และ

ไร่นา (เกยีรตศิกัดิ ์บังเพลงิ 2558ข, 34-35) โดยบางหมูบ้่านอาจให้ความหมายใหม่ว่าเป็น

ผปู่ีตาหรอืผีหลักบ้านตามวฒันธรรมพทุธศาสนาท้องถิน่ และชาวบรูทกุคนสามารถเข้าร่วมพิธี

เล้ียงผสีงูสดุได้ ในขณะทีพ่ธิเีลีย้งผบีรรพบรุษุจะแยกประกอบพิธกีนัตามกลุม่ตระกลู โดยมี

เฉพาะสมาชกิของกลุม่ตระกูลท่ียงัไม่คืนฮตีเท่าน้ันท่ีสามารถเข้าร่วมพธิไีด้
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การคนืฮีตต้องได้รบัความเห็นชอบพ้องกนัอย่างน้อยในระดบัครวัเรอืนก่อน หลงัจาก

นัน้จะต้องเชญิ “เจ้าฮตี” (ผูน้�ากลุม่ตระกูล) มาประกอบพธิ ีซึง่มบีรรดาผูอ้าวโุสตระกลูและ 

ผูท่ี้ต้องการคนืฮีตเข้าร่วม โดยผูป้ระสงค์จะคืนฮตีต้องเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใช้จ่ายในการประกอบ

พิธีกรรม และเมื่อส้ินสุดพิธีแล้วจะต้องรีบย้ายออกจากพื้นที่ของกลุ่มตระกูลโดยเร็วที่สุด 

บางคนต้องให้ญาติพี่น้องรีบมาช่วยกันขนของออกไป แต่ห้ามมิให้รื้อเรือนเก่าออกมาด้วย

เพราะถอืเป็นสมบัติของผบีรรพบุรษุ ไม่เช่นน้ันผจีะตามมาลงโทษ และมข้ีอห้ามมใิห้กลบัเข้า

มาในอาณาบริเวณที่ตั้งบ้านเรือนของกลุ่มเครือญาติ เพราะถ้าไม่เช่นนั้นจะถือว่าไปไม่พ้น 

ผีอาจจะลงโทษได้เช่นกนั จะเหน็ได้ว่าการตดัสนิใจคนืฮตีจ�าเป็นต้องอาศยัทัง้ความตกลงร่วม

กนัภายในกลุม่และงบประมาณค่าใช้จ่ายในการประกอบพธิ ีฯลฯ กระบวนการคืนฮตีจงึมคีวาม

แตกต่างกันไปตามเงื่อนไขทางสังคม-เศรษฐกิจของแต่ละกลุ่ม/ชุมชน ดังจะได้อภิปราย 

เปรยีบเทยีบผ่านกรณศีกึษาหมูบ้่านสายธาราและหมูบ้่านสมสนุกต่อไปนี้

หมูบ้่านสายธารา: การคนืฮตีในระดบัชมุชน

หมู่บ้านสายธาราเป็นชุมชนชาวบรูที่ตั้งอยู ่ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม และผ่าน

กระบวนการเปลีย่นแปลงเข้าเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมการท่องเทีย่วอย่างต่อเนือ่งนบัจาก

ทศวรรษ 2520 วัฒนธรรมบรูได้ถูกสร้างเป็นภาพตวัแทนของวถิชีวีติ “ดัง้เดิม” ควบคูไ่ปกบั

ภาพเขียนสีโบราณที่ถูกค้นพบบนยอดผาไม่ไกลจากหมู่บ้านซึ่งก็แสดงนัยของความเป็น

อารยธรรมเก่าแก่ดั้งเดิมเช่นกัน ภาพลักษณ์ของชาวบรูที่ได้รับการผลิตซ�้าผ่านธุรกิจการ 

ท่องเท่ียวคือความเป็นชนเผ่าโบราณและมีวิถีชีวิตเรียบง่าย อันเป็นที่มาของการเริ่มต้น

ประกอบธรุกิจโฮมสเตย์ เปิดบ้านรับให้นักท่องเทีย่วเข้ามาพกัเพือ่สมัผสัวิถชีวิีตและวฒันธรรม

ของชาวบร ู(เกียรตศิกัด์ิ  บังเพลงิ 2558ข, 44) พ่อเฒ่าวยั 90 ปี ผูห้นึง่เล่าว่าผูใ้หญ่บ้านได้

เรยีกประชมุหมู่บ้านเพือ่ชีใ้ห้เห็นถงึความจ�าเป็นทีจ่ะต้องคนืฮตี เพือ่ความสะดวกในการด�าเนิน

ชวีติ “อยากให้พากนัออกเพือ่อนาคตของลกูหลาน” พร้อมก�าชับว่า “ใครไม่คนืฮตีจะเอาเรือ่ง” 

ก่อนท่ีจะมีการเชญิเจ้าฮตีและผูอ้าวโุสของกลุม่ตระกลูมาประกอบพธิคีนืฮตีพร้อมกนัทุกกลุม่

ตระกลูใน พ.ศ. 2530 บางครอบครัวท่ีสืบผมีาจากฝ่ังลาวกไ็ด้น�าผข้ีามกลบัไปส่งคนืให้กบั 

เจ้ากกเจ้าเหล่า ส่วนกลุม่ตระกูลท่ีเหลอืได้ท�าพธินี�าผอีอกจากเรอืนไปทิง้ในป่าช้า หลงัจากนัน้
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ชมุชนก็เปล่ียนมานบัถอืพทุธศาสนาและยดึถอืธรรมเนยีมประเพณตีามวัฒนธรรมพทุธศาสนา

ท้องถิน่ ดงัเหน็ได้ชดัเจนจากการปรับเปลีย่นนิยามการบชูาผสีงูสดุมาเป็นการนบัถอืผปีูต่า

กระบวนการคนืฮตีตามการชีน้�าของผูใ้หญ่บ้าน ท�าให้ชาวบรบู้านสายธาราทีต้่องการ

เข้าสูธ่รุกจิท่องเทีย่วสามารถอาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีเดิม โดยไม่ต้องย้ายออกจากอาณาบรเิวณของ

ผีบรรพบรุษุ เช่น ป้าโสภี วัย 60 ปี ซ่ึงได้ดัดแปลงบ้านของตนเองเป็นโฮมสเตย์เล่าว่า ในอดตี

ถือว่าการท�าโฮมสเตย์เป็นเรือ่งผดิฮตีคอง ผดิผบีรรพบรุษุ เพราะแม้แต่สมาชกิในครวัเรอืนยงั

มีแบบแผนก�าหนดการใช้พื้นที่ที่ชัดเจน เช่น เขยและสะใภ้จะต้องขึ้นลงบันไดคนละด้านกับ 

พ่อเฒ่าแม่เฒ่า เป็นต้น นอกจากกิจการโฮมสเตย์แล้ว ชาวบรูยังได้เข้าไปมีส่วนร่วมใน

กระบวนการประดิษฐ์วัฒนธรรมจัดแสดงเชิงการท่องเที่ยว เช่นการประกอบพิธีเลี้ยงผีสูงสุด

ประจ�าปีซ่ึงกลายเป็นกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเปิดให้นักท่องเที่ยว

สามารถเข้าชม ตลอดจนเคยมีการถ่ายท�าสารคดีเกี่ยวกับพิธีดังกล่าวเพื่อเป็นการเผยแพร่

วฒันธรรมชาวบร ูจนในอกีแง่หน่ึง กลายเป็นการผลติซ�า้ภาพตวัแทนว่าวฒันธรรมหมายถงึวถิี

ชวีติ “ดัง้เดมิ” ทีเ่รยีบง่าย ทัง้ทีใ่นความเป็นจรงิ ชาวบ้านสายธารายงัต้องต่อสูก้บัการถกูเบยีด

ขบัพืน้ทีท่�ากนิจากการประกาศพืน้ทีอ่ทุยานฯ รวมไปถงึผลประโยชน์การท่องเทีย่วทีท่�าให้เกดิ

ความเหลือ่มล�า้เรือ่งรายได้และความขดัแย้งระหว่างกลุม่ตระกลู (เกยีรตศิกัดิ ์บงัเพลิง 2558ข, 

44-45)

หมูบ้่านสมสนกุ: การคนืฮตีในระดบัครวัเรอืน 

บ้านสมสนุกได้รับแรงผลกัดันจากปัจจยัการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิในระดับโครงสร้างน้อย

กว่าบ้านสายธารา ท�าให้การตัดสนิใจคนืฮตีเป็นกระบวนการในระดบัครวัเรอืน ซึง่เร่ิมปรากฏ

ให้เห็นนับจากช่วงทศวรรษ 2520 เมื่อมีอัตราการเคลื่อนย้ายของประชากรด้วยเงื่อนไขเชิง

สังคม-เศรษฐกิจมากขึ้น ครัวเรือนท่ีคืนฮีตจะย้ายไปสร้างบ้านเรือนติดกับวัดด้านตะวันตก 

หรือท่ีเรียกกันว่า “คุ้มวัดใต้” และปรับวิถีชีวิตเข้าสู่วัฒนธรรมพุทธศาสนาโดยปฏิบัติตาม

ขนบประเพณขีองวฒันธรรมพทุธศาสนาท้องถ่ิน (ฮตีสบิสอง) แต่ไม่ได้ปรบัการนยิามผสีงูสดุ

มาเป็นผปีูต่าเหมอืนกรณบ้ีานสายธารา ชาวบรท่ีูคืนฮตีจะเข้าร่วมพธิเีลีย้งผสีงูสดุประจ�าปีใน

ช่วงเดอืนสามและเดอืนหกร่วมกับครัวเรือนท่ีไม่ได้คืนฮตี การคนืฮตีในระดบัครวัเรอืนสะท้อน
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ให้เห็นถึงความเป็นผู้กระท�าการของปัจเจกในการจัดการกับเงื่อนไขท้ังในระดับโครงสร้าง

สังคม-ความเชื่อชาวบรู และปฏิสัมพันธ์กับสังคมภายนอก ซึ่งน�าไปสู่กระบวนการคืนฮีตที ่

แตกต่างกนัในแต่ละครวัเรือน ดังกรณขีอง ขาว และ เก่ง ซึง่จะได้อภปิรายต่อไปน้ี

ส�าหรบัชาวบรใูนหมูบ้่านทีท่�าการวจิยัภาคสนาม การนบัถอืผบีรรพบรุษุจะสบืทอดทาง

ฝ่ายหญิง เม่ือมกีารแต่งงานจะมกีารท�าพธิคีรอบผีรบัฝ่ายชายเข้ามาอยู่ในครวัเรอืน โดยท่ีฝ่าย

ชายยังถือผีบรรพบุรุษของกลุ่มตระกูลเดิม การเป็นลูกสาวจึงมีนัยที่พวกเธอต้องสืบทอด 

ผบีรรพบรุษุของกลุม่ตระกูลต่อไป ครอบครัวของขาว ชาวบรวูยั 50 ปี ตดัสนิใจท�าพธิคีนืฮตี

เมือ่ พ.ศ. 2549 เน่ืองจากภรรยาของขาวเห็นว่ามคีวามจ�าเป็นเพือ่ความสะดวกในการใช้ชวีติ

ของลูกๆ ที่จะออกไปท�างานและศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในเขตเมือง หลังจากท�าพิธ ี

คนืฮตี พวกเขาได้ขนของย้ายออกมาอยูท่างคุ้มวดัใต้ในทนัท ีอย่างไรกด็ ี ด้วยโครงสร้างการ

สบืสายตระกลู ขาวจงึยงัคงนบัถือผบีรรพบรุษุของกลุ่มตระกลูเดมิซึง่เขามฐีานะเป็นเจ้าฮตี และ

ยงัสามารถกลบัมาเป็นผูน้�าประกอบพิธเีลีย้งผขีองกลุม่ตระกลูตนเองได้ตามเดมิ ขณะเดยีวกนั 

เนื่องจากครัวเรือนของขาวได้คืนฮีตแล้ว เขาจึงสามารถเข้าร่วมบุญพิธีทางพุทธศาสนาใน 

ท้องถิน่ร่วมกบัสมาชกิชมุชนท่ีเปลีย่นมานับถือพทุธศาสนาได้เช่นกนั

การคืนฮีตของครอบครัวเก่งอาจดูไม่ราบรื่นเท่ากรณีครอบครัวของขาว พวกเขาต้อง

ผ่านกระบวนการคนืฮตีมากกว่าหนึง่ครัง้และได้ส่งผลสบืเนือ่งเป็นตราประทบัทางสงัคมส�าหรบั

สมาชกิบางคน การคนืฮตีครัง้แรกเกดิขึน้จากการตดัสินใจของ สนอง พ่ีชายคนโต แต่ภายหลงั

คนืฮตีได้ไม่นานสนองกม็อีาการป่วย จนญาตพิีน้่องตดัสินใจให้หมอดชู่วยท�านายและบอกว่า

เขาป่วยเพราะ “ผดิผี (บรรพบรุษุ)” ต้องท�าพธิกีลบัเข้ามานบัถอืผบีรรพบรุษุของกลุม่ตระกลู 

หลังจากประกอบพธิแีล้วอาการของสนองกค่็อยๆ ดข้ึีนและหายเป็นปกต ิแต่ในเวลาต่อมา เก่ง 

น้องชายคนสดุท้อง ได้เสนอให้ครอบครัวท�าการคนืฮตีอกีครัง้ เนือ่งจากเก่งท�างานเป็นผูช่้วย

นกัวจิยัทีเ่ข้ามาท�าการศกึษาวถิชีวีติวฒันธรรมของชาวบร ูนอกจากจะต้องรบัคนจากนอกชมุชน

มาอาศยัอยูใ่นบ้านของตนแล้ว บางครัง้เก่งยงัต้องเดินทางออกนอกหมู่บ้านหรือข้ามไปฝ่ังลาว

กบันกัวจิยัเป็นเวลาหลายวัน ท�าให้ได้รับแรงกดดนัจากสมาชกิในชมุชนว่าท�าในสิง่ที ่ “ผดิผี 

ผดิฮตีผิดคอง” จงึตกลงกันกบัพีน้่องว่าจะท�าพธิคีนืฮตีอกีครัง้ อย่างไรกด็ ี ป้าของเก่งทีไ่ม่ได้

คนืฮตีออกจากกลุม่ตระกูลเดิมเล่าว่า ภายหลงัจากพ่ีน้องครอบครวันีพ้ากนัท�าพธิคีนืฮตีออก
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ไปแล้ว สนองกล้็มป่วยอกีครัง้และเสียชวีติในเวลาต่อมา หลงัจากนัน้ เก่งไม่ค่อยเข้ามาคลกุคลี

กับญาตพิีน้่องเหมอืนแต่ก่อน ป้าคิดว่า “เขาคงกลวัว่า ญาติๆ  จะกล่าวหาเขาว่าเป็นคนพาพี่

ชายออกไปตาย”

ในส่วนครวัเรอืนทีย่งัไม่คืนฮตี ผูเ้ขียนพบว่าได้มกีารปรับและลดทอนความเข้มงวดของ

ฮตี ดงักรณคีรอบครวัของ แตน ซ่ึงอยูใ่นกลุม่ตระกูลของขาว ลกูชายของแตนชอบพอกบัหญงิ

สาวคนลาวท่ีมาเป็นแรงงานในอ�าเภอและตดัสนิใจอยูก่นิด้วยกนัก่อน ภายหลงัพ่อแม่ฝ่ายหญงิ

ทราบเรือ่งได้มกีารเจรจากับครอบครวัของแตน และจัดพิธีแต่งงานอย่างเรยีบง่ายในวันรุง่ขึน้ 

โดยแตนได้เชญิขาวในฐานะเจ้าฮตีของตระกูลมาท�าพธิคีอบรบัสะใภ้เข้าตระกลูด้วยเครือ่งเซ่น

เป็นไก่หนึง่ตวัและเหล้าหนึง่ขวด ซึง่ถอืเป็นการปรบัลดจากเกณฑ์ในสมัยก่อนท่ีถือว่าหากผดิผี

ต้องเสียควาย จะเห็นว่า การคืนฮีตหรือการปรับแบบแผนเกี่ยวกับฮีตเป็นกลไกการปรับ

โครงสร้างทางสงัคม-ความเช่ือ โดยในบางกรณไีด้อาศัยการอ้างองิกบัวฒันธรรมพทุธศาสนา

ท้องถิน่ ขณะเดยีวกนั เจ้าฮตีหรอืผู้อาวุโสตามโครงสร้างความสมัพันธ์ทางสังคมในระบบกลุม่

ตระกลู กย็งัมบีทบาทน�าในพธีิบุญทางพทุธศาสนา เช่น เป็นผูน้�าในการจัดการเกีย่วกบัพิธร่ีวม

กบัพระสงฆ์ ท�าให้เหน็การปรบัตัวของความสมัพนัธ์ตามโครงสร้างทางสงัคม-ความเช่ือดัง้เดมิ

ภายใต้เงือ่นไขทางสังคม-เศรษฐกจิท่ีส่งผลต่อการจดัการพืน้ทีท่างสงัคมทีเ่ปลีย่นไป 

“คนืฮีต”: การออกจากแรงตงึเครยีดภายในกลุม่ตระกลู

นอกจากการคนืฮตีจะมวัีตถุประสงค์เพือ่เปิดพืน้ท่ีให้กบัวถิปีฏบิตัติามวฒันธรรมพทุธศาสนา

และเพือ่การด�าเนนิชวีติในท่ามกลางความเปลีย่นแปลงทางสงัคม-เศรษฐกิจแล้ว ผูเ้ขียนพบ

ว่า การคืนฮีตยังเป็นกลไกปรับความสัมพันธ์ภายในชุมชน เม่ือเกิดแรงตึงเครียดหรือ 

ความขดัแย้งกบัโครงสร้างความสมัพนัธ์ทางสงัคมเดิม โดยเฉพาะเม่ือชุมชนบรไูด้กลายเป็น 

หน่วยทางการปกครองในโครงสร้างของรัฐไทย ท่ีมตีวัแทนจากระบบเลอืกตัง้สมาชกิองค์การ

บรหิารส่วนต�าบล (อบต.) นับจากทศวรรษ 2530 เป็นต้นมา ดงัทีผู่เ้ขยีนได้ชีใ้ห้เหน็ก่อนหน้า

น้ีแล้วว่า แบบแผนความสัมพันธ์ตามโครงสร้างการจัดองค์กรทางสังคมดั้งเดิมของชาวบรู  

ยังคงเป็นเงื่อนไขที่ส�าคัญและเป็นพื้นฐานเชื่อมโยงชุมชนชาวบรูกับโครงสร้างทางสังคม-
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การเมอืงภายในบรบิทของรฐัไทย โดยเฉพาะในมติทิีเ่ชือ่มโยงกบัความสมัพนัธ์เชงิอปุถมัภ์ใน

เครอืข่ายการเมอืงท้องถิน่ (เกียรตศิกัด์ิ บังเพลงิ 2558ข, 46-47) ดงัตวัอย่างจากกรณกีาร

แข่งขันระหว่างผู้สมัครสองคนในการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) ที่

หมูบ้่านสมสนกุเมือ่ พ.ศ. 2553 ซ่ึงเป็นสมาชกิในกลุม่ตระกลูเดยีวกนั 

แสน และ ถนอม เป็นเพือ่นตัง้แต่สมยัเด็ก และเป็นสมาชกิร่วมกลุม่ตระกลูทีม่ขีาวเป็น

เจ้าฮตีซึง่เป็นกลุม่ตระกลูใหญ่ของหมูบ้่าน ในขณะทีถ่นอมเป็นสมาชกิกลุม่ตระกลูโดยสาย

เลือด แสนเข้าสู่กลุ่มตระกูลผ่านการแต่งงาน เนื่องจากกลุ่มตระกูลดั้งเดิมของแสนซึ่งตั้ง

ถ่ินฐานอยู่ในดินแดนประเทศลาวปัจจุบัน มีสมาชิกค่อนข้างน้อยและไม่มีลูกหลานสืบทอด

ครัวเรือนผู้น�ากลุ่มตระกูล สมาชิกท่ีเหลือจึงกระจายกันไปเป็นสมาชิกของกลุ่มตระกูลหรือ 

ชุมชนอื่นๆ ผ่านการแต่งงาน รวมท้ังแสนซ่ึงได้ท�าพิธีคอบเข้ามาเป็นเขยในกลุ่มตระกูลของ

ภรรยา กระบวนการเข้าสู่กลุ่มตระกูลและการเช่ือมโยงกับเครือข่ายทางสังคมของแสน

คล้ายคลงึกับ เลก็ ผูเ้ป็นพ่อตา ซึง่เป็นสมาชกิของกลุม่ตระกลูทีต่ดัสนิใจอพยพข้ามน�า้โขงเข้า

มาตัง้ถิน่ฐานในฝ่ังประเทศไทยเป็นกลุม่แรกๆ ก่อนจะได้แต่งงานเข้ามาเป็นสมาชกิของกลุม่

ตระกลู เลก็และแสนต่างให้ความส�าคัญกบัเครอืญาตใินกลุม่ตระกลูทัง้ฝ่ังลาวและไทย ใน

กรณขีองเลก็ การให้ความร่วมมอืกบัเจ้าหน้าท่ีรัฐไทยและให้ความช่วยเหลอืญาตพ่ีิน้องจาก

ฝ่ังลาวในช่วงของการเปลีย่นแปลงการปกครองในลาว (ค.ศ. 1975 / พ.ศ. 2518) ท�าให้เขา

เป็นทีรู่จ้กันบัถอืของเจ้าหน้าท่ีรฐัไทยและคนท้องถิน่อยู่มาก นอกจากตัวเลก็เองท่ีได้รบัการ

ยอมรับให้เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้ว ยังส่งผลให้ลูกๆ รวมถึงญาติพ่ีน้องอีกหลายคนได้เป็นทั้ง 

เจ้าหน้าทีร่ฐัและนักการเมอืงในท้องถิน่สืบเน่ืองมาจนถงึปัจจบุนั

การเข้ามาเป็นเขยในครอบครวัของเลก็ ท�าให้แสนได้สมัผสัและเรยีนรูก้ลยุทธ์ต่างๆ ใน

การหาเสยีง การเลอืกตัง้ในปี 2553 เป็นการแข่งขนัเพ่ือชงิต�าแหน่งสมาชกิองค์การบรหิาร 

ส่วนต�าบล 2 ต�าแหน่ง โดยหน่ึงในสามของผูส้มคัรเป็นเจ้าของต�าแหน่งนีม้าก่อน และเป็นที่

คาดหมายว่าจะได้กลบัมาด�ารงต�าแหน่งอกี ดงันัน้โดยนยัแล้วแสนกบัถนอมจะต้องแข่งขันกนั

เพือ่ชงิทีว่่างอกีหนึง่ต�าแหน่ง ในขณะทีถ่นอมมคีวามเชือ่มัน่ว่าตนเป็นสมาชกิของกลุม่ตระกลู

ใหญ่ และจะได้รบัความสนบัสนนุจากเครอืญาต ิ แสนอาศยัความได้เปรยีบจากอิทธพิลทาง 

การเมอืงของเลก็ ประกอบกับใช้กลยทุธ์ทางการเมืองเช่นการเลีย้งและแจกจ่ายในการหาเสยีง 
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ดังทีแ่สนเล่าย้อนความหลงัให้ผูเ้ขียนฟังว่า “สมยัผมหมดไม่เยอะ แค่หลกัหมืน่ ผดิกบัสมยันี้

หมดกนัเป็นแสน” ผลการเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ แสนได้รับเลอืกต้ังด้วยคะแนนเป็นอนัดบัสองรอง

จากอดตีสมาชกิ อบต. ส่งผลให้ถนอมไม่ได้รับการเลือกตัง้

หลงัจากการเลอืกตัง้ ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างถนอมกบัแสนน้อยลดลง และต่อมาถนอมได้

ตดัสินใจคืนฮตีและย้ายครอบครวัมาสร้างเรือนใหม่ใกล้กบับรเิวณคุม้วดัใต้ ในกรณนีี ้การคนื

ฮตีเป็นส่วนหน่ึงของการปฏบัิตเิพ่ือจดัการกบัแรงตงึเครียดของความสมัพนัธ์ภายในกลุม่ ทัง้น้ี 

เม่ือพิจารณาถึงวัตถุประสงค์หลักของการคืนฮีตในความรับรู้ของสมาชิกชุมชนส่วนใหญ่ จะ

เห็นว่าการคนืฮตีของถนอมมนัียเชงิสัญลกัษณ์ในการปรบัเปลีย่นความสมัพนัธ์กบัเครอืญาติ

ในกลุม่ตระกูล ซ่ึงอาจตคีวามได้ว่าเป็นผลสบืเนือ่งจากความขดัแย้งทางการเมอืง แต่ในขณะ

เดียวกนักค็งความคลมุเครอืและหลกีเลีย่งการเผชญิหน้าภายในชมุชน ด้วยการอ้างองิกบัวถิี

ปฏบิตัอินัเป็นทีย่อมรับร่วมกนัในชมุชน 

กรณตีวัอย่างดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการคืนฮตีอนัมวีตัถปุระสงค์เบือ้งต้นเพ่ือเปลีย่น

จากการอ้างอิงตัวตนกับระบบความเชื่อด้ังเดิม มาสู่วัฒนธรรมพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 

พุทธศาสนาท้องถ่ิน อาจมีผลสืบเนื่องในปริมณฑลท่ีนอกเหนือไปจากแบบแผนปฏิบัติทาง

ศาสนา ยิง่ไปกว่าน้ัน การคืนฮตียงัเป็นกระบวนการทีไ่ม่ได้สิน้สดุเพยีงการออกจากโลกภาย

ใต้อ�านาจของผบีรรพบุรุษ แต่อาจเป็นการเปิดพืน้ท่ีให้กบัพลวัตของระบบความเชือ่ด้ังเดิม ผ่าน

การอ้างองิกบัวฒันธรรมพทุธศาสนาท้องถ่ิน ดังจะได้อภปิรายในหวัข้อต่อไป

ระบบความเชือ่ด้ังเดมิในวฒันธรรมพทุธศาสนาท้องถ่ิน

ดังกล่าวแล้วว่าเป้าหมายอย่างเป็นทางการของการคนืฮตี คือ การออกจากโครงสร้างการจดั

องค์กรทางสังคม-ความเชือ่ดัง้เดมิเพือ่แสดงตวัตนว่าเป็นส่วนหนึง่ของวฒันธรรมพทุธศาสนา 

อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการกลายเป็นพลเมืองรัฐไทยของชาวบรู ซึ่งขณะเดียวกันก็อยู่

ภายในบรบิทของปฏิสัมพนัธ์ทางวัฒนธรรมในระดับท้องถิน่ (เกยีรตศัิกดิ ์ บงัเพลงิ 2558ข, 

38-40) ในหัวข้อนี้ ผู้เขียนจะได้อภิปรายถึงพลวัตของวิถีปฏิบัติที่เช่ือมโยงระบบความเช่ือ

ด้ังเดมิของชมุชนกบัวัฒนธรรมพทุธศาสนาท้องถิน่ อนัเป็นแบบแผนปฏบิตัชิดุหลกัในวฒันธรรม
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ท้องถ่ินอีสาน ทัง้ในมติทิีส่ะท้อนให้เห็นการปรบัเปลีย่นโครงสร้างความสมัพนัธ์เชงิอ�านาจของ

ผู้ปฏิบัติทางศาสนา และวัฒนธรรมพุทธศาสนาท้องถิ่นในฐานะยุทธวิธีที่ชาวบรูใช้ในการ 

ต่อรองกับข้อจ�ากัดของแบบแผนปฏิบัติตามระบบความเชื่อดั้งเดิม ตลอดจนต่อรองกับ 

เครอืข่ายความสัมพนัธ์ข้ามพรมแดนชาตพินัธ์ุด้วย 

แม้การคืนฮตีจะไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อแบบแผนความเชือ่ทีเ่กีย่วข้องกบัผสีงูสดุ แต่ดงั

ได้กล่าวแล้วว่า ชาวบรบูางชมุชนได้ปรบัมาอ้างองิกบัผสีงูสดุในฐานะผีปูต่าหรอืหลกับ้านตาม

ระบบความเชือ่ในวฒันธรรมลาว ซึง่ขณะเดยีวกนักส่็งผลให้วฒันธรรมพทุธศาสนาท้องถิน่เข้า

มามบีทบาททดแทนในการเชือ่มโยงระหว่างปัจเจกกบัโลกศกัดิส์ทิธิ ์ เช่น เมือ่มสีตัว์ท่ีเชือ่กนั

ว่าจะน�าเคราะห์ร้ายเข้ามาในบ้านของขาว ตามความเช่ือเดมิจะต้องท�าพิธีบชูาเซ่นไหว้ผเีพ่ือ

ขอขมาลาโทษ แต่ครอบครัวของขาวเลอืกนิมนต์พระสงฆ์มาท�าพธิสีะเดาะเคราะห์พร้อมท�าบญุ

บ้าน โดยเช่ือว่าจะเป็นการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไป หรือป้าของเก่งที่เลือกไหว้พระอธิษฐาน 

ขอพรให้ลกูหลานหายจากความเจบ็ป่วย พร้อมๆ กบัขอให้ผบีรรพบรุษุช่วยคุม้ครองซึง่เป็นวถิี

ปฏิบัติตามความเชื่อเดิม แม้ทั้งสองกรณีนี้อาจเป็นตัวอย่างของปรากฏการณ์ที่พระสงฆ์ใน

ฐานะตวัแทนของวัฒนธรรมพทุธศาสนาเข้ามาทดแทนหรอืผสมผสานกับแบบแผนเชิงพิธีกรรม

ในระบบความเชื่อด้ังเดิม แต่ขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นความเป็นผู้กระการของปัจเจกที่

เลอืกจดัการกบัช่วงชัน้ของระบบความเชือ่ในชมุชนแตกต่างกนัไปด้วย

การเปิดรบัวฒันธรรมพุทธศาสนาท้องถิน่อาจท�าให้ดเูหมอืนว่าชาวบรูเปลีย่นมาปฏบิตัิ

ตามฮตีคองประเพณลีาว/ไทยอีสาน แต่ในระดบัของการปฏบิตัจิะเหน็ว่าชาวบรไูด้ใช้วัฒนธรรม

พุทธศาสนาท้องถิ่นเป็นยุทธวิธีต่อรองกับข้อจ�ากัดของระบบความเช่ือดั้งเดิมได้อย่าง 

หลากหลาย ดังจะเห็นได้จากวิถีปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับพิธีแจกข้าวในวัฒนธรรมพุทธศาสนา 

ท้องถิน่ ชาวบรไูด้เชือ่มโยงวัตถุประสงค์ของพธีิแจกข้าวทีเ่ป็นการอทุศิส่วนกศุลให้กบัพ่อ แม่ 

หรือเครือญาติที่เสียชีวิตไปแล้ว ให้มีความหมายทดแทนพิธีเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษตามระบบ

ความเชือ่ดัง้เดมิทีเ่รยีกว่า “พธิรีะเปิป” จากค�าบอกเล่าของชาวบรใูนพืน้ทีศ่กึษา พธิ ีระเปิป ได้

ถูกละเลิกไปเพราะ “การจัดพิธีนี้ส้ินเปลือง” ต้องใช้เครื่องเซ่นไหว้คือควายซึ่งมีราคาแพง 

ประกอบกบัในช่วงพธีิยงัต้องเตรยีมรบัรองญาตพิีน้่องหมดวนัหมดคนื การปรบัมาประกอบพธิี

แจกข้าวทดแทน จงึช่วยลดการส้ินเปลอืงงบประมาณตามแบบแผนพธิดีัง้เดมิได้ 
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นอกจากนี ้พธิแีจกข้าวยงัอยูน่อกเหนอืกฎเกณฑ์ทีอ้่างองิกบัโครงสร้างของกลุม่ตระกลู

ได้ เช่น ผู้เขียนพบว่าแสนซึง่ได้ผ่านพธิคีอบเข้ามานบัถอืผบีรรพบุรษุของกลุม่ตระกูลภรรยา 

สามารถจดัพิธแีจกข้าวเพือ่ท�าบญุให้กบัแม่ของเขาทีเ่ป็นสมาชิกของกลุ่มตระกูลเดมิ โดยเลอืก

ใช้วดัเป็นสถานทีจ่ดังานแทนท่ีจะจดัท่ีเรอืน แม้แสนจะให้เหตผุลกบัคนทัว่ไปว่าเพราะในวดัมี

ความสะดวกสบายและสถานที่กว้างขวางสามารถต้อนรับญาติพ่ีน้องท่ีมาร่วมงานได้ทั่วถึง 

อย่างไรกด็ ีเนือ่งจากแม่ของแสนเป็นสมาชกิคนละกลุ่มตระกูลกับภรรยาของแสน จึงได้รับการ

ทดัทานจากผู้อาวโุสในกลุ่มตระกลูของภรรยาว่า หากจดัพธิแีจกข้าวให้กบัผบีรรพบรุษุของกลุม่

ตระกลูเดมิทีเ่รือนท่ีอยูใ่นปัจจบัุน จะเป็นการขัดกบัฮตีของผบีรรพบรุุษของกลุม่ตระกลูทางฝ่าย

ภรรยา จงึท�าให้แสนเลอืกใช้วัดเป็นสถานท่ีจดังานแทน 

นอกจากในปริมณฑลของพธีิกรรมแล้ว เทศกาลบญุในวฒันธรรมพทุธศาสนาท้องถิน่

ยังเป็นปัจจัยที่เปิดพื้นที่ให้ชาวบรูเดินทางไปตามหมู่บ้านต่างๆ เกิดการเช่ือมโยงความเป็น 

บรใูนกลุม่เครอืญาติพีน้่องข้ามพรมแดนรัฐชายแดนไทย-ลาว และยงัสามารถขยายเครอืข่าย

ความสมัพนัธ์ทางสงัคม-เศรษฐกจิข้ามพรมแดนชาตพินัธุใ์นท้องถิน่ ชาวบรสูามารถสร้างความ

สมัพนัธ์กบัเครอืข่ายข้ามพรมแดนรฐัและพรมแดนชาตพัินธุผ่์านวฒันธรรมการ “ร่วมบญุ” เช่น 

ชาวบรฝ่ัูงไทยมกัจดับุญกฐนิหรอืผ้าป่าเพือ่ระดมทนุและสิง่ของไปบรจิาคหรอืร่วมสร้างวดัใน

หมูบ้่านของเครอืญาติในฝ่ังลาว เป็นท่ีสังเกตว่าในกรณีนี ้พีน้่องชาวบรทัูง้สองฝ่ังจะใช้การไป 

“ร่วมบญุ” เป็นเงือ่นไขต่อรองกบักฎระเบยีบในการข้ามแดน ซึง่สามารถปรบัปรนและยดืหยุน่

ให้ “พีน้่อง” ไปมาหากันได้ 

ประเพณท่ีีมีวัฒนธรรมพทุธศาสนาท้องถิน่เป็นพืน้ฐาน ไม่เพยีงเป็นกรอบอ้างองิในการ

ปรับตัวต่อรองและเชือ่มโยงอตัลกัษณ์ความเป็นบร ูแต่ยงัเป็นช่องทางให้ชาวบรขูยายเครอืข่าย

ความสมัพนัธ์ทางสงัคมเพือ่เชือ่มโยงกลุม่ของตนเข้ากบัคนลาวในท้องถิน่ ดงักรณขีอง สอน 

ซึง่มสีายสมัพนัธ์ “ฮักแพง” กับคนลาวในท้องถ่ินหลายหมู่บ้าน นอกจากสอนจะเป็นผูป้ระสาน

จดัการให้ชาวบรเูดนิทางข้ามพรมแดนรฐัไป “ร่วมบุญ” แล้ว สอนมกัน�าสิง่ของทีห่าซือ้ได้ยาก

ในฝ่ังลาวไปมอบให้ญาตพิีน้่อง ขณะเดียวกนัก็เป็นช่องทางในการน�าสนิค้าท้องถิน่กลบัมาขาย 

จะเห็นว่าการผสมผสานระบบความเชื่อดั้งเดิมในวัฒนธรรมพุทธศาสนาท้องถิ่นเป็นปัจจัย
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ส�าคญัในกระบวนการปรบัตวัต่อรองทางวฒันธรรมของชาวบรคูวบคูไ่ปกบัสร้างโอกาสในบรบิท

ของความเปลีย่นทางสังคม-เศรษฐกิจ 

สรปุ

บทความนีไ้ด้อภปิรายให้เห็นว่า สังคมบรูซึง่มโีครงสร้างการจัดองค์กรทางสงัคมบนพ้ืนฐาน

ระบบความเชือ่ดัง้เดมิ มฮีตีทีค่วบคุมพฤตกิรรมและความสมัพนัธ์ภายในกลุม่ท่ีเข้มข้น เมือ่

เข้ามาอยู่ในบริบทของรัฐ ท�าให้พวกเขาต้องปฏิสัมพันธ์กับอ�านาจรัฐและการครอบง�า โดย

เฉพาะพุทธศาสนาซึ่งเป็นกลไกอ�านาจรัฐ และเป็นพื้นฐานของวัฒนธรรมทั้งไทยและลาวใน

ท้องถ่ิน ชาวบรูจึงเผชิญกับทางเลือกที่จะปรับเปลี่ยนหรือจะรักษาจารีตเดิม ในเงื่อนไขของ

อ�านาจรฐั ชาวบรไูด้พฒันากลยทุธ์การต่อรองกบัความเช่ือดัง้เดมิ จัดการพ้ืนทีชุ่มชนให้มีวัด

อนัเป็นสญัลกัษณ์ทางพทุธศาสนาซ่ึงแสดงนัยของการเป็นพลเมอืงทีด่ใีนบรบิทของรฐั  

ส่วนในเงือ่นไขการครอบง�าของวฒันธรรมท้องถิน่ และความเปลีย่นแปลงทางสงัคม-

เศรษฐกิจ  ชาวบรไูด้พฒันากลยทุธ์ทีส่�าคัญคอืการ “คนืฮตี” ออกจากโครงสร้างการจัดองค์กร

ทางสังคม-ความเชือ่ด้ังเดิม เพ่ือความยดืหยุน่ในการด�าเนนิชวีติของสมาชกิตัง้แต่ระดบัชมุชน

ไปจนถึงครอบครวัและปัจเจกตามความแตกต่างของเง่ือนไขทางสงัคม-เศรษฐกจิ ในบางกรณี

การคนืฮตียงัเป็นกระบวนการจดัการความสัมพนัธ์ทีต่งึเครยีดหรอืขดัแย้งกบัเครอืญาตพิีน้่อง 

โดยหนัไปใช้กรอบอ้างองิวฒันธรรมพทุธศาสนาท้องถิน่ วฒันธรรมพทุธศาสนาท้องถิน่ได้เป็น

เงือ่นไขส�าคญัในกระบวนการปรบัตัวซ่ึงน�าไปสู่การเปลีย่นแปลงอตัลกัษณ์ทางชาตพินัธุ ์ซึง่มี

รปูแบบทีห่ลากหลายและสะท้อนให้เห็นพลวัตของระบบความเชือ่ดัง้เดมิและโครงสร้างความ

สมัพนัธ์ทางสงัคมภายในชมุชนบร ู ดังจะเห็นได้จากการปรับหรอืผสมผสานความเชือ่ผสีงูสดุ

ของหมู่บ้านให้เป็นผปีูต่า ท�าให้ยงัคงรกัษาแบบแผนความเช่ือดงัเดิมของชุมชนไว้ได้ การนยิาม

ความหมายบุญพิธีทางพุทธศาสนาทดแทนพิธีกรรมในระบบความเชื่อดั้งเดิม และช่วยให้

สามารถต่อรองกบักฎเกณฑ์ตามระบบฮตีเดมิได้ และการยดึโยงตนเองเข้ากบั “บญุพิธ”ี ทาง

พุทธศาสนาท�าให้สามารถเชื่อมโยงความเป็นบรูระหว่างเครือญาติ และเป็นช่องทางขยาย 

เครอืข่ายความสัมพนัธ์ทางสังคมกบัคนลาวในท้องถิน่ 
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การคืนฮีตจึงเป็นยุทธวิธีในการปลดปล่อยชาวบรูออกจากกฎเกณฑ์แบบดั้งเดิม เพื่อ

ปรบัเปลีย่นโครงสร้างวัฒนธรรมแบบจารีตและปรบัตัวกบัความเปลีย่นแปลง และแสดงให้เหน็

ความเป็นผู้กระท�าการในการจัดการกับเงื่อนไขทั้งในระดับโครงสร้างสังคมชุดเดิม อ�านาจ 

หรอืการครอบง�าจากภายนอก รวมถงึการปฏสิมัพนัธ์กบัคนต่างกลุม่ชาตพินัธุ ์ ด้วยการเลอืก

ทีจ่ะปรบัเปลีย่นหรอืตคีวามบางองค์ประกอบเพือ่รักษาระบบคุณค่าดัง้เดมิไว้ได้
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