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พุทธศาสนาในฐานะที่เป็นกลไกของอ�ำนาจรัฐและเป็นพื้นฐานของวัฒนธรรมท้องถิ่นในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย มีบทบาทต่อการผนวกรวมและครอบง�ำกลุม่ ชาติพนั ธุบ์ รูซงึ่ เป็น
ประชากรส่วนน้อยในภูมิภาค บทความนี้อภิปรายเกี่ยวกับการปรับตัวทางวัฒนธรรมของ
ชาวบรู ในประเด็นว่าด้วยพลวัตของระบบความเชือ่ ดัง้ เดิมในวัฒนธรรมพุทธศาสนา โดยเสนอ
ว่าชาวบรูได้พฒ
ั นากลยุทธ์ทสี่ �ำคัญคือการ “คืนฮีต” ซึง่ เป็นกระบวนการเชิงพิธกี รรมเพือ่ ขอ
ออกจาก “ฮีต” หรือกฎเกณฑ์ในระดับกลุม่ ตระกูลตามโครงสร้างการจัดองค์กรทางสังคมความเชือ่ ดัง้ เดิม เพือ่ เปิดพืน้ ทีใ่ ห้กบั วิถปี ฏิบตั ติ ามวัฒนธรรมพุทธศาสนาและเพือ่ การด�ำเนิน
ชีวิตในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางสังคม-เศรษฐกิจ และขณะเดียวกันก็เป็นยุทธวิธีใน
การออกจากแรงตึงเครียดของความสัมพันธ์ทางสังคมในชุมชน และต่อรองกับข้อจ�ำกัดของกฎ
เกณฑ์ตามระบบความเชื่อดั้งเดิม ควบคู่ไปกับการขยายเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมเศรษฐกิจข้ามพรมแดนรัฐชาติและพรมแดนชาติพนั ธุ์ โดยยังคงธ�ำรงอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์
บางส่วนไว้ได้
ค�ำส�ำคัญ กลุม่ ชาติพนั ธุบ์ รู, ระบบความเชือ่ ดัง้ เดิม, วัฒนธรรมพุทธศาสนา
บทคัดย่อ
abstract
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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บทความนี้เป็นการพัฒนาประเด็นต่อเนื่องจากการศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณนาว่าด้วยกลุ่ม
ชาติพันธุ์บรูในบริบทสังคมร่วมสมัย (เกียรติศักดิ์ บังเพลิง 2558ก; เกียรติศักดิ์ บังเพลิง
2558ข) ซึ่งได้ท�ำการวิจัยภาคสนามในหมู่บ้านบรูบริเวณชายแดนไทย-ลาว เป็นเวลา
12 เดือน ระหว่าง พ.ศ. 2557 - 2558 งานศึกษาของผูเ้ ขียนได้ชใี้ ห้เห็นว่า ภายใต้เงือ่ นไขของ
อ�ำนาจรัฐและความเปลี่ยนแปลง ชาวบรูได้ปรับตัวและผสมผสานวัฒนธรรมของตนเองกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่นและรัฐ ท�ำให้ชาวบรูประกอบสร้างความเป็นชาติพันธุ์ได้อย่างเลื่อนไหล
(เกียรติศกั ดิ์ บังเพลิง 2558ก) โดยเฉพาะอย่างยิง่ บทบาทของระบบความเชือ่ ดัง้ เดิมอันเป็น
พืน้ ฐานส�ำคัญของโครงสร้างการจัดพืน้ ทีแ่ ละองค์กรทางสังคม-การเมือง ทีม่ สี ว่ นส�ำคัญในการ
สร้างส�ำนึกร่วมเชิงชาติพันธุ์ และในขณะเดียวกันก็ได้สร้างพรมแดนทางอัตลักษณ์ชาติพันธุ์
ระหว่างชาวบรูกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ (เกียรติศักดิ์ บังเพลิง 2558ข, 33-35) จากการวิจัย
เอกสารและข้อมูลจากประวัติศาสตร์บอกเล่าของชาวบรูหมู่บ้านสมสนุกและสายธารา
ในอ�ำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี1 สะท้อนให้เห็นว่า นับจากชาวบรูทงั้ สองหมูบ่ า้ นได้
เข้ามาตัง้ ถิน่ ฐานในประเทศไทยเมือ่ พ.ศ. 2457 พุทธศาสนาเป็นหนึง่ ในกลไกส�ำคัญทีร่ ฐั ไทย
ใช้ผนวกรวมกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ รวมทั้งชาวบรูเข้าเป็นส่วนหนึ่งของพลเมืองรัฐชาติมาอย่าง
ต่อเนือ่ ง (เกียรติศกั ดิ์ บังเพลิง 2558ข, 38-39)
ในบริบทของพืน้ ทีศ่ กึ ษาซึง่ ชาวบรูมคี วามสัมพันธ์เชือ่ มโยงกับทัง้ โครงสร้างรัฐไทยและ
วัฒนธรรมท้องถิน่ อีสาน/ลาว ผูเ้ ขียนพิจารณากลยุทธ์การต่อรองกับโครงสร้างสังคม-ความเชือ่
ดัง้ เดิมและการปรับตัวในการด�ำเนินชีวติ ทีย่ ดื หยุน่ ของชาวบรู โดยใช้กรอบแนวคิดอ�ำนาจหรือ
การครอบง�ำกับการปรับตัวต่อรอง และความเป็นผู้กระท�ำการที่มีส่วนร่วมในการตีความ
ฉวยใช้ หรือประกอบสร้าง ในท่ามกลางการครอบง�ำและความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ ทีท่ ำ� ให้ชาวบรูสามารถธ�ำรงอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุไ์ ปพร้อมๆ กับการสร้างความ
สัมพันธ์กบั กลุม่ ชาติพนั ธุล์ าวซึง่ เป็นประชากรส่วนใหญ่ในท้องถิน่ อีสานของประเทศไทย ทัง้ นี้
ดูข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพื้นที่วิจัยได้จาก เกียรติศักดิ์ บังเพลิง (2558ก และ 2558ข) ทั้งนี้ ชื่อบุคคลและชื่อหมู่บ้าน
ในบทความนี้เป็นชื่อสมมติ.
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โดยพิจารณาเชือ่ มโยงกับปริมณฑลของ “วัฒนธรรมพุทธศาสนา” ในฐานะวัฒนธรรมกระแส
หลักของรัฐทีช่ าติหรือความเป็นไทยมีสว่ นสัมพันธ์กบั พุทธศาสนา และเป็นส่วนหนึง่ ของกลไก
ทางวัฒนธรรมในการหลอมรวมกลุ่มคนต่างๆ ให้เข้ามาอยู่ภายใต้โครงสร้างการปกครอง
หน่วยเดียวกันของรัฐไทย และ “วัฒนธรรมพุทธศาสนาท้องถิน่ ” หรือวัฒนธรรมพุทธศาสนาที่
สัมพันธ์กบั วัฒนธรรมเฉพาะท้องถิน่ อีสาน/ลาว เช่น บุญประเพณีทจี่ ดั ขึน้ ตามเดือนต่างๆ ใน
รอบปีทเี่ รียกว่า “ฮีตสิบสอง” เพือ่ ชีใ้ ห้เห็นมิตคิ วามสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนากับวัฒนธรรม
ซึง่ ซ้อนเหลือ่ มกันอยูท่ งั้ ในรัฐและท้องถิน่ และพยายามท�ำความเข้าใจว่าชาวบรูได้ปรับตัวหรือ
ต่ อ รองกั บ อ�ำ นาจรั ฐ และการครอบง�ำ ทางวั ฒ นธรรมที่ ตั้ ง อยู ่ บ นพื้ น ฐานของวั ฒ นธรรม
พุทธศาสนาทั้งสองระนาบในรูปแบบใด และกระบวนการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นพลวัตของ
ระบบความเชือ่ ดัง้ เดิมของชาวบรูอย่างไรบ้าง
พุทธศาสนาในกระบวนการผนวกรวมกลุม
่ ชาติพน
ั ธุข
์ องรัฐไทย

ในช่วงคริสตศตวรรษที่ 18-19 รัฐจารีตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอ้ งเผชิญกับการขยาย
อ�ำนาจของชาติเจ้าอาณานิคมตะวันตก อันเป็นเงื่อนไขผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างทางสังคม-การเมืองทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารสถาปนาความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่ ซึง่ นอกจาก
จะเป็นกระบวนการทีน่ ำ� ไปสูก่ ารสถาปนาเขตอ�ำนาจผ่านกลไกทางการเมืองการปกครองแล้ว
ยังเป็นพื้นฐานของการผนวกรวมประชากรจากหลากหลายภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และ
ชาติพันธุ์ให้เป็นพลเมืองของรัฐชาติผ่านกลไกทางสังคมและวัฒนธรรม โดยหนึ่งในกลไก
ในบริบทของรัฐไทยคือพุทธศาสนาแบบเถรวาท ซึ่งมีบทบาทเชิงสถาบันเป็นเสมือนตัวแทน
หรือสัญลักษณ์ของความเป็นชาติไทย หลักธรรมทางพุทธศาสนาถูกนิยาม ตีความ และอธิบาย
เพื่อให้ผู้คนเกิดส�ำนึกและพฤติกรรมที่เกื้อกูลต่อความเป็นชาติ หลักธรรมบางข้อถูกน�ำมา
เสริมสร้างสถานะของผู้ปกครองหรือเชิดชูบารมีของผู้ปกครอง (พระไพศาล วิสาโล 2546,
32-33) และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นหนึ่งในกลไกที่รัฐไทยใช้จัดการความสัมพันธ์กับกลุ่ม
ชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยซึ่งมีวัฒนธรรมและระบบความเชื่อแตกต่างออกไป โดยยึดวัฒนธรรม
พุทธศาสนาเป็นตัวแบบของอารยธรรมทีส่ งู กว่าระบบความเชือ่ อืน่ ๆ ทีย่ งั “ล้าหลัง” และเป็น
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ภารกิจของรัฐทีจ่ ะต้องท�ำให้คน “ป่าเถือ่ น” เหล่านัน้ มีความ “ศิวไิ ลซ์” (Winichakul 2000)
ในแง่นี้ พระสงฆ์ได้กลายเป็นฐานในการเผยแพร่วฒ
ั นธรรมหลักของชาติในท้องถิน่ ต่างๆ รวม
ทัง้ พืน้ ทีห่ า่ งไกลหรือชายขอบของรัฐ (ยูคโิ อะ ฮายาชิ 2554)
ในภูมภิ าคอีสาน พุทธศาสนามีบทบาทเป็นกลไกของรัฐในการเผยแผ่และผนวกรวม
ความเชื่ อ ท้ อ งถิ่ น โดยเฉพาะผ่ า นพระสงฆ์ ฝ ่ า ยธรรมยุ ต ตั้ ง แต่ ส มั ย ที่ พ ระบาทสมเด็ จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่ 4) ยังทรงผนวชเป็น “พระวชิรญาณเถระ” ในรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) พระธรรมยุตส่วนหนึ่งได้ถูกส่งมาท�ำงานเผยแผ่
พระพุทธศาสนาควบคูไ่ ปกับสร้างอุดมการณ์รฐั ชาติ ซึง่ การเป็นพุทธศาสนิกทีด่ มี นี ยั ครอบคลุม
การจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ (ยูคิโอะ ฮายาชิ 2554, 131-138)
นอกจากนัน้ การปฏิรปู ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลุ จอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่ 5)
ยังน�ำไปสูก่ ารปฏิรปู โครงสร้างเชิงสถาบันของพระพุทธศาสนาผ่านการรวมอ�ำนาจการปกครอง
คณะสงฆ์ไว้ทศี่ นู ย์กลาง (ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ 2544, 7) เป็นทีม่ าของ “ระบบสงฆ์
ราชการ” ซึง่ พระมหากษัตริยจ์ ะโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ สมณศักดิพ์ ระสงฆ์มาเป็นเจ้าคณะใหญ่ใน
หัวเมือง ทดแทนการเลือ่ นสมณศักดิส์ งฆ์ตามจารีตท้องถิน่ (เกียรติศกั ดิ์ บังเพลิง 2558ก,
216)
กระบวนการเหล่านีย้ งั คงด�ำเนินสืบเนือ่ งมาภายหลังการเปลีย่ นแปลงการปกครอง พ.ศ.
2475 ในภาคอีสาน พระสงฆ์ทเี่ ป็นตัวแทนจากส่วนกลางรวมถึงพระท้องถิน่ ทีไ่ ด้รบั การศึกษา
จากส่วนกลางแล้วกลับมารับต�ำแหน่งทางการปกครองในภูมภิ าคบ้านเกิด ได้เป็นตัวแทนของ
การสัง่ สอนศีลธรรมทีส่ ร้างความชอบธรรมให้กบั อุดมการณ์ชาติ เช่น พระอุปาลีคณ
ุ ปู มาจารย์
(จันทร์ สิรจิ นฺโท) ได้แต่งหนังสือ สิรจิ นั โทวาทค�ำสอน (พ.ศ. 2482) มีเนือ้ หาสอนให้คนอีสาน
รูจ้ กั เมืองหลวง กษัตริย์ และหน้าทีพ่ ลเมือง (ปรีชา พิณทอง 2527, 12-18) ในขณะเดียวกัน
ระบบความเชื่อนอกเหนือจากพุทธศาสนาก็ถูกจับจ้องว่าเป็นภัยต่ออ�ำนาจรัฐ ดังที่อดีต
ข้าราชการในจังหวัดภาคอีสานได้บนั ทึกไว้เกีย่ วกับปรากฏการณ์ “กบฏผีบญ
ุ ” ในช่วงทศวรรษ
2440 ว่า “เกิดกรณีผบี าปผีบญ
ุ ทัว่ มณฑลอีสาน จนทางกรุงเทพต้องเกณฑ์เอาก�ำลังทัพจาก
เมืองนครราชสีมาขึน้ มาปราบ จึงสงบเรียบร้อย ตัง้ แต่นนั้ มาได้หา้ มมิให้มกี ารทรงเจ้าเลีย้ งผี
หอหรือศาลผีในเมืองจึงถูกยกเลิกไปโดยปริยาย” (บ�ำเพ็ญ ณ อุบล 2532, 102)
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อย่างไรก็ดี กระบวนการครอบง�ำระบบความเชื่อดั้งเดิมจากศูนย์กลางซึ่งตั้งอยู่บน
พืน้ ฐานของอุดมการณ์ชาตินยิ ม อาจไม่ถกู ปราบปรามดังในกรณีของกบฏผีบญ
ุ เสมอไป แต่มี
แนวโน้มทีจ่ ะหลอมรวมพุทธศาสนาเป็นส่วนหนึง่ ของระบบความเชือ่ ดัง้ เดิม ดังทีโ่ ธมัส เคิรช์
(Thomas Kirsch) ได้ชี้ให้เห็นถึงความซับซ้อนของระบบความเชื่อในหมู่บ้านอีสาน ว่ามี
รากฐานจากกระบวนการผสมผสานทางศาสนาโดยมีพทุ ธศาสนาเป็นแกน (Kirsch 1977)
หรือในกรณีศึกษาว่าด้วย “ผีเจ้านาย” ทางภาคเหนือ ที่จักรวาลวิทยาแบบพุทธศาสนาได้
สะท้อนให้เห็นผ่านการจัดล�ำดับศักดิข์ องผี (ฉลาดชาย รมิตานนท์ 2527, 70-79) นอกจาก
นี้ งานชาติพนั ธุว์ รรณนาในบริบทสังคมร่วมสมัย ก็แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมพุทธศาสนาเป็น
ส่วนหนึง่ ของระบบความเชือ่ ท้องถิน่ ดังทีง่ านศึกษาของ ยูคโิ อะ ฮายาชิ (Yukio Hayashi) ได้
แสดงให้เห็นกระบวนการท�ำให้เป็นพุทธศาสนา (Buddicization) ในชุมชนอีสาน ซึ่ง
พุทธศาสนาถูกน�ำไปผสานเข้ากับความเชือ่ ท้องถิน่ ในสังคมหมูบ่ า้ น (ยูคโิ อะ ฮายาชิ 2554,
124) ขณะเดียวกัน ความเชือ่ และพิธกี รรมเกีย่ วกับสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิใ์ นท้องถิน่ ทีไ่ ด้รบั การผลิตซ�ำ้
ในระดับชีวติ ประจ�ำวัน ก็ได้สร้างพืน้ ทีแ่ ห่งการต่อสูต้ อ่ รองทีห่ ลากหลาย ไม่วา่ จะกับอ�ำนาจรัฐ
หรือกระบวนการโลกาภิวตั น์ (อานันท์ กาญจนพันธุ์ 2555) หรือกับระบบสุขภาพภายใต้กรอบ
ความรูท้ างการแพทย์สมัยใหม่ (พัฒนา กิตอิ าษา 2549) เป็นต้น
กล่าวโดยเฉพาะท้องถิน่ อีสาน วัฒนธรรมพุทธศาสนาได้ผา่ นกระบวนการผสมผสาน
กับระบบความเชือ่ ในท้องถิน่ กลายเป็นรูปแบบเฉพาะวัฒนธรรมพุทธศาสนาท้องถิน่ เช่น ใน
ขณะที่แต่ละชุมชนมีวัดที่เป็นสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนา แต่ก็ยังอาจมีวิถีปฏิบัติที่ตั้งอยู่บน
พืน้ ฐานของความเชือ่ เรือ่ งผีปตู่ า เป็นต้น และในขณะเดียวกัน ทัง้ วัฒนธรรมพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมพุทธศาสนาท้องถิน่ ซึง่ ยึดโยงอยูก่ บั ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจและเป็นพืน้ ฐานของการ
ก�ำหนดช่วงชัน้ ทางทางสังคม ก็เป็นปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการปรับตัวของกลุม่ ชาติพนั ธุต์ า่ งๆ ทีเ่ ลือก
รับวัฒนธรรมพุทธศาสนาเพื่อต่อรองกับการถูกกดทับหรือดูหมิ่น ดังกรณีตัวอย่างจากงาน
ศึกษาของเอริค ไซเดนฟาเดน (Erik Seidenfaden) ทีช่ ใี้ ห้เห็นว่าในช่วง ค.ศ. 1917-1919
(พ.ศ. 2460 - 2462) กลุม่ ชาติพนั ธุม์ อญ-เขมรแถบจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยเอ็ด และศรีสะเกษ
ซึง่ มักถูกเรียกว่า “ส่วย” อันเป็นค�ำทีม่ นี ยั สะท้อนถึงฐานะทางสังคมทีต่ ำ�่ กว่าคนไทย ได้เริม่
หันมาใช้ภาษาไทยและรับวัฒนธรรมพุทธศาสนาในท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงกลุ่มของตนเข้ากับ
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คนลาวในท้องถิน่ และชาวสยามซึง่ เป็นกลุม่ ทีม่ สี ถานะทางสังคมเหนือกว่า (Seidenfaden
1952, 159) จึงเป็นประเด็นทีน่ า่ สนใจว่าวัฒนธรรมพุทธศาสนาไม่เพียงเป็นกลไกสร้างความ
ชอบธรรมในการปกครองเท่านั้น แต่วัฒนธรรมพุทธศาสนาท้องถิ่นยังเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นประชากร
ส่วนใหญ่ในท้องถิน่ กับกลุม่ ชาติพนั ธุอ์ นื่ ๆ ด้วย
ในกรณีของชาวบรู ซึง่ ชาวลาวหรือไทยอีสานมักมองว่าเป็น “ข่า” หรือ “ส่วย” อาจกล่าว
ได้วา่ หากรัฐไทยมองกลุม่ ชาติพนั ธุล์ าวในอีสานว่า “เป็นอืน่ ” ชาวบรูกเ็ ป็นกลุม่ ชาติพนั ธุท์ ี่
“เป็นอื่น” ภายใน “ความเป็นอื่น” นั้น วัฒนธรรมพุทธศาสนาท้องถิ่นเป็นเงื่อนไขส�ำคัญ
ในกระบวนการปรับตัวซึ่งน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ซึ่งมีรูปแบบที่
หลากหลายและสะท้อนให้เห็นพลวัตของระบบความเชื่อดั้งเดิมและโครงสร้างความสัมพันธ์
ทางสังคมภายในชุมชนบรู เช่น เมือ่ มีความพยายามเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยพระธรรมทูต
ในช่วงทศวรรษ 2510 ในระยะแรกมีชาวบรูเข้าร่วมอบรมเพียงบางส่วน จนกระทัง่ ชาวบรูทมี่ ี
บทบาทเป็นตัวแทนอ�ำนาจรัฐในต�ำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ได้ชักชวนญาติพี่น้องชาวบรูให้หันมา
นับถือพุทธศาสนา จึงมีชาวบรูเข้ารับการอบรมมากขึน้ จนกระทัง่ เริม่ มีการก่อตัง้ ส�ำนักสงฆ์
ก่อนจะพัฒนาเป็นวัดเมือ่ ประมาณ พ.ศ. 2523 การสร้างวัดได้ทำ� ให้เกิดแรงตึงเครียดกับระบบ
ความเชือ่ ดัง้ เดิม ชาวบรูบางกลุม่ ยังต้องการนับถือผีตามความเชือ่ เดิม ชาวบรูเล่าให้ฟงั ว่าการ
สร้างวัดท�ำให้ผไี ม่พอใจ เกิดอาเพศเหตุรา้ ยต่างๆ เช่น ฟ้าผ่าในหมูบ่ า้ น พระเณรโดนผีหลอก
สัตว์ใหญ่เข้ามาในชุมชน ฯลฯ แต่ในทีส่ ดุ ด้วยเงือ่ นไขทีช่ าวบรูตอ้ งแสดงตนเป็นพลเมืองทีด่ ี
ของรัฐไทย (เกียรติศกั ดิ์ บังเพลิง 2558ข) จึงจ�ำเป็นต้องเปิดรับวัฒนธรรมพุทธศาสนา โดย
ต้องท�ำพิธคี อบ (ค้วบ) ต่อรองกับผีสงู สุด (อัยยะจ�ำนัก / เยียง ซู) ว่าจ�ำเป็นต้องให้มกี ารสร้าง
วัด เพราะ “ถ้าไม่สร้างอาจถูกให้ออกนอกประเทศ ต้องอพยพเคลือ่ นย้ายกันอีก”
ภายใต้เงือ่ นไขอ�ำนาจรัฐ วัฒนธรรมท้องถิน่ และความเปลีย่ นแปลงทางสังคม-เศรษฐกิจ
ชาวบรูจำ� เป็นต้องปรับเปลีย่ นวิถปี ฏิบตั ทิ ตี่ งั้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของระบบความเชือ่ ดัง้ เดิม จากการ
วิจยั ภาคสนามพบว่า ชาวบรูได้พฒ
ั นากลยุทธ์ทสี่ �ำคัญคือ “ล่ะละรีต้ ” หรือตรงกับความหมาย
ในภาษาลาวท้องถิน่ ว่าการ “คืนฮีต” ซึง่ เป็นกระบวนการเชิงพิธกี รรม เพือ่ ขอออกจากกฎเกณฑ์
หรือ “ฮีต” ตามระบบความเชือ่ ดัง้ เดิม ดังทีผ่ เู้ ขียนได้ชใี้ ห้เห็นในงานก่อนหน้านีว้ า่ ความเชือ่
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เรือ่ งผีบรรพบุรษุ (อัยยะอัยจวย / เยียง ขนีค) มีบทบาทในการก�ำหนดโครงสร้างการจัดองค์กร
และความสัมพันธ์ทางสังคมของชาวบรู ในรูปแบบของข้อห้ามต่างๆ ในชีวิตประจ�ำวัน
(เกียรติศกั ดิ์ บังเพลิง 2558ข) ด้วยเหตุนี้ การคืนฮีตจึงเป็นกระบวนการเชิงสัญลักษณ์เพือ่
ปลดปล่อยชาวบรูออกจากกฎเกณฑ์ในชุดความสัมพันธ์แบบเดิม ซึง่ ขณะเดียวกันได้น�ำไปสู่
การย้ายออกจากกลุ่มตระกูลอันเป็นอาณาบริเวณที่ผีบรรพบุรุษควบคุมดูแลอยู่ด้วย เป็นที่
น่าสังเกตว่าในหมูบ่ า้ นทีเ่ ป็นกรณีศกึ ษา การคืนฮีตเริม่ เกิดขึน้ ภายหลังทศวรรษ 2520 เป็นต้น
มา และเมื่อพิจารณาเงื่อนไขที่น�ำมาสู่การคืนฮีตตามค�ำบอกเล่าของชาวบรูในสองหมู่บ้าน
พบว่านอกจากเหตุผลหลักคือเพือ่ เปลีย่ นมารับวัฒนธรรมพุทธศาสนาแล้ว ในหลายกรณียงั
เป็นการตัดสินใจคืนฮีตเพื่อความยืดหยุ่นในการด�ำเนินชีวิตในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม-เศรษฐกิจ ดังจะได้อภิปรายในสามประเด็นหลักๆ ต่อไปนี้
“คืนฮีต”: การออกจากพืน
้ ทีท
่ างสังคม-ความเชือ
่ แบบดัง
้ เดิม

การคืนฮีตเป็นการปฏิบัติที่สะท้อนให้เห็นยุทธวิธีของชาวบรูในการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
วัฒนธรรมแบบจารีตภายใต้เงือ่ นไขของวัฒนธรรมพุทธศาสนา ในเบือ้ งต้น ผูเ้ ขียนต้องการชี้
ให้เห็นว่าการคืนฮีตเป็นกระบวนการทีแ่ สดงให้เห็นความเป็นผูก้ ระท�ำการของชาวบรูทเี่ ลือก
ปรับเปลีย่ นหรือตีความบางองค์ประกอบเพือ่ รักษาระบบคุณค่าดัง้ เดิมไว้ กล่าวคือ การคืนฮีต
เป็นปฏิบัติการเชิงสัญลักษณ์เพื่อขอออกจากอ�ำนาจคุ้มครองของผีบรรพบุรุษ ซึ่งมีอ�ำนาจ
ควบคุมพฤติกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุม่ ตระกูลผ่านกฎเกณฑ์ขอ้ ห้ามต่างๆ
ด้วยเหตุนี้ เมื่อต้องการความผ่อนคลายจากกฎเกณฑ์ภายใต้อำ� นาจควบคุมในระดับชีวิต
ประจ�ำวัน ชาวบรูจงึ เลือกทีจ่ ะประกอบพิธเี พือ่ ขอออกจากอ�ำนาจของผีบรรพบุรษุ แต่ยงั คงรักษา
แบบแผนความเชือ่ เกีย่ วกับผีสงู สุดของชุมชน ซึง่ เป็นผีทมี่ อี ำ� นาจคุม้ ครองพืน้ ทีป่ า่ ชุมชน และ
ไร่นา (เกียรติศกั ดิ์ บังเพลิง 2558ข, 34-35) โดยบางหมูบ่ า้ นอาจให้ความหมายใหม่วา่ เป็น
ผีปตู่ าหรือผีหลักบ้านตามวัฒนธรรมพุทธศาสนาท้องถิน่ และชาวบรูทกุ คนสามารถเข้าร่วมพิธี
เลีย้ งผีสงู สุดได้ ในขณะทีพ่ ธิ เี ลีย้ งผีบรรพบุรษุ จะแยกประกอบพิธกี นั ตามกลุม่ ตระกูล โดยมี
เฉพาะสมาชิกของกลุม่ ตระกูลทีย่ งั ไม่คนื ฮีตเท่านัน้ ทีส่ ามารถเข้าร่วมพิธไี ด้
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การคืนฮีตต้องได้รบั ความเห็นชอบพ้องกันอย่างน้อยในระดับครัวเรือนก่อน หลังจาก
นัน้ จะต้องเชิญ “เจ้าฮีต” (ผูน้ ำ� กลุม่ ตระกูล) มาประกอบพิธี ซึง่ มีบรรดาผูอ้ าวุโสตระกูลและ
ผูท้ ตี่ อ้ งการคืนฮีตเข้าร่วม โดยผูป้ ระสงค์จะคืนฮีตต้องเป็นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการประกอบ
พิธีกรรม และเมื่อสิ้นสุดพิธีแล้วจะต้องรีบย้ายออกจากพื้นที่ของกลุ่มตระกูลโดยเร็วที่สุด
บางคนต้องให้ญาติพี่น้องรีบมาช่วยกันขนของออกไป แต่ห้ามมิให้รื้อเรือนเก่าออกมาด้วย
เพราะถือเป็นสมบัตขิ องผีบรรพบุรษุ ไม่เช่นนัน้ ผีจะตามมาลงโทษ และมีขอ้ ห้ามมิให้กลับเข้า
มาในอาณาบริเวณที่ตั้งบ้านเรือนของกลุ่มเครือญาติ เพราะถ้าไม่เช่นนั้นจะถือว่าไปไม่พ้น
ผีอาจจะลงโทษได้เช่นกัน จะเห็นได้วา่ การตัดสินใจคืนฮีตจ�ำเป็นต้องอาศัยทัง้ ความตกลงร่วม
กันภายในกลุม่ และงบประมาณค่าใช้จา่ ยในการประกอบพิธี ฯลฯ กระบวนการคืนฮีตจึงมีความ
แตกต่างกันไปตามเงื่อนไขทางสังคม-เศรษฐกิจของแต่ละกลุ่ม/ชุมชน ดังจะได้อภิปราย
เปรียบเทียบผ่านกรณีศกึ ษาหมูบ่ า้ นสายธาราและหมูบ่ า้ นสมสนุกต่อไปนี้
หมูบ
่ า้ นสายธารา: การคืนฮีตในระดับชุมชน

หมู ่ บ ้ า นสายธาราเป็ น ชุ ม ชนชาวบรู ที่ ตั้ ง อยู ่ ใ นพื้ น ที่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ผ าแต้ ม และผ่ า น
กระบวนการเปลีย่ นแปลงเข้าเป็นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมการท่องเทีย่ วอย่างต่อเนือ่ งนับจาก
ทศวรรษ 2520 วัฒนธรรมบรูได้ถกู สร้างเป็นภาพตัวแทนของวิถชี วี ติ “ดัง้ เดิม” ควบคูไ่ ปกับ
ภาพเขียนสีโบราณที่ถูกค้นพบบนยอดผาไม่ไกลจากหมู่บ้านซึ่งก็แสดงนัยของความเป็น
อารยธรรมเก่าแก่ดั้งเดิมเช่นกัน ภาพลักษณ์ของชาวบรูที่ได้รับการผลิตซ�้ำผ่านธุรกิจการ
ท่องเที่ยวคือความเป็นชนเผ่าโบราณและมีวิถีชีวิตเรียบง่าย อันเป็นที่มาของการเริ่มต้น
ประกอบธุรกิจโฮมสเตย์ เปิดบ้านรับให้นกั ท่องเทีย่ วเข้ามาพักเพือ่ สัมผัสวิถชี วี ติ และวัฒนธรรม
ของชาวบรู (เกียรติศกั ดิ์ บังเพลิง 2558ข, 44) พ่อเฒ่าวัย 90 ปี ผูห้ นึง่ เล่าว่าผูใ้ หญ่บา้ นได้
เรียกประชุมหมูบ่ า้ นเพือ่ ชีใ้ ห้เห็นถึงความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องคืนฮีต เพือ่ ความสะดวกในการด�ำเนิน
ชีวติ “อยากให้พากันออกเพือ่ อนาคตของลูกหลาน” พร้อมก�ำชับว่า “ใครไม่คนื ฮีตจะเอาเรือ่ ง”
ก่อนทีจ่ ะมีการเชิญเจ้าฮีตและผูอ้ าวุโสของกลุม่ ตระกูลมาประกอบพิธคี นื ฮีตพร้อมกันทุกกลุม่
ตระกูลใน พ.ศ. 2530 บางครอบครัวทีส่ บื ผีมาจากฝัง่ ลาวก็ได้นำ� ผีขา้ มกลับไปส่งคืนให้กบั
เจ้ากกเจ้าเหล่า ส่วนกลุม่ ตระกูลทีเ่ หลือได้ทำ� พิธนี ำ� ผีออกจากเรือนไปทิง้ ในป่าช้า หลังจากนัน้

82

เกียรติศักดิ์ บังเพลิง

ชุมชนก็เปลีย่ นมานับถือพุทธศาสนาและยึดถือธรรมเนียมประเพณีตามวัฒนธรรมพุทธศาสนา
ท้องถิน่ ดังเห็นได้ชดั เจนจากการปรับเปลีย่ นนิยามการบูชาผีสงู สุดมาเป็นการนับถือผีปตู่ า
กระบวนการคืนฮีตตามการชีน้ �ำของผูใ้ หญ่บา้ น ท�ำให้ชาวบรูบา้ นสายธาราทีต่ อ้ งการ
เข้าสูธ่ รุ กิจท่องเทีย่ วสามารถอาศัยอยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ดิม โดยไม่ตอ้ งย้ายออกจากอาณาบริเวณของ
ผีบรรพบุรษุ เช่น ป้าโสภี วัย 60 ปี ซึง่ ได้ดดั แปลงบ้านของตนเองเป็นโฮมสเตย์เล่าว่า ในอดีต
ถือว่าการท�ำโฮมสเตย์เป็นเรือ่ งผิดฮีตคอง ผิดผีบรรพบุรษุ เพราะแม้แต่สมาชิกในครัวเรือนยัง
มีแบบแผนก�ำหนดการใช้พื้นที่ที่ชัดเจน เช่น เขยและสะใภ้จะต้องขึ้นลงบันไดคนละด้านกับ
พ่อเฒ่าแม่เฒ่า เป็นต้น นอกจากกิจการโฮมสเตย์แล้ว ชาวบรูยังได้เข้าไปมีส่วนร่วมใน
กระบวนการประดิษฐ์วัฒนธรรมจัดแสดงเชิงการท่องเที่ยว เช่นการประกอบพิธีเลี้ยงผีสูงสุด
ประจ�ำปีซึ่งกลายเป็นกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเปิดให้นักท่องเที่ยว
สามารถเข้าชม ตลอดจนเคยมีการถ่ายท�ำสารคดีเกี่ยวกับพิธีดังกล่าวเพื่อเป็นการเผยแพร่
วัฒนธรรมชาวบรู จนในอีกแง่หนึง่ กลายเป็นการผลิตซ�ำ้ ภาพตัวแทนว่าวัฒนธรรมหมายถึงวิถี
ชีวติ “ดัง้ เดิม” ทีเ่ รียบง่าย ทัง้ ทีใ่ นความเป็นจริง ชาวบ้านสายธารายังต้องต่อสูก้ บั การถูกเบียด
ขับพืน้ ทีท่ ำ� กินจากการประกาศพืน้ ทีอ่ ทุ ยานฯ รวมไปถึงผลประโยชน์การท่องเทีย่ วทีท่ ำ� ให้เกิด
ความเหลือ่ มล�ำ้ เรือ่ งรายได้และความขัดแย้งระหว่างกลุม่ ตระกูล (เกียรติศกั ดิ์ บังเพลิง 2558ข,
44-45)
หมูบ
่ า้ นสมสนุก: การคืนฮีตในระดับครัวเรือน

บ้านสมสนุกได้รบั แรงผลักดันจากปัจจัยการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจในระดับโครงสร้างน้อย
กว่าบ้านสายธารา ท�ำให้การตัดสินใจคืนฮีตเป็นกระบวนการในระดับครัวเรือน ซึง่ เริม่ ปรากฏ
ให้เห็นนับจากช่วงทศวรรษ 2520 เมื่อมีอัตราการเคลื่อนย้ายของประชากรด้วยเงื่อนไขเชิง
สังคม-เศรษฐกิจมากขึ้น ครัวเรือนที่คืนฮีตจะย้ายไปสร้างบ้านเรือนติดกับวัดด้านตะวันตก
หรือที่เรียกกันว่า “คุ้มวัดใต้” และปรับวิถีชีวิตเข้าสู่วัฒนธรรมพุทธศาสนาโดยปฏิบัติตาม
ขนบประเพณีของวัฒนธรรมพุทธศาสนาท้องถิน่ (ฮีตสิบสอง) แต่ไม่ได้ปรับการนิยามผีสงู สุด
มาเป็นผีปตู่ าเหมือนกรณีบา้ นสายธารา ชาวบรูทคี่ นื ฮีตจะเข้าร่วมพิธเี ลีย้ งผีสงู สุดประจ�ำปีใน
ช่วงเดือนสามและเดือนหกร่วมกับครัวเรือนทีไ่ ม่ได้คนื ฮีต การคืนฮีตในระดับครัวเรือนสะท้อน
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ให้เห็นถึงความเป็นผู้กระท�ำการของปัจเจกในการจัดการกับเงื่อนไขทั้งในระดับโครงสร้าง
สังคม-ความเชื่อชาวบรู และปฏิสัมพันธ์กับสังคมภายนอก ซึ่งน�ำไปสู่กระบวนการคืนฮีตที่
แตกต่างกันในแต่ละครัวเรือน ดังกรณีของ ขาว และ เก่ง ซึง่ จะได้อภิปรายต่อไปนี้
ส�ำหรับชาวบรูในหมูบ่ า้ นทีท่ ำ� การวิจยั ภาคสนาม การนับถือผีบรรพบุรษุ จะสืบทอดทาง
ฝ่ายหญิง เมือ่ มีการแต่งงานจะมีการท�ำพิธคี รอบผีรบั ฝ่ายชายเข้ามาอยูใ่ นครัวเรือน โดยทีฝ่ า่ ย
ชายยังถือผีบรรพบุรุษของกลุ่มตระกูลเดิม การเป็นลูกสาวจึงมีนัยที่พวกเธอต้องสืบทอด
ผีบรรพบุรษุ ของกลุม่ ตระกูลต่อไป ครอบครัวของขาว ชาวบรูวยั 50 ปี ตัดสินใจท�ำพิธคี นื ฮีต
เมือ่ พ.ศ. 2549 เนือ่ งจากภรรยาของขาวเห็นว่ามีความจ�ำเป็นเพือ่ ความสะดวกในการใช้ชวี ติ
ของลูกๆ ที่จะออกไปท�ำงานและศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในเขตเมือง หลังจากท�ำพิธี
คืนฮีต พวกเขาได้ขนของย้ายออกมาอยูท่ างคุม้ วัดใต้ในทันที อย่างไรก็ดี ด้วยโครงสร้างการ
สืบสายตระกูล ขาวจึงยังคงนับถือผีบรรพบุรษุ ของกลุม่ ตระกูลเดิมซึง่ เขามีฐานะเป็นเจ้าฮีต และ
ยังสามารถกลับมาเป็นผูน้ ำ� ประกอบพิธเี ลีย้ งผีของกลุม่ ตระกูลตนเองได้ตามเดิม ขณะเดียวกัน
เนื่องจากครัวเรือนของขาวได้คืนฮีตแล้ว เขาจึงสามารถเข้าร่วมบุญพิธีทางพุทธศาสนาใน
ท้องถิน่ ร่วมกับสมาชิกชุมชนทีเ่ ปลีย่ นมานับถือพุทธศาสนาได้เช่นกัน
การคืนฮีตของครอบครัวเก่งอาจดูไม่ราบรื่นเท่ากรณีครอบครัวของขาว พวกเขาต้อง
ผ่านกระบวนการคืนฮีตมากกว่าหนึง่ ครัง้ และได้สง่ ผลสืบเนือ่ งเป็นตราประทับทางสังคมส�ำหรับ
สมาชิกบางคน การคืนฮีตครัง้ แรกเกิดขึน้ จากการตัดสินใจของ สนอง พีช่ ายคนโต แต่ภายหลัง
คืนฮีตได้ไม่นานสนองก็มอี าการป่วย จนญาติพนี่ อ้ งตัดสินใจให้หมอดูชว่ ยท�ำนายและบอกว่า
เขาป่วยเพราะ “ผิดผี (บรรพบุรษุ )” ต้องท�ำพิธกี ลับเข้ามานับถือผีบรรพบุรษุ ของกลุม่ ตระกูล
หลังจากประกอบพิธแี ล้วอาการของสนองก็คอ่ ยๆ ดีขนึ้ และหายเป็นปกติ แต่ในเวลาต่อมา เก่ง
น้องชายคนสุดท้อง ได้เสนอให้ครอบครัวท�ำการคืนฮีตอีกครัง้ เนือ่ งจากเก่งท�ำงานเป็นผูช้ ว่ ย
นักวิจยั ทีเ่ ข้ามาท�ำการศึกษาวิถชี วี ติ วัฒนธรรมของชาวบรู นอกจากจะต้องรับคนจากนอกชุมชน
มาอาศัยอยูใ่ นบ้านของตนแล้ว บางครัง้ เก่งยังต้องเดินทางออกนอกหมูบ่ า้ นหรือข้ามไปฝัง่ ลาว
กับนักวิจยั เป็นเวลาหลายวัน ท�ำให้ได้รบั แรงกดดันจากสมาชิกในชุมชนว่าท�ำในสิง่ ที่ “ผิดผี
ผิดฮีตผิดคอง” จึงตกลงกันกับพีน่ อ้ งว่าจะท�ำพิธคี นื ฮีตอีกครัง้ อย่างไรก็ดี ป้าของเก่งทีไ่ ม่ได้
คืนฮีตออกจากกลุม่ ตระกูลเดิมเล่าว่า ภายหลังจากพีน่ อ้ งครอบครัวนีพ้ ากันท�ำพิธคี นื ฮีตออก
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ไปแล้ว สนองก็ลม้ ป่วยอีกครัง้ และเสียชีวติ ในเวลาต่อมา หลังจากนัน้ เก่งไม่คอ่ ยเข้ามาคลุกคลี
กับญาติพนี่ อ้ งเหมือนแต่กอ่ น ป้าคิดว่า “เขาคงกลัวว่า ญาติๆ จะกล่าวหาเขาว่าเป็นคนพาพี่
ชายออกไปตาย”
ในส่วนครัวเรือนทีย่ งั ไม่คนื ฮีต ผูเ้ ขียนพบว่าได้มกี ารปรับและลดทอนความเข้มงวดของ
ฮีต ดังกรณีครอบครัวของ แตน ซึง่ อยูใ่ นกลุม่ ตระกูลของขาว ลูกชายของแตนชอบพอกับหญิง
สาวคนลาวทีม่ าเป็นแรงงานในอ�ำเภอและตัดสินใจอยูก่ นิ ด้วยกันก่อน ภายหลังพ่อแม่ฝา่ ยหญิง
ทราบเรือ่ งได้มกี ารเจรจากับครอบครัวของแตน และจัดพิธแี ต่งงานอย่างเรียบง่ายในวันรุง่ ขึน้
โดยแตนได้เชิญขาวในฐานะเจ้าฮีตของตระกูลมาท�ำพิธคี อบรับสะใภ้เข้าตระกูลด้วยเครือ่ งเซ่น
เป็นไก่หนึง่ ตัวและเหล้าหนึง่ ขวด ซึง่ ถือเป็นการปรับลดจากเกณฑ์ในสมัยก่อนทีถ่ อื ว่าหากผิดผี
ต้องเสียควาย จะเห็นว่า การคืนฮีตหรือการปรับแบบแผนเกี่ยวกับฮีตเป็นกลไกการปรับ
โครงสร้างทางสังคม-ความเชือ่ โดยในบางกรณีได้อาศัยการอ้างอิงกับวัฒนธรรมพุทธศาสนา
ท้องถิน่ ขณะเดียวกัน เจ้าฮีตหรือผูอ้ าวุโสตามโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมในระบบกลุม่
ตระกูล ก็ยงั มีบทบาทน�ำในพิธบี ญ
ุ ทางพุทธศาสนา เช่น เป็นผูน้ ำ� ในการจัดการเกีย่ วกับพิธรี ว่ ม
กับพระสงฆ์ ท�ำให้เห็นการปรับตัวของความสัมพันธ์ตามโครงสร้างทางสังคม-ความเชือ่ ดัง้ เดิม
ภายใต้เงือ่ นไขทางสังคม-เศรษฐกิจทีส่ ง่ ผลต่อการจัดการพืน้ ทีท่ างสังคมทีเ่ ปลีย่ นไป
“คืนฮีต”: การออกจากแรงตึงเครียดภายในกลุม
่ ตระกูล

นอกจากการคืนฮีตจะมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เปิดพืน้ ทีใ่ ห้กบั วิถปี ฏิบตั ติ ามวัฒนธรรมพุทธศาสนา
และเพือ่ การด�ำเนินชีวติ ในท่ามกลางความเปลีย่ นแปลงทางสังคม-เศรษฐกิจแล้ว ผูเ้ ขียนพบ
ว่า การคืนฮีตยังเป็นกลไกปรับความสัมพันธ์ภายในชุมชน เมื่อเกิดแรงตึงเครียดหรือ
ความขัดแย้งกับโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมเดิม โดยเฉพาะเมือ่ ชุมชนบรูได้กลายเป็น
หน่วยทางการปกครองในโครงสร้างของรัฐไทย ทีม่ ตี วั แทนจากระบบเลือกตัง้ สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล (อบต.) นับจากทศวรรษ 2530 เป็นต้นมา ดังทีผ่ เู้ ขียนได้ชใี้ ห้เห็นก่อนหน้า
นี้แล้วว่า แบบแผนความสัมพันธ์ตามโครงสร้างการจัดองค์กรทางสังคมดั้งเดิมของชาวบรู
ยังคงเป็นเงื่อนไขที่ส�ำคัญและเป็นพื้นฐานเชื่อมโยงชุมชนชาวบรูกับโครงสร้างทางสังคม-
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การเมืองภายในบริบทของรัฐไทย โดยเฉพาะในมิตทิ เี่ ชือ่ มโยงกับความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ใน
เครือข่ายการเมืองท้องถิน่ (เกียรติศกั ดิ์ บังเพลิง 2558ข, 46-47) ดังตัวอย่างจากกรณีการ
แข่งขันระหว่างผู้สมัครสองคนในการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�ำบล (อบต.) ที่
หมูบ่ า้ นสมสนุกเมือ่ พ.ศ. 2553 ซึง่ เป็นสมาชิกในกลุม่ ตระกูลเดียวกัน
แสน และ ถนอม เป็นเพือ่ นตัง้ แต่สมัยเด็ก และเป็นสมาชิกร่วมกลุม่ ตระกูลทีม่ ขี าวเป็น
เจ้าฮีตซึง่ เป็นกลุม่ ตระกูลใหญ่ของหมูบ่ า้ น ในขณะทีถ่ นอมเป็นสมาชิกกลุม่ ตระกูลโดยสาย
เลือด แสนเข้าสู่กลุ่มตระกูลผ่านการแต่งงาน เนื่องจากกลุ่มตระกูลดั้งเดิมของแสนซึ่งตั้ง
ถิ่นฐานอยู่ในดินแดนประเทศลาวปัจจุบัน มีสมาชิกค่อนข้างน้อยและไม่มีลูกหลานสืบทอด
ครัวเรือนผู้น�ำกลุ่มตระกูล สมาชิกที่เหลือจึงกระจายกันไปเป็นสมาชิกของกลุ่มตระกูลหรือ
ชุมชนอื่นๆ ผ่านการแต่งงาน รวมทั้งแสนซึ่งได้ทำ� พิธีคอบเข้ามาเป็นเขยในกลุ่มตระกูลของ
ภรรยา กระบวนการเข้าสู่กลุ่มตระกูลและการเชื่อมโยงกับเครือข่ายทางสังคมของแสน
คล้ายคลึงกับ เล็ก ผูเ้ ป็นพ่อตา ซึง่ เป็นสมาชิกของกลุม่ ตระกูลทีต่ ดั สินใจอพยพข้ามน�ำ้ โขงเข้า
มาตัง้ ถิน่ ฐานในฝัง่ ประเทศไทยเป็นกลุม่ แรกๆ ก่อนจะได้แต่งงานเข้ามาเป็นสมาชิกของกลุม่
ตระกูล เล็กและแสนต่างให้ความส�ำคัญกับเครือญาติในกลุม่ ตระกูลทัง้ ฝัง่ ลาวและไทย ใน
กรณีของเล็ก การให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าทีร่ ฐั ไทยและให้ความช่วยเหลือญาติพนี่ อ้ งจาก
ฝัง่ ลาวในช่วงของการเปลีย่ นแปลงการปกครองในลาว (ค.ศ. 1975 / พ.ศ. 2518) ท�ำให้เขา
เป็นทีร่ จู้ กั นับถือของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ไทยและคนท้องถิน่ อยูม่ าก นอกจากตัวเล็กเองทีไ่ ด้รบั การ
ยอมรับให้เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้ว ยังส่งผลให้ลูกๆ รวมถึงญาติพี่น้องอีกหลายคนได้เป็นทั้ง
เจ้าหน้าทีร่ ฐั และนักการเมืองในท้องถิน่ สืบเนือ่ งมาจนถึงปัจจุบนั
การเข้ามาเป็นเขยในครอบครัวของเล็ก ท�ำให้แสนได้สมั ผัสและเรียนรูก้ ลยุทธ์ตา่ งๆ ใน
การหาเสียง การเลือกตัง้ ในปี 2553 เป็นการแข่งขันเพือ่ ชิงต�ำแหน่งสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล 2 ต�ำแหน่ง โดยหนึง่ ในสามของผูส้ มัครเป็นเจ้าของต�ำแหน่งนีม้ าก่อน และเป็นที่
คาดหมายว่าจะได้กลับมาด�ำรงต�ำแหน่งอีก ดังนัน้ โดยนัยแล้วแสนกับถนอมจะต้องแข่งขันกัน
เพือ่ ชิงทีว่ า่ งอีกหนึง่ ต�ำแหน่ง ในขณะทีถ่ นอมมีความเชือ่ มัน่ ว่าตนเป็นสมาชิกของกลุม่ ตระกูล
ใหญ่ และจะได้รบั ความสนับสนุนจากเครือญาติ แสนอาศัยความได้เปรียบจากอิทธิพลทาง
การเมืองของเล็ก ประกอบกับใช้กลยุทธ์ทางการเมืองเช่นการเลีย้ งและแจกจ่ายในการหาเสียง
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ดังทีแ่ สนเล่าย้อนความหลังให้ผเู้ ขียนฟังว่า “สมัยผมหมดไม่เยอะ แค่หลักหมืน่ ผิดกับสมัยนี้
หมดกันเป็นแสน” ผลการเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ แสนได้รบั เลือกตัง้ ด้วยคะแนนเป็นอันดับสองรอง
จากอดีตสมาชิก อบต. ส่งผลให้ถนอมไม่ได้รบั การเลือกตัง้
หลังจากการเลือกตัง้ ปฏิสมั พันธ์ระหว่างถนอมกับแสนน้อยลดลง และต่อมาถนอมได้
ตัดสินใจคืนฮีตและย้ายครอบครัวมาสร้างเรือนใหม่ใกล้กบั บริเวณคุม้ วัดใต้ ในกรณีนี้ การคืน
ฮีตเป็นส่วนหนึง่ ของการปฏิบตั เิ พือ่ จัดการกับแรงตึงเครียดของความสัมพันธ์ภายในกลุม่ ทัง้ นี้
เมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงค์หลักของการคืนฮีตในความรับรู้ของสมาชิกชุมชนส่วนใหญ่ จะ
เห็นว่าการคืนฮีตของถนอมมีนยั เชิงสัญลักษณ์ในการปรับเปลีย่ นความสัมพันธ์กบั เครือญาติ
ในกลุม่ ตระกูล ซึง่ อาจตีความได้วา่ เป็นผลสืบเนือ่ งจากความขัดแย้งทางการเมือง แต่ในขณะ
เดียวกันก็คงความคลุมเครือและหลีกเลีย่ งการเผชิญหน้าภายในชุมชน ด้วยการอ้างอิงกับวิถี
ปฏิบตั อิ นั เป็นทีย่ อมรับร่วมกันในชุมชน
กรณีตวั อย่างดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการคืนฮีตอันมีวตั ถุประสงค์เบือ้ งต้นเพือ่ เปลีย่ น
จากการอ้างอิงตัวตนกับระบบความเชื่อดั้งเดิม มาสู่วัฒนธรรมพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
พุทธศาสนาท้องถิ่น อาจมีผลสืบเนื่องในปริมณฑลที่นอกเหนือไปจากแบบแผนปฏิบัติทาง
ศาสนา ยิง่ ไปกว่านัน้ การคืนฮีตยังเป็นกระบวนการทีไ่ ม่ได้สนิ้ สุดเพียงการออกจากโลกภาย
ใต้อำ� นาจของผีบรรพบุรษุ แต่อาจเป็นการเปิดพืน้ ทีใ่ ห้กบั พลวัตของระบบความเชือ่ ดัง้ เดิม ผ่าน
การอ้างอิงกับวัฒนธรรมพุทธศาสนาท้องถิน่ ดังจะได้อภิปรายในหัวข้อต่อไป
ระบบความเชือ
่ ดัง
้ เดิมในวัฒนธรรมพุทธศาสนาท้องถิน
่

ดังกล่าวแล้วว่าเป้าหมายอย่างเป็นทางการของการคืนฮีต คือ การออกจากโครงสร้างการจัด
องค์กรทางสังคม-ความเชือ่ ดัง้ เดิมเพือ่ แสดงตัวตนว่าเป็นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมพุทธศาสนา
อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการกลายเป็นพลเมืองรัฐไทยของชาวบรู ซึ่งขณะเดียวกันก็อยู่
ภายในบริบทของปฏิสมั พันธ์ทางวัฒนธรรมในระดับท้องถิน่ (เกียรติศกั ดิ์ บังเพลิง 2558ข,
38-40) ในหัวข้อนี้ ผู้เขียนจะได้อภิปรายถึงพลวัตของวิถีปฏิบัติท่ีเชื่อมโยงระบบความเชื่อ
ดัง้ เดิมของชุมชนกับวัฒนธรรมพุทธศาสนาท้องถิน่ อันเป็นแบบแผนปฏิบตั ชิ ดุ หลักในวัฒนธรรม
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ท้องถิน่ อีสาน ทัง้ ในมิตทิ สี่ ะท้อนให้เห็นการปรับเปลีย่ นโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจของ
ผู้ปฏิบัติทางศาสนา และวัฒนธรรมพุทธศาสนาท้องถิ่นในฐานะยุทธวิธีที่ชาวบรูใช้ในการ
ต่อรองกับข้อจ�ำกัดของแบบแผนปฏิบัติตามระบบความเชื่อดั้งเดิม ตลอดจนต่อรองกับ
เครือข่ายความสัมพันธ์ขา้ มพรมแดนชาติพนั ธุด์ ว้ ย
แม้การคืนฮีตจะไม่ได้สง่ ผลโดยตรงต่อแบบแผนความเชือ่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับผีสงู สุด แต่ดงั
ได้กล่าวแล้วว่า ชาวบรูบางชุมชนได้ปรับมาอ้างอิงกับผีสงู สุดในฐานะผีปตู่ าหรือหลักบ้านตาม
ระบบความเชือ่ ในวัฒนธรรมลาว ซึง่ ขณะเดียวกันก็สง่ ผลให้วฒ
ั นธรรมพุทธศาสนาท้องถิน่ เข้า
มามีบทบาททดแทนในการเชือ่ มโยงระหว่างปัจเจกกับโลกศักดิส์ ทิ ธิ์ เช่น เมือ่ มีสตั ว์ทเี่ ชือ่ กัน
ว่าจะน�ำเคราะห์รา้ ยเข้ามาในบ้านของขาว ตามความเชือ่ เดิมจะต้องท�ำพิธบี ชู าเซ่นไหว้ผเี พือ่
ขอขมาลาโทษ แต่ครอบครัวของขาวเลือกนิมนต์พระสงฆ์มาท�ำพิธสี ะเดาะเคราะห์พร้อมท�ำบุญ
บ้าน โดยเชื่อว่าจะเป็นการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไป หรือป้าของเก่งที่เลือกไหว้พระอธิษฐาน
ขอพรให้ลกู หลานหายจากความเจ็บป่วย พร้อมๆ กับขอให้ผบี รรพบุรษุ ช่วยคุม้ ครองซึง่ เป็นวิถี
ปฏิบัติตามความเชื่อเดิม แม้ทั้งสองกรณีนี้อาจเป็นตัวอย่างของปรากฏการณ์ที่พระสงฆ์ใน
ฐานะตัวแทนของวัฒนธรรมพุทธศาสนาเข้ามาทดแทนหรือผสมผสานกับแบบแผนเชิงพิธกี รรม
ในระบบความเชื่อดั้งเดิม แต่ขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นความเป็นผู้กระการของปัจเจกที่
เลือกจัดการกับช่วงชัน้ ของระบบความเชือ่ ในชุมชนแตกต่างกันไปด้วย
การเปิดรับวัฒนธรรมพุทธศาสนาท้องถิน่ อาจท�ำให้ดเู หมือนว่าชาวบรูเปลีย่ นมาปฏิบตั ิ
ตามฮีตคองประเพณีลาว/ไทยอีสาน แต่ในระดับของการปฏิบตั จิ ะเห็นว่าชาวบรูได้ใช้วฒ
ั นธรรม
พุ ท ธศาสนาท้ อ งถิ่ น เป็ น ยุ ท ธวิ ธี ต ่ อ รองกั บ ข้ อ จ�ำ กั ด ของระบบความเชื่ อ ดั้ ง เดิ ม ได้ อ ย่ า ง
หลากหลาย ดังจะเห็นได้จากวิถีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับพิธีแจกข้าวในวัฒนธรรมพุทธศาสนา
ท้องถิน่ ชาวบรูได้เชือ่ มโยงวัตถุประสงค์ของพิธแี จกข้าวทีเ่ ป็นการอุทศิ ส่วนกุศลให้กบั พ่อ แม่
หรือเครือญาติที่เสียชีวิตไปแล้ว ให้มีความหมายทดแทนพิธีเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษตามระบบ
ความเชือ่ ดัง้ เดิมทีเ่ รียกว่า “พิธรี ะเปิป” จากค�ำบอกเล่าของชาวบรูในพืน้ ทีศ่ กึ ษา พิธี ระเปิป ได้
ถูกละเลิกไปเพราะ “การจัดพิธีนี้สิ้นเปลือง” ต้องใช้เครื่องเซ่นไหว้คือควายซึ่งมีราคาแพง
ประกอบกับในช่วงพิธยี งั ต้องเตรียมรับรองญาติพนี่ อ้ งหมดวันหมดคืน การปรับมาประกอบพิธี
แจกข้าวทดแทน จึงช่วยลดการสิน้ เปลืองงบประมาณตามแบบแผนพิธดี งั้ เดิมได้
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นอกจากนี้ พิธแี จกข้าวยังอยูน่ อกเหนือกฎเกณฑ์ทอี่ า้ งอิงกับโครงสร้างของกลุม่ ตระกูล
ได้ เช่น ผูเ้ ขียนพบว่าแสนซึง่ ได้ผา่ นพิธคี อบเข้ามานับถือผีบรรพบุรษุ ของกลุม่ ตระกูลภรรยา
สามารถจัดพิธแี จกข้าวเพือ่ ท�ำบุญให้กบั แม่ของเขาทีเ่ ป็นสมาชิกของกลุม่ ตระกูลเดิม โดยเลือก
ใช้วดั เป็นสถานทีจ่ ดั งานแทนทีจ่ ะจัดทีเ่ รือน แม้แสนจะให้เหตุผลกับคนทัว่ ไปว่าเพราะในวัดมี
ความสะดวกสบายและสถานที่กว้างขวางสามารถต้อนรับญาติพี่น้องที่มาร่วมงานได้ทั่วถึง
อย่างไรก็ดี เนือ่ งจากแม่ของแสนเป็นสมาชิกคนละกลุม่ ตระกูลกับภรรยาของแสน จึงได้รบั การ
ทัดทานจากผูอ้ าวุโสในกลุม่ ตระกูลของภรรยาว่า หากจัดพิธแี จกข้าวให้กบั ผีบรรพบุรษุ ของกลุม่
ตระกูลเดิมทีเ่ รือนทีอ่ ยูใ่ นปัจจุบนั จะเป็นการขัดกับฮีตของผีบรรพบุรษุ ของกลุม่ ตระกูลทางฝ่าย
ภรรยา จึงท�ำให้แสนเลือกใช้วดั เป็นสถานทีจ่ ดั งานแทน
นอกจากในปริมณฑลของพิธกี รรมแล้ว เทศกาลบุญในวัฒนธรรมพุทธศาสนาท้องถิน่
ยังเป็นปัจจัยที่เปิดพื้นที่ให้ชาวบรูเดินทางไปตามหมู่บ้านต่างๆ เกิดการเชื่อมโยงความเป็น
บรูในกลุม่ เครือญาติพนี่ อ้ งข้ามพรมแดนรัฐชายแดนไทย-ลาว และยังสามารถขยายเครือข่าย
ความสัมพันธ์ทางสังคม-เศรษฐกิจข้ามพรมแดนชาติพนั ธุใ์ นท้องถิน่ ชาวบรูสามารถสร้างความ
สัมพันธ์กบั เครือข่ายข้ามพรมแดนรัฐและพรมแดนชาติพนั ธุผ์ า่ นวัฒนธรรมการ “ร่วมบุญ” เช่น
ชาวบรูฝง่ั ไทยมักจัดบุญกฐินหรือผ้าป่าเพือ่ ระดมทุนและสิง่ ของไปบริจาคหรือร่วมสร้างวัดใน
หมูบ่ า้ นของเครือญาติในฝัง่ ลาว เป็นทีส่ งั เกตว่าในกรณีนี้ พีน่ อ้ งชาวบรูทงั้ สองฝัง่ จะใช้การไป
“ร่วมบุญ” เป็นเงือ่ นไขต่อรองกับกฎระเบียบในการข้ามแดน ซึง่ สามารถปรับปรนและยืดหยุน่
ให้ “พีน่ อ้ ง” ไปมาหากันได้
ประเพณีทมี่ วี ฒ
ั นธรรมพุทธศาสนาท้องถิน่ เป็นพืน้ ฐาน ไม่เพียงเป็นกรอบอ้างอิงในการ
ปรับตัวต่อรองและเชือ่ มโยงอัตลักษณ์ความเป็นบรู แต่ยงั เป็นช่องทางให้ชาวบรูขยายเครือข่าย
ความสัมพันธ์ทางสังคมเพือ่ เชือ่ มโยงกลุม่ ของตนเข้ากับคนลาวในท้องถิน่ ดังกรณีของ สอน
ซึง่ มีสายสัมพันธ์ “ฮักแพง” กับคนลาวในท้องถิน่ หลายหมูบ่ า้ น นอกจากสอนจะเป็นผูป้ ระสาน
จัดการให้ชาวบรูเดินทางข้ามพรมแดนรัฐไป “ร่วมบุญ” แล้ว สอนมักน�ำสิง่ ของทีห่ าซือ้ ได้ยาก
ในฝัง่ ลาวไปมอบให้ญาติพนี่ อ้ ง ขณะเดียวกันก็เป็นช่องทางในการน�ำสินค้าท้องถิน่ กลับมาขาย
จะเห็นว่าการผสมผสานระบบความเชื่อดั้งเดิมในวัฒนธรรมพุทธศาสนาท้องถิ่นเป็นปัจจัย
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ส�ำคัญในกระบวนการปรับตัวต่อรองทางวัฒนธรรมของชาวบรูควบคูไ่ ปกับสร้างโอกาสในบริบท
ของความเปลีย่ นทางสังคม-เศรษฐกิจ
สรุป

บทความนีไ้ ด้อภิปรายให้เห็นว่า สังคมบรูซงึ่ มีโครงสร้างการจัดองค์กรทางสังคมบนพืน้ ฐาน
ระบบความเชือ่ ดัง้ เดิม มีฮตี ทีค่ วบคุมพฤติกรรมและความสัมพันธ์ภายในกลุม่ ทีเ่ ข้มข้น เมือ่
เข้ามาอยู่ในบริบทของรัฐ ท�ำให้พวกเขาต้องปฏิสัมพันธ์กับอ�ำนาจรัฐและการครอบง�ำ โดย
เฉพาะพุทธศาสนาซึ่งเป็นกลไกอ�ำนาจรัฐ และเป็นพื้นฐานของวัฒนธรรมทั้งไทยและลาวใน
ท้องถิ่น ชาวบรูจึงเผชิญกับทางเลือกที่จะปรับเปลี่ยนหรือจะรักษาจารีตเดิม ในเงื่อนไขของ
อ�ำนาจรัฐ ชาวบรูได้พฒ
ั นากลยุทธ์การต่อรองกับความเชือ่ ดัง้ เดิม จัดการพืน้ ทีช่ มุ ชนให้มวี ดั
อันเป็นสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาซึง่ แสดงนัยของการเป็นพลเมืองทีด่ ใี นบริบทของรัฐ
ส่วนในเงือ่ นไขการครอบง�ำของวัฒนธรรมท้องถิน่ และความเปลีย่ นแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ ชาวบรูได้พฒ
ั นากลยุทธ์ทสี่ ำ� คัญคือการ “คืนฮีต” ออกจากโครงสร้างการจัดองค์กร
ทางสังคม-ความเชือ่ ดัง้ เดิม เพือ่ ความยืดหยุน่ ในการด�ำเนินชีวติ ของสมาชิกตัง้ แต่ระดับชุมชน
ไปจนถึงครอบครัวและปัจเจกตามความแตกต่างของเงือ่ นไขทางสังคม-เศรษฐกิจ ในบางกรณี
การคืนฮีตยังเป็นกระบวนการจัดการความสัมพันธ์ทตี่ งึ เครียดหรือขัดแย้งกับเครือญาติพนี่ อ้ ง
โดยหันไปใช้กรอบอ้างอิงวัฒนธรรมพุทธศาสนาท้องถิน่ วัฒนธรรมพุทธศาสนาท้องถิน่ ได้เป็น
เงือ่ นไขส�ำคัญในกระบวนการปรับตัวซึง่ น�ำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์ ซึง่ มี
รูปแบบทีห่ ลากหลายและสะท้อนให้เห็นพลวัตของระบบความเชือ่ ดัง้ เดิมและโครงสร้างความ
สัมพันธ์ทางสังคมภายในชุมชนบรู ดังจะเห็นได้จากการปรับหรือผสมผสานความเชือ่ ผีสงู สุด
ของหมูบ่ า้ นให้เป็นผีปตู่ า ท�ำให้ยงั คงรักษาแบบแผนความเชือ่ ดังเดิมของชุมชนไว้ได้ การนิยาม
ความหมายบุญพิธีทางพุทธศาสนาทดแทนพิธีกรรมในระบบความเชื่อดั้งเดิม และช่วยให้
สามารถต่อรองกับกฎเกณฑ์ตามระบบฮีตเดิมได้ และการยึดโยงตนเองเข้ากับ “บุญพิธ”ี ทาง
พุทธศาสนาท�ำให้สามารถเชื่อมโยงความเป็นบรูระหว่างเครือญาติ และเป็นช่องทางขยาย
เครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมกับคนลาวในท้องถิน่
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การคืนฮีตจึงเป็นยุทธวิธีในการปลดปล่อยชาวบรูออกจากกฎเกณฑ์แบบดั้งเดิม เพื่อ
ปรับเปลีย่ นโครงสร้างวัฒนธรรมแบบจารีตและปรับตัวกับความเปลีย่ นแปลง และแสดงให้เห็น
ความเป็นผู้กระท�ำการในการจัดการกับเงื่อนไขทั้งในระดับโครงสร้างสังคมชุดเดิม อ�ำนาจ
หรือการครอบง�ำจากภายนอก รวมถึงการปฏิสมั พันธ์กบั คนต่างกลุม่ ชาติพนั ธุ์ ด้วยการเลือก
ทีจ่ ะปรับเปลีย่ นหรือตีความบางองค์ประกอบเพือ่ รักษาระบบคุณค่าดัง้ เดิมไว้ได้
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