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บทความ

บทความนีพ้ ยายามท�ำความเข้าใจบทบาทในเชิงการหน้าทีข่ อง “ฮีตสิบสอง” ทีย่ งั ด�ำรงคงอยู่
ในระบบการจ้างงานในแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยวิธกี าร
ศึกษาหลักประกอบไปด้วย การศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยเจาะจงในประเด็น
ว่าด้วยการลาหยุดของแรงงานชาวลาว บทความนีเ้ สนอว่า ฮีตสิบสอง โดยเฉพาะฮีตส�ำคัญ
อย่างบุญสงกรานต์ บุญเข้าพรรษา และบุญออกพรรษา เป็นเงือ่ นไขทางสังคมวัฒนธรรมทีม่ ี
นัยส�ำคัญต่อสถานการณ์การลาหยุดของแรงงาน ปรากฏการณ์ดงั กล่าวเป็นตัวอย่างของการ
บรรจบสังสรรค์ของโลกทุนนิยมสมัยใหม่กบั โลกแบบประเพณี หรือกล่าวอีกนัยหนึง่ คือ แสดง
ให้เห็นว่า วัฒนธรรมประเพณี โดยเฉพาะฮีตสิบสอง สามารถตอบสนองต่อความต้องการทาง
เศรษฐกิจ สังคม ศาสนาและจิตวิญญาณ ของผู้คนในแขวงสะหวันนะเขตได้เป็นอย่างดี
ภายใต้วาทกรรมการพัฒนาในระบบทุนนิยม
ค�ำส�ำคัญ: ฮีตสิบสอง, การลาหยุดของแรงงาน, สะหวันนะเขต
บทคัดย่อ
abstract
This paper presents functional explanation to the persistence of “heet sibsong”
(twelve month tradition) within a modern employment system in Savanhnakhet,
Lao People’s Democratic Republic (Lao PDR). Key research methods include
documentary research and in-depth interviews, with particular reference to the
topic of labor leave and vacation. The study finds that heet sibsong, specifically
Songkran (traditional Lao new year) and the start and end of Buddhist Lent period,
are one of the key socio-cultural factors of labor leave pattern. It thus exemplifies
the conjuncture of traditional and capitalist ideology. In other words, tradition and
local culture could respond well to economic, social, and religious needs of among
workers in Savanhnakhet amid the capitalist discourse of development.
keywords: heet sibsong (twelve-month tradition), labour leave and vacation, Savanhnakhet
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บทน�ำ

การสิน้ สุดลงของสงครามโลกครัง้ ทีส่ องได้น�ำมาสูอ่ ดุ มการณ์การพัฒนาทีป่ ระกอบสร้างโดย
ประเทศโลกที่หนึ่งผ่านทางสถาบัน องค์กร และหน่วยงานระหว่างประเทศซึ่งมีบทบาท
ข้ามพรมแดนรัฐชาติในการโอบอุ้มการพัฒนาให้กลายมาเป็นกระแสหลักของโลก ไม่ว่าจะ
เป็นธนาคารโลกหรือองค์กรการพัฒนาระหว่างประเทศต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานของประเทศต่างๆ และการพัฒนาภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้
โขง (Greater Mekong Sub-Region: GMS) โดยการสนับสนุนของธนาคารเพือ่ การพัฒนา
แห่งเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ก็คือหนึ่งในผลิตผลของกระบวนการ
ดังกล่าว จนน�ำมาสูโ่ ครงการพัฒนาและการลงทุนในอนุภมู ภิ าค โดยเฉพาะโครงการทีเ่ ป็น
กรณีศกึ ษาอันเป็นทีม่ าของบทความนี้ ได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน- เซโน (Savan-Seno
Special Economic Zone: SASEZ) ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจแห่งแรกของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ที่จัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2546 เพราะแขวง (จังหวัด
สะหวันนะเขตนัน้ มีความโดดเด่นด้านท�ำเลทีต่ งั้ และจะช่วยเพิม่ โอกาสทางเศรษฐกิจเพราะมี
การปรับปรุงเส้นทางและสะพานตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกภายใต้กรอบ
การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของหกประเทศลุม่ น�ำ้ โขง (ศุภชัย วรรณเลิศสกุล 2553)
เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโนประกอบด้วย Zone A หรือ “เมืองสะหวัน” (Savanh
City) ซึง่ เป็นเขตศูนย์กลางการค้าและบริการ มีเนือ้ ที่ 3.05 ตารางกิโลเมตร ตัง้ อยูต่ ดิ กับ
สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ในเขตเมืองไกสอน พมวิหาน แขวง
สะหวันนะเขต ประกอบด้วยร้านค้าปลอดภาษี โรงพยาบาล โรงแรม ร้านอาหาร ศูนย์ประชุม
และสวนสนุก เป็นต้น โดยเมือ่ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 บริษทั ไทย แอร์พอร์ตส์ กราวด์
เซอร์วสิ เซส จ�ำกัด หรือแท็กส์ (Thai Airports Ground Services: TAGS) ได้ลงนามใน
บันทึกความเข้าใจร่วมกับรัฐบาล สปป.ลาว ในการเข้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบพัฒนาโครงการเมือง
สะหวันเพือ่ ให้เป็นเมืองเศรษฐกิจทีค่ รบวงจร โดยแท็กส์จะลงทุนร้อยละ 70 (เงินลงทุนประมาณ
1,370 ล้านบาท) ส่วนทีเ่ หลืออีกร้อยละ 30 (ประมาณ 587 ล้านบาท) เป็นการลงทุนจาก
รัฐบาล สปป.ลาว ซึง่ คาดว่าจะใช้เวลาพัฒนาโครงการดังกล่าวให้เสร็จสมบูรณ์ไม่เกิน 10 ปี
นับตัง้ แต่ปี 2550 เป็นต้นไป (ธนาคารเพือ่ การส่งออกและน�ำเข้า 2549)
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ส�ำหรับ Zone B หรือ “Logistic Park” เป็นเขตบริการจัดส่งและกระจายสินค้า มีเนือ้ ที่
0.2 ตารางกิโลเมตร ตัง้ อยูท่ เี่ มืองอุทมุ พอน แขวงสะหวันนะเขต โดยรัฐบาลลาวเป็นผูล้ งทุน
พัฒนาเอง ปัจจุบนั ได้พฒ
ั นาระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน อาทิ การติดตัง้ ระบบไฟฟ้าและน�ำ้ ประปา
ภายในโซน การสร้างถนนดินแดง คิดเป็นร้อยละ 50 นอกจากนี้ สปป.ลาว ได้ขอให้ธนาคาร
เพือ่ ความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญีป่ นุ่ (Japan Bank for International Cooperation:
JBIC) ศึกษาความเป็นไปได้ทจี่ ะขยายพืน้ ทีใ่ นส่วนนีอ้ อกไปอีก (Zone B1) รวมทัง้ การขอเงิน
กูด้ อกเบีย้ ต�ำ่ เพือ่ พัฒนาส่วนขยายนีร้ ว่ มกับญีป่ นุ่ และสุดท้าย Zone C เป็นเขตอุตสาหกรรม
และการค้า มีเนือ้ ที่ 2.11 ตารางกิโลเมตร ตัง้ อยูท่ บี่ า้ นหลักสิบ เมืองไกสอน พมวิหาน แขวง
สะหวันนะเขต
แม้ว่าภาครัฐจะพยายามส่งเสริมการลงทุนในด้านต่างๆ อย่างเต็มที่เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกและดึงดูดนักลงทุน แต่ปัญหาและอุปสรรคส�ำคัญที่ผู้ประกอบการต้องประสบ
จากการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษคือ ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ทัง้ แรงงานมีฝมี อื และ
แรงงานไร้ฝีมือ นอกจากนี้ ปัญหาด้านแรงงานที่ส�ำคัญของแขวงสะหวันนะเขตคือ ปัญหา
ความต่อเนื่องในการท�ำงาน ซึ่งผู้วิจัยได้ค้นพบทั้งจากการทบทวนเอกสารและการลงพื้นที่
ภาคสนามผ่านค�ำบอกเล่าว่าเป็นผลมาจากประเพณีปฏิบตั ทิ สี่ บื ทอดกันมาอย่างช้านาน หรือ
ที่มักอ้างถึงโดยรวมๆ ว่า “ฮีตสิบสอง” อันเป็นประเพณีที่ก�ำหนดวิถีชีวิตของผู้คนในแถบ
สองฝัง่ ลุม่ แม่นำ�้ โขง
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท�ำความเข้าใจนัยส�ำคัญของประเพณีฮีตสิบสองที่มีต่อการ
พัฒนาของระบบทุนนิยมในพืน้ ทีแ่ ขวงสะหวันนะเขต โดยเฉพาะในประเด็นการบรรจบสังสรรค์
(conjunture) ของโลกทุนนิยมสมัยใหม่กบั โลกแบบประเพณี ซึง่ อาจกล่าวได้วา่ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษเป็นพืน้ ทีเ่ ฉพาะทีป่ ฏิบตั กิ ารทุนนิยมสมัยใหม่เป็นไปอย่างเข้มข้น โดยมีการลดทอนความ
ยุง่ ยากของระบบราชการ การให้เอกสิทธิพ์ เิ ศษ และการลดหย่อนต่างๆ ในการผลิตทัง้ ด้าน
ภาษีและค่าสาธารณูปโภค ดังเช่นทีไ่ อห์วา ออง (Aihwa Ong) ได้เสนอว่า พืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจ
พิเศษทีร่ ฐั ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พยายามสร้างขึน้ มาไม่วา่ จะเป็นในประเทศไทย มาเลเซีย
เวียดนาม ลาว ฯลฯ เป็นสิง่ ทีเ่ รียกว่าพืน้ ที่ “ยกเว้นอธิปไตย” (graduated sovereignty)
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หรือพืน้ ที่ “ยกเว้น” ตามหลักการเสรีนยิ มใหม่ แน่นอนว่าพืน้ ทีด่ งั กล่าวไม่ได้ถกู ยกเว้นในแง่
อธิปไตยแต่เพียงอย่างเดียว หากยังรวมถึงอุดมการณ์ทางเศรษฐกิจแห่งรัฐด้วย (Ong 2006)
กล่าวอย่างง่ายๆ ก็คอื พืน้ ทีด่ งั กล่าวเปิดโอกาสให้กบั ปฏิบตั กิ ารแบบเสรีนยิ มใหม่อย่างเข้มข้น
และเต็มรูปแบบ แม้แต่ในรัฐสังคมนิยมอย่างประเทศจีน เวียดนาม และลาวเองก็ตาม
อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับผูว้ จิ ยั แล้ว พืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจพิเศษสะท้อนให้เห็นกระบวนการบรรจบ
กันของอุดมการณ์ทางเศรษฐกิจแบบเสรีนยิ มใหม่กบั รากฐานทางสังคมวัฒนธรรมเฉพาะของ
พืน้ ทีน่ นั้ ๆ มากกว่าจะเป็นพืน้ ทีท่ รี่ ะบบทุนนิยมโลกาภิวตั น์ปฏิบตั กิ ารครอบง�ำเบ็ดเสร็จ พืน้ ที่
เศรษฐกิจพิเศษจึงมีความน่าสนใจในการท�ำความเข้าใจกระบวนการบรรจบกันของโลกแบบ
ทุนนิยมทีต่ อ้ งการความต่อเนือ่ งและความสม�ำ่ เสมอในการผลิต กับโลกแบบประเพณีทชี่ วี ติ
ถูกก�ำหนดด้วยงานบุญและประเพณีต่างๆ ตามฮีตสิบสอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของ
แรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวันนะเขต แรงงานส่วนใหญ่ทมี่ บี ทบาทส�ำคัญในการผลิต
และความส�ำเร็จของระบบทุนนิยมในพื้นที่ดังกล่าวเป็นคนที่มีวิถีชีวิตคาบเกี่ยวอยู่ในโลก
สองแบบ คือโลกแบบทุนนิยมในระบบโรงงาน กับโลกทีป่ ระเพณีมสี ว่ นส�ำคัญในการก�ำหนด
ชีวติ รูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคม วิถกี ารผลิตแบบดัง้ เดิม และวิถชี วี ติ แบบชาวนา
บทความนี้เป็นการอภิปรายประเด็นจากการศึกษาเชิงคุณภาพในลักษณะของการ
พรรณนาเชิงวิเคราะห์ โดยอาศัยการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสารเป็นหลัก เสริมด้วยข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) ดังต่อไปนี้
1) การศึกษาข้อมูลเอกสาร เป็นการเก็บข้อมูลทัง้ จากเอกสารชัน้ ต้นทีต่ พี มิ พ์แล้ว อาทิ
ค�ำประกาศและรายงานของทางราชการ แถลงการณ์ของที่ประชุมระหว่างประเทศ
และรายงานอื่นๆ จากองค์กรภาคเอกชน เป็นต้น และจากเอกสารชั้นรอง โดย
รวบรวมข้อมูลจากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ จากหนังสือทัว่ ไป
วิทยานิพนธ์ งานวิจัย หนังสือพิมพ์ วารสารต่างๆ ตลอดจนข้อมูลที่ปรากฏบน
อินเทอร์เน็ต
2) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เป็นการเก็บข้อมูลจากการศึกษาภาคสนาม โดยการ
สังเกตการณ์และสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้เสีย (stakeholder)
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ทั้งในประเทศไทย และ สปป.ลาว ทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยประกอบด้วย
นักวิชาการ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านลาวศึกษา ตัวแทนองค์กรความร่วมมือทางธุรกิจ ผูบ้ ริหาร
กิจการ และผูป้ ระกอบการรายย่อย ในระหว่างช่วง พ.ศ. 2554-25571
ในส่วนต่อไปนีจ้ ะแบ่งการน�ำเสนอประเด็นอภิปรายเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ หน้าทีท่ าง
สังคมของฮีตสิบสอง ฮีตสิบสองกับการลาหยุดของแรงงานในสะหวันนะเขต และบทอภิปราย
สรุป
หน้าทีท
่ างสังคมของฮีตสิบสอง

เนือ้ หาในส่วนนี้ ผูว้ จิ ยั จะใช้กรอบการอธิบายเชิงหน้าที่ (functional explanation) ในการ
วิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคมดังกล่าว ตามทีแ่ ดเนียล ลิทเทิล (Daniel Little) ได้กล่าว
ว่าการอธิบายเชิงหน้าทีเ่ ป็นพืน้ ฐานของการอธิบายเชิงสาเหตุ (casual explanation) ในแง่
ทีช่ ว่ ยท�ำความเข้าใจบทบาทหรือพลังอ�ำนาจเชิงสาเหตุซงึ่ ท�ำให้สถาบันหรือปรากฏการณ์ทาง
สังคมยังสามารถด�ำรงคงอยู่ในระบบสังคม และในแง่มิติเชิงประวัติศาสตร์ของสถาบันหรือ
ปรากฏการณ์ในระบบสังคม ทัง้ นีเ้ พือ่ อธิบายว่ามีปรากฏการณ์ทางสังคมหรือสถาบันทางสังคม
ใดทีย่ งั คงมีบทบาทต่อการจัดระเบียบทางสังคม รวมทัง้ มีบทบาทในแง่ใดบ้าง (Little 1991)
งานศึกษาเกีย่ วกับสังคมลาวในอดีต (ปิยฉัตร์ สินธุสอาด 2540) ได้ให้คำ� จ�ำกัดความ
“ฮีต” ว่าหมายถึงจารีตประเพณี ซึง่ เป็นหลักปฏิบตั นิ บั ถืออย่างเคร่งครัดตัง้ แต่สมัย สปป.ลาว
ยังเป็นอาณาจักรล้านช้าง และฮีตสิบสอง คือ ประเพณีการประกอบพิธกี รรมตามเดือนต่างๆ
12 เดือน ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและการใช้ชีวิตแบบเกษตรกรรมยังชีพ ฮีตเชื่อมโยงกับ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดได้จากรายงานของโครงการวิจัยที่คณะผู้เขียนร่วมด�ำเนินการ โดย
ได้รับทุนสนับสนุนจากแผนงานวิจัย การศึกษาวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพภายใต้ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (วิเชียร อินทะสี, อ�ำพา แก้วก�ำกง และ วทัญญู ใจบริสุทธิ์ 2554; วทัญญู ใจบริสุทธิ์ และ อ�ำพา
แก้วก�ำกง 2555; วรางคณา ก่อเกียรติพิทักษ์, อ�ำพา แก้วก�ำกง และ วทัญญู ใจบริสุทธิ์ 2556; วทัญญู ใจบริสุทธิ์
และ อ�ำพา แก้วก�ำกง 2557).
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แบบแผนปฏิบตั ขิ อง “คอง” ซึง่ หมายถึง คลองธรรมหรือแบบแผนแนวทางการด�ำเนินชีวติ ของ
ผูค้ นในสังคมภายใต้ศาสนาพุทธ เป็นหลักค�ำสอนทีม่ งุ่ เน้นในทางจริยธรรมซึง่ ผูค้ นจะยึดถือ
ปฏิบตั เิ สมือนกฎระเบียบ บรรทัดฐานทางสังคม ทีค่ วบคุมพฤติกรรม เพียงแต่ไม่มบี ทลงโทษ
ซึง่ หากท�ำผิดหรือไม่ปฏิบตั ติ ามก็จะ “ขะล�ำ” หรือเป็นทีร่ งั เกียจของสังคม
ในที่ นี้ ผู ้ วิ จั ยได้ ป ระมวลข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ฮี ต จากงานศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (พระสุ ขี
ชาครธมฺโม 2553; Somchai, Songkhoon, and Boonlert 2009) และจะยกตัวอย่าง
ประเพณีฮตี ทีม่ นี ยั เชือ่ มโยงกับประเด็นอภิปรายของบทความ ดังนี้
บุญเข้ากรรมในเดือนแรก ซึ่งตรงกับเดือนธันวาคม เป็นพิธีที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์
โดยพระสงฆ์จะเข้าปริวาสกรรม อันเป็นการการลงโทษภิกษุผตู้ อ้ งอาบัตสิ งั ฆาทิเสส เพือ่ ช�ำระ
มลทิน เมื่อออกจากปริวาสกรรมแล้ว ก็จะเป็นภิกษุผู้มีศีลบริสุทธิ์ ที่สามารถด�ำรงอยู่ใน
บวรพุทธศาสนาต่อไป ส�ำหรับชาวบ้านจะเตรียมอาหารน�ำไปถวายพระภิกษุทเี่ ข้าปริวาสกรรม
และร่วมกันรักษาศีล ฟังธรรม ช่วงงานบุญเข้ากรรมนับเป็นการเริม่ ต้นของฤดูเก็บเกีย่ ว ชาว
บ้านจะช่วยกันลงแขกเกีย่ วข้าว ท�ำปลาร้า และอาหารแห้งต่างๆ เพือ่ เก็บไว้กนิ ตลอดทัง้ ปี
บุญสงกรานต์ในเดือนห้า ซึง่ ตรงกับเดือนเมษายน ชาวบ้านจะท�ำการสรงน�ำ้ พระและ
รดน�้ำด�ำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชน เพื่อแสดงความเคารพและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
จากนั้นชาวบ้านจะร่วมขนทรายเข้าวัดเพื่อก่อกองทราย ชาวบ้านจะเล่นสาดน�้ำกันเพื่อ
ความสนุกสนาน ในด้านกสิกรรม ชาวบ้านจะเริม่ ตระเตรียมพันธุพ์ ชื เพือ่ รอการเพาะปลูกใน
เดือนต่อไป
บุญบัง้ ไฟในเดือนหก ตรงกับเดือนพฤษภาคม เป็นประเพณีเกีย่ วกับการขอฝน อันมี
อิทธิพลต่อวิถชี วี ติ ของชาวบ้านซึง่ ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพกสิกรรม บุญบัง้ ไฟเป็นกิจกรรมที่
คนภายในชุมชนจะมาร่วมงาน โดยจะมีการจัดประกวดและแข่งบัง้ ไฟประเภทต่างๆ ควบคูไ่ ป
กับการฟ้อนการเซิง้ กันอย่างสนุกสนาน ด้วยเชือ่ ว่าจะเป็นการขับไล่ผรี า้ ยให้ออกไปจากชุมชน
ในส่วนของการจุดบัง้ ไฟขึน้ สูท่ อ้ งฟ้า ก็เชือ่ กันว่าจะเป็นการส่งสัญญาณให้พญาแถนได้ทราบ
ว่าจะถึงฤดูเพาะปลูกแล้ว เพือ่ ให้แถนอ�ำนวยฝนให้บริบรู ณ์เพียงพอต่อการเพาะปลูก
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บุญเข้าพรรษาในเดือนแปด ตรงกับเดือนกรกฎาคม ซึง่ อยูใ่ นช่วงฤดูฝน เป็นเดือนที่
พระจะอยูจ่ ำ� พรรษาตลอดสามเดือน ในพิธจี ะมีการท�ำบุญตักบาตร ถวายผ้าอาบน�ำ้ ฝน สบง
จีวร และเทียนพรรษา โดยชาวบ้านจะจัดขบวนแห่เทียนพรรษาและประกวดเทียน ชาวบ้านจะ
รับศีล รับพร ฟังธรรม ตอนค�ำ่ ก็จะเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ
บุญข้าวประดับดินในเดือนเก้า อยูใ่ นช่วงเดือนสิงหาคม เป็นการท�ำบุญให้ญาติมติ ร
ผูล้ ว่ งลับ โดยชาวบ้านจะน�ำข้าวปลาอาหารคาวหวาน หมากพลูและบุหรี่ ทีห่ อ่ ด้วยใบตอง โดย
จะน�ำอาหารและหมากพลูเหล่านั้นไปวางไว้ตามโคนต้นไม้รอบๆ วัด เพื่อให้ญาติพี่น้อง
ผูล้ ว่ งลับรวมทัง้ ผีไร้ญาติมารับเครือ่ งเซ่นไหว้เหล่านัน้ ไป
บุญออกพรรษาในเดือนสิบเอ็ด ตรงกับเดือนตุลาคม พระภิกษุสงฆ์จะครบก�ำหนด
ออกพรรษา โดยชาวบ้านจะจัดเตรียมอาหารเพือ่ ท�ำบุญตักบาตร ให้ทานและรักษาศีล รวมทัง้
ถวายผ้าจ�ำน�ำพรรษาแก่พระภิกษุ ตอนค�ำ่ จะมีการเวียนเทียน พระสงฆ์จะเปิดโอกาสให้มกี าร
ว่ากล่าวตักเตือนกันและกันด้วยความบริสุทธิ์ใจ เพื่อจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น
ตลอดจนจะมีการตักบาตรเทโว ซึ่งในจังหวัดมุกดาหารและแขวงสะหวันนะเขตจะมีการ
แข่งเรือหรือประเพณีบญ
ุ ส่งเรือในช่วงงานบุญดังกล่าว
จากข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้วา่ หน้าทีข่ องฮีตสิบสองสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ด้วยกัน ได้แก่ 1) หน้าทีท่ างเศรษฐกิจ 2) หน้าทีท่ างสังคม และ 3) หน้าทีท่ างศาสนาและ
จิตวิญญาณ
หน้าทีท
่ างเศรษฐกิจ

ในหลายๆ งานบุญของฮีตสิบสองนัน้ จะมีบทบาทหน้าทีส่ มั พันธ์กบั การผลิตของชุมชน
โดยในเดือนอ้าย ซึง่ ถือเป็นการเริม่ ต้นฤดูเก็บเกีย่ ว ชาวบ้านจะลงแขกเกีย่ วข้าว จะหมุนเวียน
ช่วยเหลือกันเก็บเกีย่ วผลผลิตตามทีน่ าต่างๆ ขณะทีเ่ จ้าของนาจะเตรียมอาหารคาวหวานและ
เครือ่ งดืม่ ไว้เป็นการตอบแทน จะเห็นได้วา่ ฮีตท�ำให้การใช้แรงงานซึง่ เป็นหนึง่ ในปัจจัยการผลิต
ระหว่างประเพณีการลงแขก กลายเป็นสิง่ ทีต่ า่ งคนต่างปันให้กนั อันมีความแตกต่างจากการ
ใช้แรงงานในระบบทุนนิยมทีต่ อ้ งมีการตอบแทนด้วยค่าจ้าง และในเดือนยีจ่ ะมีประเพณีบญ
ุ
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คูนลาน ซึง่ เป็นพิธเี ฉลิมฉลองหลังเสร็จสิน้ การเก็บเกีย่ ว โดยจะน�ำข้าวทีเ่ ก็บเกีย่ วได้มาวางกอง
รวมกันให้สงู จากนัน้ จะให้พระสงฆ์ประพรมน�ำ้ พุทธมนต์เพือ่ ความเป็นสิรมิ งคลและส่งเสริม
ให้ขา้ วมีความอุดมสมบูรณ์ ผลผลิตเพิม่ พูน กล่าวได้วา่ หน้าทีใ่ นทางเศรษฐกิจของประเพณี
ดังกล่าว ได้ชว่ ยเสริมสร้างแรงจูงใจให้เกิดประสิทธิภาพในการเพาะปลูกปีตอ่ ๆ ไป
เมือ่ ถึงเดือนห้า ระหว่างประเพณีบญ
ุ สงกรานต์ ชาวบ้านจะเริม่ ตระเตรียมพันธุพ์ ชื และ
อุปกรณ์ทำ� นา หลังสงกรานต์จะมีประเพณีการไถนาฮุดเพือ่ ไถกลบก่อนท�ำนา และในเดือน
หกจะมีประเพณีบญ
ุ บัง้ ไฟ เพือ่ ขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลและมีปริมาณเพียงพอแก่การปลูก
พืชพันธุ์ธัญญาหาร เพื่อให้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ เมื่อถึงเดือนเจ็ด ชาวบ้านจะเริ่มฤดูทำ� นา
ตกกล้า เริม่ ด�ำนา จากนัน้ จึงเป็นช่วงเวลาทีข่ า้ วจะเติบโตออกรวง และถึงเวลาเก็บเกีย่ วอีกครัง้
ในกระบวนการจ�ำหน่ายและบริโภค จะเห็นได้วา่ นับตัง้ แต่เก็บเกีย่ วผลผลิต ข้าวทีเ่ ก็บไว้ใน
ยุง้ ฉางเพือ่ การบริโภค จะถูกน�ำมาเป็นภัตตาหารถวายแด่พระสงฆ์และน�ำมาประกอบอาหาร
เพือ่ เฉลิมฉลองร่วมกันในชุมชนระหว่างประเพณีงานบุญในแต่ละเดือน
นอกจากนี้ งานวิจยั ของสมชาย วรรณลุ ทรงคุณ จันทจร และบุญเลิศ ราโชติ (Somchai,
Songkhoon, and Boonlert 2009) ยังได้เสนอหน้าทีข่ องฮีตสิบสอง อาทิ ประเพณีแห่เทียน
พรรษาในจังหวัดอุบลราชธานี ประเพณีบุญบั้งไฟในจังหวัดยโสธร งานบุญผะเหวดที่จังหวัด
ร้อยเอ็ด งานประเพณีเหล่านีเ้ ป็นตัวอย่างในการน�ำวัฒนธรรมไปประยุกต์เข้ากับการท่องเทีย่ ว
สร้างรายได้ให้กบั ชุมชน นอกจากนัน้ งานประเพณีฮตี คองยังก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
อืน่ ๆ ทัง้ การจัดตัง้ กองทุนหมูบ่ า้ น การจัดตัง้ ธนาคารโค-กระบือ หรือการจัดตัง้ ธนาคารข้าว
เพือ่ แก้ปญ
ั หาการเก็บเกีย่ วและการผลิต ก็เป็นผลสืบเนือ่ งมาจากประเพณีบญ
ุ คูนลาน
หน้าทีท
่ างสังคม

งานบุญประเพณีภายใต้ฮีตสิบสองที่มีทุกเดือน ต่างก็มีบทบาทหน้าที่ในการผลักดัน
กิจกรรมต่างๆ ทีร่ ว่ มกันท�ำเป็นหมูค่ ณะ ท�ำให้ญาติมติ รมาพบปะกัน ครอบครัวกลับมาพร้อม
หน้าพร้อมตากันอีกครัง้ หลังจากลูกหลานออกไปท�ำงานต่างบ้านต่างเมือง งานบุญฮีตสิบสอง
ช่วยเสริมสร้างความอบอุน่ ในครอบครัว ระหว่างจัดงานบุญจะมีการช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน สร้าง
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ความสามัคคีปรองดองในชุมชน ส่งผลให้เครือข่ายภายใต้ความสัมพันธ์ของชุมชนมีความ
เข้มแข็ง สอดคล้องกับงานวิจยั ของโสภี อุน่ ทะยา (2556) ทีไ่ ด้นำ� เสนอว่าคนต่างถิน่ ได้อาศัย
การเข้าร่วมประเพณีฮตี คองในการสร้างความสัมพันธ์และเป็นการปรับตัวเข้ากับคนในชุมชน
อาทิ เข้าร่วมในงานประเพณีสงกรานต์ งานประเพณีแข่งเรือไทย-ลาว ซึ่งจัดขึ้นในวัน
ออกพรรษาของทุกปี ในงานดังกล่าวแรงงานลาวจะมีโอกาสพบปะกับทัง้ คนไทยคนลาว และ
ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในชุมชน ประการสุดท้าย งานบุญประเพณีฮีตสิบสองยังท�ำ
หน้าที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตของชาวบ้านกับพระพุทธศาสนา ท�ำให้วัดมีสถานะเป็นศูนย์รวมของ
ชุมชน
หน้าทีท
่ างศาสนาและจิตวิญญาณ

ฮีตสิบสองยังมีหน้าที่ที่ส�ำคัญในการตอบสนองความต้องการด้านจิตวิญญาณและ
ศาสนาของผูค้ น บนรากฐานทางพุทธศาสนา จะเห็นได้วา่ ประเพณีบญ
ุ ในเดือนต่าง ๆ อาทิ
บุญเข้ากรรม บุญข้าวจี่ บุญผะเหวด บุญเข้าพรรษา บุญออกพรรษา และบุญกฐิน เหล่านีล้ ว้ น
เป็นงานบุญทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ บูชาพระรัตนตรัย ทัง้ พระพุทธเจ้า พระธรรมค�ำสัง่ สอน และพระภิกษุ
สงฆ์ ทั้งยังเป็นการสืบทอดและท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนาด้วย ขณะที่งานบุญอื่นๆ อาทิ
บุญคูณลานในเดือนยี่ บุญบัง้ ไฟ บุญช�ำระ บุญข้าวประดับดิน และบุญข้าวสลาก จัดขึน้ บน
รากฐานของไสยศาสตร์ ความเชือ่ ท้องถิน่ ความเคารพต่อธรรมชาติ สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ และบรรพบุรษุ
โดยประเพณีงานบุญฮีตสิบสองทัง้ หมดนี้ ชาวบ้านเชือ่ กันว่าเมือ่ ปฏิบตั แิ ล้วจะเกิดบุญ ท�ำให้
ได้ขนึ้ สวรรค์ ไม่ตกนรก เป็นการอุทศิ ส่วนกุศลให้กบั ญาติมติ รผูล้ ว่ งลับ ตลอดจนสร้างความ
เป็นสิรมิ งคลในชีวติ พืชพันธุอ์ ดุ มสมบูรณ์ แคล้วคลาดจากภัยต่างๆ
ฮีตสิบสองกับการลาหยุดของแรงงานในสะหวันนะเขต

หลังจากแขวงสะหวันนะเขตพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษมาระยะหนึง่ ก็ตอ้ งประสบกับปัญหา
ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานในรูปแบบต่างๆ ตามที่หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ เมื่อวันที่ 27
สิงหาคม พ.ศ. 2556 ได้รายงานว่า ปัจจุบนั จ�ำนวนแรงงานจากสมาคมผูผ้ ลิตเฟอร์นเิ จอร์ กลุม่
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ก่อสร้าง ภาคอุตสาหกรรมสิง่ ทอ ภาคการท่องเทีย่ ว กลุม่ การผลิตโลหะแท่ง ภาคการผลิต
อุตสาหกรรม รวมทั้งกลุ่มบริษัทเคพี บริษัทนิคอน และบริษัทเอสสิลอซ ซึ่งตั้งอยู่ในเขต
อุตสาหกรรมสะหวันนะเขต มีการจ้างแรงงาน 187,750 คน และยังขาดแคลนแรงงาน
อีกจ�ำนวน 31,000 คน นอกจากนัน้ ในแขวงสะหวันนะเขตยังมีบริษทั จัดหางานต่างชาติทใี่ ช้
รถโดยสารเข้ามารับแรงงานจากลาวแล้วพาไปส่งท�ำงานในประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ประเทศไทยทีม่ กี ารพัฒนาทางเศรษฐกิจและอัตราค่าแรงสูงกว่า สปป.ลาว ส่งผลให้
แรงงานลาวข้ามแม่น�้ำโขงมาเป็นแรงงานไร้ฝีมือในประเทศไทย (Mekong Migration
Network and Asian Migrant Centre 2013) และจากการสัมภาษณ์นกั วิชาการในพืน้ ที่
ท�ำให้ทราบข้อมูลว่า แรงงานเหล่านีส้ ว่ นใหญ่จะเดินทางเข้าไปท�ำงานในกรุงเทพฯ
จากการส�ำรวจศักยภาพของเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวันนะเขต ที่จัดท�ำโดยส�ำนัก
ยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพืน้ ที่ ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (ม.ป.ป.) พบว่า โรงงานน�ำ้ ตาลมิตรลาวซึง่ ลงทุนในธุรกิจอ้อยและน�ำ้ ตาลใน
ลักษณะเกษตรพันธสัญญา (contract farming) กับเกษตรกรลาว มีแรงงานเป็นคนลาว
ร้อยละ 90 และเป็นแรงงานไทยร้อยละ10 โดยข้อจ�ำกัดส�ำคัญของโรงงานในปัจจุบนั คือ ปัญหา
การขาดแคลนแรงงาน ดังที่กรรมการผู้จัดการบริษัทน�้ำตาลมิตรลาวได้ให้สัมภาษณ์เมื่อ
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ว่า โรงงานน�ำ้ ตาลมิตรลาวประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน
จนจ�ำเป็นต้องน�ำเครื่องจักรมาใช้ทดแทนแทนแรงงานมากขึ้น นอกจากนี้ สปป.ลาว ใน
ภาพรวมยังประสบกับปัญหาแรงงงานตามฤดูกาล อันเกิดมาจากแรงงานจะกลับภูมิลำ� เนา
เพือ่ ไปท�ำกสิกรรมในฤดูเพาะปลูก กอปรกับปัญหาทีผ่ หู้ ญิงไม่นยิ มไปท�ำงานนอกบ้าน ท�ำให้
แรงงานในตลาดแรงงานลาวยิ่งมีจ�ำนวนน้อยลงไปอีก (ส�ำนักอาเซียน กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ 2560)
หากจะพิจารณาถึงสภาพปัญหาเชิงโครงสร้างของแรงงานลาวในสะหวันนะเขต จะพบ
ว่า แรงงานลาวในสะหวันนะเขตนัน้ มีจำ� นวนน้อยอยูแ่ ล้วโดยสภาพ อันเนือ่ งมาจากนโยบาย
ของรัฐบาลไทยทีผ่ อ่ นผันให้กบั การจ้างแรงงานต่างด้าว นับตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2535 ไทยด�ำเนิน
นโยบายส่ ง เสริ ม การเคลื่ อ นย้ า ยแรงงานข้ า มชาติ โดยให้ แ รงงานที่ ลั ก ลอบเข้ า เมื อ ง
ผิดกฎหมายไปขึน้ ทะเบียนและอนุญาตให้อาศัยอยูใ่ นประเทศไทยเป็นการชัว่ คราวได้ และใน
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ระยะต่อมาฝ่ายไทยก็มีนโยบายเพิ่มการจ้างแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายโดยการท�ำบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับประเทศเพือ่ นบ้าน อันเป็นความร่วมมือด้านแรงงานระดับ
ทวิภาคีซงึ่ ไม่มผี ลผูกพันทางกฎหมาย กระทรวงแรงงานของประเทศไทยกับกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคมของ สปป.ลาว ได้จัดท�ำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้าน
การจ้างแรงงานร่วมกันในปี 2545 ก่อนทีไ่ ทยจะหันมาใช้นโยบายจัดการแรงงานข้ามชาติที่
เป็นระบบมากขึน้ ตัง้ แต่ชว่ ง พ.ศ. 2552-2555 ส่งผลให้แรงงานทีเ่ คยเข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย
ต้องจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวและพิสจู น์สญ
ั ชาติเพือ่ น�ำไปสูก่ ระบวนการท�ำให้ถกู กฎหมาย
(ชูพกั ตร์ สุทธิสา 2556)
ปัจจัยส�ำคัญอีกปัจจัยหนึง่ ทีส่ ง่ ผลให้แรงงานลาวจ�ำนวนมากเข้ามาท�ำงานในฝัง่ ไทยก็
คือ ความแตกต่างทางเศรษฐกิจะหว่างไทยกับ สปป.ลาว ควบคู่ไปกับการขยายตัวของ
ความร่วมมือในอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง อันน�ำไปสูก่ ารพัฒนาเครือข่ายสาธารณูปโภคและ
ระบบคมนาคมขนส่ง ท�ำให้การเดินทางภายในประเทศและประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกัน
มีความสะดวกรวดเร็วมากยิง่ ขึน้ ซึง่ งานศึกษาในประเด็นการย้ายถิน่ (เรอิโกะ ฮะริมะ, เร็กซ์
วาโรนา และคริสตินา เดอฟัลโก 2550) ได้กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางหลัก
ของชาวลาวที่ต้องการหางานท�ำ การเคลื่อนย้ายของแรงงานลาวส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัย
ผลักดันและดึงดูดทางเศรษฐกิจ อาทิ ปัญหาความยากจน ปัญหาการว่างงานในลาว ปัญหา
ขาดแคลนแรงงาน และความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย นอกจากนั้นแล้ว ความ
คล้ายคลึงกันในด้านภาษาวัฒนธรรมระหว่างไทย-ลาวและเครือข่ายทางสังคม ยังเป็นอีกหนึง่
ปัจจัยส�ำคัญต่อการตัดสินใจย้ายถิน่ ฐานของแรงงานลาว สอดคล้องกับปิยะวรรณ เดชไพศาล
(2547) ทีก่ ล่าวว่า แรงงานชาวลาวมองว่าฝัง่ ไทยมีความเจริญและทันสมัย มีคา่ จ้างสูงกว่า
มีโอกาสก้าวหน้า และมีความต้องการแรงงาน จึงท�ำให้เกิดการเคลือ่ นย้ายแรงงานลาวทัง้ ที่
ถูกกฎหมายและไม่ถกู กฎหมาย แม้จะต้องเผชิญความเสีย่ งอย่างมาก แต่แรงงานผิดกฎหมาย
เหล่านีก้ ย็ นิ ดีเสีย่ ง เพือ่ ชีวติ ความเป็นอยูแ่ ละสถานะของครอบครัวทีด่ ขี นึ้
เมื่อย้อนกลับมาพิจารณาถึงบทบาทของประเพณีฮีตสิบสองที่มีต่อสังคมลาว-ไทยใน
ภาพรวมก็จะพบว่า ปัจจุบนั ฮีตสิบสองยังคงมีหน้าทีท่ สี่ ำ� คัญยิง่ ต่อชุมชน ดังทีป่ ยิ ฉัตร์ สินธุสอาด
(2540) กล่าวว่า “ฮีต-คอง” เป็นกติกาและกรอบควบคุมความประพฤติในการอยู่ร่วมกัน
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อย่างชัดเจนและเป็นระบบ ส่วนสุทนิ สนองผัน (2543) กล่าวว่า แม้วา่ ปัจจุบนั จะมีกฎหมาย
ควบคุมก�ำกับผูค้ น แต่ “ฮีตสิบสอง คองสิบสี”่ ยังคงมีบทบาทในฐานะกลไกการจัดระเบียบ
ทางสังคมซึง่ ได้ปรับเปลีย่ นให้เข้ากับบริบทสังคมทีเ่ ปลีย่ นไป และจากการสัมภาษณ์เจ้าของ
กิจการอูซ่ อ่ มชาวลาวทีแ่ ขวงสะหวันนะเขตเมือ่ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 ก็ได้รบั ความเห็น
ยืนยันว่าฮีตยังคงมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตชาวลาวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะช่วงสงกรานต์
เข้าพรรษา และออกพรรษา ซึง่ แรงงานชาวลาวจะเดินทางกลับบ้านเพือ่ มาเยีย่ มญาติพนี่ อ้ ง
ทัง้ นี้ ในกรณีของแรงงานในพืน้ ทีส่ ะหวันนะเขต ผูบ้ ริหารโรงงานและผูป้ ระกอบการที่
ด�ำรงต�ำแหน่งรองประธานสภาธุรกิจไทย-ลาวได้ให้สมั ภาษณ์เมือ่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557
และมีความเห็นสอดคล้องกันเกีย่ วกับบทบาทของฮีตสิบสอง โดยเฉพาะประเพณีสงกรานต์
เข้าพรรษา และออกพรรษา ที่ส่งผลต่อการลาหยุดของแรงงานในธุรกิจต่างๆ โดยนักวิจัย
ชาวไทยผู้เชี่ยวชาญด้านลาวศึกษาได้กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับคณะผู้เขียนเมื่อเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ว่า ฮีตคองเป็นหลักปฏิบตั ขิ องกลุม่ คนบนลุม่ แม่นำ�้ โขงทีม่ คี วามส�ำคัญ
อย่างมาก เช่น บุญเข้าพรรษาและออกพรรษาซึ่งเป็นงานบุญที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง ไม่ว่า
ชาวมุกดาหาร-สะหวันนะเขตพักอยูท่ ใี่ ด ประกอบอาชีพทีใ่ ด ก็ตอ้ งกลับไปร่วมงานโดยไม่สนใจ
ว่าจะถูกตัดเงินเดือน ลดรายได้ลง แม้นายจ้างไม่ให้กลับบ้านไปร่วมงาน ก็พร้อมจะลาออก
จากงานซึ่งมักสร้างปัญหาให้กับนายจ้างในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
โดยเฉพาะเขตทีต่ ดิ กับ สปป.ลาว
ข้างต้นเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับการสัมภาษณ์นักธุรกิจชาวไทย เจ้าของกิจการร้าน
ขายผลิตภัณฑ์“หนึง่ เมือง (อ�ำเภอ) หนึง่ ผลิตภัณฑ์” (One District One Product: ODOP)
ในแขวงสะหวันนะเขต เมือ่ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 เกีย่ วกับอิทธิพลของประเพณีฮตี สิบสอง
ทีม่ ตี อ่ แรงงาน โดยได้กล่าวว่า “…ไม่วา่ เป็นงานบุญอะไร ในหมูบ่ า้ นมีคนตาย ก็ลาไปช่วยงาน
กัน มันเป็นวัฒนธรรมของเขา…โดยเฉพาะ 3 ประเพณีหลักๆ คือ สงกรานต์ เข้าพรรษา ออก
พรรษา นี่ต้อง ยอมให้เขา สงกรานต์นี่ถ้าไม่ปิดไม่มีทาง…แม้ว่าจะลองเพิ่มค่าจ้างให้ เขาก็
ไม่เอา…เขายอมให้ไล่ออกด้วย เพราะสงกรานต์นเี่ ขาแบบญาติพนี่ อ้ งมารวมกันหมด…”
เช่นเดียวกับกรรมการเลขาธิการหอการค้า จังหวัดมุกดาหาร ทีใ่ ห้สมั ภาษณ์เมือ่ เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ว่า “…คนอีสานคนลาวเขาบอกว่าต้องมีขา้ วในเล้า มีเรือนไว้อยู่ มีอู่
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ไว้นอน ก็มปี ญ
ั หาอย่างโรงงานน�ำ้ ตาลมิตรผล มิตรลาว พอถึงบุญประเพณีตอ้ งหยุดหมด ต้อง
มารวมกัน เพราะว่ามันเป็นประเพณีทสี่ บื ทอดกันมา แม้จะให้เงินเดือนเพิม่ เขาก็ไม่เอา ถึงไล่
ออกก็ออก พอเขาออก เราก็เดือดร้อนเลยต้องอะลุม่ อล่วยกัน… (ผูป้ ระกอบการ) ต้องปรับตัว
ต้องศึกษาวัฒนธรรมให้ด…ี งานสงกรานต์เป็นงานขึน้ ปีใหม่ของประเทศลาว อันนีต้ อ้ งหยุดยาว
เป็นอาทิตย์ อ อกพรรษา ก็มีงานแข่งเรือ ก็หยุดยาวใกล้เคียงกันแต่ว่าน้อยกว่าสงกรานต์…
ตรงนีก้ ย็ งั เป็นธรรมเนียมทีเ่ ขารักษาไว้อยู…่ ”
จากการสัมภาษณ์นกั วิชาการและผูป้ ระกอบการในพืน้ ที่ อาจกล่าวได้วา่ มีบางประเพณี
ในฮีตสิบสองที่มีบทบาทเหนือกว่าอ�ำนาจทุนทางเศรษฐกิจในบางห้วงบางเวลาอย่างชัดเจน
ภายใต้บริบทของการจ้างงานในระบบทุนนิยมอย่างในปัจจุบนั เมือ่ พิจารณาจากข้อมูลข้างต้น
จะเห็นได้วา่ มี 3 ฮีตทีส่ ำ� คัญๆ ได้แก่ งานบุญสงกรานต์ งานบุญเข้าพรรษา และบุญออกพรรษา
ทีส่ ง่ ผลชัดเจนต่อการท�ำงานของแรงงานในแขวงสะหวันนะเขต ขณะทีถ่ า้ เป็นงานบุญตามฮีต
อืน่ ๆ แรงงานอาจมีการลางานบ้าง แต่จำ� นวนของแรงงานทีข่ อลาหยุดจะมีไม่มากเท่ากับงาน
บุญทัง้ สามฮีต ทีก่ ล่าวมา และช่วงเวลาของการลาหยุดก็จะสัน้ กว่า ดัง้ นัน้ จึงไม่สง่ ผลกระทบ
รุนแรงต่อการด�ำเนินกิจการของนายจ้างเท่ากับงานบุญภายใต้ฮตี ทัง้ สามทีก่ ล่าวมา
หากจะพินจิ พิเคราะห์ให้ดแี ล้ว ฮีตทัง้ สาม ได้แก่ บุญสงกรานต์ บุญเข้าพรรษา และ
บุญออกพรรษา ต่างก็มีหน้าที่คล้ายคลึงกับฮีตที่เหลืออื่นๆ กล่าวคือ บางฮีตจะมีหน้าที่
ที่สัมพันธ์กับเศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชน แต่บางฮีตก็จะไม่มีหน้าที่ทางเศรษฐกิจที่
เด่นชัด ทว่าทุกๆ ฮีตจะมีหน้าทีท่ างสังคม เพราะฮีตนัน้ เป็นกิจกรรมทีค่ นภายในชุมชนร่วมกัน
ด�ำเนินการ ท�ำให้คนภายในครอบครัวได้พบปะกัน ส่งผลให้ครอบครัวเพิ่มพูนความรัก
ความอบอุน่ เพือ่ นฝูงเพือ่ นบ้านได้พบเจอกัน อันเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของคนภายใน
ชุมชน ตลอดจนการช่วยเหลือเกือ้ กูลกันและกัน ซึง่ จะสร้างความสมัครสมานสามัคคีภายใน
ชุมชน ส่งผลให้เครือข่ายของชุมชนมีความเข้มแข็งยิง่ ขึน้
นอกจากนัน้ ในทุกๆ ฮีตก็จะมีหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องกับศาสนาและจิตวิญญาณ เพราะทุกๆ
ฮีตนัน้ เป็นงานบุญทีส่ มั พันธ์กบั พระพุทธศาสนา โดยจะเห็นชือ่ ทีข่ นึ้ ค�ำว่าบุญเหมือนกันหมด
ทัง้ สิบสองฮีต ตลอดจนจะมีพธิ กี รรมทีเ่ ชือ่ มโยงกับบรรพบุรษุ ผีสาง และเทวดา อาทิ บุญข้าว
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ประดับดินเชือ่ มโยงกับผีบรรพบุรษุ บุญข้าวสลากเชือ่ มโยงกับผีเปรต และบุญบัง้ ไฟเชือ่ มโยง
กับแถน
แม้วา่ บุญสงกรานต์ บุญเข้าพรรษา และบุญออกพรรษา จะมีหน้าทีค่ ล้ายคลึงกับงาน
บุญในฮีตอืน่ ๆ แต่ความแตกต่างก็คอื มีการให้คณ
ุ ค่ากับงานบุญทัง้ สามเหนือกว่างานบุญใน
ฮีตอื่นๆ โดยบุญสงกรานต์ถือว่ามีความส�ำคัญอย่างมากต่อคนลาว-ไทย เพราะเป็นวันขึ้น
ปีใหม่อนั เป็นช่วงเวลาทีญ
่ าติพนี่ อ้ งจะมาพบเจอกัน ทุกคนจะร่วมกันสรงน�ำ้ พระ รดน�ำ้ ด�ำหัว
ขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ ร่วมกันท�ำบุญตักบาตร ตลอดจนมีการเล่นสาดน�้ำกัน อาจกล่าวได้ว่า
เหตุที่งานบุญในฮีตนี้แตกต่างจากฮีตอื่นๆ ก็เพราะมีคุณค่าในการเป็นงานปีใหม่ของ
บุญสงกรานต์อยูใ่ นนัน้ เป็นคุณค่าทีจ่ ะได้รว่ มกันสรงน�ำ้ พระ รดน�ำ้ ด�ำหัวขอพรผูห้ ลักผูใ้ หญ่
และร่วมกันเล่นสาดน�ำ้ ครัง้ เดียวของแต่ละปี จึงมีความจ�ำเป็นทีญ
่ าติพนี่ อ้ งจะต้องพบเจอกัน
ให้ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว
ส�ำหรับบุญเข้าพรรษาและบุญออกพรรษา เป็นเรื่องของคุณค่าในเชิงบุญภายใต้
บวรพุทธศาสนา งานบุญทั้งสองงานเป็นงานบุญวันพระใหญ่ ซึ่งบุญนั้นมีคุณค่าและ
ความส�ำคัญต่อคนลาว-ไทยเป็นอย่างมาก โดยหน้าทีข่ องบุญคือ เป็นการตอบสนองความ
ต้องการความเป็นสุขในโลกหน้าทัง้ แก่ตนเอง ญาติพนี่ อ้ ง และมิตรสหาย หรืออาจกล่าวได้วา่
เป็นการสะสมบุญเพือ่ ทีเ่ ราจะเป็นผีในอนาคต หรือปันบุญให้ผบี รรพบุรษุ ผีญาติ ผีเพือ่ นฝูง
ทั้งนี้ หากเราให้คุณค่าว่าบุญใดเป็นบุญใหญ่หรือบุญส�ำคัญ นั่นหมายความว่าหากเราสละ
เวลาเข้าร่วมกับบุญนั้น ด้วยอ�ำนาจหน้าที่ของบุญอันส�ำคัญนั้น จะอ�ำนวยให้เราและผู้เป็น
ญาติมติ รได้รบั บุญอันไพศาลนีร้ ว่ มกัน
ฮีตทัง้ สามมีความแตกต่างกับฮีตอืน่ ๆ ในเชิงคุณค่า ซึง่ ส่งผลต่อการลาหยุดของแรงงาน
ในแขวงสะหวันนะเขต แต่ในภาพรวมอาจกล่าวได้วา่ การยึดถือประเพณีตามฮีตประจ�ำเดือน
อืน่ ๆ ก็ยงั คงมีอทิ ธิพลต่อการลาหยุดงานและวิถชี วี ติ ของชาวบ้านในพืน้ ทีส่ ะหวันนะเขตอยูด่ ว้ ย
ดังที่รองประธานสภาธุรกิจไทย-ลาวได้กล่าวไว้ในตอนหนึ่งของการสัมภาษณ์ว่า คนฝั่ง
มุกดาหารและสะหวันนะเขตต่างก็มีความยึดมั่นในวัฒนธรรมประเพณีที่มีความเคร่งครัด
แตกต่างกัน โดยทางสะหวันนะเขตจะเคร่งครัดกว่าทางมุกดาหาร เนือ่ งจากทางฝัง่ ไทยนัน้ ถูก
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วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาครอบง�ำเป็นเวลายาวนาน ส่วนทางลาวถือว่า วัฒนธรรมเป็น
สิ่งส�ำคัญจนมีวาทะที่ว่า “วัฒนธรรมน�ำเศรษฐกิจ” ถ้าวัฒนธรรมดี เศรษฐกิจก็จะดีไปด้วย
จึงอาจตีความได้ว่าวัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้องกับฮีตสิบสองของฝั่งลาวนั้นมีความ
เข้มข้นกว่าฝัง่ ไทย
เมื่อวิเคราะห์เพิ่มเติมถึงความส�ำคัญของงานบุญภายใต้ฮีตส�ำคัญทั้งสามซึ่งเป็นแรง
ผลักดันส�ำคัญต่อการลาหยุดงานของแรงงานบนพื้นที่สะหวันนะเขต โดยอาศัยกรอบการ
อธิบายเชิงหน้าที่ ด้วยตัวชีว้ ดั ทางหน้าทีท่ ที่ งั้ สิบสองฮีตมีรว่ มกัน ได้แก่ 1) หน้าทีท่ างเศรษฐกิจ
2) หน้าทีท่ างสังคม 3) หน้าทีท่ างศาสนาและจิตวิญญาณ สามารถอธิบายได้วา่ เหตุทฮี่ ตี ใน
ฐานะสถาบันทางสังคมสถาบันหนึ่งยังด�ำรงคงอยู่ได้ก็เพราะฮีตสิบสองยังมีบทบาทส�ำคัญ
ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ และในเชิงที่สามารถสนองความต้องการของชาวบ้านสองฝั่งโขง
ทัง้ ทางเศรษฐกิจ สังคม และศาสนาและจิตวิญญาณได้เป็นอย่างดี
โดยหน้าทีท่ างเศรษฐกิจของฮีตสิบสองต่อแรงงานก็คอื การตอบสนองปัญหาปากท้อง
หรือปัญหาทางเศรษฐกิจของชุมชนผ่านพิธกี รรมศาสนา อาทิ งานบุญเดือนยี่ หรือบุญคูนลาน
ซึ่งเป็นการท�ำบุญขวัญข้าวเพื่อให้ข้าวกล้าในนาเจริญงอกงาม และงานบุญเดือนหก หรือ
บุญบัง้ ไฟ ซึง่ เป็นงานบุญเพือ่ ให้ฟา้ ฝนตกต้องตามฤดู ข้าวปลาอาหารจะได้บริบรู ณ์ ส�ำหรับ
ประเด็นนี้ หากมองถึงการจ้างงานในระบบทุนนิยมก็มองได้วา่ ในเชิงหน้าที่ ค่าแรงทีน่ ายจ้าง
ให้แก่แรงงานนัน้ สามารถตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจของแรงงาน โดยทีค่ า่ จ้างอัน
เกิดมาจากหน้าที่ในการรับจ้างนั้นเชื่อมโยงกับวิถีการด�ำรงชีวิตของแรงงานในบริบทปัจจุบัน
มากกว่าพิธกี รรมทางศาสนาทีต่ อบสนองความต้องการเชิงจิตวิทยาในกระบวนการเพาะปลูก
อันเป็นส่วนส�ำคัญของวิถชี วี ติ แบบกสิกรรมในอดีต
นอกจากนี้ หากพิจารณาในประเด็นทีว่ า่ ตลาดแรงงานในแขวงสะหวันนะเขตยังต้องการ
แรงงานชาวลาวอยู่มาก และประเด็นที่ว่าด้วยค่าจ้างที่สูงกว่าในการจ้างงานในประเทศไทย
สาเหตุดงั กล่าวก็นา่ จะเป็นปัจจัยทีท่ ำ� ให้แรงงานค่อนข้างเชือ่ มัน่ ว่า ถึงอย่างไรเสียพวกเขาก็มี
ทางเลือกอื่นในการหางานท�ำ แต่ต้องไม่ลืมว่าแรงงานที่เลือกท�ำงานที่แขวงสะหวันนะเขต
โดยหลักแล้วเป็นแรงงานที่ต้องการท�ำงานในพื้นที่ที่ใกล้กับถิ่นฐานบ้านเกิดของตน ซึ่งผู้ให้
สัมภาษณ์หลายคนก็ให้ความเห็นสอดคล้องกันเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของฮีตสิบสอง ว่ามี
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อิทธิพลต่อวิถชี วี ติ และการจ้างแรงงานในแขวงสะหวันนะเขตเป็นอย่างมาก จึงอาจกล่าวได้วา่
หน้าที่ทางสังคม และหน้าที่ทางศาสนาและจิตวิญญาณของฮีตสิบสองยังมีบทบาทในการ
ตอบสนองต่อความต้องการของแรงงานในแขวงสะหวันนะเขตอยู่ ดังทีบ่ รรดาแรงงานจะขอลา
หยุดงานในช่วงฮีตส�ำคัญทัง้ สาม แม้วา่ นายจ้างจะเพิม่ ค่าแรงให้ถงึ 2-3 เท่าตัว หรือกระทัง่
ยินยอมทีจ่ ะลาออกจากงานหากไม่ได้รบั อนุญาตให้ลาหยุดไปร่วมงานบุญดังกล่าว
เมื่อพิจารณาถึงหน้าที่ทางสังคมของการจ้างงานจะเห็นได้ว่า การจ้างงานในระบบ
ทุนนิยมก็สร้างความสัมพันธ์ในการท�ำงานขึน้ มาได้เช่นกัน ในรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่าง
นายจ้างกับลูกจ้าง ความสัมพันธ์ระหว่างเพือ่ นร่วมงาน แต่อาจเป็นความสัมพันธ์ทไี่ ม่แนบแน่น
เมือ่ เปรียบเทียบกับหน้าทีท่ างสังคมของฮีตสิบสอง ซึง่ เป็นหน้าทีใ่ นการกระชับความสัมพันธ์
อันดีในครอบครัว กระชับความสัมพันธ์ระหว่างญาติมติ รเพือ่ นฝูง กระชับความสัมพันธ์ระหว่าง
กันและกันของคนภายในสังคมซึง่ ยึดโยงกับชุมชน พิธกี รรม วิญญาณนิยม และพระพุทธศาสนา
อันเป็นความสัมพันธ์ทแี่ นบแน่น อบอุน่ และเป็นทีถ่ วิลหาของผูค้ น
ส�ำหรับหน้าที่ทางศาสนาและจิตวิญญาณ ระบบการจ้างงานไม่สามารถตอบสนอง
หน้าทีน่ แี้ ก่แรงงานได้ ขณะทีบ่ ญ
ุ ฮีตสิบสองกลับท�ำหน้าทีใ่ นการตอบสนองต่อความต้องการ
ดังกล่าวให้แก่แรงงานได้เป็นอย่างดี ไม่วา่ จะเป็นการสร้างบุญสืบต่อพระพุทธศาสนาให้ดำ� รง
คงอยู่เป็นธงชัยแห่งธรรมของชุมชน อันเป็นความศรัทธาสูงสุดของคนแถบลุ่มน�้ำโขง และ
การสร้างและสะสมบุญให้แก่ตนเองในอนาคต นอกจากนี้ ส�ำหรับหน้าทีด่ า้ นพิธกี รรม ฮีตยัง
ท�ำหน้าทีใ่ นการเชือ่ มโยงเชือ่ มต่อสายธารแห่งบุญกุศลให้แก่บรรพบุรษุ ญาติพนี่ อ้ ง ผูล้ ว่ งลับ
ไปแล้ว ตลอดจนแผ่บุญส่วนกุศลเหล่านั้นให้แก่บรรดาเปรต ผีไร้ญาติต่างๆ ยิ่งไปกว่านั้น
พิธกี รรมภายใต้ฮตี ยังท�ำหน้าทีส่ มั พันธ์กบั เศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชน อาทิ บุญบัง้ ไฟซึง่
เป็นพิธกี รรมทีเ่ ชือ่ มโยงชาวบ้านให้สามารถสือ่ สารติดต่อกับแถน เพือ่ ขอให้ฝนฟ้าไร่นาอุดม
สมบูรณ์
ส�ำหรับระบบจ้างงานแบบทุนซึง่ ส่วนใหญ่เป็นหน้าทีท่ างความสัมพันธ์แบบต่างตอบแทน
กล่าวคือ ลูกจ้างจะให้แรงงาน และนายจ้างก็จะให้เงินเป็นค่าตอบแทนนั้น ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการในเชิงจิตวิญญาณ ศาสนา ภายใต้ความเชื่อในโลกหน้าและ
ความศรัทธาทีม่ ตี อ่ พระพุทธศาสนาได้ หน้าทีข่ องการจ้างงานในระบบทุนนิยมไม่สามารถตอบ
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สนองความโหยหาความผูกพันภายใต้ความสัมพันธ์เชิงเครือญาติและความสัมพันธ์ของคน
ภายในชุมชนได้ และเนือ่ งจากชุมชนใน สปป.ลาว ยังไม่ตดั ขาดจากพืน้ ฐานเศรษฐกิจแบบวิถี
ทางการเกษตรที่ยึดโยงกับไร่นาของครอบครัว ยึดโยงกับวิถีชีวิต ยึดโยงกับประเพณีและ
วัฒนธรรม จึงส่งผลให้มแี รงงานจ�ำนวนมากทีย่ อมลาหยุดงานเพือ่ กลับบ้านไปเกีย่ วข้าวและ
ร่วมงานบุญต่างๆ ทีบ่ า้ นเกิดในช่วงงานบุญของฮีตทีส่ ำ� คัญๆ
สรุป

ในแง่บทบาทหน้าที่ งานบุญภายใต้ฮตี สิบสองโดยเฉพาะฮีตส�ำคัญอย่างบุญสงกรานต์ บุญเข้า
พรรษา และบุญออกพรรษา สามารถตอบสนองความต้องการของชาวบ้านทั้งในมิติทาง
เศรษฐกิจ มิตทิ างสังคม มิตทิ างจิตวิญญาณและศาสนา ในขณะทีก่ ารจ้างงานในระบบทุนนิยม
สามารถตอบสนองความต้องการของชาวบ้านได้แต่เพียงมิติทางเศรษฐกิจเท่านั้น อย่างไร
ก็ตาม งานบุญภายใต้ฮตี อืน่ ๆ ก็ยงั คงมีบทบาทหน้าทีต่ อ่ แรงงานอยูไ่ ม่นอ้ ย กล่าวคือ ยังมี
แรงงานทีข่ อนายจ้างลาหยุดเพือ่ ไปร่วมงานบุญอืน่ ๆ แม้วา่ จ�ำนวนแรงงานทีล่ าหยุดจะมีไม่มาก
เท่ากับงานบุญในฮีตส�ำคัญทั้งสาม และแม้นายจ้างจะเพิ่มค่าจ้างเพื่อให้ลูกจ้างท�ำงานให้
นายจ้างในช่วงงานบุญทีส่ ำ� คัญๆ แต่มาตรการดังกล่าวกลับไม่เป็นผล เพราะลูกจ้างก็พร้อมที่
จะลาออกจากงานหากนายจ้างไม่ยอมให้ลาหยุดกลับบ้านไปร่วมงานบุญประเพณี ส่งผลให้
นายจ้างต้องยอมปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมในท้องถิน่ ด้วยการโอนอ่อนต่ออ�ำนาจทางวัฒนธรรม
ประเพณี หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ วัฒนธรรมประเพณี อันมีบทบาทหน้าที่ที่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของชาวบ้านได้ทงั้ เชิงเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ทางสังคม และเชิง
ศาสนาและจิตวิญญาณนั้น มีอ�ำนาจเหนือกว่าการจ้างงานและความมั่นคงในอาชีพได้ใน
บางห้วงบางเวลา ภายใต้ระบบทุนนิยมที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชาวบ้าน
แต่ในเชิงเศรษฐกิจเพียงด้านเดียวเท่านัน้
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