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บทความนีพ้ยายามท�าความเข้าใจบทบาทในเชงิการหน้าทีข่อง “ฮตีสิบสอง” ทีย่งัด�ารงคงอยู่

ในระบบการจ้างงานในแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยวิธีการ

ศกึษาหลกัประกอบไปด้วย การศกึษาเอกสาร และการสมัภาษณ์เชงิลกึ โดยเจาะจงในประเดน็

ว่าด้วยการลาหยดุของแรงงานชาวลาว บทความนีเ้สนอว่า ฮตีสบิสอง โดยเฉพาะฮตีส�าคญั

อย่างบญุสงกรานต์ บุญเข้าพรรษา และบุญออกพรรษา เป็นเงือ่นไขทางสงัคมวฒันธรรมทีม่ี

นัยส�าคญัต่อสถานการณ์การลาหยดุของแรงงาน ปรากฏการณ์ดงักล่าวเป็นตวัอย่างของการ

บรรจบสงัสรรค์ของโลกทุนนิยมสมยัใหม่กบัโลกแบบประเพณ ีหรอืกล่าวอกีนยัหนึง่คอื แสดง

ให้เหน็ว่า วฒันธรรมประเพณ ีโดยเฉพาะฮตีสบิสอง สามารถตอบสนองต่อความต้องการทาง

เศรษฐกิจ สังคม ศาสนาและจิตวิญญาณ ของผู้คนในแขวงสะหวันนะเขตได้เป็นอย่างดี  

ภายใต้วาทกรรมการพฒันาในระบบทุนนิยม

ค�ำส�ำคญั:  ฮตีสบิสอง, การลาหยุดของแรงงาน, สะหวนันะเขต 

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.
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บทนำา

การส้ินสุดลงของสงครามโลกครัง้ทีส่องได้น�ามาสูอ่ดุมการณ์การพัฒนาท่ีประกอบสร้างโดย

ประเทศโลกที่หน่ึงผ่านทางสถาบัน องค์กร และหน่วยงานระหว่างประเทศซึ่งมีบทบาท 

ข้ามพรมแดนรัฐชาติในการโอบอุ้มการพัฒนาให้กลายมาเป็นกระแสหลักของโลก ไม่ว่าจะ

เป็นธนาคารโลกหรือองค์กรการพัฒนาระหว่างประเทศต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจาก 

หน่วยงานของประเทศต่างๆ และการพฒันาภายใต้กรอบความร่วมมอือนุภมูภิาคลุม่แม่น�า้

โขง (Greater Mekong Sub-Region: GMS) โดยการสนบัสนนุของธนาคารเพ่ือการพัฒนา

แห่งเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ก็คือหนึ่งในผลิตผลของกระบวนการ 

ดงักล่าว จนน�ามาสูโ่ครงการพฒันาและการลงทนุในอนภูุมิภาค โดยเฉพาะโครงการทีเ่ป็น

กรณศีกึษาอนัเป็นทีม่าของบทความนี ้ได้แก่ เขตเศรษฐกจิพเิศษสะหวนั- เซโน (Savan-Seno 

Special Economic Zone: SASEZ) ซ่ึงเป็นเขตเศรษฐกิจแห่งแรกของสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ที่จัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2546 เพราะแขวง (จังหวัด 

สะหวนันะเขตนัน้มคีวามโดดเด่นด้านท�าเลท่ีต้ัง และจะช่วยเพิม่โอกาสทางเศรษฐกจิเพราะมี

การปรับปรุงเส้นทางและสะพานตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกภายใต้กรอบ 

การพฒันาเศรษฐกิจสังคมของหกประเทศลุม่น�้าโขง (ศภุชยั วรรณเลศิสกลุ 2553)

เขตเศรษฐกิจพเิศษสะหวัน-เซโนประกอบด้วย Zone A หรอื “เมืองสะหวนั” (Savanh 

City) ซึง่เป็นเขตศนูย์กลางการค้าและบรกิาร มเีนือ้ที ่ 3.05 ตารางกโิลเมตร ตัง้อยู่ตดิกบั

สะพานมติรภาพแห่งท่ี 2 (มกุดาหาร-สะหวันนะเขต) ในเขตเมอืงไกสอน พมวิหาน แขวง 

สะหวนันะเขต ประกอบด้วยร้านค้าปลอดภาษ ีโรงพยาบาล โรงแรม ร้านอาหาร ศนูย์ประชมุ 

และสวนสนกุ เป็นต้น โดยเมือ่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 บรษิทัไทย แอร์พอร์ตส์ กราวด์ 

เซอร์วสิเซส จ�ากดั หรอืแท็กส์ (Thai Airports Ground Services: TAGS) ได้ลงนามใน

บนัทกึความเข้าใจร่วมกบัรัฐบาล สปป.ลาว ในการเข้าเป็นผูร้บัผดิชอบพฒันาโครงการเมอืง

สะหวนัเพือ่ให้เป็นเมอืงเศรษฐกจิทีค่รบวงจร โดยแทก็ส์จะลงทนุร้อยละ 70 (เงนิลงทนุประมาณ 

1,370 ล้านบาท) ส่วนท่ีเหลอือกีร้อยละ 30 (ประมาณ 587 ล้านบาท) เป็นการลงทนุจาก

รฐับาล สปป.ลาว ซ่ึงคาดว่าจะใช้เวลาพฒันาโครงการดงักล่าวให้เสรจ็สมบรูณ์ไม่เกนิ 10 ปี 

นบัตัง้แต่ปี 2550 เป็นต้นไป (ธนาคารเพือ่การส่งออกและน�าเข้า 2549) 
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ส�าหรบั Zone B หรอื “Logistic Park” เป็นเขตบรกิารจัดส่งและกระจายสนิค้า มีเนือ้ที่ 

0.2 ตารางกโิลเมตร ต้ังอยูท่ี่เมอืงอทุุมพอน แขวงสะหวนันะเขต โดยรฐับาลลาวเป็นผูล้งทนุ

พฒันาเอง ปัจจบุนัได้พฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน อาท ิการตดิตัง้ระบบไฟฟ้าและน�า้ประปา

ภายในโซน การสร้างถนนดินแดง คิดเป็นร้อยละ 50 นอกจากนี ้สปป.ลาว ได้ขอให้ธนาคาร

เพือ่ความร่วมมอืระหว่างประเทศแห่งญีปุ่่น (Japan Bank for International Cooperation: 

JBIC) ศกึษาความเป็นไปได้ทีจ่ะขยายพืน้ท่ีในส่วนน้ีออกไปอกี (Zone B1) รวมทัง้การขอเงนิ

กู้ดอกเบีย้ต�า่เพือ่พฒันาส่วนขยายน้ีร่วมกบัญีปุ่น่ และสดุท้าย Zone C เป็นเขตอตุสาหกรรม

และการค้า มเีนือ้ที ่2.11 ตารางกิโลเมตร ต้ังอยูท่ี่บ้านหลกัสบิ เมอืงไกสอน พมวหิาน แขวง

สะหวนันะเขต 

แม้ว่าภาครัฐจะพยายามส่งเสริมการลงทุนในด้านต่างๆ อย่างเต็มที่เพื่ออ�านวย 

ความสะดวกและดึงดูดนักลงทุน แต่ปัญหาและอุปสรรคส�าคัญท่ีผู้ประกอบการต้องประสบ

จากการลงทนุในเขตเศรษฐกจิพเิศษคือ ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ทัง้แรงงานมฝีีมอืและ

แรงงานไร้ฝีมือ นอกจากนี้ ปัญหาด้านแรงงานที่ส�าคัญของแขวงสะหวันนะเขตคือ ปัญหา 

ความต่อเนื่องในการท�างาน ซ่ึงผู้วิจัยได้ค้นพบท้ังจากการทบทวนเอกสารและการลงพ้ืนที ่

ภาคสนามผ่านค�าบอกเล่าว่าเป็นผลมาจากประเพณปีฏบิตัทิีส่บืทอดกนัมาอย่างช้านาน หรอื

ที่มักอ้างถึงโดยรวมๆ ว่า “ฮีตสิบสอง” อันเป็นประเพณีท่ีก�าหนดวิถีชีวิตของผู้คนในแถบ 

สองฝ่ังลุม่แม่น�า้โขง

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะท�าความเข้าใจนัยส�าคัญของประเพณีฮีตสิบสองที่มีต่อการ

พฒันาของระบบทุนนยิมในพ้ืนทีแ่ขวงสะหวันนะเขต โดยเฉพาะในประเด็นการบรรจบสงัสรรค์ 

(conjunture) ของโลกทุนนิยมสมยัใหม่กบัโลกแบบประเพณ ีซึง่อาจกล่าวได้ว่า เขตเศรษฐกจิ

พเิศษเป็นพืน้ท่ีเฉพาะทีป่ฏบิตักิารทนุนยิมสมยัใหม่เป็นไปอย่างเข้มข้น โดยมกีารลดทอนความ

ยุ่งยากของระบบราชการ การให้เอกสทิธิพ์เิศษ และการลดหย่อนต่างๆ ในการผลติทัง้ด้าน

ภาษแีละค่าสาธารณปูโภค ดังเช่นท่ีไอห์วา ออง (Aihwa Ong) ได้เสนอว่า พืน้ทีเ่ศรษฐกจิ

พเิศษทีร่ฐัในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้พยายามสร้างขึน้มาไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทย มาเลเซยี 

เวียดนาม ลาว ฯลฯ เป็นส่ิงท่ีเรียกว่าพืน้ท่ี “ยกเว้นอธปิไตย” (graduated sovereignty) 
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หรอืพืน้ที ่“ยกเว้น” ตามหลกัการเสรนิียมใหม่ แน่นอนว่าพืน้ทีด่งักล่าวไม่ได้ถกูยกเว้นในแง่

อธปิไตยแต่เพยีงอย่างเดียว หากยงัรวมถึงอดุมการณ์ทางเศรษฐกิจแห่งรฐัด้วย (Ong 2006) 

กล่าวอย่างง่ายๆ ก็คือ พืน้ท่ีดังกล่าวเปิดโอกาสให้กบัปฏบิตักิารแบบเสรนิียมใหม่อย่างเข้มข้น

และเตม็รปูแบบ แม้แต่ในรัฐสังคมนิยมอย่างประเทศจนี เวยีดนาม และลาวเองกต็าม  

อย่างไรก็ตาม ส�าหรบัผูว้จิยัแล้ว พืน้ทีเ่ศรษฐกิจพิเศษสะท้อนให้เหน็กระบวนการบรรจบ

กนัของอดุมการณ์ทางเศรษฐกจิแบบเสรนิียมใหม่กบัรากฐานทางสงัคมวฒันธรรมเฉพาะของ

พืน้ทีน่ัน้ๆ มากกว่าจะเป็นพืน้ท่ีท่ีระบบทุนนิยมโลกาภวิตัน์ปฏบิตักิารครอบง�าเบด็เสรจ็ พืน้ที่

เศรษฐกจิพเิศษจงึมคีวามน่าสนใจในการท�าความเข้าใจกระบวนการบรรจบกนัของโลกแบบ

ทนุนยิมทีต้่องการความต่อเน่ืองและความสม�า่เสมอในการผลติ กบัโลกแบบประเพณทีีช่วีติ

ถูกก�าหนดด้วยงานบุญและประเพณีต่างๆ ตามฮีตสิบสอง โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีของ

แรงงานในเขตเศรษฐกจิพเิศษสะหวนันะเขต แรงงานส่วนใหญ่ทีมี่บทบาทส�าคญัในการผลติ

และความส�าเร็จของระบบทุนนิยมในพื้นท่ีดังกล่าวเป็นคนที่มีวิถีชีวิตคาบเกี่ยวอยู่ในโลก 

สองแบบ คอืโลกแบบทุนนิยมในระบบโรงงาน กบัโลกท่ีประเพณมีส่ีวนส�าคญัในการก�าหนด

ชวีติ รปูแบบความสัมพนัธ์ทางสังคม วิถกีารผลติแบบดัง้เดมิ และวถิชีวีติแบบชาวนา

บทความน้ีเป็นการอภิปรายประเด็นจากการศึกษาเชิงคุณภาพในลักษณะของการ

พรรณนาเชงิวเิคราะห์ โดยอาศยัการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารเป็นหลกั เสรมิด้วยข้อมลูจาก

การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (in-depth interview) ดงัต่อไปนี้

1) การศกึษาข้อมลูเอกสาร เป็นการเกบ็ข้อมลูท้ังจากเอกสารชัน้ต้นทีต่พีมิพ์แล้ว อาทิ 

ค�าประกาศและรายงานของทางราชการ แถลงการณ์ของที่ประชุมระหว่างประเทศ 

และรายงานอื่นๆ จากองค์กรภาคเอกชน เป็นต้น และจากเอกสารชั้นรอง โดย

รวบรวมข้อมลูจากการทบทวนเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง ท้ังจากหนงัสือทัว่ไป 

วิทยานิพนธ์ งานวิจัย หนังสือพิมพ์ วารสารต่างๆ ตลอดจนข้อมูลที่ปรากฏบน

อนิเทอร์เน็ต

2) การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ เป็นการเกบ็ข้อมลูจากการศึกษาภาคสนาม โดยการ

สังเกตการณ์และสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้เสีย (stakeholder) 



62 วทัญญู ใจบริสุทธิ์  |  อำ�พ� แก้วกำ�กง

ทั้งในประเทศไทย และ สปป.ลาว ทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยประกอบด้วย 

นกัวชิาการ ผูเ้ชีย่วชาญด้านลาวศกึษา ตวัแทนองค์กรความร่วมมอืทางธรุกจิ ผูบ้รหิาร

กจิการ และผูป้ระกอบการรายย่อย ในระหว่างช่วง พ.ศ. 2554-25571 

ในส่วนต่อไปน้ีจะแบ่งการน�าเสนอประเด็นอภปิรายเป็น 3 ส่วนหลกั ได้แก่ หน้าทีท่าง

สงัคมของฮตีสบิสอง ฮตีสิบสองกบัการลาหยดุของแรงงานในสะหวนันะเขต และบทอภปิราย

สรปุ

หน้าทีท่างสงัคมของฮตีสิบสอง

เน้ือหาในส่วนนี ้ผูว้จิยัจะใช้กรอบการอธิบายเชงิหน้าที ่(functional explanation) ในการ

วิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคมดังกล่าว ตามท่ีแดเนียล ลทิเทลิ (Daniel Little) ได้กล่าว

ว่าการอธบิายเชิงหน้าทีเ่ป็นพืน้ฐานของการอธบิายเชงิสาเหต ุ(casual explanation) ในแง่

ทีช่่วยท�าความเข้าใจบทบาทหรอืพลงัอ�านาจเชงิสาเหตซุึง่ท�าให้สถาบนัหรอืปรากฏการณ์ทาง

สังคมยังสามารถด�ารงคงอยู่ในระบบสังคม และในแง่มิติเชิงประวัติศาสตร์ของสถาบันหรือ

ปรากฏการณ์ในระบบสงัคม ทัง้น้ีเพือ่อธิบายว่ามปีรากฏการณ์ทางสงัคมหรอืสถาบนัทางสงัคม

ใดทีย่งัคงมบีทบาทต่อการจดัระเบียบทางสังคม รวมทัง้มบีทบาทในแง่ใดบ้าง (Little 1991)

งานศกึษาเกีย่วกับสังคมลาวในอดีต (ปิยฉัตร์ สินธสุอาด 2540) ได้ให้ค�าจ�ากดัความ 

“ฮตี” ว่าหมายถึงจารตีประเพณี ซึง่เป็นหลกัปฏิบตันิบัถืออย่างเคร่งครดัตัง้แต่สมัย สปป.ลาว 

ยังเป็นอาณาจกัรล้านช้าง และฮตีสิบสอง คือ ประเพณกีารประกอบพธิกีรรมตามเดอืนต่างๆ 

12 เดือน ที่เก่ียวข้องกับศาสนาและการใช้ชีวิตแบบเกษตรกรรมยังชีพ ฮีตเช่ือมโยงกับ 

1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดได้จากรายงานของโครงการวิจัยที่คณะผู้เขียนร่วมด�าเนินการ โดย
ได้รับทุนสนับสนุนจากแผนงานวิจัย การศึกษาวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพภายใต้ความ 
ร่วมมือระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ส�านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (วิเชียร อินทะสี, อ�าพา แก้วก�ากง และ วทัญญู ใจบริสุทธิ์ 2554; วทัญญู ใจบริสุทธิ์ และ อ�าพา 
แก้วก�ากง 2555; วรางคณา ก่อเกียรติพิทักษ์, อ�าพา แก้วก�ากง และ วทัญญู ใจบริสุทธิ์ 2556; วทัญญู ใจบริสุทธิ์ 
และ อ�าพา แก้วก�ากง 2557).
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แบบแผนปฏบิติัของ “คอง” ซ่ึงหมายถงึ คลองธรรมหรอืแบบแผนแนวทางการด�าเนนิชวีติของ

ผูค้นในสงัคมภายใต้ศาสนาพทุธ เป็นหลกัค�าสอนทีมุ่่งเน้นในทางจรยิธรรมซึง่ผูค้นจะยึดถอื

ปฏบิตัเิสมอืนกฎระเบียบ บรรทัดฐานทางสังคม ทีค่วบคมุพฤตกิรรม เพยีงแต่ไม่มบีทลงโทษ 

ซึง่หากท�าผดิหรือไม่ปฏบัิติตามก็จะ “ขะล�า” หรอืเป็นทีร่งัเกยีจของสงัคม 

ในที่นี้ผู ้วิจัยได้ประมวลข้อมูลเกี่ยวกับฮีตจากงานศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง (พระสุข ี

ชาครธมโฺม 2553; Somchai, Songkhoon, and Boonlert 2009) และจะยกตวัอย่าง 

ประเพณฮีตีทีม่นัียเชือ่มโยงกับประเด็นอภิปรายของบทความ ดงันี้ 

บุญเข้ากรรมในเดือนแรก ซึ่งตรงกับเดือนธันวาคม เป็นพิธีที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ ์

โดยพระสงฆ์จะเข้าปรวิาสกรรม อนัเป็นการการลงโทษภกิษผูุ้ต้องอาบัตสิงัฆาทิเสส เพือ่ช�าระ

มลทิน เมื่อออกจากปริวาสกรรมแล้ว ก็จะเป็นภิกษุผู้มีศีลบริสุทธิ์ ที่สามารถด�ารงอยู่ใน 

บวรพทุธศาสนาต่อไป ส�าหรบัชาวบ้านจะเตรียมอาหารน�าไปถวายพระภกิษทุีเ่ข้าปรวิาสกรรม 

และร่วมกนัรกัษาศลี ฟังธรรม ช่วงงานบุญเข้ากรรมนบัเป็นการเร่ิมต้นของฤดเูกบ็เกีย่ว ชาว

บ้านจะช่วยกนัลงแขกเก่ียวข้าว ท�าปลาร้า และอาหารแห้งต่างๆ เพ่ือเกบ็ไว้กนิตลอดท้ังปี

บญุสงกรานต์ในเดอืนห้า ซึง่ตรงกบัเดอืนเมษายน ชาวบ้านจะท�าการสรงน�า้พระและ

รดน�้าด�าหัวผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชน เพื่อแสดงความเคารพและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล 

จากนั้นชาวบ้านจะร่วมขนทรายเข้าวัดเพื่อก่อกองทราย ชาวบ้านจะเล่นสาดน�้ากันเพ่ือ 

ความสนกุสนาน ในด้านกสิกรรม ชาวบ้านจะเริม่ตระเตรยีมพนัธุพ์ชืเพือ่รอการเพาะปลกูใน

เดอืนต่อไป 

บญุบัง้ไฟในเดอืนหก ตรงกับเดือนพฤษภาคม เป็นประเพณเีก่ียวกบัการขอฝน อนัมี

อทิธพิลต่อวถีิชวีติของชาวบ้านซึง่ส่วนใหญ่จะประกอบอาชพีกสกิรรม บญุบัง้ไฟเป็นกจิกรรมท่ี

คนภายในชมุชนจะมาร่วมงาน โดยจะมกีารจดัประกวดและแข่งบัง้ไฟประเภทต่างๆ ควบคูไ่ป

กับการฟ้อนการเซิง้กนัอย่างสนกุสนาน ด้วยเชือ่ว่าจะเป็นการขบัไล่ผร้ีายให้ออกไปจากชุมชน 

ในส่วนของการจดุบ้ังไฟขึน้สู่ท้องฟ้า กเ็ชือ่กนัว่าจะเป็นการส่งสญัญาณให้พญาแถนได้ทราบ

ว่าจะถงึฤดเูพาะปลกูแล้ว เพือ่ให้แถนอ�านวยฝนให้บรบิรูณ์เพยีงพอต่อการเพาะปลกู



64 วทัญญู ใจบริสุทธิ์  |  อำ�พ� แก้วกำ�กง

บญุเข้าพรรษาในเดอืนแปด ตรงกับเดือนกรกฎาคม ซึง่อยูใ่นช่วงฤดฝูน เป็นเดอืนที่

พระจะอยูจ่�าพรรษาตลอดสามเดือน ในพธีิจะมกีารท�าบญุตกับาตร ถวายผ้าอาบน�า้ฝน สบง 

จวีร และเทยีนพรรษา โดยชาวบ้านจะจดัขบวนแห่เทียนพรรษาและประกวดเทยีน ชาวบ้านจะ

รับศลี รบัพร ฟังธรรม ตอนค�า่กจ็ะเวียนเทียนรอบพระอโุบสถ

บญุข้าวประดบัดนิในเดอืนเก้า อยูใ่นช่วงเดอืนสงิหาคม เป็นการท�าบญุให้ญาตมิติร 

ผูล่้วงลบั โดยชาวบ้านจะน�าข้าวปลาอาหารคาวหวาน หมากพลแูละบหุร่ี ทีห่่อด้วยใบตอง โดย

จะน�าอาหารและหมากพลูเหล่าน้ันไปวางไว้ตามโคนต้นไม้รอบๆ วัด เพ่ือให้ญาติพ่ีน้อง 

ผู้ล่วงลบัรวมทัง้ผไีร้ญาติมารบัเคร่ืองเซ่นไหว้เหล่าน้ันไป 

บญุออกพรรษาในเดอืนสบิเอด็ ตรงกบัเดอืนตลุาคม พระภกิษสุงฆ์จะครบก�าหนด

ออกพรรษา โดยชาวบ้านจะจดัเตรยีมอาหารเพือ่ท�าบญุตกับาตร ให้ทานและรักษาศีล รวมท้ัง

ถวายผ้าจ�าน�าพรรษาแก่พระภิกษ ุตอนค�า่จะมกีารเวียนเทยีน พระสงฆ์จะเปิดโอกาสให้มกีาร 

ว่ากล่าวตักเตือนกันและกันด้วยความบริสุทธ์ิใจ เพื่อจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น 

ตลอดจนจะมีการตักบาตรเทโว ซ่ึงในจังหวัดมุกดาหารและแขวงสะหวันนะเขตจะมีการ 

แข่งเรอืหรอืประเพณีบุญส่งเรอืในช่วงงานบุญดังกล่าว 

จากข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า หน้าท่ีของฮตีสบิสองสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

ด้วยกนั ได้แก่ 1) หน้าท่ีทางเศรษฐกิจ 2) หน้าท่ีทางสงัคม และ 3) หน้าทีท่างศาสนาและ 

จติวญิญาณ

หน้าทีท่างเศรษฐกจิ

ในหลายๆ งานบญุของฮตีสบิสองนัน้ จะมบีทบาทหน้าทีส่มัพนัธ์กบัการผลติของชุมชน 

โดยในเดอืนอ้าย ซึง่ถอืเป็นการเร่ิมต้นฤดูเก็บเกีย่ว ชาวบ้านจะลงแขกเกีย่วข้าว จะหมนุเวยีน

ช่วยเหลือกันเก็บเก่ียวผลผลติตามทีน่าต่างๆ ขณะทีเ่จ้าของนาจะเตรยีมอาหารคาวหวานและ

เครือ่งดืม่ไว้เป็นการตอบแทน จะเหน็ได้ว่าฮีตท�าให้การใช้แรงงานซึง่เป็นหนึง่ในปัจจัยการผลติ

ระหว่างประเพณกีารลงแขก กลายเป็นส่ิงท่ีต่างคนต่างปันให้กนั อนัมคีวามแตกต่างจากการ

ใช้แรงงานในระบบทนุนยิมทีต้่องมกีารตอบแทนด้วยค่าจ้าง และในเดอืนย่ีจะมีประเพณบีญุ
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คนูลาน ซึง่เป็นพิธเีฉลมิฉลองหลงัเสร็จสิน้การเกบ็เก่ียว โดยจะน�าข้าวทีเ่ก็บเก่ียวได้มาวางกอง

รวมกนัให้สูง จากนัน้จะให้พระสงฆ์ประพรมน�า้พุทธมนต์เพ่ือความเป็นสริิมงคลและส่งเสรมิ

ให้ข้าวมคีวามอดุมสมบรูณ์ ผลผลติเพิม่พนู กล่าวได้ว่าหน้าทีใ่นทางเศรษฐกจิของประเพณี

ดงักล่าว ได้ช่วยเสริมสร้างแรงจงูใจให้เกิดประสิทธภิาพในการเพาะปลกูปีต่อๆ ไป 

เมือ่ถงึเดือนห้า ระหว่างประเพณบุีญสงกรานต์ ชาวบ้านจะเริม่ตระเตรยีมพนัธุพ์ชืและ

อปุกรณ์ท�านา หลงัสงกรานต์จะมีประเพณีการไถนาฮุดเพ่ือไถกลบก่อนท�านา และในเดอืน

หกจะมปีระเพณบุีญบ้ังไฟ เพือ่ขอให้ฝนตกต้องตามฤดกูาลและมีปรมิาณเพียงพอแก่การปลกู

พืชพันธุ์ธัญญาหาร เพื่อให้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ เม่ือถึงเดือนเจ็ด ชาวบ้านจะเริ่มฤดูท�านา 

ตกกล้า เริม่ด�านา จากน้ันจึงเป็นช่วงเวลาท่ีข้าวจะเตบิโตออกรวง และถงึเวลาเกบ็เกีย่วอกีครัง้ 

ในกระบวนการจ�าหน่ายและบรโิภค จะเหน็ได้ว่านบัตัง้แต่เกบ็เกีย่วผลผลติ ข้าวทีเ่กบ็ไว้ใน 

ยุง้ฉางเพือ่การบริโภค จะถูกน�ามาเป็นภัตตาหารถวายแด่พระสงฆ์และน�ามาประกอบอาหาร 

เพือ่เฉลมิฉลองร่วมกันในชมุชนระหว่างประเพณงีานบญุในแต่ละเดอืน

นอกจากนี ้งานวจิยัของสมชาย วรรณล ุทรงคณุ จนัทจร และบญุเลศิ ราโชต ิ(Somchai, 

Songkhoon, and Boonlert 2009) ยงัได้เสนอหน้าทีข่องฮตีสบิสอง อาทิ ประเพณแีห่เทยีน

พรรษาในจังหวัดอุบลราชธานี ประเพณีบุญบั้งไฟในจังหวัดยโสธร งานบุญผะเหวดที่จังหวัด

ร้อยเอด็ งานประเพณเีหล่านีเ้ป็นตวัอย่างในการน�าวฒันธรรมไปประยุกต์เข้ากบัการท่องเทีย่ว 

สร้างรายได้ให้กบัชมุชน นอกจากน้ัน งานประเพณฮีตีคองยังก่อให้เกดิประโยชน์ทางเศรษฐกจิ

อืน่ๆ ท้ังการจัดตัง้กองทนุหมูบ้่าน การจดัตัง้ธนาคารโค-กระบอื หรอืการจัดตัง้ธนาคารข้าว

เพือ่แก้ปัญหาการเกบ็เกีย่วและการผลติ กเ็ป็นผลสืบเนือ่งมาจากประเพณบีญุคนูลาน

หน้าทีท่างสงัคม

งานบุญประเพณีภายใต้ฮีตสิบสองที่มีทุกเดือน ต่างก็มีบทบาทหน้าที่ในการผลักดัน

กจิกรรมต่างๆ ท่ีร่วมกนัท�าเป็นหมูค่ณะ ท�าให้ญาตมิติรมาพบปะกนั ครอบครวักลบัมาพร้อม

หน้าพร้อมตากนัอกีคร้ัง หลงัจากลกูหลานออกไปท�างานต่างบ้านต่างเมือง งานบุญฮตีสบิสอง

ช่วยเสรมิสร้างความอบอุน่ในครอบครัว ระหว่างจดังานบญุจะมกีารช่วยเหลอืเกือ้กลูกนั สร้าง
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ความสามัคคีปรองดองในชุมชน ส่งผลให้เครือข่ายภายใต้ความสัมพันธ์ของชุมชนมีความ 

เข้มแขง็ สอดคล้องกบังานวิจยัของโสภี อุน่ทะยา (2556) ทีไ่ด้น�าเสนอว่าคนต่างถิน่ได้อาศยั

การเข้าร่วมประเพณฮีตีคองในการสร้างความสมัพนัธ์และเป็นการปรบัตวัเข้ากบัคนในชมุชน 

อาทิ เข้าร่วมในงานประเพณีสงกรานต์ งานประเพณีแข่งเรือไทย-ลาว ซึ่งจัดขึ้นในวัน 

ออกพรรษาของทกุปี ในงานดังกล่าวแรงงานลาวจะมโีอกาสพบปะกบัทัง้คนไทยคนลาว และ

ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในชุมชน ประการสุดท้าย งานบุญประเพณีฮีตสิบสองยังท�า

หน้าท่ีเชื่อมโยงวิถีชีวิตของชาวบ้านกับพระพุทธศาสนา ท�าให้วัดมีสถานะเป็นศูนย์รวมของ

ชุมชน

หน้าทีท่างศาสนาและจติวญิญาณ 

ฮีตสิบสองยังมีหน้าที่ท่ีส�าคัญในการตอบสนองความต้องการด้านจิตวิญญาณและ

ศาสนาของผูค้น บนรากฐานทางพทุธศาสนา จะเห็นได้ว่า ประเพณบีญุในเดือนต่าง ๆ อาทิ 

บญุเข้ากรรม บญุข้าวจี ่บุญผะเหวด บุญเข้าพรรษา บญุออกพรรษา และบญุกฐนิ เหล่านีล้้วน

เป็นงานบญุทีจ่ดัขึน้เพือ่บูชาพระรตันตรยั ท้ังพระพทุธเจ้า พระธรรมค�าสัง่สอน และพระภกิษุ

สงฆ์ ทั้งยังเป็นการสืบทอดและท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนาด้วย ขณะท่ีงานบุญอื่นๆ อาท ิ

บญุคณูลานในเดอืนยี ่ บุญบ้ังไฟ บุญช�าระ บุญข้าวประดบัดนิ และบญุข้าวสลาก จดัขึน้บน

รากฐานของไสยศาสตร์ ความเชือ่ท้องถิน่ ความเคารพต่อธรรมชาต ิสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์และบรรพบรุษุ 

โดยประเพณงีานบญุฮตีสิบสองท้ังหมดน้ี ชาวบ้านเชือ่กนัว่าเมือ่ปฏบิตัแิล้วจะเกิดบญุ ท�าให้

ได้ขึน้สวรรค์ ไม่ตกนรก เป็นการอทิุศส่วนกุศลให้กับญาตมิติรผูล่้วงลบั ตลอดจนสร้างความ

เป็นสริมิงคลในชวีติ พชืพนัธ์ุอดุมสมบูรณ์ แคล้วคลาดจากภยัต่างๆ

ฮตีสบิสองกบัการลาหยดุของแรงงานในสะหวนันะเขต

หลังจากแขวงสะหวนันะเขตพฒันาเป็นเขตเศรษฐกจิพิเศษมาระยะหนึง่กต้็องประสบกับปัญหา

ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานในรูปแบบต่างๆ ตามที่หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ เมื่อวันที่ 27 

สงิหาคม พ.ศ. 2556 ได้รายงานว่า ปัจจบุนัจ�านวนแรงงานจากสมาคมผูผ้ลิตเฟอร์นเิจอร์ กลุม่
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ก่อสร้าง ภาคอตุสาหกรรมสิง่ทอ ภาคการท่องเทีย่ว กลุม่การผลติโลหะแท่ง ภาคการผลติ

อุตสาหกรรม รวมทั้งกลุ่มบริษัทเคพี บริษัทนิคอน และบริษัทเอสสิลอซ ซึ่งตั้งอยู่ในเขต 

อุตสาหกรรมสะหวันนะเขต มีการจ้างแรงงาน 187,750 คน และยังขาดแคลนแรงงาน 

อกีจ�านวน 31,000 คน นอกจากน้ัน ในแขวงสะหวนันะเขตยงัมบีรษิทัจดัหางานต่างชาตทิีใ่ช้

รถโดยสารเข้ามารับแรงงานจากลาวแล้วพาไปส่งท�างานในประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะ 

อย่างยิง่ประเทศไทยท่ีมกีารพฒันาทางเศรษฐกจิและอตัราค่าแรงสงูกว่า สปป.ลาว ส่งผลให้

แรงงานลาวข้ามแม่น�้าโขงมาเป็นแรงงานไร้ฝีมือในประเทศไทย (Mekong Migration 

Network and Asian Migrant Centre 2013) และจากการสมัภาษณ์นกัวชิาการในพืน้ที่

ท�าให้ทราบข้อมลูว่า แรงงานเหล่าน้ีส่วนใหญ่จะเดนิทางเข้าไปท�างานในกรงุเทพฯ

จากการส�ารวจศักยภาพของเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวันนะเขต ที่จัดท�าโดยส�านัก

ยทุธศาสตร์และการวางแผนพฒันาพืน้ที ่ ส�านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและ

สงัคมแห่งชาต ิ (ม.ป.ป.) พบว่า โรงงานน�า้ตาลมติรลาวซึง่ลงทนุในธรุกจิอ้อยและน�า้ตาลใน

ลกัษณะเกษตรพนัธสญัญา (contract farming) กับเกษตรกรลาว มีแรงงานเป็นคนลาว 

ร้อยละ 90 และเป็นแรงงานไทยร้อยละ10 โดยข้อจ�ากดัส�าคญัของโรงงานในปัจจบุนัคือ ปัญหา

การขาดแคลนแรงงาน ดังที่กรรมการผู้จัดการบริษัทน�้าตาลมิตรลาวได้ให้สัมภาษณ์เม่ือ 

เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ว่า โรงงานน�า้ตาลมติรลาวประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน 

จนจ�าเป็นต้องน�าเครื่องจักรมาใช้ทดแทนแทนแรงงานมากขึ้น นอกจากนี้ สปป.ลาว ใน 

ภาพรวมยังประสบกับปัญหาแรงงงานตามฤดูกาล อันเกิดมาจากแรงงานจะกลับภูมิล�าเนา

เพือ่ไปท�ากสกิรรมในฤดูเพาะปลกู กอปรกับปัญหาทีผู่ห้ญงิไม่นยิมไปท�างานนอกบ้าน ท�าให้

แรงงานในตลาดแรงงานลาวยิ่งมีจ�านวนน้อยลงไปอีก (ส�านักอาเซียน กรมเจรจาการค้า

ระหว่างประเทศ 2560)

หากจะพจิารณาถงึสภาพปัญหาเชงิโครงสร้างของแรงงานลาวในสะหวนันะเขต จะพบ

ว่า แรงงานลาวในสะหวันนะเขตน้ันมจี�านวนน้อยอยูแ่ล้วโดยสภาพ อนัเนือ่งมาจากนโยบาย

ของรฐับาลไทยท่ีผ่อนผนัให้กับการจ้างแรงงานต่างด้าว นบัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2535 ไทยด�าเนนิ

นโยบายส่งเสริมการเคล่ือนย้ายแรงงานข้ามชาติ โดยให้แรงงานที่ลักลอบเข้าเมือง 

ผดิกฎหมายไปขึน้ทะเบยีนและอนญุาตให้อาศยัอยูใ่นประเทศไทยเป็นการชัว่คราวได้ และใน
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ระยะต่อมาฝ่ายไทยก็มีนโยบายเพิ่มการจ้างแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายโดยการท�าบันทึก 

ข้อตกลงความร่วมมอื (MOU) กับประเทศเพือ่นบ้าน อนัเป็นความร่วมมอืด้านแรงงานระดบั

ทวภิาคซีึง่ไม่มผีลผกูพนัทางกฎหมาย กระทรวงแรงงานของประเทศไทยกบักระทรวงแรงงาน

และสวัสดิการสังคมของ สปป.ลาว ได้จัดท�าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้าน 

การจ้างแรงงานร่วมกันในปี 2545 ก่อนทีไ่ทยจะหนัมาใช้นโยบายจัดการแรงงานข้ามชาตท่ีิ

เป็นระบบมากขึน้ตัง้แต่ช่วง พ.ศ. 2552-2555 ส่งผลให้แรงงานทีเ่คยเข้าเมอืงแบบผดิกฎหมาย

ต้องจดทะเบยีนแรงงานต่างด้าวและพสิจูน์สญัชาตเิพือ่น�าไปสูก่ระบวนการท�าให้ถกูกฎหมาย 

(ชูพกัตร์ สทุธสิา 2556) 

ปัจจยัส�าคญัอกีปัจจยัหน่ึงทีส่่งผลให้แรงงานลาวจ�านวนมากเข้ามาท�างานในฝ่ังไทยก็

คือ ความแตกต่างทางเศรษฐกิจะหว่างไทยกับ สปป.ลาว ควบคู่ไปกับการขยายตัวของ 

ความร่วมมอืในอนุภูมภิาคลุม่แม่น�า้โขง อนัน�าไปสู่การพัฒนาเครอืข่ายสาธารณปูโภคและ

ระบบคมนาคมขนส่ง ท�าให้การเดินทางภายในประเทศและประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกัน 

มีความสะดวกรวดเรว็มากยิง่ข้ึน ซ่ึงงานศกึษาในประเดน็การย้ายถิน่ (เรอโิกะ ฮะรมิะ, เรก็ซ์ 

วาโรนา และครสิตนิา เดอฟัลโก 2550) ได้กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นจดุหมายปลายทางหลกั

ของชาวลาวท่ีต้องการหางานท�า การเคลื่อนย้ายของแรงงานลาวส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัย 

ผลกัดนัและดงึดดูทางเศรษฐกจิ อาทิ ปัญหาความยากจน ปัญหาการว่างงานในลาว ปัญหา

ขาดแคลนแรงงาน และความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย นอกจากน้ันแล้ว ความ

คล้ายคลงึกันในด้านภาษาวฒันธรรมระหว่างไทย-ลาวและเครอืข่ายทางสงัคม ยงัเป็นอกีหนึง่

ปัจจยัส�าคญัต่อการตัดสินใจย้ายถิน่ฐานของแรงงานลาว สอดคล้องกบัปิยะวรรณ เดชไพศาล 

(2547) ท่ีกล่าวว่า แรงงานชาวลาวมองว่าฝ่ังไทยมคีวามเจรญิและทนัสมัย มีค่าจ้างสงูกว่า 

มีโอกาสก้าวหน้า และมคีวามต้องการแรงงาน จงึท�าให้เกดิการเคลือ่นย้ายแรงงานลาวทัง้ท่ี

ถกูกฎหมายและไม่ถกูกฎหมาย แม้จะต้องเผชญิความเสีย่งอย่างมาก แต่แรงงานผดิกฎหมาย

เหล่านีก้ย็นิดเีสีย่ง เพือ่ชวิีตความเป็นอยูแ่ละสถานะของครอบครวัทีด่ขีึน้ 

เม่ือย้อนกลับมาพิจารณาถึงบทบาทของประเพณีฮีตสิบสองท่ีมีต่อสังคมลาว-ไทยใน

ภาพรวมกจ็ะพบว่า ปัจจบุนัฮตีสบิสองยงัคงมหีน้าทีท่ีส่�าคญัย่ิงต่อชมุชน ดงัทีปิ่ยฉตัร์ สนิธสุอาด 

(2540) กล่าวว่า “ฮีต-คอง” เป็นกติกาและกรอบควบคุมความประพฤติในการอยู่ร่วมกัน 
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อย่างชดัเจนและเป็นระบบ ส่วนสุทิน สนองผนั (2543) กล่าวว่า แม้ว่าปัจจบุนัจะมกีฎหมาย

ควบคมุก�ากบัผูค้น แต่ “ฮตีสิบสอง คองสิบส่ี” ยงัคงมบีทบาทในฐานะกลไกการจดัระเบยีบ

ทางสงัคมซึง่ได้ปรับเปลีย่นให้เข้ากบับริบทสังคมทีเ่ปลีย่นไป และจากการสมัภาษณ์เจ้าของ

กจิการอูซ่่อมชาวลาวทีแ่ขวงสะหวนันะเขตเม่ือเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2555 ก็ได้รบัความเหน็

ยืนยันว่าฮีตยังคงมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตชาวลาวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะช่วงสงกรานต ์

เข้าพรรษา และออกพรรษา ซ่ึงแรงงานชาวลาวจะเดนิทางกลบับ้านเพือ่มาเยีย่มญาตพิีน้่อง

ท้ังนี ้ ในกรณีของแรงงานในพืน้ทีส่ะหวนันะเขต ผูบ้รหิารโรงงานและผูป้ระกอบการที่

ด�ารงต�าแหน่งรองประธานสภาธุรกิจไทย-ลาวได้ให้สมัภาษณ์เมือ่เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 

และมคีวามเหน็สอดคล้องกนัเกีย่วกบับทบาทของฮตีสบิสอง โดยเฉพาะประเพณสีงกรานต์ 

เข้าพรรษา และออกพรรษา ท่ีส่งผลต่อการลาหยุดของแรงงานในธุรกิจต่างๆ โดยนักวิจัย 

ชาวไทยผู้เชี่ยวชาญด้านลาวศึกษาได้กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับคณะผู้เขียนเมื่อเดือน

กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ว่า ฮตีคองเป็นหลกัปฏบัิตขิองกลุม่คนบนลุม่แม่น�า้โขงทีมี่ความส�าคญั

อย่างมาก เช่น บุญเข้าพรรษาและออกพรรษาซึ่งเป็นงานบุญที่ส�าคัญอย่างย่ิง ไม่ว่า 

ชาวมกุดาหาร-สะหวนันะเขตพกัอยูท่ีใ่ด ประกอบอาชพีทีใ่ด กต้็องกลบัไปร่วมงานโดยไม่สนใจ

ว่าจะถกูตดัเงนิเดือน ลดรายได้ลง แม้นายจ้างไม่ให้กลบับ้านไปร่วมงาน กพ็ร้อมจะลาออก

จากงานซ่ึงมักสร้างปัญหาให้กับนายจ้างในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

โดยเฉพาะเขตท่ีตดิกบั สปป.ลาว

ข้างต้นเป็นข้อมูลท่ีสอดคล้องกับการสัมภาษณ์นักธุรกิจชาวไทย เจ้าของกิจการร้าน 

ขายผลติภณัฑ์  “หน่ึงเมอืง (อ�าเภอ) หน่ึงผลติภัณฑ์” (One District One Product: ODOP) 

ในแขวงสะหวนันะเขต เมือ่เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 เกีย่วกบัอทิธพิลของประเพณฮีตีสบิสอง

ท่ีมีต่อแรงงาน โดยได้กล่าวว่า “…ไม่ว่าเป็นงานบญุอะไร ในหมูบ้่านมคีนตาย กล็าไปช่วยงาน

กนั มนัเป็นวัฒนธรรมของเขา…โดยเฉพาะ 3 ประเพณหีลกัๆ คอื สงกรานต์ เข้าพรรษา ออก

พรรษา นี่ต้อง ยอมให้เขา สงกรานต์นี่ถ้าไม่ปิดไม่มีทาง…แม้ว่าจะลองเพิ่มค่าจ้างให้ เขาก็ 

ไม่เอา…เขายอมให้ไล่ออกด้วย เพราะสงกรานต์นีเ่ขาแบบญาตพิีน้่องมารวมกนัหมด…” 

เช่นเดยีวกบักรรมการเลขาธิการหอการค้า จงัหวดัมกุดาหาร ทีใ่ห้สมัภาษณ์เมือ่เดอืน

พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ว่า “…คนอสีานคนลาวเขาบอกว่าต้องมข้ีาวในเล้า มเีรอืนไว้อยู ่มอีู่
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ไว้นอน กม็ปัีญหาอย่างโรงงานน�า้ตาลมติรผล มติรลาว พอถงึบุญประเพณต้ีองหยุดหมด ต้อง

มารวมกนั เพราะว่ามนัเป็นประเพณท่ีีสืบทอดกนัมา แม้จะให้เงนิเดอืนเพิม่เขากไ็ม่เอา ถงึไล่

ออกกอ็อก พอเขาออก เรากเ็ดือดร้อนเลยต้องอะลุ่มอล่วยกนั… (ผูป้ระกอบการ) ต้องปรบัตวั 

ต้องศกึษาวฒันธรรมให้ดี…งานสงกรานต์เป็นงานข้ึนปีใหม่ของประเทศลาว อนันีต้้องหยุดยาว

เป็นอาทิตย์ อ อกพรรษา ก็มีงานแข่งเรือ ก็หยุดยาวใกล้เคียงกันแต่ว่าน้อยกว่าสงกรานต์… 

ตรงนีก้ย็งัเป็นธรรมเนียมท่ีเขารกัษาไว้อยู…่”

จากการสมัภาษณ์นักวชิาการและผูป้ระกอบการในพ้ืนท่ี อาจกล่าวได้ว่ามีบางประเพณี

ในฮีตสิบสองท่ีมีบทบาทเหนือกว่าอ�านาจทุนทางเศรษฐกิจในบางห้วงบางเวลาอย่างชัดเจน

ภายใต้บริบทของการจ้างงานในระบบทนุนยิมอย่างในปัจจบุนั เมือ่พจิารณาจากข้อมลูข้างต้น

จะเหน็ได้ว่า ม ี3 ฮตีทีส่�าคญัๆ ได้แก่ งานบญุสงกรานต์ งานบญุเข้าพรรษา และบญุออกพรรษา 

ทีส่่งผลชดัเจนต่อการท�างานของแรงงานในแขวงสะหวันนะเขต ขณะทีถ้่าเป็นงานบญุตามฮตี 

อ่ืนๆ แรงงานอาจมกีารลางานบ้าง แต่จ�านวนของแรงงานทีข่อลาหยดุจะมไีม่มากเท่ากบังาน

บญุท้ังสามฮตี ท่ีกล่าวมา และช่วงเวลาของการลาหยุดกจ็ะส้ันกว่า ดัง้นัน้จึงไม่ส่งผลกระทบ

รุนแรงต่อการด�าเนนิกจิการของนายจ้างเท่ากับงานบญุภายใต้ฮตีทัง้สามทีก่ล่าวมา

หากจะพนิจิพเิคราะห์ให้ดแีล้ว ฮตีทัง้สาม ได้แก่ บญุสงกรานต์ บญุเข้าพรรษา และ 

บุญออกพรรษา ต่างก็มีหน้าที่คล้ายคลึงกับฮีตที่เหลืออื่นๆ กล่าวคือ บางฮีตจะมีหน้าที ่

ที่สัมพันธ์กับเศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชน แต่บางฮีตก็จะไม่มีหน้าที่ทางเศรษฐกิจที ่

เด่นชดั ทว่าทกุๆ ฮตีจะมหีน้าท่ีทางสังคม เพราะฮตีนัน้เป็นกจิกรรมทีค่นภายในชมุชนร่วมกนั

ด�าเนินการ ท�าให้คนภายในครอบครัวได้พบปะกัน ส่งผลให้ครอบครัวเพ่ิมพูนความรัก 

ความอบอุน่ เพือ่นฝงูเพือ่นบ้านได้พบเจอกนั อนัเป็นการกระชบัความสมัพนัธ์ของคนภายใน

ชุมชน ตลอดจนการช่วยเหลอืเก้ือกลูกนัและกัน ซ่ึงจะสร้างความสมคัรสมานสามคัคภีายใน

ชุมชน ส่งผลให้เครอืข่ายของชมุชนมคีวามเข้มแข็งยิง่ขึน้ 

นอกจากนัน้ในทุกๆ ฮตีก็จะมหีน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกบัศาสนาและจติวญิญาณ เพราะทกุๆ 

ฮตีนัน้เป็นงานบญุทีส่มัพนัธ์กบัพระพทุธศาสนา โดยจะเหน็ช่ือทีข่ึน้ค�าว่าบญุเหมือนกนัหมด

ทัง้สบิสองฮตี ตลอดจนจะมพีธีิกรรมท่ีเชือ่มโยงกบับรรพบรุษุ ผสีาง และเทวดา อาท ิบุญข้าว
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ประดบัดนิเชือ่มโยงกบัผบีรรพบุรุษ บุญข้าวสลากเชือ่มโยงกบัผเีปรต และบญุบัง้ไฟเชือ่มโยง

กบัแถน

แม้ว่าบญุสงกรานต์ บุญเข้าพรรษา และบญุออกพรรษา จะมหีน้าทีค่ล้ายคลงึกบังาน

บญุในฮตีอืน่ๆ แต่ความแตกต่างก็คือ มกีารให้คณุค่ากบังานบญุทัง้สามเหนอืกว่างานบญุใน 

ฮีตอื่นๆ โดยบุญสงกรานต์ถือว่ามีความส�าคัญอย่างมากต่อคนลาว-ไทย เพราะเป็นวันขึ้น 

ปีใหม่อนัเป็นช่วงเวลาท่ีญาตพีิน้่องจะมาพบเจอกนั ทกุคนจะร่วมกนัสรงน�า้พระ รดน�า้ด�าหวั 

ขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ ร่วมกันท�าบุญตักบาตร ตลอดจนมีการเล่นสาดน�้ากัน อาจกล่าวได้ว่า 

เหตุท่ีงานบุญในฮีตนี้แตกต่างจากฮีตอื่นๆ ก็เพราะมีคุณค่าในการเป็นงานปีใหม่ของ 

บญุสงกรานต์อยูใ่นนัน้ เป็นคณุค่าทีจ่ะได้ร่วมกนัสรงน�า้พระ รดน�า้ด�าหวัขอพรผู้หลกัผูใ้หญ่ 

และร่วมกนัเล่นสาดน�า้ครัง้เดยีวของแต่ละปี จงึมีความจ�าเป็นทีญ่าตพ่ีิน้องจะต้องพบเจอกนั

ให้ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

ส�าหรับบุญเข้าพรรษาและบุญออกพรรษา เป็นเรื่องของคุณค่าในเชิงบุญภายใต ้

บวรพุทธศาสนา  งานบุญทั้งสองงานเป็นงานบุญวันพระใหญ่ ซึ่งบุญนั้นมีคุณค่าและ 

ความส�าคัญต่อคนลาว-ไทยเป็นอย่างมาก โดยหน้าทีข่องบญุคอื เป็นการตอบสนองความ

ต้องการความเป็นสขุในโลกหน้าทัง้แก่ตนเอง ญาตพ่ีิน้อง และมติรสหาย หรอือาจกล่าวได้ว่า

เป็นการสะสมบุญเพือ่ท่ีเราจะเป็นผใีนอนาคต หรอืปันบญุให้ผบีรรพบรุษุ ผญีาต ิ ผเีพือ่นฝงู 

ท้ังนี้ หากเราให้คุณค่าว่าบุญใดเป็นบุญใหญ่หรือบุญส�าคัญ นั่นหมายความว่าหากเราสละ

เวลาเข้าร่วมกับบุญน้ัน ด้วยอ�านาจหน้าที่ของบุญอันส�าคัญนั้น จะอ�านวยให้เราและผู้เป็น

ญาตมิติรได้รบับุญอนัไพศาลน้ีร่วมกนั

ฮตีทัง้สามมคีวามแตกต่างกบัฮตีอืน่ๆ ในเชิงคณุค่า ซึง่ส่งผลต่อการลาหยุดของแรงงาน

ในแขวงสะหวนันะเขต แต่ในภาพรวมอาจกล่าวได้ว่าการยดึถอืประเพณตีามฮตีประจ�าเดอืน

อืน่ๆ กย็งัคงมอิีทธิพลต่อการลาหยดุงานและวิถีชวีติของชาวบ้านในพ้ืนทีส่ะหวนันะเขตอยู่ด้วย 

ดังที่รองประธานสภาธุรกิจไทย-ลาวได้กล่าวไว้ในตอนหนึ่งของการสัมภาษณ์ว่า คนฝั่ง

มุกดาหารและสะหวันนะเขตต่างก็มีความยึดมั่นในวัฒนธรรมประเพณีที่มีความเคร่งครัด 

แตกต่างกนั โดยทางสะหวนันะเขตจะเคร่งครดักว่าทางมกุดาหาร เนือ่งจากทางฝ่ังไทยนัน้ถกู
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วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาครอบง�าเป็นเวลายาวนาน ส่วนทางลาวถือว่า วัฒนธรรมเป็น 

สิ่งส�าคัญจนมีวาทะที่ว่า “วัฒนธรรมน�าเศรษฐกิจ” ถ้าวัฒนธรรมดี เศรษฐกิจก็จะดีไปด้วย 

จึงอาจตีความได้ว่าวัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้องกับฮีตสิบสองของฝั่งลาวนั้นมีความ 

เข้มข้นกว่าฝ่ังไทย

เม่ือวิเคราะห์เพิ่มเติมถึงความส�าคัญของงานบุญภายใต้ฮีตส�าคัญทั้งสามซึ่งเป็นแรง

ผลักดันส�าคัญต่อการลาหยุดงานของแรงงานบนพื้นที่สะหวันนะเขต โดยอาศัยกรอบการ

อธบิายเชงิหน้าที ่ด้วยตวัชีว้ดัทางหน้าทีท่ีท่ัง้สบิสองฮตีมร่ีวมกนั ได้แก่ 1) หน้าทีท่างเศรษฐกจิ 

2) หน้าทีท่างสงัคม 3) หน้าท่ีทางศาสนาและจติวิญญาณ สามารถอธบิายได้ว่า เหตทุีฮ่ตีใน

ฐานะสถาบันทางสังคมสถาบันหน่ึงยังด�ารงคงอยู่ได้ก็เพราะฮีตสิบสองยังมีบทบาทส�าคัญ 

ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ และในเชิงท่ีสามารถสนองความต้องการของชาวบ้านสองฝั่งโขง 

ทัง้ทางเศรษฐกจิ สงัคม และศาสนาและจติวิญญาณได้เป็นอย่างดี 

โดยหน้าทีท่างเศรษฐกิจของฮตีสิบสองต่อแรงงานกค็อื การตอบสนองปัญหาปากท้อง 

หรอืปัญหาทางเศรษฐกจิของชมุชนผ่านพธิกีรรมศาสนา อาท ิงานบญุเดอืนยี ่หรอืบญุคนูลาน 

ซึ่งเป็นการท�าบุญขวัญข้าวเพื่อให้ข้าวกล้าในนาเจริญงอกงาม และงานบุญเดือนหก หรือ 

บญุบัง้ไฟ ซึง่เป็นงานบญุเพือ่ให้ฟ้าฝนตกต้องตามฤดู ข้าวปลาอาหารจะได้บรบิรูณ์ ส�าหรบั

ประเดน็นี ้หากมองถึงการจ้างงานในระบบทุนนิยมกม็องได้ว่า ในเชงิหน้าท่ี ค่าแรงทีน่ายจ้าง

ให้แก่แรงงานนัน้สามารถตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกจิของแรงงาน โดยทีค่่าจ้างอนั

เกิดมาจากหน้าที่ในการรับจ้างนั้นเชื่อมโยงกับวิถีการด�ารงชีวิตของแรงงานในบริบทปัจจุบัน 

มากกว่าพธิกีรรมทางศาสนาทีต่อบสนองความต้องการเชงิจติวทิยาในกระบวนการเพาะปลกู

อันเป็นส่วนส�าคญัของวิถีชวิีตแบบกสิกรรมในอดีต 

นอกจากนี ้หากพจิารณาในประเด็นท่ีว่าตลาดแรงงานในแขวงสะหวนันะเขตยงัต้องการ

แรงงานชาวลาวอยู่มาก และประเด็นที่ว่าด้วยค่าจ้างที่สูงกว่าในการจ้างงานในประเทศไทย 

สาเหตดุงักล่าวกน่็าจะเป็นปัจจยัท่ีท�าให้แรงงานค่อนข้างเชือ่มัน่ว่า ถงึอย่างไรเสยีพวกเขากม็ี

ทางเลือกอื่นในการหางานท�า แต่ต้องไม่ลืมว่าแรงงานที่เลือกท�างานที่แขวงสะหวันนะเขต 

โดยหลักแล้วเป็นแรงงานที่ต้องการท�างานในพื้นที่ที่ใกล้กับถิ่นฐานบ้านเกิดของตน ซึ่งผู้ให้

สัมภาษณ์หลายคนก็ให้ความเห็นสอดคล้องกันเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ของฮีตสิบสอง ว่ามี
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อทิธพิลต่อวถิชีวิีตและการจ้างแรงงานในแขวงสะหวนันะเขตเป็นอย่างมาก จงึอาจกล่าวได้ว่า

หน้าที่ทางสังคม และหน้าที่ทางศาสนาและจิตวิญญาณของฮีตสิบสองยังมีบทบาทในการ 

ตอบสนองต่อความต้องการของแรงงานในแขวงสะหวนันะเขตอยู ่ดังทีบ่รรดาแรงงานจะขอลา

หยดุงานในช่วงฮตีส�าคญัทัง้สาม แม้ว่านายจ้างจะเพ่ิมค่าแรงให้ถงึ 2-3 เท่าตวั หรอืกระทัง่

ยนิยอมทีจ่ะลาออกจากงานหากไม่ได้รบัอนุญาตให้ลาหยดุไปร่วมงานบญุดงักล่าว 

เมื่อพิจารณาถึงหน้าที่ทางสังคมของการจ้างงานจะเห็นได้ว่า การจ้างงานในระบบ

ทุนนยิมกส็ร้างความสมัพนัธ์ในการท�างานขึน้มาได้เช่นกนั ในรปูแบบของความสัมพนัธ์ระหว่าง

นายจ้างกบัลกูจ้าง ความสัมพนัธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน แต่อาจเป็นความสมัพนัธ์ทีไ่ม่แนบแน่น

เมือ่เปรยีบเทียบกบัหน้าทีท่างสงัคมของฮตีสบิสอง ซึง่เป็นหน้าทีใ่นการกระชบัความสมัพนัธ์

อนัดใีนครอบครัว กระชบัความสัมพันธ์ระหว่างญาติมิตรเพ่ือนฝงู กระชับความสมัพันธ์ระหว่าง

กนัและกนัของคนภายในสังคมซึง่ยดึโยงกบัชมุชน พธิกีรรม วญิญาณนยิม และพระพทุธศาสนา 

อนัเป็นความสัมพนัธ์ท่ีแนบแน่น อบอุน่ และเป็นทีถ่วลิหาของผูค้น

ส�าหรับหน้าท่ีทางศาสนาและจิตวิญญาณ ระบบการจ้างงานไม่สามารถตอบสนอง

หน้าทีน่ีแ้ก่แรงงานได้ ขณะท่ีบุญฮตีสิบสองกลบัท�าหน้าทีใ่นการตอบสนองต่อความต้องการ

ดงักล่าวให้แก่แรงงานได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบญุสบืต่อพระพทุธศาสนาให้ด�ารง

คงอยู่เป็นธงชัยแห่งธรรมของชุมชน อันเป็นความศรัทธาสูงสุดของคนแถบลุ่มน�้าโขง และ 

การสร้างและสะสมบุญให้แก่ตนเองในอนาคต นอกจากนี ้ส�าหรบัหน้าทีด้่านพธิกีรรม ฮตียงั

ท�าหน้าทีใ่นการเชือ่มโยงเชือ่มต่อสายธารแห่งบุญกศุลให้แก่บรรพบรุษุ ญาตพิีน้่อง ผูล่้วงลบั

ไปแล้ว ตลอดจนแผ่บุญส่วนกุศลเหล่านั้นให้แก่บรรดาเปรต ผีไร้ญาติต่างๆ ย่ิงไปกว่านั้น 

พธีิกรรมภายใต้ฮตียงัท�าหน้าทีส่มัพนัธ์กบัเศรษฐกจิของครวัเรอืนและชมุชน อาท ิบญุบัง้ไฟซึง่

เป็นพธิกีรรมท่ีเชือ่มโยงชาวบ้านให้สามารถสือ่สารตดิต่อกบัแถน เพ่ือขอให้ฝนฟ้าไร่นาอดุม

สมบรูณ์

ส�าหรบัระบบจ้างงานแบบทุนซึง่ส่วนใหญ่เป็นหน้าทีท่างความสมัพนัธ์แบบต่างตอบแทน 

กล่าวคือ ลูกจ้างจะให้แรงงาน และนายจ้างก็จะให้เงินเป็นค่าตอบแทนนั้น ไม่สามารถ 

ตอบสนองความต้องการในเชิงจิตวิญญาณ ศาสนา ภายใต้ความเชื่อในโลกหน้าและ 

ความศรทัธาทีม่ต่ีอพระพทุธศาสนาได้ หน้าท่ีของการจ้างงานในระบบทนุนยิมไม่สามารถตอบ
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สนองความโหยหาความผูกพันภายใต้ความสัมพันธ์เชิงเครือญาติและความสัมพันธ์ของคน

ภายในชมุชนได้ และเน่ืองจากชมุชนใน สปป.ลาว ยงัไม่ตดัขาดจากพืน้ฐานเศรษฐกจิแบบวถิี

ทางการเกษตรท่ียึดโยงกับไร่นาของครอบครัว ยึดโยงกับวิถีชีวิต ยึดโยงกับประเพณีและ

วัฒนธรรม จงึส่งผลให้มีแรงงานจ�านวนมากท่ียอมลาหยุดงานเพ่ือกลบับ้านไปเกีย่วข้าวและ

ร่วมงานบญุต่างๆ ท่ีบ้านเกิดในช่วงงานบุญของฮตีท่ีส�าคญัๆ

สรปุ

ในแง่บทบาทหน้าที ่งานบุญภายใต้ฮตีสิบสองโดยเฉพาะฮตีส�าคญัอย่างบญุสงกรานต์ บุญเข้า

พรรษา และบุญออกพรรษา สามารถตอบสนองความต้องการของชาวบ้านทั้งในมิติทาง

เศรษฐกจิ มติทิางสงัคม มติทิางจติวญิญาณและศาสนา ในขณะทีก่ารจ้างงานในระบบทนุนยิม

สามารถตอบสนองความต้องการของชาวบ้านได้แต่เพียงมิติทางเศรษฐกิจเท่านั้น อย่างไร

ก็ตาม งานบญุภายใต้ฮตีอืน่ๆ กย็งัคงมบีทบาทหน้าทีต่่อแรงงานอยู่ไม่น้อย กล่าวคอื ยังมี

แรงงานทีข่อนายจ้างลาหยุดเพือ่ไปร่วมงานบุญอืน่ๆ แม้ว่าจ�านวนแรงงานทีล่าหยดุจะมไีม่มาก

เท่ากับงานบุญในฮีตส�าคัญท้ังสาม และแม้นายจ้างจะเพิ่มค่าจ้างเพื่อให้ลูกจ้างท�างานให้

นายจ้างในช่วงงานบญุทีส่�าคญัๆ แต่มาตรการดังกล่าวกลบัไม่เป็นผล เพราะลูกจ้างกพ็ร้อมที่

จะลาออกจากงานหากนายจ้างไม่ยอมให้ลาหยดุกลบับ้านไปร่วมงานบญุประเพณ ี ส่งผลให้

นายจ้างต้องยอมปรับตวัเข้ากบัวฒันธรรมในท้องถิน่ ด้วยการโอนอ่อนต่ออ�านาจทางวฒันธรรม

ประเพณี หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ วัฒนธรรมประเพณี อันมีบทบาทหน้าที่ที่สามารถ 

ตอบสนองต่อความต้องการของชาวบ้านได้ท้ังเชงิเศรษฐกจิ ความสัมพนัธ์ทางสงัคม และเชงิ

ศาสนาและจิตวิญญาณน้ัน มีอ�านาจเหนือกว่าการจ้างงานและความมั่นคงในอาชีพได้ใน 

บางห้วงบางเวลา ภายใต้ระบบทุนนิยมที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชาวบ้าน 

แต่ในเชงิเศรษฐกจิเพยีงด้านเดียวเท่าน้ัน 
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