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บทคัดย่อ 
 

บทความนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) ทบทวนพรมแดนความรู้ว่าด้วยแนวคิด
ประเพณีประดิษฐ์และรัฐนาฏกรรมในสังคมไทย 2) พัฒนาข้อเสนอแนวคิด
เหล่านีเ้พ่ือประยุกต์ใช้ในการศึกษาชุมชนจินตกรรมในสงัคมไทย บทความนีใ้ช้
วิธีศึกษาจากเอกสารทางวิชาการท่ีเก่ียวข้อง ผลการศึกษาพบว่า ในสงัคมไทย 
ประเพณีประดิษฐ์เป็นการศึกษาการเปล่ียนแปลงความหมายเพ่ือตอบสนองต่อ
การเปล่ียนแปลงของสงัคม ในขณะท่ีรัฐนาฎกรรมเป็นการศกึษาถึงความยิ่งใหญ่
ของรัฐ อยา่งไรก็ตาม การศกึษาทัง้สองแนวทางยงัไมมี่การอธิบายท่ีเช่ือมโยงเข้า
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ด้วยกันเพ่ือประยุกต์ใช้กับการอธิบายความเป็นชุมชนจินตกรรมในสังคมไทย 
บทความนีต้้องการอภิปรายว่าชุมชนจินตกรรมไม่ได้ถูกนิยามจากรัฐไทยเพียง
เท่านัน้ ทว่าชุมชนท้องถ่ินก็สามารถพัฒนาประเพณีท่ีมีนัยของความเป็นรัฐ
นาฏกรรมด้วยเช่นกัน ซึ่งแง่มุมดงักล่าวสะท้อนความเป็นชุมชนจินตกรรมท่ีมี
อ านาจรัฐและอ านาจท้องถ่ินซ้อนกันอยู่ บทความนีต้้องการเสนอว่าการบูรณา
การการศึกษาประเพณีประดิษฐ์และรัฐนาฏกรรมจะสามารถสะท้อนปฏิบตัิการ
และความสมัพนัธ์ของผู้คน ชมุชนและรัฐในบริบทชมุชนจินตกรรมของสงัคมไทย
สมยัใหมไ่ด้ 
 
ค าส าคัญ:  ประเพณีประดษิฐ์,  รัฐนาฏกรรม,  ชมุชนจินตกรรม,  วฒันธรรมศกึษา, 
      นวตักรรมทางวฒันธรรม 
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Abstract 
 
 This article aims to: 1) review frontier of knowledge in invented 
tradition and theatre state in Thai society, and 2) develop and apply 
concepts of invented tradition and theatre state to examine imagined 
community in Thai society. Data collection was done using related 
document and literature. Results revealed that: 1) invented tradition in Thai 
society referred to a study regarding change of definitions in response to 
social change, and 2) theatre state was a study relevant to grandness of 
the state. Unfortunately, these two studies had not been examined and 
concatenated for applying in describing imagined community in Thai 
society. Therefore, this article discussed: 1) the imagined community which 
was defined by Thai society, and 2) local community which was able to 
develop their tradition implied with theatre state. This discussion reflected 
condition of imagined community overlapped with both state and local 
power. Furthermore, the discussion also recommended that integration of 
a study between invented tradition and theatre state could reflect 
performance and interaction between people, community, and the state in 
context of imagined community in modern Thai society. 
 
Keywords:  Invented Tradition,  Theatre State,  Imagined Community, 
            Cultural Studies,  Cultural Innovation 
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บทน า 
 
 ประเพณีประดิษฐ์ (the Invention of Tradition) ในสงัคมไทยเร่ิมปรากฏ
ชดัประมาณทศวรรษ 2530-2540 (ศิราพร ณ ถลาง, 2559: 14-15) ซึ่งอยู่ในช่วง
การเปล่ียนผ่านทางเศรษฐกิจการเมืองและสงัคมอย่างรวดเร็วกบัการไหลบ่าของ
ทุนนิยมสมัยใหม่และโลกาภิวัตน์ ในขณะเดียวกับท่ีมีกระแสสูงของความเป็น
ราชาชาตินิยม (สมศักดิ์ เจียมธีระสกุล, 4 สิงหาคม 2560)2 ของสังคมไทย 
เง่ือนไขตา่ง ๆ ดงักลา่ว ท าให้สงัคมไทยมีการปรับตวัในหลาย ๆ ด้าน มิตหินึง่ท่ีมี
ความสนใจในวงการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นั่นคือ ประเพณีและ
วฒันธรรมของสงัคมไทยก็เป็นปรากฏการณ์ท่ีมีการปรับตวัเปล่ียนแปลงอย่าง
นา่สนใจ 
 การประยุกต์สร้างพิธีกรรมของรัฐ พิธีกรรมการบวงสรวงขององค์กร
ราชการ ลัทธิพิธีและลัทธิทางศาสนาใหม่ ๆ และการริเร่ิมจัดงานเทศกาลและ
ประเพณีใหม่ ๆ  ในจงัหวดัตา่ง ๆ  ตลอดจนการรือ้ฟืน้พิธีกรรมและความเช่ือตา่ง ๆ  
ในระดบักลุ่มและชมุชนในสงัคมไทย ล้วนเป็นปรากฏการณ์ท่ีน่าสนใจยิ่ง ท่ีผ่าน
มามีนกัวิชาการน าเสนอประเด็นการศึกษาท่ีแตกต่างหลากหลายกันออกไป แต่
อย่างไรก็ตาม การศึกษาปรากฏการณ์ข้างต้นนัน้ วงการมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ในไทยมกัจะหยิบกรอบคิดเร่ือง ประเพณีประดิษฐ์โดยเอริค ฮอบส์
บอว์ม (Eric Hobsbawm) เพ่ือมาอธิบายถึงเง่ือนไขท่ีก่อให้เกิดการประดิษฐ์สร้าง
ประเพณีในยุคสมัยใหม่ท่ีเกิดขึน้เพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาหรือวิกฤต

                                                   
2 ผู้ เขียนใช้ค านีแ้ทนปรากฏการณ์ท่ีสมศักดิ์ เจียมธีระสกุล เรียกว่า “The Rise of King 
Bhumibol” หรือค าวา่ “hyper-royalism” ซึง่เกิดขึน้ในทศวรรษ 2540 เป็นต้นมา 
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ของกลุม่คน ชมุชนหรือสงัคมในสถานการณ์ท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ
การเมืองสงัคม 
 สงัคมไทยมีประเพณีประดิษฐ์เกิดขึน้ในปัจจบุนัอย่างมากมาย ซึ่งมีทัง้
ประเพณีประดิษฐ์ท่ีถูกสร้างขึน้โดยรัฐไปถึงระดับท้องถ่ิน ประเพณีประดิษฐ์ 
ทุกระดับสะท้อนให้เห็นถึงการแสดงออกของกลุ่มผู้ คนอย่างยิ่งใหญ่อลังการ  
หากวิเคราะห์ในมิติความเป็นประเพณีประดิษฐ์ จะพบว่า สว่นใหญ่เป็นกิจกรรม
ท่ีมีการรังสรรค์ขึน้ตัง้แต่ต้นทศวรรษ 2540 อันนับว่าเป็นจุดเปล่ียนผ่านครัง้
ส าคญัทัง้ในแง่ของการพฒันาทางเศรษฐกิจการเมืองและสงัคมท่ีทนัสมยัมากขึน้ 
ประเพณีประดิษฐ์เหล่านีแ้สดงให้เห็นถึงการพยายามปรับตวัในมิติต่าง ๆ เพ่ือ
สนองตอบต่อการเปล่ียนแปลงไปสู่ความทันสมัยในแง่มุมหรือนัยยะทาง
เศรษฐกิจการเมืองสงัคมและวฒันธรรม 
 ในขณะท่ีแนวคิดรัฐนาฏกรรม (theatre state) ท่ีน าเสนอโดยคลิฟฟอร์ด 
เกียตซ์ (Clifford Geertz, 1980) เราอาจจะอธิบายอีกด้านหนึง่ได้วา่ รัฐนาฏกรรม
ก็อยูใ่นฐานะเป็นประเพณีประดิษฐ์ได้เช่นกนั กลา่วคือ ประเพณีประดิษฐ์เป็นสิ่ง
ท่ีถกูประกอบสร้างขึน้เพ่ือสะท้อนถึงอ านาจและความยิ่งใหญ่แห่งรัฐหรือชนชัน้
น า ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของการประกอบสร้างหรือประยุกต์ท่ีจัดขึน้ในวาระและ
โอกาสต่าง ๆ ประเพณีประดิษฐ์เชิงรัฐนาฏกรรมอาจจะมีสัญลักษณ์เป็นตัว
บุคคลหรือสัญลักษณ์ของรัฐเป็นจุดศูนย์กลางของการประกอบการแสดงเพ่ือ
สะท้อนอ านาจและความยิ่งใหญ่ ในขณะเดียวกัน ก็มีกลุ่มคนท่ีเก่ียวข้องกลุ่ม
ตา่ง ๆ หลายระดบัชัน้เข้าร่วมในกิจกรรมนัน้เพ่ือผลิตซ า้และตอกย า้อ านาจและ
ความยิ่ งใหญ่แห่งรัฐ การแสดงความจงรักภักดีเป็นเคร่ืองชี ใ้ห้ เห็นถึ ง
ความส าคญัของสญัลกัษณ์ท่ีมีอ านาจและความยิ่งใหญ่นัน้ ๆ อยา่งเป็นรูปธรรม 
ประเพณีประดิษฐ์เชิงรัฐนาฏกรรมท่ีกระท าซ า้ ๆ จนกลายเป็นแบบแผนและ 
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ธรรมเนียมปฏิบตัิสืบตอ่มาและยิ่งวิจิตรพิสดารมากเท่าใด ก็เป็นเคร่ืองยืนยนัค า้
จุนและจรรโลงระบอบอ านาจแห่งรัฐนัน้ ๆ ให้กลุ่มชนต่าง ๆ ยอมรับในอ านาจ
และความยิ่งใหญ่นัน้ ๆ โดยปริยายด้วยเช่นเดียวกนั 
 อย่างไรก็ดี ข้อเขียนของนิธิ เอียวศรีวงศ์ (2560) ชีใ้ห้เห็นความหมาย
ของรัฐนาฏกรรมในสงัคมไทยท่ีกว้างขึน้กว่ารัฐนาฏกรรมของเกียตซ์เองว่า ความ
เป็นรัฐนาฏกรรมนัน้จะไม่สมบูรณ์หากกระท าโดยฝ่ายรัฐเท่านัน้ หากแต่ว่า
ประชาชนกลุม่ตา่ง ๆ ท่ีเข้าร่วมในรัฐนาฏกรรมก็เป็นส่วนส าคญัท่ีช่วยเตมิเต็มให้
ความเป็นรัฐนาฏกรรมมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึน้ได้เช่นกัน ซึ่งแม้จะ
แสดงออกแตกต่างกัน แต่ทัง้หมดก็ท าให้รัฐนาฏกรรมปรากฏอย่างชัดเจนและ
สมบูรณ์มากขึน้ ซึ่งผู้ เขียนเห็นว่าแม้ประชาชนจะแสดงออกเพ่ือร่วมสร้างรัฐ
นาฏกรรมของรัฐดงัท่ีนิธิเสนอไว้ แต่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในระดบัท้องถ่ินก็มี
ความเป็นรัฐนาฏกรรมของการแสดงออกเชิงอัตลักษณ์ต่อความเป็นชุมชน 
จินตกรรมท่ีมีลกัษณะซ้อนทบัความสมัพนัธ์เชิงอ านาจกบัรัฐได้เช่นกนัด้วย 

โดยสรุป ชุดค าอธิบายหนึ่ง อาจจะพิจารณาได้ว่า ประเพณีประดิษฐ์
สมาทานอิทธิพลแห่งอ านาจรัฐไทย แต่ในขณะเดียวกันก็ยังแสดงให้เห็ นถึง
อ านาจของภูมิภาคหรือท้องถ่ินท่ีเป็นตัวขับเคล่ือนกิจกรรมด้วยเช่นเดียวกัน  
ปฏิทัศน์ดังกล่าวท่ีต่างก็อยู่ ร่วมในพืน้ท่ีทางสังคมเดียวกัน ผู้ เขียนจึงเห็นว่า 
นอกจากการวิเคราะห์ประเพณีประดิษฐ์ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของรัฐนาฏกรรมจะ
สามารถแสดงให้เห็นถึงอ านาจรัฐจากประเพณีประดิษฐ์ได้แล้ว ก็ยังมีบาง
กิจกรรมของประเพณีประดิษฐ์ท่ีสะท้อนการธ ารงอยู่ร่วมกันของอ านาจรัฐและ
ท้องถ่ินด้วย ดังนัน้ ความจ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนากรอบคิดเก่ียวกับประเพณี
ประดิษฐ์เชิงรัฐนาฏกรรมในการสร้างชมุชนจินตกรรมของชมุชนท้องถ่ินเสียใหม่ 
จงึมีความส าคญัยิ่ง 
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ในท่ีนี ้เป็นการพยายามอภิปรายกรอบความคิดหลกัทางประวตัิศาสตร์
และมานษุยวิทยา 3 ด้าน กลา่วคือ 1) แนวคดิรัฐนาฏกรรม (theatre state) ท่ีเสนอ
โดยคลิฟฟอร์ด เกียตซ์3 จากงานของเขาเร่ือง Negara: The Theater State in 
Nineteenth-Century Bali (Clifford Geertz, 1980) 2) แนวคิดประเพณีประดิษฐ์ 
(the invention of tradition) ท่ีเสนอโดยเอริค ฮอบส์บอว์ม (Eric Hobsbawm) ท่ี
ปรากฏในหนงัสือรวมบทความเร่ือง The Invention of Tradition (Eric Hobsbawm 
and Terence Ranger eds., 2000) และ 3) แนวคิดชุมชนจินตกรรม (imagined 
communities) ท่ีเสนอโดยเบเนดิกส์ แอนเดอสนั (Benedict Anderson) ในหนงัสือ
เร่ือง Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism 
(Benedict Anderson, 1991)4 โดยหยิบยกขึ น้มาสนทนาร่วมกันเพ่ือน ามา
อภิปรายท่ีชีใ้ห้เห็นข้อเสนอ ข้อถกเถียงและชอ่งวา่งของแนวคดิดงักลา่ว 
 ต่อจากนัน้ ผู้ เขียนต้องการท่ีจะวิเคราะห์การศึกษาลักษณะและการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดประเพณีประดิษฐ์และรัฐนาฏกรรมในสังคมไทยจากงาน
การศึกษาท่ีผ่านมาว่า มีการน าเสนอแง่มุมส าคญัต่าง ๆ ไว้อย่างไรบ้าง โดยจะ
ชีใ้ห้เห็นถึงประเด็นท่ียงัขาดหายไปในการศึกษาเร่ืองเหล่านี ้ตลอดจนจะพฒันา
เป็นกรอบความคิดในการศกึษาท่ีว่า เราสามารถเช่ือมโยงวิธีวิทยาของการศึกษา
เก่ียวกบัประเพณีประดิษฐ์และรัฐนาฏกรรมในฐานะชมุชนจินตกรรมได้  

                                                   
3 อคิน รพีพัฒน์ (มรว.) ได้สรุปงานของเกียตซ์ทัง้แนวคิดการตีความทางวัฒนธรรมหรือ
วฒันธรรมคือระบบสญัลกัษณ์กับรัฐนาฏกรรมไว้ในหนงัสือภาคภาษาไทยเล่มส าคัญของ
ทา่น เร่ือง วฒันธรรมคือความหมาย: ทฤษฎีและวิธีการของคลฟิฟอร์ด เกียร์ซ (2551) 
4 มลูนิธิโครงการต าราสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ได้แปลหนงัสือเล่มนีอ้อกมาเป็นภาค
ภาษาไทยในช่ือ ชุมชนจินตกรรม: บทสะท้อนว่าด้วยก าเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม 
โดย เบเนดิกส์ แอนเดอสนั (เขียน) ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (บรรณาธิการแปล) (2552) 
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วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือศกึษาพรมแดนความรู้ของรัฐนาฏกรรมและประเพณีประดิษฐ์ใน
สงัคมไทย 

2. เพ่ืออภิปรายให้เห็นความสมัพนัธ์ระหว่างประเพณีประดิษฐ์และรัฐ
นาฏกรรมในฐานะเป็นชมุชนจินตกรรม 
 
รัฐนาฏกรรมและการประยุกต์ใช้การศึกษาในสังคมไทย 
 

งาน Negara: The Theater State in Nineteenth-Century Bali โดยคลิฟ
ฟอร์ด เกียตซ์ (Clifford Geertz, 1980) ได้พฒันาแนวคิดรัฐนาฏกรรมขึน้มาจาก
การศกึษาพิธีศพของกษัตริย์ท่ีรัฐบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เกียตซ์แสดงให้เห็น
ว่า รัฐ (state) คือโรงละครทางการเมืองท่ีมีปฏิบตัิการโดยใช้การแสดงพิธีศพท่ี
สร้างความรู้สึกย่ิงใหญ่ของรัฐต่อผู้คนท่ีมาร่วมในพิธี เกียตซ์มองว่าในยุคก่อน
อาณานิคมนัน้ รัฐบาหลีเป็นรัฐท่ีให้ความส าคญักบัการแสดงท่ียิ่งใหญ่ของกลุ่ม
ผู้ปกครองและชนชัน้น าขนุนางของเกาะบาหลีมากกว่าท่ีจะให้ความสนใจในการ
ปกครองและสร้างชีวิตทางเศรษฐกิจสังคมท่ีดีให้กับสามัญชนชาวบาหลี แต่
สามัญชนชาวบาหลีถูกผูกโยงความรู้สึกในการเป็นผู้ ใต้ปกครองด้วยการจัด
แสดงพิธีกรรมท่ียิ่งใหญ่ในพืน้ท่ีสาธารณะของรัฐในระบอบกษัตริย์ ยิ่งมีการ
แสดงพิธีกรรมท่ีขรึมขลงัทรงพลงัและยิ่งใหญ่เท่าใด ก็จะสะท้อนว่ารัฐกษัตริย์ใน
อาณาบริเวณนัน้ ๆ มีพลังอ านาจทางการเมืองเหนือกว่าและแผ่ซ่านเข้าไปสู่
ความยอมรับในการปกครองของสามญัชนชาวบาหลีมากเท่านัน้ จนท าให้การ
แสดงพิธีกรรมของรัฐบาหลีนัน้ ๆ เป็นกระบวนการทางวัฒนธรรมท่ีสร้างความ
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เป็นจริงของจกัรวาลวิทยาในโลกจริงให้ปรากฏยิ่งกว่าท่ีจะอยู่แค่ในตวัพิธีกรรม
เทา่นัน้ 

เกียตซ์อธิบายเพิ่มเติมขึน้อย่างน่าสนใจถึงความสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่ม
ชนชัน้ปกครองด้วยกันเองก็มีลกัษณะกระจดักระจายและกษัตริย์ในรัฐบาหลีมี
ระบบการปกครองตนเองเป็นกลุ่ม ๆ ท่ีเรียกว่า dadia และแต่ละกลุ่มมี
ความสมัพนัธ์ท่ีไมเ่หนียวแนน่และมีลกัษณะในเชิงการแขง่ขนักนัเพ่ือแสดงความ
ยิ่งใหญ่ในระหว่างอาณาจักร ความไม่เข้มแข็งของความสมัพันธ์ระหว่างรัฐใน
บาหลี มีผลท าให้ชมุชนหมูบ้่านชาวบาหลีคอ่นข้างมีความเป็นอิสระทางการเมือง
ในการปกครองตนเองจากราชวงศ์ของกษัตริย์ในพืน้ท่ีหนึ่ง ๆ ค่อนข้างมาก ซึ่ง 
"ชุมชนในหมู่บ้าน" ไม่ถูกผูกพนัหรือขึน้ตรงต่อสถาบนัการปกครองของรัฐบาหลี 
แต่ชุมชนถูกสร้างความสัมพันธ์ในเชิงความสัมพันธ์ทางสังคม เศรษฐกิจและ
ศาสนาในการจดัการวิถีชีวิตของตนเองจากเง่ือนไขสามด้าน กล่าวคือ ความเป็น
ชุมชนหมู่บ้าน (banjar) การผูกพนักันด้วยความเป็นชุมชนชลประทาน (subak) 
และความเป็นศรัทธาในวดั (pemaksan) เดียวกนั ชาวบาหลีแตล่ะหมู่บ้านจะจดั
ความสมัพนัธ์กับเง่ือนไขสามด้านเช่นนีด้้วยการจ่ายภาษีเพ่ือบ ารุงหรือการท า
กิจกรรมของชุมชนเหล่านัน้ด้วยกัน เง่ือนไขต่าง ๆ เหล่านี ้เกียตซ์พยายาม
สะท้อนว่า ชมุชนหมู่บ้านมีวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจสงัคมท่ีค่อนข้างเป็นอิสระจาก
อ านาจการปกครองของรัฐกษัตริย์ในบาหลี 

สว่นความสมัพนัธ์ของชมุชนบาหลีท่ีถกูสร้างความสมัพนัธ์ผกูเข้าไว้กับ
รัฐ เกิดขึน้จากการท่ีรัฐนาฏกรรมบาหลีจดัพิธีกรรมท่ีบรรจลุกัษณะความสมัพนัธ์
ระหว่างผู้ประกอบพิธีกรรมภายในราชส านกั (jero) กบักลุ่มชาวบ้านบาหลีท่ีเป็น
ผู้ ช่วยพิธีกรรมของราชส านัก (jaba) ในรูปของความเป็นเจ้านายกับลูกน้อง 
พิธีกรรมท่ีแสดงความยิ่งใหญ่ของรัฐจะถูกกระท าซ า้ ๆ จากระบบความสมัพันธ์
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ระหว่างสองกลุ่มผู้ประกอบพิธีกรรมร่วมกัน เกียตซ์ชีใ้ห้เห็นว่า ความสัมพันธ์
ดงักลา่วเป็นตวัช่วยเสริมสร้างความเป็นจริงในอดุมคติท่ีเป็นนามธรรมให้ปรากฏ
เป็นรูปธรรม และในขณะเดียวกันก็เป็นปฏิบตัิการท่ีช่วยเสริมความมั่นคงทาง
สงัคมระหวา่งรัฐกษัตริย์และชมุชนชาวบาหลีนัน่เอง 

อย่างไรก็ตาม มีผู้ วิจารณ์แนวคิดรัฐนาฏกรรมของเกียตซ์ (Graeme 
MacRae, 2005: 395) ว่า ละเลยความส าคญัของปัจจยัทางเศรษฐกิจ เน่ืองจาก
มองว่า ระบบเศรษฐกิจของชมุชนชาวบาหลีไม่มีความเก่ียวข้องกับรัฐนาฏกรรม 
แต่จากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรอ่ืน ๆ นอกจากบาหลีในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ตา่งสะท้อนให้เห็นว่า รัฐของอาณาจกัรนอกจากจะสร้างความ
จงรักภักดีของชุมชนโดยใช้ความเช่ือทางศาสนาและจักรวาลวิทยาแล้ว ยังได้
สร้างความผูกพันทางอ านาจกับชุมชนโดยการพัฒนาความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจขึน้ภายใต้รัฐอาณาจักร เช่น ระบบส่วย ภาษีท่ีเก็บเข้าท้องพระคลัง 
เป็นต้น 

ข้ออภิปรายบนแนวคิดรัฐนาฏกรรมข้างต้น ท าให้เกิดความเข้าใจว่า รัฐ
นาฏกรรมสามารถเกิดขึน้ได้จากอดุมการณ์ของจกัรวาลวิทยาทางศาสนา การจดั
แสดงพิธีกรรมและการจัดการทางเศรษฐกิจท่ีเป็นเคร่ืองมือในการสร้าง
ความสมัพนัธ์ระหว่างรัฐกบัชมุชนและผู้คนให้ตระหนกัและยอมรับในการมีอยู่ท่ี
ยิ่งใหญ่ของรัฐได้ นอกจากนัน้ ผู้คนและชมุชนยงัเป็นอีกตวัละครหนึ่งท่ีแสดงออก
ตอ่การมีอยูข่องรัฐอย่างจงรักภกัดีก็ด้วยการประกอบพิธีกรรมหรือเป็นตวัละครท่ี
ร่วมแสดงในการประกอบพิธีกรรมของรัฐด้วยเช่นกนั 

แนวคิดรัฐนาฏกรรมถูกขยายการศึกษาเพ่ืออธิบายความเป็นรัฐ
นาฏกรรมในเกาหลีเหนือโดย H. Kwon & B-H. Chung (2012: 155) ไว้อย่าง
น่าสนใจ และหลงัจากนัน้มีการอภิปรายให้เห็นว่า งานของเกียตซ์มิใช่จะศึกษา
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เพียงแตรั่ฐในยคุก่อนสมยัใหม่หรือยคุก่อนอาณานิคมได้เท่านัน้ แตต่วัอย่างของ
เกาหลีเหนือในศตวรรษท่ี 20 แสดงให้เห็นว่าความคิดรัฐนาฏกรรมของเกียตซ์
สามารถอธิบายให้เห็นความเป็นรัฐนาฏกรรมของสังคมแบบรัฐสมัยใหม่ท่ีมี
ลกัษณะเป็นเผด็จการของประเทศในกลุ่มเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ได้เช่นกัน (S. 
Heder, 2007) 

ส าหรับงานวิจัยเก่ียวกับรัฐนาฏกรรมในสังคมไทย พบว่ายังมีจ านวน
น้อยและขาดการศกึษาอย่างจริงจงั หากจะมีการศกึษานกัวิชาการก็เลือกท่ีจะใช้
แนวคิดรัฐนาฏกรรมกับสังคมหรือประเทศอ่ืนท่ีอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เช่น การเมืองเชิงวฒันธรรมของสงัคมชวาในคริสต์ศตวรรษท่ี 19: ภาพสะท้อน
จากแนวคิดเร่ืองรัฐนาฏกรรม (ชยัวฒัน์ หลานฉิม, 2559: 1-36) ในขณะท่ีหากจะ
ศึกษาเร่ืองอ านาจรัฐและชนชัน้น าในสงัคมไทย กลบันิยมใช้แนวคิดมาร์กซิสต์
และนีโอมาร์กซิสต์ เช่น แนวคิดอุดมการณ์น า (hegemony) หรือการเมือง
วฒันธรรม (cultural politics) เสียมากกวา่ 

เม่ือพิจารณาการศึกษาเก่ียวกับรัฐนาฏกรรมในสงัคมไทยท่ีมีอยู่ พบว่า
ส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับการอธิบายลักษณะของรัฐนาฏกรรมในสังคมไทย
ระดบับน เชน่ การศกึษาเก่ียวกบัการแสดงอ านาจท่ียิ่งใหญ่ของการรัฐประหารใน
กรณีการศึกษาของปรีดี หงษ์สต้น (2557: 53-99) หรือการอธิบายรัฐบาลทหาร
ผ่านส่ือสิ่งพิมพ์และการอ่านค าวินิจฉัยของสถาบนัศาล เช่นข้อเขียนของยุกติ 
มกุดาวิจิตร (2550) รวมจนถึงสะท้อนลกัษณะรัฐนาฏกรรมในสงัคมไทยปัจจุบนั
วา่มีสว่นผสมของการใช้อ านาจของก าลงัทางการทหารและระบบราชการร่วมกับ
ความเช่ือทางศาสนาอย่างไร เช่นในกรณีข้อเขียนของสุรพศ ทวีศกัดิ์ (เว็บไซต์ 
The Standard, 16 กุมภาพันธ์ 2561) และสุดท้ายคือวิทยานิพนธ์ของพนธกร  
วรภมร (2559: 107-133 และ 2560: 403-422) ท่ีแม้จะศกึษาผู้คนท่ีต้องการเป็น
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ส่วนหนึ่งของรัฐนาฏกรรมในช่วงเหตุการณ์สวรรคตของรัชกาลท่ี 9 ซึ่งเป็น
การศึกษาท่ีแตกต่างจากงานอ่ืนข้างต้น แต่ก็ชีใ้ห้เห็นถึงพลงัอนัยิ่งใหญ่ของรัฐ
นาฏกรรมผ่านพระราชพิธีศพและพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลท่ี 9 ด้วย
เชน่กนั 

อย่างไรก็ตาม เป็นท่ีน่าสนใจท่ีจะขยายความคิดของข้อเสนอเร่ือง  
ภูมิกายา (Geo-body) ของการสร้างแผนท่ีของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใน
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของธงชยั วินิจจะกลู เร่ือง Siam Mapped (Thongchai 
Winichakul, 1994)5 นัน้ โดยอธิบายต่อไปได้ว่า พัฒนาการของรัฐไทยท่ีมีการ
เปล่ียนผ่านจากรัฐนาฏกรรมท่ีอยู่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นรัฐ
ชาติในปัจจุบนั การเปล่ียนรูปรัฐดงักล่าวไม่ได้แยกขาดจากกันโดยสิน้เชิง แต่
ภายใต้กระบวนการดงักล่าวก็มีการเปล่ียนผ่านรูปแบบของสถาบนักษัตริย์ด้วย 
กล่าวคือ แทนท่ีระบบอุดมการณ์แบบเทวราชาจะเป็นศนูย์กลางของจกัรวาลใน
รัฐนาฏกรรมแบบเดิม แต่ความเป็นรัฐชาติของไทยในปัจจุบัน กลับท าให้
ความหมายของสถาบนักษัตริย์แบบรัฐนาฏกรรมเร่ิมหลอมรวมกับ “ภูมิกายา” 
ของประเทศไทยจนกลายเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั  

นอกจากนี ้สรุพศ ทวีศกัดิ์ (The Standard, 16 กมุภาพนัธ์ 2561) แสดง
ให้เห็นว่า รัฐนาฏกรรมสมยัใหม่เป็นรัฐนาฏกรรมท่ีผสมผสานความทนัสมัยเข้า
กับอ านาจทางการทหารและความเช่ือในพุทธจกัรวาลวิทยา นอกเหนือจากภูมิ
กายาท่ีสถาบนักษัตริย์ถกูหลอมรวมเข้ากับความเป็นรัฐชาติด้วย ในขณะท่ีทกัษ์ 

                                                   
5 แปลเป็นไทยในช่ือ ธงชยั วินิจจะกูล. ก าเนิดสยามจากแผนที่: ประวตัิศาสตร์ภมูิกายาของ
ชาติ. แปลโดยพวงทอง ภวัครพันธุ์และคณะ. กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟร่วมกับ
ส านกัพิมพ์อ่าน (2556) และ ธงชัย วินิจจะกูล. ภูมิกายาและประวตัิศาสตร์. ฟ้าเดียวกัน. 
6(3) (กรกฎาคม-กนัยายน 2551): 84-118. 
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เฉลิมเตียรณ (2548) ก็กลา่วไว้เช่นกนัว่า สถาบนักษัตริย์เร่ิมถกูหลอมรวมเข้ากับ
ความเป็นรัฐชาติไทยเม่ือก้าวเข้าสู่ต้นทศวรรษ 2500 โดยการปกครองแบบ
ระบอบพอ่ขนุอปุถมัภ์ท่ีจอมพลสฤษดิ ์ธนะรัชต์ได้สร้างขึน้มานัน่เอง 

น่าสนใจต่อไปตรงท่ีว่าแอนดรู จอห์นสนัได้อธิบายถึงการขยายตวัของ
อ านาจและอุดมการณ์ของระบบกษัตริย์ในฐานะเป็น “เจ้า” ว่ายงัส่ือถึงอ านาจ
อธิปไตยด้วยการเป็นผู้ ครอบครองบริวารหรือสิ่งของ ความเป็นเจ้าเช่นนี ย้ัง
สามารถน าพาและสร้างหลักประกันให้กับสิ่งท่ี “เจ้า” ครอบครองให้มีความ
เจริญก้าวหน้า รุ่งเรืองและมีลาภยศได้เช่นกัน (Andrew Alan Johnson, 2014) 
ดังนัน้ ตามตรรกะของรัฐนาฏกรรม ความเป็นเจ้าจึงเป็นต้นแบบของความ
สมบูรณ์และน าไปสู่การพยายามท่ีจะสร้างความสมบูรณ์แก่อาณาเขตท่ีเร่ิม
ขยายกว้างใหญ่ขึน้เร่ือย ๆ การอธิบายเช่นนี ้จึงแสดงให้เห็นว่า “ความเป็นเจ้า” 
ของระบบอุดมการณ์กษัตริย์ท่ีขยายไปถึงท้องถ่ิน จะท าให้ท้องถ่ินมีการปรับ
ความสมัพนัธ์เชิงอ านาจจนถกูผสมกลมกลืน โน้มน้าวและดงึดดูเข้ามาเป็นพวก
เดียวกบั “เจ้า” เชน่เดียวกนั (Andrew Alan Johnson, 2017)  

การอธิบายของจอห์นสนัสามารถตีความร่วมกับแนวคิดภูมิกายาได้ว่า 
การขยายตวัของ “ความเป็นเจ้า” ของระบบกษัตริย์ได้แผ่เข้าไปดงึดดูให้บรรดา
สิ่งศกัดิ์สิทธ์ิหรือวีรบรุุษท้องถ่ินให้กลายเป็นชดุเดียวกันกับชมุชนจินตกรรมของ
รัฐชาติไทย และความสมบูรณ์ของความเป็นเจ้าท่ีได้ผนวกรวมกับอ านาจหรือ
ความเช่ือของท้องถ่ินจะถูกแสดงออกโดยพิธีกรรมของรัฐนาฏกรรมในท้องถ่ิน 
นัน้ ๆ ท่ีถกูปรับปรุง รือ้ฟืน้หรือผลิตประดิษฐ์ขึน้ใหม่อีกด้วย  
 ด้วยสถานภาพของการศกึษารัฐนาฏกรรมในสงัคมไทยท่ีมุ่งสนใจหน่วย
การศกึษาระดบับนดงัข้างต้น เป็นการสะท้อนความยิ่งใหญ่ของรัฐได้ชดัเจน แต่
เม่ือให้ความส าคญักบัรัฐในระดบับน ท าให้การศกึษารัฐนาฏกรรมในสงัคมไทยท่ี
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ผ่านมา ยงัไม่มีการศึกษาท าความเข้าใจผู้คนทัว่ไปว่ามีส่วนร่วมหรือแสดงออก
ตอ่การเป็นรัฐนาฏกรรมของสงัคมไทยในรูปแบบอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ถ้าหากพิจารณาศกึษาในระดบัท้องถ่ิน ก็ยงัมีการศกึษาและค าอธิบายไมช่ดัเจน
เท่าท่ีควรว่า รัฐและท้องถ่ินมีจัดความสัมพันธ์เพ่ือสร้างความหมายและ
ปฏิบตักิารของรัฐนาฏกรรมในรูปแบบอย่างไรบ้าง 
 
ประเพณีประดิษฐ์และการประยุกต์ใช้การศึกษาในสังคมไทย 
 

ฮอบส์บอว์ม (Eric Hobsbawm and Terence Ranger eds., 2000: 13-
14) เสนอว่า รัฐพิธี ท่ีถูกสร้างขึน้ใหม่มีความสัมพันธ์กับแนวคิดประเพณี
ประดิษฐ์ เขาอธิบายว่าประเพณีประดิษฐ์เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดชดัเจนในช่วงท่ี
มีพฒันาการของมนุษยชาติเข้าสู่ความเป็นรัฐชาติสมยัใหม่ บริบทของการสร้าง
กระแสชาตินิยมท่ีมีอัตลักษณ์ประจ าชาติเพ่ือส่งเสริมความเป็นเอกภาพของ
ประเทศนัน้ ท าให้รัฐประชาชาติสร้างประเพณีขึน้มาใหม่หรือมีการรือ้ฟื้น
ประเพณีเดิมขึน้มา โดยใช้สถาบนัและกลไกทางสงัคมเพ่ือท าให้ประเพณีท่ีถูก
ประดิษฐ์ขึน้กลายเป็นแนวปฏิบตัิทางวัฒนธรรมของรัฐประชาติสมัยใหม่ท่ีรัฐ
และประชาชนให้การยอมรับ เบเนดกิส์ แอนเดอสนั (Benedict Anderson, 2006: 
37-46) เองก็เห็นว่า ประเพณีประดิษฐ์เป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งของการสร้าง
พืน้ท่ีของชาติให้มีลักษณะเป็นชุมชนจินตกรรมให้เกิดขึน้จริง โดยเฉพาะเกิด
ขึน้กบัส านกึของประชาชนในชาตผิ่านการเข้าร่วมในประเพณีประดิษฐ์  

แนวคดิประเพณีประดิษฐ์ก าลงัสะท้อนให้เห็นความแตกตา่งและตรงกัน
ข้ามสองด้าน นั่นคือ ความเป็นประเพณี (tradition) และความเป็นสมัยใหม่ 
(modernity) แต่มันต่างก็สร้างอีกสิ่งให้เกิดขึน้เช่นกัน กล่าวคือ ความเป็น
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สมยัใหม่ได้สร้างประเพณีประดิษฐ์เพ่ือรับใช้การรวมส านึกของประชาชนในชาติ
และตอบสนองหรือกระตุ้ นต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจการเมืองรวมถึงการ
ท่องเท่ียว ในขณะเดียวกนั ประเพณีประดิษฐ์ก็อาศยัเทคนิควิทยาการและความ
เป็นสมยัใหม่เพ่ือท าให้ประเพณีประดิษฐ์มีความดึงดดูน่าสนใจและถูกจริตกับ
ประชาชนท่ีอยูใ่นสงัคมสมยัใหม่ด้วยเชน่กนั 

แนวคดิประเพณีประดิษฐ์โดยฮอบส์บอว์มได้สร้างข้อถกเถียงหนึง่ขึน้มา
คือ ฮอบส์บอว์มพยายามสร้างการแยกขัว้ตรงกันข้ามเพ่ือให้เห็นว่า ก่อนยุค
สมยัใหม่มี ‘ประเพณีดัง้เดิม’ (genuine traditions) ซึ่งมีลกัษณะแข็งท่ือและไม่
สามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของสงัคมสมยัใหม่ได้ แตเ่ม่ือเข้าสู่สงัคม
สมยัใหม่ การเปล่ียนกาละและเทศะก็ท าให้ประเพณีมีความยืดหยุ่นและปรับตวั
ขึน้ จนส่งผลให้มีการสร้างประเพณีขึน้มาใหม่จากประเพณีดัง้เดิม ปีเตอร์ เบิร์ก 
(Peter Burke, 1986: 316-317) วิจารณ์ว่าการอธิบายของฮอบส์บอว์มเช่นนีมี้
ลักษณะก ากวมเหมือนงูกินหางและมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่าง
ประเพณีดัง้เดมิและประเพณีประดษิฐ์ 

ถึงอย่างไรก็ตาม แนวคิดประเพณีประดิษฐ์ส่งเสริมความเข้าใจว่า 
ประเพณีเป็นสิ่งท่ีมนุษย์ได้สร้างขึน้มา มีการพฒันาและปรับตวัอยู่ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะในช่วงการเปล่ียนผ่านทางสังคม ดังนัน้จึงไม่มีประเพณีใดท่ีเป็น
ประเพณีดัง้เดิม แตเ่ม่ือความเป็นสงัคมสมยัใหมเ่กิดขึน้นัน้ ฮอบส์บอว์มก็ได้แยก
ให้เห็นว่า ประเพณีท่ีเกิดขึน้ก่อนยุคสมัยใหม่เป็นประเพณีดัง้เดิมเพ่ือให้เห็น
ความแตกต่างกับประเพณีประดิษฐ์ท่ีเกิดขึน้อย่างสอดคล้องและตอบสนองต่อ
วิถีชีวิตสมัยใหม่ของประชาชนท่ีอยู่ภายใต้รัฐประชาชาติ การแยกเช่นนีก็้เพ่ือ
สร้างค าอธิบายให้เห็นการเปล่ียนแปลงของรูปแบบและเนือ้หาของประเพณี
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อย่างชัดเจนและเข้มข้นมากกว่าลักษณะการปรับตัวหรือพัฒนาการของ
ประเพณีท่ีมีอยูก่่อนยคุสมยัใหม่ 

ส าหรับการประยกุต์การศกึษาประเพณีประดิษฐ์ในสงัคมไทย จะพบว่า
ในปัจจุบนัพืน้ท่ีทางสังคมหนึ่ง ๆ ตัง้แต่ระดบัเล็กจนถึงระดบัใหญ่มีการบรรจุ
ประเพณีประดิษฐ์ไว้อย่างมากมาย เช่น เทศกาล ประเพณี พิธีกรรม พิธีการ การ
บวงสรวงบชูา ฯลฯ ประเพณีประดิษฐ์เหล่านีมี้บทบาทหน้าท่ีตอ่กิจกรรมท่ีจดัขึน้
แตกตา่งกนัตามวาระและโอกาสต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาตามแนวคิด
ประเพณีประดิษฐ์ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว งานศกึษาวิจยัตา่ง ๆ 
ท่ีจะกล่าวตอ่ไปในหวัข้อนีม้กัจะชีใ้ห้เห็นว่า การก่อตวัขึน้ของประเพณีประดิษฐ์
เป็นไปเพ่ือหน้าท่ี 5 ประการ6 ได้แก่ การจดัการความขดัแย้งของชมุชน การรือ้ฟืน้
หรือแสดงอัตลักษณ์และส านึกร่วมของสมาชิกเพ่ือตอบโต้กับวิกฤตหรือการ
เปล่ียนผ่านทางสงัคม การตอบสนองต่อการพฒันาทางเศรษฐกิจการท่องเท่ียว 
เพ่ือตอบสนองตอ่การก่อหรือการขยายตวัขึน้ของกลุ่มชนใหม่ทางสงัคม และการ

                                                   
6 สงัเคราะห์จากงานการศึกษาที่ผ่านมาซึ่งมีเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะงานชิน้ส าคญัเร่ือง 
“คติชนสร้างสรรค์”: บทสงัเคราะห์และทฤษฎี โดยศิราพร ณ ถลาง (2559) ซึง่ได้ประมวลรวม
การศึกษาเก่ียวกับประเพณีประดิษฐ์ในพืน้ที่ต่าง ๆ และน าเสนอในเชิงทฤษฎีที่สะท้อนให้
เห็นพลวัตของประเพณีประดิษฐ์ที่เกิดการปรับเปลี่ยนไปในบริบทการเข้าสู่สังคมไทย
สมยัใหม่ ซึ่งผู้ เขียนเห็นว่า หน้าที่ของประเพณีประดิษฐ์ตามที่จ าแนกมาเป็นกระแสความ
นิยมของการศึกษาประเพณีประดิษฐ์ในสงัคมไทยของนกัวิจยั/นกัวิชาการต่าง ๆ ที่ผ่านมา 
โดยผู้ เขียนเพียงต้องการสรุปเพื่อเป็นความคิดน าทางในการส ารวจพรมแดนความรู้ของ
ความสมัพนัธ์ระหว่างความหมายที่เปลี่ยนแปลงของประเพณีประดิษฐ์กบัการเปลี่ยนแปลง
ของสงัคมไทย โดยจะน าไปสู่การอภิปรายว่าการศึกษาประเพณีประดิษฐ์ที่ผ่านมายงัขาด
การศกึษาที่สมัพนัธ์กบัความเป็นรัฐนาฏกรรมในสงัคมไทยอยา่งไรเป็นส าคญั 



 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562 

177 ประเพณีประดิษฐ์ รัฐนาฏกรรมกับชุมชนจินตกรรมในสังคมไทย: การพัฒนากรอบความคิด 

แสดงหรือการสร้างความหมายใหม่ของกลุ่มเพ่ือช่วงชิงหรือตอ่รองเชิงอ านาจกับ
วาทกรรมหลกัของสงัคมหรืออิทธิพลจากภายนอก 

อย่างไรก็ตาม ในท่ีนี ้ขอจ าแนกประเภทการศึกษาเก่ียวกับประเพณี
ประดิษฐ์ในสงัคมไทยเป็น 2 กลุ่มเพ่ือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหมาย
และความเปล่ียนแปลง กล่าวคือ 1) กลุ่มท่ีศึกษาการเปล่ียนแปลงความหมาย
ของประเพณีประดิษฐ์ และ 2) กลุ่มท่ีศึกษาประเพณีประดิษฐ์ท่ีตอบสนองการ
เปล่ียนแปลง ดงัจะอธิบายโดยสงัเขปตอ่ไปนี ้
  1) การเปล่ียนแปลงความหมายของประเพณีประดิษฐ์ เช่น 
การศึกษาของอาสา ค าภา (2555: 99-122) อรวรรณ วิไชย (2557) ปฐม หงส์
สวุรรณ (2556ก: 32-58 และ 2558: 1-32) และปิยลกัษณ์ โพธิวรรณ (2559: 100-
110) การศกึษาของกลุม่นี ้จะอธิบายความเช่ือท่ีอยู่ในพืน้ท่ีทางสงัคมหนึง่ ซึง่อยู่
ในช่วงการเปล่ียนผ่านหรือเกิดการเผชิญหน้ากันระหว่างองค์ความรู้หรือความ
เช่ือดัง้เดิมกับองค์ความรู้ใหม่หรือความเช่ือใหม่ท่ีเข้ามามีอิทธิพลต่อพืน้ท่ีทาง
สงัคมนัน้ ๆ มากขึน้ การศึกษาความเช่ือปู่ แสะย่าแสะโดยอาสาชีใ้ห้เห็นการลด
บทบาทของปู่ แสะย่าแสะจากท่ีเคยมีบทบาทส าคัญในระดับเมืองจนเหลื อ
บทบาทในระดบัท้องถ่ินในปัจจุบนั ในขณะท่ีการศึกษาความเช่ือในพระนเรศวร
ของชุมชนไตโดยอรวรรณ กลับสะท้อนว่า ชุมชนไตได้หยิบใช้ความเช่ือเพ่ือ
สถาปนาพระนเรศวรให้เป็นวีรบรุุษท่ีผนวกรวมเข้าเป็นความเช่ือของชาวไตด้วย 
เช่นเดียวกับปฐม หงส์สวุรรณท่ีแสดงให้เห็นว่า ชาวบ้านได้ผสมผสานความเช่ือ
เร่ืองผีบรรพบรุุษให้กลายเป็นพระโพธิสตัว์ของชาวบ้าน และแม่น า้โขงกลายเป็น
ความหมายของเวทีของประเพณีประดิษฐ์ในมิติด้านต่าง ๆ และสุดท้าย  
ปิยลกัษณ์ โพธิวรรณได้อธิบายถึงการประนีประนอมระหวา่งความเช่ือโบราณกับ
สงัคมสมยัใหม่โดยน าความเช่ือมาปรับประยกุต์ใช้เพ่ือการท่องเท่ียว สดุท้ายเป็น
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การศกึษาเร่ืองการตอ่สู้ช่วงชิงและตอ่รองทางความหมายประเพณีบญุบัง้ไฟของ
ชุมชนต่ออ านาจรัฐท่ีเข้ามาจัดการและสร้างความรับรู้ต่อคนภายนอกผ่าน
รูปแบบตา่ง ๆ ในประเพณีบญุบัง้ไฟท่ีกลายเป็นประเพณีประดิษฐ์ในปัจจบุนั 
  2) กลุ่มท่ีศึกษาประเพณีประดิษฐ์ เ พ่ือตอบสนองการ
เปล่ียนแปลง ปรากฏในงานของสารภี ขาวดี (2559) ป่ินวดี ศรีสพุรรณและคณะ 
(2011: 27-48) วริศา อนันตโท (2559) ณรงค์ฤทธ์ิ สุมาลี (2557: 32-63) ปฐม 
หงส์สุวรรณ (2556ข: 169-271) Peter Vail (2014: 509-553) ธนวรรธน์ นิธิป
ภานนัท์ (2558: 142-158) และศิราพร ณ ถลาง (2556: 1-74 และ 2558) กลุ่มนี ้
พิจารณาประเพณีประดิษฐ์อยู่ในฐานะของเคร่ืองมือทางวฒันธรรมซึ่งเป็นผล
จากการเปล่ียนแปลงในด้านต่าง ๆ งานของผู้ศึกษาทัง้หมดให้ความส าคัญกับ
เง่ือนไขท่ีแตกต่างหลากหลาย ได้แก่ 1) เง่ือนไขด้านเศรษฐกิจ เช่น การ
เปล่ียนแปลงไปสู่สังคมสมัยใหม่ โลกาภิวัตน์ ทุนนิยมและการท่องเท่ียว 2) 
เง่ือนไขทางสังคมวัฒนธรรม เช่น ความเช่ือท้องถ่ินกับศาสนาหลักของสังคม 
กระบวนการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม อตัลกัษณ์และการเคล่ือนย้ายของกลุ่ม
ชาติพนัธุ์ การเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างของสังคม และ 3) เง่ือนไขเก่ียวกับรัฐ 
การเมืองและการพฒันา เช่น การถูกผนวกรวมอ านาจโดยราชอาณาจกัรสยาม 
การเปล่ียนแปลงศูนย์กลางอ านาจจากชนชัน้สูงสู่ชนชัน้น าและชนชัน้กลาง 
บทบาทของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและกลไกเชิงสถาบนัต่าง ๆ ในสงัคม
สมยัใหม ่
 การเปล่ียนแปลงดังกล่าว ส่งผลให้ประเพณีประดิษฐ์สะท้อน
ความหมายและตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างเป็นพลวัต เช่น 
การรือ้ฟืน้ ผลิตซ า้หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของส านึกร่วมของชมุชน เป็นทุน
ทางวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน เป็นการต่อสู้  ช่วงชิง ต่อรองและ
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ประนีประนอมระหว่างความเช่ือเก่าและใหม่ หรือระหว่างวฒันธรรมดัง้เดิมกับ
อิทธิพลของโลกาภิวัตน์และทุนนิยม การเป็นพืน้ท่ีหรือเคร่ืองมือในการสร้าง
ส านึกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมชน การพัฒนาไปสู่การเป็น
ประเพณีหรือวฒันธรรมประจ าชาติ และการเป็นประเพณีเพ่ือตอบสนองต่อชน
ชัน้ใหมใ่นสงัคม โดยเฉพาะชนชัน้กลาง เป็นต้น 
 งานวิจยัท่ีผา่นมาสะท้อนให้เห็นว่า ประเพณีประดิษฐ์สามารถเกิดขึน้ได้
จากกลุ่มทางสงัคมหลายกลุ่มและหลายระดบั ตัง้แต่ระดบัรัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน เอกชน สถาบนัการศกึษา ชนชัน้ตา่ง ๆ และชมุชนท้องถ่ิน ซึ่งล้วนมี
ความส าคญัในการสร้างประเพณีประดิษฐ์ขึน้มาเพ่ือตอบสนองการเปล่ียนแปลง  
แตอ่ยา่งไรก็ตาม จะเห็นได้วา่การศกึษาในงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีทบทวนมา สว่นใหญ่
มกัใช้แนวคิดประเพณีประดิษฐ์เพ่ืออธิบายการเปล่ียนแปลงตา่ง ๆ ท่ีท าให้พืน้ท่ี
ตา่ง ๆ มีการปรับเปล่ียนหรือสร้างสรรค์ประเพณีขึน้มาใหมเ่พ่ือตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัยเท่านัน้ แต่ยังไม่สามารถอธิบายได้ว่า ประเพณี
ประดิษฐ์เป็นส่วนหนึ่งของความสมัพนัธ์เชิงอ านาจในการสร้างรัฐชาตไิด้อย่างไร 
กล่าวอีกอย่างคือ ยงัไม่มีการศึกษาประเพณีประดิษฐ์ในฐานะเป็นรัฐนาฏกรรม
ในความหมายท่ีกลุ่มทางสงัคมและชนชัน้ตา่ง ๆ มีบทบาทส าคญัตอ่การสร้างรัฐ
นาฏกรรมผ่านประเพณีประดิษฐ์ จากเหตผุลดงักล่าว จึงท าให้เกิดช่องว่างของ
การศึกษารัฐนาฏกรรม ซึ่งยงัไม่มีพืน้ท่ีอยู่ในการศึกษาประเพณีประดิษฐ์ ทัง้ท่ี
ประเพณีประดิษฐ์ในมิติหนึง่ก็คือ การแสดงออกของรัฐนาฏกรรมนัน่เอง 
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ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐนาฏกรรม  
ประเพณีประดิษฐ์ และชุมชนจินตกรรมในสังคมไทย 
 

หากพิจารณาเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มแนวคิดต่าง ๆ ดัง
ข้างต้นนัน้ ผู้ เขียนขอเสนอค าอธิบายหนึง่ว่า ประเพณีประดิษฐ์เป็นเคร่ืองมือหนึ่ง
ท่ีสะท้อนความเป็นรัฐนาฏกรรมเพ่ือสร้างชุมชนจินตกรรมของรัฐชาติสมัยใหม่
ด้วย ข้อเสนอเร่ืองภมูิกายาของธงชยันัน้ก็สามารถอภิปรายตอ่ไปได้ว่าภมูิกายาก็
กลายเป็นชุมชนจินตกรรมของรัฐไทยแบบท่ีแอนเดอสันได้กล่าวไว้ และชุมชน 
จินตกรรมแบบรัฐชาติไทยยังเป็นรัฐนาฏกรรมสมัยใหม่ท่ีมีสถาบันกษัตริย์ 
สถาบนัทหารและความเช่ือในพุทธจักรวาลวิทยาค า้ยันให้เกิดความศกัดิ์สิทธ์ิ
และยิ่งใหญ่โดยการจดัรัฐพิธีตา่ง ๆ ด้วยเชน่กนั 

นอกจากนัน้ ความเป็นชุมชนท่ีถูกผูกโยงเข้ากับรัฐไทยท่ีปรากฏในผล
การศกึษาของภิญญพนัธุ์ พจนะลาวณัย์ (2558) ก็ชีใ้ห้เห็นว่าแผนท่ีประเทศไทย
เป็นการสร้างชุมชนจินตกรรมแบบภูมิกายาท่ีก าเนิดจากจักรวรรดินิยมหรือ
อิทธิพลภายนอก แตก่ารท าให้ประชาชนในภมูิภาคตา่ง ๆ มีความรู้สกึถึงการเป็น
ส่วนหนึ่งของการสร้างรัฐชาติไทยนัน้ ก็เกิดจากการสร้างพืน้ท่ีทางกายภาพและ
การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานจากแผนพฒันาในต้นทศวรรษ 2500 ตลอดจนการ
สร้างคติในเร่ืองเวลาแบบสมัยใหม่ด้วยเช่นกัน หากจะกล่าวอีกอย่างก็คือ 
นอกเหนือจากภูมิกายาของรัฐไทยท่ีเกิดจากการจัดท าแผนท่ีท่ีเป็นผลมาจาก
พลงัภายนอกเช่น อิทธิพลของจกัรวรรดนิิยมอย่างท่ีธงชยัเสนอแล้วนัน้ การศกึษา
ของภิญญพนัธุ์ก็ชีช้วนให้เห็นว่าพลงัของปัจจยัภายในประเทศ ได้แก่ แผนพฒันา
ยุคแรกก็ได้สร้างชุมชนจินตกรรมในพืน้ท่ีประเทศไทยให้กลายเป็นจริงขึน้มา 
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ในขณะท่ี อิทธิพลของระบอบพ่อขนุอปุถมัภ์ท าให้สถาบนักษัตริย์กลายเป็นส่วน
ส าคญัท่ีก่อรูปความเป็นรัฐไทยสมยัใหม ่(ทกัษ์ เฉลิมเตียรณ, 2548) ด้วยเชน่กนั  

นอกจากข้อค้นพบโดยมีมิติความสนใจในความเป็นชุมชนจินตกรรมท่ี
ต่างกันของทกัษ์ ธงชยั และภิญญพนัธุ์แล้ว ผู้ เขียนพบว่า ความหมายเก่ียวกับ
หมู่บ้านของไทยโดยฟิลลิป เฮิร์ช (ใน อนญัญา ภุชงคกุล บก., 2533: 112-145) 
สามารถเติมเต็มความหมายของชุมชนจินตกรรมข้างต้นให้สมบูรณ์มากขึน้ ซึ่ง
เฮิร์ชใช้หมู่บ้านเป็นหน่วยในการศึกษาโดยพบว่า รัฐไทยประสบความส าเร็จใน
การผนวกรวมและสร้างความหมายของหมู่บ้านสมยัใหม่ขึน้มาจากพลงัของการ
ปกครองและอ านาจรัฐราชการ เช่น กระทรวงมหาดไทย ความหมายของหมู่บ้าน
ในไทยจึงไม่ใช่ความหมายของชมุชนตามธรรมชาติอีกต่อไป แตเ่ป็นความหมาย
ของหมูบ้่านตามเขตการปกครอง ได้แก่ หมูบ้่าน ต าบล อ าเภอ จงัหวดัท่ีเป็นส่วน
หนึง่ของรัฐไทยทัง้หมดด้วยนัน่เอง 

จากข้อเสนอหลาย ๆ ฝ่าย ท าให้สรุปและอภิปรายให้เห็นความสัมพนัธ์
ของกลุ่มแนวคิดทัง้สามได้ว่า นอกจากรัฐนาฏกรรมและประเพณีประดิษฐ์มี
ความสมัพนัธ์กบัความเป็นชมุชนจินตกรรมแล้ว ชมุชนจินตกรรมของรัฐไทยก็ถูก
สร้างขึน้มาจากแผนท่ี แผนการพฒันา ระบอบพ่อขุนอุปถัมภ์และจากการสร้าง
ความหมายใหม่ของหมู่บ้านให้ผูกโยงเข้ากับรัฐไทยนัน้ จะเห็นว่า งานวิชาการ
ต่าง ๆ ข้างต้น ให้ความส าคัญกับการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยภายนอก 
โครงสร้างส่วนบนและชนชัน้น าท่ีเป็นผู้ ใช้ประเพณีประดิษฐ์และรัฐนาฏกรรมเพ่ือ
สร้างความเป็นชุมชนจินตกรรมในสงัคมไทยในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีนกัวิชาการให้
ความสนใจศึกษา แตก็่ยงัไม่มีการสร้างค าอธิบายถึงความแตกตา่งหลากหลาย
ของการใช้หรือสร้างสรรค์ประเพณีประดิษฐ์ ในฐานะเป็นรัฐนาฏกรรมท่ี
ปฏิบตัิการโดยประชาชนหรือผู้คนในระดบัท้องถ่ินท่ีอยู่ในบริบทของรัฐนัน้ว่ามี
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การสร้างชุมชนจินตกรรมขึน้ในลกัษณะท่ีซ้อนทบักับชุมชนจินตกรรมของรัฐใน
รูปแบบเชน่ไรบ้าง 
 
สรุป 
 
 จากท่ีผู้ เขียนได้เสนอข้อถกเถียงอภิปรายถึงแนวคิดทฤษฎีและทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง พบว่า งานวิจยัเก่ียวกบัประเพณีประดิษฐ์ในสงัคมไทยมี
อยู่เป็นจ านวนมาก ในขณะท่ีงานวิจยัเก่ียวกับรัฐนาฏกรรมและชมุชนจินตกรรม
ท่ีอธิบายสังคมไทยยังมีอยู่อย่างจ ากัด และมกัจะเป็นการอธิบายความเป็นรัฐ
นาฏกรรมและชมุชนจินตกรรมท่ีอยู่ในระดบัรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเป็นรัฐ
นาฏกรรมมกัจะถูกอธิบายด้วยชุดความรู้เก่ียวกับสถาบนักษัตริย์ สถาบนัทหาร 
สถาบนัตลุาการ ในขณะท่ีงานวิจยัเก่ียวกบัประเพณีประดิษฐ์มกัจะอธิบายสรุป
ให้เข้าใจได้ว่า เป็นผลมาจากการขยายตวัของสงัคมสมยัใหม่เหมือนทราบกันดี
อยู่แล้ว จนความทันสมัยหรืออิทธิพลภายนอกสังคมไทยได้ส่งผลให้เกิดการ
ปรับตัว ฟื้นฟู ผลิตและสร้างประเพณีใหม่ขึน้มาเพ่ือตอบสนองต่อความเป็น
ชุมชน วัฒนธรรม ต่อเศรษฐกิจ ตอบสนองต่อชนชัน้และผลประโยชน์ทางการ
เมือง เป็นต้น  

การอธิบายเช่นนี ้ถึงแม้ว่างานวิจยัเก่ียวกับประเพณีประดิษฐ์บางส่วน
จะให้พืน้ท่ีต่อชุมชนผู้ คนท่ีสะท้อนการใช้ประเพณีเป็นเคร่ืองมือในการสร้าง
ความหมายและช่วงชิงค านิยามเพ่ือแสดงอตัลกัษณ์ของตน ซึ่งงานวิจยัเก่ียวกับ
รัฐนาฏกรรมและชมุชนจินตกรรมไมไ่ด้ให้ความส าคญักบัประเด็นนี ้แตอ่ยา่งไรก็
ตาม การศกึษาประเพณีประดิษฐ์ท่ีผ่านมาก็ยงัไม่มีค าอธิบายเก่ียวกับประเพณี
ประดษิฐ์ท่ีอยู่ในฐานะเป็นเคร่ืองมือของการสร้างรัฐนาฏกรรมท่ีชมุชนหรือผู้คนท่ี
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ไม่ใช่รัฐได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการแสดงในพิธีเพ่ือสะท้อนความยิ่งใหญ่
ของรัฐหรือมีอ านาจท่ีทับซ้อนรัฐเช่นกัน ตลอดจนยังไม่มีค าอธิบายให้เห็นถึง
ความแตกตา่งหรือคล้ายคลึงในการแสดงรัฐนาฏกรรมของชมุชนหรือผู้คนตา่ง ๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง 

การท าความเข้าใจความแตกต่างหลากหลายของประเพณีประดิษฐ์ใน
ฐานะรัฐนาฏกรรมท่ีมีการซ้อนทบักันของอ านาจรัฐและท้องถ่ินของประชาชนว่า
ช่วยสร้างความเป็นชุมชนจินตกรรมร่วมในอาณาบริเวณทางสังคมเดียวกันได้
หรือไม่อย่างไรนัน้ น่าจะเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งท่ีจะช่วยเติมเต็มและขยาย
มมุมองการศกึษาทางด้านนีม้ากขึน้  

ดงันัน้ การอธิบายให้เห็นถึงการซ้อนทบักันของอุดมการณ์และอ านาจ
ของรัฐกับท้องถ่ินท่ีอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน พร้อม ๆ กับการแสดงประเพณี
ประดิษฐ์ในฐานะรัฐนาฏกรรมของชมุชนหรือผู้คนในบริเวณดงักล่าวท่ีมีลกัษณะ
แตกต่างและหลากหลาย จึงสมควรได้รับการพิจารณาให้ความส าคัญเพ่ือ
ถอดรหัสว่า ปรากฏการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นการยอมรับความแตกต่าง
หลากหลายของวฒันธรรมในรูปของประเพณีประดิษฐ์ท่ีแตกตา่งหลากหลายนัน้ ๆ  
ได้หรือไม่อย่างไร และท าให้ผู้คนมีการจดัความสมัพนัธ์และสร้างระบอบอารมณ์
ความรู้สกึตอ่ความเป็นชมุชนจินตกรรมในลกัษณะอย่างไร 

จากพรมแดนความรู้จากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและข้อถกเถียงเชิงแนวคิด
และทฤษฎี ผู้ เขียนต้องการเสนอว่า เราสามารถท่ีจะศึกษาประเพณีประดิษฐ์ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของรัฐนาฏกรรมท่ีเกิดขึน้ในรัฐชาติสมัยใหม่ในฐานะท่ีเป็น
เคร่ืองมือในการสร้างชุมชนจินตกรรมต่อประชาชนของชาติ โดยผูกโยงเข้ากับ
ระบบเศรษฐกิจและความสมัพนัธ์ทางอดุมการณ์กบัชมุชนและผู้คนตา่ง ๆ เข้าไว้
ด้วยกนั รัฐนาฏกรรมจงึมิได้สะท้อนการแสดงพิธีท่ียิ่งใหญ่ของรัฐเพียงอย่างเดียว
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เท่านัน้ ทว่าการศึกษาเก่ียวกับประเพณีประดิษฐ์ซึ่งมีความสมัพันธ์ต่อการเข้า
ร่วมสร้างความหมายของรัฐนาฏกรรมจะชีใ้ห้เห็นความเป็นชุมชนจินตกรรมท่ีมี
ทัง้อ านาจรัฐและอ านาจท้องถ่ินซ้อนทบัร่วมกันภายใต้บริบทรัฐชาติสมัยใหม่ได้
เช่นเดียวกนั กล่าวคือ การด ารงอยู่ร่วมกนัของอ านาจรัฐและอ านาจท้องถ่ินเป็น
การพยายามสร้างนิยามของรัฐชาติในฐานะชมุชนจินตกรรมท่ีวางอยู่บนการจัด
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจใหม่ผ่านประเพณีประดิษฐ์เชิงรัฐนาฏกรรม ดังนัน้ 
การศกึษาประเพณีประดิษฐ์ท่ีบูรณาการกับการศึกษารัฐนาฏกรรมจึงน่าจะเป็น
แนวพินิจใหม่ท่ีจะช่วยเติมเต็มความหมายและเห็นมุมมองการสร้างชุมชน 
จินตกรรมในสงัคมไทยอีกด้านท่ีสมบรูณ์มากยิ่งขึน้  
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