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บทคัดย่ อ
บทความนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ทบทวนพรมแดนความรู้ว่าด้ วยแนวคิด
ประเพณี ประดิษฐ์ และรั ฐนาฏกรรมในสังคมไทย 2) พัฒนาข้ อเสนอแนวคิ ด
เหล่านี ้เพื่อประยุกต์ใช้ ในการศึกษาชุมชนจินตกรรมในสังคมไทย บทความนีใ้ ช้
วิธีศึกษาจากเอกสารทางวิชาการที่เกี่ ยวข้ อง ผลการศึกษาพบว่า ในสังคมไทย
ประเพณีประดิษฐ์ เป็ นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงความหมายเพื่อตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม ในขณะที่รัฐนาฎกรรมเป็ นการศึกษาถึงความยิ่งใหญ่
ของรัฐ อย่างไรก็ตาม การศึกษาทังสองแนวทางยั
้
งไม่มีการอธิบายที่เชื่อมโยงเข้ า
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ด้ วยกันเพื่อประยุกต์ใช้ กับการอธิ บายความเป็ นชุมชนจินตกรรมในสังคมไทย
บทความนี ้ต้ องการอภิปรายว่าชุมชนจินตกรรมไม่ได้ ถูกนิยามจากรัฐไทยเพี ยง
เท่านัน้ ทว่าชุมชนท้ องถิ่ นก็ สามารถพัฒนาประเพณี ที่มี นัยของความเป็ นรั ฐ
นาฏกรรมด้ วยเช่นกัน ซึ่งแง่มุมดังกล่าวสะท้ อนความเป็ นชุมชนจินตกรรมที่มี
อานาจรัฐและอานาจท้ องถิ่นซ้ อนกันอยู่ บทความนี ้ต้ องการเสนอว่าการบูรณา
การการศึกษาประเพณีประดิษฐ์ และรัฐนาฏกรรมจะสามารถสะท้ อนปฏิบตั ิการ
และความสัมพันธ์ของผู้คน ชุมชนและรัฐในบริ บทชุมชนจินตกรรมของสังคมไทย
สมัยใหม่ได้
คาสาคัญ: ประเพณีประดิษฐ์ , รัฐนาฏกรรม, ชุมชนจินตกรรม, วัฒนธรรมศึกษา,
นวัตกรรมทางวัฒนธรรม
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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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บทนา
ประเพณีประดิษฐ์ (the Invention of Tradition) ในสังคมไทยเริ่ มปรากฏ
ชัดประมาณทศวรรษ 2530-2540 (ศิราพร ณ ถลาง, 2559: 14-15) ซึ่งอยู่ในช่วง
การเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมอย่างรวดเร็ วกับการไหลบ่าของ
ทุนนิยมสมัยใหม่และโลกาภิวัตน์ ในขณะเดียวกับที่มีกระแสสูงของความเป็ น
ราชาชาติ นิ ยม (สมศักดิ์ เจี ยมธี ระสกุล , 4 สิ งหาคม 2560)2 ของสังคมไทย
เงื่อนไขต่าง ๆ ดังกล่าว ทาให้ สงั คมไทยมีการปรับตัวในหลาย ๆ ด้ าน มิตหิ นึง่ ที่มี
ความสนใจในวงการทางมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ นั่นคือ ประเพณี และ
วัฒนธรรมของสังคมไทยก็เป็ นปรากฏการณ์ที่มีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงอย่าง
น่าสนใจ
การประยุกต์สร้ างพิธี กรรมของรั ฐ พิธี กรรมการบวงสรวงขององค์กร
ราชการ ลัทธิ พิธีและลัทธิ ทางศาสนาใหม่ ๆ และการริ เริ่ มจัดงานเทศกาลและ
ประเพณีใหม่ ๆ ในจังหวัดต่าง ๆ ตลอดจนการรื อ้ ฟื น้ พิธีกรรมและความเชื่อต่าง ๆ
ในระดับกลุ่มและชุมชนในสังคมไทย ล้ วนเป็ นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจยิ่ง ที่ผ่าน
มามีนกั วิชาการนาเสนอประเด็นการศึกษาที่แตกต่างหลากหลายกันออกไป แต่
อย่างไรก็ ตาม การศึกษาปรากฏการณ์ ข้ างต้ นนัน้ วงการมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ ในไทยมักจะหยิบกรอบคิดเรื่ อง ประเพณีประดิษฐ์ โดยเอริ ค ฮอบส์
บอว์ม (Eric Hobsbawm) เพื่อมาอธิบายถึงเงื่อนไขที่ก่อให้ เกิดการประดิษฐ์ สร้ าง
ประเพณี ในยุคสมัยใหม่ที่เกิดขึน้ เพื่อตอบสนองต่อการแก้ ไขปั ญหาหรื อวิกฤต

ผู้เขี ยนใช้ ค านี แ้ ทนปรากฏการณ์ ที่ สมศักดิ์ เจี ยมธี ระสกุล เรี ยกว่า “The Rise of King
Bhumibol” หรื อคาว่า “hyper-royalism” ซึง่ เกิดขึ ้นในทศวรรษ 2540 เป็ นต้ นมา
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ของกลุม่ คน ชุมชนหรื อสังคมในสถานการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
การเมืองสังคม
สังคมไทยมีประเพณีประดิษฐ์ เกิดขึ ้นในปั จจุบนั อย่างมากมาย ซึ่งมีทงั ้
ประเพณี ประดิษฐ์ ที่ ถูกสร้ างขึน้ โดยรั ฐไปถึงระดับท้ องถิ่ น ประเพณี ประดิษฐ์
ทุกระดับสะท้ อนให้ เห็นถึงการแสดงออกของกลุ่มผู้คนอย่างยิ่งใหญ่ อลังการ
หากวิเคราะห์ในมิติความเป็ นประเพณีประดิษฐ์ จะพบว่า ส่วนใหญ่เป็ นกิจกรรม
ที่ มี การรั งสรรค์ขึน้ ตัง้ แต่ต้ นทศวรรษ 2540 อันนับว่าเป็ นจุดเปลี่ ยนผ่านครั ง้
สาคัญทังในแง่
้
ของการพัฒนาทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมที่ทนั สมัยมากขึ ้น
ประเพณีประดิษฐ์ เหล่านี ้แสดงให้ เห็นถึงการพยายามปรับตัวในมิติต่าง ๆ เพื่อ
สนองตอบต่ อการเปลี่ ยนแปลงไปสู่ ความทันสมัยในแง่ มุ มหรื อนัยยะทาง
เศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรม
ในขณะที่แนวคิดรัฐนาฏกรรม (theatre state) ที่นาเสนอโดยคลิฟฟอร์ ด
เกียตซ์ (Clifford Geertz, 1980) เราอาจจะอธิบายอีกด้ านหนึง่ ได้ วา่ รัฐนาฏกรรม
ก็อยูใ่ นฐานะเป็ นประเพณีประดิษฐ์ ได้ เช่นกัน กล่าวคือ ประเพณีประดิษฐ์ เป็ นสิ่ง
ที่ถกู ประกอบสร้ างขึ ้นเพื่อสะท้ อนถึงอานาจและความยิ่งใหญ่แห่งรัฐหรื อชนชัน้
นา ซึ่งอาจจะอยู่ในรู ปของการประกอบสร้ างหรื อประยุกต์ที่ จัดขึน้ ในวาระและ
โอกาสต่าง ๆ ประเพณี ประดิษฐ์ เชิ งรั ฐนาฏกรรมอาจจะมี สัญลักษณ์ เป็ นตัว
บุคคลหรื อสัญลักษณ์ ของรัฐเป็ นจุดศูนย์กลางของการประกอบการแสดงเพื่ อ
สะท้ อนอานาจและความยิ่งใหญ่ ในขณะเดียวกัน ก็มีกลุ่มคนที่เกี่ ยวข้ องกลุ่ม
ต่าง ๆ หลายระดับชันเข้
้ าร่ วมในกิจกรรมนันเพื
้ ่อผลิตซ ้าและตอกย ้าอานาจและ
ความยิ่ ง ใหญ่ แ ห่ ง รั ฐ การแสดงความจงรั ก ภั ก ดี เ ป็ นเครื่ องชี ใ้ ห้ เห็ น ถึ ง
ความสาคัญของสัญลักษณ์ที่มีอานาจและความยิ่งใหญ่นนั ้ ๆ อย่างเป็ นรูปธรรม
ประเพณี ประดิษฐ์ เชิ งรั ฐนาฏกรรมที่ กระทาซ า้ ๆ จนกลายเป็ นแบบแผนและ
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ธรรมเนียมปฏิบตั ิสืบต่อมาและยิ่งวิจิตรพิสดารมากเท่าใด ก็เป็ นเครื่ องยืนยันค ้า
จุนและจรรโลงระบอบอานาจแห่งรัฐนัน้ ๆ ให้ กลุ่มชนต่าง ๆ ยอมรับในอานาจ
และความยิ่งใหญ่นนั ้ ๆ โดยปริยายด้ วยเช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ดี ข้ อเขี ยนของนิธิ เอียวศรี วงศ์ (2560) ชีใ้ ห้ เห็นความหมาย
ของรัฐนาฏกรรมในสังคมไทยที่กว้ างขึ ้นกว่ารัฐนาฏกรรมของเกียตซ์เองว่า ความ
เป็ นรั ฐนาฏกรรมนัน้ จะไม่สมบูรณ์ หากกระท าโดยฝ่ ายรั ฐเท่านัน้ หากแต่ว่ า
ประชาชนกลุม่ ต่าง ๆ ที่เข้ าร่วมในรัฐนาฏกรรมก็เป็ นส่วนสาคัญที่ช่วยเติมเต็มให้
ความเป็ นรั ฐนาฏกรรมมี ความสมบูรณ์ แบบมากยิ่ งขึ น้ ได้ เช่ นกัน ซึ่ งแม้ จะ
แสดงออกแตกต่างกัน แต่ทงหมดก็
ั้
ทาให้ รัฐนาฏกรรมปรากฏอย่างชัดเจนและ
สมบูรณ์ มากขึน้ ซึ่งผู้เขี ยนเห็นว่าแม้ ประชาชนจะแสดงออกเพื่ อร่ วมสร้ างรั ฐ
นาฏกรรมของรัฐดังที่นิธิเสนอไว้ แต่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในระดับท้ องถิ่นก็มี
ความเป็ นรั ฐนาฏกรรมของการแสดงออกเชิ งอัตลักษณ์ ต่อความเป็ นชุมชน
จินตกรรมที่มีลกั ษณะซ้ อนทับความสัมพันธ์เชิงอานาจกับรัฐได้ เช่นกันด้ วย
โดยสรุ ป ชุดคาอธิ บายหนึ่ง อาจจะพิจารณาได้ ว่า ประเพณี ประดิษฐ์
สมาทานอิ ทธิ พลแห่งอ านาจรั ฐไทย แต่ในขณะเดี ยวกันก็ ยังแสดงให้ เห็ นถึ ง
อานาจของภูมิ ภาคหรื อท้ องถิ่ นที่ เป็ นตัวขั บเคลื่ อนกิ จกรรมด้ วยเช่นเดี ยวกัน
ปฏิ ทัศน์ ดังกล่าวที่ ต่างก็ อยู่ ร่วมในพื น้ ที่ ทางสังคมเดี ยวกัน ผู้เขี ยนจึงเห็นว่า
นอกจากการวิเคราะห์ ประเพณี ประดิษฐ์ ที่ เป็ นส่วนหนึ่งของรั ฐนาฏกรรมจะ
สามารถแสดงให้ เห็ นถึ งอ านาจรั ฐจากประเพณี ประดิษฐ์ ได้ แล้ ว ก็ ยังมี บาง
กิจกรรมของประเพณี ประดิษฐ์ ที่สะท้ อนการธารงอยู่ร่ วมกันของอานาจรั ฐและ
ท้ องถิ่ นด้ วย ดังนัน้ ความจ าเป็ นที่ จะต้ องพัฒนากรอบคิดเกี่ ยวกับประเพณี
ประดิษฐ์ เชิงรัฐนาฏกรรมในการสร้ างชุมชนจินตกรรมของชุมชนท้ องถิ่นเสียใหม่
จึงมีความสาคัญยิ่ง
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ในที่นี ้ เป็ นการพยายามอภิปรายกรอบความคิดหลักทางประวัติศาสตร์
และมานุษยวิทยา 3 ด้ าน กล่าวคือ 1) แนวคิดรัฐนาฏกรรม (theatre state) ที่เสนอ
โดยคลิ ฟฟอร์ ด เกี ยตซ์ 3 จากงานของเขาเรื่ อง Negara: The Theater State in
Nineteenth-Century Bali (Clifford Geertz, 1980) 2) แนวคิดประเพณี ประดิษฐ์
(the invention of tradition) ที่ เสนอโดยเอริ ค ฮอบส์ บอว์ ม (Eric Hobsbawm) ที่
ปรากฏในหนังสือรวมบทความเรื่ อง The Invention of Tradition (Eric Hobsbawm
and Terence Ranger eds., 2000) และ 3) แนวคิดชุมชนจิ นตกรรม (imagined
communities) ที่เสนอโดยเบเนดิกส์ แอนเดอสัน (Benedict Anderson) ในหนังสือ
เรื่ อง Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism
(Benedict Anderson, 1991)4 โดยหยิ บ ยกขึ น้ มาสนทนาร่ ว มกั น เพื่ อ น ามา
อภิปรายที่ชี ้ให้ เห็นข้ อเสนอ ข้ อถกเถียงและช่องว่างของแนวคิดดังกล่าว
ต่อจากนัน้ ผู้เขียนต้ องการที่ จะวิ เคราะห์ การศึกษาลักษณะและการ
ประยุกต์ใช้ แนวคิดประเพณี ประดิษฐ์ และรั ฐนาฏกรรมในสังคมไทยจากงาน
การศึกษาที่ผ่านมาว่า มีการนาเสนอแง่มุมสาคัญต่าง ๆ ไว้ อย่างไรบ้ าง โดยจะ
ชี ้ให้ เห็นถึงประเด็นที่ยงั ขาดหายไปในการศึกษาเรื่ องเหล่านี ้ ตลอดจนจะพัฒนา
เป็ นกรอบความคิดในการศึกษาที่ว่า เราสามารถเชื่อมโยงวิธีวิทยาของการศึกษา
เกี่ยวกับประเพณีประดิษฐ์ และรัฐนาฏกรรมในฐานะชุมชนจินตกรรมได้
3

อคิน รพีพัฒน์ (มรว.) ได้ สรุ ปงานของเกี ยตซ์ ทัง้ แนวคิดการตีความทางวัฒนธรรมหรื อ
วัฒนธรรมคือระบบสัญลักษณ์ กับรัฐนาฏกรรมไว้ ในหนังสือภาคภาษาไทยเล่มสาคัญของ
ท่าน เรื่ อง วัฒนธรรมคือความหมาย: ทฤษฎีและวิธีการของคลิฟฟอร์ ด เกียร์ ซ (2551)
4
มูลนิธิโครงการตาราสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ได้ แปลหนังสือเล่มนี ้ออกมาเป็ นภาค
ภาษาไทยในชื่อ ชุมชนจินตกรรม: บทสะท้ อนว่าด้ วยกาเนิดและการแพร่ ขยายของชาตินิยม
โดย เบเนดิกส์ แอนเดอสัน (เขียน) ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (บรรณาธิการแปล) (2552)
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาพรมแดนความรู้ของรัฐนาฏกรรมและประเพณีประดิษฐ์ ใน
สังคมไทย
2. เพื่ออภิปรายให้ เห็นความสัมพันธ์ ระหว่างประเพณี ประดิษฐ์ และรัฐ
นาฏกรรมในฐานะเป็ นชุมชนจินตกรรม
รัฐนาฏกรรมและการประยุกต์ ใช้ การศึกษาในสังคมไทย
งาน Negara: The Theater State in Nineteenth-Century Bali โดยคลิฟ
ฟอร์ ด เกียตซ์ (Clifford Geertz, 1980) ได้ พฒ
ั นาแนวคิดรัฐนาฏกรรมขึ ้นมาจาก
การศึกษาพิธีศพของกษัตริ ย์ที่รัฐบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เกียตซ์แสดงให้ เห็น
ว่า รัฐ (state) คือโรงละครทางการเมืองที่มีปฏิบตั ิการโดยใช้ การแสดงพิธี ศพที่
สร้ างความรู้ สึกยิ่งใหญ่ของรัฐต่อผู้คนที่มาร่ วมในพิธี เกียตซ์มองว่าในยุคก่อน
อาณานิคมนัน้ รัฐบาหลีเป็ นรัฐที่ให้ ความสาคัญกับการแสดงที่ยิ่งใหญ่ของกลุ่ม
ผู้ปกครองและชนชันน
้ าขุนนางของเกาะบาหลีมากกว่าที่จะให้ ความสนใจในการ
ปกครองและสร้ างชีวิตทางเศรษฐกิ จสังคมที่ ดีให้ กับสามัญชนชาวบาหลี แต่
สามัญชนชาวบาหลี ถูกผูกโยงความรู้ สึกในการเป็ นผู้ใต้ ปกครองด้ วยการจัด
แสดงพิธี กรรมที่ ยิ่งใหญ่ ในพื น้ ที่ สาธารณะของรั ฐในระบอบกษัตริ ย์ ยิ่งมี การ
แสดงพิธีกรรมที่ขรึมขลังทรงพลังและยิ่งใหญ่เท่าใด ก็จะสะท้ อนว่ารัฐกษัตริ ย์ใน
อาณาบริ เวณนัน้ ๆ มีพลังอานาจทางการเมื องเหนื อกว่าและแผ่ซ่านเข้ าไปสู่
ความยอมรับในการปกครองของสามัญชนชาวบาหลีมากเท่านัน้ จนทาให้ การ
แสดงพิธีกรรมของรัฐบาหลีนนั ้ ๆ เป็ นกระบวนการทางวัฒนธรรมที่สร้ างความ
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เป็ นจริ งของจักรวาลวิทยาในโลกจริ งให้ ปรากฏยิ่งกว่าที่จะอยู่แค่ในตัวพิธีกรรม
เท่านัน้
เกียตซ์อธิบายเพิ่มเติมขึ ้นอย่างน่าสนใจถึงความสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่ม
ชนชันปกครองด้
้
วยกันเองก็มีลกั ษณะกระจัดกระจายและกษัตริ ย์ในรัฐบาหลีมี
ระบบการปกครองตนเองเป็ นกลุ่ ม ๆ ที่ เ รี ย กว่ า dadia และแต่ ล ะกลุ่ ม มี
ความสัมพันธ์ที่ไม่เหนียวแน่นและมีลกั ษณะในเชิงการแข่งขันกันเพื่อแสดงความ
ยิ่งใหญ่ในระหว่างอาณาจักร ความไม่เข้ มแข็งของความสัมพันธ์ ระหว่างรั ฐใน
บาหลี มีผลทาให้ ชมุ ชนหมูบ่ ้ านชาวบาหลีคอ่ นข้ างมีความเป็ นอิสระทางการเมือง
ในการปกครองตนเองจากราชวงศ์ของกษัตริ ย์ในพื ้นที่หนึ่ง ๆ ค่อนข้ างมาก ซึ่ง
"ชุมชนในหมู่บ้าน" ไม่ถูกผูกพันหรื อขึ ้นตรงต่อสถาบันการปกครองของรัฐบาหลี
แต่ชุมชนถูกสร้ างความสัมพันธ์ ในเชิงความสัมพันธ์ ท างสังคม เศรษฐกิจและ
ศาสนาในการจัดการวิถีชีวิตของตนเองจากเงื่อนไขสามด้ าน กล่าวคือ ความเป็ น
ชุมชนหมู่บ้าน (banjar) การผูกพันกันด้ วยความเป็ นชุมชนชลประทาน (subak)
และความเป็ นศรัทธาในวัด (pemaksan) เดียวกัน ชาวบาหลีแต่ละหมู่บ้านจะจัด
ความสัมพันธ์ กับเงื่อนไขสามด้ านเช่นนี ้ด้ วยการจ่ายภาษี เพื่อบารุ งหรื อการทา
กิ จกรรมของชุมชนเหล่านัน้ ด้ วยกัน เงื่ อนไขต่าง ๆ เหล่านี ้ เกี ยตซ์ พยายาม
สะท้ อนว่า ชุมชนหมู่บ้านมีวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจสังคมที่ค่อนข้ างเป็ นอิสระจาก
อานาจการปกครองของรัฐกษัตริย์ในบาหลี
ส่วนความสัมพันธ์ของชุมชนบาหลีที่ถกู สร้ างความสัมพันธ์ผกู เข้ าไว้ กับ
รัฐ เกิดขึ ้นจากการที่รัฐนาฏกรรมบาหลีจดั พิธีกรรมที่บรรจุลกั ษณะความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ประกอบพิธีกรรมภายในราชสานัก (jero) กับกลุ่มชาวบ้ านบาหลีที่เป็ น
ผู้ช่วยพิธี กรรมของราชส านัก (jaba) ในรู ปของความเป็ นเจ้ านายกับลูกน้ อง
พิธีกรรมที่แสดงความยิ่งใหญ่ของรัฐจะถูกกระทาซ ้า ๆ จากระบบความสัมพันธ์
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ระหว่างสองกลุ่มผู้ประกอบพิธีกรรมร่ วมกัน เกี ยตซ์ชีใ้ ห้ เห็นว่า ความสัมพันธ์
ดังกล่าวเป็ นตัวช่วยเสริมสร้ างความเป็ นจริงในอุดมคติที่เป็ นนามธรรมให้ ปรากฏ
เป็ นรู ปธรรม และในขณะเดียวกันก็เป็ นปฏิบตั ิการที่ช่วยเสริ มความมั่นคงทาง
สังคมระหว่างรัฐกษัตริย์และชุมชนชาวบาหลีนนั่ เอง
อย่างไรก็ ตาม มี ผ้ ูวิจารณ์ แนวคิดรั ฐนาฏกรรมของเกี ยตซ์ (Graeme
MacRae, 2005: 395) ว่า ละเลยความสาคัญของปั จจัยทางเศรษฐกิจ เนื่องจาก
มองว่า ระบบเศรษฐกิจของชุมชนชาวบาหลีไม่มีความเกี่ยวข้ องกับรัฐนาฏกรรม
แต่จากข้ อมูลทางประวัติศาสตร์ ของอาณาจักรอื่ น ๆ นอกจากบาหลีในเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ ตา่ งสะท้ อนให้ เห็นว่า รัฐของอาณาจักรนอกจากจะสร้ างความ
จงรักภักดีของชุมชนโดยใช้ ความเชื่อทางศาสนาและจักรวาลวิทยาแล้ ว ยังได้
สร้ างความผู กพันทางอ านาจกั บชุ ม ชนโดยการพัฒ นาความสัม พัน ธ์ ท าง
เศรษฐกิจขึน้ ภายใต้ รัฐอาณาจักร เช่น ระบบส่วย ภาษี ที่เก็บเข้ าท้ องพระคลัง
เป็ นต้ น
ข้ ออภิปรายบนแนวคิดรัฐนาฏกรรมข้ างต้ น ทาให้ เกิดความเข้ าใจว่า รัฐ
นาฏกรรมสามารถเกิดขึ ้นได้ จากอุดมการณ์ของจักรวาลวิทยาทางศาสนา การจัด
แสดงพิ ธี กรรมและการจั ดการทางเศรษฐกิ จ ที่ เป็ นเครื่ องมื อในการสร้ าง
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับชุมชนและผู้คนให้ ตระหนักและยอมรับในการมีอยู่ที่
ยิ่งใหญ่ของรัฐได้ นอกจากนัน้ ผู้คนและชุมชนยังเป็ นอีกตัวละครหนึ่งที่แสดงออก
ต่อการมีอยูข่ องรัฐอย่างจงรักภักดีก็ด้วยการประกอบพิธีกรรมหรื อเป็ นตัวละครที่
ร่วมแสดงในการประกอบพิธีกรรมของรัฐด้ วยเช่นกัน
แนวคิ ดรั ฐ นาฏกรรมถู กขยายการศึ ก ษาเพื่ อ อธิ บ ายความเป็ นรั ฐ
นาฏกรรมในเกาหลี เหนื อโดย H. Kwon & B-H. Chung (2012: 155) ไว้ อย่ าง
น่าสนใจ และหลังจากนันมี
้ การอภิปรายให้ เห็นว่า งานของเกียตซ์ มิใช่จะศึกษา
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เพียงแต่รัฐในยุคก่อนสมัยใหม่หรื อยุคก่อนอาณานิคมได้ เท่านัน้ แต่ตวั อย่างของ
เกาหลีเหนือในศตวรรษที่ 20 แสดงให้ เห็นว่าความคิดรัฐนาฏกรรมของเกี ยตซ์
สามารถอธิ บายให้ เห็นความเป็ นรั ฐนาฏกรรมของสังคมแบบรั ฐสมัยใหม่ที่ มี
ลักษณะเป็ นเผด็จการของประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ได้ เช่นกัน (S.
Heder, 2007)
สาหรับงานวิจัยเกี่ ยวกับรัฐนาฏกรรมในสังคมไทย พบว่ายังมีจานวน
น้ อยและขาดการศึกษาอย่างจริงจัง หากจะมีการศึกษานักวิชาการก็เลือกที่จะใช้
แนวคิดรัฐนาฏกรรมกับสังคมหรื อประเทศอื่นที่ อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
เช่น การเมืองเชิงวัฒนธรรมของสังคมชวาในคริ สต์ศตวรรษที่ 19: ภาพสะท้ อน
จากแนวคิดเรื่ องรัฐนาฏกรรม (ชัยวัฒน์ หลานฉิม, 2559: 1-36) ในขณะที่หากจะ
ศึกษาเรื่ องอานาจรัฐและชนชันน
้ าในสังคมไทย กลับนิยมใช้ แนวคิดมาร์ กซิสต์
และนี โอมาร์ กซิ สต์ เช่ น แนวคิ ดอุดมการณ์ น า (hegemony) หรื อการเมื อ ง
วัฒนธรรม (cultural politics) เสียมากกว่า
เมื่อพิจารณาการศึกษาเกี่ยวกับรัฐนาฏกรรมในสังคมไทยที่มีอยู่ พบว่า
ส่วนใหญ่ให้ ความสนใจกับการอธิ บายลักษณะของรั ฐนาฏกรรมในสังคมไทย
ระดับบน เช่น การศึกษาเกี่ยวกับการแสดงอานาจที่ยิ่งใหญ่ของการรั ฐประหารใน
กรณีการศึกษาของปรี ดี หงษ์ สต้ น (2557: 53-99) หรื อการอธิบายรัฐบาลทหาร
ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และการอ่านคาวินิจฉัยของสถาบันศาล เช่นข้ อเขียนของยุกติ
มุกดาวิจิตร (2550) รวมจนถึงสะท้ อนลักษณะรัฐนาฏกรรมในสังคมไทยปั จจุบนั
ว่ามีสว่ นผสมของการใช้ อานาจของกาลังทางการทหารและระบบราชการร่ วมกับ
ความเชื่ อทางศาสนาอย่างไร เช่นในกรณีข้อเขียนของสุรพศ ทวีศกั ดิ์ (เว็บไซต์
The Standard, 16 กุมภาพันธ์ 2561) และสุดท้ ายคือวิทยานิพนธ์ ของพนธกร
วรภมร (2559: 107-133 และ 2560: 403-422) ที่แม้ จะศึกษาผู้คนที่ต้องการเป็ น
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562
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ส่วนหนึ่งของรั ฐนาฏกรรมในช่ วงเหตุการณ์ สวรรคตของรั ชกาลที่ 9 ซึ่งเป็ น
การศึกษาที่แตกต่างจากงานอื่นข้ างต้ น แต่ก็ชี ้ให้ เห็นถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของรัฐ
นาฏกรรมผ่านพระราชพิธี ศพและพระบรมฉายาลักษณ์ ของรั ชกาลที่ 9 ด้ วย
เช่นกัน
อย่างไรก็ ตาม เป็ นที่ น่าสนใจที่ จะขยายความคิ ดของข้ อเสนอเรื่ อง
ภูมิ กายา (Geo-body) ของการสร้ างแผนที่ ของรั ฐสมบูรณาญาสิ ทธิ ราชย์ ใน
วิทยานิพนธ์ปริ ญญาเอกของธงชัย วินิจจะกูล เรื่ อง Siam Mapped (Thongchai
Winichakul, 1994)5 นัน้ โดยอธิ บายต่อไปได้ ว่า พัฒนาการของรั ฐไทยที่ มี การ
เปลี่ยนผ่านจากรัฐนาฏกรรมที่ อยู่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิ ราชย์มาเป็ นรั ฐ
ชาติในปั จจุบนั การเปลี่ ยนรู ปรัฐดังกล่าวไม่ได้ แยกขาดจากกันโดยสิน้ เชิง แต่
ภายใต้ กระบวนการดังกล่าวก็มีการเปลี่ยนผ่านรู ปแบบของสถาบันกษัตริ ย์ด้วย
กล่าวคือ แทนที่ระบบอุดมการณ์แบบเทวราชาจะเป็ นศูนย์กลางของจักรวาลใน
รั ฐนาฏกรรมแบบเดิ ม แต่ความเป็ นรั ฐชาติ ของไทยในปั จจุบัน กลับท าให้
ความหมายของสถาบันกษัตริ ย์แบบรัฐนาฏกรรมเริ่ มหลอมรวมกับ “ภูมิกายา”
ของประเทศไทยจนกลายเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
นอกจากนี ้ สุรพศ ทวีศกั ดิ์ (The Standard, 16 กุมภาพันธ์ 2561) แสดง
ให้ เห็นว่า รัฐนาฏกรรมสมัยใหม่เป็ นรัฐนาฏกรรมที่ผสมผสานความทันสมัยเข้ า
กับอานาจทางการทหารและความเชื่อในพุทธจักรวาลวิทยา นอกเหนือจากภูมิ
กายาที่สถาบันกษัตริ ย์ถกู หลอมรวมเข้ ากับความเป็ นรัฐชาติด้วย ในขณะที่ทกั ษ์
5

แปลเป็ นไทยในชื่อ ธงชัย วินิจจะกูล. กาเนิดสยามจากแผนที่: ประวัติศาสตร์ ภมู ิกายาของ
ชาติ. แปลโดยพวงทอง ภวัครพันธุ์และคณะ. กรุ งเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์ คบไฟร่ วมกับ
สานักพิมพ์อ่าน (2556) และ ธงชัย วินิจจะกูล. ภูมิกายาและประวัติศาสตร์ . ฟ้าเดียวกัน.
6(3) (กรกฎาคม-กันยายน 2551): 84-118.
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เฉลิมเตียรณ (2548) ก็กล่าวไว้ เช่นกันว่า สถาบันกษัตริ ย์เริ่มถูกหลอมรวมเข้ ากับ
ความเป็ นรั ฐชาติไทยเมื่ อก้ าวเข้ าสู่ต้ นทศวรรษ 2500 โดยการปกครองแบบ
ระบอบพ่อขุนอุปถัมภ์ที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ได้ สร้ างขึ ้นมานัน่ เอง
น่าสนใจต่อไปตรงที่ว่าแอนดรู จอห์นสันได้ อธิบายถึงการขยายตัวของ
อานาจและอุดมการณ์ของระบบกษัตริ ย์ในฐานะเป็ น “เจ้ า” ว่ายังสื่อถึงอานาจ
อธิ ปไตยด้ วยการเป็ นผู้ครอบครองบริ วารหรื อสิ่ งของ ความเป็ นเจ้ าเช่ นนี ย้ ัง
สามารถนาพาและสร้ างหลักประกันให้ กับสิ่ งที่ “เจ้ า” ครอบครองให้ มี ความ
เจริ ญก้ าวหน้ า รุ่ งเรื องและมีลาภยศได้ เช่นกัน (Andrew Alan Johnson, 2014)
ดังนัน้ ตามตรรกะของรั ฐนาฏกรรม ความเป็ นเจ้ าจึงเป็ นต้ นแบบของความ
สมบูรณ์ และนาไปสู่การพยายามที่ จะสร้ างความสมบูรณ์ แก่อาณาเขตที่ เริ่ ม
ขยายกว้ างใหญ่ขึ ้นเรื่ อย ๆ การอธิบายเช่นนี ้ จึงแสดงให้ เห็นว่า “ความเป็ นเจ้ า”
ของระบบอุดมการณ์ กษัตริ ย์ที่ขยายไปถึงท้ องถิ่น จะทาให้ ท้องถิ่ นมีการปรั บ
ความสัมพันธ์เชิงอานาจจนถูกผสมกลมกลืน โน้ มน้ าวและดึงดูดเข้ ามาเป็ นพวก
เดียวกับ “เจ้ า” เช่นเดียวกัน (Andrew Alan Johnson, 2017)
การอธิบายของจอห์นสันสามารถตีความร่ วมกับแนวคิดภูมิกายาได้ ว่า
การขยายตัวของ “ความเป็ นเจ้ า” ของระบบกษัตริ ย์ได้ แผ่เข้ าไปดึงดูดให้ บรรดา
สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรื อวีรบุรุษท้ องถิ่นให้ กลายเป็ นชุดเดียวกันกับชุมชนจินตกรรมของ
รัฐชาติไทย และความสมบูรณ์ ของความเป็ นเจ้ าที่ได้ ผนวกรวมกับอานาจหรื อ
ความเชื่อของท้ องถิ่นจะถูกแสดงออกโดยพิธีกรรมของรัฐนาฏกรรมในท้ องถิ่ น
นัน้ ๆ ที่ถกู ปรับปรุง รื อ้ ฟื น้ หรื อผลิตประดิษฐ์ ขึ ้นใหม่อีกด้ วย
ด้ วยสถานภาพของการศึกษารัฐนาฏกรรมในสังคมไทยที่ม่งุ สนใจหน่วย
การศึกษาระดับบนดังข้ างต้ น เป็ นการสะท้ อนความยิ่งใหญ่ของรัฐได้ ชดั เจน แต่
เมื่อให้ ความสาคัญกับรัฐในระดับบน ทาให้ การศึกษารัฐนาฏกรรมในสังคมไทยที่
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ผ่านมา ยังไม่มีการศึกษาทาความเข้ าใจผู้คนทัว่ ไปว่ามีส่วนร่ วมหรื อแสดงออก
ต่อการเป็ นรัฐนาฏกรรมของสังคมไทยในรูปแบบอย่างไรบ้ าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ถ้ าหากพิจารณาศึกษาในระดับท้ องถิ่น ก็ยงั มีการศึกษาและคาอธิบายไม่ชดั เจน
เท่ าที่ ควรว่ า รั ฐและท้ องถิ่ นมี จัดความสัมพันธ์ เพื่ อ สร้ างความหมายและ
ปฏิบตั กิ ารของรัฐนาฏกรรมในรูปแบบอย่างไรบ้ าง
ประเพณีประดิษฐ์ และการประยุกต์ ใช้ การศึกษาในสังคมไทย
ฮอบส์บอว์ม (Eric Hobsbawm and Terence Ranger eds., 2000: 1314) เสนอว่ า รั ฐ พิ ธี ที่ ถู กสร้ างขึ น้ ใหม่ มี ความสัม พันธ์ กั บแนวคิ ดประเพณี
ประดิษฐ์ เขาอธิบายว่าประเพณีประดิษฐ์ เป็ นปรากฏการณ์ที่เกิดชัดเจนในช่วงที่
มีพฒ
ั นาการของมนุษยชาติเข้ าสู่ความเป็ นรัฐชาติสมัยใหม่ บริ บทของการสร้ าง
กระแสชาตินิยมที่มีอัตลักษณ์ ประจ าชาติเพื่ อส่งเสริ มความเป็ นเอกภาพของ
ประเทศนัน้ ท าให้ รั ฐประชาชาติ สร้ างประเพณี ขึ น้ มาใหม่ หรื อมี การรื อ้ ฟื ้น
ประเพณีเดิมขึ ้นมา โดยใช้ สถาบันและกลไกทางสังคมเพื่อทาให้ ประเพณี ที่ถูก
ประดิษฐ์ ขึน้ กลายเป็ นแนวปฏิบตั ิทางวัฒนธรรมของรัฐประชาติสมัยใหม่ที่รั ฐ
และประชาชนให้ การยอมรับ เบเนดิกส์ แอนเดอสัน (Benedict Anderson, 2006:
37-46) เองก็เห็นว่า ประเพณี ประดิษฐ์ เป็ นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งของการสร้ าง
พืน้ ที่ของชาติให้ มีลักษณะเป็ นชุมชนจิ นตกรรมให้ เกิ ดขึน้ จริ ง โดยเฉพาะเกิ ด
ขึ ้นกับสานึกของประชาชนในชาติผ่านการเข้ าร่วมในประเพณีประดิษฐ์
แนวคิดประเพณีประดิษฐ์ กาลังสะท้ อนให้ เห็นความแตกต่างและตรงกัน
ข้ ามสองด้ าน นั่นคือ ความเป็ นประเพณี (tradition) และความเป็ นสมัยใหม่
(modernity) แต่มันต่างก็ สร้ างอี กสิ่ งให้ เกิ ดขึ น้ เช่ นกั น กล่ าวคื อ ความเป็ น
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สมัยใหม่ได้ สร้ างประเพณีประดิษฐ์ เพื่อรับใช้ การรวมสานึกของประชาชนในชาติ
และตอบสนองหรื อกระตุ้นต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิ จการเมื องรวมถึ งการ
ท่องเที่ยว ในขณะเดียวกัน ประเพณีประดิษฐ์ ก็อาศัยเทคนิควิทยาการและความ
เป็ นสมัยใหม่เพื่อทาให้ ประเพณีประดิษฐ์ มีความดึงดูดน่าสนใจและถูกจริ ตกับ
ประชาชนที่อยูใ่ นสังคมสมัยใหม่ด้วยเช่นกัน
แนวคิดประเพณีประดิษฐ์ โดยฮอบส์บอว์มได้ สร้ างข้ อถกเถียงหนึง่ ขึ ้นมา
คือ ฮอบส์ บอว์ มพยายามสร้ างการแยกขัว้ ตรงกันข้ ามเพื่ อให้ เห็นว่า ก่อนยุค
สมัยใหม่มี ‘ประเพณี ดงเดิ
ั ้ ม’ (genuine traditions) ซึ่งมีลกั ษณะแข็งทื่อและไม่
สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่ได้ แต่เมื่อเข้ าสู่สงั คม
สมัยใหม่ การเปลี่ยนกาละและเทศะก็ทาให้ ประเพณีมีความยืดหยุ่นและปรับตัว
ขึ ้น จนส่งผลให้ มีการสร้ างประเพณีขึ ้นมาใหม่จากประเพณีดงเดิ
ั ้ ม ปี เตอร์ เบิร์ก
(Peter Burke, 1986: 316-317) วิจารณ์ ว่าการอธิ บายของฮอบส์ บอว์ มเช่นนี ม้ ี
ลักษณะกากวมเหมื อนงูกินหางและมี ความแตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่าง
ประเพณีดงเดิ
ั ้ มและประเพณีประดิษฐ์
ถึ งอย่างไรก็ ตาม แนวคิดประเพณี ประดิ ษฐ์ ส่งเสริ มความเข้ าใจว่ า
ประเพณีเป็ นสิ่งที่มนุษย์ได้ สร้ างขึน้ มา มีการพัฒนาและปรับตัวอยู่ตลอดเวลา
โดยเฉพาะในช่วงการเปลี่ ยนผ่านทางสังคม ดังนัน้ จึงไม่มี ประเพณี ใดที่ เป็ น
ประเพณีดงเดิ
ั ้ ม แต่เมื่อความเป็ นสังคมสมัยใหม่เกิดขึ ้นนัน้ ฮอบส์บอว์มก็ได้ แยก
ให้ เห็นว่า ประเพณี ที่เกิ ดขึน้ ก่อนยุคสมัยใหม่เป็ นประเพณี ดงั ้ เดิมเพื่ อให้ เห็ น
ความแตกต่างกับประเพณีประดิษฐ์ ที่เกิดขึ ้นอย่างสอดคล้ องและตอบสนองต่อ
วิถีชีวิตสมัยใหม่ของประชาชนที่อยู่ภายใต้ รัฐประชาชาติ การแยกเช่นนีก้ ็เพื่ อ
สร้ างคาอธิ บายให้ เห็นการเปลี่ ยนแปลงของรู ปแบบและเนื อ้ หาของประเพณี
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อย่ างชัดเจนและเข้ ม ข้ นมากกว่ าลักษณะการปรั บตัวหรื อพัฒ นาการของ
ประเพณีที่มีอยูก่ ่อนยุคสมัยใหม่
สาหรับการประยุกต์การศึกษาประเพณีประดิษฐ์ ในสังคมไทย จะพบว่า
ในปั จจุบนั พืน้ ที่ทางสังคมหนึ่ง ๆ ตังแต่
้ ระดับเล็กจนถึงระดับใหญ่มีการบรรจุ
ประเพณีประดิษฐ์ ไว้ อย่างมากมาย เช่น เทศกาล ประเพณี พิธีกรรม พิธีการ การ
บวงสรวงบูชา ฯลฯ ประเพณีประดิษฐ์ เหล่านี ้มีบทบาทหน้ าที่ตอ่ กิจกรรมที่จดั ขึ ้น
แตกต่างกันตามวาระและโอกาสต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาตามแนวคิด
ประเพณีประดิษฐ์ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว งานศึกษาวิจยั ต่าง ๆ
ที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้ อนี ้มักจะชี ้ให้ เห็นว่า การก่อตัวขึ ้นของประเพณีประดิษฐ์
เป็ นไปเพื่อหน้ าที่ 5 ประการ6 ได้ แก่ การจัดการความขัดแย้ งของชุมชน การรื อ้ ฟื น้
หรื อแสดงอัตลักษณ์ และส านึกร่ วมของสมาชิ กเพื่ อตอบโต้ กับวิกฤตหรื อการ
เปลี่ยนผ่านทางสังคม การตอบสนองต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
เพื่อตอบสนองต่อการก่อหรื อการขยายตัวขึ ้นของกลุ่มชนใหม่ทางสังคม และการ

6

สังเคราะห์จากงานการศึกษาที่ผ่านมาซึ่งมีเป็ นจานวนมาก โดยเฉพาะงานชิ ้นสาคัญเรื่ อง
“คติชนสร้ างสรรค์”: บทสังเคราะห์และทฤษฎี โดยศิราพร ณ ถลาง (2559) ซึง่ ได้ ประมวลรวม
การศึกษาเกี่ยวกับประเพณีประดิษฐ์ ในพื ้นที่ต่าง ๆ และนาเสนอในเชิงทฤษฎีที่สะท้ อนให้
เห็ นพลวัตของประเพณี ประดิ ษฐ์ ที่ เกิ ดการปรั บเปลี่ยนไปในบริ บทการเข้ าสู่สังคมไทย
สมัยใหม่ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า หน้ าที่ของประเพณีประดิษฐ์ ตามที่จาแนกมาเป็ นกระแสความ
นิยมของการศึกษาประเพณีประดิษฐ์ ในสังคมไทยของนักวิจยั /นักวิชาการต่าง ๆ ที่ผ่านมา
โดยผู้เขียนเพียงต้ องการสรุ ปเพื่อเป็ นความคิดนาทางในการสารวจพรมแดนความรู้ ของ
ความสัมพันธ์ ระหว่างความหมายที่เปลี่ยนแปลงของประเพณีประดิษฐ์ กบั การเปลี่ยนแปลง
ของสังคมไทย โดยจะนาไปสู่การอภิปรายว่าการศึกษาประเพณีประดิษฐ์ ที่ผ่านมายังขาด
การศึกษาที่สมั พันธ์กบั ความเป็ นรัฐนาฏกรรมในสังคมไทยอย่างไรเป็ นสาคัญ
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แสดงหรื อการสร้ างความหมายใหม่ของกลุ่มเพื่อช่วงชิงหรื อต่อรองเชิงอานาจกับ
วาทกรรมหลักของสังคมหรื ออิทธิพลจากภายนอก
อย่างไรก็ ตาม ในที่นี ้ ขอจาแนกประเภทการศึกษาเกี่ ยวกับประเพณี
ประดิษฐ์ ในสังคมไทยเป็ น 2 กลุ่มเพื่อแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างความหมาย
และความเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ 1) กลุ่มที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลงความหมาย
ของประเพณี ประดิษฐ์ และ 2) กลุ่มที่ศึกษาประเพณี ประดิษฐ์ ที่ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลง ดังจะอธิบายโดยสังเขปต่อไปนี ้
1) การเปลี่ ยนแปลงความหมายของประเพณี ประดิษฐ์ เช่น
การศึกษาของอาสา คาภา (2555: 99-122) อรวรรณ วิไชย (2557) ปฐม หงส์
สุวรรณ (2556ก: 32-58 และ 2558: 1-32) และปิ ยลักษณ์ โพธิวรรณ (2559: 100110) การศึกษาของกลุม่ นี ้ จะอธิบายความเชื่อที่อยู่ในพื ้นที่ทางสังคมหนึง่ ซึง่ อยู่
ในช่วงการเปลี่ยนผ่านหรื อเกิดการเผชิญหน้ ากันระหว่างองค์ความรู้ หรื อความ
เชื่อดังเดิ
้ มกับองค์ความรู้ ใหม่หรื อความเชื่อใหม่ที่เข้ ามามีอิทธิพลต่อพื ้นที่ ทาง
สังคมนัน้ ๆ มากขึ ้น การศึกษาความเชื่อปู่ แสะย่าแสะโดยอาสาชี ้ให้ เห็นการลด
บทบาทของปู่ แสะย่าแสะจากที่ เคยมี บทบาทส าคัญในระดับเมื องจนเหลื อ
บทบาทในระดับท้ องถิ่นในปั จจุบนั ในขณะที่การศึกษาความเชื่อในพระนเรศวร
ของชุมชนไตโดยอรวรรณ กลับสะท้ อนว่า ชุมชนไตได้ หยิ บใช้ ความเชื่ อเพื่ อ
สถาปนาพระนเรศวรให้ เป็ นวีรบุรุษที่ผนวกรวมเข้ าเป็ นความเชื่อของชาวไตด้ วย
เช่นเดียวกับปฐม หงส์สวุ รรณที่แสดงให้ เห็นว่า ชาวบ้ านได้ ผสมผสานความเชื่อ
เรื่ องผีบรรพบุรุษให้ กลายเป็ นพระโพธิสตั ว์ของชาวบ้ าน และแม่น ้าโขงกลายเป็ น
ความหมายของเวที ของประเพณี ป ระดิ ษฐ์ ในมิ ติ ด้ านต่ าง ๆ และสุ ดท้ าย
ปิ ยลักษณ์ โพธิวรรณได้ อธิบายถึงการประนีประนอมระหว่างความเชื่อโบราณกับ
สังคมสมัยใหม่โดยนาความเชื่อมาปรับประยุกต์ใช้ เพื่อการท่องเที่ยว สุดท้ ายเป็ น
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การศึกษาเรื่ องการต่อสู้ช่วงชิงและต่อรองทางความหมายประเพณีบญ
ุ บังไฟของ
้
ชุมชนต่ออ านาจรั ฐที่ เข้ ามาจัดการและสร้ างความรั บรู้ ต่อคนภายนอกผ่ าน
รูปแบบต่าง ๆ ในประเพณีบญ
ุ บังไฟที
้ ่กลายเป็ นประเพณีประดิษฐ์ ในปัจจุบนั
2) กลุ่ ม ที่ ศึ ก ษาประเพณี ประดิ ษ ฐ์ เพื่ อ ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลง ปรากฏในงานของสารภี ขาวดี (2559) ปิ่ นวดี ศรี สพุ รรณและคณะ
(2011: 27-48) วริ ศา อนันตโท (2559) ณรงค์ ฤทธิ์ สุมาลี (2557: 32-63) ปฐม
หงส์ สุ วรรณ (2556ข: 169-271) Peter Vail (2014: 509-553) ธนวรรธน์ นิ ธิ ป
ภานันท์ (2558: 142-158) และศิราพร ณ ถลาง (2556: 1-74 และ 2558) กลุ่มนี ้
พิจารณาประเพณี ประดิษฐ์ อยู่ในฐานะของเครื่ องมือทางวัฒนธรรมซึ่งเป็ น ผล
จากการเปลี่ยนแปลงในด้ านต่าง ๆ งานของผู้ศึกษาทัง้ หมดให้ ความสาคัญกับ
เงื่ อนไขที่ แตกต่ างหลากหลาย ได้ แก่ 1) เงื่ อนไขด้ า นเศรษฐกิ จ เช่ น การ
เปลี่ ยนแปลงไปสู่สังคมสมัยใหม่ โลกาภิ วัตน์ ทุนนิยมและการท่องเที่ ยว 2)
เงื่ อนไขทางสังคมวัฒนธรรม เช่น ความเชื่ อท้ องถิ่ นกับศาสนาหลักของสังคม
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม อัตลักษณ์และการเคลื่อนย้ ายของกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้ างของสังคม และ 3) เงื่อนไขเกี่ ยวกับรัฐ
การเมืองและการพัฒนา เช่น การถูกผนวกรวมอานาจโดยราชอาณาจักรสยาม
การเปลี่ ยนแปลงศูนย์ กลางอ านาจจากชนชัน้ สูงสู่ชนชัน้ น าและชนชัน้ กลาง
บทบาทของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นและกลไกเชิงสถาบันต่าง ๆ ในสังคม
สมัยใหม่
การเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า ว ส่ ง ผลให้ ประเพณี ป ระดิ ษ ฐ์ สะท้ อน
ความหมายและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ อย่างเป็ นพลวัต เช่ น
การรื อ้ ฟื น้ ผลิตซ ้าหรื อเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของสานึกร่ วมของชุมชน เป็ นทุน
ทางวัฒ นธรรมเพื่ อ การพั ฒ นาท้ องถิ่ น เป็ นการต่ อสู้ ช่ วงชิ ง ต่ อรองและ
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ประนีประนอมระหว่างความเชื่อเก่าและใหม่ หรื อระหว่างวัฒนธรรมดังเดิ
้ มกับ
อิทธิ พลของโลกาภิวัตน์ และทุนนิยม การเป็ นพื น้ ที่ หรื อเครื่ องมื อในการสร้ าง
ส านึกทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของชุมชน การพัฒนาไปสู่การเป็ น
ประเพณีหรื อวัฒนธรรมประจาชาติ และการเป็ นประเพณีเพื่อตอบสนองต่อชน
ชันใหม่
้ ในสังคม โดยเฉพาะชนชันกลาง
้
เป็ นต้ น
งานวิจยั ที่ผา่ นมาสะท้ อนให้ เห็นว่า ประเพณีประดิษฐ์ สามารถเกิดขึ ้นได้
จากกลุ่มทางสังคมหลายกลุ่มและหลายระดับ ตังแต่
้ ระดับรัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น เอกชน สถาบันการศึกษา ชนชันต่
้ าง ๆ และชุมชนท้ องถิ่น ซึ่งล้ วนมี
ความสาคัญในการสร้ างประเพณีประดิษฐ์ ขึ ้นมาเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
แต่อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ วา่ การศึกษาในงานวิจยั ต่าง ๆ ที่ทบทวนมา ส่วนใหญ่
มักใช้ แนวคิดประเพณีประดิษฐ์ เพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ทาให้ พื ้นที่
ต่าง ๆ มีการปรับเปลี่ยนหรื อสร้ างสรรค์ประเพณีขึ ้นมาใหม่เพื่อตอบสนองต่อการ
เปลี่ ยนแปลงไปตามยุคสมัยเท่านัน้ แต่ยังไม่สามารถอธิ บายได้ ว่า ประเพณี
ประดิษฐ์ เป็ นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์เชิงอานาจในการสร้ างรัฐชาติได้ อย่างไร
กล่าวอีกอย่างคือ ยังไม่มีการศึกษาประเพณีประดิษฐ์ ในฐานะเป็ นรัฐนาฏกรรม
ในความหมายที่กลุ่มทางสังคมและชนชันต่
้ าง ๆ มีบทบาทสาคัญต่อการสร้ างรัฐ
นาฏกรรมผ่านประเพณีประดิษฐ์ จากเหตุผลดังกล่าว จึงทาให้ เกิดช่องว่างของ
การศึกษารัฐนาฏกรรม ซึ่งยังไม่มีพื ้นที่ อยู่ในการศึกษาประเพณี ประดิษฐ์ ทังที
้ ่
ประเพณีประดิษฐ์ ในมิติหนึง่ ก็คือ การแสดงออกของรัฐนาฏกรรมนัน่ เอง
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ความสัมพันธ์ ระหว่ างรั ฐนาฏกรรม
ประเพณีประดิษฐ์ และชุมชนจินตกรรมในสังคมไทย
หากพิจารณาเพื่ อสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่มแนวคิดต่าง ๆ ดัง
ข้ างต้ นนัน้ ผู้เขียนขอเสนอคาอธิบายหนึง่ ว่า ประเพณีประดิษฐ์ เป็ นเครื่ องมือหนึ่ง
ที่สะท้ อนความเป็ นรัฐนาฏกรรมเพื่อสร้ างชุมชนจินตกรรมของรัฐชาติสมัยใหม่
ด้ วย ข้ อเสนอเรื่ องภูมิกายาของธงชัยนันก็
้ สามารถอภิปรายต่อไปได้ ว่าภูมิกายาก็
กลายเป็ นชุมชนจินตกรรมของรัฐไทยแบบที่แอนเดอสันได้ กล่าวไว้ และชุมชน
จิ นตกรรมแบบรั ฐชาติไทยยังเป็ นรั ฐนาฏกรรมสมัยใหม่ที่ มี สถาบันกษั ตริ ย์
สถาบันทหารและความเชื่ อในพุทธจักรวาลวิทยาค ้ายันให้ เกิดความศักดิ์สิทธิ์
และยิ่งใหญ่โดยการจัดรัฐพิธีตา่ ง ๆ ด้ วยเช่นกัน
นอกจากนัน้ ความเป็ นชุมชนที่ถูกผูกโยงเข้ ากับรัฐไทยที่ ปรากฏในผล
การศึกษาของภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ (2558) ก็ชี ้ให้ เห็นว่าแผนที่ประเทศไทย
เป็ นการสร้ างชุมชนจิ นตกรรมแบบภูมิ กายาที่ กาเนิ ดจากจักรวรรดินิ ยมหรื อ
อิทธิพลภายนอก แต่การทาให้ ประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ มีความรู้สกึ ถึงการเป็ น
ส่วนหนึ่งของการสร้ างรัฐชาติไทยนัน้ ก็เกิดจากการสร้ างพื ้นที่ทางกายภาพและ
การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานจากแผนพัฒนาในต้ นทศวรรษ 2500 ตลอดจนการ
สร้ างคติในเรื่ องเวลาแบบสมัยใหม่ ด้ วยเช่ นกัน หากจะกล่ าวอี กอย่ างก็ คื อ
นอกเหนือจากภูมิกายาของรัฐไทยที่เกิ ดจากการจัดทาแผนที่ที่เป็ นผลมาจาก
พลังภายนอกเช่น อิทธิพลของจักรวรรดินิยมอย่างที่ธงชัยเสนอแล้ วนัน้ การศึกษา
ของภิญญพันธุ์ก็ชี ้ชวนให้ เห็นว่าพลังของปัจจัยภายในประเทศ ได้ แก่ แผนพัฒนา
ยุคแรกก็ ได้ สร้ างชุมชนจิ นตกรรมในพื น้ ที่ ประเทศไทยให้ กลายเป็ นจริ งขึน้ มา
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ในขณะที่ อิทธิพลของระบอบพ่อขุนอุปถัมภ์ทาให้ สถาบันกษัตริ ย์กลายเป็ นส่วน
สาคัญที่ก่อรูปความเป็ นรัฐไทยสมัยใหม่ (ทักษ์ เฉลิมเตียรณ, 2548) ด้ วยเช่นกัน
นอกจากข้ อค้ นพบโดยมีมิติความสนใจในความเป็ นชุมชนจินตกรรมที่
ต่างกันของทักษ์ ธงชัย และภิญญพันธุ์แล้ ว ผู้เขียนพบว่า ความหมายเกี่ ยวกับ
หมู่บ้านของไทยโดยฟิ ลลิป เฮิร์ช (ใน อนัญญา ภุชงคกุล บก., 2533: 112-145)
สามารถเติมเต็มความหมายของชุมชนจินตกรรมข้ างต้ นให้ สมบูรณ์มากขึ ้น ซึ่ง
เฮิร์ชใช้ หมู่บ้านเป็ นหน่วยในการศึกษาโดยพบว่า รัฐไทยประสบความสาเร็ จใน
การผนวกรวมและสร้ างความหมายของหมู่บ้านสมัยใหม่ขึ ้นมาจากพลังของการ
ปกครองและอานาจรัฐราชการ เช่น กระทรวงมหาดไทย ความหมายของหมู่บ้าน
ในไทยจึงไม่ใช่ความหมายของชุมชนตามธรรมชาติอีกต่อไป แต่เป็ นความหมาย
ของหมูบ่ ้ านตามเขตการปกครอง ได้ แก่ หมูบ่ ้ าน ตาบล อาเภอ จังหวัดที่เป็ นส่วน
หนึง่ ของรัฐไทยทังหมดด้
้
วยนัน่ เอง
จากข้ อเสนอหลาย ๆ ฝ่ าย ทาให้ สรุปและอภิปรายให้ เห็นความสัมพันธ์
ของกลุ่มแนวคิดทัง้ สามได้ ว่า นอกจากรั ฐนาฏกรรมและประเพณี ประดิ ษฐ์ มี
ความสัมพันธ์กบั ความเป็ นชุมชนจินตกรรมแล้ ว ชุมชนจินตกรรมของรัฐไทยก็ถูก
สร้ างขึ ้นมาจากแผนที่ แผนการพัฒนา ระบอบพ่อขุนอุปถัมภ์และจากการสร้ าง
ความหมายใหม่ของหมู่บ้านให้ ผูกโยงเข้ ากับรัฐไทยนัน้ จะเห็นว่า งานวิชาการ
ต่ าง ๆ ข้ างต้ น ให้ ความส าคัญ กั บ การศึ ก ษาอิ ทธิ พ ลของปั จ จัยภายนอก
โครงสร้ างส่วนบนและชนชันน
้ าที่เป็ นผู้ใช้ ประเพณีประดิษฐ์ และรัฐนาฏกรรมเพื่อ
สร้ างความเป็ นชุมชนจินตกรรมในสังคมไทยในรู ปแบบต่าง ๆ ที่นกั วิชาการให้
ความสนใจศึกษา แต่ก็ยงั ไม่มีการสร้ างคาอธิบายถึงความแตกต่างหลากหลาย
ของการใช้ หรื อ สร้ างสรรค์ ป ระเพณี ป ระดิ ษฐ์ ในฐานะเป็ นรั ฐ นาฏกรรมที่
ปฏิบตั ิการโดยประชาชนหรื อผู้คนในระดับท้ องถิ่นที่อยู่ในบริ บทของรัฐนัน้ ว่ามี
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การสร้ างชุมชนจินตกรรมขึ ้นในลักษณะที่ซ้อนทับกับชุมชนจินตกรรมของรัฐใน
รูปแบบเช่นไรบ้ าง
สรุป
จากที่ผ้ เู ขียนได้ เสนอข้ อถกเถียงอภิปรายถึงแนวคิดทฤษฎีและทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง พบว่า งานวิจยั เกี่ยวกับประเพณีประดิษฐ์ ในสังคมไทยมี
อยู่เป็ นจานวนมาก ในขณะที่งานวิจยั เกี่ยวกับรัฐนาฏกรรมและชุมชนจินตกรรม
ที่อธิบายสังคมไทยยังมีอยู่อย่างจากัด และมักจะเป็ นการอธิ บายความเป็ นรัฐ
นาฏกรรมและชุมชนจินตกรรมที่อยู่ในระดับรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเป็ นรัฐ
นาฏกรรมมักจะถูกอธิบายด้ วยชุดความรู้ เกี่ยวกับสถาบันกษัตริ ย์ สถาบันทหาร
สถาบันตุลาการ ในขณะที่งานวิจยั เกี่ยวกับประเพณีประดิษฐ์ มกั จะอธิบายสรุ ป
ให้ เข้ าใจได้ ว่า เป็ นผลมาจากการขยายตัวของสังคมสมัยใหม่เหมือนทราบกันดี
อยู่แล้ ว จนความทันสมัยหรื ออิทธิ พลภายนอกสังคมไทยได้ ส่งผลให้ เกิ ดการ
ปรับตัว ฟื ้นฟู ผลิตและสร้ างประเพณี ใหม่ขึน้ มาเพื่ อตอบสนองต่อความเป็ น
ชุมชน วัฒนธรรม ต่อเศรษฐกิจ ตอบสนองต่อชนชัน้ และผลประโยชน์ทางการ
เมือง เป็ นต้ น
การอธิบายเช่นนี ้ ถึงแม้ ว่างานวิจยั เกี่ยวกับประเพณีประดิษฐ์ บางส่วน
จะให้ พื น้ ที่ ต่อชุมชนผู้คนที่ สะท้ อนการใช้ ประเพณี เป็ นเครื่ องมื อในการสร้ าง
ความหมายและช่วงชิงคานิยามเพื่อแสดงอัตลักษณ์ของตน ซึ่งงานวิจยั เกี่ยวกับ
รัฐนาฏกรรมและชุมชนจินตกรรมไม่ได้ ให้ ความสาคัญกับประเด็นนี ้ แต่อย่างไรก็
ตาม การศึกษาประเพณีประดิษฐ์ ที่ผ่านมาก็ยงั ไม่มีคาอธิบายเกี่ยวกับประเพณี
ประดิษฐ์ ที่อยู่ในฐานะเป็ นเครื่ องมือของการสร้ างรัฐนาฏกรรมที่ชมุ ชนหรื อผู้คนที่
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ไม่ใช่รัฐได้ เข้ าไปมีส่วนร่ วมในการจัดการแสดงในพิธีเพื่อสะท้ อนความยิ่งใหญ่
ของรัฐหรื อมีอานาจที่ทับซ้ อนรัฐเช่นกัน ตลอดจนยังไม่มีคาอธิ บายให้ เห็ นถึง
ความแตกต่างหรื อคล้ ายคลึงในการแสดงรัฐนาฏกรรมของชุมชนหรื อผู้คนต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้ อง
การทาความเข้ าใจความแตกต่างหลากหลายของประเพณีประดิษฐ์ ใน
ฐานะรัฐนาฏกรรมที่มีการซ้ อนทับกันของอานาจรัฐและท้ องถิ่นของประชาชนว่า
ช่วยสร้ างความเป็ นชุมชนจินตกรรมร่ วมในอาณาบริ เวณทางสังคมเดียวกันได้
หรื อไม่อย่างไรนัน้ น่าจะเป็ นส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่ จะช่วยเติมเต็มและขยาย
มุมมองการศึกษาทางด้ านนี ้มากขึ ้น
ดังนัน้ การอธิบายให้ เห็นถึงการซ้ อนทับกันของอุดมการณ์และอานาจ
ของรัฐกับท้ องถิ่นที่อยู่ในอาณาบริ เวณเดียวกัน พร้ อม ๆ กับการแสดงประเพณี
ประดิษฐ์ ในฐานะรัฐนาฏกรรมของชุมชนหรื อผู้คนในบริ เวณดังกล่าวที่มีลกั ษณะ
แตกต่างและหลากหลาย จึ งสมควรได้ รั บการพิ จารณาให้ ความส าคัญเพื่ อ
ถอดรหัสว่า ปรากฏการณ์ ดังกล่าวสะท้ อนให้ เห็ นการยอมรั บความแตกต่ าง
หลากหลายของวัฒนธรรมในรูปของประเพณีประดิษฐ์ ที่แตกต่างหลากหลายนัน้ ๆ
ได้ หรื อไม่อย่างไร และทาให้ ผ้ คู นมีการจัดความสัมพันธ์และสร้ างระบอบอารมณ์
ความรู้สกึ ต่อความเป็ นชุมชนจินตกรรมในลักษณะอย่างไร
จากพรมแดนความรู้จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องและข้ อถกเถียงเชิงแนวคิด
และทฤษฎี ผู้เขียนต้ องการเสนอว่า เราสามารถที่จะศึกษาประเพณีประดิษฐ์ ซึ่ง
เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของรั ฐ นาฏกรรมที่ เ กิ ดขึ น้ ในรั ฐชาติ สมัยใหม่ ในฐานะที่ เป็ น
เครื่ องมือในการสร้ างชุมชนจินตกรรมต่อประชาชนของชาติ โดยผูกโยงเข้ ากับ
ระบบเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางอุดมการณ์กบั ชุมชนและผู้คนต่าง ๆ เข้ าไว้
ด้ วยกัน รัฐนาฏกรรมจึงมิได้ สะท้ อนการแสดงพิธีที่ยิ่งใหญ่ของรัฐเพียงอย่างเดียว
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เท่านัน้ ทว่าการศึกษาเกี่ ยวกับประเพณี ประดิษฐ์ ซึ่งมีความสัมพันธ์ ต่อการเข้ า
ร่วมสร้ างความหมายของรัฐนาฏกรรมจะชี ้ให้ เห็นความเป็ นชุมชนจินตกรรมที่มี
ทังอ
้ านาจรัฐและอานาจท้ องถิ่นซ้ อนทับร่ วมกันภายใต้ บริ บทรัฐชาติสมัยใหม่ได้
เช่นเดียวกัน กล่าวคือ การดารงอยู่ร่วมกันของอานาจรัฐและอานาจท้ องถิ่นเป็ น
การพยายามสร้ างนิยามของรัฐชาติในฐานะชุมชนจินตกรรมที่วางอยู่บนการจัด
ความสัมพันธ์ เชิ งอ านาจใหม่ผ่า นประเพณี ประดิษฐ์ เชิ งรั ฐนาฏกรรม ดังนัน้
การศึกษาประเพณีประดิษฐ์ ที่บูรณาการกับการศึกษารัฐนาฏกรรมจึงน่าจะเป็ น
แนวพิ นิ จใหม่ที่ จะช่วยเติมเต็ มความหมายและเห็ นมุมมองการสร้ างชุมชน
จินตกรรมในสังคมไทยอีกด้ านที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น
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