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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นบทความวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสร้าง
พลเมืองเข้มแข็งผ่านพิธ ีกรรมรำแม่ มด ตำบลสะเดาใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัด
ศรีสะเกษ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ 1) กลุ่มแม่มดตามรุ่นวัยต่าง ๆ 2) ญาติ
ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยพิธีกรรมรำแม่มด 3) ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วย
พิธีกรรมรำแม่มด และ 4) ชาวบ้านในชุมชน ใช้การสุ่มประชากรแบบ Snowball
Sampling จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถาม การ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม โดยรวบรวมข้อมูลจากตำรา บทความ และเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของแนวคิดวัฒนธรรม และแนวคิดการสร้างพลเมือง และ
จากการสัมภาษณ์จากแบบสอบถาม โดยจะสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวกับกลุ่มตัวอย่าง
ผลจากการศึกษาพบว่า การสร้างพลเมืองเข้มแข็งของคนในชุมชนมี 3 วิธี คือ 1) การ
สืบทอดบทบาทหน้าที่ของแม่มด เป็นการส่งต่อบทบาทแม่มดให้กับลูกหลานในวงศ์
ตระกูลให้รับหน้าที่ในการเป็นแม่มดรักษาคนป่วย ซึ่งจะทำการคัดเลือกคนในวงศ์
ตระกูลในการรับหน้าที่อาจมีแค่ 1 คนหรือมากกว่านั้น 2) ความเชื่อกับการรักษาโรค
การรักษาโรคด้วยพิธีกรรมรำแม่มด เป็นการรักษาอาการเจ็บป่วยซึ่งคนที่เจ็บป่วยไม่
สามารถรักษาได้ด้วยทางการแพทย์สมัยใหม่ จึงหันมารักษาด้วยพิธีกรรมดั้งเดิมของ
คนในชุมชน และ 3) การเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน ในการประกอบพิธีกรรมจะมี
คนที่มาร่วมงานทั้งที่เป็นเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และชาวบ้าน การมารวมตัวกันใน
พิธีกรรมทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน และถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้
ให้กับคนรุ่นหลัง เป็นการอนุรักษ์พิธีกรรมอีกรูปแบบหนึ่ง
คำสำคัญ: รำแม่มด, พลเมือง, ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม
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ABSTRACT
This qualitative research aims to examine how modern citizens
were molded or created through Rum-mae-mod in Sadao Yai
Subdistrict, Khukhan District, Sisaket Province. Twenty samples
selected using snowball sampling were: 1) a group of Maemod with
different ages, 2) relatives of patients healed through Rum-mae-mod
ritual, 3) patients cured toward Rum-mae-mod ritual, and 4) villagers
in the community. Based on concepts of culture and citizen creation,
related documentary data were assembled to construct research
tools comprising: participatory observation, questionnaires, and indepth interviews with subtopics. Results showed that building strong
citizens in the community was completed through three ways: 1)
Maemod’s succession to her selected descendants in order to heal
patients in the community, 2) belief of the villagers who agreed to be
healed by Maemod since modern medicine had been unsuccessful
in healing them, and 3) collaborative learning of the villagers with
different ages through the ritual participation which also implied the
ritual conservation.
Keywords: Rum-mae-mod, Citizens, Culture Geography
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1. บทนำ
ประเพณีวัฒนธรรมเป็นแบบแผนการ
ประพฤติปฏิบัติและแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึก
คิดในสถานการณ์ต ่ าง ๆ ที่สมาชิ กในสั งคม
เดียวกันสามารถเข้าใจ มีการยอมรับและใช้
ปฏิบัติร่วมกัน เป็นความเจริญงอกงาม ซึ่งเป็น
ผลมาจากระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์
กั บมนุ ษย์ มนุ ษย์ ก ั บสั งคม และมนุ ษย์ กั บ
ธรรมชาติมีการสั่งสมและสืบทอดจากรุ่นหนึ่ง
ไปยั งอี กรุ ่ นหนึ ่ ง จนกลายเป็ น แบบแผนที่
สามารถเรี ยนรู ้ ก ่ อให้ เกิ ดผลผลิ ตกรรมและ
ผลผลิ ต ที ่ เ ป็ น รู ป ธรรมและนามธรรม
ซึ่งประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่ อ เป็ นสิ ่ งที่
เกี่ยวพันกับมนุ ษย์ต ั้ งแต่ เกิ ดจนตาย แต่ ละ
พื้นที่จะมีประเพณีความเชื่อแตกต่างกันออกไป
ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม และการดำรงชีพของ
ประชาชนในพื ้ นที ่ โดยเฉพาะในพื ้ นที ่ ภ าค
อีสาน ที่วิถีชีวิตผู้คนมีความเป็นอยู่แบบพึ่งพา
อาศั ยเกื ้ อกู ลระหว่ างคนกั บคน และคนกั บ
ธรรมชาติ การเรี ยนรู ้ ของผู ้ คนยั งยึ ดติ ดกับ
ศาสนาและครอบครัว ส่งผลให้ความสำคัญของ
วัฒนธรรมในภาคอีสาน ยังทำหน้าที่เสมือน
กฎหมายที่คอยบังคับควบคุมสมาชิกในสังคม
ให้ปฏิบ ัติตามในวิ ถี ประเพณี (สารภี ขาวดี ,
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2555) ซึ ่ งประเพณี ท ี ่ สำคั ญในภาคอี ส านมี
หลากหลายดังเช่น ฮีต 12 คลอง 14 นอกจากนี้
ยั งมี ประเพณี เฉพาะที ่ ปฏิ บ ั ต ิ ท ี ่ แตกต่ างกัน
ออกไปของแต่ละชุมชน แต่ละความเชื่อ ดังเช่น
บุญคูนลาน บุญข้าวจี่ บุญพระเวส แซนโฏนตา
และรำแม่มด เป็นต้น
สำหรั บ พิ ธ ี ก รรมรำแม่ ม ด เป็ น
พิธีกรรมอย่างหนึ่งที่คนในชุมชนเขมร ที่อาศัย
อยู่ในจังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ หรือ
แม้ แต่ ป ระเทศกั มพู ช ายั ง คงสื บ ต่ อ กั น มา
ถึงแม้ว่าสังคมโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาไปมากเพียงใด แต่เมื่อเกิดปรากฏการณ์
แปลกประหลาดกับคนในหมู่บ้านหรือในชุมชน
สมาชิ ก ในชุ ม ชนไม่ ส ามารถหาคำตอบได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคนในหมู่บ้านเกิดอาการ
เจ็บป่วยแบบไร้สาเหตุ และได้พยายามรักษา
ในทางวิทยาศาสตร์ จนที่สุดไม่สามารถรักษาได้
สิ่งสุดท้ายที่คนในชุมชนจะนึกถึงคือ เกิดจาก
การกระทำของครูกำเนิด อาจถูกคุณไสย์ (ไสย
ศาสตร์) อาจเกิดจากการล่วงเกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์
หรือคนป่วยอาจกระทำการใด ๆ อันเป็นการ
ล่วงเกิน หรือเป็นเหตุให้อำนาจเหนือธรรมชาติ
ไม่พอใจจะโดยความตั้งใจ หรือไม่ก็ตาม ปกติ
คนในชุมชนชาวเขมรจะมีความเชื่อร่วมกันว่า
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อะไรก็ตามที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้น่าจะมา
จากอำนาจที่มองไม่เห็นกระทำให้มีเหตุร ้ าย
ดังนั้นเมื่อมีเหตุให้เป็นไปแล้วคนส่วนใหญ่ใน
ชุ มชนเขมรมั กนึ กถึ งร่ างทรง หรื อรำแม่ มด
เพราะเชื่อว่าสามารถทำนายทายทัก และหา
วิธีแก้ไขให้ทุกอย่างคลี่คลายได้ (สารภี ขาวดี,
2555) ซึ่งรำแม่มด เป็นพิธีกรรมการละเล่น มี
จุดประสงค์เพื่อบำบัดรักษาโรคต่าง ๆ เพื่อเป็น
การไถ่โทษ ขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้กระทำ
การล่วงเกิน โดยทั้งเจตนาหรือไม่ก็ตาม นิยม
เล่นกันในหมู่คนที่พูดภาษาเขมร ซึ่งอาศัยอยู่
ในแถบอี ส านใต้ ได้ แ ก่ จั ง หวั ด สุ ร ิ น ทร์
ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ การละเล่นนี้มีมาตั้งแต่สมัย
โบราณ ไม่มีหลักฐานว่ าเกิดมาตั้ งแต่ เมื ่ อไร
แต่ปรากฏว่ามีฝั่งประเทศกัมพูชาด้วยเข้าใจว่า
มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาโรคเช่นเดียวกัน ทว่า
จะเรี ยกต่ างกั น ออกไปว่ าพิ ธ ี อารั กษ์ หรื อ
เพลงอารั กษ์ (สุภณี ช่วยบุญชู และนัฏฐิ กา
สุนทรธนผล, 2559)
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แต่เมื่อสังคมยุคโลกาภิวัตน์มีการเปลี่ยนแปลง
อย่ างรวดเร็ ว วั ฒนธรรมภายนอกที ่ หลั ่ งไหลเข้ ามาสู่
สังคมไทยอย่างรวดเร็วและรุนแรงวัฒนธรรมประเพณีอัน
ดีงามที่สืบทอดกันมา อาจเลือนหายหรือสูญหายไปตาม
กาลเวลา แม้แต่การรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาใน
ชีว ิตประจำวันมากขึ้น เป็นผลให้ว ัฒนธรรมบางอย่ าง
หายไปจากสังคมไทย ดังเช่นภายหลังประเทศไทยลงนาม
ในสนธิสัญญาบราวน์ริ่งเมื่อ พ.ศ. 2398 ในสมัยรัชกาลที่ 4
เป็นต้นมา วัฒนธรรมตะวันตกเริ่มมีอิทธิพลและเข้ามาสู่
สั งคมไทย ช่ วงรั ชกาลที่ 5 เกิ ดการเปลี ่ ยนแปลงเชิ ง
โครงสร้าง เกิดการขยายอำนาจของรัฐไปทั่วราชอาณาจักร
โดยการปรับปรุงการปกครองท้องถิ่น (มณฑลเทศาภิบาล)
เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อระหว่างรัฐบาล
ในกรุงเทพกับหัวเมืองนอกราชธานี (ตระกูล มีชัย, 2563)
และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ได้มีส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อวิถี
ชีวิต ประเพณี และพิธีกรรมของชุมชนที่ได้รับผลกระทบนี้
คือการที่ภาครัฐสั่งห้ามไม่ให้ชุมชนท้องถิ่นทรงเจ้าเข้าผี
ตามกฎหมายของรัฐสยามในยุคนั้น ทำให้พิธีกรรม หรือ
ประเพณี ในเรื่ องนี้ เป็ นสิ ่ งที่ผ ิ ดกฎหมาย ประกอบกั บ
ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคมไปสู่สังคม
สมัยใหม่ รับเอานวัตกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม
ตะวันตกเข้ามาเพิ่มขึ้น มีผลให้การดำเนินชีวิตของคนไทย
เปลี่ยนแปลงไป วิถีชีวิตของประชาชนจากสังคมเกษตร
ไปสู่สังคมอุตสาหกรรม เกิดความเจริญทางอุตสาหกรรม
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ความเป็ น เมื อง ขาดความเอาใจใส่ ประเพณี ด ั ้ ง เดิ ม
Klausner (1987 อ้างในสรรเกียรติ กุลเจริญ, 2558) ได้มี
ความเห็นว่า “วัฒนธรรมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อย
เป็นค่อยไป วิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีมีการ
ปรับตัว อัตราการเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปอย่างรวดเร็วใน
เขตเมื องและกรุ งเทพมหานคร ในขณะที ่ ในชนบทมี
การเปลี ่ ย นแปลงแต่ จ ะช้ ากว่ า ” ผลกระทบจากการ
เปลี ่ ยนแปลงดั งกล่ าวทำให้ ประเพณี ว ั ฒนธรรมอั นดี
บางอย่างสูญหายไปอย่างน่าเสียดาย ประเพณีวัฒนธรรม
ที่คงอยู่ได้รับผลกระทบเกิดการเปลี่ยนแปลงในประเพณี
วัฒนธรรมแตกต่างกันไป (สรรเกียรติ กุลเจริญ, 2558)
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจว่าเมื่อสังคมมี
การเปลี ่ ยนแปลง ประเพณีว ัฒนธรรมได้ รั บ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง คนในชุมชนจะ
มีการสร้างความเข้มแข็งอย่างไร ให้ประเพณีไม่
เลือนหายและยังคงอยู่ให้กับอนุชนรุ่นหลังได้
เรียนรู้และรักษาต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการสร้างพลเมืองเข้มแข็ง
ผ่านพิธีกรรมรำแม่มด
3. วิธีการวิจัย
รำแม่มด: การสร้างพลเมืองเข้มแข็ง
ในสังคมสมัยใหม่ผ่านมโนทัศน์ภูมิศาสตร์
วัฒนธรรม เป็นวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
ผู้วิจัยใช้เครื่องมือวิจัยคือ แบบสอบถาม
และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 1) กลุ่มแม่มดตามรุ่น
วัยต่าง ๆ 2) ญาติของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยพิธีกรรมรำแม่มด 3) ผู้ป่วยที่เข้า
รับการรักษาด้วยพิธีกรรมรำแม่มด และ 4) ชาวบ้านในชุมชน ใช้การสุ่มประชากร
แบบ Snowball Sampling จำนวน 20 คน
สำหรับพื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ตำบลสะเดาใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัด
ศรีสะเกษ สำหรับตำบลสะเดาใหญ่มีทั้งหมด 17 หมู่บ้าน ผู้วิจัยจะสุ่มในการเก็บ
ข้อมูลจากหมู่บ้านที่มีการจัดพิธีกรรมในหมู่บ้าน โดยจะเข้าไปมีการสังเกตการณ์แบบ
มีส่วนร่วมกับคนในชุมชน โดยขั้นแรก ผู้วิจัยจะติดต่อสอบถามกับบุคคลที่อาศัยใน
ตำบลสะเดาใหญ่ ถึงการจัดพิธีกรรมว่ามีหมู่บ้านไหนที่จัดบ้าง เมื่อทราบวั นเวลาที่
แน่นอนผู้วิจัยจะไปก่อนการเริ่มพิธีกรรม 1 วัน เพื่อไปสัมภาษณ์กับคนในชุมชน แม่
มด และชาวบ้าน เมื่อถึงวันที่จัดพิธีกรรมผู้วิจัยจะเข้าไปสังเกตการณ์แบบมีส่วน
ร่วมกับคนในชุมชนโดยเข้าไปร่วมในงานพิธีกรรมรำแม่มด และการมีการสอบถามกับ
ชาวบ้านที่เข้ามาร่วมในพิธีด้วย

รำแม่มด: การสร้างพลเมืองเข้มแข็งในสังคมสมัยใหม่
ผ่านมโนทัศน์ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) รวบรวมข้อมูลจากตำรา
บทความ และเอกสารงานวิ จ ั ย ที่
เกี่ยวข้อง ในเรื่องของแนวคิดวัฒนธรรม
และแนวคิดการสร้างพลเมือง
2) รวบรวมข้ อมู ล โดยการ
สั มภาษณ์ จากแบบสอบถาม โดยจะ
สัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวกับผู้สัมภาษณ์
ได้แก่ (1) กลุ่มแม่มดตามรุ่นวัยต่าง ๆ
(2) ญาติของผู้ป่วยที่เข้ารับการรั กษา
ด้วยพิธีกรรมรำแม่มด (3) ผู้ป่วยที่เข้า
รับการรักษาด้วยพิธีกรรมรำแม่มด และ
(4) ชาวบ้านในชุมชน เป็นต้น
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื ่ อเก็ บ ข้ อ มู ล ครบถ้ ว นตาม
วัตถุประสงค์ ผู้วิจัยจะได้นำข้อมูลทั้งหมดที่
ได้มาเรียบเรียง จากนั้นจะทำการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ ข ้ อมูลการสั มภาษณ์ จาก
แบบสอบถาม และเขียนออกมาในรูปแบบ
การบรรยายเชิงพรรณนา
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รำแม่มด: การสร้างพลเมืองเข้มแข็ง
ความเป็นพลเมืองเป็นคำที่เริ่มใช้กันมากขึ้น
ในช่วง 2 ทศวรรษของการเปลี่ยนแปลงทางการเมื องที่
พลังประชาชนในสังคมรวมตัวเข้าร่วมขับเคลื่อนกดดันให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเป็นอำนาจทาง
การเมืองที่เป็นอิสระจากอำนาจรัฐจนเกิดการเมืองของ
พลเมืองที่มีการขยายตัวและทำงาน รูปแบบต่าง ๆ โดยไม่
ต้องพึ่งพาอำนาจจากรัฐ เช่ น องค์กร สมาคม องค์ กร
พั ฒนาเอกชนที ่ ทำงานด้ านสิ ่ งแวดล้ อม สาธารณสุ ข
สื่อสาธารณะ การศึกษา เป็นต้น มีผู้เสนอประเด็ นการ
เรียนรู้เพื่อความเป็นพลเมืองไว้หลากหลายท่าน อาทิเช่น
สุรวุฒิ ปัดไธสง (2542) ได้เสนอประเด็นในการเรียนรู้เพื่อ
ความเป็นพลเมืองไว้ 3 ด้าน ได้แก่

รำแม่มด: การสร้างพลเมืองเข้มแข็งในสังคมสมัยใหม่
ผ่านมโนทัศน์ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม

1) สังคมไทยเป็นสังคมรวมศูนย์อำนาจ
จึงส่งผลให้เกิดการรวมอำนาจการจัดการศึกษาและ
กลายเป็ นอุ ปสรรคต่ อการสร้ างพลเมื องสำหรั บ
ประชาสังคม
2) การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง
เป็นกระบวนการทางสังคม (การศึกษานอกระบบ)
ที่สามารถสร้างพลเมืองในประชาสังคม
3) กระบวนการทางสังคมในระดับชุมชน
โดยเฉพาะในชุมชนของไทยเป็นกระบวนการเรียนรู้
ที่ช่วยสร้างบุคคลให้มีความเป็นพลเมืองของชุมชน
ที ่ พร้ อมจะเป็ น ส่ ว นหนึ ่ งของประชาสั งคมไทย
ต่อไป โดยเฉพาะในประเด็นข้อที่สาม ที่ผู้วิจัยมอง
กระบวนการทางสังคมในระดับชุมชนโดยเฉพาะใน
ชุมชนของไทยเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ช่วยสร้าง
บุคคลให้มีความเป็นพลเมืองของชุมชนได้ คือชุมชน
สามารถสร้างพลเมืองขึ้นมาได้ โดยผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ของชุมชน ซึ่งรำแม่มด ถือเป็นกระบวนการ
เรียนรู้อย่างหนึ่งของประเพณีวัฒนธรรมในชุมชน ที่
จะสร้างให้เยาวชนในชุมชนรู้จักอนุรักษ์ หวงแหน
ประเพณี วัฒนธรรมเอาไว้ มิให้เลือนหายไปได้ เพื่อ
จะสืบทอดต่อไปในอนาคต ซึ่งหากในอนาคตได้มีการ
รวมกลุ่มหรือจัดตั้งกลุ่มแม่มดขึ้นมาในชุมชน มีการ
ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จะทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
มีการขับเคลื่อนประพณีรำแม่มดได้ต่อไป
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หรื องานศึ กษาของเลิ ศชาย ศิ ร ิ ชั ย
(2542) ได้ชี้ให้เห็นว่าสังคมไทยจะสามารถพัฒนา
ไปข้ างหน้ าในลั กษณะที ่ ประชาชนสามารถ
ปกครองตนเองได้ โดยมีความสามารถ จิตสำนึก
มีความกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในกิ จการ
สาธารณะจะต้ องมี การส่ งเสริมการศึ กษาเพื่ อ
ความเป็นพลเมืองอย่างจริงจัง และเกิดจากความ
ร่ วมมื อของทุ กฝ่ าย ซึ ่ งจากที ่ กล่ าวมาทำให้
วิเคราะห์ได้ว่าประชาสังคมกับพลเมืองมีความ
สอดคล้องระหว่างกัน เพราะประชาสังคมเกิดขึ้น
ได้จากการเป็นพลเมืองที่ดี ซึ่งคุณลักษณะของ
พลเมื อ งดี จ ะต้ อ งรู ้ จ ั ก หน้ า ที ่ ข องตนเอง
และรู้ จั ก การเสี ย สละเพื่ อ ส่ ว นรวมเป็ น หลั ก
เมื่อคิดเช่นนี้แล้วการรวมกลุ่มของกลุ่มคนจำนวนหนึ่งหรือความสำนึกในการเป็น
พลเมืองที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทิศทางที่ดีขึ้นจึงเรียกได้ว่าเป็นประชา
สังคมอย่างแท้จริง ทั้งนี้ประชาสังคมยังถือว่าเป็นตัวกลางในการแสดงพื้นที่ ของ
พลเมืองเพื่อให้รัฐเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกด้วย ในขณะเดียวกันการเป็นพลเมืองที่ดีก็
เกิดจากประชาสังคมที่มีความเข้มแข็งเช่นกัน โดยเป็นการประสานความร่วมมื อ
ระหว่างกันของพลเมืองเพื่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม หากทุกคนรู้จักในหน้าที่ของ
ตนเองและปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างแข็งขันก็จะทำให้เกิดการพัฒนาสังคมอย่าง
ยั่งยืนและปราศจากซึ่งปัญหาสังคม ดังนั้นอาจมองได้ว่า การพัฒนาความเป็นพลเมือง
นั้นจำเป็นต้องสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยผ่านการขัดเกลาทั้งทางสถาบัน
ครอบครัว สถาบันทางสังคม สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อสาธารณะ และอื่น ๆ
ให้พลเมืองได้มีจิตสำนึกสาธารณะและมีส่วนร่วมตามบทบาทและหน้าที่ที่ส ังคม

รำแม่มด: การสร้างพลเมืองเข้มแข็งในสังคมสมัยใหม่
ผ่านมโนทัศน์ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม

กำหนดตามวิถีประชาธิปไตย เช่นเดียวกับกรณีของรำแม่มด: การสร้างพลเมือง
เข้มแข็ง ต้องสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับเยาวชนในชุมชน ได้แก่ 1)
การสร้างจิตสำนึกให้กับคนรุ่นใหม่ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป 2) ปลูกฝัง
ให้คนรุ่นใหม่เห็นความสำคัญของประเพณีรำแม่มด โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้จาก
ชุมชน เช่น การเข้าร่วมพิธีรำแม่มด จะทำให้เห็นถึงขั้นตอน และความสำคัญของ
พิธีกรรม ซึ่งเมื่อเยาวชนเห็นกระบวนการนั้น ๆ จะทำให้เกิดการซึมซับ เรียนรู้ และ
ศึกษาเพิ่มเติม จนนำไปสู่การปฏิบัติในที่สุด นอกจากนี้ผู้วิจัยมองว่า การสร้างพลเมือง
เข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุ มชน จำเป็นต้องได้ร ับการปลูกฝั งจากสถาบันครอบครั ว
สถาบันทางสังคม และสถาบันการศึกษา เป็นต้น เช่นเดียวกับพิธีกรรมรำแม่มด เป็น
พิธีที่สืบทอดกันมานาน ถ้าเยาวชนได้รับการปลูกฝัง ให้รู้จักพิธีกรรม และการมีส่วน
ร่วม จะทำให้ในชุมชนยังคงมีการสืบทอดพิธีรำแม่มดสืบไปจากรุ่นสู่รุ่น และการสร้าง
พลเมืองต้องได้รับการสนับสนุนจากระบบของสังคม จึงจะเปลี่ยนให้ประชาชนให้เป็น
พลเมืองที่รับผิดชอบประเทศได้ เช่นเดียวกันกับรำแม่มด เยาวชนในชุมชนควรได้รับ
การเรียนรู้และสนั บสนุ นจากทุ กระบบของชุมชน เพื่อให้รู้จักอนุรั กษ์หวงแหน
วัฒนธรรมที่มีอยู่ มิให้เลือนหายไปตามกาลเวลา
4. ผลการวิจัย
ผลจากจากวิจัยครั้งนี้ที่ได้มาจาก
การสัมภาษณ์จากแบบสอบถาม พบว่า
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ
อนุรักษ์ประเพณีรำแม่มดให้คงอยู่ต่อไป
มีวิธีดังนี้
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4.1 การสืบทอดบทบาทหน้าที่ของแม่มด
พิธีรำแม่มดเป็นการรักษาความเจ็บป่วย
ของผู้คน ที่ได้เกิดอาการเจ็บป่วยและรักษาไม่หายจาก
ทางการแพทย์ จึงได้จัดพิธีรำแม่มดขึ้นมาตามความ
เชื่อ สำหรับกลุ่มคนที่เป็นแม่มดจะมีการถ่ายทอดจาก
เครือญาติให้การทำหน้าที่ ดังเช่นการสัมภาษณ์ ฟ้า
(นามสมมุติ) เธอมีอายุ 20 ปี เธอได้เล่าจุดเริ่มต้นของ
การเป็นแม่มดให้ฟังว่า
“คือเริ่มต้นจากที่คนในครอบครัวไม่สบายค่ะ จึงมีการจัดการเล่นรำแม่มด
ขึ้นมา วันนั้นหนูได้ไปร่วมงานในพิธี เพราะว่าในการทำพิธีรำแม่มด คนที่เป็นญาติพี่
น้องกันต้องมาร่วมงานกันทุกคน แม้ว่าจะอยู่ต่างถิ่นก็ ตาม ก็ต้องมาร่วมในงานค่ะ
พอพิธีเริ่ม แม่ครูซึ่งเป็นคนควบคุมดูแลแม่มดทั้งหมด เขาก็มาชี้ตัวหนูว่าอยากให้ไป
เป็นแม่มด อยากให้มาเล่น แล้วหนูก็เลยเดินตามแม่ครูไป และทำตามที่แม่ครูบอก
โดยได้ทำพิธี ขอขมา ซึ่งการขอขมาต้องมีการยกขันขอขมา ในขันจะมีของสำคั ญ
เตรียมขอขมา เช่น ซิ่นไหม ผ้าขาวม้า ผ้าขาวประมาณนี้ค่ะ พอยกขันและได้ยิ น
เสียงเพลงที่บรรเลงสำหรับการรำแม่มด ใช้เวลาไม่นานหนูก็รู้สึกตัวว่าตัวเองสั่น และ
ก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ เหมือนกับว่าไม่ใช่ตัวของเรา จากนั้นลุกขึ้นมารำ
จากวันนั้นจนถึงวันนี้หนูเป็นแม่มดมาแล้ว 2 ปีค่ะ”
ซึ่งฟ้าอธิบายต่อว่า ก่อนหน้าที่วงศ์ตระกูล
ของเธอคนที่ทำหน้าที่เป็นแม่มด คือป้าของเธอเอง แต่
เมื่อเธอมารับช่วงต่อและประกอบกับป้าของเธอมีอายุ
มาก ป้าจึงยุติบทบาทหน้าที่เป็นแม่มด และส่งต่ อ
หน้ าที ่ น ี ้ ให้ ก ั บเธอ ทำให้ เธอจึ งรั บหน้ าที ่ น ี ้ ไปโดย
ปริยาย เธออธิบายต่อว่าในวงศ์ตระกูลหนึ่งคนที่รับ
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บทบาทหน้าที่เป็นแม่มดอาจจะมีหลายคน หรือว่ามี
เพียงคนเดียวก็ได้ แต่สำหรับวงศ์ตระกูลของเธอ มี
เพี ยงเธอคนเดี ย วที ่ ร ั บบทเป็ นแม่ มด ดั งนั ้ นอาจ
วิเคราะห์ได้ว่า การสืบทอดบทบาทหน้าที่จากรุ่นหนึ่ง
ไปยังอีกรุ่นหนึ่ง เป็นการสร้างกลุ่มคนใหม่ให้ยั งคง
รักษาประเพณี ความเชื่อนี้เอาไว้มิให้สูญหาย ทำให้
เกิดการเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่น แม้ว่ายุคสังคมอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง หรือมีการรับเอาวัฒนธรรมใหม่ ๆ เข้ามา
แต่คนในชุมชนยังคงอนุรักษ์ประเพณี พิธีกรรมรำแม่
มดเอาไว้ ด้วยความเชื่อและความศรัทธา และส่งต่อ
บทบาทหน้าที่ให้กับลูกหลานไว้สืบต่อไป
4.2 ความเชื่อกับการรักษาโรค
รำแม่ มดเป็ นพิ ธ ี กรรมในการรั กษา
อาการเจ็บป่วยที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยทาง
การแพทย์ ดังนั้นคนในชุมชนจะใช้วิธีการรักษา
ตามพิธีกรรมความเชื่อที่สืบทอดกันมายาวนาน
โดยเชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอาการเจ็บป่วยที่ไม่
สามารถรักษาได้ หากมีการจัดพิธีกรรมรำแม่มด
จะช่วยให้อาการนั้นดีขึ้น จากการไปสังเกตการณ์
แบบมีส่วนร่วมของผู้ว ิจัยที่บ้านลุงน้อย (นาม
สมมุติ) อายุ 65 ปี ผู้วิจัยได้พูดคุยสอบถามกับ
ยายขาว ชาวบ้านที่ได้มาร่วมพิธีกรรมที่บ้านลุง
น้อย โดยสอบถามความเป็นมาของการจั ดพิธี
ทำแม่มดขึ้นมาที่บ้านลุงน้อย โดยยายขาวเล่าว่า
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“ลุงน้อยเมื่ อก่อนแกมีสุขภาพแข็งแรง ขยันทำงานและชอบช่วยเหลื อ
ชาวบ้าน แกเป็นคนอัธยาศัยดี ถ้ามีงานที่ไหนแกจะไปช่วยอย่างเต็มที่ แต่ว่ามาปีสอง
ปีที่ผ่านมา แกไม่ค่อยสบาย ไม่มีเรี่ยวแรง ลุกไปที่ไหนไม่ค่อยได้ และจากคนที่มี
อัธยาศัยดีแกไม่ค่อยพูดกับใคร ครอบครัวแกก็พาไปหาหมอที่ตั วจังหวัดไปรักษาที่
โรงพยาบาลแต่ไม่หาย แกเป็นมาจะเป็นปีแล้วที่แกไม่สบายเป็นแบบนี้”
และเมื่อผู้วิจัยได้สอบถาม
ต่อพอจัดทำพิธีรำรำแม่มดขึ้นมา
ลุ ง น้ อ ยมี ล ั ก ษณะอาการเป็ น
อย่างไรบ้าง ยายขาว (นามสมมติ)
อธิบายต่อว่า
“ก่อนวันงานจะมีการจัดเตรียมปะรำพิธี 1 วัน
วันที่มาช่วยงานก่อนนั้นลุงน้อยเข้ามาทักทาย ดูพูดคุย
ได้มากกว่าที่แกเป็นอยู่ และวันนี้ที่จัดพิธีขึ้นมาดูลุงน้อย
อาการดี ขึ ้นมาก ลุกเดินไปไหนมาไหนได้ ยายก็ ไม่ รู้
เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไร เพราะก่อนหน้านี้แกไม่
มีเรี่ยวแรงเลย พอได้จัดพิธีรำแม่มดขึ้น ดูร่างกายแกดี
ขึ้นมามาก”
จากการที่ผู้วิจัยได้พูดคุยกับยายขาว เห็นได้ว่าการจัด
พิธีรำแม่มดขึ้นมาอาจเป็นการช่วยให้ผู้ป่วยมีกำลังใจขึ้นมา
มาก เนื่องจากหากมีครอบครัวไหนที่จัดพิธีรำแม่มดขึ้นมา
คนในครอบครัว ญาติพี่น้องจะต้องมาร่วมในงาน ดังนั้นเมื่อ
ญาติพี่น้องลูกหลานได้กลับมาเยี่ยม เป็นการสร้างขวัญหรือ
กำลังใจให้กับผู้ป่วย หรือบางครั้งเกิดจากแรงศรัทธาความ
เชื่อในการรักษาโรคด้วยวิธีนี้กับตัวผู้ป่วยเป็นไปได้
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นอกจากนี้ความเชื่อเรื่องความเจ็บป่วยไม่ได้เกิดขึ้นมาแค่กับ
ตัวผู้ป ่วย ความเจ็บป่วยหากเกิดขึ้นกับแม่มดและได้มารำในพิ ธี
อาการเจ็บป่วยที่มีจะมีอาการที่ดีขึ้น ดังที่ฟ้า (นามสมมติ) เล่าให้ฟัง
ถึงประเด็นนี้ว่า
“ตอนนั้นหนูเท้าพลิก และบวมไม่หายไปหาหมอ และรักษาอยู่ 3 เดือน
หมอบอกว่าห้ามเดิน ให้อยู่นิ่ง ๆ ถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องใช้เท้าเดินให้มาก คือมันยังไม่ดี
ขึ้นค่ะ แต่ทีนี้ที่แถวบ้านหนูมีงานรำแม่มด และเขามาบอกให้หนูไปร่วมงานในพิธี
พี่ที่มาบอกเป็นพี่ที่สนิมกัน หนูไม่รู้จะปฎิเสธยังไง คืนนั้นหนูเลยได้ไปรำในพิธี ทั้งที่
ขายังบวม ยังเดินไม่ได้ ซึ่งการรำมันต้องรำทั้งคืน จนกระทั่งถึงเช้า แต่ว่าพอรำเสร็จ
กลับบ้านไปนอนและตื่นขึ้นมา ปรากฏว่าเท้าที่บวมอยู่มันเริ่มยุบตัวลง หนูก็ไม่รู้ว่า
ทำไมมันดีขึ้น แต่หนูว่าการรำแม่มดเหมือนเป็นการรักษาโรคเราไปในตัวด้วยค่ะ”
จากการที่ฟ้าได้อธิบายถึงประเด็นนี้ เห็นได้ว่าความเชื่ อ
กับการักษาโรคโดยพิธีกรรมรำแม่มด ไม่ได้มีแค่ความเชื่อแค่คนที่
เจ็บป่วยเท่านั้น ยังเป็นผลมาถึงคนที่รักษาคือ แม่มดที่ได้เข้าไปร่วม
ในพิธี เป็นการรักษาความเจ็บป่วยในร่างกายของแม่มดให้ดีขึ้นมา
ด้วย ดังนั้นเมื่อความเชื่อกับการรักษาโรคผ่านพิธีกรรมรำแม่มดยังคง
มีอยู่ในชุมชนการที่จะสืบทอดอนุรักษ์ให้ยังคงอยู่สามารถทำได้ด้วย
พลังศรัทธา และความเชื่อของคนในชุมชน เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คน
ในชุมชนเจ็บป่วยและรักษาด้วยการแพทย์สมัยใหม่ไม่หาย และไม่
สามารถหาคำอธิบายให้กับความเจ็บป่วยได้ คนในชุมชนจะใช้วิธีการ
รักษาแบบดั้งเดิมเข้ามาช่วย เพื่อให้หายจากความเจ็บป่วย
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ภาพที่ 1 กลุ่มคนที่เป็น
แม่มดในงานพิธี

ภาพที่ 2 การรำแม่มดใน
พิธีรักษาอาการเจ็บป่วย
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4.3 การเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน
จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในพิธี
รำแม่มด จะพบว่าในพิธีกรรมจะมีการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชน โดยญาติพี่น้องจะมาช่วยกันจั ดงาน
และที่อาศัยอยู่บ้านใกล้เรือนเคียง หรือคนในหมู่บ้าน
ต่ างช่ วยกั น เมื ่ อพิ ธ ี เริ ่ มในตอนเย็ น จะมี ท ั ้ งเด็ ก
เยาวชน และผู้สูงอายุมาร่วมในงาน จากการรวมตัว
กันของคนในชุมชนดังกล่าว ทำให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกันของคนในชุมชน ยกตัวอย่างเช่น ผู้วิจัยได้
สั ม ภาษณ์ น าง (นามสมมติ ) กำลั ง เรี ย นอยู ่ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งวันนี้เธอได้มาร่วมงานในพิธีกับ
ยายของเธอ เมื่อผู้วิจัยได้พูดคุยกับเธอ และสอบถาม
ประเด็นในพิธีว่า ในพิธีที่มีการฟ้อนรำกันอยู่รู้ไหมว่า
ทำอะไรกั น ซึ่งนางเธอตอบผู้ว ิจัยว่าเธอไม่ ทราบ
เธอจึงหันไปหายาย และถามว่าเขาทำอะไรกัน ซึ่ง
ยายได้อธิบายให้เธอฟังว่า
“ลุงน้อยไม่สบาย ไปหาหมอแล้วไม่หาย ดังนั้นจึงมีการจัดพิธีรำแม่มดขึ้นมา
เพื่อขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และขอให้อาการป่วยของลุงน้อยหายดี ” เมื่อเธอได้ทราบ
คำตอบเธอจึงหันมาอธิบายให้กับผู้วิจัย ซึ่งจากจุดเริ่มต้นตรงจุดนี้ ผู้วิจัยสังเกตได้ว่า
เด็กสามารถเกิดการเรียนรู้ได้โดยผ่านประสบการณ์จริง เช่นเดียวกับนาง ซึ่งการ
เรียนรู้ของเด็กสาวเริ่ มต้นโดยตามคุณยายของเธอมาร่วมงาน ซึ่งเธอไม่ได้เข้ าใจ
ความหมายของพิธีกรรมว่าจัดขึ้นเพื่ออะไร แต่เธอเห็นกระบวนการและวิธีการจัดงาน
สิ่งที่เป็นองค์ประกอบของการจัดงานขึ้นมา และเรียนรู้โดยการบอกเล่าของผู้เป็นยาย
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ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า การเรียนรู้อาจเริ่มต้น
ด้วยความไม่รู้ แต่เด็กจะเข้าใจเห็นถึงวิธีการในการจัดงาน
องค์ประกอบของพิธีกรรม เสื้อผ้าการแต่งกายของแม่มด
และหน้าที่ของกลุ่มคนที่จะให้ความรู้กับเด็กคือ ผู้ที่เข้ามา
ร่วมงานในพิธีไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ หรือชาวบ้า นที่ มา
ร่วมงาน ในการอธิบายถึงความสำคัญของพิธีกรรม ว่ามี
ความสำคัญอย่างไร จัดขึ้นมาเพื่อมีวัตถุประสงค์อย่างไร
และเด็กจะได้รับความรู้และถ่ายทอดจากกลุ่มคนที่เข้าใจ
พิธีกรรม ขณะเดียวกันเด็กที่เห็นพิธีกรรมที่เป็นของจริงใน
พื้นที่ สิ่งเหล่านี้เป็นการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบหนึ่งที่
อยู่นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน หรือโรงเรียน เด็ก
ได้สัมผัสถึงบรรยากาศ ความรู้สึกในการเป็นส่วนหนึ่งของ
การเข้ามาร่วมงาน
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ดังนั้นการจัดพิธีกรรมรำแม่มด เป็นส่วนหนึ่ง
ของการสร้ างพลเมื องเข้ มแข็ งโดยผ่ านกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน การถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้ ก ั บ เด็ กหรื อเยาวชนในการเข้ ามามี ส ่ ว นร่ ว มใน
พิธีกรรม มีการอธิบายประวัติความเป็นมา โดยถ่ายทอด
จากผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์ ซึ่งบางคนอาจเคยรับบท
เป็นแม่มดมาก่อน สิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดการซึ มซั บ
ข้อมูลจากที่ได้ฟัง ดังเช่นที่ บงกชรัตน์ เตชะไตรศั กดิ์
(2541) ได้ ม องว่ า การแพร่ ก ระจายทางวั ฒ นธรรม
อาจเป็นไปในทิศทางของการแพร่กระจายแบบขยาย
ออกไป (expansion diffusion) คือความคิดจะกระจาย
ไปทั่วหมู่ คน จากพื้นที ่ หนึ ่ งไปสู ่ อี กพื ้ นที่ หนึ ่ งขยาย
ออกไปเรื่อย ๆ ทำให้จำนวนผู้รู้ความคิดนั้นมากยิ่งขึ้น
และพื ้ นที ่ ท ี ่ เกิ ดเหตุ การณ์ น ั ้ น จะขยายวงกว้ า งขึ้ น
เช่นเดียวกันการจัดพิธีรำแม่มด อาจให้เกิดการเรียนรู้
โดยผ่านคนที่เข้ามาร่วมงาน โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่
เข้ามาร่วมงาน อาจมีการนำข้อมูลพูดคุยแลกเปลี่ ยน
ความคิดเห็นกับเพื่อนในโรงเรียน หรือเมื่อคุณครู ให้
นำเสนอพิธีกรรมในพื้นที่ เด็กนักเรียนที่เคยเข้าร่วม
พิธีกรรมรำแม่มด อาจมีความสนใจและเสนอประเด็น
การทำงานเรื่องนี้ให้กับเพื่อน ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น จากความคิดเห็นและความสนใจของกลุ่ม
อาจนำพาให้เกิดการอนุรักษ์ หวงแหนพิธีกรรมในพื้นที่
และทำให้ยังคงอยู่สืบไป
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5. อภิปรายผล
รำแม่ มด: การสร้ างพลเมื องเข้ มแข็ งในสั งคมสมั ยใหม่ ผ ่ านมโนทั ศน์
ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม พบว่า คนในชุมชนมีการสร้างพลเมืองเข้มแข็ง โดยการสืบทอด
บทบาทหน้าที่ของแม่มด เป็นการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ถือเป็นการอนุรักษ์พิธีกรรม
มิให้เลือนหาย โดยใช้กระบวนการทางสังคมเข้ามาช่วยในเรื่องของความสัมพันธ์ของ
เครือญาติในการปฏิบัติสืบทอดการเป็นแม่มดในวงศ์ตระกูลมิให้เลือนหายไป ยังคงให้
มีการรับทำหน้าที่นี้ต่อไป โดยจะคัดสรรจากคนในเครือญาติให้มารับช่วงต่อ จาก
กระบวนการดังกล่าวนี้ พบว่ามีความแตกต่างกับงานของ วีรชัย สิงห์คา (2562) ที่ได้
ทำการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีไทยพวน จังหวัดลพบุรี โดยงานของ วีรชัย สิงห์คา
ที่พบคือ ทายาทไทยพวนขาดความตระหนักไม่ให้ความสำคัญกับประเพณีของชุมชน
คนมาร่วมกิจกรรมน้อย เพราะต่างคนต่างทำ ทำให้ไม่หวงแหนในประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน ขณะที่งานศึกษาการสร้างพลเมืองเข้มแข็งพบว่า คนในชุมชน
ตระหนักและให้ความสนใจกับพิธีกรรมดังกล่าว มีเยาวชนหลายคนที่ได้รับคัดเลือกให้
เป็นแม่มด และบทบาทหน้าที่ดังกล่าว และจากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างยังค้นพบว่า
คนในชุมชนส่วนใหญ่ยังมีความเชื่อมั่นว่าพิธีกรรมรำแม่มดจะยังคงอยู่ต่อไปอีกภาย
หน้า 10-20 ปี คนในชุมชนยังคงมีความเชื่อในพิธีกรรมการรักษาโรคแบบดั้ งเดิ ม
นอกจากนี้เยาวชนคนรุ่นใหม่ยังตระหนักและให้ความสนใจกับพิธีกรรมดังกล่ าว
หลายคนที่เมื่อมีงานรักษาคนเจ็บป่วยจะเข้าไปร่วมด้วย เช่นเดียวกับงานของ
พระปลัดอนันต์ สนพะเนาว์ ศาสตรา เหล่าอรรคะ และบุญช่วย พาณิชย์กุล (2560)
ที่ได้ศึกษาบุญประเพณีข้าวเหนียว: การสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านวัฒนธรรม
ความเชื่อและพิธีกรรมของชุมชนอีสานใต้ ที่มีความสอดคล้องกันคือ การมีส่วนร่วม
ของบ้าน วัด โรงเรียน การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสืบสานบุญประเพณีข้าว เป็นการ
ปลูกฝังให้คนในชุมชน เยาวชนได้ตระหนักเข้าใจขั้นตอนการประกอบพิธ ี กรรม
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เน้นการมีส่วนร่วมส่งเสริมให้ทุกคนในชุมชนเข้าร่วมประเพณีพิธีกรรมที่ชุมชนจัดขึ้น
เพื่อเป็นการตระหนักและอนุรักษ์ประเพณีเอาไว้ เช่นเดียวกับงานวิจัยชิ้นนี้
ความเชื่อกับการรักษาโรค รำแม่มดเป็นพิธีกรรมในการ
รักษาอาการเจ็บป่วยที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยทางการแพทย์
ดังนั้นคนในชุมชนจะใช้วิธีการรักษาตามพิธีกรรมความเชื่อที่สืบ
ทอดกันมายาวนาน เมื่อมีอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับคนในชุมชน
และใช้วิธีการรักษาแบบทางการแพทย์ในปั จจุบัน แต่ถ้ายังไม่
หายจากการเจ็ บป่ วยจะหั น มาใช้ ว ิ ธ ี การรั กษาแบบดั ้ ง เดิ ม
ซึ ่ งความเชื ่ อดั งกล่ าวนี ้ ได้ สอดคล้ องกั บงานศึ กษาของจรู ญ
แดนนาเลิศ (2562) ที่ได้ศึกษาประเพณี ความเชื่อ ของวิถีชุมชน
ล้านนา พบว่าประเพณีในภาคเหนือของชาวล้านนามักมีประเพณี
ที่หลากหลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของภาคเหนือ มีการสืบทอด
ให้คงความเป็นมรดกคู่ภาคเหนือ วัฒนธรรมความเชื่อประเพณีจะ
มีส่วนประกอบของความเชื่อและเป็นความเกี่ยวเนื่องกันอย่าง
แยกออกจากกันไม่ได้ ซึ่งประชาชนในภาคเหนือจะมีการสืบทอด
ประเพณีและอนุรักษ์ให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนื อ
ต่อไป เช่นเดียวกับความเชื่อพิธีกรรมรำแม่มดของชาวเขมรใน
พื้นที่ศรีสะเกษที่ยังคงอนุรักษ์พิธีกรรมไว้มิให้สูญหาย มีความ
สอดล้องกับแนวคิดของ อภิญญา เฟื่องฟูสกุล (2548) และชูศักดิ์
วิทยาภัค (2561) ที่มีมุมมองประเด็นที่คล้ายกันคือ วัฒนธรรม
เป็นเรื่องของระบบคุณค่าร่วมของสังคมที่ ถูกเรียนรู้ส่งผ่านและ
ถ่ายทอดได้ และยังเป็นแบบแผนประเพณี ความคิด และค่านิยม
ที ่ ต ้ องมี การสื บทอดกั นต่ อไปรวมทั ้ งมี การปรั บเปลี ่ ยนตาม
กาลเวลาได้ด้วย
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การเรี ย นรู ้ ร ่ ว มกั น ของคนในชุ ม ชน ในการจั ด
พิธ ีกรรมรำแม่มดพบว่า จะมีบทบาทของคนในชุมชน ญาติ
พี่ น้อง ในการเข้ามาช่วยจัดงาน ตั้งการเตรียมงาน และถึงการ
จัดงาน นอกจากนี้ในการจัดงานจะเป็นการรวมตัวกันของกลุ่ม
คนในชุมชน เช่น เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และชาวบ้านที่เข้ามา
ร่ วมงาน จากการเข้ าร่ วมงานดั งกล่ าวของกลุ ่ มคน ผู ้ ว ิ จั ย
สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของคนใน
ชุ มชน โดยผ่ านพิ ธ ี กรรม และยั งเป็ นการปลู กฝั งอนุ ร ั ก ษ์
พิธีกรรมให้คงอยู่สืบไป ซึ่งการเรียนรู้ร่วมกันอาจมิใช่เพียงแต่
การเรียนรู้ในห้องเรียน การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงจะทำ
ให้เห็นภาพที่ชัดเจน และตระหนักถึงความสำคัญได้ เช่นงาน
ศึ กษาของปรมต วรรณบวร สุ รพล สุ ยะพรหม และบุ ษ กร
วั ฒนบุ ตร (2560) หรื องานของธนวั ฒน์ พรมหมทอง และ
วรพงศ์ ตระการศิรินนท์ (2560) งานศึกษาทั้งสองมีความเห็น
ไปในทิศทางเดียวกันคือ แนวทางการสร้างความเป็นพลเมือง
อาศัยความร่วมมือระหว่างบุคคล ครอบครัว สถาบันการศึกษา
สถาบันศาสนา หน่วยงานภาครัฐ สื่อมวลชน ในการปลู กฝั ง
อบรม ส่งเสริม ทำให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้และมีผลต่อการ
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองในชุมชน เช่นเดียวกับงานศึกษาใน
ครั้งนี้ ชุมชน ครอบครัว มีส่วนที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและ
เยาวชนมีการซึมซับพิธีกรรมรำแม่มด มีความเข้าใจถึงประเพณี
ของชุมชน เข้าใจความหมาย และความสำคัญ สิ่งสำคั ญคื อ
เยาวชนเหล่านี้คือตัวแทนของคนในชุมชนต่อไปที่จะอนุรักษ์
พิธีกรรมให้คงอยู่ และสืบทอดต่อไป
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ดั งนั ้ นอาจกล่ าวได้ ว ่ า พิ ธ ี กรรมรำแม่ มดได้ สร้ างความ
เข้มแข็งให้ชุมชนในด้านของประเพณี วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา ใน
ปัจจุบันมีประเพณี พิธีกรรม ที่ได้เลือนหายไปจากสังคม หรือชุมชน
เนื่องจากไม่มีผ ู้ส ืบทอดและอนุร ักษ์ ประเพณีดังกล่าวเอาไว้ แต่
พิธีกรรมรำแม่มดในอำเภอขุขันธ์ ยังคงมีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น โดย
ใช้กุศโลบาย การสืบทอดบทบาทหน้าที่ของแม่มด ที่ต้องมีหน้าสืบ
จากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้คนในวงศ์ตระกูลมีการสืบทอดต่อ ๆ กันไป ความ
เชื่อในเรื่องของการรักษาโรคที่ไม่สามารถอธิบาย หรือรักษาได้ทาง
วิทยาศาสตร์ จำเป็นต้องพึ่งพิธีกรรม ความเชื่อของคนในท้ องถิ่ น
และสุดท้ายคือการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับเยาวชนใน
ชุมชนได้มีจิตสำนึกสาธารณะและมีส่วนร่วมตามบทบาทและหน้าที่ที่
สังคม โดยผ่านสถาบันครอบครัว สถาบันทางสังคม สถาบันการศึกษา
สถาบันศาสนา เป็นต้น จึงก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของคนใน
ชุมชน และมีการสืบทอดพิธีกรรมรำแม่มดต่อไป
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6. สรุป
จากการศึกษาพบว่า การสร้างพลเมืองเข้มแข็งผ่านพิธีกรรมแม่มดของคนใน
ชุมชน มี3 วิธี ได้แก่ การสืบทอดบทบาทหน้าที่ของแม่มด ความเชื่อกับการรักษาโรค
และการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน ทั้งสามวิธีเป็นการสร้างพลเมืองให้เข้มแข็ง ใน
ยุคปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนแปลงไป วัฒนธรรมต่าง ๆ ของตะวันตกได้เข้ามามีบทบาท
ในประเทศไทย วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรมอันดีงามของประเทศไทย เริ่มเลือน
หายไป เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจกับค่านิยมตะวันตกมากยิ่งขึ้น แต่ในตำบล
สะเดาใหญ่ อำเภอขุ ขั นธ์ จังหวัดศรีสะเกษ คนในชุมชนยั งคงปลู กฝั งอนุ ร ั กษ์
วัฒนธรรม พิธีกรรมอันดีงามมิให้เลือนหายไป สร้างความเข้มแข็งให้กับคนชุมชน
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเยาวชน แม้ว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงไร แต่
คนชุมชนยังคงรักษาพิธีกรรมความเชื่อสืบต่อไป ดังนั้น ข้อเสนอแนะ เพื่อรักษา
พิธีกรรมให้คงอยู่ต่อไปและแนวทางการดำเนินการศึกษาต่อไป มีดังนี้ (1) ควรมีการ
วิจัยปัญหาและการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญในพื้นที่ (2) ควรมีการวิจัย
เรื่องการปรับตัวของคนในชุมชนกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และ (3) ควรมีการ
วิจัยบทบาทหน้าที่ของพิธีกรรมในการเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน

รำแม่มด: การสร้างพลเมืองเข้มแข็งในสังคมสมัยใหม่
ผ่านมโนทัศน์ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม
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