บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การศึ ก ษาในบทนี้ เป็ นการศึ กษาภาคเอกสารเพื่ อทบทวนวรรณกรรมและสถานะภาพความรู ้ ที่
เกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาของไทใหญ่และสังคม วัฒนธรรมของไทใหญ่ในภาคเหนือของประเทศไทย
รวมทั้งแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้ ซึ่ งประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
2.1 สถานะภาพความรู ้ที่เกี่ยวกับชาวไทใหญ่ในภาคเหนือของประเทศไทย
2.1.1 ประวัติศาสตร์ ชาติพนั ธุ์ไทใหญ่
1) ตานานการกาเนิดของไทใหญ่
2) ถิ่นที่อยูป่ ั จจุบนั ของไทใหญ่
3) ไทใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอื่นในล้านนา
2.1.2 ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ไทใหญ่
1) ประเพณี และความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับชีวติ ของไทใหญ่
2) ปอยส่ างลอง (พิธีบรรพชาสามเณร)
3) ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับปอยส่ างลอง
2.1.3 ไทใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอื่นในล้านนา
2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้
2.2.1 แนวคิดเรื่ องการมีส่วนร่ วมของชุมชน
2.3 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.3.1 เอกสารและหนังสื อ
2.3.2 งานวิจยั
2.4 กรอบแนวคิดการศึกษา
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
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2.1 สถานะภาพความรู้ ทเี่ กีย่ วกับไทใหญ่ในภาคเหนือของประเทศไทย
2.1.1 ประวัติศาสตร์ ชาติพนั ธุ์ไทใหญ่
ไทใหญ่เป็ นกลุ่มชนชาติที่มีประวัติศาสตร์ มาอย่างยาวนาน จุดเริ่ มต้นของประวัติศาสตร์ ที่มี
การบันทึ กไว้เริ่ มต้นราวคริ สต์ศตวรรษที่ 6 ณ อาณาจักรหมอกขาวมาวหลวงทางตอนเหนื อของ
ประเทศพม่ า และมณฑลยู น นาน ของประเทศจี น อาณาจัก รของไทใหญ่ ต ามต านานนั้ น
เจริ ญรุ่ งเรื องเป็ นอย่างมากในสมัยเจ้าเสื อข่านฟ้ าและเสื่ อมอานาจลงราว ๆ ปี ค.ศ. 15608
ไทใหญ่น้ นั เรี ยกตนเองว่า “ไท” (ออกเสี ยงว่า "ไต” เช่ นเดี ยวกับคนไทยที่ เราเรี ยกตนเองว่า
“ไทย” ไทยที่เรี ยกตนเองว่า “ไท” หรื อ “ไต” นั้นมีมากและจะจาแนกกลุ่มด้วยการเพิ่มคาขยายเช่ น
ไทดา ไทแดง ไทขาว ไทใต้ ไทเหนื อ เป็ นต้น ไทใหญ่มีชื่อที่ ชนชาติ อื่นเรี ยกแตกต่างกันไป เช่ น
พม่าเรี ยกว่า “ชาต” หรื อ “ฉาน” ในขณะที่ชาวคะฉิ่ นหรื อจิ่งโพเรี ยกว่า “อะชาม” ชาวอาชาง ชาวปะ
หล่ องและชาวว้าเรี ยกว่า “เซี ยม” คาทั้งหมดนี้ มาจากรากเหง้าของคาเดิมคือ “สยาม” “สาม” หรื อ
“ซาม” ทั้ง สิ้ น ชาวจี น ฮั่น มี วิ ธี เรี ย กชาวไทใหญ่ ที่ แ ตกต่ า งออกไป คื อ ใช้ ค าที่ แ สดงลัก ษณะ
วัฒนธรรมหลายอย่างที่ได้รับอิทธิ พลจากจีน คือ เครื่ องแต่งกายของผูห้ ญิงที่มีลกั ษณะแตกต่างใน
แง่ของสี สัน รู ปทรงและความหนาบางของเนื้ อผ้า ชาวไทใต้ไม่นิยมโพกผ้านัก ในขณะที่ชาวไท
เหนื อโพกผ้าด้วยสี ขาวหรื อสี ดาหรื อใช้หมวกทรงกระบอกสี ดา สู งราว 4-6 นิ้วหากเป็ นหญิงสาวที่
ยังไม่แต่งงานชาวไทเหนื อมักมุ่งกางเกงสี ดาและถักผมคาดรอบศีรษะ ประดับด้วยดอกไม้ แต่สาว
ไทมาวหรื อไทใต้นุ่งซิ่ นไม่คาดผม9
นอกจากนี้ ยงั มีวิธีเรี ยกชื่ อออกเป็ นกลุ่มตามชื่ อเมือง เช่ น ไทใหญ่เมืองมาวจะถูกเรี ยกว่าไท
มาว หากเป็ นเมืองอื่น ๆ จะเรี ยกว่าเป็ นไทเมื องวัน ไทเมืองขอน ไทเมืองเหล้า เป็ นต้น แต่ก็มีบาง
เมืองที่ไม่ใช่คนไทใหญ่แต่ก็ได้รับเรี ยกชื่ อว่าเป็ นคนไทใหญ่ดว้ ยเช่นเดียวกันเพราะได้ติดต่อกับคน
ไทมานานจนพูดภาษาไทใหญ่ได้และรับอิทธิ พลพุทธศาสนาเช่ นเดี ยวกับคนไทใหญ่ เช่ น ไทเมือง
สา ซึ่ งเป็ นชาวอาชาง ไทใหญ่จะเรี ยกว่าไทสาหรื อไทดอยหมาย ถึงชาวตะอางหรื อเต๋ าอ๋ าง เป็ นต้น
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9

สมพงศ์ วิท ยศัก ดิ์ พัน ธ์ ประวัติ ศาสตร์ ไทยใหญ่ กรุ งเทพ โครงการประวัติ ศาสตร์ และสังคมวัฒ นธรรมชน
ชาติไทใหญ่ สานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจยั 2544 หน้า 77-79
เสมอชัย พู ล สุ ว รรณ รั ฐ ฉาน เมื อ งไต พลวัติ ข องชาติ พั น ธุ์ ใ นบริ บทประวั ติ ศ าสตร์ และการเมื อ งร่ วมสมั ย
กรุ งเทพฯ:ศูนย์มานุษยวิทยาสิ รินธร องค์การมหาชน 2552 หน้า 66
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ชาวจีนฮัน่ มักเรี ยกไทเหนื อว่าเป็ นไทนาหรื อไทบอกซึ่ งจะตรงข้ามกับไทยน้ า (สุ ยไต่) ซึ่ งหมายถึ ง
ไทใหญ่ในพม่า (บางครั้งก็หมายถึงไทลื้อด้วย) และเรี ยกไทเขตหลินซาง กึ๋งม้า เมืองติ่งว่าเป็ นพวก
ไทป่ องในภาคเหนื อของพม่า ยังมีไทคาตี่ที่ยงั คงใช้ชา้ งไถนา ส่ วนในรัฐอัสสัมมีไทอาหม ไทพ่าเก
ไทคายัง ไทโนรา ไทอ่ ายตอน ไทตุ รง เป็ นต้น ชาวไทเหล่ านี้ ส ามารถจัดอยู่ในกลุ่ มไทใหญ่ ด้วย
ภาษาและวัฒนธรรมใกล้เคียงกันมาก10

ถิ่นฐานของไทใหญ่

ไทใหญ่ในรัฐฉาน
ประเทศพม่า

ไทใหญ่ในเขตตะวันตก
เฉียงใต้ของมลฑลยูนนาน

ไทเหนือ ในเขตภาคเหนือ
ประเทศลาว

ไทใหญ่อาหม ใน
รัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย

ไทใหญ่ในเขตภาคเหนือ
ประเทศไทย

แผนภาพที่ 1: แสดงถิ่นฐานของไทใหญ่ที่มีการบันทึกไว้ตามประวัติศาสตร์
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สังข์ พัธโนทัย เยี่ยมไทอาหมสายเลือดของเรา กรุ งเทพ ศยาม 2555 หน้า 125
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1)

ตานานการกาเนิดของไทใหญ่
ในหนังสื อประวัติศาสตร์ ไทใหญ่ได้กล่าวถึ งถิ่ นกาเนิ ดไทใหญ่จากเอกสารไทใหญ่
ฉบับต่าง ๆ กันไว้ดงั นี้11
ตานานหนึ่ งของไทใหญ่ที่ เล่ ากันสื บทอดกันมานานเรื่ องไฟไหม้กาผ่าหรื อไฟไหม้
โลกมีเรื่ องเล่าว่า หลังจากที่ไฟไหม้ผนื ดินจนกลายเป็ นสี ดาเข้มไฟได้ลุกไหม้ไปถึงสวรรค์ช้ นั
ดาวดึงส์ และไหม้ต่อไปจนถึงสวรรค์ช้ นั บนสุ ด ไฟได้ไหม้ติดต่อกันเป็ นเวลาปลายสิ บล้านปี
จึงจะมอดดับลงไป ต่อมาก็มีฝนตกปรอย ๆ และเริ่ มตกหนักมากขึ้น เม็ดฝนเริ่ มใหญ่ข้ ึนจาก
ขนาดเมล็ดข้าวสาร กลายเป็ นเมล็ดถัว่ เขียวและใหญ่ข้ ึนจนเท่าลูกมะขามป้ อมและใหญ่เท่าดุม
เกวี ย นจนถึ ง ขนาดบ้า นเท่ า บ้า นเรื อ น ฝนตกหนั ก มากจนท่ ว มโลกไปทุ ก หนแห่ ง โลก
กลายเป็ นมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยคลื่ นไหลแรงและ เชี่ ยวกราก น้ าที่ ท่ วมนั้นได้ท่วมไปถึ ง
สวรรค์ช้ นั ต่าง ๆ ทุกชั้น น้ าได้ท่วมโลกอยูน่ านแสนปี ต่อมาได้มีดอกบัวคาผุดขึ้นมาจากใต้น้ า
เป็ นดอกบัวคาที่สวยงามและและมีแสดงประกายระยิบระยับระหว่าง โลกมนุ ษย์กบั สวรรค์
ดอกบัวคามีกลีบถึง 100 ชั้น แต่ละชั้นส่ องแสงเรื องรองเป็ นประกาย
ต่อมาขุนสางหลวงซึ่ งประทับอยู่บนสวรรค์ช้ นั สู งสุ ดได้รู้เรื่ องนี้ จึงลงมาดูดอกบัวคา
และพบว่าในดอกบัวชั้นในสุ ด มี อฐั บริ ขารของพระพุทธเจ้าอยู่ 5 ชุ ด ซึ่ งหมายความว่าจะมี
พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกนี้ 5 พระองค์ ขุนสางหลวงรู ้สึกชื่ นชมมากและได้นาเอาอัฐบริ ขาร
ทั้งหมดกลับ ไปบู ช า บนสวรรค์ เมื่ อเวลาผ่านไปน้ าเริ่ ม ลดลงดอกบัวคาก็เหี่ ยวแห้ง กลี บ
ดอกบัวได้ร่วงหล่นกลายเป็ นทวีปทั้ง 4 กลีบดอกบัวกลีบเล็กกลีบน้อยก็ได้กลายเป็ นเกาะลึ ก
เกาะน้อยมากมาย ก้านดอกบัวคาได้กลายเป็ นเสาค้ าฟ้ า 4 เสา สวรรค์ช้ นั ต่าสุ ดจะติดกับเสาค้ า
ฟ้ า มีเทวดาเฝ้ าประจาอยู่ 4 องค์ ประเทศทิศทั้ง 4 ทิศ หลังจากที่โลกมนุ ษย์ถูกไฟเผา แผ่นดิน
ที่ถูกไฟเผาและเย็นลงแล้วนั้นก็ส่งกลิ่ นหอมไปถึ งสวรรค์เหล่าเทวดาบนสวรรค์ 36 องค์ได้
กลิ่นดินก็พากันเหาะลงมากินดิน แล้วไม่สามารถกลับขึ้นไปบนสวรรค์ได้ จึงต้องอาศัยอยูบ่ น
โลก โดยแบ่งเทวดาให้ไปอยูอ่ าศัยยังทวีปทั้ง 4 ทวีปละ 9 องค์และก่อกาเนิ ดลูกหลานออกมา
มากมาย กลายเป็ นชนชาติร้อยเผ่า สร้างบ้านเมืองจนรุ่ งเรื องมาจนถึงปั จจุบนั นี้
11

สมพงศ์ วิท ยศัก ดิ์ พัน ธุ์ ประวัติ ศ าสตร์ ไทใหญ่ กรุ งเทพฯ โครงการประวัติ ศ าสตร์ สังคมและวัฒ นธรรมชน
ชาติไทย 2544 หน้า 50-55
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ตานานเกี่ ยวกับ ไทใหญ่ ฉบับ ต่อมากล่ าวว่า ครั้ งหนึ่ งมี ช ายคนหนึ่ งอายุ 5,000 ปี ได้
เดิ นทางมาจากตะวันออกเพื่ อหาเมี ยที่ มีอายุเท่ากันและบังเอิญมีหญิ งคนหนึ่ งอายุ 5,000 ปี
เช่นกันได้เดินทางมาจากทางตะวันตกเพื่อหาสามีที่มีอายุเท่า ๆ กันเช่นเดียวกัน ทั้งสองคนพบ
กันที่กลางเมืองไทใหญ่ ได้อยูก่ ินและมีลูกชาย 8 คน ลูกสาว 8 คน ต่อมาลูกชายและลูกสาว
ได้แต่งงานสื บลูกหลานมาเป็ นคนไทใหญ่และได้แยกย้ายไปอยูต่ ามทิศต่าง ๆ เนื่ องจากพี่ชาย
ทั้ง 8 คนเกิ ดทะเลาะวิวาท ไม่อาจปรองดองกันได้ จึงได้ไปเชิ ญกษัตริ ย ์ 2 องค์ซ่ ึ งเป็ นโอรส
ของขุนแสงผูเ้ ป็ นใหญ่ บนสวรรค์มาปกครองพวกตนและได้ลงมาพร้ อมกับผูร้ ู ้ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ต่าง ๆ ที่เป็ นขุนนางตามมาด้วย12
จากเรื่ องราวข้างต้น ได้แสดงให้เห็ นที่ มาของเจ้าฟ้ าได้เป็ นอย่างดี ว่าเป็ นผูท้ ี่ มีความ
แตกต่างจากคนธรรมดาทัว่ ไปและมักจะมาจากที่อื่นได้รับการแต่งตั้งจากที่อื่นมาก ปกครอง
คนไทหรื อหากจะตี ความอีกประการหนึ่ งก็คือ ไทใหญ่ ท้ งั ปวงล้วนมี เชื้ อสายมาจากเจ้าฟ้ า
หรื อเป็ นข้าราชการบริ พารที่ได้ติดตามขุนลูขุนไลลงมาจากฟ้ าก็ได้ แนวความคิดเช่นนี้ จึงทา
ให้ชาวไทใหญ่รู้สึกว่าตนสื บเชื้ อสายมาจากฟ้ า มี ฐานะเหนื อกลุ่มชาติพนั ธุ์อื่น ๆ ในบริ เวณ
เดี ยวกันเป็ นการตอกย้ าความเหนื อกว่าและการมี ประวัติศาสตร์ วฒั นธรรมอันยาวนานเป็ น
การสร้างตัวของชุมชนที่มีความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์
2) ถิ่นทีอ่ ยู่ปัจจุบันของไทใหญ่
ปั จจุบนั ไทใหญ่มีถิ่นฐานอยูใ่ นประเทศต่าง ๆ หลายประเทศ ได้แก่ 13
1) ประเทศพม่า ไทใหญ่อาศัยอยูใ่ นเขตรัฐไทใหญ่ (รัฐฉานหรื อรัฐชาน)ใน
ภาคเหนื อของประเทศพม่า มีเมืองต่าง ๆ ที่เป็ นเมืองของไทใหญ่มาแต่โบราณอัน
ได้แก่ เมืองแสนหวี สี ป้อ น้ าคา หมู่เจ เมืองนาย เมืองปั่ น เมืองยองห้วย เมืองต่องจี
เมืองกาเล เมืองยาง เมืองมีดและเมืองอื่น ๆ อีกมากมาย
2) ประเทศจีน ไทใหญ่จานวนมากอาศัยอยูใ่ นเขตภาคตะวันตกเฉี ยงใต้ของ
มณฑลยูนานอันมีเมืองมาว เมืองวัน เมืองหล้า เมืองตี เมืองขอนเจฝาง เมืองแลง เมือง

12
13

บาราย ตานานสร้ างโลก ไทยรัฐออนไลน์ http://www.thairath.co.th/content/228656 8 กันยายน 2556
ธิ ติ นั ด ดา มณี วรรณ์ แ ละยุท ธการ ขัน ชัย ศิ ล ปะการแสดงพื ้ น บ้ านของกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ไทยใหญ่ เชี ย งใหม่
สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552 หน้า 16-19
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ฮึม เมืองยาง เมืองกึ่งม้า เมืองติ่ง เมืองแข็งหรื อเมืองแสง เมืองบ่อ หรื อเมืองเชียง หรื อ
เมืองเชียงกู่ เมืองเมือง เป็ นต้น
3) ประเทศไทย มีไทใหญ่อพยพเข้ามาทามาหากินในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ ส่ วนใหญ่เพิ่งอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานได้ไม่มาก
นัก
4) ประเทศอินเดียในรัฐอัสสัม มีไทใหญ่ที่อพยพมาจากประเทศสหภาพเมียน
มาร์ เข้าไปตั้งรกรากทามาหากินเป็ นระยะเวลามากกว่า 600 ปี ที่ผา่ นมา
5) ประเทศลาวในภาคเหนื อก็มีไทใหญ่ที่เรี ยกตนเองว่าไทเหนืออาศัยอยูจ่ านวน
หนึ่งด้วยเช่นเดียวกัน จะเห็นได้วา่ ปั จจุบนั ไทใหญ่มีถิ่นที่อยูเ่ ป็ นอาณาบริ เวณ
กว้างขวางตั้งแต่บริ เวณรัฐอัสสัมของอินเดียทางตอนเหนือของพม่า ทางตะวันตกเฉี ยง
ใต้ของจีน ทางเหนือของไทย และลาว เขตนี้อาจถือได้วา่ เป็ นเขตตะเข็บชายแดนของ
อานาจรัฐหรื อ อาณาจักรใหญ่มาแต่เดิมไม่วา่ จะเป็ นอาณาจักรปยู อาณาจักรจีน
อาณาจักรเวียดนาม อาณาจักรมอญ และ แม้ในปั จจุบนั ก็ยงั ถือได้วา่ เป็ นเมืองชายขอบ
ชายแดนของอินเดีย พม่าจีนและลาว ด้วยเหตุที่วา่ เขตนี้ เป็ นพื้นที่เขตป่ าใหญ่เขาสู ง ทุ่ง
ราบแคบและไม่มีทางออกทะเล
ไทใหญ่ อาศัยอยู่ตามพื้นที่ ราบลุ่ มริ มแม่น้ าตามหุ บเขาแต่ละหุ บเขามักจะตั้งชื่ อเป็ น
ชุ มชนระดับหมู่บา้ น หากเป็ นที่ ราบในหุ บเขาที่ กว้างใหญ่ก็อาจมีชุมชนขนาดใหญ่ที่ก่อตั้ง
เป็ นเมือง หมู่บา้ นหรื อที่ไทใหญ่เรี ยกว่า ม่านหรื อว่าน (บ้าน) มีขนาดตั้งแต่ 20 หลังคาเรื อน
และมีขนาดใหญ่จนถึงขนาด 700 - 1,000 หลังคาเรื อน เมืองมักจะตั้งอยูใ่ นบริ เวณที่มีหมู่บา้ น
หลาย ๆ หมู่บา้ นอยู่ใกล้เคียงกันและด้านหลังของเมืองมักจะเป็ นเชิ งเขาหันหน้าเข้าสู่ ทุ่งนา
ชี วิตของไทใหญ่ผกู ผัน อยูก่ บั ทุ่งนา ปลูกข้าว ปลูกผัก ถัว่ ใบยาสู บ แตงโมและพืชล้มลุก
อื่ น ๆ ชี วิ ต ถู ก ก าหนดด้ว ยฤดู ก าลที่ จ ะเป็ นตัว ก าหนดวิ ถี ชี วิ ต การท างาน การประกอบ
พิธีกรรมและประเพณี ทางศาสนาต่างๆตลอดไป เมืองไทใหญ่แต่ละเมืองเดิ มมานั้นมักจะมี
ต้นเสื้ อเมืองอันเป็ นต้นไม้ใหญ่ประจาเมือง อาจอยูห่ ่ างเมืองออกไปแต่ไม่ไกลนัก ทุกปี จะมี
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การไหว้เสื้ อเมืองโดยมีเจ้าฟ้ าขุนนางอามาตย์ต่าง ๆ และปู่ กั้ง ปู่ เหง ปู่ สึ่ งและปู่ กาบของทุ ก
เขต ทุกกั้งและทุกหมู่บา้ นมาร่ วมพิธี14
หมู่ บ ้า นทุ ก แห่ ง จะมี เสื้ อ บ้า นและหอเสื้ อ บ้า นเพื่ อ ให้ ช าวบ้า นทุ ก คนมาประกอบ
พิธีกรรมเพื่อความเป็ นสวัสดิ์ มงคลของหมู่บา้ นและเพื่อความอยู่ดีกินดี พืชพันธุ์เจริ ญงอก
งามวัวควาย สัตว์เลี้ยงทั้งหลาย เติบโตปราศจากโรคภัยจากสภาพทางภูมิศาสตร์ ถิ่นที่อยูแ่ ละ
ความเชื่ อประเพณี พิธีกรรมที่ได้รั บอิทธิ พลทางพุทธศาสนาและความเชื่ อเรื่ องผีสางเทวดา
ทาให้ชีวิตของไทใหญ่ไม่แตกต่างจากไทลื้ อ ไทยวน ลาว ไทดา ไทขาวและไทกลุ่ มอื่น ๆ
มากนัก คนไทใหญ่เองเรี ยกตัวเองว่า “ไต” ไทใหญ่ต้ งั บ้านเรื อนอยูบ่ ริ เวณพม่า ลาว ไทยและ
ในเขตประเทศจีนตอนใต้ ในประเทศไทยพบไทใหญ่อยู่ในจังหวัดเชี ยงราย เชี ยงใหม่และ
แม่ฮ่องสอน หมู่บา้ นของไทใหญ่จะตั้งอยูบ่ ริ เวณที่ราบลุ่มหุ บเขาหรื อบริ เวณที่อยูใ่ กล้แหล่ง
น้ า บ้านเรื อนสร้างจากไม้ไผ่ยกพื้น สู งประมาณ 8 ฟุต หลังคามุงด้วยหญ้าแห้งภายในบ้านจะ
มีเตาไฟ มีหอ้ งนอน บ้านแต่ละหลังจะมีสวนล้อมรอบ สัตว์เลี้ยงจะผูกอยูบ่ ริ เวณประตูบา้ น15
ไทใหญ่ประกอบอาชี พเกษตรกรรมปลูกข้าว โดยการวิดน้ าเข้านานแบบนาดาโดยมี
แปลงเพาะกล้า ส่ วนบริ เวณที่ มี น้ าน้อยจะใช้วิธี ป ลู ก ข้าวบนที่ ดอน พื ชชนิ ดอื่ น ๆ ที่ ป ลู ก
ได้แก่ ฝ้ าย ยาสู บ อ้อย ข้าวโพด ถัว่ มะเขือเทศ ส้ม กล้วย มะนาว มะม่วง มะละกอ เป็ นต้น
สัตว์เลี้ยงได้แก่ วัว ควาย ม้า หมู ไก่ เป็ นต้น อุตสาหกรรมในครัวเรื อของไทใหญ่ ได้แก่ การ
ปั้ นหม้อไห การแกะสนลัก การทาเครื่ องเงิน การทอผ้าฝ้ าย การทากระดาษ เป็ นต้น หน้าที่
ของผูห้ ญิ งไทใหญ่ ได้แก่ ทอผ้า ตักน้ า เก็บ ฝื น ตาข้าว ท าอาหาร จ่ายตลาด ส่ วนผูช้ ายท า
หน้าที่สร้างบ้านเรื อน ทานาทาไร่ อย่างไรก็ตามชายหญิงจะช่วยกันเพาะปลูกในฤดูหว่านไถ
และเก็บเกี่ ยว ครอบครัวของไทใหญ่ เป็ นระบบผัวเดี ยวเมียเดี ยว แต่ในชนชั้นปกครองอาจ
พบว่าผูช้ ายสามารถมีเมียได้หลายคน การแยกครอบครัวของไทใหญ่จะเกิดขึ้นหลังแต่งงาน

14

15

ยรรยง จิระนคร คนไทไม่ ใช่ คนไทย แต่ เป็ นเครื อญาติชาติภาษา
กรุ งเทพมหานคร สานักพิมพ์ มติ น 2548
หน้า 44-46
โครงการพิพิธภัณฑ์วฒั นธรรมและชาติพนั ธุ์ลา้ นนา ไทใหญ่ ความเป็ นใหญ่ ในชาติพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันวิจยั สังคม 2551
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ชายหญิ งจะออกไปสร้ างเรื อนหลังใหม่ของตัวเองโดยทัว่ ไปลู กชาย ที่ แต่งงานแล้วอาจยัง
อาศัยอยูก่ บั บิดามารดาก็ได้16
ศาสนาของไทใหญ่ คือ พุทธศาสนิ กนิ กายเถรวาท เด็กผูช้ ายจะเข้าโรงเรี ยนวัดตั้งแต่
อายุ 10 - 12 ปี เพื่อเรี ยนรู ้พุทธศาสนา นอกจากนั้นไทใหญ่ยงั มีเชื่ อเรื่ องไสยศาสตร์ เด็กชาย
จะเริ่ มสักร่ างกายตั้งแต่อายุ 14 ปี ลายสักจะมีความหมายถึ งความเป็ นชายและเป็ นบุ คคลที่
สตรี จะเลือกเป็ นคู่ครอง ไทใหญ่ยงั เชื่ อในเรื่ องขวัญ เมื่อมีผอู ้ าวุโสตายไทใหญ่จะไม่ร้องไห้
เพราะเชื่ อว่าการร้องไห้จะทาให้วญ
ิ ญาณของผูต้ ายไม่สงบสุ ข ชาวไทใหญ่นิยมฝังศพคนตาย
โดยนาไปฝังที่ป่าช้านอกหมู่บา้ น17
3) ไทใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอืน่ ในล้านนา
พงศาวดารเมืองมาวกล่าวถึงกาเนิ ดไทใหญ่วา่ เมื่อพุทธศักราช 1111 ขุนลูกบั ขุนลาย
โอรสของเทพบนสวรรค์ได้เสด็จไต่สะพานทองคามาสู่ บริ เวณที่ราบลุ่มน้ ามาว ชาวเมืองจึง
ได้อญั เชิญให้ท้ งั สองปกครองอาณาจักรเมืองไตพร้อมกับขุนนางผูใ้ หญ่ติดตามมาเป็ นจานวน
มาก ต่อมาขุนลูขุนลายแย่งชิ งอานาจการปกครองเมืองไตกัน ขุนลูจึงสละอาณาจักรน้ ามาว
ให้แก่ขนุ ลาย แล้วพาบริ วารเสด็จไปตั้งเมืองหลวงใหม่ทางทิศตะวันตก จนกระทัง่ ถึงสมัยเจ้า
เสื อผ่ า นฟ้ าและเจ้า สามหลวงฟ้ าผู ้เป็ นอนุ ช า อาณาจัก รได้ แ พร่ ข ยายไปมากจนราว
คริ สต์ศตวรรษที่ 16 อาณาจักรจึงล่มสลาย “เมิงไต” หรื อแผ่นดิ นไทใหญ่ ถูกแบ่งเป็ นสอง
ส่ วน ส่ วนหนึ่ งตกอยู่ภายใต้การปกครองจีนอีกส่ วนหนึ่ งอยู่ภายใต้การปกครองของพม่า18
เนื่ องจากปั ญหาการเมืองในจีนและพม่าสร้างความกดดันให้ไทใหญ่เป็ นอย่างมาก ไทใหญ่
จึ งอพยพไปตั้งถิ่ นฐานอยู่ในประเทศที่ อยู่ใกล้เคี ย งรวมทั้งประเทศไทยซึ่ งพบในจัง หวัด
แม่ฮ่องสอน เชียงรายและเชียงใหม่19 สันนิษฐานว่าเมืองแม่ฮ่องสอนเป็ นเมืองที่มีคนอาศัยอยู่
16
17

18

19

ภารดี มหาขันธ์ พืน้ ฐานอารยธรรมไทใหญ่ กรุ งเทพฯ โอ. เอส. พริ้ นติ้ง เฮาส์ จากัด 2532 หน้า 8
สริ วฒ
ั น์ ค าวัน สา ประวัติ พ ระพุ ท ธศาสนาในประเทศไทย กรุ ง เทพฯ โรงพิ ม พ์จุ ฬ าลงกรณ์ ร าชวิท ยาลัย
2543 หน้า 14
ธิ ติ นั ด ดา มณี วรรณ์ แ ละยุท ธการ ขัน ชัย ศิ ล ปะการแสดงพื ้ น บ้ านของกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ไทยใหญ่ เชี ย งใหม่
สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552 หน้า 20-25
นุ ส ร า เจ้ า ดู รี (ม ป ป ) ศู น ย์ ไ ท ให ญ่ ศึ ก ษ า วิ ท ย าลั ย ชุ ม ช น แ ม่ ฮ่ อ งส อ น อ อ น ไล น์ เข้ า ถึ งไ ด้
จาก: http://www.taiyai.org. สื บค้น 18 เมษายน 2557
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ก่อนแล้ว ก่อนที่เจ้าแก้วเมืองมาจะเข้ามาตั้งบ้านเรื อนขึ้นมาใหม่ แต่ไม่มีหลักฐานว่าเข้ามาอยู่
เมื่อใดสมัยใดและอพยพไปอยูท่ ี่ ไหน ผูค้ นที่อยู่อาศัยก่อนนั้นมีหลักฐานและเชื่ อกันว่าเป็ น
ชนเผ่าลัว๊ ะหรื อละว้า หลักฐานที่ปรากฏอยูค่ ือ หลุมฝังศพ ซากบ้านร้างซึ่ งพบกันแถวบริ เวณ
ที่ เป็ นหอประชุ ม เทศบาล เมื องแม่ ฮ่องสอน ปั จจุ บนั คื อ ตลาดโต้รุ่งและที่ โรงเรี ยนปริ ยตั ิ
ธรรมข้างวัดจองกลางและวัดจองคา กลุ่มคนที่อยูอ่ าศัยก่อนนั้นน่าจะถูกไข้ป่าหรื อเกิดการรบ
กัน มีการตายและพวกที่เหลืออพยพไปอยูท่ ี่ปลอดภัยกว่า
จากการศึกษาบทความในบันทึกของสานักงานวัฒนธรรมแม่ฮ่องสอนเมื่อปี 2548 ที่
กล่ าวถึ งต้นกาเนิ ดของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ท าให้ทราบว่า ในตอนนั้น เจ้าแก้วเมื องได้เดิ น
ทางเข้าสู่ หมู่บา้ นเวียงปายหรื ออาเภอปายในปั จจุบนั และได้พกั อยูช่ ่วงเวลาหนึ่ งก็เดินทางต่อ
โดยมุ่งสู่ ทิศใต้ลดั เลาะตามลาน้ าปายขึ้นสู่ ภูเขาสู งอีกครั้งหนึ่ง จนพบว่ามีชุมชนเล็ก ๆ มีผคู้ น
อาศัยอยูไ่ ม่มากนักเป็ นคนไตหรื อไทใหญ่ เจ้าแก้วเมืองเห็นว่าบริ เวณหมู่บา้ นติดแม่น้ าปาย มี
ป่ าที่ราบว่างเปล่ามากมาย จึงได้คิดว่าว่าทาเลที่ต้ งั ของหมู่บา้ นนี้ ดีมาก สามารถขยายให้เป็ น
หมู่บา้ นที่ใหญ่โตได้ในภายหล้าและที่อยูใ่ กล้บา้ นยังมีดินโป่ งเป็ นแห่ ง ๆ มีหมูป่าลงมากิ น
ดิ นโป่ งชุ กชุ มมากเหมาะสาหรั บตั้งเป็ นหมู่บา้ นเป็ นอย่างดี เจ้าแก้วเมื องมาจึงได้รวบรวม
ผูค้ นที่ อ ยู่ก ระจัดกระจายให้ ม าอยู่รวมกัน ให้ มี ก ารคัด เลื อ กนายบ้า นเรี ย กว่า “เหง” ก็ ไ ด้
“นายพะก่าหม่อง” ชายไทใหญ่เป็ นเหงคนแรก (กานันปกครองหมู่บา้ นและใช้ชื่อหมู่บา้ นว่า
“บ้านโป่ งหมู”) ต่อมากลายเป็ นบ้านปางหมู ตาบลปางหมู อาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน20
(ภาพที่ 2.1)
เมื่อจัดตั้งหมู่บา้ นแล้ว เจ้าแก้วเมืองจึงได้ต้ งั ให้ “แสนโกม” บุตรเขยของพะก่าหม่อง
เป็ น “ก้าง” (ผูใ้ หญ่บา้ น) ปกครองดูแลและตั้งชื่อหมู่บา้ นนี้วา่ “บ้านแม่ร่องสอน” ต่อมาคาว่า
“แม่ร่องสอน” ได้เพี้ยนมาเป็ น “แม่ฮ่องสอน” ส่ วนลาธารอีกแห่ งหนึ่ งทางทิ ศเหนื อเรี ยกว่า
“ลาน้ าปุ๊ ” เนื่องจากพบว่ามีน้ าผุดขึ้นมาจากดิน
หมู่บา้ นดังกล่าวได้เจริ ญรุ่ งเรื องจนมีชนไทใหญ่อพยพเข้ามาอยูม่ ากขึ้นเนื่องจากระยะ
นั้นประมาณปี พุทธศักราช 2399 ได้เกิดจลาจลทางหัวเมืองไตฝั่งตะวันของแม่น้ าสาละวิน ทา
20

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ข้อมูลการปกครอง.กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย อ อ น ไ ล น์
http://www.dopa.go.th/padmic/jungwad76/jungwad76.htm 18 เมษายน 2557 หน้า 48-49
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ให้ไทใหญ่ที่รักสงบอพยพมากขึ้นถึงปี พุทธศักราช 2409 เกิ ดการรบกันในหัวเมืองไทใหญ่
ระหว่างเจ้าฟ้ าเมืองนายกับเจ้าฟ้ าโกหล่านแห่ งเมืองหมอกใหม่ เจ้าฟ้ าโกหล่านสู ้ไม่ได้จึงได้
อพยพครอบครัวมาอยู่กบั แสนโกมที่บา้ นแม่ร่องสอนพร้ อมกับภรรยาชื่ อ “นางเขียว” บุตร
ชื่อ “ขุนโหล่ง” หลานชื่อ “ขุนแอ” และหลานสาว “เจ้านางนุและเจ้านางเมี้ยะ” มาอยูด่ ว้ ย21

ภาพที่ 2.1 แผนที่จงั หวัดแม่ฮ่องสอน
ที่มา: สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
บันทึกของสานักวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังได้กล่าวต่อว่า ปี พุทธศักราช 2417
บ้านแม่ ฮ่องสอนกลายเป็ นชุ ม ชนใหญ่ มี ผูค้ นเข้ามาอาศัย เจ้าอิ น ทวิ ช ายานนท์เจ้าเมื อ ง
เชี ยงใหม่จึงได้ต้ งั ให้ “ชานกะเล” ชาวไทยใหญ่เป็ นเจ้าเมืองคนแรก มีบรรดาศักดิ์เป็ น “พญา
21

ส านั ก งานวัฒ นธรรมจัง หวัด แม่ ฮ่ อ งสอน ข้อ มู ล การปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ออนไลน์ เข้าถึงได้จาก http://www.dopa.go.th/padmic/jungwad76/jungwad76.htm 18 เมษายน 2557 หน้า 50
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สิ งหนาทราชา” (ภาพที่ 2.2) ครองเมื องแม่ ฮ่องสอน ในปี พุ ทธศัก ราช 2417 ตรงกับ สมัย
รัชกาลที่ 5 ต่อมาในปี พุทธศักราช 2427 หลังจากทานุบา้ นเมือง มาได้ 10 ถึง พญาสิ งหนาทก็
ถึงแก่กรรม ผูท้ ี่ครองเมืองแม่ฮ่องสอนต่อมาคือ “เจ้านางเมี้ย” ครองเมืองแม่ฮ่องสอนอยู่ 7 ปี
ได้นาความเจริ ญมาสู่ เมืองแม่ฮ่องสอนเป็ นอันมากและถึงแก่กรรมเมื่อปี พุทธศักราช 2434

ภาพที่ 2.2 อนุสาวรี ยช์ านกะเล หรื อ พญาสิ งหนาทราชา
ที่มา: สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนคนต่อมาคือ “ปู่ ขุนโท้ะ” ซึ่ งได้รับบรรดาศักดิ์ เป็ น “พญาพิทกั ษ์
สยามเขต” ครองเมื อ งแม่ ฮ่องสอนระหว่างปี พุ ท ธศัก ราช 2434-2448 ก็ ถึ ง แก่ ก รรมในปี
พุทธศักราช 2433 สมัยรัชกาลที่ 5 แห่ งกรุ งรั ตนโกสิ นทร์ พระยาศรี สหเทพปลัดทูลฉลอง
กระทรวงมหาดไทยขึ้นมาตรวจราชการในหัวเมืองมณฑลตะวันตกเฉี ยงเหนื อ ได้ปรึ กษากับ
พระยาริ ศราชกิจ ข้าหลวงใหญ่เจ้าผูค้ รองนครเมืองในมณฑลตะวันตกเฉี ยงเหนื อจัดระเบียบ
การปกครองใหม่ คือ รวมเมืองแม่ฮ่องสอน เมืองขุนยวม หรื อเมืองยวม แม่สะเรี ยง และเมือง
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ปาย เข้าเป็ นหน่ วยปกครองเดี ยวกันเรี ยกว่า “บริ เวณเชี ยงใหม่ตะวันตก” ตั้งที่ ว่าการแขวง
(เที ย บเท่ า เมื อ งที่ เมื อ งขุ น ยวม)โดยตั้ง ให้ น ายโหมดเป็ นนายแขวง (แจ้ง ความเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 11 กรกฎาคม รัตนโกสิ นทรศก 119)
ในปี พุทธศักราช 2446 ย้ายที่วา่ การจากเมืองขุนยวมไปตั้งที่เมืองยวม แม่สะเรี ยง และ
เปลี่ยนชื่อจากบริ เวณเชียงใหม่ตะวันตกเป็ นบริ เวณพายัพเหนือ ในปี พุทธศักราช 2453 โปรด
เกล้าฯ ให้รวมเมื องแม่ฮ่องสอน เมื องยวมและเมื องปาย ตั้งเป็ นเมื องจัตวาขึ้ นกับมณฑณ
พายัพและย้าย ที่วา่ การเมืองมาตั้งที่เมืองแม่ฮ่องสอนพร้อมกับโปรดเกล้าฯ ให้พระยาศร
สุ รราช (เปลื้ อง) เป็ นเจ้าเมื อง (ผูว้ ่าราชการจังหวัดแม่ ฮ่องสอน) เป็ นคนแรก พุ ท ธศักราช
2476 เลิกการปกครองที่เป็ นมณฑลและ ตั้งเป็ น “จังหวัดแม่ฮ่องสอน” บริ หารราชการตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาจนกระทัง่ ทุกวันนี้22
นอกจากนี้ยงั มีการบันทึกถึงกลุ่มไทใหญ่ที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองเชียงใหม่วา่
นับตั้งแต่ที่รัฐฉานถูกพม่ายึดครองแผ่นดิ นไปและใช้อานาจกดดัน ลงโทษ และปราบปราม
อย่างรุ นแรง จนท าให้ไทใหญ่ จานวนมากต้องลี้ ภยั สงครามเข้ามายังประเทศไทยตั้งแต่ ปี
2539 โดยจานวนผูอ้ พยพได้เพิ่ มขึ้ นอย่างต่อเนื่ องจนกระทั้งมี การสารวจจานวนไทใหญ่ ที่
อาศัยอยูใ่ นจังหวัดเชี ยงใหม่ในปี 2554 ของสมาพันธ์แรงงานไทใหญ่ มีจานวนกว่า 250,000
คน
จากการศึ ก ษาค้ น คว้า ข้ อ มู ล ในเบื้ อ งต้ น ท าให้ ท ราบว่ า นอกเหนื อ จากจัง หวัด
แม่ฮ่องสอนแล้วในปั จจุบนั นี้ จงั หวัดเชี ยงใหม่มีจานวนประชากรไทใหญ่มากเป็ นจานวนนับ
แสน บางส่ วนเป็ นไทใหญ่ที่เป็ นประชากรไทยที่ยา้ ยมาศึกษาต่อหรื อมาทางานหรื อแต่งงาน
และอาศัยอยู่ใ นจังหวัดเชี ยงใหม่ และจัง หวัดอื่ น ๆ แต่ ส่ วนใหญ่ แล้วเป็ น ไทใหญ่ ที่ เป็ น
แรงงานต่างด้าวจากประเทศสหภาพเมียนมาร์ ที่เข้ามารับจ้างทางานเป็ นผูใ้ ช้แรงงาน แม่บา้ น
ทาการเกษตร เป็ นต้น 23 และถึ งแม้ว่าข้อจากัดของการเป็ นแรงงานต่างด้าวจะจากัดเขตการ

22

23

ส านั ก งานวัฒ นธรรมจัง หวัด แม่ ฮ่ อ งสอน ข้อ มู ล การปกครอง.กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ออนไลน์ http://www.dopa.go.th/padmic/jungwad76/jungwad76.htm 18 เมษายน 2557 หน้า 73
ธิ ตินัดดา มณี วรรณ์ และยุทธการ ขันชัย 2552 ศิ ลปะการแสดงพื ้น บ้ านของกลุ่มชาติ พั นธุ์ ไทใหญ่ เชี ยงใหม่
สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552 หน้า 31-35
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ท างานและที่ อ ยู่อ าศัย แต่ ก็ มี ก ารลัก ลอบเดิ น ทางข้า มอ าเภอเพื่ อ ไปหางานที่ ไ ม่ ต รงกับ
ประเภทที่เคยได้แจ้งไว้กบั ทางการของไทยอยูม่ ากมาย การอยูร่ วมกลุ่มของแรงงานต่างด้าว
ในจังหวัดเชี ยงใหม่น้ นั มีกระจายอยูแ่ ทบ ทุกอาเภอไม่ว่าจะเป็ นอาเภอเมือง อาเภอสันทราย
อาเภอดอยสะเก็ด อาเภอสันกาแพง อาเภอหางดง อาเภอสารภี เป็ นต้น การรวมกลุ่มของไท
ใหญ่เหล่านี้จะเห็นได้ชดั เมื่อมีงานเทศกาลต่าง ๆ เช่น ปอยส่ างลอง ปอยเหลินสิ บเอ็ด ซึ่ งมีวดั
ในจังหวัดเชี ยงใหม่หลายวัดที่เป็ นวัดไทใหญ่ได้จดั งาน นี้ ข้ ึน เช่น วัดกู่เต้า วัดป่ าเป้ าและวัด
ที่ไม่ใช่วดั ไทใหญ่ที่เริ่ มจัดงานเหล่านี้ ข้ ึนได้แก่ วัดเกาะกลาง อาเภอสารภี เป็ นต้น ไทใหญ่ก็
จะไปร่ วมกันทาบุญและเฉลิมฉลองงานบุญงานประเพณี ของตนอย่างคึกคัก
ไทใหญ่ในจังหวัดเชี ยงใหม่รวมตัวกันอย่างเหนี ยวแน่นแม้จะมีการผสมผสานรับเอา
วัฒนธรรมใหม่เข้าไปปะปนกับวัฒนธรรมดั้งเดิ มบ้างแต่ก็ยงั มีการใช้วิถีชีวิตตามแบบฉบับ
ไทใหญ่ ที่ชัดเจนบนแผ่นดิ นไทย โดยเฉพาะในด้านวัฒนธรรมประเพณี เช่ น ในชุ มชนไท
ใหญ่ในอาเภอแม่อาย จังหวัดเชี ยงใหม่ และในหมู่บา้ นเปี ยงหลวง อาเภอเวียงแหง จังหวัด
เชี ยงใหม่ ผลการศึกษาสรุ ปตรงกันว่าไทใหญ่ในพื้นที่ดงั กล่าวใช้รูปแบบวัฒนธรรมไทใหญ่
เป็ นแนวทางในการดาเนิ นชี วิต ร่ วมกันดาเนิ นกิ จกรรมงานประเพณี สิบสองเดื อนไทใหญ่
เพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมไทใหญ่ให้สืบต่อไป บางครั้งยังมีการท้าทายกับอานาจรัฐพม่า
ที่ไม่สามารถทาได้ในรัฐฉาน เช่น การนาเสนอ การจาหน่ายบทเพลงทางการเมืองที่มีเนื้ อหา
วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลพม่าที่ไม่อาจนาเสนอ หรื อขายกันได้ในรัฐฉาน และการค้าขายจ้าดไต
หญิงออก เพื่อไม่ให้เหมือนการแต่งกายในศิลปะการแสดงแบบพม่า
ในจังหวัดเชี ยงใหม่น้ นั เครื่ อข่ายไทใหญ่ ที่ทาหน้าที่ เป็ นผูป้ ระสานงานเชื่ อมโยงไท
ใหญ่ในพื้นที่ต่างๆของเชียงใหม่ และนอกจังหวัดเชียงใหม่เข้าด้วยกัน ได้แก่ ชมรมการศึกษา
และศิลปวัฒนธรรมไทใหญ่จงั หวัดเชี ยงใหม่ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2540 ที่ทาการชมรมตั้งอยูท่ ี่วดั กู่
เต้า อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายแสงเมือง มังกร เป็ นประธานชมรม ต่อมาเมื่อวันที่
30 มีนาคม 2555 ได้รับการอนุ มตั ิให้ข้ ึนทะเบียนเป็ นสมาคมการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
ไทใหญ่ (Taiyai Education and Culture Association) มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก คื อ ส่ งเสริ ม
การศึ ก ษาและอนุ รัก ษ์วฒั นธรรม ฟื้ นฟู และเผยแพร่ วฒั นธรรมไทใหญ่ อัน เป็ นหนึ่ ง ใน
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เอกลักษณ์ แห่ งความหลากหลายวัฒนธรรมกลุ่มชาติพนั ธ์ในประเทศไทยรวมทั้งสนับสนุ น
ให้สมาชิกตระหนักและมีส่วนร่ วมในการอุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม24
เนื่ องจากไทใหญ่ได้กระจายอยูท่ วั่ ไปแถบภาคเหนื อ และดารงชี วิตอยูต่ ่างสถานที่กนั
ดังนั้นภาษาที่ใช้จึงอาจจะมีความแตกต่างกันอยูบ่ า้ ง แต่อย่างไรก็ตามไทใหญ่มีภาษาพูดและ
ภาษาเขี ย นเป็ นของตนเอง เรี ย กว่ า “ความไต” และ “ลิ ก ไต” ซึ่ งในทางวิ ช าการแล้ ว
นักภาษาศาสตร์ จะเรี ยกภาษาไทใหญ่วา่ “ภาษาชาน” ซึ่ งมาจากชื่ อพื้นที่ของไทใหญ่ คือ รัฐ
ฉานหรื อรัฐชาน ภาษาเขียนของไทใหญ่หรื อตัวอักษรไทใหญ่ที่เรี ยกว่าลิ กไตนั้น มีมานาน
แล้วแต่ แต่ยงั ไม่ปรากฏหลักฐานพิสูจน์ได้แน่ชดั
ภาษาเขี ย นของไทใหญ่ มี ส องแบบ คื อ แบบเก่ า เรี ยกว่า “ลิ ก เก่ า” เป็ นการเขี ยนใน
เอกสารโบราณ ไม่ป รากฏเครื่ องหมายแสดงรู ป วรรณยุกต์การตี ค วามเนื้ อหาจึ งต้องอาศัย
บริ บทข้างเคียงช่วย ลักษณะอักษรไทใหญ่แบบเก่านั้นคล้ายกับอักษรไทอาหม ทาให้เข้าใจว่า
อักษรไทใหญ่แบบเก่าน่ าจะพัฒนามาจากอักษรไทอาหมหรื อไม่ก็อกั ษรชนิ ดเดียวกันมาแต่
เดิ ม ซึ่ งสันนิ ษฐานได้ว่าอักษรไทใหญ่แบบเก่ าน่ าจะเกิ ดขึ้นในระยะใกล้ ๆ กับอักษรมอญ
และอักษรพม่าก็ได้เพราะมีรูปร่ างลักษณะกลมแป้ นคล้ายอักษรมอญ อักษรพม่าและอักษร
ล้านนา25
อักษรไทใหญ่ มีล ักษณะคล้ายกับ อักษรล้านนาหลายตัว เช่ น ส ญ ต บ ม ย ล ว แต่
อักขรวิธีของไทใหญ่น้ นั จะคล้ายกับภาษามอญมากกว่าภาษาล้านนา ลิกไตนั้นมักจะจารึ กลง
ในพับสามากกว่าใบลาน เรื่ องที่จารึ กลงไปนั้นมักจะเป็ นเรื่ องราวทางพุทธศาสนา ตารายา
คาถาอาคม เป็ นต้น และหากมี คาบาลี อยู่ในบันทึ กนั้น ก็จะใช้อกั ษรพม่าเขียนเพราะอักษร
พม่ า มี อกั ขระครบตามภาษาบาลี ส่ วนอัก ษรไทใหญ่ แ บบใหม่ น้ ัน เรี ย กว่า “ลิ ก ไตใหม่ ”
เนื่ องจากมีการปฏิรูปในราวสามสิ บกว่าปี ที่ผา่ นมา โดยประดิษฐ์เครื่ องหมายวรรณยุกต์เพิ่ม
เข้ามาเพื่อใช้กากับเสี ยงของคาต่าง ๆ จึงทาให้อ่านเขียนเนื้ อหาที่บนั ทึกไว้ได้ถูกต้องมากขึ้น

24

25

สุพิน ฤทธิ์เพ็ญ วารสารภาษาและวรรณกรรมไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฉบับที่ 3 มกราคม – ธันวาคม 2556 หน้า 13-22
บรรจบ พันธุเมธา ไปสอบคาไทย โครงการเผยแพร่ วฒั นธรรมไทย กระทรวงศึกษาธิการ 2522 หน้า 100
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ไม่ ต้องอาศัย บริ บ ทข้างเคี ยงในการตี ค วามเหมื อนลิ ก ไตเก่ าและมี ก ารเขี ยนอยู่ในบรรดา
เดี ยวกันที่ ทา้ ยคานั้น ๆ และยังมีการประดิ ษฐ์ตวั เลขแบบใหม่ข้ ึนมาด้วย นอกจากนั้นยังได้
เพิ่มพยัญชนะอีก 2 ตัว กล่ าวคื อ พยัญชนะในลิ กเก่ านั้นมี ท้ งั หมด 18 ตัวในลิ กใหม่จะเพิ่ ม
ขึ้นมาอีก 2 ตัว คือ ตัว ฉ และ ฝ (ภาพที่ 2.3)

ภาพที่ 2.3 พยัญชนะไทใหญ่เสี ยงหลัก 18 ตัว
ที่มา: ไปสอบคาไทย
ชาวไทใหญ่ในจังหวัดเชี ยงใหม่ได้รับการยอมรับจากสังคม และได้มีการขยายพื้นที่
กว้างขวางขึ้น และมัน่ คงขึ้น เนื่ องจากองค์ประกอบต่างๆ ของกลุ่มชาวไทใหญ่ ได้แก่ ผูค้ น
สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิ จของชาวไทใหญ่เป็ นไปด้วยดี และตัวแทนชาวไทใหญ่ได้เป็ น
ส่ ววนหนึ่ งของการเมืองการปกครองส่ วนท้องถิ่นที่สามารถใช้สิทธิ์ ใช้เสี ยงเพื่อนาความเจริ ญ
ด้า นสาธารณู ป โภค สาธารณู ป การมาสู่ ชุ ม ชน โดยเฉพาะการที่ ส มาคมการศึ ก ษาและ
วัฒนธรรมไทใหญ่ จังหวัดเชี ยงใหม่ เป็ นส่ วนหนึ่ งของมูลนิ ธิเพื่อสุ ขภาพและการเรี ยนรู ้ของ
แรงงานกลุ่มชาติพนั ธุ์ (MAP Foundation) ซึ่ งได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การสหประชาชาติ
และองค์กรอิสระที่ มีคณะทางานซึ่ งมาจากชาวไทใหญ่กลุ่ มต่างๆ ร่ วมดาเนิ นกิ จกรรมตาม
โครงการ 4 โครงการเพื่อกลุ่ มชน ได้แก่ (1) โครงการสุ ขภาพและการสร้างเสริ มศักยภาพ
ชุ ม ชน (2) โครงการส่ ง เสริ ม การเข้า ถึ ง สิ ท ธิ อ ย่า งทั่ว ถึ ง (3) โครงการสิ ท ธิ แ รงงาน (4)
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โครงการสื่ อสารเพื่อกลุ่มชาติพนั ธุ์ เมื่อมีการขยายพื้นที่การจัดปอยส่ างลองที่สะท้อนให้เห็น
การเปิ ดพื้นที่และตัวตนของชาวไทใหญ่ให้กว้าง และ MAP Foundation ได้ลงไปดูแลชาวไท
ใหญ่ ทุ ก เพศทุ ก วัย ให้ มี คุ ณ ภาพชี วิต ได้รับ การคุ ้ม ครองสิ ท ธิ อ ัน พึ ง มี และร่ วมสื บ สาน
วัฒนธรรมไทใหญ่พ้ืนที่ที่ขยายออกไปจึงเป็ นพื้นที่ และผูค้ นที่สมบูรณ์ที่สุดตามเจตนารมณ์
ของมูลนิธิเพื่อสุ ขภาพและการเรี ยนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพนั ธุ์ ไทใหญ่นอกรัฐฉาน26
2.1.2 ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทใหญ่
ไทใหญ่ส่วนใหญ่มีความเชื่อตามคาสอนพุทธศาสนาอย่างเคร่ งครัด จนมีคาพังเพยสุ ภาษิตคา
สอนตกทอดมาถึงลูกหลานให้ยดึ ถือปฏิบตั ิตาม เช่นคาสอนที่วา่ ทาดีได้ดี ทาชัว่ ได้ชวั่ ความเชื่ อใน
เรื่ องบาปบุญคุณโทษ เชื่ อในอานิ สงส์ การทาบุญทาทาน เชื่ อว่าเมื่อได้ทาบุญอย่างใดจะได้อานิ สงส์
อย่างนั้น ถ้าทาชัว่ ผิดธรรมเมื่อตายแล้วจะได้ไปเสวยทุกขเวทนาในอบายภูมิ มีเดรัจฉาน เปรต อสู ร
กาย นรก ตรงข้ามถ้าทาดี ทาบุญ ทาทาน เมื่อตายไปแล้วจะได้เสวยสุ ขในโลกมนุษย์ สวรรค์ และถึง
พระนิพพานในที่สุด จะเห็นได้จากปรัชญาชีวติ ของไทใหญ่จากคาอวยพรของผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ที่อวยพรให้
ลูกหลานว่า “ขอให้ได้กิน ได้หลู่ ให้ได้ทานตานะ สี ละ ภาวะนา... จ้าดสุ๊ ด จ๊าดเส้ให้ได้ถึงอะตะมะ
ตะนิ บป่ านนะตี้เต้ง เวงแสง เวงคา ปุ้ นต๊ะ ลูกเอ้ยหลานเอ้ย” แปลว่า “ขอให้อยู่ดีกินดี ได้ทาบุญได้
บาเพ็ญทาน ศีล ภาวนา ชาติสุดท้ายให้ถึงพระนิ พพานซึ่ งเป็ นอมตะเมืองแก้ว เมืองทองเถิดลูกหลาน
เอย” ได้มีการนาหลักการทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในชี วิตประจาวันเป็ นคาสอบสื บทอดต่อ ๆ กัน
มา นอกจากนี้ ไทใหญ่ ยงั ได้ยึดถื อเอาเครื่ องสั กการบูชามาประกอบพิธีกรรมทางประเพณี โดยมี
ข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมดังนี้27

26

27

สุ พิน ฤทธิ์ เพ็ญ วารสารภาษาและวรรณกรรมไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุ ษยศาสตร์ มาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฉบับที่ 3 มกราคม – ธันวาคม 2556 หน้า 28
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม จังหวัดแม่ฮ่องสอนตามโครงการสื บค้น
ประวัติศาสตร์วฒั นธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2549 หน้า 348351
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1) ประเพณีและความเชื่อทีเ่ กีย่ วข้ องกับชีวติ ของไทใหญ่
จากการศึ ก ษาวัฒ นธรรมของไทใหญ่ ความเชื่ อ และประเพณี ต่ า ง ๆ มากมายที่
เกี่ ยวข้องกับการใช้ชีวิต ทาให้ทราบว่าไทใหญ่น้ นั มีประเพณี ต่าง ๆ นับตั้งแต่แรกเกิดจนถึ ง
วาระสุ ดท้ายของชีวติ ดังนี้
ไทใหญ่มีความเชื่ อว่าเมื่อแม่ทอ้ งแก่ใกล้จะคลอดแล้ว จะต้องให้ดื่มน้ ามะพร้ าวอ่อน
เพราะน้ ามะพร้าวเป็ นน้ าที่สะอาดจะช่วยล้างไขมันที่ติดตัวทารกออกและทาให้คลอดง่าย ไท
ใหญ่เรี ยกหมอตาแยว่า “แม่เก็บ” เป็ นผูท้ ี่ช่วยทาคลอดให้ทารกคลอดออกมาได้ปลอดภัย เมื่อ
ถึ งเทศกาลสาคัญเช่ น เทศกาลสงกรานต์หรื อออกพรรษา จะต้องไปทาพิธีกนั่ ตอนหรื อขอ
ขมา สู มาคารวะ ซึ่ งตามประเพณี แล้ว ไทใหญ่จะนับแม่เก็บว่าเป็ นญาติผใู ้ หญ่อีกคนหนึ่ง
เมื่ อแม่ ค ลอดลู ก แล้ว แม่ จะต้องอยู่ไฟอย่างน้อย 1 เดื อนเพื่ อให้ม ดลู ก เข้าอู่ โดยแม่
จะต้องนอนบนแคร่ ฟาก ข้าง ๆ แคร่ มีเตาไฟซึ่ งใช้ไม้กระดาน 4 แผ่นกั้นล้อมเป็ นคอกเตาไฟ
และจุดฟื นบนเตาไฟนี้ ให้แม่ผิงตลอดเวลาที่อยูไ่ ฟ แม่จะต้องงดของแสลงทุกอย่าง ให้ทาน
แต่ขา้ วสุ ก ข้าวเหนียวปิ้ งกับหมูทาขมิ้นกับเกลือปิ้ งเท่านั้น และห้ามดื่มน้ าเย็นแต่ให้ดื่มน้ าต้ม
ไพล (ในปั จจุบนั นี้มีการแพทย์แผนปั จจุบนั ได้รณรงค์ให้แม่งดดื่มน้ าต้มหัวไพล เพราะไพลมี
สารที่ทาให้ทารกเกิ ดภาวะตัวเหลื องเนื่ องจากมีค่าบิริบูลินมากเกินไปมีผลต่อตับ) เมื่อทารก
เกิดมาครบ 30 วัน พ่อแม่จะทาพิธีมงคล “อาบเหลิน” หรื อ “โถ้นเหลิน” ให้แก่ทารก โดยลูก
สาวนั้นจะต้องทาพิธีภายใน 30 วัน แต่หากเป็ นลูกชายสามารถทาพิธีหลังจาก 30 วันได้ การ
ทาพิ ธีอาบเหลิ นหรื อโถ้นเหลิ นนี้ เพราะเชื่ อว่าหากไม่ท าพิ ธี ให้ลู กจะดื้ อและพ่อแม่ท าพิ ธี
มงคลให้ลูกไม่ครบถ้วนในวันประกอบพิธีพ่อแม่จะทาเองหรื อจะเชิ ญแขกผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ที่เคารพ
นับถื อในหมู่บา้ นมาร่ วมพิธีดว้ ย โดยให้เด็กได้อาบน้ าเงิ น น้ าทอง (หากไม่มีก็จะใช้ใบเงิ น
ใบทองแทน) ส้ มป่ อย หญ้าคา ใบฝรั่ง หญ้าเอ็นหลู เมื่ อได้เวลาปู่ ย่า ตา ยายก็จะใช้ด้ายผูก
ข้อมูลและอวยพรให้กบั ทารก พ่อแม่ผูกข้อมือและอวยพรให้กบั ลูกพร้ อมกับให้ของขวัญ
ซึ่งจะเป็ นทองหรื อเงินขวัญถุงเพื่อมอบให้กบั เด็กไว้เป็ นสมบัติ จากนั้นผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ที่มาร่ วมพิธี
ผูกข้อมูลและอวยพรให้ทารก หากมีพระมาประกอบพิธีดว้ ยก็จะให้พระตัดผมไฟก่อน เมื่อ
เสร็ จพิธีแล้วถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ สามเณรและเลี้ยงอาหารผูท้ ี่มาร่ วมงาน เมื่อลูกสาว
ลู กชายเติ บโตขึ้ นเป็ นวัยรุ่ น หนุ่ มสาว เมื่ อมี ความรั ก ใคร่ ชอบพอกับ คนรั ก ฝ่ ายชายจะส่ ง
ผูใ้ หญ่ไปสู่ ขอฝ่ ายหญิง โดยจะไม่มีการหมั้นหมายไว้เป็ นเวลานาน ๆ เพราะเชื่ อว่าอาจจะเกิด
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ภัยแก่คู่หมั้น หากพ่อแม่ของฝ่ ายหญิ งยอมยกลู กสาวให้แก่ฝ่ายชายก็จะกาหนดวันแต่งงาน
โดยดูฤกษ์ยามเพื่อจัดพิธีแต่งงาน28
จากการศึกษาเกี่ ยวกับความเชื่ อของไทใหญ่ทาให้ทราบว่า ในช่ วงชี วิตหนึ่ งพ่อแม่จะ
ได้ จ ัด พิ ธี ม งคลให้ แ ก่ ลู ก ชายทั้ง หมด 4 ครั้ ง คื อ พิ ธี โ ถ้ น เหลิ น บรรพชาเป็ นสามเณร
อุปสมบทเป็ นพระภิกษุ และแต่งงาน แต่สาหรับลูกสาว พ่อแม่จะได้จดั พิธีมงคลให้เพียง 2
ครั้งคือ พิธีโถ้นเหลิ นและแต่งงานเท่านั้น ในพิธีแต่งงานจะมีอุ๊บขั้นหมากที่เรี ยกว่า “โคหลู่
หางปลา” คือ นาใบตองมาพับเป็ นรู ปหางปลา มีห่อกับห่ อกู้ คือ เตรี ยมสิ่ งของต่าง ๆ ให้เป็ น
คู่ ๆ ได้แก่ ห่ อเมี่ยง ห่ อน้ าอ้อย ห่ อเกื อบ กล้วยน้ าว่า เมื่อได้ฤกษ์ยามที่หาไว้แล้ว ฝ่ ายชายจะ
ยกขบวนแห่ ขนั หมากจากบ้านไปยังบ้านเจ้าสาว มีผถู ้ ือถุงเงินไปเพื่อซื้ อผ่านประตูเงินประตู
ทองซึ่ งจะต้องไถ่ ถามกันตามประเพณี เสี ยก่ อนจึ งจะเข้าไปในบริ เวณ บ้านได้ เมื่ อเริ่ ม พิ ธี
แต่ ง งาน พ่ อ แม่ ท้ ัง สองฝ่ ายจะใช้ ด้า ยผูก ข้อ มื อ คู่ บ่ า วสาวสลับ กัน และมอบของขวัญ ให้
จากนั้นญาติผใู ้ หญ่ท้ งั สองฝ่ ายผูกข้อมือและอวยพรคู่บ่าวสาว เสร็ จแล้วจึงเลี้ยงอาหารผูท้ ี่มา
ร่ วมงานอาหารที่ใช้เลี้ยงในงานแต่งงานส่ วนใหญ่เป็ นขนมจีนหรื อข้าวซอย ซึ่ งมีความหมาย
ว่าให้อยูด่ ว้ ยกันยาวนานและคู่บ่าวสาวจะมอบของชาร่ วยให้กบั ผูท้ ี่มาร่ วมงานกับไปบ้านเป็ น
ห่ อกับห่ อกู้ มีเมี่ยง 2 คู่ กล้วย 2 ลูก เมื่อแต่งงานเสร็ จแล้ว คู่สมรสก็จะนาโคหลู่หางปลาไป
ขอขมาญาติผใู ้ หญ่ของทั้งสองฝ่ ายภายในวันเดียวกันหรื อในวันต่อ ๆ ไปตามประเพณี
นอกจากนี้ ไทยใหญ่ยงั ยึดถือประเพณี การจัดการเมื่อมีคนเสี ยชี วิต โดยญาติและเพื่อน
บ้านจะช่ วยกันอาบน้ าศพ นาศพไปนอนหงายบนเสื่ อที่ ต้ งั ไว้ตรงกับขื่อบ้านห่ อด้วยผ้าขาว
เอาด้ายขาวผูก มื อให้ อยู่ในท่ าประนมมื อไว้บ นอก ตั้งแจกัน ดอกไม้ไว้และจุ ดเที ยนหรื อ
ตะเกี ยงไว้บ นหัวนอน และญาติ จะไปเชิ ญ “จเร” มาอ่ านธรรมะให้ผูร้ ่ วมงานฟั งจากนั้นก็
เตรี ยมเครื่ องไทยธรรมหัววัดเพื่อนิ มนต์พระมาประกอบพิธีทางศาสนาโดยมากมักจะตั้งศพ
บาเพ็ญกุ ศลประมาณ 2-5 วัน โดย "สล่ าล่ อ” จะเป็ นผูท้ ี่ท าหน้าที่ป่าวประกาศเรื่ องราวใน
ชุมชนไปป่ าวประกาศให้ชาวบ้านได้รู้เพื่อจะได้มาช่วยงานศพ ในอดีตนั้นหากผูต้ ายเสี ยชี วิต
โดยเหตุที่ผิดปกติ เช่น ถูกฆ่าตาย ฆ่าตัวตายถูกสัตว์ทา ร้ายหรื อตายท้องกลม ซึ่ งถือว่าเป็ น
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ดนั ย สิ ท ธิ เจริ ญ สาระทางการศึ ก ษาในกระบวนการส่ างลองของชาวไทยใหญ่ ใ นจั ง หวั ด แม่ ฮ่ องสอน
สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2535 หน้า 14-16
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ศพที่ตายโหง จะนาศพไปเผาในวันที่ตายไม่ให้ทิ้งศพไว้ขา้ มคืนและคนที่ตายนอกบ้านจะไม่
นาเข้าบ้านเด็ดขาด ตายที่ไหนก็จะตั้งศพบาเพ็ญกุศลที่นนั่ 29
ความเชื่ อเกี่ ยวกับ การประกอบพิ ธี เกี่ ยวกับ การตายของไทใหญ่ น้ ันมี ม ากมายและ
ละเอียดลึกซึ้ ง เช่น หากผูต้ ายเป็ นชายโสดหรื อหญิงโสดซึ่ งเรี ยกว่า “ต๋ ายหัวหล่อต๋ อ” ผูท้ ี่หาม
ศพจะต้องนาร่ องชนตอไม้ 3 ครั้งแล้วจึงนาไปฝั งหรื อเผา นอกจากนั้นชาวไทใหญ่ยงั เชื่ อว่า
ในวันขึ้นหรื อวันแรม 9 ค่า เป็ นวันม้วยจะไม่นาศพไปฌาปนกิจด้วยเกรงว่าจะเกิดอาเพศแก่
คนที่ มีชีวิตอยู่หากผูต้ ายเป็ นศพหญิ งตายท้องกลมจะต้องให้สามี ขา้ มน้ า โดยแก้ผา้ ไว้ฝั่งนี้
แล้วไปใส่ เสื้ อผ้าอีกฝั่ งหนึ่ งแล้วจึงไปบวชที่ วดั นัยว่าเพื่ อเป็ นการตัดสายสัมพันธ์ระหว่าง
สามีและภรรยาซึ่ งอยูก่ นั คนละภพภูมิ คล้าย ๆ กับการผ่าจ้านของไทยวนซึ่ งจะทาพิธีตดั สาย
สัมพันธ์ไม่ให้วญ
ิ ญาณของผูต้ ายผูกพันอยูก่ บั คู่ชีวติ ที่ยงั มีชีวติ อยู่ 30
แม้วา่ ความเชื่ อบางอย่างอาจจะถูกหักล้างได้ดว้ ยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ แต่ในแง่มุม
ของการศึ กษาทางคติชนวิทยา มานุ ษยวิทยา ความเชื่ อและวิถีปฏิ บตั ิเหล่านี้ คือ สิ่ งที่หลอม
รวมคนในสั งคมหนึ่ ง ๆ ให้เป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวกันและเกิ ดความภาคภูมิ ใจที่ จะสื บ สาน
เอกลักษณ์ ของกลุ่มของตนให้ยืนยาวต่อไปในภายภาคหน้าเช่นเดี ยวกับไทใหญ่ที่สืบต่อวิถี
ชีวติ วัฒนธรรมมาอย่างยาวนานด้วยความภาคภูมิ31
2) ปอยส่ างลอง (พิธีบรรพชาสามเณร)
ปอยส่ างลองมาจากคาว่า “ปอย” แปลว่า งาน คาว่า “ส่ าง” สันนิ ษฐานว่ามาจากคาว่า
“สางหรื อขุนสาง” หมายถึ ง พระพรหม อีก ความหมายหนึ่ งนั้น ค าว่า “ส่ าง” มาจากคาว่า
“เจ้าส่ าง” หมายถึ ง สามเณร ส่ วนค าว่า “ลอง” มาจากค าว่า อลอง แปลว่า พระโพธิ สั ต ว์
ดังนั้นงานปอยส่ างลอง จึงหมายถึ ง งานบวชลูกแก้ว โดยความหมาย มี 2 นัย โดยอย่างแรก
เป็ นคาผสมระหว่างคาว่า “ส่ าง” หมายถึ ง เจ้าส่ าง คื อ สามเณร กับคาว่า “ลอง” หรื ออลอง
หมายถึ ง หน่ อกษัตริ ยห์ รื อผูท้ ี่เตรี ยมจะเป็ นส่ างลอง คือ ผูท้ ี่เตรี ยมจะบวชเป็ นสามเณร การ
เป็ นส่ างลองนั้นเป็ นการเลียนแบบประวัติของพระพุทธเจ้าตอนที่เป็ นเจ้าชายสิ ทธัตถะครอง

29
30
31

แปลก สนธิรักษ์ พิธีกรรม และ ประเพณี พิมพ์ครั้งที่ 8 กรุ งเทพฯ ไทยวัฒนาพานิช 2515 หน้า 44
ประเทือง คล้ายสุบรรณ วัฒนธรรมพืน้ บ้ าน กรุ งเทพมหานคร สานักพิมพ์เคล็ดไทย 2531 หน้า 14
คูณ โทขันธ์ พุทธศาสนากับสังคมและวัฒนธรรมไทย กรุ งเทพฯ สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์ 2545 หน้า 2
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กรุ งกบิ ล พัส ดุ์ก่ อนจะออกผนวช การกระท าอย่างในช่ วงเวลาการเป็ นส่ างลองจะปฏิ บ ัติ
เสมือนการปฏิบตั ิต่อพระมหากษัตริ ย32์ (ภาพที่ 2.4)

ภาพที่ 2.4 ส่ างลอง หรื อ ลูกแก้วที่เข้าร่ วมพิธีกรรม
ปอยส่ างลองพบที่มาตามความเชื่ อในวรรณกรรมไทใหญ่ 2 เรื่ อง คื ออะหน่ าก้าดตะ
หว่าง แต่งเมื่อประมาณ 100 ปี เศษ โดยพระเจ้าอู่ก่าจิจิ่งต่า วัดสบตุ๋ง เมืองตุ๋งจังหวัดจ้อกแม
ประเทศพม่า และพิมพ์เมื่อปี พุทธศักราช 2508 กล่าวถึงพระเจ้าอ่าจ่าตะซาดมังจี (อชาติศตั รู )
หลังจากที่ได้สานึ กผิดในการทาปิ ตุฆาตโดยหลงผิดไปร่ วมมือกับพระเทวทัตทาบาปหนัก
ต่ าง ๆ แล้วได้ทู ล เกล้าพระพุ ท ธเจ้าว่า ท าอย่างไรจะได้เป็ นเหล่ ากอของพระพุ ท ธเจ้าคื อ
เป็ นอลองพญา (หน่อพุทธางกูร) พระพุทธองค์ทรงตอบว่าต้องนาบุตรชายเข้าบวชในศาสนา
32

มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด ไทใหญ่ ความเป็ นใหญ่ ในชาติ พันธุ์ เชี ยงใหม่ สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
2551 หน้า 136-141
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จึ ง ได้น าเจ้าชายอะจิ้ ก ต๊ะ มัง ชา (อชิ ต กุ ม าร) พระราชโอรสของพระองค์เข้าบรรพชาเป็ น
สามเณรและทรงมี พุ ท ธท านายว่ า อชิ ต สามเณรจะมาตรั ส รู ้ เป็ นพระศรี อริ ย ะไทใหญ่
พระพุทธเจ้าแห่งภัทรกัปนี้
วรรณกรรมเรื่ องที่ 2 คื อเรื่ อง อ่ าหนั่นต่ าตองป่ านหรื ออ่ าหนั่นต่ าไหว้ถาม แต่ งขึ้ น
ประมาณ 200 ปี เศษ โดยพระสุ ห นั่น ตา บ้า นกุ๋ นอ้อ จัง หวัด จ้อ กแม ประเทศเมี ย นมาร์
กล่าวถึ งเรื่ องต่าง ๆ ที่พระอานนท์ทูลถามพระพุทธเจ้าในเรื่ องเหล่ านั้นมีอยู่เรื่ องหนึ่ งที่ ทูล
ถามเกี่ยวกับการเป็ นส่ างลองว่าจะมีอานิ สงส์ มากน้อยเพียงไร พระพุทธองค์ทรงชี้ แจงว่า ถ้า
นาบุตรของตนเองบวชจะได้สร้างสวรรค์สมบัติเป็ นเวลา 8 ก่ าผ่า (กัป) ถ้ารับเป็ นพ่อข่ามแม่
ข่าม (พ่อแม่อุปถัมภ์) จะได้อานิสงส์ 4 ก่าผ่า (กัป)33
ตามข้อมูลที่ ได้ศึกษาจากวรรณกรรมที่สองพบเรื่ องเล่าว่า มีบุตรชายของหญิงหม้าย
คนหนึ่ ง ซึ่ งมี รูป ร่ างอัป ลัก ษณ์ และมี ศ รั ท ธาอยากบรรพชาแต่ ไ ม่ มี ท รั พ ย์ส มบัติ ที่ จะเป็ น
เจ้าภาพบวช ด้วยบุญญาบารมีและแรงศรัทธาของบุตรชายได้บนั ดาลให้พระอินทร์ เกิดเมตตา
จึงเสด็จมานาไปพยาบาล ให้อาบน้ าเงินน้ าทองขัดสี ฉวีวรรณล้างคราบไคล กลายเป็ นกุมารที่
มีรูปร่ างสวยงามและขุนสาง (พระพรหม) ได้ลงมามอบชฎา (ปานกุม) และสร้อยสังวาล (ลอ
แป) ให้ พ ร้ อ มทั้ง รั บ ภาระเป็ นพ่ อ ข่ าม (พ่ อ อุ ป ถัม ภ์) ในการจัด งานปอยส่ า งลองครั้ งนั้น
บุตรชายหญิงหม้ายได้เป็ นลูกข่าม (ลูกอุปถัมภ์) ของขุนสาง (พระพรหม) จึงเรี ยกกุลบุตรที่
ได้รับการยกย่องในช่วงก่อนบรรพชาว่า “สางลอง” หรื อ “ส่ างลอง” คือ ลูกอุปถัมภ์หรื อบุตร
ธรรมของพระพรหมสื บต่อมาจนปั จจุบนั แสดงให้เห็นว่ากุลบุตร ที่จะได้เป็ นส่ างลองนั้นเป็ น
ผูม้ ีบุญบารมีมากกว่าคนธรรมดาสามัญจึงมีโอกาสได้รับยกย่องให้เป็ น หน่อกษัตริ ยห์ รื อบุตร
บุญธรรมของพระพรหมในช่วงเวลาก่อนบรรพชา34

33
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3)

ความเชื่อทีเ่ กีย่ วข้ องกับปอยส่ างลอง
ไทใหญ่ เชื่ อว่าการที่ บุ ตรชายหลานชายสามารถอุ ทิศตนบรรพชาอุป สมบทในพุท ธ
ศาสนาได้เป็ นผูม้ ีบุญอันยิ่งใหญ่ เจ้าภาพจะเสี ยสละสิ่ งของเงินทองเพื่อสนับสนุ นให้บุตรได้
บรรพชาอุปสมบท เพื่อศึกษาพระธรรมและสร้ างกุศลกรรมครั้งใหญ่ ซึ่ งเป็ นการเลียนแบบ
เหตุการณ์ตามพุทธประวัติตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จกรุ งกบิลพัสดุ์เพื่อโปรดพระประยูรญาติ
แล้วพระนางพิมพาถือโอกาสให้พระราหุ ลกุมารขอราชสมบัติจากพระพุทธองค์แต่พระพุทธ
องค์ทรงกลับทรงรับสั่งให้บรรพชาราหุ ลกุมารเป็ นสามเณรแทน35
ตานานความเชื่ อของไทใหญ่เกี่ ยวกับปอยส่ างลองซึ่ งสอดคล้องกับพุทธประวัติ มี 3
ตานาน ตานานแรกซึ่ งเป็ นคาอธิ บายโดยชาวไทใหญ่ทวั่ ไปจะอธิ บายว่าปอยส่ างลองเป็ นการ
จาละอองฉากพุทธประวัติตอนเจ้าชายสิ ทธัตถะออกผนวช ดังนั้นส่ างลองจึงแต่งตัวสวยงาม
แบบเจ้าชาย และมีคาอธิ บายต่อว่าเมื่อเป็ นเจ้าชายสิ ทธัตถะผูส้ ู งส่ ง จะต้องมีคนแบกบ่าส่ าง
ลอง หรื อให้ส่างลองขี่มา้ เพื่อไม่ให้เท้าแตะพื้น
ตานานที่ 2 จะอ้างถึ งเหตุการณ์ ตามพุ ทธประวัติตอนที่พ ระพุ ทธเจ้าเสด็จไปยังกรุ ง
กบิลพัสดุ์เพื่อโปรดพระประยูรญาติ แล้วพระนางพิมพาทรงเครื่ องให้พระราหุ ลกุมารไปเฝ้ า
เพื่อทูลขอราชสมบัติเมื่อได้รับคาขอจากราหุ ลกุมาร แทนที่ จะพระราชทานราชสมบัติให้
พระพุ ท ธองค์ก ลับ ทรงด าริ ว่า ราชสมบัติอนั เป็ นโลกี ย ์ท รั พ ย์น้ ี ไม่ จีรัง ควรที่ พ ระองค์จะ
พระราชทานอริ ยทรัพย์อนั ยัง่ ยืนให้แล้วทรงรับสั่งบรรพชาราหุ ลกุมารเป็ นสามเณร
ตานานที่ 3 มาจากบันทึ กในหนังสื อไทใหญ่ที่เขียนโดยเจ้าหน่ อคานักอักษรศาสตร์
ชาวไทใหญ่ ว่า เจ้าชายอชาตศัตรู พระราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสาร แห่ งกรุ งราชคฤท์ได้
กระทาปิ ตุฆาตพระบิดาตามคายุแหย่ของพระเทวทัต เจ้าชายจึงไถ่บาปจากการปิ ตุฆาตด้วย
การชักชวนพระสหายพร้อมด้วยอามาตย์ให้นาบุตรหลานเข้าร่ วมกับการบวชจานวนกว่า 500
คน ก่อนบวชได้มีการจัดงานใหญ่ 7 วัน 7 คืน พร้ อมกับมีการแต่งองค์ทรงเครื่ องบุตรหลาน
ด้วยเครื่ องประดับสวยงาม แล้วนัง่ บนหลัง ช้าง ม้า เป็ นเวลา 7 วันจากนั้นจึงนาไปเข้ารับการ
บรรพชาเป็ นสามเณรต่อหน้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพระสงฆ์สาวกทั้งหลาย36
35
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มณี พยอมยงค์ มชนในล้านนา วารสารวัฒนธรรมไทย 2534 หน้า 7
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ในอดีตมีรูปแบบการบวชโดยพ่อแม่บุญธรรมเป็ นผูอ้ ุปถัมภ์ เนื่องมาจากคนที่มีฐานะ
ยากจนไม่สามารถจะทาบุญปอยส่ างลองได้ ขณะเดียวกันคนที่มีฐานะดีก็มกั จะไม่มีบุตรหรื อ
มีแต่บุตรไม่ยอมบวช จึงทาให้เกิ ดประเพณี การบรรพชาอุปสมบทเป็ นสื่ อ นั้นคือผูม้ ี ฐานะ
ยากจนมีบุตรชายและต้องการให้บุตรชายได้บวชส่ างลอง ก็จะมอบบุตรของตนให้แก่คนรวย
แต่ไม่มีบุตรชายและต้องการทาบุญปอยส่ างลอง การมอบในลักษณะนี้ ผูท้ ี่ รับเป็ นเจ้าภาพ
บวชจะต้องยอมรับหน้าที่เป็ นบิดามารดาคนที่ 2 ของคนที่ตนรับบวช จะให้ความอุปถัมภ์ค้ า
จุน ในขณะที่ บ วชและหลังจากสึ ก แล้วด้วย ผูท้ ี่ ได้บ วชในลัก ษณะนี้ ก็ จะเรี ย กผูท้ ี่ รับ เป็ น
เจ้าภาพให้ตนว่า “พ่อ-แม่” หรื อพ่อข่าม-แม่ข่ามคาว่า “ข่าม” แปลว่า รั บ รองหรื อรั บภาระ
อุปถัมภ์37
ในอดี ต พ่ อ ข่ าม-แม่ ข่ า มหรื อ ผูท้ ี่ รับ อุ ป ถัม ภ์บ รรพชาสามเณรจะได้รั บ การยกย่อ ง
ยอมรับนับถือในสังคมเป็ นอย่างมาก โดยจะได้รับการยกย่องและเรี ยกคานาหน้าว่า “พ่อส่ างแม่ส่าง” ส่ วนผูท้ ี่รับอุปถัมภ์อุปสมบทเป็ นพระภิกษุจะได้รับการยกย่องและเรี ยกคานาหน้าว่า
“พ่อจาง-แม่จาง” ผูท้ ี่ ผ่านการบรรพชาเป็ นสามเณรมาแล้วเมื่ อสึ กออกมาจะเรี ยกว่า “ส่ าง”
ส าหรั บ ผู ้ที่ ผ่า นการอุ ป สมบทเป็ นภิ ก ษุ เมื่ อ ศึ ก ออกมาจะเรี ย กว่า “ทาก” หรื อ “หนาน”
นาหน้าชื่อตลอดไป38
“ลอง” หรื อ “อลอง” คื อ ผูท้ ี่ ก ารบวชจะได้รับ การปฏิ บตั ิ เสมื อนพระราชาในช่ วงที่
ประกอบพิธีกรรมเพราะเปรี ยบเทียบได้กบั ช่วงเสวยราชสมบัติของเจ้าชายสิ ทธัตถะก่อนออก
ผนวช การแต่งกายของอลองแต่งแบบกษัตริ ยพ์ ม่าโบราณ คือ นุ่งโจงกระเบนผ้าแพร ผ้าลาย
หรื อผ้าสี ต่าง ๆ สวมเสื้ อมีชายเชิ งงอนประดับด้วยวัสดุ เที ยมเพชร พลอยหรื อปั กดิ้นไหมสี
ต่าง ๆ ศีรษะสวมชฎาที่ทาจากกระดาษแข็งมี ยอดแหลมประดับกระดาษสี ต่าง ๆ หรื อเกล้า
มวยผมมีผา้ แพรโพกศีรษะและประดับด้วยดอกไม้สดตามฤดูกาล ส่ วนใหญ่จะเป็ นดอกเอื้อง

เชียงใหม่ ฉบับที่ 3 มกราคม – ธันวาคม 2556 หน้า 14-15
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ผึ้ง ส่ วนเครื่ องใช้ในช่วงที่เป็ นอลองประกอบด้วยเครื่ องสู งต่าง ๆ คือ ทีคาหรื อร่ มขนาดใหญ่
น้ าเต่า พานหมาก พรม หมอนและบริ วารที่คอยรับใช้ 39
ปอยส่ างลองนิ ยมจัดในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมหรื อช่วงหน้าแล้ง ซึ่ งเป็ น
ช่วงเวลาเดียวกับที่คนล้านนานิ ยมจัดงานมหรสพใหญ่เพราะเป็ นช่วงที่คนว่างเว้นจากการทา
นามี อาหารอุดมสมบูรณ์ อากาศปลอดโปร่ ง ดังนั้นจึงสามารถร่ วมแรงช่ วยงานกันได้อย่าง
เต็มที่ การจัดปอยส่ างลองเริ่ มด้วยเมื่ อพ่อแม่เด็ก นาบุ ตรและคนที่ จะบวชไปฝากฝั งให้เจ้า
อาวาสอบรมสั่งสอนหัดให้ท่องจาคาขอบรรพชา คาให้ศีลให้พรก่อนจะจัดงานประมาณ 710 วัน จากนั้นก็ จะเชิ ญ คนที่ จะร่ วมในการจัดปอยส่ างลองมาปรึ กษากันว่าใครจะรับ เป็ น
เจ้าภาพใหญ่ “ตะก่าโหลง” ซึ่ งมักจะเป็ นผูท้ ี่มีฐานะดีหรื อผูท้ ี่ได้รับการยกย่องในหมู่บา้ นและ
ต้องมี “ตะแปส่ างลอง” คือ ผูม้ ีหน้าที่ดูแลส่ างลองตลอดเวลาตั้งแต่วนั แรกจนถึ งวันสุ ดท้าย
ของงาน โดยเฉพาะวันสุ ดท้ายจะต้องคอยดู แลไม่ให้คลาดสายตาเพราะว่ามักจะมีการแอบ
นาเอาส่ างลองไปหลบซ่ อนไว้ไม่ให้บรรพชา เดือดร้อนเจ้าภาพต้องนาเอา “อะซู ” คือ รางวัล
ไปมอบให้จึงจะได้ส่างลองกลับมาบรรพชาเป็ นสามเณรต่อไป40
จากการให้คุณค่าและความหมายของปอยส่ างลองของไทใหญ่ในรัฐฉานสื บเนื่ องกัน
มาตั้งแต่สังคมบรรพกาล แม้ต่อมาจะอยู่ในสั งคมปิ ด ใต้การปกครองของผูอ้ ื่ น และภาวะ
เศรษฐกิจฝื ดเคืองแร้งแค้น แต่ชาวไทใหญ่ในรัฐฉานยังพยายามที่จะสื บสานวัฒนธรรมพุทธ
ศาสนาของตนไว้อย่างเหนี ยวแน่ นครั้นเมื่ อมี โอกาสเข้ามาอยู่ในเมื องไทย และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในจังหวัดเชี ยงใหม่ ที่ มี พี่ น้องญาติ มิตรของตนอพยพเข้ามาอยู่ก่ อนล่ วงหน้า และ
ดาเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมในรอบปี อย่างเป็ นอิสระ ชาวไทใหญ่ก็ปฏิบตั ิตามกิจกรรมที่ปู
ทางไว้ล่ วงหน้า และเมื่ อตนกับ ครอบครั วมี ค วามพร้ อมที่ จะจัดปอยส่ างลองเพื่ อสื บ สาน
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พระครู พทุ ธศาสน์โศภณ (แคล้ว สุสวุโต) การบรรพชา อุปสมบท กรุ งเทพฯ การศาสนา พระครู อรุ ณธรรม
รังสี 2539 มนต์ พิธีแปล กรุ งเทพฯ อักษรสมัย 2530 หน้า 47

40

ดนั ย สิ ท ธิ เจริ ญ . สาระทางการศึ ก ษาในกระบวนการส่ างลองของชาวไทยใหญ่ ใ นจั ง หวั ด แม่ ฮ่องสอน.
สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2535 หน้า 64-65

31

วัฒนธรรมและเป็ นการประกาศโดยนัยยะว่าครอบครัวของตนมี ความพร้อมด้านเศรษฐกิ จ
แล้ว ชาวไทใหญ่จึงร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่งของปอยส่ างลอง41
ประเพณี การเชิ ญแขกมาร่ วมปอยส่ างลองในสมัยก่อนจะใช้วิธีนาเมี่ ยง “ต๊กห่ อเน่ ง”
มาห่ อด้วยใบตองอย่างสวยงาม ให้คนหนุ่ มสาวนา “ห่ อเน่ ง” 42 ไปมอบให้เจ้าของบ้านที่จะ
เชิ ญมาร่ วมงานต่อมาภายหลังได้เปลี่ ยนไปใช้เที ยนไขแทนเรี ยกว่า “ต๊กเตน” (บอกเที ยน)
ปั จจุบนั นิ ยมใช้การ์ ดเชิ ญแทน ส่ วนการนิ มนต์พระภิกษุสงฆ์เป็ นหน้าที่ของคนเฒ่าคนแก่จะ
นาสวยดอกไม้ ธู ป เที ยนไปนิ ม นต์พ ระที่ วดั ช่ วงก่ อนวันงาน 2-3 วัน ผูค้ นจะเริ่ มทยอยมา
ช่วยกันทางานที่บา้ นเจ้าภาพ จัดเตรี ยมสถานที่ อาหาร ที่พกั ของส่ างลอง ตกแต่งเครื่ องไทย
ธรรมและอัฐบริ ขาร จากนั้น ในวันแฮกหรื อวันแรกเริ่ มงานนัน่ เองส่ วนมากจะเริ่ มตั้งแต่ตอน
เช้ามืดประมาณจะให้ผทู้ ี่บวชลอง ทาการอาบน้ าเงินน้ าทอง ได้แก่ น้ าแช่เงิน ทองและเครื่ อง
หอมหรื อมะกรู ด ส้มป่ อย เป็ นต้น เสร็ จแล้วพากันไปวัดเพื่อสมานทานเบญจศีลและเริ่ มงาน
บวชอลองต่อไป
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พิธีกรรมปอยส่ างลอง

วันรับส่ างลอง

วันข่ ามแขก

วันข่ ามส่ าง

 พิธีสมาทานเบญจศีล
 พิธีรับส่ างลอง
 พิธีสักการะสถานที่ศกั ดิ์ สิทธิ์ และเข้า
พบพระเถระ
 การแสดงมหรสพ






พิธีแห่ครัวหลู่
การรับประทานอาหารโอชารส 12 อย่าง
พิธีเรี ยกขวัญส่ างลอง
การเลี้ยงต้อนรับแขก
การแสดงมหรสพ

 พิธีบรรพชา และอุปสมบท

แผนภาพที่ 2 : พิธีกรรมปอยส่ างลอง
หลังจากรับศีลแล้ว ตะแปส่ างลองจะแต่งหน้าและแต่งเครื่ องทรงให้ใหม่ การแต่งกาย
ส่ างลองมีลกั ษณะคล้ายเจ้าชายไทใหญ่ เมื่อแต่งตัวเสร็ จแล้วถื อว่าเป็ นอลองเต็มตัวจะได้รับ
การปฏิ บตั ิ เหมื อนกษัตริ ยแ์ ละอลองจะไม่มีโอกาสเหยียบดิ นจนกว่าจะถึ งวันบรรพชาเป็ น
สามเณรตะแปส่ างลองจึงต้องให้ส่างลองขี่คอตนเองตลอดเวลา บรรดาพ่อแม่ส่างลองและ
ญาติ ก็จะโปรยข้าวตอกดอกไม้เป็ นการอนุ โมทนา แล้วคณะส่ างลองก็จะเคลื่ อนขบวนไป
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นมัสการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองหรื อศาลเจ้าเมือง ซึ่ งเป็ นสถานศักดิ์สิทธิ์ ที่คนไทใหญ่เคารพนับ
ถือเพื่อขอขมาลาโทษและขอความคุม้ ครองป้ องกันภัย จากนั้นก็จะฟ้ อนราถวายและเคลื่อน
ขบวนไปกราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดต่าง ๆ ในหมู่บา้ นหรื อในหมู่บา้ นอื่นที่ใกล้เคียงต่อไป
จนใกล้เวลาเที่ ยงวันจึ งจะนาส่ างลองกลับ เข้าที่ พ กั หรื อบ้านของส่ างลองเพื่ อพักผ่อนและ
รับประทานอาหารกลางวัน จนในตอนบ่ายคณะขบวนแห่ ส่างลองก็จะออกไปตามบ้านญาติ
พี่น้อง คนรู้จกั หรื อผูท้ ี่เคารพนับถือเสมือนเป็ นการประพาสต้นของกษัตริ ย ์ เจ้าของบ้านอ
ลองไปเยีย่ มจะถือว่าเป็ นโชคดีที่ได้รับเกียรติและเป็ นบุญที่ได้มีโอกาสต้อนรับอลอง จึงมีการ
เตรี ยมอาหารวางถวาย ใช้เหรี ยญรู ปีผูกด้วยด้ายสายสิ ญจน์ซ่ ึ งปั จจุบนั หายากจึงใช้ธนบัตร
หรื อเหรี ยญธรรมดาแทน (ส่ วนใหญ่จะใช้ธนบัตรใบละ 20 บาท ม้วนกลมผูกด้ายสายสิ ญจน์)
ในวันข่ามแขก43 คือ วันรับแขกจะเป็ นวันที่ญาติพี่นอ้ งจากหมู่บา้ นอื่นมาร่ วมงานอย่าง
พร้อมเพรี ยงกัน วันนี้ นบั ว่าสาคัญยิ่งเพราะจะมีพิธีต่าง ๆ 3 พิธี คือ พิธีการแห่ โคหลู่ (เครื่ อง
ไทยธรรม) การเลี้ยงอาหารส่ างลองเต็มรู ปแบบ (กับข้าว 12 อย่าง) และพิธีเรี ยกขวัญส่ างลอง
แขกที่มีจะช่ วยกันเตรี ยมเครื่ องไทยธรรมและอัฐบริ ขารที่จะนาไปเข้าขบวนแก่โคหลู่ (ไทย
ธรรม)
เริ่ ม ขบวนด้ ว ยผู ้อ าวุ โ สแต่ ง ชุ ด ขาว ถื อ ขัน ดอก ข้า วตอกดอกไม้ ต่ อ ด้ ว ย “จี เจ่ ”
(กังสดาลใหญ่) ตีเป็ นระยะเพื่อประกาศให้ชาวบ้านร่ วมอนุ โมทนาหรื อเดินทางมาร่ วมทาบุญ
รวมทั้งเป็ นการบอกกล่าวถึงเทวดาเทพาอารักษ์ท้ งั หลายให้ได้ทราบถึ งการทาบุญใหญ่ของ
ชุมชนเครื่ องสักการะพระพุทธหรื ออุบ บรรจุดอกไม้ ธู ปเทียน ขนม ม้าเจ้าเมืองเป็ นม้าทรง
เจ้าเมือง (เจ้าพ่อหลักเมือง) ที่อญั เชิ ญมาเพื่อช่ วยปกป้ องคุม้ ครองให้งานดาเนิ นไปด้วยความ
เรี ยบร้ อยต้นตะเป่ ส่ าหรื อต้นกัลปพฤกษ์จะนาไปถวายพระ โดยเชื่ อว่าเป็ นอานิ สงส์ ให้ชาติ
หน้าให้เกิดในสวรรค์ มีตน้ กัลปพฤกษ์บนั ดาลสิ่ งที่ปรารถนา ต้นนี้ มี 2 ประเภท คือ ต้นตะเป่
ส่ าพระพุทธคล้ายจองพาราและต้นตะเป่ ส่ าถวายวัด
ขบวนโคหลู่ น าเครื่ องอั ฐ บริ ขารที่ ใ ช้ ใ นการบรรพชาและเครื่ องไทยธรรม
ประกอบด้วยปุ๊ กข้าวแตก คือ ห่ อข้าวตอกด้วยกระดาษสาผูกติดกับธงสามเหลี่ ยมที่เรี ยกว่า
“จ๊ากจ่า” ใช้แทนดอกไม้สาหรับแจกให้ผไู ้ ปร่ วมงานบรรพชาไหว้พระ ปุ๊ กข้าวแตกจะขาด
43
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ไม่ได้และจะต้องมีจานวนเท่ากับส่ างลอง เทียนเงิน เทียนทอง คือ ธูปเทียนแพเป็ นเครื่ องบูชา
ส่ างลองสาหรับถวายแด่พระอุปัชญาย์ พุ่มเงิ น พุ่มทอง สาหรับส่ างลองถวายพระพุทธและ
ประดับขบวนอูต่อง ปานต่อง คือ กรวยหมากพูลและกรวยดอกไม้ หม้อน้ าต่า คือ หม้อดิ น
ห่ อผ้าขาวใส่ ใบไม้ 9 ชนิ ดเพื่อความร่ มเย็นและเป็ นสิ ริมงคล ขบวนกลองมองเซิ งหรื อกลอง
ยาวใช้บรรเลงประกอบขบวน เครื่ องไทยธรรมที่เป็ นปั จจัยถวายพระสงฆ์ที่นิมนต์มาในงาน
ขบวนส่ างลอง เป็ นกลุ่มซึ่ งจะอยูเ่ กือบท้ายขบวน ในวันนี้ ทั้งส่ างลองตะแปส่ างลองและผูถ้ ือ
ทีคาจะแต่งกายสวยงามเป็ นพิเศษ ขณะขบวนเคลื่อนที่ไปก็จะฟ้ อนด้วยตามจังหวะของกลอง
ก้นยาว ท้ายขบวนเป็ นคณะโบกไพ (บ้องไฟ) ซึ่งจะนาไปจุดในวันสุ ดท้ายของงาน44
ขบวนแห่ โ คหลู่ ในงานปอยส่ า งลองนี้ ถื อ ว่า เป็ นขบวนแห่ ที่ ยิ่ ง ใหญ่ แ ละสวยงาม
ระหว่างทางจะมีผเู ้ ฒ่าผูแ้ ก่ถือ “อุบ” ออกมาโปรยข้าวตอกดอกไม้เป็ นการอนุโมทนาสาธุ ใน
การทาบุญ เมื่อแห่ ขบวนรอบหมู่บา้ นแล้วขบวนแห่ จะสิ้ นสุ ดที่วดั แล้วนาโคหลู่ข้ ึนไปจัดไว้
บนวัด หากยังไม่ทาพิธีบรรพชาอุปสมบทในวันนี้ กิจกรรมต่อเนื่ องที่วดั จะมีการถ่อมลีก คือ
การฟังธรรม
ในช่วงเย็นจะมีพิธีเลี้ยงอาหารและทาขวัญให้กบั ส่ างลอง การเลี้ยงอาหารเต็มรู ปแบบนี้ เดิมที
จัดไว้ถึง 32 อย่างด้วยกัน แต่ในปั จจุบนั การเลี้ ยงอาหารส่ างลองจัดไว้ 12 อย่างเท่านั้นสถานที่ที่จะ
จัดเลี้ยงอาหารส่ างลองเต็มรู ปแบบจะทาที่บา้ นเจ้าภาพใหญ่ หากส่ างลองมีจานวนมากก็จะจัดพิธีที่
วัดเพื่อความสะดวก สาหรับส่ างลองที่ไม่มีพ่อแม่ป้อนอาหารให้ก็จะมี พ่อข่ามแม่ข่ามเป็ น ผูป้ ้ อน
อาหารแทน หลังจากที่รับประทานอาหารทั้ง 12 อย่างเรี ยบร้อยแล้วก็จะมีพิธีทาขวัญส่ างลอง (ภาพ
ที่ 2.5) ซึ่ งก็คล้ายการทาขวัญนาค คือ มีการเรี ยกขวัญ ผูกข้อมือให้ศีลให้พรแก่ส่างลอง
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ภาพที่ 2.5 พิธีเรี ยกขวัญส่ างลอง
ที่มา : ปอยส่ างลองแม่สะเรี ยง
คืนสุ ดท้ายจะมีพิธีฉลองเจ้าภาพจึงต้องเตรี ยมงานหนักกว่าวันอื่น ๆ เพราะต้องเตรี ยม
เลี้ ยงอาหารพระสงฆ์สามเณรในวัดที่จะบรรพชาและที่นิมนต์มาร่ วมพิธีบรรพชา ตลอดจน
ผูค้ นที่ มาร่ วมงานทั้งหมดซึ่ งจะมีเป็ นจานวนมาก และเพื่อเป็ นการผ่อนคลายความเมื่อยล้า
ของผูม้ าร่ วมงาน ฝ่ ายเจ้าภาพจึงจัดให้มีมหรสพ และดนตรี มาแสดงที่ บา้ นเจ้าภาพด้วย เช่ น
การแสดงฟ้ อนรา การแสดงกลองมองเซิ ง เป็ นต้น ส่ วนส่ างลองที่ ยงั ไปเยี่ยมญาติ ไม่ ครบ
จะต้องไปให้เสร็ จเรี ยบร้อยภายในคืนสุ ดท้ายนี้
รุ่ งเช้าของวันข่ามส่ างซึ่ งเป็ นวันที่ 3 ของงาน จะนาส่ างลองไปบรรพชาเป็ นสามเณร
หากในการจัดงานมี “จ่างลอง” คื อ ผูท้ ี่ จะอุ ป สมบทเป็ นพระภิ ก ษุ ด้วย ท ากันตั้งแต่ เช้าตรู่
เรี ยกกันว่า “ยาบจาง” คือ พิธีอุปสมบทตะแปจางลองจะแต่งตัวจางลองและนาจางลองขี่มา้
แห่ ไปวัน โดยมี “จี เจ่” (กังสดาล) ตี นาขวนและอาจมีดนตรี พ้ืนบ้านหรื อกลองก้นยาวร่ วม
ขบวนไปด้วย เมื่อถึงวัดก็จะเวียนรอบโบสถ์ 3 รอบ แล้วทาพิธีอุปสมบทในโบสถ์ หากวัดใด
ไม่มีโบสถ์เจ้าภาพก็จาร่ วมกับทางวัดนัดทา “สิ่ มน้ า” คือ จะทาศาลาที่ประกอบพิธีอุปสมบท
อยูก่ ลางแม่น้ าหรื อในบึง แล้วนิ มนต์พระสงฆ์มาทาพิธีอุปสมบทในสิ่ มน้ านี้ พิธีการบวชเริ่ ม
จากขบวนส่ างลองเจ้าไปในศาลาการเปรี ยญหรื อวิหารที่ใช้เป็ นที่บรรพชาอุปสมบท กราบ
พระอุปัชฌาย์ 3 ครั้ง แล้วรับผ้าจีวรจากบิดามารดาหรื อพ่อข่าม-แม่ข่าม แล้วหันกลับไปเปล่ง
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วาจาขอบรรพชากับ พระอุ ปั ช ฌาย์ จากนั้น รั บ ผ้า จี วรไปให้ พ ระภิ ก ษุ จ ะช่ วยนุ่ ง จี วร เมื่ อ
กลับมาเปล่งวาจาขอรับศีล 10 และขอนิ สัยแล้ว พระอุปัชฌาย์ให้ศีล บอกกัมมัฏฐานและให้
โอวาทส่ างลองเพื่อเปลี่ ยนสถานเป็ นสามเณร หลังจากเสร็ จพิธีจะมีเทศนา 1 กัณฑ์ เจ้าภาพ
ใหญ่ เจ้าภาพร่ วมและผูม้ าร่ วมงานในพิธีถวายจตุ ปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์อนุ โมทนาเป็ น
เสร็ จพิธี ในช่วงนี้หากมีคณะโบกไพ (บ้องไฟ) มาร่ วมงานก็จะนาโบกไฟไปจุด
องค์ประกอบงานบวช “ปอยส่ างลอง”45
1) ชุดส่ างลอง (เครื่ องต่างกายต่าง ๆ)
2) ร่ มทอง (สาหรับกางให้ส่างลอง)
3) ตะแป – พ่อส้าน แม่ส้าน (ผูค้ อยปรนนิบตั ิ)
4) จีวร
5) อัฐบริ ขาร (ประกอบด้วยเครื่ องใช้ต่าง ๆ)
6) ต้นเงิน
7) สังฆทาน
8) ต้นข้าวตอกหรื อต้นข้าวแตก
2.2 แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับงานวิจัย
การศึ กษาในประเด็นของการจัดการองค์ความรู ้ ของการจัดการปอยส่ างลองของไทใหญ่ ทาให้
ทราบว่าการจัด งานประเพณี ป อยส่ างลองนั้น จ าเป็ นจะต้อ งได้รั บ ความร่ วมมื อ จากทุ ก ภาคส่ ว น ทั้ง
ประชาชนไทใหญ่ คณะกรรมการวัด เจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่ น และผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องอื่น ๆ ผูเ้ ขียนจึงได้ทาการศึกษา
แนวคิดที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมของชุมชน เพื่อทาให้เกิดความเข้าใจในเรื่ องของความหมาย ขั้นตอน และ
ระดับของความร่ วมมืออย่างถูกต้อง เพื่อนาเอาองค์ความรู ้ที่ได้ไปวิเคราะห์และอภิปรายว่าการจัดการปอย
ส่ างลองที่ผเู ้ ขียนสนใจนั้น มีการประยุกต์ใช้แนวคิดการมีส่วนร่ วมอย่างไร รวมไปถึงการเป็ นแบบอย่างที่
ดีในการจัดการประเพณี อื่น ๆ ต่อไป ดังนี้
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2.2.1 แนวคิดการมีส่วนร่ วมของชุ มชน
การประกอบกิ จกรรมหรื อการพัฒนาใด ๆ หากสมาชิ กชุ มชนได้เข้ามามี ส่ วนร่ วมในการ
ดาเนิ นกิ จกรรมหรื อร่ วมลงมื อปฏิ บตั ิ ย่อมก่ อให้เกิ ดสมาชิ กได้เรี ยนรู ้ ถึงกระบวนการดาเนิ นงาน
เรี ยนรู ้ถึงสภาพปั ญหาที่เกิ ดขึ้นระหว่างดาเนิ นงานหรื อหลังจากดาเนิ นงานและวิธีการแก้ไขปั ญหา
เพื่อการดาเนิ นกิ จกรรมนั้นจะบรรลุ ผลก่อเกิ ดประโยชน์ต่อสมาชิ กในชุ มชนและชุ มชนเอง การมี
ส่ วนร่ วมของชุ มชนจึ งเป็ นกระบวนการการสร้ างจิ ตส านึ ก เป็ นการสร้ างแรงจูงใจให้ส มาชิ ก ใน
ชุมชนเกิดความตระหนักถึงการเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาและเข้ามามีบทบาทในกิจกรรมของ
ชุ ม ชน การมี ส่ วนร่ วมท าให้ ค นในชุ ม ชนได้ตดั สิ น ใจร่ วมกัน จึ ง มี ค วามรู ้ สึ ก ความเป็ นเจ้าของ
ร่ วมกันและเกิดการพัฒนาร่ วมกัน
ขั้นตอนและระดับของการมีส่วนร่ วมของชุมชน รู ปแบบของชุมชนต่อการมีส่วนร่ วมมีดงั นี้
1) ความหมายของการมีส่วนร่ วม
ทฤษฎีของมาสโลว์มาเสนอไว้ในเรื่ องของการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนา
ชุ มชนสรุ ปไว้ว่า หากมนุ ษย์ได้รับการเกลี้ ยกล่อมหรื อชักจูงในเรื่ องที่ตรงกับความต้องการ
พื้นฐานที่เกิดความพึงพอใจแล้วย่อมจะส่ งผลให้เกิดการมีส่วนร่ วมได้ในที่สุด46
การมี ส่ วนร่ วม หมายถึ ง การที่ ป ระชาชนได้เข้าร่ วมกิ จกรรมตั้งแต่ ข้ นั แรก คื อการ
ค้นหาปั ญหาและสาเหตุเมื่อพบสาเหตุของปั ญหานั้น ๆ แล้วก็ร่วมกันวางแผนเพื่อแก้ไขร่ วม
ในการลงทุ นและปฏิ บตั ิไม่ว่าจะเป็ นการลงทุนด้วยเงิน แรงงานหรื อวัสดุ อุปกรณ์ ก็ได้และ
ต้องร่ วมติดตามประเมินผลงานที่ได้ทาไปด้วย47
การมีส่วนร่ วมของประชาชน หมายถึง การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่ วม ใน
ความคิ ดริ เริ่ ม การพิจารณา ตัดสิ นใจ การร่ วมปฏิ บตั ิและร่ วมกันรับผิดชอบในเรื่ องต่าง ๆ
อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชน48

46

47
48

อ านาจ อนัน ตชัย การระดมการมี ส่ วนร่ วมของประชาชนในการพั ฒ นาชนบท กรุ งเทพ วิค ตอรี่ เพาเวอร์
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การมี ส่ วนร่ วมที่ คล้ายคลึ งสอดคล้องกันว่าการมี ส่ วนร่ วมของประชาชน หมายถึ ง
กระบวนการที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมเกี่ ยวข้องในการร่ วมคิด ร่ วมตัดสิ นใจในการ
กาหนดปั ญหา ลาดับความสาคัญของปั ญหา ดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาเน้นการมีส่วนร่ วมอย่าง
แข็งขันของประชาชน ใช้คามคิ ดอย่างสร้ างสรรค์ด้วยความชานาญของประชาชนในการ
แก้ไขปั ญหาร่ วมกันไม่ใช่การกาหนดจากหน่ วยงานภายนอกเพ่อให้ประชาชนมาร่ วมกันใน
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งซึ่ งในความหมายได้ขยายความหมายไปถึงการมีส่วนร่ วมไม่ใช่การกาหนด
กิจกรรมหรื อการแก้ปัญหาจากหน่วยงานภายนอก49
การมีส่วนร่ วมของประชาชนที่คล้ายคลึงกันแต่แยกระดับไปอีกว่า ในระดับรู ปธรรม
หมายถึ ง การที่ ช าวบ้านได้ให้แรงงานและวัส ดุ ในการพัฒ นาชุ ม ชน ในระดับ นามธรรม
หมายถึง การมีส่วนร่ วมของประชาชนเป็ นเรื่ องของการชี้ นาตนเอง มโนภาพแห่ งตน ความ
อิสระในการกาหนดวิถีชีวติ แห่งตนและความรู ้สึกผูกพันรับผิดชอบต่อส่ วนรวม50
การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนว่า หมายถึ ง การที่ ป ระชาชนหรื อ ชุ ม ชนพัฒ นาขี ด
ความสามารถของตนเองในการจัดการควบคุมการใช้ประโยชน์และการกระจายทรัพยากรที่
มีอยูเ่ พื่อให้ประโยชน์ในการดารงชี วติ ตามวิถีทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการพัฒนาความรู ้
และภูมิปัญญา ซึ่ งแสดงออกมาในรู ปแบบการตัดสิ นใจในการกาหนดชีวติ ของตนเอง51
การมีส่วนร่ วมของประชาชนไว้ว่า หมายถึ ง การเกี่ ยวข้องทางด้านจิตใจและอารมณ์
ของบุ คคลหนึ่ งในสถานการณ์ กลุ่ มซึ่ งผลของการเกี่ ยวข้องดังกล่ าวเป็ นเหตุ เร้ าให้ก ระท า
บรรลุ จุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้นกับทั้งทาให้เกิดความรู ้สึกร่ วมกันรับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่าว
ด้วย โดยสรุ ป การมี ส่ วนร่ วมคื อ ความรู ้ สึ ก ร่ วมของบุ คคลหนึ่ งที่ อยู่ในกลุ่ ม องค์กรหรื อ
ชุ มชนซึ่ งเป็ นตัวกระตุน้ ให้บุคคลนั้นกระทากิ จกรรมได้สาเร็ จตามจุดมุ่งหมายของกลุ่มและ
เกิ ด ความร่ วมรั บ ผิด ชอบกับ กลุ่ ม ของตน ถ้า สมาชิ ก กลุ่ ม ทุ ก คนขาดความรู ้ สึ ก ร่ วมเป็ น
เจ้าของในกิจกรรมใด ๆ แล้วก็จะไม่ทากิจกรรมนั้น เพราะถือว่ามิใช่เรื่ องของตน จึงไม่อยาก
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ยุ่งเกี่ ยวและไม่ร่วมรับผิดชอบใด ๆ เนื่ องจากมิได้ร่วมทากิ จกรรมดังกล่าว ทาให้กลุ่ มต้อง
ประสบความล้มเหลวในการทากิจกรรมของกลุ่ม52
กล่าวโดยสรุ ปความหมายของการเข้ามามีส่วนร่ วมของชุ มชน หมายถึง ความร่ วมมือ
ของทุกฝ่ ายโดยเฉพาะผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นชุมชนในการดาเนินการ ดาเนิ นกิจกรรมในชุ มชนโดยมี
วัตถุ ประสงค์ร่วมกัน มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรี ยนรู ้ ร่วมกัน มีความสัมพันธ์กนั มีความเอื้อ
อาทรต่อกัน การมีส่วนร่ วมของชุ มชนจึงก่อให้เกิดเป็ นกระบวนการสร้างจิตสานึ กและสร้าง
แรงจูงใจให้ชุมชนเกิ ดความตระหนักถึ งการเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนเพื่อเป็ น
การใช้อานาจการตัดสิ นใจในกิ จกรรมของคนในชุ ม ชนเอง โดยการเข้ามามี บ ทบาทการ
ดาเนิ นกิ จกรรมของชุ มชน ซึ่ งเป็ นพื้นที่ ที่คนในชุ มชนได้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์ในการ
ดารงชี วิตหรื อดาเนิ นกิจกรรมต่าง ๆ คนในชุ มชนย่อมมีความหวงแหนและมีความรู้สึกเป็ น
เจ้าของชุมชนและจะนาไปสู่ การร่ วมมือร่ วมใจกันจนกลายเป็ นชุ มชนที่เข้มแข็งและสามารถ
ดาเนินกิจกรรมที่สอดคล้องตอบสนองกับความต้องการของผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นชุมชนได้
2) รู ปแบบของการมีส่วนร่ วม
การมีส่วนร่ วมของชุ มชนในการดาเนิ นกิจกรรมเพื่อก่อเกิ ดประโยชน์ต่อชุ มชนนั้น มี
หลายรู ปแบบแตกต่างกันไปดังมีนกั วิชาการหลาย ๆ ท่านได้ให้ลกั ษณะของรู ปแบบต่าง ๆ
ไว้ดงั นี้
การนาเสนอความคิ ดเห็ นผ่านบทความ “แลหน้าเศรษฐกิ จสังคมไทย” สรุ ปเกี่ ยวกับ
การเข้ามีส่วนร่ วมของประชาชนได้ใน 2 ลักษณะ ได้แก่53
1) การมีส่วนร่ วมของประชาชนที่รัฐเป็ นผูน้ าการมีส่วนร่ วมในลักษณะนี้เป็ นการมอง
มาจากเบื้องบนหรื อมาจากรัฐ ประชาชนเป็ นเพียงผูค้ อยรับ
นโยบาย และปฏิบตั ิตาม
2) การมีส่วนร่ วมที่เกิดจากความต้องการของประชาชนด้วยความสมัครใจ โ ด ย ที่ รั ฐ
คอยช่วยเหลือให้คาแนะนาหรื อคอยอานวยความสะดวกเท่านั้น รู ปแบบการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนมีอยูห่ ลายรู ปแบบ ดังนี้54
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3) การมี ส่วนร่ วมของชุ มชนแบบอุ ดมคติ เป็ นลักษณะที่ โครงการพัฒนาต่าง ๆใน
ชุมชนโดยมีชุมชนเป็ นแกนนาในกิจกรรมทั้งหมด ตั้งแต่การตัดสิ นใจ ไ ป จ น ถึ ง ก า ร
ควบคุมติดตามงานและประเมินผล การมีส่วนร่ วมของชุมชน แบบอุ ดมคติ น้ ี มกั จะพบใน
ชุมชนชนบทในเรื่ องเกี่ยวกับงานของศาสนา หรื องานบุญประจาปี เพราะสมาชิ กในชุ มชน
จะมีความรู ้สึกทาเพื่อส่ วนรวม ถ้าหากไม่ ท าก็ จะเกิ ดความรู ้ สึ ก ไม่ ดีท้ งั เกิ ดขึ้ นกับ ตัวเอง
และชาวบ้านอาจ นิ นทาได้ เช่ น เจ้าอาวาสในหมู่บ ้านแห่ งหนึ่ งได้รับ พระราชทานพัดยศ
ประชาชนต่างก็มีความยินดีและช่วยกันร่ วมแรงกันวางแผนจัดงานฉลอง พั ด ยศ ด้ ว ยความ
เต็มใจและร่ วมกันบริ จาคเงินเพื่อจ้างมหรสพมาฉลอง ตลอดจนการแบ่ งหน้าที่ การท างาน
จนสาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี อนึ่งลักษณะ ของการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนแบบอุ ด มคติ น้ ี เป็ น
ลักษณะที่เกิดขึ้นจาก แรงจูงใจภายในชุ มชนเอง สมาชิ กรับรู ้ ร่วมกันเกี่ ยวกับปั ญหาความ
ต้องการ รวมตัวกันและมีการลงแรงสมทุบทุนเพื่อให้การทางานบรรลุตามเป้ าหมาย
4) การมีส่วนร่ วมของชุ มชนแบบประชาชนเป็ นแกนนา มุ่งผลประโยชน์ของชุ มชน
เป็ นหลักโดยสมาชิกในชุ มชนได้ตระหนักถึงปั ญหาร่ วมกัน เนื่ องจากประชาชนตระหนักถึง
สิ ทธิ ของตนเองและเห็นผลประโยชน์ส่วนใหญ่ที่ตอ้ งสู ญเสี ยไป แต่อาจมีการต่อต้านในกลุ่ม
ผูเ้ สี ยผลประโยชน์ก็ได้ เช่น ประชาชนยกขบวนไปยังหน้าอาเภอเพื่อเรี ยกร้องให้สร้างคลอง
ส่ งน้ าชลประทานให้ทวั่ ถึ งที่ ดินของประชาชนส่ วนใหญ่ แทนที่ จะสร้ างผ่านที่ ดินผืนใหญ่
ไม่กี่คนในหมู่บา้ น จากตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงประชาชนได้ตระหนักถึงปั ญหาและความ
ต้องการของชุมชน
5) การมีส่วนร่ วมของชุ มชนแบบเจ้าหน้าที่พฒั นาเป็ นแกนนา เป็ นลักษณะที่พบเห็น
ทั่ว ๆ ไปในชุ ม ชนต่ า ง ๆ เป็ นลัก ษณะของการท างานพัฒ นาภายนอกชุ ม ชนที่ ม าจาก
ฝ่ ายรัฐบาลหรื อเอกชนโดยได้มีขอ้ สมมติวา่ ประชาชนจะต้องมีการเรี ยนรู ้ การมีส่วนร่ วมของ
ชุมชน เช่น การนาประชาชนที่เกี่ยวข้องมาอบรมให้ทราบวิธีการและภาวะความเป็ นผูน้ า ใน
การเรี ยกประชุ มประชาชนให้ตระหนักถึ งการมีส่วนร่ วมของชุ มชนตั้งแต่การกาหนดแนว
วิธี ก ารและการดาเนิ น การพัฒ นาโครงการต่ าง ๆ วิธี ก ารที่ ท าให้ ป ระชาชนมี ส่ วนร่ วมนี้
54

สุกญั ญา เรื อนสอน กระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชนรอบกว๊ านพะเยาในการป้ องกันการบุกรุ กพืน้ ที่ ส าธ ารณ ะ
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พิจารณาแล้วเห็ นว่าเจ้าหน้าที่พฒั นายังคงเป็ นแกนนาทั้งความคิดและการกระทา แต่อาจจะ
กล่าวได้วา่ เป็ นวิธีการที่เหมาะสมในภาวะปั จจุบนั และพัฒนาการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ในอนาคตเปรี ยบเสมือนเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้ศึกษาและเรี ยนรู้การมองปั ญหา
ของชุ มชน นอกจากนี้ เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ ของประชาชนให้เข้าใจการมีส่วนร่ วมโดยมี
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคอยให้คาปรึ กษา ให้กาลังใจและสนับสนุ นประชาชนให้
เกิ ดความตระหนักในปั ญหาและให้ประชาชนได้รู้จกั ประเมิ นผลเสี ยจากการเข้ามามี ส่วน
ร่ วมโดยประชาชนเป็ นแกนนาในการพัฒนา
6) การมี ส่วนร่ วมของชุ มชนแบบสั่ งการเป็ นลักษณะที่ ป ระชาชนเข้ามามี ส่วนร่ วม
โดยมิ ไ ด้เกิ ดจากความต้องการที่ แท้จริ งของชุ ม ชน เช่ น ผูใ้ หญ่ บ ้านเกณฑ์ช าวบ้านให้ไ ป
ปรั บปรุ งถนนรั้ วบ้านและบริ เวณบ้านให้ส ะอาด เพื่ อต้องการที่ จะส่ งหมู่บ ้านเข้าประกวด
ลักษณะการมีส่วนร่ วมจึงเป็ นแบบสั่งการ ซึ่ งมิได้นาไปสู่ การพัฒนาความคิดของประชาชน
ในชุมชน มักจะเป็ นเรื่ องที่ทาเพื่อเป็ นประโยชน์ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น
รู ปแบบการมีส่วนร่ วมออกเป็ น 3 ระดับ ดังนี้55
1) การมี ส่ วนร่ วมแบบชายขอบเป็ นการมี ส่ วนร่ วมที่ เกิ ดขึ้ นจาก
ความสัมพันธ์เชิงอานาจไม่เท่าเทียมกัน ฝ่ ายหนึ่งรู ้สึกด้อยอานาจ กว่ า มี ท รั พ ยากร
หรื อความรู ้ดอ้ ยกว่า
2) การมีส่วนร่ วมแบบบางส่ วน รัฐเป็ นผูก้ าหนดนโยบายลงมาว่าจะต้องทา
อะไร โดยรัฐไม่รู้ความต้องการแท้จริ งของชุมชน ดังนั้น การมีส่วนร่ วมเป็ นเพียงการ
แสดงความคิดเห็นในการดาเนิน กิจกรรม บางส่ วนเท่านั้น
3) การมีส่วนร่ วมแบบสมบูรณ์ เป็ นการมีส่วนร่ วมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การ
กาหนดปั ญหา ความต้องการ การตัดสิ นใจในแนวทางแก้ปัญหา โ ด ย มี ค ว า ม เท่ า
เทียมกัน

55

บังอร ฤทธิภกั ดี การมีส่วนร่ วมของประชาชนในงานสาธารณสุขมูลฐาน กรณี ศึกษาระดับหมู่บา้ น ก รุ ง เท พ ฯ
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3)

ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการมีส่วนร่ วมของชุ มชน
การที่ชุมชนจะเข้ามามี ส่วนร่ วมนั้นมีปัจจัยต่าง ๆ ที่ ส่งผลให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่ วมซึ่ งมีนกั วิชาการได้เสนอแนวความคิด ดังนี้
ปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับ การมี ส่ วนร่ วมของชุ มชนพบว่า อายุ เพศ การศึ กษาขนาดของ
ครอบครัว อาชี พ รายได้และระยะเวลาการอยูอ่ าศัยในท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กบั ระดับการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชน นอกจากนี้ยงั ได้นาเสนอปั จจัยของการมีส่วนร่ วมว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อ
การมีส่วนร่ วมของชุมชน มีดว้ ยกัน 3 ปั จจัย คือ56
1) ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ
2) ปั จจัยทางสั งคมและเศรษฐกิ จ ได้แก่ การศึ ก ษาอาชี พ รายได้และการ
เป็ นสมาชิกกลุ่ม
3) ปั จจัยด้านการสื่ อสารได้แก่การรับข่าวสารจากสื่ อมวลชนและสื่ อบุคคล
การมีส่วนร่ วมของชุมชนมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่ วม ได้แก่57
1) อายุและเพศ
2) สถานภาพในครอบครัว
3) ระดับการศึกษา
4) สถานภาพทางสังคม
5) อาชีพ
6) รายได้และทรัพย์สิน
7) ระยะเวลาในท้องถิ่นและระยะเวลาที่อยูใ่ นโครงการ
8) พื้นที่ดินถือครองและสถานภาพการทางาน

56

57

ประยู ร ศรี ประสาธน์ รายงานการวิ จั ย เรื่ อง ปั จจั ย ที่ ส่ งผลต่ อ การมี ส่ วนร่ วมในการด าเนิ นงานของ
คณะกรรมการการศึกษาประจาโรงเรี ยนประถมศึกษา ปทุมธานี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2542 หน้า 5
สุ เมธ แก้วทราย ปั จจั ยที่ มีผลต่ อการมี ส่วนร่ วมของประชากรในการจั ดการทรั พยากรธรรมชาติ ศึ กษาเฉพาะ
กรณี โครงการมี ส่ วนร่ วมของประชาชนในการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ จั ง หวั ด อุ ด รธานี กรุ ง เทพฯ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2536 หน้า 20
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จากแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุ ปปั จจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมของชุ มชนได้
ดังนี้ คื อ ลักษณะส่ วนบุ คคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึ กษา ประสบการณ์ อาชี พ รายได้
การรับรู ้ข่าวสาร ระยะเวลาที่อยูอ่ าศัยในชุมชน เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมของชุมชน
4)

ขั้นตอนการมีส่วนร่ วมของชุ มชน
การเข้ามามีส่วนร่ วมของประชาชนในชุ มชนเพื่อการดาเนิ นกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ ง
ของชุ มชนนั้น มีนกั วิชาการหลายท่านได้เสนอแนวคิดถึ งขั้นตอนการมีส่วนร่ วมของชุ มชน
ดังนี้
1) การวางแผนรวมถึงการตัดสิ นใจในการกาหนดเป้ าหมาย กลวิธีทรัพยากร
ที่ตอ้ งใช้ตลอดจนการติดตามประเมินผล
2) การดาเนินงาน
3) การใช้บริ การจากโครงการ
4) การมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์
การแบ่งขั้นตอนของการมีส่วนร่ วมด้วยเช่นกัน อาจแบ่งออกเป็ น 4 ขั้นตอน ได้แก่58
1) การค้นหาปัญหา สาเหตุของปั ญหาตลอดจนแนวทางแก้ไข
2) การตัด สิ น ใจเลื อ กแนวทางแก้ไ ขปั ญ หาและวางแผนพัฒ นาการ แก้ไ ข
ปัญหา
3) การลงมือแก้ไขปั ญหาตามแผนที่วางไว้
4) การประเมินผลและทบทวนแก้ไขแนวทางแก้ไขปัญหา
ขั้นตอนการมีส่วนร่ วมของชุมชนว่าชุมชนต้องมีส่วนร่ วมใน 4 ขั้นตอน คือ59
1) การมีส่วนรวมในการริ เริ่ มโครงการ ร่ วมค้นหาปั ญหาและสาเหตุของปั จจัย
ภายในชุ มชน ร่ วมตัดสิ นใจกาหนดความต้องการและร่ วมลาดับความสาคัญของความ
ต้องการ

58
59

อคิน รพีพฒั น์ การมีส่วนร่ วมของประชาชนในงานพัฒนา กรุ งเทพฯ ศักดิ์โสภาการพิมพ์ 2547 หน้า 302
อภิ ญ ญา กั ง สนารั ก ษ์ รู ปแบบการบริ หารแบบมี ส่ วนร่ วมในองค์ กรที่ มี ป ระสิ ทธิ ผ ลระดั บ คณะของ
สถาบันอุดมศึกษา กรุ งเทพฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544 หน้า 14-15

44

2) การมี ส่ วนร่ วมในขั้นการวางแผน ก าหนดวัตถุ ป ระสงค์ วิธี ก าร แนว
ทางการดาเนินงานรวมถึงทรัพยากรและแหล่งวิทยากรที่จะใช้ใน โครงการ
3) การมีส่วนร่ วมในขั้นตอนการดาเนิ นงานโครงการ ทาประโยชน์ให้แก่
โครงการ โดยร่ วมช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์และ
แรงงาน
4) การมี ส่ ว นร่ ว มในการประเมิ น ผลโครงการเพื่ อ ให้ รู้ ว่ า ผลจากการ
ดาเนินงานบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้หรื อไม่ โดยสามารถ ก า ห น ด ก า ร
ประเมินผลเป็ นระยะต่อเนื่องหรื อประเมินผลรวมทั้ง โครงการในคราวเดียวก็ได้
จากแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการมีส่วนร่ วมของชุ มชนดังนักวิชาการหลาย ๆ ท่านได้
เสนอไว้ในข้า งต้น พอจะสรุ ป ได้ว่า ขั้น ตอนของการเข้ามามี ส่ วนร่ วมของชุ ม ชนนั้น มี 2
ขั้นตอน ได้แก่
1) กาหนดเป้ าหมายของกิ จกรรมหรื อการค้นหาสาเหตุ ของปั ญหา ศึ กษา
ปั ญหาและแนวทางแก้ไขปั ญหา
2) การตัดสิ นใจในการดาเนินกิจกรรม
3) วางแผน กาหนดวัตถุประสงค์ วิธีการและแนวทางการดาเนินกิจกรรม
4) ดาเนินงานตามโครงการ
5) การประเมินผล
5)

ระดับของการมีส่วนร่ วม
ลักษณะของระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนเป็ นระดับของการมีส่วนร่ วมจากน้อย
ไปหามาก60
ระดับที่ 1 ถูกบังคับให้ร่วม ประชาชนที่เข้ามาร่ วมโครงการเพราะถูกบังคับโดย
ไม่มีทางหลีกเลี่ยงตัวอย่างเช่น ผูเ้ ช่านาทากินถูกเจ้าของที่ดินบังคับให้ตอ้ งปลูกป่ าฟื้ น
ตามโครงการมี่บทพลังงานทดแทนมิฉะนั้นเจ้าของที่ ดินจะยึดไปให้ผอู ้ ื่น ผูเ้ ช่ าคนนี้
กลายเป็ นประชาชนที่มีส่วนร่ วมในโครงการนี้
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ระดับที่ 2 ถูกหลอกให้ร่วม ลักษณะนี้ ประชาชนจะถูกล่อใจด้วยผลประโยชน์
ในรู ปของค่าจ้างแรงงานหรื อความสะดวกสบายบางอยางแต่เบื้องหลังจริ ง ๆ แล้วเป็ น
การหาเสี ยงของนักการเมืองผูห้ ยิบยืน่ โครงการมาล่อเท่านั้น
ระดับ ที่ 3 ถู ก ชั ก ชวนให้ ร่ ว มการมี ส่ ว นร่ ว มลัก ษณะนี้ เป็ นส่ ว นมากเป็ น
โครงการที่ทางราชการคิดขึ้นเองเรี ยบร้อยแล้ว พยายามชักชวนประชาชนให้ร่วมมือ
ทุ ก รู ป แบบอาศัย ระบบ การโฆษณาประชาสั ม พัน ธ์ ผ่านสื่ อมวลชนต่ าง ๆ ว่าเป็ น
โครงการที่ดีขอให้ประชาชนให้ความร่ วมมือ
ระดับที่ 4 สัมภาษณ์ แล้ววางแผนให้ ลักษณะการมี ส่วนร่ วมชนิ ดนี้ ปรากฏว่า
ปั ญหาความต้องการและเสี ยงเรี ยกร้ องของประชาชนจะได้รับ การเอาใจใส่ ข้ ึ นบ้าง
กล่าวคือ ผูท้ ี่วางโครงการจะสารวจปั ญหาความต้องการด้วยการเรี ยกประชุม สอบถาม
สัมภาษณ์ แต่การัดสิ นใจว่าปั ญหาของชาวบ้านคื ออะไร ควรจะแก้ไขด้วยวิธีใด จะ
วางแผนอย่างไรและจะปฏิบตั ิตามแผนอย่างไรยังคงเป็ นเรื่ องของทางราชการ
ระดับที่ 5 มีโอกาสเสนอความเห็ น ประชาชนจะเริ่ มเข้าไปมี ส่วนร่ วมในการ
เสนอความเห็ นที่ เกี่ ยวข้องกับการวางโครงการและการดาเนิ นการตามโครงการแต่
การตัดสิ นใจยังเป็ นของส่ วนราชการ
ระดับ ที่ 6 มี โอกาสเสนอโครงการ ในระดับนี้ ทางราชการกับประชาชนจะมี
การปรึ กษาหารื อกันอย่างใกล้ชิด ประชาชนจะมี โอกาสตัดสิ นว่าปั ญหาของตนคื อ
อะไร จะแก้ไขได้อย่างไรวิธีใดที่ดีที่สุดจนกระทัง่ มีสิทธิ เสนอโครงการและเข้าร่ วม
ปฏิบตั ิดว้ ย
ระดับที่ 7 มีโอกาสตัดสิ นใจ ในระดับนี้ ประชาชนจะเป็ นหลักสาคัญของการ
ตัด สิ น ใจในทุ ก เรื่ อ งตั้ง แต่ ก ารวางแผน การปฏิ บ ัติ ต ามแผนและการประเมิ น ผล
โครงการ
กล่าวโดยสรุ ปจากการศึกษาหลักการแนวคิดและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องสรุ ปได้วา่ การมี
ส่ วนร่ วมของชุ มชนเกิดจากความต้องการเข้าร่ วมในกิจกรรมใดกิ จกรรมหนึ่ งเพื่อให้เกิดผล
ตามความต้องการและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุ มชนการมี ส่วนร่ มทาให้ชุมชนมี โอกาส
เป็ นผูก้ าหนดการตัดสิ นใจคิ ดค้นปั ญหาและดาเนิ นการตามขั้นตอนต่าง ๆ ของการดาเนิ น
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กิจกรรมเป็ นการควบคุมและใช้ทรัพยากรที่มีอยูใ่ นชุมชนด้วยตนเอง กระบวนการมีส่วนร่ วม
จึงมีความจาเป็ นต่อการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
2.3 เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.3.1 เอกสารและหนังสื อ
ประยงค์ รณรงค์ หนังสื อเรื่ อง “แนวคิดวัฒนธรรมชุ มชนในสังคมไทย” กล่าวว่า รากฐาน
ของสังคมไทย เข้าใจและให้คุณค่าต่อ “วิถีชาวบ้าน” การประสานมิติทางจิตวิญญาณ ทางศาสนา
หลอมรวมกับ มิ ติ ด้า นวิ ถี ช าวบ้า นอย่างกลมกลื น เชื่ อ มั่น ในการ “พึ่ ง พาตัวเอง พึ่ ง พากัน เอง”
“สถาบันชาวบ้าน” และ “วัฒนธรรมชุมชน” ดารงอยูอ่ ย่างมีคุณค่า “แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน” เกิ ด
จากการรู ้สานึ กถึ งความสาคัญของจิตรวิญญาณของตัวเราเอง และ กาลังถูกคุกคามจากแนวคิดทุน
นิยมแบบสุ ดโต่ง “ทางออก” ต้องรักษา และพัฒนาวัฒนธรรมแบบครอบครัว และชุมชน การพัฒนา
มาจากฐานวัฒนธรรมของชนเผ่ากับสัมพันธภาพ 3 ฝ่ าย มนุษย์กบั ธรรมชาติ มนุษย์กบั มนุษย์ มนุษย์
กับสิ่ งสู งสุ ด คนยังยึดติ ดอยู่กบั เรื่ องความมัน่ คงมากกว่าความร่ ารวย ต้องรู ้จกั ทุ นการผลิ ตของเรา
ต้องให้ความรู ้ กบั ชาวบ้านมากที่ สุดเท่าที่สามารถทาได้ เสริ มความเข้มแข็งของวัฒนธรรมชุ มชน
เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง การปลูกจิตสานึ กเพื่อส่ งเสริ มระบบอื่นที่ไม่ใช่ระบบทุนนิ ยมให้เป็ น
ระบบคู่ขนานมากขึ้น จากเกษตรกรเป็ นหัตถกร มีภูมิปัญญา มีวฒั นธรรม เทคโนโลยีจากข้างนอก
เอามาเป็ นประโยชน์ ความจริ ง การเป็ นสมัย ใหม่ มี ห ลายแบบเมื่ อ คิ ด จะเจริ ญ เทคโนโลยีแ ต่ มี
คุ ณธรรม เศรษฐกิ จ การเมื อง วัฒนธรรม โยงกันเป็ นระบบ ความสาคัญเกิ ดจากการปรับแนวคิ ด
ต้องคิดเรื่ องท้องถิ่ นให้มากยิ่งขึ้น การก่อรู ปทางความคิดของ "แนวคิดวัฒนธรรมชุ มชน" ในอดีต
ของแต่ละท่าน นามาสู่ การมองปั จจุบนั และอนาคต แนวคิดและข้อเสนอของแต่ละท่าน เมื่อนามา
ประสานกันในวงสนทนา ทั้งมิติทางศาสนา จิติวิญญาณ มิติดา้ นอุดมการณ์ ทางสังคม-วัฒนธรรม
และการเคลื่ อนไหวทางสัง คม มิ ติ นัก ปฏิ บตั ิ ของชาวบ้านผูพ้ ่ ึ งพาตัวเอง และมิ ติ ทางวิชาการที่
รวบรวม สร้างแนวคิด ทฤษฎี ขยายพรมแดนความรู ้ ขณะเดียวกันปฏิสัมพันธ์กนั ภายใต้วงสนทนา
ทาให้ภาพของมิ ติที่กล่ าวถึ งได้เชื่ อมประสานกัน จะทาให้ผอู ้ ่านได้เห็ นมุมมอง จุดยืน อุดมการณ์
ข้อถกเถี ย งทางวิช าการ พรมแดนความรู้ ของ "แนวคิ ดวัฒ นธรรมชุ ม ชน" เด่ น ชัดขึ้ น และอาจ
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นาไปสู่ มุมมอง "แนวคิดวัฒนธรรมชุ มชน" ใหม่ ๆ หรื อไม่ได้พูดถึ งบ่อยนัก เช่ น แนวคิดเรื่ องคน
ชั้นกลาง เขตนิเวศวัฒนธรรม การเชื่อมโยงเครื อข่าย จิตวิญญาณชุมชน และญาณวิทยา61
สมพงศ์ วิทยศักดิ์พนั ธุ์ หนังสื อเรื่ อง “ประวัติศาสตร์ ไทใหญ่” ได้สรุ ปว่าดินแดนล้านนาเป็ น
ดินแดนที่มีผคู ้ นหลากหลายชาติพนั ธ์อาศัยอยูไ่ ม่วา่ จะเป็ นกลุ่มชาติพนั ธ์บนพื้นที่ราบหรื อกลุ่มชาติ
พันธ์บนพื้นที่สูง การอพยพโยกย้ายเข้ามาอยูใ่ นดินแดนล้านนาของแต่ละกลุ่มชาติพนั ธุ์น้ นั ล้วนแต่
มีประวัติความเป็ นมาที่น่าสนใจทั้งสิ้ น “ชนชาติไทใหญ่” คาว่า “ไทใหญ่” เป็ นชื่อที่คนไทยคุน้ เคย
มานาน ควบคู่กบั คาที่ คนไทยมักขนานนามตนเองว่า “ไทยน้อย” แต่นอกเหนื อจาก คนไทยใน
ประเทศไทยแล้วไม่มีใครรู ้จกั คาว่าไทใหญ่ชาวไทใหญ่น้ นั เรี ยกตนเองว่า “ไท” (อ่านออกเสี ยงว่า
ไต) เช่ นเดี ยวกับ คนไทยเรี ยกตนเองว่า “ไทย” อพยพมาจากรั ฐฉานสหภาพพม่ าเข้ามาตั้ง หลัก
แหล่งทาการเกษตรในพื้นที่ต่าง ๆ เมื่อการประกอบอาชี พมัน่ คงเป็ นหลักฐานก็ต้ งั เป็ นหมู่บา้ น บาง
แห่ งยังตั้งชื่ อหมู่บา้ นตรงกันกับหมู่บา้ นรัฐฉานเช่ น บ้านเมืองปอน ซึ่ งคนไตเรี ยกว่า “เมิงป๋ อน” ใน
รั ฐฉานก็มี “เมิ งป๋ อน” เช่ น เดี ยวกันคนเฒ่ าคนแก่ ข องบ้านเมื องปอนเคยเล่ าเรื่ องในอดี ตให้ฟั งว่า
ครอบครัวของตนสื บเชื้อสายมาจากเมิงป๋ อนในรัฐฉาน หรื อที่อาเภอแม่ลาน้อยเดิมเป็ นที่อยูข่ องลัวะ
ที่อพยพมาจากพม่า ต่อมาชาวไตได้อพยพเข้ามาแทนที่ชาวลัวะซึ่ งถอยขึ้นไปอาศัยอยูต่ ามภูเขาสู ง
ชาวพม่าเรี ยกกลุ่มชาติพนั ธุ์น้ ี ว่า Shan..ในเขตประเทศจีนชนกลุ่มนี้ เรี ยกตัวเองว่าไทใหญ่ ส่ วนคน
ไทย และคนลาวเรี ยกชนกลุ่มนี้ ว่าเงี้ยว ส่ วนพวก Kachins เรี ยกพวกนี้ ว่า Sam (Lebar and others’
1964,p.192) คนไทใหญ่เองเรี ยกตัวเองว่า “ไต” (ไทใหญ่ ) การตั้งหมู่บา้ นหรื อทาเลที่ ชาวไทใหญ่
จะตั้งอยูบ่ ริ เวณที่ ราบลุ่มหุ บเขาหรื อบริ เวณ ที่อยู่ใกล้แหล่งน้ า บ้านเรื อนสร้างจากไม้ไผ่ยกพื้นสู ง
ประมาณ 8 ฟุต หลังคามุงด้วยหญ้าแห้งภายในบ้านจะมีเตาไฟมีห้องนอน บ้านแต่ละหลังจะมีสวน
ล้อมรอบ สัตว์เลี้ยงจะผูกอยูบ่ ริ เวณประตูบา้ น ชาวไทใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเน้นปลูกข้าว
ส่ วนด้านอุตสาหกรรมในครัวเรื อนของ ไทใหญ่ ได้แก่ การปั้ นหม้อ การแกะสลักการทาเครื่ องเงิน
การทอผ้า เป็ นต้น จึ งก่ อให้ เกิ ดการอพยพเคลื่ อนย้ายของผูค้ นจานวนมาก บ้างตั้งบ้านเรื อนอยู่
บริ เวณพม่า ลาว จีนและทางตอนเหนือของไทย 62

61
62

ประยงค์ รณรงค์ หนังสื อเรื่ อง แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนในสังคมไทย กรุ งเทพฯ สร้างสรรค์ 2555
สมพงศ์ วิทยศักดิ์พนั ธุ์ ประวัติศาสตร์ ไทใหญ่ กรุ งเทพฯ สร้างสรรค์ 2544
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สุ พนิ ฤทธิ์เพ็ญ วารสารภาษาและวรรณกรรมไทย เรื่ อง”ปอยส่ างลอง : พลวัตและการ
ขยายพื้ น ที่ ข องชาวไทใหญ่ ในจัง หวัด เชี ย งใหม่ ” ได้ส รุ ป ว่า งานปอยส่ างลองคื อ งานบวชเณร
ลูกหลานชาวไทใหญ่ถือว่าเป็ นงานที่ยิ่งใหญ่ มีคุณค่าและมีความหมายต่อชาวไทใหญ่ในฐานะงาน
ที่บ่งบอกถึงความเคารพเลื่ อมใสและการร่ วมสื บสานพระพุทธศาสนา แต่เดิมนิ ยมจัด ณ วัดที่เป็ น
ศูนย์กลางของชาวไทใหญ่ แต่ในรอบ 3 ปี ที่ผา่ นมา ปอยส่ างลองได้ขยายพื้นที่ออกไปมากกว่าปอย
อื่นๆ และมีการรวมตัวของชาวไทใหญ่อย่างหนาแน่น ทั้งยังได้รับความร่ วมมือและความสนใจจาก
ชาวไทยวน ผูว้ ิจยั จึงต้องศึกษาวิเคราะห์ ปัจจัยที่ทาให้เกิ ดพลวัตขึ้นกับปอยส่ างลองซึ่ งเสมือนการ
ขยายพื้นที่ของชาวไทใหญ่ในจังหวัดเชี ยงใหม่ รวมถึงแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับสังคมวัฒนธรรมไท
ใหญ่และไทยวนอันเนื่ องมาจากพลวัตดังกล่าว ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยที่ทาให้ปอยส่ างลองขยาย
พื้นที่จากศูนย์กลางไปสู่ แหล่งต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 1). ความต้องการสื บสานวัฒนธรรม
พุทธศาสนาของชาวไทใหญ่ 2). ความเข้มแข็งของเครื อข่ายชาวไทใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ 3). การ
ได้รับ ประโยชน์ ด้านการศึ กษาของภิ ก ษุ ส ามเณรชาวไทใหญ่ ในเชี ยงใหม่ 4). การที่ ช าวไทยวน
ยอมรับและชื่ นชมความศรัทธาในวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่ ผลที่เกิ ดขึ้นจากการขยายพื้นที่ปอย
ส่ างลอง ทาให้พ้ืนที่ของชาวไทใหญ่ในเชียงใหม่ขยายกว้างขึ้นและวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่หยัง่
รากจนเป็ นส่ วนหนึ่งของวัฒนธรรมในท้องถิ่นไทยวน63
2.3.2 งานวิจัย
โยธิน บุญเฉลย รายงานการศึกษาอิส ระ เรื่ อง “การจัดการความรู้ บนฐานวัฒนธรรมไท
ใหญ่เพื่อเพิ่มมูลค่าและพัฒนาสู่ การเป็ นสถาบันไทใหญ่ศึกษา” ได้ทาการศึกษาว่า ไทใหญ่ หรื อ ไต
นับ ว่า เป็ นกลุ่ ม ชาติ พ ัน ธุ์ ก ลุ่ ม หนึ่ งที่ มี ป ระวัติ ศ าสตร์ ค วามเป็ นมาไม่ น้ อ ยกว่า 2,000 ปี เคยมี
พัฒนาการสร้ างบ้านแปงเมืองมาจนเป็ นอาณาจักร (คณะทางานร่ วมระหว่างคณะวิจิตรศิลป์ และ
สถาบัน วิจยั สั ง คม 2551) ไทใหญ่ เป็ นชาติ พ ัน ธุ์ ที่ มี ภาษาพู ด ภาษาเขี ย น และวัฒ นธรรมที่ เป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะตั้งถิ่นฐานอยูใ่ นประเทศต่างๆ เช่น มณฑลยูนนานของจีน รัฐฉานของสาธารณรัฐ
แห่ ง สหภาพเมี ย นมาร์ รั ฐ อัส สั ม ของประเทศอิ น เดี ย บางพื้ น ที่ ข องสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
63

สุ พิน ฤทธิ์ เพ็ญ วารสารภาษาไทยและวรรณกรรมไทย เรื่ อง ปอยส่ างลองพลวัตและการขยายพื ้นที่ ของชาว
ไทใหญ่ ในจังหวัดเชี ยงใหม่ ฉบับที่ 3มกราคม–ธันวาคม 2556 เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556
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ประชาชนลาว และจังหวัดทางภาคเหนื อของประเทศไทย คาดว่ามีประชากรไทใหญ่อาศัยอยูม่ าก
ที่สุดในรัฐฉานของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จานวน 7.5 ล้านคน (Graceffo, 2010) ไทใหญ่
ในประเทศไทยนั้นอาศัยอยู่มากในบริ เวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชี ยงราย จังหวัดเชี ยงใหม่
จังหวัดลาปาง และจังหวัดแพร่ สาหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็ นจังหวัดที่มีไทใหญ่อพยพเข้ามาจาก
รัฐฉานของสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์ เข้ามาตั้งรกรากไม่ต่ากว่า 200 ปี จาแนกได้ 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ยา้ ยถิ่ นเข้ามาเพื่อบุกเบิกพื้นที่ทามาหากิน กลุ่มที่ตกค้างจากการทาสงครามระหว่างพม่ากับ
ล้านนาและอโยธยากลุ่มผูท้ ี่หลบหนีภยั สงครามภายในของพม่าระหว่างกองทัพเมืองนายกับกองทัพ
เมืองหมอกใหม่ และกลุ่มผูท้ ี่เข้ามาทาไม้กบั บริ ษทั ทาไม้ของอังกฤษ ปั จจุบนั มีไทใหญ่อาศัยอยูใ่ น
จังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณร้อยละ 40 ของประชากรทั้งหมด ประชากรไทใหญ่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่
ในอาเภอเมือง อาเภอขุนยวม อาเภอแม่ลาน้อย อาเภอปางมะผ้า และอาเภอปาย ตามลาดับ64
กิติ แก่ นจาปี รายงานการศึ กษาอิสระ เรื่ อง “พระอุปคุตและสังคมชาวนา กรณี ศึกษาความ
ใกล้ชิดทางด้านเชื้ อชาติและวัฒนธรรมของชาวล้านนากับชาวไทใหญ่รวมทั้งการมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาการทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจที่เดขึ้นในดินแดนล้านนาด้วยกันได้สร้างความผูกพันให้
เกิดขึ้นในหมู่ชนชั้นทั้ง 2 กลุ่ม ความรู ้สึกดังกล่าวได้แสดงออกมาชัดแจ้งในคราวเกิดกบฏเงี้ยวเมือง
แพร่ เมื่อปี พ.ศ. 2445 ที่พวกโจรเงี้ยวมุ่งทาร้ายแต่เฉพาะชาวสยามเท่านั้นทั้งนี้ อาจจะสื บเนื่ องจาก
การเข้ามาปฏิ รูปการปกครองในล้านนาของชาวสยามก็ได้ ที่ทาให้ชาวไทใหญ่อาศัยอยูบ่ นดินแดน
แห่ งนี้ ได้รับผลกระทบอย่างมากมายจากมาตรการปกครองหลายอย่างที่ชาวสยามนามาบังคับใช้ใน
ภาคเหนื อ ตรงกันข้ามกับการปกครองแบบเดิ มที่ผปู ้ กครองล้านนาไม่ได้เข้ามาควบคุมหรื อจัดการ
ใดๆอย่างเข้มงวด ชาวไทใหญ่ยงั คงยอมรับในอานาจของผูป้ กครองล้านนาอยูช่ าวไทใหญ่เหล่านั้น
จึงมีพฒั นากาทางสังคมประเพณี และวัฒนธรรมกลายเป็ นสิ่ งเฉพาะของตนเองขึ้น65
ออมสิ น บุญเลิศ วิทยานิพนธ์ เรื่ อง “การต่อรองและปรับตัวของคนพลัดถิ่น: กรณี ศึกษาชาว
ไทใหญ่ พ ลัดถิ่ นในเมื องเชี ยงใหม่ ” ได้ท าการศึ ก ษาและท าความเข้าใจเกี่ ยวกับ การต่ อรองและ

64

65

โยธิ น บุ ญ เฉลย รายงานการศึ กษาอิ สระ เรื่ อ ง การจั ด การความรู้ บนฐานวัฒ นธรรมไทใหญ่ เพื่ อเพิ่ ม มูล ค่ า
และพัฒนาสู่การเป็ นสถาบันไทใหญ่ ศึกษา 2557
กิ ติ แก่นจาปี รายงานการศึ กษาอิ สระ เรื่ อง พระอุปคุตและสั งคมชาวนา กรณี ศึกษาความใกล้ ชิดทางด้ านเชื ้อ
ชาติและวัฒนธรรมของชาวล้ านนากับชาวไทใหญ่ 2540
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ปรับตัวของชาวไทใหญ่พลัดถิ่นในเมืองเชียงใหม่ ภายใต้ความลักลัน่ ของบริ บทรัฐชาติในกระบวน
ทาให้ชาวไทใหญ่พลัดถิ่นกลายเป็ น“แรงงานต่างด้าว” กับบริ บทวัฒนธรรมในฐานะ “ชาวไทใหญ่”
ที่มีความใกล้กนั ทางวัฒนธรรมกับสังคมเมืองเชี ยงใหม่ผา่ นการมีความเชื่ อทางศาสนาร่ วมกัน และ
พิจารณายุทธวิธีในการปรับตัวในชี วิตประจาวันของชาวไทใหญ่พลัดถิ่ นในพื้นที่ การทางานและ
พื้นที่ศาสนานั้นเป็ นอย่างไร บนเงื่อนไขและสถานการณ์ใด โดยทุนและประสบการณ์ การพลัดถิ่ น
ของชาวไทใหญ่พลัดถิ่ นถูกผลิ ตและนามาใช้อย่างไร และมีผลอย่างไรต่ออัตลักษณ์ ความเป็ นไท
ใหญ่ ผลการศึกษาพบว่า การต่อรองและปรับตัวของชาวไทใหญ่พลัดถิ่น เกิ ดขึ้นในภาวะที่ชาวไท
ใหญ่พลัดถิ่ นต้องเผชิ ญการถูกทาให้เป็ นอื่ นและแปลกแยกจากรัฐชาติ ซ้ าซ้อนทั้งจากรัฐชาติพม่า
และรัฐชาติไทยที่ ค วบคุ ม ผูค้ นภายใต้แนวความคิด “ความมัน่ คงของชาติ ” ดังนั้นการถู กจัดวาง
ตาแหน่งแห่ งที่ในฐานะ “แรงงานต่างด้าว” ของชาวไทใหญ่พลัดถิ่น จึงไม่ใช่เพียงปั จจัยการผลิตใน
ระบบทุนนิ ยมอีกทั้งการควบคุมและกีดกันชาวไทใหญ่พลัดถิ่ นไว้นอกสังคมไทยที่ปฏิบตั ิการผ่าน
ระบบทะเบี ยน, บัตรประจาตัวที่ระบุสิทธิ ของผูเ้ ป็ นเจ้าของบัตร, กฎระเบียบ กฎหมาย และการ
สร้ างมายาคติ ผ่านสื่ อต่างๆนั้นก็ไม่ ได้มีอานาจเบ็ดเสร็ จเด็ดขาด ชาวไทใหญ่ พลัดถิ่ นปฏิ บ ตั ิ การ
ต่อรองโดยการให้ความหมายและให้คุณค่าใหม่กบั สิ่ งเหล่านั้นตลอดเวลาในการมีปฏิ สัมพันธ์กบั
กลุ่มคนอื่น ๆ และยุทธวิธีในการปรับตัวของชาวไทใหญ่พลัดถิ่นก็หลากหลายสัมพันธ์กบั ตาแหน่ง
แห่งที่และทุนทางสังคมของเขา/เธอเหล่านั้น เชื่อมโยงกับพื้นที่และสถานการณ์ของการปฏิสัมพันธ์
ที่เกิดขึ้น การนิยามอัตลักษณ์ความเป็ นไทใหญ่จึงมีความยืดหยุน่ และหลากหลาย66
สุ ทศั น์ กันทะมา วิทยานิพนธ์ เรื่ อง “การคงอยูข่ องวัฒนธรรมพื้นบ้านชาวไทใหญ่” ได้ศึกษา
เกี่ ยวกับเงื่ อนไข ปั จจัยและกลไกที่ทาให้วฒั นธรรมพื้นบ้านของชาวไทยใหญ่ คงอยู่คือ การเห็ น
คุ ณ ค่ า หรื อ ประโยชน์ ที่ อ ยู่ ธ รรมชาติ แ ละมนุ ษ ย์ก ับ มนุ ษ ย์ ศาสนาและความเชื่ อ ได้ ให้ ไ ด้
ความส าคัญ ต่ อ ค าสอนโดยมี พิ ธี ก รรมเป็ นส่ วนเชื่ อ มโยง ผ่า นการกล่ อมเกลาโดยชุ ม ชนท าให้
ความสาคัญต่อคาสอนโดยมีพิธีกรรมเป็ นส่ วนเชื่ อมโยง ผ่านการกล่อมเกลาโดยชุ มชนทาให้มีการ
ปฏิบตั ิสืบต่อมาเป็ นการกระทาซ้ าจากรุ่ นหนึ่งสู่ รุ่นหนึ่ ง ส่ วนกลไกลที่ทาให้วฒั นธรรมพื้นบ้านของ
ชุมชนชาวไทยใหญ่คงอยูน่ ้ นั ประกอบด้วยครอบครัวจะทาหน้าที่ถ่ายทอดภาษาพูด แบบแผนความ
66

ออมสิ น บุ ญ เลิ ศ การต่ อรองและปรั บตั วของคนพลัดถิ่ น กรณี ศึกษาชาวไทใหญ่ พ ลัดถิ่ น ในเมื องเชี ยงใหม่
เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551
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ประพฤติตามวิถีชีวิตแก่ลูก ผูอ้ าวุโสทาหน้าที่ให้คาปรึ กษาในการจัดพิธีกรรมต่าง ๆ พระทาหน้าที่
ถ่ ายทอดภู มิ ปั ญ ญาต่ างๆ เช่ น พิ ธี ก รรม ความรู ้ ท างช่ าง หัต ถกรรม ผูน้ าในชุ ม ชนเป็ นผูจ้ ดั และ
สนับ สนุ น ประเพณี ว ฒ
ั นธรรมของชุ ม ชน เครื อ ญาติ ท าหน้ า ที่ ส นับ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ ในการท า
พิธีกรรม67
พระครู ปลัดชิ นกร แก้ วนิล (จริยเมธี) ค้นคว้าแบบอิสระ เรื่ อง “การเปลี่ยนแปลงความหมาย
และคุ ณค่ าของปอยส่ างลองในสังคมไทยใหญ่ ปั จจุ บ นั ” เป็ นการศึ กษาเกี่ ยวกับ ความหมายและ
คุณค่าของประเพณี ปอยส่ างลองในอดี ตและเพื่อศึกษาวิเคราะห์ความหมายและคุณค่าที่เปลี่ ยนไป
ของประเพณี ปอยส่ างลอง กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาวิจยั เลื อกจากพระสังฆาธิ การ พระสงฆ์
และสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์ ผลการศึกษามีความเห็ นเกี่ยวกับความหมายและคุณค่าของ
ปอยส่ างลอง ดังนี้ ประเด็นเกี่ ยวกับความหมายและคุ ณค่าในอดี ตความคิดเห็ นต่อความหมายของ
ประเพณี ปอยส่ างลอง คือ เพื่อสร้างศาสนบุคคลไว้สืบทอดพระศาสนา เป็ นประเพณี ที่มีอิทธิ พลต่อ
วิถีชีวิตของชาวไทใหญ่ในท้องถิ่น ด้านการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม ให้แน่นแฟ้ นและมีความ
รักใคร่ กนั ฉันท์ญาติพี่น้อง ประชาชนในท้องถิ่ นให้ความสาคัญกับพิธีปอยส่ างลองมากสามเณรที่
ผ่านพิธีปอยส่ างลองในอดี ตมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อตอบแทนพระคุ ณบิดามารดาและศึกษาพระธรรม
คาสั่งสอนของพระพุทธองค์เพื่อสื บทอดพระพุทธศาสนาให้ยงั่ ยืนประเด็นเกี่ยวกับความหมายและ
คุ ณค่าที่เปลี่ ยนไป ในปั จจุบนั ความคิดเห็ นต่อความหมายของประเพณี ปอยส่ างลองเป็ นพิธีกรรม
หนึ่งอันเป็ นเครื่ องหมายที่แสดงถึงความมีตวั ตนและความเป็ นชนชาวไทใหญ่ ส่ วนความคิดเห็นต่อ
คุณค่าของประเพณี ปอยส่ างลองในปั จจุบนั ชาวไทใหญ่ยงั ให้ความสาคัญต่อประเพณี ปอยส่ างลอง
โดยถื อว่าเป็ นพิ ธี ก รรมหนึ่ งที่ ส ะท้อ นถึ งความศรั ท ธาของชาวไทใหญ่ ที่ มี ต่ อพระพุ ท ธศาสนา
สามเณรที่ผา่ นพิธีปอยส่ างลองในปั จจุบนั มีวตั ถุประสงค์ที่เปลี่ยนไปจากเดิม คือ เด็ก ๆ ที่เข้าพิธีเป็ น
เพียงส่ วนหนึ่ ง เพื่อทาให้พิธีกรรมสมบูรณ์เท่านั้นปั จจัยที่ทาให้ความหมายและคุณค่าของประเพณี
ปอยส่ างลองเปลี่ ยนแปลงไปมากที่สุด ที่คน้ พบคือ ปั จจัยภายใน ได้แก่ ความหลากหลายของผูม้ า
ร่ วมงาน ทั้งที่เป็ นชาวไทใหญ่และที่ ไม่ใช่ ชาวไทใหญ่และปั จจัยภายนอก คือ การหลัง่ ไหลเข้ามา
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ของวัฒนธรรมตะวันตก กระแสทุ นนิ ยมรวมทั้งอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรก็มีส่วนทาให้เกิ ด
การเปลี่ยนแปลงความหมายและคุณค่าของปอยส่ างลอง68
เอกศั กดิ์ เนตรวิเชี ยร การค้นคว้าอิสระ เรื่ อง “กระบวนการสร้ างพื้นที่ ทางสังคมของกลุ่ ม
ชาติ พ นั ธุ์ (ไทใหญ่ ,ปกาเกอะญอ,ม้ง) : กรณี ศึก ษาทางสถานี วิท ยุชุ มชนเอฟเอ็ม 99 เมกะเฮิ รตซ์
จังหวัดเชี ยงใหม่” กล่าวว่ากลุ่มไทใหญ่ มีทกั ษะการผลิ ตรายการและการดาเนิ นงาน แบบกึ่ งมือ
อาชี พเนื่ องจากเคยผ่านประสบการณ์ จากสถานี ของรัฐตลอดจนมี องค์กรสนับสนุ นและสามารถ
ชักชวนให้บุคคลอื่ น ๆ มาร่ วมงานอย่างต่อเนื่ อง ด้านวิธีการนาเสนอเนื้ อหา มุ่งเน้นสาระบันเทิ ง
เพื่อให้กลุ่มผูฟ้ ั งรับทราบข่าวสารและเข้าใจประเพณี วัฒนธรรมรวมทั้งกระตุน้ การมีส่วนร่ วมใน
การแก้ไขปั ญหาของกลุ่มสาหรับระดับการมีส่วนร่ วมนั้น มีค่อนข้างสู งตั้งแต่ระดับผูฟ้ ั งจนถึงระดับ
ผูผ้ ลิ ตรายการและผูบ้ ริ หารรายการแต่ยงั ขาดการมี ส่วนร่ วมในระดับการบริ หารสถานี กลุ่ ม ปกา
เกอะญอ มีลกั ษณะการดาเนิ นงานคล้ายคลึงกับกลุ่มไทใหญ่ แต่ยงั ขาดการพัฒนาบุคลากรที่จะเข้า
มาร่ วมจัดรายการและไม่มีองค์กรสนับสนุ น ด้านวิธีการนาเสนอเนื้ อหา แม้จะมุ่งเน้นสาระบันเทิง
เพื่อให้กลุ่มผูฟ้ ั งเข้าใจประเพณี และวัฒนธรรม แต่มิได้กระตุ น้ การมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหา
ของกลุ่ม ดังเช่นกรณี กลุ่มไทใหญ่ สาหรับระดับการมีส่วนร่ วม ค่อนข้างปานกลางตั้งแต่ระดับผูฟ้ ั ง
จนถึงระดับผูผ้ ลิ ตรายการกลุ่มม้ง ผูด้ าเนิ นการเกื อบทั้งหมดเป็ นนักศึกษาที่ไม่มีประสบการณ์ ใน
การจัดรายการมาก่ อนและขาดความเข้าใจเรื่ องการประสานงานระหว่างสถาบัน ที่ ส าคัญ ขาด
องค์กรสนับสนุ นด้านงบประมาณ ส่ วนวิธีการนาเสนอเนื้ อหา มุ่งเน้นสาระบันเทิงเช่นเดียวกัน โดย
มีท้ งั เรื่ องของประเพณี วัฒนธรรม กฎหมายและการศึกษาสลับกับการเปิ ดเพลงโดยไม่มีการร่ วมกัน
แก้ไขปั ญหาของกลุ่ม ทั้งนี้ ระดับการมีส่วนร่ วมค่อนข้างต่าทั้งในระดับผูฟ้ ั งและผูผ้ ลิตรายการด้วย
ข้อจากัดเรื่ องความเป็ นปั จเจกบุ คคลกระบวนการสร้ างพื้นที่ทางสังคมของกลุ่มชาติ พนั ธุ์ท้ งั สาม
กลุ่ม มีนยั ทางการเมืองและสังคมอยูเ่ บื้องหลังกระบวนการสื่ อสาร โดยอาสาสมัครเหล่านี้ เป็ นผูจ้ ุด
ประกายให้กลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ อื่น ๆ หันมาสนใจการใช้สื่ อวิทยุชุม ชนแต่ กระบวนการเหล่ านี้ ยงั ขาด
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ป อ ย ส่ า ง
เชี ย ง ใ ห ม่

แนวทางปฏิบตั ิและการเข้าไปมีส่วนร่ วมกับสังคมเพื่อสร้างความยัง่ ยืนให้กบั กลุ่มชาติพนั ธุ์จากการ
สื่ อสารสองทางผ่าน สื่ อวิทยุชุมชน69
ธิตินัดดา มณีวรรณ์ และคณะ รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ เรื่ อง ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของ
กลุ่มชาติพนั ธุ์ไทใหญ่ กล่าวว่าชาวไทใหญ่มีชื่อที่ชนชาติอื่นเรี ยกแตกต่างกันไป คาว่า “ชาน ” หรื อ
“ฉาน” เรี ยกชนเผ่ากลุ่มนี้ แต่ตวั พวกเขาเองเรี ยกตนเองว่า เป็ นคน “ไต” คนเชียงตุงเรี ยกพวกคนไท
เหล่านี้ ว่า “เงี้ ยว” ชาวไทใหญ่เป็ นพลเมืองของอาณาจักรมาว แถบลุ่มแม่น้ าคงหรื อสาระวินที่เคย
รุ่ งเรื องมากในประวัติศาสตร์ การล่มสลายของอาณาจักรนี้ ทาให้ชนเผ่าไทตั้งเมืองเป็ นอิสระต่อกัน
โดยมีเจ้าฟ้ าหรื อเจ้าห่ อคา เป็ นเจ้าเมืองปกครองดิ นแดนของตน เมืองเล็กเมื องน้อยเหล่านี้ จานวน
มากมายที เดี ยว เมื่ อกษัตริ ยแ์ ห่ งพม่าเข้มแข็ง เช่ น บุ เรงนอง มี อานาจมากขึ้นก็ทาการปราบปราม
ผนวกให้เมืองไทเหล่านี้เป็ นเมืองขึ้นแต่เมื่อใดก็ตามที่พม่าอ่อนแอลง เจ้าฟ้ าหรื อเจ้าหอคาทั้งหลายก็
จะตั้งตนเป็ นอิสระ กบฏต่ออานาจรัฐของพม่าทันที เหตุการณ์ เช่ นนี้ ดาเนิ นเรื่ อยมาแม้กระทัง่ เมื่ อ
อังกฤษเข้ามายึดพม่าเป็ นอาณานิ คม สหพันธรัฐก็ตกเป็ นของอังกฤษ ชาวไทใหญ่มีภาษาและอักษร
ของตนเองที่ แตกต่างไปจากอัก ษรไทขื นมาก ทั้งนี้ เนื่ องจากศู นย์ก ลางอานาจทางการเมื องและ
วัฒนธรรมของชาวไทใหญ่อยูท่ ี่เมืองมาวหลวง ที่พฒั นามาจากการล่มสลายของอาณาจักรศรี เกษตร
หรื ออาณาจักรปยู อักษรของชาวไทใหญ่จึงมีลกั ษณะในแบบของปยู สิ่ งที่เป็ นร่ วมกันของชาวไท
ใหญ่กบั ไทลื้ อก็คือการนับถื อศาสนาพุทธและพุทธศาสนาก็มีส่วนสาคัญในการผสมผสานความ
ผูกพันของชาวไทใหญ่และชาวล้านนาให้ใกล้ชดกันมากขึ้น แนวความคิดทางพุทธศาสนาหลาย
อย่าง ได้กระตุน้ ให้ชน 2 กลุ่ม มีการปะทะสังสรรค์กนั เพื่อประโยชน์ของส่ วนรวม ยกตัวอย่างเช่น
การบูชาพระอุปคุตที่เป็ นความเชื่อที่มีอยูท่ ้ งั ในล้านนาและชาวไทใหญ่ความใกล้ชิดทางด้านเชื้อชาติ
และวัฒนธรรมของชาวล้านนากับ ชาวไทใหญ่ รวมทั้งการมี ส่ วนร่ วมในการพัฒนาการทางด้าน
การเมืองและเศรษฐกิจที่เดขึ้นในดินแดนล้านนาด้วยกันได้สร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นในหมู่ชนชั้น
ทั้ง 2 กลุ่ ม ความรู ้ สึ ก ดัง กล่ า วได้ แ สดงออกมาชั ด แจ้ง ในคราวเกิ ด กบฏเงี้ ยวเมื อ งแพร่ เมื่ อ ปี
พุทธศักราช 2445 ที่พวกโจรเงี้ยวมุ่งทาร้ายแต่เฉพาะชาวสยามเท่านั้น ทั้งนี้ อาจจะสื บเนื่ องจากการ
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เข้ามาปฏิรูปการปกครองในล้านนาของชาวสยามก็ได้ ที่ทาให้ชาวไทใหญ่อาศัยอยูใ่ นดินแดนแห่ ง
นี้ ได้รับ ผลกระทบอย่างมากมายจากมาตรการปกครองหลายอย่างที่ ชาวสยามนามาบังคับใช้ใน
ภาคเหนื อ ตรงกันข้ามกับการปกครองแบบเดิ มที่ผปู ้ กครองล้านนาไม่ได้เข้ามาควบคุมหรื อจัดการ
ใดๆอย่างเข้มงวดชาวไทใหญ่ยงั คงยอมรับในอานาจของผูป้ กครองล้านนาอยู่ ชาวไทใหญ่เหล่านั้น
จึงมีพฒั นาการทางสังคมประเพณี และวัฒนธรรมกลายเป็ นสิ่ งเฉพาะของตนเองขึ้นมา ทาให้ธรรม
เนียมมีความแตกต่างกันไป70
ดนัย สิ ทธิเจริ ญ การค้นคว้าอิสระ เรื่ อง “สาระทางการศึกษาในกระบวนการส่ างลองของ
ชาวไทใหญ่ ใน จังหวัดแม่ ฮ่องสอน” เป็ นศึ ก ษาด้านกระบวนการส่ างลองของชาวไทใหญ่ ใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่อดี ตจนถึ งปั จจุบนั โดยอดี ตกระบวนการส่ างลองมี คุณค่าต่อการเรี ยนรู ้
ของชาวไทใหญ่สูงมากเนื่ องจากเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้เดิมที่มีอยูใ่ นชุ มชน วัดเป็ นผูใ้ ห้การศึกษา
เพื่อเป็ นพื้นฐานในการแสวงหาความรู ้ทางโลกและทางธรรมแก่เยาวชน ภายใต้การกากับดูแล จาก
พระผูเ้ ป็ นอาจารย์ให้เป็ นไปในทิศทางที่กาหนด ในระยะต่อมามีระบบการศึกษาสมัยใหม่เข้ามาใน
ชุ ม ชนยังมี ผ ลให้วดั ลดบทบาททางการศึ ก ษาลงไป กระบวนการส่ างลองจึ งสู ญ เสี ยเนื้ อหาทาง
การศึกษาไปมากไม่วา่ จะเป็ นด้านเนื้ อหาหรื อวิธีการเรี ยนการสอน ส่ วนหลงเหลือส่ วนใหญ่จึงเป็ น
เพียงด้านพิธีกรรมปั จจุบนั สถานนะและบทบาทของกระบวนการส่ างลอง มีส่วนในกรให้ศึกษาแก่
เด็กหรื อเยาวชนไทยในจังหวัดแม่ฮ่องสอน แต่ลดความสาคัญลงไปมากมีเด็กและเยาวชนจานวนไม่
มากนักที่ได้เรี ยนรู ้จากกระบวนการส่ างลองในช่วงระยะเวลาของการปิ ดภาคเรี ยนฤดูร้อนทุกปี และ
เป็ นกระบวนการขัดเกลาหนึ่ งในสังคมเพื่ อให้เด็กหรื อเยาวชนไทใหญ่มีความประพฤติเป็ นไปใน
ทิศทางที่ พึงประสงค์ด้วยการปฏิ บตั ิกิจกรรมตามพิธีการสื บทอดความเชื่ อต่อกันมาตามแนวทาง
ของพุทธศาสนา71
จาเนียร ชุ ณหโสภาค ดุษฎีนิพนธ์ เรื่ อง “รู ปแบบการเสริ มสร้างศักยภาพของชุมชน โดยการ
มีส่วนร่ วมเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ ยวอย่างยัง่ ยืนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่ าง” พบว่าการ
70

ธิ ตินัดดา มณี วรรณ์ และคณะ รายงานวิจยั ฉบับสมบู รณ์ เรื่ อง ศิ ลปะการแสดงพื ้นบ้ านของกลุ่มชาติ พันธุ์ไท
ใหญ่ สานักกองทุนสนับสนุนการวิจยั สานักงานภาค สกว 2552

71

ดนั ย สิ ท ธิ เจริ ญ สาระทางการศึ ก ษาในกระบวนการส่ างลองของชาวไทยใหญ่ ใ นจั ง หวั ด แม่ ฮ่ องสอน
สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2535
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วิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาศักยภาพของชุ มชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง (2) สร้างรู ปแบบการเสริ มสร้างศักยภาพของคนในชุมชนเพื่อให้
สามารถเข้าร่ วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ ความยัง่ ยืนในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง และ(3)
ทดสอบรู ปแบบการเสริ มสร้างศักยภาพของชุ มชนเพื่อให้ได้รูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ผลการวิจยั สรุ ปว่า(1) การประเมินศักยภาพ
และความต้องการในการพัฒนาก่อนที่จะทาการเสริ มศักยภาพให้กบั ชุ มชนด้วยการสารวจศักยภาพ
เบื้ องต้นพบว่าทั้ง 4 ชุ มชนมี ศกั ยภาพทั้งในด้านความรู ้ ทักษะ และมี เจตคติที่ดีต่อการพัฒนาการ
ท่ องเที่ ย วในชุ ม ชน โดยมี ค วามพร้ อมและความต้องการที่ จะเสริ ม ศัก ยภาพเพื่ อการพัฒ นาการ
ท่องเที่ยว (2) สร้างรู ปแบบที่ใช้ในการเสริ มสร้างศักยภาพของคนในชุ มชนเพื่อให้สามารถเข้าร่ วม
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน ซึ่ งได้เป็ นรู ปแบบ “กระบวนการสะท้อนความต้องการของ
ชุมชนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน” แล้วจึงทาการทดสอบรู ปแบบด้วยกระบวนการสร้าง
เกลี ยวสัมพันธ์ในการจัดการท่องเที่ ยว จึงได้เป็ นรู ปแบบ “กระบวนการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิการแบบมี
ส่ วนร่ วมเพื่ อการพัฒ นาการท่ องเที่ ยวแบบยัง่ ยืน ” (3) ได้รูป แบบที่ เหมาะสมในการพัฒ นาการ
ท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ซึ่ งได้เป็ นรู ปแบบ “การเสริ มสร้างศักยภาพ
ของชุ มชนโดยการมีส่วนร่ วมเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนของ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง72

72

จาเนี ยร ชุ ณ หโสภาค ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ เรื่ อ ง รู ป แบบการเสริ ม สร้ างศั กยภาพของชุ มชน โดยการมี ส่วนร่ วมเพื่ อ
การพัฒนาการท่ องเที่ ยวอย่ างยั่งยืนของกลุ่มจั งหวัดภาคกลางตอนล่ าง ดุ ษฎี บัณฑิ ต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2553
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2.4. กรอบแนวคิดการศึกษา
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ข้ อมูลภาคเอกสาร

องค์ ความรู้ ของการจัดการปอยส่ างลอง วัด
ป่ าเป้า อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่

-ศึกษาข้อมูล เนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ชาติพนั ธุ์ไทใหญ่ สังคมและวัฒนธรรม
ประวัติความเป็ นมาของงานประเพณี ปอย
ส่ างลอง และการก่อตั้งวัดป่ าเป้ า
ข้ อมูลภาคสนาม
- การสั งเกตการณ์ และสารวจ (Observation)
เพื่อทาการสารวจและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ
รู ปแบบการจัดงานประเพณี สังคมและ
วัฒนธรรม และความร่ วมมือกันของคนใน
ชุมชน วัดป่ าเป้ า และชาวไทใหญ่ ต่อการจัดงาน
ประเพณี ปอยส่ างลอง
-การสั มภาษณ์ (Interview) คณะสงฆ์วดั ป่ า
เป้ า ผูด้ าเนินการในพิธีกรรมทางศาสนา ผูร้ ู ้ใน
ชุมชน เพื่อเก็บข้อมูลทางสังคมและวัฒนธรรม
ของชุมชนวัดป่ าเป้ า รู ปแบบการดาเนินการจัด
งานประเพณี ปอยส่ างลองของวัดป่ าเป้ าอาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่

แผนภาพที่ 3 : กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยั
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