
บทที่ ๑ 
บทน ำ 

 
๑.๑  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรวิจัย 

ชาวไทยอง”หรือ“ไตยอง”หรือ“ยอง”หรือ“ญอง” เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่อย่าง
หนาแน่นกระจายทั่วทุกท้องถิ่นของจังหวัดล าพูน  ชาวไทยอง หรือ ไทลื้อ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่ง
ที่มีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี  และพิธีกรรมที่ โดดเด่นด้านชาติ พันธุ์หนึ่ ง                          
“ (ทวี  สว่างปัญญางกูร, ๒๕๒๗ : ๒๕) มีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนโดยเริ่มจาก พ.ศ. ๒๓๔๘    
เจ้าอุปราชธรรมลังกา (บุญมา) และเจ้าบุรีรัตน์ (ค าฝั้น) ได้รับมอบหมายจากเจ้ากาวิละเจ้าผู้ครองนคร
เชียงใหม่ในสมัยนั้น ยกกองทัพขึ้นไปหัวเมืองทางตอนเหนือในเขตสิบสองปันนา และเขตรัฐฉาน เพ่ือที่
อพยพผู้คนจากเมืองยอง (Moung young) และเมืองอ่ืนๆ  เข้ามาช่วยสร้างบ้านแปงเมืองในเขตเมือง
เชียงใหม่ และล าพูน  เรียกยุคนั้นว่า “ยุคเก็บผักใส่ซ้า  เก็บข้าใส่เมือง” ภายหลังที่พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ท าศึกสงครามขับไล่พม่าออกไปจากแผ่นดินล้านนา (แสวง  มาละแซม, 
๒๕๔๔ : ๘๖) ในปัจจุบันคนยองได้กลายเป็นพลเมืองของประเทศไทย  และเป็นกลุ่มชาติพันธุ์              
ที่มีจ านวนประชากรมากที่สุดของจังหวัดล าพูนในปัจจุบัน   

ชาวไทยองส่วนใหญ่จะนับถือพุทธศาสนา  ในรูปแบบของความเชื่อดังกล่าวได้ผสมผสาน
ระหว่างการนับถือผีกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนา รูปแบบประเพณีพิธีกรรมจึงกลายเป็นรูปแบบ
พิธีกรรมผีและพุทธศาสนา ฉะนั้นพิธีกรรมจึงเป็นตัวเชื่อมโยง และตอกย้ าความมั่นคงของชุมชน
นอกเหนือจากบทบาทในการท านุบ ารุงพุทธศาสนา  ซึ่งเป็นหลักในการควบคุมความประพฤติของคน
แล้ว วรรณกรรมและพิธีกรรมยังมีบทบาทในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ฉันเครือญาติของคนในชุมชน  
และชุมชนใกล้เคียงซึ่งต้องพ่ึงพากันในฤดูกาลหรือเทศกาลต่างๆ แสดงให้เห็นว่าในอดีตชาวไทยองมี
กระบวนการสร้างการเรียนรู้แบบธรรมชาติเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันมิได้ผูกขาดโดยใคร หรือผู้ใด         
ผู้หนึ่ง หรือสถาบันใดสถาบันหนึ่งเท่านั้น กระบวนการเรียนรู้เพ่ือการถ่ายทอด สืบทอดสิ่งที่ดีมีคุณค่า
ของชุมชนจึงมีระบบ และกลไก ในการจัดการความรู้ที่หลากหลาย ประเด็นส าคัญจึงอยู่ที่ว่า ระบบ 
กลไกในการจัดการความรู้ของชุมชนกลับถูกมองข้ามไปอย่างน่าเสียดาย ส่งผลให้รัฐหรือผู้มีอ านาจ
จากส่วนกลางครอบง า และยัดเยียดความรู้จากภายนอกให้กับชุมชน โดยละเลยความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ที่เป็นอัตลักษณ์เป็นตัวตนของชุมชน และในที่สุดสิ่งที่พยายามยัดเยียดเข้าไปก็แทบเรียกได้ว่า 
เป็นการสูญเปล่าที่เลวร้ายไปกว่านั้นคือนโยบายและทิศทางการศึกษาของประเทศ  ได้เข้าไปท าลาย
กระบวนการสร้างการเรียนรู้ของชุมชนโดยไม่รู้ตัวในสภาวะที่ชุมชนก าลังเผชิญกับกระแสที่เชี่ยวกราก
ของนโยบายของรัฐ กระแสทุนนิยม และกระแสโลกาภิวัฒน์และปัญหาต่างๆ ดังกล่าวนั้น หลายชุมชน
ไม่สามารถต้านทานการไหลบ่าของกระแสต่างๆ ได้ท าให้ชุมชนต้องสูญเสียอัตลักษณ์ สูญเสียความ
เป็นตัวตนของชุมชนปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบท าให้ชุมชนอ่อนแอ  ความสามารถในการจัดการ
ตนเองของชุมชนลดลง ปัญหาดังกล่าวหากไม่ได้รับการแก้ไข ท้ายที่สุดชุมชนก็ไม่สามารถพ่ึงพาตนเอง  
(ศรีศักร วัลลิโภดม, ๒๕๔๓ : ๑๒) 
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ดังนั้นช่วงเวลาประมาณร้อยปีที่ผ่านมาการรวมแผ่นดินของรัฐไทย (ส่วนกลาง : สยามรัฐ) 
ได้ท าให้วัฒนธรรมที่ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ในกลุ่มชาติพันธุ์  โดยเฉพาะประเพณีพิธีกรรม                
รวมถึงวัฒนธรรมอันดีงามทางพุทธศาสนาถูกท าลายลง  ต่อมาเมื่อกระแสทางวิชาการและการกลับ
ย้อนส านึกในเรื่องของการอนุรักษ์  ส่งเสริม  สืบสาน  เผยแพร่วัฒนธรรมนั้นก็ให้มีการฟ้ืนฟูขึ้นมาใหม่   
เพ่ือแสดงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์อย่างกว้างขวาง  แต่การหลั่งไหลเข้ามาของวัฒนธรรมค่านิยม
ความทันสมัยตามกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรม  ประเพณี
พิธีกรรม วิถีชีวิตของชาวไทยองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (แสวง  มาละแซม,๒๕๔๔ : ๕) ความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมก าลังพัฒนาอย่างรวดเร็วท าให้จังหวัดล าพูน ก าลังพัฒนาเริ่มมีการ
ตอบรับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างค่อยเป็นค่อยไป  และเป็นการเลือกปรับเปลี่ยนที่ชาวไทยองในชุมชน
เป็นผู้ตัดสินใจ โดยต้องสอดคล้องกับความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมของตน  ช่องว่างของการพัฒนา                 
และการเปลี่ยนแปลงท าให้เกิดลักษณะสังคมย่อยที่มีวิถีชีวิตที่ต่างกันแต่มีพ้ืนที่ติดหรือคาบเกี่ ยวกัน
และอยู่ภายใต้การพัฒนาและนโยบายประเทศ  การปรับปรนทางวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงในสังคม
ในด้านต่างๆ ขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งในการต้านทานของสังคมย่อยนั้นๆว่ามีความเข้มแข็งเพียงใด  
และมีการเลือกที่จะปรับเปลี่ยนในด้านใดบ้าง สอดคล้องกับสภาวะสังคมในขณะนั้นมากน้อยเพียงใด 
ในที่นี้ผู้เขียนเลือกศึกษาสังคมของชาวไทยองในจังหวัดล าพูน  ซึ่งมีชุมชนไทยองที่อยู่กระจายทั่ว
จังหวัดด้วยลักษณะของวิถีชีวิตที่ผสมผสานกันทั้งความสมัยใหม่และวิถีชีวิตดั้งเดิมมีทั้งภาคการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและภาคการอนุรักษ์วิถีชีวิตแบบสมัยใหม่  เป็นต้น  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาประวัติศาสตร์  วรรณกรรมและพิธีกรรม ที่ส่งผลในการด ารง
รักษาอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ ไทยอง  เนื่องจากชาวไทยองในจังหวัดล าพูนมีความเฉพาะตัวที่น่าสนใจ
หลายประเด็น โดยเหตุที่  ผู้ศึกษามีเชื้อสายเป็นชาวไทยอง  จึงมีความสนใจในวรรณกรรมและ
พิธีกรรมไทยองอันเป็นต้นก าเนิดของวิถีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับผู้วิจัยมาเป็นเวลาช้านาน อีกทั้งผู้วิจัยพิจารณา
เห็นว่า  วรรณกรรมและพิธีกรรมในการด าเนินชีวิตนั้นมีคุณค่าทางจริยธรรมบางประการแฝงอยู่           
เพราะพิธีกรรมนั้นเป็นเครื่องช่วย  ขัดเกลาจิตใจของผู้คนในสังคม  แต่ยังไม่มีผู้ศึกษาหรือท าการวิจัย
ให้ปรากฏชัดเป็นรูปธรรมขึ้นมา  ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาคุณค่าคุณธรรมจริยธรรมที่แฝงอยู่ใน
พิธีกรรมนั้นๆ  ว่ามีประโยชน์และให้ข้อคิด ให้คติธรรมสอนใจแก่ผู้คนในสังคมอย่างไรบ้าง เพ่ือที่จะน า
องค์ความรู้เหล่านั้น  มาเผยแผ่เป็นเกียรติภูมิของชาวไทยองให้ประจักษ์แก่ผู้อื่น  ดังนั้นในการวิจัยครั้ง
นี้จึงจะเน้นวิเคราะห์คุณค่าคุณธรรมจริยธรรม  ผ่านข้อมูล วรรรณกรรม  และพิธีกรรม  และทาง
ประวัติศาสตร์ที่สะท้อนผลเสียจากการสูญเสีย  อัตลักษณ์ความเป็นไทยองในพ้ืนที่อ าเภอต่างๆ              
ของจังหวัดล าพูน  ให้อัตลักษณ์เหล่านั้นกลับมามีบทบาทในวิถีชีวิตความเป็นชาวไทยองสืบไป 
 
 
 



๓ 

 

๑.๒  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  
๑.  เพ่ือศึกษาประวัติศาสตร์  วรรรณกรรม  และพิธีกรรม ของชาวไทยอง ต าบลเวียงยอง  

อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน 
๒.  เพ่ือศึกษาแนวทางการฟ้ืนฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวไทยอง  ต าบลเวียงยอง  

อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน 
 
๑.๓  ค ำถำมหลักในกำรวิจัย 

๑.  ประวัติศาสตร์จากความทรงจ าและการบอกเล่าของชาวไทยองต าบลเวียงยองกับการ
ตั้งถิ่นฐานมีความเป็นมาอย่างไร 
  ๒.  ประเพณีพิธีกรรมของชาวไทยองต าบลเวียงยองในรอบปีในปัจจุบันมีพิธีใดบ้างที่ยังคง
ความเป็นอัตลักษณ์ไทยอง 

๓.  วรรณกรรมและพิธีกรรมใดบ้างที่ยังคงเหลือและช่วยด ารงรักษาอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของชาวไทยองต าบลเวียงยองไว้ได้ 
       ๔.  ชุมชนชาวไทยองต าบลเวียงยองมีแนวทางการฟ้ืนฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
ตนเองอย่างไร  
 
๑.๔  เอกสำรและผลงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาอัตลักษณ์ของชาวไทยอง จังหวัดล าพูน ผ่านประวัติศาสตร์ วรรณกรรม                  
และพิธีกรรมในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้อาศัยแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การก าหนดกรอบการศึกษาวิเคราะห์   และเพ่ือช่วยให้อธิบายปรากฏการณ์เกี่ยวกับกระบวนการคิด
กลไกการ  และวิธีการในปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้ 
 การศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตชาติพันธุ์ไทยองเราต้องเข้าใจนิยามของค าว่า “วัฒนธรรม”            
ซ่ึงพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ให้ความหมายไว้ว่า “วัฒนธรรม คือ สิ่งที่
ท าให้เจริญงอกงามแก่หมู่คณะ วิถีชีวิตของหมู่คณะ ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ความกลมกลืนก้าวหน้าของชาติและศีลธรรมอันดีของประชาชน พฤติกรรมและสิ่ง
ที่คนในหมู่คณะผลิตสร้างขึ้นด้วยการเรียนรู้จากกันและกัน  และร่วมใช้อยู่ในหมู่ของพวกตน” 
สอดคล้องกับการนิยามของ สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (๒๕๔๒ : ๓) ซึ่งได้กล่าวว่า “วัฒนธรรม หมายถึง             
วิถีแห่งการด ารงชีพที่มนุษย์สร้างขึ้น ตามที่มนุษย์มีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับ
สังคมและมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นทั้งความรู้ ความคิด หรือความเชื่อจนมีการยอมรับปฏิบัติกันมา
เป็นวิธีการหรือแบบแผน และมีการอบรมและถ่ายทอดไปสู่สมาชิกรุ่นต่อมา ตลอดจนมีการ
เปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสภาพสิ่งแวดล้อมของมนุษย์” ในส่วนของนักสังคมวิทยาชาวอเมริกัน Green 
(อ้างใน สการินทร์ โพธิวาสวาริน, ๒๕๓๖ : ๖) กล่าวว่า “วัฒนธรรม คือกระบวนการถ่ายทอดทาง
สังคมให้บุคคลเกิดความรู้ รู้จักวิธีปฏิบัติ มีความเชื่อ ตลอดจนเข้าใจผลิตผลทางศิลปะทั้งหลาย              
และด ารงรักษาสิ่งเหล่านั้นไว้ หรือเปลี่ยนแปลงไปในเวลาที่เหมาะสม”  



๔ 

 

ดังนั้นจากความหมายของวัฒนธรรมดังกล่าวข้างต้นพอสรุปได้ว่า วัฒนธรรมคือ ลักษณะที่
แสดงถึงความเจริญงอกงามของหมู่คณะ เป็นวิถีการด าเนินชีวิตของสังคมเป็นแบบแผนที่สมาชิกใน
สังคมเดียวกันยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา สามารถเข้าใจและซาบซึ้งร่วมกัน เป็นผลรวมของการสั่งสมสิ่ง
สร้างสรรค ์และภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาช่วยให้มนุษย์ในสังคมนั้นๆ อยู่รอดและเจริญงอกงาม 
และวัฒนธรรมจะด ารงอยู่ยาวนานเพียงใดขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของความคิด  ซึ่งขึ้นอยู่กับความคิด 
ความรู้สึก ความเชื่อ การสร้างสรรค์ คือการต่อสู้ดิ้นรนค้นหาแนวทางใหม่ๆ โดยไม่สูญเสียรูปแบบ
ดั้งเดิมของตนและสืบทอด การถ่ายทอดการเรียนรู้ (Education) ของสมาชิก  ดังนั้นวัฒนธรรมที่
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของมนุษยชนจึงเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขและกาลเวลา 
 

๑.๔.๑  แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมชุมชน 
ชาวไทยองต าบลเวียงยองมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นของตนเอง  ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์         

ที่มีขนาดใหญ่จนสามารถกล่าวได้ว่าเป็นชุมชนไทยอง  ดังนั้นเพ่ือให้ เข้าใจในการศึกษาว่า                     
วัฒนธรรมชุมชน เป็นอย่างไรจึงได้ศึกษาค้นคว้าพบว่า วัฒนธรรมชุมชน คือ  ระบบคุณค่าที่มีอยู่ใน
ชุมชน หรือเป็นระบบคุณค่าดั้งเดิมของชุมชน ที่มีปรากฏให้เห็นอยู่ในหลายๆชุมชน เช่น การท าบุญ
สืบชะตา การให้ความเคารพผู้อาวุโส ความเชื่อในการกระท าความดีสิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่
ชุมชนได้ร่วมกันสร้างขึ้นและปฏิบัติร่วมกันมาอย่างยาวนานมีการด ารงอยู่อย่างสอดคล้องในชุมชน
อย่างต่อเนื่อง ในกระบวนการพัฒนาการทางวัฒนธรรมของประชาชน ซึ่งนอกจากจะมีส่วนที่ชุมชน
สร้างขึ้นมาแล้วยังมีส่วนที่สร้างจากอ านาจของรัฐเพ่ือใช้ครอบง าและชุมชนก็มีความพยายามจะ
ต่อต้าน จึงท าให้เกิดการปรับตัวหรือการผลิตความคิด อุดมการณ์ขึ้นมาใหม่เพ่ือให้สอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงจากภายนอกท่ีเข้ามากระทบกับชุมชน (บุญเทียน ทองประสาน, ๒๕๓๑ :  ๖๕-๗๒) 

ซึ่งความเห็นในท านองเดียวกัน กาญจนา แก้วเทพ  (๒๕๓๐ : ๑๗๗ –๑๘๑)  ได้กล่าวว่า  
วัฒนธรรมชุมชน  เป็นเรื่องของการด ารงชีวิตที่ดีงาม มีระเบียบกฎเกณฑ์ ศาสนา และประเพณีสืบ
ทอดกันมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีคุณค่าที่ดีงามเป็นพื้นฐาน ซึ่งวัฒนธรรมชุมชนถือว่าเป็นภูมิปัญญาหรือ
ศักยภาพของชุมชนที่สามารถต่อต้านจากอิทธิพลภายนอกได้ด้วยคุณค่าดั้งเดิม  โดยใช้ความเอ้ืออาทร           
การช่วยเหลือเกื้อกูล การพ่ึงพาต่อกัน ความรักใคร่ฉันท์พ่ีน้อง การแบ่งปันจากผู้ที่มีไปสู่ผู้ไม่มี หรือ
วัฒนธรรมชุมชนคือ ผลักดันภายในชุมชนที่สร้างสรรค์พลังคุณค่าทางศาสนาและวัฒนธรรมที่อยู่
ภายในจิตใจและวัฒนธรรมของประชาชน พ้ืนฐานส าคัญของวัฒนธรรมดั้งเดิมคือการให้ความส าคัญ
กับคน โดยยึดเอาคนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งคนมีฐานะเป็นสิ่งสร้างอันประเสริฐของสิ่งสูงสุด ดังนั้นคนจึงมี
คุณค่า มีศักดิ์ศรีของความเป็นคน และถ้าจะพิจารณาถึงคนๆ หนึ่งจะพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัว
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมมีอยู่ ๓ มิต ิคือ 

มิติที่ ๑ ความสัมพันธ์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ เป็นการสร้างสัญลักษณ์แทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็น
ตัวแทนแห่งคุณค่าสูงสุดที่มนุษย์ถือเป็นแบบอย่างซึ่งมีคุณและโทษกับมนุษย์เพ่ือน าไปสู่ความดีงาม  
ความปลอดภัยและมีความหวังว่าอ านาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นจะช่วยได้ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวมัก
แสดงออกเสมอในรูปแบบของพิธีกรรมต่างๆ เพ่ือด ารงรักษาสภาวะอ านาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้สร้าง
ขึ้น ตลอดจนเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้ชนรุ่นต่อไปจนกลายเป็นปฏิบัติการที่เชื่อมโยงกับอุดมการณ์ 
ความเชื่อของคนในสังคมนั้น 



๕ 

 

มิติที่ ๒ ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน หรือ
ระบบเครือญาติเดียวกัน มีความรักกันฉันท์พ่ีน้อง มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ข่มเหงเบียดเบียน
กัน มีความเสียสละไม่เห็นแก่ตัว มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เป็นคุณธรรมที่ส าคัญที่สุดที่วัฒนธรรม
ดั้งเดิมปลูกฝังให้คนในชุมชนยึดถือเป็นหลัก ซึ่งอาจจะแสดงออกในรูปของประเพณี เช่น ประเพณีการ
ลงแขก ประเพณีการเคารพผู้อาวุโส การให้อภัยซึ่งกันและกัน การคืนดีกัน ความไม่มีจิตอาฆาตกัน 
รวมทั้งการอ่อนน้อมถ่อมตน คุณธรรมดังกล่าวได้รับการฝังรากลึกอยู่ในความเป็นปึกแผ่นของสถาบัน
ครอบครัว เครือญาติ หมู่บ้าน โดยปฏิบัติสืบต่อกันมา มีการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง
จนกลายเป็นธรรมเนียมประเพณีของชุมชน 

มิติที่ ๓ ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ เป็นการแสดงถึงศักยภาพในการคิดค้นของ
มนุษย ์โดยการเรียนรู้จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของ
ตนเองและมีความสอดคล้องกับธรรมชาติ อาทิ เครื่องมือในการท าการเกษตร หรือการพ่ึงพา
ธรรมชาติเกี่ยวกับปัจจัย ๔ คือ อาหาร ที่อยู่อาศัย  เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ภายใต้ปรัชญาการ
อยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ ถือเอาความประสานกลมกลืนกับธรรมชาติเป็นหลัก ไม่ข่มขืนธรรมชาติด้วย
ความโลภของตน ทั้งนี้เนื่องมาจากความเชื่อที่ว่าสรรพสิ่งล้วนแต่มีเจ้าของ เช่น ดินมีพระธรณี ควายมี
ขวัญ เป็นต้นความสัมพันธ์ระหว่างคนทั้งสามมิตินี้ มีความประสานโยงใยกันอย่างลึกซึ้งจากรากฐาน
ความเชื่อที่มีต่อสิ่งสูงสุด จะท าให้ชาวบ้านสามารถอยู่ร่วมกันโดยเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งสูงสุด เพ่ือจะเป็น
หนึ่งเดียวกันกับมนุษย์ด้วยกันและธรรมชาติ ฉะนั้นหากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งสูงสุดแตกสลาย
ไป ก็จะมีผลสะเทือนไปถึงความสัมพันธ์ในมิติอ่ืนๆ เช่นกัน 

เพ่ือให้ชุมชนเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนจะพบได้จากค ากล่าวที่กล่าวว่า การพัฒนาในแนว
วัฒนธรรมชุมชน คือ การสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามนี้ให้ชาวบ้านหาทางออกในงานพัฒนาด้วยตัว
ชาวบ้านเอง ไม่มีความจ าเป็นใดๆ ที่จะต้องยอมสยบกับวัฒนธรรมใหม่ ฉีกแบบแผนอันดีงามของ
สังคมดั้งเดิมทิ้งไป พร้อมกับสร้างภาพความพร่ามัวของคุณค่าชีวิตอันแท้จริงและฉุดรั้งให้ต่ าลง  ดังนั้น
ทางแก้ปัญหาของหมู่บ้าน ด้านหนึ่งเขาจะต้องฟ้ืนฟูทางจิตใจและถ่ายทอดความดีงามให้แก่คนรุ่นหนุ่ม
สาวและเยาวชนต่อไป อีกด้านหนึ่งเขาจะต้องพ่ึงตนเองในการด ารงชีวิตให้มากขึ้นภายใต้เงื่อนไขที่ท า
ได ้ส าหรับนักพัฒนามีหน้าที่เพียงเสริมความต่อเนื่องนี้ เรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนเพ่ือสามารถสร้างสรรค์
สังคมร่วมกับชาวบ้าน กระตุ้นช่วยชาวบ้านรื้อฟ้ืนและวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ชุมชน เพ่ือให้ชาวบ้าน
กลับรู้สึกได้ถึงคุณค่าของวัฒนธรรมดั้งเดิมและพ่ึงตนเองในการด ารงชีวิตมากขึ้น แนวทางการพัฒนาที่
ถูกต้องคือการพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม สิ่งที่ชาวบ้านมีมาแต่ดั้งเดิมแล้วแต่พวกเขาก าลัง
จะสูญเสียมันไป  (ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, ๒๕๓๖ : ๑๗๙) 

สรุปภาพรวมลักษณะส าคัญของวัฒนธรรมไทยว่าเป็นวัฒนธรรมที่เก่าแก่มากวัฒนธรรมหนึ่ง 
มีอายุนับได้เป็นพันปีทีเดียว โดยมีทั้งลักษณะเด่นและลักษณะด้อยของวัฒนธรรมไทย เมื่อมองในแง่
ของการพัฒนาประเทศพอจ าแนกได้ดังนี้ ลักษณะเด่นของวัฒนธรรมไทยที่ส าคัญได้แก่ ประการที่หนึ่ง 
มีความสามารถในการปรับตัวสูง เนื่องจากวัฒนธรรมไทยเป็นวัฒนธรรมที่เปิดรับวัฒนธรรมอ่ืน
ค่อนข้างมากเช่น ในสมัยที่ขอมมีอ านาจมากในสุวรรณภูมิ ไทยเราก็รับเอาวัฒนธรรมขอมเข้ามาหลาย
ประการ เช่น เรื่องของภาษา การยอมรับเอาพระพุทธศาสนาเข้ามาเป็นศาสนาประจ าชาติการยอมรับ
เอาวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของจีน  การรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกด้านการศึกษา 



๖ 

 

เทคโนโลยี เราจึงพบว่าวัฒนธรรมไทยได้มีการผสมผสานกับวัฒนธรรมอ่ืนมากมายประการที่สอง มี
ความยืดหยุ่นสูง เป็นส่วนหนึ่งของความสามารถในการปรับตัว รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว รู้จักรับและเลือก
ในสิ่งที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถยึดมั่นในลักษณะเดิมที่ส าคัญของตนเองไว้ ความรู้จัก
ยืดหยุ่นผ่อนสั้นผ่อนยาวท าให้ประเทศชาติอยู่รอดปลอดภัยลดความขัดแย้งที่รุนแรงไม่ท าให้ถึงกับ
ประเทศไทยต้องถูกแบ่งแยกออกเป็นส่วนๆ และประการที่สาม มีความยึดมั่นในความเป็นคนไทย
อย่างเหนียวแน่น หมายถึงมีความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย แสดงออกถึงพฤติกรรมความรักพวก
พ้อง ความเป็นพ่ีเป็นน้องเป็นพวกพ้องเดียวกัน จะพบว่าคนไทยที่ต้องจากบ้านไปอยู่ยังดินแดนของ
ประเทศอ่ืนไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม จะมีการเกาะกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่น ในขณะเดียวกัน
วัฒนธรรมไทยก็มีจุดด้อยที่ส าคัญคือ ความยึดถือในตัวบุคคลมากเกินไป รักความเสรีโดยปราศจาก
ขอบเขตความเชื่อถือหรือยึดถือเรื่องไสยศาสตร์โชคลาง อย่างไรก็ตามจุดด้อยของวัฒนธรรมไทยนั้น
เป็นเรื่องที่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ทั้งสิ้น ประเทศไทยสมัยใหม่ต้องการระบบการอยู่ร่วมกันและการ
ท างานที่มั่นคง สามารถอ านวยความสุขให้แก่สมาชิกของสังคมได้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ภายใต้
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย (สนิท สมัครการ, ๒๕๓๔ : ๗๘-๘๑) 

จากการศึกษาแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน จะเห็นได้ว่าเป็นการให้คุณค่าของชุมชนในการจัดการ
ด้านต่างๆ ของชุมชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน หรืออีกนัยหนึ่งคือชุมชนมีขีดความสามารถหรือมี
ศักยภาพของตนเอง ซึ่งศักยภาพดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นจากกระบวนการของชุมชนในการสร้างขึ้น และมี
กระบวนการในการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามให้คนรุ่นหลังในขณะที่รัฐสร้างอ านาจขึ้นมาครอบง า  
ชุมชนจึงมีการปรับตัว ผลิตความคิด อุดมการณ์ขึ้นมาใหม่ มีการจัดปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น วัฒนธรรมชุมชนถือว่าเป็นภูมิปัญญาเป็นศักยภาพของชุมชนที่สามารถ
ต่อต้านการรุกรานอิทธิพลจากภายนอกที่เข้ามากระทบ ดังนั้นจะเห็นว่าวัฒนธรรมชุมชนไม่ใช่
วัฒนธรรมที่อยู่นิ่งอยู่กับที่ หากแต่มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนอย่างเป็นพลวัต แต่ก็
ยังคงให้ความส าคัญที่ระบบคุณค่า ที่มีคนเป็นหัวใจส าคัญภายใต้ระบบความสัมพันธ์ ทั้งที่เป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ คนกับคน และคนกับธรรมชาติ ซึ่งล้วนแต่มีผลต่อ
กระบวนการด ารงรักษาอัตลักษณ์ของชุมชนทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ  
 

๑.๔..๒  แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ 
ในเชิงวิชาการ เดิมนั้นได้กว่าว่าลักษณะเฉพาะของกลุ่มคนหรือชุมชนมักใช้ค าว่า 

“เอกลักษณ์” แต่ปัจจุบันนิยมใช้ค าว่า อัตลักษณ์ เนื่องจากความหมายของค าว่าเอกลักษณ์ จะ
สะท้อนในแง่มุมที่มีอยู่หนึ่งเดียว อันเดียว แต่ในความเป็นจริงกลุ่มคน หรือชุมชนมีได้หลายเอกลักษณ์ 
ดังนั้นปัจจุบันจึงนิยมใช้ค าว่าอัตลักษณ์  หรือความเป็นตัวตนมากกว่าเอกลักษณ์  ค าอธิบาย
ความหมายของอัตลักษณ์ของฉลาดชาย รมิตานนท์ (๒๕๔๐ : ๖๔) ที่ได้กล่าวว่า สิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็น 
“พวกเรา” แตกต่างจากเขา “พวกเขา” หรือ “คนอ่ืน” อัตลักษณ์ไม่จ าเป็นต้องมีหนึ่งเดียว แต่อาจมี
หลายอัตลักษณ์ท่ีประกอบกันขึ้นมาเป็นตัว “พวกเรา”อัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่ตาธรรมชาติ แต่เป็นสิ่ง
ที่ถูกสร้างขึ้นโดยสังคม อัตลักษณ์จึงจ า เป็นต้องมีกระบวนการสร้างความเหมือนระหว่าง “พวกเรา” 
หรือ “คนอ่ืน” หรือกระบวนการสร้างอัตลักษณ์เกิดควบคู่กันไป  เช่น อัตลักษณ์ของวัยรุ่นปัจจุบันกับ
วัยรุ่นในอดีตก็จะมีความแตกต่างกันไป เนื่องมาจากกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ที่แตกต่างกัน               



๗ 

 

และในส่วนของ วันดี สันติวุฒิเมธี (๒๕๔๕ : ๒๑๙-๒๒๑) ก็ยังกล่าวในท านองเดียวกันว่า กระบวนการ
สร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ เกิดข้ึนภายใต้ความสัมพันธ์ทางสังคมที่สลับซับซ้อน หลากหลาย ไม่หยุด
นิ่งมาตั้งแต่อดีตสันนิษฐานกันว่ากลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน ณ ช่วงเวลา
เดียวกัน มีการติดต่อสัมพันธ์ทั้งในเชิงซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ่งของจนถึงการรบราฆ่าฟันกัน 
ความสัมพันธ์ดังกล่าวก่อให้เกิดการหยิบยืมและผสมปนเปทางวัฒนธรรมระหว่างกัน  ดังนั้น เมื่อกลุ่ม
ชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มต้องการรักษาความเป็นหนึ่งเดียวหรือความเป็นปึกแผ่นในพวกเดียวกัน  
กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เพื่อสร้างความเหมือน ในพวกเราและความต่างในพวกเขาจึง
เกิดขึ้น ในกระบวนการนี้ อาจมีทั้งการสร้างขึ้นมาใหม่อย่างสิ้นเชิงและการหยิบยืมบางส่วนทาง
วัฒนธรรมคนอ่ืนมาท าให้เป็นของเรา อัตลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นในยุคหนึ่ง แต่เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไป อัต
ลักษณ์อาจใช้ไม่ได้ผล เนื่องจากกลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีการปรับตัวและหยิบยืมวัฒนธรรมระหว่าง
กัน ด้วยเหตุนี้ เมื่ออัตลักษณ์เก่ามีพลังน้อยลงอัตลักษณ์ใหม่จึงถูกสร้างข้ึนมาทดแทน อัตลักษณ์จึงเป็น
สิ่งที่ไม่แน่นอนตายตัวและไม่หยุดนิ่งการสืบทอดและผลผลิตอัตลักษณ์ใหม่จึงเกิดขึ้นได้เสมอภายใต้
กาลเวลา และบริบททางสังคมท่ีเปลี่ยนไป 

นักวิชาการด้านสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาอย่างเช่น ยศ สันตสมบัติ (๒๕๔๕ : ๕๐              
ได้ชี้ประเด็นให้เห็นว่า อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์มิใช่ผลผลิตของเชื้อชาติ และวัฒนธรรม หากแต่อัต
ลักษณ์ถูกสร้างขึ้นและสร้างใหม่เป็นกระบวนการอย่างสัมพันธ์กับบริบทและสถานการ ณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และการเลื่อนไหลของเครือข่ายแห่งความสัมพันธ์เชิงอ านาจ ประเด็น
ส าคัญในการท าความเข้าใจกับอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ในลักษณะสัมพัทธ์จึงอยู่ที่ว่า อัตลักษณ์ทางชาติ
พันธุ์ไม่อาจด ารงอยู่อย่างโดด ๆ แยกออกต่างหากจากความสัมพันธ์กับชนกลุ่มอ่ืนๆ กระบวนการ
ก่อสร้างอัตลักษณ์ในบริบทของ ความเป็นชาติพันธุ์จึงไม่อาจแยกออกได้จากความสัมพันธ์เชิงอ านาจ 
และโครงสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสัญลักษณ์ 

เมื่อกล่าวถึงความสัมพันธ์เชิงอ านาจและสิทธิชุมชน  ตามความเชื่อในมิติของระบบคุณค่า 
จริงๆ แล้วไม่ได้มีนัยเฉพาะที่เป็นเพียงความเชื่อดั้งเดิมเท่านั้นแต่หมายถึงคุณค่าที่มีการปรับเปลี่ยน 
ผ่านกระบวนการผลิตความเชื่อเดิมมาใช้ในสถานการณ์ใหม่ เพ่ือตอบสนองและปรับตัวกับสถานการณ์
ใหม่ที่ก าลังเผชิญหน้าอยู่ในการปรับตัวนี้ชุมชนให้ความส าคัญกับการมองสิทธิชุมชนในมิติของอ านาจ
มากขึ้น เพราะการที่รู้ว่าชุมชนมีสิทธิอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับการสร้างความชอบธรรมของชุมชน ซึ่งถือ
เป็นความพยายามอย่างหนึ่งในการจะบอกให้คนอ่ืนรู้ว่าชุมชนนั้นเป็นใคร และเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การแสดง อัตลักษณ์ของชุมชน ซึ่งเป็นความพยายามที่จะก าหนดความสัมพันธ์ของชุมชนกับกลุ่มชน
อ่ืน ๆ ในสังคม  ฉะนั้น เมื่อกลุ่มชนใดก็ตามท่ีรวมกันขึ้นเป็นชุมชน พวกเขาก็จะต้องพยายามที่จะบอก
คนอ่ืนว่าพวกเขามีตัวตนอยู่อย่างไรในสังคม กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า อัตลักษณ์ก็คือพลังในการจัด
ความสัมพันธ์ทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นการจัดความสัมพันธ์ภายในกันเอง หรือการจัดความสัมพันธ์กับ
ภายนอก ทั้งที่เป็น พ่อค้า นายหน้า นักธุรกิจ หรือหน่วยงานทั้งของเอกชนและรัฐบาล                   
(อานันท์ กาญจนพันธุ์, ๒๕๔๔ : ๒๔๗) ความเห็นที่สอดคล้องในท านองเดียวกันและได้มีความเห็น
เพ่ิมเติมว่าภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ชุมชนมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา แต่ความ
เปลี่ยนแปลงในอัตลักษณ์ของชาวบ้าน เป็นผลลัพธ์โดยตรงของความเปลี่ยนแปลงการรับรู้
ประวัติศาสตร์ของชุมชนร่วมกัน จากเดิมที่เป็นการรับรู้ว่าตนเองเป็นคนบ้านไหน มาจากที่ใด และมี



๘ 

 

ความสัมพันธ์ร่วมกับชุมชนใดบ้าง ในลักษณะใด และในระบบความสัมพันธ์ภายในระหว่างชุมชนนี้ 
ชาวบ้านทั้งปวงมีศักยภาพที่จะท าอะไรได้บ้างตลอดจนเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น  ได้มีการร่วมกันแก้ไข
ปัญหาอย่างไร ชุมชนจึงด ารงอยู่มาได้เมื่อรัฐขยายตัวเข้ามาสู่ชุมชน ได้เปลี่ยนการรับรู้ตัวตนของ
ชาวบ้านด้วยการท าให้แต่ละคนเป็นคนของหมู่บ้านหนึ่ง ๆ ซึ่งเป็นหน่วยเล็ก ๆ ของชาติไทย พร้อมกับ
การขยายตัวทางด้านการบริหารและการควบคุมของระบบราชการ และชาวบ้านก็รับรู้ตนเองว่าเป็น
คนที่จะต้องพ่ึงพารัฐในทุกด้านทั้งการท ามาหากิน การจัดการทรัพยากร การศึกษา สุขภาพอนามัย 
(อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์, ๒๕๔๘ : ๔๕)  

จากการศึกษาค้นคว้าแนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ จะเห็นได้ว่า อัตลักษณ์เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึง
ตัวตนว่าเป็นใคร อย่างไร อัตลักษณ์ที่แท้จริงจะอิงอยู่กับคุณค่า ประวัติศาสตร์ สิทธิ ความเป็นมาทาง
สังคมดั้งเดิมของชุมชน มีความรู้สึกว่าเป็นพวกเรา ที่แตกต่างจากพวกเขา ในขณะเดียวกันก็สามารถ
สร้างสานความสัมพันธ์กับสังคมอ่ืน กลุ่มอ่ืน อัตลักษณ์ไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่ได้เป็นผลผลิต
ของเชื้อชาติ วัฒนธรรม และไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่ อัตลักษณ์สามารถถูกสร้างขึ้นมาใหม่ และมีการสืบ
ทอดจากรุ่นสู่รุ่น ที่มีกระบวนการสัมพันธ์กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป  ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น าเอา
แนวคิดอัตลักษณ์มาใช้ในการศึกษาวิจัยเพ่ือการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของชุมชน                  
ที่สอดคล้องกับสภาพ บริบททางนิเวศ ประวัติศาสตร์ สังคมการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี
ของชุมชน และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ที่จะช่วยให้เข้าใจการด ารงรักษาอัตลักษณ์
ของชาวไทยองได้ดียิ่งขึ้น 
 

๑.๔..๓  แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรประชำชนและกำรมีส่วนร่วม 
การศึกษาครั้งนี้ต้องอาศัยหลักของการของ “ประชาคม”  โดยให้ชุมชนมีการรวมตัวกันเป็น

เพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในลักษณะของการพ่ึงพาตนเอง ดังนั้นการศึกษาวิจัยครั้งนี้ต้องอาศัย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลัก  เพ่ือที่จะหลอมรวมประเด็นข้อมูลจากผู้คนในชุมชนน ามา
เสนอในรูปแบบวิชาการดังที่นักวิชาการหลายท่านได้ท าการศึกษาไว้ด้งนี้ 

ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (๒๕๔๓ : ๒๕๗-๒๙๑) ได้ให้ค านิยามองค์กรชาวบ้าน/ องค์กร
ชุมชนหรือองค์กรประชาชนว่า มีความคล้ายคลึงกับการอธิบายความหมายของกลุ่ม และลักษณะที่
ส าคัญขององค์กรชุมชน ๖ ประการของ  สิน สื่อสวน (๒๕๓๐ : ๒๓) ได้อธิบายดังนี้ หนึ่ง องค์กร
สามารถปกป้องผลประโยชน์ แก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของสมาชิกได้ และมีการกระจายผล
อย่างเสมอภาค สอง ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆขององค์อย่างมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและ
อย่างมีจิตส านึกร่วมกัน สาม องค์กรมีผู้น าที่ดีสามารถแสดงบทบาทได้อย่างเหมาะสม สี่ องค์กรมี
ความสามารถในการท างานอย่างเป็นระบบด้วยตนเอง  ไม่ต้องพ่ึงพาภายนอก มีบทบาทในการ
ตัดสินใจก าหนดเป้าหมายที่เหมาะสมสอดคล้องกับทรัพยากรและความสามารถของคนในชุมชน  ห้า 
องค์กรสามารถควบคุมปัจจัยต่างๆ ภายในชุมชนและสภาพพ้ืนฐานขององค์กรให้เป็นไปตามทิศทางที่
พึงประสงค์ได ้และ หก องค์กรมีการปรับตัวที่จะท าให้บรรลุจุดมุ่งหมาย รักษาความมั่นคงและพัฒนา
องค์กรให้เจริญต่อไปได ้ในการรวมตัวเป็นกลุ่มนี้  

ดังนั้นแนวคิดของการรวมตัวกันที่ บุญฤทธิ์ เผือกวัฒนะ (มปป :๗) ได้แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ
ใหญ่ๆ คือ องค์กรชุมชนเชิงวัฒนธรรมมีลักษณะเด่นได้แก่ มีการรวมตัวกันให้เห็นชัดเจน มีพลังในการ



๙ 

 

แก้ปัญหาสูง มีการรวมตัวกันเมื่อเกิดปัญหาวิกฤต มีผลกระทบกว้างขวาง ตัวอย่างองค์กรเชิง
วัฒนธรรมคือ กลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันในหมู่บ้านตามปกติจะไม่รวมตัวกัน แต่เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นที่ส่งผล
กระทบต่อคนทั้งชุมชน เช่น ปัญหาเรื่องน้ าเน่าเสียจากโรงงาน  คนในชุมชนก็จะรวมตัวกันต่อต้าน อีก
ลักษณะหนึ่งคือองค์กรชุมชนที่เป็นองค์กรเฉพาะวัตถุประสงค์เฉพาะมีลักษณะที่ส าคัญคือ มีโครงสร้าง
และวัตถุประสงค์ในการรวมตัวกันชัดเจน มีพลังในการแก้ปัญหาค่อนข้างจ ากัดขึ้นอยู่กับจ านวน
สมาชิก มีการท ากิจกรรมของสมาชิกร่วมกันอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ ไม่เพียงแต่เกิดวิกฤติปัญหา
เท่านั้น และมีผลกระทบเฉพาะสมาชิกกลุ่ม องค์กรลักษณะนี้จะเกิดจากการที่นักพัฒนาทั้งภาครัฐและ
องค์กรเอกชนได้เข้าไปผลักดันให้มีการจัดตั้งขึ้น เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มเกษตรทางเลือก กลุ่มเลี้ยง
วัว เป็นต้น  จะเป็นแนวทางชี้ให้เห็นว่างานวิจัยควรผลักดันให้ชุมชนสร้างศักยภาพของตนเองตามที่
พรพิไล เลิศปรีชา (๒๕๓๖ : ๙๙-๑๒๐) ได้ศึกษาถึงศักยภาพของชนบทไทยชี้ให้เห็นถึงความสามารถ
ของชุมชนในการปรับตัวต่อสู้กับอิทธิพลภายนอก ทั้งจากภาครัฐและระบบการตลาด ชาวบ้านยังคงมี
ความสามารถในการจัดการปกครองตนเอง ทางเศรษฐกิจและสังคมสูงมาก ซึ่งสะท้อนออกมาในรูป
แบต่างๆ เช่น มีระบบการหาอยู่หากินตามธรรมชาติและผลิตเพ่ือใช้เองบริโภคเอง เอาไว้ในระดับที่
อย่างน้อยปลอดภัยเพ่ือจะอาศัยการพ่ึงพาตนเองในการครองชีพ รักษาการผลิตที่อาศัยธรรมชาติเป็น
หลักด้วยเครื่องมือการผลิตง่ายๆ ทุนน้อย เน้นการใช้แรงงาน ใช้วัฒนธรรมชุมชนเพ่ือลดความแตกต่าง
ระหว่างชนชั้น มีการรวมตัวในลักษณะเครือข่ายช่วยคนจนเพ่ือลดการเอาเปรียบของระบบตลาดแบบ
ทุนนิยมในรูปของตลาดเครือข่าย ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากความสามารถของชุมชนที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานคุณธรรมความเป็นพ่ีเป็นน้อง รู้จักแบ่งปัน อยู่อย่างใฝ่สันติในส่วนของภาคเหนือ                         
ของประเทศไทย  

การจัดระบบชุมชนในภาคเหนือใช้ระบบหมวด จัดระเบียบและหน้าที่ระหว่างคนในชุมชน
หรือเรียกว่าการจัดองค์กรที่ประกอบด้วย หมวดบ้าน หมวดวัดและหมวดเหมืองฝาย ชาวบ้าน
พยายามอธิบายค าว่าหมวดของเขาหมายถึงกลุ่มที่ใกล้ชิดกันช่วยกันท า  งาน รับผิดชอบหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมาย มีผลประโยชน์ร่วมกัน อาจประกอบด้วยชาวบ้านที่อยู่ในกลุ่มเรือนใกล้ๆ กัน หรือ
อาจจะอยู่ห่างไกลกันกระทั่งอยู่ข้ามเขตหมู่บ้านก็ได้ เช่น หมวดเหมืองฝาย แต่ละหมู่บ้านจะมีผู้น าคือ
แก่บ้าน หรือปัจจุบันเรียกว่าพ่อหลวง ท าหน้าที่ปกครองดูแลลูกบ้าน แก่ฝายเป็นผู้น าการจัดการใน
ระบบเหมืองฝาย แก่วัดดูแลด้านศาสนา ค าว่าแก่ แปลว่า ผู้มีอายุมาก และเป็นผู้สันทัดในเรื่องหนึ่งๆ
(ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และ พรพิไล เลิศปรีชา, ๒๕๓๗ : ๔๖-๕๕) 

ในส่วนของการศึกษาแนวคิดครั้งนี้ท าให้ทราบว่าต้องค านึงถึงการปรับตัวและการแสวงหา
ทางเลือกของชุมชนท่ามกลางการปิดล้อมของวัฒนธรรมอุตสาหกรรม ซึ่งพบว่าชุมชนมิได้อยู่นิ่งเฉย
หรือเป็นฝ่ายรอรับผลกระทบจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว ในทางตรงข้ามชาวบ้านจ านวนหนึ่งได้
สะท้อนส านึกของชุมชนที่พยายามต่อสู้ดิ้นรนแสวงหาทางออก และที่ส าคัญมีความพยายามในการ
ปรับรูปองค์กรและสถาบันทางสังคมในลักษณะต่างๆ ขึ้นมาท างานร่วมกันในชุมชน และมีการขยาย
เครือข่าย เหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการสืบทอดวัฒนธรรมชุมชนด้วยการยืนหยัด
ท ากินอยู่บนผืนแผ่นดิน โดยการปรับรูปแบบและวิถีการผลิตทางการเกษตรที่ยั่งยืนและเหมาะสมกับ
ยุคสมัยมากขึ้น ตลอดจนก่อร่างสร้างตัวและปรับองค์กรชุมชนให้มีความเข้มแข็ง การท าความเข้าใจ



๑๐ 

 

กับปัญหาของตนเองการแสวงหาทางออกโดยการพึ่งตนเอง และแสวงหาแนวร่วมทั้งจากหน่วยงานรัฐ
และเอกชน (ยศ  สันตสมบัติ, ๒๕๓๙ :๙๖-๑๐๖) 

การจัดการทางสังคมขององค์กรชาวบ้านว่า ในการพิจารณาถึงศักยภาพขององค์กรชาวบ้าน
เรื่องการจัดการทางสังคมเป็นประเด็นปัญหาส าคัญ โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่ชุมชนต้องมี
ความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจภายนอกอย่างมาก เพราะนักวิชาการมักจะสรุปกันว่า
ชาวบ้านสามารถรวมตัวกันได้ดีเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤตเท่านั้น ส่วนในสภาวะปกติชาวบ้านจะ
อาศัยการจัดการตามประเพณีซึ่งใช้ได้ดีเฉพาะกับชาวบ้านในชุมชนเดียวกัน  แต่เมื่อต้องเผชิญกับ
อิทธิพลทางเศรษฐกิจและปัญหาจากสังคมภายนอกมากขึ้น มักจะมีค าถามเชิงวิชาการและค าถามใน
แง่กระบวนการพัฒนาอยู่เสมอว่า องค์กรชาวบ้านจะมีศักยภาพในการจัดการได้อย่างต่อเนื่องจริงหรือ 
ประเด็นค าถามนี้ การพัฒนากระบวนการกลุ่มของชาวบ้านในหลายพ้ืนที่ได้ช่วยให้ค าตอบบางส่วน 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ ประสบการณ์ของกลุ่ม และการเลือกแนวทางในการท างานของ
กลุ่มในความพยายามการค้นหาและน าเสนอศักยภาพขององค์กรประชาชนแบบดั้งเดิมแม้จะมีมากขึ้น
ก็ตามแต่ก็ยังมีข้ออภิปรายถกเถียง ในปัจจุบันองค์กรเดิมอาจมีข้อจ ากัดทั้งนี้เพราะปัญหาบางประการ
เป็นปัญหาใหม่ที่มีความสลับซับซ้อน ในหลายปัญหาที่ชาวบ้านไม่เคยประสบมาก่อนและไม่มี
ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหามาก่อน แม้ว่ายังไม่มีข้อยุติในประเด็นดังกล่าว แต่อย่างน้อยที่สุดก็
น่าจะศึกษาองค์กรดั้งเดิมในประเด็นที่ว่า ท าไมองค์กรธรรมชาติจึงมีบทบาทต่อเนื่องและด ารงอยู่อย่าง
ยาวนาน มีวิธีการในการแก้ไขปัญหาและขจัดความขัดแย้งในกลุ่มได้อย่างไร  ทั้งนี้เพ่ือน าความเข้าใจ
มาปรับใช้หรือเสริมสร้างองค์กรประชาชนให้สามารถจัดการกับปัญหาใหม่ๆ บนพ้ืนฐานของระบบ
คุณค่าและวัฒนธรรมชุมชนซึ่งถือว่าเป็นมรดกทางสังคมไทยและเป็นพลังขับเคลื่อนในงานพัฒนาที่
ส าคัญ (อานันท์ กาญจนพันธุ์, ๒๕๔๐ : ๔๕-๕๐) 

ในส่วนที่ เป็นจุดเน้นของการพัฒนาอยู่ที่การสร้างองค์กรประชาชนให้มีก าลังแข็งแกร่งอย่าง
แท้จริง มีกระบวนการเรียนรู้ของตนเองที่มีพลังมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องของเนื้อหาและคุณภาพไม่ใช่เรื่อง
การปลุกระดมจัดตั้งองค์กรประชาชน เพราะปัญหาที่สังคมเผชิญมีความซับซ้อนขึ้น การพัฒนาต้อง
เสริมสร้างให้องค์กรประชาชนมีพลังพอที่จะแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนเหล่านั้น และรู้เท่าทันกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงที่จะท าให้ชาวบ้านต้องเป็นฝ่ายเสียประโยชน์ ซึ่งในปัจจุบันเริ่มปรากฏข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ทั้งท่ีเกิดจากการศึกษาวิจัยของนักวิชาการท่ีพยายามศึกษาและน าเสนอศักยภาพขององค์กรดั้งเดิมที่มี
บทบาทส าคัญในการจัดการปัญหาในอดีต หรือองค์กรประชาชนที่มีการรวมตัวในรูปแบบเนื้อหาที่
แตกต่างไปจากองค์กรดั้งเดิม แต่ยังคงใช้ฐานทางวัฒนธรรมและระบบคุณค่าในการรวมกลุ่มใน
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรประชาชนในฐานะที่เป็นกลไกส าคัญของชุมชนใน
กระบวนการพัฒนาและด ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ (ประเวศ  วะสี, ๒๕๓๙ : ๘๔)  

ซึ่งทิศทางและแนวทางในการมีส่วนร่วมของชุมชน จะต้องมีการมุ่งมั่นไปสู่การร่วมมือในการ
ใช้ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการรองรับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ได้แก่ 

๑. ระดับนโยบาย จะต้องมีการหาทางให้สมาชิกในชุมชนทุกคนทุกระดับ 
รับทราบนโยบายการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 

๒. ระดับแผนงานหรือโครงการ จะต้องหาทางให้ชุมชนเข้าใจแบบแผนการ 
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืนให้ชัดเจนทุกระดับแผน 



๑๑ 

 

๓. ระดับปฏิบัติ ให้สมาชิกของชุมชนกลุ่มต่างๆ ทุกชุมชนในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวศึกษา
แผนปฏิบัติ แนวทาง และวิธีปฏิบัติให้เข้าใจ จนสามารถให้ความร่วมมือและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง              
มีการแนะน าอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนของการปฏิบัติจนกว่าจะมั่นใจได้ว่าสมาชิกชุมชน  ทุกคน              
ทุกระดับด าเนินการไปได้ถูกทิศทางแล้ว 

๔. ระดับประเมินผล จะต้องหาทางให้ชุมชนท้องถิ่นเข้าใจการติดตามผลปฏิบัติงาน ตาม
แผนงานหรือโครงการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน จนสามารถประเมินผลได้อย่างถูกต้องและมีข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (มนัส สุวรรณ และคณะ ,๒๕๔๑: ๒๖)  

ส่วนแนวคิดของนักคิดตะวันตกเช่น Robert (๒๕๔๕, อ้างใน วาลิกา แสนค า) กล่าวในเรื่อง 
Alternative Models OfBehavioral Change ว่าการเปลี่ยนแปลงความรู้น าไปสู่พฤติกรรมการมี
ส่วนร่วม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการวิจัยครั้งนี้มีอยู่ ๒ แบบ 

๑. ตัวแบบโครงสร้างของชุมชน (Community Level Structure Model) ซึ่งเป็นรูปแบบ
โครงสร้างที่สังคมก าหนดหมายถึงอิทธิพลของโครงสร้างสังคม ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของนโยบาย 
กฎหมายของรัฐ ระบบวัฒนธรรม ความร่วมมือ สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรม 

๒. ตัวแบบสร้างพฤติกรรมการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน(Cognitive 
Model) ผู้ศึกษาได้จ าลองรูปแบบโครงสร้างทางความคิดของฟิชเปียน ซึ่งอธิบายว่าความรู้ความเข้าใจ
น าไปสู่ทัศนคติ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความตั้งใจที่จะแสดงพฤติกรรมและเกิดพฤติกรรมขึ้น  ในที่สุดความ
คาดหวังเป็นอีกตัวแปรหนึ่งซึ่งส่งผลให้เกิดบรรทัดฐานทางสังคมของบุคคลอันจะน าไปสู่ความตั้งใจที่
จะแสดงพฤติกรรมข้ึน 

จากการรวบรวมศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแนวคิดการส่วนร่วมของชุมชนต้องมาจากการที่คนใน
ชุมชนสมัครใจที่จะให้ข้อมูล และร่วมระดมความคิดเห็น  เพ่ือให้ได้ผลสรุปในเรื่องของอัตลักษณ์ของ
ชุมชนชาวไทยองนั้นจะด ารงรักษาด้วยกระบวนการใด  เพ่ือที่จะท าให้ท้องถิ่นมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
สมบูรณ์ และมีคณุภาพก่อผลประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง 
 

๑.๔.๔ แนวคิดทฤษฎีโครงสร้ำง – หน้ำที่นิยม 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้น าเอาทฤษฎีหน้าที่นิยมของ Bronisaiaw  Malinoeski มาใช้ใน

การศึกษาโครงสร้าง – หน้าที่นิยมในบริบทของวรรณกรรมพิธีกรรมชาว ไทยอง เนื่องจาก 
Malinowski เป็นนักมานุษยวิทยาคนแรกที่ได้ทดลองน าเอาหน้าที่นิยมมาใช้กับอินทรีย์นิยม หลัก
ความคิดในการวิเคราะห์สังคม   คือ องค์ประกอบต่างๆของวัฒนธรรมทุกส่วนท าหน้าที่สนองความ
ต้องการจ าเป็นของมนุษย์และวัฒนธรรม “ทัศนะของหน้าที่นิยมที่มีต่อวัฒนธรรมเน้นหลักส าคัญที่ว่า
ประเพณีทุกอย่าง วัฒนธรรมทุกอย่าง ความคิดทุกความคิด ความเชื่อทุกความเชื่อของวัฒนธรรม 
สนองตอบความต้องการจ าเป็นหรือท าหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง มีหน้าที่จะต้องท าหรือเป็นตัวแทนของ
ส่วนที่จะขาดเสียไม่ได้ในวัฒนธรรมนั้น   

Malinowski (๑๙๓๙ : ๒๘๓ - ๒๙๐) ได้กล่าวถึงสถาบันของเขาว่า ปัจเจกบุคคลท าสิ่งใด
เพ่ือสนองความต้องการของตนโดยใช้วัฒนธรรมแต่จะไม่ท าอย่างโดดเดี่ยว   แต่จะท าเป็นกลุ่ม 
เนื่องจากท าคนเดียวไม่ได้ต้องร่วมมือกับคนอ่ืนเพ่ือให้บรรลุผล ดังนั้นเมื่อมีการร่วมมือก็ต้องมี
กฎเกณฑ์ แบบแผนท าให้เกิดสถาบันท าหน้าที่บรรลุเป้าหมาย  คนในสถาบันก็บรรลุ เป้าหมายด้วย 



๑๒ 

 

สถาบันของ Malinowski หมายถึงกลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันหรือมีการจัดระเบียบเพ่ือวัตถุประสงค์บาง
ประการ ยึดถือกฎเกณฑ์จ านวนหนึ่ง และใช้เทคโนโลยีจ านวนหนึ่งร่วมกัน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์จะ
เป็นตัวก าหนดแนวทางของสถาบันต่างๆ ในสังคม ในส่วนของสมาชิกในสังคมจ้องยอมรับกฎระเบียบ  
ข้อบังคับ ข้อบังคับ  ข้อห้าม  หน้าที่  และข้อมูลผูกมัดต่างๆ เพ่ือความสงบสุขร่วมกันของคนในสังคม  
ดังนั้นศาสนาจึงมีหน้าที่ทั้งต่อปัจเจกบุคคล และต่อสังคม เนื่องจากพิธีกรรมต่างๆ ในขณะเดียวกันก็
ก่อให้เกิดความสามัคคีและร่วมมือกันป้องกันการถูกท าลายการกระจัดกระจายของสังคม ศาสนาจึง
เป็นสถาบันที่มีบทบาทในการบูรณาการสังคม (Malinowski อ้างในHarviland. ๑๙๗๕ : ๓๑๕)  

ในส่วนของแนวคิดในการวิเคราะห์ตามแนวทฤษฎีหน้าที่นิยมของ  Malinowski  นั้นแบ่ง
ออกเป็น ๔ ข้อ ได้แก่ 

๑. การมีหน้าที่ในการให้ค าอธิบายพฤติกรรมทางสังคม (Explanatoty Functions) 
๒. การสนับสนุนอย่างมีพลังแก่สถาบันพ้ืนฐานต่างๆ ของสังคม เช่น สถาบันเศรษฐกิจ  

การเมืองค่านิยม  และวัตถุประสงค์ต่างๆ ของสังคม (Validaying Functions) 
๓. การท าหน้าที่สนับสนุนให้พลังในกรณีเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่มนุษย์รู้สึกว่า ตนไม่อาจ

ควบคุมได้อาจเป็นวิกฤตกาณ์ทางธรรมชาติหรือทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของปัจเจกบุคคล 
(Phycholocally Reinforcing Functions) 

๔. การท าหน้าที่ ในการผนึกส่วนต่างๆ ของสังคมให้เข้าเป็นเอกภาพผสานส่วนต่างๆ                    
ของสังคมที่อาจมีประเพณีหรือความเชื่อต่างๆ กันเข้าเป็นรูปแบบใหญ่ๆ เดียวกัน ( Integrating 
Functions) 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในหนังสือ The Dynamic of Cultural Change 
ของ  Malinowski (๑๙๕๘ : ๒๖)ว่ามีหลักในการศึกษา ๓ ประการ คือ ศึกษาผลกระทบของ
วัฒนธรรมใหม่ๆ ที่เข้ามาในสังคม ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้กับผู้รับ และวัฒนธรรมเดิม  ว่า
ขัดแย้งกับวัฒนธรรมใหม่หรือไม่  ถ้าขัดแย้งจะศึกษาต่อว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคมควรออกมาใน
รูปใด หรือ ถ้าวัฒนธรรมเดิมเป็นเงื่อนไขที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมใหม่จะศึกษาต่อถึงลักษณะการ
ผสมผสานของวัฒนธรรม การมองการผสมผสานทางวัฒนธรรม  และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้น  
ไม่สามารถศึกษาในวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งเท่านั้น  แต่ควรดูกระบวนการที่วัฒนธรรมอ่ืนเข้ามา
เกี่ยวข้อง  และกระบวนการยอมรับวัฒนธรรมนั้นๆ ของบุคคลในสังคม  
 ดังนั้นเมื่อน าเอาทฤษฎีหน้าที่นิยมของ Malinowski มาใช้ในการวิเคราะห์ เพ่ืออธิบาย
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของความเชื่อในอ านาจตลอดจนอิทธิพลของความเชื่อที่มีต่อชาวไทยอง               
รวมไปถึงความเชื่อในพุทธศาสนา  ที่ชาวไทยองมีความเชื่อถือกันอยู่โดยทั่วไป  นอกจากนั้นยังอธิบาย
ถึงความส าคัญของประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ ที่ชาวไทยองปฏิบัติสืบทอดกันมา เนื่องจากระบบ
ความเชื่อในสังคมเกษตรกรรมของชาวไทยองแล้วนั้น  ยังความส าคัญและสัมพันธ์อย่างแน่นเฟ้นกับ
โครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจของชุมชน  การศึกษาถึงบทบาทหน้าที่ของความเชื่อโดยใช้ทฤษฎี
หน้าที่นิยมจะท าให้เราเข้าใจถึงการด ารงอยู่และความสืบเนื่องของความเชื่อของผู้คนในชุมชนและท า
ให้เราพิจารณาถึงความเก่ียวข้องเชื่อมโยงระหว่างระบบความเชื่อกับส่วนอื่นๆ ของสังคมได้อย่างลึกซึ้ง
ยิ่งขึ้น   ทั้งโลกทัศน์  วิธีคิด  วิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของชาวไทยอง  และสิ่งต่างๆ เหล่านี้ก็มี
ส่วนในการก าหนดพฤติกรรมการแสดงออกและการประพฤติปฏิบัติของผู้คนในสังคมโดยตรง



๑๓ 

 

เพราะฉะนั้นการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีหน้าที่นิยมมาใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เกี่ยวกับวรรณกรรม
พิธีกรรมของชาวไทยองจะเป็นการช่วยอธิบายถึงหน้าที่ของระบบความเชื่อ  ประเพณี  พิธีกรรม 
วัฒนธรรม การด าเนินชีวิตและระบบเศรษฐกิจ  ตลอดจนโครงสร้างทางสังคมของคนในต าบลเวียง
ยองได้อย่างชัดเจนและลุ่มลึก  อันเป็นสิ่ งส าคัญที่สุดในการศึกษาในแนวทางสังคมวิทยา                         
และมานุษยวิทยาอีกด้วย 
 

๑.๔.๕ งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการกับวรรณกรรมและพิธีกรรมของชาวไทยองในครั้งนั้น 
ค่อนข้างมีน้อยทั้งนี้การศึกษาผลงานการวิจัยจากนักวิชาการหลายท่านจึงได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์การเคลื่อนย้ายและการตั้งถิ่นฐานของชาวยองในเมืองล าพูน ในช่วงพ.ศ. ๒๓๔๘ – 
๒๔๔๕ พบว่า คนได้เคลื่อนย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานล้านนาในสมัยพญาติโลกราช  แห่งราชวงค์มังราย  
ชาวยองส่วนใหญ่ได้ตั้งถิ่นฐานในเมืองล าพูน  ซึ่งชาวยองมีความโดดเด่นทางวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตนของ (แสวง  มาละแซม, ๒๕๓๘)  และ เรื่องราวชีวิตชาวยองส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาของกุหลาบ  กันทะรัญ (๒๕๔๗)   ที่จะได้น ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวยอง  เป็นการกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ไท ปรกอบการ
การศึกษาของ เมืองดี นนทะธรรม และคณะ (๒๕๕๑) ศึกษาวิจัยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี 
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนวัดประตูป่า ต าบลประตูป่า อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน  ท าให้ทราบ
ประวัติของชุมชนวัดประตูป่า  และประวัติศาสตร์ของคนยองซึ่งอพยพมาจากเมืองยอง ผู้คนมีวิถีชีวิต
อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขโดยมีศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคน
ยอง  
 ในส่วนงานวิจัยในเรื่องที่ไม่เก่ียวข้องกับชาวไทยองโดยตรงหากแต่เป็นแนวทางให้สามารถ
น ามาประกอบการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม  พิธีกรรม ของชาวไทยองได้อาทิงาน
ศึกษาวิจัยของ นฤมล  เรืองรังษี (๒๕๕๑) ที่ศึกษาเกี่ยวกับวรรณกรรมและพิธีกรรมของชาวไทลื้อ           
ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา ได้พบว่า  คุณค่าที่สะท้อนจากวรรณกรรมและพิธีกรรมของชาว
ไทลื้อมี ๒ มิติ  คือ สะท้อนวิธีคิด โลกทัศน์ และความเชื่อในการให้คุณค่าระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ 
มนุษย์กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ  สอดคล้องกับการศึกษาของ
กมลวรรณ สุ่มเจริญ (๒๕๓๑) ที่ได้ศึกษาวิเคราะห์โลกทรรศน์ในวรรณกรรมส าหรับพิธีกรรมของ
ล้านนาจากเมืองโบราณเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาวิเคราะห์ในด้าน
โลกทรรศน์ที่มนุษย์มีต่อมนุษย์ พบว่า การแสดงออกทางประเพณีของชาวล้านนา ค านึงถึง
ผลประโยชน์และความปลอดภัยเป็นส าคัญ นอกจากนั้น ชาวล้านนายังชอบความมีอิสระ                     
ความสนุกสนาน ความบันเทิง และความสวยงาม โดยประพฤติปฎิบัติตามจารีตประเพณีอันดีงาม 



๑๔ 

 

ส่วนในเรื่องการท าบุญ ชาวล้านนานับถือศาสนาพุทธ จึงท าให้เชื่อว่าการท าบุญจะส่งผลตอบสนองไป
ในภพหน้าให้มีความสุข ทางด้านความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน เป็นต้น 

ในส่วนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเชิงสังคมวิทยาและมานุษยวิทยานั้นได้น ากระบวนการศึกษา
ของนวรัตน์ นามวงค์ (๒๕๔๓) ที่วิจัยเรื่องระบบคิด เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในชุมชนพบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน มีประเด็นที่น่าสนใจ คือ  ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
เนื่องจากการติดต่อกับชุมชนภายนอก การไหลบ่าของวัฒนธรรมแบบทุนนิยมการพัฒนาของรัฐ ส่งผล
ให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนต้องเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการรับรู้และเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันมากขึ้น โดยเฉพาะวิถีการผลิต จึงท าให้การพ่ึงพาอาศัยเพ่ือนบ้านและเครือญาติลด
น้อยลง ซึ่งน่าจะส่งผลถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน แต่ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่าชุมชนที่ยังคง
มีความเชื่อแบบดั้งเดิมอยู่ เช่น ความเชื่อในเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติ ชุมชนนั้นจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กันมาเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้า และสอดคล้องกับงานวิจัยของเลหล้า ตรีเอกานุกูล                   
และ จุไรรัตน์ วรรณศิริ (๒๕๕๒) ที่ได้ศึกษาการด ารงอยู่ของอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ไตหย่าในประเทศไทย 
: กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย  พบว่ากลุ่มชาติพันธุ์ไตหย่าสามารถปรับตัวและผสมกลมกลืนเข้ากับ
วัฒนธรรมในพ้ืนที่ใหม่ได้เป็นอย่างดี โดยมีปัจจัยที่สนับสนุนส่งเสริม เรียงตามล าดับความส าคัญคือ 
ภาษา ศาสนา อาหารและโภชนาการ การรักษาโรค และการแต่งกาย ส่วนด้านการอนุรักษ์ และการ
สืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมพบว่า ชาวไตหย่ามีความมุ่งมั่นมากขึ้นกว่าในช่วงแรกที่เข้ามาอยู่ใน
ประเทศไทยในการรักษาอัตลักษณ์ของตน ได้มีการกลับไปเยือนมาตุภูมิได้พบปะเครือญาติ และสาน
ต่อความสัมพันธ์กันอย่างเหนียวแน่น มีการรณรงค์ รวมกลุ่มกันเพ่ือจัดตั้งชมรมไตหย่าและเปิดตัวเอง
ให้สังคมได้รับรู้ จนสามารถประกาศตัวให้ผู้อ่ืนได้รู้จักชาติพันธุ์ของตน สร้างความภูมิใจให้แก่ชาวไต
หย่า ท าให้เกิดความร่วมมือในการรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนไว้ ด้านการด ารงอยู่ของอัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ไตหย่าพบว่าสิ่งที่ยังด ารงอยู่   และประจักษ์ได้ในชุมชนมี ๕ ด้าน 
คือ ด้านภาษา อาหาร การแต่งกาย การรักษาโรค และการทอเสื่อกกหรือสาดไตหย่าที่ชาวไตหย่ารุ่น
แรกได้น าต้นกกมาจากประเทศจีน จนปัจจุบันได้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่แพร่กระจายไปในหลาย
พ้ืนที่ของประเทศไทย และแนวคิดจากงานวิจัยของ  ตุลวัตร พานิชเจริญ (๒๕๓๘) เกี่ยวกับพัฒนาการ
และการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัย ปัจจัยภายนอกได้เข้ามามีอิทธิพลต่อระบบคิดและโครงสร้าง
ของชุมชนเป็นอย่างมาก  ความพยายามในการพัฒนาโดยการสืบทอดลักษณะความส าคัญทางสังคม
ในหมู่บ้านทางภาคเหนือของไทย พบว่าหากกลไกของรัฐไม่ว่าจะเป็นกลไกทางเศรษฐกิจ หรือกลไก
ทางอุดมการณ์ก็ตามเมื่อเข้าไปกระทบกับความเป็นชุมชนแล้วจะท าให้เกิดความขัดแย้งกันทางสังคม
ภายในชุมชน ถ้าชุมชนไม่มีการปรับตัวได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย 
แม้ว่าจะมีผลท าให้กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมและการจัดการทรัพยากรของชุมชนเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม  เป็นต้น 

จากการศึกษาค้นคว้าจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะพบว่า  กระบวนการศึกษาวิจัยในชุมชุน           
ไทยองต าบลเวียงยองในครั้งนี้  จะต้องอาศัยข้อมูลจากพ้ืนที่ชุมชนเป็นส่วนใหญ่  เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้มา
นั้นชัดเจนถูกต้อง  และสะท้อนกลับให้ชุมชนนั้นตระหนักในเรื่องอัตลักษณ์ไทยองของตนเองต่อไป 
 
 



๑๕ 

 

๑.๕  กรอบแนวควำมคิดของกำรวิจัย  
 
 ๑. กรอบคิดทำงวรรณกรรมและพิธีกรรม    
 กรอบคิดทางวรรณกรรมและพิธีกรรม  เป็นการศึกษารูปแบบและเนื้อหาที่แสดงให้เห็น             
อัตลักษณ์ภูมิปัญญา  และคุณค่าในวิถีชีวิตของชาวไทยองสืบมาจนกระทั่งปัจจุบัน  โดยมีกรอบคิด             
ในการวิจัยดังนี้ 
 
 
 
 
    

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

๑.๖  นิยำมศัพท์ 
 

  ประวัติศำสตร์ หมายถึง ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจากความทรงจ าของผู้คนในชุมชน
ต าบลเวียงยอง  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน  โดยผ่านกระบวนการบอกเล่าประวัติศาสตร์จากผู้สูงอายุ
ทีม่ีอายุไม่ต่ ากว่า ๖๐ ปีขึ้นไป 
 วรรณกรรมและพิธีกรรม  หมายถึง วรรณกรรมที่ใช้ในพิธีกรรมของชาวไทยอง            
ที่มีการสืบทอดและปฏิบัติมาแต่บรรพบุรุษโดยมีรูปแบบการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรหรือปริวรรต
เป็นภาษาไทยกลาง หรือ ได้มาจากการถ่ายทอดในลักษณะของมุขปาฐะ 
 พิธีกรรม  หมายถึง  พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวไทยองในรอบปี  และเป็น
พิธีที่ปฏิบัติกันมายาวนาน  ได้รับการยอมรับจากชาวไทยองในชุมชนต าบลเวียงยองว่า  ได้ยึดถือ              
และปฏิบัติสืบมาแต่บรรพบุรุษ  

ประวัติศำสตร์ วรรณกรรม และพิธีกรรม                    
ของกลุ่มชำติพันธุ์ไทยอง 

ต ำบลเวียงยอง  อ ำเภอเมือง  จังหวัดล ำพูน 

วิเคราะหป์ระวตัิศาสตร์ วรรณกรรม และพิธีกรรม 
ของกลุ่มชาติพันธ์ุไทยอง 

 

บทบาทของพธิีกรรม คุณค่าเนื้อหาในวรรณกรรม 

 
ภูมิปัญญาในวรรณกรรม แนวทางการด ารงอัตลักษณ์ 

 

ประวัติศำสตร์ควำมทรงจ ำและบอก
เล่ำ 

วรรณกรรมและพิธีกรรม 



๑๖ 

 

อัตลักษณ์  หมายถึง  ลักษณะที่แสดงความเป็นตัวตนของชุมชนไทยอง บนพ้ืนฐาน
ความเชื่อ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณ ีตามความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 กำรฟื้นฟู  หมายถึง แนวทางและกระบวนการในการด ารงรักษาวรรณกรรม  พิธีกรรม
ในวิถีชีวิตของชาวไทยองให้ก าลังจะสูญหายให้กลับมาดังเดิมอีกครั้ง    
 ชำวไทยอง  หมายถึง  ชาวยองที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างๆ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่           
ต าบลเวียงยอง  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน 
 
๑.๗  กำรด ำเนินงำนวิจัย 
 

การด าเนินงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของชาวไทยอง จังหวัดล าพูน ผ่านประวัติศาสตร์ 
วรรณกรรม และพิธีกรรมในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาเอกสารทางวิชาการ แนวความคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงการรวบรวมข้อมูลภาคสนามในพ้ืนที่มีลักษณะของขั้นตอน 
การด าเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 
๑) กำรศึกษำแนวควำมคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยได้แก่ แนวคิดเรื่องวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นอัตลักษณ์

ของชุมชนท้องถิ่น องค์กรประชาชน และเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคม นอกจากนี้แล้วผู้วิจัยยังได้
ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดนี้ผู้วิจัยได้น ามาก าหนดเป็นกรอบในการวิจัยการนิยามศัพท์              
และเนื้อหาการวิจัยของหน่วยงานรัฐและหน่วยงานเอกชน ที่เข้าไปพัฒนาในชุมชนท้องถิ่นในฐานะที่
เป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลถึงการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนท้องถิ่น 

 
ก) กำรศึกษำและส ำรวจข้อมูลเบื้องต้นในสนำม 
เมื่อผู้วิจัยได้รับอนุมัติท าหัวข้อ โครงร่าง และกรอบแนวคิดการวิจัยแล้ว ผู้วิจัยได้ไปติดต่อกับ

หน่วยงานราชการ  และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวัฒนธรรมของต าบลเวียงยอง  อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าพูน  เพ่ือขออนุญาตส ารวจข้อมูลด้านวัฒนธรรม  เมื่อได้รับการอนุญาตแล้ว ผู้วิจัยได้เข้าไป
ส ารวจ สังเกต และรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นด้วยตนเอง โดยการรวบรวมข้อมูลทางด้านกายภาพ            
เช่น บริบททั่วไปของพ้ืนที่  วิถีชีวิต  วัฒนธรรม  และประเพณีพิธีกรรมต่างๆ ของหมู่บ้านในรอบปี 
หลังจากท าการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นแล้ว ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาพิจารณาเป็นแนวทางในการก าหนด
แหล่งข้อมูลหลักและรอง  ส าหรับการเก็บข้อมูล ตามเนื้อหาที่ก าหนด 

 
ข) กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
ต าบลเวียงยอง  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน  เป็นพ้ืนที่ของชาติพันธุ์ไทยองแต่ปัจจุบันกลับมี

กลุ่มชาติพันธุ์อื่นอาศัยร่วมอยู่ด้วย  การที่จะให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือได้ จึงเริ่มเป็น
เรื่องที่ยากหากเลือกใช้เครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่มีความเหมาะสม   ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้
จัดเตรียมเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้แบบผสมผสาน และสามารถใช้ได้
อย่างสอดคล้องกับสภาพของเครื่องมือในการวิจัยที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้นในเบื้องต้นดังนี้ 



๑๗ 

 

 
๑) แบบสัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ำง ก่อนสัมภาษณ์แต่ละครั้งผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็น

ค าถามที่ครอบคลุมเนื้อหาที่จะท าการศึกษาไว้ล่วงหน้าเป็นลักษณะประเด็นค าถามแบบปลายเปิด 
ทั้งนี้เพ่ือให้ชาวบ้านได้มีโอกาสในการพูดคุย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับผู้วิจัยได้อย่างเป็นธรรมชาติ 
โดยที่ไม่ต้องตอบค าถามหรือให้ข้อมูลไปทีละประเด็น จนท าให้ชาวบ้านรู้สึกเกร็ง ไม่กล้าให้ข้อมูล               
โดยผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมจากหน่วยงานราชการ  ผู้เชี่ยวชาญ           
ด้านวัฒนธรรมจากองค์กรอิสระที่อนุรักษ์ส่งเสริมด้านวัฒนธรรมของชาวไทยอง  โดยไม่หวัง
ผลประโยชน์ และผู้อาวุโส โดยการตั้งประเด็นค าถามท่ีผู้วิจัยได้ก าหนดครบคลุมเนื้อหาการวิจัย 

ในกระบวนการสัมภาษณ์ได้มีการบันทึกข้อมูลลงในสมุดบันทึกข้อมูลภาคสนามของ
ผู้วิจัยซึ่งได้จัดเตรียมไว้เป็นหมวดหมู่ของประเด็นค าถามไว้ก่อนหน้า  โดยบันทึกข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกต ทั้งสังเกตแบบมีส่วนร่วม และสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเป็นการบันทึก
ประจ าวันของผู้วิจัยเอง อีกลักษณะหนึ่งเป็นการบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แหล่งข้อมูล  ใน
ประเด็นที่มีการก าหนดไว้ล่วงหน้า ในบางครั้งผู้วิจัยได้ใช้เครื่องบันทึกเสียงช่วยในการเก็บรายละเอียด
ข้อมูลเนื้อหาจากการบอกเล่าของผู้ให้ข้อมูล การใช้เครื่องบันทึกเสียง  และวิดีโอในบางช่วง มี
ข้อจ ากัดมากในช่วงแรกๆ  กล่าวคือ เมื่อผู้ให้เห็นผู้วิจัยใช้เครื่องบันทึกเสียงจึงมีท่าทางไม่ไว้ใจ แต่เมื่อ
นานไปก็เริ่มเห็นเป็นเรื่องปกติ และข้อจ ากัดอีกประการหนึ่งคือ เสียงที่บันทึกไว้ เมื่อน ามาเปิดทีหลัง
พบว่ามีเสียงสอดแทรก  และมีเสียงอ้ืออึงฟังไม่ออกและใช้ไม่ได้ในบางครั้ง อย่างไรก็ตามการ
บันทึกเสียงนี้ใช้เป็นส่วนประกอบการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยใช้การจดบันทึกเป็นหลัก หากต้องการ
รายละเอียดจึงเปิดฟังข้อมูลจากการบันทึกเสียงในประเด็นนั้น ๆ หลังการเก็บข้อมูลแต่ละครั้ง  ผู้วิจัย
ได้ท าการตรวจสอบข้อมูล หากมีบางประเด็นไม่สมบูรณ์ หรือชัดเจนผู้วิจัยก็จะเก็บเพิ่มเติม 

๒) กำรเสวนำกลุ่ม  
การสนทนากลุ่มไว้เป็นหมวดหมู่ตามเนื้อหาการวิจัยที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรม และประเพณ ีโดยทั้งนี้ได้สนทนา กลุ่มผู้น า ผู้สูงอายุ สตรี และเยาวชนประมาณ
กลุ่มละ ๓ - ๕ คน ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มถือได้ว่าเป็นข้อมูลที่ใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุด  
เนื่องจากการสนทนาทุกคนที่อยู่ในวงสนทนาสามารถรับรู้ร่วมกันทั้งหมด  ถ้าข้อมูลไหนไม่ถูกต้อง             
วงสนทนาจะมีการทักท้วงขึ้นมาทันที 

๓) แผนที่ชุมชนท้องถิ่น  
แผนที่ชุมชนเป็นเครื่องมือที่ท าให้เห็นภาพรวมของชุมชน เป็นการตรวจสอบข้อมูล

วิถีชีวิตของชาวไทยอง ซึ่งผู้วิจัยใช้เครื่องมือแผนที่ชุมชนท้องถิ่นในการเก็บข้อมูลเป็น ๒ ลักษณะคือ 
๓.๑) แผนที่กำยภำพ เป็นแผนที่ที่บ่งบอกถึงข้อมูลพ้ืนที่การตั้งหมู่บ้าน 

และหมู่บ้านใกล้เคียง พ้ืนที่การท าไร่ การเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น เป็นเครื่องมือที่ท าให้เห็นศักยภาพ               
และข้อจ ากัดทางด้านเศรษฐกิจการประกอบอาชีพ ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม                
สิ่งสาธารณูปโภค และท่ีตั้งหน่วยงานราชการในหมู่บ้าน 

 



๑๘ 

 

๓.๒)  แผนที่ทำงสังคม เป็นแผนที่ที่บ่งบอกถึงข้อมูลภายในชุมชนทั้งที่ 
ข้อมูลระดับครัวเรือน ความสัมพันธ์ระบบเครือญาติภายในชุมชนเป็นต้น เป็นเครื่องมือที่ท าให้เห็น
ระบบโครงสร้างความสัมพันธ์ของชาวบ้านในหมู่บ้าน 

๔. แบบสังเกต แบ่งเป็นแบบสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม  ซึ่งในกรณีที่
ผู้วิจัยเข้าศึกษาในชุมชนในช่วงแรกนั้น  เป็นลักษณะของการศึกษาแบบไม่มีส่วนร่วมใช้การสังเกต
สภาพทั่วไปของชุมชน แบบสังเกตนี้เป็นการก าหนดเนื้อหา หรือประเด็นที่จะสังเกตลงในสมุดบันทึกที่
ออกไปเก็บข้อมูล เช่น เนื้อหา /ประเด็นที่สังเกต วัน เวลา รายละเอียดของข้อมูลที่สังเกต ครอบคลุม
พ้ืนที่ต าบลทั้งหมดในต าบลเวียงยอง  โดยรวบรวมข้อมูลประเพณีพิธีกรรมต่างๆ เป็นโอกาสดีที่ได้
ความรู้และเข้าใจด้านวัฒนธรรมของชาวไทยองต าบลเวียงยองได้เป็นอย่างดี  

 
ค) กำรเก็บรวบรวมข้อมูลภำคสนำม 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เข้าไปด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในชุมชนไทยองด้วยตนเอง

ตลอดระยะเวลาการวิจัย ซึ่งได้ด าเนินการดังนี้ 
๑) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนท้องถิ่น ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นกุญแจและเป็นหัวใจ

ส าคัญส าหรับการเข้าถึงข้อมูล การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีคือการให้ชุมชนท้องถิ่นยอมรับผู้วิจัยเสมือน
หนึ่งเป็นชาวไทยองเช่นเดียวกัน  โดยผู้วิจัยยึดหลักการเคารพ จริงใจ และพร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับ
ชุมชนท้องถิ่น 

ดังนั้นการที่จะท าเช่นนั้นได้ ผู้วิจัยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนท้องถิ่นด้วยการ
แนะน าตัวท าความรู้จักกับผู้น าที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  ผู้วิจัยได้รับความเมตตา  และ
อนุเคราะห์ช่วยเหลือจาก  ท่านพระครูไพศาล  ธีรคุณ  เจ้าอาวาสวัดต้นแก้ว  และคุณนงลักษณ์กันทะ
วัง  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา ซึ่งในการเข้าไปศึกษาวิจัยในชุมชนท้องถิ่นครั้งนี้ผู้วิจัยได้รับการ
ต้อนรับอย่างอบอุ่น เสมือนหนึ่งเป็นเครือญาติที่สนิทชิดเชื้อกัน โดยเฉพาะกับแนะน าผู้วิจัยให้เข้าถึง
ชุมชนท้องถิ่นของพ่อหนานสวัสดิ์  ณ  เมืองกาย  อ านวยความสะดวกในการเข้าไปวิจัยครั้งนี้จึงเป็น
การเริ่มต้นของความสัมพันธ์ในอีกช่วงระยะแรกที่เข้ามาในฐานะและบทบาทที่แตกต่างกัน แต่ทั้งนี้
ด้วยต้นทุนเดิมที่ผู้วิจัยมีเชื้อสายไทยองอยู่จึงท าให้มิตรภาพมีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น หลังจากที่
ความสัมพันธ์ ความคุ้นเคยเดิมต่างๆ กับกลุ่มผู้น าผู้อาวุโส กลับคืนมา จนรู้สึกเสมือนเป็นญาติของผู้ให้
ข้อมูลเหล่านนั้นการเข้าไปศึกษาวิจัย เก็บข้อมูลในชุมชนท้องถิ่นแต่ละครั้ง ผู้วิจัยได้เข้าถึงที่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน หรือ บ้านผู้อาวุโส ผู้ให้ข้อมูล ซึ่งการเข้าในชุมชนท้องถิ่นแต่ละครั้งก็จะมีกลุ่มผู้น าผู้อาวุโส
มาแลกเปลี่ยนพูดคุยด้วย 

   ๒.  การก าหนดแหล่งข้อมูล การศึกษาวิจัยการด ารงอัตลักษณ์ครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนด
แหล่งข้อมูลออกเป็น ๒ กลุ่มตามบทบาทหน้าที่คือ ๑) กลุ่มที่มีบทบาทในการเป็นกลไกที่ท าหน้าที่ใน
การถ่ายทอดอัตลักษณ์  เป็นกลุ่มผู้เป็นปราชญ์และภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นท้องถิ่นในต าบล          
เวียงยอง  ๒) กลุ่มที่ท าหน้าที่ในการสืบทอดอัตลักษณ์ให้คงด ารงอยู่ในชุมชนท้องถิ่นท้องถิ่น                
เป็นกลุ่มเยาชนที่มีใจรักในการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม 

๒.๑ กลุ่มผู้น าธรรมชาติได้แก่ ผู้อาวุโส ผู้น าด้านพิธีกรรม ที่ถือเป็นผู้น าใน
การประกอบพิธีกรรมต่างๆ และสามารถล าดับเหตุการณ์หรือสามารถบอกเล่าประวัติการตั้งถิ่นฐาน 



๑๙ 

 

ล าดับเครือญาต ิการท าหน้าที่ในการถ่ายทอดประเพณ ีพิธีกรรมที่ส าคัญของชุมชนท้องถิ่นให้กับคนรุ่น
ใหม่ รวมถึงการเปรียบเทียบเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่นระหว่างใน
อดีตและปัจจุบัน ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการด ารงรักษาอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น 

๒.๒ กลุ่มองค์กรระดับหมู่บ้าน ได้แก่ ผู้น าที่เป็นทางการ เป็นกลุ่ม ที่ท า
หน้าที่ในการติดต่อ สื่อสารกับภายนอกโดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานองค์กรต่างๆ ที่เข้าไป
สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาของชุมชนท้องถิ่น  และที่ส าคัญคือเป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทต่อ
กระบวนการแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานองค์กรภายนอก 

๒.๓ กลุ่มย่อยในระดับหมู่บ้าน ได้แก่ กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
ในฐานะที่เป็นการรวมกลุ่มพลังในการแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นกลุ่มคนที่มีโอกาส 
ได้รับความรู้ ทักษะการท างานจากระบบการศึกษาสมัยใหม่ ที่น าไปประยุกต์ใช้กับความรู้ 
ภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนท้องถิ่นในการท างานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และท่ีส าคัญคือเป็นกลุ่มคนที่ท า
หน้าที่ในการสืบทอดความรู้ ภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นท่ีท าให้ชุมชนท้องถิ่นยังคงด ารงอัตลักษณ์ 
ความเป็นตัวตนของชุมชนท้องถิ่นอยู่ได้จนถึงปัจจุบัน 

๓.  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ 
๓.๑ การสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสนทนากลุ่มมาใช้ในการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นซึ่งกันและกันของกลุ่มตามประเด็นที่ได้ก าหนดไว้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสนทนากลุ่มทั้งหมด 
จ านวน ๔ ครั้ง  ซึ่งในการเข้าไปเก็บข้อมูลแต่ละครั้งผู้วิจัยได้ใช้เวลาอาศัยอยู่ในชุมชนท้องถิ่นประมาณ
เดือนละ ๔ – ๖ วัน โดยแต่ละครั้งจะมีผู้เข้าร่วมสนทนาประมาณ ๓ – ๔ คน ต่อครั้ง ซ่ึงประกอบไป
ด้วยทั้งกลุ่มผู้อาวุโส ผู้น า เยาวชน และสตรีแม่บ้าน การสนทนากลุ่มที่เป็น  การพูดคุยแลกเปลี่ยน
อย่างไม่เป็นทางการ เป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมในวงสนทนาได้แสดงความคิดเห็นและทัศนะของ
ตนเองออกมาอย่างเปิดเผยและจริงใจ  

๔.๓.๒ การสังเกตมี ๒ แบบคือแบบมีส่วนร่วม และแบบไม่มีส่วนร่วมจากการสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม ผู้วิจัยได้สังเกตสภาพพ้ืนที่ทางกายภาพ และสภาพวิถีการด ารงชีวิตประจ าวันของ
ผู้คนในต าบลเวียงยอง โดยเฉพาะในชุมชนท้องถิ่นหมู่บ้านต่างๆ พบว่าสภาพพ้ืนที่การด ารงวิถีชีวิต
เป็นไปในรูปแบบของการสร้างกระแสเมืองท่องเที่ยว ท าให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยตนเองแล้ว 
การสอบถามแลกเปลี่ยนกับผู้คนในชุมชนท าให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนเพ่ิมมากขึ้น  ทั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่า 
ผู้วิจัยต้องมีความชัดเจนในกรอบประเด็นของข้อมูลที่ต้องการ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปสู่
ประเด็นค า ถามอ่ืนๆ ได้ด้วย ซึ่งจะสามารถท า ให้เห็นภาพรวมความเชื่อมโยงในการด าเนินวิถีชีวิต
ตามรูปแบบอัตลักษณ์ของชาวไทยองให้ชัดเจน และที่ส าคัญคือเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลไปในขณะเดียวกัน 

๔.๓.๓ การสัมภาษณ์ มี ๓ วิธคีือ 
- การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการส่วนมากใช้กับผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้น า หรือเจ้าหน้าที่ 

ที่ท างานอยู่ในชุมชนท้องถิ่น และจะใช้ในเวลาของวันหยุดราชการเป็นส่วนมาก ผู้วิจัยได้ก าหนด
ประเด็นหัวข้อไว้ล่วงหน้า โดยท าเป็นแบบฟอร์มตารางและเรียงล าดับหัวข้อจากประเด็นที่เป็น
รูปธรรมไปหานามธรรมเช่นจ านวนเยาวชนที่แบ่งเป็นเพศ และช่วงอายุของหมู่บ้าน แล้วตามด้วย
ประเด็นความคิดเห็นของเยาวชนต่อการประกอบประเพณีและพิธีกรรมของชุมชนท้องถิ่น ผลที่ได้จาก



๒๐ 

 

วิธีการนี้ถ้าเป็นแบบทางการข้อมูลที่ได้จะชัดเจนเป็นระบบและเป็นล าดับขั้นตอน ท าให้ง่ายต่อการ
ตรวจสอบ และน ามาวิเคราะห์ 

- การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการส่วนมากใช้กับผู้ให้ข้อมูลที่เป็นกลุ่มผู้อาวุโส  
หรือกลุ่มเยาวชน และมักจะใช้ในเวลาวันหยุดพูดคุยกัน โดยใช้เครื่องบันทึกเสียงช่วยในการเก็บข้อมูล
ไปด้วย วิธีการนี้ผู้สัมภาษณ์จะปล่อยให้เป็นบรรยากาศของการสัมภาษณ์เป็นไปอย่างง่ายๆ              
ไม่มีพิธีรีตอง ไม่ซับซ้อนเป็นทางการไม่เคร่งเครียดในล าดับขั้นตอนของค าถาม/ค าตอบเพ่ือให้ได้วิธีคิด 
ทัศนคต ิและการให้ความหมายของบุคคลต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

- การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกลงในรายละเอียด ส าหรับในส่วนของการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกลงไปในรายละเอียดนั้น ก่อนที่ผู้วิจัยจะท าการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้มีการวางแผนเตรียมการไว้
ล่วงหน้า หลังจากที่ท าการส ารวจศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในสนาม และการลงเก็บข้อมูลในสนามผ่านไป
แล้วหนึ่งหรือสองครั้ง แล้วน าเอาข้อมูลมาศึกษาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ ขอบเขตการศึกษาวิจัย
ในครั้งนี้ เพ่ือทบทวนและตรวจสอบดูว่า ข้อมูลที่ได้มาเป็นไปตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของการ
ศึกษาวิจัยหรือไม่อย่างไร แล้วรวบรวมประเด็นค าถาม ที่จะไปศึกษารวบรวมข้อมูลในครั้งต่อไป                
ที่สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ และตรงกับขอบเขตที่เราจะศึกษาวิจัยได้อย่างครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้น หลังจากนั้นผู้วิจัยจึงได้รวบรวมประเด็น ก าหนดกรอบประเด็นค าถามแบบกว้าง ๆ ให้ตรงกับ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล เพ่ือให้เป็นแนวทางไปพูดคุย แลกเปลี่ยนกับผู้ให้ข้อมูล ซึ่งในการพูดคุย ผู้วิจัยได้ใช้
เทคนิคในการตั้งประเด็นค าถามเพ่ือสอบถามข้อมูล จากผู้ให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องกับข้อมูลค าตอบที่
ได้รับตามกรอบประเด็นของเนื้อหาที่ได้จากการสนทนา พูดคุย ซึ่งในบางครั้งผู้ให้ข้อมูลจะมีการแสดง
ความเห็นที่หลากหลายและออกนอกแนวประเด็นค าถามที่ก าหนดไว้ แต่ทั้งนี้ผู้วิจัยก็ไม่ได้ขัดจังหวะ 
หรือบอกให้หยุดก่อน หรือบอกให้ผู้ให้ข้อมูลว่าขอให้ตอบค าถามตามประเด็นที่ถามเท่านั้น เนื่องจาก
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการด าเนินชีวิตมาอย่างยาวนาน  โดยเฉพาะผู้
อาวุโส ยิ่งถ้าหากบรรยากาศการพูดคุยเป็นกันเอง ทุกคนตั้งอกตั้งใจฟังเรื่องราวจากการบอกเล่าของ
คนอ่ืน ผู้เล่าก็จะมีความตั้งอกตั้งใจ กระตือรือร้นที่จะถ่ายทอดเล่าสู่กันฟัง ด้วยสีหน้า แววตา             
และท่าทางที่ท าให้เห็นภาพ หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน แต่ทั้งนี้ผู้วิจัยคอยจับประเด็น          
และพยายามตั้งค าถามเพ่ือให้น าไปสู่กรอบ ขอบเขตของประเด็นค าถามที่ต้องการให้ได้ ทั้งนี้ในการตั้ง
ค าถามผู้วิจัยได้สร้างความชัดเจนของค าถามโดยการปรึกษาหารือกับผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัย เป็น
ระยะ ๆ และในกระบวนการสัมภาษณ์ในสนามจริง ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคในการตั้งค าถามในค าถาม
เดียวกันกับผู้ให้ข้อมูลจ านวนสองคน ซึ่งถือเป็นการตรวจเช็คความชัดเจนของค าถามไปในตัว และใน
ขณะเดียวกันถือเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลไปในตัวด้วย 

๔.๓.๔ การบันทึกข้อมูลจากแผนที่ชุมชนท้องถิ่น ผู้วิจัยใช้วิธีการทั้งการจดบันทึก
ข้อมูลลงในสมุดบันทึก และการบันทึกภาพไปด้วย ในขณะที่ผู้ให้ข้อมูลได้ให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกัน ทุกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นการเก็บข้อมูลจากแผนที่ชุมชนท้องถิ่นในแต่ละครั้ง ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่
บันทึกได้ในวันนั้น ๆ มาท าการเรียบเรียงตามหัวข้อของการวิจัย 

 
 
 



๒๑ 

 

ง) กำรตรวจสอบข้อมูล 
ขณะที่ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลไปได้บางส่วนด้วยวิธีการที่กล่าวมาแล้วก็ท าการตรวจสอบ

ข้อมูลควบคู่กันไปตลอด การตรวจสอบข้อมูลกระท าเพ่ือให้ทราบว่าข้อมูลที่ได้มานั้นเป็นความจริง
หรือไม ่มากน้อยเพียงใด และเพ่ือให้ผู้วิจัยแน่ใจว่า ข้อมูลนั้นเป็นจริงมากที่สุดก่อนที่จะเสนอ อีกทั้งยัง
เป็นการตรวจสอบดูว่า ข้อมูลที่ได้มานั้นตอบปัญหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพียงพอ
หรือยัง การตรวจสอบข้อมูลท าได้โดยการสังเกต สัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลหลักที่ได้แบ่งกลุ่มดังกล่าว
มาแล้ว เพ่ือเป็นการยืนยันในลักษณะสามเส้า โดยผู้วิจัยได้สังเกต สัมภาษณ์ในประเด็นเดียวกันใน
สถานที่แตกต่างกัน เช่นต่างกันในด้านสถานที่ เวลา เพ่ือดูว่าข้อมูลที่ได้จากต่างสถานการณ์เหล่านั้น
เหมือนหรือต่างกันอย่างไร การตรวจสอบข้อมูลในการวิจัย กระท า ไปพร้อม ๆ กับที่เก็บข้อมูลถือเป็น
การตรวจสอบในทันที่ทันใดในภาคสนาม หรือตรวจสอบตอนออกจากการเก็บข้อมูลในสนามแล้ว  
และอยู่ในระหว่างวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นสุดท้าย  



บทที ่๒ 
ประวัติศาสตร์และสังคมวฒันธรรมของชาวไทยองต าบลเวียงยอง 

 
 ชาวไทยองมีประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตที่ยาวนาน  โดยเฉพาะประวัติวิถีชีวิตการตั้งถิ่นฐาน
ในต าบลเวียงยอง  ซึ่งจากการศึกษาเอกสารและการบอกเล่าจากปราชญ์ผู้รู้  ท าให้ทราบว่าชาวไทยอง
เป็นกลุ่มภาษา “ไต” และเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ลื้อแต่เรียกขานตนเองว่า “ยอง” ซึ่งวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของชาวไทยองต าบลเวียงยองมีดังนี้  
 
๒.๑  ประวัติศาสตร์ของชาวไทยองต าบลเวียงยองในอดีต 
 ค าว่า “ยอง” หรือ “ ญอง ” แต่กลุ่มชาวไทยยองมักออกเสียงเป็น “ ยอง ” ซึ่งยอง 
หรือไทยองนี้ ใช้เรียกกลุ่มคนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เมืองยอง และกระจายอยู่ทั่วไปในแถบเมืองต่างๆ   
ในรัฐฉานด้านตะวันออกของพม่า เขตสิบสองพันนา ในมณฑลยูนนานของจีน  เมื่อพ.ศ.๒๓๔๘ กลุ่ม
ชาวเมืองยอง  ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองล าพูนเป็นส่วนใหญ่  ซึ่งสาเหตุของการย้ายถิ่นฐาน
เกิดจากสงครามในช่วงของอาณาจักรล้านนา การรวบรวมก าลังคน ต่อมาก็ได้กระจายไปอยู่ในหัวเมือง
ต่างๆ ในล้านนา (ทวี สว่างปัญญางกูร, ๒๕๒๗ : ๒๕)    
 ตามหลักการทางภาษาศาสตร์และกลุ่มนักมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาต่างก็มี
ความเห็นว่า  ไม่มีกลุ่มชาติพันธุ์ยอง ไกรศร  นิมมานเหมมินท์ ได้กล่าวไว้ว่า กลุ่มชาติพันธุ์ “ไท”      
หรือ “ไต”  เป็นการแบ่งตามลักษณะของการใช้ภาษาเป็นเกณฑ์  เช่น ไทลื้อ ไทยอง  ไทยวน เป็นต้น  
โดยกล่าวว่าไทลื้อกับไทยองนั้นเป็นกลุ่มชาติพันธ์เดียวกัน  และการเรียกตนเองว่า “ลื้อ” หรือ “ยอง” 
นั้นเป็นผลมาจากประวัติศาสตร์การอพยพเคลื่อนย้ายที่ไทลื้อถูกกวาดต้อนมาในฐานะเชลย  ส่วนยอง
นั้นได้ยอมสวามิภักดิ์และอพยพอย่างมีเกียรติ  ดังนั้นชาวยองจึงไม่ยองรับตนเองว่าเป็นลื้อ  การนิยาม
ความหมายหรือกลุ่มชนได้เกิดความแตกต่างโดยเหตุผลเชิงประวัติศาสตร์ ไกรศรี  นิมมานเหมินท์ 
(อ้างในเสถียร  ฉันทะ, ๒๕๔๒ : (๖๗)  การค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ได้พบว่า ชาวไทยองเป็นกลุ่มคน
ที่มีวัฒนธรรมการบันทึกที่เก่ียวกับชนชาติของตนปรากฏเรื่องราวเป็นต านานมีชื่อว่า “ต านานพระธาตุ
เจ้าจอมยอง”  พบอย่างแพร่หลายตามวัดวาอารามต่างๆ ในล้านนาเมืองต่างๆ ทางภาคเหนือตอนบน  
รวมไปถึงในเขตสิบสองปันนา  และมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปหลายชื่อ  แต่เนื้อหาเรื่องราวมิได้มี
เนื้อหาที่ผิดแผกแตกต่างกันออกไปมากนัก  จะมีบางส านานบางแห่งที่จารึกโดยละเอียด หรืออย่างย่อ  
ชื่อต านานพระธาตุเจ้าจอมยองที่เรียกท่ีแตกต่างกัน  อาท ิ

- ต านานพื้นเมืองมหาเกสเจ้าดอยมหิยังคะ 
- ต านานมหาธาตุเจ้าจอมยอง   
- ต านานพื้นเมืองยอง 



๒๓ 

 

- ต านานเมืองยอง 
- ต านานจอมยอง  เป็นต้น 

โดยเรื่องราวที่เป็นต านานได้ปรากฏหลักฐานแพร่หลายในล้านนา  จากการคัดลอกสืบต่อ
กันมาจนถึงปัจจุบัน  การศึกษารวบรวมของแสวง มาละแซม (อ้างในหนังสือไทยอง : สถาบันวิจัย
สังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, )  พบว่าในเขตภาคเหนือตอนบนตามวัดต่างๆ มีการบันทึกเรื่องราวของ
ชาวไทยองบนใบลานถึง ๑๕ ส านวน/ผูก ได้แก่ 

- ต านานเมืองยอง ๑ ทวี สว่างปัญญางกูร ปริวรรตเป็นตัวอักษรไทย พ.ศ.๒๕๒๙ 
- ต านานเมืองยอง ๒ อรุณรัตน์ วิเชียรเขียวและคณะ ปริวรรตเป็นตัวอักษรไทย 

พ.ศ. ๒๕๓๒ 
- ต านานเมืองยอง ๓ พระครูเวฬุวันพิทักษ์ (เขื่อนค า อตตฺสนฺโต) คัดลอกจาก

ฉบับวัดหัวข่วงราชฐาน เมืองยอง ประเทศพม่า พ.ศ.๒๕๒๙ ฉบับอักษรธรรม 
- ต านานเมืองยอง ๔ วัดเหมืองหม้อ จงัหวัดแพร่ พ.ศ.๒๔๐๔ ฉบับอักษรธรรม 
- ต านานเมืองยอง ๕ วัดเชียงมั่น จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.๒๔๑๕ ฉบับอักษรธรรม 
- ต านานเมืองยอง ๖ วัดพระหลวง จังหวัดแพร่ พ.ศ.๒๔๒๑ ฉบับอักษรธรรม 
- ต านานเมืองยอง ๗ วัดพระหลวง จังหวัดแพร่ พ.ศ.๒๔๒๒ ฉบับอักษรธรรม 
- ต านานเมืองยอง ๘ วัดพระหลวง จังหวัดแพร่ พ.ศ.๒๔๒๘ ฉบับอักษรธรรม 
- ต านานเมืองยอง ๙ วัดดอนปิน จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.๒๔๔๑ ฉบับอักษรธรรม 
- ต านานเมืองยอง ๑๐ วัดกอสะเลียม จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.๒๔๘๕ ฉบับอักษร

ธรรม 
- ต านานเมืองยอง ๑๑ ฉบับนายไกรศรี นิมมานเหมินทร์ น ามาจาก อ าเภอแม่

สาย จังหวัดเชียงราย  ฉบับอักษรธรรม 
- ต านานเมืองยอง ๑๒ วัดหนองหม้อ จ.เชียงราย ไม่ระบุศักราช ฉบับอักษรธรรม 
- ต านานเมืองยอง ๑๓ วัดนันทาราม จ.เชียงใหม่ ไม่ระบุศักราช ฉบับอักษรธรรม 
- ต านานเมืองยอง ๑๔ วัดดอนชัย จ.น่าน ไม่ระบุศักราช ฉบับอักษรธรรม 
- ต านานเมืองยอง ๑๕ วัดทาปลาดุก จ.ล าพูน ไม่ระบุศักราช ฉบับอักษรธรรม 

 หลักฐานการกล่าวถึงชาติพันธุ์ในจังหวัดล าพูนที่ปรากฏในเอกสารการพิพิธภัณฑ์หริภุญไชย
ได้ระบุในเอกสารว่า หริภุญไชยนครในอดีตเป็นอาณาจักรที่รวมศูนย์ของทุกชาติพันธุ์วรรณะ  มีการ
อาศัยร่วมกัน  และผสมผสานของชนหลายเผ่าพันธุ์มากที่สุดในอุษาทวีปจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ได้แก่  
อินเดีย  กวางสี – ดองซอง  โรมัน  ลัวะ  เม็ง  ขมุ  ม่าน  เงี๊ยว  ไต  ละโว้  กัมโพช  ลื้อ โยน  เขิน 
ยอง  สยาม  จีน  ฯลฯ  เมื่อเทียบกับอาณาจักรโบราณอ่ืนๆ  ที่ร่วมสมัยเดียวกันเช่น  ศรีวิชัยหรือ
ทวารวดี  เราไม่พบหลักฐานยืนยันว่ามีการรวมตัวของชาติพันธุ์ต่างๆ มากมายเท่ากับหริภุญไชย  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรากฏหลักฐานยืนยันถึงค าว่า “เม็งคบุตร” ในต านานหลายฉบับที่หมายถึง
ชาวมอญหรือรามัญนั้น  เป็นการตอกย้ าอย่างชัดเจนว่า  หริภุญไชย เป็นศูนย์กลางของอาณาจักร
มอญที่ยิ่งใหญ่และชัดเจนที่สุดในสุวรรณภูมิ  ซึ่งมีปรากฏตามหลักฐานทางโบราณคดีจนถึงปัจจุบัน  



๒๔ 

 

เมืองล าพูนยังเป็นเมืองที่ให้ความส าคัญแก่คนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ด้วยความเคารพยกย่อง  ได้แก่  
ไทยวน  ไทลื้อ  ไทยอง  ไทสยาม  เม็ง (มอญ)  ปกากญอ  ลั๊วะ  ฯลฯ  ข้อส าคัญกลุ่มชนดังกล่าวยังคง
ด ารงวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนไว้อย่างเหนียวแน่น (พิพิธภัณฑ์สถานหริภุญไชย, ๒๕๕๐, บทน า)  
และนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ได้ค้นคว้ายืนยันเกี่ยวกับชาติพันธุ์ไทยองว่า  เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่
อาศัยอยู่ในนครหริภุญไชย  หรือ  จังหวัดล าพูน  มาแต่ช้านาน  ซึ่งจากการศึกษาวิจัยได้ค้นพบว่า  
ผู้คนจากเมืองยองได้เคลื่อนย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานในล้านนาตามปรากฏหลักฐานมากมาย  ตั้งแต่สมัย
พญาติโลกราช แห่งราชวงค์มังราย และปรากฏหลักฐานครั้งส าคัญในพ.ศ. ๒๓๔๘ สมัยพระเจ้ากาวิละ 
ได้ท าการรวบรวมหัวเมืองต่างๆ ในเมืองเชียงใหม่   เมืองล าพูน  จึงได้ยกทัพไปกวาดต้อนผู้คนจาก
เมืองยองแบบเทครัว  เพื่อน ามาตั้งถ่ินฐานในเมืองล าพูน (แสวง  มาละแซม, ๒๕๓๘ : บทคัดย่อ)   
 การตั้งถ่ินฐานของชาวไทยองในต าบลเวียงยอง  จังหวัดล าพูน ปรากฏเป็นหลักฐานบันทึกไว้
นอกเหนือจากประวัติศาสตร์ในต านานว่า  ในการอพยพเข้ามาในปี พ.ศ.๒๓๔๘ เจ้าเมืองล าพูน                 
จะปล่อยให้ชาวยอง ที่ถูกกวาดต้อนเข้ามาเลือกที่ตั้งถิ่นฐานเองตามความสมัครใจ และยกย่องให้ผู้น า
ของชาวยองปกครองชุมชนของตนเองดังปรากฏว่าชุมชนของตนเองตามความสมัครใจ และยกย่องให้
ผู้น าของชาวยองปกครองชุมชนของตนเอง  ได้ปรากฏหลักฐานจารึกวัดฉางข้าวน้อยจะเห็นได้จากชื่อ
ผู้น าชุมชนชาวเมืองยอง ในการสร้างวิหารวัดฉางข้าวน้อย ในปี พ.ศ. ๒๓๗๑ ซึ่งห่างจากการเริ่มอพยพ
เข้าตัง้ถิ่นฐานในเมืองล าพูน เมื่อ พ.ศ.๒๓๔๘ เพียง ๒๓ ปี ผู้น าท้องถิ่นเหล่านี้น่าจะได้รับต าแหน่งหรือ
ได้รับตกทอดมาแต่บรรพบุรุษที่เมืองยอง  ซึ่งปรากฏในปี พ.ศ. ๒๓๗๐ ในสมัยเจ้าน้อยอินทร์        
เจ้าผู้ครองนครล าพูน  ล าดับที่ ๓  ผู้ที่เป็นเชื้อสายของชาวไทยอง  ได้เป็นผู้น าญาติพ่ีน้องและบริวาร
ออกไปตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณเขตนอกเมืองเชียงราย  ปัจจุบันเป็นเขตอ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 
ด้วยเหตุผลที่ต้องการน ากองทหารออกไปคล้องช้างป่าโดยสะดวกขึ้น (หนังสืออนุสรณ์งานฌาปนกิจ 
เจ้ากาบแก้ว (ณ ล าพูน) พิจิตรโอสถ, ๒๕๑๖ : ๑๓)  สอดคล้องกับประวัติศาสตร์ที่ได้รับฟังการการ
เล่าประวัติศาสตร์ของชาวไทยองที่มาตั้งถิ่นฐานของตนเอง  จากความทรงจ าที่ได้รับการถ่ายทอด            
จากบรรพบุรุษ  รวมถึงล าดับเครือญาติของตนเองซึ่งได้กล่าวถึงการไปตั้งถิ่นฐาน ในที่ต่างๆ                  
ทั่วภาคเหนือว่า 
  “...ญาติปี่น้องของข่อยอยู่กันหลายตี่มีแผ๋วบ้านโฮ่ง เมืองลี้ เมืองพาน แผ๋วแม่จัน             

เจียงฮาย  เปิ่นไปได้ลูกได้เมียก๋ัน  แล้วก่อไปตวยพญาเจ้าเมิง  พ่องก่อใคร่ได้สตังค์ก่อไปปิ๋น                     
ข้าเจ้าเมิง..”. (บุญชม พลเวียง, ๒๕๕๕ : สัมภาษณ์) 

สอดคล้องกับวรรณกรรมบทกวีนิพนธ์ที่เล่าเรื่องราวของชาวไทยองเก่ียวกับการตั้งถิ่นฐานของ
ชาวไทยองในเรื่อง “ค่าวคนยอง” เป็นการศึกษาจากต้นฉบับค่าว  หรือคร่าวซอ ซึ่งแต่งโดยกวีชื่อ  
“สรีวิไชยา”(ศรีวิไชยา) หรืออ่านออกเสียงว่า สะหลีวิไจยา นายทหารของเจ้าฟ้าเมืองยอง ผู้เข้าร่วม
สมรภูมิรบระหว่างไทยกับพม่าในสงคราม ๙ ทัพที่เมืองพิษณุโลก ระหว่างปี พ.ศ.๒๓๒๗ – ๒๓๒๘ 
ต้นฉบับดั้งเดิมไม่ระบุชื่อวรรณกรรมที่เขียนขึ้น แต่ได้คัดลอกสืบต่อกันมาหลายส านวนด้วยกัน            
เท่าที่ส ารวจพบในปัจจุบันมี ๒ ฉบับคือ ส านวนที่ ๑ ใช้ชื่อว่า “ค่าวซอพ่อเจ้าราชวงศ์” ส านวนที่ ๒           
ใช้ชื่อว่า  “ก าซอค่าว สงครามอโยธิยาม่าน”  วรรณกรรมประวัติศาสตร์เรื่องนี้ นอกจากจะแสดงให้
เห็นถึงความสามารถเชิงกวีของ “สรีวิไชยา”แล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ทางด้านภาษา                



๒๕ 

 

และวัฒนธรรมไตหรือไทระหว่างคนเมือง  หรือ คนยวนในล้านนา กับ คนยองในรัฐฉาน                         
รวมทั้งคนยองในล าพูนและอีกหลายท้องที่ (ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร, ๒๕๕๔ : ๓๔) 

ในปี พ.ศ. ๒๓๔๗ เมืองเชียงแสนถูกตีแตก โดยกองทัพเชียงใหม่ ล าปาง น่าน ล้านช้าง             
และกรุงเทพฯ เมื่อพม่าถูกขับไล่ออกไปจากล้านนา ชาวเมืองยองจึงพาเข้ามาอยู่ในล าพูน                          
ซึ่งไพฑูรย์  พรหมจิตร กล่าวว่า ผู้คนจากเมืองยองถูกกวาดต้อนในลักษณะการเทครัวครั้งใหญ่ลงมา                        
ในปี พ.ศ. ๒๓๔๘ เพ่ือเข้ามาตั้งถ่ินฐานในเมืองล าพูนเป็นจ านวนมาก และกลายเป็นพลเมืองส่วนใหญ่
ในล าพูนในเวลาต่อมา (ไพฑูรย ์พรหมวิจิตร, ๒๕๕๔ : ๓๒) 

การกระจายตัวชาวไทยองในการตั้ งถิ่นฐานในที่ราบลุ่มแม่น้ าส าคัญๆ ในระหว่าง                     
ปีพ.ศ. ๒๓๔๘ – ๒๓๕๖ การตั้งถิ่นฐานของผู้คนจากเมืองยองมักจะกระจุกตัวอยู่ตามบริเวณ               
ที่ราบริมฝั่งแม่น้ าหรือที่ราบลุ่มเพ่ือประโยชน์ในการเกษตรและเป็นแหล่งอาหาร หมู่บ้านหรือชุมชน
เหล่านี้ถือเป็นหมู่บ้านหลัก ในระยะต่อมาชุมชนได้ขยายตัวออกไปและได้กระจายออกไปรอบ ๆ หรือ
ห่างไกลออกไปตามสภาพภูมิประเทศและความจ าเป็นในการประกอบอาชีพ บริเวณที่ตั้งของหมู่บ้าน
หลักเหล่านี้ ได้แก่ 

บนฝั่งแม่น้ ากวง ประกอบด้วย บ้านเวียงยอง บ้านตอง บ้านยู้ บ้านหลวย บ้านวังไฮ             
บ้านสันดอนรอม  บ้านหลุก  บ้านศรีบัวบาน  

บนฝั่งแม่น้ าปิง บ้านริมปิง บ้านประตูป่า บ้านหลุก บ้านบัว บ้านบาน  
บนฝั่งแม่ทา บ้านป่าซาง บ้านฉางข้าวน้อย บ้านแซม บ้านสะปุ๋ง ป่าตาล บ้านหวาย บ้านดอน

(แสวง มาละแซม, ๒๕๕๔ : (๖๙ – ๘๕) 
“...หมู่จาวยองตี่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ต๋๋าหมู่ในเวียงหละปูนนั้น  บ่ได้มีก่าหมู่คนตี่มาจาก

เมืองยอง  หากแต่ปิ๋นยองที่จากเมืองหลวย  เมืองยู้  เมืองสิงห์  จะหันว่า  คนยองหมู่นั้นได้
น๋าจื่อของบ้าน  ของเมิงโต๋เก่ามาต้ังปิ๋นจื่อบ้านตี่โต๋เก่ามาอยู่...” (บัวไข  เขื่อนเรื่อง, ๒๕๕๕ : 
สัมภาษณ์) 

 สอดคล้องกับค าบอกเล่าของเจ้าอาวาสวัดบ้านยู้ ต าบลเวียงยอง  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน
ที่ได้ว่า 
  “...คนตี่คนตี่มาจากเมืองยอง  อ้ีป้อเปิ่นเล่าหื้อตุ๊ลุงฟังว่า  สมัยเจ่นป้อของป้อปากั๋น
มาอยู่หละปูนนั่นก่อปากั๋นป๊กผ้าป๊กผ่อนเคียวตางมา  หลังจากตี่เมืองยองสู้ฮบกับเจียงใหม่ก่อปากั๋น
กวาดต้อนคนมาอยู่ตี่หละปูน  เผิกตะวันออกเวียงละก่อตี่อ่ืนหลายตี้จาวหมู่ตี่มาตวยกั๋นก่อไปอยู่           
เวียงป่าซาง  หมู่ตี่มาอยู่กั๋นตะวันออกเวียง  นั่นก่อเป๋นหมู่ใหญ่ มีก่าคนยองมาอยู่จึงฮ้องว่า               
เวียงยอง..” (พระครูวรธรราภิรม, ๒๕๕๕ : สัมภาษณ์) 

การศึกษาค้นคว้างานวิจัยและงานวิชาการมีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านกล่าวว่า  ถึง เวียงยองว่า
เป็นเวียงของเจ้าฟ้าหลวงเมืองยอง  จากประวัติศาสตร์กล่าว่าการจัดให้ชาวเมืองยองเข้ามาตั้ งชุมชน
ในเมืองล าพูนนั้น ไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนว่ามีการแบ่งประเภทตามอาชีพหรือความถนัด  เพราะ
การอพยพของผู้คนมาจากเมืองยอง ในปี พ.ศ. ๒๓๔๘ นั้น พระเจ้ากาวิละคงมีความตั้งใจตั้งแต่แรกที่
จะให้คนเมืองยองมาตั้งที่เมืองล าพูน โดยอพยพมาทั้งระบบโครงสร้างของสังคม คือ เจ้าเมืองใน
ต านานเมืองยองไม่ระบุนามว่าอะไร เพียงแต่ระบุว่า เจ้าฟ้าหลวงเมืองยอง พร้อมกับน้องอีก ๓ คน กับ
ไพร่พล ในงานวรรณกรรมปริวรรตเรื่องจดหมายเหตุล้านนาระบุว่า เจ้าหมาอุปราชน าเจ้าเมือง บุตร
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ภรรยา ญาติพ่ีน้อง และไพร่พลมาอยู่เมืองล าพูน เข้าใจว่าผู้คนส่วนใหญ่น่าจะมีอาชีพการเกษตร 
เพราะเมืองยองเป็นเมืองเกษตรกรรม เมื่อเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองล าพูน หมู่บ้านที่เข้ามาตั้งหลัก
แหล่งครั้งแรกเรียกว่าหมู่บ้านหลัก ผู้คนเหล่านี้ก็เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในที่ราบลุ่มแม่น้ าทั้งสิ้น ได้แก่ ที่
ราบลุ่มแม่น้ าปิง แม่น้ ากวง และแม่น้ าทา อันเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยสนับสนุนการมีอาชีพเกษตรกรรม
ของผู้คนที่มาจากเมืองยอง (แสวง มาละแซม, ๒๕๕๔ : ๖๙ – ๘๕) 

ฟอลเกอร์  กราโบว์กี้ ซึ่งได้อ้างข้อมูลจากแสวง  มาละแซม โดยกล่าวถึงชุมชนของผู้คนจาก
เมืองยอง เมืองยู้ เมืองหลวย ทีม่าตั้งถ่ินฐานอยู่ใกล้ก าแพงเมืองล าพูน ด้านตะวันออกว่า ชุมชนเหล่านี้
ถูกจัดให้เป็นผู้ท าหน้าที่ทอผ้าให้กับเจ้าเมืองล าพูน และให้เหตุผลว่าการที่เจ้าเมืองยองพาไพร่พลมา
เลือกเมืองล าพูนเป็นที่ตั้งถ่ินฐานเพราะมีความอุดมสมบูรณ์และลักษณะภูมิประเทศคล้ายคลึงกับเมือง
ยองมากที่สุด  ซึ่งเรื่องนี้น่าจะขัดแย้งกับสภาพความเป็นจริงที่เป็นอยู่ เพราะเมืองยองเป็นเมืองในหุบ
เขา ตัวเวียงตั้งอยู่ติดกับเชิงเขาดอยปางหนาว  ซึ่งเป็นลักษณะการเลือกที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ าขนาดใหญ่
เช่น เมืองล าพูนซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ ากวงและแม่น้ าปิง  เพ่ือใช้ประโยชน์ด้านการคมนาคม  และใน
เวลานั้น กลุ่มเจ้าเมืองยองก็คงไม่มีทางเลือกมากนักในการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนในเมืองล าพูน  (แสวง 
มาละแซม, ๒๕๕๔ : (๖๙ – ๘๕) หากแต่ใช้ความสามารถในการผลิตวัสดุเครื่องใช้ในวัตถุประสงค์เพ่ือ
การอุปโภค บริโภค ภายในครัวเรือนในรูปแบบของการเลี้ยงชีพของตนเองเท่านั้น  โดยส่วนใหญ่ใน
การตั้งถ่ินฐานจะเน้นเป็นงานประเภทหัตถกรรมเป็นส่วนใหญ่เพื่อส่งให้เจ้าเมือง  ในส่วนของงานที่เป็น
กสิกรรมจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์เล่าความทรงจ าเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานพร้อมกับการขนานนาม
หมู่บ้านในเขตต าบลเวียงยองในปัจจุบันว่า 

    . . .สมัยตะก่อนต๋อนปิ๋นหละอ่อนหันเปิ่นใจ้หลุกวิดน้๋ าใส่ต้างนามีนักขนาด             
เฮาฮ้องหมู่คุนตี่อยู่ในต๋๋าหมู่นั่นว่า  คุนบ้านหลุก  ก่อกับมันมีหลุกนักปิ๋นร้อยถ้าจะได้  ข้อยกับ
จาวหมู่ก่อไปกั๋นไปลิ่นน้๋าตี่มันตกมาจากหลุกโม่นขนาด...ตึงจื่อตึงบ้านก่อเป๋นความจิง
เพราะว่ามีการท๋าเกษตรกรรมเยี๊ยะนา  เยี๊ยะสวนกั๋น...คนลุกเมิง” (พระครูวรธรรมาภิรม, 
๒๕๕๕ : สัมภาษณ์) 

 เมื่อพิจารณาจากประโยคจากการให้สัมภาษณ์แสดงให้เห็นว่า  ยังมีการท านาข้าวเพ่ือบริโภค
กันเป็นส่วนใหญ่เช่นกัน  หากแต่ไม่พบหลักฐานเกี่ยวกับการปลูกพืชชนิดอ่ืนๆ ในช่วงแรกของการ         
ตั้งถิ่นฐานของชาวไทยองต าบลเวียงยอง 
 ประวัติศาสตร์ของการตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้ใช่ว่าจะมีแต่กลุ่มชาวไทยองเท่านั้นในอดีตยังมี
ประวัติ เกี่ยวกับการตั้ งถิ่นฐานของมนุษย์ ในยุคต่างบริ เวณ ทิศตะวันออกของเมืองล าพูน                          
ในต าบลเวียงยองพบว่า  แหล่งโบราณคดีบ้านวังไฮ ต าบลเวียงยอง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 
ชาวบ้านได้ค้นพบโดยบังเอิญ ขณะขุดบ่อเลี้ยงปลาตั้งอยู่บนที่ราบทางตะวันออกของแม่น้ ากวงสภาพ
พ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่โล่งบริเวณที่พบหลักฐานเป็นเนินดินสูงกว่าบริเวณพ้ืนที่โดยรอบเล็กน้อย ท าให้
เกิดข้อสมมุติฐาน เช่นชุมชนที่ตั้งหลักแหล่งบริเวณลุ่มแม่น้ ากวง อันได้แก่ชุมชนบ้านยางทองใต้ ชุมชน
ที่บ้านสันป่าค า และชุมชนที่บ้านวังไฮ เป็นชุมชนร่วมสมัยเดียวกัน เดิมเป็นชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ 
ที่มีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมและมีกลุ่มชนสังคมดั้งเดิมอยู่ในแถบที่ราบเชียงใหม่ - ล าพูน มีวัฒนธรรม
แบบแรกเริ่มสังคมบรรพกาล  มีการติดต่อกับกลุ่มชนจากภาคกลางที่น าวัฒนธรรมและเริ่มค่อยๆ  
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เปลี่ยนแปลงการฝังศพมาเป็นการเผาศพ เพราะจากชั้นดินที่สองได้พบภาชนะแบบหริภุญชัยที่ใช้
บรรจุกระดูกอยู่เป็นจ านวนพอสมควรซึ่ง ในพ้ืนที่  ปัจจุบันถูกปรับพ้ืนที่และรอบล้อมด้วยนาข้าว                
อยู่ห่างจากตัวเมืองมาทางทิศใต้ประมาณ ๒ กิโลเมตร บริเวณที่ราบฝั่งตะวันออกของแม่น้ าวัง               
เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๓๐  และ ๒๕๓๙ โดยกรมศิลปากร และพ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๑  โดยโครงการ
ศึกษาวิจัยก่อนประวัติศาสตร์ ร่วมไทย – ฝรั่งเศส (Thai-French Prehistoric Research Project) 
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างฝ่ายวิชาการส านักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ ๖ 
เชียงใหม่ กับคณะโบราณคดีชาวฝรั่งเศส ได้ท าการศึกษาเรื่อง “ล าดับ ขั้น อายุสมัยและวิวัฒนาการ
ของวัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์ รวมถึงลักษณะทางด้านมานุษยวิทยา จากยุคหินเก่าถึงยุคเหล็กใน
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย” ซึ่งค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีมากมายแสดงให้เห็นถึงการสืบ
ทอดของกลุ่มชนที่ต่อเนื่องมายาวนานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์   และพัฒนามาจนเข้าสู่ยุค
ประวัติศาสตร์สมัยหริภุญไชย   (พิพิธภัณฑ์สถานหริภุญไชย, ๒๕๕๐ : ๒๘)  ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ชาว
ไทยองในต าบลเวียงยองทราบดีว่าตนเองไม่ได้เป็นเจ้าของพ้ืนที่  ดังจะประมวลจากการให้สัมภาษณ์
จากความทรงจ าของผู้เฒ่าผู้แก่  ในพื้นที่ได้กล่าวว่า 
  ...คนตี่อยู่แถวบ้านยู้  บ้านวังไฮ สมัยป้ออุ้ยแม่หม่อนเขาปะโคเก่าปิ๋นถ้วย  ปิ๋นไห  

แก้วแหวน และก่อมีแผ๋วกระดูก..เขาก่อบ่ได้ขุด..ปะต๋อนเยี๊ยะนา บ่าอ้ันก่อปะต๋อน ฝนตก
แล่วใหม่...  (สวัสดิ์  ณ  เมืองกาย, ๒๕๕๕ : สัมภาษณ์) 

 หลักฐานดังกล่าวแสดงถึงความสอดคล้องที่ว่า  ในที่ราบลุ่มก็เป็นเครื่องมือหินเช่นเดียวกัน   
แต่ท าไมถึงพบที่ราบลุ่ม  นั่นเป็นสิ่งที่เราจะต้องตั้งประเด็น  ก็อาจจะแสดงให้เห็นว่าในกลุ่มคนที่เขา
มาตั้งถิ่นฐานที่ราบลุ่ม  อย่างที่ราบลุ่มล าพูน เชียงใหม่ บริเวณที่มีล าน้ าไหลผ่าน  ที่ราบลุ่มอยู่เหมาะ
กับการเพาะปลูกก็มีคนมาตั้งถิ่นฐานแล้วการตั้งถิ่นฐานนั้น  เขาเหลือให้เราเห็นคือพวกเครื่องมือหิน   
และบางแห่งอาจมีพวกเศษภาชนะเครื่องปั้นดินเผาด้วย  อันเป็นหลักฐานที่เป็นการตั้งถิ่นฐานมนุษย์
ขนาดใหญ่ได้ เพราะฉะนั้นเราอาจจะยืนยันได้ว่ามันมีการสร้างบ้านแปลงเมืองได้จริงๆ                  
(ศรีศักดิ์  วัลลิโภดม, ๒๕๕๕ : บทน า)  
 ชาวไทยองที่เข้ามาตั้งรกรากตั้งแต่ในระยะแรก  ซึ่งเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์  และ
เหมาะสมแก่การตั้งชุมชน และถิ่นฐาน มีภาษาพูดเป็นของตนเองมีส าเนียงคล้ายชาวลื้อสิบสองปันนา
และชาวขึน  เชียงตุง พระเจ้ากาวิละได้น าผู้คนที่กวาดต้อนมา  ให้มาตั้งถิ่นฐานกระจัดกระจายไปทั่ว
เมืองล าพูน  ในส่วนของเจ้าหลวงเมืองยองนี้ดี ยอมสวามภิักดิ์โดยดี  จึงไดร้ับอนุญาตสร้างเวียงยองขึ้น
ที่ฝั่งแม่กวงด้านตะวันออกของเมืองล าพูนให้เจ้ายองอยู่และให้มีฐานะเป็นเจ้าเหมือนเดิม  ดังนั้น
บรรดาเจ้าเมืองยองและชาวไทยองจึงได้ตั้งถิ่นฐานมั่นคงในเวียงยอง และเรียกตนเองว่า ชาวยอง    
อาศัยอยู่ในเมืองล าพูนสืบมาจนถึงปัจจุบัน 
 
 
 



๒๘ 

 

๒.๒  สภาพทั่วไปของต าบลเวียงยองในปัจจุบัน 
 

๒.๒.๑  ที่ตั้งของต าบลเวียงยอง 
 ต าบลเวียงยอง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเขตก าแพงเมืองล าพูน  ห่างจากที่ว่าการ

อ าเภอเมืองประมาณ  ๕๐๐  เมตร  ห่างจากศาลากลางจังหวัดล าพูน  ประมาณ  ๒  กิโลเมตร                  
เป็นพื้นที่ราบตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ ากวง 

 
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑ แผนที่แสดงอาณาเขตต าบลเวียงยอง 
(ท่ีมา : กองช่าง  เทศบาลต าบลเวยีงยอง, ๒๕๕๕) 

 
 

 
 
 



๒๙ 

 

 ๒.๒.๒  พื้นที่ของต าบลเวียงยอง 
  ต า บล เ วี ย ง ยอ งมี เ นื้ อ ที่ ทั้ ง ห มดประมาณ  ๑๑ .๙๗   ต า ร า งกิ โ ล เมต ร                           
ประมาณ  ๘,๕๙๕ ไร่ 
 
 ตารางท่ี ๑  ตั้งและขนาดพ้ืนที่ของต าบลเวียงยอง  จ าแนกเป็นรายหมู่บ้าน 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ขนาดพ้ืนที่ (ไร่) 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 

บ้านพระยืน – ร่องไร่ 
บ้านแม่สารป่าแดด 
บ้านเวียงยอง 
บ้านแม่สารบ้านตอง 
บ้านแม่สารป่าขาม 
บ้านศรีเมืองยู้ 
บ้านศรีบุญชู – วังไฮ 
บ้านใหม่วังไฮ 

๗๘๐ 
๙๘๐ 
๔๕๐ 

๑,๔๘๐ 
๑,๑๐๐ 
๑,๕๕๗ 
๑,๒๕๐ 
๙๙๘ 

 
 ๒.๒.๓ อาณาเขตของต าบลเวียงยองตามระเบียบการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ทิศเหนือ   ติดต่อ   ต าบลบ้านกลาง  อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน 
 ทิศใต้       ติดต่อ   ต าบลบ้านแป้น  ต าบลป่าสัก  อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อ  ต าบลบ้านกลาง  ต าบลป่าสัก  อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน 
 ทิศตะวันตก    ติดต่อ ต าบลต้นธง  เทศบาลเมือง  อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน 
 
 ๒.๒.๔ สภาพพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศของต าบลเวียงยอง 
 ต าบลเวียงยองมีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ ากวงกับแม่น้ าสาร             

เป็นส่วนหนึ่งของที่ราบเชียงใหม่ – ล าพูน  หรือที่ราบลุ่มแม่น้ าปิง  ในฤดูน้ าหลากในพ้ืนที่ลุ่มจะมีน้ า
ท่วมขังเป็นประจ าทุกปีลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เหมาะสมกับการท า
การเกษตร  ปศุสัตว์  และใช้เป็นที่อยู่อาศัย 

 
๒.๒.๕ เขตการปกครองในต าบลเวียงยอง 
ต าบลเวียงยองมีหมู่บ้านทั้งหมด  ๘  หมู่บ้าน  เป็นหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลทั้งหมด  

๘ หมู่บ้าน  ได้แก่ 
หมู่ที่ ๑  บ้านพระยืน – ร่องไร่ 
หมู่ที่ ๒  บ้านแม่สารป่าแดด 
หมู่ที ่๓ บ้านเวียงยอง 
หมู่ที่ ๔ บ้านแม่สารบ้านตอง 
หมู่ที่ ๕ บ้านแม่สารป่าขาม 
หมู่ที่ ๖ บ้านศรีเมืองยู้ 



๓๐ 

 

หมู่ที่ ๗ บ้านศรีบุญชู – วังไฮ 
หมู่ที่ ๘ บ้านใหม่วังไฮ 

 
๒.๒.๖  จ านวนประชากรในต าบลเวียงยอง 
ต าบลรอบเวียงยองปัจจุบันมีประชากรทั้งสิ้น  จ านวน  ๖ ,๑๔๓ คน  แยกเป็น                            

ช า ย  ๒ ,๘ ๘ ๒  ค น  เ ป็ น ห ญิ ง  ๓ ,๒ ๖ ๑  ค น  ค ว า ม ห น า แ น่ น ข อ ง ป ร ะช า ก ร โ ด ย เ ฉ ลี่ ย                      
เท่ากับ  ๕๑๓   คน ต่อพ้ืนที่ ๑  ตารางกิโลเมตร 
 

ตารางท่ี ๒  แสดงรายละเอียดประชากรและครัวเรือน  ของต าบลเวียงยอง 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนประชากร จ านวน

ครัวเรือน 
ครัวเรือนเกษตร

(ครัวเรือน) ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 

บ้านพระยืน – ร่องไร่ 
บ้านแม่สารป่าแดด 
บ้านเวียงยอง 
บ้านแม่สารบ้านตอง 
บ้านแม่สารป่าขาม 
บ้านศรีเมืองยู้ 
บ้านศรีบุญชู – วังไฮ 
บ้านใหม่วังไฮ 

๑๗๘ 
๔๓๒ 
๕๐๘ 
๕๖๓ 
๓๖๔ 
๓๕๕ 
๒๙๖ 
๑๘๖ 

๑๙๐ 
๔๘๗ 
๕๙๓ 
๖๔๒ 
๓๗๕ 
๔๔๘ 
๓๒๘ 
๑๙๘ 

๓๖๘ 
๙๑๙ 

๑,๑๐๑ 
๑,๒๐๕ 
๗๓๙ 
๘๐๓ 
๖๒๔ 
๓๘๔ 

๑๖๓ 
๔๐๗ 
๕๑๖ 
๔๔๑ 
๓๒๕ 
๒๗๙ 
๒๒๔ 
๑๑๖ 

๓๖ 
๕๔ 
๓๕ 
๗๕ 

๑๔๙ 
๙๒ 

๑๐๐ 
๙๘ 

รวมทั้งต าบล ๒,๘๘๒ ๓,๒๑๖ ๖,๑๔๓ ๒,๔๗๙ ๖๓๙ 
(ท่ีมา : ข้อมูล  จปฐ.  ส านักงานบริการทะเบียน  กรมการปกครอง, ท้องถิ่นเทศบาลต าบลเวียงยอง  พ.ศ. ๒๕๕๕) 
 

๒.๒.๗  การศึกษาของประชากรในต าบลเวียงยอง 
       สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ภายในเขตต าบลเวียงยองประกอบด้วย   
  ๑.โรงเรียนประถมศึกษา  ๔  แห่ง ได้แก่ 

  ๑) โรงเรียนวัดศรีบุญชู – วังไฮ 
  ๒) โรงเรียนบ้านเวียงยอง   
  ๓) โรงเรียนวัดป่าแดด 
  ๔) โรงเรียนเอกชน   ๑  แห่ง  คือ  โรงเรียนใบบุญล าพูน   
 ๒.ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน ๘        แห่ง 
 ๓. หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน             ๘        แห่ง 
 ๔.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                            ๓        แห่ง 

 
    ๒.๒.๘ สถาบันและองค์การทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรมในต าบลเวียงยอง 
  ๑.วัด/ มัสยิด         ๙         แห่ง       (มัสยิด ๑ แห่ง) 
  ๒.ส านักปฏิบัติธรรม      ๑         แห่ง        (วัดดอนแก้ว) 



๓๑ 

 

   - นับถือศาสนาพุทธ        ๕,๗๔๐  คน   คิดเป็นร้อยละ    ๙๙.๗๖ 
   - นับถือศาสนาคริสต์             ๘   คน   คิดเป็นร้อยละ    ๐.๑๔ 
   - นับถือศาสนาอิสลาม           ๑   คน   คิดเป็นร้อยละ    ๐.๐๑ 
   - อ่ืนๆ                              ๕   คน   คิดเป็นร้อยละ    ๐.๐๙ 
          รวม  ๕,๗๕๔  คน   
    (ท่ีมา  : ข้อมูล  จปฐ.   ประจ าปี  ๒๕๕๕) 
 
  ๒.๒.๙  การบริการสาธารณสุข 

 ๑.โรงพยาบาลเอกชน                 ๑      แห่ง 
 ๒.สถานีอนามัยประจ าต าบล                  ๑      แห่ง 
 ๓.ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน              ๖      แห่ง 
 ๔.อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ า      ๑๐๐ % 
 ๕.ประปาหมู่บ้าน                               ๘      แห่ง 
 ๖.ประปาดืม่ได้  (ม.๒, ม.๔, ม.๕)             ๓     แห่ง 

 
 ๒.๒.๑๐  สภาพทางเศรษฐกิจ 
 ๑) รายได้ประชากร 
 จากข้อมูลในปี พ.ศ. ๒๕๕๔  ประชากรต าบลเวียงยอง  มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี                        
จ านวน  ๖๕,๕๒๔.๒๙ บาท  (ท่ีมา : ข้อมูล  จปฐ.๒  ประจ าปี ๒๕๕๔) 
 
 ๒)  อาชีพ 
 อาชีพของประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลต าบลเวียงยอง  มีดังนี้ 
 ๑.ด้านการเกษตรกรรม(ท านา, ท าสวน, ท าไร่  ฯลฯ)    ๒.๕๖   % 
 ๒.ด้านการเลี้ยงสัตว์      ๐.๕๕   % 
 ๓.ด้านอุตสาหกรรมในครัวเรือน  (ทอผ้า)      ๕.๘๓   % 
 ๔.ด้านการค้าขาย           ๑๑.๓๓   % 
 ๕.ด้านอื่นๆ เช่น รับราชการ, พนักงานบริษัท, รับจ้าง ฯลฯ    ๗๙.๗๓   % 
     (ท่ีมา  :  ข้อมูล  จปฐ.  พ.ศ.  ๒๕๕๔) 
 
 ๓)  สินค้าที่ส าคัญของต าบล 
 สินค้าเกษตรที่ส าคัญคือ  ล าใย  ,ข้าว 
 สินค้าอ่ืนๆ  ที่ส าคัญคือ  ผ้าทอยกดอก  , ผ้าฝ้ายทอมือ , ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ 
 
 
 
 



๓๒ 

 

 ๒.๒.๑๑  การเกษตรกรรม 
 ต าบลเวียงยองมีพ้ืนที่ถือครองเพ่ือการเกษตร  รวม  ๒,๔๗๔  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  ๒๘.๗๘  
ของพ้ืนที่ทั้งหมด  ต าบลเกษตรกร  ๑,๑๓๐  ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ  ๖๐.๒๓ ของครัวเรือนใน
ต าบลเวียงยอง  ซึ่งการประกอยอาชีพทางการเกษตร   จ าแนกออกเป็น 
- ท านา        จ านวน   ๓๔๙  ครัวเรือน 
- ไม้ยืนต้น  เช่น  ล าใย   ฝรั่ง มะม่วง      จ านวน   ๑๖๙  ครัวเรือน 
- ปศุสัตว์                                    จ านวน  ๔๖๒  ครัวเรือน 
- ประมง  เลี้ยงสัตว์น้ า เช่น  ปลา  กบ       จ านวน    ๓๒   ครัวเรือน 

  
 ๒.๒.๑๒  การบริการพื้นฐาน  
 ๑)  การคมนาคม 

- ถนนลาดยางที่ติดต่อกับต าบลอ่ืนและอ าเภออ่ืน      ๓   สาย     (๑๕  กม.) 
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในต าบลมีจ านวน              ๔๒     สาย     (๒๑  กม.) 
- ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน                                   ๕๖    สาย     (๒๙  กม.) 
- ถนนดินที่ไปสู่พ้ืนที่การเกษตร                              ๒๔    สาย 
 

 ๒)  การโทรคมนาคม 
- โทรศัพท์สาธารณะ        ๘          แห่ง 

 
 ๓)  การไฟฟ้า 
 หมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้า  จ านวน  ๘  หมู่บ้าน   (จ านวน  ๑,๘๗๖  ครัวเรือน) 
 
 ๔)  แหล่งน้ าธรรมชาติและแหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 

- อ่างเก็บน้ า      จ านวน      ๑       แห่ง 
- แม่น้ า    จ านวน      ๒       แห่ง 
- ล าน้ า  ล าห้วย        จ านวน      ๑๖     แห่ง 
- ฝายน้ าล้น             จ านวน      ๑๐     แห่ง 
- บ่อน้ าบาดาล        จ านวน      ๒๓     แห่ง 
- บ่อน้ าตื้น          จ านวน    ๑๑๙     แห่ง 
- สระน้ า (ขนาดใหญ่)   จ านวน       ๖      แห่ง 

 
  ๒.๒.๑๓  ภัยธรรมชาติ 

๑) น้ าท่วม  ในฤดูฝนเมื่อฝนตกมากจะท าให้เกิดน้ าท่วมในหมู่ที่  ๓, ๔ ,๕,๖ ,๗ ,๘  
สาเหตุเนื่องจากล าเหมือง  แม่น้ า  ทางระบายน้ าตื้นเขิน  ประตูน้ าไม่สามารถปิด – เปิดได้  ราษฎร
ได้รับความเสียหายเกือบทุกๆ ปี  



๓๓ 

 

๒) วาตภัย  เกิดในช่วงฤดูแล้งช่วงเดือน  มีนาคม – เมษายน ของทุกปี  พ้ืนที่ได้รับ
ผลกระทบทุกหมู่บ้าน  ท าให้  ทรัพย์สิน  บ้านเรือน  และพืชผลทางการเกษตรของราษฎรได้รับความ
เสียหายเกือบทุกๆ ปี  

 
 ๒.๒.๑๔  สภาพลักษณะภูมิประเทศ 

ต าบลเวียงยอง  ลักษณะพ้ืนโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ ากวง  ล าน้ า
แม่สารบางปีในฤดูฝนจะมีน้ าท่วมขัง หมู่ที่  ๓, ๔ ,๕,๖ ,๗ ,๘  เกือบทุกปี 

 
  ๒.๒.๑๕  สภาพภูมิอากาศ 

ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  และจะมีฝนตกชุกช่วงเดือนสิงหาคม – 
กันยายน  ของทุกปี    ฤดูหนาวเริ่มตั้ งแต่ เดือน  พฤศจิกายน  - มกราคม  และฤดูแล้ ง                     
เดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน 
 
 ๒.๒.๑๖  มวลชนที่จัดตั้ง 
 ๑.  ลูกเสือชาวบ้าน         จ านวน   ๑๙   รุ่น 
 ๒.  ไทยอาสาป้องกันชาติ        จ านวน     ๔   รุ่น 
 ๓.  กองหนุนเพื่อความมั่นคง      จ านวน   ๒๐   คน 
 ๔.  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน     จ านวน   ๗๔   คน 
 ๕.  อส. ปปส.               จ านวน   ๒๐๐  คน 
 ๖.  อสม.                            จ านวน   ๑๑๒  คน 
 ๗.  สภาวัฒนธรรม                    จ านวน   ๔๐     คน 
 ๘.  ชมรมผู้สูงอายุ                     จ านวน   ๗๘๐  คน 
 ๙.  เกษตรหมู่บ้าน                    จ านวน   ๘      คน 
 ๑๐.อาสาสมัครเกษตร            จ านวน   ๖๔    คน 
 
 ๒.๒.๑๗  สถานที่ราชการที่ตั้งอยู่ในเขตต าบลเวียงยอง 
  ๑.ส านักงานที่ว่าการอ าเภอเมือง 
  ๒.ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมือง 
  ๓.ส านักงาน  ปศุสัตว์ จังหวัดล าพูน 
  ๔.ส านักงานเกษตรอ าเภอเมือง 
  ๕.ส านักงานพาณิชย์จังหวัดล าพูน 
  ๖.ศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติต าบลรอบเวียงยอง  (กศน.)   
  ๗.ส านักงานอัยการจังหวัดล าพูน 
  ๘.ส านักงานสรรพากรจังหวัดล าพูน 
  ๙.ส านักงานประมงจังหวัดล าพูน 
  ๑๐.ศาลจังหวัดล าพูน 



๓๔ 

 

  ๑๑.ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าพูน 
  ๑๒.ส านักงานสรรพสามิตจังหวัดล าพูน 
  ๑๓.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลเวียงยอง 
 
๒.๓  สภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยองต าบลเวียงยองในอดีต – ปัจจุบัน 

วิถีชีวิตของชาวไทยองต าบลเวียงยอง พบว่า ลักษณะที่ยังคงด าเนินกิจกรรมในวิถีชีวิตของ
ชาวไทยอง  ซึ่งถือได้ว่าเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นแต่คล้ายคลึงกับกลุ่มชาติพันธุ์ไท หรือ ไต ทั้ง ไทลื้อ 
ไทขึน  ไทยวน ไทยใหญ่ เป็นต้น ซึ่งวิถีชีวิต ในแต่ละด้านดังนี้   ด้านเกษตรกรรม หัตถกรรม 
ศิลปะการแสดง การแพทย์ พ้ืนบ้าน ด้านโภชนาการ ด้านสถาปัตยกรรม ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านศิลปกรรม  ด้านภาษา ด้านการแต่งกาย และด้านประเพณี
พิธีกรรม ดังนี้ 

 
 ๒.๓.๑ ด้านเกษตรกรรม  
 ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม ได้แก่ การท านา  การท าการเกษตรแบบผสมผสาน             
มีการเพาะปลูกผักสวนครัว รวมทั้งการท านาท าสวนอาทิ  การปลูกผลไม้ เช่น ล าไย  ลิ้นจี่ มะขาม
หวาน ส้มเขียวหวาน  และพุทรา  ในระยะหลังพบว่าชาวไทยองส่วนหนึ่งนิยมปลูกผลไม้อย่างอ่ืน
เพ่ิมข้ึน เช่น เงาะโรงเรียน  แก้วมังกร  มังคุดลองกอง และพืชผลไม้เช่นเดียวกับเกษตรกรในที่อ่ืนๆ 
หรือ  การปลูกดอกไม้ เช่น ดอกมะลิ  กุหลาบ เบญจมาศ  หรือ  การปลูกต้นไม้ เช่น ไผ่เลี้ยง  รวมทั้ง
การปลูกข้าว และยาสูบ  นอกจากนี้ ยังมีการเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่พันธุ์พ้ืนเมือง  กุ้ง   ปลาดุก  หมูขุน          
วัวขุน  และ นอกจากการเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์แล้ว ชุมชนยังท าการขายพันธุ์พืช ไม้ และขยาย 
พันธุ์สัตว์ด้วย รวมทั้ งมีหมอดินประจ าหมู่บ้ าน เ พ่ือให้ค าแนะน าและช่ วยเหลือแก่ชุมชน               
(มนูญ  ศรีประสาท, ๒๕๕๕ : สัมภาษณ์) 
 
 ๒.๓.๒  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ชุมชนไทยยองต าบลเวียงมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหลากหลาย
รูปแบบ เช่น การจัดระบบเหมืองฝาย  โดยมีหัวหน้าเหมืองฝาย จัดส่งน้ าไปยังไร่  นา  สวน               
มีการอนุรักษ์ป่าชุมชน การดูแลป่าต้นน้ าล าธาร โดยจัดตั้งคณะกรรมการป่าชุมชนขึ้น เพ่ือให้การ
บริโภคทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างคุ้มค่า มีกิจกรรมปลูกป่า กิจกรรมการบวชป่า 
กิจกรรมการสืบชะตาแม่น้ า หรือ การสู่ขวัญแม่น้ า ขณะเดียวกันมีการจัดการน้ าในบางชุมชน            
โดยท าเป็นระบบประปาหมู่บ้าน รวมทั้งมีการอนุรักษ์สัตว์ป่าอีกด้วย (พัชราภรณ์  ปัญญาเคิ่ง, ๒๕๕๕ 
: สัมภาษณ์) 
 



๓๕ 

 

 ๒.๓.๓  ด้านโภชนาการ 
 ภูมิปัญญาด้านโภชนาการ มีการปรุงอาหารและผลิตเครื่องปรุงอาหารพื้นเมือง เช่น ลาบ 
หลู้ ส้า พริกแกง ไส้อ่ัว แหนม  มีการผลิตใบชา  การแกะสลักผักและผลไม้   มีการถนอมอาหาร          
และแปรรูปอาหาร เช่นการท าปลาส้ม ปลาร้า  ถั่วเน่า  น้ าปู  แหนมต่าง ๆ เช่น  แหนมเห็ด  เนื้อปลา 
เนื้อควาย  เนื้อหมู การท าน้ าพริกตาแดง  น้ าพริกหนุ่ม   แคบหมู  รวมทั้งการท ากล้วยตาก             
และการแช่อ่ิมผลไม้ (บัวผัน  ไชยรัศมี, ๒๕๕๕ : สัมภาษณ์) 
 
 ๒.๓.๔  ด้านการแพทย์พื้นบ้าน 
 ภูมิปัญญาด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน ในชุมชนยังให้มีการยอมรับและเชื่อถือในภูมิปัญญา
พ้ืนถิ่นในการดูแลสุขภาพ ทั้งในตัวหมอเมือง (แพทย์ แผนโบราณ หรือ แพทย์พ้ืนบ้าน )   ซึ่งเป็นที่พ่ึง
ของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ที่รักษาด้วยการใช้สมุนไพร  ยาต้ม  เป่าคาถา  ย่ าขาง  ควากสุ่ย  
รวมทั้งหมอนวดแผนโบราณ (พระครูไพศาลธีรคุณ, ๒๕๕๕ : สัมภาษณ์) 
 
 ๒.๓.๕  ด้านหัตถกรรม    
 ชุมชนชาวไทยองต าบลเวียงยอง  มีการจักสานไม้ไผ่ เป็นของใช้ประจ าครัวเรือน เช่น 
การสานเข่ง  แห สุ่มไก่ หมวก ไซดักปลา ข้อง  แซะ ซ้าหวด สวิง แห และตุ้ม เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมี
งานแกะสลักไม้ ช่างปั้น  ช่างท าขลุ่ย สะล้อ ซอ ซึง  รวมทั้งช่างไฟ  ช่างไม้  ช่างเฟอร์นิเจอร์ ช่างปูน  
ช่างตีมีด   ในบางชุมชนมีงานประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง  ท าบายศรีสู่ขวัญ  กระทงใบตอง  และดอกไม้สด  
ส าหรับงานทอในชุมชน ได้แก่ การทอผ้าพ้ืนเมือง ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าทอ (จ๊กดอก)  รวมทั้งการทอเสื่อ
และสิ่ งที่ เป็นงานหัตถกรรมของชุมชน  อีกอย่ างหนึ่ งคือ  การท า ฟูกด้วยมือแบบยัดนุ่ น                       
(มยุรี  เตชะพลี, ๒๕๕๕ : สัมภาษณ์) 
 
 ๒.๒.๖  ด้านศิลปกรรม 
 ศิลปกรรม  เป็นผลงานที่ตั้งใจแสดงออกถึงความสวยงาม ประณีต ซึ่งมีรูปแบบ แนวคิด 
และพ้ืนที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับอาณาจักรล้านนา ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์ของชาวไทยอง ซึ่งอาจแยก
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ ประเภทจิตรกรรม ประเภทสถาปัตยกรรม และประเภทประติมากรรม 
 ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ ากวง สิ่งที่ยังคงมีการปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน พบว่า มีการงานด้าน
ศิลปกรรมที่พบอยู่ทั่วไป ทั้งงานศิลปกรรมที่เป็นช่างแบบชาวบ้าน และที่ผ่านระบบการศึกษาทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ (พัชราภรณ์  ปัญญาเคิ่ง, ๒๕๕๕ : สัมภาษณ์) 
 
 



๓๖ 

 

 ๒.๒.๗  ด้านศิลปะการแสดง 
 ภูมิปัญญาด้านศิลปะการแสดง ที่ยังคงมีอยู่ ได้แก่ การฟ้อนและการแสดงพ้ืนบ้านใน
ชุมชน  เช่น การแสดงการขับร้อง  ซอ ค่าว   มีการฟ้อนเล็บ  ฟ้อนดาบ ฟ้อนเทียน และฟ้อนเล็บ  
การเป่าขลุ่ย ปี่ การดีดซึง การตีกลองยาว และกลองปู่จา  การสีซอ และสะล้อ   

 ในปัจจุบันวัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดงของชาวไทยอง ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ ากวง ที่ยังคงมีการ
ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่  ซอ การฟ้อน และเครื่องดนตรี เป็นต้น (พระครูวรธรรมาภิรม, ๒๕๕๕ :
สัมภาษณ์) 

 
 ๒.๒.๘  ด้านภาษา 
 ภาษายอง หรือ ภาษาลื้อ เป็นภาษาหนึ่งในภาษาตระกูลไท (Tai Language family) 
สาขาตะวันตกเฉียงใต้ (Southwestern branch) เช่นเดียวกับภาษาไทยเหนือ หรือ ค าเมือง 
(Northern Thai) ภาษาไทลื้อและไทยอง ความจริงเป็นภาษาที่มีความคล้ายคลึงกันมากทั้งเรื่องเสียง 
ค า และประโยค จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นภาษาเดียวกัน 

ชาวไทยอง หรือ ชาวไทลื้อมีภาษาใช้เป็นของตนเอง และมีความแตกต่างที่จัดเป็นภาษา
หนึ่งในภาษาตระกูลไท ทั้งเรื่องเสียง ค า และประโยค แต่ไม่มากจนเป็นภาษาคนละกลุ่ม จึงจัดภาษา
ไทลื้อ ไทยกลาง ในภาคเหนือไว้ในกลุ่มเดียวกันภาษาไทลื้อและไทยอง มีภาษาคล้ายคลึงกันมากทั้งใน
เรื่องเสียง ค าและประโยค จะแตกต่างกันในระดับที่เป็นภาษาย่อยของกันและกัน เช่น บิน  แดง  ดาว 
ภาษาไทลื้อจะออกเสียงว่า บิ๋น  แด๋ง  ด๋าว  ภาษายองจะอ่านออกเสียง  บิ้น  แด้ง  ด้าว เป็นต้น             
(รุจยา  อาภากร. มปป:๑๖)  
  ในภาษาไทยอง  มักจะพบเห็นการเขียนตัวอักษรตัว “ร” หรือ “ย” ในหนังสือปั๊บสา 
เวลาอ่านมักจะเป็นเสียงอักษรตัว “ฮ” เสมอ  ส าหรับตัว  “ย” บางครั้งอ่านคงเสียงเดิมไว้ก็มี          
จะมีเป็นเสียง “ฮ”  ก็มีบ้าง  เช่น   รู้  เป็น  ฮู้ และ  ร้อง  เป็น  ฮ้อง  ฯลฯ 
  ยังมีศัพท์อีกมากมายเวลาเขียนในรูปเดิมตามอักษรเก่าและใหม่เวลาอ่านมักจะเปลี่ยนเป็น
เสียงอ่ืนได้  เช่นกัน  “ค” อ่านเป็นเสียง “ก” , “ด”  เป็นเสียง  “ล” , “ช”  เป็นเสียง  “จ”,  “บ”  
เป็นเสียง  “ว” , “ก”  เป็นเสียง “อ” และ “พ”  เป็นเสียง “ป”  เช่น  คน เปลี่ยนเสียงเป็น  กุน  
และ ช้าง  เปลี่ยนเสียงเป็น  จ่าง  และ  เชียงรุ่ง  เปลี่ยนเสียงเป็น  เจียงฮุ่ง ฯลฯ 
  อักษรไทยอง หรือ ไทลื้อ กับอักษรไทยวน (ล้านนา) ใช้ร่วมกัน  บางครั้งจะสะกดเหมือนกัน 
แต่ออกเสียงต่างกันโดยเฉพาะอักขระและสระ  เพราะอักษรและสระของไทยองมีน้อยกว่าไทยวน  แต่
อักษรธรรมจารในคัมภีร์จะเป็นอักขระลักษณะคล้ายกัน  แต่แตกต่างตรงการออกเสียง   

อักษรไทยอง หรือ ไทลื้อมีพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์มีลักษณะคล้ายและเหมือนชาว
ไทยวนมาก   ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับภาษาไทยปัจจุบัน จะเห็นว่าอักษรไทยอง หรือ ไทลื้อได้รับการ
ประยุกต์  เป็นภาษาล้านนาในปัจจุบัน  (พระครูวิสิฐปัญญากร, ๒๕๕๕ : สัมภาษณ์) 



๓๗ 

 

 ดังนั้นประวัติศาสตร์ของชาติพันธ์ของชาวไทยอง  การใช้ภาษาพูดและเขียนของชาวไทย
องในประเทศไทย  มีรูปแบบ ลักษณะเช่นเดียวกับชาวไทยองและชาวไทลื้อในประเทศพม่าและทาง
สิบสองปันนาของจีน  มีตัวอักษรเป็นของตนเองทั้งแบบเก่า และแบบใหม่ แบบเก่านั้นเหมือนกับ
อักษรล้านนาเขิน ลื้อ  และไทยอาหม  ล้วนแล้วแต่มีต้นก าเนิดมาจากอักษรมอญโบราณทั้งสิ้น                
(อุดม  รุ่งเรืองศรี. ๒๕๔๖ : ๑๘ – ๒๓) 

 
 ๒.๒.๙  ด้านการแต่งกาย 
 การแต่งกายของชาวไทยองในอดีต  จะสวมใส่ผ้าฝ้ายที่ท่อขึ้นเองจากด้ายธรรมชาติ         
การทอผ้ายกดอกของชาวยองใน จังหวัดล าพูน นั้น อาศัยฝีมือ อุปกรณ์และทักษะพ้ืนฐานของการ               
ทอผ้าแบบพ้ืนเมือง การทอผ้ายกนั้นใช้เทคนิคการขิด (Continuous Supplementary Weft)                  
ซึ่งเป็นเทคนิคที่ชาวไทยองคุ้นเคยและทอสืบทอดกันมานาน  เหมือนกับการทอลายขิดผ้าหลบ           
ด้วยเทคนิคการทอผ้าที่คุ้นเคย แต่ปรับเปลี่ยนลวดลายและวัสดุให้ดูหรูหรามากขึ้น ผู้หญิงชาวไทยอง
บริเวณ ต าบลเวียงยอง บ้านยู้ บ้านหลวย ซึ่งได้รับการถ่ายทอดการทอผ้ายกดอกมาจากคุ้มหลวง
ล าพูนจึงสามารถทอผ้ายกดอกได้อย่างงดงาม มีคุณภาพและสร้างชื่อเสียงให้แก่ จังหวัดล าพูน          
จนเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วประเทศ (เอกสารแผ่นพับร้านเพ็ญศิริไหมไทย, ๒๕๕๕) ซึ่งการแต่งกายของ
ผู้ชาย และผู้หญิงไทยองนั้นมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ คือ  การแต่งกายของผู้ชายทั้งเด็ก           
และผู้ใหญ่ จะแต่งกายด้วย ชุดไต คือจะสวมเสื้อแขนยาวผ่าหน้า คอกลมหรือคอตั้ง สวมเตี่ยวสะดอ 
เคียนหัวด้วยผ้าสีอ่อน  ส่วนผู้หญิงชาวยองจะสวมเสื้อแขนยาว ป้ายตรงด้านหน้า เรียกว่า “เสื้อปั๊ด” 
ตัดเย็บด้วยผ้าฝ้าย ชาวยองนิยมสีอ่อนเช่น สีขาว สีฟ้าหรือสีชมพู ในโอกาสพิเศษจะสวมเสื้อปั๊ดที่ตัด
เย็บด้วยผ้าแพรจีน ในฤดูหนาวจะสวมเสื้อก ามะหยี่สีด า บุนวม เรียก “เสื้อปุก”หญิงไทยองจะเกล้าผม
มวยสูง ใช้ผ้าโพกศีรษะ เคียนหัว เวลาออกนอกบ้าน ผ้าเคียนหัวใช้ผ้าสีอ่อน เป็นผ้าฝ้าย                       
หรือผ้าแพรจีน (พระครูไพศาลธีรคุณ และ แสวง  มาละแซม, ๒๕๕๕ : สัมภาษณ์)  
 
 ๔.๒.๙  ด้านประเพณี  พิธีกรรม  
 ประเพณีของชาวไทยองต าบลเวียงยองที่ยังคงมีการปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่แทบ
จะไม่มีอะไรแตกต่างไปจากเดิมมากนัก เพียงแต่ความเข้มข้นในความเชื่อถือและความพิถีพิถันเริ่ม
ลดลง อันเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในหลากหลายรูปแบบ ดังนั้นด้านประเพณี 
พิธีกรรม ที่ยังคงมีอยู่ได้แก่  การปฏิบัติพิธีทางพุทธศาสตร์บนพื้นฐานแบบพราหมณ์  อันประกอบด้วย
ความเชื่อด้านไสยศาสตร์  การนับถือผี  การสักการะเทวดาประจ าบ้าน  ประจ าเมือง  เทวดาประจ า
พระธาตุ ผีปู่ย่า  หรือแม้กระทั่งการเรียกขวัญ สู่ขวัญ  ส่งเคราะห์ เป่าคาถา เป่ากระหม่อม          
การประกอบพิธีก็จะมีผู้เฒ่าผู้แก่  หรือ อาจารย์วัด  (ปู่จารย์) เป็นผู้ท าพิธี  รวมทั้งความเชื่อเรื่องการ
ท านายโดยวิญญาณของชุมชน  เช่น  ผีหม้อนึ่ง การดูเมื่อ ดูหมอ การทรงเจ้า การบนบานศาลกล่าว
ต่อศาลเจ้าพ่อ/เจ้าแม่ ที่เป็นที่เคารพนับถือในชุมชนเพ่ือร้องขอในสิ่งที่ต้องการ และมีการเซ่นไหว้เพ่ือ
แก้บนเมื่อได้รับในสิ่งที่ต้องการ เป็นต้น   (พระครูภาวนาโสภิต, ๒๕๕๕ : สัมภาษณ์) 



บทที ่๓ 
วรรณกรรมและพิธีกรรมของชาวไทยองต าบลเวียงยอง 

 
 ประเพณีพิธีกรรมในวิถีชีวิตของชาวไทยองนั้น  มีลักษณะคล้ายกันในกลุ่มชาติพันธุ์ไท หรือ 
ไต ในล้านนา พิธีกรรม และประเพณีพ้ืนบ้านแต่ละแห่งเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความคิด ความเชื่อ ที่บรรพบุรุษได้สั่งสมสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน
ส่งผลให้กลุ่มชนแต่ละกลุ่มมีความเชื่อเก่ียวกับการด าเนินชีวิตแตกต่างกันไปตามสภาพของท้องถิ่นตาม
ค่านิยมและโลกทัศน์ของสังคมนั้น ส าหรับชาวไทลื้อ หรือ ยอง  ในประเทศไทยก็มีความเชื่อทั้งที่
แตกต่างกันและมีบางอย่างที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ความเชื่อหลายอย่างมีเหตุผลแฝงอยู่อย่าง
ลึกซึ้งถ้าปฏิบัติตามจะเกิดผลดีเพียงแต่โทษที่อ้างถึงค่อนข้างรุนแรงหรือเกินจริงและบางครั้งไม่
สามารถพิสูจน์ได้ ซึ่งอาจเป็นกุศโลบายในการปลูกฝังค าสั่งสอนโดยมีลักษณะเป็นข้อห้าม การส ารวม
กายและวาจา และประโยชน์ส่วนรวมเป็นต้น แต่ในปัจจุบันพิธีกรรม และประเพณี บางอย่างได้เสื่อม
สูญไปบ้างแล้ว และบางอย่างก็ก าลังจะสิ้นสุด ไปอย่างน่าเสียดาย  

ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันชาวไทยองยุคใหม่ในท้องถิ่นเห็นพิธีกรรม และประเพณีพ้ืนบ้าน             
เป็นเรื่องงมงาย ล้าสมัย มองไม่เห็นคุณค่าและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่แอบแฝงไว้ในประเพณี 
พิธีกรรม รวมถึงความเชื่อต่างๆ ที่ได้สั่งสมสืบต่อกันมาชาวไทลื้อ หรือ ยอง ต าบลเวียงยอง มีบรรพ
บุรุษที่อพยพจากเมืองยองในรัฐฉานด้านตะวันออกของพม่า เขตสิบสองพันนา ในมณฑลยูนนาน       
ของจีนในอดีต  เป็นกลุ่มคนที่มีประเพณีอันมีลักษณะเป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถีการด าเนินชีวิต         
ที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างกิจกรรมในทางพุทธศาสนา  กับความเชื่อในการนับถือผีเข้าด้วยกัน
จนท าให้แบบแผนของประเพณีมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง  ชาวไทยองกลุ่มนี้แม้จะอยู่อาศัยในตัว
อ าเภอเมืองมาเป็นเวลานานกว่าร้อยปีแต่ยังคงรักษาวัฒนธรรมแบบชาวไทยองในบางเรื่อง เช่น               
ใช้ภาษาลื้อยองเป็นภาษาพูดสื่อสารระหว่างคนในชุมชนเดียวกัน ขณะเดียวกันได้รับเอาประเพณี 
วัฒนธรรมของคนไทยวน เช่น ประเพณีท่ีเกี่ยวกับชีวิตทั้งการเกิดและการตายมาผสมผสานกับของตน
จนสามารถกลมกลืนเข้ากันได้ดี เกิดเป็นพิธีกรรม และประเพณีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและแทบจะ
แยกไม่ออกว่าประเพณี พิธีกรรมใดเป็นของชาวไทยอง หรือชาวไทยวน ซึ่งในรอบ ๑๒ เดือน  
ประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยองทีส่ าคัญ  มีดังนี้ 
 
๓.๑  ประเพณีพิธีกรรมของชาวไทยอง 
  

 ๓.๑.๑  ประเพณีปีใหม่เมือง  
เมื่อใกล้ถึงเดือนเมษายนของทุกปี ชาวบ้านในต าบลเวียงยองทุกครอบครัว จะเตรียมการ

ฉลองปีใหม่ด้วยการตระเตรียมเงิน และข้าวของต่าง ๆ เพ่ือท าบุญ บริโภค และแบ่งปันกันในหมู่เครือ
ญาติ ในช่วงวันปีใหม่เมืองชาวบ้านในต าบลเวียงยองจะถือเป็นการพบปะเยี่ยมเยียนกันระหว่างญาติ
มิตร และเพ่ือนฝูงด้วย เพราะถ้าไม่ใช่ช่วงวันปีใหม่ชาวบ้านในต าบลเวียงยองส่วนใหญ่ก็จะท างานโดย
ไม่ค่อยมีเวลาไปพบปะสังสรรค์กัน แต่พอช่วงวันปีใหม่ทุกครอบครัวจะหยุดงานนาน ๗ – ๑๐ วัน           



๓๙ 

 

หรือนานกว่านั้น เพ่ือไปเยี่ยมเยียนญาติมิตร ผู้เฒ่าผู้แก่ หรือเพ่ือนฝูงที่อยู่ห่างกันออกไปในหมู่บ้าน 
ต าบล อ าเภอ หรือจังหวัดอ่ืน   

เริ่มจากวันที่ ๑๓ เมษายน ถือว่าเป็นวันสังขารล่อง จะมีการยิงปืน จุดประทัด จุดสะโป๊ก 
ตีเกราะ เคาะไม้ เพ่ือเป็นการขับไล่สิ่งไม่ดีหรือสิ่งชั่วร้ายออกไป รุ่งเช้าทุกบ้านจะเก็บกวาดบ้านให้
สะอาดสะอ้าน และผู้หลักผู้ใหญ่จะท าพิธีสระผม หรือด าหัวสังขาร เพื่อไล่เสนียดจัญไร 

รุ่งขึ้นวันที่ ๑๔ เป็นวันเนา หรือวันเน่า  เป็นวันที่ชาวบ้านในต าบลเวียงยองถือว่าเป็นวัน
ศักดิ์สิทธิ์ ห้ามแช่ง ห้ามด่าทอกัน โดยเฉพาะเด็ก ๆ จะถูกก าชับเป็นพิเศษในเรื่องของการพูด                
เพราะชาวบ้านในต าบลเวียงยองเชื่อว่าหากใครแช่งหรือด่าทอกันในวันนี้ ผลของค าแช่งหรือด่านั้นจะ
เป็นจริง และจะย้อนมายังผู้แช่งหรือด่าด้วย ในวันนี้แม่บ้านจะตระเตรียมอาหารและขนมเพ่ือจะน าไป
วัดในวันรุ่งขึ้น มีการห่อขนมชนิดต่าง ๆ  ขนมที่นิยมห่อกันมากที่สุดคือขนมเทียน หรือที่ชาวบ้านใน
ต าบลเวียงยองเรียกว่าขนมจ็อก ส าหรับพ่อบ้านก็จะมีการล้มวัว ล้มควาย  หรือหมู เพ่ือเตรียมเป็น
อาหารส าหรับไปวัดส่วนหนึ่ง และส่วนหนึ่งหรือส่วนมากจะเตรียมเป็นอาหารส าหรับไว้ต้อนรับ
แขกเหรื่อ ญาติ มิตร เพื่อนฝูง ที่จะแวะมาเยี่ยมเยียน สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือ สุรา ส่วนมากชาวบ้านใน
ต าบลเวียงยองจะหมักเหล้าขาวหรือเหล้าสาโทเตรียมไว้ก่อนที่จะถึงวันปีใหม่ประมาณ ๑๕ – ๓๐ วัน    

ชาวบ้านในต าบลเวียงยอง ผู้ เฒ่า ผู้แก่ พร้อมกับทางวัดจะช่วยกันท าเสวียนไม้ไผ่             
ซึ่งโดยมากนิยมท าจากไม้ไผ่เรี้ย หรือที่ภาษาเหนือเรียกว่า “ไม้เฮ้ีย” คุณสมบัติของไม้เฮ้ีย                
คือบางท าง่าย ท าเป็นเสวียนใหญ่กลมเป็นฐานข้างล่างและท าเล็กลงไปเพ่ือตั้งซ้อนกันจนถึงยอดพระ
เจดีย์ทราย ชาวบ้านในต าบลเวียงยองโดยเฉพาะหนุ่มสาวและเด็ก ๆ ก็จะช่วยกันขนทรายจากบริเวณ
ท่าน้ าที่มีทรายที่ใกล้ที่สุด ส่วนใหญ่ชาวบ้านในต าบลเวียงยอง จะขนทรายจากแม่น้ ากก  บรรดาหนุ่ม
สาวก็จะถือโอกาสในวันนี้ได้อยู่ใกล้ชิดเกี้ยวพาราสีกันการท าธงหรือตุง จะท าโดยผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีฝีมือใน
ด้านการตัดตุง การท าตุงจะใช้กระดาษสีต่าง ๆ หลายสี  ตัดด้วยกรรไกเป็นรูปต่าง ๆ โดยมากเป็นพวง
ห้อยรูปเครือเถา อีกแบบหนึ่งเป็นตุงรูปสัตว์ ๑๒ ราศ ีตุงนี้จะใช้ด้ายผูกกับกิ่งไม้ไผ่ หรือก่ิงใบเหียง          

รุ่งเช้าของวันที่ ๑๕ น าไปปักบนเจดีย์ทราย การไปรดน้ าด าหัวผู้ที่ตนเคารพนับถือ นิยม
แห่กันไปเป็นกลุ่มๆ ในวันพญาวัน หรือวันที่ ๑๕ เมษายน หลังจากที่ช่วงเช้าจะเป็นการท าบุญตัก
บาตร ถวายสังฆทานที่วัด สาย เป็นการท าพิธีตานตุง และช่วงบ่ายจึงไปรดน้ าด าหัว  โดยมากจะเป็น
พวกหนุ่มสาว เอาฆ้อง กลองไปแห่ด้วย กลองที่นิยมใช้คือกลองยาว เมื่อแห่ไปถึงบ้านที่ต้องการด าหัว
แล้ว ทั้งหมดก็จะข้ึนไปบนบ้านประเคนของให้แก่ผู้ที่ตนเคารพนับถือ ผู้นั้นก็จะรับเอาของแล้วให้ศีลให้
พร ค าให้พรส่วนมากจะเป็นค าร่าย ภาษาพ้ืนเมือง ผสมกับภาษาบาลี  
 การแต่งกายในเทศกาลสงกรานต์ ชาวบ้านในต าบลเวียงยองส่วนใหญ่นิยมแต่งตัวตาม
สมัยนิยม แต่ปัจจุบันการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าตามแบบฉบับของชาวไทยอง หรือ ตามแบบล้านนาก าลัง
กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง ชาวบ้านในต าบลเวียงยองมีความภาคภูมิใจในความเป็นคนเมือง หรือ



๔๐ 

 

คนเหนือมากขึ้น จะมีการประแป้ง ห้อยดอกมะลิ ทัดดอกไม้สีสันต่างๆ  การขึ้นท้าวทั้งสี่ คือการ
อัญเชิญท้าวจตุโลกบาลทั้ง ๔ องค ์มารับเครื่องสังเวย ท าที่วางเครื่องสังเวย คือ นิยมเอาไม้มาตีไขว้กัน
ออกไปทั้งสี่ด้าน ด้านบนวางแผ่นไม้สี่เหลี่ยมเอาไว้ เครื่องสังเวยท าเป็นกระทง ซึ่งท าด้วยกาบกล้วย
และใส่เครื่องสังเวย เครื่องแกงส้มแกงหวาน หมากพลู ชุดละ ๔ อัน ครบแล้วไปเชิญอาจารย์มาเชิญ
เทพจตุโลกบาลทั้งสี่มารับเครื่องสังเวยในวันปากปีคือเลยวันที ่๑๕ หรือวันพญาวันไปแล้ว  
 การสืบชะตาบ้าน นิยมท ากันหลังจากเลยช่วงสงกรานต์ไปแล้ว ๗ วัน หรือบางหมู่บ้าน
อาจจะท าพิธีในวันปากปี หรือวันที่ ๑๖ เมษายน ชาวบ้านในต าบลเวียงยองที่อยู่ในหมู่บ้านก็จะนัด
หมายกัน เพ่ือมาช่วยจัดเตรียมข้าวของ ตั้งแต่การสานแตะ และน าไม้ค้ ามารวมกัน เครื่องสืบชะตา
บ้านนี้จะจัดท าเป็น  ๕ ชุด มีเครื่องแกงส้มแกงหวาน ๘ ชุด หรือเรียกว่าใส่เครื่องแปด                          
อันประกอบด้วยเครื่องแกงส้มแกงหวาน ๘ ชุด จ่อน้อยตุงไจย ๘ ชุด ต่อ ๑ แตะ หรือ ๑ กระทง ผู้ท า
พิธีสืบชะตาบ้านจะเป็นพระภิกษุสงฆ์ในวัดของหมู่บ้าน หรือนิมนต์มาจากวัดหมู่บ้านใกล้เคียง การท า
พิธีสืบชะตาบ้านนี้ ตามหลักศาสนาพุทธแล้วไม่ไม่มีการท าพิธีนี้ แต่ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าพุทธกับ
พราหมณ์นั้น มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านในต าบลเวียงยองในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย ซึ่งรวมทั้ง
ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ ากกด้วย 
 และในวันที่ ๑๖ เมษายน  นี้ชาวไทยองส่วนใหญ่จะทราบดีว่าจะมีการประกอบพิธี
สักการะเทวบุตรหลวง วัดหัวขัวซึ่งชาวไทยองในเมืองล าพูนจะไปสักการะ โดยการน าธูปเทียน ดอกไม้
สีสวย เสื่อผ้าไปบูชา  ตามความเชื่อที่ปรากฏหลักฐานมีอยู่ว่า  เตวบุตรตัง ๔ มีชื่อเรียงตามล าดับ คือ 
สุระณะ ปัทธิยะ ลักขะณา เทวต๋า  มีความเป็นมาว่าใน พ.ศ. ๒๓๔๘ รัชกาลที่ ๑ ได้ให้เจ้าลังกาวิละ 
น าเอาชนเผ่าไทยมาตั้งรกรากอยู่เหนือของไทยโดยเฉพาะที่ล าพูน – เชียงใหม่ เฉพาะชาวยอง            
ได้มาทางฝั่ งตะวันออกของแม่น้ ากวง  คือ พวกเจ้านายที่มาจากเมืองยองมีวั ดประจ าคือ                   
วัดหัวข่วงราชฐาน ได้มาอยู่ที่บ้านเวียงยองได้มาตั้งวัดชื่อวัดหัวข่วงนางเหลือง ปัจจุบันเป็นวัดร้าง                 
อยู่เหนือวัดหัวขัว ห่างประมาณ ๒๐๐ เมตร ต่อมาถูกน้ าแม่กวงเชาะ  จึงย้ายมาอยู่ที่วัดหัวขัว                
ในปัจจุบันในราว พ.ศ. ๒๓๕๗ และได้น าเตวบุตรหลวง หรือ เทวบุตรหลวง มาไว้ในวัดหัวขัวด้วย          
ชาวยองในที่ต่างๆ จะไม่กล่าวถึงเตวบุตรหลวงจะมีการพูดถึงว่ามีการตั้งแท่นสักการะในที่ต่างๆ 
หากแต่จะมีเฉพาะในต าบลเวียงยอง  และวัดหัวขัวที่มีศาลเตวบุตรหลวงตั้งอยู่แห่งเดียว และแห่งแรก
มีมาจนถึงปัจจุบัน 
 
 ๓.๑.๒ ประเพณียี่เป็ง  
 ประเพณียี่เป็ง เป็นประเพณีส าคัญของชาวไทยองที่จัดในวันเพ็ญ (ขึ้น ๑๕ค่ า) เดือนสอง 
ซ่ึงเดือนสองทางจันทรคติของล้านนา จะตรงกับเดือนสิบสองของภาคกลาง   ในภาษาค าเมืองของทาง
เหนือ “ยี่” แปลว่า สอง และค าว่า “เป็ง” หมายถึง เพ็ญ หรือพระจันทร์เต็มดวง  



๔๑ 

 

 ในพงศาวดารโยนกและจามเทวี มีบันทึกว่าครั้งหนึ่งได้เกิดอหิวาตกโรคขึ้นในแคว้นหริภุญ
ไชย ท าให้ชาวเมืองต้องอพยพไปอยู่เมืองหงสาวดี นานถึง ๖ ปี จึงจะเดินทางกลับมายังบ้านเมืองเดิม
ได ้เมื่อเวลาเวียนมาถึงวันที่จากบ้านจากเมืองไป จึงได้มีการท ากระถางใส่เครื่องสักการะ บูชาธูปเทียน
ลอยตามน้ า เพ่ือให้ไปถึงญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับไป เรียกว่า การลอยโขมด หรือลอยไฟ  ประเพณีใน
เทศกาลวันเพ็ญ  เดือน ๑๒ ซึ่งแต่เดิมนั้นพิธีส าคัญของเทศกาลนี้อยู่ที่พิธีกรรมตั้งธรรมหลวงหรือฟัง
เทศน์มหาชาติ  ชาวบ้านในต าบลเวียงยองจะมีการประดับประดาวัดวาอารามบ้านเรือน ด้วยประทีป
โคมไฟ โคมระย้า ท าอุบะดอกไม้ไปถวายวัด ท าซุ้มประตูป่าด้วยต้นกล้วย อ้อยก้านมะพร้าว เตรียม
ข้าวปลาอาหารเป็นพิเศษ เช่น ห่อนึ่ง แกงอ่อม แกงฮังเล ลาบ และขนมต่าง ๆ ไปท าบุญ บางแห่งมี
พิธีกวนข้าวมธุปายาสหรือบ้างเรียก ข้าวพระเจ้าหลวง ถวายเป็นพุทธบูชาในตอนเช้ามืดของวันเพ็ญ
เดือน ๑๒ นี้ด้วย จากนั้นก็จะมีการทานขันข้าวหรือส ารับอาหาร ไปถึงบรรพชนคนตาย ถวายอาหาร
และกัณฑ์เทศน์แด่พระภิกษุสงฆ์ และมีการฟังธรรมมหาชาติตั้งแต่เช้าถึงกลางคืน บางแห่งก็จะมีการ
สืบชะตาด้วย   จะมีการปล่อยโคมลอย  เรียกว่า "ว่าวฮม" หรือ "ว่าวควัน" ในช่วงพลบค่ าจะมีการ
เทศน์ธรรมชื่อ  "อานิสงส์ผางประทีป" และชาวบ้านในต าบลเวียงยองจะมีการจุดประทีสหรือประทีป 
โคมหูกระต่าย โคมแขวน  เป็นพุทธบูชากันทุกครัวเรือนสว่างไสว หนุ่มสาวก็จะมีการเล่นบอกไฟ 
แข่งขันบอกไฟ และปล่อยว่าวไฟ กันอย่างสนุกสนาน 
 

๓.๑.๓  พิธีกรรมส่งเคราะห์ 
การส่งหรือพิธีกรรมในการสังเวยตามแบบล้านนา เมื่อมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้น  เช่น ความ

เจ็บป่วยที่รักษาไม่หาย  ประสบเหตุ เช่นไฟไหม้บ้าน หรือมีเคราะห์ร้ายต่างๆ บ่อยครั้ง ซึ่งเชื่อกันว่า
อาจมีมีสาเหตุเนื่องจากถูกผีหรืออ านาจอื่นกระท า   การแก้ไขอย่างหนึ่งคือ   การส่งหรือการสังเวยแก่
เทพหรือผีนั้นๆโดยตรงเพ่ือจะได้พ้นจากสภาพที่เลวร้ายนั้น ๆ ได้  ซึ่งพิธีส่งมีหลายชนิด เช่น ส่งขึด            
ส่งกิ่ว  ส่งผีส่งเทวดา   ส่งเคราะห์ ส่งแถนเป็นต้น   ซึ่งในพิธีกรรมการส่งจะมีเครื่องประกอบพิธีกรรม
และค าสังเวยแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของการส่ง โดยทั่วไปที่ต้องเตรียมมีดังนี้ 

๑. เครื่องแสดงความยกย่อง  อันประกอบด้วย ข้าวตอกดอกไม้ ธูป เทียน 
๒. เครื่องประกอบยศ ซึ่งมี ช่อ (ธงสามเหลี่ยมขนาดเล็ก) และทุง (ธงตะขาบ)                  

ทั้งนีอ้าจมีฉัตรด้วยก็ได้  เทียนค่าฅิง (เทียนสูงเท่ากับความสูงของเจ้าชาตา) สีสายหรือสายน้ ามันค่าฅิง                
(ไส้ประทีปยาวเท่าตัวเจ้าชาตา) ผ้าขาว ผ้าแดง ห่อเงิน ห่อทอง ฯลฯ 

๓. อาหารและเครื่องขบเคียวอันประกอบด้วย แกงส้ม แกงหวาน ข้าว ขนม มะพร้าว 
กล้วย อ้อย หมาก พลู บุหรี่ 

๔. เครื่องสังเวยตามวัตถุประสงค์ เช่น ดินหรือแป้งที่ปั้นเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ  
๕. เครื่องทานประกอบ เช่น สัตว์ส าหรับปล่อยเพื่อสะเดาะเคราะห์ หน่อกล้วย หน่ออ้อย 

ไม้ค้ าต้นโพธิ์ เป็นต้น 



๔๒ 

 

๖. การจัดชุดและต าแหน่งของเครื่องสังเวย ตลอดถึงการจัดวางเครื่องบูชาเมื่อเสร็จสิ้น
พิธีกรรม 

๗. ค าโอกาสหรือค ากล่าวในการสังเวยอันเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการสังเวย 
๘. เครื่องค านับครูของอาจารย์ (มัคคนายก) ผู้ประกอบพิธี  ซึ่งมักจะประกอบด้วยดอกไม้

ธูปเทียน หมากพลู เมี่ยง บุหรี่ และเงินตามอัตรา ทั้งนี้การจัดอุปกรณ์ในพิธีอาจจัดวางบนจานสังกะสี 
ใส่พาน ใส่ฅวัก คือ กระทง ใส่สะทวง คือ กระบะบัตรพลีท าด้วยกาบกล้วยหรือวางบนตะแกรงไม้ไผ่
สานก็ได้ 

เมื่อท าพิธีเสร็จแล้วก็จะน ากระบะไปวางตามทางแยกหรือทางแพ่ง   ซึ่งเชื่อเป็นสถานที่ที่
มีผีมาชุมนุมกัน ชนิดของพิธีส่ง เช่น 

ส่งพญานาค พิธีส่งพญานาคหรือขอที่ดินจากพญานาคนี้เป็นขั้นตอนหนึ่งในการปลูกเรือน
ของชาวไทยองกล่าวคือ  เมื่อเจ้าของเรือนใหม่ได้เตรียมไม้เครื่องเรือนต่างๆ  พร้อมแล้วก็จะขุดหลุม
เพ่ือจะลงเสาเรือนซึ่งก่อนที่จะขุดหลุมนั้น เจ้าของเรือนจะต้องท าพิธี ส่งพญานาค หรือขอที่ดินจาก
พญานาคเสียก่อนทั้งนี้เพ่ือความอยู่เย็นเป็นสุขของบุคคลในเรือนนั้น ๆ 

ส่งไฟไหม้ หรือ ปูชาส่งไฟไหม้ เป็นพิธีกรรมที่ชาล้านนาจะท าขึ้นเมื่อเกิดไฟไหม้วัด บ้านยุ้ง
ข้าวหรือกองข้าวในนา เป็นต้น เมื่อจัดพิธีนี้แล้วจึงจะสามารถปลูกสร้างอาคารในบริเวณไฟไหม้นั้นได้  

ส่งแม่เกิด หรือบางแห่งเรียกว่า ส่งเกิด นี้เป็นพิธีกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือสังเวยแก่แม่ซื้อ เมื่อเห็น
ว่าทารกหรือเด็กป่วยไข้กระเสาะกระแสะร้องไห้กวนโยเยบ่อย  เชื่อกันว่าแม่เกิด หรือแม่ซื้อซึ่งเป็น
วิญญาณนั้นจะมารับเอาเด็กไปอยู่ด้วย ดังนั้นการท าพิธีส่งแม่เกิดหรือสังเวยแก่แม่ซื้อนี้จึงเป็นการ
กระท าเพ่ือให้แม่ซื้อพอใจและยุติการกระท าที่จะน าตัวเด็กไปอยู่ด้วยเสีย 

ส่งวานเกิด หรือ ส่งพ่อเกิดแม่เกิด เป็นพิธีที่ท าขึ้นเมื่อเห็นว่าเด็กหรือทารกป่วย
กระเสาะกระแสะ มีแนวโน้มว่า วานหรือญาติในปรภพจะมารับตัวเด็กนั้นให้กลับคืนไปอยู่ในสภาพ
วิญญาณเหมือนเดิม พิธีส่งวานเกิด นี้เป็นพิธีที่ท าต่อจากการส่งเกิดหรือส่งแม่เกิด  กล่าวคือ จะมีการ
ส่งแม่เกิดคือส่งแม่ซื้อในวันแรก และวันต่อมาจะมีการส่งวานเกิดวานเกิด ในที่นี้มีความหมายว่าญาติที่
เกี่ยวข้องกับการเกิดของทารกดังจะเห็นได้จาก ค าโอกาส หรือโองการสังเวยในพิธีนี้ ซึ่งผู้ที่เชิญมารับ
เครื่องสังเวยนั้นได้ถูกระบุว่าเป็น “เสี่ยว”  “ยี่เสี่ยว”และ “เสี่ยวสหายทังสอง”ซึ่งแปลว่าผู้มารับเครื่อง
สังเวยนั้นเป็นเกลอกับบิดามารดาของเด็ก และในบางตอนก็เรียกเป็น “พ่อเกิดแม่เกิด” และ”พ่อยี่แม่
ยี่” ด้วยเช่นกัน ดังนั้น เมื่อทารกนั้นเติบโตขึ้นก็เกรงไปว่าบิดามารดาซึ่งอยู่ในสภาพของวิญญาณจะมา
รับตัวเด็กทารกนั้นไปจึงต้องมีเครื่องสังเวยต่างๆ  เพ่ือเอาใจ  พร้อมกับอ้างว่าเด็กนั้นได้ระคนกับสิ่งที่
น่าขยะแขยงเช่นกินเขียดแห้ง กินทาก กินตับของอีกาหรือดวงตาของอ่ึงอ่าง  เป็นต้น มาแล้ว เพ่ือให้
บิดามารดาในภาควิญญาณนั้นเกิดรังเกียจแล้วคลายความรักและผูกพันในเด็กนั้นไป 
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ส่งโลกาวุฑฒิ หรือโลกวุฒิเป็นพิธีส่งหรือการสังเวยเพ่ือให้พ้นจากการกระท าที่เป็น             
โลกหาณีหรือการกระท าที่เกิดความเสื่อมแก่โลก ซึ่งจากข้อที่ก าหนดไว้ในคัมภีร์ชื่อโลกสมมติราช 
พบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับต าแหน่งที่ปลูกเรือนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งหากผู้ปลูกเรือนกระท าเข้าลักษณะ
ดังกล่าวนั้น ย่อมจะเป็นที่ติฉินของผู้อ่ืน ดังนั้น การส่งโลกาวุฑฒิ จึงเป็นวิธีการที่จะแก้ไขความผิด
ดังกล่าวนั้นได ้

ส่งหาบ พิธีส่งหาบนี้ท าขึ้นเมื่อเด็กที่มีอายุ  ๑ ปี  ถึง ๑๐  ปี เป็นพยาธิ คือเจ็บไข้ได้ป่วย
เนืองๆ  เช่นอาจเป็นเด็กพุงโรก้นปอด เป็นตานขโมย เป็นโรคผิวหนังมีผื่นคันไม่รู้จักหาย ร่างกายไม่
แข็งแรงหรือขี้แยผู้เฒ่าผู้แก่หมอยา   หรืออาจารย์ผู้ประกอบพิธีอาจแนะให้  ส่งหาบส่งคอน ส่งวาน
เกิดส่งแถนหรือส่งเทวดาแล้วแต่อาการเจ็บไข้นั้นๆ    ตามที่เห็นว่าเหมาะสม    และในการส่งหาบนั้น
จะใช้   กวยตีนช้าง (อ่าน “ก๋วยตี๋นจ๊าง”) (ตะกร้าสานให้ตาห่างๆ  มีลักษณะคล้ายเท้าช้าง  เมื่อจะใช้
ต้องเอาใบตองกรุด้านในเสียก่อน)ขนาดกว้างประมาณ ๗ นิ้ว สูงประมาณ ๙ นิ้ว จ านวนสามหาบคือ
สามคู่  เพ่ือท าพิธีส่งในตอนเย็นวันและหาบรวมสามวันแต่ละหาบบรรจุเครื่อง  ๔ คือเครื่องสังเวย
ต่างๆ อันประกอบด้วยดอกไม้ธูปเทียนกล้วย   อ้อยมะพร้าว   ข้าวต้มขนมและอาหารตามก าหนด
โดยเฉพาะจะต้องมีเงิน  ๓  บาทห่อด้วยผ้าขาวมีดินจากจอมปลวกหรือขี้ผึ้งหรือแป้งปั้นเป็นรูปสัตว์
เลี้ยงอย่างละ ๑ ตัวและให้มีรูปปั้นชายหญิง ๑ คู่ อยู่ในหาบนั้น 

ส่งหาบส่งหาม  เป็นพิธีกรรมของพรานป่าเพื่อเลี้ยงผีป่าที่ดูแลรักษาสัตว์ป่าซึ่งพรานเรียกผี
ป่านี้ว่าพระยาแก้วพรานป่าจ่าเนื้อ    พิธีส่งหาบส่งหามนี้บางแห่งก็เรียกว่าส่งหามส่งคอน พิธีส่งหาบ
ส่งหามหรือส่งหาบส่งคอนจะท าก่อนที่พรานจะช าแหละเนื้อสัตว์แบ่งปันส่วนแบ่งกัน    พิธีส่งหาบส่ง
หามหรือส่งหาบส่งคอนจะท าดังนี้   พรานจะตัดเอาเนื้อและเครื่องในสัตว์มาท าเป็นชิ้นหาบและชิ้น
หาม หรือชิ้นคอน โดยน าเนื้อและเครื่องในสัตว์ท าเป็นพวงเล็ก ๆ  ขนาดเท่ากับหัวแม่มือ ๒ พวงเสียบ
ติดกับปลายไม้ไผ่เล็กๆ ยาวประมาณ ๑ คืบข้างละ ๑ พวงซึ่งเรียกว่า ชิ้นหาบ จากนั้นก็น าเนื้อและ
เครื่องในท าเป็นพวงเล็กๆ ขนาดหัวแม่มืออก ๑ พวง เสียบติดกับไม้ไผ่โดยให้พวงเนื้อนั้นอยู่ตรงกลาง
ไม้ไผ่ซึ่งเรียกว่า ชิ้นหาม แต่ถ้าให้พวงเนื้อนั้นค่อนไปทางปลายไม้ข้างใดข้างหนึ่ง  ก็จะเรียกว่า ชิ้นคอน 
หลังจากท าชิ้นหาบและชิ้นหามหรือชิ้นคอน เสร็จแล้วก็น าไปถวายแก่พระยาแก้วพรานป่าจ่าเนื้อ โดย
ใช้มีดถากต้นไม้แล้วเอาชิ้นหาบชิ้นหามหรือชิ้นคอนเหน็บติดกับต้นไม้นั้นพร้อมกับกล่าว ค าถวาย 

ส่งฮ่า แมลงเพลี้ยง แมลงบุ้ง นก หนู คนโบราณล้านนาในสมัยก่อน  ถ้ามีสัตว์ต่างๆแมลง
ต่างๆ  เป็นต้นว่านก  หนู บุ้ง หรือเพลี้ยง ลงกินพืชพันธุ์ธัญญาหารในไร่ในนาข้าวกล้าหรือในไร่ใน
สวน   ท่านว่าเป็นอุบาทว์ชนิดหนึ่งหรือบางแห่งก็ว่าฮ่า (หรือห่าลง)  ก็มักจะกระท าพิธีส่งหรือบูชา
เพ่ือให้พ้นจากความเลวร้ายนั้น ๆ ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ใดก็ให้ท าพิธีส่งในที่เกิดเหตุ นั้น 

ส่งอุบาทว์ ๘ ประการ หรือ อภิไทโภวิบาทว์  อุบาทว์คือสิ่งที่น ามาซึ่งความเป็นเสนียด
จัญไรให้แก่ตัวเอง  แก่ครอบครัวและแก่บ้านเมือง ซึ่งสิ่งที่เป็นอุบาทว์นี้หมายรวมทั้งความไม่ดี ไม่งาม
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ต่าง ๆ ที่จะท าให้วิถีชีวิตของผู้ประสบพบเห็นยังลางร้ายต่างๆ เช่น เดียวกับขึด  คือเป็นการแสดงให้
เห็นเหตุกาลต่าง ๆ  เรียกว่าลางสังหรณ์  ซึ่งอาจมาในรูปของสัตว์ ๒ เท้า ๔ เท้า สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์
น้ า สัตว์ปีกซึ่งถือกันว่าเทวดามาแสดงนิมิตให้เห็นเรียกว่า อุบาทว์ ทั้งนี้สิ่งที่เห็นนั้นอาจจะเห็นเป็นของ
แปลกพิศดารหรือที่ไม่เคยพบเคยเห็นก็ได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังได้ฝัน ถือเป็นลางมาบอกเหตุล่วงหน้า 
เมื่อได้พบได้เห็นได้ยินได้ฟังแล้ว  โบราณาจารย์ล้านนาท่านให้รีบหาทางแก้ไขเสียภายใน ๓ - ๕ วัน 
เมื่อเจอเหตุการณ์เช่นนี้ในบ้านในเรือนเราท่านให้รีบจัดพิธี  บูชาส่ง ถอน สะเดาะเคราะห์ หรือ         
รดน้ ามนต์เสีย เหตุการณ์ร้ายก็จะไม่เกิดขึ้น  
 ส่งเคราะห์ บุคคลที่ถูกใส่ความ ประสบอุบัติเหตุ เป็นไข้ ค้าขายขาดทุน ท างานมัก
ผิดพลาดหรือเกิดความเสียหายบ่อยๆ  ถือว่าบุคคลผู้นั้นมีเคราะห์มากระทบ  การส่งเคราะห์จะท าให้
เคราะห์ทั้งหลาย ตกไปได้ 
 ส่งเคราะห์เรือน    พิธีส่งเคราะห์เรือนนี้ถือกันว่าเป็นพิธีกรรมที่จัดท าขึ้นเมื่อเห็นว่ามี
ผู้ป่วยหนักจนอาจถึงแก่ชีวิต  เมื่อท าพิธีนี้แล้วจะท าให้ผู้ป่วยนั้นพ้นจากความป่วยไข้หรืออุปัทวันตราย
ทั้งปวง และช่วยให้เกิดศิริมงคลแก่สมาชิกในเรือนหรือในครอบครัว 
 ส่งขึด   คือพิธีกรรมอย่างหนึ่งในการแก้ไขสภาพความอัปมงคลซึ่งตกแก่ผู้กระท าผิดจารีต
ของสังคม หรือที่เรียกว่า ต้องขึด ซึ่งจ าเป็นจะต้องแก้ไขโดยการ ส่งขึดหรือ ถอนขึด 
 ส่งกิ่ว   “กิ่ว” มีความหมายว่าชะตาชีวิต, โชควาสนาหรือดวง ในปัจจุบัน   ดังที่มักพูด
เป็นค าพังเพยว่า “กิ่วพู กิ่วดอยผ่อหัน กิ่วฅนใผผ่อบ่หัน” (รอยคอดของภูเขานั้นเห็นได้  แต่โชค
วาสนาของคนนั้นไม่มีใครมองเห็นได้)เมื่อในที่บ้านเมืองเกิดมีอุบัติภัยหรือโรคภัยเช่นโรคระบาดต่าง  ๆ 
หรือในกรณีที่บุคคลค้าขายขาดทุนหรือมีวิถีชีวิตลุ่มๆ  ดอนๆ  โดยหาสาเหตุไม่พบ การส่งกิ่วนี้จะช่วย
ให้ภาวะที่เลวร้ายดังกล่าวนั้นหมดไปได้ 
 ส่งไข้ ส่งผีหรือ ส่งเทวดาพิธีส่งไข้นี้  บางแห่งบางท้องถิ่นก็จะเรียกว่า  ส่งผีบ้าง  ส่งเทวดา
บ้าง  แล้วแต่ผู้ประกอบพิธีแต่ละแห่งจะเรียกชื่อเอาเอง อย่างไรก็ตามพิธีนี้ก็มีที่มาอยู่ว่าบุคคลใดก็ดีมี
ธุระไปที่ไหน   ๆ   มาแล้วไปได้รับความเจ็บไข้ได้ป่วยมาในวันนั้นหรือว่าเจ็บปวดป่วยไข้อย่าง
กระทันหันมักจะเรียกกันว่าไปถูกผีทักบ้าง  ถูกเทวดาทักบ้าง  ตามทิศต่าง  ๆ  ที่ไปมานั้น ดังมีฝอย
ทักทายตามวันที่ไปนั้น ดังนี้ 
 
 ๓.๑.๔  พิธีสืบชะตา 
 ความเชื่อแต่โบราณว่า การเกิดเมืองหรือการสร้างเมืองนั้น สร้างตามฤกษ์ยามที่เป็นมหา
มงคลตบะ เดชะ เหมือนกับการเกิดของประชาชนที่มีความสุข ความเจริญ ความสุขสมหวัง และ
บางครั้งก็เสื่อมโทรมอับเฉาเศร้าหมอง นานัปการ เมื่อประสบกับปัญหาเหล่านี้ ชาวไทยองไทยมีความ
เชื่อว่า หากได้ท าบุญสืบชะตาจะช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้น เหมือนเดิมปรือยิ่งกว่า จึงปฏิบัติสืบต่อกัน
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มาช้านาน สืบชะตา ได้แก่ การสืบชะตาการเกิด, สืบอายุ, สืบชีวิต ให้ยืนยาวออกไปนานเท่านาน ผู้ใด
ปรารถนาจะมีอายุยืนต้องประกอบพิธีสืบชะตาเสมอ จึงจะมีความสุข การสืบชะตา แบ่งออกเป็น ๓ 
ประเภท คือ สืบชะตาคนและสัตว์  สืบชะตาบ้าน และสืบชะตาเมือง  

ซ่ึงการสืบชะตามีพิธีกรรมที่ส าคัญ คือ เครื่องพิธีสืบชะตา ประกอบด้วย 
- ไม้ค้ า มีความหมายว่า จะค้ าจุนชีวิตให้มั่นคง 

 - ขัวไต่ หมายถึง สะพานชีวิตที่จะมีความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน    
 - ขั้นไดเงิน, ขั้นไดค า, ขั้นไดนาก หมายถึง บันไดเงินทองและนาก ซึ่งเป็นสิ่งดีงามที่จะก้าว
ขึ้นไปสู่ความเจริญ 
 - มะพร้าวงอก หน่อกล้วย  หน่ออ้อย เป็นเครื่องหมายแห่งความเจริญงอกงามและก่อ
ประโยชน์มากมาย  
 บ้านแต่ละแห่งที่ตั้งขึ้นมาถือว่าเกิดขึ้นเหมือนกัน นานไปจะต้องเสื่อมโทรมและห่างร้าง 
ต้องท าการสืบชะตาทุกปี ประเพณีนี้นิยมท ากันหลังงานประเพณีสงกรานต์ผ่านไป ๔-๕ วัน            
ในระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๕ เมษายน ของทุกปี บางหมู่บ้านอาจท าซ้ าอีก เมื่อมีภัยเกิดขึ้น เช่น คนตาย
ผิดปกติ หรือมีการเจ็บป่วยกันมาก หรือมีสัตว์ร้ายเข้ามาในบ้าน ถือเป็นอุบาทว์ ต้องขจัดปัดเป่าด้วย
พิธีกรรมหลายอย่าง และให้มีการสืบชะตาประชาชนทั้งหมู่บ้าน งานนี้มีผู้ใหญ่บ้านเป็นประธาน ฝ่าย
ชาวบ้านในต าบลเวียงยอง เจ้าอาวาสวัดในหมู่บ้าน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ร่วมกันท าพิธี  ประเพณีสืบ
ชะตา ๓ ประเภท คือ สืบชะตาคนและสัตว์ สืบชะตาบ้าน และสืบชะตาเมืองนี้ เป็นประเพณีที่ทรงค่า
ในด้านการให้ก าลังใจและบ ารุงขวัญ สร้างส านึกในความเป็นพลเมืองดี รวมทั้งการสมัครสมานสามัคคี
ระหว่างชนชั้นปกครองและอาณาประชาราษฎร์ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีค่าควรแก่การอนุรักษ์ไว้
และศึกษาให้ทราบถึง ค่านิยมสารัตถะ ที่ซ่อนอยู่ในประเพณีเป็นอเนกประการ 
 
 ๓.๑.๕ พิธีฮ้องขวัญ (เรียกขวัญ)  
 พิธีเรียกขวัญ หรือพิธีสู่ขวัญ เป็นความเชื่อสะท้อนการผสมผสานเรื่องของขวัญกับพุทธ
ศาสนา และอ านาจลี้ลับเหนือธรรมชาติ พิธีกรรมลักษณะนี้อยู่บนรากฐานความเชื่อทางวัฒนธรรมใน
วิถีชีวิตของคนไทยในทุกท้องถิ่น แต่มีการปรับเปลี่ยนไปตามวัฒนธรรมเฉพาะของท้องถิ่นนั้น สิ่งของที่
ต้องเตรียมในพิธีฮ้องขวัญ ได้แก่ เครื่องบายศรี (ท าจากใบตองและดอกไม้การท าขึ้นอยู่กับภูมิปัญญา
และวัสดุของแต่ละท้องถิ่น) ไข่ต้ม ข้าวเหนียว กล้วย ใบพลู หมากเมี่ยง บุหรี่  ด้ายมัดข้อมือ                
หรืออาจจะมีเสื้อผ้า เครื่องใช้ของเจ้าของขวัญ ขันตั้งครู (ดอกไม้ ธูปเทียน ค่าขึ้นครู) ทั้งหมดนี้น าจัด
ใส่พาน หรือ ขันโตก หรือ สลุง ไว้ให้เรียบร้อย ขั้นตอนของพิธีกรรมฮ้องขวัญ คือ ผู้ฮ้องขวัญจะท าพิธี
ตามฤกษ์ยามที่ก าหนดไว้ให้เหมาะตามลักษณะของขวัญ โดยเริ่มจากเจ้าของขวัญมอบขันตั้งให้กับผู้
ฮ้องขวัญ หลังจากนั้นผู้ฮ้องขวัญจะกล่าวค าอัญเชิญเทวดา ตามด้วยบทเรียกขวัญ  จากนั้นผู้ฮ้องขวัญ
จะเอาน้ ามนต์มาพรมให้เจ้าของขวัญ และใช้ด้ายผูกข้อมือ พร้อมกับญาติพ่ีน้องและแขกผู้ร่วมงานเข้า
ร่วมในการผูกข้อมือและอวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข มีความเจริญ  พ้นจากทุกข์ภัยต่าง ๆ หลังจากเสร็จ
พิธีแล้วก็จะร่วมกันรับประทานอาหาร ญาติจะน าบายศรีไปตั้งไว้บนหัวนอนของเจ้าของขวัญ 



๔๖ 

 

 พิธีฮ้องขวัญ เป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อทางวัฒนธรรมบนวิถีชีวิตของชาวไทย
องและยังมีคุณค่า สนองตอบความต้องการทางด้านจิตใจท าให้เกิดความอบอุ่นทางใจ มีความมั่นใจ
พร้อมที่จะเผชิญปัญหาอุปสรรคและวิกฤตต่าง ๆ ในชีวิต เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน
ครอบครัวและชุมชน แสดงความห่วงใยช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่ต่อกัน  และยังแสดงถึงความเมตตา
ธรรมต่อสิ่งที่เป็นปัจจัยในการด ารงชีวิตของผู้คนอีกด้วย จะเห็นได้ว่ามนุษย์ในปัจจุบันมีทั้งความเจริญ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วก็ตาม แต่ถ้ามนุษย์ขาดความมั่นใจ ไม่สบายใจ ทุกข์ใจและหา
ทางแก้ไขไม่ได้ ตราบนั้นมนุษย์จะเข้ามาหาความเชื่อหรือพิธีกรรมและหวังพ่ึงพาอ านาจเหนือ
ธรรมชาติที่เป็นที่พ่ึงทางใจตามท้องถิ่นที่ตนอยู่ ความเชื่อและพิธีกรรม จึงเป็นสิ่งที่มีบทบาทหน้าที่
ตอบสนองความต้องการทางใจของมนุษย์ 
 
 ๓.๑.๖  พิธีการขึ้นท้าวทั้งสี่ แบบพ้ืนเมือง  
 พิธีการขึ้นท้าวทั้งสี่ คือ การ “ขึ้น” หรือเริ่มต้นพิธีกรรมอันเป็นมงคล โดยจะเริ่มที่การ
บอกกล่าว “ท้าวทั้งสี่”  คือมหาเทพทั้ง  ๔ พระองค์ซ่ึงเป็นผู้ดูแลโลกทั้งในการส ารวจดูผู้ประกอบกุศล
กรรมต่าง ๆทั้งป้องกันภัยและอ านวยความสุขความเจริญแก่มนุษย์   ในทิศทั้งสี่ของศูนย์กลางของ
จักรวาลคือเขาพระสุเมรุซึ่งในวันขึ้นหรือแรม  ๑๕ ค่ า มหาเทพทั้งสี่พระองค์นี้จะไปตรวจตราโลกด้วย
ตนเอง และทรงเป็นหัวหน้าของเทพในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิก ซึ่งตั้งอยู่บนทิวเขายุคลธรอันสูงกึ่ง
หนึ่งของเขาพระสุเมรุ  ทุกพระองค์มีอายุก าหนด ๕๐๐ ปีทิพย์ ท้าวทั้งสี่พระองค์นี้ ได้แก่  
 ๑. ท้าวกุเวร หรือเวสสุวัณณ์ หรือไพสรพณ์ มีหน้าที่รักษาโลกอยู่ทางทิศเหนือของเขาพระ
สุเมรุ 
 ๒. ท้าวธตรฐะ มีหน้าที่รักษาโลกอยู่ทางทิศตะวันออกของเขาพระสุเมรุ 
 ๓. ท้าววิรุฬหกะ มีหน้าที่รักษาโลกอยู่ทางทิศใต้ของเขาพระสุเมรุ 
 ๔. ท้าววิรูปักขะ มีหน้าที่ดูแลโลกอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาพระสุเมรุ 
 แต่ในการประกอบพิธีนั้น นอกเหนือจากจะกล่าวถึงมหาเทพทั้งสี่ดังกล่าวแล้ว ยังกล่าวถึง
พระอินทร์และนางธรณีอีกด้วย  ซึ่งเมื่อกล่าวถึงกลุ่มมหาเทพเช่นนี้ก็จะถือว่าพระอินทร์                            
ซ่ึง “กินสองสวัรค์” คือ เป็นอธิบดีของสวรรค์ ทั้งชั้นดาวดึงส์และจาตุมหาราชิกเป็นหัวหน้า  ส่วนนาง
ธรณีนั้นปรากฏในแง่ของ “ผู้จื่อจ าน้ าอยาดหมายทาน” คือผู้เป็นสักขีพยานรับรู้ถึงการกระท ากรวดน้ า
ท าบุญทั้งปวงของมนุษย์ 
 ในการประกอบการมงคลต่างๆ  เช่น ปลูกบ้านใหม่ ขึ้นบ้านใหม่ บรรพชา                      
(บวชเป็นสามเณร) อุปสมบท(บวชเป็นพระ) เทศกาลตรุษสงกรานต์ ถือว่าต้องท าพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่เสมอ                 
เพ่ือความเป็นสิริมงคลและเพ่ือป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ 
 
 



๔๗ 

 

๓.๑.๗ ประเพณีจุดบ้องไฟ  
ภาษาถิ่นเรียกชื่อประเพณีนี้ว่า “จิบอกไฟ” บอกไฟ คือ กระบอกไม้ไผ่อัดดินปืนข้างใน   

ใช้ไม้ไผ่ยาวทั้งล าผูกเป็นหาง รอบหัวของบอกไฟติดกระบอกไม้ไผ่ขนาดเล็กหลายขนาดลดหลั่นกัน           
ยาวประมาณ ๑ ฟุตเรียกว่า “โหว้” เพ่ือให้เกิดเสียงเมื่อบอกไฟขึ้นและลง การประดิษฐ์บอกไฟแต่ละ
ครั้งใช้เวลาตั้งแต่ ๗ วัน ถึง ๑ เดือนแต่เดิม การจุดไฟจะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน             
คือก่อนที่จะมีการท านา คงจุดเพ่ือบูชาเทวดาที่ชื่อปัชชุน คือ เทวดาแห่งฝน เพ่ือเป็นการขอฝนให้ตก
ต้องตามฤดูกาล เชื่อว่าฝนจะตกหรือตกมากตกน้อยขึ้นอยู่กับเทวดาองค์นี้ ต่อมาจุดกันในช่วงตั้งแต่
เดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน ความมุ่งหมายของการจุดเดียวมีความเชื่อว่าจะท าให้หมู่บ้าน
เจริญรุ่งเรือง และมีฝนตกตามฤดูกาล นิยมจุดกันในเวลาพลบค่ าถึงกลางคืน 
 
 ๓.๑.๘ ประเพณีท าบุญกวนข้าวทิพย์  

ข้าวทิพย์ หมายถึง อาหารวิเศษ ส าหรับถวายเทวดา (ในความหมายที่นี้หมายถึง           
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า) เป็นอาหาร ที่ท าจากสิ่งต่างๆที่คนใช้รับประทานหลากหลายชนิด 
จนเรียกว่าท ามาจากอาหาร ๑๐๘ อย่าง เช่น น้ านมข้าว ข้าวสาลีเกษตร สาคู เผือก มัน นม เนย ผัก
ผลไม ้มะพร้าว น้ าอ้อย ฯลฯ น ามาบดจนเป็นแป้ง ผสมในน้ ากะทิกรองเอาแต่น้ า ใส่น้ าตาล แล้วน ามา
กวนบนไฟอ่อนๆ จึงเรียกว่า “ประเพณีกวนข้าวทิพย์”  

ประวัติข้าวมธุปายาส เป็นข้าว ที่หุงด้วยน้ านม อย่างดี ที่นางสุชาดา  ธิดาของเศรษฐี
หมู่บ้านเสนานิคม ได้น า ไปบวงสรวงเทพยดาที่ใต้ต้นนิโครธ  (ต้นไทรใหญ่) ในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ า 
เดือน ๖ ได้พบพระพุทธองค์ ประทับอยู่ใต้ต้นนิโครธเข้าใจว่าเป็นเทพยดา จึงได้ข้าวมธุปายาสไป
ถวาย  แล้วนางได้กล่าวแก่ พระสิทธัตถะว่า “ขอให้พระองค์ จงประสพความส าเร็จ ในสิ่งที่พระองค์ 
ทรงประสงค์ เช่นเดียวกับที่ดิฉัน ได้ประสพความส าเร็จ ในสิ่งที่ดิฉัน ประสงค์แล้ว เถิดเจ้าข้า” ดังนี้. 
พระองค์ทรงรับ บิณฑบาตนั้นแล้ว, ปั้นก้อนข้าวเป็น ๔๙ ก้อน แล้วฉันจนหมด. อาหารมื้อนี้เอง เป็น 
อาหารมื้อก่อนการตรัสรู้ เป็นสมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า 
 วิธีการกวนข้าวทิพย์ เป็นประเพณีที่ชาวบ้านในต าบลเวียงยองได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา ท า
ก่อนวันออกพรรษา ๑ วัน จนเวลาประมาณ บ่าย ๑ -๒ โมง ก็น าหญิงพรหมจารีย์ ที่คัดเลือกมาจาก
เด็กหญิงที่ ยังไม่เป็น ประจ าเดือนมาจ านวน ๔ คน เพ่ือน ามาบวช ( นัยว่า เป็นตัวแทนของนาง 
สุชาดา ผู้น าข้าวมธุปายาส มาถวายพระพุทธเจ้า ) นุ่งขาว ห่มขาว เมื่อบวชเสร็จก็แห่ ขบวน            
อันประกอบไปดว้ย ขบวนหญิงพรหมจารีย์ถือไม้พายกวนข้าวทิพย์ และฟืนก่อไฟ คนละ ๑ ดุ้น ขบวน
ผู้หญิงหาบหาม น้ าปรุงข้าวทิพย์ ๔ ถัง แห่ รอบโบสถ์ ๓ รอบ ในขณะที่แห่พระภิกษุสงฆ์ก็จะสวดมนต์
คาถา ลั่นฆ้องลั่นกลอง ครบ ๓ รอบ หญิงพรหมจรรย์ ก็จะไปที่เตาไฟ แล้วน าน้ าเครื่องทิพย์ มาเทลง
กระทะ บนเตาไฟ แล้วเติมฟืนที่นางเตรียมมา นางทั้ง ๔ คน จะเป็นผู้เริ่มต้นกวน เป็นพิธี หลังจากนั้น 
ก็ให้กลุ่มแม่บ้านและเยาวชนกวนต่อไป  จะใช้เวลากวน ประมาณ ๓๐-๔๐ นาที น้ าเครื่องทิพย์จะจับ
ตัวกันเป็นวุ้นเนื้อเดียวกัน โดยไม่ติดกระทะ ก็ถือว่าสุกได้ที่ น ามาเทใส่ถาดแบนแล้วโรยหน้าด้วย ถั่วงา 
น าไว้ถวายพระในวันรุ่งขึ้นของวันออกพรรษา คือในวันตักบาตรเทโวโรหนะ ฯ 



๔๘ 

 

 ๓.๑.๙  ประเพณีท าบุญทอดผ้าป่า  
 ประเพณีท าบุญทอดผ้าป่า คือ ผ้าที่ผู้ถวายน าไปวางพาดไว้บนกิ่งไม้เพ่ือให้พระชักเอาไป
เอง โดยไม่กล่าวค าถวายหรือประเคนเหมือนถวายของทั่วไป 
 ผ้าป่า เรียกดังนี้เพราะถือคติโบราณ คือสมัยพุทธกาลผ้าหายาก ภิกษุต้องแสวงหาผ้าที่เขา
ทิ้งไว้ตามป่าช้าบ้าง ตามทางเดินในป่าบ้างมาท าจีวรนุ่งห่ม คนใจบุญสมัยนั้นจึงน าผ้าไปแขวนไว้ตาม
ต้นไม้ข้างทางที่พระเดินผ่าน ท านองว่าทิ้งแล้วพระไปพบเข้าจึงหยิบไปท าจีวร โดยถือว่าเป็นผ้าไม่มี
เจ้าของ ผ้าชนิดนั้นเลยเรียกว่า ผ้าป่า 
 ทอดผ้าป่า คือกริยาที่ถวายผ้าแบบนั้น และนิยมจัดของใช้เป็นบริวารผ้าป่าเหมือนบริวาร
กฐินด้วย และนิยมท ากันในเดือนยี่  การทอดผ้ามี  ๓  ลักษณะ  คือ  ๑) ผ้าป่าหางกฐิน คือ เมื่อ
ทอดกฐินแล้วก็เลยทอดผ้าป่าตามไปด้วย  ๒) ผ้าป่าโยง เป็นผ้าป่าเจ้าภาพเดียวบ้างหรือหลายเจ้าภาพ
บ้าง จัดท ารวมกันหลายกอง   ๓) ผ้าป่าสามัคคี  เป็นการแจกฎีกาบอกบุญไปยังที่ต่าง ๆ ให้ร่วมท าบุญ
ตามแต่ศรัทธา  มักจัดขึ้นเพ่ือหาทุนเพื่อสร้างเสนาสนะในวัด  ปัจจุบันผ้าป่าบางครั้งก็ไม่มีการทานผ้า 
อาจเป็นสิ่งของอ่ืน เช่น หนังสือ ข้าว ตามแต่สะดวกหาได้ 

 
 ๓.๑.๑๐  ประเพณีท าบุญทอดกฐิน  
 ประเพณีท าบุญทอดกฐินจะท าในช่วงแรม  ๑ ค่ า เดือนเกี๋ยงถึงขึ้น ๑๕ ค่ า เดือนยี่ 
สมัยก่อนชาวไทยองไม่ค่อยนิยมทอดกฐินอย่างปัจจุบัน เป็นงานใหญ่และเตรียมงานมาก โดยเฉพาะ
การเตรียมบริวารกฐินและการเลี้ยงดูญาติพี่น้องที่มาร่วมงาน ผู้ที่จะถวายกฐินได้จึงต้องเป็นผู้มีฐานะดี 
มีเจตนาแรงกล้า จึงจะถวายได้   
 พิธีท าบุญทอดกฐิน เจ้าภาพจะมีการจองวัดและก าหนดวันทอดล่วงหน้า เตรียมผ้าไตร 
จีวร พร้อมอัฐบริขาร ตลอดบริวารอ่ืนๆ และเครื่องไทยทาน ก่อนน ากฐินไปทอดมักมีการฉลองกฐินที่
บ้านเจ้าภาพ วันรุ่งขึ้นก็เคลื่อนขบวนไปสู่วัดที่ทอด  เมื่อน าองค์กฐินไปถึงวัดจะมีการแห่เวียน
ประทักษิณรอบวัดหรือรอบพระอุโบสถสามรอบ จึงน าผ้ากฐินและเครื่องประกอบอ่ืนๆ ไปถวาย
พระสงฆ์ที่โบสถ์หรือศาลาการเปรียญ เมื่อท าพิธีถวายผ้ากฐินและบริวารแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์ท าพิธี
รับแล้วเป็นเสร็จพิธี 
 การที่ผู้ใดจะถวายกฐินจะต้องมีการจองกฐินที่วัดและประกาศให้ทราบทั่วกันไป   บางแห่ง
มีการถวายกฐินพิเศษท่ีเรียกว่า "จุลกฐิน" นั้น จะต้องมีการเก็บฝ้ายมากรอเป็นด้ายและทอเสร็จเป็นผืน
ทันถวายได้ภายในวันเดียว ซึ่งต้องใช้เจตนาแรงที่กล้าจริงๆ จึงจะท าส าเร็จได้ 

 
 ๓.๑.๑๑  ประเพณีตานสลากภัตต์ 
 ประเพณีการ “ทานข้าวสลาก” หรือการ “กิ๋นก๋วยสลาก” ตามส าเนียงการพูดของเมือง
เหนือนี้หมายถึงประเพณีทานสลากภัต เป็นประเพณีเก่าแก่ของทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะของชาว
ไทยองได้ยึดถือปฏิบัติมาเป็นเวลายาวนาน ทั้งนี้เพ่ืออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลตามแต่จุดประสงค์ของผู้
ท าบุญเช่นให้กับผู้ล่วงลับ ให้กับตนเองในภายภาคหน้า หรือให้กับเทวดาฟ้าดินไปจนตลอดถึงเจ้ากรรม

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B8
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B4%E0%B8%99
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นายเวร ประเพณีทานก๋วยสลากจะเริ่มในราววันเพ็ญเดือนสิบสองเหนือ (คือเดือนสิบใต้ ประมาณ
เดือนกันยายน) และสิ้นสุดเอาในเดือนเกี๋ยงดับ (เดือนสิบเอ็ดใต้ ) ประเพณีการทานก๋วยสลากนี้ก็จะมี
วิธีท าบุญที่แตกต่างกันออกไปตามความนิยมในท้องถิ่นของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งของชาวยองจะให้
ความส าคัญกับประเพณีการทานก๋วยสลากเป็นอย่างมาก จนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นกว่าชาว
ไทยองกลุ่มอ่ืนๆ ประเพณีการทานก๋วยสลากลักษณะนี้จึงเรียกว่า “สลากย้อม” 

ประเพณีการทานสลากย้อม ในปัจจุบันยังคงยึดถือปฏิบัติกันอยู่ในหมู่ชุมชนชาวยองที่อยู่
อาศัยร่วมกันเป็นสังคมขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในจังหวัดล าพูนได้จัดให้เป็นประเพณีข้ึนในทุกๆปีโดยเริ่ม
จัดขึ้นในวัดหลวง หรือวัดพระธาตุหริภูญไชยเป็นล าดับแรกหลังจากนั้นจึงจะเริ่มจัดในวัดอ่ืนๆ
ตามล าดับ และได้ยึดถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาจนถึงทุกวันนี้ แต่เนื่องจากสลากย้อมเป็นสลากที่มี
ขนาดใหญ่และต้องใช้เวลามาก หากวัดใดจะมีการทานสลากย้อมก็ต้องป่าวประกาศให้ศรัทธาของตน
ทราบล่วงหน้าเป็นปี ทั้งนี้เพ่ือให้เวลาในการตระเตรียมข้าวของซึ่งต้องใช้เวลานานพอสมควร 
นอกจากนี้บริเวณวัดที่จัดงานจึงควรมีพ้ืนที่กว้างขวางขนาดใหญ่เหมาะสมกับการจัดประเพณีที่ส าคัญ
ในลักษณะนี้ได้ ซึ่งหากวัดไหนมีพ้ืนที่ขนาดเล็กอาจจะยกมาจัดร่วมกับอีกวัดหนึ่งที่อยู่บริเวณชุมชน
ใกล้เคียงหรืออยู่ในต าบลเดียวกัน  

ในอดีตเชื่อกันว่าเป็นหน้าที่ของหญิงสาวที่จะพึงทานโดยเฉพาะเมื่อหญิงสาวคนใดเข้าสู่วัยที่
จะออกเรือนหรือมีสามีและมีความสามารถพอที่จะท างานได้ พ่อแม่ก็จะแนะน าให้ลูกทราบถึงหน้าที่ที่
หญิงสาวพึงปฏิบัติเป็นเบื้องแรก คือการเก็บหอมรอมริบเงินทองที่หามาได้ด้วยน้ าพักน้ าแรง เพ่ือรักษา
ไว้ทานสลากย้อม โบราณกล่าวว่าหญิงใดยังไม่ได้ทานสลากย้อมหญิงนั้นไม่สมควรจะแต่งงาน ถ้าหญิง
ใดทานสลากย้อมแล้วเขาถือว่าแต่งงานเป็นแม่บ้านแม่เรือนที่ดีได้ เพราะประเพณีท าให้เกิดผลดี           
คือเป็นการหัดให้เด็กรู้จักการเก็บหอมรอมริบ รู้จักมัธยัสถ์ ซึ่งต้องใช้เวลาในการเก็บเงินเพ่ือท าสลาก
ย้อมประมาณ ๔ – ๕ ปี พอจะท านิสัยมัธยัสถ์เกิดขึ้นได้ เมื่อหญิงสาวมีเงินพอที่จะทานสลากย้อมแล้ว 
เขาจะเริ่มซื้อของตระเตรียมไว้ทีละเล็กละน้อยตั้งแต่สร้อยคอทองค า เข็มขัดเงิน และเครื่องเรือนครบ
ทุกชิ้น นอกนั้นก็เป็นส้มสุกลูกไม้ โดยเฉพาะกล้วยใส่ทั้งเครือ มะพร้าวใส่ทั้งทะลาย และยังมีขนมนม
เนยทุกอย่างใส่ตามมาถือว่าการตานสลากย้อมนี้เป็นอานิสงค์ใหญ่ของชาวไทยอง 

 
 ๓.๑.๑๒  ประเพณีเลี้ยงผีปู่ย่า   
 ประเพณีเลี้ยงผีปู่ย่า ถือเป็นผีประจ าตระกูลซึ่งสืบทอดมาทางฝ่ายผู้หญิง   นอกจาก
ลูกหลานจักต้องให้ความเคารพ   โดยจัดท าหอผีไว้ทางทิศหัวนอนและให้ความเคารพโดยไม่กระท าสิ่ง
ไม่ควรแล้วเมื่อถึงโอกาสเช่น สงกรานต์ ขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน หรือวันก าหนดเลี้ยงผี  (มักก าหนดกัน
ในช่วงเดือน ๗-๘-๙  เหนือ) ก็ควรจะมีการท าพิธีอย่างสม่ าเสมอตามประเพณีที่สืบทอดกันมาในแต่ละ
ตระกูล โดยจะมีการน าเครื่องสักการะ  เช่น  ไก่ เหล้า หรือข้าวปลาอาหารอ่ืน ๆ แล้วแต่จะมีการ
ก าหนดกันมา ไปสังเวยแก่ผีปู่ย่าที่หอผี เพ่ือผีปู่ย่าจะได้คุ้มครองให้ลูกหลานได้อยู่ดีมีสุขตลอดไป 
 ในเขตต าบลเวียงยอง ชาวบ้านในต าบลเวียงยองในแต่ละบ้านที่เป็นคนเมือง จะนับถือ  
“ผีปู่ย่า” ซึ่งเป็นความเชื่อที่ถ่ายทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ปัจจุบันก็ยังนับถือกันอยู่ ผีปู่ย่านี้ถือเป็นผี
ฝ่ายหญิง ซึ่งในการนับถือชาวบ้านในต าบลเวียงยองเชื่อว่า ผีปู่ย่าจะเป็นผู้ที่ช่วยปกปักรักษาคนใน
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ครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุข ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และทุกเดือน ๙ ของแต่ละปีก็จะมีการเลี้ยงผี หรือ
ไหว้ผี และเมื่อมีคนในครอบครัว หรือในตระกูลแต่งงานรับลูกสะใภ้  หรือลูกเขยเข้ามาอยู่ในบ้านก็
จะต้องมีการบอกผีปู่ย่าด้วย และผีปู่ย่านี้ยังเป็นผีที่คอยปกป้องมิให้ลูกหลานที่เป็นหญิงสาวท าผิด
ประเวณีด้วย คือชาวบ้านในต าบลเวียงยองเชื่อว่าหากหญิงสาวในบ้านหรือในตระกูลกระท าผิด
ศีลธรรมประเพณี เช่นปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้ชายลวนลามก่อนที่จะได้แต่งงาน ผีปู่ย่าก็จะลงโทษ โดย
อาจจะลงโทษผู้เป็นบิดามารดา หรือลงโทษเจ้าตัวที่กระท าผิด  เมื่อทราบว่าลูกหลานกระท าผิด
ประเวณีดังกล่าวจะต้องมีการเสียผี หรือการขอขมาผีปู่ย่าเพ่ือไม่ให้ลงโทษด้วย จึงนับเป็นกลอุบายที่
แยบยลในการป้องปรามไม่ให้ลูกสาวหลานสาวกระท าผิดประเวณีได้เป็นอย่างดียิ่ง 

 
 ๓.๑.๑๓  ประเพณีทานหลัวผิงไฟพระเจ้า  
 การทานหลัวผิงไฟพระเจ้าหรือการถวายฟืนเพ่ือจุดไฟผิงแก่พระพุทธรูปนี้ เป็นพิธีที่จัดท า
ขึ้นใน ฤดูหนาว ทั้งนี้เพราะในช่วงเดือนสี่(ประมาณเดือนมกราคม)อากาศหนาวมาก ประชาชนเห็นว่า
พระเจ้าหรือพระพุทธรูปก็จะหนาวด้วย จึงได้ร่วมกันขนเอาฟืนมากองรวมกันเพ่ือจุดไฟให้พระเจ้าได้
ผิงไฟ เจ้าอาวาสจะให้ภิกษุสามเณรหรือศิษย์ทั้งหลายเข้าป่าหาฟืน โดยเลือกเอาไม้ฟืนที่มีสีขาว         
ให้ถ่านด ีและไม่แตกเวลาติดไฟเพ่ือใช้เป็นหลัวผิงไฟพระเจ้าชนิดไม้ที่นิยมมาก เช่นไม้คนทา ไม้โมกมัน 
ไม้สะคร้อหรือไม้มะขาม เป็นต้น เมื่อได้ฟืนมามากแล้วก็จะถากเปลือกไม้ออกและทอนให้ยาวท่อนละ
ประมาณ ๑ วา ถ้าเป็นท่อนเล็กก็ให้ยาวท่อนละ ๑ ศอก จากนั้นจึงนับท่อนไม้ให้เท่ากับจ านวนปีพระ
ชนม์ของพระพุทธเจ้าคือ ๘๐ แล้วมัดไว้เป็นมัด ๆ จากนั้นจึงขนไปรวมกันที่ลานข้างวิหารเรียงกันเป็น
วงกลมสุมสูงขึ้นไป ๑ วา บางครั้งอาจใส่สะโพก หรือลูกแตกที่ท าด้วยท่อนไม้ไผ่ไว้ด้วย ก็ได้  เมื่อ
เตรียมการแล้ว น าพานข้าวตอกดอกไม้ ฟืนท่อนยาว ๑ วา หนึ่งมัดพร้อมด้วยส าหรับอาหาร เมื่อไหว้
พระรับ ศีลเรียบร้อยแล้วก็จะกล่าวค าถวาย จากนั้นให้เอาฟืนเข้าประเคนหน้าพระพุทธรูปองค์
ประธานในพิธีการจุดกองไฟหรือกองฟืนนั้นจะท าในเช้าวันรุ่งขึ้นถัดมาประมาณ ๔-๕ นาฬิกา โดยเจ้า
อาวาสจะจุดไฟขึ้นเป็นท่านแรกพร้อมกับให้ ตีฆ้องไปด้วย ๓ ลา เพ่ือให้ประชาชนได้รู้และร่วม
อนุโมทนาในการบุญครั้งนั้น 

 
 ๓.๑.๑๔  ประเพณีทานธรรมหลวง  
 การทานธรรมหลวง หมายถึง การฟังพระธรรมเทศนาเรื่องใหญ่ หรือเรื่องส าคัญ เพราะ 
ธรรมหลวงที่มักใช้เทศน์มักจะเป็นเวสสันดรชาดก อันเป็นพระชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ก่อนจะ
ได้มา ประสูติแล้วตรัสเป็นพระพุทธเจ้าในชาติต่อมา  มีทั้งหมด  ๑๓ กัณฑ์ ค าว่า"ตั้ง"แปลว่าเริ่มต้น 
การตั้งธรรมหลวง ก็อาจแปลว่าการสดับพระธรรมเทศนาจากคัมภีร์ที่จารขึ้นใหม่เป็นครั้งแรกด้วย 
ประเพณีนี้ตรงกับงานประเพณีฟังเทศน์มหาชาติ ของภาคกลาง 
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 การทานธรรมหลวงนี้ จะจัดขึ้นในเดือนยี่เป็ง คือ วันเพ็ญเดือน ๑๒ จะมีการเตรียมงาน
มากมาย  นับตั้งแต่การเตรียมคัมภีร์ที่ใช้เทศน์ เตรียมองค์ธรรมถึกหรือพระนักเทศน์ การเตรียมหรือ
บอกบุญแก่ผู้เป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์หรือเจ้าของกัณฑ์เทศน์ การจัดเตรียมสถานที่ในการเทศน์ และ
การเตรียมประชาสัมพันธ์ให้พุทธศาสนิกชนที่จะมาฟังเทศน์ ซึ่งถือเป็นพิธีท าบุญใหญ่คู่กับงานทาน
สลากภัตต์ ดังนั้น จึงมีคตินิยมว่า ในวัดหนึ่งนั้น ปีใดที่จัดงานทานสลากภัตต์ก็จะไม่จัดงานตั้งธรรม
หลวง และปีใดที่จัดงานตั้งธรรมหลวงก็จะไม่จัดงานทานสลากภัตต์ นอกจากเทศน์มหาชาติหรือ
เวสสันดรชาดกแล้ว  ธรรมหรือคัมภีร์ที่น ามาเทศน์ในงานตั้งธรรมหลวงนี้ อาจเป็นคัมภีร์ขนาดยาว
เรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งทางวัดและคณะศรัทธาจะช่วยกันพิจารณา โดยอาจเป็นเรื่องในหมวด ทศชาติ
ชาดก ปัญญาสชาดก หรือชาดกนอกนิบาตเรื่องอ่ืน  แต่ที่นิยมกันมากคือเรื่อง "มหาชาติ" หรือ
เวสสันดรชาดก  ซึ่งมีความเชื่อกันว่า หากได้ฟังเทศน์มหาชาติครบ ๑๓ กัณฑ์ จะได้ไปเกิดในแผ่นดิน
ยุคพระศรีอาริยเมตรัยในอนาคต  ซึ่งหากเป็นธัมม์ที่มิใช้เรื่องมหาชาติแล้วก็มักจะฟังกันไม่เกิน ๓ วัน 
แต่หากเป็นเวสสันดรชาดกหรือมหาชาติแล้วอาจมีการฟังธรรม ต่อเนื่องกันไปถึง  ๗ วัน ก่อนที่จะ
เทศน์มหาชาติก็จะเทศน์เรื่องอ่ืนไปเรื่อย  ๆ พอจะถึงวันสุดท้ายก็จะเทศน์ด้วยคัมภีร์ชื่อ มาลัยต้น 
มาลัยปลาย และอานิสงส์มหาชาติ  รุ่งขึ้นเวลาเช้ามืดก็จะเริ่มเทศน์มหาชาติตั้งแต่กัณฑ์ทศพรไป
เรื่อยๆ จนครบทั้ง ๑๓ กัณฑ์ ซึ่งมักจะไปเสร็จเอาในเวลาทุ่มเศษ  ปัจจุบันนิยมเทศน์จบภายในวัน
เดียว ด้วยเหตุที่เทศน์มหาชาติเป็นที่นิยม จึงมีนักปราชญ์ฉบับล้านนาแต่งธรรมเป็นจ านวนถึงประมาณ 
๑๕๐ ฉบับหรือส านวน เช่น ฉบับวิงวอนน้อย วิงวอนหลวง วิงวอนดอนกลาง หิ่งแก้วมโนวอน            
ท่าแป้น ริมฅง สร้อยสังกร เป็นต้น ส่วนฉบับที่เป็นภาษาบาลีล้วนเรียกว่า"คาถาพัน" 
 
 ๓.๑.๑๕  วันเข้าพรรษา  
 ชาวไทยองมักออกเสียงว่า “เข้าวัสสา” คือการที่พระสงฆ์อยู่ประจ าที่ใดที่หนึ่งในช่วงฤดู
ฝน    พระสงฆ์จะต้องหยุดการเดินทางไปที่ต่างๆ และพักอยู่ที่ใดท่ีหนึ่งโดยไม่ไปแรมคืนที่อ่ืนภายใน
ก าหนด ๓ เดือน เรียกว่าเข้า วัสสา ตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ า เดือน ๑๐ เหนือ ไปจนถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน
เกี๋ยง (เดือน ๑๑ ภาคกลาง) ชาวบ้านในต าบลเวียงยอง ถือว่าเป็นวันส าคัญยิ่งวันหนึ่ง เพราะเป็น
โอกาสที่จะได้ร่วมท าบุญเป็นพิเศษ  
 เมื่อถึงวันนี้ ชาวพุทธทั้งหลายจะพากันไปใส่บาตร รับศีล ตอนกลางคืนมีการถวายเทียน
เข้าพรรษา   ก่อนจะถึงวันหรือเวลาถวายเทียน  มักจะมีการแห่เทียนพรรษาไปตามหมู่บ้านต่างๆ เป็น
ที่สนุกสนาน มักจะมีทานขันข้าวหาคนตาย รวมทั้งการทานแด่พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วย 
ในช่วงเข้าพรรษาชาวบ้านในต าบลเวียงยองส่วนใหญ่จะไปท าบุญที่กันทุกวันพระ  มีการฟังเทศน์ ฟัง
ธรรม คนเฒ่าคนแก่จะมีการไปนอนวัดจ าศีล  ส าหรับคนทั่วไปบางคนก็ตั้งใจใน การงดเว้นบาปและถือ
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ศีล เช่น  รักษาอุโบสถศีลตลอดพรรษา งดเว้นดื่มสุรา งดเว้นเนื้อสัตว์ตลอดพรรษา เป็นต้น   ทาง
ราชการยังได้ถือเอาวันเข้าพรรษาทุกปีเป็นวันต้นไม้แห่งชาติอีกด้วย 
 
 ๓.๑.๑๖  วันออกวัสสา 
 วันออกวัสสา หรือ ออกพรรษา คือ วันสิ้นเทศกาลเข้าพรรษาสิ้นระยะไตรมาส  (๓ เดือน) 
ในวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือนเกี๋ยงเหนือ (เดือน ๑๑ ภาคกลาง) และ ในวันนี้  ทางสงฆ์จะจัดพิธีเรียกว่า            
วันมหาปวารณา ค าว่า ปวารณา แปลว่า อนุญาตหรือยอมให้ว่ากล่าวถึงข้อที่ผิดพลาดล่วงเกินระหว่าง
ที่จ าพรรษาอยู่ด้วยกัน หลังจากวันแรม  ๑  ค่ า เดือนเกี๋ยงไปแล้ว พระสงฆ์จะไปแรมคืนท่ีอ่ืนก็ได้  
 ก่อนวันออกพรรษาหนึ่งวันซึ่งตรงกับวันอาสาฬหบูชา  ชาวบ้านในต าบลเวียงยองจะมีการ
ท าอาหาร  ขนม  เพ่ือน าไปท าบุญเป็นพิเศษ เช่น เดียวกับเข้าพรรษา  ส่วนในวันออกพรรษาจริงนั้น 
บางแห่งจัดท าบุญใส่บาตรเทโว คือ ในวันนี้ พระสงฆ์จะท าพิธีทางศาสนาในพระอุโบสถตอนรุ่ง
อรุณ  ซึ่งพอดีกับฟ้าสางพระอาทิตย์ขึ้น หมู่พระสงฆ์จะเดินออกจากพระอุโบสถ ซึ่งชาวบ้านในต าบล
เวียงยองสมมติกันว่า  พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์  เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จขึ้นไป
โปรดพระพุทธมารดา ระหว่างที่หมู่พระสงฆ์เดินเรียงมานี้ ชาวบ้านในต าบลเวียงยองผู้ท าบุญก็จะท า
พิธีใส่บาตรด้วยข้าวสุกบ้าง ข้าวต้มบ้าง ขนมท่ีเตรียมไว้บ้าง   
 
 ๑.๓.๑๗  ประเพณีชุธาตุ (ข้ึนพระธาตุ) 

 ประเพณีชุธาตุ (อ่านว่าจุ๊ธาตุ) คือ คติการบูชาพระธาตุเจดีย์ เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของ
สังคมชาวไทยองมาตั้งแต่โบราณกาล  พระธาตุเจดีย์ที่กล่าวถึงนี้ก็คือพระธาตุเจดีย์ที่บรรจุพระบรม
สารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ที่ ได้ประดิษฐานไว้ตามสถานที่ต่ างๆ เช่น พระธาตุดอยตุ ง                          
พระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุจอมกิตติ  พระธาตุหริภุญชัย  พระบรมธาตุศรีจอมทอง ฯลฯ   

 สังคมชาวไทยองมีความเชื่อคล้ายกับกลุ่มชาติพันธุ์ไทในล้านนาเรื่องการเกิดของมนุษย์เรา 
ก่อนการปฏิสนธินั้นดวงจิตวิญญาณท่ีนิ่งสนิทของแต่ละคนมีสถานะเป็นดวงดาวในท้องฟ้า รอโอกาสที่
จะจุติลงมาเกิดในครรภ์มารดาเมื่อครบวาระที่สมควรในแต่ละรอบปี และเมื่อหมดวาระบนโลกแล้ว 
ดวงวิญญาณนั้นจะกลับไปสถิตที่พระธาตุต่างๆ ตามปีที่เกิด สะท้อนถึงโลกทัศน์ของชาวไทยอง
เกี่ยวกับคติความเชื่อเรื่องการเกิด ผสมผสานกับความเชื่อท้องถิ่นให้ปรากฏเป็นองค์ความรู้และภูมิ
ปัญญาในสังคมล้านนา ด้วยเหตุนี้ จึงได้ก าหนดให้ผู้ที่เกิดในแต่ละปีมีพระธาตุประจ าเพ่ือให้ยึดเหนี่ยว
เป็นที่พ่ึงทางจิตใจ และเพ่ือการเคารพสักการะท่ีอาจแฝงนัยเพ่ือการบ ารุงรักษาพระพุทธศาสนาต่อไป 
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 ๓.๑.๑๘ ประเพณีเป็งพุธ 
 เป็นประเพณีเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาอย่างหนึ่งของชาวเชียงราย  ถือเอาวันเพ็ญที่
ตรงกับวันพุธในรอบปี (เป็ง คือ คืนวันเพ็ญ) เป็นวันที่จะท าบุญตักบาตรเพ่ือบูชาพระอุปคุต ซึ่งเชื่อว่า
วันนี้ พระอุปคุตเถรเจ้าจะลงมาโปรดสัตว์โลก หากผู้ใดได้ตักบาตรพระอุปคุตแล้ว จะได้อานิสงส์แรง 
เป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ซึ่งชาวบ้านในต าบลเวียงยองจะจัดเตรียมอาหารหรือข้าวสารอาหารแห้งไว้รอ
ใส่บาตรเวลากลางคืน พอใกล้จะถึงเที่ยงคืน ก็จะพากันออกมายืนเรียงรายตามท้องถนนในหมู่บ้าน 
หรือในเมือง พอหลังเที่ยงคืนผ่านไป (ย่างเข้าวันพุธ) พระจากหลายวัดในตัวเมือง และวัด ตามท้องถิ่น
ก็จะออกมาบิณฑบาตกัน ปัจจุบันมักท าเป็นประจ าสม่ าเสมอ 
 
 ๑.๓.๑๙ ประเพณีท าบุญปอย  
 ประเพณีท าบุญปอยของชาวไทยองนั้นลักษณะคล้ายชาวไทยอง มี ๒ อย่างคือ 
 ๑. ปอยหลวง มีการท าบุญฉลองอย่างใหญ่โต เช่น ฉลองโบสถ์ วิหารหรือเจดีย์ มักจะท า
กันในเดือน ๕ - ๘ เหนือ (ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม) ซึ่งเป็นระยะเวลาหลังจากเก็บเกี่ยว
ข้าวแล้ว 
 ๒. ปอยน้อย หรือปอยบวชลูกแก้ว เป็นประเพณีบวชพระหรือบวชเณร ก่อนท าบุญปอย
น้อยเจ้าภาพต้องปรึกษาญาติพ่ีน้องก่อนว่าผู้ใดจะรับเอาอะไรในอัฐบริขารโดยการบอกบุญด้วยปาก  
เรียกว่า “แอ่ง” “ผ้าอุ้ม” “ทนทอ” “แอ่งพระอุ้ม” คือ เอาผ้าสบงจีวรหรือหมวกที่พระใส่เรียกว่า 
“จ่อม” ใส่ในถาดหรือพานแล้วให้คนถือไปบอกบุญ 
 นอกจากนี้ในต าบลก็ยังมีประเพณีอ่ืนๆ อีก เช่น การท าบุญขึ้นบ้านใหม่ นิยมท าในเดือนคู่
เพราะเชื่อว่าเดือนคู่จะเป็นเครื่องหมายของความเจริญ   ประเพณีการถวายตานข้าวใหม่ เป็น
ประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษเช่นเดียวกัน การตานข้าวใหม่ จะท าเมื่อหลังการเก็บ
เกี่ยวข้าวเสร็จในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๔ เหนือ ซึ่งตรงกับเดือนยี่ การตานข้าวใหม่ ชาวบ้านใน
ต าบลเวียงยองมีความเชื่อเรื่องการขอบคุณเทวดาฟ้าดิน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ที่ดลบันดาลให้ฝนฟ้าตก
ต้องตามฤดูกาล ท าให้ได้ผลผลิตข้าวเพ่ือน ามาบริโภค ก่อนที่ชาวบ้านในต าบลเวียงยองจะน าข้าวใหม่
ของปีการผลิตนั้น ๆ มากิน จะต้องผ่านพ้นวันตานข้าวใหม่ไปก่อน คือ ให้พระพุทธองค์รวมทั้งสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้เสวยก่อนชาวบ้านในต าบลเวียงยองนั่นเอง ทั้งนี้ก็เพ่ือความเป็นศิริมงคลต่อชีวิต 
และเพ่ือผลผลิตที่ดีในปีต่อๆ ไปนั่นเอง  
 
๓.๒  วรรณกรรมของชาวไทยอง 

ในส่วนของวรรณกรรมของชาวไทยองนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนามาก
อาจจะเรียกได้ว่า มีความเหมือนเลยก็ว่าได้ ซึ่งลักษณะของวรรณกรรมของชาวไทยองสามารถแบ่ง
ออกเป็น ๒  ประเภทคือ วรรณกรรมมุขปาฐะ  และวรรณกรรมลายลักษณ์อักษร  มีรายละเอียดดังนี้ 



๕๔ 

 

 
 ๓.๒.๑  วรรณกรรมมุขปาฐะ 

วรรณกรรมมุขปาฐะ หรือเป็นเรื่องเล่าต่อๆ กันมาปากต่อปาก แต่ไม่มีการบันทึกไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นส่วนที่พบมากในกลุ่มของชาวลื้อ ซึ่งแบ่งได้ดังนี้ 

๑. นิทานพื้นบ้าน ลักษณะโครงเรื่องคล้ายนิทานชาดก มีแทรกบทสั่งสอน และปริศนาธรรม           
มุ่งให้ความเพลิดเพลิน และแทรกข้อคิดในการด ารงชีวิตแก่ผู้ฟัง 

๒. ปริศนาค าทาย ชาวลื้อ มีเกมเล่นทาย คล้ายกับการเล่นปริศนาค าทายของชาวไทยภาค
กลาง จะเล่นกี่คนก็ได้ แบ่งเป็น ๒ ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งทายก่อน อีกฝ่ายเฉลยค าตอบ 

๓. บทล้อเล่นของเด็ก มีไม่มาก เช่นเวลาเล่นกัน หากขัดใจกันขึ้นมา จะด่าโดยเรียกชื่อ พ่อแม ่
แล้วโกรธเคืองกันเลิกเล่นกันในวันนั้น วันต่อมาก็หายโกรธกันมาเล่นกันใหม่ 

๔. ค าหยอกสาว หรือ ค าอู้สาว มีไว้ส าหรับหนุ่มสาวพูดโต้ตอบ เกี้ยวพาราสีกัน 
๕. ค าสั่งสอน ชาวลื้อมีวิธีสั่งสอนลูกหลานทั้งด้วยการกระท าให้ดูเป็นตัวอย่างและมีบทสั่ง

สอนให้ปฏิบัติตามให้ทั้งข้อคิดละง่ายต่อการจดจ าไปปฏิบัติ 
๖. ค าอวยพร ชาวไทยองจะมีประเพณีอาบน้ าด าหัวผู้เฒ่าผู้แก่ ในเทศกาลสงกรานต์

เช่นเดียวกับชาวล้านนาทั่วไป ผู้เฒ่าผู้แก่มีหน้าที่ต้องปั๋นปอน หรืออวยพรให้ลูกหลานเมื่ออายุมากขึ้น
ผู้เฒ่าผู้แก่ชาวไทยองและชาวไทลื้อจึงจดจ าค าอวยพรกันได้ประโยคยาวๆ เกือบทุกคน ภาษาไทยอง
หรือไทลื้อถูกบันทึกไว้บนสมุดข่อยโบราณ (ประชัน  รักพงษ์ และคณะ. ๒๕๓๕ : บทคัดย่อ) 

 
๓.๒.๒  วรรณกรรมลายลักษณ์อักษร   
วรรณกรรมลายลักษณ์อักษร  เป็นวรรณกรรมที่บันทึกโดยอักษรไทยองหรือไทลื้อและอักษร

ล้านนา (ไทยวน)  ซึ่งแบ่งได้ดังนี้ 
๑. ต ารายาสมุนไพร  โหราศาสตร์  ชาวลื้อมีต ารายารักษาเป็นของตนเองและมี

ขนบธรรมเนียมประเพณีในการรักษาเยียวยาผู้คนควบคู่ไปกับ  ความเชื่อเรื่องโชคชะตาราศรี 
๒. ต านาน  ชาวไทยอง หรือ ไทลื้อได้รับการถ่ายทอดต านานต่างๆ ในลักษณะมุขปาฐะ 

จากนั้นก็ได้บันทึกไว้โดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านอักขระภาษา ซึ่งต านานเหล่านั้นได้ถูกถ่ายทอดมี
จนถึงปัจจุบัน เช่น  ต านานเมืองยอง  ต านานพระธาตุ เจ้าจอมยอง  ต านานมูลศาสนา                    
ต านานเจ้าหลวงต่าง ๆ  ฯลฯ  

๓. วรรณกรรมชาดก ชาวไทยอง หรือไทลื้อ เป็นกลุ่มชนที่มีระบบความเชื่อค่านิ ยม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีผสมผสานความเคารพนับในภูตผีวิญาณและพระพุทธศาสนาดังนั้นความโด
เด่นในด้านวรรณกรรมชาดกจึงได้รับการถ่ายทอดและกลืนกลาย  หล่อหลอมให้เกิดเป็นวรรณกรรม  
เช่น  วิบากแตง อ่อน ปัญญาสชาดก โมราบ่าวน้อย จุมป๋ าสี่ ต้ น  แลค าตั๋ น  เฉลี ยวฉลาด                         
หรือเสียวสาด ฯลฯ 



๕๕ 

 

๔. ค าสอนหรือค าโบราณ  สถาบันสังคมของชาวไทยองหรือไทลื้อได้ปลูกฝั่งให้ผู้คนใน
สังคมไทยอง ไทลื้อมีจิตใจที่สงบเสงี่ยม  เรียบร้อย  โดยวิธีการอันแยบยลในการที่จะสอดแทรกค าสอน
โดยมุขปาฐะสืบทอดกันมาจนเกิดแนวคิดท่ีจะบันทึก  เพื่อย้ าความจ าให้บรรดาลูกหลาน 

๕. ค าขับต่างๆ  การขับลื้อหรือขับค่าวนั้น  มีท่วงท านองที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยอง
หรือลื้อ และวรรณกรรมการขับขาน ต่างๆ ของชาวไทยองหรือไทลื้อ  ซึ่งมีรูปแบบต่างๆ เช่น             
ขับลื้อ  โคลง  ค าฮ่ า  ร่าย ซอ ฯลฯ (สมศักดิ์  สุวภาพ. ๒๕๒๙ : ๖ – ๒๒) 

โดยอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของชาวไทยอง  ดังกล่าวแต่ข้างต้นแสดงให้เห็น
ว่าชาวไทยองหรือชาวไทลื้อ  มีระบบโครงสร้างทางสังคมที่โดดเด่น  อันมีมาแต่ครั้งโบราณกาล 
 

๓.๒.๓  วรรณกรรมพิธีกรรม 
ผู้วิจัยได้ศึกษารวบรวมข้อมูลวรรณกรรมพิธีกรรม ทั้งจากข้อมูลเอกสารลายลักษณ์               

และข้อมูลมุขปาฐะไทยองต าบลเวียงยอง ได้จ านวนทั้งหมด ๑๐ ส านวน เมื่อน ามาพิจารณาถึงความ
สมบูรณ์ของพิธีกรรม ซึ่งบางส านวนไม่ได้ท าทั่วไปในปัจจุบัน และนอกจากนี้ยังมีหลายส านวนที่ซ้ ากัน 
ผู้วิจัยจึงคัดกรองเหลือจ านวน ๖ ส านวน จึงได้น ามาจัดเกณฑ์ตามหัวข้อข้างต้น สามารถแบ่งออกเป็น 
๓ กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้ 

๑. กลุ่มประเพณีพิธีกรรมระดับส่วนรวม 
๒. กลุ่มประเพณีพิธีกรรมระดับครอบครัว (บุคคล) 
๓. กลุ่มประเพณีพิธีกรรมเก่ียวกับวิญญาณและความตาย 
 
ซึ่งก่อนที่จะเข้าถึงวรรณกรรมพิธีกรรม  นั้นผู้วิจัยของน าให้ทราบว่า วรรณกรรมพิธีกรรมเป็น

บทแห่งการบันทึกสาระส าคัญเกี่ยวกับพิธีกรรมที่จะต้องประกอบท าขึ้นในวิถีชีวิตตามวาระในรอบปี              
หรือตามการณ์ส าคัญต่างๆ ซึ่งวรรณกรรมพิธีกรรมมักจะอยู่คู่กับผู้น าประกอบพิธี หรือที่เรียกว่า              
ปู่จารย์ หรือพ่ออาจารย์ ซึ่งเป็นผู้ชายเท่านั้น นอกจากนี้วรรณกรรมดังกล่าวยังครอบคลุมไปถึงการ
บันทึกจารีตประเพณี และบทค าสอนที่ส่วนใหญ่จะมีต้นก าเนิดมาจากพระภิกษุที่วัดที่ชาวลื้อนับถือใน
ความเป็นผู้ทรงความรู้  และเชี่ยวชาญด้านภาษา และชาวไทยองในอดีตมักจะได้รับการสืบทอดจาก
การขอฝากตัวเป็นศิษย์เพ่ือเรียนวิชาแล้วได้ความรู้สืบต่อมา หรือไม่ก็เคยบวชเรียนมาก่อนแล้วได้รับ
ความรู้จากพระอาจารย์ ผู้คร่ าเรียนที่วัดมาก่อน (สวัสดิ์  ณ  เมืองกาย, ๒๕๕๕,สัมภาษณ์) 

วรรณกรรมพิธีกรรมของชาวไทยองจะใช้ภาษาเขียนที่คล้ายกับภาษาไทยอง ไทลื้อและภาษา
ล้านนา หรือกล่าวได้ว่าใช้ภาษาเขียนร่วมกัน เพียงแต่จะมีความแตกต่างทางภาษาพูดเล็กน้อย นั่นคือ 
ส าเนียง และท านองแห่งบทวรรณกรรมเท่านั้น ซึ่งสิ่งที่สังเกตความแตกต่างได้ชัดจากบทวรรณกรรม
ของลื้อที่ ไม่เหมือนกับวรรณกรรมของล้านนาก็คือ ส าเนียงการออกเสียงสระ เช่น สระเอือ              
เป็นสระเออ เป็นต้น และท านองที่ใช้ในการอ่านร่ายวรรณกรรมพิธีกรรมที่เขียนขึ้นก็จะเป็นท านอง
เฉพาะของตนเอง แต่ไม่มีชื่อเรียกท านองของตนเองที่ชัดเจน แม้ว่าจะใช้ภาษาเขียนเป็นภาษาเดียวกับ



๕๖ 

 

ล้านนาที่มีหลักของการใช้ตัวอักษรและสระไม่ต่างกัน ในขณะที่ท านองการอ่านบทวรรณกรรมของ
ล้านนาบางประเภท เช่น บทเทศนาพ้ืนเมืองที่เขียนขึ้นโดยพระภิกษุ หรือพ่ออาจารย์มักจะมีชื่อเรียก
ท่วงท านองให้พอรู้จัก ตัวอย่างเช่น ท านองลาวล่องโขง เป็นต้น  

ส่วนวรรณกรรมพิธีกรรมของชาวไทยองจะมีลักษณะเฉพาะในเรื่องที่เขียนขึ้นเพ่ือตอบสนอง
กับเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่เกี่ยวข้องกับความคิด ความเชื่อ และระเบียบวิธีปฏิบัติ   
หรือว่า “ฮีต” มากกว่าจะแสดงบทเทศนาโดยการอ้างอิงในพุทธศาสนา ซึ่งในอดีตบทวรรณกรรมว่า
ด้วยเทศนาค าสอนดังกล่าวถือว่าผู้ที่จะมีบทบาทในการเขียนก็จะได้แก่ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระภิกษุผู้
คงแก่เรียน หรือผู้ที่มีความรู้มากทางภาษาและทางธรรมเท่านั้น เพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆ ที่มีใน
เอกสารต าราสมัยอดีตจะมีทั้งบทวรรณกรรมพิธีกรรมที่เขียนขึ้นโดยพ่ออาจารย์ และวรรณกรรมค า
สอนที่อาจมีพิธีกรรมบางอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องในพุทธศาสนา เช่น การท าบุญ การตานธรรม          
พิธีสักการบูชาพระ เป็นต้น ที่เขียนขึ้นโดยพระภิกษุ หรือผู้รู้เป็นหลักฐานที่ตกทอดมาถึงปัจจุบัน             

(บุญชม พลเวียง, ๒๕๕๕, สัมภาษณ์) 
วรรณกรรมพิธีกรรมในสมัยหลังๆ จะเขียนขึ้นโดยพ่ออาจารย์ผู้เป็นศิษย์ที่สืบทอดวิชามาจาก

วัด หรือไม่ก็สืบทอดจากอาจารย์รุ่นก่อนๆ ในชุมชน ที่มักจะเน้นหนักในเรื่องที่ คนในชุมชนยังมีความ
เชื่อและยังยึดถือปฏิบัติอยู่เป็นหลัก เช่น การสะเดาะเคราะห์, การสืบชะตา การฮ้องขวัญ เป็นต้น            
ซึ่งล้วนแล้วถือว่าเป็นการค้ าจุนระหว่างผู้น าพิธี หรือพ่ออาจารย์กับคนในชุมชนที่ยังท าให้พิธีกรรม             
และฮีตบางอย่างยังไม่เปลี่ยนแปลงไปกับกาลเวลาง่ายๆ ในสังคมชาวไทยอง พร้อมกับเอกสารต ารา
วรรณกรรมพิธีกรรมก็ยังคงปรากฏเป็นหลักฐานที่สามารถศึกษาหาดูได้ เพียงแต่ส่วนใหญ่จะเป็นบทที่
มีการคัดลอกหรือดัดแปลงเพ่ือสอดรับกับสภาพแวดล้อมของภาษาในท้องถิ่นที่นับวันจะมีการ
ผสมผสานเกิดขึ้น ท าให้ค าบางค า อักขระอักษรมีการปรับปรุงเพ่ือให้เข้าใจง่ายจากคนรุ่นหลังๆ เช่น 
ค าว่าแม่ในภาษาเขียนของลื้อในอดีต จะเขียนด้วยตัวมะสองตัวสะกดแล้วออกเสียงว่าแม่ ต่อมาได้
ดัดแปลงตามหลักการเขียนคล้ายกับล้านนา และภาษาไทย โดยการเติมสระแอ เพ่ือให้บ่งบอกค าที่
ชัดเจนยิ่ งขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ ตัวอักษรที่ ใช้ เขียนตัวเลขยังมีอยู่  ๒ชนิดคือ ตัวเลขธรรม               
กับตัวเลขโหรา ซึ่งตัวเลขทั้ง ๒ อย่างมีความคล้ายคลึงกัน แต่เขียนไม่เหมือนกันทีเดียว ท าให้การ
เขียนตัวเลขที่ใช้กันสืบมาจึงมีใช้ปะปนกัน และมีการดัดแปลงจุดเล็กจุดน้อยของตัวเลขที่ใช้เขียนใน
บางส านัก และผู้เขียนบางรุ่นก่อน เป็นผลให้ตัวอักษรในวรรณกรรมไม่แน่นอนในบางตัวบางค า 

ปัจจัยอีกอย่างหนึ่ งที่ท าให้ภาษาเขียนของชาวไทยองมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ  
สืบเนื่องมาจากวิชาความรู้ในเรื่องภาษาเขียนอาศัยการถ่ายทอดให้กันในลักษณะส านักเรียน               
ซึ่งในอดีตมีครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมากมาย โดยเฉพาะจากวัดที่สามารถศึกษาจาก
แหล่งใกล้บ้าน ต่างจากหลักสูตรภาษาไทยฉบับเดียวที่เรียนกันทั้งประเทศ ท าให้ความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องภาษาเขียน ตลอดจนความต้องการที่จะถ่ายทอดเรื่องราวพิธีกรรมมีความต่างกันไป                    



๕๗ 

 

จึงเป็นผลให้วรรณกรรมพิธีกรรมไม่เหมือนกันในแต่ละท้องถิ่น โดยเฉพาะการใช้ภาษาเขียนหรือค า
บางค า แม้ว่าจะเป็นเรื่องเดียวกันก็ตาม ประกอบกับเหตุผลการดัดแปลงวิธีการเขียนข้างต้น ยิ่งท าให้
ภาษาเขียนบางค าเปลี่ยนไปได้ง่ายขึ้นในสมัยหลังๆ แม้ภาษาพูดบางค าท่ีเป็นภาษาไทยองหรือไทลื้อมา
แต่อดีตและเคยใช้เขียนวรรณกรรมพิธีกรรมก็พบว่ามีการใช้ภาษาของล้านนาแทน เช่นค าว่ามาร่อย
ข้าว (มากินข้าว) ต่อมาก็ได้ใช้ค าว่ามาก๋ินข้าวแทน ซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของภาษาพูดในสังคมกลุ่ม
ใหญ่ของล้านนา ที่ท าให้ภาษาเขียนจะต้องมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับภาษาพูดอยู่ทุกขณะ                 
เพ่ือให้สามารถอ่านและเข้าใจได้งายของคนรุ่นหลัง 
  ๓.๒.๓.๑  วรรณกรรมพิธีกรรมกลุ่มประเพณีพิธีกรรมระดับส่วนรวม 

ตัวอย่างพิธีกรรรมระดับส่วนรวมในการประกอบพิธีสืบชะตาโหลง (หลวง) ซึ่งเป็น
การบันทึกเทปจากการสืบชะตา  ณ  วัดศรีบุญชูวังไฮ ต าบลเวียงยอง  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน    
ในวันที่ ๑๕ เมษายน  ๒๕๕๕  โดยมีวรรณกรรมท้ังภาษาบาลีและภาษาไทยองดังต่อไปนี้ 

ก) ตัวอย่างภาษาบาลีบทบูชาคุณพระรัตนตรัย กล่าวว่า 
. . . อิมินาสักกาเลนะ พุทธังอภิปูชะยามะ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาโดยยิ่งซึ่ ง

พระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้  
อิมินาสักกาเลนะ ธัมมังอภิปูชะยามะ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาโดยยิ่งซึ่งพระธรรม

ด้วยเครื่องสักการะนี้  
อิมินาสักกาเลนะ สังฆังอภิปูชะยามะ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาโดยยิ่งซึ่งพระสงฆ์ด้วย

เครื่องสักการะนี ้
 

ข) ตัวอย่างภาษาถ่ินโดยออกเสียงเป็นภาษายองบทค าเวนทานกล่าวว่า 
สาธุ โอก๋าสะพันเต๋ ข้าแด่สัปป๊ะเงื่องเครื่องครัวทานมีหลายสิ่งหลายอัน อันผู้ข้าตัง

หลายได้เขาะข้อนหามาหื้อเป็นตาน บัดนี้ เติงสมัยการ อันจักวางเวนเกณเถิงแก่พระติรัตนตรัยผ่าน
แผ้วพระเจ้าแก้วสามผะก๋าร อันว่าผู้ข้าตังหลายจุคนจุผู้น้อยใหญ่จายหญิง ก็จึ่งได้มีมะธุบุปผา             
ราชาดวงดอกข้าวตอกดอกไม้ล้าเตียน และน้้าสุกันโธะกะ อันภิโรตะกะ อันผู้ข้าตังหลาย มาขอสัมมา
คารวะ ว่าสันนี้แต๊ดีหลี แม่นว่าผู้ข้าตังหลายได้ประมาตะกายะกัมมัง วะจี๋กัมมัง มโนกัมมังและอิริยา
ปะทะตัง ๔แม่นว่าบ่รู้แจ้งที่ได้กระท้าดังอ้ันก็ดี ยามเมื่อผู้ข้าตังหลายได้หยิบห้อยและห่อเหนียบหลาย
ว่า บ่ได้แต๊บเนื้อและแจงตั๋ว หลอนว่าได้มัวเมา และฟ้าวฟ้ังและเมื่อเด็กอ่อนหน้อยไห้ และไห้กิ๋นก่อน
ตานลูน ยังบ่ได้ปองปุ๋นไว้เป็นส่วน ติ๋นมือด่วนหยุบเอา ได้มัวเมาฟ้าวฟ่ัง ยามเมื่อผู้ข้าได้ลุกนั่ง
เตียวกล๋าย ยามเมื่อบ่สบายยืนเหยียดยกหาบเบี้ยดกอนปาหลอนก๋ายาได้ล่วงต้อง ได้มาเดือดร้อนหื้อ
หมู่เด็กขาอันล่นแล่นไปมาวิดวิ่ง เต้นก๋้าฝุ่นผะผ๋าย และก้อนกินทรายมาจักถูกต้อง มันเดือนร้อนอยู่เซง
ซา อันว่าผู้ข้าตังหลายก็กลั๋วเป็นบาปกล้าภายลูน ขอหื้อเป็นบุญไปภายหน้า ในชั้นฟ้าและอะมะตะ
มหาเนระปานนั้น จุ่งจักมีเตี่ยงแต้ดีหลี ด้วยดังผู้ข้าจักโอกาสตามมะคะธะภาษาบาลีว่า นะมานิตานัง 



๕๘ 

 

สะปะริวาระตานัง กาเยนะ วาจานะ มะนาสาถาเนกุ กัมมัง ปะกะตัง มะยายัง สะปัง โตสังฆ์             
ขะมันตุโน 
 

๓.๒.๓.๒  วรรณกรรมพิธีกรรมกลุ่มประเพณีพิธีกรรมระดับครอบครัว (บุคคล) 
วรรณกรรมพิธีกรรมกลุ่มประเพณีพิธีกรรมระดับครอบครัว (บุคคล) เป็นตัวอย่าง

จากการประกอบพิธีแต่งงานของนายสุทัศน์ ยะเวียง และนางสาวนิตยา พยัคศักดิ์ บ้านเลขท่ี ๗ หมู่ ๒ 
ต าบลเวียงยอง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน  โดยมีวรรณกรรมท้ังภาษาบาลีและภาษาไทยองดังต่อไปนี้ 
   ...  สัพพะทะ สัพพาทา สัพพาธิโลกา อุบาติยาติกังวดอุตะลา เคราะห์กาวาเจ็บไข้ 
เคราะห์ขี้ไล่แรงมี เคราะห์มูนตีมาถูก เคราะห์เปอะลูหลั่งไหลมา เคราะห์กังกาหลั่งไหลเข้า เคราะห์ปู่
เฒ่ายาค้อ เคราะห์วัวควายจงก้า เคราะห์จ้างเคราะห์ม้าไปตกไปเสียในวันนี้ยามนี้ หื้ อตกไปตามพระ
อาทิตย์แสนขอบ หื้อออกไปตามพระจันทร์จักรวาล หื้อตกไปตามพระอังคารที่ฟ้าเสี้ยงแผ่นดินสุด หื้อ
ตกไปตามพระพุธที่ป่าไม้ดงสงัด หื้อตกไปตามพระผัดที่ป่าไม้...หื้อตกไปตามพระศุกร์และพระเสาร์ที่
พระเจ้าบ่ไหว้ศาสนา ปุ้นก่อนเตอะ หื้อตกไปตวยไฟ หื้อไหลไปตวยน้้า หื้อตกไปตวยต๋ง หื้อหลง
ไปตวยตองตวยลมปุ้นก่อนเตอะ  
   พุทโธมังการะ สัมพุทโธ สัมพุทโธ มาระตากินัยโย พุทธะมะมังคะละคัมมาสัพปะตุ
ขาปะมุนจะเล 
   ธัมโมมังการะ ธัมมา สัพปะพยาปะมุนจะเล 
   สังโฆ มังการะสัมพุทโธ  มาระกากินัยโย สังฆะมะมังคะละคัมมา สัพพะโรคาปะมุน
จะเล  

    สรี ไจยะ อาจะไนวันนี้ก็หากเป็นวันดี เป็นวันครู่หัวเรียงหมอนพระเวสสันดอนได้
นางมะทีก็แม่นในวันนี้ เจ้าเงาะป่าได้นางรจนาก็แม่นในวันนี้ พยากุสราชได้นางไมยะตาสีเป็นเตวีก็
แม่นในวันนี้ พยาอะโศกปลูกกล้วยตกเครือค้าก็แม่นในวันนี้ ปู่กูลาด้ามาจ้วยล้างหม้อก็แม่นในวันนี้ 

    ฟังล่าฟังลา ฝูงญาติก๋าหลายมวญหมู่ และมิตรสหายกู่หญิงจายมีหลวงหลายแก้นก้าง 
ใจ๋หล่วงหลั่งยินดีมีความสามัคคีพร้อมหน้ายกหื้อผู้ข้ากล่าวก้าเจิญขวัญ ว่าในวันนี้หนา นาเลย เป็นวัน
บอละภาคบ่อหื้อกู่สมรสเจ้าได้จากเสียกั๋น ตี้ข้าได้กล่าวก้าเจิญขวัญ เขือเจ้า ข้าจักเล่าความหลังตั้งแต่
เกล้าแต่เดิมมาว่าเฮาได้เป็นเผ่าปันวงษ์สา เปิ้นป้องเป็นปี้น้องนอนปิงรักกันจริงแนบเนื้อจิตรเจต
เอ้ือแปงปันตี๋ได้มาเป็นครู่สมรสกั๋นนั้นเล่า ก็เพราะหนักบุญเก่าหากบันดาลเพราะได้ร่วมท้าบุญกินตาน
มาหลายจาด บุญนั้นบ่อขาดสูญหาย บ่อกับก๋ายม้วยมอดได้เป็นผัวเมียกันมาตลอดจนถึงอาวะสาร           
จู่จาตกาลไปใจ้ๆ บ่อหื้อได้ภาคเสียกัน จนถึงปัจจุบันก็ยังตวยตันตามใต่เป็นโประณะกรรมไคว่ตันเติง 
โป๋ระณะจารย์เจ้ากล่าวไว้สืบสายมายุงเป็นสัดถามวญหมู่ที่ได้มาคู่สายาได้เป็นผัวเมียมาจาตก่อน            
บุญมัดส่อนติดต๋นเมื่อเจ้าตังสองลงมาเอาปติสนก้าเนิดลงมาเกิดหนตีเป็นปี่น้องกัน  กั๋นมาดีแต้ยิ่งไหล
หล่อลิ่งลงมาจากเขาสีเนโล ประปาต๋าจ๋อมยอดมาถูกลงคิดจะขอดปัดหื้อแตกเสียถั๋นผ่องก็ถูกลมดันไป



๕๙ 

 

ตกคนละตี้ กรรมจักจี้แต่งตวยหา จริงได้มาเกิดเป็นสามีก๋าภรรยากั๋นดั่งเก่า บางผ่องก็เข้าต้องสั ตว์          
ตาริสาร ต่องเตียวคารเหนือแผ่นกรรมจักรแล่น ไปมาตกตี่ไกล๋เรียวลีกกันป้นตี้หุ้นเป็นคนก็ได้มาปบกั๋น
เมื่อเฒ่าหนักบุญแต่เกล้าบ่อขาดหายสูญกันว่าหันก็มีใจ๋ติดข้องขวัญจ้องก้องผูกกันทา เพราะได้เป็นผัว
เมียมาจาตก่อน บุญมัดติดต๋น ไหลหลงเหมือนเจ้าบรวงษน้อยหน่อได้ปัดป้อแม่เมืองต๋นหลงเข้าไพสน
ป่าไม้ กรรมจ่องไจ้แต่งตวยจมจริงได้มาเป็นนางงามไพยอดป้นจากบ่วงก้องขอดแห่งตังผานได้ไปเกิด
เป็นลูกพระอังคาร ต๋นจ๋อมเหง้าอันเป็นเจ้าหมู่พระสุน เมื่อปายลุนนางขึ้นใหญ่สมควรใคว่ควรมีผัวพระ
เหนือหัวต๋นป้อ จึงไปแจ้งต่อคนเมืองป๋งอาจะเรืองใส่เกล้า หื้ออามาทเกล้า เร่งจัดการตังคะหาร และ
ข้าธาตุ หื้อมาสันนิบาตและจุ่มนุมกันในตี้ลานวางกลางข่วง บ่อหื้อล่วงล้้ารุนหลัง หื้อนางตั้งสัจจั๋งใส่
เกล้ายกพวงดอกไม้เข้าไปหาว่าผู้ใดสมควรเป็นสามีก๋าร่วมห้อง หื้อพ่วงมาลัยอันนี้ไปหวันจ้องก้องสอด
สุนหัว พิว่าไปถูกตัวคนใดนั้นเล่า จักได้เป็นเจ้าแก่นางงามอามาตท้าตามนั้นแล้วหื้อนางน้องแก้ว
ออกไปยืนฝูงประชา ยืนโห่ร้องเสียงสนั่นก้องเนืองนันมีความขะสันใจ๋จู่ผู้ต่างคนก็ต่างไขรู้ว่าเป็นผู้ใด
หนอจักได้เป็นผัวซอบอนางแก้ว เอ้ือนหากั๋นจะแจ้งทั่วในวัง ยามนั้นพระอินตา....ในขวงเขตห้ อง         
พระเตสต้องที่ปจมปูนางก็มาเริงดูหันเหตุจึงแถลงเปียดเป็นคนท้าตัวต๋นเฒ่าแก่ไปแอบแว่รวมรอบเป็น
อาศุนป๋อมอยู่นอกเขต ยามนั้นนางเกตุแก้วสุสดาและสุกันยาน้อยนาจ จึงยกพวงดอกไม้หว่านวนไป
พวงมาลัยลอยละเลือนคดค้ายเขื่อนวนเวียนไปชุบพระเศียรเกตุเก้าอามาสเฒ่าผู้อยู่ซายวัง ยามนั้นใน
โขงเขตห้องเสียงสนั่นก้องขืดคือดังเยาะเยื้อยกันโห่ร้องเสียงสนั่นก้องทั่ววังลานว่าวันนี้ หนานาเลย  
เป็นติดถี ปัญจะวัคคี ๕ อยู่ และไปก็มีไจยโจกจ้าภาพปาลา ก่อนเตอะ  
   สาธุๆ ข้าจักป้อนขวัญเจ้ากัมจิ้นและกัมปลา กัมตังกุกุสต๋า บันดาไก่ต้ม กินแล้ วบ่อ
หื้อเสพส้มขมไจ๋ ต้าก้อยร้อยขวบเข้าป้อนว่าบ่อหื้อขวัญเจ้าไปไหน ขอเชิญมากินทุกปากอย่าหลอมากิน
ถูกคอ อย่าเว้นหื้อหกแล่นเต้นอยู่แต้สะสน สะสน ๓๒ ขวัญมงคลแห่งเจ้ากินข้าวแล้ว จุ่งมากินเหล้ากิน
ยา กินสุราแห้งเข้มอันไหลออกจากเล่มไหจิ๋น ไหลออกจากลิ้นออมแก้วตกลงแล้วถอดใส่แป่งเงินคา 
กินข้าวกินแล้ว แล้วจุงจักมากินๆ ยังน้้าจิงไส บ่อขุ่นเหนือถลองดีอันไหลออกปากราชสีห์ตัวลายผ่อน
แผ้ว ไหลออกจากปากจ้างแก้วตัวอยู่จ๋อมเขา อันเป็นเล่ามาปอขาด ผู้ข้าหากได้น้ามา ฟังล่า ฟังลาฝูง
ญาติก๋าหลายมวญหมู่มิตรสหายกู่ยิงจายมีหลวงหลายแก่นกั้งใจลู้หลั่งน้ามาผูกมือตือขวัญผ่องก็น้า
ของขวัญมาโดยมากยอยกภากสืบไมตีแต่งขันบายศรีงาม สร้างเป็นกาบสว้างเลียบเรียงกั๋นเอามาวางไว้
เหนือขันงามบ่อผ่อนสั้นยาวย่อมเสมอกั๋นประดับด้วยดอกนีระพันธ์มีหลายจาดอันจ่างผู้สลาด           
หากริษนา ขอหื้อมาจมบุบผา มาลาดอกไม้กับตังเครื่องลูบไล้สะปะหมู่ของขวัญอันต่านส้าคัญน้ามา
แต่งตอนเอามาเป็นเครื่องไมตรีแก่ครู่ร่วมซ้อม ต่างคนต่างหน้าเขาก็ปากั๋นยินดีตี่เขือเจ้าตัง ๒ ได้เป็น
สามีก๋าภรรยากั๋มสืบสร้างขวัญเจ้าตัว ๒ อย่าได้เพแตกม้างเป็นป้อห้าง แม่ห้างขวางก้าแปง                  
ขวัญเจ้าตัง ๒ อย่าได้ไปไผ่เผื่อแฝงกันรวมแปงต่างหน้า หื้อมาฮักก๋ันจั่วจ้าต๋ามแผ่นดินยังก่อนเตอะ 



๖๐ 

 

   ... สรี สัดสะหลี บัดนี้หนาขา้จักมัดมือสองเขือเจ้าหื้อมาอยู่ร่วมเฝ้าติดกัน มีใจหวัน
ถูกต้อง เหมือนดังเปื่อนร่วมต้องแม่เดียวกันมา อย่าได้เพตาแตกม้าง บัดนี้ข้าจักผูกมือสองเขือเจ้าด้วย
ฝ้ายมงคลอันล้้าเลิศ ฝ้ายอันนี้เป็นฝ้ายที่เกิดมีเนื้อก้าเนิดแต่เมืองคนกับ.....มันหาคงบ่ได้ ต้องไปถวาย
พระแก้วแก่นไท้ที่สัพพัญญู เพราะมีความเอ็นดูสัตตาโลก ฝ้ายเส้นนี้หนา ได้แก่ความไคว่เห็นบ่เกศค้าน
ก็สมเป็นแม่บ้านแม่ครองเรือน มันบ่เคื่อนแตกมันตัดขาดหลังเป็นเงา ปากหนักเบาอย่าได้เข้าใกล้ มัน
จักร้อนไหม้วาบวังวาย ไจยะตุภวังค์ ไจยะมังคะลัง อยู่ดีมีสุขเตอะฯ... 
 

๓.๒.๓.๓  วรรณกรรมพิธีกรรมกลุ่มประเพณีพิธีกรรมเกี่ยวกับวิญญาณ                    
และความตาย 

ตัวอย่างของวรรณกรรมที่เกี่ยวกับวิญญาณและความตายในการประกอบพิธีสักการะ              
เตวบุตรโหลง (หลวง) หรือ เทวดาใหญ่ จากการบอกเล่าของโดยท่านพระครูไพศาลธีรคุณและผู้ฒ่า         
ผู้แก่ได้บอกเล่าว่า  เตวบุตรหลวงมีลักษณะเป็นเสาฐานแท่นบูชาคล้ายโดมปล่อง มีลักษณะต่างกัน
ตามชื่อเทวบุตรที่ชาวยองนับถือว่าเป็นผู้ดีที่ติดตามมาคุ้มครองชาวยองให้มีความอยู่ดีมีสุข ปัจจุบัน 
ตั้งอยู่ที่วัดหัวขัวซึ่งชาวเมืองละปูนจะไปสักการะ โดยน าธูปเทียน ดอกไม้สีสวย เสื่ อผ้าไปบูชาเป็น
ประจ าในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๕  คือวันวันปากปีทุกปี  
 ในอดีตมีค ากล่าวอัญเชิญเทวบุตรหลวงของดังต่อไปนี้  ...สาธุโอกาสะ ข้าแต่เตวบุตรเจ้าทั้ง 
๔ ต๋น บัดนี้ ผู้ข้ามีนามว่า. ได้น้าเครื่องธปนะมี ธูปเทียน ดอกไม้ เสื้อผ้า มาบูชาแด่เทวบุตรเจ้าตั้ง ๔ 
ต๋น ขอเตวบุตรเจ้าทั้ง ๔ ต๋นจงน้าหลีกน้าพลัดเสียจากโรคภัยมนุสสภัย โลกันตรภัยทั้งหลาย จุเผืองจุ
ประก๋าร   (แล้วว่าราชได้ไปจนจบ)  ขอเทวบุตรเจ้าทั้ง ๔ ต๋น จุ่งมาจุ๋มนุมรักษาผ้าข้าวของเสื้อผ้าที่มา
ก็ดีไม่ได้มาก็ดี ฝังเจ้าเครื่องปู้จาเหล่านี้ จงป้นจากเคราะห์ปี เคราะห์เดือน เคราะห์วัน เคราะห์ยาม       
จงมีโจคปี ๋ โจคเดือน โจคยาม มีโจคลาภ หายจากพยาธิกังวล อันตรายทั้งหลาย ทั่วหั้นเตอะ...               
 

๓.๒.๔  คุณค่าในวรรณกรรมพิธีกรรมของชาวไทยอง 
 การศึกษาวรรณกรรมที่ใช้ในพิธีกรรมของชาวไทยองต าบลเวียงยอง ผู้วิจัยได้แยกประเด็น
คุณค่าออกเป็น ๔ ประเด็น คือ คุณค่าด้านภาษา   คุณค่าด้านวิธีคิดและโลกทัศน์ที่ เกี่ยวกับ               
ความเจ็บป่วย  คุณค่าด้านวิธีคิดและโลกทัศน์ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม             
และคุณค่าด้านวิธีคิดและโลกทัศน์ที่เก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรม ดังต่อไปนี้ 
 
  ๓.๒.๔.๑  คุณค่าด้านภาษา 
  วรรณกรรมที่ใช้ในพิธีกรรมทั้ง ๖ พิธีกรรมนั้น ผู้วิจัยรวบรวมจากวรรณกรรม
ประเภทมุขปาฐะเป็นหลักและน าวรรณกรรมประเภทลายลักษณ์เสริมให้เกิดความสมบูรณ์ขึ้น          



๖๑ 

 

เมื่อพิจารณาภูมิปัญญาในด้านภาษาแล้ว จะแสดงให้เห็นว่าเป็นการใช้ภาษาที่เหมาะสมกับชุมชนและ
เหมาะสมกับผู้คนที่กล่าวและรับฟัง โดยมุ่งเน้นฉันทลักษณ์ค าประพันธ์ ถ้อยค า ส านวน และลีลา
โวหารที่เป็นแบบฉบับดั่งเดิม โดยมีรายละเอียดแต่ละหัวข้อ ดังนี้ 
  วรรณกรรมที่ใช้ในพิธีกรรมของชาวไทยองที่ได้รวบรวมไว้ทั้งหมดนั้น มีรูปแบบทาง
ฉันทลักษณ์อยู่ ๒ ประเภท คือ ฉันทลักษณ์ภาษาบาลี และฉันทลักษณ์พ้ืนบ้าน ดังนี้ 
 

๑) รูปแบบฉันทลักษณ์ภาษาบาลี 
 ฉันทลักษณ์ภาษาบาลีที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมที่ใช้ในพ  ธีกรรม มักจะเป็นฉันท
ลักษณ์ที่อยู่ในกลุ่มภาคศาสนพิธี ซึ่งเป็นค าให้พรของพระภิกษุสงฆ์ทั่วไป โดยส่วนมากจะน ามาจาก
คัมภีร์พระสูตรและคัมภีร์อรรถกถาต่างๆ ค าภาษาบาลีที่ใช้วรรณกรรมพิธีกรรมจะพบในส่วนเริ่มต้น
และส่วนลงท้าย ประกอบด้วยฉันท์ภาษาบาลี แยกออกเป็น ๓ ฉันท์ คือ 
 ก.  ปัฐยาวัตฉันท ์
 ปัฐยาวัตฉันท์เป็นฉันท์ที่พบมากที่สุดในบรรดาฉันท์ทั้งหมด เพราะเป็นฉันท์ที่ง่าย
ต่อการท่องจ าและง่ายต่อการออกเสียงครุและลหุ โดยมีการบังคับครุและลหุ มีจ านวนบาทละ ๘ ค า 
๔ บาท เป็น ๑ คาถา โดยมีโครงสร้างทางฉันทลักษณ์ ดังนี้ 
 O O O O O O O O  O O O O O O O O 
 O O O O O O O O  O O O O O O O O 
  
 มีตัวอย่างจากบทลงท้ายของบทสู่ขวัญแต่งงาน ดังต่อไปนี้ 
  ภวตุ  สพฺพมงฺคล   รกฺขนฺตุ  สพฺพเทวตา 
 สพฺพพุทธานุภาเวน  สทา  โสตฺถี  ภวนฺตุ  เต  
  ภวตุ  สพฺพมงฺคล   รกฺขนฺตุ  สพฺพเทวตา 
 สพฺพธมฺมานุภาเวน  สทา  โสตฺถี  ภวนฺตุ  เต  
  ภวตุ  สพฺพมงฺคล   รกฺขนฺตุ  สพฺพเทวตา 
 สพฺพสงฺฆานุภาเวน  สทา  โสตฺถี  ภวนฺตุ  เต ฯ 
 
 
 
 ข.  อินทรวิเชียร 



๖๒ 

 

 อินทรวิเชียรฉันท์พบไม่มากนัก ส่วนมากจะประกอบกับบทลงท้ายของค าสู่ขวัญ
ประเภทต่างๆ  โดยมีการบังคับครุและลหุ มีจ านวนบาทละ ๑๑ ค า โดยในแต่ละบาทจะมีค าครุ ๖ ค า
ลหุ ๕ รวม ๔ บาท เป็น ๑ คาถา โดยมีโครงสร้างทางฉันทลักษณ์ ดังนี้ 
 O O O O O O O O O O O 
 O O O O O O O O O O O 
 
 O O O O O O O O O O O 
 O O O O O O O O O O O 
  
 มีตัวอย่างจากบทลงท้ายของบทสู่ขวัญข้าราชการ ดังต่อไปนี้ 

  ยนฺทุนฺนิมิตฺต   อวมงฺคลญฺจ   
 โย   จามนาโป   สกุณสฺส   สทฺโท 
 ปาปคฺคโห   ทุสฺสุปิน    อกนฺต  
 พุทฺธานุภาเวน    วินาสเมนฺตุ  
  ยนฺทุนฺนิมิตฺต   อวมงฺคลญฺจ 
 โย   จามนาโป   สกุณสฺส   สทฺโท 

 ปาปคฺคโห   ทุสฺสุปิน    อกนฺต  
 ธมฺมานุภาเวน    วินาสเมนฺตุ  

  ยนฺทุนฺนิมิตฺต   อวมงฺคลญฺจ 
 โย   จามนาโป   สกุณสฺส   สทฺโท 

 ปาปคฺคโห   ทุสฺสุปิน    อกนฺต  
 สงฺฆานุภาเวน    วินาสเมนฺตุ ฯ 
 
 ๓) รูปแบบฉันทลักษณ์พื้นบ้าน 
 ในส่วนของวรรณกรรมที่ใช้ในพิธีกรรมนอกจากการใช้ภาษาบาลีแล้ว รูปแบบ 
ฉันทลักษณ์พ้ืนบ้านจะมีสัดส่วนมากที่สุด และเป็นใจความส าคัญของพิธีกรรมประเภทต่างๆ โดยจะอยู่
ในส่วนของเนื้อหา รูปแบบจะเป็นร้อยกรองประเภทร่าย ซึ่งเป็นค าประพันธ์ที่เก่าแก่ที่สุดของไทย           
ไม่ว่าภาคใดของประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มชาติพันธุ์ไทด้วยกัน เพราะมีบังคับน้อยมาก คือ  
 ก. คณะ บทหนึ่งจะมีกี่วรรคก็ได้ แต่มีตั้งแต่ ๕ วรรคขึ้นไปเป็นพ้ืน ในวรรคหนึ่งมี
จ านวนค าไม่แน่นอน อาจมีตั้งแต่ ๓ ค าข้ึนไป จนถึง ๑๐ ค าก็มี ส่วนตอนจบนั้นมักจะจบแบบห้วนๆ 



๖๓ 

 

 ข. สัมผัส มีลักษณะสัมผัสส่งต่อกันไป โดยมีสัมผัสส่งท้ายวรรค และมีสัมผัสรับเชื่อม
ที่ต้นวรรคหรือค าที่สอง ที่สาม ของวรรคถัดไป และมีสัมผัสส่งและสัมผัสเชื่อมกับวรรคต่อๆ ไปเช่นนี้
จนกว่าจะจบ ค าสัมผัสส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเสียงวรรณยุกต์ด้วย คือ ต้องส่งและรับค าชนิดเดียวกัน 
เช่น ส่งค าเป็นก็ต้องรับค าเป็น ส่งค าตายก็ต้องรับค าตาย ส่งค าเอกก็ต้องรับค าเอก เป็นต้น ยกเว้นบาง
ค าเท่านั้น ที่ผู้ปันปอนไม่สามารถหาค าที่มีความหมายที่ต้องการและเป็นค าชนิดเดียวกันมาได้ อาจจะ
เชื่อมสัมผัสค าผิดวรรณยุกต์บ้าง แต่พบไม่มากนัก 
 
 รูปแบบของฉันทลักษณ์ร่าย จะมีลักษณะเป็นร่ายโบราณเป็นส่วนใหญ่ คือ ตอน
จบไม่มีการเปลี่ยนสัมผัส มีโครงสร้างทางฉันทลักษณ์ ดังนี้ 
 
 O O O O O O O O O O O O     O O O O O O        O O O O O O        
…… 
 มีตัวอย่างในค าสู่ขวัญ ซึ่งปรากฏในตอนต้นค าสู่ขวัญและตลอดเนื้อหาของ
วรรณกรรมพิธีกรรมทั้ง ดังต่อไปนี้ 
 สพฺพตฺถสพฺพทา   สพฺพโรคาอุบาทว์  สัพพะพยาธิ อันตราย 
  เคราะห์นานาขีไ้ข ้ เคราะห์ขี้ไร้แรงมี  เคราะห์เดือนปีอย่ามาถูกต้อง  เคราะห์วัน
พ่ีน้องช่างมาเรือน  เคราะห์วนเวียนถูกทิ่ม  เคราะห์เป็นลิ่มหลั่งไหลมา  เคราะห์ยังนาไร่เข้า             
เคราะห์ปู่เถ้าอย่าแล่นมาชน  เคราะห์กังวลชนด้วยถ้อย  เคราะห์ใหญ่น้อยมันช่างบังเกิดขึ้นเป็นภัย... 
 
  ๔) การใช้กลวิธีซ้ าค าหรือซ้ าความ 
  การซ้ าค าหรือซ้ าความในวรรณกรรมที่ใช้ในพิธีกรรมต่างๆ เพ่ือเน้นย้ าความหมาย
หรือก่อให้เกิดสุนทรียภาพทางเสียงในเวลาขับขาน เป็นกลวิธีการประพันธ์พ้ืนบ้านรูปแบบหนึ่ง             
ที่พบมาก ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 ตัวอย่าง เช่น การบรรยายการเลี้ยงดูลูกน้อยว่ามีคว ามทุกข์ยากล าบากอย่างไร             
ในบทสู่ขวัญแต่งงานว่า 
 ตัดไม้ก่อแปงจอง    เตาไฟยองแอบอยู่   
 ตัดไม้สู่แปงหลัว    แม่ก็อดตัวกลั้นอยาก             
 น้ าร้อนหากต้มกิน    ยาค่าคิงเข้าใส่ 
 น้ าร้อนไหม้ทังวัน   แม่อดหลายวันอันกลั้นอยาก   
  
  



๖๔ 

 

  ๕) ลักษณะการใช้ภาษา 
  ภาษาท่ีใช้ในวรรณกรรมพิธีที่ปรากฏทั้งหมดนั้น มีทั้งถ้อยค าภาษาพูดธรรมดาที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและถ้อยค าส านวนที่มีลักษณะพิเศษ มุ่งให้กระทบใจผู้ฟังด้วยค าที่มีลีลาจังหวะ            
การสัมผัส และมีความหมายซึ่งผู้ประพันธ์ใช้กลวิธีร้องเรียงได้อย่างไพเราะ การใช้ภาษาในวรรณกรรม
พิธีกรรมผสมผสานทั้งภาษาไทยกลาง ภาษาล้านนา และภาษาไทลื้ออย่างเรียบง่าย มีการใช้ถ้อยค าที่
เป็นค าศัพท์บาลี การบรรยายและการพรรณนาความ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ก. การใช้ภาษาอย่างเรียบง่าย  
 ในวรรณกรรมพิธีกรรมมีการใช้ถ้อยค าภาษาอย่างเรียบง่าย เป็นภาษาพูดธรรมดา
ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ค าศัพท์ที่ใช้เป็นค าศัพท์พ้ืนบ้าน น ามาจัดวรรคตอนและแทรกสัมผัสสระตาม
ความเหมาะสม ตัวอย่างที่ปรากฏในค าสู่ขวัญ เช่น 
 หยิบใบศรีแวดไว้   เจาะตามไต้ไฟงาม 
 จิเทียนตามมีมาก   มีทังขนมปาดและเข้าหนมวง 
 และในบทสู่ขวัญ ที่มีการกล่าวตามส าเนียงของภาษาไทยองซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นที่
ประกอบพิธีกรรม เช่น 
 เปิ้น(เขา) เลก(เรียก) ใต้อย่าเมอเนอ(อย่าไป) 
 เปิ้น(เขา) เสกเหนอ(เหนือ) อย่าเมอเนอนางเนอ 
 ขวัญเจ้าไปอยู่เมิง(เมือง) ล้าก็หื้อมา ย่าเข้ราอยู่เมิงเล่นก็หื้อมา 
 

ข. การใช้ถ้อยค าที่เป็นค าศัพท์บาลี 
 ลักษณะการใช้ภาษาบาลีในวรรณกรรมพิธีกรรมนั้น ปรากฏอยู่ทั่วไป มีทั้งการยก
บทคาถาภาษาบาลีประโยคยาวๆ ที่เป็นฉันทลักษณ์ในพระสูตรและบทสวดมนต์ต่างๆ มีทั้งประโยค
โดยไม่มีการแปลความ และการยกค าศัพท์บาลีสั้นๆ สลับกับความหมายของค าแทรกไว้ในวรรณกรรม
พิธีกรรมเป็นช่วงๆ และบางครั้งมีการแทรกค าศัพท์บาลีปนอยู่ในวรรณกรรมพิธีกรรมโดยไม่แปล
ความหมายด้วยเช่นกัน ตัวอย่างลักษณะการใช้ถ้อยค าที่เป็นค าศัพท์บาลีมีดังต่อไปนี้ 
 
 ๑.  การยกภาษาบาลีมาทั้งประโยคโดยไม่แปลความ 
 การใช้ถ้อยค าในลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการกล่าวน าการขึ้นน าในวรรณกรรม
พิธีกรรมต่างๆ เช่น บทสู่ขวัญ ในบทประณามพจน์ หรือบทไหว้ครูแต่ละครั้ง และใช้ในการขึ้นบทสู่
ขวัญแต่ละข้ันตอน โดยจะข้ึนต้นเป็นภาษาบาลีว่า 
 



๖๕ 

 

นโม   ตสฺส   ภควโต   อรหโต   สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส 
นโม   ตสฺส   ภควโต   อรหโต   สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส 
นโม   ตสฺส   ภควโต   อรหโต   สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ 

 ในบทผูกขวัญและบทส่งท้ายก่อนจบพิธีสู่ขวัญในแต่ละครั้ง พ่ออาจารย์หรือหมอ
ขวัญผู้ประกอบพิธี นิยมอวยชัยให้พรแก่ผู้รับการสู่ขวัญเป็นคาถาภาษาบาลี บทอนุโมทนาวิธีบทสัพพี 
อันมีเนื้อความดังนี้ 
 สพฺพีติโย  วิวชฺชนฺตุ     สฺพพโรโค วินสฺสตุ 
 มา  เต  ภวตฺวนฺตราโย  สุขี  ทีฆายุโก ภว   
 อภิวาทนสีลิสฺส   นิจฺจ   วุฑฺฒาปจายิโน 
 จตฺตาโร  ธมฺมา  วฑฺฒนฺติ   อายุ  วณฺโณ  สุข   พล  ฯ 
 ภาษาบาลีทั้งสองบทนี้ มีใช้ในวรรณกรรมพ  ธีกรรมเกือบทุกประเภทเป็นการยก
ประโยคค าศัพท์บาลีมาทั้งประโยค โดยไม่มีการแปลความหมาย 
 
 ๒.  การยกค าศัพท์บาลีสั้นๆ 
 ค าศัพท์บาลีสั้นๆ ที่ปรากฏแทรกในวรรณกรรมพ  ธีกรรมอาจมีการแปลความสลับ
ไว้ในลักษณะค าซ้อนหรือไม่มีการแปลความก็ได้ 
 ตัวอย่างในบทสู่ขวัญ เช่น 
 สรี ไจยะ    อัชชะ ในวันนี้ก็หากเป็นวันดี  
 
  ตัวอย่างในบทสู่ขวัญแต่งงาน เช่น 
  สาธุ ๆ ข้าจักป้อนขวัญเจ้า  กับจิ้นและกับปลา  
  กับทังกุกกุฏะ (แปลว่า ไก่)   บรรดาไก่ต้ม 
 
 การแทรกค าศัพท์ภาษาบาลีโดยไม่มีการแปลความ ส่วนมากจะเป็นบทที่แทรกอยู่
ระหว่างตัวเนื้อหาของวรรณกรรมท้ังหมด  
 ตัวอย่างในบทสู่ขวัญ เช่น 
 สิบนิ้วน้อมข้ากราบยอกร    ถวายบวรขึ้นเหนือเกล้า    
 ข้าขอกราบวันทา   ยามเม่ือข้ากระท าไร่นา   
 ขอหื้อใหญ่กล้าแพร่พร้อมดีใบบาน    ในสัณฐานไร่นาแห่งข้าพร่ าพร้อม    
 การใช้ถ้อยค าที่เป็นภาษาบาลีแทรกอยู่ในวรรณกรรมพ   ธีกรรมในลักษณะต่างๆ 
ดังกล่าวนั้น เป็นกลวิธีที่ท าให้ผู้เข้าร่วมพิธีเกิดความศรทัธา มีความรู้สึกว่าพิธีกรรมมีความขลัง มีความ



๖๖ 

 

ศักดิ์สิทธิ์น่าเชื่อถือ เพราะภาษาบาลีเป็นภาษาที่ใช้ในหมู่พระสงฆ์ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชุมชน
และถือว่าเป็นภาษาสูง จะน ามากล่าวเล่นๆ ทั่วไปไม่ได้ 
 
  ๓.๒.๔.๒  คุณคา่ด้านวิธีคิดและโลกทัศน์ที่เกี่ยวกับความเจ็บป่วย 
  ความเจ็บป่วยของมนุษย์ คือ สภาวการณ์ที่ร่างกายไม่สามารถด าเนินไปตามปกติ 
อาจมีความผิดปกติเล็กน้อยถึงความผิดปกติมากที่ชีวิตไม่สามารถด ารงอยู่ได้ ซึ่งมนุษย์ทุกคนในโลก
ต้องประสบ ดังนั้น วิธีคิดและโลกทัศน์เกี่ยวกับความเจ็บป่วยของมนุษย์แต่ละชาติพันธุ์ แต่ละท้องถิ่น 
และแต่ละภูมิภาคจึงให้การนิยามความหมายต่อความเจ็บป่วยแตกต่างกันไป ตามความเหมาะสมกับ
สภาพทางกายภาพของกลุ่มชาติพันธุ์และสภาพแวดล้อมในที่นั้นๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็คือภูมิปัญญาสั่งสมที่
สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งมาสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ผ่านการลองผิดลองถูกจนสามารถปรับประยุกต์ใช้เป็นวิถี
ชีวิตของตนเอง 
 
   ๓.๒.๔.๓ คุณคา่ด้านวิธีคิดและโลกทัศน์ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับสิ่งแวดล้อม 
  วิธีคิดและโลกทัศน์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างกันนั้น            
ผู้วิจัยได้พิจารณาจากพิธีกรรมทั้ง ๓ ประเภทที่ได้เก็บรวบรวมไว้ โดยวิเคราะห์ในแง่ของคุณค่าของ
ชาวไทยอง ดังต่อไปนี้ 
 

๑) ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ 
  ในทางทฤษฎีสังคมวิทยามานุษยวิทยาถือว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคม ดังนั้น มนุษย์จึงอยู่
เป็นกลุ่มเป็นชุมชนและมีกิจกรรมร่วมกัน ในบรรดากิจกรรมทั้งหลายนั้น พิธีกรรมต่างๆ มีบทบาทต่อ
การรวมกลุ่มและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่อดีต
จนกระทั่งปัจจุบัน การประกอบพิธีกรรมต่างๆ เกิดจากการรวมกลุ่มกันเพ่ือปรึกษาหารือและความ
มั่นคงของกลุ่มเป็นจุดประสงค์หลัก ส่วนจุดประสงค์ด้านลัทธิศาสนาเป็นจุดประสงค์รองลงมา แสดง
ให้เห็นว่า พิธีกรรมมีบทบาทและหน้าที่ต่อสังคมมนุษย์ เป็นเครื่องมือดึงดูดมนุษย์ในที่ต่างๆ มาชุมนุม
ท ากิจกรรมร่วมกัน และเป็นสัญลักษณ์ว่าผู้คนที่มาชุมนุมในที่พิธีกรรมเป็นพวกเดียวกัน 
  

๒) ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ 
  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ เป็นการแสดงถึงศักยภาพในการคิดค้น 
การเรียนรู้จากธรรมชาติแวดล้อม เพ่ือน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการด ารงชีพของตนเอง ตั้งแต่ข้าว
ปลาอาหาร พืชสมุนไพรเป็นทรัพยากรชีวภาพที่ตอบสนองในการรักษาความเจ็บไข้ได้ป่วย และสัตว์



๖๗ 

 

ป่าสัตว์เลี้ยงของตนเอง ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับผู้คนในกลุ่มชาติพันธุ์ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ไม่เฉพาะกลุ่มชาวไทยองเท่านั้น เป็นการจัดวิธีคิดและโลกทัศน์ที่แสดงความนอบ
น้อมต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดยเชื่อว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ธรรมชาติมีความเป็นใหญ่
โดยตัวของมันเอง การกระท าต่อธรรมชาติต้องไม่ให้กระทบกับความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ไม่ได้เป็นไป
เพ่ือชนะธรรมชาติเช่นเดียวกับแนวคิดของทางตะวันตก ดังนั้น ความสัมพันธ์จึงเป็นไปด้วยการให้
เกียรติแก่กันและกัน  
 

๓) ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ 
  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ เป็นการสร้างสัญลักษณ์แทนสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีคุณและโทษกับมนุษย์ และเพราะว่ามนุษย์มีความปรารถนาที่จะได้รับความปลอดภัย
และความหวังว่าอ านาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นจะช่วยได้  ได้มีเรื่องเล่าว่า เตวบุตรตัง ๔ มีจื่อเรียง
ตามล าดับ คือ สุระณะ ปัทธิยะ ลักขะณา เทวต๋า มีความเป็นมาว่าใน พ.ศ.  ๒๓๔๘ รัชกาลที่ ๑ 
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  ไดม้ีรับสั่งให้พระเจ้ากาวิละ  น าเอาชนเผ่าไท หรือ ไต ที่เป็นเมืองขึ้น
ทางตอนเหนือของล้านนามาตั้งรกรากอยู่บริเวณภาคเหนือของไทยหรืออาณาจักรล้านนาในขณะนั้น  
โดยเฉพาะพ้ืนที่จังหวัดล าพูน – จังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนของชาวยองนั้นได้มาตั้งรกรากทางฝั่ง
ตะวันออกของแม่น้ ากวง และต่อมาพวกเจ้านายที่มาจากเมืองยอง  ได้สร้างวัดเป็นของตนเองคือ วัด
หัวข่วงราชฐาน เช่นเดียวกับวัดที่ตนเองเคารพนับถือ  หากแต่ตั้งวัดชื่อวัดว่า  วัดหัวข่วงนางเหลือง 
ปัจจุบันเป็นวัดร้าง อยู่เหนือวัดหัวขัว ห่างประมาณ ๒๐๐ เมตร  ต่อมาถูกน้ าแม่กวงเชาะจึงย้ายมาอยู่
ที่วัดหัวขัวในปัจจุบันในราว พ.ศ. ๒๓๕๗ และได้น าเตวบุตรหลวงมาไว้ในวัดหัวขัวด้วย เวียงยองหรือ
วัดหัวขัวที่มีศาลเตวบุตรหลวงตั้งอยู่แห่งเดียว และแห่งแรกมีมาจนถึงปัจจุบัน มีค ากล่าวว่าสิ่งที่เคารพ
นับถือของจาวยองนั้นคือ ผีดีและผีฮ้าย ผีฮ้ายคือผีกะ ผีดีคือ เทวบุตรหลวง ผีกะนั้นอยู่ที่ไหนจะไม่
กล่าวถึง เพราะปัจจุบันชาวยองได้ละทิ้งไปหมดแล้ว เพราะเป็นเรื่องที่ไม่งาม จะขอกล่าวแต่เรื่องเตว
บุตรหลวงเท่านั้น 
 เรื่องเล่ามีอยู่ว่า เมื่อพระเจ้ากาวีละได้น าเจ้านายหรือเจ้าเมืองยองมานั้นปรากฏว่ามีลูกสาว
เจ้าเมืองยองสวยมาก จึงน าไปถวายรัชการที่ ๑ ที่กรุงธนบุรี รัชกาลที่ ๑ ก็รับไว้ในต าหนัก เมื่อถึงเวลา
อันควร รัชกาลที่ ๑ ก็เข้ามาหาลูกสาวเจ้าเมืองยองในเวลากลางคืน แต่พระองค์เห็นว่ามีเตวบุตรทั้ง ๔
ยืนอยู่มุมเตียงนอนของนาง คอยคุ้มครองอยู่ รัชกาลที่ ๑ ท าอย่างเดิมตั้ง ๓ ครั้ง ๓ หน ก็ปรากฏว่ามี
เตวบุตร ๔ องค์ เหมือนเดิม พระองค์เข้าพระทัยว่า ชาวยองนี้มีของดีคุ้มครองพระองค์จึงเรียกเจ้า
เมืองยองพร้อมกับจาวยองทั้งหมดว่า หากประสงค์จะไปอยู่แห่งหนต าบลใดในเมืองไทยก็ให้เลือกเอา
ตามใจ ตั้งแต่นั้นมา เจ้าเมืองยองจึ งได้พาจาวยองทั้งหมดมาอยู่ที่บ้านเวียงยอง ฝั่งตะวันออก          
ฝั่งแม่น้ ากวงจนถึงปัจจุบัน มีเรื่องเล่าว่า ตั้งแต่เจ้าแม่จามเทวี จนมาถึงเจ้าหลวงจักรค าขจรศักดิ์          



๖๘ 

 

เกยมาขึ้นขันหลวงบูชาเตวบุตรหลวงทุกๆ ปี โดยเฉพาะจะมาในวันปากปี ของปีใหม่เมือง               
(พระครูไพศาลธีรคุณ, ๒๕๕๕, สัมภาษณ์) ดังนั้น เพ่ือด ารงรักษาสภาวะอ านาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่
มนุษย์ได้สร้างจากความคิดค านึงของตนเอง หรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นแนวคิดและโลกทัศน์ที่มี
ลักษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ และได้ถ่ายทอดไปสู่มนุษย์รุ่นหลังๆ โดยอาศัยประเพณีและ
พิธีกรรมเป็นสื่อประกอบ และมีการปฏิบัติสืบเนื่องท่ีเชื่อมโยงกับอุดมการณ์ความเชื่อมาจนถึงปัจจุบัน 
 
  ๓.๒.๔.๔  ภูมิปัญญาด้านวิธีคิดและโลกทัศน์ที่เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม 
  พิธีกรรมของชุมชนจะช่วยให้มนุษย์ปรับตนเองให้เข้ากับสังคมและสามารถด ารงชีวิต
อยู่ในสังคมเช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน สิ่งเหล่านี้เรียกว่าการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ทุกคนใน
ชุมชนย่อมผ่านการขัดเกลาทางสังคมตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งสิ้นชีวิต โดยหน่วยทางสังคมเริ่มแรกเด็ก
จะถูกบุคคลในครอบครัวขัดเกลา เมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็อาศัยสังคมทั้งระดับปัจเจกบุคคลและระดับ
กลุ่มบุคคล สิ่งเหล่านี้มุ่งเน้นให้ผู้คนเป็นคนดีปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชน โดยรวมเรียกว่าเป็นผู้
ประพฤติคุณธรรมและจริยธรรมของสังคม 
  
 



บทที่ ๔ 
การฟ้ืนฟูอัตลักษณ์ของชาวไทยองต าบลเวียงยอง 

 
การรวบรวมข้อมูลด้านประวัติศาสตร์  การเปลี่ยนแปลงด้านขนบธรรมเนียม  ประเพณี 

พิธีกรรม และวิถีวัฒนธรรมในโลกยุคปัจจุบันผลต่อการเรียนรู้จากชุมชนชาวไทยองต าบลเวียงยอง 
โดยสามารถพิจารณาวิเคราะห์จากข้อมูลการจัดเสวนากลุ่มย่อย และการจัดเสวนากลุ่มใหญ่                
การฟ้ืนฟูอัตลักษณ์ของชาวไทยอง  ได้ดังต่อไปนี้ 

 
๔.๑  ปัจจัยแห่งการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของชาวไทยอง 

ปัจจัยแห่งความคงอยู่ของวัฒนธรรมของชาวไทยองในหัวข้อที่ผ่านมากระแสแห่ง                 
ความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนที่มีผลกระทบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ก็ยังเกิดขึ้นอยู่เสมอ           
และเริ่มไหลบ่าเข้าท่วมทับชุมชนในปัจจุบัน เป็นการทดสอบว่าชุมชนจะมีสามารถต้านได้ตลอดไป
หรือไม่ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาท้องถิ่น สรุปผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก          
และการเสวนากลุ่มย่อยได้ดังต่อไปนี้ 
 
 ๔.๑.๑  ปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง 
  ปัจจัยหลักท่ีส าคัญมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของชาวไทยองทั้งโดยทางตรง
และทางอ้อม ซึ่งสามารถแบ่งเป็น ๒ ประการ คือ การปฏิรูปการเมืองการปกครอง การลดอ านาจของ
ผู้ครองนคร และการสร้างความรู้สึกเป็นไทย  ดังนั้นการขยายตัวของชุมชนจากอดีตที่มีเป็นเพียง
ชุมชนเล็กๆ กลายมาเป็นชุมชนขนาดใหญ่ในปัจจุบัน เป็นผลมาจากการเพ่ิมขึ้นของประชากรทั้งใน
ชุมชนเองและการอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน    การแต่งงานกับคนต่างถิ่นต่างชาติพันธุ์ เป็นเหตุให้เกิด  
การกลืนกลายทางวัฒนธรรมดังที่นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์  การเมืองการปกครอง  ด้านล้านนา
คดีศึกษาได้กล่าวว่า   

“...การเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองภายในของล้านนาที่เปิดโอกาสให้ไทยเข้ามา
แทรกแซงได้ง่ายขึ้นวิธีการต่างๆ ที่จะท าให้ล้านนาเป็นส่วนหนึ่งของไทยโดยเร็วคือ            
ประการแรก การส่งคนของตนเองจากส่วนกลางเข้ามาจัดระบบการปกครองในหัวเมือง
ล้านนาอันเป็นมูลเหตุส าคัญในการน าเอาภาษาไทยเข้ามาใช้ในทางราชการโดยตรง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นพิชิตปรีชากรมาเป็นข้าหลวงพิเศษใน 
พ.ศ. ๒๔๒๗ เพ่ือจัดระบบการปกครองในล้านนา โดยให้คงมีเค้าสนามหลวงดังเดิม แต่ให้มี
การเพ่ิมเสนา ๖ ต าแหน่ง ขึ้น คือ กรมมหาดไทย กรมทหาร กรมคลังกรมยุติธรรม กรมวัง 
และกรมนา ประการที่สอง การจัดระบบการเก็บภาษี โดยแบ่งรายได้เป็น ๒ ส่วน               
ส่วนแรกเป็นของเจ้าเมืองเชียงใหม่ ส่วนที่สองให้จ่ายเป็นเงินเดือนของข้าราชการจากไทย 
ท าให้ล้านนาหมดอ านาจในการจัดการผลประโยชน์ของตนเอง ประการที่สาม การจัดตั้ง



๗๐ 

 

โรงเรียนฝึกหัดข้าราชการขึ้นที่เชียงใหม่เพ่ือผลิตข้าราชการท้องถิ่นขึ้นมารองรับการวาง
ระบบการเมืองการปกครองในหัวเมืองล้านนา ท าให้คนท้องถิ่นหันไปรับราชการ มีผลท าให้
ไทยมีอ านาจเหนือล้านนาและน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงฐานะและบทบาทของอักษรและ
ภาษาล้านนาในระยะต่อมา โดยเป็นสิ่งที่ไทยมุ่งหวังให้เกิดขึ้นเพ่ือสลายความเป็นล้านนาให้
กลายเป็นไทยในที่สุด...” (ธเนศวร์ เจริญเมือง, ๒๕๔๒ : ๑๐ – ๑๑) 

 สอดคล้องการผู้ เฒ่าผู้แก่ที่ เป็นทั้ งผู้น าอย่างเป็นทางการในอดีต  และเป็นผู้น าด้าน                
จิตวิญญาณในปัจจุบัน  ท่านกล่าวถึงการเมืองการปกครองที่ท าลายเสถียรภาพแห่งวิถีชุมชนว่า 

“...ก๋ารเป๋นอยู่ของคนยองสมัยตะก่อนกับสมัยบะเดี่ยวมันคนละเรื่องกั๋นเลยทีเดียว  
ยกโต๋อย่างเรื่องของการอยู่อาศัยตะก่อนเปิ่นบะได้แบ่งเขตแดนแบบสมัยนี่...คนบะเดี่ยวจะ
แป๋งเฮือนจะก่อร่างสร้างเฮือนก่อต้องไปแจ้งเทศบาล  อบต. ...บะค่อยหันบ้านใดแป๋งหอผี
ปู่ย่า  แป๋งหิ้งผีเก๊าของโต๋เก่า...” (สวัสดิ์  ณ  เมืองกาย, ๒๕๕๕ :สัมภาษณ์) 

 ปัจจัยดังกล่าวจึงมีอิทธิพลที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น           
เพราะการขยายตัวของบ้านเรือนและชุมชน ย่อมจะไปบดบังป่าชุมชน สถานที่ส่วนรวม พ้ืนที่มีเป็น
พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นสถานที่อยู่อาศัยของผีสางเทวดาอารักษ์ของชุมชน จึงถูกแทนที่ด้วยรูปแบบ
บ้านเรือนและแหล่งท ามาหากินของคนรุ่นใหม่  
 
 ๔.๑.๒  ปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
 การรวมศูนย์การศึกษาของรัฐมีอิทธิพลต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ ระบบการศึกษา           
แผนใหม่ ในสมัยนั้นแม้ว่าจะมีโรงเรียนแต่เมื่อเด็กจบจากชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และประถมศึกษาที่ 
๖ โดยเฉพาะเด็กผู้ชายส่วนมากที่มักจะเข้าวัดบวชเรียนต่อ และบางส่วนที่ต้องช่วยพ่อแม่ท างานใน
ภาคเกษตรกรรม ซึ่งต่างจากปัจจุบันที่มีการขยายการเรียนออกไปในระดับที่สูงขึ้น การเข้ามาของ
ระบบการศึกษาสมัยใหม่จะเห็นว่าได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและค่านิยมของชุมชน 
โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที่การศึกษาสมัยใหม่ได้ปูพ้ืนฐานสร้างแนวทางไปสู่การประกอบอาชีพอ่ืนๆ 
มากกว่า การน าความรู้มาพัฒนาชุมชนตนเอง  
 ในอดีตการส่งลูกหลานมาเรียนที่วัด เพ่ืออบรมขัดเกลาทางด้านจิตใจและอุปนิสัยให้เป็นคนที่
มีความสุขุม ใจเย็นมากขึ้น การศึกษาภายในวัดแม้จะมองว่ามีเทคโนโลยีที่ไม่ทันสมัยแต่การสอนใน
รูปแบบปัจจุบันก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเพราะ การศึกษาของสงฆ์มีทั้งทางโลกและทางธรรม เป็นผลดี
ส าหรับเยาวชนในยุคปัจจุบันที่มีสภาพสิ่งแวดล้อมที่ล่อแหลมเสี่ยงต่อภัยร้ายที่คุกคามเข้ามาทุก
รูปแบบอันจะน าผลร้ายมาสู่เยาวชน  ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่า  

“...ในปัจจุบันจะหั๋นว่า ระบบการจัดการศึกษาของสงฆ์บ่าค่อยจะได้ฮับการดูแลเอา
ใจใส่เต๊าตี่ควร เพราะทุกฝ่ายนิยมที่จะส่งลูกหลานเข้าไปเฮียนต่อกั๋นตังนอกตามตี่รัฐบาล
บังคับ นักเหลือตี่จะส่งฮื้อไปเฮียนในวัด......สมัยนี้โลกมีความก้าวหน้า ด้านสังคมเทคโนโลยี
ตี่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้การศึกษาของวัดได้ฮับการนิยมน้อยลง ดังนั้น ณ เวลานี้ทุกฝ่ายควร
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ตี่จะปิ๊กมาฮ้ือความส าคัญและสนับสนุนการบวชเฮียนเหมือนเดิมอย่างในอดีตที่ผ่านมา 
พร้อมทั้งควรตี่จะส่งเสริมการขัดเกลาจิตใจของเยาวชนฮ้ือมีความอ่อนโยน  ฮู้จักความ
สามัคคีจ่วยเหลือซึ่งกันและกัน และจะจ่วยลดปัญหาสังคม...” (ไสว  สุธาเวียง, ๒๕๕๕ :
สัมภาษณ์) 

 การเปลี่ยนแปลงด้านการด ารงชีวิตของคนล้านนาเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้สถานภาพและ
บทบาทของน้อยและหนานเริ่มถูกเลือนหายไปกับกระแสวัฒนธรรม ระบบทุนนิยม บริโภคนิยมเข้ามา
มีบทบาทในสังคมล้านนาส่งผลให้รูปแบบของวิถีชีวิตเปลี่ยนไปตัวอย่างบทสัมภาษณ์ 

“...คนเมืองบ่เดี่ยวนี้อู้ก าเมืองก่อบ่ค่อยเป๋น บ่ฮู้เรื่อง เขียนกับอ่านตั๋วเมืองก่อบ่ได้ 
มีก้าคนสมัยบ่เก่า รุ่นปู่ รุ่นย่า กับอ้ันตี่เขียนตั๋วลื้อ ตั๋วขึน ตั๋วเมืองได้...กันจะมาเฮียนแบบ
สมัยตะก่อนบ่มีเลย... บ่เดี่ยวอะหยังก่อตวยฝรั่งเปิ้นหมด การกิ๋นอยู่ ก่อเป๋นอาหารฝรั่ง กิ๋น
ข้าวนึ่งกับกับแก๋งเมืองบ่เป๋นกั๋นละ...”  (รัตน์ ปาละพงศ ์ , ๒๕๕๕ : สัมภาษณ์) 

 ระบบการศึกษาสมัยใหม่ว่าการศึกษาจากโรงเรียน แม้ว่าจะมีผลดีหลายประการ แต่ผลเสีย
ที่ตามมา คือ ท าให้เด็กๆ ขาดจิตส านึกทางศีลธรรมจริยธรรม ขาดจิตส านึกสาธารณะในการช่วยเหลือ
เกื้อกูนกันภายในชุมชน ขาดความเชื่อถือเคารพพ่อแม่ปู่ย่าตายาย จึงท าให้ไม่สนใจเกี่ยวกับพิธีกรรมที่
ดีงามต่างๆ ของชุมชน ไม่เคารพต่อสิ่งศักดิ์และผีสางเทวดาอารักษ์ต่างๆ เพราะเห็นว่าสิ่งที่งมงายไร้
สาระ  เพราะการศึกษาถูกดึงระบบออกห่างวิถีวัด   วิถีชุมชน  ดังที่ท่านเจ้าอาวาสวัดบ้านยู้ท่านได้
แสดงทัศนะว่า 

 “...สมัยบ่าเดี่ยวนี้บ่มีไผจะสนใจในการบวชเฮียนเพราะว่า เป็นการเฮียนที่ล้าสมัย....
เฮียนบ่ตันเปิ่น(เรียนไม่ทันเขา)....การเฮียนอ่อนกว่าหล่ะอ่อนตางนอก (เด็กข้างนอก)....          
.โฮงเฮียนก่อ(ก็)ดีกว่าในวัดครูเปิ่นก่อสอนดี.....โฮงเฮียนในวัดก็สอนดีแต่การสนับสนุน           
ครูที่สอนในวัดบ่มีเลย .....เงินน้อยครูก่อสอนไปตามก าลัง .....งบประมาณน้อยก่สอน            
ไปตามงบ.....รัฐบาลบ่ใส่ใจแล้วจะฮ้ือเด็กมาเฮียนในวัดได้จะใด...” (พระครูวรธรรมาภิรม, 
๒๕๕๖ : เสวนากลุ่มย่อย) 
เมื่อการศึกษาไม่ได้ส่งเสริมวิถีชุมชน  และการสร้างสามัญส านึกที่ดีบนพ้ืนฐานด้านคุณธรรม

จริยธรรม  หรือแม้กระทั่งวัฒนธรรรมทางภาษาดังผู้เฒ๋าผู้แก่ท่านได้กล่าวถึงอีกหนึ่งสาเหตุของ            
การล่มสลายของรากฐานความเป็นไทยองว่า 

“...สมัยบะเดี่ยวก๋ารไปโรงเรียนชาวไทยองทุกคนจ๊ะต้องอู้ภาษาไทยกลาง  เนื่องจาก
ภาษาไทยกลางเป๋นภาษาตี่บังคับใจ้ในโฮงเฮียน เมื่อหล่อ่อนหน้อยไปโฮงเฮียนจึงน าภาษาไทย
กลางตี่อู้กับครูและเปื่อนปิ๊กมาอู้ตี่บ้านตวย  และยิ่งเฮียนหนังสือสูงขึ้น ภาษาไทยกลางก็ยิ่ง
เข้ามาแตนตี่ภาษาถิ่นนักขึ้น  แม้ว่าจะได้ยินจาวยองทั่วไปใจ้ภาษาไทยองอู้ตึงวันก่อแล่วแต่
หละอ่อนวัยรุ่นก่อบ่ได้ใจ้ภาษาไทยองกับใจ้ภาษาไทยกลางมาสื่อสารแตน ทุกวันนี่คนเฒ่าคน
แก่และจาวยองทุกครัวเรือนก็ต้องใจ๊ภาษาไทยกลางไปด้วย  ดังนั้นค าในภาษาไทเก่าๆ        
จึงสูญหายไป...” (อุดม  พรหมสิทธิ์, ๒๕๕๖ : เสวนากลุ่มใหญ่) 
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 ดังนั้นชาวไทยองรุ่นใหม่จึงไม่มีจิตใจที่ผูกพันกับท้องถิ่นชุมชน เมื่อเรียนหนังสือจบระดับสูง
แล้ว ไม่อยากอยู่ในชุมชนอีกต่อไป วรรณกรรม พิธีกรรม  ประเพณี  และวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของชาวไทยอง  ที่คนรุ่นก่อนได้สั่งสมไว้ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นก็รอวันที่เลือนหายไปจากชุมชนในที่สุด 
 
 ๔.๑.๓  ปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ความก้าวล้ าทางวิทยาการสมัยใหม่เริ่มเข้าสู่ชุมชนพร้อมกับกระบวนการพัฒนาถนนหนทาง การ
คมนาคมดีขึ้นการเดินทางไปมาก็สะดวกสบายมากขึ้น รัฐที่มีหน่วยงานราชการเป็นตัวแทนก็ได้
หลั่งไหลเข้าสู่ชุมชนเพ่ือมุ่งพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญ กระบวนการเข้ามาของรัฐดังกล่าวมีอิทธิพล
สูงต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะการเข้ามาของระบบตลาดที่เน้นเงินตราเป็น
ตัวกลางในการแลกเปลี่ยนได้ท าให้ความสัมพันธ์ทางสังคมของชุมชนได้เปลี่ยนแปลงไปสอดคล้องกับ
ค ากล่าวของผู้เฒ่าในชุมชนที่ว่า 

   “...สมัยบะเดี่ยวนั้นสังคมมันเปลี่ยนไปเวยส่งผลต่อก๋านเฮียนฮู่ ความฮู้เรื่องเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากคนรุ่นเก่าไปหาคนรุ่นใหม่ มันกะลังจะเลือนหายไปจากอดีต หละอ่อน
เยาวชนรุ่นใหม่บะต๊องก๋านที่จะเฮียนฮู้ อนุรักษ์ และสืบทอดภูมิปั๋ญญาท้องถิ่นแหมต่อไป 
วัฒนธรรมสมัยใหม่เลยเข้ามาสู่ชุมชนหมู่บ้าน  เฮาจะหันว่ามีความแปลกแล่วฮู้สึกว่าความ
ทันสมัยก าลังเข้ามาบ้านเฮาอย่างบะหยุดยั้ง...” (พระครูภาวนาโสภิต,๒๕๕๖ : เสวนากลุ่ม
ย่อย) 

 สะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่ช่วยเสริมให้ระบบวิถีชีวิตชุมชนก าลังพ่ึงพา และผูกมัดกับระบบทุน
นิยมมีอิทธิพลสูงก็คือ  การส่งเสริมเงินทุนจากรัฐโดยการกู้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.) และการติดต่อสื่อสารทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมกับภายนอกชุมชนที่น าไปสู่การ
ขยายตัวของประชากรและจ านวนครัวเรือน และการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อชนิดต่างๆ เช่น โทรทัศน์ 
วิทยุ ฯลฯ เป็นต้น สอดคล้องกับค ากล่าวในบทความของ  อานันท์  กาญจนพันธุ์  ที่กล่าวในบทความ
พิธีกรรมและความเชื่อล้านนา: การผลิตใหม่ของอ านาจทางศีลธรรมว่า  

 “...การครอบง าของวัฒนธรรมแบบทุนนิยมที่ให้ความส าคัญกับเงินตรา และการ
แลกเปลี่ยนเชิงปริมาณ ท าให้กิจกรรมทางศีลธรรมกลายเป็นอาชีพ ขณะเดียวกันก็สร้าง
ความขัดแย้งและไม่แน่นอน เพราะการผลิตไม่ให้ประโยชน์แก่ตัวเองมาก แต่กลายเป็น
ท างานใช้หนี้ ซึ่งเสี่ยงต่อการล้มละลาย ท าให้เกิดความเครียดอันเป็นที่มาของโรคที่
การแพทย์ปัจจุบันให้ความส าคัญน้อยกว่าที่ควร…” (อานันท์  กาญจนพันธุ์ , ๒๕๓๒ :
บทสรุป) 
เมื่อความทันสมัยได้เปลี่ยนแปลงระบบการผลิตจากการเพ่ือยังชีพและแบบครัวเรือน            

มาเป็นการผลิตเพ่ือจ าหน่าย  และการผลิตเชิงอุตสาหกรรม ท าให้มีการน าเครื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่
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ทั้งเครื่องจักรกลและสารเคมีถูกน ามาใช้เพ่ือเร่งการผลิต ระบบเหมืองฝายแต่เดิมกลายเป็นระบบ
ชลประทานสมัยใหม่ ที่ไม่ต้องรวมกลุ่มกันไปท าเหมืองฝายเป็นประจ าทุกปี เพราะเป็นฝายถาวรมั่นคง 
นอกจากนี้ในการท านานั้น การไถ่นาในอดีตต้องใช้ควายเป็นแรงงานที่ส าคัญ ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นใช้
เครื่องจักรกลคือรถไถ่นา เพราะต้องเร่งการผลิตข้าวเพ่ือจะได้มีเวลาไปท าไร่พืชพาณิชย์ อ่ืนๆ           
สิ่งเหล่านี้มีผลต่อความเลื่อนหายของภูมิปัญญาดั่งเดิมที่อยู่บนความสมดุลของระบบนิเวศรวมทั้ง
พันธุกรรมข้าวพ้ืนบ้านเริ่มสูญหาย แทบจะหาไม่เจอในท้องถิ่น  คนเฒ่าคนแก่ในชุมชนได้เล่าว่า 

“...โลกมันเปลี่ยนไปนักตะก่อนก๋านเยี๊ยะไฮ่ใส่สวน  เวลาจะเริ่มเยียะไฮ่ไถ่นาจะต๊อง
หาฤกษ์งามยามดี มีก๋านเลี้ยงผีโต่งผีนา เจ้าแม่ธรณี และผีเหมืองฝายเหียก่อน... ”             
(คุณบุญชม พลเวียง, ๒๕๕๖ : เสวนากลุ่มย่อย) 
ซึ่งสิ่งที่น่าสังเกตและสอดคล้องกับการหายไปของวิถีวัฒนธรรมของชาวยองนั่นก็คือ ความ

เชื่อและวรรณกรรมและพิธีกรรมก าลังถูกคุกคาม  โดยความทันสมัยของยุคเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
ความทันสมัยสะดวกสบาย  ได้ก่อตัวขึ้นเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้กระบวนการวิถีวัฒนธรรมของชาวไทยอง
หายไป  สอดคล้องกับค าบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ท่ีว่า  

“...ถ้าจะถามถึงเรื่องของวรรณกรรม พิธีกรรมที่หายไปนั่นก่อคือ พิธีสู่ขวัญข้าว...
เพราะว่าเม่อไถ่นาแล่วก็จะมีก๋านท าพิธีสู่ขวัญควาย เม่อถึงโช่งเกี่ยวข้าวแล่วเฮาก่อจักปากั๋น
ท าพิธีสู่ขวัญ บะเดี่ยวนี่มันบ่มีแล่ว...” (พระครูวิสิฐปัญญากร, ๒๕๕๕ : สัมภาษณ์) 
การบอกเล่าดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาที่แฝงปรัชญาความพอเพียงที่มุ่งเสริมวิถีชีวิต

ชาวไทยอง และเป็นการเกื้อกูลกันระหว่างคน สัตว์ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และอ านาจเหนือธรรมชาติ 
เมื่อระบบการผลิตสมัยใหม่เข้า พิธีกรรมเหล่านี้จึงเป็นส่วนเกินและเป็นสิ่งแปลกแยกส าหรับคนรุ่นใหม่ 
และกลายเป็นเรื่องความคร่ าครึล้าหลังไปในที่สุด 
 
๔.๒  การฟื้นฟูอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทยอง 

การแสดงตัวตนและความเป็นชาวไทยอง หรือ ชาวยอง ในจังหวัดล าพูนเกิดขึ้นอย่างจริงจัง
นับช่วงเวลาแล้วไม่นานนักในช่วงของการที่จะพยายามน าเสนอตัวตนของคนยอง  โดยมีนักวิชาการ
หลายท่าน สื่อหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ได้น าเสนอข้อมูลไทยอง อาทิ อาจารย์ทวี  สว่างปัญญากูร 
ได้ปริวรรตต านานเมืองยอง ขั้นในพ.ศ. ๒๕๒๗ ต่อมา อาจารย์แสวง  มาละแซม   ก็ได้ศึกษาทาง
ประวัติศาสตร์ของคนยอง ในรูปแบบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๓๘  และได้รับทุน
จัดพิมพ์งานการค้นคว้าเพื่อเผยแพร่อีกหลายๆ ครั้งในเวลาต่อมา  แม้แต่ทุนท่ีส านักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ  กระทรวงวัฒนธรรมก็ได้มอบทุนให้อาจารย์รัตนาพร  เศรษฐกุล ศึกษาไทยองที่
ต าบลบวกค้าง  อ าเภอสันก าแพง  จังหวัดเชียงใหม่ ในพ.ศ. ๒๕๓๗ และมีการตีแผ่เรื่องราวไทยอง
แพร่หลายมากขึ้น  ต่อมาหน่วยงานราชการในจังหวัดล าพูนได้พยายามดึงกลุ่มชาติพันธุ์เข้าไป
เกี่ยวข้องอาทิ  การท่องเที่ยวจังหวัดล าพูนก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยจุดขายโดยการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับไทยอง  และในส่วนของต าบลเวียงยองนั้น  หน่วยงานราชการทั้งองค์การบริหารส่วนต าบล
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และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก็ได้จัดงานในรูปแบบต่างๆ อาทิ  การจัดเสวนา  การจัดการแสดง  
การประกวด  ตลาดสินค้า  และอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวกับไทยอง นับตั้ งแต่พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้นมา                 
นับช่วงระยะเวลานานนับถึงกว่าสองศตวรรษ (๒๓๔๘-๒๕๕๕) ชุมชนของชาวยองได้มีพัฒนาการ           
ทางสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรม  ได้สั่งสม ผสมผสาน แลกรับปรับเปลี่ยนกับผู้คนกลุ่มต่างๆ            
ในบริบทและยุคสมัยต่างๆ อย่างต่อเนื่อง การพยายามฟ้ืนฟูอัตลักษณ์ความเป็นไทยองนั้น                  
มีมาโดยตลอด  งานวิจัยครั้งก็เช่นกันได้ศึกษาในกรณีของต าบลเวียงยองขึ้น  เพ่ือ เน้นถึงแนวทาง          
การฟ้ืนฟูด้วยวิถีชุมชนเป็นผู้ก าหนดแนวและทิศทางที่จะด าเนินด้วยตัวของชุมอย่างแท้จริงและส่งผล
ให้เกิดความยั่งยืนในอนาคตสืบไป 
 

๔.๒.๑  การฟื้นฟูอัตลักษณ์ของไทยองในต าบลเวียงยอง 
 การศึกษาครั้งนี้ได้จักการเสวนาในรูปแบบกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่  เ พ่ือศึกษาแนว

ทางการฟ้ืนฟูอัตลักษณ์ของชาวไทยองต าบลเวียงยอง  ได้ระดมความคิดและน าเสนอแนวคิดด้วยตัว
ของชุมชนเอง ซึ่งจะการจัดกิจกรรมเสวนาขึ้นได้พบชุมชนเองก็มีแนวคิดที่เป็นแนวคิดของชุมชนเอง  
ซึ่งอาจเหมือนหรือคล้ายชุมชนอ่ืนแต่ลักษณะบางประการที่เป็นข้อจ ากัดของชุมชน  ซึ่งผลการ
รวบรวมแนวคิดมีดังนี้ 

 
๑.  การสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ  
การสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เป็นการสร้างพลังสามัคคีของ

ทุกฝ่ายที่ต้องให้ความร่วมมือกัน อีกทั้งจ าเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานองค์กรต่างๆ พร้อมทั้งหน่วยงาน
หรือองค์กรที่เกี่ยวกับไทยองต้องปรับปรุงและปฏิรูปการท างานใหม่  เพ่ือแก้ไขปัญหาซึ่งโดยล าพัง 
กลุ่มชาวไทยองเองจะแก้ไขปัญหาของตนเองก็คงไม่สามารถแบกรับภาระ หรือความรับผิดวิกฤติ               
และปัญหาไว้ทั้งหมด  กาญจนา แก้วเทพ  (๒๕๓๘ : ๑๗๗ –๑๘๑)  ได้กล่าวว่า  เรื่องของการ
ด ารงชีวิตที่ดีงาม มีระเบียบกฎเกณฑ์ ศาสนา และประเพณีสืบทอดกันมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีคุณค่า
ที่ดีงามเป็นพื้นฐาน ซึ่งวัฒนธรรมชุมชนถือว่าเป็นภูมิปัญญาหรือศักยภาพของชุมชนที่สามารถต่อต้าน
จากอิทธิพลภายนอกได้ด้วยคุณค่าดั้งเดิม โดยใช้ความเอ้ืออาทร การช่วยเหลือเกื้อกูล การพ่ึงพาต่อกัน 
ความรักใคร่ฉันท์พ่ีน้อง การแบ่งปันจากผู้ที่มีไปสู่ผู้ไม่มี หรือวัฒนธรรมชุมชนคือ ผลักดันภายในชุมชน
ที่สร้างสรรค์พลังคุณค่าทางศาสนาและวัฒนธรรมที่อยู่ภายในจิตใจและวัฒนธรรมของประชาชน  
พ้ืนฐานส าคัญของวัฒนธรรมดั้งเดิมคือการให้ความส าคัญกับคน โดยยึดเอาคนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งคนมี
ฐานะเป็นสิ่งสร้างอันประเสริฐของสิ่งสูงสุด จึงส าคัญว่าขณะนี้ชุมชนไทยองในที่ต่างๆ เองก็ได้ตระหนัก
และเข้าใจปัญหาของตนเอง เพ่ือเตรียมพร้อมต่อการน าไปสู่แนวทางในการด าเนินการแก้ไขดังต่อไปนี้ 

ก.) การจัดตั้งกลุ่มหรือองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวกับชาวไทยองขึ้นใหม่  
เพ่ือจุดยืนและสร้างกระบวนการวิเคราะห์ สถานการณ์ที่แท้จริงรับมือกับ

ปัญหาเชิงคุณภาพไปพร้อมกับด้านปริมาณรวมทั้งกระบวนการติดตามตรวจสอบ  ประเมินสถานภาพ
และบทบาทของตนเอง ซึ่งผู้ร่วมองค์กร โดยตัวอย่างเช่น  แต่ละหมู่บ้านในภาคเหนือจะมีกลุ่ม           
หรือชมรม  ดังนั้นควรที่จะจัดตั้งองค์กรของชาวไทยองที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่นให้เข้มแข็งกว่าเดิม      
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และสร้างเครือข่าย  เพ่ือให้การด าเนินไปในรูปแบบการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมชาวไทยองที่ยั่งยืน            
และสร้างเครือข่ายให้มีกิจกรรมร่วม โดยเฉพาะกิจกรรมที่ เป็นประโยชน์ต่อสังคม พร้อมทั้งเป็น
กิจกรรมที่กลุ่มหรือองค์กรถนัด พร้อมทั้งขอความร่วมมือไปยังองค์ที่เกี่ยวข้องและสามารถสนับสนุน
ในด้านต่างๆ ได ้สอดคล้องกับข้อคิดเห็นของกลุ่มประชากรตัวอย่างที่ว่า 

“...ปัจจุบันคนยองฮู้ปัญหาของตนเองและผู้อ่ืน เนื่องจากสภาพสังคมตี่เปลี่ยนแปลง
ไปท าให้คนยองลดความส าคัญลงดังนั้น  คนยองควรตี่จะฮ่วมมือกั๋นกระท ากิจกรรมต่างๆ      
ที่มีส่วนจ่วยให้ความเป็นยองปิ๊กมามีความส าคัญแก่สังคมในท้องถิ่นมากขึ้นกว่าเดิม               
โดยเน้นกิจกรรมที่เหมาะสมกับความฮู้ตี่คนยองมีอยู่ กิจกรรมนั้นควรกิจกรรมตี่จะท า
คุณประโยชน์แก่ชุมชนของท้องถิ่นให้มากตี่สุด โดยอาศัยความฮู้และประสบการณ์ของคน
ยองตี่ ได้ฮับมาจากการเฮียนฮู้จากบรรพบุรุษแล่วน ามาประยุกต์ใจ๊กับสังคมปัจจุบัน                   
จนเกิดประโยชน์กับท้องถิ่น...” (รักษ์เกียรติ  ศิริจันทรานนท์,๒๕๕๖ : เสวนากลุ่มใหญ่) 

ดังนั้นชาวไทยองควรที่จะเข้าใจถึงบริบทของสังคมในยุคปัจจุบัน  พร้อมทั้งศึกษา
ปัญหาของตนเองและองค์กร จากนั้นควรเข้าไปปรึกษากับหน่วยงานและองค์กรที่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือได้ซึ่งกลุ่มประชากรตัวอย่างได้แสดงข้อคิดเห็นว่า 

“...คนยองเฮาก่อตั้งสมาคมและสร้างกิจกรรมต่างๆ มีนักแต่บ่าได้รวมกลุ่มกั๋นแบบ
กลุ่มใหญ่ๆ หากได้รวมกลุ่มกั๋นแล้วก่อคงจะได้แนวทางในการท ากิจกรรม เพราะว่าจาวยอง
ในภาคเหนือของเฮามีนัก .....ตั๋วอย่างก่อคือ กลุ่มไทยองตามแต่ละชุมชนที่กระจายใน
ภาคเหนือบ้านเฮาส่วนใหญ่ก่อจะฮ่วมกั๋นท ากิจกรรมเพียงในหมู่บ้านจะติดต่อประสานงาน 
หากได้มีโอกาสรวมกลุ่มกั๋นคงจะมีมิติทางสังคมแบบใหม่เกิดขึ้น .....เต๊าตี่ฮู้ในเมืองเจียงใหม่ 
เจียงฮายก่อมกี๋านฮ่วมก๋ันก่อมี... สมาคมหั๋นว่าตั้งมาแล้วในต๋อนแรกก็มีบทบาทพอสมควร แต่
มาในช่วงระยะหลังมีแต่สมาชิกที่สูงวัยเท่านั้น ดังนั้นถ้าจะฮ้ือดีต้องจัดตั้งองค์กรขึ้นมาพร้อม
กับประสานงานกับกลุ่มเยาวชน จวนกั๋นมาฮ่วมท ากิจกรรมปลูกฝังฮ้ือฮักความเป๋นยอง                
และจะต้องท าแต้ๆ จะเลาะแหละบ่ได้(ต้องท าอย่างจริงจังเห็นเป็นเรื่องล้อเล่นไม่ได้ ).....” 
(มนูญ  ศรีประสาท,๒๕๕๖ : เสวนากลุ่มใหญ่) 

สอคล้องกับข้อคิดเห็นดังกล่าวได้ชี้ให้เห็นว่า กลุ่มคนไทยยองควรรวมกลุ่มกัน        
ตามแนวคิดของการรวมตัวกันที่ บุญฤทธิ์ เผือกวัฒนะ (มปป :๗) ได้แบ่งเป็น ๒ ลักษณะใหญ่ๆ คือ 
องค์กรชุมชนเชิงวัฒนธรรมมีลักษณะเด่นได้แก่ มีการรวมตัวกันให้เห็นชัดเจน มีพลังในการแก้ปัญหา
สูง มีการรวมตัวกันเมื่อเกิดปัญหาวิกฤต มีผลกระทบกว้างขวาง ตัวอย่างองค์กรเชิงวัฒนธรรมคือ  
กลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันในหมู่บ้านตามปกติจะไม่รวมตัวกัน แต่เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบต่อคนทั้ง
ชุมชนผลประโยชน์ของการร่วมกันจัดท าโครงการหรือกิจกรรมที่เอ้ืออ านวยประโยชน์แก่สังคม            
และผลของกิจกรรมก็จะเป็นผลงาน และควรจะเข้าไปปรึกษากับหน่วยและองค์กรต่างๆ พร้อมทั้ง
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นที่ปรึกษา  เพ่ือให้พิจารณาชี้แนะช่วยเหลือ อ านวยให้
กิจกรรมและสิ่งที่เก่ียวเนื่องกับสถานภาพและบทบาทของกลุ่มไทยอง  โดยเฉพาะการปลูกฝังเยาวชน
เป็นสิ่งส าคัญยิ่ง 
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ข.)  การพัฒนารูปแบบหน่วยงานและองค์กรเครือข่ายชาวไทยองที่มีอยู่แล้ว
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

ในปัจจุบันการรวมตัวกันของกลุ่มชาวไทยองค่อนข้างมีน้อยพอสมควรแต่ไม่
ถึงกับหายไปเลย ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้พบตัวอย่างรูปแบบของหน่วยงานและองค์กรที่รวมกลุ่ม             
ในรูปแบบของหน่วยงานและองค์กรตัวอย่างนี้มีอยู่ ๒ กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มที่หนึ่งคือฝ่ายบ้านเมือง          
อันได้แก่ ส านักงานวัฒนธรรม  สภาวัฒนธรรมต าบล อ าเภอ  และจังหวัด  กลุ่มที่สองคือฝ่ายศาสนา 
องค์กรอิสระ อันได้แก่ คณะสงฆ์ สมาคมจาวยอง ทั้งสองกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ด าเนินกิจกรรมจัดตั้งเป็น
หน่วยงานและองค์มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ การอุทิศตนเองเพ่ือท าคุณประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 
และเพ่ือท ากิจกรรมที่ส าคัญของแต่ละท้องถิ่น 

 
๒.  การพัฒนาองค์กร สมาคม  และ กลุ่มชาวไทยอง 
การรวมกลุ่มของชาวไทยองในสังคม เดิมทีจัดตั้งขึ้นเป็นชมรมต่อมาได้รับการ

อนุญาตแต่งตั้งให้เป็นสมาคม  อีกทั้งยังได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมหรือองค์การ  โดยมีรูปแบบของ
กลุ่มจะประกอบไปด้วยคณะกรรมการในการด าเนินงาน มีระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ สมาชิกในกลุ่ม
ไม่ได้จ ากัดเพียงแค่ชาวไทยองเท่านั้น  แต่กลุ่มสมาชิกได้รวมไปถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจอยากเป็น
สมาชิก เพราะทุกคนสามารถทุกคนอุทิศตนเองเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคม  ดังนั้นรูปแบบของ
หน่วยงานและองค์กรที่มีอยู่ในอดีตมากมายควรที่จะได้รับการปรับปรุงพร้อมทั้งสร้างเครือข่าย
ประสานงานให้องค์กรขยายตัวในรูปแบบวงกว้างทางสังคม การศึกษาพบว่ารูปแบบที่สภาวัฒนธรรม 
สมาคมจาวยอง ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มและขยายเป็นองค์กรเพ่ือท ากิจกรรม บ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคม 
พร้อมทั้งได้รับการยอมรับจากสังคม 

หน่วยงานและองค์กรควรที่จะเห็นความส าคัญหลังจากที่ชาวไทยองได้รวมกลุ่มเพ่ือ
จัดกิจกรรมต่างๆ เพราะว่า ชาวไทยองเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่ส าคัญของจังหวัดล าพูนทั้งในอดีต
จนถึงปัจจุบัน  ภูมิปัญญาบางส่วนก็ยังคงสืบทอดองค์ความรู้ที่มีมาแต่บรรพบุรุษ  แต่ไม่สามารถที่จะ
แสดงองค์ความรู้นั้นได้ ดังนั้นความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมการเสวนากลุ่มแสดงความคิดเห็นว่า 

“...องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ควรหื้อความช่วยเหลือเพ่ือหื้อจาวยองได้ยืนหยัดด้วย
ตนเองตัวอย่างเช่น หน่วยงานเกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรมในปัจจุบันถูกก่อตั้ง  เริ่มจาก
ส่วนท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ ดังนั้นหน่วยงานตี่รับผิดชอบเกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรมควร
รับทราบและเห็นคุณค่า เนื่องด้วยคุณค่าที่มีในอดีตหากขาดความสนใจ๋แม้แต่เรื่องเดียว          
วิถีชีวิตและขนบธรรมจารีตประเพณีที่มีอยู่แต่ในอดีตก็จะเลือนหายไปกับกาลเวลา ...”          
(เกตุ  ภูเวียง,๒๕๕๖ : เสวนากลุ่มใหญ่) 

สอดคล้องกับความคิดเห็นดังกล่าวได้ชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานหรือองค์ต่างๆ สามารถที่
จะมีส่วนร่วมในการจัดการแก้ไขปัญหาของสังคมได้ โดยเฉพาะเรื่ององค์ความรู้และภูมิปัญญา              
ของชาวไทยองถือว่า เป็นแหล่งรวมภูมิปัญญาของจังหวัดล าพูนเลยทีเดียว พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริม
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามในอดีต สอดคล้องกับความเห็นจากกลุ่มผู้ร่วม
เสวนาได้แสดงทัศนะว่า 



๗๗ 

 

“...ผู้น าท้องถิ่นและคนในท้องถิ่นควรมีบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมของ              
ชาวไทยอง โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อเกิดประโยชน์ให้กับสังคมเพ่ือเสริมกิจกรรมที่มี
อยู่ จากนั้นก็เชิญชวนพ่ีน้องชาวไทยองเข้าไปร่วมหรือท ากิจกรรมดังกล่าว กิจกรรมดังกล่าว
ควรเป็นกิจกรรมด้านที่เกี่ยวข้องกับ ศาสนาประเพณี วัฒนธรรม เพ่ือเป็นการอนุรักษ์           
และฟ้ืนฟูประเพณีดั้งเดิมของคนยองให้กลับมาดังเช่นเดิมไม่เลือนหายไปกับกาลเวลา             
อีกทั้งผลของการร่วมท ากิจกรรมดังกล่าวจะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อสังคมโดยตรง            
และโดยทางอ้อมแล้ว สังคมก็จะเริ่มรู้จักความเป็นชาวยองก็จะค่อยๆกลับมาเช่นดังเดิม
เหมือนในอดีต...” (ดร. เพ็ญสุภา  สุขคตะ ใจอินทร์,๒๕๕๖ : เสวนากลุ่มใหญ่) 

ข้อคิดเห็นดังกล่าวแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่า ผู้ปกครอง ผู้น าท้องถิ่นควรมีบทบาท
ในการสนับสนุนให้คนในท้องถิ่น เห็นความส าคัญกับวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวไทยอง  พร้อมทั้ง
ทบทวนแนวคิดและวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีแบบดั่งเดิมที่หายไป  พร้อมทั้งชักชวน
ให้ผู้คนในท้องถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ฟ้ืนฟู  ส่งเสริม  สนับสนุนให้อัตลักษณ์ให้กลับมามีศักยภาพในสังคม
เพ่ือท าคุณประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติ  สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญปราชญ์
ท้องถิน่กล่าวว่า 

“...ในระดับการปกครองท้องถิ่น เช่น องค์กรบริหารภาครัฐตั้งแต่องค์การบริหารส่วน
ต าบล เทศบาลต าบล องค์กรบริหารส่วนจังหวัด ต้องเข้ามามีส่วนรับผิดชอบ                
เพ่ือฟ้ืนฟูอัตลักษณ์วัฒนธรรมของคนยอง โดยเฉพาะความเชื่อและค่านิยมประเพณี-
วัฒนธรรมตางศาสนาในระดับท้องถิ่นของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การจัดให้มี
กิจกรรมในการน าเสนอและมีส่วนร่วมที่จะถ่ายทอดเอกลักษณ์  ประเพณีและวัฒนธรรม 
ทางศาสนา ผ่านชุมชนและเครือข่ายการปกครองหมวดหัววัดทุกวัด  ทุกหมู่บ้าน               
ต าบล อ าเภอ และจังหวัด ซึ่งในแต่ละพ้ืนที่ย่อมมีความแตกต่างทางโครงสร้างที่เป็น
เอกลักษณ์ต่างกันออกไป ทั้งนี้จึงจ าเป็นที่จะต้องบรรจุวาระของกิจกรรมนี้ในหมวด
งบประมาณประจ าปีของการบริหารส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ซึ่งจะสามารถท าให้ทุกระดับของ
การปกครองได้ร่วมกันตระหนัก ภาคภูมิใจ และมีโอกาสแสดงออกถึงเอกลักษณ์ด้าน
ประเพณี และวัฒนธรรมทางศาสนาของตนเอง...” (พัชราภรณ์  ปัญญาเคิ่ง,๒๕๕๖ :       
เสวนากลุ่มใหญ่) 
ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวัฒนธรรมควรหันมาสืบค้นภูมิปัญญาจากชาวไทยอง 

โดยจัดโครงการขึ้นมาเพ่ือส่งเสริมภูมิปัญญาการเรียนรู้   และสืบค้นภูมิปัญญาแล้วน าเสนอเผยแพร่         
ในรูปแบบต่างๆ ให้สังคมได้เรียนรู้ถึงภูมิปัญญาด้านวรรณกรรม  และพิธีกรรม พร้อมทั้งอัตลักษณ์            
ความเป็นชาวไทยองก็จะกลับมามีบทบาทในสังคมล าพูนอีกครั้ง  และคนในท้องถิ่นต้องเข้ามามีส่วน
ร่วมท าหน้าที่เป็นผู้ริเริ่ม คือ ส านักงานวัฒนธรรม ส านักงานพทุธศาสนา ให้มีการทบทวนการท างานที่
ผ่านมา ด้านการท างานร่วมกันในประเด็นดังกล่าว เพ่ือน าไปสู่การวางแผน การท างานร่วมกันทุกภาค
ส่วนในการฟ้ืนฟูค่านิยม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์ทางประเพณีและวัฒนธรรมทางศาสนาที่ส าคัญ
ให้สามารถน ากลับมาแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ทางศาสนาและสังคมท้องถิ่นได้ ซึ่งปัจจุบันก็ยังพบว่ามี
การด าเนินการอยู่ แต่ไม่สามารถประสานความร่วมมือให้เกิดการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมและแก้ไข
ปัญหาเชิงบูรณาการที่แท้จริงได้  สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมเสวนาที่แสดงทัศนะคติว่า 



๗๘ 

 

“...หากทิ้งให้เป็นภาระของกลุ่มคนยองแต่ฝ่ายเดียวก็คงจะไม่เพียงพอ หรือให้เป็น
ภาระของหน่วยงานและองค์กรใดองค์กรหนึ่งคงไม่เหมาะสมเพราะ  สาเหตุที่กล่าวเสนอ
เช่นนี้เพราะว่า คนยองเองได้อาศัยอยู่ในชุมชนนั้นๆ การถ่ายทอดภูมิปัญญาเหล่านั้น   
ชุมชนต้องหันกลับมาทบทวนว่า คนยองที่มีองค์ความรู้ด้านใดและจะช่วยเหลือสังคมได้
อย่างไร  ชุมชนควรย้อนกลับมาดูแลคนยองเพราะเป็นคนของท้องถิ่น อย่าได้ปล่อยให้
ความรู้นั้นหายไปกับกาลเวลาและตัวบุคคล เพราะจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ท าลายภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไปโดยไม่รู้ตัว เพราะเท่าสังเกตจะเห็นว่าคนยองเองที่เป็นคนรุ่นใหม่ก็เหลือน้อยเต็ม
ทีหากปล่อยไว้  เพราะตนเองเป็นคนถิ่นอ่ืนมิใช่ยองมาอาศัยอยู่นาน  จึงผูกพันห่วงใยมาก
แม้รู้เรื่องคนยองไม่ลึกซึ้งพอก็ตาม...” (พิกุล  อุ่นพิมพ์,๒๕๕๖ : เสวนากลุ่มใหญ่) 

 สอดคล้องกับแนวคิดที่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวไว้ในฐานผู้สูงอายุมากในกลุ่มผู้เข้าร่วมการเสวนา  
ได้แสดงทัศนคติที่น่าสนใจ  และน่าน ามาคิดท้ิงท้ายการเสวนาว่า  
  “...มีหลายอย่างตี่คนเวียงยองสมัยบะเดี่ยวบะได้สนใจว่าสิ่งตี่เป็นโต๋ต๋นของจาวยอง
จะหมดไปเสี้ยงไป  ความเป๋นห่วงตี่ส าคัญคือภาษาถ้าบ่ามีก๋ารอู้ก๋าจ๋าภาษายองแล่วคงบ่ามีกุ๋ญแจ๋ไข
เข้าไปสู่ภูมิปัญญาเหล่านั่น...ประก๋ารต่อมาคือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งที่แสวงก๋ าไรและบ่า
แสวงหาก๋ าไรก็ขอหื้อมันแต้เพราะว่า  ผลเหล่านั่นมามีทั้งทางตรงและทางอ้อม หากบ่าคิดก็บ่มีปั๋ญหา
เพราะว่าเรื่องของเรื่องคือก๋ารน าวัฒนธรรมมาแสวงหาก๋ าไรผลคือ ความหลอกลวงทางวัฒนธรรม  
แล่วความเป๋นโต๋ต๋นของคนยองจะบ่มีอะหยังตี่เป๋นยองอย่างแท้จริง..” (จันทร์  นันตาเวียง ,๒๕๕๖ : 
เสวนากลุ่มใหญ่)  
 แนวความคิดเช่นนี้ เกิดขึ้นมาทุกยุคทุกสมัยของกระบวนการกลืนวัฒนธรรมสู่ก าไร
ผลประโยชน์ที่น่ากลัวสอดคล้องกับนักวิชาการท่ีกล่าวว่า  
  “...ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ถูกกลืนอย่างเป็นระบบ ในช่วงที่ลัทธิล่าอาณา

นิคมตะวันตกเข้ามารุกรานดินแดนแถบนี้ ผลักดันให้เกิดการก าหนดเส้นแบ่งเขตแดนและ
แผนที่ของรัฐไทย ที่ได้สร้างความเป็นชุมชนรูปแบบใหม่ เกิดเป็นชุมชนจินตนาการ 
(imagined community) ที่ตั้งอยู่บนความเป็นรัฐชาติ วัฒนธรรมจากส่วนกลางครอบง า
ผู้คนเพื่อเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของรัฐชาติ ด้วยเหตุนี้ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ค่อยๆ ถูกกลืนไปอย่างช้าๆ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของรัฐ แม้พวก
เขาถูกมองว่าเป็นพวกล้าหลัง แต่รัฐก็ยังมีความคิดว่าพวกเขาจะละทิ้งอัตลักษณ์ทางชาติ
พันธุ์เพ่ือประโยชน์ของรัฐ...” (Gordon Mathews,2000. อ้างในอาทิตยา  จันทิมา, 
๒๕๕๒) 
ดังนั้นหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ควรให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการศึกษาด้านยองศึกษา 

พร้อมทั้งยกระดับการศึกษาภูมิปัญญาในท้องถิ่น  ด้วยการสนับสนุนชาวไทยองให้เป็นยอมรับจาก
สังคมอัตลักษณ์ความภาคภูมิใจนั้นก็จะกลับมามีบทบาทในสังคมของคนจังหวัดล าพูนอีกครั้งหนึ่ง  

 
๔.๒.๓  แนวโน้มอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาวไทยองในจังหวัดล าพูนอนาคต 

จากการเสวนากลุ่มใหญ่ผู้เข้าร่วมการเสวนาต่างแสดงทัศนะคติในทางเดียวกัน               
ถึงภาษาของชาวไทยองว่ามีแนวโน้มที่หายไปจากสังคม  เนื่องจากมีประชาชนที่ได้รับการศึกษาแบบ



๗๙ 

 

ไทยในจ านวนที่เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงยุคที่เศรษฐกิจและสังคมโลกได้ปรับเปลี่ยนไป มีการขยาย
ของระบบทุนนิยม  ซึ่งเกิดขึ้นในราวพ.ศ. 2530 ท่ามกลางกระแสความเจริญของโลกยุคโลกาภิวัตน์          
ที่ย่อโลกจนไร้พรมแดน ทุกพ้ืนที่สามารถติดต่อถึงกันได้โดยง่ายด้วยระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร              
ที่ก้าวไกล ความเจริญของกระแสโลกาภิวัฒน์ ด้านหนึ่งท าให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ละทิ้งวัฒนธรรมท้องถิ่น
ของชาวไทยองที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเอง  แต่อีกด้านหนึ่งโลกาภิวัฒน์กลับสร้างพ้ืนที่ของคนรุ่นกลาง
ที่ได้รับการศึกษาขั้นสูงแล้วเริ่มเกิดความตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของเชื้อ
ชาติ หรือ กลุ่มชาติพันธุ์ตนเอง  ผู้เข้าร่วมการเสวนาท่านหนึ่งได้ทัศนะคติไว้ในเวทีเสวนาท าให้มี
ผู้สนับสนุนแนวคิดนี้เป็นอย่างมาก  ซึ่งค ากล่าวนั้นมีประโยคว่า 

“...ในขณะตี่โลกก าลังขยายอาณาเขตของความทันสมัยตี่จะก้าวเข้าไปสู่ความเจริญ
ในด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่  ตรงกั๋นข้างอาณาเขตความเป๋นคนยองก าลังถูกอ านาจของทุน
นิยมเตวง  ...ท าหื้อเฮาเขาบ่สามารถตี่จะแสดงโต๋ตนคนยองบ่าได้งอก  ได้เงย  ถูกกดขี่ว่า
จะต๊องแสดงต๋นเป๋นคนไทยกลางอย่างเดียวแล่วคนยองเอาไปไว้ไหน...คนสมัยบะเดี่ยวบ่าได้
หันความเป๋นยองแต๊ตใด  เพราะมีเวลามีก๋ารมีงานหน่วยงานของโหลงก่อจะจ๊างคนมาเหมา
จัดงานแตนคนบ้านตี่เป๋นยองแต้ๆ...” นภาพรรณ  ยะเวียง, บัวผัน  ไชยรัศมี, ,๒๕๕๖ : 
เสวนากลุ่มใหญ่) 
เมื่อเรื่องราวที่เกิดผลกระทบและความเป็นห่วงเป็นใยในวิถีวัฒนธรรมของชาวไทยองเกิดขึ้น

จึงเป็นข้อสังเกตให้ชี้ช่องทางแนวโน้มที่จะเกิดผลกระทบในวันข้างหน้า  สอดคล้องกับการวิเคราะห์
ความเป็นตัวตน  และคนที่เป็นชาติพันธุ์ว่า 

“...การก่อร่างสร้างตัวของชุมชนจินตนาการบนพื้นฐานของความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์
เดียวกันก าลังเกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ และมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ในกรณีของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ที่ถูกผสมผสานในบางระดับและกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐชาตินั้น มีการต่อรอง
หรือแยกตัวออกมาจากชนกลุ่มใหญ่ ด้วยการให้ความส าคัญกับการสร้างตัวตนใหม่ที่วางอยู่
บนพื้นฐานของการใช้ภาษา เชื้อชาติ และสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมบางอย่างที่สามารถสร้าง
ความเป็นตัวตนที่แยกออกมาจากรัฐชาติได้...”  (ยศ  สันตสมบัติ, ๒๕๔๓ : ๒๒๗) 
สอดคล้องกับงานวิทยานิพนธ์ของอาทิตยา  จันทิมา ที่ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นยอง :           

การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมท้องถิ่นและการเปลี่ยนแปลงของอัตลักษณ์ในภาวะสมัยใหม่  ซึ่งพบว่า 
“...การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมเป็นกระบวนการของการสร้างและผลิตซ้ าอัตลักษณ์ยองที่

เสริมสร้างให้คนยองในอ าเภอเมืองล าพูนตระหนักในความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ของตนเอง 
และเป็นการยืนยันความเป็นกลุ่มเพ่ือต่อรองกับอ านาจทางการเมือง ความเป็นยองจึงเป็น
เครื่องมือของกลุ่มเพ่ือตอบรับกับความเปลี่ยน แปลงที่เข้ามาสู่สังคมในอ าเภอเมือง           
จังหวัดล าพูน…” (อาทิตยา  จันทิมา,๒๕๕๒ : บทคัดย่อ) 

ดังนั้นการรวมกลุ่มกันขึ้นใหม่ในรูปของแนวร่วมทางความคิด มีการพูดคุยช่วยเหลือ 
ตั้งค าถาม และเอ้ือเฟ้ือข้อมูลทางวัฒนธรรมไทยองผ่านประเพณีวัฒนธรรม  เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการ
หวนกลับมานิยมวัฒนธรรมของ “คนยอง”เช่น การกินอาหารแบบยอง การใส่เสื้อปัด ตลอดจนการ
ค้นคว้าคัมภีร์โบราณตามวัดต่างๆ ในภาคเหนือ พร้อมกับขับเคลื่อนโดยมีการรณรงค์ขึ้นเป็นระยะๆ 
ในช่วงเทศกาลส าคัญๆ ของจังหวัดล าพูน สามารถน ามาสรุปให้เห็นภาพชัดเจนเกี่ยวกับการ



๘๐ 

 

เปลี่ยนแปลงการใช้ภาษายองในการเป็นสื่อให้คนยองมารวมกลุ่มกัน  ซึ่งมีนักวิชาการกล่าวว่า              
เมื่อกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่ได้รับการศึกษาสูงขึ้นและหันไปนิยมเพลงไทยมากขึ้น ตลอดจนมีการพูดภาษาไทย
ทั้งในบ้านที่แม้บิดามารดาจะเป็นคนล้านนา หรือ คนเมือง หรือเป็นคนลื้อ  คนยอง  คนขึนแต่กลับ
ปลูกฝังให้บุตรหลานพูดภาษาไทยแทนภาษาล้านนา (ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2536: 18-21)                

ดังนั้นในยุคปัจจุบันถือว่าภาษาพ้ืนถิ่นก าลังหมดบทบาทหน้าที่ทางสังคมอย่างสิ้นเชิง 
เพราะมิได้ใช้สร้างสรรค์ผลงานเขียน  หรือใช้ติดต่อสื่อสารกันโดยทั่วไป แต่กลายเป็นเพียงค าโบราณ
ในภาคเหนือ และนี่เป็นเพียงการน าเสนอชี้ให้เห็นว่าในอนาคตอันใกล้นี้วัฒนธรรมพ้ืนถิ่นไทยองต้อง
สูญสลายลงไปอย่างไม่สามารถหวนกลับหายังถูกผลักดันให้เป็นหน้าที่ของคนในชาติพันธุ์รับผิดชอบ  
โดยปราศจากการดูแลจากสังคมไทย 

 
๔.๒.๔  ความย่ังยืนในการสร้างและฟื้นฟูอัตลักษณ์ของไทยองในจังหวัดล าพูนอนาคต 

 การคงอยู่ของอัตลักษณ์ของชาวไทยองนั้น ไม่อาจประสบความส าเร็จได้ด้วยบุคคล
จ านวนหนึ่ง ซึ่งเมื่อเทียบกับคนไทยองทั้งหมดถือว่ายังมีอัตราส่วนที่น้อยมาก และนับวันจะยิ่งลดลง
จากการสิ้นอายุขัยไปตามกาลเวลา และท่ีส าคัญกว่านั้น การเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมยังมีส่วนท า
ให้ภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณี  พิธีกรรม และวิถีชีวิตของชาวไทยองคงอยู่หรือตายไปได้อีก
เช่นกัน 
 

ก) ปัญหาที่เกิดขึ้นของการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวไทยอง 
การอนุรักษ์กับการพัฒนานั้นอยู่คนละพ้ืนฐาน หรือ คนละข้ัวกัน เพราะกระบวนการ

คิดและกระท าแตกต่างกัน แต่หากกระบวนการคิดที่คล้ายคลึง หรือ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน           
การเดินหน้าสู่กระบวนการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืนจะเกิดขึ้น  ซึ่งปัญหาที่พบในการฟ้ืนฟู            
อัตลักษ์วัฒนธรรมของชาวไทยองต าบลเวียงยองนั้นได้พบปัญหาหามาโดยตลอด  ดังนั้นจากเวทีเสวนา
จึงเกิดประเด็นปัญหาขึ้นดังนี้ 

๑. กระบวนการทางวัฒนธรรมถูกเปลี่ยนเป็นสินค้า สังเกตจากการศึกษาปัจจัย             
ที่ส่งผลให้เกิดการฟื้นฟูวัฒนธรรมมีทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกเป็นผลจากการ
คุกคามของเศรษฐกิจทุนนิยมและการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมคนยองของรัฐในพ้ืนที่การท่องเที่ยว                 
(อาทิตยา  จันทิมา,๒๕๕๒ : บทคัดย่อ) และปัญหาข้อนี้เป็นเหตุให้ผู้ร่วมเสวนากล่าวเป็นเสียง       
เดียวกันว่า “...ตึงวันนี้ปัญหามันบ่าได้เกิดตี่ไผแต่มันเกิดจากคนเฮานี่แหละ  ตี่อยากจะมีอยากจะได้  
......เรื่องจริงคือเฮาสนใจ๋แต่สิ่งตี่มันผ่องแล่วดีผ่องแล่วดัง....สิ่งน่ากลัวคือ คนยองเฮากะลังจะเอาความ
เป๋นยองไปขาย โดยตี่ขายความเป๋นยองแบบอีเว้นท์มาฮับเหมาจัดงานนั่นแหละ...”(บัวผัน ไชยรัศมี, 
๒๕๕๖ : เสวนากลุ่มใหญ่) ดังนั้นอัตลักษณ์ความเป็นชาวไทยอง จึงไม่สามารถอยู่ได้ในสภาวะที่
เศรษฐกิจเป็นตัวก าหนดความคงอยู่ของลักษณะทางอัตลักษณ์ จึงควรแยกกระบวนการสร้างอัต
ลักษณ์ออกจากการค้าทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเพียงภาพอุดมคติที่ถูกสร้างขึ้นมิใช่สภาวะที่มีอยู่อย่าง
แท้จริง 

 
 



๘๑ 

 

๒. เมื่อล้านนาถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรไทย กลายเป็นสภาวะปกติ
ธรรมดาที่ทุกคนรับรู้ร่วมกันมานานกว่า 200 ปี และสภาพสังคมดั้งเดิมถูกกลืนกลายหายไปอย่าง
สิ้นเชิงท าให้ภาพของล้านนาในอดีตเป็นเพียงต านาน เรื่องเล่า ที่น ามาเล่าสู่ชนรุ่นลูกหลาน ไม่มีส านึก
ความเป็นชาวไทยองอย่างรุนแรงเหมือนเช่นอดีต “...หละอ่อนหน้อยบ่ได้สนใจ๋ต่อจะฮู้เรื่องราว  หรือ
ว่าบ่ได้พร้อมตี่จะฮับฮู้เรื่องราวของคนเป๋นคนยองเพราะว่ามันบ่มีในหลักสูตร  หรือ  การศึกษาเรื่องนี่
โดยตรง...” (แสวง  มาละแซม,๒๕๕๖ : เสวนากลุ่มใหญ่)  ดังนั้นจึงเกิดการยอมรับความมีอยู่            
ของชาวไทยองและความเป็นล้านนาเป็นเรื่องที่รับรู้ว่าเป็นอดีตที่ผ่านมา หรือเป็นเพียงประวัติศาสตร์ 
กระแสการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูภาษาและวัฒนธรรมจึงเป็นไปอย่างไม่หนักแน่นมั่นคง และไม่อาจมีการ
พัฒนาไปสู่จุดยืนที่เข้มแข็งกว่าเดิม 

 ๓. ภาษาพูดสูญไปกระบวนการศึกษารากเหง้าทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่น า
กลับมาใช้ได้จริงเพียงบางส่วน เพราะกระแสโลกาภิวัฒน์ท าให้โลกต้องก้าวหน้าไปในทางเทคโนโลยี
มากยิ่งขึ้น การเสวนาเกิดประเด็นที่สะเทือนความรู้สึกของผู้เข้าร่วมเมื่อผู้อาวุโสได้แสดงทัศนะคติว่า  
“...ตี่ปากั๋นมาวันนี่ก็เปื่อจะอู้กั๋นตะอ้ันกา  สิ่งตี่ฮู้ ตี่หัน  คือ  เฮาก าลังจุ๊โต๋เก่ามานั่งแสดงหละคอนหื้อ
คนได้หันว่าเฮาก าลังพยายามอนุรักษ์เน่อความเป๋นยอง.....จะหื้อดีจะไปเป็นแค่เครื่องมือของ
นักการเมือง  นักฉวยกาสในการหาผลงานของโต๋เก่า  หรือ  แม้แต่ก๋ารสร้างภาพ  ของแต้ท าเยี๊ยะหื้อ
มันเกิดของแต้..” (จันทร์  นันตาเวียง,๒๕๕๖ : เสวนากลุ่มใหญ่) เพราะปัญหาที่เรื้อนรังและสังเกต
มักจะเจอคือ การจัดโครงการหรือกิจกรรมจึงเกิดขึ้นเพียงเพ่ืออนุรักษ์ให้คงอยู่ แต่ไม่มีการน ามาใช้ได้
อย่างแพร่หลายจริงจัง 

๔. การธ ารงรักษาวัฒนธรรมความเป็นชาวไทยอง มิได้เกิดจากความส านึกที่เป็น
ท้องถิ่นของคนทุกรุ่น เพราะคนรุ่นใหม่ที่ก้าวไปกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมโลกย่อมหนีห่าง
ไปจากความเป็นท้องถิ่นยิ่งขึ้น สังเกตได้จากการกล่าวถึงเรื่องนี้จากกลุ่มตัวแทนเยาวชนเองว่า                
“...ผมเองก็เป็นคนที่เกิดที่นี่แต่กลับไม่สามารถที่จะเอ่ยภาษายองได้  และไม่สามารถที่จะคุยเรื่องราว
ของท้องถิ่นได้  และที่ผ่านมาผมก็รู้สึกเฉยๆ กับการเป็นคนหนึ่งที่มีเชื้อสาย  บรรพบุรุษเป็นคนยอง  
แต่เมื่อเข้าสู่รั๊วมหาวิทยาลัย ผมเจอกับวิชาที่ต้องศึกษารากเหง้าตนเองแต่เกือบจะสายไป  เพราะมัน
ก าลังหายไปกับความเจริญในโลกยุคใหม่...”  (นเรศ   วงค์คม ,๒๕๕๖ : เสวนากลุ่มใหญ่) 

 
ข) แนวทางการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวไทยอง 

 การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูอัตลักษณ์ให้คงอยู่ในระยะยาวนั้น ควรเริ่มจากคนรุ่นใหม่ที่หัน
มาให้ความสนใจในการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องราวของชาติพันธุ์ไทลื้อ หรือ ยอง ให้แตกฉาน           
นอกจากนั้นควรศึกษาอย่างจริงจังด้วยแนวทางที่เกิดจากการเสวนา  การระดมความคิด  การแสวง
วิสัยทัศน์  โดยสามารถสรุปและยกมาเป็นแนวทางการฟ้ืนฟูอัตลักษณ์ของชาวไทยอง  ต าบลเวียงยอง  
อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน  ได้ดังต่อไป 

๑. ชาวไทยองต้องมีส่วนร่วมในการช่วยกันสร้างความตระนักและจิตส านึกถึงความ
เป็นชาวไทยอง  เพ่ือสืบทอดภูมิปัญญา  องค์ความรู้  ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  
พิธีกรรม  และวิถีความเป็นชาวไทยอง  ให้คงอยู่จากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่รุ่นสู่รุ่นต่อไป 



๘๒ 

 

๒. ชาวไทยองความมีแผนการจัดการวัฒนธรรมของตนเอง เพ่ือฟ้ืนฟู อนุรักษ์         
และสืบทอดขนบธรรมเนียม  ประเพณีและวัฒนธรรม  อย่างเป็นรูปธรรม  โดยอาศัยกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการระดมสมองของประชาชน  ผู้น าชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา วัด 
และหน่วยงานงานทั้งภาครัฐและเอกชน ฯลฯ  

๓. ชาวไทยองควรอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐ  เอกชน  และองค์กรต่างๆ ในการ
ขับเคลื่อนให้เกิดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ระดับประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนเรื่อง
งบประมาณ เพ่ือใช้ในกิจกรรมที่เป็นตัวประชาสัมพันธ์และใช้ในการระดับพลังชาวไทยองทั่วสารทิศ
มาร่วมท ากิจกรรมให้เป็นที่รู้จักไปประเทศ หรือ  ทั่วโลกเลยทีเดียว 

๔. ชาวไทยองควรมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นตัวขับเคลื่อน  โดยมีวัดเป็น
ศูนย์กลางในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนเพ่ือเป็นสถานที่พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้             
และสร้างความสมานฉันท์ในกลุ่มชาวไทยอง และกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนๆ 

๕. ชาวไทยองควรพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสแม้จะไม่ค่อยยินดีกับสิ่งที่ต้องเผชิญคือ
ต้องปรับตัวเข้ากับความเป็นอยู่บนเปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาพ้ืนที่การท่องเที่ยวในอ าเภอเมืองล าพูน 
คนยองถูกจัดวางต าแหน่งแห่งที่โดยหน่วยงานของภาครัฐในบริบทต่างๆ มีการปรับเปลี่ยน และให้
หยิบยืมประเพณีคนยองไปใช้เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว พร้อมกับส่งเสริมและเปิดพ้ืนที่ให้คนยองแสดง
ตัวตนในเวทีสาธารณะ และปัจจัยที่เป็นแรงดึงดูดจากภายในและภายนอก ได้รู้จักสนใจในความเป็น
ชาวไทยอง 

 
ค) ความย่ังยืนในการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวไทยอง 
จากจะใช้แนวทางการฟ้ืนฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวไทยองดังที่กล่าวมา

ข้างต้นแล้ว ความยั่งยืนในการของฟ้ืนฟวูัฒนธรรมของชาวไทยอง อาจท าได้โดยวิธีการต่อไปนี้ 
๑. การประสานงานอย่างเป็นเครือข่าย และผลักดันให้เกิดการยอมรับการสร้าง          

อัตลักษณ์และฟ้ืนฟูวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยขอความ
ร่วมมือจากภาครัฐ และเอกชน  มีการท างานอย่างเป็นระบบ และสร้างความเป็นสถาบันหรือองค์กร
แบบถาวร ประสานงานกับท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน 

๒. การส่งเสริมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับองค์ความรู้ของท้องถิ่น และกระตุ้นให้เกิดการ
น ากลับมาใช้ หรือผลิตซ้ า (Reproduction ) เช่น องค์ความรู้เกี่ยวกับวิถีวัฒนธรรม การศึกษาด้านความ
เชื่อและพิธีกรรมที่สื่อถึงระบบคิดของชาวไทยองในท้องถิ่น มีการบันทึกผลการศึกษาอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษรเก็บไว้เพ่ือให้คงอยู่ตลอดไป 

๓. การกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นชาวไทยอง และสร้างความเคย
ชินในการใช้ภาษายองในชีวิตประจ าวันภายในครอบครัวของชาวไทยอง  

๔.การส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อต่างๆ  อาทิ หนังสือพิมพ์ วิทยุ  
โทรทัศน์  และเวปไซตประชาสัมพันธ์อย่างเป็นรูปธรรม  

๕. การจัดตั้งศูนยค์ลังความรู้ด้านยองศึกษา โดยการจัดท าหนังสือ หรือ ต ารา ที่เป็น
ข้อมูลเกี่ยวกับชาวไทยอง และการบรรจุเข้าไปเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ท้องถิ่นในสถานศึกษาของ
จังหวัดล าพูน 



๘๓ 

 

ดังนั้นความเป็นชาวไทยองแม้จะอยู่ในช่วงของการฟ้ืนฟู แต่ด้วยความรุนแรงของ
กระแสโลกาภิวัฒน์ที่แผ่ขยายเข้าครอบคลุมทั่วทุกมุมโลกไม่อาจท าให้การฟ้ืนฟูดังกล่าวประสบ
ผลส าเร็จ เพราะการฟ้ืนฟูเป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ และเกิดขึ้นด้วยบทบาทขององค์กร ๓ กลุ่ม    
คือ  สถานศึกษา วัด และทั้งภาครัฐและเอกชน บทบาทของสถานศึกษาและวัดถือว่ายังด าเนินการ
อย่างไม่ค่อยประสบผลส าเร็จมากนัก ส่วนบทบาทของสื่อในยุคนี้ก็ได้มีการปลุกกระแสการฟ้ืนฟู            
วัฒนธรรมและภาษายองขึ้น โดยเฉพาะการเปิดสถานีวิทยุชุมชนมีการรณรงค์การใช้ภาษายองในการ
สื่อสารและเปิดเพลงที่เน้นภาษายอง รวมทั้งส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมด้านอ่ืนๆ  ด้วย นอกจากนี้หลาย
หน่วยงานยังได้มีการกิจกรรมเพ่ือน าเสนอความเป็นชาวไทยอง  การฟ้ืนฟูความเป็นชาวไทยอง              
ไม่สามารถท าให้อัตลักษณ์กลับคืนมาในสังคมล าพูนได้ดังเดิมและยั่งยืน หากแต่คนในท้องถิ่นจะ
ร่วมมือร่วมใจกันด าเนินการอย่างจริงจัง  การฟ้ืนฟูอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาวไทยองก็จะส าเร็จ
อย่างยั่งยืนสืบไป 



บทที ่๕  
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

  
การศึกษาอัตลักษณ์ของชาวไทยอง จังหวัดล าพูน ผ่านประวัติศาสตร์  วรรณกรรม                

และพิธีกรรม ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ข้อสรุปจากการศึกษาทั้งเอกสาร  และข้อมูลอันเกิดจากการร่วมมือ ร่วมใจ 
ให้ข้อมูลทั้งการสัมภาษณ์และการชี้ในการเสนวนากลุ่มย่อย  และกลุ่มใหญ่จากผู้เชี่ยวชาญ  ผู้รู้ ปราชญ์
ท้องถิ่น  และผู้อาวุ โส เมื่อน ามาวิ เคราะห์ เรียบเรียงแล้วผู้ วิจัยจึ ง มีบทสรุปผล  อภิปรายผล                      
และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
๕.๑  บทสรุป 

๕.๑.๑ การศึกษาประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานจากการบอกเล่าของชาวไทยยองต าบลเวียงยอง 
ค าว่า “ยอง” หรือ “ ญอง ” แต่กลุ่มชาวไทยยองมักออกเสียงเป็น “ ยอง ” ซึ่งยอง หรือ

ไทยองนี้ ใช้เรียกกลุ่มคนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เมืองยอง และกระจายอยู่ทั่วไปในแถบเมืองต่างๆ   ในรัฐฉาน
ด้านตะวันออกของพม่า เขตสิบสองพันนา ในมณฑลยูนนานของจีน  กลุ่มชาวเมืองยอง   ได้อพยพเข้ามา
ตั้งถิ่นฐานในเมืองล าพูนเป็นส่วนใหญ่  นับช่วงระยะเวลานานนับถึงกว่าสองศตวรรษ  (๒๓๔๘-๒๕๕๕) 
ชาวไทยองเป็นกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมการบันทึกที่เกี่ยวกับชนชาติของตนปรากฏเรื่องราวเป็นต านานมีชื่อ
ว่า “ต านานพระธาตุเจ้าจอมยอง”  พบอย่างแพร่หลายตามวัดวาอารามต่างๆ ในล้านนาเมืองต่างๆ ทาง
ภาคเหนือตอนบน  รวมไปถึงในเขตสิบสองปันนา  และมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปหลายชื่อ  แต่เนื้อหา
เรื่องราวมิได้มีเนื้อหาที่ผิดแผกแตกต่างกันออกไปมากนัก 

ด้านประวัติศาสตร์  สังคมวัฒนธรรมของชาวไทยองในลักษณะเบื้องต้นจะเห็นได้ ว่า              
ในยุคที่ชาวไทยวนล้านนาท าการฟ้ืนม่านขับไล่พม่าออกจากล้านนาและกวาดต้อนผู้คนจากหัวเมืองตอน
เหนือลงมาสร้างบ้านแปงเมืองเรียกว่าเป็น “ยุคเก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง” ชาวไทยองทั้งเจ้านาย         
และไพร่เมืองได้เทครัวลงมาตั้งถิ่นฐานอยู่ตามเมืองส าคัญในล้านนา โดยเฉพาะในพ้ืนที่อ าเภอเมืองล าพูน 
มีชาวไทยองอาศัยอยู่มากที่สุด เป็นเวลากว่า ๒๐๐ ปีที่ชาวไทยองในล้านนายังคงรักษาอัตลักษณ์            
ด้านวัฒนธรรมบางส่วนที่เป็นของตนไว้จนถึงปัจจุบัน 

ชุมชนของชาวยองได้มีพัฒนาการทางสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรม  ได้สั่งสม ผสมผสาน 
แลกรับปรับเปลี่ยนกับผู้คนกลุ่มต่างๆ ในบริบทและยุคสมัยต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลสืบเนื่องมาจากการรวมศูนย์อ านาจไว้ที่ส่วนกลาง  ระบบ
การศึกษาสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิต และกระแสโลกาภิวัตน์ ท าให้สังคมและชุมชนของชาว
ยองต้องปรับเปลี่ยนไปตามกระแสของยุคสมัยเช่นเดียวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นกลุ่มอ่ืนๆ  โดยเฉพาะมรดก
ทางวัฒนธรรมที่เป็นอักขระและภาษา รวมไปถึงภูมิปัญญาด้านการทอผ้าในรูปแบบต่างๆ หากชาวไทยอง
ยุคนี้โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นเยาวชน คนหนุ่มสาว ละเลยความสนใจ ให้ความส าคัญน้อยลงกับการ



๘๕ 

 

ที่จะอนุรักษ์ สืบสาน สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่มีค่ายิ่งของตนเอง ก็มีแนวโน้มที่จะน าไปสู่วิกฤติด้าน
วัฒนธรรมจึงสมควรที่จะมีการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการเพ่ือเป็นการทบทวนองค์ความรู้  การระดม
ปัญญา ความคิดและประสบการณ์ของผู้ร่วมสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน
ต่อวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติสืบไป 

 
 ๕.๑.๒ ประเพณีวิถีชีวิต  วรรณกรรม  และพิธีกรรมของชาวไทยองต าบลเวียงยอง 

ประเพณีพิธีกรรมในวิถีชีวิตของชาวไทยองนั้น  มีลักษณะคล้ายกันในกลุ่มชาติพันธุ์ไท หรือ 
ไต ในล้านนา พิธีกรรม และประเพณีพ้ืนบ้านแต่ละแห่งเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความคิด ความเชื่อ ที่บรรพบุรุษได้สั่งสมสืบต่อกันมาเป็นเวลานานส่งผล
ให้กลุ่มชนแต่ละกลุ่มมีความเชื่อเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตแตกต่างกันไปตามสภาพของท้องถิ่นตามค่ านิยม
และโลกทัศน์ของสังคมนั้น ส าหรับชาวไทลื้อ หรือ ยอง  ในประเทศไทยก็มีความเชื่อทั้งที่แตกต่างกันและ
มีบางอย่างที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ความเชื่อหลายอย่างมีเหตุผลแฝงอยู่อย่างลึกซึ้งถ้าปฏิบัติตาม           
จะเกิดผลดีเพียงแต่โทษที่อ้างถึงค่อนข้างรุนแรงหรือเกินจริงและบางครั้งไม่สามารถพิสูจน์ได้ ซึ่งอาจเป็น
กุศโลบายในการปลูกฝังค าสั่งสอนโดยมีลักษณะเป็นข้อห้าม การส ารวมกายและวาจา และประโยชน์
ส่วนรวมเป็นต้น แต่ในปัจจุบันพิธีกรรม และประเพณี บางอย่างได้เสื่อมสูญไปบ้างแล้ว และบางอย่างก็
ก าลังจะสิ้นสุด ไปอย่างน่าเสียดาย  

ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันชาวไทยองยุคใหม่ในท้องถิ่นเห็นพิธีกรรม และประเพณีพ้ืนบ้าน             
เป็นเรื่องงมงาย ล้าสมัย มองไม่เห็นคุณค่าและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่แอบแฝงไว้ในประเพณี พิธีกรรม 
รวมถึงความเชื่อต่างๆ ที่ได้สั่งสมสืบต่อกันมาชาวไทลื้อ หรือ ยอง ต าบลเวียงยอง มีบรรพบุรุษที่อพยพจาก
เมืองยองในรัฐฉานด้านตะวันออกของพม่า เขตสิบสอง พันนา ในมณฑลยูนนาน ของจีนในอดีต             
เป็นกลุ่มคนที่มีประเพณีอันมีลักษณะเป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถีการด าเนินชีวิต  ที่เกิดจากการ
ผสมผสานระหว่างกิจกรรมในทางพุทธศาสนา  กับความเชื่อในการนับถือผีเข้าด้วยกันจนท าให้แบบแผน
ของประเพณีมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง  ชาวไทยองกลุ่มนี้แม้จะอยู่อาศัยในตัวอ าเภอเมืองมาเป็น
เวลานานกว่าร้อยปีแต่ยังคงรักษาวัฒนธรรมแบบชาวไทยองในบางเรื่อง เช่น ใช้ภาษาลื้อยองเป็นภาษาพูด
สื่อสารระหว่างคนในชุมชนเดียวกัน ขณะเดียวกันได้รับเอาประเพณี วัฒนธรรมของคนไทยวน เช่น 
ประเพณีที่เกี่ยวกับชีวิตทั้งการเกิดและการตายมาผสมผสานกับของตนจนสามารถกลมกลืนเข้ากันได้ดี  
เกิดเป็นพิธีกรรม และประเพณีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและแทบจะแยกไม่ออกว่าประเพณี พิธีกรรม          
ใดเป็นของชาวไทยอง หรือชาวไทยวน  

ความเป็นชาวไทยองจากการศึกษาประเพณีวัฒนธรรมในรอบ ๑๒ เดือน  ของชาวไทยอง            
ทีส่ าคัญวรรณกรรมพิธีกรรมของชาวไทยองนั้น คือ การหยิบยกขึ้นมาเพ่ือการน าเสนอความเป็นกลุ่มก้อน
ที่เด่นชัดของกลุ่มชาวไทยอง ระบบสัญลักษณ์ที่เกี่ยวโยงกับเมืองยองจึงกลายเป็นสัญลักษณ์  ที่เป็นส่วน
หนึ่งของเครือข่ายของพ้ืนที่แห่งความทรงจ าของชาวไทยอง การให้ความส าคัญกับหอเตวบุตรหลวง              
ในฐานะเป็นศูนย์รวมของชาวไทยอง หอเตวบุตรหลวงตั้งอยู่ที่วัดหัวขัว ต าบลเวียงยอง ความเป็นมาของ
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หอเตวบุตรหลวงว่า เมื่อครั้งที่มีการอพยพชาวไทยองในพ.ศ. ๒๓๔๘ เจ้าเมืองยองก็ได้น าหอเตวบุตรหลวง
มาด้วย สมัยนั้นเมื่อได้มาตั้งรกรากถิ่นฐานอยู่ที่บ้านเวียงยอง ได้บูรณะวัดร้างและตั้งวัดชื่อ วัดหัวข่วงนาง
เหลือง อยู่ติดริมน้ าแม่กวง ต่อมาถูกน้ าแม่กวงเซาะจึงย้ายมาอยู่ท่ีวัดหัวขัวในปัจจุบันในราวปี พ.ศ. ๒๓๕๗             
และได้น าเตวบุตรหลวงมาไว้ในวัดหัวขัวด้วย และมีพิธีกรรมในการกราบไหว้หอเตวบุตรหลวงนั้นปฏิบัติสืบ
ต่อกันมา  และผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลวรรณกรรมพิธีกรรม ทั้งจากข้อมูลเอกสารลายลักษณ์  และข้อมูลมุข
ปาฐะไทยองต าบลเวียงยอง ได้จ านวน ๖ ส านวนเมื่อน ามาพิจารณาถึงความสมบูรณ์ของพิธีกรรม ซึ่งบาง
ส านวนไม่ได้ท าท่ัวไปในปัจจุบัน และนอกจากนั้น  ผู้วิจัยจึงคัดกรองเหลือจ านวน ๖ ส านวน จึงได้น ามาจัด
เกณฑ์ตามหัวข้อข้างต้น สามารถแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้ 

๑. กลุ่มประเพณีพิธีกรรมระดับส่วนรวม 
- พิธีสืบชะตาหลวง 
- พิธีถวายสลากภัต 

๒. กลุ่มประเพณีพิธีกรรมระดับครอบครัว (บุคคล) 
- พิธีบูชาข้าวลดเคราะห์ 
- พิธีส่งเกิดส่งหาบ 

๓. กลุ่มประเพณีพิธีกรรมเก่ียวกับวิญญาณและความตาย 
- พิธีสักการะเตวบุตรหลวง 
- พิธีเลี้ยงผีปู่ย่า 

 ความส าคัญของวรรณกรรมที่ ใช้ในพิธีกรรมของชาวไทยองทั้ง ๓ กลุ่ม สรุปวิเคราะห์          
แต่ละกลุ่มตามลักษณะของวรรณกรรมพิธีกรรม ดังนี้ 
 - วรรณกรรมที่ใช้ในพิธีกรรมสู่ขวัญ มีความส าคัญ คือ เป็นพิธีกรรมที่ต้องการสิ่งมงคลให้แก่
ผู้ท า ให้ประสบความสุข ความเจริญ ความสวัสดี เพราะขวัญได้รับการผูกไว้มิให้หนีไปไหน คนที่มีขวัญอยู่
ในตัวย่อมเป็นคนที่มีขวัญดี มีสภาพจิตใจสมบูรณ์กล้าแข็ง วรรณกรรมที่ปรากฏในบทสู่ขวัญจึงมุ่งให้ผู้ฟัง
เกิดความสบายใจและเกิดขวัญก าลังใจที่เข้มแข็ง 

- วรรณกรรมที่ใช้ในพิธีกรรมลดเคราะห์มีความส าคัญ คือ เพ่ือให้ผู้ป่วยหรือผู้ที่ประสบกับ
ความทุกข์ยากล าบากใจ ซึ่งคนเหล่านั้นมักจะเชื่อว่าตนเองก าลังประสบกับเคราะห์ร้าย ให้เกิดขวัญและ
ก าลังใจในการต่อสู้กับอาการป่วยและความยากล าบากในการด าเนินชีวิตของตนเอง  คุณค่าที่แฝงอยู่ใน
วรรณกรรมพิธีกรรมส่งเคราะห์ คือ ความผูกพันระหว่างสายโลหิต เครือญาติที่จะต้องดูแลรักษา         
และความเอ้ืออาทรต่อกัน การได้ท าพิธีส่งเคราะห์ให้แก่ผู้ที่เป็นที่รักของตนเอง เป็นการเพ่ิมความรัก 
ความปรารถนาดี และความกตัญญูต่อกัน ผลจากการประกอบกิจเช่นนี้  ย่อมเสริมสร้างก าลัง                       
ความปีติยินดี  และความสุขใจให้แก่ผู้ให้และผู้รับ 
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 - วรรณกรรมที่ใช้ในพิธีกรรมสืบชะตามีความส าคัญ คือ เป็นพิธีกรรมส าหรับต่ออายุหรือสืบ
ชะตาก าเนิดให้ยืดยาวออกไป ซึ่งผู้กระท าต้องการให้เป็นมงคล มีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายปราศจากโรคภัย
ทั้งหลาย ท าให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป เนื้อของวรรณกรรมจึงกล่าวถึงสิ่งดีงาม เพ่ือเป็นสร้างก าลังใจ
ให้แก่ผู้ฟัง และเพ่ือให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์จนรู้จักจับต้องได้ 
 - วรรณกรรมที่ใช้ในพิธีกรรมเก่ียวกับวิญญาณและความตายมีความส าคัญ คือ หอเทวดาหรือ
หอเจ้าพ่อประจ าหมู่บ้าน ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนภายในหมู่บ้าน โดยชาวไทยองจะเชื่อว่าเป็นผู้ที่ปก
ปักรักษาดูแลให้คนในหมู่บ้านอยู่สุขสบาย และควบคุมพฤติกรรมของชาวบ้านให้ปฏิบัติตามจารีตประเพณี
ของหมู่บ้านที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา ค ากล่าวที่ปรากฏในวรรณกรรมจึงเต็มได้ด้วยความเคารพย าเกรง 
ความนอบน้อมถ่อมตน และให้คุ้มครองชุมชน 
 
 ๕.๑.๓  ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงและแนวทางการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวไทยอง 

ปัจจัยแห่งความคงอยู่ของวัฒนธรรมของชาวไทยองในหัวข้อที่ผ่านมากระแสแห่ง                 
ความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนที่มีผลกระทบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ก็ยังเกิดขึ้นอยู่เสมอ           
และเริ่มไหลบ่าเข้าท่วมทับชุมชนในปัจจุบัน เป็นการทดสอบว่าชุมชนจะมีสามารถต้านได้ตลอดไปหรือไม่ 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาท้องถิ่น สรุปผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการเสวนา
กลุ่มย่อยพบว่ามี  ๑) ปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง  ๒) ปัจจัยด้านการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา  ๓) ปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

แนวทางในการฟ้ืนฟูอัตลักษณ์ของไทยองในต าบลเวียงยองการศึกษาครั้งนี้ได้จักการเสวนาใน
รูปแบบกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่  การระดมความคิดและน าเสนอแนวคิดด้วยตัวของชุมชนเอง ซึ่งจะการจัด
กิจกรรมเสวนาขึ้นได้พบชุมชนเองก็มีแนวคิดที่เป็นแนวคิดของชุมชนเอง  ซึ่งอาจเหมือนหรือคล้ายชุมชน
อ่ืนแต่ลักษณะบางประการที่เป็นข้อจ ากัดของชุมชน  สรุปและยกมาเป็นแนวทางการฟ้ืนฟูอัตลักษณ์ของ
ชาวไทยอง  ต าบลเวียงยอง  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน  ต่อไป 

๑. ชาวไทยองต้องมีส่วนร่วมในการช่วยกันสร้างความตระนักและจิตส านึกถึงความเป็นชาว
ไทยอง  เพ่ือสืบทอดภูมิปัญญา  องค์ความรู้   ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  พิธีกรรม            
และวิถีความเป็นชาวไทยอง  ให้คงอยู่จากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่รุ่นสู่รุ่นต่อไป 

๒. ชาวไทยองความมีแผนการจัดการวัฒนธรรมของตนเอง เพ่ือฟ้ืนฟู อนุรักษ์และสืบทอด
ขนบธรรมเนียม  ประเพณีและวัฒนธรรม  อย่างเป็นรูปธรรม  โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
ระดมสมองของประชาชน  ผู้น าชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา วัด และหน่วยงานงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน ฯลฯ  
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๓. ชาวไทยองควรอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐ  เอกชน  และองค์กรต่างๆ ในการ
ขับเคลื่อนให้เกิดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ระดับประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนเรื่อง
งบประมาณ เพ่ือใช้ในกิจกรรมที่เป็นตัวประชาสัมพันธ์และใช้ในการระดับพลังชาวไทยองทั่วสารทิศมาร่วม
ท ากิจกรรมให้เป็นที่รู้จักไปประเทศ หรือ  ทั่วโลกเลยทีเดียว 

๔. ชาวไทยองควรมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นตัวขับเคลื่อน  โดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง
ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนเพ่ือเป็นสถานที่พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างความ
สมานฉันท์ในกลุ่มชาวไทยอง และกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนๆ 

๕. ชาวไทยองควรพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสแม้จะไม่ค่อยยินดีกับสิ่งที่ต้องเผชิญคือต้อง
ปรับตัวเข้ากับความเป็นอยู่บนเปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาพ้ืนที่การท่องเที่ยวในอ าเภอเมืองล าพูน คนยอง
ถูกจัดวางต าแหน่งแห่งที่โดยหน่วยงานของภาครัฐในบริบทต่างๆ มีการปรับเปลี่ยน และให้หยิบยืม
ประเพณีคนยองไปใช้เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว พร้อมกับส่งเสริมและเปิดพ้ืนที่ให้คนยองแสดงตัวตนในเวที
สาธารณะ และปัจจัยที่เป็นแรงดึงดูดจากภายในและภานอก ได้รู้จักสนใจในความเป็นชาวไทยอง 
 
๕.๒  อภิปรายผล 
 การศึกษาครั้งนี้มีข้อสังเกตว่าชาวไทยองที่เข้ามาตั้งรกรากตั้งแต่ในระยะแรก  ซึ่งเป็นบริเวณที่มี
ความอุดมสมบูรณ์  และเหมาะสมแก่การตั้งชุมชน และถิ่นฐาน มีภาษาพูดเป็นของตนเองมีส าเนียงคล้าย
ชาวลื้อสิบสองปันนาและชาวขึน  เชียงตุง พระเจ้ากาวิละได้น าผู้คนที่กวาดต้อนมา  ให้มาตั้งถิ่นฐาน
กระจัดกระจายไปทั่วเมืองล าพูน  ในส่วนของเจ้าหลวงเมืองยองนี้ดี ยอมสวามิภักดิ์โดยดี  จึงได้รับอนุญาต
สร้างเวียงยองขึ้นท่ีฝั่งแม่กวงด้านตะวันออกของเมืองล าพูนให้เจ้ายองอยู่และให้มีฐานะเป็นเจ้าเหมือนเดิม  
ดังนั้นบรรดาเจ้าเมืองยองและชาวไทยองจึงได้ตั้งถิ่นฐานมั่นคงในเวียงยอง และเรียกตนเองว่า ชาวยอง    
อาศัยอยู่ในเมืองล าพูน  ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการปรับตัวเรียนรู้ในการก้าวเข้าสู่วิถีแห่งสังคมใหม่ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (๒๕๔๒ : ๓) ซึ่งได้กล่าวว่า “วัฒนธรรม หมายถึง             
วิถีแห่งการด ารงชีพที่มนุษย์สร้างขึ้น ตามที่มนุษย์มีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสังคม
และมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นทั้งความรู้ ความคิด หรือความเชื่อจนมีการยอมรับปฏิบัติกันมาเป็น
วิธีการหรือแบบแผน และมีการอบรมและถ่ายทอดไปสู่สมาชิกรุ่นต่อมา  

ประเพณีพิธีกรรมในวิถีชีวิตของชาวไทยองนั้น  มีลักษณะคล้ายกันในกลุ่มชาติพันธุ์ไท หรือ ไต ใน
ล้านนา พิธีกรรม และประเพณีพ้ืนบ้านแต่ละแห่งเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอัน
เป็นผลสืบเนื่องมาจากความคิด ความเชื่อ ที่บรรพบุรุษได้สั่งสมสืบต่อกันมาเป็นเวลานานส่งผลให้กลุ่มชน
แต่ละกลุ่มมีความเชื่อเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตแตกต่างกันไปตามสภาพของท้องถิ่นตามค่านิยมและโลก
ทัศน์ของสังคมนั้น ส าหรับชาวไทลื้อ หรือ ยอง  ในประเทศไทยก็มีความเชื่อทั้งที่แตกต่างกันและมี
บางอย่างที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ความเชื่อหลายอย่างมีเหตุผลแฝงอยู่อย่างลึกซ้ึงถ้าปฏิบัติตามจะเกิด
ผลดี เ พีย งแต่ โทษที่ อ้ า งถึ งค่ อนข้ า งรุ นแรงหรื อ เกิ นจริ งและบางครั้ ง ไม่ ส ามารถ พิสู จน์ ไ ด้                         
ซึ่งอาจเป็น กุศโลบายในการปลูกฝังค าสั่งสอนโดยมีลักษณะเป็นข้อห้าม การส ารวมกายและวาจา             



๘๙ 

 

และประโยชน์ส่วนรวม ชี้ให้เห็นว่านักวิชาการต่างได้ศึกษามาและมีความสอดคล้องกันในเรื่องของการ
สร้างระบบของสังคมดังที่ กาญจนา แก้วเทพ  (๒๕๓๐ : ๑๗๗ –๑๘๑)  ได้กล่าวว่า  วัฒนธรรมชุมชน               
เป็นเรื่องของการด ารงชีวิตที่ดีงาม มีระเบียบกฎเกณฑ์ ศาสนา และประเพณีสืบทอดกันมา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งมีคุณค่าที่ดีงามเป็นพ้ืนฐาน ซึ่งวัฒนธรรมชุมชนถือว่าเป็นภูมิปัญญาหรือศักยภาพของชุมชนที่
สามารถต่อต้านจากอิทธิพลภายนอกได้ด้วยคุณค่าดั้งเดิม โดยใช้ความเอ้ืออาทร การช่วยเหลือเกื้อกูล การ
พ่ึงพาต่อกัน ความรักใคร่ฉันท์พ่ีน้อง การแบ่งปันจากผู้ที่มีไปสู่ผู้ไม่มี หรือวัฒนธรรมชุมชนคือ ผลักดัน
ภายในชุมชนที่สร้างสรรค์พลังคุณค่าทางศาสนาและวัฒนธรรมที่อยู่ภายในจิตใจและวัฒนธรรมของ
ประชาชน พ้ืนฐานส าคัญของวัฒนธรรมดั้งเดิมคือการให้ความส าคัญกับคน โดยยึดเอาคนเป็นศูนย์กลาง 
ซึ่งคนมีฐานะเป็นสิ่งสร้างอันประเสริฐของสิ่งสูงสุด  สอดคล้องกับนักทฤษฎีทางตะวันตก Malinowski 
(๑๙๓๙ : ๒๘๓ - ๒๙๐) ได้กล่าวถึงสถาบันของเขาว่า ปัจเจกบุคคลท าสิ่งใดเพ่ือสนองความต้องการของ
ตนโดยใช้วัฒนธรรมแต่จะไม่ท าอย่างโดดเดี่ยว  แต่จะท าเป็นกลุ่ม เนื่องจากท าคนเดียวไม่ได้ต้องร่วมมือ
กับคนอ่ืนเพ่ือให้บรรลุผล ดังนั้นเมื่อมีการร่วมมือก็ต้องมีกฎเกณฑ์ แบบแผนท าให้เกิดสถาบันท าหน้าที่
บรรลุเป้าหมาย  คนในสถาบันก็บรรลุเป้าหมายด้วย สถาบันของ Malinowski หมายถึงกลุ่มบุคคลที่
รวมตัวกันหรือมีการจัดระเบียบเพ่ือวัตถุประสงค์บางประการ ยึดถือกฎเกณฑ์จ านวนหนึ่ง และใช้
เทคโนโลยีจ านวนหนึ่งร่วมกัน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์จะเป็นตัวก าหนดแนวทางของสถาบันต่างๆ ในสังคม 
ในส่วนของสมาชิกในสังคมจ้องยอมรับกฎระเบียบ  ข้อบังคับ ข้อบังคับ  ข้อห้าม  หน้าที่  และข้อมูล
ผูกมัดต่างๆ เพื่อความสงบสุขร่วมกันของคนในสังคม  ดังนั้นศาสนาจึงมีหน้าที่ทั้งต่อปัจเจกบุคคล และต่อ
สังคม เนื่องจากพิธีกรรมต่างๆ ในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดความสามัคคีและร่วมมือกันป้องกันการถูก
ท าลายการกระจัดกระจายของสังคม ศาสนาจึงเป็นสถาบันที่มีบทบาทในการบู รณาการสังคม 
(Malinowski อ้างในHarviland. ๑๙๗๕ : ๓๑๕)  

ยศ สันตสมบัติ (๒๕๔๕ : ๕๐ ได้ชี้ประเด็นให้เห็นว่า อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์มิใช่ผลผลิตของเชื้อ
ชาติ และวัฒนธรรม หากแต่อัตลักษณ์ถูกสร้างขึ้นและสร้างใหม่เป็นกระบวนการอย่างสัมพันธ์กับบริบท
และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และการเลื่อนไหลของเครือข่ายแห่งความสัมพันธ์              
เชิงอ านาจ ประเด็นส าคัญในการท าความเข้าใจกับอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ในลักษณะสัมพัทธ์จึงอยู่ที่ว่า              
อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไม่อาจด ารงอยู่อย่างโดด ๆ แยกออกต่างหากจากความสัมพันธ์กับชนกลุ่มอ่ืนๆ 
กระบวนการก่อสร้างอัตลักษณ์ในบริบทของ ความเป็นชาติพันธุ์จึงไม่อาจแยกออกได้จากความสัมพันธ์เชิง
อ านาจ และโครงสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสัญลักษณ์  เป็นผลให้งานวิจัยค้นพบว่า
ปัจจัยแห่งความคงอยู่ของวัฒนธรรมของชาวไทยอง  ประกอบด้าน ๑) ปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองการปกครอง  ๒)  ปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ๓) ปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
 แนวทางในการฟ้ืนฟูอัตลักษณ์ในข้อที่น่าสังเกตคือข้อที่ ๑ ชาวไทยองต้องมีส่วนร่วมในการ
ช่วยกันสร้างความตระนักและจิตส านึกถึงความเป็นชาวไทยอง  เพ่ือสืบทอดภูมิปัญญา  องค์ความรู้  
ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  พิธีกรรม  และวิถีความเป็นชาวไทยอง  ให้คงอยู่จากคนรุ่น



๙๐ 

 

เก่าสู่คนรุ่นใหม่รุ่นสู่รุ่นต่อไป  และข้อที่ ๕ ชาวไทยองควรพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสแม้จะไม่ค่อยยินดีกับสิ่ง
ทีต่้องเผชิญคือต้องปรับตัวเข้ากับความเป็นอยู่บนเปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาพ้ืนที่การท่องเที่ยวในอ าเภอ
เมืองล าพูน คนยองถูกจัดวางต าแหน่งแห่งที่โดยหน่วยงานของภาครัฐในบริบทต่างๆ มีการปรับเปลี่ยน 
และให้หยิบยืมประเพณีคนยองไปใช้เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว พร้อมกับส่งเสริมและเปิดพื้นที่ให้คนยองแสดง
ตัวตนในเวทีสาธารณะ และปัจจัยที่เป็นแรงดึงดูดจากภายในและภายนอก ได้รู้จักสนใจในความเป็นชาว
ไทยอง  สอดคล้องกับค ากล่าวที่ว่า  จุดเน้นของการพัฒนาอยู่ที่การสร้างองค์กรประชาชนให้มีก าลัง
แข็งแกร่งอย่างแท้จริงมีกระบวนการเรียนรู้ของตนเองที่มีพลังมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องของเนื้อหา และคุณภาพ
ไม่ใช่เรื่องการปลุกระดมจัดตั้งองค์กรประชาชน เพราะปัญหาที่สังคมเผชิญมีความซับซ้อนขึ้น การพัฒนา
ต้องเสริมสร้างให้องค์กรประชาชนมีพลังพอที่จะแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนเหล่านั้น และรู้เท่าทันกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงที่จะท าให้ชาวบ้านต้องเป็นฝ่ายเสียประโยชน์ ซึ่งในปัจจุบันเริ่มปรากฏข้อมูล เชิงประจักษ์ ทั้ง
ที่เกิด  (ประเวศ  วะสี, ๒๕๓๙ : ๘๔) จากการศึกษาวิจัยของนักวิชาการที่พยายามศึกษาและน าเสนอ
ศักยภาพของชาวไทยองที่มีมาแต่ดั้งเดิมที่มีบทบาทส าคัญในการจัดการปัญหาในอดีต หรือองค์กรไทยอง 
มีการรวมตัวในรูปแบบเนื้อหาที่แตกต่างไปจากองค์กรอ่ืน โดยใช้แนวคิดทาง สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ฐานทางวัฒนธรรม  และระบบคุณค่าในการรวมกลุ่มระดมแนวคิดแสดงวิสันทัศน์ของชาวไทยอง  เพ่ือให้
ได้ค าตอบว่า “อัตลักษณ์ของชาวไทยองจะด าเนินต่อไปข้างหน้าอย่าคงทนถาวรสืบไปต้องไม่โดดเดี่ยว 
หรือ โลดโผนบนทางหนทางวัฒนธรรมต่างระดับ  และอย่าแบกความเป็นชาวไทยองไว้แต่เพียงผู้เดียว
ควรวางและจ่ายแจก  เพื่อให้เพื่อนพี่น้องผองชาติพันธุ์ได้รวมกันปะมือกับวิกฤตแห่งกาลเวลาอันบ่อน
ท าลายสู่ระบบล่มสลายของวัฒนธรรมชาติพันธุ์ และวัฒนธรรมจอมปลอม หน้ากากแห่งการแสวงหา
ผลก าไรบนหนทางแห่งวัฒนธรรมชาติพันธุ์  ที่กลุ่มผู้แสวงหาต้องการก าไรที่นิรันดร  ไม่มีที่สิ้นสุด”             
นี่คือประโยคที่พบจากการศึกษาหาแนวทางในการค้นหาฟ้ืนฟูอัตลักษณ์ของชาวไทยองในการศึกษาครั้งนี้ 
 
๕.๓  ข้อเสนอแนะ 
 ๕.๒.๑  ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ๑.  การศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่า ภาษาของชาวไทยองใกล้สูญหายไปจากชุมชนของตน  และรวมไป
ถึงประเพณีวิถีชีวิตที่มีมาแต่บรรพบุรุษก าลังจะสูญหายเช่นกัน  ด้วยคนรุ่นใหม่และความทันสมัยที่คืบ
คลานเข้าสู่สังคมชาวไทยอง  ดังนั้นเพ่ือให้อัตลักษณ์ความเป็นไทยองนั้นคงอยู่ ในสังคมได้ต้องอาศัย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมโดยตรง เช่น ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดส านักงานวัฒนธรรมอ าเภอ 
และหน่วยงานการศึกษาทั้งในระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวะศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สามารถที่จะน าไปเป็นเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมล้านนา รวมทั้งช่วยพ้ืนฟูวรรณกรรมที่ใช้
ในพิธีกรรมต่างๆ ของชาวไทยอง เพ่ือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามไม่ให้สูญหายและสืบทอดแก่เด็ก
เยาวชนต่อไป นอกจากนี้ยังสามารถน าไปเป็นหลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษาต่างๆ ได้ด้วย 



๙๑ 

 

 ๒.  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น  ค้นคว้ารวบรวมข้อมูล           
ประวัติศาสตร์ ประเพณีวิถีชีวิตวัฒนธรรม  โดยเฉพาะวรรณกรรมที่ใช้ในพิธีกรรมต่างๆ ของชาวไทยอง          
ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาและเก็บรวบรวมในครั้งนี้ บางส านวนไม่สามารถเก็บได้อีก ที่เป็นเช่นนี้ เพราะเหตุว่า
วิทยากรผู้ที่ถ่ายทอดค าปันปอนได้เสียชีวิตไปหลายท่าน หลังจากคณะผู้วิจัยได้เข้าไปเก็บข้อมูลเสร็จแล้ว  
ผู้วิจัยได้มอบข้อมูลให้องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงยองน าไปปรับเพ่ิมข้อมูลแล้วจัดท าเป็นหลักสูตร
รูปแบบหนังสือเกี่ยวกับยองศึกษา  เพ่ือเป็นฐานข้อมูลวัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค            
เพ่ือสะดวกแก่การค้นคว้าส าหรับนักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไปได้  
 
 ๕.๒.๒  ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
 ๑. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบวรรณกรรมที่ใช้ในพิธีกรรมต่างๆ ของชาวไทยองล้านนา
กับไทยองในประเทศอ่ืนๆ โดยอาจศึกษาเปรียบเทียบทั้งด้านพิธีกรรมที่ปรากฏ โครงสร้างทางภาษา                  
และภูมิปัญญา เป็นต้น เพ่ือให้ทราบถึงจุดร่วมและจุดแตกต่างของแต่ละท้องถิ่น 
 ๒. ควรมีการศึกษาวิจัยวรรณกรรมที่ใช้ในพิธีกรรมต่างๆ ของชาวไทยองที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม และระบบเศรษฐกิจ เป็นต้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 


