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หลักการและความเป็นมา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีชาวไทใหญ่เป็นประชากรกลุ่มชาติพันธุ์หลักอันดับสองรองจากกะเหรี่ยง แต่ใน
การยอมรับทั่วไปถือได้ว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นอัตลักษณ์เด่นของชาวแม่ฮ่องสอน ที่นี่ ชาวไทใหญ่มีบทบาท
ทั้งในด้านการเกษตร แรงงาน ธุรกิจการค้า การท่องเที่ยว สังคมวัฒนธรรม การเมืองปกครองท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่องยาวนานไม่ต่ากว่าสองร้อยปี ถือได้ว่าเป็นกลุ่มชนที่มีบทบาทส่าคัญในการพัฒนาจังหวัดและประเทศ
ทั้งนี้ ชาวไทใหญ่ได้อาศัยทุนทางสังคมวัฒนธรรมเป็นพลังขับเคลื่อนส่าคัญในกิจการต่างๆมากมาย ประเพณีกั่น
ตอ หรือการขอขมาลาโทษของชาวไทใหญ่ ก็ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรม เป็นทุนทางสังคมวัฒนธรรมหนึ่ง
ที่มีการสืบสานมาจนถึงปัจจุบัน
ประเพณีกั่นตอ หรือพิธีขอขมาของชาวไทใหญ่ เป็นประเพณีส่าคัญที่ชาวไทใหญ่นิยมปฏิบัติกันใน
เดือนห้า (เมษายน) และเดือนสิบเอ็ด (ตุลาคม) เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานไม่ต่ากว่าร้อยห้าสิบปี
ตั้งแต่ชาวไทใหญ่ในประเทศไทยอยู่ในรัฐฉาน จนกระทั่งเกิดภาวะแร้นแค้นทางเศรษฐกิจ และภัยสู้รบจาก
สงครามกลางเมืองในพม่า ชาวไทใหญ่จ่านวนมากจึงอพยพเข้าสู่ประเทศไทย ซึ่งความเชื่อและพิธีปฏิบัติตาม
พิธีกั่นตอดังกล่าว ก็ได้ติดตามมาด้วย
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเพณีกั่นตอมีความแตกต่างไปจากในอดีตเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องรูปแบบ
บางพื้นที่โดยเฉพาะในเขตเมืองประเพณีนี้ก็หายไปแล้ว บางที่ก็มีการดัดแปลงผสมผสานกับประเพณีรดน้่าด่า
หัวของไทย บางที่ก็ยังรักษารูปแบบเดิมไว้ได้ค่อนข้างดี ในขณะที่เรื่องความสัมพันธ์ทางสังคม และคุณค่า
ความหมาย ก็มีการปรับเปลี่ยนไปอย่างหลากหลาย 1 แต่ทั้งหมดนี้ ยังไม่พบว่ามีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์
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จากการสัมภาษณ์นายประเสริฐ ประดิษฐ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน และที่ปรึกษาศูนย์ไท
ใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ พบว่า ยังไม่มีการศึกษารวบรวมองค์
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ และในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ประเพณีกั่นตอได้เลือนหายไปจากหลายชุมชนไทใหญ่
โดยเฉพาะชุมชนในเขตตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ในขณะที่หลายแห่ง เช่นในตัวเมืองอ่าเภอปางมะผ้า ก็มีการ
ผสมผสานระหว่างการรดน้่าด่าหัวแบบไทยเข้าไป นอกจากนี้ จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมของผู้เสนอ
โครงการพบว่า ยังมีความหมายบางอย่างที่เปลี่ยนไป สิ่งของที่ใช้ในพิธี สมัยแรกๆ เอาตอกไม้ไผ่ร้อยข้าวปลา
อาหารพร้อมเทียนและดอกไม้ สามสิบสี่สิบปีต่อมาเริ่มจัดใส่ถาด ใส่พาน มีการท่าขนมห่อใบตอง ปัจจุบัน
เปลี่ยนมาใช้อาหารกึ่งส่าเร็จรูป น้่าหวาน ขนมกรรุบกรอบใส่ถาดโฟมมากขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ จากการ
สัมภาษณ์แม่เฒ่าลืน ไม่มีชื่อสกุล อายุประมาณแปดสิบปี บ้านสบป่อง อ่าเภอปางมะผ้า เมื่อ ๒๔ เมษายน
~๑~

ความรู้ใหม่ที่จะน่าไปสู่ความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คน วัฒนธรรมประเพณีที่จะเอื้อต่อการวางแผน
ต่อการจัดการทางวัฒนธรรมเรื่องนี้ให้สอดคล้องกับยุคสมัย และประโยชน์สุขต่อสังคมโดยใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วมกับประชาชนและชุมชนในฐานะเจ้าของวัฒนธรรม ผู้วิจัยจึงได้เสนอโครงการวิจัยฉบับนี้เข้ามา โดย
มุ่งหวังว่าโครงการนี้จะสร้างให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับพิธีกั่นตอของชาวไทใหญ่ ในรูปแบบ
พื้นที่ทางสังคมวัฒนธรรมที่มีความซับซ้อน เชื่อมโยงกับชนกลุ่มต่างๆ เชื่อมโยงกับการพัฒนาของรัฐและระบบ
ทุนนิยมอย่างมีนัยยะส่าคัญ ซึ่งจะช่วยเปิดมุมมองความเข้าใจวัฒนธรรมไทใหญ่ในมุมมองของ "อ่านาจ" และ
การตีความจากคนในชุมชนที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมได้มากขึ้น
วัตถุประสงค์
๑ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับพิธีกั่นตอของชาวไทใหญ่ ในรูปแบบพื้นที่ทางสังคมวัฒนธรรมที่
มีความซับซ้อน เชื่อมโยงกับชนกลุ่มต่างๆ เชื่อมโยงกับการพัฒนาของรัฐและระบบทุนนิยมอย่างมีนัย ยะส่าคัญ
๒ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมของพิธีกั่นตอ อันเป็นการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่
เป็นอัตลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวไทใหญ่ ซึ่งเป็นชนกลุ่มหนึ่งในสังคมไทย เพื่อเอื้อต่อการสืบสานต่อไป
อย่างมีระบบ
๓ เพื่อค้นหาบทบาทหน้าที่ คุณค่า และความหมายทางสังคมของพิธีกั่นตอ นับจากอดีตถึงปัจจุบัน
โดยเน้นวิธีคิดมุมมองของคนในชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ เชื่อมโยงกับบริบทการ
พัฒนาในพื้นที่

คาถามหลักในการวิจัย
ในบริบทการพัฒนา "พิธีกั่นตอ" ซึ่งเป็นพิธีขอขมาผู้เฒ่าผู้แก่ตามประเพณีของชาวไทใหญ่ เป็นพื้นที่
ทางวัฒนธรรมที่ชาวไทใหญ่จัดความสัมพันธ์เชิงอ่านาจทางการผลิต ผ่านกระบวนการสร้าง /ช่วงชิงความหมาย
กับคนกลุ่มต่างๆ ทั้งกับคนกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน กับคนกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ กับคนที่มีสถานะทางเศรษฐกิจ
สังคมวัฒนธรรมใกล้เคียงกัน และกับคนที่มีสถานะทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมแตกต่างกันอย่างไร

๒๕๕๖ บอกเล่าว่า ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างคนที่เดินทางไปกั่นตอก็เปลี่ยนไป เป็นแบบตัวใครตัวมัน ไม่
นิยมไปเป็นกลุ่มอย่างสมัยก่อน
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และกระบวนการสร้าง/ช่วงชิงความหมายดังกล่าวมีความคล้ายคลึงหรือแตกต่างเปลี่ยนแปลงไปในแต่
ละพื้นที่และยุคสมัย (space and time) อย่างไรบ้าง อะไรเป็นเงื่อนไขส่าคัญของการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากมุมมองของเยาวชน คนหนุ่มสาวไทใหญ่รุ่นใหม่ และจากกระบวนการสร้าง/ช่วงชิง
ความหมายดังกล่าว ได้เกิดผลกระทบต่อคนไทใหญ่ในแต่ละชุมชนอย่างไรบ้าง

กรอบแนวความคิดของการวิจัย
งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาแนวมานุษยวิทยาวัฒนธรรม
(Cultural Anthropology) โดยอาศัย
แนวคิดที่เกี่ยวข้อง ๔ แนวคิด ได้แก่แนวคิดเรื่อง แนวคิดเรื่องการกลายเป็นเมืองและโลกาภิวัฒน์ แนวคิดเรื่อง
การศึกษาวัฒนธรรมในมิติมานุษยวิทยา แนวคิดเรื่องอ่านาจและอุดมการณ์ครอบง่า แนวคิดเรื่องความเป็นชาติ
พันธุ์และชาติพันธุ์สัมพันธ์ มาประกอบสร้างเป็นกรอบคิดในการศึกษา โดยมองว่า ประเพณีกั่นตอ เป็นพื้นที่
ทางวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์เชิงอ่านาจและการต่อรองทางอ่านาจในการเข้าถึงทรัพยากรระหว่างชน
กลุ่มต่างๆทั้งในกลุ่มไทใหญ่ กลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ มาสัมพันธ์กันภายใต้บริบทการพัฒนาที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุค
สมัย ความสัมพันธ์ดังกล่าวมีหลายลักษณะไม่ว่าจะเป็นขัดแย้ง ประนีประนอม คล้อยตาม หลอมรวม ซึ่งในแต่
ละกาลเทศะ (space & time) ชนกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะไทใหญ่ซึ่งเป็น "เจ้าของ" วัฒนธรรมก็มีการต่อรองตอบ
โต้ในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในลักษณะของการสร้าง/ช่วงชิงความหมายทางสังคมวัฒนธรรมในการ
นิยามประเพณี เพื่อให้สามารถที่จะด่ารงตนให้สามารถอยู่ในสังคม ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นทาง
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคมวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี

นิยามศัพท์
พื้นที่ทางวัฒนธรรม หมายถึง ปริมณฑลสาธารณะที่มีลักษณะเชิงซ้อนและเชื่อมโยง คือ ซ้อนกันทั้งใน
เชิงกายภาพ ความสัมพันธ์ทางสังคม และความคิดซึ่งกลุ่มชนต่างๆมารวมตัวและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สื่อสาร หรือต่อสู้ต่อรองและช่วงชิงกันทางวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึง ความหมาย ความรู้
อัตลักษณ์ อ่านาจของกลุ่มชนต่างๆในสังคมที่อาจแตกต่างหรือขัดแย้งกันอยู่ในความพยายามที่จะนิยามสร้าง
หรือผลิตความคิดความหมายความรู้อัตลักษณ์และวาทกรรมขึ้นมาใหม่ นี้นั้น ท่าไป
เพื่อปรับเปลี่ยน
ความสัมพันธ์เชิงอ่านาจอันจะช่วยให้กลุ่มชนของตนมีอิสระในการก่าหนดชีวิตของตนเองได้ดีขึ้น
(ในโลกที่
ก่าลังไร้พรมแดนมากขึ้น) จนพื้นที่นี้ไม่อาจจะด่ารงอยู่ได้อย่างคงที่ตายตัวแต่มักจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไป
ตามเงื่อนไขและบริบทของสังคมเศรษฐกิจและการเมือง
พื้นที่ทางวัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งที่กลุ่มชนต่างๆสามารถสร้างขึ้นมาได้อย่างหลากหลายทั้งจากการผลิตซ้่า
วัฒนธรรมเดิมและการผลิตสร้างวัฒนธรรมขึ้นใหม่
~๓~

ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาแบบมานุษยวิทยาวัฒนธรรม ( Cultural Anthropology)โดยท่างาน
ร่วมกันกับผู้ช่วยนักวิจัยท้องถิ่นชาวไทใหญ่ ปราชญ์ชาวบ้านไทใหญ่และกลุ่ม เยาวชนในพื้นที่ ใน
ลักษณะการวิจัยแบบมีส่วนร่วม แม้ว่ากั่นตอ จะมีอยู่ด้วยกันหลายระดับ ได้แก่ กั่นตอผู้สูงอายุ กั่นตอ
พระสงฆ์ กั่นตอโหลงหรือกั่นตอระหว่างหมู่บ้าน ต่าบล กั่นตอศาลเจ้าเมือง แต่เนื่องจากเวลาจ่ากัด
และต้องการให้การศึกษามีความเข้มข้น จึงเลือกเอาพิธีกั่นตอเฉพาะในรูปแบบของการกั่นตอผู้สูงอายุ
มาเป็นประเด็นศึกษา

พื้นที่ศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มีพื้นที่วิจัยสามชุมชน โดยศึกษาเปรียบเทียบกับสามชุมชน ตามระดับการ
เปลี่ยนแปลงของพิธีกั่นตอ ได้แก่
๑. ชุมชนบ้านปางหมู อ่าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นตัวแทนชุมชนที่ยังคงรักษาประเพณีนี้ไว้
อย่างเหนียวแน่น
๒. ชุมชนบ้านสบป่อง อ่าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นตัวแทนชุมชนที่ผสมผสานรูปแบบ
ประเพณีกั่นตอของเก่ากับของใหม่
๓. ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง แม่ฮ่องสอน เป็นตัวแทนชุมชนที่ประเพณีกั่นตอ เพิ่งหาย/ถูก
ปรับเปลี่ยนรูปแบบและความหมายไปอย่างมาก
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. เกิดองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับพิธีกั่นตอของชาวไทใหญ่ ในรูปแบบพื้นที่ทางสังคมวัฒนธรรมที่มี การ
สร้างและช่วงชิงความหมายที่ซับซ้อน เชื่อมโยงกับชนกลุ่มต่างๆ เชื่อมโยงกับการพัฒนาของรัฐและ
ระบบทุนนิยมอย่างมีนัยยะส่าคัญซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชาวไทใหญ่ และสังคมไทยโดยรวมในการท่า
ความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทางวัฒนธรรมนี้ร่วมกัน
๒. สถาบัน องค์กร เครือข่าย กลุ่มที่ท่างานด้านวัฒนธรรม โดยเฉพาะในระดับจังหวัด เช่น สภา
วัฒนธรรมจังหวัด ส่านักงานวัฒนธรรมจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด เครือข่ายไทใหญ่ ได้ข้อมูล
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นทางศิลปวัฒนธรรมของพิธีกั่นตอไว้เป็นฐานการศึกษาวิเคราะห์ต่อยอดสู่การ
คุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
~๔~

๓. ทีมวิจัย และประชาชนในท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในงานวิจัยได้พัฒนาการคิดวิเคราะห์เรื่องวัฒนธรรม
ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ส่าคัญในการจัดการทางวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมโดยคนท้องถิ่น
๔. เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษา ค้นคว้า พัฒนาเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ไทใหญ่ ทั้ง
ในด้าน รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์

~๕~

บทที่ ๒
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ชาวไทใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
นับเป็นเวลานานถึง ๑๕๐ ปีมาแล้วที่
“ ชาวไทใหญ่ ” ได้เข้ามาอาศัยอยู่ในท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ด้วยการหนีภัยสู้รบ และแสวงหาปัจจัยการผลิตต่างๆ จากหลักฐานการบอกเล่าของ “ จเร ” (ผู้เรียนรู้จาก
ผู้เฒ่าผู้แก่) ชาวไทใหญ่จากประวัติแม่ฮ่องสอนและจากการศึกษาประวัติความเป็นมาของเมืองแม่ฮ่องสอนได้
บ่งบอกให้ทราบว่า “ ชาวไทใหญ่ ” ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองแม่ฮ่องสอนนั้นเป็นชาวไทใหญ่ที่อพยพมาจาก
ดินแดนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศพม่าที่เรียกกันว่า “ รัฐฉาน ” แถบเมืองหมอกใหม่ เมืองนาย
เมืองลานเคอ และเมืองอื่นๆแถบลุ่มแม่น้าสาละวินเข้ามาอาศัยในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเมื่อราว พ.ศ.๒๓๗๔
ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้าหลวงพุทธ
วงศ์แห่งเมืองเชียงใหม่ได้ให้เจ้าแก้วเมืองมาออกมาจับช้างปุาเพื่อไว้ใช้งาน เจ้าแก้วเมืองมาได้เดินทางมาทาง
เมืองปาย โดยเลียบตามฝั่งแม่น้าปายลงมาทางใต้ จนพบพื้นที่ราบปุาโปร่งแห่งหนึ่งริมฝั่งแม่น้าปาย แป็นบริ
เวณที่มีหมูปุามาหากินเป็นจ้านวนมาก เห็นว่าเป็นท้าเลดีเหมาะแก่การตั้งเป็นบ้านเมือง จึงหยุดพักไพร่พลแล้ว
รวบรวมชาวบ้าน ซึ่งเป็นคนไต (ไทใหญ่) ที่อยู่กระจัดกระจายมาอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้าน แต่งตั้งชาวไตชื่อ
"พะก่าหม่อง" เป็นหัวหน้าปกครองหมู่บ้าน และตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านโปุงหมู ต่อมาเพี้ยนเป็น บ้านป๋างหมู
หรือ บ้านปางหมู อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศเหนือประมาณ ๖ กิโลเมตร นี่คือที่มาของการก่อตั้งชุมชน
บ้านปางหมู (ส้านักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๒๕๕๑ หน้า ๓ ) อันเป็นชุมชนเก่าแก่แห่งหนึ่งของ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เมื่อจัดตั้งหมู่บ้านเสร็จ เจ้าแก้วเมืองมาได้เดินทางล่องลงมาทางใต้จนถึงล้าห้วยแห่งหนึ่ง ซึ่งมีชาวไท
ใหญ่ตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ก่อนแล้ว จึงหยุดพักไพร่พลและให้ช้างตามหมอควาญในการออกจับช้างปุาในบริเวณ
นั้น และตั้งคอกฝึกช้างปุาที่ริมล้าห้วย และมอบหมายให้ "แสนโกม" บุตรเขยของพะก่าหม่องที่ติดตามมา
ออกไปชักชวนชาวไทใหญ่ที่ตั้งบ้านเรือนอยู่กระจัดกระจายให้มาอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้าน แต่งตั้ง "แสนโกม" เป็น
ผู้ปกครองหมู่บ้าน และตั้งชื่อหมู่บ้านว่า "แม่ฮ่องสอน" อันหมายถึง ร่องน้้าอันเป็นที่ฝึกช้างปุา (ส้านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๒๕๕๑ หน้า ๔ ) ต่อมา ราวปี พ.ศ. ๒๔๑๗ เจ้าเมืองเชียงใหม่เห็นว่าบ้าน
แม่ฮ่องสอนและบ้านปางหมูมีคนอาศัยอยู่มากมายแล้ว สมควรยกฐานะขึ้นเป็นเมืองจึงตั้งเป็นเมือง
แม่ฮ่องสอนและตั้งให้ชาวไทใหญ่ นามว่า “ ชานกะเล” ให้เป็นเจ้าเมืองคนแรกมีบรรดาศักดิ์เป็นพญาสิงหนาท
ราชาและมีเจ้าเมืองต่อมาอีก ๓ คน จนเปลี่ยนเป็นระบบการบริหารราชการแผ่นดินมาเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ขณะเดียวกันก็ยังคงมีความผูกพันฉันพี่น้อง กับชาวไทใหญ่ที่อาศัยอยู่ในรัฐฉานของประเทศพม่ามีการติดต่อ
ค้าขายไปมาหาสู่เยี่ยมเยียนกันตลอดมา แม้ว่าในบางครั้งจะเกิดเหตุการณ์ไม่สงบบ้างทางการเมืองก็ยังคงมี
~๖~

การติดต่อกันอยู่เสมอ 1 พื้นที่นี้ต่อมากลายเป็นพื้นที่ศูนย์กลางส่วนราชการต่างๆของจังหวัด รวมทั้งชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ก็อยู่ในเขตนี้ด้วย

แนวคิดเรื่องการกลายเป็นเมืองและโลกาภิวัฒน์
การท้าให้กลายเป็นเมือง (
Urbanization) คือการเคลื่อนย้ายของประชากรจากชนบทไปสู่เมืองต่างๆ
และเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของประชากร เกี่ยวกับเรื่องนี้ Thompson Warren ได้นิยามไว้ว่า เป็นการ
เคลื่อนย้ายประชากรหลักจากชุมชนภาคเกษตรไปสู่ชุมชนที่มุ่งเน้นระบบการค้า ระบบราชการ การผลิตแบบ
อุตสาหกรรมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งการท้าให้กลายเป็นเมืองนี้ เป็นกระบวนการสองทางที่กระทบต่อกันและกัน
เพราะไม่เพียงแค่มันจะเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายผู้คนจากบ้านสู่เมือง หรือจากชุมชนเกษตรเล็กๆไปสู่ชุมชน
ใหญ่กว่าที่ขับเคลื่อนด้วยวิถีธุรกิจการค้า การบริการ การอุตสาหกรรมและระบบราชการเท่านั้น แต่ยังมันยัง
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่อ วิธีคิด พฤติกรรมของผู้อพยพเคลื่อนย้ายอีกด้วย เรื่องโอกาส
ทางการศึกษา , การรักษาพยาบาล , การจ้างงาน , สวัสดิการสังคม . รวมถึงสิ่งอ้านวยความสะดวกต่างๆใน
เขตเมือง เป็นปัจจัยดึงดูดส้าคัญที่ท้าให้ผู้คนหลั่งไหลเข้าสู่เมือง 2
นอกจากปัจจัยดึงดูดให้ผู้คนเข้าสู่เมืองดังกล่าวแล้ว ยังมีปัจจัยผลักที่ท้าให้ผู้คนไม่สามารถอาศัยอยู่ใน
พื้นที่ชนบทเดิมได้อย่างมีคุณภาพเหมือนก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาโดยรัฐ ไม่
ว่าจะเป็น การประกาศอุทยานทับที่ดินท้ากินของชาวบ้าน การสนับสนุนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวจนท้าให้ชาวบ้าน
เป็นหนี้สินและความมั่นคงของอาหารถูกท้าลาย รวมไปถึงปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ
การกลายเป็นเมืองไม่เพียงแต่จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่อ วิธีคิด พฤติกรรม
ของผู้อพยพเคลื่อนย้าย แต่เพียงด้านเดียว หากยังส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่อ วิธีคิด
พฤติกรรมของผู้คนเดิมที่อยู่ในเขตเมืองอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ที่วิธีคิดเดิม สังคมไทยมักมองแรงงานพม่าเป็นชน
ชั้นต่้า อนารยะชน ปุาเถื่อน เป็นปฏิปักษ์กับประเทศชาติมาตั้งแต่สมัยโบราณ แต่ปัจจุบันแรงงานพม่าได้
กลายเป็นแรงงานส้าคัญในประเทศไทย มีองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรสากลเข้ามาหนุนเสริมดูแลเรื่องสิทธิ
มนุษยชนและคอยสื่อสารเรื่องราวให้คนไทยมีความเข้าใจต่อแรงงานเหล่านี้มากขึ้น ส่งผลให้วิธีคิดของคนไทย
ต่อแรงงานชาวพม่าเริ่มเปลี่ยนแปลงไป และหันกลับมาต้าหนิการท้างานของเจ้าหน้าที่รัฐไทยที่เอาเปรียบ
ปรักปร้า แรงงานข้ามชาติเหล่านี้มากขึ้น (ดูตัวอย่างการน้าเสนอความคิดเห็นของคนไทยที่มาโพสต์ในเว็บไซต์
1

ข้อมูลจากเว็ปไซต์ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน www.taiyai.org

2

ข้อมูลจาก http://www.sociologyguide.com/industrial-and-urban-society/Urban-growth-andurbanization.php
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หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ www.manager.co.th ในกรณีข่าวคดีฆ่าสองนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เกาะเต่า จังหวัด
สุราษฎร์ธานี จนกลายเป็นคดีสะเทือนขวัญระดับโลก เมื่อเดือน กันยายน ๒๕๕๗ )
การท้าให้กลายเป็นเมืองนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก

ถือได้ว่าเป็นภาพ

ปรากฏการณ์ส้าคัญปรากฏการณ์หนึ่งในยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งสุริชัย หวันแก้ว (๒๕๔๓) ได้วิเคราะห์ว่า สังคมไทย
เป็นส่วนหนึ่งของระบบโลกาภิวัฒน์นี้ โดยประกอบด้วยมิติสองด้าน ได้แก่ ด้านกว้าง และด้านลึก โดยกระแส
โลกาภิวัฒน์เป็นกระบวนการที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ขัดแย้งในตัวอยู่ใน
กระบวนการเองด้วย เขาสนับสนุนแนวคิดของนักสังคมวิทยาที่ชื่อ แอนโทนี กิดเดนส์ ( Anthony Giddens)
ว่าโลกาภิวัฒน์เป็นกระบวนการเชิงวิภาษวิธี ที่ไม่น้าพาให้เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่แน่นอนตายตัว และไม่ได้ท้าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่างๆไปในทิศทางเดียวกัน หากแต่โลกาภิวัฒน์เป็นกระบวนการที่ประกอบขึ้นจากแนวโน้ม
หรือกระแสที่ขัดแย้งกัน ๕ คู่ได้แก่ กระบวนการเป็นสากลกับกระบวนการเฉพาะถิ่นและเฉพาะตัว
(Universalization

VS

Particularization) , การเป็นเนื้อเดียวกันกับการจ้าแนกความแตกต่าง

(Homogenization VS Differentiation) การบูรณาการกับการแตกแยก (Integration VS Fragmentation)
, การรวมศูนย์อ้านาจกับการกระจายอ้านาจ (Centralization VS Decentralization) , การโละมาเรียงกันกับ
การผสมผสานกัน ( Juxtaposition VS Syncretization) โลกาภิวัฒน์จึงเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน จะ
วิเคราะห์แต่ภาพรวมระดับใหญ่ตามแนวคิดกระแสหลักอย่างทฤษฎีแผนแม่บททั้งหลาย เช่น ทฤษฎีโครงสร้าง หน้าที่นิยม ( Structual-Functionalism Theory) ทฤษฎีความขัดแย้ง ( Conflict Theory) อย่างเดิมต่อไป
ไม่ได้ หากจ้าต้องวิเคราะห์พิจารณาในระดับภูมิภาค ระดับท้องถิ่น ระดับจุลภาคประกอบด้วย (สุริชัย หวันแก้ว
, ๒๕๔๓ : หน้า ๑๕-๒๕)
ภายใต้กรอบความหมายโลกาภิวัฒน์เช่นนี้ การกลายเป็นเมืองในฐานะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งภายใต้
โลกาภิวัฒน์ จึงเป็นกระบวนการเชิงวิภาษวิธี ที่ไม่น้าพาให้เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่แน่นอนตายตัว และไม่ได้ท้าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่างๆไปในทิศทางเดียวกัน และใช่ว่าผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองจะมีปฏิสัมพันธ์และการรับรู้
เรื่องราวต่างๆในพื้นที่ไปในทิศทางเดียวกัน หากมีความแตกต่างหลากหลายปรากฏขึ้นทั่วไป 3

3

ข้อมูลจาก http://2012books.lardbucket.org/books/a-primer-on-social-problems/s17-02-

sociological-perspectives-on-u.html
~๘~

แนวคิดเรื่องอานาจและอุดมการณ์ครอบงา
อ้านาจมองและศึกษาได้หลายแง่มุม หนึ่งในแง่มุมที่มีพลังอธิบายความซับซ้อนและพลวัตสังคมได้นั่น
คือ การศึกษาอ้านาจในแง่ความหมายของความจริงและความรู้ ซึ่งมิเชล ฟูโก ( Michel Foucault) (๑๙๒๖ –
๑๙๘๔) นักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศสเป็นผู้น้าส้าคัญในการศึกษาให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างความรู้กับอ้านาจ
ในแง่ที่ความรู้มีอ้านาจในการสร้างความจริง ซึ่งสามารถมีบทบาทในการก้าหนดความสัมพันธ์เชิงอ้านาจได้ มิ
เชล ฟูโก ได้เสนอมุมมองใหม่เกี่ยวกับอ้านาจที่ส้าคัญสองประการด้วยกัน ประการแรก ความเชื่อมโยงระหว่าง
อ้านาจ ความรู้ กับความจริง โดยความรู้ไม่ได้อยู่ในสุญญากาศ แต่มีบทบาทผ่านเครื่องมือและยุทธวิธีต่างๆใน
สถานการณ์เฉพาะตามบริบททางประวัติศาสตร์และระบอบทางสถาบัน เช่น สังคมสมัยใหม่ใช้ระบบศาลและ
คุกเป็นเครื่องมือในการควบคุมอาชญากร ซึ่งหมายถึง ผู้ที่ท้าผิดไปจากสิ่งที่สังคมในขณะนั้นคิดว่าถูกต้อง แต่
ในช่วงเวลาอื่น สิ่งที่ผิดนั้นอาจจะถูกต้องก็ได้ประการที่สอง อ้านาจด้ารงอยู่ทุกแห่ง ไม่ผูกขาดอยู่ที่ศูนย์กลาง
อย่างเดียว แต่กระจายทั่วไปเหมือนเครือข่าย ความสัมพันธ์เชิงอ้านาจจึงสอดแทรกอยู่ในทุกระดับของการ
ด้ารงอยู่ทางสังคม ในทุกพื้นที่ที่มีชีวิตทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ส่วนตัว หรือพื้นที่สาธารณะ และอ้านาจนั้น
เกิดขึ้นได้ในทุกที่ แม้แต่ในที่ที่ไร้อ้านาจที่สุด เพราะอ้านาจนั้นมีทั้งด้านที่ครอบง้าและด้านที่สร้างสรรค์ ท้าให้
มองเห็นว่า ไม่มีอ้านาจที่จะครอบง้าได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดตลอดเวลา ในพื้นที่ที่มีการต่อสู้ ความเข้าใจเช่นนี้จะ
ช่วยให้นักศึกษาสังคมหลุดพ้นจากวิธีคิดเก่าที่มักอยู่กับสถานภาพเดิม และหันมาท้าความเข้าใจกับพลวัตของ
กลุ่มชนต่างๆได้ดีขึ้น ซึ่งมีส่วนส้าคัญอย่างมากในการผลักดันให้มีการพัฒนาอ้านาจชุมชนมาใช้ในเชิงสร้างสรรค์
มากขึ้น (อานันท์ กาญจนพันธุ์ , ๒๕๔๓ : หน้า ๑๗๖-๑๗๘)
นักคิดและนักเคลื่อนไหวทางสังคมอีกท่านหนึ่งคือ อันโตนีโย กรัมชี่ ( Antonio Gramsci) กรัมชีน้า
ความคิดของคาร์ล มาร์กซ์ ( Karl Marx) ผสมกับ แมกซ์เวเบอร์ ( Max Weber) แล้วต่อยอดเป็นแนวความคิด
อุดมการณ์ครอบง้า (Hegemony) ซึ่งใช้อธิบายถึงสาเหตุที่รัฐอ่อนแออย่างในยุโรป กลับเป็นรัฐที่ล้มยาก เพราะ
มีอุดมการณ์บางอย่างที่สอดรับกับเหตุผล หรือความชอบธรรมในความเข้าใจของคนทั่วไป แต่อ้านาจที่ไป
ครอบง้านี้ แม้จะมากสักเพียงใด ก็ไม่สามารถครอบง้าได้เบ็ดเสร็จ (อานันท์ กาญจนพันธุ์ , ๒๕๕๕ : หน้า ๒๐๒
- ๒๐๓)
จุดส้าคัญที่สุดในเรื่องอุดมการณ์ครอบง้าในความคิดของกรัมชีคือ การมองว่า ชนชั้นชาวนาและ
กรรมกร จะก้าวผ่านอุดมการณ์ครอบง้าได้ต้องมีการปฏิวัติร่วมกับพันธมิตรฝุายต่างๆ ได้แก่ การเมือง
เศรษฐกิจ ศีลธรรม และ สติปัญญา เป็นสงครามช่วงชิงพื้นที่ ( war of position) หมายถึงพื้นที่ของประชาชน
หรือประชาสังคม ซึ่งจะช่วงชิงพื้นที่ดังกล่าวได้ ต้องอาศัยสติปัญญาในการนิยามความหมายของปัญหาใน
สถานการณ์หนึ่งๆให้ได้ (Mouffe 2002 : 310-313 ใน อานันท์ กาญจนพันธุ์ , ๒๕๕๕ : หน้า ๒๐๖)
ในขณะที่ มาร์กซ์ และฟูโกต์มองเรื่องอุดมการณ์ เป็นมายาคติ แต่กรัมชีต่อยอดเพิ่มขึ้นใหม่ว่า
อุดมการณ์นอกจากจะบิดเบือนแล้ว อีกด้านหนึ่ง ยังเป็นพื้นที่ของการช่วงชิงที่ซ้อนๆกันอยู่ด้วย ตัวอย่างเช่น
อุดมการณ์ประชาธิปไตย ซึ่งกรัมชีมองว่า ด้านหนึ่งก็เป็นอุดมการณ์ครอบง้า เพราะมีอุดมการณ์ที่สร้างว่า
ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดิน ทั้งๆที่ในความจริงประชาชนส่วนใหญ่ยังยากจนไม่ได้เป็นใหญ่อย่างที่อยู่ใน
อุดมการณ์ แต่ขณะเดียวกับ อุดมการณ์ครอบง้าอย่างประชาธิปไตย ก็เปิดพื้นที่ให้คนกลุ่มต่างๆ คนยากจน คน
~๙~

เล็กคนน้อย ออกมาช่วงชิงความหมายเรื่องสิทธิและเสรีภาพเพื่อปรับความสัมพันธ์เชิงอ้านาจได้เช่นกัน
อุดมการณ์จึงไม่ได้มีแต่ด้านใดด้านหนึ่งอย่างสุดขั้ว หากแต่มีทั้งด้านครอบง้าและต่อสู้ขัดขืนอยู่ในตัว และตัว
อุดมการณ์เองก็เป็นผลมาจากการต่อสู้ช่วงชิงความหมายนั้นด้วย แต่ตัวอุดมการณ์นั้นเป็นเพียงความคิด เราจะ
เห็นอุดมการณ์ได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในระดับปฏิบัติการเท่านั้น คือ ปฏิบัติการที่มีความคิดอยู่เบื้องหลัง อุดมการณ์จึง
ปรากฏได้ในปฏิบัติการชีวิตประจ้าวัน ซึ่งไปเชื่อมกันกับอุดมการณ์หรือสัจธรรมที่สูงส่ง (อานันท์ กาญจนพันธุ์ ,
๒๕๕๕ : หน้า ๒๐๗-๒๐๙)

แนวทางการศึกษาวัฒนธรรม ในมิติมานุษยวิทยา
“วัฒนธรรม”

เป็นศัพท์หรือมโนทัศน์พื้นฐานที่ส้าคัญ และถูกน้าไปใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน(

สุริยา สมุทคุปติ์ , ๒๕๓๖ : หน้า ๒๔) Allan G. Johnson (1995) ระบุว่า วัฒนธรรม คือ ศูนย์รวมแห่ง
สัญลักษณ์, ความคิด, และวัตถุต่างๆที่ถูกสะสมไว้อย่างสัมพันธ์กับระบบสังคมทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว
ไปจนถึงระดับสังคมใหญ่โดยรวม เฉกเช่นเดียวกับโครงสร้างสังคม, ประชากร, และระบบนิเวศ, วัฒนธรรม
เป็นองค์ประกอบส้าคัญองค์ประกอบหนึ่งในทุกๆระบบสังคม และเป็นมโนทัศน์หลัก ( key concept) ในการ
เข้าถึงมุมมองความหมายทางสังคมวิทยาวัฒนธรรมมีทั้งด้านที่เป็นวัตถุ เช่น วัตถุสิ่งของต่างๆที่ถูกสร้างขึ้น ทั้ง
ในอดีต และตามสมัยนิยม (fashion) และด้านที่ไม่ใช่วัตถุ ได้แก่ สัญลักษณ์ ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม
บรรทัดฐานต่างๆ Johnson (1995) เน้นว่า ความหมายของวัฒนธรรมไม่ได้เป็นการค้นหาว่าแท้จริงแล้วมนุษย์
มีท้าอะไร แต่เป็นการค้นหาความคิดที่มนุษย์ใช้ร่วมกัน (shared ideas) ในการกระท้าต่างๆ รวมทั้งในการผลิต
สิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ด้วย (Johnson ,1995 : 68)
สอดคล้องกับ นิธิ เอียวศรีวงศ์ (๒๕๓๖) ที่ระบุว่า วัฒนธรรมอาจกล่าวได้ว่ามีความหมายในสองระดับ
ความหมายระดับบน ตามที่เข้าใจกันทั่วไป วัฒนธรรม หมายถึงศิลปะ, ความเชื่อ ,พิธีกรรม, ประเพณี, และ
วิทยาการ ซึ่งสังคมหนึ่งๆ สร้างสรรค์ หรือปรับปรุงขึ้นให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เป็นเพียง
เครื่องมือส้าหรับการจัดความสัมพันธ์ของมนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในแต่ละสังคม วัฒนธรรม
ในความหมายระดับฐานราก จึงหมายถึงระบบความสัมพันธ์ของสังคมนั้นๆ (นิธิ เอียวศรีวงศ์ , ๒๕๓๖ : หน้า
๑๐-๑๑)
สุริยา สมุทคุปติ์

(๒๕๓๖) ได้สมมติ “วัฒนธรรม” เป็นเสมือนต้นไม้ การอธิบายความหมายของ

วัฒนธรรมจะต้องอธิบายความหมายจากระดับเปลือกไม้ ลงไปทีละชิ้นๆอย่างสัมพันธ์และลงลึกมุ่งไปที่แก่นกะ
พี้ในที่สุด โดยมีความหมายในแต่ละระดับ ดังนี้
~ ๑๐ ~

๑. ระดับเปลือกไม้ : วัฒนธรรมคือรูปแบบส้าหรับพฤติกรรม และ รูปแบบของพฤติกรรม หมายถึง มีทั้ง
ลักษณะทั่วไปที่จับต้อง มองเห็น สังเกตได้ และลักษณะที่เป็นชุดความคิดต่างๆ
๒. ระดับเนื้อไม้ : วัฒนธรรมคือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมของ
มนุษย์
๓. ระดับกระพี้ของต้นไม้ : วัฒนธรรมคือรหัสความคิดที่ซ่อนอยู่ในหัวมนุษย์ซึ่งเป็นความหมายที่แท้จริง
ของวัฒนธรรม อันเป็นลักษณะของความคิดร่วม (shared ideas) ที่เป็นระบบระเบียบแบบแผนทั่วไป
ในกลุ่มคนนั้นๆ การเข้าถึงความหมายของวัฒนธรรมในระดับกระพี้นี้เป็นเรื่องที่ยากและซับซ้อนมาก
จะต้องผ่านการค้นหาความหมายในระดับที่ ๑และ ๒เข้ามาอย่างเป็นระบบระเบียบ ละเอียดอ่อน
และเคร่งครัดเท่านั้น กล่าวโดยสังเขป คือ เราไม่มีทางจะเข้าถึงวัฒนธรรมในระดับความคิดในหัว
มนุษย์ หรือภาพนามธรรมในความคิดของมนุษย์ได้ ถ้าปราศจากการท้าความเข้าใจความคิดในระดับ
รูปธรรมโลกทางวัตถุที่สามารถจับต้องมองเห็น สัมผัสได้ และรู้สึกได้เสียก่อน โดยสรุป สุริยา
(๒๕๓๖) เห็นว่า แต่ละสาขาวิชาหรือแต่ละวงการต่างก็ให้ความหมายของค้าว่า
“วัฒนธรรม”
แตกต่างกันออกไป ในทางมานุษยวิทยา จะให้ความส้าคัญกับวัฒนธรรม ในความหมายระดับกระพี้
คือ รหัสความคิดที่ซ่อนอยู่ในหัวมนุษย์มากที่สุด ( สุริยา สมุทคุปติ์ , ๒๕๓๖ : หน้า ๑๖ – ๑๙ , และ
หน้า ๒๔)
วัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างแนบแน่นและซับซ้อน นิธิ (๒๕๓๖

)

ชี้ให้เห็นว่า ในเมื่อวัฒนธรรมในความหมายทางนามธรรม เป็นระบบความสัมพันธ์ทั้งระหว่างมนุษย์ด้วยกันเอง
และมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องการแสดงออก จรรโลงและผลิตซ้้าผ่านเครื่องมือที่เป็นรูปธรรม เช่น ศิลปะ
พิธีกรรม ค่านิยม ศาสนา มารยาท การผลิต การกระจายผลผลิต เครื่องมือที่เป็นรูปธรรมเหล่านี้ จึงมีความ
แปรผันตามระบบความสัมพันธ์ทางสังคม หากโครงสร้างระบบความสัมพันธ์ในสังคมเปลี่ยนแปลง อัน
เนื่องมาจากเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ , การเมือง, หรือสังคม เครื่องมือของระบบความสัมพันธ์ ได้แก่ ศิลปะ
พิธีกรรม ค่านิยม ศาสนา มารยาท การผลิต การกระจายผลผลิต ฯลฯ ก็ย่อมต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย (นิธิ
เอียวศรีวงศ์ , ๒๕๓๖ : หน้า๑๑) ในเมื่อระบบความสัมพันธ์ในสังคมมีความเหลื่อมล้้าต่้าสูง มีผู้ผลิตความรู้หรือ
โลกทัศน์ และใช้ความรู้นั้นไปสร้าง "ความจริง" ผ่านปฏิบัติการทางสังคม ซึ่งวัฒนธรรมก็เป็นปฏิบัติการทาง
สังคมรูปแบบหนึ่ง ในแง่นี้วัฒนธรรมจึงเป็นเสมือนเครื่องมือของอ้านาจที่ชนชั้นผู้ผลิตโลกทัศน์นั้นใช้ครอบง้า
สังคม และวัฒนธรรมยังมีฐานะเป็นเครื่องมือทางอ้านาจหรือกลไกในการต่อต้านอ้านาจที่มีอยู่อีกด้วย
(อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, ๒๕๔๓ : หน้า ๓๘-๔๑)
ในเรื่องที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมในฐานะเครื่องมือทางอ้านาจ งานเขียนของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ (๒๕๓๖)
เรื่อง “ท่องเที่ยวบุญบั้งไฟในอีสาน : บุญบั้งไฟต้องรับใช้ชาวยโสธร ไม่ใช่ชาวยโสธรรับใช้บุญบั้งไฟ” ได้ชี้ให้เห็น
~ ๑๑ ~

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับประเพณีบุญบั้งไฟว่าเกิดขึ้นจากเงื่อนไขปัจจัยหลายอย่างรวมกัน โดเฉพาะระบบ
ความสัมพันธ์ในโครงสร้างสังคมของเมืองยโสธร เหตุผลทางเศรษฐกิจและนโยบายการท่องเที่ยวทั้งในระดับ
ท้องถิ่นและระดับประเทศ นิธิชี้ให้เห็นว่า “.....บุญบั้งไฟแบบใหม่มีหน้าที่ตอบสนองโครงสร้างความสัมพันธ์ของ
ชุมชนใหม่ คือ เมืองยโสธร [ ไม่ใช่หมู่บ้านหรือชุมชนชนบท ]....” (นิธิ เอียวศรีวงศ์, ๒๕๓๖ : หน้า ๑๒ อ้างใน
สุริยา สมุทคุปติ์ และคณะ , ๒๕๔๓ : หน้า ก)
แม้ว่างานวิเคราะห์เชิงโครงสร้างหน้าที่ในเรื่องบุญบั้งไฟดังกล่าว จะเปิดประเด็นและความเข้าใจใน
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมประเพณีและพิธีกรรมท้องถิ่น หากสุริยา สมุทคุปติ์ และคณะ (๒๕๔๓) ได้ต่อยอด
และเชื่อมโยงงานศึกษาดังกล่าว โดยเขามองว่าในช่วงทศวรรษ ๒๕๓๐ “การเมือง” เข้ามามีบทบาทอย่างมาก
ในการปรับเปลี่ยนและก้าหนดทิศทาง ตลอดจนเนื้อหาของงานประเพณีหรือพิธีกรรมที่ส้าคัญๆจ้านวนมาก
การเมืองที่ว่านี้เป็นที่รู้จักกันในนาม “การเมืองวัฒนธรรม” (Cultural Politics) ซึ่งให้ความส้าคัญเป็นพิเศษกับ
การปรับเปลี่ยนประเพณีหรือพิธีกรรมที่เคยเป็นของศักดิ์สิทธิ์ในชุมชนท้องถิ่น ให้กลายเป็นการแสดงทาง
วัฒนธรรมเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของข้าราชการและนักการเมืองโดยตรง จึงได้จัดท้างานวิจัยเรื่อง
“การเมืองวัฒนธรรมในบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ขึ้น
สุริยา สมุทคุปติ์ และคณะ (๒๕๔๓) พบว่าในงานบุญผะเหวดหรือประเพณีเทศน์มหาชาติจังหวัด
ร้อยเอ็ดที่จัดขึ้นบริเวณบึงพลาญชัยตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ เป็นต้นมาได้กลายมาเป็นการเปลี่ยนพิธีกรรมทางศาสนามา
เป็นพิธีกรรมทางการเมืองในรูปแบบการเลี้ยงขอบคุณประชาชนของตระกูลนักการเมืองและพันธมิตรที่ก้าวขึ้น
สู่อ้านาจระดับชาติ (รัฐมนตรีในคณะรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย)และระดับท้องถิ่น (ทั้งเทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด) เป็นการประสานผลประโยชน์ระหว่างนักการเมืองกับข้าราชการและรากเหง้าทาง
วัฒนธรรมประเพณีของคนในท้องถิ่นได้อย่างแนบเนียน นักการเมืองและข้าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้ตีความ
และปรับใช้แนวคิดและความเชื่อเรื่องการให้ทานและการผลิตซ้้าของอุดมการณ์ให้ทานใน “เวสสันดรชาดก”
เพื่อสร้างสมบารมีและแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดินของทางจังหวัด
การเมืองวัฒนธรรมในบุญผะเหวดได้สะท้อนถึงการรับเปลี่ยนแนวคิดและความเชื่อของพิธีกรรมจากที่เคยเน้น
เรื่องการให้ทาน กรรม และชาตินี้ชาติหน้า ให้กลายเป็นเรื่องการบริจาคหรือการให้ที่หวังผลทางการเมืองตอบ
แทนในปัจจุบันขณะอย่างชัดเจน อย่างลึกซึ้ง แยบยล ยากที่ชาวบ้านจะเท่าทันและคัดค้าน (สุริยา สมุทคุปติ์
และคณะ , ๒๕๔๓ : หน้า ง , ๗๙ , ๘๓)

~ ๑๒ ~

แนวคิดเรื่องความเป็นชาติพันธุ์และชาติพันธุ์สัมพันธ์
ความเป็นชาติพันธุ์มีลักษณะเป็นสถานภาพทางสังคมแบบหนึ่ง ซึ่งไม่ได้คงที่ แต่หากเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่างๆ ทางโครงสร้างและความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาของประวัติศาสตร์
ในแง่นี้ลักษณะทางชาติพันธุ์จะไม่มีความหมายในตัวเอง แต่จะเข้าใจความหมายได้ ก็ต่อเมื่อมีความสัมพันธ์ที่
ขัดแย้งกับกลุ่มอื่นๆที่เกี่ยวข้องกัน ตัวอย่างเช่น งานศึกษาของ Edmund Leach เรื่อง Political of Highland
Burma (1954) โดย Leach มีสมมุติฐานว่าลักษณะทางชาติพันธุ์เป็นสถานะภาพทางสังคมภายใต้ระบบนิเวศ
แบบหนึ่งมากว่าผูกติดอยู่กับภาษาพูด Leach มีความเห็นว่ากลุ่มภาษาจะบ่งบอกลักษณะความสัมพันธ์ทาง
สังคมมากกว่าชี้ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์และเขาไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดที่นิยมกันว่า
กลุ่มชาติพันธุ์คือผู้คนที่มีวัฒนธรรมร่วมกันพูดภาษาเดียวกันและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเดียวกัน ในหนังสือเล่ม
ดังกล่าวพบว่า ในดินแดนรัฐฉานประเทศพม่านั้น มีกลุ่มที่เรียกตนเองว่า คนไท แต่พูดภาษาอื่นๆได้มากมาย
เช่น ชาวไทใหญ่บางกลุ่มก็พูดภาษาคะฉิ่น กลุ่มคนไทเหล่านี้มีคุณลักษณะบางอย่าง ที่ท้าให้พวกเขาถือตนเอง
ว่าเป็นคนไท โดยเฉพาะ การท้านาด้าในที่ราบลุ่มน้้ารวมทั้งนับถือพุทธศาสนา และเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
สังคมของรัฐไทใหญ่ในขณะที่กลุ่มคนที่พูดภาษาไทได้หลายๆกลุ่ม กลับไม่ถือว่าตัวเองเป็นคนไท เพราะมี
คุณสมบัติต่างๆไม่ครบถ้วน เช่น ชาวคะฉิ่นที่พูดภาษาไท นับถือพุทธศาสนา และเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคม
ของรัฐไทใหญ่ แต่ยังคงท้าไร่บนที่สูง ก็ไม่ถือว่าเป็นคนไท จนกว่าจะลงมาท้านาในที่ราบลุ่ม (อานันท์ กาญจน
พันธุ์ , ๒๕๔๓ : หน้า ๑๙๐)
ทั้งนี้ เอ็ดมันด์ลีช ยังพบอีกว่า ชาวไทและคะฉิ่นในรัฐฉาน มีความสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลาใน
ประวัติศาสตร์ ทั้งในด้านการแต่งงานระหว่างกลุ่มชน การค้าขายแลกเปลี่ยน การผสมผสานวัฒนธรรมความ
เชื่อต่างๆ แต่ในบางช่วง ก็มีความขัดแย้ง ท้าสงครามกัน บางครั้ง คนไทก็ถูกจับไปเป็นทาสของชาวคะฉิ่นอยู่
เป็นเวลานาน จนหันไปพูดภาษาคะฉิ่นแทน ขณะที่ชาวคะฉิ่นที่แต่งงานอยู่กับคนไท และลงมาอยู่ในที่ราบลุ่มก็
หันมาพูดภาษาไท จึงสรุปได้ว่า ในลักษณะความสัมพันธ์ขัดแย้งนี้ จะพบว่าเป็นเงื่อนไขส้าคัญที่ท้าให้กลุ่มชน
ต่างๆพยายามตอกย้้าลักษณะทางชาติพันธุ์ของตน เพื่อเป็นเครื่องมือในการแยกแยะความแตกต่างระหว่างกัน
ตามนัยยะดังกล่าว คนๆหนึ่งอาจมีสถานภาพหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน มีลักษณะทางชาติพันธุ์ได้หลาย
อย่างในเวลาเดียวกัน ขึ้นอยู่กับว่าเขาไปสัมพันธ์กับใครแสดงว่าลักษณะทางชาติพันธุ์นั้นเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลา (อานันท์ กาญจนพันธุ์ , ๒๕๔๓ : หน้า ๑๙๐)
ด้าน สุเทพ สุนทรเภสัช (๒๕๔๒) อธิบายว่า ในความเห็นของคนส่วนใหญ่ ค้าว่า “ชาติพันธุ์” มักจะ
สื่อความหมายไปในทางที่เกี่ยวกับสถานภาพของชนกลุ่มน้อย (Minority Groups) ชนชั้นต่้า หรือไม่ก็เป็นพวก
อพยพ แต่ในทางสังคมวิทยาค้านี้ มีความหมายครอบคลุมอย่างกว้างขวางถึงกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ (สุเทพ
สุนทรเภสัช, ๒๕๔๒ : หน้า ๑๑๕)

~ ๑๓ ~

สุเทพ (๒๕๔๒) ยกเอางานของ เอ็บเนอร์ โคเฮน ( Abner Cohen) มาอธิบายความหมายของค้าว่า
“ชาติพันธุ์สัมพันธ์” (Ethnicity) ว่า เป็นการต่อสู้ขับเคี่ยวกันระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่อยู่ภายในระบบ
สังคมหนึ่ง ซึ่งในการต่อสู้ดังกล่าว สมาชิกภายในกลุ่มจะเน้นความส้าคัญของอัตลักษณ์ (Identity) และความ
แตกต่าง (Distinctiveness) ของตนเป็นหลัก โดยขึ้นอยู่กับขนาดและการผสมผสานของตัวแปรต่างๆ ได้แก่
๑. สถาบันพื้นฐาน เช่น ครอบครัว ระบบเครือญาติ พิธีกรรมทางศาสนา และการเฉลิมฉลองต่างๆ
๒.ความสะดวกและระบบในการสื่อสารติดต่อระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม
๓. ผลประโยชน์ที่มีอยู่ร่วมกันทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
ความเข้มข้นของตัวแปรต่างๆ ดังกล่าว ควรได้รับการพิจารณา ไม่ใช่ในแง่ที่มีความสมบูรณ์ภายในกลุ่ม
ชาติพันธุ์หนึ่ง แต่ควรจะพิจารณาโดยเกี่ยวพันกับกลุ่มอื่นๆว่ามีมากน้อยเพียงใด ( Max Gluckman,
1961 อ้างในสุเทพ , ๒๕๔๒หน้า ๙๖-๙๗)
สุเทพ (๒๕๔๒) ได้สรุปประเด็นส้าคัญของปรากฏการณ์ชาติพันธุ์สัมพันธ์ไว้ว่า ชาติพันธุ์สัมพันธ์เป็นผล
ที่เกิดจากความสัมพันธ์ใกล้ชิดระยะยาวของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ โดยมีเงื่อนไขทางการเมืองเป็นตัวแปรส้าคัญที่
ก้าหนดโอกาสในการเข้ากุมแหล่งอ้านาจของแต่ละเผ่าพันธุ์ให้แตกต่างกัน จนน้าไปสู่การต่อสู้แย่งชิงอ้านาจ
ระหว่างกลุ่มเผ่าพันธุ์ต่างๆ จากการต่อสู้แย่งชิงอ้านาจนี้ ได้ก่อเกิดความพยายามรวมกลุ่มทางการเมืองเพื่อที่จะ
ท้าให้การต่อสู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และในกระบวนการนี้ จะมีการเน้นความส้าคัญของขนบธรรมเนียม
ประเพณีขึ้นมาใหม่ ที่มีลักษณะหน้าที่และบทบาทเฉพาะในฐานะที่เป็นกลไกของการรวมกลุ่มทางการเมือง ซึ่ง
ถ้ามองอย่างผิวเผิน อาจจะเห็นเป็นว่า การหันกลับไปหาขนบธรรมเนียมดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์เป็นการแบ่งแยก
ทางเผ่าพันธุ์หรือลัทธิเผ่าพันธุ์นิยม (Tribalism) แต่ในความจริง ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการรวมกลุ่มทาง
การเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ภายในกรอบของอ้านาจรัฐที่เข้ามาใหม่นั่นเอง นอกจากนี้ ลักษณะส้าคัญของชาติ
พันธุ์สัมพันธ์ มักจะมีลักษณะไม่เป็นทางการ โดยปกติกลุ่มชาติพันธุ์จะไม่รวมกันเป็นส่วนหนึ่งของกรอบอ้านาจ
เศรษฐกิจและการเมืองที่เป็นทางการของรัฐ ถ้าหากว่ากลุ่มชาติพันธุ์ได้รับการรับรองเป็นทางการในฐานะเป็น
รัฐหรือภูมิภาคภายในกรอบของสหพันธรัฐ เราก็คงไม่ถือว่ามีฐานะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ แต่จะเป็นระบบการเมือง
ของชาติหรือระหว่างประเทศ (สุเทพ , ๒๕๔๒ หน้า ๑๑๙-๑๒๑)
กลุ่มทางชาติพันธุ์จะสร้างองค์กรที่มีลักษณะเป็นองค์กรทางการเมืองอย่างไม่เป็นทางการ (Informal
Political Organization) ขึ้นมาเพื่อที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้บรรลุเปูาหมายของกลุ่ม อัน
เป็นวิถีทางที่จะก่อให้เกิดกลุ่มผลประโยชน์ (Interest Groups) ขึ้น แต่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่เพียงใดนั้น
~ ๑๔ ~

ย่อมขึ้นอยู่กับระบบการเมืองที่เป็นทางการของรัฐ อย่างไรก็ตาม สุเทพ (๒๕๔๒) เห็นว่า ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้
ระบบรัฐประเภทใดก็ตาม กลุ่มชาติพันธุ์ที่รวมตัวกันในลักษณะของกลุ่มผลประโยชน์ที่ไม่เป็นทางการ โดย
อาศัยสัญลักษณ์และขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของตนเป็นเครื่องช่วย ก็จะอยู่ในฐานะที่ได้เปรียบอย่างยิ่ง
ในทางยุทธศาสตร์ เพราะรัฐจะพบความยากล้าบาก สิ้นเปลืองอย่างมาก ทั้งยังเสี่ยงต่อการขัดกับหลัก
มนุษยธรรม ในการที่องค์กรของรัฐจะสร้างและใช้มาตรการต่างๆในการปูองกันและปราบปราม เพื่อจะมิให้
กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถือว่าเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของกลุ่ม กลุ่มทางการเมืองที่
สามารถจัดตั้งขึ้นมาอย่างไม่เป็นทางการเช่นนี้ เป็นกลุ่มที่มีประสิทธิภาพอย่างมากในการด้าเนินการทาง
การเมืองเพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของกลุ่ม ยิ่งกว่าองค์กรหรือสมาคมที่ตั้งขึ้นมาอย่างเป็นทางการเสียอีก
(สุเทพ , ๒๕๔๒ หน้า ๙๒-๙๔)

~ ๑๕ ~

บทที่ ๓
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาแบบมานุษยวิทยาวัฒนธรรม (Cultural Anthropology)โดยทางาน
ร่วมกันกับผู้ช่วยนักวิจัยท้องถิ่นชาวไทใหญ่ ปราชญ์ชาวบ้านไทใหญ่กลุ่มผู้สูงอายุและเยาวชน คนรุ่นใหม่ใน
พื้นที่ ในลักษณะการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
๑. ประชากร พื้นที่ศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ศึกษาคือกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ หรือที่เรียกตนเองว่า “ไต” ในเขตพื้นที่จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ๓ หมู่บ้าน
การศึกษาครั้งนี้มีพื้นที่วิจัยสามชุมชน โดยศึกษาเปรียบเทียบกับสามชุมชน ตามระดับการ
เปลี่ยนแปลงของพิธีกั่นตอ ได้แก่
๑. ชุมชนบ้านปางหมู อาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นตัวแทนชุมชนดั้งเดิมที่ยังคงรักษา
ประเพณีนี้ไว้อย่างเหนียวแน่น
๒. ชุมชนบ้านสบป่อง อาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นตัวแทนชุมชนที่ผสมผสาน
รูปแบบประเพณีกั่นตอของเก่ากับของใหม่
๓. ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง แม่ฮ่องสอน เป็นตัวแทนชุมชนสมัยใหม่ที่ประเพณีกั่นตอ เพิ่ง
หาย/ถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบและความหมายไปโดยสิ้นเชิง
กลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มเยาวชน คนรุ่นใหม่ ในพิธีกั่นตอในหมู่บ้านทั้งสามแห่ง ชุมชนละ ๕ คน
รวม ๑๕ คน
๒. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยสนามทางมานุษยวิทยา โดยใช้กรอบคิดเชิงทฤษฎีที่กล่าวไว้ในบท
แรกเป็นเครื่องมือในการวิจัย ควบคู่ไปกับ แบบสอบถามแบบกึ่งโครงสร้าง , การใช้เครื่องมือ
ทางเทคโนโลยี ได้แก่ กล้องบันทึกภาพและเครื่องบันทึกเสียงเพื่อช่วยในการทบทวนและ
วิเคราะห์ข้อมูล
~ ๑๖ ~

๓. การรวบรวมข้อมูล
เนื้อหาข้อมูล
ประกอบไปด้วยประเด็นต่างๆดังนี้
๑) ประวัติ และแบบแผนทางวัฒนธรรมชุมชน
๒) บริบททางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม
๓) การจัดการทรัพยากรภายในชุมชนภายใต้เงื่อนไขการพัฒนาจากรัฐและระบบทุนนิยม
๔) วิถีชีวิตเยาวชน คนรุ่นใหม่ ในชุมชน
๕) ประวัติและพัฒนาการพิธีกั่นตอในชุมชน
๖) ความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่างเยาวชนกับคนกลุ่มต่างๆ
๗) การสร้างและช่วงชิงความหมายในพิธีกั่นตอ

วิธีการเก็บข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวิธีการเก็บข้อมูลในหลายลักษณะผสมผสานกัน
ได้แก่
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

การวิเคราะห์เอกสาร
การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข่าวสาคัญ
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
การระดมความเห็นแบบกลุ่ม (Focus Group)

~ ๑๗ ~

ตัวอย่างรูปภาพแสดงการเก็บข้อมูล

ภาพการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุ ชุมชนสบป่อง
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ชุมชนบ้านสบป่อง อาเภอปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน

ภาพการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมพิธีกั่นตอ บ้านสบป่อง
๑๔ เมษายน ๒๕๕๗

~ ๑๘ ~

ภาพการระดมความเห็นกับปราชญ์ชาวบ้านและกลุ่มเยาวชน ชุมชนเทศบาลเมือง
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่โรงเรียนเทศบาล อาเภอเมือง แม่ฮ่องสอน

ภาพการระดมความเห็นกับปราชญ์ชาวบ้านและกลุ่มเยาวชน ชุมชนปางหมู
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่วัดปางหมู อาเภอเมือง แม่ฮ่องสอน

~ ๑๙ ~

ภาพการสัมภาษณ์เยาวชน ชุมชนสบป่อง อาเภอปางมะผ้า
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่บ้านพัก อาเภอเมือง แม่ฮ่องสอน

ภาพการระดมความเห็นกับกลุ่มเยาวชน ชุมชนปางหมู
๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ห้องสมุดประชาชน อาเภอเมือง แม่ฮ่องสอน

~ ๒๐ ~

การสัมภาษณ์ผ่านการแชต (Chat) กับชาวไทใหญ่ในโซเชียลมีเดีย

การวิเคราะห์ข้อมูล
ในช่วงของการเก็บรวบรวมข้อมูล จะมีการจัดจาแนกแยกแยะข้อมูลเหล่านั้นออกเป็นหมวดหมู่ไปพร้อมๆ
กันเพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์
โดยการวิเคราะห์ในงานวิจัยครั้งนี้มี ๓ ประเด็นใหญ่ได้แก่
ประเด็นที่หนึ่งแยกแยะข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับประวัติ พัฒนาการ องค์ประกอบของพิธีกรรม
ประเด็นที่สองเป็นมโนทัศน์วิธีคิดอุดมการณ์ต่างๆของคนในพื้นที่ โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน
ประเด็นที่สามเป็นวิถีชีวิตของเยาวชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นปฏิบัติการทางสังคมที่เชื่อมโยงกับวิธีคิดจากประเด็น
ที่สอง
ประเด็นที่สี่แยกแยะข้อมูลที่เป็นบริบทโดยเฉพาะบริบทการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับการใช้อานาจของรัฐและ
ระบบทุนนิยม
จากนั้นจึงวิเคราะห์เชื่อมโยงทั้งสี่ประเด็นดังกล่าวโดยพยายามสะท้อนมุมมองของคนในให้
ได้มากที่สุดโดยชี้ให้เห็นถึงบริบท เงื่อนไขต่างๆในการนาเอาพิธีกรรมกั่นตอมาใช้เชิงเปรียบเทียบระหว่าง
ชุมชน รวมถึงกระบวนการสร้างและช่วงชิงความหมายของคนกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระหว่าง
เยาวชนไทใหญ่กับคนกลุ่มต่างๆในชุมชน ทั้งนี้จะมี การคืนข้อมูลให้ทีมวิจัยซึ่งเป็นคนท้องถิ่นได้ร่วม
วิเคราะห์กับผู้วิจัยอีกด้วย

~ ๒๑ ~

ตารางแผนงานวิจัยในโครงการ
ระยะเวลาทาการวิจัย

ระยะเวลา ๑ปี
ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

๑
๒
๓
๔

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
เก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ผลการศึกษาและเขียน
รายงาน
คืนข้อมูลสู่ชุมชน และส่งรายงาน

/

/
/

/

/

/

/

/
/

/

/
/

~ ๒๒ ~

บทที่ ๔
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ชุมชนปางหมู
 ข๎อมูลทั่วไปของบริบทชุมชนปางหมู
ปางหมูเป็นชุมชนเกําที่สุดแหํงหนึ่งในแมํฮํองสอน มีบันทึกวําเริ่มกํอตั้งเป็นชุมชนมาตั้งแตํปี ๒๓๗๔ มี
ทั้งคนไทใหญํและกะเหรี่ยงอาศัยตั้งบ๎านเรือนอยูํปะปนกัน ข๎อมูล ปี ๒๕๕๖ มีประชากร รวม ๒๒๙๔ คน มี
๑๐๗๑ ครัวเรือน ประชากร ร๎อยละ ๙๐ เป็นชาวไทใหญํ 1 อาชีพสํวนใหญํ มีอาชีพทานา ทาสวน รองลงมาก็
เป็นอุตสาหกรรมเล็กๆในครัวเรือน เชํน ถั่วเนํา ถั่วแปหลํอ ศาสนาสํวนใหญํถือศาสนาพุทธ เป็นชุมชนที่มี
ถนนสายหลักตัดผํานกลางอยูํหํางจากตัวเมืองแมํฮํองสอนราวหกกิโลเมตร หากจะเดินทางโดยทางถนน ก็
จะต๎องผํานชุมชนนี้
สิบกวําปีที่ผํานมาจนถึงปัจจุบัน ชุมชนเมืองแมํฮํองสอนมีการขยายตัวมากขึ้น ชุมชนปางหมูซึ่งอยูํใกล๎
กับเมืองแมํฮํองสอน และมีที่ราบกว๎างขวาง ได๎รับผลกระทบไปด๎วย คือ มีการเข๎ามาซื้อที่จากคนในเมือง
รวมทั้งคนตํางจังหวัด ในขณะที่คนรุํนใหมํก็นิยมไปศึกษาตํอ ไปทางานในเมืองใหญํ เชํนเชียงใหมํ กรุงเทพ
สํงผลให๎ชุมชนมีคนภายนอกเข๎ามาอยูํอาศัยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมีร๎านค๎า ธุรกิจขนาดยํอมตํางๆจากคนภายนอก
ชุมชนผุดขึ้นตามมา
นอกเหนือจากการย๎ายถิ่นฐานเข๎าออกแล๎ว ปัจจัยสาคัญอีกประการที่มีผลตํอความสัมพันธ์ในชุมชนก็
คือ ด๎านการเมืองท๎องถิ่น โดยเฉพาะจากการเลือกตั้งนายกและสมาชิก อบต. รวมทั้งการเลือกตั้งผู๎ใหญํบ๎าน
ในขณะที่ชาวบ๎านสํวนใหญํมีการศึกษาไมํสูง ทั้งยังขาดความเข๎าใจเรื่องระบอบประชาธิปไตย กํอให๎เกิดความ
ตึงเครียดและแบํงฝักแบํงฝ่ายอยูํภายในลึกๆ แตํแม๎วําจะมีองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น มีหนํวยราชการตํางๆ
ตั้งอยูํไมํไกลจากพื้นที่ แตํที่นี่ผู๎สูงอายุก็ยังได๎รับการเคารพนับถืออยูํมาก โดยยังมีบทบาทในการเป็นผู๎รู๎และให๎
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~ ๒๓ ~

คาปรึกษาแกํคนในชุมชนด๎านตํางๆ อาทิ ด๎านศิลปวัฒนธรรม ด๎านความเชื่อทางศาสนา รวมไปถึงการปรึกษา
กรณีที่คนในชุมชนมีข๎อขัดแย๎งตํางๆ



พิธีกั่นตอผู้สูงอายุในชุมชนปางหมู
ชุมชนแหํงนี้มีการกั่นตอผู๎สูงอายุสองครั้งตํอปี นั่นคือ เดือน ๕ และเดือน ๑๑ (เดือนเมษายนและเดือน

ตุลาคม) หรือกํอนวันขึ้นวัด ๑วัน คือชํวงเวลาตั้งแตํวันที่ ๑๔ – ๑๕ เมษายนของทุกปี และขึ้น ๑๔ ค่า เดือน
๑๑ ของทุกปี ตามธรรมเนียมหลักของชาวไทใหญํ ประเพณีกั่นตอนี้ จะทากับทั้งบิดา มารดา ญาติผู๎ใหญํ และ
ผู๎สูงอายุทีถือศีล นอนวัด (เรียก "พํอศีล แมํศีล") แตํ ที่ชุมชนปางหมูนี้จะกั่นตอเฉพาะญาติ เพราะถ๎ากั่นตอทั้ง
ญาติและพํอศีลแมํศีลแล๎วนั้นรวมกันแล๎วจะมีจานวนคนที่ต๎องไปกั่นตอเยอะมาก ทาได๎ไมํทั่วถึง อีกทั้งจะเป็น
ภาระคําใช๎จํายมากเกินไป เพราะการซื้อของไปกั่นตอแลํละบ๎านนั้นก็ไมํต่ากวําหลังคาละ ๕๐ บาท สิ่งของที่ใช๎
ไปกั่นตอคนเฒําคนแกํในชุมชนปางหมูมีหลายอยําง อาทิ ขนมเทียน ขนมจ๏อก (ขนมนมสาว) ธูปเทียน
ข๎าวตอก ดอกไม๎ เงิน น้ามัน เครื่องใช๎สอยที่จาเป็น เสื้อผ๎า รองเท๎า ผ๎าขาวม๎า ผู๎ใหญํแตํละครอบครัวนิยม
มอบหมายให๎เด็ก เยาวชน เป็นตัวแทนครอบครัวไปทาหน๎าที่กั่นตอ ซึ่งเด็กๆเดินทางไปกั่นตอนิยมใช๎
รถจักรยานยนต์ รองลงมาเป็นรถจักรยาน บ๎างก็เดินไปหากเป็นระยะใกล๎ๆไปกั่นตอ โดยตํางคนตํางไป แล๎วไป
เจอกันระหวํางทาง
เด็ก เยาวชนตัวแทนจากครอบครัวหนึ่งก็ไปกั่นตอประมาณ ๒๕ - ๓๐ ครัวเรือน นิยมไปกันตั้งแตํ ๕
โมงเย็น จนถึง ๓ ทุํม ต๎องมาเอาของที่บ๎าน ๒ ถึง ๓ รอบ เพราะเอาไปรอบเดียวไมํหมด แตํก็มีบ๎างที่ไปกั่นตอ
ตั้งแตํเช๎า
การกั่นตอนิยมกั่นตอบิดามารดากํอนทุกครั้งและกํอนขึ้นวัด ๑ วัน พอกั่นตอบิดามารดาเสร็จแล๎วก็กั่น
ตอผู๎เฒํา ผู๎แกํและญาติผู๎ใหญํที่เคารพนับถือ แล๎วก็นาสิ่งของที่จะไปกั่นตอ เชํน ขนม ข๎าวตอก ดอกไม๎ ธูป และ
เทียน ไปกั่นตอ(ขอขมา)ลาโทษในสิ่งที่กระทาผิดทางกาย วาจาและทางใจให๎บิดามารดา คนเฒําคนแกํ ให๎พร
อยํางไรก็ตาม บางทีก็พบวํา มีการไปกั่นตอ

ผู๎เฒํา ผู๎แกํและญาติผู๎ใหญํกํอนพํอแมํเนื่องจากบางครั้งเวลาไมํ

พร๎อม พํอแมํมีธุระ สาหรับชุมชนปางหมู ในวันขึ้น ๑๔ ค่า จะกั่นตอในหมูํบ๎านกํอน จากนั้น ๑๕ ค่า ถึงจะออก
เดินทางไปกั่นตอญาติๆ นอกหมูํบ๎าน บ๎านปางหมู นิยมกั่นตอกานันกํอน แล๎วคํอยไปกั่นตอผู๎อาวุโสในหมูํบ๎าน
เรื่องการมีสํวนรํวมของคนตํางชาติพันธุ์นั้น หลายครอบครัว แม๎วําจะมีคนตํางถิ่น เชํน ผู๎ชายคนอีสาน
มาแตํงงานแล๎วย๎ายมาอยูํในชุมชนปางหมู แตํเวลามีงานประเพณีของไทใหญํ ผู๎ชาย (คนอีสาน)ก็จะปฏิบัติตาม
~ ๒๔ ~

ประเพณีของคนไทใหญํอยํางกั่นตอ และประเพณีตํางๆ ทั้งนี้รวมถึงคนกะเหรี่ยง 2ที่อยูํปะปนกับคนไทใหญํและ
คนเมืองที่นี่อีกด๎วย
นอกจากกั่นตอภายในหมูํบ๎านแล๎ว ยังมีกั่นตอหลวง คือ การไปกั่นตอใหญํที่มีคนเฒําคนแกํมารวมกัน
ให๎คนในชุมชนมากั่นตอ ซึ่งในอดีต บ๎านปางหมูถือเป็นบ๎านหลักที่ทุกๆ หมูํบ๎านมารํวมกั่นตอหลวงนี้ แตํ
ปัจจุบันทุกๆ บ๎านจะสลับหมุนเวียนกันไปเจ๎าภาพ

 ชีวิต ตัวตน เยาวชนไทใหญํบ๎านปางหมู
สํวนใหญํเยาวชนไทใหญํที่นี่อยูํกับพํอแมํและปู่ยําตายายพร๎อมหน๎า คือโครงสร๎างครอบครัวยังเป็น
แบบครอบครัวขยายอยูํ หรือถ๎าพํอแมํแยกไปตั้งครอบครัวเดี่ยวแล๎ว ก็จะยังมีญาติพี่น๎องอยูํในละแวกบ๎าน
เดียวกัน สํวนใหญํครอบครัวจะพยายามสํงเสียให๎ลูกทั้งหญิงชายเรียนหนังสือให๎จบชั้นสูงๆ โดยมีความเชื่อวํา
ถ๎าเรียนจบสูงๆแล๎วจะมีงานดีๆทา ไมํลาบาก เด็กๆเองก็มีความเชื่อที่ถูกปลูกฝังมาเชํนนั้น จึงให๎ความสาคัญกับ
การศึกษาคํอนข๎างมาก ถ๎าเรียนได๎ไมํดี ไมํจบ ก็จะเป็นที่ติฉินนินทา
" ที่นี่ เด็กๆ ส่วนใหญ่คิดเรียนต่อปริญญาตรีกันทั้งนั้น ถ้าไม่เรียนไม่จบจะเป็นขี้ปากชาวบ้าน" วัยรุํน
ปางหมูในกลุํมสะท๎อน ในขณะที่คนอื่นๆพยักหน๎า
ภายใต๎ระบบการศึกษาที่มีการแขํงขันสูง สํงผลให๎เด็กเยาวชนที่นี่ต๎องพยายามขวนขวายเพื่อให๎
สามารถแขํงกับเยาวชนในเขตเมืองใหญํ และพยายามทาตามคํานิยมของชุมชนให๎ได๎ ชํวงปิดเทอม เยาวชนที่นี่
จานวนมากจึงมักจะพากันไปเข๎าคํายกวดวิชาที่เชียงใหมํ บางบ๎านที่ฐานะไมํสู๎ดี เยาวชนก็จะไปชํวยพํอแมํ
ทางานในไรํ นา สวน ค๎าขายบ๎าง รับจ๎างเล็กๆน๎อยๆ เชํน ถอนถั่วลิสงบ๎าง หากจะมีงานอดิเรก ก็มักจะไปเที่ยว
เลํนน้าในลาธาร ไปหาปลา แตํที่ดูจะเป็นปัญหาคือเลํนเกมออนไลน์ เพราะเยาวชนติดเกมกันมากขึ้นเรื่อยๆ จน
กลายเป็นกิจกรรมหลักของเด็กในชํวงปิดเทอมไปแล๎ว หลายคนไปแล๎วหมกมุํนจนเสียเงินทอง เสียเวลาโดยใชํ
เหตุ
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จากการสัมภาษณ์กลุํมเยาวชนพบวํา เวลารํวมงาน กิจกรรมตํางๆทั้งตามจารีตประเพณีไทใหญํ และงาน
พัฒนาตํางๆในชุมชน คนกะเหรี่ยงในชุมชนนี้ ไมํได๎นามวําตนเป็นกะเหรี่ยงแตํนิยามตนเองเป็นไทใหญํ สามารถ
พูดภาษาไทใหญํ และยังได๎รับการยอมรับจากคนไทใหญํดั้งเดิมของที่นี่ด๎วย แม๎วําคนเหลํานั้นจะเป็นกะเหรี่ยง
โดยกาเนิดแล๎วมาสวมอัตลักษณ์ไทใหญํซ๎อนลงไปก็ตาม
~ ๒๕ ~

 เงื่อนไขการใช๎พิธีกั่นตอของเยาวชนปางหมู
การที่อยูํๆเยาวชนปางหมูจะลุกขึ้นมาทางานกั่นตอได๎นั้น เห็นจะเป็นเรื่องผิดวิสัย เพราะต๎องมีการ
จัดเตรียมสิ่งของ ต๎องใช๎เงิน ต๎องมีการจัดการแบํงงาน จัดระบบ จัดการความรู๎วําจะไปกั่นตอคนเฒําที่ไหน
อยํางไรบ๎าง ในที่นี้ การกั่นตอจึงเป็นวัฒนธรรมรวมหมูํของคนสามรุํน คือ รุํนพํอแมํต๎องมีบทบาทมาชํวยจัดการ
ตรงนี้ สํวนเด็ก เยาวชน มาเป็นลูกมือ และเป็นตัวแทนไปหาผู๎เฒําผู๎แกํตามบ๎านตํางๆ ที่เยาวชนปางหมูทาอยําง
นี้ได๎ เพราะมีลักษณะครอบครัวขยาย อยูํรวมกันเป็นชุมชน มีการรู๎จักคุ๎นเคยกันเป็นอยํางดี ถึงแม๎วําชุมชนจะ
อยูํไมํไกลจากตัวเมืองแมํฮํองสอนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีงานรดน้าดาหัว กั่นตอและงานรื่นเริงโดยรัฐ แตํการที่ชุมชนมี
ต๎นทุนทางสังคมที่ยังเข๎มแข็ง ไมํวําประวัติศาสตร์ชุมชนที่มีมายาวนานมากกวําร๎อยปี และมีองค์กรชุมชน มี
แกนนาชุมชน ปราชญ์ชาวบ๎าน พระสงฆ์ที่มีความรู๎ความสามารถ ประกอบกับความเชื่อเรื่องความกตัญญู
ความเป็นมงคลที่ผู๎สูงอายุมีอานาจจะมอบพรให๎ และสิทธิในการจัดการทรัพยากร สมบัติสิ่งของตํางๆ ที่ผู๎เฒําผู๎
แกํจะมอบผํานพํอแมํมายังพวกเขา สิ่งเหลํานี้เป็นเงื่อนไขภายในที่เอื้อให๎เยาวชนสามารถประกอบพิธีกั่นตอได๎
ทาให๎แรงปะทะจากเงื่อนไขภายนอกลดลง เยาวชนปางหมูจึงสามารถไปรํวมสืบสานงานกั่นตอได๎อยํางเหนียว
แนํนกวําชุมชนอื่นๆในพื้นที่ศึกษา

 มุมมองของเยาวชนปางหมู ตํอพิธีกั่นตอ
จากการเก็บข๎อมูลประชุมกลุํมยํอยกับเยาวชนบ๎านปางหมู เยาวชนเลําวํา ตอนเด็ก ๆ จะไปกั่นตอกับ
พํอแมํ สมัยกํอนนั้นเด็ก วัยรุํน จะไปกั่นตอพอพระกับพํอแมํ ไปกันเป็นครอบครัว เนื่องจากเด็กยังตัวเล็ก ขน
ของไปกั่นตอไมํสะดวก พํอแมํต๎องไปชํวยกํอน พอเด็กเริ่มโตขึ้น ก็ปลํอยให๎เด็กไปเองได๎ นอกจากนี้ สมัยกํอน
นั้นการไปกั่นตอ เด็กๆก็เพื่อได๎พบเจอเพื่อนฝูง ผู๎ชายไปกั่นตอก็เพื่อจะได๎เจอสาวๆ หรือบางทีก็นัดแนะควงกัน
ไปกั่นตอ
ในมุมมองเด็กเยาวชนปางหมูกับพิธีกั่นตอ พวกเขามองวํา พิธีการกั่นตอ เยาวชนไปเพื่อแสดงความ
เคารพนับถือคนเฒําคนแกํ ขอพร ได๎สืบสานความสัมพันธ์กับเครือญาติ คนเฒําสอบถามเรื่องทุกข์ สุข ตํางๆ
ของพวกเขาทาให๎พวกเขารู๎สึกมีคุณคํา อบอุํนใจ พวกเขา

คิดวําเป็นพิธีที่ดีมีความสาคัญตรงที่ได๎พัฒนา

ความสัมพันธ์กับพํอเฒําแมํเฒํา ทาให๎เด็กๆ รู๎สึกได๎รับการเอ็นดู ยอมรับจากคนเฒํา ทั้งยังได๎บุญ และหลังจาก
กั่นตอเสร็จแล๎วเด็กๆ ได๎รับขนมกลับคืน ที่เด็กเยาวชนไปรํวมพิธีนี้ เพราะรู๎สึกเต็มใจ อยากไปเอง ไปแล๎วมี
ความสุข เจอเพื่อนๆ และเป็นธรรมเนียมที่ต๎องไป
~ ๒๖ ~

เยาวชนบอกวําอยากให๎มีการกั่นตอผู๎สูงอายุแบบปัจจุบันนั้นถือวําเหมาะสมดีแล๎ว เมื่อเปรียบเทียบกับ
งานกั่นตอโหลง หรืองานที่ทาง อบต. จัด ซึ่งเป็นงานที่เรียกคนเฒํารวมตัวกันให๎ชาวบ๎านไปกั่นตอรวมกันที่วัด
" กั่นตอแบบเดิมๆ นี่แหละ ดีแล้ว กั่นตอที่ทาง อบต. อบจ. จัดงานแบบดาหัวเร่งรีบ ทาให้ไม่มีเวลา
ถามทุกข์สุขคนเฒ่าคนแก่" พวกเขาสะท๎อน
สํวนเหตุที่เยาวชนไมํนิยมใสํชุดประจาเผําเวลาไปกั่นตอ พวกเขาบอกวํา
"

เสื้อไทใหญ่ใส่แล้วร้อน ใส่ผ้าถุงทาให้ขับรถไม่สะดวกค่ะ "

อากาศที่อบอ๎าวมากขึ้น ในขณะที่ เสื้อผ๎าไทใหญํเป็นเสื้อทรงกระบอกเข๎ารูป เนื้อผ๎า ใสํแล๎วร๎อน อีกทั้งการนุํง
ผ๎าซิ่นตามประเพณีทาให๎ลาบากตํอการขับขี่จักรยานยนต์ ซึ่งเป็นพาหนะหลักในการใช๎ไปกั่นตอ เยาวชนรวมถึง
คนทั่วไปจึงนิยมใสํชุดลาลองมากกวํา
อยํางไรก็ตาม กลุํมเยาวชนเลําวํา ในหมูํพวกเขาความนิยมกั่นตอเริ่มน๎อยลง เพราะหลายสาเหตุ ได๎แกํ
๑.เพื่อนๆ บางสํวนต๎องไปเรียนตํางที่ ตํางจังหวัด
๒.บางคนก็ไปแตํงงานกับคนในเมือง แยกย๎ายกันไปทางาน
๓.ปัจจุบันการกั่นตอในชํวงสงกรานต์นั้น บางทีเด็กวัยรุํนไมํอยากไปกั่นตอเทําไหรํ เนื่องจากเด็กๆ ยัง
สนุกกับการเลํนสงกรานต์
๔. มีคนเมาเหล๎ากันมากขึ้น เด็กสาวๆจะไปกั่นตอก็ไปเจอคนกินเหล๎าเมายา ถูกมองถูกแซวก็รู๎สึกไมํ
สบายใจ เด็กๆสํวนหนึ่งจึงไมํอยากไปกั่นตอ
๕. บางทีเด็กที่ไปกั่นตอนั้นแตํงตัวหลํอ สวย แตํพอเดินทางไปแล๎ว ก็เจอคนมาสาดน้าใสํ (เนื่องจากทับ
ซ๎อนกันวันสงกรานต์ของไทยที่เลํนสาดน้ากัน) ก็รู๎สึกไมํดี พาลไมํอยากไปกั่นตอ
๖. เด็กบางสํวนไปเลํนเกม อํานหนังสือเตรียมสอบเรียนตํอ หลายคนไปกวดวิชาในเมือง แม๎ชํวงเวลา
สงกรานต์สถานกวดวิชาจะปิด แตํการเดินทางกลับมาอยูํบ๎านแคํในชํวงเวลาสั้นๆ ก็สิ้นเปลืองเงิน บาง
ทีพํอแมํก็ไมํอยากให๎กลับเพราะไมํคุ๎มคํารถ

ยุคสมัยเปลี่ยนไป ความตระหนักตํอพิธีการกั่นตอ การให๎

ความสาคัญตํอพิธีนี้ก็เปลี่ยนไป
พวกเขาเสนอวํา ถ๎าอยากให๎วัยรุํนมารํวมเยอะเด็กๆ มองวําควรรวมตัวกันเป็นกลุํมมากั่นตอ เพราะ
วัยรุํนชอบกิจกรรมที่วัยเดียวกันได๎มารวมตัวกัน
~ ๒๗ ~

ชุมชนสบป่อง
 ข๎อมูลทั่วไปของบริบทชุมชนสบป่อง
บ๎านสบป่อง อยูํในอาเภอปางมะผ๎า จังหวัดแมํฮํองสอน อยูํทางเหนือหํางจากอาเภอปายไปราวสี่สิบ
เจ็ดกิโลเมตรเป็นหมูํบ๎านที่ชาวไทใหญํจากอาเภอปายมาตั้งรกรากตั้งแตํต๎นปี พ.ศ. 2500 ในอดีตใช๎เป็นที่ขุด
ลาเหมือง ทานา และเก็บของ อาจกลําวได๎วําสบป่องเป็นหมูํบ๎านที่เป็นศูนย์กลางใหมํที่รัฐมีสํวนสาคัญในการ
จัดตั้งขึ้นให๎เป็นศูนย์กลางด๎านการเมืองปกครอง เศรษฐกิจ การคมนาคม พื้นที่สํวนใหญํอยูํในเขตป่าของรัฐ ที่
ยังไมํมีเอกสารสิทธิและการรับรองสิทธิทากินของชาวบ๎าน เป็นพื้นที่ที่มีชาวไทใหญํและกลุํมชาติพันธุ์ตํางๆที่
อพยพหนีภัยสู๎รบจากพมําหลบหนีเข๎ามาอาศัยอยูํเป็นจานวนมาก ในสายตาของรัฐ พื้นที่แหํงนี้จึงเป็นที่จับตา
มองในเรื่องความมั่นคงของชาติ ไมํวําจะเป็นการตัดไม๎ทาลายป่าและด๎านยาเสพติดสํงผลให๎เกิดการตั้ง
หนํวยงานภาครัฐ ตลอดจนโครงการพัฒนาตํางๆขึ้น โดยเฉพาะในชํวงปี 2510 เป็นต๎นมา หลังปี 2519 ผู๎คน
ในบ๎านสบป่องเพิ่มจานวนมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งคนที่อพยพเข๎ามาก็ไมํได๎มีเฉพาะชาวไทใหญํ แตํมีทั้งคนเมือง (ชาว
ไทยพื้นราบ) จีนยูนนาน (จีนฮํอ) คนไทยภาคกลาง เข๎ามาค๎าขาย บางคนก็เป็นข๎าราชการที่มารับราชการตาม
หนํวยงานตํางๆ และพาครอบครัวมาด๎วย ข๎าราชการบางคนมาตั้งรกรากแตํงงานอยูํกินกับชาวบ๎านที่บ๎านสบ
ป่องนี้ก็มีหลายราย3
ปัจจุบันประชากรในหมูํบ๎านมีอยูํ

1,697 คน 962 ครัวเรือน 4 มีชาวไทใหญํเป็นประชากรหลัก

รองลงมาเป็นคนเมือง กลุํมลีซู จีนยูนนาน ในกลุํมไทใหญํนี้มีชาวไทใหญํที่ยังไมํได๎สัญชาติไทย หรือที่เรียกกันวํา
"ไตนอก" อยูํราวสี่ร๎อยคน5 หรือราวหนึ่งในสี่ของประชากรทั้งหมด
3

หนํวยศึกษานิเทศก์ สานักงานการประถมศึกษาจังหวัดแมํฮํองสอน . ประวัติหมูํบ๎าน อาเภอปางมะผ๎า จังหวัด
แมํฮํองสอน. (สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหํงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ , สิงหาคม ๒๕๔๐)
หน๎า ๔๐.
4
ข๎อมูลจากเว็บไซต์ อบต. สบป่อง http://www.soppong.go.th/index.php?_mod=datadetail เมื่อ ๒๑
เมษายน ๒๕๕๖
5
ผลประโยชน์จากการปกครองและการใช๎แรงงานราคาถูกจากคนไทใหญํที่ยังไมํได๎สัญชาติไทยเหลํานี้ ทาให๎
เจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่นไมํพยายามที่จะรายงานความชัดเจนถึงจานวนและคุณภาพชีวิตของคนเหลํานี้ ดูเพิ่มเติมใน
Hans-Dieter Bechstedt and WisootLegsomboon Ethnic minorities and cross-border migration,
gender and human rights: Case studies from Northern Thailand. paper presented to the
international conference on ' Transborder Issues in the Greater Mekong Sub-region ' , June
~ ๒๘ ~

ภาพรวม พื้นที่บ๎านสบป่อง แหํงนี้ เป็นเมืองชายแดนที่มีทั้งคนหลากหลายกลุํมชาติพันธุ์ ทั้งที่มี
สัญชาติไทย และไมํมีสัญชาติไทย แม๎จะเป็นชุมชนที่เพิ่งกํอตั้งใหมํ ไมํกี่สิบปี แตํก็มีการยอมรับกฎกติกาที่กลุํม
ไทใหญํเข๎ามาอาศัยและครอบครองอยูํกํอน แม๎จะมีระบบการปกครองที่รัฐจัดตั้งลงไปให๎มีกานัน ผู๎ใหญํบ๎าน
หนํวยงานปกครองท๎องถิ่น สํวนราชการระดับอาเภอที่ตั้งอยูํในพื้นที่แหํงนี้ แตํระเบียบสังคมที่ให๎ความเคารพผู๎
อาวุโสตามแบบจารีตของไทใหญํที่นี่ยังคงได๎รับการยึดถืออยูํ ตัวอยํางเชํน ระเบียบการจัดการทรัพยากร ซึ่ง
ชุมชนแหํงนี้ ทุกที่ไมํมีความชัดเจนเรื่องโฉนด เรื่องการจัดการแหลํงน้า เพราะอยูํในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
จาต๎องใช๎หลักสิทธิชุมชมกากับดูแลรํวมกัน และหลักสิทธิชุมชนก็ไปผูกกับความทรงจา ความรู๎ที่เป็นหลักฐาน
จากผู๎สูงอายุ ผู๎สูงอายุจึงเป็นผู๎รู๎ ผู๎มีสํวนรํวมในการดูแลรักษา บังคับใช๎สิทธิชุมชนในแงํการจัดการทรัพยากร ใน
บริบทที่เครื่องมือจากรัฐจัดการไมํได๎ เป็นต๎น นอกจากนี้ ผู๎สูงอายุยังเป็นผู๎รู๎ ผู๎ให๎คาปรึกษาแนะนาด๎าน
ศิลปวัฒนธรรม การครองเรือนครองชีวิตให๎กับผู๎คนแบบไมํเป็นทางการ ซึ่งเราจะสังเกตพบเห็นผู๎สูงอายุเดินไป
มาทั่วไประหวํางบ๎าน วัด ตลาด ผิดกับพื้นที่ในสังคมเมือง


พิธีกั่นตอผู้สูงอายุในชุมชนสบป่อง
ชุมชนสบป่องแหํงนี้มีการกั่นตอผู๎สูงอายุสองครั้งตํอปี และมีธรรมเนียมปฏิบัติไมํตํางจากชุมชนปางหมู

นั่นคือ กั่นตอ เหลินห๎า (ตรงกับชํวงสงกรานต์หรือปีใหมํตามประเพณีของคนไทย และ ซึ่งตรงกับเทศกาลปีใหมํ
ของคนไทใหญํเชํนกัน) กับกั่นตอเหลินสิบเอ็ด (ตรงกับชํวงเทศกาลออกพรรษา) ตํางกันตรงที่ ในบ๎านสบป่อง
สาหรับผู๎สูงอายุ แม๎ไมํเป็นญาติกัน ก็ถือวําเป็นบุคคลที่อนุชนควรไปกั่นตอ โดยเฉพาะผู๎สูงอายุที่ไปถือศีล นอน
วัด ประกอบกับเป็นชุมชนที่มีขนาดเล็กกวํา จึงไปกั่นตอในวงกว๎างงได๎คํอนข๎างครอบคลุม แตํบ๎านปางหมูเป็น
ชุมชนใหญํ การกั่นตอจะเน๎นเฉพาะกับเครือญาติเนื่องจากผู๎สูงอายุที่บ๎านปางหมู มีจานวนมาก ถ๎ากั่นตอ
ทั้งหมดก็ทาไมํไหว
ในชุมชนนี้

เมื่อสมัยกํอนของที่นามากั่นตอคนเฒําคนแกํนั้นจะมีข๎าวสุกหํอใบตอง และผักจ๏อก (หํอ

หมกนึ่ง) และธูปเทียนดอกไม๎เทํานั้น แตํปัจจุบัน ชุมชนมีความเจริญทางวัตถุเข๎ามา มีสินค๎ามากมาย มีเงินทอง
สะพัดมากขึ้น ข๎าวของที่นามากั่นตอก็หลากหลายมากขึ้น ของกั่นตอบางอยํางก็เปลี่ยนไป อยํางเชํนมีการนา
ข๎าวสารมากั่นตอแทนข๎าวสุก เพราะข๎าวสารเก็บไว๎ได๎นานกวําข๎าวสุก นอกจากนั้น ก็ยังมีข๎าวของเครื่องใช๎
30-July 2, 2005 , Mekong Sub-region Social Research Center (MSSRC) , Ubon Ratchathani
University, Thailand.

~ ๒๙ ~

จาเป็นที่ลูกๆ หลานได๎นามากั่นตอ อยํางเชํน ปลากระป๋อง ผงซักฟอก สบูํ แปรงฟัน ยาสีฟัน ธูป เทียนดอกไม๎
นมข๎นหวาน โอวัลติน เข็ม ด๎าย ขนมกรุบกรอบบรรจุถุง และบางครอบครัวก็ยังนาเงินมากั่นตอด๎วย นอกจากนี้
ในอดีต จะมีชาวบ๎านจากตํางหมูํบ๎าน เชํนลีซอ มูเซอ มาเที่ยวหาก็จะมีการเอาขนมเทียน หรือข๎าวมูนหํอ มา
ต๎อนรับด๎วย หรือ บางทีก็มีเด็กๆชาวมูเซอ ลีซอ ที่ยากจนเรํไปตามบ๎านตํางๆ เพื่อขอขนม คนเฒําคนแกํชาวไท
ใหญํก็จะแบํงขนมให๎ เด็กๆบางคนได๎ขนมเทียนเต็มถุงกลับบ๎าน แตํปัจจุบัน ไมํมีกลุํมลีซอ มูเซอ มาขอขนมใน
ประเพณีอยํางนี้อีกแล๎ว น่าจะเพราะฐานะทางเศรษฐกิจของคนเหลํานั้นดีขึ้น
อยํางไรก็ตาม จากการที่วิถีการการทางานของคนไทใหญํที่นี่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบันนี้คนต๎องทามา
หากิน ทางานเป็นเวลา ไมํมีเวลาที่จะมาทาขนมเอง จึงต๎องหันมาหาขนมถุง น้าหวาน แทนการใช๎ข๎าวมูนหํอซึ่ง
เป็นขนมตามประเพณีที่ทาเองในครัวเรือน นอกจากนี้ การที่เยาวชนไปศึกษาตํอในเมือง ไปหางานทาตํางถิ่น
ก็ทาให๎จานวนคนรุนใหมํที่มารํวมพิธีกั่นตอลดลง รวมถึงข๎อมูลจากเยาวชนที่สะท๎อนวํา เวลามีงานประเพณีนี้
จะตรงกับชํวงงานรื่นเริงของคนไทย คนไทใหญํได๎รับอิทธิพลเข๎ามาก็ หันมาดื่มเหล๎ากันมากขึ้นทั้งผู๎หญิง ผู๎ชาย
เมื่อมีงานรื่นเริง มีสุรา มีเทศกาลบันเทิงเข๎ามาในชุมชน ความสนใจในพิธีดั้งเดิมก็ลดลง

รูปสิ่งของที่ชาวบ๎านสบป่อง นามาประกอบพิธีกั่นตอผู๎สูงอายุในปัจจุบัน

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงเรื่องของการกั่นตออีกประการ คือเวลาในการกั่นตอ โดยสมัยกํอนนั้นการกั่นตอจะ
นิยมกั่นตอในชํวงเช๎า แตํปัจจุบันนี้คนนิยมกั่นตอในชํวงเย็นหรือกลางคืน เนื่องจากวํา ผู๎คนต๎องทางานกวําจะ
เลิกงานก็ห๎าโมงแล๎ว ทาให๎คนสํวนใหญํหันมากั่นตอชํวงเวลาเย็นแทน

~ ๓๐ ~

นอกจากนี้ ยังมีการกั่นตอพิเศษที่สร๎างขึ้นมา นั่นคือ การกั่นตอกานัน ผู๎ใหญํบ๎าน จากการสอบถามผู๎
เฒําผู๎แกํในชุมชนบ๎านสบป่องพบวํา เมื่อสมัยกํอนตอนทีคนไทใหญํในชุมชนนี้ยังใช๎ชีวิตอยูํที่พมําไมํมีการกั่นตอ
กานัน ผู๎ใหญํบ๎าน แตํปัจจุบันนี้แตกตํางจากสมัยกํอนเพราะวํามีการกั่นตอนายอาเภอ กั่นตอกานัน ผู๎ใหญํบ๎าน
เพิ่มเข๎ามาด๎วย อยํางเชํนกานันเป็นลีซอนับถือผี แตํชาวบ๎านก็รวมตัวกันไปกั่นตออยูํเพื่อเป็นการแสดงถึงความ
เคารพนับถือ นอกจากนั้นชาวบ๎านก็ยังรวมตัวกันไปกั่นตอวัดตํางๆ หมูํบ๎านอีกด๎วย สํวนหมูํบ๎านที่เข๎าไปกั่นตอ
นั้นเขาก็จะมีการต๎อนรับอยํางดี ด๎วยการทาอาหารเลี้ยงภายในวัด และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหวําง
หมูํบ๎าน
อยํางไรก็ตาม ภาพการกั่นตอก็ไมํใชํความสัมพันธ์ที่โรแมนติกซะทีเดียว โดยเฉพาะระหวํางชาวบ๎านกับ
ผู๎อาวุโสที่เป็นผู๎นา อยํางเชํน ชาวไทใหญํไร๎สัญชาติที่ถูกผู๎นาท๎องถิ่นเอาเปรียบ แตํพอถึงชํวงเทศกาล ก็ต๎องไป
กั่นตอตามธรรมเนียมด๎วยเกรงวําจะไมํได๎รับการชํวยเหลือหรือจะถูกกลั่นแกล๎ง ทั้งๆที่พวกเขาขัดขืน และขื่น
ขมอยูํในใจในความไมํเป็นธรรม
และแม๎วํากั่นตอที่นี่จะเป็นประเพณีไทใหญํ แตํครอบครัวที่มีการแตํงงานระหวํางเผํา เชํน ไทใหญํกับ
ตองสู (ปะโอ) ไทใหญํกับคนเมือง ที่มาอาศัยอยูํในชุมชนสบป่องก็ประกอบพิธีนี้เชํนกัน
 ชีวิตและตัวตนเยาวชนไทใหญํบ๎านสบป่อง
เยาวชนไทใหญํบ๎านสบป่อง สํวนใหญํอยูํกันแบบครอบครัวขยาย มีคนสามรุํนอยูํด๎วยกัน ทั้งรุํนเด็ก
ผู๎ใหญํ และคนชรา โดยมากมีฐานะปานกลางถึงยากจน ชุมชนเป็นศูนย์รวมการศึกษาในระดับอาเภอ คือ มีทั้ง
โรงเรียนมัธยม ประถม อนุปริญญา กศน. อาเภอตั้งอยูํที่นี่ เด็ก เยาวชนทุกคนในหมูํบ๎านจึงได๎เข๎าโรงเรียนที่
อยูํไมํไกล ไมํต๎องเดินทางหํางบ๎าน เว๎นเสียแตํมีบ๎าง ที่บางคนไปกวดวิชา หรือไปศึกษาตํอในเมืองใหญํ เชํนที่
เชียงใหมํ นอกจากการศึกษาแล๎ว เยาวชนที่นี่ก็มักต๎องชํวยเหลืองานครอบครัว ตั้งแตํงานบ๎านไปจนถึงงานในไรํ
งานรับจ๎าง เพื่อชํวยแบํงเบาภาระครอบครัว แตํถ๎าเยาวชนอายุสักสิบแปดปีขึ้นไป หรือจบ ม.๖ แล๎ว จะนิยมไป
ประกอบอาชีพรับจ๎างอยูํในเมือง (แมํฮํองสอน เชียงใหมํ กรุงเทพ ฯลฯ)มากกวํา

จะวําไป พํอแมํผู๎ปกครองที่

นี่เองก็ไมํได๎ตั้งความหวังกับการเรียนของบุตรหลานมากนัก ขอให๎จบชั้นขั้นต่า ม.๓ ม.๖ แล๎วมีงานทาก็พอ
เพราะการเรียนในระดับอุดมศึกษาต๎องเดินทางไปในเมือง และมีคําใช๎จํายสูง ครอบครัวไมํมีกาลังสํงเสีย หรือ
อาจจะมีบ๎างที่บางครอบครัวที่พร๎อมสํงเสียลูกหลานเรียนให๎ได๎สูงที่สุด แตํพอไปถึงระดับสูงที่ต๎องแขํงขันกับ
เยาวชนจากที่อื่น ฐานความรู๎วิชาการก็สู๎เขาไมํได๎ อีกอยํางคือเรื่องภูมิคุ๎มกันทางสังคม ที่เยาวชนที่นี่เมื่อเข๎าไปสูํ
สังคมเมืองก็มักจะพลาดพลั้งระหวํางศึกษา เชํน ตั้งครรภ์ เป็นต๎น
~ ๓๑ ~

ในหมูํบ๎านสบป่องเองถึงแม๎จะมีชาวไทใหญํอยูํมาก แตํก็มีกลุํมชาติพันธุ์อื่นๆมาตั้งบ๎านเรือนอยูํด๎วย
โดยเฉพาะกลุํมลีซูกับคนเมือง คนไทยพื้นราบจากตํางถิ่นที่เข๎ามาประกอบอาชีพตํางๆ ความสัมพันธ์ระหวําง
เยาวชนไทใหญํกับกลุํมชาติพันธุ์อื่นๆมีหลายลักษณะ ทั้งในแงํของการเป็นลูกจ๎าง ลูกค๎า และสาหรับเยาวชน
ด๎วยกันก็เป็นเพื่อนในสถาบันการศึกษา ซึ่งมีทั้งเพื่อนที่ดี และทะเลาะวิวาทกันระหวํางชาติพันธุ์ โดยเฉพาะ
อยํางยิ่ง การวิวาท การใช๎ความรุนแรงระหวํางวัยรุํนไทใหญํกับวัยรุํนลีซูที่นี่ มีให๎พบเห็นอยูํเป็นประจาตามชํวง
เทศกาลตํางๆ ถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตก็มี
หากจะนับวําอะไรปัญหาเยาวชนไทใหญํที่นี่ ก็นําจะเป็นเรื่องปัญหาที่สืบเนื่องจากด๎านเศรษฐกิจเป็น
มากกวํา เชํน ปัญหาเรื่องการจ๎างงานไมํเป็นธรรม จบการศึกษาแล๎วไมํมีงานทา ความจาเป็นที่ต๎องออกไป
ทางานที่มีความเสี่ยงสูง การถูกเอารัดเอาเปรียบด๎านตํางๆทั้งจากในและนอกพื้นที่ โดยเฉพาะในกลุํมเยาวชน
ไทใหญํที่ยังไมํมีบัตรประชาชนไทย ลักษณะที่แตกตํางจากเยาวชนไทใหญํในสังคมเมืองอยํางในเขตเทศบาล
เมือง และเขตชุมชนปางหมูอีกประการก็คือ เยาวชนที่นี่แตํงงานคํอนข๎างเร็ว สํวนใหญํอายุเฉลี่ยสิบเจ็ด สิบ
แปดปี หรือราวๆจบ ม.๓ ก็แตํงงานแล๎ว ทีอายุพ๎นยี่สิบปีไปแล๎วคํอยแตํงงานมีอยูํไมํมาก
 เงื่อนไขทางสังคมวัฒนธรรมในการกั่นตอของเยาวชนไทใหญํบ๎านสบป่อง
เยาวชนไทใหญํบ๎านสบป่อง ยังต๎องอยูํอาศัยและพึ่งพาผู๎สูงอายุโดยมักอยูํรวมกันเป็นแบบ
ครอบครัวขยาย ประกอบกับความเชื่อเรื่องความกตัญญู ความเป็นมงคลที่ผู๎สูงอายุมีอานาจจะมอบพร
ให๎ และสิทธิในการจัดการทรัพยากร สมบัติสิ่งของตํางๆ ที่ผู๎เฒําผู๎แกํจะมอบผํานพํอแมํมายังพวกเขา
สิ่งเหลํานี้เป็นเงื่อนไขภายในที่เอื้อให๎เยาวชนสามารถประกอบพิธีกั่นตอได๎ ทั้งนี้ โดยมีพํอแมํ เป็น
ผู๎จัดการคนสาคัญที่ชํวยจัดการทั้งสิ่งของ และวิธีการ แม๎เครือขําย องค์กรทางสังคมไทใหญํที่นี่จะไมํ
เข๎มแข็ง แตํการแทรกแซงความหมายเรื่องกั่นตอจากระบบรัฐรวมถึงงานรื่นเริงตํางๆที่นี่ก็มีไมํมาก
(เมื่อเทียบกับชุมชนในเขตเมือง) แม๎จะมีการรดน้าดาหัว -กั่นตอหัวหน๎าสํวนราชการตํางๆ แตํก็เป็น
เรื่องของผู๎ใหญํมากกวํา ไมํได๎กาหนดให๎เยาวชนต๎องไปรํวม ตํางจากพิธีกั่นตอในระดับครอบครัว เครือ
ญาติ ชุมชน ที่เยาวชนต๎องเป็นผู๎มีสํวนสาคัญมากกวํา
 มุมมองของเยาวชนไทใหญํบ๎านสบป่องตํอพิธีกั่นตอ
เยาวชนไทใหญํที่นี่สํวนใหญํได๎มีสํวนรํวมในการเตรียมสิ่งของและเข๎ารํวมพิธีกั่นตอตั้งแตํเล็กๆ โดยไป
กับพํอแมํพี่น๎อง โดยในชํวงใกล๎ถึงวันประเพณี พวกเขาก็จะมีสํวนในการชํวยพํอแมํเตรียมของที่จะนาไปกั่นตอ
~ ๓๒ ~

การเตรียมของนั้นต๎องซื้อไว๎กํอน ถ๎าซื้อไว๎ในวันงานของจะขึ้นราคา เลยต๎องเตรียมไว๎แตํเนิ่น ๆ นอกจากชํวย
เตรียมของแล๎วนั้น ยังได๎ชํวยแมํเฒําทาขนมเตรียมกั่นตอ และได๎ไปกั่นตออีกด๎วย ดังที่ เยาวชนคนหนึ่งเลําวํา
"พอใกล้ประเพณีทุกๆบ้านก็จะทาความสะอาดบ้าน บางบ้านก็ตกแต่งอย่างสวยงาม เพื่อไว้อวดหรือ
ต้อนรับผู้ที่มากั่นตอ แล้วก็ยังได้มีการช่วยเตรียมงาน เช่นการทาผักจ๊อก กับเนื้อส้ม (แหนม) ข้าวมูนห่อ ใน
การทาข้าวมูนห่อนั้น เด็ก ๆแถวบ้านก็จะมาช่วยกันห่ออย่างสนุกสนาน พอนึ่งสุกก็แบ่งกันกิน และเตรียมแพ็ค
ใส่ถุงเตรียมนาไปกั่นตอคนเฒ่า และมีการเตรียมห่อข้าวสารใส่ถุง ถุงเล็ก ๆ ถุงละห่อ ธูป เทียน ดอกไม้ มาแพ็ค
รวมกัน สมัยก่อนของที่นาไปกั่นตอก็จะมีเท่านี้ พอตกเย็นมาเพื่อนๆ พี่ๆ ก็จะนัดกันเดินไปตามบ้านคนเฒ่าคน
แก่ ปกติแล้วแต่ละบ้านถ้าบ้านไหนมีเด็กๆ พอรู้ความสัก เจ็ดแปดขวบ บ้านนั้นก็จะให้เด็กๆ เป็นคนไปกั่นตอ
แทน ส่วนเด็กๆ ที่ไม่ได้ไปกั่นตอก็จะรออยู่ที่บ้านรอกินขนมที่ชาวบ้านเขามากั่นตอ พอเห็นขนมอร่อยๆ ก็จะ
แย่งกันกิน "
กํอนวันขึ้นวัดหนึ่งวัน จะมีการกั่นตอผู๎เฒําผู๎แกํในชุมชน ของที่นาไปกั่นตอก็จะมี ข๎าวสารแคบหมู ข๎าว
มูนหํอ (ขนมเทียน) ธูป เทียน ดอกไม๎ น้าส๎ม ไม๎ขีดไฟ ผงซักฟอก ยาสระผม เกี่ยวกับสิ่งของทีใช๎ในพิธีกั่นตอ
พวกเขามองวํา การที่สมัยกํอน ตอนที่เป็นเด็กๆได๎ทาขนมกับญาติพี่น๎อง สนุก และอิ่มอรํอย นานๆ มีการทา
ขนมเองทีทาไปด๎วยเลํนไปด๎วย ก็เลยรู๎สึกสนุก แตํปัจจุบันสิ่งเหลํานี้เริ่มหายไป ตั้งแตํมีร๎านค๎าขายของเต็มไป
หมด ประกอบกับ ปัจจุบันคนไทใหญํไปรับจ๎างทางานตามร๎านค๎ามากขึ้น ทาให๎ต๎องทางานเลยไมํมีเวลาทาขนม
กัน เพราะวําการทาข๎าวมูนหํอแตํละครั้งนั้นต๎องใช๎เวลาทามาก พวกเขาคิดวําการทาขนมไปกั่นตอเองนั้น
นําจะสร๎างความภูมิใจให๎คนเฒําคนแกํมากกวําขนมถุงที่ขายในท๎องตลาด เพราะมันแสดงให๎คนรับรู๎วําเรามี
ความตั้งใจจริงที่มาทาขนมกั่นตอ อีกทั้งดูเหมือนจะได๎บุญมากกวําด๎วย ถ๎าเป็นขนมถุงสํวนใหญํคนแกํจะไมํนิยม
กิน ก็จะต๎องแจกจํายไปให๎ลูกหลาน เพราะมีแตํลูกหลานเทํานั้นที่กินขนมแบบนี้
บรรยากาศระหวํางไปกั่นตอจะมีการนัดเพื่อนๆ รุํนเดียวกัน ไปกั่นตอพร๎อมๆ กัน พวกเขาบอกวําเป็น
เรื่องสนุกสนาน เหมือนได๎ไปเที่ยวไปเยี่ยมเพื่อนบ๎าน ซึ่งบางบ๎านก็จะมีขนมต๎อนรับให๎กับพวกที่มากั่นตอด๎วย
แล๎วคนเฒําบางคนก็จะให๎พรยาวมากๆ บางคนก็สั้นนิดเดียว แตํสํวนเยาวชนที่ให๎สัมภาษณ์นั้นชอบพรสั้นๆ
มากกวํา เพราะต๎องไปกั่นตอหลายหมูํบ๎าน ถ๎าพรยาวเกินไปกวําจะกั่นตอเสร็จคงดึก จะเหนื่อยและกลับบ๎าน
ลาบาก ผู๎คนสํวนใหญํที่นี่จึงนิยมไปกั่นตอกันตอนหัวค่า
การกั่นตออีกครั้งคือการกั่นตอเหลินสิบเอ็ด ซึ่งมีลักษณะเหมือนกันกับกั่นตอเหลินห๎า แตํที่แตกตํางก็
คือ กั่นตอเหลินสิบเอ็ดเป็นชํวงออกพรรษา คนเฒําคนแกํก็จะไปนอนวัด การกั่นตอเหลินสิบเอ็ดนี้ ปัจจุบัน
คลายความนิยมลงไป เนื่องจากวําเยาวชนและคนหนุํมสาว คนไทใหญํที่นี่จะเข๎าไปทางานและศึกษาตํอในเมือง
~ ๓๓ ~

เป็นจานวนมากขึ้นๆ คนเหลํานี้หาโอกาสเวลากลับบ๎านลาบาก ถ๎าจะกั่นตอในชํวงนี้ก็จะกั่นตอเฉพาะคนเฒํา
คนแกํที่ตนเองนับถือจริงๆ เทํานั้น
ปัจจุบันการกั่นตอทั้งเดือนห๎า และเดือนสิบเอ็ดมีน๎อยลง และการทาขนมเองมากั่นตอนั้นก็ลดน๎อยลง
ไปเรื่อยๆ เชํนกัน เนื่องจากวําชาวบ๎านสํวนใหญํ ออกไปทางานตํางจังหวัดมากขึ้น แล๎วลูกหลานสํวนใหญํก็
ทางานประจา เชํน งานราชการ งานตามร๎านค๎า ซึ่งต๎องทางานเป็นเวลา กลับเป็นเวลา ทาให๎คนสํวนใหญํไมํมี
เวลาที่จะต๎องมาเตรียม

โดยเฉพาะกั่นตอเหลินสิบเอ็ดซึ่งเป็นชํวงออกพรรษา เยาวชนบางคนก็แตํงงานมี

ครอบครัวแล๎ว ภาระงานในบ๎าน นอกบ๎านที่รัดตัว ในบริบทชีวิตปัจจุบัน ทาให๎ไมํสามารถมารํวมหรือชํวยงาน
กั่นตอได๎มากอยํางแตํกํอน 6 ดังคาพูดของเยาวชนที่ให๎สัมภาษณ์
" ปัจจุบันตั้งแต่ดิฉันมีลูกก็ไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมในการกั่นตอเท่าไหร่ เนื่องจากว่าต้องเลี้ยงลูกอยู่บ้าน
อยู่ต่างอาเภอด้วยแถมต้องทางานด้วยไม่มีเวลาเตรียมข้าวของในการกั่นตอ จะกั่นตอเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้อง
เท่านั้น ส่วนของที่นามากั่นตอก็จะเป็นสังฆทานมากกว่า เพราะว่าสะดวก สวยงามแล้วก็ง่ายดี ไม่ต้องมาเตรียม
ให้เหนื่อยด้วย"
"

สี่ห้าปีที่ผ่านมา ผมไม่ได้ไปร่วมประเพณีกั่นตอที่บ้านเลย เพราะว่าผมออกมาทางานนอกหมู่บ้าน ช่วง

เทศกาลก็นายจ้างไม่ให้กลับบ้าน เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลต้องเฝ้าร้าน"
ที่นําสนใจอีกอยําง คือ เยาวชนมองวํา การทับซ๎อนกันของเทศกาลสงกรานต์ไทย กับงานออกพรรษา
ที่ไทยจัดซึ่งปัจจุบันเน๎นไปที่ความบันเทิงและสํงเสริมการบริโภค สํงผลตํอพิธีนี้ ดังที่เยาวชนคนหนึ่งเลําวํา
" เดี๋ยวนี้ การกั่นตอช่วงเดือนสิบเอ็ดและเหลินห้า เริ่มลดน้อยลงไป เพราะคนส่วนใหญ่เวลามีงาน
ประเพณีหันมาดื่มเหล้ากันแทนทั้งผู้หญิง ผู้ชาย ทั้งเหลินห้า และเห ลินสิบเอ็ด ไม่ค่อยมีใครที่จะมาตั้งใจเตรียม
ข้าวของกั่นตอจริงๆ จัง แล้ว ถ้าจะไปกั่นตอก็ ไปสามบ้านห้าบ้านเท่านั้นแหละ"
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แม๎สถานการณ์วัยรุํนที่ไปทางานตํางจังหวัดทาให๎มากั่นตอไมํสะดวก ซึ่งคนเฒําคนแกํก็ไมํได๎วําอะไร ประกอบ

กับในแตํละครัวเรือนก็มีตัวแทนซึ่งมักเป็นเด็กเล็ก เด็กโตมากั่นตออยูํแล๎ว แตํก็นําเป็นหํวงวํานานๆเข๎า ความ
ตระหนักที่จะสืบสานประเพณีนี้จะลดลงๆ อดีตนักพัฒนาเด็กเยาวชนชาวไทใหญํคนหนึ่ง ในหมูํบ๎านวิเคราะห์
อยํางนั้น
~ ๓๔ ~

หากจะถามเกี่ยวกับคุณคําของพิธีกั่นตอ เยาวชนไทใหญํบ๎านสบป่องมองวํา เป็นการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงาม พัฒนาสายสัมพันธ์ระหวํางคนวัยตํางๆ โดยเฉพาะระหวํางเด็กกับคนชรา
" ช่วงเวลาปรกติเด็กๆ กับคนเฒ่าก็ไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกัน เด็กก็อยู่ส่วนเด็ก คนเฒ่าอยู่ส่วนคนเฒ่า
ต่างวัยต่างอายุ คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่อง แต่พอได้ไปกั่นกั่นตอก็เหมือนได้สืบสายสัมพันธ์อันดีด้วย แต่ถ้าเด็กกับคน
เฒ่าไม่ได้คุยกันแล้ว เด็กก็จะมองว่าคนแก่พูดมาก ไม่อยากอยู่ใกล้แต่พอได้ไปคุยแล้วมันไม่ใช่ คาสอน คาพูด
ของปู่ยํา เอามาเป็นคติคอยสอนใจ เวลาท๎อแท๎ ได๎ ถ้ายังได้อยู่กับคนเฒ่าก็ยังได้คติเตือนใจอะไรบ้าง คนเฒ่ายัง
ช่วยดูแลเราทั้งคาสอน ทั้งข้าวปลาอาหาร แตํเวลามีปัญหา แต่ถ้าเยาวชน คนในชุมชนไม่พูดคุย ไม่ให้
ความสาคัญกับคนแก่ คนแก่ก็คงรู้สึกน้อยใจ ส่วนเยาวชนก็เที่ยวเล่นไปตามประสาวัยรุ่น แล้วอาจจะเตลิดไป
ไกลเกินกว่าที่คนเฒ่าคาดไม่ถึง ทั้งยังเป็นการแสดงให้ผู้ใหญ่รับรู้ว่าเด็กๆ มีความเคารพนับถือผู้ใหญ่ สิ่งที่เคยทา
ไม่ดีไว้ก็อยากให้ผู้ใหญ่อภัยให้" วัยรุํนในกลุํมเลําให๎ฟัง
" ถ้าเกิดคนเฒ่าคนแก่ตายไป วัฒนธรรมไทใหญ่ก็เริ่มหายไปเรื่อยๆ หรืออาจจะสาบสูญไปก็ได้"
วัยรุํนบางคนก็วํา
นอกจากนี้ พวกเขายังสะท๎อนถึงการกั่นตอวํา เป็นประเพณีที่สนุกสนาน อบอุํน เหมือนเป็นการรวม
ญาติพี่น๎อง ทาให๎คนในชุมชนรักสามัคคีกัน สํวนของที่นามากั่นตอถ๎าสามารถเก็บไว๎ได๎นานก็จะนาไปถวายวัด
ตํอไป อยํางไรก็ตาม เมื่อพูดถึงเรื่องการอนุรักษ์ประเพณีด๎วยการใสํเสื้อผ๎าไทใหญํไปกั่นตอนั้น พวกเขาบอกวํา
เด็ก เยาวชนบางคนก็จะใสํชุดไตบ๎าง ชุดธรรมดาบ๎าง แตํถ๎าจะให๎ทุกคนใสํเหมือนกันก็ลาบาก เนื่องจากบาง
บ๎านต๎องนั่งมอเตอร์ไซด์จึงจะไปถึง ถ๎าใสํผ๎าถุงแบบไทใหญํทาให๎ขับมอเตอร์ไซด์ไมํสะดวก
และเมื่อเทียบกับการกั่นตอผู๎สูงอายุ ที่ อบต. มาจัดให๎ผู๎เฒําทั้งหลายไปรวมกันที่วัด พวกเขาชอบกั่น
ตอแบบไปกั่นตอตามบ๎านมากกวํา พวกเขามองวํางานที่ อบต.จัดนั้นวุํนวาย และรวบรัดเกินไป ต๎องรีบทารีบ
กลับ ไมํมีเวลาทักทายกันเหมือนไปกั่นตอที่บ๎าน
พวกเขายังวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงของพิธีนี้ได๎อีกวํา คนที่มาอาศัยในสบป่องปัจจุบันมีประชากร
หลากหลายเผําที่เข๎ามาประกอบอาชีพในชุมชนมากขึ้น คนตํางกลุํมตํางชาติพันธุ์ คนตํางถิ่นมักไมํได๎ให๎
ความสาคัญกับประเพณีนี้ ทาให๎การกั่นตอในพื้นที่ชุมชนลดความสาคัญลงไปทุกทีๆ หากจะมีสิ่งใดให๎ปรับปรุง
ในพิธีนี้ พวกเขาสะท๎อนวําคือเรื่องสิ่งของที่นามากั่นตอหลายอยําง อาทิ บะหมี่กึ่งสาเร็จรูป น้าหวานใสํสี ของ
สังฆทานสาเร็จรูป ขนมกรุบกรอบ เป็นของที่คนเฒําไมํคํอยได๎กิน เป็นสิ่งที่ไมํจาเป็น พอนามากั่นตอคนเฒําก็
จาต๎องแบํงให๎ลูกหลาน จึงควรเลือกสรรสิ่งของที่เหมาะสมกับคนชรามากกวํานี้
~ ๓๕ ~

ชุมชนเขตเทศบาลเมือง
 ข๎อมูลทั่วไปของบริบทชุมชนเทศบาล
เทศบาลเมืองแมํฮํองสอนเป็นที่ตั้งของหนํวยงานการบริหาร สถานศึกษา สถานพยาบาลและ
สาธารณสุข ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของจังหวัดแมํฮํองสอน เทศบาลเมืองแมํฮํองสอน ได๎รับการ
ยกฐานะจากตาบลจองคา ตาบลมํวยตํอ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๔๗๙ หรือราวแปดสิบปีมาแล๎ว มีพื้นที่
ครอบคลุมตาบลจองคา อาเภอเมือง จังหวัดแมํฮํองสอน แบํงออกเป็นชุมชนตํางๆ หรือป๊อก จานวน ๖ ชุมชน
ได๎แกํ ชุมชนป๊อกกลางเวียง ชุมชนป๊อกกาดเกํา ชุมชนป๊อกดอนเจดีย์ ชุมชนป๊อกตะวันออก ชุมชนป๊อกปางล๎อ
และชุมชนป๊อกจองคา จานวนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแมํฮํองสอน ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ มี
จานวน ๖,๔๐๓ คน จานวนบ๎าน ๔,๐๒๐ หลังคาเรือน7 ชุมชนที่นี่ยึดถือศาสนาพุทธเป็นสํวนใหญํ รองลงไปเป็น
คริสต์ และอิสลาม รูปแบบประเพณีที่โดดเดํนจะยึดตามแบบไทใหญํ แตํก็มีการดัดแปลง ผสมผสานจากความ
ทันสมัยอยูํมาก
ราวปี ๒๕๔๐ เป็นต๎นมา เป็นชํวงที่เศรษฐกิจที่นี่เติบโตอันเป็นผลจากนโยบายเศรษฐกิจแบบฟองสบูํ
ชํวงนั้นชาวบ๎านขายที่ขายทางมีเงินมีทอง มีการลงทุนจากผู๎ประกอบการภายใน ภายนอกมากมาย ตามด๎วย
กระแสการทํองเที่ยวที่เข๎ามาที่นี่ราวปี ๒๕๔๕ ตั้งแตํนั้นเป็นต๎นมา พื้นที่เทศบาลเมืองแมํฮํองสอนก็กลายเป็น
ศูนย์กลางความเจริญ และการพัฒนาที่นาโดยรัฐและระบบทุนในแทบทุกด๎านของแมํฮํองสอนกระจุกตัวลงที่นี่
สํงผลให๎เกิดการอพยพเข๎ามาของผู๎คนจากหลากหลายพื้นที่ ทั้งจากคนไทใหญํในและนอกพื้นที่ มีทั้งคนไทใหญํ
ที่มีสัญชาติและไมํมีสัญชาติหรืออยูํในระหวํางพิสูจน์สัญชาติ มีผู๎คนจากกลุํมชาติพันธุ์ตํางๆ เชํน กะเหรี่ยง ลีซู
รวมไปถึงคนเมือง คนเหลํานี้มาประกอบอาชีพตํางๆเชํน ค๎าขาย รับจ๎าง เป็นข๎าราชการ พนักงานของรัฐ
รวมถึงเป็นนักเรียนนักศึกษาก็มีอยูํเป็นจานวนมาก
ภาพรวมของชุมชนเทศบาลเมืองแมํฮํองสอน ในปัจจุบัน
มีอานาจทางโครงสร๎างจากรัฐ ระบบทุน จาก
ท๎องถิ่นแทะสังสรรค์กันมากมายหลายรูปแบบ มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมอยํางรวดเร็ว ผู๎คนเข๎าถึง
เทคโนโลยีและโลกออนไลน์ในความเร็วที่ไมํตํางจากจากเมืองใหญํ ด๎านจานวนประชากร พบวําคนไทใหญํพื้น
เพเดิมในที่นี้มีสัดสํวนลดลงมากเมื่อเทียบกับอัตราสํวนของคนภายนอกที่ย๎ายเข๎า มีการประมาณการวํา ในเขต
เทศบาลเมืองแมํฮํองสอนปัจจุบันคนสํวนใหญํที่มาอยูํ ๙๐ % เป็นคนมาจากที่อื่น สํวนคนไทใหญํที่เกิดที่นี่จริงมี
แคํ ๑๐ % ซึ่งคน ๑๐ % นี้ พยายามดารงรักษาประเพณีวัฒนธรรมเดิม แตํคนสํวนใหญํมองไมํเห็น ในขณะที่
คนไทใหญํรุํนใหมํก็นิยมไปศึกษาตํอ ไปทางานในเมืองใหญํ เชํนเชียงใหมํ กรุงเทพ หากไมํคํอยพบเห็นคนชรา

7

ข๎อมูลจากสารานุกรมออนไลน์ เว็บไซต์ วิกิพีเดีย www.wikipedia.com เมื่อ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
~ ๓๖ ~

ในชุมชนเทําใดนัก เพราะคนชราที่นี่สํวนใหญํมีชีวิตอยูํในบ๎าน ไมํคํอยได๎มีบทบาททางการจัดการชุมชนที่
เปลี่ยนไป อีกทั้งลูกหลานก็ไมํคํอยอยากให๎คนชราออกจากบ๎านไปไหนเพราะรถราขวักไขวํ จะเดินไปมาก็ได๎แตํ
ละแวกใกล๎ๆ ไปวัด ไปตลาดก็มักจะมีลูกหลานไปสํงเพราะรถเยอะ ถนนแคบ คนเฒําเดินข๎ามถนน เดินบน
ฟุตบาทก็อาจจะพลาดล๎มอาจเกิดอันตราย คนไทใหญํที่นี่จึงนิยมดูแลปรนนิบัติผู๎สูงอายุโดยให๎ทํานอยูํที่บ๎าน
เป็นหลักมากกวํา



พิธีกั่นตอผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมือง
การกั่นตอของไทใหญํในเขตเมืองแมํฮํองสอน ถ๎าจะวํากันตามประเพณีแล๎ว ชํวงเวลาก็ไมํตํางจากที่

อื่นๆในประเทศไทย คือ มีกั่นตอผู๎สูงอายุสองครั้งตํอปี นั่นคือ เดือน ๕ และเดือน ๑๑ (เดือนเมษายนและเดือน
ตุลาคม) หรือกํอนวันขึ้นวัด ๑วัน คือชํวงเวลาตั้งแตํวันที่ ๑๔ – ๑๕ เมษายนของทุกปี และขึ้น ๑๔ ค่า เดือน
๑๑ ของทุกปี รายละเอียดตํางๆเทียบเคียงกับชุมชนปางหมูได๎เพราะเป็นชุมชนที่อยูํหํางกันไมํถึงสิบกิโลเมตร มี
วัฒนธรรมไทใหญํเป็นฐานมาตั้งแตํกํอรํางสร๎างชุมชนเหมือนกัน หากแตํกั่นตอในเขตเทศบาลเมืองนี้ มีการ
เปลี่ยนแปลงไปหลายด๎าน
"ปกติคนไทใหญ่เวลามีประเพณีหรือวันพระ ทุกคนมีงานอะไร ก็ต้องละทิ้งหมด เพื่อมาปฏิบัติ ทาตาม
ประเพณี แต่สมัยนี้เปลี่ยนไป บางคนไม่เข้าวัด ไม่กั่นตอ ปกติถ้าเป็นระดับป้าก็จะให้เด็กๆ ไปกั่นตอ แต่ถ้าเป็น
คนเฒ่าก็จะไปกั่นตอทั้งครอบครัว โดยการไปกั่นตอเฉพาะเครือญาติเท่านั้น" ครูชาวไทใหญํในเขตเทศบาลเมือง
คนหนึ่งบอก
สิ่งที่เห็นวําเปลี่ยนแปลง อยํางแรกคือ ความนิยมลดลง เนื่องจากหลายเหตุปัจจัย เชํน ผู๎ใหญํ (พํอแมํ
ลุงป้าน๎าอา ผู๎ปกครองที่ดูแลเด็ก) ยุํงอยูํกับการทางาน จนไมํมีเวลาเตรียมการ บางคนไปพักผํอนตํางจังหวัด,
"

เมื่อก่อนนั้นพอมีประเพณีกั่นตอ แต่ละคนก็จะอาบน้าแต่งตัวแต่งเสื้อผ้าใหม่ทั้งพ่อแม่ลูก " ผู๎สูงอายุ

คนหนึ่งให๎ข๎อมูล
ด๎านตัวเด็ก เยาวชนเอง ก็มีสิ่งจูงใจมากกวํา เชํน การเที่ยวเตรํ โลกสังคมออนไลน์ เกม การไปเรียน
พิเศษ , เทศบาลเอง หนํวยงานตํางๆในพื้นทีก็หันไปจัดงานรื่นเริงแบบไทย เลํนสาดน้า สํงเสริมการทํองเที่ยว
คนไทใหญํที่เป็นผู๎ประกอบการในเขตเทศบาลก็ไมํได๎หยุด เพราะเป็นชํวงทองที่ผู๎คนทุกสารทิศทั้งไทใหญํ
กะเหรี่ยง ลีซู ลาหูํ รวมถึงชาติพันธุ์อื่นๆเข๎าเมืองมาเที่ยวงานและจับจําย มิพักต๎องพูดถึงโครงสร๎างประชากรที่
~ ๓๗ ~

คนไทใหญํดั้งเดิมในพื้นที่มีน๎อยลงมากเมื่อเทียบกับไทใหญํตํางถิ่นที่ย๎ายเข๎ามา รวมถึงคนเมือง คนกลุํมชาติ
พันธุ์อื่นๆอีก จนกลายเป็นวําคนไทใหญํดั้งเดิมของที่นี่กลายเป็นคนชายขอบทางวัฒนธรรมในพื้นที่กั่นตอ
นอกเหนือไปจากความนิยมที่ลดลงเรื่อยๆแล๎ว สิ่งของที่นามาประกอบพิธีกั่นตอ ก็เปลี่ยนแปลงไป มี
สํวนที่คงไว๎เชํนเดิมก็ยังมี เชํน ธูปเทียน ข๎าวตอก ดอกไม๎ เงิน น้ามัน เครื่องใช๎สอยที่จาเป็น เสื้อผ๎า รองเท๎า
ผ๎าขาวม๎า แตํสิ่งของมีความหลากหลายเพิ่มขึ้น เชํน เครื่องดื่มชูกาลัง น้าหวานใสํสี ขนมกรุบกรอบ อีกทั้งการ
กั่นตอก็ไมํได๎จากัดเฉพาะบิดา มารดา ญาติผู๎ใหญํ และผู๎สูงอายุทีถือศีล นอนวัด (เรียก "พํอศีล แมํศีล")
เลือกกั่นตอใครก็ได๎ที่เคารพ นับถือ ที่มีอาวุโส

แตํ

บางทียังพบวํา คนไทใหญํที่ไมํมีบัตรประชาชนไทยที่มาขาย

แรงงานในเขตเทศบาล ก็มากั่นตอปราชญ์ชาวบ๎านชาวไทใหญํที่พวกเขาเคารพนับถือ ทั้งๆที่ไมํได๎รู๎จักกันเป็น
การสํวนตัว แตํเห็นปราชญ์ทํานนั้นในเวทีประชุม ในการออกรายการวิทยุก็มี
ในสํวนของกระบวนการกั่นตอ แม๎วําจะยึดชํวงเวลาตามประเพณีกาหนด แตํก็ไมํถึงกับตายตัวเสีย
ทีเดียว ชํางเสริมสวยชาวไทใหญํคนหนึ่งบอกกับนักวิจัยวํา
" ช่วงออกพรรษานี่ ก็กะจะไปกั่นตอพ่อแม่ที่ต่างหมู่บ้าน จริงๆต้องกั่นตอก่อนวันออกพรรษา คือ
ก่อนที่คนเฒ่าจะขึ้นวัด แต่สามีเธอไม่ว่างเลย ถ้าไปกั่นตอก็อยากจะไปกันทั้งครอบครัว นี่ก็เลยออกพรรษา
มาแล้ว ยังไม่ได้ไปเลย แต่ตอนนี้สามีเริ่มว่างแล้ว ก็เตรียมตัวจะไปกั่นตออยู่"
เธอยังเสริมด๎วยวํา
"เทศบาลเอาแต่เน้นเรื่องการจัดงานรื่นเริง มีขบวนแห่ มีขายของ ที่ไม่เกี่ยวกับกั่นตอเลย บางเรื่อง
อย่างกั่นตอหลวง อู้เฒ่าผู้แก่มารวมกันเพื่อให้คนมนชุมชนกั่นตอก็น่าจะทาได้ แต่เธอไม่เห็นว่าเทศบาลทาเรื่อง
นี้เลย ถ้ามีโอกาสก็อยากสะท้อนความเห็นด้วยเหมือนกันค่ะ"
ถ๎าจะถามวํา เด็ก เยาวชน มีสํวนรํวมในพิธีกั่นตออยํางไรบ๎าง ก็จะมีบางสํวนที่ไปทาพิธีกั่นตอแกํ
ผู๎สูงอายุ ที่เป็นญาติในครัวเรือนเป็นหลัก โดยพํอแมํผู๎ปกครองมอบหมายให๎ไปเป็นตัวแทน หรือไมํก็ไปพร๎อม
กันกับพํอแมํ เดินทางโดยรถมอเตอร์ไซต์เป็นหลัก เวลาไปแตํละครัวเรือนก็ตํางคนตํางไป อาศัยตามสะดวก
มากกวํา และนิยมใสํชุดธรรมดา ไมํนิยมใสํชุดไทใหญํ

~ ๓๘ ~

 ชีวิต ตัวตน เยาวชนไทใหญ่ในเขตเทศบาลเมือง
เยาวชนไทใหญํในเขตเทศบาลเมือง สํวนใหญํมาจากพื้นเพคนไทใหญํที่อื่นที่ย๎ายเข๎ามาอยูํในเขตนี้
ปัจจัยดึงดูดด๎านการศึกษามีผลมาก เพราะประชาชนสํวนมากอยากให๎ลูกหลานได๎โควต๎าเรียนในเมืองจึงย๎าย
ลูกหลานเข๎ามา ประกอบกับการรับจ๎าง หางานทาของพํอแมํที่ย๎ายเข๎ามาด๎วย เด็ก เยาวชนเหลํานี้มีวิถีชีวิตใช๎
เวลาสํวนใหญํหมดไปกับการเรียนในระบบปิด ซึ่งก็ตรงกับความคาดหวังของชุมชนและระบบการพัฒนากระแส
หลักของที่นี่
นอกจากจะเรียนหนังสือแล๎ว เด็กเยาวชนในเขตเทศบาลก็มีกิจกรรมทางสังคมอื่นๆที่หลากหลาย ถ๎า
เป็นเด็กโตก็มักจะเรียนพิเศษ อยํางกลุํมที่มีแกนนาครูนักพัฒนาก็จะพาเข๎าวัด ถวายน้าปานะ ทาความสะอาด
วัด จัดอบรมประจาปี มีกลุํมอาชีวะที่ชอบการแตํงรถ และกลุํมที่ชอบเรื่องการเต๎น บางกลุํมก็ตั้งวงซ๎อมเลํน
ดนตรีพื้นบ๎าน ดนตรีสากล โดยมีครูเป็นตัวเชื่อมประสาน แตํถ๎าจะถามถึงบทบาทหน๎าที่ในบ๎าน ในครัวเรือน
แล๎ว เด็ก เยาวชนก็ชํวยงานบ๎านบ๎างเล็กๆน๎อย เนื่องจากครอบครัวตั้งเป้าหมายไว๎ที่การศึกษาให๎เด็กเยาวชน
เป็นเรื่องหลักมากกวํามาก ประกอบกับการแขํงขันด๎านการศึกษาที่สูงในเมือง ทาให๎พํอแมํนิยมสํงลูกหลานไป
เรียนพิเศษ หรือไมํก็ตามใจให๎เงินไปเที่ยวเตรํอยูํในเมืองบ๎าง ดูทีวี ไปเลํนเกม ไปทากิจกรรมตํางๆอยํางที่
ยกตัวอยํางไว๎ข๎างต๎นนี้บ๎าง เพราะตัวพํอแมํเองก็ไมํมีเวลา อีกทั้งอาจจะขาดประสบการณ์ที่จะรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมสมัยใหมํที่เพียงพอ
ถ๎าเป็นกลุํมไทใหญํที่มีพื้นเพเดิมเป็นคนที่นี่ ลักษณะครอบครัวมักจะเป็นครอบครัวขยาย ซึ่งเหลือไมํกี่
ตระกูล ครอบครัวสํวนใหญํที่ย๎ายเข๎ามาปรับเข๎าสูํครอบครัวเดี่ยว ซึ่งพํอแมํมักไมํมีเวลาให๎ รวมไปถึงการที่เด็ก
เยาวชนไมํมีสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับผู๎คนในเขตเทศบาลแหํงนี้ โดยเฉพาะกลุํมเด็กไทใหญํที่ย๎ายมาอยูํตามหอพัก
เอกชน
"สังคมตอนนี้ทาให้ผู้ใหญ่รู้จักเด็กน้อยลง เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจ ซึ่งบางทีเด็กที่อยู่ข้างบ้าน
ผู้ใหญ่บางคนยังไม่เคยสนใจ ถึงจะมีกิจกรรมเกี่ยวเยาวชนที่หน่วยงานต่างๆจัดขึ้น แต่เวทีส่วนใหญ่ผู้ใหญ่คิดให้
ขนาดเวทีเด็กดอยที่จัดทุกปี ผู้ใหญ่ยังไม่ให้เด็กเป็นพิธีกรเลย" เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข อดีตแกนนาเด็ก เยาวชน
แมํฮํองสอนบอก
หลายครอบครัวที่พํอแมํแยกทาง แยกกันอยูํบ๎าง แตํงงานใหมํก็มี หรือพํอแมํไมํได๎อยูํกับเด็ก หากแตํ
ฝากไว๎กับเครือญาติ คนรู๎จัก รวมทั้งให๎มาอยูํตามหอพักในเมือง เหลํานี้สํงผลตํอการปรับตัว วิถีชีวิตของเด็ก
เยาวชนตามไปด๎วย
ปัญหาทางสังคมที่พบกับเด็ก เยาวชนไทใหญํที่นี่ก็มีอยูํไมํน๎อย ตั้งแตํเด็กไปติดเกม บริโภคนิยม สุรายา
เสพติด ตั้งครรภ์ในวัยเรียน การทะเลาะวิวาท รวมไปถึงการฆําตัวตาย นอกจากนี้ปัญหาเศรษฐกิจที่ทาให๎พวก
เขาต๎องหาทางออกด๎วยการค๎าสิ่งผิดกฎหมาย หรือผิดศีลธรรมก็มีพบเห็นอยูํเนืองๆ
~ ๓๙ ~

"เด็กยากจนจานวนมากมีโอกาสเข้ามาเรียนในเมือง แต่ไม่มีทุนค่าใช้จ่ายระหว่างเรียน จึงต้องหาทาง
ดิ้นรนให้มีชีวิตอยู่ได้ โดยไม่กล้าเปิดเผยตัว ทาให้ไม่รู้จะยื่นมือเช้าช่วยยังไง" บุคคลากรสาธารณสุขคนหนึ่ง
กลําว
ภาพรวมของสภาพการณ์ปัญหาเด็ก เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองนี้ อาจถือได๎วําเป็นพื้นที่ที่นําวิตก
ที่สุดพื้นทีห่ นึ่งในจังหวัดแมํฮํองสอน
 เงื่อนไขทางสังคมวัฒนธรรมในการใช๎พิธีกั่นตอของเยาวชนไทใหญํเทศบาลเมือง
เยาวชนไทใหญํในเขตเทศบาลเมืองมาจากหลายแหํง ทั้งจากที่มีภูมิลาเนาเดิมอยูํที่นี่ และมาจากชุมชน
อื่นที่ย๎ายตามผู๎ปกครองเข๎ามาหางานทาบ๎าง ย๎ายเข๎ามาเรียนหนังสือบ๎าง โครงสร๎างทางสังคมของเยาวชนไท
ใหญํในเขตเมืองนี้จึงเป็นครอบครัวที่อยูํกระจัดกระจายหํางจากญาติพี่น๎องตลอดจนผู๎เฒําผู๎แกํ หลายครอบครัว
พํอแมํแยกทางกัน ไปมีครอบครัวใหมํ ทั้งกลไกเชิงสถาบัน เชํน ปราชญ์ชาวบ๎าน พระสงฆ์ก็ไมํสามารถต๎าน
กระแสการพัฒนาจากรัฐและระบบทุนนิยม การที่พํอแมํ ผู๎ปกครองยังต๎องงํวนอยูํกับการทามาหาเลี้ยงชีพใน
เมืองซึ่งมีการแขํงขันสูง การประกอบกั่นตอตามจารีตที่ต๎องอิงอาศัยการจัดการรํวมกันของคนสามรุํน จึงเป็น
เรื่องยากลาบาก และแม๎วําความเชื่อเรื่องความกตัญญูรู๎คุณผู๎สูงอายุจะยังคงมีอยูํ แตํในแงํของความสัมพันธ์ที่
คนเฒําคนแกํจะมีอานาจในการจัดการให๎เด็ก เยาวชน เข๎าถึงที่ดิน เข๎าถึงทรัพย์สินตํางๆ ได๎กลายเป็นสิ่งที่ไมํ
คํอยมีความหมายแล๎ว เพราะพํอแมํและตัวเยาวชนเองมักเลือกที่จะใช๎ชํองทางอาชีพอื่นๆ เชํน ไปรับราชการ
ไปเป็นพนักงานบริษัท หรือเป็นลูกจ๎างกินเงินเดือน มากกวําจะไปเป็นเกษตรกรใช๎ที่ดินทากินเหมือนคนรุํนกํอน
ประกอบกับกระบวนการที่รัฐมุํงเน๎นให๎งานสงกรานต์เลียนแบบการจัดที่สํวนกลาง คือ เน๎นงานรื่นเริง จับจําย
ใช๎สอย บริโภคนิยม และนาเอาเรื่องรดน้าดาหัวเข๎ามาครอบประเพณีกั่นตอ ทาให๎เยาวชน คนรุํนใหมํ ที่มีใจ
ชอบงานรื่นเริงอยูํเป็นทุน ใช๎เวลาชํวงสงกรานต์ไปกับงานรื่นเริง และอาจจะมีไปรดน้าดาหัวครู อาจารย์บ๎าง
แตํกั่นตอคนเฒําคนแกํนั้นได๎ลางเลือนไปมาก
 มุมมองเยาวชนเทศบาลเมือง ตํอพิธีกั่นตอ
เยาวชนมองวํา กั่นตอเป็นประเพณีที่ดีงาม และสมควรสืบทอด เด็ก เยาวชนที่ไปกั่นตอในเขตเทศบาล
พอใกล๎ถึงวันกั่นตอก็ไมํมีการนัดแนะหรือพูดเรื่องการกั่นตอในกลุํมเพื่อนวัยเดียวกัน เพราะสํวนใหญํเวลาพวก
เขาไปกั่นตอก็จะไปกับพํอแมํ พวกเขาเห็นวําประเพณีกั่นตอเริ่มมีการทาน๎อยลง เนื่องจากมีพํอแมํหลายคนที่มี
ภารกิจต๎องทางานเลยไมํมีเวลามาเตรียมของกั่นตอให๎ แล๎วเทศบาลก็ไมํได๎มาหนุนเสริมอะไร อาจจะเป็น
~ ๔๐ ~

เพราะวําเป็นการทาบุญ เป็นความตั้งใจสํวนบุคคลมากกวํา คือมองวําเป็นกิจกรรมที่ใครๆก็ทาได๎ ถ๎าตั้งใจจริง
แตํก็มีหลายอยํางที่เป็นอุปสรรค อาทิ ทุกคนจะใช๎จักรยานยนต์ในการไปกั่นตอคนเฒํา ทาให๎เสี่ยงตํอการเกิด
อุบัติเหตุ ตรงนี้ พวกเขาเสนอวํา สาหรับการใช๎รถจักรยานยนต์ไปกั่นตอนั้น ก็นําจะใช๎สาหรับคนที่ไปไกลๆ
สํวนคนที่อยูํใกล๎ก็ควรจะเดินไปดีกวําปลอดภัย กวํา
เยาวชนหลายคน เคยไปกั่นตอเฉพาะตอนเด็ก ครั้งเป็นวัยรุํนก็หํางหายไป
"ผมย้ายเข้ามาอยู่เขตเทศบาลสิบกว่าปี แม่เป็นคนขุนยวมมีญาติพี่น้องอยู่ที่อาเภอขุนยวม บางปีก็พ่อ
แม่ไปกั่นตอญาติที่ขุนยวมบ้าง ส่วนญาติฝ่ายพ่ออยู่ที่บ้านกุงไม้สักในเมืองแม่ฮ่องสอน (นอกเขตเมือง) ญาติที่
บ้านกุงไม้สักนี้จะไปกั่นตอบ่อยหน่อยเพราะอยู่ใกล้กว่า ตอนเด็กๆ มีไปกั่นตอกับพ่อแม่บ้าง แต่พอโตเป็นวัยรุ่น
ไม่ได้ไปเลย เพราะว่ามัวแต่ไปเที่ยวกับเพื่อน ไม่ค่อยได้สนใจเรื่องประเพณีเท่าไหร่" วัยรุํนคนหนึ่งยอมรับ
นอกจากเยาวชนไทใหญํในเขตเทศบาลเมืองจะนิยมไปเที่ยวเลํนสาดน้าและรํวมงานรื่นเริงในชํวง
เทศกาลตามที่รัฐจัดขึ้นมากกวํา จากการสัมภาษณ์ก็พบวํา

บางครั้งเด็กๆไปกั่นตอก็ขี้เกียจตอบคาถามแกํ

คนชรา บางทีคนเฒําถามโนํนถามนี่เลยรู๎สึกราคาญ โดยเฉพาะวัยรุํนผู๎หญิงในเขตเมืองเพราะถือวําเป็นเรื่อง
สํวนตัว เชํน มีแฟนยัง เมื่อไหรํจะแตํงงาน พวกเธอจะรู๎สึกอึดอัดที่โดนคาถามเชํนนี้
"บางทีคนเฒ่าให้พรยาวเกินเด็กๆ ขี้เกียจนั่งฟัง" เด็กวัยรุํนคนหนึ่งวํา
บางกรณี ระหวํางกั่นตอ ผู๎ใหญํก็มีการพูดสํอเสียดจากการที่พํอแมํหรือญาติไมํถูกกัน นินทาฝ่ายตรง
ข๎ามให๎ฟัง ซึ่งเด็ก เยาวชน ก็ไมํชอบ และในบางครอบครัวที่พํอแมํแตํงงานใหมํ เด็กๆ ไมํชอบแมํเลี้ยงหรือ
พํอเลี้ยงของตนเอง จึงเกิดการตํอต๎านไมํอยากกั่นตอ ก็มี
ทั้งนี้ เด็กวัยรุํนบางคนก็ให๎ความเห็นเกี่ยวกับพิธีกั่นตอในเขตเทศบาลเมืองวําไมํต๎องปรับอะไรก็ได๎ ที่
ปฏิบัติกันอยูํนั้นก็ดีอยูํแล๎ว
การแทรกแซงทางวัฒนธรรมของรัฐในการจัดงานกั่นตอ
ในที่นี้ ขอกลําวโดยรวมทั้งสามชุมชน ซึ่งอยูํในบริบทการพัฒนาโดยรัฐเดียวกันวํา การเข๎ามาของรัฐใน
นามการพัฒนาในพื้นที่แมํฮํองสอน โดยเฉพาะในชํวงการพัฒนาพื้นที่ชายแดน (การควบคุมปกครองภายใต๎
กรอบคิดด๎านความมั่นคงแบบรัฐชาติ) ตั้งแตํชํวงปี 2510 และถมทับด๎วยการสํงเสริมนโยบายการทํองเที่ยว นับ
~ ๔๑ ~

แตํปี 40 เป็นต๎นมา ได๎ทาให๎ข๎าราชการ ซึ่งหมายรวมถึงข๎าราชการสํวนกลาง และข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นอยําง
อบต. เทศบาล กลายเป็นกลุํมที่มีอานาจในด๎านการปกครองขึ้นในพื้นที่ และสร๎างเสริมอานาจทางสังคมผําน
รูปแบบตํางๆ เชํน ผํานทางการแตํงงานกับคนท๎องถิ่น โดยเฉพาะกับคนไทใหญํ ในขณะเดียวกัน คนท๎องถิ่น
(ไทใหญํ และกลุํมชาติพันธุ์อื่นๆ) ก็ถูกครอบงาให๎กลายเป็นตัวแทนระบบอานาจรัฐผํานการแปลงสภาพ (โดย
ระบบการศึกษา , ระบบการเลือกตั้ง , แตํงตั้ง) ให๎เป็นข๎าราชการหนํวยงานตํางๆ เชํน หนํวยงานทางด๎าน
มหาดไทย (กานัน ผู๎ใหญํบ๎าน สมาชิกองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น , เจ๎าหน๎าที่สานักงานที่วําการอาเภอ ,
อาสาสมัครรักษาดินแดน), ด๎านสาธารณสุข (อาสาสมัครสาธารณสุข , เจ๎าหน๎าที่อนามัย , พยาบาล) , ด๎าน
การศึกษา (ครู , ผู๎ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก) ข๎าราชการจึงเป็นกลุํมชนที่มีอานาจทั้งในแงํของอานาจทาง
การเมือง อานาจทางเศรษฐกิจ (มีเงินงบประมาณ) และมีกาลังซื้อ (เงินเดือนและรายได๎ เบี้ยใบ๎รายทาง
คําธรรมเนียมตํางๆ)
นอกจากนี้ ภายใต๎บริบทของแมํฮํองสอนที่กลไกและหลักเกณฑ์การจัดการโดยชุมชนท๎องถิ่นเริ่มเสื่อม
ทรามลงและนับวันต๎องพึ่งพิงหลักกฎหมายในการจัดการความขัดแย๎งทั้งในด๎านสิทธิทางทรัพยากร สิทธิทาง
วัฒนธรรม สิทธิทางเพศ รวมถึงสิทธิในรูปแบบตํางๆมากขึ้น ข๎าราชการจึงกลายเป็นกลุํมที่ไมํ เพียงแตํมีอานาจ
ทางการเมือง อานาจทางเศรษฐกิจ (มีเงินงบประมาณ) และมีกาลังซื้อ แตํยังรวมไปถึงอานาจทางสังคม
(ความมีหน๎ามีตา การได๎รับการยอมรับ ความเกรงใจจากทุกฝ่าย ความสามารถในการตํอรองเมื่อเกิดกรณี
พิพาทในเรื่องตํางๆที่กลําวมาแล๎ว ดังจะเห็นได๎จากการที่ชาวบ๎านที่นี่จะพยายามสํงเสริมให๎ลูกเรียนจบสูงๆเพื่อ
สอบบรรจุเข๎ารับราชการหรือแม๎แตํสนับสนุนให๎ลูกหลานแตํงงานกับข๎าราชการมากกวําอาชีพอื่นๆ
เมื่อข๎าราชการเป็นกลุํมทางสังคมที่มีอานาจเพิ่มขึ้นและอานาจนั้นก็ผูกพันกับขนบแบบแผนข๎าราชการ
สํวนกลางที่ยึดถือประเพณีตํางๆโดยเอากรุงเทพเป็นศูนย์กลางแนวคิดและแนวทางปฏิบัติ สํงผลให๎การจัดงาน
สงกรานต์ในแมํฮํองสอน มีการปรับเปลี่ยน ถูกแทรกแซงจากความหมายใหมํที่รัฐทามาจากสํวนกลาง เริ่มจาก
มีการนาเอาพิธีรดน้าดาหัวขอพรในหมูํข๎าราชการหนํวยงานตํางๆเข๎ามากํอน จากนั้น เกิดการเอาอยํางมาสูํ
กานัน ผู๎ใหญํบ๎าน และเทศบาล อบต. โดยเฉพะในชํวงการสํงเสริมแมํฮํองสอนให๎เป็นเมืองทํองเที่ยวในชํวงปี
2540 เป็นต๎นมา องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรํวมกับหนํวยงานสํวนกลาง เชํน สานักงานจังหวัด สานักงาน
อาเภอตํางๆ การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย ก็ได๎พยายามจัดงานเทศกาลสงกรานต์ตามแบบสํวนกลาง และให๎
มีการรดน้าดาหัวหมูํแบบสํวนกลางเข๎ามา โดยนาเอาคาวํา "กั่นตอ" เข๎ามาเชื่อมกับ "รดน้าดาหัว" ออกเป็นงาน
ระดับจังหวัด / อาเภอ และประชาสัมพันธ์เป็นสื่อกระจายขําวสารไปทั่ว เป็นรูปแบบกั่นตอที่รัฐจัดขึ้น ใน
ลักษณะการกั่นตอผู๎นา ซึ่งเป็นแคํการนาคาและสัญลักษณ์บางอยํางของชาวไทใหญํเชํน เสื้อผ๎า มาใสํไว๎เฉยๆ

~ ๔๒ ~

ภาพประชาสัมพันธ์งานสงกรานต์เทศบาลเมืองแมํฮํองสอน ปี ๒๕๕๘

ภาพงานพิธีรดน้าขอพร กั่นตอ ผู๎วําราชการจังหวัดแมํฮํองสอน ปี ๒๕๕๗
ภาพจาก : http://www.maehongson.go.th/index.php/dailyevent/768-2014-04-29-09-44-37

~ ๔๓ ~

การรดน้าดาหัว อบต. สบป่อง ๒๕๕๗
ภาพจาก https://www.facebook.com/องค์การบริหารสํวนตาบลสบป่อง

~ ๔๔ ~

การรดน้าดาหัว อบต. ปางมะผ๎า ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นตาบลใกล๎เคียงกับบ๎านสบป่อง
ภาพจาก http://www.pangmapha.org/index.php?mo=18&catid=264127

การเผยแพรํความหมายของพิธีกั่นตอโดยรัฐผํานทางสื่อโทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต
ภาพจาก www.youtube.com
~ ๔๕ ~

การกั่นตออีกแบบที่รัฐโดยเฉพาะองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นนิยมจัดในรอบสิบปีที่ผํานมาก็คือ
ผู๎สูงอายุ , โดยมีลักษณะเหมือนการรดน้าดาหัวแบบไทยภาคกลาง และมีการมอบสิ่งของสงเคราะห์แกํ
คนชรา เหมือนที่ออกขําวทางโทรทัศน์ทั่วไป (ตามรูป)

ภาพผู๎วําราชการจังหวัดรํวมกับเหลํากาชาดจังหวัดแมํฮํองสอนทาพิธี "กั่นตอ" แกํกลุํมผู๎สูงอายุในปี ๒๕๕๖
ที่มา http://www.maehongson.go.th/index.php/dailyevent/469-2013-04-22-12-02-29
~ ๔๖ ~

นอกจากนี้แล๎ว ในชํวงกระแสการทํองเที่ยว โดยเฉพาะในชํวงห๎าปีที่ผํานมา ภาครัฐเองก็พยายามนา
เรื่อง กั่นตอ ไปเป็นกิจกรรรมประกอบให๎เกิดแรงดึงดูดแกํนักทํองเที่ยว เพื่อนารายได๎เข๎าสูํรัฐอีกด๎วย

การสร๎างความหมายใหมํด๎านการทํองเที่ยวให๎กับพิธีกั่นตอโดยรัฐ
ผํานทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและอินเตอร์เน็ต
ที่มา http://lampang.prdnorth.in.th/ct/news/showprint.php?ID=150214165639

~ ๔๗ ~

จากข๎อมูลดังกลําว เราจึงเห็นการสร๎างและชํวงชิงความหมายของรัฐที่พยายามนิยามงานกั่นตอเสีย
ใหมํ วําเป็นสํวนหนึ่งของการรดน้าดาหัวแบบไทยๆ โดยลดทอนแบบแผนธรรมเนียมคุณคําของความเป็นไท
ใหญํลงไป ซ้าตํอมายังนาไปผนวกและดัดแปลงให๎เข๎ากับกิจกรรมการทํองเที่ยวโดยมิได๎ปรึกษาหารือ หรือมี
กระบวนการสร๎างการมีสํวนรํวม ประชาพิจารณ์หาความเห็นจากประชาชนคนไทใหญํที่เป็นเจ๎าของวัฒนธรรม
นี้มากํอน
และการชํวงชิงความหมายนี้ ก็เป็นไปเพื่อให๎รัฐเข๎าถึงทรัพยากร ซึ่งในที่นี้ได๎แกํ ๑
. การใช๎งบประมาณ
โดยการอ๎างเรื่องการอนุรักษ์สํงเสริมวัฒนธรรมท๎องถิ่น การจัดสวัสดิการแกํผู๎สูงอายุ ๒
. รายได๎จากการ
ทํองเที่ยว เป็นต๎น ๓ . การสร๎างเครือขํายทางสังคมตํางๆ ในลักษณะระบบอุปถัมป์ ซึ่งถือได๎วํามีผลกระทบตํอ
การรับรู๎และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนแมํฮํองสอนในวงกว๎าง
อยํางไรก็ตาม ในขณะที่รัฐเข๎ามาสร๎าง
/ชํวงชิงความหมายเรื่องการกั่นตอ ผํานนโยบายการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการสํงเสริมการทํองเที่ยว การผนวกกลืนประชาชนให๎เป็นกลไกของรัฐ และการ
สื่อสารมวลชน ฝ่ายภาคประชาสังคมและภาคประชาชนเองก็ไมํได๎หยุดนิ่ง มีความพยายามสื่อสารสร๎างความ
เข๎าใจโดยใช๎สื่อวิทยุ และเฟสบุ๏คบ๎าง โดยเฉพาะแกนนาด๎านวัฒนธรรมไทใหญํอยํางประธานสภาวัฒนธรรม แตํ
ก็เป็นไปในลักษณะปัจเจก ขาดพลังกลุํม ในสํวนชาวบ๎านคือ ผู๎สูงอายุบางกลุํมในทั้งสามชุมชนเลือกที่จะตอบโต๎
โดยการนิ่งเฉย ไมํเข๎ารํวมกิจกรรม "กั่นตอ" ที่หนํวยงานภาครัฐจัดขึ้น
ในขณะที่รัฐเข๎ามาสร๎าง
/ชํวงชิงความหมายเรื่องการกั่นตอในพื้นที่ดังกลําว ด๎านการศึกษาสมัยใหมํ ก็
ไมํมีการเสริมสร๎างเรียนรู๎ด๎านวัฒนธรรมเกี่ยวกับพิธีกั่นตอนี้เลย เยาวชนที่อยูํในชุมชนเองมีระยะหํางทางสังคม
กับผู๎อาวุโสมากขึ้น ทาให๎พวกเขาอยูํในโลกที่มีกั่นตอในความหมายตํางๆ ทั้งจากความหมายที่รัฐสร๎างขึ้น และ
ความหมายที่มีอยูํเดิมในจารีต ซึ่งในลาดับตํอไปจะได๎ทาการวิเคราะห์ถึงรูปแบบและเงื่อนไขทางสังคม
วัฒนธรรมที่สํงผลให๎เยาวชนไทใหญํเลือกที่จะสร๎างและชํวงชิงความหมายเกี่ยวกับพิธีกั่นตอในชุมชนที่ตํางกัน
ออกไป

~ ๔๘ ~

บทวิเคราะห์
ถ๎าเรามองชุมชนในฐานะที่เป็นพื้นที่ที่คนหลากหลายกลุํมมีความสัมพันธ์เชิงอานาจกัน เมื่อพิจารณา
ภายใต๎บริบทการพัฒนาประกอบ ก็จะสามารถวิเคราะห์ได๎วํา การพัฒนาไปสูํความเป็นเมืองที่นาโดยรัฐและ
ระบบการค๎า การลงทุน โดยที่รัฐเองมุํงการพัฒนาแบบรวมศูนย์อานาจ ใช๎นโยบายการพัฒนาและระบบ
ราชการสํวนกลางเป็นเครื่องมือทั้งในทางตรงผํานการใช๎กฎหมายและทางอ๎อมผํานทางการแทรกแซงทาง
วัฒนธรรมในการควบคุปกครองคนกลุํมชาติพันธุ์ตํางๆ ซึ่งมีทั้งลักษณะเบียดขับและผนวกคนชาติพันธุ์ตํางๆเข๎า
ไปเป็นพวก ด๎านเบียดขับก็ อาทิ เชํน โดยการใช๎กฎหมายป่าไม๎ การจัดการที่ดินที่ไมํยอมรับหลักสิทธิชุมชนที่มี
อยูํเดิม การผนวกรวมก็อยํางเชํน การดึงเอาผู๎นาตามจารีตประเพณีและคนรุํนใหมํๆเข๎าไปเป็นบุคลากร เข๎าไป
เป็นหน๎าที่ ข๎าราชการของรัฐ การสร๎างระบบการศึกษาสมัยใหมํเพื่อป้อนคนเกํงเข๎าไปรับใช๎สํวนกลาง โดยไมํ
ตระหนักถึงการพัฒนาแบบมีสํวนรํวม หากแตํเป็นไปเพื่อมุํงสูบทรัพยากรเข๎าไปเลี้ยงระบบตัวเองนั้น เกิดขึ้นใน
จังหวัดแมํฮํองสอนมาช๎านานแล๎ว ยังคงกระทาเรื่อยมาอยํางตํอเนื่อง
การแทรกแซงทางวัฒนธรรม ผํานการนารูปแบบการรดน้าดาหัวจากสํวนกลางเข๎ามาทางระบบ
ราชการและผู๎นาสมัยใหมํ การสนับสนุนทั้งนโยบาย งบประมาณ การสื่อสารมวลชน ในการนาเอางานประเพณี
สงกรานต์ และงานรื่นเริงตํางๆมาซ๎อนทับลงไปทาให๎ประเพณีสงกรานต์ตามแบบชาวไทใหญํเสื่อมคลายลง โดย
พิธีกั่นตอซึ่งเป็นพิธีสาคัญในงานนี้ก็ถูกกระทบอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎ นอกจากกั่นตอที่มีอยูํเดิมในแบบพื้นบ๎านจะ
ไมํได๎รับการสนับสนุนจากรัฐแล๎ว ยังถูกหยิบยืมคาไปใช๎เพื่อผนวกให๎คนไทใหญํและเด็ก เยาวชน คนรุํนใหมํ
เกิดความคุ๎นเคยเพื่อให๎วางใจในการทางานภายใต๎การควบคุมปกครองของรัฐงํายขึ้น

นอกจากนี้ยังมีการ

ขยายตัวของการค๎า ระบบทุนนิยมโดยรัฐ ทั้งหมดนี้สํงผลสาคัญตํอการปรับเปลี่ยนโครงสร๎างและรูปแบบ
ความสัมพันธ์ของผู๎คนไทใหญํในทั้งสามชุมชน
ด๎านโครงสร๎าง การพัฒนาสูํความเป็นเมืองศูนย์กลางราชการและการค๎า สํงผลตํอโครงสร๎างประชากร
ทั้งสามพื้นที่ ถึงแม๎วําทั้งสามเป็นชุมชนที่มีสังคมวัฒนธรรมไทใหญํอยูํเป็นฐานหลัก แตํตํอมามีการพัฒนาความ
เจริญจากภายนอกก็ดี ในก็ดี ทาให๎เกิดเป็นศูนย์กลางความเจริญขึ้น ทั้งชุมชนเทศบาลเมือง ที่เป็นศูนย์กลาง
ความเจริญในระดับจังหวัด (ซึ่งขยายความเป็นเมืองไปยังชุมชนปางหมูที่อยูํหํางกันหกกิโลเมตร) ชุมชนสบป่อง
ที่เป็นศูนย์กลางความเจริญในระดับอาเภอ ในแงํนี้ ชุมชนเทศบาลเมืองกับชุมชนสบป่องมีลักษณะทาง
ประชากรคล๎ายคลึงกันคือคนภายนอกย๎ายเข๎ามาอยูํมาก แตํในรายละเอียด ในเขตเทศบาลเมืองนั้น คนไทใหญํ
ตํางถิ่น รวมถึงคนไทยพื้นราบเข๎ามาอยูํเยอะ สํวนชุมชนสบป่องนั้น แม๎คนไตนอก หรือคนไทใหญํที่ยังไมํได๎รับ
สัญชาติไทย คนไทใหญํที่เพิ่งอพยพมาจากพมํา รวมทั้งลีซูจะเริ่มเข๎ามามากขึ้น แตํยังคงรักษาพิธีกั่นตอไว๎ได๎
~ ๔๙ ~

มากกวํา เพราะคนเหลํานั้นยังยึดโยงกันอยูํด๎วยฐานความสัมพันธ์ที่รู๎จักมักคุ๎นกันมากํอน มีประวัติศาสตร์
ท๎องถิ่นรํวมกันมานาน และยังมีคนพื้นเพที่อาศัยอยูํในชุมชนเป็นสัดสํวนจานวนมาก ในขณะที่คนในเขต
เทศบาลมีพลวัตการเข๎า-ออกสูง คนพื้นเพที่อาศัยอยูํในชุมชนเป็นสัดสํวนจานวนน๎อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับ
ชุมชนอื่นๆในพื้นที่ศึกษา สํวนชุมชนปางหมู ผู๎คนชาวไทใหญํพื้นเพตระกูลดั้งเดิม ยังอยูํที่นี่เป็นสํวนใหญํ ที่ย๎าย
ออกไปก็เป็นกลุํมหนุํมสาว กลุํมเยาวชน ที่ออกไปชั่วคราวด๎วยเหตุหน๎าที่การงาน และการศึกษา
สํวนรูปแบบความสัมพันธ์ ในชุมชนเทศบาลเมือง เป็นพื้นที่ที่คนไทใหญํถึงจะมีจานวนมากเมื่อเทียบ
กับประชากรสํวนใหญํในเขต แตํก็เป็นไทใหญํที่ไมํได๎มีความเป็นชุมชนที่พึ่งพาทรัพยากรการผลิตรํวมกัน เชํน
ไมํได๎มีสานึกรํวมของการใช๎ที่ดิน ใช๎ป่า ใช๎แมํน้า ลาน้า รํวมกัน หากแตํรํวมกันบนฐานการแลกเปลี่ยน รวมถึง
เป็นชุมชนของการบริโภคที่มีนัยยะของความเป็นปัจเจกอยํางเห็นได๎ชัด จะเห็นได๎วํางานเทศกาล
ศิลปวัฒนธรรมตํางๆที่จัดขึ้นในเขตเทศบาล จึงเป็นพิธีที่เน๎นไปในทางแขํงขัน ประกวดประชัน ตามมาด๎วยการ
บริโภคสินค๎าและบริการ เพื่อขยายฐานการค๎า การตลาดเป็นหลัก (พิธีที่ไมํเน๎นการค๎า การตลาด ไมํเน๎นแอบ
แฝงเรื่องการเมือง ก็มี อยํางเชํน การไหว๎ผีเจ๎าเมือง หรือพิธีกั่นตอที่วํานี้ แตํก็จะไมํได๎รับความนิยม) ในขณะที่
อีกสองชุมชน ก็มีลักษณะดังกลําวเชํนกัน แตํไมํมากเทํา อยํางชุมชนสบป่องนั้น ถึงผู๎คนจะหลากหลายเผํา แตํ
อานาจรัฐก็ยังไมํได๎เข๎ามาจัดการเข๎มข๎นเทํา ชุมชนสบป่องยังคงความเป็นชุมชนที่มีการเคารพปราชญ์ชาวบ๎าน
มีการรํวมดูแลแหลํงน้า การจัดการที่ดิน การจัดการความขัดแย๎งในกลุํมและระหวํางกลุํมชาติพันธุ์โดยอาศัยผู๎
อาวุโสที่ชาวบ๎านยอมรับ ชุมชนปางหมูเองก็ยังคงเหลือสิ่งเหลํานี้อยูํ แม๎จะคลอนแคลนไปบ๎างเชํนกัน
บริบทการพัฒนาที่สํงผลตํอการปรับโครงสร๎างและรูปแบบความสัมพันธ์เชิงอานาจในชุมชนเหลํานี้
สํงผลตํอวิถีการดาเนินชีวิตของเยาวชนไทใหญํอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎ เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองแม๎จะมี
ความรู๎สึกชื่นชมในประเพณีกั่นตอ แตํด๎วยวิถีชีวิต ไมํวําจะเป็นการแขํงขันศึกษาเลําเรียน การที่ความสัมพันธ์
เหินหํางจากพํอแมํที่สาละวนกับการทามาหาเงินเลี้ยงชีพ การที่สภาพแวดล๎อมที่เต็มไปด๎วยความเป็นเมือง
ความทันสมัยที่เพิ่มขึ้นอยํางรวดเร็ว สภาพแวดล๎อมที่หลํอหลอมบุคลิกภาพแบบปัจเจกนิยม ( individualism) การ
สํงเสริมการจัดประเพณีรื่นเริงสงกรานต์ที่ทับซ๎อนกับวันจัดพิธีกั่นตอ ในขณะที่กั่นตอกลับไมํได๎รับการสํงเสริม
สะท๎อนภาพนโยบายของรัฐที่มุํงสํงเสริมความเป็นชาติพันธุ์ในประเพณีที่มีมูลคําเพิ่มทางเศรษฐกิจและผล
คะแนนเสียงทางการเมืองเป็นสาคัญ ทาให๎พิธีที่แสดงอัตลักษณ์ความเป็นชาติพันธุ์ในระดับครอบครัวเครือญาติ
อยํางกั่นตอ ถูกจากัดแคบลงๆ จนเยาวชนรุํนใหมํไมํอยูํในเงื่อนไขที่จะปฏิบัติพิธีนี้งํายๆ
นอกจากนี้ สภาพการใช๎ชีวิตในสังคมเมือง คนเฒําคนแกํ ถ๎าไมํมีความรู๎ในเชิงวิชาการ หรือตํอยอดกับ
งานพัฒนาเศรษฐกิจสมัยใหมํได๎ ก็จะกลายเป็นคนที่ไมํมีคุณคําในสังคม และเป็นภาระ ไมํเกี่ยวข๎องสัมพันธ์กับ
~ ๕๐ ~

ความก๎าวหน๎าในฐานะ หน๎าที่การงาน สถานภาพสังคมของคนรํวมสมัย วิธีคิดเกี่ยวกับคนชราหรือความหมาย
เชํนนี้ได๎สํงผํานการพัฒนา โดยเฉพาะในรูปการศึกษามายังเยาวชน ทาให๎พวกเขาเห็นคุณคําของผู๎สูงอายุลดลง
อีกด๎วย

แรงต้านทานและการตอบโต้ต่อการแทรกแซงความหมายของรัฐ
จากความหมายที่รัฐพยายามสร๎างขึ้นโดยมีนัยยะวําพิธีกั่นตอเป็นเรื่องของการรดน้าดาหัว ขอขมาและ
ขอพรใครก็ได๎ที่เป็นผู๎สูงอายุ รวมไปถึงหัวหน๎าหนํวยงานตํางๆ ทั้งๆที่กั่นตอของไทใหญํแตํเดิมนั้น ผู๎เฒําผู๎แกํ
ต๎องนอนวัด เป็น "พํอศีล แมํศีล" คือถือศีลแปดแล๎ว ถึงจะมีสิทธิกั่นตอ เพราะถือวําเป็นบุคคลที่ควรเคารพยก
ยํอง เพราะอยูํวัดรับศีลแปด อยูํบ๎านก็จะถือศีลห๎า ผู๎ถือศีลคือผู๎ที่ควรเคารพนับถือ จึงควรไปกั่นตอ นอกจากนี้
ยังมีองค์ประกอบของสิ่งของ เชํน ไมํใชํน้าส๎มป่อยไมํมีการนาน้ามาใสํมือ ใสํหัวเหมือนรดน้าดาหัว และยังมี
ลาดับขั้นของการกั่นตอตามกลุํมคน คือ จากผู๎สูงอายุในบ๎าน ชุมชน ไปยังพระสงฆ์ ผู๎นาชุมชน และเจ๎าเมือง
อันเป็นลักษณะที่ตํางไปจากวัฒนธรรมไทยภาคกลาง ถ๎าเทียบผลการเปลี่ยนแปลงในชุมชนพื้นที่ศึกษาทั้งสาม
แล๎ว พบวําชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด รองลงมาคือชุมชนบ๎านสบป่อง อาเภอปาง
มะผ๎า และที่คงรักษาประเพณีกั่นตอแบบเดิมไว๎ได๎มากกวําพื้นที่อื่น คือ ชุมชนบ๎านปางหมู
เหตุที่ชุมชนปางหมูยังคงรักษารูปแบบ คุณคํา ความหมายของพิธีกั่นตอไว๎ได๎มาก ทั้งที่ตั้งอยูํไมํไกล
จากศูนย์กลางอานาจรัฐและความเจริญทางวัตถุในเขตเมืองแมํฮํองสอนนั้น ด๎วยเงื่อนไขหลายประการ
ประการแรก คือการที่ชุมชนมีทุนทางสังคมสูง วําจะเป็น เครือขํายผู๎สูงอายุ พระสงฆ์ ปราชญ์ชาวบ๎าน มี
โครงการวิจัยที่เน๎นการมีสํวนรํวมในชุมชน มีประวัติศาสตร์ท๎องถิ่นที่ยาวนาน มีศูนย์วัฒนธรรม อีกทั้งผู๎บริหาร
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎ความสาคัญกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทใหญํ ประการที่สอง โครงสร๎าง
ประชากรและครอบครัว คํอนข๎างเป็นเอกภาพ คือ สํวนมากเป็นชาวไทใหญํที่ตั้งรกรากมาแตํเดิม และอยูํเป็น
รูปแบบครอบครัวขยาย ทาให๎สามารถสืบทอดประเพณีจากรุํนสูํรุํนได๎อยํางตํอเนื่อง ตํางจากเขตเทศบาลเมือง
ที่มีผู๎คนร๎อยพํอพันแมํอพยพเข๎ามา มีพลวัตของการเคลื่อนย๎ายประชากรทั้งเข๎าและออกสูง นอกจากนี้ยังมี
ลักษณะความสัมพันธ์เชิงอานาจระหวํางเยาวชนกับผู๎สูงอายุที่เชื่อมโยงเอื้อตํอการเข๎าถึงปัจจัยการผลิตเหลืออยูํ


การสร้าง/นิยามความหมายของเด็กเยาวชนไทใหญ่ในพิธีกั่นตอแต่ละพื้นที่

ด๎วยเงื่อนไขความสัมพันธ์เชิงอานาจแบบเมืองสมัยใหมํ ที่เชื่อมโยงคนเข๎าด๎วยกันบนวิถีการค๎า การ
บริโภค วิถีชีวิตแบบแขํงขัน การศึกษาแบบชิงความเป็นเลิศ ระบบการพัฒนาสังคมทีสร๎างวิถีแบบตัวใครตัวมัน
มากขึ้น ได๎ฉีกโลกของเยาวชน ออกไปจากโลกของผู๎สูงอายุ แม๎กระนั้นก็ยังมีการกั่นตอคนเฒําคนแกํหลงเหลือ
~ ๕๑ ~

อยูํบ๎าง จากการวิเคราะห์พบวํา ด๎วยบริบทการพัฒนาที่หลํอหลอมความเป็นตัวตนของเยาวชนในเขตเมืองนั้นมี
อิทธิผลทางความคิดตํอพวกเขาอยํางมาก เยาวชนในเขตเมืองจึงไปรํวมพิธีโดยความหมายของความกตัญญู
และบุญกุศลเป็นสาคัญ และเป็นความรู๎สึกแบบปัจเจกที่เกิดขึ้นในพื้นที่สังคมเมือง ดังจะเห็นได๎วํา พวกเขามอง
วําพิธีกั่นตอเป็นเรื่องสํวนบุคคล ใครทาคนนั้นก็ได๎ เวลาทาก็บ๎านใครบ๎านมัน เมื่อเทียบกับชุมชนบ๎านปางหมู
และสบป่อง ด๎วยเงื่อนไขความสัมพันธ์เชิงอานาจแบบอุปถัมป์ที่ความเป็นชุมชนการผลิตแบบเดิมยังดารงอยูํได๎
บนฐานความเป็นเครือญาติที่ผู๎สูงอายุมีบทบาทสาคัญ การทาพิธีตํอผู๎สูงอายุนั้น ลูกหลาน คนในวงศ์ตระกูล
ต๎องมาชํวยกัน สํงผลตํอมุมมองการให๎ความหมายของเยาวชนตํอพิธีกั่นตอวําไมํเพียงแตํเป็นการทาบุญตามคติ
พุทธที่ได๎บุญแบบปัจเจก แตํยังเป็นพิธีมงคล พิธีการทางสังคมในวงเครือญาติที่กว๎างขวางเชื่อมโยงกับชุมชน
รวมไปถึง มิติของความสนุกสนานอีกด๎วย ดังที่พบจากเรื่องเลําของพวกเขาวํา ไปกั่นตอแตํละครั้ง จะทาพิธีก็
ต๎องมีการชํวยกันเตรียมงาน มีการได๎พบปะทักทายเพื่อนฝูงระหวํางทาง ได๎รับแจกขนมอาหารจากผู๎สูงอายุ
กลับคืนมา อิ่มทั้งใจอิ่มทั้งกาย
ในอีกด๎านที่เป็นความหมายของเยาวชนที่มีตํอพิธีกั่นตอนี้ ที่เยาวชนในเขตเมืองเริ่มมองวําบางครั้งการ
กั่นตอเป็นเรื่องที่สร๎างความอึดอัด หรือไปกะเทาะปมด๎อยให๎กับเยาวชน ที่ต๎องคอยตอบคาถามคนชราที่ถึงแม๎
จะไมํมีเจตนาทาร๎ายจิตใจลูกหลานก็ตาม นั่นก็นําจะเป็นเพราะ ด๎วยความรู๎สึกวําเป็นเรื่องสํวนตัวซึ่งเป็นสานึก
แบบปัจเจกที่พัฒนาขึ้นกับเยาวชนในพื้นที่นี้ และด๎วยชํองวํางระหวํางวัย ระหวํางสมาชิกในครอบครัว ตํางจาก
อีกสองชุมชน ที่เยาวชนยังสัมพันธ์ใกล๎ชิดอยูํกับผู๎สูงอายุในครัวเรือนเดียวกัน หรือละแวกเดียวกัน ซึ่งเยาวชน
จะไมํเกิดความรู๎สึกดังกลําว แตํกลับได๎ความอบอุํนใจ การรู๎สึกวํามีตัวตน ได๎รับการยอมรับจากผู๎สูงอายุซึ่งเป็น
คนสาคัญในชุมชน โดยเฉพาะในชุมชนสบป่อง ที่เยาวชนให๎คุณคําประเพณีนี้วํา เป็นโอกาสดีที่จะชํวยให๎ผู๎เฒํา
เตือนสติ และเอื้อตํอการรักษาภูมิปัญญาไทใหญํ ที่อยูํในตัวผู๎สูงอายุให๎ยังประโยชน์แกํตัวเอง ครอบครัว ชุมชน
ตํอไป
อยํางไรก็ตาม สิ่งที่เหมือนกันของการให๎ความหมายของเยาวชนไทใหญํทั้งสามชุมชนก็คือ การ
พยายามปรับความหมายและขั้นตอนของการทาพิธีกั่นตอให๎เข๎ากับแนวทางวิถีชีวิต และความต๎องการของตน
คือ ยังมองเห็นความสัมพันธ์ระหวํางญาติอาวุโสเป็นสิ่งสาคัญ ที่ควรจะมีพิธีกั่นตอ โดยมีการปรับให๎สอดรับกับ
ความต๎องการ ความจาเป็น ความสะดวกของตัวเยาวชนเอง ซึ่งในรายละเอียดตํางกันไปในแตํละพื้นที่ ดังได๎
กลําวไว๎ข๎างต๎น นอกจากนี้ ยังให๎ความหมายของพิธีไปในเรื่องความยืดหยุํน ทั้งในเรื่องเครื่องแตํงกายในการ
ประกอบพิธีกั่นตอ วําไมํจาเป็นต๎องเป็นชุดไทใหญํที่ร๎อนและขับมอเตอร์ไซต์ลาบาก หากแตํใช๎ชุดที่สะดวกใน
การเดินทางและเรียบร๎อยเป็นหลัก และยืดหยุํนด๎านสิ่งของที่นาไป หลักๆพื้นฐานอยํางเชํน ธูป เทียน ดอกไม๎
~ ๕๒ ~

นั้นก็คงไว๎ แตํสิ่งของจาพวกอาหารการกินก็ปรับแตํงไปตามความพร๎อมของแตํละครัวเรือน ทั้งควรคานึงถึง
ความต๎องการ ความจาเป็นของผู๎สูงวัยมากขึ้น
เยาวชนทั้งสามพื้นที่ได๎ให๎ความหมายวําพวกตนถือวําได๎รํวมประเพณีนี้เป็นอยํางดี เหมาะสมตาม
สภาพบริบท ตามสภาพการณ์ที่เอื้ออานวยแล๎ว แม๎จะมีการแทรกแซงทับซ๎อนของงานรื่นเริงแบบไทยพื้นราบ
แตํพวกเขาก็ยังพอที่จะจัดการได๎ ไมํถึงกับเป็นปัญหาหนักอะไร พวกเขาไมํรู๎สึกกดดันอะไรเพราะมองวําพิธีกั่น
ตอ เป็นพิธีกรรมเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปได๎ตามสภาพสังคมวัฒนธรรม
ภาพรวมของการสร๎างความหมายของเยาวชนทั้งสามพื้นที่ เราพบชุดความหมายที่หลากหลาย ที่
พัฒนาขึ้นตามแตํละบริบทสังคมวัฒนธรรม โดยที่เยาวชนเหลํานั้น ได๎นิยามคุณคําของประเพณีกั่นตอผูกโยงกับ
ความเชื่อ ความจาเป็น ในการดารงชีวิตของตนเอง



ความสัมพันธ์เชิงอานาจและการสร๎าง/ชํวงชิงความหมายของเยาวชนไทใหญํ

การที่เยาวชนทั้งสามพื้นที่ตํางก็ให๎ความหมายการกั่นตอวําเป็นการแสดงการเคารพผู๎สูงอายุเหมือนกัน
หากแตํละพื้นที่มีความสัมพันธ์เชิงอานาจระหวํางเยาวชนกับผู๎สูงอายุไมํเหมือนกัน โดยในเขตเทศบาลเมืองนั้น
ลักษณะสาคัญคือเป็นชุมชนที่เคลื่อนไปด๎วยระบบการค๎า การบริโภค การบริหารจัดการบนฐานความรู๎สมัยใหมํ
เป็นชุมชนรูปแบบใหมํ ในขณะที่ความเป็นชุมชนไทใหญํที่เชิดชูผู๎สูงอายุในแบบเดิมได๎เสื่อมสลายลงไปแล๎ว คน
เฒําคนแกํไมํได๎มีบทบาททางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง อีกตํอไป ความสัมพันธ์เชิง
อานาจระหวํางผู๎สูงอายุกับเยาวชนมีเพียงความหมายของความเชื่อเรื่องความกตัญญูและการได๎บุญกุศล ซึ่ง
ไมํได๎เกี่ยวข๎องโดยตรงกับการชํวยให๎เยาวชนเข๎าถึงอานาจในการบริโภค อานาจทางเศรษฐกิจ การเมือง หรือ
เครือขํายทางสังคมที่กว๎างขวางที่จาเป็นตํอการอยูํรอดในโลกโลกาภิวัฒน์

ขณะเดียวกันบรรดาผู๎นาในสังคม

เมืองก็มองวําไมํมีความจาเป็นอะไรมากมายที่จะต๎องรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหวํางเยาวชนกับคนสูงอายุ เพราะ
ไมํได๎สอดคล๎องหรือเชื่อมโยงอะไรได๎กับงานพัฒนาและฐานการเมือง
.ในขณะที่ชุมชนปางหมู และชุมชนสบป่อง เป็นชุมชนที่ยังมีการเกาะเกี่ยวกับภาคการผลิตอยูํมากกวํา

คนชรายังมีความสาคัญในฐานะผู๎รู๎ ปราชญ์ชาวบ๎าน ผู๎นาทางจิตวิญญาณและความรู๎ในการจัดการในการ
บริหารจัดการชุมชนอยูํ (แม๎จะลดลงเรื่อยๆ) รวมถึงการจัดการเรื่องราวของผู๎คนในชีวิตประจาวัน เชํน การ
ประกอบพิธีตํางๆเกี่ยวกับเกิด แกํ เจ็บ ตาย อาทิ วิธีการใช๎สมุนไพร วิธีการดูแลสุขภาพพื้นบ๎าน การจัดงาน
ของชุมชนตลอดจนการจัดการข๎อพิพาทในชุมชน โดยเฉพาะระดับครัวเรือน เชํน ผัวเมียทะเลาะกัน การไกลํ
~ ๕๓ ~

เกลี่ยข๎อพิพาท การจัดการที่ดินมรดก ผู๎เฒําผู๎แกํยังมีบทบาทอยูํในฐานะที่ปรึกษา ความสัมพันธ์เชิงอานาจ
ระหวํางผู๎สูงอายุกับเยาวชนในสังคมที่ยังยึดโยงเรื่องเหลํานี้อยูํ ความสัมพันธ์เชิงอานาจระหวํางผู๎สูงอายุกับ
เยาวชนจึงไมํได๎มีเพียงความหมายของความเชื่อเรื่องความกตัญญูและการได๎บุญกุศลแบบคติพุทธศาสนา หาก
ในทางสังคมวัฒนธรรม ผู๎สูงอายุในสองพื้นที่นี้มีบทบาทที่สามารถให๎คุณให๎โทษแกํเยาวชนได๎ ขณะเดียวกันผู๎นา
สังคมในสองพื้นที่นี้ก็มองวําเป็นหน๎าที่ทางสังคมที่ต๎องมอบหมายให๎เด็กประกอบพิธีกรรมเพื่อผลิตซ้า
อุดมการณ์ความเชื่อชุดเดิมไว๎ เพื่อค้ายันความเป็นชุมชนที่เป็นโครงสร๎างเดิม จึงต๎องมีงานกั่นตอหลวงขึ้นเพื่อ
ตอกย้า/ผลิตซ้าอุดมการณ์ความเชื่อดังกลําวด๎วย
เราจึงเห็นความสัมพันธ์เชิงอานาจระหวํางเยาวชนกับผู๎สูงอายุ และคนกลุํมตํางๆ ที่ปรับเปลี่ยนไปเป็น
ผลมาจากการพัฒนาเชิงโครงสร๎าง ซึ่งความสัมพันธ์เชิงอานาจนี้เองมากาหนดรูปแบบการสร๎าง

/นิยาม

ความหมายของเด็กเยาวชนไทใหญํในแตํละพื้นที่
อยํางไรก็ตาม การที่เยาวชนไทใหญํในพื้นที่ศึกษาที่พบ (สํวนใหญํ) บอกวําการกั่นตอที่ถูกรัฐแทรกแซง
ทั้งทางตรง โดยการนาเอาถ๎อยคาและรูปแบบบางอยํางของพิธีไปใช๎อยํางผิดความหมาย และทางอ๎อม โดยการ
พัฒนาแบบรวมศูนย์อานาจ การจัดงานรื่นเริงและสงกรานต์ขึ้นมาซ๎อนทับกับชํวงประเพณีกั่นตอ การที่เยาวชน
มองวํา ปรากฏการณ์นี้ไมํเห็นมีปัญหาอะไร พิธีกั่นตอเป็นสิ่งที่ปรับปรุงไปตามยุคสมัยได๎นั้น ในแงํงานวิจัยไมํได๎
หมายความวําจะไร๎ซึ่งปัญหา แตํอาจจะเป็นอีกด๎านที่เยาวชนถูกครอบงาโดยอานาจรัฐผํานระบบการศึกษา
ระบบการบริโภค การสื่อสารสมัยใหมํ ให๎ลืมเลือนประเพณีที่เป็นต๎นทุนทางสังคมวัฒนธรรมท๎องถิ่นแล๎วหันไป
พึ่งพิงการพัฒนาจากภายนอก โดยไปผูกโยงกับเงื่อนไขในการเข๎าถึงงาน อาชีพ เงินรายได๎ ที่เป็นทุนสมัยใหมํ
การที่รัฐที่เข๎ามาสร๎างและชํวงชิงความหมายเรื่องกั่นตอออกไปโดยลดทอนลงให๎เป็นเรื่องของการรด
น้าดาหัวที่ใครๆก็ทาได๎ และไมํจาต๎องประณีตเทําพิธีเดิม ทั้งยังสร๎างเงื่อนไขทางสังคมวัฒนธรรมตํางๆให๎
เยาวชน ชุมชน ทาพิธีกั่นตอได๎ยากขึ้น อันเป็นหนึ่งในปฏิบัติการของรัฐที่จะเข๎ามาควบคุมจัดการทรัพยากร
รวมถึงวัฒนธรรมของชุมชนให๎ขึ้นอยูํกับการกาหนดจากสํวนกลาง คือ ตัวแปรอีกด๎านที่เข๎ามากระทบตํอทั้ง
ผู๎สูงอายุ และเยาวชน
แม๎วําจะมีเยาวชนอยูํบ๎างในทั้งสามพื้นที่ที่ได๎สัมภาษณ์ ที่พบวํามีบางคนที่ไมํเห็นด๎วยกับพิธี "กั่นตอ" และ
ความหมายแปลกปลอมทีรัฐหยิบยื่นให๎ แตํพวกเขาก็มีจานวนและพลังไมํมากพอที่จะคัดง๎าง คงทาได๎เพียงการ
ตํอต๎านในระดับปัจเจก ในชีวิตประจาวัน คือ การไมํไปรํวมงานที่รัฐจัดขึ้น การติฉินนินทา
สํวนการตํอต๎านในหมูํคนเฒําคนแกํ โดยทั่วไปทั้งสามชุมชน คนเฒําก็ไปรํวมบ๎างไมํรํวมบ๎าง คือ ถ๎าบ๎าน
ใกล๎กับที่จัดงานก็จะไป แตํถ๎าอยูํไกล โดยสังขารที่เสื่อมโทรมก็ไปยาก ก็จะใช๎วิธีการตอบโต๎ในชีวิตประจาวัน
~ ๕๔ ~

คือ การไมํไปรํวมงานที่รัฐจัดขึ้น การติฉินนินทา เชํนกัน ลําสุด เมื่อต๎นเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ประธานสภา
วัฒนธรรมซึ่งเป็นผู๎สูงอายุไทใหญํคนหนึ่งที่เป็นแกนนาด๎านวัฒนธรรมของจังหวัด ได๎ชี้แจงออกทางรายการ
วิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชนแหํงประเทศไทย (อสมท.) แมํฮํองสอน รวมถึงเฟสบุ๏คสํวนตัวถึงความ
กังวลใจที่ประเพณีกั่นตอถูกแทรกแซงจากสํวนกลาง และยังได๎อธิบายถึงจารีตประเพณีไทใหญํโดยยกประกาศ
"ลิกมหาซางจําง" จากคณะกรรมการในรัฐฉานที่คนไทใหญํทั่วโลก ถือเป็นหลักอ๎างในการกาหนดวันจัดพิธีกั่น
ตอและงานพิธีตํางๆในชํวงสงกรานต์ แตํทั้งหมดนี้ก็ยังไมํยกระดับไปถึงการรวมกลุํมเป็นพลังตํอรองให๎เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยํางจริงจัง

รูปถําย "ลีกมหาซางจําง" หรือ ประกาศแจ๎งขั้นตอนการจัดงานประเพณีของชาวไทใหญํ ที่ออกจาก
คณะกรรมการฝ่ายโหราศาสตร์ไทใหญํในรัฐฉาน ที่ใช๎เป็นหลักในการอ๎างจัดประเพณีไทใหญํในแมํฮํองสอน

~ ๕๕ ~

รูปอาจารย์ประเสริฐ ประดิษฐ์ (ขวา) ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดแมํฮํองสอน ผู๎อาวุโสปราชญ์ชาวบ๎าน
ถํายกับผู๎วิจัย (ซ๎าย) ในการจัดรายการวิทยุเผยแพรํความเข๎าใจเรื่องพิธีกั่นตอของชาวไทใหญํ
ที่สถานีวิทยุ อสมท.แมํฮํองสอน เมื่อ ๑๒ เม.ย. ๒๕๕๘

รูปการโพสต์ข๎อความประกาศในเฟสบุ๏ค
ของประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด
แมํฮํองสอนในการชํวงชิงความหมาย
การกั่นตอกับหนํวยงานภาครัฐ
เมื่อ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘

~ ๕๖ ~

บทที่ ๕
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ในบทที่ผา่ นมา ได้ แสดง

การตีความทางวัฒนธรรม หรือการสร้างความหมายของเยาวชนต่อประเพณีกั่น

ตอทั้งสามพื้นที่ ซึ่งเราพบชุดความหมายที่หลากหลาย ที่พัฒนาขึ้นตามแต่ละบริบทสังคมวัฒนธรรม พอสรุป
เป็นตารางโดยสังเขปได้ดังนี้
ชุมชน
เทศบาล
เมือง

ปางหมู

บริบททางสังคม(หลัก)

ลักษณะความสัมพันธ์ การตีความกั่นตอในมุมมองของ
(หลัก)
เยาวชน
การกลายเป็นเมืองที่มีลักษณะ เน้นความสัมพันธ์ผ่านวิถี เป็นเรือ่ งการทาบุญ , สิทธิ
รวมศูนย์อานาจทางการค้า
การค้า การบริโภค และ เสรีภาพแบบปัจเจก
การบริโภค ระบบสั่งการแบบ ภาพลักษณ์ของความ
ราชการ เน้นพิธีกรรมแบบรัฐ ทันสมัย
เยาวชนอยู่
ผสมกับการท่องเที่ยว และ
ภายใต้ดิ้นรนที่ต้องพึ่งพา
ความเป็นไทย
ตัวเอง ในขณะที่
โครงสร้างและระบบ
ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวเริ่มเหินห่าง
เป็นชุมชนเก่าแก่ของ
แม่ฮ่องสอนที่ไทใหญ่อยู่
ร่วมกับกะเหรี่ยงมายาวนาน
เป็นชุมชนที่รองรับการ
ขยายตัวจากเทศบาลเมือง เริ่ม
กลายเป็นเมืองแต่ก็ยังมีฐาน
ประชากรไทใหญ่ที่มีอยู่เดิม
และศิลปวัฒนธรรมไทใหญ่ที่
รักษาไว้อยู่มาก

ยังเน้นความสัมพันธ์ผ่าน
วิถีการผลิต รักษา
ภาพลักษณ์ของความเป็น
ชุมชนแรกก่อนจะมาเป็น
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ความ
เจริญจากเมืองแผ่ขยาย
เข้ามา (เนื่องจากเป็น
ชุมชนใกล้เมือง)
เยาวชนถูกบีบคั้นจาก
สภาพการแข่งขันด้าน
การศึกษา การทางาน
ฯลฯ

~ ๕๗ ~

-เป็นเรื่องการทาบุญทั้งแบบ

ปัจเจกและครัวเรือน เครือญาติ
-เป็นพื้นที่ทางสังคมที่ช่วยให้
เยาวชนได้รับคาปรึกษาจาก
สภาวะที่บีบคั้นและต้องปรับตัว
-เป็นพื้นที่ทางสังคมที่กลุ่มชาติ
พันธุ์ (ไทใหญ่, กะเหรี่ยง , คน
ไทยพื้นราบ) ได้มาหลอมรวมกัน

สบป่อง

เป็นชุมชนเล็กๆอยู่บนเส้นทาง
ผ่านไปยังชุมชนเมือง มีพื้นที่
ทากินน้อย เศรษฐกิจหลักมา
จากการค้าและแรงงานรับจ้าง
เป็นศูนย์กลางของอาเภอปาง
มะผ้า มีการผสมผสานระหว่าง
ชาติพันธุ์ มีการร่วมกันการ
ประกอบพิธีกรรมแบบไทใหญ่
แต่ก็มีความขัดแย้งระหว่าง
ชาติพันธุ์ในการจัดการ
ทรัพยากรรวมทั้งเรื่องต่างๆ

หมายเหตุ

:

มีความก้ากึ่งกันระหว่าง
ความสัมพันธ์ในวิถีการ
ผลิต (การจัดการ
ทรัพยากร) การค้า
แรงงาน การบริโภค และ
ภาพลักษณ์ของความ
ทันสมัย ส่วนใหญ่อยู่กัน
แบบครอบครัวขยายที่มี
แนวโน้มย้ายออกไปเป็น
แรงงานนอกชุมชนมาก
ขึ้นๆ

-เป็นเรื่องการทาบุญทั้งแบบ

ปัจเจกและครัวเรือน เครือญาติ
-เป็นพื้นที่ทางสังคมที่ช่วยให้
เยาวชนได้รับคาปรึกษาจาก
สภาวะที่บีบคั้นและต้องปรับตัว
รวมไปถึงการตักเตือนให้โอวาท
ในการอยู่ร่วมกันกับกลุ่มชาติ
พันธุ์ต่างๆ
-เป็นพื้นที่ทางสังคมที่กลุ่มชาติ
พันธุ์ (ไทใหญ่, ตองสู , ลาหู่ ,
ลีซู คนไทยพื้นราบ) ได้มาแสดง
มิตรภาพต่อกัน
-เป็นการดูแลผู้สูงอายุ ผู้มีความรู้
ถือเป็นรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ซึ่งเป็นสมบัติร่วมของชุมชน

เหตุที่ต้องวงเล็บว่า "หลัก" นั้น เนื่องเพราะชุมชนเหล่านี้อยู่ในกระแส

โลกาภิวัฒน์ ที่กาลัง

ปรับเปลี่ยนตัวเองสู่ความชุมชนเป็นเมือง การกลายเป็นเมืองในฐานะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งภายใต้โลกาภิวัฒน์
จึงเป็นกระบวนการเชิงวิภาษวิธีที่ไม่นาพาให้เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่แน่นอนตายตัว และไม่ได้ทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆไปในทิศทางเดียวกัน แต่ในพื้นที่ศึกษาเหล่านี้ ก็มีลักษณะหลักๆที่พอจะระบุได้ จึงระบุคาว่า
"หลัก" ไว้
เราจะพบว่า เยาวชนไทใหญ่ได้นิยามความหมายของประเพณีกั่นตอไว้ลักษณะต่างๆอย่างหลากหลาย
ตั้งแต่ การเป็นเรื่องบุญกุศลแบบปัจเจก การเป็นกลไกการควบคุมทางสังคมต่อเด็กเยาวชน ไปจนถึงการธารง
รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นสมบัติร่วมของชุมชน การนิยามความหมายดังกล่าวสะท้อนถึงความสัมพันธ์เชิง
อานาจที่เยาวชนแต่ละพื้นที่มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้สูงอายุ เครือญาติและชุมชน ภายใต้เงื่อนไขบริบทการ
พัฒนาชุมชนไปสู่การกลายเป็นเมืองและการสร้างความทันสมัยซึ่งมีผลกระทบต่อผู้คนในท้องถิ่นทั้งสามชุมชน
โดยเฉพาะต่อเยาวชนอย่างมีนัยยะสาคัญ

~ ๕๘ ~

เยาวชนเหล่านั้น ได้นิยามคุณค่าของประเพณีกั่นตอผูกโยงกับความเชื่อ ความจาเป็น ในการดารงชีวิต
ของตนเอง ซึ่งก็คือความสัมพันธ์ระหว่างตัวเยาวชนกับคนกลุ่มอื่นๆ สัมพันธ์กับระบบ โครงสร้างสังคมที่
แวดล้อมตัวพวกเขา นั่นก็คือความสัมพันธ์เชิงอานาจ
หากวิเคราะห์เจาะลึกไปอีก จากงานวิจัยนี้ก็จะพบว่า การกั่นตอ ด้านหนึ่งก็เป็นพิธีกรรมที่มีอุดมการณ์
ครอบงา เพราะมีอุดมการณ์ที่ว่า คนเฒ่าคนแก่เป็นผู้ที่มีบุญคุณต่ออนุชน อนุชนที่ดีจึงต้องไปแสดงความเคารพ
และขอขมา ทั้งๆที่ในความเป็นจริง คนเฒ่าคนแก่จานวนไม่น้อยก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรแก่เด็ก เยาวชน
โดยเฉพาะคนที่ไม่ใช่ลูกหลานโดยตรง หรือผู้สูงอายุบางคนสมัยหนุ่มสาวก็อาจจะสร้างปัญหามากมายไว้ให้
อนุชนต้องเป็นภาระด้วยซ้า แต่ขณะเดียวกับ อุดมการณ์ครอบงาอย่างกั่นตอ ก็เปิดพื้นที่ให้คนกลุ่มต่างๆ อย่าง
ที่พบในกลุ่มเยาวชน ออกมาช่วงชิงความหมายเรื่องสิทธิและเสรีภาพเพื่อปรับความสัมพันธ์เชิงอานาจได้
เช่นกัน ดังเช่น การที่เยาวชนบางพื้นที่มองว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคล บางคนมองว่าเป็นสิทธิชุมชน คนที่ยังยึดถือ
ปฏิบัติกั่นตอก็มี และก็มีเยาวชนอีกมากมายที่ไม่อยากร่วมพิธีนี้

ซึ่งเป็นลักษณะของการต่อต้านขัดขืนใน

ชีวิตประจาวัน
ในขณะเดียวกัน การกั่นตอ ก็เป็นพิธีกรรมที่มี การสะท้อนการช่วงชิงความหมายหรืออุดมการณ์อีก
เรื่อง คือ ระหว่างความหมายการกั่นตอตามแบบจารีตเดิมของชาวไทใหญ่ กับความหมายดัดแปลงที่รัฐไทย
สร้างขึ้นในลักษณะผสมผสานเอางานรดน้าดาหัวขอพรไปกดทับพิธีกั่นตอเอาไว้ เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับ
รัฐส่วนกลางในการปกครองคนไทใหญ่ในพื้นที่ ซึ่งในแง่นี้ จะเห็นว่าอุดมการณ์ครอบงาอย่างกั่นตอนี้ก็ได้

เปิด

พื้นที่ให้คนกลุ่มต่างๆ อย่างที่พบในกลุ่ม ผู้สูงอายุ ผู้นาทางวัฒนธรรมไทใหญ่ ออกมาช่วงชิงความหมายเรื่องสิทธิ
ชุมชนชาติพันธุ์เพื่อปรับความสัมพันธ์เชิงอานาจได้เช่นกัน ผ่านการดื้อแพ่ง ไม่เข้าร่วมงานที่รัฐจัดขึ้น รวมไป
ถึงการติฉินนินทา ซึ่งเป็นลักษณะของการต่อต้านขัดขืนในชีวิตประจาวันเช่นกันกับกลุ่มเยาวชน หากแต่
ผู้สูงอายุบางคน เช่น ประธานสภาวัฒนธรรมซึ่งเป็นนักจัดรายการวิทยุที่มีพื้นที่ทางสังคมมากกว่า จึง ออกมา
สื่อสารสาธารณะพยายามให้เกิดเป็นกระแสการตอบโต้ในวงกว้างมากขึ้น
อุดมการณ์"กั่นตอ" จึงไม่ได้มีแต่ด้านใดด้านหนึ่งอย่างสุดขั้ว หากแต่มีทั้งด้านครอบงาและต่อสู้ขัดขืน
อยู่ในตัว และตัวอุดมการณ์เองก็เป็นผลมาจากการต่อสู้ช่วงชิงความหมายนั้นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับที่ มิเชล ฟู
โกต์ ( Michel Foucault) (๑๙๒๖ – ๑๙๘๔) นักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศส ระบุว่าความสัมพันธ์เชิงอานาจได้
สอดแทรกอยู่ในทุกระดับของการดารงอยู่ทางสังคม ในทุกพื้นที่ที่มีชีวิตทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ส่วนตัว
หรือพื้นที่สาธารณะ และอานาจนั้นเกิดขึ้นได้ในทุกที่ แม้แต่ในที่ที่ไร้อานาจที่สุด เพราะอานาจนั้นมีทั้งด้านที่

~ ๕๙ ~

ครอบงาและด้านที่สร้างสรรค์ และแนวคิดของอันโตนีโย กรัมชี่ ( Antonio Gramsci) ที่มองว่าอานาจที่ไป
ครอบงานี้ แม้จะมากสักเพียงใด ก็ไม่สามารถครอบงาได้เบ็ดเสร็จ
อีกประเด็นที่พบในงานวิจัยครั้งนี้คือการสร้างและปรับใช้อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ดังที่พบว่า เยาวชน
รวมถึงชาวบ้านไทใหญ่เองก็ไม่ได้แช่แข็งอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เอาไว้ หากแต่ใช้เพื่อตอบสนองความสัมพันธ์
เชิงอานาจในด้านต่างๆ การไปกั่นตอจะแต่งชุดไทใหญ่หรือไม่ก็ได้ คนกะเหรี่ยง คนไทยพื้นราบ คนปะโอ(ตอง
สู) ต่างก็เข้าร่วมประเพณีกั่นตอนี้ ได้ในทุกระดับ ไม่ได้มีข้อห้าม รวมถึงถ้าเวลาว่างไม่ตรงกับช่วงเทศกาล ก็
ผัดผ่อนไปทาพิธีหลังจากนั้นก็ได้ หรือหากเยาวชนไม่พร้อมจะไปร่วมพิธี ก็ไม่ไป หรือพ่อแม่อาจจะมอบคนอื่น
ไปแทนก็ได้
ในสังคมเมืองและระบบการศึกษาที่เยาวชนเกี่ยวข้อง ความเป็นไทใหญ่กลายเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่า
ความหมาย แต่ความเป็นไทใหญ่ของเยาวชนจะปรากฏตัวในพิธีกรรมไทใหญ่ อย่างกั่นตอที่พวกเขาไปร่วม และ
ในบางครั้ง คนชราเองก็ยินดี เห็นดีเห็นงามด้วยที่จะให้ลูกหลานนาเอาการรดน้าดาหัวและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น
น้าอบไทย ขมิ้นส้มป่อย อย่างคนในเมือง เข้ามาประกอบ ซึ่งสะท้อนว่า

ความเป็นชาติพันธุ์มีลักษณะเป็น

สถานภาพทางสังคมแบบหนึ่ง ซึ่งไม่ได้คงที่ แต่หากเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่างๆ ทาง
โครงสร้างและความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาของประวัติศาสตร์

รูปการกั่นตอผู้สูงอายุที่บ้านสบป่อง เมษายน ๒๕๕๘
~ ๖๐ ~

นอกจากนี้ ข้อมูลจากงานวิจัยที่พบว่าการที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนในภาพใหญ่ เป็นเมืองที่ตกอยู่ในบริบท
การพัฒนาไปสู่ความทันสมัย ในกระแสโลกาภิวัฒน์ แต่ในระดับชุมชน กลับมีลักษณะบริบทย่อยๆที่ต่างกัน
ออกไป ไม่ว่าจะเป็นชุมชนเทศบาลที่มีลักษณะเด่นด้านการกลายเป็นเมืองที่มีลักษณะ รวมศูนย์อานาจ และ
แตกแยกออกเป็นปัจเจกสูง

ชุมชนปางหมูที่มีลักษณะกระบวนการจัดการตนเองระดับท้องถิ่นโดยใช้ฐาน

วัฒนธรรมไทใหญ่ และชุมชนสบป่องที่มีลักษณะหลอมรวมผสมผสาน ยังได้สะท้อนถึงปฏิบัติการของ
โลกาภิวัฒน์ ดังที่แอนโทนี่ กิดเดนส์ (Anthony Giddens) มองว่าโลกาภิวัฒน์เป็นกระบวนการเชิงวิภาษวิธีที่
ซับซ้อน ที่ไม่นาพาให้เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่แน่นอนตายตัว และไม่ได้ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆไปในทิศทาง
เดียวกัน โลกาภิวัฒน์จึงเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน จะวิเคราะห์แต่ภาพรวมระดับใหญ่ตามแนวคิดกระแสหลัก
อย่างทฤษฎีแผนแม่บททั้งหลาย เช่น ทฤษฎีโครงสร้าง -หน้าที่นิยม ( Structural-Functionalism Theory)
ทฤษฎีความขัดแย้ง ( Conflict Theory) อย่างเดิมต่อไปไม่ได้ หากจาต้องวิเคราะห์พิจารณาในระดับภูมิภาค
ระดับท้องถิ่น ระดับจุลภาคประกอบ

ซึ่งการให้ความสาคัญกับมุมมอง การสร้างความหมายของผู้คน

โดยเฉพาะกลุ่มคนชายขอบ คนที่สังคมใหญ่มักจะมองข้าม จะช่วยให้สังคมไทยเข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในกระแสโลกาภิวัฒน์ได้ชัดเจนขึ้น
โดยสรุป จากการศึกษาวิจัย พบว่าในบริบทการพัฒนา "พิธีกั่นตอ" หรือพิธีแสดงความเคารพ และขอขมาผู้เฒ่า
ผู้แก่ตามประเพณีของชาวไทใหญ่ คือพื้นที่ทางวัฒนธรรม หมายถึงปริมณฑลสาธารณะที่มีลักษณะเชิงซ้อน
และเชื่อมโยงคือซ้อนกันทั้งในเชิงกายภาพ ความสัมพันธ์ทางสังคมและความคิดซึ่งกลุ่มชนต่างๆ ทั้งเด็ก
เยาวชน ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ เครือญาติ ผู้นาชุมชน ไม่เฉพาะกลุ่มไทใหญ่ แต่รวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆมารวมตัว
และสร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สื่อสารหรือต่อสู้ต่อรองและช่วงชิงกันทางวัฒนธรรม เป็น
พื้นที่ความสัมพันธ์เชิงอานาจในการเข้าถึงทรัพยากร และสิทธิอานาจอื่นๆ ระหว่างชนกลุ่มต่างๆทั้งในกลุ่มไท
ใหญ่ กลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ที่มาสัมพันธ์กัน
โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่กับคนไทยพื้นราบรวมทั้งระหว่าง
เยาวชนกับผู้สูงวัยชาวไทใหญ่ด้วยกันเอง
ความสัมพันธ์ดังกล่าวมีหลายลักษณะไม่ว่าจะเป็นขัดแย้ง
ประนีประนอม คล้อยตาม หลอมรวม พิธีกรรมนี้ เป็นพื้นที่ทางสังคมที่ไม่อาจจะดารงอยู่ได้อย่างคงที่ตายตัวแต่
มักจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขและบริบทของสังคมเศรษฐกิจและการเมืองที่ปรับเปลี่ยนไปตาม
ยุคสมัย เพื่อให้คนไทใหญ่สามารถที่จะดารงตนให้สามารถอยู่ในสังคม ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็น
ทางเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคมวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ได้อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี ได้รับการยอมรับ
จากสังคมที่แวดล้อมพวกเขาอยู่ ดังที่ผู้วิจัย พยายามถอดรหัสมุมมองการตีความหรือการสร้างความหมายของ
กลุ่มเยาวชนไทใหญ่ทั้งสามชุมชนออกมาในงานวิจัยชิ้นนี้
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ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการวิจัย
งานวิจัยเลือกพื้นที่ศึกษาสามชุมชน ที่มีระยะห่างกันพอสมควร และเป็นงานศึกษาแนวมานุษยวิทยา
หากต้องทาภายใต้เวลาจากัดเพียงหนึ่งปี ทาให้ไม่สามารถเจาะลึกลงไปในแต่ละชุมชน รวมถึงชีวิตของเยาวชน
ที่อาจจะเลือกเป็นกรณีศึกษาหมู่บ้านละสาม-สี่คน หากมีการศึกษาต่อ น่าจะเป็นการลงลึกเพื่อเก็บรายละเอียด
ในชุมชน และวิเคราะห์ชีวิตของเยาวชนเป็นกรณีศึกษา
นอกจากนี้ ควรเพิ่มการวิเคราะห์ในบทบาทความเป็นหญิงชาย ที่มีผลต่อการนิยามความหมายและ
ปฏิสัมพันธ์ในพิธีที่เหมือน/ต่างกัน
ในขณะเดียวกัน ขณะที่เยาวชนมีพลวัตในการเคลื่อนย้าย ผู้สูงอายุเองก็ไม่ได้อยู่นิ่งกับที่เสมอไป ใน
ฐานะที่ผู้สูงอายุเป็นตัวแปรสาคัญหนึ่งในการจัดประเพณีนี้ จึงน่าสนใจที่จะวิเคราะห์ผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความ
เข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงประเพณีเช่นกัน
ทั้งนี้ งานวิจัยอาจจะได้เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการวิพากษ์การวิจัยกระแสหลัก ที่ติดกับดักความคิดจาก
ทฤษฎีต่างๆ โดยเฉพาะ ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยม , ทฤษฎีความขัดแย้ง เพื่อให้เกิดพลังในการเปลี่ยนแปลง
ทิศทางการวิจัยในสังคมไทยอีกด้วย
 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสังคม
ในด้านการพัฒนาสังคมส่วนใหญ่ หากจะเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณี มักจะมุ่งเน้นประเพณีระดับ
ชุมชน โดยสร้างให้มีความใหญ่โตขึ้น มีลูกเล่นสิ่งเสริมเติมแต่งเข้ามา หรือไม่ก็สืบค้นหา "ความจริง" ที่เป็น
มาตรฐานหนึ่งเดียว การพัฒนาแนวนี้มีอยู่มาก และก็ก่อปัญหาตามมามาก การพัฒนาสังคม มักจะมอง
วัฒนธรรมแบบหยุดนิ่ง และมีโจทย์ในใจอยู่แล้วว่าจะต้องกาหนดให้เป็นอย่างไร แทนที่จะมุ่งสร้างความเข้าใจ
กับปรากฏการณ์ให้ลึกซึ้งเพียงพอเสียก่อน จึงควรมีการส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้จากงานวิจัยสู่การ
พัฒนาสังคมให้มากเพื่อลดจุดอ่อนและผลกระทบอันเกิดจากความไม่รู้ หรือรู้ไม่พอ ของฝ่ายงานพัฒนา
นอกจากนี้ ควรให้ความสาคัญกับประเพณีที่ใกล้ตัว ประเพณีในระดับครอบครัว ในหมู่เครือญาติ อย่างเช่น
ประเพณีกั่นตอผู้สูงอายุนี้เพิ่มขึ้น เนื่องจากมักมีความสาคัญต่อการสร้าง /ผลิตซ้าอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ และ
เป็นประเพณีที่ผู้คน รวมถึงคนชายขอบยังมีอานาจในการจัดการตนเองค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับประเพณีระดับ
ชุมชน การหนุนเสริมประเพณีเล็กๆเหล่านี้ให้เป็นพื้นที่ทางสังคมที่ร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยน ถกแถลงเพื่อ
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สร้างการจัดการร่วมที่เป็นธรรม น่าจะมีผลในเชิงเสริมพลัง ( empowerment) แก่คนชายขอบ ได้มากมาย
มหาศาลเมื่อเทียบกับงานเทศกาลประเพณีใหญ่โตที่แข่งขันกันอยู่ดาษดื่น
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