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โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไต-ไท
บทบาทของกลุ่ มสตรี ช าติพั น ธุ์ ไต-ไทในการฟื้น ฟูอัต ลั ก ษณ์ ทางวัฒ นธรรมและ สรุ ปรู ปแบบและ
กระบวนการการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มสตรีชาติพันธุ์ไต-ไท ในอาเภอแม่สาย อาเภอ
แม่จัน อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยเทคนิค
การวิจัยสนามทางมานุษยวิทยาในพื้นที่ของกลุ่มชาติพันธุ์ ไตหย่า ไทยวน ไทใหญ่ และ ไทลื้อ ที่อาศัย
อยู่ใน ๓ หมู่บ้าน ของ ๓ ตาบล ๓ อาเภอ ในจังหวัดเชียงราย วิเคราะห์ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยด้วยสถิติเชิงพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไต-ไท ที่ยังปรากฏและดารงอยู่
ได้แก่ ภาษา อาหาร การแต่งกาย ความเชื่อในศาสนา การรักษาโรค ประเพณี ดนตรี การฟ้อนรา
การจักสานและสิ่งประดิษฐ์ ด้านบทบาทของกลุ่มสตรีชาติพันธุ์ไต-ไทในการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม สามารถทาได้ใน ๔ บทบาทคือ บทบาทที่มีต่ อตัวเอง บทบาทต่อครอบครัว บทบาทต่อ
กลุ่มชาติพันธุ์ และบทบาทที่มีต่อชุมชนและสังคม ด้านรูปแบบและกระบวนการในการฟื้นฟูอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม สามารถสรุปได้ ๓ รูปแบบคือ การรักษาแบบดั้งเดิม การปรับปรุงให้เหมาะสมกับยุค
สมัย และ การประดิษฐ์แบบใหม่ ส่วนกระบวนการฟื้นฟูและสืบทอด ต้องตระหนักถึงสิ่งสาคัญ ๒
ประการคือ การมีผู้สืบทอดเพื่อรับช่วงต่อ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่ภายนอก สิ่งเหล่านี้จะทา
ให้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์สามารถดารงอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างยั่งยืน
คาสาคัญ: สังคมพหุวัฒนธรรม การฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม กลุ่มสตรีชาติพันธุ์ไต-ไท

Abstract
This study aimed to gather cultural identity data of Dai ethnic groups, roles of
Dai women in cultural identity revitalization, and to summarize their model and
process for preserving the identity of Dai women in Mae Sai, Mae Chan, and Mae Fah
Luang Districts, Chiang Rai Province. This qualitative research methodology collected
data by using anthropology field research techniques. The research participants were
the people from Dai Ya, Tai Yuan, Tai Yai and Tai Lue ethnic groups. Descriptive
statistics were utilized for data analysis.
The findings revealed that cultural identities of Dai ethnic groups are still
evident in areas of language, food, costume, religious beliefs, traditional medicine
treatment, traditions, music, dancing, and handicraft artifacts. Also, the Dai women
have four important roles in revitalizing their ethnic cultural identities in terms of
individual roles, family roles, ethnic group roles, and community and society roles.
Findings further showed that Dai ethnic groups revitalize their cultural identities by
preserving the traditional culture, adjusting and improving their culture to meet the
current situations, and reinventing a new culture. In addition, cultural inheritance
from the old to new generation and the dissemination of their culture to the
outsiders of their community can most probably sustain their identities in the
multicultural society.
Keywords: multicultural society, cultural identity revitalization, Dai ethnic women
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บทที่ ๑
บทนา
หลักการและความเป็นมา
สภาพการด ารงอยู่ ข องทุ ก สั ง คมในโลกเรานี้ ไ ม่ มี สั ง คมใดที่ เ ป็ น สั ง คมเอกวั ฒ นธรรม
เนื่ องจากการเข้ ามาอยู่ ร่ ว มกัน ของผู้ คนที่ มีความแตกต่างทาง เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ประเพณี
วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ก่อให้เกิดเป็น สังคมพหุวัฒนธรรม (multicultural society) อันเป็นผลมาจาก
การหยิ บ ยื ม วัฒ นธรรม (cultural borrowing) และการปรับปรนทางวัฒ นธรรม (cultural
accommodation) ทาให้เกิดการยอมรับวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน สิ่งเหล่านี้ เป็นปรากฏการณ์ทาง
สังคมที่พบเห็น อยู่ ทั่ว ไปในสั งคมโลกที่เป็นโลกาภิวัตน์ ส่งผลจนถึงชุมชนที่กลายเป็นชุมชนภิวัตน์
เช่นกัน กลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นชนกลุ่มน้อยเมื่อเข้ามาอาศัยปะปนกับชนกลุ่มใหญ่มักจะรับเอาวัฒนธรรม
ใหม่ที่มีอิทธิพลต่อการดารงชีวิต ดังที่ งามพิศ สัตย์สงวน (๒๕๔๕ : ๓๔-๓๕) ได้กล่าวไว้ว่า เมื่อกลุ่ม
ชาติ พั น ธุ์ ต่ า ง ๆ อพยพมาอยู่ อ าศั ย ในสั ง คมใหม่ ใ นระยะแรกมั ก มี ค วามส านึ ก ในอั ต ลั ก ษณ์ ท าง
วัฒนธรรม (cultural identity) สูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอพยพเข้ามาในสังคมใหม่เป็นจานวน
มาก แต่ถ้ากลุ่มคนเหล่านี้ถูกเลือกปฏิบัติ หรือได้รับการปฏิบัติอย่างอคติ เมื่อเวลาผ่ านไปนาน ๆ
ลูกหลานของกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มแรก ๆ อาจยอมรับวัฒนธรรมใหญ่และพยายามหาทางเคลื่อนที่ทางชน
ชั้นให้สูงขึ้นจนในที่สุดอาจละทิ้งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มตนอย่างสิ้นเชิงก็เป็นได้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ได้กาหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อ การเปลี่ยนแปลง” ซึ่งมี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ภายใต้ข้อ ๕.๑ ยุทธศาสตร์การ
สร้างความเป็นธรรมในสังคม ในข้อ ๕.๑.๓ การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือก
การใช้ชีวิตในสังคมและมี ส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรีให้
ทุกคนสามารถแสดงออกทาง ความคิดอย่างสร้างสรรค์เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชน
ในการจัดการปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง รวมถึงการ ส่งเสริมบทบาทสตรีในระดับการบริหาร และ
การตั ด สิ น ใจทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศ
(สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี . ๒๕๕๕ : ๘-๑๐)
ดังนั้นในสภาพของสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อให้การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข การยอมรับ
วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของตนเอง และของกลุ่มชาติพันธุ์อื่นจึงเป็นสิ่งจาเป็นที่ต้ องเรียนรู้ เพราะแต่
ละชาติพันธุ์ต่างมี อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นเป็นของตนเอง ตัวอย่างเช่นชาวจ้วง ที่
เป็น ชนชาติเก่าแก่อาศัยอยู่ในเขตตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เป็นชนชาติที่มีประชากรมากที่สุดโดยมี

๒

สัดส่วนเป็นร้อยละ ๒๐ ในกลุ่มชนชาติกลุ่มน้อย ๕๕ ชาติของจีน ชาวจ้วงเป็นกลุ่มคนที่อุดมไปด้วยบท
ประพันธ์ทางศิลปะวรรณคดีหลากหลายชนิด เช่นมีเทพนิยาย เพลงพื้นบ้าน ละคร ดนตรี การฟ้อนรา
การวาดเขียน และทอผ้าเป็นต้น สิ่งเหล่านี้ต่างเป็นเอกลักษณ์ของชาวจ้วง และกลายเป็นส่วนประกอบ
สาคัญหนึ่งทางวัฒนธรรมของจ้วงในอดีตอันยาวนาน (รัตนาพร เศรษฐกุล. ๒๕๓๙ : ๑๕๒)
อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นสิ่งสาคัญในการบ่งบอกความเป็นตัวตนของแต่ละกลุ่มชาติ
พันธุ์ที่มีรูปแบบวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป อัตลักษณ์ คือลักษณะที่เกี่ยวข้องกับตัวตน มี
วัฒ นธรรมเป็ น บทบาทส าคัญในการหล่ อหลอมบุ คลิ กภาพของคนคนหนึ่ง ไม่ว่ าจะเป็นเรื่ องของ
อิทธิพลทางวัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม โลกทัศน์ ทั้งในระดับบุคคลและอัตลักษณ์ของกลุ่ม ดังนั้น
คาว่าอัตลักษณ์ที่แท้จริงคือภาพลักษณ์ตัวตนของมนุษย์เรา (images of oneself) ที่ได้จากการมี
ปฏิสัมพันธ์ในสังคม (social interaction) และเป็นความเข้าใจทั้งในระดับที่เรามีต่อตัวเอง และใน
ลักษณะที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ๆ ในสังคมตลอดชั่วชีวิตของเรา (จุฑาพรรธ์ (จามจุรี) ผดุง
ชีวิต. ๒๕๕๑ : ๓-๔) อัตลักษณ์เป็นสิ่งที่บอกความหมาย ความเป็นตัวตนให้คนอื่นเห็นและมีรูปแบบ
ของวัฒนธรรมที่เป็นสัญลักษณ์เป็นรูปแบบที่เป็นองค์รวม (Victor C. ๒๐๑๓) เช่นเดียวกับที่ ยศ สันต
สมบัติ (บรรณาธิการ. ๒๕๕๑ : ๑๒๔) ได้กล่าวว่า อัตลักษณ์เป็นสิ่งที่ถูกสร้าง หรือกอปรรูปขึ้น
โดยกระบวนการทางสังคม ซึ่งมีทั้งที่ถูกสร้างขึ้นโดยคนภายนอกและจากคนภายใน เมื่อตกผลึกแล้ว
อาจจะคงความเป็นลักษณะเฉพาะ เลื่อนไหล หรือเปลี่ยนรูปไป บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทาง
สังคมที่เกิดขึ้นกับคนอื่นและบริบทที่แตกต่างออกไป ดังที่
Su-Hie Ting & Rose, Louis
(๒๐๑๔) ได้ศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ในซาราวัค ประเทศมาเลเซีย ที่ยังรักษา
อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติ
พันธุ์ไว้อย่างเข้มแข็งเนื่องมาจากการใช้ภาษาในกลุ่มของตนเองในดินแดนของ
บรรพบุรุษที่มีสิ่ง
มากระทบน้อยจึงทาให้ภาษาไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับที่ Yang, Shuhan (๒๐๑๓)
ศึกษากลุ่มนักเรียนชาวจีนในด้านอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ พบว่านักเรีย นหญิง จะมีอัตลักษณ์ทาง
ชาติพั น ธุ์เ ข้มแข็งกว่านั กเรี ย นชาย ผู้ ที่ใ ช้ภ าษากลุ่ มชาติพั นธุ์ข องตนและคนที่นับ ถือศาสนาจะมี
อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เด่นชัดกว่าคนที่ไม่ใช้ภาษาและไม่นับถือศาสนา
จังหวัดเชียงราย ซึ่งตั้งอยู่เหนือสุด ในสยาม มีพรมแดนติดต่อเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
ถึง ๒ ประเทศคือประเทศเมียนมาร์ และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สามารถเดินทางไป
ถึงประเทศจีน ได้อย่างสะดวก ทาให้กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ อพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศ
ไทยด้วยสาเหตุต่าง ๆ ส่งผลให้หลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายมีกลุ่ มชาติพันธุ์มากมายอาศัยอยู่ ดัง ที่
บุญช่วย ศรีสวัสดิ์ (๒๕๔๗) ได้บันทึกเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงรายไว้มีถึง ๓๐ ชาติพันธุ์
ทีเดียว
อาเภอแม่สาย อาเภอแม่จัน และ อาเภอแม่ฟ้าหลวง ๓ อาเภอของจังหวัดเชียงรายมีชุมชนที่
มีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่อย่างหลากหลาย กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

๓

ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเหล่านี้ได้ส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่
สังคมพหุวัฒนธรรมที่ผู้คนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขด้วยการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมจน
บางครั้งทาให้วัฒนธรรมบางอย่างของบางกลุ่มชาติพันธุ์เลือนหายไป หรือถูกละเลยหลงลืมทาให้สูญ
หายไปตามกาลเวลา การฟื้นฟู อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งจาเป็นที่แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ต้อง
ตระหนักและร่วมกันฟื้นฟูให้กลุ่มชาติพันธุ์ของตนมีอัตลักษณ์เป็นที่รู้จักของคนอื่น โดยเฉพาะสตรีกลุ่ม
ชาติพั น ธุ์ ที่มี ความเกี่ ย วข้อ งกั บ วิ ถี การด าเนิน ชีวิ ตประจาวัน มี บ ทบาทส าคัญ ในด้า นต่ าง ๆ ของ
วัฒนธรรมทั้งในระดับครอบครัว และในชุมชน อีกทั้งสังคมในปัจจุบันมุ่งเน้นให้เกิดความเท่าเทียมกัน
ในสั ง คม การเปิ ด โอกาสให้ ส ตรี เ ข้ า มามี ส่ ว นในด้ า นต่ า ง ๆ ทางสั ง คมมากขึ้ น สตรี จึ ง เป็ น ผู้ ที่ มี
ความสาคัญในการรื้อฟื้นและพัฒนาเพื่อนาวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่กลับมาสู่การเป็นที่รู้จัก เป็นประโยชน์
ต่อการดารงชีวิต ส่งเสริมให้เกิดการฟื้นฟู อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเองให้คงอยู่ต่อไป
การศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งศึกษา การฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มสตรีชาติพันธุ์ไตหย่าใน
อาเภอแม่สาย ชาติพันธุ์ไทยวนอาเภอแม่จัน และชาติพันธุ์ไทใหญ่ ไทยลื้อ อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย ที่อาศัย อยู่ร่วมกัน ในสั งคมพหุวัฒนธรรมที่มีการหยิบยืมวัฒนธรรม การปรับปรนทาง
วัฒนธรรม มีการครอบงาจากวัฒนธรรมของคนกลุ่มใหญ่จนบางครั้งเกิดการกลืนกลายหลอมรวม
วัฒนธรรมซึ่งกันและกันจนเกือบจะหาอัตลักษณ์ของตนไม่ได้ กลุ่มสตรีชาติพันธุ์เหล่านี้ ได้ตระหนัก
และมีบทบาทในการฟื้นฟู อัตลักษณ์ของตนเพียงใด ในลักษณะใด ส่งผลต่อกลุ่มชาติพันธุ์ของตน
อย่างไร ผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานของรัฐ องค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่ทางานด้านชาติพันธุ์ได้นาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมให้มีการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมให้ดารงอยู่ก่อนที่จะถูกกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมถาโถม กลืนกลาย
สูญหายไปในที่สุด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑. เพือ่ รวบรวมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไต-ไท ในอาเภอแม่สาย อาเภอแม่
จัน และอาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
๒. เพื่อศึกษาบทบาทของกลุ่มสตรีชาติพันธุ์ไต-ไทในอาเภอแม่สาย อาเภอแม่จัน และ อาเภอ
แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ในการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรม
๓. เพื่อสรุปรูปแบบและกระบวนการ การฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในสังคมพหุ
วัฒนธรรมของกลุ่มสตรีชาติพันธุ์ไต-ไท ในอาเภอแม่สาย อาเภอแม่จัน และ อาเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย

๔

คาถามวิจัย
๑. ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมของพื้นที่ศึกษามีอะไร และเป็น
อย่างไรบ้าง
๒. อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ของกลุ่มชาติพันธุ์ไต-ไท ในอาเภอแม่สาย อาเภอแม่จัน และ
อาเภอ
แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีอะไรบ้าง
๓. กลุ่มสตรีชาติพันธุ์ไต-ไท ในอาเภอแม่สาย อาเภอแม่จัน และ อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงรายมีบทบาทอย่างไรในการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมของตน
๔. รูปแบบการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมของกลุ่มสตรีชาติพันธุ์ไตไท ในอาเภอแม่สาย อาเภอแม่จัน และ อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เป็นอย่างไร
กรอบแนวความคิดของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้มุ่งการศึกษาการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มสตรีชาติพันธุ์ไตหย่า
ไทยวน ไทใหญ่ และ ไทลื้อ โดยศึกษาด้านบทบาทของสตรีที่นาไปสู่รูปแบบของการฟื้นฟูอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ใน อาเภอแม่สาย อาเภอแม่จัน และ อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย สามารถ
สรุปเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยได้ ดังแผนภาพ ที่ ๑
แผนภาพที่ ๑ กรอบแนวคิดของการวิจัย
ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมใน
สังคมพหุวัฒนธรรม
ของ
บ้านน้าบ่อขาว
บ้านสันกอง
บ้านห้วยน้าขุ่น

อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของกลุ่มชาติพันธุ์ไตหย่า ไทยวน ไทใหญ่
และ ไทลื้อ
บทบาทในการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของกลุ่มสตรีชาติพันธุ์ ไตหย่า ไทยวน
ไทใหญ่ และ ไทลื้อ
รูปแบบการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
กลุ่มสตรีชาติพันธุ์ ไตหย่า ไทยวน
ไทใหญ่ และ ไทลื้อ

๕

นิยามศัพท์เฉพาะ
สังคมพหุวัฒนธรรม หมายถึง สังคมที่มกี ลุ่มชาติพันธุ์ย้ายถิ่นเข้ามาอาศัยอยู่อย่างหลากหลาย
โดยที่สมาชิกของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ มีวัฒนธรรมที่ติดตัวมาจากถิ่นที่อยู่เดิม ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ทางวัฒนธรรม การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม และ การแพร่กระจายทางวัฒนธรรม ทาให้เกิด การ
ยอมรั บ และอยู่ ร วมกัน ของกลุ่ มชาติพันธุ์ในอาเภอแม่สาย อาเภอแม่จัน และ อาเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม หมายถึง ลักษณะที่ปรากฏอยู่ในวิถีชีวิตและรูปแบบการดารงชีวิตที่
โดดเด่นเป็นที่รู้จักกันอย่างชัดเจนของกลุ่มสตรีชาติพันธุ์ไตหย่า ไทยวน ไทใหญ่ และ ไทลื้อ ใน อาเภอ
แม่สาย อาเภอแม่จัน และ อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
บทบาท หมายถึง สถานภาพ แบบแผน ข้อตกลง และหน้าที่ค วามรับผิดขอบของกลุ่มสตรี
ชาติพันธุ์ ไตหย่า ไทยวน ไทใหญ่ และ ไทลื้อ ใน อาเภอแม่สาย อาเภอแม่จัน และ อาเภอแม่ฟ้า
หลวง จังหวัดเชียงราย ในการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตน
รูปแบบการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม หมายถึง วิธีการปฏิบัติ หรือการดาเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ
ในการนาวัฒนธรรมดั้งเดิมกลุ่มชาติพันธุ์ของตนกลับมาให้เป็นที่รู้จัก ยอมรับ ของกลุ่ม
สตรีชาติพันธุ์ไตหย่า ไทยวน ไทใหญ่ และ ไทลื้อ ใน อาเภอแม่สาย อาเภอแม่จัน และ อาเภอแม่ฟ้า
หลวง จังหวัดเชียงราย
ขอบเขตการวิจัย
๑. ขอบเขตด้านพื้นที่
การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาในพื้นที่ที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ไต- ไทอาศัยอยู่ อยู่ใน ๓ หมู่บ้าน ของ
๓ ตาบล ๓ อาเภอ ในจังหวัดเชียงราย ศึกษาในระดับหมู่บ้าน รวม ๗ หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่บ้านน้าบ่อขาว ตาบลห้วยไคร้ อาเภอแม่สาย ได้แก่หมู่ ๖ และ หมู่ ๑๐ รวม ๒ หมู่บา้ น
หมู่บ้านสันกอง ตาบลแม่ไร่ อาเภอแม่จัน ได้แก่ หมู่ ๒ หมู่ ๗ และ หมู่ ๙ รวม ๓ หมู่บ้าน
หมู่บ้านห้วยน้าขุ่น ตาบลแม่ฟ้าหลวง อาเภอแม่ฟ้าหลวง ได้แก่ หมู่ ๑ และ หมู่ ๑๗ รวม ๒ หมู่บ้าน
๒. ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนื้อหาทีศ่ ึกษาเกี่ยวข้องกับแนวคิดและความหมายของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
การฟื้นฟู อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม สังคมพหุวัฒนธรรม ทฤษฎีสตรีนิยม ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของ
กลุ่มสตรีไต – ไท ในการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

๖

๓. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ศึกษาคือ กลุ่มสตรีของชาติพันธุ์ไตหย่า ไทยวน ไทใหญ่ และ ไทลื้อ ใน อาเภอแม่
สาย อาเภอแม่จัน และ อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
๔. ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาในการวิจัย ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑ รวมเวลา ๑ ปี
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้รับประโยชน์ เชิงวิชาการ และประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑. ประโยชน์เชิงวิชาการ
๑.๑ ได้ข้อมูลด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมของพื้นที่
ศึกษา
๑.๒ ได้ข้อมูลด้านอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ของกลุ่มสตรีชาติพันธุ์ไต-ไท ในอาเภอ
แม่สาย อาเภอแม่จัน และ อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
๑.๓ ได้ข้อมูลด้านบทบาทในการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ในสังคม
พหุวัฒนธรรมของกลุ่มสตรี ชาติพันธุ์ไต-ไท ในอาเภอแม่สาย อาเภอแม่จัน และ อาเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย
๑.๔ ได้รูปแบบการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมของกลุ่มสตรี
ชาติพันธุ์ไต-ไท ในอาเภอแม่สาย อาเภอแม่จัน และ อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
๑.๕ ใช้เป็นข้อมูลในการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมของ
ชาติพันธุ์อื่น ๆ
๒. ประโยชน์ต่อหน่วยงานที่สามารถนาผลการวิจัยไปใช้
๒.๑ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ หน่ ว ยงานที่ จั ด การศึ ก ษาได้ แ ก่ สาขาวิ ช าสั ง คมวิ ท ยามานุษยวิทยา สาขาการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ของสถาบันอุดมศึกษา
สามารถใช้เป็ น ข้อมูล ในการจั ดการเรียนการสอนในรายวิช าชาติพันธุ์ว รรณนา และวิช าอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องทางวัฒนธรรมได้
๒.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนาไปบรรจุเป็น
แผนในฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมแก่กลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ และผู้สนใจทั่วไปได้

๗

๒.๓ หน่ ว ยงานด้านวัฒ นธรรม และหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาข้อมูล ด้าน
รูปแบบไปประยุกต์ใช้ในการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ ให้คงอยู่ได้ในสังคม
พหุวัฒนธรรมตามบริบทของแต่ละพื้นที่

๘

บทที่ ๒
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Review Literature)
งานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมของกลุ่ม
สตรีชาติพันธุ์ไต-ไท ในอาเภอแม่สาย อาเภอแม่จัน และ อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ผู้วิจัยได้
ศึกษาเอกสารงานวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นดังต่อไปนี้
๑. แนวคิดและความหมายของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
๒. แนวคิดด้านการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
๓. แนวคิดด้านสังคมพหุวัฒนธรรม
๔. ทฤษฎีสตรีนิยม
๕. บทบาทของกลุ่มสตรีในการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
๖. รูปแบบการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
๗. กระบวนการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
๘. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียด ดังนี้
แนวคิดและความหมายของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ความหมายและความสาคัญของวัฒนธรรม
วัฒนธรรม (culture) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตของผู้คน (way of life) เป็นเรื่องราวทั้งหลาย
ของชี วิตมนุ ษย์ เป็ น กระบวนการเรียนรู้ ที่ตกทอดเป็ นมรดกทางสั งคม คือสิ่ งทั้งหมดที่มี ลั กษณะ
ซับซ้อน ซึ่งรวมทั้งความรู้ ความเชื่อ ศิลปะ จริยธรรม ศีลธรรม กฎหมาย ประเพณี และความสามารถ
อื่น ๆ รวมทั้งอุปนิสัยต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้มาโดยการเรียนรู้จากการเป็นสมาชิกของสังคม มีขบวนการ
อบรม ปลูกฝังสั่งสอน เรียนรู้ถึงการดารงวิถีชีวิตที่เป็นรูปแบบเดียวกันแล้วเก็บไว้เป็นมรดกตกทอดส่ง
ต่อให้สมาชิกรุ่นใหม่ ๆ ของสังคมต่อไป (งามพิศ สัตย์สงวน. ๒๕๔๓: ๒๑, จุฑาพรรธ์ (จามจุรี) ผดุง
ชีวิต. ๒๕๕๑: ๕-๖ และ นิยพรรณ (ผลวัฒนะ) วรรณศิริ. ๒๕๕๐: ๓๔)
วัฒนธรรม คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น กาหนดขึ้นเป็นระบบในสังคมมนุษย์ มิใช่สิ่งที่มนุษย์ทาตาม
สัญชาติญาณหรือเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ วัฒนธรรมในสังคมเราอาจจะแบ่งออกได้เป็น ๒ ลักษณะ คือ
วัฒนธรรมในลักษณะที่เป็นสัญลักษณ์และจับต้องไม่ได้ เป็นต้นว่า ภาษาพูด ระบบ ความเชื่อ กริยา
มารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณี และ วัฒนธรรมทางด้านวัตถุ สัมผัสจับต้องได้ เป็นต้นว่า อาคาร
บ้านเรือน ศิลปกรรม ประติมากรรม ข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจาวัน (อมรา พงศาพิชญ์. ๒๕๕๑ :

๙

๒๕) วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในวัฒนธรรม
และการเปลี่ยนแปลงที่มาจากภายนอกคือจากการติดต่อกับวัฒนธรรมอื่น (สนิท สมัครการ. ๒๕๔๙ :
๕๑-๕๔) แม้ว่าโลกจะเปลี่ยนไป สังคมมีการเปลี่ยนแปลง วิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปจากเดิม การ
ทบทวนวั ฒ นธรรมเดิ ม ที่ มี อ ยู่ ค วรเริ่ ม จากสิ่ ง ใกล้ เ พื่ อ ไม่ ใ ห้ พ วกเขาลื ม ก าพื ด ที่ เ ป็ น รากเหง้ า ทาง
วัฒ นธรรมของตนเอง (ฉลอง พิ นิ จสุ ว รรณ. ๒๕๕๑: ๘๘) ดั ง ค ากล่ า วที่ ว่ า มนุ ษ ย์ เป็ น สั ตว์ สั ง คม
จาเป็นต้องอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม ดังนั้นสังคมจึงต้องกาหนดให้มีระเบียบแบบแผนในการประพฤติและ
ปฏิบัติเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ อย่างสงบเรียบร้อย และสวยงาม เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ปลูกฝัง
และถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มคนในแต่ละสังคม (นิติไทย
นัมคณิสรณ. ๒๕๕๕)
ไทเลอร์ ได้ให้ คาจากัดความของวัฒ นธรรมไว้ว่า วัฒนธรรม คือ ผลรวมของระบบความรู้
ความเชื่อ ศิลปะ จริยธรรม กฎหมาย ประเพณี ตลอดจนความสามารถและอุปนิสัยต่างๆซึ่งเป็นผลมา
จากการเป็นสมาชิกของสังคม โดยส่วนใหญ่คาจากัดความของวัฒนธรรมมักจะเน้นถึงระบบความเชื่อ
(belief system) และค่านิยมทางสังคม ( social values) วัฒนธรรมใช่พฤติกรรมที่สังเกตเห็นได้ แต่
เป็ น ระบบความเชื่ อ และค่ า นิ ย มทางสั ง คมผู้ อ ยู่ เ บื้ อ งหลั ง พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ วั ฒ นธรรมคื อ
กฎระเบียบหรือมาตรฐานของพฤติกรรมคนในสังคมยอมรับ วัฒนธรรมคือวิถีชีวิตของคนในสังคม
(ยศ สันตสมบัติ. ๒๕๕๖)
นิ ต ยา บุ ญ สิ ง ห์ (๒๕๔๖) ได้ ใ ห้ ค วามหมายแบ่ ง สาขาของวั ฒ นธรรม ดั ง นี้ วั ฒ นธรรม
หมายความว่า สภาพอันเป็นความเจริญงอกงาม วัฒนธรรมเป็นเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรม วาจา ท่าทาง
กิจกรรม และผลผลิตของกิจกรรมที่มนุษย์ในสังคมผลิตหรือปรับปรุงขึ้นจากธรรมชาติ และเรียนรู้ซึ่ง
กันและกันโดยผ่านการคัดเลือก ปรับปรุงและยึดถือสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน วัฒนธรรมเป็น ทั้ง
ลักษณะนิสัยของคนหรือกลุ่มคนในชาติ ลัทธิ ความเชื่อ ภาษา ขนบธรรมเนียม อาหารการกิน เครื่อง
ไม้ใช้สอย ศิลปะต่างๆ ตลอดทั้งการประพฤติปฏิบัติในสังคม
วัฒนธรรมอันเป็นผลรวมความคิดสติปัญญาของมนุษย์ ซึ่งได้สร้างสรรค์และยึดถือเป็นแนว
ปฏิบัติในการดารงชีวิตนั้น แบ่งออกได้ ๕ สาขาดังนี้
๑. วัฒนธรรมทางภาษาและวรรณคดี
๒. วัฒนธรรมทางวัตถุ เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ในการดารงชีวิต หรือในกิจการต่างๆของ
มนุษย์
๓. วัฒนธรรมทางจิตใจ เช่น ศาสนา คติธรรม
๔. วัฒนธรรมทางจารีตหรือขนบธรรมเนียมประเพณีและการประพฤติต่างๆในสังคม
๕. วัฒนธรรมทางสุนทรียะ ได้แก่ ความงดงาม ความไพเราะ หมายถึง ศิลปะสาขาต่างๆ เช่น
จิตรกรรม ปฏิมากรรม ดุริยางค์ศิลป์ เป็นต้น

๑๐

ดังนั้ น จึ งสรุ ป ได้ว่า วัฒ นธรรมคือสิ่ งที่มนุษย์ส ร้างขึ้นเพื่อความจาเป็นพื้นฐานของการ
ดารงชีวิตในการอยู่รอดมนุษย์ตามยุคสมัย เป็นกระบวนการเรียนรู้ เลือกสรรสิ่งที่เหมาะสม โดยการ
ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อนาไปปฏิบัติให้เกิดคุณค่าและความยั่งยืนถาวร
การนิยามวัฒนธรรม
๑. วัฒนธรรมมิใช่เรื่องของมรดกอดีตที่มีค่า เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์อยู่ในพิธีกรรมต่างๆ
วัฒนธรรมในความหมายทางสังคมวิทยามานุษยวิทยาเป็นเรื่ องของแบบแผนพฤติกรรมทางสังคม ซึ่ง
อาจเป็นพฤติกรรมธรรมดาๆในชีวิตประจาวัน รวมทั้งเรื่องของระบบสัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งมิได้หมายถึง
เฉพาะเงินสัญลั กษณ์ทางศาสนาหรือศิล ปะ แต่เป็นสัญลั กษณ์ของปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่พบได้ใน
ชีวิตประจาวัน
๒. วัฒนธรรมจึงเป็นเรื่องของระบบคุณค่ าร่วม (Shared belief a nd Value) ของสังคมที่
ถูกเรียนรู้ ส่งผ่านและถ่ายทอดได้ สิ่งที่ถูกถ่ายทอดมีทั้งสิ่งที่เป็นความคิด อารมณ์ความรู้สึกที่ผูกอยู่กับ
ความคิด และพฤติกรรมที่แปลความคิดออกมาเป็นการกระทา วัฒนธรรมจึงมีทั้งด้านที่เป็นนามธรรม
คือตัวระบบคิด โลกทัศน์ ความเชื่อ ซึ่งแสดงออกเป็นรูปธรรมได้ในหลายลักษณะ ตั้งแต่วัตถุสิ่งของ
เครื่องใช้ สิ่งก่อสร้าง พิธีกรรม หรือธรรมเนียมแบบแผนของความประพฤติร่วม
๓. หน้าที่ของวัฒนธรรมจึงมีคล้ายแผนที่ที่ช่วยนาร่องบอกทิศทาง สิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติใน
สถานการณ์ต่างๆให้แก่สมาชิกของกลุ่ มสังคมนั้นๆ วัฒนธรรมจึงเป็นเสมือนคลังของประสบการณ์
ร่วมกันของสมาชิกสังคม ประสบการณ์ร่วมดังกล่าวประกอบด้วยคานิยาม การตัดสินค่า และการ
กาหนดตาแหน่งที่ทางสังคมของเราในสถานการณ์หนึ่งๆ อย่างไรก็ดีในชีวิตประจาวันเราจะไม่รู้สึกจะ
หนักทักษิณอิทธิพลของระบบคุณค่าร่วมเหล่านั้น เพราะมันฝังลึกอยู่ในตัวเราหรืออยู่ใกล้เราจนเกินไป
ราวกับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเรา คนเราตระหนักถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมตนก็เมื่อไปอยู่ในแวดล้อม
ของวัฒนธรรมต่างถิ่น
๔. วัฒนธรรมแตกต่างจากสังคม คือ วัฒนธรรมเป็นเรื่องของโลกทัศน์และคุณค่าร่วม สังคม
คือกลุ่มคนที่มาอยู่ร่วมกัน ธนธรรมเป็นแบบแผนความประพฤติ ส่วนสังคมคือระบบความสัมพันธ์จริง
๕. ความสาคัญของวัฒนธรรมในการพัฒนาสังคมมนุษย์ บางทีเราอาจเห็นความสาคัญของ
วัฒนธรรมได้ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสังคมของสัตว์ สัตว์หลายชนิดมีความสามารถสร้างบ้านของมัน
เป็นเมืองและจัดระเบียบความสัมพันธ์ของพวกมันในเมืองนั้นๆ แต่มนุษย์มีกระบวนการเรียนรู้และ
ถ่ายทอดประสบการณ์ที่สามารถปรับเปลี่ยนและปรับปรุงสภาพแวดล้อมของตนจงเอาชนะข้อจากัด
ทางกายภาพใหญ่ๆอย่างได้ ข้อความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ มนุษย์ใช้กลไกของการถ่ายทอดวัฒนธรรม
มาช่ว ยในกระบวนการปรั บตัว ช่วยให้ เมารถอยู่รอดได้ในแทบทุกสภาพภูมิศาสตร์ กระบวนการ
วิวัฒนาการวัฒนธรรมจึงไปเร็วกว่าวิวัฒนาการทางพันธุกรรมและทาให้มนุษย์ครองความเป็นเจ้า

๑๑

เนื้อสัตว์อื่นที่พึ่งพิงได้ เฉพาะกระบวนการปรับตัวเชิงพันธุกรรมเท่านั้น (อานันท์ กาญจนพันธุ์ และ
คณะ. ๒๕๕๓)
จากการศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมต่าง ๆ ทั่วโลก นักมานุษยวิทยาสรุปลักษณะพื้นฐานที่
สาคัญของวัฒนธรรมไว้ ๖ ประการด้วยกันคือ
๑. วัฒนธรรมเป็นความคิดร่วม (shared ideas) และค่านิยมทางสังคมซึ่งเป็นตัวกาหนด
มาตรฐานของพฤติ ก รรม คนในวั ฒ นธรรมเดี ย วกั น จะสามารถคาดคะเนพฤติ ก รรมของผู้ อื่ น ใน
สถานการณ์ต่างๆได้ ซึ่งทาให้พฤติกรรมของเขามีความสอดคล้องต้องกันกับผู้อื่น
๒. วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์เรียนรู้ (culture is learned) ทีละเล็กทีละน้อยจากการเกิด
และเติบโตมาในสังคมแห่งหนึ่ง วัฒนธรรมเปรียบเสมือนมรดกทางสังคม ได้รับการถ่ายทอดจากคนรุ่ น
หนึ่ ง ไปสู่ อี ก รุ่ น หนึ่ ง โดยผ่ า นกระบวนการถ่ า ยทอดทางวั ฒ นธรรมหรื อ กระบวนการเรี ย นรู้ ท าง
วัฒนธรรม (enculturation) โครงการอบรมสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ และประสบการณ์ต่างๆ
มนุษย์ได้รับมาจากการเป็นสมาชิกสังคม จากกระบวนการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมนี้ มนุษย์สามารถ
เข้าใจได้ว่าตนควรมีพฤติกรรมเช่นไรในสถานการณ์ต่างๆ พฤติกรรมเช่นไรที่คนยอมรับว่าดีงามและ
ถูกต้อง มนุษย์จะรับเอาทัศนคติ ค่านิยมและความเชื่อที่สังคมยอมรับมาเป็นของตน
๓. วัฒนธรรมมีพื้นฐานมาจากการใช้สัญลักษณ์ (symbol) กิจกรรมของมนุษย์มีต้นกาเนิดมาจากการ
ใช้สัญลักษณ์ ชีวิ ตประจาวันของเราเกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินตรา สัญญาณไฟ
จราจร หรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ ท างศาสนา สั ญ ลั ก ษณ์ ส าคั ญ ที่ ม นุ ษ ย์ ใ ช้ ก็ คื อ ภาษาซึ่ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ สื่ อ
ความหมายขายระหว่างกันและกัน นอกจากนั้น ภาษาและระบบสัญลักษณ์อื่นๆ ยังช่วยให้มนุษย์
สามารถเก็บรวบรวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติอย่างเป็นระบบและสามารถถ่ายทอดความรู้
นั้นไปยังรุ่นหลังต่อไป
๔. วั ฒ นธรรมเป็ น องค์ ร วมของความรู้ แ ละภู มิ ปั ญ ญา ในลั ก ษณะนี้ วั ฒ นธรรมมี ห น้ า ที่
สนองตอบความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ วางเกณฑ์ให้มนุษย์ดาเนินชีวิตอย่างมีระเบียบแบบแผน
เพื่ อ ให้ สั ง คมท างานไปได้ อ ย่ า งมี ร ะบบ นอกจากนั้ น วั ฒ นธรรมยั ง ช่ ว ยให้ ม นุ ษ ย์ ป รั บ ตั ว เข้ า กั บ
สภาพแวดล้อม เป็นพื้นฐานของการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเพื่อความเจริญและความอยู่รอดของ
มนุษย์
๕. วัฒนธรรมคือกระบวนการที่มนุษย์กาหนดนิยามความหมายให้กับชีวิตและสิ่งต่างๆที่อยู่
รอบตัวเรา เมือ่ มนุษย์ในสังคมแห่งหนึ่งพยายามกาหนดนิยามความหมายของอานาจ กระบวนการการ
กาหนดความหมายดังกล่าวก็ย่อมกลายเป็นการสร้างแนวความคิด พื้นฐานของระบบการเมืองการ
ปกครองของสังคมนั้น ในกระบวนการกาหนดความหมายของชีวิตและสิ่งต่างๆนี่เอง มนุษย์ได้สร้าง

๑๒

สถาบันหรือองค์กรขึ้นมาเพื่อทาหน้าที่รองรับการตีความ และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ
และเนื้อหาของสถาบันสังคมตามไปด้วย
๖. วั ฒ นธรรมเป็ น สิ่ ง ที่ ไ ม่ ห ยุ ด นิ่ ง หากแต่ มี เ ปลี่ ย นแปลงปรั บ ตั ว อยู่ ต ลอดเวลา การ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมมีสาเหตุหลายประการ เช่น การเปลี่ยนแปลงอานาจเป็นผลมาจากการ
แพร่กระจายของวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมยังอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยี ซึ่ ง เป็ น ความพยายามของมนุ ษ ย์ ใ นการควบคุ ม ธรรมชาติ แ ละใช้ พ ลั ง งานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เทคโนโลยีการผลิตเปลี่ยนแปลงไป วัฒนธรรมก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย หาก
เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเกินไปจนกระทั่งวัฒนธรรมและประเพณีไม่อาจเปลี่ยนแปลงทัน ก็อาจ
ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “วัฒนธรรมล้า” (culture lag) ทาให้มนุษย์ในสังคมเกิดความรู้สึก
แปลกแยก หรือเอามีผลกระทบรุนแรงถึงขั้นทาให้ วัฒนธรรมเกิดการแตกแยกสลายไป (ยศ สันต
สมบัติ. ๒๕๕๖)
วัฒนธรรมจึงเป็นเรื่องของระบบคุณค่าร่วมของสังคมที่ถูกเรียนรู้ส่งผ่านและถ่ายทอดได้ สิ่งที่
ถูกถ่ายทอดมี ทั้งสิ่ ง ที่เป็ น ความคิ ด อารมณ์ ความรู้ สึ กที่ผู กอยู่กั บความคิด และพฤติกรรมที่แปร
ความคิดออกมาเป็นการกระทา (อานันท์ กาญจนพันธุ์ และคณะ. ๒๕๕๓)
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
อัตลักษณ์ไม่ใช่อะไรอย่างที่เราเห็นหรือสิ่งที่ไม่มีปัญหาอย่างที่เราคิด บางทีการที่เราคิดว่า
อัตลักษณ์เป็นสิ่งที่ถูกสร้างสมบูรณ์แล้ว ซึ่งมักจะเห็นได้จากปฏิบัติการทางวัฒนธรรมที่ถูกนาเสนอ
ทว่าเราควรพิจารณาอัตลักษณ์ในฐานะผลิตผลที่ไม่เคยเสร็จและอยู่ในกระบวนการผลิตอยู่ตลอด การ
มองในลักษณะเช่นนี้จะมีส่วนไปสัมพันธ์กับเรื่องของอานาจและความจริงแท้ โดยเฉพาะสิ่งที่เราเรียกว่า
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม (Stuart Hall ๑๙๙๐, ๒๒๒ อ้างถึงใน ณรงค์ อาจสมิต, ๒๕๕๕)
ราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๕๐) ให้คาจากัดความของอัตลักษณ์ผ่านรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”
ออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๐ ดังนี้ อัตลักษณ์
ประกอบด้วยคาว่า อัต (อัด-ตะ) ซึ่งหมายถึง ตน หรือ ตัวเอง กับ ลักษณ์ ซึ่งหมายถึง สมบัติเฉพาะตัว
คาว่า อัตลักษณ์ ตรงกับคาภาษาอังกฤษว่า Identity หมายถึง ผลรวมของลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งซึ่งทาให้สิ่งนั้นเป็นที่รู้จักหรือจาได้ เช่น นักร้องกลุ่มนี้มีอัตลักษณ์ทางด้านเสียงที่เด่นมาก ใครได้
ยินก็จาได้ทันที สังคมแต่ละสังคมมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเอง โลกาภิวัตน์ทาให้อัตลักษณ์ของ
สังคมไทยเปลี่ยนไปอัตลักษณ์สามารถสื่อสารออกมาได้ ๓ ส่วนด้วยกัน คือ การสร้างอัตลักษณ์ผ่าน
ทางภาพ (Visual Identity) การสร้างอัตลักษณ์ผ่านทางพฤติกรรม (Behavioral Identity) และการ
สร้างอัตลักษณ์ผ่านการพูด (Verbal Identity) (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, ๒๕๕๖)

๑๓

อัตลักษณ์ อาจหมายถึงรากเหง้า ความแท้ของบุคคล ดังที่ เดวิด ฮาว์วี่ (Harvey. ๑๙๙๓ อ้าง
ถึงใน สันต์ สุวัจฉราภินันท์ และ อภิญญา เฟื่องฟูสกุล. ๒๕๕๕) ได้เขียนบทความเรื่อง From Space
to Place and Back Again: Rethinking Heidegger. ที่ฮาว์วี่ใช้แนวคิดของไฮเดกเกอร์ อธิบายถึง
ร่องรอยของบุคคล ที่การพัฒนาทาให้ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่า อะไรคือรากเหง้าหรืออัตลักษณ์
และอัตลักษณ์เหล่านั้นมาจากที่ไหน เวลาใด โดยใครบ้าง
ฉลาดชาย รมิ ต านนท์ (๒๕๕๔) ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า อั ต ลั ก ษณ์ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ ระบบสั ง คม
กล่าวคือประการแรกทาให้เรารู้สึกว่าเป็นตัวเราหรือพวกเราที่แตกต่างจากคนอื่ น โดยไม่จาเป็นต้องมี
เพียงหนึ่ง แต่อาจมีหลายลักษณ์ที่ประกอบขึ้นมา อัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นมา
พร้อมกับคนหรือสิ่งของแต่เป็นสิ่งที่ถูกและเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งบ่งบอกถึงลักษณะเฉพาะ ลักษณะพิเศษ
ที่จะบ่งบอกตัวตนของสิ่งนั้นหรือบุคคลนั้น
อัตลักษณ์ คือลักษณะที่เกี่ยวข้องกับตัวตน มีวัฒนธรรมเป็นบทบาทสาคัญในการหล่อหลอม
บุคลิกภาพของคนคนหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอิทธิพลทางวัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม โลกทัศน์
ทั้งในระดับบุคคลและอัตลักษณ์ของกลุ่ม ดังนั้นคาว่าอัตลักษณ์ที่แท้จริงคือภาพลักษณ์ตัวตนของ
มนุษย์เรา (images of oneself) ที่ได้จากการมีปฏิสัมพันธ์ในสังคม (social interaction) และเป็น
ความเข้าใจทั้งในระดับที่เรามีต่อตัวเอง และในลักษณะที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ๆ ในสังคม
ตลอดชั่วชีวิตของเรา (จุฑาพรรธ์ (จามจุรี) ผดุงชีวิต. ๒๕๕๑ : ๓-๔) อัตลักษณ์ย่อมมีความหลากหลาย
ไม่ว่าจะในระดับของตัวปัจเจก กลุ่ม หรือ องค์กรก็ตาม และประการสาคัญคือ อัตลักษณ์เป็นสิ่งที่ถูก
สร้าง หรือกอปรรูปขึ้นโดยกระบวนการทางสังคม ซึ่งมีทั้งที่ถูกสร้างขึ้นโดยคนภายนอกและจากคน
ภายใน เมื่อตกผลึกแล้ว อาจจะคงความเป็นลักษณะเฉพาะ เลื่อนไหล หรือเปลี่ยนรูปไป บนพื้นฐาน
ของความสั ม พั น ธ์ ท างสั ง คมที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ คนอื่ น และบริ บ ทที่ แ ตกต่ า งออกไป (ยศ สั น ตสมบั ติ ,
บรรณาธิการ. ๒๕๕๑ : ๑๒๔)
นิโคลัส แทป เสนอว่า เราควรมองอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ( ethnic identity) ในลักษณะที่
เป็นจิตสานึกทางประวัติศาสตร์ (historical consciousness) ในแง่นี้ ความเป็นชาติพันธุ์มิใช่อะไร
บางอย่างที่ถูกกาหนดจากสายเลือดโดยกาเนิด หากแต่เป็นผลมาจากการจงใจเลือก กลุ่มชาติพันธุ์แต่
ละกลุ่มเลือกสรรประวัติศาสตร์ตนเอง เลือกที่จะหยิบยกเอาเหตุการณ์หรือเรื่องราวต่างๆ มาตีความ
ในลักษณะที่มีนัยสาคัญต่อชีวิตทางสังคมของตน เหตุการณ์หรือเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นกลายมาเป็น
ความจริงมือเป็นประวัติศาสตร์ของชนกลุ่มนั้นในเวลาต่อมา ประเด็นสาคัญจึงอยู่ที่ว่า กลุ่มชาติพันธุ์ใด
กลุ่มหนึ่งนิยามอัตลักษณ์ของตนเองอย่างไรในบริบทของสานึกทางประวัติศาสตร์ชุดหนึ่ง การทา
ความเข้าใจเกี่ยวกั บอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชนกลุ่มหนึ่งจึงควรเริ่มต้นจากการศึกษาสานึกทาง
ประวัติศาสตร์ของชนกลุ่มนั้น (ยศ สันตสมบัติ. ๒๕๔๔)

๑๔

แนวคิดด้านการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
คาว่า ฟื้นฟู ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ หมายถึง ทา
ให้ ก ลั บ เจริ ญ งอกงาม (ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน. ๒๕๒๕ : ๖๑๑) เมื่ อ น ามาใช้ กั บ การอั ต ลั ก ษณ์ ท าง
วัฒนธรรมการฟื้นฟูนี้จึงหมายถึง การนาวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิม ทั้งที่ยังพบเห็นหรือเริ่มเลือนหายไปให้
กลับมาเป็นที่รู้จักและเกิดประโยชน์ต่อการดารงชีวิต ดังที่ อมรา พงศาพิชญ์ (๒๕๔๗ : ๓๗) ได้กล่าว
ว่า เมื่อกระแสโลกาภิวัตน์ขยายตัวอย่างรวดเร็วในลักษณะที่คนท้องถิ่นตั้งรับไม่ทัน ความขัดแย้งทาง
วั ฒ นธรรมจะกลายเป็ น ปั ญ หาที่ รุ น แรง วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น และภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้ า นน่ า จะยั ง เป็ น
ทางเลือกหนึ่งสาหรับคนที่ไม่ต้องการวัฒนธรรมใหม่ การฟื้นฟูองค์ความรู้เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
ภูมิปัญญาชาบ้านจึงเป็นเรื่องที่ได้รับการส่งเสริม
ในกระแสปัจจุบันแนวคิดด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมได้เป็นประเด็นสาคัญที่อยู่ในความสนใจ
ของคนทั่วไป เนื่องจากต้องการรักษาไว้ให้สูญหายและเริ่มตระหนักถึงความสาคัญในการนาสิ่งที่มี
คุณค่าในอดีตให้กลับมาใช้ประโยชน์ แต่อย่างไรก็ตาม การฟื้นฟู นับว่าเป็นสิ่งสาคัญที่ไม่เพียงแต่ให้คง
อยู่แต่เป็นการทาให้เกิดการพัฒนาและมีประโยชน์ทันต่อยุคสมัย ดังที่ จามรี เชียงทอง (๒๕๔๙.
๑๙๑ – ๑๙๓) กล่ า วถึ ง ทุ น ทางวั ฒ นธรรม เป็ น ความรู้ พื้ น ถิ่ น ของชนกลุ่ ม น้ อ ย ( indigenous
knowledge) เป็นสมบัติ เฉพาะของกลุ่มคนที่ไม่มีกลุ่มอื่นมีเหมือน ถือเป็นทุนที่เป็นรากฐานในการ
พัฒ นาศัก ยภาพของชุ มชนให้ เข้ ม แข็ ง จึ ง ควรมุ่ ง เน้น การสร้ า งมาตรฐานการพั ฒ นาในชุม ชนที่ มี
วัฒนธรรมที่แตกต่าง และหลากหลาย นาวัฒนธรรมที่แปลกแตกต่าง มาสร้างมูลค่าสามารถกระจาย
รายได้ให้กับชุมชนในระดับรากหญ้า ปรับให้สิ่งที่มีอยู่เช่นภูมิปัญญาพื้นบ้านกลายเป็นสิ่งที่ขายได้
การฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม จึงเป็นสิ่งที่จาเป็นและเหมาะสมในยุคสมัยที่โลกเป็นสังคม
ที่ไร้พรมแดน วัฒนธรรมที่หลากหลายถูกทาให้กลายเป็นหนึ่งเดียว ความรวดเร็วของเทคโนโลยีด้าน
การสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ๆ ที่ทันสมัย ส่งเสริมให้ความคิด การกระทา
และวิถีชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป จนทาให้สิ่งดีดั้งเดิมที่มีอยู่นั้นถูกบดบัง ทับถมไว้และหายจากไป
พร้อมกับชีวิตของผู้ที่มีความรู้ในด้านเหล่านี้ แต่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมเข้ามา ยังมีผู้ ที่หวง
แหน สนใจรักษาสิ่งดีในกลุ่มชาติพันธุ์ของตนไว้ ด้วยการค้นหา รณรงค์ให้เกิดการฟื้นฟู นากลับมาให้
ปรากฏอีกครั้ง ดังที่ วันดี สันติวุฒิเมธี. (๒๕๔๕) ศึกษากระบวนการสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของ
ชาวไทใหญ่ชายแดนไทย-พม่า โดยศึกษาชาวไทใหญ่ บ้านเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
พบว่า แม้ชาวไทใหญ่ต้องเผชิญกับปัญหาด้านการเมืองความไม่สงบในประเทศพม่าที่ทาให้ชาวไทใหญ่
ต้องอพยพหนีภัยสงครามมาอาศัยในแผ่นดินไทย แต่ชาวไทใหญ่บ้านเปียงหลวงยังสามารถรักษาและ
สร้างอัตลักษณ์ต่าง ๆ ที่ทาให้ชาติพันธุ์ของตนแตกต่างจากกลุ่มชาติพัน ธุ์อื่น และสามารถดารงอยู่ได้
นั่นคือ อัตลักษณ์ในด้านภาษา ศาสนา เครื่องแต่งกาย การบริโภค วัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ รวมถึง

๑๕

งานของ วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ (๒๕๔๖) ศึกษาแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมคลองอัมพ
วา พบว่า องค์ประกอบทางสังคม วัฒนธรรมที่เหมาะสม ได้แก่ การอนุรักษ์วิถีชีวิต และประเพณีที่ดี
งาม การฟื้นฟูวิถีชีวิตและประเพณีที่ดีงามแต่สูญหายหรือเสื่อมไปโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับแม่น้าคู คลอง
ให้กลับคืนมาการสร้างความรู้ความเข้าใจ และจิตสานึกในการอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติ และมรดก
ทางวัฒนธรรมแก่ทุกคนในชุมชน อีกทั้ง สุเทพ สุน ทรเภสัช (๒๕๔๖) ศึกษาเรื่อง คนเมือง : ความ
ส านึ ก และการสร้ า งอั ต ลั ก ษณ์ ท างชาติ พั น ธุ์ ข องชาวไทยเหนื อ ในบริ บ ทการเปลี่ ย นแปลงทาง
ประวัติศาสตร์การเมืองและสังคม. พบว่าภาษาเป็นสิ่งหนึ่งที่มักใช้เป็นสิ่งกาหนดอัตลักษณ์ของความ
เป็นคนเมือง เพราะมีภาษาพูด ที่เรียกว่า “กาเมือง” และมีภาษาเขียน ที่เรียกว่า “ตัวเมือง” ทาให้คน
เมืองแตกต่างจากชาวไทยในภาคอื่น ๆ ของประเทศไทย และภริตพร สุขโกศล (๒๕๔๘) ศึกษาเรื่อง
การสื บ ทอดอัตลั กษณ์ข องชาวใต้ ผ่ านสื่ อหนั งตะลุ ง พบว่า ตัว หนั งตะลุ งสามารถแสดงให้ เ ห็ นถึ ง
ลักษณะท่าทาง การแต่งกาย ภาษา สาเนียงการพูด ผ่านทางตัวนายหนัง เป็นการแสดงอย่างหนึ่งที่
การฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม จึงเป็นสิ่งที่จาเป็นและเหมาะสมในยุคสมัยที่โลกเป็นสังคมที่ไร้
พรมแดน วัฒนธรรมที่หลากหลายถูกทาให้กลายเป็นหนึ่งเดียว ความรวดเร็วของเทคโนโลยีด้านการ
สื่อสาร การคมนาคมขนส่ง เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ๆ ที่ทันสมัย ส่งเสริมให้ความคิด การกระทาและ
วิถีชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป จนทาให้สิ่งดีดั้งเดิมที่มีอยู่นั้นถูกบดบัง ทับถมไว้และหายจากไป
พร้อมกับชีวิตของผู้ที่มีความรู้ในด้านเหล่านี้ แต่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมเข้ามา ยังมีผู้ที่หวง
แหน สนใจรักษาสิ่งดีในกลุ่มชาติพันธุ์ของตนไว้ ด้วยการค้นหา รณรงค์ให้เกิดการฟื้นฟู นากลับมาให้
ปรากฏอีกครั้ง ดังที่ วันดี สันติวุฒิเมธี. (๒๕๔๕) ศึกษากระบวนการสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของ
ชาวไทใหญ่ชายแดนไทย-พม่า โดยศึกษาชาวไทใหญ่ บ้านเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
พบว่า แม้ชาวไทใหญ่ต้องเผชิญกับปัญหาด้านการเมืองความไม่สงบในประเทศพม่าที่ทาให้ชาวไทใหญ่
ต้องอพยพหนีภัยสงครามมาอาศัยในแผ่นดินไทย แต่ชาวไทใหญ่บ้านเปียงหลวงยังสามารถรักษาและ
สร้างอัตลักษณ์ต่าง ๆ ที่ทาให้ชาติพันธุ์ของตนแตกต่างจากกลุ่มชาติพันธุ์อื่น และสามารถดารงอยู่ ได้
นั่นคือ อัตลักษณ์ในด้านภาษา ศาสนา เครื่องแต่งกาย การบริโภค วัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ รวมถึง
แนวคิดด้านสังคมพหุวัฒนธรรม
ความหมายและความสาคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม
สังคมพหุวัฒนธรรม หมายถึง กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ วิถีชีวิต ความ
เชื่อ ศาสนา และประเพณีปฏิบัติที่มีความแตกต่างกัน เนื่องมาจากกระบวนการคิดและสัญลักษณ์ที่
เกิดจากการสร้างของวัฒนธรรม ปัจจัยทางศาสนา เชื้อชาติ อายุ เพศ ชนชั้นทางสังคมและการศึกษา
ซึ่งเป็นตัวกาหนดให้บุคคลมีความคิดความเชื่อ ความรู้สึก และการกระทาในลักษณะที่แตกต่างกัน

๑๖

เช่น การที่ ป ระเทศไทยจะก้าวเข้า สู่ การร่ว มมือกัน ในประชาคมของประเทศอาเซียน ที่จะมีการ
ปฏิสัมพันธ์กันในระหว่างประเทศสมาชิกมากขึ้น จึงมีความจาเป็นที่สมาชิกในสังคมต้องเรียนรู้ถึง
ระเบียบแบบแผนที่ควรประพฤติปฏิบัติหรือควรละเว้นตามมารยาทของกันและกันในแต่ละสังคม เพื่อ
หลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นและนามาซึ่งความสงบเรียบร้อยของการอยู่ร่วมกัน (นิติไทย นัมคณิ
สรณ์. ๒๕๕๕)
พระครูปลัดธรมจริยวัฒน์ ได้ให้ความหมายของสังคมพหุวัฒนธรรมไว้ว่า สังคมพหุวัฒนธรรม
หมายถึง วิถีการดาเนินชีวิต (The way of life) ที่หลากหลายของคนในสังคม ที่อาจมีเชื้อชาติ
ภาษา ศาสนา และจารีตประเพณีแตกต่างกัน
นิธิ เอียวศรีวงศ์ (๒๕๔๘, อ้างถึงใน สิรา สมนาม. ๒๕๕๙) ได้ให้ความหมาย สังคมพหุ
วัฒนธรรม ในวงกว้าง หมายถึงความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของคนในชาติ สังคมพหุวัฒนธรรมในวง
แคบมุ่งหมายเฉพาะในภูมิภาคหรือในจังหวัดที่มีกลุ่มชนแตกต่างกันไปตามบริบท
แนวคิดพหุวัฒนธรรม (cultural Pluralism) ในความหมายอย่างกว้าง ๆ กล่าวถึงความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมที่ดารงอยู่ร่วมกันในสังคมหนึ่ง ๆ ที่ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมของโลก
ยุคโลกาภิวัตน์ ที่มีสังคมมีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันมากขึ้นด้ วยการสื่อสารและโทรคมนาคมที่
ส่งผลให้เป็นแรงผลักดันให้เกิดสานึกทางชาติพันธุ์และการแสดงออกซึ่งความเป็นท้องถิ่นที่แตกต่าง
หลากหลายกระจายอยู่ทั่วไปไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเสื้อผ้า อาหาร ที่อยู่อาศัย งานศิลปะหรือการแสดง
การเคลื่อนย้ายไหลเวียนของผู้คน ข่าวสาร เงินทุน สินค้าและบริการ ระบบคุณค่า ความเชื่อและวิถี
ชีวิต เป็นต้น ในขณะที่รัฐมีการปฏิบัติการที่ยืดหยุ่นและแยกย่อยในการพัฒนาวิธีการปกครองและ
ควบคุ มพลเมื องที่ ผ นวกไว้ ใ นแผนการพั ฒ นาประเทศทั้ ง ด้ านเศรษฐกิ จ สั ง คมและวั ฒ นธรรม ที่
ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวสอดประสานความร่วมมือระหว่างชุมชน รัฐ และทุนบนความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมที่ประดิษฐ์สร้างคุณค่าทางชาติพันธุ์ของแต่ละกลุ่ม
พหุวัฒนธรรมเป็นนโยบายที่เน้นการยอมรั บลักษณะเด่นของแต่ละวัฒนธรรมที่แต่ละกลุ่ม
ชาติพันธุ์ยึดถือปฏิบัติเมื่อย้ายถิ่นมาพานักอยู่ในอีกสังคมหนึ่ง พหุวัฒนธรรมจึงหมายถึงสั งคมที่มีผู้ย้าย
ถิ่นจานวนมากพร้อมด้วยวัฒนธรรมและภาษาที่ติดตัวคนเหล่านี้มาจากบ้านเกิดเมืองนอนของเขา และ
เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มขึ้น นโยบายพหุวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการ (Official
Multiculturalism) เริ่มในแคนาดาในปี ๑๙๗๑ เนื่องจากประเทศแคนาดามีคน สองกลุ่มหลัก ได้แก่
กลุ่มที่ภาษาอังกฤษกับกลุ่มที่พูดภาษาฝรั่งเศส และทั้งสองกลุ่มต่างก็มีวัฒนธรรมเฉพาะของ ต่อมา
ออสเตรเลี ย ก็ป ระกาศใช้น โยบายนี้ ลั กษณะเด่นของนโยบายพหุ วั ฒ นธรรมคือ การยอมรั บและ
สนับสนุนการธารงวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่อยู่ในสังคมเดียวกั น เช่น การใช้ภาษาพูดของ
กลุ่ม การมีสื่อสิ่งพิมพ์/สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ภาษาของแต่ละกลุ่ม การจัดงานประเพณี ศาสนา การ
แต่งกาย การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของทุกกลุ่มการอนุญาตให้ประชาชนถือสัญชาติได้สองสัญชาติ
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(Dual citizenship) ตลอดจนการเปิดโอกาสทางการศึกษา การได้งานทา การมีส่วนร่วมทางการเมือง
และการได้รับบริการสาธารณะต่างๆ โดยเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตาม นโยบายนี้ก็ได้รับการต่อต้าน
ขัดขวางในบางประเทศ แม้จะมีพื้นฐานอยู่บนความเสมอภาคก็ตาม Jaime Wurzel (๑๙๘๘) เป็นนัก
คิดที่พัฒนาตัวแบบ (Model) ขึ้นมาเพื่ออธิบายขั้นตอนต่าง ๆ ๗ ขั้นตอนของกระบวนการไปสู่ความ
เป็นพหุวัฒนธรรม ประกอบด้วย
ขั้นที่ ๑ เรียกว่า เอกวัฒนธรรมนิยม (Monoculturalism) หมายถึง การที่ปัจเจก
บุคคลเข้าใจว่าวัฒนธรรมของตนนั้นเป็นสากล โดยมองไม่เห็นความสาคัญของวัฒนธรรมอื่นๆ ซึ่งเป็น
เครื่องนาทางไปสู่ “ลัทธิชาติพันธุ์นิยม” (Ethnocentrism) ที่ทาให้ผู้คนมองเห็นวัฒนธรรมของตน
ยิ่งใหญ่เหนือวัฒนธรรมอื่นๆ หรือเป็นลักษณะของการหลงใหลในชาติพันธุ์ของตนเอง มิได้ตระหนักว่า
ยังมีคนในสังคมอื่นๆ ที่หลงใหลในวัฒนธรรมของตนเองในระดับเดียวกับเขาเช่นกัน
ขั้นที่ ๒ เรียกว่า การติดต่อข้ามวัฒนธรรม (Cross-Cultural Contact) หมายถึง
การได้มีโอกาสประสบกับวัฒนธรรมอื่นๆ เช่น การได้ชิมอาหารแปลกๆ หรือได้พบปะผู้คนที่ไม่เหมือน
ตนจากการเดินทางไปในที่ต่างๆ แต่ก็อาจยังไม่ถึงขั้นเกิดความตระหนักจริงจังนัก อาจเป็นเพียงการ
รับรู้ว่ายังมี “คนอื่น” อยู่บ้างเท่านั้น
ขั้นที่ ๓ เรียกว่า ความขัดแย้งทางวัฒนธรรม (Cultural Conflict) หมายถึงการ
เผชิญหน้าระหว่างสองหรือมากกว่าสองทัศนะแบบชาติพันธุ์นิยม คนจานวนไม่น้อยที่ไม่เพียงเป็นชาติ
พันธุ์นิยมแต่ยังมีลักษณะของ “การเอาตนเป็นที่ตั้ง” (Egocentric) อีกด้วย ซึ่งจะทาให้เขามีแนวโน้ม
ทีจ่ ะคิดว่าตัวเขาหรือพวกเขานั้นอยู่ตรงศูนย์กลางของจักรวาล
ขั้นที่ ๔ เรีย กว่า การแทรกแซงที่เกิดการศึกษา (Educational Intervention)
หมายถึง ขั้นตอนของการรับข้อสนเทศใหม่ๆ หรือได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่จะช่วยให้บุคคลนั้นผ่านจาก
ขั้นตอนของความขัดแย้งทางวัฒนธรรมไปสู่ขั้นตอนต่อไป
ขั้นที่ ๕ เรียกว่า การเสียดุลยภาพ (Disequilibrium) หมายถึง ขั้นตอนที่ความรู้เดิม
ของตนถูกท้าทายหรือถูกทาให้สูญเสียความถูกต้องไป ทาให้เขาต้องตั้งคาถามหรือข้อสงสัยต่อทัศนคติ
และความเชื่อของตนเอง ซึ่งอาจติดตามมาด้วยการต่อสู้ทางอารมณ์และปัญญาภายในตนเอง
ขั้นที่ ๖ เรียกว่า การตระหนัก (Awareness) หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ทางความคิดที่พยายามปรับปรุงความรู้ใหม่เข้าสู่ตนเอง
ขั้นที่ ๗ เรียกว่า พหุวัฒนธรรมนิยม (Multiculturalism) หมายถึง กระบวนการที่
นาไปสู่การยอมรับว่ามีความคิดที่แตกต่างไปจากของตนเองดารงอยู่ด้วยเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าการที่คนจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมาพบกันแล้วจะจบลง
ในขั้นตอนที่ ๗ เสมอไป ด้วยเหตุที่ฝ่ายหนึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มสังคมที่มีอานาจเหนือกว่าจึงอาจติด
ยึดกับความรู้สึกที่ว่าวัฒนธรรมของตนต้องเหนือกว่าอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นด้วยกระบวนการศึกษาและ
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วิธีการที่เหมาะสมจึงอาจสามารถปรับเปลี่ยนค่านิยม ความเชื่อ และทัศนคติของคนอย่างค่อยเป็นค่อย
ไปได้ แนวทางการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรมจึงถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อฝึกฝนให้คนสามารถอยู่ร่วมกันใน
ท่ามกลางความแตกต่างได้โดยสันติและมีความเคารพซึ่งกันและกัน
จึงสรุปได้ว่า สังคมพหุวัฒนธรรม หมายถึง การอยู่รวมกันของคนในพื้นที่ใดที่หนึ่งที่มีความ
หลากหลายทางเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ที่มีความแตกต่างกันในด้านวัฒนธรรม รูปแบบวิถีชีวิต มีการหยิบ
ยืม เรียนรู้ ถ่ายทอด วัฒนธรรมของกันและกัน โดยยอมรับในความแตกต่างแต่ไม่ส ร้างความแปลก
แยกเพื่อการดารงชีวิตร่วมกันอย่างสงบสุข
ทฤษฎีสตรีนิยม (Feminist Theory)
เพศหญิง เป็นเพศที่คู่กับเพศชายมาตั้งแต่การกาเนิดมนุษยชาติในโลกนี้ สภาพทางสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปมีผลต่อสถานภาพของเพศหญิง ความเหลื่อมล้าทางเพศ การใช้อานาจระหว่างเพศ
การกดขี่ ความไม่เสมอภาค จึงทาให้เป็นที่มาของการค้นหา การเคลื่อนไหวเรียกร้อง การต้องการให้
เกิ ด การยอมรั บ ในสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน แนวคิ ด สตรี นิ ย มจึ ง เกิ ด ขึ้ น และมี ที่ ม าเป็ น เวลานานแล้ ว การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เข้าสู่ระบบทุนนิยม ที่ทาให้เปลี่ยนความสัมพันธ์ในครอบครัว เปลี่ยนระบบ
การผลิต เป็นสิ่งหนึ่งที่ทาให้เพศหญิงตกเป็นเบี้ยล่างของเพศชาย ทาให้เพศชายมีโอกาสและมีอานาจ
เหนือกว่า เนื่องจากสามารถควบคุมในฐานะผู้ผลิต (สุเทพ สุนทรเภสัช. ๒๕๔๐: ๓๐๓)
สตรีนิยมของ Emma คือการเคลื่อนไหวเพื่อกระตุ้นให้คนคิดถึงอัตลักษณ์ทางเพศ (Sexual
Autonomy) ของผู้หญิงที่ไม่ควรถูกกดขี่ทั้งในแง่ของความรุนแรง การละเมิด และการถูกกากับตัวตน
ผ่านมายาคติชายหญิง (marutsoon salaryman. ๒๕๖๐)
ทฤษฎีสตรีนิยม จึงมีที่มาจากแนวคิดของสตรีในประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ที่ถือได้ว่า
เป็นจุดเริ่มต้นของขบวนการสิทธิสตรีทั้งในประเทศตะวั นตกและตะวันออก การเรียกร้องสิทธิให้ กับ
สตรีในด้านต่าง ๆ ทีมีพัฒนาการมายาวนาน จนถึง ณ วันนี้ ที่นานาประเทศ ได้ให้ความสนใจ และ
ร่วมมือกันที่จะทาให้สังคมมีความเสมอภาคในเรื่องเพศ ให้เป็นจริงใช่เพียงในอุดมคติเท่านั้น ทฤษฎี
สตรีนิยม จึงเกี่ยวข้องกับกลุ่มแนวคิดกระแสหลักที่มีอยู่ในสังคม ดังนี้
๑. แนวคิดสตรีนิยมสายเสรีนิยม (Liberal Feminism) แนวคิดนี้พัฒนาในช่วงคริสต์วรรษที่
๑๘ ที่ต้องการให้สตรีมีความเท่าเทียมกันในความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะในทางกฎหมาย มีการเรียกร้อง
ให้ผู้หญิงเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นคนมีเหตุผล ปรับปรุงตัวเองให้เหมือนกับผู้ชาย ไม่แสดงความ
อ่อนแอ และถ้าเชื่อว่าถ้าผู้หญิงมีโอกาสที่เท่าเทียมผู้ชายแล้ว ผู้หญิงจะเป็นเหมือนผู้ชายได้ทุกอย่าง
๒. แนวคิดสตรีสายมาร์กซิสต์ (Marxist Feminism) ได้รับอิทธิพลทางความคิดของ คาร์ล
มาร์กซ์ และ เฟรดเดอริกค์ เองเกลส์ โดยเชื่อว่า การกดขี่ผู้หญิงเป็นผลมาจากระบบเศรษฐกิจที่ไม่เป็น

๑๙

ธรรม ระบบทุนนิยมทาให้เกิดการแบ่งงานกันทา โอกาสทางานนอกบ้านจะเป็นของผู้ชายเป็นส่วน
ใหญ่ งานนอกบ้านของผู้หญิงเช่นงานพยาบาล งานเย็บผ้า เลขานุการก็ถูกมองว่าเหมือนงานบ้านที่
ผู้หญิงต้องทาอยู่แล้วจึงทาให้ได้รับค่าตอบแทนที่ต่า ดังนั้นสตรีสายนี้จึงต้องการเปลี่ยนแปลงระบบ
เศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรมนี้
๓. แนวคิดสตรีสายถอนรากถอนโคน (Radical Feminism) อธิบายถึงการกดขี่ผู้หญิง ความ
ไม่เท่าเทียมกันทางเพศที่เกิดมาจากอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ ที่สถานะของผู้หญิงเป็นรองในทุก ๆ ด้าน
๔. แนวคิดสตรีสายวัฒนธรรม (Cultural Feminism) เชื่อว่าคุณลักษณะที่เป็นหญิงนั้นดีกว่า
ชาย ไม่ด้อยกว่าเหมือนในอดีต เพราะผู้หญิงมีคุณลักษณะที่น่าชื่นชมในด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การ
เอาใจใส่ดูแล มีความอ่อนโยน ไม่ก้าวร้าว และรักสันติ
๕. แนวคิดสตรีสายสังคมนิยม (Socialist Feminism) มีความคล้ายคลึงกับสตรีนิยมสาย
มาร์กซิสต์หลายประการ แต่ต่างกันที่แนวคิดนี้มองที่ความสัมพันธ์เชิงอานาจ ความไม่เท่าเทียมกันทาง
เพศ เป็นผลมาจากการปฏิสัมพันธ์กันของระบบชายเป็นใหญ่และระบบทุนนิยมในสังคม ที่ก่อให้เกิด
ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ผู้ชายได้เปรียบ
๖. แนวคิดสตรีสายหลังสมัยใหม่ (Postmodern Feminism) เป็นแนวคิดที่ได้รับความสนใจ
อย่ า งมากตั้ ง แต่ ท ศวรรษที่ ๑๙๘๐ เป็ น ต้ น มา ที่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ต่ อ ความแตกต่ า งและความ
หลากหลายที่มีอยู่ของผู้หญิงแต่ละคน โดยเสนอว่า ไม่มีผู้หญิง ไม่มีความเป็นผู้หญิง ทุกอย่างล้วน
สร้างผ่านปฏิบัติการทางวาทกรรม จึงไม่มีความเป็นผู้หญิงที่แท้ ประเด็นนี้นาไปสู่การวิจารณ์อย่าง
รุนแรงจาก นักสตรีนิยมสายอื่น ๆ (เย็นจิตร ถิ่นขาม. ๒๕๕๙)
๗. แนวคิดสตรี นิ ย มสายจิ ตวิเคราะห์ (Psychoanalytic Feminism) สตรีนิยมสายจิต
วิเคราะห์ได้นาแนวคิดของจิตวิเคราะห์เ ข้ามาใช้ในการอธิบายถึงพัฒนาการความเป็นหญิงและความ
เป็นชาย ซึ่งนาไปสู่ความเป็นรองของผู้หญิงโดยเชื่อว่าการทาความเข้าใจต่อพัฒนาการความเป็นหญิง
และความเป็นชายนั้นจาเป็นต้องทาความเข้าใจในระดับจิตใจ สตรีนิยมสายจิตวิเคราะห์แบ่งออกเป็น
๒ กลุ่มใหญ่ ๆ คือ
๗.๑ แนวคิดสตรีนิยมสายจิตวิเคราะห์ฟรอยด์
แนวคิดของกลุ่มนี้เกิดจากการผสมผสานระหว่างสานักคิดสตรีสายมาร์กซิส สาย
สังคมนิยม สายถอนรากถอนโคน และจิตวิเคราะห์ โดยพยายามเชื่อปรากฏการณ์ทางจิตของจิตไร้
สานึกได้แก่ การสร้างความเป็นผู้หญิงขึ้นภายใต้จิตไร้สานึก ให้เข้ากับความสัมพั นธ์ของสังคมระหว่าง
ผู้หญิงกับผู้ชายระดับที่เป็นรูปธรรม
แนวคิดสตรีนิยมกลุ่มนี้ให้ความสาคัญในเรื่องของการก่อรูปของบุคลิกลักษณะเฉพาะของแต่
ละเพศในกรอบที่ผู้ชายเป็นใหญ่ เสนอถึงความสาคัญของ พ่อ ในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม
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ที่สรุปรวบยอดสิทธิอานาจของผู้ชายและวิเคราะห์ถึงผลการรับผิดชอบของผู้หญิงในการเป็นแม่ว่ามีผล
ต่อบุคลิกภาพและความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้หญิงอย่างไร
๗.๒ สตรีนิยมสายจิตวิเคราะห์แนวลากอง
สตรีนิยมสายนี้ได้รับอิทธิพลจากงานของชลากรซึ่งอธิบายถึงพัฒนาการของความ
เป็นตัวตนทางเพศในแง่มุมของภาษาศาสตร์หรื อวัฒนธรรมทางสั ญลักษณ์มากกว่าจะอธิบายจาก
รูปธรรมหรือแง่มุมทางชีวะดังเช่นที่ฟรอยด์วิเคราะห์
จากอิทธิพลความคิดของลากองทาให้สตรีนิยมใส่จิตวิเคราะห์แนวนี้หันมาให้ความสนใจใน
การวิเคราะห์เชิงปรัชญาที่เป็นนามธรรมโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับความหมายทางวัฒนธรรมเชิงสัญลักษณ์
ที่เป็นรหัสภาษา เพราะภาษาถูกมองว่าเป็นรากฐานของวัฒนธรรม เป็นความเป็นก้าวแรกที่เด็กจะเข้า
สู่วัฒนธรรมและเป็นระบบสัญญะที่ก่อรูปวัฒนธรรมโดยการชี้ว่าอะไรที่สามารถรู้ได้และอะไรที่ไม่
สามารถรู้เป็นแนวคิดสตรีนิยมอีกสานักหนึ่ง โดยใช้แนวคิดของวิเคราะห์อธิบายถึงการเกิ ดขึ้นของ
ความเป็ นชายความเป็น หญิงซึ่งน าไปสู่ ความเป็นรองของผู้ ห ญิงและเชื่อว่าการทาความเข้าใจต่อ
พัฒนาการความเป็นชายเป็นหญิงจาเป็นต้องทาความเข้าใจในระดับจิตใจ (วารุณี ภูริสินสิทธิ์, ๒๕๔๕)
๘. แนวคิดสตรี นิ ย มสายนิเวศ มีความเชื่อคล้ ายคลึ งกับ สายวัฒ นธรรมว่าผู้ ห ญิงมี ความ
แตกต่างจากผู้ชายและดีกว่าผู้ชายตามธรรมชาติ แต่เสนอเพิ่มเติมว่าผู้หญิงมีความใกล้ชิดหรือเป็น
อัน หนึ่ ง อัน เดีย วกั น กับ ธรรมชาติ เช่น การที่ผู้ ห ญิง เป็น ผู้ ใ ห้ กาเนิด บุ ตร ท าให้ ผู้ ห ญิ งเชื่ อมโยงกั บ
ธรรมชาติ เชื่อมโยงกับโลก ส่วนผู้ชายนั้นใกล้ชิดกับวัฒนธรรม และในนามของวัฒนธรรมผู้ชายได้
พยายามและประสบความสาเร็จในการข่มเหงรังแกทั้งผู้หญิงและธรรมชาติ การเชื่อมโยงผู้หญิงเข้ากับ
ธรรมชาตินี้ได้นาไปสู่การฟื้นฟูพิธีกรรมโบราณที่ให้ความสาคัญกับการบูชาพระแม่เจ้า รวมทั้งระบบ
สืบพันธุ์ของผู้หญิง โดยมองว่าธรรมชาติเปรียบเสมือนแม่และพระแม่เจ้าซึ่งเป็นที่มาของพลังอานาจ
และแรงบั น ดาลใจ และเรี ย กร้ อ งให้ มี ก ารปฏิ เ สธวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ทั้ ง สตรี นิ ย มสาย
วัฒนธรรมและสายนิเวศถูกวิจารณ์ว่าเป็นพวกสารัตถะนิยม คือเชื่อว่ามีธาตุแท้ของความเป็นหญิง
(วารุณี ภูริสินสิทธิ์, ๒๕๕๓)
๙. แนวคิดหลังสตรีนิยม (Post-Feminism)
ฉลาดชาย รมิตานนท์ (๒๕๔๕) กล่าวว่า คานิยามหรือความหมายของคานี้มีหลายสานวน
และแต่ละสานวนก็มีความแตกต่างกันมาก โดยกล่าวถึงเนื้อหาสาระแบบย่อของ”หลังสตรีนิยม”ว่า มี
นักสตรีนิยมบางคนเสนอว่า หลังสตรีนิยมเข้าไปมีส่วนร่วมในวาทกรรมของสานั กหลังสมัยใหม่ ใน
ลักษณะที่ทั้ง ๒ สานัก ล้วนต้องการท้าทายหรือพยายามสั่นคลอนหรือล้มคานิยามต่างๆ ที่ตายตัวของ
เพศสภาพ ในขณะเดียวกันก็พยายามสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ที่มีพลังอานาจในการอธิบายที่ยืดหยุ่น
สามารถรองรับความหลากหลายและซับซ้อนได้มากกว่าเดิม รวมทั้งสร้างปฏิบัติการใหม่ๆ ขึ้นมาด้วย
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โซเฟีย โพคา (๒๕๔๘) กล่าวว่า “หลังสตรีนิยม” ไม่ได้หมายถึงการสิ้นสุดของแนวคิดสตรี
นิยม แต่คือสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงในทฤษฎีสตรีนิยม ซึ่งถูกมองว่า คือความปรารถนาที่จะสร้าง
ความเสมอภาคให้แก่เพศที่เกิดขึ้น โดยการกระทาทางการเมือง. หลังสตรีนิยมต้องสอบทวนแนวคิด
ต่างๆ โดยรื้อสร้างวาทกรรมชายเป็นใหญ่ เช่น เรื่องการรื้อสร้างแนวคิดเกี่ยวกับ “อัตบุคคล” ซึ่งสลาย
ขั้วต่างๆ ที่ตายตัวของเพศสถานะ
Susan J. Douglas (๒๐๐๒) กล่าวว่า หลังสตรีนิยมเป็นประดิษฐกรรมที่ส่งเสริมในเรื่องสิทธิ
มนุษยธรรมอย่างมีพลัง และมีผู้ช่วยเหลือและผู้ยุยงส่งเสริมในตลอดทุกทิศทางโดยการร่วมมือจากสื่อ
คาว่า สตรีนิยม (feminism) ในโลกตะวันตกเป็นที่กล่าวขานมาเป็นเวลาช้านาน และมี
ความหมายแตกต่างกันไปบ้างตามยุคสมัยและเงื่อนไขสังคมวัฒนธรรม แต่ทว่า คาสตรีนิยมที่เป็น
ระบบคิดมีจุดร่วมกันอย่างน้อยสองประการ หนึ่ง เป็นระบบคิดที่พยายามอธิบายสถานะความเป็นรอง
ความเป็นอื่นของผู้หญิง และ สอง เป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองเพื่อเปลี่ยนแปลง
และปลดปล่อยความเหลื่อมล้าและไร้ ตัวตนของผู้หญิงในความสัมพันธ์บนฐานเพศภาวะ (gender
relations) (วารุณี, ๒๕๔๕, ๒-๕) ทั้งในพื้นที่ส่วนตัว หรือ‘โลกในบ้าน’ (private sphere) และใน
พื้นที่ ‘สาธารณะ’ (public sphere) ฉะนั้นสตรีนิยมที่เป็นระบบคิด จึงมีจุดมุ่งหมายมิใช่เพียงระบบ
ความรู้ทางวิชาการที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อทาความเข้าใจและวิเคราะห์ตาแหน่งแห่งที่
ของผู้หญิงในความสัมพันธ์ ระหว่างหญิงชาย แต่ทว่ามีเป้าหมายทางการเมืองเพื่อทวงคืนความเป็น
มนุษย์ให้เพศภาวะหญิงร่วมอยู่ด้วย สตรีนิยมจึงเป็นคาที่ผู้หญิงเลือกสร้างขึ้นเพื่อสื่อความหมายถึง
เงื่อนไขการดารงชีวิตและสถานะตัวตนที่มีความไม่เสมอภาค (inequality) กับ ถูกกดทับเอารัดเอา
เปรียบ (oppression)โดย และมีความเป็นรอง(subordination) จากบุรุษเพศ (Phillips, ๑๙๘๗อ้าง
ถึงใน นงเยาว์ เนาวรัตน. ๒๕๕๙) เนื่องจากสตรีนิยมไม่ได้มีความหมายแค่การต่อสู้ให้ผู้หญิงทาทุก
อย่างได้แบบชายอย่างที่เข้าใจ และไม่ใช่ลัทธิที่ต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มเพียงอย่างเดี ยว
แต่เป็นขบวนการที่สามารถเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มคนหลากหลาย มีความยืดหยุ่นไปตามบริบททาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
บทบาทของกลุ่มสตรีในการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ความหมายของคาว่าบทบาท
บทบาท ตรงกับ คาในภาษาอังกฤษว่า role เป็นเรื่ องของพฤติกรรมและหน้าที่ความ
รับผิดชอบ (function) เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่า เมื่อบุคคลดารงตาแหน่งใด ก็ควรแสดง
พฤติกรรมให้ตรง และเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบนั้น มีนักการศึกษาได้ให้ความหมายของ
คาว่า บทบาท หรือ role ไว้ ดังต่อไปนี้
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พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ความหมายของคาว่าบทบาทไว้ว่า บทบาท
หมายความว่า การทาตามหน้าที่ที่กาหนดไว้ เช่น บทบาทของพ่อแม่ บทบาทของครู เป็นต้น
บทบาท หมายถึง การปฏิบัติตามสิทธิ หน้าที่อันเนื่องมาจากสถานภาพของบุคคล เนื่องจาก
บุคคลมีหลายสถานภาพในคนคนเดียว ฉะนั้นบทบาทของบุคคลจึงต้องปฏิบัติไปตามสถานภาพใน
สถานการณ์ตามสถานภาพนั้น ๆ (ปาริฉัตร สินธุวงศ์. ๒๕๕๔)
ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร (๒๕๔๕: ๑๑๑) กล่าวว่า บทบาท คือการกระทาหรือพฤติกรรมของ
สมาชิกในกลุ่มที่อยู่ในสถานภาพนั้น ๆ ดังนั้นบทบาทจึงเป็นการกระทาหรือพฤติกรรมตามตาแหน่ง
หรือสถานภาพซึ่งเป็นไปตามความคาดหวังของสังคมหรือตามลักษณะของการรับรู้บทบาทเป็นผลรวม
ของการแสดงออกตามสิทธิและหน้าที่ ในขณะที่ สุขา จันทร์เอมและสุรางค์ จันทร์เอม (๒๕๒๐) ได้
อธิบายว่า บทบาท คือ สิ่งที่บุคคลในสถานภาพต่างพึงกระทา คือ เมื่อสังคมกาหนดสิทธิและหน้าที่ให้
สถานภาพใด บุคคลในสภาพนั้นๆ จะต้ องประพฤติหรือปฏิบัติตามหน้าที่ที่กาหนด เช่นเดียวกับที่
สาเริง กล้าหาญ (๒๕๔๙) กล่าวว่า บทบาท หมายถึง แนวทางของการแสดงออกหรือปฏิบัติตาม
อานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในตาแหน่งทางสังคม ทางหน้าที่การงาน ตามสภาพแวดล้อมของแต่ละ
บุคคลที่เป็นอยู่
บุญตา ไล้ เลิ ศ (๒๕๕๐) กล่ าวว่า บทบาท หมายถึง การปฏิบัติตามสิ ทธิและหน้าที่ของ
สถานภาพของตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งที่บุคคลได้รับ ต้องมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่
กาหนดไว้ตามบทบาทของตาแหน่ง นั้น และคล้ อยตามความมุ่ งหวังของสั งคม เช่น บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาก็หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวข้อง
กับงานในหน้าที่ที่ปฏิบัติในสถานศึกษานั้น
สินธร คาเหมือน (๒๕๕๐) กล่าวว่า บทบาท หมายถึง ความสั มพันธ์ระหว่างบุคคลและ
พฤติกรรมที่คาดหวัง หรือการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เกิดจากการ มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น และ
ได้แสดงออกตามบทบาท
กล่าวโดยสรุป บทบาท หมายถึง การกระทาหรือการแสดงตามสิทธิ หน้าที่ ของสถานภาพ
นั้นๆและเป็นไปตามความคาดหวังของสังคม
บทบาทของสตรีในยุคปัจจุบัน
บทบาทของสตรีในยุคปัจจุบัน ถือว่ามีความสาคัญในการพัฒนาประเทศอย่างมาก เพราะสตรี
เป็นอีกหนึ่งพลังในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐกิจ สังคม ด้วยภาระหน้าที่ทุกสิ่งอย่าง ไม่ว่าจะ
เป็นการทางานนอกบ้าน จึงอาจกล่าวได้ว่าสตรีมีบทบาทในหลายด้าน อาทิเช่น
๑. บทบาทสตรีในครอบครัวและในชุมชน
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บทบาทของสตรี มีความส าคัญทั้งกิจกรรมในครัว เรือน ด้านเศรษฐกิจ กิจกรรมการผลิ ต
สาหรับกิจกรรมในครัวเรือน สตรีจะมีส่วนร่วมในการไปอยู่ด้วย นอกจากนี้สตรียังเป็นผู้บริโภคคุณ
ใหญ่ที่สุด เป็นผู้มีบทบาทในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการในครัวเรือน
๒. บทบาทสตรีกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สตรีมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดมาช้านาน ในอดีตเพศหญิงเป็นลักษณะที่ใช้แทน
ธรรมชาติ ไม่ว่าพื้นดินที่เรียกว่า แม่ธรณี ซึ่งเป็นแหล่งกาเนิดชีวิตบนโลก เป็นแหล่งอาหารที่หล่อเลี้ยง
สิ่งมีชีวิต หรือแม่น้า ที่เป็นปัจจัยสาคัญต่อการดารงอยู่ของมนุษย์จวบจนกระทั่งปัจจุบัน ความสัมพันธ์
กับธรรมชาติอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในชนบท สตรีจะต้องพึ่งพาธรรมชาติเป็นอย่างมาก และการ
เปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งทางเศรษฐกิจเพื่อการแข่ง ขัน ท าให้ มี การน าทรัพ ยากรมาใช้ เป็นจ านวน
มหาศาลเป็นผลทาให้เกิดความเสื่อมโทรมและการร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติ ไม่แน่นอนสตรี
เป็นคุณได้รับผลกระทบจากวิกฤตทางนิเวศวิทยา เนื่องจากเป็นผู้ทางานกับธรรมชาติมาโดยตลอดสตรี
จึงเป็นผู้ มีศักยภาพสูงในการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่ งแวดล้อม และเป็นกองหน้าของการฟื้นฟู
สภาพแวดล้อมในเวลาเดียวกัน
๓. บทบาทสตรีในด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
บทบาทในการเสริมรายได้ให้กับครัวเรือน นอกจากบทบาทในภาคเกษตรแล้วการขยายตัว
อย่ า งรวดเร็ ว ของเศรษฐกิ จ และอุ ต สาหกรรมได้ ส่ ง ผลให้ ผู้ ห ญิ ง ภาคเกษตรกรรมหั น ไปสู่
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อหารายได้เสริมให้กับครอบครัว กล่าวได้ว่า ผู้หญิงเป็นพลังสาคัญอยู่เบื้องหลัง
ความสาเร็จของเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากอุตสาหกรรมดังกล่าวมีผู้หญิงเป็นแรงงานหลัก
การทางานนอกบ้านโดยไม่ได้รับทิ้งหน้าที่เดิมในบ้าน ไม่ได้ทาให้บทบาทนอกบ้านลดลง หาก
สตรีกับมีบทบาทในการดารงตาแหน่งผู้บริหารสาคัญๆหลายตาแหน่ง สตรีที่มีบทบาทสาคัญในวงการ
ต่าง ๆ ทาให้บทบาทสตรีด้านเศรษฐกิจเป็นที่ยอมรับกันมากขึ้น
๔. บทบาทสตรีกับบทบาททางสังคม
เมื่อสตรี มีโ อกาสได้รั บ การศึกษาสู งขึ้น ความเชื่อมั่นในตนเองและกล้ าที่จะออกไปสู่ โ ลก
ภายนอก เพื่อหางานทามากขึ้น การทางานนอกบ้านทาให้สตรีได้พบเห็นสิ่งใหม่ ๆ ทาให้สตรีพยายาม
ปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยและสภาพเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังรวมตัวกันทางานเป็นประโยชน์ต่อสังคม
โดยจัดตั้งเป็นสมาคมหรือมูลนิธิต่าง ๆ ในปัจจุบันสตรีไทยมีบทบาททางการสังคมสงเคราะห์อย่าง
มาก ทั้งรูปอาสาสมัครและวิชาชีพ
๕. บทบาทสตรีกับบทบาททางการเมือง
ปัจจุบัน สภาพสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป สตรีมีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง
สถานภาพและบทบาทของตนเองและมีความคาดหวังในบทบาทของตนเองสูงขึ้น สตรีได้กลายเป็น
กลุ่มพลังทางการเมืองที่มีความสาคัญเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากค่านิยมในสังคมปัจจุบันเชื่อว่า
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อานาจทางการเมืองควรจะได้มีการกระจายไปสู่ประชาชนโดยไม่จากัดเพศ ชนชั้น เชื้อชาติ หรือ
ศาสนา ดังนั้นประชาชนควรได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างแท้จริง และบุคลิกภาพของ
สตรีในสังคมสมัยใหม่จะเป็นผู้นาที่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีความมั่นคงทางจิตใจ มีทักษะและความ
รอบรู้กว้างขวาง มีความเป็นอิสระและกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย เที่ยงตรง และมีความ
กระตือรื อร้น ที่จ ะเข้ ามามีบทบาทในเชิงสร้างสรรค์ในกิจกรรมทางการเมืองและสั งคมอย่างเต็มที่
(ยุพิน แสงศรีจันทร์. ๒๕๕๓)
๖. บทบาทสตรีในการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ในหนังสือเรื่อง ทรัพยากรและชุมชน บทบาทชายหญิงในชุมชนประมง ในประเด็นเรื่อง มิติ
หญิงชาย อัตลักษณ์และวัฒนธรรม ได้แสดงให้เห็นว่าชุมชนประมงพื้นบ้านมีระบบในการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรชายฝั่งต่อเนื่องมารุ่นต่อรุ่น วิถีชีวิต อาชีพการประมงไม่เพียงแต่เป็นอาชีพที่หารายได้ เป็น
วัฒนธรรม เป็นวิถีชีวิต เป็นอัตลักษณ์ของชาวประมงพื้นบ้าน หรือจะเห็นว่าผู้หญิงมีบทบาทสาคัญใน
การอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมเหล่านี้ไว้ แต่เนื่องจากอยู่ภายใต้วัฒนธรรมสังคมชายเป็นใหญ่ผู้หญิงจึงไม่
ถูก ให้ คุณ ค่า และยอมรั บ ว่ ามี ค วามส าคั ญ องค์ การอาหารและการเกษตรแห่ ง สหประชาชาติ ได้
ประมาณการว่าในปี ๒๕๔๙ มีชาวประมงในโลกถึง ๔๓.๕ ล้านคน และมีแรงงานมากถึง ๑๗๐ ล้าน
คน ที่ถูกว่าจ้างในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประมง ซึ่งในจานวนดังกล่าวนี้ ร้อยละ ๙๐ ชาวประมง
ขนาดเล็ก ครึ่งหนึ่งของจานวนดังกล่าวเป็นผู้หญิงตัวเลขดังกล่าวบ่งชี้ให้เห็นความสาคัญว่า ผู้หญิง
สาคัญในภาคประมง (นุศจี ทวีวงศ์ (บรรณาธิการ). มปป) ดังนั้นจะเห็นว่าผู้หญิงมีบทบาทสาคัญใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรมของการประมง ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต อาชีพ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของชาวประมง
พื้นบ้านผู้หญิงมีบทบาทสาคัญในฐานะที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้น
ธีระ สลักเพชร (๒๕๕๒) ขณะที่ดารงตาแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ลงพื้นที่
จังหวัดตราดพบกลุ่มสตรี ได้ร้องขอให้กลุ่มสตรี เข้ามามีบทบาทในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเนื่องจาก
การทีจ่ ะฟื้นฟูประเทศต้องใช้วัฒนธรรมไทย โดยเริ่มในแต่ละท้องถิ่นก่อนคือให้มีการช่วยกันฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ให้คงอยู่คู่กับคนไทย ไม่เช่นนั้นเยาวชนไทยจะตกเป็นทาสวัฒนธรรมตะวันตก ซึ่ง สตรีทุกคน
ล้วนเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการฟื้นฟูวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทย บทบาทสาคัญของสตรีในปัจจุบัน
พบว่า สตรีมีบทบาทสูงมากในการสร้างและอนุรักษ์วัฒนธรรม ดังนั้น สตรีจึงไม่ควรลืมบทบาทของ
ตัวเอง และสิ่งที่จะทาได้ในชุมชนของแต่ละคนก็คือ การเข้าไปเป็นกรรมการในองค์กรชุมชนที่อยู่ใน
พื้นที่ ทั้งการเป็นสภาวัฒนธรรมหรือเป็นที่ปรึกษา ซึ่งจะเป็นช่องทางในการช่วงกันทางานเพื่อสร้าง
ชุมชน และฟื้นฟูวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยได้
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รูปแบบการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ความหมายของรูปแบบ
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความหมายของรูปแบบ ไว้ดังนี้ รูปแบบ
หมายถึง รูปที่กาหนดขึ้นเป็นหลักหรือเป็นแนวซึ่งเป็นที่ยอมรับ และ สิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเป็นเช่นนั้น ๆ
อย่างรูปคน รูปบ้าน รูปปลา รูปใบไม้ เช่น รูปแบบผู้หญิง รูปแบบเป็ด รูปแบบวัด เป็นต้น
อุทุมพร จามรมาน (๒๕๔๑) ได้ให้ความหายของรูปแบบไว้ว่า รูปแบบ หมายถึง โครงสร้าง
ของความเกี่ยวข้องของหน่วยต่างๆ หรือตัวแปรต่างๆ ดังนั้น รูปแบบจึงน่าจะมีมากกว่าหนึ่งมิติหลาย
ตัวแปร และตัวแปรต่างๆ มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันในเชิงความสัมพันธ์และเชิงเหตุและผล
ทิศนา แขมมณี (๒๕๔๕) ได้กล่าวว่า รูปแบบเป็นรูปธรรมของความคิดที่เป็นนามธรรม ซึ่ง
บุคคลแสดงออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เพื่อช่วยให้ตนเองและบุคคลอื่นสามารถเข้าใจได้ชัดเจน
ขึ้น รู ป แบบเป็ น เครื่ องมือทางความคิดที่บุคคลใช้ในการสื บสอบหาคาตอบความรู้ความเข้าใจใน
ปรากฏการณ์ทั้งหลาย และยังหมายถึงเครื่องมือทางความคิดที่บุคคลใช้ในการสืบสอบหาคาตอบ
ความรู้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
คัมภีร์ สุดแท้ (๒๕๕๓) ได้ให้ความหมายของรูปแบบไว้ว่า รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่สร้าง หรือ
พัฒนาขึ้น แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบสาคัญๆ ของเรื่องให้เข้าใจง่ายขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินงานต่อไป
ถวัลย์ รัฐ วรเทพพุฒิ พงษ์ (๒๕๔๐) ได้ให้ ความหมายของรูปแบบไว้ว่า รูปแบบ หมายถึง
ลักษณะที่พึงปรารถนาซึ่งมีลักษณะเป็นอุดมคติ หรือเกิดได้ยากในโลกของความเป็นจริง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสิ่งที่เราอยากได้กับความสามารถที่จะหาสิ่งที่ต้องการนั้นแตกต่างกันมาก
ดังนั้ น จึ งสรุ ป ได้ ว่า รู ป แบบ หมายถึ ง สิ่ งที่ก าหนดขึ้นให้ เ ป็นแนวทางในการปฏิ บัติ การ
ดาเนินงาน และเป็นที่ยอมรับของผู้คนในสังคมนั้นๆ
ประเภทของรูปแบบ
รูปแบบมีหลายประเภทด้วยกันซึ่งนักวิชาการด้านต่าง ๆ ก็ได้จัดแบ่งประเภทต่างกันออกไป
สาหรับรูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร์นั้น ได้แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ
๑. Analogue Model เป็นรูปแบบที่ใช้การอุปมาอุปมัยเทียบเคียงปรากฏการณ์ซึ่งเป็น
รูปธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เป็น
๒. Semantic Model เป็นรูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อในการบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์
ที่ศึ กษาด้ ว ยภาษา แผนภูมิ หรื อ รู ป ภาพ เพื่ อให้ เ ห็ น โครงสร้ างทางความคิ ด องค์ป ระกอบ และ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์นั้น ๆ
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๓. Mathematical Model เป็นรูปแบบที่ใช้สมการทางคณิตศาสตร์เป็นสื่อในการแสดง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ รูปแบบประเภทนี้นิยมใช้กันทั้งในสาขาจิตวิทยาและศึกษาศาสตร์
รวมทั้งการบริหารการศึกษาด้วย
๔. Causal Model เป็นรูปแบบที่พัฒนามาจากเทคนิคที่เรียกว่า Path Analysis และ
หลักการสร้าง Semantic Model โดยการนาเอาตัวแปรต่าง ๆ มาสัมพันธ์กันเชิงเหตุและผลที่เกิดขึ้น
กล่าวโดยสรุป รูปแบบมีหลายประเภท เช่น รูปแบบทางการศึก ษาและสังคมศาสตร์ ได้
แบ่งออกเป็น รูปแบบที่ใช้การอุปมาอุปไมยเทียบเคียงปรากฏการณ์ซึ่งเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความ
เข้ า ใจในปรากฏการณ์ ที่ เ ป็ น นามธรรม รู ป แบบที่ ใ ช้ ภ าษาเป็ น สื่ อ ในการบรรยายหรื อ อธิ บ าย
ปรากฏการณ์ที่ศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิ รูปภาพ รูปแบบที่ใช้สมการทางคณิตศาสตร์ เป็นสื่อในการ
แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ และรูปแบบที่นาเอา ตัวแปรต่าง ๆ มาสัมพันธ์กันเชิงเหตุและ
ผลที่เกิดขึ้น เป็นต้น (Piyanart Singchoo. ๒๕๕๕)
ความหมายของการฟื้นฟู
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๕๔) ได้ให้ความหมายของคาว่าฟื้นฟูไว้ว่า ฟื้นฟู หมายถึง
ทาให้กลับเจริญงอกงามขึ้นมาใหม่ เช่น ฟื้นฟูศิลป-วัฒนธรรมไทย ฟื้นฟูการละเล่นของไทย
ไพฑูรย์ ทองสม (๒๕๕๖) ได้ให้ความหมายการฟื้นฟู คือ การรื้อฟื้นสิ่งที่ดีงามที่หายไป เลิกไป
หรือกาลังจะเลิก ให้กลับมาเป็นประโยชน์ เช่นการรื้อฟื้นดนตรีไทย เป็นต้น
ดังนั้น สรุปได้ว่า การฟื้นฟู หมายถึง การรื้อฟื้นสิ่งดีงามที่หายไปให้กลับมาเจริญงอกงามอีก
ครั้ง
ในช่วง ๓ ทศวรรษที่ผ่านมา ได้มีการเร่งพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นอย่างมาก
ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมและวัฒ นธรรมหลายประการ มีผ ลกระทบต่อชีวิตและขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของไทย ผู้คนเริ่มถอยห่างจากศรัทธา ความเชื่อในศาสนธรรม ซึ่งเป็นหลักสาคัญใน
การดารงชีวิต สถาบันครอบครัวกระทบ กระเทือนอย่างหนัก เพราะผู้คนต้องดิ้นรนต่อสู้ หาเลี้ยงชีพ
ระบบความสัมพันธ์ ในครอบครัว เสื่อมลง ในขณะที่กระแสวัฒนธรรมจากภายนอก หลั่งไหลเข้ามา
ตามความต้องการทางสังคม คนไทยก็รับเข้ามาโดยขาดการเลือกสรรให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและ
รากฐานเดิม ของวัฒนธรรมไทย
ผลคือ ระบบโครงสร้างและขนบธรรมเนียมอันดีงาม ของไทยต้องเสื่อมลง การดารงตนอยู่ใน
สั งคมตามหลั ก ทางศาสนา กรอบและประเพณี ดีงามของไทย ถู กละเลย ทาให้ ประเทศไทยต้อ ง
ประสบปัญหาด้านวัฒนธรรมต่าง ๆ มากมาย
ดังนั้นจึงจาเป็นต้องมีการฟื้นฟูทางวัฒนธรรม เพื่อจะเลือกสรรวัฒนธรรมที่จะสูญหาย หรือ
กาลังจะเสื่อมสลาย มาผ่านกระบวนการฟื้นฟูให้กลับมีความหมายและความสาคัญต่อการ ดาเนินชีวิต
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ของคนในชาติ โดยมีกิจกรรม อาทิ การศึกษา สภาพปัจจุบันของผลิตผลการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่กาลัง
สู ญ หาย หรื อ ก าลั ง จะเลื่ อ มสลายไปจากสั ง คมไทย รณรงค์ เ พื่ อ ฟื้ น ฟู วั ฒ นธรรม (ส านั ก งาน
คณะกรรมการแห่งชาติ, ๒๕๖๐)
รูปแบบการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม จึงเป็นสิ่ งที่กาหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิ บั ติ ที่ จ ะท าให้ อั ต ลั ก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรมของกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ก ลั บ เจริ ญ งอกงามขึ้ น มาใหม่ และ
เนื่องจากสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมหรือเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมในการฟื้นฟูอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมต่างๆจึงต้องมีการกาหนดรูปแบบของฟื้นฟูที่ผู้คนในสังคมให้การยอมรับเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการดาเนินงานในการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒ นธรรม ดังนั้นรูปแบบการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทาง
วั ฒ นธรรม จึ ง เป็ น แนวทางที่ ผู้ ค นในสั ง คมนั้ น ๆก าหนดขึ้ น เพื่ อ เป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ง าน
ดาเนินงาน และเป็นที่ยอมรับของผู้คนในสังคม
กระบวนการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ความหมายของกระบวนการ
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ ความหมายของกระบวนการ ไว้ดังนี้
กระบวนการ หมายถึง ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงอย่างมีระเบียบ ไปสู่ผลอย่างหนึ่ง
เช่น กระบวนการเจริญเติบโตของเด็ก, กรรมวิธีหรือลาดับการกระทาซึ่งดาเนินต่อเนื่องกันไปจนสาเร็จ
ลง ณ ระดับหนึ่ง เช่น กระบวนการเคมีเพื่อผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นต้น
กระบวนการ (Process)
หมายถึ ง ขั้ น ตอนการท าสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ตั้ ง แต่ ต้ น จนส าเร็ จ
(im2market. https://www.im2market.com. ๒๕๕๙)
กระบวนการ ( Process ) คือ กระบวนการเทคโนโลยี ซึ่งเป็นขั้นตอนการแก้ไขปัญหา หรือ
สนองความต้องการของมนุษย์ ประกรอบด้วยการกาหนดปัญหา หรือความต้องการ การรวบรวม
ข้อมูลเพื่อแสวงหาวิธีการแก้ไขปัญหาหรือสนองความต้องการ การเลือกวิธีการ การออกแบบโดยการ
ถ่ายทอดทางความคิดเป็นภาพร่าง ๓ มิติหรือแผ่นที่ความคิด การลงมือสร้าง และ การประเมินผล
โดยกระบวนการเหล่านี้จะฝึกให้นักเรียนทางานอย่างเป็นกระบวนการ (สาคร สอนบัวคา. ๒๕๕๖)
กระบวนการ (Process) หมายถึง กิจกรรมที่เชื่อมโยงกัน เพื่อจุดมุ่งหมายในการส่งมอบ
ผลผลิ ต หรื อ บริ ก ารให้ แ ก่ผู้ รั บ บริ การและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทั้ง ภายในและภายนอก โดยทั่ว ไป
กระบวนการประกอบด้วย คน เครื่องจักร เครื่องมือ เทคนิค และวัสดุ มาทางานร่วมกันตามขั้นตอนที่
กาหนดไว้
ในบางสถานการณ์ กระบวนการอาจต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยมี
ระเบี ยบปฏิบั ติและข้อกาหนดที่เป็ นลายลั กษณ์อักษร รวมทั้งมีการวัดและขั้นตอนการควบคุม ที่
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กาหนดไว้ชัดเจน ในกรณีที่เป็นการให้บริการ กระบวนการ มีลักษณะกว้างๆ เช่น บอกว่าต้องทา
อะไรบ้ า ง ซึ่ ง อาจรวมถึ งขั้ น ตอนที่พึ ง ประสงค์ ห รื อคาดหวั ง หากขั้ น ตอนนั้ นส าคัญ อย่ างยิ่ ง การ
ให้บริการต้องให้ข้อมูลและสารสนเทศที่ช่วยให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจและปฏิบัติตาม
ขั้นตอนดังกล่าวด้วย และต้องมีแนวทาสาหรับผู้ให้บริการในการแก้ไขปัญหาเฉพาะที่เกี่ยวกับการ
กระทาหรือพฤติกรรมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจเกิดขึ้นได้
ในงานที่ ใ ช้ ค วามรู้ เช่ น การวางแผนเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ การวิ จั ย การพั ฒ นา และการ
วิเคราะห์ กระบวนการไม่จาเป็นต้องมีลาดับขั้นตอนที่เป็นทางการ เป็นความเข้าใจโดยทั่วไปเกี่ยวกับ
การดาเนินงานที่มีสมรรถภาพ (การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ. ๒๕๖๐)
กระบวนการ (Process) คือ กลุ่มของขั้นตอนการทางาน ประกอบด้วยชุดกิจกรรม ข้อจากัด
และทรัพยากรที่ได้ผลิตเป็นผลลัพธ์บางชนิดตามต้องการ กระบวนการโดยทั่วไปจะมีลักษณะดังนี้
๑. กระบวนการจะต้องระบุกิจกรรมทั้งหมดอย่างชัดเจน
๒. กระบวนการใช้ทรัพยากรภายใต้ข้อจากัดต่างๆ เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่แล้วเสร็จ
๓. กระบวนการหนึ่งอาจประกอบขึ้นจากกระบวนการย่อยอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน
๔. กิจกรรมของกระบวนการจะมีเงื่อนไขในการเริ่มต้นและสิ้นสุดกิจกรรม
๕. ทุ กขั้น ตอนและกิจ กรรมของกระบวนการจะต้ องมีเ ป้าหมายอย่างชั ดเจน และต้องมี
หลักฐานหรือแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น
๖. ข้อกัดหรือเงื่อนไขสามารถนามาใช้ควบคุมการดาเนินกิจกรรม การใช้ทรัพยากร หรือ
แม้กระทั่งตัวผลิตภัณฑ์อย่างไร (ภาพรวมของกระบวนการ. ๒๕๕๕)
ดังนั้ น สรุ ปได้ว่า กระบวนการ หมายถึง ขั้นตอนการทางานที่ถูกกาหนดขึ้นเป็นล าดับ มี
เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระเบียบและเชื่อมโยงกันจนถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้
กระบวนการฟื้ น ฟู อั ต ลั ก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรม หมายถึ ง ขั้ น ตอนในการปฏิ บั ติ เ พื่ อ ท าให้
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่กาลังจะสูญหายไปกลับเจริญงอกงามขึ้นมาใหม่อีกครั้ง ด้วยขั้นตอนการ
ดาเนินงานที่กาหนดขึ้นโดยกลุ่มสตรี เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้
เนื่ อ งจากโลกาภิ วั ต น์ ก่ อ ให้ เ กิ ด กระบวนการผสมผสานทางวั ฒ นธรรม (hybridization)
ระหว่าง กระบวนการฟื้น ฟูอั ตลั กษณ์ท างวัฒ นธรรม อาจเป็นการฟื้นฟูและผลิ ตซ้าจิต ส านึกทาง
ประวัติศาสตร์ การสร้างความหมายใหม่ และกาหนดบทบาทใหม่ให้กับอัตลักษณ์ เพื่อนาอัตลักษณ์
นั้น ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาหรือสร้างประโยชน์ใหม่ให้แก่ชุมชน
(kai. http://www.songkhlahealth.org/paper/685. ๒๕๔๙)
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เวียงวัฒนา ชนะพาล (๒๕๕๑) ได้ศึกษาเรื่อง สองฝั่งโขง : การปรับเปลี่ยน อัตลักษณ์ของ
กลุ่มชาติพันธุ์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในนครหลวงเวียงจันทน์
ได้ข้อสรุปว่า ในส่วนของการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และการต่อรองทางวัฒนธรรมของ
กลุ่มคนไทยอีสานที่อยู่ในเวียงจันทน์พบว่า ได้มีการผสมกลมกลืนแบบแผนวิถีชีวิตเข้ากับกลุ่มคนใน
วัฒนธรรมหลักตามจารีตประเพณี ที่มีความคล้ายคลึงกันจนยากแก่การแยกแยะ ขณะที่มีการผสม
กลมกลืนนี้ กลุ่มคนอีสานยังคงอัตลักษณ์ทางด้านภาษาของตนไว้อยู่ ซึ่งแสดงให้เห็นในการใช้ภาษาพูด
แบบลาวแต่คงสาเนียงอีสานแบบชาวจังหวัดร้อยเอ็ดไว้เช่นเดิม แม้ว่ากลุ่มชาติพันธุ์ทั้งสองจะมีสานึก
ทางวัฒนธรรมร่วมกัน แต่ถึงอย่างไรก็ตาม กลุ่มคนอีสานก็ได้มีการต่อรองกับกลุ่มวัฒนธรรมหลักอยู่
เสมอ เพื่อให้มีสิทธิและสถานภาพทางสังคมเท่าเทียมกัน โดยใช้สานึกร่วมทางประวัติศาสตร์ และ
เงื่อนไขทางการเมืองเป็นกลไกหลักในการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ซึ่งมีระบบการศึกษาเป็น
อีกกลไกหนึ่งที่ทาให้กลุ่มคนต่าง ๆ ในหมู่บ้านปรับตัวเข้าหากันได้ง่ายขึ้น ด้วยนโยบายสร้างความเป็น
ชาติของรัฐที่มุ่งหลอมรวมความเป็นหนึ่งเดียวให้แก่กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในสังคมลาว
ดวงมณี นารีนุชและคณะ (๒๕๕๒) ได้ศึกษาเรื่องการฟื้นฟูอัตลักษณ์การแต่งงานของคนภูไท
เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการแต่งงาน กรณีศึกษาคนภูไทบ้านนาโด่ ตาบลนาโสก อาเภอเมือง จังหวัด
มุก ดาหาร มีวั ต ถุป ระสงค์เ พื่ อศึ ก ษาอั ตลั ก ษณ์ ข องคนภู ไทผ่ านประเพณี ก ารแต่ง งาน ศึก ษาการ
เปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของคนภูไทจากอดีตถึงปัจจุบันและเพื่อให้คนภูไทในชุมชนบ้านนาโด่ ตาบลนา
โสก อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดงานแต่งงาน ผลการศึกษาสรุปได้ว่า
อัตลักษณ์ด้านประเพณีการแต่งงานนั้นมีทั้งหมด ๙ อัตลักษณ์ ดังนี้ อัตลักษณ์ด้านการแต่งกาย ซึ่งมี
การเปลี่ยนแปลง คือ อดีตใส่ชุดภูไทในการแต่งงาน แต่มาในปัจจุบันก็ใส่ชุดตามสมัยนิยมของสังคม
อัตลักษณ์ด้านภาษา ในประเพณีการแต่งงานของคนภูไทจะใช้ภาษาภูไทที่เป็นคาผญาในการเจรจาสู่
ขอ มาในปัจจุบันการใช้คาผญาลดน้อยลง อัตลักษณ์ด้านความแตกต่างระหว่างบทบาทของชายหญิง
ชายเป็นใหญ่ ซึ่งในปัจจุบันนั้นชายหญิงมีบทบาทเท่าเทียมกัน แต่ผู้หญิงยังคงเคารพชายเช่น เดิม อัต
ลักษณ์ด้านความเชื่อ เชื่อเรื่องต้นแบบ เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติ อัตลักษณ์ในด้านการให้ความเคารพ
นับถือผู้อาวุโสและให้ความสาคัญกับญาติพี่น้อง อัตลักษณ์ด้านความอ่อนน้อมถ่อมตน ให้เกียรติผู้อื่น
อัตลักษณ์ด้านความกตัญญู ตอบแทนบุญคุณซึ่งกันและกัน อัตลักษณ์ด้ านความมีสัมพันธ์ไมตรีที่ดี
และอัตลักษณ์ด้านความสามัคคีกัน ในปัจจุบันนั้นอัตลักษณ์เหล่านี้มีความสาคัญลดน้อยลงและการ
ดารงอัตลักษณ์ดังกล่าวจุดซ้อนทับกับการดารงอัตลักษณ์เพื่อให้สังคมยอมรับ ในประเพณีการแต่งงาน
ของคนภูไทนั้นยังมีการสร้างอัตลักษณ์ใหม่ขึ้นมา เมื่อมี ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มอื่นๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
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ประเพณีการแต่งงานของคนภูไทนั้น คือ การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ชุมชน ค่านิยม ซึ่งปัจจัย
เหล่านี้ส่ งผลให้ ขั้นตอนของประเพณีการแต่งงานมีการเปลี่ ยนแปลงไป แนวทางที่จะทาให้ ชุมชน
สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายได้คือ ใช้พลังงานของชุมชนและใช้อัตลักษณ์และคุณค่าที่อยู่ในประเพณีการ
แต่งงานจู งใจให้ คนในชุมชนลดค่าใช้จ่ายในการแต่งงาน ซึ่งเมื่อสั ญญาณแต่งงานสิ่ งส าคัญที่ควร
คานึงถึงคือ คานึงถึงคุณค่าของการจัดงานแต่งงานอย่างแท้จริง
เช่นเดียวกับที่ ดวงกมล เวชวงค์ (๒๕๕๔) ได้ศึกษา กระบวนการนาเสนออัต ลักษณ์ทางชาติ
พันธุ์ยวน ในบริบทของการท่องเที่ยวผ่านหอวัฒนธรรมพื้นบ้านและตลาดท่าน้า : ศึกษากรณีชุมชน
ยวน ตาบลต้นตาล อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของชุมชน
ยวนทั้งในด้านภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม สานึกทางชาติพั นธุ์ กระบวนการ
นาเสนออัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวยวนผ่านหอวัฒนธรรมพื้นบ้านและตลาดท่าน้า ในบริบทของ
การท่องเที่ย ว เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้นาชุมชนแบบเป็นทางการ ไม่เป็น
ทางการ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานนาเสนอวัฒนธรรมยวน ทางานพิพิธภัณฑ์ การแสดงทางวัฒนธรรม และ
กลุ่มโฮมสเตย์ ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ภายใต้บริบทของกระแสโลกาภิวัตน์ที่วัฒนธรรมอันหลากหลาย
กาลังจะถูกทาให้กลายเป็นหนึ่งเดียวนั้นได้เกิดกระแสความสนใจและให้ความสาคัญต่อวัฒนธรรมอัน
หลากหลายของไทยขึ้ น มาด้ ว ยการที่ รั ฐ มี น โยบายส่ ง เสริ ม ให้ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น รื้ อ ฟื้ น และอนุ รั ก ษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่นของตน อันเนื่องมาจากเร่งเห็นถึงผลกระทบทางด้านวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นที่
เกิดขึ้นจากกระแสโลกาภิวัตน์และระบบทุนนิยมที่เข้ามาพร้อมกับกระแสดังกล่าว และประกอบกับ
การที่โลกาภิวัตน์ ได้นามาซึ่งการหลั่งไหลเข้ามาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่มา
เพื่อเยี่ยมชมความแตกต่างหลากหลายทางธรรมชาติ และสังคมวัฒนธรรม หรือมาเพื่อแสวงหาผล
กาไรหรือแหล่งลงทุนทางธุรกิจ หรือด้วยเหตุผลอื่นๆ ทาให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยเติบโต
มากขึ้นทุกขณะ ซึ่งรั ฐเองก็ได้ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวอยู่แล้ ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่กาลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ที่สามารถดึงดูดความสนใจและเงินตราจาก
นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมาก ดังนั้นจากเหตุผลดังกล่าวรัฐเองจึงได้เข้ามาส่งเสริมการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูวัฒนธรรมเดิมของท่องถิ่นขึ้นอย่างจริ งจัง ส่วนหนึ่งก็เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ขณะเดียวกันก็
เพื่อรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์
และระบบทุนนิยมที่เข้าสู่ประเทศด้วย
ทองอินทร์ ภายศรีและคณะ (๒๕๕๔) ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการฟื้นฟูอาหารเป็นยาเพื่อ
รักษาสุ ขภาพของตนเองในชุมชนบ้านบ่อบึง ตาบลสงยาง อาเภอมหาชัยชนะ จังหวัดยโสธร ผล
การศึกษาสรุปได้ว่า ในอดีตศึกษาเป็นชุมชนที่มีการพึ่งพาตนเองสูง โดยเฉพาะการหาอยู่หากินตาม
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ธรรมชาติ การรู้จักนาพืช ผัก สมุนไพรในท้องถิ่นมาประกอบเพื่อรับประทานอาหารและบารุงร่างกาย
เมื่อเจ็บป่วยก็ดูแลรักษาตัวเองได้ด้วยสมุนไพรและหมอพื้นบ้าน ส่งผลให้คนในสมัยก่อนอายุยืน ทาให้
เกิดการเปลี่ ยนแปลงทางสังคมคนในชุมชนก็ได้ลื มเลือนวัฒนธรรมการกินการอยู่ เดิม หั นไปนิยม
อาหารตามท้องตลาดที่เปื้อนสารเคมี และมีการปรุงแต่งที่เป็นอันตรายต่อร่างกายจนเกิดโรคภัยไข้เจ็บ
เรื้อรัง ต้องรักษาตัวกับแพทย์แผนปัจจุบันที่ใช้ยาเคมี และเกิดเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน จากสภาพ
ปั ญหาจึ งมี การจั ดเวทีสั งเคราะห์ ร่ ว มกับชุมชน จนได้รู ปแบบทางออกแนะนาไปสู่ การปฏิบัติ ๕
รูปแบบ ดังนี้ ๑. การศึกษาดูงาน ๒. การอบรม ๓. จัดงานมหกรรมอาหารเป็นยา ๔. การขยายผลการ
กินอาหารให้เป็นยาภายในครัวเรือนและเครือญาติ ๕. ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวสุอาหารเป็นยา
ในระบบอิน ทรี ย์ โดย ๕ รู ป แบบนี้ได้นาไปสู่ การปฏิบัติจริงในพื้ นที่ และการปฏิ บัติกิจกรรมตาม
รูปแบบดังกล่าวเป็นการเริ่มต้นในการฟื้นฟูอาหารเป็นยาเพื่อรักษาสุข ภาพของตนเองในชุมชนบ้าน
บ่อบึงตาบลสงยาง อาเภอมหาชัยชนะ จังหวัดยโสธร เรียนรู้การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องต่อไปก็จะเกิด
ความยั่งยืนของชุมชนในอนาคต
Guitong, M. (๒๕๕๔) ได้ศึกษาอัตลักษณ์ชาวไทยเชื้อสายจีนฮากกาในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาอัตลักษณ์ของชาวไทยเชื้อสายจีนฮากกา ศึกษา
กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของชาวไทยเชื้อสายจีนฮากกาและศึกษากระบวนการสืบทอดอัตลักษณ์
ของชาวไทยเชื้อสายจี นฮากกา ผลการศึกษาด้านอัตลั กษณ์ของชาวไทยเชื้อสายจีนฮากกาในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่ จั ง หวั ด สงขลา ยั ง คงสื บ ทอดไว้ แต่ เ นื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงการเมื อ ง
เศรษฐกิจ สั งคม และวัฒ นธรรม จึงมีการเปลี่ยนไปมากการทาให้ อัตลั กษณ์มีลั กษณะผสมผสาน
กลมกลืนระหว่างไทยกับจีน ด้านกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ตามยุคสมัยเพื่อความอยู่รอดของชาว
ไทยเชื้อสายจีนฮากกา วิถีชีวิตดั้งเดิมเปลี่ยนแปลงไปมาก ด้านกระบวนการสืบทอดอัตลักษณ์ของชาว
ไทยเชื้อสายจีนฮากกาภายใต้บริบทต่างๆทางสังคม และเศรษฐกิจ ได้สะท้อนให้เห็นว่าอัตลักษณ์ต่างๆ
มีการปรับเปลี่ยนไปบ้างแต่ยังมีการสืบทอดไว้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามชาวไทยเชื้อสายจีนฮากกา
ยังคงดารงอัตลักษณ์ของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านระบบคุณค่า ความเชื่อ ความคิด ประเพณี
และพิธีกรรม
ฐิติมดี อาพัทธนานนท์ (บทคัดย่อ, ๒๕๕๕) ได้ศึกษาเรื่อง “โรงเรียนหลากหลายวัฒนธรรม” :
นโยบายการจั ดการศึ ก ษาของรั ฐ ไทยในสั ง คมพหุ วั ฒ นธรรม ศึ กษาถึ ง นโยบายของรั ฐ ในการจั ด
การศึกษาท่ามกลางบริบทของสังคมที่มีความตระหนักถึงความเป็นพหุวัฒนธรรมมากขึ้น ผลการวิจัย
พบว่า รั ฐมีนโยบายการศึกษาที่คานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของผู้เรียน รัฐมีนโยบาย
ส่งเสริมการใช้ภาษาถิ่นในโรงเรียน รัฐสนับสนุนการศึกษาศาสนาของนักเรียนมุสลิมในจังหวัดชายแดน
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ภาคใต้ รัฐอนุญาตให้เด็กต่างด้าวเข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐ แบบเรียนมีเนื้อหาที่แสดงให้เป็นการ
ตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมทางเชื้อชาติและศาสนามากขึ้น มอบอานาจให้โรงเรียน
ตัดสินใจเกี่ยวกับเครื่องแบบและวันหยุดให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของนักเรียน อย่างไรก็ตามพบว่า
การปฏิบัติตามนโยบายเหล่านี้แตกต่างกันในระดับโรงเรี ยนและพื้นที่ นอกจากนั้นการคานึงถึงความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมในนโยบายของรัฐก็ดี ในแบบเรียนหรือในการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนก็ดี ยังเป็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมแบบผิวเผิน คือ การเน้นวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุ
โดยไม่กล่าวถึงความเท่าเทียมของกลุ่มคนต่าง ๆ
การศึกษาต่อมาในด้านอัตลักษณ์ของ นฤมล ลภะวงศ์ (๒๕๕๗) เรื่องกระบวนการจัดการเพื่อ
รักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอบ้านหนองมณฑา ตาบลแม่วิน อาเภอ
แม่ ว าง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาประวั ติ ค วามเป็ น มา ลั ก ษณะทางสั ง คมและ
วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพัน ธุ์ป กาเกอะญอในภาคเหนือของประเทศไทย กระบวนการจัดการเพื่อ
รักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเพื่อรักษาอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากผู้อาวุโสในชุมชน นักวิชาการ และเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ ผล
การศึกษาในด้านกระบวนการจัดการเพื่อรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหนองมณฑา
มี ก ารจั ด การที่ รั ก ษาวั ฒ นธรรมวิ ถี ชี วิ ต แบบปกาเกอะญอของคนในชุ ม ชนให้ ค งอยู่ ร วมกั บ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม มีการสร้างข้อตกลงร่วมกันของคนในชุมชนด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่ ง แวดล้ อ มและพื้ น ที่ ท ากิ น ของคนในชุ ม ชน ในด้ า นการรั ก ษาอั ต ลั ก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรมแบบ
ปกาเกอะญอนั้น ทางชุมชนได้จัดตั้งโรงเรียนบ้านมอวาคี โดยเชิญผู้รู้ ผู้อาวุโส ปราชญ์ ร่วมจัดทา
หลักสูตรท้องถิ่น “วิถีชีวิตชาวปกาเกอะญอ” โดยได้กาหนดบทบาทหน้าที่ของคนในชุมชนที่ต้องมีส่วน
ร่วมในการดูแล รักษา จารีตประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนด้วย
ปวีณา งามประภาสม (๒๕๕๗) ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการฟื้นฟูประเพณีตานตอด ซึ่งมี
วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อส ารวจประวั ติ ศาสตร์ค วามเป็ นมา พัฒ นาการและสถานการณ์ ใ นปั จ จุ บัน ของ
ประเพณีตานตอด แลวิเคราะห์ห าแนวทางการฟื้นฟูประเพณีตานตอดอย่างเป็นระบบแบบแผน
สอดคล้องกับวิถีการดาเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนบ้านปงหอศาล หมู่ ๒ ตาบลป่าตัน อาเภอ
แม่ทะ จังหวัดลาปาง ผลการวิจัยสรุปได้ว่าประเพณีตานตอดเป็นประเพณีที่มีการสืบทอดมาตั้งแต่
สมัยโบราณและมีการปฏิบัติสืบต่อกันมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน แต่ ในปัจจุบันนี้ประเพณีนี้ได้มีการ
ปฏิบัติกันน้อยมากเนื่องมาจากมีวัฒนธรรมจากโลกตะวันตกเข้ามาในหมู่บ้านอย่างแพร่หลาย ทาให้
ชุมชนได้ลืมที่จะอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม แต่เมื่อไม่นานมานี้ทางผู้ใหญ่บ้านได้มีการรื้อ
ฟื้นประเพณีนี้ขึ้นเพื่อ ฟื้นฟูประเพณีดั้ง เดิม โดยได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการให้สอดคล้องกับ
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สถานการณ์ในปัจจุบัน แต่พบว่ายังมีชาวบ้านบางกลุ่มที่ไม่รู้จักและยังไม่ได้ให้ความสนใจต่อประเพณีนี้
เท่าที่ควร ดังนั้น เพื่อให้ประเพณีนี้ ยังคงอยู่ต่อไปจึงควรมีแนวทางในการอนุรั กษ์ฟื้นฟูประเพณีตาน
ตอด ดังนี้ ๑. จัดงานประเพณีตานตอดเป็นประจา ทุกปี ๒. ดึงและกระตุ้นให้ชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรม
โดยการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง ๓. ถ่ายทอดประเพณีตานตอดให้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชน โดยจัดให้
ผู้สูงอายุและเยาวชนได้มาพบปะกันและถ่ายทอดประเพณีเก่าแก่ของหมู่บ้านผ่านวิธีมุขปาฐะ เพื่อ
สร้างจิตสานึกในวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน ๔. ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะเทศบาลป่า
ตันได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดประเพณีตานตอดและช่วยประชาสัมพันธ์ประเพณีดังกล่าว และ ๕.
ตั้งเป็นหมู่บ้านต้นแบบของประเพณีตานตอด ๖. มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานประเพณีให้
คนในชุมชน รวมถึงคนภายนอกได้รับทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
อภิลักษณ์ ธรรมวิมุติและพิทักษ์ ศิริวงศ์ (๒๕๖๐) ได้ศึกษาเรื่องการดารงอัตลักษณ์ไทยทรง
ด า: ภาคปฏิ บั ติ ก ารท าวาทกรรมสู่ ก ารสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชนหมู่ บ้ า นห้ ว ยเขาจี น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การดารงอัตลักษณ์ไทยทรงดาของชุมชนหมู่บ้านห้วยเขาจีน ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์ตัวบท ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม ภาคปฏิบัติการทางสังคมของการดารงอัตลักษณ์ไทย
ทรงดาซึ่งนาไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ขบวนอัตลักษณ์ไทยทรงดา
ของหมู่บ้านเขาจีนประกอบด้วย ๔ ด้าน คือ ด้านวัฒนธรรมและประเพณี ด้านการแต่งกาย ด้านภาษา
และการสื่อสาร และด้านการดารงชีพ เป็นการสืบทอดเพื่อทาให้ชาวไทดาราลึกถึงถิ่นกาเนิด และการ
ใช้ชีวิตอยู่การสวมเครื่องแต่งกายสีดาเพื่อดารงอัตลักษณ์ ความสมัครสมานสามัคคี ความรักและหวง
แห่งแผ่นดิน ความอ่อนน้อมถ่ อมตน ความซื่อสัตย์ ทดแทนคุณแผ่นดิน ผลการวิเคราะห์ภาคปฏิบัติ
การทางวาทกรรมดารงอัตลักษณ์ไทยทรงดา มีการกาหนดระเบียบ กฎเกณฑ์การดารงชีวิต การสร้าง
คาว่าไทยทรงดา เพื่อดารงอัตลักษณ์ การสนับสนุนการผลิตซ้าจากภาคปฏิบัติการทางสังคมผ่าน ๓
องค์ประกอบ ได้แก่ กิจกรรมทางสังคม การเป็นตัวแทนของผู้เป็นต้นแบบ และการสถาปนาอัตลักษณ์
ไทยทรงดาให้เป็นทางการ ซึ่งวาทกรรมการดารงอัตลักษณ์ไทยทรงดาได้หลอมรวมกลมกลืนกับแนว
ทางการพัฒนาประเทศไอ้ใต้วาทกรรมชุมชนเข้มแข็งได้อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดการเปลี่ ยนแปลง
แนวคิด วิถีชีวิต การหวงแหนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ส่งผลให้กระบวนการผลิตซ้าวาทกรรมชุมชน
เข้ ม แข็ ง ด้ ว ยอั ต ลั กษณ์ ไ ทยทรงด ายั ง ได้ รั บ การสนั บ สนุ นจากผู้ น าชุ ม ชนและหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่
เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

๓๔

สรุปแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟู
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมที่นามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ สรุปได้ว่า วัฒนธรรมเป็น
สิ่งที่แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ได้กาหนดขึ้นทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เพื่อการดารงอยู่ของชาติพันธุ์
ของตน เป็นกระบวนการเรียนรู้ อบรม ปลูกฝังจากรุ่นสู่รุ่นปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย มีลักษณะโดดเด่น
จนกลายเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่หล่อหลอมสมาชิกของกลุ่มชาติพันธุ์นั้น ๆ ให้มีบุคลิกภาพและ
มีความแตกต่างจากกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ไม่ว่าจะเป็นในด้าน ภาษา อาหาร การแต่งกาย ความเชื่อใน
ศาสนา การรักษาโรค ประเพณี ดนตรี การฟ้อนรา การจักสานและสิ่งประดิษฐ์ การอยู่รวมกันของ
กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ท่ า มกลางวิถี ก ารด าเนิ น ชี วิ ต ที่ แ ตกต่ า งทั้ ง เชื้ อ ชาติ ศาสนา ภาษา จารี ต ประเพณี
วั ฒ นธรรมอื่ น ๆ ท าให้ เ ป็ น สั ง คมพหุ วั ฒ นธรรม การหยิ บ ยื ม วั ฒ นธรรม และการปรั บ ปรนทาง
วัฒนธรรม จึงเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นในชีวิตประจาวันส่งผลให้เกิดการยอมรับวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน
แต่อย่างไรก็ตามแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ยังคงต้องการรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนไว้ให้คงอยู่
การฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งที่จะทาให้วัฒนธรรมไม่สูญหาย สามารถ
นากลับมาสู่การพัฒนาส่งเสริมให้เกิดคุณค่า ถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ดารงความเป็นชาติพันธุ์ไว้ได้ต่อไป
ในปัจจุบัน จากการยอมรับในสิทธิมนุษยชน แนวคิดด้านความเท่าเทียมกันทางเพศ การ
เรียกร้องสิทธิให้กับสตรีในด้านต่าง ๆ ดังกล่าวไว้ในทฤษฎีสตรีนิยม ที่มีพัฒนาการมายาวนานจนถึง ณ
วันนี้ ได้ทาให้สตรีเข้ามามีบทบาททางสังคมมากขึ้นในทุกด้านรวมทั้งบทบาทของการฟื้นฟูอัตลักษณ์
ทางวั ฒ นธรรมที่ ด าเนิ น ไปอย่ า งเป็ น กระบวนการเป็ น ขั้ น เป็ น ตอนจนบรรลุ เ ป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้
ความสาเร็จดังกล่าวพบจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง สองฝั่งโขง : การปรับเปลี่ย น อัต
ลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในนครหลวง
เวียงจันทน์ ของเวียงวัฒนา ชนะพาล (๒๕๕๑) การฟื้นฟูอัตลักษณ์การแต่งงานของคนภูไท ของดวง
มณี นารีนุชและคณะ (๒๕๕๒) กระบวนการนาเสนออัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ยวน ในบริบทของการ
ท่องเที่ยวผ่านหอวัฒนธรรมพื้นบ้านและตลาดท่าน้า : ศึกษากรณีชุมชนยวน ตาบลต้นตาล อาเภอเสา
ไห้ จังหวัดสระบุรี ของ ดวงกมล เวชวงค์ (๒๕๕๔) ศึกษาอัตลักษณ์ชาวไทยเชื้อสายจีนฮากกาในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของ Guitong, M. (๒๕๕๔) กระบวนการจัดการเพื่อรักษาอัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอบ้านหนองมณฑา ตาบลแม่วิน อาเภอแม่วาง
จังหวัดเชียงใหม่ ของ นฤมล ลภะวงศ์ (๒๕๕๗) แนวทางการฟื้นฟูประเพณีตานตอดของประชาชนใน
ชุมชนบ้านปงหอศาล หมู่ ๒ ตาบลป่าตัน อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง ของ ปวีณา งามประภาสม
(๒๕๕๗) และ การดารงอัตลักษณ์ไทยทรงดา: ภาคปฏิบัติการทาวาทกรรมสู่การสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหมู่บ้านห้ว ยเขาจี น ของอภิลั กษณ์ ธรรมวิมุติและพิทักษ์ ศิริวงศ์ (๒๕๖๐) วรรณกรรม
เหล่านี้ได้นามาสู่การวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาครั้งนี้ในเชิงลึกได้มากขึ้น
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บทที่ ๓
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมของกลุ่มสตรีชาติพันธุ์
ไต-ไท ในอาเภอแม่สาย อาเภอแม่จัน อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพใช้
เทคนิคการวิจัยสนามทางมานุษยวิทยาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา
กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาคือ กลุ่มสตรีชาติพันธุ์ไตหย่า ไทยวน ไทใหญ่และไทลื้อ ซึ่งเป็นกลุ่มที่
มีบ ทบาทส าคั ญ ในครอบครั ว เพราะเป็ น ผู้ ถ่ า ยทอดวั ฒ นธรรมให้ แ ก่ ส มาชิ ก ในครอบครั ว ผ่ า นวิ ถี
ชีวิตประจาวันอย่างสม่าเสมอ และสตรียังเป็นผู้มีบทบาทในชุมชนเนื่องจากเป็นกลุ่มที่มี เวลาและ
พร้อมในการเป็นตัวแทนของครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน อีกทั้งมีความสามารถ กล้า
แสดงออกด้ว ยการน าวัฒ นธรรมของตนให้ ปรากฏสู่ ส าธารณะมากกว่ากลุ่ มบุรุษที่มีห น้าที่ในการ
ประกอบสัมมาอาชีพเพื่อ
หารายได้ให้กับครอบครัว การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนจึงจะพบเห็น
บุรุษเข้าร่วมในเทศกาลหรือในโอกาสสาคัญ ๆ เท่านั้น การเลือกกลุ่มเป้าหมายครั้งนี้จึงเฉพาะเจาะจง
ศึกษาในกลุ่มสตรีเท่านั้น
พื้นที่ศึกษา
พื้นที่ศึกษาเป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ไต- ไทอาศัยอยู่ อยู่ใน ๓ หมู่บ้าน ของ ๓ ตาบล ๓
อาเภอ ในจังหวัดเชียงราย ศึกษาในระดับหมู่บ้าน รวม ๗ หมู่บ้าน ดังนี้
๑. ชาติพันธุ์ไตหย่า หมู่บ้านน้าบ่อขาว ตาบลห้วยไคร้ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ศึกษาในพื้นที่ หมู่ ๖ และ หมู่ ๑๐ รวม ๒ หมู่บ้าน
๒. ชาติพันธุ์ไทยวน หมู่บ้านสันกอง ตาบลแม่ไร่ อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ศึกษาในพื้นที่ หมู่ ๒ หมู่ ๗ และ หมู่ ๙ รวม ๓ หมู่บ้าน
๓. ชาติพันธุ์ไทใหญ่ และ ไทลื้อ หมู่บ้านห้วยน้าขุ่น ตาบลแม่ฟ้าหลวง อาเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย ศึกษาในพื้นที่ หมู่ ๑ และ หมู่ ๑๗ รวม ๒ หมู่บ้าน
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ภาพพื้นทีศ่ ึกษา
กลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ – ไท
ลื้อหมู่บ้านห้วยน้าขุ่น
หมู่ ๑ และ หมู๑่ ๗

กลุ่มชาติพันธุ์ไตหย่า
หมู่บ้านน้าบ่อขาว
หมู่ ๖ และ หมู่ ๑๐

กลุ่มชาติพันธุ์ไทยวน
หมู่บ้านสันกอง
หมู่ ๒ หมู่ ๗ และ
หมู่ ๙

ภาพที่ ๑ แผนที่แสดงพื้นที่การวิจัย
ขั้นตอนและวิธีการในการดาเนินการวิจัย
แบ่งเป็น ๔ ขั้นตอนใหญ่ ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ ๑ สารวจและรวบรวมความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรม
ของพื้นที่ศึกษา
ขั้นตอนนี้จะเป็นการศึกษาข้อมูลทั้งจากแหล่งทุติภูมิโดยการทบทวนเอกสารที่มีอยู่
ในชุมชน เป็ น ข้อมูล ขององค์กรปกครองในท้องถิ่น ข้อมูล ของผู้ นากลุ่ มชาติพันธุ์ ข้อมูล ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์ และข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ ด้ วยการสารวจบริบทพื้นที่ การสัมภาษณ์ผู้รู้
หรื อผู้ ที่เกี่ย วข้อง กลุ่ มเป้ าหมายได้แก่ ผู้ ใหญ่บ้าน ๗ คน ประธานสตรี ๗ คน และประธานด้าน
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วัฒนธรรม ๗ คน (พื้นที่ศึกษามี ๗ หมู่บ้าน) รวม ๒๑ คน นาเสนอข้อมูลด้วยการจัดทาแผนที่ชุมชน มี
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ด้วยการถอดเทป สรุปประเด็นสาคัญ
ขั้ น ตอนที่ ๒ รวบรวมอั ต ลั ก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรมของกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ไ ต – ไท ในสั ง คม
พหุวัฒนธรรม ในพื้นที่ศึกษา
เป็นการศึกษาข้อมูลทั้งจากแหล่งทุติภูมิ ด้วยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มชาติพันธุ์ไตหย่า ไทยวน ไทใหญ่ และไทลื้อ และข้อมูลปฐมภูมิ ด้วยการวิธีการตามประเด็นย่อย
ในการศึกษา ที่มีวิธีการกลุ่มเป้าหมาย และ การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
๒.๑ ศึกษาประวัติความเป็นมาของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่
ศึกษาด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้สูงอายุรุ่นแรก หรือ รุ่นที่ ๒ ที่มีข้อมูลในด้านนี้ จานวนกลุ่มชาติพันธุ์
ละ ๓ คน รวม ๑๒ คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์ และ การบันทึกเสียง
๒.๒ ศึกษาข้อมูลด้านวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ในทุกด้าน ได้แก่ ภาษา
อาหารและโภชนาการ การแต่งกาย บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ศาสนาและความเชื่อ ระบบครอบครัว เครือ
ญาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยการศึกษาทั้งจากเอกสาร การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และไม่มีส่วน
ร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้สูงอายุรุ่นแรก หรือ รุ่นที่ ๒ ทีม่ ีข้อมูลในด้านนี้ จานวนกลุ่มชาติพันธุ์ละ ๔
คน แบ่ ง เป็ น ชาย ๒ คน หญิ ง ๒ คน รวม ๑๖ คน เครื่ องมือ ที่ ใช้ คือ แบบสั ม ภาษณ์ และ การ
บันทึกเสียง
๒.๓ ศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ วิธีการศึกษา ใช้การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม ๔ ครั้ง คือ
ครั้งที่ ๑ สนทนากลุ่มตัวแทนชาติพันธุ์ไตหย่า จานวน ๑๐ คน
ครั้งที่ ๒ สนทนากลุ่มตัวแทนชาติพันธุ์ไทยวน จานวน ๑๐ คน
ครั้งที่ ๓ สนทนากลุ่มตัวแทนชาติพันธุ์ไทใหญ่ จานวน ๑๐ คน
ครัง้ ที่ ๔ สนทนากลุ่มตัวแทนชาติพันธุ์ไทลื้อ จานวน ๑๐ คน
เครื่องมือที่ใช้คือประเด็นคาถามที่ตั้งไว้ตามวัตถุประสงค์ และประเด็นสาคัญที่ได้จาก
ข้อ ๒.๒ มีการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงเนื้อหา เครื่องมือที่ใช้คือประเด็นในการสนทนากลุ่ ม และ การ
บันทึกเสียง
ขั้นตอนที่ ๓ ศึกษาบทบาทในการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรม
ของกลุ่มสตรีชาติพันธุ์ไต – ไท ในพื้นที่ศึกษา
เป็ น การศึกษาข้อมูล ปฐมภูมิ ด้ว ยการวิธีการตามประเด็น ย่ อยในการศึก ษา ที่ มี
วิธีการกลุ่มเป้าหมาย และ การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
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๓.๑ ศึ ก ษาบทบาทของสตรี ทั้ ง ๔ กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ในการฟื้ น ฟู อั ต ลั ก ษณ์ ท าง
วัฒนธรรมของ แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ วิธีการศึกษา ใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การ
สนทนากลุ่ม
๔ ครั้ง คือ
ครั้งที่ ๑ สนทนากลุ่มตัวแทนสตรีชาติพันธุ์ไตหย่า จานวน ๑๐ คน
ครั้งที่ ๒ สนทนากลุ่มตัวแทนสตรีชาติพันธุ์ไทยวน จานวน ๑๐ คน
ครั้งที่ ๓ สนทนากลุ่มตัวแทนสตรีชาติพันธุ์ไทใหญ่ จานวน ๑๐ คน
ครัง้ ที่ ๔ สนทนากลุ่มตัวแทนสตรีชาติพันธุ์ไทลื้อ จานวน ๑๐ คน
เครื่องมือที่ใช้คือประเด็นในการสนทนากลุ่ม ด้านบทบาทที่ตั้งไว้ตามวัตถุประสงค์
มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ด้วยการถอดเทป สรุปประเด็นสาคัญ
๓.๒ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบทบาทของสตรีในการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
โดยการสนทนากลุ่มตัวแทนจากทั้ง ๔ ชาติพันธุ์ ๑ ครั้ง กลุ่มเป้าหมายคือสตรีที่เป็นประธาน หรือ
คณะกรรมการของแต่ละชาติพันธุ์ กลุ่มละ ๕ คน รวม ๒๐ คน
เครื่องมือที่ใช้คือแบบจัดกิจกรรม และประเด็นสาหรับการวิเคราะห์ร่วมกัน มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ด้วยการถอดเทป สรุปประเด็นสาคัญ
ขั้นตอนที่ ๔ สรุปรูปแบบการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมของ
กลุม่ สตรีชาติพันธุ์ไต – ไท ในพื้นที่ศึกษา
ขั้นตอนนี้จะเป็นการสรุปรูปแบบการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่ม
ชาติพันธุ์ วิธีการศึกษา ใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม ๔ ครัง้ คือ
ครั้งที่ ๑ สนทนากลุ่มตัวแทนประธานสตรีและคณะกรรมชาติพันธุ์ไตหย่า จานวน ๖ คน
ครั้งที่ ๒ สนทนากลุ่มตัวแทนประธานสตรีและคณะกรรมชาติพันธุ์ไทยวน จานวน ๖ คน
ครั้งที่ ๓ สนทนากลุ่มตัวแทนประธานสตรีและคณะกรรมชาติพันธุ์ไทใหญ่ จานวน ๖ คน
ครัง้ ที่ ๔ สนทนากลุ่มตัวแทนประธานสตรีและคณะกรรมชาติพันธุ์ไทลื้อ จานวน ๖ คน
เครื่องมือที่ใช้คือแบบบันทึกการสรุปรูปแบบการฟื้นฟู และประเด็นสาหรับการสรุปร่วมกัน มี
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ด้วยการถอดเทป
สรุปวิธีการดาเนินการวิจัย ดังแสดงไว้ในตารางที่ ๑ – ๔ ดังนี้

๓๙

ตารางที่ ๑ สารวจและรวบรวมความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมของพื้นที่
ศึกษา
วัตถุประสงค์
เพื่อสารวจและ
รวบรวมความ
หลากหลายทาง
วัฒนธรรมใน
สังคมพหุ
วัฒนธรรมของ
พื้นที่ศึกษา

วิธีการเก็บ
ข้อมูล
การทบทวน
วรรณกรรม

การสารวจ
บริบทพื้นที่
การสัมภาษณ์
ผู้รู้หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง

กลุ่มเป้าหมาย

เครื่องมือที่ใช้

การวิเคราะห์
ข้อมูล

ผู้ใหญ่บ้าน ๗ คน
ประธานสตรี ๗ คน
ประธานด้าน
วัฒนธรรม
๗ คน

แบบบันทึกการ
สารวจ
แบบสัมภาษณ์
เทปบันทึกเสียง

จัดทาแผนที่ชุมชน
วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
เนื้อหา และการถอด
เทปสรุปประเด็น
สาคัญ

รวม ๒๑ คน

ตารางที่ ๒ รวบรวมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไต-ไท ในพื้นที่
ศึกษา
วัตถุประสงค์

วิธีการเก็บ
กลุ่มเป้าหมาย
ข้อมูล
๒.๑ ศึกษา
สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้สูงอายุรุ่นแรก หรือ รุ่นที่
ประวัติความ
๒จานวนกลุ่มชาติพันธุ์ละ
เป็นมาของแต่ละ
๓ คน รวม ๑๒ คน
กลุ่มชาติพันธุ์ที่
เข้ามาอาศัยอยู่
ในพื้นที่ศึกษา
๒.๒ ศึกษาข้อมูล การสังเกตแบบ ผู้สูงอายุรุ่นแรก หรือ รุ่นที่
ด้านวัฒนธรรม มีส่วนร่วม และ ๒จานวนกลุ่มชาติพันธุ์ละ
ของแต่ละกลุ่ม ไม่มีส่วนร่วม
๔ คน แบ่งเป็น ชาย ๒ คน
ชาติพันธุ์
การสัมภาษณ์ หญิง ๒ คน รวม ๑๖ คน
เชิงลึก
๒.๓ เพือ่ ศึกษา
ศึกษาจาก
ใช้การสังเกตแบบมีส่วน
อัตลักษณ์ทาง
เอกสาร การ
ร่วมและไม่มีส่วนร่วม การ

เครื่องมือที่ใช้
แบบ
สัมภาษณ์
และ การ
บันทึกเสียง

แบบ
สัมภาษณ์
และ การ
บันทึกเสียง

การวิเคราะห์
ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล
เชิงเนื้อหา และ
การถอดเทปสรุป
ประเด็นสาคัญ

วิเคราะห์ข้อมูล
เชิงเนื้อหา และ
การถอดเทปสรุป
ประเด็นสาคัญ

ประเด็นในการ วิเคราะห์ข้อมูล
สนทนากลุ่ม
เชิงเนื้อหา และ
เทปบันทึกเสียง การถอดเทปการ

๔๐

วัฒนธรรมของ
กลุ่มชาติพันธุ์
ไต-ไท

สนทนากลุ่ม
สรุปประเด็น
สาคัญ

สังเกตแบบมี
สนทนากลุ่ม ๔ ครั้ง ครั้งละ
ส่วนร่วมและไม่ ๑๐ คน
มีส่วนร่วม
รวม ๔๐ คน ดังนี้
การสนทนากลุ่ม

ตารางที่ ๒ (ต่อ)
วัตถุประสงค์
๒.๓ เพือ่ ศึกษา

อัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของ
กลุ่มชาติพันธุ์
ไต-ไท

วิธีการเก็บ
ข้อมูล
ศึกษาจาก
เอกสาร การ
สังเกตแบบมี
ส่วนร่วมและไม่
มีส่วนร่วม
การสนทนากลุ่ม

กลุ่มเป้าหมาย

เครื่องมือที่ใช้

การวิเคราะห์
ข้อมูล

ประเด็นในการ
ใช้การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วมและไม่มีส่วนร่วม การ สนทนากลุม่
สนทนากลุ่ม ๔ ครั้ง ครั้งละ เทปบันทึกเสียง
๑๐ คน
รวม ๔๐ คน ดังนี้
ครั้งที่ ๑ สนทนากลุ่ม
ตัวแทนชาติพันธุ์ไตหย่า ๑๐
คน
ครั้งที่ ๒ สนทนากลุ่ม
ตัวแทนชาติพันธุ์ไทยวน
๑๐ คน
ครั้งที่ ๓ สนทนากลุ่ม
ตัวแทนชาติพันธุ์ไทใหญ่
๑๐ คน
ครั้งที่ ๔ สนทนากลุ่ม
ตัวแทนชาติพันธุ์ไทลื้อ
๑๐ คน

วิเคราะห์ข้อมูล
เชิงเนื้อหา และ
การถอดเทปการ
สนทนากลุ่ม
สรุปประเด็น
สาคัญ

ตารางที่ ๓ ศึกษาบทบาทในการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมของกลุ่มสตรี
ชาติพันธุ์ ไต-ไท ในพื้นที่ศึกษา
วัตถุประสงค์

วิธีการเก็บ

กลุ่มเป้าหมาย

เครื่องมือที่ใช้

การวิเคราะห์

๔๑

ข้อมูล
๓.๑ ศึกษา
ศึกษาจาก
บทบาทของสตรี เอกสาร การ
ทั้ง ๔ กลุ่มชาติ สังเกตแบบมี
พันธุ์ในการ
ส่วนร่วมและไม่
ฟื้นฟูอัตลักษณ์ มีส่วนร่วม
ทางวัฒนธรรม การสนทนา
กลุ่ม

ข้อมูล
ใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ประเด็นในการ
สนทนากลุม่
และไม่มีส่วนร่วม การ
สนทนากลุ่ม ๔ ครั้ง ครั้งละ เทปบันทึกเสียง
๑๐ คน
รวม ๔๐ คน ดังนี้
ครั้งที่ ๑ สนทนากลุ่ม
ตัวแทนชาติพันธุ์ไตหย่า ๑๐
คน

วิเคราะห์ข้อมูล
เชิงเนื้อหา และ
การถอดเทปการ
สนทนากลุ่มด้าน
บทบาท
สรุปประเด็น
สาคัญ

ตารางที่ ๓ (ต่อ)
วัตถุประสงค์

๓.๒ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้าน
บทบาทสตรีใน
การฟื้นฟู
อัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม

วิธีการเก็บ
ข้อมูล

การสนทนา
กลุ่ม

กลุ่มเป้าหมาย

เครื่องมือที่ใช้

ครั้งที่ ๒ สนทนากลุ่ม
ตัวแทนชาติพันธุ์ไทยวน ๑๐
คน
ครั้งที่ ๓ สนทนากลุ่ม
ตัวแทนชาติพันธุ์ไทใหญ่
๑๐ คน
ครัง้ ที่ ๔ สนทนากลุ่ม
ตัวแทนชาติพันธุ์ไทลื้อ
๑๐ คน
ประเด็นในการ
ประธานสตรี
สนทนากลุม่
คณะกรรมการกลุ่มสตรี
ของ ๔ กลุ่มชาติพันธุ์ ชาติ เทปบันทึกเสียง
พันธุ์ละ ๕ คน
รวม ๒๐ คน

การวิเคราะห์
ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูล
เชิงเนื้อหา และ
การถอดเทปการ
สนทนากลุ่ม
สรุปประเด็น
สาคัญ

ตารางที่ ๔ สรุปรูปแบบการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมของกลุ่มสตรีชาติ
พันธุ์

๔๒

ไต – ไท ในพื้นที่ศึกษา
วัตถุประสงค์

วิธีการเก็บ
ข้อมูล
เพื่อสรุปรูปแบบ การสังเกตแบบ
การฟื้นฟูอัต
มีส่วนร่วมและ
ลักษณ์ทาง
ไม่มีส่วนร่วม
วัฒนธรรมใน
การสนทนา
สังคมพหุของ
กลุ่ม
กลุ่มสตรี ชาติ
พันธุ์
ไต-ไท

กลุ่มเป้าหมาย

เครื่องมือที่ใช้

การวิเคราะห์
ข้อมูล

ประเด็นในการ
การสนทนากลุ่ม ตัวแทน
สนทนากลุม่
สตรีแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์
จานวน ๖ คน จัด ๔ ครั้ง เทปบันทึกเสียง
รวม ๒๔ คน
ครัง้ ที่ ๑กลุ่มชาติพันธุ์ไต
หย่า
ครั้งที่ ๒กลุ่มชาติพันธุ์ไทย
วน
ครั้งที่ ๓กลุ่มชาติพันธุ์ไท
ใหญ่
ครั้งที่ ๔กลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ

วิเคราะห์ข้อมูล
เชิงเนื้อหา และ
การถอดเทปการ
สนทนากลุ่ม
สรุปประเด็น
สาคัญ

วิธีการสร้างและตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย
แนวค าถามของการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ สร้ า งจากการรวบรวมข้ อ มู ล จากแนวคิ ด ทฤษฎี
ข้อเท็จจริงของกลุ่มชาติพันธุ์ ที่ศึกษา งานวิจัยและวรรณกรรม ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดตามวัตถุประสงค์
และกรอบแนวคิดของการวิจัย มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยโดยผู้รู้ของกลุ่มชาติพันธุ์ไต – ไท
นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัฒนธรรม อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และชาติพันธุ์ศึกษา
การตรวจสอบข้อมูล
มีการตรวจสอบข้อมูล คือระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล มีการจัดกระทากับข้อมูลและมีการ
ตรวจสอบความถูกต้องอยู่เสมอ หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว มี
การตรวจสอบข้ อมู ล โดยการเชิญ ตัว แทนกลุ่ มละ ๒ คน รวม ๘ คน อ่านเอกสารฉบั บร่ าง เพื่ อ
ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ก่อนการจัดทาเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
การวิเคราะห์ข้อมูล

๔๓

เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยวิเคราะห์ข้อมูลตลอดเวลาใน
ระหว่างการทาวิจัย ใช้การบรรยาย หรือพรรณนา ตามกรอบแนวคิดของการทาวิจัย
ระยะเวลาทาการวิจัย และแผนการดาเนินงานตลอดโครงการ
๑. ระยะเวลาในการวิจัย
รวมเวลา ๑ ปี
๒. แผนการดาเนินงานตลอดโครงการ
กาหนดระยะเวลาไว้ ๑ ปี โดยมีแผนการดาเนินงานดังแสดงไว้ในตารางที่ ๕

ตารางที่ ๕ กิจกรรม ขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงานวิจัย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
๑. วางแผนการวิจัย
๒. เข้าพื้นที่ศึกษาเพื่อประสานงานและสร้างความเข้าใจ
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๓. สารวจพื้นที่และเก็บรวบรวมข้อมูลความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม
๔. ประชุมวางแผนการสร้างเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูล
๕. เก็บข้อมูลภาคสนาม
๖. จัดระบบข้อมูล
๗. วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

ระยะเวลา
(เดือนเมษายน ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙

๑
๐

๑
๑

๑
๒

๔๔

๘. จัดเวทีประชุมเพื่อตรวจสอบข้อมูล
๙. ตรวจสอบเอกสารฉบับร่าง
๑๐. จัดทาและส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
๑๑. เผยแพร่ข้อมูล

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการวิจัย แสดงไว้ในตารางที่ ๖
ตารางที่ ๖ ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการวิจัย
รายละเอียดแผนงาน
๑. วางแผนการวิจัย

ตารางที่ ๖ (ต่อ)
รายละเอียดแผนงาน
๒. เข้าพื้นที่ศึกษาเพื่อ
ประสานงานและสร้างความ
เข้าใจแก่ผู้ทเี่ กี่ยวข้อง

๓. สารวจพื้นที่และเก็บรวบรวม
ข้อมูลความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมในสังคมพหุ
วัฒนธรรมของพื้นที่ศึกษา
๔. ประชุมวางแผนการสร้าง
เครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูล

วิธีดาเนินงาน
ประชุมทีมนักวิจัย เพื่อ
จัดแบ่งบทบาทหน้าที่และ
กาหนดการดาเนินงาน

กลุ่มเป้าหมาย
- คณะวิจัย
- ที่ปรึกษา
- ผู้สนับสนุน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ได้แผนการทางาน
การแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบและ
กาหนดการ
ดาเนินงาน

วิธีดาเนินงาน
ทาหนังสืออนุญาตและชึ้
แจงวัตถุประสงค์ต่อ
หน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ที่
ศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย
- คณะวิจัย
- ที่ปรึกษา
- หน่วยงาน
องค์กรในพื้นที่
ทาวิจัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ทุกฝ่ายรับทราบ
วัตถุประสงค์ของ
การวิจัยและเกิด
ความร่วมมือในการ
ให้ข้อมูลในด้านต่าง
ๆ

ทาแผนที่ชุมชน และพบปะ
กลุ่มเป้าหมาย คือ
ผู้ใหญ่บ้าน ประธานสตรี
ประธานด้านวัฒนธรรม
นาข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จาก
ข้อ ๓ มาเป็นประเด็นใน
การสร้างแบบสัมภาษณ์

- คณะวิจัย
- ที่ปรึกษา
- กลุ่มเป้าหมาย
ในพื้นที่ทาวิจัย
- คณะวิจัย
- ที่ปรึกษา

ได้แผนที่ชุมชน และ
ข้อมูลเบื้องต้นด้าน
ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม
ได้เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บข้อมูลเชิง
คุณภาพ

๔๕

๕. เก็บข้อมูลภาคสนามจาก
กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ได้แก่
ตัวแทนชาติพนั ธุ์ไตหย่า
ตัวแทนชาติพนั ธุ์ไทยวน
ตัวแทนชาติพนั ธุ์ไทใหญ่
ตัวแทนชาติพนั ธุ์ไทลื้อ
๖. จัดระบบข้อมูล

๗. วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

๘. จัดเวทีประชุมเพื่อ
ตรวจสอบข้อมูล
ตารางที่ ๖ (ต่อ)
รายละเอียดแผนงาน
๙. ตรวจสอบเอกสารฉบับร่าง

๑๐. จัดทาและส่งรายงานฉบับ
สมบูรณ์

๑๑. เผยแพร่ข้อมูล

กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา
๑. นักวิจัยเข้าพื้นที่ศึกษา
๒. รวบรวมข้อมูล ตาม
วิธีการเชิงคุณภาพ จาก
กลุ่มเป้าหมายที่กาหนดไว้
๓. นาประเด็นสาคัญที่ได้
จากการสัมภาษณ์มาเป็น
ประเด็นในการสนทนากลุ่ม
นาข้อมูลที่ได้มาจัดระบบ
ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง
พรรณนา ตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยและจัดทา
รายงานฉบับร่าง
เชิญตัวแทนของแต่ละกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ ๆ ละ ๑๐ คน
เพื่อเข้าร่วมเวที

คณะวิจัย
กลุ่มเป้าหมายที่
ศึกษา

ได้ข้อมูลตามประเด็น
ที่กาหนดไว้ที่
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และ
กรอบแนวความคิด

- คณะวิจัย
- ที่ปรึกษา

ได้ข้อมูลที่เป็น
หมวดหมู่พร้อม
สาหรับการวิเคราะห์
- คณะวิจัย
ได้ข้อมูลด้านการ
- ที่ปรึกษา
บทบาท ด้านการ
ฟื้นฟูอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม
- คณะวิจัย
ได้ข้อมูลเพื่อการ
- ที่ปรึกษา
ปรับปรุงเอกสารให้
- ตัวแทนชาติพันธุ์ เกิดความสมบูรณ์

วิธีดาเนินงาน

กลุ่มเป้าหมาย

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

มอบเอกสารฉบับร่างให้แก่
ผู้รู้ของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์
ละ ๒ คน เพื่อพิจารณา
ปรับปรุงข้อมูลรายงานฉบับ
ร่างจากข้อเสนอแนะในการ
ตรวจสอบข้อมูลและการ
สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทา
เป็นรายงานฉบับสมบูรณ์
เผยแพร่ข้อมูลในรูปของ
การนาเสนอผลงานทาง
วิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติ

- คณะวิจัย
- ที่ปรึกษา
- ตัวแทนชาติพันธุ์
- คณะวิจัย
- ที่ปรึกษา

ได้คาแนะนาเพื่อการ
ปรับปรุงเอกสารให้
เกิดความสมบูรณ์
ได้รายงานฉบับ
สมบูรณ์เสนอต่อ
กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม

- คณะวิจัย
- ที่ปรึกษา

ได้เผยแพร่องค์ความรู้
แก่ผู้สนใจทั่วไป

๔๖

บทที่ ๔
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมของกลุ่มสตรีชาติพันธุ์
ไต-ไท ในอาเภอแม่สาย อาเภอแม่จัน อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ผู้วิจัยได้แบ่งการนาเสนอ
ออกเป็น ๔ ตอน ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
ตอนที่ ๑ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมของพื้นที่ศึกษา
ตอนที่ ๒ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไต-ไท ในอาเภอแม่สาย อาเภอแม่จัน
และอาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ตอนที่ ๓ บทบาทของกลุ่มสตรีชาติพันธุ์ไต-ไทในอาเภอแม่สาย อาเภอแม่จัน และ อาเภอ
แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ในการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรม
ตอนที่ ๔ รูปแบบและกระบวนการการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรม
ของกลุ่มสตรีชาติพันธุ์ไต-ไท ในอาเภอแม่สาย อาเภอแม่จัน และ อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
รายละเอียดของผลการวิจัย มีดังนี้
ตอนที่ ๑ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมของพื้นที่ศึกษา
พื้นที่ศึกษาเป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ไต- ไทอาศัยอยู่ อยู่ใน ๓ หมู่บ้าน ของ ๓ ตาบล ๓
อาเภอ ในจังหวัดเชียงราย ศึกษาในระดับหมู่บ้าน รวม ๗ หมู่บ้าน จากการเก็บข้อมูลพบว่าในแต่ละ
พื้นที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม จึงนาเสนอข้อมูลในแต่ละพื้นที่ ดังนี้
๑.๑ พื้นที่ศึกษาของกลุ่มชาติพันธุ์ไตหย่า
๑.๑.๑ ประวัติความเป็นมาของตาบลห้วยไคร้
จากเอกสารของเทศบาลตาบลห้วยไคร้ พบว่า ตาบลห้วยไคร้เริ่มเป็นชุมชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.
๒๔๔๐ โดยผู้บุกเบิกรุ่นแรกคือชาวบ้านประมาณ ๑๕ ครัวเรือนที่อพยพมาจากจังหวัดลาพูน และ
เชียงใหม่ มาพบบริเวณพื้นที่ที่มีแหล่งน้าธรรมชาติ มีตาน้าไหลออกมาจากภูเขาไหลมารวมกันเป็นลา
ห้วย มีต้นไคร้ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้พื้นเมืองขึ้นปกคลุมตามบริเวณ ลาห้วยโดยรอบจึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน
ห้วยไคร้ ถูกเรียกขานมาจนถึงปัจจุบัน ต่อมามีชาวบ้านเพิ่มมากขึ้นจึงได้แยกการปกครองออกเป็น ๒
หมู่บ้าน คือ บ้านห้วยไคร้หลวง หมู่ที่ ๑ และบ้านห้วยไคร้ใหม่หมู่ที่ ๒ จนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้มีการ

๔๗

แบ่งหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ ออกเป็นอีก ๒ หมู่บ้าน คือ หมู่ ๖ บ้านศาลาเชิงดอย และ หมู่ ๑๐ บ้านห้วยไคร้
พัฒนา เทศบาลตาบลห้วยไคร้ ได้มีคาขวัญที่บ่งบอกถึงที่มาและเอกลักษณ์ของตนไว้ว่า
ขุนน้าห้วยไคร้เลื่องลือชื่อ
เขตคามลาวจกราช
ท้องทุ่งกาเนิดสาดเสื่อกก

ผลิตภัณฑ์งานมือเลื่องลือนาม
นมัสการพระบรมธาตุเจ้าดอยตุง
มรดกลูกหลานชาวล้านนา

ภาพที่ ๒ แผนที่แสดงหมู่บ้านในเขตเทศบาลตาบลห้วยไคร้
ที่มา : แผนพัฒนาหมู่บ้านของเทศบาลตาบลห้วยไคร้
๑.๑.๒ ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านน้าบ่อขาว
ก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ คือในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๘๔ มีชาวไตหย่า ประมาณ ๑๙ ครอบครัว ที่
อาศัยอยู่ในหมู่บ้านป่าสักขวาง ตาบลแม่คา อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย (ปัจจุบันขึ้นอยู่กับตาบลแม่
ไร่ อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย) ได้หาที่อยู่ใหม่เนื่องจากที่อยู่เดิมมีจานวนประชากรเพิ่มขึ้น ทาให้ที่
ทากินไม่เพียงพอ จนได้มาพบพื้นที่ที่มีน้าไหลผ่านใสสะอาดจึงพากันออกจากบ้านป่าสักขวางมาตั้ง
รกรากในพื้นที่ใหม่และได้ตั้งชื่ อว่าบ้านน้าบ่อขาว ชุมชนน้าบ่อขาวเป็นชุมชนที่มีสมาชิกส่วนใหญ่เป็น
ชาวไตหย่า ซึ่งนั บได้ว่าเป็น ชุมชนที่มีชาวไตหย่าอาศัยอยู่มากกว่าชุมชนไตหย่าอื่น ๆ คือมีทั้งสิ้ น
ประมาณ ๒๑๐ คน ชาวไตหย่านับถือศาสนาคริสต์ ในชุมชนจึงมีโบสถ์คือ คริสตจักรนทีธรรมเป็ น
ศูนย์กลางในการทากิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน

๔๘

ถนนขึ้นพระตาหนักดอยตุง

สัญลักษณ์แสดง
บ้านของชาวไตหย่า

หมู่ 10

ที่ดินของโบสถ์
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ลาเหมืองสาธารณะ
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N

ถนนขึ้นดอยตุงสายเก่า
ภาพที่ ๓ แผนผังหมู่บ้านน้าบ่อขาว
ที่มา : โดยผู้วิจัย

หมู่ 6

๔๙

หมู่บ้านน้าบ่อขาวเป็นพื้นที่ที่รู้จักของคนในพื้นที่และคนทั่วไปว่าเป็นพื้นที่ของชาวคริสเตียน
ชุมชนชาติพันธุ์ไตหย่า แต่เดิมตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ ๒ ต่อมามีการแบ่งแยกหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ ออกเป็น หมู่
๖ และ หมู่ ๑๐ จึงทาให้บ้านน้าบ่อขาวอยู่ระหว่าง ๒ หมู่บ้าน ชาวไตหย่าจึงอยู่อาศัยใน ๒ หมู่บ้านนี้

ภาพที่ ๔ แผนที่ชุมชนหมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยไคร้พัฒนา
ที่มา : แผนพัฒนาหมู่บ้านห้วยไคร้พัฒนา

ภาพที่ ๕ แผนที่ชุมชนหมู่ที่ ๖ บ้านศาลาเชิงดอย
ที่มา : แผนพัฒนาหมู่บ้านศาลาเชิงดอย

๕๐

๑.๑.๓ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมของหมู่บ้านน้าบ่อขาว
ตาบลห้วยไคร้ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
จากการที่หมู่บ้านน้าบ่อขาวอยู่ระหว่าง ๒ หมู่บ้าน คือหมู่ ๖ บ้านศาลาเชิงดอย และ หมู่ ๑๐
บ้านห้วยไคร้พัฒนา ทั้ง ๒ พื้นที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ปรากฏชัดเจนได้แก่
๑) ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ พบว่า ในพื้นที่หมู่ ๖ จะมีกลุ่มชาติพันธุ์
ดั้งเดิมที่อยู่ก่อนคือชาวไทยวน หรือกลุ่มคนพื้นเมืองที่เข้ามาอยู่นานกว่า ๑๒๐ ปี ชาวไตหย่าได้ข้ามา
อาศัยอยู่ร่ว มกัน ในปั จจุบั นมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยในพื้นที่นี้ ได้แก่ ชาวไทใหญ่อาศัยอยู่มากที่สุ ด
รองลงมาคือ ไทลื้อ ไทยกลาง จีนยูนนาน ลาหู่ และ อาข่า (มีจานวนน้อยที่สุดประมาณ ๔ ครัวเรือน
และเข้ามาอาศัยในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมาเท่านั้น) ส่วนในพื้นที่ หมู่ ๑๐ จะมีกลุ่มไทยวน ที่เป็นลูกหลาน
ของรุ่นแรกที่มาบุกเบิกอาศัยอยู่มากที่สุด รองลงมาคือ ชาวจีนยูนนานที่อพยพเข้ามาจากประเทศจีน
อยู่นานกว่า ๗๐ ปี มีกลุ่มไทยกลาง ไทลื้อ ไทใหญ่ ลาหู่ และ อาข่า
๒) ความหลากหลายทางด้านภาษา ในพื้นที่จะมีการใช้ภาษาตามกลุ่มชาติพันธุ์ของ
ตนในการสื่อสารโดยเฉพาะในครอบครัว แม้จะมีภาษาไทยเหนือ (คาเมือง) หรือภาษาไทยกลางที่ใช้
สื่อสารกันกับคนภายนอกกลุ่มชาติพันธุ์ของตน แต่เมื่ออยู่ในบ้านการพูดคุยกับสมาชิกของครอบครัว
จะยังคงใช้ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ของตนมากกว่า
๓) ความหลากหลายทางด้ านศาสนา พบว่ า มี ศาสนาหลั ก ๆ ๒ ศาสนา ได้ แ ก่
ศาสนาพุทธ และ ศาสนาคริสต์ แต่การนับถือศาสนาส่วนใหญ่นับถือศาสนาตามกลุ่มชาติพันธุ์ของตน
บางกลุ่มยังคงมีการนับถือผี การไหว้เจ้า

ภาพที่ ๖ วัดศาลาเชิงดอย และ คริสตจักรนทีธรรม
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย

๕๑

๔) ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมประเพณี ที่จะมีการปฏิบัติตามกลุ่มชาติ
พันธุ์และความเชื่อในศาสนาของตน ดังเช่น ชาวไตหย่าจะมีประเพณีตามศาสนาคริสต์ได้แก่ วันถวาย
ขอบพระคุณพระเจ้า วันขอพรเพื่ อการเพาะปลูก วันอีสเตอร์ วันคริสตมาส เป็นต้น ส่วนผู้ที่นับถือ
ศาสนาพุทธ ก็จะมีประเพณีตามวันสาคัญทางพุทธศาสนา ชาวจีนยูนนาน ก็ยังคงมีประเพณีดั้งเดิม
ตามที่ได้เรียนรู้จากบรรพบุรุษ ได้แก่ วันไหว้พระจันทร์ วันตรุษจีน วันเช็งเม้ง วันสารทจีน เป็นต้น
๕) ความหลากหลายด้านการแต่งกาย แม้ว่าในชีวิตประจาวันการแต่งกายจะเป็น
แบบทั่วไปสวมใส่คล้ายกันจนแยกไม่ออกว่าใครเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ใด แต่เมื่อมีกิจกรรมตามประเพณี ก็
จะมีการแต่งกายที่เป็นอัตลักษณ์ของตนออกมาให้เห็นประจักษ์ จึงทาให้ทราบว่าใครเป็นคนชาติพันธุ์ไหน
๖) ความหลากหลายด้านอาชีพ ในพื้นที่ของเทศบาลตาบลห้วยไคร้ เมื่อพิจารณา
ทางด้านอาชีพแล้ว สิ่งที่ปรากฏชัดเจนคืออาชีพค้าขาย เจ้าของร้านค้าส่วนใหญ่จะเป็นชาวจีน พื้นที่
อาศัย อยู่ส่ว นใหญ่จึงอยู่ ติดกับ ถนนใหญ่ส ร้างบ้านเรือนเป็นตึกแถวอาคารพาณิช ย์ หรืออยู่ใกล้กับ
บริเวณตลาดที่จะเปิดหน้าบ้านค้าขายสิ่งอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ในขณะที่กลุ่มชาติพันธุ์ไทยวน ไตหย่า
จะอยู่ในภาคการเกษตร ทานาปลูกข้าว ทาสวนผัก ก่อสร้าง รับจ้างทั่วไป กลุ่มไทใหญ่ ไทลื้อ มีอาชีพ
ขายอาหารจาพวกข้าวซอยน้าเงี้ยวแบบน้าคั่ว ข้าวแลงเฟิน ที่เป็นอาหารประจากลุ่มชาติพันธุ์ของตน
เป็นต้น
๑.๒ พื้นที่ศึกษาของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวน
๑.๒.๑ ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตาบลแม่ไร่
เทศบาลตาบลแม่ไร่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งใน ๑๓ แห่งของอาเภอ
แม่จัน จังหวัดเชียงราย สานักงานเทศบาลตาบลแม่ไร่ตั้งอยู่เลขที่ 272 บ้านดอนชัย หมู่ 8 ตาบลแม่
ไร่ อ าเภอแม่ จั น จั งหวั ดเชี ย งราย ได้ รั บ การจั ด ตั้ ง ตั้ ง แต่ วั น ที่ 24 สิ ง หาคม 2555 โดย
เปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ไร่ ทีจัดตั้งเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539เป็น
เทศบาลตาบลแม่ไร่ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2555 แบ่งเขตการ
ปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านป่ากว๋าว
หมู่ที่ 2 บ้านสันกอง
หมู่ที่ 3 บ้านป่าสักขวาง
หมู่ที่ 4 บ้านฮ่องแฮ่
หมู่ที่ 5 บ้านดงมะตืน
หมู่ที่ 6 บ้านห้วยไร่
หมู่ที่ 7 บ้านสันกอง
หมู่ที่ 8 บ้านดอนชัย
หมู่ที่ 9 บ้านสันกองใหม่

๕๒

เทศบาลตาบลแม่ไร มีคาขวัญที่บ่งบอกถึงจุดเด่นของตนไว้ว่า
“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คู่วิถีชีวิตพอเพียง ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล บนรากฐานชุมชนที่เข้มแข็ง”

ภาพที่ ๗ แผนที่เทศบาลตาบลแม่ไร่
ที่มา : http://www.maerai.go.th/basics.php. สืบค้นเมื่อ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
๑.๒.๒ ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านสันกอง
บ้านสันกองเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ แต่เดิมอยู่ในพื้นที่ปกครองของตาบลแม่คา ในราว
ปี พ.ศ. ๒๔๔๕ มีกลุ่มคนจานวน ๒๓ ครัวเรือนที่อพยพมาจากบ้านสันหลวง บ้านสันกอง ตาบลปงยาง
ครก อาเภอห้ างฉัตร จั งหวัดลาปาง บ้านสั นกอง อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย และ บ้านราษฎร
จังหวัดลาพูน เนื่องจากในช่วงเวลานั้นมีการเปิดด่านที่อาเภอแม่สายและอาเภอเชียงแสน ทาให้การค้า
มีความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งพื้นที่บ้านสันกองมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นปัจจัยดึงดูดให้ผู้อพยพเข้ามา
อาศัยอยู่เพื่อทาการค้าและตั้งถิ่นฐาน มีการชักชวนญาติพี่น้องให้เข้ามาอาศัยจึงทาให้มีผู้คนเพิ่มขึ้น
เรื่อย ๆ จนกลายเป็นหมู่บ้านใหญ่ ชื่อบ้านสันกองจึงมาจากชื่อหมู่บ้านเดิมของผู้ที่อพยพมาเมื่อครั้ง
อาศัยอยู่ที่จังหวัดลาปาง ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ตาบลแม่คาได้มีการแยกการปกครองเพิ่มตาบลใหม่
คือตาบลแม่ไร่ทาให้บ้าน สันกองได้อยู่ในพื้นที่ปกครองของตาบลแม่ไร่ตั้งแต่นั้นมา บ้านสันกอง
ประกอบไปด้วย หมู่ ๒ หมู่ ๗ และ หมู่ ๙ รวม ๓ หมู่บ้าน

๕๓

ภาพที่ ๘ แผนที่บ้านสันกอง หมู่ ๒ หมู่ ๗ และ หมู่ ๙
ที่มา : http://www.maerai.go.th/basics.php. สืบค้นเมื่อ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
๑.๒.๓ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมของหมู่บ้านสันกอง
ตาบลแม่ไร่ อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
จากการที่หมู่บ้านสันกอง ประกอบไปด้วย ๓ หมู่บ้านคือ หมู่ ๒ หมู่ ๗ และ หมู่ ๙ เป็นพื้นที่
มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ปรากฏชัดเจนได้แก่
๑) ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ พบว่า ในพื้นที่บ้านสันกอง เป็นชุมชนของ
คนพื้นเมืองชาวไทยวน ต่อมาได้มีกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ เข้ามาอาศัยอยู่เพิ่มมากขึ้น ในปัจจุบันมีกลุ่ม
ชาติพันธุ์ที่อาศัยในพื้นที่นี้ ได้แก่ ชาวจีนยูนนาน หรือชาวจีนฮ่อ ชาวไทใหญ่ ไทลื้อ ไทยอง ลัวะ ไทย
อีสาน และชาวอาข่าที่เข้ามาอาศัยในช่วง ๑๐ – ๑๕ ปีที่ผ่านมาเท่านั้น โดยเริ่มแรกชาวอาข่าเข้ามา
รับจ้างคนพื้นเมืองทางานต่าง ๆ แต่ต่อมาได้ซื้อที่ดินปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่รวมกันเป็นกลุ่มบ้าน ส่วน
ใหญ่ยังคงมีอาชีพทาการเกษตร ปลูกข้าว ข้าวโพดฟักอ่อน ปลูกผักตามฤดูกาล และนาไปจาหน่ายที่
ตลาดบ้านสันกอง แต่มีบางครอบครัวได้เปลี่ยนมาประกอบอาชีพค้าขายโดยซื้ออาคารพาณิชย์อยู่
บริเวณตลาดหรือตามแนวถนนหลวงเปิดเป็นร้านขายของชา ร้านจาหน่ายปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และอาหาร
สัตว์เป็นต้น

๕๔

ภาพที่ ๙ ป้ายหมู่บ้านสันกอง และ บ้านสันกองของชาวอาข่าในพื้นที่บ้านสันกองหมู่ ๗
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย
บุ ต รหลานของชาวอาข่ า จะเข้า เรีย นโรงเรีย นตามเกณฑ์ บัง คับ ส่ ว นใหญ่จ ะเข้ าเรีย นที่
โรงเรี ย นบ้ า นสั น กองที่อ ยู่ ใ กล้ บ้ าน ขณะนี้เ ด็กชาวอาข่ าเป็ นกลุ่ มนัก เรี ยนที่ มีจานวนมากที่สุ ดใน
โรงเรียนด้วย

ภาพที่ ๑๐ โรงเรียนบ้านสันกอง
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย
๒) ความหลากหลายทางด้านภาษา ในพื้นที่บ้านสันกองเป็นชุมชนคนไทยวนภาษา
ที่ใช้
จึงเป็นภาษาเหนือเป็นส่วนใหญ่ จึงเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารกัน แต่สาหรับกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ จะ
มีการใช้ภาษาตามกลุ่มชาติพันธุ์ของตน เป็นที่น่าสังเกตว่าในกลุ่มของเด็ก ๆ ชาวอาข่า จะนิยมใช้
ภาษาไทยกลางในการสื่อสารกันกับคนภายนอกเนื่องจากได้มีการเรียนรู้จากทางโรงเรียนที่จะใช้

๕๕

ภาษาไทยกลมากกว่าภาษาคาเมือง และเด็ก ๆ เหล่านี้ก็จะนาภาษาไทยกลางที่เรียนรู้จากโรงเรียนไป
สอนให้แก่พ่อแม่ที่บ้าน จึงทาให้ชาวอาข่าสื่อสารเป็นภาษาไทยกลางได้เป็นอย่างดี
๓) ความหลากหลายทางด้านศาสนา พบว่า มีศาสนาหลัก ๆ ๒ ศาสนา
ได้แก่ ศาสนาพุทธ ที่คนส่วนใหญ่นับถือ ในกลุ่มไทยวนยังมีบางครอบครัวมีความเชื่อและนับถือผีปู่ย่า
มีการประกอบพิธีกรรม และ ศาสนาคริสต์ กลุ่มที่นับถือส่วนใหญ่คือชาวอาข่า ที่มีคริสตจักรเป็นของ
ตนเอง

ภาพที่ ๑๑ วัดสันกอง วัดพัฒนาตัวอย่างปี ๒๕๔๙ และ คริสตจักรพระกรุณาสันกอง
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย
๔) ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมประเพณี ชาวไทยวนจะมีประเพณีตาม
ศาสนาพุ ท ธ ที่ ป ฏิ บั ติ กั น ตลอดปี ต ามวั น ส าคั ญ ทางศาสนา คนในหมู่ บ้ า นสั น กองแม้ จ ะมี ค วาม
หลากหลายแต่ก็มาร่วมกิจกรรมอย่างไม่แบ่งแยกศาสนา โดยเฉพาะงานศพ จะเห็นความเอื้อเฟื้อ
เกื้อกูลกัน มาร่วมงานอย่ างไม่มีปัญหาใดใด ทางวัฒนธรรมประเพณีของศาสนาคริสต์ของชาวอาข่า
เมื่อมีงานเช่นงานปีใหม่ หรือกินข้าวใหม่ จะมีการทาข้าวปุก และเอามาแบ่งปันให้กับคนพื้นเมืองที่
รู้จักอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงด้วย

ภาพที่ ๑๒ ประเพณีวันออกพรรษา ณ วัดสันกอง
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัยเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

๕๖

๕) ความหลากหลายด้านการแต่งกาย ในปัจจุบันการแต่งกายของคนทุกกลุ่มจะกลืน
กลายกันไปจนหมดแล้ว ในกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ก็เป็นเช่นเดียวกัน จะแต่งกายแบบทั่วไปเพื่อความ
สะดวกในการทางาน แต่ก็มีสิ่งที่สังเกตได้เช่น ใส่เสื้อตัวนอกเป็นเสื้ออาข่าทับบนเสื้อยืด แต่ส่วนใหญ่
แล้วนิยมสะพายย่ามอาข่า สาหรับผู้สูงวัยชาวไทยวนยังคงนิยมสวมผ้าถุงใส่เสื้อผ้าฝ้ายที่ บ่งบอกความ
เป็นไทยวน แต่ในวันสาคัญจึงจะสวมใส่ชุดแต่งกายของชาติพันธุ์ตน อย่างเช่นชาวอาข่า จะแต่งกายใน
ชุดอาข่าในวันอาทิตย์เพื่อไปโบสถ์ แม้ไม่แต่งเต็มรูปแบบ ก็จะใส่เสื้อตัวนอกเป็นเสื้ออาข่า ชาวไทยวน
ก็แต่งชุดไทยวนในวันศีล หรือวันที่ไปทากิจกรรมที่วัด เป็นต้น

ภาพที่ ๑๓ การแต่งกายแบบลาลองแต่ยังคงบ่งบอกความเป็นชาติพันธุ์อาข่า
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย
๖) ความหลากหลายด้านอาชีพ คนไทยวนบ้านสันกองแต่เดิมมีอาชีพด้านการเกษตร
เป็นส่วนใหญ่ แต่ปัจจุบันมีการประกอบอาชีพหลากหลายมากขึ้น เช่นการก่อสร้าง รับจ้าง ไม่ค่อยมี
หัวการค้าแม้จะทาการค้าขายก็จะเป็นเพียงการค้าขายรายย่อยที่ตั้งแผงขายผัก ขนม อาหารพื้นเมือง
ในตลาดเท่านั้น อาชีพด้านการค้าการลงทุนจึงอยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์อื่นมากกว่า

ภาพที่ ๑๔ ตลาดสดบ้านสันกอง และ ร้านค้าในพื้นที่บ้านสันกอง
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย

๕๗

๑.๓ พื้นที่ศึกษาของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ และ ไทลื้อ
๑.๓.๑ ประวัติตาบลแม่ฟ้าหลวง
ตาบลแม่ฟ้าหลวงเดิมเป็นตาบลในเขตการปกครองของ อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เมื่อปี
พ.ศ.๒๕๓๕ ถูกแยกออกมาจัดตั้งเป็นกิ่งอาเภอแม่ฟ้าหลวง โดยได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี และได้รับการยกฐานะเป็น อาเภอแม่ฟ้าหลวง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ องค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่ฟ้าหลวง ได้รับการยกฐานะจากสภาตาบลแม่ฟ้าหลวงเป็นองค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๒ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๙ หมู่บ้านและ
หมู่บ้านบริวาร จานวน ๕ หมู่บ้าน คาขวัญของตาบล “พระตาหนักดอยตุง ผดุงวัฒนธรรมชนเผ่า แดน
เก่าชาฝิ่น สู่ถิ่นสมเด็จย่า”
๑.๓.๒ ประวัติความเป็นมาของบ้านห้วยน้าขุ่น
บ้านห้วยน้าขุ่นเป็นหมู่บ้านหนึ่งในตาบลแม่ฟ้าหลวง อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงรายแต่เดิมมีชื่อว่าบ้านใหม่สูง (ภาษาไทยใหญ่มีความหมายว่า สวัสดี) แต่ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเรียก
ขานเป็นบ้านห้วยน้าขุ่นเนื่องจากในฤดูฝนเมื่อฝนตกหนักน้าที่ไหลหลากลงมาตามเส้นทาง และไหล
ผ่านหมู่บ้านมีลักษณะขุ่นแดง อีกทั้งตอนบนของหมู่บ้านมีนายทุนที่ทาการขนไม้ในสมัยนั้นนาช้างมา
เลี้ยงไว้ ช้างจะลงไปเล่นน้าอาบน้าในลาธารต้นน้าทาให้น้าที่ไหลลงมาขุ่นแดงตลอดปีจึงมีการเรียกชื่อ
ตามลักษณะธรรมชาติว่า “บ้านห้วยน้าขุ่น” จนถึงปัจจุบัน หมู่บ้านห้วยน้าขุ่นเริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.
๒๕๐๐ โดยการนาของเจ้างาคา ซึ่งเป็นหัวหน้ากองกาลังกู้ชาติไต โดยใช้ชื่อว่ากองกาลังหนุ่มศึกหาญ
(Shan National Army the Shan States) ซึ่งแต่เดิมเป็นกองกาลังที่รวมกันอยู่ในรัฐฉาน อาณาเขต
ประเทศไทยใหญ่ต่อมาถูกทหารพม่า
บุกรุกดินแดนเข้าปราบปรามทาให้ แตกกระจัด
กระจาย จึงพากันอพยพหนีภัยสงครามและหาพื้นที่เป็นที่อยู่ใหม่ในการรวมตัวกันเพื่อก่อตั้งเป็นกอง
กาลังกู้ชาติไต โดยได้เดินทางเข้ามาตามแนวชายแดนไทย-พม่า อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้มีการแบ่งหมู่บ้านห้วยน้าขุ่นออกเป็น ๓ หมู่บ้าน
เนื่องจากจานวนครัวเรือนที่มีอยู่จริงมีจานวนมาก อยู่อย่างหนาแน่น เหตุผลที่สาคัญอีกประการหนึ่งก็
คือเพื่อให้เข้าถึงความช่วยเหลือของรัฐได้ทั่วถึง มีการรวมหมวดและแบ่งตามที่ตั้งโดยใช้ถนนเส้นทาง
หลักเป็นเขตแบ่ง ทาให้มีหมู่ ๑ หมู่ ๑๗ และหมู่ ๑๘

๕๘

หมู่บ้านห้ วยน ้าขุ่นหมู่ ๑๘

หมู่บ้านห้ วยน ้าขุ่นหมู่ ๑
หมู่บ้านห้ วยน ้าขุ่นหมู่ ๑๗

ภาพที่ ๑๕ แผนที่หมู่บ้านห้วยน้าขุ่น
ที่มา : แผนพัฒนาหมู่บ้านห้วยน้าขุ่น
๑.๓.๓ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมของหมู่บ้านห้วยน้าขุ่น
ตาบลแม่ฟ้าหลวง อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
จากการที่หมู่บ้านห้วยน้าขุ่น ประกอบไปด้วย ๓ หมู่บ้านคือ หมู่ ๑ หมู่ ๑๗ และ หมู่ ๑๘ แต่
ในการศึกษาครั้งนี้ พื้นที่ศึกษาคือ หมู่ ๑ และ หมู่ ๑๗ เนื่องจากในหมู่บ้านห้วยน้าขุ่นมีการแบ่งกลุ่ม
ชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านตามจานวนสมาชิกที่มีมากกว่ากลุ่มชาติพันธุ์อื่น คือ หมู่ ๑ เป็นหมู่บ้าน
ของชาว ไทใหญ่ หมู่ ๑๗ เป็น หมู่บ้านของชาวไทลื้ อ และ หมู่ ๑๘ เป็นหมู่บ้านของชาวลั วะ ใน
การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษากลุ่มไต จึงศึกษาใน ๒ หมู่บ้านคือ หมู่ ๑ และ หมู่ ๑๗ จากการศึกษาพบว่ามี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ปรากฏชัดเจนได้แก่
๑) ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ พบว่า ในพื้นที่บ้านห้วยน้าขุ่น เป็นชุมชน
ดั้งเดิมของชาวไทใหญ่ที่เข้ามาบุกเบิกสร้างชุมชนขึ้นมา ต่อมาได้มีกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ เข้ามาอาศัยอยู่
เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีถิ่นฐานเดิมเดียวกัน คือส่วนใหญ่มาจากสิบสองปันนาประเทศ
จีน ได้แก่ ไทลื้อ ไทเขิน ที่มีความใกล้ชิดกันในด้านภาษาและวัฒนธรรม ในปัจจุบันมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่
อาศัยในพื้น ที่นี้ ได้แก่ ชาวลัว ะ ที่มีบทบาทด้านการปกครองในขณะนี้ เนื่องจากมีผู้ใหญ่บ้านเป็น
ชาวลัวะถึง ๒ คน จนชาวไทลื้อได้กล่าวว่า “ชุมชนไทลื้อแต่พ่อหลวงเป็นคนลัวะ (พ่อหลวงเป็นคา
เรียกขานผู้ใหญ่บ้าน) ชาวจีนยูนนาน หรือชาวจีนฮ่อ ที่อยู่เป็นหมู่บ้านบริวาร ชาวอาข่า ชาวลาหู่ และ
ชาวลีซอ

๕๙

ภาพที่ ๑๖ ซุ้มประตูเข้าสู่หมู่บ้านชาวจีนยูนนาน และ ป้ายหมู่บ้านของชาวไทใหญ่
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย
๒) ความหลากหลายทางด้านภาษา ในพื้นที่บ้านห้วยน้าขุ่น ภาษาที่ใช้ภายในชุมชน
จะเป็นภาษาตามชาติพันธุ์เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งภาษาของชาวไทใหญ่และไทลื้อจะมีความคล้ายคลึงกันมาก
หากแต่เจ้าของภาษาจะบอกว่าต่างกันที่คาบางคาและสาเนียงที่ไทลื้อจะอ่อนหวานกว่าไทใหญ่ ๒
ภาษานี้จะฟังง่ายและสื่อสารได้ดีเพราะใกล้เคียงกับภาษาเหนือ แต่ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์อื่น เช่น
ชาวลัวะ ชาวจีนยูนนาน หรือกลุ่มอื่น ๆ จะไม่มีคาใกล้เคียงกับภาษาไทยเหนือหรือไทยกลางทาให้ฟัง
ไม่เข้าใจ การสื่อสารจึงนิยมใช้ภาษาไทยเหนือ หรือไทยกลางเป็นส่วนใหญ่ แต่ปัจจุบันนี้ เด็ก ๆ ชาวไท
ใหญ่ ไทลื้อจะนิยมไปเรียนภาษาจีนที่อยู่ในหมู่บ้านถัดไป ทาให้สามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารได้
๓) ความหลากหลายทางด้านศาสนา แม้ว่าในหมู่บ้านห้วยน้าขุ่นมีศาสนาหลักคือ
ศาสนาพุทธเพียงศาสนาเดียว เนื่องจาก ชาวไทใหญ่และชาวไทลื้อมีความศรัท ธาในพระพุทธศาสนา
อย่างยิ่ง มีความเชื่อและนับถือมาตั้งแต่เมื่อครั้นอาศัยในพื้นที่เดิมคือสิบสองปันนาประเทศจีนแล้ว วัด
ห้ว ยน้ าขุ่น จึ งเป็ นศูน ย์ กลางของการประกอบกิจทางศาสนาของคนทั้ง ๓ หมู่บ้าน มีเจ้าอาวาสที่
ชาวบ้านทุกกลุ่มชาติพันธุ์ เคารพศรัทธา แม้ว่าท่านจะเป็นชาวไทลื้อก็ตาม จากการที่คนชุมชนส่วน
ใหญ่เป็นชาวไทใหญ่ รูปแบบของวัดจึงมีลักษณะไปทางวัฒนธรรมไทใหญ่อย่างชัดเจน แต่พบว่ายังมี
ความเชื่อด้านผีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกลุ่มชาติพันธุ์อื่นที่อาศัยอยู่ร่วมกันด้วย

๖๐

ภาพที่ ๑๗ วัดห้วยน้าขุ่น
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย
๔) ความหลากหลายด้านวัฒนธรรมประเพณี วัฒนธรรมประเพณีในรอบปีของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ไทใหญ่และไทลื้อในหมู่บ้านห้วยน้าขุ่น จะจัดตามวันสาคัญของศาสนาพุทธในรอบปี แต่
ประเพณีที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนคือ ปอยออกหว่า หรืองานวันออกพรรษา ที่จะเป็นงานใหญ่ของ
ชุมชน มีการ ออกร้าน จัดงานรื่นเริงในบริเวณวัด มีการตานต้นเกี๊ยะที่จัดทาเป็นต้นใหญ่โดยแบ่งตาม
กลุ่มบ้านแล้วนามาแห่เป็นขบวนเข้าไปในวัดก่อนจะมีการจุดต้นเกี๊ยะ และจุดพลุดอกไม้ไฟที่ทาใน
ชุมชนเองอย่างสวยงาม ประเพณีสาคัญอีกหนึ่งประเพณีคือปอยส่างลอง หรือการบวชลูกแก้ว ที่จะจัด
อย่างยิ่งใหญ่ด้วยแรงศรัทธาและความเชื่อด้านบุญกุศลที่ได้จากการบวชของลูกชายที่เรียกว่า ส่างลอง
หรือ ลูกแก้ว
๕) ความหลากหลายด้านการแต่งกาย ในหมู่บ้านห้วยน้าขุ่นผู้ใหญ่และผู้สูงวัยยังคงมี
การแต่งกายในชุดชาติพันธุ์ของตนในชีวิตประจาวัน กลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่และไทลื้ อแม้จะมีการแต่ง
กายที่คล้ายคลึงกัน แต่เมื่อสังเกตจะพบว่ามีความแตกต่างกันในด้านสีสันของผ้าถุงและเสื้อ หรือแม้แต่
ย่ามที่ใช้สะพายใส่ของก็จะมีลักษณะเป็นของตนเอง ชาวลัวะจะมีการแต่งกายที่ต่างออกไปสังเกตจาก
สีของผ้าถุงและเสื้อจะเป็นสีดาเป็นส่วนใหญ่ส่วนกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ ก็จะแต่งกายในชุดปกติเหมือนคน
พื้นเมืองทั่วไป แต่จะสวมใส่ชุดประจาชาติพันธุ์ของตนในโอกาสพิเศษเท่านั้น

๖๑

ภาพที่ ๑๘ การแต่งกายของสตรีและบุรุษ ชาวไทใหญ่ ไทลื้อ ลัวะ ที่มีย่ามสะพายเป็นอัตลักษณ์
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย
๕) ความหลากหลายด้านอาชีพ บ้านห้วยน้าขุ่นเป็นหมู่บ้านที่อยู่เชิงเขา พื้นที่
ส่วนใหญ่เป็นเนินสูง อีกทั้งเป็นชุมชนที่มีคนอาศัยอยู่จานวนมากจึงไม่มีพื้นที่ทานาปลูกข้าว อาชีพส่วน
ใหญ่จึงเป็ นการรับ จ้างทั่ วไป เป็น ช่างก่อสร้าง และค้าขายในตลาดหรือขายของช า อาหารที่นิยม
รับประทานคือ ข้าวแลงเฟินจะพบเห็นเป็นร้านวางขายบริเวณหน้าบ้านของตนเอง

ภาพที่ ๑๙ ร้านขายข้าวแลงเฟิน
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย
ในช่วง ๒๐ ปีที่ผ่านมา คนในหมู่บ้านห้วยน้าขุ่นได้ทาอาชีพใหม่คื อการทาสวนชา แต่ต้องไป
ปลูกในพื้นที่ไกลชุมชนออกไปเรียกว่าพื้นที่สี่พันไร่ ที่ได้รับการจัดสรรจากโครงการพัฒนาดอยตุง ทา
ให้ มี ร ายได้ ดี ใ นการน าชามาอบแห้ ง จ าหน่ า ยในพื้ น ที่ ข องบ้ า นห้ ว ยน้ าขุ่ น ส่ ง ขายในพื้ น ที่ ต่ า ง ๆ
ภายในประเทศ และ ต่างประเทศ ประเทศที่ส่งออกไปมากที่สุดคือประเทศจีนและประเทศไต้หวัน

๖๒

ภาพที่ ๒๐ ร้านจาหน่ายชา
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย
ตลาดชุมชน เป็นสถานที่สาคัญอีกแห่งหนึ่งที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพราะมีแม่ค้า
ที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ มาจาหน่ายอาหารประเภทผัก ผลไม้ อาหารสด อาหารแห้ง โดยเฉพาะ
อาหารที่ปรุงสุก จะนิยมทาอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ของตนมาจาหน่ายด้วย

ภาพที่ ๒๑ ตลาดชุมชนแม่ฟ้าหลวงในหมู่บ้านห้วยน้าขุ่น
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย

๖๓

ตอนที่ ๒ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไต-ไท ในอาเภอแม่สาย อาเภอแม่จัน และ
อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
จากการวิจั ย พบว่า วัฒ นธรรมของกลุ่ มชาติพันธุ์ไต – ไท ในกลุ่ มเป้าหมายที่ศึกษา มีอัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นชาติพันธุ์ของตนเอง ขอนาเสนอผลการศึกษาในแต่ละกลุ่ม
ชาติพันธุ์ ดังนี้
๒.๑ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไตหย่า บ้านน้าบ่อขาว ตาบลห้วยไคร้
อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ชาติพันธุ์ไตหย่าในชุมชนบ้านน้าบ่อขาว มีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา และยังคงปรากฏอยู่
ดังนี้
๒.๑.๑ ภาษา
ชาวไตหย่า มีภาษาพูดเป็นของตัวเอง ที่ฟังแล้วจะคล้ายคลึงกับภาษาไทลื้อหรือไทยอง แต่
จากการที่ไม่มีตัวอักษรในการจดบันทึก จึงทาให้ภาษามีการเปลี่ยนแปลงและสูญหายไปมาก คาที่ใช้
ในภาษา ไตหย่าที่ไม่มีแต่เดิม ได้มีการนาคาที่ได้ยิน หรือใช้ในชุมชนมาทดแทน จึงมีคาพื้นเมืองเหนือ
คาภาษาไทยกลาง หรือคาในภาษาจีนยูนนานปะปนอยู่ด้วย ในปัจจุบันกลุ่มที่ยังคงใช้ภาษาไตหย่า
สื่อสารกันจะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่ค่อนไปทางผู้สูงวัย ในกลุ่มเด็ก ๆ ไม่สามารถพูดได้แต่ฟังพอเข้ าใจอยู่บ้าง
ตัวอย่างคาในภาษาไตหย่าที่เป็นอัตลักษณ์ สังเกตได้จากเวลาพูด จะลงท้ายด้วยคาว่า เล หรือ วอ ใน
ประโยคคาถาม เช่น
กาไลมาเล
ความหมาย
ไปไหนมา
เห็ดแผงเล
ความหมาย
ทาอะไรอยู่
จินเข้าย่อวอ ความหมาย
ทานข้าวหรือยัง
๒.๑.๒ อาหาร
อาหารของชาวไตหย่าที่ยังคงบริโภคสืบต่อกันมา และเป็นที่รู้จักในชุมชนบ้านน้าบ่อขาวได้แก่
๑) การหุง ที่มีลักษณะเหมือนการจอของคนพื้นเมือง เป็นแกงที่จะปรุงรสให้เปรี้ยว
ด้วยการใส่น้ามะขามเปียก หรือใบส้มป่อย ผักที่นิยมนามาหุงได้แก่ ผักแว่น ผักกาด ผักแป้น (กุ้ยช่าย)
ผักกูด ตูน และยอดต้นหัวมันอ่อน
๒) เนื้อปาดมัน คือการต้มหมูสามชั้นให้หนังเปื่อยนุ่มแล้วหั่นเป็นแผ่นบาง ๆ ทานกับ
น้าจิ้มที่เป็นเอกลักษณ์คือกระเทียมสด ๆ ที่จะต้องตาให้ละเอียดใส่น้าต้มสุกลงไปให้ พอเปียกปรุงด้วย
เกลือโรยด้วยพริกไทยตาละเอียด เวลารับประทานน้าจิ้มกระเทียมจะมีรสเผ็ดซ่าลิ้น จนบางคนเปรียบ

๖๔

เปรยว่าเป็นวาซาบิไตหย่า ภูมิปัญญาที่ปรากฏในอาหารนี้คือการรับประทานหมูสามชั้นที่มีความมันแต่
น้าจิ้มเป็นกระเทียมสดมีส่วนช่วยลดความมันลงได้

ภาพที่ ๒๒ เนื้อหมูปาดมัน และ น้าจิ้มกระเทียมสด
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย
๓) หลู่ส้ม คือการยาผักกาดดองที่สับละเอียดใส่ในเครื่องในไก่ที่ต้มสุกแล้วหั่นเป็นชิ้น
พอคา ปรุงด้วยพริก หอมแดง ขิงซอย ใบสะระแหน่ และผักไผ่ หั่นละเอียด ภูมิปัญญาของอาหารนี้คือ
การรับประทานเครื่องในไก่ที่มีสมุนไพร ปรุงรสเปรี้ยวด้วยผักกาดดองที่มาจากการถนอมอาหารใช้
รับประทานได้ตลอดปี

ภาพที่ ๒๓ ผักกาดดองสับละเอียด และ หลู่ส้มที่พร้อมรับประทาน
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย
๔) ขุ ม ไก่ คื อ การน าเครื่ องในไก่ ที่ ต้ ม สุ ก แล้ ว มาหั่ น เป็ น ชิ้ น พอค า ส่ ว นผสมของ
เครื่องปรุงเช่นเดียวกับหลู่ส้ม เพียงแต่ใช้ใบผักม้วนหมูที่มีรสขมนามาลวกหั่นละเอียดใส่แทนผักกาด

๖๕

ดอง หรื อ หากมีดี ไก่ ก็ จ ะใส่ แทนผั ก ม้ว นหมู่ไ ด้ ภู มิปั ญญาในการทานอาหารนี้ คือรสขมที่ ถือ ว่า มี
สรรพคุณเป็นยาและการทานพร้อมกับสมุนไพรในเครื่องปรุง มีส่วนช่วยบารุงสุขภาพได้

ภาพที่ ๒๔ ใบผักม้วนหมูลวก สับละเอียด และ ขุมไก่ที่พร้อมรับประทาน
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย
๒.๑.๓ การแต่งกาย
เครื่องแต่งกายของชาวไตหย่า จะมีลักษณะแตกต่างจากชนเผ่าไทกลุ่มอื่นๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเครื่องแต่งกายของสตรี ที่จะสวมผ้าซิ่น 2 ผืนซ้อนกัน เป็นผ้าพื้นสีดา ประดับด้วยริ้วผ้าสีต่าง ๆ แต่
ที่นิยมคือสีเขียวและสีแดง เย็บเป็นแถบรอบชายซิ่น ขณะสวมใส่จะรั้งด้ายซ้ายขึ้น ทาให้ชายผ้าซิ่น
เฉียงลงไปทางขวา (ปัจจุบันนี้ได้มีการประยุกต์ผ้าซิ่นเป็นแบบสาเร็จคล้ายกระโปรงเพื่อความสะดวก
ในการสวมใส่)นอกจากชายเสื้อและผ้าซิ่นจะประดับด้วยริ้วผ้าสีต่าง ๆ แล้ว ยังใช้แผ่นแร่เงินบาง ๆ
ขนาดเท่าเม็ดกระดุมเสื้อปกติ สอยเย็บติดกับชายเสื้อ สาบเสื้อ และขอบแขน เป็นลวดลายต่าง ๆ เสื้อ
จะมี 2 ตัว คือ เสื้อน้อย เป็นเสื้อที่ไม่มีแขน คอตั้ง และตัวยาว ด้านหน้าของเสื้อประดับด้วยเม็ดเงิน
ทั้งตัว และมีเสื้อตัวที่สวมทับ เรีย กว่าเสื้อหลวง ที่เป็นเสื้ อเอวลอย แขนยาวปลายแขนจะเย็บด้ว ย
ผ้าแถบสีเขียว แดง เปิดหน้าอกคล้ายเสื้อกั๊ก ขอบของเสื้อบริเวณคอ แขน และเอว จะประดับด้วยผ้า
ปักที่มีลวดลายและสีสันสดใส ชุดแต่งกายของหญิงสาวจะแพรวพราวไปด้วยเม็ดเงิน ตั้งแต่ห มวกผ้าที่
ใส่ก่อนจะใส่หมวกสานทรงแบนคล้ายจานดาวเทียม จนถึง ผ้าตั้บ ผ้าที่ใส่ปิดด้านหลัง และ มะดาวหาง
ที่เป็นเหมือนเข็มขัดผ้าปักเม็ดเงิน มีช่อเงินอยู่ส่วนปลายด้านซ้าย ใส่ทับด้านนอกผ้าซิ่นอีกชั้น สวม
รองเท้าผ้าหุ้มส้นสีแดง ส่วนเครื่องแต่งกายของผู้ชายไตหย่าจะมีเ พียงเสื้อที่เป็นทรงคอจีน ผ่าหน้าติด
กระดุมผ้ า ปลายแขนจะมีแถบผ้าสีแดง หรือ สี ฟ้า สวมหมวกทรงกลมเปิดด้านบน มีพู่ห้ อยลงมา
ทางด้านซ้าย ส่วนกางเกงนั้นแต่เดิมจะสวมกางเกงสะดอ(กางเกงขาก๊วย) สีดา ปัจจุบันกางเกงจะเป็น
แบบสมัยนิยมทั่วไป

๖๖

เสื้อแย้ว (เสื้อตัวในแขนกุด)
เสื้อโหลง (เสื้อตัวนอกแขนยาว)

ผ้าตั๊บกุ้น (ผ้าบังดานหลัง)
มะดาวหาง (เข็มขัดมีช่อเงินเป็นพวง)
หยัง (ตะกร้าสาหรับมัดเอวไว้ใส่ของ)

รองเท้าของสตรี
ภาพที่ ๒๕ เครื่องแต่งกายของสตรีไตหย่า
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย

ผ้าตั๊บ (ผ้าบังด้านหน้า) และผ้าซิ่น

กุบ (หมวกสานทรงแบน)
หมวกผ้าที่สวมรองในก่อนสวมกุบ

ถุงปา (ย่าม)

๖๗

ภาพที่ ๒๖ เสื้อหมวกและกางเกงสะดอ ของผู้ชายไตหย่า
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย

ภาพที่ ๒๗ ชุดแต่งกายของผู้หญิงและผู้ชายไตหย่าทั้งด้านหน้า และ ด้านหลัง
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย

๖๘

๒.๑.๔ การรักษาโรค
การขูดหลัง หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “กัวซา” ยังคงมีปรากฏในการรักษาโรคในชีวิตประจาวัน
ของกลุ่มชาติพันธุ์ไตหย่าในทุกเพศ ทุกวัย เป็นการรักษาอาการปวดเมื่อยหลัง คอ แขน ขา โดยจะใช้
การขูดตรงบริเวณที่มีอาการปวด รอยแดงจากการขูด เป็นสิ่งบ่งบอกถึงอาการปวดเมื่อยที่สามาถบอก
ได้ว่า ปวดเมื่อยมากเท่าใด รอยแดงก็จะมากตามไปด้วย สิ่งที่นิยมใช้เป็นอุปกรณ์ในการขูดคือกระป๋อง
ทั่วไปที่ก้นกระป๋องไม่มีความคม เพื่อให้เกิดความลื่นในเวลาขูด ในอดีตจะใช้น้ามันหมูทาก่อน แต่ใน
ปัจจุบันจะนิยมใช้ขี้ผึ้งแทนเพราะมีกลิ่นหอมและมีตัวยาในการช่วยบรรเทาปวดอีกทางหนึ่งด้วย

ภาพที่ ๒๘ การขูดคอ และ ขูดหลัง (กัวซา)
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย
๒.๑.๕ ประเพณี
ชาวไตหย่าเมื่อครั้นอาศัยอยู่ในประเทศจีน จะมีประเพณีที่สาคัญ 3 ประการที่เป็นเรื่องของ
ความเชื่ออันเกิดจากวัฒนธรรมในวิถีชีวิตที่มีการทาเกษตรเป็นหลัก และการมีความเคารพรัก กตัญญู
ต่อผู้มีพระคุณ ได้แก่ ประเพณีโกย่าง เป็นประเพณีปีใหม่ เป็นวันที่ลูกหลานและญาติพี่น้องในตระกูล
ซึ่งออกไปมีครอบครัวหรือไปทางานต่างถิ่นได้กลับมาบ้านเพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษร่วมกัน ประเพณีหวู
เย่ คือประเพณีทานข้าวใหม่ หลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้ว และประเพณีป๋าเย๋ คือการไหว้
พระจันทร์ แต่เมื่อชาวไตหย่าได้เปลี่ยนความเชื่อเดิมมานับถือศาสนาคริสต์แล้ ว ประเพณีต่าง ๆ จึง
เปลี่ยนไปประเพณีทุกอย่างจึงเกี่ยวข้องกับทางศาสนาคริสต์ ได้แก่
๑) วันถวายขอบพระคุณพระเจ้า ชาวไตหย่าบ้านน้าบ่อขาวจะจัดในวันเสาร์แรก
ของเดือนกุมภาพันธ์ ทุกปี ถือเป็นงานใหญ่ของชุมชน เพื่อขอบพระคุณพระเจ้าที่อวยพรผลิตผล การ
ทางาน การดารงชีวิตตลอดปีที่ผ่านมา มีการเชื้อเชิญแขกจากคริสตจักรต่าง ๆ ในเชียงรายและจังหวัด

๖๙

ใกล้เคียง รวมถึงพี่น้องพุทธศาสนิกชนในหมู่บ้านใกล้เคียงมาร่วม ดังนั้นในแต่ละปีจะมีผู้มาร่วมงานไม่
น้อยกว่า ๕๐๐ คนเลยทีเดียว

ภาพที่ ๒๙ งานวันถวายขอบพระคุณประจาปีของคริสตจักรนทีธรรมบ้านน้าบ่อขาว
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย
๒) วันอีสเตอร์ จะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน ขึ้นอยู่กับการกาหนดวันตาม
จันทรคติ วันที่จัดจึงเปลี่ยนไปทุกปี เป็นวันที่ราลึกถึงการฟื้นคืนพระชนม์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า
หลังจากถูกจับตรึงที่ไม้กางเขนเป็นการตายเพื่อไถ่บาปของมวลมนุษยชาติเพื่อให้สามารถรอดพ้นจาก
ความผิดบาปที่จะนาไปสู่การพิพากษาลงโทษ ในวันนี้ชาวไตหย่าจะไปที่สุสานเพื่อจัดนมัสการพระเจ้า
แต่เช้าตรู่ ทาความสะอาดสุสานให้สวยงาม และนาดอกไม้ไปวางไว้ตามหลุมฝังศพของญาติหรือคน
รู้จัก

ภาพที่ ๓๐ การนมัสการรับอรุณในวันอีสเตอร์ที่สุสานคริสเตียนบ้านห้วยไคร้ ๑ เมษายน ๒๕๖๑
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย

๗๐

๓) วัน ขอพระพร จะจัดในช่ว งเดื อนพฤษภาคม แต่ เดิมนั้นจะจัดก่อนการทานา
เพาะปลูกข้าว เป็นการขอพรจากพระเจ้าที่จะทาให้ได้ผลผลิตที่ดี ไม่มีโรคภัยหรือแมลงมารบกว น
รวมทั้งให้มีน้าท่าบริบูรณ์ แต่ในปัจจุบัน สมาชิกของชุมชนส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพในการทานา
หรือภาคการเกษตรแล้วจึงเปลี่ยนแปลงมาเป็นวันขอพรสาหรับการประกอบอาชีพและขอพรสาหรับ
วันเปิดเทอมให้กับลูกหลานที่อยู่ในวัยเรียนแทน

ภาพที่ ๓๑ วันขอพรสาหรับการประกอบอาชีพและการเล่าเรียนของลูกหลาน จัดในเดือนพฤษภาคม
ก่อนเปิดภาคการศึกษาใหม่ของทุกปี
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย
๔) วันคริสตมาส เป็นวันสาคัญอีกวันหนึ่งที่ลูกหลานที่ไปศึกษาเล่าเรียนหรือทางาน
ต่างจั งหวัดจะกลั บ มาเพื่ อร่ ว มเฉลิ ม ฉลองในวัน คล้ ายวันที่พระเยซูคริส ต์ มาบังเกิด จะเป็นวันที่ มี
การละเล่นในภาคกลางคืนของวันที่ ๒๔ ที่จะมีเพื่อนบ้านพุทธศาสนิกชนเข้ามาร่วมชมการแสดงและ
รับมอบของขวัญที่สมาชิกของคริสตจักรนทีธรรมน้าบ่อขาวเตรียมไว้เพื่อมอบให้เป็นพิเศษด้วยการจับ
ฉลากตามหมายเลขส่วนในภาคเช้าของวันที่ ๒๕ ธันวาคม จะมีการนมั สการพระเจ้าหลังจากนั้นจะ
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และมอบของขวัญให้แก่กันและกันโดยที่สมาชิกจะนาของขวัญที่
เขียนชื่อติดไว้มารวมกันไว้และมีตัวแทนของเยาวชนช่วยแจกให้ตามรายชื่อ โดยผู้ที่ได้รับไม่ทราบว่า
เป็นผู้ใดที่เขียนชื่อมอบให้แก่ตน เป็นการให้จากผู้ให้ที่เต็มใจให้โดยไม่หวังผลตอบแทนนั่นเอง

๗๑

ภาพที่ ๓๒ การจัดกิจกรรมคริสตมาสในคืนวันที่ ๒๔ เดือนธันวาคม ๒๕๖๐
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย
๒.๑.๖ การเต้นรา
แต่เดิมนั้นชาวไตหย่าในหมู่บ้านน้าบ่อขาวไม่มีการเต้นราเป็นของตนเองเนื่องจากบรรพบุรุษ
รุ่นแรกที่เข้ามามุ่งแต่การทามาหากินเพื่อสร้างฐานะครอบครัวจึงไม่มีการถ่ายทอดให้ลูกหลาน ต่อมา
เมื่อชาวไตหย่าได้ร่วมกิจกรรมทางสังคมกับภาครัฐและเอกชนภายนอกมากขึ้น ถูกร้องขอให้มีการ
แสดง กลุ่มเยาวชนจึงได้รวมกันนาเพลงภาษาจีนมาประกอบการเต้นรา คิดท่าราที่เข้ากับ เสียงเพลง
และสวยงาม มีการนาไปแสดงในที่ต่าง ๆ จนเป็นที่รู้จัก ต่อมารุ่นลูก รุ่นหลานมีโอกาสกลับไปเยี่ยม
ญาติที่เมืองหย่า ในประเทศจีน แผ่นดินเกิดของบรรพบุรุษตน ได้เห็นการแสดงที่สวยงามของชาวไต
หย่าที่แสดงต้อนรับ และแสดงในศูนย์วัฒนธรรม จึงได้มีการถ่ายบันทึกภาพวีดีโอ รวมทั้งซื้อแผ่นซีดีนา
กลับมาเพื่อเปิดและฝึกหัดเต้นรา ประจวบกับมีลูกหลานไตหย่าได้เข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
โท เอก ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และได้เข้ามาในชุมชนทาให้มีการติดต่อให้มาสอนการเต้นรา
ให้แก่เด็ก เยาวชน แต่พบปัญหาคือ เด็ก เยาวชนลดลง เพราะต้องออกจากชุมชนไปเพื่อศึกษาต่ อในที่
ต่าง ๆ ทาให้การแสดงขาดช่วงไป ทางกลุ่มสตรีที่อยู่ในชุมชนจึงได้รวมกันฝึกหัดเต้นรา เรียนรู้จาก
วีดีโอ ประยุกต์บางท่าที่เหมาะสม จนสามารถนาไปแสดงเป็นวัฒนธรรมของชาวไตหย่าในที่ต่าง ๆ ได้

๗๒

ภาพที่ ๓๓ การเต้นราไตหย่า ในเพลง “บุปผาน่าชม” บนเวทีงานมหัศจรรย์ ๑๐ ชาติพันธุ์แม่สาย
ครั้งที่ ๔วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ามัน อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย
๒.๑.๗ การทอเสื่อ
ภูมิปัญญาด้านการประดิษฐ์สิ่งของเพื่อใช้ในชีวิตประจาวันที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวไตหย่า คือ
การทอเสื่อกก หากสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่ จะทราบว่าเมื่อก่อนจะเรียกกันว่า สาดไตหย่า เพราะบรรพ
บุรุษของชาวไตหย่าเป็นผู้นาหัวเสื่อติดตัวมาด้วยเมื่อครั้งย้ายถิ่นฐานมาจากประเทศจีน ทาให้การปลูก
เสื่อ ทอเสื่อแพร่หลายไปในหมู่บ้านใกล้เคียง จนปัจจุบันนี้แพร่หลายออกไปต่างอาเภอและต่างจังหวัด
กลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้แก่จังหวัดเชียงราย การทอเสื่อของชาวไตหย่าจะแตกต่างจาก
การทอเสื่อในชุมชนอื่น เพราะจะนิยมทอเสื่อลาย ๒ ลักษณะเสื่อจะหนาเป็น ๒ ชั้น มีความหนา นุ่ม
และใช้งานได้คงทนนานกว่าเสื่อที่ทอลายตาล เพราะเสื่อลายตาลทอในลักษณะเส้นซ้อนเส้นเท่านั้น

ภาพที่ ๓๔ การทอเสื่อไตหย่า
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย

๗๓

๒.๒ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวน บ้านสันกอง ตาบลแม่ไร่ อาเภอแม่จัน
จังหวัดเชียงราย
ชาติพันธุ์ไทยวนในชุมชนบ้านสันกอง มีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา และยังคงปรากฏอยู่ ดังนี้
๒.๒.๑ ภาษา
คนภายในพื้นที่ในชุมชนจะพูดคุยทักท้ายกันเป็นภาษาพื้นเมืองกันเป็นส่วนใหญ่ และส่วน
น้อยมากที่จะพูดเป็นภาษากลาง กลุ่มที่พูดภาษากลางส่วนมากจะเป็นเด็ก ถึงวัยรุ่นมากกว่าเนื่องจาก
เป็นกลุ่มที่ไปโรงเรียนจึงนิยมพูดภาษากลางมากกว่าภาษาเหนือ ส่วนใหญ่การใช้สื่อสารของคนภายใน
ชุมชนจะใช้อยู่ ๒ ภาษาคือ ภาษาพื้นเมืองจะใช้เป็นชีวิตประจาวัน ถ้าได้ไปที่อื่นหรือต่างถิ่นของ
ตนเอง ก็จะสื่อสารเป็นภาษาไทยกลาง ส่วนตัวเขียนนั้น แม้จะมีตัวเมือง แต่ผู้รู้ด้านนี้มีน้อยมาก ส่วน
ใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ หรือผู้ที่บวชเป็นพระมีพ รรษามาก ๆ คนรุ่นใหม่จะเขียนไม่เป็นกันแล้ว ภาษาคา
เมืองแบบดั้งเดิมจะมีผู้รู้จักน้อยลงไปบางคาไม่ได้ใช้ จึงรู้กันในกลุ่มผู้สูงวัยมากกว่า ดังคาต่อไปนี้
กุนตู
หมายถึง
หลังบ้าน
ปื้นตะล่าง
หมายถึง
ใต้ถุนบ้าน
ซะวึด
หมายถึง
สะบัดอย่างแรง
ปะเลอะปะเต๋อ หมายถึง
มีจานวนมาก
ม่วนงัน
หมายถึง
สนุกสนาน
๒.๒.๒ อาหาร
อาหารของชาวไทยวนแบ่ ง เป็ น อาหารที่ รั บ ประทานในชี วิ ต ประจ าวั น ถึ ง แม้ จ ะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงส่วนประกอบ หรือเครื่องปรุงไปบ้าง แต่ยังคงรสชาติและความเป็นพื้นเมืองไว้ ได้แก่
อาหารจาพวกแกง ที่มีหลากหลาย เช่น แกงหน่อไม้ แกงตูน แกงส้มมะละกอ แกงขนุน แกงผักกาด
แกงฝักแก้ว (ฝักทอง) แกงผักบุ้ง แกงถั่วฝักยาว จอผักกาด แกงเห็ดโคนใส่ยอดฝักแก้ว น้าพริกปลา
น้าพริกฮ้า (ปลาร้า) เป็นต้น
ส่วนอาหารที่ใช้ในพิธีกรรมต่าง ๆ ได้แก่ งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ งานศพ จะมีน้าพริก
ตาแดง แกงแค ต้มจืด แกงหยวก แกงฟักหม่น (ฟักเขียว) แกงฮังเล ส่วนแกงขนุนจะนิยมรับประทาน
ในช่วงวันสงกรานต์เพราะมีความเชื่อกันมาแต่โบราณ วันปากปี๋ (วันปีใหม่เมือง) ถ้าได้กินแกงขนุน จะ
มีโชคเกื้อหนุนจุนเจือตลอดปี ซึ่งน่าจะมาจากคาพ้องเสียง เกื้อหนุนอุดหนุน พ้องกับคาว่า บะหนุน
คือขนุนนั่นเอง
อาหารที่ชุมชนบ้านสันกองที่เริ่มหายไปเนื่องจากขั้นตอนการทาที่มีความละเอียด ทาให้ หา
ทานได้ยาก มีผู้ทาได้เพียงจานวนน้อย ขาดผู้สืบทอด จึงได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลในการฟื้นฟูให้
ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์คือ การทาข้าวแคบ ที่ทาจากแป้งข้าวเหนียววิธีทาคล้ายกับ ข้าวเกรียบปากหม้อ

๗๔

โดยนาแป้งที่ผสมแล้วทาเป็นวงกลมบนผ้ารอจนสุก แล้วนาไปวางไว้บนหญ้าคา แล้วตากแดดรอจน
แห้ง จึงนาไปทอดในน้ามันร้อนปานกลาง หรือ ย่างไฟให้กรอบ รับประทานเป็นอาหารว่าง

ภาพที่ ๓๕ ภาพการทาข้าวแคบ
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้ช่วยนักวิจัย
๒.๒.๓ การแต่งกาย
การแต่งกายของสตรีชาวไทยวน ในอดีตผู้หญิงในอดีตจะใส่ผ้าซิ่นยาวจะไม่ใส่สั้น ในส่วนของ
เสื้อก็จะใส่เป็นเสื้อคอจีน ในอดีตจะใส่เสื้อผ้ามิดชิด การใส่กางเกงถือว่าไม่เรียบร้อยแต่ในปัจจุบัน จะมี
เพียงผู้สูงอายุที่นิยมใส่ผ้าซิ่นส่วนผู้หญิงวัยรุ่นวัยกลางคนจะนิยมใส่กางเกงยีน กางเกงรัดรูป ขึ้นอยู่กับ
ความชอบของบุคคล ในส่วนของผู้ชายในอดีตจะใส่เสื้อสีขาว เสื้อคอปก ส่วนกางเกงก็จะเป็นกางเกง
ขาโย่ง กางเกงขายาว ปัจจุบันใส่เสื้อสีขาวคอกลมและกางเกงก็จะเป็นกางเกงขายาว หรือกางเกงขา
สั้นตามความนิยม

ภาพที่ ๓๖ เสื้อสตรี และการแต่งกายในชีวิตประจาวันของผู้หญิงไทยวน
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย

๗๕

๒.๒.๔ การรักษาโรค
ในอดีตจะใช้สมุนไพรที่หาได้ตามบ้านเรือนมารักษาโรคต่างๆ สมัยอดีตจะมีการรักษาแบบ
พื้นบ้านคือ จะมียาสมุนไพรขายเป็น ถุง/ซอง โดยภายในประกอบด้วยสมุนไพรหลายชนิด สมุนไพรแต่
ละชนิดจะเป็นแท่ง ๆ วิธีการกินก็จะมีหิน 1 ก้อน แล้วนาสมุนไพรมาชุบน้าและเอาสมุนไพรมาฝนกับ
หิน จนครบทุกชนิดแล้วสามารถนาน้าสมุนไพรนั้นมาดื่มได้ สรรพคุณ คือ แก้ปวดท้อง ปวดหัว ลมผิด
เดือน ในปัจจุบันนี้ การรักษาโรคต่าง ๆ ก็จะทันสมัยขึ้น จึงนิยมไปซื้อยาของแพทย์ แผนปัจจุบันมา
รับประทาน บางครั้งก็ใช้ยาของแพทย์และสมุนไพรพื้นบ้านควบคู่กัน
๒.๒.๕ ความเชื่อ ศาสนา
ชาวไทยวนบ้านสันกองยังคงรักษาความเชื่อในพุทธศาสนาไว้อย่างมั่นคง ยังคงมีการทาบุญ
ตักบาตร เข้าวัดฟังธรรมในวันพระและวันสาคัญอยู่เสมอ โดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่ยังคงมีการไปนอนวัด
ทุก ๆ วันพระอยู่เป็นประจา
๒.๒.๖ ประเพณี
ประเพณีของหมู่บ้านสันกองส่วนใหญ่จัดตามวันสาคัญทางศาสนาพุทธ แม้รูปแบบจะมีการ
เปลี่ยนแปลงไป เช่น ในอดีตการจัดประเพณีต่าง ๆ จะไม่มีการแสดงดนตรี จะไม่มีการรื่นเริงเหมือน
ปัจจุบัน ในสมัยปัจจุบันจะมีงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาสนับสนุน การจัดกิจกรรมต่างๆที่
เกี่ยวกับประเพณี จึงทาให้การจัดงานต่าง ๆ จะมีดนตรี การแสดงต่าง ๆ เพื่อให้งานสนุกครึกครื้น
๒.๒.๗ ดนตรี และการฟ้อนรา
ในกลุ่มผู้สูงอายุชายยังคงมีการรวมกลุ่มกันเล่นดนตรีพื้นเมืองประเภทสะล้อ ซอ ซึง แต่จะ
เล่นในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เท่านั้น รวมทั้งการตีกลองสะบัดจัย หรือ กลองสะบัดชัย ที่มีการใช้ฆ้อง
ฉาบใหญ่ ฉาบเล็ก ร่วมตีให้เกิดทานองตื่นเต้นเร้าใจ ประกอบกับท่าทางในการตีกลองที่ใช้อวัยวะ
ของร่างกาย เช่น ศอก เข่า หน้าผาก ตีกลองไปด้วยอย่างสนุกสนาน

ภาพที่ ๓๗ ภาพการตีกลองสะบัดชัย ณ ศูนย์เรียนรู้ตาบลแม่ไร่ อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้ช่วยนักวิจัย

๗๖

กลุ่มผู้หญิงจะมีการฟ้อนเล็บแบบดั้งเดิมที่มีความอ่อนช้อยสวยงาม และยังคงมีการฟ้อนเทียน
ฟ้อนสาวไหม แต่กลุ่มผู้ฟ้อนแบบดั้งเดิมเริ่มมีน้อยลงไปทุกทีเพราะเด็กรุ่นใหม่ไม่ให้ความสนใจเรียนรู้
ถ่ายทอดจึงทาให้มีการประยุกต์การฟ้อนราของกลุ่มแม่บ้าน ที่นาการฟ้อนรามาเป็นส่วนหนึ่งของการ
ออกกาลังกาย ฝึกซ้อมราด้วยการใช้สื่อที่มีภาพเสี ยงและฝึกซ้อมร่วมกัน เพื่อนาไปแสดงในงานบุญที่
วัดและงานของหมู่บ้าน

ภาพที่ ๓๘ ภาพฟ้อนเล็บที่มีความอ่อนช้อยสวยงาม
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย

ภาพที่ ๓๙ ภาพการฟ้อนราแบบประยุกต์ของกลุ่มแม่บ้าน ณ ศูนย์เรียนรู้ตาบลแม่ไร่ อาเภอแม่จัน
จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้ช่วยนักวิจัย

๗๗

๒.๒.๘ การจักสานและสิ่งประดิษฐ์
ภูมิปัญญาที่ปรากฏในกลุ่มชาวไทยวนชุมชนบ้านสันกองอีกด้านหนึ่งคือการจักสานสิ่งของต่าง
ๆ เพื่อใช้ในชีวิตประจาวัน จนสามารถสร้างเป็นรายได้ให้แก่ครอบครัวได้ แม้ว่าจะมีการประยุกต์ใช้
วัสดุที่มีความคงทนในการจักสานเป็นเส้นพลาสติก เหล็ก ลวด แทนไม้ไผ่ที่เริ่มหายากจึงทาให้ชิ้นงาน
มีความแปลกออกไป แต่อย่างไรก็ตามรูปแบบของการจักสานยังคงมีรูปแบบของเดิมที่เป็นอัตลักษณ์
ให้ปรากฏ

ภาพที่ ๔๐ การจักสานตะกร้าพลาสติก
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้ช่วยนักวิจัย

๗๘

ภาพที่ ๔๑ การจักสานฆ้องสาหรับใส่ปลา
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้ช่วยนักวิจัย

ภาพที่ ๔๒ การจักสานไซดักปลา
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้ช่วยนักวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา คือการตัดกระดาษสีสันสดใสทาเป็นตุง
ที่เป็นพวงห้อยเรียกตุงไส้หมู จะพบเห็นการนาไปใช้ในขบวนแห่ครัวตานเข้าวัด ใช้ปักเจดีย์ทราย
ในช่วงปี๋ใหม่เมือง (เทศกาลสงกรานต์)

๗๙

ภาพที่ ๔๓ การตัดกระดาษสีทาตุงไส้หมู
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย

ภาพที่ ๔๔ ตุงไส้หมูทาจากกระดาษหลากสีสันสวยงาม
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้ช่วยนักวิจัย

๘๐

๒.๓ อัต ลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพัน ธุ์ไ ทใหญ่ บ้า นห้วยน้าขุ่น ตาบลแม่ฟ้า
หลวง อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ชาติพันธุ์ไทใหญ่ในชุมชนบ้านห้วยน้าขุ่น มีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา และยังคงปรากฏอยู่
ดังนี้
๒.๓.๑ ภาษา
ชาวไทใหญ่บ้านห้วยน้าขุ่นยังคงพูดภาษาไทใหญ่ภายในชุมชน แต่ถ้าออกไปนอกชุมชนหรือ
พบปะกับผู้คนจานวนมาก ก็จะพูดภาษาคาเมืองแทน เนื่องจากการพูดภาษาไทใหญ่กับผู้อื่นจะไม่ค่อย
มีใครฟังรู้เรื่อง จึงไม่นิยมพูดเวลาอยู่ข้างนอกบ้าน และเด็กรุ่นใหม่ก็อายที่จะพูดภาษาไทใหญ่ให้ผู้อื่นได้
ฟัง จึงเป็นสิ่งที่น่ากังวลว่า ภาษากาลังจะถูกลืมเลือนไป ในด้านภาษาเขียนนั้น แม้ภาษาไทใหญ่จะมี
ตัวเขียนแต่ก็มีน้อยคนที่เขียนได้ จะอยู่ในกลุ่มของผู้สูงวัยชายและพระที่มีการเขียนในบทสวดธรรม
ทางศาสนา ส่วนผู้หญิงนั้นจะเขียนไม่เป็นเนื่องจากไม่มีโอกาสได้เล่า เรียนต้องช่วยพ่อแม่ทางาน ดูแล
บ้าน ตัวอย่างภาษา
ใหม่สูงปี้น้อง
แปลว่า สวัสดีคะ/ครับ พี่น้อง
มากันหลายก้อ
แปลว่า มากันหลายคน (ก้อ หมายถึง คน)
ขี่กาก่าในเมิง
แปลว่า นั่งรถเข้าเมือง (กา หมายถึง รถยนต์)
เมอแหล่ใต้แหล่เหนอ แปลว่า ไปเที่ยวบ้านเหนือบ้านใต้
๒.๓.๒ อาหาร
อาหารของชาวไทใหญ่ที่รับประทานในชีวิตประจาวัน และเป็นอัตลักษณ์ของตนได้แก่
๑) น้าพริกถั่วเน่า ที่มีส่วนผสมคือถั่วเน่า (ถั่วเหลืองที่นามาหมักและทาเป็นแผ่น
บางตากแห้ง) พริกแห้ง เกลือ กระเทียม หอมแดง โดยการนาถั่วเน่าแผ่นและพริกแห้งมาย่างไฟแล้ว
นามาตารวมกับหอมแดง กระเทียม แล้วเติมเกลือลงไปเล็กน้อย

ภาพที่ ๔๕ น้าพริกถั่วเน่า
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย

๘๑

๒) ปลาอบ เป็นการนาปลาดุกเป็นตัวมาแล่เป็นแผ่นแล้วนาเครื่องปรุงได้แก่ พริก
กระเทียม และเกลือ ตารวมกันให้ละเอียดนามายัดใส่ท้องปลา พับครึ่งห่อเครื่องปรุงไว้ มัดด้วยตอก
แล้วนาไปทอด

ภาพที่ ๔๖ ปลาดุกอบ
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย
๓) แกงเนื้ อ ไก่ ข้ า วเหลื อ ง เป็ น อาหารที่ เ ป็ น อั ต ลั ก ษณ์ ข องชาวไทใหญ่ มี
ส่วนประกอบ
๒ อย่างคือข้าวเหลืองที่ได้สีเหลืองมาจากดอกไม้ป่านามาต้มแล้วเอาน้าที่ได้เป็นสีเหลืองไปแช่ข้าว
เหนีย วไว้ข้ามคืน เมื่อน าข้าวมานึ่ งก็จะได้ข้าวสีเหลื องสวยงามรับประทานกับแกงไก่บ้านที่แกงใน
เครื่องปรุงที่มีขมิ้น กระเทียม หอมแดง ตะไคร้ ต้มจนไก่เปื่อยรับประทานกับข้าวเหลืองมีความอร่อย
และหอมกลิ่นขมิ้น

ภาพที่ ๔๗ แกงเนื้อไก่ข้าวเหลือง
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย

๘๒

๔) ข้าวสุ่ม (ข้าวส้ม) คือการนาข้าวสวย มาคลุกกับหน่อไม้ดอง หอมเจียว ห่อด้วย
ใบตอง ๒-๓ ชั้น แล้วนาไปนึ่ง เมื่อสุกแล้วข้าวจะมีรสเปรี้ยว หอมกลิ่นใบตอง และมีกลิ่นหอมเจียว
สามารถรับประทานเป็นมื้ออาหารได้

ภาพที่ ๔๘ ข้าวส้ม
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย
๒.๓.๓ การแต่งกาย
ผู้หญิงชาวไทใหญ่ในกลุ่มผู้ใหญ่ถึงผู้สูงวัยจะนิยมใส่ผ้าถุง เสื้อหน้าปัด (สาบป้ายกัน) แบบเสื้อ
ไต เกล้าผมและปักดอกไม้บนมวยผมไว้อย่างสวยงาม พบเห็นได้ในชีวิตประจาวัน ส่วนผู้ชายจะใส่
กางเกงขายาว เสื้อผ้าทอ สะพายย่าม ซึ่งย่ามจะเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นชาติพันธุ์
ไทใหญ่อาจจะมีลวดลายที่แตกต่างจากที่อื่น มีผ้าโพกหัวสีเขียว สีชมพู หรือสีดา ที่มีการผูกคล้ายโบว์
ไว้ด้านข้าง

ภาพที่ ๔๙ การแต่งกายของสตรีและบุรุษชาวไทใหญ่
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย

๘๓

๒.๓.๔ ความเชื่อ
ชาวไทใหญ่ยังคงมีความเชื่อในด้านที่เกี่ยวข้องกับภูตผี และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ได้แก่
๑) การส่งเคราะห์ เกิดจากความเชื่อของบุคคลที่เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติขึ้นกับตนเอง
หรือผู้ใกล้ชิด หรือจากภูติผีปีศาจที่ จึงต้องทาการส่งเครื่องเซ่นไปไหว้ ผู้ที่ทาพิธีส่งเคราะห์คือ อาจารย์
หรือปู่จ๋าน เครื่องบูชา ประกอบด้วยตุง รูปปั้นดินเหนียวรูปคน รูปสัตว์ต่างๆ นอกจากนี้ก็มีกล้วย
อ้อย หมาก พริก บุหรี่ ข้าวสุก อาหารคาว (แกงดิบและแกงสุก) อาหารหวาน เครื่องบูชาเหล่านี้จะ
บรรจุไว้ในสะตวง ซึ่งทาด้วยกาบกล้วยทาเป็นรูปสี่เหลี่ยมจั ตุรัส ปู่จ๋านก็จะนาสะตวงนั้นไปยังทางสาม
แพร่ง หรือทิศทางที่ไม่ถูกกับลักขณาของผู้ป่วย และจุดธูปเทียนบูชาภูตผีปีศาจ ยกสะตวงขึ้นจบเหนือ
ศีรษะและกล่าวอัญเชิญ ภูตผีปีศาจเทวดาอารักษ์ให้มารับเครื่องเซ่น ไหว้แล้วจึงวางสะตวงไว้ โดย
ปล่อยให้นกกามากินของในสะตวงนั้นเป็นอันเสร็จพิธี
๒) การเรียกขวัญ เมื่อมีอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับขวัญจึงต้องทาการเรียกขวัญ
เพื่อที่จะช่วยให้อาการเหล่านั้นหายเป็นปกติ อาการเหล่านั้นมักจะเกิดจากขวัญใดขวัญหนึ่ งได้หายไป
ไม่อยู่กับเนื้อกับตัว ก่อให้เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจ เช่น เกิดจากการตกใจ เกิดจากการประสบ
อุบัติเหตุจนทาให้เกิดอาการเจ็บป่วย
๓) การจุดเทียน จะได้เขียนชื่อ วัน เดือน ปีเกิด ไปให้พระเพื่อที่พระจะได้เขียนใช้
ในเทียน แล้วจึงนามาจุดตามวันเวลาที่พระบอก
๔) การสืบชะตา เป็นประเพณีที่เชื่อถือกันมาแต่สมัยโบราณ มักทาในโอกาสต่าง ๆ
เช่น วันเกิด อายุครบรอบ ฟื้นจากการเจ็บป่วย หรือในคราวที่หมอดูทานายว่าดวงชะตาไม่ดี เพราะ
เชื่อกันว่า การสืบชะตาจะช่วยทาให้ดวงชะตาดีขึ้น จะค้าขายหรือทางานอะไรก็จะประสบผลสาเร็จ
และปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ การทาพิธีสืบชะตาเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่ผู้ที่ประสบเคราะห์
กรรมหรือผู้ป่วย ให้กลับคืนสู่สภาพปกติ และเพื่อเป็นสิริมงคล ขับไล่สิ่งเลวร้ายให้ผ่านพ้นไปได้
๒.๓.๕ ประเพณี
ประเพณีสาคัญที่ยังคงปฏิบัติสืบต่อกันมาและมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ได้แก่
๑) ปอยส่างลองหรืองานบวชลูกแก้วนั้นเป็นพิธีการเฉลิมฉลองของการบรรพชา
สามเณรในศาสนาพุทธซึ่งปกติจะมีการจัดงานอยู่ประมาณสามวัน ซึ่งงานดังกล่าวนี้จะนิยมจัดขึ้น
ในช่วงปลายเดือนมีนาคม หรือเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงหน้าแล้งที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ว่างเว้นจากการ
ทานาทาไร่ และเป็นช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนของเด็ก ๆ ด้วย ก่อนที่จะถึงวันประเพณีปอยส่างลอง
หนึ่งวัน เด็กชายผู้ชายทุกคนที่เข้าร่วมประเพณีนี้จะต้องปลงผมและอาบน้าให้สะอาดที่สุด และเจิม
ด้วยน้าหอมเพื่อให้มีกลิ่นหอม แต่งกายด้วยชุดเสื้อผ้าเครื่องประดับต่าง ๆ อย่างอลังการ จัดตรงวันที่
๘ เมษายน ๒๕๖๑ ในปีนี้มีส่างลองรวมทั้งสิ้น ๒๒ รูป

๘๔

ภาพที่ ๕๐ ประเพณีงานปอยส่างลอง
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย
๒) ปอยออกหว่า (ออกพรรษา) โดยหลัก ๆ จะมีอยู่ ๓ วันด้วยกัน วันแรกนั้นแต่ละ
บ้านจะตระเตรียมข้าวของที่จะมาทาบุญและของกินของใช้ระหว่างที่จะมานอนค้างที่วัดด้วย โดยส่วน
ใหญ่จะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ ส่วนวันที่ 2 จะเดินทางมาสมทบกับพวกที่อยู่ที่วัดก่อนแล้ว ตั้งแต่จะเช้าจะมี
การทาบุญต่าง ๆ ตามความเชื่อตามศาสนาพุทธและความเชื่อตามท้องถิ่น และวัดสุดท้าย จะมีพิธีแห่
ต้นเทียน (หรือเรียกอีกชื่อว่าต้นเกี๊ยะ) และมีการละเล่นพื้นบ้านต่าง ๆ มากมายท่ามกลางแสงสว่าง
ของต้นเกี๊ยะ ชาวบ้านจากหลายหมู่บ้านจะมาร่ายรากัน (ในปีที่เก็บข้อมูลวิจัยเป็นช่วงเวลาที่ชาวไทย
ถวายอาลั ย ให้ แก่ในหลวงรั ชกาลที่ ๙ จึงงดกิจกรรมบันเทิงในปอยออกหว่ามีเพี ยงการทาพิธีทาง
ศาสนาเท่านั้น)

ภาพที่ ๕๑ ชาวไทใหญ่มาตักบาตรและทาบุญที่วัดในวันออกพรรษา
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย

๘๕

๓) การสรงน้าพระ คือ การทาความสะอาดพระพุทธรูป ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่มีมา
ตั้งแต่สมัยพุทธกาลและสืบเนื่องต่อมาจนถึงปัจจุ บันและต้องทาเป็นประจาทุกปี ถือว่าเป็นการชาระ
พระวรกายของพระพุทธเจ้าให้ปราศจากมลทิน เพื่อให้เกิดมุทิตาจิต เบิกบานใจ สุขใจ และเกิดความ
เป็นสิริมงคลกับผู้ที่ปฏิบัติ นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงถึงความเคารพ
๔) ประเพณีรดน้าดาหัว เป็นพิธีต่อเนื่องจากวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย
แสดงถึงความเคารพนบนอบต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญู
กตเวที ของผู้น้อยและขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็น
สิ ริ ม งคล แก่ ต นเองตลอดไปตั้ ง แต่ วั น แรกของการเริ่ ม ประเพณี ส งกรานต์ จนถึ ง วั น สุ ด ท้ า ยของ
สงกรานต์
๒.๓.๖ ดนตรี การขับร้อง การฟ้อนรา
ยังคงมีการเล่น ตะลอ ระนาด กล้องมองเซิง ฉาบ แฉง เป็นเครื่องดนตรีที่สร้างขึ้นเพื่อเล่นใน
การประกอบพิธีต่าง ๆ หรือเล่นเพื่อความบันเทิง มีการร้องเพลงที่เป็นการร้องโต้ตอบกันของหนุ่มสาว
แต่ปัจจุบันน้อยคนนักที่ร้องเป็น เพลงที่ร้องในปัจจุบันจะเป็นเพลงไต ที่ร้องโดยนักร้องตามสมัยนิยม
ส่วนการฟ้อนรา ยังคงมีการ ฟ้อนมองเซิ ง ราวงไทใหญ่ รานก ราโต (คล้ายการเชิดสิงโต) จะเห็นกัน
ในงานวัด หรืองานที่จัดในวันสาคัญทางศาสนาของชาติพันธุ์ไทใหญ่ และมีเครื่องดนตรีพิเศษคล้ าย
ไวโอลิน ที่นามาใช้ในการบรรเลงดนตรีเพื่อความสนุกสนานด้วยเช่นกัน
สตรีชาวไทใหญ่ มีการฟ้อนราที่จะใช้เสียงกลองเป็นองค์ประกอบในการให้จังหวะ โดยที่สตรี
มีความสามารถในการตีกลองได้ไม่แพ้บุรุษเลย

ภาพที่ ๕๒ การฟ้อนราของสตรีชาวไทใหญ่
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย

๘๖

ภาพที่ ๕๓ การฟ้อนเจิงของบุรุษชาวไทใหญ่
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย

ภาพที่ ๕๔ การรานกของเยาวชนชาวไทใหญ่
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย
๒.๔ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ บ้านห้วยน้าขุ่น ตาบลแม่ฟ้าหลวง
อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ชาติพันธุ์ไทลื้อในชุมชนบ้านห้วยน้าขุ่น มีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา และยังคงปรากฏอยู่ ดังนี้
๒.๔.๑ ภาษา
ภาษาไทลื้อมีอัตลักษณ์ในด้านภาษาพูดที่มีสาเนียงคล้ายภาษาไทใหญ่แต่มีความอ่ อนหวาน
กว่า ชาวไทลื้อในหมู่บ้านห้วยน้าขุ่นยังคงใช้ภาษาไทลื้อในชีวิตประจาวันและสื่อสารกับคนไทใหญ่ที่อยู่
ร่วมกันในชุมชนได้อย่างเข้าใจกันดี แต่ถ้าหากออกไปนอกชุมชนหรือพบปะกับคนอื่น ๆ จะใช้ภาษา
พื้นเมืองหรือ

๘๗

ภาษาไทยกลางในการสื่อสารกันเพราะถ้าหากใช้ภาษาไทลื้อก็จะทาให้ไม่เข้าใจเนื่องจากบางคาใน
ภาษาไทลื้ อมีสาเนี ย งและความหมายแตกต่างออกไปจากภาษาพื้นเมืองและภาษาไทยกลาง แต่
อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะพูดภาษาพื้นเมืองและภาษาไทยกลางบางครั้งก็สามารถจับสาเนียงการพูดทา
ให้ทราบว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อได้ ในกลุ่มเด็กและเยาวชน การพูดไทลื้อจะใช้ในบ้านเท่านั้น แต่ถ้า
หากอยู่นอกบ้าน ไปโรงเรียนเด็ก ๆ ก็จะพูดใช้ภาษาไทยกลางเป็นส่วนใหญ่ หรือแม้แต่ในกลุ่มเด็กไท
ลื้อเวลาเล่นด้วยกันก็จะใช้ภาษาไทยกลางเป็นส่วนใหญ่ด้วย ข้อสังเกตในภาษาไทลื้อ หากเป็นประโยค
คาถาม จะลงท้ายด้วย ฮ้า สาเนียงการพูดจะมีความอ่อนหวานนิ่มนวล ตัวอย่างภาษาไทลื้อ
หยูหลีฮ้า
หมายถึง สบายดีไหม
มานั่งจาจาอี่ป่อ หมายถึง มานั่งใกล้ใกล้คุณพ่อ
อี่แม่เจ่น่องจาย หมายถึง แม่เอาน้องชายขี่หลัง
๒.๔.๒ อาหาร
อาหารในชีวิตประจาวันของชาวไทลื้อจะเป็นอาหารที่หาได้มาจากธรรมชาติในการนามา
ปรุงเช่น
๑) แกงหน่อส้ม หรือ แกงหน่อไม้ดองใส่เนื้อไก่ ปรุงด้วยพริกขี้หนูแห้งตาละเอียด
กับ กระเทียมหอมแดง ข่า ขมิ้น ตะไคร้ กะปิ เกลือ (กะปินั้นแต่เดิมชาวไทลื้อไม่รู้จักทานไม่เป็น แต่
เมื่อมาอยู่ในประเทศไทยก็ได้ลองทานมีความคุ้นเคยจึงนามาเป็นส่วนหนึ่งของการปรุงอาหารด้วย)
หน่อไม้ดองจะมาจากการดองเองโดยเก็บหน่อไม้ไว้ในช่วงฤดูที่มีหน่อไม้จานวนมาก หาง่าย หรือซื้อใน
ราคาไม่แพง เมื่อทาเสร็จแล้วสามารถเก็บไว้ทานตลอดปีได้ด้วย

ภาพที่ ๕๕ การเตรียมหน่อไม้เพื่อทาหน่อไม้ดอง
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย

๘๘

๒) ข้าวฟืน ข้าวแลงฟืน หรือ ข้าวแรมคืน เป็นการนาแป้งข้าวเจ้าที่ตกตะกอนนั้นมา
เคี่ยวกับน้าปูนใสจนสุกทิ้งไว้ข้ามคืนจะแข็งตัวเวลารับประทานก็จะตัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเล็ก ๆ
หรือหั่นเป็นแผ่นบาง ๆ ตามที่ชอบ ปรุงด้วย น้าถั่วเน่า น้าขิง พริกขี้หนูคั่วป่นผัดน้ามัน งาขาวคั่วป่น
เกลือป่น น้าตาลซีอิ๊วดา ถั่วลิสงคั่วป่น กระเทียมเจียว และใส่น้ามะเขือเทศต้ม ข้าวฟืนถือได้ว่าเป็น
อาหารประจาของชาวไทลื้อก็ว่าได้ เนื่องจากเป็นเมนูที่ทุกคนชอบทาน จนสามารถนามาจาหน่าย
ให้แก่คนไทลื้อเองหรือให้แก่คนภายนอกที่รู้จักและชอบรับประทานด้วย

ภาพที่ ๕๖ ข้าวแลงฟืนที่ปรุงใส่เครื่องพร้อมรับประทาน
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย
๓) น้าพริกถั่วเน่า เป็นน้าพริกที่ทามาจากการนาถั่วเน่าแผ่นและพริกแห้งมาย่างไฟ
ตารวมกับหอมแดง กระเทียม แล้วเติมเกลือลงไปเล็กน้อยส่วนผสม จะคล้ายกับน้าพริกถั่วเน่าของชาว
ไทใหญ่ และยังมีน้าพริกถั่วเน่าที่ทามาจากถั่วที่หมักยังไม่นาไปตากแห้ง แต่จะนาไปปรุงเครื่องตาใส่
พริก หอมแดง กระเทียม แล้วห่อด้วยใบตองนาไปนึ่งจะเรียกว่า ถั่วเน่าเปอะ

๘๙

ภาพที่ ๕๗ น้าพริกถั่วเน่าเปอะ
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย
๔) แกงกระด้าง เป็นการแกงเนื้อหมู หนังหมู หูหมู ด้วยพริกแกงที่มีรสชาติเผ็ ด
เล็กน้อย
เป็นอาหารพิเศษที่แต่เดิมจะรับประทานในช่วงฤดูหนาวเท่านั้น เนื่องจากแกงที่ทาไว้เมื่ออากาศเย็นจะ
แข็งตัวเป็นเหมือนเยลลี่ (กระด้างคือการแข็งตัวของน้า) ตักรับประทานเป็นก้อนทานได้ แต่ในปัจจุบัน
สามารถทาทานได้ตลอดปี เพราะมีตู้เย็นที่นาแกงเข้าไปแช่ไ ว้ก็จะแข็งตัว ได้ ดังนั้นเวลาทานแกง
กระด้างหากทานไม่หมดต้องเก็บไว้ในตู้เย็น ไม่เช่นนั้นอากาศที่อุ่นถึงร้อนจะทาให้มันละลายกลายเป็น
แกงธรรมดาไปเสีย

ภาพที่ ๕๘ แกงกระด้าง
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย
๕) ยาหนัง เป็นอาหารอีกเมนูหนึ่งของชาวไทลื้อที่นาหนังวัวแห้งที่หั่นเป็นชิ้น ๆ
บาง มาต้มจนนิ่มแล้วนามาคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงมีพริก หอม กระเทียม มะเขือเทศ ที่คั่วจนสุกหอม
แล้ว เวลาทานจะโรยด้วยงาตาละเอียด ต้นหอม ผักชีหั่นฝอย เพิ่มกลิ่นหอมทาให้ยาหนังมีรสชาติดี
ยิ่งขึ้น

๙๐

ภาพที่ ๕๙ ยาหนัง
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย
๒.๔.๓ การแต่งกาย
ผู้หญิงชาวไทลื้อจะสวมใส่เสื้อผ้าฝ้ายแบบไทลื้อ มีกระดุมปิดด้านหน้า ใส่ผ้าถุงลายประจาของ
ไทลื้อ เกล้าผมและอาจติดดอกไม้ตกแต่งบริเวณผมที่เกล้าอย่างสวยงาม ส่วนผู้ชายก็สวมใส่ กางเกงผ้า
ฝ้าย เสื้อม่อฮ่อม หรือเสื้อผ้าฝ้ายที่มีสีสันหลากหลาย สะพายถุงย่าม

ภาพที่ ๖๐ การแต่งกายของสตรีชาวไทลื้อบ้านห้วยน้าขุ่น
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย

๙๑

๒.๔.๔ การรักษาโรค
ในอดีต มียาประเภทสมุนไพรเช่นการนากากไม้มาฝน และผสมน้ากิน ช่วยบรรเทาอาการ
ปวดได้ แต่ในปัจจุบัน เมื่อเจ็บป่วนส่วนใหญ่จะไปพบแพทย์ตามสถานีอนามัย หรือตามโรงพยาบาล
ต่าง ๆ ใกล้เคียง ถ้าไม่หายก็จะเข้าไปในตัวเมืองจังหวัดเชียงรายไปรักษาที่โรงพยาบาลประจาจังหวัด
หรือโรงพยาบาลเอกชนแทน
๒.๔.๕ ความเชื่อ ศาสนา
ชาวไทลื้อเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเชื่อฟังหลักธรรมคาสั่ง
สอนของพระพุทธเจ้า เข้าวัดทาบุญเป็นประจา ในวันพระโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ผู้เฒ่าผู้
แก่ทั้งชายหญิงจะไปนอนวัด ถือศีลกันเป็นประจา ในด้านความเชื่อก็ยังมีการฮ้องขวัญ การเลี้ยงผีเจ้าที่
เพราะมีความเชื่อว่าผีเจ้าที่คอยดูแลทุ่งนาหรือไร่ สวน ที่ชาวบ้านใช้ทามาหากิน พอหลังการเก็บเกี่ยว
พืชผลผลิตก็จะมีการเลี้ยงผีเจ้าที่ ถ้าไม่เลี้ยงเจ้าของที่ก็จะไม่สบาย
๒.๔.๖ จารีต-ประเพณี
ประเพณีที่ชาวไทลื้อให้ความสาคัญจะเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาที่ปฏิบัติกันตามปฏิทินตลอดปี
โดยที่จะหยุดงานประจาเพื่อร่วมกิจกรรมในงานประเพณีนั้นอย่างพร้อมเพรียง ประเพณีสาคัญที่เป็น
กิจกรรมใหญ่ของครอบครัวและคนในชุมชนได้แก่
๑) ปอยส่างลองหรืองานบวชลูกแก้วนั้นเป็นพิธีการเฉลิมฉลองของการบรรพชา
สามเณรในศาสนาพุทธแนวปฏิบัติจะเช่นเดียวกับปอยส่างลองของชาวไทใหญ่ หากบ้านใดที่มีลูกชาย
และร่ว มในการบวช ทางบ้ านจะจั ดงานอย่างยิ่งใหญ่เพราะถือว่างานนี้มีความส าคัญ การจัดงาน
บางครั้งมีการนามหรสพมาแสดงเพื่อความครื้นเครงด้วย ด้านการเตรียมตัวของส่างลองจะแต่งหน้า
ทาปาก แต่งองค์ทรงเครื่องสวยงามเป็นพิเศษอย่างยิ่ง

ภาพที่ ๖๑ ครอบครัวของส่างลองที่เต็มไปด้วยความปีติยินดี
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย

๙๒

๒) ประเพณีการโยนหมากกอน เป็นการละเล่นของคนหนุ่มสาว ที่ถือว่าเหมือนเป็น
การหาคู่ โดยจะการแบ่งฝ่ายละ ๔ คน และนาลูกที่เป็นวงกลมมาโยนใส่คนที่ตนเองชอบ และถ้าต่าง
ฝ่ายต่างชอบกันก็จะพูดคุยกันต่อไปประเพณีการโยนหมากกอนที่ชาวบ้านถือว่าเหมือนเป็นการหาคู่
ของคนหนุ่มสาว แต่ด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยีในสมัย ใหม่ การละเล่นแบบนี้จึงหายไปไม่มีการ
เล่นกันแล้ว
๓) ปอยออกหว่า (ออกพรรษา) โดยหลัก ๆ จะมีอยู่ ๓ วันด้วยกัน วันแรกนั้นแต่ละ
บ้านจะตระเตรียมข้าวของที่จะมาทาบุญและของกินของใช้ระหว่างที่จะมานอนค้างที่วัดด้วย โดยส่วน
ใหญ่จะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ ส่วนวันที่ ๒ จะเดินทางมาสมทบกับพวกที่อยู่ที่วัดก่อนแล้ว ตั้งแต่จะเช้าจะมี
การทาบุญต่างๆตามความเชื่อตามศาสนาพุทธและความเชื่อตามท้องถิ่น และวัดสุดท้าย จะมีพิธีแห่
ต้นเทียน (หรือเรียกอีกชื่อว่าต้นเกี๊ยะ มีการจุดพลุที่เรียกว่า บอกไฟดอก ที่ทากันเองในกลุ่มวัยรุ่นและ
ผู้ใหญ่ชายของหมู่บ้าน ที่จะนามาจุดในบริเวณลานวัดให้แสงสีที่สวยงาม
๒.๔.๗ ดนตรี การขับร้องและการฟ้อนรา
๑) การขับร้องของชาวไทลื้อที่เรียกว่า ขับลื้อนั้น ยังถือว่าเป็นการร้องเพลงประจา
ของกลุ่มชาติพันธุ์ของตน ที่จะนาไปร้องตามงานต่าง ๆ ให้ผู้คนได้รับฟัง เนื้อหาของการขับลื้อไม่
เพียงแต่ใช้ในการเกี้ยวพาราสีแต่ยังขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือเกี่ยวข้องการงานที่ไปร่วมโดยเนื้อหาการ
ขับจะบอกเล่าเหตุการณ์ในงานเหล่านั้นด้วย การขับลื้อจะมีการเป่าขลุ่ยให้จังหวะน่าฟังยิ่งขึ้น
๒) ด้านการฟ้อนรา ยังคงมีการรามองเซิง ราดาบ ส่วนใหญ่การฟ้อนรานี้จะเห็นกัน
ในงานที่วัด เป็นวันสาคัญทางศาสนาของชาติพันธุ์ไทลื้อ มีการรากลองยาว ราวี หรือราพัด และการรา
วง ย้อนยุคที่มีความสนุกครึกครื้น

ภาพที่ ๖๒ การตีกลองฆ้องราว ฉิ่ง และฉาบ ในงานรื่นเริง
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย

๙๓

ตอนที่ ๓ บทบาทในการฟื้ น ฟู อั ต ลั ก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรมในสั ง คมพหุ วั ฒ นธรรมของกลุ่ ม สตรี
ชาติพันธุ์ไต-ไท ในอาเภอแม่สาย อาเภอแม่จัน และ อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
๓.๑ บทบาทในการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมของกลุ่มสตรี
ชาติพันธุ์ไตหย่า บ้านน้าบ่อขาว ตาบลห้วยไคร้ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
แม้ว่า ชาติพันธุ์ไตหย่ าจะมีจานวนไม่มาก แต่การฟื้นฟูอัตลั กษณ์ทางวัฒนธรรมนับว่าเป็น
ความจาเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะผู้ที่มีบทบาทคือกลุ่มสตรีที่จะมีเวลาจัดกิจกรรม ร่วมกิจกรรมกันและ
ออกไปนาเสนอกิจกรรมทางวัฒนธรรมให้คนภายนอกได้รู้จักมากกว่าบุรุษที่มีงานประจาต้องทาเพื่อหา
รายได้เลี้ยงดูครอบครัว
๓.๑.๑ จากการเก็บข้อมูลด้านบทบาทการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ
พันธุ์ ไตหย่าทีส่ ามารถกระทาเป็นรูปธรรมพบว่าผู้ที่มีบทบาทและวิธีการฟื้นฟู ดังแสดงไว้ในตารางที่ ๗
ตารางที่ ๗ ผู้ที่มีบทบาทและ วิธีการฟื้นฟูอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไตหย่า
ผู้ที่มีบทบาท
วิธีการฟื้นฟูอัตลักษณ์
ผู้ใหญ่บ้าน (แม่หลวงบ้าน) ให้ความสาคัญกับวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์และเป็นผู้นากิจกรรม
ต่าง ๆ เข้ามาสู่ชุมชนให้มีส่วนร่วมกันจัดกิจกรรมโดยเฉพาะกิจกรรมที่
ส่งเสริมทางด้านวัฒนธรรมรวมทั้งการนาเสนอวัฒนธรรมของชาติพันธุ์
ไตหย่าสู่สายตาคนภายนอก ในการร่วมกิจกรรมกับภาครัฐ เอกชน ใน
โอกาสต่าง ๆ และการนาคณะมาเพื่อศึกษาดูงานในพื้นที่บ้านน้าบ่อขาว
เป็นต้น
เทศบาลตาบลห้วยไคร้
ผู้บริหารงานเทศบาลเรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์
ไตหย่า มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อกิจกรรมด้านวัฒนธรรม วางแผน
และโครงการในการเผยแพร่วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ใน
ชุมชนที่รับผิดชอบ สนับสนุนและเข้าร่วมหากชุมชนมีการจัดกิจกรรม
ด้านวัฒนธรรมต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอต่อเนื่อง
ศิษยาภิบาลผู้ดูแลใน
อบรมสั่งสอน สอดแทรกคาสอนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาวัฒนธรรม
คริสตจักรนทีธรรม
นามาสู่การปฏิบัติในชีวิตประจาวัน เข้าร่วมกิจกรรมของชาติพันธุ์และมี
ส่วนในการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไตหย่าเมื่อมีโอกาสออกไปพบปะ
บุคคลต่าง ๆ ภายนอก ใส่เสื้อไตหย่าชายที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อการ
เผยแพร่อีกทางหนึ่ง
คณะธรรมกิจของคริสตจักร ด้วยหน้าที่ในการบริหารงานของชุมชนและคริสตจักร จึงต้องมีการ
สนับสนุนและส่งเสริมให้ทากิจกรรมด้านวัฒนธรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

๙๔

๓.๑.๒ บทบาทของสตรีกลุ่มชาติพันธุ์ไตหย่าในการฟื้นฟูอัตลักษณ์วัฒนธรรม
จากการสนทนากลุ่มสตรีไตหย่า ได้ให้ข้อมูลว่า บทบาทของสตรีที่จะทาให้เกิดการฟื้นฟูอัต
ลักษณ์ได้นั้น ต้องมีบทบาทดังนี้
๑) บทบาทที่มีต่อตัวเอง ต้องเริ่มที่ตนเองก่อนในด้านวัฒนธรรมทุกด้าน เช่นภาษา
ตนเองก็ต้องพูดภาษาให้ได้ถูกต้องชัดเจนและใช้สื่อสารกับผู้อื่น การแต่งกาย ต้องมีชุดประจาชาติพันธุ์
ของตนไว้อย่างน้อย ๑ ชุด เพื่อสวมใส่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ มีโอกาสไปร่วม หรือถ้าหากไม่ได้แต่ง
กายในชุดไตหย่า แต่แต่งกายในชุดทั่วไป การสะพายย่ามก็จะเป็นอัตลักษณ์บ่งบอกความเป็นไตหย่าได้
เป็นต้น

ภาพที่ ๖๓ การสะพายย่ามไตหย่าในโอกาสทั่วไป
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย
๒) บทบาทที่มตี ่อครอบครัว สตรีไตหย่าส่วนใหญ่จะทางานในบ้าน เป็นแม่บ้าน
ดังนั้นการที่จะทาให้สมาชิกในครอบครัวได้คุ้นชินและรู้จักวัฒนธรรมของตนเอง โดยที่ต้องเป็นหน้าที่
สาคัญ ต้องพูดคุยภาษาไตหย่ากับลูก ๆ และ สมาชิกในบ้าน ทาอาหารไตหย่าให้ทานแม้ว่าจะไม่บ่อย
นักก็ตามแต่ต้องแนะนาและให้ลูกหลานรู้จัก ทานเป็น เตรียมเสื้ อผ้าเครื่องแต่งกายชุดไตหย่าให้แก่
สมาชิกในบ้านได้สวมใส่ สตรีต้องตระหนักในการนาสมาชิกเข้ าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชาติ
พันธุ์ตนให้มากที่สุด
๓) บทบาทที่มตี ่อกลุ่มชาติพันธุ์ไตหย่า สมาชิกในกลุ่มต้องคานึงไว้ว่า เราไม่สามารถ
อยู่คนเดียวได้ การเกื้อกูลกัน อยู่ ร่วมกันมีการพึ่งพาอาศัยกันช่วยเหลือกันในยามลาบากเป็นสิ่งที่ควร
ตระหนักเนื่องจากสมาชิกไตหย่าส่วนใหญ่เป็นเครือญาติกัน ออกจากเมืองหย่าประเทศจีนเข้ามาอาศัย
อยู่ในประเทศไทยเป็นชุมชนเดียวกัน ดังนั้นเมื่อกลุ่มมีกิจกรรมใดใด จึงควรให้ความร่วมมือและเข้า
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ร่วมอย่างพร้อมเพรียง ให้มีความภูมิใจในชาติพันธุ์ของตน เมื่อออกไปสู่สังคมภายนอกก็ไม่ควรละอาย
ในตัวตนของตนเองแต่กล้าเปิดเผยความเป็นคนไตหย่าอย่างภาคภูมิใจ
๔) บทบาทที่มีต่อชุมชนและสังคม ในอดีตที่ผ่านมา กลุ่มชาติพันธุ์ไตหย่าไม่ค่อยมี
บทบาทในชุมชนมากนักเนื่องจากเป็นชุมชนเล็ก ๆ สมาชิกไม่มาก และเป็นชุมชนคริสเตียนที่แตกต่าง
ด้านความเชื่อกับคนภายนอกในละแวกหมู่บ้าน แต่ระยะเวลาที่อาศัยอยู่มาเนิ่นนานทาให้กลุ่มได้รับ
การยอมรับ จึงมีโอกาสได้ทางานเพื่อสังคมในระดับหมู่บ้าน เทศบาล หรือแม้แต่การประกอบอาชีพรับ
ราชการต่าง ๆ ก็ทาให้ มีความภาคภู มิใจ อีกทั้งเมื่อสังคมเปิดพื้นที่ให้ แก่กลุ่มชาติพันธุ์ได้นาเสนอ
วัฒนธรรมของตน ชาติพันธุ์ ไตหย่าจึงมีโอกาสเข้าร่วมงานในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เกิด
การยอมรับและเผยแพร่วัฒนธรรมของตนออกไปกว้างขวางยิ่งขึ้น
๓.๑.๓ การฟื้นฟูและสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มสตรีชาติพันธุ์ไตหย่า
สตรีกลุ่มชาติพันธุ์ไตหย่าได้ร่วมกันสรุปว่าอัตลักษณ์ที่ต้องการฟื้นฟูมาก ๕ อันดับ ได้แก่ อาหาร การ
แต่งกาย การฟ้อนรา ภาษา และ การรักษาโรค
๓.๒ บทบาทในการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมของกลุ่มสตรี
ชาติพันธุ์ไทยวน บ้านสันกอง ตาบลแม่ไร่ อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
๓.๒.๑ จากการเก็บข้อมูลด้านบทบาทการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
ชาติพันธุไทยวน อัตลักษณ์เหล่านี้สามารถกระทาเป็นรูปธรรมพบว่า ผู้ที่มีบทบาทและ วิธีการฟื้นฟู ดัง
แสดงไว้ในตารางที่ ๘
ตารางที่ ๘ ผู้ที่มีบทบาทและ วิธีการฟื้นฟูอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวน
ผู้ที่มีบทบาท
ผู้ใหญ่บ้าน
(แม่หลวงบ้าน)

เทศบาลตาบล
แม่ไร่
พระสงฆ์วัด

วิธีการฟื้นฟูอัตลักษณ์
มีการอบรมพูดคุยเรื่องการพัฒนาท้องถิ่นของตนถ้าแม่หลวงบ้านไม่มีเวลามาพูดคุยก็
จะมีการประชาสัมพันธ์ในประชาชนได้รู้ถึงเรื่องราวที่ได้เข้าประชุมใหญ่ๆของจังหวัด
หรืออาเภอประชาชนก็จะได้รับข่างสารในส่วนนี้เช่นกันได้รับรู้ถึงสถานการณ์ต่างๆที่
จะมีการพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้นตามทันทุก ๆ เรื่องที่จะมีการปฏิบัติขึ้นโดยส่วนรวม
ร่วมมือร่วมใจกัน
มีโครงการพัฒนาชุมชน ช่วยเหลือด้านผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพมีการเรียนการสอนสาหรับ
ผู้สูงอายุมีวิทยากรมาให้ความรู้แก่ผู้อายุในชุมชนและยังให้มีรายได้ในการทาแต่ละ
กิจกรรมอีกด้วย มีโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นหลักในการพัฒนาชุมชน
มีการให้ความรู้ในส่วนของศาสนาธรรมะการให้มีส่วนร่วมการเข้าวัดเข้าวาแก่เด็กรุ่น
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สันกอง

หลังเยาวชนในอนาคฅเพื่อให้วันรุ่นไม่ลืมวัดวาอารามไม่ลืมที่จะทาดีปฏิบัติตนบน
ศีลธรรมอันดีงามและทางพุทธศาสนา
๓.๒.๒ บทบาทของสตรีกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวนในการฟื้นฟูอัตลักษณ์วัฒนธรรม จาก
การสนทนากลุ่มสตรีไทยวน ได้ให้ข้อมูลว่า บทบาทของสตรีที่จะทาให้เกิดการฟื้นฟู อัตลักษณ์ได้นั้น
ต้องมีบทบาทดังนี้
๑) บทบาทที่มีต่อตัวเอง ต้องเริ่มที่ตนเองก่อนในการทาความดีมีจิตสานึกในตนเอง
ต้องรักษาคาพูดของตนมีการปฏิบัติในสิ่งที่ดี ๆ ไว้ก่อนถึงจะไปสอนหรือไปบอกคนอื่นได้ตนเองต้องทา
ก่อนต้องเริ่มจากตนเองก่อนเสมอในทุก ๆ เรื่องทางด้านวัฒนธรรมไทยวน
๒) บทบาทที่มตี ่อครอบครัว สตรีถือว่ามีบทบาทสาคัญในบ้าน ต้องเป็นผู้ขัดเกลาให้
ลูก ๆ และสมาชิกในครอบครัวได้รู้จักวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ตนเอง สมาชิกในบ้านต้องมีเวลาหันหน้า
คุยกันต้องปรึกษาหารือคุยกันในสิ่งที่ดีต่อครอบครัวของตนเองรักใคร่ปรองดองกันต้องมีเหตุผลทุกครั้ง
ในการพูดคุยซึ่งกันและกันภายในครอบครัวทุกวันต้องคุยสาระทุกข์สุขดิบให้ครอบครัวฟังหรือปัญหา
ต่าง ๆ กับคนในครอบครัวให้มากที่สุด
๓) บทบาทที่มตี ่อกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวน สมาชิกในกลุ่มต้องเคารพและให้เกียรติแก่
ชาติพันธุ์ของตน ชักชวนและร่วมมือกันในการรักษาวัฒนธรรมของตนไว้ เพราะถ้าหากไม่ช่วยกัน วัน
หนึ่งความเป็นไทยวนจะหายไป ไม่มีใครพูดภาษาไทยวนที่ถูกต้อง คาเก่า ๆ ก็ไม่มีใครใช้คนรุ่นใหม่ก็ไม่
รู้จัก ดังนั้นการอยู่ร่วมกัน ต้องมีสัมพันธ์ไมตรีอยู่ในส่วนรวมได้ต้องเข้าร่วมกับคนในชุมชนได้ปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้ของชุมชน
๔) บทบาทที่มีต่อชุมชนและสังคม การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนแม้ว่าส่วนมากจะ
เป็นผู้ใหญ่กับผู้สูงอายุ แต่ก็ยังมีความจาเป็นที่จะต้องวัฒนธรรมที่ดีของชาวไทยวนออกมานาเสนอ
เพื่อให้ชุมชนและคนภายนอกได้รู้จัก แม้ว่าเยาวชนจะไม่ค่อยมีส่วนร่วมเพราะออกไปเรียนหนังสือนอก
หมู่บ้าน ไปอยู่ต่างจังหวัดไม่ค่อยมีเวลากลับมาบ้านก็ตาม แต่การที่ชาวไทยวนยังคงมีกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมของตน ก็จะทาให้มีการรักษาไว้ได้ระดับหนึ่ง
๓.๒.๓ กระบวนการฟื้นฟูและสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มสตรีชาติพันธุ์
ไทยวน สตรีกลุ่มชาติพัน ธุ์ไทยวน ได้ร่วมกันสรุปว่าอัตลักษณ์ที่ต้องการฟื้นฟูมาก ๕ อันดับ ได้แก่
อาหาร การแต่งกาย การฟ้อนรา ภาษา และ การรักษาโรค
๓.๓ บทบาทในการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมของกลุ่มสตรี
ชาติพันธุ์ไทใหญ่ บ้านห้วยน้าขุ่น ตาบลแม่ฟ้าหลวง อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
๓.๓.๑ จากการเก็บข้อมูลด้านบทบาทการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
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ชาติพันธุ์ไทใหญ่ทสี่ ามารถกระทาเป็นรูปธรรมพบว่า ผู้ที่มีบทบาทและ วิธีการฟื้นฟู ดังแสดงไว้ใน
ตารางที่ ๙
ตารางที่ ๙ ผู้ที่มีบทบาทและ วิธีการฟื้นฟูอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่
ผู้ที่มีบทบาท
ผู้ใหญ่บ้าน
(แม่หลวงบ้าน)

องค์การบริหาร
ส่วนตาบล
แม่ฟ้าหลวง
พระสงฆ์
ในวัดห้วยน้าขุ่น

โครงการพัฒนา
ดอยตุง

วิธีการฟื้นฟูอัตลักษณ์
ในชุมชนมีผู้ใหญ่บ้านที่เป็นชาติพันธุ์ไทใหญ่จึงทาให้มีความเข้าใจในความเป็น
ชาติพันธุ์ มีการพยายามส่งเสริมให้นาวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่ออกมาสู่
สายตาคนภายนอกและส่วนตัวแม่หลวงเองก็เป็นแบบอย่างในการใช้ภาษา
การแต่งกาย การร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมของไทใหญ่อยู่เสมอรวมทั้งเป็นผู้
ผลักดันให้ชาติพันธุ์ไทใหญ่ตระหนักและรักในชาติพันธุ์ของตน
มีการทาแผน โครงการ จัดสรรงบประมาณเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมด้าน
วัฒนธรรมของชาวไทใหญ่ ในการทากิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องการฟื้นฟูในแต่ละ
กิจกรรมให้ดีขึ้นและเข้าร่วมกิจกรรมกับชาวบ้านเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพใน
ชุมชนได้
อบรมสั่งสอนให้คนไทใหญ่ทุกช่วงวัยอยู่ในศีลในธรรม รักเผ่าพันธุ์ของตนและ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสงบสุข การที่มีชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นจะทา
ให้เกิดการยอมรับตัวตนและวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่ จึงนามาสู่การฟื้นฟูอัต
ลักษณ์ของตนได้อย่างภาคภูมิใจ และเป็นผู้นาการจัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ
ในชุมชน
เปิดพื้นที่ให้ชาวไทใหญ่ได้เข้าไปทากิจกรรมในพื้นที่ของโครงการไม่ว่าจะเป็น
การขายสินค้าของกลุ่มชาติพันธุ์ การนาเสนออาหารไทใหญ่ให้แก่
บุคคลภายนอกได้รู้จักในช่วงมีการจัดงานต่าง ๆ

๓.๓.๒ บทบาทของสตรีกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ในการฟื้นฟูอัตลักษณ์วัฒนธรรม
จากการสนทนากลุ่มสตรีไทใหญ่ ได้ให้ข้อมูลว่า บทบาทของสตรี ที่จะทาให้เกิดการฟื้นฟูอัต
ลักษณ์ได้นั้น ต้องมีบทบาทดังนี้
๑) บทบาทที่มีต่อตัวเอง ต้องสนใจในด้านศาสนาให้มาก ๆ มาวัดไหว้พระ วันพระก็
มาถือศีล ก่อนนอนสวดมนต์ทาให้เป็นตัวอย่างแก่ลูกหลาน ทาตัวให้เป็นคนดีทาประโยชน์แก่ส่วนรวม
จึงจะเป็นที่นับถือเมื่อทาอะไรก็จะได้รับการยอมรับ พูดอะไรก็มีคนเชื่อฟังให้ความเคารพ
๒) บทบาทที่มตี ่อครอบครัว ให้เวลากับสมาชิกในครอบครัวมีเวลาพูดคุยอบรม
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สั่ งสอนลู ก หลานของตนให้ เป็ น คนดี มี ความพอเพียง ตั้ง อยู่ในศีล ห้ า ถ้าครอบครัว มีความสุ ขสงบ
สมาชิกก็จะมีความประพฤติในทางที่เหมาะสม สตรีในบ้านจึงจะสามารถนาสมาชิกให้ปฏิบัติตนในด้าน
วัฒนธรรมต่าง ๆ ได้อย่างไม่มีปัญหา
๓) บทบาทที่มีต่อกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ ต้องสนับสนุนให้สมาชิกในกลุ่มรักใคร่สามัคคี
กัน รู้ จั กการเผื่ อแผ่ มีน้ าใจ ไม่ดู ถูกดู แคลนผู้ อื่ น ช่ว ยเหลื อ ดู แลซึ่ง กันและกั น เพราะเพื่อนบ้านมี
ความสาคัญทีจ่ ะช่วยในยามทุกข์ยาก หรือในเวลาที่มีเรื่องเดือดร้อน จะทาให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง เมื่อ
ทากิจกรรมใด ๆ ก็จะได้รับความร่วมมือและสามารถแสดงศักยภาพของกลุ่มให้เป็นที่ประจักษ์ได้
๔) บทบาทที่มีต่อชุมชนและสังคม การอยู่ร่วมกับชุมชนไม่ว่ากับคนไทใหญ่ด้วยกัน
หรือคนต่างชาติพันธุ์ ให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ไม่เห็นแก่ตัว แต่ทาสิ่งที่
ดี ๆ ต่อผู้อื่น
๓.๓.๓ กระบวนการฟื้นฟูและสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มสตรีชาติพันธุ์
ไทใหญ่สตรีกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ได้ร่วมกันสรุปว่าอัตลักษณ์ที่ต้องการฟื้นฟูมาก ๕ อันดับ ได้แก่
อาหาร การแต่งกาย การฟ้อนรา ภาษา และ ประเพณี
๓.๔ บทบาทในการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมของกลุ่มสตรี
ชาติพันธุ์ไทลื้อ บ้านห้วยน้าขุ่น ตาบลแม่ฟ้าหลวง อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
๓.๔.๑ จากการเก็บข้อมูลด้านบทบาทการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
ชาติพันธุ์ไทลื้อทีส่ ามารถกระทาเป็นรูปธรรมพบว่า ผู้ที่มีบทบาทและ วิธีการฟื้นฟู ดังแสดงไว้ในตาราง
ที่ ๑๐
ตารางที่ ๑๐ ผู้ที่มีบทบาทและ วิธีการฟื้นฟูอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ
ผู้ที่มีบทบาท
ผู้ใหญ่บ้าน
(พ่อหลวงบ้าน)

วิธีการฟื้นฟูอัตลักษณ์
เป็นผู้ประสานงานให้การช่วยเหลือในการดาเนินเรื่องต่าง ๆ ที่ชุมชนต้องการ
จัดกิจกรรมเพื่อให้งานต่าง ๆ มีความสมบูรณ์ ไม่ติดขัดในเรื่องใด ๆ เช่นการ
ใช้สถานที่ การจัดงบประมาน หรือการขอความร่วมมือให้เข้ามาช่วยในการ
ทากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน แม้ว่าพ่อหลวงจะเป็นชาวลัวะ แต่ก็มีความเข้าใจ
ในวัฒนธรรมไทลื้อเป็นอย่างดีและให้การสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน
องค์การบริหารส่วนตาบล ให้ความช่วยเหลือด้านงบประมานในการฟื้นฟูและร่วมทากิจกรรมต่าง ๆ ใน
แม่ฟ้าหลวง
การปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นไป
พระสงฆ์
ด้วยการที่เจ้าอาวาทเป็นชาวไทลื้อ การเทศน์ธรรมในงานต่าง ๆ จะใช้ภาษา

๙๙

ในวัดห้วยน้าขุ่น
หัวหน้าหมวด
(ผู้ดูแลกลุ่มบ้านย่อย)

ไทลื้อ จึงเป็นการอนุรักษ์ภาษาไทลื้อได้เป็นอย่างดี อีกทั้งท่านยังเป็นผู้นาใน
การทากิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมประเพณีของไทลื้ออยู่เสมอ
เป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับคนในกลุ่มย่อยที่ตนดูแลมากที่สุด เป็นผู้ทาหน้าที่เป็นคน
กลางคอยประสานงานกับ พ่อ หลวงบ้าน ผู้ นาชุม ชนเมื่อ ชุม ชนมีกิ จกรรม
ต่าง ๆ และเป็นผู้รับผิดชอบการขอแรงงานมาช่วยเหลือในกิจ กรรมที่จะจัด
ขึ้นในเสร็จสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ให้ รู้กันอย่างทั่วถึงทุกคน จึงต้องเป็นผู้ที่
เสียสละและทาตัวเป็นแบบอย่างที่ดี

๓.๔.๒ บทบาทของสตรีกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อในการฟื้นฟูอัตลักษณ์วัฒนธรรม
จากการสนทนากลุ่มสตรีไทลื้อ ได้ให้ข้อมูลว่า บทบาทของสตรีที่จะทาให้เกิดการฟื้นฟู
อัตลักษณ์ได้นั้น ต้องมีบทบาทดังนี้
๑) บทบาทที่มีต่อตัวเอง ต้องเริ่มที่ตนเองก่อนด้วยการแต่งกายชุดไทลื้อ เวลามีงาน
สาคัญอะไร จะแต่งกายชุดประจาชาติพันธุ์ ของตนเอง ต้องเริ่มทาที่ตนเองก่อนเป็นอย่างแรกโดยการ
ประกาศตัวว่าเป็นคนไทยลื้อ
๒) บทบาทที่มตี ่อครอบครัว คอยบอกคอยสอนให้ลูกหลานปฏิบัติตนในการเป็นคนดี
ของสังคม สอนเขาให้คนได้รั บรู้ว่าเป็นคนไทยลื้อ ให้ ภูมิใจในเผ่าพันธุ์ของตน และพูดคุยกับคนใน
ครอบครัวด้วยภาษาไทลื้อเสมอ ๆ
๓) บทบาทที่มีต่อกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ สิ่งที่เห็นชัดเจนที่สุดว่าเป็นไทลื้อคือการแต่ง
กาย เมื่อกลุ่มมีกิจกรรมใด ให้ แต่งกายชุดไทยลื้อเข้าร่วม จะเป็นกระบอกเสียงที่ดีทาให้ผู้อื่น มองเห็น
ความเป็นเอกภาพเห็นและดูออกว่าเป็นคนไทยลื้อเด่นชัดจากการแต่งกายในรูปแบบที่เหมือนกันอย่าง
สวยงาม
๔) บทบาทที่มตี ่อชุมชนและสังคม ให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนทั้งในกลุ่มไทลื้อเอง
หรือต่อผู้อื่นอย่างมีน้าใจเป็นแบบอย่างที่ดี เข้าร่ วมงานของชุมชนที่จัดขึ้นไม่เลือกปฏิบัติ แม้จะมีการ
แต่งกายที่แตกต่าง แต่การทากิจกรรมนั้นยึดความสามัคคีและความร่วมมือแก่กันโดยให้ความสาคัญ
กับส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
๓.๔.๓ กระบวนการฟื้นฟูและสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มสตรีชาติพันธุ์
ไทลื้อสตรีกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ ได้ร่วมกันสรุปว่าอัตลักษณ์ที่ต้องการฟื้นฟูมาก ๕ อันดับ ได้แก่ อาหาร
การแต่งกาย การฟ้อนรา ประเพณี และ การทอผ้า
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ตอนที่ ๔ รูปแบบและกระบวนการการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมของ
กลุ่มสตรีชาติพันธุ์ไต-ไทในอาเภอแม่สาย อาเภอแม่จัน และ อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
๔.๑ รูปแบบและกระบวนการการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
จากการจัดกิจกรรมพบปะกันของสตรีทั้ง ๔ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มละ ๑๐ คน โดยแบ่งกลุ่มการ
สนทนากลุ่ม ออกเป็น ๕ กลุ่ม ตามอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ต้องการฟื้นฟูมากที่สุด ๕ ด้าน แต่ละ
กลุ่มมีสมาชิกกลุ่มละ ๘ คน คละกันทั้ง ๔ กลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อร่วมกันแสดงความเห็นด้านรูปแบบการ
ฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมของกลุ่มสตรีชาติพันธุ์ไต-ไท ในอาเภอแม่สาย
อาเภอแม่จัน และ อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ผลการสนทนากลุ่มของแต่ละอัตลักษณ์ ดังนี้
๔.๑.๑ รูปแบบและกระบวนการการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านอาหาร
สตรีทั้ง ๔ กลุ่มชาติพันธุ์ ให้ความเห็นว่า วิธีการฟื้นฟูวัฒนธรรมด้านอาหาร มี ๒ แนวทางคือ
การรักษาแบบดั้งเดิมไว้เพื่อให้รสชาติและการปรุงยังคงเป็นอัตลักษณ์ เพื่อสามารถสอนและบอกต่อ
ให้กับคนรุ่นใหม่ได้ แนวทางที่สองคือ การปรับปรุงของเดิมแต่ให้เหมาะสมกับยุคสมัย เนื่องจากคนใน
สมัยปัจจุบันต้องการความสะดวกรวดเร็ว ดังนั้นการมีเครื่องปรุงเช่นพริกแกงหรือส่วนประกอบอาหาร
สาเร็จรูป ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสาหรับการนามาปรุงอาหาร แม้รสชาติอาจไม่เ หมือนดั้งเดิมทั้งหมด
แต่สามารถทดแทนอาหารต้นฉบับเหล่านั้นได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าสามารถทาอาหารแบบสูตรดั้งเดิมได้ก็
ดีกว่าการปรับปรุงหรือคิดประดิษฐ์อาหารแบบใหม่ที่จะทาให้อัตลักษณ์ด้านอาหารอาจเปลี่ยนแปลง
ไปจนไม่เหลือของเดิมไว้
๔.๑.๒ รูปแบบและกระบวนการการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านแต่งกาย
สตรีทั้ง ๔ กลุ่มชาติพันธุ์ ให้ความเห็นว่า วิธีการฟื้นฟู วัฒนธรรมด้านการแต่งกายสามารถทา
ได้ ๓ รูปแบบ ดังนี้
๑) การรั กษาเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิม ไม่ควรให้ หายไปควรอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่
เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นและรู้จักลักษณะดั้งเดิมแท้จริง เพราะในปัจจุบันเริ่มเหลือน้อยลงมาก
๒) การปรับปรุงเครื่องแต่งกายเดิมให้เหมาะสมกับยุคสมัย เพื่อให้เกิดความสะดวก
ในการสวมใส่ เช่นการประยุกต์จากผ้าซิ่นที่ใช้เวลานุ่งนานและยุ่งยาก มีการปรับให้เป็นผ้าซิ่นสาเร็จรูป
แบบกระโปรงสวมใส่ง่าย ผ้าแต่เดิมที่ใช้แบบหนา ก็ปรับให้บางลงเหมาะกับสภาพอากาศที่ร้อน การ
ดูแลเก็บรักษาง่ายขึ้น ทาให้คนรุ่นใหม่ยอมรับและสวมใส่ แต่อย่างไรก็ตาม การประยุกต์ต้องไม่ทาให้
รูปแบบเดิมผิดเพี้ยนไป ต้องรักษาสีสัน รูปทรง การตกแต่งประดับต่าง ๆ แบบเดิมไว้ให้มากที่สุด
๓) การประดิษฐ์เครื่องแต่งกายแบบใหม่ ด้วยการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพ
ปัจจุบัน เพราะของเก่าดั้งเดิมเริ่มหายาก และมีราคาค่อนข้างแพง จึงควรมีการปรับเปลี่ยนวัสดุที่ใช้
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ทดแทนได้ เช่นการทอผ้าด้วยฝ้ายธรรมชาติไม่มีแล้วเพราะไม่ได้ปลูกฝ้ายเหมือนแต่ก่อน ก็ใช้ฝ้ายที่ซื้อ
จากตลาดมาทอ สะดวกขึ้น ทาให้เลือกสีสันและลวดลายในการทอผ้าได้มากขึ้น
๔.๑.๓ กระบวนการและขั้นตอนในการฟื้นฟูอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรมด้านการ
ฟ้อนรา
สตรีทั้ง ๔ กลุ่มชาติพันธุ์ ให้ความเห็นว่า วิธีการฟื้นฟูวัฒนธรรมด้านการฟ้อนราสามารถทาได้
๓ ทาง ดังนี้
๑) การรักษาการฟ้อนราแบบดั้งเดิม เพื่อให้ความอ่อนช้อยงดงามของท่วงท่าการ
ฟ้อนรายังคงมีให้เห็นเป็นอัตลักษณ์ มีความโดดเด่นที่แตกต่างจากการฟ้อนราของที่อื่น ๆ แม้ว่าจะมี
ความยากแต่หากมีการรวมกลุ่ม การหมั่นฝึกซ้อม โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก ๆ ที่สามารถฝึกได้ง่ายกว่า
ผู้ใหญ่ เป็นการฟื้นฟูและรักษาไว้ได้
๒) การปรับปรุง การฟ้อนราเดิมให้เหมาะสมกับยุคสมัย เป็นการประยุกต์ท่วงท่า
ขึ้นมาใหม่ ให้เหมาะกับจังหวะเพลงที่บรรเลงเร็วขึ้นกว่าเดิม อุปกรณ์ประกอบการฟ้อนราก็มีความ
ทันสมัยมากขึ้นเพราะบางอย่างที่เป็นของเก่าหายากขึ้น รวมทั้งการแต่งกายประกอบการฟ้อนราก็มี
การประยุกต์เนื่องจากวัฒนธรรมใหม่ ๆ ได้เข้ามาปะปนอยู่ในวิถีชีวิตมากขึ้น แต่สิ่งสาคั ญคือยังคง
รักษาความเป็นอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ของตนไว้
๓) การประดิษฐ์การฟ้อนราแบบใหม่ เป็นการปรับเปลี่ยนไปตามสมัยนิยม ทาให้ทุก
กลุ่มวัยโดยเฉพาะวัยรุ่นได้หันมาให้ความสนใจการฟ้อนราของกลุ่มชาติพันธุ์ตนได้ แม้จะมีการคิดท่ารา
ใหม่แต่ยังต้องผสมผสานแบบดั้งเดิมไว้ด้วยเพื่อไม่ให้หลงลืมหรือสูญหายไป
๔.๑.๔ รูปแบบและกระบวนการการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านภาษา
สตรีทั้ง ๔ กลุ่มชาติพันธุ์ให้ความเห็นว่าการฟื้นฟูอัตลักษณ์ด้านภาษา ต้องรักษาภาษาแบบ
ดั้งเดิม เนื่องจากเป็นการป้องกันภาษาที่จะปะปนกับภาษาอื่น ๆ ที่ขณะนี้ก็มีการปะปนอย่างมาก ทา
ให้คาเดิม ๆ เริ่มหายไป จึงต้องให้ผู้เฒ่าผู้แก่ ผู้ใหญ่ พ่อ แม่ ช่วยกันฟื้นฟูภาษาของตน พูดภาษาของ
ตนในบ้าน เป็นแบบอย่างในการใช้ภาษาและสอนลูกหลาน ให้เรียนรู้ภาษาเดิมมากขึ้น ให้ลูก หลาน
กล้าพูดภาษาของตนอย่างไม่อายใคร และควรมีการบันทึกภาษาของตนไว้ในรูปแบบของอักษร หรือ
บันทึกเสียง เพื่อป้องกันการสูญหายได้อีกทางหนึ่ง
๔.๑.๕ รูปแบบและกระบวนการการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านประเพณี
สตรีทั้ง ๔ กลุ่มชาติพันธุ์ ให้ความเห็นว่า วิธีการฟื้นฟูวัฒนธรรมด้านประเพณี ต้องรักษาแก่น
หลักดั้งเดิมของประเพณีไว้ แม้ว่าองค์ประกอบย่อยอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป แต่ความหมายและ
ความสาคัญของแต่ละประเพณีควรมีประวัติความเป็นมา ความสาคัญให้คนรุ่นหลังได้รับทราบ กระแส
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมทุกกลุ่มชาติพันธุ์ไม่สามารถหลี กเลี่ยงได้ แต่การรับสิ่งใหม่เข้ามาต้องมี
การกลั่นกรองและเลือกสรร นามาใช้โดยไม่กระทบกับจุดหมายดั้งเดิมของประเพณีนั้น ๆ

๑๐๒

๔.๒ กระบวนการฟื้นฟูและสืบทอด
กระบวนการฟื้นฟูและสืบทอดมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการทาให้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมคง
อยู่ สิ่งที่ต้องตระหนักถึงกระบวนการฟื้นฟูและสืบทอด สาคัญ ๒ ประการคือ
๔.๒.๑ การมีผู้สืบทอดเพื่อรับช่วงต่อ กลุ่มที่ควรให้ความสนใจในการเข้ามาเป็นผู้สืบ
ทอดคือกลุ่มเด็กและเยาวชน
จากการสั งเกต การจั ดสนทนากลุ่ม และ การสั มภาษณ์ตัวแทนสตรี กลุ่ มชาติพันธุ์ พบว่า
กระบวนการฟื้นฟูและสืบทอด เกิดขึ้นในวิถีการดาเนินชีวิตประจาวันผ่านกระบวนการขัดเกลาทาง
สังคมที่ค่อย ๆ ซึมซับเข้าไปในอยู่ในตัวของลูกหลาน ที่ปรากฏชัดเจนคือ ลูก หลานขณะยังเล็กอยู่ใน
บ้านที่มีพ่อแม่ หรือผู้สูงอายุพูดคุยด้วยภาษาของตน จะสามารถพูดสื่อสารด้วยสาเนียงภาษาแม่ได้
อย่างชัดเจน รวมทั้งการพาเด็กเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มชาติพันธุ์ ทาให้เกิดการยอมรับ ภูมิใจ
และปฏิบัติตามอย่างไม่เคอะเขินหรือละอาย

ภาพที่ ๖๔ การนาเด็ก ๆ ลูกหลานเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย
สิ่งสาคัญอีกด้านหนึ่ งคือการยอมรับตัวตนว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ด้วยการให้เด็กได้เข้าร่ว ม
กิจกรรมที่กลุ่มชาติพันธุ์จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกชุมชน การฝึกปฏิบัติด้านวัฒนธรรมอย่างเป็น
รูปธรรม จัดกิจกรรมที่ทามีการนาเด็กและเยาวชนเข้ามาฝึกฝนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมโดยให้มีส่วนร่ว ม
แสดงในกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับผู้ใหญ่ ทาให้เด็กรุ่นลูก หลานรับการถ่ายทอดความรู้จากผู้ใหญ่ ที่
เชี่ยวชาญจะเป็นตัวอย่างและฝึกสอนด้วยการปฏิบัติจริง ทาให้เด็ก ๆ มีวิชาความรู้ติดตัวที่สามารถ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันและในงานต่าง ๆ ได้ ที่ปรากฏชัดเจน เช่น การเต้นรา การตีกลอง ทาให้เกิด
การเรียนรู้ได้อย่างดี เมื่อมีการไปร่วมงานที่จัดขึ้นโดยภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในและนอกพื้นที่หมู่บ้าน

๑๐๓

ของตน การเปิดโอกาสให้กลุ่มเด็ก ๆ เข้าร่วมด้วยการแต่งกายในชุดชาติพันธุ์ของตน ร่วมการแสดง
เป็นทางหนึ่งที่แสดงออกถึงการประกาศตนและยอมรับความเป็นชาติพันธุ์ของตนอย่างภาคภูมิ

ภาพที่ ๖๕ การให้เด็ก ๆ ลูกหลานไตหย่าแต่งกายไตหย่าเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย

ภาพที่ ๖๖ การฝึกเด็กและเยาวชนสตรีไตหย่าด้านการเต้นราเพื่อแสดงในงานต่าง ๆ
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย

ภาพที่ ๖๗ เด็ก เยาวชน ไทยวน เรียนรู้การตีกลองสะบัดชัยจากผู้ใหญ่ที่ให้การถ่ายทอดความรู้
และทักษะ
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย

๑๐๔

ภาพที่ ๖๘ การฝึกรานกของเยาวชนชาติพันธุ์ไทใหญ่ – ไทลื้อ
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย
๔.๒.๒ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่ภายนอก เป็นกระบวนการฟื้นฟูและสืบทอดที่
สาคัญอีกทางหนึ่งเพราะเป็นการนาวัฒนธรรมออกสู่สายตาประชาชนให้รู้จัก เรียนรู้ เข้าใจวัฒนธรรม
อย่างถูกต้อง และได้ชื่นชมกับสิ่งสวยงามในสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ ทาให้เกิดการบอกต่อ
หรือประชาสัมพันธ์ออกไปในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะทางสื่อสังคมออนไลน์ที่แพร่กระจายไปได้อย่าง
รวดเร็ว ประกอบกับการได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการทาให้เป็นศูนย์
เรียนรู้ชุมชนที่ เปิดกว้างให้ ผู้สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ เป็นการทาให้การเผยแพร่มีความกว้างขวาง
ยิ่งขึ้น

ภาพที่ ๖๙ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนของชาติพันธุ์ไทยวนอยู่ในหมู่บ้านสันกอง ตาบลแม่ไร่ อาเภอแม่จัน
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย

๑๐๕

ภาพที่ ๗๐ ป้ายประชาสัมพันธ์งานประเพณีปอยส่างลองของหมู่บ้านห้วยน้าขุ่น
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย

ภาพที่ ๗๑ การร่วมกิจกรรมต้อนรับตูนบอดี้สแลม (อาทิวราห์ คงมาลัย) วิ่งจาก อาเภอเบตง
จังหวัดยะลา ถึงอาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้ช่วยนักวิจัย

๑๐๖

บทที่ ๕
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง การฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมของกลุ่มสตรีชาติพันธุ์
ไต-ไท ในอาเภอแม่สาย อาเภอแม่จัน อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
เก็บข้อมูลปฐมภูมิด้วยการลงภาคสนามในพื้นที่ศึกษาด้วยวิธีการหลากหลาย ได้แก่ การสังเกตอย่างมี
ส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การสนทนากลุ่ม
และการสั มภาษณ์เชิงลึก จากสตรี กลุ่ มชาติพันธุ์ไต- ไทอาศัยในพื้นที่ ๓ หมู่บ้าน ของ ๓ ตาบล ๓
อาเภอ ในจังหวัดเชียงราย รวม ๗ หมู่บ้าน
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย แบ่งเป็น ๔ ตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมของพื้นที่ศึกษา
ตอนที่ ๒ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไต-ไท ในอาเภอแม่สาย อาเภอแม่จัน
และอาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ตอนที่ ๓ บทบาทในการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมของกลุ่มสตรี
ชาติพันธุ์ไต-ไท ในอาเภอแม่สาย อาเภอแม่จัน และ อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ตอนที่ ๔ รูปแบบและกระบวนการการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรม
ของกลุ่มสตรีชาติพันธุ์ไต-ไท ในอาเภอแม่สาย อาเภอแม่จัน และ อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
รายละเอียดดังนี้
ตอนที่ ๑ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมของพื้นที่ศึกษา
จากการเก็บข้อมูลพบว่าในแต่ละพื้นที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ปรากฏชัดเจนได้แก่
๑.๑ ความหลากหลายของกลุ่มคน ในพื้นที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีทั้งกลุ่มดั้งเดิมและกลุ่มที่มาอยู่
ใหม่ เข้ า มาอยู่ ใ นชุ ม ชนเดี ย วกั น และสามารถอยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งปกติ สุ ข ยอมรั บ และผสมผสาน
วัฒนธรรมของกันและกันได้เป็นอย่างดี
๑.๒ ความหลากหลายทางด้านภาษา ในพื้นที่จะมีการใช้ภาษาตามกลุ่มชาติพันธุ์ของตนใน
การสื่ อสารโดยเฉพาะในครอบครั ว แต่เมื่อออกนอกบ้านจะนิยมใช้ภ าษาไทยกลางสื่ อสารกับคน
ภายนอกกลุ่ม

๑๐๗

ชาติพันธุ์ของตน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก เยาวชนที่ไปเรียนหนังสือ จะใช้ภาษาไทยกลางมากขึ้น
๑.๓ ความหลากหลายทางด้านศาสนา พบว่า พื้นที่ศึกษามีศาสนาหลัก ๆ ๒ ศาสนา ได้แก่
ศาสนาพุทธ และ ศาสนาคริสต์ การนับถือผีและการไหว้เจ้ายังคงมีอยู่บ้าง
๑.๔ ความหลากหลายทางด้ า นวั ฒ นธรรมประเพณี ในแต่ ล ะกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ จ ะมี ก ารจั ด
กิจกรรมตามประเพณีและความเชื่อในศาสนาของตน ด้วยการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันไม่ว่า
จะต่างศาสนาแต่เมื่อมีงานตามวัฒนธรรมประเพณี จะมีการเชื้อเชิญให้มาร่วมงานกันอย่างไม่มีปัญหา
ใดใด โดยเฉพาะงานศพ ถ้าหากทราบก็จะไปร่วมงานไม่ต้องมีบัตรเชิญหรือต้องรอมาบอกกล่าว ด้วย
ความคุ้นเคยเป็นกันเอง จึงแสดงออกด้วยการมีส่วนร่วมทั้งงานสุขและงานโศก
๑.๕ ความหลากหลายด้านการแต่งกาย ในชีวิตประจาวันการแต่งกายของทุกกลุ่มชาติพันธุ์
จะเป็นแบบทั่วไปแยกไม่ออกเป็นกลุ่ มชาติพันธุ์ใด แต่เมื่อมีกิจกรรมตามวัฒนธรรมประเพณี แต่ละ
กลุ่มชาติพันธุ์จะมีการแต่งกายที่เป็นอัตลักษณ์ของตนอย่างพร้อมเพรียง
๑.๖ ความหลากหลายด้านอาชีพ ในปัจจุบันทุกกลุ่มชาติพันธุ์ประกอบอาชีพที่หลากหลาย ไม่
เฉพาะเจาะจงว่าอาชีพใดเป็นของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ขึ้นอยู่ กับความสามารถและโอกาสในการเลือก
อาชีพ แม้จะมีการเปลี่ยนอาชีพเมื่อย้ายถิ่นที่อยู่ หรือมีฐานะทางสังคมดีขึ้น
สามารถสรุปความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมของพื้นที่ศึกษาดังปรากฏ
ไว้ในตารางที่ ๑๑
ตารางที่ ๑๑ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมของพื้นที่ศึกษา
พื้นที่
ศึกษา

กลุ่มชาติพันธุ์
ที่อยู่ร่วมกัน
บ้าน
ไทยวน
น้าบ่อขาว ไทลื้อ
(ไตหย่า) ไทยกลาง
จีนยูนนาน
ลาหู่
อาข่า
ตารางที่ ๑๑ (ต่อ)

ภาษา
ไตหย่า
ไทยเหนือ
(คาเมือง)
ไทยกลาง

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ศาสนา
วัฒนธรรม
ประเพณี
พุทธ
ตามวันสาคัญทาง
คริสต์
ศาสนาคริสต์
ไหว้เจ้า วันไหว้พระจันทร์
วันตรุษจีน
วันเช็งเม้ง
วันสารทจีน

การ
แต่งกาย
แต่งกาย
ตามกลุ่ม
ชาติพันธุ์
ในโอกาส
พิเศษ

อาชีพ
ค้าขาย
เกษตร
ทานา
ทาสวนผัก
ก่อสร้าง
รับจ้าง
ทั่วไป

๑๐๘

พื้นที่
ศึกษา
บ้าน
สันกอง
(ไทยวน)

บ้าน
ห้วยน้า
ขุ่น
(ไทใหญ่
ไทลื้อ)

กลุ่มชาติพันธุ์

ภาษา

จีนยูนนาน
ไทใหญ่ ไท
ลื้อ
ไทยอง ลัวะ
ไทยอีสาน
อาข่า
ไทลื้อ ไทเขิน
จีนยูนนาน
อาข่า
ลาหู่ ลีซอ

ไทยเหนือ
(คาเมือง)
อาข่า
ไทยกลาง

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ศาสนา
วัฒนธรรม
ประเพณี
พุทธ
ตามวันสาคัญ
คริสต์
ทางศาสนา
นับถือผีปู่ย่า พุทธ
งานกินข้าว
ใหม่

ไทใหญ่
พุทธ
ไทลี้อ ลัวะ ผี
ไทยเหนือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ไทยกลาง

ตามวันสาคัญ
ทางศาสนา
พุทธ
ปอยออกหว่า
ปอยส่างลอง

การ
แต่งกาย
แต่งกาย
ตามกลุ่ม
ชาติพันธุ์
ในโอกาส
พิเศษ

อาชีพ
ก่อสร้าง
รับจ้างทั่วไป

ค้าขาย

ชุดไทใหญ่ รับจ้างทั่วไป
ก่อสร้าง
ไทลื้อ
ค้าขาย
สะพาย
ย่าม

ตอนที่ ๒ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไต-ไท ในอาเภอแม่สาย อาเภอแม่จัน และ
อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
๒.๑ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไตหย่า
ชาติพันธุ์ไตหย่าในชุมชนบ้านน้าบ่อขาว มีวัฒนธรรมปรากฏเป็นอัตลักษณ์ ดังนี้
๒.๑.๑ ด้านภาษาที่ยังคงมีภาษาพูดเป็นของตัวเองและยังคงใช้ในกลุ่มผู้สูงวัย
๒.๑.๒ ด้านอาหาร ยังคงปรุงและรับประทานกันในชีวิตประจาวันได้แก่ การหุงผัก
เนื้อปาดมัน หลู่ส้ม ขุมไก่
๒.๑.๓ ด้านการแต่งกาย ที่ชุดแต่งกายจะมีเอกลักษณ์โดยเฉพาะในกลุ่มสตรีที่จะมี
สีสันสวยงามด้วยริ้วผ้าสีต่าง ๆ และมีผ้าซิ่นเฉียงไปทางขวา มีหมวกกุบคล้ายจานดาวเทียมโดดเด่น
๒.๑.๔ ด้านการรักษาโรค ที่ยังคงมีการรักษาด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิมเช่นกัวซา เมื่อมี
อาการปวดเมื่อยตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
๒.๑.๕ ด้านประเพณี จะมีประเพณีที่เกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์ ได้แก่ วันถวาย
ขอบพระคุณพระเจ้า วันอีสเตอร์ วันขอพระพร และวันคริสตมาส

๑๐๙

๒.๑.๖ ด้านการเต้นรา เริ่มแรกโดยเยาวชนได้คิดท่าราที่เข้ากับเสียงเพลงและได้
ฝึกหัดเต้นราเพื่อนาไปแสดงในงานชาติพันธุ์ ต่อมากลุ่มสตรีได้มีการฝึกหัดเต้นรา ที่นาเพลงและท่ารา
มาจากผู้ที่ไปเยือนเมืองหย่าได้ซื้อซีดี วีดีโอ นามาเปิดฝึกหัดจนสามารถนาไปแสดงในงานต่าง ๆ ได้
๒.๑.๗ ด้านการทอเสื่อ ที่ถูกเรียกว่าเสื่อไตหย่า เนื่องจากชาวไตหย่าเป็นผู้นาหัวเสื่อ
มาจากประเทศจีนเข้ามาในประเทศไทยและได้นามาปลูกในชุมชนที่อาศัยอยู่จนแพร่หลายเป็นพืช
เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายในปัจจุบัน
๒.๒ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวน
ชาติพันธุ์ไทยวนในชุมชนบ้านสันกอง มีวัฒนธรรมปรากฏเป็นอัตลักษณ์ ดังนี้
๒.๑.๑ ด้านภาษาที่ใช้ภาษาพื้นเมืองกันในชีวิตประจาวันมีตัวเขียนแต่ผู้ที่เขียนได้มี
จานวนน้อย เด็กและวัยรุ่นจะนิยมใช้ภาษาไทยกลางมากขึ้น
๒.๑.๒ ด้านอาหาร แบ่งเป็นอาหารที่รับประทานในชีวิตประจาวัน ได้แก่ อาหาร
จาพวกแกง ที่มีหลากหลาย เช่น แกงหน่อไม้ แกงตูน แกงผักกาด แกงผักบุ้ง แกงถั่วฝักยาว จอผักกาด
เป็นต้นส่วนอาหารที่ใช้ในพิธีกรรมต่าง ๆ ได้แก่ น้าพริกตาแดง แกงแค ต้มจืด แกงหยวก แกงฮังเล จะ
นิยมรับประทานในงานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ งานศพ ส่วนแกงขนุนจะนิยมรับประทานในช่วงวัน
สงกรานต์
๒.๑.๓ ด้านการแต่งกาย กลุ่มสตรีวัยกลางคนและผู้สูงอายุยังคงนุ่งผ้าซิ่นยาวกรอม
เท้า สวมเสื้ อคอจี น ผู้ช ายใส่ เสื้ อสี ขาว เสื้ อคอปก สวมกางเกงขาโย่ง ส่ วนกลุ่ มวัยรุ่น ปัจจุบัน สวม
กางเกงขายาว หรือกางเกงขาสั้นตามสมัยนิยม
๒.๑.๔ ด้านการรักษา ในอดีตจะใช้สมุนไพรที่หาได้ตามบ้านเรือนมารักษาโรคต่าง ๆ
รักษาแบบพื้น บ้าน ในปัจ จุบัน นี้การรักษาโรคนิยมไปซื้อยาของแพทย์ แผนปัจจุบัน มารับประทาน
บางครั้งก็ใช้ยาของแพทย์และสมุนไพรพื้นบ้านควบคู่กัน
๒.๒.๕ ความเชื่อ ศาสนา ชาวไทยวนบ้านสันกองยังคงรักษาความเชื่อในพุทธศาสนา
ไว้อย่างมั่นคง ยังคงมีการทาบุญตักบาตร เข้าวัดฟังธรรมในวันพระและวันสาคัญอยู่เสมอ
๒.๒.๖ ประเพณี ของหมู่บ้านสันกองส่วนใหญ่จัดตามวันสาคัญทางศาสนาพุทธ จะมี
การนาดนตรี และการแสดงต่าง ๆ เข้ามาร่วมเพื่อให้งานสนุกครึกครื้น
๒.๒.๗ ดนตรี และการฟ้อนรา ในกลุ่มผู้สูงอายุชายยังคงมีการรวมกลุ่มกันเล่น
ดนตรีพื้นเมืองประเภทสะล้อ ซอ ซึง ในกลุ่มผู้หญิงจะมีการฟ้อนเล็บแบบดั้งเดิมที่มีความอ่อนช้อย
สวยงาม และยังคงมีการฟ้อนเทียน ฟ้อนสาวไหม
๒.๒.๘ การจักสานและสิ่งประดิษฐ์ เป็นภูมิปัญญาที่ปรากฏในกลุ่มชาวไทยวนชุมชน

๑๑๐

บ้านสันกองเพื่อจักสานสิ่งของต่าง ๆ ใช้ในชีวิตประจาวัน จนสามารถสร้างเป็นรายได้ให้แก่ครอบครัว
ได้
๒.๓ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่
ชาติพันธุ์ไทใหญ่ในชุมชนบ้านห้วยน้าขุ่น มีวัฒนธรรมปรากฏเป็นอัตลักษณ์ ดังนี้
๒.๓.๑ ด้านภาษาที่ใช้ภาษาไทใหญ่กันในชีวิตประจาวันแต่ถ้าออกนอกบ้านเมื่อ
พบปะกับคนต่างชาติพันธุ์จะนิยมพูดภาษาไทยเหนือหรือคาเมืองแทน
๒.๓.๒ ด้ า นอาหาร ที่ เ ป็ น อั ต ลั ก ษณ์ ข องชาวไทใหญ่ แ ละยั ง คงรั บ ประทานใน
ชีวิตประจาวัน ได้แก่ น้าพริกถั่วเน่า ปลาอบ แกงเนื้อไก่ข้าวเหลือง ข้าวส้ม เป็นต้น
๒.๓.๓ ด้านการแต่งกาย ผู้หญิงชาวไทใหญ่ในกลุ่มผู้ใหญ่ถึงผู้สูงวัยจะนิยมใส่ผ้าถุง
เสื้อหน้าปัด ส่วนผู้ชายจะใส่กางเกง ขายาว เสื้อผ้าทอ สะพายย่าม มีผ้าโพกหัว
๒.๓.๔ ความเชื่อ ชาวไทใหญ่ยังคงมีความเชื่อในด้านที่เกี่ยวข้องกับภูตผี และสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ได้แก่ การส่งเคราะห์ การเรียกขวัญ การจุดเทียนประจาวันเกิด และการสืบชะตา
๒.๓.๕ ประเพณีที่ยังคงปฏิบัติสืบต่อกันมา มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ได้แก่
ปอยส่างลองหรืองานบวชลูกแก้วนั้นเป็นพิธีการเฉลิมฉลองของการบรรพชาสามเณร ปอยออกหว่า
(ออกพรรษา) จะมีพิธีแห่ต้นเทียน (หรือเรียกอีกชื่อว่าต้นเกี๊ยะ) และมีการละเล่นพื้นบ้านต่าง ๆ
มากมาย การสรงน้าพระ และประเพณีรดน้าดาหัว
๒.๓.๖ ดนตรี ยังคงมีการเล่น ตะลอ ระนาด กล้องมองเซิง ฉาบ แฉง เป็นเครื่อง
ดนตรีที่สร้างขึน้ เพื่อเล่นในการประกอบพิธีต่าง ๆ หรือเล่นเพื่อความบันเทิง การขับร้องมีการร้องเพลง
ที่เป็นการร้องโต้ตอบกันของหนุ่มสาว และการฟ้อนรา ยังคงมีการ ฟ้อนมองเซิง ราวงไทใหญ่ รานก
ราโต
๒.๔ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ
ชาติพันธุ์ไทลื้อในชุมชนบ้านห้วยน้าขุ่น มีวัฒนธรรมปรากฏเป็นอัตลักษณ์ ดังนี้
๒.๔.๑ ด้านภาษาที่มีสาเนียงคล้ายภาษาไทใหญ่ ยังคงใช้ในชีวิตประจาวันแต่ถ้าออก
นอกบ้านเมื่อพบปะกับคนต่างชาติพันธุ์จะนิยมพูดภาษาไทยกลาง หรือภาษาไทยเหนือแทน
๒.๔.๒ ด้านอาหารในชีวิตประจาวั น ของชาวไทลื้ อจะเป็ นอาหารที่ห าได้มาจาก
ธรรมชาติในการนามาปรุงเช่น แกงหน่อส้มที่จะดองหน่อไม้ไว้เอง ข้าวแลงฟืน น้าพริกถั่วเน่าอุก
แกงกระด้าง และยาหนัง เป็นต้น

๑๑๑

๒.๔.๓ ด้านการแต่งกาย ผู้หญิงชาวไทลื้อจะสวมใส่ เสื้อผ้าฝ้ายแบบไทลื้อ มีกระดุม
ปิดด้านหน้า ใส่ผ้าถุงลายประจาของไทลื้อ เกล้าผมและอาจติดดอกไม้ตกแต่งบริเวณผมที่เกล้า ส่วน
ผู้ชายสวมใส่กางเกงผ้าฝ้าย เสื้อม่อฮ่อม หรือเสื้อผ้าฝ้ายที่มีสีสันหลากหลาย สะพายถุงย่าม
๒.๔.๔ การรักษาโรค ในอดีต มียาประเภทสมุนไพรกินช่วยบรรเทาอาการปวดได้
แต่ในปัจจุบัน เมื่อเจ็บป่วนส่วนใหญ่จะไปพบแพทย์ตามสถานีอนามัย หรือ ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ
แทน
๒.๔.๕ ความเชื่อ ศาสนา ชาวไทลื้อที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา เข้าวัด
ทาบุญเป็นประจา ในวันพระโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งชายหญิงจะไปนอนวัด
ถือศีลกันเป็นประจา ในด้านความเชื่อก็ยังมีการฮ้องขวัญ และการเลี้ยงผีเจ้า
๒.๔.๖ จารีต-ประเพณีจะเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาที่ปฏิบัติกันตามปฏิทินตลอดปีโดย
ประเพณีสาคัญที่เป็นกิจกรรมใหญ่ของครอบครัวและคนในชุมชนได้แก่ ปอยส่างลอง การโยนหมาก
กอน และ ปอยออกหว่า (ออกพรรษา)
๒.๔.๗ ดนตรี การขับร้องและการฟ้อนรา การขับร้องของชาวไทลื้อเรียกว่าขับลื้อจะ
มีการเป่าขลุ่ยให้จังหวะน่าฟังยิ่งขึ้น ด้านการฟ้อนรา ยังคงมีการรามองเซิง ราดาบ รากลองยาว ราวี
หรือราพัด และการราวง ย้อนยุคที่มีความสนุกครึกครื้น
เมื่อสรุปอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของสตรีทั้ง ๔ กลุ่มชาติพันธุ์ ที่ปรากฏอยู่ และต้องการฟื้นฟู
มากที่สุด ๕ อันดับ สามารถสรุป ดังแสดงไว้ในตารางที่ ๑๒
ตารางที่ ๑๒ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของสตรีทั้ง ๔ กลุ่มชาติพันธุ์ต้องการฟื้นฟูมากที่สุด
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
อาหาร
การแต่งกาย
การฟ้อนรา
ภาษา
การรักษาโรค
ประเพณี/ศาสนา
การทอผ้า

ไตหย่า
/
/
/
/
/
-

กลุ่มชาติพันธุ์
ไทยวน
ไทใหญ่
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
-

ไทลื้อ
/
/
/
/
/
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ตอนที่ ๓ บทบาทในการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมของกลุ่มสตรีชาติ
พันธุ์ไต-ไท ในอาเภอแม่สาย อาเภอแม่จัน และ อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
๓.๑ บุคคลภายนอกกลุ่ม ที่มีบทบาทในการฟื้นฟูอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ให้เห็นเป็น
รูปธรรมได้สาเร็จ จากผลการวิจัยพบว่า คือบุคคลผู้ที่อยู่ใกล้ชิด มีความเกี่ยวข้องและมีศักยภาพในการ
ผลักดันให้เกิดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่าง ๆ สามารถสรุปได้ดังนี้
๓.๑.๑ ผู้ใหญ่บ้าน เนื่องจากใกล้ชิดกับลูกบ้านไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มใดก็
ตาม ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ที่เอาใจใส่ลูกบ้านด้านสารทุกข์สุกดิบ การช่วยส่งเสริมงานของชาติพันธุ์ เป็น
ภารกิจของหมู่บ้านด้านหนึ่งเช่นกัน อีกทั้งผู้ใหญ่บ้านเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยจึงมีความเข้าใจใน
วัฒนธรรมของตน และพร้อมสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน
๓.๑.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่องค์การบริหารส่วนตาบล และ เทศบาล
ตาบล ที่ปกครองประชาชนในพื้นที่ มีการทาประชาคม ทาแผนโครงการและจัดสรรงบประมาณตามที่
ประชาชนในพื้นที่ต้องการ ดังนั้นเมื่อกลุ่มชาติพันธุ์เสนอโครงการด้านวัฒนธรรมได้รับการเสนอเข้า
แผนและได้รับงบประมาณสนับสนุน จึงทาให้การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ประสบความสาเร็จ เป็นการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของหน่วยงานอีกทางหนึ่งด้วย
๓.๑.๓ ผู้นาทางศาสนา ได้แก่ เจ้าอาวาส และพระสงฆ์ในศาสนาพุทธ และ ศิษยาภิ
บาลในศาสนาคริสต์ ที่เป็นผู้อบรมด้านจริยธรรม ใช้คาสอนของศาสนาในการขัดเกลาให้ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นคนดี มีความภูมิใจในชาติกาเนิด และรักเผ่าพันธุ์ของตน อีกทั้งยังเป็นผู้นาในการจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในแต่ละหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี ทาให้กิจกรรมที่
จัดประสบความสาเร็จ
๓.๑.๔ หน่วยงาน องค์กรเอกชนที่อยู่ในพื้นที่ เข้ามามีบทบาทในการหนุนเสริม หรือ
ให้ โ อกาสในการที่กลุ่ มชาติพัน ธุ์จ ะนาวัฒ นธรรมของตนเสนอต่อสายตาบุคคลภายนอก ด้ว ยการ
สนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ ตามลักษณะของหน่วยงาน
๓.๒ บุ ค คลภายในกลุ่ม นั บ ว่ า เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการฟื้ น ฟู อั ต ลั ก ษณ์ ท าง
วัฒ นธรรมของกลุ่ มชาติพัน ธุ์ ในการศึกษาครั้งนี้มุ่งที่บทบาทของสตรีกลุ่มชาติพันธุ์ สามารถสรุป
บทบาทของสตรีกลุ่มชาติพันธุ์ในการฟื้นฟูอัตลักษณ์วัฒนธรรม ได้ดังนี้
๓.๒.๑ บทบาทที่ มีต่ อตั ว เอง ต้ องเริ่ มที่ ตนเองก่ อนในด้า นวั ฒ นธรรมทุก ด้า น มี
จิตสานึกในตนเอง กล้าประกาศตัวว่าเป็นชาติพันธุ์ และทาตัวให้เป็นคนดีทาประโยชน์แก่ส่วนรวม จึง
จะเป็นที่นับถือเมื่อทาอะไรก็จะได้รับการยอมรับ พูดอะไรก็มีคนเชื่อฟังให้ความเคารพ
๓.๒.๒ บทบาทที่มีต่อครอบครัว สตรีกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนใหญ่จะใช้เวลาส่วนใหญ่
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ทางานในบ้าน เป็นแม่บ้าน มีหน้าที่สาคัญคือการขัดเกลาให้ลูก ๆ และสมาชิกในครอบครัวได้รู้จัก คุ้น
ชินวัฒนธรรมรับรู้และภูมิใจในเผ่าพันธุ์ของตน รวมทั้งการอบรมสั่ง สอนลูกหลานของตนให้ปฏิบัติตน
ในการเป็นคนดีของสังคม เพื่อให้อยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข
๓.๒.๓ บทบาทที่มีต่อกลุ่มชาติพันธุ์ สมาชิกในกลุ่ มต้องคานึงถึงความเป็นเครือญาติ
กันการอยู่ร่วมกันพึ่งพาอาศัยกันช่วยเหลือกันในยามลาบาก รักใคร่สามัคคี รู้จักการเผื่อแผ่ มีน้าใจ ไม่
ดูถูกดูแคลนผู้อื่นเคารพและให้เกียรติแก่ชาติพันธุ์ของตน ด้านกิจกรรมต่าง ๆ ต้องมีสัมพันธ์ไมตรีกับ
ส่วนรวม ให้ความร่วมมือชักชวนและร่วมมือกันในการรักษาวัฒนธรรมของตนไว้อย่างพร้อมเพรียง จะ
ทาให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง เมื่อทากิจกรรมใด ๆ ก็จะได้รับความร่วมมือและสามารถแสดงศักยภาพของ
กลุ่มให้เป็นที่ประจักษ์ เมื่อออกไปสู่สังคมภายนอกก็ไม่ควรละอายในตัวตนของตนเองแต่กล้าเปิดเผย
อย่างภาคภูมิใจ
๓.๒.๔ บทบาทที่มีต่อชุมชนและสังคม แม้ว่าในอดีต กลุ่มชาติพันธุ์ไม่ค่อยมีบทบาท
ในชุมชนมากนักเนื่องจากการเข้ามาอยู่ใหม่เป็นเพียงกลุ่มเล็ก ๆ มีสมาชิกไม่มาก แต่ปัจจุบันกลุ่มชาติ
พันธุ์มีจานวนเพิ่มขึ้นและได้รับการยอมรับจากสังคม อีกทั้ง สังคมเปิดโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
มีพื้นที่ทางสังคมให้นาวัฒนธรรมเสนอต่อสาธารณะมากขึ้น จึงมีโอกาสได้ทางานเพื่อสังคมในระดับ
หมู่บ้าน ระดับท้องถิ่น จนถึงระดับประเทศ ทาให้มีความภาคภูมิใจกล้าเผยแพร่วัฒนธรรมของตน
ออกไปกว้างขวางยิ่งขึ้นและได้รวมกลุ่มกันฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเอง
ตอนที่ ๔ รูปแบบและกระบวนการการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมของ
กลุ่มสตรีชาติพันธุ์ไต-ไทในอาเภอแม่สาย อาเภอแม่จัน และ อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
๔.๑ จากการที่สตรีกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้ง ๔ กลุ่ม ได้ร่วมกันสรุปว่าอัตลักษณ์ที่ต้องการฟื้นฟูมาก
๕ อันดับ ได้แก่ อาหาร การแต่งกาย การฟ้อนรา ภาษา และ ประเพณี โดยมีรูปแบบและกระบวนการ
ฟื้นฟู ๓ รูปแบบคือ การรักษาแบบดั้งเดิม การปรับปรุงให้เหมาะสมกับยุคสมัย และ การประดิษฐ์
แบบใหม่ สรุปไว้ดังแสดงไว้ในตารางที่ ๑๓
ตารางที่ ๑๓ รูปแบบและกระบวนการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
รูปแบบและกระบวนการฟื้นฟู
อัตลักษณ์
การรักษาแบบดั้งเดิม
การปรับปรุงให้
การประดิษฐ์แบบใหม่
ทางวัฒนธรรม
เหมาะสมกับยุคสมัย
อาหาร
๑. เพื่อให้รสชาติและการปรุง ๑. เพื่ อ ความสะดวก ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ย เ พ ร า ะ
ยังคงเป็นอัตลักษณ์
รวดเร็ว
อาหารแบบดั้ ง เดิ ม มี
๒. เพื่อสามารถสอนและบอก ๒. ส าม า รถ ท ดแ ท น รสชาติ อ ร่ อ ยเป็ น อั ต
ต่อให้กับคนรุ่นใหม่ได้
อาหารต้นฉบับได้
ลักษณ์
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ตารางที่ ๑๓ (ต่อ)
อัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม
การแต่งกาย

รูปแบบและกระบวนการฟื้นฟู
การรักษาแบบดั้งเดิม
การปรับปรุงให้เหมาะสม
กับยุคสมัย
ไม่ควรให้หายไปควรอนุรักษ์ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสะดวก
ไว้ให้คงอยู่ เพื่อให้คนรุ่นหลัง ในการสวมใส่ เ หมาะกั บ
ได้ เ ห็ น และรู้ จั ก ลั ก ษณะ สภาพอากาศ การดู แ ล
ดั้ ง เดิ ม แท้ จ ริ ง เพราะใน เก็บรักษา และ ทาให้คน
ปัจจุบันเริ่มเหลือน้อยลงมาก รุ่นใหม่ยอมรับ

การฟ้อนรา

เพื่ อ รั ก ษาความอ่ อ นช้ อ ย
งดงามของท่ ว งท่ าการฟ้อ น
ราให้มีความโดดเด่นเป็น
อัตลักษณ์

ภาษา

ต้องรักษาภาษาแบบดั้งเดิม
เนื่องจากเป็นการป้องกัน
ภาษาที่จะปะปนกับภาษา
อื่น ๆ ที่ขณะนี้ก็มีการปะปน
อย่างมาก ทาให้คาเดิม ๆ
เริ่มหายไป
ต้ อ งรั ก ษาแก่ น หลั ก ดั้ ง เดิ ม
ข อ ง ป ร ะ เ พ ณี ไ ว้ แ ม้ ว่ า
องค์ประกอบย่อยอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไป

ประเพณี

เป็นการประยุกต์ ท่ว งท่ า
ขึ้ น มาใหม่ ให้ เ หมาะกั บ
จังหวะเพลงที่บรรเลงเร็ว
ขึ้ น ก ว่ า เ ดิ ม ต า ม
วัฒนธรรมใหม่ ๆ ที่เข้ามา
ปะปนอยู่ ใ นวิ ถี ชี วิ ต แต่
ยัง คงรั ก ษาความเป็ น อั ต
ลักษณ์
ชาติพันธุ์ไว้

การประดิษฐ์แบบใหม่
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ
สภาพปั จจุ บั น เพราะของ
เก่าดั้งเดิมเริ่มหายาก และมี
ราคาแพง จึ ง ควรมี ก าร
ป รั บ เ ป ลี่ ย น วั ส ดุ ที่ ใ ช้
ทดแทนได้
เป็นการปรับเปลี่ยนไปตาม
สมัยนิยม ทาให้ทุกกลุ่ มวัย
โดยเฉพาะวัยรุ่นได้หันมาให้
ความสนใจการฟ้อนราของ
กลุ่ม
ช า ติ พั น ธุ์ ต น ด้ ว ย ก า ร
ผสมผสานแบบดั้งเดิมเพื่อ
ไม่ให้หลงลืม

-

-

การรับสิ่งใหม่เข้ามาต้องมี
ก า ร ก ลั่ น ก ร อ ง แ ล ะ
เลือกสรร นามาใช้โดยไม่
ก ร ะ ท บ กั บ จุ ด ห ม า ย
ดั้งเดิมของประเพณี

-

๑๑๕

๔.๒ กระบวนการฟื้นฟูและสืบทอด
กระบวนการฟื้นฟูและสืบทอด ที่ทาให้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมคงอยู่ ต้องตระหนักถึง สิ่ง
สาคัญ ๒ ประการคือ ๑) การมีผู้สืบทอดเพื่อรับช่วงต่อ โดยเกิดขึ้นในวิถีการดาเนินชีวิ ตประจาวัน
ผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคมและการพาเด็กเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มชาติพันธุ์ ทาให้เกิด
การยอมรั บ ภูมิใจและปฏิบัติตามอย่างไม่เคอะเขินหรือละอาย ๒) การเผยแพร่ประชาสั มพันธ์สู่
ภายนอก เพื่อให้ประชาชนรู้จัก เรียนรู้ เข้าใจวัฒนธรรมอย่างถูกต้อง การประชาสัมพันธ์ออกไปใน
รูปแบบต่าง ๆ และการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นการทาให้การเผยแพร่มีความ
กว้างขวางยิ่งขึ้น
อภิปรายผลการวิจัย
ข้อค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นสาคัญที่ทาให้การฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมใน
สังคมพหุวัฒนธรรมของกลุ่มสตรีชาติพันธุ์ไต-ไท ในอาเภอแม่สาย อาเภอแม่จัน อาเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย ผู้วิจัยจึงอภิปรายผล ด้านบทบาทของสตรีในการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และ
รูปแบบและกระบวนการการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรม ดังนี้
บทบาทของสตรีในการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม จากการวิจัยพบว่า สตรีกลุ่มชาติพันธุ์
ทั้ง ๔ กลุ่ม เป็นผู้มีบทบาทสาคัญในด้านนี้อย่างยิ่ง โดยเริ่มตั้งแต่บทบาทต่อตัวเองที่รู้ว่าตนเองเป็นใคร
มีความสามารถในด้านไหน ต้องเริ่มที่ตนเองก่อนในด้านวัฒนธรรมทุกด้าน มีจิตสานึกในตนเอง กล้า
ประกาศตัวว่าเป็นชาติพันธุ์ และทาตัวให้เป็นคนดีทาประโยชน์แก่ส่วนรวม จึงจะเป็นที่ นับถือให้ความ
เคารพ เมื่อออกไปร่วมทากิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคมแทนบุรุษที่ส่วนใหญ่มีหน้าที่ประจาในการทามาหา
เลี้ยงครอบครัว จึงทาให้บุรุษไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มากนัก อีกทั้งในปัจจุบันสิ ทธิสตรีได้รับ
การยอมรับมากขึ้นแม้แต่ในกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งในอดีตเพศชายจะเป็นผู้มีอานาจในครอบครัวมากกว่าเพศ
หญิง แต่ ณ เวลานี้เป็นที่ยอมรับว่าเพศหญิงสามารถทาหน้าที่ และมีบทบาททางสังคมได้ดีไม่ด้อยกว่า
ชาย ดังที่ เย็นจิตร ถิ่นขาม (๒๕๕๙)ได้กล่าวถึง แนวคิดสตรีสายวัฒนธรรม (Cultural Feminism)
เชื่อว่าคุณลักษณะที่เป็นหญิงนั้นดีกว่าชาย ไม่ด้อยกว่าเหมือนในอดีต เพราะผู้หญิงมีคุณลักษณะที่
น่าชื่นชมในด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การเอาใจใส่ดูแล มีความอ่อนโยน ไม่ก้าวร้าว และรักสันติ อีกทั้ง
กลุ่มสตรีชาติพันธุ์มีความตระหนักว่าการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมนั้นต้องเริ่มที่บทบาทที่มีต่อ
ตัวเองในการยอมรับความเป็นชาติพันธุ์ของตนก่อน ตราบใดก็ตามหากตนเองยังไม่มีการยอมรับความ
เป็นตัวตน หรือรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของตนก่อน การที่จะเริ่มต้นฟื้นฟูอัตลักษณ์ของตนย่อม
เป็นไปได้ยากอย่างยิ่งหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ดังคากล่าวของ นิโคลัส แทป (อ้างถึงใน ยศ สันต
สมบั ติ . ๒๕๔๔) ที่ ว่ า “เราควรมองอั ต ลั ก ษณ์ ท างชาติ พั น ธุ์ ในลั ก ษณะที่ เ ป็ น จิ ต ส านึ ก ทาง
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ประวัติศาสตร์ เพราะ กลุ่มชาติพันธุ์ใดกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งจะนิยามอัตลักษณ์ของตนเองอย่างไรมาจาก
การท าความเข้าใจเกี่ ย วกับ อัตลั กษณ์ ทางชาติพั นธุ์ข องตนที่ ควรเริ่ มต้น จากการศึ กษาส านึ กทาง
ประวัติศาสตร์ของตนก่อน
บทบาทต่อมาคือ บทบาทที่มีต่อครอบครัว ที่ตนเองต้องทาหน้าที่ขัดเกลาสมาชิกในครอบครัว
ด้ า นวั ฒ นธรรมของตนเอง ที่ ส ตรี ไ ด้ น าสมาชิ ก ให้ เ รี ย นรู้ วั ฒ นธรรมของตนอย่ า งเป็ น ปกติ ใ นวิ ถี
ชีวิตประจาวัน ด้วยการใช้ภาษาของตนสื่อสารกันในบ้าน การทาอาหารให้รับประทานจนคุ้นชิน การ
อบรมสั่งสอนด้านความเชื่อในศาสนา และด้านต่าง ๆ ที่ทาให้สมาชิกในครอบครัวเกิดการซึมซับรับ
และผูกพันวัฒนธรรมของตน รวมทั้งบทบาทที่มีต่อกลุ่มชาติพันธุ์ ที่ต้องไม่ละเลยกลุ่มของตนแต่ต้ อง
ช่วยทาให้กลุ่มชาติพันธุ์ของตนเข้มแข็ง เมื่ออยู่ร่วมกันในชุมชน มีโอกาสทากิจกรรมทางสังคม ต้อง
ตระหนักถึงบทบาทที่มีต่อชุมชนและสังคม ต้องเป็นแบบอย่างให้เป็นที่ยอมรับ วัฒนธรรมของกลุ่ม
ชาติพันธุ์จึงสามารถขยายออกไปสู่ภายนอกอย่างภาคภูมิ ดังที่ผ่านมา สตรีทั้ง ๔ กลุ่มชาติพันธุ์ ได้มี
การรวมกลุ่มกันเพื่อทากิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านอาชีพเสริม การเต้นรา - ฟ้อนรา การร่วมงาน
กับทางภาครัฐ ที่ไปกันเป็นหมู่คณะ แสดงออกถึงศักยภาพกลุ่มของตนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะชน
สอดคล้องกับแนวคิดของยุพิน แสงศรีจันทร์ (๒๕๕๓) ที่กล่าวถึงบทบาทของสตรีในยุคปัจจุบัน ถือว่ามี
ความสาคัญในการพัฒนาประเทศอย่างมาก เพราะสตรีเป็นอีกหนึ่งพลังในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เศรษฐกิจ สังคม ด้วยภาระหน้าที่ทุกสิ่งอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการทางานในบ้านหรือนอกบ้าน โอกาส
ได้ รั บ การศึ ก ษาสู ง ขึ้ น สภาพสั ง คมและวั ฒ นธรรมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป สตรี มี ค วามต้ อ งการที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงสถานภาพและบทบาทของตนเอง มีความคาดหวังในบทบาทของตนเองสูงขึ้น สตรี จึงมี
บทบาทในหลายด้าน อาทิเช่น บทบาทสตรีในครอบครัวและในชุมชน บทบาทสตรีกับการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บทบาทสตรีในด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม บทบาทสตรีกับบทบาททาง
สังคม บทบาทสตรีกับบทบาททางการเมือง ดังที่ ธีระ สลักเพชร (๒๕๕๒) ได้กล่าวว่าสตรีทุกคนล้วน
เป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการฟื้นฟูวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทย บทบาทสาคัญของสตรีในปัจจุบัน พบว่า
สตรีมีบทบาทสูงมากในการสร้างและอนุรักษ์วัฒนธรรม ดังนั้น สตรีจึงไม่ควรลืมบทบาทของตัวเอง
และสิ่งที่จะทาได้ในชุมชนของแต่ละคนก็คือ การเข้าไปเป็นกรรมการในองค์กรชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ ทั้ง
การเป็นสภาวัฒนธรรมหรือเป็นที่ปรึกษา ซึ่งจะเป็นช่องทางในการช่วงกันทางานเพื่อสร้างชุมชน และ
ฟื้นฟูวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยได้ เช่นเดียวกับที่ นุศจี ทวีวงศ์ (มปป.) ที่ศึกษาบทบาทชายหญิงใน
ชุมชนประมง พบว่า ผู้หญิงได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการประมงมีจานวนไม่น้อยกว่าผู้ ชายเลยทีเดียว ทา
ให้ผู้หญิงมีความสาคัญในภาคประมง ดังนั้นจะเห็นว่าผู้หญิงมีบทบาทสาคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ของการประมง ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต อาชีพ ซึ่ งเป็นอัตลักษณ์ของชาวประมงพื้นบ้านผู้หญิงมีบทบาท
สาคัญในฐานะที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้น
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ด้านรูปแบบการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมของกลุ่มสตรีชาติพันธุ์
ไต-ไท ในอาเภอแม่สาย อาเภอแม่จัน และ อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย พบว่าอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมที่ต้องการฟื้นฟูมาก ๕ อันดับ ได้แก่ อาหาร การแต่งกาย การฟ้อนรา ภาษา และ ประเพณี
โดยรูปแบบการฟื้นฟู มี ๓ รูปแบบคือ การรักษาแบบดั้งเดิม การปรับปรุงให้เหมาะสมกับยุคสมัย และ
การประดิษฐ์แบบใหม่ กลุ่มสตรีทั้ง ๔ กลุ่มชาติพันธุ์ต้องการให้อัตลักษณ์ทางวั ฒนธรรมทั้ง ๕ ด้านมี
การรักษาแบบดั้งเดิมเอาไว้ เพื่อมิให้สูญหายไป และให้ลูกหลาน คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ต่อไป แต่อย่างไร
ก็ตาม กลุ่มสตรีชาติพันธุ์ต่างยอมรับว่าอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมต้องมีการการปรับปรุงให้เหมาะสมกับ
ยุคสมัย และ การประดิษฐ์แบบใหม่ เพื่อความสะดวก ทดแทนสิ่งเก่าที่หายากขึ้น และเป็นที่ยอมรับ
ของคนรุ่นใหม่ แต่ยังคงความเป็นอัตลักษณ์และจุดมุ่งหมายดั้งเดิมเอาไว้ สอดคล้องกับ สานักงาน
คณะกรรมการแห่งชาติ (๒๕๖๐) ได้กล่าวถึงความจาเป็นต้องมีการฟื้นฟูทางวัฒนธรรม เพราะเป็นการ
เลื อ กสรรวั ฒ นธรรมที่ จ ะสู ญ หาย หรื อ ก าลั ง จะเสื่ อ มสลาย มาผ่ า นกระบวนการฟื้ น ฟู ใ ห้ ก ลั บ มี
ความหมายและความส าคั ญ ต่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต ของคนในชาติ รู ป แบบการฟื้ น ฟู อั ต ลั ก ษณ์ ท าง
วัฒนธรรม จึงเป็นสิ่งที่กาหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่จะทาให้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
กลุ่มชาติพันธุ์กลับเจริญงอกงามขึ้นมาใหม่ เนื่องจากสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมหรือเป็น
สังคมพหุวัฒนธรรมในการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมต่าง ๆ จึงต้องมีการกาหนดรูปแบบของการ
ฟื้นฟูที่ผู้คนในสังคมให้การยอมรับเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานในการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทาง
วัฒ นธรรม ดังนั้น รูป แบบการฟื้น ฟูอัตลักษณ์ทางวัฒ นธรรม จึงเป็นแนวทางที่ผู้ คนในสั งคมนั้น ๆ
ก าหนดขึ้ น เพื่ อ เป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ง าน ด าเนิ น งาน และเป็ น ที่ ย อมรั บ ของผู้ ค นในสั ง คม
เช่นเดียวกับที่ ทองอินทร์ ภายศรีและคณะ (๒๕๕๔) ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการฟื้นฟูอาหารเป็นยา
เพื่อรักษาสุขภาพของตนเองในชุมชนบ้านบ่อบึง ตาบลสงยาง อาเภอมหาชัยชนะ จังหวัดยโสธร ผล
การศึกษาสรุปได้ว่า การที่จะให้คนในชุมชนหันกลับมาดูแลตนเองเวลาเจ็บป่วยด้วยสมุนไพรและหมอ
พื้นบ้าน แทนการรักษาตัวกับแพทย์แผนปัจจุบันที่ใช้ยาเคมี และเกิดเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ด้วย
การจัดจัดเวทีสังเคราะห์ร่วมกับชุมชน จนได้ รูปแบบทางออกแนะนาไปสู่การปฏิบัติ ๕ รูปแบบ คือ
การศึกษาดูงาน การอบรม การจัดงานมหกรรมอาหารเป็นยา การขยายผลการกินอาหารให้เป็น ยา
ภายในครัวเรือนและเครือญาติ และส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวสู่ อาหารเป็นยาในระบบอินทรีย์
เป็นการเริ่มต้นในการฟื้นฟูอาหารเป็นยาเพื่อรั กษาสุขภาพของตนเอง หากมีการเรียนรู้การปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่องต่อไปก็จะเกิดความยั่งยืนของชุมชนในอนาคต ดังที่ Guitong, M. (๒๕๕๔) ได้
ศึกษาอัตลักษณ์ชาวไทยเชื้อสายจีน ฮากกาในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลการศึกษา
พบว่ า ยั ง คงมี ก ารสื บ ทอดด้ า นอั ต ลั ก ษณ์ ข องชาวไทยเชื้ อ สายจี น ฮากกาไว้ แต่ เ นื่ อ งจากการ
เปลี่ยนแปลงการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทาให้อัตลักษณ์มีลักษณะผสมผสานกลมกลืน
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ระหว่างไทยกับจีน ในรูปแบบการสร้างอัตลักษณ์ตามยุคสมัยเพื่อความอยู่รอดของชาวไทยเชื้อสายจีน
ฮากกานั่นเอง
ด้านกระบวนการการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวั ฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมของกลุ่มสตรีชาติ
พันธุ์ไต-ไท ในอาเภอแม่สาย อาเภอแม่จัน และ อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อให้อัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมคงอยู่ กลุ่มสตรีชาติพันธุ์ต้องตระหนักถึงสิ่งสาคัญ ๒ ประการคือการมีผู้สืบทอดเพื่อรับ
ช่วงต่อ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่ภายนอก ดังที่ Kai (๒๕๔๙) ได้ศึกษากระบวนการผลิตซ้า
และสร้ างใหม่ข องอัต ลั ก ษณ์ ทางวั ฒ นธรรม พบว่ า ความเป็ น โลกาภิ วัต น์ก่ อให้ เ กิด กระบวนการ
ผสมผสานทางวัฒนธรรม ระหว่าง กระบวนการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม อาจเป็นการฟื้นฟูและ
ผลิตซ้าจิตสานึกทางประวัติศาสตร์ การสร้างความหมายใหม่ และกาหนดบทบาทใหม่ให้กับอัตลักษณ์
เพื่อนาอัตลักษณ์นั้น ๆมาใช้ในการแก้ปัญหาหรือสร้างประโยชน์ใหม่ให้แก่ชุมชน สอดคล้องกับ เวียง
วัฒนา ชนะพาล (๒๕๕๑) ได้ศึกษาเรื่อง สองฝั่งโขง : การปรับเปลี่ยน อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในนครหลวงเวียงจันทน์ ด้านการ
ปรั บ เปลี่ ย นอั ตลั กษณ์ท างชาติพั น ธุ์ และการต่อ รองทางวัฒ นธรรมของกลุ่ มคนไทยอีส านที่อ ยู่ใ น
เวียงจันทน์ พบว่า มีการผสมกลมกลืนแบบแผนวิถีชีวิตเข้ากับกลุ่มคนในวัฒนธรรมหลักตามจารีต
ประเพณีที่มีความคล้ายคลึงกันแต่กลุ่มคนอีสานยังคง รักษาอัตลักษณ์ทางด้านภาษาของตนไว้ ซึ่ง
เห็นได้จากการที่คนรุ่นใหม่ใช้ภาษาพูดแบบลาวแต่คงสาเนียงอีสานแบบชาวจังหวัดร้อยเอ็ดไว้เช่นเดิม
เช่นเดียวกับที่ ดวงมณี นารีนุชและคณะ (๒๕๕๒) ได้ศึกษาเรื่องการฟื้นฟูอัตลักษณ์การแต่งงานของ
คนภูไท เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการแต่งงาน กรณีศึกษาคนภูไทบ้านนาโด่ ตาบลนาโสก อาเภอเมือง
จั ง หวั ด มุก ดาหาร พบว่ า แต่ เ ดิ ม อั ต ลั ก ษณ์ด้ า นประเพณี ก ารแต่ ง งานนั้ น มี ทั้ งหมด ๙ อั ต ลั ก ษณ์
ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ทาให้ อัตลักษณ์เหล่านี้มีความสาคัญลดน้อยลง แต่
ยังคงดารงอัตลักษณ์ไว้เพื่อให้สังคมยอมรับ ในประเพณีการแต่งงานของคนภูไทในรูปแบบการสร้างอัต
ลักษณ์ใหม่ขึ้นมาโดยคานึงถึงคุณค่าของการจัดงานแต่งงานอย่างแท้จริง
ข้อเสนอแนะ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ใน ๓ ประเด็นดังนี้
๑. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
๑.๑ ควรมีการพัฒนาบทบาทด้านการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของสตรีชาติพันธุ์
ทั้ง ๔ กลุ่มให้มากขึ้นเนื่องจากในปัจจุบันผู้ที่มีบทบาทสาคัญด้านการฟื้นฟูยังคงเป็นแต่เพียงผู้นา และ
ผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมเท่านั้น
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๑.๒ ควรมีการอบรม ให้ความรู้แก่กลุ่มชาติพันธุ์ในการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลายและเข้าถึงได้ของคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานภาพ ในสังคม
๑.๓ การฟื้น ฟูอัตลั กษณ์ทางวัฒ นธรรมของกลุ่ มชาติพันธุ์ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและเกิด
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ จาเป็นต้องได้รับความร่วมมือภายในกลุ่มชาติพั นธุ์ และ การ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้านการประชาสัมพันธ์ในทุกรูปแบบ การจัดกิจกรรมที่
ต่อเนื่อง กว้างขวางให้เป็นสนใจของคนจานวนมาก และ การยกระดับวัฒนธรรมจากที่เป็นอยู่สู่ระดับ
สากล
๒. ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่นาไปใช้ประโยชน์
๒.๑ หน่วยงานของ ๔ กลุ่มชาติพันธุ์ ควรมีกิจกรรมการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่
ส่งเสริมให้สมาชิกภายในกลุ่มของตนได้เข้าร่วมอย่างต่อเนื่องทั้งภายในชุมชนของตนและภายนอก
ชุมชนที่ร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ เพื่อสร้างจิตสานึกรัก หวงแหน และร่วมกันฟื้นฟูวัฒนธรรมของ
ตนอย่างต่อเนื่องในวิถีชีวิตประจาวัน
๒.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการวางแผนและจัดสรร
งบประมาณในการรณรงค์ให้เกิดการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ดูแลของ
ตนเพื่อนาทุนทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์มาใช้ประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ ที่สร้างรายได้ให้แก่
กลุ่มชาติพันธุ์และคนในชุมชน
๒.๓ หน่วยงานด้านวัฒนธรรมตั้งแต่ระดับจังหวัด อาเภอ ตาบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรร่วมกันสังเคราะห์ข้อมูลด้านรูปแบบในการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ต่าง ๆ
เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาและการนาไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ ในสังคมพหุวัฒนธรรม
ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย
๓. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
๓.๑ ควรมีการวิจัยในด้านรูปแบบการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่ม
ชาติพันธุ์ที่สามารถสร้างรูปแบบและนาไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ ได้
๓.๒ ควรมีการวิจัยด้านบทบาททางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มบุรุษในการฟื้นฟูอัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรม ที่เหมาะสมกับสภาพสังคมพหุวัฒนธรรม
๓.๓ ควรมีการวิจัยด้านการนาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไปพัฒนาพื้นที่
เพือ่ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
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รายชื่อผู้ให้ข้อมูลสตรีกลุ่มชาติพันธุ์ไตหย่า
บ้านน้าบ่อขาว ตาบลห้วยไคร้ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
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ชื่อ-สกุล
นางปราณี รีวงค์
นางสาวสายพิณ แก้วมณีวรรณ์
นางสาวคาหล้า เมืองมูล
นางสาวกัญญา เจริญจิตร
นางสาวจันสม เมืองการ
นางบัวใส แก้วมณีวรรณ์
นางศรีนา เจริญจิตร
นางจันทร์ศรี กองสอน
นางสาวบัวผัด ชัยวงค์
นางสาวพัชรี ชมพู
นางสาววนาลี หินโชค
นางจันทร์ติ๊บ สมบูรณ์
นางสาวอโนมา วงค์วิชัย
นางจินดา ชมพู
นางสาวสุพรรณ วันชัย
นางอารีย์ หินโชค
นางนารี เมืองการ
นางพันธ์นวล วันชัย
นางสาวเรือนคา บ้านกล้วย
นางสาวสุจีน วันชัย
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นางบัวเกย นันต๊ะเรือน
นางสมพร กันยวง
นางสาวประทุมพร แสนตะวงค์
นางสายสุนี เชื้อเจ็ดตน
นางจันทร์ทา นาระต๊ะ
นางจันทิพย์ อินต๊ะวงค์
นางทองใบ สันต๊ะวงค์
นางอรุณ เนาว์ชุมภู
นางเสาร์แก้ว ปาสาลี
นางคาปัน เนาว์ชมภู
นางนิธี สุธรรมรักษ์
นางจันทร์คา ศรีปินตา
นางจันทร์เป็ง ขัดคากอง
นางคาเอ้ย ธิรินทอง

๑๒๘

ภาคผนวก ค
รายชื่อผู้ให้ข้อมูลสตรีกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่
บ้านห้วยน้าขุ่น ตาบลแม่ฟ้าหลวง อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ชื่อ-สกุล
นางวรัญญา คีลาวงค์
นางคา อิ่นแก้ว
นางวิไล สุพรรณ
นางแปง ลอยคา
นางรอด สามติพงษ์
นางคาฟอง สว่างธรรม
นางแก้ว วารินชัย
นางบุญณิศา เกษตรวัฒนโชติ
นางฟอง คาจาย
นางแว่น ในอุ่น
นางแสง อุ่นแก้ว
นางเสาร์ บุญเพ็ญ
นางซื่อ สามติ๊บ
นางตาล อุ่นธรรม
นางแสง สามนวล

๑๒๙

ภาคผนวก ง
รายชื่อผู้ให้ข้อมูลสตรีกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ
บ้านห้วยน้าขุ่น ตาบลแม่ฟ้าหลวง อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

ชื่อ-สกุล
นางน้อย นามคา
นางแสง นามคา
นางจาม นามคา
นางคา แสงเมือง
นางคา ต๋าคาจริง
นางคา เหนคา
นางผ้าย นามคา
นางนวล สายแปง
นางคา สามนวล
นางพร สีทอง
นางแสง แก้วดี
นางบัวทอง อินบุญ
นางเอ้ย นามคา
นางกัญญา วงค์แสง
นางจัน บุญหล้า
นางแสง แสงเมือง

๑๓๐

ภาคผนวก จ
รายชื่อผู้ใหญ่บ้านและผู้นาชุมชน ผู้ให้ข้อมูล

ที่
๑
๒
๓
๔
๕

ชื่อ – สกุล
นางสาวเพ็ญศรี ใจยะ
นางสาวประภากร พลสิทธิ์
นางดวงใจ ปันต๊ะ
นางพรพนา เตชะ
นางทิพวัลย์ ธิรินทยา

ตาแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖ ตาบลห้วยไคร้
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ ตาบลห้วยไคร้
ประธานแม่บ้านหมู่ ๔ และหมู่ ๗ ตาบลแม่ไร่
ประธานแม่บ้านหมู่ ๒ ตาบลแม่ไร่
ประธานแม่บ้านหมู่ ๙ ตาบลแม่ไร่

๑๓๑

ภาคผนวก ฉ
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเที่ยงตรงของเครื่องมือเก็บข้อมูล
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณิดา ปิงเมือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

๔. อาจารย์ชูพินิจ เกษมณี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๑๓๒

ประวัติผู้วิจัย
หัวหน้าโครงการวิจัย
ชื่อ - นามสกุล
นางเลหล้า ตรีเอกานุกูล
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันเดือนปีเกิด
๒๕ มิถุนายน ๒๕๐๗
วุฒิการศึกษา
- ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูเชียงราย พ.ศ. ๒๕๒๘
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)วิทยาลัยครูเชียงราย พ.ศ. ๒๕๓๖
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) สถาบันราชภัฏเชียงราย พ.ศ. ๒๕๔๔
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยรามคาแหง
พ.ศ. ๒๕๔๙
ประสบการณ์การทางาน
- รับราชการในสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในตาแหน่งครูปฏิบัติการสอน
รายวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ – ๒๕๔๕ รวมเวลารับราชการทั้งสิ้น ๑๗ ปี ใน
โรงเรียน ๒ แห่งคือ
๒๕๒๘-๒๕๓๐ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
๒๕๓๐-๒๕๔๕ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
- ได้ลาออกเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๕ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
- ตาแหน่งสุดท้ายคือ อาจารย์ ๒ ระดับ ๖
- ปัจจุบันดารงตาแหน่งอาจารย์ประจา สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญพิเศษ
๑. ด้านงานวิจัย
๑.๑ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับการ
ระบาดของโรคไข้เลือดออก : กรณีศึกษากลุ่มบ้านซาเจ๊ะ จังหวัดเชียงราย สิงหาคม ๒๕๕๐
๑.๒ หัวหน้าโครงการงานวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจ ความต้องการของประชาชน
และผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อการบริหารงานเทศบาลตาบลแม่คา อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มิถุนายน
๒๕๕๑

๑๓๓

๑.๓ เป็นผู้ร่วมวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของผู้นาศาสนา และผู้นา
ชุม ชนในการแก้ ไขปั ญ หาเอดส์ ในเขตพื้ นที่ ที มี ศู น ย์ฟื้ น ฟู คุ ณ ภาพชี วิ ตในชุ ม ชนจั ง หวั ด เชี ย งราย
งานวิจัย มิถุนายน ๒๕๕๑
๑.๔ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง การดารงอยู่ของอัตลักษณ์ชาติพันธุ์
ไตหย่าในประเทศไทย : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย ธันวาคม ๒๕๕๒
๑.๕ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง กิจกรรมพึ่งตนเองกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ไตหย่าหมู่บ้านน้าบ่อขาว ตาบลห้วยไคร้ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เมษายน๒๕๕๔
๑.๖ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง นิเวศวิทยาทางวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตของคน
เชียงแสนในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๕๓ ตุลาคม ๒๕๕๔
๑.๗ เป็นผู้ร่วมวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง วิถีการดารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงของประชาชนในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔
๑.๘ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การดูแลสุขภาวะของผู้สูงอายุในกลุ่มชาติ
พันธุ์ไทใหญ่ - ไทลื้อ ไตหย่า และไทยวน ในพื้นที่ อาเภอแม่ฟ้าหลวง อาเภอแม่สาย และอาเภอ
แม่จัน จังหวัดเชียงราย สิงหาคม ๒๕๕๕
๑.๙ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดน่านต่อ
การส่งเสริมการเป็นเมืองเก่าที่มีชีวิต กันยายน ๒๕๕๖
๒. ด้านการสอน
๒.๑ ระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์การสอนในรายวิชาทางสังคมวิทยา –
มานุษยวิทยา
๒.๒ ระดั บ ปริ ญ ญาโท มี ป ระสบการณ์ ก ารสอน และการดู แ ลงานวิ ท ยานิ พ นธ์
นักศึกษาปริญญาโท สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา และการศึกษาอิสระของนักศึกษาปริญญาโทสาขา
บริหารการศึกษา
๒.๓ ระดับปริญญาเอก มีประสบการณ์การสอน และการเป็นที่ปรึกษาร่วม ดูแลงาน
ดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก สาขายุทธศาสตร์กับการพัฒนาภูมิภาค และสาขาการศึกษาเพื่อ
การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๓. ด้านการวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการสอน
๓.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่
นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านและ ต้องกลับมาเรียนซ้าในรายวิชาท้องถิ่นไทย

๑๓๔

๓.๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เรื่อง รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนในรายวิชาไทยศึกษาสาหรับครูสังคมศึกษา
๓.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เรื่อง กระบวนการขัดเกลาทางสังคมเพื่อการเรียนรู้ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ สาขาวิชาสังคมวิทยาและ มานุษยวิทยา สานักวิชา
สังคมศาสตร์
๓.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem-based Learning) ในรายวิชาสังคมวิทยาชนบท ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ปีการศึกษา
๑/๒๕๕๕ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สานักวิชาสังคมศาสตร์
๔. ด้านการทางานกับชุมชน
๔.๑ เป็นคณะทางานพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและสวัสดิการของกลุ่มชาติ
พันธุ์และชนเผ่าเมืองในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน
๔.๒ เป็นกรรมการสมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน
๔.๓ เป็นผู้ประสานงานโครงการธารน้าใจต้านภัยเอดส์ คริสตจักรนทีธรรม
ตาบลห้วยไคร้ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕ – ปัจจุบัน
๔.๔ เป็นคณะกรรมการดาเนินงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ สาขาแม่สาย ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน
๔.๕ เป็นที่ปรึกษาคณะสตรีคริสตจักรนทีธรรม
๔.๖ เป็นวิทยากรอบรมและเสริมทักษะแก่กลุ่มแม่บ้าน เยาวชนและกิจกรรมต่าง ๆ
ในชุมชน
๕. ผลงานดีเด่น
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลดีเด่นด้านสังคม เข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันเอดส์โลก เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ ณ
สานักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประเภท “อาจารย์และ
บุคลากร (กลุ่มบุคคล)” ประจาปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ได้รางวัล The Best Practice Award on Presentation Cultural Ecology in the
Way of Life of the People in Chiang Saen from ๑๙๕๗ -๒๐๑๐ AD. At the ๙th
International Conference ASEAN Community Knowledge Networks for the Economy,

๑๓๕

Society, Culture, and Environmental Stability. University of Brunei Darussalam, Brunei
Darussalam, ๒๓-๒๓ June ๒๐๑๓
ได้รับรางวัลรากแก้วราชภัฏ ประเภทนักวิจัยดีเด่นที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
ประจาปี ๒๕๕๖ เนื่องในโอกาสวันราชภัฏ ประจาปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ได้รับรางวัลรากแก้วราชภัฏ ประเภทสาขาผู้สอนดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ ประจาปี ๒๕๕๖ เนื่องในโอกาสวันราชภัฏ ประจาปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์
๒๕๕๘

ผู้ร่วมวิจัยคนที่ ๑
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งปัจจุบัน
ที่อยู่

นางสาวภัทรีพันธุ์ พันธุ
ประธานสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สานักวิชาสังคมศาสตร์
หน่วยงาน สานักวิชาสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สถานที่ติดต่อ สานักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๘๐ ตาบลบ้านดู่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๑๐
โทรศัพท์ ๐๕๓-๗๐๒๘๗๐ โทรสาร ๐๕๓-๗๐๒๘๗๐
โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑- ๕๕๔๓๔๒๗
E-mail Address pattareepan.p@gmail.com

วุฒิการศึกษา
-ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประสบการณ์ด้านวิจัย
เป็นผู้ร่วมวิจัย เรื่อง ศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตแม่สาย – เชียงตุง
๒๕๕๑
เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การกระจายตัวของแหล่งโบราณคดีในเขตอาเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย ๒๕๕๔

๑๓๖

เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การวิจัยเรื่องการกระจายตัวของแหล่งโบราณคดีในเขตอาเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย ๒๕๕๕
เป็นผู้ร่วมวิจัยเรื่อง การดูแลสุขภาวะของผู้สูงอายุในกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ - ไทลื้อ ไตหย่า
และไทยวน ในพื้นที่ อาเภอแม่ฟ้าหลวง อาเภอแม่สาย และอาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย สิงหาคม
๒๕๕๕
เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง ทุนทางมรดกทางวัฒนธรรมกับการเป็นเมืองเก่าที่มีชีวิตของ
จังหวัดน่าน ๒๕๕๖

ผู้วิจัยร่วม คนที่ ๒
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่อยู่

นางสาว ดุจฤดี คงสุวรรณ์
อาจารย์ประจา สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สานักวิชาสังคมศาสตร์
หน่วยงาน สานักวิชาสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สถานที่ติดต่อ สานักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๘๐ ตาบลบ้านดู่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๑๐
โทรศัพท์ ๐๕๓-๗๐๒๘๗๐ โทรสาร ๐๕๓-๗๐๒๘๗๐
โทรศัพท์มือถือ ๐๘๒ ๗๖๒๐๐๖๙ E-mail : dujluedee@gmail.com

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประสบการณ์ในการวิจัย :
พ.ศ. ๒๕๔๘ ทุนทางสังคมกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตาบลบ้านดู่ อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย
พ.ศ. ๒๕๔๘ ศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตแม่สาย – เชียงตุง

๑๓๗

พ.ศ. ๒๕๕๐ -๕๑ การฟื้นฟูอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทเพื่อจัดการการท่องเที่ยวเส้นทาง
แม่สาย (เชียงราย) – เชียงตุง (พม่า) อย่างยั่งยืน
พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๕๒ การศึกษาวิถีชีวิตและรูปแบบการปรับตัวของชุมชนริมฝั่งโขง อาเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. ๒๕๕๒ การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
จากแม่น้าโขง จังหวัดเชียงรายเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวยั่งยืน ผ่านการศึกษาระบบองค์รวมทาง
วัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๕๓ การจัดการความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในพื้นที่ชุ่มน้าเวียงหนองหล่ม
อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์” หน้า ๔๒ จาก ๖๖

