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Abstract
This research aims to study the transnational networks between Tai Yai in the
border area and Mother Land, cultural dynamics and operation of the transnational
networks of Tai Yai in the Thailand – Myanmar Border. This research uses qualitative
research process to correct data from field studies, in-depth interview and participant
observation. Creating the cultural database, both alphabets and videos by building
QR Codes through LINE APPICATION for community and local wisdom intellectuals.
Ban Patak is the village of Tai Yai who has their ancestors from various parts
of the Eastern Shan State, Myanmar. When they came to settle down in the village
about 50-60 years ago, immigrants were able to carry memories of their homelands,
beliefs, traditions and culture. After, establishing the community, Tai Yai still transmit
and perform their rituals. Almost ritual practices rely on the faith tradition that
the Tai Yai brought from their homelands, used for the edification of the mind,
consoling the power of life. As well as improving the sacred ritual and reinforcing ethnic
identities. Including applying their cultural products to the marketing system by
improving the value by creating a unique identity, to be a representative of cultural
field studies and cultural tourism of the community.
The transnational cultural networks operation is the strategy to maintain
the religious identity of the Tai Yai people and remain outstanding.
Cross-border relationships also reproduced social membership in terms of
transnational and sat up “transnational networking of Buddhism” and “transnational
networking of ethnic group” that could be expanded extensively by welding
connected between local to local through the kinship and neighbor countries.
Therefore, this is the opportunity for the government or people in the border
area to participate in co-operation in terms of culture or ethnic identities of two
countries. This is a good plan for international relations that relate to the principles
of the ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC).
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บทที่ ๑
๑.๑ ความเป็นมาของการวิจัย
ชาวไทใหญ่ในรัฐฉาน มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน นักวิชาการจีนเชื่อว่าชาวไทใหญ่ก่อตั้ง
อาณาจักรเมืองมาวหลวงอัน ยิ่งใหญ่ ทางภาคตะวันตกของมณฑลยูนนาน และแถบไถหนานทาง
ภาคใต้ของยูนนาน โดยสืบทอดมาจากอาณาจักรเตียนเยว่ ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชาวไทใหญ่ในเขต
ยูนนาน และไทใหญ่ในรัฐฉานของพม่า (หวง ฮุ่ย คุน , ๒๕๓๗: ๑๔๘-๑๕๗) ด้วยอาณาเขตอันกว้าง
ใหญ่ไพศาลของรัฐ ฉาน หลั งจากอาณาจักรเมืองมาวหลวงสิ้นสุดลง ชาวไทใหญ่ในรัฐฉานถูกแบ่ง
ออกเป็นสองส่วน คือ ไทเหนืออยู่ในประเทศจีน และไทใหญ่ในรัฐฉาน ประเทศเมียนมา ไทใหญ่ใน
รัฐฉาน มีเมืองใหญ่ทั้งหมด ๑๙ เมือง ได้รับสมญานามว่า “ดินแดนแห่งรัฐสิบเก้าเจ้าฟ้า” หมายถึง
อาณาจักรของชาวไต ๑๙ เมือง ที่กระจายอยู่ตามลุ่มแม่น้าใหญ่ ๓ สาย ได้แก่ แม่น้าโขง สาละวิน
และอิรวดี (อัคนี มูลเมฆ, ๒๕๔๖: ๑๗-๑๘)
อาณาบริเวณแห่งนี้ นอกจากอาณาจักรของชาวไทใหญ่แล้ว ยังประกอบได้ด้วยอาณาจักรของ
ชาวไต-ไท ซึ่งล้วนต่างมีความใกล้ชิดฉั นท์เครือญาติกัน ได้แก่ อาณาจักรล้านนา อาณาจักรล้านช้าง
และอาณาจั ก รสิ บ สองปั น นา ความสนิ ท สนมกลมเกลี ย วของอาณาจั ก รไต-ไท ยั ง หมายรวมถึ ง
สัมพันธภาพระหว่างผู้คนในอาณาบริเวณแห่งนี้ ทั้งการข้ามไปมาหาสู่ค้าขายแลกเปลี่ยนกันมาแต่อดีต
การเคลื่อนย้าย หรือการไปมาหาสู่ของผู้ คนในอาณาบริเวณดังกล่าว ส่วนหนึ่งคือกองคาราวานพ่อค้า
สัตว์ต่างชาวจีนฮ่อ และไทใหญ่ ที่เดินทางแลกเปลี่ยนสินค้าตั้งแต่เมืองตาลี – เชียงตุง – เชียงราย –
เชียงใหม่ – ตาก – แม่สอด – มะละแหม่ง กองคาราวานเหล่านี้จะนาสินค้าประเภทผ้าไหม หมวกฟาง
กระทะทองแดง มันฮ่อ ฯลฯ จากเชียงรุ่งและเมืองตาลีมาขายในเชียงใหม่ และซื้อผ้าดิบ เกลือ ปลา
แห้ง ก่อนจะลงไปซื้อสินค้าสาเร็จรูปจากมะละแหม่งกลับมาขายในตลาดเมืองเชียงตุงที่มีขึ้นทุก ๆ
๕ วัน เชียงตุงในยุคนั้นจึงเป็นแหล่งชุมนุมใหญ่ของพ่อค้าต่างบ้านหลายเมือง และมีความเจริญมั่งคั่ง
จากบันทึกของโฮลส์ แซมมวล ปีพ.ศ.๒๔๒๗ (ค.ศ.๑๘๘๔) ทาให้ทราบว่าในแต่ละปีมีกองคาราวานวัว
ต่างจากรัฐฉานเข้าสู่เชียงใหม่ ประมาณ ๗,๐๐๐ – ๘,๐๐๐ ตัว มีกรรมกรหาบสินค้าจากมะละแหม่ง
ผ่านเชียงใหม่เข้าสู่รัฐฉาน ประมาณ ๔,๐๐๐ คน (ชูสิทธิ์ ชูชาติ, ๒๕๔๕: ๓๘)
นอกจากนี้ชาวไต-ไท ในอาณาบริเวณแห่งนี้ยังได้รับเอาพุทธศาสนานิกายเถรวาทมาจาก
อินเดียผ่านมอญและเขมร (Keyes ๑๙๗๗, อ้างใน พัฒนา กิติอาษา, ๒๕๕๐: ๑๓๘) จนกลายเป็นส่วน
หนึ่งของอารยธรรม อย่างไรก็ตาม ภายใต้บริบทของความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่ที่พรมแดนและความ
เป็ น ประเทศได้แบ่งแยกผู้ คนในอาณาบริ เวณแห่ งนี้ให้ กลายเป็นไทย พม่า ลาว ฯลฯ ทั้งนี้ภายใต้
เงื่อนไขของรัฐสมัยใหม่ยังทาให้ชาวไต-ไท ในแต่ละประเทศต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่แตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละรัฐ-ชาติ
กรณีของชาวไทใหญ่ในรัฐฉาน ภายหลังจากการได้รับเอกราชจากประเทศสหราชอาณาจักร
ในปีพ.ศ. ๒๔๙๑ ดินแดนรัฐฉานกลายเป็นสนามรบระหว่างกองกาลังหลายฝ่าย จากนั้นสถานการณ์
เริ่มรุนแรงและบานปลาย ราวปี พ.ศ. ๒๕๐๕ หลังจากนายพลเน วิน กระทาการรัฐประหารยุบรัฐสภา
รวมทั้งยกเลิกการใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. ๒๔๙๐ (ส่งผลให้สนธิสัญญาปางโหลงกลายเป็นโมฆะ)
ภาวะวิกฤติจากการสู้รบปราบปรามประชาชน ชนกลุ่มน้อย และกองกาลังติดอาวุธชนกลุ่มน้อยต่างๆ
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ภายในของประเทศสหภาพสั งคมนิยมแห่ งพม่า ทาให้ เกิดคลื่นอพยพของผู้คนในรัฐฉานเข้ามายัง
ชายแดนไทย-พม่าอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงแรกมีชาวบ้านจากรัฐฉานตะวันออก เช่น เหมืองหมอกใหม่
เมืองปั่น เมืองต๋วน เมืองสาด เมืองพยาก เมืองยอง และเชียงตุง ทยอยกันหนีมายังเมืองท่าขี้เหล็ก
และข้ามฝั่งมายังแม่สาย ประเทศไทย (เรณู วิชาศิลป์, ๒๕๔๑: ๒๙๗)
ประเทศไทยกลายเป็นพื้นที่ปลายทางที่กลุ่มชาติพันธุ์จากพม่าหลั่งไหลเข้ามาอาศัยในฐานะผู้
ลี้ภัยและ/หรือสร้างชุมชนใหม่ภายในประเทศ โดยเฉพาะชาวไทใหญ่ ไทลื้อ ไทเขิน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มี
รากเหง้าภาษาและวัฒนธรรมเดียวกับกลุ่มชาติพันธุ์ไต-ไทในภาคเหนือของประเทศไทย
จังหวัดเชียงราย เป็นหนึ่ งในพื้นที่ที่มีช าวไทใหญ่จากรัฐฉาน ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาอาศัยอยู่จานวนมาก การอพยพครั้งใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นราวปี พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๒๐ โดยรัฐบาล
ทหารพม่าได้ดาเนินการในทุกวิถีทางที่จะควบคุม/ปราบปรามกองกาลังกู้ชาติไทใหญ่ ทั้งการบังคับ
อพยพ การเผาบ้านเรือน การเกณฑ์แรงงานเพื่อแบกขนอาวุธยุท โธปกรณ์ ทาให้ชาวไทใหญ่ทยอย
อพยพหลบหนีเข้าสู่ราชอาณาจักรไทย โดยเฉพาะชาวไทใหญ่จากเมืองหลวย เมืองยาง ซึ่งถูกทหารนา
กาลังบุกทาลายหมู่บ้าน จึงตัดสินใจอพยพหนีความเดือดร้อนมายังฝั่งแม่สายจานวนมาก ชาวไทใหญ่
กลุ่ มดังกล่ าวปั จ จุ บั น ตั้งหมู่บ้ านอยู่ในเขตอาเภอแม่ส าย เช่ น บ้านร่องพระเจ้ า บ้านสั นทรายปู่ยี่
บ้านผาแตก และบางส่วนอพยพต่อไปยังอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่
ปัจจุบันชาวไทใหญ่สร้างชุมชนกระจายอยู่ตามไร่สับปะรด สวนผลไม้ และพื้นที่ว่างเปล่าใน
หลายหมู่บ้ าน ในขณะที่บางแห่งมีการรวมตัวกันเป็นชุมชนขนาดใหญ่มากถึง ๑,๐๐๐ - ๒,๐๐๐
ครัวเรือน ทั้งนี้ชาวไทใหญ่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในพื้นที่ที่
ตนอาศัยอยู่ เราสามารถเจอคนเหล่านี้ได้ทั่วไปในตลาด ไซด์งานก่อสร้าง แม่บ้านทาความสะอาดใน
สถานที่ราชการ โรงแรม ร้านอาหาร และวัด อย่างไรก็ตาม กลุ่มคนพลัดถิ่นเหล่านี้กลับเป็นที่รับรู้ของ
สังคมน้อยมาก มากไปกว่านั้นคนส่วนใหญ่รวมทั้งภาครัฐ และวงการวิชาการมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
กลุ่มคนเหล่านี้ ภายใต้ฐานคิดที่ว่า “แรงงานข้ามชาติที่มาจากประเทศพม่า คือ ปัญหา” ไม่ว่าจะต่อ
การพั ฒ นาประเทศ ความมั่น คงของชาติ หรื อแม้ก ระทั่ ง การละเมิ ดสิ ท ธิแ ละความรุน แรงก็ต าม
กรอบคิดดังกล่าวเป็นการอธิบายปรากฏการณ์จริงที่เกิดขึ้นเพียงด้านใดด้านหนึ่ง และมีนัยของการยึด
ติดอยู่กับมิติของหน่วยในการจัดการ (unit of entity) ไม่ว่าจะเป็นหน่วยที่เป็นปัจเจกบุคคล กลุ่มคน
และรัฐ ทาให้แรงงานข้ามชาติมีลักษณ์หยุดนิ่ง ตายตัว เป็นแก่นแกน ความสัมพันธ์และปฏิบัติก ารที่
เกิดขึ้นกลับถูกละเลยและมองข้าม แม้ว่าจะพยายามบอกเล่าเรื่องราวของเขา/เธอก็ตาม แต่ยังเป็น
เสียงของคนที่ถูกกระทา (Passive actor) ซึ่งด้อยอานาจในการต่อรอง นาไปสู่ความต้องการพึ่งพิง
ความช่วยเหลือจากภายนอก (ออมสิน บุญเลิศ, ๒๕๕๑: ๒๙)
ทั้งนี้ เรื่ องราวของชาวไทใหญ่ ได้ มีนั กวิ ช าการให้ ค วามสนใจ และศึ กษามาอย่า งต่ อเนื่อ ง
โดยเฉพาะในมิติของคนพลัดถิ่น (diaspora) (ออมสิน, ๒๕๕๑; อรัญญา, ๒๕๕๑; กิ่งแก้ว , ๒๕๕๓)
ชาวไทใหญ่ส่ ว นใหญ่ถูกน าเสนอในแง่มุมของผู้ ถูกกระทาในสภาวการณ์ต่างๆ คนพลั ดถิ่นจึงต้อง
แสวงหาแนวทางในการปรับเปรียบการเผชิญหน้า เพื่อให้ตนเองสามารถมีสถานภาพในสังคมที่ตน
อาศัยอยู่ด้วยการนาเอา “ความเป็นชาติพันธุ์” มาเป็นเครื่องมือส่วนประเด็นด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคมวัฒนธรรมข้ามพรมแดน มีงานศึกษาของวาสนา ละอองปลิว (๒๕๔๙) ศึกษาชาวไทใหญ่พลัดถิ่น
ในพื้นที่อาเภอเชียงแสน ทั้งนี้งานดังกล่าวมุ่งศึกษาชาวไทใหญ่ในฐานะแรงงานข้ามชาติซึ่งมีปฎิสัมพันธ์
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กับนายจ้าง และผู้คนในพื้นที่เชียงแสน ดังนั้นภายใต้สถานภาพที่ชาวไทใหญ่ถูกจัดวางในงานดังกล่าว
จึ ง พบว่ า แรงงานข้ า มชาติ ช าวไทใหญ่ ถู ก จั ด วางอยู่ ใ นสถานของการเป็ น “คนอื่ น ”ทั้ ง นี้ มุ ม มอง
การศึกษาชาวไทใหญ่ทั้งการเป็ นผู้พลัดถิ่น (diaspora) และ/หรือ ความเป็นอื่น (the otherness)
ไม่เพียงพอต่อการอธิบายชีวิต และสังคมวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่ในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา
เนื่องจากบริบทของชายแดนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งการเปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์
(geopolitics) อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเปิดศักราชใหม่ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ก่อให้เกิดการปรั บภูมิทัศน์ร ะหว่างพื้นที่ศูนย์กลางกับพื้นที่ช ายแดนในรัฐ ต่างๆ ชายแดนถูกทาให้
กลายเป็นศูนย์กลางการพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันชายแดนกลายเป็นศูนย์กลางของความ
หลากหลายทางเชื้อชาติ/ชาติพัน ธุ์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของการเชื่อมโยงประชาสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community -ASCC) มากกว่านั้น ภายใต้ภาวการณ์ที่สังคมโลก
เคลื่ อ นเข้า สู่ ยุ ค ข้า มพรมแดนหรื อโลกาภิ วั ตน์ ที่ซึ่ งผู้ คน เงิ นตรา อุ ดมการณ์ สื่ อ และเทคโนโลยี
ไหลทะลุผ่านเส้นพรมแดนรัฐ-ชาติ ปรากฏการณ์ดังกล่าวยังก่อให้เกิด “พื้นที่สังคมข้ามพรมแดน” ซึ่ง
เป็ น กระบวนการที่ ผู้ อ พยพข้ า มพรมแดนสร้ า งและรั ก ษาสายสั ม พั น ธ์ ท างสั ง คม เศรษฐกิ จ และ
การเมืองที่สลับซับซ้อน และเชื่อมสังคมที่คนเหล่านี้ถือกาเนิดเข้ากับสังคมที่พวกเขาพักพิง (ฐิรวุฒิ
เสนาคา, ๒๕๔๗: ๑๙๔) ท่ามกลางสภาวการณ์ดังกล่าวจาเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่ในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ในมิติของ “ผู้กระทาการทาง
สังคมวัฒนธรรม” โดยเฉพาะประเด็นความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ หรือ“ชาติพันธุ์สัมพันธ์”เพื่อทาความ
เข้าใจตัว ตน และสั งคมวัฒ นธรรมของชาวไทใหญ่ มากกว่าการมองว่าเป็นเหมือนเหยื่อ (Victim)
กลุ่มคนด้อยอานาจ หรือปัญหาทางสังคม
งานวิจัย “เครือข่ายข้ามพรมแดน: ตัวตน และพลวัตทางวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่ ในพื้นที่
ชายแดนไทย-เมีย นมา” จึ งเป็ น การศึกษาเครือข่ายความสั มพันธ์ระหว่างชาวไทใหญ่กับดินแดน
มาตุภูมิ และ/หรือสังคมโลก เพื่อทาความเข้าใจตัวตน และพลวัตทางวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่ใน
บริบทพื้นที่สังคมข้ามพรมแดน
งานวิจัยนี้ มีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประเทศไทยจะมีองค์ความรู้เกี่ยวกับเครือข่าย
ความสัมพันธ์ข้ามพรมแดนระหว่างชาวไทใหญ่ในพื้ นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ตลอดจนเข้าใจเกี่ยวกับ
ตัวตน และพลวัตทางวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่ในพื้นที่ชายแดน ทั้งนี้องค์ความรู้ดังกล่าวยังทาให้
ประเทศไทยสามารถนารูปแบบเครือข่ายความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมข้ามพรมแดนดังกล่าว ไปสู่การ
กาหนดนโยบาย และ/หรือความร่วมมือด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural
Community-ASCC) ระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยเฉพาะ
รัฐฉานซึ่งเป็นรัฐที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดของเมียนมา และมีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย
๑.๒ วัตถุประสงค์
๑) เพื่อศึกษาเครือข่ายความสัมพันธ์ข้ามพรมแดนระหว่างชาวไทใหญ่ในพื้นที่ชายแดนกับ
ดินแดนมาตุภูมิ และพลวัตทางวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่ ในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา
๒) เพื่อศึกษาปฏิบัติการของเครือข่ายข้ามพรมแดนของชาวไทใหญ่ ในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมา
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๓) เพื่อสร้างฐานข้อมูลด้านวัฒนธรรมทั้งตัวอักษรและวีดีทัศน์ ในรูปแบบคิ วอาร์โค้ดผ่าน
แอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE APPLICATION) ให้กับชุมชน และปราชญ์ชุมชน
๑.๓ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑) ประเทศไทยมีองค์ความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายความสัมพันธ์ข้ามพรมแดนระหว่างชาวไทใหญ่
ในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ตลอดจนเข้าใจเกี่ยวกับตัวตน และพลวัตทางวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่
ในพื้นที่ชายแดน
๒) ประเทศไทยสามารถนารู ปแบบเครือ ข่า ยความสั มพั นธ์ท างวัฒ นธรรมข้ ามพรมแดน
ดังกล่าวไปสู่การกาหนดนโยบาย และ/หรือความร่วมมือด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยเฉพาะรัฐฉาน ซึ่งเป็นรัฐที่มีพื้นที่ใหญ่
ที่สุดของเมียนมา และมีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย
๓) หมู่บ้านผาแตก สามารถนาเสนอข้อมูลด้านวั ฒนธรรมทั้งตัวอักษรและวีดีทัศน์ในรูปแบบ
คิวอาร์โค้ด ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE APPLICATION) ให้กับนักท่องเที่ยว นักศึกษา นักเรียน และ
บุคคลทั่วไป
๑.๔ คาถามหลักในการวิจัย
๑) ชาวไทใหญ่ในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา มีการสร้างเครือข่ายข้ามพรมแดนกับดินแดน
มาตุภูมิ (homeland orientation) และ/หรือสังคมโลก (global) อย่างไร
๒) ชาวไทใหญ่ในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา มีปฏิบัติการของเครือข่ายข้ามพรมแดนในการ
รักษาความสัมพันธ์กับดินแดนมาตุภูมิอย่างไร
๑.๕ กรอบแนวความคิดของการวิจัย และนิยามศัพท์
๑) กรอบแนวความคิดของการวิจัย
พื้นที่ชายแดน (borderland) ไทย-เมียนมา
ความหลากหลายทางเชื้อชาติ /ชาติพันธุ์/อัตลักษณ์
การสร้างจุดเชื่อมต่อ (connectedness)
ระหว่าง
ชาวไทใหญ่กับดินแดนมาตุภูมิ
(homeland orientation)
 เครือข่ายข้ามพรมแดน
(transnational network)
 ปฏิบัติการของเครือข่าย
ข้ามพรมแดน

ชาวไทใหญ่
ผู้กระทาการ
ทางสังคมวัฒนธรรม

ตัวตน และพลวัต
ทางวัฒนธรรม
(Identity and cultural
Dynamic)
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๒) นิยามศัพท์เฉพาะ
เครือข่ายข้ามพรมแดน (Transnational border) หมายถึง การเชื่อมต่อหรือปฏิสัมพันธ์
ทางด้านสังคมวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่ในระหว่างรัฐสองรัฐ หรือมากกว่าสองรัฐขึ้นไป
ชาวไต (Tai) หมายถึง ชาวไทใหญ่ ไทเขิน ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านผาแตก
ชาวไทใหญ่ (Taiyai) หมายถึง กลุ่มชาติพันธ์ไทใหญ่ในอาเภอแม่สาย ที่มีดินแดนมาตุภูมิอยู่
ในรัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ชายแดนไทย-เมียนมา (Thai-Myanmar border) หมายถึง พื้นที่ชายแดนบริเวณอาเภอ
แม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่มี่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ และกลุ่มชาติพันธุ์
ตั วตน (Identity) หมายถึง การรู้คิดเกี่ยวกับตนเองในเรื่องของบทบาทและตาแหน่ง ใน
ระบบความสัมพันธ์ทางสังคมของชาวไทใหญ่ ซึ่งถูกก่อรูปและธารงรักษาผ่านกระบวนการทางสังคม
เป็นสิ่งที่ลื่นไหล เปลี่ยนแลง และสร้างขึ้นมาใหม่ได้
พลวัตทางวัฒนธรรม (Cultural dynamic) หมายถึง การปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ที่เป็น
ผลมาจากพลังของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาวไทใหญ่กับเครือข่ายข้ามพรมแดน
รัฐฉานฝั่งตะวันตก (Western Shan State) หมายถึง ๙ เมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของ
รัฐฉาน ได้แก่ เมืองเชียงตุง เมืองยาง เมืองขาง เมืองปิง เมืองพยาก เมืองยอง เมืองสาด เมืองต๋น และ
เมืองท่าขี้เหล็ก
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บทที่ ๒
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (Review Literature)
ในการวิจัยครั้งใช้แนวคิดหลักในการวิเคราะห์เครือข่ายข้ามพรมแดน : ตัวตน และพลวัตทาง
วัฒนธรรมของชาวไทใหญ่ ในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ดังต่อไปนี้
๒.๑ แนวคิดสนามสังคมข้ามพรมแดน (Transnationism)
แนวคิดดังกล่าวเป็นมโนทัศน์ที่ได้รับความสนใจในแวดวงวิชาการตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ ๑๙๘๐
แต่กระนั้นมโนทัศน์นี้ได้เริ่มรู้จักอย่างกว้างขวาง จากการสัมมนาและการตีพิมพ์บทความของ Nina
Glick Schiller ในทศวรรษที่ ๑๙๙๐ ในฐานะมโนทัศน์ที่ให้ความสนใจกับชีวิตของปัจเจกที่เป็ นบุคคล
ธรรมดา มุ่งวิเคราะห์ ผู้ย้ ายถิ่น ในบทบาทของผู้กระทาการตลอดจนมุ่งสนใจศึกษาอัตลั กษณ์ของ
ผู้ย้ายถิ่น โดยไม่ได้มองผู้ย้ายถิ่นในฐานะผู้ดารงอยู่ในพื้นที่ต้นทางหรือปลายทาง และไม่ได้มองถึงแต่
เฉพาะการเดินทางไปกลับระหว่าง ๒ พื้นที่เท่านั้น หากแต่ศึกษาการใช้ชีวิต ของผู้ย้ายถิ่นที่พาดผ่าน
ตรงกลางระหว่างพื้นที่ต้นทางและปลายทาง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สามเรียกว่า “สนามสังคมข้ามพรมแดน”
(ฐิรวุฒิ เสนาคา, ๒๕๔๖, อ้างในขวัญตา เสกทวีลาภ, ๒๕๖๐: ๒๒๗)
ทั้งนี้ โทมัส ฟายส์ (Thomas Faist, ๒๐๐๐) ได้จัดแบ่งประเภทสนามสังคมข้ามพรมแดน
ออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่
๑. พื้นที่สังคมข้ามพรมแดนของเครือญาติ (transnational kinship group) ในรูปแบบที่
เราพบเห็นอย่างเป็นปกติในกลุ่มผู้ย้ายถิ่นซึ่งเป็นผู้อพยพหรือแรงงานย้ายถิ่นรุ่นแรก การย้ายถิ่นออก
จากประเทศบ้านเกิดเป็นกลยุทธ์ที่ผู้ย้ายถิ่นและครอบครัวกระทาเพื่อความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ หรือ
เพื่อให้ได้เป็ นผู้ มีชีวิตทางสังคมและเศรษฐกิจที่ดีกว่าเดิม การสร้างสายสั มพันธ์ของผู้ ย้ายถิ่นและ
เครือญาติในลักษณะนี้มักเป็นไปในรูปแบบของความสัมพันธ์ต่างตอบแทน ความสัมพันธ์นี้จะดาเนิน
ไปจนกว่าสมาชิกของครอบครัวจะได้กลับมาอยู่พร้อมหน้ากันหรือสมาชิกของผู้ย้ายถิ่นรุ่นแรกเสียชีวิต
ลง
๒. พื้นที่สังคมข้ามพรมแดนแห่งการไหลเวียน (transnational circuit) เป็นคุณลักษณะ
ของการไหลเวียนอย่างต่อเนื่องของสิ่งของ ผู้คน และข้อมูล ภายในขอบเขตของการย้ายถิ่นออกจาก
ประเทศบ้านเกิด และการใช้ชีวิตในฐานะผู้ย้ายถิ่นในสังคมใหม่ รูปแบบความสัมพันธ์ของผู้ย้ายถิ่นบน
พื้นที่ข้ามพรมแดนแห่งการไหลเวียนนี้มักดาเนินไปในลักษณะของการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์
๓. ชุม ชนข้า มพรมแดน (transnational communities) มี ลั กษณะเป็ นสถานการณ์ ซึ่ ง
ผู้เคลื่ อนย้าย (mover) ได้ร วมกลุ่มกันในประเทศปลายทางกับผู้ ที่มีเชื้อชาติ ศาสนา หรือมาจาก
ประเทศเดียวกันมีสายสัมพันธ์ที่หนาแน่นและเข้มแข็ง แสดงออกซึ่งความเป็นปึกแผ่น/เป็นน้าหนึ่ง
ใจเดียวกัน และได้ทากิจกรรมทั้งในเชิงเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม เพื่อเชื่อมโยงผู้คนที่
เป็นสมาชิกกลุ่ มประเทศปลายทางได้ติดต่อสัมพันธ์และสร้างอัตลักษณ์ของการเป็นสมาชิกชุมชน
ร่วมกัน ขณะเดียวกันก็อาจเชื่อมโยงกิจกรรมเหล่านั้นไปสู่ผู้ที่พักอยู่ในประเทศต้นทาง (stayer)
ทั้ ง นี้ แ ละทั้ ง นั้ น แนวคิ ด เครื อ ข่ า ยทางสั ง คม (social theory) ได้ ถู ก น ามาใช้ เ พื่ อ อธิ บ าย
ความสัมพันธ์ทางสังคมทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค โดยนักคิดคนสาคัญได้แก่ ริชาร์ด อิเมอร์สัน
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(Richard Emerson) เพื่อให้สอดรับกับวัตถุประสงค์การวิจัย ผู้ศึกษาจึงเน้นการนิยามความหมายของ
เครือข่ายทางสังคมในบริ บทของการย้ายถิ่ น ซึ่งพบว่า เครือข่ายทางสังคมในการย้ายถิ่น เป็นการ
กล่ า วถึ ง ชุ ด ความสั ม พั น ธ์ (a set of relationship) ที่ ผู้ ย้ า ยถิ่ น (migrant) สร้ า งขึ้ น กั บ ผู้ ที่ อ ยู่ ใ น
ประเทศปลายทาง ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ย้ายถิ่นไปอยู่ก่อนแล้ว (pioneer migrant) หรือกลุ่มองค์กร รวมถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ย้ายถิ่นและผู้ที่อยู่ในประเทศบ้านเกิด ซึ่งเชื่อมโยงผ่านสายสัมพันธ์ในลักษณะ
เครือญาติ เพื่อน เพื่อนบ้าน คนรู้จัก ผู้คนที่มาจากชุมชนเดียวกัน หรือกลุ่มองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือ
ทัง้ ในเชิงรูปธรรม และนามธรรม (ขวัญตา เสกทวีลาภ, ๒๕๖๐: ๒๒๘-๒๒๙)
๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายทางสังคม (Social Network)
เครือข่ายทางสังคม เป็นแนวคิดในนามาใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสังคม โดยมีนักวิชาการ
หลายท่านนิยามความหมายไว้ดังนี้
กาญจนา แก้ ว เทพ ได้ ใ ห้ ค วามหมายว่ า “เครื อ ข่ า ย” หมายถึ ง รู ป แบบหนึ่ ง ของการ
ประสานงานของบุคคล กลุ่ม หรือองค์กรหลายๆ องค์กรที่ต่างมีทรัพยากรของตนเอง มีเป้าหมาย
มีวิธีการทางาน และกลุ่มเป้าหมายของตนเอง บุคคลหรือกลุ่มเหล่านี้ได้มาประสานงานกันมีระยะเวลา
พอสมควร แม้อาจจะไม่มีกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่าเสมอก็ตาม แต่มีการวางรากฐานเอาไว้ เมื่อผ่านใด
ผ่านหนึ่ งมีความต้องการที่จะขอความช่ว ยเหลือหรือขอความร่วมมือจากกลุ่มอื่นๆ เพื่อแก้ปัญหา
สามารถติดต่อไปได้ ในการเข้าร่วมเป็นองค์กรเครือข่ายแม้ว่าองค์กรเหล่านี้จะมีบางอย่างร่วมกัน เช่ น
มีเป้าหมายร่วมกัน มีประโยชน์ร่วมกัน องค์กรเหล่านี้จะยังคงความเป็นเอกเทศอยู่ เพราะการเข้าร่วม
เป็นเครือข่ายเป็นการเข้าร่วมเพียงบางส่วนขององค์กรเท่านั้น (กาญจนา แก้วเทพ, ๒๕๓๘: ๓๕)
เสรี พงษ์พิศ (อ้างในประหวัด จตุพรพิทักษ์กุล, ๒๕๓๘: ๑๙) ให้คานิยามของ “เครือข่าย”
ไว้ว่า เป็นการรวมกลุ่มของบุคคลในชุมชนระหว่างชุมชน กลุ่มกับกลุ่ม ชุมชนกับชุมชน โดยมีหลักยึด
ตามขอบเขตพื้นที่ ประเด็นเนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้เป็นหนึ่งเดียว กระบวนการดังกล่าวเกิดจาก
ท้องถิ่น เหมาะสมกับท้องถิ่นที่จะช่วยให้บุคคลและชุมชนสามารถดาเนินชีวิตอยู่ได้ด้วยองค์ประกอบ
ที่สาคัญ คือ ภูมิปัญญาพื้นบ้าน การปฏิบัติ แบบอย่างของผู้รู้ การอบรมสั่งสอนในบริบททางสังคม
การติดต่อที่สะดวกยิ่งขึ้นทาให้การไปมาหาสู่ ดูงาน การร่วมกันทา ข้ามเขตแดนของชุมชน อาเภอ
จังหวัด และภาคเป็นไปได้ง่าย
อคิน รพีพัฒน์ (๒๕๓๖: ๒๕๙) ได้สรุปความหมายของเครือข่ายว่าคือ การเชื่อมโยงของกลุ่ม
คนหรือกลุ่มองค์กรเข้าด้วยกันด้วยความสมัครใจที่จะแลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกัน หรือทากิจกรรม
ร่วมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่ายด้วยความเป็นอิสระ เท่าเทียมกันภายใต้
พื้นฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือ เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
เครื อ ข่ า ยสั ง คม (Social Network) ในทางสั ง คมวิ ทยาและมานุ ษ ยวิ ทยา เครื อ ข่ า ยเป็ น
รูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคม (Social-Network) อย่างหนึ่งที่แตกต่างไปจากกลุ่ม โดยที่กลุ่มจะมี
ขอบเขตที่ชัดเจนแน่นอน รู้ว่าใครเป็นสมาชิก และมีความเป็นรูปธรรมมองเห็นได้ แต่เครือข่ายเป็น
รูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมที่ไม่มีขอบเขต การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในเครือข่าย
อาจจะมองเห็นเป็นรูปธรรม หรือมองไม่เห็นเป็นรูปธรรมก็ได้ ซึ่งเครือข่ายที่มองเห็นเป็นรูปธรรมมี
๓ ลักษณะ คือ เครือข่ายการแลกเปลี่ยน เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร และเครือข่ายความสัมพันธ์ใน
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การอยู่รวมกัน แต่เครือข่ายไม่มีโครงสร้างแน่นอนตายตัว อาจมีการกาหนดหน้าที่ให้สัมพันธ์กัน แต่ใน
เครือข่ายไม่มีใครบังคับใครให้ทาอะไรได้ แต่ละคนหรือกลุ่มองค์กรต่างเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายได้
พอๆ กัน (ชนากิตต์ ราชพิบูลย์, ๒๕๕๓: ๒๘-๒๙)
ปฏิบั ติการของเครื อข่ายข้ามพรมแดนเพื่อรั กษาความสั มพันธ์กับดินแดนมาตุภูมิ ตามที่
กวาร์นิโซ (Guarnizo, 2003) เสนอว่า กระบวนการหนึ่งในวิถีชีวิตข้ามชาติคือ การรักษาความสัมพันธ์
ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของผู้พลัดถิ่นกับสังคมที่ตนเองจากมา ซึ่งส่งผลให้เกิดความต้องการ
ในการติดต่อสื่อสาร และการเดินทาง โดยสนามการดารงชีวิตข้ามชาติไม่ได้จากัดเฉพาะเพียงการส่ง
เงินกลับบ้านเท่านั้น กวาร์นิโซเสนอให้มองกิจกรรมเศรษฐกิจข้ามชาติให้ครอบคลุมหลายประเด็น วิถี
ชีวิตข้ามชาติ ตามทัศนะของกวาร์นิโซ ประกอบด้วย ๒ กระบวนการคือ ๑) การรักษาความสัมพันธ์
ข้ามชาติทางสั งคม เศรษฐกิจ และการเมือง และ ๒) การผลิตซ้าปฏิบัติการทางวัฒ นธรรม ซึ่งใน
งานวิจัยนี้จะเสนอให้เห็นทั้งสองแง่มุม
๒.๓ แนวคิดวัฒนธรรมในทัศนะของวัฒนธรรมศึกษา
การศึ ก ษาวั ฒ นธรรมในวงการวิ ช าการไทยมี ม ามากกว่ า ๒๐ ปี โดยเริ่ ม แรกหมายถึ ง
“การศึกษาวัฒนธรรม ในฐานะที่วัฒนธรรมเป็นของสูง มีค่า เป็นมรดกสาคัญของสังคม จึงจาเป็นต้อง
ศึกษาเพื่อเข้าถึง ประเมินคุณค่า เรียนรู้วิธีบริหารจัดการวัฒนธรรม ไปจนถึงการเรียนรู้เอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของชนกลุ่มต่าง ๆ
ต่อมาได้มีการนิยามสิ่งที่เรียกว่า “วัฒนธรรม” ในกระแสความคิดแบบ “Cultural Studies”
ตามแนวทางของ สจ๊ ว ต ฮอลล์ (Stuart Hall, ๑๙๓๒-๒๐๑๔) ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ ห มายถึ ง วั ฒ นธรรมใน
ความหมายแบบเดิม เช่ น สิ่งที่ดีงามของสังคม หรือมรดกล้าค่าของมานุษยชาติ หากแต่มุ่งสู่นิยาม
วัฒนธรรมแบบใหม่ที่เปิ ดกว้างสู่มนุษย์ทุกคนบนฐานของความเท่าเทียมและเคารพซึ่งกันและกัน
นั้นคือ “วัฒนธรรมในฐานที่เป็นวิถีชีวิต” (cultural as a way of life) รวมถึงมองว่า “วัฒนธรรมเป็น
สนามทางการเมือง” เพราะการทางานของวัฒนธรรมศึกษามิใช่เพียงเพื่อให้รู้หรือเข้าใจ หากแต่เป็ น
ปฏิบัติการทางการเมือง ที่มุ่งเปิดเผยให้เห็นถึงกลไกความสัมพันธ์ทางอานาจที่บิดเบี้ยว กดขี่ และ
ฝังลึกกลายเป็นสามัญสานึกทั่วไปของสังคม ในขณะเดียวกันก็เปิดเผยให้เห็นถึง “บทบาทเชิงรุก” ของ
ผู้ด้อยอานาจทั้งหลายว่ายังคงสามารถหยัดยืนท้าทายหรือแม้แต่ต่อต้านอานาจต่ างๆ ได้ (นันทวัฒน์
ฉัตรอุทัย, ๒๕๕๘: ๑๔๒)
ในขณะที่ เลม่ อ น วิ ล เลี่ ย ม (Raymond Williams, ๑๙๘๓: ๘๗) หนึ่ ง ในผู้ บุ ก เบิ ก งาน
วัฒ นธรรมศึกษาได้บั ญญัติความว่า “culture is one of the two or three most complicated
words in the English language” ทั้ ง นี้ เ ขาได้ พ ยายามก าหนดแนวคิ ด ของวั ฒ นธรรมโดยแบ่ ง
ออกเป็นสามประเภท ได้แก่ วัฒนธรรมในเชิงอุดมคติ (ideal) วัฒนธรรมในเชิงข้อมูล (documentary)
และวัฒนธรรมในเชิงสังคม (social)
วัฒนธรรมประเภทแรก คือ อุดมคติ ใช้นิยามวัฒนธรรมคือ “สภาวะที่สมบูรณ์ของมนุษย์อันมี
ลักษณะเป็ นสากลทั่วไป” ตามคานิยามนี้วัฒนธรรมจะเกี่ยวข้องกับอุดมคติ การอธิบายให้เห็นถึง
คุณค่าอันเป็นนิรันดร์ และความเป็นสากลของมนุษย์ ส่วนวัฒนธรรมในแบบที่สอง นิยามถึงวัฒนธรรม
คือสิ่งที่บันทึกเอาไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (documentary definition) วัฒนธรรมคือ “ร่างกาย
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ของการทางานของสติปัญญาและจิตนาการ” ซึ่งในรายละเอียด ความคิดและประสบการณ์ของมนุษย์
จะถูกบันทึกไว้อย่างมากมาย ได้แก่ งานวรรณกรรมต่างๆ การวิเคราะห์วัฒนธรรมในความหมายนี้ก็
เพื่อการวิพากษ์วิจารณ์ในแง่มุมต่างๆ เช่น สุนทรียะหรือหน้าที่ของวรรณกรรมต่อสังคม รวมถึง
การวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงประวัติศาสตร์ เป็นต้น วัฒนธรรมในแบบที่สาม คือ วัฒนธรรมในความหมาย
ทางสังคม (Social definition of culture) เป็นความหมายของกลุ่มนักมานุษยวิทยาที่พิจารณาว่า
วัฒนธรรมคือ วิถีชีวิตทั้งมวลของมนุษย์ที่ได้แสดงความหมายออกมาเป็ นค่านิยมต่าง ๆ ซึ่งไม่เพียงแต่
สะท้อนผ่านงานศิลปะและการเรียนรู้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงสถาบันและพฤติกรรมที่เป็นปกติสามัญอีก
ด้วย การนิยามนี้ของวัฒนธรรมจึงครอบคลุมถึงกิจกรรม การค้นหาความหมายและค่านิยมที่แฝงอยู่
ทั้งในและนอกวิถีชีวิต เช่นเดียวกับการศึกษาองค์ประกอบของวิถีชีวิตทั้งที่ไม่ใช่วัฒนธรรม เช่น องค์กร
ด้ า นการผลิ ต (the organization of production) โครงสร้ า งของครอบครั ว (the structure of
family) โครงสร้างของสถาบัน (structure of institutions) ที่แสดงออกหรือควบคุมความสัมพันธ์
ทางสังคมผ่านรูปแบบการติดต่อสื่อสารของสมาชิกในสังคม (Williams, ๑๙๘๓)
แนวคิดการผลิตซ้าทางวัฒนธรรม (Cultural reproduction)
จากการนิยามเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่กล่าวมาข้างต้น เลม่อน วิลเลี่ยม (Raymond Williams)
เห็นว่า วัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตทั้งมวล (Whole way of life) ไม่ว่าจะเป็นชีวิตทางวัตถุ ทางปัญญา
หรื อ ทางจิ ต วิ ญ ญาณ วิ ล เลี่ ย มได้ ท าการส ารวจประวั ติ ศ าสตร์ พั ฒ นาการของมนุ ษ ย์ แ ละพบว่ า
วัฒนธรรมมีลักษณะ ๒ ด้าน ด้านหนึ่งวัฒนธรรมจะบรรจุค่านิยมที่สนับสนุนให้ความชอบธรรมแก่
โครงสร้างอุดมการณ์ที่มีอยู่ แต่ในอีกด้านหนึ่งวัฒนธรรมเป็นผลลัพธ์ของความพยายามร่วมกันของ
มนุษย์ ในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ วิลเลี่ยมได้แบ่งวัฒนธรรมออกเป็น ๒ ประเภทคือ
๑. วัฒนธรรมที่มีชีวิตอยู่ (Lived culture) หมายถึง วัฒนธรรมทุกอย่างที่มีอยู่ในช่วงเวลา
หนึ่งและในสถานที่หนึ่ง และเฉพาะคนที่มีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาและสถานที่นั้นเท่านั้นจึงจะเข้าถึงหรือ
สัมผัสวัฒนธรรมดังกล่าวได้
๒. วัฒนธรรมที่ได้รับการบันทึกไว้ (Recorded culture) ได้แก่ บางส่วนเสี้ยวของวัฒนธรรม
ที่มีชีวิตอยู่ในกลุ่มที่ ๑ และได้รับการบันทึกหรือผลิตซ้าเพื่อสืบทอดต่อมา ซึ่ง วิลเลี่ยมเรียกอีกอย่าง
หนึ่ งว่า “วัฒ นธรรมแห่ งยุ คสมัย ” (Culture of the period) หมายความว่า มีปัจจัยอยู่ตรงกลาง
ระหว่างสองวัฒนธรรมนี้ ซึ่งวิลเลี่ยม เรียกว่า “Culture of selection tradition” อันได้แก่วัฒนธรรม
ที่ก่อตัวเป็นประเพณีในการเลือกสรรวัฒนธรรมที่มีชีวิตอยู่ (Lived culture) บางอันมาเป็นวัฒนธรรม
ที่ได้รับการบันทึกไว้ (Recorded culture)
วิลเลี่ยม เห็นว่าวัฒนธรรมที่ได้รับการบันทึกไว้ถือเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีในการเลือกสรร
(selective tradition) กล่าวคือ ผู้คนในทุกสังคมจะมีกระบวนการจัดระบบและจัดลาดับความสาคัญ
ของวัฒนธรรมทั้งหลายไว้ และเนื่องจากในทุกวันและในชีวิตประจาวันของคนเรามีวัฒนธรรมที่ ถูก
สร้างขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา (หรือเป็นวัฒนธรรมที่มีชีวิตอยู่) แต่ประเพณีในการเลือกสรรจะทาหน้าที่
คัดเลื อ กให้ เ ฉพาะวัฒ นธรรมบางอย่ างเท่ านั้นที่ ถูกผลิ ต ซ้าให้ มีชีวิต ยืนยาวต่อไป (หรือกลายเป็ น
วัฒนธรรมที่ได้รับการบันทึกไว้) คาถามคือใครเป็นผู้มีอานาจในการเลือกสรรและผลจากการเลือกสรร
ทาให้เกิดอะไรตามมา และที่สาคัญประเพณีในการเลือกสรรนี้มักมีผลประโยชน์บางอย่างแอบแฝงอยู่
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เบื้องหลังเสมอ เช่น ผลประโยชน์ทางชนชั้น ผลประโยชน์ทางสุนทรียะ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
การเมือง เป็นต้น (กาญจนา แก้วเทพ และสมสุข หินวิมาน, ๒๕๕๑: ๖๖๔)
นอกจากนี้ วิ ล เลี่ ย ม ยั ง กล่ า วอี ก ว่ า ทุ ก ครั้ ง ที่ มี ป ระเพณี ใ นการเลื อ กสรรเกิ ด ขึ้ น จะมี
การตีความหมายใหม่ (Reinterpretation) ให้กับวัฒนธรรมที่ถูกบันทึกไว้เสมอ ด้วยเหตุนี้เขาจึงย้าว่า
ทุกครั้ งที่วิเคราะห์ เรื่องกระบวนการผลิ ตและผลิ ตซ้าทางวัฒ นธรรม (Cultural production and
reproduction) ผ่านประเพณีในการเลือกสรรจะต้องถามเสมอว่า มีวัฒนธรรมอะไรบ้างที่ถูกคัดเลือก
เพื่อสืบทอดไว้ กระบวนการคัดเลือกทาอย่างไร และทาไมวัฒนธรรมดังกล่าวจึงได้ผ่านการผลิตซ้า
เอาไว้
วิลเลี่ยม ได้เห็นถึงความจาเป็นของการศึกษากระบวนการทางวัฒนธรรมหรือกระบวนการ
ผลิตและผลิตซ้าทางวัฒนธรรม (อ้างใน กาญจนา แก้วเทพ และ สมสุข หินวิมาน, ๒๕๕๑: ๖๗๔๖๗๕) โดยเสนอแนวทางการตั้ ง ค าถามที่ มี ต่ อ กระบวนการผลิ ต และการผลิ ต ซ้ าทางวั ฒ นธรรม
(Cultural production and reproduction) ไว้ ๔ ประเด็นหลัก คือ วัฒนธรรมหนึ่งๆ ถูกสร้างขึ้นมา
อย่างไร/ทาไม วัฒนธรรมดังกล่าวมีการเผยแพร่ออกไปอย่างไร/ทาไม วัฒนธรรมนั้นมีการบริโภคโดย
ผู้คนในสั งคมหรือท้องถิ่น อย่ างไร/ทาไม และวัฒ นธรรมนั้นๆ ได้รับการผลิตซ้าหรือสื บทอดต่อไป
อย่างไร/ทาไม
ดัง นั้ น ในงานศึ ก ษานี้ ได้น าเอาแนวคิด กระบวนการผลิ ต และการผลิ ตซ้ าทางวัฒ นธรรม
(Cultural production and reproduction) มาเป็นกรอบในการศึกษา “เครือข่ายข้ามพรมแดน :
ตั ว ตน และพลวั ต ทางวั ฒ นธรรมของชาวไทใหญ่ ” เพื่ อ อธิ บ ายว่ า ประเพณี แ ละวั ฒ นธรรมของ
ชาวไทใหญ่ในทุกวันนี้ถูกผลิตซ้าขึ้นมาอย่างต่อเนื่องผ่านแนวคิดประเพณีในการเลือกสรร (selective
tradition) โดยตั้งคาถามว่าประเพณีถูกผลิตขึ้นมาใหม่ในลักษณะไหน ใครบ้างที่มีบทบาทในการผลิต
ประเพณี และผลประโยชน์เบื้องหลังของการผลิตซ้าประเพณีคืออะไร ซึ่งจะเป็นคาตอบว่าการผลิตซ้า
ประเพณีและวัฒ นธรรมของชาวไทใหญ่ถือ ว่ามีส่ ว นช่ว ยให้ ประเพณีส ามารถดารงอยู่ ในสั งคมได้
อย่างต่อเนื่อง
แนวคิดประเพณีประดิษฐ์ (invented tradition)
ประเพณีประดิษฐ์ ได้ถูกนามาอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมในช่วงปลายศตวรรษที่ ๑๙
ภายใต้บริบทของการจัดระเบียบโลกใหม่ โดยที่ ฮอบส์บราวน์ (Hobsbawn, ๑๙๘๓) ได้พยายาม
นิยามคาว่าประเพณีในความหมายใหม่และเสนอว่า ประเพณีเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ เพื่อตอบสนองสังคมที่มีการโหยหาความเป็นอดีต ซึ่งมักจะปรากฏเด่นชัดในสังคมที่เผชิญ
กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมครั้งใหญ่แบบถอนรากถอนโคนหรือก้าวสู่ยุคหลัง
ทันสมัย ซึ่งปรากฏออกมาในรูปของความต้ องการด้านวัตถุ สิ่งก่อสร้าง หรือกระทั่งสัญลักษณ์หรือ
แบบฟอร์ มของอดีต เป็ น หลั ก ยึ ด จากสิ่ ง ที่ต กยุ ค ตกสมั ยแล้ ว พยายามที่ จ ะไขว้ คว้ าไว้ นอกจากนี้
ประเพณีประดิษฐ์ยังนาไปสู่การทาความเข้าใจถึงกระบวนการรื้อฟื้นทางวัฒนธรรมซึ่งสะท้อนให้เห็น
ถึงประเพณี พิธีกรรม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ที่มีการหยิบยกอ้างอิงความสัมพันธ์ในอดีต ขณะเดียวกัน
ก็มีกระบวนการคัดเลือก คัดสรร และตีความใหม่ เพื่อรับใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน นอกเหนือจากนั้น

๑๑

ประเพณีประดิษฐ์ยังถูกใช้เป็นเครื่องมือรับใช้เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม ทั้งในด้าน
การเมือง และเศรษฐกิจ (อ้างใน ยุทธกาน, ๒๕๕๓: ๘-๑๔)
ในทัศนะของกิดเดนส์ (Giddens, ๑๙๙๔) เห็นว่า การจัดงานประเพณีต่าง ๆ เกิดจากการ
สร้างสรรค์ประเพณีใหม่เป็นลักษณะของการรื้อสร้างประเพณี (detraditionalization) ที่มีลักษณะ
ของการรื้ อ ฟื้ น ประเพณี (retraditionization) ขึ้ น มาใหม่ การท าให้ ป ระเพณี ค งอยู่ (traditionmaintenance) และการสร้ า งกิ จ กรรมใหม่ ขึ้ น มา (tradition-construction) ท าให้ เ กิ ด ประเพณี
รูปแบบใหม่ ในเรื่องของจารีตประเพณีนั้น กิดเดนส์ (๒๐๐๒) มองวัฒนธรรมประเพณีในแง่ของการถูก
ผลิตและผลิตซ้าขึ้นมาใหม่ ซึ่งการทาความเข้าใจจารีตประเพณี (tradition) นั้นอาจจะเริ่มมองจาก
แนวคิดเรื่องการเป็นประเพณีประดิษฐ์ (invented tradition) (อ้างใน ปิ่นวดี และคณะฯ, ๒๕๕๔:
๓๑-๓๒)
ในงานศึกษานี้จึงนาเอาแนวคิดประเพณีประดิษฐ์มาช่วยพิจารณาพลวัตทางวัฒนธรรมของ
ชาวไทใหญ่ในพื้นที่ศึกษา โดยมองวัฒนธรรมประเพณีในแง่ประเพณีประดิษฐ์ (invented tradition)
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน (elite) ที่มีการคัดสรร (selection) วัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรม
ของสังคมในอดีตบางส่วนมาสื่อสารและตีความใหม่ (redefined) เพื่อเป้าหมายในการสร้างความรู้สึก
เป็นเจ้าของร่วมกัน (sense of belonging)
๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับชาติพันธุ์ (ethnicity)
แนวคิด เกี่ย วกับ ชาติ พัน ธุ์ (ethnicity) ได้รั บการศึกษาอย่างมากมายครอบคลุ มในหลาย
ศาสตร์ ทั้งนักมานุษยวิทยา (เช่น Eriksen, ๑๙๙๓, ๒๐๐๑) นักสังคมวิทยา (เช่น Mason, ๒๐๐๐;
Rex, ๒๐๐๔) และนั ก จิ ต วิ ท ยาสั ง คม ( เช่ น Phinney, ๑๙๙๖; Verkuyten, ๒๐๐๕; Zagefka,
๒๐๐๙)
ค าว่ า “ethnicity” มี ร ากฐานมาจากค าว่ า “ethnos / ethnikos” ในภาษากรี ก ซึ่ ง ใช้
อธิบายถึงคนนอกรีต ที่ไม่ใช่ชาวกรีก ยิว หรือคริสเตียน และไม่ใช่ชนชั้นกลาง ถูกใช้ครั้งแรกในปลาย
คริสต์ศตวรรษที่ ๑๕ ซึ่งกลุ่มวัฒนธรรมแองโกล-อเมริกา (Anglo-American) ได้นาคานี้มาประยุกต์ใช้
เรี ย ก กลุ่มชาติพัน ธุ์ส่ ว นน้อย (minority groups) ภายใต้สั งคมใหญ่ของรัฐ ชาติ (national state)
ในขณะที่กลุ่มวัฒ นธรรมยุ โรป เลื อกที่จะใช้คาว่า ethnicity เพื่อกล่ าวถึงกลุ่ มคนดั้งเดิม ต่อมาใน
คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ คานี้ถูกนามาใช้อธิบายความหมายที่ใกล้เคียงกับเชื้อชาติ (race) และประเทศ
(nation)
นอกจากนี้ การล่ มสลายของยุคอาณานิคม (colonial world) ในทศวรรษที่ ๑๙๕๐ และ
๑๙๖๐ ได้ก่ อให้ เกิ ดความสั บ สนมากขึ้นในเรื่องของ เชื้ อชาติ (race), วัฒ นธรรม และความเป็ น
ชาติพันธุ์ กลุ่มชนดั้งเดิมของยุโรปในยุคอาณานิคม ได้กลายเป็นประชากรกลุ่มเดียวกับกลุ่มผู้อพยพ
หลังยุคอาณานิคมที่มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ตามมาด้วยปรากฏการณ์เกี่ยวกับอัตลักษณ์
ทางชาติพันธุ์ที่เกิดขึ้นได้ทุกแห่ง เช่น กลุ่มพาธาน กลุ่มโคฮิสตานิส และกูจาร์ในประเทศปากีสถาน
ชนเผ่าเพบโบรส์ นาวาโฮ ฮิสพานิค และแองกอสในนิวเม็กซิโก หรือเชื้อชาติลิธัวเนียน โปล เยอรมัน
รัสเซีย น ยิว ตาตาร์ ที่อาศัยอยู่ในประเทศลิธัว เนีย เป็นต้น การแสดงอัตลั กษณ์ทางชาติพันธุ์อาจ
กลายเป็นกระบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อแยกตัวเป็นเอกราช เช่น ในทศวรรษที่ ๑๙๗๐-๘๐

๑๒

ความต้องการอิสรภาพชาวบาสค์ในสเปน ชาวควิเบคในแคนาดา ชาวทมิลในศรีลังกา และชาวซิกส์ใน
อินเดีย (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, ๒๕๖๑)
นอกจากนี้การล่มสลายของคอมมิวนิสต์ และการแบ่งแยกสหภาพโซเวียตในรูปแบบของกลุ่ม
ชาติ พั น ธุ์ และการเกิ ด นโยบาย “ethnic cleansing policies” ในคาบมหาสมุ ท ธบอลข่ า นและ
เทือกเขาคอเคซัส ได้นาไปสู่ความซับซ้อนในประเด็นเกี่ยวกับการนิยามความหมายมากขึ้น ผนวกกับ
สงครามการแย่ ง ดิ น แดนอดี ต ยู โ กสลาเวี ย ที่ มี ก ารน าเสนอข่ า วของสื่ อ มวลชนเกี่ ย วกั บ ประเด็ น
“ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์” (ethnic conflict) ทาให้ภาพลักษณ์ของคาว่า “ชาติพันธุ์” เสื่อมศรัทธา
ลงไปจนใกล้เคียงกับคาว่า ชนเผ่า ป่าเถื่อน และล้าหลัง
ในที่สุดการไหลบ่าเข้ามาของผู้แสวงโชค ผู้ลี้ภัย และผู้อพยพทางเศรษฐกิจ ในยุโรปตะวันตก
อเมริกาเหนือ และออสเตรเลีย คาว่า ชาติพันธุ์ (ethnic) ได้ถูกนามาใช้ หมายถึงพลเมืองที่ไม่มีสัญชาติ
ที่อาศัยอยู่ในดินแดนของเรา เช่นเดียวกับกลุ่มคนชั้นสองในสมัยกรีกโบราณและแคว้นยูดาย (Sinisa
Malesevic, ๒๐๐๔: ๒)
จากเรื่องราวที่กล่าวมาเบื้องต้น สะท้อนให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า “ethnicity” มีความหมายที่
หลากหลาย ความชัดเจนและคลุมเครือของแนวคิดนี้ทาให้เกิดความเข้าใจผิดในเชิงลึก และถูกนาไปใช้
ในทางการเมือง ดังนั้นในบริบทที่ความหมายของชาติพันธุ์ ไม่อาจนิยามเพียงภายในขอบเขตของ
ความสัมพันธ์ภายในหรือระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์อีกต่อไป หากแต่ได้กลายเป็นส่ วนหนึ่งของปฏิสัมพันธ์
อันสลับซับซ้อนระหว่างกลุ่มชนกับรัฐชาติ และความเป็นชาติ อีกทั้งยังเป็นกระบวนการที่ถูกรับรู้ และ
ตีความ ผ่านประสบการณ์ที่เกิดจากตาแหน่งแห่งที่ทางสังคมของผู้คน ที่แม้จะสังกัดกลุ่มชาติพันธุ์
เดียวกัน แต่ก็มีความแตกต่างและหลากหลาย ซึ่งก่อให้เกิดคาถามใหม่ๆ ต่อการศึกษาทางชาติพันธุ์ใน
ยุคปัจจุบัน (ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี, ๒๕๕๐: ๑๘๗)
นักสังคมศาสตร์แนวคลาสสิคในยุคนั้น ยกเว้นแม็ก เวเบอร์ (Max Weber) ไม่ได้ให้ความ
เข้าใจกับ คาว่าชาติพันธุ์มากนั ก ต่อเมื่อนักสั งคมวิทยาได้ผั นตัวมาเป็นนักมานุษวิทยา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผลงานของ เฟรดริก บาร์ท (Frederik Barth, ๑๙๖๙) ก่อนหน้า บาร์ท ได้มีการอธิบายความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมว่ามาจากปัจจัยภายใน กระบวนการทางสังคมภายในของกลุ่ม ทาให้พวกเขามี
เอกลักษณ์และแตกต่าง (ทั้งภาษา วิถีการทามาหากิน สายตระกูล ศาสนา สัญลักษณ์เชิงกายภาพ
ประวัติศาสตร์ พฤติกรรมการกิน ฯลฯ) วัฒนธรรมถูกมองว่าเป็นสิ่งที่มั่นคง มีเสถียรภาพ และแน่นอน
ความแตกต่างของวัฒนธรรมถูกเข้าใจในแง่ของทรัพย์สินของกลุ่ม (a group’s property) เช่น การที่
จะเป็นภาษาฝรั่งเศสได้นั้นจะต้องอยู่ในการครอบครองของวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากภาษาอังกฤษ
เป็นต้น)
เฟรดริก บาร์ท (Fredrik Barth, ๑๙๖๙) ตามข้อสรุปของฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ (๒๕๔๗)
บาร์ ท คื อ นั ก คิ ด คนส าคั ญ ที่ มี บ ทบาทในการกระตุ้ น มโนทั ศ น์ ก ารศึ ก ษาชาติ พั น ธุ์ คื อ “ethnic
identity” (อัตลักษณ์ชาติพันธุ์) และ “ethic boundary” (พรมแดนชาติพันธุ์) ซึ่งถือเป็นแนวใหม่มี
ลักษณะเป็นจิตวิสัยในแง่ที่ให้ ความส าคัญกับความรู้สึกนึกคิดของสมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์ว่าเป็นใคร
เป็นสมาชิกของกลุ่มใด แตกต่างจากกลุ่มอื่นอย่างไร และลักษณะทางวั ฒนธรรมใดที่มีความหมาย
ต่อการจาแนกทางชาติพันธุ์

๑๓

ข้อเสนอของ บาร์ท (๑๙๖๙) คือ ให้เปลี่ยนมุมมองจากการที่กลุ่มชาติพันธุ์เป็นหน่วยที่ถือ
วัฒนธรรมร่วมกันมาเป็น “รูปแบบการจัดระเบียบสังคมแบบหนึ่ง” ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกับคาว่า
“สถานภาพ” ในกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลที่อยู่ร่วมกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน หรืออยู่
ต่ า งกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ กั น การก าหนดความหมาย กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ต ามความคิ ด นี้ ท าให้ ลั ก ษณะทาง
วัฒนธรรมมีความสาคัญในการจาแนกความเป็นชาติพันธุ์ของปัจเจกบุคคล และเป็นสัญลักษณ์สาคัญ
ในการจ าแนกตนเองและคนอื่น ว่าต่างกลุ่ มกัน ในแง่นี้ ความเป็นกลุ่ มชาติพันธุ์ จึงเปรีย บเสมือ น
สถานภาพอื่นๆ ในสังคม เช่น เพศสภาพ ชนชั้น วัยวุฒิ หรือถิ่นฐานที่อยู่ ที่กลายเป็นเครื่องหมาย
บ่งบอกมาตรฐานการปฏิสั มพัน ธ์ที่จะทาให้ รู้ว่าคู่ปฏิสั มพันธ์ควรจะถือปฏิบัติอย่างไรต่อกันอย่าง
เหมาะสม ตามความคิดนี้ สิ่งที่จะมีความสาคัญในการศึกษาทางชาติพันธุ์ จึงน่าจะเป็นกระบวนการ
ระบุ อั ตลั ก ษณ์ ช าติ พัน ธุ์ เอกลั ก ษณ์ ช าติ พัน ธุ์ (ethnic category) และพรมแดนชาติ พัน ธุ์ ในการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลจากต่างกลุ่มชาติพันธุ์
บาร์ท ชี้ให้เห็นชัดเจนว่าการจะเข้าใจปรากฏการณ์ทางชาติพันธุ์ ต้องพิจารณาความคิดและ
จิตสานึกของคนในแต่ละกลุ่มว่าลักษณะใดทางวัฒนธรรมมีความหมายกับความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ของ
พวกเขา
หากพิจารณาความคิดของ บาร์ท ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์ในแนวทางที่กล่าวมาเบื้องต้นนี้
เราไม่อาจจะมองเห็นความเป็นรูปธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ใดๆ ได้ เพราะ “กลุ่มชาติพันธุ์” เป็นเพียง
กลุ่มอ้างอิงตามความคิดของปัจเจกบุคคลที่ได้จัดประเภทตัวเอง หรือกาหนดกลุ่มให้ปัจเจกบุคคลอื่น
โดยอาศัยสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมบางประการ เพราะในความเป็นจริงอาจเป็นไปได้ที่หลายๆ คนถูก
ก าหนดให้ เ ป็ น กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ห นึ่ ง อาจระบุ ตั ว เองเป็ น อี ก กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ห นึ่ ง ได้ ฉะนั้ น สิ่ ง ที่ จ ะมี
ความสาคัญในการวิจัยจึงไม่กลุ่มชาติพันธุ์ แต่เป็นกระบวนการระบุ และแสดงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์
(ethnic identity) และเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์ (ethnic category) ในการปฏิสัมพันธ์ในสถานการณ์
ต่างๆ เมื่อเป็นเช่นนี้ Barth จึงให้ความสาคัญกับ “พรมแดนชาติพันธุ์” (ethnic boundary) ซึง่ “แยก
เขา แยกเรา” (exclusion and inclusion) โดยอาศัยลักษณะทางวัฒนธรรมเป็นสัญลักษณ์กาหนด
ความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตามหลักเหตุผลนี้ การที่คนสองคนต่างระบุว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันแสดง
ว่าในการปฏิสัมพันธ์คนทั้งสองต่าง “เล่นเกมเดียวกัน” (playing the same game) แต่หากต่างชาติ
พันธุ์กันก็จะตระหนักว่ามีข้อจากัดในการปฏิสัมพันธ์ต้องระแวดระวังกันและกลายเป็นพรมแดนในการ
ปฏิสัมพันธ์ (ฉวีวรรษ ประจวบเหมาะ, ๒๕๕๑)
ส่วน แม็กซ์ เวเบอร์ (Max Weber) ได้นิยามกลุ่มชาติ พันธุ์ไว้ว่า หมายถึง พวกกลุ่มชนที่มี
ความเชื่อแบบอัตวิสัยเกี่ยวกับเชื้อสายร่วม ทั้งนี้เนื่องมาจากรูปลักษณ์ทางกายภาพที่คล้ายคลึงกัน
หรือประเพณีที่เหมือนกัน หรือทั้งสองประการหรือเพราะความทรงจาเกี่ ยวกับการถูกปกครองโดย
อาณานิคม หรือการอพยพย้ายถิ่น (ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี, ๒๕๕๐: ๑๘๘)
การเน้ น เงื่ อ นไขของการรั บ รู้ เ ชิ ง อั ต วิ สั ย (subjective perception) ได้ ท าให้ ม โนทั ศ น์
ชาติพันธุ์ของเวเบอร์แตกต่างโดยสิ้นเชิงจากมโนทัศน์ว่าด้วยเชื้อชาติ ในขณะเดียวกัน เวเบอร์ ไม่ได้เห็น
ว่าชาติพันธุ์นั้นนามาซึ่งการรวมกลุ่มโดยอัตโนมัติ หากแต่เกิดขึ้นจากการกระทาการ หรือการนาเอา
ความเชื่อที่มีต่อความร่วมกันทางชาติพันธุ์มาใช้ หรือหล่อหลอมขึ้นมาเป็นกลุ่มทางสังคมและการเมือง
แง่นี้ บ ทบาททางประวัติศาสตร์ จึ งมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการสร้ างความทรงจาในอดีตร่ว ม
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ความผูกพันกับผืนแผ่นดิน ขนบประเพณีหรือวิถีชีวิต ที่สามารถดารงอยู่ได้เป็นเวลานาน และก่อรูป
เป็นอัตลักษณ์ร่วมทางชาติพันธุ์ แม้ว่าสถาบันทางการเมืองที่ผลิตซ้าความเชื่อและจิตสานึกดังกล่าวจะ
ไม่ได้ดารงอยู่อีกต่อไปแล้วก็ตาม ดังพบได้ในกลุ่มผู้ อพยพย้ายถิ่น ทั้งที่อพยพโดยเต็มใจและไม่เต็มใจ
แนวคิ ด ว่ า ด้ ว ยเชื้ อ สายร่ ว มกั น (common descent) ของเวเบอร์ มี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งยิ่ ง ต่ อ นั ก
มานุษยวิทยาในรุ่ น หลั ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คลิ ฟฟอร์ด เกียร์ตซ์ (Clifford Geertz) และ ชาร์ล ส์
คายส์ (Charles Keyes) ซึ่งได้ขยายความคิดเรื่องเชื้อสายเดียวกัน (shared descent) ในฐานะที่เป็น
องค์ประกอบสาคัญของความผูกพันขั้นพื้นฐาน (primordial attachment) (เพิ่งอ้าง, ๑๘๘-๑๘๙)
ดังนั้นตามแนวคิดของ บาร์ท และ แม็กซ์ เวเบอร์ รวมถึงนักวิชาการส่วนใหญ่ (เช่น Smith,
๑๙๙๘; Sternberg, ๒๐๐๕) ยอมรับว่าความเป็นชาติพันธุ์ถูกสร้างขึ้น แทนที่จะเป็นแก่นแท้แน่นอน
(primordial) ที่มีความแตกต่างทางชีวภาพที่แน่นอนตายตัว
๒.๕ แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ (Ethnic Identities)
อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ขับเคลื่อนจากความรู้สึกภายในจิตใจของคนภายในกลุ่มวัฒนธรรม
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และเป็นการก่อตัวขึ้นในลักษณะเฉพาะเจาะจง แน่นอนว่าอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์
ไม่ใช่แค่ความรู้และความเข้าใจเฉพาะกลุ่มที่มีความเกี่ยวพันกันเท่านั้น แม้ว่าอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์
จะเกิ ด ขึ้ น จากประสบการณ์ แต่ ป ระสบการณ์ อ าจจะไม่ เ พี ย งพอที่ จ ะผลิ ต อั ต ลั ก ษณ์ เนื่ อ งจาก
อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของคนเราถูกสร้างขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป อีกทั้งการกระทาและทางเลือกของ
บุคคลมีส่วนสาคัญต่อกระบวนการสร้างอัตลักษณ์
สจ๊ ว ต ฮอลล์ (Stuart Hall, ๑๙๙๐ อ้างใน สุ ริตรา เปลี่ ยนรุ่ง , ๒๕๕๑: ๕๔) ได้กล่ าวถึ ง
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ประเด็ น เรื่ องของอั ตลั กษณ์ การปฏิ บัติ ก ารทางวัฒ นธรรม (Cultural practice)
รวมถึงการผลิตวัฒนธรรม (Cultural production) โดยได้ตั้งทฤษฎีเพื่อสะท้อนถึงเรื่องอัตลักษณ์ ไว้
๒ ทฤษฎีได้แก่
๑) ทฤษฎีที่ ๑ อัตลักษณ์เป็นเรื่องของกลุ่มคน และการมีประวัติศาสตร์ร่วมกันซึ่งมีความ
เชื่อมโยงกันทางเชื้อชาติ หรือชาติพันธุ์ เป็นสิ่งคงที่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
๒) ทฤษฎีที่ ๒ อัตลักษณ์ เป็นเรื่องที่ไม่คงที่ มีการเปลี่ยนแปลงตามรูปแบบ รวมถึงมีความ
ขัดแย้ง อักนัยหนึ่ง หมายถึง อัตลักษณ์มีทั้งเรื่องที่เหมือนและเรื่องที่แตกต่างกันด้วยเช่นกัน
จากทฤษฎีที่ ๒ ฮอลล์ ระบุว่าสิ่งที่ทฤษฎีนี้ได้แนะนาได้ คือ แม้ว่าเราจะกล่าว “ในนามของ
เราเอง” (In our own name) ในกลุ่มพวกเราเอง หรือกล่าวโดยพื้นจากประสบการณ์ของพวกเราเอง
แม้ว่าผู้ใดจะพูดก็ตาม เรื่องที่ถูกพูดหรือกล่าวถึงจะไม่มีทางเหมือนกัน ดังนั้น อัตลักษณ์จึงเป็นเรื่อง
ยากที่จ ะมองเห็ น ได้โ ดยทะลุ ป รุ โ ปร่ง หรือไม่ไ ด้มีปัญหาอย่างที่ พวกเราคิด บางทีแทนที่จะคิดว่ า
เรื่องอัตลักษณ์เป็นเพียงเรื่องจริงที่กระจ่างเป็นแค่เพียงปฏิบัติการทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งในยุ คนี้ เรา
ควรจะคิดในลักษณะที่ว่า อัตลักษณ์เป็น “ผลผลิต” (Product) ซึ่งไม่มีทางสมบูรณ์ได้และยังคงดาเนิน
ไปตามกระบวนการอยู่เสมอ และคงอยู่ภายใน มิใช่จากการแสดงออกให้เห็นภายนอก
ฉลาดชาย รมิตานนท์ (๒๕๕๐) กล่าวว่า อัตลักษณ์นั้นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นลอย ๆ ตามธรรมชาติ
แต่เป็นสิ่งที่เกิดจากการสร้างของวัฒนธรรมในช่วงเวลาหนึ่ง และวัฒนธรรมเป็นสิ่งก่อสร้างของสังคม
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นอกจากนี้วัฒนธรรมไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่งหรือตายตัว หากแต่มีรูปแบบเป็นวงจรที่เรียกว่า “วงจรแห่ง
วัฒนธรรม” (circuit of culture)
อภิญญา เฟื่องฟูสกุล (๒๕๔๖) อ้างถึง แคทรีน วูดเวอร์ด (Kathryn Woodward, ๑๙๙๗) ได้
กล่าวได้ว่า อัตลักษณ์คือสิ่งที่ทาให้เรารับรู้ตนเองว่า เราคือใคร และเราดาเนินความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ
ตลอดจนโลกที่แวดล้อมตัวเราอยู่อย่างไร อัตลักษณ์คือสิ่งที่กาหนดทางเดินให้กับเรา เป็นสิ่งที่บ่งบอก
ว่า ใครเป็นพวกเดียวกับเราและใครที่แตกต่างจากเรา ส่วนใหญ่แล้ วอัตลักษณ์ ถูกกาหนดโดยความ
แตกต่าง ซึ่งอาจมองเห็นได้ในลักษณะของการแบ่งแยกออกจากัน เช่น อัตลักษณ์ในรูปแบบของความ
แตกต่างระหว่างชนชาติหรือความขัดแย้งด้านความเชื่อ เป็นต้น โดยมากแล้วอัตลักษณ์จะถูกสร้างขึ้น
ในลักษณะของสิ่งตรงกันข้าง เช่น คนผิวขาว-คนผิวดา ความปกติ-ความเบี่ยงเบนจากปกติ และผู้ชายผู้หญิง
นิติ ภวัครพันธุ์ (๒๕๔๑) ได้กล่าวถึงอัตลักษณ์ในบทความเรื่อง “บางครั้งเป็นคนไทย บางครั้ง
ไม่ใช่ อัตลักษณ์แห่งตัวตนที่ผันแปรได้” ได้ขยับขยายคุณลักษณะของอัตลักษณ์เพิ่มเติมว่า อัตลักษณ์มี
คุณลักษณะสาคัญ ๒ ประการ คือ อัตลักษณ์มีหลากหลายมิติ และมีพลวัตหรือลื่นไหลเปลี่ยนแปลงไป
ตามสถานการณ์ เช่นเดีย วกับ กรองแก้ว วัฒ นะมงคลรักษ์ (๒๕๔๕) ระบุว่าอัตลักษณ์เป็นเสมือน
เหรียญที่มีสองด้าน ในด้านหนึ่งอัตลักษณ์จะมีลักษณะที่อยู่ยงคงกระพันไม่เปลี่ยนแปลง (enduring)
แต่ในอีกด้านหนึ่งก็มีบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา นอกจากนั้นอัตลักษณ์
ยั ง มี ห ลายมิ ติ (dimension) และมี พ ลวั ต (dynamic) โดยอาจเปลี่ ย นแปลงเคลื่ อ นไหวไปตาม
สถานการณ์และบริบทแวดล้อมอีกด้วย
ในขณะที่ ชาร์ลส์ คายส์ (Charles Keyes อ้างใน ธีรนันท์, ๒๕๕๑: ๙) มองว่า เงื่อนไขของ
สังคมมีส่วนในการกาหนดอัตลักษณ์ (Ethnic Identity) หากเงื่อนไขของสังคมมีการเปลี่ยนแปลง
อัต ลั ก ษณ์ก็ จ ะปรั บ ตัว เช่น กั น นอกจากนั้ น อั ต ลั ก ษณ์ ข องกลุ่ ม หรื อของบุ ค คลอาจถูก กลื น กลาย
(Assimilation) ให้เป็นกลุ่มชาติพันธุ์อีกกลุ่มหนึ่งได้ด้วย และอัตลักษณ์เป็นเครื่องมือหนึ่ งที่นามาใช้
เพื่อการธารงชาติพันธุ์
องค์ประกอบของอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ ประกอบด้วย
การจัดหมวดหมู่และการติดฉลากด้วยตนเอง (Self-Categorization and Labeling) การจัด
หมวดหมู่ด้วยตนเองคือ การระบุตัวเองว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มทางสังคมที่เฉพาะเจาะจง โดย แอชมอร์
(Ashomre et al, ๒๐๐๔) กล่าวถึงองค์ประกอบพื้นฐานของอัตลักษณ์ของกลุ่ม เริ่มต้นด้วยการยืนยัน
ตัวตนว่าบุคคลที่เรากาลังศึกษาอยู่ ตัวตนที่แท้จริง (fact self-identity) ของเขาคือสมาชิกของกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง ทั้งนี้บุคคลอาจใช้ป้ายกากับ (self-labels) หรือจาแนกประเภทตนเองที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่
กับสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น บุคคลคนเดียวกันอาจให้คาว่า คนจีน คนจีนเชื้อสายอเมริกัน คนเอเชีย
ชาวเกาะแปซิ ฟิ ก ซึ่ง เหล่ า นี้ ถื อ ว่า เป็ นข้ อมู ล ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่า บุ คคลทั่ ว ไปใช้ป้ า ยต่ าง ๆในแต่ ล ะ
ช่ว งเวลาที่แตกต่างกัน (Poetes & Rumbaut, ๒๐๐๑) ป้ายกากับตัว ตนที่ใช้จะได้รับอิทธิพลจาก
บริบทและด้วยวิธีการที่คนอื่นมองบุคคลคนนั้น ดังนั้นมนุษย์เองไม่สามารถใช้ป้ายกากับที่ไม่ตรงกับ
ลักษณะที่ปรากฏของพวกเขา

๑๖

ความผูกพันต่อบทบาท (commitment concept) สไตรเกอร์ (Stryker, ๑๙๙๑: ๘๗๓)
กล่าวถึง ความผูกพันต่อบทบาทมีพื้ นฐานมาจากเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมที่บุคคลเข้าไปมี
ส่วนร่วม โดยทั่วไปประกอบด้วยเครือข่ายทางสังคมที่สลับซับซ้อน ในขณะเดียวกันแต่ละเครือข่าย
ประกอบด้ ว ยบุ ค คลที่ ด าเนิ น ชี วิ ต อยู่ และมี ก ารติ ด ต่ อ สั ม พั น ธ์ กั น ตามต าแหน่ ง ทางสั ง คมและ
การปฏิบัติตนตามบทบาท ดังนั้นความผูกพันกับเครือข่ายทางสังคมอันใดอันหนึ่ง คือ การที่สมาชิก
ของเครือข่ายนั้นตอบแสดงบทบาทของตนโดยการแสดงอัตลักษณ์เฉพาะสาหรับเรื่องนั้นออกมาใน
การติดต่อสัมพันธ์ต่อกันจนถึงขั้นที่ว่า ถ้าความสัมพันธ์ระหว่างกันในเรื่องนั้นขึ้นอยู่กับการทาตนเป็น
คนแบบหนึ่ง บุคคลก็มีความผูกพันที่ต้องเป็นคนแบบนั้น การวัดความผูกพันวัดได้จากการที่บุคคล
ลงทุนสละความสัมพัน ธ์ที่มีความหมายกับใครๆ ในเครือข่ายอื่น เพื่อไปมีพฤติกรรมตามแบบของ
เครือข่ายที่ตนเลือก จากนิยามและวิธีการวัดที่กล่าวมาแล้ว จึงสามารถกล่าวได้ว่า ความผูกพันต่อ
บทบาทเป็นสาเหตุให้เกิดความเด่นของอัตลักษณ์ใดอัตลักษณ์หนึ่ง
การส ารวจ (Exploration) หมายถึง การแสวงหาข้ อมู ล และประสบการณ์ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ
เผ่าพันธุ์หนึ่ งๆ ซึ่งเป็น กระบวนการสาคัญในการการสร้างอัตลั กษณ์ทางชาติพันธุ์ การสารวจอาจ
กระทาการผ่านการอ่าน การพูดคุยกับผู้คน การเรียนรู้แนวทางปฏิบัติทางวัฒนธรรม และเข้าร่วม
กิจกรรมทางวัฒนธรรม แม้ว่าการสารวจจะเกิดมากที่สุดในวัยรุ่น แต่มันเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องที่
อาจจะดาเนินต่อไปเมื่อเวลาผ่านไป ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของปัจเจกชน การสารวจจึงมีความสาคัญ
ต่อกระบวนการสร้ างอัตลักษณ์เนื่องจากหากปราศจากซึ่งการสารวจแล้ว ความผูกพันต่อบทบาท
อาจจะลดน้อยลงและอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปกับประสบการณ์ใหม่ๆ (Phinney, ๒๐๐๖)
พฤติกรรมทางชาติ พัน ธุ์ (Ethnic Behaviors) เป็ นการวัดอั ตลั กษณ์เ ฉพาะที่พั ฒ นาขึ้นมา
เฉพาะกลุ่ม ซึ่งโดยทั่วไปแล้วพฤติกรรมจะหมายถึง การพูด การกินอาหาร และการปฏิสัมพันธ์ภายใน
กลุ่ ม โดยเฉพาะความรู้ และการใช้ภ าษาชาติพันธุ์ได้ถูกน ามาพิจารณาโดยนั กวิจัยบางคนว่าเป็ น
ลักษณะสาคัญของอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ พฤติกรรมคือการกระทาที่สามารถแสดงถึงอัตลักษณ์
และพฤติกรรมทางชาติพันธุ์ยังมีความเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ในด้านอื่น ๆ
อย่างไรก็ตาม Berry, Phinney, Sam and Vedder (๒๐๐๖) มองว่า อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์
คือโครงสร้างภายในที่สามารถดารงอยู่ได้โดยปราศจากพฤติกรรม พฤติกรรมเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม
หรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่เราทาการศึกษาซึ่งเป็นลั กษณะของวัฒนธรรม ซึ่งแตกต่างกับอัตลักษณ์ ความ
ชัดเจนในแนวคิดดังกล่าว จึงเห็นควรแยกพฤติกรรมออกจากการศึกษาอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์
การประเมินค่าและทัศคติของกลุ่ม (Evaluation and Ingroup Attitudes) ในทางทฤษฎี
แล้วความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนั้นหมายรวมถึงความรู้สึกที่ดีและมีความรู้สึกเชิงบวก
เกี่ยวกับการที่เราเป็นสมาชิกของกลุ่มนั้นๆ (Tajfel & Turner, ๑๙๘๖) อย่างไรก็ตามทัศนคติที่ดีของ
กลุ่มหนึ่งและการที่ตัวเองเป็นสมาชิกในกลุ่มมีความสาคัญ เนื่องจากสมาชิกของชนกลุ่มน้อยและเป็น
กลุ่มที่มีสถานภาพทางสังคมต่ากว่ากลุ่มอื่น อาจเป็นต้นเหตุทาให้เกิดการเลือกปฏิบัติซึ่งอาจนาไปสู่
ทัศคติเชิงลบต่อตนเองของคนในกลุ่ม (Tajfel, ๑๙๗๘)

๑๗

กลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อยเกือบทั้งหมดได้รับการเลือกปฏิบัติ และเกิดทัศนคติเชิงลบต่อกลุ่ม
ตนเอง เช่น ความต้องการที่จะเป็นสมาชิกของชนกลุ่มใหญ่ (dominant group) ที่ได้รับการกล่าวถึง
โดยชนกลุ่มน้อยจานวนมาก (Phinney, ๑๙๘๙)
ดังนั้ นในการก่อตัว ของอัตลั กษณ์ช าติพันธุ์ที่ประสบความส าเร็จ จะต้องอาศัยการเรียนรู้
เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ของตนเองและสร้างความศรัทธาภายในกลุ่มนาไปสู่การปฏิเสธมุมมองเชิงลบใน
ลักษณะเหมารวม (Phinney, ๑๙๘๙) เช่นเดียวกับงานศึกษาของ ครอสส์ (Cross) และ แฟรงเกนสมิธ (Fhagen-Smith, ๒๐๐๑) ชี้ให้เห็นว่าเยาวชนผิวสี ได้พัฒนาอัตลักษณ์ด้วยความหมายที่เป็นบวก
เกี่ยวกับการเป็นคนผิวสี ดังนั้นอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์จะสร้างได้ก็ต่อเมื่อคนในกลุ่มมีทัศนคติที่ดีและ
ภาคภูมิใจเกี่ยวกับความเป็นชาติพันธุ์นั้นๆ ซึ่งความรู้สึกเชิงบวกสาหรับชนกลุ่มหนึ่งๆ ส่วนหนึ่งแสดง
ให้เห็นผ่านความสุขในชีวิตประจาวัน (Kiang, Yip, Gonzales, Witkow, & Fuligni, ๒๐๐๖)
คุณค่าและความเชื่อ (Values and Beliefs) ในการก่อรูปของอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ที่มี
ความเฉพาะเจาะจงนี้ ยังร่วมถึงคุณค่าและความเชื่อที่มีความเฉพาะของกลุ่มด้วย ดังนั้นคุณค่าและ
ความเชื่อจะได้รับการประเมินผ่านเนื้อหาที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม ตัวอย่างเช่น ค่านิยมเกี่ยวกับ
ครอบครัวของชาวลาติน ความกตัญญูของชาวเอเชีย หรือค่านิยมแบบแอฟริกาของชาวแอฟริกันอเมริกัน เป็นต้น งานวิจัยหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่า คนในกลุ่มมีความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งและมีความ
ศรัทธา รวมถึงความรู้สึกเป็นเจ้าของ ค่านิยมเป็นตัวบ่งชี้ที่สาคัญเกี่ยวกับความใกล้ชิดกับกลุ่ม
ความสาคัญและความพึงพอใจ (Importance and Salience) กล่าวได้ว่ามีปัจจัยหลายอย่าง
ที่สาคัญของการเกิดขึ้นของอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ทั้งอัตลักษณ์ปัจเจก และอัตลักษณ์กลุ่ม โดยเฉพาะ
ในกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อย การที่สมาชิกของกลุ่มรู้สึกว่าตนเองมีความสาคัญและได้รับการยอมรับเมื่อ
อยู่ กับ กลุ่มของตนเองมากกว่าการเป็นสมาชิก ในกลุ่มที่มีอานาจเหนือกว่า (Phinney & Alipuria,
๑๙๙๐)
สรุป อัตลักษณ์ทางเชื้อชาติและชาติพันธุ์เกี่ยวข้องกับความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
และเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ อัตลักษณ์มีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางวัฒนธรรม ค่านิยม และ
ทัศนคติต่อกลุ่มของตนเอง รวมถึงมีการเลือกปฏิบัติ และการตอบสนองที่แตกต่างกันตามเงื่อนไขของ
เวลาและบริบท
อัตลักษณ์ที่หลากหลาย (Multiple identities)
โพรเทส และ รัมบาวท์ (Portes and Rumbaut, ๒๐๐๑: ๑๕๘) กล่าวว่า การระบุตัวตนของ
กลุ่มชาติพัน ธุ์เริ่ มต้นด้ว ยการติดฉลากให้ กับตนเอง โดยกระบวนการคิดของการจัดหมวดหมู่ด้ว ย
ตนเอง ไม่เพียงเพื่ออ้างสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกในกลุ่ม แต่ยังรวมถึงความชัดเจนในด้านความแตกต่าง
ของกลุ่ ม (groups) หรื อประเภท (categories) กับ กลุ่ มอื่ นหรื อประเภทอื่นๆ ด้ว ย โพรเทส และ
รัมบาวท์ (Portes and Rumbaut, ๒๐๐๑: ๑๖๑) เห็นว่าส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ คือ
คาตอบที่ว่า “ฉันมาจากไหน” ซึ่งคาตอบนั้นจะผูกติดกับความสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่น พวกเขามักจะ
แสดงออกในภาษาสั ญ ฐานของเครือญาติ โดยอ้างถึง การกาเนิด ของประเทศหรือ ครอบครั ว กั บ
ต้นกาเนิดในจินตนาการ หรือวงศ์ตระกูล

๑๘

สิ่งเหล่านี้สามารถแสดงผ่านกลไกต่างๆ เช่น เรื่องเล่าจากประวัติศาสตร์อันยาวนาน เช่น
การอพยพและการตั้งถิ่นฐาน หรือการเชื่อมโยงกับถิ่นฐานบรรพบุรุษ หรือกลไกที่สร้างความคล้ายคลึง
กันระหว่างผู้ที่ใช้ร่วมกันและนาไปสู่ความรู้สึกของชุมชน ปัจจัยอื่นๆ ที่ช่วยในการสร้างอัตลักษณ์ของ
กลุม่ ผู้อพยพ ยังรวมถึงการมีบรรพบุรุษร่วมกัน และ/หรือตานาน วัฒนธรรมร่วมทางศาสนา และ/หรือ
ภาษา และความจงรักภักดีร่วมกันและความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันตามค่านิยมร่วมและอุดมการณ์ใน
อนาคต (Yuval-Davis ๒๐๐๖: ๒๐๙)
ในขณะที่ ฮอลล์ (Hall, ๑๙๙๐) กล่ า วถึ ง การอธิ บ ายสิ่ ง ที่ เ ขาเรี ย กว่ า “อั ต ลั ก ษณ์ ท าง
วัฒ นธรรม”ว่าด้านหนึ่ งคือ การร่ ว มกันโดยอาศัยประสบการณ์ร่ว มและมีผ ลทาให้ เกิดกลุ่มที่เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน และสองคือ การที่ตระหนักถึงความคล้ายคลึงกัน แต่ความแตกต่างมักจะเกิดขึ้น
และกว้างขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
ในขณะที่ ชาน (Chan, ๒๐๐๔: ๑๘๓) เชื่อว่า อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไม่ใช่การปลูกถ่ายจาก
สถานที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง แต่เป็นการสร้าง (constructed) และการรื้อสร้างใหม่ (reconstructed)
ในสั ง คมที่แ ตกต่ า งกัน เธอกล่ า วเสมอว่ า การผลิ ต ซ้ า (reproduced) และการผลิ ต (produced)
การแยกส่ ว น(deconstructed) และสร้ า งขึ้ น ใหม่ (re-constructed) เป็ น การใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ข้อได้เปรียบเชิงโครงสร้างและในการปรับตัวให้เข้ากับข้อจากัดด้านโครงสร้าง นอกจากนี้ ชาน (Chan,
๒๐๐๔) ตระหนักว่า ปัจเจกชนจะนาเอาวัฒนธรรมติดตัวมาด้วย และเมื่อพวกเขามีปฎิสัมพัน ธ์ทาง
วัฒนธรรมกับกลุ่มวัฒนธรรมอื่น จะนาไปสู่การตีความความเป็นชาติพันธุ์ของพวกเขา
ดังนั้ นการผลิ ตซ้า (reproduction) และการสร้างใหม่ (reconstruction) เป็นมุมมองเป็น
ประโยชน์ในการศึกษาเกี่ยวกับตัวตน และของพวกเขา ทั้งการปรับตัวที่เกิดขึ้นภายในชุมชนและ
ภายในบุคคล รวมถึงการประวัติศาสตร์การสร้างตัวตน เช่น การปรับตัวของกลุ่มที่อพยพมาตั้งถิ่นฐาน
และการปรับตัวในชีวิตประจาวันของชาวไทใหญ่จากการที่ต้องย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
นอกจากนี้ อัตลักษณ์ยังเป็นสิ่งที่ไม่คงที่เนื่องจากถูกสร้างอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยการ
ใช้ ป ระวั ติ ศ าสตร์ ต านาน และสิ่ ง พบเห็ น ในอดี ต พวกเขาจะสร้ า งขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและภายใต้
กระบวนการเปลี่ ยนแปลงที่ไม่มีวันสิ้ นสุ ด ดังที่ การ์เซีย (Garcia, ๒๐๐๗) ระบุว่า เราไม่ควรถาม
เกี่ ย วกั บ สิ่ ง ที่ เ ราคื อ ใคร (What we are) แต่ ถ ามว่ า เราก าลั ง เป็ น ใคร (what we are being)
เช่นเดียวกับที่ ฮอลล์ (Hall, ๑๙๙๖) ระบุว่า เรากาลังกลายเป็นอะไร (what we are becoming)
ในแง่นี้ ตัวตนที่ชาวไทใหญ่แสดงออกอยู่ในขณะนี้ เกิดจากระบวนการเปลี่ยนผ่านตัวตนที่หลากหลาย
และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และบริบท
ในงานเขียนเรื่อง “บางครั้งเป็นไทย บางครั้งไม่ใช่ : อัตลักษณ์แห่งตัวตนที่ผันแปรได้ ” ของ
นิติ ภวัครพันธุ์ (๒๕๔๑) พบว่า อัตลักษณ์มีลักษณะหลากหลายมิติ และมีพลวัตหรือความลื่นไหล
เปลี่ ย นแปลงไปตามสถานการณ์ นิติ ศึก ษากรณีของครอบครัว คนไทยจี นแถบยานนาวา ที่เ รีย น
โรงเรี ย นคริ ส ต์ ต อนชั้ น ประถมศึ ก ษา และแต่ ง งานกั บ ผู้ ห ญิ ง มุ ส ลิ ม งานวิ จั ย พบว่ า คนๆ หนึ่ ง มี
อัตลักษณ์ได้หลากหลายมิติ แต่การที่เขา/เธอจะพลิกมิติอัตลักษณ์ด้านใดออกมาสื่อสารกับคนอื่นนั้น
ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่คนเหล่านั้นต้องต่อรองช่วงชิง
มา เช่น ลูกครึ่งไทย-จีน จะแสดงอัตลักษณ์ “คนจีน” เมื่อออกไปหางานทาตามห้างร้าน แต่เมื่อต้องไป
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สอบชิงทุนเรียนต่อต่างประเทศและต้องแข่งขันกับชาติอื่นๆ ในเอเชีย เขา/เธอก็จะแสดงอัตลักษณ์เป็น
“คนไทย” ออกมา
ดังนั้น ในสังคมร่วมสมัย อัตลักษณ์จึงมีความยืดหยุ่น เปิดกว้าง เลื่อนไหลมากขึ้น คาดการได้
น้ อ ยลง มี ก ารประดิ ษ ฐ์ ม ากขึ้ น พึ่ ง พาประสิ ท ธิ ภ าพมากกว่ า การพึ่ ง พาสิ่ ง เดิ ม ๆ หรื อ มรดกทาง
วัฒนธรรม
การสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ (The Construction of Ethnic Identity)
ตามความคิดของ ยูเวล-เดวิส (Yuval-Davis), ชาน (Chan) และ ฮอลล์ (Hall) ได้นาเสนอใน
เบื้องต้นจะเห็นได้ว่าอัตลักษณ์คือการสร้างขึ้นโดย ความเป็นสามัญ (พวกเรา) และความแตกต่าง
(พวกเขา) ซึ่งความคิดเกี่ยวกับ “ความเป็นอื่น ” (the other) การเปลี่ยนแปลงจะขึ้นอยู่กับตัวตน
ตัวตน หรือ ตัวตนที่ถูกสร้าง ประสบการณ์ และ/หรือการจัดตั้ง
ส่วนอีกด้านหนึ่งอัตลักษณ์เกิดจากการสร้างขึ้นผ่านเรื่องเล่าในอดีตของบุคคลและภายใน
ชุมชน ฮอลล์ (Hall, ๑๙๙๖) เช่น เดียวกับ ยูเวล-เดวิส (Yuval-Davis, ๒๐๐๖: ๒๐๒) เห็นพ้องว่า
อัตลักษณ์เป็นเรื่องเล่าที่ใช้บอกตนเองและคนอื่นๆ เกี่ยวกับว่า “เขาเป็นใคร (และเขาไม่เป็นใคร)”
ดังนั้นผู้บันทึกเรื่องราวไม่เพียงกล่าวถึงสถานที่ ประวัติศาสตร์ และความทรงจา แต่ยังเกี่ยวข้องกับ
ค่ า นิ ย ม และการประเมิ น อั ต ลั ก ษณ์ ทั้ ง หลาย ดั ง นั้ น สิ่ ง เหล่ า นี้ ไ ม่ ใ ช่ แ ค่ เ รื่ อ งราวประวั ติ ศ าสตร์
การเคลื่อนย้าย แต่ยังเป็นการอธิบายถึงการรับรู้อารมณ์ความรู้สึกร่วม
แต่ถึงที่สุดแล้ว ในบริบทที่ปัจเจกชน หรือกลุ่มชนมีปฎิสัมพันธ์กันถือว่ามีความสาคัญสาหรับ
การสร้างอัตลักษณ์ ทั้งนี้เนื่องจากอิทธิพลจากสถานการณ์และพื้นที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่ ดังนั้นสถานะ
ที่ตั้งก็สามารถสร้างพื้นที่ใหม่ทางชาติพันธุ์ขึ้นมาได้ (Fortier, ๒๐๐๖) และอัตลักษณ์สามารถสร้างด้วย
การประดิษฐ์สร้างประเพณี และปฏิบัติการทางวัฒนธรรมขึ้นมาใหม่ (Giddens, ๒๐๐๒)
อย่างไรก็ตาม ในอีกด้านหนึ่งอัตลักษณ์ไม่ได้ถูกประกอบสร้างความหมายอย่างเป็นอิสระโดย
เรา แต่อานาจของระบบ/โครงสร้าง และคนอื่นๆ ได้หยิบยื่นความหมายเกี่ยวกับอัตลักษณ์ให้กับตัวเรา
ด้วย เช่น อัตลักษณ์ความเป็นไทใหญ่ไม่ได้ถูกกาหนดด้วยไทใหญ่เท่านั้น แต่คนไทยหรือใครๆ ก็มีสิทธิ์
เข้าไปเกี่ย วข้อ งในการสร้ างความหมายให้ กั บ “ความเป็น ไทใหญ่ ” ได้ โดยสร้า งผ่ านปฏิบัติการ
ทางวาทกรรมรูปแบบต่างๆ
ในขณะที่ แคสเทล (Castells, ๒๐๐๔) เสนอแนวคิดอัตลักษณ์ต่อต้าน (resistance identity)
ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อการคัดค้าน บนพื้นฐานที่แตกต่างของสถาบันที่มีอานาจเหนือกว่า นาไปสู่การร่วม
กลุ่มต่อต้าน เช่นเดียวกับที่ฟูโกต์กล่าวว่า ที่ใดมีวาทกรรมหลักที่นั่นย่อมมีวาทกรรมต่อต้ าน ดังนั้นเมื่อ
คนอื่นสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทใหญ่ได้ คนไทใหญ่ย่อมมีการสร้างอัตลักษณ์ต่อต้านขึ้นมาได้เช่นกัน
ดังนั้น การสร้างอัตลักษณ์ผ่านพื้นที่และปฏิบัติการสามารถนาไปสู่ความรู้สึกร่วมในความเป็น
เจ้ า ของและสร้ า งความเป็ น ชุ ม ชนขึ้ น มา ในแนวทางนี้ ความเป็ น องค์ ก รถึ ง ควรถู ก น ามาศึ ก ษา
ในงานวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากมีความสาคัญต่อการผลิต/สร้าง และการรื้อสร้างอัตลักษณ์ของชาวไทใหญ่
พวกเขาจะช่วยสร้างและเปิดพื้นที่ การจัดการแสดง และพื้นฐานต่างๆ ที่สาคัญต่อชุมชน
๒.๖ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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ในการศึกษาครั้งนี้ ได้เลือกผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้พลัดถิ่นในประเทศไทย โดยเลือกเอา
กลุ่ มงานที่ศึกษาชาวไทพลั ดถิ่น จากประเทศเมียนมา ซึ่งส่ว นใหญ่พบว่า แนวทางการศึกษาไปใน
ทิศทางเดียวกัน คือ มองผู้พลัดถิ่นในฐานะผู้ตกเป็นเหยื่อ อย่างไรก็ตาม ในบริบทของความขัดแย้ง
การกดทับ การตกเป็ น เหยื่อในภาวะต่างๆ นั้น คนพลัดถิ่นได้แสวงหาแนวทางในการปรับเปรียบ
การเผชิญหน้า และให้ตนเองสามารถมีสถานภาพในสังคมที่ตนอาศัยอยู่ด้วยการนาเอา “ความเป็น
ชาติพันธุ์” มาเป็นเครื่องมือ
ผลงานของอรัญญา ศิริผล (๒๕๕๑) เรื่อง การพลัดถิ่นกับการกลายเป็นสินค้า : ชุมชนไทใหญ่
กับการค้าแรงงานในมิติทางสังคมชาติพันธุ์บริเวณชายแดนไทย-พม่า เป็นงานที่ต้องการตรวจสอบ
ปรากฏการณ์คนพลัดถิ่นใน ๒ ประเด็น คือ ๑) การพลัดถิ่นของแรงงานไทใหญ่ถูกทาให้กลายเป็น
สินค้าได้อย่างไร ในเงื่อนไขทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนของไทย และ ๒) ในบริบทของความขัดแย้ง
ที่เกิดขึ้นจากการแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน ระหว่างแรงงานชาวไทใหญ่พลัดถิ่น
กับแรงงานท้องถิ่น พวกเขาใช้ “ความเป็นชาติพันธุ์ไทใหญ่” เพื่อปรับจุดเผชิญหน้าระหว่างกันอย่างไร
การศึกษาพบว่า ความขัดแย้งระหว่างชาวไทใหญ่ที่สะท้อนออกมาจากกรณีของบ้านเวียงหวายซึ่งเป็น
ชุ ม ชนไทใหญ่ เ ก่ า แก่ กั บ บ้ า นต้ น ฮุ ง ซึ่ ง เป็ น ชุ ม ชนไทใหญ่ พ ลั ด ถิ่ น และกรณี ทั่ ว ไปในเขตอ าเภอ
ไชยปราการ ฝาง และแม่อาย ในแง่หนึ่งบอกได้ว่า “ความเป็นชาติพันธุ์ไทใหญ่” ภายใต้ปฏิบัติการของ
ทุน นิ ย มในกระแสเศรษฐกิจ โลกและการเปลี่ ย นผ่ านของรั ฐ ชาติ พม่ า และรั ฐ ชาติไ ทยไปสู่ การค้ า
เศรษฐกิจ ไร้ พรมแดนได้ส ร้ า งผลกระทบต่ อความเป็น ชาติพัน ธุ์ ทาให้ ความเป็น ชาติพั นธุ์ ไทใหญ่
มีทั้งพลวั ตและข้ อจ ากัด ในตัว เอง อย่ างเช่น การจัด แบ่งความเป็น ไทใหญ่ ในบริบ ทเศรษฐกิจและ
ใช้พรมแดนรัฐชาติเป็นตัวแบ่ง ซึ่งในกรณีศึกษาพบว่ามีอย่างน้อยสามกลุ่มด้วยกันคือ คนไตใน หรื อ
คนไทใหญ่ ที่วางตัวเองบนสถานภาพพลเมืองไทย ขณะที่จาแนกตัวเองออกจากคนไทใหญ่อื่นๆ ที่ถูก
จัดเข้าพวกเป็นแรงงานสัญชาติพม่า อย่างคนไตนอกที่เพิ่งอพยพเข้ามา และไตพม่าที่ยังคงต่อสู้กับ
รัฐบาลทหารพม่าในปั จจุบั น ดังนั้ น สัมพันธภาพระหว่างไตใน-ไตนอก-ไตพม่าจึงแยกไม่ออกจาก
ปฏิบัติการของทุนและรัฐชาติสมัยใหม่ ดังกรณีที่เกิดขึ้น
อย่างไรก็ตาม สาหรับคนไตในกับไตนอกนั้น ท่ามกลางความขัดแย้งที่เกิดขึ้นสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจ แต่ในปฏิสัมพันธ์ทางสังคมวัฒนธรรม กลับพบว่ามีความพยายามลดทอนความขัดแย้ง
ปรับจุดเผชิญหน้าระหว่างกัน โดยการใช้ความเป็นชาติพันธุ์ไทใหญ่เช่นกัน ไม่ว่าจะผ่านเวทีทางศาสนา
งานบุญหรืองานปอย ที่ซึ่งช่องทางของ “ระบบหัววัด” ในด้านหนึ่งได้เอื้ออานวยให้ชุมชนบ้านต้นฮุง
ในฐานะไตนอกได้ใช้เป็นช่องทางในการปรับเปลี่ยนท่าทีแห่งความขัดแย้งกับคนไตในเพื่อให้มีที่ทาง
ร่วมกัน ขณะที่อีกด้านหนึ่ง เวทีทางศาสนาและงานบุญได้กลายเป็นที่ทางให้คนไตนอกได้แข่งขันแสดง
ความศรัทธาต่อศาสนาพุทธตามคติความเชื่อทางศาสนาพุทธของคนไทใหญ่ นอกจากนี้ ความเป็น
ชาติพันธุ์ไทใหญ่สามารถข้ามพ้นพรมแดนของรัฐชาติทั้งไทยและรัฐพม่าไปสู่สานึกทางชาติพันธุ์ไทใหญ่
ได้ เมื่อคนไทใหญ่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์บางอย่างที่สร้างให้เกิด “การตระหนักรู้ทาง
ชาติพันธุ์” ร่วมกัน ซึ่งในกรณีที่เห็นได้ชัดจากความรู้สึกร่วมของชาวไทใหญ่ที่เผชิญหน้ากับการคุกคาม
ของรั ฐพม่าและความรุ น แรงที่เกิดขึ้นกับกลุ่ มคนไตพม่า ซึ่งถือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกั น การให้
ความช่วยเหลือในระดับต่าง ๆ จึงเกิดขึ้นทั้งในกลุ่มของคนไทใหญ่ และกลุ่มชาวไตเก่าหรือไตในกับ
ไตนอก
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ผลงานของ ออมสิ น บุ ญ เลิ ศ (๒๕๕๑) ศึ กษา “การต่อ รองและปรับ ตัว ของคนพลั ด ถิ่น :
กรณีศึกษาชาวไทใหญ่พลัดถิ่นในเมืองเชียงใหม่ งานศึกษานี้ทาความเข้าใจการต่อรองและปรับตัวของ
ชาวไทใหญ่พ ลั ดถิ่น ในเมือ งเชีย งใหม่ ภายใต้ความลั กลั่ น ของบริบทรัฐ ชาติใ นกระบวนการทาให้
ชาวไทใหญ่พลัดถิ่นกลายเป็น “แรงงานต่างด้าว” กับบริบทวัฒนธรรมในฐานะ “ชาวไทใหญ่” ที่มี
ความใกล้ กัน ทางวัฒ นธรรมกับ สั ง คมเมืองเชีย งใหม่ผ่ า นการมีค วามเชื่ อทางศาสนาร่ว มกัน และ
พิจารณายุทธวิธีในการปรับตัวในชีวิตประจาวันของชาวไทใหญ่พลัดถิ่นในพื้นที่การทางานและพื้นที่
ศาสนานั้ นเป็ นอย่ างไร บนเงื่อนไขและสถานการณ์ใด โดยทุนและประสบการณ์การพลัดถิ่นของ
ชาวไทใหญ่พลัดถิ่นถูกผลิตและนามาใช้อย่างไร และมีผลอย่างไรต่ออัตลักษณ์ความเป็นไทใหญ่
ผลการศึ ก ษาพบว่ า การต่ อ รองและปรั บ ตั ว ของชาวไทใหญ่ พ ลั ด ถิ่ น เกิ ด ขึ้ น ในภาวะที่
ชาวไทใหญ่พลัดถิ่นต้องเผชิญการถูกทาให้เป็นอื่นและแปลกแยกจากรัฐชาติซ้าซ้อน ทั้งจากรัฐชาติ
พม่าและรัฐชาติไทยที่ควบคุมผู้คนภายใต้แนวความคิด “ความมั่นคงของชาติ” ดังนั้น การถูกจัดวาง
ตาแหน่งแห่ งที่ในฐานะ “แรงงานต่างด้าว” ของชาวไทใหญ่พลัดถิ่น จึงไม่ใช่เพียงปัจจัยการผลิ ต
ในระบบทุนนิยม อีกทั้งการควบคุมและกีดกันชาวไทใหญ่พลัดถิ่นไว้นอกสังคมไทยที่ปฏิบัติการผ่าน
ระบบทะเบียน, บัตรประจาตัวที่ระบุสิทธิของผู้เป็นเจ้าของบั ตร, กฎระเบียบ กฎหมาย และการสร้าง
มายาคติผ่ านสื่อต่างๆ นั้ นก็ไม่ได้มีอานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ชาวไทใหญ่พลัดถิ่นปฏิบัติการต่อรอง
โดยการให้ความหมายและให้คุณค่าใหม่กับสิ่งเหล่านั้นตลอดเวลาในการมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มคนอื่นๆ
และยุทธวิธีในการปรับตัวของชาวไทใหญ่พลัดถิ่ นก็หลากหลายสัมพันธ์กับตาแหน่งแห่งที่และทุนทาง
สั ง คมของเขา/เธอเหล่ า นั้ น เชื่ อ มโยงกั บ พื้ น ที่ แ ละสถานการณ์ ข องการปฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
การนิยามอัตลักษณ์ความเป็นไทใหญ่จึงมีความยืดหยุ่นและหลากหลาย
กิ่งแก้ว ทิศดึง (๒๕๕๓) ศึกษาเรื่อง “แม่ค้าไทใหญ่พลัดถิ่น กับ การปรับเปลี่ยนสถานะทาง
สังคมในบริบทสภาวะก้ากึ่งเชิงโครงสร้างในเขตเมืองเชียงใหม่ ”การศึกษานี้ เป็นการพยายามทาความ
เข้าใจการปรับเปลี่ยนสถานะทางสังคมในบริบทสภาวะก้ากึ่งเชิงโครงสร้างของแม่ค้าไทใหญ่พลัดถิ่นใน
เขตเมืองเชียงใหม่ ผ่านปฏิบัติการในการดิ้นรนเพื่อให้หลุดออกจาสภาวะที่ต้องตกอยู่ในพื้นที่ระหว่าง
ทั้งทางด้านพื้น ที่ทางกายภาพและสัญลั กษณ์ โดยพิจารณาว่าการใช้อาชีพแม่ค้าหรือยุทธวิธีอื่นๆ
สามารถทาให้พวกเธอหลุดพ้นจากสภาวะก้ากึ่งเชิงโครงสร้างได้หรือไม่ และภายใต้เงื่อนไขใดโดยนา
แนวคิดเรื่อง สภาวะก้ากึ่งเชิงโครงสร้าง มาให้เป็นกรอบในการทาความเข้าใจสภาวะการถูกแยกออก
จากสังคมไทย ถูกทาให้กลายเป็น “คนอื่น” ไร้ซึ่งความมั่งคงในชีวิตและไม่สามารถเลื่อนสถานภาพ
ของตนเองได้ และนาแนวคิดเรื่องทุนทางสังคมและวัฒนธรรมมาใช้เพื่อทาความเข้าใจ ปฏิบัติการของ
การต่อรองกับสภาวะก้ากึ่งเชิงโครงสร้างที่ผู้หญิงชาวไทใหญ่ต้องเผชิญ
การศึกษานี้พบว่าการตกอยู่ในสภาวะก้ากึ่งเชิงโครงสร้างของผู้ หญิงไทใหญ่พลั ดถิ่นไม่ได้
ยึดโยงอยู่กับพื้นที่ หรือภูมิประเทศแต่อย่างใดแต่พบว่าสภาวะดังกล่าวเคลื่อนย้ายไปตามการเคลื่อนที่
ของแรงงานพลัดถิ่น ทั้งที่จึงสามารถอธิบายได้ว่าการปรับเปลี่ยนสถานะทางสังคมของผู้หญิงไทใหญ่
ไม่ได้มีรูปแบบที่เบ็ดเสร็จ และตายตัว เพราะการปรับเปลี่ยนสถานภาพทางสังคมของผู้หญิงไทใหญ่
ในที่นี้เป็นการก้าวข้ามระบบสัญลักษณ์ ระบบความคิด ที่ผูกติดกับปัจเจกที่แตกต่างกัน
วาสนา ละอองปลิว (๒๕๔๙) ศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธ์ทางสังคมวัฒนธรรมข้ามพรมแดน:
กรณีศึกษาชาวไทใหญ่ในพื้น ที่ช ายแดนไทย-พม่า” โดยศึกษาถึงความสั มพันธ์ทางสั งคมระหว่าง
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แรงงานข้ามชาติชาวไทใหญ่ที่ทางานในพื้นที่การเกษตรและทางานตามบ้านเรือนกับผู้คนในพื้นที่
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย และการต่อรองเพื่อสร้างพื้ นที่ทางสังคมวัฒนธรรมของแรงงานข้ามชาติ
โดยใช้แนวคิดอัตลักษณ์ของคนพลัดถิ่นเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา การศึกษาพบว่า ถึงแม้ว่าคนใน
พื้น ที่ ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของแรงงานข้ า มชาติ ใ นภาคการผลิ ตในพื้ น ที่ แต่ แ รงงานข้ า มชาติ
ชาวไทใหญ่ทั้งสองกลุ่มกลับถูกจัดว่างอยู่ในสถานของการเป็น “คนอื่น”
ในสถานการณ์ของการเป็นแรงงานพลัดถิ่นนั้น แรงงานชาวไทใหญ่ได้ทาการต่อรองเพื่อสร้าง
พื้ น ที่ ท างสั ง คมวั ฒ นธรรมให้ กั บ ตนเองผ่ า น การผลิ ต ซ้ าความสั ม พั น ธ์ ท างสั ง คมกั บ บ้ า นเกิ ด
การนาเสนอตัวตนในฐานะ “คนไทย” ผ่านการเป็นพุทธศาสนิกชนและความจงรักภักดีต่อสถาบั น
พระมหากษัตริย์ การพยายามตั้งรกรากในเมืองไทย การนิยามคุณค่าของงานที่ทาในฐานะงานที่มี
คุณค่า การสร้างตัวตนในฐานะคนทันสมัย ในฐานะแรงงานที่มีศักยภาพในการบริโภค ทั้งนี้ในการ
ต่อรองของแรงงานชาวไทใหญ่นาไปสู่การปรากฏตัวของอัตลักษณ์ที่หลากหลาย ซึ่งถูกผลผลิตซ้าและ
สร้างขึ้นใหม่ จากเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์และสถานการณ์ปัจจุบันที่แรงงานเผชิญ
Yasuda Sachiko (๒๐๐๘) ศึ ก ษาเรื่ อ ง “ไทใหญ่ ย้ า ยถิ่ น : การต่ อ รองเชิ ง อั ต ลั ก ษณ์ ผ่ า น
ปฏิบัติการทางพื้นที่ของแรงงานข้ามพรมแดนชาวไทใหญ่ในภาคเหนือประเทศไทย” (Shan on the
move: negotiating identities through spatial practices among Shan cross-border
migrants in Northern Thailand) โดยศึ ก ษากลวิ ธี เ ชิ ง พื้ น ที่ ที่ แ รงงานข้ า มพรมแดนชาวไทใหญ่
น ามาใช้ ใ นบริ บ ททางสั งคมการเมื องที่ แ ตกต่ า งกั น จากพื้ นที่ ศึ ก ษาที่ ด อยไตแลง ซึ่ง เป็ น เ สมื อ น
ศูนย์กลางกลุ่มชาวไทใหญ่ที่เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลพม่า และเป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง รวมทั้งเป็น
สถานที่พักพิงลี้ภัยของชาวไทใหญ่พลัดถิ่น การศึกษานี้แสดงถึงวิธีการที่สถานที่เฉพาะซึ่งเป็นพื้นที่
ชายขอบถูกทาให้กลายเป็นพื้นที่ที่มีการเชื่อมต่อ ตลอดจนการที่ เครือข่ายความสัมพันธ์ข้ามชาติหลาย
กลุ่มและการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมได้เป็น “พาหนะ” ที่เชื่อมกลุ่มชาวไทใหญ่ที่กระจัดกระจายและ
พลัดถิ่นข้ามเขตแดนรัฐ ในกระบวนการนี้ กองกาลังกู้ชาติไทใหญ่ -ใต้ ได้มีบทบาทสาคัญในการสร้าง
จิตสานึกใหม่ของความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน สร้า งอัตลักษณ์ร่วมและการปกป้องตนเอง ซึ่งถูกนามา
เชื่อมโยงในเชิงการเมืองอย่างชัดเจนในการต่อต้านรัฐทหารพม่า
ในขณะที่บริบทในเมืองเชียงใหม่และใกล้เคียง แรงงานข้ามพรมแดนชาวไทใหญ่ได้ต่อรอง
กับสถานภาพที่อ่อนไหวของพวกเขาในความสัมพันธ์กับรัฐไทย และแสดงถึงความเป็นไทใหญ่ ในฐานะ
ที่เป็นวัฒนธรรมที่แตกต่างและเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์มากกว่าที่จะนาเสนอในเชิงการเมือง การศึกษา
นี้ มี ข้ อ ถกเถี ย งว่ า กระบวนการอย่ า งเป็ น พลวั ต ของการต่ อ รองความเป็ น ไทใหญ่ นั้ น ไม่ ไ ด้ เ ป็ น
ทั้งทางเลือกเฉพาะเจาะจงหรือทางเลือกแบบคู่ตรงข้าม หากแต่เป็นการสร้างตาแหน่งแห่งที่ที่ยืดหยุ่น
และมีกลวิธีภายใต้การปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์อยู่เสมอ
ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ (๒๕๕๓) ศึกษาเรื่อง “ไทยใหญ่แม่ฮ่องสอน : การสร้างสรรค์ความเป็น
ไทยใหญ่ จ ากปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งไทยใหญ่ เ ดิ ม และไทยใหญ่ พ ลั ด ถิ่ น ทศวรรษ ๒๕๒๐-๒๕๕๐”
ผลการศึกษาพบว่า เมืองแม่ฮ่อ งสอนก่อรูปขึ้นช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ภายใต้คติการสร้างเมือง
แบบไทใหญ่ และเป็นเมืองไทใหญ่แห่งเดียวในสยามที่ยังคงธารงความเป็นไทใหญ่ไว้ได้อย่างสืบเนื่อง

๒๓

ตั้งแต่ทศวรรษ ๒๕๒๐ แม่ฮ่องสอนเป็นพื้นที่ที่หนึ่งซึ่งรองรับการอพยพเข้ามาของไทใหญ่พลัดถิ่นด้วย
เงื่อนไขปัญหาทางการเองของประเทศเมียนมา และความต้องการแรงงานราคาถูกในประเทศไทย
ทาให้ชาวไทใหญ่จากรัฐฉาน อพยพเข้ามาแสวงหาโอกาสในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและเพิ่มจานวน
มากขึ้น แม้ว่าพรมแดนของประเทศได้แบ่งแยกไทใหญ่พลัดถิ่นกับไทใหญ่เดิมให้ต่างกัน แต่ด้วยสานึก
ร่วมในความเป็นไทใหญ่และปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น นาไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความเป็นไทใหญ่
แม่ฮ่องสอน โดยไทใหญ่พลัดถิ่นหยิบยกทุนทางวัฒนธรรมไทใหญ่ที่ยังคงมีอยู่อย่างเข้มข้นมาเสริมให้
“ความเป็ น ไทใหญ่ ” ซึ่ง กาลั ง จางหายจากความทรงจ าของไทใหญ่ เดิม โดยร่ ว มสร้ างและรื้อฟื้ น
“ตัว ตน” ความเป็ น ไทใหญ่ ผ่ านส านึกร่ ว มทางชาติพัน ธุ์ที่เชื่ อมโยงกับวัฒ นธรรมของการนับถื อ
พุทธศาสนา พิธีกรรม ความเชื่อ และจารีตประเพณีซึ่งตกทอดมาจากยุคจารีต
ในขณะเดี ย วกัน ไทใหญ่พ ลั ด ถิ่น ซึ่ งมี ส่ ว นร่ ว มในการสร้า งความเป็น ไทใหญ่แ ม่ฮ่ องสอน
อย่างสืบเนื่องตั้งแต่ทศวรรษที่ ๒๕๒๐ ก็พยายามสร้างพื้นที่ “ความเป็นไทใหญ่ ” ของตน โดยการ
สร้ า งผ่ า น “ความเป็ น ไทใหญ่ แ ม่ ฮ่ อ งสอน” และแสวงหาพื้ น ที่ เ พื่ อ สร้ า งและน าเสนออั ต ลั ก ษณ์
“ความเป็นไทใหญ่พลัดถิ่น ” ให้สอดรับกับสถานการณ์ที่กาลังเผชิญอยู่ รวมถึงการใช้พื้นที่สื่อในยุค
โลกาภิวัตน์สร้างเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงและสร้าง “ความเป็นไทใหญ่” กับไทใหญ่ที่กระจายตัวอยู่ทั่ว
ทุกมุมโลก ด้วยเหตุนี้ ความเป็นไทใหญ่จึงเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนตายตัว และเป็นเครื่องสะท้อนภาพของ
การปรับตัวเพื่อการธารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวไทใหญ่หลากหลายกลุ่ม ให้ดารงอยู่ได้ภายใต้
กระแสความเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์
วัน ดี สั น ติวุฒิเมธี (๒๕๔๕) ศึกษาเรื่อง “กระบวนการสร้างอัตลั กษณ์ทางชาติพันธุ์ของ
ชาวไทใหญ่ชายแดนไทย-พม่า : กรณีศึกษาหมู่บ้านเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ”
จากการศึ ก ษากระบวนการสร้ างอั ต ลั ก ษณ์ ท างชาติ พั น ธุ์ ข องชาวไทใหญ่ ใ นหมู่บ้ า นแห่ ง นี้ พ บว่ า
ชาวไทใหญ่มีกระบวนการเลือกสรรอัตลักษณ์ขึ้นมา สร้างพรมแดนทางชาติพันธุ์ของตนหลากหลาย
รูปแบบ โดยเนื้อหาของอัตลักษณ์ดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นที่อยู่แวดล้อมในลักษณะ
ท้าทาย ต่อรอง และประนีประนอมโดยเฉพาะรัฐไทยกับรัฐพม่าอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งมีความสัมพันธ์
กับความเป็นพื้นที่ชายแดนและสถานการณ์ทางการเมืองที่เปลี่ยนไป
พรรณิดา ขันธพัทธ์ (๒๕๕๗) ศึกษาเรื่อง “อัตลั กษณ์กับการปรับเปลี่ ยนวิถีทางประเพณี
พิธี ก รรมและความเชื่ อของชาวไทใหญ่ใ นจั งหวั ด เชี ย งใหม่ ” ผลการศึ กษาพบว่ า อัต ลั ก ษณ์ ข อง
ชาวไทใหญ่เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรม เมื่อวัฒนธรรมปรับเปลี่ยน อัตลักษณ์ของชนชาติพันธุ์
ไทใหญ่จึงปรับเปลี่ยนไปตามเช่นกัน ทางด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนวิถีทางประเพณี
พิธี กรรม ความเชื่ อ และอั ตลั ก ษณ์ ข องชาวไทใหญ่ นั้ นมี ด้ ว ยกั น ๕ ปั จ จัย ได้ แก่ ปัจ จั ยทางด้ า น
การเมืองการปกครองที่มีความเชื่อมโยงกับการปฏิรูปทางศาสนาและการศึกษา รวมถึงแผนนโยบาย
พัฒนาการท่องเที่ยว ปัจจัยด้านความทันสมัยและเทคโนโลยี ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและลัทธิบริโภค
นิยม ปัจจัยทางด้านสังคมและปัจจัยทางด้านพื้นที่ เมื่อมีการปรับเปลี่ยนวิถีทางประเพณีพิธีกรรมและ
ความเชื่ อของชาวไทใหญ่ ในมิติ ที่สั ม พัน ธ์กั บพื้ นที่ ท่ องเที่ ยว สั ง คม เศรษฐกิ จ และผลประโยชน์
อัตลักษณ์ของชาวไทใหญ่ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะต่างๆ ด้วยเช่นกัน
จากการศึกษางานเกี่ยวกับชาวไทใหญ่พลัดถิ่นทั้งหมดที่ก ล่าวมาพบว่า ส่วนใหญ่จะมีกรอบ
การศึกษาที่มองผู้พลัดถิ่นในฐานะ “object” หรือ “คนพลัดถิ่นผู้ตกเป็นเหยื่อ” (victim diasporas)

๒๔

จึงนามาซึ่งการต่อรองและการปรับตัวของคนพลัดถิ่นทั้งในเชิงเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม
รวมถึงการต่อรองกับภาครัฐ คนท้องถิ่น และทุนในพื้นที่
อย่างไรก็ตาม งานศึกษาเกี่ยวกับชาวไทใหญ่พลัดถิ่นยังขาดมุมมองแบบ “subject” ซึ่งเป็น
การศึกษาคนพลัดถิ่นที่สัมพันธ์กับบริบทในสังคมที่ตนอาศัยอยู่ โดยพยายามมองคนพลัดถิ่นในมิติของ
ผู้กระทาการทางสังคมวัฒ นธรรม โดยเฉพาะประเด็นความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ หรือ “ชาติพัน ธุ์
สัมพันธ์”เพื่อทาความเข้าใจพลวัตทางวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่ มากกว่าการมองว่าเป็นเหมือนเหยื่อ
(Victim) หรือปัญหาทางสังคม

๒๕

บทที่ ๓
ระเบียบวิธีวิจัย
๓.๑ ขอบเขตและวิธีการวิจัย
ขอบเขตประชากร
การศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตด้านประชากร คือ กลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ที่จัดอยู่ในตระกูลภาษา
ไท-กะได ใน ๒ พื้นที่ ได้แก่
๑) กลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ในหมู่บ้านผาแตก ตาบลเวียงพาคา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
๒) กลุ่ มชาติ พัน ธุ์ไ ทใหญ่ใ นรั ฐ ฉาน ประเทศเมี ยนมา ที่มี ปฏิ สั ม พัน ธ์ กับ ชาวไทใหญ่ ใ น
หมู่บ้านผาแตก
ขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้จึงเลือกศึกษาหมู่บ้านผาแตก ตาบลเวียงพางคา อาเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย เหตุผลหลักในการเลือกหมู่บ้านนี้เป็นพื้นที่ศึกษา มี ๒ ประการ คือ ประการแรก ด้วยเหตุผล
ด้านประชากรและประวัติศาสตร์ชุมชน โดยประกอบด้วยชาวไทใหญ่ราว ๑,๒๐๐ หลังคาเรือน ที่มี
บรรพบุรุษอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงตุง รัฐฉานตะวันตกของประเทศเมียนมา ซึ่งได้อพยพมาตั้งชุมชนอยู่
เมื่อราว ๕๐-๖๐ ปีที่ผ่านมา ประการที่สอง ปัจจุบันหมู่บ้านผาแตกได้รับการยอมรับว่าเป็นหมู่บ้าน
สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทใหญ่ของอาเภอแม่สาย ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการรื้อฟื้น
ประเพณีวัฒนธรรมซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการเชื่อมโยงเครือข่ายความสัมพันธ์ข้ามพรมแดนกับดินแดน
มาตุภูมิของตนเอง (ดนิตา มาตา และคณะ, 2560) ทั้งนี้จากบริบทของหมู่บ้านแห่งนี้จึงเหมาะสมที่จะ
เลือกเป็นพืน้ ที่ศึกษาตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยในครั้งนี้
ข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูล
งานวิจัยครั้งนี้ตัวผู้วิจัยเองเป็นเครื่องมือที่สาคัญที่สุด เนื่องจากผู้วิจัยต้องลงพื้นที่เพื่อสร้าง
ความคุ้ น เคยกั บ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ที่ แ ท้ จ ริ ง การเก็ บ ข้ อ มู ล ใช้ วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ รวมทั้ ง
การสังเกตสิ่งแวดล้อมและปฏิกิริยาของผู้ที่ให้ข้อมูล ก่อนจะนามาวิเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อน
ความเป็นจริงมากที่สุด ทั้งนี้คณะผู้วิจัยต้องอยู่ในพื้นที่วิจัยเป็นเวลาอย่างน้อย ๙๐ วัน
ในการรวบรวมข้อมูล มีทั้งการลงพื้นที่ภาคสนามและการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร เพื่อนามา
วิเคราะห์และสังเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยมีประเด็นและวิธีการเก็บข้อมูล ดังนี้
๑. เพื่อครอบคลุ มวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ (เครือข่ายความสั มพันธ์ข้ามพรมแดนระหว่าง
ชาวไทใหญ่ในพื้ นที่ชายแดนกับดินแดนมาตุภูมิ และ พลวัตทางวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่ ในพื้นที่
ชายแดนไทย-เมี ย นมา) การเก็ บ ข้ อ มู ล ในส่ ว นนี้ จะใช้ วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก ( Key
Informants) โดยใช้ ก ารสั ม ภาษณ์ ป ลายเปิ ด อย่ า งไม่ เ ป็ น ทางการ ( Open-Ended In-Depth
Information Interview) และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory Observation)

๒๖

ทั้งนี้การสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างซึ่งทาหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Information)
จาแนกออกเป็ น ๕ กลุ่ม กลุ่ มละ ๓ คน รวมทั้งสิ้น ๑๕ คน โดยเลือกจากประชากรที่ศึกษา ด้ว ย
เทคนิ ค การเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ าแนกเป็ น ตั ว แทนพื้ น ที่ (Spatial
Representativeness) และตัวแทนสังคม (Social Representativeness) ดังนี้
๑) กลุ่มพระสงฆ์ ตัวแทนศาสนา และผู้ประกอบพิธีกรรม
๒) กลุ่มผู้อาวุโส ผู้รู้และปราชญ์ชุมชน
๓) กลุ่มพ่อบ้านแม่บ้าน
๔) กลุ่มเยาวชน
๕) กลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ในรัฐฉาน ประเทศเมียนมา ที่มีปฏิสัมพันธ์กับชาวไทใหญ่ในพื้นที่
อาเภอแม่สาย
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory Observation) ในพิธีกรรมต่างๆ แบ่งออกเป็น
และการศึก ษาจากข้ อมู ล เชิง วี ดีทั ศน์ ของกลุ่ ม วัฒ นธรรมที่ ได้ บั นทึ กพิ ธีก รรมของหมู่ บ้า นผ่ านสื่ อ
ออนไลน์ต่างๆ ซึ่งมีการบันทึกเป็นลาดับขั้นตอนอย่างละเอียด รวมทั้งเพื่อหาความเชื่อมโยงระหว่าง
ชาวบ้านผาแตกกับดินแดนมาตุภูมิผ่านรูปแบบ เนื้อหา รายละเอียดต่างๆ ของพิธีกรรม
๒. เพื่ อ ครอบคลุ ม วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ ๒ (ปฏิ บั ติ ก ารของเครื อ ข่ า ยข้ า มพรมแดนของ
ชาวไทใหญ่ ในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา) ได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างซึ่งทาหน้าที่เป็น
ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Information) ซึ่งเป็นบุคคลที่มีการติดต่อกับดินแดนมาตุภูมิ รวม ๖ คน
๓. เพื่อครอบคลุมวัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ (การสร้างฐานข้อมูลด้านวัฒนธรรมทั้งตัวอักษร
และวีดีทัศน์ ในรูปแบบคิ วอาร์โค้ดผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE APPLICATION) ให้กับชุมชน และ
ปราชญ์ชุมชน) ได้เก็บข้อมูลโดยการรวบรวมวีดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับประเพณีวัฒนธรรม องค์ความรู้
ภูมิปัญญาของชาวบ้าน รวมถึงข้อมูลด้านวัฒนธรรมที่ได้จากการศึกษาวิจัย มาสร้างรหัส QR ซึ่ง
ส่วนหนึ่งจะใช้ประกอบการนาเสนอภาพเคลื่อนไหวในเนื้อหาที่เล่มรายงานวิจัยผ่านบนโทรศัพท์มือถือ
และมอบให้ชุมชนเพื่อเป็นสื่อในการนาเสนอให้กับนักท่องเที่ยว และบุคคลสนใจทั่วไป
หน่อยและระดับการวิเคราะห์
การท าความเข้ า ใจถึ ง เครื อ ข่ า ยความสั ม พั น ธ์ ข้ า มพรมแดนระหว่ า งชาวไทใหญ่ ใ นพื้ น ที่
ชายแดนไทย-เมียนมากับดินแดนมาตุภูมิ จะแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น ๒ ส่วน คือ ข้อมูลระดับ
ปัจเจก จะทาการวิเคราะห์จากถ้อยคาที่ชาวบ้านได้บอกเล่าถึงความเข้าใจและวิธีคิดในเรื่องราวต่างๆ
พร้ อ มกั บ วิ เ คราะห์ จ ากการปฏิ บั ติ ตั ว ในสถานการณ์ ต่ า งๆ ที่ พ วกเขาประสบในชี วิ ต ประจ าวั น
ที่เชื่ อมโยงไปถึง ดิน แดนมาตุภู มิ และในส่ ว นที่ส อง ซึ่งเป็นการวิ เคราะห์ ปรากฏการณ์ ทางสั งคม
เนื่ องจากกิจ กรรมบางอย่ าง โดยเฉพาะพิธีกรรมประจาปี ซึ่งจะกระทาเพียงครั้งเดียวในช่วงของ
การเก็บข้อมูลภาคสนาม จึงจะได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อมๆ กับการศึ กษาและเก็บรวบรวม
ข้อมูล เพื่อความเชื่อมโยงและความเข้าใจที่ต่อเนื่องอันจะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์และสร้าง
ประเด็นคาถามที่ต่อเนื่องในการเก็บข้อมูลอื่นๆ ต่อไป
สาหรับการเขียนรายงานนั้น จะเขียนออกมาในลักษณะของการพรรณนา โดยเฉพาะในส่วน
ที่เป็นความเห็นเฉพาะของแต่ละบุคคลจะคงไว้ในรูปของคาพูดของผู้ให้ข้อมูลโดยตรง เพื่อช่วยให้เห็น

๒๗

ภาพความเข้าใจและวิธีคิดของแต่ละคนได้อย่างชัดเจน และจะทาการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์โดยใช้
กรอบทฤษฎีที่วางไว้ เพื่อทาความเข้าใจถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายความสัมพันธ์ข้ามพรมแดน และ
ปฏิบัติการที่ตามของเครือข่ายดังกล่าว ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๓.๒ ระยะเวลาทาการวิจัย และแผนการดาเนินงานตลอดโครงการ (ระบุขั้นตอนและระยะเวลาของ
แผนการดาเนินงานตามแบบตาราง)
๑. ระยะเวลาทาการวิจัย ๑ ปีนับตั้งแต่อนุมัติโครงการ (ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ –
มกราคม ๒๕๖๒)
๒. แผนการดาเนินงานตลอดโครงการวิจัย
ระยะเวลา
(เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ – มกราคม ๒๕๖๒)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

๑

๒

สารวจพื้นที่เป้าหมายและศึกษาเอกสารที่
/
เกี่ยวข้อง
สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
(แบบสัมภาษณ์/แนวทางการสอบถาม)
ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
เครื่องมือ และปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือให้มี
ความสมบูรณ์
ประชุมเตรียมความพร้อมทีมวิจัยเพื่อลง
พื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล
ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล
จัดทารายงานความก้าวหน้า
เรียบเรียงและวิเคราะห์ข้อมูล
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมผลการวิจัยเพื่อให้มี
ความสมบูรณ์
จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์
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บทที่ ๔
ผลการวิจัย
ในบทนี้เป็นการศึกษาบริบทพื้นที่ศึกษา การก่อร่างสร้างตัวของชุมชนไทใหญ่ ความสัมพันธ์
ข้ามพรมแดนระหว่างชาวไทใหญ่ในพื้นที่ช ายแดนกับดินแดนมาตุภูมิ พลวัตทางวัฒ นธรรม และ
ปฏิบัติการเครือข่ายข้ามพรมแดนในการรักษาความสัมพันธ์กับดินแดนมาตุภูมิ
๔.๑ ความสัมพันธ์ ข้ามพรมแดนระหว่างชาวไทใหญ่ในพื้นที่ชายแดนกับดินแดนมาตุภูมิ และ
พลวั ต ทางวั ฒ นธรรมของชาวไทใหญ่ ในพื้ น ที่ ช ายแดนไทย-เมี ย นมา: กรณี ศึ ก ษาหมู่ บ้ า น
ผาแตก ต.เวียงพางคา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
๔.๑.๑ บริบทพื้นที่ศึกษา
แม่สายเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บริเวณเหนือสุดของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร ๘๙๐
กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและพื้นที่การเกษตร แม่สายเรียกชื่อตาม “แม่น้าสาย” ที่ไหลผ่าน
และกลายมาเป็นพรมแดนระหว่างไทย-พม่า แม่น้าสายมีต้นกาเนิดในรัฐฉาน เมียนมา ก่อนจะไหล
ผ่านมายังแม่สายและไหลลงแม่น้ากกบริเวณอาเภอเชียงแสน แม่น้าสาย กลายเป็นเส้นแบ่งเขตแดน
ระหว่างประเทศไทย และเมียนมา ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ (ค.ศ. ๑๙๙๒)
นอกจากนี้แม่สายยังเป็นเมืองหน้าด่านของไทยที่สามารถเชื่อมไปยังเมืองด้านในของรัฐฉาน
ตะวันตก ได้แก่ เมืองพยาก เมืองโก เมืองเลน เมืองพง เมืองเชียงตุง เมืองหลวง เมืองลา ฯลฯ และ
สามารถเชื่อมต่อไปยังเมืองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งอยู่ห่าง
ราว ๓๘๕ กิโลเมตร จากอาเภอแม่สาย

ภาพที่ ๑ แผนที่อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๒๙

ที่มา: เชียงรายโฟกัส, http://www.chiangraifocus.com/๒๐๑๐/aumpher.php?aid=๑๑,
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ในอดีตอาณาบริเวณแห่งนี้คือ ปริมณฑลแห่งอานาจของรัฐโบราณเช่นเดียวกับเมืองต่างๆ
ในเอเชียอาคเนย์ กล่าวคือไม่ได้มีขอบเขตอานาจที่ชัดเจน และอานาจจากส่วนกลางไม่สามารถเข้าไป
ควบคุมได้อย่ างเต็มที่เบ็ดเสร็จ เด็ดขาด ในกรณีของแม่สายในยุคดังกล่ าวอยู่ในเขตปริมณฑลของ
อาณาจักรล้านนา ซึ่งรายล้อมด้วยอาณาจักรใหญ่น้อย ได้แก่ รัฐ ๑๙ เจ้าฟ้า (รัฐฉาน) สิบสองปันนา
ล้านช้าง อยุธยา อังวะ รัฐจารีตในภูมิภาคนี้มีลักษณะเป็น “รัฐบริวารและรัฐศัตรู” และด้วยความคิดนี้
ได้ทาให้การกาหนดเขตแดนจึงเป็นสิ่งที่กาหนดแน่นอนไม่ได้ เพราะต้องขึ้นอยู่กับอานาจบุญบารมีและ
กองกาลังที่เข้มแข็งของราชอาณาจักร ที่ทาให้ปริมณฑลแห่งอานาจขยายออกไปมากเท่าที่บารมีและ
ความเข้ ม แข็ ง ของราชธานี นั้ น มี ในท านองเดี ย วกั น หากศู น ย์ ก ลางอ านาจเสื่ อ มถอยอ านาจลง
ศูน ย์ กลางอานาจอื่น สามารถก้า วขึ้น มาเป็นศู นย์ กลางอานาจใหม่แทนที่ไ ด้เช่ นเดียวกัน (สุ เ นตร
ชุตินธรานนท์, ๒๕๕๒: ๑๘)
แม่สายในยุคดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเมืองเชียงแสน ซึ่งมี ฐานะเป็นเมืองหน้าด่าน
ของอาณาจักรล้านนา อย่างไรก็ตาม แม่สายกลายเป็นเมืองยุทธศาสตร์สาคัญเนื่องจากตั้งอยู่กลาง
ระหว่างอาณาจักรใหญ่ ๒ อาณาจักร ได้แก่ ล้านนา และเชียงตุง นอกจากนี้แม่สายยังได้รับสมญานาม
ว่ า “เมื อ งชายแดนเถื่ อ นของเชี ย งแสน (wild frontier of Chiang Saen)” (Pitch Pongsawat,
๒๐๐๗: ๒๒๓-๒๒๔)
การเติบโตทางด้านการค้าของอาณาจักรล้านนา เชื่อมโยงกับเส้นทางการค้าสาคัญสอง
เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางแม่น้ าปิงลงสู่ อยุธยา และเชียงแสนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ราบลุ่มแม่น้ากก
กลายเป็ น เส้ น ทางการค้ า ส าคั ญ ล าดั บ สอง ทั้ ง การเป็ น ศู น ย์ ก ลางการค้ า ภายในอาณาจั ก ร และ
อนุภูมิภาคลุ่ มน้าโขงที่เชื่อมโยงกั บเมืองเชียงตุง และเมืองเชียงรุ่ ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักร
ล้านนาในศตวรรษที่ ๑๓ จากนั้นจึงได้ขยายการค้าไปยังเมืองใหญ่ๆ ของรัฐฉาน และเมืองคุนหมิง
(เพิ่งอ้าง: ๒๙๐)
การเคลื่อนย้ าย หรื อการไปมาหาสู่ ของผู้ คนในอาณาบริเวณดังกล่ าว ส่ ว นหนึ่งคือ กอง
คาราวานพ่อค้าสัตว์ต่างชาวจีนฮ่อ และไทใหญ่ ที่เดินทางแลกเปลี่ยนสินค้าตั้งแต่เมืองตาลี – เชียงตุง
– เชียงราย – เชียงใหม่ – ตาก – แม่สอด – มะละแหม่ง กองคาราวานเหล่านี้จะนาสินค้าประเภท
ผ้าไหม หมวกฟาง กระทะทองแดง มันฮ่อ ฯลฯ จากเชียงรุ้งและเมืองตาลีมาขายในเชียงใหม่ และ
ซื้อผ้าดิบ เกลือ ปลาแห้ง ก่อนจะลงไปซื้อสินค้าสาเร็จรูปจากมะละแหม่งกลับมาขายในตลาดเมือง
เชียงตุงที่มีขึ้นทุก ๆ ๕ วัน เชียงตุงในยุคนั้นจึงเป็นแหล่งชุมนุมใหญ่ของพ่อค้าต่างบ้านหลายเมือง และ
มีความเจริ ญมั่งคั่ ง จากบั น ทึ กของโฮลส์ แซมมวล ปี พ.ศ. ๒๔๒๗ (ค.ศ.๑๘๘๔) ท าให้ ท ราบว่ า
ในปีหนึ่ง ๆ มีกองคาราวานวัวต่างจากรัฐฉานเข้าสู่เชียงใหม่ ประมาณปีละ ๗,๐๐๐ – ๘,๐๐๐ ตัว

๓๐

มีกรรมกรหาบสินค้าจากมะละแหม่งผ่านเชียงใหม่เข้าสู่รัฐฉาน ประมาณปีละ ๔,๐๐๐ คน (ชูสิทธิ์
ชูชาติ, ๒๕๔๕: ๓๘)
เมื่ ออาณาจั ก รล้ า นนาถูก ปกครองโดยพม่ า ระหว่ า งศตวรรษที่ ๑๖-๑๘ ได้น าไปสู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงบริเวณพื้นที่ชายแดนในศตวรรษที่ ๑๙ กล่าวคือ หนึ่ง ความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นขึ้น
ระหว่างรัฐฉานและล้านนา ภายใต้เงื่อนไขทางการเมืองของพม่า ซึ่งหมายถึงความสั มพันธ์ที่เข้มแข็ง
ระหว่างล้านนาเชียงใหม่ และเชียงตุง ดังนั้นอิทธิพลของอาณานิคมอังกฤษ และการขยายการปกครอง
ของสยามประเทศ ได้เผยให้เห็นฐานการสร้างพื้นที่ชายแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนาไปสู่การกาหนด
ตัวตนทางพื้นที่ของเมืองแม่สายในช่วงท้ายของศตวรรษที่ ๑๙ โดยเฉพาะการเป็นเมืองการค้าระหว่าง
เชียงใหม่และเชียงตุง ทั้งนี้ความสัมพันธ์ดังกล่าววางอยู่บนเครือข่ายทางการค้าของกลุ่มชาติพันธุ์
อย่างน้อยสองกลุ่มหลัก คือ ชาวไทใหญ่ (เงี้ยว หรือ ฉาน) และจีนฮ่อ (จีนยูนนาน) ซึ่งเป็นเงื่อนไข
ส าคัญเติบ โตของเมืองชายแดนแม่ส าย ดังนั้นในการทาความเข้าใจเกี่ย วกับการเติบโตของเมือ ง
ชายแดนต้องมองทั้งในระดับ ภูมิภ าค (regional) และท้องถิ่น (local) และไม่ได้ห มายความเพียง
เรื่ องของการข้ามไปมาหาสู่ กัน ของผู้ คน และคนเหล่ านี้ยังมีการก่อรูปและพัฒ นาเครือข่ายระดับ
ภูมิภาค การเคลื่อนย้ายของกลุ่มชาติพันธุ์ ซึง่ ขณะนั้นเป็นไปอย่างแพร่หลายและกว้างขวาง
จากระดับท้องถิ่นและภูมิภาค พลวัตของชายแดนได้ขับเคลื่อนผู้คนเข้าสู่ระดับมหภาคโดย
นโยบายชายแดนยุคใหม่ เช่น ข้อตกลงระหว่าง รัฐสยามใหม่ (modern Siamese) และอาณานิคม
ตะวันตก (the western-colonial states) ในปี พ.ศ. ๒๔๓๕ (ค.ศ. ๑๘๙๒) เส้นพรมแดนสมัยใหม่ที่
มีการนาเอาธรรมชาติ ได้แก่ แม่น้า สันเขา ได้ถูกนามาเป็นแนวแบ่งความเป็นรัฐ การที่ต้องเผชิญกับ
กฎระเบียบ ข้อบังคับการเข้าแดน นาไปสู่การต่อต้านอานาจบนเส้นพรมแดนของคนท้องถิ่น เช่น กรณี
ของชาวไทใหญ่ และชาวจีนฮ่อได้ก่อการกบฏต่อราชอาณาจักรสยาม และได้ขยายไปสู่พื้นที่ชายแดน
ของสยาม ล้านนา และอีสาน ปรากฏการณ์ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าเมืองชายแดนเป็นอาณาบริเวณหรือ
พื้นที่สะท้อนอานาจของเมืองหลวงเชิงกฎหมายเพื่ออ้างสิทธิเหนือดินแดน แต่ในขณะเดียวกันกลับ
เป็นพื้นที่ของการต่อรองทางอานาจท้องถิ่น (เจ้าเมืองที่เสียผลประโยชน์) และระหว่างกลุ่มต่างๆ
ในทุก ระดับ เมื่อ รั ฐ พยายามเข้ามามีอานาจก าหนดและกั บกับพื้ นที่ช ายแดน และสถาปนาพื้น ที่
ดังกล่าวให้มีความสาคัญเชิงสัญลักษณ์หรือกลยุทธ์ (strategic or symbolic importance) ของรัฐ
ทางเศรษฐกิจโดยการดึงทรัพยากรจากเมืองและท้องถิ่นมาเป็นของตน (กนกวรรณ มะโนรมย์, ๒๕๕๒:
๓๗๔)
อย่างไรก็ตาม การเกิดขึ้นของพรมแดนรัฐชาติเองกลับไม่ได้นาไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของแม่สายมากนัก จนกระทั้งสงครามโลกครั้งที่ ๒ ได้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเมืองบริเวณ
ภาคเหนือของสยาม โดยเริ่มจากการสร้างถนนหลักเชื่อมระหว่างกรุงเทพฯและเชียงใหม่ในปี พ.ศ.
๒๔๖๔ (ค.ศ. ๑๙๒๑) และการสร้างโครงข่ายเส้นทางการคมนาคมที่เชื่อมกับภาคเหนือ และมุ่งสู่
เมืองแม่สาย เส้ นทางการค้าสาคัญเดิมที่เชื่อมระหว่างเชียงใหม่และมะละแหม่งได้ถูกตัดขาดด้ว ย
เส้ น พรมแดนรั ฐ ชาติ ความหมายของการเปลี่ ย นแปลงคื อ การที่ ความสั ม พัน ธ์ ระหว่า งเชี ย งใหม่

๓๑

พม่ า ตอนล่ า ง (มะละแหม่ ง ) และพม่ า ตอนบนถู ก ปฏิ เ สธจนหมดความส าคั ญ ไปในที่ สุ ด ( Pitch
Pongsawat, ๒๐๐๗: ๒๔๘) มากไปกว่านั้น ปรากฏการณ์การค้าของพ่อค้าชาวจีนจากสยาม ซึ่งมี
ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับรัฐ และสามารถปรับตัวเข้ากับระบบเศรษฐกิจการเงินแบบใหม่ รวมถึง
การถดถอยของระบบการแลกเปลี่ยนสินค้าแบบเดิม ได้เข้ามาแทนที่การค้าของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ
โดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้าสัตว์ต่างชาวจีนฮ่อและชาวไทใหญ่ซึ่งเคยมีบททางทางการค้าระหว่างพม่า ลาว
จีน และล้านนาต้องยุติบทบาทของตนเองลงไป
ภายหลังการกาหนดเส้นพรมแดนประเทศจากข้อตกลงระหว่างสยามและอังกฤษ ต่อมา
ในปี ๒๔๘๐ (ค.ศ. ๑๙๓๗) ได้มีการสร้างด่านศุลกากรและด่านตรวจคนเข้าเมือง (customhouse
and immigration check point) สะพานเชื่อมแม่สายและท่าขี้เหล็ก ถูกสร้างขึ้นระหว่างสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ (ค.ศ.๑๙๔๒) เช่นเดียวกับเส้นทางสายหลักจากท่าขี้เหล็กไปยังเมืองเชียงตุงถูกสร้างขึ้นโดย
รัฐบาลไทยจากการที่ญี่ปุ่นสามารถขับไล่อังกฤษออกไปจากเชียงตุง ถนนลูกรังจากแม่สายถึงเชียงตุง
ระยะทาง ๑๖๖ กิโลเมตรสร้างแล้วเสร็จ แม่สายถูกขนานนามว่าเป็น “ประตูสู่เชียงตุง” (gateway)
ในช่ ว งสงครามสะพานถู ก ท าร้ า ยพร้ อ มกั บ การกลั บ มายึ ด เชี ย งตุ ง กลั บ คื น ของอั ง กฤษในช่ ว ง
สงครามโลกครั้งที่ ๒ สิ้นสุดลง จากนั้นพม่าได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี พ.ศ. ๒๔๙๑ (ค.ศ. ๑๙๔๘)
ในขณะที่ฝั่งแม่สายมีจ านวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ทาให้ พื้นที่เมืองมีการขยายตัว จนมี
การยกฐานะจากตาบลแม่สาย อาเภอแม่จัน เป็นกิ่งอาเภอแม่ส ายในปี พ.ศ. ๒๔๘๑ และอาเภอ
แม่สายในปี พ.ศ. ๒๔๙๑ และได้สร้างสะพานใหม่ชื่อว่า “สะพานมิตรภาพไทย-พม่า” (Friendship
Bridge of Thai-Myanmar) ในปี พ.ศ. ๒๕๐๓

ภาพที่ ๒: สะพานมิตรภาพไทย-พม่า ในอดีต
ที่มา: เว็บไซด์แม่สายบ้านเรา, http://maesaibanrao.blogspot.com/๒๐๑๓/๐๗/๒.html,
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๓๒

แม่สายจึงเติบโตกลายเป็นเมืองเศรษฐกิจชายแดนที่สาคัญของไทยเรื่อยมา แม้จะมีสะดุด
บ้างในบางช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเมือง และเศรษฐกิจของพม่า เช่น การเปลี่ยนแปลง
การปกครองมาสู่ ร ะบบสั ง คมนิ ย ม ในปี พ .ศ. ๒๕๐๑ (ค.ศ. ๑๙๕๘) การเปลี่ ย นแปลงนโยบาย
การต่างประเทศของพม่า สงครามกลางเมือง (ซึ่งเป็นการสู้รับระหว่างรัฐบาลทหารพม่า และกองกาลัง
ติดอาวุธชนกลุ่มน้อยต่างๆ) จึงกลายเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ต่อ มาใน ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ประเทศไทยซึ่ ง มี พล.อ.ชาติ ช าย ชุณ หะวัณ นายกรั ฐ มนตรี
ในขณะนั้ น ได้ ป ระกาศนโยบาย “เปลี่ ย นสนามรบให้ เ ป็ น สนามการค้ า ” ในขณะที่ พ ม่ า เกิ ด
การเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ ง จากการที่ ส ภาสั น ติ ภ าพและพั ฒ นาแห่ ง รั ฐ (State Peace and
Development Council : SPDC) ได้ ก าหนดให้ ใ ช้ ร ะบบเศรษฐกิ จ แบบกลไกตลาด SPDC ด้ ว ย
การปฎิรูปมาตรการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่า (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่, ๒๕๕๗: ๖) รัฐบาลทหารพม่าได้ให้ความสาคัญกับการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น
โดยการออกกฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศ (Myanmar Foreign Investment Law) ในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๑ อนุญาตให้นักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุน โดยรับประกันว่าจะไม่มี
การยึดหรือเวนคืนทรัพย์สินมาเป็นของรัฐตลอดระยะเวลาของสัญญาหรือช่วงเวลาที่มีการต่อสัญญา
(นิสิต พันธมิตร ๒๕๔๒, อ้างใน สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์, ๒๕๔๖: ๑๒๗) กล่าวได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐบาลไทยกับรัฐบาลทหารพม่าได้กระตุ้นบรรยากาศการค้าชายแดนบริเวณแม่สาย – ท่าขี้เหล็ก และ
ตลอดแนวชายแดนไทย-พม่า ทั้งนี้รั ฐ บาลทั้งสองประเทศได้อนุญ าตให้ มีการเปิดจุ ดผ่ านแดนถึ ง
๔๘ จุด เพื่อตอบสนองการค้าและการลงทุนระหว่างกัน
ประกอบกับ ระบบการคมนาคมปัจจุบันได้เชื่อมโยงให้แม่สายไม่ได้เพียงเป็นเพียงเมือง
หน้ าด่ านประตูเศรษฐกิ จ (Gateway) ของประเทศไทยกั บกลุ่ ม GMS1, AEC2, BIMSTEC3, NSEC4
เท่านั้น แต่แม่สายปัจจุบันกลายเป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาโครงข่าย
การคมนาคม ได้แก่ ถนน R๓B เชื่อมไทย-พม่า-จีนตอนใต้ จากแม่สายไปเมืองเชียงรุ่ง เขตปกครอง
ตนเองพิเศษสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนชนจีนระยะทางรวม ๓๘๕ กิโลเมตร
การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าสายแห่งที่ ๒ นอกจากนี้แม่สายยังมีช่องทางการค้าซึ่งเป็นจุดผ่อนปรน
การค้าไทย-พม่า ๔ แห่งด้วยกัน ได้แก่ (๑) จุดผ่ อนปรนบ้านปางห้า ต.เกาะช้าง (๒) จุดผ่อนปรน
บ้ า นสายลมจอย ต.เวี ย งพางค า (๓) จุ ด ผ่ อ นปรนบ้ า นเกาะทราย ต.แม่ ส าย (๔) จุ ด ผ่ อ นปรน
บ้านป่าแดง ต.เกาะช้าง กอปรกับมีการพัฒนาเส้นทางขนส่งตามลาน้าโขงจากเชียงรุ่ง -เชียงแสน,
การก่อสร้ างถนนสาย R๓A เชื่อมเชียงของ-สปป.ลาว-จีนตอนใต้ และการสร้างสะพานมิตรภาพ

๑

GMS: Greater Mekong Sub region
AEC: Asian Economic Community
๓
BIMSTEC : Bangladesh-India-Sri Lanka-Thailand Economic Cooperation
๔
NSEC: North-South Economic Corridor
๒

๓๓

ไทย-ลาวแห่งที่ ๔ เชื่อมเชียงของ-สปป.ลาว ทั้งหมดล้วนเป็นโครงข่ายการคมนาคมที่เชื่อมกับแม่สาย
ทั้งสิ้น
ด้วยศักยภาพทางด้านภูมิศาสตร์ โครงข่ายการคมนาคม และการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ
บริเวณเขตพรมแดนแม่สาย ทาให้ภาครัฐพยายามผลักดันให้แม่สายกลายเป็น “เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน” (special border economic zone) เพื่อรองรับการเป็นเมืองการค้าชายแดน และเมือง
ท่องเที่ยว การดาเนินโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน จังหวัดเชียงราย ได้ถูกกาหนดขึ้นเป็น
ครั้งแรกในรัฐบาลสมัย พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี จนถึงในรัฐบาล พล.อ.ประยุกต์
จันทร์โอชา ได้ กาหนดให้จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดหนองคาย จังหวัด
นครพนม และจังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดที่จะได้รับการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๒
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นมา
๔.๑.๒ ประวัติศาสตร์การอพยพและการก่อร่างชุมชนไทใหญ่บ้านผาแตก
จากการอพยพเข้ามาของชาวไทใหญ่ในอาเภอแม่สายหลายระลอก ทั้งนี้ชาวไทใหญ่กลุ่ม
ดั้งเดิมที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานส่วนใหญ่จะกระจัดกระจายอยู่รวมกับชุมชนชาวไทลื้อ และไทยวน ด้ว ย
จานวนที่มีไม่มากนัก เช่น ชุมชนเวียงพาคา ชุมชนไม้ลุงขน ชุมชนเหมืองแดง ดังนั้นการกระจายตัว
ดั ง กล่ า ว ท าให้ ก ารแสดงออกถึ ง เอกลั ก ษณ์ ค วามเป็ น ชาติ พั น ธุ์ ข องตนเองท าได้ ย ากขึ้ น เช่ น
จากการศึกษาชุมชนบ้านไม้ลุงขน พบว่า ชาวไทใหญ่และไทลื้อเป็นคนรุ่นแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานราว
ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ มีบ้านเรือนเพียง ๔-๕ หลังคาเรือน ต่อมาได้มีคนอพยพมาเพิ่มโดยเฉพาะชาวไทลื้อที่
อพยพมาจากสิ บ สองปั น นา ในช่ ว งสงครามกลางเมื อ ง (ช่ ว งสงครามโลกครั้ ง ที่ ๒ และ
การปฏิวัติ วัฒ นธรรมในจี น : ผู้ วิจั ย ) จ านวนประชากรชาวไทลื้ อ ที่เพิ่ มมาขึ้นท าให้ ชุมชนไม้ ลุ งขน
กลายเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมของชาวไทลื้อ โดยมีการสร้างวัด สร้างบ้านเรือน สถานที่ใจบ้าน รวมถึง
ประเพณี วัฒ นธรรมแบบไทลื้อ เช่นเดียวกับชุมชนอื่นๆ เช่น ชุมชนเหมืองแดงน้อย ซึ่งเป็นชุมชน
ชาวไทยวนซึ่งมีชาวไทใหญ่อาศัยรวมอยู่ด้วย
ต่ อ มาในช่ ว งที่ เ กิ ด เหตุ ส งครามกลางเมื อ งในรั ฐ ฉาน โดยเฉพาะรั ฐ ฉานฝั่ ง ตะวั น ตก
ประกอบด้วย ๙ เมือง ได้แก่ เมืองเชียงตุง เมืองยาง เมืองขาง เมืองปิง เมืองพยาก เมืองยอง เมืองสาด
เมืองต๋น และเมืองท่าขี้เหล็ก โดยเฉพาะชาวไทใหญ่จากเมืองเชียงตุง เมืองหลวย เมืองยาง เมืองขาง
ฯลฯ ได้อพยพหนีภัยสงครามข้ามแม่น้าสายมายังฝั่งแม่สายจานวนมาก
จากการสั ม ภาษณ์ พ่ อ เฒ่ า ชาวไทใหญ่ (ไม่ อ อกนาม) อายุ ๖๘ ปี จากเมื อ งเชี ย งตุ ง
(สัมภาษณ์, ๕ เมษายน ๒๕๖๑) เล่าถึงเหตุการณ์ในช่วงนั้นว่า
“…เราได้ยินมาว่าเจ้าฟ้าขายบ้านขายเมืองให้อู ออง ซาน…เขาเอาเงินมาวางไว้ที่หอคา เจ้าฟ้า
ก็ปญาย(หนีไป)…บางคนก็ว่าเจ้าฟ้าถูกเอาไปขังไว้ที่ย่างกุ้งจนตาย…”
ในช่วงนั้นข่าวลือการขายบ้านขายเมืองของเจ้าฟ้ าถูกแพร่สะพัดไปทั่วเชียงตุง หลังจากการ
ปฏิวัติการปกครองโดยรัฐบาลทหารพม่า พ.ศ.๒๕๐๕ เจ้าจายโหล๋ง เจ้าฟ้าองค์สุดท้ายของเชียงตุงถูก
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เนรเทศไปอยู่กรุงย่างกุ้ง เมืองหลวงของประเทศจนเสียชีวิต ตั้งแต่นั้นมาเชียงตุงกลายเป็นเพียงจังหวัด
หนึ่งของประเทศพม่า
“…ตอนที่ลูกศึกม่าน(ทหารพม่า) เข้ามาใหม่ๆ เขาขนข้าวขนของมาเอง มาตั้งค่ายอยู่เหนื๋อ
หลอย(บนภูเขา) เลยสะพานเหล็กต้าเหล่อ …เขามาสร้างค่ายทับที่ไร่เราแล้วจ่ายค่าเวนคืนที่ดินให้ …
เวลาไม่มีข้าวพวกเขาก็ยังแบ่งข้าวให้พวกเรา แต่หลังจากได้ข่าวอู ออง ซาน ตาย ลูกศึกขึ้นมาเป็นใหญ่
แทน…พม่าได้เข้ามาวัดที่ไร่ที่นาเรา ตั้งแต่นั้นมาเราต้องทานาแบ่งครึ่งให้เขา…เป็นวัวควาย ไก่ เขาก็ถือ
เป็นของเขา แต้มลีกไว้(จดบันทึกไว้) เขาจะมาเอาเมื่อไหร่ก็ได้…”
“…ข้าวที่เรานาไปส่งนั้นต้องคัดเลือกอย่างดี พวกทหารจะให้ค่าตอบแทนกระบุงละ ๑ บาท
ขณะที่เราเป็นคนลงทุนลงแรงหมดทุกอย่าง ทุกคนต้องแบกข้าวมารวมกันที่หล๋องข้าวโหลง (ยุ้งฉาง
ใหญ่) ลูกศึกและอาจูยะ(ทหารและข้าราชการ)จะเป็นคนเอาข้าวไปกิน…กินทิ้งกินขว้าง ที่เหลือก็เอาให้
หมู หมา ไก่ ขณะที่พวกเราไม่มีจะกิน บางครั้งเขาบังคับให้เราปลูกพริก ปลูกผักในที่ดิน ของเรา แต่
พริกเม็ดเดียวเราก็ไม่เคยได้กิน…”
การเก็บค่าหัวนาที่มีอัตราสูงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ทาให้หลายครอบครัวเริ่มประสบกับ
ภาวะคาดแคลนข้าวอย่างรุนแรงโดยเฉพาะปีใดที่ผลผลิตไม่ดี ประกอบกับการซื้อขายข้าวทาได้ยากขึ้น
เนื่องจากทุกครอบครัวต้องการกักตุนข้าวที่เ หลือไว้บริโภคให้นานที่สุด การช่วยเหลือเกื้อกูลกันของ
ชุมชนดั้งเดิมเริ่มหายไป การทะเลาะวิวาท จากการแย่งชิงผลผลิตทางการเกษตรเริ่มปรากฏขึ้น
“…ถ้าปีใดเราปลูกข้าวได้ไม่ดี…เราต้องซื้อข้าวจากที่อื่นมาให้ม่าน...ตอนนั้นอดอยากจนต้องไป
ขอซื้อข้าวถึงหล๋องข้าว (ยุ้งฉาง) เขายังไม่ขาย….บางคนขนข้าวใส่เกวียนมาจากนาเต็มหลัง เราไปขอ
ซื้อเอาไว้กินมื้อนี้ เขายังบอกว่าไม่มีข้าวขายให้..”
“...เมื่อขอกันดี ๆ ไม่ได้ พวกเราก็เริ่มที่จะทะเลาะกัน มีการเอามีดพร้ามาขู่กัน บางหมู่บ้าน
ถึงกับแห๋มกันตาย(ฆ่ากันตาย)...พ่อของอุ้ยเคยเล่าว่า ครั้ งหนึ่งพ่อไปขอซื้อข้าวเขาไม่ยอมขายให้ พ่อ
ต้องเอาเงินวางไว้บนป๋ายแลว(ปลายมีดดาบยาว) แล้วยื่นให้เจ้าของข้าว เขาถึงยอมขายให้...”
ท่ามกลางความอัตคัดขัดสนทางด้านอาหารจากการแบกรับภาระการส่งส่วยให้กับรัฐบาลของ
ชาวเชียงตุง เงินทองยังพอเหลืออยู่กลับถูกเรียกเก็บเป็นค่าข่อน (ภาษีโรงเรือน) หลังคาละ ๓๐๐ บาท
ต่อปี ขณะเดียวกันแรงงานส่วนหนึ่งของครอบครัวกลับถูกบังคับไปเป็นลูกหาบ และกรรมกรสร้างถนน
“…พวกเราต้องผลัดกันไปหาบของให้พวกลูกศึกทั้ง ผู้หญิงผู้ชาย ตอนแรก ๆ ไปเดือนละครั้ง
ต่อมาเริ่มบ่อยขึ้นเป็นสิบวันครั้ง …คนที่ไปเป็นลูกหาบส่วนใหญ่ต้องเอาอาหารไปเอง ข้าวเม็ดเดียว
พวกเขาก็ไม่ให้เรากิน …บางคนถูกทาร้ายบาดเจ็บกลับมา…ส่วนคนที่พอมีเงินเขาก็จะจ้างคนอื่นไป…
บางคนมีคาถาอาคมประจาตัวก็รับจ้างเขาไป…”
“…พม่ายังเก็บเงินเราครั้งละ ๓ - ๔ บ๊าก (๓,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ จั๊ต) เป็นค่าทาถนน บางคนก็ต้อง
ไปเป็นกุลี…แต่ถนนก็ยังเป็นหลุมเป็นบ่อเหมือนเดิม …บางที่ต้องใช้ทั้งคนและรถลาก…คนหัวดีเขาก็จะ
เอารถลากมาจอดรอรับจ้างลากรถ…ตอนนั้นถ้าเดินต้องใช้เวลา ๒-๓ วันกว่าจะถึงท่าขี้เหล็ก…”
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ท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าวไม่เพียงรั ฐบาลทหารพม่าที่พยายามอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ
บางพื้นที่ในจังหวัดเชียงตุงยังต้องเผชิญกับ “กองโจรป่า” หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า“โตโข่” ที่อ้างตนเป็น
ทหารคุ้มกันหมู่บ้านในภาวะที่บ้านเมืองปราศจากผู้นาเข้ามารีดไถชาวบ้าน
“…พวกเขาจะส่งจดหมายมาพร้อมกับพริกสดสีแดงสองสามเม็ดถึงปู่แสน(ผู้ใหญ่บ้าน) ให้
ปู่แสนเอากระบุงไปวางไว้กลางหมู่บ้าน และให้ชาวบ้านนาเงินมาใส่ให้เต็ม ถ้าไม่มีเงิน ก็ให้เอาสร้อย
แหวน ทองคา มาใส่แทน บางคนไม่มีต้องขายไร่ขายนา หลังจากนั้นปู่แสนจะให้ตัวแทนหมู่บ้านเอา
เงินใส่ม้าต่างไปให้หัวหน้าในป่า แต่ถ้าครั้งแรกปู่แสนไม่ทาตาม ครั้งที่สองเขาจะส่งจดหมายห่อถ่านมา
ให้ ถ้ายังเฉยครั้งที่สามจะมีจดหมายพร้อมกับลูกปืนและบุกเข้ามาในหมู่บ้าน…”
“…พวกเขาจะเข้ามาขอเป็ด ไก่ หมูของเราไปกิน ส่วนครอบครัวที่ค่อนข้างมีฐานะพวกเขาจะ
ขึ้นมาขู่เอาเงิน …” แม่อุ้ยชาวไทใหญ่ (ไม่ออกนาม) จากเมืองเลน รัฐฉาน (สัมภาษณ์, ๖ เมษายน
๒๕๖๑) เล่าถึงสภาพความเลวร้ายที่เกิดขึ้นในครอบครัวของตนให้ฟังว่า “…พวกเขาเคยจับลูกคนเล็ก
ฉันมัดไว้กลางแดดถึง ๓ ครั้ง ฮ้องเอาเงิน(รีดไถเงิน)…ครั้งสุดท้ายเขาจับลูกชายอุ้ยไปในป่า แล้วมัดคอ
เขาไว้กับขื่อ เอาน้ากลอกปากหวังให้เขาตาย จับไปได้หนึ่งเดือน ครอบครัวเราทนไม่ได้ต้องขายนาหัว
(หนึ่งแปลง) ได้เงิน ๓,๐๐๐ จั๊ต เอาไปให้เขา พวกเขาถึงยอมปล่อยลูกชายออกมา…” แม่อุ้ย เล่าถึง
สภาพของลูกชายตอนนั้นว่า… ตัวเขาผอม กินอะไรก็ไม่ได้กลับมาบ้านได้ เขาตายลืมไป ๑ วันก่อนจะ
ฟื้นขึ้นมา กลายเป็นคนปัญญาอ่อน…” สองเดือนต่อมา โตโข่กลับมาที่หมู่บ้านของอุ้ยตาลอีกครั้ง …
พวกเขากลับมา แล้วเอาลูกชายคนเดิมมัดไว้กลางโข่งเฮือน(ลานบ้าน) ขู่เอาเงิน เราบอกว่าเราไม่มี
อะไรจะให้แล้ว พวกเขาก็พยายามเข้ามาค้นในบ้าน พ่ออุ้ยวิ่งหนีออกไปกลางโข่ง โตโข่ยิงเขาข้างหลัง
๓ นัด ล้มลงตายอยู่ตรงนั้น…” แม่อุ้ยเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวตนเองด้วยความสลดใจ
“…บางครั้งเขาก็มาเอาข้าวสาร หอม พริก เกลือ …เฮาอยู่กันไม่ได้ต้องหนีมา…เขาอ้างว่าเป็น
ปิตูซิ(ทหารบ้ าน) เจ้ าฟ้าปญายเมิงเย้า (เจ้าฟ้าหนีจากเมืองไปแล้ ว ) ไม่มีใครดูแล…พอลู กศึกม่าน
(ทหารพม่า) เข้ามาในหมู่บ้านเขาก็ปญายเข้าป่าไป (หนีเข้าป่า)…”
คาบอกเล่าของแม่อุ้ยและผู้พลัดถิ่นหลาย ๆ คน ทาให้ทราบว่ากองโจรที่อ้างตัวเป็นผู้พิทักษ์
หมู่บ้านแท้ที่จริงเป็นเพียงโจรป่าที่คอยเข้ามารีดไถชาวบ้าน แต่เมื่อใดที่ทหารพม่าเข้ามาพวกเขาจะหนี
เข้าป่ากบดานอยู่จนกว่าทหารพม่าออกจากหมู่บ้านจึงออกมารีดไถ่อีกครั้ง ความหวาดผวากับการข่มขู่
และเข่นฆ่าของทหารพม่า และกองโจรป่า ทาให้หลายหมู่บ้านบริเวณรอบนอกเมืองเชียงตุง เช่น บ้าน
ห้วย บ้านหนอง ต้องอพยพครอบครัวเข้ามาบริเวณอาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ภาวะความกดดันที่เกิดขึ้นทั่วเชียงตุงทั้งการเก็บค่าหัวนา ภาษีโรงเรือน การบังคับใช้แรงงาน
การเข่นฆ่าฯลฯ ทาให้วิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวไตที่ผูกพันอยู่กับเรือกสวนไร่นาเริ่มเปลี่ยนแปลงไป ความ
ไม่มั่นคงของชีวิตและทรัพย์สินทาให้หนุ่มสาวจานวนมากต้องออกมาดิ้นรนช่วยเหลือครอบครัว หลาย
คนลุกขึ้นจับปืนเพื่อทวงสิทธิ์ในผืนแผ่นดินของตนเอง
“…ลูกญิงหลายคนต้องออกไปทางานที่เมิงใต้ (ประเทศไทย)… บางคนก็ไปขายตัว ส่งเงินมา
ให้พ่อแม่เสียข่อน (ภาษี)…บางคนก็ได้สร้างบ้านใหม่ให้พ่อแม่…บางคนก็พาพ่อแม่พี่น้องหนีไปอยู่เมิง
ไทย” คาบอกเล่าของแม่อุ้ยเมืองต้าเหล่อ รัฐฉาน (สัมภาษณ์, ๖ เมษายน ๒๕๖๑)
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ถึงแม้การจากบ้านเกิดเมืองนอนของหญิงสาวชาวไทใหญ่ จะสามารถช่วยจุนเจือรายได้ให้กับ
ครอบครัว แต่ขณะเดียวกันครอบครัวของเธอกลับต้องตกอยู่ในภาวะเสี่ยงกับการถูกจับไปเรียกค่าไถ่
“…ถ้าลูกศึก(ทหาร) รู้ว่าลูกญิงบ้านไหนไปขายตัวที่เมิงใต้ (ประเทศไทย) เขาจะจับพ่อแม่ไป
ขึ้นศาล แล้วให้ไปสร้างสะพานและถนน ถ้าลูกญิงส่งเงินมาให้เขาถึงจะปล่อยตัวกลับบ้าน…”
ในยามที่บ้ านเมืองกาลังสับ สนวุ่นวายในช่วงของการปฏิวัติ ชายฉกรรจ์จานวนหนึ่งในพื้นที่
ตอนบนของเชียงตุง เช่น เมืองหลวย เมืองยาง กาลังรวบรวมคนเพื่อก่อตั้งกองกาลังติดอาวุธสู้กับ
รัฐบาลทหารพม่า เพื่อทวงสิทธิ์ในผืนแผ่นดินบรรพบุรุษของตนเอง
“…ผมถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารตั้งแต่อายุ ๑๒ ปี กับเด็กชายอีกหลาย ๆ คนในหมู่บ้าน เราจะถูก
ขึ้นเส้นทหารตั้งแต่ยังเป็นเด็ก จนอายุได้ ๑๒ ปี จะมีทหารมารับไปฝึกในค่าย…ถ้าบ้านไหนไม่มีลูก
ผู้ชาย เขาก็จะมาขอลูกสาวให้ไปเป็นนางพยาบาล บางคนถ้าหัวดีเขาก็จะส่งไปเรียนพยาบาลที่เมืองแข่
(ประเทศจีน)…ส่วนพวกเราต้องฝึกอยู่ในค่ายหลายเดือนก่อนจะออกรบ…”
“…ผมเป็ นทหาร ๑๓ ปี เห็นเพื่อน ๆ ล้ มตายไป เลยคิดหนีเพราะอยู่ไปเงินเดือนก็ไม่มี …
ตอนนั้ น ถ้ า ใครหนี ท หาร พวกเขาจะจั บ แม่ ห รื อ พ่ อ ให้ ม าท างานชดใช้ แ ทน…ผมเลยวางแผนให้
พ่อแม่หนีมาประเทศไทยก่อน แล้วผมค่อยหนีตามมาทีหลัง …” ชายหนุ่มไทใหญ่ (ไม่ออกนาม) เมือง
หลวย (สั ม ภาษณ์ , ๗ เมษายน ๒๕๖๑) เล่ าถึง ชีวิตในช่ว งการเป็นทหารของตนเองด้ ว ยส าเนีย ง
ภาษาไทยชัดเจน
การต่ อ สู้ ที่ ยื ด เยื้ อ ยาวนาน ท าให้ นั ก รบหลายคนเริ่ ม อ่ อ นล้ า และหลบหนี อ อกจากค่ า ย
หลายครอบครัวเริ่มหวาดกลัวที่จะให้ลูกหลานของตนเองไปถือปืนอยู่แนวหน้า ขณะที่ตนเองต้องคอย
ส่งเสบียงอยู่แนวหลัง
“…ฉันพาครอบครัวของเราหนีจากเมืองยางมาอยู่เมืองไทย เพราะไม่อยากให้ลูกชายคนเล็ก
ต้องไปเป็นลูกศึก (ทหาร) ที่ไม่มีแม้แต่เงินเดือน…”
นอกจากนี้สถานการณ์ที่ รุนแรงมากขึ้นในพื้นที่ตอนเหนือ ทาให้หลายหมู่บ้านต้องได้รับการ
สูญเสียจากการปะทะกันของกองกาลังทั้งสองฝ่าย
“…ตอนนั้นลูกศึกม่าน (ทหารพม่า) กับไต (ทหารกู้ชาติไทใหญ่) มาเจอกันที่หมู่บ้านของเฮา
ทาให้เกิดการต่อสู้กันขึ้น บ้านเรือนถูกไฟไหม้ทั้งหมู่บ้าน…จนต้องหนีกันมา…ข้าวของก็ได้มาเท่าที่เอา
มาได้…วัว ควาย ที่นาก็ทิ้งไว้ข้างหลัง…”
คลื่นคนจานวนมากที่อพยพจากเมืองหลวย เมืองยาง จากเหตุการณ์ดังกล่าวได้รับการกล่าว
ขานจากผู้พบเห็นตลอดเส้นทางที่พวกเขาเดินผ่าน
…ตอนนั้ น เรายั ง เป็ น เด็ ก อายุ ซั ก ๑๐ ควบ ยั ง อยู่ ที่ ห มู่ บ้ า นต้ า เหล่ อ วั น หนึ่ ง เห็ น เจ้ า บุ ญ
เจ้าส่าง (พระและสามเณร) ขี่รถจิ๊บมาหลายคันผ่านหมู่บ้านของเรา บางคันติดล้อพ่วงคนยืนเบียดกัน
แน่ น บางคนก็เดิ น กัน มาหมู่ ใหญ่ เจ้าส่ างอ่ อน(สามเณร) หอบธรรมหอบเจ้ าพารา(พระพุท ธรูป )
เดินร้องห่มร้องไห้กันมา เจ้าส่างคนหนึ่งไม่ได้สวมรองเท้าต้องเดิ นเท้าเปล่า อุ้ยต้องถอดรองเท้าให้
เขา…หลังจากวันนั้นก็มีคนทยอยอพยพมาเรื่อย ๆ บางครั้งก็มาขอนอนที่บ้านของเรา หอบลูกหอบ
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หลานกันมา มีหลายครอบครัวมาซื้อที่บ้านที่นา สร้างบ้านใหม่ในหมู่บ้าน…บางคนก็เดินผ่านหมู่บ้าน
ไปสร้างหมู่บ้านใหม่ที่หล่ายหน้า (แม่สาย)…”
ระยะทางจากเชียงตุงถึงแม่สายประมาณ ๑๖๘ กิโลเมตร ทาให้ชาวเชียงตุงส่วนใหญ่ที่เข้ามา
ในเมืองไทย เลือกที่จะซื้อที่ดินจากคนพื้นเมืองในอาเภอแม่สาย แม่จัน เพื่อปลูกสร้างบ้านเรือน เช่น
บ้านสันทรายปู่ยี่ บ้านผาแตก บ้านจ้อง

ภาพที่ ๓ แผนที่รัฐฉาน แสดงการแบ่งเขตรัฐฉานเหนือ รัฐฉานใต้ และรัฐฉานตะวันตก
ที่มา: Australian National University, http://asiapacific.anu.edu.au/mapsonline/basemaps/shan-state, ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๔.๑.๓ ความสัมพัน ธ์ข้า มพรมแดนระหว่างชาวไทใหญ่ใ นพื้น ที่ชายแดนกับดิน แดน
มาตุภูมิ
ในทางสั ง คมวิ ท ยาเครื อ ข่ า ยเป็ น รู ป แบบความสั ม พั น ธ์ ท างสั ง คม (social network)
อย่างหนึ่งที่แตกต่างไปจากลุ่ม (group) โดยที่กลุ่มจะมีขอบเขตที่ชัดเจน รู้ว่าใครเป็นสมาชิกมีความ
เป็นรูปธรรมมองเห็นได้ มีโครงสร้างทางสังคมในระดับหนึ่ง แต่เครือข่ายเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทาง
สังคมที่ไม่มีขอบเขต การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเครือข่ายอาจจะมองเห็นหรือมองไม่เห็น
เป็นรูปธรรม (ชนากิตติ์ ราชพิบูลย์, ๒๕๕๓: ๒๘-๒๙) ดังนั้นในหัวข้อนี้จึงเป็นการนาเสนอให้เห็ น
ความสั มพัน ธ์ของชาวไทใหญ่ (ชาวไต) หมู่บ้านผาแตกกับดินแดนมาตุภูมิ ทั้งในเชิงรูปธรรมและ
นามธรรมซึ่งก่อให้เกิดพลวัตทางวัฒนธรรมของชุมชน
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หมู่บ้านผาแตกมีประชากรจานวนทั้งสิ้น ๑,๐๗๗ หลังคาเรือน ประชากรทั้งสิ้น ๒,๖๗๐ คน
แบ่งเป็นชาย ๑,๒๕๑ คน และหญิง ๑,๔๑๙ คน5
หมู่บ้านผาแตก เป็ นลักษณะของชุมชนข้ามพรมแดน (transnational communities) ซึ่ง
เป็ น เงื่ อนไขอั น ซับ ซ้ อนให้ เ กิ ดการผลิ ตและผลิ ตซ้ าความเป็ นถิ่ น ที่ (the production of locality)
ที่สร้างให้ความเป็นเพื่อนบ้านในแบบเฉพาะของรัฐ -ชาติขึ้นมาใหม่ที่เราอาจจะเรียกว่า “การข้ามถิ่นที่”
(translocality) ในลั ก ษณะที่ เ ป็ น กระบวนการย่ อ ยสลายความเป็ น เขตแดน (deterritorialized)
อันท้าทายต่อการเรียงร้อยความเป็นเพื่อนบ้านและความผูกพันเป็นสมาชิกในแบบดั้งเดิมที่อ้างอิงอยู่กับ
เขตแดนความเป็นชาติและความจงรักภักดีอย่างที่รัฐชาติต้องการ การข้ามถิ่นจึงเป็นปฏิกิริยาสาคัญ
อั น เกิ ด จากภาวะข้ า มพรมแดน (transational destabilization) (Appadurai, ๑๙๙๖ อ้ า งใน
ณัฎฐ์ชวัล โภคาพานิชวงษ์, ๒๕๕๗: ๗๓)
ในขณะที่ บริคเคล และ เดตต้า (Brickell & Datta, ๒๐๑๑ อ้างใน ณัฎฐ์ชวัล โภคาพานิช
วงษ์, ๒๕๕๗: ๗๓) ได้พัฒนาต่อยอดแนวคิดของ อัปปาดูรัย (Appadurai) โดยอธิบายว่า การวิจัยใน
ประเด็นข้ามถิ่นที่โดยเบื้องต้นแล้ว หมายถึงการพิจาณาความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้คนซึ่งพาดข้าม
(across) ท้องถิ่นหลายๆ แห่งที่นาไปสู่การก่อรูปเครือข่ายผู้อพยพข้ามพรมแดน การแลกเปลี่ยนในทาง
เศรษฐกิจ และพื้น ที่ของคนพลัดถิ่น (diasporic apace) รวมถึงการสร้างพื้นที่ของความผู กพันเป็น
สมาชิ กที่อยู่ ในประสบการณ์ ชีวิตประจาวันของผู้ อ พยพ ส่ ว นหนึ่งในนั้นคื อรูปแบบของความเป็ น
เพื่อนบ้านในแบบข้ามถิ่น (transational neigborhoods) ที่ถูกสร้างผ่านเครือข่ายความเป็นเครือญาติ
และมิตรภาพที่สามารถเชื่อมร้อยผู้คนอพยพจากถิ่นที่ต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
สมิท (Smith, ๒๐๑๑: อ้างใน ณัฎฐ์ชวัล โภคาพานิชวงษ์, ๒๕๕๗: ๗๔) ที่เสนอว่า กระบวนการข้ามถิ่น
ที่เป็นพื้น ที่ของการเชื่อมต่อระหว่างกันของ “การปักหลักปักฐาน” (locatedness) ที่ก้าวข้ามที่ตั้ง
อันหลากหลายของชีวิตที่ทั้งอยู่ภายในและพาดข้ามเขตแดนออกไป แนวทางการศึกษาในแบบข้ามถิ่นที่
จึงเป็ น แนวทางที่เปลี่ ย นจากการมองผู้ คนเหล่ านี้ในฐานะตัว ตนซึ่ งโยกย้ายเคลื่อนที่ (the mobile
subjects) ไปสู่ ผู้ ค นซึ่ งเคลื่ อ นไหวโยกย้ า ยอยู่ภ ายในกระบวนการโลกาภิ วั ต น์ (globally mobile
movers) ปฏิบัติการของผู้คนเหล่านี้เน้นย้าการเชื่อมต่อทางสังคมและการจัดวางตนเองอย่างซับซ้ อน
ในแบบพาดข้ามเขตแดน มากกว่าที่จะเป็นการปลดปล่อ ยตนเองออกจากการยึดโยงกับโครงสร้างทาง
สังคม
การน าแนวคิด ข้า งต้ น มาปรั บใช้เ พื่อ อธิบ ายปรากฏการณ์ การสร้ างใหม่ค วามเป็ นชุ มชน
ข้ามถิ่นที่ของชาวไตบ้านผาแตก อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในงานวิจัยนี้ จึงอยู่บนกรอบความคิด
ที่เห็นว่า ความเป็นชุมชนที่ถูกทาให้แตกสลายหรือย่ อยสลาย อันเนื่องมาจากภาวะพลัดที่พลัดทาง
แต่ก่อให้เกิดชุมชนข้ามถิ่นที่ หรือ ชุมชนข้ามพรมแดน และก่อรูปความเป็นชุมชนในแบบเห็นหน้าค่าตา
ของพวกเขาขึ้นมาใหม่ (re-territorialization) ทว่ายังสามารถเชื่อมต่อผู้อพยพในถิ่นที่ต่าง ๆ ทั้งที่อยู่
ภายในรัฐชาติเดียวกันและที่ข้ามรัฐชาติออกไปอีกด้วยนอกจากนี้ เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารมี
5

อ้างอิง: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๖๐
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ส่ ว นเสริ มให้ เ กิด เครื อ ข่ ายความสั มพั น ธ์ร ะหว่า งชาวไทใหญ่ที่ อ าศัย อยู่ใ นราชอาณาจั กรไทยและ
ภายนอกประเทศที่มีความซับ ซ้อนและหลากหลายเครือข่ายข้ามพรมแดนจึงมีความส าคัญสาหรับ
ชาวบ้านผาแตก
จากการศึ กษาภาคสนามสามารถแบ่ งรู ปแบบเครื อ ข่า ยความสั ม พั นธ์ ข้า มพรมแดนของ
ชาวไทใหญ่บ้ านผาแตก ออกเป็น ๒ รูปแบบ คือ เครือข่ายด้านศาสนา และเครือข่ายผู้รู้ (ปราชญ์
ชาวบ้าน)
๑) เครือข่ายด้านศาสนา
ศาสนาพุทธถื อเป็ น สิ่ งยึ ด เหนี่ย วจิตใจของชาวไทใหญ่ มาเนิ นนาน โดยเฉพาะรัฐ เชียงตุ ง
(ดิ น แดนมาตุ ภู มิ ข องชาวไทใหญ่ บ้ า นผาแตก) ได้ รั บ เอาพระพุ ท ธศาสนาผ่ า นอาณาจั ก รล้ า นนา
ความสัมพันธ์ระหว่างสองอาณาจักรเริ่มตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๗-๑๘ เป็นอย่างช้า ทั้งนี้ความสัมพันธ์
ทางการเมืองการปกครองเป็นไปในลักษณะเครือข่ายญาติที่น้องที่เกื้อกู ลกัน ในรัฐสมัยที่พระเจ้าพันตู
(ราชบุ ตรพญาผายู เจ้ าเมืองเชีย งใหม่) ขึ้นครองเชียงตุง ได้โปรดให้บูรณะเมืองเสียใหม่ ทั้งนาเอา
พระพุทธศาสนาจากเมืองเชียงใหม่ขึ้นไปเผยแพร่ พระองค์ทรงสร้างวัดในเชียงตุงถึง ๑๒ วัด หลังจาก
รับเอาศาสนาพุทธจากเชียงใหม่ ซึ่งมีทั้งนิกายสวนดอก และนิกายป่าแดง พระสงฆ์ในเมืองเชียงตุงเอง
ได้มีกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของสงฆ์เมืองเชียงตุงในหลากหลายมิติ แต่ที่โดดเด่นคือ การปกครอง
สงฆ์โดยธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม และมีสมณศักดิ์สงฆ์แบบไทเขิน นอกจากนี้ยังรวมถึงตัวอักขระ
ไทเขิ น ที่ มี ค วามคล้ า ยคลึ ง กั บ อั ก ขระล้ า นนาเป็ น อย่ า งมาก จนสามารถเที ย บอ่ า นกั น ได้ (ทวี
สว่างปัญญางกูร, ๒๕๒๙: ๓๖)
เมื่อเกิดเหตุสงครามกลางเมืองในปี พ.ศ.๒๕๐๐ และยืดเยื้อต่อเนื่องยาวนานกว่า ๑๐ ปี
ทาให้ชาวเชียงตุงทั้งในตัวเมือง และเมืองต่างๆ รอบนอก ตัดสินใจพาครอบครัวหนีภัยสงครามและ
ความทุกข์ย ากมายังฝั่งประเทศไทย ในจานวนนี้ปรากฏว่ามีพระภิกษุสงฆ์ และสามเณรหนีมาพึ่ง
ร่มกาสาวพัสตร์ โดยเข้าขอพานักและบวชเรียนยังวัดต่างๆ ทั้งในแม่สาย เชียงราย เชียงใหม่ และ
กรุงเทพมหานคร ด้วยความคล้ายคลึงกันทางด้านเชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรม ประกอบกับความ
ใฝ่รู้ อ่อนน้อมถ่อมตน และความสามารถในการอ่านหนังสือธรรม (อักขระล้านนา) ทาให้พระภิกษุ
และสามเณรจากรัฐฉานกลายเป็นสมาชิกของวัดและของชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ เช่นเดียวกับวัดผาคา
บ้านผาแตก ซึ่งปั จ จุบั น มีพระภิกษุ จานวน ๒๖ รูป และสามเณร ๔๘ รูป จนเป็นที่รับรู้ในฐานะ
“วัดไต” หรือ “วัดของชาวไต” ที่ไม่เพียงเป็นศูนย์รวมจิตใจ และสถานที่จัดกิจกรรมในวันสาคัญทาง
ศาสนาของชาวไตในแม่สาย เช่น ปอยตั้งธรรม ปอยส่างลอง งานบุญถวายผ้าเข้าพรรษา งานบุญกฐิน
ออกพรรษา หากยั งมี ชื่อ เสี ย งด้า นการอนุ รัก ษ์ฟื้น ฟูป ระเพณีวั ฒ นธรรม และการผลิ ต สิ น ค้า ทาง
วัฒนธรรม
เครือข่ายศาสนาข้ามพรมแดนของหมู่บ้านผาแตก ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรม ในนามของ
“หัวหมวดศรัทธา” หมายถึง เครือข่ายศรัทธาจากวัดต่างๆ ซึ่งเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ ครอบคลุมทั้ง
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พื้นที่ทั้งภายในแม่สาย ต่างจังหวัด และต่างประเทศ ดังนั้นแต่ละวัดจะมีจานวนหัวหมวดศรัทธาใน
จานวนที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความสามัคคีภายในชุมชนในการสร้างปฎิสัมพันธ์กับวัดต่าง ๆ บทบาท
สาคัญของหัวหมวดศรัทธา คือ การเดินทางมาร่วมงานประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการทานุบารุงศาสนา
เช่น งานจุ ล กฐิ น ผ้ าป่ าสามัคคี งานท าบุญวิห าร ฯลฯ ระหว่างหมู่บ้านทั้งสองแห่ งความสั มพัน ธ์
ดังกล่าวเป็นลักษณะของการเอามือเอาแรงในการทาบุญ โดยหมู่บ้านที่จัดงานบุญจะส่งข่าวไปยัง
หมู่บ้านพันธมิตร จากนั้นหมู่บ้านพันธมิตรจะระดมปัจจัย ไทยทาน และต้นเงิน เพื่อเตรียมไปร่วม
ทาบุญ และจะมีการรวบรวมสมาชิกหมู่บ้านจานวนหนึ่งเป็นตัวแทนหมู่บ้านไปร่วมงานบุญดังกล่าว
ดังนั้นความสัมพันธ์ดังกล่าวจะยังคงอยู่เสมอตราบใดที่ทั้งสองหมู่บ้านมีการไปมาหาสู่กันอยู่
เสมอ แต่หากพบว่าหมู่บ้านใดที่ไม่ได้มาร่วมงานบุญเป็นระยะเวลานานติดต่อกันอย่างน้อย ๓ ปี ความ
เป็นหัวหมวดศรัทธาระหว่างทั้งสองหมู่บ้านจะสิ้นสุดลง
กรณี ศึ ก ษาหมู่ บ้ า นผาแตก พบว่ า หมู่ บ้ า นมี หั ว หมวดศรั ท ธากั บ วั ด ต่ า งในต่ า งประเทศ
โดยเฉพาะในรัฐฉาน ประเทศเมียนมา หัวหมวดศรัทธาสามารถเชื่อมไปถึงวัดต่างๆ มากกว่า ๑๐ วัด
เช่น หมากยาง เมืองโก, วัดปงถุน เมืองท่าขี้เหล็ก , วัดสายเมือง เป็นต้น ทั้งนี้แต่ล ะวัดจะส่งคณะ
ศรัทธาในหมู่บ้านของตนเองมาร่วมงานบุญประจาปีของบ้านผาแตก เช่น งานเทศมหาชาติ งานตาน
ต้นเกี๊ยะ งานผ้าป่าสามัคคี รวมไปถึงงานเฉพาะกิจ เช่น งานเฉลิมฉลองอุโบสถ์ใหม่ ในขณะที่ชาวบ้าน
ผาแตกเองจะต้องจัดคณะศรัทธาของตนเองเดินทางไปรวมงานบุญยังวัดต่างๆ เป็นประจาทุกปีเช่นกัน
กล่ า วได้ ว่า หั ว หมวดศรั ท ธา สะท้ อนให้ เ ห็ นปฏิ บัติ ก ารที่ น่า สนใจ ๒ ประการ กล่ าวคื อ
ประการแรก เป็นกุศโลบายสาคัญที่มีส่วนในการธารงอัตลักษณ์ทางศาสนาของชาวไตที่ไม่ได้อยู่ใน
ประเทศของตนเองได้อย่างแข็งแกร่งและคงความโดดเด่น ประการที่สอง ในขณะที่พื้นที่กิ จกรรมทาง
ศาสนาได้ ตอกย้ าและน าไปสู่ ส านึ กความเป็ นชาวไตในแบบข้า มถิ่น ที่ ในทางกลั บ กัน “หั ว หมวด
ศรัทธา” ยังทาหน้าที่ผลิตซ้าความเป็นสมาชิกทางสังคมในแบบข้ามรัฐข้ามชาติ ก่อให้เกิด “เครือข่าย
ญาติธรรมข้ามพรมแดน” ที่สามารถขยายออกไปได้อย่างกว้างขวางด้วยการเชื่อมต่อระหว่ างท้องถิ่น
กั บ ท้ อ งถิ่ น (local-local connections) ผ่ า นเครื อ ข่ า ยความเป็ น เครื อ ญาติ และเพื่ อ นบ้ า นข้ า ม
พรมแดน
๒) เครือข่ายผู้รู้ (ปราชญ์ชุมชน)
เครื อ ข่ า ยผู้ รู้ หรื อ ปราชญ์ ชุ ม ชนข้ า มพรมแดนของหมู่ บ้ า นผาแตก เป็ น ลั ก ษณะของ
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ (ความเชี่ยวชาญ) การหยิบยืมทรัพยากรมนุษย์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นข้าม
พรมแดน ปรากฏการการหยิบ ยืมทรัพยากรมนุษย์เพื่อการธารงอัตลั กษณ์ทางศาสนาของชาวไต
หมู่บ้านผาแตก พบเห็นได้ในหลายกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน เช่น งานปอยตั้งธรรม ซึ่งถือว่า
เป็นงานประจาปีของหมู่บ้าน โดยจัดมายาวนานกว่า ๕๐ ปี เป็นประเพณีที่สร้างขึ้นใหม่จากความเชื่อ
และวิถีปฏิบัติดั้งเดิมเมื่อครั้งอยู่ในดินแดนมาตุภูมิ อย่างไรก็ตามประเพณีปอยตั้งธรรมที่ถูกสร้างขึ้น
ใหม่ตามบริ บ ทของหมู่บ้ านผาแตก จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหยิบยืมทรัพยากรมนุ ษย์จากดินแดน
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มาตุภูมิของตนเอง เพื่อมาประดิษฐ์สิ่งที่เป็นหัวใจของงานประเพณี คือ “ธรรมาสต์” หรือ “ปราสาท
ขี้ผึ้ง” เพื่อให้เป็นอาสนะสาหรับพระที่มาเทศน์ตลอดงาน
ปราสาทขี้ผึ้ง โครงสร้างของทาด้วยไม้ ตกแต่งด้วยกระดาษสีทองฉลุลวดลายตามงานช่างฝีมือ
เมืองเชีย งตุง ความสวยงามและความศักดิ์สิ ทธิ์ของปราสาทขี้ผึ้งอยู่ที่แผ่ นขี้ผึ้ งบริสุ ทธิ์ที่นามาชุบ
แป้นพิมพ์ที่ฉลุเป็นลวดลายต่างๆ อย่างสวยงาม ก่อนจะนามาติดรอบๆ โครงสร้างของปราสาท ทั้งนี้
ชุมชนได้มีการติดต่อไปยังสล่า (ผู้เชี่ยวชาญ) ชาวเชียงตุง ประเทศเมียนมา ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการสร้างปราสาทขี้ผึ้ง มาสร้างปราสาทให้ในหมู่บ้านเพื่อใช้เป็นองค์ประกอบสาคัญในการจัดงาน
ในแต่ล ะปีจ ะมีเจ้าภาพซึ่งเป็นสมาชิกชุมชน ๑ ครอบครัว จะทาการบริจาคเงินเพื่อจัดทา
ปราสาทขี้ผึ้ง ราว ๒๐,๐๐๐ บาท จากนั้นตัวแทนที่รับผิดชอบเรื่องการทาปราสาทผึ้งจะทาการติดต่อ
ช่างฝีมือจากเมืองเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศเมียนมา ๒-๓ คน มาสร้างปราสาทให้ที่หมู่บ้าน ใช้เวลา
ประมาณ ๒-๓ อาทิตย์ ทั้งนี้ตลอดเวลาที่มีการสร้างปราสาทจะมีชาวบ้านไปช่วยเป็นลูกมือ และเรียนรู้
วิถีการสร้ างปราสาทไปด้ว ย ส่ ว นกระบวนการที่ ยากที่สุ ดของการสร้างปราสาทขี้ผึ้ ง คือ การฉลุ
ลวดลายลงบนแผ่นขี้ผึ้ง ก่อนจะนาไปติดรอบๆ ตัวปราสาท ซึ่งในขั้นตอนนี้หัวหน้าช่างจะต้ องกลับไป
ทาที่เมืองเชีย งตุง เนื่ องจากตั้งอาศัยอุปกรณ์เฉพาะทาง เสร็จแล้ ว จึงนากลั บมาประกอบให้ เสร็จ
สมบูรณ์เป็นกระบวนการสุดท้าย
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ภาพที่ ๔ ปราสาทผึ้ง โดยฝีมือช่างจากเมืองเชียงตุง รัฐฉานตะวันตก ประเทศเมียนมา ณ หมู่บ้าน
ผาแตก
ที่มา: khamyo Prasit, https://www.facebook.com/khamyo.prasit/photos,
๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๔.๑.๔ พลวัตทางวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่บ้านผาแตก
ชุมชนผาแตก ส่วนใหญ่เป็นชาวไทเขิน และไทใหญ่ที่มีบรรพบุรุษมาจากเมืองต่างๆ ของ
รัฐฉานตะวันตก ชาวบ้านผาแตกเรียกตนเองว่า “ชาวไต” (ซึ่งต่อไปผู้เขียนจะใช้คาว่าชาวไต แทนคา
ว่าไทใหญ่ เพื่อให้สอดคล้องกับการนิยามตัวตนของคนในชุมชน : ผู้วิจัย) ทั้งนี้เมื่อครั้นอพยพเข้ามา
ตั้งถิ่นฐานเมื่อราว ๕๐-๖๐ ปีที่ผ่านมา ผู้อพยพได้พกพาเอาความทรงจาเกี่ยวกับบ้านเกิดเมืองนอน
ความเชื่อ ประเพณีวัฒนธรรมติดตัวมาด้วย หลังจากผ่านสภาวะความทุกข์ยาก มาจนถึงการต่อสู้
ดิ้นรนทามาหากินในผืนแผ่นดินไทย จนสามารถก่อร่างสร้างชุมชนขึ้นมาได้ เมื่อวันเวลาที่ผ่านไปชาว
ไตเองได้นาเอาความเชื่อ ประเพณีวัฒนธรรมบางอย่างมาใช้ เพื่อการจรรโลงใจ ปลอบขวัญ และ
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การสร้างพลังใจในการต่อสู้ดิ้นรนชีวิตในพื้นที่ใหม่ที่ไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง ดังนั้นความเชื่อ
เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะเทวดา ซึ่งเป็นความเชื่อดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ จึงถูก
นามาใช้เพื่อสร้างขวัญ กาลังใจ และการสร้างศรัทธาในชีวิต ดังนั้นพิธี กรรมในชีวิตประจาวันจึงเป็น
พิธีกรรมแรกสุดที่ถูกนามาใช้
พิธีฮ้องกวั๋น (ขวัญ)
ชาวไตมีความเชื่อเกี่ยวกับขวัญเช่นเดียวกับกลุ่มชาติพันธุ์ไตกลุ่มอื่นๆ โดยเชื่อว่า ร่างกาย
ของมนุษย์มี “ขวัญ” เป็นเสมือนเทวดาประจาตัว คอยปกปักรักษาให้แคล้วคลาดจากภัยอันตราย
ต่างๆ ถ้าหากขวัญอยู่กับตัวแล้วจะทาให้สุขภาพแข็งแรง มีความสุข ความเจริญ แต่หากขวัญหาย
ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจะทาให้เกิดการเจ็บป่วย อาการขวัญหาเกิดได้ในหลายกรณี เช่น เกิดอุบัติเหตุ
เกิดอาการ ตกใจ หรือบางคนขวัญอ่อนอาจจะถูกวิญญาณร้าย หรือ ดวงวิญญาณเร่ร่อน กลั่นแกล้ง
รังแก ขอกิน (ขออุทิศส่วนกุศลไปให้) เมื่อขวัญหายไปชาวไตส่วนใหญ่เชื่อว่า จะทาให้ร่างกายอ่อนแอ
เจ็บป่วยโดยไม่รู้สาเหตุ รักษาไม่หาย ต้องทาพิธีเรียกขวัญ หรือ “พิธีกาหวั๋น” เพื่อให้ขวัญกลับมา
คุ้มครองตนเอง สาหรับบ้านผาแตกจะมีพิธีฮ้องขวัญทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยจะเชิญ “พ่อหนาน” ซึ่ง
เป็นบุคคลที่มีคาถาอาคม รักษาศีล เป็นบุคคลที่หมู่บ้านให้ความเคารพนั บถือ มาประกอบพิธีให้ที่บ้าน
ของผู้ป่วย ซึ่งของที่แต่งดาไว้สาหรับประกอบพิธี ได้แก่ เสื้อผ้าของคนป่วย ไข่ต้ม ๒ ฟอง ข้าวเปลือก
ข้าวเหนียวนึ่ง เทียนขี้ผึ้ง ๒ คู่ บุหรี่ น้าหยาด เงินขันตั้ง ด้ายสายสิญจน์ ใส่ไว้ในถาดพร้อมกับน้าขมิ้น
ส้มป่ อย จากนั้น พ่อหนานจะทาพิธีฮ้ องขวัญ โดยจะท่องบทคาถาเรียกขวัญให้มาอยู่กับเนื้อกับตัว
หลั งจากเสร็จ พิธีแล้ว พ่อหนานจะมัดมือเพื่อความเป็นสิ ริมงคล รูปแบบพิธีเรียกขวัญของหมู่บ้าน
ผาแตกนั้นมีความคล้ายคลึงกับชาวไตในรัฐฉานตะวันตก โดยพ่อหนานที่มาทาพิธีกรรมในหมู่บ้าน
มีอยู่ ๔ ท่าน โดยทั้งหมดได้ผ่านการบวชเรียนมาตั้งแต่เมื่อครั้นอยู่ที่รัฐฉาน และมีความเชี่ยวชาญใน
งานพิธี กรรมต่ างๆ เป็ น อย่ างดี (สั มภาษณ์ พ่อหนานทองคา นามหน่อ ย อาจารย์วั ดผาแตก, ๑๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ภาพที่ ๕ เครื่องแต่งดาในพิธีเรียกขวัญของชาวไตบ้านผาแตก

๔๔

พิธีกรรมในชีวิตประจาวันส่วนหนึ่งจึงเป็นการผลิตซ้าทางวัฒนธรรม โดยการนาเอารูปแบบ
ความเชื่อพิธีกรรมดั้งเดิมจากดินแดนมาตุภูมิมาปรับใช้ในชีวิตหลังจากที่ได้อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศ
ไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสริมพลังกาย พลังใจในการต่อสู้ชีวิต
ปอยตั้งธรรม
ปอยตั้งธรรม หรือ งานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เป็นพิธีกรรมระดับชุมชน ซึง่ หลังจาก
ตั้งบ้านเรือนมากขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นชุมชน จากนั้นชาวบ้านจึงได้สร้างวัดขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลาง
และสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ภายหลังสร้างวัดเสร็จ ชุมชนจึงรื้อฟื้นประเพณีวัฒนธรรมในระดับชุมชน
ขึ้นมา ได้แก่ ปอยตั้งธรรม ปอยต้นเกี๊ยะ และปอยส่างลอง (บวชลูกแก้ว) ซึ่งเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของ
ชาวไตในรัฐฉาน
ปอยตั้งธรรม เป็นงานประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ชาวไตในรัฐฉานตะวันตกได้รับ
เอาวัฒนธรรมดังกล่าวหลังจากพระพุทธศาสนาได้เผยแพร่เข้าไป โดยมีคณะสงฆ์จากเชียงใหม่ได้เข้าไป
เผยแพร่พุทธศาสนาราว ๑๐๐ กว่าปี
จากการศึกษา พบว่า หลั งจากที่ชาวไตได้อพยพมาสร้างชุมชนเพิ่มมากขึ้น เริ่มมีความ
มั่นคงในการดาเนินชีวิต จึงได้มีการรื้อฟื้นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ซึ่งเคยปฏิบัติมาเมื่อครั้น
อยู่ในรั ฐฉาน โดยคนที่นั้น เชื่อว่า ในชีวิตนี้จะต้องได้ทาบุญ ๒ อย่างที่ถือเป็นมหากุศลของชีวิตคือ
“การตานมหาป๋าง” (ปอยตั้งธรรม) และ “ตานธรรมอุทิศผู้ล่วงลับ” ซึ่งจะกลายเป็นบารมีทาให้ชีวิต
และครอบครัวเจริญรุ่งเรือง ดังนั้นเมื่อย้ายมาอยู่ที่แห่งใหม่ชาวบ้านจึงพยายามเก็บหอมลอมลิด เพื่อ
หาโอกาสจัดงานกุศลภายในครอบครัว เฉกเช่นเคยทาในอดีต ณ บ้านเกิดเมืองนอน
ต่อมาจึงได้ยกระดับงานให้กลายเป็นงานเทศกาลประจาของชุมชน พระสิทธิชัย ฐิตโสภโน
เจ้าอาวาสวัดผาคา (สัมภาษณ์, ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑) กล่าวว่า
“ปอยตั้งธรรม หรือ ปอยเทศน์มหาชาติ เป็นการถวายทานอันยิ่งใหญ่ ก่อให้เกิดกุศลผลบุญ
อันยิ่งใหญ่ เป็นประเพณีที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ปู่ ย่าตายาย จุดประสงค์การจัดงานครั้งนี้เพื่อ
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมของชาวพุทธ หรือว่าชาวเหนือ สองเพื่อส่งเสริมการศึกษา (ตัวธรรม) ของ
พระภิ ก ษุ ส ามเณรในวั ด ของเรา สาม เพื่ อ เป็ น การท านุ บ ารุ ง พุ ท ธศาสนา ระดมจิ ต ศรั ท ธาเพื่ อ
บูรณปฏิสังขรณ์ และสร้างถาวรวัตถุ...”
ปอยตั้งธรรม เป็นการเรียกชื่อตามภาษาท้องถิ่น ในขณะที่คนไทยจะรู้จักในชื่อประเพณี
เทศน์มหาชาติ หรือเทศน์ธรรมเวสสันดร ถือเป็น ประเพณีสาคัญทางพุทธศาสนา และเป็นมหากุศล
ให้กับชีวิต การเทศน์ธรรมเวสสัญดรทั้งหมดของหมู่บ้านผาแตกจะใช้สาเนียงโวหารภาษาไทเขินซึ่งเป็น
ภาษาที่ทุกคนเข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เฒ่าผู้แก่ ดังนั้นหากพระองค์ใดเทศน์ผิดเพี้ยนไปผู้เฒ่าผู้แก่จะ
ทราบทันที เพราะสาเนียงโวหารมีความสอดคล้องกันทุกแถว และออกเสียงชัดเจนทุกตัวอักษร
ปอยตั้ง ธรรม พระสงฆ์จ ะแสดงเทศนาเวสสั นดรชาดกครบบริบู รณ์ทั้ง ๑๓ กัณฑ์ ภ ายใน
๑ คืน ซึ่งเจ้าภาพจะสร้างหอปราสาท เรียกว่า “ธรรมมาสน์ ” (ปราสาท) สร้างไว้สาหรับเป็นแท่น

๔๕

สาหรับนิมนต์พระมานั่งเทศน์ เป็นหอปราสาทสร้างด้วยโครงไม้ ประดับด้วยกระดาษ ฉลุลาย สีสัน
สวยงาม
ปอยตั้งธรรม โดยทั่วไปจะจัดที่วัด เริ่มพิธีเวลาเที่ยงคืน พระสงฆ์องค์แรกจะเริ่มเทศน์มาลัย ๑
มาลัย ๒ และสวดกันฑ์บาลี เรียกว่า “กถา ๓ ผูก” ซึ่งช่วงนี้ชาวบ้านจะมีการจุดดอกไม้ไฟ เป็นการเอา
ฤทธิ์เอาชัย จากนั้นจึงเข้ากันฑ์เวสสันดร (ภาษาไทเขิน) ทั้ง ๑๓ กัณฑ์ ซึ่งแต่ละกันฑ์อาจแยกออกเป็น
๒-๕ ขัน ขึ้นอยู่กับเจ้าภาพจะมีพระลูกหลานจานวนกี่รูป ทั้งนี้แต่ละกัณฑ์จะใช้เวลาประมาณครึ่ง
ชั่วโมง และส่วนใหญ่จะเทศน์ครบทั้ง ๑๓ กัณฑ์ในเวลาประมาณ ๓ ทุ่ม จากนั้นจึงเจ้าภาพถวายขัน
ตานหัว วัด ให้ แก่พระสงฆ์ที่นิ มนต์มาจากต่างหมู่บ้าน เจ้าภาพทาพิธีห ยาดน้าอุทิศส่ว นกุศลให้กับ
ผู้ล่วงลับ เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี ส่วนธรรมมาสน์ที่ใช้ประพิธีจะตั้งไว้ภายในวัดประมาณ ๓-๗ วันจากนั้น
จะนาไปเผา
พุทธศาสนิกชนต่างมีความเชื่อเกี่ยวกับเทศน์มหาชาติว่า การตั้งใจฟังเทศน์มหาชาติให้จบ
เพียงวันเดียวครบบริบูรณ์ทั้ง ๑๓ กัณฑ์ เป็นเหตุให้สาเร็จความปรารถนาทุกประการดังนี้
หนึ่ง เมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วจะได้พบพระศรีอาริย์พุทธเจ้าในอนาคต
สอง เมื่อดับขันธ์จะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เสวยทิพยสมบัติอันมโหฬาร
สาม จักไม่ตกนรก เมื่อตายไปแล้ว
สี่ เมื่อถึงพุทธกาลพระศรีอาริย์พุทธเจ้า เทพบุตร เทพธิดา จะได้จุติลงไปเกิดเป็นมนุษย์
ห้ า ครั้ ง ได้ ฟั ง พระธรรมเทศนา ก็ จั ก ได้ บ รรลุ ม รรคพล นิ พ พานเป็ น พระอริ ย บุ ค คลใน
พระพุทธศาสนา
ภายในงานยังมีกิจกรรมปลีกย่อยอีกมากมาย เช่น การทาบุญกองทราย ขบวนแห่กถาพั น
(คล้ายกับการถวายผ้าป่า จะมีเจ้าภาพที่จับฉลากได้กถาพันจะเป็นเจ้าภาพ) การจุดบั้งไฟดอก การ
ปล่อยโคมไฟช้าง เชื่อกันว่าเป็นการถวายทานอันยิ่งใหญ่แก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
อย่างไรก็ตาม ปอยตั้งธรรม ได้ถูกยกระดับเป็นงานระดับ
ตาบล ในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ โดยพ่อหลวงสมชายได้ทาเรื่องขอ
งบประมาณการจัดงานไปสภาวัฒนธรรมจังหวัด และต่อมาจึง
ได้รับการสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง โดยงานจะจัดขึ้นทุกวัน
เพ็ญ เดือนยี่ (กันยายน) ของทุกปี ณ วัดผา ซึ่งในปีนี้ (๒๕๖๑)
เป็ น ครั้ ง ที่ ๕๑ โดยการสนั บ สนุ น งบประมาณจั ด งานจาก
เทศบาลตาบลแม่สาย ภายในงานจึงมีการเพิ่มกิจกรรมบันเทิง
ได้แก่ เวทีแลกเปลี่ยนการแสดงศิลปวัฒนธรรมทั้งของชาวไต
และกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในแม่สาย การแสดงคอนเสิร์ตของ
นักร้องไตจากรัฐฉาน ประเทศเมียนมา เป็นต้น

๔๖

ภาพที่ ๖ ปอยตั้งธรรม บ้านผาแตก อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประจาปี ๒๕๖๑

ภาพที่ ๗ QR Code วีดีทัศน์ปอยตั้งธรรม โดยกลุ่มวัฒนธรรมบ้านผาแตก, ๘ กันยายน ๒๕๖๐
นอกจากนี้ยังมีการทาโคมลอยช้าง ซึ่งจะปล่อยในช่วงเช้าและภาคค่าของปอยตั้งธรรม เชื่อว่า
เป็นการถวายทานอันยิ่งใหญ่แก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โคมลอยช้างเดิมที่ผลิต ที่เมืองเชียงตุง และ
ชาวบ้านจะฝากให้ เครือญาติทางฝั่งเชียงตุงซื้อมาตัว ละ ๔,๐๐๐ กว่าบาท แต่ในปี ๒๕๖๑ พบว่า
พระสงฆ์และสามเณรที่วัดได้ช่วยกันประดิษฐ์โคมลอยช้างเพื่อใช้เองเป็นครั้งแรก

๔๗

ภาพที่ ๘ โคมไฟช้าง ฝีมือสามเณรวัดผาคา บ้านผาแตก เรียนรู้วิธีการทาจากเมืองเชียงตุง รัฐฉาน
ตะวันตก ประเทศเมียนมา
ทั้งในการเทศมหาชาติซึ่ง การเทศน์ธรรมเวสสัญดรทั้งหมดจะใช้สาเนียงโวหารภาษาไทเขิน
จากเมืองเชียงตุง รัฐฉานตะวันตก ประเทศเมียนมา ดังนั้นการเทศน์ทั้ง ๑๓ กัณฑ์ ต้องนิมนต์พระสงฆ์
และสามเณรที่สามารถอ่าน “ภาษาธรรม” แบบชาวไทเขินได้ ดังนั้นในการ “ตกธรรม” หรือ การส่ง
หนังสือเทียบเชิญเทศน์สันดร ไปยังหลายวัดในฝั่งเมียนมา ได้แก่ วัดหมากยาง (เมืองโก) วัดปงถุน
(เมืองท่าขี้เหล็ก) วัดสายเมือง (เมืองท่าขี้เหล็ก) และวัดในอาเภอแม่ สายที่สามารถอ่านธรรมแบบ
ไทเขิน เช่น วัดป่าเหมือด วัดเกาทราย วัดห้วยน้าริน วัดร่องขน เป็นต้น
ปอยตั้งธรรม จึงเป็นมากกว่างานระดับชุมชน แต่เป็นงานที่มีเครือข่ายทางศาสนาที่เชื่อมโยง
ข้ามรัฐข้ามชาติ เป็นการแลกเปลี่ยนทรัพยากรมนุษย์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการธารงไว้ซึ่งพุทธ
ศาสนา และอัตลักษณ์ความเป็นไต กล่าวได้ว่า ปอยตั้งธรรมถือได้ว่าเป็นประเพณีประดิษฐ์ (invented
tradition) เนื่ องจากมีการเลื อก คัดสรรรูปแบบพิธีกรรมจากแบบฉบับดั้งเดิม และมีการเพิ่มเติม
ปรั บ ปรุ งเปลี่ ยนแปลงให้ เหมาะสมตามบริบทของชุมชน/สั งคม จนกลายเป็นประเพณีใหม่ที่เป็น
เอกลักษณ์ตามแบบฉบับของตนเอง
ปอยส่างลอง
ปอยส่ างลอง หมายถึงงานประเพณีบวชลู กแก้ว หรือบวชสามเณร ซึ่งในรัฐ ฉานเรียกว่า
ปอยส่างลอง ถือเป็นงานสาคัญที่บุตรหลานชาวไตที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องบวชเป็นสามเณร เพื่อเป็นการ
สื บ ทอดพระพุทธศาสนา และเป็ น มหากุศลให้ กับตนเอง และบุพ การี ซึ่งปกติจะมีการจัดงานอยู่
ประมาณสามวัน โดยสามารถจัดงานได้ตั้งแต่เดือนมีนาคนถึงเมษายน เอกลักษณ์ของงานบวชคือ การ
นาบุตรหลานมาแต่งองค์ทรงเครื่องเหมือนเทวดา หรือ สมมุติเทพองค์น้อย ต้องสวมถุงเท้าสีขาวตลอด
ทั้ง ๓ วัน และห้ามไม่ให้ส่างลองเหยียบพื้น เวลาเดินทางต้องนาขึ้นขี่คอไปยังที่ต่างๆ และกางร่มที่มี
ยอดสูงประดับด้วยกระดาษทอง อย่างไรก็ตาม รูปแบบของปอยส่างลองในรัฐฉานแต่ละเมืองจะมี
รายละเอียดที่แตกต่างกันไป โดยเฉพาะชุดแต่งกายและชฎา ที่ชาวไตเรียกว่า “ปานกุม” จะสามารถ
บ่งออกที่มาของชาวไตว่ามาจากส่วนไหนของรัฐฉาน

๔๘

ภาพที่ ๙ ชุดแต่งกายและชฎาของชาวไตบ้านผาแตก อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ภาพที่ ๑๐ ชุดแต่งกายและชฎาของชาวไตในรัฐฉานภาคใต้
ที่มา: วสันต์ วณิชชากร, https://www.facebook.com/photo. ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑

๔๙

ภาพที่ ๑๑ เครื่องแต่งกายและชฎาส่างลอง ของชาวไตเมืองแม่ฮ่องสอน ปานกุมจะมีทรงสูงและขนาด
ใหญ่กว่า ประดับประดาด้วยดอกไม้หลากชนิด แต่จะเน้นดอกเอื้องคา ซึ่งเป็นดอกกล้วยไม้
ท้องถิ่น ซึ่งจะบานในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนเท่านั้น

ภาพที่ ๑๒ ชุดแต่งกายและชฎาของส่ างลองในรัฐฉานตะวันตก จะไม่เน้นการประดับตกแต่งด้วย
ดอกไม้ แต่จะเน้นการฉลุลวดลายบนกระดาษ ส่วนเสื้อผ้าจะตัดเป็นชุดกางเกงสาเร็จรูป
สวมใส่ง่าย
จากการศึ ก ษาพบว่ า ชุ ด แต่ ง กายของส่ า งลองบ้ า นผาแตก และชาวไตในแม่ ส าย จะ
เหมือนกับชุดของชาวไตในจังหวัดเชียงตุง รัฐฉานตะวัน ตก ซึ่งเป็นถิ่นฐานบ้านเกิดของบรรพบุรุษของ
ตนเอง โดยเฉพาะชฎา ซึ่ง ท ามาจากกระดาษแข็ ง ฉลุ ล วดลาย สี พื้ น เป็ น กระดาษสี ท อง ประดั บ
รายละเอียดด้วยกระดาษสีเหลือง เขียว และชมพู ด้านบนเสียบด้วยดอกไม้หลากสีสัน ส่วนเสื้อผ้าจะ
เน้นการตัดเป็นชุดกางเกง เสื้อแขนกระบอกสีล้วน สวมใส่สบาย นิยมใช้สีชมพู สีเขียว สีฟ้า สีส้ม
ส่วนขบวนแห่ลูกแก้ว ประกอบด้วย (๑) “ทีคา” (ภาษาไทใหญ่ “ที” แปลว่า “ร่ม”, “คา”
แปลว่า “ทองคา”) ทาด้วยกระดาษลงรักปิดทองประดับด้วยลูกปัดร้อยโยงเป็นชั้นๆ สวยงาม ลูกแก้ว
๑ องค์ต้องมีทีคา ๑ คันประจาตัว (๒) “น้าเต้า” หรือคนโท ใส่ดื่มสาหรับลูกแก้ว (๓) “พานหมาก”
บรรจุ ห มาก พลู บุ ห รี่ เมี่ย ง (๔) “พรมและหมอน” ส าหรั บ รองนั่ ง และพั กแขน ในขบวนแห่ ยั ง
ประกอบด้วยบุคคลที่ทาหน้าที่ดูแลลูกแก้ว ได้แก่ (๑) ต่าแป หมายถึงคนดูแลเครื่องแต่งกาย แต่งหน้า
ถือเป็นคนใกล้ชิดที่ค่อยดูแล ประมาณ ๒ คน (๒) คนขี่คอ จานวน ๒-๓ คนเป็นอย่างน้อย ทาหน้าที่ให้

๕๐

ลูกแก้วขี่คอไปสถานที่ต่างๆ เพราะถือว่าลูกแก้วเป็นชนชั้นสูงจึงไม่ควรให้เท้าเยียบดิน บางครั้งอาจใช้
พาหนะอื่นๆ เช่น ม้า ช้าง (๓) คนถือทีคา (๔) คนถือพรมและหมอน (๕) นักดนตรีกลองก้นยาว
ประกอบด้วยกลองก้นยาวของไทใหญ่ ฆ้องขนาดต่าง ๆ ประมาณ ๕-๖ ใบ ฉาบ ๑ ใบ บรรเลงจังหวะ
คึกคัก สนุกสนาน (สัมภาษณ์พ่อหนานทองคา นามหน่อย, ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
การจัดงานปอยส่างลอง กลายเป็นงานประเพณีประจาปีของหมู่บ้าน และได้ยกระดับการ
จัดงาน เป็นการบวชเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ ๙ และที่ ๑๐ แสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ของไทย ของชาวไตบ้านผาแตก

ภาพที่ ๑๓ ธงสัญลักษณ์ประจารัชกาลที่ ๑๐ และธงธรรมจักร สัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาของ
ไทย ในงานปอยส่างลองเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์ บดินทร
เทพยวรางกูร ประจาปี ๒๕๖๑

ภาพที่ ๑๔ QR Code วีดีทัศน์ปอยส่างลอง โดย กลุ่มวัฒนธรรมบ้านผาแตก,
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

๕๑

นอกจากนี้ งานปอยส่ า งลอง ได้ เ ปลี่ ย นแปลงไปตามบริ บ ทของสั ง คมในยุ ค สมั ย ใหม่
กลายเป็นประเพณีที่แสดงถึงความมั่งคั่ง ร่ารวยของเจ้าภาพ นอกเหนือจากขั้นตอนการบวชตาม
ประเพณีแล้ว สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาคือ การจัดโต๊ะจีน และการสร้างความบันเทิงให้กับแขกที่มาร่วมงาน
โดยการจ้างวงดนตรีและนักร้องมาขับร้องเพลงสมัยใหม่ตลอดทั้งสามวัน ขบวนแห่จากเดิมที่ให้ส่าง
ลองขี่คอแห่ขบวนกลองยาวไปเยี่ยมแต่ละบ้าน และแห่มารวมกันที่วัดในวันบวช กลายมาเป็นการใช้
ขบวนรถแห่ โดยนารถยนต์มาประดับด้วยดอกไม้ และใบไม้ มีที่นั่งสาหรับลูกแก้วแห่ไปตามหมู่บ้าน
เพื่อแสดงถึงฐานะทางสังคม และสะท้อนถึงสังคมสมัยใหม่ที่เน้นความสะดวกสบาย และรวดเร็ว ทั้งนี้
ปอยส่างลองของหมู่บ้านผาแตก ยังคงได้รับความสนใจจากสื่อโทรทัศน์หลายแห่ง โดยเข้ามาถ่ายทา
และนาเสนอข่าวทุกปี
ประเพณีสงกรานต์
ชาวไตบ้านผาแตก มีการจัดงานประเพณีสงกรานต์ที่มีเอกลั กษณ์ของตนเอง กล่าวคือ ได้มี
การรับเอารูปแบบงานสงกรานต์จากเมืองเชียงตุงมาเป็นแบบอย่าง ทั้งการขนทรายขึ้นวัด ทาบุญ
ตานกองทราย สรงน้าพระ ดาหัวพระสงฆ์สามเณร ขึ้นวัดฟังธรรม ดาหัวผู้เฒ่าผู้แก่
ในวันที่ถือเป็นที่พระอาทิตย์ย้ายเข้าสู่จุลศักราชใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่จะตรงกับวันขึ้น ๑๓ ค่า
เดือน ๖ ของทุกปี ยกเว้นเดือนใดมีอธิกามารปีถัดไป สังขารปีใหม่จะเริ่มในเดือน ๗ ตามกระบวนการ
นับเดือนของชาวเชียงตุ ง ชาวบ้านจะทาความสะอาดบ้าน หิ้งพระ หิ้งเทวดาเฮือน เพื่อความเป็นสิริ
มงคลต้อนรับปีใหม่
วันเนา วันเนาว์ หรือ วันเน่า เป็นวันถัดจากวันสังขารล่อง เป็นวันที่ห้ามให้เกิดสิ่งอัปมงคล
เพราะจะส่งผลให้ตลอดปีเจอแต่อุปสรรค ในวันนี้จะห้า มการด่าทอทะเลาวิวาท ในอดีตชาวบ้านนิยม
ตัดไม้ในวัน นี้เพราะเชื่อว่าเป็นวันเน่า มอด หรือปลวกจะไม่มากัดกิน วันเน่ายังเป็นวันเตรียมงาน
ชาวบ้านจะออกไปซื้อของเพื่อทาบุญ ตอนบ่ายมีการก่อเจดีย์ทราย บริเวณใกล้กับกลางใจบ้าน ส่วน
ใหญ่จะตรงกับวันขึ้น ๑๔ ค่า เดือน ๖
วัน พญาวัน ถือเป็ นวัน เถลิ งศกเริ่มต้นจุล ศักราชใหม่ วันนี้ช าวบ้านผาแตกจะถวายช่อตุง
ตานน้ า ตานข้าว ตรงเจดีย์ ทราย โดยมีความเชื่อว่าสามารถช่ว ยให้ผู้ ตายที่มีบาปหนักถึงตกนรก
สามารถพ้นจากขุนนรกได้ จากนั้นก่อนเพลชาวบ้านจะนิมนต์พระสงฆ์ในหมู่บ้านมาสวดตรงศาลาใกล้
กับศาลเทวดาบ้าน หลังจากพระสวดเสร็จจะมีการสรงน้าพระสงฆ์ และรดน้าดาหัวผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อเป็น
การขอขมา และรับศีลรับพรจากพระสงฆ์และผู้เฒ่าผู้แก่ ในวันนี้ชาวบ้านทุกคนจะนา “ไม้อ้อและ
ไม้ห้า ” มัดติดกัน แล้ วน ามาวางรวมกันที่กองเจดีย์ทรายหน้าอุโ บสถ และ “ไม้ก้าแตนพระเจ้า ”
ไม้ง่ ามเล็ ก ๑ คู่ มัด ติด กัน วางไว้ห น้า แท่ นพระประธาน ไม้ แตนเป็น สั ญ ลั ก ษณ์ แสดงถึง การค้ าจุ น
พระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไป
วันปากปี ช่วงเช้าชาวบ้านจะนาตะแหล๋ว น้าส้มปอย เม็ดหินเม็ดทรายใส่ตะกร้าไปรวมกันที่
วัด เพื่อทาพิธีตรงกลางวิหารวัด พระสงฆ์จะสวดมนต์และพรมน้ามนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจาก
เสร็จพิธีชาวบ้านจะนาตะแหล๋วไปแขวนไว้หน้าประตูบ้าน และปาหินทรายรอบๆ บ้านเป็นการขับไล่

๕๒

สิ่งอัปมงคลต่างๆ ตะแหล๋วบางส่วนจะนาไปปักไว้ตามคันนา เพื่อป้องกันแมลงศัตรูพืช และเพื่อให้ได้
ผลผลิตดีมีคุณภาพ ช่วงเย็นจะเป็นพิธีรดน้าดาหัวพระสงฆ์ และสามเณร
วันขึ้นวัด เป็นวันที่ทุกคนจะไปวัดทาบุญ (สัมภาษณ์ นายหล้า นามแสง, ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑)

ภาพที่ ๑๕ ประเพณีวันสงกรานต์แบบเชียงตุง ของชาวบ้านผาแตก
เจ้าพ่อคาแดง อารักษ์บ้านของชาวไต
อารั กษ์บ้ าน หรื อ ผี เจ้ านาย หมายถึง วิญญาณกษัตริย์ ช นชั้นปกครอง วิญญาณนักรบ
วิญญาณบุคคลในตานานนา เสื้อบ้าน/ใจบ้าน (ผีอารักษ์) ฉลาดชาย รมิตานนท์ ได้อธิบายคาจากัด
ความของ ผีเจ้านายไว้ว่า ผีเจ้านายถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนเมืองหรือคนไทยในดินแดนล้านนานับถือ
ผีเจ้านายคือ วิญญาณของนักรบหรือชนชั้นปกครอง แต่ไม่ใช่ เจ้าผู้ครองนคร กล่าวนัยหนึ่งคือ ผีที่ให้
ความคุ้มครองหรือปกปักรักษาสถานที่แห่ งหนึ่ง ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านไปจนถึงระดับเมือง (๒๕๔๕:
๓๕-๔๐)
ความเชื่ อ เรื่ อ งผี อ ารั ก ษ์ เ ป็ น ความเชื่ อ หลั ก ประการหนึ่ ง ของสั ง คมไทย -ไท ตั้ ง แต่ ค รั้ น
โบราณกาล และไม่ได้เป็นลักษณะเฉพาะแต่ชนชาติไทกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นลักษณะร่วมของ
กลุ่ มชาติพัน ธุ์ไท ไม่ว่าไทใหญ่ ไทเขิน ไทลื้ อ ไทหย่า หรือไทยวน (ยรรยง จิระนคร และรัตนพร
เศรษฐกุล, ๒๕๔๔: ๒๑๖)
ในขณะที่งานวิจัยของยรรยง จิระนครและรัตนาพร เศรษฐกุล ที่ได้รวบรวมชื่อผีอารักษ์ของ
ชาวไทลื้อ พบว่า เมืองบางเมืองในสิบสองปันนา เช่น เมืองฮามีผีเมืองหลายตนและมีชื่อเจ้าหลวงคา
แดงเป็นผี เมืองด้ว ย เมืองลวงมีพญาหลวงคาแดงเป็นอารักษ์เมือง เป็นต้ น (ยรรยง จิระนคร และ
รัตนพร เศรษฐกุล, ๒๕๔๔: ๒๒๖)

๕๓

ในขณะที่ชาวล้านนา เชื่อว่าเจ้าหลวงคาแดง “เป็นผีหลวง” หรือ “เก๊าผี” ของระบบผีเมือง
ใหญ่ในเขตล้านนาเดิมทั้งหมด โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ถ้าหลวงเชียงดาว อันถือเป็นถ้าศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่
สิงสถิตของเจ้าหลวงคาแดง ในสานึกของผู้นับถือเจ้าหลวงคาแดง เชื่อกันว่าเจ้าหลวงคาแดงปกครอง
บริวารอยู่ที่ดอยหลวงเชียงดาวมาเป็นเวลาหลายร้อยปี มีการปกครองกันเป็นลาดับชั้น คล้ายกับระบบ
การปกครองของมนุษย์ ในพื้นที่อาเภอแม่สายเองมีศาลเจ้าพ่อคาแดงปรากฏอยู่หลายแห่ง เช่น ศาล
เจ้าพ่อคาแดงบ้านไม้ลุงขน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทใหญ่และไทลื้อให้การเคารพนับถือ
สาหรับชาวไตบ้านผาแตก การรับเอาความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าหลวงคาแดงมาเป็นอารักษ์บ้าน
ของชุมชน และเรียกชื่อว่า “เจ้าพ่อคาแดง” นั้น ยังคงคลุมเครือว่ารับมาจากชาวไตในแม่สาย หรือ
จากเมืองเชียงใหม่ หรือจากเมืองเชีย งตุงซึ่งเป็นดินแดนมาตุภูมิของตน จากการสัมภาษณ์ผู้เฒ่าผู้แก่
ต่างเล่าเป็นเสียงเดียวกันว่า ตนเองได้มีการนับถือเจ้าพ่อคาแดงตั้งแต่ครั้นอาศัยอยู่เมืองเชียงตุง
...เจ้าพ่อคาแดง เปรียบเสมือน “อารักษ์บ้าน” หรือ “เจ้าเมือง” พิธีการทาบุญเลี้ยงศาลเจ้าพ่อ
คาแดงของชาวไตในแม่สาย ซึง่ ชาวไตส่วนหนึ่งเคารพนับถือว่าท่านเป็นเทพาอารักษ์องค์หนึ่ง ที่คอย
ปกป้องคุ้มครองชาวบ้านและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข ตามคติความเชื่อที่มีสืบต่อกันมา และในทุกๆปีจะ
มีพิธีเซ่นไหว้เจ้าพ่อคาแดง และในส่วนของพิธีนั้นจะมีการอ่านหมาดตามแบบฉบับของชาวไตในเมือง
เชียงตุง รัฐฉาน ซึ่งเป็นการอ่านคาสรรเสริญเยินยอแสดงถึงความเคารพ และการขออานาจของเจ้าพ่อ
ช่วยปกปักรักษาชาวบ้านและชุมชนในพิธีด้วย โดยผู้อาวุโส อาจารย์วัดมาทาพิธี และมีชาวบ้านใน
ชุมชนมาร่วมในพิธีนี้ด้วย เพื่อคติความเชื่อที่ทาให้ ทางชุมชนอยู่อย่างมีความสุข เพราะมี เจ้าพ่อคาแดง
คอยปกป้องอารักษ์ชาวบ้านในชุมชน...(สัมภาษณ์นายหล้า นามวงศ์, ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑)
ทั้งนี้จากการสังเกตลักษณ์รูปปั้นของเจ้าพ่อคาแดงบ้านผาแตกพบว่าเป็นรูปปั้นผู้ชายสูงวัย
คาดหัวด้วยผ้าเหมือนชาวไตทั่วไป สวมเสื้อแบบชาวไต นุ่งผ้าเตี่ยว ไว้หนวด มีม้าคู่กาย จากรูปลักษณ์
ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าเจ้าพ่อคาแดงของชาวบ้านผาแตกเป็นชาวไต

๕๔

ภาพที่ ๑๖ พิธีเซ่นไหว้เจ้าพ่อคาแดง อารักษ์บ้านของชาวไตบ้านผาแตก ประจาปี ๒๕๖๑
ที่มา: khamyo Prasit, https://www.facebook.com/khamyo.prasit/photos, ๑๕ กันยายน
๒๕๖๑
ประเด็นที่น่าสนใจ คือ การนับถือเจ้าพ่อคาแดง ในฐานะอารักษ์บ้านของชาวไตบ้านผาแตก
นอกจากจะสะท้อนความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติแล้ว พิธีกรรมการบ่วงสรวงเจ้าพ่อของหมู่บ้าน
โดยเฉพาะ “การอ่านหมาด” ซึ่งหยิบยืมมาจากดินแดนมาตุภูมิ รวมถึงเอกลักษณ์เครื่องทรงของ
เจ้ าพ่อ เป็ น การตอกย้ าความเป็ น ตั ว ตนของชาวไตบ้า นผาแตกที่แ ตกต่า งจากที่อื่น และเป็นการ
จิตสานึกความเป็นชุมชน และความเป็นชาติพันธุ์ของตนเอง
นาฏศิลป์ และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
ควบคู่ไปกับการรื้อฟื้นประเพณีวัฒนธรรม ชุมชนได้มีการฟื้นฟูศิลปะการแสดงที่มีเอกลักษณ์
ของตนเอง ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยเริ่มต้นจากพระประสิทธิ์ คาโย วัดผาคา ได้เล็งเห็นความสาคัญของ
การรื้อฟื้นประเพณีวัฒนธรรมของชาวไตบ้านผาแตก จึงได้รวบรวมเยาวชนราว ๕๐ คน เป็นชาย ๒๐
คน และหญิง ๓๐ คน มาฝึกซ้อมการแสดงแบบไทเขินเชียงตุง และไทใหญ่ เพื่อแสดงในงานเทศกาล
ประจ าปี ของวัด เนื่ องจากในช่ว งดังกล่ าวชาวบ้านส่ ว นใหญ่มุ่งแต่ทามาหากิน ในขณะที่เด็กและ
เยาวชนมีเวลาว่าง พระประสิทธิ์ คาโย จึงได้ชักชวนให้เด็กและเยาวชนมารวมตัวกันเพื่อฝึกซ้อมการ
แสดงตามแบบฉบับของชาวไต คือการฟ้อนนก ราโต และการฟ้อนรา ทั้งนี้รูปแบบของการร่ายราได้
ต้นฉบั บมาจากชาวไตในรัฐฉาน เปิดการแสดงครั้งแรกในงานปอยตั้งธรรม ซึ่งเป็นงานวัฒนธรรม
ประจาปีของหมู่บ้าน หลังจากนั้นกลุ่มผู้ปกครอง ชาวบ้านทั่ว ไป จึงหันมาให้ความสาคัญต่องานด้าน
วัฒนธรรม แต่ละกลุ่มบ้านเริ่มจัดตั้งกลุ่มกลองก้นยาว ซึ่งเป็นการบรรเลงเพลงพื้นบ้านของชาวไต
มีการจัดซื้อกลองยาว ชุดฆ้อง และฉาบ มาจากฝั่ งท่าขี้เหล็ก (ฝั่ งตรงข้ามกับแม่ส าย) มาฝึกตีและ

๕๕

บรรเลงตามจังหวะต่างๆ ตามแบบฉบับชาวไต ปัจจุบั นมีทั้งหมด ๖ กลุ่ม แบ่งตามป๊อก-ซอยต่างๆ ใน
หมู่บ้าน ได้แก่ ซอยบ้านเก่า, ซอย ๖, ซอย ๗, ซอย ๔, ซอยสันคือ และซอยสนามยิงปืน ในขณะที่กลุ่ม
แม่บ้านได้รวมตัวกันเพื่อฝึกหัดฟ้อนราย้อนยุคแบบฉบับชาวไตเชียงตุง และตั้งกลุ่มกลองมองเซิง ซึ่ง
เป็นวงดนตรีของผู้หญิง มีจังหวะนิ่ มนวล ประกอบด้วยฆ้องใหญ่ ๑ ลูก ฉาบใหญ่ ๑ คู่ และกลองมอง
เซิง ๑ ใบ กล่าวได้ว่าปัจจุบันบ้านผาแตกมีกลุ่มนาฏศิลป์ทั้งรุ่นเยาวชน กลุ่มหนุ่มสาว กลุ่มแม่บ้าน
กลุ่มพ่อบ้าน และกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งส่วนใหญ่จะจัดแสดงในงานประเพณีสาคัญทางศาสนาในหมู่บ้าน
และงานแสดงในงานวัฒนธรรมต่างๆ ทั้งในระดับอาเภอและจังหวัด
สาหรับการแสดงของกลุ่มเยาวชนได้มีการปรับการแสดงของตนให้เข้ากับการแสดงของกลุ่ม
ชาติพันธุ์อื่น เช่น การฟ้อนนกกิ่งกะหล่า ประยุกต์การแสดงให้เข้ากับจังหวะของกลองสะบัดชัยของ
ชาวล้านนา เพื่อให้การแสดงมีสี สัน อีกทั้งยังเป็น การสานสัมพันธ์กับกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ มากขึ้น
ดังนั้นปรากฏการณ์การรื้อฟื้นนาฏศิลป์การแสดงของชาวบ้านผาแตก สะท้อนถึงการตระหนักในตัวตน
ความเป็ น ไตที่มีร ากเหง้าทางวั ฒ นธรรมในแบบฉบับของตนเอง (สั มภาษณ์ พระประสิ ทธิ์ คาโย,
๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

ภาพที่ ๑๗ กลุ่มนาฏศิลป์บ้านผาแตก แสดงเพื่อต้อนรับคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
พ.ศ. ๒๕๖๐

๕๖

ภาพที่ ๑๘ ชุดกลองยาว ของกลุ่มหนุ่มสาวหมู่บ้านผาแตก ในงานปอยส่างลองของหมู่บ้าน ประจาปี
๒๕๖๑ มีการประยุกต์เอากลองสั้นที่ตีง่ายและน้าหนักเบา แทนกลองก้นยาวแบบดั้งเดิม
ของชาวไต

ภาพที่ ๑๙ วงดนตรีกล้องก้นยาว ของชาวไทใหญ่ในอดีต ใช้บรรเลงประกอบการฟ้อนนกกิ่งกะหล่า
การฟ้อนโต การฟ้อนดาบ และฟ้อนเจิง
ที่มา: สถาบันไทใหญ่ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

๕๗

ภาพที่ ๒๐ ชุดกลองยาว ในขบวนแห่ในงานบุญของหมู่บ้าน

ภาพที่ ๒๑ ชุดกลองมองเซิง และการฟ้อนราของกลุ่มสตรีบ้านผาแตก

ภาพที่ ๒๒ การแสดงก้าโต และรานกกิ่งกะหล่า ของกลุ่มเยาวชนบ้านผาแตก

๕๘

ภาพที่ ๒๓ QR Code วีดีทัศน์การฟ้อนกลองมองเซิง โดยกลุ่มสตรีบ้านผาแตก, ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

ภาพที่ ๒๔ QR Code วีดีทัศน์การฟ้อนเจิงลายแลวไทเขิน โดยกลุ่มวัฒนธรรมบ้านผาแตก,
๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
ดนตรีพื้นเมืองบ้านผาแตก
วงดนตรีพื้นเมืองบ้านผาแตก เป็นการรวมกลุ่มกันของศิลปินพื้นบ้านอาวุโส ราว ๑๐ คน ซึ่ง
แต่เดิมไม่มีทักษะการเล่นเครื่องดนตรี แต่ด้วยใจรัก และต้องการรื้อฟื้นดนตรีขึ้นมา จึงได้รวมตัวกันจับ
เครื่องดนตรีที่ตนเองคิดว่าถนัด ฝึกหัดซ้อมดนตรีโดยการแกะตัวโน๊ต และฟังการบรรเลงเครื่องดนตรี
จากเทปบันทึกเสียงของรัฐฉาน และมีเครือญาติเดินทางมาจากรัฐฉาน เพื่อมาฝึกสอนการเล่นเครื่อง
ดนตรีบางชนิดด้วย
๑) เครื่องดนตรี ปัจจุบันมีเครื่องดนตรีในวงจานวน ๕ ชิ้นประกอบด้วย ปัตตยา (ระนาด),
ติ่งโจ่, ตอยอ, เสิ น (ซอ) และฮอก ทั้งนี้ เครื่องดนตรีบางชิ้นมีครูดนตรีพื้นเมืองจากเมืองเชียงตุง
รัฐฉานตะวันตกมาสอนให้ เช่น ซอ (เสิน) ปัตตายา (ระนาด) ติ่งโจ และตอยอ ส่วนกลองก้นยาว ฆ้อง
และฉาบ ชาวบ้านผาแตก เคยมีประสบการณ์ในการเล่นมาก่อนเมื่อครั้งอาศัยอยู่ที่รัฐฉาน เครื่องดนตรี
ทั้งหมดสั่งทาจากเมืองเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศเมียนมา โดยก่อนหน้านั้นนักดนตรีจะใช้เครื่องดนตรี

๕๙

ของวัดผาคา ต่อมาเมื่อมีการรับงานแสดงทั้งในพื้นที่แม่สาย และเชียงราย จึงได้ เริ่มเก็บเงินกองกลาง
เพื่อจัดซื้อเครื่องดนตรีทีละชิ้นสองชิ้นจนครบ
ความน่าสนใจของเครื่องดนตรีที่กลุ่มวงดนตรีพื้นเมืองบ้านผาแตก ได้แก่ การเลือกเครื่อง
ดนตรีมาจากหลากหลายพื้นที่ในรัฐฉานมาเล่นประสมวงจนกลายเป็นวงดนตรีที่มีเอกลักษณ์ของ
ตนเอง เครื่องดนตรีที่น่าสนใจได้แก่

ตอยอ หรือ ตะยอฮอร์น เป็นดนตรีเครื่องสายประเภทสีของพม่า (สันนิฐานว่าพัฒนามาจาก
สโตรว์ไอโอลิน (strow violin) ของอังกฤษในยุคที่อังกฤษเข้ามาปกครองอาณานิคมอินเดียและพม่า)
ลักษณะคล้ายไวโอลิน แต่กล่องเสียงเป็นรูปลาโพงทาด้วยโลหะ เหล็ก หรือทองเหลือง ชาวไทใหญ่ได้
หยิบยืมมาใช้บรรเลงการขับร้องในการเล่นจ๊าดไต (ลิเกไทใหญ่) และประสมร่วมกับวงพื้นเมืองของ
ชาวไทใหญ่ ตะยอฮอร์นมีแหล่งผลิตอยู่ในรัฐฉาน ประเทศพม่า ปัจจุบันมีพ่อหล้า นามวงศ์ อายุ ๖๕
ปี เป็นผู้บรรเลง (สัมภาษณ์นายหล้า นามวงศ์, ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

๖๐

ติ่งโจ่ เป็นดนตรีเครื่องสายคล้ายกับแบนโจ (Banjo) เครื่องดนตรีในแถบแอฟริกาตะวันตก
วิธีการเล่นคล้ายกับกีตาร์ ปัจจุบันมีพ่อเดี่ยว นามหงส์ อายุ ๖๓ ปี เป็นผู้บรรเลง (สัมภาษณ์นายเดี่ยว
นามหงศ์, ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

ปัตตะยอ หรือ ระนาดเหล็ก (ภาษาพม่าเรียกว่า ปัตวาย) ลักษณะคล้ายกับระนาดที่บรรเลง
กันในภูมิภาคนี้ โครงสร้างหลักของเครื่องดนตรี ประกอบด้วย ลู กระนาด ทาจากทองเหลื องหรือ
สัมฤทธิ์ รางระนาด ทาจากไม้เนื้อแข็ง และไม้ระนาด ก้านไม้ทาจากไม้ไผ่แก่ ใช้สาหรับตีลูกระนาด
ปัจจุบันมีพ่อจอกะ นามยี่ อายุ ๕๗ ปี เป็นผู้บรรเลง (สัมภาษณ์นายจอกะ นามยี่, ๒๑ พฤศจิกายน
๒๕๖๑)

เสิ น เครื่องดนตรีป ระเภทดีดของชาวไทเขิน เมืองเชียงตุง ซึ่งมีลั กษณะเดียวกับซึง ของ
ชาวล้านนา ทั้งนี้สันนิษฐานว่า เป็นเครื่องดนตรีที่รับมาจากอาณาจักรล้านนาในอดีต ปัจจุบันมีผู้อาวุโส
หลายท่านสามารถบรรเลงได้ (สัมภาษณ์นายหล้า นามแสง, ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

๖๑

ฮ๊อก เป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านดั้งเดิมของชาวไต ใช้เคาะจังหวะ ทาจากไม้เนื้อแข็ง ด้ามจับทา
จากไม้ไผ่
๒) บทเพลง เพลงที่ใช้บรรเลงในวง ประกอบด้วย ๙ เพลง ได้แก่ เพลงนางนาก, อาติง,
ป่อมเป็ง, ปราสาทไหว, นางบัวคา, ราแม่ปิง, เพลงราวง ทั้งนี้เพลงที่ใช้บรรเลง สามารถแบ่งเป็นเพลง
ดั้งเดิมของชาวไต ได้แก่ เพลงนางนาก อาติง ป่อมเป็ง เพลงราวง เพลงทุกเพลงเป็นการสืบทอดมารุ่น
ต่อรุ่นจากรัฐฉานตะวันตก ส่วนเพลงปราสาทไหว นางบัวคา และล่องแม่ปิง เป็นเพลงล้านนาที่นัก
ดนตรีฝึกบรรเลงตามแบบของนักดนตรีชาวล้านนา ส่วนเพลงกลองมองเซิง และเพลงกลองก้นยาว
เป็นการบรรเลงพร้อมกันของกลองก้นยาว มอง และฉาบ ของชาวไทใหญ่ทั่วรัฐฉาน ประเทศเมียนมา
เพื่อใช้ประกอบการร่ายรา การฟ้อนเจิง ฟ้อนดาบ และขบวนแห่ในงานเทศกาลทางศาสนา (สัมภาษณ์
นายหล้า นามแสง, ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

๖๒

ภาพที่ ๒๕ สมาชิกวงดนตรีพื้นบ้านผาแตก ในงานทอดผ้าป่าสามัคคีของหมู่บ้าน ประจาปี ๒๕๖๑

ภาพที่ ๒๖ QR Code วีดีทัศน์การบรรเลงเพลงพื้นเมือง โดยวงดนตรีพื้นเมืองบ้านผาแตก,
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
วงดนตรีพื้นเมือง จะใช้แสดงเพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่มาเยี่ยมเยือนหมู่บ้านในวาระ
เทศกาลงานบุญสาคัญ ๆ เช่น งานเทศน์มหาชาติ หรือ ปอยตั้งธรรมประจาหมู่บ้าน, กฐินสามัคคี,
ผ้าป่าสามัคคี และงานอื่นๆ เช่น งานบวงสรวงรพระเจ้าพรหม, งาน ๑๐ มหัศจรรย์กลุ่มชาติพันธุ์
อาเภอแม่สาย เป็นต้น
หากพิจารณาถึงเครื่องดนตรีที่นามาประสมวง และเพลงที่นามาขับร้องของวงดนตรีพื้นบ้าน
บ้านผาแตก พบว่า เป็นการรวมเอาเครื่องดนตรีของชาวไตจากหลากหลายแห่งในรัฐฉาน จนกลายมา
เป็นวงดนตรีที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง นอกจากนี้ยังได้มีการนาเอาเครื่องดนตรีส มัยใหม่ เช่น
คีย์บอร์ดไฟฟ้า (Electronic keyboard) มาเล่นประสมวงเพื่อสร้างสีสันในการบรรเลง ส่วนเพลงที่
บรรเลงทั้งหมดเป็นเพลงไตจากเมืองเชียงตุง รัฐฉาน ดินแดนมาตุภูมิของตนเองทั้งสิ้น
ปรากฏการณ์ดังกล่าวสะท้อนการสร้างตัวตนของชาวไตบ้านผาแตก โดยการเลือก คัดสรร
เครื่องดนตรีและบทเพลง จนกลายเป็นวงดนตรีที่เสนอความเป็นไตที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง

๖๓

๔.๑.๕ การผลิต และส่งออกวัฒนธรรมไตของชาวบ้านผาแตก
หลังจากที่ชุมชนได้ นาเอารูปแบบความเชื่อพิธีกรรมดั้งเดิมจากดินแดนมาตุภูมิมาปรับใช้ใน
ชีวิต เริ่มตั้งแต่พิธีกรรมในชีวิตประจาวัน จนมาถึงพิธีกรรมระดับชุมชน นอกจากนี้ยังมีการสร้างตัวตน
ความเป็นชาวไตผ่านความเชื่อ ศิลปะการแสดง ดนตรี ฯลฯ ปัจจุบันชุมชนบ้านผาแตกได้ก้าวไปสู่การ
เป็นผู้ผลิ ต และส่งออกวัฒนธรรมไต ที่สาคัญแห่งหนึ่งของอาเภอแม่สาย ทั้งการผลิตงานหัตถศิลป์
อาหาร ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การรักษาพยาบาลพื้นบ้าน รวมถึงการเป็นตัวแทนในการประกอบพิธีกรรม
ต่างๆ ให้กับคนในชุมชนและนอกชุมชน
การผลิตโตและนกกิ่งกะหล่า
โตและนกกิ่งกะหล่าเป็นสัตว์ป่าหิมพานต์ ในวรรณคดีและความเชื่อคติศาสนาพุทธและฮินดู
ชาวไทใหญ่ได้จาลองสัตว์ในวรรณคดี ได้แก่ กินรี เรียกว่า นกกิ่งกะหล่า และ นรสิงห์ (สิงโต หรือโต)
มาจัดแสดงการฟ้อนนก-ราโต ในช่วงเทศกาลออกพรรษา (งานปอยเหลินสิบเอ็ด) เป็นสัญลักษณ์ว่ า
เหล่ าสิ งสาราสั ตว์ต่างมีใจยิ น ดีป รี ดาต่อการที่องค์พระสั มมาสั มพุทธเจ้าเสด็จกลั บจากสวรรค์ชั้น
ดาวดึงส์เพื่อมาโปรดมนุษย์โลก ชาวไทใหญ่จึงจัดฟ้อนถวายเป็นพุทธบูชา (เพ็ญสุภา สุขคตะ ใจอินทร์ ,
๒๕๕๕: ๗๖)
การฟ้อนนก ราโต จึงเป็นศิลปะการแสดงที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่มาตั้งแต่
บรรพบุรุษ เช่นเดียวกับการผลิตปีกนก และตัวโต ถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดมารุ่นต่อรุ่น
อย่างไรก็ตาม รูปแบบปีกนก และตัวโตของแต่ละพื้นที่ในรัฐฉานจะมีเอกลักษณ์ สีสัน โครงสร้าง วัสดุ
และการออกแบบที่แตกต่างกัน เช่น โตในรัฐฉานส่วนใหญ่จะใช้ผ้ากามะหยี่ตัดเย็บเป็นลาตัว และมี
โครงสร้างทาจากหวาย
บ้านผาแตกเริ่มผลิตโต และนกกิ่งกะหล่าตัวแรกในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ (๑๕ ปี) เอกลักษณ์ของ
งานหัตถศิลป์ที่นี่คือการดัดแปลงให้เหมาะกับการใช้งาน สวยงาม และประณีต
โต ที่ผลิตจากหมู่บ้านผาแตกเป็นการสร้างด้วยการลองผิดลองถูก และคานึงถึงผู้ใช้งาน แต่
ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้ พระประสิทธิ์ คาโย เล่าว่า
“โตที่นี่จะใช้วัสดุที่มีน้าหนักเบา ระบายอากาศได้ดี ถอดซักทาความสะอาดได้ เราเคยซื้อโต
มาตัวหนึ่งจากฝั่งพม่าเมื่อ ๑๐ ปีก่อน แต่เมื่อนามาใช้จริงกลับพบปัญหาหลายอย่าง เช่น ผ้าที่นามาทา
เป็นตัวโตเป็นผ้ากามะหยี่ซึ่งเก็บความร้อน คนที่อยู่ข้างในจะร้อนมาก อากาศไม่ถ่ายเท และเมื่อทิ้งไว้
นานๆ กลิ่นจะอับ เป็นเชื้อรา เมื่อกลิ้งไปบนพื้นก็จะเปื้อนง่าย ถอดซักทาความสะอาดไม่ได้ นอกจากนี้
โครงสร้างของโตทามาจากหวาย เมื่อกลิ้งไปมาบนพื้น หวายจะหักง่าย และใช้งานไม่ได้อีก”
หลังจากที่หมู่บ้านได้ลองซื้อโตจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านมาใช้จึงรู้ปัญหา ต่อมาจึงได้มีแนวคิด
ที่จะสร้างโตขึ้นมาใช้เอง โดยพระครู พระประสิทธิ์ คาโย ได้เริ่มศึกษาการสร้างโตอย่างจริงจัง และ
ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบบางอย่างให้เหมาะสมกับการใช้งาน

๖๔

“...เราได้เริ่มสร้างโตใช้เองในปี พ.ศ.๒๕๔๖ โดยอาตมาพยายามแก้ไขปัญหาจากโตที่เราซื้อ
มาจากฝั่งพม่า เริ่มจากโครงสร้างที่ทามาจากหวาย เราเปลี่ยนมาใช้เหล็กเส้นดัดโค้งเป็นส่วนลาตัว
แทนการใช้หวายซึ่งหักง่ายเวลานักแสดงม้วนตัวลงกับพื้น และหุ้มทั้งตัวด้วยเชือกฟาง นามาเย็บกับ
ผ้าลูกไม้ลายฉลุสีขาว เพื่อช่วยในการระบายความร้อน เชือกฟางจะฉีกเป็นเส้นยาวประมาณ ๑ ศอก
คลุมทั้งตัวแทนขนของโต จากเดิมที่ใช้ผ้ากามะยี่ซึ่งไม่ระบายความร้อน อับชื้น และถอดซักไม่ได้ ข้อดี
ของเชือกฟางคือ การแสดงบนเวทีเวลากลางคืนเชือกฟางจะสะท้อนแสงไฟทาให้ตัวโตโดดเด่น ส่วน
การก้าโตบนพื้น หญ้าหรื อพื้น ดิน ฟางจะไม่ค่อยเปื้อนและสามารถถอดซักได้ และเมื่อเก็บไว้เป็น
เวลานานเชือกฟางจะแห้ง ไม่เก็บความชื้น ไม่มีกลิ่นอับ...” (สัมภาษณ์, ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑)
เมื่อได้ส่วนลาตัว แล้ว องค์ประกอบชิ้นสาคัญอีกส่วนหนึ่งคือ หัวโต ซึ่งในอดีตจะนาเอาเขา
เลียงผา หรือ เขากวางมาประกอบเข้ากับไม้เนื้อแข็งที่แกะสลักเป็นรูปหน้าของโต ลักษณะพิเศษของ
หัวโตทุกตัวคือจะสามารถอ้าปากเพื่อคาบสิ่งของได้ นักเชิดโตจะต้องสอดมือข้างที่ถนัดเข้าไปในหัวโต
ซึ่งกลวงแล้วใช้มือบังคับการเปิดและปิดปากของโต ปัจจุบันเนื่องจากเขาสัตว์และไม้หายากขึ้น ผู้ผลิต
โตส่ วนใหญ่จึงหัน ไปใช้เขาที่ห ล่อด้วยปูนพลาสเตอร์ พลาสติก หรือซิลิ โคนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม
สาหรับโตที่ผลิตจากบ้านผาแตก ยังคงใช้วัสดุธรรมชาติ ปัจจุบันทางผู้ผลิตยังได้มีการวัดไซด์ของนัก
เชิดโต เพื่อให้ได้โตที่ได้ขนาดเหมาะกับผู้สวมใส่ โดยจะมีขนาดสาหรับผู้ใหญ่และเด็ก

ภาพที่ ๒๗ โตแบบดั้งเดิมของชาวไทใหญ่
ที่มา: สถาบันไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน, http://www.taiyai.org/๒๐๑๑/index.php,
๒๒ มกราคม ๒๕๖๑

๖๕

ภาพที่ ๒๘ โตที่ผลิตในรัฐฉาน ประเทศเมียนมา ส่วนใหญ่จะตัดเย็บด้วยผ้ากามะยี่ และโครงสร้าง
ภายในทาจากหวาย
ที่มา: IN BLOG DESTINATION THAILAND, http://www.assoonasisaw.com/destination/
thailand/stayandlearninmaehongson, ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๖๖

ภาพที่ ๒๙ โตที่ผลิตจากกลุ่มชาวบ้าน บ้านผาแตก โดยมีโรงเรียนทั่วจังหวัดเชียงรายมาสั่งทาเพื่อเป็น
ชุดการแสดงของโรงเรียน
ที่มา: khamyo Prasit, https://www.facebook.com/khamyo.prasit/photos,
๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

ภาพที่ ๓๐ โตที่ผลิตในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะใช้เชือกฟาง โครงสร้างภายในทาจากเหล็ก และหัว
ทาจากพลาสติก หรือซิลิโคน
ที่มา: เว็บไซด์ kaidee, https://www.kaidee.com/product-๑๓๖๖๘๗๒๕๕, ๕ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑

ภาพที่ ๓๑ QR Code วีดีทัศน์การสร้างโตของกลุ่มหัตถศิลป์บ้านผาแตก, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

๖๗

ภาพที่ ๓๒ QR Code วีดีทัศน์การราโตของชาวบ้านผาแตก, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
นกกิ่งกะหล่า ของบ้านผาแตกมีเอกลักษณ์อยู่ที่วัสดุและสีสันของผ้า กลุ่มผู้ผลิตจะเลือกใช้
ไม้ไผ่ ที่แก่จั ดเนื่ องจากมีน้ าหนั กเบา และแข็ง กันมอดไม้ได้ มาทาเป็นโครงปีกนก โครงปีกนกกิ่ง
กะหล่าของบ้านผาแตกจะมี ๓ ชั้นเพื่อให้เกิดความสวยงามเวลาร่ายรา ในขณะที่ปีกจะใช้ผ้าลูกไม้
หลากสีมาเย็บ เมื่อประกอบกันแล้วจะได้ปีกนกที่มีสีสันสวยงาม และมีขนาดแตกต่างกันตามขนาด
ของผู้ใช้งาน พระครูพระประสิทธิ์ คาโย ผู้ริเริ่มการผลิตนกกิ่งกะหล่าของหมู่บ้าน กล่าวว่า
“…เราเริ่มทานกกิ่งกะหล่ามาพร้อมกับการทาโต นกกิ่งกะหล่าของเรามีเอกลักษณ์คือ เราจะ
เน้นสีสันที่สวยงาม และน้าหนักเบา สะดวกแก่การใช้สอย ดังนั้นผ้าลายรูปไม้ ๗ สี จึงเป็นแบบฉบับ
ของนกกิ่งกะหล่าบ้านผาแตก ที่มีเพียงหนึ่งเดียวในแม่สาย ส่วนโครงของนก เราใช้ไม้ไผ่ตากแห้ง ซึ่งมี
น้าหนักเบา และคงทน ทาให้ผู้ร่ายราไม่แบกน้าหนักจนเกินไป อย่างที่ทราบกันดีว่า นกกิ่งกะหล่านิยม
นาไปประกอบการแห่ขบวนทางวัฒนธรรมคู่กับโต ซึ่งต้องเดินเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร ดังนั้นการ
ที่มีโครงสร้างเบาจึงมีความสาคัญ... ” (สัมภาษณ์, ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑)

ภาพที่ ๓๓ นกกิ่งกะหล่า ที่ผลิตโดยชาวบ้านผาแตก มีเอกลักษณ์คือ ลายผ้าฉลุสีสันสวยงาม และ
น้าหนักเบา

๖๘

ภาพที่ ๓๔ QR Code วีดีทัศน์การสร้างปีกนกกิ่งกะหล่าของกลุ่มหัตศิลป์บ้านผาแตก,
๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
การทาเทียนสะเดาะเคราะห์บูชาโชค
ความเชื่อเรื่องโชคลางเคราะห์กรรม เป็นความเชื่อของชาวไตมาตั้งแต่บรรพบุรุษ โดยถูก
นามาเชื่อมโยงกับชีวิต และสุขภาพของมนุษย์ ภายหลังเมื่อได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนา ความเชื่อ
เรื่องโชคลางยังคงเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อที่ผสมผสานกับศาสนาพุทธ
การบูชาเทียนเพื่อสะเดาะเคราะห์ บูชาโชคลาภ หรือการทายันต์ไส้เทียน ภาษาไตเรียกว่า
“ปุ่ ง อาง” ในสั ง คมของชาวไตผู้ ที่ จ ะสามารถสร้ า งเที ย นต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ผ่ า นการบวชเรี ย นในทาง
พุ ท ธศาสนา สามารถอ่ า นและเขี ย นภาษาธรรมได้ ยั น ต์ แ ละอั ก ขร ะภาษาจะถู ก เขี ย นลงบน
แผ่นกระดาษสี่เหลี่ยมผืนผ้าและนามาพันกับด้ ายเพื่อทาเป็นไส้เทียน หลังจากนั้นจะนาไปสวมตรง
แกนกลางของแท่งเทียนขี้ผึ้ง การทาเทียนปุ่งอางจากเดิมที่ใช้วิธีการเขียนอักขระเพื่อใช้เป็นไส้เทียน
ลงในกระดาษทีละแผ่น ปัจจุบันได้ใช้วิธีโรเนียว ซึ่งประหยัดเวลาและผลิตได้ในปริมาณมาก
ปัจจุบันมีพ่อหลง ใจเย็น อายุ ๖๗ ปี เป็นผู้สืบทอด การบูชาเทียนของหมู่บ้านผาแตกจะบูชา
เป็นชุด ๑ ชุด ต่อ ๑ คน ประกอบด้วยเทียนลอยเคราะห์ เทียนสืบชะตา เทียนโชค และเทียนลาภ
บูชาชุดละ ๔๐๐ บาท (สัมภาษณ์นายหลง ใจเย็น, ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑)

๖๙

ภาพที่ ๓๕ การทาเทียนสะเดาะเคราะห์บูชาโชค ของชาวบ้านผาแตก, ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
หมอยาพื้นบ้าน กับการรักษากระดูกหัก
การสมุน ไพรพื้น บ้ านในการรักษากระดูกหั กเริ่มจากการเตรียมผสมตัว ยาส าคัญๆ ได้แก่
ข้าวก่า (ข้าวสีดา) และหญ้าเอ็นยืด มาตาในครกไม้ให้เข้ากัน จากนั้นนาไปผสมกับเหล้าขาวและน้ามัน
เลียงผา เมื่อได้ส่วนผสมสาคัญแล้วจะนาไปผ่านพิธีกรรมการบูชาครู จะมี “ขันตั้ง” ประกอบด้วย
กรวยดอกไม้สด เหล้าขาว ข้าวสาร ข้าวเปลือกใส่ในแก้ว กล้วย ธงกระดาษ และเทียน สล่าหมอยาจะ
ทาการจุ ดธูป เทียน และสวดคากล่ าวบูช าครู และสวดคาถา จากนั้นหมอยาจะนายาสมุนไพรมา
ประคบตรงบริเวณที่กระดูกหัก เป่าคาถา ทาน้ามันเลียงผา เสร็จแล้วพันด้วยผ้าขาวบาง และนาไม้สน
ผ่าเป็นซี่มามัดเป็นแถวด้วยเชือกฟางแล้วนามาเข้าเผือกแบบโบราณ มีการห้ามรับประทานอาหารบาง
ประเภทเช่น เนื้อไก่ เนื้อปลาไหล ยอดฟักทอง ฟักเขียว เป็นต้น ปัจจุบันมีพ่อหลง ใจเย็น อายุ ๖๗ ปี
เป็นผู้สืบทอดองค์ความรู้ และมีชาวบ้านมารักษากับหมอเมือง ซึ่งมีทั้งคนในพื้นที่ และจากรัฐฉาน
เมียนมา เนื่องจากบางรายขัดสนด้านการเงินไม่สามารถไปรักษาในโรงพยาบาล จึงเลือกมารักษากับ
หมอเมือง เมื่อรักษาหายแล้ว ผู้ป่วยจะต้องมาดาหัวหมอเมือง เพื่อแสดงความกตัญญู และขอบคุ ณ
(สัมภาษณ์นายหลง ใจเย็น, ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑)

๗๐

๗๑

ภาพที่ ๓๖ ขั้นตอนการรักษากระดูกหัก โดยหมอยาพื้นบ้านชาวบ้านผาแตก
ที่มา: khamyo Prasit, https://www.facebook.com/khamyo.prasit/photos,
๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

ภาพที่ ๓๗ QR Code วีดีทัศน์การรักษากระดูกหัก โดยหมอยาชาวไตบ้านผาแตก,
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
ครกไม้ และกระติบข้าวไม้ไผ่
ครกไม้ เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวไตในรัฐฉาน นิยมนาไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้ประดู่ มาตัดเป็น
ท่อนยาวประมาณ ๑ ศอก แล้วนามาเจาะเอาแกนไม้ด้านในออก ด้านนอกจะเกาะสลักเป็นรูปครก
มีหูจับ ส่วนสากครกทาจากไม้ชนิดเดียวกันยาวประมาณ ๑ ศอก แกะสลักไม้ให้ส่วนปลายทั้งสองข้าง
มี ลั ก ษณะเป็ น ท่ อ นกลมรี ตรงกลางไม้ เ หลาให้ เ ล็ ก กว่ า ปลายทั้ ง สองด้ า นเพื่ อ ท าเป็ น ด้ า มจั บ
ชาวไตส่วนใหญ่นิยมนาไปตาข้าวปุ๊ก (ข้าวเหนียวดาผสมงา) ตาน้าผัก และน้าพริกต่างๆ ส่วนใหญ่จะ
ขายให้กับชาวไทใหญ่ ชาวไทลื้อ และชาวพื้นเมืองในเมืองแม่สาย และใกล้เคียง ในราคา ๒๐๐-๕๐๐
บาท

๗๒

กระติบข้าวไม้ไผ่ เป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาในการรักษาอุณหภูมิของข้าวเหนียว โดยการนาเอาไม้
ไผ่หกซึ่งเป็นไม้ไผ่ขนาดใหญ่ที่แก่จัด ซึ่งจะต้องตัดในวันที่อากาศร้อนที่สุดในช่วงเดือนเมษายน จะได้
ไม้ไผ่คุณภาพดี ไม่มีมอดกัดกิน มีอายุการใช้งานยาวนาน เมื่อได้ไม้ไผ่ตามขนาดที่ต้องการแล้ว จะ
นามากลึงโดยใช้อุปกรณ์พื้นบ้านคือ มีดและกระดาษทราย กลายเป็นกระติบข้าวไม้ไผ่ ฝาปิดทามาจาก
ไม้ไผ่ ปัจจุบันมีพ่อสาม จองคา อายุ ๗๐ ปี เป็นผู้สืบทอดการทากระติบข้าวไม้ไผ่ ส่งขายในหมู่บ้าน ใน
งานเทศกาลต่างๆ ของอาเภอ และส่งขายให้กับลูกหลายชาวไตที่อาศั ยอยู่ต่างจังหวัด เช่น กรุงเทพฯ
สมุทรปราการ ฯลฯ (สัมภาษณ์นายสาม จองคา, ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑)

ภาพที่ ๓๘ ครกไม้ และกระติบข้าวไม้ไผ่ ผลิตโดยชาวบ้านบ้านผาแตก
ที่มา: khamyo Prasit, https://www.facebook.com/khamyo.prasit/photos,
๗ ตุลาคม ๒๕๖๑
ข้าวโคบ ขนมไทใหญ่
อาหารไตมีหลากหลายทั้งคาว หวาน ชาวบ้านผาแตกยังคงสืบทอดการทาอาหารแบบดั้งเดิม
ของตนเองมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ส่วนใหญ่แต่ละบ้านจะปรุงอาหารเอง แต่มีของกินบางประเภทที่มี
เพียงบางครอบครัวที่ทาได้ เช่น ข้าวโคบ
ข้าวโคบเป็นขนมทานเล่นของชาวไต เนื่องจากกรรมวิธีซับซ้อนหลายขั้นตอน ส่วนใหญ่จึงจะ
ได้ทานในช่วงงานเทศกาลสาคัญๆ และงานประจาของหมู่บ้านเท่านั้น แต่ปัจจุบันได้มีการทาขายทั่วไป
ในตลาด หมู่บ้านผาแตกมีเจ้าประจาที่ทาข้าวโคบจาหน่าย โดยได้นาเอาความรู้ในการทาข้าวโคบใน
รัฐ ฉานมาผลิ ตใหม่ตามขั้น ตอนแบบดั้งเดิมทุกประการ เริ่มจากการตาข้าวเหนียวนึ่งสุ กด้ว ยครก
กระเดื่องจนข้าวกลายเป็นแป้งเหนียว จึงผสมน้าตาลอ้อยลงไปตาให้เข้ากันจนได้เนื้อแป้งสีน้าตาลอ่อน

๗๓

(สัดส่วนข้าว ๓ กิโลกรัมต่อน้าอ้อยครึ่งกิโลกรัม) เมื่อได้แป้งตามที่ต้องการแล้ว จากนั้นจึงนามาปั้นเป็น
ก้อนกลมเล็กๆ ก่อนจะนามารีดให้เป็นแผ่นกลมบางๆ นาไปตากแดดประมาณครึ่งวัน ปัจจุบันมี ๒ รส
คือ แบบหวานน้าอ้อย และแบบปรุงเครื่อง (พริก เกลือ ต้นหอม) เมื่อตากได้ที่แล้วจะได้เป็นแผ่นแป้ง
แข็ง บาง สามารถเก็บไว้ได้หลายเดือน วิธีรับประทานคือ นามาย่ างเตาถ่าน แผ่นแป้งจะฟองตัว กลิ่น
หอม กรอบอร่ อ ย ปั จ จุ บั น ข้ า วโคบกลายเป็ น รายได้ เ สริ ม ให้ กั บ หลายๆ ครอบครั ว (สั ม ภาษณ์
นางวรรัตย์ แก้วดวง, ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑)

ภาพที่ ๓๙ ขั้นตอนการทาขนมโคบ ของชาวไตบ้านผาแตก
ที่มา: khamyo Prasit, https://www.facebook.com/khamyo.prasit/photos,
๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

๗๔

ภาพที่ ๔๐ QR Code วีดีทัศน์การทาขนมข้าวโคบของชาวไตบ้านผาแตก, ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑
๔.๑.๖ กิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อการแสดงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวบ้านผาแตก
นอกจากประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน และชุมชนแล้ว ชาวบ้านผาแตกยัง
มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เป็นการแสดงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของตนเองให้กับบุคคลภายนอก ได้แก่
งานมหัศจรรย์ ๑๐ ชาติพันธุ์แม่สาย เทศกาลประจาปีของอาเภอแม่สาย
งานดังกล่าว เริ่มจัดในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยการริเริ่มของเทศบาลนครแม่สาย ทั้งนี้ได้จัดงานมา
อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑) การจัดงานดังกล่าวถือว่าประสบความสาเร็จเป็นอย่างมาก
จนกลายเป็นเทศกาลประจาปีที่สร้างชื่อเสียงให้กับอาเภอแม่สาย นอกจากนี้การจัดงานในช่วงเดือน
ธันวาคมของทุกปี ยังช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวของอาเภอแม่สาย แต่ละปีมีคนเข้ามาเยี่ยมชมงานจาก
ทั่วประเทศ โดยเนื้อหาสาระหลักของการจัดงานเป็นการนาเสนออัตลักษณ์ของ ๑๐ กลุ่มชาติพันธุ์ใน
อาเภอแม่สาย ได้แก่ ไทยวน ไทเขิน ไทใหญ่ ไทลื้อ ไทหย่า ลาหู่ อาข่า ดาราอ้าง ลัวะ (ปู๋หลาง) และ
จีนยูนนาน
การจัดงานในช่วงปีแรกนั้นกล่าวได้ว่า ทางหน่วยงานภาครัฐโดยเทศบาลตาบลแม่สาย ได้
ริเริ่มจากจุ ดเล็กๆ ที่ต้องการนาเสนออาหารชาติพันธุ์แม่สาย หลั งจากการเปิดตัวครั้งแรกในงาน
มหัศจรรย์ฯ จึงมีแนวคิดในการจัดตั้งเครือข่าย ๑๐ กลุ่มชาติพันธุ์แม่สายอย่างไม่เป็นทางการขึ้น โดย
จัดให้มีผู้ประสานงานแต่ละเครือข่าย เพื่อแจ้งข่าวสาร และประสานการทางานทางด้านวัฒนธรรม
เครือข่ายทั้ง ๑๐ ชาติพันธุ์ได้กลายมาเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่ อนงานทางด้านวัฒนธรรมใน
อาเภอแม่สาย งานมหัศจรรย์ ๑๐ ชาติพันธุ์แม่สายจึงมีนัยความหมายต่อเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์
งานดังกล่าวกลายเป็นพื้นที่ในการแสดงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ทั้งนี้งานดังกล่าวจัดขึ้น
๕ วัน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ามันและพืชน้ามัน อาเภอแม่สาย การจัดงานทุกปีได้รับเกียรติจาก
องคมนตรี มาเป็ น ประธานเปิ ด งาน ภายในงานจะมี กิ จ กรรมเทิ ด พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว และสถาบันพระมหากษัตริย์ การสืบสาน อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของชาติพันธุ์ในอาเภอแม่สาย และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแม่สายให้เป็นที่รู้จัก

๗๕

แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ภายในงานกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง ๑๐ กลุ่มจะจัดแสดงบ้าน
ดั้งเดิม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมประเพณี การแต่งกาย และอาหารประจากลุ่ มชาติพันธุ์ของ
ตนเอง (สัมภาษณ์พระประสิทธิ คาโย, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

ภาพที่ ๔๑ ภาพประชาสัมพันธ์งานมหัศจรรย์ ๑๐ ชาติพันธุ์ ครั้งที่ ๖ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ามัน
และพืชน้ามัน อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ที่มา: เฟสบุ๊คงานมหัศจรรย์ ๑๐ ชาติพันธุ์แม่สาย, https://www.facebook.com/maesai๑๐
tribes, วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๗๖

ภาพที่ ๔๒ การแสดงบ้านจาลอง วิถีชีวิต และการแสดงของชาวไตบ้านผาแตกในงาน มหัศจรรย์ ๑๐
ชาติพันธุ์แม่สาย ครั้งที่ ๖ ประจาปี ๒๕๖๑
ที่มา: khamyo Prasit, https://www.facebook.com/khamyo.prasit/photos,
๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
งานมหัศจรรย์ ๑๐ ชาติพันธุ์แม่สายจึงกลายเป็นพื้นที่ที่ชาวไตบ้านผาแตกได้ใช้เป็นกลไกใน
การสร้างความหมายให้กับความเป็นชาติพันธุ์ของตนเอง และเป็นพื้นที่ในการแสดงออกถึงความ
จงรั ก ภั ก ดี ต่ อ สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ ชุ ม ชนยั ง ได้ ใ ช้ พื้ น ที่ ดั ง กล่ า วในการฟื้ น ฟู วั ฒ นธรรม และ
อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ของตนเอง เช่น ดนตรี การละเล่น การแสดงทางวัฒนธรรม การแต่งกาย
อาหาร เป็นต้น นอกจากการฟื้นฟูความเป็นชาติพันธุ์แล้ว ในงานนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ได้
เห็นคุณค่า และภาคภูมิในวิถีวัฒนธรรม และความเป็นชาติพันธุ์ของตนเอง มากไปกว่านั้นการจัดงาน
มหัศจรรย์ ๑๐ ชาติพันธุ์แม่สาย ยังเป็นการแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองที่มีอัตลักษณ์ที่แตกต่าง
ภายใต้ร่มพระบารมี
หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
การที่ชาวไตบ้านผาแตก สามารถสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมในชีวิตประจาวัน ทั้งประเพณีแบบ
จารีตดั้งเดิมตามความเชื่อในพระพุทธศาสนา เช่น ปอยตั้งธรรม ปอยส่างลอง เข้า/ออกพรรษา (ปอย
ออกหว่า) ฯลฯ และการรื้อฟื้นองค์ความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมในด้านต่างๆ ตามที่กล่าวมานั้น เป็นการ
สร้างพื้นที่วัฒนธรรม และการแสดงตัวตนความเป็นชาวไตให้ปรากฏชัดเจน ตลอดจนการนาเสนอ
อั ต ลั ก ษณ์ ข องตนเองผ่ า นงานเทศกาลต่ า งๆ ด้ ว ยการสวดชุ ด ประจ าชาติ พั น ธุ์ และการแสดง
ศิลปวัฒนธรรม จนเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานราชการ และสถาบันอุดมศึกษา ทาให้ปัจจุบันหมู่บ้าน
ผาแตกได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้เป็น “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
บ้านผาแตก” นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ที่นักวิชาการ นักวิจัย ครู/อาจารย์ นักศึกษาทั้งประดับปริญญา
ตรี-โท-เอก นักเรียน เข้ามาทาการศึกษาวิจัย จนกลายเป็นพื้นที่การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม (cultural
field study) แห่งหนึ่งของแม่สาย (สัมภาษณ์นายหล้า นามแสง, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑)

๗๗

ภาพที่ ๔๓ ภาพโปรโมทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้านผาแตก โดยเทศบาลตาบลแม่สาย
ที่มา: khamyo Prasit, https://www.facebook.com/khamyo.prasit/photos,
๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

ภาพที่ ๔๔ นักวิจัยสัมภาษณ์กลุ่มผู้อาวุโส เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมไต, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

ภาพที่ ๔๕ QR Code วีดีทัศน์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านผาแตก, ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

๗๘

ผลการศึกษาในหัวข้อดังกล่าว สะท้อนให้เห็น พลวัตทางวัฒนธรรม และการสร้างตัวตนความ
เป็นไตของชาวบ้านผาแตกซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์ทางศาสนาและชาติพันธุ์กับดินแดนมาตุภูมิของ
ตนเอง ทั้งนี้พลวัตทางวัฒนธรรมมีทั้งการผลิตซ้าทางวัฒนธรรม การสร้างใหม่ทางวัฒนธรรม และการ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เป้าหมายของกิจกรรมทางวัฒนธรรมมีทั้งการสร้างจิตสานึกในความเป็น
ชุมชน การสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ รวมถึงการการผลิตและส่งออกทางวัฒนธรรม
๔.๒ ผลการศึ ก ษาปฏิ บั ติ ก ารของเครื อ ข่ า ยข้ า มพรมแดนของชาวไทใหญ่ ใ นพื้ น ที่ ช ายแดน
ไทย-เมียนมา
เนื้อหาของหัวนี้ เป็นการตอบคาถามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ เกี่ยวกับปฏิบัติการของเครือข่าย
ข้ามพรมแดนของชาวไทใหญ่ ในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา โดยนาเสนอปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิด
จากปฏิ บั ติ ก ารของความสั ม พั น ธ์ ข้ า มพรมแดน ที่ ส่ ง ผลทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ มต่ อ การ รั ก ษา
ความสัมพันธ์กับดินแดนมาตุภูมิ
๔.๒.๑ การสื่อสารข้ามพรมแดน
ความก้าวหน้าทางด้านการสื่ อสารในยุคปัจจุบัน ทาให้ ชาวบ้านผาแตกสามารถติดต่อกับ
เครื อ ญาติ ใ นดิ น แดนมาตุภู มิ ข องตนเองได้ ส ะดวกและรวดเร็ ว มากขึ้ น จากการศึ ก ษาพบว่ า บาง
ครอบครั ว ยั ง คงมี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ ญาติ มิ ต รสหายในรั ฐ ฉานผ่ า นสื่ อ สั ง คมออนไลน์ เช่ น
Facebook, Line ผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเนื้อหาของการสื่อสารนอกจากการสอบถามวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่แล้ว ยังมีการส่งสารเกี่ยวกับงานบุญประเพณี ทั้งภายในครอบครัว และหมู่บ้าน เพื่อเชิญ
ชวนทั้งสองฝ่ายมาร่วมงาน
“...การติดต่อกับญาติที่อยู่ในเมืองไต (รัฐฉาน) ส่วนใหญ่จะใช้โทรศัพท์โทรหา แต่บางคนก็ใช้
โทรผ่ านเฟสบุค ผ่ านไลน์ ใช้การส่งเสี ยงสื่ อสารกันมากกว่าการส่ งข้อความ เพราะส่ ว นใหญ่อ่าน
ภาษาไทยไม่ได้ และเราก็ไม่มีภาษาไตในแป้นโทรศัพท์ ส่วนใหญ่ก็ถามสารทุกข์สุกดิบ ส่งข่าวเรื่องงาน
บุญประเพณี งานแต่ง งานศพ เชิญชวนเขามาร่วมงาน บางครั้งเราก็กลับไปร่ วมงานฝั่งโน้น ตามแต่
วาระโอกาส...” (สัมภาษณ์นายสาม จองคา, ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑.)
ทั้งนี้การติดต่อถึงเครือญาติดังกล่าวส่วนใหญ่จากัดอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุและวัยทางานที่
ยังคงมีสายสัมพันธ์อันดีกับญาติพี่น้องในรัฐฉาน ในขณะที่เยาวชน และเด็กส่วนใหญ่ขาดการติดต่อกับ
เครือญาติข้ามพรมแดน แต่มุ่งสร้างความสัมพันธ์กับเครือญาติภายในชุมชนและสังคมที่ตนเองอาศัย
อยู่เป็นหลัก
๔.๒.๒ การเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านเกิด
การเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านเกิด นับเป็นปฏิบัติการในการักษาความสัมพันธ์กับบ้านเกิดของ
ชาวบ้านผาแตกที่สาคัญอีกประการหนึ่ง ส่วนใหญ่พบว่าแต่ละครอบครัวเคยเดินทางกลับบ้านมากน้อย

๗๙

แตกต่างกันไป โดยมักกลับไปช่วงเทศกาลสาคัญ เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ งานบุญสาคัญๆ ของ
เครือญาติ เช่น ทาบุญบ้าน งานแต่งงาน งานศพ งานบวช
“...ปกติก็จะกลับไปเชียงตุงทุกปี ไปช่วงหน้าเทศกาลปีใหม่บ้าง สงกรานต์บ้าง งานบุญบ้าง
ส่วนตัวเป็นคนชอบเล่นดนตรีพื้นเมือง บางครั้งทางโน้นขอเชิญไปเสิน (ขับร้องประกอบการดีดเครื่อง
ดนตรี ส ะล้ อ ซอซึง ) ในงานแต่งงาน ขึ้ นบ้านใหม่ งานบวช...” (สั มภาษณ์น ายยี่ป ะ เมื องลั ง , ๒๖
พฤษภาคม ๒๕๖๑)
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีชาวบ้านอีกจานวนมากที่เคยกลับเยี่ยมเยือนบ้านเกิดเพียง ๑-๒ ครั้ง
หลั งจากที่อพยพมาอยู่ ป ระเทศไทย โดยส่ว นใหญ่จะอาศัยอยู่ในเมืองที่ห่ างไกล เช่น เมืองหลวย
เมืองยาง เมืองขาง ที่ต้องใช้เวลาเดินทางมากกว่าหนึ่งวัน บางครอบครัวอพยพมาทั้งหมดจึงไม่มีญาติ
พี่น้องหลงเหลืออยู่ ในขณะที่ครอบครัวที่อพยพมาจากเมืองเชียงตุง เมืองพยาก เมืองพง เมืองโก เมือง
เลน ซึ่งอยู่ใกล้แม่สายมากกว่ามักจะกลับไปบ้านเกิดเกือบทุกปี
การเดิน ทางกลั บ ไปเยี่ ย มบ้า นเกิ ด ถือเป็ นปฏิบั ติการที่เกิด ขึ้นเพื่ อรักษาความสั มพั นธ์กั บ
ครอบครัว เครือญาติ ชุมชนที่บ้านเกิด แสดงความผูกพันกับมาตุภูมิของตนเอง โดยความถี่ในการ
เดินทางกลับแตกต่างกันไปตามพันธะครอบครัว ความสัมพันธ์กับครอบครัว ชุมชน ตลอดจนระยะทาง
และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
๔.๒.๓ การบริโภคสินค้าข้ามพรมแดน
จากการศึกษาพบว่าสินค้าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้ามพรมแดน โดยชาว
ไตในรัฐฉานนิยมใช้สินค้า อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากประเทศไทย เช่น ทีวี ตู้เย็น
เครื่องซักผ้า พัดลม จักรยาน สุขภัณฑ์ภายในบ้าน เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้า รวมไปถึงสินค้าอุปโภค
บริโภคต่างๆ โดยส่วนหนึ่งญาติทางฝั่งไทยเป็นธุระจัดหาให้ หรือ ซื้อเป็นของฝาก (สัมภาษณ์นายหล้า
นามแสง, ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
ในขณะที่ชาวบ้านผาแตกเองนิยมใช้สินค้าที่ผลิตในรัฐฉาน โดยเฉพาะเครื่องแต่งกายที่เป็น
เอกลักษณ์ของชาวไต ส่วนใหญ่จะซื้อจากฝั่งตรงข้าม รวมไปถึงเครื่องดนตรีประจาชนชาติไต ได้แก่
กลองก้นยาว ฆ้อง ฉาบ เป็นต้น
“....กลองก้นยาวส่วนใหญ่ผลิตในเมืองไต (รัฐฉาน) โดยเฉพาะที่เมืองจ๊อกแม เป็นเมืองที่มีช่าง
ทากลองก้นยาวมากที่สุดในรัฐฉาน ถือเป็นแหล่งจาหน่วยกลองก้นยาวไปใช้ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วรัฐฉาน
กลองที่เราใช้ก็ซื้อมาจากรัฐฉาน ต้องสั่งเขาทาก่อนถึงจะได้ ส่วนฆ้อง ฉาบใหญ่ก็ซื้อฝั่งท่าขี้เหล็ก... ”
(สัมภาษณ์นายหลง หล้าเมือง, ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
การข้อมูลสัมภาษณ์พบว่าสินค้าที่ชาวไทใหญ่ในรัฐฉานนิยมเป็นสินค้าที่แสดงออกถึงความ
ทัน สมัย ที่เอื้ออานวยความสะดวกในชีวิตประจาวันและการทามาหากิน ในขณะที่ช าวไทใหญ่ใน
ประเทศไทยนิยมบริโภคสินค้าที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทใหญ่จากประเทศ
เพื่อนบ้าน

๘๐

๔.๒.๔ การทาบุญข้ามแดน
ชาวไทใหญ่นับถือพุทธศาสนาอันเป็นเสมือนแบบแผนแห่งวัฒนธรรมที่ปรากฏทั้งในด้านภาษา
ศิลปะ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ พุทธศาสนาจึงเป็นรากฐานของวัฒนธรรมประเพณี พิธีกรรม ความคิด
ความเชื่อของชาวไทใหญ่ ตลอดทั้งปีชาวไทใหญ่จะมีประเพณีทางพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูช า
วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา รวมทั้งงานประเพณีต่างๆ
ดังที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อเรื่อง “หัวหมวดศรัทธา” ซึ่งเป็นการจัดตั้งคณะศรัทธาในการไป
ร่วมงานประเพณีทางพุทธศาสนายังวัดต่างๆ การทาบุญข้ามพรมแดนจึงเป็นกิจกรรมทางพุทธศาสนา
ที่ช าวบ้านผาแตกให้ความส าคัญ โดยมีวัดที่ชาวบ้านไปร่ วมงานบุญสม่าเสมอในรัฐ ฉาน ประเทศ
เมียนมามากกว่า ๑๐ วัด
นอกจากนี้ยังมีงานบุญสาคัญที่ชาวบ้านผาแตก และชาวไทใหญ่ทั่วรัฐฉาน รวมถึงชาวลาว ใน
ประเทศสปป.ลาว เดินทางไปร่ วมงานทุกปี คือ งานปอยวันเกิดครูบาบุญชุ่ม ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจา
ในช่วงปลายเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนมกราคม ณ วัดพระธาตุดอนเรือง เมืองพง รัฐฉานตะวันออก
ประเทศเมียนมา
ทั้งนี้ ครู บาบุญชุ่มเป็นภิกษุที่คนไทใหญ่ ชาวล้ านนา ชาวลาว ให้ความเคารพศรัทธาเป็น
อย่างยิ่ง โดยยกย่องว่าครูบาบุญชุ่มเป็นผู้มีวัตรปฏิบัติเคร่งครัดและกระทาในสิ่งที่คนทั่วไปยากจะทาได้
เป็นต้นแบบของผู้มีบารมี นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปแสวงบุญตามสถานที่ต่างๆ การสร้างสาธารณะ
ประโยชน์ แ ก่ชุมชน ครู บ าบุ ญชุ่ม ได้ส ร้างและบูรณปฏิ สั งขรณ์ศาสนสถานเป็นจานวนมาก ทั้งใน
ฝั่งประเทศไทยและเมียนมา รวมถึงความเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆ จึงมีความเชื่อว่า ผู้ที่ได้เห็นหรือ ได้
พบครูบาบุญชุ่มถือว่ามีบุญถึง ดังนั้นการมาร่ วมงานบุญวันเกิด จึงเป็นปรากฏการณ์ที่ผู้ร่วมงานทุกคน
ต่างเดิน ทางรอนแรมจากถิ่น ฐานบ้านเกิดทั้งในประเทศไทยและเมียนมา เพื่อปรารถนาจะได้เห็ น
ครูบาบุญชุ่ม รวมถึงการนาอาหารไปแจกเป็นทานให้แก่คณะศรัทธาที่มาร่วมงาน
“...ชาวบ้านผาแตกจะเข้าร่วมงานปอยวัดเกิดครูบาบุญชุ่มทุกปี ส่วนตัวอาตมาก็ไปช่วยดู
สถานที่จัดงานทุกปี ชาวบ้ านที่ไปร่ว มงานจะนาอาหารคาวหวานไปตั้งโรงทานแล้ ว แต่จิตศรัทธา
ส่วนผู้ที่มาร่วมงานมีทั้งชาวไต ชาวไทย และชาวลาว โดยเฉพาะชาวไต มาเกือบทุกเมืองในรัฐฉาน
ส่วนใหญ่จะนาการแสดงโต ฟ้อนนก ก้าลาย มาร่วมแสดงแลกเปลี่ยนกัน บรรยายเป็นไปด้วยความ
สนุกสนาน รื่นเริง...” (สัมภาษณ์พระประสิทธิ์ คาโย, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

๘๑

ภาพที่ ๔๖ ชาวไทใหญ่จากรัฐฉาน และประเทศไทย มารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองในงานปอยวันเกิด
ครูบาบุญชุม ญาณสั งวะโร ณ วัดพระธาตุดอนเรือง เมืองพง รัฐ ฉานตะวันออก ประเทศเมียนมา
วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒
ที่มา: khamyo Prasit, https://www.facebook.com/khamyo.prasit/photos,
๕ มกราคม ๒๕๖๒

ภาพที่ ๔๗ บรรยากาศงานปอยวันเกิดครูบาบุญชุม ญาณสังวะโร ณ วัด พระธาตุดอนเรือง เมืองพง
รัฐฉานตะวันออก ประเทศเมียนมา วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒
ที่มา: khamyo Prasit, https://www.facebook.com/khamyo.prasit/photos_all,
วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒
นอกจากปอยงานวันเกิดครูบาบุญชุ่มที่ชาวบ้านผาแตกเดินทางไปร่วมทุกปีแล้ว ครูบาบุญชุ่ม
ยังได้เดินทางมาแสดงธรรมในงานประเพณีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดผาคา บ้านผาแตก เป็นประจา
โดยในปีนี้ ตรงกับวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ มีชาวไตทั่วแม่สาย และท่าขี้เหล็กเข้าฟังพระธรรมเทศนา
และร่วมทาบุญผ้าป่าจานวนมาก

๘๒

ครูบาบุญชุ่ม จึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาข้ามพรมแดน โดยเฉพาะในประเทศเมียนมา
จีน ไทย และลาว ซึ่งมีกลุ่มชาติพันธุ์ไตอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น กล่าวได้ว่าเป็นการเดินทางแสวงบุญใน
พื้ น ที่ ที่ พ รมแดนทางภู มิ ศ าสตร์ ถู ก ใช้ แ บ่ ง แยกและกั ก ขั ง พรมแดนทางวั ฒ นธรรมอยู่ ต ลอดเวลา
แต่ครูบาบุญชุ่มสามารถทลายพรมแดนดังกล่าว ด้วยการร้อยกลุ่มชาติพันธ์ไตในพื้นที่ต่างๆ ให้กลับมา
รวมกันภายใต้พื้นที่ทางวัฒนธรรมเดียวกันได้

ภาพที่ ๔๘ ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร มาโปรดเมตตา ทาบุญทอดผ้าป่า ณ วัดผาคา บ้านผาแตก
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

๘๓

ภาพที่ ๔๙ ภาษาไทเขินเชียงตุง รัฐฉาน เมียนมา ในงานทอดผ้าป่าข้ามชาติ ณ วัดผาคา บ้านผาแตก
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒
โดยสรุปการทาบุญข้ามแดนที่เกิดขึ้น มีทั้งการเดินทางกลับไปทาบุญตามฮีตคองที่บ้านเกิด
การบริ จ าคเงิน เพื่อปฏิสั งขรณ์ วั ดในรูปแบบของผ้ าป่าสามัคคี และการเข้าร่ว มงานประเพณีทาง
พุทธศาสนาในต่างแดนของชาวบ้านผาแตก สะท้อนถึงความสัมพันธ์ข้ามชาติที่กว้างออกไประดับ
ชุ ม ชน การท าบุ ญ ข้ า มแดนจึ ง เป็ น ปฏิ บั ติ ก ารที่ แ สดงออกถึ ง ศรั ท ธาของชาวบ้ า นผาแตกใน
พระพุทธศาสนา และความผูกพันแน่นแฟ้นกับชุมชนเดิมของตน และยังช่วยให้ความสัมพันธ์ข้ามแดน
ขยายออกไปอย่างกว้างขวางมากขึ้นจากระดับปัจเจกและครอบครัว กลายเป็นความสัมพันธ์ในระดับ
ชุมชน และชาติพันธ์ด้วย
๔.๒.๕ การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม และเครือญาติ
ความสัมพันธ์ทางสังคมข้ามพรมแดนอีกประการหนึ่งคือ การที่ชาวบ้านผาแตกให้ความสาคัญ
กับ การเข้ าร่ ว มในกิจ กรรมทางสั งคมของญาติมิตรในชุ มชนบ้านเกิด แม้ จะอพยพย้ายถิ่นมาเป็ น
เวลานานหลายสิบปี แต่หากเครือญาติจัดงานสาคัญ บางครอบครัวจะกลับไปร่วมงานที่บ้านเกิด เช่น
งานทาบุญบ้าน งานแต่งงาน งานบวช งานศพ หรือหากไม่สะดวกเดินทางมักจะใช้วิธีการส่งเงินไปร่วม
ทาบุญ (สัมภาษณ์นวล แสงยอด, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑)
จากเนื้อหาที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ชาวไทใหญ่บ้านผาแตกมีปฏิบัติการในการรักษาความสัมพันธ์
ข้ามชาติอย่างหลากหลาย ทั้งการสื่อสารข้ามพรมแดน การเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านเกิด การทาบุญ
ข้ามแดน และการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและเครือญาติ จะเห็นได้ว่าชาวไทใหญ่มีปฏิบัติการรักษา
ความสัมพันธ์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
๔.๓. การสร้ า งฐานข้อมูลด้ า นวัฒนธรรมทั้งตัวอัก ษรและวีดี ทัศ น์ ในรู ปแบบคิวอาร์ โ ค้ดผ่า น
แอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE APPLICATION) ให้กับชุมชน และปราชญ์ชุมชน
การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 2D Barcode บาร์โค้ดสองมิติ (two-dimensional bar code
or 2D Barcode) หรือ QR Code (Quick Response Code) จัดเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างหนึ่ง

๘๔

ที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในองค์กรธุรกิจต่างๆ โดยที่บาร์โค้ดสองมิติดเป็นบาร์โค้ดชนิดหนึ่งที่มีการ
ใช้ในสินค้าหลายประเภท รวมถึงเป็นช่องทางในการชาระเงินที่ปรากฏทั้งในห้างสรรพสินค้า และ
ร้านค้าทั่วไป บาร์โค้ดสองมิติ จึงนับเป็น เทคโนโลยีใหม่ที่ได้รับการพัฒนาและคิดค้นขึ้นในปี ๑๙๙๔
โดยบริ ษัทสั ญชาติญี่ปุ่ น ชื่อ Denso-Wave และได้จดทะเบียนลิ ขสิ ทธิ์ชื่อ QR-Code ซึ่งย่อมาจาก
“Quick Response Code” หรือการตอบสนองที่รวดเร็ว ภายใต้แนวคิดที่ว่า “Code Read Easily
for the Reader” หรือ การแปลงรหั สให้ออกมาเป็นข้อมูลได้ด้วยเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งวิธีการแบบนี้
เป็นที่นิยมมากในประเทศญี่ปุ่น และทั่วโลก (บุษรา ประกอบธรรม, ๒๕๕๔)
QR Code ประกอบด้วยชิ้นส่วนโมดูลรูปสี่เหลี่ยมสีขาว-ดา เรียงตัวกัน ในสัณฐานสี่เหลี่ยม
สามารถอ่านด้วยการแสกน QR Code ผ่านอุปกรณ์เครื่องอ่าน QR Code หรือผ่านโทรศัพท์มือถือ
(Smart phone) ที่มีกล้องและได้ติดตั้งแอพพลิเคชั่นสาหรับการถอดรหัส QR Code โดยข้อมูลที่ถูก
แปลงเป็ น รหั ส และถูก จั ด เก็บ หรื อบั น ทึ ก อยู่ ใ นสั ญลั ก ษณ์ QR Code จะเป็น ข้ อ มูล ชนิ ด ตัว อั ก ษร
(Characters) หรือตัวเลข (Numeric) (ณัชวุฒิ บุ ญโรจน์วงค์ และกชกร พระพรตระการ, ๒๕๖๐:
๑๑๘) ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้เพื่อเก็บข้อมูลได้หลากหลาย เช่น ข้อมูลที่เป็นตัวอักษร หรือ วีดีทัศน์
ในงานวิจัยนี้ จึงได้ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติ หรือ QR Code มาจัดทาเป็น
ฐานข้อมูลในการเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีให้ กับชุมชนผาแตก และเป็นหนึ่งในการนาเสนอภาพ
วีถีทัศน์ในเนื้อหาแต่ละหัวข้อ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถรับชม และสัมผัสถึงสถานการณ์จริงในพื้นที่
ขั้นตอนในการสร้างคิวอาร์โค้ว นักวิจัยเลือกใช้ เว็บไซต์ https:22www.qrstuff.com/ เป็น
ช่องทางในการสร้าง QR Code เนื่องจากมีความสะดวก และรวดเร็วในการใช้งาน
๔.๓.๑ ขั้นตอนการสร้างคิวอาร์โค้ดข้อมูลด้านวัฒนธรรมให้กับชุมชนผาแตก
๑. เข้าเว็บไซต์ https:22www.qrstuff.com/
๒. เลือกประเภทของข้อมูลที่ต้องการจะนามาทาคิวอาร์โค้ดเป็น URL

ภาพที่ ๕๐ การเข้าสู่เว็บไซต์และหน้าโปรแกรม QR STUFF

๘๕

๓. Copy ลิ้งค์มาวางในขั้นตอนที่ ๒ (หากต้องการให้ลิ้งที่ Copy มายาวเกินไป อาจจะทาให้
คิวอาร์โค้ดไม่คมชัด ให้เลือกที่ช่อง Dynamic)

ภาพที่ ๕๑ การนาลิ้งมาวางเพื่อจะทาคิวอาร์โค้ด
๔. ขั้นตอนที่ ๓ ให้เราเลือกสีที่ต้องการจะ Generate ออกมาเป็นคิวอาร์โค้ด (ในที่นี้เราจะ
เลือกเป็นสีดา)

ภาพที่ ๕๒ การเลือกสีให้แก่คิวอาร์โค้ด

๘๖

๕. ขั้น สุ ดท้ายให้ เราเลื อกว่า ต้องการให้ คิว อาร์โ ค้ดเราออกมาในลั กษณะใด (ในที่นี้เรา
ต้องการเป็นไฟล์ภาพเพื่อจะนาไปใช้ในเอกสารอื่นๆ ได้ แล้วเลือกที่ Download

ภาพที่ ๕๓ การเลือก Output คิวอาร์โค้ด
๔.๓.๒ ผลการสร้างคิวอาร์โค้ดวีดีทัศน์วัฒนธรรมของหมู่บ้านผาแตก
ผลการสร้างเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด ผู้วิจัยได้ทาการเลือกวีดีทัศน์ที่ถ่ายทาวิถีชีวิต ประเพณี
วัฒ นธรรม นาฏศิล ป์ และการแสดงของชาวบ้านผาแตกในรอบปี จานวน ๘ เรื่อง มาจัดทาป้าย
คิวอาร์โค้ด โทนสีที่ใช้เป็นสีโทนขาวเพราะจะทาให้รู้สึกสว่าง ส่วนตัวหนังสือ เลือกใช้ตัวหนังสือที่เป็น
ทางการและอ่านง่าย

ปอยตัง้ ธรรม
ชื่อภาษาไทย
วันที่ถา่ ยทา
ความสาคัญ

เทศน์มหาชาติชาดก
๘ กันยายน ๒๕๖๐

ปอยตั้งธรรม เป็นการเรียกชื่อตามภาษาท้องถิ่น ในขณะที่
คนไทยจะรู้ จั ก ในชื่ อ ประเพณี เ ทศน์ ม หาชาติ หรื อ เทศน์ ธ รรม
เวสสันดร ถือเป็นประเพณีสาคัญทางพุทธศาสนา และเป็นมหากุศล
ให้กับชีวิต
ภาพที่ ๕๔ ป้ายนาเสนอปอยตั้งธรรม

๘๗

ปอยส่างลอง
ชื่อภาษาไทย
วันที่ถา่ ยทา
ความสาคัญ

บวชลูกแก้ว
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

ถือเป็นงานสาคัญที่บุตรหลานชาวไตที่ครั้งหนึ่งในชีวิต
ต้องบวชเป็นสามเณร เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา และ
เป็นมหากุศลให้กับตนเอง และบุพการี ซึ่งปกติจะมีการจัดงาน
อยู่ประมาณสามวัน โดยสามารถจัดงานได้ตั้งแต่เดือนมีนาคนถึง
เมษายน
ภาพที่ ๕๕ ป้ายนาเสนอปอยส่างลอง
การฟ้อนกลองมองเซิง
ชื่อภาษาไทย
วันที่ถา่ ยทา
ความสาคัญ

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

กลองมองเซิ ง ซึ่ งเป็ น วงดนตรีข องผู้ ห ญิง มี
จังหวะนิ่มนวล ประกอบด้วยฆ้องใหญ่ ๑ ลูก ฉาบใหญ่
๑ คู่ และกลองมองเซิง ๑ ใบ มักใช้แสดงในงานบุญ
ต่างๆ เช่น ปอยส่างลอง ปอยตั้งธรรม ผ้าป่าสามัคคี

ภาพที่ ๕๖ ป้ายนาเสนอการฟ้อนกลองมองเซิง

๘๘

ชื่อภาษาไทย
วันที่ถา่ ยทา
ความสาคัญ

การฟ้อนเจิงลายแลว
ฟ้อนมือเปล่า ฟ้อนดาบ
๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

เป็นการแสดงศิลปะการป้องกันตัวของชาวไต
สมั ย โบราณ “เจิ ง ” หมายถึ ง ชั้ น เชิ ง หรื อ มื อ เปล่ า
“แลว” หมายถึง ดาบ ปัจจุบันกลายมาเป็นท่าร่ายรา
ประกอบวงกลองก้นยาว หรือ กลองปู่เจ่ นิยมแสดงใน
งานบุญต่างๆ
ภาพที่ ๕๗ ป้ายนาเสนอการฟ้อนเจิงลายแลว

ดนตรีพื้นบ้านผาแตก
ชื่อภาษาไทย ดนตรีพื้นบ้าน
วันที่ถา่ ยทา
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ความสาคัญ
วงดนตรี พื้ น เมื อ งบ้ า นผาแตก เป็ น การ
รวมกลุ่มกันของศิลปินพื้นบ้านอาวุโส ราว ๑๐ คน ซึ่ง
แต่เดิมไม่มีทักษะการเล่น เครื่องดนตรี แต่ด้ว ยใจรัก
และต้องการรื้อฟื้นดนตรีไตขึ้นมา ประกอบด้วยเครื่อง
ดนตรี ๖ ชิ้น ได้แก่ ปัตตยา (ระนาด), ติ่งโจ่, ตอยอ,
เสิน (ซอ), ฮอก และกลอง
ภาพที่ ๕๘ ป้ายนาเสนอการบรรเลงดนตรีพื้นบ้าน

๘๙

การรักษากระดูกหัก โดยหมอยาพืน้ บ้าน
ชื่อภาษาไทย

-

วันที่ถา่ ยทา

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

ความสาคัญ
การใช้ ส มุน ไพรพื้น บ้ านในการรักษากระดูกหั ก
เริ่ มจากการเตรี ย มผสมส าคัญ ของตั ว ยา ได้แ ก่ ข้ า วก่ า
(ข้ า วสี ด า) และหญ้ า เอ็ น ยื ด มาต าในครกไม้ ใ ห้ เ ข้ า กั น
จากนั้นนาไปผสมกับเหล้าขาวและน้ามันเลียงผา เมื่อได้
ส่วนผสมสาคัญแล้วจะนาไปผ่านพิธีกรรมการบูชาครู จะมี
ขันตั้ง สล่าหมอยาจะทาการจุดธูปเทียน และสวดคากล่าว
บูชาครู และสวดคาถา จากนั้นหมอยาจะนายาสมุนไพรมา
ประคบตรงบริเวณที่กระดูกหัก เป่าคาถา ทาน้ามันเลียงผา
เสร็จแล้วพันด้วยผ้าขาวบาง และนาไม้สนผ่าเป็นซี่มามัด
เป็นแถวด้วยเชือกฟางแล้วนามาเข้าเผือกแบบโบราณ มี
การห้ามรับประทานอาหารบางประเภทเช่น เนื้อไก่ เนื้อ
ปลาไหล ยอดฟักทอง ฟักเขียว เป็นต้น
ภาพที่ ๕๙ ป้ายนาเสนอการรักษากระดูกหัก โดยหมอยาพื้นบ้าน

๙๐

ขัน้ ตอนการผลิตโตและนกกิง่ กะหล่า
ชื่อภาษาไทย

การผลิตนรสิงห์ และกินรี

วันที่ถา่ ยทา

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

ความสาคัญ
โตและนกกิ่ง กะหล่ า เป็ น สั ต ว์ ป่ า หิ ม พานต์ ใน
วรรณคดี แ ละความเชื่ อ คติ ศ าส นาพุ ท ธและฮิ น ดู
ชาวไทใหญ่ได้จาลองสัตว์ในวรรณคดี ได้แก่ กินรี เรียกว่า
นกกิ่งกะหล่า และ นรสิงห์ (สิงโต หรือโต)
บ้านผาแตกเริ่มผลิตโต และนกกิ่งกะหล่าตัวแรก
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ (๑๕ ปี) เอกลักษณ์ของงานหัตถศิลป์
ที่นี่คือการดัดแปลงให้เหมาะกับการใช้งาน สวยงาม และ
ประณีต

การสร้างโต

การสร้างปีกนกกิ่งกะหล่า

ภาพที่ ๖๐ ป้ายนาเสนอการสร้างโต และปีกนกกิ่งกะหล่า
สรุป การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับชาวบ้านในการนาเสนอ
เรื่องราวของตนเองให้กับบุคคลภายนอกในรูปแบบของการประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ว เพื่อจัดเก็บภาพ
วีดีทัศน์ ที่บ อกเล่ าเรื่ อ งราววิ ถีชีวิต ประเพณีวัฒ นธรรม องค์ความรู้ สามารถเพิ่มช่ องทางในการ
นาเสนอ และลดขั้นตอนในการอธิบาย และการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็วให้กับนักท่องเที่ยว
นักเรียน นักศึกษา นักวิจัย และบุคคลทั่วไปที่สนใจ อีกทั้งยังสามารถนาไปเป็นส่วนหนึ่งของการจัด
แสดงนิทรรศการในศูนย์การเรียนรู้ประจาหมู่บ้าน

๙๑

บทที่ ๕
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาเครือข่ายข้ามพรมแดน : ตัวตน และพลวัตทางวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่
ในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา กรณีศึกษาหมู่บ้านผาแตก อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สามารถ
นามาสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้
๕.๑ สรุปผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาในวั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ แรก เครื อ ข่ ายความสั ม พัน ธ์ ข้ ามพรมแดนระหว่ า ง
ชาวไทใหญ่ในพื้นที่ชายแดนกับดินแดนมาตุภูมิ และ พลวัตทางวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่ ในพื้นที่
ชายแดนไทย-เมียนมา สรุปข้อค้นพบดังนี้
ความสั ม พัน ธ์ ทางศาสนาและชาติพั น ธุ์ข้ า มพรมแดน กั บ การรื้อ ฟื้ น การผลิ ต ซ้ า และ
การสร้างใหม่ทางวัฒนธรรมของชาวไตบ้านผาแตก
ชุ ม ชนผาแตก ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ชาวไทใหญ่ ที่ มี บ รรพบุ รุ ษ มาจากเมื อ งต่ า งๆ ของรั ฐ ฉาน
ตะวันตก ประเทศเมียนมา ทั้งนี้เมื่อครั้นอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานเมื่อราว ๕๐-๖๐ ปีที่ผ่านมา ผู้อพยพ
ได้พกพาเอาความทรงจ าเกี่ยวกับบ้านเกิดเมืองนอน ความเชื่อ ประเพณีวัฒ นธรรมติดตัว มาด้ว ย
หลังจากผ่านสภาวะความทุกข์ยากเมื่อครั้งอพยพ มาจนถึงการต่อสู้ดิ้นรนทามาหากินในผืนแผ่นดิน
ไทย จนสามารถก่ อ ร่ า งสร้ า งชุ ม ชนขึ้ น มาได้ เมื่ อ วั น เวลาผ่ า นไปชาวไทใหญ่ ไ ด้ น าเอาความเชื่ อ
ประเพณีวัฒนธรรมบางอย่างมาใช้เพื่อการจรรโลงใจ ปลอบขวั ญ และการสร้างพลังใจในการต่อสู้
ดิ้นรนชีวิตในพื้นที่ใหม่ ต่อมาเมื่อชุมชนมีการขยายตัว ชาวไทใหญ่มีความมั่นคงในชีวิตมาขึ้นจึงได้มี
การรื้อฟื้นประเพณีระดับชุมชนที่มีการยึดโยงกับพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาดั้ง เดิมของตนขึ้นมา เช่น
ปอยตั้งธรรม ปอยส่างลอง จึงกล่าวได้ว่า ชาวไทใหญ่ได้นาเอาศาสนาเข้ามายึดโยงกับการสร้างตัวตน
ความเป็นชาติพันธุ์ของตนอีกครั้งในพื้นที่ใหม่ ทั้งนี้การยึดโยงดังกล่าวยังมีลักษณะข้ามพรมแดน หรือ
มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับพุทธศาสนาในดินแดนมาตุภูมิของตนเอง เช่น การที่วัดผาแตก มีหัวหมวด
ศรั ท ธาที่ เ ชื่ อ มโยงถึ ง วั ด ต่ า งๆ ในรั ฐ ฉาน ประเทศเมี ย นมา มากกว่ า ๑๐ วั ด หรื อ การที่
ชาวไทใหญ่นิมนต์พระสงฆ์จากวัดในรัฐฉานมาร่วมในงานบุญสาคัญๆ ของหมู่บ้าน หรือ การนาบุตร
หลานจากรัฐฉานมาบวชเรียนในวัด เป็นต้น
ในส่ วนของรายละเอียดของประเพณีพิธีกรรมของชาวไทใหญ่ในชุมชนแห่ งใหม่ที่ไม่ใช่
ดินแดนมาตุภูมิของตนเองพบว่า ประเพณีแต่ละอย่างมีทั้งการเลือกสรร หรือการเลือกเอารูปแบบ
ขั้นตอน เนื้อหา บางอย่างมีที่มีความสาคัญ และเพิ่มเติมบางกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน
และสังคมที่เปลี่ยนไป เช่น ปอยส่างลองจะมีขบวนเทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย
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มีการพาส่างลองไปดาหัวผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นองค์กรการปกครองของไทย การปัก
ธงสัญลักษณ์ประจารัชกาลที่ ๑๐ และธงธรรมจักร สัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาของไทย เป็นต้น
นอกจากนี้บางประเพณี มีการนาเอาพิธีกรรมจากดินแดนมาตุภูมิ มาเสริมเติมแต่งเพื่อให้
พิธีกรรมมีความศักดิ์สิทธิ์ และตอกย้าความเป็นตัวตนทางชาติพันธุ์มากขึ้น เช่น พิธีกรรมอ่านหมาด
ของชาวไตในเชียงตุง ที่ผู้อาวุโสบ้านผาแตกได้หยิบยืมมาอ่านในพิธีกรรมเซ่นไหว้เจ้าพ่อคาแดงอารักษ์
ของหมู่บ้าน เป็นต้น และเมื่อพิจารณาในหมวดของดนตรีและนาฏศิลป์ พบว่า ชาวบ้ านผาแตก สร้าง
เอกลักษณ์ด้านการแสดงและดนตรีบนฐานความเป็นชาติพัน ธุ์ของตนเอง ในขณะเดียวกันได้มีการ
ผสมผสานกับความเป็นสมัยใหม่ เช่น การเพิ่มเครื่องดนตรีสากลบางชนิด หรือ การปรับรูปแบบการ
แสดงนาฏศิลป์ให้เข้ากับการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ เป็นต้น
การรื้อฟื้นวัฒนธรรม สู่การผลิต และส่งออกวัฒนธรรมไต
ประเด็ น ดั ง กล่ า วสะท้ อ นถึ ง การปรั บ ตั ว ทางด้ า นวั ฒ นธรรม ซึ่ ง นอกจากการผลิ ต ซ้ า
การสร้างใหม่ทางวัฒนธรรมเพื่อการสร้างตัวตนและความเป็นชุมชนแล้ว ชาวบ้านยังได้มีการปรับตัว
เข้ากับ ระบบการตลาดโดยการผลิ ตสิ นค้า เพิ่มมูล ค่าด้ว ยการสร้างเอกลั ก ษณ์ของผลิ ตภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรมของตนเอง จนกลายมาเป็นรายได้ให้กับครอบครัว และกลุ่มของตนเอง ทั้งนี้การส่งออก
วัฒนธรรมยังหมายรวมถึงการเป็นตัวแทนในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทใหญ่ การเป็นสนามการเรียนรู้
ทางวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนด้วย
การสร้างตัวตน กับการต่อรองความเป็นพลเมืองในพื้นที่วัฒนธรรม
การสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมช่วยให้ชาวไตบ้านผาแตกสร้างตัวตนและแสดงอัตลักษณ์ได้
อย่างหลากหลาย เช่นเดียวการแสดงให้เห็นว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย ทายาทของชุมชนรุ่น
ที่ ๒ และ ๓ ซึ่งเกิดและเติบโตขึ้นมาในสองวัฒนธรรมคือ วัฒนธรรมไทยผ่านระบบการศึกษา และ
วัฒนธรรมไตผ่านการใช้ชีวิตประจาวัน จนมีทั้งสานึกความเป็นไตและไทย การปรับเปลี่ยนตัวตนอย่าง
หลากหลายมักจะเกิดขึ้นเมื่อพวกเขามีการปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มชนต่างๆ ในชีวิตประจาวัน ปัจจุบัน
อัต ลั กษณ์ ค วามเป็ น ไตของชาวบ้ านผาแตก ยัง ถู ก นามาเชื่ อ มโยงกับ การสร้ า งส านึ กในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะพกสินิกรที่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์เหมือน
คนไทย ดังนั้นการจัดกิจกรรมต่างๆ เชิงสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์จึง
จัดขึ้นทุกปี
การศึกษาในวัตถุประสงค์ข้อที่สอง ปฏิบัติการของเครือข่ายข้ามพรมแดนของชาวไทใหญ่
ในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา พบว่า ชาวบ้านผาแตกได้ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายข้ามพรมแดน หรือ
ความสัมพันธ์ทางศาสนาและชาติพันธุ์กับดินแดนมาตุภูมิของตนเอง ในหลายๆ มิติ เช่น การก่อตั้งหั ว
หมวดศรัทธา การหยิบยืมและแลกเปลี่ยนทรัพยากรมนุษย์และภูมิปัญญาท้องถิ่น การเข้าร่วมแสดง
ตัวตนในพื้นที่วัฒนธรรมข้ามพรมแดน (ปอยงานวันเกิดครูบาบุญชุ่ม) เพื่อ การธารงอัตลักษณ์ทาง
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ศาสนาและอัตลักษณ์ความเป็นชาติพันธุ์ของตนเองได้อย่างเข้มแข็ง และคงความโดดเด่น นอกจากนี้
ยังพบว่าชาวบ้านผาแตกมีปฏิบัติการที่หลากหลายในการรักษาความสัมพันธ์กับบ้านเกิดในรัฐฉาน
ประเทศเมียนมา ด้วยการพยายามติดต่อสื่อสารกันอย่างสม่าเสมอ และธารงรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์
ระหว่างกัน ผ่านการเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านเกิด การบริโภคสินค้าข้ามพรมแดน และการทาบุ ญข้าม
พรมแดน
๕.๒ อธิปรายผลการวิจัย
การศึกษาเครือข่ายข้ามพรมแดน: ตัวตน และพลวัตทางวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่ ในพื้นที่
ชายแดนไทย-เมียนมา กรณีศึกษาหมู่บ้านผาแตก อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เน้นการวิเคราะห์
ตามกรอบแนวคิด ดังนี้ ๑) การข้ามถิ่นที่ (translocality) และชุมชนข้ามพรมแดน (transnational
communities) ๒) แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม และ ๓) แนวคิดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม เพื่อนามา
อภิปรายผลใน ๕ ประเด็นหลัก คือ
ประการที่หนึ่ง เครือข่ายข้ามพรมแดนทางศาสนาและชาติพันธุ์ของชาวไทใหญ่ในพื้นที่
ชายแดนไทย-เมียนมา ทาให้เกิดกระบวนการข้ามถิ่นที่ (translocality) ซึ่งหมายถึงกระบวนการสร้าง
พื้นที่ของความผูกพันเป็นสมาชิกหรือการเชื่อมต่อสายสัมพันธ์ทางสังคมของผู้คนในแบบข้ามถิ่น ทั้งใน
มิติทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ปฏิบัติการของเครือข่ายข้ามพรมแดน หรือ การกระทาการ
ของชาวไทใหญ่ในพื้นที่ชายแดน ทั้งในกรณีของหัวหมวดศรัทธา ผ้าป่าข้ามชาติ งานปอยวัดเกิดครูบา
บุญชุ่ม การแลกเปลี่ยนทรัพยากรบุคคล องค์ความรู้ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ ได้
นามาสู่กระบวนการสร้างใหม่ความเป็นเขตแดน (reterritorialization) ในแบบข้ามท้องถิ่นที่ข้ามพ้น
ไปจากความเป็นรัฐชาติ หรือ การสลายความเป็นเขตแดน (deteritorialized)
ประการที่สอง ชุมชนชาวไทใหญ่ในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา เป็นลักษณะของชุมชนข้าม
พรมแดน (transnational communities) ตามแนวคิดของ โทมัส ฟายส์ (Thomas Faist, ๒๐๐๐)
เรื่ อ งของสนามสั ง คมข้ า มพรมแดน (transnationism) กล่ า วคื อ มี ลั ก ษณะเป็ น สถานการณ์ ซึ่ ง
ผู้เคลื่อนย้าย (mover) ได้รวมกลุ่ มกันในประเทศปลายทางกับผู้ที่มีเชื้อชาติ ศาสนา หรือมาจาก
ประเทศเดียวกันมีสายสัมพันธ์ที่หนาแน่นและเข้มแข็ง แสดงออกซึ่งความเป็นปึกแผ่น/เป็นน้าหนึ่งใจ
เดียวกัน และได้ทากิจกรรมทั้งในเชิงเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม เพื่อเชื่อมโยงผู้คนที่
เป็นสมาชิกกลุ่ มประเทศปลายทางได้ติดต่อสัมพันธ์และสร้างอัตลักษณ์ของการเป็นสมาชิกชุมชน
ร่วมกัน ขณะเดียวกันอาจเชื่อมโยงกิจกรรมเหล่านั้นไปสู่ผู้ที่พักอยู่ในประเทศต้นทาง (stayer)
ประการที่สาม ด้วยลักษณะพิเศษของชุมชนข้ามพรมแดน นาไปสู่การพลวัตทางวัฒนธรรม
ของชุมชนชาวไทใหญ่ในพื้นที่ชายแดน จากการศึกษาพบว่า ชาวไทใหญ่ได้นาเอาความเชื่อ ประเพณี
พิธีกรรมดั้งเดิมที่ติดมาจากดินแดนมาตุภูมิมาเลือกสรร ผลิตซ้า และการตีความหมายใหม่ภายใต้
บริ บ ทของรั ฐ ชาติ ไ ทย เช่ น ปอยส่ า งลอง (บวชลู ก แก้ ว ) ที่ เ ชื่ อ มโยงไปถึ ง ความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ
พระมหากษัต ริ ย์ ไ ทยในฐานะพสกนิ กรใต้ร่ มพระบารมี เป็น ต้น นอกจากนี้ พบว่ ามี ทั้ง การรื้อ ฟื้ น
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ประเพณีขึ้นมาใหม่ การทาให้ประเพณีคงอยู่ การสร้างกิจกรรมใหม่ขึ้นมาทาให้เกิดประเพณีรูปแบบ
ใหม่ หรือที่นักวิชาการเรียกว่า ประเพณีประดิษฐ์ (invented tradition) เช่น ปอยตั้งธรรม ประเพณี
สงกรานต์ การเซ่นไหว้เจ้าพ่อคาแดง ซึ่งชุมชนได้มีการคัดสรร เนื้อหา รูปแบบพิธีกรรม และความเชื่อ
ของสังคมในอดีตบางส่วนมาสื่อสารและตีความใหม่ เป้าหมายเพื่อการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้ าของ
ร่วมกัน (sense of belonging) ตามทัศนะของกิดเดนส์ (Giddens, ๑๙๙๔)
ประการที่สี่ ในแง่ของปรากฏการณ์ทางชาติพันธุ์ พบว่า การที่ปัจเจกบุคคลจะบอกว่า
ตนเองเป็ น ใคร กลุ่ มชาติพัน ธุ์ไหนคื อการนิยามตัว ตนซึ่งมีนั ยส าคัญทั้งการแสดงตาแหน่งแห่ งที่ /
สถานภาพของตั ว เองหรื อกลุ่ ม ที่ตนเองสั งกัด ดังนั้น นิยามตนเองว่ าตนเองคือใครนั้น สะท้อนถึ ง
จิตสานึกที่มีต่อตนเองและกลุ่มชาติพันธุของตนเอง การศึกษาการนิยามตนเองของกลุ่มชาติพันธุ์นั้น
สิ่งที่ต้องให้ความสาคัญเป็นอันดับต้นๆ นั้นคือ บริบทของพื้นที่ (context) สถานการณ์ (situation)
และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม(social change) ในสังคมนั้นๆ ทั้งนี้จากการศึกษาการนิยามตัวตน
ของชาวไทใหญ่ในพื้นที่แม่สายพบว่า ชาวไทใหญ่ จะเรียกตนเองว่า “ชาวไต” ซึ่งหมายถึงกลุ่มคนที่มี
บรรพบุรุษมาจากแผ่นดินไต หรือ รัฐฉาน ประเทศเมียนมา ถึงแม้ว่าแต่ละคนจะมาจากคนละเมือง
เช่ น เมื อ งเชี ย งตุ ง เมื อ งยาง เมื อ งหลวย เมื อ งต้ า ล้ อ เมื อ งพยาก ฯลฯ นอกจากนี้ ยั ง หมายถึ ง
ชาวไทเขิน ซึ่งเป็นชาวไตที่อาศัยอยู่บริเวณสายน้าเขิน จังหวัดเชียงตุงด้วย
ทั้งนี้การนิยามความเป็นไต ของชาวไทใหญ่นั้น ย่อมหมายถึงความแตกต่างกลุ่มตระกูล
ไต-ไท ด้วยกันในพื้นที่ ได้แก่ ไตลื้อ ไตยวน (ไทล้านนา) และแตกต่างจากกลุ่มชาติอื่นๆ เช่น อาข่า
ลาหู่ ดาระอั้ง ลัวะ ในพื้นที่แม่สายเช่นเดียวกัน ดังนั้นการกาหนดเอกลักษณ์ของแตกต่าง จึงเป็นสิ่ง
สาคัญในการนิยามตัวตนความเป็นคนไตของตนเอง จากการศึกษาหมู่บ้านผาแตก พบว่า มีหลาย
ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการสร้างอัตลักษณ์ความเป็น “คนไต” โดยเฉพาะเงื่อนไขของความเป็นชาวไตที่
เคยอาศัยอยู่ในรัฐฉาน ชาวไทใหญ่มีการนาเอารูปแบบความเชื่อพิธีกรรมดั้งเดิมจากดินแดนมาตุภูมิ
กลับมาฟื้นฟู ปรับใช้ในชีวิตประจาวัน ตลอดจนการสร้างความเป็นชุมชน และความเป็นตัวตน ไป
จนถึงการผลิต และส่งออกวัฒนธรรมในดินแดนใหม่
จากข้ อ มู ล ภาคสนามเบื้ อ งต้ น จึ ง เป็ น การตอบโจทย์ วิ จั ย ว่ า เครื อ ข่ า ยข้ า มพรมแดน
โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับดินแดนมาตุภูมิ มีส่วนในการสร้างตัวตนความเป็น “คนไต” ของชาวไตใน
แม่สาย ผ่านการคัดสรรสิ่งดั้งเดิมที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนในยุคปัจจุบัน รวมไปถึงการสร้าง
สิ่งใหม่ โดยการหยิบยืม ประยุกต์ใช้จากกลุ่มชาติพันธุ์ที่ มีอิทธิพลทางวัฒนธรรมในดินแดนใหม่ (ทั้ง
ความเป็นล้านนา และไทย) อย่างที่ ชาน (Chan, ๒๐๐๔: ๑๘๓) เชื่อว่า อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไม่ใช่
การปลูกถ่ายจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง แต่เป็นการสร้าง (constructed) และการรื้อสร้างใหม่
(reconstructed) ในสังคมที่แตกต่างกัน เธอกล่าวเสมอว่า การผลิตซ้า (reproduced) และการผลิต
(produced) การแยกส่ ว น(deconstructed) และสร้ า งขึ้ น ใหม่ (re-constructed) เป็ น การใช้
ประโยชน์ จ ากข้ อ ได้ เ ปรี ย บเชิ ง โครงสร้ า งและในการปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ ข้ อ จ ากั ด ด้ า นโครงสร้ า ง
นอกจากนี้ ชาน (Chan, ๒๐๐๔) ตระหนักว่า ปัจเจกชนจะนาเอาวัฒนธรรมติดตัวมาด้วย และเมื่อ
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พวกเขามีปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับกลุ่มวัฒนธรรมอื่น จะนาไปสู่การตีความความเป็นชาติพันธุ์ของ
พวกเขา
อย่างไรก็ตาม การที่ชาวไทใหญ่มีสถานะเป็นเพียงคนไร้รัฐ ถูกเรียกว่าเป็นแรงงานต่างด้าว
ซึ่งหมายถึงการไม่มีสถานะพลเมืองในสังคมไทยนั้น ภายใต้สภาวะดังกล่าว การศึกษาครั้งนี้พบว่า ชาว
ไทใหญ่พยายามดิ้นรนต่อสู้เพื่อสร้างตัวตนที่มีคุณค่าในสังคมที่ตนอาศัยอยู่ เริ่มด้วยการสร้างพื้นที่ทาง
วัฒนธรรมของพวกเขาขึ้นมาเอง โดยพวกเขาเป็นผู้เล่นเพื่อช่วงชิงการสร้างความหมายใหม่ของความ
เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีคุณค่า มีวัฒนธรรม และไม่ได้เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ ซึ่งนาไปสู่การ
ปรั บ เปลี่ ย นและสร้ างอัต ลั กษณ์ขึ้น มาใหม่ จนทาให้ พ วกเขาสามารถต่อ รองความเป็น พลเมืองที่
หลากหลายและยื ดหยุ่ นมากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ แคสเทล (Castells, ๒๐๐๔) ที่เสนอ
แนวคิดอัตลักษณ์ต่อต้าน (resistance identity) ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อการคัดค้าน บนพื้นฐานที่แตกต่าง
ของสถาบัน ที่มีอานาจเหนื อกว่า นาไปสู่การร่วมกลุ่ มต่อต้าน เช่นเดียวกับที่ฟูโ กต์กล่ าวว่า ที่ใดมี
วาทกรรมหลั กที่นั่ น ย่ อมมีว าทกรรมต่อต้าน ดังนั้นเมื่อคนอื่ นสร้างอัตลั กษณ์ความเป็นไทใหญ่ได้
คนไทใหญ่ย่อมมีการสร้างอัตลักษณ์ต่อต้านขึ้นมาได้เช่นกัน
ประเด็ น สุ ด ท้ า ย ปฏิ บั ติ ก ารเครื อ ข่ า ยทางวั ฒ นธรรมข้ า มพรมแดนรั ฐ ชาติ ที่ ก ล่ า วมา
นอกจากจะเป็น กุศโลบายสาคัญที่มีส่ วนในการธ ารงอัตลักษณ์ทางศาสนาของชาวไตที่ไม่ได้อยู่ใน
ประเทศของตนเองได้ อย่ า งแข็ งแรงและคงความโดดเด่ น แล้ ว ในทางกลั บกั น ความสั มพั น ธ์ข้ า ม
พรมแดนยังทาหน้าที่ผลิตซ้าความเป็นสมาชิกทางสังคมในแบบข้ามรัฐข้ามชาติ ก่อให้เกิด “เครือข่าย
ญาติธรรมข้ามพรมแดน” และ “เครือข่ายชาติพันธุ์ข้ามพรมแดน” ที่สามารถขยายออกไปได้อย่าง
กว้างขวางด้วยการเชื่อมต่อระหว่างท้องถิ่นกับท้องถิ่น (local-local connections) ผ่านเครือข่าย
ความเป็นเครือญาติ และเพื่อนบ้านข้ามพรมแดน
๕.๓ ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
จากการศึกษาพบว่า ปฏิบัติการของเครือข่ายทางวัฒ นธรรมข้ามพรมแดนรัฐชาติ หรือ
กิจกรรมที่ผู้คนชายแดนพยายามพัฒนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในงานวิจัยนี้
สอดคล้องกับการนิยามความหมายของคาว่า “การทูตภาคประชาชน” (เสาวภา พรสิริพงษ์, ๒๕๕๖:
๑๐๖-๑๐๗) ที่กล่าวถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านผ่านการให้
ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน
ต่อประชาชน โดยดึงเอาภาคประชาชน ภาควิชาการ ภาคธุรกิจ และองค์กรพัฒนาเอกชน เข้ามาสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ โดยผ่านประชาชนของประเทศเหล่านั้น
Robert (๒๐๐๖, เพิง่ อ้าง: ๑๐๖) เน้นว่านโยบายต่างประเทศที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
(population-centric foreign affairs) ซึ่งถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลาง ดังนั้นในยุคที่เทคโนโลยี
การสื่อสารมีความก้าวหน้าและการอพยพเคลื่อนย้ายของประชากรมีมากขึ้น การดาเนินนโยบาย
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ต่างประเทศสาหรับโลกยุคนี้ จึงไม่ใช่ภาครัฐเท่านั้นที่มีบทบาท แต่ภาคประชาชนมีความสาคัญไม่ยิ่ง
หย่อนกว่ากัน
ดังนี้ในกระแสโลกาภิวัตน์ที่อานาจทุน เทคโนโลยีการสื่อสาร และบริโภคนิยมได้ทาให้เกิด
สภาวะข้ามพรมและพ้นความเป็นชาติ ขณะที่ความคิดเรื่องความมั่นคง และพรมแดนยังคงดารงอยู่
ประเทศไทยในฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียน ควรนาการฑูตภาคประชาชนมาเป็นส่วนหนึ่งในการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ด้วยการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้คนที่อยู่ในพื้นที่
ชายแดนให้เข้ามามีส่วนในการสร้างความสัมพันธ์ในมิติวัฒนธรรมหรืออัตลักษณ์ที่ผู้คนทั้งสองฝั่ งมี
ร่วมกัน นับเป็นแนวทางการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่สอดรับกับหลักการความร่วมมือ
อาเซียน ด้านความร่วมมือในด้านสังคมและวัฒนธรรม
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มณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีน
๒๕๕๑ รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาทางชาติพันธุ์วรรณาชุมชนชาติพันธุ์ภายใต้
กระแสการพัฒนาภูมิภาคลุ่มน้าโขง: กรณีศึกษา ชุมชนลาหู่ในลุ่มแม่น้าโขง
ตอนบน
๒๕๕๓ รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน และจัดพิมพ์
หนังสือ ระบบการศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน. เชียงราย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย (ผู้แต่งร่วม) มาณพ ภาษิตวิไลธรรม, ธัญญลักษณ์ แซ่เลี้ยว
และสมบัติ บุญคาเยือง.
๒๕๕๗ รายงานวิจัยเรื่อง การสารวจเส้นทางขนส่งสินค้า รูปแบบสินค้า และการ
เคลื่ อ นย้ า ยผู้ ค น ตามเส้ น ทางขนส่ งสิ นค้ า ระหว่า งไทยจี น งบประมาณ
สนั บ สนุ น จากสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย
ประจาปี ๒๕๕๖
๒๕๕๗ รายงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์แขวง
หลวงน้าทา ประเทศสปป.ลาว เพื่อเชื่อมโยงกับจังหวัดเชียงราย ประเทศ
ไ ท ย The development of creative community-based tourism
between Luang Namtha, Lao, PDR. and Chiangrai, Thailand ภายใต้
แผนงานวิจัย การพัฒนากลไกการจัดการท่องเที่ยวระดับชุมชนในพื้นที่
เชียงราย-เชียงตุง-หลวงน้าทา เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน
งบประมาณสนั บ สนุ น จากส านั ก งานคณะกรรมการการวิ จั ย แห่ ง ชาติ
ประจาปี ๒๕๕๖
๒๕๕๘ รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาภูมิปัญญาและศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้านชาติพันธุ์ในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ และ
สปป.ลาว A Study on Wisdoms and potential in Culture Tourism

๑๐๘

Management of Ethnic groups in Thailand – Myanmar and Lao
Border Area งบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม ประจาปี ๒๕๕๘
๒๕๕๙ โครงการวิจัยเรื่อง เครือข่ายทางสังคมวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษขายแดน อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย งบประมาณ
สนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติประจาปี ๒๕๕๙
(อยู่ระหว่างดาเนินการวิจัย)
๒.๖.๒ งานวิจัย (ภาษาจีน)
๒๕๕๒ รายงานวิจัย และจัดพิมพ์หนังสือ สถานภาพและสภาพทั่วไปของการใช้
ภาษาอาข่าในพื้นที่ตาบลวาวี อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ประเทศ
ไทย ร่ ว มกับ Central University for Nationalities,Beijing และYuxi
Normal University,Yunnan,China,P.R และจั ด พิ ม พ์ ห นั ง สื อ The
Status Quo and Evolution of Language Use of the Akha People
at Vavee Sub-district of Maesuai District, Chiang Rai Province,
Thailand. China Social Sciences Press,Beijing
๒๕๕๒ รายงานวิจัย และจัดพิมพ์ห นังสื อ The Studies on Akha Language.
China Social Sciences Press, Beijing. (Collaborative Research
Project between Minzu University of China, Beijing P.R. China,
Yuxi Normal University, Yunnan. P.R. China and Chiangrai
Rajabhat University, Thailand.
๒๕๕๓ รายงานวิจัย และจัดพิมพ์หนังสือเรื่อง สถานภาพและพัฒนาการการใช้
ภาษาของชาวลาหู่ ในจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ Minzu University of
China,Beijing, Yunanan Nationalities University and Yuxi Normal
University,Yunnan,China,P.R และจัดพิมพ์หนังสือ The Status Quo
and Evolution of Language Use of the Lahu People in
Chiangrai, Thailand
๒๕๕๓ รายงานวิจัย และจัดพิมพ์หนังสือ เรื่อง สถานภาพและพัฒนาการการใช้
ภาษาของชาวลาหู่ ใ นอ าเภอหลานชาง เมื อ งซื อ เหมา สาธารณรั ฐ
ประชาชนจี น Minzu University of China, Beijing P.R. China, Yuxi
Normal University, Yunnan Nationalities University, Yunnan.
P.R.China และจัดพิมพ์หนังสือเรื่อง The Status Quo and Evolution
of Language Use of the Lahu People at Lancang Lahu
Autonomous County,Puer City,Yunnan Province, P.R. China,
The Commercial Press.

๑๐๙

๒๕๕๔ รายงานวิจัย และจัดพิมพ์หนังสือเรื่อง สถานภาพและพัฒนาการการใช้
ภาษาของชาวกามุในอาเภอเมืองล้า เขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสอง
ปันนามณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับ Minzu University
of China, Beijing and Yunnan Nationalities University,Yunnan,
P.R.China และจัด พิ มพ์ ห นัง สื อ The Status Quo and Evolution of
Language Use of the Kammu People in Mengla District,
XishuangbannaDai Autonomous Prefecture, Yunnan Province,
P.R. China, The Commercial Press.。
๒๕๕๔ รายงานวิจัย และจัดพิมพ์หนังสือเรื่อง สถานภาพและพัฒนาการการใช้
ภาษาของชาวกามุในอาเภอหลวงน้าทา แขวงหลวงน้าทา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย ประชาชนลาว ร่ ว มกั บ Minzu University of China ,
Beijing, Yunnan Nationalities University,Yunnan, P.R.China and
LuangNamtha Teacher College,Lao,PDR. และจัดพิมพ์หนังสือ The
Kammu People and Language
in LuangNamtha,Lao PDR.
China Social Sciences Press, Beijing.
๒๕๕๕ รายงานวิจัย และจัดพิมพ์หนังสือเรื่อง สถานภาพและพัฒนาการการใช้
ภาษาของชาวเมี่ ย นในภาคเหนื อ ของประเทศไทย ร่ ว มกั บ Minzu
University of China, Beijing P.R.China และจัดพิมพ์หนังสือ The IuMien People and Language in Northern Thailand. China Social
Sciences Press, Beijing.
๒ ๕ ๕ ๖ The Reference Grammar of Thailand Mien Language. China
Social Sciences Press, Beijing. (Ph.D. Thesis and the
Collaborative Research Project in ๙ ๘ ๕ Project of Minzu
University of China, Beijing P.R. China
๒.๖.๓ บทความ (ภาษาไทย)
๒๕๔๙ นาเสนอบทความวิชาการเรื่อง พิธีกรรม กับการผลิตซ้าอุดมการณ์ชาย
เป็นใหญ่ในสังคม วัฒนธรรมชายขอบ: กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์อิ้วเมี่ยน
(เย้า) ในประเทศไทย ในเวทีประชุมวิชาการนานาชาติด้านวัฒนธรรมชน
ชาติเย้า ณ เมืองเหลียนโจว มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ระหว่างวันที่ ๕-๙ ธันวาคม ๒๕๔๙
๒๕๖๐ บทความวิช าการตีพิ ม พ์ ใ นวารสารสั ง คมศาสตร์ วิ ช าการ ส านั ก วิ ช า
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ เรื่อง ทุน
ทางสังคมวัฒนธรรมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของชุ ม ชนชาติ พั น ธุ์ ใ นแขวงหลวงน้ าทา สปป.ลาว Social and
tcultural capitals for managing cultural tourisms of ethnic’s
community in LuangNamtha Province, Lao PDR.

๑๑๐

๒.๖.๔ บทความ (ภาษาอังกฤษ)
๒๕๕๐ นาเสนอบทความวิชาการเรื่อง ๒๕๕๐ Thai-China Free Tread Area :
A Case Study of a Vegetable’s Farm for Exportation in Yunnan
Province, P.R. China. ในรูปแบบของโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการ
ครั้งที่ ๓ ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศสังคมนิยมเวียดนาม
๒.๖.๕ บทความ (ภาษาจีน)
๒๕๕๒ นาเสนอบทความวิชาการเรื่อง บทแนะนาเบื้องต้นเกี่ยวกับชาวเมี่ยนใน
ประเทศไทย ในเวทีประชุมวิชาการของสมาคมชนชาติเย้าแห่งมณฑล
กว่างสี ณ เมืองหนานหนิง มณฑลปกครองตนเองชนชาติจ้ว งกว่างสี
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ระหว่ า งวั น ที่ ๒๕-๒๘ สิ ง หาคม ๒๕๕๒
บทความตี พิ ม พ์ เ รื่ อ ง Introduction on social development IuMien People in Thialand. HongKong Development Press,
Hongkong,P.R.China.
๒๕๕๔ นาเสนอบทความวิชาการในเวทีประชุมวิชาการนานาชาติสองภาษาครั้ง
ที่ ๘ ณ เมืองยวี่ซี มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่อง The
Status
Quo and Evolution of BiloLanguage Use of the IuMien People: The Case Studies of Phalailuang Village,
Chiangrai,Thailand. China Social Sciences Press, Beijing.
๒๕๕๔ บทความวิชาการตีพิมพ์วารสารฟ้าเหนือ ปี ๕๔ ฉบับที่ ๑ เรื่อง The
Mien Vowel length: inherent or newborn. Journal of
Humanlities, Chiangrai Rajabhat University. Thailand.
๒๕๕๕ บทความวิชาการตีพิมพ์ในหนังสือรวมบทความวิชาการของสมาคมชน
ชาติเย้าแห่งมณฑลกว่างสี ปีที่ ๒๐๑๒ ฉบับที่ ๘ เรื่อง The Quantifier
Word of Thailand Mien Language. Guangxi Renmin Press,
Guangxi, P.R.China.
๒๕๕๕ บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสาร Minzu Tribune ปีที่ ๒๐๑๒ ฉบับที่
๔ เรื่อง Research on Language Use of Cross-national Iu-Mien
(Yao) Family: A Case Study of Four Generations of Liu Family
in Thailand and America. Minzu Tribune. P.R.China.
๒๕๕๘ บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Minzu University of
China ปีที่๒๐๑๕ ฉบับที่ ๕ เรื่อง The Structure of Characteristics
of Long and Short Vowels in the Mien Language of Chiangrai
of Thailand----A Comparison with the Mien Language of China.

๑๑๑

๒๕๕๙ บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Sino-Tibetan
Linguistics ปีที่๒๐๑๖ ฉบับที่ ๙ เรื่อง A Brief Introduction to the
Mien Language Spoken in Chiangrai Thailand
๓.

ประวัตินักวิจัย
๓.๑ ชื่อ - นามสกุล
๓.๒
๓.๓
๓.๔

๓.๕
๓.๖
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๕๗๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ต่อ ๑๖๑๔
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E-mail cies๒๕๕๖@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
PhD. Candidat (การศึกษาและพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
บทความและผลงานวิจัย
๓.๖.๑ ผลงานวิจัย
๒๕๔๕ คนภูเขาในป่าเต็งรัง : ชะตาชีวิตผู้ถูกอพยพบ้านวังใหม่ (บ้านผาช่อ) ตาบล
ร่องเคาะ อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง
๒๕๔๖ การสารวจสถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ของ
กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเขาในจังหวัดเชียงราย
๒๕๕๐ การศึกษาทางชาติพันธุ์วรรณาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของชุมชนคนชาย
ขอบ กรณีศึกษาลาหู่และไท-ยวนบ้านป่า จังหวัดเชียงราย
๒๕๕๑ การศึกษาทางชาติพันธุ์วรรณาชุมชนชาติพันธุ์ภายใต้กระแสการพัฒนา
ภูมิภาคลุ่มน้าโขง:กรณี ศึกษาชุมชนลาหู่ในลุ่มแม่น้าโขงตอนบน
๒๕๕๓ รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน และจัดพิมพ์
หนังสือ ระบบการศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน. เชียงราย มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เชี ย งราย (ผู้ แ ต่ ง ร่ ว ม) มาณพ ภาษิ ต วิ ไ ลธรรม,ธั ญ ญลั ก ษณ์
แซ่เลี้ยว และสมบัติ บุญคาเยือง. ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๒๕๕๓ วิจัยร่วมในโครงการวิจัยเรื่อง สถานภาพและพัฒนาการการใช้ภาษาของ
ชาวลาหู่ ในจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย ร่วมกับ Minzu University
of China,Beijing,Yunanan Nationalities University แ ล ะ Yuxi

๑๑๒

Normal University,Yunnan,China,P.R และจั ด พิ ม พ์ ห นั ง สื อ The
Status Quo and Evolution of Language Use of the Lahu People
in Chiangrai, Thailand. ทุ น วิ จั ย ร่ ว ม Minzu University of China
และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๒๕๕๔ ทีมวิจัยร่วมในโครงการวิจัยเรื่อง สถานภาพและพัฒนาการการใช้ภาษา
ของชาวก ามุ ใ นอ าเภอหลวงน้ าทา แขวงหลวงน้ าทา สาธารณรั ฐ
ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว ร่ ว มกั บ Minzu University of China ,
Beijing, Yunnan Nationalities University,Yunnan, P.R.China and
LuangNamtha Teacher College,Lao,PDR. แ ล ะ จั ด พิ ม พ์ ห นั ง สื อ
The Kammu People and Language in LuangNamtha, Lao PDR.
China Social Sciences Press, Beijing. ทุนวิจัยร่วม Minzu University
of China และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๒๕๕๕ ทีมวิจัยร่วมในโครงการวิจัยเรื่อง สถานภาพและพัฒนาการการใช้ภาษา
ของชาวเมี่ยนในภาคเหนือของประเทศไทย ร่วมกับ Minzu University
of China, Beijing P.R.China แ ล ะ จั ด พิ ม พ์ ห นั ง สื อ The Iu-Mien
People and Language in Northern Thailand. China Social
Sciences Press, Beijing. ทุ น วิ จั ย ร่ ว ม Minzu University of China
และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๒๕๕๙ นักวิจัยโครงการวิจัย “การศึกษาภูมิปัญญาและศักยภาพในการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้านชาติพันธุ์ในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียน
และสปป.ลาว งบประมาณวิ จั ย กรมส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรม ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๘
๒๕๖๐ ปรึกษา โครงการวิจัย “เครือข่ายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย” ชื่อแผนงาน
วิจัย สังคมพหุวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย งบประมาณสานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ ๒๕๖๐
๓.๖.๒ บทความภาษาไทย
๒๕๔๐–๒๕๔๒ “นั ก คิ ด ท้ อ งถิ่ น : กรณี ศึ ก ษา พ่ อ หลวงจอนิ โอ่ โ ดเชา สนั บ
สนับสนุนโดยกองทุนสนับสนุนการวิจัย
๒๕๔๐ “ปั ญ หาการนิ ย ามความหมายต่ อ ป่ า และการอ้ า งสิ ท ธิ์ เ หนื อ พื้ น ที่ :
การศึ ก ษากรณี ช าวลาหู่ ” , วิ ท ยานิ พ นธ์ ศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (การ
พัฒนาสังคม) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒๕๔๑ “การพัฒนาที่สูงและการอนุรักษ์ธรรมชาติในภาคเหนือของประเทศไทย:
การนิยามความหมายของป่า อานาจ และความจริงของใคร ? ใน วารสาร

๑๑๓

สังคมศาสตร์ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑(กรกฎาคม-ธันวาคม) คณะสงคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒๕๔๔ “สิทธิชุมชนล้านนา: หลักจารีตประเพณีและสิทธิหน้าหมู่ ” ใน วารสาร
ไทยศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน
๒๕๔๕ “คนบ้านป่า: สิทธิในชีวิต และสิทธิทางวัฒนธรรม” บทความนาเสนอ
การประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ ๑ เรื่อง “คนมองคน นานา
ชีวิตในกระแสการเปลี่ยนแปลง” ระหว่างวันที่ ๒๗–๒๙ มีนาคม ๒๕๔๔
ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
๒๕๖๐ บทความวิ ช าการตี พิ มพ์ ใ นวารสารสั งคมศาสตร์ วิ ช าการ ส านั ก วิ ช า
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ เรื่อง การ
ปฏิรูปชนบทและวิสาหกิจตาบลหมู่บ้านของจีน ในทศวรรษ ๑๙๘๐ (
(อยู่ระหว่างดาเนินการตีพิมพ์
๓.๖.๓ บทความภาษาอังกฤษ
๒ ๕ ๔ ๐ “The Problem of Forest Resource Management : A Study of
Signification” the paper presentation on Ethnic Communities
in Changing Environment, A Collaborative Research and
Capacity Development Project between the Institute of
Ethnology, the National Center for Social Sciences and
Humanities, Vietnam and the Center for Ethnic Studies and
Development, Chiang Mai University, Thailand, Chiang Mai,
Thailand, February ๒๒-๒๖, ๑๙๙๗
๒๕๔๑ “Highland Development and Nature Conservation in Northern
Thailand : Meaning of Forest, Whose Power and Realities of
Whom?”, The paper presentation on Vietnamese – Thai
Collaborative workshop on Ethnic Communities in Changing
Environment, Chiang Mai, Thailand, December ๙-๑๕, ๑๙๙๘
๒ ๕ ๔ ๓ “The Lahu Symbolic Universe and Reconstruction of Ethnic
Identity” The paper presentation on “Inter-Ethnic Relation in
the Making of Mainland Southeast Asia and Southwestern
China” Chiang Rai, Thailand, March ๒๓-๒๔, ๒๐๐๑
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