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การวิจั ย เรื่อ ง การธ ารงอั ต ลั กษณ์ ท างวัฒ นธรรมล้ านนาของชาวไทยวน เมื อ งเมีย วดี
ประเทศสาธารณรั ฐแห่ งสหภาพเมีย นมา มี วัตถุ ป ระสงค์ ๒ ประการ ได้แ ก่ ศึก ษาอัต ลัก ษณ์ ทาง
วัฒนธรรมล้านนาของชาวไทยวน เมืองเมียวดี ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และศึกษาการ
ปรับเปลี่ยนและธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาของชาวไทยวน เมืองเมียวดี ประเทศสาธารณรัฐ
แห่ง สหภาพเมีย นมา การวิจัยครั้งนี้เป็น การวิจั ยเชิ งคุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดยศึก ษา
ข้อมูลจากเอกสารและการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบสังเกตการณ์ สัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ม
ผลการวิจัยพบว่า
ชาวไทยวนหรือชาวล้านนาตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ในเมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง มีบรรพบุรุษ
อพยพมาจากภาคเหนื อ ของประเทศไทยทั้ ง ก่ อ นและหลั ง ที่ พ ม่ า ตกเป็ น อาณานิ ค มของอั ง กฤษ
ส่วนใหญ่สมัครใจอพยพเข้ามาค้าขายและรับจ้างทาไม้สัก แต่บางส่วนถูกแรงบีบคั้นทาให้หลบหนีมา
ตั้งถิ่นฐาน คือกลุ่มที่หนีการจัดเก็บภาษี ๔ บาท และหนีภาวะความแห้งแล้ง ภายหลังเมื่ออังกฤษได้
ครอบครองพม่าสาเร็จได้ขยายดิน แดนจากเทือ กเขาตะนาวศรีมาเป็น ร่องลึกแม่ น้าเมย เมื่อ พ.ศ.
๒๔๑๑ ทาให้ชาวไทยวนกลายเป็นพลเมืองของพม่าโดยปริยาย
เมื่อชาวไทยวนตั้งถิ่นฐานอยู่ในท่ามกลางกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ทาให้ไ ด้รับผลกระทบเพราะ
ถูก มองเป็ น อื่ น เนื่ อ งจากอยู่ ในรัฐ กะเหรี่ ยงในการปกครองของพม่ า จึ ง ได้ รั บ การปฏิ บั ติ อ ย่า งไม่
เท่ าเที ย มด้ว ยอคติ ท างวัฒ นธรรม โดยถู ก ทหารพม่ าและทหารกะเหรี่ ยงเกณฑ์ ไ ปเป็ น ลูก หาบใน
สงคราม การรุกชิงพื้นที่ทากิน และรัฐบาลพม่าไม่ได้รับรองสถานภาพความเป็นชาติพันธุ์ไทยวนไว้ใน
สหภาพพม่ า ชาวไทยวนจึ ง ตอบโต้ ช าติ พั น ธุ์ ที่ มี อ านาจทางการเมื อ งและเศรษฐกิ จ ดั ง กล่ า ว
ด้วยการแสดงอัต ลัก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรมล้ านนาเพื่ อ ยืน หยั ดในความเป็ นตั วตนที่ มีอ ารยธรรมและ
เรียกร้องสิทธิความเป็นพลเมืองที่ไม่ถูกเลือกปฏิ บัติเพราะอคติทางวัฒนธรรม โดยหยิบยกอัตลักษณ์
ทางวั ฒ นธรรมล้ า นนามาช่ ว งชิ ง พื้ น ที่ เพื่ อ แสดงตั ว ตนอย่ า งต่ อ เนื่ อ งทั้ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ชุ ม ชน
พระพุทธศาสนาและคติความเชื่อ ประเพณีพิธีกรรม ภาษาและวรรณกรรม อาหาร และการแต่งกาย
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ภายหลังสังคมมีการเปลี่ยนแปลง ทาให้ชาวไทยวนได้ปรับเปลี่ยนและธารงอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมล้านนา โดยมีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง วิธีการปรับเปลี่ยน
และธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาของชาวไทยวน ได้แก่ การประกอบสร้าง การปรับปรน และ
การผลิตซ้า
การสังเคราะห์ความรู้พบว่า การธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนามีความสาคัญ ต่อ
ชาวไทยวนในการแสดงตัวตนและจาแนกตัวตนที่แตกต่างจากชาติพันธุ์ อีกทั้งยังสร้างความรู้สึกร่วมใน
กลุ่มชาวไทยวน ผลลัพธ์จากการปรับเปลี่ยนและธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาทาให้อัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมล้านนาดารงอยู่อย่างมีคุณค่า โครงสร้างผู้นาชุมชนไทยวนที่เข้มแข็งเอื้อต่อการธารง
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนา และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาเป็นทุนทางวัฒ นธรรมที่มีทั้ง
คุณค่าและมูลค่าต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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Abstract
The research entitled ‘Lanna Culture Identities Preservaton of Tai
Yuan in Myawaddy, Republic of the Union of Myanmar’ is of two objectives: 1) to
explore the cultural identities of Tai Yuan of Myawaddy and 2) to investigate an
adaptation and cultural identities preservation of Tai Yuan of Myawaddy in the
Republic of the Union of Myanmar. The study was conducted by the qualitative
research method based on documents, field data collection with observation,
interviews and group discussion. The results are as follows.
Tai Yuan or Lanna people settled down in Myawaddy City and their
ancestors were from the provinces of northern Thailand, settlers lived in this area
both before and after Myanmar was colonized by the British. Most of them
voluntarily emigrate to trade and hire teak wood. But some settlers were forced to
escape. The group escaped because of a collecting 4 baht income taxt, and the
drought situation. After the British occupied Myanmar successfully expanded the land
from the Ta-Nao-Sri Mountains to a trench of the River Moei in 1868, the Tai Yuan
people became the citizens of Myanmar automatically.
Since Tai Yuan people having settled down their villages among the ethnic
groups. They were faced by being discriminated as another. Because of locating in
Karen State, they were unequally treated by the cultural prejudice from Burmese
and Karen soldiers as the porter in the war. The Burmese regime does not
recognized status of Tai Yuan ethnicity in Myanmar. The Tai Yuan resumed their
ethnic and political power by displaying their Lanna cultural identity in order to
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stand up for civilized identity and claim rights of citizenship. The cultural identity of
Lanna has been scattered throughout the area to show their identity throughout the
community such as Buddhism, Ritualism, Language, Literature food and dress.
By the force of the social change, the Tai Yuan have to changed and
preserved their cultural identity, with both external and internal factors that played
important roles of the change. The way to change and preserve their Lanna cultural
identity is to consist in the creation, adjustment and reproduction.
The result of the synthesis of knowledge indicates that the preservation
of Lanna cultural identities is important to Tai Yuan in identifying their identities and
also in keeping their differentiation from the other ethnic groups. It also creates a
sense of unity among Tai Yuans. Thereby, it makes a valuable existence of Lanna
cultural identities. In addition, the structure of firm community leaders guarantees
the maintenance of Lanna cultural identity. And lastly, the Lanna cultural identity is
a cultural capital having effected both value and price for the development of
quality of life.

จ

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการวิจัยฉบับนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม ประจาปี ๒๕๖๐ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ช่วยศาสตราจารย์พลับพลึง คงชนะ และ
อาจารย์ ดร. สุรศักดิ์ จานงสาร ที่กรุณ ารับ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิ ประจาโครงการวิจัย โดยให้
ข้ อ เสนอแนะอั น เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การปรั บ ปรุ ง งานวิ จั ย ให้ ส มบู ร ณ์ จึ ง ขอขอบคุ ณ กรมส่ ง เสริ ม
วัฒนธรรมและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่านมา ณ โอกาสนี้
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด้ รั บ ความอนุ เคราะห์ จ ากพระครู สุ น ทรสั ง ฆพิ นิ ต , ดร. และ
รองศาสตราจารย์ ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล ที่กรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย โดยให้
คาแนะนาอันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงงานวิจัยให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงขอขอบคุณทั้ง ๒ ท่าน
เป็นอย่างยิ่ง
ขอขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ที่ให้
โอกาสแก่ผู้วิจัยได้ทาโครงการเสนอขอทุนอุดหนุนต่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจนได้รับทุนอุดหนุน และ
เปิดโอกาสให้ได้ศึกษาวิจัยอย่างเต็มที่จนงานวิจัยแล้วเสร็จสมบูรณ์
การศึกษาวิจัยในพื้นที่เมืองเมียวดีได้รับความอนุเคราะห์จากฝ่ายคณะสงฆ์ และคณะผู้นา
ชุมชนตลอดจนถึงประชาชนชาวไทยวนทุกหมู่บ้านในเมืองเมียวดีเป็นอย่างดี โดยเฉพาะครูบาบุญโซ่น
สุมโน เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลย์ ครูบาแมว ขนฺติธโร เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง บ้านห้วยส้าน ได้จัดที่พัก
และให้บริการรถรับส่งด้วยดีเสมอมา กลุ่มสตรีแม่บ้านวัดป่าเลไลย์ได้จัด อาหารบริการตลอดเวลาใน
การลงพื้นที่ นายสมยศ ปันทา กานันบ้านห้วยส้าน ได้ให้ความอนุเคราะห์ติดต่อประสานงานกับผู้นา
ชุมชนและผู้รู้ในชุมชนแต่ละหมู่บ้านในการให้สัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม นอกจากนั้นยังมีนายราพัน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ บ้านห้วยส้าน นายแวว ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแม่แปบ นายเอ็ก ประธานชุมชนไทยวน
บ้ านห้ ว ยส้ าน นายตานวิ น นายอู โฮ ตลอดจนถึ ง นายสุ วิน ประธานกลุ่ ม หนุ่ ม สาวบ้ า นห้ ว ยส้ า น
ที่อานวยความสะดวกในการเดินทางและจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ต่างๆ
ผู้วิจัยขอขอบคุณคณะสงฆ์ ผู้นาชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มหนุ่มสาว ตลอดจนถึงผู้รู้ใน
ชุมชนไทยวนทุกหมู่บ้านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์อานวยความสะดวกและให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์และ
สนทนากลุ่ม จนทาให้งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จตามวัตถุประสงค์
คุณ ค่าของงานวิจัยฉบับ นี้ ขอมอบเป็นวิทยาทานให้แก่ผู้สนใจและชุมชนไทยวนในการ
พัฒนาฐานข้อมูลทางวัฒนธรรมล้านนาเพื่อการศึกษาและเผยแพร่ให้ เป็นอัตลักษณ์ของชาวไทยวน
เมืองเมียวดี สืบไป
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๓.๑ วิธีการดาเนินงานการวิจัย
๓.๒ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

๒๓
๒๓
๒๔

ช

๓.๓ การตรวจสอบข้อมูล
๓.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล
๓.๕ การนาเสนอและสรุปผลการวิจัย

๒๕
๒๕
๒๕

บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
๔.๑ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาของชาวไทยวน
๔.๑.๑ เมืองเมียวดีเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
๔.๑.๒ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาของชาวไทยวน
๔.๑.๒.๑ ประวัติศาสตร์ชุมชน
๔.๑.๒.๒ พระพุทธศาสนาและคติความเชื่อ
๔.๑.๒.๓ ประเพณีพิธีกรรม
๔.๑.๒.๔ ภาษาและวรรณกรรม
๔.๑.๒.๕ อาหาร
๔.๑.๒.๖ การแต่งกาย
๔.๒ ปัจจัยที่มีต่อการปรับเปลี่ยนและธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนา
ของชาวไทยวน เมืองเมียวดี
๔.๓ การปรับเปลี่ยนและธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาของชาวไทยวน
เมืองเมียวดี
๔.๔ การสังเคราะห์ความรู้และเสนอชุดความรู้ในการธารงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมล้านนาที่เหมาะสมกับชุมชนไทยวน เมืองเมียวดี

๒๖
๒๗
๒๗
๒๙
๓๒
๖๓
๘๑
๑๐๔
๑๑๔
๑๑๘

บทที่ ๕ สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก.
สาเนาหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้นาชุมชนไทยวน เมืองเมียวดี
ภาคผนวก ข.
๑. รายชื่อผู้สัมภาษณ์ทั่วไป
๒. รายชื่อผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม
๓. รายชื่อผู้เข้าร่วมเวทีคืนความรู้สู่ชุมชน

๑๙๒
๒๐๕
๒๐๙
๒๑๐

๑๒๑
๑๒๗
๑๘๔

๒๑๓

ซ

ภาคผนวก ค.
๑. บันทึกประวัติบ้านห้วยส้านอักษรธรรมล้านนาของนายเอ็ก
ประธานชุมชนไทยวนบ้านห้วยส้าน ปริวรรตเป็นภาษาไทยกลาง
สานวนล้านนา
๒. บทวรรณกรรมขับขานของชาวไทยวน เมืองเมียวดี
ในงานปอยฟื้นฟูประเพณีชาวไท ถอดความจากเครื่องบันทึกเสียง

๒๒๒

ภาคผนวก ง.
๒๓๒
๑. ภาพลงพื้นที่สารวจและจัดเก็บข้อมูลในชุมชนไทยวน เมืองเมียวดี
๒. ภาพสนทนากลุ่มในชุมชนไทยวน เมืองเมียวดี
๓. ภาพการจัดเวทีคืนความรู้สู่ชุมชน ณ ศาลาร่วมใจ บ้านห้วยส้าน เมืองเมียวดี
๔. ภาพปอยฟื้นฟูประเพณีชาวไท บ้านห้วยส้าน เมืองเมียวดี
ประวัติผู้วิจัย

๒๔๔

ฌ

สารบัญภาพ
ภาพ

หน้า

ภาพที่ ๑ จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดบัวสถาน บ้านห้วยส้าน แสดงเหตุการณ์ชาวไทยวน
วิ่งหลบหนีภัยสงคราม
๓๑
ภาพที่ ๒ จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดศรีบุญเรือง รูปพระโพธิสัตว์สวมว่อม ถือไม้เท้า
และสวมรองเท้า
๖๖
ภาพที่ ๓ จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดบัวสถาน รูปพระโพธิสัตว์สวมว่อมและห้อยลูกประคา
๖๖
ภาพที่ ๔ การสักยันต์หมึกดาของชาวไทยวนทั้งด้านหน้าและหลังของร่างกาย
๗๗
ภาพที่ ๕ เครื่องสักการบูชาสาหรับรับขุนสังขานต์ของชาวไทยวน
๘๕
ภาพที่ ๖ ลูกหลานชาวไทยวนอาบน้าให้ปู่ย่าตายายเสร็จแล้วประกอบพิธีดาหัวปีใหม่เมือง
๘๖
ภาพที่ ๗ ขบวนแห่สลากภัตปราสาทจาลอง
๙๐
ภาพที่ ๘ ขบวนแห่ก๋วยสลากภัตแบบชะลอมไม้ไผ่
๙๐
ภาพที่ ๙ เส้นสลากภัตที่นามารวมกันก่อนจัดถวายพระสงฆ์
๙๐
ภาพที่ ๑๐ ชาวไทยวนเตรียมถวายสลากภัต
๙๐
ภาพที่ ๑๑ ชาวไทยวนตามหาเส้นสลากภัตของตนจากพระสงฆ์พร้อมกับรับพร
๙๐
ภาพที่ ๑๒ พระสงฆ์ให้พรเจ้าภาพสลากโชค
๙๐
ภาพที่ ๑๓ ประเพณีทานหลัวหิงไฟพระเจ้า วัดป่าเลไลย์ บ้านห้วยส้าน
๙๒
ภาพที่ ๑๔ ประเพณีทานข้าวใหม่ของชาวไทยวน มีทั้งข้าวเปลือก ข้าวสาร และข้าวหลาม
๙๓
ภาพที่ ๑๕ ชาวไทยวนทานข้าวใหม่อุทิศไปหาบรรพชนผู้ล่วงลับ
๙๓
ภาพที่ ๑๖ พิธีทานขัวเพื่อเยียวยาผู้ป่วยของชาวไทยวน บ้านแม่แปบ
๙๙
ภาพที่ ๑๗ การจัดพิธีศพในป่าช้า บ้านห้วยส้าน
๑๐๒
ภาพที่ ๑๘ พิธีทานเฮือนเย็น บ้านห้วยส้าน
๑๐๓
ภาพที่ ๑๙ สมุดบันทึกของพระครูธรรมรัตนโพธิ (เขียน) อดีตเจ้าคณะอาเภอเมืองน่าน
และอดีตเจ้าอาวาสวัดสวนหอม อาเภอเมือง จังหวัดน่าน
๑๐๘
ภาพที่ ๒๐ คัมภีร์ใบลานจารด้วยอักษรธรรมล้านนา วัดศรีบุญเรือง บ้านห้วยส้าน
๑๐๙
ภาพที่ ๒๑ พับสาตารายันต์เขียนด้วยอักษรธรรมล้านนา วัดป่าเลไลย์ บ้านห้วยส้าน
๑๐๙
ภาพที่ ๒๒ สมุดฝรั่งตาราพิธีกรรมเขียนด้วยอักษรธรรมล้านนา วัดป่าเลไลย์
๑๑๐
ภาพที่ ๒๓ ป้ายเจตนาอุทิศในวัดแม่แปบ เขียนด้วยอักษรไทยกลาง
๑๑๐
ภาพที่ ๒๔ ป้ายหมู่บ้านห้วยมะนาวที่เขียนด้วยอักษรหลิชอแวะ (ไก่เขี่ย) และอักษรหลิวา
ควบคู่กัน ข้อความว่า รัฐกะเหรี่ยง เมืองเมียวดี หมู่บ้านปะเนาะแกละ (ห้วยมะนาว) ๑๑๒

ญ

ภาพที่ ๒๕ น้าพริกคั่ว
ภาพที่ ๒๖ แตงกวากับขนุนอ่อนสาหรับจิ้มน้าพริก
ภาพที่ ๒๗ คั่วผักเฮือด
ภาพที่ ๒๘ คั่วถั่วฝักยาว
ภาพที่ ๒๙ ส้ากุ้ง
ภาพที่ ๓๐ สารับอาหาร
ภาพที่ ๓๑ รูปแบบการแต่งกายของชาวไทยวนในชีวิตประจาวันที่มีลักษณะผสม
ภาพที่ ๓๒ รูปแบบการแต่งกายด้วยชุดไทใหญ่ของเยาวชนชาวไทยวนพร้อมป้าย
อักษรธรรมล้านนาในงานปอยฟื้นฟูประเพณีชาวไท ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
(ตรงกับวันชาติของชาติพันธุ์ไทใหญ่)
ภาพที่ ๓๓ เสาใจบ้าน บ้านหนองห้า เมืองเมียวดี
ภาพที่ ๓๔ เสาใจบ้าน บ้านห้วยส้าน เมืองเมียวดี
ภาพที่ ๓๕ การเชิญแขกผู้มีเกียรติวางผ้าบังสุกุล
ภาพที่ ๓๖ พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล
ภาพที่ ๓๗ เวทีคืนความรู้สู่ชุมชนเสนอแนวทางการสร้างแบบเรียนอักษรธรรมล้านนา
โดยกลุ่มผู้นาและพระสงฆ์
ภาพที่ ๓๘ ร่างแบบเรียนอักษรธรรมล้านนาที่ผู้รู้ในชุมชนจัดทาเพื่อเสนอเป็นหลักสูตร
การสอนในโรงเรียน
ภาพที่ ๓๙ การจัดประกวดคัดลายมืออักษรธรรมล้านนาในงานปอยฟื้นฟูประเพณีชาวไท
พ.ศ. ๒๕๖๐
ภาพที่ ๔๐ การสอนอักษรธรรมล้านนาในช่วงเปิดภาคเรียน ณ ศาลาร่วมใจ บ้านห้วยส้าน

๑๑๗
๑๑๗
๑๑๗
๑๑๗
๑๑๗
๑๑๗
๑๑๙

๑๑๙
๑๓๓
๑๓๓
๑๕๘
๑๕๘
๑๗๒
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๓

ฎ

สารบัญตาราง
ตาราง
ตารางที่ ๑ แสดงข้อมูลการตั้งชุมชนไทยวน เมืองเมียวดี และเมืองกอว์กะเรท
สารวจเมื่อ เมษายน-พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ตารางที่ ๒ แสดงตัวอย่างนามสกุลและแหล่งอพยพของชาวล้านนาในอาเภอแม่สอด
จังหวัดตาก
ตารางที่ ๓ แสดงนามสกุลและแหล่งอพยพของชาวไทยวน บ้านห้วยส้าน เมืองเมียวดี
ตารางที่ ๔ คณะศรัทธาที่ให้การอุปถัมภ์วัดในชุมชนบ้านห้วยส้าน
ตารางที่ ๕ แสดงระบบความเชื่อเรื่องผีในชุมชนไทยวน เมืองเมียวดี
ตารางที่ ๖ ตารางแสดงการเปรียบเทียบการนับเดือนทางจันทรคติของไทยภาคกลางกับล้านนา
และไทยวน เมืองเมียวดี
ตารางที่ ๗ แสดงประเพณี ๑๒ เดือน ชาวไทยวน เมืองเมียวดี

หน้า

๔๕
๕๔
๕๕
๖๙
๗๓
๘๒
๘๓

ฏ

สารบัญแผนภูมิ
แผนภูมิ
แผนภูมิที่ ๑ แสดงช่วงเวลาเหตุการณ์สาคัญระหว่างพม่า ล้านนา และสยาม
แผนภูมิที่ ๒ แสดงโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ไทยวนหมวดอุโบสถบ้านห้วยส้าน
แผนภูมิที่ ๓ แสดงการผลิตซ้าด้านประวัติศาสตร์ชุมชน
แผนภูมิที่ ๔ แสดงการผลิตซ้าด้านพิธีเลี้ยงผี
แผนภูมิที่ ๕ แสดงการผลิตซ้าด้านประเพณีตั้งธรรมหลวง
แผนภูมิที่ ๖ แสดงความเป็นสังคมพหุภาษาของชุมชนไทยวน เมืองเมียวดี
แผนภูมิที่ ๗ แสดงการผลิตซ้าด้านอักษรธรรมล้านนา
แผนภูมิที่ ๘ แสดงการผลิตซ้าด้านอาหารประเภทข้าวหลาม
แผนภูมิที่ ๙ แสดงการผลิตซ้าด้านรูปแบบการแต่งกาย
แผนภูมิที่ ๑๐ แสดงผลการสังเคราะห์ความรู้และเสนอชุดความรู้ในการธารงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมล้านนาที่เหมาะสมกับชุมชนไทยวน เมืองเมียวดี

หน้า
๔๓
๖๘
๑๔๑
๑๕๕
๑๖๒
๑๖๖
๑๗๔
๑๗๘
๑๘๓
๑๙๑

ฐ

สารบัญแผนที่
แผนที่

หน้า

แผนที่ ๑ แสดงเขตแดนพม่า-ไทย
แผนที่ ๒ แสดงที่ตั้งชุมชนไทยวน ในเมืองเมียวดี (Myawaddy) เมืองกอว์กะเรท (Kawkareit)
และเมืองจาอินเซกจี (Kyain-Seikgyi) รัฐกะเหรี่ยง ประเทศพม่า
แผนที่ ๓ แสดงที่ตั้งชุมชนไทยวน เมืองเมียวดี
แผนที่ ๔ แสดงที่ตั้งชุมชนไทยวน เมืองกอว์กะเรท
แผนที่ ๕ แสดงที่ตั้งชุมชนไทยวน เมืองจาอินเซกจี

๔๔
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒

บทที่ ๑
บทนา
๑.๑ ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (ต่อไปจะใช้คาว่า ประเทศพม่า) เป็นหนึ่ งใน
ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน ลาดับที่ ๙ โดยได้เข้าร่วม
เป็นสมาชิกเมื่อวัน ที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ (สานั กความสัมพัน ธ์ต่างประเทศ, ๒๕๕๔ : ๓)
นับเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องและมีพรมแดนติดกับประเทศไทยยาวประมาณ
๒,๔๐๑ กิโลเมตร
เมือ งเมีย วดี (Myawaddy) เป็ น เมื องชายแดนด้านตะวันออกของประเทศสาธารณรั ฐ
แห่ง สหภาพเมียนมา เขตรัฐกะเหรี่ยง มีอาณาเขตติดกับอาเภอแม่สอด จัง หวัดตาก ชายแดนด้าน
ตะวันตกของประเทศไทย โดยมีแม่น้าเมยเป็นเขตกั้นแดนและมีสะพานมิตรภาพไทย-พม่า เชื่อมการ
คมนาคมระหว่าง ๒ ประเทศ นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นมา รัฐบาลพม่าและรัฐบาลไทยได้จัดตั้ง
ให้เมืองเมียวดี -แม่สอด (ครอบคลุมทั้ง อาเภอแม่สอด อาเภอพบพระ และอาเภอแม่ระมาด จัง หวัด
ตาก) เป็ น เขตเศรษฐกิ จพิ เศษ โดยเฉพาะเมือ งเมีย วดี เป็ น เมื อ งหลัก ของประเทศพม่า ที่ เชื่ อมโยง
การขนส่งและกระจายสินค้ากับประเทศไทยในโครงข่ายเส้นทางเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก
(East-West Economic Corridor: EWEC) ผ่านอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไปประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว จนถึงท่าเรือดานัง ประเทศเวียดนาม จึงทาให้เศรษฐกิจในเมืองเมียวดี แม่สอดมีความเจริญก้าวหน้าปีละหลายหมื่นล้านบาท นอกจากนั้นเมืองเมียวดียังมีแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจหลายแห่ง โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่บนเส้นทางการคมนาคมไปสู่เมือง
สาคัญต่างๆ ของประเทศพม่า เช่น เมืองย่างกุ้ง (Yangon) เมืองผะอัน (Hpa-an) เมืองเมาะละแหม่ง
(Mawlamyaine) เมืองทวาย (Dawei) เป็นต้น
ห่างจากสะพานมิตรภาพไทย-พม่า ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนเมียวดี-แม่สอด มาทางทิศตะวันตก
และทิ ศ ใต้ ข องเมื อ งเมี ย วดี มี ชุ ม ชนชาวไทยวนหรื อ ชาวล้ า นนาอาศั ย กระจายอยู่ ห ลายหมู่ บ้ า น
ซึ่งมีบรรพบุรุษอพยพมาจากล้านนาหรือจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย
ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ศึกษาบริบทของชุมชนในเบื้องต้น ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุที่คน
ไทยวนตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่ว่าแต่เดิมพื้นที่เมืองเมียวดีเป็นเขตพื้นที่ชายแดนของล้านนามาก่อนที่จะผนวก
ดินแดนเป็ นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสยามหรือ ประเทศไทยปัจจุบัน ในช่วงนั้น ได้มี คนไทยวนหรือ
ชาวล้านนาบางส่วนได้อพยพมาค้าขายและรับจ้างทางานแล้วลงหลักปักฐานทามาหากินหลายช่วงอายุ
คน สมัยนั้นใช้เทือกเขาตะนาวศรีเป็นเขตกั้นแดนระหว่างพม่ากับไทย ภายหลังได้เกิดสงครามจากการ
ล่ า อาณานิ ค มของชาติ ต ะวั น ตก ประเทศพม่ า ได้ ต กเป็ น เมื อ งขึ้ น ของประเทศอั ง กฤษในช่ ว ง
สงครามโลกครั้งที่ ๒ ส่งผลให้มีการขยายเขตกั้นแดนจากเทือกเขาตะนาวศรีมาเป็นแม่น้าเมย จึงทาให้
บริเวณแห่งนี้ตกเป็นเขตปกครองของพม่า ชาวไทยวนบางส่วนไม่อพยพกลับเข้าไปในเขตประเทศไทย
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เนื่องจากได้ตั้งถิ่นฐานและมีครอบครัวอย่างมั่นคงแล้ว จึงทาให้ชาวไทยวนที่นี่เป็นประชากรของพม่า
ไปโดยปริยาย ต่อมาพื้นที่แห่งนี้รัฐบาลพม่าได้จัดตั้งให้เป็นเมืองการค้าชายแดน จึงมีความเคลื่อนไหว
ทางชาติพั นธุ์ที่หลากหลายทั้งชาวพม่า ชาวกะเหรี่ยง ชาวต่องสู้ ชาวไทใหญ่ และอื่นๆ เข้ามาอาศัย
และค้าขายในเขตชายแดนระหว่างเมืองเมียวดี-อาเภอแม่สอด จึงทาให้เมืองเมียวดีกลายเป็นเมืองใหญ่
มีผู้คนมากมายหลากหลายชาติพันธุ์และเป็นเมืองเศรษฐกิจชายแดนที่สาคัญ
ปัจจุบันชาวไทยวนยัง ตั้งถิ่นฐานและดารงชีวิตตามวิถีล้านนา เช่น การสื่อสารด้วยภาษา
พูดสาเนียงล้านนา การใช้ภาษาเขียนด้วยอักษรธรรมล้านนา การขับขานแบบล้านนา การประกอบ
ประเพณีพิธีกรรมแบบล้านนา การสร้างศิลปกรรมแบบล้านนา เป็นต้น โดยมีวัดและพระสงฆ์เป็น
ศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของชุมชน ทุกวันที่ ๖-๗ กุมภาพันธ์ของทุกปี ชาวไทยวนจะจัดงานปอย
ฟื้นฟูประเพณีชาวไท ณ โรงเรียนบ้านห้วยส้าน โดยมีชาวไทยวนทุกหมู่บ้านร่วมกันจัดและเชิญ ชวน
ชาวพม่า ชาวกะเหรี่ยง และกลุ่ มชาติ พัน ธุ์อื่น ๆ เข้าร่วมกิจกรรมด้ว ย ส่ว นลูก หลานชาวไทยวนที่
ออกไปทางานต่างถิ่นทั้งในเมืองต่างๆ ของพม่าและประเทศไทย ตลอดจนถึงญาติพี่น้องที่อพยพเข้ามา
อยู่ในฝั่งประเทศไทยก็กลับไปร่วมกิจกรรมอยู่เสมอ นอกจากนั้นยังมีหน่วยงาน/องค์กรและประชาชน
ชาวจั งหวัดตากบางส่วนได้ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ท าให้ชาวไทยวนได้พ บปะสัง สรรค์ ซึ่ง กัน และกั น
แสดงให้เห็นถึงสัมพันธภาพของชาวไทยวนที่มีต่อชาติพันธุ์ต่างๆ ในเมืองเมียวดี และชาวล้านนาในฝั่ง
ประเทศไทยที่ยังมีสายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมล้านนาร่วมกัน
ผู้ วิจั ย สั ง เกตเห็ น ปั ญ หาในการธ ารงอั ต ลั ก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรมล้ า นนาของชาวไทยวน
เมืองเมียวดี ในท่ามกลางชาติพันธุ์และวัฒ นธรรมที่หลากหลาย ได้แก่ วัฒ นธรรมพม่า วัฒนธรรม
กะเหรี่ยง วัฒนธรรมไทใหญ่ ตลอดจนถึงวัฒนธรรมชาติพันธุ์อื่นๆ และวัฒนธรรมตะวันตก ทาให้เกิด
การปะทะสังสรรค์ระหว่างวัฒนธรรมล้านนาของชาวไทยวนกับวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ที่มีอิทธิพลกว่า
ด้านหนึ่งชาวไทยวนก็พยายามธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนไว้ เช่น การจัดกิจกรรมปอยฟื้นฟู
ประเพณี ไทยวนประจ าปี การจั ด กิ จกรรมการเรี ยนการสอนอั กษรธรรมล้ านนา การจั ด งานบุ ญ
ประเพณีแบบล้านนา เป็นต้น แต่อีกด้านหนึ่งก็ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ให้สอดคล้องกลมกลืน
กับ กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ที่ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ด้ ว ย เช่น การแต่ ง กาย การท าอาหาร การสื่ อ สาร การวาดภาพ
จิตรกรรมฝาผนังในวิหาร เป็นต้น แต่สิ่งสาคัญ ที่ส่งผลต่อการแสดงตัวตนคือ การไม่ได้รับการยอมรับ
สถานะความเป็นชาติพันธุ์ไทยวนในสหภาพพม่า จึงต้องปรับปรนชาติพันธุ์ไทยวนเข้ากับกลุ่มชาติพันธุ์
ไทใหญ่ แทน เพื่อรักษาพื้นที่ ในการแสดงอัตลัก ษณ์ ของตน ดังจะเห็ นได้จากการจัดงานปอยฟื้น ฟู
ประเพณีชาวไทประจาปี ชาวไทยวนมักแต่งกายแบบไทใหญ่ ใช้ ธงชาติไทใหญ่ควบคู่กับธงชาติพม่า
แม้ชาวไทยวนจะไม่ได้การรับรองสถานะความเป็นชาติพันธุ์ไทยวน แต่ก็ไม่มีปัญ หาในการปกครอง
เนื่องจากชาวไทยวนเป็นผู้รักความสงบ มีจิตใจโอบอ้อมอารีย์ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ดังจะเห็นได้
จากตัวแทนของรัฐบาลพม่าในเมืองเมียวดี ผู้นาชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ผู้นาชาติพันธุ์ไทใหญ่ มักเข้าร่วม
กิจกรรมปอยฟื้นฟูประเพณีชาวไทเป็นประจาทุกปี และชาวไทยวนที่มีความรู้ความสามารถหลายคนก็
ได้รับคัดเลือกทางานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในเมืองเมียวดี
จากปรากฏการณ์ ดั งกล่ าว จึ ง เป็ น ที่ ม าของค าถามการวิ จัย และน ามาสู่ ก ารแสวงหา
คาตอบของผู้วิจัยต่อการธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาของชาวไทยวน เมืองเมียวดี เพื่ออธิบาย
ถึ ง การปรั บ เปลี่ ย นและธ ารงอั ต ลั ก ษณ์ ข องชาวไทยวนในท่ า มกลางชาติ พั น ธุ์ แ ละวั ฒ นธรรม
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ที่ห ลากหลาย และร่วมเป็ นส่ว นหนึ่ง ในการสื บค้ นความรู้อัน เป็ นอั ตลัก ษณ์ ท างวัฒ นธรรมล้านนา
เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเผยแพร่และส่งเสริมการธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาให้คงอยู่ เป็นที่
รู้จักแพร่หลายของสังคมภายนอกมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดช่องว่าง ความหวาดระแวง และนาไปสู่การ
พัฒ นาชุมชนไทยวนให้ เป็น แหล่งท่องเที่ ยวเชิ งวัฒ นธรรมอี กแห่ งหนึ่ง ในกลุ่ มประเทศอาเซียนที่ มี
ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมกับประเทศไทย
การศึกษาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาของชุมชนไทยวน เมืองเมียวดี ยังไม่มี
ใครศึกษาและเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักมาก่อน จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจศึกษา อันจะทาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
ในด้านวิชาการต่อไป
๑.๒ วัตถุประสงค์
๑.๒.๑ เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒ นธรรมล้านนาของชาวไทยวน เมืองเมียวดี ประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
๑.๒.๒ เพื่อศึกษาการปรับเปลี่ยนและการธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนา
ของชาวไทยวน เมืองเมียวดี ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
๑.๓ คาถามหลักในการวิจัย
ชาวไทยวน เมืองเมีย วดี ประเทศสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมา ได้ป รับเปลี่ยนและ
ธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาอย่างไร ในท่ามกลางชาติพันธุ์ที่หลากหลายและสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลง

๔

๑.๔ กรอบแนวความคิดของการวิจัย
อัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมล้านนา
ของชาวไทยวน
เมืองเมียวดี

แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม
การปรับเปลี่ยนและ
ธารงอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมล้านนา
ของชาวไทยวน
เมืองเมียวดี

ปัจจัยที่มีต่อการปรับเปลี่ยน
และธารงอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมล้านนา

อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ล้านนาของชาวไทยวน
เมืองเมียวดี
๑. ประวัติศาสตร์ชุมชน
๒. พระพุทธศาสนา
และคติความเชื่อ
๓. ประเพณีพิธีกรรม
๔. ภาษาและวรรณกรรม
๕. อาหาร
๖. การแต่งกาย

การปรับเปลี่ยนและธารงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมล้านนา
การประกอบสร้าง

การสังเคราะห์ความรู้และเสนอชุดความรู้ในการธารงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมล้านนาที่เหมาะสมกับชุมชนไทยวน เมืองเมียวดี
เพื่อส่งเสริมให้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาคงอยู่สืบไป

การปรับปรน
การผลิตซ้า

๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะ
อัตลักษณ์ หมายถึง สิ่งที่แสดงถึงความเป็นตัวตนและลักษณะเฉพาะกลุ่มของชาวไทยวน
เมืองเมียวดี ประเทศพม่า เป็นสิ่งที่ชาวไทยวนได้ยอมรับและปฏิบัติร่วมกันมา
การธ ารงอั ต ลั ก ษณ์ ท างวัฒ นธรรมล้ า นนา หมายถึ ง การที่ ช าวไทยวน เมื อ งเมี ย วดี
ประเทศพม่า จัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรมล้านนา โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันและคงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมล้านนาให้ดารงคงอยู่เป็นอัตลักษณ์ของชาวไทยวนสืบไป
การปรับ เปลี่ยนอัตลั กษณ์ ท างวั ฒ นธรรม หมายถึง การที่ชุ มชนไทยวน เมืองเมีย วดี
ประเทศพม่า ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์และความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทาให้มี
การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาเพื่อให้การดารงชีวิตมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
สังคมโดยรอบ

๕

การธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม หมายถึง กระบวนการธารงอัตลักษณ์ทางวัฒ นธรรม
ของชาวไทยวน เมืองเมียวดี ประเทศพม่า เพื่อแสดงตัวตนของชาวไทยวนที่มีวัฒนธรรมเฉพาะตน
อัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรมล้านนา หมายถึง การแสดงตัวตนด้วยวิถีทางวัฒนธรรมแบบ
ล้านนาที่มีลักษณะเฉพาะของชาวไทยวน เมืองเมียวดี ประเทศพม่า ในด้านต่างๆ เช่น ประวัติศาสตร์
คติความเชื่อ ประเพณีพิธีกรรม การแต่งกาย อาหาร เป็นต้น
ไทยวน เมืองเมียวดี หมายถึง กลุ่มชาติพันธุ์ไทยวนหรือชาวล้านนาที่มีบรรพบุรุษมาจาก
ภาคเหนือของประเทศไทยแล้วตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ในเมืองเมียวดี ประเทศพม่า
๑.๖ ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยภายในขอบเขตการวิจัยดังนี้
๑.๖.๑ ขอบเขตด้านพื้นที่
พื้นที่ที่ผู้วิจัยใช้ศึกษาคือชุมชนไทยวน เมืองเมียวดี ประเทศพม่า จานวน ๑๑ หมู่บ้าน
ประกอบด้วย บ้านห้วยส้าน บ้านแม่แปบ บ้ านปางกาน บ้านแม่กะใน บ้านหนองห้า บ้านผาซอง
บ้านสวนอ้อย บ้านไร่ บ้านล้อง บ้านทุ่งบ้านท่า (ชาวไทยวนออกเสียงว่า บ้านโต้งบ้านต้า) และบ้าน
เหย่แล โดยใช้พื้นที่บ้านห้วยส้านและบ้านแม่แปบเป็นพื้นที่หลักในการศึกษา เนื่องจากเป็นชุมชนใหญ่
มีประชากรชาวไทยวนหนาแน่น ส่วนพื้นที่อื่นจะใช้เป็นพื้นที่ประกอบในการศึกษา
๑.๖.๒ ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มประชากรที่ใช้ศึกษาครั้งนี้แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่
๑. กลุ่มประชากรที่สัมภาษณ์แบบสุ่มตัวอย่าง
ประชากรกลุ่ม นี้ เป็ น ปราชญ์ ชุม ชนที่ มีค วามรู้ ความสามารถ และมีบ ทบาทในชุ มชน
จานวน ๗๑ คน ใช้วิธีสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างและไม่เป็นพิธีการ
๒. กลุ่มประชากรที่ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key-Informants)
ประชากรกลุ่มนี้ ผู้วิจัยจัดกิจกรรมสนทนากลุ่มแบบเป็นพิธีการ โดยคัดเลือกตัวแทนเป็น
ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key-Informants) ในการสนทนา ๕ กลุ่ม ได้แก่
๑) กลุ่มสตรีแม่บ้านชาวไทยวน บ้านห้วยส้าน จานวน ๗ คน เนื่องจากกลุ่มสตรีแม่บ้านมี
บทบาทในการจั ด กิ จ กรรมทางวั ฒ นธรรมล้ า นนาทั้ ง งานบุ ญ ประเพณี ท างพระพุ ท ธศาสนาและ
งานทั่วไปในชุมชน เช่น การทาอาหาร ทาเครื่องประกอบพิธีกรรม การขับขานแบบท้องถิ่น เป็นต้น
๒) กลุ่ มหนุ่ มสาวชาวไทยวน บ้ านห้ว ยส้าน จ านวน ๑๙ คน เนื่ องจากกลุ่ มหนุ่ มสาว
ชาวไทยวนได้รับการจัดตั้งขึ้น เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของชุมชนไทยวน จึงทาให้มีบทบาทใน
การสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนา เช่น การเป็นกรรมการจัดงานปอยฟื้นฟูประเพณีไทยวน
การจัดงานกีฬาสัมพันธ์ การช่วยเหลือกิจกรรมงานบุญประเพณี เป็นต้น
๓) กลุ่มผู้นาชุมชนชาวไทยวน บ้านห้วยส้าน ประกอบด้วย กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้สูงอายุ
ประธานชุมชนไทยวน แก่ บ่าว แก่สาว มั คนายก หมื่น วัด ล่ ามวัด จ านวน ๑๘ คน เนื่อ งจากเป็ น
ปราชญ์ ชุมชนและเป็นแกนนาสาคัญ ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนการธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ล้านนาในชุมชน

๖

๔) กลุ่มผู้นาชุมชนชาวไทยวน บ้านแม่แปบ ประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้สูงอายุ ประธานแก่
บ่าว แก่สาว มัคนายก หมื่นวัด ล่ามวัด จานวน ๗ คน เนื่องจากเป็นปราชญ์ ชุมชนและเป็นแกนนา
สาคัญที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนการธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาในชุมชน
๕) กลุ่มผู้นาชุมชนชาวไทยวน บ้านเหย่แล เมืองจาอินเซกจี จานวน ๕ คน เนื่องจากเป็น
ปราชญ์ชุมชนมีบทบาทในการขับเคลื่อนการธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาในชุมชน
๑.๖.๓ ขอบเขตด้านเนื้อหา
ผู้วิจัยกาหนดขอบเขตเนื้อหาด้านอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเป็นประเด็นใน
การศึกษา ๖ ด้าน ได้แก่ ๑. ประวัติศาสตร์ชุมชน ๒. พระพุทธศาสนาและคติความเชื่อ ๓. ประเพณี
พิธีกรรม ๔. ภาษาและวรรณกรรม ๕. อาหาร ๖. การแต่งกาย
๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับ
๑.๗.๑ ได้ทราบข้อมูลอันเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาของชาวไทยวน เมืองเมียวดี
สามารถจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลในการศึกษาและเผยแพร่ให้กับชาวไทยวนในโอกาสต่อไป
๑.๗.๒ ได้ ท ราบวิ ธี ก ารปรั บ เปลี่ ย นและธ ารงอั ต ลั ก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรมล้ า นนาของ
ชาวไทยวน เมืองเมียวดี อันเป็นองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาตาม
ชายขอบ
๑.๗.๓ ชุ ม ชนไทยวน เมื อ งเมี ย วดี ได้ ชุ ด ความรู้แ ละแนวทางในการปรั บ เปลี่ ย นและ
ธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาที่เหมาะสมในท่ามกลางชาติพันธุ์ที่แตกต่างและสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้น่าสนใจ เพิ่มรายได้ให้กับ
ครอบครัว และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่ม ชาติพันธุ์อื่น ตลอดจนถึงนักท่องเที่ยวและผู้สนใจ
ทั่วไป
๑.๗.๔ ประเทศพม่ามีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองเมียวดี สาหรับพัฒนาธุรกิจ
การท่องเที่ยวตามแนวชายขอบทางทิศตะวันออกที่มีอาณาเขตติดกับประเทศไทย สามารถร่วมกัน
กาหนดนโยบายการพั ฒ นาเขตเศรษฐกิจพิ เศษเมียวดี -แม่สอด ให้ คลอบคลุม ทั้ง การท่อ งเที่ยวเชิ ง
วัฒนธรรม การขนส่งสินค้า และการค้าขายตามชายขอบของทั้ง ๒ ประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๗.๕ ประเทศไทยมีองค์ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมตามแนวชายขอบ
ระหว่างชาวไทยวน เมืองเมียวดี ประเทศพม่า กับชาวล้านนาในภาคเหนือของประเทศไทย สามารถใช้
ประกอบในการกาหนดนโยบายต่อ การพั ฒ นาความสัม พั น ธ์ ที่ เหมาะสมในฐานะประเทศสมาชิ ก
ประชาคมอาเซียน
๑.๗.๕ ประชาชนชาวไทยและชาวพม่า มีความรู้ ความเข้าใจ และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมร่วมกัน นาไปสู่ประชาคมแห่งสังคม
เอื้ออาทรตามความมุ่งหวังเสาหลัก (pillars) ที่ ๓ คือประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Asean
Socio-Cultural Community : ASCC)

บทที่ ๒
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การวิจั ย เรื่อ ง การธ ารงอั ต ลั กษณ์ ท างวัฒ นธรรมล้ านนาของชาวไทยวน เมื อ งเมีย วดี
ประเทศสาธารณรั ฐแห่ งสหภาพเมี ย นมา ผู้ วิ จั ย ได้ ท บทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ อั ต ลั ก ษณ์
ทางวัฒนธรรมและงานวิจัยเกี่ยวกับการธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม เพื่อนามาใช้เป็น กรอบแนวคิด
และแนวทางในการวิจัย โดยมีเนื้อหาดังนี้
๒.๑ แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
๒.๒ แนวคิดเรื่องการธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
๒.๓ แนวคิดการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรม (Cultural Change)
๒.๔ แนวคิดการผลิตซ้าทางวัฒนธรรม
๒.๕ งานวิจัยเกี่ยวกับการธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
๒.๑ แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ประสิ ทธิ์ ลีป รีช า (๒๕๔๗ : ๓๒-๓๓) กล่าวถึง ความหมายและลัก ษณะของอั ตลัก ษณ์
โดยสรุปว่า Identity มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า Identitas แต่เดิมใช้ Idem แปลว่า เหมือนกัน
ความหมายของอัต ลักษณ์ ตามภาษาอัง กฤษ มี ความหมาย ๒ นัย คือ ความเหมือ นและความเป็ น
ลั ก ษณะเฉพาะที่ แ ตกต่ า งออกไปซึ่ ง เป็ น การตี ค วามหมายบนพื้ น ฐานของความสั ม พั น ธ์ แ ละ
การเปรียบเทียบระหว่างคนหรือสิ่งของใน ๒ มุมมอง คือความคล้ายคลึงและความแตกต่าง อัตลักษณ์
ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของมันเองหรือกาเนิดมาพร้อมกับคนหรือสิ่งของ แต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นและ
มีพลวัตอยู่ตลอดเวลาโดยกระบวนการทางสังคม ครั้นเมื่อตกผลึกแล้วอาจมีความคงที่และปรับเปลี่ยน
ไปตามบริบททางสังคม อัตลักษณ์เป็นเรื่องของความเข้าใจและการรับรู้ว่าเราเป็นใครและคนอื่นเป็น
ใคร เป็นการกอปรขึ้นและดารงอยู่ว่า เรารับรู้เกี่ยวกับตัวเราอย่างไร คนอื่นรับรู้ตัวเราอย่างไร โดยมี
กระบวนการทางสังคมในการสร้างและสืบทอดอัตลักษณ์ ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับบริบทของความสัมพันธ์
ทางสังคมที่มีต่อคนหรือกลุ่มอื่นๆ ด้วย ลักษณะของอัตลักษณ์ แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือ อัตลักษณ์
ระดับปัจเจก (Individual Identity) และอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่ม (Collective Identity) อัตลักษณ์
ระดั บ ปั จ เจกแสดงให้ เ ห็ น ว่ า บุ ค คลหนึ่ ง อาจมี ห ลายอั ต ลั ก ษณ์ ที่ บ่ ง บอกตั ว ตนข องบุ ค คลนั้ น ๆ
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ส่วนอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่มทาให้การอยู่ร่วมกันเกิดความสงบสุข ไม่สามารถแยกออกจากการกระทา
และละทิ้งสถานภาพของปัจเจกในกลุ่มได้
สุเทพ สุนทรเภสัช (๒๕๔๘ : ๘-๓๔) กล่าวถึงความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์หรือชาติพัน ธุ์
สัมพันธ์ (Ethnicity) ในทางสังคมวิทยาว่ากลุ่มชาติพันธุ์และชาติพันธุ์สัมพันธ์เป็นความจริงทางสังคม
วิทยา (Sociological Realities) ที่มีตัวตนหรือเป็นรูปธรรม ในชีวิตของปุถุชนหรือประสบการณ์ของ
กลุ่มหรือจะถือว่าเป็นอัตลักษณ์ที่ไม่ได้นิยามไว้อย่างชัดเจน หรือที่ไม่ ได้อยู่ในช่วงเวลาที่มีความสาคัญ
ที่ควรจะเข้าใจในฐานะเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นทางสังคม (Socially Constructed) แทนที่จะถือว่าเป็นสิ่ง
ที่มีลักษณะล้าลึกและมีความเป็นจริง
ความสมดุลระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์กับความแตกต่างทางวัฒนธรรม อาจเปรียบเทียบได้ว่า
กลุ่มชาติพันธุ์เหมือนกับซองจดหมายซึ่งภายในบรรจุความแตกต่างทางวัฒนธรรมไว้ แต่แนวคิดของ
เฟรดริค บาร์ธ (สุ เทพ สุ นทรเภสัช , ๒๕๔๘ : ๓๔) ให้ ความสาคัญ กั บพรมแดนของกลุ่ ม (Group
Boundary) มากกว่าเนื้อหาที่อยู่ภายในของวัฒนธรรมที่อยู่ภายใน (Cultural ConTent) ซึ่งเป็นข้อ
โต้แย้งที่มีลักษณะตรงกันข้ามกับความคิดเกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม เป็นแนวโน้มความคิด
ไปในทางที่จะจาแนกประเภทกลุ่มชาติพันธุ์ ส่วนแนวคิดเกี่ยวกับพรมแดนของกลุ่ม แสดงถึงความคิด
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ (Relational Concept) ของกลุ่มชาติพันธุ์ การเน้นความสาคัญเรื่องพรมแดน
ของบาร์ธ ไม่ได้ปฏิเสธความสาคัญของความแตกต่างด้านวัฒนธรรมในตัวของมันเอง การที่กลุ่มปฏิบัติ
ตามขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างหนึ่ง ยอมรับเครื่องแต่ง กายแบบหนึ่ง และภาษาพูดของตัวเอง
สิ่ ง เหล่ า นี้ จ าเป็ น ต้ อ งศึ ก ษาท าความเข้ า ใจ เพราะเป็ น อั ต ลั ก ษณ์ แ ละเป็ น สิ่ ง ที่ ท าให้ ก ลุ่ ม ชนหรื อ
ชาติพันธุ์ได้รับการยอมรับ ส่ วนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัฒนธรรมแต่ละอย่าง เช่น ภาษา เครื่องแต่งกาย
เป็ น ต้ น อาจถู ก ใช้ เป็ น สิ่ ง แบ่ งพรมแดน แต่ ไ ม่ ไ ด้ ห มายความว่า กลุ่ ม ชนนั้ น ไม่ ให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ
วัฒนธรรมนั้นๆ แต่ให้ความสาคัญตามที่ตนคุ้นเคย ในสังคมที่มีความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์และ
วัฒนธรรม การดารงรักษาอัตลักษณ์ของกลุ่มหรือชาติพันธุ์จึงมีความสาคัญต่อสมาชิกของกลุ่มเพื่อการ
ดารงของกลุ่มในสังคมที่หลากหลาย
การศึกษาอัตลักษณ์ (Identity) เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies)
ในขณะที่สไตร์เกอร์ และเบิร์ก (Stryker, ๑๙๖๘; Stryker & Burke, ๒๐๐๐) กล่าวว่าอัตลักษณ์เป็น
หน่วยเล็กๆ ในการศึกษาทางสังคมวิทยาที่เชื่อมโยงเรื่องของทัศนคติที่มีต่อตัวตนหรือเอกลักษณ์เป็น
ความสัมพันธ์ในเชิงบทบาทหน้าที่และพฤติกรรมอันเกิดจากบทบาทของบุคคล
ทั้งนี้นักทฤษฎีอัตลักษณ์ได้ถกเถียงกันว่า ตัวตน คือการรวมตัวกันของอัตลักษณ์ ซึ่งอยู่บน
พื้นฐานของลักษณะเฉพาะของบทบาทเช่นเราตั้งคาถามตัวเองว่า ตัวฉันคือใคร คาตอบที่ได้คือฉันเป็น
พ่อ ฉันเป็นแม่ ซึ่งตัวตนเหล่านี้ก็เชื่อมโยงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะนั้นๆ
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อภิญญา เฟื่องฟูสกุล (๒๕๔๖) กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ของ แคทรีน วูดเวอร์ด
(๑๙๙๗) ว่าอัตลักษณ์มี ๒ ระดับ คืออัตลักษณ์บุคคล (Personnel Identity) และอัตลักษณ์ทางสังคม
(Social Identity) สอดคล้องกับทัศนะของธีรยุทธ บุญมี (อ้างใน ศักราช ฟ้าขาว, ๒๕๕๓ : ๙) ที่กล่าว
ว่ากลุ่ มชนในปั จจุ บัน ได้แ สดงออกทางอั ตลั กษณ์ ๒ ลัก ษณะ คือ อัต ลักษณ์ ส่วนบุ คคล (Personal
Identity) และอัตลักษณ์กลุ่ม (Collective Identity) อัตลักษณ์ ๒ ลักษณะนี้จะกระจายตัวในสังคม
แต่ละแบบและช่วงประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกัน อัตลักษณ์ส่วนบุคคลบางอย่างมีลักษณะเป็นรูปธรรม
คื อ จับ ต้ อ งได้ รู้สึ ก ได้ เช่ น รู ป ร่า งหน้ าตา เพศ สถานะ ความรู้ เป็ น ต้ น ส่ ว นอั ต ลั ก ษณ์ ก ลุ่ ม จะมี
ลักษณะร่วม โดยอาศัยสัญลักษณ์บางอย่างที่เป็นนามธรรม คนส่วนใหญ่ มักเข้าใจว่า ถ้าอยู่ในสังคม
เล็กๆ เช่น ชุ มชน หมู่บ้ าน จะมีอัต ลักษณ์ ก ลุ่มที่ ชัดเจนกว่ากลุ่ม ใหญ่ และซั บซ้ อน เช่น ความเป็ น
พลเมืองของชาติ ความเป็นส่วนหนึ่งของมนุ ษยชาติ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ถ้าเป็นกลุ่มใหญ่จะมีความ
เป็นนามธรรมมากกว่ากลุ่มเล็ก สอดคล้องกับทัศนะของ Schlesinger (๑๙๙๓ : ๖-๑๕) ว่า ในระดับ
กลุ่มหรือสังคมแต่ละแห่ง ยังมีลักษณะการร่วมกันหรืออัตลักษณ์กลุ่ม (Collective Identity) ที่ส่งผล
ให้เกิดกระบวนการสร้างสานึกร่วมกันของกลุ่ม ทาให้สมาชิกเห็นความสาคัญถึงลักษณะร่วมของกลุ่ม
จนเข้าใจว่า ตนเองแตกต่างจากกลุ่มอื่นอย่างไร ในความสานึกร่วมนั้น สามารถสร้างและปรับเปลี่ยน
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ วิ ถี ก ารด ารงชี วิ ต ได้ ดั ง นั้ น สภาพสั ง คมและวั ฒ นธรรมจึง มี บ ทบาทต่ อ การสร้ า ง
การรักษา และการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์
การแสดงออกทางอั ต ลั ก ษณ์ จ ะถู ก เลื อ กแสดงออก ดั ง ผลการศึ ก ษาของ Charles F.
Keyes (อ้างใน ธงชัย สมบูรณ์ , ๒๕๔๙) เรื่อง Ethnic Identity and Adaptation of Karen in
Thailand พบว่า อัตลักษณ์ถูกเลือกแสดงออกในบริบทต่างๆ ที่เคร่งครัดหรือจากัดวงเพื่อการดารงอยู่
ของกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเป็นลักษณะที่อยู่นอกเหนือพรมแดนชาติพันธุ์ ซึ่ง Keyes เรียกว่า คู่ตรงข้ามเชิง
โครงสร้าง (Structural Opposition) ทาให้เกิดการนิยามอัตลักษณ์ใหม่และการจัดการความสัมพันธ์
ทางสังคมใหม่ ตลอดถึงการเปลี่ยนแปลงของชาติพันธุ์ที่เรียกว่า การต่ อต้านทางชาติพันธุ์ (Ethnic
Rebellion) ด้านหนึ่งอัตลักษณ์จึงเป็นการแสดงตัวตน แต่อีกด้านหนึ่งเป็นการนิยามความหมายใหม่
เพื่อแสดงความแตกต่างของโครงสร้างในสังคมนั้นๆ กระบวนการสร้างใหม่ของอัตลักษณ์ที่มีการนิยาม
และผสมผสานนี้เรียกว่า อัตลักษณ์ใหม่ (New Identity)
Woodward (อ้างใน เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์ และจิราพร ขุนศรี, ๒๕๔๙) กล่าวถึงเงื่อนไขที่
ก่อให้เกิดการสร้างอัตลักษณ์ ดังนี้
๑. ต้องการทราบถึงแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างอัตลักษณ์ เพื่อนาไปสู่ความเข้าใจการทา
หน้าที่ของอัตลักษณ์ที่จะอธิบายถึงลักษณะสิ่งที่มีความแตกต่างกัน
๒. อัตลักษณ์จะต้องเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบสาคัญของการเป็นสมาชิกในสังคม
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๓. อัตลักษณ์มักเป็นรากฐานสิ่งที่เป็นธรรมชาติ เช่น เชื้อชาติ เครือญาติ ประวัติศาสตร์
เป็นต้น
๔. อัตลักษณ์มักนาไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ ในเชิงสัญลักษณ์
๕. อัตลักษณ์เป็นสิ่งที่ช่วยให้สังคมดารงอยู่ และเป็นเครื่องที่ใช้เป็นเงื่อนไขทางสังคมใน
การจาแนกบุคคลที่ไม่ใช่พวกเดียวกันออกไป
๖. การอยู่ร่วมกันเป็นสังคมและการใช้สัญ ลักษณ์ เป็นสิ่งที่ใช้แยกแยะลักษณะที่มีความ
แตกต่างออกไปจากกลุ่ม
๗. กระบวนการสร้างแนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ มักสัมพันธ์กั บระบบการแบ่งชนชั้นทาง
สังคม เพื่อจาแนกกลุ่มเรากลุ่มเขา
๘. การทาให้ความเห็นแตกต่างนั้นยังอยู่ในสภาวะคลุมเครือ ไม่ชัดเจน
๙. อัตลักษณ์ยังเป็นสิ่งที่ไม่มีความเป็นเอกภาพเพราะเงื่อนไขที่นามาใช้
๑๐. การที่ยังคงอธิบายให้เห็นว่า ทาไมผู้คนในสังคมยังยึดติดในอัตลักษณ์ของตน ทาไม
คนเราต้องค้นหาตาแหน่งแห่งที่ที่จะยืนหยัดต่อสู้กับวาทกรรมอันเกิดจากอัตลักษณ์ ตลอดจนถึงสังคม
และสัญลักษณ์นาไปสู่กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ ทั้งหมดนี้จึงเป็นองค์ประกอบที่จะอธิบายว่าเพราะ
เหตุใดอัตลักษณ์จึงถูกสร้างขึ้นและได้รับการสืบทอดรักษาไว้ในแต่ละสังคม
เงื่อนไขทั้ง ๑๐ ประการนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญและความจาเป็นในการสร้าง
อัตลักษณ์ของแต่ละกลุ่มเพื่อการดารงอยู่ในสังคม
อานั น ท์ กาญจนพั น ธุ์ (๒๕๔๔ : ๒๔๗) กล่ าวว่ า อั ต ลั ก ษณ์ คื อ สิ่ ง ที่ มี พ ลั ง ในการจั ด
ความสัมพันธ์ทางสังคม เป็นความพยายามในการสร้างความเชื่อ ในมิติของคุณค่า ทั้งคุณค่าตามความ
เชื่อดั้งเดิมและคุณค่าที่มีการปรับเปลี่ยนผ่านกระบวนการผลิตซ้า เพื่อตอบสนองความต้องการและ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ให้ที่กาลังเผชิญอยู่
อัตลักษณ์ จึงเป็นการแสดงตั วตนทั้งระดับปัจเจกและระดับสังคมที่ผ่านกระบวนการคิด
สร้างสรรค์และสืบทอดมาอย่างยาวนาน แม้สภาพสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปก็ยังสามารถดารงรักษาและ
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้
อั ต ลั ก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรม (Cultural Identity) หมายถึ ง ความรู้ สึ ก ของกลุ่ ม หรื อ
วัฒนธรรมร่วมของกลุ่ม หรือการที่ปัจเจกชนมีอิทธิพล หรือได้รับการยอมรับจากวัฒนธรรมของกลุ่ ม
นั้นๆ นอกจากนี้การยอมรับวัฒนธรรมของกลุ่มคนยังมีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของบรรทัดฐานทาง
สังคม (Norms) ซึ่งบุคคลต้องสามารถยอมรับความเป็นเอกลักษณ์ หรืออัต ลักษณ์เฉพาะของกลุ่มนั้น
ให้ได้ สิ่งสาคัญของการสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมจะทาให้เห็นความแตกต่างและความหลากหลาย
ทางชาติพันธุ์ ทั้งนี้ความแตกต่างดังกล่าวนั้น ควรได้รับการยอมรับมากกว่าการตาหนิหรือเกิดความ
ขัดแย้งระหว่างกลุ่มคน ที่เกิดจากความแตกต่างและการไม่ยอมรับในวัฒนธรรมเฉพาะของกลุ่มนั้นๆ
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นอกจากนี้การยอมรับในอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มจะทาให้บุคคลได้รับการยอมรับเข้าร่วมเป็น
สมาชิ ก ของกลุ่ ม ได้ ง่ า ยมากขึ้ น (http://encyclopedia.laborlawtalk.com/ Cultural_identity.
สื บ ค้ น วั น ที่ ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๐) ทั้ ง นี้ อั ต ลั ก ษณ์ ท างวัฒ นธรรมเป็ น วิถี ชี วิ ต ร่ ว มกั น ของกลุ่ ม ชนใน
สิ่ง แวดล้อมหนึ่ง ถ้าสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันในแต่ละแห่ง วัฒนธรรมชุมชนและท้ องถิ่นก็จะมีความ
หลากหลายในชุมชนและท้องถิ่น มีปัจจัยหรือ “ทุนชีวิต” ในรูปต่างๆ เช่น ทุนทางสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทุนทางสังคมหรือการอยู่ร่วมกัน ทุ นทางวัฒ นธรรม และทุ นทางศาสนธรรม
เป็ น ต้ น ทุ น เหล่ า นี้ ช่ ว ยให้ ก ารด ารงชี วิ ต เป็ น ไปได้ อ ย่ า งมี ค วามสมดุ ล (ประเวศ วะสี , ๒๕๔๕)
วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความเป็นมนุษย์ ที่ต้องการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข การอยู่ร่วมกั นนั้น
ได้มีการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ซึ่งสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ก็เพื่อให้ดารงอยู่ร่วมกันได้ ซึ่งมีความแตกต่างกัน
ออกไปตามสภาพของแต่ ล ะสั ง คม อี ก ทั้ ง แต่ ล ะสั ง คมก็ จ ะมี วั ฒ นธรรมที่ ลั ก ษณะเฉพาะตนและ
มีความแตกต่างจากสังคมอื่น ๆ เรียกว่า อัตลักษณ์ ซึ่งเป็นผลรวมของการดาเนินการหรือการกระทา
ของสังคมนั้นๆ (ธงชัย สมบูรณ์, ๒๕๔๙)
Miller และ Steinberg (อ้างใน กาญจนา แก้วเทพ, ๒๕๔๔) กล่าวว่า การที่จะเข้าใจว่า
คนๆ หนึ่ งจากวัฒ นธรรมหนึ่ง ๆ มีการรับรู้ ตีความ และแสดงออกอย่างไรนั้น เราต้องเข้าใจสิ่งที่ มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมเหล่านั้น อย่างน้อย ๔ ประการ คือ
๑. อิ ท ธิพ ลทางวั ฒ นธรรม (Cultural Influences) คื อ การมองวัฒ นธรรมในวงกว้า ง
ด้านค่านิยมและโลกทัศน์ (Worldview) ได้แก่ ค่านิยม บรรทัดฐาน และกฎระเบียบต่างๆ
๒. อิทธิพลทางสังคมวิทยา (Sociocultural Influences) เป็นการมองวัฒนธรรมในระดับ
แคบลงมา คือ การเข้าใจคนๆ นั้นเป็นกลุ่มคนกลุ่มไหนในสังคม เช่น เพศ อายุ อาชีพ ศาสนา เป็นต้น
ซึ่งคนแต่ละกลุ่มสังคมจะมีวัฒนธรรมย่อย (Sub-culture) แตกต่างกัน โดยมองรวมถึงบทบาทและ
ความสัมพันธ์ทางสังคมที่ถูกกาหนดมา และความคาดหวังต่อพฤติกรรมการแสดงออกของคนกลุ่มนั้น
อิทธิพลทางสังคมวิทยา ได้แก่ การเป็นสมาชิกกลุ่มของตน อัตลักษณ์ทางสังคมและอัตลักษณ์เฉพาะ
บุคคล ความคาดหวังในบทบาทของคนในสังคม และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคม
๓. อิทธิพลทางจิตวิทยา (Psychological Influences) การเข้าใจกระบวนการที่เกิดขึ้น
ภายในตัวบุ คคล ไม่ ว่าจะเป็น รูปแบบการคิ ด ทั ศนคติ การรับ รู้ รวมถึง กระบวนการแยกประเภท
จัด กลุ่ม ภายในความคิ ด ของบุ ค คลในแต่ล ะวัฒ นธรรม อิ ท ธิพ ลทางจิต วิท ยา เช่ น ความคิ ด แบบ
เหมารวม (Stereotype) อคติ (Prejudice) และชาติพันธุ์นิยม (Ethnocentrism) เป็นต้น
๔. อิทธิพลทางสภาพแวดล้อม (Environmental Influences) คือ การศึกษาถึงผลของ
สภาพแวดล้อมที่ มีต่อ พฤติ กรรมไม่ ว่าจะเป็นภู มิป ระเทศ ภูมิอ ากาศ สภาพห้อง สถานที่ ลักษณะ
ขนาด และประเภทองค์กร
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ฉลาดชาย รมิ ต านนท์ (http://www.soc.cmu.ac.th/~wsc/data/Identity ๒๘_๓_
๐๕.pdf. สืบค้นวันที่ ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๐) กล่าวถึงอัตลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับวงจรแห่งวัฒนธรรมโดยอ้าง
ถึง ฮอลล์ (Hall, S., ๑๙๙๗, p.๑) ว่าอัตลักษณ์ ไม่ใช่สิ่ง ที่มีอยู่ตาม “ธรรมชาติ ” หรือเกิดขึ้นลอยๆ
แต่ก่อรูปขึ้นมาภายในวัฒนธรรม ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยที่วัฒนธรรมก็เป็นสิ่งสร้างทางสังคม
(social construct) และไม่ ใช่ อ ะไรที่ ห ยุ ด นิ่ ง ตายตั ว หากแต่ เป็ น วงจรซึ่ ง มี ผู้ เรีย กว่า “วงจรแห่ ง
วัฒนธรรม” (circuit of culture) ดังนั้นอัตลักษณ์ทั้งหลายจึงถูกผลิต (produced) ขึ้นมา ถูกบริโภค
(consumed) และถู ก ควบคุ ม จั ด การ (regulated) อยู่ ใ นวั ฒ นธรรม พร้ อ มกั น นั้ น ก็ มี ก ารสร้ า ง
ความหมายต่างๆ (creating meanings) ผ่านทางระบบต่างๆ ของการสร้างภาพตัวแทน (symbolic
systems of representation) ที่เกี่ยวกับตาแหน่งแห่งที่ต่างๆ ทางอัตลักษณ์อันหลากหลายที่เราอาจ
น ามาสร้า งเป็ น อั ต ลั ก ษณ์ ข องเรา ในอี ก มุ ม มองหนึ่ ง นั ก มานุ ษ ยวิท ยาที่ ส นใจได้ อ ธิ บ ายเรื่อ งของ
อัตลักษณ์ในทางวัฒนธรรม การดารงชีวิต และการเปลี่ยนแปลง (Identity, Survival and Change)
โดยการบ่งบอกอัตลักษณ์ ทางเชื้อชาติของกลุ่มชน ซึ่ง โจเซฟ บี (Joseph B. Aceves, ๑๙๗๔ p.p.
๑๗๐ – ๑๗๑) ได้ อ ธิ บ ายค าว่ า ฮี โ ร่ ท างวั ฒ นธรรม (Culture heroes) ว่ า เป็ น เรื่ อ งที่ แ สดงถึ ง
ความสาคัญของสัญลักษณ์ประจากลุ่ม และความภาคภูมิใจประจากลุ่ม เช่น กลุ่มคนผิวดาได้ยกระดับ
ความส าคั ญ ของกลุ่ ม ชนเพื่ อ ให้ เป็ น ฮี โร่ ว่ า บุ๊ ค เกอร์ ที วอชิ ง ตั น (Booker T. Washington) และ
แมลคอม เอ็ ก ซ์ (Malcolm X.) ถึ ง แม้ ว่ า กลุ่ ม คนผิ ว ด าทั้ ง หมดจะชอบหรื อ ไม่ ช อบในชื่ อ ตั ว แทน
ดังกล่าว คนผิวดาบางคนมีความภูมิใจ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างฮีโร่ทางวัฒนธรรม
จากแนวคิ ดดั งกล่าว สรุป ได้ ว่า อัต ลัก ษณ์ ทางวัฒ นธรรมเป็ น สานึ กและการแสดงออก
ร่วมกันของบุคคล กลุ่มบุคคล และชุมชนทางวัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะตน โดยมีการสืบทอดและเป็น
รากฐานที่มั่นคงของสังคม อัตลักษณ์ทางวัฒ นธรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพสังคม แต่ยังคง
บ่งบอกความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนนั้นๆ
๒.๒ แนวคิดเรื่องการธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
George P. Castile and Gilbert Kushner (อ้า งใน พั ชริ นทร์ ม่วงงาม, ๒๕๔๗ : ๑๑)
ได้เสนอแนวคิดการธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม (Cultural Persistence) ว่า
๑. เพราะเป็นชนกลุ่มน้อยและขาดโอกาสทางสังคม จึงต้องรวมตัวกันและผูกพันกันด้วย
วัฒนธรรมเดิมอย่างเหนียวแน่น เพื่อต่อสู้กับคนต่างวัฒนธรรมที่มีโอกาสดีกว่าในการใช้ทรัพยากรทาง
สังคม
๒. เพราะชนกลุ่มนั้น ถูกเอาเปรียบในทางสังคมทุกๆ ด้าน เช่น การทางานด้วยค่าจ้าง
แรงงานต่าและทางานหนักกว่าคนอื่น จึงต้องรวมตัวกัน เพื่อความอยู่รอดโดยใช้วัฒ นธรรมเป็น สิ่ง
หลอมรวมกัน

๑๓

๓. เพื่อแสดงให้เห็นว่าตนเป็นใครสาคัญอย่างไร เป็นการแสดงจุดยืน ที่มา และเป้าหมาย
๔. ทางด้านจิตใจ เพื่อราลึกถึงความเป็นมาและถิ่นกาเนิดของชาติพันธุ์ตน
๒.๓ แนวคิดการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรม (Cultural Change)
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม เป็นการเปลี่ยนวิถีชีวิตและพฤติ กรรมที่บุคคลในสังคมได้
ยอมรับและประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมานานไปสู่แบบแผนใหม่ การเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้เป็นพลวัต
(Dynamics) ที่ อ าจดี ขึ้ น เหมื อ นเดิ ม หรื อ เลวลงก็ ไ ด้ นิ ย พรรณ (พลวั ฒ นะ) วรรณศิ ริ (๒๕๕๐)
กล่าวถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย
๑. กระบวนการทางจิตวิทยา ได้แก่ การรับรู้ (Perceiving) มี ๒ ระดับ คือ
๑.๑ การรับรู้โดยไม่รู้ตัว (Subliminal Perception) ได้แก่ การรับความรู้สึกที่คล้ายกัน
และแสดงพฤติก รรมที่ ใกล้ เคี ย งกั น โดยไม่ รู้ตั ว เป็ น การเปลี่ย นแปลงที่ มี ส าเหตุ ม าจากภายนอก
เป็นรูปธรรม และเป็นปฏิสัมพันธ์ทางสังคมซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
๑.๒ การรับรู้กึ่งรู้ตัว (Marginal Perception) ได้แก่ การรับรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว โดยไม่รู้ว่า
อะไรเป็นอะไร แต่ไม่แสดงออกอย่างเปิดเผยถึงการรับรู้นั้นๆ เพราะไม่ได้ใส่ใจ ทาให้เกิดข้อมูลที่มีผล
ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆ
๒. ประสบการณ์ที่ผ่านมานานจนลืม เป็นประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ผ่ านมานาน
แต่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเรา โดยลอกเลียนแบบพฤติกรรมทางสังคมมาเป็นตัวตน
จนลืมว่าเป็นส่วนที่รับผู้อื่นมา ประสบการณ์ในอดีตที่คิดว่าลืมเหล่านี้ อาจถูกนามาเป็นแบบอย่างของ
พฤติกรรมใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงวิถีการดาเนินชีวิตในสังคมและวัฒนธรรม โดยไม่ได้ดัดแปลงให้
เกิดความเหมาะสมกับสภาพการณ์ ทาให้มีพฤติกรรมใหม่ๆ ในสังคมหลากหลายมากขึ้น
๓. การเรี ยนรู้ การเรี ยนรู้ป ระสบการณ์ ต่ า งๆ และการปรั บ ตั วให้ เข้ ากั บ สถานการณ์
แวดล้อมเป็นเหตุเบื้องต้นที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม มักปฏิบัติตามเงื่อนไขทางสังคมด้วย
การเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่และประพฤติปฏิบัติตาม การปฏิบัติซ้าๆ การสังเกตการณ์ และการเรียนรู้
โดยตรงเป็นที่มาของการเรียนรู้ทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง
๔. การเปลี่ยนแปลงนิสัย กิจวัตร หรือพฤติกรรมโดยอัตโนมัติ อาจจะรู้ตัวและจงใจเลิก
รูปแบบพฤติกรรมเก่าๆ อย่างเป็นธรรมชาติ เพราะความจาเจ ไม่มีใครชี้แนะให้เปลี่ยนแปลง
๕. การเลียนแบบ ปกติคนเรามักจะเลียนแบบกันอย่างไม่ได้ตั้งใจเสมอ ซึ่งเป็นเรื่องของ
บุคคลและกลุ่มที่ยอมรับเอาวัฒนธรรมใหม่ๆ มาใช้ แสดงถึงการยอมรับและสร้างสิ่งใหม่ หรือหยิบยืม
วัฒนธรรมที่แพร่กระจายจากต่างถิ่นมาใช้ โดยนามาดัดแปลงให้เข้ากับวัฒนธรรมของตน จนเกิดเป็น
วัฒนธรรมรูปแบบใหม่
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๖. ความคิ ด เห็ น การที่ บุ ค คลหนึ่ ง ให้ ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ สาธารณะท าให้ ผู้ ฟั ง คิ ด ตาม
คล้อยตาม ย่อมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่อ ความรู้ และค่านิยมใหม่
๗. การโยกย้ ายถิ่น ฐาน เป็ นการโยกย้ายที่อ ยู่อาศั ยไปยั งแห่ง ใหม่ ท าให้ มีก ารปรับ ตั ว
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมใหม่ จึงทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
๘. สภาวะจิตไร้สานึก จะบงการพฤติกรรมโดยอัตโนมัติ ลักษณะนี้เกิดจากความเคยชินใน
กฏระเบี ย บของสัง คมที่ ฝังใจมาแต่ เล็ ก น้ อ ยจึ ง ท าการใดๆ โดยอัต โนมั ติ แ ละไม่ รู้ตั ว การต้อ งการ
การยอมรับจากผู้อื่นจึงต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามผู้อื่น สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในตัวมนุษย์โดยไม่รู้ต้ว
และเป็นกลไกหนึ่งที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและสังคมในเชิงนามธรรม
๙. การสร้างความรู้สึกร่วมและความผู กพัน ทางสัง คม ท าให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมได้ เพราะพฤติกรรมกลุ่มในสังคมที่มีการยอมรับอารมณ์และการแสดงออกทางอารมณ์ร่วมกัน
ก็จะมีการแสดงออกถึงการยอมรับอารมณ์และความรู้สึกของกันและกัน
การที่วัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลง เพราะมนุษย์ประสบปัญ หาและมีความต้องการสิ่ง
ใหม่ๆ ที่ดีกว่า ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม อาจจาแนกได้ดังต่อไปนี้ (ณรงค์ เส็ง ประชา,
๒๕๓๘)
๑. การทะนุ บ ารุงส่งเสริมวัฒ นธรรม เพื่ อปรุง แต่ง วัฒ นธรรมในสั ง คมของตนให้ เจริ ญ
งอกงาม มีการคิดค้น วัฒ นธรรมใหม่ มี การปรับปรุง ดัด แปลงวัฒ นธรรมเดิ มให้ เหมาะสมกับสั งคม
ปัจจุบัน จึงทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
๒. การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ สภาพดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอด กระตุ้นให้
มนุษย์คิดประดิษฐ์สร้างสิ่งใหม่ๆ เพื่อควบคุมหรือเอาชนะธรรมชาติ จึงทาให้วิถีชีวิตหรือวัฒนธรรม
ของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปด้วย
๓. การเปลี่ ย นแปลงความต้ อ งการของมนุ ษ ย์ เนื่ อ งจากมนุ ษ ย์ มี เ ชาว์ ปั ญ ญาสู ง
ความนึ ก คิ ด ของมนุ ษ ย์ จึ ง เป็ น ไปอย่ า งกว้ า งขวาง จึ ง น าไปสู่ ค วามเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ ตอบสนอง
ความต้องการของมนุษย์ ทาให้วัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไป
๔. การเปลี่ ย นแปลงของสิ่ ง แวดล้ อ มทางสั ง คม สั ง คมมนุ ษ ย์ เป็ น สั ง คมที่ ไ ม่ ห ยุ ด นิ่ ง
มีความเคลื่อนไหวตลอดจึงนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม เช่น ประชากรเพิ่มจานวนมากขึ้น
ทาให้เกิดการแข่งขันและความขัดแย้ง ทาให้ต้องสร้างระเบียบปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหานั้น เป็นต้น
๕. การแลกเปลี่ ย นหยิ บ ยื ม วั ฒ นธรรม สั ง คมมนุ ษ ย์ มี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารไปมาหาสู่ กั น
ตลอดเวลา ท าให้ เกิ ดการเรียนรู้พ บปะวั ฒ นธรรมต่ างถิ่น จึง มี การแลกเปลี่ ยนหยิ บยื มวัฒ นธรรม
อย่างกว้างขวาง
๖. วัฒนธรรมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามพั ฒนาการของความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น
เมื่อคนมีความรู้มากขึ้น ทาให้ทัศนคติความเชื่อเดิมเกิดการเปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น
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๗. ผู้มี อานาจอาจท าให้วัฒ นธรรมเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงได้ เช่น การเปลี่ ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม อดีตนายกรัฐมนตรีไทย ช่วง พ.ศ. ๒๔๘๑-๒๔๘๗ เป็นต้น
๘. การมองเห็นประโยชน์และความจาเป็นของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทาให้รับเอาวัฒ นธรรมนั้นๆ
มาใช้ในการดาเนินชีวิต เช่น เมื่อมีผู้บริโภคมากขึ้น ต้องอาศัยการผลิตด้วยเครื่องจักรและการผลิต
แบบโรงงาน เป็นต้น
ศักราช ฟ้าขาว (๒๕๓๕) กล่าวถึงการปรับปรนทางวัฒนธรรม เป็นการผสมผสานปรับแต่ง
ให้เหมาะสมกลมกลืน กัน ให้อ ยู่ร่วมกันได้ในสัง คมเดี ยวกัน เช่น วัฒ นธรรมเก่ากับวัฒ นธรรมใหม่
วัฒนธรรมเมืองกับ วัฒ นธรรมบ้าน เป็นต้น นอกจากนั้น การปรับปรนวัฒนธรรมยังหมายถึง การที่
บุคคลมีความสามารถในการปรับปรุงตนเอง สิ่งแวดล้อมและสังคมไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นเจริญขึ้ นซึ่งสอดคล้อง
กับของเดิมและของใหม่
การปรับปรนทางวัฒนธรรมเป็นสภาวการณ์หนึ่งของวัฒนธรรมที่เกิดจากวัฒนธรรมต่าง
สังคมมากระทบกัน โดยบุคคลต่างวัฒนธรรมมาติดต่อกันและมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
ต่างๆ ในระบบวัฒนธรรมดั้งเดิมของกลุ่มหนึ่งหรือทั้ง ๒ กลุ่ม การปรับปรนทางวัฒนธรรมจะเกิดขึ้นใน
สภาวะแห่ งความสอดคล้ อ ง (Strain to Consistency) ซึ่ ง เป็ น จุ ด ที่ เกิ ด ความพอดี ห รื อ สมดุ ล กั น
(จานงค์ อติวัฒนสิทธิ์ และคณะ, ๒๕๔๐) อีกทั้งการปรับปรนทางวัฒนธรรมยังมีลักษณะเคลื่อนไหว
เป็นกระแส ไม่หยุดนิ่งในสังคมโดยทั่วไป
ดั ง นั้ น การปรั บ ปรนวั ฒ นธรรมจึ ง เป็ น การที่ ปั จ เจกชนจนถึ ง สั ง คม ชุ ม ชนรู้ จั ก การ
ปรับเปลี่ยน หรือปรับปรุงตนเองในวิถีชีวิตหรือกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เคยปฏิบัติมาก่อนเพื่อให้ทัน
ต่อสิ่งใหม่ เกิดจากการได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมหรือวิธีคิด วิธีปฏิบัติใหม่ๆ แบบค่อยเป็นค่อยไป
หรือผสมผสานกับสิ่งที่เคยปฏิบัติมา
๒.๔ แนวคิดการผลิตซ้าทางวัฒนธรรม
กาญจนา แก้วเทพ (๒๕๖๐ : ๒๙๒-๒๙๔) กล่าวถึง แนวคิดการผลิตซ้าเพื่อการสืบทอด
วัฒ นธรรม (Cultural Reproduction) ว่า สื่อพิ ธีก รรมใดหากมิไ ด้ก ระท าซ้ า ในไม่ช้ าก็ จะสู ญ หาย
ดังนั้นหลักการสาคัญๆ ของแนวคิดการผลิตซ้าเพื่อสืบทอดมีดังนี้
๑. วัฒ นธรรม สื่ อพื้ นบ้ าน สื่อ พิ ธีก รรมนั้ น เป็น สิ่ง ที่ ต้อ งมี กระบวนการผลิ ต (Cultural
production) ซึ่งกระบวนการผลิตนั้นต้องมีองค์ประกอบของการผลิตอย่างครบถ้วน เช่น มีผู้ผลิต
มีวัตถุดิบ มีสถานที่ มีกรรมวิธีในการผลิต มีอุปกรณ์ เครื่องมือ มีผู้ต้องการใช้ผลผลิต ฯลฯ
๒. แนวคิดการผลิตซ้าต้องมีการผลิตซ้าเพื่อสืบทอดธาตุทั้งสี่ของการสื่อสาร คือ สืบทอด
เพิ่มขยายผู้ส่งสาร เนื้อหาสาร ช่องทางสื่อ และผู้รับสาร
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๓. ความเข้าใจในหลักการสาคัญ ๔ ประการที่ กากับ อยู่เบื้องหลังกระบวนการผลิตซ้ า
เพื่อสืบทอดและพัฒนาสื่อพิธีกรรม มีดังนี้
๑) การผลิตให้ครบเครื่องในแนวดิ่ง
การใช้ เครื่ อ งมื อ ต้ น ไม้ แ ห่ ง คุ ณ ค่ า จากแนวคิ ด Claude Levi-Strauss ที่ น าเสนอว่ า
วัฒนธรรมมีทั้งส่วนที่เป็นพื้นผิวและส่วนที่อยู่ข้างล่าง หากเทียบกับต้นไม้ในแนวดิ่งก็จะมีส่วนของราก
ที่มองไม่เห็นอยู่ใต้ดิน ส่วนนี้เ ป็นส่วนของเนื้อหา ความหมาย และคุณค่าต่างๆ และส่วนของลาต้ น
ดอกไม้ ผล ซึ่งอยู่เหนือดินเป็นส่วนของรูปแบบและในการบริหารจัดการวัฒนธรรม สื่อพิธีกรรมนั้น
ต้ อ งด าเนิ น การให้ ค รบทั้ ง ส่ ว นรากใต้ ดิ น (เนื้ อ หา/คุ ณ ค่ า /ความหมาย) และส่ ว นที่ อ ยู่ เหนื อ ดิ น
(รูปแบบ) เมื่อพิจารณาต้นไม้แห่งคุณค่าพบว่า วัฒนธรรมและสื่อพิธีกรรมนั้นจะมีทั้งส่วนที่เป็น “ดอก
ใบ ผล” และ “รากเหง้ า ” การผลิ ต ซ้ าเพื่ อ สื บ ทอดให้ ค รบเครื่ อ งแนวดิ่ ง คื อ ต้ อ งผลิ ต ให้ ค รบ
องค์ประกอบของต้นไม้ทั้งต้นโดยเฉพาะส่วนที่เป็นรากเหง้าซึ่งเป็นส่วนที่มองไม่เห็น
๒) การผลิตให้ครบเครื่องแนวนอน
การผลิ ต ให้ ครบเครื่อ งแนวนอนเป็ น การมองต้น ไม้ แ นวนอนจากด้ านนอกสุ ดเข้า ไปสู่
ส่วนในสุด ซึ่ งแบ่ งออกได้ ๓ ชั้ น คือ “เปลื อก กระพี้ แก่ น ” ธรรมชาติ ของเปลื อกไม้ เป็ น สิ่ง ที่ ต้อ ง
ปรับเปลี่ยนอยู่เสมอเพื่อปรับตัวกับสภาพแวดล้ อมที่แปรเปลี่ยน ส่วนกระพี้นั้น อาจจะปรับไปได้บ้าง
แต่ว่าแก่นนั้นจะต้องรักษาให้คงที่ การปรับเปลี่ยนสื่อพิธีกรรมนั้นต้อง “รักษาแก่น ปรับกระพี้ เปลี่ยน
เปลือก” เช่น บางพิธีกรรม ชุมชนจะให้ความสาคัญว่าความเชื่อนั้นเป็นแก่น สถานที่ประกอบพิธีกรรม
นั้นถือเป็นกระพี้ ส่วนเวลาทาพิธีกรรมนั้ นถือเป็นเปลือก เป็นต้ น แนวคิดเรื่องการผลิตให้ครบเครื่อง
แนวนอนเป็นประโยชน์ต่อการปรับเปลี่ยนหรือการปรับประยุกต์สื่อพิธีกรรมว่า อะไรสามารถปรับได้
อะไรไม่สามารถปรับได้ เนื่องจากการแบ่งชั้นทั้ง ๓ ของต้นไม้ตามแนวนอนมีแนวคิด “การปรับเปลี่ยน
ได้” แฝงฝังอยู่ข้างหลัง
๓) หลักการเรื่องสิทธิเจ้าของวัฒนธรรม
หลักการเรื่องสิทธิเจ้าของวัฒนธรรมมีความหมาย ๒ ประการ คือ
ประการแรก การผลิ ต ซ้าเพื่ อ สื บ ทอดนั้ น จะต้ องถูก ตั้ ง ค าถามว่า เป็ น การผลิต ไปเพื่ อ
ผลประโยชน์ของใคร เนื่องจากวัฒนธรรมเช่น สื่อพิธีกรรมนั้นเป็นสมบัติของชุมชนที่บรรพบุรุษของ
ชุมชนได้สร้างมา ดังนั้นการผลิตทุกครั้งจึงควรเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของคนในชุมชนเป็นหลัก
ประการที่ ส อง เรื่ อ งสิ ท ธิ ข องเจ้ า ของวั ฒ นธรรมคื อ การเลื อ กสื บ ทอดพิ ธี ก รรมใด
ปรับเปลี่ยนส่วนไหนของพิธีกรรม ต้องเป็นอานาจ สิทธิของเจ้าของวัฒนธรรมร่วมกัน แต่การใช้สิทธิ
ของชุมชนนี้ต้องตั้งอยู่บนเงื่อนไขเหมือนการใช้สิทธิอย่างอื่นๆ กล่าวคือชุมชนควรจะมีความเข้าใจใน
สื่อพิธีกรรมอย่างกระจ่างแจ้งก่อนจะตัดสินใจ
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๔) การมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงของเจ้าของวัฒนธรรมหรือสมบัติร่วม
การมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงของเจ้าของวัฒนธรรมหรือสมบัติร่วม หลักการนี้มีแนวคิดอยู่
เบื้องหลัง ๒ แนวคิดคือ แนวคิดแรกเรื่องความรู้สึกเป็นเจ้าของ เป็นตัวแปรต้นที่นาไปสู่ความรู้สึกหวง
แหนและปกป้องรักษาให้ยั่งยืน แนวคิดที่สองคือการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆ เป็น ตัวแปรต้น
นาไปสู่ความรู้สึกเป็นเจ้าของดังกล่าว ถึงแม้โดยทางหลักการแล้วสื่อพิธีกรรมในชุมชนจะถือเป็นสมบัติ
ร่วมหรือมรดกร่วมของกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย แต่สภาพความเป็นจริงแล้ว กลุ่มเด็กเยาวชนเป็นกลุ่มที่
ไม่ค่อยมาร่วมพิธีกรรม ปรากฏการณ์ดังกล่าวส่งผลถึงความรู้ สึกเป็นเจ้าของและความรู้สึกหวงแหน
ความอยากสื บ ทอดพิ ธี ก รรมให้ ยั่ งยื น ฉะนั้ น เป้ าหมายการท ากิ จกรรมต้ อ งมุ่ ง หน้ า ไปสู่ก ารสร้า ง
ความรู้สึกให้คนรุ่นใหม่ได้ตระหนักว่า “สมบัติชิ้นนี้ พวกเขามีส่วนเป็นเจ้าของ”
Williams (อ้างใน กาญจนา แก้วเทพ และสุขสม หินวิมาน ,๒๕๕๑ : ๖๖๒-๖๖๕) ขยาย
แนวคิ ด ของมาร์ก ซ์ ว่า วัฒ นธรรมอุ ด มการณ์ แ ละจิ ต ส านึ ก ต้ อ งผ่ า นกระบวนการผลิ ต (Cultural
Production) เช่นเดียวกับวัตถุซึ่งมีกระบวนการผลิต คือ ต้องมีวัตถุดิบ มีกรรมวิธีในการผลิต มีผู้ผลิต
มีผู้บริโภคและมีผลผลิต ซึ่งแบ่งวัฒนธรรมได้ออกเป็น ๒ ประเภทดังนี้
๑) วัฒ นธรรมที่ มีชี วิตอยู่ (Lived Culture) หมายถึ ง วั ฒ นธรรมที่ สามารถเข้าถึ ง และ
สัมผัสได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง สถานที่หนึ่งและเฉพาะคนที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นจึงจะสามารถเข้าถึง
และสัมผัสวัฒนธรรมดังกล่าวได้
๒) วัฒนธรรมที่ได้รับการบันทึกไว้ (Record Culture) หมายถึง วัฒนธรรมบางส่วนที่ยังมี
ชีวิ ต อยู่แ ละได้รั บ การบั น ทึ ก หรื อ ผลิ ต ซ้ าต่ อ มาเพื่ อ ให้ มี ชี วิต ยื น ยาวมากยิ่ ง ขึ้ น Williams มองว่ า
วัฒนธรรมไม่ใช่สิ่งที่ตายไปแล้วเนื่องจากวัฒนธรรมมีความเชื่อมโยงกับคนและวิถีชีวิตสังคมที่แวดล้อม
อยู่ร่วมกัน ทั้งอารมณ์ ความคิด แบบแผนค่านิยมตลอดจนถึงความรู้สึกร่วมกันบางอย่างจนกลายเป็น
“วัฒนธรรมแห่งยุคสมัย” (Culture of the Period) หมายความว่า มีปัจจัยอยู่ตรงกลางระหว่างสอง
วัฒ นธรรมนี้ Williams เรียกปัจจัย นี้ว่า “Culture of selective tradition” อั นได้แ ก่วัฒนธรรมที่
ก่อตัวเป็นประเพณีในการเลือกสรรวัฒนธรรมที่มีชีวิตอยู่บางอันมาเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับการบันทึกไว้
Williams ได้ ม องถึ ง ความส าคั ญ ของการศึ ก ษากระบวนการทางวั ฒ นธรรมหรื อ
กระบวนการผลิตและผลิตซ้าทางวัฒนธรรม (อ้างใน กาญจนา แก้วเทพ และสุขสม หินวิมาน, ๒๕๕๑
: ๖๗๔-๖๗๕) โดยเสนอแนวคิดต่อกระบวนการผลิตและผลิตซ้าทางวัฒนธรรมไว้ ๔ ประเด็นหลัก
ได้แก่
๑. วัฒนธรรมหนึ่งถูกผลิตขึ้นมาอย่างไร
๒. วัฒนธรรมดังกล่าวมีการเผยแพร่ออกไปอย่างไร
๓. วัฒนธรรมนั้นมีการบริโภคโดยผู้คนในสังคมหรือท้องถิ่นอย่างไร
๔. วัฒนธรรมนั้นได้รับการผลิตซ้าหรือสืบทอดต่อไปอย่างไร

๑๘

สรุปแนวคิดการผลิตซ้าของ Williams ตามแผนภูมิดังนี้

กระบวนการผลิตและผลิตซ้าทางวัฒนธรรม
(Cultural production and reproduction)
การผลิต (Product)

การผลิตซ้า
(Reproduction)

กระบวนการทางวัฒนธรรม
(Culturalprocess)

การบริโภค (Consumption)

การเผยแพร่
(Distribute)

๑๙

๒.๕ งานวิจัยเกี่ยวกับการธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
จากแนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมดังกล่าว สามารถใช้เป็นแนวทางในการวิจัย
อัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรมในมุมมองต่างๆ ดังเช่นงานวิจัยของ ศั กราช ฟ้าขาว (๒๕๕๓) ศึกษาเรื่อง
การปรับเปลี่ยนและการธารงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนไทใหญ่ในจังหวั ดแม่ฮ่องสอน
เป็ นงานวิจั ยลัก ษณะผสมผสานระหว่างเชิ ง คุณ ภาพและเชิง ปริม าณ เก็บ ข้อ มูล โดยวิ ธีการสั ง เกต
สัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนไทใหญ่ในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ได้รับการหลอมรวมผ่านประวัติศาสตร์ของชาติพันธุ์ไทใหญ่มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งวิถีชีวิตที่
ศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา การนับถือผี และยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นอย่างเคร่ง ครัด
ทาให้ เกิ ดความภาคภูมิ ใจ และตระหนั กถึ ง การดารงรัก ษาอัต ลัก ษณ์ ข องตนเอง เมื่อ สภาพสั ง คม
เปลี่ยนแปลงไป ชุมชนไทใหญ่ได้มีการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อการดารงอยู่ในสังคม
อย่ า งภาคภู มิ ใ จ ปั จ จั ย ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด การปรั บ เปลี่ ย นได้ แ ก่ ปั จ จั ย ภายนอกกระแสโลกาภิ วั ต น์
ประกอบด้วย การหลั่งไหลของวัฒนธรรมสมัยใหม่ รวมถึงความเจริญด้านการสื่อสารเทคโนโลยี และ
ปัจจัยภายในจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว ส่วนการธารงรักษาอั ตลักษณ์ทาง
วัฒ นธรรมนั้น ชาวไทใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีกระบวนการทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการ การมีส่วนร่วมของชุมชน และความเข็มแข็งของชุมชนไทใหญ่ในการดาเนินงานทาง
วัฒนธรรม ตลอดจนถึงการได้รับการส่งเสริมจาก ๔ ภาคีหลักในชุมชนไทใหญ่ กระบวนการเหล่านี้
ช่วยธารงรัก ษาอั ตลั กษณ์ ท างวัฒ นธรรมไทใหญ่ ได้ อย่ างยั่ ง ยืน และเป็ นรูป ธรรม นอกจากนั้ นยั ง มี
แนวทางในการธารงรักษาอัตลักษณ์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในทุกมิติ
การอนุรักษ์ และส่งเสริมวัฒ นธรรม การสร้างชุม ชนคุณ ธรรมจริยธรรมในกระแสโลกาภิวัตน์ และ
การสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรม โดยทุกรูปแบบจะดาเนินการบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน
งานวิจัย ของศั ก ราช ฟ้ าขาว เป็ น งานวิจั ยอั ต ลัก ษณ์ ท างวัฒ นธรรมของกลุ่ม ชาติ พั น ธุ์
ไทใหญ่พลัดถิ่นที่อพยพมาจากรัฐฉาน ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาแล้วตั้งถิ่นฐานอยู่ใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทาให้มองเห็นกระบวนการปรับเปลี่ยนและธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อให้
เกิดการยอมรั บและดารงอยู่ร่วมกับกลุ่มชนอื่น ๆ ได้อย่างภาคภูมิใจ จนเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
แม่ฮ่องสอน
สราวุ ธ ปิ น ใจ (๒๕๕๑) ได้ วิ จั ย เรื่ อ ง สถาบั น ศาสนากั บ การธ ารงอั ต ลั ก ษณ์ ไ ทเขิ น
เมื อ งเชี ยงตุ ง รั ฐฉาน สหภาพเมี ย นมาร์ เป็ น งานวิจั ย เชิ ง คุณ ภาพ เก็บ ข้อ มู ล โดยการสั ง เกตและ
สัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า สถาบันทางศาสนาของเมืองเชียงตุง มีพัฒนาการจากธรรมเนียมดั้งเดิม
ของการปกครองคณะสงฆ์ไท ประกอบด้วยคณะบุคคลที่เป็นฝ่ายบรรพชิตและฆราวาส ได้ร่วมกันด้วย
อุดมคติทางศาสนาและสังคม วัดมีบ ทบาทสาคัญ ในการเป็น ศูนย์รวมทางจิตใจของผู้คนโดยทั่วไป
ควบคู่กับการเป็นสถาบันทางศาสนา ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมพม่า หลังการตกเป็น

๒๐

อาณานิ ค มของอั ง กฤษในปี พ.ศ. ๒๔๒๘ มี ผ ลกระทบต่ อ การจ าแนกคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ ค น
จากหลักการทาง “ชาติพันธุ์วิทยา” (Ethological survey) ซึ่งทาให้เกิดพรมแดนทางสังคมวัฒนธรรม
ในพม่ า อย่ างถาวร ความมี ตั วตนทางชาติ พั น ธุ์ จึ ง เป็ น ผลจากการมองเห็ น “เส้ น ” เขตแดนทาง
วัฒนธรรม แต่สาหรับกรณีกลุ่มไทเขิน เมืองเชียงตุง มีความแตกต่างจากกลุ่มอื่น ๆ เพราะกลุ่มไทเขิน
ได้สร้างและนิยามตัวตนจากความคลุ มเครือของจิตสานึกทางชาติพันธุ์ ความเคลื่อนไหวทางสังคม
วัฒนธรรมเกี่ยวกับการธารงอัตลักษณ์ของวัดไทเขิน วิเคราะห์จากความเปลี่ยนแปลงของวัด พบว่า
วัดสาคัญประจาเมืองเชียงตุง ได้กลายมาเป็น “พื้นที่” ในการธารงรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทเขิน
โดยการนิยามความสาคัญของ “วัด สัญลักษณ์ และพิธีกรรม” มาเป็นเครื่องมือในการต่อรองอานาจ
และตอบโต้การถูกครอบงาทางสังคมและวัฒนธรรมจากพม่า การธารงอยู่ของอัตลักษณ์วัดไทเขิน
จึงมีพลังผลักดันจากสถาบันทางศาสนาและสังคมที่มีลักษณะซับซ้อน กระบวนการรักษาอัตลักษณ์
ความเป็นไทเขินจึงมีการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้บริบทและเงื่อนไขความเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง สังคม และวัฒนธรรม “เหตุการณ์” ทางประวัติศาสตร์ได้ถูกเชื่อมโยงเพื่อสร้างความหมาย
การมีตัวตนความเป็นไทเขินในปัจจุบัน และจะดาเนินสืบไปสู่อนาคต
อภินันท์ ธรรมเสนา (๒๕๕๓) ศึกษาการประกอบสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของกลุ่ม
คนยองในจั งหวั ดล าพู น โดยศึก ษาการประกอบสร้างอั ตลั กษณ์ ความเป็ นยองใน ๒ ระดั บ ได้ แ ก่
ความเป็นยองในความหมายที่เคลื่อนไหวอยู่ในสังคมลาพูน และความเป็ นยองในสานึกรับรู้ของกลุ่ม
เยาวชน ผลการศึกษาพบว่า ความเป็ นยองในความหมายที่เคลื่อนไหวในสังคมลาพู นก่ อตัวขึ้นใน
กระแสท้องถิ่นนิยม (localism) ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๔๐ ได้ส่งเสริมกระบวนการสร้างคุณค่าและ
กระตุ้นให้คนในท้องถิ่นกลับมาสนใจประวัติศาสตร์ของตนเอง จนเกิดกระแสรื้อฟื้นวัฒนธรรมท้องถิ่น
ขึ้นมา พร้อมกับส่งเสริมการท่องเที่ยงเชิง วัฒนธรรมสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นด้วย ส่วนการรับรู้ความ
เป็นยองในเยาวชนกลุ่มทดลองพบว่า ความเป็นยองในการรับรู้ของกลุ่มเยาวชนถูกนิยามความหมายที่
สัมพันธ์กับประสบการณ์ของสมาชิกทั้งในฐานะที่เป็นคนในชุมชนและนอกชุมชน ความเป็นยองจึงถูก
ตีความและรับรู้โดยสมาชิกของกลุ่มอย่างยืดหยุ่น
ปานแพร เชาว์ประยูร (๒๕๕๓) ศึกษาเรื่อง ทวิอัตลักษณ์ : การต่อสู้และการปรับตัวของ
ชาวไทใหญ่ พ ลั ด ถิ่ น ในจั งหวั ดเชี ย งใหม่ พบว่า ชาวไทใหญ่ ในเมื องเชี ย งใหม่ อ พยพมาจากรั ฐฉาน
ประเทศพม่า เพราะถูกแรงกดดันทางการเมือง เศรษฐกิจ และการดาเนินชีวิตประจาวัน ภายหลัง
รัฐไทยได้นิยามอัตลักษณ์ ชาวไทใหญ่ว่าเป็นพม่า เป็นคนต่างด้าว และมักสร้างปัญ หาให้กับรัฐไทย
แต่ช าวไทใหญ่ ไม่ย อมรับ อัต ลัก ษณ์ ดั งกล่าวจึง ได้สร้ างและผลิ ตซ้ าอัต ลัก ษณ์ ความเป็น ไทใหญ่ ขึ้ น
โดยผ่ า นการใช้ ภ าษาไทใหญ่ ธงชาติ ไ ทใหญ่ บทเพลงไท ประเพณี แ ละพิ ธี กรรม ตลอดจน
ประวัติศาสตร์ไทใหญ่ เพื่อแสดงตัวตนความเป็นไทใหญ่ แต่ในขณะเดียวกันก็ปรับตัวเข้ากับสังคมไทย
และแสดงออกซึ่งความเป็นไทยเพื่อให้รัฐไทยลดอคติทางวัฒนธรรม จึงทาให้ชาวไทใหญ่มีทวิอัตลักษณ์

๒๑

เกรีย งศั ก ดิ์ เชษฐพั ฒ นวนิ ช (๒๕๕๔) วิ จั ย เรื่ อ ง การช่ ว งชิ ง อั ต ลั ก ษณ์ ในสั ง คมจารี ต
เชียงใหม่ผ่านเรื่องเล่าแบบจารีต เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูล จากเอกสาร งานวิจัย และงาน
ปริวรรตเกี่ย วกับชาดก นิ ทาน และเพลงซอล้านนา ผลการศึ กษาพบว่า ในยุ คจารีตของเชี ยงใหม่
ประกอบด้วยพื้นที่ ๒ อย่าง ได้แก่ ศูนย์กลางอานาจที่มีกษัตริย์เป็นประธาน และชายขอบหรื อพื้นที่
หมู่บ้ านของสามั ญ ชน กษั ต ริ ย์ได้ ข ยายอ านาจสู่ ช ายขอบแล้ วผนวกขึ้ น เป็ น อาณาจัก รสากลแบบ
พุทธศาสนา เป็นการสร้างมโนทัศน์กรอบความรู้ (Episteme) เพื่อสร้างพื้นที่และตอกย้าด้วยเรื่องเล่า
ในฐานะที่ เป็ น ภาพแทนความจริ ง (Representation) โดยเรื่ อ งเล่ าแบบพุ ท ธได้ ส ร้ า งหรือ นิ ย าม
อัตลักษณ์ให้กษัตริย์อยู่ในฐานะเจ้าที่เป็นสากล คือผู้สะสมบุญบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าและสั่งสอน
ให้ประชาชนดารงตนอยู่ในพุทธธรรม ด้วยเหตุนี้เรื่องเล่าจึงเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่คนกลุ่มต่างๆ ได้
ช่วงชิงความหมายหรือสร้างอัตลักษณ์ โดยสรุป ประการแรกคือ บทตั้ง (Thesis) ชนชั้นนาได้พยายาม
สร้างกรอบความรู้ค วามเข้ าใจเพื่ อใช้ในการก าหนดวิถีชี วิตของชาวบ้านและเพื่ อตอกย้ามโนทัศ น์
“กรอบความรู้ ” จึงสร้างภาพแทนความจริง คือเรื่องเล่าชาดก เพื่อ ช่วงชิงพื้นที่แสดงอัตลักษณ์ ผ่าน
เรื่องเล่าแล้วสร้างความหมายของกษัตริย์ว่ าเป็นผู้มีอานาจและเป็น ผู้นาประชาชนให้พ้นจากกิเลส
ส่วนชาวบ้านถูกชนชั้นนาครอบงาความคิดทาให้ต้องปฏิบัติตามโดยมีนัยว่าชาวบ้านถูกชักนาเข้าสู่
มโนทัศน์ กรอบความรู้ (Episteme) ของชนชั้นน า ประการที่ ๒ บทขัดแย้ง (Antithesis) คือแง่มุ ม
เรื่องเล่าที่แตกต่างกันของชนชั้นนาที่ปรากฏในนิทานและโครงเรื่องแบบชีวิตสามัญและโครงเรื่องแบบ
อุดมสมบูรณ์ของเพลงซอซึ่งมีความขัดแย้งกับเรื่องเล่าแบบพุทธ คือ โครงเรื่องแบบชีวิตสามัญ และ
โครงเรื่องแบบอุดมสมบูรณ์ นาเสนอการพบปะเกี้ยวพาราสี แต่ง งาน การมีเพศสัม พันธ์ ในขณะที่
นิทานชาวบ้านนาเสนอความสามารถและสติปัญ ญาแบบผู้มีฤทธิ์ อีกทั้งความฉลาดแกมโกง เล่ห์กล
โชค และความบังเอิญ ประการที่ ๓ บทสรุป (Synthesis) การผสมระหว่างโครงเรื่องของชนชั้นนากับ
ชาวบ้านจนกลายเป็ นพั นทาง (Hybridization) โดยเฉพาะบทซอเก็ บนกและเจี้ยก้ อมที่ เสนอภาพ
ชนชั้นนาอีกด้านหนึ่งที่มีพฤติกรรมไม่ดีจนนาไปสู่การสิ้นสุดของอานาจ ในขณะที่ชาวบ้านสามารถ
แสดงความฉลาดหลอกล่อชนชั้นน าจนเป็นตั วตลกได้ ดั งนั้ นอัตลักษณ์ ของชนชั้น นาและชาวบ้ าน
จึงไม่คงที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ยุทธกร แสงธนู (๒๕๕๘) ได้ศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวมอญพลัดถิ่นที่อพยพ
มาจากรัฐมอญ ประเทศสาธารณรัฐแห่ง สหภาพเมี ย นมาแล้ว ตั้ง ถิ่ น ฐานอยู่ในจัง หวัด สมุ ท รสาคร
เรื่อง การจัดการและการสงวนรักษาประเพณี เข้าพรรษาและออกพรรษาของชาวมอญพลัดถิ่นใน
จัง หวั ด สมุ ท รสาคร เป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ใช้ ข้ อ มู ล สั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก แบบมี ส่ว นร่ว ม โดยเน้ น
ประเพณีเข้าพรรษาและออกพรรษา ประชากรเป้าหมายคือ ผู้ประกอบพิธีกรรม และชาวมอญพลัดถิ่น
ที่เข้าร่วมประเพณีในวัดเทพนรรัตน์ จังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึกษาพบว่า ชาวมอญพลัดถิ่นเป็น
แรงงานสาคัญในจังหวัดสมุทรสาคร เป็นกลุ่มคนที่มาจากพื้นที่เดียวกัน จึงมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่
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จับต้ องไม่ ได้ คล้ายคลึงกัน แสดงออกมาในรูป แบบการใช้ชีวิต ประจาวัน จากการจัด การทางด้ าน
วัฒ นธรรมที่วัดเทพนรรัตน์มีลักษณะเป็นความร่วมมือกันระหว่างวัดกับชุมชนที่มี ความภาคภูมิใจใน
อัตลักษณ์ของตน จึงร่วมใจกันสงวนรักษาประเพณีให้คงอยู่ พร้อมกับชักชวนกลุ่มชาวมอญพลัดถิ่นให้
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ด้วย งานวิจัยนี้ทาให้มองเห็นความร่วมมือกันของชาวมอญระหว่าง
วัดกับชุมชนในการสงวนรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัดหรือสถาบันศาสนา เป็นสถาบัน
ทางสังคมหนึ่งที่มีบทบาทในการร่วมสร้างสานึกทางวัฒนธรรมของชุมชน ถ้าหากวัดไม่มีบทบาทเป็น
ผู้นาดังกล่าวย่อมเป็นการยากที่จะรวมใจชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียว
จากงานวิจัย ดังกล่าวจะเห็ นได้ว่ากลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ ไทเขิน ยอง ล้านนา และมอญ
แต่ละกลุ่มต่างก็มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเฉพาะตน แม้สภาพสังคมจะเปลี่ยนแปลงหรือ มีการอพยพ
โยกย้ายถิ่นฐานก็ตามก็ยังธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไว้ บางส่วนอาจมีการปรับเปลี่ยน บางส่วนก็
ดารงรักษาไว้ เพื่อบ่งบอกตัวตนที่แท้จริงและการอยู่ร่วมกับคนกลุ่มอื่นที่มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ที่แตกต่าง
จากการทบทวนแนวคิดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ ไทเขิน ยอง ล้านนา และกลุ่มชาวมอญดังกล่าว ผู้วิจัยนาแนวคิด
และวิธีการวิจัยมาปรับใช้ในการวิจัยการปรับเปลี่ยนและธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาของ
ชาวไทยวน เมืองเมียวดี ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

บทที่ ๓
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยลงพื้นที่ทากิจกรรม
ร่วมกับชุมชนไทยวน เมืองเมียวดี ประเทศพม่า ใช้วิธีเก็บข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ และ
การสนทนา ทั้งการสุ่มตัวอย่างโดยไม่เจาะจง (Convenience Sampling) และสนทนากลุ่ม (Focus
group Discussion) แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ผู้วิจัยดาเนินการกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยและขั้นตอนระเบียบวิธีวิจัยดังนี้
๓.๑ วิธีการดาเนินงานการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนการวิจัยดังนี้
๓.๑.๑ ข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
๑. ข้อมูลที่ใช้ในการวิจั ย ผู้วิจัยใช้ข้อมู ลปฐมภูมิ (Primary Data) ที่ได้จากการลงพื้น ที่
โดยการสังเกต การสัมภาษณ์ และการสนทนา ทั้ง การสุ่ม ตัวอย่างโดยไม่เจาะจง (Convenience
Sampling) และสนทนากลุ่ม (Focus group Discussion) แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และ
ใช้ ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Seccondary Data) จากเอกสารวิ ช าการ งานวิ จั ย เอกสารประกอบการ
ประชุมสัมมนา และการสืบค้นทางสื่อออนไลน์ เพื่อใช้ประกอบการศึกษาอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรม
ล้านนาของชาวไทยวน เมืองเมียวดี
๒. แหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ ใช้ ในการวิ จั ย ผู้ วิ จั ย ใช้แ หล่ ง ข้ อ มู ล จากเอกสารและผู้ ให้ ข้ อ มู ล หลั ก
ชาวไทยวน เมืองเมียวดี ประเทศพม่า จานวน ๑๑ หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านห้วยส้าน บ้านแม่แปบ
บ้านปางกาน บ้านแม่กะใน บ้านหนองห้า บ้านผาซอง บ้านสวนอ้อย บ้านไร่ บ้านล้อง บ้านทุ่งบ้านท่า
และบ้านเหย่แล โดยใช้พื้นที่หมู่บ้านห้วยส้านและบ้านแม่แปบเป็นพื้นที่หลักในการศึกษา เนื่องจาก
เป็นชุมชนใหญ่ มีประชากรชาวไทยวนหนาแน่น ส่วนพื้นที่อื่นจะใช้เป็นพื้นที่ประกอบในการศึกษา
๓.๑.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การดาเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้แบ่งประชากรและกลุ่มตัวอย่างออกเป็น ๒
กลุ่มใหญ่ ได้แก่
๑. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างและไม่เป็นพิธีการ
โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างใน ๑๑ หมู่บ้าน จานวน ๗๑ คน
๒. ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ างที่ ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น กิ จ กรรมสนทนากลุ่ ม แบบเป็ น พิ ธี ก าร
โดยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key-Informants) แบ่งออก ๔ กลุ่ม ๕ ครั้ง ได้แก่
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๒.๑) ครั้งที่ ๑ สนทนากลุ่มแกนนาชุมชนไทยวนบ้านห้วยส้านและบ้านแม่แปบ จานวน
๒๑ คน วันที่ ๑๘ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สถานปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนานาชาติ ตาบลป่าไผ่
อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
๒.๒) ครั้งที่ ๒ กลุ่ ม สตรีแ ม่ บ้ านชาวไทยวน บ้ านห้ วยส้ าน จ านวน ๗ คน วั น ที่ ๑๓
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วัดป่าเลไลย์ บ้านห้วยส้าน เมืองเมียวดี
๒.๓) ครั้ ง ที่ ๓ กลุ่ ม ผู้ น าชุ ม ชนไทยวน บ้ า นห้ ว ยส้ า น จ านวน ๑๘ คน วั น ที่ ๑๔
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านห้วยส้าน
๒.๔) ครั้ ง ที่ ๔ กลุ่ ม หนุ่ ม สาวชาวไทยวน บ้ า นห้ ว ยส้ า น จ านวน ๑๙ คน วั น ที่ ๑๕
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วัดป่าเลไลย์ บ้านห้วยส้าน เมืองเมียวดี
๒.๕) ครั้ ง ที่ ๕ กลุ่ ม ผู้ น าชุ ม ชนชาวไทยวน บ้ า นแม่ แ ปบ จ านวน ๗ คน วั น ที่ ๑๕
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วัดแม่แปบ เมืองเมียวดี
๒.๖) ครั้งที่ ๖ กลุ่มผู้นาชุมชนชาวไทยวน บ้านเหย่แล เมืองจาอินเซกจี จานวน ๕ คน
วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ที่ทาการกานันบ้านห้วยส้าน เมืองเมียวดี
๓.๑.๓ เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยใช้เครื่องมือและมีวิธีการวิจัย ดังนี้
๑. ศึกษาและสังเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมกับข้อมูลที่ได้จาก
การสั ม ภาษณ์ เพื่ อ ทาความเข้าใจบริบ ททางสั ง คมและวั ฒ นธรรมของชุม ชนไทยวน เมื อ งเมี ยวดี
ประเทศพม่า
๒. ผู้วิจัย ใช้วิธีสั งเกตแบบมี ส่วนร่วม (Participant Observation) โดยลงพื้ นที่ เข้าร่ว ม
กิ จ กรรมทางวั ฒ นธรรมแล้ ว สั ง เกตวิ ถี ชี วิ ต อั น เป็ น สิ่ ง บ่ ง บอกอั ต ลั ก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรมล้ า นนา
๖ ประเด็น ได้แก่ ๑. ประวัติศาสตร์ชุมชน ๒. พระพุทธศาสนาและคติความเชื่อ ๓. ประเพณีพิธีกรรม
๔. ภาษาและวรรณกรรม ๕. อาหาร ๖. การแต่งกาย
๓. ผู้ วิ จั ย ใช้ ก ารสั ม ภาษณ์ แ บบไม่ มี โครงสร้ า ง โดยลงพื้ น ที่ ส ร้ า งมนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ แ บบ
เป็นกันเองแล้วสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแบบไม่มีโครงสร้างตามกรอบการศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ล้านนา ๖ ประเด็น ได้แก่ ๑. ประวัติศาสตร์ชุมชน ๒. พระพุทธศาสนาและคติความเชื่อ ๓. ประเพณี
พิธีกรรม ๔. ภาษาและวรรณกรรม ๕. อาหาร ๖. การแต่งกาย
๔. ผู้วิจัยใช้การสารวจพื้นที่ ถ่ายภาพ ปักหมุดหมายพื้นที่ชุมชนไทยวนด้วย Google Map
และบันทึกข้อมูลภาคสนาม จากนั้นนาข้อมูลมาเรียบเรียงและจัดทาแผนที่ตั้งชุมชนไทยวน เพื่อแสดง
ให้เห็นลักษณะที่ตั้งของชุมชนที่ศึกษา
๓.๒ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ดังนี้
๑. ผู้วิจัยทาหนังสือแจ้งผู้นาชุมชนไทยวนเพื่อแจ้งรายละเอียดการดาเนินการวิจัย
๒. ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวไทยวน เมืองเมีย
วดี ประเทศพม่า จากเอกสารวิชาการ งานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ วารสาร เอกสารประกอบการสัมมนา
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และการสื บ ค้ น ทางสื่ อ ออนไลน์ เพื่ อ ศึ ก ษาบริ บ ททางสั ง คมและวั ฒ นธรรมของชุ ม ชนไทยวน
เมืองเมียวดี ประเทศพม่า
๓. ผู้วิจัยได้จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ โดยการลงพื้นที่สารวจ สัมภาษณ์แบบ
ไม่มีโครงสร้าง และสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านสังคมและวัฒนธรรม
ของชุมชนไทยวน เมืองเมียวดี ประเทศพม่า
๓.๓ การตรวจสอบข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ท าการตรวจสอบข้ อ มู ล การวิ จั ย เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความถู ก ต้ อ ง น่ า เชื่ อ ถื อ และ
คลาดเคลื่อนน้อยที่สุด โดยใช้การตรวจสอบข้อมูลร่วมกันในระหว่ างการสนทนากลุ่มและการจัดเวที
คืน ความรู้สู่ชุมชน โดยผู้วิจัยน าเสนอข้อมูลหรือประเด็นที่ไ ม่ชัดเจนแล้วให้ ผู้เข้าร่วมสนทนาแสดง
ความคิดเห็น นอกจากนั้นยังได้ตรวจสอบกับเอกสารวิชาการต่างๆ
๓.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยวิเคราะห์ เนื้อหา (Content analysis) จาก
แหล่ งข้ อ มู ลที่ เป็ น เอกสารและสรุป สาระส าคั ญ ที่ ไ ด้จ ากการส ารวจพื้ น ที่ การสั ม ภาษณ์ แ บบไม่ มี
โครงสร้าง การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และการสนทนากลุ่ม โดยยึดบริบท (Context) หรือสภาพ
เเวดล้อมของข้อมูลนั้นเป็ นสาคัญ เพื่อแสดงให้ เห็นรายละเอีย ดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรม
ล้ า นนาของชาวไทยวน เมื อ งเมี ย วดี ใน ๖ ประเด็ น ประกอบด้ ว ย ๑. ประวั ติ ศ าสตร์ ชุ ม ชน
๒. พระพุท ธศาสนาและคติความเชื่อ ๓. ประเพณี พิ ธีกรรม ๔. ภาษาและวรรณกรรม ๕. อาหาร
๖. การแต่งกาย
๓.๕ การนาเสนอและสรุปผลการวิจัย
ผู้วิจยั มีกระบวนการนาเสนอและสรุปผลการวิจัย ดังนี้
๑. การนาเสนอผลการวิจัยเบื้องต้นเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชนในการจัดเวทีคืน
ความรู้สู่ชุมชน
๒. นาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแล้วสรุปผลการวิจัยเป็นรูปเล่มสมบูรณ์
๓. นาเสนอผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
๔. จัดทาสารคดีเกี่ยวกับการธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาของชาวไทยวน
เมืองเมียวดี เผยแพร่ในสื่อ Youtube
๕. จัดทาบทความเผยแพร่ต่อสาธารณชนในวารสารทางวิชาการ

บทที่ ๔
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิเคราะห์ งานวิจัยเรื่อง การธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนา
ของชาวไทยวน เมื อ งเมี ย วดี ประเทศสาธารณรัฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมา โดยแบ่ ง เนื้ อ หาออกเป็ น
๔ ประเด็น ได้แก่
๔.๑ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาของชาวไทยวน
๔.๑.๑ เมืองเมียวดีเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
๔.๑.๒ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาของชาวไทยวน
๔.๑.๒.๑ ประวัติศาสตร์ชุมชน
๔.๑.๒.๒ พระพุทธศาสนาและคติความเชื่อ
๔.๑.๒.๓ ประเพณีพิธีกรรม
๔.๑.๒.๔ ภาษาและวรรณกรรม
๔.๑.๒.๕ อาหาร
๔.๑.๒.๖ การแต่งกาย
๔.๒ ปัจจัยที่มีต่อการปรับเปลี่ยนและธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาของชาวไทยวน
เมืองเมียวดี
๔.๓ การปรับเปลี่ยนและธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาของชาวไทยวน เมืองเมียวดี
๔.๔ การสังเคราะห์ความรู้และเสนอชุดความรู้ในการธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนา
ที่เหมาะสมกับชุมชนไทยวน เมืองเมียวดี
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้
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๔.๑ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาของชาวไทยวน เมืองเมียวดี
การวิเคราะห์อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาของชาวไทยวน เมืองเมียวดี ผู้วิจัยได้ศึกษา
บริบททั่วไปที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ทางวัฒธรรมของชาวไทยวนในเมืองเมียวดีเพื่อให้ทราบถึงภูมิหลัง
ของการธารงอัตลักษณ์ ดังนี้
๔.๑.๑ เมืองเมียวดีเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม (Multicultural-Society)
เมืองเมียวดี (Myawaddy) อยู่ในรัฐกะเหรี่ยง (Kayin State) อยู่ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐของรัฐบาลพม่า เป็นเมืองที่มีอาณาเขตตั้งอยู่ในท่ามกลางกลุ่มชาติพันธุ์ที่
หลากหลาย ได้แก่
ทิ ศ เหนื อ ติ ด กั บ เมื อ งผะอั น เมื อ งหลวงของรัฐ กะเหรี่ ย ง และอยู่ ใกล้ กั บ รัฐ ฉานของ
ชาติพันธุ์ไทใหญ่ตอนล่าง
ทิศใต้ ติดกับติดกับเมืองเย รัฐมอญ
ทิศตะวันออก ติดอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประเทศไทย
ทิศตะวันตก ติดกับเมืองกอว์กะเรท (Kawkareit) รัฐกะเหรี่ยง และเมื องเมาะละแหม่ง
เมืองหลวงของรัฐมอญ
เมืองเมียวดีเป็นเมืองการค้าชายแดนทางทิศตะวันออกของประเทศพม่ากับชายแดนไทย
ซึ่งรัฐบาลทั้งสองประเทศต่างให้ความสาคัญ เป็นอย่างมาก โดยจัดตั้งให้ เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มี
บทบาทในการเชื่ อมโยงการขนส่งและกระจายสิน ค้ ากับ ประเทศไทย ประเทศลาว และประเทศ
เวี ย ดนาม ตามโครงข่ า ยเส้ น ทางเศรษฐกิ จ แนวตะวั น ออก-ตะวั น ตก (East-West Economic
Corridor: EWEC) จึงทาให้เมืองเมียวดีเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม เพราะมีความเคลื่อนไหวทางชาติพันธุ์
และวัฒนธรรมที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๖ เมืองเมียวดีมีจานวนประชากรประมาณ
๖๘,๖๐๖ คน โดยส่วนใหญ่ เป็น ชาติพั นธุ์ พม่า ที่เหลือเป็น ชาติพัน ธุ์กะเหรี่ยง มอญ ปะโอ (ต่องสู้)
ไทใหญ่ ไทยวน (เชื้ อ ชาติ ไ ทย) นอกจากนั้ น ยั ง มี ช าวต่ า งชาติ ที่ อ พยพมาค้ า ขาย เช่ น ชาวจี น
ชาวบังคลาเทศ ชาวปากีสถาน ชาวอินเดีย เป็นต้น (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ๒๕๕๗ : ๔-๕)
เมื่อเมืองเมียวดีเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมจึงทาให้เกิดการช่วงชิงพื้นที่เพื่อแสดงอัตลักษณ์
ทางวัฒ นธรรมของชาติ พั น ธุ์ ต่ างๆ ดั ง จะสั ง เกตเห็ น ได้ จ ากวิ ถี ชี วิต ของชาวเมื อ งเมี ย วดี ทั่ ว ไปที่ มี
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายตามกลุ่มชาติพันธุ์ วัฒนธรรมของพม่ามีความแข็งแกร่ง
และมีอิทธิพลต่อกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ เป็นอย่างมาก เพราะความเป็นชนชาติผู้ปกครอง โดยชาวพม่า
มี อั ต ลั ก ษณ์ ในการแต่ งกายด้ วยการนุ่ ง โลงจี แ ละทาทานาคา ส่ วนชาวกะเหรี่ย งซึ่ ง เป็ น ชาติ พั น ธุ์
กลุ่มใหญ่ ของรัฐกะเหรี่ยงนั้น ขวัญ ชีวัน บัวแดง (๒๕๔๙ : ๘) กล่าวว่าโดยทางการแล้วกะเหรี่ยงมี
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ลักษณะครอบคลุมถึงกลุ่มสกอว์ โปว์ ต่องสู้ บะแก บางครั้งรวมถึงกลุ่มปะหล่องและกลุ่มปะดองด้วย
ชาวกะเหรี่ยงในเมือ งเมียวดี ยัง ได้รับอิท ธิพ ลการนุ่ งโลงจีและทาทานาคาจากชาวพม่า แต่ใส่เสื้อ ที่
เป็นอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์กะเหรี่ยง คือเสื้อที่มีลวดลายริ้วสีสดใสประดับด้วยพู่หลากสี ขณะเดียวกัน
ภาษาในเมืองเมียวดีก็มีความหลากหลาย แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ต่างก็มีอัตลักษณ์ด้านภาษาที่ใช้สื่อสาร
ในกลุ่มตน เช่น ภาษาพม่า ภาษากะเหรี่ยง ภาษามอญ ภาษาไทยวน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เป็นต้น
แต่เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับชาติพันธุ์อื่นหรือติดต่อราชการก็ใช้ภาษาพม่าเป็นหลักในการสื่อสาร ภาษาพม่า
จึงเป็นภาษาทางราชการหรือภาษากลางที่ใช้สื่อสารทั่วไป ส่วนภาษาของแต่ละชาติพันธุ์เป็นภาษาถิ่น
ใช้สื่อสารเฉพาะกลุ่ม หากเป็นการสื่อสารระดับสากลก็ใช้ภาษาอังกฤษ นอกจากนั้นเมืองเมียวดียังมี
ภาษาไทยอี กภาษาหนึ่ งที่ มี บทบาทในการสื่อสารในพื้ นที่ นี้ เพราะการมี ป ฏิสั มพั นธ์ ทางการเมือ ง
เศรษฐกิ จ การเข้ า มารั บ จ้ างเป็ น แรงงาน และการรับ รู้เรื่อ งราวต่ างๆ ผ่ า นสื่ อ โทรทั ศ น์ พ ร้อ มทั้ ง
สื่อออนไลน์จากประเทศไทย ทาให้ชาวเมืองเมียวดี ชาติพันธุ์ต่างๆ สามารถสื่อสารกับคนไทยด้วย
ภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว
ประชากรเมืองเมี ยวดีส่ วนใหญ่ นั บถื อพระพุท ธศาสนานิก ายเถรวาท รองลงมานั บ ถื อ
ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม และศาสนาฮินดู การมีความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเหมือนกันทาให้
กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ใ นเมื อ งเมี ย วดี มี ก ารแลกเปลี่ ย นทางวั ฒ นธรรมผ่ า นประเพณี พิ ธี ก รรมทาง
พระพุทธศาสนา เช่น พิธีบรรพชาอุปสมบท พิธีทาบุญ ตักบาตร พิธีทอดกฐิน พิธีทอดผ้าป่า เป็นต้น
ท าให้ วัฒ นธรรมเกิด การเลื่ อ นไหลถ่ ายเทไปมาระหว่า งกั น และกั น จนมี ป ระเพณี วัฒ นธรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่คล้ายคลึงกัน การมีความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเหมือนกัน ทาให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน ช่วยลดช่องว่างหรืออคติทางวัฒนธรรมระหว่างชาติพันธุ์ได้ในระดับหนึ่ง
ความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมของเมืองเมียวดี ได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงอานาจ
ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความแตกต่างกัน อันเป็นผลมากจากนโยบายแบ่งแยกแล้วปกครอง (Divide
and rule) จากอังกฤษเจ้าอาณานิคม หลังจากที่อังกฤษให้เอกราชแก่พม่าอย่างสมบูรณ์ เมื่อวันที่ ๔
มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๑ (บุ ญ เที ย ม พลายชมพู , ๒๕๔๙ : ๑๐๘) แต่ ล ะชาติพั น ธุ์ ต่างก็ ช่ วงชิ ง พื้ น ที่
แสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อยืนหยัด และเรียกร้องสิทธิความเป็นพลเมืองที่ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ
เพราะอคติทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันจากชาติพันธุ์หลักของรัฐคือชาวพม่าซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่
ของประเทศ จนถึงขั้นเรียกร้องสิทธิในการปกครองตนเอง เพราะแต่ละชาติพันธุ์ต่างก็มีอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น เชื้อชาติ วิถีชีวิต ทัศนคติ ความเชื่อ ภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี
พิธีกรรม เป็นต้น เมื่อต้องอยู่ร่วมกับชาวพม่าและชาติพันธุ์อื่นย่อมเกิด ปัญหาอคติทางวัฒนธรรม เช่น
การดูถูกเหยียดหยาม การกีดกันสิทธิขั้นพื้นฐาน การกดขี่ข่มเหง การเลือกปฏิบัติ การขาดความสมดุล
ทางการเมืองและเศรษฐกิจ เป็นต้น ก่อให้เกิดความคับแค้นใจและไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน จนนาไปสู่
การสั่งสมกองกาลัง สู้รบกันระหว่างชาติพัน ธุ์ โดยเฉพาะการสู้รบกับทหารพม่า ซึ่งเป็นกองทัพของ
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รัฐบาล ในขณะที่กองกาลังของกลุ่มชาติพันธุ์ถูกเรียกว่า กองกาลังชนกลุ่มน้อย หรือกองกาลังติดอาวุธ
ได้แก่ กองกาลังชนกลุ่มน้อยกะเหรี่ยง (KNU) กองกาลัง ชนกลุ่มน้อยพรรคมอญใหม่ (NMSP) และ
กองกาลังทหารไทใหญ่ (SSA) ไม่ว่าจะเรียกขานอย่างไรก็แสดงให้เห็นถึงนัยแห่ง ความขัดแย้ง ที่ถูก
เลื อ กปฏิ บั ติ อ ย่ างมี อ คติ แม้ ก ลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ห รื อ ชนกลุ่ ม น้ อ ยในพม่ า จะต่ อ สู้ เพื่ อ เรี ย กร้ อ งสิ ท ธิใ น
การปกครองตนเองหลังจากที่ ได้ จัด ทาสนธิสัญ ญาปางโหลงร่วมกับ รัฐบาลทหารพม่ าเมื่ อวั นที่ ๒
กุมภาพันธุ์ ๒๔๙๐ แต่รัฐบาลพม่าก็ไม่ยอมปลดปล่อยให้กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้มีอิสระในการปกครอง
ตนเอง กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ จึ ง ยื น หยั ด ต่ อ สู้ เพื่ อ เรี ย กร้ อ งสิ ท ธิ ในการปกครองตนเองและแย่ ง ชิ ง พื้ น ที่
อย่างต่อเนื่องสืบมาจนถึงปัจจุบัน
นอกจากการใช้ค วามรุนแรงในการปกป้อ งและเรีย กร้องสิท ธิ การปกครองตนเองแล้ ว
กลุ่ ม ชาติพั น ธุ์ ยั ง ใช้ ก ารสร้างสานึ ก ร่ว มทางประวัติ ศ าสตร์ เพื่ อ ยื น หยัด สิ ท ธิค วามเป็ น พลเมื องที่ มี
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมตอบโต้รัฐบาลพม่าอย่างต่อเนื่องพร้อมกัน โดยจัดงานวันชาติประจาปี ได้แก่
วัน ชาติกะเหรี่ยงตรงกับ วันที่ ๓๑ มกราคม วันชาติมอญตรงกับ วัน ที่ ๑๒ กุมภาพั นธ์ และวันชาติ
ไทใหญ่ ต รงกั บ วั น ที่ ๗ กุ ม ภาพั น ธ์ รู ป แบบการจั ด งานวัน ชาติ ป ระจ าปี ข องแต่ ล ะกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์
นอกจากจะมีการแสดงศักยภาพทางทหารและประกาศจุดยืนในการเรียกร้องสิทธิของผู้นาชาติพันธุ์
แล้วยังได้แสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สื่อสารถึงความเป็นตัวตนของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ให้สังคม
โลกได้รับรู้ถึงความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมในพื้นที่เมืองเมียวดีผ่านสื่อมวลชนต่างชาติ
ที่เชิญมาร่วมงาน เช่น การชูธงประจาชาติพันธุ์ การแต่งกาย ภาษา อาหาร ศิลปะการแสดง สภาพที่
อยู่อาศัย เป็นต้น
๔.๑.๒ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาของชาวไทยวน เมืองเมียวดี
ไทยวนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่ตั้งถิ่นฐานอาศัยกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ของเมืองเมียวดี
แต่มีจานวนประชากรน้อยกว่าชาวพม่าและชาวกะเหรี่ย งซึ่ งเป็ นคนส่วนใหญ่ ชาวไทยวนเป็ นชน
กลุ่มน้อยที่ไม่ได้เรียกร้องสิทธิในการปกครองและไม่มีกองกาลังปกป้องตนเอง นอกจากนั้นรัฐบาลพม่า
ก็ไ ม่ ได้ รั บ รองสถานะความเป็ น ชาติพั น ธุ์ ไ ทยวนในสหพั น ธรัฐ ของประเทศ เพี ย งแต่ ดารงสถานะ
ความเป็นพลเมืองส่วนหนึ่งของประเทศพม่าที่อยู่ในรัฐกะเหรี่ยงเท่านั้น แต่ก็มีสิทธิและหน้าที่พลเมือง
ตามกฏหมายของรัฐชาติ
การที่ชาวไทยวนตั้งถิ่น ฐานอยู่ในพื้นที่พ หุวัฒ นธรรม ย่อมได้รับผลกระทบจากการที่ มี
วัฒนธรรมแตกต่างจากชาติพันธุ์ที่มีอานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ คือการถูกกดขี่ข่มเหงจากทหาร
พม่าและทหารกะเหรี่ยง ดังบันทึกของนายเอ็ก ประธานชุมชนไทยวน บ้านห้วยส้าน (สมุดบันทึกของ
นายเอ็ก , ๑๔ พฤศจิก ายน ๒๕๖๐) เล่า ถึง เหตุก ารณ์ ในอดี ต ว่า เมื่ อ ๔๐ ปี ที่ ผ่านมา ชาวไทยวน
บ้านห้วยส้าน มีความเป็นอยู่ที่ทุกข์ยากลาบากมากเพราะอยู่ใต้อานาจของรัฐบาลพม่าและอยู่ในเขต
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อิทธิพลกะเหรี่ยง เมื่อทั้ง ๒ ฝ่ายคือทหารพม่าและทหารกะเหรี่ยงสู้รบกัน ชาวไทยวนจะถูกกวาดต้อน
ไปเป็นทาส (ในบัน ทึก ใช้คาว่า “ขี้ข้า”) ของทั้ งสองฝ่าย คื อฝ่ายทหารพม่า กวาดต้อนบัง คับให้เป็ น
ลูกหาบทาหน้าที่ แบกกล่องกระสุนปืน เสบียงอาหาร สร้างค่าย ล้อมรั้ว และขุดดิ นรอบฐานทหาร
ชีวิตลูกหาบชาวไทยวนในช่วงนั้นต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นอย่างมาก
บางครั้ ง ได้ รั บ อั น ตรายจากสะเก็ ด ระเบิ ด และกระสุ น ปื น จนเสี ย ชี วิ ต หรื อ พิ ก าร บางครั้ ง ออก
ลาดตระเวนกับทหารพม่ายาวนานถึง ๒-๓ เดือน โดยไม่มีค่าจ้างและสวัสดิการอื่นๆ ถ้าหากทหารพม่า
เข้ามาในหมู่บ้านเพื่อกวาดต้อนผู้ชายชาวไทยวนไปเป็นลูกหาบ เมื่อผู้ชายได้ยินเสียงสุนัขเห่าหรือได้รับ
อาณัติสัญญาณจากผู้หญิง ที่เฝ้าระวังอยู่ก็จะวิ่งหนีไปซ่อนตัวตามป่าเขาเพื่อไม่ให้ทหารพม่าจับตัวไป
เป็นลูกหาบ ทาให้ชีวิตมีความลาบากมากจนบางคนอพยพหนีภัยสงครามไปอยู่ตามอาเภอแม่สอด
อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ส่วนชนกลุ่มน้อยกะเหรี่ยงก็ข่มเหงชาวไทยวนเหมือนกัน โดยบังคับให้
เกณฑ์ผู้ชายชาวไทยวนในแต่ละหมู่บ้านไปเป็น ทหารในสังกัดรัฐกะเหรี่ยงหมู่บ้านละ ๔-๕ คนต่อปี
ถ้าไม่ได้ตามกาหนด หมู่บ้านนั้น ต้องจ่ายเงินทดแทนค่าเกณฑ์ทหารคนละ ๑๐,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ บาท
ต่อปี นอกจากนั้นยังต้องจ่ายเงิน ค่าเสบียงอาหารและข้าวเป็น ประจาทุกปี ถ้ าขัดขืน ก็จะถูกรังแก
เมื่อมีท หารพม่าเข้ามาพักในหมู่บ้าน ทหารกะเหรี่ยงก็จะระดมยิงปืน ใหญ่ เข้าใส่หมู่บ้านเพื่อขับไล่
ทหารพม่ า ทาให้เรือ นและสัตว์เลี้ ยงได้รับความเสีย หาย ชาวบ้านเสี ยชีวิต บางส่วนได้รับบาดเจ็ บ
บางครั้งก็วางทุ่นระเบิดตามสวนไร่นาทาให้ชาวไทยวนได้รับความเดือดร้อนในการทามาหากิน เนื้อหา
ในบั น ทึ ก ของนายเอ็ ก สอดคล้ อ งกั บ ค าสั ม ภาษณ์ ข องนายหล้ า ผู้ ใ หญ่ บ้ า น บ้ า นทุ่ ง บ้ า นท่ า
เมืองกอว์กะเรท (Kawkareit) (สัมภาษณ์, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐) ที่กล่าวว่า บ้านทุ่งบ้านท่า เป็นอีก
พื้นที่หนึ่งที่มีการสู้รบกันอย่างหนักหน่วงระหว่างทหารพม่าและทหารกะเหรี่ยงจนชาวไทยวนในพื้นที่
นี้อาศัยอยู่ในเรือนไม่ค่อยได้ เพราะต้องคอยระวังและหลบหนีทหารพม่าที่เข้ามาเกณฑ์แรงงานไปเป็น
ลู ก หาบในการท าสงครามกั บ ทหารกะเหรี่ ย ง โดยทหารพม่ า ได้ ก ดขี่ ข่ ม เหงเป็ น อย่ างมาก (ผู้ ใ ห้
สัมภาษณ์ใช้คาว่า “มันฅ่าขนาด” คาว่า ฅ่า เป็นภาษาล้านาหมายถึงการกดขี่ข่มเหง) แม้สัตว์เลี้ยงใน
หมู่บ้านก็ถูกทหารพม่ายึดไปรับประทานจนหมด ส่วนนายแหง่ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านล้อง เมืองกอว์กะเรท
(สัมภาษณ์, ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐) กล่าวสอดคล้องกันว่าทหารพม่ากับทหารกะเหรี่ยงรบกันในหมู่บ้าน
นี้ นอกจากเกณฑ์ชาวไทยวนไปเป็นลูกหาบแล้วยังเผาหมู่บ้านและวัดถึง ๓ ครั้ง พร้อมกับยิงปืนใหญ่
ถล่มอย่างหนักหน่วง สิ่งที่คับแค้นใจมากที่สุดคือทหารพม่ากล่าวหาว่าชาวไทยวนที่นี่เป็นชาวกะเหรี่ยง
จึงต้องทาลาย ทาให้เกิดความรู้สึกต่าต้อยและหมองใจเป็นอย่างมากที่ถูกมองเป็นอื่นอันไม่ใช่ตัวตนที่
แท้จริงจนถูกเลือกปฏิบัติเพราะอคติทางวัฒนธรรม
การที่ชาวไทยวนถูกทหารพม่าและทหารกะเหรี่ยงสู้รบกันแล้วกดขี่ข่มเหงเช่นนี้ เพราะทั้ง
๒ ฝ่ายคือทหารพม่าและทหารกะเหรี่ยงต้องการควบคุมชาวไทยวนให้อยู่ในอานาจ ไม่ให้เป็นเครื่องมือ
ของอีกฝ่ายที่เป็นศัตรู ถ้าฝ่ายไหนควบคุมได้ ถือเป็นการเพิ่มกาลังพลให้กับฝ่ายตนและเป็นการตัด
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กาลังพลของอีกฝ่ายหนึ่ง ชาวไทยวนจึงตกอยู่ในภาวะลาบากจะเอาใจเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้
จะวางตัวเป็นกลางก็ไม่ได้ จึงมีแนวทางอยู่ ๓ ทาง คือ สู้ หนี และยอมแพ้ แต่ละแนวทางขึ้นอยู่โอกาส
ที่เอื้ออานวย กล่าวคือไม่ได้สู้ด้วยกองกาลังติดอาวุธ แต่สู้ด้วยการตอบโต้ทางวัฒนธรรมคือการแสดง
ตัวตนคนไทยวนที่มีอารยธรรมชัดเจนเพื่อจะบอกว่าพวกตนไม่ใช่ชาวกะเหรี่ยงและไม่ใช่ชาวพม่ า
หนีคือหลบหลีกไม่ไปมีส่วนร่วมในความขัดแย้ง และยอมแพ้ ด้วยการปฏิบัติตามเงื่อนไขคือไปเป็ น
ลูกหาบหรือจ่ายค่าทดแทน
ความทุ ก ข์ระทมของชาวไทยวนจากสถานการณ์ ดั ง กล่ าว ได้สะท้อ นออกมาด้ว ยภาพ
จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดบัวสถาน บ้านห้วยส้าน (ปัจจุบันได้รื้อถอนไปแล้วเพื่อสร้างวิหารหลังใหม่)
ที่บอกเล่าถึงผู้ชายชาวไทยวนบางส่วนถูก ทหารพม่าควบคุมตัว ไปเป็น ลูกหาบ บางส่วนวิ่งหลบหนี
ทหารพม่า ส่วนผู้หญิงหลบหนีภัยสงครามสู้รบอย่างทุลักทุเล จิตรกรผู้วาดภาพตั้งใจบันทึก บอกเล่า
และสร้า งส านึ ก ร่ วมของคนในชุม ชนให้ รั บ รู้ ถึง การได้ รั บ การปฏิ บั ติ อ ย่ า งไร้ เกี ยรติ ไ ร้ศั ก ดิ์ ศ รีจ าก
ชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่ที่มีอานาจเหนือกว่า ผ่านพื้นที่ของวัดอันเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นพื้นที่สาธารณะ
ของชุ ม ชน ด้ วยความหวั งว่า ชาวไทยวนจะร่ วมใจกั น ธารงอัต ลั ก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรมของตนไว้ ใน
ท่ามกลางความแตกต่างทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมดังกล่าว

ภาพที่ ๑ จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดบัวสถาน บ้านห้วยส้าน แสดงเหตุการณ์ชาวไทยวน
วิ่งหลบหนีภัยสงคราม
ที่มา : ผู้วิจัย
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นอกจากสถานการณ์สงครามดังกล่าวแล้ว ชาวไทยวนยังได้รับผลกระทบจากการขยายตัว
ของประชากรชาวกะเหรี่ยงและชาวพม่าที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในชุมชนต่างๆ เพราะชาวไทยวนเป็นคน
กลุ่มแรกและกลุ่มใหญ่ที่เคยเข้ามาตั้งถิ่นฐานทามาหากินในพื้นที่เมียวดีมาก่อน ต่อมาชาวกะเหรี่ยง
และชาวพม่ารุกเข้าตั้งถิ่นฐานทาให้เกิดการแย่งชิงเพื่อครอบครองพื้นที่อาศัยและพื้นที่ทามาหากิน
ทรัพยากรธรรมชาติถูกทาลาย สิทธิในการดารงชีวิตอย่างปลอดภัยและสงบสุข ลดน้อยลง เนื่องจาก
สถานการณ์ สู้ ร บ การปล้ น ทรั พ ย์ การลั ก ขโมย และการทะเลาะวิ ว าท ท าให้ ช าวไทยวนหลาย
ครอบครั ว ละทิ้ งเรื อ น ไร่ นา แล้ ว อพยพไปอยู่ ในอ าเภอแม่ ส อด อ าเภอแม่ ระมาด จั ง หวั ด ตาก
(สัมภาษณ์นายตาล บ้านล้อง ๖ มีนาคม ๒๕๖๐, นายต้น ศรีวิชัย บ้านห้วยส้าน ๔ มีนาคม ๒๕๖๐,
และนายผิว บ้านแม่กะใน, ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
จากสถานการณ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ชาวไทยวนเป็นชนกลุ่มน้อยในพื้นที่เมืองเมียวดีที่
ถูก ครอบงาทั้ ง อ านาจทางการเมื อง เศรษฐกิ จ และวัฒ นธรรม ไม่ไ ด้ รับ การปฏิ บั ติ อ ย่ างมี เกีย รติ
มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับชาวพม่าและกะเหรี่ยงซึ่งเป็นพลเมืองส่วนใหญ่ในพื้นที่
เมื่อชาวไทยวนได้รับผลกระทบจากความแตกต่างทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมดังกล่าว
ทาให้เกิดความพยายามช่วงชิงพื้นที่ในการแสดงอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรมเพื่อยืนหยัด ในความเป็น
ตัวตนคนไทยวนและเรียกร้องสิทธิความเป็นพลเมืองที่ไม่ถูกเลือกปฏิบัติหรือกีดกันเพราะอคติทาง
วัฒนธรรม ได้รับการยอมรับในเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นพลเมืองของรัฐชาติ ที่เท่าเทียมกัน
โดยชาวไทยวนได้หยิบยกอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมหลายประการที่บ่งบอกความเป็นตัวตนในชาติพันธุ์
ไทยวนออกมาแสดงอย่างต่อเนื่องในท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมเมืองเมียวดี
ผู้ วิ จั ย ก าหนดศึ ก ษาอั ต ลั ก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรมล้ า นนาของชาวไทยวนเมื อ งเมี ย วดี
๖ ประการ ได้แก่ ประวัติศาสตร์ชุมชน พระพุทธศาสนาและคติความเชื่อ ประเพณีพิธีกรรม ภาษา
และวรรณกรรม อาหาร และการแต่งกาย โดยมีรายละเอียดดังนี้
๔.๑.๒.๑ ประวัติศาสตร์ชุมชน
จากการศึกษาประวัติศาสตร์พื้นที่เมืองเมียวดี -แม่สอด อันเป็นพื้นที่ตั้งของชุมชนไทยวน
ทั้งจากเอกสารและการสัมภาษณ์พบว่าพื้นที่แห่งนี้มีบริบทที่แสดงถึงพัฒนาการของชุมชนโดยสรุปดังนี้
๑. ความสาคัญของพื้นที่เมียวดี-แม่สอด
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์บ่งชี้ว่า ในอดีตบริเวณพื้นที่เมืองเมียวดี-แม่สอด
เป็นพื้นที่ชายแดนด้านตะวันตกของเมืองสุโขทัย-เมืองตาก (เรียกอีกอย่างว่า เมืองระแหง) ลักษณะ
ภูมิประเทศตั้งอยู่ในแอ่งที่ราบแนวยาว มีภูเขาสลับซับซ้อนหลายลูกล้อมรอบเหมือนอยู่ในก้นกระทะ
มีแม่น้าเมยไหลผ่านเป็นทางยาวไปตามแนวเขา แม้จะค้นพบซากโบราณสถานหลายแห่งในพื้นที่ ของ
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ทั้ง ๒ ฝั่ง คือในเมืองแม่สอดและเมืองเมียวดี แต่ยังไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ ชัดเจนว่าบริเวณพื้นที่
เมื อ งเมี ย วดี -แม่ ส อดเป็ น เมื อ งฉอดที่ พ่ อ ขุ น สามชน เจ้ า เมื อ งฉอดยกทั พ ไปตี เมื อ งตากในขณะที่
พ่อขุนรามคาแหงมหาราชมีพระชนมายุ ๑๙ พรรษาแล้วทรงกระทายุทธหัตถีจนเอาชนะพ่อขุนสามชน
จนกลายมาเป็นชื่อ “แม่สอด” ในปัจจุบันหรือไม่
ประเสริฐ ณ นคร (๒๕๔๑ : ๔๕๖) กล่าวว่า เมืองฉอดเป็นเมืองที่อยู่ในอาณาจักรสุโขทัย
มาตั้งแต่สมัยพ่อขุนศรีนาวน าถุม กษัตริ ย์แห่งศรีสัชชนาลัยสุโขทัย โดยมีหลักฐานศิลาจารึกวัดศรีชุม
หลักที่ ๒ กล่าวว่าอาณาเขตของพ่อขุนศรีนาวนาถุมครอบคลุมไปถึงเมืองฉอดที่อยู่ทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ เมืองฉอดตั้งอยู่บนแม่น้าฉอด ปัจจุบันอยู่ในอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก เรียกว่า น้าแม่สอด
ส่วนซากเมืองโบราณที่ ค้น พบในอาเภอแม่ สอดมีขนาดเล็ก เกิน กว่าที่จะมีกาลัง พอที่ จะยกทัพ มาตี
เมืองตากได้ แต่ก็มีนักโบราณคดีได้ตั้งข้อสันนิษฐานว่า เมืองฉอดอาจตั้งอยู่บนแม่น้าเมยทางฝั่งพม่า
(เมืองเมียวดี) เพราะมีการค้นพบซากโบราณสถานสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ที่มีแบบแผนนิยมสร้างกัน
ในสมัยสุโขทัย
หนังสือแม่สอดหนึ่งร้อยปี (อนุรักษ์ พันธุรัตน์ (บรรณาธิการ), ๒๕๔๑ : ๑-๒) กล่าวถึง
ทัศนะของนักวิชาการว่า เมืองฉอดคงเป็นชุมชนใหญ่มีความเป็นปึกแผ่นเท่าเทียมกับเมืองสุโขทัยจึงจะ
ยกทัพ ไปสู้รบกันได้ ค าว่า เมืองฉอด ปรากฏชื่อเฉพาะในสมั ยสุโขทัยเท่านั้ น แต่ในสมัยอยุ ธยามี
การกล่าวถึงด่านแม่ล ะเมาซึ่ งอยู่ในเขตอาเภอแม่ส อดและเป็ นเส้ นทางเดิ นทั พ ของพม่ า ครั้น สมั ย
รัตนโกสินทร์ก็ปรากฏชื่อลาห้วยแม่สอด จนนามาสู่ข้อสันนิษฐานว่า เมืองฉอด อาจเป็นชื่อของอาเภอ
แม่สอดในปัจจุบัน
ในอดีตเมืองตากเป็นเมืองหน้าด่านที่สาคัญ เพราะตั้ งอยู่ระหว่างอาณาจักรล้านนากับ
อาณาจักรสุโขทัย และรัฐมอญ-พม่า บางช่วงเป็นหัวเมืองหน้าด่านปลายแดนทางทิศใต้ของอาณาจักร
ล้ า นนา บางช่ ว งเป็ น หั ว เมื อ งหน้ า ด่ า นปลายแดนทิ ศ เหนื อ ของอาณาจั ก รสุ โขทั ย บางช่ ว งเป็ น
หั ว เมื อ งขึ้ น ของนครเชี ย งใหม่ (ภู เดช แสนสา, ๒๕๕๗ : ๘๙) ดั ง ข้ อ ความในต านานมู ล ศาสนา
(กรมศิลปากร, ๒๕๑๘ : ๒๐๙) ระบุว่าพระสุมนเถระ พระภิกษุชาวสุโขทัย ลูกศิษย์ของพระอุทุมพร
บุบผามหาสามีแห่งเมืองพัน อาณาจักรมอญ ได้รับอาราธนาจากพญากือนา กษัตริย์ล้านนาองค์ที่ ๖
แห่งราชวงศ์มังราย ให้มาเผยแผ่พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์เก่าหรือรามัญวงศ์ในล้านนา เมื่อ พ.ศ.
๑๙๑๒ ต่ อ มา พ.ศ. ๑๙๑๔ ได้ ทู ล ขอเมื อ งตากให้ กั บ อาณาจั ก รสุ โขทั ย เพราะในอดี ต เคยขึ้ น กั บ
อาณาจักรสุโขทัยมาก่อน พญากือนาจึงถวายเมืองตากบูชาศีลาธิคุณของพระสุมนเถระ โดยยกให้เป็น
ข้าพระธาตุวัดสวนดอก (วัดบุปผาราม เชียงใหม่) หลังจากนั้นพระสุมนเถระได้นาหลานชายชื่อใสมาให้
พญากือนาแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองตาก ประเสริฐ ณ นคร (๒๕๔๑ : ๔๕๖) กล่าวถึงศิลาจารึกวัดป่ามะม่วง
หลักที่ ๔ และ ๕ ระบุว่า พระมหาธรรมราชาลิไทซึ่งเป็นหลานของพ่อขุนรามคาแหง ทรงออกผนวช
พ.ศ. ๑๙๐๔ ทรงนิ ม นต์ พ ระมหาสามี สั ง ฆราชจากนครพั น (อยู่ ท างเหนื อ เมื อ งเมาะตะมะ ๕๐
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กิโลเมตร) มาเป็นพระอุปัชฌาย์ โดยให้อามาตย์มนตรีราชสกุลไปต้อนรับ พระมหาสามีสังฆราชจาก
เมืองฉอดมาถึงเมืองสุโขทัย
เมื่อเมืองตากมีความสาคัญในฐานะที่เป็นเมืองหน้าด่านดังกล่าว พื้นที่เมืองเมียวดี -แม่สอด
จึงเป็นพรมแดนด้านตะวันตกของเมืองสุโขทัย-เมืองตากที่ติดกับพื้นที่ของมอญ-พม่า เพราะมีพรมแดน
ติดกันและมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก โดยเป็นเส้นทางผ่านสาคัญ ๓ ประการ ได้แก่ เป็นเส้นทางใน
การเดินทัพ เป็นเส้นทางการค้าและขนส่งสินค้า และเป็นเส้นทางในการสัญจรระหว่างชาวล้านนากับ
ผู้คนในเมืองสาคัญของมอญและพม่า
๑) เส้นทางผ่านในการเดินทัพ
หลั งจากที่ อ าณาจั ก รพุ ก ามแตก เมื่ อ พ.ศ. ๑๘๓๐ พม่ าได้ แ ยกออกเป็ น แคว้ น ต่ างๆ
โดยเฉพาะทางตอนใต้ ชาวมอญได้รวมตัวกัน สร้างราชธานีใหม่ ณ เมืองเมาะตะมะ โดยมีเจ้าฟ้ารั่ว
(พ.ศ. ๑๘๒๕-๑๘๕๖) เป็นผู้นา ต่อมา พ.ศ. ๑๙๑๒ ได้ย้ายมาตั้ง ณ เมืองหงสาวดี จนเป็นศูนย์กลาง
ทางการค้าและการเมืองการปกครองที่เจริญ รุ่ง เรือง กระทั่ง พ.ศ. ๒๐๘๒ พระเจ้าตะเบ็ง ชเวตี้แห่ง
ราชวงศ์ตองอูของพม่าได้ขยายอานาจยึดครองเมืองหงสาวดีได้สาเร็จ เนื่องจากต้องการยึดเมืองท่า
ชายฝั่งทะเลเพื่อการค้าขายกับนานาชาติ การขยายอิทธิพลของพม่าเข้ามาในเขตมอญครั้ง นี้ทาให้
ขัดแย้งกับกรุงศรีอยุธยาเพราะหัวเมืองท่าชายฝั่งทะเลอันดามันขึ้นกับกรุงศรีอยุธยามาก่อน ดังปรากฏ
หลักฐานจารึกลานทองตะนาวศรีว่า สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (ครองราชย์ พ.ศ. ๑๙๙๑-๒๐๓๑)
ได้แต่งตั้งตาแหน่งเจ้าเมืองตะนาวศรี (พ.ศ. ๒๐๐๕) และทรงตีเมืองทวายได้เมื่อ พ.ศ. ๒๐๓๑ การยึด
เมืองตะนาวศรีและเมืองทวาย ทาให้ กรุงศรี อยุธยาควบคุมการขนส่งสินค้าทางทะเลทั้งสองด้านคือ
อ่าวเบงกอลและอ่าวไทย เมื่อพระเจ้าตะเบ็งชเวตี้ขยายอิทธิพลจากเมืองหงสาวดีมาสู่เมืองเมาะตะมะ
เมืองเย และเมืองทวาย จึง เกิดความขัดแย้ง นามาสู่สงครามระหว่างพม่ากับ กรุงศรี อยุธยาเรื่อยมา
จนถึงสมัยพระเจ้าบุเรงนองได้ขยายดินแดนกว้างขวางมากขึ้น โดยยึดครองทั้งล้านนา อยุธยา และ
ล้านช้าง (สรัสวดี อ๋องสกุล, ๒๕๕๘ : ๒๕๘-๒๖๑) สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชา
นุภ าพ (๒๕๕๓ : ๑๔๘-๑๕๑) กล่าวถึง พ.ศ. ๒๓๒๘ ในรัชสมัย พระบาทสมเด็ จพระพุท ธยอดฟ้ า
จุฬาโลก รัชกาลที่ ๑ ราชวงศ์จักรีแห่งพระราชอาณาจักรสยาม พระเจ้าปดุงกษัตริย์พม่าได้จัดเตรียม
กาลังพลจานวน ๑๔๔,๐๐๐ นาย ณ เมืองเมาะตะมะ เพื่อยกทัพเข้าตีไทย แบ่งเป็น ๙ ทัพ เรียกกันว่า
“สงคราม ๙ ทัพ” โดยทัพที่ ๙ ให้จอข่องนรทาเป็นแม่ทัพได้นากาลังพล ๕,๐๐๐ นาย ยกทัพเข้าทาง
ด่านแม่ละเมา แขวงเมืองตาก เพื่อเข้าตีหัวเมืองเหนือทางริมแม่น้าปิง ตั้งแต่เมืองตาก เมืองกาเเพง
เพชร ลงมาสมทบกับทัพหลวงที่กรุงเทพมหานคร จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าพื้นที่เมืองเมียวดีแม่สอดในอดีต เป็นเส้นทางผ่านสาคัญ ทางหนึ่งสาหรับการเดินทัพของฝ่ายพม่าที่เข้ามาตีทั้งล้านนา
และสยาม
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๒) เส้นทางการค้าและขนส่งสินค้า
การเป็นเส้นทางค้าขายและขนส่งสินค้านั้น ในอดีตเมืองท่าหงสาวดีและเมืองเมาะตะมะ
ซึ่ง อยู่ต อนล่างของพม่า เป็ น เมือ งเศรษฐกิจ ที่ เชื่ อมกั บ นานาชาติ โดยเฉพาะเมื อ งเชี ยงใหม่ ก็เป็ น
ศูนย์กลางการค้าอีกแห่งหนึ่งในภูมิภาคนี้ ทาให้พื้นที่เมียวดี -แม่สอดเป็นเส้นทางผ่านของเครือข่าย
การค้าจากหัวเมืองมอญ-พม่า สู่เมืองต่างๆ ทางเหนือของล้านนา สามารถเชื่อมต่อไปยังเมืองเชียงแสน
เมืองเชียงตุง และเมืองเชียงรุ่ง (สรัสวดี อ๋องสกุล, ๒๕๕๘ : ๒๖๐) นอกจากนั้นยังเชื่อมต่อไปทางใต้คือ
อยุธยา โดยสามารถใช้เส้นทางทั้งทางบกและทางน้า ทางบกนั้นจะเดินทางผ่านหมู่บ้านและเมืองต่างๆ
ที่เป็นเส้นทางเศรษฐกิจมาแต่อดีต จากเมืองมะละเเหม่ง (พม่า) - เมืองตาก (แม่สอด) - เมืองเถิน เมื อ งนครล าปาง - เมื อ งนครล าพู น - เมื อ งนครเชี ย งใหม่ - เมื อ งป่ า เป้ า - เมื อ งเชี ย งราย เมืองเชียงแสน - เมืองเลน - เมืองเชียงตุง - เมืองเชียงรุ่ง - เมืองท่าลี่ (ตาลี) ส่วนเส้นทางน้าสามารถ
เดินทางเรือในแม่น้าวัง ที่ไหลผ่านเมืองตากขึ้นสู่เมืองเถิน และเมืองนครลาปาง หรือไหลจากเมืองตาก
เชื่อมกับแม่น้าปิงลงสู่แม่น้าเจ้าพระยาในที่ราบลุ่มอาณาจักรอยุธยา (ภูเดช แสนสา, ๒๕๕๗ : ๑๐๕)
จะเห็นได้ว่า พื้นที่เมียวดี-แม่สอดเป็นเส้นทางการค้าและขนส่งสินค้าที่สาคัญในภูมิภาคนี้
เพราะเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อหัวเมืองสาคัญต่างๆ ทั้งทางบกและทางน้าได้อย่างสะดวก จึงทาให้กลุ่ม
พ่อค้าและกองคาราวานสินค้านิยมใช้เส้นทางนี้ในการเดินทางค้าขายระหว่างเมือง
๓) เส้นทางในการสัญจรระหว่างชาวล้านนากับผู้คนในเมืองสาคัญของมอญ-พม่า
ส่วนการเป็นเส้นทางสัญจรไปมาระหว่างชาวล้านนากับผู้คนในเมืองสาคัญของมอญและ
พม่านั้น จากข้อมูลทางประวัติศาสตร์พบว่า พื้นที่เมืองเมียวดี-แม่สอดในอดีต เป็นเส้นทางที่สะดวก
เส้น ทางหนึ่งในการสัญ จรของผู้ค นทั้ งสองฝ่ าย โดยเฉพาะข้อ สัน นิ ษฐานที่ว่ าน่าจะเป็น เส้ น ทางที่
พระสุ ม นเถระใช้ เดิ น ทางไปมาระหว่ า งเมื อ งมอญกั บ เมื อ งสุ โขทั ย ก่ อ นที่ จ ะได้ รับ อาราธนาจาก
พญากือนาให้ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาลัทธิลัง กาวงศ์หรือรามัญ วงศ์ในอาณาจักรล้านนาเมื่อ พ.ศ.
๑๙๑๒ ดังคัมภีร์ชินกาลมาลีปกรณ์ (แสง มนวิทูร, ๒๕๑๗ : ๑๐๕) ระบุว่า พระสุมนเถระได้เดินทาง
จากเมืองสุโขทั ยไปบวชใหม่ในสานักของพระอุทุม พรมหาสามี ในรัมมนะประเทศ ซึ่ง แสง มนวิทู ร
ผู้แปลคัมภีร์นี้ก็เห็นพ้องกับพงศาวดารโยนกว่ า รัมมนะประเทศคือเมืองเมาะตะมะ ในขณะที่ตานาน
มูล สาสนา ส านวนล้ านนา กล่า วว่า พระสุ ม นเถระได้ม าบวชใหม่แ ละศึก ษาในสานั ก นี้ ที่ เมื องพั น
เพราะทราบถึงกิตติศัพท์ของพระอุทุมพรมหาสามีจากกลุ่มพ่อค้า ที่มาจากเมืองพัน ซึ่งบาเพ็ญ ระวิน
ผู้ปริวรรต (บาเพ็ญ ระวิน, ๒๕๓๘ : ๑๔๕) เห็นว่าเมืองพันคือเมืองเมาะตะมะเช่นกัน ส่วนประเสริฐ
ณ นคร (ตานานมูลศาสนาเชียงใหม่และเชียงตุง, ๒๕๓๗ : ๓๒) ผู้ปริวรรตตานานมูลศาสนาเชียงใหม่
และเชี ยงตุ ง มีทั ศ นะว่า เมื อ งพั นอยู่เหนือ เมื อ งเมาะตะมะขึ้ นไปประมาณ ๕๐ กิ โลเมตร เนื้ อ หา
เกี่ยวกับการสืบทอดพระพุทธศาสนาของพระสุมนเถระดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่า มีการไปมาหาสู่กัน
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ระหว่างชาวมอญ-พม่ากับชาวล้านนาและเมืองต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน โดยเฉพาะเมืองเมาะตะมะ
ซึ่งเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาและการค้าที่สาคัญของมอญ
ทั้งนี้เส้นทางในการเดินทางมีทั้งทางบกและทางน้าซึ่งเป็นเส้นทางธรรมชาติที่มีมาแต่อดีต
การเดินทางของพระสุมนเถระอาจจะใช้ทางเรือเป็นหลักจากแม่น้าสาละวินลงมาสู่แม่น้าเมย (ต่องยินThoungyeng) ก็เป็นได้ เพราะการเดินทางโดยเรือสินค้าจะสะดวกกว่าเส้นทางบกซึ่งเป็นป่าเขา ทั้งนี้
สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ (๒๕๕๙ : ๒๗๒-๒๗๓) ได้กล่าวถึง ประเสริฐ ณ นคร เคยกล่าวถึงเส้นทางการค้า
ระหว่างสุโขทัยกับพม่าที่ใช้กันมาจนถึงสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว โดยอ้าง
แผนที่ ที่ กงสุ ล อั งกฤษรายงานไปยั ง กรุง ลอนดอนในสมั ย นั้ น ว่า การเดิ น ทางระหว่ างเมื อ งระแหง
(เมืองตาก) ไปยังเมาะตะมะที่นิยมใช้กันเส้นทางหนึ่งคือ เส้นทางผ่านแม่สอดแล้วล่องไปตามแม่น้า
กะเเยงหรือแม่น้าไจ (Gyaing) ที่ไหลไปสู่แม่น้าสาละวินใกล้เมืองเมาะตะมะและเมืองเมาะละเเหม่ง
สันนิษฐานว่าการติดต่อไปมาหากันระหว่างพ่อค้า นักเดินทาง และพระสงฆ์ ล้านนากับหัวเมืองมอญพม่าในอดีตคงใช้เส้นทางนี้ด้วยเช่นกัน
๒. การเสียดินแดนให้กับอังกฤษในยุคล่าอาณานิคม
ในอดีตการกาหนดเขตแดนระหว่างประเทศพม่า-อาณาจักรสยามในพื้นที่ นี้ ได้ถือเอา
พรมแดนธรรมชาติคือเทือกเขาตะนาวศรีเป็นเขตกั้นแดน ภายหลังเมื่อเจ้าอาณานิคมอังกฤษได้ยึด
ครองพม่าสาเร็จได้เปลี่ยนแปลงเขตแดนใหม่โดยขยับเขตแดนเดิมคือเทือกเขาตะนาวศรีมาเป็นแม่น้า
เมยเพื่อให้เกิดความชัดเจน จึงทาให้พื้นที่เมืองเมียวดีซึ่งตั้งอยู่ ในพื้นที่รอยต่อระหว่างเทือกเขาถนน
ธงชัยกับเทือกเขาตะนาวศรีและแม่น้าเมยตกเป็นของประเทศพม่าในอาณานิคมของอังกฤษ
๑) ประวัติศาสตร์การเสียดินแดนฝั่งแม่น้าเมย
การเปลี่ยนแปลงเขตแดนดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องมาจากการล่าอาณานิคมของประเทศ
อัง กฤษซึ่ งเป็ น ประเทศมหาอานาจชาติ ตะวัน ตกประเทศหนึ่ ง ที่ มี อิท ธิพ ลในภู มิ ภ าคนี้ มินิ เมี ย นด์
(๒๕๔๓ : ๖-๔๖) กล่าวว่า เมื่ออังกฤษได้ยึดครองอินเดียเป็นอาณานิคมสาเร็จแล้วก็แผ่ขยายอานาจลง
มามุ่ ง ยึ ด ครองประเทศพม่ า โดยท าสงครามกั น ๓ ครั้ ง กล่ า วคื อ ครั้ ง แรก ค.ศ. ๑๘๒๔-๑๘๒๖
(พ.ศ. ๒๓๖๗-๒๓๖๙) กองทั พ อั ง ฤกษยึ ด เขตยะไข่ ห รื อ อาระกั น (Arakan) อั ส สั ม และมณี ปุ ร ะ
(Manipur) ครั้ ง ที่ ๒ ค.ศ. ๑๘๕๒ (พ.ศ. ๒๓๙๕) กองทั พ อั ง กฤษบุ ก ยึ ด เมื อ งย่ า งกุ้ ง ครั้ ง ที่ ๓
ค.ศ. ๑๘๘๕ (พ.ศ. ๒๔๒๘) อั งกฤษมี ชั ย ชนะยึด หั วเมื อ งชายทะเลทางใต้ ตั้ ง แต่ เมื องเมาะตะมะ
เมืองทวาย เมืองมะริด และเมืองตะนาวศรี ต่อมาวันที่ ๑ มกราคม ค.ศ. ๑๘๘๖ (พ.ศ. ๒๔๒๙) ลอร์ด
แรนดอล์ฟ เชอร์ชิลล์ อุปราชแห่งอินเดีย ได้ออกเเถลงการณ์ประกาศยึดครองพม่าให้เป็นส่วนหนึ่งของ
จักรวรรดิอังกฤษ (มินิเมียนด์, ๒๕๔๓ : ๔๓)
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ต่อมาวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พม่าถูกผนวกเข้าอยู่ในอาณานิคมอินเดียของอังกฤษ จนวันที่
๑ มีนาคม ค.ศ. ๑๘๘๖ (พ.ศ. ๒๔๒๙) ก็ได้รับการยกฐานะให้เป็นมณฑลหนึ่งในอาณานิคมอินเดียของ
อังกฤษ ดังคาแถลงการณ์ของนายชาร์ลส์ เบอร์นาร์ด ข้าหลวงใหญ่อังกฤษประจาพม่าตอนล่างว่า
“...โดยคาสั่งของอุปราชและข้าหลวงใหญ่แห่งอินเดีย ขอประกาศให้เป็นที่ทราบ
โดยทั่วกันว่า บัดนี้อาณาบริเวณพม่าตอนบนถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของดินแดน
ในอธิปไตยในสมเด็จพระจักรพรรดินีนาถอย่างเป็นการถาวรแล้วและนับแต่นี้ไป
จะอยู่ใต้การปกครองโดยตรงของข้าราชการอังกฤษ จะไม่มีเจ้าฟ้าพม่าพระองค์ใด
ได้ปกครองพม่าอีก สมเด็จพระบรมราชินีนาถ (แห่งอังกฤษ) ผู้ทรงเป็นสมเด็จ
พระจักรพรรดินีนาถแห่งอินเดีย ทรงเป็นองค์อธิปัตย์ตลอดทั่วทั้งแผ่นดิน และบัดนี้
ประชาราษฏร์ทั้งหลายในพม่าได้กลายมาเป็นพลเมืองของพระองค์...”
(มินิเมียนด์, ๒๕๔๓ : ๔๔-๔๖)
เมื่ออังกฤษทาสงครามมุ่งยึดประเทศพม่าเป็นอาณานิคม รัฐสยามในฐานะที่เป็นประเทศ
เพื่ อ นบ้ า นมี อ าณาเขตติ ด กั บ พม่ าจากเหนื อ จรดใต้ ย าวหลายกิโลเมตรจึง ได้ รับ ผลกระทบไปด้ ว ย
โดย พ.ศ. ๒๓๖๘ เมื่ออังกฤษทาสงครามครั้งแรกชนะพม่า ร้อยเอกเฮนรี่ เบอร์นี (Henry Burney)
เป็นทูตอังกฤษเดินทางเข้ามากรุงเทพมหานครเพื่อเจริญ สัมพันธไมตรีพร้อมกับหารือเกี่ยวกับแนว
เขตแดนที่แน่ชัดทั้งด้านหัวเมืองมลายูและพม่า พร้อมกับทาสนธิสัญญาเบอร์นี เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน
๒๓๖๙ (ค.ศ. ๑๘๒๖) มีสัญญา ๑๔ ข้อ โดยมีสาระสาคัญ คือ ข้อตกลงความสัมพันธ์ด้านเขตแดน
การค้า และอานาจทางการเมืองของสองฝ่ายในอาณาเขตของ “หัวเมืองใหญ่ น้ อยซึ่ง ขึ้นแก่กรุง ”
ทั้ง สองฝ่าย สนธิสัญญา ๓ ข้อแรกเป็นเรื่องเขตแดนที่ห้ามไม่ให้ทั้งสองฝ่ายไปรุกชิงของกันและกัน
ถ้าหากมี ข้อ สงสัยถึงความแน่ ชัดของเขตแดนให้ มีก ารไต่ ถามกัน โดยให้แต่ ละฝ่ายแต่ง ตั้ ง ผู้ แทนไป
กาหนดชี้เขตแดนร่วมกันพร้อมกับห้ามไม่ให้ทั้งสองฝ่ายล่วงละเมิดอานาจเหนือดินแดนของกันและกัน
ในสนธิ สั ญ ญานี้ ได้ ร ะบุ เมื อ งขึ้ น ด้ า นพม่ า ของอั ง กฤษไว้ อ ย่ า งชั ด เจน ได้ แ ก่ เมื อ งมฤท (มะริ ด )
เมืองทวาย เมืองตนาว (ตะนาวศรี) และเมืองเย (ธารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, ๒๕๕๕ : ๓๑๒) จึงเป็นที่
แน่ ชัดว่ าเขตเเดนระหว่างประเทศพม่าและอาณาจัก รสยามในช่ วงทาสนธิสั ญ ญาเบอร์นี นั้น ได้ใช้
เทือกเขาตะนาวศรีเป็นเขตกั้นแดน
ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ (เสวยราชสมบัติ พ.ศ.
๒๓๙๔-๒๔๑๑) อังกฤษได้เสนอให้สารวจและปักปันเขตแดนทางบกใหม่ให้ชัดเจนระหว่างมณฑล
ตะนาวศรีกับราชอาณาจักรสยาม เริ่มจากบริเวณสบเมยอันเป็น บริเวณที่แม่น้าเมยไหลลงสู่แม่น้ า
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สาละวิน อาเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน แล้วเลาะไปทางใต้ตามแนวป่าและแม่น้าแถบจัง หวัด
กาญจนบุรี ไปจนถึงทะเลอันดามันที่ ปากแม่น้ากระบุรี (แม่น้าปากจั่น) จังหวัดระนอง ทาให้มีแนว
เขตแดนตามหลักสากลระหว่างสยามกับอังกฤษเป็นครั้งแรก มีการจัดทาหลักเขตแดนด้วยกองหินและ
บากต้นไม้ใหญ่เป็นเครื่องหมายระบุอาณาเขต จานวน ๕๑ หลัก จากนั้นได้จัดทาอนุสัญญาฉบับวันที่
๘ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๔๑๑ (ค.ศ. ๑๘๖๘) ณ กรุง เทพมหานคร (กระทรวงการต่ างประเทศ, ๒๕๖๐)
ดังความที่ปรากฎในอนุสัญญาระหว่างกษัตริย์สยามกับข้าหลวงใหญ่แห่งอินเดีย ว่าด้วยเรื่องกาหนด
เขตแดนบนผืนแผ่นดินใหญ่ ระหว่างราชอาณาจักรสยามและมณฑลของอังกฤษคือเทนเนสเซอริมว่า
“...ฝ่ายเหนือเอาลาน้าที่ไทยเรียกชื่อแม่เมย พม่าเรียกทองยิง ลาน้านั้นเปนกลาง
จนสิ้นปลายน้าถึงเขาปะวอ เขตรแดนฝ่ายไทยอยู่ฝั่งตวันออก เขตรแดนฝ่ายอังกฤสอยู่ฝั่ง
ตวันตกตั้งแต่เขาปะวอมาถึงเขาที่ไทยเรียกว่ากระดูกหมู พม่าเรียกหมูกะดกทอง
แขวงเมืองสีสะวัต สาคัญเขาเปนเขตรแดนตั้งแต่เขาหมูกะดกทองลัตมาข้ามปลายแม่น้า
หองตรอแลปลายลาน้าแม่กระษัตรจนถึงยอดเขาปลายน้าไหลออกทั้งสองฝ่าย คือแม่น้า
ปาลิซาแลแม่น้ากระทา ตั้งแต่ยอดเขานั้นมาถึงถ้าเขาแดง แขวงเมืองชุมพร สาคัญเขา
เป็นแดน มีปลายน้าไหลออกทั้งสองฝ่าย ตั้งแต่เขาถ้าแดงตามเขาแดนใหญ่มาจนถึงปลาย
น้ากะในเปนเขตรแดนมาจนถึงปากน้าจั่น ลาแม่น้าปากจั่นเปนกลาง เปนเขตรแดนฝ่าย
ละฟาก เกาะในแม่น้าปากจั่น ริมฝั่งข้างอังกฤสเปนของอังกฤส ฝั่งข้างไทยเปนของไทย
เกาะขวางน่ามะลิวันเปนของไทย แม่น้าปากจั่นฝั่งตะวันตกเปนของอังกฤสตลอดถึง
ปลายแหลมวิกตอเรีย ฝั่งตวันออกตลอดไปเปนของไทยทั้งสิ้น...”
(ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ๒๕๕๔ : ๕๓)
ด้วยเหตุนี้จึงทาให้พื้นที่เมืองเมียวดี ตกเป็น อาณาเขตของพม่าในอาณานิคมของอัง กฤษ
โดยแผนที่ แ สดงพระราชอาณาเขตสยาม ร.ศ. ๑๑๔ (พ.ศ. ๒๔๔๑) (คณะกรรมการช าระ
ประวัติศาสตร์ไทย, ๒๕๔๒) ได้แสดงให้เห็นว่าหลังจากขยายเขตแดน พ.ศ. ๒๔๑๑ พื้นที่เมียวดีตกเป็น
ของพม่าในอาณานิคมของอังกฤษยังใช้คาว่า เมียววะดี (เมียวดี) ซึ่งมาจากคาว่า มะยะวะดี แปลว่า
เมื อ งแห่ ง ก าแพงมรกต หรื อ เมื อ งมรกต (มะยะ เป็ น ภาษาพม่ า แปลว่ า มรกต ส่ ว นค าว่ า วะดี
เป็นภาษาบาลีแผลงมาจากคาว่า วติ แปลว่า กาแพง หรือรั้ว) ชาวไทยวนเมืองเมียวดี นิยมเรียกว่า
ปะล้าปะตี๋ ตามสาเนียงชาวมอญซึ่งมาจากคาว่า มะยะปะตี (คาว่า ปะตี เป็นสาเนียงชาวมอญที่แผลง
มาจากคาว่า วติ แต่เดิมชาวมอญมีอิทธิพลในพื้นที่นี้มาก่อน) โดยเมืองเมียวดีขึ้นกับจังหวัดแอมเฮอส
(อั ง กฤษตั้ งใหม่ ) มณฑลตะนาวศรี ศู น ย์ ราชการตั้ ง อยู่ ณ เมื องมอลเมี ย น หรื อเมื องมะละแหม่ ง
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(เมาะลาเลิง) (กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์, ๒๕๕๐ : ๗๙๒) เมืองมะละเเหม่งในสมัยนี้เป็นเมืองที่มี
ความทัน สมั ยทั้งการเมืองการปกครอง เศรษฐกิ จ และสถาบั นการศึกษา ดังจะเห็น ได้จากประวัติ
เจ้ า น้ อ ยศุ ข เกษม ราชบุ ต รของเจ้า อุ ป ราชแก้ วนวรั ฐ แห่ ง เมื อ งเชี ย งใหม่ ได้ เดิ น ทางผ่ า นจั ง หวั ด
แม่ฮ่องสอนมาศึกษาที่เมืองมะละแหม่งถึง ๕ ปี จนนาไปสู่ตานานรักข้ามพรมแดนอันลือเลื่องระหว่าง
เจ้าน้อยศุขเกษมกับสาวพม่าชื่อ มะเมียะ (ปราณี ศิริธร ณ พัทลุง, ๒๕๓๘ : ๒๒๒) ส่วนพื้นที่แม่สอด
เป็นอาเภอหนึ่งของจังหวัดตากขึ้นกับมณฑลนครสวรรค์ โดยจังหวัดตากแบ่งออกเป็น ๓ อาเภอ ได้แก่
อาเภอแม่สอด อาเภอระแหง และอาเภอบ้านตาก (ภูมิศาสตร์ประเทศสยาม. ๒๔๖๘ : ๑๒๖)
ในยุคที่อังกฤษปกครองพม่า กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ (๒๕๕๐ : ๖๗๒ และ ๗๙๑)
กล่าวถึงพื้นที่เขตเมืองตะนาวศรีรวมทั้งเมืองมฤท เมืองทวาย และเมืองเเอมเฮอสตอนใต้ว่า สมัยนั้นมี
พลเมืองส่วนใหญ่เป็นชาวมอญ ผสมด้วยชาวพม่า ชาวกะเหรี่ยง และชาวไทใหญ่ ส่วนชาวไทยสยามก็
มีอยู่จานวนมาก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๔ พื้นที่นี้ มีชาวกะเหรี่ยงอาศัยอยู่ ๓๘, ๒๖๙ คน ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาคริสต์ที่ชาวอังกฤษนามาเผยแผ่
แม้จะปักปันเขตแดนกันอย่างเป็นทางการและชัดเจนระหว่างพื้นเมียวดี-แม่สอด แต่ในวิถี
ชีวิตของชาติพันธุ์เหล่านี้ต่างมีความรู้สึก เหมือนกันว่าไม่มีพรมแดน ต่างคนต่างก็ข้ามไปมาหาสู่กันได้
อย่ า งเสรี ต ามปกติ โดยเฉพาะชาวไทยวนที่ ยัง ปั ก หลั ก อยู่ ในเมื อ งเมี ย วดี ไม่ ไ ด้อ พยพกลั บ เข้ า ฝั่ ง
ประเทศไทยก็ไปมาหาสู่กับญาติพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ ต่างๆ ของประเทศไทยได้ตามปกติ แม้ข้าราชการ
และประชาชนชาวอาเภอแม่สอด ต่างก็ เดิ นทางข้ามมาฝั่ง เมียวดีเพื่ อ สัมผัสความทั นสมั ยจากการ
นาเข้ าของเจ้าอาณานิค มอั งกฤษ ดัง ที่ หนั ง สือ แม่ สอดหนึ่ง ร้อ ยปี (๒๕๔๑ : ๒๙-๓๐) เล่าถึง เหล่ า
ข้าราชการและคหบดีจากอาเภอแม่สอด มักข้ามแม่น้าเมยไปฝั่งเมียวดี โดยเฉพาะช่วง ๑๔.๐๐ น.
ของแต่ละวันเป็นช่วงนิยมนั่งจิบน้าชายามบ่าย รับ ประทานขนมเค้ก คุกกี้หรือขนมปังที่ร้านจอห์นนี่
มี ก ารเล่ น ฟุ ต บอลบนหาดทรายริ ม แม่ น้ าเมย หากต้ อ งการถ่ า ยภาพก็ ต้ อ งข้ า มไปถ่ า ยที่ ฝั่ ง พม่ า
ขณะเดียวกัน ชาวพม่าก็ได้น าละครพม่าและหนัง เงียบพม่า มาแสดงที่ โรงละครของอาเภอแม่สอด
ซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่า โรงหนังกาดหมั้ว นอกจากนั้นยังมีสิ่งของแปลกใหม่จากต่างประเทศเข้ามา
แพร่หลายในพื้นที่เมียวดี-แม่สอด เช่น น้าหอม ขนมปัง องุ่น แอปเปิ้ล ยารักษาโรคสมัยใหม่ เป็นต้น
๒) สาเหตุที่เสียดินแดนให้อังกฤษ
นคร พั น ธุ์ ณ รงค์ (๒๕๔๐ : ๘๖-๑๐๓) กล่ า วถึ ง สาเหตุ ที่ อั ง กฤษยึ ด ดิ น แดนหั ว เมื อ ง
ชายแดนสยาม-พม่าในพื้นที่ลุ่มแม่น้าสาละวิน เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นภูเขา อุดมไปด้วยป่าไม้สัก
และเป็นที่ตั้งของเมืองสาคัญ ตามแนวชายแดนสยาม-พม่า ดังนั้นปัจจัยที่อังกฤษต้องการครอบครอง
พื้นที่แห่งนี้ คือด้านเศรษฐกิจ การเมือง การทหาร และการขยายอิทธิพลไปในหัวเมืองใกล้เคียงที่อยู่
ระหว่างข้อพิพาท
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๑. ด้านเศรษฐกิจ
ในช่ ว งที่ พ ม่ า ตกเป็ น อาณานิ ค มของอั ง กฤษ ล้ านนาก็ ต กเป็ น ประเทศราชของสยาม
โดยในช่ วงนี้ ล้านนาได้ ท าธุรกิจ ค้าขายกั บคนอัง กฤษและคนในบั งคั บ ของอัง กฤษในประเทศพม่ า
(ชาวพม่า ชาวมอญ ชาวไทใหญ่ ชาวไทเขิน และชาติพันธุ์ ที่ปกครองโดยอัง กฤษ) โดยผ่านหัวเมือง
สาคัญ เช่น หัวเมืองมอญ หัวเมืองไทใหญ่ เป็นต้น หลักฐานที่บ่งชัดถึงความสัมพันธ์ทางการค้าแถบนี้
คือเหรียญเงินรูปีที่อังกฤษนามาใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้ากับชาวล้านนา โดยชาวไทยวน เมืองเมียวดี
เรียกว่า เงินขาว แต่ชาวล้านนานิยมเรียก เงินแถบ ถ้าเป็น เหรียญที่มีรูปพระราชินี วิคเตอเรียของ
อังกฤษสวมมงกุฎ ชาวล้านนาเรียกว่า เงินกระจุม ถ้าเป็นรูปกษัตริย์เอ็ ดเวิร์ดไม่สวมมงกุฎ เรียกว่า
เงินหัวหมด ซึ่งมีส่วนผสมของเงินมากกว่าเหรียญกระจุม เงินรูปีเป็นหน่วยเงินตราของอินเดียซึ่งเป็น
ประเทศอาณานิคมของอั งกฤษ รัฐบาลยามได้อนุญ าตให้แทนเงินตราของรัฐบาลในเขตล้านนาได้
ในช่วงประมาณ พ.ศ. ๒๓๕๐ – ๒๔๕๐ เงินจนถึง กลางรัชกาลที่ ๕ จึง ยกเลิกแล้วใช้เงิน บาทแทน
(อุดม รุ่งเรืองศรี, ๒๕๓๔ : ๑๗๖)
ในช่วงที่อังกฤษทาสงครามครั้งแรกกับพม่าเมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๙ พม่าได้เสียหัวเมืองมอญซึ่งมี
อาณาเขตใกล้กับล้านนาให้แก่อังกฤษนั้น จึงทาให้ชาวอังกฤษเริ่มเข้ามาติดต่อค้าขายกับชาวล้านนา
เช่น ดร.ริชาร์ดสัน (Richardson) เดิน ทางมาจากเมืองมอญ ผ่านเมือ งระแหงมาถึงเมืองเชียงใหม่
เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๒ ในสมัยพระยาพุทธวงศ์ (พ.ศ. ๒๓๖๙-๒๓๘๙) เจ้าเมืองเชียงใหม่ ลาดับที่ ๔ โดยเข้า
มาติดต่อซื้อช้าง โค กระบือจากราษฎรในเชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง เนื่องจากเมืองมอญเกิดโรคระบาด
ทาให้สัตว์เหล่านี้ล้มตายและขาดแคลน ดร.ริชาร์ดสันได้ขอซื้อสัตว์เหล่านี้ไปจานวนมาก ส่งผลให้เมือง
เชียงใหม่ขาดแคลนโคและกระบือ ในขณะที่ ดร.ริชาร์ดสัน ก็ถูกราษฎรจานวนหนึ่งรับเงินแล้วแต่ไม่
ยอมให้สัตว์จึงเข้าร้องเรียนต่อรัฐบาลสยามให้เข้ามาไกล่เกลี่ย รัฐบาลสยามได้แจ้งต่อเจ้าเมืองเชียงใหม่
ไม่ให้มี การซื้อขายโคและกระบืออีก เพราะสัตว์เหล่านี้มีความสาคัญ ที่ต้องใช้ในการเกษตรและใช้
บรรทุกเสบียงในการทาศึกสงคราม
นอกจากชาวอังกฤษจะเข้ามาติดต่อค้าขายสัตว์กับชาวล้านนาแล้วยังมีชาวมอญ ชาวพม่า
และคนในบังคับอังกฤษ (โดยเฉพาะชาวไทใหญ่) เข้ามาทาธุรกิจขอสัมปทานป่าไม้ (ไม้สัก) ประมาณ
พ.ศ. ๒๓๘๓ ซึ่งปรากฏหลักฐานว่า ในสมัยรัชกาลที่ ๓ มีชาวมอญพม่า เมืองเมาะละแหม่ง เริ่มเข้ามา
ทาธุรกิจตัดไม้สักในป่าปลายเขตแขวงเมืองตาก เมืองเชียงใหม่ เมืองลาพูน โดยชาวมอญพม่าได้ให้ค่า
ตอไม้จานวน ๕๐๐ เหรียญแก่รัฐบาลสยามผ่านพระยาทนุจัก แต่รัฐบาลกลางไม่ยอมรับค่าตอไม้ สัก
ดัง กล่ าว เพราะป่ าไม้ สั กเป็ น ผลประโยชน์ ที่ เกิ ด ขึ้น ในเมื อ งประเทศราชจึ ง เป็ น สิท ธิ์ ข องเจ้ าเมื อ ง
ประเทศราชทั้งสิ้น
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พื้นที่ลุ่มแม่น้าสาละวินระหว่างพม่ากับล้ านนามีป่าไม้สักที่อุดมสมบูรณ์ ธุรกิจสัมปทาน
ป่าไม้ จึง มีจุ ดเริ่ม ต้น ดาเนิน การที่ หั วเมื องมอญ ประเทศพม่า โดยบริษั ท บริติชบอร์เนี ยว (British
Borneo) และบริษั ท บอมเบย์ เบอร์ม่า (Bombay Burmah) ซึ่ง เป็ นบริษั ทของอัง กฤษที่มี ทุน และ
อิท ธิพ ลทางการเมื อ งมากจนก่อ ให้เกิด สงครามระหว่างอั ง กฤษกั บ พม่าครั้ง ที่ ๓ เพราะคดี พิพ าท
เกี่ ยวกั บ ป่ าไม้ ระหว่า งพม่ ากั บ บริ ษั ท ดั ง กล่ าวที่ ตั ด ไม้ สัก และเลื่ อยเป็ น แผ่ น กระดานส่ ง ไปขายยั ง
ต่างประเทศ โดยมีโรงเลื่อยจักรตั้งอยู่ที่เมืองเมาะละเเหม่ง ด้วยความที่ แนวชายแดนล้านนากับพม่ามี
ความอุดมสมบูรณ์ ด้วยทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะไม้สักและเป็นเส้ นทางเศรษฐกิจ ทาให้อังกฤษ
ซึ่ง ยึ ด พม่ า ได้ ทั้ งประเทศในปี พ.ศ. ๒๔๒๘ มี ค วามพยายามที่ จ ะขยายอิ ท ธิเข้ าสู่ ดิ น แดนล้ านนา
จน ร.ศ. ๑๑๑ (พ.ศ. ๒๔๓๖) อังกฤษได้ยึดครองรัฐชายขอบล้านนาบริเวณหัวเมืองเงี้ยวทั้ง ๕ และหัว
เมื อ งกะเหรี่ ย งตะวั น ออก รวม ๑๓ หั ว เมื อ ง ซึ่ ง เป็ น เมื อ งที่ มี ป่ า ไม้ สั ก ต้ น ใหญ่ ส วยงามชุ ก ชุ ม
ประกอบด้ วย เมื อ งแจะ เมื องใหม่ เมื อ งทา เมื องจวด เมื อ งหาง เมื อ งต่ วน เมื อ งสาด เมื อ งยวม
เมืองตูม เมืองกวาน เมืองไฮ บ้านฮ่องลึก และเมืองโก โดยอ้างว่าดินแดนเหล่านี้พม่าเคยครอบครอง
มาก่อน (สรัสวดี อ๋องสกุล. ๒๕๕๘ : ๓๘๕-๓๙๔) ด้วยเหตุนี้ความต้องการด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะ
ป่าไม้สักจึงเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้อังกฤษต้องการครอบครองพื้นที่แห่งนี้
๒. ด้านการเมือง
สืบเนื่องจากความต้องการด้านเศรษฐกิจ ทาให้ อัง กฤษสนใจด้านการเมืองด้วย แต่ก็ให้
สยามมีบทบาททางด้านการเมืองบริเวณล้านนาอย่างเต็มที่ เพราะอังกฤษต้องการหลีกเลี่ยงการมี
พรมแดนประเทศอาณานิคมติดกับฝรั่งเศส ในขณะเดียวกันก็ต้องการให้สยามเป็นรัฐกันชนระหว่าง
อังกฤษกับฝรั่งเศสด้วย การที่อังกฤษต้องการยึดครองหั วเมื องชายแดนล้านนากับพม่าไว้ก่อนนั้ น
เพราะมีเหตุผล ๓ ประการ
๑) อังกฤษได้ผลประโยชน์จากป่าไม้สักทั้งสองฟากแม่น้าสาละวินจานวนมาก จึงต้องการ
ควบคุมผลประโยชน์ในพื้นที่นี้รวมทั้งหัวเมืองที่ติดกับแม่น้าสาละวินด้วย
๒) การที่หัวเมืองเหล่านี้ปกครองตนเองและเป็นอิสระแก่กั น ทาให้เกิดการสู้รบแย่ง ชิง
อานาจกัน บางครั้งเป็นที่หลบซ่อนผู้ร้าย อังกฤษจึงต้องการยึดหัวเมื องเหล่านี้เพื่อจัดการบ้านเมืองให้
สงบสุข
๓) อังกฤษต้องการรวบรวมเอาดินแดนที่เคยตกเป็นของพม่าเข้าด้วยกัน หัวเมืองชายแดน
เหล่านี้ แม้ไม่ ทราบแน่ ชัด ว่าเป็ น ของใคร แต่ก็ ต้อ งการครอบครองตามความประสงค์ ของสมเด็ จ
พระจักรพรรดินีนาถ เจ้าปกครองแห่งอังกฤษ
จุดประสงค์ทางการเมืองดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงเขตแดนระหว่างพม่า-ล้านนาในช่วงเวลา
นั้นไม่ชัดเจนและความต้องการของอังกฤษที่แฝงด้วยผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมหาศาล
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๓. ด้านการทหาร
ในระยะแรกทางกองทัพอังกฤษไม่กล้าขยายอานาจมาทางเขตไทใหญ่ เพราะเชื่อว่าแม่น้า
สาละวินเป็นแนวเขตแดนธรรมชาติป้องกันข้าศึกที่ยกมาทางตะวันออกได้ เพราะมีความทุรกันดาร
และมีแม่น้าสาละวินที่ไหลเชี่ยว อีกทั้งการยึดครองเพิ่มจะเป็นอุปสรรคต่อการบริหารการปกครองที่ใช้
ทุนจานวนมาก แต่ ด้วยความที่ ฝ รั่ง เศสเข้ ามามีอิ ทธิพลทางฝั่ง ซ้ายแม่น้าโขงใกล้กับเมื องเชียงแขง
อันเป็นเมืองที่พม่าเคยปกครองมาก่อนทาให้อังกฤษวิตกกังวลต่อการแผ่ขยายอิทธิพลของฝรั่งเศสเป็น
อย่างมาก เกรงว่าหัวเมืองเหล่านี้จะเข้ากับฝ่ายฝรั่งเศสทาให้อังกฤษกับฝรั่งเศสเกิดความบาดหมางกัน
ได้ จึงเคลื่อนพลเข้ายึดครองดินแดนเหล่านี้เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในภายภาคหน้า
๔. การขยายอิทธิพลไปในหัวเมืองใกล้เคียงที่อยู่ระหว่างข้อพิพาท
เมื่ อ อั ง กฤษเห็ น ความส าคั ญ ของหั ว เมื อ งในพื้ น ที่ นี้ ที่ ส ามารถป้ อ งกั น อิ ท ธิ พ ลของ
มหาอานาจที่มาทางตะวันออกได้ จึ งพยายามส่งทหารเข้ารุกรานและปราบปรามหัวเมืองใกล้เคียง
จุดประสงค์ขั้นแรกคือต้องการสร้างความสงบสุขแก่บ้านเมือง แต่แฝงนัยของการแผ่ขยายอิทธิพลไปใน
ดินแดนของหัวเมืองที่อยู่ระหว่างข้อพิพาท เมืองที่มีความสาคัญ ที่ใช้เป็นข้ออ้างเพื่อเข้าครอบครอง
หัวเมืองชายแดน ได้แก่ เมืองหมอกใหม่ เมืองปั่น และเมืองเชียงตุง
สรุปสาเหตุสาคัญที่อังกฤษต้องการยึดหัวเมืองชายแดนไทย-พม่าในพื้นที่ลุ่มแม่น้าสาละวิน
คือผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจที่มีรายได้มูลค่ามหาศาลจากการค้าขายและการทาไม้สัก ส่วนการเมือง
การปกครอง และการแผ่ขยายอิทธิพลของอังกฤษนั้นเป็นเหตุผลที่สืบเนื่องมาทีหลัง
จากประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เมืองเมียวดี-แม่สอดจะเห็นได้ว่า พื้นที่แห่งนี้เคยเป็น
พื้นที่ชายแดนของเมืองสุโขทัย-เมืองตากมาก่อนและมีความสาคัญด้านการคมนาคมระหว่างหัวเมือง
สาคัญของล้านนากับหัวเมืองมอญ-พม่า ในฐานะเป็ นเส้นทางผ่านทั้ง การเดินทั พ การค้าขาย และ
การสัญจรไปมาของผู้คน จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๔๑๑ ได้ตกเป็นเขตแดนของพม่าในอาณานิคมของอังกฤษ
เพราะผลประโยชน์มหาศาลจากการค้าและการทาไม้สัก เมื่ออังกฤษได้ยึดครองพม่าสาเร็จได้ขยายเขต
แดนจากเทือกเขาตะนาวศรีมาเป็นแม่น้าเมย ปัจจุบันพื้นที่เมียวดี-แม่สอดยังมีความสาคัญ ในฐานะ
เมืองเศรษฐกิจชายแดนและเป็นเส้นทางคมนาคมที่สาคัญระหว่างประเทศพม่าและประเทศไทย
ผู้วิจัยได้สรุปเหตุการณ์ สาคัญ ที่เกี่ ยวข้อ งกับ พม่า ล้านนา และสยามจากอดีต-ปัจจุบั น
เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของเหตุการณ์ต่างๆ ดังแผนภูมิต่อไปนี้
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แผนภูมิที่ ๑ แสดงช่วงเวลาเหตุการณ์สาคัญระหว่างพม่า ล้านนา และสยาม
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แผนที่ ๑ แสดงเขตแดนพม่า-ไทย

ขอบคุณภาพแผนที่จาก นคร พันธุ์ณรงค์ (๒๕๔๐ : ๕๘).
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๓. ประวัติการตั้งถิ่นฐานของชาวไทยวนในเมืองเมียวดี
ผู้วิจัยได้ศึกษาการอพยพเข้ามาตั้ง ถิ่นฐานของชาวไทยวนในเมืองเมียวดี โดยการจัดเก็บ
ข้อมูลแบบสัมภาษณ์ สรุปได้ดังนี้
๑) ที่ตั้งชุมชนไทยวน
จากการสารวจชุมชนและสัมภาษณ์ชาวไทยวน เมืองเมียวดี พบว่าปัจจุบันมีชาวไทยวนตั้ง
ถิ่นฐานกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ของเมืองเมียวดี เมืองกอว์กะเรท (Kawkareit) หรือเมืองกุกกิกตาม
ความนิยมในการเรียกของชาวไทยวนซึ่งอยู่ห่างจากเมืองเมียวดีไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ และเมือง
จาอินเซกจี (Kyain-Seikgyi) ซึ่งอยู่ถัดลงไป รวมหมู่บ้านชาวไทยวนที่สารวจพบจานวน ๑๓ หมู่บ้าน
ประชากรประมาณ ๒๐,๐๐๐ กว่าคน (สัมภาษณ์ นายตานวิน , บ้านห้วยส้าน ๑๖ เมษายน ๒๕๖๐.
นายสมยศ กานันบ้านห้วยส้าน, ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐. นายหล้า บ้านทุ่งบ้านท่า, ๖ มีนาคม ๒๕๖๐.
นายแหง่ บ้านล้อง, ๖ มีนาคม ๒๕๖๐. นายละ บ้านสวนอ้อย, ๗ มกราคม ๒๕๖๑) ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ ๑ แสดงข้อมูลการตั้งชุมชนไทยวน เมืองเมียวดี และเมืองกอว์กะเรท
สารวจเมื่อ เมษายน-พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ที่
๑

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านห้วยส้าน

ที่ตั้ง
เมืองเมียวดี
(Myawaddy)

จานวนหลังคาเรือน
หมายเหตุ
ประมาณ ๙๕๘ หลังคาเรือน เป็ นชุ ม ชนใหญ่ แบ่ งออกเป็ น ๗
แบ่ ง ออกเป็ น ๗ ห มู่ บ้ า น หมู่ บ้ า น มี ช าวไทยวนอาศั ย อยู่
จ านวน ประชากร ๔,๐๕๑ หนาแน่นกว่าชุมชนอื่น
คน ผู้ชาย ๒,๐๗๗ คน ผู้หญิง
๑ ,๙ ๗ ๔ ค น (มี พ ม่ า ผ ส ม
ประมาณ ๒๐ % ชาวไทยวน
๘๐ %)

๒

บ้านแม่แปบ

เมืองเมียวดี

๓

บ้านปางกาน
(ป่ากล้วย)

เมืองเมียวดี

๔

บ้านแม่กะใน

เมืองเมียวดี

ประมาณ ๓๐๐ กว่าหลัง คา
เรื อ น จ าน วน ป ร ะ ช าก ร
๑,๐๐๐ กว่าคน
ประมาณ ๒๐ กว่ า หลั ง คา
เรื อ น จ าน วน ป ร ะ ช าก ร
ไม่แน่ชัด
ประมาณ ๑๔๐ กว่าหลัง คา
เรือน จานวนประชากร ๖๐๐
กว่าคน

เป็ น ชุ ม ชนให ญ่ มี ช าวไทยวน
อาศัยหนาแน่น
มีชาวพม่าและกะเหรี่ยงอาศัยอยู่
จานวนหนึ่ง
มีชาวพม่าและกะเหรี่ยงอาศัยอยู่
จานวนหนึ่ง

๔๖

๕

บ้านหนองห้า

เมืองเมียวดี

ประมาณ ๗๐ กว่ า หลั ง คา
เรื อ น จ าน วน ป ร ะ ช าก ร
ไม่แน่ชัด
ประมาณ ๕๐ กว่ า หลั ง คา
เรื อ น จ าน วน ป ร ะ ช าก ร
ไม่แน่ชัด
ประมาณ ๘๐ กว่ า หลั ง คา
เรื อ น จ าน วน ป ร ะ ช าก ร
ไม่แน่ชัด
ประมาณ ๑๓๐ กว่าหลัง คา
เรื อ น จ าน วน ป ร ะ ช าก ร
ไม่แน่ชัด
ประมาณ ๓-๔ หลัง คาเรือ น
จานวนประชากรไม่แน่ชัด

๖

บ้านผาซอง

เมืองเมียวดี

๗

บ้านสวนอ้อย

เมืองเมียวดี

๘

บ้านไร่

เมืองเมียวดี

๙

บ้านสันป่าไร่

เมืองเมียวดี

๑๐

บ้านห้วยหินลาด เมืองเมียวดี

๑๑

บ้านล้อง
เมืองกอว์กะเรท
(เดิมชื่อ
(Kawkareit)
บ้านล้องปลาจืด) หรือเมืองกุกกิก

๑๒

บ้านทุ่งบ้านท่า

เมืองกอว์กะเรท
(Kawkareit)
หรือเมืองกุกกิก

๑๓

บ้านเหย่แล

เมืองจาอินเซกจี ประมาณ ๕๐ หลังคาเรือน
(Kyain-Seikgyi) จานวนประชากรไม่แน่ชัด

ประมาณ ๕-๖ หลั ง คาเรื อ
จานวนประชากรไม่แน่ชัด
ประมาณ ๘๑ หลังคาเรือน
จ าน วน ป ร ะ ช าก ร ๔ ๐ ๐
กว่าคน

ประมาณ ๗๗ หลั ง คาเรือ น
จานวนประชากร ๓๐๐-๔๐๐
กว่าคน

มีชาวพม่าและกะเหรี่ยงอาศัยอยู่
จานวนหนึ่ง
มีชาวพม่าอาศัยอยู่จานวนหนึ่ง

ตั้ ง อ ยู่ ใ น ตั ว เมื อ ง เ มี ย ว ดี
และมีความหลากหลายชาติพันธุ์
ติด กั บ ร่ องลึก แม่ น้ าเมยเส้ น แบ่ ง
เขตแดนไทย-พม่า
ส่ ว นใหญ่ ช าวไทยวนย้ า ยไปอยู่
ต าบลแม่ กุ อ าเภอแม่ ส อด และ
ตาบลแม่จะเรา อาเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก
ส่ ว นใหญ่ ช าวไทยวนย้ า ยไปอยู่
อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
เดิมมี ๒๐๐ กว่าหลังคาเรือน แต่
อพยพหนีภัยสงครามระหว่างพม่า
และกะเหรี่ ย ง ไปอยู่ บ้ า นแม่ กื้ ด
บ้านแม่ ตาวเมย อาเภอแม่ ส อด
จังหวัดตาก
บางส่วนได้ อพยพหนีภัยสงคราม
ระหว่ า งทหารพม่ า และทหาร
ก ะ เห รี่ ย ง ไป อ ยู่ บ้ าน แ ม่ กื้ ด
บ้านแม่ ตาวเมย อาเภอแม่ ส อด
จังหวัดตาก
ยังมีชาวไทยวนอีกหลายหมู่บ้าน
ที่ยังไม่ได้สารวจ

ชาวไทยวนในหลายหมู่บ้านได้อพยพหนีภัยสงครามระหว่างทหารกะเหรี่ยงกับทหารพม่า
ไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในอาเภอแม่สอดและอาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ทาให้จานวนประชากรลดลงแล้วมี
ชาวกะเหรี่ยงและชาวพม่าเข้ามาอาศัย ยึดครองพื้นที่แทน ทาให้หมู่บ้านนั้นกลายเป็นชุมชนกะเหรี่ยง
หรือพม่าไปโดยปริยาย ดังเช่น หมู่บ้านไจท์ตาไหล่ หรือบ้านคลองบ่ะหนุน (คลองขนุน) ซึ่งอยู่ใกล้กับ

๔๗

บ้ านล้ อ ง และบ้ า นทุ่ งบ้ า นท่ า เมื องกอว์ก ะเรท มี ช าวกะเหรี่ ย งอาศั ย อยู่ ราว ๑๐๐ หลั ง คาเรื อ น
แต่เดิมเป็นชุมชนไทยวนมาก่อน สิ่งที่เป็นหลักฐานคือซากอิฐของเจดีย์โบราณในหมู่บ้าน จานวน ๒
แห่ ง เรี ย กว่ า เจดี ย์ สิ บ เอ็ ด และเจดี ย์ สิ บ สอง นางด่ อ คิ่ น ตาน ชาวกะเหรี่ ย งอาวุ โส อายุ ๘๒ ปี
บ้ านไจท์ ต าไหล่ (สั ม ภาษณ์ , ๖ มี น าคม ๒๕๖๐) กล่ าวว่ า เคยเห็ น เจดี ย์ทั้ ง ๒ แห่ ง มาตั้ ง แต่เด็ ก
แม้สมัยที่อังกฤษปกครองพม่าก็ยังมีอยู่ ภายหลังเกิดสงครามทาให้เจดีย์ทรุดโทรม ผู้ที่สร้างเจดีย์คือ
คนไทยวน ถัดจากบ้านนางดอคิ่นตาน มีครอบครัวหนึ่งที่ผู้วิจัยได้ไปสารวจพบว่า สามีชื่อนายอูอ่องทุน
อายุ ๕๗ ปี เป็นชาวกะเหรี่ยงไม่สามารถพูดและฟังภาษาไทยวนได้ ส่วนภรรยาชื่อนางดอไตยี อายุ
๕๖ ปี เดิมเป็นชาวไทยวน สามารถฟังภาษาไทยวนรู้เรื่อง แต่ไม่สามารพูดภาษาไทยวนได้แล้วเพราะ
อยู่ ในสังคมกะเหรี่ ยงนานหลายปี ส่ว นลู ก สาวอายุ ๑๖ ปี ไม่ ส ามารถฟั ง และพู ด ภาษาไทยวนได้
แสดงให้เห็นว่าชุมชนนี้เคยเป็นชุมชนไทยวนมาก่อน ภายหลังชาวกะเหรี่ยงเข้ามาอาศัยจานวนมาก
ทาให้อิทธิพลวัฒนธรรมกะเหรี่ยงซึ่งเข้มแข็งกว่าได้กลืนกลายวัฒนธรรมไทยวนจนอ่อนแอและสูญไป
ส่วนบ้ านสวนอ้อยตั้งอยู่ในเขตตัวเมืองเมี ยวดีและติดกับฝั่ง อาเภอแม่สอด จัง หวัดตาก
แม้จะมีจานวนประชากรที่เป็นชาวไทยวนหลายหลังคาเรือน แต่ด้วยความเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
จึ ง ท าให้ มี ช าวพม่ า และชาวต่ า งชาติ รุ ก สร้ า งอาคารพานิ ช ย์ อ ย่ า งหนาแน่ น ท าให้ ช าวไทยวน
บ้ านสวนอ้ อ ยอยู่ ก ระจั ด กระจายและปะปนกั บ ชาวพม่ า และชาวต่ างชาติ ส่ วนไทยวนกลุ่ ม อื่ น ๆ
ตั้ง ชุม ชนอยู่ในเขตปริม ณฑลและนอกเมือ งเมี ยวดี ป ระมาณ ๒๐-๕๐ กิ โลเมตร โดยเฉพาะชุ มชน
บ้านห้วยส้านและบ้านแม่แปบเป็นชุมชนใหญ่ที่มีชาวไทยวนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น มีชาวพม่าและ
ชาวกะเหรี่ยงอาศัยอยู่ไม่มาก ในขณะที่ชุมชนบ้านผาซอง บ้านหนองห้า บ้านแม่กะใน บ้านปางกาน
แม้จะมีชาวไทยวนอาศัยอยู่พ อประมาณแต่ก็มี ชาวพม่า ต่องสู้ และชาวกะเหรี่ยงอาศั ย ปะปนอยู่
จานวนมากเพราะเป็น เขตปริมณฑลของเมื องเมีย วดี ส่ วนบ้ านสั นป่ าไร่แ ละห้ วยหิ นลาดแต่เดิม มี
ชาวไทยวนอาศัยอยู่มาก ภายหลังมีชาวพม่าและชาวกะเหรี่ยงเบียดเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ชาวไทยวนจึง
อพยพไปอยู่ในชุมชนอื่นจนปัจจุบันเหลืออยู่ไม่มาก ถัดลงมาทางเมืองกอว์กะเรท ทิศตะวันตกเฉียงใต้
ของเมืองเมียวดีมีชาวไทยวนอาศัย ๒ หมู่บ้านคือ บ้านล้อง และบ้านทุ่งบ้านท่า ทั้ง ๒ หมู่บ้านอยู่ใกล้
กั น จึง มี ช าวไทยวนอาศั ย อยู่ เป็ น กลุ่ ม แน่ น หนาหลายหลั ง คาเรื อ น แต่ ก็ ร ายล้ อ มไปด้ วยหมู่ บ้ า น
ชาวกะเหรี่ยงและชาวพม่ าจ านวนมากเช่น กัน (สัม ภาษณ์ น ายหม่ วยและนางมอญ บ้านปางกาน,
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) นอกจากนั้นหมู่บ้านเหย่แลเมืองจาอินเซกจี เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ชาวไทยวน
อาศัยอยู่จานวนมาก จากการสนทนากลุ่มกับ กลุ่มผู้นาชุมชนชาวไทยวนบ้านเหย่แล เมืองจาอินเซกจี
(สนทนากลุ่ม, ๖ มกราคม ๒๕๖๑) ทราบว่าชาวไทยวนบ้านเหย่แลมีบรรพบุรุษอพยพมาจากจังหวัด
เชียงใหม่และตากประมาณ ๒๐๐ กว่าปีแล้ว ถัดจากบ้านเหย่แลยังมีชุมชนชาวไทยวนตั้งถิ่นฐานอาศัย
อยู่ใกล้เคียงอีกหลายหมู่บ้าน เช่น บ้านโต่งมู่ดง บ้านหนองมั่ง บ้านหนองโค เหย่แลบ้านใหม่ เป็นต้น

๔๘

อีก ทั้ งยังมี ห มู่บ้ านชาวลาวอพยพอี กส่ วนหนึ่ ง เช่ น บ้ านสีโล่ง ปู บ้ านหนองวัว บ้ านเหล่า เป็ น ต้ น
หมู่บ้านเหล่านี้มีชาวพม่าและชาวกะเหรี่ยงเข้ามาตั้งถิ่นฐานปะปนจานวนมาก
สังเกตได้ว่าชุมชนไทยวนถูกชาวพม่าและชาวกะเหรี่ยงรุกชิงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ถ้าชุมชน
ใดรวมตัวกันอยู่เป็นชุมชนใหญ่จะมีความมั่นคง เป็นปึกแผ่น และมีอานาจต่อรองทางวัฒนธรรมใน
พื้นที่สูง แต่ถ้ามีจานวนน้อยกว่าชาวพม่าและชาวกะเหรี่ยงแล้ว ชาวไทยวนค่อนข้างอยู่ยากเพราะ
ความแตกต่างทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมจึงทาให้หลายครอบครัวอพยพออกนอกพื้นที่ไปอาศัยอยู่กับ
ญาติ พี่น้ องในชุมชนอื่น หรือ อพยพเข้ าฝั่ งประเทศไทย บางชุม ชนถึ งกั บป้ องกัน ไม่ให้ต่างชาติพั น ธุ์
มาอาศั ยร่วมในชุม ชนเพราะเกรงว่าจัก เกิด ปัญ หายากต่อ การดู แล เช่น การขโมย การส่ง เสียงดั ง
การขยายพื้ น ที่ อาศั ยและท ามาหากิ น เป็ น ต้น ท าให้ ชาวไทยวนได้รับ ความเดือ ดร้อ น (สัม ภาษณ์
นายแวว ผู้ใหญ่บ้านแม่แปบ, ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐) ชุมชนไทยวนที่อยู่รวมกันอย่างแน่นหนามักมีพื้นที่
อาศัยและท ามาหากิน เป็ นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าสายใหญ่ ไ หลผ่านทาให้มีค วามอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่
การเพาะปลูก เช่น บ้านห้วยส้านมีแม่น้าส้าน บ้านแม่แปบมีแม่น้าแปบ บ้านล้อง และบ้านทุ่งบ้านท่า
มีแม่น้าเต่าตะรอ (Haungthyaw River) เป็นต้น

๔๙

แผนที่ ๒ แสดงที่ตั้งชุมชนไทยวน ในเมืองเมียวดี (Myawaddy) เมืองกอว์กะเรท (Kawkareit)
และเมืองจาอินเซกจี (Kyain-Seikgyi) รัฐกะเหรี่ยง ประเทศพม่า

ขอบคุณภาพจาก : Google Map

๕๐

แผนที่ ๓ แสดงที่ตั้งชุมชนไทยวน เมืองเมียวดี

ขอบคุณภาพจาก : Google Map

๕๑

แผนที่ ๔ แสดงที่ตั้งชุมชนไทยวน เมืองกอว์กะเรท

ขอบคุณภาพจาก : Google Map

๕๒

แผนที่ ๕ แสดงที่ตั้งชุมชนไทยวน เมืองจาอินเซกจี

ขอบคุณภาพจาก : Google Map

๕๓

๒) แหล่งที่มาของการอพยพ
จากการสัมภาษณ์ ประวัติการเข้ามาตั้ง ถิ่นฐานในพื้นที่เมืองเมียวดี พบว่าชาวไทยวนมี
บรรพบุรุษมาจากแถบจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย ได้แก่ ลาปาง ลาพูน เชียงใหม่ เชียงราย
(อาเภอเชียงแสน) พะเยา แพร่ น่าน และสุโขทัย (อาเภอทุ่งเสลี่ยม) แต่ที่มีจานวนมาก คือจังหวัด
ลาปาง ลาพู น และเชียงใหม่ ทั้งนี้การอพยพเข้ามาอาศัยในพื้นที่ เมืองเมี ยวดีของชาวไทยวนไม่ไ ด้
อพยพมาครั้งเดียว แต่ทยอยอพยพเข้ามาหลายครั้งและต่างเวลากัน โดยอพยพเข้ามาตามคาบอกเล่า
และชักชวนของญาติพี่น้อง ครอบครัว ตลอดจนถึงพ่อค้าวัวต่าง เนื่องจากในอดีตพื้นที่เมืองเมียวดีแม่สอดเป็นพื้นที่เดียวกัน การอพยพโยกย้ายถิ่นฐานจึงมีความสัมพันธ์กัน กับเหตุการณ์ทางบ้านเมือง
และสภาพเศรษฐกิ จ (สั ม ภาษณ์ นายต้ น ศรี วิ ชั ย บ้ า นห้ ว ยส้ า น, ๔ มี น าคม ๒๕๖๐. นายเอ็ ก
บ้านห้วยส้าน, ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐. นายประเสริฐ บ้านห้วยส้าน, ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐. นายราพัน
ปัญ ญากาศ บ้ านห้ วยส้าน, ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐. นายสุวิน บ้านห้วยส้าน, ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐.
นายแวว บ้านแม่แปบ, ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐. นางหลอม บ้านแม่แปบ, ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐. นางจี่
บ้านทุ่งบ้านท่า ๖ มีนาคม ๒๕๖๐)
หนังสือแม่สอดหนึ่งร้อยปี (อนุรักษ์ พันธุรัตน์ (บรรณาธิการ), ๒๕๔๑ : ๒-๑๔) กล่าวถึง
ประวัติ อาเภอแม่สอดว่า ในอดีตมีเพียงพ่อค้าต่างชาติ เดินทางผ่ านเข้าออกแม่สอด-เมียวดีเท่านั้ น
ยัง ไม่ มี ก ารตั้ ง ถิ่ น ฐาน ต่ อ มาเริ่ม มี ช าวกะเหรี่ย งกลุ่ ม หนึ่ ง มาตั้ ง ถิ่ น ฐานครั้ ง แรกที่ บ้ านพะหน่ อ เก
(วัดดอนแก้ วทางบ้ านใต้ กับ บ้านหัวฝายทางบ้ านเหนือ อาเภอแม่ สอด) แต่ มีไม่ กี่ห ลัง คาเรือนและ
ไม่ทราบว่าอพยพมาจากที่ใด ภายหลังกลุ่ มพ่อค้ าต่างชาติ เช่น ไทยใหญ่ พม่า จีน (ยูนนาน) ลาว
มุสลิม (บังคลาเทศ) ซิกข์ และฮินดู ได้เดินทางเข้ามาพักแรมในเส้นทางแม่สอดนานขึ้นจึงเริ่มมีการตั้ง
ถิ่น ฐาน จากนั้นจึงมีชาวล้านนาเริ่มทยอยเข้ามาอาศัย เมื่ อมีความเป็นอยู่ดีขึ้นจึง อพยพครอบครัว
ญาติพี่น้องมาอยู่อย่างถาวร โดยกลุ่มพ่อค้าต่างชาติที่อาศัยอยู่ก่อนจะตั้งถิ่นฐานอยู่ในตัวเมืองแม่สอด
ในขณะที่ชาวล้านนาจะอาศัยอยู่บริเวณชานเมืองแม่สอด ส่วนชาวกะเหรี่ยงบ้านพะหน่อเกได้ย้ายไป
ตัง้ ถิ่นฐานที่อื่น สถานที่นั้นจึงกลายเป็นจุดพักไม้สักของบริษัทบอมเบย์เบอร์มา
ชาวล้านนาที่อพยพเข้ามาในอาเภอแม่สอดสมัยนั้น ประกอบด้วยชาวลาปาง จากอาเภอ
สบปราบ อ าเภอห้ า งฉั ต ร และอ าเภอเมื อ ง ตั้ ง ถิ่ น ฐาน อยู่ ที่ บ้ า นแม่ จ ะเรา อ าเภอแม่ ร ะมาด
บ้านแม่ปะกลาง (แม่ปะสันป่าซาง) บ้านสองแควหนึ่ง ตาบลแม่สอด โดยมีนามสกุลที่บ่งชี้ถึงแหล่งที่มา
เช่น “วงศ์ปางมูล” มาจากบ้านลาปางหลวง “ธรรมแงะ” มาจากบ้านนาแงะ “ชื่นเคียงคต” มาจาก
บ้ า นนาคต “ยะสุ กิ ม ” มาจากบ้ า นนากิ๋ ม “กาสมสั น ” มาจากบ้ า นสั น หลวง อ าเภอห้ า งฉั ต ร
ส่วนชาวอาเภอเถิน ได้อพยพเข้าสู่อาเภอแม่สอดในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน มีนามสกุลบ่งบอกความเป็น
ชาวเถินที่ ชัดเจน ได้แก่ ปันเถิน เเดงเถิน และเถินบุรี นอกจากนั้นยังมี ชาวอาเภอเถินอีกกลุ่มหนึ่ ง
ได้อพยพไปอยู่ที่ บ้านเตาดิน ตาบลท่าสายลวด อาเภอแม่สอด และข้ามฝั่ง แม่น้าเมยมาอาศัยอยู่ที่

๕๔

บ้านห้วยส้านและบ้านสวนอ้อย เมืองเมียวดี ปัจจุบันชาวอาเภอเถินบางส่วนได้อพยพกลับมาอาศัย
กับเครือญาติในอาเภอแม่สอด ส่วนชาวอาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลาพูน บางส่วนได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานที่
บ้านแม่จะเราและบ้านแม่ตาว นามสกุลที่พบคือ ต๊ะสุ
ต่อ มา พ.ศ. ๒๕๐๗ เกิด น้ าท่ วมอ าเภอดอยเต่ า อาเภอฮอด จั ง หวัด เชี ย งใหม่ เพราะ
การสร้ า งเขื่ อ นภู มิ พ ลท าให้ ช าวอ าเภอดอยเต่ า และอ าเภอฮอดบางส่ ว นอพยพมาตั้ ง ถิ่ น ฐานที่
อาเภอแม่สอด บ้านแม่โกนเกน ตาบลมหาวัน บ้านแม่ปะใต้ ตาบลแม่ปะ และบ้านแม่กื้ดสามท่าใหม่
ตาบลแม่กาษา นอกจากนั้น พ.ศ. ๒๕๑๖ เมื่อสิ้นสุดสงครามคอมมิวนิสต์ประเทศลาวได้มีการอพยพ
ของชาวม้งกลุ่มใหญ่จากชายแดนลาว น่าน เพชรบูรณ์ มาตั้งบ้านเรือนที่บ้านเจดีย์โคะ อาเภอแม่สอด
บ้านซอโอ บ้านร่มเกล้า อาเภอพบพระ จังหวัดตาก
ชาวล้ านนาที่มี น ามสกุ ลแล้ วอพยพมาตั้ง ถิ่ น ฐานในอ าเภอแม่ สอด จัง หวัด ตาก ตามที่
หนังสือแม่สอดหนึ่งร้อยปียกตัวอย่างดังกล่าว สรุปได้ดังตารางนี้
ตารางที่ ๒ แสดงตัวอย่างนามสกุลและแหล่งอพยพของชาวล้านนาในอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

นามสกุล
วงศ์ปางมูล
ธรรมแงะ
ชื่นเคียงคต
ยะสุกิม
กาสมสัน
ปันเถิน
แดงเถิน
เถินบุรี
ต๊ะสุ
ติ๊บมา

แหล่งอพยพ
บ้านลาปางหลวง อาเภอห้างฉัตร
บ้านนาแงะ อาเภอห้างฉัตร
บ้านนาคต อาเภอห้างฉัตร
บ้านนากิ๋ม อาเภอห้างฉัตร
บ้านสันหลวง อาเภอห้างฉัตร
อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง
อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง
อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง
อาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลาพูน
อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

จากประวัติการตั้งถิ่นฐานในอาเภอแม่สอด จะเห็นได้ว่ามีการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานของ
ชาวล้านนามายังพื้นที่แม่สอดจากหลายแหล่งหลายครั้ง โดยเฉพาะชาวลาปาง ลาพูน และเชียงใหม่
ข้ อ สั ง เกตคื อ ชาวล้ า นนากลุ่ ม ดั ง กล่ า วมี น ามสกุ ล ใช้ แ ล้ ว แสดงว่ า เป็ น ผู้ อ พยพหลั ง จากที่ มี
การประกาศใช้ นามสกุ ล พ.ศ. ๒๔๕๖ เป็ น ต้น มา ชาวล้านนากลุ่ ม นี้ บ างกลุ่ม มีค วามสัม พั นธ์ ทาง
เครือญาติกับชาวไทยวนในเมืองเมียวดีด้วย

๕๕

ชาวไทยวน เมืองเมียวดี มีแหล่ง อพยพมาจากหลายจัง หวัดในภาคเหนือ แต่ผลสารวจ
ชุมชนพบว่า บางครอบครัวก็ไม่มีนามสกุ ลใช้ โดยให้เหตุผลว่าบรรพบุรุษได้อพยพมานานแล้ว ซึ่งใน
สมั ย นั้ น ยั งไม่ มี น ามสกุ ลใช้ ดั งเช่ น นางหลอม อายุ ๙๐ ปี บ้ านแม่ แ ปบ เมื อ งเมี ย วดี (สั ม ภาษณ์ ,
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) กล่าวว่า บรรพบุรุษอพยพมาจากจังหวัดน่าน ไม่มีนามสกุลใช้ ตนเกิดและ
เติ บ โตที่ เ มื อ งเมี ย วดี ไม่ เ คยไปจั ง หวั ด น่ า น จึ ง ไม่ รู้ ว่ า มี ใ ครเป็ น ญาติ พี่ น้ อ งบ้ า งเพราะไม่ เ คย
มีการติดต่อกัน ในขณะที่บางครอบครัวมีนามสกุลใช้ สามารถพิสูจน์สัญ ชาติจนได้รับบัตรประชาชน
คนไทยและเดินทางไปเยี่ยมเยือนญาติในฝั่งประเทศไทยหลายครั้ง ตัวอย่างนามสกุลและแหล่งอพยพ
ของชาวไทยวนบ้าน ห้วยส้าน เมืองเมียวดี เท่าที่สารวจพบดังนี้
ตารางที่ ๓ แสดงนามสกุลและแหล่งอพยพของชาวไทยวน บ้านห้วยส้าน เมืองเมียวดี
นามสกุลและแหล่งอพยพของชาวไทยวน เมืองเมียวดี
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

นามสกุล
ใจเถิน
ผาแสนเถิน
ดวงใจ
กันทา
ปันทา
แดงเถิน
มณีกาศ
ปัญญากาศ
ทิศวงศ์
ต๊ะสุ
แปงกาด
อุปลกุล
ตุ้ยเขียว
ปัญญาศรี
ติ๊บนา
วงศ์เครือ

ชุมชนไทยวน
เมืองเมียวดี
บ้านห้วยส้าน
บ้านห้วยส้าน
บ้านห้วยส้าน
บ้านห้วยส้าน
บ้านห้วยส้าน
บ้านห้วยส้าน
บ้านห้วยส้าน
บ้านห้วยส้าน
บ้านห้วยส้าน
บ้านห้วยส้าน
บ้านห้วยส้าน
บ้านห้วยส้าน
บ้านห้วยส้าน
บ้านห้วยส้าน
บ้านห้วยส้าน
บ้านห้วยส้าน

แหล่งอพยพ
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
สุโขทัย

๕๖

๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

ทองคา
วงษ์ปางมูล
ธรรมขันธ์
เปมสุนา
ดวงต๋า
วงศ์เอ้ย
ยอดเรือน
คากล้า
ดวงแก้ว

บ้านล้อง
บ้านห้วยส้าน
บ้านห้วยส้าน
บ้านห้วยส้าน
บ้านห้วยส้าน
บ้านห้วยส้าน
บ้านห้วยส้าน
บ้านห้วยส้าน
บ้านห้วยส้าน

ไม่ทราบแหล่งอพยพ
ลาปาง
ลาพูน
ลาปาง
ลาปาง, ลาพูน
ลาปาง
ลาปาง
พะเยา
ลาปาง

จากแหล่งที่มาของการอพยพดัง กล่าวสรุปได้ ว่า ชาวไทยวน เมืองเมียวดี อพยพมาจาก
หลายจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย โดยทยอยอพยพเข้ามาหลายครั้งและต่างเวลากัน ทั้งก่อน
และหลังการประกาศใช้นามสกุลเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๖ จึงทาให้ชาวไทยวนมีทั้งกลุ่มที่มีและไม่มีนามสกุล
กลุ่มที่มีน ามสกุลยังมีความสัมพั นธ์ กับญาติพี่น้องในฝั่งประเทศไทย ส่วนกลุ่มที่ ไม่มีน ามสกุลจึงไม่
สามารถสืบค้นหาญาติพี่น้องได้ เพียงแต่รู้ว่ามีบรรพบุรุษมาจากพื้นที่ใดในภาคเหนือเท่านั้น
๓) สาเหตุการอพยพ
จากการสัม ภาษณ์ ถึ งสาเหตุ ของการอพยพพบว่า ชาวไทยวนได้ อ พยพมาตั้ง ถิ่น ฐานที่
เมื องเมีย วดี ได้ป ระมาณ ๒๐๐ กว่า ปี โดยให้ เหตุผ ลการอพยพจากค าบอกเล่ าจากรุ่ นสู่ รุ่น ได้ แ ก่
การค้าขาย การรับจ้างทาไม้สัก การหนีภัยความแห้งแล้ง และหนีการจัดเก็บภาษี ๔ บาท สาเหตุการ
อพยพดังกล่าว แบ่งได้ ๒ ประเภท ได้แก่
๑. การอพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานโดยความสมัครใจ
ดังได้กล่าวในเบื้องต้นแล้วว่า เส้นทางเมียวดี-แม่สอด เป็นเส้นทางผ่านของขบวนการค้า
และขนส่งสินค้าจากหัวเมืองมอญ-พม่าไปสู่เมื องสาคัญ ของล้านนาและอยุธยาจึงทาให้ชาวไทยวน
กลุ่มหนึ่งได้เข้ามาทาการค้าขายในเส้นทางนี้ กับหัวเมืองมอญ-พม่า โดยเฉพาะการเป็นพ่อค้าวั วต่าง
นอกจากนั้ น ชาวไทยวนส่ ว นหนึ่ ง ได้ เข้ า มารั บ จ้ า งท าไม้ สั ก ให้ กั บ บริ ษั ท บริ ติ ช บอร์เนี ย ว (British
Borneo) และบริษัทบอมเบย์ เบอร์ม่า (Bombay Burmah) จึงทาให้มีรายได้พอสมควร ดังจะเห็นได้
จากชาวไทยวนหลายครอบครัว ยัง มี เงิน รูปี ห รือ เงิ น แถบที่ เคยใช้ ในยุค ล่ าอาณานิ คมเก็บ รั กษาไว้
เรียกว่า เงินขาว (เพราะเป็นเหรียญที่ผสมเนื้อเงิน) อีกทั้ง เรือนเก่าของชาวไทยวนส่วนใหญ่มักสร้าง
ด้วยไม้สักยกสูง หลังใหญ่ มั่นคง และสวยงาม เมื่อเทียบกับเรือนของชาวพม่าหรือชาวกะเหรี่ยงที่สร้าง
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ด้วยไม้ไผ่มีลักษณะไม่มั่นคงและสร้างด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ ลักษณะเรือนของชาวไทยวนแสดงถึง
ความเป็ น ผู้ มี ฐ านะทางเศรษกิ จ ที่ ดี ก ว่ า และบ่ ง ชี้ ถึ ง ระยะเวลาที่ ตั้ ง บ้ า นเรื อ นมาอย่ า งยาวนาน
ก่อ นกลุ่ ม ชาติพั น ธุ์ อื่น ดัง นั้น ชาวไทยวนกลุ่ม นี้ จึ ง อพยพมาด้ วยความสมั ค รใจทั้ ง การค้ าขายและ
การรับจ้างทาไม้สัก
๒. การอพยพเคลื่อนย้านถิ่นฐานโดยถูกแรงบีบคั้น
ส่วนชาวไทยวนบางส่วนได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่เมืองเมียวดี เพราะถูกแรงบีบคั้นทาง
จิตใจและภาวะทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการถูกกดขี่ข่มเหงจากการปกครองของรัฐบาลสยามที่จัดเก็บ
ภาษีแพง อีกทั้งภาวะความแห้งแล้งของบ้านเมือง ทาให้เศรษฐกิจไม่ดี การเพาะปลูกไม่ได้ผลผลิตตาม
ต้องการ นายรส กัน ทา บ้ านห้ วยส้ าน (สัม ภาษณ์ ๑๕ พฤศจิ กายน ๒๕๖๐) มี บรรพบุ รุษ มาจาก
บ้านทาดอยครั่ง อาเภอแม่ท า จังหวัด ลาพู น กล่าวว่า สาเหตุ ที่บรรพบุ รุษอพยพมาเพราะช่ วงนั้ น
เพราะเมืองลาพูน-เมืองเถินเกิดภาวะแห้งแล้ง มีความอดยาก ต่อมาได้ทราบข่าวจากพ่อค้าวัวต่างว่า
พื้นที่บ้านห้วยส้านซึ่งเป็นเมืองกะลาเมืองฝรั่ง (เมืองที่เป็นอาณาเขตของพม่าในอาณานิคมของอังกฤษ)
มีความอุดมสมบูรณ์จึงพากันอพยพมาแผ้วถางพื้นที่ทามาหากินจนตั้งถิ่นฐานอยู่ทุกวันนี้
การจัดเก็บภาษี ๔ บาทจากรัฐบาลสยามในยุคที่ล้านนาเป็นประเทศราช เกิดขึ้นในช่วงที่
พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นพิชิตปรีชากรได้ปฏิรูปการจัดเก็บภาษี พ.ศ. ๒๔๒๗ จากเดิมที่จัดเก็บเป็น
ผลผลิตคือ ข้าว หมาก เมี่ยง พริก ฯลฯ มาเป็นเงิน ๔ บาท ส่งผลกระทบต่อชาวล้านนาที่ต้องถูกขูดรีด
เป็นเงินจานวนมาก จนนาไปสู่การต่อต้านรัฐบาลสยามใน พ.ศ. ๒๔๓๒ เรียกว่า “กบฏพระยาผาบ”
หรือ “กบฏพระยาปราบสงคราม” นาโดยพญาปราบสงคราม (หนานเตชะ) ผู้ปกครองแคว่นจ๊อม
แคว่นคื อ และแคว่น กอก (ปัจจุบั นเป็น เขตอาเภอสัน ทราย) เมืองเชีย งใหม่ ที่เห็ นว่าราษฎรได้ รับ
ความเดื อดร้อนจากการจั ดเก็ บ ภาษี บางคนถู กจั บกุ มคุ มขั ง แล้ วน าตั วไปประจาน จึง น าชาวบ้า น
ต่อต้านเจ้าภาษีนายอากร ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๒ เหตุการณ์นี้ไ ด้ ลุกลามไป
เมืองต่างๆ ในล้านนา แต่ก็ถูกรัฐบาลสยามใช้กาลังปราบปรามจนสาเร็จ ส่วนเมืองเถิน ในอดีตไม่มีการ
จัดเก็บภาษีเพราะเป็นเมืองหน้าด่านและเมืองส่งส่วยของเมืองเชียงใหม่ แต่เมื่อรัฐบาลสยามปฏิรูป
การจัดเก็บภาษีใหม่ โดยจัดเก็บภาษีค่านาและภาษีอื่นๆ จากชาวเมืองเถินตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๔๓ เป็นต้น
มา ทาให้ชาวเมืองเถินเข้าร่วมการต่อต้านรัฐบาลสยามครั้งรุนแรงใน พ.ศ. ๒๔๔๕ เรียกว่า “กบฏ
เงี้ยว” เนื่องจากเจ้านายเมืองเหนือสูญ เสียผลประโยชน์ จึง ให้การสนับสนุนกองโจรเงี้ยวก่อกบฏที่
เมืองแพร่ แต่ก็ถูกรัฐบาลสยามปราบปรามได้อย่างราบคาบเช่นกัน จนมาถึง พ.ศ. ๒๔๔๖ รัฐบาล
สยามได้ยกเว้นการเก็บเงินภาษี ๔ บาท โดยทาการเกณฑ์แรงงาน เสบียงอาหาร และพาหนะจาก
ชาวเมืองเถินแทนเพื่อใช้เป็นกาลังหนุนในการปราบกบฏหัวเมืองอื่นในล้านนา (สรัสวดี ประยูรเสถียร,
๒๕๒๒ : ๑๐๗-๑๑๔, วี ร ะเทพ ศรี ม งคล, ๒๕๓๐ : ๔๐. และภู เดช แสนสา, ๒๕๕๗ : ๑๗๔)
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จากเหตุการณ์ดังกล่าวอาจทาให้ชาวล้านนาบางส่วนจากพื้นที่ต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บ
ภาษี ๔ บาท ประกอบกับบ้านเมืองตกอยู่ในภาวะแห้ ง แล้งจึง ได้อพยพหนีเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้น ที่
เมียวดี-แม่สอดตามคาบอกเล่าของกลุ่มพ่อค้าและผู้ทางานรับจ้างทาไม้สัก เนื่องจากเป็นพื้นที่ชายขอบ
ห่างไกลจากอานาจรัฐ สยามและมีค วามอุด มสมบู รณ์ เหมาะแก่ การเพาะปลูก (สั ม ภาษณ์ นายต้ น
บ้านห้วยส้าน, ๔ มีนาคม ๒๕๖๐)
๔) การปกครอง
ประเทศพม่าประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย โดยเฉพาะชาติพันธุ์ที่เป็นกลุ่มใหญ่
ในประเทศ ได้แก่ ๑. พม่า ๖๓ % ๒. มอญ ๕ % ๓. ยะไข่ ๕ % ๔. กะเหรี่ยง ๓.๕ % ๕. คะฉิ่น ๓ %
๖. ไท ๓ % ๗. ชิน ๑ % (ธนชัย เปรมธนวิศิษฏ์, ๒๕๕๕ : ๑๕) แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ต่างก็ต้องการ
อิสรภาพแยกตัวออกจากรัฐบาลกลางที่ปกครองโดยรัฐบาลเผด็จการทหารพม่าไปปกครองตนเอง
ตามสัญญาปางโหลงที่ผู้นากลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ พม่า คะฉิ่น และชิน ลงนามร่วมกัน เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐
ณ เมื อ งปางโหลง (http://taiyai.net/Panglong.html. สื บ ค้ น วั น ที่ ๒๐ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๐)
แต่รัฐบาลทหารพม่าไม่ท าตามสัญ ญา จึง ท าให้ก ลุ่ม ชาติพั น ธุ์ต่างๆ ไม่พ อใจ นาไปสู่ความขัด แย้ ง
ขั้นรุนแรงและขยายไปสู่กลุ่มชาติพันธุ์อื่น เช่น กะเหรี่ยง มอญ ว้า เป็นต้น โดยแต่ละชาติพันธุ์ได้จัดตั้ง
กองกาลังติดอาวุธทาสงครามแบบกองโจรคู่ขนานกับการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ด้านการเมืองและ
เศรษฐกิจกั บรัฐบาลพม่า อย่างต่อเนื่อ ง จน พ.ศ. ๒๕๕๑ พม่ าได้ป ระกาศใช้ รัฐธรรมนู ญ ฉบั บใหม่
กาหนดให้มีการเปลี่ยนระบอบการปกครองจากเผด็จการทางทหารที่ปกครองโดยรัฐบาลทหารภายใต้
สภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ (State Peace and Development Council : SPDC) มาเป็น
การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยแบบสาธารณรั ฐ ที่ มี ป ระธานาธิบ ดี เป็ น ประมุ ข ประเทศและ
เป็ น หั วหน้ าฝ่า ยบริห าร อี กทั้ ง ก าหนดให้ รัฐสภาเป็ น ฝ่ ายนิติ บั ญ ญั ติ ประกอบด้ วย ๓ สภา ได้ แ ก่
สภาประชาชน สภาชาติพันธุ์ และสภาท้องถิ่น ส่งผลให้ชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มหยุดยิงชั่วคราวเพื่อรอดู
ท่าทีของรัฐบาลต่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบใหม่
ชาวไทยวน เมืองเมียวดี เป็นชนกลุ่มน้อยที่ไม่เรียกร้องสิทธิในการปกครองตนเองและไม่มี
กองกาลังติดอาวุธ จึงดารงสถานภาพเป็นพลเมืองของประเทศพม่า อยู่ในการปกครองของรัฐบาลพม่า
และมีสิทธิในการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ ดังจะเห็นได้จากการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน
๒๕๕๘ ชาวไทยวนก็ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ หน่วยเลือกตั้งในชุมชน ส่วนใหญ่จะ
ให้ ก ารสนั บ สนุ น พ รรคสั น นิ บ าต แห่ งชาติ เ พื่ อ ประชาธิ ป ไตย (The National League for
Democracy : NLD) ที่มีนางออง ซาน ซูจี เป็นประธานพรรค โดยมีการติดรูปนางออง ซาน ซูจี และ
ชื่อพรรค NLD อยู่ทั่ วไป สะท้อ นให้ เห็ นถึ งความนิย มและการตื่น ตัวทางการเมือ งระดับ ชาติ ของ
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ชาวไทยวนที่มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนผ่านการปกครองประเทศจากรัฐบาลเผด็จการทางทหารมาสู่
ระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ
ส่วนการปกครองภายในชุมชนไทยวนแต่ละหมู่บ้านนั้น หากเป็น หมู่บ้านขนาดเล็กก็ มี
ผู้ใหญ่ บ้าน (แก่บ้าน) ท าหน้าที่ด้านการปกครอง แต่ถ้า เป็น หมู่บ้ านขนาดใหญ่ แบ่ งออกเป็นหลาย
หมู่บ้านก็มีทั้งกานันและผู้ใหญ่บ้านทาหน้าที่ด้านการปกครอง ดังเช่นหมู่บ้านห้วยส้านเป็นหมู่บ้าน
ขนาดใหญ่ แบ่งออกเป็ น ๗ หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านจะมีผู้ใหญ่ บ้าน ๑ คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่ บ้าน ๑ คน
โดยการคัดเลือกของชุมชน นอกจากนั้นยังมีแก่หัวสิบหมู่บ้าน ๒ คน (บางทีเรียกหัวหมวดสิบ) โดยการ
คัดเลือกจากชุมชนทาหน้าที่นาคาสั่งจากการประชุมของผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาบอกกล่าว
ให้ กั บ ชุ ม ชนได้ รับ รู้แ ละปฏิ บั ติ ต าม นอกจากนั้ น ยั ง มี ก านั น ๑ คน ที่ ท าหน้ า ด้ า นการปกครองที่
เหนือกว่าผู้ใหญ่บ้าน โดยกานันจะมีเสมียนที่แต่งตั้งจากทางราชการ ๑ คน และมีผู้ช่วยอีก ๒ คนที่มา
จากการเลือกตั้งของชุมชน (สัมภาษณ์นายอูโฮ, ๖ มกราคม ๒๕๖๑) ชาวไทยวนเรียกขานกานันและ
ผู้ใหญ่บ้านว่า พ่อก้าง (เป็นภาษาไทใหญ่)
หมู่บ้านที่มีคนไทยวนอาศัยอยู่จานวนมากจะได้เปรียบ เพราะสามารถคัดเลือกกานันและ
ผู้ ใ หญ่ บ้ า นที่ เป็ น ชาวไทยวนท าหน้ า ที่ ด้ า นการปกครอง เนื่ อ งจากเป็ น ต าแหน่ ง ผู้ น าชุ ม ชนที่ มี
ความสาคัญต่อการธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาของชาวไทยวนด้วย ถ้าชุมชนใดมีกานันและ
ผู้ใหญ่บ้านเป็นชาวพม่าหรือชาวกะเหรี่ยงจะต้องยึดแนวทางตามที่ผู้นาชุมชนวางไว้ ทาให้การธารง
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาของชาวไทยวนได้รับผลกระทบเนื่องจากการขาดการเอาใส่ใจของผู้นา
ชุมชนที่เป็นชาติพันธุ์อื่น จากการสารวจชุมชนไทยวนพบว่า ปัจจุบันชุมชนไทยวนบางหมู่บ้านมีกานัน
และผู้ใหญ่บ้านเป็นชาวพม่า ได้แก่ บ้านผาซอง บ้านสันป่าไร่ บ้านห้วยหินลาด และบ้านสวนอ้อย
ความแตกต่างระหว่างกานันกับผู้ใหญ่บ้านคือบทบาทหน้าที่และขอบเขตด้านการปกครอง
กานันมีขอบเขตในการดูแลงานด้านปกครองที่กว้างกว่าผู้ใหญ่บ้าน เพราะต้องกากับดูแลทั้งผู้ใหญ่บ้าน
และลูกบ้านทุกหมู่บ้าน ทาหน้าที่ประสานงานระหว่างชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กับหน่วยงานราชการในพื้นที่
ภาครัฐจึงมีเงินเดือนประจาตาแหน่ งเป็นค่าตอบแทน ส่วนผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทหน้าที่กากับดูแลและ
ประสานงานลูกบ้านเฉพาะในพื้นที่ที่ตนเป็นผู้ใหญ่บ้านเท่านั้น แต่ไม่มีค่าตอบแทนจากรัฐ เป็นการ
ทางานด้วยจิ ตอาสาเพื่ อพั ฒ นาชุม ชน กล่าวเฉพาะชุม ชนบ้ านห้ วยส้านซึ่ งแบ่ง ออกเป็น ๗ หมู่นั้ น
นายเอ็กได้บันทึกไว้ว่า ชุมชนไทยวน บ้านห้วยส้าน มีกานันปกครองเริ่มตั้งแต่นายสี (ไม่ทราบ พ.ศ.)
เป็นต้นมาจนถึงนายสมยศ ปันทา กานันคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๐) รวม ๒๑ คน (ดูภาคผนวก ค. ๑)
ลักษณะดังกล่าวนี้เป็นการปกครองระดับชุมชนแบบเป็นทางการจึงมีผู้นาชุมชนอย่างเป็นทางการ
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ส่วนผู้นาชุมชนอย่างไม่เป็นทางการนั้นเป็นผู้นาชุมชนที่ไม่มีกฏหมายบังคับ แต่ชาวไทยวน
พิ จ ารณาเห็ น ชอบถึ ง ประโยชน์ แ ละความจ าเป็ น ในการมี ผู้ น าชุ ม ชนด้ า นใดด้ า นหนึ่ ง เพื่ อ ดู แ ล
ประสานงานและอานวยความสะดวกในด้านต่างๆ จึงได้มีมติร่วมกันในการคัดเลือกแต่งตั้งโดยอิงอยู่
กับกิจกรรมภายในชุมชน แต่ไม่มีค่าตอบแทน เป็นการทางานด้วยจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน อีกทั้ง
ตาแหน่งนี้ก็เคยใช้ในล้านนามาก่อน เมื่อชาวไทยวนอพยพมาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่
จึงนาระบบการจัดการจากตาแหน่งนี้มาใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขในเมืองเมียวดี
ประกอบด้วย
๑) ประธานชุมชนไทยวน ทาหน้าที่เป็นผู้นาในการดาเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมไทยวน
๒) อาจารย์วัด ทาหน้าที่ดูแลและนาประกอบพิ ธีกรรมทางพระพุ ทธศาสนาประจาวัด
ในชุมชน
๓) หมื่นวัด (แก่วัด) ทาหน้าที่ เป็นผู้ช่วยหรือที่ปรึกษาของเจ้าอาวาสในการดูแลจัดการ
ด้านทรัพ ย์ สิน และกิ จกรรมงานบุ ญ ประเพณี ข องวัด พร้อ มทั้ ง ประสานงานกับ ล่ ามวั ดในการแจ้ ง
ข่าวสารแก่คณะศรัทธาประชาชนในชุมชน
๔) ล่ามวัด ท าหน้ าที่ รับคาสั่ง จากเจ้าอาวาสและหมื่นวัดมาประกาศให้แก่คณะศรัทธา
ประชาชนทราบและร่วมปฏิบัติ เช่น การแจ้งข่าวสารงานบุญประพณี การช่วยเก็บเงินทาบุญ เป็นต้น
๕) แก่บ่าว ทาหน้าที่เป็นแกนนาและประสานงานกลุ่มผู้ชายในชุมชนเพื่อดาเนินกิจกรรม
ด้านต่างๆ ของชุมชน เช่น การจัดสถานที่ การจัดประชุม การจัดทาเครื่องสักการะและเครื่องประกอบ
พิธีกรรม การดูแลความปลอดภัย เป็นต้น
๖) แก่สาว ทาหน้าที่เป็นแกนนาและประสานงานกลุ่มสตรีในชุมชนเพื่อดาเนินกิจกรรม
ด้านต่างๆ ของชุมชน เช่น การทาอาหารเลี้ยงแขกในงานบุญ ประเพณี การต้อนรับแขก การจัดทา
เครื่องสักการะและเครื่องประกอบพิธีกรรม การแสดงศิลปะพื้นบ้าน เป็นต้น
๗) แก่ฝายหรือแก่เหมือง ทาหน้าที่จัดสรรแบ่งปันน้าจากเหมืองฝายเข้าสู่นาของเกษตรกร
ให้เรียบร้อย พร้อมทั้งจัดประชุมชี้แจงเรื่องน้า และเป็นผู้นาทาเหมืองฝาย
นอกจากการจัดตั้งตาแหน่งผู้นาชุมชนดังกล่าวแล้ว ชาวไทยวนยังได้จัดตั้งกลุ่มหนุ่มสาว
ขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อรวบรวมกลุ่มหนุ่มสาวให้เป็นกลุ่มที่มีบทบาทในการช่วยจัดกิจกรรมด้านต่างๆ
ของชุมชน เช่ น การจั ดงานปอยฟื้ นฟู ประเพณี ชาวไท การจั ดงานสงกรานต์ การจัดงานสลากภั ต
เป็นต้น (สัมภาษณ์นายอูโฮ บ้านห้วยส้าน, ๖ มกราคม ๒๕๖๑)
จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึง ลักษณะการปกครองในชุมชนไทยวน เมืองเมียวดี
ที่เชื่อมโยงความสัมพั นธ์เชิงอ านาจระดับชาติ ระดั บรัฐ และระดั บชุมชน ที่ ชาวไทยวนมีสิท ธิตาม
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๑ แม้ชุมชนไทยวนจะอยู่ในการปกครองของรัฐบาลพม่า แต่ชาวไทยวนก็
มีการจัดตั้งผู้นาชุมชนตาแหน่ง ต่างๆ อย่างไม่เป็นทางการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
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และเชื่อมความสัมพันธ์ภายในกลุ่มชาวไทยวนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเป็น กลไกสาคัญ ใน
การขับ เคลื่อนกิจกรรมทางวัฒ นธรรมล้านนาด้านต่างๆ เพื่ อ ให้ คงอยู่เป็ นอัตลัก ษณ์ ของชุม ชนที่ มี
ความเข็มแข็ง มีพลัง และโดดเด่น
๕) สภาพเศรษฐกิจ
แม้พื้นที่เมืองเมียวดี -แม่สอด เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน เป็นแหล่งลงทุนธุ รกิจ
ขนาดใหญ่ แต่ ผู้ ป ระกอบการค้ า รายใหญ่ เป็ น ชาวพม่ า ทหารกะเหรี่ ย ง ชาวไทย ชาวจี น และ
ชาวบังคลาเทศ ส่วนชาวไทยวนไม่ถนัดการทาธุรกิจการค้าขนาดใหญ่ จึงประกอบธุรกิจขนาดย่อมใน
ชุมชนและตัวเมืองเมียวดี-แม่สอด เช่น เปิดร้านขายของชา ร้านอาหาร ร้านขายเสื้อผ้า เป็นต้น ทุกวัน
แม่ค้าชาวไทยวนจะไปซื้อผัก เนื้อ ผลไม้ เสื้อผ้า ฯลฯ จากตลาดเมืองเมียวดี-แม่สอด มาแบ่งขายใน
ชุมชน ทาให้ชาวไทยวนบริโภคสินค้านาเข้ าทั้งจากพม่าและไทย ชาวไทยวนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตร ท าไร่ ท านา ท าสวน ปลูก พืช เศรษกิจตามฤดูกาลเพื่อ จาหน่ าย เช่ น ข้ าว ถั่ว เขีย ว ถั่วลิส ง
ข้าวโพด งา เป็นต้น เพราะมีที่ดินและแหล่งน้าที่อุดมสมบูรณ์ เมื่อได้ผลผลิตแล้วจะนาไปขายที่ตลาด
เมียวดี-แม่สอด แต่ก็ประสบปัญ หาด้านภาษี แพงและตลาดรองรับผลผลิตการเกษตรที่ ไม่ แน่นอน
เนื่องจากลงทุนมากแต่กาไรน้อย ถัดมาประกอบอาชีพรับจ้าง ก่อสร้าง และบริการขนส่ง ผลกระทบ
จากการมีรายได้ต่าทาให้ชาวไทยวนหลายคนโดยเฉพาะวัยหนุ่มสาวได้ออกจากชุมชนไปรับจ้างทางาน
ที่ประเทศไทยทั้งในจังหวัดตาก จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดระยอง ตลอดจนถึงกรุงเทพมหานคร แล้วส่ง
เงินมาจุนเจือครอบครัวทาให้กลายเป็นแรงงานข้ามชาติ เนื่องจากในเมืองเมียวดีมีตลาดแรงงานน้อย
และมี ค่าจ้ างต่ากว่าประเทศไทยหลายเท่ า ดัง นั้ น ระบบเศรษฐกิ จชุ มชนไทยวนจึง ยัง พึ่ ง พาอาชี พ
เกษตรกรรมเป็นหลัก ถัดมาเป็นแรงงานข้ามชาติ
สภาวะทางเศรษฐกิจชุมชนดัง กล่าวท าให้ชาวไทยวนต้องดิ้น รนท างานหนักพร้อมกั บ
รักษาพื้นที่ทามาหากิน ไม่ให้ชาวกะเหรี่ยงและพม่าครอบครองพื้นที่ ต้องออกทางานแต่เช้าแล้วกลับ
ค่า มีรายจ่ายสูงกว่ารายรับ นอกจากนั้นการไหลออกของแรงงานวัยหนุ่มสาวทาให้ชุมชนเหลือเพียง
ผู้สูงอายุและเด็ก จึงทาให้คนรุ่นใหม่ห่างเหินจากวัฒนธรรมชุมชนและไม่สนใจการทาเกษตรเพราะ
มองว่าเป็นงานหนักมีรายได้ไม่แน่นอน จึงเลือกที่จะเดินทางไปขายแรงงานในประเทศไทย (สัมภาษณ์
นายสุวิน, ๖ มีนาคม ๒๕๖๐. นางเอ บ้านล้อง, ๖ มีนาคม ๒๕๖๐)
จากข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ชาวไทยวนได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานใน
พื้นที่เมืองเมียวดี-แม่สอดทั้งก่อนและหลังยุคล่าอาณานิคมของอังกฤษ โดยส่วนใหญ่เข้ามาเพื่อการค้า
ขายและการรับจ้างทาไม้ ซึ่งในขณะนั้นพื้นที่เมืองเมียวดี -อาเภอแม่สอดมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม
อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่ตั้งถิ่นฐานและประกอบอาชีพต่างๆ อีกทั้งเขตแดนระหว่างประเทศพม่าและ
สยามในสมัย นั้น ยังไม่ ชัดเจน จึงทาให้ ชาวไทยวนได้ตั้ง ถิ่นฐานอาศัยอยู่ในพื้น ที่แห่ง นี้ ต่อมา พ.ศ.
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๒๔๑๑ อังกฤษได้ปักปันเขตแดนใหม่ โดยขยับเขตแดนจากเทือกเขาตะนาวศรี ออกมาถึงแม่น้าเมย
ทาให้ชาวไทยวนบางส่วนอพยพกลับเข้าไปฝั่ง ไทยโดยอาศัยอยู่ตามพื้น ที่ชายแดนของจัง หวัดตาก
โดยเฉพาะอ าเภอแม่ ส อดและอ าเภอแม่ ร ะมาด ส่ ว นชาวไทยวนที่ เ หลื อ ไม่ ส ามารถกลั บ เข้ า ฝั่ ง
ประเทศไทยได้ เนื่องจากมี ครอบครัวและถิ่นฐานที่มั่นคงแล้ว จึงถูกผนวกเป็นประชากรของพม่าตาม
เส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศโดยปริยาย
เมื่อเป็นประชากรรัฐพม่าแล้วชาวไทยวนจึงมีชื่อเป็นภาษาพม่าตามการจัดทาสามโนครัว
แต่ชาวไทยวนกลุ่มหนึ่งมีชื่อเป็นภาษาล้านนาและภาษาไทย แต่ไม่มีนามสกุล เนื่องจากเป็นกลุ่มที่
อพยพมาก่ อ นที่ จ ะถู ก แบ่ ง แยกเขตแดนระหว่ า งประเทศ พ.ศ. ๒๔๑๑ (สั ม ภาษณ์ นายอ้ า ย
บ้านห้วยส้าน, ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐) เพราะประเทศไทยเริ่มใช้นามสกุลเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๖ ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จ พระมงกุฏ เกล้าเจ้ าอยู่หั ว รัช กาลที่ ๖ แต่ช าวไทยวนอีก กลุ่ม หนึ่ง มี นามสกุล และ
ยังติดต่อกับญาติทางฝั่งประเทศไทย เมื่อถึงเทศกาลสาคัญ เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีถวาย
สลากภั ต ประเพณี ทาบุญ ทอดกฐิน เป็ นต้น มักไปร่วมท าบุ ญ พบปะสัง สรรค์กัน ทาให้ ยังคงรักษา
ความสั ม พั น ธ์ กั บ เครื อ ญาติ ไ ด้ เป็ น อย่ า งดี นอกจากนั้ น ยั ง สามารถพิ สู จ น์ สั ญ ชาติ ด้ ว ยการตรวจ
สารพั นธุกรรม (DNA) กับ เครือญาติจนได้รับสัญ ชาติไ ทยด้วย ชาวไทยวนกลุ่ม หลังนี้ จึงเป็ นกลุ่ม ที่
อพยพมาหลังจากแบ่งแยกเขตแดนระหว่างประเทศและเริ่มมีการใช้นามสกุลในประเทศไทยแล้ว
แม้ว่าชาวไทยวนจะถูกแยกสัญ ชาติจากความเป็นคนไทยเนื่องจากการกาหนดเขตแดน
ระหว่างประเทศ แต่ก็ยังมีประวัติศาสตร์และความเป็นคนไทยโดยมีสายเลือดร่วมกันอยู่ ดังจะเห็นได้
จากคาพิพากษาของศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ ๑๔ กันยาน ๒๕๖๑ ที่รับฟังคาร้องและมีคาสั่งให้
กระทรวงมหาดไทยคื นสั ญ ชาติ ไทยให้ กับ คนไทยวนพลัด ถิ่น จานวน ๓๕๑ คน จากชุม ชนไทยวน
เมืองเมียวดี ที่อพยพไปอาศัยอยู่ในอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยฝ่ายชาวไทยวน
พลัด ถิ่นกลุ่มนี้ ได้ใช้ประวัติ ศาสตร์การเสียดิ นแดน พ.ศ. ๒๔๑๑ และอัตลัก ษณ์ ท างวัฒ นธรรมที่ มี
ลักษณะร่วมกับชาวล้านนา ภาคเหนือของประเทศไทย ตลอดจนการพิสูจน์สัญ ชาติเป็นข้อต่อสู้ทาง
ศาล จึ งท าให้ ศาลปกครองกลางมี คาพิ พ ากษาดัง กล่ าว (https://www.prachatai.com/ journal
/2017/09/73230. สืบค้นวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐)
ประวัติศาสตร์ชุมชนนี้ได้แสดงถึงอัตลักษณ์ของชาวไทยวน โดยการสร้างสานึกและการ
รับรู้ร่วมกันทั้งในระดับปัจเจกและระดับชุมชนถึงที่มาของตนว่า แม้จะเกิดและเติบโตในเมืองเมียวดี
แต่ก็มีบรรพบุรุษมาจากจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย เป็นชาติพันธุ์ไทยวน เป็นคนล้านนา และ
เป็ น คนไทย ไม่ ใ ช่ ช าวพม่ า ไม่ ใช่ ช าวกะเหรี่ ย ง แต่ ไ ด้ พ ลั ด ถิ่ น มาตั้ ง ถิ่ น ฐานอยู่ ใ นเมื อ งเมี ย วดี
จนกลายเป็นประชากรของประเทศพม่า เพราะการเสียดินแดนบริเวณนี้ของฝ่ายรัฐบาลสยามให้กับ
อังกฤษในฐานะเจ้าอาณานิคมที่ยึดครองประเทศพม่า เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๑ สานึกและการรับรู้ร่วมกันนี้
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จึงแสดงถึงอัตลักษณ์ของชาวไทยวนที่ สืบทอดมาจากบรรพชนในพื้นที่และชาติพันธุ์เดียวกัน ทาให้
ชาวไทยวนอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม แม้กระจายกันอยู่ในชุมชนต่างๆ แต่ก็มีการติดต่อไปมาหาสู่กันอยู่เสมอ
๔.๑.๒.๒ พระพุทธศาสนาและคติความเชื่อ
พระพุทธศาสนาและคติความเชื่อ เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาอีกอย่างหนึ่งของ
ชาวไทยวน เมืองเมียวดี แม้ว่ากลุ่มชาติพั นธุ์พม่าและกะเหรี่ยงจะนับถือพระพุทธศาสนาและมีคติ
ความเชื่อที่มีลักษณะร่วมกัน แต่ก็มีความแตกต่างกัน
๑. พระพุทธศาสนา
พระพุ ทธศาสนาเป็ นศาสนาเดียวที่ชาวไทยวน เมืองเมียวดี นับถือมาตั้ง แต่ บรรพบุรุษ
โดยยึดเอาพระธรรมคาสอนและประเพณีปฏิบัติทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการดารงชีวิตประจาวัน
๑) ลักษณะพระพุทธศาสนา
พระพุ ทธศาสนาที่ ชาวไทยวนนับ ถื อ เป็ น นิก ายเถรวาทเหมือ นชาวพม่า ชาวกะเหรี่ย ง
ชาวไทใหญ่ และชาติพันธุ์อื่นที่อยู่ใกล้เคียง แต่มีลักษณะแตกต่างจากชาติพันธุ์เหล่านั้น ส. พลายน้อย
(๒๕๔๔ : ๑๓๗) กล่าวถึงพระพุทธศาสนาในพม่าว่า พม่ารับพระพุทธศาสนามาจากอินเดีย เผยแผ่เข้า
สู่พม่าครั้งแรกทางทะเลมาจากเมืองคอนจีวารัมอินเดียใต้ ไม่ได้รับจากลังกาโดยตรง โดยเผยแผ่เข้ามา
ในดินแดนมอญแถวเมืองสะเทิมหรือตะโถง มี พระโสณะกับพระอุตตระเป็นผู้นามาเผยแผ่ บุญ เทียม
พลายชมภู (๒๕๔๙ : ๒๘๕) กล่าวว่า ชาวพม่าเรียกพระสงฆ์ว่า โพงจี (Pongyi) ทั่วประเทศมีพระสงฆ์
ประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ รูป ชายพม่ามีค่านิยมในการออกบวชครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อ แสดงถึงความศรัทธา
ในพระพุทธศาสนา โดยถือวัตรปฏิบัติที่เคร่งครัด ฉันมื้อเดียว ไม่โกนคิ้ว และบิณฑบาตได้ตลอดวัน
แม้หลังเที่ยงวันไปแล้วจะรับบิณฑบาตด้วยเงินแทนอาหาร ส่วนผู้หญิงจะบวชเป็นชี โกนผม ไม่โกนคิ้ว
นุ่งห่มผ้าสีชมพูอ่อน และออกบิณฑบาตตอนรุ่งเช้าเช่นเดียวกับพระสงฆ์
ส่วนพระพุทธศาสนาในชุมชนไทยวนเป็นพระพุทธศาสนาเถรวาทลัทธิลังกาวงศ์ที่สืบทอด
มาจากล้ านนาโดยตรง ประเสริฐ ณ นคร และปวงคา ตุ้ยเขี ยว (๒๕๓๗ : ๒) กล่าวว่า ล้ านนารับ
พระพุทธศาสนาครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๑๒๐๔ ในรัชสมัยพระนางจามเทวี พระราชธิดากษัตริย์มอญแห่ง
เมืองละโว้ได้เสด็จขึ้นมาครองเมืองหริภุญชัย (ลาพูน) พระนางได้นาพระมหาเถระผู้รอบรู้พระไตรปิฎก
จานวน ๕๐๐ รูป มาเผยแผ่ด้วย ครั้ง ที่ ๒ รัชสมัยของพระญากือนาได้อาราธนาพระสุมนเถระจาก
สุโขทั ยน าพระพุทธศาสนานิกายรามัญ วงศ์หรือนิกายลัง กาวงศ์เก่าจากนครพัน (เมืองเมาะตะมะ)
มาเผยแผ่ในเมืองลาพูนและเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. ๑๙๑๒ โดยมีวัดปทุมบุปผารามหรือวัดสวนดอกไม้
ปัจจุบันเรียกว่า วัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางการเผยแผ่ เรียกพระพุทธศาสนาฝ่ายนี้ว่า
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ฝ่า ยสวนดอกหรือ ฝ่ า ยบุ ป ผวาสี ครั้ง ที่ ๓ รัช สมั ย พระเจ้า สามฝั่ ง แกน พระสงฆ์ ชาวเชี ย งใหม่ คื อ
พระมหาธรรมคัมภีร์เถระ (พระมหาญาณคัมภีร์เถระ) และคณะอีก ๒๔ รูป พร้อมคณะสงฆ์จากแคว้น
กัมโพช (ลพบุรี ) อีก ๘ รูป ไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่ลังกาแล้วนาเอาคติทางพระพุทธศาสนาจาก
ลังกามาเผยแผ่ในเชียงใหม่เมื่อ พ.ศ. ๑๙๗๓ เรียกว่า นิกายลังกาวงศ์ใหม่ โดยมีวัดป่าแดงมหาวิหาร
เป็นศูนย์กลางการเผยแผ่ เรียกพระพุทธศาสนาฝ่ายนี้ว่าพระสงฆ์ฝ่ายวัดป่าแดงหรือฝ่ายสีหฬรัตตาราม
จากการสังเกตวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์และจิตรกรรมฝาผนัง ของวัดชาวไทยวนบางแห่งใน
เมืองเมียวดี พบร่องรอยของพระพุทธศาสนาแบบลัทธิลังกาวงศ์เก่าหรือฝ่ายบุปผวาสี ซึ่งสืบทอดมา
จากสายวัดสวนดอก เชียงใหม่ โดยพระสุมนเถระชาวสุโขทัย ไปศึ กษาที่ เมือ งพั น อาณาจักรมอญ
แล้วนาไปประดิษฐานที่วัดสวนดอก เมื่อ พ.ศ. ๑๙๑๒ ได้แก่
๑. พระสงฆ์ชาวไทยวน วัดป่าเลไลย์ บ้านห้วยส้าน ได้สวดบทสังฆคุณ “สุปฏิปันโน” ปกติ
จะสวดออกเสียงเป็น สุ-ปะ-ฏิ (ติ)-ปัน-โน แต่ได้ออกเสียงเป็น สุ-ปะ-ระ-ฏิ (ติ)-ปัน -โน ตามลักษณะ
ของการออกเสียงพยัญ ชนะ ฏ (ระฏะ) ในวรรค ฏ ตามแบบแผนอักขรวิธีภาษาล้านนาว่า ระ-ฏะ
โดยครูบาบุญโซ่น สุมโน เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลย์ (สัมภาษณ์, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐) กล่าวว่าได้สืบทอด
การออกเสี ย งสวดแบบนี้ ม าจากครูบ าอิ น แก้ ว กาวิ โร วัด ดอนมู ล อ าเภอแม่ ระมาด จัง หวั ด ตาก
แสดงให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนาระหว่างชุมชนไทยวนกับชุ มชนล้านนาตามชายขอบที่
มีลักษณะร่วมเหมือนกัน
๒. พระสงฆ์ชาวไทยวนได้สืบทอดการสวดเบิกและการเทศนาธรรมที่มีทานองขับขานตาม
ความนิยมของท้องถิ่นล้านนา มีการเอื้อนเสียงขึ้น -ลง ลากเสียงยาว ด้วยทานองขับขานอย่างไพเราะ
เช่น ทานองเทศนาธรรมมหาชาติเวสสันดรชาดก เป็นต้น
๓. จิตรกรรมฝาผนังวัดบัวสถานและวัดศรีบุญเรืองซึ่งเป็นวัดเก่าตั้งแต่เริ่มตั้งชุมชนไทยวน
จิตรกรได้วาดรูปพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์มีลักษณะสวมว่อม (หมวกผ้าชนิดไม่มีปีกใช้สาหรับเด็ก
อ่อนหรือพระสงฆ์สวมศีรษะ) ถือไม้เท้า สวมรองเท้า ใส่ลูกประคา และห่มผ้าจีวรแบบพาดไหล่
ลักษณะดังกล่าวเคยเป็นข้อโต้เถียงกันของคณะสงฆ์ล้านนาในอดีต ระหว่างพระสงฆ์ฝ่าย
วัดสวนดอกหรือฝ่ายบุปผวาสี (ลังกาวงศ์เก่า) และฝ่ายวัดป่าแดงหรือสีหฬรัตตาราม (ลังกาวงศ์ใหม่)
เริ่มตั้ งแต่รัชสมัยพระเจ้ าแสนเมือ งมา (พ.ศ. ๑๙๒๘-๑๙๔๔) พระเจ้ าสามฝั่ งแกน (พ.ศ. ๑๙๔๕๑๙๘๔) จนมาถึงสมัยพระเจ้าติโลกราช (พ.ศ. ๑๙๘๔-๒๐๓๐) โดยพระสงฆ์ฝ่ายวัดป่าแดง (ลังกาวงศ์
ใหม่) ซึ่งมีพระญาณคัมภีร์เป็นหัวหน้าได้กล่าวหาพระสงฆ์กลุ่มเดิมคือฝ่ายยางควงและฝ่ายสวนดอกว่า
ไม่เป็นพระสงฆ์จริง เพราะถือไม้เท้าไปบิณฑบาตเหมือนถือกะลาไปขอทาน สวดออกเสี ยงธนิต สถิร
ใช้อักขระแบบสันสกฤตซึ่งมีจานวนอักขระเกินกว่าภาษาบาลีผิดแผกไปจากที่พระพุทธโฆษาจารย์เคย
แปลไว้เป็ นภาษาบาลีม าแต่เดิ ม (ประเสริฐ ณ นคร และปวงคา ตุ้ ยเขีย ว, ๒๕๓๗ : ๕๑) ดัง ค าว่ า
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ (บาเพ็ญ ระวิน, ๒๕๓๘ : ๑๑) ฝ่ายวัดสวนดอกออกเสียงว่า สุ-ระ-นา (ณา)-ตุ-
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เม-พัน (ภัน)-เต-สัง-โค (โฆ) พระญาณคัมภีร์เห็นว่าออกเสียงไม่ถูกต้องตามคัมภีร์สัททา เช่นเดียวกัน
กับการออกเสียงสวดบทสังฆคุณของพระสงฆ์วัดป่าเลไลย์ เมืองเมียวดี ว่า สุ-ปะ-ระ-ติ(ฏิ) -ปัน -โน
ซึ่งพยัญชนะ ฏ (ระ-ฎะ) และ ณ (ระ-ณะ) อยู่ในวรรคเดียวกันคือวรรค ฏ มี ๕ ตัว ประกอบด้วย ฏ
(ระ-ฎะ) ฐ (ระ-ฐะ) ด (ดะ) ฒ (ระ-ฒะ) ณ (ระ-ณะ) ดั งนั้ นเวลาสวดออกเสียงจึง ได้เพิ่ม เสียง ระ
เข้าไปด้วย
การสวดด้วยทานองขับขานที่เน้นการเอื้อนเสียงขึ้น -ลง ลากเสียงยาว ทั้งภาษาบาลีและ
ภาษาถิ่นล้านนาเป็นการสวดที่แพร่หลายในล้านนา พระสงฆ์ฝ่ายวัดป่าแดงกล่าวว่า การสวดเช่นนี้
ทาให้ เกิดอักขรวิบัติเพราะออกเสียงอักขระไม่ถนั ดชัดเจน ถือเป็น บาปทั้ งผู้สวดและผู้ฟัง ดังความ
ปรากฏในคัม ภีร์พ ระวินั ยดอกเดื่ อ (พระดิ เรก อิ นจั นทร์, ๒๕๔๖ : ๒๙๗-๓๐๐) ผูกที่ ๒ ฉบั บวั ด
บ้ านเอื้ อ ม ต าบลบ้ านเอื้ อ ม อ าเภอเมื อ ง จั ง หวัด ล าปาง คั ดลอกจากวั ด สัน ก้ างปลา (ปั จจุ บั น คื อ
วัดทรายมูล ตาบลทรายมูล อาเภอสัน กาแพง จังหวัดเชียงใหม่) เมื่อ จ.ศ. ๑๒๖๓ (พ.ศ. ๒๔๔๔)
ซึ่งฝ่ายป่าแดงได้แต่งขึ้น กล่าวถึงการสวดและการเทศนาที่เอื้อนเสียงขึ้น-ลง เป็นทานองขับขาน เช่น
การอื่อ ลานา (ลาบา-ระบา) และใส่กาพย์เป็นทานองระบาหมากนาวล่องของ ระบาพร้าวไกวใบ และ
ระบาลมพัดใบไม้ เหมือนดั่งคลื่นน้าสมุทรซัดและระบาคาขับซอซึ่งเป็นเพลงขับชาวบ้านย่อมถือเป็น
บาปและตกนรกทั้งผู้สวด ผู้ เทศนา และผู้ฟั ง เพราะทาให้ พระพุ ทธพจน์เกิด อักขระวิบัติ เป็น การ
“ม้างธัมม์พระเจ้า” (ทาลายพระพุทธพจน์)
ความขัดแย้งทางความคิดและการปฏิบัติของพระสงฆ์ ล้านนาดังกล่าว ไม่ได้จากัดแต่พื้นที่
ล้านนาเท่านั้น แต่ยังได้ส่งผลกระทบไปถึงพระสงฆ์ทั้ง ๒ ฝ่ายในเมืองเชียงตุง (พม่า) และเมืองสิบสอง
พันนา (ยูนนาน-จีน) ตามการสืบสายศิษย์กับครูบาอาจารย์ทั้ง ๒ ฝ่ายด้วย โดยมีการแบ่งฝ่ายพระสงฆ์
ออกเป็น ๒ ฝ่ายอย่างชัดเจนตามสายการสืบทอดคือ พระสงฆ์ฝ่ายวัดยางกวง เมืองเชียงตุง เป็นสาขา
ของฝ่ายวัดบุปผาราม (วัดสวนดอก) เชียงใหม่ เรียกว่า พายสวนดอกหรือพายสวน และวัดป่าแดง
เมืองเชียงตุง เป็นสาขาของวัดป่าแดงมหาวิหาร เชียงใหม่ เรียกว่า พายป่า เมื่อพุทธศาสนาจากเมือง
เชียงตุงเผยแผ่เข้าสู่เมืองสิบสองพันนา ชาวไทลื้อก็เรียกพระสงฆ์ทั้งสองฝ่ายว่า พายป่า และ พายสวน
ด้วยเช่นกัน
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ภาพที่ ๒ จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดศรีบุญเรือง รูปพระโพธิสัตว์สวมว่อม ถือไม้เท้า และสวมรองเท้า
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๓ จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดบัวสถาน รูปพระโพธิสัตว์สวมว่อมและมีลูกประคา
ที่มา : ผู้วิจัย
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ลักษณะพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์เก่าหรือฝ่ายบุปผวาสี (วัดสวนดอก) ที่พบในชุมชน
ไทยวน เมืองเมียวดีดังกล่าว ไม่ปรากฎร่องรอยผลกระทบจากความขัดแย้งเหมือนเมืองเชียงตุงและ
เมืองสิบสองพันนา เพราะชุมชนไทยวนไม่มีการแบ่งพระสงฆ์ออกเป็นฝ่ายสวนดอกและฝ่ายป่าแดง
แต่แสดงให้เห็นถึงร่องรอยของการอพยพของชาวไทยวนในเมืองเมียวดี ที่มีแหล่งอพยพดั้งเดิมมาจาก
ล้านนาที่นับถือพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์เก่ามาก่อน เมื่ออพยพเข้ามาแล้วได้นาคติและข้อปฏิบัติ
บางประการของพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์เก่ามาหยั่งรากลึกและแพร่หลายในพื้นที่นี้ด้วย
ผู้ วิ จั ย ตั้ ง ข้ อ สั ง เกตว่ า ถ้ า หากพื้ น ที่ เ มื อ งเมี ย วดี -แม่ ส อดเป็ น เส้ น ทางสั ญ จรของ
พระสุมนเถระที่เคยเดินทางไปมาระหว่างเมืองสุโขทัย-เมืองพัน (เมืองเมาะตะมะ) แห่งอาณาจักรมอญ
ซึ่งอยู่ใกล้กันแล้วนาพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์แบบรามัญไปเผยแผ่ในล้านนา ก็อาจทาให้พื้นที่บริเวณ
นี้ได้รับอิทธิพลจากการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสุมนเถระด้วย เพราะในอดีตเมืองตากก็ถูกยก
ให้เป็นข้าพระธาตุวัดสวนดอก (วัดบุปผาราม เชียงใหม่) ในสมัยพระญากือนา พ.ศ. ๑๙๑๔ ตามคาขอ
ของพระสุมนเถระด้วยเช่นกัน
แม้ว่าพระพุทธศาสนาในชุมชนไทยวนจะเป็นเถรวาทลัทธิลัง กาวงศ์แต่ก็ไม่ใช่เถรวาทที่
บริสุทธิ์เพราะในเชิงปฏิบัติแล้ว ชาวไทยวนยังประกอบประเพณีพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ผสม
กับ คติ ความเชื่อ ท้ อ งถิ่น และคติ แบบพราหมณ์ เช่น พิ ธีส วดมนต์ขั บ ไล่สิ่ ง อั ป มงคลออกจากเรือ น
พิธีเทศนาธรรมเพื่อเยียวยาผู้ป่วยเรื้อรังระยะสุดท้าย พิธีทานขันข้าวอุทิศให้แก่ เสียชีวิต การหาฤกษ์
งามยามดี พิธีขึ้นท้าวทั้ง ๔ (ท้าวจตุโลกบาล) ในงานบุญประเพณีทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น
ดังนั้นลักษณะพระพุทธศาสนาที่ชาวไทยวนนับถือจึงมีลักษณะที่ได้รับอิทธิพลจากเถรวาท
ลัทธิลังกาวงศ์เก่าหรือฝ่ายบุปผวาสีซึ่งสืบทอดมาจากสายวัดสวนดอก เชียงใหม่ ไม่ใช่พระพุทธศาสนา
แบบพม่าหรือแบบกะเหรี่ยง แม้จะเป็นพระพุทธศาสนาเถรวาทลัทธิลังกาวงศ์แต่ก็มีลักษณะผสมกับ
คติความเชื่อท้องถิ่นและคติแบบพราหมณ์ อีกทั้ง ปัจจุบันพระสงฆ์ชาวไทยวนยังมีวิถีปฏิบัติแบบผสม
ทั้ง แบบล้านนาและแบบไทยภาคกลางอีกด้วย เช่น การห่มจีวรมีทั้งห่มแบบพาดไหล่ แบบห่มดอง
และแบบห่มบิดลูกบวบ การทาวัตรเช้า ทาวัตรเย็น การบิณฑบาต การสวดมนต์ การสวดปาฏิโมกข์
เป็นต้น
๒) ลักษณะการปกครองคณะสงฆ์แบบหัวหมวดอุโบสถ
การปกครองคณะสงฆ์ ไ ทยวนในเมื อ งเมี ย วดี แม้ จ ะอยู่ ในการปกครองของเจ้ า คณะ
ผู้ปกครองคณะสงฆ์พม่า เมืองเมียวดี แต่คณะสงฆ์พม่าก็ให้อิสระแก่คณะสงฆ์ไทยวนปกครองกันเอง
เพียงแต่หากมีกิจกรรมคณะสงฆ์ระดับเมืองก็จะขอความร่วมมือทากิจกรรมร่วมกัน เช่น การสารวจ
จานวนพระภิ ก ษุ -สามเณรประจาปี การประชุ ม คณะสงฆ์ เมื อ งเมี ย วดี การจั ด ท าบั ต รประจ าตั ว
พระภิกษุ-สามเณร เป็นต้น
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รูปแบบการปกครองของคณะสงฆ์ไ ทยวน บ้ านห้วยส้าน ได้ยึดการปกครองแบบจารีต
ล้านนาคือใช้ระบบการปกครองแบบหัวหมวดอุโบสถ คือทุกวัดจะร่วมทาสังฆกรรมในอุโบสถเดียวกัน
เรียกว่า “กลมอุโบสถ” หรือ “หมวดอุโบสถ” โดยมีเจ้าวัดหรือเจ้าอาวาสที่มีอายุพรรษามากที่สุดเป็น
ประธานสวดปาฏิโมกข์ ทาสังฆกรรมอื่นๆ พร้อมกับว่ากล่าวตักเตือนให้พระสงฆ์อยู่ในพระธรรมวินัย
และเป็นพระอุปัชฌาย์ให้การบรรพชาอุปสมบท เรียกว่า “เจ้าอุปัชฌาย์หัวหมวดอุโบสถ” พระสงฆ์
ไทยวนทุกวัดจะร่วมทาสังฆกรรมในอุโบสถเดียวกัน และอยู่ในการปกครองของเจ้าอุปัชฌาย์หัวหมวด
อุโบสถ เป็นการปกครองที่ไม่มีความซับซ้อน ปัจจุบัน หัวหมวดอุโบสถบ้านห้วยส้านมี ๕ วัด ได้แก่
วั ด บั ว สถาน วั ด ศรี บุ ญ เรื อ ง วั ด สุ ว รรณคี รี วั ด สว่ างอารมณ์ และวั ด ป่ า เลไลย์ โดยมี ค รู บ าใจมา
ญาณรังษี วัด สว่างอารมณ์ บ้ านห้วยส้าน เป็ นเจ้าอุปั ชฌาย์ หัว หมวดอุ โบสถ ดัง นั้ นความสั มพั น ธ์
ระหว่างเจ้าอุปัชฌาย์หัวหมวดอุโบสถกับพระภิกษุ-สามเณรบ้านห้วยส้าน จึงมีลักษณะเป็นสัทธิวิหาริก
คืออาจารย์กั บ ศิษ ย์ ส่วนวั ดชาวไทยวนอื่ นๆ เช่น วัด ผาซอง วัดหนองห้า วั ดปางกาน วั ดแม่ แปบ
เป็นต้น จะเข้าอุโบสถร่วมกับคณะสงฆ์พม่า เนื่องจากอยู่ห่างไกลไม่สะดวกต่อการเดินทางมาลงอุโบสถ
ที่วัดสว่างอารมณ์ บ้านห้วยส้าน (สัมภาษณ์ ครูบาบุญโซ่น สุมโน วัดป่าเลไลย์, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐)
แผนภูมิที่ ๒ แสดงโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ไทยวนหมวดอุโบสถบ้านห้วยส้าน
เจ้าอุปัชฌาย์หัวหมวดอุโบสถ
ครูบาใจมา ญาณรังษี
วัดสว่างอารมณ์
วัดบัวสถาน
วัดสุวรรณคีรี

วัดศรีบุญเรือง
วัดป่าเลไลย์

๓) การอุปถัมภ์วัดของชาวไทยวนตามจารีตทางวัฒนธรรมล้านนา
ด้านการอุปถัมภ์วัดนั้น ชาวไทยวนมีระบบการอุปถัมภ์วัดตามจารีตทางวัฒนธรรมล้านนา
ถ้ า หากวั ด ใดตั้ ง อยู่ ใ นชุ ม ชนใด ชาวไทยวนในชุ ม ชนนั้ น ก็ จ ะให้ ก ารอุ ป ถั ม ภ์ แ ก่ วั ด นั้ น เรี ย กว่ า
“คณะศรัทธา” เช่น คณะศรัทธาวัดบัวสถาน คณะศรัท ธาวัดศรีบุญ เรือง คณะศรัทธาวัด สุวรรณคีรี
เป็นต้น ดังเช่นบ้านห้วยส้านเป็นชุมชนใหญ่ แบ่งออกเป็น ๗ หมู่ มีวัดประจาชุมชน ๕ วัด แต่ละวัดมี
ชาวไทยวนบ้านห้วยส้านแต่ละหมู่ให้การอุปถัมภ์ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ ๔ คณะศรัทธาที่ให้การอุปถัมภ์วัดในชุมชนบ้านห้วยส้าน
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕

ชื่อวัด

คณะศรัทธาชาวไทยวน บ้านห้วยส้าน
ทีอ่ ุปถัมภ์วัด
วัดบัวสถาน (เรียกอีกอย่างว่า วัดใน)
หมู่ ๖
วัดศรีบุญเรือง (เรียกอีกอย่างว่า วัดลุ่ม)
หมู่ ๓, ๔, ๕
วัดดอยสุวรรณคีรี (เรียกอีกอย่างว่า วัดดอย) หมู่ ๑, ๒
วัดสว่างอารมณ์ (เรียกอีกอย่างว่า วัดนอก) หมู่ ๖,๗
วัดป่าเลไลย์ (เรียกอีกอย่างว่า วัดใต้)
หมู่ ๔

นอกจากนั้น ยังมี วัดพระธาตุ ดอยแยงและวัด พระธาตุผาขาวที่ถื อเป็ น วัดส่ว นรวมของ
ชาวไทยวน บ้านห้วยส้าน ที่ทุกครัวเรือนให้การอุป ถัมภ์ ร่วมกัน เรียกว่า “วัดหน้าหมู่ ” ส่วนชุม ชน
ไทยวนอื่นๆ ก็มีวัดประจาชุมชนและให้การอุปถัมภ์เช่นกัน เช่น วัดบ้านไร่ วัด ผาซอง วัดสิริมัง คละ
(วัดแม่แปบ) วัดสวนอ้อย เป็นต้น แต่ละวัดมีพระภิกษุสามเณรในชุมชนเป็นศาสนทายาทและเป็น
เนื้อนาบุญให้กับชาวไทยวนมาอย่างต่อเนื่อง
การเป็ นคณะศรัทธาอุ ปถั มภ์ วัดในชุม ชนของชาวไทยวน เป็ น อัตลั กษณ์ ท างวั ฒ นธรรม
ล้านนาอย่างหนึ่งที่ยึดถือตามจารีตโบราณล้านนา โดยสืบทอดมาจากคติการกัลปนาสิ่งของให้กับวัด
พระธาตุ หรือพระพุทธรูปของกษัตริย์ ชนชั้นสูง และผู้มีฐานะดีที่ได้สร้างหรือเกิดความศรัทธาต่อวัด
พระพุทธรูป หรือพระธาตุ แล้วถวายการอุปถัมภ์ด้วยจัดข้าทาสหลายครัวเรือนให้ทาหน้าที่ดูแลวัด
ได้แก่ การทาความสะอาด การจัดหาอาหารถวายพระพุทธรูปหรือพระธาตุ การซ่อมแซมศาสนสถาน
เป็นต้น บางทีก็ถวายทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งแก่วัด ภาษาไทยกลางเรียกว่า “กัลปนา” แต่ในภาษา
ล้านนาเรีย กต่ างกัน ไปตามลัก ษณะสิ่ ง ที่ ถวาย ดั ง ที่อ รุณ รัตน์ วิเชี ยรเขี ยว (๒๕๕๔ : ๑๐๑-๑๑๙)
รวบรวมไว้ดังนี้
๑. นาพระเจ้า คือพื้นที่นาที่ถวายเป็นสมบัติของพระพุทธรูป ชาวบ้านอาจขอเช่าทานาแล้ว
ให้ผลตอบแทนด้วยผลผลิตคือข้าวหรือเงินเป็นรายได้ของวัด ปัจจุบันเรียกว่า ธรณีสงฆ์
๒. ข้ า พระเจ้ า , ข้ า พระธาตุ คื อ ข้ า ทาสซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม คนที่ ถู ก จั ด ถวายให้ ดู แ ลอุ ปั ฏ ฐาก
พระพุทธรูปหรือพระธาตุ บางทีเรียกรวมกันว่า “ข้าวัด” โดยข้าทาสเหล่านี้ถ้ากษัตริย์เป็นผู้ถวายก็จะ
ได้รับอภิสิทธิ์ไม่ให้ถูกเกณฑ์แรงงาน ไม่ถูกเก็บภาษีสวนไร่ ไม่ถูกเกณฑ์ไปทาศึก แม้คราวที่บ้านเมือง
แพ้ศึกก็จะไม่ถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลย ถ้าผู้ใดละเมิดก็จะต้องถูกคาสาปแช่งที่ปรากฏในจารึกกัลปนา
นั้นๆ
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๓. สวนพระเจ้า คือพื้นที่สวนหมากและสวนป่าที่จัดถวายแก่พระพุทธรูป
๔. หมู่ บ้ านพระเจ้า คื อ ชาวบ้ า นรวมทั้ ง ผลประโยชน์ ที่ เกิ ด ขึ้ น ในหมู่ บ้ านที่ จั ด ถวายแก่
พระพุทธรูป
ทรัพย์สินที่เป็นสวนและนาของวัด เมื่อมีคนในชุมชนตกทุกข์ได้ยาก สามารถขอเช่าที่นา
และยืมเงินในส่วนของพระพุทธรูปได้ โดยมีคณะกรรมการวัดคอยกากับดูแล เมื่อชาระคืนก็ชาระเพียง
ทุนที่ยืมไปหรืออาจเป็นผลผลิต ค่าเช่า และภาษีอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ชุมชนตกลงกัน แต่ถ้าใครยืม
เงินพระพุทธรูปแล้วไม่มีคืน จะมอบตัวเป็นข้าทาสอุปัฏฐากพระพุทธรูปแทน เรียกว่า ข้าเงิน หรือ
คนเงิน ส่วนคนที่มีหน้าที่จัดการทรัพย์สินของวัด เรียกว่า “หมื่นวัด” หรือ “แสนวัด”
ปัจจุบันการถวายทรัพย์สินแก่ วัด พระพุทธรูป และพระธาตุ ดังกล่าวได้สูญ ไปหลังจากที่
ล้านนาผนวกดินแดนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสยาม แต่ ยังปรากฏร่องรอยของจารีตนี้หลงเหลือ
อยู่ โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงคือ วัดตั้งอยู่ใน
ชุมชนใด ชุมชนนั้นก็ดูแลอุปัฏฐากวัดนั้นดังที่เรียกว่า “คณะศรัทธาวัด” โดยมีการแต่งตั้งฆราวาสเป็น
คณะกรรมการทาหน้าที่ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสในการดูแลจัดการทรัพย์สินของวัด เรียกว่า “หมื่นวัด”
มีผู้ทาหน้าที่นาคณะศรัทธาประกอบพิธีกรรมในวัด เรียกว่า “อาจารย์วัด” มีผู้ทาหน้าที่ประสานงาน
หรือ ประชาสัม พั นธ์ ระหว่างวัด กับ ชุม ชน เรีย กว่า “ล่ ามวัด ” ปั จจุ บัน ชุ มชนไทยวน เมือ งเมี ยวดี
ก็ยังธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาด้านการอุปัฏฐากวัดทั้งคณะศรัทธาวัด หมื่นวัด อาจารย์วัด
และล่ามวัด อยู่ทุกชุม ชน จึงทาให้วัดในชุมชนไทยวนได้รับการอุปถั มภ์ มีระบบการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินตลอดจนถึงการประกอบกิจกรรมต่างๆ อย่างมีส่วนร่วมอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน
๔) บทบาทของวัดที่มีต่อการธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาของชาวไทยวน
นอกจากวัดจะเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนไทยวนแล้ว ยังมีบทบาทในการธารงอัตลักษณ์
ทางวั ฒ นธรรมล้ า นนาของชาวไทยวนด้ านต่ า งๆ เช่ น การอบรมจิ ต ใจให้ ดี ง ามตามคติ นิ ย มทาง
พระพุทธศาสนาและคตินิยมแบบล้านนา การเรียนการสอนอักษรธรรมล้านนา การเทศนาธรรมแบบ
ล้านนา การสร้างพุทธศิลปกรรมแบบล้านนา การประกอบประเพณี พิธีกรรมแบบล้านนา เป็นต้น
นอกจากนั้นแต่ละวัดยังได้เปิดพื้นที่ให้เป็นศูนย์กลางกิจกรรมของชุมชน ได้แก่ การจัดงานบุญประเพณี
การจัดประชุมชาวบ้าน ตลอดจนถึงกิจกรรมอื่นๆ ดังนั้นวัดในชุมชนไทยวนจึงมีบทบาทต่อการธารง
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาของชาวไทยวนด้านต่างๆ ให้ดารงคงอยู่จากรุ่นสู่รุ่น
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๒. คติความเชือ่
ด้านคติความเชื่อนั้น โดยพื้นฐานในการดาเนินชีวิตของชาวไทยวนเป็นสังคมเกษตรกรรม
จึงทาให้มี วิถีชีวิตที่พึ่งพาธรรมชาติเพื่อความอุดมสมบูรณ์และให้ผลผลิตที่ดีงาม จึงทาให้มีความเชื่อ
เกี่ยวกับอ านาจเหนื อธรรมชาติหรือสิ่ง เร้น ลับ ในธรรมชาติ จากการจัดเก็บ ข้อมู ลภาคสนามพบว่า
ชาวไทยวนได้ยึดถือคติความเชื่อที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษล้านนาหลายเรื่อง ทาให้คติความเชื่อแบบ
ล้ า นนาเป็ น อั ต ลั ก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรมที่ โดดเด่ น อย่ า งหนึ่ ง ของชาวไทยวน เมื อ งเมี ย วดี แม้ จ ะมี
ลักษณะร่วมบางประการกับ ชาวพม่าและกะเหรี่ยง แต่ก็ มีความแตกต่างและมีลักษณะเฉพาะตน
คติความเชื่อ ที่สาคัญ ของชาวไทยวนประกอบด้วยความเชื่อเรื่องผี เวทมนตร์คาถาและการสักยันต์
การถือฤกษ์ยาม และขวัญ
๑. ความเชื่ อ เรื่ อ งผี พื้ น ฐานความเชื่ อ เรื่ องผี ข องชาวไทยวน เมื องเมี ย วดี นั บ ถือ ทั้ ง ผี
อารักษ์ ผีบรรพบุรุษ และผีในธรรมชาติ ซึ่งเป็นความเชื่อดั้งเดิมที่ชาวไทยวนได้นับถือและปฏิบัติต่อผี
สื บ มาแต่ อ ดี ต เมื่ อ ครั้ ง ที่ ช าวไทยวนอพยพมาจากล้ า นนาแล้ ว ลงหลั ก ปั ก ฐานในเมื อ งเมี ย วดี
ได้นาความเชื่อเรื่องผีติดตามมาด้วย คติความเชื่อเรื่องผีที่สาคัญในชุมชนไทยวน ได้แก่
ผีอารักษ์บ้านหรือเสื้อบ้ าน ผีเสื้อบ้านของชาวไทยวน ถือเป็น วิญ ญาณผีบรรพบุรุษใน
ระดับผู้นาหรือวีรบุรุษในอดีต การบูชามีการตั้งศาลให้ดวงวิญญาณผีเสื้อบ้านสถิต เรียกว่า หอเจ้าบ้าน
หรือ หอผีพ่อบ้าน ชุมชนบ้านห้วยส้านหมู่ ๔ มีหอผีเจ้าพ่อเทพวงศ์และเจ้าพ่อดงหลวงเป็นหอผีประจา
หมู่บ้าน มีร่างทรงเป็นคนในหมู่บ้าน คือเจ้าพ่อดงหลวงมีนางมูลเป็นร่างทรง เจ้าเทพวงศ์มีนางเกี๋ยงคา
เป็นร่างทรง (สัมภาษณ์ นายราพัน ปัญ ญากาศ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ บ้านห้วยส้าน, ๔ มีนาคม ๒๕๖๐)
ทุกครั้งที่เจ้าพ่อเทพวงศ์ประทับทรงจะสื่อสารด้วยภาษาไทยกลาง ชาวไทยวนเชื่อว่า เจ้าพ่อเทพวงศ์
เป็นหัวหน้ากองทัพคนไทยในอดีตเมื่อตายลงจึงได้สถิตปกปักรักษาชุมชนไทยวน (สัมภาษณ์ครูบา
บุญ โซ่น สุมโน เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลย์, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐) ส่วนชุมชนบ้านแม่แปบมีหอผีประจา
หมู่บ้าน ๔ แห่ง ได้แก่ เจ้าช้างโก้ง (สืบทอดมาจากน่าน) เจ้าสีใบลังกา เจ้าคาลือ และเจ้าสุยะ ทุกปีมี
ประเพณีเลี้ยงผีเสื้อบ้าน (ผีพ่อบ้าน) ๒ ครั้งคือเดือน ๕ ออก ๕ ค่า และเดือน ๙ ออก ๙ ค่า ส่วนการ
เข้าทรงผีเสื้อบ้านประกอบพิธีในวันปากปีซึ่งเป็นช่วงประเพณีสงกรานต์ ตามจารีตจะเลี้ยงผีเสื้อบ้าน
ด้วยสัตว์ ๔ เท้า ๒ เท้า เช่น วัว ควาย หมู ไก่ เป็นต้น พร้อมกับอาหารคาวหวานต่างๆ เมื่อผีเสื้อบ้าน
ประทั บ ร่ างทรงแล้ ว บอกกล่ า วและท านายเหตุ ก ารณ์ บ้ า นเมื อ ง ถ้ า เสร็ จ พิ ธี เลี้ ย งผี เสื้ อ บ้ า นแล้ ว
กลุ่มหนุ่มสาวฟ้อนสักการะผีเสื้อบ้าน (สนทนากลุ่มผู้นาชุมชนบ้านแม่แปบ, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
ส่วนชุมชนบ้านแม่กะในมีหอผีเสื้อบ้าน ๒ แห่ง คือเจ้าศรีสองเมื องและเจ้ามหาองค์ดา ในอดีตชาว
ไทยวนบ้านแม่กะใน มักบนบานบอกกล่าวให้ผีเสื้อบ้านทั้งสองช่วยปกปักรักษาไม่ให้ถูกเกณฑ์ไปเป็น
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ลูกหาบของทหารพม่าและทหารกะเหรี่ยง ส่วนวันประกอบพิธีเลี้ยงผีเสื้อบ้าน ถือเอาช่วงเดือน ๕ และ
๙ ของทุ ก ปี เหมื อ นกั น โดยจะเซ่ น ไหว้ ด้ ว ยไก่ แต่ เมื่ อ ครบ ๓ ปี แ ล้ ว จะเซ่ น ไหว้ ด้ ว ยหมู ๑ ครั้ ง
โดยร่วมกันรวบรวมเงินจัดซื้อเครื่องสังเวยเลี้ยงผีเสื้อบ้าน (สัมภาษณ์นายเลและนายผิ่ว บ้านแม่กะใน,
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
ผีปู่ย่า เป็นผีบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วมีการนับถือภายในครอบครัวและตระกูลเดียวกัน
โดยผู้หญิงเป็นผู้สืบทอดสายผี ชาวไทยวนแต่ละตระกูลจะเลี้ยงผีปู่ย่าในเดือน ๕ และเดือน ๙ เหนือ
ปีละหนึ่งครั้ง เชื่อว่าผีปู่ย่ามีอานาจปกปักรักษาลูกหลานในตระกูลให้อยู่ดีมีสุข ถ้าหากมีการถูกเนื้อ
ต้องตัวกันระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงถือเป็นการผิดต่อผีบรรพบุรุษ เรียกว่า ผิดผี ฝ่ายชายต้องเสียค่าผิดผี
ครั้งแรกประมาณ ๓๒ บาท ครั้งที่สอง ๓๖ บาท ครั้งสาม ๖๔ บาท หรือขึ้นกับการตกลงของญาติ
ฝ่ายหญิง ถ้าแต่งงานต่างผีหรือต่างตระกูลจะมีการไขว้ผีเพื่อสร้างความสัมพันธ์กัน แต่ถ้าตระกูลไหนมี
การนั บถื อผี บรรพบุ รุษ ไม่ ดี เช่น ผี กองขยะ ผี ม้าบ้ อง ผีก ะ เป็ น ต้น เมื่ อลู ก หลานมี ความยิน ยอม
อยากแต่งงานกับคนในตระกูลที่นับถือผีไม่ดีนั้นก็จะมีการแบ่งผีปู่ย่า ตัดสายผี ไม่ให้ผีอยู่ร่วมตระกูล
เดียวกัน (สัมภาษณ์นายแฮม แดงเถิน บ้านห้วยส้าน, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐)
ปัจจุบัน ความเชื่อการนับถือผีปู่ย่าของชาวไทยวน เมืองเมียวดี ยังมีการนับถืออยู่อย่าง
กว้ า งขวางและยั งมี ค วามส าคั ญ เป็ น อย่ า งมาก ช่ ว งเทศกาลปี ใหม่ เมื อ งหรื อ ประเพณี ส งกรานต์
ลูกหลานเครือญาติจะรวมตัวกันเพื่อ ประกอบพิธีขอขมาสักการะดาหัวเค้าผี คือผู้สูงอายุฝ่ายหญิงใน
ตระกูลที่สืบทอดผีปู่ย่าเป็นประจาอยู่ทุกปี ทั้งนี้ความเคร่งครัดข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติต่อผีบรรพบุรุษใน
ปัจจุบันมีความผ่อนปรนลงไปบ้าง แต่ชาวไทยวนส่วนใหญ่ยังให้ความสาคัญ ปฏิบัติต่อผีบรรพบุรุษ
และมีการสืบทอดอยู่
ผีในธรรมชาติ นอกจากผีอารักษ์บ้านและผีปู่ย่าดังกล่าวแล้ว ชาวไทยวนยังมีความเชื่อ
เรื่องผีอื่นๆ อีกหลายชนิดที่สถิตอยู่ในธรรมชาติ ได้แก่ ผีป่า ผีเขา ผีถ้า ผีน้า ผีดิน ผีนา ผีประจาต้นไม้
เป็นต้น ผีประเภทนี้มีลักษณะให้ ทั้งคุณและโทษ ชาวไทยวนจะบูชาผีเหล่านี้เพื่อขอความช่วยเหลือ
โดยจะระมัดระวังและไม่ลบหลู่ต่อสถานที่ต่างๆ ที่เชื่อว่ามีผีสถิตอยู่ เมื่อล่วงเกินต่อผีจะทาพิธีขอขมา
ด้ว ยการเลี้ ย งผี ป ระกอบด้ วยเครื่อ งสั ก การะสาคัญ คื อ ควัก (กระทง) ใบตองใส่ อ าหารคาวหวาน
หมาก เมี้ยง และบุหรี่
ระบบความเชื่อเรื่องผีของชาวไทยวนเมืองเมียวดี ได้แสดงถึงการนับถือผีอย่างเป็นระบบ
ตั้ ง แต่ ผีเสื้ อ บ้ า น ผี ปู่ ย่ า และผี ทั่ ว ไปตามธรรมชาติ สะท้ อ นให้ เห็ น ถึ ง การแบ่ ง ชั้ น ระดั บ ผี ที่ ส ร้า ง
ความสัมพันธ์และยึดโยงความเป็นกลุ่ มของชาวไทยวนที่อพยพมาในอดีตแล้ว ได้กระจายตัวไปทั่วเขต
พื้นที่เมืองเมียวดี นอกจากนี้ระบบผียังสร้างสานึกทางชาติพันธุ์ ให้แก่ผู้คนตั้งแต่ระดับครอบครัวและ
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ชุมชนให้มี ความเชื่อ ไปในทิ ศทางเดียวกั นเป็น หลั ก เพราะความเชื่อเรื่องผีมี บทบาทส าคั ญ ในการ
ควบคุมพฤติกรรมของชาวไทยวนให้อยู่ในกรอบของจารีตประเพณีตามคตินิยมของชุมชน
ตัวอย่างระบบความเชื่อเรื่องผีปู่ย่าหรือผีบรรพบุรุษและผีเสื้อบ้านหรือผีอารักษ์บ้านของ
ชาวไทยวน ผู้วิจัยจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยส้าน บ้านแม่แปบ บ้านปางกาน
บ้านแม่กะใน และบ้านไร่ สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ ๕ แสดงระบบความเชื่อเรื่องผีในชุมชนไทยวน เมืองเมียวดี
หมู่บ้าน
๑. บ้านห้วยส้าน

๒.บ้านแม่เเบป

การนับถือผี
๑.นับถือผีปู่ย่า

ผู้เป็นร่างทรง

๒.นับถือผีเสื้อบ้าน/อารักษ์บ้าน
๑. เจ้าพ่อพะวอ
นางปี๋ หมู่ ๓
๒. เจ้าพ่อก้องเขาเขียว นางฟอง หมู่ ๓
๓. เจ้าพ่อเมืองโขง
นางคาดา หมู่ ๓
๔. เจ้าพ่อดงหลวง
นางมูล หมู่ ๔
๕. เจ้าพ่อเทพวงค์
นางเกี๋ยงคา หมู่ ๔
๖. เจ้าพ่อเจียงคา
นางแสงหล้า หมู่ ๔
๗. เจ้าพ่ออินถา
นางสั้น หมู่ ๕
๘. เจ้าพ่อลอยฟ้า
นางมอย หมู่ ๕
๙. เจ้าพ่อเปลวป่องฟ้า นางผิ่ว หมู่ ๕
๑๐. เจ้าพ่อน้อยนันตา นางผัดแก้ว หมู่ ๕
๑๑. เจ้าพ่อข้อมือเหล็ก นางสูน หมู่ที่ ๗
๑๒. เจ้าพ่อหักเหล็ก
นางทอง หมู่ที่ ๗
๑.นับถือผีปู่ย่า

ประเพณีเลี้ยงผี
การเลี้ยงผีปู่ย่า
-ในรอบปีเลี้ยงผีปู่ย่า ๑ ครั้ง เมื่อครบ
๓ ปี เลี้ยงใหญ่ ๑ ครั้งเรียกว่า
พิธีเลี้ยงผีกินสุ่ม
-สังเวยด้วยสัตว์เล็ก เมื่อครบ ๓ ปี
สังเวยด้วยสัตว์ใหญ่ และอาหารคาว
หวาน
-สังเวยที่หอผีในบ้านเค้าผี
การเลี้ยงผีเสื้อบ้าน/อารักษ์บ้าน
-ในรอบปีเลี้ยงผีเสื้อบ้าน ๓ ครั้ง คือ
เดือน ๕ เดือน ๙ (ล้านนา) และวัน
ปากปี (ช่วงประเพณีสงกรานต์)
-สังเวยด้วยสัตว์ ๒ เท้า ๔ เท้า และ
อาหารคาวหวาน
-สังเวยที่หอผีประจาหมู่บ้าน

การเลี้ยงผีปู่ย่า
-ในรอบปีเลี้ยงผีปู่ย่า ๑ ครั้ง เมื่อครบ
๓ ปี และ ๗ ปี เลี้ยงครั้งใหญ่ ๑ ครัง้
เรียกว่า พิธีเลี้ยงผีกินสุ่ม
-สังเวยด้วยสัตว์เล็ก เช่น ไก่ เมื่อครบ
๓ ปี สังเวยด้วยสัตว์ใหญ่
-สังเวยที่หอผีในบ้านเค้าผี
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๒. นับถือผีเสื้อบ้าน/อารักษ์บ้าน
๑. เจ้าพ่อช้างโก้ง
นางทอง
๒. เจ้าพ่อสีใบลังกา
นางเปี้ย
๓. เจ้าพ่อคาลือ
นางผัว
๔. เจ้าพ่อสุยะ
นางโค่
๓. บ้านปางกาน

๑.นับถือผีเสื้อบ้าน/อารักษ์บ้าน
๑. เจ้าพ่อสุยะ
ไม่ทราบผู้เป็นร่างทรง
๒. เจ้าพ่อมหาวงศ์ดา
ไม่ทราบผู้เป็นร่างทรง

๔. บ้านแม่กะใน

๑.นับถือผีปู่ย่า

๒.นับถือผีเสื้อบ้าน/อารักษ์บ้าน
๑. เจ้าพ่อศรีสองเมือง ไม่ทราบผู้เป็นร่างทรง
๒. เจ้าพ่อมหาวงศ์ดา
ไม่ทราบผู้เป็นร่างทรง

๕. บ้านไร่

๑.นับถือผีปู่ย่า

๒.นับถือผีเสื้อบ้าน
๑. เจ้าพ่อศรีวัยลังกา
๒. เจ้าพ่อสุยะ
๓. เจ้าพ่อพะวอ

ไม่ทราบผู้เป็นร่างทรง
ไม่ทราบผู้เป็นร่างทรง
ไม่ทราบผู้เป็นร่างทรง

การเลี้ยงผีเสื้อบ้าน/อารักษ์บ้าน
-ในรอบปีเลี้ยงผีเสื้อบ้าน ๒ ครั้ง คือ
เดือน ๕ ออก ๕ ค่า และเดือน ๙ ออก
๙ ค่า (ล้านนา)
-สังเวยด้วยสัตว์ ๒ เท้า ๔ เท้า
และอาหารคาวหวาน
-สังเวยที่หอผีประจาหมู่บ้าน
การเลี้ยงผีเสื้อบ้าน/ผีอารักษ์บ้าน
-ในรอบปีเลี้ยงผีเสื้อบ้าน ๒ ครั้ง คือ
เดือน ๕ และ เดือน ๙ (ล้านนา)
-สังเวยด้วยสัตว์ ๒ เท้า และ ๔ เท้า
การเลี้ยงผีปู่ย่า
-ในรอบปีเลี้ยงผีปู่ย่า ๑ ครั้ง เมื่อครบ
๓ ปี เลี้ยงครั้งใหญ่ ๑ ครัง้ เรียกว่า
พิธีเลี้ยงผีกินสุ่ม
-สังเวยด้วยสัตว์เล็ก เช่น ไก่ เมื่อครบ
๓ ปี สังเวยด้วยสัตว์ใหญ่ และอาหาร
คาวหวาน
-สังเวยที่หอผีในบ้านเค้าผี
การเลี้ยงผีเสื้อบ้าน/ผีอารักษ์บ้าน
-ในรอบปีเลี้ยงผีเสื้อบ้าน ๒ ครั้ง คือ
เดือน ๕ และเดือน ๙ (ล้านนา)
-สังเวยด้วยไก่และอาหารคาวหวาน
เมื่อครบ ๓ ปี สังเวยด้วยหมู
-สังเวยที่หอผีประจาหมู่บ้าน
การเลี้ยงผีปู่ย่า
-ในรอบปีเลี้ยงผีปู่ย่า ๑ ครั้ง เมื่อครบ
๓ ปี เลี้ยงครั้งใหญ่ ๑ ครัง้ เรียกว่า
พิธีเลี้ยงผีกินสุ่ม
-สังเวยด้วยสัตว์เล็ก เช่น ไก่ เมื่อครบ
๓ ปี สังเวยด้วยสัตว์ใหญ่ และอาหาร
คาวหวาน
-สังเวยที่หอผีในบ้านเค้าผี
การเลี้ยงผีเสื้อบ้าน/อารักษ์บ้าน
-ในรอบปีเลี้ยงผีเสื้อบ้าน ๒ ช่วง คือ
เดือน ๕ และ เดือน ๙ (ล้านนา)
-สังเวยด้วยไก่และอาหารคาวหวาน
เมื่อครบ ๓ ปี สังเวยด้วยหมู
-สังเวยที่หอผีประจาหมู่บ้าน
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ส่วนชาวพม่าเมืองเมียวดีก็นับถือผีเหมือนกัน แต่เรียกว่า นัต ดังที่ อุบลรัตน์ พันธุมินทร์
(๒๕๓๘ : ๒๘) กล่าวว่าพม่าเรียกผีว่า นัต แบ่งอย่างกว้างๆ มี ๒ ประเภท ได้แก่
๑. นัต ที่หมายถึง ผี มีประวัติเป็นบุคคลที่เสียชีวิตเพราะถูกฆ่า เมื่อตายแล้วกลายสภาวะ
เป็น นั ต คอยปกป้อ งคุ้ม ครองคนที่ นั บถื อและคอยเซ่ นสรวง แต่ ถ้าหากไม่ไ ด้รับ การเซ่ นสรวงก็จ ะ
กลายเป็น ผีร้าย ทาร้ายผู้ ละเลยทั นที นั ตประเภทนี้ จึง มี ลักษณะกึ่ง ดีกึ่ งร้าย เป็ นทั้ ง ผู้ป กป้ องและ
ผู้ทาร้ายขึ้นอยู่กับการมีปฏิสัมพันธ์กับนัตของผู้นับถือ
๒. นั ต ที่ ห มายถึง เทพ หรือ เทวะ ได้ รับ คติ ม าจากอิ น เดี ย ไม่ มี ป ระวัติ ถู ก ท าร้ ายจน
เสียชีวิต ไม่ทาร้ายบุคคลที่ละเลยการบวงสรวง นัตประเภทนี้ได้แก่ พระอินทร์ (พม่าเรียกว่า ตะจามิน)
ท้าวธตรฐะ ท้าววิรูปักข์ ท้าววิรุฬหก และท้าวกุเวร เป็นเทวดารักษาทิศทั้ง ๔ ตามคติพราหมณ์เป็นคติ
เดียวกันกับท้าวทั้ง ๔ (จตุโลกบาล) ของชาวไทยวนหรือชาวล้านนา
ในขณะที่ Melford E. Spiro (อ้างใน อุบลรัตน์ พันธุมินทร์, ๒๕๓๘ : ๓๐) กล่าวถึงนัตที่
สาคัญในคติความเชื่อของชาวพม่ามี ๓๗ องค์ แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มใหญ่ คือ
๑. นั ต อารั ก ษ์ บ้ า น (House Nat) ได้ แ ก่ นั ต มหาคี รี ทุ ก บ้ า นจะมี ลู ก มะพร้า วแขวนไว้
เพื่อบูชา
๒. นัตอารักษ์เมือง (village Nats) ได้แก่นัตที่ปกปักรักษาหมู่บ้าน รักษาเมืองหรือชุมชน
โดยปากทางเข้าหมู่ บ้านจะมีศ าลตั้ งอยู่พ ร้อมกับ เครื่องเซ่นสรวง แต่ละชุม ชนจะนับ ถือนัต อารัก ษ์
แตกต่างกัน เช่น นัตเจ้าของม้าขาวหรือมยีนพยูฉี่น นัตแห่งเขาต่าวปโยงหรือต่าวปโยงมินจี เป็นต้น
๓. นัตสายพ่อสายแม่ (Mother’s side Father’s side) ได้แก่นัตที่ลูกหลานนั บถือตาม
บรรพบุรุษฝ่ายพ่อและแม่
แม้ชาวพม่าในเมืองเมียวดีจะนับถือผีทั้งผีในธรรมชาติ ผีบรรพบุรุษ และผีอารักษ์ เหมือน
ชาวไทยวน แต่มีคาเรียกเฉพาะว่า นัต บริเวณหน้าบ้านของชาวพม่ามีขันบูชานัตเรียกว่า กะเดาะแปฺว
อยู่ทั่วไป แต่ชุมชนไทยวนก็ไม่ได้รับอิทธิพลความเชื่อเรื่องนัตตามคติของพม่า ยังคงนับถือและบูชาผี
ตามคติความเชื่อที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษชาวไทยวนอย่างแน่นแฟ้น
๒. ความเชื่อเรื่องเวทมนตร์คาถาและการสักยันต์ เป็นอีกความเชื่อหนึ่งที่ปรากฏในชุมชน
ไทยวน เป็นการใช้เวทมนตร์ คาถาในการรักษา ป้องกันภยั น ตราย ขับไล่ผี และแก้ฤทธิ์ลึกลับ เช่น
คาถาเป่าพิ ษ คาถาไล่ผี คาถาป้ องกันตัว เป็น ต้น การใช้ เวทมนตร์ คาถาส่วนใหญ่ ใช้ในการป้องกัน
รักษาคน ดังคาสัมภาษณ์ของนายต้น ศรีวิชัย บ้านห้วยส้าน (สัมภาษณ์, ๔ มีนาคม ๒๕๖๐) ที่กล่าวถึง
ประสบการณ์ ว่าในอดีต ตนเป็ นหมอยาสุมนไพรได้เรียนคาถาเป่า พิษ จากเอกสารพับ สาของปู่ ซึ่ง มี
ข้อวัตรปฏิบัติที่เคร่งครัด หลังจากเรียนคาถาแล้วได้ใช้คาถาเสกกากับทั้งในขณะปรุงยาและขณะรักษา
ผู้ป่วย ส่วนนายแฮม แดงเถิน บ้านห้วยส้าน (สัมภาษณ์, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐) กล่าวถึงประสบการณ์
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จากการเรียนคาถาว่า คนที่เรียนเวทมนตร์คาถาจะต้องมีขันบูชาครูเพื่อให้มีอานุภาพมากขึ้น เมื่อครั้งที่
ยังเป็นพระภิกษุอยู่ได้เรียนคาถาเมตตามหานิยมไว้สาหรับการเป็นพระนัก เทศนาให้เป็นที่นิยมของ
ผู้ฟัง เช่น คาถาพิณสามสาย คาถาฆ้องแสนเสียง คาถาปี่แก้วพญาอินทร์ เป็นต้น จากการลงพื้นสารวจ
ชุมชนและได้สัม ภาษณ์ ชาวไทยวนพบว่า ผู้สูง อายุช าวไทยวนส่วนใหญ่ จะเรีย นเวทมนตร์คาถาไว้
โดยสื บ ทอดมาจากครู บ าอาจารย์ แ ละบรรพบุ รุ ษ ในครอบครัว ทั้ ง การสื บ ทอดแบบมุ ข ปาฐะและ
ลายลั ก ษณ์ ที่ คั ด ลอกลงพั บ สาและสมุ ด ฝรั่ ง ส่ ว นเวทมนตร์ บ างอย่ า งถื อ เป็ น สิ่ง ไม่ ดี เช่ น คาถาตู้
(ใช้ ส าหรั บ ท าร้ ายคนอื่ น ) เป็ น ต้ น ไม่ ค่ อ ยมี ก ารสื บ ทอดเพราะถื อ ว่ า การท าร้ า ยคนอื่ น เป็ น บาป
แล้วผลของกรรมจะตอบสนองในภายหลัง ทุกปีในช่วงสงกรานต์ชาวไทยวนจะยึดเอาวันพระญาวันใน
การขอเรียนสืบทอดเวทมนตร์คาถาจากครูบาอาจารย์ นอกจากนั้นยังมีการไหว้ครูประจาปีโดยมี การ
จัดทาขันบูชาครูเรียกว่า กะเดาะแปฺว (คาเรียกเครื่องบูชานัตพม่า) ตามข้อกาหนดของแต่ละสานัก
ประกอบด้วย ดอกไม้ เทียนไข ๘ คู่ ธูป ๘ คู่ หมาก ๘ คู่ พลู ๘ คู่ สุรา ๑ ขวด ผ้าขาว ผ้าแดง พร้อม
ด้วยเครื่องสังเวยอื่นๆ ได้แก่ อาหารคาวหวาน ขนม ผลไม้ (สนทนาชาวบ้านแม่แปบ, ๑๕ พฤศจิกายน
๒๕๖๐) ปัจจุบันชาวไทยวนยังมีการสืบทอดเวทมนตร์คาถาด้วยมุขปาฐะและมีการบันทึกลงในพับสา
และสมุดฝรั่ง โดยครูบาบุญโซ่น สุมโน เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลย์ ได้เก็บรักษาพับสาและสมุดฝรั่งที่บันทึก
ตารายันต์เทียนและเวทมนตร์คาถาไว้จานวนหนึ่ง
นอกจากนั้นความนิยมในการสักยันต์เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ปรากฏในชุมชนไทยวนโดยสืบทอด
มาจากบรรพบุรุษ ชาวล้านนา ในอดีตชาวล้านนาทั่วไปนิยมสักยันต์ตามร่างกายเพื่อแสดงความเป็น
ผู้ชายที่องอาจกล้าหาญ เรียกว่า สับหมึก โดยสักยันต์คาถาหรือรูปสัญ ลักษณ์ตามที่อาจารย์หรือครู
สักยันต์แต่ละสานักกาหนด เช่น อักขระคาถาล้านนา แผงยันต์ด้านหน้าอกและแผ่นหลัง รูปหมู ๗
บั้ ง ป๊ อ ดหรื อ หมู เจ็ ดก้ อ ม (หมู ๗ ท่ อ น) คาถาอิ ติปิ โส ๘ ทิ ศ คาถานโมพุ ท ธายะ คาถานะมะอะอุ
ดอกบัว ๘ กลีบ หรือบางคนอาจสักเป็นอักขระล้านนาตัวเดียวจานวน ๑ พันตัว เช่น อักขระ วะ (ว)
จานวนหนึ่งพันตัว เรียกว่า คาถาวะพันตัว เชื่อว่าทาให้อยู่ยงคงกระพัน ยิงไม่ออก ฟันไม่เข้า เป็นต้น
เมื่อสักยันต์แล้วต้องถือข้อห้ามหลายประการ เช่น ห้ามกินมะขามป้อม ฟักเขียว น้าเต้า รกของสัตว์
เนื้อสุนัข ห้ามลอดราวตากต้า เบ็ ดวัว เบ็ดควาย (แร้วที่ใช้ล่ามวัวควาย) เป็นต้น ส่วนคนที่ สักยัน ต์
คงกระพั น นอกจากมี ข้ อ ห้ า มเหล่ า นี้ แ ล้ ว ยั ง มี ข้ อ ห้ า มอื่ น ๆ เช่ น ไม่ ให้ กิ น หรื อ ถู ก ตี ด้ ว ยอ้ อ ยด า
ห้ามรับประทานอาหารบ้านศพ ห้ามรับประทานอาหารที่สังเวยผี ห้ามรับประทานแกงผักปัง เป็นต้น
เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะข่มอาคมในรอยสั กให้ เสื่อมฤทธานุ ภาพ (บุ ญ ยัง ชุ่ม ศรี และชรินทร์ แจ่ม จิตต์ ,
๒๕๔๒ : ๖๗๘๙-๖๗๙๐)
ความเชื่อในการสักยันต์ ของชาวไทยวน เมืองเมียวดี เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การสักยันต์
ครูสายไทหมึกดา เป็นอัตลักษณ์ ทางวัฒ นธรรมล้านนามาแต่เดิม โดยสืบทอดคติมาจากบรรพบุรุษ
ชาวล้านนา ผู้ช ายชาวไทยวนส่ว นใหญ่ ที่มี อายุ ๕๐ ปี ขึ้น ไปนิ ยมสั ก ยัน ต์ห มึก ดาตามร่างกายด้ว ย
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อักขระ คาถายันต์ ตารางยันต์ ตลอดจนถึงรูปสัญ ลักษณ์ต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องรางของขลังที่เชื่อว่า
มีพลังอานาจคงกระพันชาตรีทนทานต่อศาสตราวุธ ช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัย ป้องกันภยันตราย
เพิ่มพูนอานาจวาสนา และเสริมสร้างเมตตามหานิยมให้แก่ตนเอง นายแฮม แดงเถิน บ้านห้วยส้าน
(สั มภาษณ์ , ๑๖ ตุ ล าคม ๒๕๖๐) กล่ าวถึง คาถาที่ นิ ยมสั ก ได้ แ ก่ คาถาพระเจ้ าห้ า พระองค์ คาถา
คุณ ปิ ตามารดา คาถาดาบหั ก และคาถาเก้ ากุ่ ม นายแก้ ว ปั ญ ญากาศ บ้ านห้ วยส้า น (สั ม ภาษณ์ ,
๔ มีนาคม ๒๕๖๐) กล่าวถึงสภาพสังคมไทยวนในอดีตได้เผชิญ ปัญ หาจากภัยสงครามจึงนิยมการ
สักยันต์และเรียนคาถาเพื่อให้คงกระพัน (ข่ามคง) ป้องกันภยันตราย และให้แคล้วคลาดปลอดภัยจาก
ศึกสงคราม สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของนายอูโฮ บ้านห้วยส้าน (สัมภาษณ์, ๖ มกราคม ๒๕๖๑)
ที่ กล่ าวว่า เมื่ อ สมั ย ที่ ยั งเป็ น วัย รุ่น ได้ สั กหมึก ด าด้ ว ยอั ก ษรธรรมล้า นนาว่า สิ วิ สุ อะ เป็ น คาถาที่
พ่อหลวงเจ้าได้มอบให้พร้อมกับบอกว่าเป็นคาถาคงกระพันชาตรีใช้ป้องกันศาสตาวุธได้ ในอดีตเมื่อถึง
วันพระญาวันในช่วงสงกรานต์ ผู้ที่ศรัทธาจะมาไหว้ครู (ขึ้นขันครู) แล้วขอสักยันต์หมึกดา โดยตัวยาที่
สักนามาจากว่านชนิดต่างๆ ที่เชื่อว่ามี ฤทธานุภาพ เมื่อสักแล้วจะมีข้อห้ามและข้อปฏิบัติด้วย เช่น
ห้ามลอดราวตากผ้า ห้ามรับประทานผักที่เป็นเครือ เป็นต้น การสักครูยันต์ครูสายไทหมึกดานั้นจะสัก
เฉพาะผู้ชายเท่านั้น เนื่องจากมีค่านิยมว่าถ้าชายใดไม่มีรอยสักยันต์ชายผู้นั้นไม่ใช่ผู้ชาย ส่วนผู้หญิงจะ
ไม่สักยันต์

ภาพที่ ๔ การสักยันต์หมึกดาของชาวไทยวนทั้งด้านหน้าและหลังของร่างกาย
ที่มา : ผู้วิจัย
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ส่วนชาวไทใหญ่ซึ่งเป็นชาติพันธุ์ไทที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวไทยวนเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่
นิยมการสักยันต์ดังที่สายสม ธรรมธิ (๒๕๓๘) ได้วิจัยเรื่องลายสักไทยใหญ่สรุปความได้ว่า ชาวไทใหญ่
มีความเชื่อเรื่องการสักยันต์ว่าเป็นการสร้างพลังอานาจให้แก่ตนเอง ทาให้รอดพ้นจากอันตรายต่างๆ
เนื่ อ งจากสั งคมชาวไทใหญ่ อ าศั ย ความเชื่ อทางพระพุ ทธศาสนาและไสยศาสตร์ ในการสร้างขวั ญ
กาลังใจและสร้างพลังอานาจให้กับตนเอง การสักตามร่างกายของชาวไทใหญ่แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน
ได้แก่ การสัก ส่วนบนตั้งแต่เอวขึ้น ไปถึง ศีรษะเป็นการสักยาข่ามและเมตตามหานิ ยม และการสั ก
ส่ ว นล่ า งตั้ ง แต่ เ อวลงมาถึ ง หลั ง เท้ า เป็ น การสั ก ขาลายและสั ก ข่ า มเขี้ ย ว (ป้ อ งกั น สั ต ว์ มี พิ ษ )
ลักษณะการสักแบ่งตามความเชื่อมี ๔ ชนิด ได้แก่
๑. การสักยาข่ามหรือสักก่ายะเพื่อความคงกระพั นชาตรี มักสักเป็นรูปยันต์ อักขระคาถา
และรูปสัตว์ต่างๆ เช่น เสือ หมู แมวดา กระทิง เป็นต้น
๒. การสักยามหานิยมหรือปิยะเพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นที่รักใคร่ชอบพอของคนทั่วไป
มักสักเป็นรูปยันต์ อักขระคาถา และรูปสัตว์ต่างๆ เช่น นกยูง กระต่าย จิ้งจกสองหาง เป็นต้น
๓. สักขาลายหรือสับขาลายเหมือนการสักขาก้อมของชาวไทยวน เป็นการสักตั้งแต่เอวลง
มาด้วยรูปต่างๆ เช่น ใบไม้ เสือ (สิงห์หรือมอม) รูปหยักคล้ายเกล็ด ปลา (อาจเป็นสัญลักษณ์แทนนาค)
เป็นต้น
๔. สักข่ามเขี้ยวหรือสับข่ามพิษเพื่อป้องกันพิ ษจากสัตว์ชนิดต่างๆ เช่น สุ นัข งู ตะขาบ
เป็นต้น นิยมสักตั้งแต่น่องจนถึงข้อเท้า การสักข่ามเขี้ยวนี้ผู้หญิงชาวไทใหญ่ก็ นิยมสัก แต่จะสักด้วย
อักขระคาถาสั้นๆ หรืออักขระย่อหัวใจคาถาที่ข้อเท้าหรือหลังเท้า
ส่วนชาวพม่าก็นิยมสักยันต์ตามร่างกายเหมือนกัน ดังที่ ส. พลายน้อย (๒๕๔๔ : ๑๓๙)
กล่าวว่า เมื่อเด็กผู้ชายได้โตเป็นหนุ่มแล้วจะสักยันต์ตามร่างกาย โดยนิยมสักเป็นรูปสัตว์ต่างๆ ได้แก่
เสือ แมว ลิง ช้าง ตลอดจนถึงยันต์คาถาต่างๆ ที่เชื่อว่าทาให้คงกระพัน บางคนสักเฉพาะขา บางคน
สักเต็มทั้งตัว ส่วนผู้หญิงพม่าไม่นิยมสักเพราะกลัวถูกนินทา แต่บางคนก็แอบสักในที่ลับเพื่อให้มี ตน
เสน่ห์
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมความเชื่อเรื่องเวทมนตร์คาถาและการสักยันต์มี
อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ แต่ชาวไทยวน เมืองเมียวดี สืบทอดคติความเชื่อเวทมนตร์คาถาและสักยันต์
มาจากบรรพบุรุษล้านนาจึงใช้อักษรธรรมล้านนาในการสืบทอดและสักยันต์
๓. ความเชื่ อ เรื่อ งฤกษ์ ย าม เป็ น ความเชื่ อ ที่ ช าวไทยวนให้ ค วามส าคั ญ เพราะมี ค วาม
เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิตให้มีความสุข คติการเลือกวัน เดือน และยามให้เหมาะสมถูกต้องตามจารีต
ประเพณีในการประกอบงานมงคลและอวมงคล เช่น การสร้างบ้านใหม่ การทานา การจัดการศพ
เป็นต้น เชื่อว่าจะนาความเป็นสิริมงคลมาสู่ตนเอง ครอบครัว และชุมชน จากการสารวจพื้นที่พบว่า
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ชาวไทยวนยึ ดถื อระบบปฏิ ทิ น อยู่ ๓ ฉบั บ คื อ ปฏิ ทิ น ฉบั บ ไทยวน (ปัก ขทื น ล้ านนา) ปฏิ ทิน ฉบั บ
ไทยภาคกลาง และปฏิ ทิ น ฉบั บ สากล แต่ ก ารถื อ ฤกษ์ ย ามนั้ น ชาวไทยวนยึ ด ปฏิ ทิ น ฉบั บ ไทยวน
(ปั ก ขทื น ล้ านนา) เป็ น หลั ก ในการค านวนเปรี ย บเที ย บหาฤกษ์ ย าม โดยปรึ ก ษาขอฤกษ์ ย ามจาก
พระสงฆ์ อาจารย์ และผู้รู้ในชุมชนเพื่อประกอบพิธีกรรมต่างๆ
การหาวั น เสี ย ประจ าเดื อ น (วัน อัป มงคลประจ าเดื อน) ของชาวไทยวน เพื่ อ หลี ก เว้ น
การประกอบกิจกรรมที่เป็นงานมงคลยึดถือตามระบบการหาฤกษ์ยามแบบล้านนากล่าวคือ ถ้าวันใด
ตรงกันวันเสีย (วันอัปมงคล) ประจาเดือน ชาวไทยวนจะไม่ประกอบกิจกรรมที่เป็นมงคล ถ้าหากล่วง
ละเมิดจะทาให้ไม่มีสง่าราศี ชีวิ ตตกอับ ประกอบกิจการงานต่างๆ ไม่เจริญ รุ่ง เรือง แต่ถ้ าประกอบ
กิ จ กรรมในวั น ที่ เป็ น มงคลเชื่ อ ว่ า ชี วิ ต จั ก รุ่ ง เรื อ ง มี ค วามสุ ข ประสบผลส าเร็ จ การหาวั น เสี ย
ประจาเดือนแบบล้านนา ได้แก่
เดือนเกี๋ยง เดือนห้า เดือนเก้า
เดือนยี่ เดือนหก เดือนสิบ
เดือนสาม เดือนเจ็ด เดือนสิบเอ็ด
เดือนสี่ เดือนแปด เดือนสิบสอง

วันเสียคือวันอาทิตย์กับวันจันทร์
วันเสียคือวันอังคาร
วันเสียคือวันเสาร์กับวันพฤหัสบดี
วันเสียคือวันศุกร์กับวันพุธ

นอกจากนั้ นยั งมีโฉลกประจ าเดือ นของชาวไทยวน ส าหรับ นั บ เพื่ อให้ ไ ด้ ฤกษ์ ดี ในการ
ประกอบกิจกรรมมงคล เช่น แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ เดินทางค้าขาย เปิดร้านใหม่ เป็นต้น โดยให้ดูตาม
ระบบข้างขึ้น-ข้างแรมว่าดี (ให้ประกอบกิจมงคล) หรือไม่ดี (ห้ามประกอบกิจมงคล) เรียกว่า โฉลก
วันไชยฤกษ์ ประกอบด้วย
๑ ค่า ช้างแก้วขึ้นสู่โรงคา
๒ ค่า ฟังธัมม์กลางป่าช้า
๓ ค่า ล้างมือท่าคอยกิน
๔ ค่า นอนปลายตีนตากแดด
๕ ค่า ผีแวดล้อมป๋องเอา
๖ ค่า ลงสะเปาไปค้า
๗ ค่า เคราะห์อยูท่ า่ คอยชน
๘ ค่า สาละวนบ่เมี้ยน
๙ ค่า ถูกเสี้ยนพระราม
๑๐ ค่า หาความงามบ่ได้

ดี
บ่ดี
ดี
บ่ดี
บ่ดี
ดี
บ่ดี
บ่ดี
บ่ดี
บ่ดี

(ฉบับล้านนาว่า ล้างมืออยู่ท่าดากิน)

(ฉบับล้านนาว่า เคราะห์อยู่ท่าดาชน)

๘๐

๑๑ ค่า ขี้ไร้เกิดเป็นดี
๑๒ ค่า บ่มีดีสักหยาด
๑๓ ค่า ไชยะผาบชมภู
๑๔ ค่า ศัตรู (สัตถะรู๋) ป๋องร้าย
๑๕ ค่า ถูกแม่ผีหลวงป๋องเอา

ดี
บ่ดี
ดี
บ่ดี
บ่ดี

(ฉบับล้านนาว่า บ่มีดีสักคาบ)

(ฉบับล้านนาว่า ถูกเสี้ยนผีหัวหลวง)

(ปริวรรตจากอักษรธรรมล้านนา วัดศรีบุญ เรือง บ้านห้วยส้าน, ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐.
สัมภาษณ์นายศรีเลา เกษพรหม จังหวัดเชียงใหม่, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐)
ส่วนการจัดงานศพซึ่งถือเป็นงานอวมงคล การหาฤกษ์ยามในการฌาปนกิจศพจะไม่ให้ตรง
กับวันอังคารและพุธ เรียกว่า วันห้ามเผาผี ชาวไทยวนจะเว้น ๒ วันนี้ แต่ถ้าตรงกับ ๘ ค่า และ ๙ ค่า
ทั้ ง ข้ างขึ้ น ข้ างแรมก็ ไม่ น าศพเข้ าบ้ า นและห้ า มเผาศพด้ วย เชื่ อ ว่า ถ้า ฌาปนกิ จ ศพในวั น นี้ จั ก เป็ น
อัปมงคลทั้งตัวเจ้าภาพและชุมชนทาให้ผู้คนในชุมชนล้มป่วยและเสียชีวิตตาม นอกจากฤกษ์ยามจะใช้
ในการประกอบพิธีกรรมแล้วยังมีอิทธิพลต่อการรักษาโรคของหมอยาสมุนไพรพื้นบ้านในการคานวน
ฤกษ์ ยามเพื่ อ รัก ษาผู้ป่ ว ยและเก็ บ สมุน ไพรมาท ายารั กษาโรค เชื่ อ ว่ าก าลัง วั น จะส่ง ผลต่อ ฤทธิ์ ย า
สมุนไพร ทาให้หมอยาพื้นบ้านไทยวนให้ความสาคัญ ต่อการหาฤกษ์ยามเพื่อรักษาผู้ป่วย (สัมภาษณ์
นายสุรินทร์ บ้านห้วยส้าน, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐. นายเลและนายผิ่ว บ้านแม่กะใน, ๑๓ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ และสนทนากลุ่มสตรีแม่บ้าน, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) แตกต่างกับคติการหาฤกษ์ยามของ
ชาวกะเหรี่ยงที่ใช้กระดูก ไก่ ในการเสี่ยงทายหาฤกษ์ ง ามยามดีในการประกอบกิจกรรมต่างๆ เช่ น
ทิศและยามในการเดินทาง ฤกษ์ยามในการแต่ง งาน ฤกษ์ ยามในการถางป่า ปลูกพืช และเก็บเกี่ยว
ผลผลิต เป็นต้น (กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์, ๒๕๕๐ : ๗๖๗)
๔. ความเชื่อเรื่องขวัญ
ชาวไทยวนมีความเชื่อเรื่องขวัญ ว่า ขวัญ เป็นสิ่งสถิตอยู่ในสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ได้แก่
คน สัตว์ ต้นไม้ และวัตถุสิ่งของต่างๆ กล่าวเฉพาะขวัญคนมี ๓๒ ขวัญ หากมีเหตุให้สะดุ้ง ตกใจ กลัว
หรือสูญสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป ทาให้ขวัญออกจากร่างกายหรือวัตถุสิ่งของนั้น เรียกว่า ขวัญหนี หรือขวัญหาย
ทาให้คนเกิดอาการเจ็บป่วยทางร่างกายและไม่สบายจิตใจ จึงต้องประกอบพิธีเรียกขวัญ ซึ่งมี ๒ วิธี
ได้แก่ เรียกขวัญด้วยบายศรีธรรมดา และเรียกขวัญเบี้ย (เบี้ยคือหอยทะเลชนิดหนึ่งที่เคยถูกนามาเป็น
สื่อในการแลกเปลี่ยนแทนเงินตรา) เพื่อให้ขวัญ กลับมาอยู่กับร่างกายแล้วจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บ
(สนทนากลุ่มแกนนาชุมชนไทยวนบ้านห้วยส้านและบ้านแม่แปบ ณ ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน
นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่, ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

๘๑

ความเชื่อเรื่องขวัญของชาวไทยวนมีลักษณะใกล้เคียงกับความเชื่อเรื่องขวัญของชาวพม่า
ดังที่อุบลรัตน์ พันธุมินทร์ (๒๕๓๘ : ๕๙-๖๐) กล่าวว่าชาวพม่าเชื่อว่าทุกคนมีขวัญประจาตนเรียกชื่อ
ในภาษาพม่าว่า เล่ยปยา หมายความว่า ผีเสื้อ ถ้าหากคนเสียชีวิตครบ ๗ วัน เชื่อว่าขวัญของผู้ตายจะ
กลับมาเยี่ยมญาติพี่น้อง ชาวพม่าจึงนิยมทาบุญ ในวันนั้น ส่วนเด็กเล็กที่มีขวัญ อ่อน (เล่ยปยาแหง่)
มักร้องไห้ตกใจง่ายทาให้ไม่สบาย ต้องประกอบพิธีเรียกขวัญ ผู้ใดมีขวัญสวย (เล่ยปยาฮลฺะ) มักถูกเทพ
หรือผีเข้าสิงได้ง่าย หากยอมเป็นร่างทรงหรือม้าขี่ ชีวิตจะรุ่งเรือง ส่วนชาวกะเหรี่ยงก็มีความเชื่อเรื่อง
ขวั ญ เช่ น กั น โดยเชื่ อ ว่ า ขวั ญ มี ๓๗ ขวั ญ แบ่ ง ออกเป็ น ขวั ญ ที่ อ ยู่ ใ นร่ า งกายคน ๕ ขวั ญ ได้ แ ก่
กระหม่อม หัวใจ มือขวา มือซ้าย และขา ส่วนอีก ๓๒ ขวัญอยู่ในสัตว์ ๔ ชนิด ได้แก่ สัตว์ปีก สัตว์น้า
สัตว์บก และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้า (สัมภาษณ์ พระปลัดสุชาติ สุว ฑฺฒโก เจ้าอาวาสวัดห้วยบง อาเภอ
กัลยาณิ วัฒ นา จังหวัดเชียงใหม่, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐) ในขณะที่ขวัญ ชี วัน บัวแดง (๒๕๖๐ : ๔๐)
กล่ า วถึ ง ความเชื่ อ เรื่ อ งขวั ญ ของชาวกะเหรี่ ย งโดยมี พิ ธี มั ด มื อ เรี ย กขวั ญ เรี ย กว่ า พิ ธี กี่ จื อ ลาคุ
เป็นประเพณีดั้งเดิมที่จัดเป็นประจาทุกปีในเดือนสิงหาคมที่ชาวกะเหรี่ยงจะมัดมือเรียกขวัญให้คนใน
ครอบครัวและร่วมมัดมือให้กับเครือญาติด้วย
ความเชื่ อ ดั้ งเดิ ม ของชาวไทยวนทั้ ง ความเชื่ อ เรื่ อ งผี เวทมนตร์ ค าถาและการสั ก ยั น ต์
ฤกษ์ยาม และขวัญ ยังมีการสืบทอดและปฏิบัติกันอยู่ในชุมชน การที่ชาวไทยวนมีความเชื่อเดียวกัน
ทาให้เกิดความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน ในขณะที่ชาวพม่าและชาวกะเหรี่ยงแม้จะมีคติร่วมในการนับถือ
ผี ขวัญ เวทมนตร์คาถาและการสักยันต์เหมือนชาวไทยวนแต่ก็เรียกชื่อและมีการปฏิบัติแตกต่างกัน
๔.๑.๒.๓ ประเพณีพิธีกรรม
ชุมชนไทยวน เมืองเมียวดี มีประเพณีพิธีกรรมเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาที่มี
การสื บ ทอดมาตั้ งแต่ บ รรพบุ รุ ษ เป็ น สิ่ ง แสดงถึ ง การรั บ รู้ แ ละการปฏิ บั ติ ร่ ว มกั น ของชาวไทยวน
การปฏิบัติตามประเพณีพิธีกรรมในท่ามกลางความหลากหลายทางชาติพันธุ์ เป็นสิ่งที่ชาวไทยวนได้
หยิ บ ยกขึ้ น มาเพื่ อ แสดงตั ว ตนที่ มี วั ฒ นธรรมแตกต่ างจากชาติ พั น ธุ์ อื่ น อี ก ทั้ ง ยั ง ทั ด ทานกระแส
วัฒ นธรรมหลักที่ อยู่รายล้อมเพื่อรักษาพื้นที่ทางวัฒ นธรรมไทยวนให้คงอยู่ ประเพณี พิธีกรรมของ
ชาวไทยวนมีลักษณะผสมกับคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา คติแบบพราหมณ์ และคติแบบท้องถิ่น
ผู้วิจัยได้แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือประเพณีกับพิธีกรรม แต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้
๑.ประเพณี
ชาวไทยวน เมืองเมียวดี จัดให้มีการประกอบประเพณีสาคัญ ตามวิถีแบบชาวล้านนา คือ
จัดตามช่วงระยะเวลาที่แน่นอนในรอบ ๑ ปี หรือรอบ ๑๒ เดือน เรียกว่า “ประเพณี ๑๒ เดือน”
โดยการนับเดือนของชาวไทยวน เมืองเมียวดี จะสอดคล้องกับการนับเดือนของชาวล้านนาและจะนับ

๘๒

เร็วกว่าการนับเดือนของไทยภาคกลาง ๒ เดือน ดังตารางเปรียบเทียบการนับเดือนทางจันทรคติของ
ไทยภาคกลาง กับล้านนาและไทยวน เมืองเมียวดี ดังนี้
ตารางที่ ๖ ตารางแสดงการเปรียบเทียบการนับเดือนทางจันทรคติของไทยภาคกลางกับล้านนา
และไทยวน เมืองเมียวดี
การนับเดือนทางจันทรคติ
ไทยภาคกลาง
ล้านนา
ไทยวน เมืองเมียวดี
เดือน ๕
เดือน ๗
เดือน ๗
เดือน ๖
เดือน ๘
เดือน ๘
เดือน ๗
เดือน ๙
เดือน ๙
เดือน ๘
เดือน ๑๐
เดือน ๑๐
เดือน ๙
เดือน ๑๑
เดือน ๑๑
เดือน ๑๐
เดือน ๑๒
เดือน ๑๒
เดือน ๑๑
เดือนเกี๋ยง
เดือนเกี๋ยง
เดือน ๑๒
เดือนยี่
เดือนยี่
เดือนเกี๋ยง
เดือน ๓
เดือน ๓
เดือนยี่
เดือน ๔
เดือน ๔
เดือน ๓
เดือน ๕
เดือน ๕
เดือน ๔
เดือน ๖
เดือน ๖

ตรงกับเดือนสากล
ระหว่างเดือน มีนาคม-เมษายน
ระหว่างเดือน เมษายน-พฤษภาคม
ระหว่างเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน
ระหว่างเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม
ระหว่างเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม
ระหว่างเดือน สิงหาคม-กันยายน
ระหว่างเดือน กันยายน-ตุลาคม
ระหว่างเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน
ระหว่างเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม
ระหว่างเดือน ธันวาคม-มกราคม
ระหว่างเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์
ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม

ส่ วนปี ที่ มี อ ธิ ก มาสนั้ น ทั้ ง ล้ า นนาและไทยวน เมื อ งเมี ย วดี เรี ย กว่ า ปี ที่ มี เดื อ นสิ บ หน
ถ้ว นสอง แบ่ ง เป็ น เดื อ นสิ บ ปฐมะ (เดื อ นสิ บ หนที่ ห นึ่ ง ) และเดื อ นสิ บ ทุ ติ ย ะ (เดื อ นสิ บ หนที่ ส อง)
ไทยภาคกลางเรียกว่า เดือนแปดสองหน
ในแต่ละเดือนของรอบปี ชาวไทยวนจะมีประเพณีสาคัญที่จัดขึ้นตามกาหนด โดยสัมพันธ์
กับฤดูกาลและการประกอบอาชีพหลักของชุมชนคือการทาเกษตรกรรมดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ ๗ แสดงประเพณี ๑๒ เดือน ชาวไทยวน เมืองเมียวดี
เดือนไทยวน
เดือนไทยภาคกลาง
เดือน ๗
มีนาคม-เมษายน
เดือน ๘
เมษายน-พฤษภาคม
เดือน ๙

พฤษภาคม-มิถุนายน

เดือน ๑๐

มิถุนายน-กรกฎาคม

ฤดูกาล

การประกอบอาชีพ

ฤดูร้อน

ปลูกพืชเศรษฐกิจ

ประเพณีเลี้ยงผี

ปลายฤดูร้อน
เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน

เดือน ๑๑
เดือน ๑๒

กรกฎาคม-สิงหาคม
สิงหาคม-กันยายน

เดือนเกี๋ยง

กันยายน-ตุลาคม

เดือนยี่

ตุลาคม-พฤศจิกายน

เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว

เดือน ๓
เดือน ๔

พฤศจิกายน-ธันวาคม
ธันวาคม-มกราคม

ฤดูหนาว

เดือน ๕

มกราคม-กุมภาพันธ์

ปลายฤดูหนาว

เดือน ๖

กุมภาพันธ์-มีนาคม

เริ่มเข้าสู่ฤดูร้อน

ฤดูฝน
ปลายฤดูฝน

ประเพณีไทยวน
ประเพณีสังขานต์ปีใหม่
ประเพณีสืบชาตาหมู่บ้าน

ทานาปลูกข้าว
ทาสวนปลูกพืช
เศรษฐกิจ

ประเพณีเข้าพรรษา (เข้าวัสสา)
ประเพณีทานา
ปรเพณีสู่ขวัญควาย
ประเพณีนอนวัด
ประเพณีใส่เข้าพระเจ้าหลวง
๑๒ เป็ง
ประเพณีทานสลากภัต
ประเพณีออกพรรษา
ประเพณีถวายผ้ากฐิน
ประเพณีตั้งธรรมหลวง
เทศน์อานิสงส์จุดผางประทีป
(ดวงประทีป)
ประเพณีทานหลัวหิงไฟพระเจ้า
ประเพณีทานข้าวใหม่

ปลูกพืชเศรษฐกิจ

ประเพณีปอยหลวง
ประเพณีขึ้นธาตุ (สรงน้าพระธาตุ)
ประเพณีเลี้ยงผี
ประเพณีบวชพระเป็กข์ตุ๊
(บรรพชา-อุปสมบท)

ประเพณี ๑๒ เดื อ น แสดงถึ ง วิ ถี ชี วิ ต ของชาวไทยวนที่ ยึ ด โยงอยู่ กั บ ความเชื่ อ ทาง
พระพุ ท ธศาสนากับ ความเชื่ อ ท้อ งถิ่ น และคติ แบบพราหมณ์ โดยเชื่ อว่ าการปฏิ บัติ ต ามประเพณี
อย่างสม่าเสมอเป็นการสั่งสมบุญบารมี เสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ทาให้อยู่เย็นเป็นสุข และมีความ
อุดมสมบูรณ์ในผลผลิต ประเพณี ๑๒ เดือน มีสาระโดยสังเขปดังนี้
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๑. ประเพณีเดือน ๗ (ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน)
ประเพณี สังขานต์ปี ใหม่ ห รือ ปี ใหม่ เมื องตรงกั บ ประเพณี สงกรานต์ ของไทยภาคกลาง
ชุ ม ชนไทยวนจั ด ประเพณี สั ง ขานต์ ปี ใ หม่ ป ระกอบด้ ว ยวั น ส าคั ญ ๕ วั น ได้ แ ก่ วั น รั บ สั ง ขานต์
วันสังขานต์ล่อง วันเน่า (เนาว์) วันพระญาวัน และวันปากปี แต่ละวันมีรายละเอียด ดังนี้
๑) วันรับสังขานต์ เป็นวันเตรียมเข้าสู่วันสังขานต์ล่องซึ่งเป็นวันถัดไป ชาวล้านนาในอดีตมี
พิธี ส่ง ขุน สังขานต์ โดยก่อ นถึ งวันสั ง ขานต์ ล่ อง แต่ล ะหมู่บ้ านจะรวมตั วกัน จัด ทาต้ น สัง ขานต์ เป็ น
คานหามที่มีหน่อต้นกล้วยขนาดสูงใหญ่พอประมาณปักตรงกลางแล้วเอาดอกไม้สดประดับให้สวยงาม
เช่น ดอกซอมพอ (ดอกหางนกยูง) ดอกสะบัน งา เป็ นต้น แล้วใส่ข้าวปลาอาหาร ขนม หมาก พลู
เหมี้ยง และเครื่องบริโภคอื่นๆ ครั้นถึงเวลาใกล้รุ่งตามที่คานวณฤกษ์ยามได้ว่าสังขานต์จะล่องเวลาใด
ตัว แทนชาวบ้ านพากั น หามต้ น สังขานต์ พ ร้อ มกับ ตี ฆ้ องตีก ลองแห่ จากหั ว หมู่ บ้ านไปท้ ายหมู่ บ้ า น
จนไปถึงจุดที่ตั้งคานหามแล้วก็นาต้นสังขานต์วางบนที่ตั้งนั้น เชื่อว่าเป็นการแห่ส่งขุนสังขานต์ ที่ล่อง
ผ่านหมู่บ้าน (สัมภาษณ์ นายศรีเลา เกษพรหม จังหวัดเชียงใหม่, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐)
ส่วนชาวไทยวน เมืองเมียวดี มีคติและพิธีปฏิบัติเกี่ยวกับขุนสังขานต์นี้เช่นกัน แต่เรียกว่า
พิธีรับขุนสังขานต์ และมีรูปแบบแตกต่างกัน โดยตอนค่าก่อนถึงวันสังขานต์ล่อง ชาวไทยวนแต่ละ
เรือนจะเตรียมกองเจดีย์ทราย บางเรือนเตรียมแจกันหรือขันแล้วใส่ดอกไม้ชนิดต่างๆ เช่น ดอกแก้ว
ดอกจุ๋มปาลาว ดอกบุนนาค ดอกมะพร้าว เป็นต้น พร้อมกับขนมข้าวแคบข้าวแตนและแก้วใส่น้ า
ส้มป่อย นาไปตั้งไว้ที่หน้าประตูรั้วเพื่อบูชาขุนสังขานต์ ชาวไทยวนเรียกขุนสังขานต์ว่า ปู่สังขานต์และ
ย่าสังขานต์ ตามความเชื่อว่าขุนสังขานต์จะล่องผ่านหน้าเรือนในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันสังขานต์
ล่อ ง ณั ฐประวี ณ ศรี ท รั พ ย์ (๒๕๓๗ : ๑๕๖-๑๕๘) กล่ าวว่า พิ ธี ก รรมรั บ ขุ น สั ง ขานต์ ดั ง กล่ าวใน
วัฒนธรรมชาวมอญก็มีเช่นกัน โดยเรียกว่าพิธีบูชามิ๊ห์ซงกรานหรือนางสงกรานต์ นิยมตั้งศาลหรือทา
แท่นบูชาด้วยดอกไม้ ช่อ ธูป และเทียนในตอนเช้ามืด
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ภาพที่ ๕ เครื่องสักการบูชาสาหรับรับขุนสังขานต์ของชาวไทยวน
ที่มา : ผู้วิจัย
๒) วันสังขานต์ล่อง ชาวไทยวนเชื่อว่าขุนสังขานต์จะล่องผ่านหน้าเรือนและนาสิ่งที่เป็น
อัป มงคลไปด้ วย จึง ท าความสะอาดบริเวณวัด เรือ นที่ อ ยู่อ าศั ย รวมถึ ง บ่ อน้ าให้ สะอาดเรียบร้อ ย
เพื่อขจัดปัดเป่าสิ่งอัปมงคลให้ล่องลอยไปกับขุนสังขานต์
๓) วันเน่า เป็นวันแต่งดาเครื่องครัวทานที่จะนาไปทาบุญที่วัดในวันรุ่งขึ้น โดยรวมกลุ่มกัน
ทาขนมและอาหาร ขนมที่ชาวไทยวนนิยมทาในเทศกาลสงกรานต์ ได้แก่ ข้าวแต๋น ข้าวแคบ ข้าวควบ
และข้าวต้มมัด โดยเฉพาะการทาขนมข้าวควบ ข้าวแคบ และข้าวแต๋น ได้กลายเป็น อัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมด้านอาหารการกินที่ชาวไทยวนจัดทาขึ้นทุกปี โดยมีการรวมตัวกันของกลุ่มเครือญาติหรือ
กลุ่มเพื่อนบ้านประมาณ ๑๐-๒๐ คน ได้ช่วยกันเริ่มทาขนมมาก่อนล่วงหน้าประมาณ ๒-๓ อาทิตย์
ก่อนที่จะถึงวันรับขุนสังขานต์ นอกจากนี้ข้าวควบ ข้าวแคบ และข้าวแตน ยังเป็นสิ่งสาคัญ ที่ใช้ในพิธี
สังเวยขุนสังขานต์อีกด้วย กิจกรรมในภาคบ่ายของวันเน่า ชาวไทยวนพากันขนทรายเข้าวัดเพื่อก่อ
เจดีย์ทรายร่วมกัน ส่วนคติความเชื่อเกี่ยวกับวันเน่าคือห้ามพูดสิ่งที่ไม่ดีและคาอัปมงคล เช่น โกหก
นินทา คาหยาบ คาสบถ คาสาปแช่ง คาด่า เป็นต้น
๔) วัน พระญาวัน ชาวไทยวนนิ ยมเรียกว่า วันขึ้นวัด วันนี้ชาวไทยวนจะไปทาบุญ ที่วัด
ตั้ง แต่เช้ าตรู่ น าอาหารคาวหวานที่ จั ดเตรีย มไปทาบุญ ตัก บาตร ถวายทานขัน ข้ าวเพื่ อ อุทิ ศ ให้ แ ก่
นางธรณี เทพยดา พระอินทร์ พระพรหม สรรพสัตว์ เจ้ากรรมนายเวร บรรพบุรุษและญาติที่ล่วงลับ
ส่ ว นภาคบ่ า ยชาวไทยวนจะไปฟั ง ธรรมเทศนาเรื่ อ งอานิ ส งส์ ปี ใหม่ สรงน้ าพระพุ ท ธรู ป ขอขมา
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พระภิกษุ-สามเณร จากนั้นพากันไปขอขมาผู้สูงอายุและญาติผู้ใหญ่ เรียกว่า อาบน้าดาหัว โดยเชิญ
ผู้สูงอายุปู่ย่าตายายลงมาให้ลูกหลานอาบน้าทาความสะอาดร่างกายเสร็จแล้วนาน้าอบน้าหอมมาทา
ร่างกายพร้อมกับเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ จากนั้น นาเครื่องสักการะและน้าขมิ้นส้มป่อยมาขอสูมาคารวะ
และรับพรเป็นเสร็จพิธี (สัมภาษณ์นายแฮม แดงเถิน บ้านห้วยส้าน, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐)

ภาพที่ ๖ ลูกหลานชาวไทยวนอาบน้าให้ปู่ย่าตายายเสร็จแล้วประกอบพิธีดาหัวปีใหม่เมือง
ที่มา : ผู้วิจัย
๕) วัน ปากปี ตอนเช้าตรู่ ชาวไทยวนจะนาเสื้อผ้าพร้อมด้วยเครื่องบูชามาประกอบพิ ธี
ลดเคราะห์ที่วัด โดยพระสงฆ์เป็นผู้กล่าวคาโอกาสต่อหน้าพระพุทธรูปในวิหาร ตอนสายชาวไทยวนจะ
รวมกั น ณ สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งในชุมชน เพื่อประกอบพิธีกรรมส่ง เคราะห์ หมู่บ้าน ช่วงหัวค่าจะ
นิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีสวดเบิกตามจุดสาคัญภายในหมู่บ้าน เช่น ทางสามแพร่ง เป็นต้น เชื่อว่า
เป็นการขับไล่ภูตผีรวมถึงสิ่งอัปมงคลออกจากชุมชน นอกจากนั้นบางครอบครัวยังได้นิมนต์พระสงฆ์
มาเทศนาธรรมเรื่องสังคหะหรือธรรมปารมีที่บ้านเป็นการเฉพาะตนเพื่อความเป็นสิริมงคล ชาวไทยวน
บางคนนิยมจุดเทียนบูชาเพื่อสะเดาะเคราะห์ รับโชค สืบชาตา ในวันเริ่มต้นปีใหม่ด้วย
๒. ประเพณีเดือน ๘ (ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม)
ประเพณีสืบชาตาหมู่บ้านเป็นกิจกรรมส่วนรวมที่ได้ร่วมกันจัดขึ้นที่วัด โดยจัดเตรียมเครื่อง
ประกอบพิ ธี สืบ ชาตา เช่ น ไม้ ค้ าสืบ ชาตา (ซุ้ มสื บ ชาตา) ๓ อั น ประดั บด้ วยหน่ อ กล้ วย หน่ ออ้ อ ย
หน่อหมาก หน่อมะพร้าว ไม้ขัวเงินขัวทอง กระบอกน้า กระบอกทราย กระบอกข้าวเปลือก กระบอก
ข้าวสาร ช่อกระดาษ เป็นต้น นายแฮม แดงเถิน (สัมภาษณ์, ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐) กล่าวว่าในอดีตชาว
ไทยวนจะใช้ช่อในพิธีสืบชาตาจานวน ๑๕ ช่อ ตามความเชื่อเรื่องชาตาประจาตัวของคน ๑๕ ชาตา
เมื่อจัดทาไม้ค้าสืบชาตาแล้วก็โยงด้ายสายสิญจน์จากวัดมาที่บ้านในชุมชนทุกหลัง ส่วนชาวไทยวนก็ไป
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รวมกันประกอบพิธีกรรมที่วัด เมื่อถึงเวลาพระสงฆ์ก็สวดมนต์สืบชาตาให้คณะศรัทธาประชาชนและ
หมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขสืบไป
๓. ประเพณีเดือน ๙ (ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน)
ประเพณีเลี้ยงผี ชาวไทยวนทุกครอบครัวจะประกอบพิธีเลี้ยงผี เรียกอีกอย่างว่า เลี้ยงผีกิน
สุ่ม ถ้าหากเลี้ยงผีบรรพบุรุษหรือผีปู่ย่า ชาวไทยวนแต่ละเครือญาติจะรวมตัวกันนาอาหารคาวหวาน
สังเวยผีปู่ย่าที่บ้านเค้าผีหรือบ้านที่มีหอผีปู่ย่าตั้งอยู่ ส่วนลูกหลานที่ทางานหรือเรียนหนังสืออยู่ต่างถิ่น
ถ้าไม่สามารถกลับมาร่วมพิธี ได้ ทางเครือญาติก็จะบอกผีปู่ย่าให้รับรู้และขอพรให้ติดตามไปปกปัก
รักษา ผีปู่ย่าในแต่ละตระกูลจะมีเค้าผีแตกต่างกันจึงทาให้การเลี้ยงผีแตกต่างกันด้วย เช่น บางตระกูล
เลี้ยงด้วยไก่ บางตระกูลเลี้ยงด้วยหมู เป็นต้น ผีปู่ย่าบางตระกูลเมื่อเลี้ยงครบ ๓ ปี หรือ ๗ ปี แล้วจะ
เลี้ยงด้วยสัตว์ใหญ่เช่น วัว เป็นต้น ส่วนการเลี้ยงผีอารักษ์บ้านหรือผีเสื้อบ้าน บางทีชาวไทยวนเรียกว่า
ผีพ่อบ้าน ชาวไทยวนในแต่ละชุมชนจะรวมตัวกันนาอาหารคาวหวานไปสังเวยตามศาลาอันเป็นที่สถิต
ดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของผีอารักษ์บ้านนิยมเลี้ยงด้วยสัตว์ ๔ เท้า หรือ ๒ เท้า เช่น วัว หมู ไก่ เป็นต้น
พร้อมด้วยสุราและผลไม้ของหวาน
วันประกอบพิธีกรรมเลี้ยงผีนั้นไม่มีกาหนดวันแน่นอนว่าจะเป็นข้างขึ้นหรือข้างแรมแต่ต้อง
อยู่ในช่วงเดือน ๕ และ เดือน ๙ เท่านั้น อีกทั้งยังมีวันต้องห้ามเลี้ยงผีคือวันพุธ เชื่อว่าถ้าประกอบพิธี
เลี้ยงผีวันพุธ ผีจะไม่มารับเครื่องสังเวย กล่าวเฉพาะชุมชนบ้านแม่แปบกาหนดเลี้ยงผีอารักษณ์บ้านใน
เดือน ๙ ออก ๙ ค่า (เลี้ยงอีกครั้งในเดือน ๕ ออก ๕ ค่า) การประกอบพิธีเลี้ยงผีอารักษ์บ้าน ชาวบ้าน
จะรวบรวมเงิน กั น เพื่ อ ซื้ อ สั ต ว์แ ละวั ต ถุ สิ่ ง ของมาประกอบพิ ธี (สนทนาผู้ น าชุ ม ชนบ้ า นแม่ แ ปบ,
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. สนทนากลุ่มหนุ่มสาว บ้านห้วยส้าน, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
๔. ประเพณีเดือน ๑๐ (ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม) ประกอบด้วย
๔.๑) ประเพณีเข้าพรรษา (เข้าวัสสา) เป็นช่วงที่พระสงฆ์ได้เข้าอธิษฐานอยู่จาพรรษาในวัด
ใดวั ด หนึ่ ง ตลอดไตรมาส ช่ ว งเข้ าพรรษาระหว่ า งเดื อ น ๑๐ – เดื อ นเกี๋ ย ง (ล้ า นนา) ทุ ก วั น พระ
ชาวไทยวนจะตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อเข้าวัดตักบาตรทาบุญ รักษาศีล ส่วนภาคบ่ายจะฟัง การเทศนาธรรม
แบบล้านนาและเจริญสมาธิภาวนา ถ้าเป็นวันพระขึ้น ๑๕ ค่า ทั้งข้างขึ้น-ข้างแรม พระสงฆ์ชาวไทยวน
จะเข้าอุโบสถเพื่อฟังสวดปาฏิโมกข์ ในอดีตชาวไทยวนจะถอดรองเท้าก่อนเข้าวัดทุกครั้ง แต่ปัจจุบันได้
ผ่อนปรนให้สามารถสวมรองเท้าเข้าเขตวัดได้ (สนทนากลุ่มสตรีแม่บ้าน, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
๔.๒) ประเพณีทานา เป็นช่วงที่ชาวไทยวนเริ่มทานา ในวันแรกของการทานาจะประกอบ
พิธีแฮกนา (แรกนา) โดยใช้ควายไถนาเป็นครั้งแรกเล็กน้อยเพื่อเอาฤกษ์ให้เป็นสิริมงคล วันถัดมาจึง
ไถนาจนแล้วเสร็จ แต่ปัจจุบันบางแห่งใช้รถไถนาแทนการใช้แรงงานควาย หลังจากนั้นจึงเริ่มปลูกข้าว

๘๘

ตามที่เตรียมไว้เป็นวันแรกที่มีฤกษ์ดี โดยมีค้างใส่ข้าวแฮก (ข้าวแรก) พร้อมกับตาแหลวคาเขียว ๔
ด้าน โยงด้ายสายสิญจน์ทิ้งไว้ที่มุมนาแห่งใดแห่งหนึ่ง ครั้นเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตก็ประกอบพิธี
เก็บเกี่ยวข้าวแรกเล็กน้อยพอเป็นพิธีเรียกว่า พิธีแฮกเกี่ยว (แรกเกี่ยว) แล้วนาใส่ซองข้าวแรกไว้ในค้าง
ที่เตรียมไว้ วันถัดมาก็เก็บเกี่ยวข้าวจนเสร็จ การประกอบพิธีทานาแต่ละขั้นตอนเชื่อว่าจะทาให้ได้ข้าว
ที่มีผลผลิตดีอุดมสมบูรณ์ ข้าวที่ชาวไทยวนนิยมปลูกมีทั้งข้าวจ้าวและข้าวเหนียวแต่ข้าวจ้าวจะนิยม
ปลูกมากกว่า ส่วนหนึ่งเก็บไว้ บริโภคอีกส่วนหนึ่ง นาออกจาหน่าย การทานาในอดีตจะแลกเปลี่ยน
แรงงานกันโดยหมุนเวียนช่วยกันปลูกข้าวในกลุ่มชาวไทยวนจนครบทุกเรือน ถ้าใครมีพื้นที่นาจานวน
มากอาจแบ่ งให้ ช าวพม่ าเช่าที่ น าปลูก ข้าว โดยเก็บ ค่ าเช่ าเป็ น ผลผลิต หรือเงิน แล้ว แต่ จะตกลงกั น
(สัมภาษณ์ นายอูโฮ บ้านห้วยส้าน, ๖ มกราคม ๒๕๖๑)
๔.๓) ประเพณีสู่ขวัญควาย หลังจากได้พึ่งพาแรงงานจากควายในการไถนาแล้วชาวไทยวน
จะประกอบพิธีสู่ขวัญควายเพื่อเป็นการขอขมาและตอบแทนบุญคุณ นอกจากนั้นยังมีคติว่าคนรุ่นก่อน
ฝากข้าวฝากน้าไว้กับวัวควาย การประกอบพิธีสู่ขวัญ ควาย เจ้าของควายจัดเตรียมน้าขมิ้นส้มป่อย
ด้ายสายสิญจน์ กรวยดอกไม้ และเตรียมอาหารเลี้ยงควาย เช่น น้าเปล่า หญ้า เป็นต้น ก่อนทาพิธีสู่
ขวั ญ จะน าควายไปอาบน้ าให้ สะอาดแล้ วน ากรวยดอกไม้ มั ด ติ ด กั บ เขาควายทั้ ง สองข้ าง น าด้า ย
สายสิญจน์ผูกต้นขาทั้งสองข้าง จากนั้นนาน้าขมิ้นส้มป่อยปะพรมที่ร่างควายบอกกล่าวด้วยโวหารเพื่อ
ขอขมาพร้อมกับนาหญ้าและน้าเปล่ามาป้อนให้ควายกิน ปัจจุบันพิธีสู่ขวัญควายในชุมชนไทยวนเริ่ม
สูญไป เพราะชาวไทยวนส่วนใหญ่นิยมใช้รถไถนาแทนการใช้ควาย (สัมภาษณ์ นายราพัน ปัญญากาศ
บ้านห้วยส้าน, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐) แม้จะมีการใช้รถไถนาแทน แต่ชาวไทยวนยังมีความเชื่อว่าควาย
เป็นสัตว์ที่มีบุญคุณ ความเชื่อดังกล่าวสอดคล้องกับคติความเชื่อและข้อปฏิบัติของชาวไทยวนหลังจาก
การสักยาแดงส่วยหยิ่นจ่อว่า ห้ามรับประทานเนื้อวัวเนื้อควาย นายจู ครูสักสายยาแดง บ้านห้วยส้าน
(สัมภาษณ์ , ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐) อธิบายว่า วัวควายเป็นสั ตว์ที่ มีบุญ คุณ หลังจากท าไร่ท านาแล้ ว
ชาวไทยวนจะทาพิธีสู่ขวัญควายเพื่อเป็นการตอบแทนวัวควายที่ ช่วยทาไร่ไถนา ถ้ารับประทานเนื้อ
วัวควาย ถือว่าอกตัญ ญู ต่อ สัตว์ที่มี บุญ คุ ณ ดัง นั้น เมื่อ ชาวไทยวนสัก ยาแดงแล้วจะถื อข้อปฏิบั ติไ ม่
รับประทานเนื้อวัวควายอย่างเคร่งครัด
๕. ประเพณีเดือน ๑๑ (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม)
ประเพณี น อนวั ด ผู้ สู ง อายุ ทั้ ง ชาย-หญิ ง ชาวไทยวนนิ ย มนอนวั ด ทุ ก วั น พระในช่ ว ง
เข้าพรรษาเพื่อรักษาอุโบสถศีล ฟังเทศนา สวดมนต์ และเจริญ สมาธิภาวนาตลอดทั้งวัน โดยเชื่อว่า
เป็นการสั่งสมบุญบารมีให้กับตนเอง ส่วนลูกหลานจะคอยปฏิบัติต่อผู้สูงอายุด้วยการหาบเครื่องนอน
ไปส่งที่วัด เช่น ผ้าปู นอน ผ้าห่ ม หมอน เสื่อ มุ้ง เป็ นต้น ปัจจุบั นประเพณี นอนวัด ได้ เลือ นหายไป

๘๙

ประมาณ ๓-๔ ปี เนื่องจากผู้ สูงอายุต้องอยู่ดู แลเรือน เพราะลูกหลานออกไปขายแรงงานต่างถิ่ น
(สัมภาษณ์ นายราพัน ปัญญากาศ, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐)
๖. ประเพณีเดือน ๑๒ (ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน) ประกอบด้วย
๖.๑) ประเพณีใส่เข้าพระเจ้าหลวง ๑๒ เป็ง คือประเพณี ใส่บาตรพระประธานในวิหาร
ในวัน เพ็ญ ขึ้ น ๑๕ ค่า เดือน ๑๒ เรีย กว่า ๑๒ เป็ ง ชาวไทยวนจะตื่น แต่เช้ าประมาณตี ๔ น าวัต ถุ
สิ่งของเครื่องครัวทาน เช่น ถ้วย จาน ช้อน แก้วน้า อาหารคาวหวาน เป็นต้น มาวางรวมกัน อย่างเป็น
ระเบียบ ณ สถานที่ที่คณะกรรมการวัดได้จัดเตรียมไว้ โดยทาเป็นรั้วขัดราชวัตรล้อมรอบด้วยคาเขียว
และโยงด้ายสายสิญ จน์ มาที่พระประธาน เมื่อทุกอย่างพร้อมเพรียงกันแล้ว ก็นิมนต์พระสงฆ์มารับ
ถวายทาน เริ่มจากไหว้พระ รับศีล มัคนายกโอกาสเวนทานถวายข้าวแด่พระเจ้าหลวง (พระประธาน
ในวิหาร) ถวายทาน แล้วรับพรจากพระสงฆ์เป็นเสร็จพิธี
๖.๒) ประเพณีถวายทานสลากภัต เป็นกิจกรรมงานบุญ ของชาวไทยวนที่ร่วมจัดขึ้นทุกปี
ถือเป็นประเพณีถวายสลากภัตประจาชุมชนไทยวนที่ยิ่ง ใหญ่ มีการนิมนต์พระสงฆ์ไทยวนทุกวัดใน
เมืองเมียวดีมารับถวายทานสลากภัต โดยคณะศรัทธาแต่ละวัดจัดทาสลากภั ตของตนส่วนหนึ่งเป็น
ชะลอมไม้ไผ่สานที่เรียกว่า ก๋วยสลาก หรือ ซองสลาก อีกส่วนหนึ่งจัดทาต้นสลากภัตรูปทรงปราสาท
จาลองหรือต้นกัลปพฤกษ์ ที่ถือเป็นสลากภัต ส่วนรวมในนามของคณะศรัทธาประจาวัด โดยใส่วัตถุ
ไทยทาน ประกอบด้วย อาหารคาวหวาน ผลไม้ สบู่ ยาสระผม แปรงฟัน ยาสีฟัน ขนม หมาก บุหรี่
เป็นต้น เมื่อถึงวันถวายทานสลากภัตชาวไทยวนแต่ละวัดรวมตัวกันเดินแห่ขบวนสลากภัตของแต่ละวัด
ไปสู่สถานที่จัดงาน ณ โรงเรียนบ้านห้วยส้าน เมื่อไปถึงแล้วคณะศรัทธาแต่ละวัดจะนาเส้นสลากภัตคือ
บัญ ชีที่จดรายการทาบุญ สลากภัตไปรวมกัน คณะกรรมการทาการคละเส้นสลากภัต ให้ปนกัน แล้ว
แบ่งเฉลี่ยเส้นสลากภัตเพื่อถวายพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เมื่อพร้อมเพรี ยงกันแล้วมัคนายก
กล่าวคาโอกาสเวนทานถวายสลากภัต พระสงฆ์อุปโลกน์สลากภัต ตัวแทนคณะศรัทธาน้อมถวายเส้น
สลากภัตแก่ พระภิกษุสามเณร จากนั้ นคณะศรัท ธาถือ ก๋วยสลากออกเดิน หาเส้นสลากของตนจาก
พระภิกษุสามเณร เมื่อเจอเส้นสลากอยู่ที่พระภิกษุสามเณรรูปใดก็จะนาก๋วยสลากนั้นไปถวายและรับ
พรเป็นเสร็จพิธี

๙๐

ประมวลภาพประเพณีทานสลากภัตชุมชนไทยวน บ้านห้วยส้าน
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๗ ขบวนแห่สลากภัตปราสาทจาลอง

ภาพที่ ๘ ขบวนแห่ก๋วยสลากภัตแบบชะลอมไม้ไผ่

ภาพที่ ๙ เส้นสลากภัตที่นามารวมกัน
ก่อนจัดถวายพระสงฆ์

ภาพที่ ๑๐ ชาวไทยวนเตรียมถวายสลากภัต

ภาพที่ ๑๑ ชาวไทยวนตามหาเส้นสลากภัตของตน ภาพที่ ๑๒ พระสงฆ์ให้พรเจ้าภาพสลากโชค
จากพระสงฆ์พร้อมกับรับพร

๙๑

๗. ประเพณีเดือนเกี๋ยง (ระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม) ประกอบด้วย
๗.๑) ประเพณี อ อกพรรษา ตรงกั บ วั น เพ็ ญ ขึ้ น ๑๕ ค่ า เดื อ นเกี๋ ย ง เรี ยกอี ก อย่ างว่ า
เกี๋ยงเป็ง เป็นวันมหาปวารณาออกพรรษา ชาวไทยวนจะเข้าวัด แต่เช้าตรู่ ถวายทานขันข้าวอุทิศให้
บรรพชนผู้ล่วงลับ เสร็จแล้วขึ้นวิหารร่วมทาบุญตักบาตร ส่วนภาคบ่ายจะฟังธรรมอานิสงส์ออกพรรษา
ในขณะที่พระสงฆ์จะลงอุโบสถครั้งสุดท้ายของพรรษานี้แล้วอธิษฐานมหาปวารณาออกพรรษาร่วมกัน
๗.๒) ประเพณีถวายผ้ากฐิน หลังวันออกพรรษาแล้วภายใน ๑ เดือน ชาวไทยวนจะจัดให้มี
งานบุญทอดกฐินเวียนกันไปแต่ละวัดในชุมชนไทยวน โดยไม่ให้ตรงกัน เพราะชาวไทยวนจะไปร่วมงาน
บุญทอดกฐินด้วยกันอีกทั้งยังนิมนต์พระสงฆ์แต่ละวัดในชุมชนไทยวนมาเป็นสงฆ์ในพิธีทอดกฐินด้วย
๘. ประเพณีเดือนยี่-เดือน ๓ (ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม) ประกอบด้วย
๘.๑) ประเพณีตั้งธรรมหลวง (เทศนาธรรมมหาชาติ) เป็นเทศนาธรรมเวสสันดรชาดก ๑๓
กัณฑ์ โดยมีการจาลองสถานที่ วัดให้เป็นป่าหิมพานต์ มีการขัดรั้วราชวัตร และจัดเตรียมเครื่องบูชา
เพื่อบูชาคาถาพัน ส่วนการเทศนาธรรมมีการแบ่งปันคัมภีร์ธรรมมหาชาติกัณฑ์ต่างๆ ให้แก่พระภิกษุ สามเณรในวัด เรียกว่า ตกธัมม์ นอกจากนั้นยังนิมนต์พระสงฆ์ต่างวัดมาเทศนาบางกัณฑ์ ดังเช่นครูบา
บุญ โซ่น สุมโน วัดป่าเลไลย์ ชานาญการเทศนากัณ ฑ์มัท รี มัก ถูกนิมนต์ให้ไ ปเทศนาธรรมมหาชาติ
กัณฑ์มัทรีอยู่เสมอทั้งในชุมชนไทยวนและชุมชนคนล้านนาในฝั่งอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก (สัมภาษณ์
ครูบาบุญโซ่น สุมโณ, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐)
การเทศนาธรรมมหาชาติจะนิยมเริ่มเทศนาตั้งแต่เช้ามืดเป็นต้นไปให้เสร็จภายในวันเดียว
แต่ละกัณฑ์จะมีเจ้าภาพถวายทานและจุดธูปเทียนเท่ากับจานวนคาถาแต่ละกัณฑ์ ก่อนการเทศนาแต่
ละกัณฑ์มัคนายกจะอาราธนาธรรมเป็นระบาหรือท่วงทานองประจาถิ่น ส่วนพระสงฆ์ผู้เทศนาบางรูป
จะนิยมเทศนาใส่กาพย์เค้า กาพย์กลาง และกาพย์ปลายซึ่งเป็นบทขับขานที่มีเนื้อหากล่าวถึงเรื่องราว
เกี่ยวกับกัณฑ์เทศนานั้นๆ เมื่อเทศนาจบกัณฑ์สุดท้ายคือนครกัณฑ์จะมีการจาลองเหตุการณ์ในเนื้อหา
เวสสันดรชาดก คือการโปรยข้าวตอกข้าวสารแทนฝนห่าแก้วให้แก่ศรัทธาผู้มาร่วมฟังเทศนามหาชาติ
๘.๒) ประเพณีจุดผางประทีส (จุดประทีป) และการเทศนาธรรมอานิสงส์จุดผางประทีส
เป็นความเชื่อเกี่ยวกับตานานพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ ที่มีความสัมพันธ์แบบพี่น้อง มีแม่เป็นกาเผือก
สถิตอยู่พรหมโลก เมื่อถึงวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่า เดือนยี่ ชาวไทยวนจะจุดผางประทีสที่มีฝ้ายฝั้น เป็นไส้รูป
รอยเท้ ากาแล้วใช้น้ ามัน มะพร้าวเป็นเชื้อเพลิง จุดถวายเป็ นพุท ธบู ชาตามความเชื่อ เรื่องอานิสงส์ ที่
ปรากฏในการเทศนาธรรมของพระสงฆ์

๙๒

๙. ประเพณีเดือน ๔ (ระหว่างเดือนธันวาคม-มกราคม) ประกอบด้วย
๙.๑) ประเพณี ท านหลั ว หิ ง ไฟพระเจ้ า คื อ การจุ ด กองฟื น เพื่ อ ถวายความอบอุ่ น แก่
พระพุทธรูป นิยมจัด ขึ้น ในตอนเช้าตรู่ของวัน เพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ า เดือ น ๔ (ล้านนา) เรียกอีกอย่างว่า
เดือน ๔ เป็ง ก่อนถึงวันทานหลัวหิงไฟพระเจ้า ชาวไทยวนจะหาไม้ก่ อรวมกันที่บริเวณลานวัดหน้า
วิหารเพื่อเตรียมจุดถวายในตอนเช้า ก่อนทาพิธีจุดไฟชาวไทยวนร่วมกันฟังธรรมเทศนาเรื่องอานิสงส์
ทานหลัวหิงไฟพระเจ้า เสร็จแล้วมัคนายกนากล่าวคาถวายหลัว (ฟืน) และจุดไฟกองฟืนที่เตรียมไว้
ถวายเป็นพุทธบูชาเป็นอันเสร็จพิธี

ภาพที่ ๑๓ ประเพณีทานหลัวหิงไฟพระเจ้า วัดป่าเลไลย์ บ้านห้วยส้าน
ที่มา : ผู้วิจัย
๙.๒) ประเพณีทานข้าวใหม่ ชาวไทยวนมีคติความเชื่อว่าหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวขึ้น ใส่ยุ้ง
ฉางแล้ว ก่อนนามาบริโภคต้องแบ่งข้าวส่วนหนึ่งนาไปถวายแด่พระพุทธรูป และพระภิกษุสงฆ์ก่อน
จึงเกิดประเพณีทานข้าวใหม่ มีทั้งการถวายข้าวสาร ข้าวเปลือก บางคนแปรรูปข้าวทาเป็นข้าวหลาม
หรือข้าวจี่ ไปทาบุญ ถวายพระพุ ทธรูป ในวิห ารและทาบุญ ทานขันข้าวอุทิ ศให้ บรรพชนผู้ล่วงลับ ใน
ตอนเช้าตรู่ของวันพระ ขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๔ โดยก่อนจะถึงวันถวายทานข้าวใหม่ ๑ วัน ชาวไทยวนจะ
รวมตั วกั น ในกลุ่ม เครื อญาติ ห รือ เพื่ อ นบ้ านเพื่ อ ร่ว มกั น ท าข้ าวหลามก่อ นน ามาถวายทานที่ วัด ใน
วันรุ่งขึ้น เรียกว่า วันดา ทาให้ชุมชนมีบรรยากาศความครึกครื้นในช่วงงานบุญประเพณีทานข้าวใหม่

๙๓

ภาพที่ ๑๔ ประเพณีทานข้าวใหม่ของชาวไทยวน มีทั้งข้าวเปลือก ข้าวสาร และข้าวหลาม
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๑๕ ชาวไทยวนทานข้าวใหม่อุทิศไปหาบรรพชนผู้ล่วงลับ
ที่มา : ผู้วิจัย

๙๔

๑๐. ประเพณีเดือน ๕ (ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์) ประกอบด้วย
๑๐.๑) ประเพณี ป อยหลวง เป็ น ประเพณี ท าบุ ญ ถวายเสนาสนวัต ถุ ห รื อถาวรวัต ถุ ใน
พระพุทธศาสนา เป็นงานบุญประเพณีที่ยิ่งใหญ่ระดับชุมชนของชาวไทยวน มีการเชิญชวนคณะศรัทธา
ต่างวัดเข้าร่วมทาบุญอย่างพร้อมเพรียงกัน ก่อนการจัดงานทาบุญปอยหลวง พระสงฆ์และผู้นาชุมชน
พร้อมทั้งคณะศรัทธาจะประชุมปรึกษาหารือกันถึงการเตรียมจัดงานปอยหลวง โดยชุมชนไทยวนได้
จัดเตรียมต้นครัวทาน สร้างปราสาทจาลองประดับด้วยวัตถุไทยทานนานาชนิด แล้วตั้งขบวนแห่ครัว
ทานปราสาทจาลองไปรอบๆ ชุมชนไทยวน เมืองเมียวดี เพื่อป่า วประกาศเชิญชวนให้ชาวไทยวนตาม
ชุมชนต่างๆ ตลอดจนถึงชาวพม่าและชาวกะเหรี่ยงมาร่วมทาบุญด้วย นายอิน แสนใจ บ้านห้วยส้าน
(สัมภาษณ์ , ๓ มีนาคม ๒๕๖๐) กล่าวว่า การแห่ปราสาทครัวทานเป็นการบอกสัญ ญาณการทาบุญ
ถวายทานครั้ งใหญ่ ที่ มี ม าอย่ างยาวนาน ในอดี ต การแห่ ป ราสาทครั ว ทานที่ มี ข นาดใหญ่ จ ะท าได้
เฉพาะงานบุ ญ ประเพณี ส าคั ญ เช่ น งานท าบุ ญ ปอยหลวง งานถวายทาน สลากภั ต เป็ น ต้ น
งานปอยหลวงจะมีหัววัดที่เป็นวัดไทยวนมาร่วมทาบุญอย่างพร้อมเพรียงกัน
นายสุ ข บ้ านห้ ว ยส้ าน (สั ม ภาษณ์ , ๓ มี น าคม ๒๕๖๐) ได้ เล่ า ถึ ง งานปอยหลวงของ
ชาวไทยวนในอดี ตว่า วัด ไทยวนแต่ล ะหัววั ดจะแห่ค รัวทานปราสาทมาร่วมทาบุ ญ ปอยหลวงด้ว ย
นอกจากนั้นยังนาการแสดงพื้นบ้านล้านนา เช่น กลองหลวง ฟ้อนเจิง ฟ้อนดาบ เป็นต้น มาร่วมแสดง
สร้างความครึกครื้น ในงานบุญด้วย ปัจจุบันการจัดประเพณีปอยหลวงของชุมชนไทยวน เมืองเมียวดี
ได้ผสมพิธีกรรมบางอย่างให้เป็นงานเดียวกัน เช่น พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูป พิธี กวนข้าวมธุปายาส
พิธีทานส้ายทานแทน (การถวายทานใช้หนี้สงฆ์) เป็นต้น
๑๐.๒) ประเพณีขึ้นธาตุ เป็นประเพณีถวายสักการะพระธาตุ (เจดีย์) บางแห่งอาจเรียกว่า
สรงน้าพระธาตุ เพราะใช้น้าอบน้าหอมหรือน้าส้มป่อยรดพระธาตุ เป็นงานบุญประเพณีประจาปีของ
วัดในชุม ชนไทยวนที่มี พระธาตุ (เจดีย์) ประดิษ ฐานอยู่เท่ านั้น ครูบ าจัน ทร์ กลฺยาโณ (สั มภาษณ์ ,
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐) กล่าวว่าประเพณีขึ้นธาตุนิยมจัดในเดือน ๕ เพ็ง (วันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่า เดืน ๕)
พิธีกรรมสาคัญคือการนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์และสวดเบิก วัดที่จัดประเพณีขึ้นธาตุ เช่น
วัดศรีบุญเรือง วัดแม่แปบ วัดหนองห้า เป็นต้น
๑๑. ประเพณีเดือน ๖ (ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม) ประกอบด้วย
ประเพณี บ วชพระเป็ ก ข์ตุ๊ (บรรพชา-อุป สมบท) เป็ น ประเพณี ท างพระพุ ท ธศาสนาที่
ชาวไทยวนได้ จั ด ขึ้ น ทุ ก ปี เพื่ อ ให้ เยาวชนและผู้ส นใจในชุ ม ชนที่ มี ค วามเลื่ อ มใสได้ บ วชสื บ ต่ อ อายุ
พระพุ ท ธศาสนา และศึ ก ษาค าสอนพระพุ ท ธศาสนาเพื่ อ อบรมขั ด เกลาจิ ต ใจให้ เรี ย บร้อ ยดี ง าม
นอกจากนั้นบางวัดยังจัดให้มีการสอนอักษรธรรมล้านนาตลอดจนถึงประเพณีพิธีกรรมแก่ผู้ที่บวชด้วย

๙๕

ประเพณีบวชพระเป็กข์ตุ๊ ประกอบด้วยพิธีกรรมหลายขั้นตอนตั้งแต่พิธีแห่ลูกแก้ว (ขบวน
แห่ผู้ที่จะบรรพชา) พิธีเรียกขวัญนาค และพิธีบรรพชาอุปสมบท แต่ละพิธีมีรายละเอียดดังนี้
๑. พิธีแห่ลูกแก้ว เป็น พิธีแห่ผู้ที่จะบวชไปตามชุมชน โดยมีการแต่งกายแบบทรงเครื่อง
คล้ายกับการแต่งกายในประเพณีปอยส่างลองของชาวไทใหญ่ แต่ชาวไทยวนเรียกว่า ลูกแก้ว การแห่
ลูกแก้วในชุมชนไทยวนนิยมให้ลูกแก้วนั่งบนไหล่หรือขี่คอของผู้เป็นพ่อหรือญาติผู้ชาย โดยมีคนคอย
กางร่มให้ลูกแก้วตลอดเวลา ส่วนเส้นทางและระยะเวลาในการแห่ลูกแก้วนั้นขึ้นอยู่กับการจัดการของ
เจ้าภาพและผู้นาชุมชน รูปแบบขบวนแห่ลูกแก้วประกอบด้วยเครือญาติที่มีผู้สูงอายุฝ่ายลูกแก้วอุ้มผ้า
ไตรนาหน้า ตามด้วยขบวนคณะแห่ลูกแก้วไปยัง สถานที่ที่กาหนดไว้เพื่อประกอบพิธีขอขมาบุคคล
สาคัญภายในชุมชน เริ่มจากพิธีขอขมาพระอุปัชฌาย์รวมไปถึงเจ้าอาวาสแต่ละวัด มัคนายก (อาจารย์
วัด) กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และญาติผู้ใหญ่ เมื่อเสร็จพิธีแห่ลูกแก้วแล้ว พระสงฆ์และญาติพี่น้องร่วมกัน
ปลงผมให้ลูกแก้วโดยใช้ใบตองวางบนผ้าขาวสาหรับรองรับเส้นผมที่ปลง จากนั้นจึง อาบน้าและครอง
ผ้าขาวเป็นนาคเพื่อเตรียมเข้าสู่พิธีเรียกขวัญนาคต่อไป
การแห่ลูกแก้วของชาวไทยวน นอกจากเป็นการประกาศให้ชาวไทยวนและชาติพันธุ์อื่น
ได้รับรู้ถึงการจัดงานบุญ ประเพณีบวชพระเป็กข์ตุ๊ ที่จัดขึ้นแล้ว ยังเป็นการตอกย้าถึงอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมล้านนาของชาวไทยวนที่มีความแตกต่างจากชาติพันธุ์อื่นให้ชัดเจนมากขึ้น
๒. พิธีเรียกขวัญนาค ความเชื่อเรื่องขวัญเป็นสิ่งที่ชาวไทยวนให้ความสาคัญมากเพราะเป็น
ความเชื่อดั้งเดิม การเปลี่ยนแปลงสถานภาพเก่าไปสู่สถานภาพใหม่ดังเช่นพิธีบวชพระเป็กข์ตุ๊ พิธีเรียก
ขวัญจึงเป็นพิธีหนึ่งที่นิยมจัดในการเปลี่ยนผ่านสภาวะเช่นนี้ เชื่อว่าจะนาความเป็นสิริมงคลมาสู่ผู้ที่
กาลังบวชอีกทั้งยังเป็นการบอกกล่าวให้ชุมชนรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงสถานภาพอย่างเป็นพิธีการ
พิธีเรียกขวัญนาคของชาวไทยวนมีเครื่องประกอบพิธีหลายอย่าง ได้แก่ ขันตั้ง (ขันบูชาครู)
บายศรีเรียกขวัญ บายศรีผูกข้อมือ ผ้าโพกศีรษะนาค พานแว่นฟ้า อู่ (เปล) กระด้ง เป็นต้น ผู้ประกอบ
พิธีเรียกขวัญส่วนใหญ่จะเป็นพระสงฆ์และมัคนายกภายในชุมชน ใช้เวลาในการประกอบพิธีเรียกขวัญ
ประมาณ ๒-๓ ชั่วโมง บทเรียกขวัญมีอยู่ ๓ บท แต่ละบทนั้นประกอบไปด้วยคาสอนเกี่ยวกับพระคุณ
ของมารดา
ลาดับพิธีเรียกขวัญมีขั้นตอนดังนี้
๑) ไหว้พระ สมาทานศีล
๒) นาผ้ามาคลุมศีรษะนาค
๓) ตั วแทนนาคประเคนขั นตั้ งพิ ธีเรียกขวัญ แก่อ าจารย์เรียกขวัญ นาคทั้ง หมดนั่ง ล้อ ม
บายศรีเรียกขวัญ
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๔) ขณะทาพิธีเรียกขวัญ บทที่ ๒ ตอนแม่ร้องกล่อมเด็ก ผู้เป็นแม่ จะแกว่งอู่ที่เตรียมไว้
พร้อมกับป้อนข้าวป้อนน้าให้แก่นาค
๕) เมื่อจบบทที่ ๒ ตัวแทนนาค เปิดบายศรีเรียกขวัญเพื่อรับขวัญนาค นาผ้าคลุมบายศรี
ออกแล้วมาคลุมใบตองที่ห่อบายศรีพร้อมกับไม้ค้าบายศรีมาห่อรวมกันให้นาคอุ้ม
๖) เมื่อเรียกขวัญจบบทที่ ๓ ทาพิธีเวียนแว่นเวียนหวี โดยให้พ่อแม่ ผู้สูงอายุ และญาตินั่ง
ล้อมวงนาคและขันบายศรีเป็นวงกลม จุดเทียนแว่นฟ้าแล้วเวียนไปทางด้านซ้ายมือ คนแรกจะถือ แว่น
ฟ้าวนรอบหน้าตนเอง ๓ รอบ แล้วส่งให้คนถัดไปทาอย่างเดียวกันจนครบรอบวงใหญ่จานวน ๓ รอบ
๗) พระสงฆ์ พ่อแม่ ญาติ และผู้สูงอายุ ทาพิธีผูกข้อมือรับขวัญนาคเป็นอันเสร็จพิธี
๓. พิธีบวชพระเป็กข์ตุ๊ (พิธีบรรพชาอุปสมบท) ชาวไทยวนนิยมประกอบพิธีบวชสามเณร
และอุปสมบทพระภิกษุในช่วงเวลาเช้ามืดหรือใกล้ อรุณ ประมาณ ๐๔.๐๐-๐๖.๐๐ น. บทสวดหรือ
คาขอบรรพชา บางชุมชนนิยมใช้ตามแบบไทยภาคกลาง คือบวชแบบเอสาหัง (ขึ้นต้นคาขอบรรพชา
ว่า เอสาหังฯ) แต่บางชุมชนยึดตามจารีตล้านนาคือบวชแบบอุกาสะ (ขึ้นต้นคาขอบรรพชาว่า อุกาสะ
ฯ) ด้ า นเครื่ อ งประกอบพิ ธี บ รรพชาอุ ป สมบทยั ง ยึ ด ถื อ ตามประเพณี เดิ ม ที่ ไ ด้ ท าสื บ ต่ อ กั น มา
ประกอบด้วย เตียงนอน หมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นพลู ต้นดอก ต้นเทียน หมากแซง ผ้าอุ้ม มะพร้าว ๗
ชุด เครื่องอัฐบริขาร ได้แก่ ผ้าไตร บาตร หมอน ผ้าห่ม มุ้ง รองเท้า ปิ่นโต และกระติกน้า ชาวไทยวน
ให้ความสาคัญกับความประณีตสวยงามของเครื่องประกอบพิธีกรรมมาก โดยร่วมกัน ตกแต่งสิ่งของ
ต่างๆ ให้สวยงามด้วยวัสดุในท้องถิ่น เช่น เตียงบวชพระตกแต่งด้วยกระดาษหลากสี ประดับด้วย
ทุงตามมุมของเตียง เป็นต้น พิธีบวชแต่ละครั้ง มีการจารและเขียนจาเทิก (บันทึก ประวัติการบรรพชา
อุปสมบทแบบย่อ) ลงใบลานหรือกระดาษให้แก่ผู้บวชแล้วประกาศในท่ามกลางสงฆ์และชาวไทยวนให้
ได้รับรู้ถึงการเปลี่ยนเเปลงสถานภาพจากฆราวาสสู่เพศบรรพชิตที่เสร็จสมบูรณ์
ประเพณี ๑๒ เดือนของชุมชนไทยวน เมืองเมียวดี จะเห็นได้ว่าวิถีชีวิตของชาวไทยวนมี
จารีตปฏิบั ติตามประเพณี ในรอบปี อย่างเป็นแบบแผน แสดงให้เห็ นถึงอั ตลักษณ์ ของชาวไทยวนที่
ยึดโยงอยู่กับพระพุทธศาสนา คติท้องถิ่น และคติแบบพราหมณ์ จนมีประเพณีที่โดดเด่นและแตกต่าง
จากประเพณีปฏิบัติของชาติพันธุ์อื่น
๒.พิธีกรรม
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยวนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเสียชีวิต ย่อมประสบกับสิ่งต่างๆ
มากมายมีทั้งสุข ทั้งทุกข์ ทั้งสมหวัง ทั้งผิดหวัง ชาวไทยวนจึงมีพิธีกรรมต่างๆ เพื่อเปลี่ยนผ่านสภาวะ
โดยการสร้างขวัญกาลังใจในการดาเนินชีวิตที่มีความเชื่อทางพระพุทธศาสนา ความเชื่อท้องถิ่น และ
ความเชื่อแบบพราหมณ์รองรับ ทาให้เป็นจารีตปฏิบัติเฉพาะกลุ่มของชาวไทยวน พิธีกรรมสาคัญมีดังนี้
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๑. พิธีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย
เมื่อชาวไทยวนสร้างบ้านหลังใหม่ทดแทนหลังเก่าที่ชารุดได้ประกอบพิธีกรรมดังนี้
๑) พิธีตั้งเสาเรือน การตั้งเสาเรือนเป็นสิ่งสาคัญที่ชาวไทยวนได้ยึดถือปฏิบัติมา โดยเฉพาะ
ช่างสร้างเรือนตลอดจนถึงผู้สูงอายุในชุมชนต้องมีความรู้เกี่ยวกับการสร้างเรือนให้ถูกต้องตามจารีต
ประเพณีชาวไทยวน เรือนส่วนใหญ่ในชุมชนไทยวนจะเป็นเรือนไม้ การสร้างเรือนต้องทาให้ถูกโฉลก
จึงจะเป็นสิริมงคลและมั่นคง ถ้าสร้างไม่ถูกโฉลกจะทาให้ไม่เจริญรุ่งเรืองและมีความทุกข์กายทุกข์ใจ
(สัมภาษณ์นายแฮม แดงเถิน, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐) ความเชื่อเกี่ยวกับการสร้างเรือนโดยเฉพาะการ
ตั้งเสามงคลจึงเป็นสิ่งสาคัญและมีอิทธิพลต่อการสร้างที่อยู่อาศัยให้มั่นคง
การตั้งเสาเรือนมีพิธีโอกาสบอกกล่าวเจ้าที่ตามความเชื่อว่า แต่ละพื้นที่จะมีผีหรือเทวดา
อาศัยอยู่ การบอกกล่าวจึงเป็นการขออนุญ าตต่อผีหรือเทวดาในการสร้างที่อยู่อาศัย โดยอาจารย์
พิ ธีก รรมจะประกอบพิ ธีขึ้ นท้ า วทั้ ง ๔ (ท้ าวจตุ โลกบาล) พิ ธีขึ้ น ขัน ตั้ ง ซึ่ ง ประกอบด้วยเครื่อ งบู ช า
หมาก ๘ พลู ๘ เงิน ๓๒ บาท และเครื่องบูชาอื่นๆ ส่วนเครื่องประกอบพิธียกเสาเอก ได้แก่ มะพร้าว
๑ ทะลาย หมากโก่ง-พลูโก่ง (พลูห่อหมาก ๑ เครือ) เมีย่ ง บุหรี่ อ้อย หน่อกล้วย เป็นต้น
เสาเรื อ นแต่ ล ะต้ น จะมี น ามมงคลประจ าเสาและมี ก ารก าหนดทิ ศ ในการตั้ ง เสาเรือ น
โดยเริ่มจากเสาต้นที่ ๑ ชื่อว่าแท่นสัพพัญญู ตั้งไว้ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ต้นที่ ๒ ชื่อว่าจุมปูหมายทวีป
ตั้งไว้ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ต้น ที่ ๓ ชื่อว่าไม้หนี บตาผี ตั้งไว้ทิศ ตะวันออกเฉียงเหนื อ ต้นที่ ๔ ชื่อว่า
เศรษฐีเป็นเพื่อน ตั้งไว้ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ต้นที่ ๕ ชื่อว่าไม้ยังเถื่อนมาเป็นเสามงคล ตั้งไว้ตรงกลาง
เป็นเสาเอก นอกจากนี้การตั้ งเสาไม้ที่เป็นไม้สองนางจะตั้ง เสาให้คู่กัน ส่วนไม้ลาต้นเดียวกัน ถ้าตัด
แบ่งเป็น ๒ ท่อน หากตั้งเสาต้องตั้งคู่กัน โดยเอาไม้ท่อนที่เป็นโคนต้น ตั้งเป็นเสาไว้ทางทิศตะวันออก
ส่วนไม้ท่อนปลายตั้งเป็นเสาไว้ทางทิศตะวันตก
แม้ว่าพิธีตั้งเสาเรือนจะมีความซับซ้อน แต่ก็แสดงถึงภูมิปัญญาของชาวไทยวนในการสร้าง
เรือนที่ผสมผสานระหว่างคติความเชื่อกับองค์ความรู้ในการวางโครงสร้างของเรือนให้มั่นคง จึงทาให้
เกิดความมั่นคงทางจิตใจและเรือนหลังใหม่ที่มั่นคงถาวร
๒) พิธีขึ้น เรือนใหม่ เมื่อสร้างเรือนใหม่เสร็จแล้วพร้อมที่จะเข้าอยู่อาศัย ชาวไทยวนจะ
ประกอบพิธีขึ้นเรือนใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งพิธีทางพระพุทธศาสนา พิธีพราหมณ์ และพิธีตาม
คติท้องถิ่น จานวน ๒ วัน คือวันดาและวันประกอบพิธี
วันดาเป็นวันเตรียมสถานที่และเครื่องประกอบพิธีกรรม เจ้าภาพจะเชิญอาจารย์พิธีกรรม
มาประกอบพิธีขึ้นท้าวทั้ง ๔ (ท้าวจตุโลกบาล) ในตอนบ่าย โดยทาเสาไม้ตั้งตรงต้นเดียวแล้วมีส่วนแผ่น
ไม้ เรี ย บยื่ น ไปทั้ ง ๔ ทิ ศ แต่ ล ะทิ ศ ตั้ ง สะตวง (กระทง) ไว้ รวมทั้ ง ด้ า นบน ๑ อั น ด้ า นล่ าง ๑ อั น
รวมเป็น ๖ อัน โดยสะตวงแต่ละอันใส่เครื่องบูชาอย่างละ ๔ ชิ้น เรียกว่า เครื่อง ๔ ประกอบด้วย ขนม
อาหารคาวหวาน ผลไม้ หมากพลู บุห รี่ เมี่ยง และดอกไม้ธูปเทียน สะตวงบู ชาแต่ละอันปักช่อสีที่

๙๘

แตกต่างกันเพื่อสื่อความหมายดังนี้ สะตวงทิศตะวันออกใช้ช่อสีแดงเพื่อบูชาท้าวธตรัฏฐะ ทิศใต้ใช้ช่อ
สีเหลืองเพื่อบูชาท้าววิรุฬหก ทิศตะวันตกใช้ช่อสีขาวเพื่อบูชาท้าววิรูปักข์ ทิศเหนือใช้ช่อสีดาเพื่อบูชา
ท้าวกุเวร (ท้ าวเวสสุวรรณ) สะตวงชั้น บนใช้ช่อสีเขียวประดับด้ วยฉั ตร ๑ อัน เพื่อบู ชาพระอินทร์
ส่วนสะตวงด้านล่างใช้ช่อสีขาวเพื่อบูชาแม่ธรณี พิธีขึ้นท้าวทั้ง ๔ เป็นการบอกกล่าวและขอพรจาก
เทพศักดิ์สิทธิ์ตามคติพราหมณ์ให้มาปกปักรักษางานบุญขึ้นเรือนใหม่ให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ส่วนตอน
เย็นนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธี สวดถอนเรือนใหม่ เชื่อว่าเป็นการถอดถอนหรือขับไล่สิ่งอัปมงคล
ออกจากเรือนหลังใหม่ ทาให้ผู้อาศัยอยู่เย็นเป็นสุข
วัน ประกอบพิธีขึ้น เรือนใหม่ ชาวไทยวนได้ถือเคล็ดเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยประกอบ
พิธีทักเรือนหลังใหม่ก่อน อาจารย์พิธีกรรมจะขึ้นไปอยู่บนบันไดเรือน จากนั้นเจ้าภาพตั้งขบวนอัญเชิญ
พระพุทธรูปขึ้นเรือนใหม่เป็นอันดับแรก ตามด้วยคนที่มีชื่อเป็นมงคลและแสดงถึงความมั่งคั่ง เช่น
แก้ว คา เงิน ดี เป็นต้น จากนั้นเป็นกลุ่มเจ้าภาพพร้อมแขกผู้มาร่วมงานถือพานดอกไม้ธูปเทียน และ
ถือสิ่งของเครื่องใช้ ใหม่ เช่น หมอน ที่นอน ข้าวเปลือก ข้าวสาร ถ้วย ชาม หม้อ เป็นต้น เมื่อขบวน
มาถึงตรงบันไดเรือน อาจารย์พิธีกรรมกับเจ้าภาพทักกันด้วยถ้อยคาที่เป็นมงคลเพื่อเชิญให้ขึ้นมาอยู่
เรือนใหม่ จากนั้นนาสิ่งของเครื่องใช้ขึ้นไปบนเรือน อาจารย์พิธีกรรมพรมน้าส้มป่อยให้กับเจ้าภาพและ
แขกผู้มาร่วมงานทุกคนที่ เดินขึ้นเรือนหลัง ใหม่ จากนั้นอาจารย์นิ มนต์พระสงฆ์ขึ้นไปบนเรือนเพื่ อ
ประกอบพิธีสวดมังคละเรือนหลังใหม่เป็นลาดับไป
๒. พิธีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
พิธีสืบชาตา เรียกอีกอย่างว่า “พิธีสืบชาตาเข้าบ้วง” เป็นพิธีนิยมของชาวไทยวนที่มักจัด
ขึ้น ในโอกาสต่ างๆ เพื่ อให้อ ายุมั่ นขวัญ ยืน สะเดาะเคราะห์ เสริม ดวงชาตา และเป็น สิริม งคล เช่ น
เมื่อยามเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจ การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางสังคม งานบุญประเพณีภายใน
ชุมชน เป็นต้น เครื่องประกอบพิธี ได้แก่ ซุ้มหรือโขงสืบชาตา ๓ ขาประดับด้วยหน่อกล้วย หน่ออ้อย
หน่อหมาก หน่อมะพร้าว ทุ งค่าคิง (ทุงที่มีขนาดยาวเท่าผู้สืบชาตา) ช่อ ไม้ขัวเงินขัวทอง (ไม้สะพาน
เงินและทอง) กระบอกน้า กระบอกทราย กระบอกข้าวเปลือก กระบอกข้าวสาร สีสายค่าคิง ๑๒ เส้น
(ฝ้ายชุบน้ามันมีความยาวเท่าตัว เจ้าภาพ) ตามลักษณะ ๑๒ ราศี เป็นต้น การโยงด้ายสายสิญจน์เริ่ม
จากพระพุทธรูปและพระสงฆ์ที่สวดมังคละมาสู่โขงชาตาแล้วหย่อนลงมาคล้องคอเจ้าภาพ ลักษณะ
การคล้องด้ายสายสิญจน์ที่คอเจ้าภาพในพิธีสืบชาตาจึงเรียกว่า “สืบชาตาเข้าบ้วง” หลังจากนั้นมีพิธี
เทศนาธรรมอี ก ๑ ผู ก คั ม ภี ร์ที่ นิ ย มเทศนาในพิ ธี สื บ ชาตา ได้ แ ก่ ธรรมปารมี ธรรมสั ง คหะรอม
ธรรมปารมีพันชั้น เป็นต้น
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๓. พิธีเกี่ยวกับการเยียวยาความเจ็บป่วย
ชุมชนไทยวนมี วิธีการเยียวยาอาการเจ็บป่วยหลายวิธี นอกจากการใช้ยาสมุ นไพรและ
การแพทย์ แ ผนปั จ จุบั น แล้ว ยังใช้ คติ ค วามเชื่อ ดั้ ง เดิ ม ในการเยีย วยาเพื่ อเปลี่ย นผ่า นสภาวะความ
เจ็บ ป่วยดังค ากล่าวของนายต้น ศรีวิชัย (สัมภาษณ์ , ๔ มีน าคม ๒๕๖๐) หมอยาสมุน ไพรกล่าวว่า
ถ้าใครเจ็บป่วยแล้วรักษาด้วยการแพทย์สมัยใหม่หรือสมุนไพรพื้นบ้านไม่หายก็จะใช้เวทมนต์คาถาใน
การรักษาแทนเชื่อว่าจะทาให้หายจากโรคภัยได้ พิธีกรรมเยียวยาความเจ็บป่ วยจึงเป็นทางเลือกหนึ่ง
ในการดูแลผู้ป่วย โดยมีความเชื่อว่าความเจ็บป่วยเกิดจากอานาจเหนือธรรมชาติหรือสิ่งเร้นลับ เช่น
ผี ขวัญ วิญ ญาณ เจ้ากรรมนายเวร เป็นต้น หากประกอบพิธีกรรมแล้ว ถ้ายังมีบุญบารมีอยู่ก็จะหาย
จากโรคภัย แต่ถ้าหากสิ้นอายุขัยหรือมีวิบากกรรมมาตัดรอนก็จะเสียชีวิตอย่างสงบในเวลาอันรวดเร็ว
พิธีกรรมที่ชาวไทยวนยังยึดถือเพื่อเยียวยาความเจ็บป่วย ประกอบด้วย
๑) พิธีเทศนาธรรมมหาวิบาก เป็นการเทศนาธรรมให้ผู้ที่มีอาการป่วยหนักเรื้อรังฟังเชื่อว่า
ผู้ป่วยได้สร้างกรรมไว้มาก ผลของกรรมจึงมาตอบสนองหรือมีเจ้ากรรมนายเวรมาเบียดเบียน หากได้
ฟังธรรมมหาวิบากแล้วจะปลดเปลื้องวิบากรรมในอดีต เจ้ากรรมนายเวรให้อโหสิกรรม ทาให้ผู้ป่วย
หายจากโรคภัยหรือเสียชีวิตลงอย่างสงบ
๒) พิ ธี ท านขั ว (ถวายสะพาน) พิ ธี ก รรมที่ จั ด ขึ้ น ส าหรั บ ผู้ ที่ มี อ าการป่ ว ยหนั ก เรื้ อ รั ง
โดยญาติพี่น้องและอาจารย์พิธีกรรมจะทาสะพานไม้พาดร่องแม่น้าพร้อมกับขัดราชวัตร ปักช่อ ทาโขง
สะพานด้วยก้านใบมะพร้าว ก่อเจดีย์ทรายกองใหญ่ ๑ กอง กองเล็กเท่าอายุ ล้อมรอบเจดีย์ทราย
กองใหญ่ พร้อ มกั บ เครื่อ งสั ก การะ เช่ น ดอกไม้ ธู ป เที ย น ขนม ทุ ง ค่า คิ ง ช่ อ เป็ น ต้ น แล้ว นิ ม นต์
พระสงฆ์มาประกอบพิธี ไหว้พระรับศีล อาจารย์พิธีกรรมกล่าวคาโอกาสเวนทานสะพานและเจดีย์
ทราย สูมาครัวทาน (ขอขมาครัวทาน) แล้วประเคนถวายเจดีย์ทราย สะพาน พร้อมจตุปัจจัยไทยทาน
แก่พระสงฆ์ จากนั้นกรวดน้าอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรของผู้ป่วยเพื่อขอให้อโหสิกรรม เชื่อว่า
ถ้าประกอบพิธีนี้แล้วผู้ป่วยจะหายจากโรคภัยหรือเสียชีวิตลงอย่างสงบตามวิบากกรรม

ภาพที่ ๑๖ พิธีทานขัวเพื่อเยียวยาผู้ป่วยของชาวไทยวน บ้านแม่แปบ
ที่มา : ผู้วิจัย
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๓) พิ ธีเรียกขวัญเบี้ย เป็ นพิธีเรียกขวัญ ให้แก่ผู้ป่วยที่ มีอาการเรื้อรัง มานาน รักษาด้วย
ศาสตร์วิชาต่างๆ ไม่หาย เช่น แพทย์แผนปัจจุบัน ยาสมุนไพร ไสยศาสตร์ เป็นต้น ชาวไทยวนเชื่อว่า
อาการป่วยมีสาเหตุมาจากขวัญ เคลื่อนย้ายไม่สถิตอยู่กับตัวผู้ป่วย แต่ไปสถิตอยู่ในที่ใดที่หนึ่งทาให้มี
อาการผิดปกติ เช่น เบื่ออาหาร ซูบผอม อ่อนเพลีย ซึมเศร้า ไม่แข็งแรง จิตใจไม่เบิกบาน เป็ นต้น
จึงประกอบพิธีเรียกขวัญให้กลับคืนมาโดยมีหอยเบี้ยเป็นสื่อกลางเรียกว่า พิธีเรียกขวัญเบี้ย
การประกอบพิธีจะนาหอยเบี้ย ๓๒ อันเท่ากับจานวนขวัญ ของคน ๓๒ ขวัญ ใส่ภาชนะ
แล้วให้ร่างทรงผู้หญิงอุ้มหรือถือไว้ อาจารย์พิธีกรรมกล่าวคาโอกาสเชิญขวัญทีละบท การเรียกขวัญใน
แต่ละบทจะดูกิริยาอาการของร่างทรง ถ้าขวัญกลับมาสู่ร่างกายของผู้ป่วย ร่างทรงจะมีอาการสั่นและ
จะเขย่าเบี้ยที่อยู่ในภาชนะที่อุ้มไว้แล้วเทเบี้ยลงบนศีรษะของตนเอง จากนั้นอาจารย์พิธีกรรมไถ่ถามถึง
สาเหตุที่ขวัญไม่สถิตอยู่ในตัวผู้ป่วย ตลอดถึง สาเหตุที่ทาให้ เจ็บป่วยและวิธีแก้ไข ร่างทรงก็จะบอก
สาเหตุและวิธีแก้ไข เมื่อขวัญกลับมาสู่ร่างกายของคนป่วยแล้วร่างทรงจะเลิกทรง อาจารย์พิธี กรรม
ป้อนข้าว น้า เหล้า หมากเมี่ยง ให้กับขวัญ พร้อมกับกล่าวคาโอกาส จากนั้นจึงผูกข้อมือทั้ง สองข้าง
ให้กับผู้ป่วย (สัมภาษณ์นายเอ็ก บ้านห้วยส้าน, ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐)
๔. พิธีงานศพ
การเสียชีวิตของสมาชิกในชุมชน ชาวไทยวนถือว่าเป็นงานสาคัญที่จะต้องร่วมกันจัดงาน
ให้เรียบร้อยตามจารีตประเพณี ดังนี้
๔.๑ พิธีจัดงานศพ เมื่อมีการเสียชีวิตในชุมชน ชาวไทยวนมีจารีตปฏิบัติดังนี้
๑) ถ้าเป็นศพที่เสียชีวิตนอกหมู่บ้านจะไม่เอาศพกลับเข้าสู่หมู่บ้าน แต่จะประกอบพิธีเผาที่
นอกหมู่บ้ าน เช่น ถ้ าข้ามมารักษาตัวที่ โรงพยาบาลอาเภอแม่สอดในฝั่ ง ประเทศไทยแล้วเสี ยชีวิ ต
ญาติพี่น้องจะให้โรงพยาบาลจัดการเผาหรือตั้ง ศพบาเพ็ญกุศลที่บ้านญาติหรือวัดในฝั่งอาเภอแม่สอด
ถ้าไปทาไร่ทานาใกล้ละแวกหมู่บ้านแล้วเสียชีวิตลงจะจัดการเผาศพในไร่หรือทุ่งนานั้น เชื่อว่าถ้านาศพ
เข้าหมู่บ้านจะทาให้เกิดความเป็นอัปมงคลแก่ครอบครัวและชุมชน
๒) ถ้าเป็นศพที่เสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติ เช่น อุบัติเหตุ ถูกทาร้าย ฟ้าผ่า เป็นต้น เรียกว่า
ตายโหง จัดการศพด้วยวิธีฝังนอกหมู่บ้านทันทีโดยไม่ให้ข้ามคืน
๓) ถ้าเป็นศพที่เสียชีวิตในเรือนก็จัดพิธีบาเพ็ญกุศลศพในเรือนได้ตามปกติ
๔) ถ้ า ผู้ สู งอายุ ป่ วยใกล้ เสี ย ชี วิต ในเรื อ น ญาติ พี่ น้ อ งจะน าข้ า วตอกดอกไม้ ไ ปขอขมา
พระรัตนตรัยที่วัด เรียกว่า ขอสูมาแก้วทัง ๓ เชื่อว่าจะทาให้ผู้ตายได้พ้นจากวิบากกรรมที่เคยล่วงเกิน
พระรัตนตรัย ดวงวิญญาณจะได้ไปสู่สุคติ
๕) เมื่อมีคนเสียชีวิตในเรือน บรรดาญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านจะมาช่วยกันจัดการศพตาม
จารีต เช่น อาบน้าศพ เอาศพใส่โลง หามศพไปประกอบพิธีกรรมในป่าช้า เป็นต้น
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๖) ถ้าสามีหรือภรรยาเสียชีวิต ก่อนนาศพออกจากเรือน อาจารย์พิธีกรรมจะประกอบพิธี
ตัดความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา เรียกว่า ผ่าจ้าน หรือ ตัดสายผัวสายเมีย เชื่อว่าวิญ ญาณของ
ผู้ตายจะไม่มารบกวนหรือมีพันธะต่อผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่
การทาปราสาทและโลงศพ ชาวบ้านไทยวนจะช่วยกันทาปราสาทใส่ศพหลังหนึ่งมีลักษณะ
เป็นเสา ๔ ต้น หลังคาปากกะบาน ประดับด้วยกระดาษลวดลายดอกไม้ เรียกว่า หย่อง หรือ จ่องแค้ว
ส่วนการทาโลงศพจะวัดขนาดของศพก่อนแล้วจึงทาโลงศพด้วยไม้อัดให้ได้ขนาดพอเหมาะ แต่ศพที่
เสียชีวิตนอกเรือนจะใส่ไม้ไผ่สานที่มีช่องห่าง เรียกว่า แตะห่าง
กรณีวันฌาปนกิจศพตรงวันวันพระขึ้น/แรม ๘ ค่า หรือ ขึ้น/แรม ๑๕ ค่า จะแก้เคล็ดด้วย
การเอาศพนอนบนแคร่แล้วจุดธูปนาหน้าศพ แต่ถ้าเสียชีวิตตรงกับวันเดือนแรม ๑๕ ค่า (เดือนดับ) ให้
เผาศพในวันนั้นทันทีเลย นอกจากนั้นยังห้ามเก็บศพไว้ข้ามเดือนข้ามปีด้วย การประกอบพิธีฌาปนกิจ
ศพจะนิมนต์พระสงฆ์มารับถวายสังฆทาน สวดมาติกา และสวดถอนศพก่อนเคลื่อนย้ายออกจากเรือน
เมื่อไปถึงป่าช้าจะประกอบพิธีชักผ้าบังสุกุล (สัมภาษณ์นายสุรินทร์, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐)
การเคลื่อนศพออกจากเรือนจะมีผู้แบกตุงสามหางพร้อมสะพายถุงย่ามใส่ห่อข้าวและถือ
มีดนาหน้าขบวนแห่ศพ ตามด้วยคนตีกังสดาลเพื่อส่งสัญญาณการเคลื่อนศพ พระสงฆ์ส ามเณรถือด้าย
จูงศพนาหน้าตามด้วยเจ้าภาพญาติพี่น้องและผู้ที่มาร่วมงานเดินไปจนถึงป่าช้า ส่วนบริเวณ ๔ มุมของ
ปราสาทใส่ศพมีถุงห่อข้าวห้อยอยู่เรียกว่า ห่อข้าวหัวกาน เป็นห่อข้าวที่เตรียมไว้สาหรับให้ผู้ที่แบกหาม
ปราสาทศพมาป่าช้ารับประทานเนื่องจากมีระยะทางไกลและใช้เวลาการเดินทางนาน
การประกอบพิ ธี ฌ าปนกิ จศพในป่ า ช้า ขณะที่ พ ระสงฆ์ ก าลัง สวดมาติก านั้ น ตั วแทน
เจ้าภาพจุดเทียนจังกอนจานวน ๓ คู่ ซึ่งทาเป็นไม้ไผ่เหลากลมเล็กและมีเทียนมัดติดด้านปลาย วิธีการ
วางไม้จังกอนจะต้องกลับด้านกัน โดยเอาโคนไม้กลับตั้งขึ้นข้างบนแล้วเอาปลายไม้กลับลงดิน เรียกว่า
ไม้ทางเค้าขึ้น ทางปลายลง คือข้างล่างกลับขึ้นข้างบน ข้างบนกลับลงข้างล่าง แล้วพาดกับปราสาทศพ
จากนั้นประกอบพิธีวางและชักผ้าบังสุกุล ล้างหน้าศพด้วยน้ามะพร้าว ประธานพระสงฆ์จุดไฟเผาศพ
และพระสงฆ์สวดหน้าไฟเป็นเสร็จพิธี (สัมภาษณ์นายสุรินทร์, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐)
ส่วนความเชื่อเรื่องชีวิตในโลกหน้าหรือชีวิตหลังความตายเป็นอีกความเชื่อหนึ่งที่ปรากฎ
ในพิธีงานศพ โดยก่อนการเผาศพจะมีการเขียนอักขระคาถาลงในกระดาษใส่ในโลงด้วย โดยสมมติเป็น
หนังสือเดินทางให้ผู้ตายพกติดตัว เพื่อวิญญาณจะได้เดินทางผ่านด่านต่างๆ ไปถึงจุดหมายได้สะดวก
จากพิธีจัดงานศพจะเห็นได้ว่า ขั้นตอนวิธีปฏิบัติมีความซับซ้อน แฝงไปด้วยคติความเชื่อ
ทางพระพุทธศาสนา คติแบบพราหมณ์ และคติความเชื่อท้องถิ่น หลายอย่าง เมื่อจัดพิธีอย่างถูกต้อง
ตามจารีตประเพณีทาให้เจ้าภาพตลอดจนถึงชุมชนเกิดความสบายใจ เชื่อว่าผู้เสียชีวิตจะไปสู่สุคติและ
ไม่กังวลใจว่าจะเกิดสิ่งอัปมงคลหรือสิ่งที่ชาวไทยวนเรียกว่า “ขึด” ต่อเจ้าภาพและชุมชน

๑๐๒

ภาพที่ ๑๗ การจัดพิธีศพในป่าช้า บ้านห้วยส้าน
ที่มา : ผู้วิจัย
๔.๒ พิธีทานเฮือนเย็น คือพิธีทาบุญเรือนของผู้ตายหลังจากฌาปนกิจศพเรียบร้อย ๑ วัน
ช่ ว งเวลาท าพิ ธี คื อ ช่ ว งตอนเย็ น หรื อ หั ว ค่ า เจ้ า ภาพนิ ม นต์ พ ระสงฆ์ ม าประกอบพิ ธี ส วดมั ง คละ
เครื่ อ งประกอบพิ ธี ได้ แ ก่ ขั น บู ช าครู (ขั น ตั้ ง สวด) กั ณ ฑ์ เทศนา (กั ณ ฑ์ ธ รรม) ตาเเหลว (เฉลว)
คาเขียวทราย ๑ ถัง น้าส้มป่อย (น้ามะหัน) และด้ายสายสิญจน์ ก่อนเริ่มประกอบพิธี เจ้าภาพคว่าน้า
ออกจากภาชนะต่างๆ ภายในเรือนให้หมดก่อน เช่น หม้อน้า อ่างอาบน้า ถังเก็บน้า เป็นต้น จากนั้น
พระสงฆ์สวดมังคละจนถึงบทมงคลสูตร อาจารย์พิธีกรรมจุดเทียนในถังทราย ๑ เล่ม เมื่อสวดมังคละ
จบแล้วจึงถวายไทยทานแด่พระสงฆ์และรับพรเป็นเสร็จพิธี หลังจากนั้นเจ้าภาพจะหงายภาชนะที่คว่า
แล้วนิมนต์พระสงฆ์ตักน้าใส่หม้อ ก่อไฟ (สุ่มไฟ) ที่เตาไฟในเรือน พร้อมกับพรมน้ามนต์รอบเรือนเพื่อ
ความเป็นสิริมงคล ส่วนทรายที่เข้าพิธีสวดมังคละนั้นนามาโปรยรอบเรือนเพื่อขจัดสิ่งอัปมงคลออกไป
ส่วนตาแหลวพร้อมคาเขียวนาไปติดบนประตูเรือนเพื่อป้องกันภูตผี
การจัดพิธีทานเฮือนเย็นดังกล่าวเป็นการทาบุญเพื่ออุทิศให้แก่ผู้เสียชีวิต เชื่อว่าวิญญาณยัง
ห่วงอาลัยที่อยู่อาศัยจึงทาพิธีป้องกันไม่ให้วิญญาณผู้ตายมาอาศัยในเรือนอีก ส่วนการคว่าภาชนะใส่น้า
ดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนผ่านเรือนหลังเก่าที่ผู้ตายเคยใช้สอยมาสู่เรือนหลังใหม่ที่ผู้ตายไม่มีกรรมสิทธิ์
เจ้าภาพจึงทาบุญอุทิศไปให้

๑๐๓

ภาพที่ ๑๘ พิธีทานเฮือนเย็น บ้านห้วยส้าน
ที่มา : ผู้วิจัย
๔.๓ พิธีปอยเข้าสังฆ์ เมื่อวันเสียชีวิตของญาติพี่น้องได้เวียนมาถึงในเดือนหกและเดือนเจ็ด
(อยู่ ระหว่ างมี น าคม-พฤษภาคม) เจ้ า ภาพจะจั ด พิ ธี ท าบุ ญ อุ ทิ ศ กุศ ลไปให้ แ ก่ ญ าติ พี่ น้ อ งผู้ ล่ วงลั บ
เรียกว่า ปอยเข้าสังฆ์ หรือ ทานเฮือนน้อย (ทานเรือนหลังเล็ก) โดยจัดทาเครื่องประกอบพิธีเป็นเรือน
หลังเล็กพร้อมกับใส่เครื่องอุปโภคบริโภคล้อมรอบ เช่น หมอน สื่อ มุ้ง หม้อ เตาไฟ ถ้วย จาน ช้อน
เป็นต้น เพื่ออุทิศให้ผู้เสียชีวิตนาไปใช้ในโลกหน้า การประกอบพิธีปอยเข้าสังฆ์มี ๒ วัน ได้แก่
วันแรกเป็นวันดา มีการจัดเตรียมเครื่องอุทิศให้พร้อมแล้วมี พิธีเชิญวิญ ญาณผู้เสียชีวิตมา
เข้าร่างทรง โดยอาจารย์พิธีกรรมจะไปบอกกล่าวเชิญวิญญาณผู้ เสียชีวิตจากป่าช้ามาสถิตในร่างของ
ผู้หญิงที่เป็นร่างทรงประจาหมู่บ้าน เมื่อวิญญาณสถิตในร่างทรงแล้ว ร่างทรงจะขึ้นไปนั่งบนเรือนทาน
ที่จัดแต่งไว้มีเครื่องอุปโภคบริโภคครบครัน ขณะที่วิญณาณเข้าร่างทรงนั้น เจ้าภาพจะไถ่ถามถึงความ
เป็นอยู่หลังความตาย เช่น ไปเกิดที่ไหน กินอยู่อย่างไร เจอญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วกี่คน ต้องการ
อะไรบ้าง เป็นต้น วิญญาณผู้ตายก็จะบอกเล่าผ่านร่างทรง
วันที่สอง เป็นวันประกอบพิธีทานเข้าสังฆ์ เจ้าภาพได้จัดเตรียมของถวายทาน เชิญเพื่อน
บ้านมาร่วมงาน และนิมนต์พระสงฆ์มารับถวายทานอุทิศให้กับผู้ตาย การประกอบพิธีเริ่มจากการไหว้
พระ รับศีล พระสงฆ์เทศนาธรรม อาจารย์ พิธีกรรมนากล่าวคาถวาย พระสงฆ์รับประเคนบ้านและ
เครื่องอุปโภคบริโภคแล้วให้พรเป็นเสร็จพิธี จากนั้นเชิญแขกรับประทานอาหารร่วมกัน

๑๐๔

๕. พิธีเกี่ยวกับการขจัดเภทภัย
พิธีสวดเบิก เป็นพิธีกรรมที่นิยมสวดในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูป งานบุญประเพณีสรงน้า
พระธาตุ และพิธีขึ้นบ้านใหม่ นอกจากนั้นยังนิยมสวดขจัดเภทภัยในสถานที่บางแห่งที่เชื่อว่ามีผีที่มี
ฤทธิ์มากสถิตอยู่และมักทาร้ายผู้คนให้เจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ เรียกว่า ผีกั่น (ผีเฮี้ยน) ดังเช่นทาง
สามแพร่ง
ชาวไทยวนนิยมประกอบพิธีสวดเบิกเพื่อขจัดเภทภัย ในวันปากปีช่วงเทศกาลสงกรานต์
โดยนิมนต์พระสงฆ์มาสวดเบิกตามทางสามแพร่งในชุมชน เชื่อว่าจะช่วยขจัดสิ่งอัปมงคลต่างๆ ออกไป
จากชุ ม ชน พิ ธี ส วดเบิ ก ประกอบด้ ว ยเครื่ อ งบู ช า ได้ แ ก่ ขั น ตั้ ง สวด (ขั น บู ช าครู ) บาตรน้ ามนต์
ด้ายสายสิญ จน์ สะตวงใส่ เครื่องบูชา และเครื่องบู ชาอื่นๆ เมื่อชาวไทยวนมาพร้อ มเพรียงกั นแล้ ว
อาจารย์พิธีกรรมนากล่าวคาไหว้พระ รับศีล อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์สวดเบิก ประพรมน้ามนต์
ถวายสังฆทาน และรับพรเป็นเสร็จพิธี
การสวดเบิกเป็นศิลปะการขับขานทางพุทธศาสนาอย่างหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวนซึ่ง
นิยมการเทศนาและสวดด้วยทานองขับ ขาน (โฆสัป ปมาณิ กา) มาอย่างยาวนาน เป็น การสวดที่ มี
ท่วงทานองไพเราะ รูปแบบการสวดเบิก พระสงฆ์จะนั่งล้อมวงกัน ๕ รูป แต่ละรูปจะมีเอกลักษณ์ทาง
เสียงแตกต่างกัน บางรูปเสียงใหญ่ เสียงกลาง เสียงเล็ก พระสงฆ์ที่เป็นหัวหน้าคณะจะถือไม้ขนาดพอดี
คอยชี้และเคาะให้จังหวะเพื่อเน้นเสียงสูง เสียงต่า เสียงสั้น เสียงยาว และลากเสียง ภายในกลุ่มจะมี
กลวิธีในการส่งต่อและรับท่วงทานองโดยไม่ให้หยุดหายใจพร้อมกันทาให้การสวดไม่ขาดตอน
บทสวดเบิกเป็นคาถาบาลีแบ่งบทสวดออกเป็นตอน แต่ละตอนเรียกว่า วาร การสวดเบิก
ในชุมชนไทยวนนิยมใช้บทสวด ๓ วาร คือ ๑) บท ตสสฺ เย วรตฺติยา ฯลฯ ๒) บท อถโข จ โส ภควา
ฯลฯ ๓) บท โส ปฐมาภิสมฺพุทฺโธ หุตฺวา ฯลฯ (สัมภาษณ์ นายแฮม แดงเถิน , ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐)
เชื่อว่าการสวดเบิกทั้ง ๓ วารนี้มีพลานุภาพทาให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชุมชน
๔.๑.๒.๔ ภาษาและวรรณกรรม
๑. ภาษา
ชุ ม ชนไทยวน เมื อ งเมี ย วดี เป็ น สั ง คมพหุ ภ าษา คื อ มี ห ลายภาษาที่ ใช้ สื่ อ สาร ได้ แ ก่
ภาษาไทยวน ภาษาพม่า ภาษาไทยกลาง ภาษากะเหรี่ยง และภาษาอังกฤษ ดัง จะเห็นได้จากป้าย
ประชาสัมพันธ์ที่ใช้ภาษาต่างๆ และการสื่อสารที่ปรากฏในชุมชน เนื่องจากชุมชนไทยวนตั้งอยู่ใกล้
เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี-แม่สอด และตั้งอยู่ในท่ามกลางกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย แต่ชาวไทยวน
ทุกคนไม่ได้พูดทุกภาษา เพียงแต่ใช้ภาษาที่ตนถนัดและมีปฏิสัมพันธ์ กับสังคมรอบข้างในการสื่อสาร
ตามสภาพการณ์ ต่างๆ คือใช้ภาษาไทยวนสื่อสารในชีวิตประจาวัน ใช้ ภาษาพม่า ทั้ง ภาษาพู ดและ

๑๐๕

ภาษาเขียนในการติดต่อราชการและสื่อสารกับชาวพม่าและกะเหรี่ยง บางคนใช้ภาษาไทยกลางทั้ง
ภาษาพูดและเขียนได้ดีเพราะเคยมาทางานในประเทศไทย การรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อสมัยใหม่ และ
ศึกษาจากวัดในชุมชนโดยเฉพาะวัดศรีบุญ เรือง บ้านห้วยส้าน ได้เปิดสอนภาษาไทยให้แก่เยาวชน
ผู้สนใจในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายนของทุกปี คณะผู้วิจัยได้มีส่วนร่วมเป็นครู
จิตอาสาช่วยสอนภาษาไทยกลางที่วัดศรีบุญเรืองในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมา คือ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ พบว่า
เยาวชนชาย-หญิ งชาวไทยวนและชาวพม่ ามี ค วามสนใจเรี ยนภาษาไทยกลางจ านวนมาก เพราะ
ต้องการใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและใช้สื่อสารเพื่อทางานในประเทศไทย ชาวไทยวนบางคนพูด
ภาษากะเหรี่ยงได้เพราะมีปฏิสัมพันธ์กับชาวกะเหรี่ยง บางคนพูด และเขียนภาษาอังกฤษได้เพราะ
ศึกษามาจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ดังนั้นภาษาไทยวนจึงเป็นภาษาถิ่นที่ใช้เฉพาะกลุ่มชาวไทยวน
ส่วนภาษาพม่าเป็นภาษากลางที่ใช้สื่อสารทั้งในระบบราชการและการมีปฏิสัมพันธ์กับชาติพันธุ์อื่น
เช่น ชาวพม่ า ชาวกะเหรี่ยง ชาวไทใหญ่ เป็ นต้ น ในท่ ามกลางความเป็ น สั ง คมพหุ ภ าษาดัง กล่า ว
ภาษาไทยวนเป็นอัตลักษณ์ ทางวัฒ นธรรมที่ สาคัญ ในการหยิบยกมาแสดงตัวตนของชาวไทยวนทั้ง
ภาษาพูดและภาษาเขียน
๑) ภาษาพูด
กล่าวเฉพาะภาษาพู ดของชาวไทยวน เมื่อชาวไทยวนอยู่ในชุมชนหรือ มีปฏิสัมพันธ์กับ
ชาวไทยวนด้วยกันจะใช้ภาษาไทยวนในการสื่อสาร จากการสังเกตพบว่าสาเนียงพูดของชาวไทยวนมี
หลายสาเนียง โดยสาเนียงพูดสามารถบ่งบอกถึงแหล่งที่มาของบรรพบุรุษได้ว่า อพยพมาจากแถบใด
ของภาคเหนือ ประเทศไทย ได้แก่
๑. สาเนียงแบบชาวเชียงใหม่สายใต้ ได้แก่ ชาวอาเภอฮอด อมก๋อย ดอยเต่า จอมทอง
สันป่าตอง และหางดง เป็นสาเนียงที่มีจังหวะช้าและเอื้อนเสียง ส่วนเสียงสระ ไ- และ ใ- จะเป็นเสียง
ออย เช่น ลุกทางใดมา ออกเสียงเป็น ลุกทางดอยมา (มาจากทางไหน ?), เสียงสระ อา ออกเสียงเป็น
ออม เช่น กะหล่า ออกเสียงเป็น กะหล่อม หรือ ป้้าเค้าไม้ ออกเสียงเป็น ป้อมเค้าม้อย (ตัดต้นไม้)
เป็นต้น
๒. สาเนียงแบบชาวลาพูน สระเสียงยาวถ้าอยู่ท้ายวลีจะออกเสียงเป็นสระเสียงสั้น เช่น
เมืองลี้ ออกเสียงเป็ น เมื องลิ, บนฟ้า ออกเสีย งเป็ น บนฟะ , หนานหล้า ออกเสียงเป็ น หนานละ
(ทิดหล้า) เป็นต้น
๓. สาเนียงแบบชาวน่านและแพร่ มีจังหวะเร็ว ไม่เอื้อนเสียง สระไอ ออกเสียงเป็นสระแอ
เช่น เป็นจะใด ออกเสียงเป็น เป็นจะแด, อยู่ไหน ออกเสียงเป็น อยู่แหน เป็นต้น
๔. สาเนี ยงแบบชาวลาปาง สระเอือ ออกเสียงเป็ น สระเอีย เช่น เหนื อ ออกเสี ยงเป็ น
เหนีย, เบื่อ ออกเสียงเป็น เบี่ย, เสือ ออกเสียงเป็น เสีย เป็นต้น

๑๐๖

ชาวไทยวนที่มีบรรพบุรุษอพยพมาจากแถบใด มักจะสืบทอดสาเนียงภาษาพูดในแถบนั้น
สาเนียงพูดแต่ละแถบจึงถูกสืบทอดผ่านการพูดในครอบครัวหรือกลุ่มเดียวกัน แม้จะเกิดและเติบโตใน
เมืองเมียวดี แต่ก็ยังคงรักษาอัตลักษณ์ด้านภาษาพูดไว้เป็นอย่างดี ถ้า หากสาเนียงใดมีคนพูดจานวน
มากก็ย่อ มมีอิท ธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงสาเนี ยงพูดของกลุ่มที่ น้อยกว่าได้ จนเกิ ดการพูด ผสมกั น
หลายสาเนียงก็มี
นอกจากสาเนียงภาษาพูดที่แสดงถึงอัตลักษณ์ไทยวนแล้ว คาศัพท์ชนิดต่างๆ ที่ชาวไทยวน
ใช้สื่อสารในชีวิตประจาวันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจ เพราะเป็นคาศัพท์ที่ใช้เฉพาะในกลุ่มชาวไทยวนที่ใช้
สื่อสารในท่ามกลางภาษาที่หลากหลาย คาศัพท์ที่ชาวไทยวนใช้เป็นคาศัพท์ที่แพร่หลายในภาคเหนือ
ของประเทศไทย แต่ปัจจุบันบางคาศัพท์ได้ เสื่อมความนิยมไปจากจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย
แล้ว แต่ยังปรากฎการใช้สื่อสารในชีวิตประจาวันของชาวไทยวน เมืองเมียวดี เช่น หก (การวิ่ง) สีมอย
(สีคล้า,ผิวคล้า) ผ้าต้อย (ผ้านุ่ง) ตู๋ (สรรพนามบุรุษที่ ๑ ได้แก่ ข้าพเจ้า เรา) เขือ (สรรพนามบุรุษที่ ๒
ได้แก่ เธอ ท่าน คุณ ) เป็นต้น
๒) ภาษาเขียน
ส่วนภาษาเขียนนั้น ชาวไทยวน เมืองเมียวดี ได้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษล้านนาอันเป็น
ถิ่นที่อยู่เดิมเรียกว่า อักษรธรรมล้านนา หรือ ตัวเมือง ในอดีตเมื่อแรกเริ่มเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ชาวไทยวน
ใช้อักษรธรรมล้านนาเขียนสื่อสารในชีวิตประจาวันเรื่อยมา ดังจะเห็นได้จากการใช้อักษรธรรมล้านนา
ที่ปรากฎในชุมชนทั้งการบันทึกคาสอน บทเทศนา บทสวด พิธีกรรม ตารายา โหราศาสตร์ และอื่นๆ
ในรูปของคัมภีร์ใบลาน พับสา และสมุดฝรั่ง การจารึกชื่อและเจตนาอุทิ ศตามวัด การบรรยายภาพ
จิตรกรรมฝาผนังวิหาร การจารึก ป้ายชื่อวัดและหมู่บ้าน การสักยันต์ตามร่างกาย เหมือนกับสังคม
ชาวล้านนาในเขตภาคเหนือของประเทศไทย แต่ข้อสังเกตคือลักษณะอักขรวิธีในการเขียนอักษรธรรม
ล้านนาของชาวไทยวน เมืองเมียวดี ยัง มีความแตกต่ างกัน ตามภู มิรู้หรือประสบการณ์ ของผู้เขีย น
เห็นได้จากคัมภีร์ใบลานหรือพับสารุ่นเก่าที่จารโดยพระภิกษุสามเณรยังใช้อักขรวิธีแบบล้า นนาเดิม
แต่ในสมุดฝรั่งและป้ายประชาสัมพันธ์ที่เขียนโดยชาวบ้านหรือพระภิกษุสามเณรรุ่นใหม่มักมีการเขียน
คาศัพท์ ทั้งภาษาบาลี และภาษาล้านนาที่ สะกดตามเสียงพูด ไม่เขียนตามอักขรวิธี แบบล้านนาเดิ ม
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะขาดการสืบทอดอย่างเป็นแบบเเผน กล่าวคือกลุ่มที่เขียนตามอักขรวิธีแบบล้านนา
เดิมแสดงถึงการได้รับการศึกษามาอย่างถูกต้องเป็ นระบบอาจเป็นกลุ่มที่อพยพมาในช่วงแรกๆ ก่อน
พ.ศ. ๒๔๔๒ เพราะหลั ง จากปี นี้ เป็ น ต้ น มา รั ฐ บาลสยามได้ เริ่ ม ปฏิ รู ป การศึ ก ษาในล้ า นนาโดย
กาหนดให้ มี การเรียนการสอนภาษาไทยกลาง ในขณะที่ อั กษรธรรมล้านนาถูก ลดความสาคั ญ ลง
ชาวล้านนาเริ่มสนใจเรียนภาษาไทยกลางมากขึ้นเพื่อความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพข้าราชการ
จึง ท าให้ อั ก ษรธรรมล้ า นนาไม่ ได้ รับ การสื บ ทอดอย่ างจริ ง จั ง จนกระทั่ ง พ.ศ. ๒๔๘๖ คณะสงฆ์

๑๐๗

ส่วนกลางได้ป ฏิ รูป องค์ กรสงฆ์ล้ านนาสื บ ต่อ จากการประกาศใช้ ร่างพระราชบั ญ ญั ติลั กษณะการ
ปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๖ โดยมีคาสั่งทางวาจาห้ามไม่ให้สอนอักษรธรรมล้านนา
ห้ามไม่ให้เทศนาแบบจารีตล้านนาที่อ่านตามคัมภีร์ใบลานจารด้วยอักษรธรรมล้านนาและเทศนาด้วย
ทานองขับขานแบบท้องถิ่น ดังปรากฏข้อความในสมุดบันทึกส่วนตัวของพระครูธรรมรัตนโพธิ (เขียน)
อดีตเจ้าคณะอาเภอเมืองน่าน และอดีตเจ้าอาวาสวัดสวนหอม อาเภอเมือง จังหวัดน่าน ความว่า
วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงการปกครองคณะสงฆ์และระเบียบ
วัดใหม่ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ยุบเลิกวัดที่ไม่เจริญและไม่มีพระเณร
(๒) ให้ยุบเลิกภาษาพื้นเมือง
(๓) ห้ามไม่ให้เทศน์ธรรมพื้นเมือง
(๔) ห้ามไม่ให้พระเณรปั้นอิฐในที่ไม่สมควร
(๕) ห้ามไม่ให้พระเณรขึ้นที่สูงเว้นแต่กุฏี วิหาร ขึ้นเพื่อปฏิสังขรณ์ ควรอยู่
(๖) วัดหนึ่งๆ ให้มีพระภิกษุจาพรรษาไม่ต่ากว่า ๕ รูป
(๗) ให้ปฏิบัติเสนาสนะ กุฏี วิหาร และเครื่องใช้สอยให้สะอาด
(๘) ห้ามไม่ให้ใช้วิธีต่างๆ เช่น สวดถอนบ้าน เป็นต้น
(๙) ให้ใช้ธรรมาสน์โทแทนธรรมาสน์พื้นเมือง
หลังจากนั้นวัดในล้านนาได้ลดบทบาทในการเรียนการสอนอักษรธรรมล้านนาลง มุ่งสอน
นักธรรมด้วยอักษรไทยกลาง แต่มีการเรียนการสอนอักษรธรรมล้านนาอยู่บ้างในกลุ่มผู้ สนใจแบบ
ไม่เป็นทางการ จึงทาให้การเขียนอักษรธรรมล้านนาของคนรุ่นหลังไม่เป็นไปตามแบบแผนอักขรวิธีที่
ถูกต้อง แต่เขียนหรือสะกดตามเสียงพูดเป็นสาคัญ ดังนั้นชาวไทยวน เมืองเมียวดี ที่อพยพมาหลังจาก
ที่ล้ านนาได้ รับ การปฏิ รูป เมื่ อ พ.ศ. ๒๔๔๒ แล้ว จึง มั ก เขีย นอัก ษรธรรมล้ านนาตามเสีย งพู ดเป็ น
ส่วนมาก

๑๐๘

ภาพที่ ๑๙ สมุดบันทึกของพระครูธรรมรัตนโพธิ (เขียน) อดีตเจ้าคณะอาเภอเมืองน่าน
และอดีตเจ้าอาวาสวัดสวนหอม อาเภอเมือง จังหวัดน่าน
ที่มา : ผู้วิจัย
ปัจจุบั นชาวไทยวนที่ สามารถอ่านและเขียนอักษรธรรมล้ านนาลดจานวนลง จากการ
สัม ภาษณ์ ค รูบ าจั น ทร์ กลฺ ยาโณ เจ้ าอาวาสวั ดสุ วรรณคี รี บ้ านห้ วยส้าน (สัม ภาษณ์ , ๒๐ มี น าคม
๒๕๖๐) ทราบว่าคนไทยวนอายุ ๓๐ ปีกว่าๆ บางคนก็ยังอ่านอักษรธรรมล้านนาได้ อยู่บ้าง แต่อายุ
ต่ากว่ านี้ ไม่ ค่อ ยมี แล้ ว นอกจากคนที่ เคยบวชเรีย นเท่ านั้ น ที่ ยัง พออ่ านออกเขี ย นได้ เพราะได้ รั บ
การศึกษาจากทางวัด จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงสถานภาพปัจจุบันของอักษรธรรมล้านนาใน
ชุมชนไทยวนที่เสื่อมความนิยมลงโดยลาดับ เพราะชาวไทยวนไม่ได้ใช้อักษรธรรมล้านนาสื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน แล้ว แต่จะใช้อักษรภาษาพม่าแทน ส่วนอักษรธรรมล้านนามี เพียงกลุ่มคนที่ประกอบ
พิธีกรรมเท่ านั้น ที่ยังใช้อักษรธรรมล้านนาเขียนตารา ยันต์ และคาถา เพื่อความขลัง ศักดิ์สิทธิ์ตาม
ความเชื่อเท่านั้น ในขณะที่ชาวไทยวนรุ่นใหม่ละทิ้งอักษรธรรมล้านนาอัน เป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรม
ของตน แต่กลับอ่านเขียนภาษาพม่า ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยกลางได้อย่างชานาญ ชาวไทยวนที่
สูงวัยจึงรู้สึกเสียดายที่คนรุ่นใหม่มองไม่เห็นคุณค่าและไม่เอาใจใส่ต่อวัฒนธรรมด้านอักษรธรรมล้านนา

๑๐๙

ภาพที่ ๒๐ คัมภีร์ใบลานจารด้วยอักษรธรรมล้านนา วัดศรีบุญเรือง บ้านห้วยส้าน
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๒๑ พับสาตารายันต์เขียนด้วยอักษรธรรมล้านนา วัดป่าเลไลย์ บ้านห้วยส้าน
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๑๐

ภาพที่ ๒๒ สมุดฝรั่งตาราพิธีกรรมเขียนด้วยอักษรธรรมล้านนา วัดป่าเลไลย์
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๒๓ ป้ายเจตนาอุทิศในวัดแม่แปบ เขียนด้วยอักษรไทยกลาง
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๑๑

ในขณะที่ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงซึ่งอยู่รายล้อมชุมชนไทยวนก็มีอักษรภาษากะเหรี่ยงใช้สื่อสาร
นามาซึ่งความภาคภูมิใจที่มีอักษรใช้สืบทอดวัฒนธรรมของตน แต่เดิมกะเหรี่ยงเป็นสังคมมุขปาฐะ
(Oral tradition) ภายหลังได้ประดิษฐ์อั กษรขึ้นใช้และมีพัฒนาการเรื่อยมา ปัจจุบันชาวกะเหรี่ยงมี
ตัวอักษรใช้ ๓ รูปแบบ (http://ichpakayaw.com/to-know-pgaz-knyau/. สืบค้นข้อมูลวันที่ ๑๒
ธันวาคม ๒๕๖๐) ได้แก่
๑) อักษรหลิซอแวะ (อักษรไก่เขี่ย) เป็นอักษรแบบเก่าที่ประดิษฐ์โดยชนชาติกะเหรี่ยงเอง
เรียกว่า “หลิชอแวะ” (อักษรไก่เขี่ย) เล่ากันว่า การประดิษฐ์ตัวอักษรนี้ ชาวกะเหรี่ยงได้แนวคิดจากวิธี
วางกระดูกโคนปีกไก่ที่ใช้ในพิธีเสี่ยงทายเหตุการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยง โดยการวาง
กระดู กโคนปี กไก่ เพื่ อเสี่ ยงทายมี ทั้ ง หมด ๑๖ รูป แบบ แต่ ละรูปแบบมี ลัก ษณะและความหมายที่
แตกต่างกัน ชาวกะเหรี่ยงจึงได้นาแนวคิดนี้มาพัฒนาเป็นอักษรภาษากะเหรี่ยงเรียกชื่อว่า “อักษร
หลิชอแวะ” (อักษรไก่เขี่ย )
๒) อักษรหลิวา เป็นอักษรที่พัฒนาการมาจากตัวอักษรพม่าซึ่งพัฒนามาจากอักษรมอญอีก
ทีหนึ่ง โดยหมอสอนศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแต๊นท์ ชื่อ Jonathan Wedge เป็นผู้พัฒนาตัวอักษร
เรี ยกว่ า “อั ก ษรหลิ ว า” ต่ อ มาสหภาพกะเหรี่ ย ง (Karen National Union : KNU) ได้ น าไปพิ ม พ์
เอกสารและตาราเรียนอย่างแพร่หลาย (ขวัญชีวัน บัวแดง, ๒๕๕๙ : ๓๒)
๓) อั ก ษรหลิ โรเหม่ เป็ น อั ก ษรที่ พั ฒ นาการมาจากอั ก ษรโรมั น โดยบาทหลวงนิ ก าย
โรมันคาทอลิก ชื่อ Joseph Seguinotte เป็นผู้พัฒนา เรียกว่า “อักษรหลิโรเหม่”
แม้ อั กษรหลิช อแวะ (ไก่เขี่ย ) จะเป็ น อั ก ษรที่ เก่ าแก่ แต่มี ผู้ ใช้ค่ อ นข้างน้ อ ยกว่ าอั กษร
“หลิวา” ดังนั้นเมื่อกะเหรี่ยงทางภาคเหนือ ประเทศไทย ได้ติดต่อกับชาวกะเหรี่ยงในพม่าจึงได้รับเอา
“อักษรหลิวา” และ “อักษรหลิโรเหม่” มาใช้ด้วย ปัจจุบันชาวกะเหรี่ยงที่นับถือศาสนาคริสต์นิกาย
โปรเตสแตนท์นิยมใช้ตัวอัก ษร “หลิวา” ส่วนกลุ่มที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมัน คาทอลิกนิยมใช้
ตัวอักษร “หลิโรเหม่” จากการสารวจชุมชนกะเหรี่ยงพุทธบ้านปะเนาะแกละหรือบ้านห้วยมะนาวที่
อยู่ติดกับชุมชนไทยวน บ้านห้วยส้าน พบว่าป้ายหมู่บ้านยังมีการใช้อักษรหลิชอแวะ (ไก่เขี่ย) และ
อักษรหลิวาควบคู่กันด้วย

๑๑๒

ภาพที่ ๒๔ ป้ายหมู่บ้านห้วยมะนาวที่เขียนด้วยอักษรหลิชอแวะ (ไก่เขี่ย) และอักษรหลิวาควบคู่กัน
ข้อความว่า รัฐกะเหรี่ยง เมืองเมียวดี หมู่บ้านปะเนาะแกละ (ห้วยมะนาว)
ที่มา : ผู้วิจัย แปลโดย: หน่อ มิวท่า (Naw Milta)
๒. วรรณกรรม
ส่ ว นวรรณกรรมของชาวไทยวน เมื อ งเมี ย วดี นั้ น มี ทั้ ง วรรณกรรมลายลั ก ษณ์ แ ละ
วรรณกรรมมุขปาฐะ เนื้อหาเป็นคาสอนทางพระพุทธศาสนา ชาดก ตารายา พิธีกรรม คร่าว จ๊อย และ
บทเพลงที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ วรรณกรรมทุกประเภทมีความสาคัญต่อการแสดงตัวตนของชาวไทยวนที่
มีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนในการสื่อสารเพื่อสื่อความหมายในรูปแบบของวรรณกรรมลักษณะต่างๆ
๑) วรรณกรรมประเภทลายลักษณ์
เป็นวรรณกรรมที่ชาวไทยวนจารึกด้วยอักษรธรรมล้านนาลงใบลาน เขียนลงในพับสาและ
สมุดฝรั่ง จากการสารวจมักเป็นวรรณกรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนาและตาราพิธีกรรม เช่น ชาดก
อานิสงส์ ตาราสมุน ไพร พิธีกรรมเรียกขวัญ เบี้ ย เป็นต้น ส่วนใหญ่ จะเก็บรักษาไว้ที่วัด โดยเฉพาะ
วัดศรีบุญเรือง บ้านห้วยส้าน มีคัมภีร์ธรรมใบลานที่สมบูรณ์จานวนหลายผูกหลายเรื่อง เช่น จาปาสี่ต้น
ชิวหาลิ้นคา สุวรรณเมฆะ หงส์หิ น เป็นต้น ส่วนวัดป่าเลไลย์ มีพับ สาและสมุด ฝรั่ง ที่บัน ทึกตารายา

๑๑๓

สมุนไพรและพิธีกรรมหลายเรื่องที่นามาจากวัดบ้านไร่เพื่อเก็บรักษาไว้ ส่วนวัดสุวรรณคีรีนั้นเเต่เดิมมี
คัมภีร์ใบลานจานวนมาก ภายหลังสถานที่จัดเก็บถูกไฟไหม้จึงเหลือเพียงพับสาและสมุดฝรั่งบางส่วน
คัมภีร์ธรรมใบลานจารด้วยอักษรธรรมล้านนาเป็นคัมภีร์ที่พระสงฆ์ชาวไทยวนใช้เทศนา
อบรมสั่งสอนขัดเกลาจิตใจชาวไทยวนให้ดารงชีวิตอยู่ภายใต้คติธรรมทางพระพุทธศาสนา ทาให้ชาว
ไทยวนมีค่านิยมในการดาเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย กินอยู่อย่างพอเพียง มีจิตใจงดงาม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ชอบทาบุญให้ทาน และมีโลกทัศน์แบบพุทธศาสนา คือ เชื่อในกฏแห่งกรรม กฏแห่งพระไตรลักษณ์
และการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ
๒) วรรณกรรมมุขปาฐะ
เป็ น วรรณกรรมที่ ใช้ ภ าษาพู ด ในการถ่า ยทอดเป็ นหลั ก คื อใช้ว าจาในการสื่อ ความทั้ ง
ส าเนี ย ง ถ้ อ ยค า และอารมณ์ ค วามรู้ สึ ก เช่ น นิ ท าน สุ ภ าษิ ต ค าอู้ บ่ า วอู้ ส าว (ค าเกี้ ย วพาราสี )
การขับขาน เป็นต้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้
คาอู้บ่าวอู้สาว (คาเกี้ยวพาราสีระหว่างชายหนุ่ม-หญิงสาว) เป็นถ้อยคาสานวนโวหารที่มี
สัมผัสและมีความหมายแฝงที่ชายหนุ่ม-หญิงสาวในอดีตมักใช้โต้ตอบกันด้วยปฏิภาณไหวพริบ บางคา
เป็นคาผวน เช่น ไหวดั้ง ผวนเป็น หวังได้ เป็นต้น ตัวอย่างสานวนคาอู้บ่าวอู้สาวในชุมชนไทยวน
๑. การถามกินข้าว
๑) สานวนที่ ๑
ผู้ชาย : น้องสาวกินข้าวกับหยั๋ง ?
ผู้หญิง : กินข้าวกับไหวดั้ง (หวังได้)
ผู้หญิง : อ้ายดอ กินข้าวกับหยั๋ง ?
ผู้ชาย : แกงจิ้นจ๊างใส่น้ามันปลา กินแล้วก็มา ใคร่หันหน้าเจ้า
๒) สานวนที่ ๒
ผู้ชาย : น้องสาวกินข้าวกับหยัง ?
ผู้หญิง : กินยอดมะขามใส่ผักจู้จี้ ก็มาตะกี้อ้ายหยังบ่ถาม ?
๒. การถามคู่ครอง
ผู้ชาย : น้องสาวมีแฟนละกา ?
ผู้หญิง : บ่มี บ่มี ปี้น้อย บ่มีปี้หนานถา บ่หันไผมา สักเตื่อบ้านข้า
ผู้ชาย : ตะคืนวันนั้น อ้ายหันกับตา ตะคืนวันดา ปอดาใกล้แจ้ง
ผู้หญิง : บ่มี เปิ้นว่าปี้อ้ายเหย มีก่าคนเกยเปิ้นมาแอ่วเหล้น
(สัม ภาษณ์ น ายราพั น ปั ญ ญากาศ, นายผั ด , นางบั ว เกี๋ ย ง ดวงแก้ ว , ๑๕ พฤศจิก ายน
๒๕๖๐) ส่วนการขับขานที่พบในชุมชนไทยวน ได้แก่ การจ๊อย การซอ และการร้องเพลง ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้

๑๑๔

๑) จ๊อย เป็นบทขับขานที่มีท่วงทานองไพเราะมีทั้งการจ๊อยเดี่ยว และจ๊อยคู่ชาย-หญิงหรือ
หลายคนโต้ตอบกัน เรียกว่า “จ๊อยเอ้ย” ไม่มีเครื่องดนตรีประกอบ เป็นการขับขานที่ใช้ขับในเวลา
แลกเปลี่ ย นแรงงานกั น ตี ข้ าวกลางทุ่ ง นา ข้อ สั ง เกตคื อ การจ๊อ ยเอ้ ย ของชุ ม ชนไทยวนมี ลั ก ษณะ
เหมือนกับจ๊อยเอ้ยของชาวเชียงใหม่สายใต้ คือ อาเภอฮอด อมก๋อย ดอยเต่า และจอมทอง แสดงให้
เห็น ร่องรอยของการอพยพว่า มีชาวเชียงใหม่สายใต้ อพยพมาตั้งถิ่ นฐานที่เมื องเมียวดีจานวนมาก
จนสามารถนาจ้อยเอ้ยมาเผยแพร่เป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นอีกประการหนึ่ง (ดูบทจ๊อยเอ้ย ภาคผนวก
ค. ๒.๔)
๒) ซอ เป็ น การขั บ ขานชนิ ด หนึ่ ง ที่ ป รากฏในชุ ม ชนไทยวน ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น ซอแบบ
เชียงใหม่ โดยผู้ซอจะอาศัยการท่องจาบทซอและใช้ปฏิภาณไหวพริบในการหยิบยกเหตุการณ์ต่างๆ
รอบตัวและเกิดขึ้นเฉพาะหน้ามาร้อยเรียงเป็นบทซอ แล้วขับขานเข้ากับเครื่องดนตรี ประเภทปี่ ซึง
และสล้อ ได้อย่างไพเราะและกลมกลืน จากการสารวจพบว่า ซอที่ปรากฏในชุมชนไทยวนมีหลาย
ทานอง เช่น ทานองตั้งเชียงใหม่ ขึ้นต้น ด้วยคาว่า หลอน (สมมุติ), นาย (ท่าน), เถิง (ถึง) และ ตั๋ ว
(คุณ/ท่าน) ทานองซอเพลงพม่า ทานองซอละม้าย ทานองซอเพลงอื่อ เป็นต้น การนาเสนอเนื้อหาของ
บทซอขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ซอที่จะนาเสนอเรื่องราวต่างๆ ให้แก่ผู้ฟัง เช่น นิทานธรรม ชาดก
การเกี้ ย วพาราสี ประวั ติ บุ ค คล สถานที่ หรื อ ประเพณี พิ ธี ก รรม เป็ น ต้ น (ดู บ ทซอท านองพม่ า
ภาคผนวก ค. ๒.๑)
๓) การร้องเพลง ชาวไทยวนส่วนใหญ่จะร้องเพลงไทยได้หลายเพลง โดยเฉพาะเพลงไทย
ที่นิ ยม เช่น หนุ่ มนาข้ าวสาวนาเกลื อ เป็ นต้ น นอกจากนั้น ยัง มี เพลงที่ ชาวไทยวนแต่ง ขึ้นใหม่ เพื่ อ
ขับร้องในวันปอยฟื้นฟูประเพณีชาวไทโดยเฉพาะ โดยขับร้องหลังจากชักธงชาติไทและธงชาติพม่าขึ้น
สู่ยอดเสาแล้ว เรียกว่า เพลงวันชาติไท โดยใช้สานวนและสาเนียงภาษาไทยวนในการขับร้อง เนื้อหา
เพลงมีลักษณะปลุกจิตสานึกถึงความเป็นชาติพันธุ์ไทให้รู้รักสามัคคีกันและร่วมใจกันรักษาอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ตลอดไป (ดูเพลงวันชาติไท หน้า ๑๓๔ )
๔.๑.๒.๕ อาหาร
การปรุงอาหารในชีวิตประจาวันของชาวไทยวนเป็นหน้าที่ของผู้หญิงในการจัดทาอาหาร
ส่วนผู้ชายจะเป็นผู้จัดหาทรัพย์หรือสิ่งของสาหรับจัดซื้อหรือปรุงอาหารให้ผู้หญิง เช่น การปลูกและ
เก็ บ ผัก การล่ าสั ตว์ เป็ นต้ น เมื่ อปรุ ง อาหารเสร็จ ในเวลาตอนเช้ าจะจั ดส ารับ อาหารชุ ด เล็ กถวาย
พระพุทธรูปที่ประดิ ษฐานบนหิ้งพระในบ้านก่อนเรียกว่า ใส่ข้าวพระเจ้า ประกอบด้ วย ข้าว น้าดื่ม
และขนมหรื อ อาหาร หลั ง จากนั้ น เตรี ย มข้ า วใส่ บ าตรพระสงฆ์ ที่ อ อกเดิ น บิ ณ ฑบาตในหมู่ บ้ า น
ส่วนอาหารคาวหวานจะนาไปส่ งที่ วัด บางชุม ชนน าอาหารใส่ ปิ่ น โตที่ เด็ ก วัด ถือ ติ ดตามพระตอน
บิณฑบาต เมื่อเสร็จสิ้นการถวายข้าวแด่พระพุทธและพระสงฆ์แล้ว จึงรับประทานอาหารเช้าพร้อมกัน
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โดยนั่ งล้ อ มวงรั บ ประทานด้ ว ยกั น ทั้ ง ครอบครั ว จากการสั ง เกตพบว่ า ชาวไทยวนส่ ว นใหญ่ จ ะ
รับ ประทานข้ าวจ้ าวด้ ว ยมื อ เหมื อ นชาวพม่ าและชาวกะเหรี่ ย ง แต่ ใช้ ช้ อ นกลางสารับ ตั ก กั บ ข้ า ว
ส่วนข้าวเหนียวมีรับประทานบ้างแต่ไม่ค่อยนิยม เนื่องจากพื้นที่เมียวดีทั้งชาวพม่า ชาวกะเหรี่ยง และ
ชาวไทยวน นิ ย มปลู ก ข้ า วจ้ า วเพื่ อ รั บ ประทานและจ าหน่ า ย สั ง เกตได้ จ ากประสบการณ์ ที่ อ อก
บิณ ฑบาตร่วมกับ พระสงฆ์ วัดบ้ านไร่และวัดป่ าเลไลย์ จานวน ๔ รูป ส่วนใหญ่ มัก ใส่ข้าวจ้าวให้กั บ
พระสงฆ์รูปแรกจนถึงรูปที่สาม ส่วนรูปสุดท้ายมักใส่ข้าวเหนียวเพราะมีจานวนไม่มาก
ส่วนรายการอาหารของชาวไทยวนยัง เป็ น ลักษณะอาหารพื้นบ้านคล้ายกับอาหารของ
ชาวล้านนาในภาคเหนือของประเทศไทย คือเป็นอาหารที่ปรุงจากวัสดุธรรมชาติ เช่น พืชผัก เนื้อสัตว์
พริก เกลือ ขิง ข่า ตะไคร้ เป็นต้น รายการอาหารจะหมุนเวียนไปตามฤดูกาล ได้แก่ รายการอาหาร
ช่วงฤดูฝน ได้แก่ แกงหน่อไม้ แกงเห็ด แกงผักหละ (ผักชะอม) ผักราก เป็นต้น รายการอาหารช่วง
ฤดูร้อน ได้แก่ แกงมะละกอ แกงผักหวานใส่มดแดง แกงแค แกงผักเสี้ยว เป็นต้น รายการอาหารช่วง
ฤดู ห นาว ได้ แ ก่ แกงผั ก กาด แกงผั ก ขี้ หู ด เป็ น ต้ น นอกจากนั้ น ยั ง มี ร ายการอาหารที่ ส ามารถ
รับประทานได้ตลอดฤดูกาล ได้แก่ น้าพริก เนื้อสัตว์ ปลา แตงกวา มะรุม เป็นต้น ส่วนรสชาติอาหารที่
ชาวไทยวนนิยมเป็นรสจัดปานกลางมีทั้งรสเค็ม เผ็ด และเปรี้ยว ไม่นิยมอาหารรสหวาน ไม่ใส่กะทิ
วิธีปรุงอาหารประกอบด้วยแกง ยา ตา คั่ว (ผัด) ส้า (คล้ายยา) ต้ม ปิ้ง หมก นาด (การผัดแบบรวดเร็ว
และไม่นาน) และนึ่ง รายการอาหารของชาวไทยวนจาแนกตามวิธีการปรุงได้ดังนี้
รายการแกง เช่ น แกงแค แกงบ่ ะ ค้ อ นก้ อ ม แกงผั ก แกงอ่ อ ม แกงเห็ ด แกงหน่ อ ไม้
แกงผักหละ แกงผักหวานห้วย (แกงบอน) แกงบ่ะฟักมอบ แกงบ่ะหนุน เป็นต้น
รายการยา เช่น ยาผักเดื่อ ยายอดมะม่วง ยาข้าวแคบ ยาเนื้อไก่ เป็นต้น
รายการตา เช่น ตาส้ม ตาบ่ะหนุน เป็นต้น
รายการคั่ว (ผัด) เช่น คั่วกะหล่า คั่วถั่วฝักยาว คั่วบ่ะลิดไม้ (เพกา) ข้าวคั่ว เป็นต้น
รายการส้า เช่น ส้ากุ้งหน้อย ส้าผักกาดหน้อย เป็นต้น
รายการต้ม เช่น ต้มไก่ ต้มส้มปลา ต้มส้มหมู เป็นต้น
รายการน้าพริก เช่น น้าพริกน้าปู น้าพริกหนุ่ม น้าพริกปลา น้าพริกกุ้ง เป็นต้น
นอกจากนั้นยังมีรายการอาหารอื่นๆ เช่น แอ๊บถั่วเน่า แอ๊บปลา ถั่วเน่าแผ่นผิงไฟ ถั่วเน่า
เมอะ ยาขี้ปลา ลาบเนื้อ เป็นต้น รายการอาหารที่ใช้สูตรในการปรุง แบบดั้งเดิมตามความนิยมของ
พื้น บ้านบางรายการที่หายไปจากวิถีชีวิตชาวล้านนาในจังหวัดเชียงใหม่ที่ยังปรากฎในชุมชนไทยวน
ได้แก่ ส้มตาเมืองซึ่งใส่ขิง มะขามหนุ่ม มะเขือแจ้ น้าพริกน้าฮะ (ปลาร้า) และน้าพริกส๊อค
แหล่งที่มาของอาหารในชุมชนไทยวน ส่วนใหญ่จะเป็นพืชผักที่ปลูกตามริมรั้ว และในพื้นที่
ว่างหลังบ้านเป็นพืชผักสวนครัว แต่บางครอบครัวก็มีสวนไร่นาสาหรับปลูกพืชผักโดยเฉพาะไม่ว่าจะ
เป็นผัก ผลไม้ สมุนไพรที่ใช้เป็นเครื่องปรุง เครื่องเคียง เครื่องจิ้ม พืชผักบางส่วนปลูกตามฤดูกาล เช่น
ผั ก กาด มั น เทศ ฟั ก ทอง มะละกอ ขนุ น ต้ น คู ณ ดอกแค เป็ น ต้ น นอกจากจะปลู ก ไว้ กิ น เองใน
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ครอบครัวแล้ว บางครั้งเพื่อนบ้านหรือญาติพี่น้องก็มาขอเก็บไปรับประทานก็มีเป็นการเอื้อเฟื้อแบ่งปัน
ภายในชุมชน นอกจากการปลูกพืชผักสาหรับบริโภคแล้วยัง มีการเลี้ยงสัตว์บางชนิดเพื่อบริโภคด้วย
เช่น ไก่ เป็ด หมู ปลา แพะ เป็นต้น แหล่งอาหารยังได้จากป่าหรือแหล่งน้าธรรมชาติทั่วไป เช่น เห็ด
หน่ อ ไม้ ไข่ ม ดแดง กุ้ ง หอย ปู ปลา เป็ น ต้ น อาหารบางชนิ ด ต้ อ งซื้ อ มาจากตลาดสดในชุ ม ชน
บางครอบครัวไม่ได้ปลูกผักสวนครัวไว้กินเองหรือมีการปรุง อาหารในกิจกรรมพิเศษต้องทาอาหาร
ปริมาณมากจาเป็น ต้องใช้ พื ชผัก เครื่องปรุง และเนื้อสัตว์ จานวนมากก็ซื้อหาได้จากตลาดสด เช่น
พืชผัก เนื้อสัตว์ ปลา มีทั้งสดใหม่ขายวันต่อวันและอาหารแช่แข็งจากแหล่งผลิตในประเทศไทย เช่น
เนื้อไก่ เนื้อหมูซีพี เป็นต้น
นอกจากชาวไทยวนจะปรุงอาหารรับประทานวันต่อวันแล้วยังมี การถนอมอาหารเพื่อเก็บ
รักษาไว้รับประทานให้นาน ได้แก่ การหมัก เช่น ถั่วเน่า ขี้ปลา เห็ดส้ม เป็นต้น การดอง เช่น ดอง
มะเดื่อ ดองหน่อไม้ ดองผักกาด เป็นต้น การตากแห้ง เช่น ปลาเกลือ จิ้นเกลือ เป็นต้น การกวน เช่น
น้าปู เป็นต้น ซึ่งเป็นการถนอมอาหารที่แตกต่างจากอาหารโรงงานทั่วไปคือไม่ใส่สารกันบูด สามารถ
เก็บไว้ได้นาน
อาหารที่ มี คุณ สมบั ติเป็ น ยาสมุ น ไพรที่ ส ามารถจั ดหามารับ ประทานเพื่ อรั กษาอาการ
เจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ เช่น ตะไคร้ดิบสับเป็นท่อนเล็กๆ ใช้เคี้ยวเป็นเครื่องเคียงหรือชงน้าร้อนดื่มแก้
อาการไอ คอบวม อักเสบ ขิงสดและขมิ้นสดรับประทานรักษาอาการจุกเสียดแน่นท้องและลดอาการ
อักเสบ เป็นต้น
อาหารบางชนิดมีบทบาททางประเพณี พิธีกรรม เช่น ข้าวหลาม ข้าวจี่ เป็นอาหารที่ทุก
ครอบครัวทาขึ้นเพื่อนาไปถวายพระในเทศกาลทานข้าวใหม่ เดือน ๔ เพ็ง (ล้านนา) ข้าวแคบ ข้าวแต๋น
และข้าวตอก เป็ น ขนมที่ ท าขึ้น เพื่ อ นาไปคารวะในพิ ธีอ าบน้ าด าหัว ผู้สูง อายุในเทศกาลสงกรานต์
นอกจากนั้ น ยั งมี ขนมท้ อ งถิ่น ที่ ท าขึ้ น เพื่ อ น าไปท าบุ ญ ในวั น พระหรื อเทศกาลงานบุ ญ เข้ าพรรษา
ออกพรรษา ได้แก่ ขนมเกลือ ข้าวต้มหัวหงอก ข้าวต้มน้ามะพร้าว (ข้าวต้มผัด) และขนมตับควาย
อาหารบางรายการมี ค วามเชื่ อ ผสมในเรื่ อ งความสัม พั น ธ์ ระหว่างบุ ค คล โดยไม่น ามา
รับประทานร่วมกัน เช่น แกงหอย แกงเป็ด เป็นต้น เมือ่ ใดที่มีญาติมิตรมาเยี่ยมเยือนจะงดทาอาหารที่
มีเป็ดและหอยเป็นส่วนผสม เพราะเชื่อว่าจะทาให้เกิดความเบื่อหน่ายหรือบาดหมางใจกัน
อาหารอีกจาพวกหนึ่งที่ต้องรับประทานควบคู่กันเพื่อเสริมรสชาติให้อร่อยขึ้น ชาวไทยวน
เรียกว่า เป็นชู้กัน มีทั้งอาหารว่างและอาหารระหว่างมื้อ เช่น เนื้อมะพร้าวแก่แคะออกมาเป็นชิ้นๆ
รับประทานคู่กับน้าอ้อยก้อน ข้าวหนุกงาหรือข้าวปุกรับประทานกับน้าอ้อยเคี่ยว เป็นต้น
ลักษณะอาหารของชาวไทยวนทั้งรายการอาหาร วิธีปรุง อาหารตามฤดูกาล แหล่งอาหาร
ตลอดจนถึงข้อปฏิบัติในการถวายข้าวแก่พระพุทธและใส่บาตรพระสงฆ์ เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ล้านนาที่ชาวไทยวนได้หยิบยกขึ้นมาเพื่อแสดงตัวตนที่มีวัฒนธรรมด้านอาหารเฉพาะตน
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ภาพประกอบรายการอาหารของชาวไทยวน เมืองเมียวดี
ทีม่ า : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๒๕ น้าพริกคั่ว

ภาพที่ ๒๖ แตงกวากับขนุนอ่อนสาหรับจิ้มน้าพริก

ภาพที่ ๒๗ คั่วผักเฮือด

ภาพที่ ๒๘ คั่วถั่วฝักยาว

ภาพที่ ๒๙ ส้ากุ้ง

ภาพที่ ๓๐ สารับอาหาร
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๔.๑.๒.๖ การแต่งกาย
การแต่งกายในชีวิตประจาวันของหญิงชาวไทยวนนิยมนุ่งผ้าซิ่นยาว เสื้อแขนสั้นหรือแขน
สามส่วน เนื้อผ้าบางเบาทั้งผ้ายืดและผ้าฝ้าย สีของเสื้อและผ้าซิ่นมีลักษณะกลมกลืนกัน เป็นเสื้อผ้า
สาเร็จจากโรงงานซึ่งมีจาหน่ายในท้องตลาดทั่วไปในเมืองเมียวดี-แม่สอด ปัจจุบันมีเสื้อผ้าแบบตัดเย็บ
จาหน่ายเป็นชุดทั้งเสื้อและผ้าซิ่นจากผ้าม้วนเดียวกันจึงมีลวดลายและเนื้อผ้าเหมือนกัน
ผู้ชายชาวไทยวนนิยมนุ่งโลงจีแบบพม่ามีลวดลายเป็นตารางหรือลายสก๊อต แต่ชาวไทยวน
เรียกว่า ผ้าต้อย สวมเสื้อยืดหรือเสื้อเชิร์ตทั้งแขนสั้นและแขนยาว โดยนิยมนุ่ง แบบนี้ในชีวิตประจาวัน
แม้กระทั่งไปวัดหรืองานบุญประเพณีในโอกาสต่างๆ สิ่งที่น่าสังเกตคือผู้สูงอายุชาย-หญิงชาวไทยวนมัก
ใช้ผ้าขาวม้าหรือผ้าเช็ดตัวพาดบ่าเสมอเมื่อมาทาบุญและประกอบพิธีกรรมต่างๆ เหมือนกับวิถีปฏิบัติ
ของชาวล้านนา ส่วนการแต่งกายในโอกาสไปร่วมงานที่เป็นพิธีการนิยมใส่เสื้อยืดคอปกผ้าฝ้ายแล้วนุ่ง
กางเกงขายาวแบบสมัยใหม่ และกางเกงขาก๊วยเรียกภาษาไทใหญ่ ว่า โก๋นย้ง ถ้าออกไปทาธุระหรือ
ไปทางานนอกบ้านจะสวมหมวกปีกกว้างเรียกว่า กุบไท เพื่อป้องกัน เปลวแดดและแรงลม หากเป็น
งานปอยฟื้นฟูประเพณีชาวไทประจาปี ชาวไทยวนนิยมแต่งกายแบบไทใหญ่มากกว่าการแต่งกายแบบ
พม่า เนื่องจากการจัดงานดังกล่าวเป็นวันชาติของชาติพันธุ์ไทใหญ่
ส่วนเครื่องทาที่ชาวไทยวนนิยมใช้ทาใบหน้าคือผงทานาคาซึ่งเป็นเครื่องทาในวัฒ นธรรม
พม่า แต่ชาวไทยวนนิยมใช้เพราะเห็นว่ามีประโยชน์ต่อผิวหน้าคือช่วยให้ผิวเย็น ไม่หยาบกร้าน ป้องกัน
การเกิ ดสิวฝ้าและริ้วรอย นอกจากนั้ นชาวไทยวนยัง นิยมสะพายถุง ย่ามติ ดตัว เพื่ อใช้บ รรจุสิ่ง ของ
สาหรับพกพาและใช้เป็นเครื่องประดับอย่างหนึ่ง ถุงย่ามที่ชาวไทยวนนิยมใช้มีลักษณะแบบกะเหรี่ยง
คือมีลวดลายริ้วสีสดใสและเป็นรูปแบบถุงย่ามที่ดัดแปลงมาจากกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่คือสีน้าตาลหรือ
สีขาวแล้วประดับด้วยธงชาติไทใหญ่ นอกจากนั้นผู้ชายไทยวนยังนิยมสวมนาฬิกาข้อมืออยู่เสมอ แม้จะ
มีโทรศัพท์มือถือที่สามารถใช้ดูเวลาแล้วก็ตาม การสวมนาฬิกาข้อมือจึงเป็นเครื่องประดับอย่างหนึ่งที่
ได้รับอิทธิพลมาแต่ยุคล่าอาณานิคมของอังกฤษเหนือดินแดนแห่งนี้
ลักษณะการแต่งกายที่ ชาวไทยวนหยิบ ยกมาแสดงตัวตนในพื้ น ที่เมื องเมี ยวดี ดัง กล่ าว
มีลักษณะผสมทั้งการแต่งกายแบบพม่า ไทใหญ่ กะเหรี่ยง และชาติตะวันตก แต่ชาวไทยวนต่างก็รับรู้
ว่าไม่ใช่รูปแบบการแต่งกายแบบไทยวนที่แท้จริง เพียงแต่ได้หยิบยืมจากชาติพันธุ์อื่นมาใช้ เพื่อแสดง
ตัวตนที่แตกต่างจากชาวพม่า ชาวกะเหรี่ยง หรือชาติพันธุ์อื่น สานึกด้านประวัติศาสตร์ชุมชนของ
ชาวไทยวนที่ผูกพันใกล้ชิดกับล้านนาได้สร้างมโนทัศน์เกี่ยวกับรูปแบบการแต่งกายมีภาพตัวแทนที่มี
ลักษณะคล้ายหรือเสมือนจริงกับการแต่งกายของชาวล้านนา จึงทาให้ชาวไทยวนแสวงหารูปแบบการ
แต่งกายที่เป็นอัตลักษณ์ในท่ามกลางรูปแบบการแต่งกายของชาติพันธุ์ที่หลากหลาย
เมื่อมีกิจกรรมที่เป็นพิธี การ ชาวพม่า ชาวกะเหรี่ยง และชาวไทใหญ่มัก แต่งกายประจา
ชาติพันธุ์ที่แสดงตัวตนได้อย่างชัดเจนจนทาให้ต่างฝ่ายต่างรู้ได้ทันทีว่าเป็นชาติพันธุ์ใด แตกต่างจาก

๑๑๙

ชาวไทยวนที่แต่งกายแบบผสม บางทีก็ค่อนไปทางพม่า บางครั้งก็ค่อนไปทางไทใหญ่ บางคราวก็แต่ง
กายแบบสากล ลักษณะการแต่งกายดังกล่าวยังไม่บ่งบอกอัตลักษณ์ที่แท้จริงได้ เนื่องจากวัฒนธรรม
ด้านการทอผ้าแบบไทยวนได้สูญไปจากชุมชน ทาให้ผู้รู้ รูปแบบการแต่งกาย และกระบวนการทักทอ
ตัดเย็บสูญไปด้วย ความที่เป็นชุมชนใกล้แหล่งจาหน่ายเสื้อผ้าสาเร็จรูปและตั้งอยู่ในท่ามกลางความ
หลากหลายทางชาติ พั น ธุ์ จึ ง ท าให้ มี ก ารจั ด ซื้ อ เสื้ อ ผ้ า แบบชาติ ต ะวั น ตกและหยิ บ ยื ม รู ป แบบ
การแต่ ง กายของชาติ พั น ธุ์ เหล่ า นั้ น มาสวมใส่ แ บบผสมเพื่ อ ความสะดวก การสู ญ อั ต ลั ก ษณ์ ด้ า น
การแต่งกายดังกล่าวเป็นสิ่งที่ชาวไทยวนต่างก็รับรู้และตระหนักร่วมกันเป็นอย่างดี จึงเป็นอีกประเด็น
หนึ่งที่มีการถกเถียงกันเพื่อทบทวนและแสวงหารูปแบบการแต่งกายที่แสดงถึงตัวตนที่แท้จริง

ภาพที่ ๓๑ รูปแบบการแต่งกายของชาวไทยวนในชีวิตประจาวันที่มีลักษณะผสม
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๓๒ รูปแบบการแต่งกายด้วยชุดไทใหญ่ของเยาวชนชาวไทยวนพร้อมป้ายอักษรธรรมล้านนา
ในงานปอยฟื้นฟูประเพณีชาวไท ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (ตรงกับวันชาติของชาติพันธุ์ไทใหญ่)
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๒๐

อัตลักษณ์ทางวัฒ นธรรมล้านนาทั้ง ๖ ด้าน ที่ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่สารวจและจัดเก็บข้อมูล
เมื่อนามาสนทนากลุ่มระหว่างกลุ่มผู้นาชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน และกลุ่มหนุ่มสาวไทยวน พบว่าแต่ละ
กลุ่มต่างให้ความสาคัญกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาเพราะมีความสาคัญต่อการแสดงตัวตนของ
ชาวไทยวน เนื่องจากมีการรับรู้และสานึกร่วมกันว่า พวกตนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวน มีบรรพบุรุษมา
จากจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย แม้จะอยู่ในเขตแดนและเป็นประชากรของพม่า แต่ ก็ไม่ใช่
ชาวพม่ า และชาวกะเหรี่ย งซึ่ งเป็ น กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ส่ว นใหญ่ ในพื้ น ที่ การสนทนาเกี่ย วกั บ การธ ารง
อัตลักษณ์ของชาวไทยวนก่อให้เกิดความรู้สึกรัก หวงแหน และภาคภูมิใจในความเป็นชาติพันธุ์ไทยวน
สิ่งที่กลุ่มผู้นาชุมชนและกลุ่มหนุ่มสาวชาวไทยวนมีทัศนะร่วมกันคือ อัตลักษณ์ที่โดดเด่นที่
ทาให้คนภายนอกรู้ว่าพวกตนเป็นคนไทยวนหรือคนไทยภาคเหนือ คือภาษาไทยวนทั้งภาษาพูดและ
ภาษาเขียน เมื่อมีนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยเข้ามาในชุมชนก็มักสนทนาด้วยเพราะฟังสาเนียงภาษา
ทาให้ รู้แ น่ชัด ว่าเป็ น คนไทย เป็น ชาวไทยวนหรือ คนล้านนา ดัง นั้ น ภาษาจึง เป็น อัตลัก ษณ์ สาคัญ ที่
บ่งบอกความเป็นไทยวนและเป็นสิ่งที่คนภายนอกรับรู้ได้อย่างชัดเจน
ส่ว นสิ่งที่ อ ยากรื้อ ฟื้ น คื อภาษาเขี ย นได้ แ ก่ อัก ษรธรรมล้ านนาหรื อตั วเมื อง และอยาก
ปรับเปลี่ยนคือ รูปแบบการแต่งกาย เนื่องจากปัจจุบันมีชาวไทยวนที่ส ามารถอ่านเขียนอักษรธรรม
ล้านนาลดจานวนลง โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้แล้ว อีกทั้งปัจจุบันรัฐบาลพม่า
ได้มีนโยบายพหุศึกษาให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถสอนภาษาถิ่นของตนในโรงเรียนได้ จึงเป็นปัจจัยสาคัญ
ที่ทาให้ชาวไทยวนเกิดความต้องการที่จะรื้อฟื้นอักษรธรรมล้านนาขึ้นใหม่ทั้งการศึกษาในระบบและ
นอกระบบ
ส่วนการแต่ งกายนั้น ชาวไทยวนปัจจุบั นแต่ง กายตามสมัยนิ ยมและได้ รับ อิท ธิพลจาก
ชาติพั นธุ์ ที่มี อานาจเหนือ กว่าท าให้ ขาดอั ตลัก ษณ์ ในการแต่ ง กาย เมื่อ ชาวไทยวนโดยเฉพาะผู้ที่ มี
บทบาทในชุมชน เช่น ตัวแทนชาวไทยวนที่เป็นผู้แทนชาติพันธุ์ไทในรัฐกะเหรี่ยง กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
เป็นต้น เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็น พิธีการทั้ง ในหน่วยงานราชการและงานสาคัญ ที่แสดงถึง อัตลักษณ์
ด้านการแต่งกายประจาชาติพันธุ์ มักจะสับสนและต้องการแสวงหาเครื่องแต่งกายที่เป็นรูปแบบเฉพาะ
ของไทยวน เมื่อเทีย บกับชาวพม่าและชาวกะเหรี่ยงแล้ว ต่างก็มีเครื่องแต่งกายที่เป็นอัตลักษณ์ของ
กลุ่มตนอย่างเด่นชัด

๑๒๑

๔.๒ ปัจจัยที่มีต่อการปรับเปลี่ยนและธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนา
ของชาวไทยวน เมืองเมียวดี
ชุม ชนไทยวนมี ก ารปรับเปลี่ยนและธารงอัตลักษณ์ท างวัฒนธรรมล้านนามาโดยลาดั บ
เนื่อ งจากมี ปัจ จัยที่ ส่งผลต่อการปรับ เปลี่ย นและธารงเพื่ อการคงอยู่ ของอั ตลัก ษณ์ ท างวัฒ นธรรม
ล้านนาในท่ามกลางความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ปัจจัย ดังกล่าว
ประกอบด้วย
๑. พัฒนาการด้านการเมือง เศรษฐกิจ และการศึกษา
๒. ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
๓. การตกอยู่ ใ นอาณานิ ค มของอั ง กฤษและอยู่ ใ นท่ า มกลางความหลากหลาย
ของกลุ่มชาติพันธุ์
๔. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อสมัยใหม่
๕. ความไม่เข้าใจในวัฒนธรรมของตนเอง
๖. ความต้องการปรับปรุงวิถีชีวิตให้ดีขึ้น
๔.๒.๑ พัฒนาการด้านการเมือง เศรษฐกิจ และการศึกษา
ชุม ชนไทยวนได้รับนโยบายพั ฒนาด้านการเมือง เศรษฐกิจ และการศึกษาจากภาครัฐ
ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนและธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาในด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อ
การพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาภายใต้โครงสร้างทางการเมือง
ดังนี้
๑. ด้านการเมือง หลังจากที่อังกฤษได้ให้อิสรภาพแก่พม่าเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๑ กลุ่มชาติพันธุ์
ต่างๆ ได้พยายามแยกตัวออกมาเพื่อ เรียกร้องการปกครองตนเองอย่างอิสระ ไม่ต้องการขึ้นกับการ
ปกครองของพม่า แต่พ ม่าไม่ตอบสนองข้อเรียกร้องของกลุ่มชาติพันธุ์ จึงเกิดการสั่งสมกองกาลังต่อสู้
กั น ระหว่ า งทหารพม่ า และกองก าลั ง กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ห รื อ ชนกลุ่ ม น้ อ ยหลายกลุ่ ม นานหลายปี
จนพั ฒ นาการมาสู่เหตุก ารณ์ ปั จจุ บัน ที่ รัฐบาลพม่ า ได้ จัด ท ากระบวนการสร้างความปรองดองกั บ
ชนกลุ่มน้อย โดยมีการเจรจาและหยุดยิง ทั้งในระดับรัฐและระดับประเทศพร้อมกับการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ เปลี่ยนระบอบการปกครองจากเผด็จการทางทหารมาเป็นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุ ขประเทศและเป็นหัวหน้า
ฝ่ายบริหารมีรัฐสภาเป็นฝ่ายนิติบัญญัติประกอบด้วย ๓ สภา ได้แก่ สภาประชาชน สภาชาติพันธุ์ และ
สภาท้องถิ่น
พัฒนาการทางการเมืองทั้งในระดับประเทศ ระดับรัฐ และระดับท้องถิ่นดังกล่าว ทาให้
ชาวไทยวนมีการตื่นตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เนื่องจากการเมืองเป็นกลไกอย่างหนึ่ง ที่

๑๒๒

ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนไทยวนให้สงบสุขจากภัยสงคราม การได้รับสวัสดิการจากภาครัฐ การมีสิทธิ
เท่าเทียมกับชาติพันธุ์อื่นในฐานะที่เป็น พลเมืองของประเทศ และการธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ล้านนาอย่างเสรี ดังจะเห็นได้จากการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งผู้แทนทั้ง ในระดับ ท้องถิ่น ระดับรัฐ
และระดับประเทศ ปัจจุบันมีชาวไทยวนที่ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนชาติพันธุ์ไทในสภาแห่งรัฐกะเหรี่ยง
๑ คน คือนายจันทร์คา บ้านห้วยส้าน เมื่อมีการประชุมผู้แทนชาติพันธุ์แห่งรัฐกะเหรี่ยง นายจันทร์คา
จะเข้าร่วมประชุมและรับนโยบายจากภาครัฐมาพัฒนาชุมชนตามแผนพัฒนาประเทศ นอกจากนั้นยัง
เป็นผู้ประสานงานเชิญตัวแทนฝ่ายภาครัฐเมืองเมียวดีและตัวแทนชาติพันธุ์ต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมทาง
วัฒ นธรรมล้านนาของชุมชนไทยวน ทาให้ภาครัฐและตัวแทนชาติพันธุ์ ในรัฐกะเหรี่ยงรู้จักและเข้าใจ
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาของชาวไทยวนมากขึ้น ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจึงเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนและธารงอัตลักษณ์ ทางวัฒ นธรรมล้านนาของชาวไทยวนให้
สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ
๒. ด้านเศรษฐกิจ พื้นที่เมืองเมียวดีเป็นเมืองการค้าชายแดนมาตั้งแต่อดีตทั้งการค้าไม้สัก
และการค้าวัวต่างระหว่างหัวเมืองมอญ-พม่า กับล้านนา สยาม และภูมิภาคใกล้เคียง ปัจจุบันภาครัฐ
กาหนดนโยบายพัฒนาให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ตามโครงข่ายเส้นทางเศรษฐกิจแนวตะวันออกตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) ที่เชื่อมโยงการค้ากับประเทศไทย ประเทศลาว
และประเทศเวีย ดนาม กระแสพั ฒ นาเศรษฐกิ จดั ง กล่ าวเป็ น การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ระบบทุ น นิ ย ม
ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจ ดั้งเดิ มของชุม ชนไทยวนเป็ น แบบผลิต เพื่ อการบริ โภคภายในครอบครั ว
การแลกเปลี่ย นเพื่ อพึ่งพาอาศั ยกัน และกัน ใครมีพื ชผัก พริก เกลือ หรือวัตถุสิ่ งของอะไรก็เอาไป
แลกเปลี่ยนกับ เพื่ อนบ้ าน เมื่อ ยามทาไร่ท านาทาสวนก็ แลกเปลี่ยนแรงงานกัน เป็น การช่วยเหลื อ
เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่กั น แบบถ้อยที ถ้อยอาศัย ภายหลัง เศรษฐกิ จระบบทุ นนิยมเข้ามามีบทบาทมากขึ้ น
ส่ง ผลให้วัฒนธรรมชุมชนไทยวนเกิดการเปลี่ยนเเปลง ต้องแข่งขันกั นทามาหากิน เกิดการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนกันด้วยเงินตราที่มีราคาสูง มีการจ้างแรงงานด้วยเงินตราแทนการแลกเปลี่ยนแรงงาน
เงินตราจึงเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับการซื้อขายแลกเปลี่ยนและเสียภาษี ทาให้ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน
เพิ่มสูงมากขึ้น ส่งผลให้ชาวไทยวนจึงต้องขวนขวายในการหาอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเพื่อให้
มีรายได้ กับ รายจ่ ายสมดุล กั น อีก ทั้ ง ยั ง ต้อ งมี ทุ น ทรัพ ย์เก็ บสะสมไว้ใช้ในยามที่ จ าเป็ น ด้ วยเหตุ นี้
ชาวไทยวนวัยหนุ่มสาวส่วนใหญ่ จึงออกไปขายแรงงานในประเทศไทยเพราะมีค่าจ้างแรงงานสูงกว่า
พม่าหลายเท่าตัว จึงทาให้ชุมชนไทยวนมักมีแต่เด็ก กลุ่มวัยกลางคน กับผู้สูงอายุ กลายเป็นค่านิยม
ขายแรงงานข้ามแดนและแข่งขันกันสร้างฐานะทางเศรษฐกิจในครอบครัวให้ทัดเทียมกับคนอื่น
๓. ด้านการศึกษา รัฐบาลพม่าจัดให้มโี รงเรียนดาเนินการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน แม้จะไม่มีภาคบังคับให้เด็กเรียนแต่ก็เป็นสิ่งจาเป็นที่ชาวไทยวนต้องส่งบุตรหลาน
เข้าศึกษา แม้บางครอบครัวในบางหมู่บ้านจะไม่ส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนของรัฐบาลพม่า
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แต่ก็ส่งไปศึกษาในโรงเรียนฝั่งประเทศไทยที่อาเภอแม่สอด จังหวัดหวัดตาก เนื่องจากต้องการให้บุตร
หลานมี ค วามรู้ เมื่ อ เรีย นจบแล้ วสามารถไปศึก ษาต่ อ ในระดั บ มหาวิท ยาลัย และมี ง านท าที่ มั่ น คง
ในอนาคต ส่วนโรงเรียนพม่าได้จัดการศึกษาออกเป็นระดับชั้น เรียกว่า ตาน ตั้งแต่ชั้นตานที่ ๑-๑๐
รัฐบาลพม่าไม่ได้บังคับให้นักเรียนเข้าเรียนทุกคนทุกชั้นเรียน ใครจะเข้าเรียนหรือไม่ก็ได้
เรียนถึงชั้นไหนก็ได้ แต่ถ้าหากเรียนจบระดับตาน ๑๐ แล้วสามารถไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลั ย
ทั้งในประเทศและนอกประเทศได้ บุญเทียม พลายชมพู (๒๕๔๙ : ๒๖๖) กล่าวถึงการจัดการศึกษา
ของพม่ า ว่ า รั ฐ บาลได้ จั ด สวั ส ดิ ก ารด้ า นการศึ ก ษาฟรี แ ก่ เยาวชนจนจบในระดั บ High School
นอกจากนั้นยังมีโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนเป็นทางเลือกสาหรับผู้ที่มีฐานะการเงินดีอยากให้ลูกหลาน
ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานดีกว่า ส่วนในระดับมหาวิทยาลัยจะคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง สาขาวิชาที่ต่างประเทศให้การยอมรับคือวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เมื่อจบ
ปริญญาตรีแล้วเข้ารับราชการจะได้ค่าตอบแทนรายเดือนที่มีอัตราค่าตอบแทนน้อยกว่าประเทศไทย
ดังนั้นชาวพม่าส่วนใหญ่จึงนิยมมาทางานที่ประเทศไทยเพราะมีค่าตอบแทนมาก
เมื่อภาครัฐได้พัฒนาการศึกษาในชุมชนไทยวน โดยมีโรงเรียน ครู และหลักสูตรการเรียน
การสอนตามกาหนด ทาให้ชาวไทยวนรุ่นใหม่ได้รับการศึกษาสมัยใหม่ อย่างเป็นระบบทั้งภาษาและ
วิชาความรู้ แตกต่างจากอดีตที่ ชาวไทยวนศึกษาแบบอัธยาศัย คือถ่ายทอดวิชาความรู้แบบรุ่นสู่รุ่น
ภายในวัด ครอบครัว และชุมชน ส่วนใหญ่จะเป็นวิชาความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ล้านนาเพื่อการดารงชีวิตประจาวัน เช่น อักษรธรรมล้านนา การสวดมนต์ ดนตรี การขับขาน การทา
ไร่ทานา การเย็ บปักถักร้อย เป็นต้น ครั้นเมื่อการศึกษาสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นทาให้ การ
เรียนรู้วัฒนธรรมล้านนาอันเป็นอัตลักษณ์ของชาวไทยวนลดความสาคัญลง นักเรียนชาวไทยวนใช้ชีวิต
เรียนรู้วิชาในโรงเรียนมากกว่าการเรียนรู้จากครอบครัวและชุมชน จึง ไม่สามารถสืบทอดและบอก
เล่าอั ตลัก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรมล้ านนาของตนได้ อย่ างเข้มข้ น เหมื อนคนรุ่น เก่ า อีก ทั้ง ยั ง หล่ อหลอม
ความคิดตามรัฐนิ ยมว่าตนเป็นชนชาติเดียวกันกับรัฐชาติพม่าจึงมีสิท ธิและหน้ าที่ ตามรัฐธรรมนู ญ
แห่งชาติ ในขณะที่คนรุ่นเก่ายังมีสานึกทางประวัติศาสตร์ ว่าตนเป็นชาติพันธุ์ไทยวนหรือชาวล้านนา
แต่ถูกกลืนกลายเป็นพลเมืองพม่าเพราะการปักปันเขตแดนในยุคล่าอาณานิคมของอังกฤษ (สนทนา
กลุ่มหนุ่มสาว ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐, สนทนากลุ่มผู้นาชุมชน ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
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๔.๒.๒. ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
เมื่อสังคมมีความเจริญก้าวหน้าทางด้ านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ย่อมส่งผล
ต่อการปรับเปลี่ยนและธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาของชาวไทยวน เริ่มจากยุคที่เมืองเมียวดี
ตกเป็ น อาณาเขตของพม่ า ในอาณานิ ค มอั ง กฤษ ชาวอั ง กฤษได้ น าความรู้ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี ส มัย ใหม่เข้า มาเผยแพร่อ ย่า งกว้ างขวางโดยเฉพาะในระบบการศึ ก ษา ความก้ าวหน้ า
ทางด้านวิทยาศาสตร์ก่อให้เกิดความรู้ แปลกใหม่ที่มีเหตุผล อธิบายได้ ไม่หลงงมงาย และจับต้องได้
ด้วยประสาทสัมผัส นอกจากนั้นความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
สาธารณูปโภค อานวยความสะดวก สบาย สนุกสนาน เพิ่มพูน ผลผลิต และเพิ่มรายได้ เช่น ไฟฟ้ า
น้ าประปา ถนนคอนกรี ต สะพาน รถยนต์ รถไถนา โทรศั พ ท์ โทรทั ศ น์ เครื่ อ งกระจายเสี ย ง
เครื่อ งดนตรีส ากล เป็ น ต้น ความก้าวหน้ าทางวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีเหล่ านี้ ช่ วยตอบสนอง
ความต้องการในด้านต่างๆ จึงส่งผลให้วัฒนธรรมล้านนาของชาวไทยวนได้รับผลกระทบ เช่น การทา
นาแบบใหม่ที่ใช้รถไถนาแทนการใช้แรงงานควายทาให้ประเพณีสู่ขวัญควายสูญ ไป การใช้ปุ๋ยเคมีเร่ง
ผลผลิตทาให้ภูมิปัญญาในการทาเกษตรลดความสาคัญ ลง การใช้โทรศัพท์หรือเครื่องกระจายเสียง
ทาให้ การสื่ อสารแบบเดิ ม ที่ มี ความสัม พั น ธ์ใกล้ชิ ด ลดบทบาทลง การเล่ นดนตรีส ากลในประเพณี
สงกรานต์ทาให้ดนตรีและการขับขานท้องถิ่นลดความสาคัญลง เช่น การจ๊อย การซอ เป็นต้น ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ได้ลดทอนความสาคัญ ของความคติเชื่อดั้งเดิม เป็นต้น (สนทนากลุ่มสตรีแม่บ้าน,
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. สนทนากลุ่มผู้นาชุมชนบ้านแม่แปบ, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
๔.๒.๓. การอยู่ในอาณานิคมของอังกฤษและอยู่ในท่ามกลางความหลากหลายของกลุ่ม
ชาติพันธุ์
สืบเนื่องจากอดีตในยุคที่พม่าตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษแล้วได้รับเอกราชจนถึงปัจจุบัน
ชุมชนไทยวนตั้งถิ่นฐานกระจายตัวอยู่ในอาณาเขตของพม่าในอาณานิคมอังกฤษและอยู่ในท่ามกลาง
ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้วัฒนธรรมต่างถิ่นที่หลั่งไหลเข้ามาสู่ชุมชน
ไทยวนทั้งวัฒ นธรรมตะวันตก วัฒ นธรรมพม่า และวัฒนธรรมกลุ่มชาติพั นธุ์ต่างๆ จึง ส่งผลต่อการ
ปรับ เปลี่ยนและธารงอัตลักษณ์ ทางวัฒ นธรรมล้านนาของชาวไทยวน เนื่องจากวัฒ นธรรมต่างถิ่น
บางอย่างมีความเข้มแข็งและเป็นที่นิยมกว่าย่อมส่งผลให้วัฒนธรรมล้านนาของชาวไทยวนอ่อนล้าและ
ถู ก ลดทอนความส าคั ญ ลงจนเกิ ด การปรั บ เปลี่ ย นในลั ก ษณะต่ า งๆ ให้ เข้ า กั บ บริ บ ททางสั ง คมที่
เปลี่ยนแปลง เช่น การแต่งกายผสมทั้งแบบพม่า กะเหรี่ยง ไทใหญ่ และตะวันตก อาหารผสมทั้งแบบ
ไทยวน พม่ า ไทใหญ่ และกะเหรี่ ย ง ภาษาผสมทั้ ง แบบไทยวน พม่ า อั ง กฤษ กะเหรี่ ย ง และ
ไทยภาคกลาง เป็นต้น
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การที่เมืองเมียวดีตกเป็นอาณาเขตของพม่าในอาณานิคมของอังกฤษ ทาให้พื้นที่แห่ง นี้
ได้ รับ วัฒ นธรรมตะวัน ตกมาใช้ในชีวิ ตประจาวั น โดยเฉพาะวัฒ นธรรมจากเจ้ าอาณานิค มอัง กฤษ
นอกจากนั้ น ยั ง มี วั ฒ นธรรมชาติ ต ะวั น ตกอื่ น ๆ ที่ มี บ ทบาทต่ อ วิ ถี ชี วิ ต ของชาวเมื อ งเมี ย วดี เช่ น
ภาษาอังกฤษ เครื่องแต่งกาย หมวกวิลสัน นาฬิกาข้อมือ ยารักษาโรค ขนมปัง (คุกกี้) กาแฟ เป็นต้น
วัฒ นธรรมตะวันตกที่ชาวไทยวนยังเคยชินอยู่จนทุกวันนี้คือ ผู้ชายและผู้หญิงที่มีอายุ ๔๐ ปีขึ้นไปจะ
นิ ย มใส่ น าฬิ ก าข้ อ มื อ อยู่ ต ลอดเวลา แม้ จ ะมี โ ทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ที่ ส ามารถบอกเวลาใช้ แ ล้ ว ก็ ต าม
นอกจากนั้นยังมีการนุ่งเสื้อผ้าและใส่หมวกวิลสันแบบชาติตะวันตกด้วย เนื่องจากในยุคล่าอาณานิคม
ชาวตะวันตกนิยมใส่นาฬิกาข้อมือและหมวดวิลสัน จึงทาให้ชาวไทยวนใส่หมวกวิลสันและนาฬิกา
ข้อมือเลียนแบบชาวตะวันตกทาให้ดูดีและทันสมัย ดังนั้นการที่ชุมชนไทยวน เมืองเมียวดี ตั้งอยู่ใน
พื้นที่ที่เป็นอาณาเขตของอาณานิคมของอังกฤษจึงทาให้วัฒนธรรมตะวันตกหลั่งไหลเข้าสู่ชุมชนไทยวน
จนถูกนามาปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
ส่วนการที่ชุมชนไทยวนตั้งอยู่ในท่ามกลางความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ แม้ว่าชุมชน
ไทยวนจะเคยตั้งถิ่นฐานอาศัยอยูม่ าอย่างยาวนานก็ตาม แต่สภาพสังคมที่รายล้อมไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์
ต่างๆ ทั้งพม่า กะเหรี่ยง มอญ ต่องสู้ และไทใหญ่ ซึ่งได้รุกชิงพื้นที่ เข้ามาในชุมชนไทยวน เพื่อตั้งถิ่น
ฐานทามาหากิน นอกจากนั้นยังมีชาวต่างชาติได้แก่ จีน อินเดีย ปากีสถาน และบังคลาเทศ ได้อพยพ
เข้ามาค้าขายที่เมืองเมียวดีในฐานะที่เป็นเมืองการค้าชายแดน ทาให้กลุ่มชาติพันธุ์และชาวต่างชาติ
เหล่านี้นาเอาวัฒนธรรมของตนมาใช้ในชีวิตประจาวัน ส่งผลให้เกิดการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมเข้า
สู่ชุมชนไทยวน โดยชาวไทยวนได้มีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มชาติพันธุ์และชาวต่างชาติในลักษณะต่างๆ เช่น
การพบปะพู ด คุ ย การซื้ อ ขายสิ น ค้ า การเป็ น ลู ก จ้ าง การเข้ า ร่ วมกิ จ กรรมงานบุ ญ ประเพณี ท าง
พระพุทธศาสนา การเข้าร่วมประเพณีแต่งงาน การเข้าร่วมประชุม การทางานร่วมกัน เป็น ต้น ทาให้
ชาวไทยวนได้รับรู้ จดจา แล้ว นาวัฒ นธรรมต่างชาติพันธุ์ มาปรับใช้ในชีวิตประจาวัน อย่างค่อยเป็น
ค่อยไป จนเกิดความรู้สึกไม่แปลกแยกระหว่างวัฒนธรรมล้านนากับวัฒนธรรมต่างถิ่น ส่งผลให้เกิด
ค่ า นิ ย มใหม่ ต่ อ วั ฒ นธรรมต่ า งถิ่ น ที่ เห็ น ว่ า ดี มี ป ระโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เช่ น ภาษา
การแต่งกาย อาหาร เครื่องเทศ เครื่องอุปโภคบริโภค เป็นต้น
๔.๒.๔. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อสมัยใหม่
เมืองเมี ยวดี มีการพั ฒนาด้านสาธารณู ปโภคเพื่ อรองรับการค้าชายแดนได้แก่ถนนและ
ไฟฟ้า จึงทาให้มีการคมนาคมที่สะดวก มีไฟฟ้าที่ให้แสวงสว่างให้พลังงานในการผลิตหรือเชื่อมต่อกับ
เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะเครื่องรับส่งสัญ ญาณผ่านดาวเทียม ส่งผลให้เมืองเมียวดีมีการรับรู้ข้อมูล
ข่ า วสารที่ ร วดเร็ ว จากทั่ ว โลกทั้ ง จากสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ สื่ อ โทรทั ศ น์ และสื่ อ โทรศั พ ท์ (สื่ อ ออนไลน์ )
ความทันสมัย เช่นนี้ได้แผ่ขยายเข้าสู่ชุมชนไทยวน แต่ล ะคนต่างก็ มีโทรทัศน์ ดาวเทียมในการรับชม
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รายการต่างๆ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอกประเทศ อีกทั้งยังมีโทรศัพท์ทั้งแบบประจา
บ้า นและแบบพกพาติ ด ตั วรุ่น ต่ างๆ ที่ มีร ะบบการสื่ อ สารหลายทาง เช่น การสนทนากัน โดยตรง
การรับส่งข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ Facebook และ Line เป็นต้น การที่ชุมชนไทยวนมีสื่อสมัยใหม่
เข้ ามามี บ ทบาทในชี วิ ต ประจ าวัน มากขึ้ น ส่ ง ผลให้ วั ฒ นธรรมต่ างถิ่ น ไหลบ่ า เข้ าสู่ ชุ ม ชนไทยวน
อย่ างท่ ว มท้ น ท าให้ เกิ ด ทั ศ นคติ ในการปรั บ เปลี่ ย นและธ ารงวัฒ นธรรมล้ า นนาในชุ ม ชนไทยวน
โดยเฉพาะการเลียนแบบวัฒนธรรมต่างถิ่นเพื่อสร้างความบันเทิงและสร้างความทันสมัยให้แก่ตนเอง
เช่น ประเพณี ภาษา พฤติกรรม การร้องเพลง การเต้น การแต่งกายและการย้อมผมของนักแสดงหรือ
บุคคลที่มีชื่อเสียง เป็นต้น ทาให้วัฒนธรรมล้านนาบางประการอันเป็นอัตลักษณ์ที่แสดงตัวตนถูกมอง
เป็นสิ่งล้าสมัย ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร (สนทนากลุ่มหนุ่มสาว, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
๔.๒.๕. ความไม่เข้าใจในวัฒนธรรมของตนเอง
การธ ารงอั ตลั ก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรมล้ านนาในชุ ม ชนไทยวนจะคงอยู่อ ย่ างยั่ง ยืน ได้ นั้ น
ต้องอาศัยกระบวนการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น แต่ปัจจุบันการรับรู้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาในกลุ่ม
ชาวไทยวนรุ่นใหม่ยังมีความสับสน คลุมเครือ และขาดความเป็นเอกภาพ ดังจะเห็นได้จากการสนทนา
กลุ่ ม หนุ่ ม สาวชาวไทยวน ณ วัด ป่ าเลไลย์ บ้ านห้ วยส้ าน เมื องเมี ยวดี เมื่ อ วัน ที่ ๑๕ พฤศจิ ก ายน
๒๕๖๐ ที่ต่างก็ยัง ขาดความรู้ความเข้าใจในอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรมล้านนาของตนเอง ไม่สามารถ
บอกเล่าประวัติศาสตร์ชุมชนและวัฒนธรรมด้านอื่นๆ ได้อย่างชัดเจน เนื่องจากชาวไทยวนรุ่นใหม่
ไม่ให้ความสาคัญ กับอัตลักษณ์ ทางวัฒ นธรรมล้านนาเท่าที่ควร ส่ง ผลให้ ขาดความกล้าหาญในการ
แสดงตัวตนอย่างแท้จริงด้วยความรัก ความหวงแหน และความภาคภูมิใจ สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาใน
การธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาที่เกิดจากความไม่รู้ไม่เข้าใจของชาวไทยวนเองจึง เป็นปัจจัย
หนึ่งที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนและธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาของชาวไทยวนในกาลต่อมา
๔.๒.๖. ความต้องการปรับปรุงวิถีชีวิตให้ดีขึ้น
เมื่อสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลง ชุมชนไทยวนจึงประสบปัญ หาเกี่ยวกับการดารงชีวิต
ทั้งด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม และเศรษฐกิจ ทาให้เกิดความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดี
ขึ้นทัดเทียมกับสังคมรอบข้าง จึงมีการคิดค้น ประดิษฐ์สร้าง และปรับปรนสิ่งต่างๆ เพื่อนามาทดแทน
วัฒ นธรรมเก่าที่เห็นว่าล้าสมัย ไม่สอดคล้องกับการดาเนินชีวิตปัจจุบัน สิ่งเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนและธารงอัตลักษณ์ ทางวัฒ นธรรมล้านนาของชาวไทยวน เช่น การสร้าง
เตาเผาสาหรับปรุงอาหารที่ไร้ค วัน ให้ ความร้อนได้ดี และมีต้น ทุน ต่า การสร้างเครื่องตัดใบยาสูบ ที่
รวดเร็วและประหยัดเวลา การแต่งกายที่สวยงามทันสมัยเหมาะสมกับฤดูกาลและกลมกลืนกับสภาพ
สังคม การร้องเพลงและเต้นราสมัยใหม่ที่สนุกสนานผ่อนคลายความตึงเครียด เป็นต้น
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จากปัจจัยที่มีต่อการปรับเปลี่ยนและธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาของชาว
ไทยวนดังกล่าวจัดกลุ่มเป็น ๒ ปัจจัย ได้แก่
๑. ปั จ จั ย ภายนอก ได้ แ ก่ ความเจริ ญ ก้ าวหน้ า ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
สมัยใหม่กับทั้งการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อสมัยใหม่ อันเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้วัฒนธรรมต่างถิ่น
โดยเฉพาะวัฒนธรรมตะวันตกและวัฒนธรรมจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นประเทศไทยไหลบ่าเข้าสู่
ชุมชนไทยวน จนเกิดการกระตุ้นให้ชาวไทยวนนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้ในการ
ดาเนินชีวิตประจาวันให้เหมาะสมและทันสมัย
๒. ปัจจัยภายใน ได้แก่ การที่ภาครัฐได้พัฒนาการด้านการเมือง เศรษฐกิจ และการศึกษา
การตกอยู่ในอาณานิคมของอังกฤษและอยู่ในท่ามกลางความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ ความไม่
เข้ าใจในวัฒ นธรรมของตนเอง และความต้ อ งการปรั บ ปรุง วิถี ชี วิต ให้ ดี ขึ้ น สิ่ง เหล่ า นี้ ไ ด้ ก่ อ ตั ว ให้
ชาวไทยวนปรับ เปลี่ ยนและธารงอั ตลั ก ษณ์ ท างวัฒ นธรรมให้ ส อดคล้ องกั บ โครงสร้างทางสัง คมที่
เปลี่ยนแปลง
๔.๓ การปรับเปลี่ยนและธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาของชาวไทยวน
เมืองเมียวดี
จากปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาดังกล่าว ทาให้ชาว
ไทยวนมีความวิตกกังวลต่อการธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาให้คงอยู่สืบทอดถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน
ในอนาคตเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งการที่ชาวไทยวนตั้งชุมชนอยู่ในท่ามกลางกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ โดยเฉพาะ
ชาวพม่าและชาวกะเหรี่ยงซึ่ งเป็น คนส่ วนใหญ่ ในพื้ น ที่ และมีอ านาจต่อรองทางวัฒ นธรรมสูง กว่ า
ย่อมทาให้ชาวไทยวนซึ่งเป็นคนส่วนน้อยถูกครอบงาทางวัฒนธรรมได้ง่าย ดังจะเห็นได้จากอิทธิพลทาง
ภาษา อาหาร เครื่องแต่งกาย คติความเชื่อ ประเพณีพิธีกรรม และวัฒ นธรรมอื่นๆ แบบพม่าและ
กะเหรี่ยงมีบทบาทในชีวิตประจาวันของชาวไทยวนมากขึ้น จนบางครั้งคนนอกพื้นที่อย่างผู้วิจัยไม่
สามารถบอกได้ว่า คนที่นุ่งผ้าโลงจี ทาทานาคา และเคี้ยวหมากที่พบในชุมชนนี้เป็นชาวไทยวนหรือไม่
จนกระทั่งได้ยินสาเนียงภาษาพูดจึงได้รู้ว่าเป็น ชาวไทยวน แสดงให้เห็นว่าอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ล้านนาของชาวไทยวนบางประการได้ถูกกลืนกลายไปกับวัฒนธรรมที่เข้มแข็งกว่า หรืออาจกล่าวได้ว่า
วัฒ นธรรมต่างชาติพั น ธุ์ที่ เข้ มแข็งกว่ าได้ ปิ ดบั ง ตัวตนของชาวไทยวนจนคนต่ างถิ่น ไม่อ าจจาแนก
ชาวไทยวนได้อ ย่ างชัดเจนทันทีที่ ได้เห็ น ดัง นั้น สิ่งที่ น่าสนใจคือชาวไทยวนมีวิธีการอย่างไรในการ
ปรั บ เปลี่ ย นและธ ารงอั ต ลั ก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรมล้ า นนาทั้ ง ๖ ด้ า น ได้ แ ก่ ประวั ติ ศ าสตร์ ชุ ม ชน
พระพุทธศาสนาและคติความเชื่อ ประเพณีพิธีกรรม ภาษาและวรรณกรรม อาหาร และการแต่งกาย
เพื่อธารงไว้ซึ่งตัวตนที่แท้จริงในท่ามกลางความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมดังกล่าว

๑๒๘

จากการศึกษาพบว่า ชาวไทยวนมี วิธีการปรับเปลี่ยนและธารงอัตลักษณ์ทางวัฒ นธรรม
ล้านนาทั้ง ๖ ด้าน ด้วยวิธีการ ๓ ประการ ได้แก่
๑. การประกอบสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทยวน และความเป็นชาวพุทธไทยวนเพื่อสร้าง
สานึกร่วมความเป็นตัวตนที่แท้จริงได้อย่างภาคภูมิใจและจาแนกตัวตนให้แตกต่างจากกลุ่มชาติพันธุ์ที่
อยู่รายล้อม แม้จะไม่มีลักษณะเป็นจริงหรือเท่าเทียมกับชาวล้านนาในภาคเหนือของประเทศไทย แต่ก็
เป็นลักษณะภาพตัวแทนที่คล้ายคลึงหรือเสมือนจริงกับอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรมล้านนาที่ชาวไทยวน
ได้คัดสรรเลือกที่จะหยิบยกมาแสดงตัวตนให้แตกต่างจากชาติพันธุ์อื่น
๒. การปรับปรนทางวัฒนธรรม โดยเลือกที่จะหยิบยืมวัฒนธรรมบางอย่างของชาติพันธุ์ที่
มีปฏิสัมพันธ์ด้วยมาปรับใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับค่านิยมในการดารงชีวิตประจาวันของชาวไทยวน
๓. การผลิตซ้าทางวัฒนธรรม เพื่อธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาของชุมชนไทยวนมี
๒ ลักษณะ คือ การผลิตซ้าวัฒนธรรมที่ใกล้สูญหรือเสื่อมความนิยมลงให้ฟื้นกลับมามีบทบาทอีกครั้ง
และการผลิตซ้าวัฒนธรรมที่คงอยู่ให้ได้รับการสืบทอดอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการแสดงตัวตน
ทางวัฒนธรรมของชาวไทยวน
วิธีการปรับเปลี่ยนและธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาทั้ง ๓ ประการนี้ นอกจากจะ
ช่วยให้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาดารงอยู่ในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลทางสังคมยุคปัจจุบันแล้ว
ยังเป็นวิธีการสร้างความเข้มแข็งด้านอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาของชาวไทยวนรุ่นใหม่ให้สามารถ
ต้านทานต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่หนักหน่วงในอนาคตด้วย ดังผลการวิเคราะห์ต่อไปนี้
๔.๓.๑ ประวัติศาสตร์ชุมชน
ประวัติศาสตร์ชุมชนไทยวนได้รับการสืบทอดแบบมุขปาฐะจากรุ่นสู่รุ่นภายในครอบครัว
และชุมชนแบบประปราย ไม่ได้รับการบรรจุเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในระบบการศึกษาของรัฐ
เนื่องจากรัฐบาลพม่าไม่ได้รับรองสถานภาพความเป็นชาติพันธุ์ไทยวนไว้ในสหภาพพม่า นอกจากนั้น
ยังไม่มีผู้สนใจหรือนักวิชาการมาจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเผยแพร่อย่างเป็นวิชาการ มีเพียงสื่อมวลชน
บางส่ ว นจากประเทศไทยที่ น าเสนอรายงานข่ า วเป็ น บางครั้ ง จากสภาพปั ญ หาการสื บ ทอด
ประวัติศาสตร์ชุมชนดังกล่าวส่งผลให้การรับรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนไทยวนของคนรุ่นใหม่เลือนลาง
สับสน และขาดความเป็นเอกภาพ (สนทนากลุ่มหนุ่มสาว, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) ทาให้ชาวไทยวน
ตระหนักถึงการแสดงและดารงอยู่ของตัวตนในเมืองเมียวดีที่มีค วามหลากหลายทางชาติพันธุ์ และ
วัฒนธรรม จึงปรับเปลี่ยนและธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาด้านประวัติศาสตร์ชุมชนเพื่อให้
เกิดสานึกร่วมในการธารงอัตลักษณ์ของกลุ่มไทยวนต่อไปดังนี้

๑๒๙

๑. การประกอบสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทยวน
ชาวไทยวนได้ประกอบสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทยวน เพื่อจาแนกตัวตนทางชาติพันธุ์ให้
แตกต่างจากชาติพันธุ์อื่น โดยอาศัยพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ชุมชนดังนี้
๑) การนิยามตัวตนคนไทยวน
จากการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลพบว่าชาวไทยวนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองเมียวดีนิยมเรียก
กลุ่มตนว่า ไท (Tai-ไต) หรือ คนไท (คนไต) ในความหมายว่า เป็นชาติพันธุ์ไท ซึ่งเป็นการเรียกขานที่มี
ความหมายกว้างเพราะประวัติศาสตร์ ชาติพัน ธุ์ไ ทมีหลายกลุ่ม เช่น ไทลื้ อ ไทเขิน ไทใหญ่ ไทยวน
เป็นต้น เมื่อผู้วิจัยถามเจาะจงถึงกลุ่มชาติพันธุ์ไทให้แคบลงว่า เป็นไทอะไร คาตอบที่ได้คือ ไทยวน
(Taiyuan) ในความหมายว่าพวกตนเป็นชาติพันธุ์ไทยวน แสดงให้เห็นถึง สานึกทางประวัติศาสตร์ที่
บ่งบอกตัวตนผ่านการนิยามตนเองว่าเป็นชาติพันธุ์ไทยวน และสะท้อนให้เห็นถึงสานึกที่ถูกประกอบ
สร้างว่าแม้จะเป็นชาติพันธุ์ไทเหมือนกัน แต่กลุ่มไทยวนก็มีความแตกต่างจากชาติพันธุ์ไทกลุ่มอื่นๆ
(สนทนาเวทีคืนความรู้สู่ชุมชน ณ ศาลาร่วมน้าใจ บ้านห้วยส้าน, ๗ มกราคม ๒๕๖๑)
ถ้าหากชาวไทยวนในเมืองเมียวดีกล่าวว่าตนเป็นคนไท ความหมายที่สื่อสารในบริบทนั้น
หมายถึงความเป็นชาติพันธุ์ไทซึ่งมีขอบเขตที่กว้าง แต่ถ้าเจาะจงให้แคบลงและแสดงถึงตัวตนใน
ความเป็นชาติพันธุ์ไทยวนจะเรียกว่าตนเองว่า ไทยวน ทั้งนี้เมืองเมียวดีมีกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่เคลื่อนไหว
อยู่ ๒ กลุ่ม ได้แก่กลุ่มไทยวนกับกลุ่มไทใหญ่ ชาวไทยวนเรียกชาติพันธุ์ไทใหญ่แบบทางการว่า ไทใหญ่
แต่ถ้าหากเรียกอย่างไม่เป็นทางการหรือเรียกตามความนิยมของท้องถิ่นว่า เงี้ยว ซึ่งเป็นคาเรียกขานที่
ชาวล้านนาใช้เรียกชาวไทใหญ่มาตั้งแต่อดีต ถ้าหากเรียกไทใหญ่แบบระบุพื้นที่อาศัยด้วยก็จะเรียกว่า
ไท แล้วตามด้วยถิ่นที่ อยู่ เช่น ไทตองจี หมายถึง ชาวไทใหญ่ ที่ อยู่ในเมื องตองจี ไทผาปู น หมายถึ ง
ชาวไทใหญ่ที่อยู่ในเมืองผาปูน เป็นต้น เช่นเดียวกับชาวไทยวนที่มักเรียกตนเองว่า ไท หากระบุพื้นที่
อาศั ย ด้ ว ยก็ จ ะเรี ย กชื่ อ หมู่ บ้ า นหรื อ ถิ่ น ที่ อ ยู่ ด้ ว ย เช่ น ไทห้ ว ยส้ า น หมายถึ ง ชาวไทยวนที่ อ ยู่
บ้านห้วยส้าน ไทแม่แปบ หมายถึงชาวไทยวนที่อยู่บ้านแม่แปบ เป็นต้น ถ้าหากสนทนากับคนไทยหรือ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในชุมชน ชาวไทยวนนิยมใช้คาเรียกกลุ่มตนว่า คนเมือง คนล้านนา คนเหนือ
หรือคนเมืองเหนือ เพื่อเรียกขานกลุ่มตนเองให้ชัดเจนขึ้นตามบริบทของการสื่อสารว่า เป็นชาวล้านนา
ที่ มี บ รรพบุ รุ ษ หรื อ มี ถิ่ น ฐานเดิ ม มาจากทางภาคเหนื อ ของประเทศไทย (สั ม ภาษณ์ น ายเอ็ ก
บ้านห้วยส้าน, ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
คาว่า ไทยวน ไทโยน ไทยูน โยน หรือโยนก หมายถึงชาติพันธุ์ไทยวนซึ่งเป็นชาติพันธุ์หลัก
ของอาณาจักรล้านนา หลักฐานโบราณที่กล่าวถึงชาติพันธุ์ไทยวนคือ ตานานสิงหนวัติ ตานานพื้นเมือง
เชียงใหม่ และตานานสิบห้าราชวงศ์ เชาวลิต สัยเจริญ (๒๕๕๗ : ๒๗๐-๒๗๒) กล่าวว่า เมื่อชาวไทยวน
เริ่มสร้างชุ มชนเมืองแล้วพั ฒ นาขยายเป็ นอาณาจัก รบนที่ ราบลุ่ มแม่ น้ าโขง แม่น้ าสาย (แม่ น้ าว้ า)

๑๓๐

แม่น้ ากก แม่ น้าปิง และลาน้าสาขาของแม่น้าเหล่านี้ ชุมชนเมือ งส าคั ญ ที่มี พัฒ นาการสัมพั นธ์กั บ
การตั้งถิ่นฐานของชาวไทยวนที่ก่อตัวเป็นแคว้นสุวรรณโคมคา อาณาจักรโยนก อาณาจักรหิรัญนคร
เงิ น ยาง ได้ แ ก่ เมื อ งสุ ว รรณโคมค า เมื อ งโยนก เมื อ งปรึ ก ษา (พางค า) เมื อ งหิ รั ญ นครเงิน ยาง
เมื อ งเชี ย งตุ ง เมื อ งเชี ย งรุ่ ง เมื อ งเชี ย งราย เมื อ งไชยปราการ เมื อ งพร้ า ว แ ละเมื อ งเชี ย งใหม่
ส่วนเมืองอื่น ในล้านนาเป็นเมืองโบราณที่สร้า งขึ้นก่อน แต่ถูกรวบรวมเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักร
ล้ า นนาในภายหลั ง ได้ แ ก่ เมื อ งหริ ภุ ญ ชั ย (ล าพู น ) เมื อ งละคร (ล าปาง) เมื อ งแพร่ เมื อ งน่ า น
เมืองอุตรดิตถ์ (อาเภอลับ ) และศรีสัชนาลัย (สมัยพระเจ้าติโลกราช) ในสมัยของพระเจ้ากาวิละได้
ยกทัพไปตีหัวเมืองต่างๆ แล้วกวาดต้อนกลุ่มชาติพันธุ์ไทเข้ามาอาศัยในล้านนาได้แก่ ไทใหญ่ (เมืองรัฐ
ฉาน) ไทลื้อ (เมืองสิบสองพันนา) และไทเขิน (เมืองเชียงตุง) ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเมืองเชียงใหม่และ
พื้ น ที่ โดยรอบ ได้ แก่ เชี ยงใหม่ (ไทใหญ่ ไทเขิ น ไทลื้ อ ) ล าพู น (ไทลื้ อเมื องยอง ภายหลั ง เรี ยกว่ า
ไทยอง) ลาปาง (ไทลื้อ) เชียงราย (ไทลื้อ) พะเยา (ไทลื้อ) แพร่ (ไทลื้อ) น่าน (ไทลื้อ) จึงทาให้ล้านนา
เกิดความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม
อัจฉรา สโรบล และณัฐกร สุคันธมาลา (๒๕๕๙ : ๑๔๒) กล่าวถึงชาวไทยวนในล้านนาว่า
ปัจจุบันกลุ่มไทยวนที่สืบเชื้อสายมาจากเมืองเชียงแสนแห่งอาณาจักรล้านนา มีการตั้งถิ่นฐานกระจาย
ตามเมืองต่างๆ ใน ๘ จังหวัด คือ ๑. จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อาเภอแม่แจ่ม อาเภอดอยเต่า อาเภอ
จอมทอง ๒. จั งหวัดแพร่ ได้แ ก่ อ าเภอลอง ๓. จั งหวัดน่ าน ได้แ ก่ อ าเภอนาน้ อย อาเภอเวียงสา
๔. จังหวัดลาปาง ได้แก่ อาเภอเมือง ๕. จังหวัดอุตรดิตถ์ ๖. จังหวัดราชบุรี ๗. จังหวัดสระบุรี ได้แก่
อาเภอเสาไห้ ๘. จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ อาเภอสีคิ้ว
ข้อมูลดังกล่าวแสดงถึงการตั้งถิ่นฐานเดิมและการอพยพเคลื่อนย้ายของชาติพันธุ์ไทกลุ่ม
ต่างๆ แล้วอาศัยอยู่ร่วมกันกับชาวไทยวนในดินแดนล้านนา ภายหลังได้มีการปรับปรนชาติพันธุ์และ
วัฒ นธรรมกัน อย่างกลมกลืน จึ ง มีค าเรียกขานกลุ่ม โดยรวมว่า คนล้านนา คนเมือ ง หรือคนเหนื อ
แสดงให้ เห็ น ถึงการสลายความเป็น ชาติ พั นธุ์ และวัฒ นธรรมของคนรุ่น หลัง อย่างค่ อ ยเป็ น ค่ อยไป
จนชาวล้านนารุ่นใหม่ไม่ค่อยให้ความสาคัญกับความเป็นตัวตนในชาติพันธุ์เท่าใดนัก
ส่วนชาวไทยวน เมืองเมียวดี ได้อพยพมาหลายครั้งต่างเวลากันและมีแหล่งอพยพมาจาก
หลายพื้นที่ในจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย ผู้วิจัยวิเคราะห์ว่า ในช่วงแรกได้มีการเรียกกลุ่มตน
ตามแหล่ งที่ ม าก่อ น เช่น กลุ่ มที่ ม าจากล าปางก็เรีย กว่า ชาวล าปาง กลุ่ มที่ ม าจากล าพู น ก็ เรีย กว่ า
ชาวล าพู น กลุ่ ม ที่ ม าจากเชี ย งใหม่ ก็ เรี ย กว่ า ชาวเชี ย งใหม่ กลุ่ ม ที่ ม าจากแพร่ ก็ เรี ย กว่ า ชาวแพร่
กลุ่ม ที่ม าจากน่ านก็เรียกว่า ชาวน่ าน กลุ่ม ที่ม าจากเถิ นก็ เรียกว่ า ชาวเถิน เป็ นต้ น ยัง ไม่ ได้ เรียกว่ า
ไทยวน เพราะเป็นช่วงที่ทยอยอพยพมาตั้งถิ่นฐานกลุ่มแรกๆ ที่ต่างคนต่างมาจากหลายพื้นที่ก่อนการ
แบ่งแยกดินแดนเป็นอาณาเขตพม่าในอาณานิคมอังกฤษเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๑
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การเรียกกลุ่มตนตามแหล่งที่มาทั้งๆ ที่มีวัฒนธรรมล้านนาเหมือนกัน จะเห็นได้ว่าเป็นคา
เรียกขานที่มีความหมายที่แคบ เฉพาะกลุ่ม และสร้างความรู้ สึกไม่เป็นพวกเดียวกัน ครั้นต่อมาเมื่อมี
การแบ่งแยกดินแดนระหว่างพม่าในอาณานิคมอังกฤษกับสยาม พ.ศ. ๒๔๑๑ พื้นที่เมียวดีตกเป็นของ
พม่าในอาณานิคมของอังกฤษ ได้มีชาวกะเหรี่ยง ชาวพม่า ชาวไทใหญ่ และชาติพันธุ์อื่นรุกชิงพื้นที่เข้า
มาอาศัยและทามาหากินมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้เมืองเมียวดีมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย ในขณะ
ที่ชาวไทยวนมีจานวนน้อ ยกว่า และตั้ งถิ่ นฐานกระจายอยู่ห ลายพื้ นที่ จึ ง ได้รับ ผลกระทบจากการ
ขยายตัวของชาติพันธุ์เหล่านี้ อีกทั้งการสู้รบระหว่างทหารกะเหรี่ยงและทหารพม่าหลังจากที่อังกฤษ
คืนเอกราชให้แก่พม่าเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๑ ทาให้ชาวไทยวนถูกกดขี่ข่มเหงจากทั้ง สองฝ่าย จึงเกิดการ
อพยพจากเดิ ม ที่ ตั้งถิ่ น ฐานอยู่ก ระจัด กระจายได้ม าอาศั ยรวมตั วกั น เป็ น กลุ่ม ใหญ่ ในแต่ ละชุม ชน
ต่อมาได้เรียกขานกลุ่มตนว่าไทยวน โดยเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ชุมชนที่มีเชื้อสายและแหล่งอพยพของ
บรรพบุรุษจากล้านนา ทาให้คาเรียกขานกลุ่มไทยวนมีความหมายกว้างขึ้นและครอบคลุมชาวไทยวนที่
อพยพมาจากหลายพื้นที่ในจังหวัดภาคเหนือ สร้างความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน จนสามารถรวบรวม
ชาวไทยวนให้อยู่รวมกันเป็นชุมชนที่แน่นหนาหลายชุมชน อันเป็นการเริ่มประกอบสร้างตัวตนคน
ไทยวนอย่างค่อยเป็นค่ อยไป นอกจากนั้นยังเป็นการแบ่งเขาแยกเราระหว่างชาติพันธุ์ได้ชัดเจนขึ้น
โดยเฉพาะการแสดงท่าทีปฏิเสธว่า พวกตนไม่ใช่ชาวพม่า ไม่ใช่ชาวกะเหรี่ยง ไม่ใช่ชาวไทใหญ่ หากแต่
เป็ น ชาวไทยวนเพื่ อ หลีก เลี่ ย งการถูก กล่ าวหาว่ าเป็ น พม่ าหรือ กะเหรี่ย งจากอี กฝ่ ายที่ เป็น ศั ต รูกั น
เมื่อแยกชาติพันธุ์ได้ชัดเจนแล้ว ภายหลังจึงแยกสิ่งต่างๆ ทางวัฒนธรรม เช่น คนไทยวน บ้านไทยวน
วัดไทยวน ภาษาไทยวน อาหารไทยวน ประเพณีไทยวน เสื้อผ้าไทยวน วัฒนธรรมไทยวน เป็นต้น
เมื่อชาวไทยวนได้ประกอบสร้างตัวตนความเป็น ไทยวนเช่นนี้ ทาให้เกิดสานึ กร่วมทาง
ชาติพันธุ์ เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจและความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันทั้งในกลุ่มชาวไทยวนด้วยกัน และ
กลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วยเพราะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
มาแต่อดีต ดังจะเห็นได้จากการพบปะเยี่ยมเยือนระหว่างชาวไทใหญ่กับชาวไทยวนในโอกาสต่างๆ
ทาให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพราะต่างก็ถือว่าเป็นพี่น้องไทเหมือนกันจึงมีความสัมพันธ์ฉันพี่น้องร่วม
ชาติพันธุ์ไทเดียวกัน
ดั ง นั้ น การประกอบสร้ า งอั ต ลั ก ษณ์ ข องชาวไทยวนผ่ า นการนิ ย ามตั ว ตนคนไทยวน
เมืองเมียวดี จึงเกิดจากภาวะกดดันทั้งภายในและภายนอก กล่าวคือ ภาวะกดดันภายใน เมื่อต่างก็มี
บรรพบุรุษ มาจากถิ่น เดียวกั น แต่เรีย กขานกลุ่ม ตามแหล่ งที่ มา ย่อมทาให้เกิ ดความรู้ สึกแบ่ง แยก
ไม่เป็นพวกเดียวกัน ส่วนภาวะกดดันภายนอก เมื่อมีกลุ่มชาติพันธุ์อื่นที่เข้มแข็งกว่ารุกชิงพื้นที่เข้ามา
อย่างต่อเนื่อง ได้ส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตประจาวันที่ถูกครอบงาทางวัฒนธรรมและการกดขี่
ทางการเมือง เศรษฐกิจ ทาให้ชาวไทยวนต้องการมีพื้นที่ในการแสดงตัวตนอย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี
มีอารยธรรม ปราศจากการถูกครอบงาด้วยอคติ จึงได้รวมกลุ่มอาศัยอยูอ่ ย่างแน่นหนา เป็นชุมชนใหญ่
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แล้วเรียกขานกลุ่มตนว่า ไทยวน ทาให้มีพลัง มีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน มีอานาจต่อรอง และนามา
สู่การธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาร่วมกัน
๒) การประกาศตัวตนผ่าน “เสาใจบ้าน”
เมื่อครั้งที่พม่าในอาณานิคมของอังกฤษยึดครองพื้นที่เมืองเมียวดีแล้วปักปันเขตแดนใหม่
พ.ศ. ๒๔๑๑ โดยยึดเอาแม่น้าเมยเป็นเขตแดนระหว่างประเทศพม่าและสยาม ชาวไทยวนในสมัยนั้น
บางส่วนไม่ได้อพยพกลับเข้าสู่เขตแดนสยามเพราะมีครอบครัวมีที่อยู่อาศัย อย่างมั่นคงแล้วจึงได้ตก
เป็นพลเมืองของพม่าและเป็นคนในบังคับของอังกฤษ ภายหลังอังกฤษคืนเอกราชให้แก่พม่า พ.ศ.
๒๔๙๑ รัฐบาลพม่าในสมัยนั้นได้สร้างอนุสาวรีย์อิสรภาพตามเมืองต่างๆ ทั่วประเทศ ส่วนเมืองเมียวดี
รัฐบาลพม่าได้จัดสร้างอนุสาวรีย์อิสรภาพอยู่ที่ชุมชนไทยวนบ้านสวนอ้อยซึ่งอยู่ใกล้กับชายแดนไทย
ตรงกันข้ามกับอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ชุม ชนไทยวนบ้ านห้ว ยส้ าน เมื่ อครั้ง ที่ พ่ อ หลวงเลิ ง เป็ น กานั น (พ่ อค้ าง) คนที่ ๕ (ช่ว ง
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๕) ซึ่งเป็นช่วงที่พม่าได้รับอิสรภาพจากอัง กฤษแล้ว และมีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ
เรียกร้องการแบ่งแยกการปกครองตนเองอย่างเป็นอิสระจากรัฐบาลพม่า โดยจัดตั้งกองกาลังติดอาวุธ
สู้รบคู่ข นานกั บ การเจรจาทางการเมื องโดยเฉพาะการสู้ รบระหว่างทหารกะเหรี่ยงกั บ ทหารพม่ า
ช่วงเวลานั้นได้มีนายหลวง อุปลกุล (มีชีวิตอยู่ช่วงประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๓-๒๕๔๒) ชาวไทยวนนิ ยม
เรียกว่าพ่อหลวงเจ้าหรือพ่อน้อยหลวง (เคยบรรพชาเป็นสามเณร) เป็นผู้มีฐานะดี ชอบการล่าสัตว์
มี บุ ค ลิ ก กล้ า หาญ ได้ น าชาวไทยวนสร้ างอนุ ส รณ์ ส ถานสองแห่ ง มี รูป ลั ก ษณ์ ค ล้ า ยกั บ อนุ ส าวรี ย์
อิส รภาพของพม่ า คื อแห่ งแรกบริเวณที่ ตั้ง เรือ นของพ่ อ หลวงเจ้า ปั จจุ บั น ตั้ ง อยู่ บ ริเวณทุ่ ง นาใกล้
วัดศรีบุญเรือง บ้านห้วยส้าน และอีกแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในวัดหนองห้า บ้านหนองห้า อนุสรณ์สถานทั้ง
สองแห่ง ก่ออิฐถือปูนเหมือนกัน แต่ที่วัดหนองห้าก่ อเป็นฐานสี่เหลี่ยมซ้ อนสลับมุมกัน และมี ขนาด
ลดหลั่ น ๗ ชั้ น ปลายยอดคล้ า ยยอดเจดี ย์ ส่ ว นอนุ ส รณ์ ส ถานที่ บ ริ เวณเรื อ นของพ่ อ หลวงเจ้ า
บ้านห้วยส้าน มีลักษณะพิเศษคือ เสากลมเดี่ยวยอดแหลม ฐานกลม ๔ ชั้น และมีตราสวัสดิกะพร้อม
เลขอัก ษรพม่า ๑๐๑ กากั บไว้ที่เสา มีเรือส าเภาก่อ อิฐถือ ปูน ๑ ลาที่มี ยอดเสาเป็ นหงส์ จากการ
ประมวลข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์ แ ละสนทนากลุ่ ม ผู้ น าชุ ม ชนชาวไทยวน เมื่ อ วั น ที่ ๑๔
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทราบว่า พ่อหลวงเจ้าเป็นผู้นาในการสร้างเรียกว่า เสาใจบ้าน หรือ เสาหลักเมือง
บางคนเรียกว่า เสาหลักบ้านห้วยส้าน เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวไทยวนและเป็นอนุสรณ์ให้คนไท
๑๐๑ ภาษาอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขด้วยความรัก ความสามัคคี และร่วมใจกันธารงวัฒนธรรมให้คงอยู่
เมื่อครั้งที่สร้างเสาหลักเมืองนั้น นายอูโฮกับนายรสซึ่ง มีชีวิตร่วมสมัยกับพ่อหลวงเจ้า กล่าวว่า มีการ
บรรจุ สิ่ ง ของมี ค่ า คื อ พลอยเม็ ด ละเอี ย ดในเสาหลั ก เมื อ ง (สนทนากลุ่ ม ผู้ น าชุ ม ชนไทยวน,
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๑๔ พฤศิ จกายน ๒๕๖๐, สัม ภาษณ์ น ายรส นายอูโฮ และนางแสงหล้า บ้ านห้ วยส้าน, วั นที่ ๑๔
พฤศิจกายน ๒๕๖๐)

ภาพที่ ๓๓ เสาใจบ้าน บ้านหนองห้า เมืองเมียวดี ภาพที่ ๓๔ เสาใจบ้าน บ้านห้วยส้าน เมืองเมียวดี
ที่มา: ผู้วิจัย
ที่มา: ผูว้ ิจัย
ผู้วิจัยวิเคราะห์ ว่า เสาใจบ้ านดัง กล่าวเป็ นอนุสรณ์ ส ถานที่เลียนแบบมาจากอนุ สาวรีย์
อิสรภาพของพม่าหลังจากที่ได้รับอิสรภาพจากอังกฤษเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๑ โดยเกิดจากแรงขับภายใน
ของนายหลวง อุปลกุลหรือพ่อหลวงเจ้า ผู้นาทางวัฒนธรรมล้านนาของชุมชนไทยวนในสมัยนั้นที่ได้
สร้างขึ้นเพื่อต้องการร่วมประกาศอิสรภาพจากการถูกครอบงาโดยอัง กฤษพร้อมกับประกาศตัวตน
ชาวไทยวนผ่านสัญลักษณ์อนุสรณ์สถานนี้ โดยตราสัญลักษณ์สวัสดิกะนั้นมีใช้ทั่วไปในสมัยโบราณทั้ง
ในวั ฒ นธรรมตะวั น ออก-ตะวั น ตก ทั้ ง พระพุ ท ธศาสนาฝ่ า ยมหายาน ศาสนาฮิ น ดู ศาสนาเชน
วัฒ นธรรมอิ หร่า น วัฒ นธรรมโรมั น และพรรคนาซี แห่ ง เยอรมัน ถื อเป็น สั ญ ลั กษณ์ แ ห่ ง อิส รภาพ
ความมีชัยชนะ ความโชคดี และความเป็นสิริมงคล การนาตราสวัสดิกะมาใช้ประกอบเสาแห่งอนุสรณ์
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สถานอิ ส รภาพแห่ งนี้ จึ งมี นั ย สื่ อ ความหมายของการหลุ ด พ้ น จากอ านาจที่ ถู ก ครอบงาโดยชาติ
อาณานิคมตะวันตกแห่งอังกฤษและการประกาศตัวตนของคนไทยวนที่รักสันติ ไม่ชอบการกดขี่ห่มเหง
และต้ องการความมี เกีย รติมี ศักดิ์ ศรีในการแสดงออกถึง ตัวตนที่ แท้ จริง เช่ นเดี ยวกั บชาวพม่ าและ
ชาวกะเหรี่ยงที่ต่างฝ่ายต่างก็ต้องการสันติ อยู่อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีความปลอดภัย และมีอิสระใน
การดาเนินชีวิตอย่างปกติสุข ตัวตนคนไทยวนดังกล่าวได้ถูกถ่ายทอดออกมาเป็น เพลงวันชาติไทของ
ชาวไทยวนที่ขับร้องในวันปอยฟื้นฟูประเพณี ชาวไท ประจาปี ๒๕๖๐ ที่แสดงตัวตนถึงความเป็นผู้รัก
สันติและต้องการธารงวัฒนธรรมให้คงอยู่ว่า
เกิดเป็นคนไท
บ่หื้อไผนั้นมาย่ายีข่มขี่
ต่างคนต่างมีศักดิ์ศรี
ร่วมสามัคคี
น้าหนึ่งใจเดียว
ตวยกันเป็นหมู่
อยูค่ กู่ ับชาติเชื้อไทเรา
ในความสามัคคี
ประเพณีไทเรา
ความกล้าหาญ
เราบ่ได้คิด
คิดสร้างแต่ความดี
คิดสร้างแต่ความดี

หมู่เราต้องรักชาติไท
ชาติไทเรานี้
บ่หื้อไผย่ายี
หมู่เราชาวไท
ร่วมกันเป็นเกลียว
วัฒนธรรมเรายังอยู่
หมูเ่ รายึดมั่น
บ่หื้อไผมาควี
นั้นอยู่ในจิต
สร้างความร้ายเสื่อมเสีย
จะหื้อมีชื่อเสียงดังก้อง (ซ้า)
จะหื้อมีชื่อเสียงดังก้องโลก

ดังนั้นอนุสรณ์สถานแห่งนี้จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ประกอบสร้างตัวตนคนไทยวนโดยใช้ ประกาศ
ความเป็นผู้รักสันติ ไม่ชอบการกดขี่ข่มเหงซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังแสดงท่าทีตอบโต้อคติทางวัฒนธรรม
จากลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ คือชาวพม่าและชาวกะเหรี่ยง ไม่ได้สร้างขึ้น
เพื่อสักการบูชาในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาชุมชน แม้จะเรียกเสาใจบ้านหรือเสาหลักบ้านก็ตาม เพราะ
จากการประมวลคาสัมภาษณ์พบว่าชาวไทยวนไม่มีการประกอบพิธีกรรมใดๆ เกี่ยวกับอนุสรณ์สถาน
แห่งนี้ เพียงแต่เล่าขานถึงอุดมการณ์ของพ่อหลวงเจ้า ผ่านอนุสรณ์สถานแห่งนี้ที่ต้องการสอนให้คนไท
ทุกคนทุกพื้นที่ (ร้อยเอ็ดภาษา) รู้รักสามัคคี และธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาให้ดารงคงอยู่
สืบไป
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๒. การปรับปรนชาติพันธุ์
หลั งจากที่ พ ม่ า ได้ รั บ อิ ส รภาพจากอั ง กฤษแล้ว ได้ มี ก ลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ต่ างๆ เรี ย กร้ อ งการ
ปกครองตนเองอย่างอิสระจนเกิดการสู้รบกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในรัฐกะเหรี่ยง พ่อหลวงเจ้าใน
วัยกลางคนได้คุ้นเคยกับชาวไทใหญ่ ๒ คน คือนายคาอ้าย เมืองมะละแหม่ง และนักการเมืองชื่อซาย
โมงหยุ่น เมือ งตองจี ในรัฐบาลของอูอ องซาน (ถูก ลอบสัง หาร ๑๙ กรกฎาคม ๒๔๙๐) และ อู นุ
(รองประธานพรรคสั น นิ บ าตเสรี ช นต่ อ ต้ า นฟาสซิ ส ต์ รั บ ต าแหน่ ง แทนอู อ องซาน และได้ เป็ น
นายกรัฐมนตรีรัฐบาลแห่งสหภาพพม่า ) ทั้งสองคนนี้มีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของพ่อหลวงเจ้าใน
การปรั บ ปรนชาติ พั น ธุ์ ไทยวนกั บ ไทใหญ่ ให้ ร วมเป็ น กลุ่ ม เดี ย วกั น โดยใช้ ค าว่ า ชาติ ไ ท (จ๊ าดไต)
เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองขณะนั้นทั้งชาวไทใหญ่ในรัฐฉานและชาวไทยวนในเมืองเมียวดีต่างก็
ได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นกัน (สัมภาษณ์นายรส กันทา บ้านห้วยส้าน, ๖ มกราคม ๒๕๖๑ และ
นายจร เสนชุ่ม อาเภอแม่สอด, ๙ มีนาคม ๒๕๖๑)
การปรับปรนด้านชาติพันธุ์ ของชาวไทยวนที่ค่อนมาทางชาวไทใหญ่เป็นแนวทางหนึ่งใน
การตอบโต้อคติทางวัฒนธรรมจากผู้กดขี่ หลังจากที่พ่อหลวงเจ้าได้สนทนากับชาวไทใหญ่ทั้ง ๒ คน
แล้ ว เห็ น ว่ า เป็ น ชาติ พั น ธุ์ ไ ทเหมื อ นกั น แม้ จ ะต่ า งกลุ่ ม แต่ ก็ มี วั ฒ นธรรมใกล้ เคี ย งกั น และไม่ มี
ความขั ด แย้ ง ต่ อ กั น จึ ง ได้ เ ริ่ ม อบรมสั่ ง สอนให้ ช าวไทยวนมี ค วามรั ก มี ค วามสามั ค คี มี ค วาม
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับคนในชาติเดียวกัน คือความเป็นชาติไทอันหมายถึง ชาติพันธุ์ไททั้ง ไทยวนและ
ไทใหญ่ เหตุการณ์นี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการปรับปรนความเป็นพี่น้องในชาติพันธุ์ไทเดียวกัน โดยชาว
ไทยวนได้ให้ความเคารพเชื่อฟังพ่อหลวงเจ้าเพราะมีความศรัทธาเชื่อมั่นพร้อมกับยกย่องพ่อหลวงเจ้า
ให้เป็นผู้นาทางวัฒนธรรมล้านนาของชุมชนไทยวน
การที่ ช าวไทยวนสามารถปรั บ ปรนชาติ พั น ธุ์ เป็ น กลุ่ ม เดี ย วกั น กั บ ชาวไทใหญ่ เช่ น นี้
เนื่ อ งจากในอดี ต ชาวล้ า นนากั บ ชาวไทใหญ่ เคยมี ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ท างด้ านประวัติ ศ าสตร์ แ ละ
วัฒนธรรมร่วมกันมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่สมัยที่เป็นอาณาจักรล้านนา ดังที่ยุพิน เข็มมุกด์ (๒๕๕๔:
๒๔-๓๑) กล่าวว่า ชาวไทใหญ่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชาวล้านนาด้านการเป็นพั นธมิตรมากกว่า
ชาวพม่าและชาวจีน เพราะมีความเป็นไทและมีภาษาวัฒนธรรมใกล้เคียงกัน อีกทั้งชาวไทใหญ่และ
ชาวล้านนาเคยติดต่อสัมพันธ์กันมาตั้งแต่สมัยพระญามังรายเมื่อครั้งที่ได้ส่งขุนเครือ ราชบุตรองค์เล็ก
ไปปกครองเมืองนายของไทใหญ่ ต่อมาสมัยพระเจ้ากาวิละฟื้นม่านคือรวบรวมไพร่พลขับไล่พม่าออก
จากล้านนาในช่วง พ.ศ. ๒๓๑๗-๒๓๔๗ ได้มีการกวาดต้อนชาวไทใหญ่จากเมืองต่างๆ ในรัฐฉานเข้ามา
ตั้งถิ่นฐานในล้านนาจานวนมาก จนมาถึงยุคที่อังกฤษปกครองพม่า ชาวไทใหญ่มีสถานภาพเป็นคนใน
บั ง คั บ ของอั งกฤษได้ เข้ ามารับ จ้า งท าไม้ สั ก และเป็ น พ่ อ ค้ า วัว ต่ าง ม้ า ต่ าง และลาต่ า ง ค้ าขายกั บ
ชาวล้านนา ทาให้มีการถ่ายเทแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกัน แม้ชาวไทยวนจะอพยพมาตั้งถิ่นฐานที่
เมืองเมียวดีก็ยังมีปฏิสัมพันธ์และได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมบางประการจากชาวไทใหญ่ ดัง เช่น
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การใช้คาว่า พ่อก้าง ซึ่งเป็นภาษาไทใหญ่เรียกตาแหน่งกานันและผู้ใหญ่บ้าน การสร้างหิ้งพระยื่นออก
จากตัวเรือนทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือตามแบบอย่างของเรือนชาวไทใหญ่ เป็นต้น
หลังจากที่พ่อหลวงเจ้าได้ปรับปรนชาติพันธุ์ไทยวนเป็นกลุ่มเดียวกับชาวไทใหญ่แล้วจึงได้
ริเริ่มให้มีการแสดงตัวตนความเป็นไทยวนในความเป็น ชาติไทครั้ง แรก โดยหยิบยืมเอาวัฒ นธรรม
บางอย่า งของชาวไทใหญ่ เช่ น วั น ชาติไ ทของชาติ พั น ธุ์ไ ทใหญ่ คือ วัน ที่ ๗ กุ มภาพั น ธ์ เป็ น วั น จั ด
กิจกรรมนาชาวไทยวนถือธงชาติไทซึ่งมีแถบสีเหลือง สีเขียว สีแดง และมีวงกลมสีขาวอยู่ตรงกลาง
เดิ น ขบวนไปตามถนนในหมู่ บ้ า นห้ ว ยส้ าน ตะโกนเสี ย งดั ง อย่ า งพร้อ มเพรี ย งกั น เป็ น ระยะๆ ว่ า
วัน ไทเรา วัน นี้ เป็นวัน ไทเรา จนถึง โรงเรียนบ้านห้ วยส้ านได้ตั้ง แถวรวมกลุ่ม แล้วชักธงชาติไ ทขึ้ น สู่
ยอดเสาพร้อมกับฟังการปราศัย จากพ่อหลวงเจ้าที่กล่าวให้ชาวไทยวนมีความรักสามัคคีและร่วมกัน
ธารงความเป็นไทยวนให้มั่นคง
หลังจากเหตุการณ์วันนี้ ชาวไทยวนก็ได้ถือเอาวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันชาติไท
และจัดกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านห้วยส้าน นางแสงหล้า บ้ านห้วยส้าน (สัมภาษณ์, ๑๕ พฤศจิกายน
๒๕๖๐) กล่าวว่า การจัดงานปอยฟื้นฟูประเพณีชาวไทได้จัดมาอย่างต่อเนื่อง แต่เคยหยุดไประยะหนึ่ง
ในช่วงสงครามระหว่างทหารกะเหรี่ยงกับทหารพม่าปะทะกันอย่างดุเดือด แล้วเริ่มจัดอีกครั้งในสมัย
นายดีเป็นกานันมาจนถึงปัจจุบัน (๒๕๖๑) เป็นปีที่ ๑๗ แล้ว เรียกชื่องานว่า ปอยฟื้นฟูประเพณีชาวไท
โดยในการจัด งานมีการประดั บสถานที่ด้ วยธงชาติ ไทใหญ่ มีการแต่ งกายแบบไทใหญ่ เข้าแถวถื อ
ธงชาติไทใหญ่แล้วเดินขบวนของแต่ละหมู่บ้านมายังโรงเรียนบ้านห้วยส้าน ส่วนกิจกรรมสาคัญคือการ
ปราศัยของผู้นาชุมชนและการแสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนา ได้แก่
๑. การขับขานล้านนา เช่น จ๊อย ซอ อู้บ่าวอู้สาว (การเกี้ยวพาราสี) เป็นต้น
๒. การฟ้อนรา
๓. การประกวดเผาข้าวหลาม
๔. การประกวดโคมไฟ
๕. การรับประทานข้าวห่อร่วมกัน ฯลฯ
ผู้วิจัยวิเคราะห์ว่า การปรับปรนชาติพันธุ์แล้วมีการจัดกิจกรรมปอยฟื้นฟูประเพณีชาวไท
ของชาวไทยวนที่ ต รงกั บ วั น ชาติ ไทของชาติ พั น ธุ์ ไ ทใหญ่ เป็ น ความพยายามที่ จ ะต่ อ รองพื้ น ที่ ใน
การแสดงตัวตนที่แท้จริงของชาวไทยวนซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยในรัฐกะเหรี่ยงที่ถูกกระทาเพราะอคติทาง
วัฒนธรรม เนื่องจากชาวไทยวนไม่มีกองกาลังปกป้องตนเองอีกทั้ งรัฐบาลพม่าก็ไม่ได้รับรองสถานภาพ
ความเป็ น ไทยวนไว้ในประวัติศ าสตร์ของสหภาพพม่า จึง เป็ น เหตุผ ลส าคัญ ที่ ท าให้เกิด แนวคิด ใน
การปรับปรนชาติพันธุ์เข้าเป็นกลุ่มเดียวกันกับไทใหญ่ซึ่งเป็นชาติพันธุ์ กลุ่มใหญ่ที่มีประวัติศาสตร์และ
ความสัมพันธ์ที่ดีกับล้านนา มีกองกาลังป้องกันตนเอง นอกจากนั้นยังเคยมีบทบาทสาคัญในการจัดทา
ข้อตกลงปางโหลงร่วมกับ ชาติพั น ธุ์อื่น เพื่ อเรี ยกร้อ งการปกครองตนเองมาตั้ง แต่ สมัย ที่อั ง กฤษให้
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อิสรภาพแก่พม่า ส่วนที่ชาวไทยวนไม่ปรับปรนชาติพันธุ์เข้ากับชาวพม่าและชาวกะเหรี่ยงทั้งๆ ที่อยู่ใน
รัฐเดียวกัน เพราะความทรงจาต่อเหตุการณ์ที่ถูกมองเป็นอื่นจนได้รับการกดขี่ข่มเหงให้ไปเป็นลูกหาบ
อีกทั้งยังมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
แม้การปรับปรนชาติพันธุ์เช่นนี้จะทาให้เสริมสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นแก่ชาวไทยวนว่า แม้
เป็นชนกลุ่มน้อยในเมืองเมียวดีแต่ก็เป็นเครือข่ายของกลุ่มชาติพันธุ์ไทซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ในสหภาพพม่า
หากมองอีก ด้านหนึ่ง จะเห็ นว่า สถานภาพของชาวไทยวนมีลั กษณะเป็ นทวิอัตลักษณ์ คือ ตัวตนที่
แท้จริงเป็นไทยวน แต่การแสดงออกซึ่งตัวตนเป็นชาวไทใหญ่ เช่น การแต่งกายแบบไทใหญ่ การจัด
งานวัน ชาติ ข องไทใหญ่ ตลอดจนถึง การใช้ธ งชาติห รื อ สั ญ ลัก ษณ์ ในการแสดงตั ว ตนแบบไทใหญ่
แสดงให้เห็นถึงลักษณะการเลื่อนไหลของการแสดงอัตลักษณ์ของชาวไทยวนที่รู้จักหยิบยืมอัตลักษณ์
ของชาวไทใหญ่มาใช้ประโยชน์ เพื่อให้มีพื้นที่แสดงตัวตนที่มีอารยธรรมในท่ามกลางสถานการณ์ทาง
การเมืองที่ถูกมองเป็นอื่นและได้รับการกดขี่จากชาติพันธุ์ที่มีอานาจ
๓. การผลิตซ้าด้านประวัติศาสตร์ชุมชน
การที่ ช าวไทยวนได้ อ พยพถิ่ น ฐานมาจากดิ น แดนล้ า นนาอั น เป็ น แผ่ น ดิ น มาตุ ภู มิ
จนสามารถตั้งชุมชนและออกลูกสืบหลานในเมืองเมียวดี จวบจนถึง ปัจจุบัน นับเป็น ประวัติศาสตร์
ชุมชนที่ถูกสร้างขึ้นตามกาลเวลาที่ยาวนานข้ามช่วงอายุคนหลายรุ่นในช่วงเวลาประมาณ ๒๐๐ กว่าปี
ซึ่งชาวไทยวนรุ่นปัจจุบันน่าจะอยู่ในรุ่นที่ ๓-๔
พัฒ นาการทางประวัติศาสตร์ชุมชนนี้ได้รับการเล่าขานจากรุ่นสู่ รุ่นภายในชุมชน โดยมี
ผู้สูงอายุ ปู่ย่าตายาย พ่อแม่ เป็นผู้บอกเล่าสู่ลูกหลาน จนก่อให้เกิดสานึกทางประวัติศาสตร์ว่าพวกตน
เป็น ชาวไทยวนหรือ คนล้านนาที่พลัดถิ่นอยู่ในเมืองเมียวดีและเป็นพลเมืองของพม่าจากการปักปัน
เขตแดน ถึ ง แม้ ว่ า ในระบบการศึ ก ษาของพม่ า จะไม่ มี ป ระวั ติ ศ าสตร์ ชุ ม ชนไทยวนให้ ศึ ก ษา
แต่พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ชุมชนนี้ก็มีความเคลื่อนไหวผ่านการผลิตซ้าจากการบอกเล่าในชุมชน
อย่างประปราย โดยเฉพาะการจัดงานวันปอยฟื้นฟูประเพณี ชาวไทซึ่งเป็นงานประจาปีของชุมชน
ประวัติศาสตร์ชุมชนนี้ได้ถูกผลิตซ้าโดยการเล่าขานและตอกย้าผ่านการปราศัยของผู้นาชุมชนบนเวที
ผ่านบทขับขานอันเป็นสื่อพื้นบ้านที่นักแสดงได้ขับขานอย่างไพเราะ เช่น บทจ๊อย บทซอ บทเพลง
เป็นต้น เสมือนเป็นการโหยหาอดีตอัน เป็นรากเหง้าของตัวตนคนไทยวน ดังคาปราศัยของพ่อหนาน
เอ็ก ประธานชุมชนไทยวน ในงานปอยฟื้นฟูประเพณีชาวไท ครั้งที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๗ ความตอนหนึ่ง
กล่าวถึงประวัติศาสตร์ชุมชนไทยวนที่พลัดถิ่นอยู่ในเขตประเทศพม่า ๒๐๐ กว่าปี ขอให้ชาวไทยวนมี
ความรัก ความสามัคคี และรักษาวัฒนธรรมไว้ไม่ให้สูญว่า

๑๓๘

“...ชาติไทเฮาบะเดี่ยวนี้ ที่ได้ตกหล่นมาในเขตม่าน (พม่า) นี้ก็มีอยู่ ๖-๗ บ้านตวยกัน
ที่ได้สืบทอดได้อยู่ในประเทศพม่านี้ หมู่เฮาก็ได้รวมกลุ่มรวมเกลียวสามัคคีกันบ่หื้อชาติไทเฮา
สูญก็มาเมินหลายปีแล้ว เจ่นหม่อน (ปู่ย่าตายาย) ๒๐๐ กว่าปีแล้ว บ่หื้อสูญหาย หื้อถึงกาละ
เมินนานไปปายหน้า...”
(https://www.youtube.com/watch?v=Y--GXXWnpto. สืบค้นวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑)
นอกจากนั้ น ในบทขั บ ขานของนั ก แสดงคณะศรั ท ธาวัด ศรี บุ ญ เรื อ ง ในงานปอยฟื้ น ฟู
ประเพณีชาวไท ครั้งที่ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๐ ยังกล่าวถึงประวัติชุมชนบ้านห้วยส้านที่ได้ตั้งเป็นชุมชนมา
ตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายที่นาชื่อต้นไม้ส้านมาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านได้ ๒๐๐ กว่าปีแล้ว ดังความตอนหนึ่งว่า
“...เช่นพ่อหม่อนตายาย ตั้งชื่อบ้านก่อนนั้น เอาชื่อห้ วยเค้าบ่ะส้าน ตั้งมาถึงปัจจุบัน อยู่นี่มากันสอง
ร้ อ ยกว่ า ปี แ ล้ ว เจ้ า ทึ ง ถึ ง เช่ น นี้ เล่ า เป็ น ชื่ อ ห้ ว ยส้ า นบ้ า นไท...” (ดู เพิ่ ม เติ ม ภาคผนวก ค. ๒.๑)
การหยิบยกพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ชุมชนมาผลิตซ้าโดยการบอกเล่าและตอกย้าในงานประจาปี
ซึ่งมีชาวไทยวนมารวมกลุ่มกันจานวนมากเช่นนี้ ทาให้เกิดสานึกร่วมทางประวัติศาสตร์ ชุมชน รื้อฟื้น
ความทรงจาร่วม ตลอดจนถึงการให้ความสาคัญกับอัตลักษณ์ที่แท้จริงของตนเอง
ถึงแม้ว่าพัฒนาการประวัติศาสตร์ชุมชนจะได้รับการบอกเล่า และตอกย้าอย่างต่อเนื่อง
แต่ก็มีลักษณะปะติดปะต่อ คลุมเคลือ เลือนราง และไม่ครอบคลุมทุกด้าน จึงกลายเป็นจุด อ่อนของ
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชน ทาให้ผู้นาชุม ชนบางคนต้องผลิตซ้าผ่านการรวบรวมประวัติศาสตร์
ชุมชนแล้วจดบันทึกลงในสมุดฝรั่งเท่าที่จะทาได้ ดังเช่นการสนทนากลุ่มผู้นาชุมชน ณ วัดศรีบุญเรือง
บ้านห้วยส้าน เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายเอ็ก ประธานชุมชนไทยวนบ้านห้วยส้าน ได้นา
บันทึกประวัติศาสตร์ชุมชนที่ ได้เรียบเรียงขึ้นมาอ่านให้ผู้นาชุมชนฟัง เริ่มตั้งแต่การอพยพเข้ามาครั้ง
แรกของบรรพบุ รุ ษ การถู ก กดขี่ ข่ ม เหงจากภั ย สงครามระหว่ า งทหารกะเหรี่ ย งและทหารพม่ า
การปกครองในชุมชน ตลอดจนถึงประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ (ดูในภาคผนวก ค. ๑) ทาให้ผู้นาชุมชนมี
ความพึงพอใจและเห็นพ้องกันว่าควรจัดพิมพ์เผยแพร่ให้ชุมชนได้รับรู้ในวงกว้างมากขึ้นเพราะจะทาให้
ลูก หลานไม่ลืม อัตลัก ษณ์ ด้านประวัติศ าสตร์ชุมชนของตนเอง อีกทั้ งยัง เกรงว่าประวัติศ าสตร์พม่ า
ซึ่งเป็น ประวั ติศาสตร์กระแสหลัก ที่มี การเรียนการสอนอย่างเป็ นระบบในสถาบั นการศึก ษาทั้ง ใน
โรงเรียนและมหาวิทยาลัยจะกลืนกลายประวัติศาสตร์ชุมชนไทยวนมากขึ้น
ผู้วิจัยวิเคราะห์ว่า ประวัติศาสตร์ชุมชนไทยวนมี การผลิตซ้าอยู่โดยตลอดซึ่งมีชาวไทยวน
เองเป็นผู้ผลิตซ้าผ่านบุคคลในครอบครัวและตอกย้าโดยกลุ่มผู้นาชุมชนด้วยวิธีการต่างๆ โดยข้อมูล
ประวัติ ศ าสตร์ ชุ ม ชนที่ ส่ งผ่ านระดั บ ครอบครัว และชุ ม ชนนั้ น จะกล่า วถึ ง เหตุ ก ารณ์ ท างการเมื อ ง
สภาพเศรษฐกิจ และสภาพสังคมล้านนาในอดีตที่ตกอยู่ในภาวะยากลาบาก อันเป็น สาเหตุสาคัญ ที่
ก่อให้เกิดการอพยพของบรรพบุรุษมาตั้งถิ่ นฐานที่เมืองเมียวดี จากการประมวลข้อมูลที่ได้จากการลง
พื้นที่สัม ภาษณ์ พบว่า อัตลักษณ์ ด้านประวัติ ศาสตร์ ชุมชนมีการส่ง ทอดจากรุ่น สู่รุ่น อย่างเลือ นลาง

๑๓๙

ไม่ชัดเจน และขาดความเป็นเอกภาพ โดยสามารถจาแนกระดับของการรับรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนของ
ชาวไทยวนได้ ๒ ระดับ ได้แก่
๑. กลุ่มชาวไทยวนอายุต่ากว่า ๕๐ ปี มักมีการรับรู้ ต่อประวัติศาสตร์ชุมชนลดลงจนไม่
สามารถบอกเล่าได้อย่างชัดเจนว่า บรรพชนอพยพมาจากแหล่งใดและการเผชิญสถานการณ์ในอดีต
อย่างไร เนื่องจากการรับรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนลดความเข้มข้นลง เพราะขาดการสอบถามและได้รับ
การบอกเล่าจากครอบครัวน้อยลงทาให้ความเข้าใจประวัติศาสตร์ชุมชนจึงยังคลุมเครือและขาดความ
เป็นเอกภาพ (สนทนากลุ่มหนุ่มสาว,๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
๒. กลุ่มชาวไทยวนอายุมากกว่า ๕๐ ปี เป็นกลุ่มพ่อบ้านแม่บ้านและผู้สูงวัย จะมีความรู้
สามารถบอกเล่าประวัติศาสตร์ชุมชนได้ดี ยิ่งมีอายุมากยิ่งบอกเล่าได้ชัดเจน เพราะได้รับการสืบทอด
มาจากครอบครัว ชุมชน ตลอดจนถึงการสั่งสมความรู้และประสบการณ์มาแต่อดีต แต่ก็ไม่ค่อยได้บอก
เล่าสู่อนุชนอย่างเป็นกิจลักษณะเพราะขาดอนุชนที่สนใจใฝ่รู้อย่างจริงจัง
ปัจจุบันสังคมเมืองเมียวดีมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ส่งผลให้ การผลิตซ้าประวัติศาสตร์
ชุมชนไทยวนมีพัฒนาการดีขึ้นโดยการผลิตซ้าจากบุคคลภายในชุมชนเพื่อส่งต่อให้อนุชนชาวไทยวนได้
รับรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงแล้วร่วมใจกัน ธารงอัตลักษณ์ ทางวัฒ นธรรมล้านนาต่อไป อีกทั้ง การผลิตซ้า
เพื่ อสื่ อสารกับ บุ คคลภายนอกคื อคนที่ ส นใจเข้ ามาศึก ษาและถ่ายท าสารคดี ออกสื่ อ รูป แบบต่ างๆ
เพื่ อ แสดงให้ รู้ ว่า ชุ มชนแห่ งนี้ เป็ น ชาวไทยวน เป็ น คนไทยพลั ด ถิ่ น เป็ น คนที่ มี บ รรพบุ รุษ มาจาก
ภาคเหนือของประเทศไทย ไม่ใช่ชาวพม่า ไม่ใช่ชาวกะเหรี่ยง ดังนั้นการผลิตซ้าประวัติศาสตร์ชุมชนที่
กาลังจะสูญหรือเลือนลางให้กลับมามีบทบาทสร้างการรับรู้ใหม่ สร้างสานึกร่วมทางวัฒนธรรมใหม่
เพื่อธารงอัตลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์ชุมชนจึงมีวิธีการต่อไปนี้
๑. การบอกเล่าด้วยการสื่อสารแบบเผชิญ หน้า เป็น การถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์
ชุมชนแบบมุขปาฐะภายในครอบครัวและชุมชนในโอกาสต่างๆ เช่น เยาวชนไทยวนไปเรียนระดับ
มหาวิทยาลัย แล้วกลับมาศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนจากคาบอกเล่าของพ่อแม่และผู้สูงวัยในชุมชน
เพื่อไปนาเสนอตามกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชา เป็นต้น
๒. การบันทึกลายประวัติศาสตร์ชุมชนด้วยลายลักษณ์อักษรจากบุคคลภายในชุมชนเอง
ดังเช่น บันทึกประวัติศาสตร์ชุมชนของนายเอ็ก บันทึกคร่าวประวัติบ้านห้วยส้านของนายจร เสนชุ่ม
เป็นต้น
๓. การนาเสนอประวัติศาสตร์ ชุมชนบนพื้นที่ในกิจกรรมงานปอยฟื้นฟู ประเพณีชาวไท
โดยผู้น าและชาวไทยวนเอง ด้วยการกล่าวถึงประวัติศาสตร์ชุ มชนต่อหน้าชาวไทยวน สื่ อมวลชน
ต่างชาติ กลุ่มชาติพั นธุ์ต่ างๆ ตลอดจนถึง เจ้าหน้ าที่ รัฐของพม่ าในเมื องเมียวดี การจัด นิท รรศการ
ประวัติความเป็นมาของชาวไทยวน และการขับขานของนักแสดงที่กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของ
ชุมชนไทยวน

๑๔๐

๔. การขยายช่ อ งทางการสื่ อ สารด้ ว ยสื่ อ สมั ย ใหม่ เช่ น การให้ ข้ อ มู ล สั ม ภาษณ์ เรื่ อ ง
ประวัติศาสตร์ชุมชนไทยวนเพื่อสื่อสารกับสังคมภายนอกผ่านสื่อรายการโทรทัศน์ Facebook, Line,
Youtube, Website, และ Instagram เป็นต้น
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แผนภูมิที่ ๓ แสดงการผลิตซ้าด้านประวัติศาสตร์ชุมชน
การผลิตซ้า
ด้านประวัติศาสตร์ชุมชน

ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม

การผลิต

การเผยแพร่
และการบริโภค

กระบวนการผลิตซ้า
และผลิตซ้า

การผลิตซ้า
การมีส่วนอย่างทั่วถึง
ของเจ้าของวัฒนธรรม
ผู้นาชุมชน
กลุ่มพ่อบ้านแม่บ้าน
กลุ่มหนุ่มสาว
การธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนา
ของชาวไทยวน เมืองเมียวดี

- ผู้ผลิต : ผู้สูงอายุ พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย
- สถานที่ผลิต : ภายในชุมชนไทยวน
- ระดับการผลิต : ครอบครัวและชุมชน
- การบอกเล่าประวัติศาสตร์ชุมชนแก่
ลูกหลานและผู้สนใจ
- การบอกเล่าและปราศัยเรื่อง
ประวัติศาสตร์ชุมชนของผู้นาชุมชนบน
เวทีงานปอยฟื้นฟูประเพณีชาวไท
- การรับรู้ประวัติศาสตร์ของคนรุ่นใหม่
ยังคลุ่มเครือและขาดความเป็นเอกภาพ
- การสอบถามและรับรู้การบอกเล่า
ประวัติศาสตร์ชุมชนจากครอบครัว
น้อยลง
- ผู้สูงวัยไม่ค่อยได้บอกเล่าสู่อนุชนอย่าง
เป็นกิจลักษณะเพราะขาดผู้สนใจใฝ่รู้

- การบอกเล่าถ่ายทอดประวัติศาสตร์
ชุมชนภายในครอบครัวและชุมชน
- การบันทึกลายลักษณ์อักษรประวัติ
ศาตร์จากบุคคลภายในชุมชน
- การนาเสนอเรื่องราวบนพื้นที่กิจกรรม
งานวันปอยฟื้นฟูประเพณีชาวไท
- การนาเสนอประวัติศาสตร์ชุมชนด้วย
สื่อสมัยใหม่สู่สงั คมภายนอก เช่น
สื่อรายการโทรทัศน์ Facebook, Line,
Youtube, Website, และ Instagram

๑๔๒

๔.๓.๒ พระพุทธศาสนาและคติความเชื่อ
พระพุทธศาสนาและคติความเชื่อเป็นมิติด้านจิตใจที่ มีบทบาทสาคัญ ในการขัดเกลาทาง
สั ง คมทั้ งในระดั บ ปั จ เจกและระดั บ สั ง คมให้ ด ารงชี วิ ต อย่ างปกติ สุ ข เมื่ อ สั ง คมชาวไทยวนมี ก าร
เปลี่ยนแปลงตามกระแสสังคมโลกด้วยปัจจัยหลายด้าน ดังเช่นความรู้ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีหลั่งไหลเข้ามาสู่ชุมชนอย่างท่วมท้นจนมีบทบาทต่อการดาเนินชีวิตประจาวันมากขึ้น
ย่อ มส่ งผลต่อ การลดทอนความสาคัญ ของพระพุ ท ธศาสนาและคติค วามเชื่ อดั้ ง เดิ ม อีก ทั้ ง การที่
ชาวไทยวนตั้งถิ่น ฐานอยู่ในท่ามกลางชาติ พันธุ์ ที่ หลากหลายและนั บถือพระพุท ธศาสนาพร้อมกั บ
คติความเชื่อที่ คล้ายกันย่อมทาให้เกิดการผสมกัน ด้วยเหตุนี้ ชาวไทยวนจึงมีวิธีการปรับเปลี่ยนและ
ธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาด้านพระพุทธศาสนาและคติความเชื่อให้คงอยู่เป็นอัตลักษณ์
เฉพาะตนดังนี้
๑. การประกอบสร้างอัตลักษณ์ “ความเป็นชาวพุทธไทยวน”
การที่ ช าวไทยวนอพยพมาจากล้ า นนาแล้ ว น าคติ ท างพระพุ ท ธศาสนาเถรวาทลั ท ธิ
ลังกาวงศ์ และคติความเชื่อ แบบล้ านนามาปฏิ บัติในชี วิตประจ าวัน ในเมือ งเมียวดี ซึ่ง เป็น พื้ นที่ ใหม่
รายล้อมด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ทาให้ชาวไทยวนได้ประกอบสร้างอัตลักษณ์ความเป็นชาวพุทธไทยวน
เพื่ อ แสดงตั ว ตนบนพื้ น ที่ ท างวั ฒ นธรรมพระพุ ท ธศาสนาให้ มี ค วามแตกต่ า งจากชาติ พั น ธุ์ อื่ น
โดยวิเคราะห์จากพระพุทธศาสนาเชิงปฏิบัติของชาวไทยวนดังนี้
พระพุ ท ธศาสนาเชิงปฏิ บั ติของชาวไทยวนมีลัก ษณะผสมระหว่างพระพุ ทธศาสนากั บ
คติความเชื่อท้องถิ่นและคติแบบพราหมณ์ได้อย่างกลมกลืน โดยวิถีปฏิบัติเกี่ยวกับประเพณีพิธีกรรม
ทางพระพุทธศาสนาของชาวไทยวนได้ยึดโยงคติ ความเชื่อ เรื่องผี ขวัญ วิญ ญาณศักดิ์ สิทธิ์ อานาจ
ลึกลับ ตลอดจนถึงการถือ ฤกษ์ งามยามดี ซึ่ง เป็ น ลั กษณะเดีย วกัน กับชาวล้านนาในภาคเหนื อของ
ประเทศไทย แม้ชาวไทยวนจะอยู่ในท่ามกลางชาติพันธุ์ที่นับถือพระพุทธศาสนาเหมือนกัน แต่ชาวไทย
วนก็ ยัง ปรับเปลี่ ยนและธารงอัต ลักษณ์ ท างวัฒ นธรรมด้านพระพุ ท ธศาสนาและคติ ความเชื่ อ ด้ว ย
การประกอบสร้ างอั ต ลั ก ษณ์ ค วามเป็ น ชาวพุ ท ธไทยวน โดยมี ช าวพุ ท ธในล้ า นนาภาคเหนื อ ของ
ประเทศไทยเป็นภาพตัวแทนด้วยการหยิบยกวิถีปฏิบัติหลายอย่างมาแสดงตัวตน ได้แก่ การเข้าวัดทุก
วันพระทั้งข้างขึ้นและข้างแรม ๘ ค่า ๑๕ ค่า (นับตามจันทรคติ) เพื่อทาบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา
รักษาศีล และเจริญสมาธิแบบล้านนา เมื่อถึงเทศกาลงานบุญ ประเพณี ทางพระพุทธศาสนาในรอบปี
และโอกาสพิเศษก็จะร่วมใจกันจัดงานบุญประเพณีอย่างสม่าเสมอ ทุกเช้าเมื่อนึ่งข้าวเสร็จจะถวายข้าว
พระพุท ธรูปที่ป ระดิษฐานบนหิ้ งพระในเรือนก่อ น เรียกว่า ใส่ข้าวพระเจ้า จากนั้ นจึง รับประทาน
อาหารร่วมกันกับครอบครัว ลักษณะพระพุทธศาสนาเชิงปฏิบัติเช่น นี้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับ
คติความเชื่อและอุปนิสัยของชาวไทยวนที่ต้องการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตในปัจจุบันมีความสุขและ
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สั่งสมบุญ บารมีไว้ชาติหน้ า โดยสืบ ทอดวิถีปฏิ บัติจากบรรพบุรุษชาวล้านนาจากรุ่นสุ่รุ่น ท าให้เป็ น
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาที่แสดงถึงความเป็นชาวพุทธไทยวนที่มีคติความเชื่อและรูปแบบการ
ปฏิบัติที่มีลักษณะคล้ายกับชาวพุทธล้านนาในภาคเหนือของประเทศไทย
ส่วนพระสงฆ์ไทยวนก็ได้ประกอบสร้า งอัตลักษณ์ความเป็นพระสงฆ์ไทยวนด้วยการสวด
มนต์แบบพื้นบ้านล้านนา เรียกว่า สวดคาเมือง คือสวดออกเสียงสาเนียงแบบท้องถิ่นล้านนา มีจังหวะ
เร็วพอประมาณ เรียกว่า ทานองม้าย่าไฟ คือสวดแบบคาต่อคา ไม่ลากเสียงยาว บางคาจะออกเสียง
เป็นการเฉพาะ เช่น สุปฏิปันโน ออกเสียงเป็น สุ-ปะ-ระ-ติ-ปัน-โน, สวากขาโต ออกเสียงเป็นคาควบ
กล้าว่า สวฺาก-ขา-โต เป็นต้น ยกเว้นการสวดเบิกซึ่งเป็นการสวดแบบขับขานชนิดหนึ่งที่ใช้ในพิธีกรรม
เช่น พิธีพุทธาภิเษก พิธีสวดเสดาะเคราะห์ทางสามแพร่งในช่วงสงกรานต์ เป็นต้น จะสวดแบบการ
เอื้ อ นเสี ย งขึ้ น -ลง ลากเสี ย งสั้ น -เสี ย งยาว ขึ้ น เสี ย งสู ง -เสี ย งต่ า เสี ย งเล็ ก -เสี ย งใหญ่ เพื่ อ ให้ เกิ ด
ท่วงทานองที่ไพเราะตามความนิยมของท้องถิ่น
ด้านการเทศนาธรรมของพระสงฆ์ชาวไทยวน นิยมเทศนาแบบอ่านตามคัมภีร์ ด้วยทานอง
ขับขาน แต่เดิมเป็นคัมภีร์ใบลานจารด้วยอักษรธรรมล้านนาที่นักปราชญ์ในชุมชนจารขึ้น แต่ปัจจุบัน
จัดทาเป็นคัมภีร์กระดาษแข็งสีน้าตาลจัดพิมพ์ด้วยอักษรไทยกลางโดยบริษัทห้างร้านขายสังฆภัณฑ์ใน
ภาคเหนือ ประเทศไทย วัดในชุมชนไทยวนสามารถหาซื้อได้ในตลาดอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อ
นามาเทศนา โดยลักษณะการเทศนาแบ่งออก ๒ ประเภท ได้แก่
๑. เทศนาแบบธรรมวัตร เรียกอีกอย่างว่า เทศน์ธรรมคร่าว เป็นการเทศนาด้วยทานอง
แบบธรรมดา ไม่ เน้ น การเอื้ อ นเสี ย งขึ้ น -ลงให้ เ ป็ น ท่ ว งท านองขั บ ขานมากนั ก เนื้ อ หาส าคั ญ
ประกอบด้วยคติธรรมคาสอนและชาดกเรื่องต่างๆ
๒. การเทศนาแบบมหาชาติเวสสันดรชาดก เรียกว่า เทศน์ธรรมมหาชาติ นิยมจัดเป็ น
ประเพณีประจาปีช่วงเดือนยี่ (ล้านนา) เรียกว่า ประเพณีตั้งธรรมหลวง เป็นการเทศนาที่เน้นการเอื้อน
เสียงขึ้น-ลง เสียงสูง-เสียงต่า และลากเสียงยาว เป็นท่วงทานองตามความนิยมของท้องถิ่น
ด้านการให้ พรของพระสงฆ์ชาวไทยวน นิยมให้พ รแบบโวหารทั้ งภาษาบาลีแ ละภาษา
ล้านนา เนื้อหาสาคัญของพร ประกอบด้วยการอุทิศบุญกุศลที่เกิดจากการถวายทานขอให้เป็นอุปนิสัย
ปัจจัยให้กับผู้ถวายทาน การอุทิศบุญกุศลให้กับผู้เสียชีวิต และการอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร
พ่อเกิดแม่เกิด เทวบุตรเทวดา นางธรณี เจ้าที่เจ้าทาง จบลงด้วยการให้พรแก่ผู้ถวายทานให้อยู่ดีมีสุข
อายุยืนยาว ปราศจากภยันตราย และมีความเจริญก้าวหน้าตลอดไป
การประกอบพิธีกรรม พระสงฆ์ชาวไทยวนจะเชี่ยวชาญด้านประเพณีพิธีกรรมของชุมชน
เพราะแต่ละวันจะมีคณะศรัทธามาปรึกษาหาฤกษ์ยามและประกอบประเพณีพิธีกรรมอยู่ตลอด ทาให้
พระสงฆ์ต้องศึกษาหาความรู้อยู่ตลอด ประเพณีพิธีกรรมบางอย่างพระสงฆ์เป็นผู้ประกอบพิธีให้ โดยมี
มัคนายกทาหน้าที่เป็นผู้นาไหว้พระ รับศีล กล่าวคาโอกาสเวนทาน เช่น พิธีสืบชาตา พิธีทานเข้าสังฆ์
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(ทานเรือนน้อย) พิธีปูชาข้าวลดเคราะห์ เป็นต้น แต่ พิธีกรรมบางอย่างอาจารย์พิธีกรรมหรือผู้รู้ที่สืบ
ทอดคติ ค วามเชื่ อ จากครู บ าอาจารย์ จ ะเป็ น ผู้ ป ระกอบพิ ธี แ ละถ่ า ยทอด เช่ น พิ ธี ขึ้ น ท้ า วทั ง ๔
(ท้าวจตุโลกบาล) พิธีเลี้ยงผีเสื้อบ้าน ผีไร่ผีนา พิธีเรียกขวัญเบี้ย พิธีส่งเคราะห์ พิธีสักยันต์ เป็นต้น
บทบาทของพระสงฆ์ มัคนายก อาจารย์พิธีกรรม และผู้รู้ชุมชนดังกล่าว ได้ช่วยปลูกฝัง
โลกทั ศ น์ คติ ค วามเชื่ อ ค่ านิ ย ม พร้ อ มด้ ว ยจารี ต อั น เป็ น แบบเเผนทางวั ฒ นธรรมล้ า นนาให้ กั บ
ชาวไทยวน อันเป็นการประกอบสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทยวนผ่านพื้นที่ศรัทธาทางพระพุทธศาสนา
และคติ ค วามเชื่ อ ท้ อ งถิ่ น ชาวไทยวนจึ ง แสดงออกถึ ง ความเป็ น ชาวพุ ท ธไทยวนด้ ว ยลั ก ษณะ
พระพุทธศาสนาเชิงปฏิบัติที่มีลักษณะเฉพาะตน
๒. การปรับปรนพระพุทธศาสนาและคติความเชื่อ
พลวัตอัตลักษณ์ ทางพระพุทธศาสนาและคติความเชื่อของชาวไทยวนมีมาอย่างต่อเนื่อง
โดยชาวไทยวนได้ปรับปรนเพื่อให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลง จากการศึกษาพบว่า
ชาวไทยวนได้ปรับปรนสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและคติความเชื่อบางอย่างกับวัฒนธรรมของ
ชาติพันธุ์รอบข้างที่เห็นว่าดีงามและเหมาะสม แม้จะมีความผิดแผกไปจากวัฒ นธรรมล้านนาเดิมบ้าง
แต่ก็เอื้อประโยชน์ต่อการธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาให้มีความเคลื่อนไหวและคงอยู่ ดังนั้น
ลักษณะการปรับปรนทางพระพุทธศาสนาและคติความเชื่อด้านต่างๆ ของชาวไทยวน เป็นการนาเอา
สิ่ ง ใหม่ ที่ เห็ น ว่ าดี มี ป ระโยชน์ ม าปรั บ ปรนเข้ ากั บ สิ่ ง เก่ า ดั้ ง เดิ ม ที่ เห็ น ว่า เข้ า กั น ได้ อ ย่ างเหมาะสม
โดยการเลือ กสรรจากภายนอกเพื่ อ ปรับ ปรนให้ เข้ ากั บ ยุ ค สมั ย ที่ เปลี่ ย นแปลง การปรับ ปรนด้ า น
พระพุทธศาสนาและคติความเชื่อในชุมชนไทยวน ประกอบด้วย
๑) การปรับปรนด้านพุทธศิลปกรรม
การปรับปรนด้านพระพุทธศาสนาที่เห็นได้ชัดเจนคือพุทธศิลปกรรมทางพระพุทธศาสนา
ได้แก่ สถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม ส่วนลักษณะพระพุทธศาสนา การปฏิบัติของ
พระสงฆ์ และการประกอบประเพณีพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาของชาวไทยวน ยังคงอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมล้านนาที่เด่นชัดอยู่
การปรับปรนด้านพุทธศิลปกรรมในวัดของชุมชนไทยวน มักได้รับอิทธิพลจากศิลปกรรม
ของมอญ พม่า และต่องสู้ ดังเช่น สถาปัตยกรรมวิหารหรือศาลาที่ใส่ลวดลายฉลุ สัง กะสีบนหลังคา
แบบมอญ-พม่า การสร้างพระธาตุที่มี รูปทรงแบบมอญ-พม่า ดัง เช่น พระธาตุวัดแม่ เเปบซึ่ง จาลอง
รูป แบบมาจากพระธาตุชเวดากอง แต่เมื่อถึง วันเพ็ ญ ขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๗ (ล้านนา) หลัง ประเพณี
สงกรานต์ก็จะมีประเพณีสรงน้าพระธาตุแบบจารีตประเพณีล้านนา (สัมภาษณ์ครูบาคา นรินฺโท, ๑๖
ตุลาคม ๒๕๖๐)
ด้านประติมากรรม วัดในชุมชนไทยวนบางแห่งมีการสร้างพระพุทธรูปแบบศิลปะล้านนา
ดัง เช่น วัดศรีบุญ เรือง วัดบัวสถาน วัดแม่แปบ แต่ก็มีวัดบางแห่งที่สร้างพระพุทธรูป องค์ใหม่แบบ
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ศิลปะพม่าดังเช่นลานพระธาตุศรีมงคล บ้านห้วยส้าน ส่วนคติความเชื่อเรื่องท้าวจตุโลกบาล (ไทยวน
เรียกว่า ท้าวทัง ๔) บางแห่งมีการสร้างเป็นรูปลักษณ์ท้าวจตุโลกบาลศิลปะพม่าพร้อมกับวางตาแหน่ง
ตามคติของชาวไทยวน แต่เดิมวัฒนธรรมของชาวไทยวนไม่นิยมสร้างรูปเคารพท้าวจตุโลกบาล แต่จะ
ใช้สีสัญลักษณ์และตาแหน่งทิศบ่งบอกตัวตนของท้าวจตุโลกบาลแต่ละองค์ เมื่อประกอบพิธีกรรมก็จะ
มีการแต่งดาเครื่องสักการะที่ใส่กระทงใบตองและใช้ช่อสีแทนสัญ ลักษณ์ ท้าวจตุโลกบาลแต่ละองค์
ประจาทิศต่างๆ วางบนเสาไม้ที่กางออกมาทั้ง ๔ ทิศ ได้แก่ ทิศเหนือใช้ช่อสีดา ทิศใต้ใช้ช่อสีเหลือง
ทิศตะวันตกใช้ช่อสีหม่น (สีเทา) ทิศตะวันออกใช้ช่อสีแดง พระอินทร์ใช้ช่อสีเขียว และนางธรณีใช้ช่อสี
ขาว (สั ม ภาษณ์ น ายแฮม แดงเถิ น , ๑๖ ตุ ล าคม ๒๕๖๐) ครั้ น ต่ อ มาได้ ป รั บ ปรนสร้ างรูป เคารพ
ท้าวจตุโลกบาลตามแบบอย่างวัฒนธรรมพม่าอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสักการะ นอกจากนั้นยังมีการ
สร้างรูปพระอุปคุตประดิษฐานอยู่ประจาวัด ทั้งนี้คติความเชื่อเดิมของวัฒนธรรมล้านนาไม่นิยมสร้าง
รูปพระอุ ปคุ ต แต่ จะสมมติ ก้อ นหิ น ที่อ ยู่ในแม่น้ าเป็ น สัญ ลั กษณ์ แ ทน เมื่ อวั ดมี งานบุ ญ ประเพณี ที่
ยิ่งใหญ่ ชาวไทยวนจะพากันไปที่แม่น้าแล้วประกอบพิธี อัญเชิญพระอุปคุตโดยสมมติเอาก้อนหินก้อน
หนึ่งขึ้นมาจากแม่น้าแล้วแห่มาประดิษฐานบนหอภายในวัดที่จัดเตรียมไว้โดยมีอัฏฐบริขารเป็นเครื่อง
สักการะ เชื่อว่าพระอุปคุตจะช่วยปกปักรักษางานบุญประเพณีไม่ให้มีมารมารบกวน เมื่อเสร็จงานบุญ
ประเพณีแล้ว ก็อัญเชิญพระอุปคุต ซึ่งมีก้อนหิน สมมตินั้นเป็นสัญ ลักษณ์ กลับสู่แม่น้าตามเดิม เพราะ
เชื่อว่าพระอุปคุตเป็นพระอรหันต์ที่จาพรรษาอยู่ในสะดือมหาสมุทร ลักษณะการสร้างพระอุปคุตลอย
องค์ ป ระจ าวั ด ท าให้ จ ารี ต การปฏิ บั ติ ต่ อ พระอุ ป คุ ต ของชาวไทยวนเดิ ม ที่ มี ม าอย่ างเคร่ ง ครั ด คื อ
การสมมติก้อนหินเป็นสัญลักษณ์แทนเกิดการปรับปรนมาสู่การสร้างรูปเหมือนโดยได้รับแบบอย่างมา
จากวัฒนธรรมของพม่า แท้จริงแล้วคติความเชื่อเรื่องพระอุปคุตก็เป็นคติความเชื่อในวัฒนธรรมพม่าที่
อาณาจั ก รล้ านนารับ มาเมื่อ พม่ าปกครองล้านนากว่ า ๒๐๐ ปี (แสง จัน ทร์ ง าม, ๒๕๒๓ : ๑๔๗)
เมื่อชาวไทยวนอพยพมาจากล้านนาจึงได้นาคติความเชื่อเรื่องพระอุปคุตมาปฏิบัติด้วย
ด้านจิตรกรรมมีการปรับปรนรูปแบบการนาเสนอจิตรกรรมฝาผนังวิหารหรือศาลาของวัด
ไทยวน คื อ การวาดลวดลายของรู ป ภาพจิ ต รกรรมฝาผนั ง จะน าเสนอแบบศิ ล ปะพม่ าและต่ อ งสู้
(ชื่อ กะเหรี่ยงเผ่ าหนึ่ ง) ส่ วนเนื้ อหาหรื อเนื้ อเรื่อ งจะน าเสนอตามคติ ท างวัฒ นธรรมล้ านนา ได้ แ ก่
พุทธประวัติ ชาดกทั้งชาดกนิบาตและชาดกนอกนิบาตแบบล้านนา เช่น ทศชาติชาดก เวสสันดรชาดก
เป็ น ต้ น ตลอดจนถึ ง ประเพณี วั ฒ นธรรมล้ านนา เช่ น จิ ต รกรรมฝาผนั ง วิ ห ารวั ด ศรี บุ ญ เรือ งและ
วัดบัวสถาน (หลังเก่า) นาเสนอด้วยศิลปะแบบต่องสู้ ส่วนจิตกรรมฝาผนังวิหารวัดแม่เเปบและวัดบ้าน
ไร่นาเสนอด้วยศิลปะแบบพม่า
การปรับปรนด้านพุ ทธศิล ปกรรมที่ เห็น เด่นชั ดอีกแห่ งหนึ่ง คือพระธาตุ พญาต่ง แซ่ ต่ง สู
เมือ งกอว์ก ะเรท ใกล้กับ บริเวณชุม ชนไทยวนบ้านล้อ งและบ้ านทุ่ ง บ้านท่าที่ มีอ นุภ าคของตานาน
พระเจ้าเลียบโลกกล่าวเชื่อมโยงการเสด็จมาของพระพุทธเจ้าจากเมืองเชียงใหม่มายังพื้นที่เมืองเมียวดี
จนหลอมรวมเป็นความเชื่อที่ทรงพลัง ดังที่สุทธิพร เนตรนิยม กล่าวบรรยายตานานพระเจ้าเลียบโลก
เมืองเมียวดี ว่า
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“หลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากบิณฑบาตที่เชียงใหม่ ได้แวะเมืองเมียวดีพร้อมด้วย
พระสงฆ์ ๕๐๐ รูป เจ้าเมืองสุมนะจึงนิมนต์พระพุทธเจ้าไปที่เมืองทวารปุระ แต่พระพุทธเจ้า
ปฏิเสธจึงส่งพระอรหันต์จานวน ๓๓ รูปเป็นตัวแทน จากนั้นพระอรหันต์ทั้งหมดเหาะไปที่
เมืองทวารปุระ (เมืองกอว์กะเรท) ชาวเมืองแตกตื่นไม่เคยเห็น จึงฟ้องกษัตริย์แห่งทวารปุระ
ทรงส่งทหารมาจับพระอรหันต์ทั้งหมดไปขัง ฝ่ายเจ้าเมืองสุมนะต้องมาช่วยเจรจา
สุดท้ายกษัตริย์แห่งชัยนคร (เป็นชื่อเก่าของเมืองทวารปุระ) ได้ฟังธรรมจากพระอรหันต์
จึงเกิดความเลื่อมใสและยอมรับพระพุทธศาสนา”
(https://www.youtube.com/watch?v=๑ c๑ ๕ ๔ apAcU๔ &feature=youtu.be.
สืบค้นวันที่ ๒๔/๑๐/๒๕๖๐)
เมื่อสารวจพื้นที่พระธาตุพญาต่งแซ่ต่งสูพบว่า เมืองทวารปุระได้ถูกแทนด้วยสัญลักษณ์คือ
วัดพระธาตุพญาต่งแซ่ต่งสู โดยซุ้มประตูโขงทางเข้าด้านหน้าสู่ลานพระธาตุ มีรูปตราชั่งที่ ชั่ง ทองมี
น้าหนัก เท่ า กับ จานวนพระอรหั น ต์ อั น เป็น ศิ ลปกรรมที่จ าลองมาจากเนื้อ หาการเจรจาต่อ รองใน
ตานานพระเจ้าเลียบโลกให้ปล่อยพระอรหันต์ระหว่างเจ้าเมืองเมียวดีกับเจ้าเมืองทวารปุระ ภายใน
ลานพระธาตุมีพระเจดีย์ ๓๓ องค์ ล้วนแต่เป็นพุทธศิลปกรรมแบบมอญ-พม่า
การนาเสนอพุทธศิลปกรรมแบบมอญ พม่า และต่องสู้ในวัดของชาวไทยวน อันเป็นศิลปะ
ที่สะท้อนจารีตความเชื่อด้านต่างๆ ที่ ยึดถือปฏิบัติกัน มาอย่างเคร่ง ครัดแล้วมี การปรับ ปรนไปตาม
สภาพสั ง คมที่ เปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า ว ประการหนึ่ ง เกิ ด จากชุ ม ชนไทยวนขาดช่ า งฝี มื อ ที่ ก่ อ สร้ า ง
พุทธศิลปกรรมแบบล้านนาและอีกประการหนึ่งเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับชาติพันธุ์รอบข้ างทาให้
พุทธศิลปกรรมแบบมอญ พม่า ต่องสู้ ได้มีการเลื่อนไหลเข้าสู่ชุมชนไทยวนจนเกิดความเคยชิน ทาให้
ชาวไทยวนได้ ปรับปรนนามาสร้างพุทธศิลปกรรมด้านต่างๆ โดยชาวไทยวนมองเห็นว่ าดี สวยงาม
เหมาะสม และมีคุณ ประโยชน์ที่ จะช่วยเติม เต็มการธารงอัตลักษณ์ท างวัฒ นธรรมล้านนาให้ คงอยู่
เนื่องจากพุทธศิลปกรรมที่นามาปรับปรนนั้น เป็น รูปแบบที่ทาหน้าที่สื่อให้เข้าถึงคติความเชื่ออันเป็น
อัตลักษณ์ของชาวไทยวน ดังนั้นการปรับปรนด้านพุทธศิลปกรรมแบบมอญ พม่า และต่องสู้ในพื้นที่วัด
ชาวไทยวน จึงมีบทบาทช่วยธารงคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาและคติความเชื่อท้องถิ่นให้คงอยู่
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๒) การปรั บ ปรน ความสั ม พั น ธ์ ท างชาติ พั น ธุ์ เ พื่ อ เป็ น เครื อ ข่ า ยทางวั ฒ น ธรรม
พระพุทธศาสนา
วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาทาให้เกิดเครือข่ายทางวัฒนธรรมระหว่างชาวไทยวนกับ
กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ พ ม่ า กะเหรี่ ย ง ไทใหญ่ ตลอดจนถึ ง ชาติ พั น ธุ์ อื่ น ๆ รวมถึ ง ชาวไทยพุ ท ธข้ า มแดน
โดยธรรมชาติของมนุษย์เมื่ออยู่คนละชาติพันธุ์มักจะมีอคติเหยียดหยามและแปลกแยกกัน ครั้น เมื่อมี
ความเชื่อร่วมและมีกิจกรรมงานบุญประเพณีทางพระพุทธศาสนาในชุมชุนของแต่ละชาติพันธุ์จะช่วย
ลดช่องว่างความสัมพันธ์ให้เกิดการไปมาหาสู่กันบนพื้นที่ วัฒนธรรมทางพระพุ ทธศาสนา ก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน นอกจากประชาชนแต่ละวัดในแต่ละชาติพันธุ์จะเข้าร่วมกิจกรรมแล้วยังนิมนต์
พระสงฆ์ ทั้ง ระดับเจ้าอาวาสและพระลูกวัดแต่ละวัดมาร่วมรับ ไทยทานด้วย เช่ น งานพุ ทธาภิเษก
งานทอดกฐิน งานท าบุ ญ ถวายเสนาสนะ เป็น ต้ น ท าให้ เกิ ด เครือ ข่ายทางวัฒ นธรรมระดั บ หั ววั ด
ระหว่างชาติพันธุ์ที่อยู่ใกล้เคียงกัน โดยแต่ละชาติพันธุ์จะประกอบพิธีกรรมตามจารีตประเพณีของตน
พระสงฆ์และประชาชนต่างชาติพันธุ์ที่เข้าร่วมจะประกอบพิธีกรรมตาม แสดงให้เห็นถึงการยอมรับ
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกันและกันในแต่ละชาติพันธุ์
ความเชือ่ ทางพระพุทธศาสนาที่มีลักษณะร่วมกัน ทาให้เกิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่พระสงฆ์
และประชาชนต่างชาติพันธุ์ทั้งในเมืองเมียวดีและนอกพื้นที่หรือนอกแดนได้เชื่อมสัมพันธ์เป็นเครือข่าย
ทางวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาร่วมกัน กับชาวไทยวน ทาให้การธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนา
โดดเด่นขึ้น นายราพัน ปัญญากาศ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ บ้านห้วยส้าน (สัมภาษณ์, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐)
กล่าวว่า การสร้างอุโบสถวัดป่าเลไลย์ในอดีตมีหลวงพ่อต่อยาจอง วัดห้วยหินลาด ชาวกะเหรี่ยง มา
เป็น ประธานสร้างให้ นอกจากนี้ ยัง มีเครือข่ายพระสงฆ์ และประชาชนจากประเทศไทยได้มาช่ว ย
สร้างศาสนสถานให้แก่วัดในชุมชนไทยวนและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อีกหลายอย่าง เช่น ครูบาอ้าย
และกลุ่มลูกศิษย์ อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง สร้างวิหารวัดศรีบุญ เรือง ครูบ าสีมาและกลุ่มลูกศิษ ย์
วั ด นาโป่ ง อ าเภอเถิ น บู ร ณะวิ ห ารวั ด ศรี บุ ญ เรื อ ง ครู บ าขาน จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย มาช่ ว ยพั ฒ นา
วัดศรีบุญเรือง เป็นต้น (สัมภาษณ์นายแฮม แดงเถิน บ้านห้วยส้าน, ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐) นอกจากนั้น
ยังมีกลุ่มลูกศิษย์ครูบาพรหมา พฺรหฺมจกฺโก วัดพระพุทธบาทตากผ้า จังหวัดลาพูน ได้สร้างรูปหล่อ
ลอยองค์ครูบาพรหมาประดิษฐาน ณ ศาลาวัดพระธาตุดอยแยงพร้อมกับทาบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อ
ช่วยพัฒนาวัด
บทบาทการสร้างศาสนสถานทางพระพุทธศาสนาของเครือข่ายพระสงฆ์ และประชาชน
นอกพื้นที่ดังกล่าว แม้ว่าจะไม่ใช่เครือญาติในชุมชนไทยวน แต่พื้นที่ทางพระพุทธศาสนาได้เปิดกว้าง
สาหรับการสร้างความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมผ่านงานบุญประเพณีทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังแสดง
ถึงความสัมพันธ์ทางเชื้อชาติเดียวกันและประกาศให้รู้ว่ายังมีพี่น้องชาวไทยวนหรือชาวล้านนาอาศัย
อยู่ในเมืองเมียวดีจานวนมาก (สนทนากลุ่มสตรีแม่บ้าน, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
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ในอดีตมีพระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงจากจังหวัดลาพูนได้เดินธุดงค์ผ่านมาจาพรรษาในพื้นที่แห่ง นี้
โดยมี เส้ น ทางธุ ด งค์ ตั้ ง แต่ จั ง หวั ด ล าพู น สู่ เมื อ งเมี ย วดี แ ละเมื อ งกอว์ ก ะเรท (เมื อ งกุ ก กิ ก ) ได้ แ ก่
ครูบ าอภิ ชัยขาวปี ลูกศิ ษ ย์คนสาคั ญ ของครูบ าศรีวิชัย ซึ่ง ได้จาริก จากอ าเภอลี้ จัง หวั ดลาพู น มาสู่
เมื อ งเมี ย วดี จ าพรรษาทั้ ง ในชุ ม ชนไทยวนและชุ ม ชนกะเหรี่ ย งแล้ ว สร้ า งศาสนสถานคื อ วิ ห าร
พระเจดีย์ ในชุมชนไทยวน เมืองเมียวดี จากนั้นได้จาริกไปสร้างพระเจดีย์แหล่งวะที่เมืองกอว์กะเรท
การจาริกของครูบาอภิชัยขาวปี ในครั้งนั้นมีพระสงฆ์และฆราวาสชาวไทยวนและกะเหรี่ยงติดตามไป
สร้างศาสนสถานด้วย นายยอด บ้านทุ่งบ้านท่า (สัมภาษณ์, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐) กล่าวว่า สมัยที่ยัง
เป็นเด็ก ครูบาขาวปีได้จาริกจากเมืองกอว์กะเรทมาพักที่วัดบ้านทุ่งบ้านท่า ๑ คืน มีคนไทยวนติดตาม
มาจานวนหนึ่ง ครูบาอภิชัยขาวปีได้สนทนาธรรมกับครูบาโฆสะซึ่งเป็นลุงของนายยอดตลอดทั้งคืน
นอกจากนั้น ครูบาพรหมา พฺรหฺมจกฺโก (พระสุพรหมยานเถระ) วัดพระพุทธบาทตากผ้า
อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน ได้เดินธุดงค์จากจังหวัดลาพูน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก แล้วเข้ามาจา
พรรษาอยู่ในเมืองเมียวดีซึ่งเป็นชุมชนไทยวนและชุมชนกะเหรี่ยงนาน ๔ พรรษา ได้แก่ พ.ศ. ๒๔๗๔
จาพรรษาที่วัดพระธาตุดอยแยง บ้านห้วยส้าน พ.ศ. ๒๔๗๕ จาพรรษาที่บ้านยางแปง พ.ศ. ๒๔๗๖
จาพรรษาที่ป่ากะมาทะดี และ พ.ศ. ๒๔๗๗ จาพรรษาที่สันป่าก่อ ใกล้กับบ้านแม่แปบ (เล็ก พลูโต,
๒๕๖๐ : ๘๕) จากการธุดงค์จาพรรษาในพื้ นที่แห่งนี้นานถึง ๔ ปี ทาให้ครูบาพรหมา พฺรหฺมจกฺโก
สามารถพู ดภาษ ากะเหรี่ ย งได้ เ ป็ น อย่ า งดี เมื่ อ ครั้ ง ที่ จ า พ รรษ าที่ วั ด พ ระธาตุ ด อ ยแยง
(วัดป่าอรัญญิการาม) ครูบาพรหมาได้เขียนคาโอกาสเวนทานพิธีทานส้ายทานแทน (การถวายทานเพื่อ
ทดแทนหรือชาระหนี้สงฆ์ที่เคยยืมสิ่งของจากวัดไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ) ลงในสมุดฝรั่งด้วยอักษรธรรม
ล้านนา ปัจจุบันต้นฉบับสมุดฝรั่งนี้คณะลูกศิษย์ยังเก็บรักษาไว้ที่จังหวัดลาพูน
การที่พระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงในล้านนาดังกล่าวเดินธุดงค์ มาจาพรรษาในชุมชนไทยวนและ
ชุมชนกะเหรี่ยงส่งผลให้เกิดการปรับปรนความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างชาวพุทธไทยวนและชาวพุทธ
กะเหรี่ย งที่ มีพ ระสงฆ์อั น เป็ น ที่ เคารพศรัท ธารูป เดี ยวกัน นอกจากนั้ น ยัง ช่ วยธารงอั ต ลัก ษณ์ ท าง
วั ฒ นธรรมล้ า นนาด้ า นต่ า งๆ ให้ ค งอยู่ ดั ง เช่ น การก่ อ สร้ า งศาสนสถานตามคติ แ บบล้ า นนา
การประกอบประเพณีพิธีกรรมแบบล้านนา การใช้อักษรธรรมล้านนาในการเขียนคาโอกาสเวนทาน
เป็นต้น ปัจจุบันพระสงฆ์ชาวไทยวน เมืองเมียวดี ยังมีปฏิสัมพันธ์กับพระสงฆ์ล้านนาแล้วนาวิถีปฏิบัติ
แบบล้านนามาปรับใช้ดังตัวอย่าง วัดป่าเลไลย์ บ้านห้วยส้าน นาบทสวดมนต์ล้านนาตามแบบอย่าง
ของครูบาอินแก้ว กาวิโร วัดดอนมูล อาเภอแม่ระมาด จัง หวัดตาก มาปรับใช้ในการสวดมนต์แบบ
ล้านนา การนาระบา (ทานอง) เทศนาธรรมแบบล้านนาจากพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลาพูน
มาปรับใช้ในการเทศนาธรรม (สัมภาษณ์ ครูบาบุญ โซ่น สุมโน, ๙ มีนาคม ๒๕๖๐) เพื่อเติมเต็มเพิ่ม
อรรถรสในการสวดมนต์และการเทศนาธรรมให้ไพเราะรวมทั้งให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้น
วัดในชุมชนไทยวนบางวัดมีพระภิกษุสามเณรชาวพม่าและชาวกะเหรี่ยงเข้ามาบวชและจา
พรรษา เช่น วัดผาซอง วัดศรีบุญเรือง วัดสุวรรณคี รี วัดสว่างอารมณ์ เป็นต้น ครูบาจัน ทร์ กลฺยาโณ
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เจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรี (สัมภาษณ์, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐) กล่าวว่า นอกจากสามเณรชาวกะเหรี่ยงจะ
เข้าจาพรรษาแล้วยังท่องบทสวดมนต์และเรียนอักษรธรรมล้านนาด้วย จึงเป็นสิ่งที่ดีในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้วัฒ นธรรมร่วมกัน ส่วนวัดพระธาตุดอยแยงซึ่งเป็นวัดส่วนรวมของชาวไทยวนบ้านห้วยส้าน
แม้เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันเป็นชาวกะเหรี่ยงแต่ก็ได้รับการอุปัฏฐากจากชุมชนไทยวนเป็นอย่างดีแสดงให้
เห็นถึงการปรับปรนความสัมพันธ์กับคนต่างชาติพันธุ์ในพื้นที่ทางพระพุทธศาสนาของชาวไทยวน
พื้นที่ทางพระพุทธศาสนาได้ช่วยปรับปรนความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยวน ชาวกะเหรี่ยง
ชาวพม่า ชาวไทใหญ่ และชาติพันธุ์อื่นๆ รวมทั้งชาวไทยพุทธข้ามแดน ทาให้เกิดการยอมรับ ลดอคติ
ทางวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกันฉันมิตรได้อย่างปกติสุข แม้ชาวไทยวนจะเป็นชนกลุ่มน้อยที่กระจาย
ตั ว อยู่ ต ามชุ ม ชนต่ า งๆ ในเมื อ งเมี ย วดี แต่ ก็ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ ดี ต่ อ กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ อื่ น ที่ นั บ ถื อ
พระพุทธศาสนาเหมือนกัน อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาที่มีพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานจึงดารงคง
อยู่อย่างมั่นคงและทาให้ชาวไทยวนมีเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่ผ่านการปรับปรนความสัมพันธ์ทาง
ชาติพันธุ์มาแล้วเป็นอย่างดี
อาจกล่าวได้ว่าการปรับปรนความสัมพันธ์กับชาติพันธุ์เพื่อเป็น เครือข่ายทางวัฒนธรรม
ล้านนาด้านพระพุทธศาสนา ได้ช่วยเติมเต็มอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาด้านพระพุทธศาสนาและ
คติความเชื่อของชาวไทยวนให้เด่นชัดหรือมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนขึ้น โดยการปรับปรนนั้นมีจุดร่วมกันคือ
การมีความเชื่อและมีจารีตทาบุญประเพณีที่เหมือนกัน ซึ่งสอดคล้องกับอุปนิสัยของชาวไทยวนที่ชอบ
ทาบุญ สร้างกุศลและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี จึงนาจุดร่วมนี้มาปรับปรนใช้ในรูปแบบใหม่ เพื่อการธารง
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาให้ดารงคงอยู่อย่างมีคุณค่าในท่ามกลางชาติพันธุ์ที่หลากหลาย
๓) การปรับปรนด้านการสักยันต์
จากการศึกษาการปรับปรนด้านคติความเชื่อในชุมชนไทยวน พบว่าคติความเชื่อในด้าน
การสักยันต์มีการปรับปรนที่ชัดเจน เนื่องจากแต่เดิมชาวไทยวนนิยมการสักยันต์ด้วยหมึกดาเพื่อเป็น
เครื่องรางของขลังให้อยู่ยงคงกระพัน แคล้วคลาดปลอดภัย ป้องกันภยันตราย เพิ่มพูนอานาจวาสนา
และเมตตามหานิ ย ม ต่ อ มามี ก ารสั ก ยั น ต์ ด้ ว ยหมึ ก สี แ ดง เรี ย กว่ า สายครู ย าแดง หรื อ สายครู
ส่วยหยิ่นจ่อ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการสักยันต์ในชาติพันธุ์พม่าที่รับมาจากวัฒนธรรมมอญโบราณได้แพร่
เข้ า มาสู่ ชุ ม ชนไทยวนประมาณ ๔๐ กว่ า ปี ที่ ผ่ า นมา จนเกิ ด กระแสความนิ ย มสั ก ยั น ต์ ย าแดง
ส่วยหยิ่นจ่อ โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นชาวไทยวน (สัมภาษณ์ นายราพัน ปัญ ญากาศ บ้านห้วยส้าน,
๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐)
ทิพยจักร (๒๕๕๘) กล่าวถึงตานานผู้สาเร็จวิชาขั้นสูงปฐมสิทธิ ๑๐ ท่าน ซึ่งเป็นครูสาย
ยาแดงส่วยหยิ่นจ่อ ประกอบด้วย บรมครูโพโพอ่อง (พู่พู่อ่อง) พ่อครูเจ้าสัจจะยามิน พ่อครูโป๊ะต่อปิว
(สย่าปิวหรือ ภูต่อ ปิว) พ่ อครูโป๊ะต่อ ปุ้ย (สย่าปุ้ยหรือภูต่ อปุ้ย) พ่อ ครูเส่วิชา พ่ อครูอ่อ งวิชา พ่ อครู
สังขวิชา พ่อครูโพมินข่อง พ่อครูโป๊ะต่อเอ (ภูต่อเอ) และพ่อครูพระมหาโอสถวิชา บรรดาพ่อครูทั้ง ๑๐
ท่าน เป็นครูในสายวิชาที่แตกต่างกัน เช่น บางท่านเป็นครูสายส่วยหยิ่นจ่อ บางท่านเป็นครูสายปฐม
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สิทธิ บางท่ านเป็ น ครูสายกายสิท ธิ์ เป็น ต้น ส่วนยาสั กในสายยาแดง (ส่วยหยิ่น จ่อ) นั้น ถือ เป็ นสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่ตกทอดมาจากครูบาอาจารย์จากรุ่นสู่รุ่น ไม่นิยมสร้างใหม่ โดยที่มาของยาสักในสายยาแดง
นั้นมาจากตานานของพ่อครูเจ้าสัจจะยามิน ผู้เป็นศิษย์ของบรมโพโพอ่อง เป็นผู้มีบุญ ญาบารมี มักมี
ฉัตรทิพย์กางกั้นอยู่เสมอ ภายหลังได้ใช้ฉัตรทิพย์ต่อสู้กับนักสิทธิ์ผู้มี ฤทธิ์ท่านหนึ่งจนหัก สย่าบิว (บูดอ
บิวหรือภูต่อปิว) ผู้เป็นศิษย์ได้เก็บรักษาฉัตรทิพย์ที่หักไว้แล้ว ภายหลังบูดอป๋วย (ภูต่อปุ้ย) ผู้เป็นศิษย์
สืบทอดไว้แล้วนามาฉัตรทิพย์มาบดเป็นตัวยาสาคัญ ในการสร้างยาของสายวิชายาแดงส่วยหยิ่นจ่อ
สาหรับสักให้ศิษย์จากรุ่นสู่รุ่น
นายอูโฮ พ่อครูสักยาแดงสายส่วยหยิ่นจ่อ บ้านห้วยส้าน (สัมภาษณ์, ๖ มกราคม ๒๕๖๐)
กล่าวว่า การสักยาแดงสายส่วยหยิน่ จ่อเริ่มเข้ามาในหมู่บ้านห้วยส้าน ช่วง ค.ศ. ๑๙๘๘ (พ.ศ. ๒๕๓๑)
ประมาณ ๓๐ ปีที่ผ่านมา โดยตนเองเป็น ชาวไทยวนบ้านห้วยส้านคนแรกที่เป็นครูสายส่วย หยิ่นจ่อ
โดยสืบทอดมาจากพ่อครูชาวกะเหรี่ยงที่บ้านปางกาน ครูเค้า (ครูคนแรก) คืออูซานเตงผู้เป็นศิษย์ของ
อูบ้า อูบ้าเป็นลูกศิษย์ของพ่อครูอูเมี๊ยะขิ่น ส่วนครูสายส่วยหยิ่นจ่อที่นายอูโฮนับถือ มีอยู่ ๑๐ องค์ คือ
๑. ท้าวธตรฐะ ๒. ท้าววิรุฬหกะ ๓. ท้าววิรูปักษ์ ๔. ท้าวกุเวระ (ท้าวเวสสุวรรณ) ๕. พระนางสุรัสวตี
๖. บูดอบิว ๗. บูดอเอ ๘. บูดอป๋วย ๙. บูดอห่าง ๑๐. พ่อครูอูเมียะขิ่น องค์ที่ ๑-๔ คือครูท้าวทั้ง ๔
(ท้าวจตุโลกบาล) เป็นเสนาด้านซ้ายของพระพุทธเจ้า องค์ที่ ๖-๑๐ เป็นเสนาด้านขวาของพระพุทธเจ้า
และพระนางสุรัสวตีรักษาด้านล่างให้แก่พระพุทธเจ้า การสักยาแดงส่วยหยิ่นจ่อในผู้ชายสักตามลาดับ
ตั้ง แต่ ชั้น ที่ ๑ ถึ งชั้น ที่ ๕ ถ้าครูพิ จารณาเห็ นว่ าเป็ นคนรั กษาสัจ จะได้ ดี ก็จ ะสัก ได้ ถึง ๗ ชั้น แต่ถ้ า
ยกระดับขึ้นเป็นครู (หมอใหญ่) สักได้ถึง ๙ ชั้น ส่วนผู้หญิงสักได้เพียง ๕ ชั้นเท่านั้น
นายเลและนายผิ่ว บ้านแม่กะใน (สัมภาษณ์, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) กล่าวว่า ในอดีต
บ้านแม่กะในมักมีผีกะเข้าสิงคนในหมู่บ้านหลายครั้ง ทาให้ชาวบ้านแม่กะในนิยมสักยาแดง เชื่อว่ามี
พลานุภาพป้องกันภูตผีได้ส่งผลให้ผีกะหายไปจากชุมชน ครูบาบุญโซ่น สุมโน เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลย์
บ้านห้วยส้าน (สัมภาษณ์, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐) กล่าวว่า การสักยันต์สายครูยาแดงส่วยหยิ่นจ่อมีคติ
สืบทอดครูมาจากพระเจ้า ๕ พระองค์ ถือเป็นสายคติพุทธศาสนาโดยตรง ส่วนสายครูพื้นบ้านของ
ชาวไทยวนเดิ ม ที่ ส่ ว นใหญ่ สั ก หมึ ก ด าจะนั บ ถื อ กุ ม ภั ณ ฑ์ (ยั ก ษ์ ) นายอู โฮ พ่ อ ครู สั ก ยาแดงสาย
ส่วยหยิ่นจ่อ บ้านห้วยส้าน (สัมภาษณ์, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) กล่าวว่าครูสายส่วยหยิ่นจ่อ ยัง ได้
ยึดถือท้าวทั้ง ๔ (ท้าวจตุโลกบาล) และพระนางสุรัสวตีหรือสุรัสสะตี แต่เดิมเรียกว่า อาเม่งสุระตะตี่
ผู้ขี่หงส์แล้วถือพระไตรปิฎกไว้ เป็นสัญ ลัก ษณ์ แทนสายครูที่ ได้รับการสืบ ทอดอานาจศักดิ์ สิทธิ์จาก
พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์เพื่อช่วยเหลือค้าจุนพระพุทธศาสนา ลักษณะคติความเชื่อดังกล่าวมีลักษณะ
คล้ายคลึงกับ คติความเชื่อของชาวไทยวนคือ เรื่องพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ และการอัญเชิญท้าวทั้งสี่
(ท้าวจตุโลกบาล) มาปกปักรักษางานบุญประเพณีต่างๆ (สัมภาษณ์นายจู บ้านห้วยส้าน, ๑๒ ตุลาคม
๒๕๖๐) ส่วนลักษณะร่วมและความแตกต่างระหว่างคติความเชื่อสายครูพื้นบ้านไทยวนคือครูกุมภัณฑ์
กับสายครูส่วยหยิ่นจ่อ ได้แก่ ลักษณะร่วมคือการตั้งขันบูชาครู การไหว้ครู การสักยันต์ที่ มีลักษณะ
คล้ า ยคลึ ง กั น และการมี ข้ อ ปฏิ บั ติ ค ล้ า ยกั น ส่ ว นความแตกต่ า งคื อ สายครู ส่ ว ยหยิ่ น จ่ อ ใช้ ขั น
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กะเด๊าะแปวฺแทนเครื่องสักการะสื่อสารกับสายครู การมีรูปเคารพครูส่วยหยิ่นจ่อ รูปเคารพท้าวทั้งสี่
และรูปเคารพพระนางสุรัสวตี (สุรัสสะตี) เป็นสัญ ลักษณ์ในการบูชาครู การสังเวยครูด้วยผลไม้และ
อาหารเจ การสักยันต์ด้วยว่านยาแดง และข้อปฏิบัติที่ถือเคร่งครัดคือ ห้ามประพฤติผิดในกาม ห้ามดื่ม
สุราเสพของมึนเมา ห้ามรับประทานเนื้อวัวเนื้อควาย ยึดมั่นในสัจจะ รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา
ในขณะที่สายครูพื้นบ้านไทยวนคือครูสายกุมภัณฑ์ใช้ขันตั้งบูชาครู ไม่มีรูปเคารพเป็นสัญลักษณ์ในการ
บูช า สั งเวยครูด้ วยเนื้ อสั ตว์ และอาหารคาวหวาน สัก ยัน ต์ ด้ว ยหมึ ก สี ดา (สนทนากลุ่ ม ผู้น าชุม ชน
บ้านแม่แปบ, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) ส่วนนายอูโฮ พ่อครูสักยาแดงสายส่วยหยิ่นจ่อ บ้านห้วยส้าน
(สัมภาษณ์, ๖ มกราคม ๒๕๖๐) กล่าวเพิ่มเติมถึงความแตกต่างระหว่างสายครูส่วยหยิ่นจ่อกับสายครู
กุมภัณฑ์ ว่า สายครูส่วยหยิ่นจ่อนับถือพระพุทธเจ้า ส่วนสายครูกุมภัณฑ์นับถือผีเน้นทางเวทมนตร์
คาถาเป็นลักษณะไสยศาสตร์ ทั้งนี้ลักษณะร่วมและความแตกต่างของคติความเชื่อการสักยันต์ ๒ สาย
ครูดังกล่าว แสดงถึงการนาเอาวัฒนธรรมด้านคติความเชื่อใหม่ที่แตกต่างเข้ามาปรับปรนกับความเชื่อ
เก่าจนเกิดความนิยมและยอมรับในชุมชนไทยวน ทาให้คติการสักยันต์แบบเดิมที่สักหมึกดาลดบทบาท
ลงในกลุ่มชาวไทยวนรุ่นใหม่ แต่ยัง คงไว้ซึ่ง คติความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ อานาจลึกลับ และข้อ
ปฏิบัติที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางคุณธรรมจริยธรรมตามคติพระพุทธศาสนาและคตินิยมท้องถิ่น
การปรับ ปรนคติความเชื่อด้านการสักยันต์ สายครูส่วนหยินจ่อของชาวไทยวนดังกล่าว
แม้ จ ะเป็ น ความเชื่ อ แบบพม่ า ที่ สื บ ทอดมาจากมอญโบราณ แต่ ช าวไทยวนก็ รั บ เข้ า มาใช้ ใ น
ชี วิ ต ประจ าวั น เนื่ อ งจากมี ค ติ ค วามเชื่ อ พื้ น ฐานเหมื อ นกั น ทั้ ง คติ ค วามเชื่ อ ทางพระพุ ท ธศาสนา
คติความเชื่อท้องถิ่น เรื่องภูตผี ความศักดิ์สิทธิ์ อานาจลึกลับ และคติแบบพราหมณ์ นอกจากนั้นการ
ยึดถือสายครูส่วยหยิ่นจ่อสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของชาวไทยวนให้ดีงามอยู่ในกรอบตามจารีต
ทางสั ง คมด้ ว ยข้ อ ปฏิ บั ติ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ศี ล ๕ ดั ง พบว่ า ชาวไทยวนที่ สั ก ยาแดงหลายคนมี ก าร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เลิกการมีชู้ เลิกดื่มสุรา และยึดถือข้อปฏิบัติอื่นๆ อย่างจริงจัง ด้วยลักษณะเด่น
ของสายครู ส่วยหยิ่นจ่อ ดังกล่าว จึงทาให้ชาวไทยวนยอมรับนามาใช้ในชีวิตประจาวัน แสดงถึงการ
ปรับปรนทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับชาติพันธุ์ที่มีคติความเชื่อร่วมกัน
ผู้วิจัยมองว่าประวัติศาสตร์ชุมชนที่แสดงให้เห็นว่าชาวไทยวน เมืองเมียวดี แม้ไม่เคยทา
สงครามต่อสู้กับฝ่ายใดไม่ว่าจะเป็นทหารพม่าหรือทหารกะเหรี่ยง แต่ ก็เป็นผู้ถูกกดขี่ข่มเหงด้วยการ
เกณฑ์แรงงานไปเป็นลูกหาบจึงคลุกคลีอยู่กับสงคราม อีกทั้งการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อาศัย
ธรรมชาติ ป่ าไม้ ท าไร่ท านา ท าให้ ช าวไทยวนใช้ ชีวิ ต ส่ วนใหญ่ อ ยู่ กั บ สวนป่ า ทุ่ ง นา สภาพการณ์
ดัง กล่ าวจึง ท าให้ช าวไทยวนแสวงหาการป้ องกั น ภัย ให้ ตนเองแคล้ว คลาดจากภั ย สงครามและภั ย
ธรรมชาติ แนวทางหนึ่งที่นิยมกันคือการนาความเชื่อทางไสยศาสตร์มาช่วยสร้างขวัญกาลังใจด้วยการ
สักยันต์หมึกดาเพื่อให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากศึกสงคราม ภายหลังสงครามได้ยุติลง ความนิยมใน
การสักยันต์จึงเน้นการป้องกันภูตผีและอันตรายจากสัตว์มีพิษ เนื่องจากชาวไทยวนยังดารงชีวิตอยู่กับ
ธรรมชาติทาการเกษตรจึงสักยันต์สายครูส่วยหยิ่นจ่อที่เชื่อว่าป้องกันภูตผีและสัตว์มีพิษ การปรับปรน
ด้านการสักยันต์ดังกล่าวแสดงถึงการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมจากชาติพันธุ์รอบข้างเข้าสู่สังคมไทยวน

๑๕๒

ซึ่งมีลักษณะร่วมทางคติความเชื่อและข้อปฏิบัติที่ตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่ง จึงทาให้
เกิ ด การยอมรั บ ไม่ ปิ ด กั้ น ความเชื่ อ ใหม่ เพราะมองเห็ น ประโยชน์ ที่ ส ามารถน ามาปรั บ ใช้ ใ น
ชีวิตประจาวันได้
๓. การผลิตซ้าพิธีเลี้ยงผี
ความเชื่อทางพระพุทธศาสนาและความเชื่อเรื่องผีของชาวไทยวนเป็นพื้นฐานความเชื่อที่
ยึ ด ถื อ ควบคู่ กั น มาแต่ อ ดี ต โดยเฉพาะความเชื่ อ เรื่ อ งผี มี ทั้ ง ผี ในธรรมชาติ ผี อ ารั ก ษ์ บ้ าน และผี
บรรพบุรุษหรือผีปู่ย่า ความเชื่อเรื่องผีปู่ย่ามีอยู่ทุกตระกูลของชาวไทยวน โดยมีเค้าผีทาหน้าที่ดูแล
ลูกหลานในตระกูลและมีการสืบ ทอดผีปู่ย่าทางฝ่ายผู้หญิ ง ส่วนผีอารักษ์บ้านทาหน้าที่ปกปักรักษา
หมู่บ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข ทั้ง ผีปู่ย่าและผีอารักษ์บ้านต่างก็เป็นระบบความเชื่อที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์
ทางวั ฒ นธรรมล้ า นนาของชาวไทยวนที่ เด่ น ชั ด แม้ ปั จ จุ บั น ความเชื่ อ ในการนั บ ถื อ ผี จ ะถู ก ลด
ความสาคัญลงด้วยข้อจากัดด้านการปฏิบัติตามจารีตและข้อห้ามตามระบบความเชื่อเรื่องผี เนื่องด้วย
ปั จ จั ย ที่ ท าให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลง เช่ น ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
การออกไปทางานต่างถิ่น ของชาวไทยวนรุ่นใหม่ การผันแปรทางเศรษฐกิจ ในระดับครอบครัวและ
ชุมชน เป็นต้น ทาให้ลดทอนความสาคัญ การรับรู้ และการยอมรับคติความเชื่อเรื่องผีของชาวไทยวน
รุ่นใหม่ แต่ชาวไทยวนรุ่นเก่าที่ยังยึดมั่น ในจารีตประเพณีเดิมยังคงมีความเชื่อและปฏิบัติต่อผีอย่าง
เคร่งครัด เช่น การบอกกล่าวผี การเลี้ยงผี เป็นต้น
เมื่อความเชื่อเรื่องผีลดความสาคัญ ลงในทัศนะของชาวไทยวนรุ่นใหม่ ย่อมส่งผลให้เกิด
การละทิ้ งและเปลี่ยนแปลงจารีตที่เคยปฏิบัติมา ดัง เช่น หนุ่มสาวที่ออกไปท างานต่างถิ่นเกิดความ
ห่างเหินจากวิถีชุมชนจนไม่สามารถเดินทางมาเลี้ยงผีปู่ย่าและผีอารักษ์ตามจารีตได้ บางคนก็ให้ญาติพี่
น้องบอกกล่าวและเลี้ยงผีปู่ย่าแทน หนุ่มสาวรุ่นใหม่ถูกเนื้อต้องตัวกันได้โดยไม่ให้ความสาคัญกับจารีต
ผิดผี เป็นต้น (สนทนากลุ่มหนุ่มสาว, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) จากสภาพการณ์ดังกล่าว ชุมชนไทยวน
จึงได้ผลิตซ้าระบบความเชื่อเรื่องผีเพื่อธารงไว้เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนพร้อมกับ สร้างความหมายใหม่
ขึ้นมา ระบบความเชื่อเรื่องผีมีลักษณะเป็นนามธรรม มีบุคคลเป็นตัวกลางสื่อสารเป็นผู้ผลิต ผีอารักษ์
บ้านมีร่างทรงเป็นผู้หญิง ผีปู่ย่ามีเค้าผีเป็นผู้หญิงที่มีอายุในตระกูลเป็นผู้สืบทอด ส่วนสถานที่ผลิตหรือ
ประกอบพิธีกรรมนั้น ผีอารักษ์บ้านมีหอผีประจาหมู่บ้านเป็นที่สถิตและประกอบพิธีกรรม ในขณะที่
ผีปู่ย่ามีบ้านเค้าผีเป็นที่สถิตและประกอบพิธีกรรม พิธีเลี้ยงผีในชุมชนไทยวนนิยมเลี้ยงในช่วงเดือน ๕
และเดือน ๙ (ล้านนา) ของทุกปี เครื่องสังเวยผีอารักษ์บ้านนิยมเลี้ยงสัตว์ใหญ่ ผีปู่ย่านิยมเลี้ยงสัตว์เล็ก
และเมื่อครบ ๓ ปี ชาวไทยวนแต่ละตระกูลของผีปู่ย่าจะเลี้ยงสัตว์ใหญ่ เรียกว่า พิธีกินสุ่ม ทั้งนี้ระบบ
ความเชื่อเรื่องผีมีการผลิตซ้าขึ้นมาเพื่อประโยชน์ต่อชาวไทยวน คือการเลี้ยงผีปู่ย่าถูกผลิตซ้าขึ้นมาใน
ระดับ ครอบครัว ส่ วนผี อารัก ษ์บ้ านถูกผลิต ซ้าขึ้น มาในระดับ ชุม ชน โดยมุ่ ง ประโยชน์ ในการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ และความผูกพันกันทั้งในระดับเครือญาติและระดับชุมชนให้มีความแน่นแฟ้น มากยิ่งขึ้น

๑๕๓

อีกทั้งยังใช้ประโยชน์จากความเชื่อเรื่องผี ในการเป็นทางออกของความขัดแยังและควบคุมพฤติกรรม
ทางสังคมของชาวไทยวนให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขด้วย
การผลิตซ้าความเชื่อเรื่องผีในชุมชนไทยวนยังมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทของผีอารักษ์บ้าน
จากเดิมที่เป็นผีอารักษ์คอยปกปักรักษาความสงบสุขและความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ชุมชนกลายมาเป็น
ผู้บันดาลโชคลาภแก่ผู้ที่มาบนบาน ดังเช่นเจ้าพ่อสีใบลังกาเป็นผีอารักษ์บ้านประจาหมู่บ้านแม่แปบ
เมื่อประกอบพิธีเลี้ยงผีแล้วมีพิธีทรงผี เจ้าพ่อสีใบลังกาจะมีบุคคลิกลักษณะเหมือนนักเลง จากลักษณะ
บุคลิกดังกล่าวทาให้ชาวบ้านแม่แปบนิยมบนบานขอพรจากเจ้าพ่อศรีใบลังกาให้ช่วยเหลือด้านการ
เสี่ยงโชคการพนัน เนื่องจากในเมืองเมียวดีมักเปิดให้มีการเล่นการพนันอย่างเสรีในงานต่างๆ (สนทนา
กลุ่มผู้นาชุมชนบ้านแม่แปบ, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) จากกรณีดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การผลิตซ้า
ความเชื่อเรื่องผีได้ถูกเพิ่มบทบาทของผีด้วยการสร้างความหมายใหม่ขึ้นมาโดยผู้คนในชุมชนซึ่งเป็น
เจ้าของวัฒนธรรม ภาพลักษณ์ของผีอารักษ์ได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ นอกจากเป็นสื่อระลึกถึงบรรพบุรุษที่
เคยเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจได้ถูกผลิตซ้าขึ้นมาให้มีบทบาทเป็นผู้ดลบันดาลโชคลาภจากการพนันเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้คนในชุมชนให้มากขึ้น แต่เมื่อมองการผลิตซ้าเพื่อการสืบทอดตัวสื่ อ
พิธีกรรมเลี้ยงผีอารักษ์บ้านมีการผลิตซ้าขึ้นมาและมีการเผยแพร่ให้ชาวไทยวนต่างถิ่นได้มีส่วนร่วม
ดังเช่นพิธีกรรมเลี้ยงผีอารักษ์บ้านชุมชนบ้านห้วยส้าน ชาวบ้านทุกครัวเรือนในชุมชนจะรวบรวมเงินซื้อ
ของสังเวยเพื่อประกอบพิธีกรรมเลี้ยงผี และทุกปีมีการแสดงฟ้อนราของกลุ่มหนุ่มสาวเพื่อสัง เวยผี
อารักษ์บ้าน ทั้งนี้การแสดงฟ้อนราทาให้พิธีกรรมมีความรื่นเริง ผ่อนคลาย และชาวบ้านทุกระดับมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม อีกทั้งเป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์พิธีกรรมเลี้ยงผีด้วยการแสดงฟ้อนราซึ่งเป็น
พัฒนาการอย่างหนึ่งของพิธีกรรมเลี้ยงผี แต่เดิมมีเฉพาะพิธีกรรมเลี้ยงผีและเข้าทรงเท่านั้น ภายหลัง
เริ่มมีการแสดงฟ้อนราของกลุ่มสาวเข้ามาประกอบด้วย นอกจากนั้นยังมีการนาเทคโนโลยีเครื่องเสียง
สมัยใหม่เข้ามาประกอบการแสดงและมีการนาเพลงไทยประกอบการฟ้อนราสัง เวยผีอารักษ์บ้าน
อีกทั้งยังมีการขยายช่องทางสื่อสารให้ผู้รับสารคือชาวไทยวนในชุมชนและที่อยู่ต่างถิ่นที่ไม่ได้มาร่วม
งานได้รับรู้ผ่านสื่อออนไลน์ประเภท Facebook, Line, Youtube, Website และ Instagram ด้วย
การลงรูปพร้อมข้อความบรรยาย โดยผู้ชมได้ร่วมแสดงความรู้สึกผ่านสื่อออนไลน์นั้นด้วยการกด Like
และ Share ข้อมูล ดังนั้นสื่อออนไลน์จึงเป็นพื้นที่ผลิตซ้าด้วยการนาเสนอรูปภาพพิธีกรรมเลี้ยงผีให้
เป็นที่รับรู้ของชาวไทยวนที่อยู่ต่างถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ทั่วไป
เมื่อพิจารณาหลักการที่กากับอยู่เบื้องหลังกระบวนการผลิตซ้าเพื่อสืบทอดอาจสรุปได้ว่า
๑) การผลิตให้ครบเครื่องในแนวดิ่ง รูปแบบที่มองเห็นของระบบความเชื่อเรื่องผีมีผู้สื่อสาร
ติดต่อกับ ผี มีหอให้ผีสถิต มีกาหนดการเลี้ยงผี และมีพิ ธีกรรมเลี้ยงผี ส่วนรูปแบบที่มองไม่เห็น คือ
คุณค่าที่เกิดขึ้น ได้แก่ ระบบความเชื่อเรื่องผีมีบทบาทในการควบคุมพฤติกรรมทางสังคมของผู้คนใน
ชุมชนไทยวน สร้างความผูกพันที่เหนียวแน่น สร้างความสามัคคี ที่แน่นแฟ้นตั้งแต่ระดับครอบครัว
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จนถึ ง ระดั บ ชุ ม ชน เป็ น ทางออกของความขั ด แย้ ง ในสั ง คม ตลอดจนถึ ง การสร้า งอั ต ลั ก ษณ์ แ ละ
ประวัติศาสตร์ชุมชน
๒) การผลิตให้ครบเครื่องในแนวนอนพบว่า ชาวไทยวนซึ่งเป็นเจ้าของวัฒนธรรมเลือกที่
จะปรับเปลี่ยนพิธี กรรมการเลี้ยงผีไ ด้ด้วยตนเอง คือ การรักษาพิธีกรรมเลี้ยงผีอารักษ์และผีปู่ย่าไว้
มีการผ่อนปรนข้อปฏิบัติที่เคร่งครัดให้ผู้คนที่ไปทางานต่างถิ่นสามารถให้ญาติเลี้ยงผีแทนได้ มีการเพิ่ม
บทบาทด้วยการสร้างความหมายใหม่ดังเช่นผีอารักษ์บ้านที่มีบทบาทเป็นผู้ปกปักรักษาชุมชนให้สงบ
สุขเพิ่มบทบาทให้เป็นผู้ดลบันดาลโชคลาภจากการพนัน
อย่างไรก็ตามเมื่อชาวไทยวนผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมมองเห็นการเปลี่ยนแปลงระบบความ
เชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษและผีอารักษ์ในชุมชนลดความสาคัญลง ย่อมสามารถผลิตซ้าเพื่อตอกย้าคุณค่า
ความสาคัญของระบบความเชื่อเรื่องผีในการสืบทอดให้เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนไทยวน
ที่สอดคล้องกับยุคสมัย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเอง

๑๕๕

แผนภูมิที่ ๔ แสดงการผลิตซ้าด้านพิธีเลี้ยงผี

การผลิตซ้า
ด้านความเชื่อ
การมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง
ของเจ้าของวัฒนธรรม
ผู้นาชุมชน
กลุ่มพ่อบ้านแม่บ้าน

การเลือกสรร
พิธีเลี้ยงผี

การธารงอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมล้านนา
ของชาวไทยวน เมืองเมียวดี

ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
การผลิตซ้าเพื่อตอกย้า
และสืบทอด

กลุ่มหนุ่มสาว
การผลิตครบเครื่องในแนวดิ่ง

รูปแบบที่มองเห็น

- ผู้ผลิต
- ผีอารักษ์บ้าน : ร่างทรง
- ผีปู่ย่า : เค้าผีผู้หญิง
- สถานที่
- หอผีอารักษ์ประจาหมู่บ้าน
- บ้านเค้าผีปู่ย่าประจา
ตระกูล
- ระยะเวลา
- ประกอบพิธีช่วงเดือน ๕
และ เดือน ๙ (ล้านนา)

การผลิตครบเครื่องในแนวนอน

รูปแบบที่มองไม่เห็น

การผลิตให้สอดคล้อง
กับยุคสมัย

- ผีปู่ย่าถูกผลิตขึ้นในระดับ
ครอบครัว
- ผีอารักษ์บ้านถูกผลิตขึ้นใน
ระดับชุมชน
- จุดร่วมระบบความเชื่อเรื่องผี
- ควบคุมพฤติกรรมทางสังคม
- สร้างความผูกพัน
- สร้างความสามัคคี
- ทางออกของความขัดแย้ง
- สร้างอัตลักษณ์และ
ประวัติศาสตร์ชุมน

- การผ่อนปรนจารีตปฏิบัติแก่
แรงงานไทยวนต่างถิ่น
- การเพิ่มบทบาทด้วยการสร้าง
ความหมายใหม่
- การขยายช่องทางรับสารด้วย
สื่อออนไลน์
- Facebook, Line,
Youtube, Instagram,
Website,
- ดารงพิธีกรรมเลี้ยงผี
แบบเดิมไว้

๑๕๖

๔.๓.๓ ประเพณีพิธีกรรม
ประเพณี พิ ธีก รรมเป็ น รู ป แบบของการแสดงออกทางพฤติ ก รรมที่ มี คติ ค วามเชื่ อ เป็ น
พื้นฐานโดยเฉพาะความเชื่อทางพระพุทธศาสนาและคติความเชื่อท้องถิ่น จึงท าให้ชุมชนไทยวนมี
ประเพณีพิธีกรรมอย่างต่อเนื่ องทั้งประเพณีพิธีกรรมในรอบปีคือ ประเพณี ๑๒ เดือน และประเพณี
พิธีกรรมที่จัดขึ้นในโอกาสพิเศษ ปัจจุบันประเพณี พิธี กรรมบางอย่างได้เริ่มลดบทบาทลงและเสื่อม
ความนิ ยมลงเนื่ อ งจากขาดผู้สืบ ทอด อี กทั้ ง ความเจริญ ก้าวหน้ าด้ านวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
สมัยใหม่ได้ลดทอนความเชื่อดั้งเดิมพร้อมกับมีนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันมาก
ขึ้น เช่ น การรักษาพยาบาลแบบสมั ยใหม่มีบ ทบาทแทนพิ ธีกรรมเยี ยวยาผู้ป่วยแบบดั้ง เดิม ทาให้
พิธีกรรมสืบชาตา พิธีส่งเคราะห์ส่งจน พิธีเรียกขวัญ เบี้ย พิธีทานขัว (สะพาน) พิธีเทศนาธรรมมหา
วิบาก ลดความสาคัญ และเสื่อมความนิยมลง เพราะชาวไทยวนรุ่นใหม่มองว่าเป็นสิ่งงมงายล้าสมัย
เป็นต้น (สนทนากลุ่มผู้นาชุมชน, ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) ชาวไทยวนจึงได้ตระหนักถึงการคงไว้ซึ่ง
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาด้านประเพณีพิธีกรรมที่มีบทบาทในการเสริมสร้างขวัญกาลังใจและ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของชาวไทยวนทุกระดับชั้นให้เป็นหนึ่งเดียวกัน จึงมีวิธีการปรับเปลี่ยนและ
ธารงอัตลักษณ์ด้านประเพณีพิธีกรรมให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงดังนี้
๑. การปรับปรนด้านประเพณีพิธีกรรมงานศพ
การที่ชาวไทยวนอยู่ในท่ามกลางกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะ
ชาวพม่าและชาวกะเหรี่ยง ตลอดถึง การมีปฏิสัมพันธ์กับชาวล้านนาในพื้น ที่ฝั่งอาเภอแม่สอด อาเภอ
แม่ระมาด จังหวัดตาก เรียกตามความนิยมของชาวไทยวนว่า หล่ายเมย (อยู่อีกฟากหนึ่งของแม่น้า
เมย) ย่อมส่งผลให้ชาวไทยวนได้รับอิทธิพลด้านรูปแบบวิถีปฏิบัติทางประเพณีพิธีกรรมบางประการที่
ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เมื่อชาวไทยวนเห็นว่ารูปแบบดังกล่าวมีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
ยุค สมั ย จึ ง ได้ น ามาปรั บ ปรนใช้ ในชี วิ ต ประจาวั น แต่ ก็ ยัง ธารงคติ ค วามเชื่ อ แบบดั้ ง เดิ ม ไว้ ส่ วนที่
ปรับปรนนั้นเป็นเพียงรูปแบบที่สื่อถึงคติความเชื่อเท่านั้นเอง
ประเพณีพิธีกรรมการจัดงานศพในชุมชนไทยวนเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงวิธีการปรับปรน
ที่ชัดเจน เนื่องจากการจัดงานศพถือเป็นพิธีกรรมที่สาคัญ เพราะเกี่ยวข้องกับคติความเชื่อต่างๆ เช่น
วิญ ญาณของผู้เสียชีวิต ชีวิตหลังความตาย ความเป็นอัปมงคล เป็นต้น ดังนั้นชาวไทยวนจึง มีจารีต
ประเพณีปฏิบัติต่อการจัดงานศพอย่างเคร่งครัด เช่น ถ้าชาวไทยวนเสียชีวิตนอกหมู่บ้านจะจัดการเผา
ที่ใดที่หนึ่งโดยไม่นาศพเข้าหมู่บ้าน ถ้าเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติ ชาวไทยวนเรียกว่า ตายโหง เช่น
อุบัติเหตุ ฟ้าผ่า ถูกทาร้าย เป็นต้น จะจัดการฝังศพนอกหมู่บ้านทันทีโดยไม่เก็บศพไว้ข้ามคืน เป็นต้น
ถ้าหากล่วงละเมิดจารีตประเพณีดังกล่าว ชาวไทยวนเรียกว่า ตกขึด คือตกอยู่ในความเป็นอัปมงคล
เชื่ อ ว่ า จะน าความเดื อ ดร้ อ นมาสู่ ค รอบครั ว และชุ ม ชน ภายหลั ง เมื่ อ สั ง คมมี ค วามเปลี่ ย นแปลง

๑๕๗

ชาวไทยวนจึงได้ปรับปรนจารีตประเพณีที่เคร่งครัดให้ผ่อนคลายลง เช่น ถ้ามีผู้เสียชีวิตนอกหมู่บ้าน
สามารถนาศพเข้ามาประกอบพิธีกรรมในหมู่บ้านได้ โดยให้เหตุผลทางความเชื่อว่าปัจจุบันเมืองเมียวดี
มี พ ระสงฆ์ จานวนมากประมาณร้อ ยกว่า รูป ขึ้ น ไปท าให้ มี อ านาจเหนื อ กว่า หรือ เอาชนะสิ่ ง ที่ เป็ น
อั ป มงคลได้ (แพ้ ขึ ด ) แต่ เดิ ม หากเสี ย ชี วิ ต ในฝั่ ง อ าเภอแม่ ส อดจะจั ด การเผาศพที่ อ าเภอแม่ ส อด
แต่ ปั จจุ บั น สามารถน าศพกลับ มาประกอบพิ ธีที่ ห มู่ บ้ านในเมื อ งเมีย วดี ไ ด้ โดยให้ เหตุ ผ ลถึ ง ความ
ทันสมัยว่า มีรถกูภ้ ัยที่สามารถไปรับศพกลับมาบาเพ็ญ กุศลในชุมชนได้ อีกอย่างหนึ่งแต่เดิมถ้าเสียชีวิต
แบบผิด ธรรมชาติ จะไม่ เก็บ ศพข้ามคืน แต่ ปัจจุ บัน สามารถเก็บ ศพไว้เพื่อ บาเพ็ ญ กุ ศลได้ ๒-๓ คื น
โดยให้เหตุผลถึงความทันสมัยว่า มีโลงเย็นที่สามารถรักษาสภาพศพไม่ให้เน่าเหม็นได้ อีกทั้งยังชะลอ
เวลาเพื่อให้ลูกหลานญาติพี่น้องที่ทางานต่างแดนได้เดินทางกลับมาทันประกอบพิธีฌาปนกิจ เป็นต้น
การปรับปรนลักษณะนี้เริ่มมีมาประมาณ ๒-๓ ปีที่ผ่านมา (สนทนากลุ่มสตรีแม่บ้าน, ๑๓ พฤศจิกายน
๒๕๖๐) รูปแบบการจัดงานศพที่ปรับปรนดั งกล่าวมีลักษณะย้อนแย้งกับคติความเชื่อดั้งเดิม ที่ถือว่า
ตกขึด แต่เมื่อชุมชนเห็นพ้องร่วมกันจึงได้ปรับปรนจารีตที่เคร่งครัดให้ผ่อนคลายเพื่อความสะดวกและ
ความสบายใจของเจ้าภาพที่สูญเสียญาติได้มีโอกาสทาบุญอุทิศให้แก่ผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่
นอกจากนั้นชาวไทยวนยังได้ปรับปรนรูปแบบการจัดงานศพที่ได้รับแบบอย่างมาจากชาว
ล้านนาที่อยู่ในฝั่งประเทศไทยโดยการเพิ่มเติมขั้นตอนและรูปแบบการประกอบพิธีฌาปนกิจศพ ได้แก่
การเชิญ แขกวางผ้ าบั งสุกุ ล เช่น ผู้สูง อายุ ผู้มียศ มี ตาแหน่ง แขกที่ม าจากชาติพัน ธุ์หรือมาจากฝั่ ง
ประเทศไทย เป็นต้น แต่เดิมเป็นหน้าที่ของเจ้าภาพเป็นผู้วางผ้าบังสุกุล นอกจากนั้นยังใส่เสื้อผ้าชุด
สีดามาร่วมพิธีศพและวางดอกไม้จันทน์ไว้อาลัยเหมือนชาวล้านนาที่อยู่ในฝั่งประเทศไทย ทั้งที่เเต่เดิม
ไม่มีข้อกาหนดที่เคร่งครัดสาหรับการแต่งกายมาร่วมพิธีศพและการวางดอกไม้จันทน์ไว้อาลัยแก่ผู้ตาย
(สนทนากลุ่มสตรีแม่บ้าน, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
ลักษณะการปรับปรนประเพณีพิธีกรรมการจัดงานศพของชาวไทยวนดังกล่าว เกิดจาก
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถอานวยความสะดวก
ในการจัดงานศพให้เรียบร้อยดีงาม และการมีปฏิสัมพันธ์กับชาวล้านนาในฝั่งประเทศไทยทาให้ได้รับ
แบบอย่างที่เห็นว่าดีงามมีความเหมาะสมกับกาลสมัย จึงได้นามารูปแบบนั้น มาปรับปรนประเพณี
พิธีกรรมที่เคยมีความเคร่งครัดให้ผ่อนคลายลงเพื่อประโยชน์ต่อการแสดงตัวตนผ่านประเพณีพิธีกรรม
ที่มีรูปแบบเฉพาะ
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ภาพที่ ๓๕ การเชิญแขกผู้มีเกียรติวางผ้าบังสุกุล ภาพที่ ๓๖ พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล
ที่มา : ผู้วิจัย
๒. การผลิตซ้าด้านประเพณีตั้งธรรมหลวง
ประเพณีเทศนาธรรมเวสสันดรชาดก ชาวไทยวนนิยมเรียกว่า ตั้ง ธรรมหลวง หรือการ
เทศน์ธรรมมหาชาติ นิยมจัดในเดือนยี่ (ล้านนา) ตรงกับเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน เป็นประเพณีสาคัญ
ที่แสดงถึ งอั ตลักษณ์ ทางวัฒ นธรรมล้านนาของชาวไทยวน เนื่องจากมี รูปแบบการจัด พิธีเทศนาที่
แตกต่างจากชาติพันธุ์อื่น แต่ในช่วงที่ผ่านมาประเพณีตั้งธรรมหลวงได้ถูกลดความสาคัญลง เนื่องจาก
สังคมไทยวนมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการ เช่น จานวนพระภิกษุสามเณรในชุมชนลดลงทาให้ขาด
การสืบทอดระบา (ทานอง) การเทศนาธรรมมหาชาติที่มีลักษณะเฉพาะ ภาวะผันแปรด้านเศรษฐกิจ
ชุมชนส่งผลให้การจัดพิธีเทศนาธรรมมหาชาติขาดช่วง ชาวไทยวนที่มีความรู้ความสามารถในการจัด
ประเพณีและถ่ายทอดระบาการเทศนาธรรมมหาชาติเสียชีวิตลง บางส่วนอพยพไปอยู่กับญาติพี่น้อง
ในฝั่ ง ประเทศไทย และเยาวชนรุ่ น ใหม่ อ พยพเข้ า มาขายแรงงานในประเทศไทย เป็ น ต้ น
ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทาให้ประเพณีตั้งธรรมหลวงลดความสาคัญลง จนบางวัดขาดช่วงในการ
จัดหลายปี บางวัดก็จัดบ้างหยุ ดบ้างไม่ต่อเนื่อง ทั้ง ที่เป็นประเพณี สาคัญ ที่จะต้องจัดในแต่ละรอบปี
กาจนา แก้ วเทพ (๒๕๖๐ : ๒๙๒) กล่ าวว่า สื่ อ พิ ธีก รรมใดหากมิ ไ ด้ น ามากระท าซ้าในไม่ ช้ าก็ จ ะ
สูญหายไป เช่นเดียวกันกับประเพณีการตั้งธรรมหลวงของชาวไทยวนที่ผู้นาชุมชนรวมทั้งพระสงฆ์ต่าง
ก็ตระหนักถึงความสาคัญและการธารงไว้ให้คงอยู่อย่างมีคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่น จึงถูกหยิบยกขึ้นมาเป็น
ประเด็นสาคัญประการหนึ่งในการสนทนากลุ่มผู้นาชุมชน โดยกล่าวว่า อยากให้ทุกวัดในชุมชนไทยวน
จัดประเพณี ตั้ งธรรมหลวงต่ อเนื่ องเป็ น ประจ าทุก ปี หากไม่ มีก ารอนุ รักษ์ และสืบสานสู่ คนรุ่นใหม่
ประเพณี ตั้งธรรมหลวงอาจเลื อนหายไป ในอดีต การจั ด ประเพณี ตั้ง ธรรมหลวงนิ ย มจัด ๒-๓ วั น
แต่ ปั จ จุบั น บางวัด ย่ น ย่อ เหลือ เพี ย งวัน เดีย ว (สนทนากลุ่ ม ผู้ น าชุ มชน, ๑๔ พฤศจิก ายน ๒๕๖๐)
นายจร เสนชุ่ม (สัมภาษณ์, ๙ มีนาคม ๒๕๖๑) ได้ชี้ให้เห็นถึงความสาคัญของประเพณีตั้งธรรมหลวง

๑๕๙

ว่ า เป็ น อั ต ลั ก ษณ์ ส าคั ญ ของประเพณี พิ ธี ก รรมของชาวไทยวน และเป็ น วั ฒ นธรรมดั้ ง เดิ ม ของ
ชาวล้านนาที่เปิดโอกาสให้ชาวไทยวนรับฟังการเทศนาที่มีท่วงทานองขับขานที่ไพเราะตามความนิยม
ของท้องถิ่นซึ่งมีรากเหง้าดั้งเดิมสืบทอดมาจากล้านนา จากข้อกังวลของผู้นาชุมชนดังกล่าวได้นามาสู่
การผลิตซ้าประเพณีการเทศนาธรรมมหาชาติเวสสันดรชาดกหรือประเพณีตั้งธรรมหลวง
กระบวนการผลิตซ้าประเพณีตั้งธรรมหลวงเพื่อ ธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาของ
ชาวไทยวน โดยมีวัดในชุมชนไทยวนเป็นพื้นที่ในการผลิตเพราะวัดเป็นศูนย์กลางในการจัดประเพณี
พิธีกรรมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน การเทศนาธรรมมีพระภิกษุสามเณรเป็นผู้เทศนา
โดยแจกคัมภีร์ธรรม (ตกธรรม) จานวน ๑๓ กัณฑ์ ให้แก่พระสงฆ์สามเณรภายในวัด และบางกัณฑ์อาจ
นิมนต์พระสงฆ์จากวัดต่างๆ ในชุมชนไทยวนมาเทศนาพร้อมกับเชิญคณะศรัทธาวัดนั้นๆ มาร่วมฟัง
ด้ ว ย เนื่ อ งจากขาดพระนั ก เทศนาที่ มี ค วามช านาญและมี เสี ย งไพเราะ อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การสร้ า ง
ความสัมพันธ์ระดับหัววัดในงานบุญประเพณีด้วย ด้านชุมชนมีการแบ่งหน้าที่กันจัดกิจกรรมตามหมวด
ที่รับผิดชอบงานในหน้าที่ต่างๆ เช่น การจัดแต่งสถานที่ภายในวิหารให้เป็นป่าหิมพานต์ การจัดหา
เจ้าภาพ การจัดแต่งเครื่องไทยทาน การจัดเตรียมเครื่องสักการะ การจัดเตรียมเครื่องเสียง เป็นต้น
ระยะเวลาการจัด ๑-๒ วัน หรือแล้วแต่จะตกลงกันระหว่างคณะกรรมการกับเจ้าอาวาส
การเผยแพร่ประเพณีตั้งธรรมหลวงส่วนใหญ่จะบอกกล่าวด้วยมุขปาฐะระหว่างบุคคลต่อ
บุคคล คือได้รับการแจ้งข่าวสารจากคณะกรรมการวัดที่รับผิดชอบในแต่ละหน้าที่ ดังเช่น หมื่นวัดทา
หน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสในจัดการประเพณีพิธีกรรมภายในวัดพร้อมทั้งประสานงานระหว่างวัดกับ
ชุมชน โดยมีล่ามวัดทาหน้าที่นาเรื่องการจัดประเพณีตั้งธรรมหลวงจากเจ้าอาวาสหรือหมื่นวัดมาบอก
กล่าวให้ผู้คนในชุมชนรับทราบและร่วมใจกันจัด จากนั้นแก่บ่าวแก่สาวทาหน้าที่ประสานกับลูกบ้าน
เชิญชวนร่วมทาบุญและร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ เตรียมเครื่องสักการะ เครื่องประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา เตรียมประกอบอาหาร ซึ่ ง ระบบการประสานงานภายในชุ ม ชนดัง กล่า ว แสดงให้ เห็ น ถึ ง
กระบวนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ใช้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตามในชุมชนไทยวนยังได้
นาเอาเทคโนโลยีสมั ยใหม่ คือเครื่องกระจายเสียงมาช่ วยในการสื่อสาร ทาให้ การเผยแพร่ ข่าวสาร
ประเพณีตั้งธรรมหลวงแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว
การผลิตซ้าประเพณี ตั้งธรรมหลวงมีชาวไทยวนในชุมชนเป็นผู้บริโภคคือการเข้าร่วมฟัง
ธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกและร่วมเป็นเจ้ากัณฑ์เทศนาถวายพระสงฆ์ โดยชาวไทยวนที่เข้า
ร่วมประเพณีตั้งธรรมหลวงแบ่งได้ ๓ กลุ่มตามช่วงอายุ ได้แก่
๑. กลุ่มผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มผู้สนใจฟังธรรมเทศนาเป็นส่วนใหญ่ เมื่อพิจารณา
ถึ ง ความเชื่ อ เรื่ อ งอานิ ส งส์ ก ารฟั ง ธรรมมหาชาติ ดั ง ปรากฎในคั ม ภี ร์ ธ รรมเรื่ อ งปฐมะมาลั ย เค้ า
ทุติยะมาลัยปลาย และอานิสงส์เวสสันตระซึ่ง เทศนาก่อนคัมภีร์ธรรมมหาชาติเวสสันดร ๑๓ กัณ ฑ์
ความเชื่ อ เรื่ อ งการตั้ ง ความปรารถนาให้ ต นเองเข้ า ถึ ง เป้ า หมายสู ง สุ ด ทางพระพุ ท ธศาสนา

๑๖๐

ความปรารถนาเกิดในยุคพระศรีอาริยเมตไตรย์ และความปรารถนาให้ชีวิตมีความสุขตามคติความเชื่อ
ที่ปรากฏในคัมภีร์ เป็นสิ่งจูงใจให้ผู้สูงอายุตั้งใจฟังและปฏิบัติตามจารีตการฟังธรรมเทศนามหาชาติทั้ง
๑๓ กัณฑ์ ภายใน ๑ วัน ๑ คืน และร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศนาด้วยความศรัทธา
๒. กลุ่มวัยกลางคน ช่วงอายุ ๒๕-๖๐ ปี เป็นกลุ่มที่เข้าร่วมฟังธรรมเทศนาในสัดส่วนรอง
จากกลุ่มผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่จะฟังธรรมมหาชาติเฉพาะกัณฑ์ที่ ตนรับเป็นเจ้าภาพ โดยกลุ่มวัยกลางคน
มักมีบทบาทหน้าที่ในประเพณี ตั้งธรรมหลวงอยู่แล้วจึง ทาให้ไม่มีโอกาสได้ตั้งใจฟังอย่า งเต็มที่ เช่น
การจัดเตรียมสถานที่ จัดเตรียมอาหารถวายพระสงฆ์และผู้สูงอายุที่ฟังธรรมเทศนา เป็นต้น
๓. กลุ่ ม หนุ่ ม สาวอายุ ๒๕ ปี ล งมา มั ก มี ส่ ว นร่ วมในประเพณี ตั้ ง ธรรมหลวง โดยช่ ว ย
จัดเตรีย มสถานที่ แ ละวั ตถุ สิ่งของต่ างๆ ร่วมกับ แก่ บ่ าวแก่ สาว จะมี โอกาสได้ ฟั ง ธรรมเทศนาเป็ น
บางครั้งโดยเฉพาะกัณฑ์ที่ตนรับเป็นเจ้าภาพร่วม
การมีส่วนร่วมในประเพณีตั้งธรรมหลวงของบุคคล ๓ กลุ่ม ต่างมีความเข้าใจความหมาย
และมองเห็นคุณ ค่าของการฟังธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกที่แตกต่างกัน วัย กลางคนและ
เยาวชนต่างมีความเข้าใจความหมายและมองเห็นคุณค่าในเชิ งการสืบทอดประเพณีพิธีกรรมอันเป็น
อัตลั กษณ์ เฉพาะตน ส่ว นกลุ่ม ผู้สู งอายุเข้าใจความหมายและมองเห็ นคุ ณ ค่ าเชิ งคติค วามเชื่อ ทาง
พุ ท ธศาสนาที่ เ ชื่ อ ในอานิ ส งส์ ก ารฟั ง ธรรมเทศนามหาชาติ เ วสสั น ดรตามที่ ป รากฏในคั ม ภี ร์
(สนทนากลุ่มหนุ่มสาว, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. สนทนากลุ่มผู้นาชุมชน, ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
การผลิตซ้าประเพณีตั้งธรรมหลวงของชาวไทยวนในบริบททางสังคมสมัยใหม่ที่มีความ
เปลี่ยนแปลงพบว่า เป็นการผลิตซ้าเพื่อการสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาอย่างต่อเนื่องใน
ท่ามกลางชาติพันธุ์ที่หลากหลายด้วยการบอกเล่า การบันทึก เป็นลายลักษณ์อักษร และการนาเสนอ
ผ่านสื่อออนไลน์ ดังนี้
๑. การสืบ ทอดด้ วยการบอกเล่ า เป็ น การบอกเล่ าเนื้ อ หาของเรื่ อ งและสาระธรรมที่
ปรากฏในคัมภีร์ธรรมมหาชาติเวสสันดรชาดกของผู้สูงอายุที่ใช้อบรมสั่งสอนลูกหลานด้วยการจาลอง
ลักษณะตัวละครและเนื้อเรื่องจากวรรณกรรมเวสสันดรชาดก เช่น พระเวสสันดร นางมัทรี กัณหาชาลี
ชูชก เป็นต้น โดยหยิบยกพฤติ กรรมตัว ละครมาเปรียบเที ยบกับคติธรรมเพื่อปลูกฝังโลกทัศน์และ
ค่านิยมที่ดีแก่สังคม เช่น การทาบุญให้ทาน ความกตัญญู การให้อภัย เป็นต้น
๒. การสืบทอดด้วยบันทึกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เนื้อเรื่องวรรณกรรมเวสสันดรชาดก
มีการผลิตซ้าด้วยการคัดลอกขึ้นมาใหม่ แต่เดิมใช้อักษรธรรมล้านนาจารลงในคัมภีร์มใบลาน ปัจจุบัน
มีการนาเข้าคัมภีร์ธรรมกระดาษหรือลานเทียมจากประเทศไทยที่บันทึกด้วยอักษรไทยสานวนล้านนา
มาใช้เทศนา ต่อมาพระสงฆ์ไทยวนได้บันทึกโดยคัดลอกบทเทศนาเวสสันดรชาดกจากคัมภีร์ใบลานลง
ในพับสาและสมุดฝรั่ง โดยเขียนด้วยอักษรธรรมล้านนาและปรับสานวนให้อ่านง่ายไพเราะขึ้น เช่น
ครูบาบุญโซ่น สุมโน เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลย์ คัดลอกคัมภีร์ธรรมเวสสันดรชาดกลงในสมุดฝรั่งซึ่งเป็น
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การผลิตซ้าขึ้นมาใหม่จากสิ่งที่มีอยู่เดิมด้วยการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อความสะดวกต่อการ
พกพาและเก็บรักษาคัมภีร์ใบลานที่เป็นต้นฉบับไว้ (สัมภาษณ์, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐)
๓. การใช้สื่อออนไลน์ของชาวไทยวนซึ่งเป็นสื่อสมัยใหม่ในการสื่อสารและเชื่อมต่อกับ
ชาวไทยวนต่างถิ่นที่เข้ามาขายแรงงานในประเทศไทยให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว จัดเป็น
ช่องทางสื่อ สารที่ไร้พรมแดน เป็นการเปิดพื้นที่ให้ชาวไทยวนนาเสนอประเพณีตั้งธรรมหลวงให้กับ
ชาวไทยวนต่างถิ่ นได้รับชม ทั้งนี้การใช้สื่อออนไลน์ Website, Facebook, Line, Instagram ได้รับ
ความนิยมในการติดต่อสื่อสารจากชาวไทยวนรุ่นใหม่ที่สามารถถ่ายทอดสดประเพณีตั้งธรรมหลวงผ่าน
สื่อออนไลน์ (Facebook live) โดยสื่อออนไลน์ ยัง เปิด พื้น ที่ ให้ ชาวไทยวนต่างถิ่น ได้ร่วมการแสดง
ความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นต่อประเพณีตั้งธรรมหลวงได้อีกด้วย ดังนั้นการใช้สื่อออนไลน์จึงขยาย
การรั บ รู้ ป ระเพณี ตั้ ง ธรรมหลวงให้ ทั น สมั ย และกว้ า งขวางขึ้ น แตกต่ า งจากอดี ต ที่ ข อบเขตของ
การเข้าถึงเหตุการณ์จากัดอยู่ในเฉพาะชุมชนและผู้คนกลุ่มหนึ่ง ที่สัมผัสโดยตรงกับประเพณีตั้งธรรม
หลวงเท่านั้น ครั้นเมื่อชาวไทยวนมีการใช้สื่อออนไลน์มากขึ้น ทาให้การสื่อสารข้ามพรมแดนสร้างการ
รับ รู้ค วามเคลื่ อ นไหวของประเพณี ตั้ ง ธรรมหลวงที่ จัด ขึ้ น ชาวไทยวนต่ างถิ่ น จึ ง เกิ ด สานึ กร่ วมถึ ง
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ถูกตอกย้าผ่านการรับรู้จากสื่อออนไลน์
การผลิตซ้าด้านประเพณีตั้ง ธรรมหลวงเพื่อธารงอัตลักษณ์ท างวัฒ นธรรมล้านนาของ
ชุมชนไทยวน สรุปได้ตามแผนภูมิดังนี้
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แผนภูมิที่ ๕ แสดงการผลิตซ้าด้านประเพณีตั้งธรรมหลวง

การผลิตซ้า
ประเพณีพิธีกรรม

การผลิต

- ผู้ผลิต : พระภิกษุสามเณร
- สถานที่ผลิต : วัด
- ระยะเวลา : ๑ วัน
- การเผยแพร่ด้วยโครงสร้างชุมชน
- เจ้าอาวาส
- หมื่นวัด
- ล่ามวัด
- แก่บ่าว แก่สาว
- การสื่อสารสมัยใหม่ด้วยเครื่อง
กระจายเสียง

ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม

การเผยแพร่

กระบวนการผลิต
และผลิตซ้า

การบริโภค

- บุคคลในชุมชน
- ผู้สงู อายุ
-วัยกลางคน
- เยาวชน

การผลิตซ้า

- การบอกเล่าด้วยการสื่อสาร
- คติธรรมจากตัวละคร
ถ่ายทอดแก่เยาวชน
- การปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม
- การบันทึกลายลักษณ์อักษร
- การคัดลอกวรรณกรรมจาก
ใบลานบันทึกลงในสมุดฝรั่ง
- การใช้สื่อออนไลน์สื่อสารกับ
แรงงานชาวไทยวนในประเทศไทย
เช่น Website, Facebook, Line,
Instagram เป็นต้น

การมีส่วนอย่างทั่วถึง
ของเจ้าของวัฒนธรรม
ผู้นาชุมชน
กลุ่มพ่อบ้านแม่บ้าน
กลุ่มหนุ่มสาว
การธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนา
ของชาวไทยวน เมืองเมียวดี
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๔.๓.๔ ด้านภาษาและวรรณกรรม
การเปลี่ย นแปลงด้านภาษาและวรรณกรรมของชุ ม ชนไทยวนที่ เห็น ได้ ชัด เจนคื อ การ
เปลี่ยนแปลงด้านภาษาเพราะสังคมไทยวนเป็นสังคมพหุภาษา ส่วนวรรณกรรมนั้นชาวไทยวนได้ธารง
ไว้ค่อนข้างชัดเจนทั้งวรรณกรรมที่เป็นลายลักษณ์และวรรณกรรมมุขปาฐะ แต่ผู้วิจัยได้ตั้งข้อสังเกตถึง
วรรณกรรมทั้ง ๒ ชนิ ดว่า วรรณกรรมลายลักษณ์ ยัง มีการคัดลอกจากคัมภีร์ใบลานและพับสาลงสู่
สมุ ด ฝรั่ง มากขึ้ น เช่ น ชาดกหรื อ นิ ย ายธรรมส าหรั บ เทศนา อานิ ส งส์ ก ารถวายทาน ยั น ต์ ค าถา
คาสู่ขวัญเบี้ย คาโอกาสเวนทาน ตารายาสมุนไพร พิธีกรรมต่างๆ เป็นต้นแม้ครูบาพรหมา พฺรหฺมจกฺโก
(พระสุพรหมยานเถระ) วัดพระพุทธบาทตากผ้า อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน ก็เคยคัดลอกคาโอกาส
เวนทานพิ ธี ท านส้ ายทานแทนลงในสมุ ด ฝรั่ง เมื่ อ ครั้ง ที่ ธุ ดงค์ม าจาพรรษาที่ วัด พระธาตุ ด อยแยง
บ้านห้วยส้ าน เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๔ เนื่ องจากชุ มชนไทยวนขาดผู้ รู้ในการทาคั มภี ร์ใบลานและพั บสา
องค์ความรู้เกี่ยวกับการจารคัมภีร์ใบลานและเขียนพับสาจึงสูญไปด้วย แม้แต่ต้นลานและต้นสาก็ไม่มี
ปลูกในชุมชน ทาให้ต้องใช้สมุดฝรั่งมาบันทึกด้วยปากกาแทน แต่เนื้อหาสาระยัง คงองค์ความรู้ทาง
วัฒนธรรมล้านนาเหมือนเดิมเพียงแต่เปลี่ยนวัสดุในการบันทึกเท่านั้น
ส่วนวรรณกรรมมุ ขปาฐะทั้ง นิ ทาน สุภ าษิต คาอู้ บ่าวอู้ สาว (ค าเกี้ยวพาราสี) และการ
ขับขาน ยั งคงมีก ารสืบ ทอดเล่าขานกันอยู่ในชุม ชน โดยเฉพาะนิทาน สุภาษิ ต และคาอู้บ่ าวอู้ สาว
เมื่อใดที่ชาวไทยวนได้รวมกลุ่มพูดคุยกันก็มักจะนามาเล่าหรือหยอกล้อกันเพื่อความสนุกสนานพร้อม
กับยกคติธรรมสอนไปในตัวด้วย ส่วนการขับขานแบบจ๊อยเอ้ยดั้งเดิมนั้นมักจะได้ยินจากกลุ่มผู้สูงอายุ
ที่ยั ง คงเนื้ อหาและท านองแบบเดิม ไว้ เมื่อ มี กิจ กรรมประเพณี สาคั ญ ในชุม ชน เช่ น ประเพณี ง าน
วันปอยฟื้นฟูประเพณีชาวไท งานบุญประเพณีของวัด เป็นต้น ชาวไทยวนรุ่นใหม่มักจะได้รับการสืบ
ทอดจากผู้สูงอายุแล้วนาไปแสดงบนเวทีในงานนั้นๆ แต่สิ่งที่น่าสนใจคือบทขับขานทานองซอพม่าที่
ชาวไทยวนนิยมขับขานในวันปอยฟื้นฟูประเพณีชาวไท ผู้แต่งสามารถเรียบเรียงเนื้อหาขึ้นใหม่ตามที่
ต้องการเพื่อบอกเล่าประวัติศาสตร์ชุมชน สร้างจิตสานึกรักในวัฒ นธรรม และสร้างความรักความ
สามั ค คีในกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ไทยวน โดยใช้ ท านองซอพม่าแบบเดิ ม ในการขั บขานแต่ป รับ เนื้ อ หาใหม่
แสดงให้เห็นถึงพลวัตของบทขับขานอันเป็นสื่อพื้นบ้านของชาวไทยวนที่สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหา
ใหม่ตามบริบททางสังคมเพื่อสื่อสารและสร้างสานึกร่วมในการธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาให้
คงอยู่ในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้เป็นอย่างดี
๑. การปรับปรนด้านภาษา
ส่วนด้านภาษานั้นชุมชนไทยวนเป็นสังคมพหุภาษา นอกจากชาวไทยวนจะมีภาษาไทยวน
อัน เป็ น ภาษาของตนเองใช้ในการสื่ อ สารแล้ วยั ง มี ก ารใช้ ภ าษาที่ ห ลากหลายในชุ ม ชนด้ว ย ได้ แ ก่
ภาษาพม่า ภาษากะเหรี่ยง ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย แสดงให้เห็นว่าชาวไทยวนมีความจาเป็นที่
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ต้องการสื่อสารบางอย่างกับเจ้าของภาษาหรือใช้ภาษากลางในการสื่อสารกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นในบาง
โอกาส จึงส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนและธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาด้านภาษาของชาวไทยวน
โดยภาษาต่างชาติพันธุ์เหล่านี้ได้แพร่กระจายเข้าสู่ชุมชนไทยวนแล้วมีการปรับปรนการใช้ในลักษณะ
ต่างๆ ดังนี้
๑. ภาษาไทยวน เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาประการหนึ่งที่ชาวไทยวนหยิบยก
มาแสดงความเป็นตัวตนที่แท้จริงในพื้นที่เมืองเมียวดี มีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน โดยสืบทอดมา
จากบรรพบุรุษชาวล้านนาจากรุ่นสู่รุ่น แต่ด้วยความที่ชาวไทยวน เมืองเมียวดี มีแหล่งอพยพมาจาก
หลายจังหวัดในภาคเหนือ จึงทาให้ภาษาพูดมีหลายสาเนียงตามแหล่งที่มา ได้แก่ สาเนียงเชียงใหม่
สายใต้ (อ าเภออมก๋ อ ย ดอยเต่ า ฮอด จอมทอง) ส าเนี ย งน่ า น ส าเนี ย งแพร่ ส าเนี ย งล าปาง
สาเนียงลาพูน และสาเนียงสุโขทัย แต่เมื่อมาอยู่รวมกันต่างก็ใช้คาศัพท์ล้านนาร่วมกัน เช่นคาลงท้าย
ว่า จะว๊ะ ด้อ เจ้า เป็นต้น ข้อสังเกตต่อการสืบทอดสาเนียงพูดดังกล่าว ถ้าชาวไทยวนที่อพยพมาจาก
แหล่งใด มั กจะรักษาสาเนีย งภาษาพู ดนั้ นได้ดี โดยผ่ านการพู ดจากับ คนในครอบครัว ญาติพี่ น้อ ง
ตลอดจนถึงคนในชุมชนที่มาจากแหล่งอพยพเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ชุมชนไทยวนแม้จะมีภาษาพูดแบบ
ล้านนาเหมือนกัน แต่ก็มีสาเนียงที่แตกต่างกัน อันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่มของชาวไทยวนที่มีที่มา
แตกต่างกัน
ส่วนภาษาเขียนนั้นเรียกว่า อักษรธรรมล้านนา หรือ ตั๋วเมือง เป็นอัตลักษณ์ทางด้านภาษา
เขียนของชาวไทยวนที่มีระบบอักขรวิธีเหมือนกัน แต่ปัจจุบันชาวไทยวนมักจะเขียนตามสาเนียงพูด
มากกว่าจะยึดหลักการเขียนตามอักขรวิธีภาษาล้านนาที่ถูกต้อง อีกทั้งชาวไทยวนรุ่นใหม่ก็ไม่สามารถ
อ่านออกเขียนได้แล้วทาให้อักษรธรรมล้านนาซึ่งเป็นภาษาเขียนลดบทบาทในการสื่อสารลง
๒. ภาษาพม่า เป็นภาษากลางหรือภาษาราชการที่ใช้ติดต่อสื่อสารทั่วไปในประเทศพม่า
มีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน ภาษาพม่ามีบทบาทในชุมชนไทยวนมากเพราะต้องติดต่อราชการและมี
ปฏิสัม พัน ธ์กั บชาวพม่า หรือ ชาติ พัน ธุ์ต่ างๆ ชาวไทยวนที่ มีอายุมากมัก เรียนรู้ภาษาพม่าจากการมี
ปฏิสัมพันธ์กับชาวพม่า ส่วนใหญ่จะมีทักษะในการฟังและพูดภาษาพม่าได้ดีแต่ ไม่สามารถอ่านและ
เขียนอักษรพม่าได้ แตกต่างกับชาวไทยวนรุ่นใหม่ที่มีพัฒนาการด้านทักษะการสื่อสารภาษาพม่าได้ดี
ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เนื่องจากได้รับการศึกษาอย่างเป็นระบบจากโรงเรียนทาให้
สามารถสื่อสารกับชาวพม่าได้อย่างคล่องแคล่ว ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า บางครั้งแม้ชาวไทยวนอยู่ด้วยกัน
ในชุมชนก็ยังพูดผสมกันระหว่างภาษาไทยวนกับภาษาพม่า
๓. ภาษากะเหรี่ ย ง เป็ น ภาษาของชาติ พั น ธุ์ ก ะเหรี่ ย งซึ่ ง เป็ น ชาติ พั น ธุ์ ก ลุ่ ม ใหญ่ ใ น
รัฐกะเหรี่ยงมีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนที่ พัฒ นาขึ้นใหม่ ๓ รูปแบบ คืออักษรหลิซอแวะ (อักษร
ไก่ เขี่ย ) อั ก ษรหลิ วา และอั ก ษรหลิ โรเหม่ ชาวไทยวนบางคนมั ก จะฟั ง และพู ด ภาษากะเหรี่ ย งได้
เนื่ อ งจากมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ชาวกะเหรี่ ย งอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง เช่ น การแต่ ง งานกั บ ชาวกะเหรี่ ย ง
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การทางานร่วมกับชาวกะเหรี่ยง เป็นต้น แต่ไม่สามารถอ่านและเขียนอักษรกะเหรี่ยงได้ ดังนั้นภาษา
พูดกะเหรี่ยงจึงมีบทบาทในชุมชนไทยวนเพราะการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยวนกับชาวกะเหรี่ยง
เท่านั้น
๔. ภาษาอั ง กฤษ เป็ น ภาษาสากลที่ ใช้ สื่ อ สารทั่ ว โลกมี ทั้ ง ภาษาพู ด และภาษาเขี ย น
เนื่องจากพม่าเคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษมาก่อนจึงทาให้สถานศึกษาคือโรงเรียนและมหาวิทยาลัย
มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้ดี ชาวไทยวนรุ่นใหม่ จึง เรียนรู้ภาษาอัง กฤษจากสถานศึกษาจน
สามารถมี ทั ก ษะในการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษ เมื่ อ ติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ ภาคราชการหรือ บุ ค คลทั่ วไป
นอกจากจะใช้ภาษาพม่าแล้วยังสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารแทนได้ด้วย ดังนั้นภาษาอังกฤษจึงมี
บทบาทในชุมชนไทยวนเพราะได้รับการศึกษาจากสถานศึกษาของชาวไทยวนรุ่นใหม่
๕. ภาษาไทย เป็นภาษาที่ใช้ในประเทศไทยซึ่งมีอาณาเขตติดกับเมืองเมียวดี มีทั้งภาษา
พู ด และภาษาเขี ย น ชาวไทยวนส่ ว นใหญ่ มั ก จะเรี ย นรู้ ภ าษาไทยจากสื่ อ โทรทั ศ น์ ร ายการต่ า งๆ
โดยเฉพาะละคร ข่าว สารคดี และเกมส์โชว์ จนสามารถฟังภาษาไทยเข้าใจ แต่บางคนไม่สามารถพูด
และเขียนภาษาไทยได้ นอกจากนั้นยังมีชาวไทยวนรุ่นใหม่ที่ได้ศึกษาภาษาไทยจากการเรียนการสอน
ของพระสงฆ์ดังเช่นครูบาแมว ขนฺติธโร เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง บ้านห้วยส้าน ได้เปิดสอนภาษาไทย
ขั้นพื้นฐานให้แก่เยาวชนในช่วงปิดเทอม (เดือนมีนาคม-เมษายน) ทุกปี ทาให้เยาวชนที่สนใจสามารถมี
ทั ก ษะในการสื่ อ สารภาษาไทยได้ ดี จ นพั ฒ นาการศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ต่ า งๆ ในสถาบั น การศึ ก ษาฝั่ ง
ประเทศไทย บางคนใช้ภาษาไทยเป็นฐานความรู้ในการข้ามมาทางานในประเทศไทยเพื่อหารายได้จุน
เจือครอบครัว ดังนั้นภาษาไทยจึงมีบทบาทต่อชาวไทยวนในการพัฒนาการศึกษาและการทางานในฝั่ง
ประเทศไทย สิ่งที่น่าสนใจคืออิทธิพลของภาษาไทยที่มีต่อกลุ่มชาติพันธุ์บริเวณชายขอบซึ่งไม่ได้มีแต่
ชาวไทยวนเท่านั้นที่เรียนรู้ภาษาไทยแบบอัธยาศัย แต่ยังมีชาวพม่า ชาวกะเหรี่ยง ชาวไทใหญ่ และ
ชาติพันธุ์อื่นๆ ที่สนใจเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อ ใช้เป็นฐานความรู้ในการทาธุรกิจ การศึกษา และการเข้ามา
ทางานในประเทศไทย

๑๖๖

แผนภูมิที่ ๖ แสดงความเป็นสังคมพหุภาษาของชุมชนไทยวน เมืองเมียวดี

๑๖๗

การปรับปรนด้านภาษาในชุมชนไทยวนเกิดจากพัฒนาการด้านการเมือง เศรษฐกิจ และ
การศึกษา การรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อสมัยใหม่ และความต้องการปรับปรุงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ให้ดี
ขึ้น ชาวไทยวนปัจจุบัน หลายคนสามารถใช้ภ าษาที่หลากหลายในการสื่อสารกั บภาคราชการและ
กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ นอกจากนั้นยังได้หยิบยืมภาษาชาติพันธุ์บางคาเข้ามาปรับปรนกับภาษาไทยวน
เพื่ อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ดัง เช่น การใช้ ภาษาพูดที่เป็ น ภาษาพม่าและภาษากะเหรี่ยงเมื่อไป
ติดต่อราชการและมีปฏิสัมพันธ์ด้วย การตั้งชื่อของชาวไทยวนมี ๓ ลักษณะ กล่าวคือ ชื่อจริงที่ใช้ตาม
บัตรประจาตัวประชาชนพม่า ชื่อจริงที่ใช้ตามบัตรประจาตัวประชาชนคนไทย (สาหรับผู้ที่ได้รับบัตร
ประชาชนคนไทย) และชื่อสมมติที่ใช้เรียกอย่างไม่เป็นทางการ ถ้าเป็ นชื่อพม่าก็ใช้ภาษาพม่า เช่น
อูตานวิน อูโฮ วินหมาว เป็นต้น ถ้าเป็นชื่อไทยก็ใช้ภาษาไทย เช่น สมยศ ราพัน ไพรินทร์ แสงดาว
อาทิตยา แพรวา สุทัศน์ เป็นต้น ถ้าเป็นชื่อภาษาไทยวน เช่น แก้ว คา สีมอย แสงหล้า บัวเกี๋ยง ปี เจย
เป็น ต้น ส่ วนชื่อสมมติของเยาวชนรุ่ นใหม่มั ก ได้ รับ อิท ธิพ ลจากภาษาอัง กฤษ เช่น เฟิ ร์น แอปเปิ้ ล
เจอาร์ ฟีโน่ เนท เป็นต้น ส่วนคาศัพท์เฉพาะที่ใช้เรียกชื่อแทนสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เข้าใจตรงกัน เช่น ซาโมง
(ผงชูรส) แป (ถั่ว) แฟบ (ฝงซัก ซอก) แฟซ่ า (ยาสระผม) กุน หย่า (หมากเคี้ยว) เย (เขียน,คัดลอก)
โป่งซอย (วาดภาพ) เป็นต้น
ส่ วนการปรับ ปรนด้ า นภาษาที่ พ บอี ก ลั ก ษณะหนึ่ ง ในชุ ม ชนไทยวนคื อ การเขี ย นป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ชนิดต่างๆ มีทั้งอักษรธรรมล้านนา อักษรพม่า อักษรไทย และอักษรอังกฤษ เป็นการ
ปรับปรนการใช้ภาษาเขียนเพื่อสื่อความหมายให้กับคนชาวไทยวนและคนต่างชาติพันธุ์ได้รับรู้เรื่องราว
อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ ส่ ว นใหญ่ จะใช้ ภ าษาพม่ า และภาษาอั ง กฤษ เช่ น
ป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานรื่นเริง ป้ายรณรงค์การดูแลสุขภาพ ป้ายกิจกรรมการอบรม เป็นต้น
ส่ ว นการเขี ย นชื่ อ เจ้ า ภาพที่ ถ วายศาสนวั ต ถุ ในวั ด ชาวไทยวนมั ก เขี ย นด้ ว ยอั ก ษรธรรมล้ า นนา
อักษรพม่า และอักษรไทยกลาง อีกทั้งภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังวิหารมักเขียนบรรยายภาพด้วยภาษา
พม่าแต่เขียนชื่อเจ้าภาพด้วยอักษรธรรมล้านนา การเขียนป้ายวัดหรือป้ายหมู่บ้านมักเขียนด้วยอักษร
หลายภาษาดังเช่น ป้ายชื่อวัดป่าเลไลย์เขียนด้วยอักษรธรรมล้านนาควบคู่กับอักษรพม่าและอักษรไทย
ป้ายวัดบัวสถานเขียนด้วยอักษร ๔ ภาษาคือ อักษรพม่า อักษรธรรมล้านนา อักษรไทย และอักษร
อังกฤษ ข้อสังเกตคืออักษรแต่ละภาษาที่ใช้เขียนป้ายวัดจะมีขนาดลดหลั่นกัน สะท้อนให้เห็นถึงการให้
ความสาคัญกับภาษาของชาติพันธุ์ที่มีความนิยมมากกว่าจนได้รับการยอมรับแล้วนามาปรับปรนให้เข้า
กับ การสื่อสารในบริบ ทของชุมชนไทยวนที่ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ มี ความหลากหลายทางภาษา
แต่บางกิจกรรมชาวไทยวนจะให้ความสาคัญ กับ อักษรพม่าและอักษรธรรมล้านนาเท่ านั้ น เพราะ
อักษรพม่าเป็นภาษาประจาชาติ ส่วนอักษรธรรมล้านนาเป็นภาษาถิ่ นของชาวไทยวนที่หยิบยกขึ้นมา
เพื่อแสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวไทยวนในฐานะที่เป็นชาติพันธุ์หนึ่งที่มีภาษาเป็นของตนเอง
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ดังเช่นการเขียนป้ายแสดงกิจกรรมบนเวทีใหญ่ในงานวัน ปอยฟื้นฟูประเพณีชาวไทซึ่งมีผู้นาพม่าและ
ผู้นากะเหรี่ยงในเมืองเมียวดีมาร่วมกิจกรรมจานวนมาก
สภาพสังคมชาวไทยวนที่ตั้งอยู่ในท่ามกลางความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม
ทาให้เกิดการปรับปรนด้านภาษาอย่างต่อเนื่องตามยุคสมัย พลวัตการใช้ภาษาของชาวไทยวนมีการ
ปรับปรนเพื่อ ใช้ในการสื่อสารลักษณะต่างๆ สะท้อนให้เห็นถึง การผ่อนคลายระบบการสื่อสารทาง
ภาษาที่ มี ก ารเลื่อ นไหลอยู่ ต ลอดเวลาให้ ส อดคล้ อ งเหมาะสมกั บ บริ บ ททางสั ง คมที่ เปลี่ ย นแปลง
แต่ยังคงให้ความสาคัญกับภาษาไทยวนอันเป็น รากเหง้าทางวัฒนธรรมล้านนาของตนในท่ามกลาง
ความหลากหลายทางภาษาที่ชาวไทยวนจะหยิบยกขึ้นมาใช้ในบริบททางสังคม
๒. การผลิตซ้าด้านอักษรธรรมล้านนา
อักษรธรรมล้านนาเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านภาษาเขียนของชาวไทยวนที่สืบทอด
มาจากอาณาจักรล้านนา เมื่อเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองเมียวดี ชาวไทยวนก็ได้ใช้อักษรธรรมล้านนาใน
การสื่อสารมาอย่างต่อเนื่ องโดยเฉพาะในพื้น ที่ของวัดซึ่ง มีการเขียนคัมภีร์ใบลาน พั บสา สมุดฝรั่ง
ตลอดจนถึงการเขียนรายชื่อเจ้าภาพในการสร้างศาสนวัตถุชนิดต่างๆ ภายในวัด แต่ในขณะเดียวกัน
ชาติพั น ธุ์อื่ น ที่ อ ยู่รายล้อ มต่ างก็ มี ภ าษาเขีย นเป็น ของตนเช่ น กัน ดัง เช่น อั กษรพม่ า อัก ษรไทใหญ่
อักษรกะเหรี่ยง แต่ข้อสังเกตคือชาวกะเหรี่ยงในอดีตยังไม่มีอักษรใช้ ภายหลังได้พัฒนาผลิตตัวอักษร
มาใช้ โดยเฉพาะในยุ ค ล่า อาณานิ ค มที่ ใช้ อั กษรพม่ า และอั กษรโรมั น เป็ น ต้ น แบบ แสดงให้ เห็ น ถึ ง
ความส าคั ญ ของวั ฒ นธรรมด้ า นตั ว อั ก ษรหรื อ ภาษาเขี ย นที่ ในการแสดงตั ว ตนในพื้ น ที่ ที่ มี ค วาม
หลากหลายทางวัฒนธรรม แต่ละชาติพันธุ์จึงมีความรู้สึกภาคภูมิใจและใช้อักษรของตนในการบันทึก
องค์ความรู้และสื่อสารทางวัฒนธรรมเรื่อยมา
อักษรธรรมล้านนาเป็นวัฒนธรรมทางภาษาที่ใช้แสดงตัวตนของชาวไทยวนได้อย่างชัดเจน
โดยใช้บันทึก องค์ความรู้และสื่อสารด้วยลายลักษณ์อักษร การใช้อักษรธรรมล้านนาในชุมชนไทยวน
ส่วนใหญ่จะบันทึกเรื่องราวเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ความเชื่อและประเพณีพิธีกรรม เช่น การจาร
คัมภีร์ธรรม บทสวด ตารายา โหราศาสตร์ เวทมนตร์คาถา พิธีกรรม เป็นต้น
การผลิตอักษรธรรมล้านนาในชุมชนไทยวนจากอดีตถึงปัจจุบัน ได้แสดงถึงบุคคลภายใน
ชุมชนเป็นส่วนสาคัญทาให้กลไลทางภาษามีการเคลื่อนไหวด้วยการใช้สื่อสารอยู่ตลอด เป็นวัฒนธรรม
ที่ มี ชี วิ ต (Lived culture) แต่ พั ฒ นาการการใช้ อั ก ษรธรรมล้ า นนามี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมในแต่ละยุคสมัยทาให้ค่านิยมและความสนใจในอักษรธรรมล้านนาของผู้คนแต่
ละยุคแตกต่างกัน ดังเช่นปัจจุบันชาวไทยวนรุ่นใหม่ขาดความความรู้ในอักษรธรรมล้านนาไม่สามารถ
อ่านออกเขียนได้จนทาให้ลดบทบาทการใช้สื่อสารลง ขณะเดียวกันผู้นาชุมชนไทยวนต่างก็ตระหนักถึง
ปัญหาที่เกิดจึงได้แสวงหาวิธีการปรับเปลี่ยนและธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านอักษรธรรมล้านนา
ให้คงอยู่ด้วยกระบวนการผลิตซ้า
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การผลิตหรือการใช้อักษรธรรมล้านนาของชุมชนไทยวนในอดีต พบว่าวัดในชุมชนไทยวน
มีการต้มใบลาน จารใบลาน เขียนพับสา ดัง คาสัมภาษณ์ นายรส กันทา บ้านห้วยส้าน (สัมภาษณ์ ,
๖ มกราคม ๒๕๖๐) กล่าวว่า ในอดีตชุมชนไทยวนมีการจารคัมภีร์ใบลาน โดยตนเองเคยรับจ้างจาร
ในราคาผูกละ ๑ บาท ๑ ผูกมีประมาณ ๒๐ กว่าลาน แต่ภายหลังเหตุการณ์ทางบ้านเมืองไม่ปกติสุข
เพราะการเผชิญกับสถานการณ์สู้รบระหว่างชาติพันธุ์ทาให้ชาวไทยวนในพื้นที่เสี่ยงภัยอพยพไปอยู่ที่
อื่ น คั ม ภี ร์ ใบลานจึ ง ถู ก ท าลาย อี ก ทั้ ง จ านวนพระภิ ก ษุ ส ามเณรลดลง (สนทนากลุ่ ม ผู้ น าชุ ม ชน
บ้านแม่แปบ, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) ทาให้อักษรธรรมล้านนาได้รับผลกระทบเนื่องจากขาดช่วงใน
การสืบทอด แต่ในชุมชนไทยวนหลายแห่งก็ยังมีผู้รู้อักษรธรรมล้านนาอยู่บ้าง เช่น พระสงฆ์ ผู้สูงอายุ
ในชุมชน และผู้ที่ผ่านการบวชเรียน แม้การผลิตใช้อักษรธรรมล้านนาในชุมชนไทยวนจะเลือนลางลง
แต่พื้นที่ทางพระพุทธศาสนาก็ได้รองรับการผลิตบุคคลเพื่อเรียนรู้อักษรธรรมล้านนา จากการสารวจ
ชุมชนพบว่า วัดในชุมชนไทยวนบางแห่งยังมีการสอนอักษรธรรมล้านนาให้แก่พระภิกษุสามเณร ได้แก่
วัด แม่แปบ วัด ป่าเลไลย์ และวัดสุวรรณคิรี แม้ ปัจจุบั นจานวนพระภิกษุ สามเณรจะลดลง แต่ ยัง มี
การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการใช้อักษรธรรมล้านนาในงานบุญประเพณีและพิธีกรรม
ดังเช่น การใช้อักษรธรรมล้านนาจารและเขียนบันทึกจาเทิก (การตั้งฉายา) ให้แก่พระภิกษุสามเณร
ผู้บวชใหม่ การใช้อักษรธรรมล้านนาเขียนคาอุทิศถวายในเส้น สลากภัต การใช้อักษรธรรมล้านนาใน
การบันทึกเวทมนตร์คาถา เป็นต้น แต่การผลิตใช้อักษรธรรมล้านนามีขอบเขตการใช้เฉพาะพื้นที่ทาง
ศาสนาและคติค วามเชื่อเท่านั้น จึง เป็ น สาเหตุที่ ปิดกั้ น โอกาสของผู้ หญิ ง ในการเรียนรู้อักษรธรรม
ล้านนา เป็นการผลิตที่จากัดไว้สาหรับบุคคลเฉพาะกลุ่ม
การเผยแพร่อักษรธรรมล้านนาในชุมชนไทยวนมี ๒ ลักษณะดังนี้คือ
๑) การเผยแพร่ผ่านประเพณีพิธีกรรมทางพุทธศาสนา เช่น การใช้อักษรธรรมล้านนาจาร
และเขียนเส้นสลากในประเพณีถวายทานสลากภัต การเขียนใบนิมนต์พระสงฆ์ร่วมงานบุญประเพณี
ด้วยอักษรธรรมล้านนา การเขียนชื่อเจ้าภาพที่ถวายศาสนวัตถุ เป็นต้น
๒) การเผยแพร่ผ่านการสื่อสาร เช่น การใช้อักษรธรรมล้านนาเขียนป้ายประชาสัมพันธ์
งานปอยฟื้นฟูประเพณีชาวไท การใช้อกั ษรธรรมล้านนาร่างคากล่าวเปิดงานปอยฟื้นฟูประเพณีชาวไท
การใช้อักษรธรรมล้านนาเขียนชื่อป้ายวัด เป็นต้น
การบริโภคอักษรธรรมล้านนาของชาวไทยวน ถูกบริโภคโดยบุคคลเฉพาะกลุ่มที่ใช้อักษร
ธรรมล้านนาเท่านั้น เช่น พระภิกษุสามเณร บุคคลที่เคยผ่านการบวช บุคคลคนที่ประกอบพิธีกรรมที่
ใช้ อั ก ษรธรรมล้ า นนาเขี ย นต ารา ยั น ต์ และคาถาเพื่ อ ความขลั ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ต ามความเชื่ อ เป็ น ต้ น
ส่วนชาวไทยวนที่ไม่ได้ใช้อักษรธรรมล้านนา แต่มีการับรู้เพียงแค่การจดจารูปแบบของตัวอักษรธรรม
ล้านนาเท่านั้น เช่น ป้ายวัดในชุมชนไทยวนที่ประกอบไปด้วยอักษร ๔ ภาษา คือ อักษรธรรมล้านนา
อักษรพม่า อักษรไทย และอักษรอังกฤษ คนรุ่นใหม่กลับอ่านอักษรพม่า อักษรอังกฤษ และอักษรไทย
ได้อย่างชานาญมากกว่าอักษรธรรมล้านนา แสดงให้เห็นว่าอักษรธรรมล้านนาได้กลายเป็นอักษรที่คน
รุ่นใหม่จดจาเฉพาะรูปแบบตัวอักษรและให้ความสาคัญ กับอักษรธรรมล้านนาลดลง จนขาดความ

๑๗๐

ตระหนักถึงความสาคัญในแง่ของการรับรู้ถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านอักษรที่เป็นภาษาเฉพาะกลุ่ม
ของตน
ปัจจุบันอักษรธรรมล้านนาถูกนามาใช้ในบริบทของประเพณีพิธีกรรมมากกว่าที่จะถูกใช้
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน ด้วยเหตุนี้กลุ่มผู้นาชุมชนและผู้สูงอายุต่างก็ได้ตระหนักถึงปัญหาการ
สืบทอดอักษรธรรมล้านนาที่กาลังเลือนลางและลดความสาคัญลง ทาให้เกิดการจัดกิจกรรมรื้อฟื้นเพื่อ
ส่งทอดองค์ความรู้อักษรธรรมล้านนาให้กับคนรุ่นใหม่ด้วยการผลิตซ้าอักษรธรรมล้านนาขึ้นมาอีกครั้ง
๑) การสร้างแบบเรียนอักษรธรรมล้านนา เกิดจากความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้นาชุมชน
ไทยวนที่ได้รับนโยบายการสอนภาษาชาติพันธุ์ในโรงเรียนของรัฐ โดยแจ้งความประสงค์ต่อรัฐบาลพม่า
เพื่อขอเปิดสอนอักษรธรรมล้านนาซึ่งเป็นภาษาประจาชาติพันธุ์ไทยวนในรัฐกะเหรี่ยง เมื่อได้รับการ
ตอบสนองจากภาครัฐแล้ว จึงจัด ประชุมระหว่างผู้นาชุมชน พระสงฆ์ และผู้รู้ในชุมชน เพื่อแสวงหา
แนวทางการสร้างแบบเรียนอักษรธรรมล้านนาและร่างหลักสูตรการสอนในโรงเรียนให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียนในระดับชั้นต่างๆ ในเบื้องต้นได้ข้อสรุปในการจัดทาแบบเรียนอักษรธรรมล้านนาที่ยึดรูปแบบ
อักขรวิธีและรูปศัพท์ที่สอดคล้องกับการออกเสียงของชาวไทยวนเป็นหลัก ซึ่งมีความแตกต่างจาก
อักขรวิธีอักษรธรรมล้านนาของจังหวัดเชียงใหม่ อันเป็นการผลิตซ้าอักษรธรรมล้านนาให้สอดคล้องกับ
บริบททางสังคมของชาวไทยวน
๒) การสอนอักษรธรรมล้านนาช่วงปิดภาคเรียน เป็นกิจกรรมที่เปิดพื้นที่ให้เยาวชนรุ่นใหม่
และผู้สนใจสามารถเรียนอักษรธรรมล้านนาได้สะดวกขึ้น เป็นการเรียนการสอนนอกระบบหรือสอน
ตามอัธยาศัย ในอดีตการเรียนอักษรธรรมล้านนาได้ถูกจากัดพื้นที่การเรียนอยู่เฉพาะในวัดและบุคคลที่
เข้ารับการบวชทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น จึง ยากต่อเข้าถึง เพื่อการเรียนรู้ของบุคคลหลายกลุ่มใน
ชุมชน การสอนอักษรธรรมล้านนาในช่วงปิดภาคเรียนแก่เยาวชนและผู้สนใจทั่วไปเป็นความร่วมมือ
ระหว่า งผู้ น าชุ ม ชนและพระสงฆ์ ชาวไทยวน ได้ เปิ ดการสอนอั ก ษรธรรมล้า นนา ณ ศาลาร่ว มใจ
บ้านห้วยส้าน โดยมีพระสงฆ์และผู้รู้ภายในชุมชนเป็นผู้สอน ส่วนระบบการเรียนการสอนยังใช้วิธีการ
ท่องจาเป็นหลัก เน้นการสอนออกเสียงและการเขียนตามอักขรวิธี แบบชุมชนไทยวน โดยนานิทาน
หรือธรรมคร่าวพื้นบ้านมาเป็นแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนเขียนและฝึกอ่าน จุดประสงค์หลักของการสอนเพื่อ
เป็นการสร้างสานึกร่วมให้คนรุ่นใหม่ได้รับรู้ถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านภาษาอันเป็นรากเหง้าของ
ตนเอง
๓) การส่งเสริมประกวดคัดลายมืออักษรธรรมล้านนา เป็นกิจกรรมที่ผู้นาชุมชนจัดขึ้นใน
งานปอยฟื้นฟูประเพณีชาวไท ครั้งที่ ๑๗ ประจาปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านห้วยส้าน เพื่อเปิดโอกาส
ให้ชาวไทยวนทุกระดับที่มีพื้นฐานความรู้อักษรธรรมล้านนาเข้าร่วมประกวดคัดลายมือ โดยใช้ต้นฉบับ
อั ก ษ รธรรมล้ า น น าที่ เป็ น ลายมื อขอ งพ ระ ครู บ าพ รห มา พฺ รหฺ ม จกฺ โก อ ดี ต เจ้ า อ าวาส
วั ด พระพุ ท ธบาทตากผ้ า จั ง หวั ด ล าพู น ที่ เขี ย นเรื่ อ งทานส้ า ยทานแทน เมื่ อ ครั้ ง จ าพรรษาอยู่
วัดพระธาตุดอยแยง มาเป็นต้นแบบในการคัดลอก ผู้นาชุมชนได้ สร้างแรงจูงใจให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

๑๗๑

โดยมี เงิน รางวัล ส าหรั บ ผู้คั ด ลายมือ สวย และมอบเกี ยรติบั ต รอัก ษรธรรมล้า นนาให้ กั บ ผู้เข้า ร่ว ม
ประกวดทุกคน
กระบวนการผลิตซ้าอักษรธรรมล้านนาจะเห็นได้ว่า อักษรธรรมล้านนาในชุมชนไทยวนมี
การใช้มาอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นองค์ความรู้ที่สืบทอดมาจากการอพยพย้ายถิ่นฐานจากล้านนาในอดีต
แม้มีการขาดช่วงในการสืบทอดและเสื่อมความนิยมลง เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคม แต่ก็ยัง
มีการผลิตใช้เสมอมา โดยมีพื้นที่ทางพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลางสาคัญ ด้วยการบั นทึกในรูปแบบ
ของคัมภีร์ใบลาน พับสา และสมุดฝรั่ง
ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทาให้อักษรธรรมล้านนาถูกลดความสาคัญลงจนแทบไม่
มี บ ทบาทในการสื่ อ สารทางสั งคมไทยวน คนรุ่น ใหม่ มี ค วามนิ ย มภาษาพม่ า ภาษาอั ง กฤษ และ
ภาษาไทยมากกว่าอักษรธรรมล้านนา มีเพี ยงกลุ่ม คนที่เป็ นพระสงฆ์ ผู้ รู้ในชุ มชน และผู้ป ระกอบ
พิ ธี ก รรมที่ ยั ง คงใช้ อั ก ษรธรรมล้ านนา แต่ ชุ ม ชนไทยวนก็ ไ ด้ ป รั บ เปลี่ ย นและธ ารงอั ต ลั ก ษณ์ ท าง
วัฒนธรรมล้านนาด้านอักษรธรรมด้วยการผลิตซ้า ทั้งการสร้างแบบเรียนอักษรธรรมล้านนาบรรจุเข้า
เป็นหลักสูตรการสอนในโรงเรียน การเปิดสอนอักษรธรรมล้านนาในช่วงปิดภาคเรียน และการจัด
กิจกรรมประกวดคัดลายมืออักษรธรรมล้านนา การผลิตซ้าดังกล่าวพบว่าขอบเขตและข้อจากัดของ
อักษรธรรมล้านนาในอดีตเมื่อได้ผลิตซ้าขึ้นมาใหม่โดยเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามาศึกษาร่วมด้วยได้รับ
การตอบสนองการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้คนในชุมชนที่หลากหลายขึ้น แสดงถึงการมีส่วนร่วมโดย
เจ้าของวัฒนธรรมเอง ดังเช่นผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดคัดลายมืออักษรธรรมล้านนามีทั้งผู้ชายและ
ผู้หญิง ทั้งผู้สูงอายุและวัยรุ่น การส่งบุตรหลานเข้าเรียนอักษรธรรมล้านนาในช่วงปิดภาคเรียนมีทั้ง
ผู้ชายและผู้หญิง การสร้างแบบเรียนอักษรธรรมล้านนามีทั้ งพระสงฆ์ ผู้นาชุมชน และผู้รู้เป็นแกนนา
ในการจัดทา กิจกรรมดังกล่าวสะท้้อนความต้องการในการธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนให้คง
อยู่ อ ย่ า งมี คุ ณ ค่ า ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ หลั ก การมี ส่ ว นร่ ว มอย่ า งทั่ ว ถึ ง ของเจ้ า ของวั ฒ นธรรม
(กาญจนา แก้วเทพ, ๒๕๖๐: ๒๙๘) ซึ่งมีตัวแปรต้นคือการมีความรู้สึกเป็นเจ้าของภาษาของชาวไทย
วนที่ตระหนักถึงปัญหาของอักษรธรรมล้านนาที่กาลังจะสูญไปจากวิถีชีวิต จึงเกิดความรู้สึกหวงแหน
และโหยหาวัฒนธรรมทางภาษาอันเป็นรากเหง้าของตน ดังนั้นอักษรธรรมล้านนาเป็นวัฒนธรรมทาง
ภาษาที่ มี ก ารผลิ ต ซ้ าเพื่ อ รื้ อ ฟื้ น ให้ ก ลั บ มามี บ ทบาทต่ อ การสื่ อ สารในชี วิต ประจ าวั น อี ก ครั้ง เพื่ อ
ประโยชน์ต่อการธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาของชาวไทยวนให้คงอยู่ต่อไป

๑๗๒

ภาพที่ ๓๗ เวทีคืนความรู้สู่ชุมชนเสนอแนวทางการสร้างแบบเรียนอักษรธรรมล้านนา
โดยกลุ่มผู้นาและพระสงฆ์
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๓๘ ร่างแบบเรียนอักษรธรรมล้านนาที่ผู้รู้ในชุมชนจัดทาเพื่อเสนอเป็นหลักสูตรการสอน
ในโรงเรียน
ที่มา : ผู้วิจัย

๑๗๓

ภาพที่ ๓๙ การจัดประกวดคัดลายมืออักษรธรรมล้านนาในงานปอยฟื้นฟูประเพณีชาวไท พ.ศ. ๒๕๖๐
ที่มา : ผู้วิจัย

ภาพที่ ๔๐ การสอนอักษรธรรมล้านนาในช่วงเปิดภาคเรียน ณ ศาลาร่วมใจ บ้านห้วยส้าน
ที่มา : นายราพัน บ้านห้วยส้าน
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แผนภูมิที่ ๗ แสดงการผลิตซ้าด้านอักษรธรรมล้านนา

การผลิตซ้า
อักษรธรรมล้านนา

การผลิต

ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม

กระบวนการผลิต
และผลิตซ้า

การเผยแพร่

- เผยแพร่ผ่านประเพณี
พิธีกรรมทางศาสนา
- เผยแพร่ผ่านการสื่อสารด้วยป้าย
ประชาสัมพันธ์ ป้ายวัด ป้ายหมู่บ้าน

การบริโภค

- บุคคลเฉพาะกลุ่ม
- พระสงฆ์
- ผู้ที่ผ่านการบวช
(เฉพาะผู้ชายเท่านั้น)

การผลิตซ้า

การมีส่วนอย่างทั่วถึง
ของเจ้าของวัฒนธรรม

- การสอนอักษรธรรม
- การประกอบพิธีกรรม
- การบันทึกลายลักษณ์อักษร

ผู้นาชุมชน
กลุ่มพ่อบ้านแม่บ้าน
กลุ่มหนุ่มสาว
การธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนา
ของชาวไทยวน เมืองเมียวดี

การผลิตซ้า
- การสร้างแบบเรียน
อักษรธรรมล้านนา
- การสอนอักษรธรรมล้านนา
ช่วงปิดเทอม
- การประกวดคัดลายมือ
อักษรธรรมล้านนา

๑๗๕

๔.๓.๕ ด้านอาหาร
วัฒนธรรมด้านอาหารของชาวไทยวนเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจากวิถีชีวิต
แบบล้านนา ปัจจุบันในชุมชนไทยวนมีรายการอาหารที่ หลากหลายทั้ง อาหารไทยวน อาหารพม่ า
อาหารกะเหรี่ยง และอาหารไทย แสดงให้เห็นถึงรายการอาหารในชุมชนไทยวนที่มี ลักษณะผสมตาม
บริบททางสังคม แม้จะมีอาหารต่างชาติพันธุ์ เข้ามาผสม แต่รายการอาหารไทยวนก็ยัง เป็น รายการ
อาหารหลักในชีวิตประจาวัน ส่วนรายการอาหารต่างชาติพันธุ์เป็นเพียงการเพิ่มเติมรายการอาหารที่
ชื่นชอบในรสชาติเสริมเข้ามาทาให้มีรายการอาหารที่หลากหลายและมีความแปลกใหม่
๑. การปรับปรนอาหาร
การปรับปรนด้ านอาหารภายในชุมชนไทยวนเกิดจากจากการเปลี่ยนแปลงทางสั ง คม
โดยเฉพาะการมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่รายล้อม ทาให้ชาวไทยวนรับเอารายการอาหารบาง
ชนิ ดมารับประทาน โดยผ่านการปรับปรนให้ สอดคล้องกับรสชาติของตน คือรสจัดปานกลางมีทั้ ง
รสเค็ม เผ็ด และเปรี้ยว จนคนรุ่นใหม่ไม่มีความรู้สึกแปลกแยกถึงรายการอาหารว่าเป็นวัฒนธรรมของ
ชาติพันธุ์ใด ดังข้อมูลจากการสนทนากลุ่มหนุ่มสาว (๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) พบว่าหนุ่มสาวรุ่นใหม่
ไม่สามารถบอกได้ว่าอาหารชนิดใดรับมาจากวัฒนธรรมพม่าหรือกะเหรี่ยงแต่เชื่อว่าเป็นอาหารไทยวน
และยังมีความนิยมรับประทานอาหารไทยวนเป็นหลัก ดังนั้นอาหารในชุมชนไทยวนจึงมีการปรับปรน
กับอาหารชาติพันธุ์บางรายการเพื่อเป็นรายการอาหารเสริมรับประทานในโอกาสต่างๆ
๑. การนาอาหารพม่ามาปรับ ปรน เช่น แกงฮินเล แกงเม็ดถั่วอ่อนใส่ชะอม (แกงแปจี)
มาละเช่า (น้าพริกป่นแห้ง) ต่าตุ๊ (โปรตีนปลอม) ตะปงจ่อ (อาหารประเภทชุปแป้งทอด) โหม่วฮิงก่า
(ขนมจี น น้ าหยวกกล้ ว ย) บู ตี จ่ อ (น้ าเต้ า ชุ บ แป้ ง ทอด) และย าถั่ ว ใบเมี่ ย ง (แลแพตโต๊ ว) เป็ น ต้ น
ส่วนขนมพม่าที่พบในประเพณีพิธีกรรมของชาวไทยวน ได้แก่ ขนมอาละวา และขนมโทโม้ง การปรับ
ปรนอาหารพม่านั้นได้ปรับรสชาติอาหารให้สอดคล้องกับรสนิยมของชาวไทยวน ลดวัตถุดิบที่ใช้ปรุง
อาหารเดิมลง เพิ่มวัตถุดิบการปรุงอาหารใหม่ในท้องถิ่น เข้าไปให้ได้รสชาติสอดคล้องกับรสนิยมของ
ตนเอง เช่ น แกงฮิ นเล สูต รเดิ มชาวพม่ าจะนิย มใส่ ผงสล่าหรือ เครื่องเทศปรุง รสอาหารให้ เข้ม ข้ น
แต่เมื่อ ชาวไทยวนรับเอาแกงฮินเลเข้ามาได้ปรับลดปริมาณการใส่ง ผงสล่าลงและเพิ่มวัตถุดิบใน
พื้นบ้านลงไป เช่น ขิง หอมขาว หอมแดง เป็นต้น (สนทนากลุ่มสตรีแม่บ้าน, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
๒. การนาอาหารกะเหรี่ยงมาปรับปรน ได้แก่ น้าพริกน้าฮะ (น้าพริกปลาร้า) ชาวไทยวน
นิ ย มรั บ เอาน้ าพริ ก ปลาร้ า แบบกะเหรี่ ย งเข้ า มารั บ ประทาน จากการสนทนากลุ่ ม สตรี แ ม่ บ้ า น
(๑๓ พฤศจิ กายน ๒๕๖๐) ทราบว่า น้ าพริก น้ าฮะมี ร สชาติ สอดคล้อ งกั บ รสนิ ย มของชาวไทยวน
ในอดีตชุมชนไทยวนทาปลาร้าในครัวเรือนไว้รับประทานเอง แต่ชาวไทยวนไม่นิยมนาปลาร้ามาปรุง
อาหารประเภทต้มและแกง แต่ใช้กะปิแทนปลาร้าในการปรุงรสชาติแกงหรือต้ม ส่วนปลาร้าใช้สาหรับ
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ท าน้ าพริ ก โดยปรั บ รสชาติ ไม่ ให้ เผ็ ด จนเกิ น ไปแล้ ว มี พื ช ผั ก พื้ น บ้ า นเป็ น เครื่ อ งเคี ย ง เช่ น ผั ก กาด
แตงกวา เป็น ต้น นายราพัน ปั ญ ญากาศ นางบั วเกี๋ย ง ดวงแก้ ว (สัม ภาษณ์ , ๑๕ ตุล าคม ๒๕๖๐)
กล่าวว่าชาวไทยวนนาน้าพริกน้าฮะแบบกะเหรี่ยงมาปรับปรนโดยใช้วิธีการปรุง การใส่วัตถุดิบใน
การปรุ ง และการปรับ รสชาติ ใหม่ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ รสนิ ย มของชาวไทยวน คื อใช้ วิ ธีป รุ ง ด้ วยการ
หมกปลาร้าแล้วนามาตาให้ละเอียดจากนั้น ใส่ข้าวคั่ว กุ้ง แห้ง หอมแดง และผักชี ทาให้ได้รายการ
อาหารน้ าพริก น้าฮะที่ มี รสชาติสอดคล้องกับรสนิ ยมของชาวไทวน แตกต่างจากน้าพริกน้าฮะของ
กะเหรี่ยงที่มีรสชาติเข้มข้นรสเผ็ดและเค็มจัด
๓. การนาอาหารจากประเทศไทยมาปรับปรน เช่น ข้าวผัดกะเพราไข่ดาว หมูกระเทียม
ราดหน้า ข้าวคลุกกะปิ ข้าวซอยไก่-หมู ขนมจีนน้ายา ก๋วยเตี๋ยว ส้มตา ข้าวมันไก่ เป็นต้น วัตถุดิบใน
การปรุงอาหารจึงนาเข้าจากประเทศไทย เช่น น้าปลา ซอส ผงชูรส รสดี เป็นต้น เนื่องจากความนิยม
ในรสชาติอาหารของชาวไทยวนจะเหมือนกับรสนิยมของคนไทย โดยรายการอาหารเหล่านี้เป็นอาหาร
ประเภทจานเดียวที่รับมาจากประเทศไทยโดยการจัดอบรมทาอาหารของหน่วยงานราชการอาเภอ
แม่ ส อด จั ง หวั ด ตาก และการเข้ า มาท างานในร้ า นอาหารประเทศไทยของชาวไทยวนรุ่ น ใหม่
เมื่อกลับมาอยู่ในชุมชนไทยวนได้นาสูตรการทาอาหารประเภทจานเดียวเหล่านี้ มาเปิดร้านจาหน่าย
อาหารประเภทจานเดียวจึงได้แพร่หลายในชุมชนไทยวนเพราะมีความสะดวกในการปรุงและให้บริการ
แก่ ลู ก ค้ า โดยเฉพาะการจั ด เลี้ ย งผู้ ค นจ านวนมากในกิ จ กรรมต่ างๆ เช่ น งานศพ งานแต่ ง งาน
งานขึ้นบ้านใหม่ งานอบรม เป็นต้น
๔. การนาอาหารจากไทใหญ่มาปรับปรน เช่น น้าพริกบ่ะเขือส้ม (น้าพริกอ่อง) เป็นต้น
แม้ชาวไทยวนจะมีอาหารชาติพันธุ์ต่างๆ ผสมจนมีรายการอาหารเพิ่มขึ้น แต่ชาวไทยวนก็
ปรับปรนรสชาติให้สอดคล้องกับรสนิยมของชาวไทยวน โดยการลด เพิ่ม และเปลี่ยนเครื่องปรุงเครื่อง
ผสมบางชนิ ด เช่ น น้ ามั น เครื่ อ งเทศ น้ าปลา ผงชู ร ส พื ช ผั ก เป็ น ต้ น พร้ อ มกั บ เพิ่ ม พื ช ผั ก เป็ น
เครื่องเคียง ดังนั้นอาหารของชาวไทยวนจึงยังคงอัตลักษณ์เฉพาะตน แม้จะปรับปรนแต่ก็ปรับรสชาติ
ให้สอดคล้องกับรสนิยมของคนไทยวน
๒. การผลิตซ้าอาหาร
การผลิ ต ซ้าอาหารของชาวไทยวนเป็ น การผลิ ต ซ้าเพื่ อ ตอกย้าคุณ ค่ าความส าคั ญ ของ
อาหารที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชาวไทยวนให้ชัดเจนขึ้น ไม่ใช่การผลิตซ้าเพราะเป็นอาหารที่กาลัง สูญ
หรือ เสื่ อมความนิ ยมลง ดั งจะเห็น ได้จ ากการผลิ ตซ้ าอาหารในงานบุ ญ ประเพณี ห รือเทศกาลของ
ชาวไทยวน ส่วนใหญ่มักเป็นขนมหรืออาหารที่รับประทานในเวลาว่าง ดังเช่นประเพณีปีใหม่เมือง
(สงกรานต์) นิ ยมทาข้าวแคบและข้าวควบซึ่ง เป็นอาหารที่ ผลิตขึ้น มาใช้ รับประทานและถวายทาน
เฉพาะในงานบุญประเพณีพิธีกรรมเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีข้าวหลามอันเป็นอาหารนิยมของชาวไทยวน
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ที่ถูกหยิบยกขึ้นมาผลิตซ้าเพื่อตอกย้าอัตลักษณ์ ทางวัฒ นธรรมล้านนาให้ชัดเจนผ่านงานบุญประเพณี
และเทศกาลต่างๆ
กล่าวเฉพาะการผลิตซ้าข้าวหลามจัดเป็นอาหารประเภทขนมที่ผลิตในวิถีชุมชนไทยวน
โดยบริบทของการผลิตข้าวหลามมีความสัมพันธ์ควบคูก่ ับสังคมเกษตรกรรมของชาวไทยวนมาแต่อดีต
จึงเป็นวัฒนธรรมที่นาข้าวมาแปรรูปเป็นข้าวหลามโดยใช้วัตถุดิบในชุมชนที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการผลิต ปกติแล้วข้าวหลามนิยมรับประทานในช่วงฤดูหนาว โดยนาข้าวสารใส่กระบอกไม้ไผ่บางที่
มีเยื่อข้างในและมีขนาดยาวพอประมาณแล้วแช่ด้วยน้าหรือน้ากะทิผสมน้าตาล บางคนอาจใส่เม็ดงา
หรือถั่วผสมด้วย แช่ไว้พอประมาณจากนั้นนาไปเผาจนสุกแล้วก็ปลอกเปลือกไม้ไผ่ออกจะได้ข้าวหลาม
ที่มีกลิ่นหอมหวานมันรับประทาน กรรมวิธีการทาข้าวหลามของชาวไทยวนนิยมรสชาติหวานมันแบบ
ธรรมชาติ ชาวไทยวนไม่นิยมผลิตข้าวหลามเพื่อจาหน่าย แต่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในประเพณีพิธีกรรมและ
บริโภคกันภายในครัวเรือนในชุมชนเท่านั้น การเผยแพร่ข้าวหลามใช้ประเพณีพิธีกรรมและเทศกาล
เป็ น สื่ อ ในการเผยแพร่ แ ละบริ โภคกั น ภายในชุ ม ชนตามฤดู ก าล วั ฒ นธรรมข้ า วหลามจึ ง ได้ รั บ
การผลิตซ้าในชุมชน ๒ ลักษณะ ได้แก่
ลัก ษณะแรกเป็ น การผลิ ต เพื่ อ ถวายเป็ น พุ ท ธบู ช าและถวายทานอุ ทิ ศ ให้ แ ก่ บ รรพชน
ผู้ล่วงลับในประเพณีทานข้าวใหม่ วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๔ (เดือน ๔ เป็ง) นอกจากนั้นยังใช้บริโภค
ในครัวเรือนหลังจากถวายทานในงานบุญประเพณีแล้ว โดยเชื่อว่าหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว ก่อนนา
ข้าวใหม่มาบริโภคต้องแบ่งข้าวใหม่ส่วนหนึ่งมาถวายเป็นพุทธบูชาและทาบุญ อุทิศให้บรรพชนก่อน
ชาวไทยวนจึงแปรรูปข้าวใหม่เป็นข้าวหลาม (สัมภาษณ์นายแฮม แดงเถิน, ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐)
ลักษณะที่สอง การผลิตซ้าข้าวหลามในงานปอยฟื้นฟูประเพณีชาวไทเพื่อตอกย้าอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมล้านนาของชาวไทยวน คณะกรรมการจัดงานได้กาหนดให้ชุมชนไทยวนแต่ละชุมชน
เข้าร่วมประกวดการแข่งขันเผาข้าวหลามในคืนแรกของงานซึ่ง มีบรรยากาศสนุกสนาน การผลิตซ้า
ข้าวหลามในงานปอยฟื้นฟูประเพณีชาวไทที่มีชาวไทยวนและคนต่างชาติพันธุ์มาร่วมงานจานวนมาก
เป็นการตอกย้าถึงความสาคัญของข้าวหลามในฐานะที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านอาหารที่โดด
เด่นของชาวไทยวน การจัดประกวดการเผาข้าวหลามดังกล่าวได้เปิดพื้นที่ให้ชาวไทยวนแต่ละชุมชน
ทุกเพศทุกวัยได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมตั้งแต่การหาไม้ไผ่ การแช่ข้าว การสุมไฟ การเผา และการให้
กาลังใจด้วยการตีก ลองร้องราอย่างสนุ กนาน ทาให้ ชาวไทยวนมีความรู้สึกเป็ นเจ้าของวัฒ นธรรม
ด้านอาหารประเภทข้ าวหลาม นอกจากนั้ น ยัง มี การเผยแพร่ภ าพการประกวดเผาข้าวหลามจาก
ชาวไทยวนรุ่ น ใหม่ ผ่ า นสื่ อ ออนไลน์ เช่ น Facebook live เป็ น ต้ น อี ก ทั้ ง บทซอท านองพม่ า ที่
ชาวไทยวนขับร้องในงานปอยฟื้นฟูประเพณีชาวไทของคณะวัดศรีบุญเรืองยังได้ตอกย้าถึงความสาคัญ
ของข้าวหลามดังบทซอที่ว่า “ถึงที่เจ็ดเดือนสอง ถึงวันไทแล้วเจ้า หมู่คนไทกู่บ้าน มาม่วนวันสามัคคี

๑๗๘

ฟ้ อ น ไทเฮาก็ มี ตึ ง ตบ เจิ ง จ๊ อ ยเอ้ ย มี ตึ ง การเล่ น ด้ ว ยจี่ ข้ า วห ลามปล่ อ ยโคม” (ดู เ พิ่ ม เติ ม
ภาคผนวก ค. ๒.๑)
แผนภูมิที่ ๘ แสดงการผลิตซ้าด้านอาหารประเภทข้าวหลาม

การผลิตซ้า
ด้านอาหารประเภทข้าวหลาม

การผลิต

ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม
การเผยแพร่
และบริโภค
กระบวนการผลิต
และผลิตซ้า

การผลิตซ้า
การมีส่วนอย่างทั่วถึง
ของเจ้าของวัฒนธรรม
กลุ่มผู้นาชุมชน
กลุ่มพ่อบ้านแม่บ้าน
กลุ่มหนุ่มสาว
การธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนา
ของชาวไทยวน เมืองเมียวดี

- ข้าวหลามถูกผลิตขึ้นในระดับ
ครอบครัวและชุมชน
- กรรมวิธีการผลิตแบบพื้นบ้าน
โดยใช้วัตถุดิบภายในท้องถิ่น

- ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในงานประเพณี
พิธีกรรมทางพุทธศาสนา
- ผลิตขึ้นมาเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน

- การใช้พื้นที่งานปอยฟื้นฟู
ประเพณีชาวไทผลิตซ้าข้าวหลาม
- การจัดแข่งขันเผาข้าวหลาม
- การขับขานบทซอกล่าวถึง
ความสาคัญของข้าวหลาม
- ข้าวหลามถูกหยิบหยกเลี้ยง
ต้อนรับแขกผู้มาร่วมงาน
- การใช้สื่อประชาสัมพันธ์
- การขยายช่องทางการรับ
สารด้วยสื่อออนไลน์

๑๗๙

๔.๓.๖ ด้านการแต่งกาย
การแต่งกายที่ชาวไทยวนหยิบยกมาเพื่อแสดงตัวตนในพื้นที่เมียวดีมีลักษณะผสมเนื่องจาก
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม การรับวัฒนธรรมต่างถิ่นจากสื่อสมัยใหม่ การขาดความรู้ความเข้าใจใน
วัฒนธรรมของตน ตลอดจนถึงความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ทันสมัย แต่การผสมวัฒนธรรม
การแต่งกายของชาวไทยวนเป็นกระบวนการปรับเปลี่ยนและธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาเพื่อ
แสดงตัวตนในท่ามความหลากหลายทางชาติพันธุ์
๑. การปรับปรนการแต่งกาย
การที่ชุม ชนไทยวนถูกรายล้อมด้วยชาติพั นธุ์ที่ห ลากหลายในพื้ นที่ทาให้ มีปฏิ สัมพัน ธ์
ร่ ว มกั น ประกอบกั บ มี ค วามเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมที่ เกิ ด ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ท าให้ ช าวไทยวนมี
การแต่งกายรูปแบบใหม่ ที่เกิดจากการหยิบยืมเอาวัฒนธรรมการแต่งกายบางประการของชาติพันธุ์
อื่นๆ มาปรับปรนเป็นรู ปแบบการแต่งกายในกลุ่มตน เช่น การแต่งกายแบบพม่า กะเหรี่ยง ไทใหญ่
ไทย ชาติตะวันตก เป็นต้น
๑) การปรับปรนวัฒนธรรมการแต่งกายจากพม่า ชาวไทยวนได้หยิบยืมการแต่งกายแบบ
พม่ ามาปรั บ ปรน โดยเฉพาะผู้ ช ายไทยวนนิ ย มการนุ่ ง โลงจี ในชี วิ ต ประจ าวั น แต่ เรี ย กโลงจี เป็ น
ภาษาไทยวนว่า ผ้ า ต้ อ ย ส่ วนเสื้ อ นิ ย มใส่ ชุ ด หม้ อ ห้ อ มสี ค รามซึ่ ง เป็ น ชุ ด แต่ ง กายที่ มี ชื่อ เสี ย งของ
จังหวัดแพร่ บางคนใส่เสื้อสาเร็จจากโรงงานทั้ง แขนสั้นและแขนยาว นอกจากนั้นยังมีการใช้เครื่อง
ทาผิวทานาคาตกแต่งใบหน้า
๒) การปรับ ปรนวั ฒ นธรรมการแต่ ง กายจากไทใหญ่ ชาวไทยวนได้ ห ยิ บ ยื ม รู ป แบบ
ชุดแต่งกายของชาวไทใหญ่มาปรับปรนใช้ โดยเฉพาะผู้ชายไทยวนนิยมใส่เสื้อยืดไทใหญ่คอกลมผ้าฝ้าย
ที่มีการเย็บเส้นปลายขอบเสื้อรอบคอและรอบแขนหลายชั้น ด้านหน้าติดกระดุมผ้าขอด นุ่งกางเกง
โก๋นย้งหรือ กางเกงขาก๊วย และโพกศีรษะด้วยผ้า ส่วนผู้หญิ ง ชาวไทยวนนิยมใส่เสื้อ ไทใหญ่ ผ้าฝ้าย
แขนสั้นและแขนยาวทรงกระบอก สีสันฉูดฉาดและใช้ผ้าโพกศีรษะ สะพายถุงย่ามที่ดัดแปลงมาจาก
กลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่สีน้าตาลหรือสีขาวติดธงชาติไทใหญ่
๓) การปรั บปรนวัฒ นธรรมการแต่ง กายจากกะเหรี่ยง ชาวไทยวนได้ห ยิ บยื มรู ปแบบ
การแต่งกายแบบกะเหรี่ยงมาใช้ในชีวิตประจาวัน แต่ไม่นิยมใส่ชุดกะเหรี่ยงเข้าร่วมงานบุญประเพณี
และพิธีการที่สาคัญ โดยพบทั้งกลุ่มผู้ ใหญ่ และกลุ่มเยาวชนที่ มีปฏิ สัมพั นธ์กับเพื่อนร่วมชาติ พัน ธุ์
กะเหรี่ยง รูปแบบการแต่งกายที่ ปรับปรนคือ การสวมใส่ ชุดผ้าทอกะเหรี่ยงแขนกุดสวมทั บเสื้อยื ด
แขนสั้ น และการใช้ ถุ งยามผ้ า ทอกะเหรี่ ย งที่ มี ล ายริ้ ว สี สั น สดใสซึ่ ง ชาวไทยวนสามารถหาซื้ อ ได้
จากร้านค้าภายในชุมชนและตลาดเมืองเมียวดี

๑๘๐

๔) การปรับปรนวัฒนธรรมการแต่งกายจากประเทศไทย การที่ชาวไทยวนมีปฏิสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับชาวล้านนาและคนไทย ประกอบกับ การรับรู้ข่าวสารจากสื่อสมัยใหม่ และการเข้ามาเป็น
แรงงานในประเทศไทย ทาให้ชาวไทยวนได้ปรับปรนการแต่งกายให้คล้ายกับชาวล้านนาและคนไทย
เป็ น อย่ างมาก ทั้ งการต่ า งกายในชี วิ ต ประจาวั น และการแสดงในงานบุ ญ ประเพณี ต่ า งๆ ดั ง เช่ น
การฟ้อนราของกลุ่มสตรีแม่บ้านในงานบุญ ประเพณีทานสลากภัตประจา ๒๕๖๐ ได้แต่งกายใส่เสื้อ
หม้อห้อมพร้อมกับสวมผ้าซิ่นที่มีลวดลายสวยงาม เป็นชุดเสื้อผ้าสาเร็จรูปจากโรงงานที่มีขายในฝั่ง
อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก การฟ้อนราของกลุ่มสตรีแม่บ้านและกลุ่มวัยรุ่นในงานปอยฟื้นฟูประเพณี
ชาวไท ประจ าปี ๒๕๖๐ มี ทั้ ง การแต่ ง กายด้ ว ยชุ ด หม้ อ ห้ อ ม การแต่ ง กายด้ ว ยชุ ด ไทยอี ส าน
การแต่งกายแบบไทยภาคกลาง เป็นต้น
๕) การปรับปรนวัฒนธรรมการแต่งกายแบบสากลจากชาติตะวันตก อิทธิพลการแต่งกาย
ชาติตะวันตกที่ปรากฏในชุมชนไทยวน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่เมืองเมียวดีตกเป็นอาณาเขตของ
พม่ า ในอาณานิ ค มของอั ง กฤษ อี ก ทั้ ง การแพร่ ก ระจายรู ป แบบการต่ า งกายของตะวั น ตกจาก
สื่อประเภทต่างๆ ทาให้ชาวไทยวนได้รับวัฒนธรรมการแต่งกายจากชาติตะวันตกเข้ามาปรับปรนใน
ชีวิตประจาวัน เช่น การนุ่งเสื้อผ้าแบบตะวันตกที่ผลิตจากโรงงาน การนิยมใส่เสื้อสูทของเจ้าบ่าวและ
ใส่ชุดกระโปงยาวสีขาวของเจ้าสาวในงานแต่งงาน การนิยมใส่หมวกวินสัน เป็นต้น
การปรับ ปรนการแต่งกายในชุม ชนไทยวนจะเห็น ได้ ว่า ชาวไทยวนได้ห ยิบ ยืมรูป แบบ
การแต่งกายจากชาติพันธุ์ที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วยมาเป็นสิ่งแสดงตัวตน เนื่องจากรูปแบบการแต่งกายเดิม
ลดความนิยมลงจนสูญไปแล้วมีรูปแบบการแต่งกายใหม่เข้ามาแทน แม้ว่าการปรับปรนการแต่งกาย
จะไม่สามารถแสดงตัวตนชาวไทยวนได้ชัดเจน แต่ก็ช่วยจาแนกความเป็นชาติพันธุ์ไทยวนให้แตกต่าง
จากชาติ พั นธุ์ พ ม่า กระเหรี่ย ง และไทใหญ่ แต่สิ่ ง ที่ ผู้ วิจั ยสั ง เกตคื อ ชาวไทยวนมั ก หยิ บ ยืม เครื่อ ง
แต่งกายของชาติพันธุ์ไทใหญ่มาใช้เป็นประจาเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมสาคั ญ ต่างๆ เช่น งานปอยฟื้นฟู
ประเพณีชาวไท งานแสดงทางวัฒนธรรมของรัฐกะเหรี่ยง เป็นต้น จึงทาให้ชาวไทยวนเกิดความเคยชิน
แล้ ว เข้ าใจคลาดเคลื่ อ นว่ า ตนเป็ น ชาติ พั น ธุ์ เดี ย วกั น กั บ ไทใหญ่ ในขณะที่ ค นนอกชาติ พั น ธุ์ เช่ น
ชาวพม่า ชาวกะเหรี่ยง เป็นต้ น ต่างก็มองและนิยามว่าเป็น ชาวไทใหญ่ เพราะการแต่งกายที่ เป็ น
รูปแบบเดียวกัน ประเด็นอัตลักษณ์ ด้านการแต่งกายของชาวไทยวนที่มีการปรับปรนเช่นนี้ ได้เป็ น
ข้อถกเถียงในกลุ่มผู้นาชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน และกลุ่มหนุ่มสาวที่ได้ตระหนั กถึงอัตลักษณ์การแต่ง
กายแบบชาวไทยวนจึงต้องการแสวงหารูปแบบการแต่งกายที่มีรูปแบบเฉพาะในเวทีคืนความรู้สู่ชุมชน
ที่คณะผู้วิจัยได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาร่วมน้าใจ บ้านห้วยส้าน การถกเถียงครั้ ง
นี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะนาไปสู่การแสวงหารูปแบบการแต่งกายของชาวไทยวนที่มีลักษณะคล้ายหรือ
เสมือนจริงกับการแต่งกายของชาวล้านนาต่อไป

๑๘๑

เวทีคืนความรู้สู่ชุมชน (๗ มกราคม ๒๕๖๑) ผู้วิจัยได้เสนอผลการศึกษาด้านการแต่งกาย
ของชาวไทยวนว่า ยังไม่มีความเด่นชัดและมีลักษณะผสมกับชาติพันธุ์ที่หลากหลาย การแต่งกายของ
ชาวไทยวนจะไม่มีการโผกผ้าที่ศีรษะแบบพม่าและไทใหญ่ แต่จะใช้ผ้าโผกศีรษะ (เคียนหัว ) เฉพาะ
เวลาไปทางานกลางแดดเท่านั้น เมื่อ ผู้สูงอายุไปวัดจะนิยมใช้ผ้าพาดไหล่ ส่วนการแต่งกายของผู้หญิง
จะนิ ย มนุ่ ง ผ้ า ซิ่ น ที่ มี ล ายเส้ น เป็ น แนวขวาง ในขณะที่ น ายจั น ทร์ ค า ผู้ แ ทนชาวไทเมื อ งเมี ย วดี
รัฐกะเหรี่ย ง กล่ าวว่าเรื่องการแต่ง กายของชาวไท (ชาติพั น ธุ์ไ ทรวมทั้ง ไทยวนและไทใหญ่ ) ยังไม่
สามารถสรุปได้ว่าจะใช้รูปแบบใดเพราะรัฐกะเหรี่ยงมี ๗ อาเภอ เคยมีการพูดคุยกันถึงการแต่งกาย
ของชาวไทควรจะเป็ น รูป แบบใด ถ้ าหากมาก าหนดเอารู ป แบบการแต่ ง กายเฉพาะชาวไทยวน
บ้านห้วยส้านแห่งเดียว แล้วชาวไทที่อยู่ในหมู่บ้านอื่นทั่วรัฐกะเหรี่ ยงจะแต่งอย่างไร ทาให้ไม่มีความ
เป็ น เอกภาพในกลุ่ ม ชาวไท (ชาติ พั น ธุ์ ไ ท) จึ ง ต้ อ งคิ ด รูป แบบใหม่ แ ล้ ว น าเสนอต่ อ รั ฐ บาลพม่ า ว่ า
ชุดแต่งกายแบบชาวไทในรัฐกะเหรี่ยงมีรูปแบบอย่างไร มีกี่แบบ ใช้สีอะไรบ้าง จึงต้องประชุมให้ได้
ข้อสรุปร่วมกัน
ส่วนนายสมยศ ปันทา กานันบ้านห้วยส้าน กล่าวว่า รูปแบบการแต่งกายของชาวไทยวน
อาจแตกต่างจากชาวเชียงใหม่ ก็ได้ โดยสามารถคิดค้นรูปแบบใหม่ขึ้นมาเพื่อแสดงถึงการแต่งกายที่
แตกต่ า งจากชาติ พั น ธุ์ อื่ น ๆ เช่ น การนุ่ ง ผ้ า ซิ่ น ลายขวาง ผ้ า ซิ่ น ลายดอก สี ข องเสื้ อ ผ้ า เป็ น ต้ น
นอกจากนั้นยังต้องกาหนดการแต่งกายในงานมงคลและอวมงคลให้ชัดเจน เช่น งานอวมงคลก็นุ่งสีดา
เป็นต้ น เพราะชาติพั นธุ์อื่น ก็ได้ก าหนดรูป แบบการแต่ง กายที่ ชัดเจนทั้ งในงานมงคลและอวมงคล
ส่วนที่ผู้วิจัยเสนอว่า การแต่งกายของชาวไทยวนไม่มีผ้าโผกศีรษะแบบพม่าและไทใหญ่ นั้นก็จะนาไป
ปรับแก้ให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทยวนต่อไป
จากการจัดเวทีคืนความรู้สู่ชุมชนดังกล่าวจะเห็นได้ว่ารูปแบบการแต่งกายของชาวไทยวน
เป็นประเด็นสาคัญเพราะความไม่ชัดเจนในรูป แบบการแต่งกายที่มีลักษณะเฉพาะเนื่องจากได้รับการ
ปรับปรนมานานจนเกิดความเคยชิน แม้ชาวไทยวนอยากจะปรับแก้ให้มีรูปแบบการแต่งกายที่เป็น
อัตลักษณ์ชัดเจน แต่ฝ่ายผู้นาชุมชนก็ยังมีความคิดเห็นที่ติดอยู่กับเงื่อนไขเรื่องความเป็นเอกภาพใน
ความเป็น ชาติพั นธุ์ไทในรัฐกะเหรี่ยงซึ่ง รวมถึง ไทใหญ่ ด้วย อี กทั้ง บริบ ททางสัง คมของชาวไทยวน
ไม่เอื้อต่อการกาหนดรูปแบบการแต่งกายให้เหมือนกับชาวเชียงใหม่หรื อชาวล้านนา จึงอาจคิดค้น
รูปแบบการแต่งกายใหม่ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทในพื้นที่แห่งนี้ แต่โดยภาพรวมแล้วจะเห็น
ได้ว่าชาวไทยวนได้ตระหนักถึงการธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านการแต่งกายที่มีรูปแบบเฉพาะตน
แม้ปัจจุบันจะหยิบใช้รูปแบบการแต่งกายของชาติพันธุ์อื่นมาปรับปรนบ้าง แต่ก็ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเป็นตัวตนที่แตกต่างจากชาวพม่าและกะเหรี่ยงซึ่งเป็นชาติพันธุ์ส่วนใหญ่ในพื้นที่
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๒. การผลิตซ้าอัตลักษณ์ด้านการแต่งกาย
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านการแต่งกายของชาวไทยวน เมืองเมียวดี มีลักษณะเลือนราง
ไม่มีรูปแบบเฉพาะที่ชัดเจน ต้องอาศัยการปรับปรนรูปแบบการแต่งกายจากชาติพันธุ์ อื่นเพื่อแสดง
ตัวตนที่มีความแตกต่าง
ปั จจุ บั น ชุ มชนไทยวนมี อ งค์ ค วามรู้เรื่อ งรูป แบบการแต่ ง กายของตนลดลงเพราะขาด
ผู้สืบทอดการผลิตชุดแต่งกายแบบไทยวน เนื่องจากการอยู่ในท่ามกลางกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายที่มี
อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของชาวไทยวน การซื้อเสื้อผ้าสาเร็จรูปจากโรงงานทั้งในตลาด
เมืองเมียวดี-แม่สอดมาใช้ การอพยพแรงงานข้ามชาติ การแต่งกายตามกระแสนิยมจากสื่อสมัยใหม่
โดยเฉพาะกลุ่ ม หนุ่ ม สาวมั ก เลี ย นแบบการแต่ ง กายจากกลุ่ ม นั ก แสดงผ่ า นสื่ อ สมั ย ใหม่ (สนทนา
กลุ่ ม หนุ่ ม สาว, ๑๕ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๐) ปั จ จั ย ดั ง กล่ า วท าให้ รู ป แบบการแต่ ง กายดั้ ง เดิ ม ของ
ชาวไทยวนเลือนรางเพราะขาดการผลิตและการสืบทอด การผลิตซ้าชุดแต่งกายเพื่อตอกย้าและรื้อฟื้น
โดยชาวไทยวนแบ่งออกเป็น ๒ ช่วงเวลาคือ
ช่วงแรก คือสังคมไทยวนในอดีต ชาวไทยวนแต่ละครัวเรือนจะผลิตชุดแต่งกายขึ้นมาใช้
กรรมวิธีการผลิตเริ่มตั้งแต่ปั่นฝ้าย การทอผ้า การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติที่ทาจากผลหรือเปลือกต้นไม้
และการเย็บผ้าขึ้นรูปทรงด้วยตนเอง แทบทุกครัวเรือนจะปลูกต้นฝ้ายเพื่อนามาทอผ้า และมีเครื่องมือ
ในการทอผ้า เช่น กี่หรือหูกทอผ้า เครื่ องโว้น (เครื่องม้วนเส้นด้าย) เป็นต้น การผลิตชุดแต่งกายของ
ชาวไทยวนในอดีตเป็นการผลิตใช้ในครัวเรือน (สนทนากลุ่มสตรีแม่บ้าน, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
สีของชุดแต่งกายเดิมของชาวไทยวนนิยมโทนสีธรรมชาติ ไม่ฉูดฉาด สัง เกตได้จากการน าลูกไม้ใน
ธรรมชาติมาทาสีย้อมผ้า เช่น ลูกบะกาย เป็นต้น
ช่วงที่ส อง คื อช่วงสมั ยปั จจุบั นที่ มี ความเปลี่ ยนแปลงทางสัง คมส่ง ผลต่อการปรับ ปรน
รูปแบบการแต่งกายของชาวไทยวนที่มีทั้ง การแต่งกายแบบพม่า กะเหรี่ยง ไทย และชาติตะวันตก
ทาให้ชุดแต่งกายของชาวไทยวนที่เคยมีการผลิตในชุมชนมีความนิยมลดลงและถูกแทนที่ด้วยชุดแต่ง
กายแบบใหม่
ผู้วิจัยสารวจพื้นที่พบว่า ชาวไทยวนยังตระหนักถึงชุดแต่งกายที่ยังไม่เป็นอัตลักษณ์ที่จริง
ของตน ต่ างก็รั บรู้ว่ ารูป แบบการแต่ง กายที่ใช้ อ ยู่ในปั จจุบั น เป็ น เพี ย งการหยิ บยื มชาติ พั นธุ์ อื่น มา
ปรับปรนเพื่อใช้ประโยชน์ในการนุ่งห่มและแสดงตัวตนที่แตกต่างจากชาติพันธุ์อื่นเท่านั้น การตระหนัก
รู้เช่ น นี้ ท าให้ ชาวไทยวนโหยหารูป แบบการแต่ ง กายที่ เป็ น อั ตลั ก ษณ์ เฉพาะตนจึ ง เกิ ด การผลิ ต ซ้ า
เพื่ อ การตอกย้ าและรื้ อ ฟื้ น ด้ ว ยการใช้ พื้ น ที่ ท างวั ฒ นธรรม เช่ น การจั ด เวที แ ลกเปลี่ ย นความรู้
การแต่งกายในงานบุญประเพณี การแต่งกายในการแสดงบนเวทีงานวัฒนธรรมล้านนา เป็นต้น
การใช้พื้นที่งานปอยฟื้นฟูประเพณีชาวไท นาเสนอวัฒนธรรมการแต่งกายแบบชาวล้านนา
เพื่อตอกย้าอัตลักษณ์การแต่งกายแบบล้านนาให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง ได้แก่ การจัดประกวดหญิงสาว
ชาวไทยวนแต่งชุดล้านนา การแต่ง ชุดล้านนาของกลุ่มนั กแสดง การแต่ง บทขับขานเพลงเก็ บฝ้าย
ประกอบการฟ้อนที่มีเนื้อหาสะท้อนถึง การโหยหาอดีตที่ผลิตชุดแต่งกายใช้เองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ดังบทขับขานว่า “...ต่อไปนี้เราจักฟ้อนเรื่องเก็บฝ้าย เพื่อบ่หื้อลืมลายสายใยคนเฒ่า เป็นของบ่ะเก่ามา
เมินแท้เล้า ลูกหลานต่านเต้าจักขอยกเอามา...” (ดูเพิ่มเติมในภาคผนวก ค. ๒.๓) การจัดนิทรรศการ
แสดงการทอผ้าของชาวไทยวนที่มีวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตชุดแต่งกายอย่างครบถ้วน เป็นต้น
ดั งนั้ น การเล็ งเห็ น ความส าคั ญ ของรู ป แบบการแต่ ง กายที่ เป็ น อั ต ลั ก ษณ์ เฉพาะตน
เลือนหายไป จึงเกิดการผลิตซ้าโดยเจ้าของวัฒนธรรมคือชาวไทยวน ต่างก็มีส่วนร่วมในการสร้างสานึก
การเป็นเจ้าของร่วมกัน (sense of belonging) และต่างก็ตระหนักถึงการผลิตซ้าเพื่อสืบทอดให้คงอยู่
เป็นอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่มไทยวนสืบไป
แผนภูมิที่ ๙ แสดงการผลิตซ้าด้านรูปแบบการแต่งกาย
การผลิตซ้า

ด้านการแต่งกาย

ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม

การผลิตรูปแบบ
การแต่งกายแบ่ง
ออก ๒ ช่วง

ช่วงแรก : สังคมไทยวนในอดีต
- แต่ละครัวเรือนมีการปั่นฝ้าย ทอผ้า
ย้อมสี และเย็บผ้า
- มีการเพาะปลูกต้นฝ้าย
- ชุมชนไทยวนผลิตเครื่องมือสาหรับผลิต
ชุดแต่งกายขึ้นมาเอง
ช่วงที่สอง: ยุคปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลง
- การผลิตชุดแต่งกายลดความนิยมลง
- ชุดแต่งกายแบบใหม่เข้ามาแทนที่

กระบวนการผลิต
และผลิตซ้า

การมีส่วนอย่างทั่วถึง
ของเจ้าของวัฒนธรรม

การเผยแพร่และ
การบริโภค

การผลิตซ้า

กลุ่มผู้นาชุมชน
กลุ่มพ่อบ้านแม่บ้าน
กลุ่มหนุ่มสาว
การธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนา
ของชาวไทยวน เมืองเมียวดี

- ชุดแต่งกายผลิตขึ้นเพื่อใช้สอยในครอบครัว
- ชุดแต่งกายผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในงานบุญ
ประเพณีพิธีกรรมและเทศกาลต่างๆ
- การใช้เวทีงานปอยฟื้นฟูประเพณีชาวไท
นาเสนอวัฒนธรรมการแต่งกายแบบล้านนา
- การประกวดการแต่งกายแบบล้านนา
- การขับขานเพลงเก็บฝ้าย
ประกอบการฟ้อนรา
- การแต่งชุดล้านนาของกลุ่มนักแสดง
- การแสดงนิทรรศการทอผ้าและ
วัสดุอุปกรณ์ในการผลิตชุดแต่งกาย
ในการผลิตชุดแต่งกายของชาวไทยวน
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๔.๔ การสังเคราะห์ความรู้และเสนอชุดความรู้ในการธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ล้านนาที่เหมาะสมกับชุมชนไทยวน เมืองเมียวดี
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ความรู้จากการวิจัยเพื่อเสนอเป็นชุดความรู้ในการธารงอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมล้านนาที่เหมาะสมกับชุมชนไทยวน เมืองเมียวดี ดังต่อไปนี้
๑. ความสาคัญในการธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาของชาวไทยวน
ผลการวิจัยได้บ่งชี้ถึงความสาคัญของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาที่มีต่อชาวไทยวน
เป็น อย่างมาก เนื่อ งจากชาวไทยวนตั้ งถิ่ นฐานอยู่ในท่ามกลางกลุ่ม ชาติพั นธุ์ที่ หลากหลายทั้ งพม่ า
กะเหรี่ยง ไทใหญ่ ต่องสู้ มอญ และอื่นๆ สิ่งที่จาแนกความเป็นชาติพันธุ์ไทยวนออกจากกลุ่มชาติพันธุ์
เหล่ านี้ ได้ ชัด เจนคือ อัต ลัก ษณ์ ท างวัฒ นธรรมล้านนา โดยส านึก ร่วมทางประวั ติศ าสตร์ ชุม ชนของ
ชาวไทยวนต่างก็รับรู้ร่วมกันว่า กลุ่มตนมีบรรพบุรุษเป็นชาวล้านนา จึงรับรู้ตัวตนว่าเป็นชาวล้านนา
เป็ น คนเมื องหรือ คนไทยภาคเหนื อของประเทศไทย ไม่ใช่ช าวพม่ า ไม่ ใช่ ชาวกะเหรี่ยง หรือกลุ่ ม
ชาติพันธุ์อื่นๆ เพียงแต่เป็นพลเมืองพม่าโดยการปักปันเขตแดน เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๑ การที่จะแสดงตัวตน
ให้ชัดเจนขึ้นชาวไทยวนได้ร่วมกันหยิบยกเอาวัฒนธรรมล้านนาที่มีอยู่ร่วมกันมาประกอบสร้างตัวตน
ใหม่ในพื้นที่เมืองเมียวดี ขณะที่กลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ก็ กาหนดหรือนิยามกลุ่มชาวไทยวนว่าไม่ใช่กลุ่ม
เดียวกับตนเองเพราะมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
ดังนั้นการที่ชาวไทยวนใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาในการประกอบสร้างตัวตนที่มี
ภาพตัวแทนที่ค ล้ายคลึงหรือ เสมื อนจริง คือ วิถีชีวิต แบบชาวล้ านนาในภาคเหนือ ของประเทศไทย
พร้อมกับสร้างความหมายใหม่ให้กับตนเองว่าเป็น คนไทยวนที่มีรากเหง้ามาจากภาคเหนือของไทย
แสดงให้เห็นถึงความสาคัญของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาที่ชาวไทยวน เมืองเมียวดี ได้ใช้เป็นสิ่ง
แสดงตัวตนได้อย่างชัดเจน จึงต้องธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาให้ คงไว้อย่างมั่นคง เพื่อใช้
ประโยชน์ ในการจ าแนกตั ว ตนที่ มี ค วามแตกต่ า งจากชาติ พั น ธุ์ อื่ น ๆ ที่ อ ยู่ ร ายล้ อ ม นอกจากนั้ น
อัตลักษณ์ทางวั ฒนธรรมล้านนายังสร้างสานึก ร่วมในกลุ่มชาวไทยวนว่าพวกตนเป็นกลุ่มเดียวกันที่
พลัดพรากจากแผ่นดินมาตุภูมิ ต้องอยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคี มีความรู้สึกภาคภูมิใจในการ
แสดงออกถึงตัวตนที่ มีอารยธรรม แม้จะถูกมองเป็นอื่นจากชาติพันธุ์ที่ มีอานาจสูงทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ แต่ชาวไทยวนก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขด้วยวิถีแห่งวัฒ นธรรมล้านนาที่มีอัตลักษณ์
เฉพาะตน
๒. ผลลัพธ์จากการปรับเปลี่ยนและธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาของชาวไทยวน
จากพัฒนาการทางสังคมที่ไม่หยุดนิ่งก่อให้เกิดปัจจัยที่ทาให้ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ล้ า นนาของชาวไทยวน เมื อ งเมี ย วดี ได้ รั บ ผลกระทบส่ ง ผลให้ ช าวไทยวนต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นและ
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ธารงวัฒนธรรมล้านนาให้คงอยู่เป็นอัตลักษณ์เพื่อแสดงตัวตนทีแ่ ตกต่างและมีอารยธรรมในท่ามกลาง
กลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย โดยวิธีการประกอบสร้างอัตลักษณ์ การปรับปรน และการผลิตซ้า
ผลจากการปรับ เปลี่ ยนและธารงอัต ลักษณ์ ท างวัฒ นธรรมล้านนาดัง กล่ าวทาให้ เกิ ด
ประโยชน์ต่อการธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างมีคุณค่า แม้รูปแบบของการแสดงตัวตน
จะเปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางสังคม แต่สาระสาคัญคือ คติความเชื่อ โลกทัศน์ ค่านิยม ความเป็น
ปึก แผ่น ตลอดจนถึ งสานึ กร่ว มทางประวัติศ าสตร์ชุม ชนยัง เป็ น สิ่ง ที่ ชาวไทยวนตระหนัก รู้และให้
ความสาคัญร่วมกัน
การประกอบสร้างอั ตลัก ษณ์ ท างวัฒ นธรรมล้านนาที่มี ภาพตัวแทนที่ คล้ ายคลึง หรือ
เสมือ นจริงกั บ วิถี ชีวิ ตชาวล้ านนาในภาคเหนื อ ของประเทศไทยได้ ช่ วยให้ ช าวไทยวนมี สานึ กทาง
ชาติพันธุ์ร่วมกันที่จะแสดงตัวตนว่ามีความแตกต่างจากชาติพันธุ์อื่น และมีอารยธรรมเป็นของตนเอง
อันเป็นการช่วงชิงพื้นที่ทางวัฒนธรรมและการสร้างความหมายใหม่เพื่อให้พ้นจากการถูกครอบงาด้วย
อคติทางวัฒนธรรมเพราะการถูกมองเป็นอื่น
การปรั บ ปรนได้ ช่ วยให้ ช าวไทยวนรู้ จั ก หยิ บ ยื ม สิ่ ง ต่ า งๆ ในวั ฒ นธรรมอื่ น ที่ เห็ น ว่ า
เหมาะสมสอดคล้องกับอุปนิสัยหรือรสนิยมมาช่วยเสริมสร้างหรือเติมเต็มในสิ่งที่ ชุมชนไทยวนกาลัง
อ่อนแอ ลดความนิยมลง หรือขาดหายไป ทาให้ การธารงอั ตลักษณ์ ท างวัฒ นธรรมล้านนามีความ
โดดเด่น เข้มแข็ง มีพลังในการต่อรอง และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชาติพันธุ์ที่อยู่รายล้อม
ส่วนการผลิ ต ซ้าได้ช่ วยตอกย้าคุ ณ ค่ า ความสาคัญ และรื้อฟื้ น สิ่ ง ต่างๆ ให้ กลั บ มามี
บทบาทใหม่ต่อชุมชนไทยวน เพื่อธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาให้คงอยู่
ดังนั้น วิธีการปรับเปลี่ยนและธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมดังกล่าว จึงมีคุณูปการต่อ
การแสดงตัวตนของชาวไทยวนให้มีความเคลื่อนไหวอย่างมีคุณค่าในท่ามกลางชาติพันธุ์ที่หลากหลาย
และบริบททางสังคมที่เลื่อนไหลอยู่ตลอดเวลา
แม้ว่าวิธีการประกอบสร้างอัตลักษณ์ การปรับปรน และการผลิตซ้าจะมีคุณูปการต่อ
การธารงอัต ลั กษณ์ ท างวั ฒ นธรรมล้ านนา แต่ สิ่ ง ที่ ควรตระหนั ก คื อ การรับ รู้ตั วตนที่ ชั ดเจนของ
ชาวไทยวนในยุ คปั จ จุบั น ถ้า หากมี ก ารปรั บ ปรนทางวัฒ นธรรมมากเกิ นไปก็ อ าจท าให้ ค วามเป็ น
ชาติพันธุ์ไทยวนของคนรุ่นใหม่ในอนาคตถูกสลายกลายกลืนอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนไม่ให้ความสาคัญ
กับตัวตนที่แท้จริง จากการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ผู้วิจัยสังเกตว่า การรับรู้และการแสดงอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมล้านนาของชาวไทยวนยังไม่มีความเป็นเอกภาพและชัดเจนมากพอ ชาวไทยวนรุ่นใหม่รับรู้
ประวัติศาสตร์ชุมชนอย่างเลือนราง ไม่ชัดเจน การใช้เครื่องแต่งกายแบบไทใหญ่ เป็นประจาจนเกิด
ความเคยชินนาไปสู่ความเข้าใจว่าเป็นชุดการแต่งกายของชาวไทยวน การใช้ภาษาพม่าและภาษา
ชาติ พั น ธุ์ อื่ น ๆ ท าให้ อั ก ษรธรรมล้ า นนาลดความส าคั ญ ลงจนไม่ มี บ ทบาทใน การสื่ อ สารใน
ชีวิตประจาวัน ทาให้ชาวไทยวนมีลักษณะเป็นพหุ อัตลักษณ์ เช่น บางโอกาสมีลักษณะเป็นไทยวน
บางโอกาสมีลักษณะเป็นพม่า บางโอกาสมีลักษณะเป็นไทใหญ่ บางโอกาสมีลักษณะเป็นกะเหรี่ยง
เป็นต้น เนื่องจากมีการหยิบยืมวัฒนธรรมบางอย่างของชาติพันธุ์อื่นมาปรับปรนจนปิดบังอัตลักษณ์ที่
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แท้จริงของชาวไทยวน โดยเฉพาะการหยิบยืมชุดแต่งกายและภาษาของชาติพันธุ์อื่นมาใช้จนเกิดความ
เคยชินและคิดว่าเป็นตัวตนที่แท้จริง
๓. โครงสร้างผู้น าชุ มชนไทยวนที่ เข้ม แข็ง เอื้ อต่ อ การธ ารงอัต ลัก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรม
ล้านนา
การที่ชุมชนไทยวนมีโครงสร้างผู้นาชุมชนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ คือผู้นา
ฝ่ายสงฆ์ ผู้ น าฝ่า ยฆราวาส ได้ แก่ ก านั น ผู้ใหญ่ บ้า น ประธานชุ ม ชนไทยวน อาจารย์ วัด หมื่ น วั ด
ล่ามวัด แก่บ่าว แก่สาว แก่ฝายหรือแก่เหมือง กลุ่มหนุ่มสาว ตลอดจนถึงผู้ช่วยตาแหน่ง ต่างๆ นั้ น
เป็นโครงสร้างผู้นาชุมชนไทยวนที่เข้มแข็งมีพลังที่เอื้อต่อการช่วงชิงต่อรองพื้นที่ทางวัฒนธรรมเพื่อการ
ธารงอัตลักษณ์ของชาวไทยวน เนื่องจากผู้นาชุมชนแต่ละคนต่างมีความรู้ มีประสบการณ์ มีวิสัยทัศน์
และมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน เมื่อจัดกิจกรรมงานบุญประเพณีและเทศกาลต่างๆ มักมีการประชุม
ปรึกษาหารือและแบ่งหน้าที่กันทา จัดเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมล้านนาให้มีความ
เคลื่อนไหวอยู่ตลอด ถ้าหากเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับคณะสงฆ์ไทยวนโดยเฉพาะ เจ้าอุปัชฌาย์หัวหมวด
อุโบสถจะดูแลประชุมชี้แจงและขอความร่วมมือ จากเจ้าอาวาสและพระภิ กษุสงฆ์ ในการปฏิบัติให้
ถูก ต้องเหมาะสมตามจารีต ของคณะสงฆ์ไทยวน แต่ถ้าหากเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับชุมชนนั้น ผู้น า
ชุมชนซึ่งมีกานันเป็นแกนหลักจะเรียกประชุมผู้นาชุมชนตลอดจนถึง ผู้ช่วยในตาแหน่งต่างๆ เข้าร่วม
ปรึกษาหารือแล้วผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านก็จะประชุมชี้แจงกับลูกบ้านเพื่อจัดกิจกรรมให้เหมาะสม
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนา
การที่ชุมชนไทยวนมีผู้นาชุมชนระดับต่างๆ ย่อมท าให้เกิดความเป็นเอกภาพในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมทางวัฒนธรรมล้านนาไปในทิศทางเดียวกัน เพราะมีการประชุมบอกกล่าว ชี้แจง
วางแผน และแบ่งบทบาทหน้าที่กัน จึงทาให้กิจกรรมสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ดังเช่นกิจกรรมปอยฟื้นฟู
ประเพณีชาวไท วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ของทุกปี ซึ่งเป็นงานใหญ่และสาคัญที่ชาวไทยวนใช้เป็นพื้นที่ใน
การแสดงอั ต ลั ก ษณ์ ท างวัฒ นธรรมล้ านนา จึ ง ต้ อ งอาศั ย ความร่ว มมื อ หลายอย่ างจากหลายฝ่ า ย
เช่น การระดมทุนจัดงาน การจัดสถานที่ การติดต่อประสานงานกั บภาครัฐในเมืองเมียวดี การติดต่อ
ประสานงานกับผู้นาชาติพันธุ์ การจัดเตรียมอาหาร การจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น
ถ้าหากชาวไทยวนรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มใหญ่ อาศัยอยู่กันอย่างแน่นหนา ดังเช่นชุมชน
ไทยวนบ้านห้วยส้าน แบ่งออกเป็น ๗ หมู่ มี ๕ วัด ประชากรประมาณ ๔,๐๐๐ กว่าคน และชุมชน
บ้านแม่แ ปบมี ๓๐๐ กว่าหลังคาเรือ น ประชากรกว่า ๑,๐๐๐ คน ทาให้มี โครงสร้างผู้น าชุม ชนที่
เข้มแข็งดังที่กล่าวมา ชุมชนบ้านห้วยส้านและบ้านแม่แปบจึงมักเป็นแกนนาในการจัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมล้านนา เช่น การจัดประเพณีทานสลากภัต การจัดงานปอยฟื้นฟูประเพณีชาวไท การจัด
กิจกรรมอบรมทางวัฒนธรรม เป็นต้น โดยเชิญ ชุมชนไทยวนหมู่บ้านต่างๆ เข้าร่วมพร้อมเพรียงกัน
ขณะเดียวกันชุมชนไทยวนขนาดเล็กมีชาวไทยวนอาศัยอยู่ไม่มาก แต่มีโครงสร้างผู้นาชุมชนที่เข้มแข็ง
ย่อมสามารถธารงอัตลักษณ์ วัฒ นธรรมล้านนาไว้ได้เช่นกัน เช่น ชุมชนบ้านไร่ ชุมชนบ้านแม่ กะใน

๑๘๗

ชุมชนบ้านหนองห้า เป็นต้น แตกต่างจากชุมชนไทยวนขนาดเล็กที่มีผู้นาชุมชนเป็นชาติพันธุ์อื่นและมี
ชาวไทยวนจานวนน้อยกว่าชาติพันธุ์อื่น ย่อมได้รับผลกระทบต่อการธารงอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรม
ล้านนา เนื่องจากการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมจะต้องจัดตามวัฒนธรรมของชาติพันธุ์นั้น ๆ ทาให้
ชาวไทยวนต้องปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ที่มีอิทธิพลเหนือกว่า ดังนั้นชุมชนไทยวนปัจจุบัน
หลายชุมชนยังมีโครงสร้างผู้นาชุมชนที่เข้มแข็งจึงสามารถช่วยธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาให้
คงอยู่และมีการสืบทอดต่อไป
ผู้วิจัยตัง้ ข้อสังเกตว่า แม้กลุ่มหนุ่มสาวจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งในโครงสร้างผู้นาชุมชนไทยวน
ที่มีบทบาทต่อการธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนา แต่จากการสังเกตกลุ่มหนุ่มสาวยังไม่ค่อยมี
บทบาทในด้านต่างๆ อย่างเต็มที่ เนื่องจากข้อจากัดที่ต้องคอยรับคาสั่งจากกลุ่มผู้นาชุมชนอีกทีหนึ่ง
บางครั้งกลุ่มหนุ่มสาวเสนอความคิดเห็นหรือเสนอความต้องการในการพัฒนากิจกรรมทางวัฒนธรรม
ต่อผู้นาชุมชน แต่ก็ไม่ได้รับการตอบสนองหรือไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าที่ควร จึงทาให้กลุ่มหนุ่มสาวเกิด
ความรู้สึกท้อแท้และคิดว่าไม่มีความสาคัญ (สนทนากลุ่มหนุ่มสาว, ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐) สิ่งนี้
จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้กลุ่มหนุ่มสาวไม่สามารถรวมกลุ่มกันได้อย่างเหนียวแน่น ถ้าหากผู้นาชุมชน
ให้ความสาคัญสนับสนุนส่งเสริมให้กลุ่มหนุ่มสาวมีบทบาทในกิจกรรมด้านต่างๆ มากขึ้น นอกจากจะ
เป็นการพัฒนาศักยภาพกลุ่มหนุ่ มสาวให้เข้มแข็งแล้วยังจะช่วยให้อัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรมล้านนา
ได้รับการสืบทอดจากกลุ่มหนุ่มสาวต่อไปในอนาคตด้วย
๔. อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาชาวไทยวน เป็นทุนทางวัฒนธรรมที่มีทั้งคุณค่าและ
มูลค่าต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อั ต ลั ก ษณ์ ท างวัฒ นธรรมล้ านนาที่ ช าวไทยวนหยิ บ ยกขึ้ น มาแสดงตั วตนให้ มี ค วาม
แตกต่ า งจากชาติ พั น ธุ์ อื่ น ๆ มี ห ลายประการ แต่ ที่ ผู้ วิ จั ย ศึ ก ษาก าหนดไว้ ๖ ประเด็ น ได้ แ ก่
ประวัติศาสตร์ชุมชน พระพุ ทธศาสนาและคติความเชื่อ ประเพณี พิ ธีกรรม ภาษาและวรรณกรรม
อาหาร และการแต่งกาย อัตลักษณ์ทางวัฒ นธรรมล้านนาเหล่านี้ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
ชาวล้ า นนาที่ อ พยพมาตั้ ง ถิ่ น ฐานในเมื อ งเมี ย วดี ในอดี ต โดยได้ น าความรู้ แ ละวิ ท ยาการอั น เป็ น
ภูมิ ปั ญ ญาที่ ผ่ านการคิ ด ค้ น สร้างสรรค์ และสื บทอดจากรุ่น สู่รุ่น ติ ดตั วมาเพื่ อใช้ ป ระโยชน์ ในการ
ดารงชีวิตให้ปกติสุข ผู้วิจัยมองว่าอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาของชาวไทยวนยังมีความสาคัญใน
ฐานะที่เป็น ทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต หลอมรวมชุมชนไทยวนให้เป็น
ปึกแผ่น และจรรโลงจิตใจของชาวไทยวนให้ดีงามตามแบบอย่างวิถีชีวิตของชาวล้านนาที่ชอบทาบุญ
สร้างกุศล รักความสงบสุข ไม่เบียดเบียนผู้อื่น รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ตลอดจนถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กั น คื อ รู้ จั ก การให้ เกี ย รติ ใ ห้ ค วามเคารพนอบน้ อ มตามล าดั บ อาวุ โสและสถานภาพทางสั ง คม
นอกจากนั้นยังมีแนวโน้มที่สามารถพัฒ นาทุนทางวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ ของชาวไทยวนให้มี
มูลค่าเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนไทยวนทั้งในระดับครอบครัวและ
ระดับ ชุม ชน เช่ น การท่ องเที่ ยวเชิง วัฒ นธรรมเพราะชุม ชนไทยวนกระจายอยู่ไ ม่ไ กลจากสะพาน

๑๘๘

มิตรภาพไทย-เมียนมา เมืองเมียวดี-แม่สอด สามารถจัดทาแผนที่แสดงเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนไทยวน
ตามชุมชนต่างๆ ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและผู้สนใจทั่วไป การส่งเสริมให้นาองค์ความรู้ทาง
วัฒนธรรมไทยวนมาพัฒนาต่อยอดด้านเศรษฐกิจโดยสร้างผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยวนจาหน่าย
เป็นของที่ระลึกในชุมชนและส่งขายตามร้านค้าในเมืองเมียวดี-แม่สอด เป็นต้น
การนาทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ ของชาวไทยวนมาพัฒนาต่อยอดด้านมูลค่า
ดังกล่าวเป็น การขับ เคลื่อนเศรษฐกิจระดับชุมชน นอกจากจะสร้ างรายได้ให้กับชุม ชนแล้วยัง ช่วย
ธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านต่างๆ ให้ดารงคงอยู่อย่างเข้มแข็งและมีพลัง ทั้ง นี้จะต้องมีระบบ
การจัดการทุนทางวัฒนธรรมในการพัฒนาต่อยอดด้านมูลค่าที่ดี มีประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้กระทบกับ
วิถีชีวิตดั้งเดิมที่ให้ความสาคัญกับระบบคุณค่า
แนวทางในการธ ารงอั ต ลั ก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรมล้ านนาที่ เหมาะสมกั บ ชุ ม ชนไทยวน
เมืองเมียวดี ประกอบด้วย
๑. การรวบรวมและจัด ท าฐานข้ อ มู ล นั ก ปราชญ์ ห รือ ผู้ รู้ท างวัฒ นธรรมล้ านนาของ
ชาวไทยวนในด้านต่างๆ เนื่องจากปัจจุบันผู้สูงอายุที่มีความรู้ความสามารถทางวั ฒนธรรมล้านนาที่ยัง
มีความทรงจาดีและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนยัง มีอยู่ตามชุมชนไทยวนต่างๆ ถ้าหากมีการจัดทา
ฐานข้อมูลนั กปราชญ์ ห รือผู้รู้ในแต่ละชุมชนอย่างเป็น ระบบ สามารถใช้เป็ นแหล่ง ข้อมูล ที่มีชีวิต ที่
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ แก่อนุชนที่ สนใจในแต่ละด้านได้เป็ นอย่างดี ถ้าหากดาเนิน การ
รวบรวมและจัด ท าฐานข้ อมู ล ช้า อาจส่ง ผลให้ อ งค์ค วามรู้ด้ านวัฒ นธรรมล้ านนาในชุ ม ชนไทยวน
เลือ นราง ไม่ ชัด เจน เนื่อ งจากนั ก ปราชญ์ ห รือผู้ รู้ในชุม ชนลดจานวนลงเพราะความชราภาพและ
เสียชีวิตตามกาลเวลา
๒. การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรมล้านนาในด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็นฐานความรู้
ในการศึ กษา เผยแพร่ และผลิตซ้ า เนื่อ งจากชุ มชนไทยวนตั้ ง อยู่ในสัง คมพหุ วัฒ นธรรม จึง ท าให้
วัฒนธรรมล้านนาบางอย่างมีการปรับปรนกับวัฒนธรรมชาติพันธุ์อื่นที่รายล้อม อีกทั้งชาวไทยวนมี
การผลิตซ้าวัฒ นธรรมเพื่อ ตอกย้ าและฟื้น ฟูอั ตลักษณ์ ของตน จึง ต้องจัดเก็บข้ อมูลทางวัฒ นธรรม
ล้านนาเพื่อใช้เป็นฐานความรู้ในการศึกษา เผยแพร่ และผลิตซ้าอย่างมีคุณค่า
๓. การจัดกิจกรรมอบรมหรือเปิดสอนวัฒนธรรมล้านนาด้านต่างๆ ให้แก่ชาวไทยวน
เนื่องจากวัฒนธรรมล้านนาในชุมชนไทยวนไม่ได้รับการสอนในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ ทาให้เยาวชน
ชาวไทยวนขาดความรู้ด้านวัฒนธรรมล้านนาอันเป็นอัตลักษณ์ของตน การจัดกิจกรรมอบรมหรือเปิด
สอนนอกระบบจะช่วยให้เยาวชนได้เรียนรู้และรู้จักตัวตนผ่านวัฒนธรรมล้านนามากขึ้น
๔. การสร้างเครือข่ายทางวัฒ นธรรมล้านนากับชุมชนไทยวนในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิด
การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ และทากิจกรรมทางวัฒนธรรมล้านนาร่วมกัน
การสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมล้านนาจะช่วยให้ชุมชนไทยวนที่มีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมอยู่
แล้วมีความเข้มแข็งมากขึ้น ส่วนชุมชนไทยวนที่มีความอ่อนแอทางวัฒนธรรม หากได้เข้าร่วมกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมกับชุมชนไทยวนอื่นๆ มากขึ้นก็จะทาให้มีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมโดยลาดับ ดังนั้น

๑๘๙

การร้อยรัดชุมชนไทยวนจากพื้นที่ต่างๆ ให้เป็นเครือข่ายทางวัฒ นธรรมจะช่วยธารงอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมล้านนาให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
๕. การสร้างพิพิธภัณฑ์ทางวัฒนธรรมล้านนาของไทยวน เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการให้
ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาของชาวไทยวนที่ เคยใช้ในวิถีชีวิตประจาวันมาก่อน โดยจัดแสดงศิลปวัตถุ
รู ป ภาพ และประวั ติ ศ าสตร์ ชุ ม ชนด้ า นต่ า งๆ อย่ า งเป็ น ระบบส าหรั บ ให้ บ ริ ก ารแก่ ผู้ ส นใจและ
นักท่องเที่ยว
๖. การจัดทาแผนที่ชุมชนไทยวนและให้บริการความรู้ ทางด้านวัฒ นธรรมล้านนาแก่
นักท่องเที่ยว เป็นแนวทางหนึ่งในการจัดระบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีคุณภาพในชุมชนไทยวน
โดยจัดทาแผนที่ตั้งชุมชนไทยวนทั้งเส้นทาง ระยะทาง ที่ตั้งชุมชนไทยวน วัด ร้านอาหาร และสถานที่
จาเป็นอื่นๆ นอกจากนั้นยังต้องจัดให้มีผู้บริการความรู้ทางวัฒนธรรมล้านนาของชุมชนไทยวนที่ผ่าน
การอบรมความรู้มาเป็นอย่างดี เพื่อประโยชน์ต่อการให้บริการความรู้แก่นักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ
๗. การสร้ า งหลั ก สู ต รสอนอั ก ษรธรรมล้ า นนาส าหรั บ สอนในโรงเรี ย น ปั จ จุ บั น
สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศพม่าได้ผ่อนคลายลง รัฐบาลพม่ามีนโยบายส่งเสริมให้มีการจัด
การศึ ก ษาแบบพหุ วั ฒ นธรรมเพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจอั น ดี แ ละลดความขั ด แย้ ง ระหว่ า งรั ฐ กั บ
กลุ่ม ชาติพั น ธุ์ โดยสามารถน าภาษาถิ่นหรือภาษาชาติพั นธุ์ ไปสอนในโรงเรีย นได้ ดัง นั้น การสร้าง
หลักสูตรการสอนอักษรธรรมล้านนาเพื่อผลักดันให้เป็นส่วนหนึ่ง ของการเรียนในหลักสูตรท้องถิ่นตาม
นโยบายของรั ฐ จึ งเป็ น สิ่ งจ าเป็ น เพื่ อ ให้ ลู ก หลานชาวไทยวนได้ ศึ ก ษาอั ก ษรธรรมล้ า นนาอั น เป็ น
อัตลักษณ์ของตน
๘. การส่งเสริมให้วัดและชุมชนไทยวนจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมล้านนาทั้งในงานบุญ
ประเพณีประจาปีและโอกาสต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้วัฒนธรรมล้านนาที่ยึดโยงอยู่กับคติความเชื่อ
โลกทัศน์ ค่านิยม ตลอดจนถึงสานึกร่วมทางประวัติศาสตร์ชุมชนมีความเคลื่อนไหวและดารงอยู่ใน
วิถีชีวิตประจาวันอย่างแท้จริง
จากการสังเคราะห์ค วามรู้ที่ ไ ด้จากการวิ จัย ผู้วิ จัยเห็ น ว่าชุม ชนไทยวน เมืองเมียวดี
มีทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาหลายประการ
เช่น การตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ การมีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
ระหว่างรัฐบาลพม่า-ไทย เมียวดี-แม่สอด การมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชาติพันธุ์ สถานการณ์ทาง
การเมืองพม่าผ่อนคลายลง การมีวัฒนธรรมล้านนาเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน การมีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถด้านวัฒ นธรรมล้ านนา การรวมกลุ่ มกั น ได้อ ย่ างแน่ น หนาของชุ มชนไทยวน การมี
โครงสร้างผู้นาชุมชนไทยวนที่เข้มแข็ง และผลการสารวจความคิดเห็น และปฏิกิริยาตอบรับที่ได้จาก
การจัดเวทีคื นความรู้สู่ ชุมชน เมื่อ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาร่ วมใจ บ้านห้ว ยส้าน พบว่ า
ชาวไทยวนมี ค วามต้ อ งการธ ารงอั ต ลั ก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรมล้ า นนาให้ ค งอยู่ ด้ ว ยการจั ด ท าเป็ น
ศูนย์วัฒนธรรมล้านนาอย่างเป็นรูปธรรม มีการดาเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ โดยเชิญ
ผู้นาชุมชนและผู้รู้ในชุมชนไทยวนแต่ละหมู่บ้านมาเป็นคณะกรรมการร่วม เนื่องจากชุมชนไทยวนมี
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โครงสร้างผู้นาชุมชนที่เข้มแข็งอยู่แล้วสามารถขับเคลื่อนการดาเนินงานของศูนย์วัฒนธรรมล้านนา
ชาวไทยวนให้เป็นเอกภาพได้
ทุ น ทางสั ง คมและทุ น ทางวั ฒ นธรรมเหล่ า นี้ ส ามารถหยิ บ ยกมาใช้ ป ระโยชน์ เพื่ อ
การธ ารงอั ตลั กษณ์ ท างวัฒ นธรรมล้านนาของชาวไทยวน เมื องเมีย วดี ให้ ดารงคงอยู่อ ย่างยั่ ง ยื น
โดยการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมล้านนาชาวไทยวน เมืองเมียวดี เพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนส่งเสริม จัดเก็บ
รวบรวม และเผยแพร่วัฒนธรรมล้านนาของไทยวนอย่างเป็นเอกภาพและสอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน
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แผนภูมิที่ ๑๐ แสดงผลการสังเคราะห์ความรู้และเสนอชุดความรู้ในการธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ล้านนาที่เหมาะสมกับชุมชนไทยวน เมืองเมียวดี

บทที่ ๕
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง การธารงอัตลักษณ์ ทางวัฒ นธรรมล้านนาของชาวไทยวน เมืองเมียวดี
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนา
ของชาวไทยวน เมืองเมียวดี ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และเพื่อศึกษาการปรับเปลี่ยน
และธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาของชาวไทยวน เมืองเมียวดี ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) ศึ ก ษาข้ อ มู ล จาก
เอกสารและปรากฏการณ์ ในชุ มชนไทยวน เมือ งเมียวดี ประเทศสาธารณรัฐแห่ง สหภาพเมีย นมา
โดยการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบสังเกตการณ์ สัมภาษณ์ และสนทนากลุ่มทั้งกลุ่มหนุ่มสาว กลุ่มสตรี
แม่บ้าน กลุ่มผู้นาชุมชน ตลอดจนถึงพระสงฆ์และผู้รู้ในชุมชน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
๕.๑ สรุปผลการวิจัย
๕.๑.๑ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาของชาวไทยวน เมืองเมียวดี ประเทศสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา
สถานภาพของเมื อ งเมี ย วดี ตั้ ง อยู่ ในรั ฐ กะเหรี่ ย ง เป็ น เมื อ งส าคั ญ ทางด้ านการค้ า
ชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก รัฐบาลพม่ากับรัฐบาลไทยได้ให้ความสาคัญ
โดยจัด ตั้ งให้ เป็ น เขตเศรษฐกิ จพิ เศษที่ มี บ ทบาทในการเชื่ อ มโยงการขนส่ ง และกระจายสิ น ค้ ากั บ
ประเทศไทย ประเทศลาว และประเทศเวียดนาม ตามโครงข่ายเส้นทางเศรษฐกิจแนวตะวันออกตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) จึง ทาให้เมื องเมียวดีเป็น สัง คมพหุวัฒ นธรรม
เพราะมีความเคลื่อนไหวทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมที่หลากหลายอย่างต่อเนื่องจากพลเมืองของพม่า
ที่มีห ลายชาติ พัน ธุ์ ได้แก่ ชาวพม่า ชาวกะเหรี่ยง ชาวต่อ งสู้ ชาวไทใหญ่ ชาวไทยวน ตลอดจนถึ ง
ชาติ พั น ธุ์ อื่ น ๆ นอกจากนั้ น ยั ง มี ช าวต่ า งชาติ ที่ อ พยพมาค้ า ขาย เช่ น ชาวจี น ชาวบั ง คลาเทศ
ชาวปากีสถาน ชาวอินเดีย เป็นต้น รวมถึงชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวและค้าขาย
เมื่อเมืองเมียวดีเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมจึงทาให้แต่ ละชาติพันธุ์ต่างช่วงชิงพื้นที่ในการ
แสดงอัตลักษณ์ทางวัฒ นธรรม โดยเฉพาะหลัง จากพม่าได้รับเอกราชจากอัง กฤษเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๑
เป็น ต้ นมา แต่ละชาติ พัน ธุ์ต่ างก็ ยืน หยัด และเรีย กร้อ งสิ ทธิ ในการปกครองตนเองตามสนธิสั ญ ญา
ปางโหลงที่ ท าไว้ เมื่อ วั น ที่ ๒ กุ ม ภาพั น ธุ์ ๒๔๙๐ โดยไม่ต้ อ งการอยู่ ภ ายใต้ การปกครองของพม่ า
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เพราะแต่ละชาติพันธุ์ต่างก็มีอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น เชื้อชาติ วิถีชีวิต ทัศนคติ
ความเชื่ อ ภาษา ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี พิ ธี ก รรม เป็ น ต้ น แต่ รั ฐ บาลพม่ า ไม่ ย อมปฏิ บั ติ ต าม
สนธิสัญญาจนนามาสู่ความขัดแย้งและสู้รบกันระหว่างทหารพม่ากับชาติพันธุ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะเมืองเมียวดีซึ่งมีการสู้รบระหว่างทหารกะเหรี่ยงกับทหารพม่ามาโดยตลอด
กล่าวเฉพาะชาวไทยวนเป็นชาติพันธุ์หนึ่งที่ตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ในเมืองเมียวดี แม้ไม่ได้
เรียกร้องสิทธิในการปกครองตนเองและไม่มีกองกาลังปกป้องตนเอง แต่ก็ได้รับผลกระทบจากการ
สถานการณ์ ทางการเมืองระหว่างชาติพันธุ์กะเหรี่ยงกับรัฐบาลทหารพม่า เนื่องจากถูกมองเป็นอื่น
ได้รับการปฏิบัติด้วยอคติทางวัฒนธรรม ถูกกดขี่ข่มเหงอย่างไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรี ทั้งจากทหารกะเหรี่ยง
และทหารพม่าที่กวาดต้อนชายชาวไทยวนไปเป็นลูกหาบในสงครามและการเกณฑ์ไปเป็นทหารของ
รัฐกะเหรี่ยง ทั้งฝ่ายทหารพม่าและทหารกะเหรี่ยงต่างก็ต้องการควบคุมชาวไทยวนให้อยู่ในอานาจเพื่อ
ไม่ให้เป็นเครื่องมือของอีกฝ่ายที่เป็นศัตรู ถ้าฝ่ายไหนควบคุมได้ ถือเป็นการเพิ่มกาลังพลให้กับฝ่ายตน
และเป็นการตัดกาลังพลของอีก ฝ่ายหนึ่ง ชาวไทยวนจึงตกอยู่ในภาวะลาบากจะเอาใจเข้าข้างฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้ จะวางตัวเป็นกลางก็ไม่ได้ ทาให้ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกมองเป็นอื่น อีกทั้ง
รัฐบาลพม่าก็ไม่ได้รับรองสถานภาพชาติพันธุ์ไทยวนไว้ในสหภาพพม่า ชาวไทยวนจึงตอบโต้ชาติพันธุ์ที่
มีอานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจดังกล่าวด้วยการแสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาเพื่อยืนหยัด
ในความเป็นตัวตนคนไทยวนและเรียกร้องสิทธิความเป็นพลเมืองที่ ไม่ถูกเลือกปฏิบัติหรือ ถูกกดขี่
ข่มเหงเพราะอคติทางวัฒ นธรรม โดยชาวไทยวนได้หยิบยกอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรมล้านนาหลาย
ประการที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนในชาติพันธุ์ไทยวนที่มีอารยธรรมออกมาแสดงอย่างต่อเนื่องใน
ท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมเมืองเมียวดี ประกอบด้วย
๑. ประวัติศาสตร์ชุมชน
พื้นที่เมืองเมียวดี มีบริบทที่แสดงถึงพัฒ นาการของชุมชนชาวไทยวนตั้ง แต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันดังนี้
๑) ความสาคัญของพื้นที่เมียวดี-แม่สอด หลักฐานทางประวัติศาสตร์บ่งชี้ว่าพื้นที่เมียวดีแม่สอดเป็นพื้นที่เดียวกันและเป็นพื้นที่ด้านชายแดนของเมืองสุโขทัยและเมืองตากมาก่อน โดยเป็น
เส้นทางผ่านสาคัญระหว่างหัวเมืองมอญ-พม่ากับล้านนา ๓ ประการ ได้แก่ เป็นเส้นทางในการเดินทัพ
เป็นเส้นทางการค้าและขนส่งสินค้า และเป็นเส้นทางในการสัญจรไปมาระหว่างชาวล้านนากับผู้คนใน
เมืองสาคัญของมอญและพม่า
๒) การเสียดินแดนให้กับอังกฤษในยุคล่าอาณานิคม แต่เดิมเขตแดนระหว่างประเทศ
พม่า-อาณาจักรสยามในพื้นที่แห่งนี้ ได้ถือเอาพรมแดนธรรมชาติคือเทือกเขาตะนาวศรีเป็นเขตกั้นแดน
ภายหลังเมื่อ อังกฤษยึดครองพม่าได้สาเร็จจึงได้ เปลี่ยนแปลงเขตแดนใหม่ โดยขยับเขตแดนเดิมคือ
เทือกเขาตะนาวศรีมาเป็นแม่น้าเมยเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๑ จึงทาให้พื้นที่เมืองเมียวดีตกเป็นของประเทศ
พม่าในอาณานิคมของอังกฤษ
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๓) ประวัติการตั้งถิ่นฐานของชาวไทยวนในเมืองเมียวดี ปัจจุบันชาวไทยวนตั้งถิ่นฐาน
กระจายอยู่ในเมืองเมียวดี เมืองกอว์กะเรท และเมืองจาอินเซกจี รวมจานวน ๑๓ หมู่บ้าน ประชากร
๒๐, ๐๐๐ กว่าคน บรรพบุรุษ ของชาวไทยวนอพยพมาจากแถบจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย
ได้แก่ ลาปาง ลาพูน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และสุโขทัย โดยต่างทยอยอพยพเข้ามา
หลายครั้งและต่างเวลากัน บางคนอพยพมาก่อนและหลังยุคล่าอาณานิคมของอังกฤษ หรือก่อนและ
หลังในยุคที่ล้านนาผนวกดินแดนเข้ากับอาณาจักรสยาม โดยส่วนใหญ่สมัครใจอพยพเข้ามาเพื่อการค้า
ขายและการรับจ้างทาไม้ แต่มีบางส่วนที่ ถูกแรงบีบคั้นทาให้ หลบหนีมาตั้ง ถิ่นฐานคือกลุ่มที่หนีการ
จัดเก็บภาษี ๔ บาท และหนีภาวะความแห้งแล้ง ด้วยเหตุนี้จึงทาให้ชาวไทยวนมีที่มาจากหลายจังหวัด
ในภาคเหนือ มีทั้งกลุ่มที่ไม่มีและมีนามสกุลใช้เพราะประเทศไทยเริ่มใช้นามสกุลครั้งแรก พ.ศ. ๒๔๕๖
๒. พระพุทธศาสนาและคติความเชื่อ
พระพุทธศาสนาที่ชาวไทยวนนับถือเป็นพระพุทธศาสนาเถรวาทลัทธิลังกาวงศ์ที่สืบทอด
มาจากล้านนา ส่วนวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์ไทยวนยัง เป็นลักษณะแบบพระสงฆ์ล้านนาทั้ง การสวด
การเทศนาธรรม การนุ่งห่มผ้า การประกอบพิธีกรรม ตลอดจนถึงการปกครองคณะสงฆ์แบบหัวหมวด
อุโบสถ ด้านการอุปถัมภ์วัดของชาวไทยวนนั้นมีระบบการอุปถัมภ์วัดตามจารีตแบบวัฒนธรรมล้านนา
คือถ้าหากวัดตั้งอยู่ในชุมชนใด ชาวไทยวนในชุมชนนั้นก็จะให้การอุปถัมภ์แก่วัดนั้น เรียกประชาชนที่
ให้การอุปถัมภ์วัดว่า คณะศรัทธา
วัดเป็นพื้นที่ที่มีบทบาทในการธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาของชาวไทยวน เช่น
การอบรมจิตใจให้ดีงามตามคตินิยมทางพระพุทธศาสนาและคตินิยมแบบล้านนา การสอนอักษรธรรม
ล้านนา การเทศนาธรรมแบบล้านนา การประกอบประเพณีพิธีกรรมแบบล้านนา เป็นต้น นอกจากนั้น
ยังเป็นศูนย์กลางกิจกรรมด้านต่างๆ ของชุมชนด้วย
ส่ ว นคติ ค วามเชื่ อ นั้ น ชาวไทยวนยึ ด ถื อ คติ ค วามเชื่ อ ที่ สื บ ทอดมาจากบรรพบุ รุ ษ
ชาวล้านนา โดยเฉพาะความเชื่อเรื่องผี เวทมนตร์คาถาและการสักยันต์ ฤกษ์ยาม และขวัญ จึง มี
รูปแบบการปฏิบัติต่อความเชื่อดังกล่าวเหมือนกับชาวล้านนา
๓. ประเพณีพิธีกรรม
ประเพณี พิธีกรรมของชาวไทยวนมีลักษณะผสมกับคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา
คติแบบพราหมณ์ และคติแบบท้องถิ่น โดยในแต่ละเดือนของรอบปี ชาวไทยวนจะมีประเพณีสาคัญที่
จัดขึ้นตามกาหนดซึ่งสัมพันธ์กับฤดูกาลและการประกอบอาชีพหลักของชุมชน สะท้อนถึงวิถีชีวิตของ
ชาวไทยวนที่มีจารีตปฏิบัติตามประเพณีในรอบปีอย่างเป็นแบบแผน อันเป็นอัตลักษณ์ของชาวไทยวน
ที่มีความโดดเด่นและแตกต่างจากประเพณีของชาติพันธุ์อื่น
ส่วนพิธีกรรมของชาวไทยวนเป็นไปเพื่อเปลี่ยนผ่านสภาวะต่างๆ และการสร้างขวัญ
ก าลั ง ใจในการด าเนิ น ชี วิ ต เป็ น จารี ต ปฏิ บั ติ เฉพาะกลุ่ ม ของชาวไทยวน ได้ แ ก่ พิ ธี เกี่ ย วกั บ การ
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เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย พิธีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานภาพ พิธีเกี่ยวกับการเยียวยาความเจ็บป่วย
พิธีงานศพ และพิธีเกี่ยวกับการขจัดเภทภัย
๔. ภาษาและวรรณกรรม
ชาวไทยวนมีภ าษาพู ด และภาษาเขียนเป็ น อัต ลักษณ์ ทางวัฒ นธรรมล้ านนาที่ สาคั ญ
จาแนกได้ดังนี้
๑) ภาษาพู ด ชาวไทยวนมี ภ าษาพู ด ที่ มี ส าเนี ย งและมี ค าศั พ ท์ ที่ เป็ น ภาษาล้ า นนา
สาเนี ยงพู ด สามารถบ่ งบอกถึ งแหล่ง ที่ ม าของบรรพบุ รุษ ได้ ว่า อพยพมาจากแถบใดของภาคเหนื อ
ประเทศไทย เช่ น สาเนีย งแบบชาวเชีย งใหม่ สายใต้ (ชาวอ าเภอฮอด อมก๋อ ย ดอยเต่า จอมทอง
สันป่าตอง หางดง) สาเนียงแบบชาวลาพูน สาเนียงแบบชาวน่านและแพร่ สาเนียงแบบชาวลาปาง
เป็นต้น
๒) ภาษาเขียน ชาวไทยวนได้สืบทอดอักษรธรรมมาจากล้านนาเพื่อใช้เขียนสื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน ดังจะเห็ นได้จากการใช้อักษรธรรมล้านนาที่ป รากฏในชุมชน ทั้ง การบัน ทึกคาสอน
บทเทศนา บทสวด พิธีกรรม ตารายา โหราศาสตร์ และอื่นๆ ในรูปของคัมภีร์ใบลาน พั บสา และ
สมุดฝรั่ง การจารึกชื่อและเจตนาอุ ทิศตามวัด การบรรยายภาพจิตรกรรมผนัง วิหาร การจารึกป้าย
ชื่อวัดและหมู่บ้าน ตลอดจนถึงการสักยันต์ตามร่างกายด้วยอักษรธรรมล้านนา
ส่วนวรรณกรรมนั้นใช้ภาษาพูด สานวนล้านนาในการถ่ายทอดแบบมุขปาฐะสื่อความ
ทั้ง สาเนี ยง ถ้ อยค า และอารมณ์ ค วามรู้ สึ ก เช่ น นิ ท าน สุ ภ าษิ ต ค าอู้ บ่ าวอู้ ส าว (ค าเกี้ ย วพาราสี )
การขับขาน เป็นต้น
๕. อาหาร
อาหารของชาวไทยวนมี ลั ก ษณะคล้ ายกั บ อาหารของชาวล้า นนาในภาคเหนื อ ของ
ประเทศไทย เป็ นอาหารที่ ปรุ งจากวั สดุ ธรรมชาติ เช่ น พื ชผั ก พริก เกลือ ขิง ข่า ตะไคร้ เป็ น ต้ น
รายการอาหารจะหมุ น เวี ยนไปตามฤดู กาล นอกจากนั้ น ยั ง มี รายการอาหารบางอย่ างที่ ส ามารถ
รับประทานได้ตลอดปี ส่วนรสชาติอาหารที่ชาวไทยวนนิยมเป็นรสจัด พอประมาณมีทั้งรสเค็ม เผ็ด
และเปรี้ยว ไม่นิยมอาหารรสหวานและไม่ใส่กะทิ วิธีปรุงอาหารประกอบด้วยแกง ยา ตา คั่ว (ผัด) ส้า
(คล้า ยย า) ต้ ม ปิ้ ง หมก นาด (การผั ดแบบรวดเร็ ว) และนึ่ ง นอกจากชาวไทยวนจะปรุง อาหาร
รับประทานวันต่อวันแล้วยังมีการถนอมอาหารเพื่อเก็บรักษาไว้รับประทานได้นาน ได้แก่ การหมัก
การดอง การตากแห้ ง และการกวน อาหารบางชนิ ดมี บ ทบาทต่อ ความเชื่อ ในประเพณี พิ ธี กรรม
เช่น อาหารที่ใช้ในประเพณี ทานข้าวใหม่ในงานบุญ ประเพณี ๔ เป็ง (ล้านนา) อาหารที่นิยมท าใน
ประเพณีสงกรานต์ อาหารที่ไม่นิยมนามาต้อนรับแขกเพราะเชื่อว่าจะทาให้เสื่อมความสัมพันธ์ เป็นต้น
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๖. การแต่งกาย
การแต่งกายของชาวไทยวนที่หยิบยกขึ้นมาเพื่อจาแนกตัวตนที่แตกต่างจากชาติพันธุ์อื่น
หญิงชาวไทยวนมักแต่งกายในชีวิตประจาวัน คือนุ่งผ้าซิ่นยาว ใส่เสื้อแขนสั้นหรือแขนสามส่วน เนื้อผ้า
บางเบาทั้งผ้ายืดและผ้าฝ้าย สีของเสื้อและผ้าซิ่นมีลักษณะกลมกลืนกัน เป็นเสื้อผ้าสาเร็จจากโรงงาน
ไม่ได้ผลิตใช้เอง ส่วนผู้ชายนิยมนุ่งโลงจีแบบพม่ามีลวดลายเป็นตารางหรื อลายสก๊อต แต่ชาวไทยวน
เรียกว่า ผ้าต้อย สวมเสื้อยืดหรือเสื้อเชิร์ตทั้งแขนสั้นและแขนยาว แต่ถ้าหากไปร่วมงานที่เป็นพิธีการก็
ใส่เสื้อยืดคอปกผ้าฝ้ายแล้วนุ่งกางเกงขายาวแบบสมัยใหม่และกางเกง ขาก๊วย เรียกภาษาไทใหญ่ว่า
โก๋นย้ง
ส่วนเครื่องทาที่ชาวไทยวนนิยมใช้ทาใบหน้าคือผงทานาคาของพม่า นอกจากนั้นยังนิยม
สะพายถุงย่ามแบบกะเหรี่ยงซึ่งมีลวดลายริ้วสีสดใสและเป็นรูปแบบถุง ย่ามที่ดัดแปลงมาจากกลุ่ม
ชาติพันธุ์ไทใหญ่คือสีน้าตาลหรือสีขาวแล้วประดับด้วยธงชาติไทใหญ่ อีกทั้งยังนิยมสวมนาฬิกาข้อมือ
เป็นเครื่องประดับ โดยได้รับอิทธิพลมาแต่ยุคอาณานิคมอังกฤษยึดครองพม่า
รูปแบบการแต่งกายที่ชาวไทยวนหยิบยกมาแสดงตัวตนดังกล่าว มีลักษณะผสมทั้งการ
แต่งกายแบบพม่า ไทใหญ่ กะเหรี่ยง และชาติตะวันตก ยังไม่ใช่รูปแบบการแต่งกายของชาวไทยวนที่
แท้จริง เพียงแต่หยิบยืมมาเพื่อจาแนกตัวตนจากชาติพันธุ์อื่นเท่านั้น
๕.๑.๒ การปรับเปลี่ยนและธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาของชาวไทยวน
เมืองเมียวดี ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
๑. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนและธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนา
ของชาวไทยวน
๑) ปัจ จัยภายนอก ได้แ ก่ ความเจริญ ก้าวหน้ าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมั ย ใหม่ กั บ การรับ ข้ อ มูล ข่ าวสารจากสื่อ สมั ยใหม่ ท าให้ วัฒ นธรรมต่ างถิ่น โดยเฉพาะวั ฒ นธรรม
ตะวันตกและวัฒนธรรมจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นประเทศไทยไหลบ่าเข้าสู่ชุมชนไทยวน จนเกิด
การกระตุ้นให้ชาวไทยวนนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้อย่างทันสมัย
๒) ปั จ จั ย ภายใน ได้ แ ก่ การที่ ภ าครั ฐ ได้ พั ฒ นาการด้ า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และ
การศึกษา การตกอยู่ในอาณานิคมของอังกฤษและอยู่ในท่ามกลางความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์
ความไม่เข้าใจในวัฒนธรรมของตนเอง และความต้องการปรับปรุงวิถีชีวิตให้ดีขึ้น สิ่งเหล่านี้ได้ก่อตัวให้
ชาวไทยวนเกิดความรู้สึกความต้องการในการปรับเปลี่ยนและธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาให้
คงอยู่ในท่ามกลางความหลากหลายทางชาติพันธุ์
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๒. การปรับเปลี่ยนและธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาของชาวไทยวน
เมืองเมียวดี
อั ต ลั ก ษ ณ์ ทางวั ฒ น ธรรมล้ า น น าทั้ ง ๖ ด้ า น ได้ แ ก่ ป ระวั ติ ศ าสตร์ ชุ ม ช น
พระพุทธศาสนาและคติความเชื่อ ประเพณีพิธีกรรม ภาษาและวรรณกรรม อาหาร และการแต่งกาย
ได้รับการปรับเปลี่ยนและธารงเพื่ อคงไว้ซึ่งตั วตนในท่ ามกลางความหลากหลายทางชาติพัน ธุ์ และ
วัฒนธรรม ด้วยวิธีการ ๓ ประการ ได้แก่ การประกอบสร้างอัตลักษณ์ การปรับปรน และการผลิตซ้า
สรุปดังนี้
๑) การประกอบสร้างอัตลักษณ์
ชาวไทยวนได้ประกอบสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทยวน เพื่อจาแนกตัวตนทางชาติพันธุ์
ให้แตกต่างจากชาติพั นธุ์อื่นๆ เนื่องจากภาวะกดดันทั้ง ภายในและภายนอก กล่ าวคือภาวะกดดั น
ภายใน เมื่อต่างมีบรรพบุรุษอพยพมาจากล้านนาเหมือนกัน แต่เรียกขานกลุ่มตามแหล่งที่มาจึงทาให้
มีควาหมายแคบ เกิดความรู้สึกแบ่ง แยก ไม่เป็นพวกเดียวกัน ส่วนภาวะกดดันภายนอก เมื่อมีกลุ่ม
ชาติพั นธุ์อื่น ที่ เข้มแข็งกว่ารุ กชิงพื้ นที่ เข้ามาอย่างต่อเนื่ องจึง ส่ง ผลกระทบต่อ การดาเนิ นชีวิต ที่ถู ก
ครอบงาทางวัฒนธรรมและการกดขี่ทางการเมือง ทาให้ เกิดความต้องการมีพื้นที่ในการแสดงตัวตน
อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และได้รับการปฏิบัติโดยปราศจากอคติ จึงได้รวมกลุ่มเป็นชุ มชนใหญ่แล้ว
นิยามกลุ่มตนว่า ไทยวน ทาให้มีความหมายกว้าง มีพลังเข้มแข็ง มีความเป็นพวกเดียวกัน มีอานาจ
ต่อรอง และนามาสู่การธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาร่วมกัน ภายหลังพ่อหลวงเจ้า ผู้นาชุมชน
ไยวนได้สร้างเสาใจบ้านหรือเสาหลักเมืองในชุมชนไทยวน ๒ แห่ง โดยมีนัยประกาศตัวตนชาวไทยวนที่
รักสันติ ไม่ชอบการกดขี่ข่มเหงซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังแสดงท่าทีตอบโต้อคติทางวัฒนธรรมจากลุ่ม
ชาติ พั น ธุ์ที่ มี อ านาจทางการเมื อ งและเศรษฐกิ จคื อ ชาวพม่ าและชาวกะเหรี่ย ง นอกจากนั้ น ยั ง ได้
ประกอบสร้างอัตลักษณ์ความเป็นชาวพุทธไทยวน โดยปฏิบัติตามจารีตประเพณีทางพระพุทธศาสนา
ที่สืบทอดมาจากล้านนา
๒) การปรับปรน
การปรับปรนด้านประวัติศาสตร์ชุมชน ชาวไทยวนได้ปรับปรนชาติพันธุ์ไทยวนเข้ากับ
ชาติพันธุ์ไทใหญ่ให้เป็นกลุ่มเดียวกัน โดยเรียกว่า ชาติ ไท (ชาติ พันธุ์ไท) บางครั้งก็เรียกสั้นๆ ว่า ไท
หรือ คนไท เนื่องจากชาติพันธุ์ไทมีหลายกลุ่ม เช่น ไทลื้อ ไทเขิน ไทใหญ่ ไทยวน เป็นต้น ส่วนในเมือง
เมียวดีมีชาติพันธุ์ไทเคลื่อนไหว ๒ กลุ่ม คือไทยวนกับไทใหญ่ การที่ชาวไทยวนปรับปรนชาติพันธุ์กับ
ชาวไทใหญ่ เนื่องจากในอดีต ชาวล้านนากับชาวไทใหญ่เคยมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมร่วมกันมา
อย่างยาวนาน เมื่อชาวไทยวนได้ปรับปรนชาติพันธุ์กับไทใหญ่แล้วจึงได้หยิบยืมเอาวัฒนธรรมบางอย่าง
ของชาวไทใหญ่ มาใช้ เช่ น การแต่ ง กายแบบไทใหญ่ การถือ เอาวัน ที่ ๗ กุม ภาพั น ธ์ข องทุ ก ปีเป็ น
วันชาติไท การใช้ธงชาติไท เป็นต้น การปรับปรนชาติพันธุ์เช่นนี้เป็นความพยายามของชาวไทยวนที่จะ

๑๙๘

ใช้ ป ระโยชน์ เพื่ อ ต่ อ รองพื้ น ที่ ใ นการแสดงตั ว ตนเพราะความที่ ช าวไทยวนเป็ น คนกลุ่ ม น้ อ ยใน
รัฐกะเหรี่ยงที่มักถูกกระทาเพราะอคติทางวัฒนธรรมที่ถูกมองเป็นอื่น
การปรับปรนด้านพระพุทธศาสนาและคติความเชื่อ ชาวไทยวนได้ปรับปรนเพื่อธารง
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนา ๓ อย่าง ได้แก่
๑. การปรับปรนด้านพุทธศิลปกรรม วัดในชุมชนไทยวนมักปรับปรนพุทธศิลปกรรม
แบบมอญ-พม่า-ต่องสู้ ทั้งสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม เนื่องจากชุมชนไทยวนขาด
ช่างฝี มื อ ด้ านพุ ท ธศิ ล ปกรรมแบบล้ านนาอีก ทั้ ง การมี ป ฏิ สัม พั น ธ์กั บ ชาติพั นธุ์ ดัง กล่ าวท าให้ ไ ด้รั บ
อิทธิพลทางวัฒนธรรมมาปรับปรนด้วย
๒. การปรั บ ปรนความสั ม พั น ธ์ ท างชาติ พั น ธุ์ เ พื่ อ เป็ น เครื อ ข่ า ยทางวั ฒ นธรรม
พระพุ ท ธศาสนา พื้ น ที่ ท างพระพุ ท ธศาสนาได้ ช่ ว ยปรั บ ปรนความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งชาวไทยวน
ชาวกะเหรี่ยง ชาวพม่า ชาวไทใหญ่ และชาติพันธุ์อื่นๆ รวมทั้งชาวไทยพุทธข้ามแดน ทาให้เกิดการ
ยอมรับ ลดอคติทางวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกันฉันมิตรได้อย่างปกติสุข
๓. การปรับปรนด้านการสักยันต์ เดิมชาวไทยวนนิยมการสักยันต์ด้วยหมึ กดาเพื่อเป็น
เครื่องรางของขลัง ต่อมาการสักยันต์สายครูยาแดงหรือสายครูส่วยหยิ่นจ่อ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการสัก
ยันต์ในชาติพันธุ์พม่าที่รับมาจากวัฒนธรรมมอญโบราณได้เข้ามาปรับปรนในชุมชนไทยวนประมาณ
๔๐ กว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีคติความเชื่อพื้นฐานเหมือนกัน
การปรับปรนด้ านประเพณีพิ ธีกรรมงานศพ ชาวไทยวนได้ปรับปรนจารีตประเพณี ที่
เคร่งครัดให้ผ่อนคลายลง เช่น ถ้ามีผู้เสียชีวิตนอกหมู่บ้านสามารถนาศพเข้ามาประกอบพิธีกรรมใน
หมู่บ้านได้ โดยให้เหตุผลทางความเชื่อว่าปัจจุบันเมืองเมียวดีมีพระสงฆ์ เกินหนึ่งร้อยรูปทาให้เอาชนะ
สิ่งที่เป็นอัปมงคลได้ (แพ้ขึด) อีกทั้งความทันสมัยที่มีรถกู้ภัยสามารถไปรับศพกลับมาบาเพ็ญกุศลได้
การมีโลงเย็นที่สามารถรักษาสภาพศพไว้ได้หลายวัน นอกจากนั้นยังได้ปรับปรนรูปแบบการจัดงานศพ
ที่ได้รับแบบอย่างมาจากชาวล้านนาที่อยู่ในฝั่งประเทศไทย เช่น เชิญแขกวางผ้าบังสุกุล การใส่เสื้อผ้า
ชุดสีดาในงานศพ การวางดอกไม้จันทน์ เป็นต้น
การปรั บ ปรนด้ านภาษา ชุ ม ชนไทยวนเป็ น สั ง คมพหุ ภ าษา เนื่ อ งจากชาวไทยวนมี
ปฏิสัมพันธุ์กับชาติพันธุ์ต่างๆ อีกทั้งการติดต่อหน่วยงานราชการ ระบบการศึกษา และการรับชมสื่อ
สมัย ใหม่ ท าให้ มี ภ าษาที่ห ลากหลายทั้ ง ภาษาพู ดและภาษาเขี ยน ได้ แก่ ภาษาไทยวน ภาษาพม่ า
ภาษากะเหรี่ยง ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ภาษาต่างชาติพันธุ์เหล่านี้ได้แพร่กระจายเข้าสู่ชุมชน
ไทยวนแล้ ว มี ก ารปรั บ ปรนเพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ในการสื่ อ สารและรั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เคลื่ อ นไหว
ตลอดเวลา
การปรับปรนด้านอาหาร ชาวไทยวนรับเอารายการอาหารบางอย่างจากชาติพันธุ์อื่นมา
ปรับปรนเพื่อใช้เป็นรายการอาหารเสริม สาหรับรับประทานในโอกาสต่างๆ เช่น อาหารพม่า อาหาร
กะเหรี่ยง อาหารไทใหญ่ และอาหารไทย แม้จะรับมาแล้วก็ ปรับปรนรสชาติให้สอดคล้องกับรสนิยม
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ของชาวไทยวนด้ ว ยวิ ธี ก ารลด เพิ่ ม และเปลี่ ย นเครื่ อ งปรุง หรื อ เครื่อ งผสมบางชนิ ด เช่ น น้ ามั น
เครื่องเทศ น้าปลา ผงชูรส พืชผัก เป็นต้น
การปรับปรนด้านการแต่งกาย ชาวไทยวนยังไม่มีรูปแบบการแต่งกายที่เป็นอัตลักษณ์
เฉพาะจึงหยิบยืมเอาการแต่งกายบางอย่างของชาติพันธุ์อื่นๆ มาปรับปรนเป็นรูปแบบการแต่งกายใหม่
เพื่อจาแนกตั วตนให้ แตกต่างจากชาติพั นธุ์อื่น เช่น การแต่ง กายแบบพม่า กะเหรี่ย ง ไทใหญ่ ไทย
ชาติตะวันตก เป็นต้น
๓) การผลิตซ้า
การผลิตซ้าด้านประวัติศาสตร์ชุมชน พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ชุมชนไทยวนได้รับ
การผลิตซ้าเพื่อตอกย้าและรื้อฟื้นความทรงจาร่วมโดยการเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นภายในครอบครัวและ
ชุมชน โดยเฉพาะการจัดงานวันปอยฟื้นฟูประเพณีชาวไท ประวัติศาสตร์ชุมชนได้ถูกผลิตซ้าผ่านการ
ปราศัยของผู้นาชุมชนบนเวที ผ่านบทขับขานอันเป็นสื่อพื้นบ้าน และผ่านการจดบันทึกของผู้นาชุมชน
แม้จะมีลักษณะคลุมเคลือ เลือนราง และไม่ครอบคลุมทุกด้าน แต่ก็เป็นความพยายามในการตอกย้า
สานึกร่วมถึงตัวตนที่แท้จริงของชาวไทยวน
การผลิตซ้าพิธีเลี้ยงผี เป็นการผลิตซ้าเพื่อตอกย้าและสร้างระบบความเชื่อร่วมทั้งการ
เลี้ยงผีบ รรพบุ รุษ หรือผีปู่ ย่าและผีอารักษ์ บ้ านหรือผีเสื้ อบ้าน โดยจัด พิธีเลี้ ยงผีในเดือ น ๕ และ ๙
(ล้านนา) ของทุกปี พิธีเลี้ยงผีปู่ย่าถูกผลิตซ้าขึ้นมาในระดับครอบครัว ส่วนผีอารักษ์บ้านถูกผลิตซ้า
ขึ้นมาในระดับชุมชน โดยมุ่งประโยชน์ในการสร้างปฏิสัมพันธ์และความผูกพันทั้งในระดับเครือญาติ
และระดับชุมชนให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังใช้ประโยชน์จากความเชื่อเรื่องผีในการเป็น
ทางออกของความขัดแยังและควบคุมพฤติกรรมทางสังคมของชาวไทยวนให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข
การผลิตซ้าด้านประเพณีตั้ง ธรรมหลวง เป็นการผลิตซ้าเพื่อตอกย้าความสาคัญ ที่เป็น
อัตลักษณ์ในการเทศนาธรรมมหาเวสสันดรชาดกของชาวไทยวนที่มีรูปแบบแตกต่างจากชาติพันธุ์อื่น
โดยปกติ แ ล้ วชุ ม ชนไทยวนจะจั ด ประเพณี ตั้ ง ธรรมหลวงในเดื อ นยี่ (ล้า นนา) ประมาณ ๒-๓ วั น
แต่ภายหลังบางวัดก็จัด ๑ วัน แต่บางวัดก็ไม่จัดเลย เพราะขาดผู้สืบทอดการเทศนาธรรมตามทานอง
นิยมในท้องถิ่น ทาให้ประเพณีตั้งธรรมหลวงลดความสาคัญลง เจ้าอาวาสและผู้นาชุมชนจึงผลิตซ้าให้
จัดต่อเนื่องทุกปี
การผลิตซ้าด้านอักษรธรรมล้านนา เป็นการผลิตซ้าเพื่อรื้อฟื้นอักษรธรรมล้านนาที่ลด
บทบาทและเสื่อมความนิยมลงจนไม่ได้ใช้สื่อสารในชีวิตประจาวัน แม้จะยังมีการสอนในกลุ่มพระสงฆ์
แต่ก็เป็นสอนเฉพาะกลุ่ม ไม่แพร่หลาย พระสงฆ์และผู้นาชุมชนจึงได้ผลิตซ้าอักษรธรรมล้านนาขึ้น
โดยสร้างแบบเรีย นอั กษรธรรมล้านนาเพื่ อผลักดั น ให้ เป็ นหลัก สูต รสอนในโรงเรีย น การเปิด สอน
อั ก ษรธรรมล้ า นนาในช่ ว งปิ ด ภาคเรี ย นแก่ ผู้ ส นใจทั้ ง ชายและหญิ ง และการประกวดคั ด ลายมื อ
อักษรธรรมล้านนา การผลิตซ้าเพื่อรื้อฟื้นได้สร้างสานึกร่วมในความเป็นเจ้าของภาษาของชาวไทยวนที่
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ตระหนักถึงปัญหาของอักษรธรรมล้านนาที่กาลังจะสูญไปจากวิถีชีวิต ของชาวไทยวน จึงเกิดความรู้สึก
หวงแหนและโหยหาวัฒนธรรมทางภาษาอันเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น
การผลิตซ้าด้านข้าวหลาม เป็นการผลิตซ้าเพื่อตอกย้าให้ความสาคัญกับอาหารที่เป็น
อัตลักษณ์โดดเด่นของชาวไทยวน โดยข้าวหลามได้รับการผลิตซ้าในชุมชน ๒ ลักษณะ ได้แก่
ลักษณะแรกเป็น การผลิตเพื่ อถวายเป็ นพุ ทธบู ชาและถวายทานอุทิศให้แก่ บรรพชน
ผู้ล่วงลับในประเพณี ทานข้าวใหม่ วันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๔ (เดือน ๔ เป็ง) ตามเชื่อว่าหลังจาก
เก็บเกี่ยวข้าวแล้ว ก่อนน าข้าวใหม่มาบริโภคต้องแบ่งข้ าวใหม่ส่วนหนึ่ งมาถวายเป็น พุทธบู ชาและ
ทาบุญอุทิศให้บรรพชนก่อนเพื่อความเป็นสิริมงคล
ลักษณะที่สอง การผลิตซ้าข้าวหลามในงานปอยฟื้นฟูประเพณีชาวไทเพื่อตอกย้าคุณค่า
ความสาคัญของอัตลักษณ์ด้านอาหารของชาวไทยวน โดยจัดประกวดการแข่งขันการเผาข้าวหลาม
ของชาวไทยวนในแต่ละหมู่บ้าน เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มีชาวไทยวนและคนต่างชาติพันธุ์มาร่วมงาน
จานวนมาก การจัดประกวดการเผาข้าวหลามได้เปิดพื้นที่ให้ชาวไทยวนแต่ละชุมชนทุกเพศทุกวัยได้มี
ส่วนร่วมกับกิจกรรม ทาให้ชาวไทยวนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมทางวัฒนธรรมด้านอาหาร
การผลิตซ้าด้านรูปแบบการแต่งกาย เนื่องจากการแต่งกายของชาวไทยวนปัจจุบันมี
ลักษณะปรับปรน ยังไม่เป็นอัตลักษณ์ที่ชัดเจน จึงทาให้ชาวไทยวนมี การผลิตชุดแต่งกายแบบไทยวน
ผ่านพื้นที่ในงานวันปอยฟื้นฟูประเพณีชาวไท โดยนาเสนอรูปแบบแต่งกายแบบชาวล้านนาเพื่อตอกย้า
และรื้อฟื้นอัตลักษณ์การแต่งกายแบบล้านนาให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง ได้แก่ การจัดประกวดหญิงสาว
ชาวไทยวนแต่งชุดล้านนา การแต่งชุดล้านนาของกลุ่มนักแสดง การแต่งบทขับขานเพลงเก็บฝ้ายที่มี
เนื้อหาสะท้อนถึงวิธีการผลิตชุดแต่งกายด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น และการจัดนิทรรศการแสดงการทอผ้า
ของชาวไทยวนที่มีวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตชุดแต่งกายอย่างครบถ้วน เป็นต้น
๓. การสังเคราะห์ ความรู้แ ละเสนอชุด ความรู้ในการธ ารงอั ต ลัก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรม
ล้านนาที่เหมาะสมกับชุมชนไทยวน เมืองเมียวดี
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อการธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาของ
ชาวไทยวน เมืองเมียวดี ๔ ประการ ได้แก่
๑. ความสาคัญในการธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาของชาวไทยวน อัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมล้านนามีความสาคัญต่อการเป็นสิ่งแสดงตัวตนคนไทยวนและจาแนกตัวตนที่มีความ
แตกต่างจากชาติพันธุ์อื่นๆ นอกจากนั้นยังสร้างความรู้สึกร่วมในกลุ่มชาวไทยวนว่า เป็นกลุ่มเดียวกัน
ทาให้เกิดความภาคภูมิใจในการแสดงออกถึงตัวตนที่แท้จริง
๒. ผลลัพธ์จากการปรับเปลี่ยนและธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาของชาวไทยวน
ทั้งการประกอบสร้าง การปรับปรน และการผลิตซ้า ทาให้เกิดประโยชน์ต่อการธารงอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมให้ คงอยู่อย่างมีคุณค่า แม้รูปแบบของการแสดงตัวตนจะเปลี่ยนแปลงไปตามบริบททาง
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สังคม แต่สาระสาคัญคือ คติความเชื่อ โลกทัศน์ ค่านิยม ความเป็นปึกแผ่น ตลอดจนถึงสานึกร่วมทาง
ประวัติศาสตร์ชุมชนยังเป็นสิ่งที่ชาวไทยวนตระหนักรู้และให้ความสาคัญร่วมกัน
๓. โครงสร้างผู้น าชุ มชนไทยวนที่ เข้ม แข็ง เอื้ อต่ อ การธ ารงอัต ลัก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรม
ล้านนา โครงสร้างผู้นาชุมชนไทยวนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ คือผู้นาฝ่ายสงฆ์ ผู้นาฝ่าย
ฆราวาส ได้แก่ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชนไทยวน อาจารย์วัด หมื่นวัด ล่ามวัด แก่บ่าว แก่สาว
แก่ฝายหรือแก่เหมือง กลุ่ มหนุ่มสาว ตลอดจนถึงผู้ช่วยตาแหน่งต่างๆ นั้น เป็นโครงสร้างผู้นาชุมชน
ไทยวนที่เข้มแข็งที่เอื้อต่อการการธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาให้เข้มแข็งและมีพลัง เนื่องจาก
ผู้นาชุมชนแต่ละคนต่างมีความรู้ มีประสบการณ์ มีวิสัยทัศน์ และมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน เมื่อจัด
กิจกรรมงานบุญประเพณีและเทศกาลต่างๆ มักมีการประชุมปรึกษาหารือและแบ่งหน้าที่กันทาจึงทา
ให้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาได้รับการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
๔. อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาของชาวไทยวน เป็นทุนทางวัฒนธรรมที่มีทั้งคุณค่า
และมูลค่าต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณค่าวัฒนธรรมล้านนาที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต คือการ
หลอมรวมชาวไทยวนให้เป็ นปึกแผ่น การจรรโลงจิตใจให้ดีง าม และดารงชีวิตอย่างมีความสุขตาม
วิถีแบบล้านนา ส่วนด้านมูลค่านั้นสามารถนาวัฒนธรรมล้านนามาพัฒนาต่อยอดสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัวและชุมชน โดยพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์จาหน่าย
แนวทางในการธ ารงอั ต ลั ก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรมล้ านนาที่ เหมาะสมกั บ ชุ ม ชนไทยวน
ประกอบด้วย
๑. การรวบรวมและจัดทาฐานข้อมูลนักปราชญ์หรือผู้รู้ทางวัฒนธรรมล้านนาของชุมชน
ไทยวนในด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบ
๒. การจัดเก็บรวมรวมข้อมูลทางวัฒนธรรมล้านนาในด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็นฐานความรู้
ในการศึกษา เผยแพร่ และผลิตซ้า
๓. การจัดกิจกรรมอบรมหรือเปิดสอนวัฒนธรรมล้านนาด้านต่างๆ
๔. การสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมล้านนากับชุมชนไทยวนในแต่ละพื้นที่
๕. การสร้างพิพิธภัณฑ์ทางวัฒนธรรมล้านนาของไทยวน
๖. การจัดทาแผนที่ชุมชนไทยวนและให้บริการความรู้ทางด้านวัฒ นธรรมล้านนาแก่
นักท่องเที่ยว
๗. การสร้างหลักสูตรสอนอักษรธรรมล้านนาสาหรับสอนในโรงเรียน
๘. การส่งเสริมให้วัดและชุมชนไทยวนจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมล้านนาทั้งในงานบุญ
ประเพณีประจาปีและโอกาสต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
ผลการสังเคราะห์ความรู้แสดงให้เห็นว่าชุมชนไทยวน เมืองเมียวดี มีทุนทางสังคมและ
ทุ น ทางวัฒ นธรรมที่ เอื้อ ต่ อ การธ ารงอั ต ลัก ษณ์ ท างวัฒ นธรรมล้ านนาโดยสามารถขั บ เคลื่ อ นไปสู่
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การสร้างศูนย์วัฒนธรรมล้านนาของชาวไทยวน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการธารงอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมล้านนาให้คงอยู่อย่างมีคุณค่าและมูลค่าต่อไป
๕.๒ การอภิปรายผลการวิจัย
ชาวไทยวน เมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ตั้งถิ่นฐานอยู่ในท่ามกลางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม
ที่หลากหลาย ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกับชาติพันธุ์ที่มีอานาจทางการเมื องและเศรษฐกิจคือ
ชาวพม่าและชาวกะเหรี่ยงซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ในพื้นที่เพราะอคติทางวัฒนธรรมที่ถูกมองเป็นอื่น เช่น
การถูกทหารพม่าและทหารกะเหรี่ยงเกณฑ์ชายชาวไทยวนไปเป็นลูกหาบในสงครามของทั้ง ๒ ฝ่าย
รัฐบาลพม่า ไม่รับรองสถานภาพความเป็นชาติพันธุ์ไทยวนในสหภาพพม่า เป็น ต้น ชาวไทยวนจึง มี
ความรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจจึง ได้จาแนกตัวตนให้แตกต่างจากชาติพันธุ์อื่นด้วยการหยิบยกเอาวัฒนธรรม
ล้านนาด้านต่างๆ มาแสดงตัวตนว่าเป็นผู้มีอารยธรรม มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และเรียกร้องการไม่ถูกเลือก
ปฏิ บั ติเพราะอคติ ท างวั ฒ นธรรม ได้แ ก่ ประวั ติศ าสตร์ชุ มชน พระพุ ท ธศาสนาและคติค วามเชื่ อ
ประเพณีพิธีกรรม ภาษาและวรรณกรรม อาหาร และการแต่งกาย
อัตลักษณ์ (Identity) ที่ชาวไทยวนหยิบยกมาแสดงตัวตน แม้ชาวไทยวนแต่ละคนจะมี
แหล่ ง อพยพมาจากจั ง หวั ด ต่ า งๆ ในล้ า นนาที่ มี อั ต ลั ก ษณ์ ร ะดั บ ปั จ เจก (Personnel Identity)
ที่แตกต่างกัน แต่เมื่ออาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ อัตลักษณ์ระดับปัจเจกถูกหลอมรวมเป็นอัตลักษณ์
กลุ่ม (Collective Identity) ที่มีลักษณะร่วมอย่างเป็นรูปธรรมที่ทุกคนต่างยอมรับในการแสดงตัวตน
ร่วมกันเนื่องจากความเป็นชาวล้านนาที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเดียวกัน ถ้าหากชาวไทยวน
อาศัยอยู่เป็นกลุ่มเล็กในท่ามกลางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมที่เข้มแข็งกว่า การแสดงออกทางอัตลักษณ์
ย่อมไม่ชัดเจนหรือถูกกลืนกลาย แตกต่างกับการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ทาให้แสดงอัตลักษณ์ได้เป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน ส่งผลให้ชาวไทยวนมองเห็นความสาคัญถึงลักษณะร่วมของอัตลักษณ์กลุ่ม จนทาให้
เกิดสานึกร่วมกันว่าตนเป็นคนไทยวนหรือคนล้านนา มีความแตกต่างจากชาวพม่า ชาวกะเหรี่ยง และ
ชาติพันธุ์อื่น ทั้งประวัติความเป็นมา พระพุทธศาสนาและคติความเชื่อ ประเพณีพิธกรรม ภาษาและ
วรรณกรรม อาหาร และการแต่งกาย อัตลักษณ์กลุ่มจึงทาให้การแสดงตัวตนของชาวไทยวนมีความ
ชัดเจน เข้มแข็ง มีพลัง และถูกนามาใช้ประโยชน์ในการต่อรองช่วงชิงพื้นที่ทางวัฒนธรรมเพื่อแสดง
ตัวตนที่มีอารยธรรม มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และเรียกร้องการไม่ถูกเลือปฏิบัติเพราะอคติทางวัฒนธรรมใน
โครงสร้างทางสังคมของรัฐกะเหรี่ยงในสหภาพพม่า
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ไม่หยุดนิ่ง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลาตามเหตุ
ปัจจัยทางสังคม แต่ชาวไทยวนก็มีวิธีการปรับเปลี่ยนและธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาให้คงอยู่
ด้วยการประกอบสร้างตัวตนเพื่ อสร้างสานึกทางชาติพั นธุ์ร่วมกั น ในอั นที่ จะแสดงตั วตนที่ มีค วาม
แตกต่างจากชาติพันธุ์อื่นและเป็นกลไกในการช่วงชิงพื้นที่ทางวัฒนธรรมพร้อมทั้งการสร้างความหมาย
ใหม่เพื่อให้พ้นจากการถูกครอบงาด้วยอคติทางวัฒนธรรม
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การปรับปรนเป็นกระบวนการที่ชาวไทยวนสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมวัฒนธรรม โดยรู้จักหยิบยืมสิ่งต่างๆ ในชาติพันธุ์อื่นที่เห็นว่าเหมาะสมสอดคล้องกับอุปนิสัย
ค่านิยม และรสนิยม มาช่วยเสริมสร้างหรือเติมเต็มในสิ่งที่ชุมชนไทยวนขาดหาย โดยชาวไทยวนต่าง
รับรู้และยอมรับร่วมกัน ทาให้การธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนามีความโดดเด่นและเข้มแข็งขึ้น
ตลอดจนถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชาติพันธุ์เหล่านั้น
การผลิตซ้าเป็นกระบวนการธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาของชาวไทยวนให้คง
อยู่โดยผ่านการผลิตซ้า ๒ ลักษณะ ได้แก่ การผลิตซ้าในสิ่งที่ชาวไทยวนมีอยู่แล้วให้ได้รับการตอกย้า
คุณค่าความสาคัญมากขึ้นเพื่อการสืบทอดให้คงอยู่ และการผลิตซ้าเพื่อรื้อฟื้นในสิ่งที่ชาวไทยวนเคยมี
แล้วกาลังเสื่อมความนิยมหรือสูญไปให้กลับมามีบทบาทต่อการดาเนินชีวิตอีกครั้ง
จากการสังเคราะห์ความรู้ทาให้มองเห็นว่า ความสาคัญของการธารงอัตลักษณ์ ผลลัพธ์
ที่ดี ต่อการปรับเปลี่ย นและธ ารงอั ตลั กษณ์ โครงสร้างผู้น าชุ มชนที่ เข้ มแข็ ง และความเป็ น ทุน ทาง
วัฒ นธรรมที่มีทั้งคุณค่าและมูลค่าต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นสิ่งที่เอื้อต่อการธารงอัตลักษณ์ทาง
วัฒ นธรรมล้ านนาของชาวไทยวนให้คงอยู่ โดยชาวไทยวนต้ องร่วมกัน จัดกิจ กรรมทางวัฒ นธรรม
ล้านนาหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง แล้วพัฒนาไปสู่การตั้งศูนย์วัฒนธรรมล้านนาของชาวไทยวน
เมืองเมียวดี อันจะทาให้การแสดงตัวตนของชาวไทยวนมีความโดดเด่น เข้มแข็ง และมีพลัง ในการ
ต่อรองช่วงชิงพื้นที่เพื่อธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
๕.๓ ข้อเสนอแนะ
๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะทั่วไป
๑. จากการลงพื้นที่วิจัยพบว่า ชุมชนไทยวนโดยเฉพาะบ้านห้วยส้านและบ้านแม่แปบซึ่ง
เป็ น ชุ ม ชนใหญ่ มี อั ต ลั ก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรมล้ า นนาที่ โดดเด่ น แต่ อ ยู่ น อกเขตผ่ อ นปรนส าหรั บ
นักท่องเที่ยวที่ใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราว (Temporary Border Pass) ทาให้ไม่ไ ด้รับความสะดวกใน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสาหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้า-ออกในวันเดียว จึงเสนอให้รัฐบาลไทย
และรัฐบาลพม่าควรมีการเจรจาผ่อนปรนกฎระเบียบโดยกาหนดให้ชุมชนไทยวนบ้านห้วยส้านและ
บ้ า นแม่ แ ปบครอบคลุ ม ในแผนพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ เขตเศรษฐกิ จ พิ เศษเมี ย วดี -แม่ ส อด
โดยสามารถใช้ บั ต รผ่ า นแดนชั่ ว คราว (Temporary Border Pass) ครอบคลุ ม ถึ ง ชุ ม ชนไทยวน
บ้านห้ วยส้านและบ้านแม่แปบ เพื่อพั ฒนาธุรกิจการท่องเที่ ยวตามแนวชายขอบทั้ง ๒ ประเทศให้
สะดวกและกว้างขวางขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจระดับชาติ
๒. หน่วยงานภาครัฐระดับท้องถิ่นของจังหวัดตาก เช่น หอการค้าจังหวัดตาก สานักงาน
วัฒ นธรรมจังหวัดตาก สานั กงานการท่ องเที่ยวและการกี ฬาจัง หวัดตาก เป็นต้ น ควรจัดกิ จกรรม
แลกเปลี่ยนทางวัฒ นธรรมร่วมกับหน่ วยงานภาครัฐของเมืองเมียวดี โดยนาวัฒนธรรมล้านนาของ
ชุม ชนไทยวนเป็ น ส่ว นหนึ่ งของกิ จ กรรมแลกเปลี่ ยนเพื่ อ เชิ ด ชู วั ฒ นธรรมล้า นนาของชาวไทยวน
เมืองเมียวดีให้โดดเด่นเป็นที่รู้จักมากขึ้น
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๕.๓.๒ ข้อเสนอเพื่อการวิจัย
๑. ควรศึกษาแนวทางและกระบวนการสร้างศูนย์วัฒ นธรรมล้านนาของชาวไทยวน
เมืองเมียวดี เพื่อใช้เป็นฐานความรู้ในการสร้างศูนย์วัฒนธรรมล้านนาของชาวไทยวนให้เป็นรูปธรรม
๒. ควรศึกษาเปรียบเทียบการธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาของชาวไทยวนที่อยู่
ในประเทศและนอกประเทศไทย ได้แก่ ชาวไทยวน เมืองเมียวดี ประเทศพม่า กับชาวไทยวนที่อยู่ใน
ประเทศไทย เช่น ชาวไทยวน อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ชาวไทยวน จังหวัดราชบุรี ชาวไทยวน
อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี และชาวไทยวน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะทาให้เห็นลักษณะร่วมและ
ความแตกต่างในการธารงอัตลักษณ์แล้วสามารถนาผลการวิจัยไปปรับใช้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมแต่ละพื้นที่ให้ยั่งยืน
๓. ควรศึก ษาอิท ธิพ ลของภาษาไทยที่มีต่ อกลุ่มชาติ พัน ธุ์บ ริเวณชายขอบ โดยศึกษา
สาเหตุที่ทาให้สนใจเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนถึงการนาไปใช้ประโยชน์ ในการสื่อสาร อันจะ
ทาให้ เข้ าใจถึงกระบวนการเรียนรู้ภาษาไทยของกลุ่ม ชาติพั น ธุ์บริเวณชายขอบที่เอื้อต่ อการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนตามชายขอบ
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๒๐๙

ภาคผนวก

๒๑๐

ภาคผนวก ก.
สาเนาหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้นาชุมชนไทยวน เมืองเมียวดี

๒๑๑

๒๑๒

๒๑๓

ภาคผนวก ข.
๑. รายชื่อผู้สัมภาษณ์ทั่วไป
๒. รายชื่อผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม
๓. รายชื่อผู้เข้าร่วมเวทีคืนความรู้สู่ชุมชน

๒๑๔

๑. รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ทั่วไป
๑.๑ รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ทั่วไปใชุมชนไทยวน เมืองเมียวดี
ลาดับ

วัน/เดือน/ปี

๑

นายอูโฮ

บ้านห้วยส้าน หมู่ ๕

๖๔

นายรส กันทา

บ้านห้วยส้าน หมู่ ๕

๘๓

๓
๔
๕

๖ มกราคม ๒๕๖๐
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๖ มกราคม ๒๕๖๐
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๗ มกราคม ๒๕๖๐
๗ มกราคม ๒๕๖๐
๑๐ มกราคม ๒๕๖๐

นายละ
นายไสยตี๋ไหล่
นายหล้า

๕๗
๖๔
๖๗

๖

๑๐ มกราคม ๒๕๖๐

นายแหง่

บ้านสวนอ้อย
บ้านสวนอ้อย
บ้านทุ่งบ้านท่า
เมืองกอว์กะเรท
บ้านล้อง

๗

๑๑ มกราคม ๒๕๖๐

ครูบาปิยาตามิ

-

๘

๑๑ มกราคม ๒๕๖๐

นายยอด

วัดบ้านล้อง
เมืองกอว์กะเรท
บ้านทุ่งบ้านท่า
เมืองกอว์กะเรท

ผู้รู้ในชุมชน
ผู้รู้ในชุมชน
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านทุ่งบ้านท่า
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านล้อง
เจ้าอาวาส

-

ผู้รู้ในชุมชน

๙

๑๒ มกราคม ๒๕๖๐
๒๑ มกราคม ๒๕๖๐
๒๖ มกราคม ๒๕๖๐
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
๓ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๓ มีนาคม ๒๕๖๐
๓ มีนาคม ๒๕๖๐
๔ มีนาคม ๒๕๖๐
๔ มีนาคม ๒๕๖๐
๔ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๗ เมษายน ๒๕๖๐
๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
๕ มีนาคม ๒๕๖๐
๖ มีนาคม ๒๕๖๐

๒

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

๑๖
๑๗

๑๘ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐

ชื่อ

ที่อยู่

อายุ

๖๐

สถานภาพ
ทางสังคม
ผู้รู้ในชุมชน และ
ครูสักสายยาแดง
ผู้รู้ในชุมชน

นายแฮม แดงเถิน

บ้านห้วยส้าน หมู่ ๔

๗๑

ผู้รู้ในชุมชน

พระมี ติ๊บนา

วัดป่าเลไลย์
บ้านห้วยส้าน
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๔
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๔
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๔
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๔

๖๕

ผู้รู้ในชุมชน

๖๕
๖๐
๗๒
๗๒

ผู้รู้ในชุมชน
ผู้รู้ในชุมชน
ผู้รู้ในชุมชน
ผู้รู้ในชุมชน

นายราพัน ปัญญากาศ บ้านห้วยส้าน หมู่ ๔

๕๒

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔

นายสมเพชร
นางเอ

๔๗
๓๔

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖
ผู้รู้ในชุมชน

๖๐

ผู้รู้ในชุมชน

นายอิน แสนใจ
นายสุข
นายแก้ว ปัญญากาศ
นายต้น ศรีวิชัย

นายตาล

บ้านห้วยส้าน หมู่ ๖
บ้านล้อง
เมืองกอว์กะเรท
บ้านล้อง
เมืองกอว์กะเรท

๒๑๕

๑๙ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐

นางจี่

๒๐ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐

นายอูอ่องทุน

๒๑ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐

นางดอไตยี

๒๒ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐

นางด่อคิ่นตาน

๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘

นายสุรินทร์
นายสมรักษ์
ครูบาจันทร์ กลฺยาโณ
ครูบาบุญโซ่น สุมโณ
นายเอ
นายสมยศ ปันทา

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐
๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐
๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๓ เมษายน ๒๕๖๐

บ้านทุ่งบ้านท่า
เมืองกอว์กะเรท
บ้านไจท์ตาไหล่
เมืองกอว์กะเรท
บ้านไจท์ตาไหล่
เมืองกอว์กะเรท
บ้านไจท์ตาไหล่
เมืองกอว์กะเรท
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๔
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๔
วัดสุวรรณคีรี
วัดป่าเลไลย์
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๒
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๕

๕๐

ผู้รู้ในชุมชน

๕๗

ผู้รู้ชาวกะเหรี่ยง

๕๖

ผู้รู้ชาวกะเหรี่ยง

๘๒

ผู้รู้ชาวกะเหรี่ยง

๕๘
๒๗
๖๐
๓๕
๔๘
๔๒

มัคนายก
ผู้รู้ในชุมชน
เจ้าอาวาส
เจ้าอาวาส
ผู้รู้ในชุมชน
กานันบ้าน
ห้วยส้าน
ผู้รู้ในชุมชน
ประธานชุมชน
ไทยวน
ประธานกลุ่ม
หนุ่มสาว
บ้านห้วยส้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
แม่แปบ
ประธานแก่บ่าว
ผู้รู้ในชุมชน
ผู้รู้ในชุมชน
ประธานแก่สาว
ผู้รู้ในชุมชน
ผู้รู้ในชุมชน
ผู้รู้ในชุมชน
ผู้รู้ในชุมชน
ครูสักยันต์สาย
ยาแดง

๒๙ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๐
นายตานวิน
๓๐ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐
นายเอ็ก
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๓๑ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐
นายสุวิน

บ้านห้วยส้าน หมู่ ๕
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๔

๕๒
๖๓

บ้านห้วยส้าน หมู่ ๕

๓๓

๓๓ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐

นายแวว

บ้านแม่แปบ

๔๐

๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑

นายจีน
นายงาน
นางหลอม
นายหยิ่น ปั๋นแก้ว
นางสมคิด
นายอ้าย
นางหน้อย
นายปลี
นายจู

บ้านแม่แปบ
บ้านแม่แปบ
บ้านแม่แปบ
บ้านแม่แปบ
บ้านแม่แปบ
บ้านห้วยส้าน
บ้านห้วยส้าน
บ้านห้วยส้าน
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๕

๔๖
๕๓
๙๐
๕๐
๔๙
๕๐
๗๓
๓๖

นายผัด
หน่อ มิวท่า (Naw
Milta)

บ้านห้วยส้าน
Taungoo District,
Bago Division

๖๐
๗๒

๑๘ เมษายน ๒๕๖๐
๑๘ เมษายน ๒๕๖๐
๑๘ เมษายน ๒๕๖๐
๑๘ เมษายน ๒๕๖๐
๑๘ เมษายน ๒๕๖๐
๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
๑๖ ตุลามคม ๒๕๖๐
๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
๔๒ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
๔๓ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

ผู้รู้ในชุมชน
Vice President
of Geba
Literacy
Organization
in Myanmar

๒๑๖

๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

นายหง่วย
นางมอญ
นายหล้าอ่อง
นายเล
นายผิ่ว
นายสมคิด

บ้านปางกาน
บ้านปางกาน
บ้านปางกาน
บ้านแม่กะใน
บ้านแม่กะใน
บ้านแม่กะใน

๘๔
๙๐
๕๒
๖๒
๖๓
๓๒

๕๐
๕๑
๕๒
๕๓

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

นายสอง
ครูบาหล้า
นายสม
นายถาวร

บ้านหนองห้า
วัดหนองห้า
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๑
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๖

๔๕
๖๗
๕๕
๕๒

๕๔ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายคา
๕๕ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางแสงหล้า

บ้านห้วยส้าน หมู่ ๕
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๔

๕๕
๕๙

๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒

บ้านห้วยส้าน หมู่ ๑
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๒
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๖
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๔
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๔
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๔
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๑
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๖
วัดสิริมังคละ (แม่แปบ)
วัดสว่างอารมณ์
วัดศรีบุญเรือง
วัดบัวสถาน
วัดบ้านไร่
วัดแม่กะไน
วัดผาซอง
วัดสวนอ้อย
บ้านแม่แปบ

๔๙
๕๐
๔๙
๔๘
๔๙
๕๓
๔๒
๔๙
๖๔
๗๔
๓๐
๕๑
๓๖
๖๒
๓๘
๙๐

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

นางถา
นางป๋อย
นางทวยโย่
นางเกี๋ยง
นางเดือน
นางอุสา
นายเสาวัตร
นายสมเพชร
ครูบาคา นรินฺโท
ครูบาใจมา ญาณวโร
ครูบาแมว ขันติธโร
ครูบาสมคิด
ครูบาชาติ
ครูบาบุตร
ครูบาธร สุมน
ครูบาเบิ่ม
นางหลอม

ผู้รู้ในชุมชน
ผู้รู้ในชุมชน
ผู้รู้ในชุมชน
ผู้รู้ในชุมชน
ผู้รู้ในชุมชน
กานัน
บ้านแม่กะใน
ผู้รู้ในชุมชน
เจ้าอาวาส
ผู้รู้ในชุมชน
อดีตกานันและ
อดีตประธาน
ชุมชนไทยวน
ล่ามวัด
ประธานกลุ่ม
สตรีแม่บ้าน
สตรีแม่บ้าน
ประธานแก่สาว
สตรีแม่บ้าน
สตรีแม่บ้าน
สตรีแม่บ้าน
ประธานแก่สาว
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖
เจ้าอาวาส
พระอุปัชฌาย์
เจ้าอาวาส
เจ้าอาวาส
เจ้าอาวาส
เจ้าอาวาส
เจ้าอาวาส
เจ้าอาวาส
ผู้รู้ในชุมชน

๒๑๗

๑.๒ รายชื่อผู้สัมภาษณ์ในจังหวัดเชียใหม่-ตาก
ลาดับ

วัน/เดือน/ปี

ชื่อ

๑

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

๒

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

๓

๙ มีนาคม ๒๕๖๑

ที่อยู่

พระปลัดสุชาติ
สุวฑฺฒโก

วัดห้วยบง
อาเภอกัลยานิวัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่
นายศรีเลา เกษพรหม อาเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่
นายจร เสนชุ่ม
อาเภอแม่สอด
จังหวัดตาก

อายุ
๔๖
๗๑
๖๗

สถานภาพ
ทางสังคม
เจ้าอาวาส
ชาวกะเหรี่ยง
ผู้เชี่ยวชาญ
ล้านนาศึกษา
ผู้รู้ในชุมชน

๒. รายชื่อผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม
๒.๑ รายชื่อผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มแกนนาชาวไทยวน
วันที่ ๑๘ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ สถานปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนานาชาติ
ตาบลป่าไผ่ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

ชื่อ
นายเสาวัตร
นายสม
นายราพัน ปัญญากาศ
นายสมรักษ์
นายเพชร
นายสมยศ ปันทา
นางสมเพชร
นายถาวร
นางทวยโย่
นางถา
นางป๋อย
นางเดือน
นางอุสา
นางหน้อย
นายแวว
นายจิ้น
นายงาน

อายุ
๔๒
๕๕
๕๒
๒๗
๔๙
๔๒
๔๗
๕๒
๔๙
๔๙
๕๐
๔๙
๕๓
๕๐
๔๐
๔๖
๕๓

ที่อยู่
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๑
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๑
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๔
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๔
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๔
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๕
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๖
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๖
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๖
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๑
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๒
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๔
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๔
บ้านห้วยส้าน
บ้านแม่แปบ
บ้านแม่แปบ
บ้านแม่แปบ

บทบาทในชุมชน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑
ที่ปรึกษาผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔
ผู้รู้ในชุมชน
ผู้รู้ในชุมชน
กานันบ้านห้วยส้าน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖
อดีตกานัน
สตรีแม่บ้าน
สตรีแม่บ้าน
ประธานแก่สาว
สตรีแม่บ้าน
ประธานแก่สาว
ผู้รู้ในชุมชน
ผู้ใหญ่บ้านแม่แปบ
ประธานแก่บ่าว
ผู้รู้ในชุมชน

๒๑๘

๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

นางหยิ่น ปั๋นแก้ว
นางสมคิด
นางเอ้ย
นายไสยตี๋ไหล่

๕๐
๔๙
๔๘
๖๔

บ้านแม่แปบ
บ้านแม่แปบ
บ้านแม่แปบ
บ้านสวนอ้อย

ประธานแก่สาว
สตรีแม่บ้าน
ผู้รู้ในชุมชน
ผู้รู้ในชุมชน

๒.๒ รายชื่อผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มสตรีแม่บ้านชาวไทยวน บ้านห้วยส้าน เมืองเมียวดี
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดป่าเลไลย์ เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ขื่อ
นางบัวเกี๋ยง
นางอุสา
นางหล้า
นางโบ้ก
นางอุษา
นางจันคา
นางนุช

อายุ
๔๘
๕๓
๔๕
๕๕
๔๐
๔๙
๓๔

ที่อยู่
บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ ๔
บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ ๔
บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ ๔
บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ ๔
บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ ๔
บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ ๔
บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ ๔

บทบาทในชุมชน
สตรีแม่บ้าน
ประธานแก่สาว
สตรีแม่บ้าน
สตรีแม่บ้าน
ครูสอนโรงเรียนบ้านห้วยส้าน
สตรีแม่บ้าน
สตรีแม่บ้าน

๒.๓ รายชื่อผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มผู้นาชุมชนชาวไทยวน บ้านห้วยส้าน เมืองเมียวดี
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดศรีบุญเรือง เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

ขื่อ
นายสวัสดิ์
นายคามา
นายอ้ายคา
นายผัด
นายเอ็ก
นายราพัน ปัญญากาศ
นายอ้าย
นายเพชร
นายสมยศ ปันทา
นายอูโฮ
นายสุวิน
นายถาวร
นายเสาร์คาฟอง

อายุ
๔๑
๖๕
๖๒
๗๔
๖๓
๕๒
๗๓
๔๙
๔๔
๖๔
๓๓
๕๓
๕๐

ที่อยู่
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๑
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๒
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๓
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๓
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๔
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๔
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๔
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๔
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๕
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๕
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๕
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๖
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๖

บทบาทในชุมชน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑
ผู้รู้ในชุมชน
ผู้รู้ในชุมชน
ผู้รู้ในชุมชน
ประธานชุมชนไทยวน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔
ผู้รู้ในชุมชน
ผู้รู้ในชุมชน
กานันบ้านห้วยส้าน
ผู้รู้ในชุมชน
ประธานกลุ่มหนุ่มสาว
อดีตกานันบ้านห้วยส้าน
หมื่นวัด

๒๑๙

๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

นายก๋องคา
นายเสริฐ
นายเพชร
พ่อเย็น
พ่ออ้าย

๔๖
๕๐
๔๖
๔๕
๕๒

บ้านห้วยส้าน หมู่ ๖
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๗
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๗
บ้านห้วยส้าน
บ้านห้วยส้าน

ผู้รู้ในชุมชน
ผู้รู้ในชุมชน
ผู้รู้ในชุมชน
ผู้รู้ในชุมชน
ผู้รู้ในชุมชน

๒.๔ รายชื่อผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มผู้นาชุมชนชาวไทยวน บ้านแม่แปบ เมืองเมียวดี
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดแม่แปบ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ขื่อ
นายจ่า
นายแวว
นายจีน
นายติ๊บ
นางหยิ่น ปั๋นแก้ว
นางเต็ง
นางแก้ว

อายุ
๗๕
๓๔
๔๖
๖๕
๕๒
๕๔
๕๕

ที่อยู่
บ้านแม่แปบ
บ้านแม่แปบ
บ้านแม่แปบ
บ้านแม่แปบ
บ้านแม่แปบ
บ้านแม่แปบ
บ้านแม่แปบ

บทบาทในชุมชน
ล่ามวัด
ผู้ใหญ่บ้านแม่แปบ
ประธานแก่บ่าว
ผู้รู้ในชุมชน
ประธานแก่สาว
ผู้รู้ในชุมชน
ผู้รู้ในชุมชน

๒.๕ รายชื่อผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มหนุ่มสาวชาวไทยวน บ้านห้วยส้าน เมืองเมียวดี
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดป่าเลไลย์ เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ขื่อ
นายสมพร
นายเต่ย
นายเพิ่ม ดวงใจ
นายนพดล ใจเถิน
นายฮับ
นายส่ง
นายสุวิน
นายสมคิด
นายสุทัศน์
นางแน้น
นางแอน
นางสะอิ้ง

อายุ
๓๔
๓๓
๒๓
๑๗
๑๘
๑๘
๓๓
๓๓
๓๔
๒๐
๒๐
๑๗

ที่อยู่
บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ ๓
บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ ๔
บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ ๔
บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ ๔
บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ ๔
บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ ๔
บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ ๕
บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ ๖
บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ ๖
บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ ๑
บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ ๑
บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ ๔

บทบาทในชุมชน
สมาชิกกลุ่มหนุ่มสาว
สมาชิกกลุ่มหนุ่มสาว
สมาชิกกลุ่มหนุ่มสาว
สมาชิกกลุ่มหนุ่มสาว
สมาชิกกลุ่มหนุ่มสาว
สมาชิกกลุ่มหนุ่มสาว
ประธานกลุ่มหนุ่มสาว
สมาชิกกลุ่มหนุ่มสาว
สมาชิกกลุ่มหนุ่มสาว
สมาชิกกลุ่มหนุ่มสาว
สมาชิกกลุ่มหนุ่มสาว
สมาชิกกลุ่มหนุ่มสาว

๒๒๐

๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

นางพิมพ์
นางหวาน
นางแนน
นางแนน
นางวิว
นางหล้าน้อย
นางโมเม

๒๐
๑๗
๑๗
๑๖
๑๙
๒๓
๑๘

บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ ๔
บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ ๔
บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ ๔
บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ ๔
บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ ๔
บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ ๕
บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ ๕

สมาชิกกลุ่มหนุ่มสาว
สมาชิกกลุ่มหนุ่มสาว
สมาชิกกลุ่มหนุ่มสาว
สมาชิกกลุ่มหนุ่มสาว
สมาชิกกลุ่มหนุ่มสาว
สมาชิกกลุ่มหนุ่มสาว
สมาชิกกลุ่มหนุ่มสาว

๒.๖ รายชื่อผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มผู้นาชุมชนชาวไทยวน บ้านเหย่แล เมืองจาอินเซกจี
วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ที่ทาการบ้านห้วยส้าน เมืองเมียวดี
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕

ขื่อ

นายเต่งส่วย
นายคันถี
นายเถ่าเอ
นายวินเอ
นายมี

อายุ

๔๘
๖๕
๖๗
๔๒
๕๕

ที่อยู่

บ้านเหย่แล เมืองจาอินเซกจี
บ้านเหย่แล เมืองจาอินเซกจี
บ้านเหย่แล เมืองจาอินเซกจี
บ้านเหย่แล เมืองจาอินเซกจี
บ้านเหย่แล เมืองจาอินเซกจี

บทบาทในชุมชน
ผู้รู้ในชุมชน
ผู้รู้ในชุมชน
ผู้รู้ในชุมชน
ผู้รู้ในชุมชน
ผู้รู้ในชุมชน

๒๒๑

๓. รายชื่อผู้เข้าร่วมสนทนาเวทีคืนความรู้สู่ชุมชน
ณ ศาลาร่วมใจ บ้านห้วยส้าน เมืองเมียวดี วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔

ขื่อ
นายสม
นายเอ
นายสมพร
นายคา
นายสุบิน ยอดเรียน
นายซิสอ่อง
นายราพัน ปัญญากาศ
นายเพชร
นายจี
นายจิ้ว
นายเพิ่ม ดวงใจ
นายสุรินทร์
นายอ้าย
นางเกี๋ยง
นายคา
นายแจ้
นายสมยศ ปันทา
นายขิ่นหม่อง
นายสม
นางสุพรรณ
นางเสาวดี
นายลิน
นายแวว
นายละ
นายหม่อง
นายเอ
นายติ่นไหล่
นางลี
นางไพร
นางจันทร์ตา
นายชาติ
นายสมภพ
นายอิน
นายสุวิน

อายุ
๕๕
๔๘
๓๔
๕๑
๒๓
๔๓
๕๒
๕๓
๕๘
๓๖
๒๓
๕๘
๗๔
๕๖
๗๐
๔๕
๔๔
๕๐
๕๕
๕๔
๔๑
๔๖
๓๔
๕๗
๔๓
๗๑
๔๖
๔๔
๔๔
๖๔
๔๖
๔๔
๕๔
๓๓

ที่อยู่
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๑
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๒
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๓
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๓
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๓
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๓
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๔
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๔
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๔
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๔
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๔
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๔
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๔
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๔
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๕
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๕
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๕
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๖
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๖
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๖
บ้านห้วยส้าน
บ้านแม่แปบ
บ้านแม่แปบ
บ้านสวนอ้อย
บ้านสวนอ้อย
บ้านสวนอ้อย
บ้านสวนอ้อย
บ้านสวนอ้อย
บ้านสวนอ้อย
บ้านสวนอ้อย
บ้านไร่
บ้านไร่
บ้านไร่
บ้านห้วยส้าน หมู่ ๕

บทบาทในชุมชน
ผู้รู้ในชุมชน
ผู้รู้ในชุมชน
สมาชิกกลุ่มหนุ่มสาว
ประธานแก่บ่าว
สมาชิกกลุ่มหนุ่มสาว
ผู้รู้ในชุมชน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔
ผู้รู้ในชุมชน
ผู้รู้ในชุมชน
ผู้รู้ในชุมชน
สมาชิกกลุ่มหนุ่มสาว
มัคนายกวัดป่าเลไลย์
ผู้รู้ในชุมชน
สตรีแม่บ้าน
หมื่นวัด วัดศรีบุญเรือง
ผู้ช่วยกานัน
กานันบ้านห้วยส้าน
ผู้ช่วยกานัน
ผู้รู้ในชุมชน
สตรีแม่บ้าน
สตรีแม่บ้าน
ผู้รู้ในชุมชน
ผู้ใหญ่บ้านแม่แปบ
ผู้รู้ในชุมชน
ผู้รู้ในชุมชน
ผู้รู้ในชุมชน
ผู้รู้ในชุมชน
สตรีแม่บ้าน
สตรีแม่บ้าน
สตรีแม่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้านไร่
ผู้รู้ในชุมชน
ผู้รู้ในชุมชน
ประธานกลุ่มหนุ่มสาว

๒๒๒

ภาคผนวก ค.
๑. บันทึกประวัติบ้านห้วยส้านอักษรธรรมล้านนาของนายเอ็ก ประธานชุมชนไทยวนบ้านห้วยส้าน
ปริวรรตจากอักษรธรรมล้านนาเป็นภาษาไทยกลางสานวนล้านนา
๒. บทวรรณกรรมขับขานของชาวไทยวน เมืองเมียวดี ในงานปอยฟื้นฟูประเพณีชาวไท
ถอดความจากเครื่องบันทึกเสียง

๒๒๓

๑. บันทึกประวัติบ้านห้วยส้านอักษรธรรล้านนาของนายเอ็ก ประธานชุมชนไทยวนบ้านห้วยส้าน
ปริวรรตเป็นภาษาไทยกลางสานวนล้านนา
หน้าที่ ๑
สรีสวัส ดี ที่ นี้ จักจากั บ ประวั ติบ้ านห้ วยส้ านก่ อนแล บ้านห้ว ยส้านเมื่อ ๒๐๐ กว่าปี ม า
สถานที่บ้านห้วยส้านนี้เป็นป่าดงใหญ่ เซิ่งมีห้วย หรือว่าแม่น้า ๑ สายว่าห้วยส้าน คาว่าห้วยส้านนั้น
เป็นต้นไม้ส้านเซิ่งต้นไม้ส้านนี้มียายฝั่งแม่น้ามากมายก็เลยเรียกว่า ห้วยส้าน สมัยนั้นมีอังกฤษมาอาศัย
ทาไม้สักที่เขตบ้านแม่แปบ สมัยนั้นก็เรียนว่าเมืองกุลาเซิ่งอุดมไปด้วยซับภยาคอร (ทรัพยากร) ข้าว
หนาปลาเท่ า ที่ นี้ ก็ มี ชาวล้ านนาเมื องเหนื อ ของประเทศไทย เช่ น ลาพู น เชีย งใหม่ แพร่ น่ าน ใน
ภาคเหนือของประเทศไทยก็พากันมารับจ้างแรงงานพ่อง ทามาค้าขายพ่อง โดยมาค้าขายผ้าเสื่อ
เหมี้ยง บรรทุกของโดยงัว (งัวต่าง) ร่อนแรมมาสายตากแม่สอดข้ามน้าเมยผ่านมา
หน้าที่ ๒
เข้าเขตป่าห้วยส้านพักแรมค้างคืน เพื่อจะผ่านดอยสิงกุตตระไปยังเมืองกุกกิก เพื่อขาย
ของที่นั้นทามาค้าขายอย่างราบลื่นดี บางคนก็ หันป่าห้วยส้านนี้อุดมดี ก็แผ้วถางแปงบ้าน บุกไร่ไ ถนา
พอกินพออยู่ สมัยนั้นทั้งประเทศไทยรัฐบาลเก็บภาษี ๒ บาท ๓ บาท บ่รู้ว่าเป็นภาษีอะหยัง เสียภาษีบ่
ไหวก็เลยพากันหนีมาแปงบ้าน บุกไร่นา ทามาหากินโดยบ่ได้ซื้อหา บ่กลั้นข้าวอยากน้า อยู่ดีกินดี
ดังข้ามไปทั่วเมืองเหนือก็ เลยพากันมามากมายตั้งหมู่บ้านขึ้น สมัยนั้นยังบ่รู้ว่าเป็นเขตแดนไทยม่าน
(พม่า) ต่อมาเมื่อสงครามครั้งที่ ๒ ม่านตีอังกฤษออกเมืองก็เลยแบ่งดินแดนกับไทยเอาแม่น้าเมยเป็น
เขตเพราะฉะนั้น บ้านห้วยส้านจึงเป็นเขตแดนม่าน บ้านห้วยส้านเมื่อปี ๒๔๗๐
หน้าที่ ๓
ที่ผ่านมา พ่อน้อยสี เป็นค้างหรือว่ากานัน จากพ่อน้อยสีแล้ว พ่อน้อยพัน สมัยพ่อน้อยพัน
เป็ น ค้ า ง เสิ ก ญี่ ปุ่ น เข้ า บ้ า นเมื่ อ พ.ศ.๒๔๗๙ ญี่ ปุ่ น ได้ ม าอยู่ อ าศั ย บ้ า นห้ ว ยส้ า น ประมาณ ๓ ปี
ต่อจากนั้นมา เสิกเจ๊กเข้ามาอยู่อาศัยบ้านห้วยส้านแถมประมาณ ๓ ปี ตอนนั้น พ่อหลวงอุ่มเป็นค้าง
สมัยนั้นเป็นค้าง เป็นแก่ เปลี่ยนกับไปเรื่อย บางพ่องเป็นปี บางพ่องเป็นเดือนเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกัน
มา หลายท่าน พ่อหลวงสุข เป็นค้างม่านเข้าบ้านเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๔ ต่อจากนั้นพ่อหลวงเลิง เป็นค้าง
สมัยเมื่อพ่อหลวงเลิงเป็นค้าง มีพ่อหลวงเจ้าได้เป็นผู้นาชาวไท ได้อบรมชาวไท บ่หื้อแตกแยกกันหื้อรัก
จาดเดียวกัน หื้อรักษาปาเพณี วัฒนธรรมก็ สืบกันมา ก็เลยนับถือพ่อหลวงเจ้าเป็นหัวหน้าชาวไทเหีย
แท้จริง

๒๒๔

หน้าที่ ๔
จากพ่อหลวงเลิงเป็นค้างแล้ว ก็มี อาวหนานดวง พ่อหลวงซ่ง พ่อหลวงดี พ่อหลวงขีน
พ่อหลวงสิง พ่อหลวงหลาย พ่อน้อยมอย (๒ สมัย) อ้ายพ้าน ๒ น้อยอวน หนานส่วย หนานเสิฐ สล่า
คามา (ค้างอ้าย) สล่าแสนคา อาวน้อยเฮียน อ้ายธาวอน (๒ สมัย) อ้ายเภด แสงหล้า อ้ายบุนลวย
(๒ สมัย) ปัจจุบัน ๒๕๖๐ วิถีชีวิตของชาวไทห้วยส้าน เมื่อ ๖๐ กว่าปีที่ผ่านมาจนเถิง ปี ๒๕๔๓ คือ
ระหว่าง ๔๐ กว่าปีที่ผ่านมา เป็นอันทุกข์ลาบากกับรัฐบาลมาก อยู่ภายใต้อานาจของรัฐบาลและใต้
อานาจของชนกลุ่มน้อย สมัยต้องเป็นขี้ข้าทั้งสองฝ่าย ฝ่ายรัฐบาลได้แบกหมากสุนปืน ส่งเสบียงอาหาร
ใช้คนและสัตว์ ช้าง ม้า ล้อเกวียน รถยนต์เป็นต้น บางทีเคราะห์ร้าย
หน้าที่ ๕
ถูกระเบิดตาย ถูกปืนตาย จนตาย รถเสียมีสารพัด ลางพ่องพิการ แข่งหักขาหัก ตาบอด
เถิงก็มี บางทีตวยทหารออกลาดตระเวน ไปติดขา เป็นเดือนสองเดือน สมัยนั้นมีการมีงานปอยลาม
ทาบุญกินทานแขก แต่งงาน งานศพ ถ้าได้ยินเสียงหมาเห่าต้องระวังตัว ถ้าทหารเข้ามาในงานนั้น พ่อ
ชายวิ่งหนีหมด มีแต่แม่ญิงบ่ว่างานอะหยัง เป็นทุกข์ใจมาก บางทีรู้ข่าวว่า ทหารขึ้นดอยมาพ่อชายบ่
อยู่บ้านกันละ กลัวทหารยับเป็นลูกหาบ ออกไปหลบลี้อยู่แพะ ป่าไร่สวน สมัยนั้นบ่ได้นอนหอ
นอนเฮียนดี ฝ่ายทังเถ้าแก่ใช้เกนฑ์กันไป ต่าไผต่ามัน เปลี่ยนลาเปลี่ยนลอยกัน ๓ วัน ๗ วันเปลี่ยน
ถ้ากลัวไปบ่แพ้ จ้างแทนตัว ๒-๓ หมื่น บางพ่องพอหมดเข้าของหนีไปอยู่เมืองทางไทย
หน้าที่ ๖
อยู่ตามอาเภอแม่สอด อาเภอแม่ระมาดก็มี บ่ใช่เฉพาะหาบลูก ปืนอย่างเดียวใช้การงาน
สารพัดอย่าง ใช้แปงค่าย ล้อมรั้ว ขุดดิน เผี้ยวถาง บ่ว่าใกล้และไกลจาเป็นไปเยียะไปทา บางทีหม้อ
ข้าวหม้อแกงติดเสบียงอาหารติดตวย ๕ วัน โดยบ่มีสินจ้างรางวัล ฝ่ายทังชนกลุ่มน้อยคือทหารยางก็
ได้ขอแรงงานเหมียนรัฐบาล เก็บเกณฑ์ทหารหมู่บ้านละ ๔-๕ คนต่อปี ถ้าเป็นทหาร บ่แพ้ต้องจ้าง
ค่าตัว คนละ ๑๐,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ จ๊าด ต่อปี ปีต่อปีต้องหื้อเสบียงอาหาร เป็นเงิน เป็นข้าวสุกปี ถ้าบ่
หื้อขัดขืน ถ้าทหารม่ านเข้ามาพักในหมู่บ้านหั นยิง ปืน ใหญ่ เข้าบ้ าน ถูกลู กบ้าน สั ตว์เลี้ยงบ้านจอง
เสียหาย บางทีวางระเบิดตามไร่นา คนและสัตว์ตายกันมาก ข้าวของเสียหายกันมากมายระหว่าง ๔๐๕๐ ปีที่ผ่านมา
หน้าที่ ๗
ที่หมู่ชาวไทห้วยส้านได้ทนทุกข์ยากกับรัฐบาลม่านและชนกลุ่มน้อย ชาวไทห้วยส้านได้ทน
ทุกข์ป่านนี้ ยังรักสาบ้านห้วยส้านไว้ได้ก็เพราะชาวไทเราบ่แตกแยกสามัคคีกัน รักสาบ้านเมือง รักสา
ปาเวณีวัฒนธรรม เจ่นปู่ย่าตายายที่ได้ส้างไว้ พากันอดทนรักสาบ้านรักสาเมือง บ่หื้อชาติใดมาคอบ
คองได้จนเถิงกาละบัดนี้แล ชาวไทบ้านห้วยส้านก็ยังรักสาปาเวณีวัฒนธรรมอยู่ตามเดิม มีพิธีกรรมสืบ
ทอดจากปู่ย่าตายายตามเดิม หยั่งปี ๑ มี ๑๒ เดือน มีพิธีกรรม ทุกหน้าเดือน หยัง

๒๒๕

หน้าที่ ๘
เดื อนเกี๋ ยง (อ้ าย) จะมี ก ารออกวะสาทางวัด จะมี ก ารท าบุ ญ ตั ก บาตรทานขั น เข้ าหาผู้
ล่วงลับ เทวบุตร เทวดา เจ้ากรรมนายเวร สรรพสัตว์ จะมีการทางขันข้าวหากันอย่างนักแล ในเดือนยี่
จะมีการตั้งธรรมมหาชาติและทานผ้ากฐิน ในเดือนสาม จะมีการทาบุญ ยามเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยจะมีการ
สะเดาะเคราะห์ต่อชะตา ในเดือนสี่จะมีการทานเข้าใหม่ปลามัน ทานข้าวจี่ ข้าวหลาม ข้าวเปลือก
ข้าวสาร ปูชาหลัวพระเจ้า เอาหลัวไม้จี่มาชุ้มรอมกันที่หน้าวิหารจุดไฟปูชา เชื่อถือกันว่าระดูหนาวเพื่อ
หือ้ พระเจ้าอบอุ่น ในเดือนห้าจะมีปอยฟื้นฟูปาเวณีแห่งชาติ
หน้าที่ ๙
ในเดือนหกจะมีการปอยเปกข์ตุ๊บวชพระ กินแขกแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ ทาบุญกินทานกัน
มาก ในเดือนเจ็ด เป็นเดือนปีใหม่สงกรานต์ จะแปงข้าวหนมปีกัน ข้าวควบ ข้าวแคบ ข้าวแตน ไปทาน
ที่วัดพ่อง เอาไปดาหัวคนเถ้าคนแก่พ่อง สู่เลี้ ยงกันทางบ้านพ่อง ยามเมื่อเพิ่นมาแอ่วบ้าน ทานเจดีย์
ทราย ในเดือนแปดก็มีการทาบุญเลยไปในเดือนเก้า มีการปาเวณีกินผี (กินสุ่ม) ผีไผผีมันจะไปจุกัน
บ้านเกล้าผี ในเดือน ๑๐ จะมีการเข้าวะสาตลอด ๓ เดือน ในเดือนสิบสองจะมีการกินสลากร่วมกัน
หมดหมู่บ้านมารวมกันที่สถานโรงเรียน ชาวไทถือกันเดือนคู่เป็นเดือนมงคล เดือนคี่ บ่ทาพิธีกรรมใดๆ
เลย
หน้าที่ ๑๐
ขอหื้อลูกๆ หลานจงพากันรักษาชาติรักสาปาเวณีวัฒนธรรมของเราเอาไว้อย่าหื้อมันได้
หายสุน ถ้าปาเวณีสูญหายก็คือชาวไทสูญหาย ขอหื้อพากันรักสารู้รัก รักสามัคคีกันตลอดกาลแท้ดีหลี
เทอะ

๒๒๖

๒. บทวรรณกรรมขับขานของชาวไทยวน เมืองเมียวดี ในงานปอยฟืน้ ฟูประเพณีชาวไท
ถอดความจากเครื่องบันทึกเสียง
๒.๑ บทขับขานทานองซอพม่า ประกอบการฟ้อน คณะนักแสดงวัดศรีบุญเรือง บ้านห้วยส้าน
อกบ่ะโทบ่ะโอจีเมอะ
มาแแอ่วบ้านข้าพ่องเทิอะ
ชื่อห้วยส้านบ้านงาม
คาอู้ม่วนจาหวาน
จิตใจงามอ่อนน้อม
แขกไปมาสู่ต้อน
พี่น้องห้วยส้านบ้านไท
เช่นพ่อหม่อนตายาย
ตั้งชื่อบ้านกาลนาน
เอาชื่อห้วยเค้าบ่ะส้าน
ตั้งมาถึงปัจจุบัน
อยู่นี่มากันสองร้อยกว่าปีแล้วเจ้า
ทึงถึงเช่นนี้เล่า
เป็นชื่อห้วยส้านบ้านไท
บ้านห้วยส้านนี้นอ
หยังมาม่วนแท้เล้า
ละปะตี๋นอเจ้า
เป็นจังหวัดบ้านเรา
เทียวไปมาหากันบ่พอไกล๋พอใกล้
ที่บ้านหล้าน้องไท้
เป็นบ้านใกล้แดนจูแดน
ขอเชิญพี่น้องทังหลาย
เชิญมาแอ่วบ้านห้วยส้าน
จะได้หันห้วยน้าเค้าบ่ะส้านแถวยาย ผ่อห้วยน้าก็ใส
ผ่อทางใดบ่เศร้า
หยังมาม่วนแท้เล้า
เป็นบ้านคนไทล้านนา
บ้านห้วยส้านนี้กา
วัดไทมีห้าหัววัด
สว่างอารมณ์วัดนอก
สุวรรณคีรีวัดดอย
วัดใต้ป่าเลไลย์
บัวสถานวัดในนอเจ้า
วัดลุม่ นี้เล้าชื่อว่าสะหรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านนี้นอ
มีหลายอันนอเจ้า
โรงเรียนหลวงนี้เล้า
อยู่กลางบ้านหมู่เรา
หมู่เรามาเรียนกันหนังสือม่านนอเจ้า อยู่ในบ้านนี้เล้า
อู้กันคาไทพื้นเมือง
ถึงวันที่เจ็ดเดือนสอง
ถึงวันไทแล้วเจ้า
หมู่คนไทกู้บ้าน
มาม่วนงันสามัคคี
ฟ้อนไทเราก็มี
ทึงตบเจิงจ๊อยเอ้ย
มีทึงการเล่นด้วยจี่ข้าวหลามปล่อยโคม
ขอเชิญพี่น้องทังหลาย
มาแอ่ววันไทห้วยส้าน
หยังมาม่วนแท้เล้า
มีจ๊อยเอ้ยฟ้อนซอ
มีตบเจิงงามนอ
เป็นคาซอพื้นบ้าน
เสียงกลองหลวงม่วนล้าขอเชิญมาแอ่วผ่อกอย

๒๒๗

เช่นพ่อหม่อนตายาย
ตั้งชื่อบ้านกาลนาน
ชื่อห้วยเค้าบ่ะส้าน
ตั้งมาถึงปัจจุบัน
อยู่ที่นี้มากันสองร้อยกว่าปีแล้วเจ้า
ถึงเช่นนี้เล้า
เป็นชื่อห้วยส้านบ้านไท
บ้านห้วยส้านนี้นอ
หยังมาม่วนแท้เล้า
ละปะตีนอเจ้า
เป็นจังหวัดบ้านเรา
เทียวไปมาหากัน
บ่ะพอไกลพอใกล้
ที่บ้านหล้าน้องไท้เป็นบ้านใกล้แดนจูแดน
ขอเชิญพี่น้องทังหลาย
เชิญมาแอ่วบ้านห้วยส้าน
จะได้หันห้วยน้าเค้าบ่ะส้านแถวยาย ผ่อห้วยน้าก็ใส
ผ่อทางใดบ่เศร้า
หยังมาม่วนแท้เล้า
เป็นบ้านคนไทล้านนา
บ้านห้วยส้านนี้นอ
วัดไทมีห้าหัววัด
สว่างอารมณ์วัดนอก
สุวรรณคีรีวัดดอย
วัดใต้ป่าเลไลย์
บัวสถานวัดในนอเจ้า
วัดลุ่มนี้เล้าชื่อว่าสะหรีบุญเรือง
ถึงที่เจ็ดเดือนสอง
ถึงวันไทแล้วเจ้า
หมู่คนไทกู้บ้าน
มาม่วนงันสามัคคี
ฟ้อนไทเรากะมี
ทึงตบเจิงจ๊อยเอ้ย
มีทึงการเล่นด้วยจี่ข้าวหลามปล่อยโคม
ขอเชิญพี่น้องทังหลาย
มาแอ่ววันไทห้วยส้าน
หยังมาม่วนแท้เล้า
มีจ๊อยเอ้ยฟ้อนซอ
มีตบเจิงงามนอ
เป็นฟ้อนซอพื้นบ้าน
เสียงกลองหลวงม่วนล้าขอเชิญมาแอ่วผ่อกอย
ขอลาเท่าอี้ก่อนนอ
กาซอเราบ่นาน
เป็นคาซอพื้นบ้าน
พี่น้องห้วยส้านบ้านไท
ขอยกโตษอภัย
ทางใดบ่ถูกต้อง
ลวดอาลาพี่น้องขอหื้ออยู่สุขสบาย

๒๒๘

๒.๒ บทขับขาน ๑๖ ปีแห่งความสามัคคี คณะนักแสดงวัดป่าเลไลย์ บ้านห้วยส้าน
สวัสดีพี่น้องทังหลาย
ทึงเหนือทึงใต้
ที่ได้พากันมา
เรามาร่วมกันเฮฮา(ซ้า)
ฟังดนตรีล้านนาของชาติไทเรา
เสียงดังขึ้นมาแหมแล้ว
เสียงดังแจ้วๆ
เป็นเสียงพี่น้องไทเรา
เสียงนี้บ่ใช่เสียงไผ(ซ้า)
เป็นเสียงชาวไทพี่น้องหมู่เรา
หมู่เราหมู่เราทังหลาย
ทึงญิงทึงจาย
ทึงใหญ่ทึงหน้อย
ทีไ่ ด้พากันมาวันไท(ซ้า)
เป็นวันสายใยของหมู่ไทเรา
มาถึงวันที่เจ็ดเดือนสอง
พ่อแม่พี่น้องเนืองนอง
มาตีกลองฟ้อนรา
เสียงซึงเสียงสะล้อก็ดัง(ซ้า)
เป็นเสียงดนตรีโบราณของชาติไทเรา
หมู่เราหมู่เราชาวไท
ควรหัดเรียนเอาไว้
ดนตรีของล้านนา
เรามาช่วยกันรักษา(ซ้า)
ช่วยกันพัฒนาหื้ออยู่คู่กับชาติไท
วันไทเป็นวันรวมพล
เป็นวันรวมคน
ของพี่น้องชาติไท
ช่วยกันรักษาเอาไว้(ซ้า)
เพราะเป็นวันชาติไทของหมู่ไทเรา
หมู่เราหมู่เราชาวไท
ล้วนเป็นสายใย
ชาติเชือ้ ไทยวน
วันนี้เป็นวันรวมพล(ซ้า)
ชาวไทเรากู่คนต้องมาร่วมสามัคคี
* ปีนี้เป็นปีที่สิบหก
เพราะเป็นมรดก
วกเข้ามาถึง
หมู่เรายืนยายเป็นแนว(ซ้า)
ตั้งกันเป็นแถวเคารพธงชาติไท
วันไทเป็นวันที่ดี
เป็นวันสามัคคี
ประเพณีชาวไท
หื้อมาร่วมในวันชาติไท(ซ้า)
บ่ะมีวันอันไดจะเท่าวันไทสามัคคี
วันไทของเราปีนี้
หมู่เราก็ยินดี
ที่ได้เข้ามาร่วม
ช่วยกันฟ้อนเต้นระบา(ซ้า)
บางคนก็จ๊อย บางคนก็ฮั่ม ว่าวันนี้วันไทเรา
วันไทของเรามาเถิง
หากว่าฟ้อนบ่ะเปิง
ก็ขอสูมาอภัย
วันนี้เราจะขอลาไป(ซ้า)
ถึงวันไทเมื่อใดเรามาร่วมสามัคคี
(ซ้า*) วันนี้เราจะขอลาไป(ซ้า) ถึงวันไทเมื่อใด
เรามาร่วมสามัคคี
สาหรับวันนี้ขอสวัสดีลาก่อน

๒๒๙

๒.๓ บทขับขานเก็บฝ้าย คณะนักแสดงวัดป่าเลไลย์ บ้านห้วยส้าน
ขอสวัสดีปี้น้องตังหลาย
ตึงเหนือและใต้
ตังไกล๋และใกล้
บ่หื้อขาดสามัคคี
ต่อไปนี้เฮาจักฟ้อนเรื่องเก็บฝ้าย
สายใยคนเฒ่า
มาเมินแต๊เล้า
จักขอยกเอามา
มาก็มาเฮามาฟังเรื่องเก็บฝ้าย
หื้อแห้งดีงาม
อิดแก่นออกก่อนอั้น
เกียมใส่โก๋งดายิง
โก๋งยิงเมี้ยนแล้ว
เหมือนเจ้นแต่ก่อน
บ่หื้อเสียเวลา
เปื่อบ่หื้อสลั้งเฮาปั่นฝ้ายตันตี
เอาเส้นฝ้ายงามดีตี้มี
เอาฝ้ายนี้นั้น
บ่หื้อขาดเสีย
เปื่อหื้อเฮานี้นั้นได้ฝ้ายหัวงามดี
เรื่องฝ้ายวันนี้
สาหรับวันนี้
เฮาเล่าเรื่องฝ้ายมา
หมู่เฮานั้นเล้าขอสูมาอาภัย

ตังญิงและจาย
จาติเจื้อเครือใย
มาฮ่วมวันไต
เปื่อบ่หื้อลืมลาย
เป๋นของบ่ะเก่า
ลูกหลานต่านเต้า
เก็บมาตากไว้
เฮาอิดมาวาง
แล้วเอาฝ้านนั้น
กิ๊กหื้อเป๋นลอน
เปิ้นได้เยียะกันมา
เฮาเอาเผือนมาตั้ง
ปั่นเต๋มแว๋ดีดั่งอั้น
มาปันกับเบี๋ย
เปี๋ยหื้อเป๋นต่อง
ปริปุ๋ณมีเต้าอี้
เฮาของปล๋งวางลา
กลั๋วบ่ถูกกาคนเฒ่า

๒๓๐

๒.๔ บทขับขานจ๊อยเอ้ย คณะนักแสดงวัดสุวรรณคีรี บ้านห้วยส้าน
ชาย : เจ้าจุมาตั้งแต่ต้น กะวาดไว้ ขอหื้อมันได้ท่องๆ เจ้ากุนะเอ๋ยคุณต๊อง สายสยองเอ๋ย
ขอลงมาช่วยชูจาย ยามเมื่อเป่นเยีะเป่นส้าง ผญาอินเหยหนอใจกว้าง ขอลงมาช่วยหมู่ข้า
ยามเมี่ยเป่นปาเวณี ขอลงมาช่วยข้าพองเอาสาวจี๋กะหื้อได้ ก๋าบะเลาดาพี่นี้
หล้างจะไปน่อมกะวันหนึ่ง
หญิง : สติลูกแม่ญิงได้ตั้ง จะหื้อมันมั่นเหมียนกะตุตั้งหินฝัง บะหื้อได้หยูดได้ปัง บะหื้อได้แห้งใส่ป้าง
น้าแม่ของ แม่ปิงนองใหญ่กว้าง สองฮิมเมยยังฮู้ส่าตื้นซ้าเลอ บัดเดวเด๋วนี้ บ่ฟังคาไผสักคน
ฟังคาพ่อมอนแก้วต๋าไหลคนเดว ไผบ่ท่ามาเควแหมซ้า หัวอกสาวเอ้ย อี่น้องจะพ่ายกะไปเน่อ
ชาย : จุหัวใจเจ้าเอยน้องว่าง จะเตียมแทบจ๊างปู้โก่งข้ามนา ยามเมื่อพี่ได้ตั้งต่อทรณา
บ่หื้อขาดฮ้างทางเจ้า ข้าวก็ปลูกกัน ตั้งเมื่อเดือน ๘ เดือน ๙ พี่บ่เยินน้องไปเมิน
เหมือนตั๋วพอจะเส้า ทะแล้ว ขอเปิ้งยศแก้วแถมหนอบุญมี ฮอดวันใดดีจะเอาจนได้
ทิตย์กะเสีย ละกันกะไหม้ หื้อแม่เจ้าจั๋นนวลไท้ ไปหาเปนไว้ เสาะหาเลือกได้วันเอา
ศุกร์กับพุธบ่ะเท่าวันเสาร์ เปิดปินเตา หล้าจั๋นบอกหื้อ หลายวันมาพี่บ่ได้เตวหย่องยื้อ
วันพูกป๋ายแถมวันฮือ ตั้งข้าวเขวเมืองคือพี่บ่ยื้อน้องไปเมินแต้เล่า เจ้าฟ้าเจือนไปตีนเครือ
หญิง : พี่มาจุน้อง ขึ้นน้าล่องน้า ส้นอี่น้องพอถอง พี่มาจุน้องขึ้นกองล่องกอง โอ้งตีนน้องพอโห้ง
ตัวพี่คาชายเป๋นหยัง หัวอกน้องพอจะโหล้ง ถ้าเป๋นด้งโหล้งไปเหียบ่ะเมิน ฮักพ่อสีขาวงามเลิง
สีจะเปิงจะพ้อ สีจะพอน่อกะเปิงน๊อ
ชาย : อู้ชู้ต่างแคว้น บ่เหมียนแก้วกับแหวนหัวเหลือง อู้ชู้ต่างเมือง ตัวแม่แหวนวงคาหัวห้าง
อู้ชู้ต่างบ้าน บ่เหมือนบ้านหนึ่งจองเดว ฮักตัวแม่คาสิบเก๋ว บ่ทันได้ปั้น จะหื้อมันมัน จื้ดๆ
หื้อลูกแม่ญิงงืดเหียกาก่อน
หญิง : ก่อนพี่อู้แต้แอ่เต้า วันพูกเมื่อเช้าจะเอาหมากกับปูละนอไปกอยพลี สูปหมากสามแสน
บูลีปันสามล้าน เราไปขึ้นกว๊านที่พ่อเจ้าหลวงลาพูน เราบ่หื้อไผสุนกะหนอเจ้า สองคนเราพี่น้อง
หล้างจะเป็นฮ่อมไปวันหนึ่ง
ชาย : พี่ขอเลิกลาเมียก่อนเต๊อะ หนทางบ้านพี่กะไกล พี่ขอเลิกลาไป หนทางบ้านพี่กะโก๊ง
เตวตามหมู่ กั๋วโห้ง ป่าไม้มืดจอยวอย มาละพ่อสีปั๋งดามอย เมียโตยไผจ๊ะเจ้า เมียคนเดวคะค้อย
พี่หนานพี่น้อย บ่สังเวทนากา
หญิง : ขอเลิกลาเมียก่อนเต๊อะ ตัวพ่อบ่ะนาวลิพนหน่วยใส น้องขอเลิกลาไป พี่น้องสิบซาวชาวบ้าน
ลาทึงอาวก๊าง ลาทึงพ่อบ้าน พ่อเฮียนห่ามสะเติน บ่ไช่ไปเหิงไปเมิน ตึ้กอาละกะสี่เดือนเกิ่ง

๒๓๑

๒.๕ เพลงสานต่อประเพณี คณะนักแสดงบ้านห้วยส้าน
วันนี้ เป็นวันไตย์เรา
ไผๆ ก็รู้ เข้ามาสู่เดือนสอง
อยู่ในปักกะตืน ล้านนาของไตย์
ได้สานต่อวัฒนธรรม
ร้องมาจาอู้ตกลงปงปัน
ช่วยกันปรับปรุงปอยประเพณี
เขาพากันมาทุกศรัทธา
เอากองหลวงมาตีอุ่มตั้งเป็นขบวน
แปงใจจุ้มๆ หื้อพร้อมใจกัน
พากัน มาแอ่วผ่อปอยวันไตย
มีตึงการฟ้อนการเล่นกีฬา
มีตงั้ หลายอย่าง หื้อเราเลือกเอา
มาเล่นกันแล้ว สบายใจ
เข้ามาจาอู้ พบปะสังสรรค์
ร่วมสามัคคีประเพณีล้านนา
บทนี้ เราขออวยพร
ที่เข้ามาสู่ อยู่หน้าร้านเวที
เราขอยั้งจุกจอด ลงไปเท่าอี้
เราจะตั้งใจหื้อมันดีกว่านี้

เป็นวันของเรา ทั้งมวลทั้งหมู่
วันที่เจ็ดแน่นอนบ่มีอันเป็นอื่น
เจ้นปู่ย่าตายายหมู่เราได้เอามาสานต่อ
อาวก๊างเป็นผู้นาบอกหื้อเข้ามาสู่
ตกการไผมันหื้อเป็นก้อนเป็นกลุ่ม
ช่วยกันสามัคคี ช่วยกันอย่างดีแท้เน่อ
พี่น้องอาวอาทวยกันมาเป็นหมู่
หื้อชักเชิญชวน ทวยกันมาเปนกลุ่ม
เพราะเป็นวันสาคัญของเชื้อชาติไตย์เราเน้อ ฯ
มาตึงปู่ย่าตายาย มาตึงละเด็กละอ่อน
เปิ้นได้จัดมาเป็นอันเป็นอย่าง
มีของมึนเมาหมู่เราได้เอามาสู่
เป็นปอยวันไตย์ของหมู่เราตึงหมู่
มาม่วนมางัน สนุกสนานเต็มที่
ปีหน้าหื้อมาพี่น้องอาวอาอย่าลืมเน่อ
เราขอหื้อพรพี่น้องที่อยู่
หื้อมีสุขขีสุขขีตลอด
ปีหน้าหากมี ร่วมสามัคคีแหมใหม่
ขอสวัสดี สวัสดีลาก่อนเลยลา

๒๓๒

ภาคผนวก ง.
๑. ภาพลงพื้นที่สารวจและจัดเก็บข้อมูลในชุมชนไทยวน เมืองเมียวดี
๒. ภาพสนทนากลุ่มในชุมชนไทยวน เมืองเมียวดี
๓. ภาพการจัดเวทีคืนความรู้สู่ชุมชน ณ ศาลาร่วมใจ บ้านห้วยส้าน เมืองเมียวดี
๔. ภาพปอยฟื้นฟูประเพณีชาวไท บ้านห้วยส้าน เมืองเมียวดี

๒๓๓

๑. ภาพลงพื้นที่สารวจและจัดเก็บข้อมูลในชุมชนไทยวน เมืองเมียวดี
๑.๑ ภาพสารวจพื้นที่และจัดเก็บข้อมูลชุมชนไทยวน บ้านห้วยส้าน และบ้านปางกาน เมืองเมียวดี

๒๓๔

๑.๒ ภาพสารวจพื้นที่และจัดเก็บข้อมูลชุมชนไทยวน บ้านทุ่งบ้านท่า เมืองกอว์กะเรท

๒๓๕

๒. ภาพการสนทนากลุ่มภายในชุมชนไทยวน เมืองเมียวดี
๒.๑ ภาพการสนทนากลุ่มสตรีแม่บ้านห้วยส้าน ณ วัดป่าเลไลย์ บ้านห้วยส้าน เมืองเมียวดี

๒๓๖

๒.๒ ภาพการสนทนากลุ่มผู้นาชุมชนบ้านห้วยส้าน ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านห้วยส้าน เมืองเมียวดี

๒๓๗

๒.๓ ภาพการสนทนากลุ่มกับผู้นาชุมชนบ้านแม่เปบ ณ วัดสิริมงคล (แม่แปบ) เมืองเมียวดี

๒๓๘

๒.๔ ภาพการสนทนากลุ่มหนุ่มสาวบ้านห้วยส้าน ณ วัดป่าเลไลย์ บ้านห้วยส้าน เมืองเมียวดี

๒๓๙

๓. ภาพการจัดเวทีคืนความรู้สู่ชุมชน ณ ศาลาร่วมใจ บ้านห้วยส้าน เมืองเมียวดี

๒๔๐

๔. ภาพปอยฟื้นฟูประเพณีชาวไท บ้านห้วยส้าน เมืองเมียวดี
๔.๑ ภาพผู้นาชุมชนไทยวนกล่าวคาปราศรัยงานประเพณีปอยฟื้นฟูวนั ชาติไต

๔.๒ ภาพการแต่งกายของชาวไทยวนในงานปอยฟื้นฟูประเพณีชาวไท

๒๔๑

๔.๓ ภาพการแต่งกายของผู้นาชุมชนชาวกะเหรี่ยงในงานปอยฟื้นฟูประเพณีชาวไท

๔.๔ ภาพชาวไทยวน เมืองเมียวดี รับประทานอาหารร่วมกันในงานปอยฟืน้ ฟูประเพณีชาวไท

๒๔๒

๔.๖ ภาพการแต่งกายของนักแสดงชาวไทยวนในงานปอยฟื้นฟูประเพณีชาวไท

๔.๗ ภาพนิทรรศการกรรมวิธีการทอผ้าของกลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านห้วยส้าน

๒๔๓

๔.๘ ภาพการแข่งขันปล่อยโคมไฟงานปอยฟื้นฟูประเพณีชาวไท

๔.๙ ภาพแข่งขันการเผาข้าวหลามงานปอยฟื้นฟูประเพณีชาวไท

๒๔๔

ประวัติผู้วิจัย
๑. หัวหน้าโครงการ
๑) ชื่อ-นามสกุล พระนคร ปญฺ าวชิโร (ปรังฤทธิ์)
๒) ประวัติการศึกษา
๒๕๔๖ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและวรรณกรรมล้านนา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒๕๔๑ ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยมหากุฏราช
วิทยาลัย
๓) ประสบการณ์ในการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม
๒๕๕๑. งานวิจัยเรื่อง ศักยภาพและบทเรียนของวัดในการดูแลสุขภาพชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่. เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา. (ตาแหน่งผู้วิจัยร่วม).
๒๕๕๐. งานวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบการเทศนาธรรมในล้านนา. สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (ตาแหน่งหัวหน้า
โครงการวิจัย).
๔) ประสบการณ์ทางานด้านวัฒนธรรม
๒๕๖๐. รางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม.
๒๕๕๕. ผู้ทรงคุณวุฒิจัดทาฐานข้อมูลวัฒนธรรมไทใหญ่ ชุมชนวัดป่าเป้า
โครงการสืบสานวัฒนธรรมวิถี ๔ ไท สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่.
๒๕๕๒. ผู้ทรงคุณวุฒิประจาภาคเหนือ การดาเนินโครงการพัฒนาองค์ความรู้
ด้านวัฒนธรรม สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
กระทรวงวัฒนธรรม.
๒๕๔๗ – ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาประเทศเพื่อนบ้าน
ฝ่ายวิชาการและวิจัย สานักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอกพระอารามหลวง ตาบลสุเทพ
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

๒๔๕

๒. ผู้ร่วมวิจัย
๑. ดร.อินทร์สร วุฒิธรรมากรณ์
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๕ ปริญญาปรัชญาและการบริหารจัดการดุษฏีบัณฑิต
สถาบันไอแอม ประเทศฟิลิปปินส์
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าอาจ สานักงานเขตพื้นที่
ประถมศึกษาตากเขต ๒ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
๒. นางชวนพิศ นภตาศัย
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๘ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๗ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและวรรณกรรมล้านนา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์ทางานด้านวัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๙ รางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น
กรมส่งเผสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
พ.ศ.๒๕๕๘ คณะกรรมการ โครงการจัดพิมพ์คัมภีร์ฎีกาภาษาบาลี อักษรธรรม
ล้านนาของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ และวัดพระธาตุศรีจอมทอง
วรวิหาร
พ.ศ.๒๕๕๗ คณะกรรมการ โครงการจัดพิมพ์คัมภีร์อรรถกถาภาษาบาลี
อักษรธรรมล้านนา ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ และวัดพระธาตุ
ศรีจอมทองวรวิหาร
๓. สามเณรธีทัต แจ้ใจ
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๐ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย

