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บทคัดย่อ 

 จา๊ดไต คือ ศิลปะการแสดงในรูปแบบของมหรสพแบบฉบบัไทใหญ่ท่ีเป็นตวับ่งบอกถึง
ความมีอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมเช้ือชาติท่ีอยู่คู่กบัสังคมไทใหญ่นบัจากสมยัรัฐฉานอยู่ภายใตก้าร
ปกครองขององักฤษและท าการสืบทอดต่อกนัมาในลกัษณะเป็นประเพณีนิยมในงานเทศกาลส าคญั
ต่างๆ ของไทใหญ่จนถึงปัจจุบนั อ่อเจ่ยะ ศิลปินแห่งเมืองสีป้อผูคิ้ดค้นการแสดงจ๊าดไตท าการ
แพร่กระจายการแสดงกลายเป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลายไปทัว่รัฐฉาน จนกระทัง่ความนิยมดงักล่าว
เดินทางมาถึงหมู่บา้นเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ ชายแดนไทย – พม่า ซ่ึงแต่เดิม
เป็นหมู่บา้นกองก าลงักูช้าติไทใหญ่ หรือ Shan United Revolutionary Army (SURA) ท าการต่อสู้
กับรัฐบาลพม่าเพื่ออิสรภาพทางการเมืองตั้ งแต่หลังยุคสัญญาปางโหลงแตกหักเป็นต้นมาใน
ขณะเดียวกนัทางกองทพัก็มีนโยบายสนบัสนุนให้มีการก่อตั้งคณะจ๊าดไตประจ าหมู่บา้นเปียงหลวง
ในนามวา่ “คณะจ๊าดไตยอดแซงแลงใหม่” เพื่อท าหนา้ท่ีมอบความบนัเทิงแก่คนในหมู่บา้นพร้อม
ทั้งเป็นการผลิตอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมโดยใชจ้๊าดไตเป็นเคร่ืองมือในการต่อสู้ทางวฒันธรรมต่าง
ถ่ินอยา่งพม่า ท่ีก าลงัคุกคามเขา้มายงัวฒันธรรมไทใหญ่ ในเวลาต่อมาถึงแมว้า่บทบาทของหมู่บา้น
ทหารจะยุติลงหลงัจากขุนส่าท าการวางอาวุธ แต่การรักษาจ๊าดไตของบา้นเปียงหลวงยงัคงท าการ
สืบสานเพื่อเป็นการแสดงรับใชท้างสังคมไทใหญ่นิมิติต่างๆ โดยเฉพาะการแสดงออกถึงความเป็น
ชาติพนัธ์ุท่ีสังคมภายนอกอย่างสังคมไทยอาจไม่ค่อยเขา้ใจและเกิดความสับสนว่าพวกเขาคือคน
พม่า จ๊าดไตจึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีช่วยอธิบายความเป็นตวัตนอนัแสดงออกมาทางเคร่ืองแต่งกาย    
ภาษา วรรณกรรม ศิลปะการแสดง ท่ีถูกเรียงร้อยออกมาในรูปแบบมหรสพอนัประกอบไปดว้ย กา้
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ลาย (การร า) การเฮ็ดกวาม(ร้องเพลง) การละคร (จ๊าดลาน) ไวอ้ยา่งน่าสนใจ เพื่อท าหน้าท่ีส่งมอบ
ความสุขและช่วยตอกย  ้าจิตส านึกของคนไทใหญ่ท่ีอาศยัอยู่ในเมืองไทยมิให้หลงลืมรากเหงา้ทาง
วฒันธรรมของตนเอง 

ผลการศึกษาพบวา่คณะจา๊ดไตยอดแซงแลงใหม่มีกระบวนการสืบทอดและผลิตซ ้ าของการ
เป็นจ๊าดไตดว้ยวิธีท่ีหลากหลายกอปรกบัมีการปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลง
อยูต่ลอดเวลาเพื่อความอยูร่อดอยา่งเหมาะสมท่ียงัคงรักษาแบบแผนการแสดงดั้งเดิมให้คงอยู ่อีกทั้ง
ยงัพบวา่คณะจา๊ดไตยอดแซงแลงใหม่ไดท้  าหนา้ท่ีและมีบทบาททางสังคมชาวไทใหญ่ 5 อยา่งไดแ้ก่ 
1. บทบาทหน้าท่ีเพื่อตอบสนองดา้นจิตใจ 2. บทบาทหน้าท่ีการสร้างอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม        
3.บทบาทหนา้ท่ีของการสร้างจิตส านึกความเป็นไทใหญ่ 4.บทบาทหน้าท่ีทางประเพณี 5.บทบาท
ความสัมพนัธ์กบัสังคมไทย 

ดงันั้น การปฏิบติัภารกิจของคณะจ๊าดไตยอดแซงแลงใหม่บา้นเปียงหลวงท่ีไม่ใช่เพียงการ
ท าหนา้ท่ีของการสร้างความบนัเทิงใหแ้ก่ชาวไทใหญ่เพียงอยา่งเดียว หากแต่เป็นการแสดงท่ีมีนยัยะ
ส าคญัทางจิตใจและการขบัเคล่ือนทางวฒันธรรมไทใหญ่ให้คงอยู่ เพื่อสร้างเป็นเกราะป้องกัน
กระแสวฒันธรรมต่างถ่ินอยา่งไทย หรือ พม่า ท่ีก าลงัส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นไทใหญ่ให้
พร่ามวัอนัเป็นตวัแปรส าคญัท่ีเช่ือมโยงกบัปัจจยัทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เพื่อมิให้ชาวไทใหญ่
หลงลืมความเป็นตวัเองและเป็นหน่ึงช่องทางของการช่วยปลูกฝังให้มีความภาคภูมิใจในเช้ือชาติ
ตนเอง แมว้่าอาจมิไดอ้ยูใ่นแผน่ดินบา้นเกิดในรัฐฉานก็ตามและควรท าการสืบทอดต่อไปเพื่อโอบ
อุม้วฒันธรรมไทใหญ่ใหอ้ยูคู่่สงัคมไทใหญ่ตราบเท่านาน 
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Abstract 
 

Jad Tai is a genre of Tai Yai dramatic performance indicating the national, cultural 
identity of the Tai Yai society. Since the period under the British government, the performance 
has been preserved as a traditional performance presented in several significant Tai Yai 
occasions. O ChoeiYa, A Sipo artist, who invented Jad Tai, initiated the performance to Shan 
State. Subsequently, it has been widely known across the state and to PiangLuang Village, Viang 
Hang District, Chiang Mai Province, that is the Thailand-Myanmar border. Originally, Shan 
United Revolutionary Army (SURA) has fought against the Myanmar government for the 
political independence since the Panglong treaty was violated. At that moment, the army had a 
policy to support the establishment of the Jad Tai troupe of PiangLuang Village that was titled 
“Jad Tai Yod Sang Lang Troupe.” The troupe is responsible for entertaining people in the village. 
Also, this creates the ethnic consciousness by employing Jad Tai as a cultural weapon against the 
Myanmar culture that is invading the Tai Yai culture. Later, although the roles of SURA would be 
terminated after Khunsa surrendered, Jad Tai of PiangLuang Village has been preserved to 
socially serve the Tai Yai community in several purposes, particularly in indicating the Tai Yai 
ethnical identity for outsiders like Thai people, who probably uncomprehend and are misconceive 
that Tai Yai people are Myanmar. Jad Tai is consequently an alternative to express the identity 
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through costume, language, literature, and dramatic art that are harmoniously presented in a genre 
of performance consisting of Kalai (dancing), Hedkwam (singing), and Jadlan (acting). The 
performance provides happiness and reinforces Tai Yai ethnic consciousness in Tai Yai people, 
who reside in Thailand, to maintain the cultural lineage. 

The findings show that Jad Tai Yod Sang Lang Troupe has a process of preserving and 
reproducing of Jad Tai in several ways. Besides, the troupe always adjusts itself in accordance 
with the dynamic society to survive and to preserve authentic traditions. There are 5 social roles 
of Jad Tai Yod Sang Lang Troupe to the Tai Yai society: fulfilling the spiritual need, creating the 
cultural identity, creating ethnic consciousness, being part of traditions, and maintaining a good 
relationship with the Thai society.  

Therefore, the mission of Jad Tai Yod Sang Lang Troupe is not only entertaining Tai Yai 
people, but also performing with spiritual significance and preserving the Tai Yai culture. This is 
like a protecting shield to other cultures, Thai or Myanmar, that are impacting on the Tai Yai 
culture. The troupe is an important factor that is related to social, economic, and political factors 
to prevent Tai Yai people from forsaking their identity. Jad Tai Yod Sang Lang Troupe is another 
way in establishing national pride to Tai Yai people although they do not reside in Shan State, the 
motherland, so that those people will long-lastingly preserve their culture.        


