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ABSTRACT 

 

The Tai Lue of Sipsong Panna (Xishuangbanna Dai Autonomous Prefecture or 

XDAP), in Yunnan Province, the People’s Republic of China (PRC) are one of several 

Tai-speaking groups included in the category ‘Dai’ (傣族, or Daizu), one of the fifty-six 

groups listed in the official ethnic classification system used by the country’s 

government. Before integration of the region within the PRC’s administrative structure, 

the Lue were the dominant presence in a multi-ethnic, semi-independent polity - over 

the years a tributary to the big empires of China and Burma but politically and 

culturally related to other Buddhist polities in the Upper Mekong region. 

Theravada Buddhism apparently spread into Sipsong Panna from the Lanna 

Kingdom in northern Thailand, winning the patronage of the Lue élites around the 

fifteenth century AD. Since then, Buddhism has undoubtedly played a fundamental 

role as an ethnic marker defining Lue identity, both as an exclusive feature serving to 

establish cultural boundaries within an ethnic hierarchy in which groups not practising 

Buddhism have been subordinated to the Lue, and as one of the cultural markers that  
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the Lue share with other Tai groups inhabiting neighboring polities, helping to create 

a broader cultural community that has transcended political boundaries. 

The implementation of state policies in Sipsong Panna following its full 

integration into the PRC in 1953, as well as the political campaigns and movements 

set in motion by the Chinese Communist Party (CCP) between the 1950s and 1970s, 

caused the overall disruption of Buddhist practice in the area, but after the changes 

that took place within the CCP between 1976 and 1978, religious freedom was re-

established in the PRC, as laid out in the 1982 Constitution, and a strong recovery of 

Buddhist practice has since taken place in Sipsong Panna, right up to the present day.  

Beyond examining the usual confrontational, conflict-determined dichotomy 

that has existed between the CCP state and local religious groups, this dissertation 

aims at offering an alternative perspective on the revival of Sipsong Panna Buddhism, 

focusing on religious institutionalization, that is, the adaptation of traditional 

religious practices to modern conceptions of ‘religion’. I argue here that the State, far 

from limiting itself to repressing or controlling Buddhist practice in Sipsong Panna, 

has participated as an active agent in the field of religion, as demonstrated by the 

creation of state and semi-state organs aimed at the regulation of religious practice in 

the region. State agencies can therefore seen as heterogeneous and composed of a 

multiplicity of diverse and sometimes conflicting interests.  

On the other hand, the local Sangha, and its upper echelons in particular, have 

played an important role in the institutionalizing process. From their positions as 

moral leaders of the Buddhist revival, these monks have participated, sometimes 

perhaps unwillingly, in the process of institutionalization of local Buddhist practices. 

Through their participation in local economic ventures and, to a certain extent, in the 

official representation of local Buddhism, local senior monks have become 

instrumental in the spread into Sipsong Panna of new ideas and patterns of production 

and consumption related to the market economy, and the educational project 

promoted and developed by the heads of the Sangha is currently playing a 

fundamental role in the institutionalization of previously informal patterns of 

religious education.  

Although in an unarticulated and silent form, all of these trends are being 

contested from within the local religious community and the Sangha itself, reflecting 
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the internal heterogeneity of religious actors and the existence of a local ‘resistance’ 

to the institutionalizing processes. 
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ช่ือเร่ืองวทิยานิพนธ์ ขอบเขตจ ากดัของการฟ้ืนฟูศาสนา: รัฐ สถาบนัสงฆ ์และ
กระบวนการกลายเป็นสถาบนัของพุทธศาสนาในสิบสองปันนา 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ผู้เขียน    นาย โรเจอร์ เพโดร คาซสั ไรสส์ 
ปริญญา    ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื) 
คณะกรรมการทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์  
    ดร.อภิญญา  เฟ่ืองฟูสกุล  อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
    ดร.ป่ินแกว้  เหลืองอร่ามศรี อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 

บทคัดย่อ 

 กลุ่มไทล้ือในสิบสองปันนา (เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา จงัหวดัยนูนาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน) เป็นหน่ึงในหลายๆ กลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีพูดภาษาไท ซ่ึงถูกรวมเขา้ไวใ้นกลุ่มของ “ได” 
(ไดซู) ซ่ึงเป็นหน่ึงในหา้สิบหกชาติพนัธ์ุท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีนรับรองอยา่งเป็นทางการ ก่อนท่ี
จะมีการรวมภูมิภาคต่างๆ เขา้ไปในโครงสร้างการบริหารงานของสาธาณรัฐฯ ไทล้ือเคยเป็นกลุ่มใน
หลายๆ กลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีถูกปกครอง ซ่ึงเป็นรัฐก่ึงอิสระท่ีตอ้งส่งบรรณาการให้อาณาจกัรใหญ่สอง
อาณาจกัรคือจีนและพม่า ทวา่ในทางการเมืองและวฒันธรรม พวกเขายงัมีความสัมพนัธ์กบัรัฐอ่ืนๆ
ท่ีนบัถือพุทธศาสนาในภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงตอนบน 

 พุทธศาสนาเถรวาทถูกเผยแพร่ทัว่ไปในดินแดนสิบสองปันนา มนัจากอาณาจกัรลา้นนา ท่ี
อยูท่างภาคเหนือของประเทศไทย และในคริสศตวรรษท่ีสิบห้า สามารถท าให้ชนชั้นน าท่ีปกครอง
กลุ่มไทล้ือเล่ือมใสได้ ตั้ งแต่นั้ นเป็นต้นมา พุทธศาสนาก็ได้มีบทบาทท่ีส าคัญในฐานะท่ีเป็น
เคร่ืองหมายทางอตัลกัษณ์ของไทล้ืออยา่งไม่ตอ้งสงสัย ทั้งท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีส่งเสริมการสร้าง
ขอบเขตทางวฒันธรรมในการปกครองแบบล าดบัชั้นของกลุ่มชาติพนัธ์ุ นัน่คือ กลุ่มท่ีไม่ไดน้บัถือ
พุทธศาสนาถือเป็นรองกลุ่มไทล้ือ และในฐานะเคร่ืองหมายทางวฒันธรรมท่ีกลุ่มไทล้ือมีส่วน
ร่วมกบักลุ่มชาติพนัธ์ุไทกลุ่มอ่ืนๆ ท่ีเป็นรัฐเพื่อนบา้น ซ่ึงเป็นการส่งเสริมการสร้างอาณาเขตทาง
วฒันธรรมชุมชน ท่ีอยูเ่หนืออาณาเขตทางการเมือง 
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การด าเนินนโยบายของรัฐชาติในสิบสองปันนา ท าให้กลุ่มไทล้ือถูกรวมเขา้ไปส่วนหน่ึง
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ไดเ้กิดข้ึนในปี ๑๙๕๓ พร้อมๆ กบัการรณรงคท์างการเมืองและการ
เขา้ร่วมในการเคล่ือนไหวของพรรคคอมมิวนิสตจี์น (พคจ.) ตั้งแต่ทศวรรษท่ี ๑๙๕๐ ถึง ๑๙๗๐ส่ิงน้ี
เป็นสาเหตุของการท าลายวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนาในดินแดนน้ี อย่างไรก็ดี ภายหลังการ
เปล่ียนแปลงภายใน พคจ. ระหวา่งปี ๑๙๗๖ ถึง ๑๙๗๘ เสรีภาพไดถู้กลงหลกัปักฐานในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนอีกคร้ังหน่ึงภายใตรั้ฐธรรมนูญปี ๑๙๘๒ และการฟ้ืนฟูวิถีพุทธไดเ้กิดข้ึนในสิบสอง
ปันนา และน่ีเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองมาจนถึงทุกวนัน้ี 

 นอกจากการเป็นปรปักษ์ซ่ึงเป็นเร่ืองปกติแลว้ วิธีคิดแบบคู่ตรงขา้ม ระหว่างความขดัแยง้
และความยินยอมไดถู้กสร้างข้ึนระหวา่งรัฐชาติจีนกบักลุ่มผูเ้ล่ือมใสในศาสนาของทอ้งถ่ิน ดงันั้น 
วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีจึงมีความมุ่งหมายท่ีจะเสนอภาพของการฟ้ืนฟูพุทธศาสนาในสิบสองปันนา ซ่ึง
เน้นไปท่ีการท าให้ศาสนากลายเป็นสถาบนั นัน่คือการปรับตวัของวิถีดั้งเดิมของทางศาสนาไปสู่
แนวคิดสมยัใหม่ในทางศาสนา ขอ้คน้พบในท่ีน้ีคือว่า รัฐ ซ่ึงห่างไกลจากการจ ากดัตวัเองในการ
สะกดักั้นหรือควบคุมวิถีทางพุทธในสิบสองปันนา ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในฐานะท่ีเป็นผูท่ี้มีบทบาท
ส าคัญในวงการศาสนา อย่างท่ีได้แสดงให้เห็นโดยการสร้างเคร่ืองมือของรัฐและก่ึงรัฐ ซ่ึงมี
จุดมุ่งหมายในเร่ืองการควบคุมการปฏิบติัการในทางศาสนาของภูมิภาคแห่งน้ี ผูแ้ทนของรัฐถูกมอง
ได้ว่าไม่มีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกันและประกอบด้วยความหลากหลายในด้านต่างๆ และ
บางคร้ังก็มีผลประโยชน์ทบัซอ้น 

 ในอีกด้านหน่ึง คณะสงฆ์ทอ้งถ่ิน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะสงฆ์ท่ีอยู่ในต าแหน่งท่ีสูง มี
บทบาทส าคญัในกระบวนการกลายเป็นสถาบนั จากต าแหน่งของพวกเขาในฐานะผูน้ าทางศีลธรรม
ของการฟ้ืนฟูพุทธศาสนา พระสงฆ์เหล่าน้ีเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการกลายเป็นสถาบนัของวิถี
ปฏิบติัในทางพุทธศาสนาในทอ้งถ่ิน แมบ้างคร้ังอาจจะโดยไม่เต็มใจก็ตาม ตลอดวิถีทางของการเขา้ไป
มีส่วนร่วมในการร่วมทุนกบัเศรษฐกิจทอ้งถ่ิน และในฐานะท่ีเป็นตวัแทนของพุทธศาสนาในทอ้งถ่ิน
ในระดับหน่ึง พระท้องถ่ินชั้นผูใ้หญ่ได้กลายไปเป็นเคร่ืองมือในการเผยแพร่ความคิดและแบบ
แผนการผลิตและการบริโภคใหม่ๆ ในสิบสองปันนา ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจการตลาด รวมทั้ง
โครงการทางดา้นการศึกษาท่ีถูกสนบัสนุนและพฒันาโดยผูน้ าของคณะสงฆ์ในปัจจุบนั ไดมี้บทบาท
หลกัในการท าใหรู้ปแบบท่ีไม่เป็นทางการของการศึกษาศาสนาในสมยัก่อนกลายเป็นสถาบนั 

 แมว้า่แนวโนม้เหล่าน้ีถูกตอบโตจ้ากภายในชุมชนทางศาสนาของทอ้งถ่ินและจากภายในคณะ
สงฆ ์ในรูปแบบท่ีไม่ไดแ้สดงออกอยา่งชดัแจง้และเงียบงนั แต่มนัเป็นการยืนยนัวา่ มนัมีความไม่เป็น
เอกภาพภายในของผูก้ระท าการในทางศาสนา และการต่อตา้นในทอ้งถ่ินต่อกระบวนการต่างๆ ท่ีท าให้
พุทธศาสนากลายเป็นสถาบนัก็ยงัการด ารงอยู ่


