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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การศึกษาในบทน้ีเป็นการศึกษาภาคเอกสารเพื่อทบทวนวรรณกรรมและสถานะภาพความรู้ท่ี

เก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของไทใหญ่และสังคม วฒันธรรมของไทใหญ่ในภาคเหนือของประเทศไทย  
รวมทั้งแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี  ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี
   
 2.1  สถานะภาพความรู้ท่ีเก่ียวกบัชาวไทใหญ่ในภาคเหนือของประเทศไทย   

2.1.1  ประวติัศาสตร์ชาติพนัธ์ุไทใหญ่ 
1) ต านานการก าเนิดของไทใหญ่ 

   2)  ถ่ินท่ีอยูปั่จจุบนัของไทใหญ่ 
   3)  ไทใหญ่ในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัอ่ืนในลา้นนา 

2.1.2  ศาสนา ศิลปวฒันธรรมและประเพณีไทใหญ่ 
1)  ประเพณีและความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติของไทใหญ่ 
2)   ปอยส่างลอง (พิธีบรรพชาสามเณร) 
3)   ความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัปอยส่างลอง 

2.1.3  ไทใหญ่ในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัอ่ืนในลา้นนา   
2.2  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี 

2.2.1 แนวคิดเร่ืองการมีส่วนร่วมของชุมชน 
2.3  เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.3.1 เอกสารและหนงัสือ 
2.3.2 งานวจิยั 

2.4  กรอบแนวคิดการศึกษา  
ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
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2.1  สถานะภาพความรู้ทีเ่กีย่วกบัไทใหญ่ในภาคเหนือของประเทศไทย   
2.1.1  ประวตัิศาสตร์ชาติพนัธ์ุไทใหญ่ 

ไทใหญ่เป็นกลุ่มชนชาติท่ีมีประวติัศาสตร์มาอยา่งยาวนาน จุดเร่ิมตน้ของประวติัศาสตร์ท่ีมี
การบนัทึกไวเ้ร่ิมตน้ราวคริสต์ศตวรรษท่ี 6 ณ อาณาจกัรหมอกขาวมาวหลวงทางตอนเหนือของ
ประเทศพม่า และมณฑลยูนนาน ของประเทศจีน อาณาจักรของไทใหญ่ตามต านานนั้ น
เจริญรุ่งเรืองเป็นอยา่งมากในสมยัเจา้เสือข่านฟ้าและเส่ือมอ านาจลงราว ๆ ปี ค.ศ. 15608 

ไทใหญ่นั้นเรียกตนเองว่า “ไท” (ออกเสียงว่า "ไต” เช่นเดียวกบัคนไทยท่ีเราเรียกตนเองว่า 
“ไทย” ไทยท่ีเรียกตนเองว่า “ไท” หรือ “ไต” นั้นมีมากและจะจ าแนกกลุ่มดว้ยการเพิ่มค าขยายเช่น 
ไทด า ไทแดง ไทขาว ไทใต ้ไทเหนือ เป็นตน้ ไทใหญ่มีช่ือท่ีชนชาติอ่ืนเรียกแตกต่างกนัไป เช่น 
พม่าเรียกวา่ “ชาต” หรือ “ฉาน”  ในขณะท่ีชาวคะฉ่ินหรือจ่ิงโพเรียกวา่ “อะชาม” ชาวอาชาง ชาวปะ
หล่องและชาววา้เรียกว่า “เซียม” ค  าทั้งหมดน้ีมาจากรากเหงา้ของค าเดิมคือ “สยาม” “สาม” หรือ 
“ซาม” ทั้ งส้ิน ชาวจีนฮั่นมีวิธี เรียกชาวไทใหญ่ท่ีแตกต่างออกไป คือ ใช้ค  าท่ีแสดงลักษณะ
วฒันธรรมหลายอย่างท่ีไดรั้บอิทธิพลจากจีน คือ เคร่ืองแต่งกายของผูห้ญิงท่ีมีลกัษณะแตกต่างใน
แง่ของสีสัน รูปทรงและความหนาบางของเน้ือผา้ ชาวไทใตไ้ม่นิยมโพกผา้นัก ในขณะท่ีชาวไท
เหนือโพกผา้ดว้ยสีขาวหรือสีด าหรือใชห้มวกทรงกระบอกสีด า สูงราว 4-6 น้ิวหากเป็นหญิงสาวท่ี
ยงัไม่แต่งงานชาวไทเหนือมกัมุ่งกางเกงสีด าและถกัผมคาดรอบศีรษะ ประดบัดว้ยดอกไม ้แต่สาว
ไทมาวหรือไทใตนุ่้งซ่ินไม่คาดผม9 

นอกจากน้ียงัมีวิธีเรียกช่ือออกเป็นกลุ่มตามช่ือเมือง เช่น ไทใหญ่เมืองมาวจะถูกเรียกวา่ไท
มาว หากเป็นเมืองอ่ืน ๆ จะเรียกว่าเป็นไทเมืองวนั ไทเมืองขอน ไทเมืองเหลา้ เป็นตน้ แต่ก็มีบาง
เมืองท่ีไม่ใช่คนไทใหญ่แต่ก็ไดรั้บเรียกช่ือวา่เป็นคนไทใหญ่ดว้ยเช่นเดียวกนัเพราะไดติ้ดต่อกบัคน
ไทมานานจนพูดภาษาไทใหญ่ไดแ้ละรับอิทธิพลพุทธศาสนาเช่นเดียวกบัคนไทใหญ่ เช่น ไทเมือง
สา ซ่ึงเป็นชาวอาชาง ไทใหญ่จะเรียกวา่ไทสาหรือไทดอยหมาย ถึงชาวตะอางหรือเต๋าอ๋าง เป็นตน้ 

                                                        
8 สมพงศ์ วิทยศักด์ิพนัธ์  ประวัติศาสตร์ไทยใหญ่  กรุงเทพ โครงการประวติัศาสตร์และสังคมวฒันธรรมชน
 ชาติไทใหญ่ ส านกังานกองทุนสนบัสนุนงานวจิยั 2544 หนา้ 77-79   
9 เสมอชัย พูลสุวรรณ  รัฐฉาน  เมืองไต พลวัติของชาติพันธ์ุในบริบทประวัติศาสตร์และการเมืองร่วมสมัย 
 กรุงเทพฯ:ศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร องคก์ารมหาชน  2552 หนา้ 66   
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ชาวจีนฮัน่มกัเรียกไทเหนือวา่เป็นไทนาหรือไทบอกซ่ึงจะตรงขา้มกบัไทยน ้ า (สุยไต่) ซ่ึงหมายถึง
ไทใหญ่ในพม่า (บางคร้ังก็หมายถึงไทล้ือดว้ย) และเรียกไทเขตหลินซาง ก๋ึงมา้ เมืองต่ิงวา่เป็นพวก
ไทป่องในภาคเหนือของพม่า ยงัมีไทค าต่ีท่ียงัคงใชช้า้งไถนา ส่วนในรัฐอสัสัมมีไทอาหม ไทพ่าเก 
ไทค ายงั ไทโนรา ไทอ่ายตอน ไทตุรง เป็นตน้ ชาวไทเหล่าน้ีสามารถจดัอยู่ในกลุ่มไทใหญ่ด้วย
ภาษาและวฒันธรรมใกลเ้คียงกนัมาก10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 1: แสดงถ่ินฐานของไทใหญ่ท่ีมีการบนัทึกไวต้ามประวติัศาสตร์ 
 
 
 
 
 

                                                        
10 สงัข ์พธัโนทยั  เย่ียมไทอาหมสายเลือดของเรา  กรุงเทพ  ศยาม 2555 หนา้ 125   

ถ่ินฐานของไทใหญ่ 

ไทใหญ่ในรัฐฉาน 
ประเทศพม่า 

ไทใหญ่ในเขตตะวนัตก
เฉียงใตข้องมลฑลยนูนาน 

ไทใหญ่อาหม ใน
รัฐอสัสัม ประเทศอินเดีย 

ไทเหนือ ในเขตภาคเหนือ
ประเทศลาว 

ไทใหญ่ในเขตภาคเหนือ 
ประเทศไทย 
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1) ต านานการก าเนิดของไทใหญ่ 
ในหนังสือประวติัศาสตร์ไทใหญ่ไดก้ล่าวถึงถ่ินก าเนิดไทใหญ่จากเอกสารไทใหญ่

ฉบบัต่าง ๆ กนัไวด้งัน้ี11 
ต านานหน่ึงของไทใหญ่ท่ีเล่ากนัสืบทอดกนัมานานเร่ืองไฟไหมก้ าผ่าหรือไฟไหม้

โลกมีเร่ืองเล่าวา่ หลงัจากท่ีไฟไหมผ้นืดินจนกลายเป็นสีด าเขม้ไฟไดลุ้กไหมไ้ปถึงสวรรคช์ั้น
ดาวดึงส์และไหมต่้อไปจนถึงสวรรคช์ั้นบนสุด ไฟไดไ้หมติ้ดต่อกนัเป็นเวลาปลายสิบลา้นปี
จึงจะมอดดบัลงไป ต่อมาก็มีฝนตกปรอย ๆ และเร่ิมตกหนกัมากข้ึน เม็ดฝนเร่ิมใหญ่ข้ึนจาก
ขนาดเมล็ดขา้วสาร กลายเป็นเมล็ดถัว่เขียวและใหญ่ข้ึนจนเท่าลูกมะขามป้อมและใหญ่เท่าดุม
เกวียนจนถึงขนาดบ้านเท่าบ้านเรือน ฝนตกหนักมากจนท่วมโลกไปทุกหนแห่ง โลก
กลายเป็นมหาสมุทรท่ีเต็มไปด้วยคล่ืนไหลแรงและ เช่ียวกราก น ้ าท่ีท่วมนั้นได้ท่วมไปถึง
สวรรคช์ั้นต่าง ๆ ทุกชั้น น ้าไดท้่วมโลกอยูน่านแสนปี ต่อมาไดมี้ดอกบวัค าผดุข้ึนมาจากใตน้ ้ า
เป็นดอกบวัค าท่ีสวยงามและและมีแสดงประกายระยิบระยบัระหวา่ง   โลกมนุษยก์บัสวรรค ์
ดอกบวัค ามีกลีบถึง 100 ชั้น แต่ละชั้นส่องแสงเรืองรองเป็นประกาย 

ต่อมาขุนสางหลวงซ่ึงประทบัอยู่บนสวรรค์ชั้นสูงสุดไดรู้้เร่ืองน้ีจึงลงมาดูดอกบวัค า
และพบว่าในดอกบวัชั้นในสุด มีอฐับริขารของพระพุทธเจา้อยู่ 5 ชุด ซ่ึงหมายความว่าจะมี
พระพุทธเจา้เกิดข้ึนในโลกน้ี 5 พระองค ์ขุนสางหลวงรู้สึกช่ืนชมมากและไดน้ าเอาอฐับริขาร
ทั้งหมดกลบัไปบูชา  บนสวรรค์ เม่ือเวลาผ่านไปน ้ าเร่ิมลดลงดอกบัวค าก็เห่ียวแห้ง กลีบ
ดอกบวัไดร่้วงหล่นกลายเป็นทวีปทั้ง 4 กลีบดอกบวักลีบเล็กกลีบน้อยก็ไดก้ลายเป็นเกาะลึก
เกาะนอ้ยมากมาย กา้นดอกบวัค าไดก้ลายเป็นเสาค ้าฟ้า 4 เสา สวรรคช์ั้นต ่าสุดจะติดกบัเสาค ้า
ฟ้า มีเทวดาเฝ้าประจ าอยู ่4 องค ์ประเทศทิศทั้ง 4 ทิศ หลงัจากท่ีโลกมนุษยถู์กไฟเผา แผน่ดิน
ท่ีถูกไฟเผาและเยน็ลงแลว้นั้นก็ส่งกล่ินหอมไปถึงสวรรค์เหล่าเทวดาบนสวรรค์ 36 องค์ได้
กล่ินดินก็พากนัเหาะลงมากินดิน แลว้ไม่สามารถกลบัข้ึนไปบนสวรรคไ์ด ้จึงตอ้งอาศยัอยูบ่น
โลก โดยแบ่งเทวดาให้ไปอยูอ่าศยัยงัทวีปทั้ง 4 ทวีปละ 9 องคแ์ละก่อก าเนิดลูกหลานออกมา
มากมาย กลายเป็นชนชาติร้อยเผา่ สร้างบา้นเมืองจนรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบนัน้ี 

                                                        
11 สมพงศ์ วิทยศักด์ิพนัธ์ุ ประวัติศาสตร์ไทใหญ่  กรุงเทพฯ โครงการประวติัศาสตร์สังคมและวฒันธรรมชน
 ชาติไทย 2544 หนา้ 50-55 



 

12 

ต านานเก่ียวกบัไทใหญ่ฉบบัต่อมากล่าวว่า คร้ังหน่ึงมีชายคนหน่ึงอายุ 5,000 ปีได้
เดินทางมาจากตะวนัออกเพื่อหาเมียท่ีมีอายุเท่ากนัและบงัเอิญมีหญิงคนหน่ึงอายุ 5,000 ปี
เช่นกนัไดเ้ดินทางมาจากทางตะวนัตกเพื่อหาสามีท่ีมีอายเุท่า ๆ กนัเช่นเดียวกนั ทั้งสองคนพบ
กนัท่ีกลางเมืองไทใหญ่   ไดอ้ยูกิ่นและมีลูกชาย 8 คน ลูกสาว 8 คน ต่อมาลูกชายและลูกสาว
ไดแ้ต่งงานสืบลูกหลานมาเป็นคนไทใหญ่และไดแ้ยกยา้ยไปอยูต่ามทิศต่าง ๆ เน่ืองจากพี่ชาย
ทั้ง 8 คนเกิดทะเลาะวิวาท ไม่อาจปรองดองกนัได ้จึงไดไ้ปเชิญกษตัริย ์2 องค์ซ่ึงเป็นโอรส
ของขุนแสงผูเ้ป็นใหญ่บนสวรรค์มาปกครองพวกตนและได้ลงมาพร้อมกบัผูรู้้ ผูเ้ช่ียวชาญ
ต่าง ๆ ท่ีเป็นขนุนางตามมาดว้ย12 

จากเร่ืองราวขา้งตน้ ได้แสดงให้เห็นท่ีมาของเจา้ฟ้าได้เป็นอย่างดีว่าเป็นผูท่ี้มีความ
แตกต่างจากคนธรรมดาทัว่ไปและมกัจะมาจากท่ีอ่ืนไดรั้บการแต่งตั้งจากท่ีอ่ืนมาก ปกครอง
คนไทหรือหากจะตีความอีกประการหน่ึงก็คือ ไทใหญ่ทั้งปวงล้วนมีเช้ือสายมาจากเจา้ฟ้า
หรือเป็นขา้ราชการบริพารท่ีไดติ้ดตามขุนลูขุนไลลงมาจากฟ้าก็ได ้แนวความคิดเช่นน้ี จึงท า
ให้ชาวไทใหญ่รู้สึกว่าตนสืบเช้ือสายมาจากฟ้า มีฐานะเหนือกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืน ๆ ในบริเวณ
เดียวกนัเป็นการตอกย  ้าความเหนือกว่าและการมีประวติัศาสตร์วฒันธรรมอนัยาวนานเป็น
การสร้างตวัของชุมชนท่ีมีความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุ 
2) ถิ่นทีอ่ยู่ปัจจุบันของไทใหญ่ 

ปัจจุบนัไทใหญ่มีถ่ินฐานอยูใ่นประเทศต่าง ๆ หลายประเทศ ไดแ้ก่ 13 
1) ประเทศพม่า ไทใหญ่อาศยัอยูใ่นเขตรัฐไทใหญ่ (รัฐฉานหรือรัฐชาน)ใน

ภาคเหนือของประเทศพม่า มีเมืองต่าง ๆ ท่ีเป็นเมืองของไทใหญ่มาแต่โบราณอนั
ไดแ้ก่ เมืองแสนหว ีสีป้อ น ้าค  า หมู่เจ เมืองนาย เมืองป่ัน เมืองยองหว้ย เมืองต่องจี 
เมืองกาเล เมืองยาง เมืองมีดและเมืองอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

2) ประเทศจีน ไทใหญ่จ านวนมากอาศยัอยูใ่นเขตภาคตะวนัตกเฉียงใตข้อง
มณฑลยนูานอนัมีเมืองมาว เมืองวนั เมืองหลา้ เมืองตี เมืองขอนเจฝาง เมืองแลง เมือง

                                                        
12 บาราย  ต านานสร้างโลก  ไทยรัฐออนไลน์   http://www.thairath.co.th/content/228656  8 กนัยายน 2556 
13 ธิตินัดดา มณีวรรณ์และยุทธการ ขันชัย  ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของกลุ่ มชาติพันธ์ุไทยใหญ่  เชียงใหม่
 สถาบนัวจิยัสงัคม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2552 หนา้ 16-19 

http://www.thairath.co.th/content/228656
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ฮึม เมืองยาง เมืองก่ึงมา้ เมืองต่ิง เมืองแขง็หรือเมืองแสง เมืองบ่อ หรือเมืองเชียง หรือ
เมืองเชียงกู่ เมืองเมือง เป็นตน้ 

3)  ประเทศไทย มีไทใหญ่อพยพเขา้มาท ามาหากินในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
จงัหวดัเชียงรายและจงัหวดัเชียงใหม่ ส่วนใหญ่เพิ่งอพยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานไดไ้ม่มาก
นกั 

4) ประเทศอินเดียในรัฐอสัสัม มีไทใหญ่ท่ีอพยพมาจากประเทศสหภาพเมียน
มาร์เขา้ไปตั้งรกรากท ามาหากินเป็นระยะเวลามากกวา่ 600 ปีท่ีผา่นมา 

5) ประเทศลาวในภาคเหนือก็มีไทใหญ่ท่ีเรียกตนเองวา่ไทเหนืออาศยัอยูจ่  านวน
หน่ึงดว้ยเช่นเดียวกนั จะเห็นไดว้า่ปัจจุบนัไทใหญ่มีถ่ินท่ีอยูเ่ป็นอาณาบริเวณ
กวา้งขวางตั้งแต่บริเวณรัฐอสัสัมของอินเดียทางตอนเหนือของพม่า ทางตะวนัตกเฉียง
ใตข้องจีน ทางเหนือของไทย และลาว เขตน้ีอาจถือไดว้า่เป็นเขตตะเขบ็ชายแดนของ
อ านาจรัฐหรือ อาณาจกัรใหญ่มาแต่เดิมไม่วา่จะเป็นอาณาจกัรปย ูอาณาจกัรจีน 
อาณาจกัรเวยีดนาม อาณาจกัรมอญ และ แมใ้นปัจจุบนัก็ยงัถือไดว้า่เป็นเมืองชายขอบ
ชายแดนของอินเดีย พม่าจีนและลาว ดว้ยเหตุท่ีวา่เขตน้ีเป็นพื้นท่ีเขตป่าใหญ่เขาสูง ทุ่ง
ราบแคบและไม่มีทางออกทะเล 
ไทใหญ่อาศยัอยู่ตามพื้นท่ีราบลุ่มริมแม่น ้ าตามหุบเขาแต่ละหุบเขามกัจะตั้งช่ือเป็น

ชุมชนระดบัหมู่บา้น หากเป็นท่ีราบในหุบเขาท่ีกวา้งใหญ่ก็อาจมีชุมชนขนาดใหญ่ท่ีก่อตั้ง
เป็นเมือง หมู่บา้นหรือท่ีไทใหญ่เรียกว่า ม่านหรือวา่น (บา้น) มีขนาดตั้งแต่ 20 หลงัคาเรือน
และมีขนาดใหญ่จนถึงขนาด 700 - 1,000 หลงัคาเรือน เมืองมกัจะตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีมีหมู่บา้น
หลาย ๆ หมู่บา้นอยู่ใกลเ้คียงกนัและดา้นหลงัของเมืองมกัจะเป็นเชิงเขาหันหน้าเขา้สู่ทุ่งนา 
ชีวิตของไทใหญ่ผกูผนั อยูก่บัทุ่งนา  ปลูกขา้ว  ปลูกผกั ถัว่  ใบยาสูบ แตงโมและพืชลม้ลุก
อ่ืน ๆ ชีวิตถูกก าหนดด้วยฤดูกาลท่ีจะเป็นตัวก าหนดวิถีชีวิตการท างาน การประกอบ
พิธีกรรมและประเพณีทางศาสนาต่างๆตลอดไป เมืองไทใหญ่แต่ละเมืองเดิมมานั้นมกัจะมี
ตน้เส้ือเมืองอนัเป็นตน้ไมใ้หญ่ประจ าเมือง อาจอยูห่่างเมืองออกไปแต่ไม่ไกลนกั ทุกปีจะมี
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การไหวเ้ส้ือเมืองโดยมีเจา้ฟ้าขุนนางอ ามาตยต่์าง ๆ และปู่ กั้ง ปู่ เหง ปู่ ส่ึงและปู่ กาบของทุก
เขต ทุกกั้งและทุกหมู่บา้นมาร่วมพิธี14 

หมู่บ้านทุกแห่งจะมีเส้ือบ้านและหอเส้ือบ้านเพื่อให้ชาวบ้านทุกคนมาประกอบ
พิธีกรรมเพื่อความเป็นสวสัด์ิมงคลของหมู่บา้นและเพื่อความอยู่ดีกินดี พืชพนัธ์ุเจริญงอก
งามววัควาย สัตวเ์ล้ียงทั้งหลาย เติบโตปราศจากโรคภยัจากสภาพทางภูมิศาสตร์ถ่ินท่ีอยูแ่ละ
ความเช่ือประเพณี พิธีกรรมท่ีไดรั้บอิทธิพลทางพุทธศาสนาและความเช่ือเร่ืองผีสางเทวดา 
ท าให้ชีวิตของไทใหญ่ไม่แตกต่างจากไทล้ือ ไทยวน ลาว ไทด า ไทขาวและไทกลุ่มอ่ืน ๆ 
มากนกั คนไทใหญ่เองเรียกตวัเองวา่ “ไต” ไทใหญ่ตั้งบา้นเรือนอยูบ่ริเวณพม่า ลาว ไทยและ
ในเขตประเทศจีนตอนใต ้ในประเทศไทยพบไทใหญ่อยู่ในจงัหวดัเชียงราย เชียงใหม่และ
แม่ฮ่องสอน หมู่บา้นของไทใหญ่จะตั้งอยูบ่ริเวณท่ีราบลุ่มหุบเขาหรือบริเวณท่ีอยูใ่กลแ้หล่ง
น ้า บา้นเรือนสร้างจากไมไ้ผย่กพื้น สูงประมาณ 8 ฟุต หลงัคามุงดว้ยหญา้แห้งภายในบา้นจะ
มีเตาไฟ มีหอ้งนอน บา้นแต่ละหลงัจะมีสวนลอ้มรอบ สัตวเ์ล้ียงจะผกูอยูบ่ริเวณประตูบา้น15 

ไทใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกขา้ว โดยการวิดน ้ าเขา้นานแบบนาด าโดยมี
แปลงเพาะกล้า ส่วนบริเวณท่ีมีน ้ าน้อยจะใช้วิธีปลูกขา้วบนท่ีดอน พืชชนิดอ่ืน ๆ ท่ีปลูก
ไดแ้ก่ ฝ้าย ยาสูบ ออ้ย ขา้วโพด ถัว่ มะเขือเทศ ส้ม กลว้ย มะนาว มะม่วง มะละกอ เป็นตน้ 
สัตวเ์ล้ียงไดแ้ก่ ววั ควาย มา้ หมู ไก่ เป็นตน้ อุตสาหกรรมในครัวเรือของไทใหญ่ ไดแ้ก่ การ
ป้ันหมอ้ไห การแกะสนลกั การท าเคร่ืองเงิน การทอผา้ฝ้าย การท ากระดาษ เป็นตน้ หน้าท่ี
ของผูห้ญิงไทใหญ่ ได้แก่ ทอผา้ ตกัน ้ า เก็บฝืน ต าข้าว ท าอาหาร จ่ายตลาด ส่วนผูช้ายท า
หนา้ท่ีสร้างบา้นเรือน ท านาท าไร่ อยา่งไรก็ตามชายหญิงจะช่วยกนัเพาะปลูกในฤดูหวา่นไถ
และเก็บเก่ียว ครอบครัวของไทใหญ่เป็นระบบผวัเดียวเมียเดียว แต่ในชนชั้นปกครองอาจ
พบวา่ผูช้ายสามารถมีเมียไดห้ลายคน การแยกครอบครัวของไทใหญ่จะเกิดข้ึนหลงัแต่งงาน 

                                                        
14 ยรรยง จิระนคร  คนไทไม่ใช่คนไทย แต่เป็นเครือญาติชาติภาษา   กรุงเทพมหานคร ส านกัพิมพ ์มติน   2548 
 หนา้ 44-46   
15 โครงการพิพิธภณัฑว์ฒันธรรมและชาติพนัธ์ุลา้นนา ไทใหญ่ ความเป็นใหญ่ในชาติพันธ์ุ  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
 สถาบนัวจิยัสงัคม  2551 
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ชายหญิงจะออกไปสร้างเรือนหลงัใหม่ของตวัเองโดยทัว่ไปลูกชาย  ท่ีแต่งงานแล้วอาจยงั
อาศยัอยูก่บับิดามารดาก็ได้16 

ศาสนาของไทใหญ่ คือ พุทธศาสนิกนิกายเถรวาท เด็กผูช้ายจะเขา้โรงเรียนวดัตั้งแต่
อายุ 10 - 12 ปี เพื่อเรียนรู้พุทธศาสนา นอกจากนั้นไทใหญ่ยงัมีเช่ือเร่ืองไสยศาสตร์ เด็กชาย
จะเร่ิมสักร่างกายตั้งแต่อายุ 14 ปี ลายสักจะมีความหมายถึงความเป็นชายและเป็นบุคคลท่ี
สตรีจะเลือกเป็นคู่ครอง ไทใหญ่ยงัเช่ือในเร่ืองขวญั เม่ือมีผูอ้าวุโสตายไทใหญ่จะไม่ร้องไห้
เพราะเช่ือวา่การร้องไห้จะท าให้วญิญาณของผูต้ายไม่สงบสุข ชาวไทใหญ่นิยมฝังศพคนตาย
โดยน าไปฝังท่ีป่าชา้นอกหมู่บา้น17 
3) ไทใหญ่ในจังหวดัเชียงใหม่และจังหวดัอืน่ในล้านนา 

พงศาวดารเมืองมาวกล่าวถึงก าเนิดไทใหญ่วา่ เม่ือพุทธศกัราช 1111 ขุนลูกบั ขุนลาย 
โอรสของเทพบนสวรรคไ์ดเ้สด็จไต่สะพานทองค ามาสู่บริเวณท่ีราบลุ่มน ้ ามาว ชาวเมืองจึง
ไดอ้ญัเชิญใหท้ั้งสองปกครองอาณาจกัรเมืองไตพร้อมกบัขนุนางผูใ้หญ่ติดตามมาเป็นจ านวน
มาก ต่อมาขุนลูขุนลายแย่งชิงอ านาจการปกครองเมืองไตกนั ขุนลูจึงสละอาณาจกัรน ้ ามาว
ใหแ้ก่ขนุลาย แลว้พาบริวารเสด็จไปตั้งเมืองหลวงใหม่ทางทิศตะวนัตก จนกระทัง่ถึงสมยัเจา้
เสือผ่านฟ้าและเจ้าสามหลวงฟ้าผู ้เป็นอนุชา อาณาจักรได้แพร่ขยายไปมากจนราว
คริสต์ศตวรรษท่ี 16 อาณาจกัรจึงล่มสลาย “เมิงไต” หรือแผ่นดินไทใหญ่ถูกแบ่งเป็นสอง
ส่วน ส่วนหน่ึงตกอยู่ภายใตก้ารปกครองจีนอีกส่วนหน่ึงอยู่ภายใตก้ารปกครองของพม่า18 
เน่ืองจากปัญหาการเมืองในจีนและพม่าสร้างความกดดนัให้ไทใหญ่เป็นอยา่งมาก ไทใหญ่
จึงอพยพไปตั้งถ่ินฐานอยู่ในประเทศท่ีอยู่ใกล้เคียงรวมทั้งประเทศไทยซ่ึงพบในจงัหวดั
แม่ฮ่องสอน เชียงรายและเชียงใหม่19 สันนิษฐานวา่เมืองแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองท่ีมีคนอาศยัอยู่

                                                        
16 ภารดี มหาขนัธ์  พืน้ฐานอารยธรรมไทใหญ่  กรุงเทพฯ โอ. เอส. พร้ินติ้ง เฮาส์ จ ากดั  2532 หนา้ 8 
17 สริวฒัน์ ค  าวนัสา ประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศไทย  กรุงเทพฯ   โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
 2543 หนา้ 14   
18 ธิตินัดดา มณีวรรณ์และยุทธการ ขันชัย   ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของกลุ่ มชาติพันธ์ุไทยใหญ่  เชียงใหม่
 สถาบนัวจิยัสงัคม  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  2552 หนา้ 20-25   
19 นุ ส ร า  เจ้ า ดู รี  (ม ป ป )   ศู น ย์ไท ให ญ่ ศึ ก ษ า  วิ ท ย าลั ย ชุ ม ชน แ ม่ ฮ่ อ งส อน  ออน ไลน์   เข้ า ถึ ง ไ ด้
 จาก: http://www.taiyai.org. สืบคน้ 18 เมษายน 2557  
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ก่อนแลว้ ก่อนท่ีเจา้แกว้เมืองมาจะเขา้มาตั้งบา้นเรือนข้ึนมาใหม่ แต่ไม่มีหลกัฐานวา่เขา้มาอยู่
เม่ือใดสมยัใดและอพยพไปอยูท่ี่ไหน ผูค้นท่ีอยู่อาศยัก่อนนั้นมีหลกัฐานและเช่ือกนัวา่เป็น
ชนเผา่ลัว๊ะหรือละวา้ หลกัฐานท่ีปรากฏอยูคื่อ หลุมฝังศพ ซากบา้นร้างซ่ึงพบกนัแถวบริเวณ
ท่ีเป็นหอประชุมเทศบาล  เมืองแม่ฮ่องสอน ปัจจุบนัคือ ตลาดโต้รุ่งและท่ีโรงเรียนปริยติั
ธรรมขา้งวดัจองกลางและวดัจองค า กลุ่มคนท่ีอยูอ่าศยัก่อนนั้นน่าจะถูกไขป่้าหรือเกิดการรบ
กนั มีการตายและพวกท่ีเหลืออพยพไปอยูท่ี่ปลอดภยักวา่ 

จากการศึกษาบทความในบนัทึกของส านกังานวฒันธรรมแม่ฮ่องสอนเม่ือปี 2548 ท่ี
กล่าวถึงตน้ก าเนิดของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ท าให้ทราบว่า ในตอนนั้นเจา้แก้วเมืองได้เดิน
ทางเขา้สู่หมู่บา้นเวียงปายหรืออ าเภอปายในปัจจุบนั และไดพ้กัอยูช่่วงเวลาหน่ึงก็เดินทางต่อ 
โดยมุ่งสู่ทิศใตล้ดัเลาะตามล าน ้ าปายข้ึนสู่ภูเขาสูงอีกคร้ังหน่ึง  จนพบวา่มีชุมชนเล็ก ๆ มีผูค้น
อาศยัอยูไ่ม่มากนกัเป็นคนไตหรือไทใหญ่ เจา้แกว้เมืองเห็นวา่บริเวณหมู่บา้นติดแม่น ้าปาย มี
ป่าท่ีราบวา่งเปล่ามากมาย จึงไดคิ้ดวา่ว่าท าเลท่ีตั้งของหมู่บา้นน้ีดีมาก สามารถขยายให้เป็น
หมู่บา้นท่ีใหญ่โตไดใ้นภายหลา้และท่ีอยูใ่กลบ้า้นยงัมีดินโป่งเป็นแห่ง ๆ   มีหมูป่าลงมากิน
ดินโป่งชุกชุมมากเหมาะส าหรับตั้งเป็นหมู่บา้นเป็นอย่างดี เจา้แก้วเมืองมาจึงได้รวบรวม
ผูค้นท่ีอยู่กระจดักระจายให้มาอยู่รวมกันให้มีการคัดเลือกนายบ้านเรียกว่า  “เหง” ก็ได ้   
“นายพะก่าหม่อง” ชายไทใหญ่เป็นเหงคนแรก (ก านนัปกครองหมู่บา้นและใชช่ื้อหมู่บา้นวา่ 
“บา้นโป่งหมู”) ต่อมากลายเป็นบา้นปางหมู ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน20 
(ภาพท่ี 2.1) 

เม่ือจดัตั้งหมู่บา้นแลว้ เจา้แกว้เมืองจึงไดต้ั้งให้ “แสนโกม” บุตรเขยของพะก่าหม่อง 
เป็น “กา้ง” (ผูใ้หญ่บา้น) ปกครองดูแลและตั้งช่ือหมู่บา้นน้ีวา่ “บา้นแม่ร่องสอน” ต่อมาค าวา่ 
“แม่ร่องสอน” ไดเ้พี้ยนมาเป็น “แม่ฮ่องสอน” ส่วนล าธารอีกแห่งหน่ึงทางทิศเหนือเรียกว่า 
“ล าน ้าปุ๊” เน่ืองจากพบวา่มีน ้าผดุข้ึนมาจากดิน 

หมู่บา้นดงักล่าวไดเ้จริญรุ่งเรืองจนมีชนไทใหญ่อพยพเขา้มาอยูม่ากข้ึนเน่ืองจากระยะ
นั้นประมาณปีพุทธศกัราช 2399 ไดเ้กิดจลาจลทางหวัเมืองไตฝ่ังตะวนัของแม่น ้าสาละวนิ ท า

                                                        
20 ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ขอ้มูลการปกครอง.กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  อ อ น ไ ล น์  
 http://www.dopa.go.th/padmic/jungwad76/jungwad76.htm  18 เมษายน 2557  หนา้ 48-49   
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ให้ไทใหญ่ท่ีรักสงบอพยพมากข้ึนถึงปีพุทธศกัราช 2409 เกิดการรบกนัในหวัเมืองไทใหญ่
ระหวา่งเจา้ฟ้าเมืองนายกบัเจา้ฟ้าโกหล่านแห่งเมืองหมอกใหม่ เจา้ฟ้าโกหล่านสู้ไม่ไดจึ้งได้
อพยพครอบครัวมาอยู่กบัแสนโกมท่ีบา้นแม่ร่องสอนพร้อมกบัภรรยาช่ือ “นางเขียว” บุตร
ช่ือ “ขนุโหล่ง” หลานช่ือ “ขนุแอ” และหลานสาว “เจา้นางนุและเจา้นางเม้ียะ” มาอยูด่ว้ย21 

 
 

 
 

ภาพที ่2.1 แผนท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ท่ีมา: ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 
บนัทึกของส านกัวฒันธรรมจงัหวดัแม่ฮ่องสอนยงัไดก้ล่าวต่อวา่ ปีพุทธศกัราช 2417 

บ้านแม่ฮ่องสอนกลายเป็นชุมชนใหญ่ มีผูค้นเข้ามาอาศัย  เจ้าอินทวิชายานนท์เจ้าเมือง
เชียงใหม่จึงไดต้ั้งให้ “ชานกะเล” ชาวไทยใหญ่เป็นเจา้เมืองคนแรก มีบรรดาศกัด์ิเป็น “พญา

                                                        
21 ส านักงานวฒันธรรมจังหวดัแม่ฮ่องสอน   ข้อมูลการปกครอง  กรมการปกครอง   กระทรวงมหาดไทย 
 ออนไลน์  เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.dopa.go.th/padmic/jungwad76/jungwad76.htm  18 เมษายน 2557 หนา้ 50   
 

http://www.dopa.go.th/padmic/jungwad76/jungwad76.htm
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สิงหนาทราชา” (ภาพท่ี 2.2) ครองเมืองแม่ฮ่องสอน ในปีพุทธศกัราช 2417 ตรงกับสมัย
รัชกาลท่ี 5 ต่อมาในปีพุทธศกัราช 2427 หลงัจากท านุบา้นเมือง  มาได ้10 ถึง พญาสิงหนาทก็
ถึงแก่กรรม ผูท่ี้ครองเมืองแม่ฮ่องสอนต่อมาคือ “เจา้นางเม้ีย” ครองเมืองแม่ฮ่องสอนอยู ่7 ปี 
ไดน้ าความเจริญมาสู่เมืองแม่ฮ่องสอนเป็นอนัมากและถึงแก่กรรมเม่ือปีพุทธศกัราช 2434 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.2 อนุสาวรียช์านกะเล หรือ พญาสิงหนาทราชา  
ท่ีมา: ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 
เจา้เมืองแม่ฮ่องสอนคนต่อมาคือ “ปู่ ขุนโทะ้” ซ่ึงไดรั้บบรรดาศกัด์ิเป็น “พญาพิทกัษ์

สยามเขต” ครองเมืองแม่ฮ่องสอนระหว่างปีพุทธศกัราช 2434-2448 ก็ถึงแก่กรรมในปี
พุทธศกัราช 2433 สมยัรัชกาลท่ี 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระยาศรีสหเทพปลดัทูลฉลอง 
กระทรวงมหาดไทยข้ึนมาตรวจราชการในหวัเมืองมณฑลตะวนัตกเฉียงเหนือ ไดป้รึกษากบั
พระยาริศราชกิจ ขา้หลวงใหญ่เจา้ผูค้รองนครเมืองในมณฑลตะวนัตกเฉียงเหนือจดัระเบียบ
การปกครองใหม่ คือ รวมเมืองแม่ฮ่องสอน เมืองขุนยวม หรือเมืองยวม แม่สะเรียง และเมือง
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ปาย เขา้เป็นหน่วยปกครองเดียวกนัเรียกว่า “บริเวณเชียงใหม่ตะวนัตก” ตั้งท่ีว่าการแขวง 
(เทียบเท่าเมืองท่ีเมืองขุนยวม)โดยตั้ งให้นายโหมดเป็นนายแขวง (แจ้งความเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย ลงวนัท่ี 11 กรกฎาคม รัตนโกสินทรศก 119) 

ในปีพุทธศกัราช 2446 ยา้ยท่ีวา่การจากเมืองขุนยวมไปตั้งท่ีเมืองยวม แม่สะเรียง และ
เปล่ียนช่ือจากบริเวณเชียงใหม่ตะวนัตกเป็นบริเวณพายพัเหนือ ในปีพุทธศกัราช 2453 โปรด
เกล้าฯ  ให้รวมเมืองแม่ฮ่องสอน เมืองยวมและเมืองปาย ตั้งเป็นเมืองจตัวาข้ึนกบัมณฑณ
พายพัและยา้ย      ท่ีวา่การเมืองมาตั้งท่ีเมืองแม่ฮ่องสอนพร้อมกบัโปรดเกลา้ฯ ให้พระยาศร
สุรราช (เปล้ือง) เป็นเจา้เมือง (ผูว้่าราชการจงัหวดัแม่ฮ่องสอน) เป็นคนแรก พุทธศกัราช 
2476 เลิกการปกครองท่ีเป็นมณฑลและ   ตั้งเป็น “จงัหวดัแม่ฮ่องสอน” บริหารราชการตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยมาจนกระทัง่ทุกวนัน้ี22 

นอกจากน้ียงัมีการบนัทึกถึงกลุ่มไทใหญ่ท่ีอพยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานในเมืองเชียงใหม่วา่ 
นบัตั้งแต่ท่ีรัฐฉานถูกพม่ายึดครองแผ่นดินไปและใชอ้ านาจกดดนั ลงโทษ และปราบปราม
อย่างรุนแรง จนท าให้ไทใหญ่จ านวนมากตอ้งล้ีภยัสงครามเข้ามายงัประเทศไทยตั้งแต่ปี 
2539 โดยจ านวนผูอ้พยพไดเ้พิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองจนกระทั้งมีการส ารวจจ านวนไทใหญ่ท่ี
อาศยัอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ในปี 2554 ของสมาพนัธ์แรงงานไทใหญ่ มีจ านวนกวา่ 250,000 
คน 

จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในเบ้ืองต้นท าให้ทราบว่า นอกเหนือจากจังหวัด
แม่ฮ่องสอนแลว้ในปัจจุบนัน้ีจงัหวดัเชียงใหม่มีจ  านวนประชากรไทใหญ่มากเป็นจ านวนนบั
แสน บางส่วนเป็นไทใหญ่ท่ีเป็นประชากรไทยท่ียา้ยมาศึกษาต่อหรือมาท างานหรือแต่งงาน
และอาศยัอยู่ในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัอ่ืน ๆ แต่ส่วนใหญ่แล้วเป็น  ไทใหญ่ท่ีเป็น
แรงงานต่างดา้วจากประเทศสหภาพเมียนมาร์ท่ีเขา้มารับจา้งท างานเป็นผูใ้ชแ้รงงาน แม่บา้น 
ท าการเกษตร เป็นตน้23 และถึงแมว้่าขอ้จ ากดัของการเป็นแรงงานต่างดา้วจะจ ากดัเขตการ

                                                        
22 ส านักงานวฒันธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ข้อมูลการปกครอง.กรมการปกครอง   กระทรวงมหาดไทย 
 ออนไลน์   http://www.dopa.go.th/padmic/jungwad76/jungwad76.htm 18 เมษายน 2557 หนา้ 73  
23 ธิตินัดดา  มณีวรรณ์ และยุทธการ ขนัชัย 2552 ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธ์ุไทใหญ่ เชียงใหม่
 สถาบนัวจิยัสงัคม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2552 หนา้ 31-35   
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ท างานและท่ีอยู่อาศัย แต่ก็มีการลักลอบเดินทางข้ามอ าเภอเพื่อไปหางานท่ีไม่ตรงกับ
ประเภทท่ีเคยไดแ้จง้ไวก้บัทางการของไทยอยูม่ากมาย การอยูร่วมกลุ่มของแรงงานต่างดา้ว
ในจงัหวดัเชียงใหม่นั้นมีกระจายอยูแ่ทบ ทุกอ าเภอไม่ว่าจะเป็นอ าเภอเมือง อ าเภอสันทราย 
อ าเภอดอยสะเก็ด อ าเภอสันก าแพง อ าเภอหางดง อ าเภอสารภี เป็นตน้ การรวมกลุ่มของไท
ใหญ่เหล่าน้ีจะเห็นไดช้ดัเม่ือมีงานเทศกาลต่าง ๆ เช่น ปอยส่างลอง ปอยเหลินสิบเอ็ด ซ่ึงมีวดั
ในจงัหวดัเชียงใหม่หลายวดัท่ีเป็นวดัไทใหญ่ไดจ้ดังาน  น้ีข้ึน เช่น วดักู่เตา้ วดัป่าเป้าและวดั
ท่ีไม่ใช่วดัไทใหญ่ท่ีเร่ิมจดังานเหล่าน้ีข้ึนไดแ้ก่ วดัเกาะกลาง อ าเภอสารภี เป็นตน้ ไทใหญ่ก็
จะไปร่วมกนัท าบุญและเฉลิมฉลองงานบุญงานประเพณีของตนอยา่งคึกคกั 

ไทใหญ่ในจงัหวดัเชียงใหม่รวมตวักนัอยา่งเหนียวแน่นแมจ้ะมีการผสมผสานรับเอา
วฒันธรรมใหม่เขา้ไปปะปนกบัวฒันธรรมดั้งเดิมบา้งแต่ก็ยงัมีการใช้วิถีชีวิตตามแบบฉบบั
ไทใหญ่ท่ีชัดเจนบนแผ่นดินไทย โดยเฉพาะในดา้นวฒันธรรมประเพณี เช่น ในชุมชนไท
ใหญ่ในอ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ และในหมู่บา้นเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จงัหวดั
เชียงใหม่ ผลการศึกษาสรุปตรงกนัวา่ไทใหญ่ในพื้นท่ีดงักล่าวใชรู้ปแบบวฒันธรรมไทใหญ่
เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต ร่วมกนัด าเนินกิจกรรมงานประเพณีสิบสองเดือนไทใหญ่ 
เพื่อรักษามรดกทางวฒันธรรมไทใหญ่ใหสื้บต่อไป บางคร้ังยงัมีการทา้ทายกบัอ านาจรัฐพม่า
ท่ีไม่สามารถท าไดใ้นรัฐฉาน เช่น การน าเสนอ การจ าหน่ายบทเพลงทางการเมืองท่ีมีเน้ือหา
วพิากษว์ิจารณ์รัฐบาลพม่าท่ีไม่อาจน าเสนอ หรือขายกนัไดใ้นรัฐฉาน และการคา้ขายจา้ดไต
หญิงออก เพื่อไม่ใหเ้หมือนการแต่งกายในศิลปะการแสดงแบบพม่า 

ในจงัหวดัเชียงใหม่นั้นเคร่ือข่ายไทใหญ่ท่ีท าหน้าท่ีเป็นผูป้ระสานงานเช่ือมโยงไท
ใหญ่ในพื้นท่ีต่างๆของเชียงใหม่ และนอกจงัหวดัเชียงใหม่เขา้ดว้ยกนั ไดแ้ก่ ชมรมการศึกษา
และศิลปวฒันธรรมไทใหญ่จงัหวดัเชียงใหม่ก่อตั้งเม่ือ พ.ศ. 2540 ท่ีท าการชมรมตั้งอยูท่ี่วดักู่
เตา้ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยนายแสงเมือง มงักร เป็นประธานชมรม ต่อมาเม่ือวนัท่ี 
30 มีนาคม 2555 ไดรั้บการอนุมติัให้ข้ึนทะเบียนเป็นสมาคมการศึกษาและศิลปวฒันธรรม
ไทใหญ่  (Taiyai Education and Culture Association) มีว ัต ถุประสงค์หลัก คือ ส่ งเส ริม
การศึกษาและอนุรักษ์วฒันธรรม ฟ้ืนฟูและเผยแพร่วฒันธรรมไทใหญ่ อนัเป็นหน่ึงใน
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เอกลกัษณ์แห่งความหลากหลายวฒันธรรมกลุ่มชาติพนัธ์ในประเทศไทยรวมทั้งสนบัสนุน
ใหส้มาชิกตระหนกัและมีส่วนร่วมในการอุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม24 

เน่ืองจากไทใหญ่ไดก้ระจายอยูท่ ัว่ไปแถบภาคเหนือ และด ารงชีวิตอยูต่่างสถานท่ีกนั
ดงันั้นภาษาท่ีใชจึ้งอาจจะมีความแตกต่างกนัอยูบ่า้ง แต่อยา่งไรก็ตามไทใหญ่มีภาษาพูดและ
ภาษาเขียนเป็นของตนเอง เรียกว่า “ความไต” และ  “ลิกไต” ซ่ึงในทางวิชาการแล้ว
นกัภาษาศาสตร์จะเรียกภาษาไทใหญ่วา่ “ภาษาชาน” ซ่ึงมาจากช่ือพื้นท่ีของไทใหญ่ คือ รัฐ
ฉานหรือรัฐชาน ภาษาเขียนของไทใหญ่หรือตวัอกัษรไทใหญ่ท่ีเรียกว่าลิกไตนั้น มีมานาน
แลว้แต่    แต่ยงัไม่ปรากฏหลกัฐานพิสูจน์ไดแ้น่ชดั  

ภาษาเขียนของไทใหญ่มีสองแบบ คือ แบบเก่า เรียกว่า “ลิกเก่า” เป็นการเขียนใน
เอกสารโบราณ ไม่ปรากฏเคร่ืองหมายแสดงรูปวรรณยุกต์การตีความเน้ือหาจึงตอ้งอาศยั
บริบทขา้งเคียงช่วย ลกัษณะอกัษรไทใหญ่แบบเก่านั้นคลา้ยกบัอกัษรไทอาหม ท าใหเ้ขา้ใจวา่
อกัษรไทใหญ่แบบเก่าน่าจะพฒันามาจากอกัษรไทอาหมหรือไม่ก็อกัษรชนิดเดียวกนัมาแต่
เดิม ซ่ึงสันนิษฐานไดว้่าอกัษรไทใหญ่แบบเก่าน่าจะเกิดข้ึนในระยะใกล้ ๆ กบัอกัษรมอญ
และอกัษรพม่าก็ไดเ้พราะมีรูปร่างลกัษณะกลมแป้นคลา้ยอกัษรมอญ อกัษรพม่าและอกัษร
ลา้นนา25 

อกัษรไทใหญ่มีลักษณะคล้ายกบัอกัษรล้านนาหลายตวั เช่น ส ญ ต บ ม ย ล ว แต่
อกัขรวิธีของไทใหญ่นั้นจะคลา้ยกบัภาษามอญมากกวา่ภาษาลา้นนา ลิกไตนั้นมกัจะจารึกลง
ในพบัสามากกวา่ใบลาน เร่ืองท่ีจารึกลงไปนั้นมกัจะเป็นเร่ืองราวทางพุทธศาสนา ต ารายา 
คาถาอาคม เป็นตน้ และหากมีค าบาลีอยู่ในบนัทึกนั้น ก็จะใช้อกัษรพม่าเขียนเพราะอกัษร
พม่ามีอกัขระครบตามภาษาบาลี ส่วนอกัษรไทใหญ่แบบใหม่นั้ นเรียกว่า “ลิกไตใหม่” 
เน่ืองจากมีการปฏิรูปในราวสามสิบกวา่ปีท่ีผา่นมา โดยประดิษฐ์เคร่ืองหมายวรรณยุกตเ์พิ่ม
เขา้มาเพื่อใชก้ ากบัเสียงของค าต่าง ๆ จึงท าให้อ่านเขียนเน้ือหาท่ีบนัทึกไวไ้ดถู้กตอ้งมากข้ึน

                                                        
24 สุพิน ฤทธ์ิเพญ็  วารสารภาษาและวรรณกรรมไทย  ภาควชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์  มาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ฉบบัท่ี 3 มกราคม – ธนัวาคม  2556 หนา้ 13-22   
25 บรรจบ พนัธุเมธา  ไปสอบค าไทย  โครงการเผยแพร่วฒันธรรมไทย กระทรวงศึกษาธิการ 2522 หนา้ 100   
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ไม่ต้องอาศยับริบทข้างเคียงในการตีความเหมือนลิกไตเก่าและมีการเขียนอยู่ในบรรดา
เดียวกนัท่ีทา้ยค านั้น ๆ และยงัมีการประดิษฐ์ตวัเลขแบบใหม่ข้ึนมาดว้ย นอกจากนั้นยงัได้
เพิ่มพยญัชนะอีก 2 ตวั กล่าวคือ พยญัชนะในลิกเก่านั้นมีทั้งหมด 18 ตวัในลิกใหม่จะเพิ่ม
ข้ึนมาอีก 2 ตวั คือ ตวั ฉ และ ฝ (ภาพท่ี 2.3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ภาพที ่2.3 พยญัชนะไทใหญ่เสียงหลกั 18 ตวั  

 ท่ีมา: ไปสอบค าไทย 

 
ชาวไทใหญ่ในจงัหวดัเชียงใหม่ไดรั้บการยอมรับจากสังคม และไดมี้การขยายพื้นท่ี

กวา้งขวางข้ึน และมัน่คงข้ึน เน่ืองจากองค์ประกอบต่างๆ ของกลุ่มชาวไทใหญ่ ไดแ้ก่ ผูค้น 
สังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจของชาวไทใหญ่เป็นไปด้วยดี และตวัแทนชาวไทใหญ่ได้เป็น
ส่ววนหน่ึงของการเมืองการปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีสามารถใชสิ้ทธ์ิใชเ้สียงเพื่อน าความเจริญ
ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการมาสู่ชุมชน โดยเฉพาะการท่ีสมาคมการศึกษาและ
วฒันธรรมไทใหญ่ จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นส่วนหน่ึงของมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของ
แรงงานกลุ่มชาติพนัธ์ุ (MAP Foundation) ซ่ึงไดรั้บทุนสนบัสนุนจากองคก์ารสหประชาชาติ
และองค์กรอิสระท่ีมีคณะท างานซ่ึงมาจากชาวไทใหญ่กลุ่มต่างๆ ร่วมด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 4 โครงการเพื่อกลุ่มชน ได้แก่ (1) โครงการสุขภาพและการสร้างเสริมศกัยภาพ
ชุมชน (2) โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึง (3) โครงการสิทธิแรงงาน (4) 
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โครงการส่ือสารเพื่อกลุ่มชาติพนัธ์ุ เม่ือมีการขยายพื้นท่ีการจดัปอยส่างลองท่ีสะทอ้นใหเ้ห็น
การเปิดพื้นท่ีและตวัตนของชาวไทใหญ่ให้กวา้ง และ MAP Foundation ไดล้งไปดูแลชาวไท
ใหญ่ทุกเพศทุกวยัให้มีคุณภาพชีวิต ได้รับการคุ้มครองสิทธิอันพึงมี และร่วมสืบสาน
วฒันธรรมไทใหญ่พื้นท่ีท่ีขยายออกไปจึงเป็นพื้นท่ี และผูค้นท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดตามเจตนารมณ์
ของมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพนัธ์ุ ไทใหญ่นอกรัฐฉาน26 

2.1.2   ศาสนา ศิลปวฒันธรรมและประเพณไีทใหญ่ 
ไทใหญ่ส่วนใหญ่มีความเช่ือตามค าสอนพุทธศาสนาอยา่งเคร่งครัด จนมีค าพงัเพยสุภาษิตค า

สอนตกทอดมาถึงลูกหลานให้ยดึถือปฏิบติัตาม เช่นค าสอนท่ีวา่ ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ ความเช่ือใน
เร่ืองบาปบุญคุณโทษ เช่ือในอานิสงส์การท าบุญท าทาน เช่ือวา่เม่ือไดท้  าบุญอยา่งใดจะไดอ้านิสงส์
อยา่งนั้น ถา้ท าชัว่ผิดธรรมเม่ือตายแลว้จะไดไ้ปเสวยทุกขเวทนาในอบายภูมิ มีเดรัจฉาน เปรต อสูร
กาย นรก ตรงขา้มถา้ท าดี ท าบุญ ท าทาน เม่ือตายไปแลว้จะไดเ้สวยสุขในโลกมนุษย ์สวรรค์และถึง
พระนิพพานในท่ีสุด จะเห็นไดจ้ากปรัชญาชีวติของไทใหญ่จากค าอวยพรของผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ท่ีอวยพรให้
ลูกหลานวา่ “ขอให้ไดกิ้น ไดห้ลู่ ให้ไดท้านตานะ สีละ ภาวะนา... จา้ดสุ๊ด จา๊ดเส้ให้ไดถึ้งอะตะมะ
ตะนิบป่านนะต้ีเตง้ เวงแสง เวงค า ปุ้นต๊ะ ลูกเอย้หลานเอย้” แปลวา่ “ขอให้อยู่ดีกินดี ไดท้  าบุญได้
บ าเพญ็ทาน ศีล ภาวนา ชาติสุดทา้ยใหถึ้งพระนิพพานซ่ึงเป็นอมตะเมืองแกว้ เมืองทองเถิดลูกหลาน
เอย” ไดมี้การน าหลกัการทางศาสนามาประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจ าวนัเป็นค าสอบสืบทอดต่อ ๆ กนั
มา นอกจากน้ีไทใหญ่ยงัได้ยึดถือเอาเคร่ืองสักการบูชามาประกอบพิธีกรรมทางประเพณี โดยมี
ขอ้มูลจากการศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมดงัน้ี27   

 
 
 

                                                        
26 สุพิน ฤทธ์ิเพ็ญ  วารสารภาษาและวรรณกรรมไทย  ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มาวิทยาลยัเชียงใหม่  

ฉบบัท่ี 3 มกราคม – ธนัวาคม  2556 หนา้ 28   
27 ส านักงานวฒันธรรมจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม  จงัหวดัแม่ฮ่องสอนตามโครงการสืบคน้
 ประวติัศาสตร์วฒันธรรมจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  2549 หนา้ 348-
 351 
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  1) ประเพณแีละความเช่ือทีเ่กีย่วข้องกบัชีวติของไทใหญ่ 
จากการศึกษาวฒันธรรมของไทใหญ่ ความเช่ือและประเพณีต่าง ๆ มากมายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการใช้ชีวิต ท าให้ทราบวา่ไทใหญ่นั้นมีประเพณีต่าง ๆ นบัตั้งแต่แรกเกิดจนถึง
วาระสุดทา้ยของชีวติดงัน้ี 

ไทใหญ่มีความเช่ือว่าเม่ือแม่ทอ้งแก่ใกลจ้ะคลอดแลว้ จะตอ้งให้ด่ืมน ้ ามะพร้าวอ่อน 
เพราะน ้ามะพร้าวเป็นน ้าท่ีสะอาดจะช่วยลา้งไขมนัท่ีติดตวัทารกออกและท าให้คลอดง่าย ไท
ใหญ่เรียกหมอต าแยวา่ “แม่เก็บ” เป็นผูท่ี้ช่วยท าคลอดให้ทารกคลอดออกมาไดป้ลอดภยั เม่ือ
ถึงเทศกาลส าคญัเช่น เทศกาลสงกรานต์หรือออกพรรษา จะตอ้งไปท าพิธีกัน่ตอนหรือขอ
ขมา สูมาคารวะ ซ่ึงตามประเพณีแลว้ ไทใหญ่จะนบัแม่เก็บวา่เป็นญาติผูใ้หญ่อีกคนหน่ึง  

เม่ือแม่คลอดลูกแล้ว แม่จะต้องอยู่ไฟอย่างน้อย 1 เดือนเพื่อให้มดลูกเข้าอู่ โดยแม่
จะตอ้งนอนบนแคร่ฟาก ขา้ง ๆ แคร่มีเตาไฟซ่ึงใชไ้มก้ระดาน 4 แผน่กั้นลอ้มเป็นคอกเตาไฟ
และจุดฟืนบนเตาไฟน้ีให้แม่ผิงตลอดเวลาท่ีอยูไ่ฟ แม่จะตอ้งงดของแสลงทุกอยา่ง ให้ทาน
แต่ขา้วสุก ขา้วเหนียวป้ิงกบัหมูทาขมิ้นกบัเกลือป้ิงเท่านั้น และหา้มด่ืมน ้ าเยน็แต่ให้ด่ืมน ้ าตม้
ไพล (ในปัจจุบนัน้ีมีการแพทยแ์ผนปัจจุบนัไดร้ณรงคใ์หแ้ม่งดด่ืมน ้าตม้หวัไพล เพราะไพลมี
สารท่ีท าให้ทารกเกิดภาวะตวัเหลืองเน่ืองจากมีค่าบิริบูลินมากเกินไปมีผลต่อตบั) เม่ือทารก
เกิดมาครบ 30 วนั พ่อแม่จะท าพิธีมงคล “อาบเหลิน” หรือ “โถน้เหลิน” ให้แก่ทารก โดยลูก
สาวนั้นจะตอ้งท าพิธีภายใน 30 วนั แต่หากเป็นลูกชายสามารถท าพิธีหลงัจาก 30 วนัได ้การ
ท าพิธีอาบเหลินหรือโถ้นเหลินน้ีเพราะเช่ือว่าหากไม่ท าพิธีให้ลูกจะด้ือและพ่อแม่ท าพิธี
มงคลให้ลูกไม่ครบถว้นในวนัประกอบพิธีพ่อแม่จะท าเองหรือจะเชิญแขกผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ท่ีเคารพ
นบัถือในหมู่บา้นมาร่วมพิธีดว้ย โดยให้เด็กไดอ้าบน ้ าเงิน น ้ าทอง (หากไม่มีก็จะใช้ใบเงิน
ใบทองแทน) ส้มป่อย หญา้คา ใบฝร่ัง หญ้าเอ็นหลู เม่ือไดเ้วลาปู่  ย่า ตา ยายก็จะใช้ด้ายผูก
ขอ้มูลและอวยพรให้กบัทารก   พ่อแม่ผูกขอ้มือและอวยพรให้กบัลูกพร้อมกบัให้ของขวญั 
ซ่ึงจะเป็นทองหรือเงินขวญัถุงเพื่อมอบให้กบัเด็กไวเ้ป็นสมบติั จากนั้นผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ท่ีมาร่วมพิธี
ผกูขอ้มูลและอวยพรให้ทารก หากมีพระมาประกอบพิธีดว้ยก็จะให้พระตดัผมไฟก่อน เม่ือ
เสร็จพิธีแลว้ถวายภตัตาหารแด่พระภิกษุ สามเณรและเล้ียงอาหารผูท่ี้มาร่วมงาน เม่ือลูกสาว 
ลูกชายเติบโตข้ึนเป็นวยัรุ่น หนุ่มสาว เม่ือมีความรักใคร่ชอบพอกับคนรัก ฝ่ายชายจะส่ง
ผูใ้หญ่ไปสู่ขอฝ่ายหญิง โดยจะไม่มีการหมั้นหมายไวเ้ป็นเวลานาน ๆ เพราะเช่ือวา่อาจจะเกิด
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ภยัแก่คู่หมั้น หากพ่อแม่ของฝ่ายหญิงยอมยกลูกสาวให้แก่ฝ่ายชายก็จะก าหนดวนัแต่งงาน 
โดยดูฤกษย์ามเพื่อจดัพิธีแต่งงาน28 

จากการศึกษาเก่ียวกบัความเช่ือของไทใหญ่ท าให้ทราบว่า ในช่วงชีวิตหน่ึงพ่อแม่จะ
ได้จัดพิ ธีมงคลให้แก่ลูกชายทั้ งหมด 4 คร้ัง คือ พิ ธีโถ้นเหลิน บรรพชาเป็นสามเณร 
อุปสมบทเป็นพระภิกษุและแต่งงาน แต่ส าหรับลูกสาว พ่อแม่จะไดจ้ดัพิธีมงคลให้เพียง 2 
คร้ังคือ พิธีโถน้เหลินและแต่งงานเท่านั้น  ในพิธีแต่งงานจะมีอุ๊บขั้นหมากท่ีเรียกวา่ “โคหลู่
หางปลา” คือ น าใบตองมาพบัเป็นรูปหางปลา มีห่อกบัห่อกู ้คือ เตรียมส่ิงของต่าง ๆ ให้เป็น
คู่ ๆ ไดแ้ก่ ห่อเม่ียง ห่อน ้ าออ้ย ห่อเกือบ กลว้ยน ้ าว่า เม่ือไดฤ้กษ์ยามท่ีหาไวแ้ลว้ ฝ่ายชายจะ
ยกขบวนแห่ขนัหมากจากบา้นไปยงับา้นเจา้สาว มีผูถื้อถุงเงินไปเพื่อซ้ือผา่นประตูเงินประตู
ทองซ่ึงจะตอ้งไถ่ถามกันตามประเพณีเสียก่อนจึงจะเข้าไปในบริเวณ บ้านได้ เม่ือเร่ิมพิธี
แต่งงาน พ่อแม่ทั้ งสองฝ่ายจะใช้ด้ายผูกข้อมือคู่บ่าวสาวสลับกันและมอบของขวญัให ้
จากนั้นญาติผูใ้หญ่ทั้งสองฝ่ายผกูขอ้มือและอวยพรคู่บ่าวสาว เสร็จแลว้จึงเล้ียงอาหารผูท่ี้มา
ร่วมงานอาหารท่ีใชเ้ล้ียงในงานแต่งงานส่วนใหญ่เป็นขนมจีนหรือขา้วซอย ซ่ึงมีความหมาย
วา่ใหอ้ยูด่ว้ยกนัยาวนานและคู่บ่าวสาวจะมอบของช าร่วยใหก้บัผูท่ี้มาร่วมงานกบัไปบา้นเป็น
ห่อกบัห่อกู ้มีเม่ียง 2 คู่ กลว้ย 2 ลูก เม่ือแต่งงานเสร็จแลว้ คู่สมรสก็จะน าโคหลู่หางปลาไป
ขอขมาญาติผูใ้หญ่ของทั้งสองฝ่ายภายในวนัเดียวกนัหรือในวนัต่อ ๆ ไปตามประเพณี 

นอกจากน้ีไทยใหญ่ยงัยึดถือประเพณีการจดัการเม่ือมีคนเสียชีวิต โดยญาติและเพื่อน
บา้นจะช่วยกนัอาบน ้ าศพ น าศพไปนอนหงายบนเส่ือท่ีตั้งไวต้รงกบัข่ือบา้นห่อด้วยผา้ขาว 
เอาด้ายขาวผูกมือให้อยู่ในท่าประนมมือไวบ้นอก ตั้ งแจกันดอกไม้ไวแ้ละจุดเทียนหรือ
ตะเกียงไวบ้นหัวนอน และญาติจะไปเชิญ “จเร” มาอ่านธรรมะให้ผูร่้วมงานฟังจากนั้นก็
เตรียมเคร่ืองไทยธรรมหัววดัเพื่อนิมนต์พระมาประกอบพิธีทางศาสนาโดยมากมกัจะตั้งศพ
บ าเพ็ญกุศลประมาณ 2-5 วนั โดย "สล่าล่อ” จะเป็นผูท่ี้ท  าหน้าท่ีป่าวประกาศเร่ืองราวใน
ชุมชนไปป่าวประกาศให้ชาวบา้นไดรู้้เพื่อจะไดม้าช่วยงานศพ ในอดีตนั้นหากผูต้ายเสียชีวิต
โดยเหตุท่ีผิดปกติ เช่น ถูกฆ่าตาย ฆ่าตวัตายถูกสัตวท์  า    ร้ายหรือตายทอ้งกลม ซ่ึงถือวา่เป็น

                                                        
28 ดนัย สิทธิเจริญ  สาระทางการศึกษาในกระบวนการส่างลองของชาวไทยใหญ่ในจังหวัด   แม่ฮ่องสอน
 สาขาวชิาการศึกษานอกระบบ  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2535 หนา้ 14-16   
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ศพท่ีตายโหง จะน าศพไปเผาในวนัท่ีตายไม่ให้ทิ้งศพไวข้า้มคืนและคนท่ีตายนอกบา้นจะไม่
น าเขา้บา้นเด็ดขาด ตายท่ีไหนก็จะตั้งศพบ าเพญ็กุศลท่ีนัน่29 

ความเช่ือเก่ียวกับการประกอบพิธีเก่ียวกับการตายของไทใหญ่นั้นมีมากมายและ
ละเอียดลึกซ้ึง เช่น หากผูต้ายเป็นชายโสดหรือหญิงโสดซ่ึงเรียกวา่ “ต๋ายหวัหล่อต๋อ” ผูท่ี้หาม
ศพจะตอ้งน าร่องชนตอไม ้3 คร้ังแลว้จึงน าไปฝังหรือเผา นอกจากนั้นชาวไทใหญ่ยงัเช่ือว่า
ในวนัข้ึนหรือวนัแรม 9 ค ่า เป็นวนัมว้ยจะไม่น าศพไปฌาปนกิจดว้ยเกรงว่าจะเกิดอาเพศแก่
คนท่ีมีชีวิตอยู่หากผูต้ายเป็นศพหญิงตายทอ้งกลมจะตอ้งให้สามีขา้มน ้ า โดยแกผ้า้ไวฝ่ั้งน้ี
แล้วไปใส่เส้ือผา้อีกฝ่ังหน่ึงแลว้จึงไปบวชท่ีวดั นัยว่าเพื่อเป็นการตดัสายสัมพนัธ์ระหว่าง
สามีและภรรยาซ่ึงอยูก่นัคนละภพภูมิ คลา้ย ๆ กบัการผา่จา้นของไทยวนซ่ึงจะท าพิธีตดัสาย
สัมพนัธ์ไม่ใหว้ญิญาณของผูต้ายผกูพนัอยูก่บัคู่ชีวติท่ียงัมีชีวติอยู ่30 

แมว้า่ความเช่ือบางอยา่งอาจจะถูกหกัลา้งไดด้ว้ยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ แต่ในแง่มุม
ของการศึกษาทางคติชนวิทยา มานุษยวิทยา ความเช่ือและวิถีปฏิบติัเหล่าน้ีคือ ส่ิงท่ีหลอม
รวมคนในสังคมหน่ึง ๆ ให้เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัและเกิดความภาคภูมิใจท่ีจะสืบสาน
เอกลกัษณ์ของกลุ่มของตนให้ยืนยาวต่อไปในภายภาคหน้าเช่นเดียวกบัไทใหญ่ท่ีสืบต่อวิถี
ชีวติ วฒันธรรมมาอยา่งยาวนานดว้ยความภาคภูมิ31 
2) ปอยส่างลอง (พธีิบรรพชาสามเณร) 

ปอยส่างลองมาจากค าวา่ “ปอย” แปลวา่ งาน ค าวา่ “ส่าง” สันนิษฐานว่ามาจากค าว่า 
“สางหรือขุนสาง” หมายถึง พระพรหม อีกความหมายหน่ึงนั้น ค าว่า “ส่าง” มาจากค าว่า   
“เจ้าส่าง” หมายถึง สามเณร ส่วนค าว่า “ลอง” มาจากค าว่า อลอง แปลว่า พระโพธิสัตว ์
ดงันั้นงานปอยส่างลอง จึงหมายถึง งานบวชลูกแกว้ โดยความหมาย มี 2 นยั โดยอยา่งแรก
เป็นค าผสมระหว่างค าว่า “ส่าง” หมายถึง เจา้ส่าง คือ สามเณร กบัค าว่า “ลอง” หรืออลอง 
หมายถึง หน่อกษตัริยห์รือผูท่ี้เตรียมจะเป็นส่างลอง คือ ผูท่ี้เตรียมจะบวชเป็นสามเณร การ
เป็นส่างลองนั้นเป็นการเลียนแบบประวติัของพระพุทธเจา้ตอนท่ีเป็นเจา้ชายสิทธตัถะครอง

                                                        
29 แปลก สนธิรักษ ์ พิธีกรรม และ ประเพณี  พิมพค์ร้ังท่ี 8  กรุงเทพฯ ไทยวฒันาพานิช 2515 หนา้ 44 
30 ประเทือง คลา้ยสุบรรณ  วฒันธรรมพืน้บ้าน  กรุงเทพมหานคร  ส านกัพิมพเ์คลด็ไทย  2531 หนา้ 14   
31 คูณ โทขนัธ ์ พทุธศาสนากับสังคมและวฒันธรรมไทย  กรุงเทพฯ  ส านกัพิมพโ์อเดียนสโตร์   2545 หนา้ 2   
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กรุงกบิลพสัดุ์ก่อนจะออกผนวช การกระท าอย่างในช่วงเวลาการเป็นส่างลองจะปฏิบัติ
เสมือนการปฏิบติัต่อพระมหากษตัริย์32 (ภาพท่ี 2.4) 

 
 

ภาพที ่2.4 ส่างลอง หรือ ลูกแกว้ท่ีเขา้ร่วมพิธีกรรม 
 

ปอยส่างลองพบท่ีมาตามความเช่ือในวรรณกรรมไทใหญ่ 2 เร่ือง คืออะหน่าก้าดตะ
หวา่ง แต่งเม่ือประมาณ 100 ปีเศษ โดยพระเจา้อู่ก่าจิจ่ิงต่า วดัสบตุ๋ง เมืองตุ๋งจงัหวดัจอ้กแม 
ประเทศพม่า และพิมพเ์ม่ือปีพุทธศกัราช 2508 กล่าวถึงพระเจา้อ่าจ่าตะซาดมงัจี (อชาติศตัรู) 
หลงัจากท่ีไดส้ านึกผิดในการท าปิตุฆาตโดยหลงผิดไปร่วมมือกบัพระเทวทตัท าบาปหนัก
ต่าง ๆ แล้วได้ทูลเกล้าพระพุทธเจ้าว่า ท าอย่างไรจะได้เป็นเหล่ากอของพระพุทธเจ้าคือ 
เป็นอลองพญา (หน่อพุทธางกรู) พระพุทธองคท์รงตอบวา่ตอ้งน าบุตรชายเขา้บวชในศาสนา 

                                                        
32 ม่ิงสรรพ์ ขาวสะอาด ไทใหญ่ความเป็นใหญ่ในชาติพันธ์ุ  เชียงใหม่ สถาบนัวิจยัสังคม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
 2551 หนา้ 136-141   
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จึงได้น าเจ้าชายอะจ้ิกต๊ะมงัชา (อชิตกุมาร) พระราชโอรสของพระองค์เข้าบรรพชาเป็น
สามเณรและทรงมีพุทธท านายว่าอชิตสามเณรจะมาตรัสรู้เป็นพระศรีอริยะไทใหญ่
พระพุทธเจา้แห่งภทัรกปัน้ี 

วรรณกรรมเร่ืองท่ี 2 คือเร่ือง อ่าหนั่นต่าตองป่านหรืออ่าหนั่นต่าไหวถ้าม แต่งข้ึน
ประมาณ 200 ปีเศษ โดยพระสุหนั่นตา บ้านกุ๋ นอ้อ จังหวดัจ้อกแม ประเทศเมียนมาร์ 
กล่าวถึงเร่ืองต่าง ๆ ท่ีพระอานนท์ทูลถามพระพุทธเจา้ในเร่ืองเหล่านั้นมีอยู่เร่ืองหน่ึงท่ีทูล
ถามเก่ียวกบัการเป็นส่างลองวา่จะมีอานิสงส์มากน้อยเพียงไร พระพุทธองคท์รงช้ีแจงวา่ ถา้
น าบุตรของตนเองบวชจะไดส้ร้างสวรรคส์มบติัเป็นเวลา 8 ก ่าผา่ (กปั) ถา้รับเป็นพ่อข่ามแม่
ข่าม (พอ่แม่อุปถมัภ)์ จะไดอ้านิสงส์ 4 ก ่าผา่ (กปั)33 

ตามขอ้มูลท่ีไดศึ้กษาจากวรรณกรรมท่ีสองพบเร่ืองเล่าว่า มีบุตรชายของหญิงหมา้ย
คนหน่ึงซ่ึงมีรูปร่างอปัลักษณ์และมีศรัทธาอยากบรรพชาแต่ไม่มีทรัพย์สมบัติท่ีจะเป็น
เจา้ภาพบวช ดว้ยบุญญาบารมีและแรงศรัทธาของบุตรชายไดบ้นัดาลให้พระอินทร์เกิดเมตตา 
จึงเสด็จมาน าไปพยาบาล ใหอ้าบน ้ าเงินน ้ าทองขดัสีฉวีวรรณลา้งคราบไคล กลายเป็นกุมารท่ี
มีรูปร่างสวยงามและขนุสาง (พระพรหม) ไดล้งมามอบชฎา (ปานกุม) และสร้อยสังวาล (ลอ
แป) ให้พร้อมทั้ งรับภาระเป็นพ่อข่าม (พ่ออุปถัมภ์) ในการจดังานปอยส่างลองคร้ังนั้ น 
บุตรชายหญิงหมา้ยไดเ้ป็นลูกข่าม (ลูกอุปถมัภ)์ ของขุนสาง (พระพรหม) จึงเรียกกุลบุตรท่ี
ไดรั้บการยกยอ่งในช่วงก่อนบรรพชาวา่ “สางลอง” หรือ “ส่างลอง” คือ ลูกอุปถมัภห์รือบุตร
ธรรมของพระพรหมสืบต่อมาจนปัจจุบนัแสดงใหเ้ห็นวา่กุลบุตร ท่ีจะไดเ้ป็นส่างลองนั้นเป็น
ผูมี้บุญบารมีมากกวา่คนธรรมดาสามญัจึงมีโอกาสไดรั้บยกยอ่งให้เป็น หน่อกษตัริยห์รือบุตร
บุญธรรมของพระพรหมในช่วงเวลาก่อนบรรพชา34 

 
 

                                                        
33  พระครูปลดัชินกร แกว้นิล  การเปล่ียนแปลงความหมายและคุณค่าของปอยส่างลองในสังคมไทใหญ่ปัจจุบัน  
 2550 หนา้ 112    
34 ดนยั สิทธิเจริญ สาระทางการศึกษาในกระบวนการส่างลองของชาวไทยใหญ่ในจังหวดัแม่ฮ่องสอน   สาขาวชิา 
 การศึกษานอกระบบ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  2535 หนา้ 51   
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3) ความเช่ือทีเ่กีย่วข้องกบัปอยส่างลอง 
ไทใหญ่เช่ือว่าการท่ีบุตรชายหลานชายสามารถอุทิศตนบรรพชาอุปสมบทในพุทธ

ศาสนาไดเ้ป็นผูมี้บุญอนัยิ่งใหญ่ เจา้ภาพจะเสียสละส่ิงของเงินทองเพื่อสนบัสนุนให้บุตรได้
บรรพชาอุปสมบท เพื่อศึกษาพระธรรมและสร้างกุศลกรรมคร้ังใหญ่ ซ่ึงเป็นการเลียนแบบ
เหตุการณ์ตามพุทธประวติัตอนท่ีพระพุทธเจา้เสด็จกรุงกบิลพสัดุ์เพื่อโปรดพระประยรูญาติ
แลว้พระนางพิมพาถือโอกาสให้พระราหุลกุมารขอราชสมบติัจากพระพุทธองคแ์ต่พระพุทธ
องคท์รงกลบัทรงรับสั่งใหบ้รรพชาราหุลกุมารเป็นสามเณรแทน35 

ต านานความเช่ือของไทใหญ่เก่ียวกบัปอยส่างลองซ่ึงสอดคลอ้งกบัพุทธประวติั มี 3 
ต านาน ต านานแรกซ่ึงเป็นค าอธิบายโดยชาวไทใหญ่ทัว่ไปจะอธิบายวา่ปอยส่างลองเป็นการ
จ าละอองฉากพุทธประวติัตอนเจา้ชายสิทธตัถะออกผนวช ดงันั้นส่างลองจึงแต่งตวัสวยงาม
แบบเจา้ชาย และมีค าอธิบายต่อว่าเม่ือเป็นเจา้ชายสิทธัตถะผูสู้งส่ง จะตอ้งมีคนแบกบ่าส่าง
ลอง หรือใหส่้างลองข่ีมา้เพื่อไม่ใหเ้ทา้แตะพื้น 

ต านานท่ี 2 จะอา้งถึงเหตุการณ์ตามพุทธประวติัตอนท่ีพระพุทธเจา้เสด็จไปยงักรุง
กบิลพสัดุ์เพื่อโปรดพระประยรูญาติ แลว้พระนางพิมพาทรงเคร่ืองให้พระราหุลกุมารไปเฝ้า
เพื่อทูลขอราชสมบติัเม่ือได้รับค าขอจากราหุลกุมาร แทนท่ีจะพระราชทานราชสมบติัให ้
พระพุทธองค์กลับทรงด าริว่า ราชสมบติัอนัเป็นโลกีย์ทรัพย์น้ีไม่จีรัง ควรท่ีพระองค์จะ
พระราชทานอริยทรัพยอ์นัย ัง่ยนืใหแ้ลว้ทรงรับสั่งบรรพชาราหุลกุมารเป็นสามเณร 

ต านานท่ี 3 มาจากบนัทึกในหนงัสือไทใหญ่ท่ีเขียนโดยเจา้หน่อค านักอกัษรศาสตร์
ชาวไทใหญ่ว่า เจา้ชายอชาตศตัรูพระราชโอรสของพระเจา้พิมพิสาร แห่งกรุงราชคฤท์ได้
กระท าปิตุฆาตพระบิดาตามค ายุแหย่ของพระเทวทตั เจา้ชายจึงไถ่บาปจากการปิตุฆาตดว้ย
การชกัชวนพระสหายพร้อมดว้ยอ ามาตยใ์หน้ าบุตรหลานเขา้ร่วมกบัการบวชจ านวนกวา่ 500 
คน ก่อนบวชไดมี้การจดังานใหญ่ 7 วนั 7 คืน พร้อมกบัมีการแต่งองคท์รงเคร่ืองบุตรหลาน
ดว้ยเคร่ืองประดบัสวยงาม แลว้นัง่บนหลงั ชา้ง มา้ เป็นเวลา 7 วนัจากนั้นจึงน าไปเขา้รับการ
บรรพชาเป็นสามเณรต่อหนา้พระพุทธเจา้และเหล่าพระสงฆส์าวกทั้งหลาย36 

                                                        
35 มณี พยอมยงค ์ มชนในลา้นนา  วารสารวฒันธรรมไทย  2534 หนา้ 7   
36 สุพิน ฤทธ์ิเพญ็  วารสารภาษาและวรรณกรรมไทย  ภาควชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยั 
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ในอดีตมีรูปแบบการบวชโดยพ่อแม่บุญธรรมเป็นผูอุ้ปถมัภ ์เน่ืองมาจากคนท่ีมีฐานะ
ยากจนไม่สามารถจะท าบุญปอยส่างลองได ้ขณะเดียวกนัคนท่ีมีฐานะดีก็มกัจะไม่มีบุตรหรือ
มีแต่บุตรไม่ยอมบวช จึงท าให้เกิดประเพณีการบรรพชาอุปสมบทเป็นส่ือ นั้นคือผูมี้ฐานะ
ยากจนมีบุตรชายและตอ้งการใหบุ้ตรชายไดบ้วชส่างลอง ก็จะมอบบุตรของตนให้แก่คนรวย
แต่ไม่มีบุตรชายและตอ้งการท าบุญปอยส่างลอง การมอบในลกัษณะน้ี ผูท่ี้รับเป็นเจา้ภาพ
บวชจะตอ้งยอมรับหนา้ท่ีเป็นบิดามารดาคนท่ี 2 ของคนท่ีตนรับบวช จะให้ความอุปถมัภค์  ้า
จุนในขณะท่ีบวชและหลังจากสึกแล้วด้วย ผูท่ี้ได้บวชในลักษณะน้ีก็จะเรียกผูท่ี้รับเป็น
เจา้ภาพให้ตนว่า “พ่อ-แม่” หรือพ่อข่าม-แม่ข่ามค าว่า “ข่าม” แปลว่า รับรองหรือรับภาระ
อุปถมัภ์37 

ในอดีตพ่อข่าม-แม่ข่ามหรือผูท่ี้รับอุปถัมภ์บรรพชาสามเณรจะได้รับการยกย่อง
ยอมรับนบัถือในสังคมเป็นอยา่งมาก โดยจะไดรั้บการยกยอ่งและเรียกค าน าหนา้วา่ “พอ่ส่าง-
แม่ส่าง” ส่วนผูท่ี้รับอุปถมัภอุ์ปสมบทเป็นพระภิกษุจะไดรั้บการยกยอ่งและเรียกค าน าหนา้วา่ 
“พ่อจาง-แม่จาง” ผูท่ี้ผ่านการบรรพชาเป็นสามเณรมาแล้วเม่ือสึกออกมาจะเรียกว่า “ส่าง” 
ส าหรับผู ้ท่ีผ่านการอุปสมบทเป็นภิกษุ เม่ือศึกออกมาจะเรียกว่า “ทาก” หรือ “หนาน” 
น าหนา้ช่ือตลอดไป38 

“ลอง” หรือ “อลอง” คือ ผูท่ี้การบวชจะได้รับการปฏิบติัเสมือนพระราชาในช่วงท่ี
ประกอบพิธีกรรมเพราะเปรียบเทียบไดก้บัช่วงเสวยราชสมบติัของเจา้ชายสิทธตัถะก่อนออก
ผนวช การแต่งกายของอลองแต่งแบบกษตัริยพ์ม่าโบราณ คือ นุ่งโจงกระเบนผา้แพร ผา้ลาย
หรือผา้สีต่าง ๆ สวมเส้ือมีชายเชิงงอนประดบัดว้ยวสัดุเทียมเพชร พลอยหรือปักด้ินไหมสี
ต่าง ๆ ศีรษะสวมชฎาท่ีท าจากกระดาษแข็งมียอดแหลมประดบักระดาษสีต่าง ๆ หรือเกล้า
มวยผมมีผา้แพรโพกศีรษะและประดบัดว้ยดอกไมส้ดตามฤดูกาล ส่วนใหญ่จะเป็นดอกเอ้ือง

                                                                                                                                                                         
 เชียงใหม่  ฉบบัท่ี 3 มกราคม – ธนัวาคม  2556 หนา้ 14-15   
37 ดนัย สิทธิเจริญ  สาระทางการศึกษาในกระบวนการส่างลองของชาวไทยใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
 สาขาวชิาการศึกษานอกระบบ บณัฑิตวทิยาลยั   มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  2535 หนา้ 32   
38 นิธิ เอ่ียวศรีวงศ ์ พทุธศาสนาในความเปล่ียนแปลงของสังคมไทย  กรุงเทพฯ โรงพิมพเ์มด็ทราย 2530 หนา้ 11   
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ผึ้ง ส่วนเคร่ืองใชใ้นช่วงท่ีเป็นอลองประกอบดว้ยเคร่ืองสูงต่าง ๆ คือ ทีค าหรือร่มขนาดใหญ่ 
น ้าเต่า พานหมาก พรม หมอนและบริวารท่ีคอยรับใช ้39 

ปอยส่างลองนิยมจดัในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมหรือช่วงหนา้แลง้ ซ่ึงเป็น
ช่วงเวลาเดียวกบัท่ีคนลา้นนานิยมจดังานมหรสพใหญ่เพราะเป็นช่วงท่ีคนวา่งเวน้จากการท า
นามีอาหารอุดมสมบูรณ์ อากาศปลอดโปร่ง ดงันั้นจึงสามารถร่วมแรงช่วยงานกนัไดอ้ย่าง
เต็มท่ี การจดัปอยส่างลองเร่ิมด้วยเม่ือพ่อแม่เด็กน าบุตรและคนท่ีจะบวชไปฝากฝังให้เจา้
อาวาสอบรมสั่งสอนหดัให้ท่องจ าค าขอบรรพชา ค าให้ศีลให้พรก่อนจะจดังานประมาณ 7-
10 วนั จากนั้นก็จะเชิญคนท่ีจะร่วมในการจดัปอยส่างลองมาปรึกษากันว่าใครจะรับเป็น
เจา้ภาพใหญ่ “ตะก่าโหลง” ซ่ึงมกัจะเป็นผูท่ี้มีฐานะดีหรือผูท่ี้ไดรั้บการยกยอ่งในหมู่บา้นและ
ตอ้งมี “ตะแปส่างลอง” คือ ผูมี้หน้าท่ีดูแลส่างลองตลอดเวลาตั้งแต่วนัแรกจนถึงวนัสุดทา้ย
ของงาน โดยเฉพาะวนัสุดทา้ยจะตอ้งคอยดูแลไม่ให้คลาดสายตาเพราะว่ามกัจะมีการแอบ
น าเอาส่างลองไปหลบซ่อนไวไ้ม่ให้บรรพชา เดือดร้อนเจา้ภาพตอ้งน าเอา “อะซู” คือ รางวลั
ไปมอบใหจึ้งจะไดส่้างลองกลบัมาบรรพชาเป็นสามเณรต่อไป40 

จากการให้คุณค่าและความหมายของปอยส่างลองของไทใหญ่ในรัฐฉานสืบเน่ืองกนั
มาตั้งแต่สังคมบรรพกาล แมต่้อมาจะอยู่ในสังคมปิด ใตก้ารปกครองของผูอ่ื้น และภาวะ
เศรษฐกิจฝืดเคืองแร้งแคน้ แต่ชาวไทใหญ่ในรัฐฉานยงัพยายามท่ีจะสืบสานวฒันธรรมพุทธ
ศาสนาของตนไวอ้ย่างเหนียวแน่นคร้ันเม่ือมีโอกาสเขา้มาอยู่ในเมืองไทย และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีพี่น้องญาติมิตรของตนอพยพเข้ามาอยู่ก่อนล่วงหน้า และ
ด าเนินกิจกรรมทางวฒันธรรมในรอบปีอยา่งเป็นอิสระ ชาวไทใหญ่ก็ปฏิบติัตามกิจกรรมท่ีปู
ทางไวล่้วงหน้า และเม่ือตนกับครอบครัวมีความพร้อมท่ีจะจดัปอยส่างลองเพื่อสืบสาน

                                                        
39 พระครูพทุธศาสน์โศภณ (แคลว้ สุส วโุต)  การบรรพชา อุปสมบท กรุงเทพฯ  การศาสนา พระครูอรุณธรรม
 รังสี 2539  มนต์พิธีแปล กรุงเทพฯ  อกัษรสมยั 2530 หนา้ 47   
40 ดนัย สิทธิเจริญ. สาระทางการศึกษาในกระบวนการส่างลองของชาวไทยใหญ่ในจังหวัด   แม่ฮ่องสอน . 
 สาขาวชิาการศึกษานอกระบบ  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2535 หนา้ 64-65   
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วฒันธรรมและเป็นการประกาศโดยนัยยะว่าครอบครัวของตนมีความพร้อมดา้นเศรษฐกิจ
แลว้ ชาวไทใหญ่จึงร่วมเป็นส่วนหน่ึงของปอยส่างลอง41 

ประเพณีการเชิญแขกมาร่วมปอยส่างลองในสมยัก่อนจะใช้วิธีน าเม่ียง “ต๊กห่อเน่ง” 
มาห่อดว้ยใบตองอย่างสวยงาม ให้คนหนุ่มสาวน า “ห่อเน่ง” 42 ไปมอบให้เจา้ของบา้นท่ีจะ
เชิญมาร่วมงานต่อมาภายหลงัได้เปล่ียนไปใช้เทียนไขแทนเรียกว่า “ต๊กเตน” (บอกเทียน) 
ปัจจุบนันิยมใชก้าร์ดเชิญแทน ส่วนการนิมนตพ์ระภิกษุสงฆเ์ป็นหนา้ท่ีของคนเฒ่าคนแก่จะ
น าสวยดอกไม้ ธูปเทียนไปนิมนต์พระท่ีวดั ช่วงก่อนวนังาน 2-3 วนั ผูค้นจะเร่ิมทยอยมา
ช่วยกนัท างานท่ีบา้นเจา้ภาพ จดัเตรียมสถานท่ี อาหาร ท่ีพกัของส่างลอง ตกแต่งเคร่ืองไทย
ธรรมและอฐับริขาร จากนั้น ในวนัแฮกหรือวนัแรกเร่ิมงานนัน่เองส่วนมากจะเร่ิมตั้งแต่ตอน
เชา้มืดประมาณจะให้ผูท่ี้บวชลอง ท าการอาบน ้ าเงินน ้ าทอง ไดแ้ก่ น ้ าแช่เงิน ทองและเคร่ือง
หอมหรือมะกรูด ส้มป่อย เป็นตน้ เสร็จแลว้พากนัไปวดัเพื่อสมานทานเบญจศีลและเร่ิมงาน
บวชอลองต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
41 สุพิน ฤทธ์ิเพญ็  วารสารภาษาและวรรณกรรมไทย  ภาควชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์  มหาวทิยา ลยัเชียงใหม่ 
 ฉบบัท่ี 3 มกราคม – ธนัวาคม 2556 หนา้ 20   
42 ช าเลือง วฒิุจนัทร์ และคณะ คู่มือการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  ส านกังาน เสริมสร้างเอกลกัษณ์แห่งชาติ 
 กรุงเทพฯ  บริษทัประชาชน 2525 
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แผนภาพท่ี 2 : พิธีกรรมปอยส่างลอง 

 
หลงัจากรับศีลแลว้ ตะแปส่างลองจะแต่งหนา้และแต่งเคร่ืองทรงให้ใหม่ การแต่งกาย

ส่างลองมีลกัษณะคลา้ยเจา้ชายไทใหญ่ เม่ือแต่งตวัเสร็จแลว้ถือว่าเป็นอลองเต็มตวัจะไดรั้บ
การปฏิบติัเหมือนกษตัริยแ์ละอลองจะไม่มีโอกาสเหยียบดินจนกว่าจะถึงวนับรรพชาเป็น
สามเณรตะแปส่างลองจึงตอ้งให้ส่างลองข่ีคอตนเองตลอดเวลา บรรดาพ่อแม่ส่างลองและ
ญาติก็จะโปรยขา้วตอกดอกไมเ้ป็นการอนุโมทนา แล้วคณะส่างลองก็จะเคล่ือนขบวนไป

พธีิกรรมปอยส่างลอง 

วนัรับส่างลอง 
 พิธีสมาทานเบญจศีล 
 พิธีรับส่างลอง 
 พิธีสักการะสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ และเขา้

พบพระเถระ 
 การแสดงมหรสพ 

 
วนัข่ามแขก 

 พิธีแห่ครัวหลู่ 
 การรับประทานอาหารโอชารส 12 อยา่ง 
 พิธีเรียกขวญัส่างลอง 
 การเล้ียงตอ้นรับแขก 
 การแสดงมหรสพ 

วนัข่ามส่าง  พิธีบรรพชา และอุปสมบท 
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นมสัการศาลเจา้พอ่หลกัเมืองหรือศาลเจา้เมือง ซ่ึงเป็นสถานศกัด์ิสิทธ์ิท่ีคนไทใหญ่เคารพนบั
ถือเพื่อขอขมาลาโทษและขอความคุม้ครองป้องกนัภยั จากนั้นก็จะฟ้อนร าถวายและเคล่ือน
ขบวนไปกราบนมสัการเจา้อาวาสวดัต่าง ๆ ในหมู่บา้นหรือในหมู่บา้นอ่ืนท่ีใกลเ้คียงต่อไป 
จนใกล้เวลาเท่ียงวนัจึงจะน าส่างลองกลบัเขา้ท่ีพกัหรือบ้านของส่างลองเพื่อพกัผ่อนและ
รับประทานอาหารกลางวนั จนในตอนบ่ายคณะขบวนแห่ส่างลองก็จะออกไปตามบา้นญาติ
พี่น้อง คนรู้จกัหรือผูท่ี้เคารพนับถือเสมือนเป็นการประพาสตน้ของกษตัริย ์เจา้ของบา้นอ
ลองไปเยีย่มจะถือวา่เป็นโชคดีท่ีไดรั้บเกียรติและเป็นบุญท่ีไดมี้โอกาสตอ้นรับอลอง จึงมีการ
เตรียมอาหารวางถวาย ใช้เหรียญรูปีผูกด้วยด้ายสายสิญจน์ซ่ึงปัจจุบนัหายากจึงใช้ธนบตัร
หรือเหรียญธรรมดาแทน (ส่วนใหญ่จะใชธ้นบตัรใบละ 20 บาท มว้นกลมผกูดา้ยสายสิญจน์) 

ในวนัข่ามแขก43 คือ วนัรับแขกจะเป็นวนัท่ีญาติพี่นอ้งจากหมู่บา้นอ่ืนมาร่วมงานอยา่ง
พร้อมเพรียงกนั วนัน้ีนบัวา่ส าคญัยิ่งเพราะจะมีพิธีต่าง ๆ 3 พิธี คือ พิธีการแห่โคหลู่ (เคร่ือง
ไทยธรรม) การเล้ียงอาหารส่างลองเตม็รูปแบบ (กบัขา้ว 12 อยา่ง) และพิธีเรียกขวญัส่างลอง 
แขกท่ีมีจะช่วยกนัเตรียมเคร่ืองไทยธรรมและอฐับริขารท่ีจะน าไปเขา้ขบวนแก่โคหลู่ (ไทย
ธรรม) 

เร่ิมขบวนด้วยผู ้อาวุโสแต่งชุดขาว ถือขันดอก ข้าวตอกดอกไม้ต่อด้วย “จีเจ่” 
(กงัสดาลใหญ่) ตีเป็นระยะเพื่อประกาศใหช้าวบา้นร่วมอนุโมทนาหรือเดินทางมาร่วมท าบุญ 
รวมทั้งเป็นการบอกกล่าวถึงเทวดาเทพาอารักษ์ทั้งหลายให้ไดท้ราบถึงการท าบุญใหญ่ของ
ชุมชนเคร่ืองสักการะพระพุทธหรืออุบ บรรจุดอกไม ้ธูปเทียน ขนม มา้เจา้เมืองเป็นมา้ทรง
เจา้เมือง (เจา้พ่อหลกัเมือง) ท่ีอญัเชิญมาเพื่อช่วยปกป้องคุม้ครองให้งานด าเนินไปดว้ยความ
เรียบร้อยตน้ตะเป่ส่าหรือตน้กลัปพฤกษ์จะน าไปถวายพระ โดยเช่ือว่าเป็นอานิสงส์ให้ชาติ
หนา้ให้เกิดในสวรรค ์มีตน้กลัปพฤกษบ์นัดาลส่ิงท่ีปรารถนา ตน้น้ีมี 2 ประเภท คือ ตน้ตะเป่
ส่าพระพุทธคลา้ยจองพาราและตน้ตะเป่ส่าถวายวดั 

ขบวนโคห ลู่น าเค ร่ืองอัฐบ ริขารท่ี ใช้ในการบรรพชาและเค ร่ืองไทยธรรม
ประกอบดว้ยปุ๊กขา้วแตก คือ ห่อขา้วตอกดว้ยกระดาษสาผูกติดกบัธงสามเหล่ียมท่ีเรียกว่า 
“จ๊ากจ่า” ใช้แทนดอกไมส้ าหรับแจกให้ผูไ้ปร่วมงานบรรพชาไหวพ้ระ ปุ๊กขา้วแตกจะขาด

                                                        
43 สมยั สุทธิธรรม   ปอยส่างลอง  กรุงเทพฯ คุรุสภา  2531 หนา้ 24-27   
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ไม่ไดแ้ละจะตอ้งมีจ านวนเท่ากบัส่างลอง เทียนเงิน เทียนทอง คือ ธูปเทียนแพเป็นเคร่ืองบูชา
ส่างลองส าหรับถวายแด่พระอุปัชญาย ์พุ่มเงิน พุ่มทอง ส าหรับส่างลองถวายพระพุทธและ
ประดบัขบวนอูต่อง ปานต่อง คือ กรวยหมากพูลและกรวยดอกไม ้หมอ้น ้ าต่า คือ หมอ้ดิน
ห่อผา้ขาวใส่ใบไม ้9 ชนิดเพื่อความร่มเยน็และเป็นสิริมงคล ขบวนกลองมองเซิงหรือกลอง
ยาวใชบ้รรเลงประกอบขบวน เคร่ืองไทยธรรมท่ีเป็นปัจจยัถวายพระสงฆท่ี์นิมนตม์าในงาน 
ขบวนส่างลอง เป็นกลุ่มซ่ึงจะอยูเ่กือบทา้ยขบวน ในวนัน้ี ทั้งส่างลองตะแปส่างลองและผูถื้อ
ทีค าจะแต่งกายสวยงามเป็นพิเศษ ขณะขบวนเคล่ือนท่ีไปก็จะฟ้อนดว้ยตามจงัหวะของกลอง
กน้ยาว ทา้ยขบวนเป็นคณะโบกไพ (บอ้งไฟ) ซ่ึงจะน าไปจุดในวนัสุดทา้ยของงาน44 

ขบวนแห่โคหลู่ในงานปอยส่างลองน้ีถือว่าเป็นขบวนแห่ท่ียิ่งใหญ่และสวยงาม
ระหวา่งทางจะมีผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ถือ “อุบ” ออกมาโปรยขา้วตอกดอกไมเ้ป็นการอนุโมทนาสาธุใน
การท าบุญ เม่ือแห่ขบวนรอบหมู่บา้นแลว้ขบวนแห่จะส้ินสุดท่ีวดั แลว้น าโคหลู่ข้ึนไปจดัไว้
บนวดั หากยงัไม่ท าพิธีบรรพชาอุปสมบทในวนัน้ี กิจกรรมต่อเน่ืองท่ีวดัจะมีการถ่อมลีก คือ 
การฟังธรรม 
ในช่วงเยน็จะมีพิธีเล้ียงอาหารและท าขวญัให้กบัส่างลอง การเล้ียงอาหารเต็มรูปแบบน้ีเดิมที

จดัไวถึ้ง 32 อยา่งดว้ยกนั แต่ในปัจจุบนัการเล้ียงอาหารส่างลองจดัไว ้12 อยา่งเท่านั้นสถานท่ีท่ีจะ
จดัเล้ียงอาหารส่างลองเต็มรูปแบบจะท าท่ีบา้นเจา้ภาพใหญ่ หากส่างลองมีจ านวนมากก็จะจดัพิธีท่ี
วดัเพื่อความสะดวก ส าหรับส่างลองท่ีไม่มีพ่อแม่ป้อนอาหารให้ก็จะมีพ่อข่ามแม่ข่ามเป็น ผูป้้อน
อาหารแทน หลงัจากท่ีรับประทานอาหารทั้ง 12 อยา่งเรียบร้อยแลว้ก็จะมีพิธีท าขวญัส่างลอง (ภาพ
ท่ี 2.5) ซ่ึงก็คลา้ยการท าขวญันาค คือ มีการเรียกขวญั ผกูขอ้มือใหศี้ลใหพ้รแก่ส่างลอง 

 

                                                        
44 สมยั สุทธิธรรม  ปอยส่างลอง  กรุงเทพฯ  คุรุสภา   2531 หนา้ 29   
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ภาพที ่2.5 พิธีเรียกขวญัส่างลอง 
ท่ีมา : ปอยส่างลองแม่สะเรียง 

คืนสุดทา้ยจะมีพิธีฉลองเจา้ภาพจึงตอ้งเตรียมงานหนกักวา่วนัอ่ืน ๆ เพราะตอ้งเตรียม
เล้ียงอาหารพระสงฆ์สามเณรในวดัท่ีจะบรรพชาและท่ีนิมนตม์าร่วมพิธีบรรพชา ตลอดจน
ผูค้นท่ีมาร่วมงานทั้งหมดซ่ึงจะมีเป็นจ านวนมาก และเพื่อเป็นการผ่อนคลายความเม่ือยล้า
ของผูม้าร่วมงาน ฝ่ายเจา้ภาพจึงจดัให้มีมหรสพ และดนตรีมาแสดงท่ีบา้นเจา้ภาพดว้ย เช่น 
การแสดงฟ้อนร า การแสดงกลองมองเซิง เป็นตน้ ส่วนส่างลองท่ียงัไปเยี่ยมญาติไม่ครบ
จะตอ้งไปใหเ้สร็จเรียบร้อยภายในคืนสุดทา้ยน้ี 

รุ่งเช้าของวนัข่ามส่างซ่ึงเป็นวนัท่ี 3 ของงาน จะน าส่างลองไปบรรพชาเป็นสามเณร
หากในการจดังานมี “จ่างลอง” คือ ผูท่ี้จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุด้วย ท ากันตั้งแต่เช้าตรู่ 
เรียกกนัว่า “ยาบจาง” คือ พิธีอุปสมบทตะแปจางลองจะแต่งตวัจางลองและน าจางลองข่ีมา้
แห่ไปวนั โดยมี “จีเจ่” (กงัสดาล) ตีน าขวนและอาจมีดนตรีพื้นบา้นหรือกลองก้นยาวร่วม
ขบวนไปดว้ย เม่ือถึงวดัก็จะเวยีนรอบโบสถ์ 3 รอบ แลว้ท าพิธีอุปสมบทในโบสถ์ หากวดัใด
ไม่มีโบสถเ์จา้ภาพก็จ  าร่วมกบัทางวดันดัท า “ส่ิมน ้ า” คือ จะท าศาลาท่ีประกอบพิธีอุปสมบท
อยูก่ลางแม่น ้ าหรือในบึง แลว้นิมนตพ์ระสงฆม์าท าพิธีอุปสมบทในส่ิมน ้ าน้ี พิธีการบวชเร่ิม
จากขบวนส่างลองเจา้ไปในศาลาการเปรียญหรือวิหารท่ีใช้เป็นท่ีบรรพชาอุปสมบท กราบ
พระอุปัชฌาย ์3 คร้ัง แลว้รับผา้จีวรจากบิดามารดาหรือพ่อข่าม-แม่ข่าม แลว้หนักลบัไปเปล่ง



 

37 

วาจาขอบรรพชากับพระอุปัชฌาย์ จากนั้นรับผา้จีวรไปให้พระภิกษุจะช่วยนุ่งจีวร เม่ือ
กลบัมาเปล่งวาจาขอรับศีล 10 และขอนิสัยแลว้ พระอุปัชฌายใ์ห้ศีล บอกกมัมฏัฐานและให้
โอวาทส่างลองเพื่อเปล่ียนสถานเป็นสามเณร หลงัจากเสร็จพิธีจะมีเทศนา 1 กณัฑ์ เจา้ภาพ
ใหญ่เจา้ภาพร่วมและผูม้าร่วมงานในพิธีถวายจตุปัจจยัไทยธรรมพระสงฆ์อนุโมทนาเป็น
เสร็จพิธี ในช่วงน้ีหากมีคณะโบกไพ (บอ้งไฟ) มาร่วมงานก็จะน าโบกไฟไปจุด  
  

องคป์ระกอบงานบวช “ปอยส่างลอง”45 
    1) ชุดส่างลอง (เคร่ืองต่างกายต่าง ๆ) 

2) ร่มทอง (ส าหรับกางใหส่้างลอง) 
3) ตะแป – พอ่ส้าน แม่ส้าน (ผูค้อยปรนนิบติั) 
4) จีวร 
5) อฐับริขาร (ประกอบดว้ยเคร่ืองใชต่้าง ๆ) 
6) ตน้เงิน 
7) สังฆทาน 
8) ตน้ขา้วตอกหรือตน้ขา้วแตก 

 
2.2 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบังานวจัิย 

การศึกษาในประเด็นของการจดัการองค์ความรู้ของการจดัการปอยส่างลองของไทใหญ่  ท าให้
ทราบว่าการจัดงานประเพณีปอยส่างลองนั้ นจ าเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้ ง
ประชาชนไทใหญ่ คณะกรรมการวดั เจา้หน้าท่ีทอ้งถ่ิน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ผูเ้ขียนจึงไดท้  าการศึกษา
แนวคิดท่ีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อท าใหเ้กิดความเขา้ใจในเร่ืองของความหมาย ขั้นตอน และ
ระดบัของความร่วมมืออยา่งถูกตอ้ง เพื่อน าเอาองคค์วามรู้ท่ีไดไ้ปวเิคราะห์และอภิปรายวา่การจดัการปอย
ส่างลองท่ีผูเ้ขียนสนใจนั้น มีการประยุกตใ์ชแ้นวคิดการมีส่วนร่วมอยา่งไร รวมไปถึงการเป็นแบบอยา่งท่ี
ดีในการจดัการประเพณีอ่ืน ๆ ต่อไป ดงัน้ี 

                                                        
45 สมยั สุทธิธรรม  ปอยส่างลอง  กรุงเทพฯ  คุรุสภา  2531 หนา้ 37   
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2.2.1  แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน   

การประกอบกิจกรรมหรือการพฒันาใด ๆ หากสมาชิกชุมชนได้เขา้มามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรมหรือร่วมลงมือปฏิบติัย่อมก่อให้เกิดสมาชิกได้เรียนรู้ถึงกระบวนการด าเนินงาน
เรียนรู้ถึงสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งด าเนินงานหรือหลงัจากด าเนินงานและวิธีการแกไ้ขปัญหา
เพื่อการด าเนินกิจกรรมนั้นจะบรรลุผลก่อเกิดประโยชน์ต่อสมาชิกในชุมชนและชุมชนเอง การมี
ส่วนร่วมของชุมชนจึงเป็นกระบวนการการสร้างจิตส านึกเป็นการสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกใน
ชุมชนเกิดความตระหนกัถึงการเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาและเขา้มามีบทบาทในกิจกรรมของ
ชุมชน  การมีส่วนร่วมท าให้คนในชุมชนได้ตดัสินใจร่วมกัน จึงมีความรู้สึกความเป็นเจา้ของ
ร่วมกนัและเกิดการพฒันาร่วมกนั 

ขั้นตอนและระดบัของการมีส่วนร่วมของชุมชน รูปแบบของชุมชนต่อการมีส่วนร่วมมีดงัน้ี 
1) ความหมายของการมีส่วนร่วม 

ทฤษฎีของมาสโลวม์าเสนอไวใ้นเร่ืองของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา
ชุมชนสรุปไวว้่า หากมนุษยไ์ดรั้บการเกล้ียกล่อมหรือชกัจูงในเร่ืองท่ีตรงกบัความตอ้งการ
พื้นฐานท่ีเกิดความพึงพอใจแลว้ยอ่มจะส่งผลใหเ้กิดการมีส่วนร่วมไดใ้นท่ีสุด46 

การมีส่วนร่วม หมายถึง การท่ีประชาชนได้เขา้ร่วมกิจกรรมตั้งแต่ขั้นแรก คือการ
คน้หาปัญหาและสาเหตุเม่ือพบสาเหตุของปัญหานั้น ๆ แลว้ก็ร่วมกนัวางแผนเพื่อแกไ้ขร่วม
ในการลงทุนและปฏิบติัไม่ว่าจะเป็นการลงทุนดว้ยเงิน แรงงานหรือวสัดุอุปกรณ์ก็ไดแ้ละ
ตอ้งร่วมติดตามประเมินผลงานท่ีไดท้  าไปดว้ย47 

การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วม  ใน
ความคิดริเร่ิม การพิจารณา ตดัสินใจ การร่วมปฏิบติัและร่วมกนัรับผิดชอบในเร่ืองต่าง ๆ 
อนัมีผลกระทบถึงตวัประชาชน48 

                                                        
46 อ านาจ อนันตชัย  การระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบท   กรุงเทพ  วิคตอร่ีเพาเวอร์
 พอยท ์2527 หนา้ 34   
47 เจิมศกัด์ิ ป่ินทอง  การบริหารการพัฒนาชนบท  กรุงเทพฯ โอเดียนสโตร์  2527 หนา้ 272-273   
48 ยวุฒัน์ วฒิุเมธี หลกัการพฒันาชุมชนและการพฒันาชทบท กรุงเทพฯ ไทยอนุเคราะห์ 2526 หนา้ 253   
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การมีส่วนร่วมท่ีคล้ายคลึงสอดคล้องกนัว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง 
กระบวนการท่ีให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมเก่ียวขอ้งในการร่วมคิด ร่วมตดัสินใจในการ
ก าหนดปัญหา ล าดบัความส าคญัของปัญหา ด าเนินการแกไ้ขปัญหาเนน้การมีส่วนร่วมอยา่ง
แข็งขนัของประชาชน ใช้คามคิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยความช านาญของประชาชนในการ
แกไ้ขปัญหาร่วมกนัไม่ใช่การก าหนดจากหน่วยงานภายนอกเพ่อให้ประชาชนมาร่วมกนัใน
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงซ่ึงในความหมายไดข้ยายความหมายไปถึงการมีส่วนร่วมไม่ใช่การก าหนด
กิจกรรมหรือการแกปั้ญหาจากหน่วยงานภายนอก49 

การมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีคลา้ยคลึงกนัแต่แยกระดบัไปอีกวา่ ในระดบัรูปธรรม 
หมายถึง การท่ีชาวบ้านได้ให้แรงงานและวสัดุในการพฒันาชุมชน ในระดับนามธรรม 
หมายถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเร่ืองของการช้ีน าตนเอง มโนภาพแห่งตน ความ
อิสระในการก าหนดวถีิชีวติแห่งตนและความรู้สึกผกูพนัรับผดิชอบต่อส่วนรวม50 

การมีส่วนร่วมของประชาชนว่าหมายถึง การท่ีประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีด
ความสามารถของตนเองในการจดัการควบคุมการใชป้ระโยชน์และการกระจายทรัพยากรท่ี
มีอยูเ่พื่อให้ประโยชน์ในการด ารงชีวติตามวถีิทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการพฒันาความรู้
และภูมิปัญญา ซ่ึงแสดงออกมาในรูปแบบการตดัสินใจในการก าหนดชีวติของตนเอง51 

การมีส่วนร่วมของประชาชนไวว้่า หมายถึง การเก่ียวขอ้งทางดา้นจิตใจและอารมณ์
ของบุคคลหน่ึงในสถานการณ์กลุ่มซ่ึงผลของการเก่ียวขอ้งดงักล่าวเป็นเหตุเร้าให้กระท า
บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้นกบัทั้งท าให้เกิดความรู้สึกร่วมกนัรับผิดชอบกบักลุ่มดงักล่าว
ด้วย โดยสรุป การมีส่วนร่วมคือ ความรู้สึกร่วมของบุคคลหน่ึงท่ีอยู่ในกลุ่ม องค์กรหรือ
ชุมชนซ่ึงเป็นตวักระตุน้ให้บุคคลนั้นกระท ากิจกรรมไดส้ าเร็จตามจุดมุ่งหมายของกลุ่มและ
เกิดความร่วมรับผิดชอบกับ กลุ่มของตน ถ้าสมาชิกกลุ่มทุกคนขาดความรู้สึกร่วมเป็น
เจา้ของในกิจกรรมใด ๆ แลว้ก็จะไม่ท ากิจกรรมนั้น เพราะถือวา่มิใช่เร่ืองของตน จึงไม่อยาก

                                                        
49 อคิน รพีพฒัน์ การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพฒันา กรุงเทพฯ ศกัด์ิโสภาการพิมพ ์ 2527 หนา้ 101   
50 โอวาท สุทธนารักษ์ .บทบาทของผู ้น าการเปล่ียนแปลงในการจัดการศึกษาเพื่อการพึ่ งตนเองของชุมชน
 วทิยานิพนธ์ครุศาสตมหาบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  2531 หนา้ 103-105   
51 ทวทีอง หงส์ววิฒัน์  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา  กรุงเทพฯ ศกัด์ิโสภาการพิมพ ์ 2527 หนา้ 2   
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ยุ่งเก่ียวและไม่ร่วมรับผิดชอบใด ๆ เน่ืองจากมิไดร่้วมท ากิจกรรมดงักล่าว ท าให้กลุ่มตอ้ง
ประสบความลม้เหลวในการท ากิจกรรมของกลุ่ม52 

กล่าวโดยสรุปความหมายของการเขา้มามีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง ความร่วมมือ
ของทุกฝ่ายโดยเฉพาะผูท่ี้อาศยัอยูใ่นชุมชนในการด าเนินการ ด าเนินกิจกรรมในชุมชนโดยมี
วตัถุประสงค์ร่วมกนั มีผลประโยชน์ร่วมกนั เรียนรู้ร่วมกนั มีความสัมพนัธ์กนั มีความเอ้ือ
อาทรต่อกนั การมีส่วนร่วมของชุมชนจึงก่อให้เกิดเป็นกระบวนการสร้างจิตส านึกและสร้าง
แรงจูงใจให้ชุมชนเกิดความตระหนักถึงการเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนเพื่อเป็น
การใช้อ านาจการตดัสินใจในกิจกรรมของคนในชุมชนเอง โดยการเข้ามามีบทบาทการ
ด าเนินกิจกรรมของชุมชน ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีคนในชุมชนได้อยู่อาศยัและใช้ประโยชน์ในการ
ด ารงชีวิตหรือด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ คนในชุมชนย่อมมีความหวงแหนและมีความรู้สึกเป็น
เจา้ของชุมชนและจะน าไปสู่การร่วมมือร่วมใจกนัจนกลายเป็นชุมชนท่ีเขม้แขง็และสามารถ
ด าเนินกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งตอบสนองกบัความตอ้งการของผูท่ี้อาศยัอยูใ่นชุมชนได ้
2) รูปแบบของการมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินกิจกรรมเพื่อก่อเกิดประโยชน์ต่อชุมชนนั้น มี
หลายรูปแบบแตกต่างกนัไปดงัมีนกัวิชาการหลาย ๆ ท่านไดใ้ห้ลกัษณะของรูปแบบต่าง ๆ 
ไวด้งัน้ี 

การน าเสนอความคิดเห็นผ่านบทความ “แลหน้าเศรษฐกิจสังคมไทย” สรุปเก่ียวกบั
การเขา้มีส่วนร่วมของประชาชนไดใ้น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่53 

1)  การมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีรัฐเป็นผูน้ าการมีส่วนร่วมในลกัษณะน้ีเป็นการมอง
มาจากเบ้ืองบนหรือมาจากรัฐ ประชาชนเป็นเพียงผูค้อยรับ นโยบาย และปฏิบติัตาม 

2)  การมีส่วนร่วมท่ีเกิดจากความตอ้งการของประชาชนดว้ยความสมคัรใจ โด ย ท่ี รั ฐ
คอยช่วยเหลือให้ค  าแนะน าหรือคอยอ านวยความสะดวกเท่านั้น  รูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนมีอยูห่ลายรูปแบบ ดงัน้ี54 

                                                        
52 นิรันดร์ จงวฒิุเวทย ์ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา  กรุงเทพ  มหาวทิยาลยัมหิดล 2527  หนา้ 35   
53 ไพบูลย ์วฒันศิริธรรม แลหนา้เศรษฐกิจสงัคมไทย ออนไลน์ http://www.thailabour.org/thai/ news/47120601 
 .html 2547 

http://www.thailabour.org/thai/news/47120601.html
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3)   การมีส่วนร่วมของชุมชนแบบอุดมคติ เป็นลกัษณะท่ีโครงการพฒันาต่าง ๆใน
ชุมชนโดยมีชุมชนเป็นแกนน าในกิจกรรมทั้งหมด ตั้งแต่การตดัสินใจ ไ ป จ น ถึ ง ก า ร
ควบคุมติดตามงานและประเมินผล การมีส่วนร่วมของชุมชน แบบอุดมคติน้ีมกัจะพบใน
ชุมชนชนบทในเร่ืองเก่ียวกบังานของศาสนา หรืองานบุญประจ าปีเพราะสมาชิกในชุมชน
จะมีความรู้สึกท าเพื่อส่วนรวม ถ้าหากไม่ท าก็จะเกิดความรู้สึกไม่ดีทั้ งเกิดข้ึนกับตวัเอง
และชาวบา้นอาจ นินทาได้ เช่น เจา้อาวาสในหมู่บ้านแห่งหน่ึงได้รับพระราชทานพดัยศ
ประชาชนต่างก็มีความยนิดีและช่วยกนัร่วมแรงกนัวางแผนจดังานฉลอง พัดยศด้ วยคว าม
เตม็ใจและร่วมกนับริจาคเงินเพื่อจา้งมหรสพมาฉลอง ตลอดจนการแบ่งหน้าท่ีการท างาน
จนส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี อน่ึงลกัษณะ ของการมีส่วนร่วมของชุมชนแบบอุดมคติน้ี เป็น
ลกัษณะท่ีเกิดข้ึนจาก แรงจูงใจภายในชุมชนเอง สมาชิกรับรู้ร่วมกนัเก่ียวกบัปัญหาความ
ตอ้งการ รวมตวักนัและมีการลงแรงสมทุบทุนเพื่อใหก้ารท างานบรรลุตามเป้าหมาย 

4)  การมีส่วนร่วมของชุมชนแบบประชาชนเป็นแกนน า มุ่งผลประโยชน์ของชุมชน
เป็นหลกัโดยสมาชิกในชุมชนไดต้ระหนกัถึงปัญหาร่วมกนั เน่ืองจากประชาชนตระหนกัถึง
สิทธิของตนเองและเห็นผลประโยชน์ส่วนใหญ่ท่ีตอ้งสูญเสียไป แต่อาจมีการต่อตา้นในกลุ่ม
ผูเ้สียผลประโยชน์ก็ได ้เช่น ประชาชนยกขบวนไปยงัหนา้อ าเภอเพื่อเรียกร้องให้สร้างคลอง
ส่งน ้ าชลประทานให้ทัว่ถึงท่ีดินของประชาชนส่วนใหญ่ แทนท่ีจะสร้างผ่านท่ีดินผืนใหญ่
ไม่ก่ีคนในหมู่บา้น จากตวัอย่างแสดงให้เห็นถึงประชาชนไดต้ระหนักถึงปัญหาและความ
ตอ้งการของชุมชน 

5)   การมีส่วนร่วมของชุมชนแบบเจา้หนา้ท่ีพฒันาเป็นแกนน า เป็นลกัษณะท่ีพบเห็น
ทั่ว ๆ ไปในชุมชนต่าง ๆ เป็นลักษณะของการท างานพัฒนาภายนอกชุมชนท่ีมาจาก
ฝ่ายรัฐบาลหรือเอกชนโดยไดมี้ขอ้สมมติวา่ประชาชนจะตอ้งมีการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน เช่น การน าประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งมาอบรมให้ทราบวธีิการและภาวะความเป็นผูน้ า ใน
การเรียกประชุมประชาชนให้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนตั้งแต่การก าหนดแนว
วิธีการและการด าเนินการพฒันาโครงการต่าง ๆ วิธีการท่ีท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมน้ี

                                                                                                                                                                         
54 สุกญัญา เรือนสอน กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบกว๊านพะเยาในการป้องกันการบุกรุกพืน้ท่ี ส าธ ารณ ะ 
 เชียงใหม่ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  2543 หนา้ 22-25   
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พิจารณาแลว้เห็นว่าเจา้หน้าท่ีพฒันายงัคงเป็นแกนน าทั้งความคิดและการกระท า แต่อาจจะ
กล่าวไดว้า่เป็นวิธีการท่ีเหมาะสมในภาวะปัจจุบนัและพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในอนาคตเปรียบเสมือนเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนไดศึ้กษาและเรียนรู้การมองปัญหา
ของชุมชน นอกจากน้ีเป็นกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนให้เขา้ใจการมีส่วนร่วมโดยมี
เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคอยให้ค  าปรึกษา ให้ก าลงัใจและสนบัสนุนประชาชนให้
เกิดความตระหนักในปัญหาและให้ประชาชนไดรู้้จกัประเมินผลเสียจากการเขา้มามีส่วน
ร่วมโดยประชาชนเป็นแกนน าในการพฒันา 

6)  การมีส่วนร่วมของชุมชนแบบสั่งการเป็นลกัษณะท่ีประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม
โดยมิได้เกิดจากความต้องการท่ีแท้จริงของชุมชน เช่น ผูใ้หญ่บ้านเกณฑ์ชาวบ้านให้ไป
ปรับปรุงถนนร้ัวบา้นและบริเวณบ้านให้สะอาด เพื่อตอ้งการท่ีจะส่งหมู่บ้านเขา้ประกวด 
ลกัษณะการมีส่วนร่วมจึงเป็นแบบสั่งการ ซ่ึงมิไดน้ าไปสู่การพฒันาความคิดของประชาชน
ในชุมชน มกัจะเป็นเร่ืองท่ีท าเพื่อเป็นประโยชน์ในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้เท่านั้น 

 
รูปแบบการมีส่วนร่วมออกเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี55 

1) การมี ส่ วน ร่วมแบบชายขอบ เป็นการมี ส่ วน ร่วม ท่ี เกิ ด ข้ึนจาก
ความสัมพนัธ์เชิงอ านาจไม่เท่าเทียมกนั ฝ่ายหน่ึงรู้สึกดอ้ยอ านาจ กว่า  มีท รัพ ยากร
หรือความรู้ดอ้ยกวา่ 

2) การมีส่วนร่วมแบบบางส่วน รัฐเป็นผูก้  าหนดนโยบายลงมาวา่จะตอ้งท า
อะไร โดยรัฐไม่รู้ความตอ้งการแทจ้ริงของชุมชน ดงันั้น การมีส่วนร่วมเป็นเพียงการ
แสดงความคิดเห็นในการด าเนิน กิจกรรม บางส่วนเท่านั้น 

3) การมีส่วนร่วมแบบสมบูรณ์ เป็นการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การ
ก าหนดปัญหา ความตอ้งการ การตดัสินใจในแนวทางแกปั้ญหา โด ย มี ค ว าม เท่ า
เทียมกนั 

 

                                                        
55 บงัอร ฤทธิภกัดี  การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานสาธารณสุขมลูฐาน  กรณีศึกษาระดบัหมู่บา้น  ก รุ ง เท พ ฯ
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2528 หนา้ 27-28   
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3) ปัจจัยทีม่ีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน 

การท่ีชุมชนจะเขา้มามีส่วนร่วมนั้นมีปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลให้ประชาชนเขา้มามีส่วน
ร่วมซ่ึงมีนกัวชิาการไดเ้สนอแนวความคิด ดงัน้ี 

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของชุมชนพบว่า อายุ เพศ การศึกษาขนาดของ
ครอบครัว อาชีพ รายไดแ้ละระยะเวลาการอยูอ่าศยัในทอ้งถ่ินมีความสัมพนัธ์กบัระดบัการมี
ส่วนร่วมของประชาชน นอกจากน้ียงัไดน้ าเสนอปัจจยัของการมีส่วนร่วมวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ   
การมีส่วนร่วมของชุมชน มีดว้ยกนั 3 ปัจจยั คือ56 

1) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุเพศ 
    2) ปัจจยัทางสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ การศึกษาอาชีพ รายได้และการ

เป็นสมาชิกกลุ่ม 
     3) ปัจจยัดา้นการส่ือสารไดแ้ก่การรับข่าวสารจากส่ือมวลชนและส่ือบุคคล 

การมีส่วนร่วมของชุมชนมีปัจจยัหลายอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วม ไดแ้ก่57 
     1) อายแุละเพศ 
     2) สถานภาพในครอบครัว 
     3) ระดบัการศึกษา 
     4) สถานภาพทางสังคม 
     5) อาชีพ 
     6) รายไดแ้ละทรัพยสิ์น 

 7) ระยะเวลาในทอ้งถ่ินและระยะเวลาท่ีอยูใ่นโครงการ 
     8) พื้นท่ีดินถือครองและสถานภาพการท างาน 

                                                        
56 ประยูร ศ รีประสาธน์  รายงานการวิจัยเร่ือง ปั จจัยท่ี ส่ งผลต่อการมี ส่วน ร่วมในการด าเนินงานของ
 คณะกรรมการการศึกษาประจ าโรงเรียนประถมศึกษา ปทุมธานี มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   2542 หนา้ 5 
57 สุเมธ แก้วทราย ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชากรในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ศึกษาเฉพาะ
 กรณีโครงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดอุดรธานี  กรุงเทพฯ
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2536 หนา้ 20   
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จากแนวคิดท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนได้
ดงัน้ี คือ ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ อาชีพ รายได ้
การรับรู้ข่าวสาร ระยะเวลาท่ีอยูอ่าศยัในชุมชน เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 
4) ข้ันตอนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

การเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเพื่อการด าเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง
ของชุมชนนั้น มีนกัวิชาการหลายท่านไดเ้สนอแนวคิดถึงขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ดงัน้ี 

1)    การวางแผนรวมถึงการตดัสินใจในการก าหนดเป้าหมาย กลวิธีทรัพยากร 
ท่ีตอ้งใชต้ลอดจนการติดตามประเมินผล 

     2)  การด าเนินงาน 
     3)  การใชบ้ริการจากโครงการ 
     4)  การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

การแบ่งขั้นตอนของการมีส่วนร่วมดว้ยเช่นกนั อาจแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่58 
     1)  การคน้หาปัญหา สาเหตุของปัญหาตลอดจนแนวทางแกไ้ข 

2)   การตดัสินใจเลือกแนวทางแก้ไขปัญหาและวางแผนพัฒนาการ แก้ไข
ปัญหา 

     3)  การลงมือแกไ้ขปัญหาตามแผนท่ีวางไว ้
     4)  การประเมินผลและทบทวนแกไ้ขแนวทางแกไ้ขปัญหา 

ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชนวา่ชุมชนตอ้งมีส่วนร่วมใน 4 ขั้นตอน คือ59 
1)  การมีส่วนรวมในการริเร่ิมโครงการ ร่วมคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัจจยั

ภายในชุมชน ร่วมตดัสินใจก าหนดความตอ้งการและร่วมล าดบัความส าคญัของความ
ตอ้งการ 

                                                        
58 อคิน รพีพฒัน์ การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนา กรุงเทพฯ ศกัด์ิโสภาการพิมพ ์2547 หนา้ 302   
59 อภิญญา กังสนารักษ์  รูปแบบการบริหารแบบมีส่วน ร่วมในองค์กรท่ี มีประสิทธิผลระดับคณะของ
 สถาบันอุดมศึกษา กรุงเทพฯ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  2544 หนา้ 14-15   
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2) การมีส่วนร่วมในขั้นการวางแผน ก าหนดวตัถุประสงค์ วิธีการ แนว
ทางการด าเนินงานรวมถึงทรัพยากรและแหล่งวทิยากรท่ีจะใชใ้น โครงการ 

3) การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ ท าประโยชน์ให้แก่
โครงการ โดยร่วมช่วยเหลือดา้นทุนทรัพย ์วสัดุอุปกรณ์และ แรงงาน 

4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการเพื่อให้ รู้ว่าผลจากการ
ด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวห้รือไม่ โดยสามารถ ก า ห น ด ก า ร
ประเมินผลเป็นระยะต่อเน่ืองหรือประเมินผลรวมทั้ง โครงการในคราวเดียวก็ได ้
จากแนวคิดเก่ียวกบัขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชนดงันกัวิชาการหลาย ๆ ท่านได้

เสนอไวใ้นข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า ขั้นตอนของการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนนั้นมี 2 
ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

1) ก าหนดเป้าหมายของกิจกรรมหรือการคน้หาสาเหตุของปัญหา ศึกษา
ปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหา 

     2) การตดัสินใจในการด าเนินกิจกรรม 
3) วางแผน ก าหนดวตัถุประสงค ์วธีิการและแนวทางการด าเนินกิจกรรม 

     4) ด าเนินงานตามโครงการ 
     5) การประเมินผล 
 

5) ระดับของการมีส่วนร่วม 
ลกัษณะของระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นระดบัของการมีส่วนร่วมจากนอ้ย

ไปหามาก60 
ระดบัท่ี 1 ถูกบงัคบัใหร่้วม ประชาชนท่ีเขา้มาร่วมโครงการเพราะถูกบงัคบัโดย

ไม่มีทางหลีกเล่ียงตวัอยา่งเช่น ผูเ้ช่านาท ากินถูกเจา้ของท่ีดินบงัคบัให้ตอ้งปลูกป่าฟ้ืน
ตามโครงการม่ีบทพลงังานทดแทนมิฉะนั้นเจา้ของท่ีดินจะยึดไปให้ผูอ่ื้น ผูเ้ช่าคนน้ี
กลายเป็นประชาชนท่ีมีส่วนร่วมในโครงการน้ี 

                                                        
60 ปรีดี เกษมทรัพย ์ นิติปรัชญา  กรุงเทพฯ  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  2539 หนา้ 45   
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ระดบัท่ี 2 ถูกหลอกให้ร่วม ลกัษณะน้ีประชาชนจะถูกล่อใจดว้ยผลประโยชน์
ในรูปของค่าจา้งแรงงานหรือความสะดวกสบายบางอยางแต่เบ้ืองหลงัจริง ๆ แลว้เป็น
การหาเสียงของนกัการเมืองผูห้ยบิยืน่โครงการมาล่อเท่านั้น 

ระดับท่ี  3 ถูกชักชวนให้ร่วมการมีส่วนร่วมลักษณะน้ีเป็นส่วนมากเป็น
โครงการท่ีทางราชการคิดข้ึนเองเรียบร้อยแลว้ พยายามชกัชวนประชาชนให้ร่วมมือ
ทุกรูปแบบอาศยัระบบ  การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือมวลชนต่าง ๆ ว่าเป็น
โครงการท่ีดีขอใหป้ระชาชนใหค้วามร่วมมือ 

ระดบัท่ี 4 สัมภาษณ์แลว้วางแผนให้ ลกัษณะการมีส่วนร่วมชนิดน้ีปรากฏว่า
ปัญหาความตอ้งการและเสียงเรียกร้องของประชาชนจะได้รับการเอาใจใส่ข้ึนบ้าง 
กล่าวคือ ผูท่ี้วางโครงการจะส ารวจปัญหาความตอ้งการดว้ยการเรียกประชุม สอบถาม 
สัมภาษณ์ แต่การัดสินใจว่าปัญหาของชาวบา้นคืออะไร ควรจะแกไ้ขด้วยวิธีใด จะ
วางแผนอยา่งไรและจะปฏิบติัตามแผนอยา่งไรยงัคงเป็นเร่ืองของทางราชการ 

ระดบัท่ี 5 มีโอกาสเสนอความเห็น ประชาชนจะเร่ิมเขา้ไปมีส่วนร่วมในการ
เสนอความเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางโครงการและการด าเนินการตามโครงการแต่
การตดัสินใจยงัเป็นของส่วนราชการ 

ระดบัท่ี 6 มีโอกาสเสนอโครงการ ในระดบัน้ีทางราชการกบัประชาชนจะมี
การปรึกษาหารือกนัอย่างใกล้ชิด ประชาชนจะมีโอกาสตดัสินว่าปัญหาของตนคือ
อะไร จะแกไ้ขไดอ้ย่างไรวิธีใดท่ีดีท่ีสุดจนกระทัง่มีสิทธิเสนอโครงการและเขา้ร่วม
ปฏิบติัดว้ย 

ระดบัท่ี 7 มีโอกาสตดัสินใจ ในระดบัน้ีประชาชนจะเป็นหลกัส าคญัของการ
ตัดสินใจในทุกเร่ืองตั้ งแต่การวางแผน การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผล
โครงการ 
กล่าวโดยสรุปจากการศึกษาหลกัการแนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งสรุปไดว้า่การมี

ส่วนร่วมของชุมชนเกิดจากความตอ้งการเขา้ร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงเพื่อให้เกิดผล
ตามความตอ้งการและสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของชุมชนการมีส่วนร่มท าให้ชุมชนมีโอกาส
เป็นผูก้  าหนดการตดัสินใจคิดคน้ปัญหาและด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ของการด าเนิน
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กิจกรรมเป็นการควบคุมและใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่นชุมชนดว้ยตนเอง กระบวนการมีส่วนร่วม
จึงมีความจ าเป็นต่อการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 

 
2.3 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

2.3.1 เอกสารและหนังสือ 
ประยงค์ รณรงค์ หนงัสือเร่ือง “แนวคิดวฒันธรรมชุมชนในสังคมไทย” กล่าวว่า รากฐาน

ของสังคมไทย เขา้ใจและให้คุณค่าต่อ “วิถีชาวบา้น” การประสานมิติทางจิตวิญญาณ ทางศาสนา 
หลอมรวมกับมิติด้านวิถีชาวบ้านอย่างกลมกลืน เช่ือมั่นในการ “พึ่ งพาตัวเอง พึ่ งพากันเอง” 
“สถาบนัชาวบา้น” และ “วฒันธรรมชุมชน” ด ารงอยูอ่ยา่งมีคุณค่า “แนวคิดวฒันธรรมชุมชน” เกิด
จากการรู้ส านึกถึงความส าคญัของจิตรวิญญาณของตวัเราเอง และ ก าลงัถูกคุกคามจากแนวคิดทุน
นิยมแบบสุดโต่ง “ทางออก” ตอ้งรักษา และพฒันาวฒันธรรมแบบครอบครัว และชุมชน การพฒันา
มาจากฐานวฒันธรรมของชนเผา่กบัสัมพนัธภาพ 3 ฝ่าย มนุษยก์บัธรรมชาติ มนุษยก์บัมนุษย ์มนุษย์
กบัส่ิงสูงสุด คนยงัยึดติดอยู่กบัเร่ืองความมัน่คงมากกว่าความร ่ ารวย ตอ้งรู้จกัทุนการผลิตของเรา 
ตอ้งให้ความรู้กบัชาวบา้นมากท่ีสุดเท่าท่ีสามารถท าได ้เสริมความเขม้แข็งของวฒันธรรมชุมชน
เพื่อรองรับความเปล่ียนแปลง การปลูกจิตส านึกเพื่อส่งเสริมระบบอ่ืนท่ีไม่ใช่ระบบทุนนิยมใหเ้ป็น
ระบบคู่ขนานมากข้ึน จากเกษตรกรเป็นหัตถกร มีภูมิปัญญา มีวฒันธรรม เทคโนโลยีจากขา้งนอก
เอามาเป็นประโยชน์ ความจริงการเป็นสมัยใหม่มีหลายแบบเม่ือคิดจะเจริญเทคโนโลยีแต่มี
คุณธรรม เศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรม โยงกนัเป็นระบบ ความส าคญัเกิดจากการปรับแนวคิด
ตอ้งคิดเร่ืองทอ้งถ่ินให้มากยิ่งข้ึน การก่อรูปทางความคิดของ "แนวคิดวฒันธรรมชุมชน" ในอดีต
ของแต่ละท่าน น ามาสู่การมองปัจจุบนั และอนาคต แนวคิดและขอ้เสนอของแต่ละท่าน เม่ือน ามา
ประสานกนัในวงสนทนา ทั้งมิติทางศาสนา จิติวิญญาณ มิติดา้นอุดมการณ์ทางสังคม-วฒันธรรม
และการเคล่ือนไหวทางสังคม มิติ นักปฏิบติัของชาวบ้านผูพ้ึ่ งพาตวัเอง และมิติทางวิชาการท่ี
รวบรวม สร้างแนวคิด ทฤษฎี ขยายพรมแดนความรู้ ขณะเดียวกนัปฏิสัมพนัธ์กนัภายใตว้งสนทนา 
ท าให้ภาพของมิติท่ีกล่าวถึงไดเ้ช่ือมประสานกนั จะท าให้ผูอ่้านไดเ้ห็นมุมมอง จุดยืน อุดมการณ์ 
ข้อถกเถียงทางวิชาการ พรมแดนความรู้ ของ  "แนวคิดวฒันธรรมชุมชน" เด่นชัดข้ึน และอาจ
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น าไปสู่มุมมอง "แนวคิดวฒันธรรมชุมชน" ใหม่ ๆ หรือไม่ไดพู้ดถึงบ่อยนกั เช่น แนวคิดเร่ืองคน
ชั้นกลาง เขตนิเวศวฒันธรรม การเช่ือมโยงเครือข่าย จิตวญิญาณชุมชน และญาณวทิยา61   

สมพงศ์ วทิยศักดิ์พนัธ์ุ  หนงัสือเร่ือง “ประวติัศาสตร์ไทใหญ่” ไดส้รุปวา่ดินแดนลา้นนาเป็น
ดินแดนท่ีมีผูค้นหลากหลายชาติพนัธ์อาศยัอยูไ่ม่วา่จะเป็นกลุ่มชาติพนัธ์บนพื้นท่ีราบหรือกลุ่มชาติ
พนัธ์บนพื้นท่ีสูง การอพยพโยกยา้ยเขา้มาอยูใ่นดินแดนลา้นนาของแต่ละกลุ่มชาติพนัธ์ุนั้นลว้นแต่
มีประวติัความเป็นมาท่ีน่าสนใจทั้งส้ิน  “ชนชาติไทใหญ่” ค าวา่ “ไทใหญ่” เป็นช่ือท่ีคนไทยคุน้เคย
มานาน ควบคู่กบัค าท่ีคนไทยมกัขนานนามตนเองว่า “ไทยน้อย” แต่นอกเหนือจาก   คนไทยใน
ประเทศไทยแลว้ไม่มีใครรู้จกัค าวา่ไทใหญ่ชาวไทใหญ่นั้นเรียกตนเองว่า “ไท” (อ่านออกเสียงว่า 
ไต) เช่นเดียวกับคนไทยเรียกตนเองว่า “ไทย” อพยพมาจากรัฐฉานสหภาพพม่าเขา้มาตั้ง  หลัก
แหล่งท าการเกษตรในพื้นท่ีต่าง ๆ เม่ือการประกอบอาชีพมัน่คงเป็นหลกัฐานก็ตั้งเป็นหมู่บา้น บาง
แห่งยงัตั้งช่ือหมู่บา้นตรงกนักบัหมู่บา้นรัฐฉานเช่น บา้นเมืองปอน ซ่ึงคนไตเรียกวา่ “เมิงป๋อน” ใน
รัฐฉานก็มี“เมิงป๋อน” เช่นเดียวกันคนเฒ่าคนแก่ของบ้านเมืองปอนเคยเล่าเร่ืองในอดีตให้ฟังว่า
ครอบครัวของตนสืบเช้ือสายมาจากเมิงป๋อนในรัฐฉาน หรือท่ีอ าเภอแม่ลานอ้ยเดิมเป็นท่ีอยูข่องลวัะ
ท่ีอพยพมาจากพม่า ต่อมาชาวไตไดอ้พยพเขา้มาแทนท่ีชาวลวัะซ่ึงถอยข้ึนไปอาศยัอยูต่ามภูเขาสูง  
ชาวพม่าเรียกกลุ่มชาติพนัธ์ุน้ี วา่ Shan..ในเขตประเทศจีนชนกลุ่มน้ีเรียกตวัเองวา่ไทใหญ่ ส่วนคน
ไทย และคนลาวเรียกชนกลุ่มน้ีว่าเง้ียว ส่วนพวก Kachins เรียกพวกน้ี ว่า Sam (Lebar and others’ 
1964,p.192) คนไทใหญ่เองเรียกตวัเองว่า “ไต” (ไทใหญ่) การตั้งหมู่บา้นหรือท าเลท่ีชาวไทใหญ่     
จะตั้งอยูบ่ริเวณท่ีราบลุ่มหุบเขาหรือบริเวณ ท่ีอยู่ใกลแ้หล่งน ้ า บา้นเรือนสร้างจากไมไ้ผ่ยกพื้นสูง
ประมาณ 8 ฟุต หลงัคามุงดว้ยหญา้แห้งภายในบา้นจะมีเตาไฟมีห้องนอน บา้นแต่ละหลงัจะมีสวน
ลอ้มรอบ สัตวเ์ล้ียงจะผกูอยูบ่ริเวณประตูบา้น ชาวไทใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเนน้ปลูกขา้ว 
ส่วนดา้นอุตสาหกรรมในครัวเรือนของ ไทใหญ่ ไดแ้ก่ การป้ันหมอ้ การแกะสลกัการท าเคร่ืองเงิน
การทอผา้ เป็นต้น จึงก่อให้เกิดการอพยพเคล่ือนยา้ยของผูค้นจ านวนมาก บ้างตั้ งบ้านเรือนอยู่
บริเวณพม่า ลาว จีนและทางตอนเหนือของไทย 62 

                                                        
61 ประยงค ์รณรงค ์หนงัสือเร่ือง  แนวคิดวฒันธรรมชุมชนในสังคมไทย  กรุงเทพฯ   สร้างสรรค ์ 2555 
62 สมพงศ ์วทิยศกัด์ิพนัธ์ุ  ประวติัศาสตร์ไทใหญ่   กรุงเทพฯ  สร้างสรรค ์ 2544 

http://dric.nrct.go.th/login.php?page=search&topic=author&search_input=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%20%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
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สุพนิ ฤทธ์ิเพญ็ วารสารภาษาและวรรณกรรมไทย เร่ือง”ปอยส่างลอง : พลวตัและการ
ขยายพื้นท่ีของชาวไทใหญ่ในจงัหวดัเชียงใหม่” ได้สรุปว่า งานปอยส่างลองคืองานบวชเณร
ลูกหลานชาวไทใหญ่ถือวา่เป็นงานท่ียิ่งใหญ่ มีคุณค่าและมีความหมายต่อชาวไทใหญ่ในฐานะงาน
ท่ีบ่งบอกถึงความเคารพเล่ือมใสและการร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา แต่เดิมนิยมจดั ณ วดัท่ีเป็น
ศูนยก์ลางของชาวไทใหญ่ แต่ในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมา ปอยส่างลองไดข้ยายพื้นท่ีออกไปมากกวา่ปอย
อ่ืนๆ และมีการรวมตวัของชาวไทใหญ่อยา่งหนาแน่น ทั้งยงัไดรั้บความร่วมมือและความสนใจจาก
ชาวไทยวน ผูว้ิจยัจึงตอ้งศึกษาวิเคราะห์ปัจจยัท่ีท าให้เกิดพลวตัข้ึนกบัปอยส่างลองซ่ึงเสมือนการ
ขยายพื้นท่ีของชาวไทใหญ่ในจงัหวดัเชียงใหม่ รวมถึงแนวโนม้ท่ีจะเกิดข้ึนกบัสังคมวฒันธรรมไท
ใหญ่และไทยวนอนัเน่ืองมาจากพลวตัดงักล่าว ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีท าให้ปอยส่างลองขยาย
พื้นท่ีจากศูนยก์ลางไปสู่แหล่งต่างๆ ในจงัหวดัเชียงใหม่ ไดแ้ก่ 1). ความตอ้งการสืบสานวฒันธรรม
พุทธศาสนาของชาวไทใหญ่ 2). ความเขม้แข็งของเครือข่ายชาวไทใหญ่ในจงัหวดัเชียงใหม่ 3). การ
ได้รับประโยชน์ด้านการศึกษาของภิกษุสามเณรชาวไทใหญ่ในเชียงใหม่ 4). การท่ีชาวไทยวน
ยอมรับและช่ืนชมความศรัทธาในวฒันธรรมของชาวไทใหญ่ ผลท่ีเกิดข้ึนจากการขยายพื้นท่ีปอย
ส่างลอง ท าให้พื้นท่ีของชาวไทใหญ่ในเชียงใหม่ขยายกวา้งข้ึนและวฒันธรรมของชาวไทใหญ่หยัง่
รากจนเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมในทอ้งถ่ินไทยวน63 

 
2.3.2 งานวจัิย 

โยธิน บุญเฉลย รายงานการศึกษาอิสระ เร่ือง “การจดัการความรู้บนฐานวฒันธรรมไท
ใหญ่เพื่อเพิ่มมูลค่าและพฒันาสู่การเป็นสถาบนัไทใหญ่ศึกษา” ไดท้  าการศึกษาวา่ ไทใหญ่ หรือ ไต 
นับว่าเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุกลุ่มหน่ึงท่ีมีประวติัศาสตร์ความเป็นมาไม่น้อยกว่า 2,000 ปี เคยมี
พฒันาการสร้างบา้นแปงเมืองมาจนเป็นอาณาจกัร (คณะท างานร่วมระหว่างคณะวิจิตรศิลป์และ
สถาบันวิจยัสังคม 2551) ไทใหญ่เป็นชาติพันธ์ุท่ีมีภาษาพูด ภาษาเขียน และวฒันธรรมท่ีเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตั้งถ่ินฐานอยูใ่นประเทศต่างๆ เช่น มณฑลยนูนานของจีน รัฐฉานของสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ รัฐอัสสัมของประเทศอินเดีย บางพื้นท่ีของสาธารณรัฐประชาธิปไตย

                                                        
63 สุพิน ฤทธ์ิเพ็ญ วารสารภาษาไทยและวรรณกรรมไทย เร่ือง  ปอยส่างลองพลวัตและการขยายพื้นท่ีของชาว
 ไทใหญ่ในจังหวดัเชียงใหม่  ฉบบัท่ี 3มกราคม–ธนัวาคม 2556  เชียงใหม่ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2556 
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ประชาชนลาว และจงัหวดัทางภาคเหนือของประเทศไทย คาดวา่มีประชากรไทใหญ่อาศยัอยูม่าก
ท่ีสุดในรัฐฉานของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์จ านวน 7.5 ลา้นคน (Graceffo, 2010) ไทใหญ่
ในประเทศไทยนั้นอาศยัอยู่มากในบริเวณจงัหวดัแม่ฮ่องสอน จงัหวดัเชียงราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
จงัหวดัล าปาง และจงัหวดัแพร่ ส าหรับจงัหวดัแม่ฮ่องสอนเป็นจงัหวดัท่ีมีไทใหญ่อพยพเขา้มาจาก
รัฐฉานของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เขา้มาตั้งรกรากไม่ต ่ากวา่ 200 ปี จ  าแนกได ้3 กลุ่ม คือ 
กลุ่มท่ียา้ยถ่ินเขา้มาเพื่อบุกเบิกพื้นท่ีท ามาหากิน กลุ่มท่ีตกคา้งจากการท าสงครามระหว่างพม่ากบั
ลา้นนาและอโยธยากลุ่มผูท่ี้หลบหนีภยัสงครามภายในของพม่าระหวา่งกองทพัเมืองนายกบักองทพั
เมืองหมอกใหม่ และกลุ่มผูท่ี้เขา้มาท าไมก้บับริษทัท าไมข้ององักฤษ ปัจจุบนัมีไทใหญ่อาศยัอยูใ่น
จงัหวดัแม่ฮ่องสอนประมาณร้อยละ 40 ของประชากรทั้งหมด ประชากรไทใหญ่ส่วนใหญ่อาศยัอยู่
ในอ าเภอเมือง อ าเภอขนุยวม อ าเภอแม่ลานอ้ย อ าเภอปางมะผา้ และอ าเภอปาย ตามล าดบั64 

กิติ แก่นจ าปี  รายงานการศึกษาอิสระ เร่ือง “พระอุปคุตและสังคมชาวนา กรณีศึกษาความ
ใกลชิ้ดทางดา้นเช้ือชาติและวฒันธรรมของชาวลา้นนากบัชาวไทใหญ่รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการ
พฒันาการทางดา้นการเมืองและเศรษฐกิจท่ีเดข้ึนในดินแดนลา้นนาดว้ยกนัไดส้ร้างความผกูพนัให้
เกิดข้ึนในหมู่ชนชั้นทั้ง 2 กลุ่ม ความรู้สึกดงักล่าวไดแ้สดงออกมาชดัแจง้ในคราวเกิดกบฏเง้ียวเมือง
แพร่เม่ือปี พ.ศ. 2445 ท่ีพวกโจรเง้ียวมุ่งท าร้ายแต่เฉพาะชาวสยามเท่านั้นทั้งน้ี อาจจะสืบเน่ืองจาก
การเขา้มาปฏิรูปการปกครองในลา้นนาของชาวสยามก็ได ้ท่ีท าให้ชาวไทใหญ่อาศยัอยูบ่นดินแดน
แห่งน้ีไดรั้บผลกระทบอยา่งมากมายจากมาตรการปกครองหลายอยา่งท่ีชาวสยามน ามาบงัคบัใชใ้น
ภาคเหนือ ตรงกนัขา้มกบัการปกครองแบบเดิมท่ีผูป้กครองลา้นนาไม่ไดเ้ขา้มาควบคุมหรือจดัการ
ใดๆอยา่งเขม้งวด ชาวไทใหญ่ยงัคงยอมรับในอ านาจของผูป้กครองลา้นนาอยูช่าวไทใหญ่เหล่านั้น
จึงมีพฒันากาทางสังคมประเพณีและวฒันธรรมกลายเป็นส่ิงเฉพาะของตนเองข้ึน65  

ออมสิน บุญเลิศ  วิทยานิพนธ์ เร่ือง “การต่อรองและปรับตวัของคนพลดัถ่ิน: กรณีศึกษาชาว
ไทใหญ่พลัดถ่ินในเมืองเชียงใหม่” ได้ท าการศึกษาและท าความเข้าใจเก่ียวกับการต่อรองและ

                                                        
64 โยธิน บุญเฉลย  รายงานการศึกษาอิสระ เร่ือง  การจัดการความรู้บนฐานวัฒนธรรมไทใหญ่เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
 และพัฒนาสู่การเป็นสถาบันไทใหญ่ศึกษา  2557 
65 กิติ แก่นจ าปี  รายงานการศึกษาอิสระ เร่ือง พระอุปคุตและสังคมชาวนา กรณีศึกษาความใกล้ชิดทางด้านเชื้อ
 ชาติและวฒันธรรมของชาวล้านนากับชาวไทใหญ่  2540 
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ปรับตวัของชาวไทใหญ่พลดัถ่ินในเมืองเชียงใหม่ ภายใตค้วามลกัลัน่ของบริบทรัฐชาติในกระบวน
ท าให้ชาวไทใหญ่พลดัถ่ินกลายเป็น“แรงงานต่างดา้ว” กบับริบทวฒันธรรมในฐานะ “ชาวไทใหญ่” 
ท่ีมีความใกลก้นัทางวฒันธรรมกบัสังคมเมืองเชียงใหม่ผา่นการมีความเช่ือทางศาสนาร่วมกนั และ
พิจารณายุทธวิธีในการปรับตวัในชีวิตประจ าวนัของชาวไทใหญ่พลดัถ่ินในพื้นท่ีการท างานและ
พื้นท่ีศาสนานั้นเป็นอยา่งไร บนเง่ือนไขและสถานการณ์ใด โดยทุนและประสบการณ์การพลดัถ่ิน
ของชาวไทใหญ่พลดัถ่ินถูกผลิตและน ามาใช้อย่างไร และมีผลอย่างไรต่ออตัลกัษณ์ความเป็นไท
ใหญ่ ผลการศึกษาพบวา่ การต่อรองและปรับตวัของชาวไทใหญ่พลดัถ่ิน เกิดข้ึนในภาวะท่ีชาวไท
ใหญ่พลดัถ่ินตอ้งเผชิญการถูกท าให้เป็นอ่ืนและแปลกแยกจากรัฐชาติซ ้ าซ้อนทั้งจากรัฐชาติพม่า
และรัฐชาติไทยท่ีควบคุมผูค้นภายใตแ้นวความคิด “ความมัน่คงของชาติ” ดงันั้นการถูกจดัวาง
ต าแหน่งแห่งท่ีในฐานะ “แรงงานต่างดา้ว” ของชาวไทใหญ่พลดัถ่ิน จึงไม่ใช่เพียงปัจจยัการผลิตใน
ระบบทุนนิยมอีกทั้งการควบคุมและกีดกนัชาวไทใหญ่พลดัถ่ินไวน้อกสังคมไทยท่ีปฏิบติัการผา่น
ระบบทะเบียน, บตัรประจ าตวัท่ีระบุสิทธิของผูเ้ป็นเจา้ของบตัร, กฎระเบียบ กฎหมาย และการ
สร้างมายาคติผ่านส่ือต่างๆนั้นก็ไม่ได้มีอ านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ชาวไทใหญ่พลดัถ่ินปฏิบติัการ
ต่อรองโดยการให้ความหมายและให้คุณค่าใหม่กบัส่ิงเหล่านั้นตลอดเวลาในการมีปฏิสัมพนัธ์กบั
กลุ่มคนอ่ืน ๆ และยุทธวธีิในการปรับตวัของชาวไทใหญ่พลดัถ่ินก็หลากหลายสัมพนัธ์กบัต าแหน่ง
แห่งท่ีและทุนทางสังคมของเขา/เธอเหล่านั้น เช่ือมโยงกบัพื้นท่ีและสถานการณ์ของการปฏิสัมพนัธ์
ท่ีเกิดข้ึน การนิยามอตัลกัษณ์ความเป็นไทใหญ่จึงมีความยดืหยุน่และหลากหลาย66 

สุทศัน์ กนัทะมา  วทิยานิพนธ์ เร่ือง “การคงอยูข่องวฒันธรรมพื้นบา้นชาวไทใหญ่” ไดศึ้กษา
เก่ียวกบัเง่ือนไข ปัจจยัและกลไกท่ีท าให้วฒันธรรมพื้นบา้นของชาวไทยใหญ่   คงอยู่คือ การเห็น
คุณค่าหรือประโยชน์ท่ีอยู่ธรรมชาติและมนุษย์กับมนุษย์ ศาสนาและความเช่ือได้    ให้ได้
ความส าคัญต่อค าสอนโดยมีพิธีกรรมเป็นส่วนเช่ือมโยง ผ่านการกล่อมเกลาโดยชุมชนท าให้
ความส าคญัต่อค าสอนโดยมีพิธีกรรมเป็นส่วนเช่ือมโยง ผา่นการกล่อมเกลาโดยชุมชนท าให้มีการ
ปฏิบติัสืบต่อมาเป็นการกระท าซ ้ าจากรุ่นหน่ึงสู่รุ่นหน่ึง ส่วนกลไกลท่ีท าใหว้ฒันธรรมพื้นบา้นของ
ชุมชนชาวไทยใหญ่คงอยูน่ั้นประกอบดว้ยครอบครัวจะท าหนา้ท่ีถ่ายทอดภาษาพูด แบบแผนความ

                                                        
66 ออมสิน บุญเลิศ  การต่อรองและปรับตัวของคนพลัดถ่ิน   กรณีศึกษาชาวไทใหญ่พลัดถ่ินในเมืองเชียงใหม่ 
 เชียงใหม่  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  2551 
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ประพฤติตามวิถีชีวิตแก่ลูก ผูอ้าวุโสท าหนา้ท่ีให้ค  าปรึกษาในการจดัพิธีกรรมต่าง ๆ พระท าหน้าท่ี
ถ่ายทอดภูมิปัญญาต่างๆ เช่น พิธีกรรม ความรู้ทางช่าง หัตถกรรม ผูน้ าในชุมชนเป็นผูจ้ดัและ
สนับสนุนประเพณีวฒันธรรมของชุมชน เครือญาติท าหน้าท่ีสนับสนุนช่วยเหลือในการท า
พิธีกรรม67 

พระครูปลัดชินกร แก้วนิล (จริยเมธี)  คน้ควา้แบบอิสระ เร่ือง “การเปล่ียนแปลงความหมาย
และคุณค่าของปอยส่างลองในสังคมไทยใหญ่ปัจจุบนั” เป็นการศึกษาเก่ียวกบัความหมายและ
คุณค่าของประเพณีปอยส่างลองในอดีตและเพื่อศึกษาวิเคราะห์ความหมายและคุณค่าท่ีเปล่ียนไป
ของประเพณีปอยส่างลอง กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัเลือกจากพระสังฆาธิการ พระสงฆ์
และสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์ ผลการศึกษามีความเห็นเก่ียวกบัความหมายและคุณค่าของ
ปอยส่างลอง ดงัน้ีประเด็นเก่ียวกบัความหมายและคุณค่าในอดีตความคิดเห็นต่อความหมายของ
ประเพณีปอยส่างลอง คือ เพื่อสร้างศาสนบุคคลไวสื้บทอดพระศาสนา เป็นประเพณีท่ีมีอิทธิพลต่อ
วถีิชีวิตของชาวไทใหญ่ในทอ้งถ่ิน ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์ทางสังคม  ให้แน่นแฟ้นและมีความ
รักใคร่กนัฉนัท์ญาติพี่น้อง ประชาชนในทอ้งถ่ินให้ความส าคญักบัพิธีปอยส่างลองมากสามเณรท่ี
ผา่นพิธีปอยส่างลองในอดีตมีวตัถุประสงค์เพื่อตอบแทนพระคุณบิดามารดาและศึกษาพระธรรม
ค าสั่งสอนของพระพุทธองคเ์พื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ย ัง่ยืนประเด็นเก่ียวกบัความหมายและ
คุณค่าท่ีเปล่ียนไป ในปัจจุบนัความคิดเห็นต่อความหมายของประเพณีปอยส่างลองเป็นพิธีกรรม
หน่ึงอนัเป็นเคร่ืองหมายท่ีแสดงถึงความมีตวัตนและความเป็นชนชาวไทใหญ่ ส่วนความคิดเห็นต่อ
คุณค่าของประเพณีปอยส่างลองในปัจจุบนั ชาวไทใหญ่ยงัให้ความส าคญัต่อประเพณีปอยส่างลอง 
โดยถือว่าเป็นพิธีกรรมหน่ึงท่ีสะท้อนถึงความศรัทธาของชาวไทใหญ่ท่ีมีต่อพระพุทธศาสนา 
สามเณรท่ีผา่นพิธีปอยส่างลองในปัจจุบนัมีวตัถุประสงคท่ี์เปล่ียนไปจากเดิม คือ เด็ก ๆ ท่ีเขา้พิธีเป็น
เพียงส่วนหน่ึง เพื่อท าให้พิธีกรรมสมบูรณ์เท่านั้นปัจจยัท่ีท าให้ความหมายและคุณค่าของประเพณี
ปอยส่างลองเปล่ียนแปลงไปมากท่ีสุด ท่ีคน้พบคือ ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ ความหลากหลายของผูม้า
ร่วมงาน ทั้งท่ีเป็นชาวไทใหญ่และท่ีไม่ใช่ชาวไทใหญ่และปัจจยัภายนอก คือ การหลัง่ไหลเขา้มา

                                                        
67 สุทัศน์  กันทะมา  การคงอยู่ ของวัฒนธรรมพื้นบ้าน ชาวไทใหญ่   วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
 เชียงใหม่ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  2547 
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ของวฒันธรรมตะวนัตก กระแสทุนนิยมรวมทั้งอตัราการเพิ่มข้ึนของประชากรก็มีส่วนท าให้เกิด
การเปล่ียนแปลงความหมายและคุณค่าของปอยส่างลอง68 

เอกศักดิ์  เนตรวิเชียร  การคน้ควา้อิสระ เร่ือง “กระบวนการสร้างพื้นท่ีทางสังคมของกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุ (ไทใหญ่,ปกาเกอะญอ,ม้ง) : กรณีศึกษาทางสถานีวิทยุชุมชนเอฟเอ็ม 99 เมกะเฮิรตซ์ 
จงัหวดัเชียงใหม่” กล่าวว่ากลุ่มไทใหญ่ มีทกัษะการผลิตรายการและการด าเนินงาน    แบบก่ึงมือ
อาชีพเน่ืองจากเคยผ่านประสบการณ์จากสถานีของรัฐตลอดจนมีองค์กรสนับสนุนและสามารถ
ชกัชวนให้บุคคลอ่ืน ๆ มาร่วมงานอย่างต่อเน่ือง ด้านวิธีการน าเสนอเน้ือหา มุ่งเน้นสาระบนัเทิง 
เพื่อให้กลุ่มผูฟั้งรับทราบข่าวสารและเขา้ใจประเพณี วฒันธรรมรวมทั้งกระตุน้การมีส่วนร่วมใน
การแกไ้ขปัญหาของกลุ่มส าหรับระดบัการมีส่วนร่วมนั้น มีค่อนขา้งสูงตั้งแต่ระดบัผูฟั้งจนถึงระดบั
ผูผ้ลิตรายการและผูบ้ริหารรายการแต่ยงัขาดการมีส่วนร่วมในระดับการบริหารสถานีกลุ่มปกา
เกอะญอ มีลกัษณะการด าเนินงานคลา้ยคลึงกบักลุ่มไทใหญ่ แต่ยงัขาดการพฒันาบุคลากรท่ีจะเขา้
มาร่วมจดัรายการและไม่มีองค์กรสนบัสนุน ดา้นวิธีการน าเสนอเน้ือหา แมจ้ะมุ่งเนน้สาระบนัเทิง
เพื่อให้กลุ่มผูฟั้งเขา้ใจประเพณีและวฒันธรรม แต่มิไดก้ระตุน้การมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา
ของกลุ่ม ดงัเช่นกรณีกลุ่มไทใหญ่ ส าหรับระดบัการมีส่วนร่วม ค่อนขา้งปานกลางตั้งแต่ระดบัผูฟั้ง
จนถึงระดบัผูผ้ลิตรายการกลุ่มมง้ ผูด้  าเนินการเกือบทั้งหมดเป็นนักศึกษาท่ีไม่มีประสบการณ์ใน
การจดัรายการมาก่อนและขาดความเข้าใจเร่ืองการประสานงานระหว่างสถาบัน ท่ีส าคญัขาด
องคก์รสนบัสนุนดา้นงบประมาณ ส่วนวธีิการน าเสนอเน้ือหา มุ่งเนน้สาระบนัเทิงเช่นเดียวกนั โดย
มีทั้งเร่ืองของประเพณี วฒันธรรม กฎหมายและการศึกษาสลบักบัการเปิดเพลงโดยไม่มีการร่วมกนั
แกไ้ขปัญหาของกลุ่ม ทั้งน้ีระดบัการมีส่วนร่วมค่อนขา้งต ่าทั้งในระดบัผูฟั้งและผูผ้ลิตรายการดว้ย
ขอ้จ ากดัเร่ืองความเป็นปัจเจกบุคคลกระบวนการสร้างพื้นท่ีทางสังคมของกลุ่มชาติพนัธ์ุทั้งสาม
กลุ่ม มีนยัทางการเมืองและสังคมอยูเ่บ้ืองหลงักระบวนการส่ือสาร โดยอาสาสมคัรเหล่าน้ีเป็นผูจุ้ด
ประกายให้กลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืน ๆ หันมาสนใจการใช้ส่ือวิทยุชุมชนแต่กระบวนการเหล่าน้ียงัขาด

                                                        
68 พระครูปลดัชินกร แกว้นิล คน้ควา้แบบอิสระ เร่ือง การเปล่ียนแปลงความหมายและคุณค่าของ ป อ ย ส่ า ง
 ลองในสังคมไทยใหญ่ปัจจุบัน  ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต พทุธศาสนศึกษา  เชียงใหม่ หาวทิยาลยั เ ชี ย ง ใ ห ม่ 
 2550 
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แนวทางปฏิบติัและการเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัสังคมเพื่อสร้างความย ัง่ยนืใหก้บักลุ่มชาติพนัธ์ุจากการ
ส่ือสารสองทางผา่น   ส่ือวทิยชุุมชน69 

ธิตินัดดา มณีวรรณ์และคณะ  รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ เร่ือง ศิลปะการแสดงพื้นบา้นของ
กลุ่มชาติพนัธ์ุไทใหญ่ กล่าววา่ชาวไทใหญ่มีช่ือท่ีชนชาติอ่ืนเรียกแตกต่างกนัไป ค าวา่ “ชาน ” หรือ 
“ฉาน” เรียกชนเผา่กลุ่มน้ี แต่ตวัพวกเขาเองเรียกตนเองวา่ เป็นคน “ไต” คนเชียงตุงเรียกพวกคนไท
เหล่าน้ีว่า “เง้ียว” ชาวไทใหญ่เป็นพลเมืองของอาณาจกัรมาว แถบลุ่มแม่น ้ าคงหรือสาระวินท่ีเคย
รุ่งเรืองมากในประวติัศาสตร์ การล่มสลายของอาณาจกัรน้ีท าให้ชนเผา่ไทตั้งเมืองเป็นอิสระต่อกนั
โดยมีเจา้ฟ้าหรือเจา้ห่อค า เป็นเจา้เมืองปกครองดินแดนของตน เมืองเล็กเมืองน้อยเหล่าน้ีจ  านวน
มากมายทีเดียว เม่ือกษตัริยแ์ห่งพม่าเขม้แข็ง เช่น บุเรงนอง มีอ านาจมากข้ึนก็ท าการปราบปราม
ผนวกใหเ้มืองไทเหล่าน้ีเป็นเมืองข้ึนแต่เม่ือใดก็ตามท่ีพม่าอ่อนแอลง เจา้ฟ้าหรือเจา้หอค าทั้งหลายก็
จะตั้งตนเป็นอิสระ กบฏต่ออ านาจรัฐของพม่าทนัที เหตุการณ์เช่นน้ีด าเนินเร่ือยมาแมก้ระทัง่เม่ือ
องักฤษเขา้มายึดพม่าเป็นอาณานิคม สหพนัธรัฐก็ตกเป็นขององักฤษ ชาวไทใหญ่มีภาษาและอกัษร
ของตนเองท่ีแตกต่างไปจากอกัษรไทขืนมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากศูนยก์ลางอ านาจทางการเมืองและ
วฒันธรรมของชาวไทใหญ่อยูท่ี่เมืองมาวหลวง ท่ีพฒันามาจากการล่มสลายของอาณาจกัรศรีเกษตร
หรืออาณาจกัรปยู อกัษรของชาวไทใหญ่จึงมีลกัษณะในแบบของปย ูส่ิงท่ีเป็นร่วมกนัของชาวไท
ใหญ่กบัไทล้ือก็คือการนบัถือศาสนาพุทธและพุทธศาสนาก็มีส่วนส าคญัในการผสมผสานความ
ผูกพนัของชาวไทใหญ่และชาวล้านนาให้ใกลช้ดกนัมากข้ึน แนวความคิดทางพุทธศาสนาหลาย
อยา่ง  ไดก้ระตุน้ให้ชน 2 กลุ่ม มีการปะทะสังสรรคก์นัเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ยกตวัอยา่งเช่น 
การบูชาพระอุปคุตท่ีเป็นความเช่ือท่ีมีอยูท่ ั้งในลา้นนาและชาวไทใหญ่ความใกลชิ้ดทางดา้นเช้ือชาติ
และวฒันธรรมของชาวล้านนากบัชาวไทใหญ่รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการพฒันาการทางด้าน
การเมืองและเศรษฐกิจท่ีเดข้ึนในดินแดนลา้นนาดว้ยกนัไดส้ร้างความผกูพนัใหเ้กิดข้ึนในหมู่ชนชั้น
ทั้ ง 2 กลุ่ม ความรู้สึกดังกล่าวได้แสดงออกมาชัดแจ้งในคราวเกิดกบฏเง้ียวเมืองแพร่เม่ือปี
พุทธศกัราช 2445 ท่ีพวกโจรเง้ียวมุ่งท าร้ายแต่เฉพาะชาวสยามเท่านั้น ทั้งน้ี อาจจะสืบเน่ืองจากการ

                                                        
69 เอกศกัด์ิ เนตรวิเชียร  การศึกษากระบวนการสร้างพื้นท่ีทางสังคมของกลุ่มชาติพันธ์ุ (ไทใหญ่ , ปกาเกอะญอ, 
 ม้ง) กรณีศึกษาทางสถานีวิทยุชุมชนเอฟเอ็ม 99 เมกะเอิรตซ์ จังหวัดเชียงใหม่ /เอกศักด์ิ เนตรวิเชียร เชียงใหม่  
 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2549 

http://dric.nrct.go.th/login.php?page=search&topic=author&search_input=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%20%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3
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เขา้มาปฏิรูปการปกครองในลา้นนาของชาวสยามก็ได ้ท่ีท าให้ชาวไทใหญ่อาศยัอยูใ่นดินแดนแห่ง
น้ีได้รับผลกระทบอย่างมากมายจากมาตรการปกครองหลายอย่างท่ีชาวสยามน ามาบงัคบัใช้ใน
ภาคเหนือ ตรงกนัขา้มกบัการปกครองแบบเดิมท่ีผูป้กครองลา้นนาไม่ไดเ้ขา้มาควบคุมหรือจดัการ
ใดๆอยา่งเขม้งวดชาวไทใหญ่ยงัคงยอมรับในอ านาจของผูป้กครองลา้นนาอยู ่ชาวไทใหญ่เหล่านั้น
จึงมีพฒันาการทางสังคมประเพณีและวฒันธรรมกลายเป็นส่ิงเฉพาะของตนเองข้ึนมา ท าให้ธรรม
เนียมมีความแตกต่างกนัไป70 

ดนัย  สิทธิเจริญ การคน้ควา้อิสระ เร่ือง “สาระทางการศึกษาในกระบวนการส่างลองของ
ชาวไทใหญ่ใน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน” เป็นศึกษาด้านกระบวนการส่างลองของชาวไทใหญ่  ใน
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัโดยอดีตกระบวนการส่างลองมีคุณค่าต่อการเรียนรู้
ของชาวไทใหญ่สูงมากเน่ืองจากเป็นกระบวนการเรียนรู้เดิมท่ีมีอยูใ่นชุมชน วดัเป็นผูใ้ห้การศึกษา
เพื่อเป็นพื้นฐานในการแสวงหาความรู้ทางโลกและทางธรรมแก่เยาวชน ภายใตก้ารก ากบัดูแล จาก
พระผูเ้ป็นอาจารยใ์หเ้ป็นไปในทิศทางท่ีก าหนด ในระยะต่อมามีระบบการศึกษาสมยัใหม่เขา้มาใน
ชุมชนยงัมีผลให้วดัลดบทบาททางการศึกษาลงไป กระบวนการส่างลองจึงสูญเสียเน้ือหาทาง
การศึกษาไปมากไม่วา่จะเป็นดา้นเน้ือหาหรือวิธีการเรียนการสอน ส่วนหลงเหลือส่วนใหญ่จึงเป็น
เพียงดา้นพิธีกรรมปัจจุบนัสถานนะและบทบาทของกระบวนการส่างลอง มีส่วนในกรให้ศึกษาแก่
เด็กหรือเยาวชนไทยในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน แต่ลดความส าคญัลงไปมากมีเด็กและเยาวชนจ านวนไม่
มากนกัท่ีไดเ้รียนรู้จากกระบวนการส่างลองในช่วงระยะเวลาของการปิดภาคเรียนฤดูร้อนทุกปีและ
เป็นกระบวนการขดัเกลาหน่ึงในสังคมเพื่อให้เด็กหรือเยาวชนไทใหญ่มีความประพฤติเป็นไปใน
ทิศทางท่ีพึงประสงค์ด้วยการปฏิบติักิจกรรมตามพิธีการสืบทอดความเช่ือต่อกนัมาตามแนวทาง
ของพุทธศาสนา71 

จ าเนียร ชุณหโสภาค  ดุษฎีนิพนธ์ เร่ือง “รูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพของชุมชน โดยการ
มีส่วนร่วมเพื่อการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนของกลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง” พบว่าการ

                                                        
70 ธิตินัดดา  มณีวรรณ์ และคณะ รายงานวิจยัฉบับสมบูรณ์ เร่ือง  ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธ์ุไท
 ใหญ่ ส านกักองทุนสนบัสนุนการวจิยั ส านกังานภาค สกว 2552 
71 ดนัย สิทธิเจริญ  สาระทางการศึกษาในกระบวนการส่างลองของชาวไทยใหญ่ในจังหวัด   แม่ฮ่องสอน  
 สาขาวชิาการศึกษานอกระบบ บณัฑิตวทิยาลยั   มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2535 
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วิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาศกัยภาพของชุมชนในการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน
ของกลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง (2) สร้างรูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพของคนในชุมชนเพื่อให้
สามารถเขา้ร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวสู่ความย ัง่ยืนในกลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง และ(3) 
ทดสอบรูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพของชุมชนเพื่อให้ไดรู้ปแบบท่ีเหมาะสมในการพฒันาการ
ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนของกลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง ผลการวิจยัสรุปวา่(1) การประเมินศกัยภาพ
และความตอ้งการในการพฒันาก่อนท่ีจะท าการเสริมศกัยภาพให้กบัชุมชนดว้ยการส ารวจศกัยภาพ
เบ้ืองตน้พบว่าทั้ง 4 ชุมชนมีศกัยภาพทั้งในด้านความรู้ ทกัษะ และมีเจตคติท่ีดีต่อการพฒันาการ
ท่องเท่ียวในชุมชน โดยมีความพร้อมและความต้องการท่ีจะเสริมศกัยภาพเพื่อการพฒันาการ
ท่องเท่ียว (2) สร้างรูปแบบท่ีใชใ้นการเสริมสร้างศกัยภาพของคนในชุมชนเพื่อให้สามารถเขา้ร่วม
ในการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงไดเ้ป็นรูปแบบ “กระบวนการสะทอ้นความตอ้งการของ
ชุมชนต่อการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน” แลว้จึงท าการทดสอบรูปแบบดว้ยกระบวนการสร้าง
เกลียวสัมพนัธ์ในการจดัการท่องเท่ียว จึงไดเ้ป็นรูปแบบ “กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อการพฒันาการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน” (3) ได้รูปแบบท่ีเหมาะสมในการพฒันาการ
ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนของกลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง ซ่ึงไดเ้ป็นรูปแบบ “การเสริมสร้างศกัยภาพ
ของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมเพื่อการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนของ   กลุ่มจงัหวดัภาคกลาง
ตอนล่าง72 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
72 จ าเนียร ชุณหโสภาค  ดุษฎีนิพนธ์ เร่ือง รูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมเพ่ือ
 การพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง   ดุษฎีบัณฑิต   มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
 2553 
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2.4.   กรอบแนวคิดการศึกษา 
  
     ตัวแปรอสิระ            ตัวแปรตาม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพท่ี 3 : กรอบแนวคิดในการศึกษาวจิยั 

 

       ข้อมูลภาคเอกสาร  

-ศึกษาขอ้มูล เน้ือหาเก่ียวกบัประวติัศาสตร์
ชาติพนัธ์ุไทใหญ่ สังคมและวฒันธรรม 
ประวติัความเป็นมาของงานประเพณีปอย
ส่างลอง และการก่อตั้งวดัป่าเป้า 

 
         ข้อมูลภาคสนาม 

- การสังเกตการณ์และส ารวจ (Observation) 
เพ่ือท าการส ารวจและบนัทึกขอ้มลูเก่ียวกบั
รูปแบบการจดังานประเพณี สงัคมและ
วฒันธรรม และความร่วมมือกนัของคนใน
ชุมชน วดัป่าเป้า และชาวไทใหญ่ ต่อการจดังาน
ประเพณีปอยส่างลอง 

-การสัมภาษณ์ (Interview)  คณะสงฆว์ดัป่า
เป้า ผูด้  าเนินการในพิธีกรรมทางศาสนา ผูรู้้ใน
ชุมชน เพ่ือเกบ็ขอ้มูลทางสงัคมและวฒันธรรม
ของชุมชนวดัป่าเป้า รูปแบบการด าเนินการจดั
งานประเพณีปอยส่างลองของวดัป่าเป้าอ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่    

 

องค์ความรู้ของการจัดการปอยส่างลอง วดั
ป่าเป้า อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 

 


