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ขอมูลภาคสนามที่เมืองเชียงตุง ประเทศเมียนมาร ซึ่งถาปราศจากทานผูรทู ั้งสองที่มี
ประสบการณในการติดตอกับพระสงฆในเมืองเชียงตุง ประเทศเมียนมาร ผลของงานวิจัยเรื่อง
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มัคคุเทศชาวเชียงตุงและทุกทานที่เกี่ยวของกับงานวิจัยเรื่องนี้ ทั้งที่ไดกลาวนามมาแลวและผูที่
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บทคัดยอ
ชุดโครงการวิจัยนี้ประกอบดวยโครงการวิจัยยอย 2 โครงการ เพื่อศึกษาพุทธศาสนา
ในเชียงตุง วัดและชุมชนชาวไทใหญในเชียงตุง ชาวเชียงตุงเรียกตนเองวา “ไทเขิน” สวนชาวไท
ใหญเรียกตนเองวา “ไท” หรือ “ไทโหลง” ทั้งสองกลุมชาติพันธุเคารพนับถือเลื่อมใสในพุทธ
ศาสนา พุทธศาสนาของชาวไทเขินในเชียงตุงไดรับอิทธิพลมาจากเมืองเชียงใหมเมื่อ 500 ป
มาแลว พุทธศาสนาที่มาจากเชียงใหมมี 2 นิกาย ไดแก นิกายลังกาวงศ (นิกายสวนดอก) มี
ศูนยกลางอยูที่วดั ยางกวง และนิกายปาแดง มีศูนยกลางอยูที่วัดปาแดง ทั้งสองนิกาย
เจริญรุง เรืองสืบเนื่องติดตอกันมาจนถึงปจจุบนั พระสงฆทั้งสองนิกายในเชียงตุงตางรักษา
เอกลักษณของนิกายตัวเองไวไดคือ ระบบการปกครองคณะสงฆแบบ เชียงตุงดั้งเดิม การ
ถวายสมณศักดิ์สงฆ และระบบการปกครองพระสงฆในเชียงตุงซึ่งถือปฏิบัติเชนเดียวกับเมือง
เชียงใหมคือ ระบบหมวดอุโบสถ ความสัมพันธของพระสงฆเชียงตุงกับพระสงฆเชียงใหม
ดําเนินไปดวยดีตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน แมจะหยุดชงักไปบางเนื่องจากเหตุผลทางการเมืองของ
รัฐบาลกลาง ปจจุบันความสัมพันธไดพัฒนาดีขึ้นพระสงฆมีการติดตอกันมาก ชาวไทใหญ
เปนอีกกลุมชาติพันธุหนึง่ ในเชียงตุงทีน่ ับถือและเลื่อมใสในพุทธศาสนาอยางเครงครัด
เชนเดียวกับชาวไทเขิน ชาวไทใหญอพยพจากรัฐชานฝงตะวันออกของแมน้ําสาละวินประมาณ
รอยปเศษ เขามาตั้งถิน่ ฐานรวมกันอยูนอกกําแพงเมืองเชียงตุง ทั้งสองกลุมชาติพันธุมี
ความสัมพันธอันดีตอกันเพราะเปนเครือญาติกนั มาแตอดีต หมูบานของชาวไทใหญมีวดั เปน
ศูนยกลางและมีการปกครองระบบดัง้ เดิมของตนคือระบบหัวพัน(เห็ง)และหัวรอย ชาวไทใหญ
ใชวัดและประเพณีพิธีกรรมพุทธศาสนาเปนแกนสําคัญในการสรางสัมพันธกับคนในกลุมและ
คนนอกกลุม เชน ประเพณีบวชสามเณร หรือ บวชสางลอง จัดเปนงานใหญที่คนไททุกกลุมใน
เชียงตุงจะมารวมพิธีนดี้ วยกัน ชาวไทใหญและชาวไทเขินในเชียงตุงอยูรว มกันอยางสันติและ
ตางรักษาวัฒนธรรมประเพณีความเปนตัวตนของตนไวทามกลางความเปลี่ยนแปลงในปจจุบนั
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Abstract
This project set was composed of two individual research projects,
examining Buddhism, temples and Shan communities in Keng Tung, Shan State
of Myanmar. Ken Tung residents call themselves “Tai Khern” while the Shan
call themselves “Tai” or “Tai Long”. The two ethnic groups are devoted
Buddhists. Buddhism of Tai Khern originated from Chiang Mai about 500 years
ago. Buddhism originated from Chiang Mai is divided into two sects. The first
sect is Langkawong sect (Suan Dok sect) with its center at Yang Kuang Temple
and the second sect is Pa Daeng with its center at Pa Daeng Temple. The two
sects have been prosperous and in contact until today. Monks of the sects have
maintained their unique identities, that is, their conventional Sangkha System.
Honors and administrative system of Ken Tung monks are similar to those to
Chiang Mai : Uposot system. Relationships between Chiang Mai and Ken Tung
monks from the past until today have been cordial and strong, with intermittent
stoppage due to political conditions of the central government. The Shan in Ken
Tung are also devoted Buddhists like Tai Khern. They migrated from the eastern
bank of Salween River and settled outside the outer walls of Ken Tung. The two
ethnic groups have always been in good terms since they consider themselves
relatives from the old days. A temple is the center of the Shan village and their
traditional administrative system is Hua Phan (Heng) and Hua Roi. The temples,
traditions, rituals and Buddhism are pivotal to building relationships within their
group and with outsiders. For instance, the Sang Long Ordination Ceremony is
an important event that all Tais in Ken Tung participate annually. The Shan and
Tai Khern have cohabited peacefully and maintained their ethnic cultures,
traditions and identities amid rapid changes in the globalization age.
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โครงการวิจัยยอย ภายใตชุดโครงการวิจัยหลักมี 2 โครงการ

โครงการที่ 1

“พุทธศาสนาในเมืองเชียงตุง : กรณีศกึ ษานิกายยางกวง นิกายปา
แดง นิกายไทใหญ และนิกายพมา”
ผูรับผิดชอบโครงการ : ผูชวยศาสตราจารยสุชานาฏ สิตานุรกั ษ

โครงการที่ 2

“ วัดและชุมชนไทใหญในเมืองเชียงตุง”
ผูรับรับผิดชอบโครงการ : ผูชวยศาสตราจารยรกั ฎา เมธีโภคพงษ

