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พระพุทธศาสนาเชี ยงใหม่ -เชี ยงตุง*
บทนา
เชียงตุง เมืองในรัฐฉานประเทศพม่า มีประวัติศาสตร์ เกี่ยวข้องกับราชวงศ์มงั รายที่ปกครองล้านนา
ทั้งทางด้านการเมืองการปกครอง ประเพณี วฒั นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนา
ลังกาวงศ์
ความสัมพันธ์สองเมืองเริ่ มขึ้นตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 17-18 เป็ นอย่างช้า ต้นพุทธศตวรรษที่ 19 เชียง
ตุงมีฐานะเป็ นเมืองขึ้นของเชียงใหม่ ต่อมาร้างลงไปช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 19 เชื่ อกันว่าเพราะถูกเสนี ยด
จัญไร พญาผายูกษัตริ ยเ์ ชี ยงใหม่ในขณะนั้น แก้อุบายด้วยการถวายเมืองแด่พระสงฆ์วดั ลีเชียงพระ (วัดพระ
สิ งห์) ก่อนถวายเงินทองไถ่เอาเมืองคืนจากสงฆ์ แล้วจึงส่ งเจ้าพันตูราชบุตรไปปกครองใน พ.ศ. 1893
ความสัมพันธ์ทางการเมืองการปกครองเป็ นไปในลักษณะเครื อข่ายญาติพี่นอ้ งที่เกื้อกูลกัน โดยเจ้า
เมืองเชียงตุงมักเป็ นราชบุตา ราชนัดดากษัตริ ยเ์ ชียงใหม่ เช่น เจ้าน้ าท่วม (ราชนัดดาพญามังราย) เจ้าน้ าน่าน
(ราชบุตรพญาไชยสงคราม) หรื อเจ้าเจ็ดพันตู (ราชบุตรพญาผายู) เป็ นต้น
เมื่อเจ้าพันตูข้ ึนครองเชียงตุงแล้ว จึงโปรดให้บูรณะเมืองเสี ยใหม่ ทั้งนาเอาพระพุทธศาสนาจากเมือง
เชียงใหม่ข้ ึนไปเผยแพร่ พระองค์ทรงสร้างวัดในเชียงตุงถึง 12 วัด (ทวี สว่างปั ญญากูร, 2529: 36) ทว่านี่ มิใช่
ครั้งแรกที่พุทะศาสนาจากดินแดนทางเหนื อของไทยแพร่ สู่เชี ยงตุง ก่อนหน้านั้น พุทธศาสนานิกายมอญหริ
ภุญไชย ก็เคยแพร่ เข้าไปยังเชียงตุงแล้วครั้งหนึ่ง (ประเสริ ฐ ณ นคร, 2537: 65)
หลังจากนี้ พุทธศาสนาลังกาวงศ์จึงแพร่ เข้าสู่ เชียงตุงอีก 3 ระรอกใหญ่ดว้ ยกัน คือ ในพ.ศ. 1917 เป็ น
พุทธศาสนาลังกาวงศ์จากอยุธยา พ.ศ. 1950 พุทธศาสนาลังกาวงศ์จากสุ โขทัยที่ผ่านล้านนา คือนิ กายสวน
ดอกของพระสุ มนเถร พ.ศ. 1986 พุทธศาสนาลังกาวงศ์จากลังกาผ่านล้านนา คือนิกายป่ าแดง ด้วยเหตุน้ ี วดั
ในเชียงตุงจึงมีลกั ษณะเป็ นนิกายสาขาวัดในเชียงใหม่
น่ าสังเกตว่าพัฒนาการทางพุทธศาสนาในเชี ยงตุง มีความสัมพันธ์กบั ความเจริ ญเติบโตของพุทธ
ศาสนาในเชียงใหม่ ทั้งความขัดแย้งของสงฆ์นิกายสวนดอกกับสงฆ์นิกายป่ าแดงที่เชี ยงใหม่ ก็มีผลกระทบ
ต่อความสัมพันธ์ของสงฆ์นิกายยางกวงกับสงฆ์นิกายป่ าแดงในเชียงตุง ระหว่าง พ.ศ. 2019-2051 ด้วยเช่นกัน
และผูท้ าหน้าที่ไกล่เกลี่ยความขัดแย้งของพระสงฆ์สองนิกายในเชียงตุง คือ กษัตริ ยเ์ มืองเชียงใหม่
พุทธศาสนาในเชี ยงตุงจึงเกี่ ยวพันแน่ นเฟ้ นกับพุทธศาสนาเชี ยงใหม่ ทว่าการศึกษาประวัติศาสตร์
พุทธศาสนาในเชี ยงตุง ปั จจุบนั นั้น ส่ วนใหญ่มุ่งเน้นเฉพาะหลักฐานที่ ปรากฏในประเทศไทย ทาให้ขาด
รายละเอียดข้อมูลในพื้นที่จริ ง ทั้งที่เกี่ยวกับลักษณะพุทธศาสนานิ กายต่างๆ องค์กรสงฆ์ และความสัมพันธ์
*

บทความจากงานวิจยั เรื่ อง สุชานาฎ สิ ตานุรักษ์, พุทธศาสนาในเมืองเชียงตุง: กรณีศึกษานิกายยางกวง นิกายป่ า
แดง นิกายไทใหญ่ และนิกายพม่ า.
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ระหว่างคนเชียงตุงกับวัดที่สืบทอดแบบแผนทางพุทธศาสนาจากยุคจารี ตมาจนถึงปั จจุบนั ด้วยเหตุน้ ี จึงนามา
สู่ ประเด็นปั ญหาในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คื อ เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ พุทธศาสนาระหว่ างเชี ยงใหม่ กับเชี ยง
ตุง และการสื บทอดนิ กายพุทธศาสนาในเมืองเชี ยงตุง ได้ แก่ นิกายยางกวง นิกายป่ าแดง นิ กายไทใหญ่ และ
นิกายพม่ า
การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาในเชิ งพรรณนา (Descriptive Research) โดยใช้วิธี ก ารทาง
ประวัติศาสตร์ (Historical Approach) ศึกษาจากหลักฐานที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรได้แก่ จารึ ก ตานาน และค่าว
กลอนซอ และการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยวิธีการสารวจ (Survey Method) สังเกตการณ์ (Observation) ซึ่ ง
เป็ นการสังเกตแบบไม่มีโครงสร้ าง (Unstructured Survey) โดยอาศัยการสังเกตการณ์ แบบมีส่วนร่ วมกับ
บุคคลข้อมูลและแหล่งข้อมูลในพื้นที่กรณี ศึกษา
กาหนดพื้นที่การศึกษาวัดในเมืองเชียงตุง ได้แก่ วัดอินทบุปผาราม วัดป่ าแดงมหาวิหาร จองศรี
หน่อ จองกัมมัฏฐานมหาโพธิ และบาละจองม่าน
มีสมมติฐานว่า พระพุทธศาสนานิกายสวนดอก นิกายป่ าแดง ที่เจริ ญรุ่ งเรื องในล้านนาราวพุทธ
ศตวรรษที่ 19 – 20 นั้น เผยแพร่ เข้าสู่ เมืองเชียงตุง และการสื บทอดนิกายพระพุทธศาสนาทั้งสองเอาไว้อย่าง
เหนี่ยวแน่น ส่ วนนิกายม่าน (พม่า) และนิกายไทใหญ่น้ นั เป็ นนิกายที่หยังรากฝังลึกกับชุมชนชาติพนั ธุ์ราว
พุทธศตวรรษที่ 25 เป็ นต้นมา อย่างไรก็ตามนิกายทั้งหลายต่างก็มีอิทธิ พลต่อการคงอยูท่ างสังคมวัฒนธรรม
และการสื บทอดความเป็ นอัตลักษณ์ของเมืองเชียงตุงมากระทัง่ ปั จจุบนั
1. ประวัติศาสตร์ พุทธศาสนาเชี ยงใหม่ - เชี ยงตุง
พุทธศาสนาลังกาวงศ์ไปสู่ เชี ยงตุงหลายครั้งด้วยกัน ตานานมูลสาสนาฝ่ ายป่ าแดง เชี ยงตุง ฉบับวัด
บุ พ พาราม (ประเสริ ฐ ณ นคร, 2537) ต านานมู ล สาสนาญาณคั มภีร์ และต านานพระมหาญาณคั มภี ร์
(บาเพ็ญ ระวิน, 2539) ระบุตรงกันว่า เมื่อครั้งที่เจ้าอ้ายอ่อนไปช่วยเชี ยงใหม่รบศึกอยุธยา พลาดพลั้งถูกจับ
ไปเป็ นเชลยตะพุ่นหญ้าช้าง ภายหลังได้อุปสมบทในสานักสมเด็จราชโมลีสุชาโต หลังจากออกพรรษาแล้ว
พระภิกษุเจ้าอ้ายอ่อนเดินทางกลับเชี ยงตุง พร้อมพระอิทมุนี และพระธัมมรังสี โดยแวะพานักที่เชี ยงใหม่
ก่อน
เพื่ อ การน าเอาพุ ท ธศาสนาไปประกาศที่ เ ชี ย งตุ ง กษัต ริ ย ์อ ยุธ ยาจึ ง ทรงประทานมหาขนาน 5
ครอบครัว พระเถระอีก 2 รู ป ช้าง 5 เชื อก และสมเด็จพระราชโมลีสุโชโต ก็ส่งพระสงฆ์ 12 รู ป พร้ อมทั้ง
พระพุทธรู ป และพระไตรปิ ฎกไปพร้อมกับพระภิกษุเจ้าอ้ายอ่อนด้วย
เมื่อพระภิกษุเจ้าอ้ายอ่อนเดินทางจากอยุธยามาถึงเชียงใหม่น้ นั พญากือนาโปรดให้พานักที่วดั ราชครู
หัวข่วง ทั้งยังแต่งราชทูตไปบอกพญาแขนเหล็กแห่ งเมืองเชี ยงตุงให้มาอาราธนาพระอินทมุนีและพระธัม
รังสี ที่เชี ยงใหม่ ขึ้ นไปประกาศศาสนายังเมืองเชี ยงตุงด้วย หลักจากนั้นพญากื อนาจึงทาพิธีอุสสาภิเษกให้
เถระทั้งสองรู ปดารงตาแหน่ง “สมเด็จอินทราชมุนี” อยูว่ ดั เชียงแล และ “สวามีธัมมรังสี ” อยูว่ ดั ยางคา
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ด้วยเหตุน้ ี ต้นพุทธศตวรรษที่ 20 พุทธศาสนาแบบอยุธยาจึงแผ่ไปทัว่ เชียงตุง ตั้งมัน่ ตามวัดต่างๆ ใน
พ.ศ. 1920 ปรากฏวัดสร้างใหม่ข้ ึนเป็ นจานวนมาก “...วัดมงคล วัดพระสิ งห์ วัดต้นเหม้า วัดอุมงค์ วัดจอมบน
วัดแสนเมืองมา วัดเชียงพิง วัดป่ าพร้าว วัดบ่อเมี้ยง วัดแสนทอง วัดพระใหม่ วัดพระกลางจอมทอง วัด
น้ าถ้วม วัดนาศ วัดเสื อ จองสาง จองบัว จองแจง...” เป็ นต้น (ประเสริ ฐ ณ นคร, 2537: 166) นอกจากนี้ ยงั
มีการสร้างพระพุทธรู ปประดิษฐานไว้ตามวัดต่างๆ มากมาย เช่น พระจันทร์ แดงประดิษฐานที่ วดั ในกาดน้อย
เชี ยงจีน พระมุกดาโปรดอาราธนาไปประดิ ษฐานที่วดั พระแก้ว เป็ นต้น (บาเพ็ญ ระวิน, 2539: 6) ยังความ
รุ่ งเรื องให้เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนามากที่สุด
สาหรับพุทธศาสนาลังกาวงศ์จากเชี ยงใหม่น้ นั ไปสู่ เมืองเชี ยงตุงในสมัยพญากื อนา (พ.ศ. 18981928, ค.ศ. 1355-1385) ด้วยพระองค์ได้อญั เชิญพุทธศาสนานิ กายลังกาวงศ์จากสุ โขทัย สู่ เชี ยงใหม่ใน พ.ศ.
1912 เพราะเชื่อว่าเป็ นนิกายลังกาวงศ์บริ สุทธิ์ ทาสังฆกรรมถูกต้องมาตั้งแต่โบราณ
พระสุ มนเถรจากสุ โขทัยเดินทางมาเชี ยงใหม่ตามคาอาราธนาของพญากื อนา ครั้งนั้นท่านอันเชิ ญ
พระบรมสารี ริกธาตุติดตัวมาด้วย พญากื อนาจึงสร้างวัดบุปผารามหรื อวัดสวนดอก ให้เป็ นที่จาพรรษาของ
พระสุ มนเถรใน พ.ศ. 1914 พร้อมสร้างเวียงสวนดอกให้เป็ นเวียงพระธาตุใน พ.ศ. 1916 และสร้างเจดียบ์ รรจุ
พระบรมสารี ริกธาตุที่พระสุ มนเถรอัญเชิญมา ที่วดั บุปผารามกับวัดพระบรมธาตุดอยสุ เทพ
ภายหลัง วัด บุ ป ผารามกลายเป็ นศู น ย์ก ลางพระพุ ท ธศาสนาลัง กาวงศ์ ใ นล้า นนา พระองค์ ท รง
สนับสนุ นพระภิกษุจากเมืองต่างๆ เช่น เชี ยงแสน เชี ยงตุง ให้เดินทางมาศึกษาพุทธศาสนาที่ วดั บุปผาราม
เรี ยกกันว่านิกายสวนดอก หรื อบุปผาวาสี คณะ หรื อนิกายรามัญวงศ์ เพื่อแยกจากนิ กายดัง่ เดิมที่สืบมาจากหริ
ภุญไชย
พ.ศ. 1950 พุทธศาสนานิ กายสวนดอกจึงเผยแผ่จากเมืองเชี ยงใหม่ไปเมืองเชี ยงตุง ซึ่ งพระสงฆ์ใน
นิกายสวนดอกสามารถประกอบศาสนกิจร่ วมกันกับพระสงฆ์จากอยุธยาที่เผยแผ่ก่อนหน้านั้นได้ (ประเสริ ฐ
ณ นคร, 2537: 3)
การแพร่ หลายของพุทธศาสนานิกายสวนดอกในล้านนา เกิดขึ้นพร้อมกับความนิ ยมในการใช้อกั ษร
ฝักขามสุ โขทัย จากการอ่านจารึ กที่วดั ป่ าแดงในเชี ยงตุงโดยประเสริ ฐ ณ นคร และA.B. GRISWOLD พบว่า
จารึ กด้วยอักษรฝักขามสุ โขทัย อย่างที่ใช้กนั ในสมัยพระธรรมราชา (กรรณิ การ์ วิมลเกษม, 2527: 33) และ
ด้วยเหตุ ที่ว่าไม่ป รากฏหลักฐานการติ ดต่ อระหว่า งเชี ยงตุ งกับสุ โขทัยโดยตรง จึ งเชื่ อได้ว่าอักษรฝั กขาม
สุ โขทัยน่าจะแผ่ไปจากล้านนา ที่มีการติดต่อกันอยูโ่ ดยตลอด
สมัย พญาสามฝั่ ง แกน (พ.ศ. 1945-1984, ค.ศ. 1402-1441) มี พ ระเถระเชี ย งใหม่ จานวน 25 รู ป
เดินทางไปศึกษาพุทธศาสนายังเมืองลังกา เมื่อกลับมาเชี ยงใหม่ได้ต้ งั นิ กายลังกาวงศ์ใหม่ หรื อนิ กายวัดป่ า
แดง เพราะเชื่ อว่า นิ ก ายสวนดอก “วิ ป ลาสคลาดเคลื่ อนมาก มี ค ติ ค วามเชื่ อทั้ง แบบมอญและแบบพม่ า
ผสมผสานกันไปหมด การสวดอักขระเป็ นไปด้วยความไม่ถูกต้อง ทาให้พระศาสนาไม่บริ สุทธิ์ ” (บาเพ็ญ
ระวิน, 2539: 7) ยังความขัดแย้งให้เกิดขึ้นกับพุทธศาสนาล้านนาอย่างมาก
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พญาสามฝั่ งแกนที่ยงั คงเลื่อมใสในนิ กายสวนดอก จึงขับไล่ พระสงฆ์นิกายป่ าแดงออกนอกเมือง
เชี ยงใหม่ ไปยังเมืองต่างๆ เช่น เชียงราย เชียงแสน พะเยา ลาปาง และเชียงตุง เป็ นต้น พระสงฆ์นิกายป่ า
แดงเมื่อเข้าได้เข้าไปประกาศศาสนาในเมืองเชียงตุง ก็เกิ ดความขัดแย้งกับพระสงฆ์นิกายยางกวงอันสื บมา
จากวัดสวดดอกเช่นกัน
นิกายป่ าแดงนั้น เจริ ญรุ่ งเรื่ องอย่างมากในสมัยพระเจ้าติโลกราช (พ.ศ. 1984-2030, ค.ศ. 1441-1487)
ด้วยพระองค์ทรงเลื่อมใสนิกายป่ าแดงมากกว่านิกายสวนดอก โดยอาราธนาพระมหาเมธังกรจากลาพูนมาจา
พรรษาที่วดั มณเฑียร และทรงสถาปนาเป็ นพระมหาสวามี ส่ วนพระองค์เองก็ทรงออกผนวชที่วดั ป่ าแดงเป็ น
การชัว่ คราว
นิกายป่ าแดงนั้น เน้นการศึกษาภาษาบาลีและการปฏิบตั ิตามหลักพระธรรมวินยั ที่ถูกต้อง ทาให้พระ
เจ้าติ โลกราชทรงส่ ง เสริ มการศึ กษาเล่ า เรี ยนทางปริ ยตั ิ ธรรมและยกย่องพระภิ กษุ ที่มีความรู้ แตกฉานใน
พระไตรปิ ฎก เป็ นเหตุให้พระภิกษุหลายองค์มีความรู ้ สูง อาทิเช่ น พระธรรมทิน พระญาณกิ ตติเถระ พระ
สิ ริมงั คลาจารย์ เป็ นต้น ภายหลังได้เกิดมีการทาสังคายนาพระไตรปิ ฎกขึ้นในปี พ.ศ. 2020 (ค.ศ. 1477) ณ
วัดมหาโพธาราม ใช้เวลา 1 ปี จึงสาเร็ จ นับเป็ นการสังคายนาไตรปิ ฎกครั้งที่ 8 ของโลก ซึ่งพระไตรปิ ฎกที่ถูก
ชาระในสมัยพระเจ้าติโลกราชนี้ถือเป็ นหลักธรรมปฏิบตั ิของพระนิ กายต่างๆในล้านนาสื บมา (สรัสวดี อ๋ อง
สกุล, 2539: 143)
จารึ กวัดป่ าแดงเชียงตุง พ.ศ. 1994 (ค.ศ. 1451) ระบุว่า พระเถรเขมมงคลได้เดินทางมาศึกษานิกาย
ป่ าแดงที่เมืองเชี ยงแสนและเชี ยงราย เป็ นระยะเวลา 10 พรรษา เมื่อได้รับมอบอานาจให้ปฏิ บตั ิหน้าที่ทาง
สงฆ์ได้ จึงเดินทางกลับเมืองเชียงตุงประมาณ พ.ศ. 1986 (ค.ศ. 1443) พร้อมกับการนาเอานิ กายป่ าแดงไป
เผยแพร่ ที่เมืองเชียงตุงจนได้รับความเลื่อมใสจากกษัตริ ยแ์ ละประชาชนเป็ นอันมาก
พระเขมมงคลได้ผูกเสมาและสู ตรกามวาจา สร้างวัดประจาเมืองชื่ อ วัดไชยมันตราราม ก่อนที่เจ้า
พญาศรี ธรรมธรรมราชจุฬามณี จะขึ้นครองเมืองเชียงตุงในปี พ.ศ. 1986 (ค.ศ. 1443) ซึ่ งต่อมาพระองค์ก็ทรง
ออกผนวชในพุทธศาสนานิ กายป่ าแดงเมื่อ พ.ศ. 1989 (ค.ศ. 1446) ทั้งนี้ พระเขมมงคลคงเป็ นพระภิกษุรูป
เดียวกับพระโสมจิเถรที่พระมหากาเพียรหรื อธรรมคัมภีร์หรื อญาณคัมภีร์ ส่ งไปเผยแพร่ พุทธศาสนาในเชี ยง
ตุง และวัดไชยมนตารามต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็ นวัดป่ าแดง (ประเสริ ฐ ณ นคร, 2537: 3)
ทั้งนี้ ความขัดแย้งของสองนิกายในเชี ยงตุง ระหว่าง พ.ศ. 2019-2051 (ค.ศ. 1476-1508) นั้น สิ้ นสุ ด
ลงด้วยชัยชนะของฝ่ าย ป่ าแดง พระเจ้าศรี วิชยั ผูค้ รองเมืองเชียงตุง ขณะนั้น บังคับให้พระสงฆ์นิกายยางกวง
อุปสมบทใหม่ แต่ทางพระสงฆ์นิกายยางกวงไม่ยอม จึงขอมาอุปสมบทที่เชียงใหม่
พระเมืองแก้ว (พ.ศ. 2030 – 2038, ค.ศ. 1487-1495) กษัตริ ยเ์ มืองเชี ยงใหม่ จึงไกล่เกลี่ยปั ญหาความ
ขัดแย้งให้กบั พระสงฆ์ท้ งั สองนิ กายด้วยการประนี ประนอม และสัญญาจะให้การสนับสนุ นทั้งสองนิ กาย
เพื่อศาสนาของพระพุทธเจ้าจะไม่เสื่ อมโทรม สงฆ์ท้ งั สองนิ กายจึงยอมรับในข้อยุติดงั กล่าว โดยพบว่าใน
ภายหลังแม้สงฆ์ท้ งั สองนิ กายจะร่ วมในพิธีกรรมสาคัญๆ ด้วยกัน ทว่าต่างฝ่ ายต่างยังคงรักษาเอกลักษณ์ของ
นิกายตัวเองเอาไว้ได้ (Prasert Na Nagara and A.B. Griswold อ้ างใน รัตนาพร เศรษฐกุล, 2536: 34)
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2. การสื บทอดนิกายพุทธศาสนาในเมืองเชี ยงตุง
กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของสงฆ์เมืองเชี ยงตุงมีหลายมิติดว้ ยกัน แต่ที่โดดเด่นคือ การปกครอง
สงฆ์โดยธรรมเนี ยมประเพณี ด้ งั เดิม และมีสมณศักดิ์สงฆ์แบบไทเขิน โดยมีวดั เป็ นสถานที่สถาปนารู ปแบบ
ขององค์กรสงฆ์ข้ ึน เพื่อให้เกิดความ “แตกต่าง” ไปจากกลุ่มวัฒนธรรมอื่นของพม่า
พิธีถวายสมณศักดิ์สงฆ์น้ นั เดิมเจ้าฟ้ าจะเป็ นผูถ้ วายพร้อมแต่งตั้งตาแหน่งสาคัญในการปกครองสงฆ์
คือ สมเด็จอาชญาธรรมพระเจ้า พระครู บา สามี และสวาทิ ซึ่ งพิธีการยกยอสงฆ์แบบดัง่ เดิมนี้ หายไปจาก
เมืองเชี ยงตุงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 – 2541 (สราวุธ รู ปิน, 2551: 67) ทว่าถูกรื้ อฟื้ นขึ้นใหม่อีกครั้งในปี พ.ศ.
2541 โดยการถวายสมณศักดิ์จะอยูใ่ นดุลพินิจของคณะสงฆ์นครเชียงตุง
สาหรับตาแหน่งสงฆ์สาคัญของเมืองเชียงตุง ได้แก่ สมเด็จอาชญาธรรม พระครู บา พระสวามี และ
สวาทิ ทาหน้าที่บริ หารกิ จการทางศาสนาและการศึกษาของสังคมไทเขิน และธารงรักษาความเป็ นสถาบัน
สงฆ์เมืองเชียงตุงเอาไว้ เพื่อเป็ นแกนหลักของโครงสร้างทางสังคม
ทั้งนี้เกณฑ์ในการพิจารณาให้ตาแหน่งต่าง ๆ มีดงั นี้
สมเด็จอาชญาธรรม เป็ นสงฆ์ผทู ้ รงอานาจตามธรรมวินยั และเป็ นใหญ่ที่สุดในหมู่คณะสงฆ์ เป็ นผู ้
มีอายุ 70 พรรษา 50 ขึ้นไป
พระครู บา เป็ นสงฆ์ผทู้ รงวัยวุฒิ คุณวุฒิ และเป็ นใหญ่ในหมู่สงฆ์ เป็ นผูท้ ี่มีอายุ 40 พรรษา 20 ขั้นไป
พระสวามี เป็ นสงฆ์ผทู้ รงวัยวุฒิ คุณวุฒิ และศีล สมาธิ ปัญญา มีอายุ 35 พรรษา 15 ขึ้นไป
พระสวาทิ เป็ นสงฆ์ผทู้ รงศีล สมาธิ ปัญญา มีอายุ 30 พรรษา 10 ขึ้นไป
การสื บทอดความเป็ นสถาบัน ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเมืองในประเทศพม่า
นับว่าเป็ นสิ่ งที่ ยากลาบากอย่างยิ่ง แต่เพราะสังคมไทเขิ นนั้นมี รากเหง้าอันยาวนานจึงทาให้สถาบันพุทธ
ศาสนาไทไม่ลม้ สลายไป (สราวุธ รู ปิน, 2551: 67-73)
อนึ่ งการจัดการปกครองสงฆ์ของเชี ยงใหม่ ที่ เรี ยกว่าระบบหัวบัวสถ หรื อหมวดอุ โบสถนั้น ทาง
เชี ยงตุงก็ได้รับเอารู ปแบบนี้ ไปเช่นกัน สาหรับระบบหัวบัวสถในเมืองเชียงตุง มี 5 หัวบัวสถ แต่ละบัวสถมี
วัดในปกครองมากน้อยต่างกันออกไป ดังนี้
1. หัวบัวสถวัดราชฐานหลวงเชียงยืน - ฝ่ ายป่ าแดง (อรัญญวาสี ) มีวดั ในปกครอง 10 วัด ได้แก่ วัด
ราชฐานหลวงเชียงยืน วัดจอมคา วัดเขมินท์ วัดพระสิ งห์ วัดน้อยนอ วัดภะกา วัดเชียงอินท์ วัดเจดีย ์ วัด
ยางลอ และวัดรองเมือง
2.หัวบัวสถวัดราชฐานหลวงหัวข่วง - ฝ่ ายป่ าแดง (อรัญญวาสี ) มีวดั ในปกครอง 9 วัด ได้แก่ วัดราช
ฐานหลวงหัวข่วง วัดเชียงงาม วัดเชียงจัน วัดอโศก วัดเชียงขุ่ม วัดพระธาตุแสงเมือง วัดบ่อกูด วัดสุ ภมมา
และ วัดเชียงเหล็ก
3. หัวบัวสถวัดราชฐานหลวงป่ าแดง - ฝ่ ายป่ าแดง (อรัญญวาสี ) มีวดั ในปกครอง 7 วัด ได้แก่ วัดราช
ฐานหลวงป่ าแดง วัดจอมใหม่ วัดป่ าหลิม วัดหนองกุง้ วัดเชียงแล วัดม่อนเรื อ และวัดหนองคา
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4. หัวบัวสถวัดอินทบุปผาราม - ฝ่ ายสวนดอก (คามวาสี ) มีวดั ในปกครอง 7 วัด ได้แก่ วัดอินท์ วัด
หัวขัวฟ้ ารั่ว วัดยางโคน วัดเฟยรุ่ ง วัดหัวกาด วัดเชียงลาน และวัดเชียงก่า
5. หัวบัวสถจองศรี หน่อ - ฝ่ ายไท – ม่าน (ไทใหญ่-พม่า) มีวดั ในปกครอง 11 วัด ได้แก่ จองศรี หน่อ
จองกัมมัฎฐานมหาโพธิ จองตูยา จองธาตุจอมศรี จองจอมบน จองน้ าเข็ก จองหนองผา จองเมืองนาย จอง
หมอกใหญ่ จองเมืองเพียง และบาละจองม่าน
3. ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างชาวเชี ยงตุงกับชาวล้านนาในปัจจุบัน
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์ท้ งั สองประเทศ เห็นได้ชดั เจนภายหลังจากที่พม่าเปิ ดประเทศในปี
พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) พร้อมกับการเปิ ดจุดชายแดนอาเภอท่าขี้เหล็ก-อาเภอแม่สายแล้ว โดยพระสงฆ์ชาวไท
เขินเมืองเชียงตุงจานวนหนึ่ง มีโอกาสได้เดินทางไปศึกษาและพานักยังเมืองเชียงใหม่และกรุ งเทพมหานคร
ด้วยศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม ที่คล้ายคลึงกันของพระสงฆ์ไทเขินเมืองเชียงตุงกับพระสงฆ์เมืองเชียงใหม่
ทาให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดี ภายหลังจึงมีกิจกรรมการทาบุญทอดกฐินและทอดผ้าป่ าจากเมืองเชียงใหม่ไป
ยังเมืองเชียงตุง
กิจกรรมนี้ เป็ นสิ่ งสาคัญของการเริ่ มต้นสร้างและบูรณะศาสนสถานในเมืองเชียงตุง ก่อเกิดการ
อนุรักษ์วดั ในเชียงตุงโดยตรง เป็ นการฟื้ นฟูศาสนาขึ้นมาอีกครั้งภายหลังจากการขาดการทานุบารุ งมาช้านาน
กฐินและผ้าป่ าจากไทยเข้ามามีบทบาทต่อการทานุบารุ งศาสนสถานของชาวไทเขินอย่างมากในระหว่างปี
พ.ศ. 2535-2537
ผูม้ ีบทบาทสาคัญ ในการเชื่ อมโยงสัมพันธ์ระหว่างผูค้ นในเชียงใหม่กบั ผูค้ นในเชียงตุงที่สาคัญ คือ
พระอธิการ อานนท์ อาทิตฺตธมฺโม วัดท่ากระดาษ ต. ฟ้าฮ่ าม อ. เมือง จ. เชียงใหม่ การเป็ น “พระ (ไท) ขืน”
ของท่านสามารถเชื่ อมโยงความสัมพันธ์กบั คณะสงฆ์เมืองเชียงตุงได้โดยสะดวก การจัดจุลกฐินในปี พ.ศ.
2535-2536 ของท่าน เป็ นปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมใหม่ ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสงฆ์
ในเชียงตุงกับล้านนาและไทย (สราวุธ รู ปิน, 2551: 143)
จากการทอดกฐินนาไปสู่ การรวมกลุ่มเพื่ออนุรักษ์และรักษาอัตลักษณ์ของวัดไทเขินในเชียงใหม่ ดัง
เห็นจาก ความร่ วมมือของครู บาแสงหล้า ธฺ มมสิ ริ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุสายเมืองท่าขี้เหล็ก สมเด็จอาชญา
ธรรม วัดเชียงยืนเชียงตุง ดร.อนาโตลโรเจอร์เป็ ลติเยร์ แห่ งสถาบันฝรั่งเศสปลายบูรพาทิศ อาจารย์จรี ย ์
สุ นทรสิ งห์ อาจารย์สุพิน ฤทธิ์ เพ็ญ และพระอธิการ อานนท์ อาทิตฺตธมฺ โม วัดท่ากระดาษ ที่ได้ร่วมกับจัดตั้ง
ศูนย์วฒั นธรรมวัดท่ากระดาษขึ้น เพื่อศึกษาและรวบรวมเอกสารคาสอนชาดกนิทานพื้นบ้าน ค่าว กลอน ซอ
และพิธีกรรมต่างๆ ของชาวไทเขิน ก่อให้เกิดการตื่นตัวเพื่อรักษาประเพณี ไทเขินอย่างมากในสังคมล้านนา
โดยเฉพาะวรรณกรรมไทเขินที่ถูกนากลับมาเล่าอีกครั้ง และเผยแพร่ ออกไปสู่ กลุ่มชาติพนั ธุ์อื่นๆ ด้วย เช่น ที่
วัดผาแตก อ.แม่สาย จ.เชียงราย และวัดปางควาย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เป็ นต้น
สาหรับชุมชนไทเขินในเชียงใหม่ นอกจากที่วดั ท่ากระดาษแล้ว ยังมีชุมชนบ้านวัวลาย ชุมชนรอบ
วัดศรี สุพรรณ อาเภอเมือง ชุ มชนวัดสันก้างปลา อาเภอสันกาแพง หรื อชุมชนป่ าป้ อง อาเภอดอยสะเก็ด เป็ น
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ต้น ชุมชนหลายชุมชนพยายามฟื้ นฟู รักษาประเพณี ด้ งั เดิมแห่งบรรพชนไว้ โดยมีสถาบันสงฆ์เป็ นจุด
ศูนย์กลาง เช่นชุมชนชาวไทเขิน วัดสันก้างปลา ที่ยงั คงรักษาพิธีบวชพระแบบไทเขิน ทั้งยังจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
ไทเขิน จัดกิจกรรมการประกวดพูดไทเขินระดับเยาวชนในหมู่บา้ น
ทั้งนี้ท้ งั นั้น ก็เพื่อยังให้ประเพณี และพิธีกรรมพุทธศาสนาแบบชาวไทเขิน ที่กาลังเลือนหายไปจาก
สังคมเมืองเชียงใหม่ได้ฟ้ื นฟูอีกครั้ง โดยอาศัยสายสัมพันธ์ทางเครื อญาติและความรู ้สึกเป็ นพี่นอ้ งไทเขินเป็ น
แรงขับสาคัญ และด้วยปฏิสัมพันธ์อนั ดีระหว่างพระสงฆ์ในเมืองเชียงตุงกับเมืองเชียงใหม่ในปั จจุบนั จะ
ส่ งผลให้กิจกรรมทางพุทธศาสนารวมถึงการอนุรักษ์ของคนไทเขินทั้งสองประเทศ ประสบผลสาเร็ จสื บไป
อย่างแน่นอน
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