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บทคัดย่อ

งานวิจยั เรื่ องวัดและชุมชนไทใหญ่ในเมืองเชี ยงตุง ฉบับนี้ เป็ นงานวิจยั เชิ งคุณภาพ มีวตั ถุประสงค์
เพื่ อ ศึ ก ษาประวัติ ศ าสตร์ แ ละความสั ม พัน ธ์ ข องวัด และชุ ม ชนชาวไทใหญ่ กับ ไทเขิ น ในเมื อ งเชี ย งตุ ง
ปฏิสัมพันธ์กบั โครงสร้างทางสังคมไทใหญ่กบั ไทเขินเมืองเชี ยงตุง อันจะนาไปสู่ การอยูร่ ่ วมกันบนพื้นฐาน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
ผลการวิจยั สรุ ปได้ว่า ชาวไทใหญ่ที่เข้ามาอาศัยในเมืองเชี ยงตุง เป็ นผูท้ ี่อพยพ โยกย้ายถิ่นฐานเกิ ด
จากความสัมพันธ์ทางปกครองในยุคจารี ต และภายหลังจากสิ้ นสุ ดยุคอาณานิ คม พม่าและรัฐฉานต้องเผชิญ
กับภัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และผลของสงครามกลางเมื อง ทาให้ผูค้ นกระจัดกระจายออกไปหลายพื้นที่
โดยเฉพาะกลุ่มไทใหญ่ ซึ่ งบางส่ วนเดินทางเข้าสู่ ประเทศไทย และอีกส่ วนหนึ่ งได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมือง
เชี ยงตุง เพราะเชี ยงตุ งมี ความสงบมากกว่าเมื องอื่นๆ ในรั ฐฉาน ชาวไทใหญ่และชาวไทเขินได้อยู่อาศัย
ร่ วมกันจากสังคมในหมู่บา้ นเล็กๆ รอบๆ เมืองเชี ยงตุง โดยแต่ละหมู่บา้ นมีวดั เป็ นแกนกลางของสังคม จน
กลายเป็ นสังคมระดับตาบล
โครงสร้างทางสังคมใหญ่ในเมืองเชี ยงตุง ไม่เด่นชัดมากนักหากเปรี ยบเทียบกับกลุ่มไทเขิน เพราะ
รัฐบาลไม่อนุ ญาตให้ดาเนิ นกิ จกรรมใดๆ นอกจากศาสนกิ จ แกนนาทางสังคมจึ งอยู่ในรู ปสถาบันสงฆ์
คณะกรรมการวัด และกลุ่มผูอ้ าวุโสในหมู่บา้ น ซึ่ งมีบทบาททางสังคมระดับหมู่บา้ น และเป็ นผูน้ าในการ
ประกอบพิธีกรรม

วัฒนธรรมชุ มชนไทใหญ่ มีพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเป็ นเครื่ องมือในการปฏิสัมพันธ์

ซึ่ ง กันและกัน โดยมี ค วามเชื่ อ ความศรั ท ธาด้า นพุ ท ธศาสนาและมี วดั เป็ นสถานที่ ประกอบพิ ธีก รรม
โดยเฉพาะพิธีกรรมการบวชส่ างลองซึ่ งเป็ นพิธีกรรมที่ยงิ่ ใหญ่ และถือว่าเป็ นกุศลอันแรงกล้า เป็ นสื่ อกลาง
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ของการสื่ อ สาร ความสั ม พัน ธ์ ข องคนในสั ง คม นอกจากนี้ ยัง เป็ นกระบวนการขัด เกลาทางสั ง คม
ตลอดจนเป็ นการสื บ ทอดอัตลัก ษณ์ ท างสั ง คมไทใหญ่ มิ ใ ห้ถู ก กลื น ไปท่ า มกลางการเปลี่ ย นแปลงทาง
การเมือง การปกครอง และสังคมวัฒนธรรมสมัยใหม่
คำสำคัญ

เชียงตุง ชุมชนไทใหญ่

Abstract
The study on temples and the Shan community in Kengtung is a qualitative research. This
research aims to study the history and relationships of temples and the Shan and the Khün communities,
the interaction with social structure of Shan and Khün in Kengtung, which will lead to coexistence based
on cultural diversity-Mekong sub-region.
The research findings are Shan in Kentung are immigrants caused by political relations in the PreModern era. After the end of Colonial Era, Burma and the Shan faced with World War II and the Civil
War. Consequently, people scattered into many areas, especially the Shan group. Some of them travelled
to Thailand. Some are the settlers in Kentung since Kentung provides more peace than any other city in
the Shan States. Shan and Khün live together in small villages around Kentung, which each village has
temple as the center of the community. Later, their communities have become districts.
Social structure of the Shan in Kengtung is not very obvious compared with the Khün because
the Government does not allow any activity but religious activities. Social leaders are in the form of
monastery institution, temple committee, and the elder group in the community who have social role at
village level and are leaders in the worship. The culture of the Shan community has the Buddhism rite as
the tool to interact with each other with the beliefs, faith of Buddhism, and temples as places of worship,
especially Poi Sang Long, which is considered a great worship, a strong merit, and a medium of
communication in social relationships. Moreover, it is the process of socially discipline as well as a way to
inherit the Shan social identity, not to be overpowered in the midst of political change and the modern
social culture.
Keywords : Kengtung Shan Community

3

บทนำ
เชี ยงตุงเป็ นเมืองที่ต้ งั อยู่ทิศตะวันออกของแม่น้ าสาละวิน ของรัฐฉานของประเทศพม่าประชากร
ของเมืองส่ วนใหญ่เป็ นชาวไทเขิน ไทใหญ่ ไทลื้อ ไทเหนือ ลัวะ อาข่า อาคึ ปะด่อง ปะโอ และกลุ่มชาติพนั ธุ์
อื่นๆอีกหลายชนเผ่าด้วยกัน บนรากฐานสาคัญของชาวไทเขินแล้วนั้นเป็ นกลุ่มชาติพนั ธ์ที่มีพฒั นาการและ
รากฐานทางวัฒนธรรมมาจากไทลื้ อ หากพิจารณาจากที่ต้ งั ของเมืองเชี ยงตุง จะเห็ นได้ว่าเป็ นเมืองที่อยู่ใน
กลุ่ ม วัฒ นธรรมของชาติ พ ัน ธุ์ ไ ทใหญ่ แต่ ก็ แ ตกต่ า งไปจากกลุ่ ม ไทใหญ่ อื่ น ๆในแถบรั ฐ ฉาน อี ก ทั้ง
ประวัติศาสตร์ ของเมืองเชี ยงตุงมีความสัมพันธ์กบั อาณาจักรล้านนามากกว่าพม่า หรื อฉานในอาณาบริ เวณ
เดียวกัน ความคลุ่มเครื อในด้าน “ที่ต้ งั เมือง” กับ “กลุ่มชาติพนั ธุ์” จะใช้มุมมองและทฤษฎีทางสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยาเพื่อจาแนกและศึกษากลุ่มชาติพนั ธุ์อาจไม่สามารถหาข้อยุติได้
การจาแนกความเป็ น “ไต” หรื อ “ไท” ที่ประกอบไปด้วยคน ยวน ลื้อ ไทใหญ่ เขิน ฯลฯ นั้น ไม่เคย
มีมาก่ อนศตวรรษที่ 19 ไม่ว่าจะโดยคนกลุ่ มใด ความรู ้ สึกร่ วมเป็ นหนึ่ งเดี ยวในเชื้ อชาติ “ไท” คงจะไม่มี
จุดอ้างอิงในเรื่ องชนชาติหรื อเชื้ อชาติ แต่เป็ นเมืองในแต่ละท้องถิ่ น ซึ่ งอาจะเห็ นได้จากการแต่งกาย ภาษา
อาคารบ้านเรื อน ฯลฯ ของแต่ละกลุ่ มที่ มีความแตกต่างกันออกไป ตามเจตนาแล้วความเป็ นชาว “เมือง”
นั้นๆ สาคัญมากกว่าความเป็ นชาติพนั ธุ์ “ไท” (รุ จยา อาภากร, 2545: 183)
การแบ่งแยกกลุ่ มคนอย่างชัดเจนอย่างกรณี ของพม่าที่ ปรากฏในประวัติศาสตร์ ซึ่ ง ม.ร.ว.รุ จยา
อาภากร (2545: 182) ได้ยกตัวอย่างเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ตามจารึ กภาษามอญเอาไว้ว่า เมื่อครั้งสมัย
พระเจ้าบุเรงนอง ในปี พ.ศ. 2100 ได้จารึ กข้อความบนระฆังสัมฤทธิ์ ที่ วัด ชเวซี กอง เมืองพุกาม ที่พระเจ้า
บุเรงนองอ้างถึ งจะสถาปนาพุทธศาสนาให้มนั่ คงในดิ นแดนมอญไปยึดครองเมืองมีด เมืองสี ป้อ เมืองกอง
และเมืองยาง ระหว่างเดือน มกราคม ถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2100 จะเห็นได้วา่ ทรงระบุเป็ นเมืองๆ ไป
ไม่ได้ระบุวา่ ทรงระบุวา่ ทรงไปสถาปนาพุทธศาสนาในเขตชาวฉานหรื อดินแดนฉาน (Than Tun อ้ างใน รุ จ
ยา อาภากร, 2545: 184) ซึ่ งพอที่ จะกล่ าวได้ว่าพม่าเองถึ งแม้จะเรี ยกคนกลุ่ มหนึ่ งว่า “ฉาน” แต่ก็ไม่มี
หลักฐานเชื่อมโยงไปถึงแคว้นหรื อรัฐใดรัฐหนึ่ง แต่ดว้ ยเหตุที่วา่ ความเป็ นคน “ฉาน” ตั้งอยูเ่ ป็ นหลักแหล่ง
ใต้ระบบการเมือง และมีความคล้ายคลึงกันจนเรี ยกว่าเป็ น “ไท” เหมือนกันหมดก็ตาม ในทางปฏิบตั ิลกั ษณะ
ทาง “ชาติพนั ธุ์” มิได้บงบอกถึ งระบบการเมื องชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ งอย่างชัดเจน ถึ งแม้จะมีพฒั นาการทาง
การเมืองมาเป็ นเวลานานก็ตาม เมือง “ไท” เหล่านี้ หาเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันไม่ แต่เป็ นการผูกขาดระบบมูล
นาย – ไพร่ เพราะระบบดังกล่าวปรากฏในกลุ่มคนพม่า มอญ และกะฉิ่ น เช่นเดียวกัน (รุ จยา อาภากร, 2545:
184)
ส่ วน Edmund Leach (1945: 30) นักมานุ ษยวิทยาได้มองว่าคนไท หรื อคนฉานว่า ลักษณะทาง
วัฒนธรรมของชาวไทใหญ่ ที่อาศัยในอาณาบริ เวณเทือกเขากะฉิ่ นมีความคล้ายคลึงกันถึงแม้วา่ แต่ละกลุ่มมี
ภาษาพูดมีความแตกต่างกัน แต่คนไทในแต่ละถิ่นสามรถทาความเข้าใจและพูดคุยภาษาเดียวกันได้ คือ ภาษา
ไท Leach จึงเสนอข้อพิจารณาอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์ของคนไทเอาไว้สามประการด้วยกันคือ ประการแรก
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ไทใหญ่ท้ งั หมดเป็ นชาวพุทธ นับถือและเลื่อมใสในพุทธศาสนาอย่างเคร่ งครัด ประการที่สอง ชุ มชนชาวไท
ใหญ่เกี่ ยวพันอย่างแนบแน่นกับวิถีการผลิ ตแบบนาดา ด้วยเหตุน้ ี เองทาให้เราพบเห็นชุ มชนชาวไทใหญ่ใน
เขตที่ราบลุ่มฝั่งแม่น้ า หรื อในบริ เวณที่ราบลุ่มอื่นๆ ซึ่ งเหมาะสมกับการทานาดา ประการสุ ดท้าย ชุ มชนไท
ใหญ่เป็ นส่ วนหนึ่งของรัฐไท หรื อระบบการปกครองซึ่ งมีผนู ้ าหรื อเจ้าฟ้ าเป็ นประมุข เกณฑ์ท้ งั สามประการ
ในการพิจารณาอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์ของคนไทนั้นมีการเชื่ อมโยงกัน ความมัน่ คงในการสะสมทรัพย์สิน
ส่ วนเกินในวิธีการผลิตแบบนาดา สัมพันธ์อย่างแบบแน่นกับพุทธศาสนาและการเป็ นส่ วนหนึ่ งของรัฐแบบ
ไท (Leach อ้ างใน ยศ สันตสมบัติ, 2543: 17) จากความคิดเห็นของ ม.ร.ว.รุ จยา อาภากร (2545: 182) และ
Edmund Leach (1945: 30) มีความแตกต่างกันในข้อคิดเห็นพอสมควร เพราะว่าพัฒนาการทางสังคมและ
การเมืองของกลุ่มคนไทในแต่ละเมืองของพม่ามีพฒั นาการที่ ไม่เหมื อนกัน ซึ่ งคุ ณลักษณะความเป็ นชาติ
พันธุ์อาจเกี่ ยวเนื่ องกับประเด็นความขัดแย้งทางด้านการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อการมองเห็นความแตกต่าง
ทางชาติพนั ธุ์ “ความคลุมเครื อที่เกิดจากการแยกแยะกลุ่มคนไทออกจากกันเป็ นกลุ่มๆ จึงอาจถูกทับซ้อนกับ
การนิยามความหมายของการมีตวั ตน หรื ออัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์ ” การพิจารณาความหมายตัวตนทางชาติ
พันธุ์หากเปรี ยบเทียบกับกลุ่มไทใหญ่ และไทลื้อ จึงมีความแตกต่างกันเชิ งนิ ยามความหมายอยูม่ าก เพราะว่า
ไทเขินตั้งอยูใ่ นอาณาบริ เวณของรัฐฉาน แต่กลับไม่ใช่ไทใหญ่ และมีวฒั นธรรมโน้มเอียงค่อนไปแบบไทลื้อ
ความคลุมเครื อในเรื่ องสานึกทางชาติพนั ธุ์จึงมีขอ้ แตกต่างไปจากคนไทกลุ่มอื่นๆ แต่ประเด็นความเป็ น “ไท
เขินกับเมืองเขิน” จะมีความสาคัญมากกว่าเชื่อชาติพงศ์พรรณ (สราวุธ รู ปิน, 2551: 22-23)
ประเด็นปั ญหาทางชาติพนั ธุ์กบั ความสานึ กเรื่ องชาวเมืองจึงมีความสาคัญมากว่าเชื่ อชาติ อย่างเรื่ อง
เกี่ ย วกับ วัด และชุ ม ชนชาวไทใหญ่ ที่ อ ยู่อ าศัย ในเมื องเชี ย งตุ ง หลายชุ ม ชนด้ว ยกัน ได้แ ก่ จองศรี ห น่ อ
จองกัมมัฎฐานมหาโพธิ วัดตูยา จองธาตุจอมศรี จองจอมบน จองน้ าเข็ก จองหนองผา จองเมืองนาย จอง
หมอกใหญ่ จองเมืองเพียง และบาละจองม่าน วัดและชุมชนไทใหญ่เหล่านี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งทางโครงสร้างทาง
สังคมเมืองเชี ยงและมีความสัมพันธ์กนั มาช้านาน ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม และศาสนา
สิ่ งที่ เป็ นหน่ อเนื้ อเดี ยวกันนี้ ในระบบเครื อญาติ ชุ มชน และวัด ของชาวไทใหญ่กบั การปฎิ สัมพันธ์กนั กับ
สังคมไทเขินตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมาหลายร้อยปี ยังไม่มีการศึกษาวิจยั อย่างท่องแท้ เพราะความสาคัญของ
ระบบโครงสร้ า งทางสั ง คมของชุ ม ชนไทใหญ่ และวัด มี ศ าสนาและวัฒ นธรรมเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการ
ปฏิ สัมพันธ์ระว่างคนในสังคมเมืองเชี ยงตุง ซึ่ งความสัมพันธ์ทางสังคมระว่างชาวไทที่นบั ถื อพุทธศาสนา
เดียวกัน มีภาษาและวัฒนธรรมร่ วมกันเป็ นสิ่ งที่ทาให้ชาวไทในพม่ามี “เส้นกัน” กับสังคมชาวพม่า ความ
ซับซ้อนทางวัฒนธรรมของชาวไทในเมืองเชี ยงตุ งเรื่ อง วัดและชุ มชนไทใหญ่จึงเป็ นประเด็นปั ญหาของ
ศึกษาวิจยั ในครั้งนี้
พื้นที่การศึกษา ได้แก่ วัดในเมืองเชียงตุง รัฐฉาน สหภาพเมียนมาร์ ได้แก่ จองศรี หน่อ และชุมชน
ไทใหญ่ จองกัมมัฏฐานมหาโพธิ และชุมชนไทใหญ่ จองธาตุจอมศรี
จองธรรมโมธิยะ หรื อจอง
เมืองนาย จองเมืองดีเปี ยงใจ หรื อจองเมืองเพียง และจองจอมมน
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วัตถุประสงค์ ในกำรศึกษำ
1) เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของวัดและชุมชนชาวไทใหญ่ กับไทเขินในเมืองเชียงตุง
2) เพื่อศึกษาโครงสร้างทางสังคมของชุมชนไทใหญ่ในเมืองเชียงตุง
3) เพื่อศึกษาการปฏิสัมพันธ์กบั โครงสร้างทางสังคมไทใหญ่กบั ไทเขินเมืองเชียงตุง
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเชิ งพรรณนา (Descriptive Research) โดยนอกจากมีการศึกษาตาม
แนวทางทฤษฏีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ยังใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ (Historical Approach) จาก
หลักฐานที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร มาประกอบด้วยร่ วมกันได้แก่ จารึ ก ตานาน และค่าวกลอนซอ ซึ่ งมีความ
เชื่ อมโยงทางศาสนา คติความเชื่ อ และสังคมวัฒนธรรม หรื อความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิ จ
ตามประเด็นปั ญหา นอกจากนี้ยงั ใช้ รัฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประเพณี และพิธีกรรม มาบูรณาการเพื่อศึกษาทา
ความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของและชุมชนชาวไทใหญ่ กับไทเขินในเมืองเชียงตุง
ข้ อมูลและแหล่ งข้ อมูล
จาแนกข้อมูลที่ใช้ในในการศึกษาออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นข้อมูลที่ได้โดยตรงจากการสารวจและเก็บข้อมูลในพื้นที่
ศึกษา ซึ่งข้อมูลในกลุ่มนี้ได้แก่ ประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนาและการสัมภาษณ์ สังเกตการณ์ จากบุคคล
ข้อมูลเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลภายในพื้นที่ศึกษา
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่ศึกษาโดยมีบุคคลข้อมูลและ
แหล่งข้อมูล ได้แก่ คณะสงฆ์ เค้าสนามโคปกะ หรื อกรรมการศาสนาและวัฒนธรรมของเมืองเชี ยงตุง นัก
ประวัติศาสตร์ หรื อบุคคลที่เคยร่ วมในเหตุการณ์ ทางประวัติศาสตร์ และแหล่งข้อมูลจาก วัด ห้องสมุด หอ
จดหมายเหตุ หรื อหน่ วยงานต่างๆที่เก็บรวบรวมไว้แล้วซึ่ งข้อมูลในกลุ่มนี้ ได้แก่ ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์
เช่น จารึ กทางศาสนา ตานาน จารี ตธรรมเนี ยม หรื อเอกสารทางประเพณี และพิธีกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับ
หัวข้อการศึกษา
ขั้นตอนในกำรศึกษำ
ขั้นตอนการดาเนิ นงานแบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการ
สังเคราะห์ขอ้ มูล ซึ่ งในแต่ละขั้นตอนของวิธีการศึกษามีรายละเอียดของลักษณะการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
วิธีการดาเนินการศึกษา ดังนี้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
รวบรวมข้อมูลและเอกสารจากแหล่งต่างๆ ทางด้านประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ
และโบราณคดี ได้แก่ ประวัติศาสตร์ ของพื้นที่ ศิ ลปกรรมและวรรณกรรมทางศาสนาพร้ อมกับ เอกสาร
เกี่ ยวข้องกับประเพณี พิธีกรรมความเชื่ อของพื้นที่ศึกษา เพื่อที่จะได้ทาการศึกษาในรายละเอียดของข้อมูล
ด้านต่างๆ ได้แก่
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- ประวัติศาสตร์
- การเมือง การปกครอง
- ขนบธรรมเนียมและประเพณี
- โครงสร้างทางสังคมและความสัมพันธ์ทางชาติพนั ธุ์
เก็บรวบรวมข้อมูลในภาคสนาม โดยใช้วธิ ี ดงั ต่อไปนี้
ก. วิธีการสารวจ (Survey Method) เพื่อให้ทราบข้อมูลพื้นฐานต่างๆในพื้นที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ประเพณี และพิธีกรรม ที่เกี่ ยวข้องโดยตรงกับความสัมพันธ์ทางสังคมวัฒนธรรมชาวไทเขิน เมืองเชี ยงตุง
สหภาพเมียนม่าร์
ข. วิ ธี ก ารสั ง เกตการณ์ (Observation) ซึ่ งเป็ นการสั ง เกตแบบไม่ มี โ ครงสร้ า ง
(Unstructured Survey) โดยอาศัยการสังเกตการณ์ แบบมีส่วนร่ วมกับบุคคลข้อมูลและแหล่งข้อมูลในพื้นที่
กรณี ศึกษา โดยใช้วธิ ี การดังนี้
(1) การสังเกตการณ์และเข้าร่ วมพิธีกรรมตามประเพณี
(2) การสังเกตการณ์และสัมภาษณ์บุคคลข้อมูล (พระสงฆ์, คณะศรัทธาวัด)
(3) เครื่ องมือการเก็บข้อมูลการวิจยั ประกอบด้วย สมุดบันทึกข้อมูล
กล้องถ่ายรู ป และเครื่ องบันทึกเสี ยง
ค. เก็บข้อมูลด้านความคิดเห็ นของนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ผูเ้ กี่ ยวข้องและประชาชนที่ มี
ความสัมพันธ์ทางสังคมวัฒนธรรมของวัดและชุมชนชาวไทใหญ่ในเมืองเชียงตุง
1. กลุ่มนักวิชาการ เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ระดับลึ ก (In-depth Interview) ด้วยการใช้
แบบสัมภาษณ์ (Interview Guide) สัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key Informants) จานวน 5 คน โดยสัมภาษณ์
นักวิชาการด้านประวัติศ าสตร์ ภาษาและวรรณกรรม รั ฐศาสตร์ และสังคมวิทยาและมานุ ษ ยวิทยา จาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2. กลุ่มนักวิชาการและพระสงฆ์ต่างประเทศเป็ นการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เชิ งลึก (Indepth Interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์ (Interview Guide) สัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูล (Key Informants) เพื่อ
รวบรวมข้อมูล ทางประวัติศ าสตร์ นิก ายทางศาสนา จารี ตประเพณี พิ ธีก รรม ซึ่ งเป็ นบุ ค คลที่ ร่วมอยู่ใ น
เหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ เมืองเชี ยงตุงและผูท้ ี่ปฏิบตั ิพิธีกรรมโดยตรงจากคณะสงฆ์
และฆราวาสในชุมชนชาวไทใหญ่
7.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เก็บรวบรวมในด้านต่างๆที่ เกี่ ยวข้อง ทั้งหมดโดยแบ่งขั้นตอนการวิเคราะห์
ออกเป็ น 2 ส่ วน คือการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสาร และข้อมูลจากการสังเกตการณ์ภาคสนาม โดยการนามา
วิเคราะห์ขอ้ มูลร่ วมกัน มีรายละเอียดดังนี้
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(ก ) วิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสาร สารวจ และสังเกตการณ์
1. วิเคราะห์จากข้อมูลที่เป็ นเอกสาร เพื่อหาบทบาทความและความสาคัญประวัติศาสตร์ ความ
เป็ นมาของวัดและชุมชนชาวไทใหญ่ กับไทเขินในเมืองเชียงตุง
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้การสารวจภาคสนาม เพื่อวิเคราะห์ถึง โครงสร้างทางสังคมของชุ มชนไท
ใหญ่ในเมืองเชียงตุง
3. วิเคราะห์ โดยอาศัยความเป็ นจริ ง การปฏิ สัมพันธ์กบั โครงสร้ างทางสังคมไทใหญ่กบั ไทเขิ น
เมืองเชียงตุง
(ข ) การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลข้อมูลและนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง
1. นาข้อคิดเหตุและคาตอบของบุคคลข้อมูลจากแต่ละกลุ่มจากภาคสนามมาทาการตรวจสอบ
เบื้องต้น พร้อมกับการจาแนกข้อมูลเป็ นกลุ่มๆ ตามรายละเอียดเป็ นข้อๆ แล้วสรุ ปเนื้อหา
2. นาข้อมูลที่ได้จากการตอบของกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ข้ นั ต้น เพื่อเปรี ยบเทียบหาความเหมือน
ความแตกต่างของข้อมูล ในแต่ละประเด็นเพื่อประมวลคาตอบโดยรวมของแต่ละกลุ่ม
3. นาข้อมูลที่ประมวลแล้วของกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ พร้อมทั้งประมวลผล สรุ ปรวบยอดอีกขั้น
หนึ่ง
7.3 สรุ ปผลการศึกษาและเขียนรายงาน
ผลกำรวิจัยและกำรอภิปรำย
ประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของวัดและชุมชนชาวไทใหญ่กบั ไทเขินในเมืองเชียงตุง ได้พบว่าชาวไท
ใหญ่ที่ขา้ มาอาศัยในเมืองเชี ยงตุง ณ ปั จจุบนั อพยพโยกย้ายถิ่ นฐานเกิดจากความสัมพันธ์ทางโครงการการ
ปกครองในยุคจารี ต เนื่ องจากชาวไทใหญ่ที่อยูอ่ าศัยในเมืองฝากตะวันออกแม่น้ าสาละวินมีสายสัมพันธ์กบั
เมืองเชียงตุงนับตั้งแต่ช่วงไทใหญ่ 9 หัวเมืองประกอบด้วย 1. เมืองก๋ อง 2. เมืองยาง 3. เมืองสองสบ 4. เมือง
มีด 5. เมืองนาย 6. เมืองแสนหวี 7. เมืองสี ป้อ 8. เมืองยองห้วย และ 9. เมืองเชียงตุง มีอิสระในการปกครอง
ตัวเอง เจ้าฟ้ าและประชาชนชาวไทใหญ่มีความสัมพันธ์ในระบบเครื อญาติ ภายหลังพม่าถูกอังกฤษเข้ายึด
ครองประเทศในปี พ.ศ.2428 ทาให้รัฐไทใหญ่ในเขตฉานเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากยุคจารี ต เป็ น
ระบบเจ้าฟ้ าสามารถปกครองตนเองได้ พลเมืองในรัฐพม่าเป็ นอิสระสามารถเดินทางติดต่อค้าขายกันอย่าง
สะดวก มีระบบโครงสร้างทางสาธารณู ปโภคอานวยความสะดวกรอบด้าน ทาให้เมืองต่างๆในฉานมีความ
เจริ ญรุ่ งเรื อง โดยเฉพาะเมืองอิสระในฝากสาละวินตะวันออกอย่างเมืองเชี ยงตุงเป็ นเส้นทางการติดต่อค้าขาย
จากจีนตอนใต้สู่ลา้ นนา และรวมถึงเขตพม่าตอนกลาง และฉานทาให้ผคู ้ นโยกย้ายเข้ามาค้าขายและตั้งชุ มชน
หลายแห่งในเมืองเชียงตุง
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ภายหลังยุคสิ้ นสุ ดของอาณานิ คมอังกฤษในราวปี ค.ศ.1942 (พ.ศ.2485) พม่าและรัฐฉานต้องเผชิ ญ
กับ ภัย สงครามโลกครั้ งที่ 2 อยู่ ร ะยะเวลาหนึ่ ง และในช่ ว งเวลาต่ อ มาพม่ า เกิ ด สงครามการเมื อ งขึ้ น
ภายในประเทศเนื่ องจาการเหตุการณ์สัญญาปางหลวงทาให้รัฐบาลพม่ากวาดล้างกบฏภายในประเทศ ทาให้
ผูค้ นกระจัดกระจายตัวออกไปหลายแห่ งด้วยกัน โดยเฉพาะกลุ่มไทใหญ่บางส่ วนเดินทางเข้าสู่ ประเทศไทย
และอีกส่ วนหนึ่งได้เข้ามาตั้งพานักในเมืองเชี ยงตุง เพราะในเมืองนี้ มีความสงบมากกว่าเมืองอื่นๆในรัฐฉาน
กลุ่มชาวไทเขินเป็ นเครื อญาติกนั มาตั้งแต่เมื่อครั้งอดีต ชาวไทใหญ่และไทเขินอยูอ่ าศัยร่ วมกันได้จากสังคม
หมู่บา้ นเล็กๆกลายสังคมระดับตาบล เป็ นหน่วยทางสังคมที่รองรับการเคลื่อนย้ายผูค้ นต่างเมืองเข้ามาอาศัย
อยูใ่ นเมืองเชี ยงตุง และได้ขนานนามหมู่บา้ นตามแหล่งที่อยูอ่ าศัยเดิมก่อนการเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองเชี ยง
ตุง อาทิเช่ น บ้ านเมืองนาย และวัดจองธรรมโมธิ ยะ บ้ านเมืองเพี ยงและจองเมืองดีเปี ยงใจ ชุ มชนไทใหญ่
จองศรี หน่ อ จองกัมมัฏฐานมหาโพธิ จองธาตุจอมศรี และจองจอมมน ซึ่ งแต่ละหมู่บา้ นจะตั้งอยูร่ ายรอบตัว
เมื อ งเชี ย งตุ ง ผสมกลมกลื นเข้า กับ ชาวไทเขิ น แต่ ล ะหมู่ บ ้า นจะมี ว ดั เป็ นแกนกลางของสั ง คม มี ร ะบบ
โครงสร้างการปกครองเป็ นของตัวเองเรี ยกว่า ระบบ หั วเห็ง และหั วร้ อย ซี่ งเป็ นการปกครองระดับท้องถิ่น
ทาหน้าที่ ดูแลหมู่บ ้านทุ กข์สุขของหมู่บา้ น ตาแหน่ งปู่ เห็ ง ทาหน้าที่เป็ นตัวกลางเชื่ อมความสัมพันธ์เป็ น
ระหว่าง ฝ่ ายรัฐกับชาวบ้าน ในปั จจุบนั ปู่ เห็ง จึงเป็ นบุคคลสาคัญในการสร้างสัมพันธ์ในระดับชาวบ้านกับ
ทางราชการ สาหรับตาแหน่งพ่อเมือง (Paw – Muang) เฒ่าเมือง (Tao Muang) คือที่ปรึ กษาของปู่ เห็งเป็ นผู้
อาวุโสประจาหมู่บา้ น ปั จจุบนั เน้นการดูแลกิจการสาธารประโยชน์ และบางหมู่บา้ นจะทาหน้าที่ร่วมกับคณะ
กรรรมการวัดเพราะมีจานวนประชากรน้อยอาจไม่อาจแยกบทบาทหน้าที่ทางสังคม
โครงสร้างทางสังคมไทใหญ่ในเมืองเชียงตุง หากพิจารณาจากระบบการปกครองจากยุคจารี ตจนถึง
ปั จจุบนั นับว่าไม่เด่นชัดมากนักหากเปรี ยบเทียบกับกลุ่มไทเขินเพราะว่าการดาเนิ นการใดๆที่นอกเหนื อจาก
ศาสนกิจ รัฐบาลจะไม่อนุ ญาตให้ดาเนิ นการจัดตั้งสถาบันทางการเมืองการปกครอง กลุ่มแกนนาทางสังคม
ได้ค ลี่ ค ลายเข้า มาอยู่ใ นรู ป ของสถาบัน สงฆ์ หรื อ คณะกรรมการวัด และกลุ่ ม ผูอ้ าวุ โ สภายในหมู่ บ ้า น
คณะกรรมการวัด หรื อ โคปะกะวัด ปู่ จอง และล่ามวัด จึงมีบทบาททางสังคมระดับหมู่บา้ นเป็ นผูน้ าสร้ าง
เสนาสนะภายในวัด และเป็ นผูน้ าการประกอบพิธีกรรม ในการศึกษาครั้งนี้ ผูเ้ ขียนได้นาเสนอพีธีกรรมการ
บวชส่ างลองมาเป็ นประเด็นหลักทางการศึกษาด้วยมูลเหตุของการประกอบพิธีกรรมการบวชส่ างลองถื อ
เป็ นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูค้ นในสังคม หากพิจารณาจากแนวความคิดเรื่ องการเป็ นชุ มชนของ ฉัตรทิพย์
นาถสุ ภา (2541) จะพบว่า มีความเป็ นชุมชน มีภาษา วัฒนธรรมเดียวกัน มีความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิด เป็ น
ลักษณะเด่นของสังคมไทใหญ่ คนในสังคมไทใหญ่และไทเขินมีความใกล้ชิดกัน รู ้จกั กันดี มีการติดต่อและ
ไปมาหาสู่ กนั เป็ นประจา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัวและเพื่อนบ้านมีมาก ชี วิตความเป็ นอยู่
และการจัดองค์การทางสังคมเป็ นแบบกลุ่มปฐมภูมิ (primary group) คือมีการติดต่อและสัมพันธ์กนั แบบ
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ส่ วนตัวและอย่างเป็ นกันเอง พร้อมกับมีการติดต่อและคบค้าสมาคมกับเพื่อนบ้านใกล้เคียงเป็ นส่ วนใหญ่ มี
การติดต่อสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิดและยาวนานจากการมีประวัติศาสตร์ ร่วมกัน และมีวิถีชีวิตความเป็ นอยู่
คล้ายกัน ทางด้านฐานะทางเศรษฐกิจ การศึกษา และเป็ นสังคมคล้ายกันหรื อเท่าเทียมกัน นับถือพุทศาสนา
เดียวกัน มีทศั นคติหรื อความเชื่ อคล้ายกัน และมีการพึ่งพาอาศัย เอื้อเฟื้ อ เคารพบรรพบุรุษ และมีระบบเครื อ
ญาติสนับสนุนช่วยเหลือกัน
ในความเป็ นวัฒ นธรรมชุ ม ชนไทใหญ่ มี พิ ธี ก รรมทางด้า นพุ ท ธศาสนาเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการ
ปฏิ สัม พันธ์ ซ่ ึ ง กันและกัน ระหว่างสัง คมไทใหญ่ และไทเขิ น พิ ธีก รรมความเชื่ อ ความศรั ทธาด้านพุ ทธ
ศาสนาและพื้นที่ประกอบพิธีกรรมอย่างวัดจะเป็ นสื่ อกลางของการสื่ อสารความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคม
พิธีกรรมการบวชส่ างลองเป็ นพิธีกรรมยิ่งใหญ่ ถื อว่าเป็ นกุศลอันแรงกล้าผูท้ ี่เข้าร่ วมพิธีกรรมได้แก่ พ่อแม่
เจ้าภาพงานบวช เพื่อนบ้านและแขกที่เชิ ญมาจากต่างหมู่บา้ น และต่างเมื อง หรื อบางที่ก็เป็ นญาติที่ไปอยู่
อาศัยนอกประเทศก็ตอ้ งกลับมาเข้าร่ วมพิธีกรรมการบวชในชุ มชน วัดและชุ มชนจึ งมี พีกรรมสาคัญเป็ น
สื่ อกลางของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูค้ นในสังคม การเป็ นส่ างลองยังเป็ นกระบวนการขัดเกลาทางสังคมทา
ให้เด็กได้เรี ยนรู้ศีลธรรมจรรยาทางสังคม รู ้จกั เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ซ่ ึ งกัน และรู ้จกั รับผิดชอบชัว่ ดี อีกทั้งเป็ นการ
สื บทอดอัตลักษณ์ทางสังคมไทใหญ่มิให้ถูกกลืนไปท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การปกครอง
และสังคมวัฒนธรรมสมัยใหม่ ระบบการสื บทอดผ่านความเป็ นไทใหญ่ผา่ นวัดที่เป็ นศูนย์กลางทางสังคมมี
การประยุกต์จากระบบจารี ตดั้งเดิมที่เป็ นระบบอาขยานคัมภีร์ทางศาสนา มีการดัดแปลงเป็ นตาราเรี ยนให้เข้า
กับยุคสังคมสมัยใหม่ โดยการสื บทอดของกลุ่มพระสงฆ์สามเณร และลูกหลานของคนในชุ มชนรอวัดไท
ใหญ่ให้ได้เรี ยนรู ้วฒั นธรรมความเป็ นไทใหญ่สืบไป
ข้ อเสนอแนะ
การศึ ก ษาวิ จยั ในประเทศพม่ า ซึ่ ง เป็ นประเทศเพื่ อ นบ้า นของไทย แต่ มี ระบอบการปกครองที่
แตกต่างไปจากประเทศไทย อีกทั้งไม่มีนโยบายเปิ ดประเทศ จึงเป็ นอุปสรรคในการเก็บข้อมูลภาคสนาม
เป็ นอย่างยิง่ ประกอบกับในช่ วงเวลาของการเก็บข้อมูลภาคสนามในการวิจยั ชิ้นนี้ รัฐบาลพม่ากาลังอยูใ่ น
ระหว่า งเตรี ย มการเลื อ กตั้ง ส่ ง ผลให้รั ฐบาลพม่ า มี น โยบายที่ รั ดกุ ม เพิ่ ม ขึ้ นเป็ นพิ เศษ อย่า งไรก็ ตาม
การศึ กษาความสัม พันธ์ ขา้ มประเทศ โดยเฉพาะประเทสไทยกับประเทศพม่ ายัง มีประเด็นปั ญหาหลาย
ประการที่ควรศึกษา เช่น การเดินทางโยกย้ายผูค้ น ศาสนา หรื อการเปรี ยบเทียบทางประเพณี และวัฒนธรรม
โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ในปั จจุ บ นั มี ค วามจาเป็ นอย่า งยิ่ง ที่ จะต้องมี ค วามเข้า ใจในการอยู่ร่วมกันในภู มิ ภาค
อาเซี ยน เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนในปี พ.ศ. 2558 ในประเด็นนี้ ใน
ระดับรัฐบาลของประเทศไทยควรมีการเตรี ยมการในทุกๆ มิติ ไม่ว่าจะเป็ นด้านภาษา ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี เพราะประเทศพม่าเป็ นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทยยาวที่สุดเมื่อเทียบกับ
ประเทศอื่นๆ ย่อมต้องศึกษากันและกัน ลดความขัดแย้งอันอาจเกิ ดขึ้นในในสถานการณ์ต่างๆ เสริ มสร้ าง
ความเข้าใจเพื่อหาวิธีการอยูร่ ่ วมกันด้วยความสงบสุ ข
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