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บทคัดย่อ
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายความสัมพันธ์และการสร้างตัวตนของกลุ่มชาติพันธุ์ไทเขินในหมู่บ้าน 
บ้านเหล่าพัฒนาจังหวัดเชียงราย จากการศึกษาพบว่า กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มอื่นๆ ที่เพิ่งอพยพเข้ามาในชุมชน จะได้เป็น
สมาชิกของชุมชนแห่งนั้นต้องได้รับการยอมรับจากผู้คนในชุมชนด้วยการมีสายสัมพันธ์ผ่านการเป็นเครือญาติ หรือ การ
นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ร่วมกัน สำาหรับกลุ่มชาติพันธุ์ไทเขิน เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพมาจากเมืองเชียงตุง ได้สร้างตัวตน
ด้วยการนำาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชุมชนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำาหมู่บ้านมาเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมของตน ข้อมูล
เหล่านี้จึงมีส่วนเชื่อมโยงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนไทเขินและรัฐไทย โดยความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นได้สร้างอำานาจ
ในการต่อรองให้แก่คนไทเขินสามารถเข้ามาอาศัยในหมู่บ้านแห่งนี้ได้อย่างชอบธรรม อีกทั้งยังทำาให้คนในหมู่บ้านเข้าใจ
และยอมรับคนไทเขินในฐานะที่เป็นสมาชิกกลุ่มหนึ่งในสังคม

คำาสำาคัญ : เสื้อบ้าน, ใจบ้าน, การสร้างตัวตน, ความเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรม

Abstract
 The purpose of this research was to explain the relationship negotiation and construction of 
Tai Kheun people’s ethnic identity in Chiangrai Province. The findings of the study revealed that other 
ethnic immigrant groups living in the community would have greater acceptance into the community 
through previous familial relationships with other community members or through a common 
sharing of religious beliefs and respect for sacred gods. In fact, the Tai Khuen, one of the ethnic 
minorities who emigrated from Keng Tung City, constructed their ethnic identity by adopting 
and assimilating the local historicalbackgrounds of the new communities and beliefs in the spiritual 
ceremonies of the new communities in Thailand. Also, the Tai Khuen group’s authorities in negotiating 
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family relationships, as well as becoming a community
member, were identified in terms of their demographic
relationship between the Tai Khuen ethnic group 
and the Kingdom of Thailand. 

Keywords : Village Guardians, Village Pillars, 
Ethic Identity, Relationship Negotiation

บทนำา
 ความเชือ่ดัง้เดมิของสงัคมไทยกอ่นทีพ่ทุธศาสนา
เข้ามา คือ ความเชื่อในเรื่องของการนับถือผี หรือสิ่งต่าง ๆ 
ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ แต่เม่ือความเช่ือทางศาสนาพุทธเข้า
มาในดินแดนนี้ ความเช่ือดั้งเดิมกลับไม่ได้สูญหายไป แต่
เกิดการผสมผสานและมีการทำาพิธีกรรมคู่ขนานไปด้วยกัน
จนกลายเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น ความเชื่อเหล่านี้
มอีทิธพิลตอ่ชีวติและความคดิของคนในชมุชน ดงัทีป่รากฏ
ให้เห็นจากประเพณีต่าง ๆ ในแต่ละภูมิภาค การประสาน
ความเชื่อท้ังสองกลุ่มเข้าด้วยกันได้แสดงให้เห็นถึงหน้าท่ีที่
มีต่อสังคม โดยเฉพาะในสังคมของชาวบ้าน ดังเช่น ในภาค
อสีานจะมพิีธผีตีาแฮก ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาชพีเกษตรกรรมหรอื
การนับถือผีปู่ตาซึ่งเป็นผีบรรพบุรุษเพื่อแสดงออกถึงความ
เป็นเครือญาติ สำาหรับภาคเหนือประเพณีและพิธีกรรมที่
ยงัสะทอ้นความสมัพันธร์ะหวา่งความเชือ่ของผแีละพทุธยงั
คงปรากฏอยูใ่นแตล่ะชุมชน ซ่ึงจะสะทอ้นออกมาในรปูของ
พธิกีรรมและความเชือ่ แตค่วามเช่ือเหลา่นีไ้มไ่ดถู้กจำากัดอยู่
ในพื้นที่พิธีกรรมเท่าน้ัน ในบริบทของสังคมภาคเหนือโดย
เฉพาะ “บ้านเหล่าพัฒนา” พิธีกรรมและความเชื่อในเรื่อง
ผีและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิของหมู่บ้าน มีอำานาจในการหลอมรวม
ผู้คนต่างกลุ่มให้กลายเป็นคนกลุ่มเดียวกัน
 บา้นเหลา่พฒันาเปน็หมูบ่า้นแหง่หนึง่ทีอ่ยูใ่นเขต
อำาเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย หมูบ่า้นแหง่นีย้งัคงมพีธิกีรรม
ที่เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องของสิ่งเหนือธรรมชาติและความ
เชื่อทางศาสนาพุทธ คนที่อาศัยในหมู่บ้านจะเป็นคนที่มี
เช้ือสายไตยวน หรือท่ีเรียกกันว่า “คนเมือง” โดยผู้คนใน
หมู่บ้านยังคงรักษาประเพณีและพิธีกรรมในเรื่องเกี่ยวกับ
การนับถือผีบรรพบุรุษหรือเรียกในภาษาล้านนาว่า ‘เสื้อ
บ้าน’ ขณะเดียวกันที่หมู่บ้านแห่งน้ียังมีกลุ่มชาติพันธ์ุกลุ่ม
อื่นเข้ามาอาศัยร่วมด้วย การต่อรองเพื่อแสดงให้เห็นถึง

การเป็นคนกลุ่มเดียวกัน โดยผ่านความเชื่อ ประวัติศาสตร์
ทอ้งถิน่จงึเกิดข้ึน ความเชือ่เหลา่นีไ้มเ่พยีงสะทอ้นใหเ้หน็ถงึ
อำานาจในการควบคุมสังคมผ่านวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้าน
และสามารถส่งผลกระทบต่อปัจเจกบุคคลหรือคนกลุ่ม
ต่างๆ ให้กลายเป็นกลุ่มเดียวกันหรือกลายเป็นคนอื่นภาย
ใต้การนับถือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ร่วมกัน เพื่อให้เข้าใจบริบททาง
สังคมจึงขอกล่าวถึงประวัติของหมู่บ้านโดยแบ่งช่วงเวลา
ทางประวัติศาสตร์ออกเป็น 2 ยุค ได้แก่ ยุคล้านนาและ
ยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 ยุคเริ่มต้นอาณาจักรล้านนาก่อนตั้งเมือง
เชียงราย
 ตามประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของหมู่บ้านพื้นที่แห่งนี้
แต่เดิมเคยเป็นชุมชนคล้องช้างป่าในสมัยเมืองเชียงแสน
และได้ล่มสลายไป  จากหนังสือตำานานพระเจ้าเลียบโลก
และหนังสือตำานานเมืองเชียงแสน  ได้กล่าวถึงพุทธทำานาย
รวมทัง้เหตกุารณต่์าง ๆ  ทีจ่ะเกดิขึน้ ตำานานกล่าวถงึพระเจา้
สิงหนวัติบรรพบุรุษของกษัตริย์ราชวงศ์โยนกก่อนที่จะ
เข้าสู่ประวัติของพระเจ้าพรหมมหาราช ซ่ึงเป็นผู้นำาทาง
วฒันธรรม (culture hero) ในแถบลา้นนา การปพูืน้ในเรือ่ง
ของวรีบรุษุ ไดแ้สดงใหเ้หน็ความยิง่ใหญข่องล้านนาในอดตี 
และการยอมรบัศาสนาพทุธของดนิแดนแถบนี ้จากประวตัิ
ของพระเจา้พรหมมหาราชมสีว่นเกีย่วข้องกบัประวตัศิาสตร์
ท้องถิ่นของบ้านเหล่าพัฒนาในเรื่องประวัติของการสร้าง
พระธาตุจอมสัก ตำานานกล่าวถึงเมืองเชียงแสนในสมัย
พระเจ้าพังคราชพระราชบิดาของพระเจ้าพรหมมหาราช 
เป็นผู้สร้างพระธาตุจอมสัก หรือในอดีตเรียกว่าพระธาตุ
ดอยบ้านยาง พระธาตุศักดิ์สิทธ์ 1 ใน 9 แห่งของจังหวัด
เชียงราย ตามประวัติกล่าวว่า ก่อนยุคก่อตั้งเมืองเชียงราย 
(ตำานานเมอืงเชยีงแสน มปป : 41) หลงัจากทีพ่ระเจ้าพรหม
มหาราชโอรสของพระเจ้าพังคราชขับไล่ชาวกรอม (ขอม)
เมืองอุโมงคเสลาแล้วได้เมืองเชียงแสนกลับคืน พระเจ้า
พังคราชจึงกลับมาปกครองเมืองเชียงแสน การกลับมาปก
ครองเมืองเชียงแสนครั้งที่ 2 ของพระเจ้าพังคราชได้มีพระ
เถระชาวโกศล เมอืงสธุรรมมาวด ี(หอประวติัเมอืงเชยีงราย 
อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย)  นำาพระบรมสารีริกธาตุ
จากประเทศลังกามาถวาย จำานวน 16 พระองค์ พระเจ้า
พังคราชทรงโปรดให้แบ่งพระธาตุออกเป็น 3 ส่วน ส่วน
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หนึ่งประดิษฐานอยู่บนพระธาตุดอยจอมทอง1 ส่วนท่ีสอง
ประดิษฐานอยู่บนพระธาตุจอมกิตติ2 และส่วนท่ีสามนำา
มาประดิษฐานที่พระธาตุดอยบ้านยาง3 ต่อมาภายหลัง
บริเวณที่ตั้งพระธาตุดอยบ้านยางได้เกิดเป็นแหล่งชุมชนมี
การสร้างประตูเมือง หรือ เรียกในภาษาล้านนาว่า ‘ประตู
ก้อง’ ประกอบกับพื้นที่แห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ของป่า 
ทำาให้ชุมชนแห่งนี้มีคนเชียงแสนอพยพเข้ามาอาศัยและยัง
เป็นที่คล้องช้างป่าในสมัยเชียงแสน 
 หลงัจากการปกครองสมัยพระเจา้พงัคราชถัดมา
อีก 3 รัชกาล เมืองโยนกนครเชียงแสนได้ล่มสลายไปจาก
การเกิดแผ่นดินไหวคร้ังใหญ่ ประชาชนส่วนหนึ่งได้ไปตั้ง
เมืองใหม่ ชื่อว่าเวียงปรึกษา มีขุนลังเป็นผู้นำา หลังจาก
เหตุการณ์ผ่านไปจนกระทั่งมาถึงสมัยของพระยามังราย
กษัตริย์ผู้ครองเมืองเชียงราย ได้แผ่ขยายอาณาเขตไปถึง
เมืองเชียงตุงพร้อมกับให้ชาวเมืองเชียงแสนกลุ่มหนึ่งเดิน
ทางไปอยู่ที่เมืองเชียงตุง แต่ชาวเมืองบางส่วนแอบหนี
กลับมาที่เชียงแสน เมื่อพระยามังรายทราบได้รับสั่งให้คน
กลุ่มนั้นกลับไปเชียงตุง จากเรื่องเล่าในส่วนนี้จึงเป็นที่มา
ของชื่อเรียกคนเชียงแสนที่ แอบหนีกลับว่า ‘ไทเขิน’คำาว่า 
‘เขิน’ ตามภาษาเหนือ เพี้ยนมาจากคำาว่าขืน ที่หมายถึง 
กลับคืนหรือไม่ยินยอม
 ยุคสงครามโลกครั้งที่	2
 หลังจากผ่านยุคประวัติศาสตร์ล้านนา พื้นที่
ในบริเวณนี้ได้กลายเป็นที่รกร้างมีสภาพเป็นป่า ไม่มี
บ้านคนอาศัย รวมถึงพระธาตุดอยบ้านยางได้กลายเป็น
วัดร้าง จนกระทั่งเข้าสู่ยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ประมาณ
ปี พ.ศ. 2485 เมื่อทหารญี่ปุ่นเข้ามาตั้งค่ายและสร้าง
ค่ายทหารและคลังแสงขึ้นในบริเวณนี้เพื่อเตรียมยกทัพ
ไปเมืองเชียงตุง ประกอบกับจอมพลป.พิบูลยสงคราม
ได้มอบหมายให้จอมพลผิน ชุณหวัณ ขึ้นไปเป็นข้าหลวง
ปกครองเมืองเชียงตุง โดยถือว่าเมืองเชียงตุงเป็นจังหวัด 
หนึ่งของประเทศไทยเรียกว่า จังหวัดสหรัฐไทยเดิม ซึ่ง
จากประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของคนเมืองเชียงรายและ
ประวัติศาสตร์ของคนไทเขินในเมืองเชียงตุง ได้มีส่วน
ทำาให้คนในหมู่บ้านรับรู้เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ก่อน

ที่รัฐไทยและญี่ปุ่นจะเดินทัพต่อไปยังเมืองเชียงตุง หลัง
จากสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงพื้นที่แห่งนี้จึงเริ่มมีชาว
บ้านเข้าไปจับจอง และทำาไร่ทำาสวนจนกลายเป็นชุมชนใน
เวลาถัดมา

 ยุคก่อตั้งชุมชน
 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้นจะพบว่าก่อนที่
บ้านเหล่าพัฒนาจะกลายมาเป็นหมู่บ้านอย่างในปัจจุบัน 
พื้นที่ในบริเวณนี้เคยเป็นที่รกร้างมาก่อน และอยู่ในเขต
การปกครองของบ้านขัวแคร่ ที่ดินบริเวณบ้านเหล่าฯ แต่
เดิมเรียกว่า “เหล่าตุ๊ปู่” ซึ่งหมายถึง บริเวณที่เป็นป่าไผ่ที่
พระธุดงค์มักมาปักกลด คำาว่า “เหล่า” (อรุณรัตน์ วิเชียร
เขียว, 2546 : 43) ในภาษาล้านนาแปลว่า ป่าละเมาะ หรือ
ที่รกด้วยต้นไม้ ต่อมามีชาวบ้าน เข้ามาแผ้วถางที่บริเวณนี้
เพื่อทำาไร่และทำาสวนพริก เมื่อนายประจวบ 
ชะพลพรรค ซึ่งมีหลักฐาน สค.1 จำานวน 33 ไร่แสดงให้เห็น
ว่าตนเป็นเจ้าของที่ดินในบริเวณนี้
 หลังจากที่ชาวบ้านทราบข่าวจึงติดต่อซื้อ โดย
นายประจวบไดแ้บง่ทีด่นิออกเปน็ส่วน ๆ  ออกขาย หลังจาก
น้ันไม่นานจึงเริ่มมีคนเข้ามาปลูกบ้าน ต่อมาเม่ือประมาณ
ปี พ.ศ. 2509 ได้มีพระภิกษุรูปหนึ่ง คือครูบาคำาหล้าเข้า
มาบูรณะพระธาตุร้าง พร้อมกับเรียกชื่อว่าวัดพระธาตุจอม
สัก เนื่องจากในบริเวณนั้นมีไม้สักขึ้นอยู่เป็นจำานวนมาก 
หลังจากบูรณะวัดจึงเร่ิมจัดสร้างพระวิหารจนแล้วเสร็จใน
ปี พ.ศ.2520 ซ่ึงในช่วงน้ีเริ่มมีกลุ่มชาติพันธ์ุไตอพยพเข้า
มาเป็นแรงงานในหมู่บ้านเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ต่อมาในปี พ.ศ.
2526 ครูบาคำาหล้าจึงได้กล่าวกับศรัทธาวัด ซึ่งในขณะนั้น
มแีต่คนเมอืงทีข่ึน้มาทำาบญุ วา่ “พืน้ทีข่องหมูบ่า้นทีค่นเมอืง
กำาลงัอาศยัอยูใ่นขณะนี ้ในอนาคตจะมเีจ้าของเกา่ซึง่เปน็คน
โยนกเข้ามาอาศัย” 
 วัดพระธาตุจอมสักจึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนใน
หมู่บ้าน ท่ีศรัทธาในพระพุทธศาสนา อีกท้ังครูบาคำาหล้าเป็น
พระภิกษุท่ีคนในจังหวัดเช่ือว่าศักด์ิสิทธ์ิ รู้เหตุการณ์ในอนาคต
ทั้งยังช่วยเหลือผู้คนให้แคล้วคลาดจากอันตรายต่าง ๆ  จาก
คำากลา่วของครูบาคำาหลา้จงึเปน็การเปดิโอกาสทางสังคมให้
กบักลุม่ชาตพินัธุท์ีเ่ขา้มาเปน็แรงงานของหมูบ้่านในขณะนัน้ 
ซึ่งหลังจากการก่อสร้างวัดพระธาตุจอมสักเสร็จเรียบร้อย
แล้ว กลุ่มชาติพันธุ์ที่เคยเป็นแรงงานบางคนได้อพยพออก

1 ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตอำาเภอเมืองเชียงราย
2 ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตอำาเภอเชียงแสน
3 ตั้งอยู่ในเขตอำาเภอเมือง ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นพระธาตุจอมสัก
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จากหมู่บ้านไปหางานทำาในที่แห่งใหม่ ต่อมาจึงเริ่มมีคนไท
เขนิกลุม่ใหมท่ีม่าจากเมอืงเชยีงตงุ เขา้มาเปน็แรงงานรบัจา้ง
และเริ่มตั้งรกรากในหมู่บ้านแห่งนี้ เมื่อกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มนี้ 
เข้ามาอาศัยและมีงานทำาอีกทั้งไม่ถูกกีดกันหรือถูกมองว่า
เป็นคนอื่น (the other) ทำาให้ญาติพี่น้องจากเมืองเชียงตุง
ทยอยเขา้มาอาศยัในหมูบ่า้นแหง่นีเ้ปน็ระยะ ความสมัพนัธ์
ของชุมชนและวัดจึงไม่ได้มีเพียงการทำาบุญเพื่อหวังผลใน
อนาคต แต่วัดยังเป็นศูนย์กลางของอำานาจ และคำาพูดของ
ครูบาคำาหล้าได้กลายเป็นวาทกรรมของหมู่บ้าน ที่สามารถ
ควบคุมคนในสังคมให้อาศัยร่วมกันได้ ภายใต้ความเชื่อที่
ว่า ไทเขินคือคนเชียงแสนหรือโยนก จึงมีสิทธิท่ีจะเข้ามา
อาศัยในหมู่บ้านแห่งนี้และเข้าใช้ทรัพยากรในพื้นที่ ความ
เชื่อที่กำากับผู้คนยังสร้างสิทธิทางสังคมให้แก่คนไทยเขินได้
มีสถานภาพสูงกว่ากลุ่มชาติพันธ์ุกลุ่มอื่น ๆ ท่ีมักถูกเรียก
ลับหลังว่าเป็น ‘เงี้ยว’ หรือใช้คำาเรียกในเชิงอคติ ซึ่งคนใน
หมู่บ้านยังไม่ได้ยอมรับ ทำาให้มีความยากลำาบากในการเข้า
ถึงทรัพยากรหรือการใช้ชีวิตร่วมกันกับคนในชุมชน ท่ีบาง
ครั้งไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของสังคมเพื่อแสดงความ
เป็นคนในชุมชนหรือการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิเดียวกันได้ 
 การทีค่นในหมูบ่า้นเชือ่ว่าคนไทเขนินา่จะเปน็คน
เชียงแสนเก่าที่เคยอพยพไปอยู่เชียงตุงในสมัยพญามังราย 
โดยยอมรับและเปิดโอกาสทางสังคมให้กับกลุ่มชาติพันธุ์
ไทเขินนั้น สามารถสังเกตได้จากการเข้าร่วมประเพณีของ
หมู่บ้าน หรือการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนโดยเฉพาะใน
วันสงกรานต์ หรือปีใหม่เมือง ท่ีคนเมืองในหมู่บ้านรวมถึง
กลุ่มชาตพัินธุจ์ะพากันมาสกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธิร์ว่มกนั ซ่ึงใน
บ้านเหล่าพัฒนายังมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งคือ ศาลพ่อปู่ 
หรือ ‘เสื้อบ้าน’

 ศาลพ่อปู่	 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีเชื่อมโยงความเป็น
เครือญาติ
 สิ่งยึดเหนี่ยวของผู้คนในหมู่บ้านที่มีความสำาคัญ
ไม่น้อยกว่าพระธาตุจอมสักอีกแห่งคือ “เสื้อบ้าน” เสื้อ
บ้านเป็นผีบรรพบุรุษของคนในภาคเหนือ (www.muang-
boranjournal.com) และเม่ือชมุชนพฒันาเขา้สูค่วามเปน็
รัฐแบบเจ้าฟ้าหรือพญาเมือง ก็มี “เสื้อเมือง” สำาหรับผู้ที่
อพยพมาจากสิบสองปันนาจะเรียกเสื้อบ้านว่า ‘ใจบ้าน’ 
อรณุรตัน ์วิเชยีรเขยีว (2546 : 25) กลา่วถึง ใจบา้นวา่ “เมือ่

เข้ามาถึงกลางหมู่บ้านจะมีลานโล่ง หรือบางแห่งมีหอผีเสื้อ
บ้านตั้งอยู่เป็นสถานที่สาธารณะทุกคนมีสิทธิมาใช้ได้ ถือ
เป็น “ที่ (ดิน) หน้าหมู่” หรือเรียกว่า “ที่(ดิน)กลางบ้าน” 
หรือถ้าเป็นหมู่บ้านชาวไทลื้อที่อพยพมาจากสิบสองพันนา
เรียกว่า “ใจบ้าน” โดยปกติที่คนในหมู่บ้านจะอัญเชิญเสื้อ
บ้านมาอยู่ ณ หอผีที่ดงหรือที่ดอนประจำาหมู่บ้าน หรือจุด
ใดจุดหนึ่ง อันถือเป็น “พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์” หรือ “ที่หน้าหมู่” 
(ที่สาธารณะ) ทำาหน้าที่เป็นหลักหมาย หรือศูนย์รวมพลัง
ทางจิตใจของหมู่บ้าน” ดังนั้นคำาเรียกขานผีบรรพบุรุษใน
แต่ละแห่งจึงต่างกัน สำาหรับความเชื่อในเรื่องผีของสังคม
ล้านนา ศรีศักร วัลลิโภดม (2551 : 168) กล่าวว่า “การ
จัดระดับความสำาคัญของ “ผี” ที่หมายถึง spirit ประจำา
ถิ่นในระดับแตกต่างกันแยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือบ้านและ
เมือง ผีที่มีอำานาจสูงสุดคือผีอารักษ์ท่ีเป็นผีเมือง ในระดับ
หมู่บ้านก็จะมีผีบ้านของตนเอง ในระดับครอบครัวและ
วงศ์ตระกูล ชาวบ้านจะนับถือผีปู่ย่าซ่ึงเป็นผีบรรพบุรุษ” 
ในภาคเหนือจะมีระบบความเชื่อในเรื่องผีสายตระกูล หรือ
ผีบรรพบุรุษ นอกจากการจัดระดับความสำาคัญของผีแล้ว 
ศรีศักร วัลลิโภดม (2551: 178) ยังได้อธิบายเพิ่มเติมว่า 
“การนับถือผีบรรพบุรุษเป็นเสมือนการสร้างกฎเกณฑ์ร่วม
กัน และความผูกพันของคนในสังคมในระดับเครือญาติ 
นอกจากช่วยเสริมความมั่นคงทางจิตใจแล้ว ยังมีไว้เพื่อไม่
ให้คนในสายตระกูลเดียวกัน แต่งงานกันเพราะมาจากผิด
หลักเกณฑ์ตามธรรมชาติและเรื่องศีลธรรม” จากความเชื่อ
ในเรื่องของอำานาจที่สะท้อนผ่านหมู่บ้านแห่งนี้จึงมีหลาก
หลาย ทั้งความเช่ือทางศาสนาและความเช่ือในเร่ืองผี ซ่ึง
อานันท์ กาญจนพันธุ์ (2555 : 22) ได้กล่าวถึงระบบความ
เช่ือว่า “ชาวล้านนาได้จัดความสัมพันธ์ทางสังคมบนพื้น
ฐานของการผสมผสานความเชื่อต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นที่มา
ของอำานาจหลายอย่าง ที่สำาคัญ คือ ความเชื่อเรื่องบุญใน
พุทธศาสนาความศักดิ์สิทธิ์ในการนับถือผี ไสยศาสตร์” 
การเรียกขานเสื้อบ้านในบ้านเหล่าพัฒนาว่า ‘พ่อปู่’จึงมี
ความหมายทางวัฒนธรรมที่แสดงออกให้เห็นถึงการเป็น
เครือญาติ อิทธิพลของความเชื่อดังกล่าว เมื่อเข้าสู่ระดับ
ชุมชน ทำาให้ผู้คนในชุมชนที่ไม่ได้เป็นเครือญาติสามารถ
สร้างสายสัมพันธ์ของกลุ่มด้วยการหยิบยืม สิ่งศักดิ์สิทธิ์
จากหมู่บ้านอื่น ซึ่งในที่นี้คือ ศาลพ่อปู่ หรือ เสื้อบ้าน ของ
หมู่บ้านข้างเคียงมาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านตน ทั้งนี้
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เป็นเพราะ ที่หมู่บ้านแห่งนี้ยังไม่มีผีบรรพบุรุษ เนื่องจาก
ในอดีตหมู่บ้านแห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของบ้านขัวแคร่ 
ต่อมาเมื่อมีคนเพิ่มมากขึ้นจึงมีการแยกหมู่บ้านเพื่อความ
สะดวกในการปกครอง คนในหมู่บ้านส่วนใหญ่จึงไม่ได้เป็น
เครือญาติกันดังเช่นหมู่บ้านอื่น ๆ ทำาให้ความสัมพันธ์ที่
เป็นเครือข่ายในลักษณะเครือญาติและความเชื่อในเรื่อง
ผีบรรพบุรุษร่วมกันจึงไม่ปรากฏในหมู่บ้านแห่งนี้ 
 ดังน้ันแม้บ้านเหล่าพัฒนาจะแยกระบบการ
ปกครองออกจากบ้านขัวแคร่แล้ว แต่คนในหมู่บ้านยังคง
เคารพส่ิงศักด์ิท่ีมีอยู่เดิมพร้อมท้ังนำาความเช่ือน้ันเข้ามาใน
พ้ืนท่ีแห่งใหม่ ทำาให้คนท้ังสองหมู่บ้านยังคงนับถือส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ
รว่มกนั การนบัถอืศาลพอ่ปูข่องผูค้นในบรเิวณนี ้ได้สะทอ้น
ภาพนเิวศวฒันธรรม (Cultural ecology) ทีผู่ค้นตัง้ถ่ินฐาน
ในอาณาบริเวณของการเป็นวัฒนธรรมเดียวกัน โดยไม่มี
เรือ่งของการปกครองมาแบง่คนออกเปน็กลุม่ตา่ง ๆ  พอ่ปูจ่งึ
นบัเปน็ศนูยร์วมความศรทัธาของผูค้นทัง้สามหมูบ่า้น ไดแ้ก ่
บา้นขัวแคร ่บา้นเหลา่พฒันารวมถงึบา้นปา่ซาง ตามหลกัใน
การนับถือเสื้อบ้านในล้านนา (อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว, 2546 
: 25) ผู้นำาในการบุกเบิกหรือริเริ่มตั้งหมู่บ้านใหม่ จะได้รับ
การเคารพนบัถอืจากลกูบา้น โดยไดร้บัเลอืกใหเ้ปน็หวัหนา้
หมูบ้่าน เมือ่เขาตายดวงวญิญาณของเขาจะไดรั้บการยกยอ่ง
ให้เปน็ “ผบีา้น” หรอื “เส้ือบ้าน” โดยใหส้ถติอยูใ่นหอกลาง
หมูบ่า้นคอื “หอเสือ้บา้น” ทกุหมูบ่า้นในลา้นนาจะมหีอเสือ้
บา้นไวเ้ปน็ทีเ่คารพของผูค้นในหมูบ่า้น แต ่พอ่ปูข่องหมูบ่า้น
แห่งนี้ไม่สามารถกล่าวถึงประวัติความเป็นมาได้ เพราะ
เป็นการนับถือที่สืบทอดมายาวนาน จากการสอบถามผู้สูง
อาย ุทีม่อีายปุระมาณ 78 – 80 ป ีทีเ่ตบิโตมาในหมูบ้่านและ
ไม่เคยย้ายถ่ินฐานออกจากหมู่บ้านต่างพูดตรงกันว่า  
 “ตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ย่า พ่อแม่ก็มีศาลพ่อปู่อยู่แล้ว 
แรกเริ่มตั้งศาลไม่มีใครทราบว่าที่บริเวณนี้เป็นศาลพ่อปู่
เพราะเจอเพียงซากไม้ที่ผุผังบางส่วน แต่หลังจากมีการ
เขา้ทรง คนทรงมาชีพ้ืน้ทีบ่รเิวณนีจ้งึตัง้เปน็ศาลพอ่ปูข่ึน้ใหม ่
และนับถือตามกันเรื่อยมา” 
 พอ่หลวงอดุร ยงยศ (2554 : สมัภาษณ)์ อดตีพอ่
หลวงคนที่สองของบ้านเหล่าพัฒนา วัย 74 ปี เล่าว่า 
 “เมือ่กอ่นไม่มบีา้นคนใกลเ้คยีงกับศาลพอ่ปูแ่ละ
พื้นที่บริเวณนี้ก็เป็นป่ารก มีชาวบ้านนาน ๆ ครั้งจะเข้ามา
ถางหญ้า แถว ๆ ศาล พอมีคนเข้ามาอยู่มากขึ้น ศาลพ่อปู่ก็

เลยอยู่ใจกลางชุมชน” 
 ปจัจบุนัศาลพอ่ปูต่ัง้อยูใ่นเขตชมุชน ดา้นหลงัของ
ศาลตดิกบัรัว้ของปา้แวน่แกว้ ชาวบา้นขวัแคร ่ส่วนดา้นข้าง
ของศาลตั้งตรงข้ามกับรั้วของโรงเรียนบ้านขัวแคร่ หันหน้า
ออกสู่ถนนในหมู่บ้าน
  นอกจากนี้การผลิตซำ้าเรื่องเล่าของพ่อปู่ ยังช่วย
ตอกยำ้าความศักดิ์สิทธิ์ให้คงอยู่ในหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของการไม่แก้บนจนถูกพ่อปู่ลงโทษจนถึงแก่ชีวิต การจัด
วางลำาดับเครื่องเซ่นบูชาไม่ถูกต้อง จนเครื่องเซ่นเหล่านั้น 
ตกลงพื้นดินเสียหาย รวมถึงเสียงในยามคำ่าคืนที่ผู้เฒ่าผู้แก่
ในหมู่บ้านมักจะได้ยินเสียงฝีเท้าม้าในตอนกลางดึก ทั้งที่
หมู่บ้านนี้ไม่มีการเล้ียงม้า จนปัจจุบันบางคืนก็ยังคงได้ยิน
เสียงอยู่
 เมื่อพิจารณาความเชื่อในเรื่องเหล่านี้ จะพบว่า 
ความเชื่อมีอำานาจสามารถกำาหนดพฤติกรรมของคนและ
ช่วยควบคุมสังคม เช่น การนับความเป็นเครือญาติ หรือ 
เรื่องสายตระกูล 
 การผลิตซำ้าเรื่องเล่าของคนในหมู่บ้านจึงเป็น
ประดษิฐกรรมทางวฒันธรรมทีม่คีวามหมาย ทางสัญลักษณ ์
บทบาทหน้าที่ของเรื่องเล่ายังมีอิทธิพลต่อคนในชุมชนเช่น
เดียวกับความเชื่อในเรื่องวัดพระธาตุจอมสัก ปรากฏการณ์
เหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจึงสอดรับกับความเช่ือ
ของคนในท้องถิ่น ซึ่งจะสอดคล้องกับประวัติและเรื่องเล่า
ของหมู่บ้านที่เช่ือว่าพื้นที่ในบริเวณน้ีเป็นเมืองเก่าแต่ได้ล่ม
สลายไป 
 ปัจจุบันศาลพ่อปู่มีสองแห่ง แห่งแรกจะอยู่ข้าง
โรงเรียนบ้านขัวแคร่ อันเป็นที่ตั้งศาลพ่อปู่ตั้งแต่ในอดีตซ่ึง
จะตั้งอยู่ระหว่างก่ึงกลางของสองชุมชน ศาลพ่อปู่แห่งนี้
ชาวบา้นถอืว่ามีความศกัดิสิ์ทธิม์าก มกัจะมคีนในหมูบ่า้นมา
บนบานทีศ่าลพอ่ปูแ่ละมกีารแกบ้นอยูเ่ปน็ประจำา นอกจาก
การมาบนพอ่ปูเ่พือ่ขอใหป้ระสบความสำาเรจ็ และการแกบ้น
ของชาวบ้านในสองหมู่บ้านแล้ว ยังมีกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อ
สักการะพ่อปู่เป็นประจำาทุกปีในช่วงพญาวันในประเพณี
สงกรานต์ ชาวบ้านทั้งสามหมู่บ้านจะต้องมาสักการะพ่อ
ปู่ก่อนการรดนำ้าดำาหัวผู้เฒ่าภายในหมู่บ้าน เพื่อความเป็น
สิริมงคลและความอยู่เย็นเป็นสุข สำาหรับศาลพ่อปู่แห่งที่
สองจะอยู่หลังวัดขัวแคร่ซึ่งอยู่ห่างจากศาลเดิมประมาณ 
500 เมตร แต่ทั้งสองศาลจะสร้างศาลโดยมีอุปกรณ์ในศาล
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ที่คล้ายกัน ก่อนสร้างศาลแห่งที่สองแต่เดิมเมื่อชาวบ้าน
ทำาบญุเสรจ็แลว้จะพากนัมากราบไหว้ตน้สะหลหีรอืตน้โพธิ์
ขนาดใหญ่หลังวัด นานวันเข้าจึงมีการตั้งศาลพ่อปู่ขึ้น จาก
ความเชื่อของคนในภาคเหนือท่ีต้องการมีอายุยืนยาว การ
แห่ไม้คำ้าสะหลี จึงเป็นประเพณีที่สำาคัญ เพราะเชื่อว่าไม้จะ
ช่วยคำ้าบุญคำ้าวาสนา คำ้าชะตาชีวิต พิธีนี้จะจัดในวันที่ 15 
เมษายน โดยแต่ละหมู่บ้านจะจัดไม้สะหลีแห่ 1 ต้น ไม้คำ้า
สะหลีต้นหนึ่งจะมีความยาว 7 - 8 เมตร กิจกรรมการแห่
ไม้คำ้าสะหลีทุกคนในหมู่บ้านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ 
โดยทุกคนในหมู่บ้านจะช่วยกันเขียนชื่อคนในครอบครัว
บนต้นสะหลี แล้วนำาไปคำ้ากับต้นสะหลีต้นใหญ่ข้างศาลพ่อ
ปู่แห่งที่สอง เพราะมีพื้นที่กว้างขวาง ร่มรื่นเหมาะแก่การ
จัดกิจกรรมของคนในหมู่บ้านร่วมกัน ศาลพ่อปู่แห่งท่ีสอง
จึงเป็นศาลที่มีชาวบ้านใช้ทำาพิธีในวันสำาคัญทางศาสนา
มากกว่า เช่น วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา 
รวมถึงวันพระอื่น ๆ ท้ังน้ีชาวบ้านเห็นว่าเม่ือออกจากวัด
ก็ไหว้พ่อปู่ได้อย่างสะดวก นอกจากการทำากิจกรรมทาง
ศาสนาของคนในหมู่บ้านร่วมกันแล้ว ความสามัคคีที่คนใน
หมู่บ้านแสดงออกร่วมกันอีกอย่างคือ การเรี่ยไรเงินของ
คนในบ้านเหล่าพัฒนา ที่จัดสำารับคาวหวานมาสักการะ
พ่อปู่ในวันที่ 16 เมษายนของทุกปี รัตน์ เรืองสังข์ (2555 : 
สมัภาษณ)์ คนเมอืงทีอ่พยพเข้ามาอาศยัในบา้นเหลา่พฒันา 
ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านกล่าวว่า
 “การแห่ไม้คำ้าสะหลี การสักการะพ่อปู่และการ
รดนำ้าดำาหัวในวันสงกรานต์ทุกคนในหมู่บ้านสามารถเข้า
ร่วมกิจกรรมได้ ไม่มีการแบ่งแยก ในช่วงสงกรานต์ของทุก
ปคีนในหมูบ่า้นจะมาเขา้รว่มกจิกรรม ลานทีจ่ดักจิกรรมของ
หมู่บ้านจะมีคนแน่นไปหมด เพราะทุกครอบครัวจะพาลูก
หลานมาดำาหัวผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน”
 ประเพณีความเช่ือในการแห่ไม้คำ้าสะหลีในกลุ่ม
ไทยวน ไทลื้อ ไทเขิน ปฐม หงษ์สุวรรณ (2550 : 318) 
กล่าวว่า “การนำาเอาไม้ชนิดอื่นที่เป็นง่ามมาคำ้ายันต้นโพธิ์
เอาไว้เพื่อไม่ให้ต้นโพธิ์ทรุด ไม่ให้ล้ม หรือไม่หักโค่นลง
แบบแผนดังกล่าวถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติท่ีสืบทอดกันมา
ตั้งแต่อดีต เพ่ือให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองท้ังต่อตนเองและ
บ้านเมือง ซึ่งหากตีความในเชิงสัญลักษณ์ เราจะพบว่า ต้น
โพธิ์เป็นตัวแทนของพุทธศาสนา ฉะนั้น การใช้ไม้มาคำ้าโพธิ์
จึงหมายถึงการช่วยเหลือคำ้าจุนให้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง 

ไม่ให้เสื่อมสลายไป อันมีนัยสำาคัญต่อความมั่นคงถาวรของ
พุทธศาสนา บางพื้นที่ก็เช่ือว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อ
ชะตาชวีติและเปน็การสรา้งบญุสร้างกศุลใหส้ิง่ศกัดิส์ทิธิค์ำา้
ชูตนเอง”
 การสักการะส่ิงศักดิ์สิทธ์ิของหมู่บ้านในภาค
เหนือนอกจากจะมีความคล้ายกันแล้ว ประเพณีสักการะ
บูชาอารักษ์บ้านอารักษ์เมือง ยังปรากฏในเมืองเชียงตุง
ในรูปของใจบ้านใจเมืองและผีบ้านผีเมืองเช่นกัน โดยกลุ่ม
ไทเขินจะเรียกเสื้อบ้านว่า ‘ใจบ้าน’ ซึ่ง รัตนาพร เศรษฐกุล 
(2537 : 52) อธิบายลักษณะของใจบ้านว่า “บริเวณที่ถือว่า
เปน็ใจบ้านใจเมอืงของเชยีงตงุ มกัจะมตีน้ไมข้นาดใหญเ่ปน็
สัญลักษณ์ เช่น ไม้สะหลีหรือไม้โพธิ์ ไม้ไฮหรือต้นไทร ข้าง
ไม้สำาคัญเหล่านี้จะมีหอเล็กบ้างใหญ่บ้าง เป็นที่สิงสถิตของ
เทวดาบา้นเทวดาเมอืง” สำาหรบัชว่งเวลาในการทำาพธิเีลีย้ง
ใจบ้าน รัตนาพร เศรษฐกุล กล่าวว่า “มักกระทำาขึ้นในวัน
ปีใหม่สังขาร เข้าพรรษา ออกพรรษา พิธีเลี้ยงใจบ้านครั้ง
สำาคัญมักกระทำาในเดือนเจ็ด จะมีการโยงสายสิญจน์จาก
ใจบา้นเขา้ไปยงัเรอืนของชาวบา้น บางแหง่มกีารถวายไมค้ำา้
สะหลีเป็นการสืบชะตา” ทั้งใจบ้านหรือเสื้อบ้านต่างมีหน้า
ที่ในการดูแลรักษาเมือง ความสำาคัญของใจบ้านตามการ
จำาแนกของ ศรีศักร วัลลิโภดม (2551 : 178) แบ่งออกเป็น
3 กลุ่ม คือ ผีเมือง ผีบ้าน และผีที่รักษานำ้าป่าเขา ในแต่ละ
กลุ่มหน้าที่ใหญ่ คือดูแลรักษาทั้งบ้านและเมือง รวมทั้ง
สภาพนิเวศที่ชาวบ้านอยู่อาศัยไม่ให้ผิดเพี้ยนหรือผิด
ธรรมชาตไิปจากทีเ่คยเป็นมา” การดแูลรกัษาบา้นและเมอืง
นี ้จงึสอดคล้องกบัความเช่ือศาลพอ่ปูใ่นหมูบ่า้นแหง่นี ้ทีเ่ชือ่
วา่ไม่วา่จะจดักจิกรรมใด ๆ  ภายในหมูบ่า้นควรไปบอกกลา่ว
ให้พ่อปู่รับทราบ สำาหรับกลุ่มไทเขินเมื่ออพยพเข้ามาอยู่ใน
พืน้ทีแ่ห่งใหม ่ตา่งพากนัมานบัถอืพอ่ปูร่ว่มกบัคนในหมูบ่า้น 
จากการสมัภาษณค์นไทเขนิพบวา่ขัน้ตอนในพธิเีลีย้งใจบา้น
ในเมอืงเชยีงตงุและการสกัการะพ่อปูใ่นบา้นเหลา่พฒันาจะ
มลีกัษณะทีค่ลา้ยกนัไมว่า่จะเปน็ชว่งเวลาหรอืการประกอบ
พิธี อาม ดวงแก้ว แม่บ้านชาวไทเขินในวัย 40 ปี (2555 : 
สัมภาษณ์) เล่าถึงความเชื่อของไทเขินว่า 
 “คนไทเขินในเมืองเชียงตุงจะมีสิ่งที่เคารพ และ
ต้องทำาพิธีเป็นประจำาทุกปีเหมือนกัน ที่โน่นจะเรียกว่า
ใจบา้น เมือ่เขา้มาอยูใ่นหมูบ่า้นแหง่นีเ้ขากม็กีารสักการะพอ่
ปู ่กค็ลา้ย ๆ  กบัพธิทีีเ่ชยีงตงุ เลยเขา้รว่มพธิกีบัคนในหมูบ่า้น
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ด้วย เขานับถือพ่อปู่พวกเราก็นับถือด้วย พอถึงวันพญาวัน
เขาแหไ่มส้ะหลพีวกเรากไ็ปเขา้รว่มแหก่บัเขาแตถ่า้ทำาบญุจะ
ขึ้นมาทำาที่พระธาตุจอมสักมากกว่าวัดขัวแคร่” 
 ความเชื่อในเรื่องการนับถือเสื้อบ้านของอาม 
คล้ายกับ ลุงเหมย นามแก้ว (2555 : สัมภาษณ์) คนไทเขิน
อายุ 54 ปีที่เข้าร่วมกิจกรรมของหมู่บ้านทุกปี เล่าเหตุผล
ของการที่คนไทเขินมานับถือพ่อปู่ว่า 
 “เมื่อตอนอยู่เชียงตุง แต่ละหมู่บ้านต่างก็มี
ใจบ้านของตัวเองไม่เหมือนกันอยู่แล้ว เมื่อย้ายเข้ามาอยู่
ที่ใหม่คนในหมู่บ้านนับถืออะไร เราก็นับถือกับเขาด้วย
เพราะพวกเราเป็นคนส่วนน้อย ตั้งแต่ลุงมาอยู่ที่นี่ก็เข้า
ร่วมกิจกรรมปีใหม่เมืองของหมู่บ้านทุกปี” 
 การบูชาเจ้าที่จากการศึกษาของ Davis (อ้างใน
อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2555 : 69) เห็นว่าเป็นการสะท้อน
ความเชือ่ของการตัง้ชุมชนในสงัคมเกษตรซึง่จะเก่ียวขอ้งกบั
การบันดาลให้ที่ดินอุดมสมบูรณ์ สำาหรับการศึกษาของเวลี่ 
(อ้างในอานันท์ กาญจนพันธุ์, 2555 : 69) พบว่า “ชุมชนที่
พูดภาษาไททุกกลุ่มจะมีการบูชาเจ้าที่”
 พอ่ปูจ่งึไมใ่ชส่ิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีเ่ปน็ศนูยร์วมจติใจของ
ชาวบ้านเท่านั้น แม้แต่กับกลุ่มชาติพันธ์ุไตต่างก็เรียกขาน
พ่อปู่แทนเสื้อเมือง หรือใจบ้าน การใช้ภาษาในชื่อเรียกได้
แสดงออกเหน็ถงึการปรบัเปลีย่นความสมัพนัธจ์ากการไมใ่ช่
เครือญาตมิาเปน็เครือญาตริว่มกนัเนือ่งจากนบัถอืผเีดยีวกนั
ของคนทั้งสองกลุ่ม
 จากคำาบอกเล่าของลุงรัตน์ เรืองสังข์ แสดงให้
เห็นว่าความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีร่วมกันได้รวมคนทั้ง
สองกลุ่มคือกลุ่มชาติพันธ์ุและคนเมืองในหมู่บ้านให้เป็น
คนกลุ่มเดียวกัน โดยไม่ปิดกั้น ในขณะที่คนไทเขินเมื่อเข้า
มาอาศัยในหมู่บ้านก็พร้อมจะเข้าร่วมกิจกรรมในหมู่บ้าน
เพื่อแสดงออกถึงการเป็นคนในชุมชนและการที่คนเมืองใน
หมู่บ้านอนุญาตให้กลุ่มไทเขินเข้าร่วมพิธีกรรมของหมู่บ้าน
ได้แสดงให้เห็นถึงการยอมรับให้คนอื่นเข้าร่วมเป็นสมาชิก
ในชุมชน โดยแสดงออกผ่านการแห่ไม้คำ้าสะหลีที่เขียนชื่อ
ของคนในครอบครัวทุกครอบครัวบนต้นไม้เดียวกัน และ
การรดนำ้าดำาหัวผู้เฒ่าที่เป็นที่เคารพนับถือในวันสงกรานต์
 ประตูก้อง	 พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ในการควบคุม
ทรัพยากร
 หลังวัดพระธาตุจอมสัก จะมีท่ีดินผืนหน่ึงมีไม้

เฮี้ยขึ้นอยู่มาก ข้าง ๆ ที่ดินผืนนี้จะมีหนองนำ้า ในอดีตที่ดิน
บริเวณนี้จะมีชาวบ้านเข้ามาหาของป่าหรือมาจับปลาบ้าง
เปน็บางครัง้ แตช่าวบ้านสว่นใหญจ่ะไมก่ลา้เขา้มาในบรเิวณ
นี ้เพราะชาวบา้นเช่ือกนัวา่พืน้ทีใ่นบรเิวณนีม้ส่ิีงเหนอืธรรม
อาศยัอยู ่ผใีนบรเิวณนีด้มุากจะทำาสิง่ใดตอ้งขออนญุาตกอ่น 
ไมว่า่จะเปน็การจบัปลาในหว้ย หรอืการเขา้มาหาของปา่ ใน
ทัศนะของชาวบ้านผีในบริเวณนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ สามารถ
ให้คุณหรือโทษ ดังนั้นหากใครไม่เลี้ยงผีก่อนขออนุญาตใช้
ทรัพยากรของชุมชน เมื่อกลับไปบ้านมักจะเจ็บป่วยหรือ
ประสบอุบัติเหตุได้ จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่แห่ง
นี้ ทำาให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่กล้าที่เข้ามาในบริเวณนี้ ความ
เชื่อเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติจึงสะท้อนระบบความเชื่อที่มี
ต่อศาสนาพุทธและผี ดังที่ นีลส์ มัลเดอร์ (อ้างใน ดาริน 
อินทร์เหมือน, 2547 : 6) นักมานุษยวิทยาชาวเนเธอร์แลนด์
ที่ศึกษาโครงสร้างสังคมไทยรวมถึงการนับถือพุทธศาสนา
ในประเทศไทยพบว่า “คนไทยนับถือศาสนาพุทธในแบบ
ของตัวเอง กล่าวคือมีความเชื่อเรื่องผีปะปนอยู่ด้วย ดังนั้น
ศาสนาของประชาชนจงึแตกตา่งจากศาสนาพทุธแบบจารตี
นิยมของรัฐ”
 ในชว่งทีค่วามเชือ่เรือ่งผียงัคงอยู ่ชาวบา้นเขา้มา
ในบรเิวณนีจ้ะพบขนไก่ตามพืน้ดนิเตม็ไปหมดเพราะบรเิวณ
นีเ้ปน็ทีต่ัง้เครือ่งเซน่สังเวยทีช่าวบา้นจดัหามา โดยชาวบา้น
จะเรยีกในภาษาถิน่วา่ ‘ประตกูอ้ง’ ประตกูอ้งมลัีกษณะเปน็
กำาแพงเมือง ใช้ป้องกันข้าศึก ชาวบ้านที่อาศัยในบริเวณนั้น
ยงัไมเ่คยมใีครไดเ้หน็ประตกูอ้งจรงิ ๆ  ไดแ้ตเ่ลา่สบืตอ่กนัมา 
แต่เรื่องที่สร้างความประหลาดใจให้กับชาวบ้าน คือ เมื่อ
มีชาวบ้านที่เข้าไปจับจองที่ดินนำารถแบคโฮมาขุดดินเพื่อ
ทำาการเกษตร กลับได้พบแนวกำาแพงที่ถูกดินทับถม จาก
หลกัฐานทีข่ดุพบจงึเปน็สิง่ยนืยนัข้อสนันษิฐานทีว่า่ บรเิวณ
นีน้า่จะเป็นกำาแพงเมอืงทีส่รา้งขึน้ในสมยัโยนกเชยีงแสน ซึง่
สอดคล้องกับเรื่องเล่าของชุมชนที่เชื่อว่าบริเวณนี้เคยเป็น
ประตูคล้องช้างป่าของเมืองโยนกในอดีต
 ระบบความเช่ืออื่น ๆ ที่ปรากฏในหมู่บ้านนอก
เหนอืจากความเชือ่ทางพทุธศาสนาไดส้ะทอ้นใหเ้หน็ถงึการ
หยิบยืมอำานาจเหนือธรรมชาติมาใช้ควบคุมสังคมเพื่อให้
ธรรมเนยีมปฏบิตัดิงักลา่วไดร้บัการเคารพและปฏบิตัอิยา่ง
ต่อเนื่อง ไพสิฐ พาณิชย์กุล (2544 : 92) กล่าวว่า “ชุมชน
สร้างกลไกในทางสังคมที่สลับซับซ้อนที่จะจัดการให้ความ
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เป็นชุมชนสามารถที่จะสืบเน่ืองต่อไปได้ เช่น การนับถือผี
บรรพบรุษุการมพีธิกีรรมผกูติดกบัทกุ ๆ  สิง่ในการดำารงชีวติ
ซึง่รวมถงึในทางดา้นการผลติเพือ่ยงัชพีทีเ่ชือ่มโยงความเชือ่
ต่างๆ เข้ากับการใช้สอยทรัพยากรต่าง ๆ ด้วย” ความเชื่อ
ในเรือ่งผขีองคนในหมูบ่า้นจงึเปน็เครือ่งมอืควบคมุไมใ่หช้าว
บ้านใช้ทรัพยากรมากจนเกินไป เพื่อให้ที่ดินเหล่านั้นเป็นที่
สาธารณะทุกคนควรมีสิทธิใช้ประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน 
ซึ่งสุเทพ สุนทรเภสัช (2548 : 95) อธิบายว่า “ระบบความ
เชื่ออื่น ๆ มีความสำาคัญต่อระบบวัฒนธรรมของหมู่บ้าน
และมีอิทธิพลต่อทัศนคติของชาวบ้านที่มีต่อสังคมและ
องค์กรความร่วมมืออื่น ๆ ในหมู่บ้าน ระบบความเชื่อบาง
อันมีหน้าที่เป็นเครื่องมือทางด้านการปกครองและควบคุม
สังคม” ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของแสงดาว วัฒนาพร 
(2545) เรื่องความเชื่อเรื่องผีในชุมชนชนบทภาคเหนือ พบ
ว่า “ความเชื่อเรื่องผีในชุมชน เป็นความเชื่อที่คนในชุมชน
ใช้ควบคุมพฤติกรรมของคนให้อยู่ในกรอบจารีตประเพณี
ที่ดีงาม โดยจะการถ่ายทอดความเชื่อผ่านจารีตประเพณี” 
ความเชื่อในเรื่องผีนอกจากจะทำาหน้าท่ีควบคุมพฤติกรรม
ของคนในสังคมแล้ว ยังพบว่าความเชื่อน้ียังส่งผลในการ
เข้าใช้ทรัพยากรสาธารณะของชุมชน เห็นได้จากการศึกษา
ของ ภุชงค์ มหาวศนันท์ (2545) ในเรื่องลัทธิถือผีกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนไทลื้อบ้านแฮะ พบ
ว่า “ความเชื่อในเรื่องผีมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ
ร่วมมืออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และนำ้า” อย่างไรก็ตามแม้
ชมุชนจะมกีลวธิใีนการควบคมุสงัคม และมพีธิกีรรมเพ่ือสือ่
ใหเ้หน็วา่พ้ืนทีใ่นบริเวณนีเ้ปน็พืน้ทีศ่กัดิส์ทิธิ ์แตห่ลงัจากเริม่
มชีาวบา้นเขา้มาจบัจองพืน้ทีใ่นบรเิวณนีเ้พิม่ขึน้เรือ่ยๆ การ
แผว้ถางแลว้ปลกูพชืเพือ่ใช้ในการดำารงชีพไดข้ยายขอบเขต
ออกไปมากขึ้น เช่น ปลูกข้าวโพด หรือปลูกข้าวไร่ไว้สำาหรับ
หงุหาในครวัเรือน ไดท้ำาให้ความเปน็พืน้ทีศ่กัดิส์ทิธิไ์ดถ้กูลด
บทบาทลง
  เมื่อผู้อพยพท่ีเข้ามาทีหลังมีระบบความเช่ือที่
ต่างออกไป และเพื่อไม่ให้เกิดการขัดแย้งกับผู้คนในชุมชน 
หน้าท่ีของการควบคุมสังคมจึงถูกบูรณาการเข้ากับส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ
ของท้องถ่ิน นอกจากเส้ือบ้านของหมู่บ้านแล้วกลุ่มชาติพันธ์ุไต
เหล่านี้ยังยกวัดพระธาตุจอมสักขึ้นเป็นศูนย์กลางของ
อำานาจซ้อนทับความเชื่อท่ีมีมาแต่เดิม การท่ีศาสนาพุทธ
เข้าแทนที่ความเชื่อดังเดิมของคนในชุมชน ไม่ได้ทำาให้

คนในชุมชนเกิดการแบ่งแยกหรือกีดกัน คนกลุ่มอื่นที่เข้า
มาทีหลังแต่อย่างใด แต่คนในชุมชนได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ตอ่การเซ่นสงัเวยผเีป็นการทำาบญุเพือ่อทุศิไปยงัเจา้ทีร่วมถงึ
บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว วัดพระธาตุจอมสักจึงมีบทบาท
ในการเป็นพื้นที่ประสานความเชื่อของคนในชุมชน โดยจะ
เห็นได้จากวันสำาคัญทางศาสนาที่ญาติพี่น้องจะมาทำาบุญ
ให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว โดยเฉพาะอาหารที่คนใน
หมู่บ้านนำามาทำาบุญจะเป็นอาหารที่ญาติผู้ล่วงลับชอบ
รับประทาน การเซ่นสังเวยจึงถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบโดย
ปรากฏในลักษณะของการทำาบุญประจำาปีหรือการทำาบุญ
ของกลุม่ชาตพินัธุไ์ตในวนัสำาคญัทางศาสนาซึง่มกีารปฏบิตัิ
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้จากประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหรือ
เรื่องเล่าของคนในชุมชน ที่ได้กล่าวถึงการอพยพเข้ามาตั้ง
ถิ่นฐานของคนเชียงแสน ยังมีส่วนช่วยเชื่อมโยงคนไทเขิน
ให้มีส่วนสัมพันธ์กับคนเมือง และทำาให้วัดพระธาตุจอมสัก
กลายเปน็ศนูยก์ลางของความสมัพนัธท์ัง้ในระดบัชมุชนและ
ระดับกลุ่มชาติพันธ์ุในฐานะการเป็นพื้นที่ในการแสดงออก
ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไต
 การจัดกิจกรรมทางสังคมกลุ่มชาติพันธ์ุไตมัก
ประสบปัญหาในเรื่องของสถานที่ ทำาให้การแสดงออกทาง
วัฒนธรรมของคนไตในหมู่บ้านไม่อาจกระทำาได้อย่างเต็มที่
เม่ือพระธาตุจอมสักมีบทบาทมากกว่าสถานที่ที่ใช้ทำาบุญ 
คนไทเขินจึงหยิบยืมเรื่องเล่า ความเชื่อ และประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นมาสร้างความหมายและความชอบธรรมให้กับกลุ่ม
ชาตพินัธุข์องตนสามารถเขา้มาใช้พระธาตจุอมสักเปน็พืน้ที่
จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกทั้งจัดหาที่ดินรอบวัดเป็น
ทีอ่ยูอ่าศัย จากปจัจยัทางสงัคมดงัทีก่ลา่วมา จงึทำาใหค้นไต
จากเมืองเชียงตุงส่วนใหญ่นิยมซื้อที่ดินในบริเวณหลังพระ
ธาตุจอมสัก แม้ราคาที่ดินในปัจจุบันจะมีราคาแพง ท้ัง
ยังเป็นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ แต่ด้วยเหตุผลทางด้านความ
สัมพันธ์ที่ต้องการมีระยะห่างจากชุมชนของคนเมือง รวม
ถึงความสะดวกในการจัดประเพณีและการดำารงชีวิต รวม
ถึงพื้นที่หลังพระธาตุจอมสักยังมีบริเวณที่กว้างสามารถ
ทำาเกษตรกรรมหรือปลูกพืชเพื่อเลี้ยงชีพได้ ทำาให้กลุ่ม
ชาติพันธุ์ไตเลือกท่ีจะสร้างถิ่นฐานในพื้นที่หลังวัดพระธาตุ
จอมสัก  
 จากทีก่ลา่วมาจะเหน็วา่ พืน้ทีท่างภมูวิฒันธรรม 
(Cultural landscape) โดยรวมของหมู่บ้าน จะมีการแบ่ง
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ความสำาคัญตามสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของผู้คน
ในสังคม ซึง่คนเมอืงทีเ่ข้ามาอาศยัในหมูบ่า้นแหง่นีเ้ปน็กลุม่
แรก ๆ ก็จะมีวิธีจัดสรรทรัพยากรระหว่างกัน ในขณะที่
กลุม่ชาตพินัธุท์ีเ่ขา้มาอาศยัภายหลงักจ็ะเคารพในกฎกตกิา
ของชุมชน การกำาหนดแบบแผนธรรมเนียมประเพณีร่วม
กันในด้านพิธีกรรมโดยใช้พื้นท่ีทางวัฒนธรรมซ่ึงเป็นพื้นที่
สาธารณะของหมู่บ้านร่วมกัน ได้แก่ วัดพระธาตุจอมสัก 
ศาลพ่อปู่ รวมถึงประตูก้อง ความเชื่อเหล่านี้ได้สร้างความ
หมายและความพยายามท่ีจะอธิบายถึงการยอมรับคน
กลุ่มใหม่ที่เข้ามาอยู่ในชุมชนให้เกิดสำานึกร่วมในความเป็น
คนท้องถิ่นเดียวกัน ดังที่ ศรีศักร วัลลิโภดม (2551 : 14) 
กล่าวว่า “โครงสร้างทางสังคมในลักษณะที่ต้องพึ่งพิงกัน
นี้ ทำาให้การเกาะเกี่ยวทางสังคมมีลักษณะเหมือนอวัยวะ 
(Organic solidarity) เป็นโครงสร้างสังคมท่ีก่อให้เกิด
ความเหลือ่มลำา้ในเร่ืองความเปน็ชนชัน้ นบัเนือ่งเปน็ ชมุชน
ทางจินตนาการ (Imagined community) ที่มีระบบการ
สื่อสารด้วยภาษาซึ่งมีระยะห่างทางสังคมและสัญลักษณ์
ที่แสดงถึงสถานภาพท่ีแตกต่างกัน และการสมมุติให้เป็น
พวกเดยีวกนั” จากปรากฏการณข์องกลุม่คนไตในบา้นเหลา่
พัฒนาจะสอดคล้องกับการศึกษาของกฤษณา เจริญวงค์
และชาญชัย จิรวรรณธนกิจ (อ้างในฉวีวรรณ ประจวบ
เหมาะ, 2555 : 102) ศึกษาการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม
ไทยของลวะที่อำาเภอแม่ริม พบว่า “ลวะได้ผสมผสานกับ
ไตยวนที่อยู่รอบ ๆ ในพื้นที่ราบของเชียงใหม่ไปเกือบหมด
โดยเฉพาะ ความเชื่อและพิธีกรรมท่ีมีแนวปฏิบัติเป็นไปใน
ทางพุทธศาสนามากกว่าในทางผี แม้ในปัจจุบันยังมีการ
นับถือผีอยู่บ้างโดยลูกหลานจะไหว้ผีกันในเดือนกรกฎาคม
และยังมีการเลี้ยงผีอารักษ์ซึ่งเป็นผีคุ้มครองหมู่บ้าน โดยใช้
หัวหมูและไก่ 2 ตัว สำาหรับศาลพ่อปู่ของหมู่บ้านจะมีการ
เซ่นไหว้ในวันสงกรานต์ โดยคนในหมู่บ้านทั้งคนเมืองและ
กลุ่มชาติพันธุ์จะไปทำาบุญที่วัดพระธาตุจอมสักในเวลาเช้า 
หลักจากทำาบุญเสร็จ คนในหมู่บ้านจะมาสักการะศาลพ่อ
ปู่ และทำาพิธีรดนำ้าผู้อาวุโสประจำาหมู่บ้านต่อไป
 การสร้างตัวตนของกลุ่มชาติพันธ์ุในหมู่บ้าน
ด้วยอำานาจศักดิ์สิทธิ์เพื่อการเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรม
 การแสดงออกทางความเชื่อของกลุ่มชาติพันธ์ุ
ไทเขินหลังจากที่เข้ามาอาศัยในบริบทของสังคมล้านนาจะ
พยายามปรับตัวให้กลมกลืนไปกับคนเมืองในหมู่บ้าน

จนกระทั่งสามารถใช้ชีวิตเป็นไปอย่างปกติ และเริ่มได้รับ
การยอมรบัจากคนในหมูบ่า้นในฐานะท่ีเปน็กลุม่ไตทีเ่ขา้มา
อาศัยในชุมชนเดียวกัน นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านร่วม
กนั การทำาพธิทีางศาสนาไดแ้สดงให้เหน็วา่คนไทเขนิและคน
ไตในทอ้งถิน่ไดเ้ปลีย่นผา่นเชงิพืน้ทีจ่ากวถิชีวีติแบบหนึง่ไป
สู่การดำาเนินชีวิตอีกแบบหนึ่ง (territorial passage) Leo 
Chavez (วสันต์ ปัญญาแก้ว, 2555 : 78) กล่าวว่า “การตั้ง
ถิ่นฐานใหม่ (หรือหวนคืนบ้านเกิด) เป็นช่วงเวลาที่ผู้อพยพ
ข้ามชาติผนวกหรือผสมกลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ใหมน่ัน้ๆ ทัง้ทีผ่า่นสถานภาพทางสงัคม (หรอืสถานะใหมใ่น
ถิน่ฐานบา้นเกดิ) ทีไ่ดร้บัและผ่านการสรา้งความเป็นถิน่ฐาน
ขึน้ใหม”่ ศาสนาพทุธและพระสงฆจ์งึทำาหนา้ทีเ่ปน็ส่ือกลาง
ในการประสานเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของคนทั้งสองกลุ่ม
ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น การสร้างสำานึกร่วมจึงสร้างความชอบ
ธรรมทางวฒันธรรม ทีค่นไตเขนิมสิีทธจิะอาศัยในพืน้ทีแ่หง่
นี้ได้อย่างเต็มภาคภูมิ สอดคล้องกับ Charles F. Keyes 
(อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2555 : 300) ที่เห็นว่า “ชุมชนที่พูด
ภาษาไทในทีต่า่ง ๆ  ไมไ่ด้ผกูพนักนับนพืน้ฐานของความเปน็
ชาตพินัธุแ์ตย่ดึความสำานกึในเทอืกเถาเหลา่กอทีเ่ปน็สายใย
รว่มกนั ผ่านตำานานความเชือ่โบราณ” ไมเ่พยีงการยดึความ
เป็นเชื้อสายร่วมกันเท่านั้น Charles F. Keyes ยังกล่าวว่า 
“อารยธรรมพุทธศาสนาก็เป็นสายใยร่วมสร้างชุมชนที่ยึด
ตำานานทางพุทธศาสนาร่วมกันขึ้นมาอีกอย่างกว้างขวาง 
ประกอบด้วยไทยวน ไทเขิน ลื้อและลาว ซึ่งเพิ่งจะแยกจาก
กันหลังเกิดรัฐชาติขึ้น”
 การบอกเล่าตำานานต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นตำานาน
สิงหนวัติ ตำานานพระเจ้าเลียบโลก ตำานานปู่เจ้าลาวจก 
ตำานานการสร้างเมืองเชียงราย ตำานานท้องถ่ินเหล่าน้ีจึงมี
บทบาทหน้าท่ีในการอธิบายความเป็นมาและต้นกำาเนิดของ
กลุ่มคน การถูกผลิตซำา้อย่างต่อเน่ือง โดยผู้คนในท้องถ่ิน เพ่ือ
ช้ีให้เห็นว่า ผู้คนในแต่ละส่วนท่ีปรากฏในตำานานล้วนเช่ือม
โยงกัน เพราะหลังจากท่ีอาณาจักรหน่ึงล่มสลายไป ผู้คนจาก
อาณาจักรเดิมท่ีรอดชีวิตก็จะไปสร้างเมืองใหม่ หรือในบาง
พ้ืนท่ีเคยเป็นท่ีต้ังของอาณาจักรโบราณ แต่ได้ล่มสลายไป 
พอต่อมาในอีกยุคสมัย ก็มีผู้นำามาต้ังบ้านเมืองซ้อนทับท่ีต้ัง
ของเมืองเดิม เช่น ประวัติศาสตร์ของจังหวัดเชียงรายมีเร่ือง
เล่าจากความทรงจำาของคนเก่าแก่ในจังหวัดว่า “พระยามังราย
เสด็จมาท่ีดอยจอมทองทรงเห็นว่าพ้ืนท่ีในบริเวณน้ีมีชัยภูมิดี 
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จึงโปรดให้สร้างเมืองเชียงรายข้ึน”
 ฉะนั้นการต่อรองท่ีจะสร้างตัวตนของคนไทเขิน 
จึงเป็นการสร้างพื้นที่ทางสังคมท่ีคนภายในกลุ่มสามารถ
แสดงออกถงึอตัลกัษณแ์ละวฒันธรรมของกลุม่ไดอ้ยา่งเตม็
ที ่การแสดงตวัตนอยา่งเดน่ชดัในฐานะของความเปน็คนไต
จึงเป็นความพยายามที่จะต่อสู้เพื่อไม่ให้ตนเองถูกเบียดขับ
ออกไปจากคนเมือง ด้วยการหยิบยกประวัติศาสตร์ของท้องถ่ิน
การนับถือสิ่งศักดิ์สิทธ์ิของหมู่บ้าน ซ่ึงในอดีตแม้ว่าจะมี
กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มอื่น ๆ  เข้ามาอาศัยในหมู่บ้าน แต่กลุ่มคน
เหล่านี้กลับไม่ถูกนับเป็นคนกลุ่มเดียวกัน และไม่มีโอกาสที่
จะเขา้ถงึทรพัยากรของชมุชน หรอืในบางครัง้อาจถกูกดีกนั
ในเรื่องของพื้นที่เศรษฐกิจ เช่น การค้าขาย การเช่าที่ดิน
ทำากินรวมถึงการเป็นแรงงาน อีกท้ังสถานภาพทางสังคม
ของกลุ่มชาติพันธุ์ในหมู่บ้านด้อยกว่าคนเมือง และคนกลุ่ม
นี้ไม่สามารถที่จะเป็นพลเมืองตามกฎหมายของรัฐ ดังท่ี 
อนาคามี.เอส.เอส (2557 : 684 – 685) กล่าวว่า “แม้ว่า
มนษุยจ์ะมสีทิธติามธรรมชาตอิยา่งมากมายแต่สำาหรบัสทิธิ
ทางการเมอืงจะเกดิขึน้มาไดย้อ่มตอ้งมกีฎหมายรองรบัดว้ย 
ฉะนั้น กระบวนการแห่งธรรมชาติจึงไม่สามารถท่ีจะมอบ
สิทธิทางการเมืองใด ๆ ให้แก่เหล่ามวลมนุษย์ทั้งหลายได้ 
และมนุษย์ที่ถูกเรียกว่าพลเมืองนั้น คือสมาชิกของรัฐที่ถูก
รองรับสถานภาพในทางกฎหมายอย่างถูกต้องและชอบ
ธรรม” เพือ่หลกีเลีย่งปญัหาทีจ่ะเกดิข้ึน และสามารถอาศยั
ในพื้นที่ได้ต่อไป คนไทเขินจึงเลือกใช้ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมมาอธิบายความเป็นพลเมืองของรัฐในรูปแบบ
อื่น ดังนั้น ความเป็นพลเมือง จึงถูกนิยามความหมายใหม่
ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม ซึ่งJohn Urry (นิธิ เนื่อง
จำานง, 2555 : 178 – 179) ไดจ้ำาแนกพลเมืองแบบใหมอ่อก
เป็น 5 ประเภท พร้อมกับอธิบายความหมายของพลเมือง
ทางวัฒนธรรม (Cultural Citizenship) ว่า “พลเมือง
ทางวัฒนธรรมเป็นพลเมืองท่ีอยู่บนรากฐานอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมเดียวกัน แม้ว่าอาจไม่ได้อยู่ในประเทศเดียวกัน” 
ความพยายามที่จะจัดการชีวิตของตนได้อย่างเสรีจึงเป็น
เง่ือนไขสำาคัญ ที่ทำาให้คนไทเขินบ้านเหล่าฯ ออกมา
เคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมเพื่อให้คนในท้องถิ่นยอมรับ 
สถานะทางสังคมในรูปแบบใหม่ที่อิ ง กับกรอบของ
วัฒนธรรมไต แต่สามารถเช่ือมโยงให้เห็นถึงความสัมพันธ์

ทางประวัติศาสตร์และไม่ถูกจำากัดขอบเขตของความเป็น
พลเมืองที่อยู่ในกรอบของรัฐชาติอย่างในอดีต

สรุป
 ความเชื่อของคนไทยในภาคเหนือจะมีพิธีกรรม
และความเชื่อเก่ียวกับการนับถือผีมากกว่าพุทธศาสนาซึ่ง
ความเช่ือเหล่านี้จะสัมพันธ์กับโครงสร้างของสังคมภาค
เหนือ ที่เป็นระบบเครือญาติ หรือการมีบรรพบุรุษร่วม
กัน โดยจะมีคำาเรียกขานในภาษาเหนือว่า ‘เสื้อบ้าน’ หรือ
ในกลุ่มคนไตจะเรียกว่า “ใจบ้าน” เส้ือบ้าน สะท้อนให้
เห็นถึงอำานาจในการควบคุมสังคมผ่านวิถีชีวิตของคน ให้
ปฏิบัติตามกฎ รวมถึงจารีตของหมู่บ้านเพื่อให้สังคมอยู่
รว่มกนัอยา่งสงบสุข การเปน็คนกลุ่มเดยีวกนัจงึมส่ีวนสรา้ง
อำานาจทางสงัคมให้เกดิความเขม้แขง็ แตเ่มือ่โครงสรา้งทาง
สังคมเกดิการเปล่ียนแปลง เมือ่มคีนกลุ่มอืน่โดยเฉพาะกลุม่
ชาติพันธ์ุไตเข้ามาอาศัยในพื้นที่เดียวกัน การจะยอมรับให้
คนอืน่เขา้มาเปน็สว่นหนึง่ในสังคม จำาเป็นตอ้งอาศัยตำานาน
หรือประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชุมชนเพื่ออธิบายความเป็น
มาและเหตผุลทีจ่ะยอมคนอืน่ใหเ้ข้าเปน็สว่นหนึง่ของสงัคม
 ด้วยเหตุน้ีตำานานและความเช่ือจึงเข้ามามีบทบาท
ในการผสมผสานทางวัฒนธรรม  (Cultural integration) 
ให้คนท้ังสองเกิดการยอมรับความแตกต่าง รวมถึงสร้าง
เครือข่ายของความเป็นญาติให้เกิดข้ึนโดยยกสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ของชุมชนให้เป็นสัญลักษณ์ของการปรับเปลี่ยนความ
สัมพันธ์ และเรียกขานว่า “พ่อปู่”
 ความเชื่อในเรื่องผีบรรพบุรุษของหมู่บ้านแห่งนี้
นอกจากพ่อปูแ่ลว้ กลุม่ชาตพินัธุไ์ดย้กพระธาตจุอมสกัหรอื
ความเช่ือในเรื่องศาสนาพุทธเป็นศูนย์กลางของชุมชนแทน
ความเชื่อดั้งเดิม พระธาตุจอมสักจึงมีส่วนช่วยสร้างความ
ชอบธรรมให้กับคนเมืองในหมู่บ้านในฐานะที่เป็นเจ้าของ
พื้นที่และกลุ่มชาติพันธุ์ไทเขินในฐานะที่สืบทอดเช้ือสาย
มาจากบรรพบุรุษเดียวกัน สำานึกร่วมของคนไทเขินจึงเกิด
ขึ้นพร้อมความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งในสังคมล้านนา 
การผลิตซำา้ทางวฒันธรรมของคนไตทีเ่กดิขึน้ในชมุชนไดส้ือ่
ให้เห็นถึงการเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรมของประเทศไทย
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