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บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายความสัมพันธ์และการสร้างตัวตนของกลุ่มชาติพันธุ์ไทเขินในหมู่บ้าน
บ้านเหล่าพัฒนาจังหวัดเชียงราย จากการศึกษาพบว่า กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มอื่นๆ ที่เพิ่งอพยพเข้ามาในชุมชน จะได้เป็น
สมาชิกของชุมชนแห่งนั้นต้องได้รับการยอมรับจากผู้คนในชุมชนด้วยการมีสายสัมพันธ์ผ่านการเป็นเครือญาติ หรือ การ
นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ร่วมกัน สำ�หรับกลุ่มชาติพันธุ์ไทเขิน เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพมาจากเมืองเชียงตุง ได้สร้างตัวตน
ด้วยการนำ�ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชุมชนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ�หมู่บ้านมาเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมของตน ข้อมูล
เหล่านี้จึงมีส่วนเชื่อมโยงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนไทเขินและรัฐไทย โดยความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นได้สร้างอำ�นาจ
ในการต่อรองให้แก่คนไทเขินสามารถเข้ามาอาศัยในหมู่บ้านแห่งนี้ได้อย่างชอบธรรม อีกทั้งยังทำ�ให้คนในหมู่บ้านเข้าใจ
และยอมรับคนไทเขินในฐานะที่เป็นสมาชิกกลุ่มหนึ่งในสังคม
คำ�สำ�คัญ : 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

บทนำ�

ความเชือ่ ดัง้ เดิมของสังคมไทยก่อนทีพ่ ทุ ธศาสนา
เข้ามา คือ ความเชื่อในเรื่องของการนับถือผี หรือสิ่งต่าง ๆ
ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ แต่เมื่อความเชื่อทางศาสนาพุทธเข้า
มาในดินแดนนี้ ความเชื่อดั้งเดิมกลับไม่ได้สูญหายไป แต่
เกิดการผสมผสานและมีการทำ�พิธีกรรมคู่ขนานไปด้วยกัน
จนกลายเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น ความเชื่อเหล่านี้
มีอทิ ธิพลต่อชีวติ และความคิดของคนในชุมชน ดังทีป่ รากฏ
ให้เห็นจากประเพณีต่าง ๆ ในแต่ละภูมิภาค การประสาน
ความเชื่อทั้งสองกลุ่มเข้าด้วยกันได้แสดงให้เห็นถึงหน้าที่ที่
มีต่อสังคม โดยเฉพาะในสังคมของชาวบ้าน ดังเช่น ในภาค
อีสานจะมีพธิ ผี ตี าแฮก ทีเ่ กีย่ วข้องกับอาชีพเกษตรกรรมหรือ
การนับถือผีปู่ตาซึ่งเป็นผีบรรพบุรุษเพื่อแสดงออกถึงความ
เป็นเครือญาติ สำ�หรับภาคเหนือประเพณีและพิธีกรรมที่
ยังสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างความเชือ่ ของผีและพุทธยัง
คงปรากฏอยูใ่ นแต่ละชุมชน ซึง่ จะสะท้อนออกมาในรูปของ
พิธกี รรมและความเชือ่ แต่ความเชือ่ เหล่านีไ้ ม่ได้ถกู จำ�กัดอยู่
ในพื้นที่พิธีกรรมเท่านั้น ในบริบทของสังคมภาคเหนือโดย
เฉพาะ “บ้านเหล่าพัฒนา” พิธีกรรมและความเชื่อในเรื่อง
ผีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้าน มีอำ�นาจในการหลอมรวม
ผู้คนต่างกลุ่มให้กลายเป็นคนกลุ่มเดียวกัน
บ้านเหล่าพัฒนาเป็นหมูบ่ า้ นแห่งหนึง่ ทีอ่ ยูใ่ นเขต
อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงราย หมูบ่ า้ นแห่งนีย้ งั คงมีพธิ กี รรม
ที่เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องของสิ่งเหนือธรรมชาติและความ
เชื่อทางศาสนาพุทธ คนที่อาศัยในหมู่บ้านจะเป็นคนที่มี
เชื้อสายไตยวน หรือที่เรียกกันว่า “คนเมือง” โดยผู้คนใน
หมู่บ้านยังคงรักษาประเพณีและพิธีกรรมในเรื่องเกี่ยวกับ
การนับถือผีบรรพบุรุษหรือเรียกในภาษาล้านนาว่า ‘เสื้อ
บ้าน’ ขณะเดียวกันที่หมู่บ้านแห่งนี้ยังมีกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่ม
อื่นเข้ามาอาศัยร่วมด้วย การต่อรองเพื่อแสดงให้เห็นถึง
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การเป็นคนกลุ่มเดียวกัน โดยผ่านความเชื่อ ประวัติศาสตร์
ท้องถิน่ จึงเกิดขึน้ ความเชือ่ เหล่านีไ้ ม่เพียงสะท้อนให้เห็นถึง
อำ�นาจในการควบคุมสังคมผ่านวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้าน
และสามารถส่งผลกระทบต่อปัจเจกบุคคลหรือคนกลุ่ม
ต่างๆ ให้กลายเป็นกลุ่มเดียวกันหรือกลายเป็นคนอื่นภาย
ใต้การนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ร่วมกัน เพื่อให้เข้าใจบริบททาง
สังคมจึงขอกล่าวถึงประวัติของหมู่บ้านโดยแบ่งช่วงเวลา
ทางประวัติศาสตร์ออกเป็น 2 ยุค ได้แก่ ยุคล้านนาและ
ยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ยุ ค เริ่ ม ต้ น อาณาจั ก รล้ า นนาก่ อ นตั้ ง เมื อ ง

เชียงราย
ตามประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของหมู่บ้านพื้นที่แห่งนี้
แต่เดิมเคยเป็นชุมชนคล้องช้างป่าในสมัยเมืองเชียงแสน
และได้ล่มสลายไป จากหนังสือตำ�นานพระเจ้าเลียบโลก
และหนังสือตำ�นานเมืองเชียงแสน ได้กล่าวถึงพุทธทำ�นาย
รวมทัง้ เหตุการณ์ตา่ ง ๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ตำ�นานกล่าวถึงพระเจ้า
สิงหนวัติบรรพบุรุษของกษัตริย์ราชวงศ์โยนกก่อนที่จะ
เข้าสู่ประวัติของพระเจ้าพรหมมหาราช ซึ่งเป็นผู้นำ�ทาง
วัฒนธรรม (culture hero) ในแถบล้านนา การปูพนื้ ในเรือ่ ง
ของวีรบุรษุ ได้แสดงให้เห็นความยิง่ ใหญ่ของล้านนาในอดีต
และการยอมรับศาสนาพุทธของดินแดนแถบนี้ จากประวัติ
ของพระเจ้าพรหมมหาราชมีสว่ นเกีย่ วข้องกับประวัตศิ าสตร์
ท้องถิ่นของบ้านเหล่าพัฒนาในเรื่องประวัติของการสร้าง
พระธาตุจอมสัก ตำ�นานกล่าวถึงเมืองเชียงแสนในสมัย
พระเจ้าพังคราชพระราชบิดาของพระเจ้าพรหมมหาราช
เป็นผู้สร้างพระธาตุจอมสัก หรือในอดีตเรียกว่าพระธาตุ
ดอยบ้านยาง พระธาตุศักดิ์สิทธ์ 1 ใน 9 แห่งของจังหวัด
เชียงราย ตามประวัติกล่าวว่า ก่อนยุคก่อตั้งเมืองเชียงราย
(ตำ�นานเมืองเชียงแสน มปป : 41) หลังจากทีพ่ ระเจ้าพรหม
มหาราชโอรสของพระเจ้าพังคราชขับไล่ชาวกรอม (ขอม)
เมืองอุโมงคเสลาแล้วได้เมืองเชียงแสนกลับคืน พระเจ้า
พังคราชจึงกลับมาปกครองเมืองเชียงแสน การกลับมาปก
ครองเมืองเชียงแสนครั้งที่ 2 ของพระเจ้าพังคราชได้มีพระ
เถระชาวโกศล เมืองสุธรรมมาวดี (หอประวัตเิ มืองเชียงราย
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย) นำ�พระบรมสารีริกธาตุ
จากประเทศลังกามาถวาย จำ�นวน 16 พระองค์ พระเจ้า
พังคราชทรงโปรดให้แบ่งพระธาตุออกเป็น 3 ส่วน ส่วน
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หนึ่งประดิษฐานอยู่บนพระธาตุดอยจอมทอง1 ส่วนที่สอง
ประดิษฐานอยู่บนพระธาตุจอมกิตติ2 และส่วนที่สามนำ�
มาประดิษฐานที่พระธาตุดอยบ้านยาง 3 ต่อมาภายหลัง
บริเวณที่ตั้งพระธาตุดอยบ้านยางได้เกิดเป็นแหล่งชุมชนมี
การสร้างประตูเมือง หรือ เรียกในภาษาล้านนาว่า ‘ประตู
ก้อง’ ประกอบกับพื้นที่แห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ของป่า
ทำ�ให้ชุมชนแห่งนี้มีคนเชียงแสนอพยพเข้ามาอาศัยและยัง
เป็นที่คล้องช้างป่าในสมัยเชียงแสน
หลังจากการปกครองสมัยพระเจ้าพังคราชถัดมา
อีก 3 รัชกาล เมืองโยนกนครเชียงแสนได้ล่มสลายไปจาก
การเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ประชาชนส่วนหนึ่งได้ไปตั้ง
เมืองใหม่ ชื่อว่าเวียงปรึกษา มีขุนลังเป็นผู้นำ� หลังจาก
เหตุการณ์ผ่านไปจนกระทั่งมาถึงสมัยของพระยามังราย
กษัตริย์ผู้ครองเมืองเชียงราย ได้แผ่ขยายอาณาเขตไปถึง
เมืองเชียงตุงพร้อมกับให้ชาวเมืองเชียงแสนกลุ่มหนึ่งเดิน
ทางไปอยู่ที่เมืองเชียงตุง แต่ชาวเมืองบางส่วนแอบหนี
กลับมาที่เชียงแสน เมื่อพระยามังรายทราบได้รับสั่งให้คน
กลุ่มนั้นกลับไปเชียงตุง จากเรื่องเล่าในส่วนนี้จึงเป็นที่มา
ของชื่อเรียกคนเชียงแสนที่ แอบหนีกลับว่า ‘ไทเขิน’คำ�ว่า
‘เขิน’ ตามภาษาเหนือ เพี้ยนมาจากคำ�ว่าขืน ที่หมายถึง
กลับคืนหรือไม่ยินยอม
ยุคสงครามโลกครั้งที่ 2
หลังจากผ่านยุคประวัติศาสตร์ล้านนา พื้นที่
ในบริ เวณนี้ ไ ด้ ก ลายเป็ น ที่ ร กร้ า งมี ส ภาพเป็ น ป่ า ไม่ มี
บ้านคนอาศัย รวมถึงพระธาตุดอยบ้านยางได้กลายเป็น
วัดร้าง จนกระทั่งเข้าสู่ยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ประมาณ
ปี พ.ศ. 2485 เมื่อทหารญี่ปุ่นเข้ามาตั้งค่ายและสร้าง
ค่ายทหารและคลังแสงขึ้นในบริเวณนี้เพื่อเตรียมยกทัพ
ไปเมื อ งเชี ย งตุ ง ประกอบกับ จอมพลป.พิบูลยสงคราม
ได้มอบหมายให้จอมพลผิน ชุณหวัณ ขึ้นไปเป็นข้าหลวง
ปกครองเมืองเชียงตุง โดยถือว่าเมืองเชียงตุงเป็นจังหวัด
หนึ่งของประเทศไทยเรียกว่า จังหวัดสหรัฐไทยเดิม ซึ่ง
จากประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น ของคนเมื อ งเชี ย งรายและ
ประวั ติ ศ าสตร์ ข องคนไทเขิ น ในเมื อ งเชี ย งตุ ง ได้ มี ส่ ว น
ทำ�ให้คนในหมู่บ้านรับรู้เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ก่อน
1

ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตอำ�เภอเมืองเชียงราย
ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตอำ�เภอเชียงแสน
3
ตั้งอยู่ในเขตอำ�เภอเมือง ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นพระธาตุจอมสัก
2
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ที่รัฐไทยและญี่ปุ่นจะเดินทัพต่อไปยังเมืองเชียงตุง หลัง
จากสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงพื้นที่แห่งนี้จึงเริ่มมีชาว
บ้านเข้าไปจับจอง และทำ�ไร่ทำ�สวนจนกลายเป็นชุมชนใน
เวลาถัดมา
ยุคก่อตั้งชุมชน
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้นจะพบว่าก่อนที่
บ้านเหล่าพัฒนาจะกลายมาเป็นหมู่บ้านอย่างในปัจจุบัน
พื้นที่ในบริเวณนี้เคยเป็นที่รกร้างมาก่อน และอยู่ในเขต
การปกครองของบ้านขัวแคร่ ที่ดินบริเวณบ้านเหล่าฯ แต่
เดิมเรียกว่า “เหล่าตุ๊ปู่” ซึ่งหมายถึง บริเวณที่เป็นป่าไผ่ที่
พระธุดงค์มักมาปักกลด คำ�ว่า “เหล่า” (อรุณรัตน์ วิเชียร
เขียว, 2546 : 43) ในภาษาล้านนาแปลว่า ป่าละเมาะ หรือ
ที่รกด้วยต้นไม้ ต่อมามีชาวบ้าน เข้ามาแผ้วถางที่บริเวณนี้
เพื่อทำ�ไร่และทำ�สวนพริก เมื่อนายประจวบ
ชะพลพรรค ซึ่งมีหลักฐาน สค.1 จำ�นวน 33 ไร่แสดงให้เห็น
ว่าตนเป็นเจ้าของที่ดินในบริเวณนี้
หลังจากที่ชาวบ้านทราบข่าวจึงติดต่อซื้อ โดย
นายประจวบได้แบ่งทีด่ นิ ออกเป็นส่วน ๆ ออกขาย หลังจาก
นั้นไม่นานจึงเริ่มมีคนเข้ามาปลูกบ้าน ต่อมาเมื่อประมาณ
ปี พ.ศ. 2509 ได้มีพระภิกษุรูปหนึ่ง คือครูบาคำ�หล้าเข้า
มาบูรณะพระธาตุร้าง พร้อมกับเรียกชื่อว่าวัดพระธาตุจอม
สัก เนื่องจากในบริเวณนั้นมีไม้สักขึ้นอยู่เป็นจำ�นวนมาก
หลังจากบูรณะวัดจึงเริ่มจัดสร้างพระวิหารจนแล้วเสร็จใน
ปี พ.ศ.2520 ซึ่งในช่วงนี้เริ่มมีกลุ่มชาติพันธุ์ไตอพยพเข้า
มาเป็นแรงงานในหมู่บ้านเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ต่อมาในปี พ.ศ.
2526 ครูบาคำ�หล้าจึงได้กล่าวกับศรัทธาวัด ซึ่งในขณะนั้น
มีแต่คนเมืองทีข่ นึ้ มาทำ�บุญ ว่า “พืน้ ทีข่ องหมูบ่ า้ นทีค่ นเมือง
กำ�ลังอาศัยอยูใ่ นขณะนี้ ในอนาคตจะมีเจ้าของเก่าซึง่ เป็นคน
โยนกเข้ามาอาศัย”
วัดพระธาตุจอมสักจึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนใน
หมูบ่ า้ น ทีศ่ รัทธาในพระพุทธศาสนา อีกทัง้ ครูบาคำ�หล้าเป็น
พระภิกษุทค่ี นในจังหวัดเชือ่ ว่าศักดิส์ ทิ ธิ์ รูเ้ หตุการณ์ในอนาคต
ทั้งยังช่วยเหลือผู้คนให้แคล้วคลาดจากอันตรายต่าง ๆ จาก
คำ�กล่าวของครูบาคำ�หล้าจึงเป็นการเปิดโอกาสทางสังคมให้
กับกลุม่ ชาติพนั ธุท์ เี่ ข้ามาเป็นแรงงานของหมูบ่ า้ นในขณะนัน้
ซึ่งหลังจากการก่อสร้างวัดพระธาตุจอมสักเสร็จเรียบร้อย
แล้ว กลุ่มชาติพันธุ์ที่เคยเป็นแรงงานบางคนได้อพยพออก
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จากหมู่บ้านไปหางานทำ�ในที่แห่งใหม่ ต่อมาจึงเริ่มมีคนไท
เขินกลุม่ ใหม่ทมี่ าจากเมืองเชียงตุง เข้ามาเป็นแรงงานรับจ้าง
และเริ่มตั้งรกรากในหมู่บ้านแห่งนี้ เมื่อกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มนี้
เข้ามาอาศัยและมีงานทำ�อีกทั้งไม่ถูกกีดกันหรือถูกมองว่า
เป็นคนอื่น (the other) ทำ�ให้ญาติพี่น้องจากเมืองเชียงตุง
ทยอยเข้ามาอาศัยในหมูบ่ า้ นแห่งนีเ้ ป็นระยะ ความสัมพันธ์
ของชุมชนและวัดจึงไม่ได้มีเพียงการทำ�บุญเพื่อหวังผลใน
อนาคต แต่วัดยังเป็นศูนย์กลางของอำ�นาจ และคำ�พูดของ
ครูบาคำ�หล้าได้กลายเป็นวาทกรรมของหมู่บ้าน ที่สามารถ
ควบคุมคนในสังคมให้อาศัยร่วมกันได้ ภายใต้ความเชื่อที่
ว่า ไทเขินคือคนเชียงแสนหรือโยนก จึงมีสิทธิที่จะเข้ามา
อาศัยในหมู่บ้านแห่งนี้และเข้าใช้ทรัพยากรในพื้นที่ ความ
เชื่อที่กำ�กับผู้คนยังสร้างสิทธิทางสังคมให้แก่คนไทยเขินได้
มีสถานภาพสูงกว่ากลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มอื่น ๆ ที่มักถูกเรียก
ลับหลังว่าเป็น ‘เงี้ยว’ หรือใช้คำ�เรียกในเชิงอคติ ซึ่งคนใน
หมู่บ้านยังไม่ได้ยอมรับ ทำ�ให้มีความยากลำ�บากในการเข้า
ถึงทรัพยากรหรือการใช้ชีวิตร่วมกันกับคนในชุมชน ที่บาง
ครั้งไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของสังคมเพื่อแสดงความ
เป็นคนในชุมชนหรือการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิเดียวกันได้
การทีค่ นในหมูบ่ า้ นเชือ่ ว่าคนไทเขินน่าจะเป็นคน
เชียงแสนเก่าที่เคยอพยพไปอยู่เชียงตุงในสมัยพญามังราย
โดยยอมรับและเปิดโอกาสทางสังคมให้กับกลุ่มชาติพันธุ์
ไทเขินนั้น สามารถสังเกตได้จากการเข้าร่วมประเพณีของ
หมู่บ้าน หรือการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนโดยเฉพาะใน
วันสงกรานต์ หรือปีใหม่เมือง ที่คนเมืองในหมู่บ้านรวมถึง
กลุม่ ชาติพนั ธุจ์ ะพากันมาสักการะสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิร์ ว่ มกัน ซึง่ ใน
บ้านเหล่าพัฒนายังมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งคือ ศาลพ่อปู่
หรือ ‘เสื้อบ้าน’
เครือญาติ

ศาลพ่อปู่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อมโยงความเป็น

สิ่งยึดเหนี่ยวของผู้คนในหมู่บ้านที่มีความสำ�คัญ
ไม่น้อยกว่าพระธาตุจอมสักอีกแห่งคือ “เสื้อบ้าน” เสื้อ
บ้านเป็นผีบรรพบุรุษของคนในภาคเหนือ (www.muangboranjournal.com) และเมือ่ ชุมชนพัฒนาเข้าสูค่ วามเป็น
รัฐแบบเจ้าฟ้าหรือพญาเมือง ก็มี “เสื้อเมือง” สำ�หรับผู้ที่
อพยพมาจากสิบสองปันนาจะเรียกเสื้อบ้านว่า ‘ใจบ้าน’
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว (2546 : 25) กล่าวถึง ใจบ้านว่า “เมือ่
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เข้ามาถึงกลางหมู่บ้านจะมีลานโล่ง หรือบางแห่งมีหอผีเสื้อ
บ้านตั้งอยู่เป็นสถานที่สาธารณะทุกคนมีสิทธิมาใช้ได้ ถือ
เป็น “ที่ (ดิน) หน้าหมู่” หรือเรียกว่า “ที่(ดิน)กลางบ้าน”
หรือถ้าเป็นหมู่บ้านชาวไทลื้อที่อพยพมาจากสิบสองพันนา
เรียกว่า “ใจบ้าน” โดยปกติที่คนในหมู่บ้านจะอัญเชิญเสื้อ
บ้านมาอยู่ ณ หอผีที่ดงหรือที่ดอนประจำ�หมู่บ้าน หรือจุด
ใดจุดหนึ่ง อันถือเป็น “พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์” หรือ “ที่หน้าหมู่”
(ที่สาธารณะ) ทำ�หน้าที่เป็นหลักหมาย หรือศูนย์รวมพลัง
ทางจิตใจของหมู่บ้าน” ดังนั้นคำ�เรียกขานผีบรรพบุรุษใน
แต่ละแห่งจึงต่างกัน สำ�หรับความเชื่อในเรื่องผีของสังคม
ล้านนา ศรีศักร วัลลิโภดม (2551 : 168) กล่าวว่า “การ
จัดระดับความสำ�คัญของ “ผี” ที่หมายถึง spirit ประจำ�
ถิ่นในระดับแตกต่างกันแยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือบ้านและ
เมือง ผีที่มีอำ�นาจสูงสุดคือผีอารักษ์ที่เป็นผีเมือง ในระดับ
หมู่บ้านก็จะมีผีบ้านของตนเอง ในระดับครอบครัวและ
วงศ์ตระกูล ชาวบ้านจะนับถือผีปู่ย่าซึ่งเป็นผีบรรพบุรุษ”
ในภาคเหนือจะมีระบบความเชื่อในเรื่องผีสายตระกูล หรือ
ผีบรรพบุรุษ นอกจากการจัดระดับความสำ�คัญของผีแล้ว
ศรีศักร วัลลิโภดม (2551: 178) ยังได้อธิบายเพิ่มเติมว่า
“การนับถือผีบรรพบุรุษเป็นเสมือนการสร้างกฎเกณฑ์ร่วม
กัน และความผูกพันของคนในสังคมในระดับเครือญาติ
นอกจากช่วยเสริมความมั่นคงทางจิตใจแล้ว ยังมีไว้เพื่อไม่
ให้คนในสายตระกูลเดียวกัน แต่งงานกันเพราะมาจากผิด
หลักเกณฑ์ตามธรรมชาติและเรื่องศีลธรรม” จากความเชื่อ
ในเรื่องของอำ�นาจที่สะท้อนผ่านหมู่บ้านแห่งนี้จึงมีหลาก
หลาย ทั้งความเชื่อทางศาสนาและความเชื่อในเรื่องผี ซึ่ง
อานันท์ กาญจนพันธุ์ (2555 : 22) ได้กล่าวถึงระบบความ
เชื่อว่า “ชาวล้านนาได้จัดความสัมพันธ์ทางสังคมบนพื้น
ฐานของการผสมผสานความเชื่อต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นที่มา
ของอำ�นาจหลายอย่าง ที่สำ�คัญ คือ ความเชื่อเรื่องบุญใน
พุทธศาสนาความศักดิ์สิทธิ์ในการนับถือผี ไสยศาสตร์”
การเรียกขานเสื้อบ้านในบ้านเหล่าพัฒนาว่า ‘พ่อปู่’จึงมี
ความหมายทางวัฒนธรรมที่แสดงออกให้เห็นถึงการเป็น
เครือญาติ อิทธิพลของความเชื่อดังกล่าว เมื่อเข้าสู่ระดับ
ชุมชน ทำ�ให้ผู้คนในชุมชนที่ไม่ได้เป็นเครือญาติสามารถ
สร้างสายสัมพันธ์ของกลุ่มด้วยการหยิบยืม สิ่งศักดิ์สิทธิ์
จากหมู่บ้านอื่น ซึ่งในที่นี้คือ ศาลพ่อปู่ หรือ เสื้อบ้าน ของ
หมู่บ้านข้างเคียงมาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านตน ทั้งนี้
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เป็นเพราะ ที่หมู่บ้านแห่งนี้ยังไม่มีผีบรรพบุรุษ เนื่องจาก
ในอดีตหมู่บ้านแห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของบ้านขัวแคร่
ต่อมาเมื่อมีคนเพิ่มมากขึ้นจึงมีการแยกหมู่บ้านเพื่อความ
สะดวกในการปกครอง คนในหมู่บ้านส่วนใหญ่จึงไม่ได้เป็น
เครือญาติกันดังเช่นหมู่บ้านอื่น ๆ ทำ�ให้ความสัมพันธ์ที่
เป็นเครือข่ายในลักษณะเครือญาติและความเชื่อในเรื่อง
ผีบรรพบุรุษร่วมกันจึงไม่ปรากฏในหมู่บ้านแห่งนี้
ดั ง นั้ น แม้ บ้ า นเหล่ า พั ฒ นาจะแยกระบบการ
ปกครองออกจากบ้านขัวแคร่แล้ว แต่คนในหมู่บ้านยังคง
เคารพสิ่งศักดิ์ท่มี ีอยู่เดิมพร้อมทั้งนำ�ความเชื่อนั้นเข้ามาใน
พืน้ ทีแ่ ห่งใหม่ ทำ�ให้คนทัง้ สองหมูบ่ า้ นยังคงนับถือสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
ร่วมกัน การนับถือศาลพ่อปูข่ องผูค้ นในบริเวณนี้ ได้สะท้อน
ภาพนิเวศวัฒนธรรม (Cultural ecology) ทีผ่ คู้ นตัง้ ถิน่ ฐาน
ในอาณาบริเวณของการเป็นวัฒนธรรมเดียวกัน โดยไม่มี
เรือ่ งของการปกครองมาแบ่งคนออกเป็นกลุม่ ต่าง ๆ พ่อปูจ่ งึ
นับเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของผูค้ นทัง้ สามหมูบ่ า้ น ได้แก่
บ้านขัวแคร่ บ้านเหล่าพัฒนารวมถึงบ้านป่าซาง ตามหลักใน
การนับถือเสื้อบ้านในล้านนา (อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว, 2546
: 25) ผู้นำ�ในการบุกเบิกหรือริเริ่มตั้งหมู่บ้านใหม่ จะได้รับ
การเคารพนับถือจากลูกบ้าน โดยได้รบั เลือกให้เป็นหัวหน้า
หมูบ่ า้ น เมือ่ เขาตายดวงวิญญาณของเขาจะได้รบั การยกย่อง
ให้เป็น “ผีบา้ น” หรือ “เสือ้ บ้าน” โดยให้สถิตอยูใ่ นหอกลาง
หมูบ่ า้ นคือ “หอเสือ้ บ้าน” ทุกหมูบ่ า้ นในล้านนาจะมีหอเสือ้
บ้านไว้เป็นทีเ่ คารพของผูค้ นในหมูบ่ า้ น แต่ พ่อปูข่ องหมูบ่ า้ น
แห่งนี้ไม่สามารถกล่าวถึงประวัติความเป็นมาได้ เพราะ
เป็นการนับถือที่สืบทอดมายาวนาน จากการสอบถามผู้สูง
อายุ ทีม่ อี ายุประมาณ 78 – 80 ปี ทีเ่ ติบโตมาในหมูบ่ า้ นและ
ไม่เคยย้ายถิน่ ฐานออกจากหมูบ่ า้ นต่างพูดตรงกันว่า
“ตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ย่า พ่อแม่ก็มีศาลพ่อปู่อยู่แล้ว
แรกเริ่มตั้งศาลไม่มีใครทราบว่าที่บริเวณนี้เป็นศาลพ่อปู่
เพราะเจอเพียงซากไม้ที่ผุผังบางส่วน แต่หลังจากมีการ
เข้าทรง คนทรงมาชีพ้ นื้ ทีบ่ ริเวณนีจ้ งึ ตัง้ เป็นศาลพ่อปูข่ นึ้ ใหม่
และนับถือตามกันเรื่อยมา”
พ่อหลวงอุดร ยงยศ (2554 : สัมภาษณ์) อดีตพ่อ
หลวงคนที่สองของบ้านเหล่าพัฒนา วัย 74 ปี เล่าว่า
“เมือ่ ก่อนไม่มบี า้ นคนใกล้เคียงกับศาลพ่อปูแ่ ละ
พื้นที่บริเวณนี้ก็เป็นป่ารก มีชาวบ้านนาน ๆ ครั้งจะเข้ามา
ถางหญ้า แถว ๆ ศาล พอมีคนเข้ามาอยู่มากขึ้น ศาลพ่อปู่ก็
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เลยอยู่ใจกลางชุมชน”
ปัจจุบนั ศาลพ่อปูต่ งั้ อยูใ่ นเขตชุมชน ด้านหลังของ
ศาลติดกับรัว้ ของป้าแว่นแก้ว ชาวบ้านขัวแคร่ ส่วนด้านข้าง
ของศาลตั้งตรงข้ามกับรั้วของโรงเรียนบ้านขัวแคร่ หันหน้า
ออกสู่ถนนในหมู่บ้าน
นอกจากนี้การผลิตซํ้าเรื่องเล่าของพ่อปู่ ยังช่วย
ตอกยํ้าความศักดิ์สิทธิ์ให้คงอยู่ในหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของการไม่แก้บนจนถูกพ่อปู่ลงโทษจนถึงแก่ชีวิต การจัด
วางลำ�ดับเครื่องเซ่นบูชาไม่ถูกต้อง จนเครื่องเซ่นเหล่านั้น
ตกลงพื้นดินเสียหาย รวมถึงเสียงในยามคํ่าคืนที่ผู้เฒ่าผู้แก่
ในหมู่บ้านมักจะได้ยินเสียงฝีเท้าม้าในตอนกลางดึก ทั้งที่
หมู่บ้านนี้ไม่มีการเลี้ยงม้า จนปัจจุบันบางคืนก็ยังคงได้ยิน
เสียงอยู่
เมื่อพิจารณาความเชื่อในเรื่องเหล่านี้ จะพบว่า
ความเชื่อมีอำ�นาจสามารถกำ�หนดพฤติกรรมของคนและ
ช่วยควบคุมสังคม เช่น การนับความเป็นเครือญาติ หรือ
เรื่องสายตระกูล
การผลิตซํ้าเรื่องเล่าของคนในหมู่บ้านจึงเป็น
ประดิษฐกรรมทางวัฒนธรรมทีม่ คี วามหมาย ทางสัญลักษณ์
บทบาทหน้าที่ของเรื่องเล่ายังมีอิทธิพลต่อคนในชุมชนเช่น
เดียวกับความเชื่อในเรื่องวัดพระธาตุจอมสัก ปรากฏการณ์
เหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจึงสอดรับกับความเชื่อ
ของคนในท้องถิ่น ซึ่งจะสอดคล้องกับประวัติและเรื่องเล่า
ของหมู่บ้านที่เชื่อว่าพื้นที่ในบริเวณนี้เป็นเมืองเก่าแต่ได้ล่ม
สลายไป
ปัจจุบันศาลพ่อปู่มีสองแห่ง แห่งแรกจะอยู่ข้าง
โรงเรียนบ้านขัวแคร่ อันเป็นที่ตั้งศาลพ่อปู่ตั้งแต่ในอดีตซึ่ง
จะตั้งอยู่ระหว่างกึ่งกลางของสองชุมชน ศาลพ่อปู่แห่งนี้
ชาวบ้านถือว่ามีความศักดิส์ ทิ ธิม์ าก มักจะมีคนในหมูบ่ า้ นมา
บนบานทีศ่ าลพ่อปูแ่ ละมีการแก้บนอยูเ่ ป็นประจำ� นอกจาก
การมาบนพ่อปูเ่ พือ่ ขอให้ประสบความสำ�เร็จ และการแก้บน
ของชาวบ้านในสองหมู่บ้านแล้ว ยังมีกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อ
สักการะพ่อปู่เป็นประจำ�ทุกปีในช่วงพญาวันในประเพณี
สงกรานต์ ชาวบ้านทั้งสามหมู่บ้านจะต้องมาสักการะพ่อ
ปู่ก่อนการรดนํ้าดำ�หัวผู้เฒ่าภายในหมู่บ้าน เพื่อความเป็น
สิริมงคลและความอยู่เย็นเป็นสุข สำ�หรับศาลพ่อปู่แห่งที่
สองจะอยู่หลังวัดขัวแคร่ซึ่งอยู่ห่างจากศาลเดิมประมาณ
500 เมตร แต่ทั้งสองศาลจะสร้างศาลโดยมีอุปกรณ์ในศาล
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ที่คล้ายกัน ก่อนสร้างศาลแห่งที่สองแต่เดิมเมื่อชาวบ้าน
ทำ�บุญเสร็จแล้วจะพากันมากราบไหว้ตน้ สะหลีหรือต้นโพธิ์
ขนาดใหญ่หลังวัด นานวันเข้าจึงมีการตั้งศาลพ่อปู่ขึ้น จาก
ความเชื่อของคนในภาคเหนือที่ต้องการมีอายุยืนยาว การ
แห่ไม้คํ้าสะหลี จึงเป็นประเพณีที่สำ�คัญ เพราะเชื่อว่าไม้จะ
ช่วยคํ้าบุญคํ้าวาสนา คํ้าชะตาชีวิต พิธีนี้จะจัดในวันที่ 15
เมษายน โดยแต่ละหมู่บ้านจะจัดไม้สะหลีแห่ 1 ต้น ไม้คํ้า
สะหลีต้นหนึ่งจะมีความยาว 7 - 8 เมตร กิจกรรมการแห่
ไม้คํ้าสะหลีทุกคนในหมู่บ้านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
โดยทุกคนในหมู่บ้านจะช่วยกันเขียนชื่อคนในครอบครัว
บนต้นสะหลี แล้วนำ�ไปคํ้ากับต้นสะหลีต้นใหญ่ข้างศาลพ่อ
ปู่แห่งที่สอง เพราะมีพื้นที่กว้างขวาง ร่มรื่นเหมาะแก่การ
จัดกิจกรรมของคนในหมู่บ้านร่วมกัน ศาลพ่อปู่แห่งที่สอง
จึงเป็นศาลที่มีชาวบ้านใช้ทำ�พิธีในวันสำ�คัญทางศาสนา
มากกว่า เช่น วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา
รวมถึงวันพระอื่น ๆ ทั้งนี้ชาวบ้านเห็นว่าเมื่อออกจากวัด
ก็ไหว้พ่อปู่ได้อย่างสะดวก นอกจากการทำ�กิจกรรมทาง
ศาสนาของคนในหมู่บ้านร่วมกันแล้ว ความสามัคคีที่คนใน
หมู่บ้านแสดงออกร่วมกันอีกอย่างคือ การเรี่ยไรเงินของ
คนในบ้านเหล่าพัฒนา ที่จัดสำ�รับคาวหวานมาสักการะ
พ่อปู่ในวันที่ 16 เมษายนของทุกปี รัตน์ เรืองสังข์ (2555 :
สัมภาษณ์) คนเมืองทีอ่ พยพเข้ามาอาศัยในบ้านเหล่าพัฒนา
ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านกล่าวว่า
“การแห่ไม้คํ้าสะหลี การสักการะพ่อปู่และการ
รดนํ้าดำ�หัวในวันสงกรานต์ทุกคนในหมู่บ้านสามารถเข้า
ร่วมกิจกรรมได้ ไม่มีการแบ่งแยก ในช่วงสงกรานต์ของทุก
ปีคนในหมูบ่ า้ นจะมาเข้าร่วมกิจกรรม ลานทีจ่ ดั กิจกรรมของ
หมู่บ้านจะมีคนแน่นไปหมด เพราะทุกครอบครัวจะพาลูก
หลานมาดำ�หัวผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน”
ประเพณีความเชื่อในการแห่ไม้คํ้าสะหลีในกลุ่ม
ไทยวน ไทลื้อ ไทเขิน ปฐม หงษ์สุวรรณ (2550 : 318)
กล่าวว่า “การนำ�เอาไม้ชนิดอื่นที่เป็นง่ามมาคํ้ายันต้นโพธิ์
เอาไว้เพื่อไม่ให้ต้นโพธิ์ทรุด ไม่ให้ล้ม หรือไม่หักโค่นลง
แบบแผนดังกล่าวถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมา
ตั้งแต่อดีต เพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองทั้งต่อตนเองและ
บ้านเมือง ซึ่งหากตีความในเชิงสัญลักษณ์ เราจะพบว่า ต้น
โพธิ์เป็นตัวแทนของพุทธศาสนา ฉะนั้น การใช้ไม้มาคํ้าโพธิ์
จึงหมายถึงการช่วยเหลือคํ้าจุนให้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง
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ไม่ให้เสื่อมสลายไป อันมีนัยสำ�คัญต่อความมั่นคงถาวรของ
พุทธศาสนา บางพื้นที่ก็เชื่อว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อ
ชะตาชีวติ และเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้สงิ่ ศักดิส์ ทิ ธิค์ าํ้
ชูตนเอง”
การสั ก การะสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข องหมู่ บ้ า นในภาค
เหนือนอกจากจะมีความคล้ายกันแล้ว ประเพณีสักการะ
บูชาอารักษ์บ้านอารักษ์เมือง ยังปรากฏในเมืองเชียงตุง
ในรูปของใจบ้านใจเมืองและผีบ้านผีเมืองเช่นกัน โดยกลุ่ม
ไทเขินจะเรียกเสื้อบ้านว่า ‘ใจบ้าน’ ซึ่ง รัตนาพร เศรษฐกุล
(2537 : 52) อธิบายลักษณะของใจบ้านว่า “บริเวณที่ถือว่า
เป็นใจบ้านใจเมืองของเชียงตุง มักจะมีตน้ ไม้ขนาดใหญ่เป็น
สัญลักษณ์ เช่น ไม้สะหลีหรือไม้โพธิ์ ไม้ไฮหรือต้นไทร ข้าง
ไม้สำ�คัญเหล่านี้จะมีหอเล็กบ้างใหญ่บ้าง เป็นที่สิงสถิตของ
เทวดาบ้านเทวดาเมือง” สำ�หรับช่วงเวลาในการทำ�พิธเี ลีย้ ง
ใจบ้าน รัตนาพร เศรษฐกุล กล่าวว่า “มักกระทำ�ขึ้นในวัน
ปีใหม่สังขาร เข้าพรรษา ออกพรรษา พิธีเลี้ยงใจบ้านครั้ง
สำ�คัญมักกระทำ�ในเดือนเจ็ด จะมีการโยงสายสิญจน์จาก
ใจบ้านเข้าไปยังเรือนของชาวบ้าน บางแห่งมีการถวายไม้คาํ้
สะหลีเป็นการสืบชะตา” ทั้งใจบ้านหรือเสื้อบ้านต่างมีหน้า
ที่ในการดูแลรักษาเมือง ความสำ�คัญของใจบ้านตามการ
จำ�แนกของ ศรีศักร วัลลิโภดม (2551 : 178) แบ่งออกเป็น
3 กลุ่ม คือ ผีเมือง ผีบ้าน และผีที่รักษานํ้าป่าเขา ในแต่ละ
กลุ่มหน้าที่ใหญ่ คือดูแลรักษาทั้งบ้านและเมือง รวมทั้ง
สภาพนิ เวศที่ ช าวบ้ า นอยู่ อ าศั ย ไม่ ใ ห้ ผิ ด เพี้ ย นหรื อ ผิ ด
ธรรมชาติไปจากทีเ่ คยเป็นมา” การดูแลรักษาบ้านและเมือง
นี้ จึงสอดคล้องกับความเชือ่ ศาลพ่อปูใ่ นหมูบ่ า้ นแห่งนี้ ทีเ่ ชือ่
ว่าไม่วา่ จะจัดกิจกรรมใด ๆ ภายในหมูบ่ า้ นควรไปบอกกล่าว
ให้พ่อปู่รับทราบ สำ�หรับกลุ่มไทเขินเมื่ออพยพเข้ามาอยู่ใน
พืน้ ทีแ่ ห่งใหม่ ต่างพากันมานับถือพ่อปูร่ ว่ มกับคนในหมูบ่ า้ น
จากการสัมภาษณ์คนไทเขินพบว่าขัน้ ตอนในพิธเี ลีย้ งใจบ้าน
ในเมืองเชียงตุงและการสักการะพ่อปูใ่ นบ้านเหล่าพัฒนาจะ
มีลกั ษณะทีค่ ล้ายกันไม่วา่ จะเป็นช่วงเวลาหรือการประกอบ
พิธี อาม ดวงแก้ว แม่บ้านชาวไทเขินในวัย 40 ปี (2555 :
สัมภาษณ์) เล่าถึงความเชื่อของไทเขินว่า
“คนไทเขินในเมืองเชียงตุงจะมีสิ่งที่เคารพ และ
ต้องทำ�พิธีเป็นประจำ�ทุกปีเหมือนกัน ที่โน่นจะเรียกว่า
ใจบ้าน เมือ่ เข้ามาอยูใ่ นหมูบ่ า้ นแห่งนีเ้ ขาก็มกี ารสักการะพ่อ
ปู่ ก็คล้าย ๆ กับพิธที เี่ ชียงตุง เลยเข้าร่วมพิธกี บั คนในหมูบ่ า้ น
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ด้วย เขานับถือพ่อปู่พวกเราก็นับถือด้วย พอถึงวันพญาวัน
เขาแห่ไม้สะหลีพวกเราก็ไปเข้าร่วมแห่กบั เขาแต่ถา้ ทำ�บุญจะ
ขึ้นมาทำ�ที่พระธาตุจอมสักมากกว่าวัดขัวแคร่”
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
ความเชือ่ ของการตัง้ ชุมชนในสังคมเกษตรซึง่ จะเกีย่ วข้องกับ
การบันดาลให้ที่ดินอุดมสมบูรณ์ สำ�หรับการศึกษาของเวลี่
(อ้างในอานันท์ กาญจนพันธุ์, 2555 : 69) พบว่า “ชุมชนที่
พูดภาษาไททุกกลุ่มจะมีการบูชาเจ้าที่”
พ่อปูจ่ งึ ไม่ใช่สงิ่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ เี่ ป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ชาวบ้านเท่านั้น แม้แต่กับกลุ่มชาติพันธุ์ไตต่างก็เรียกขาน
พ่อปู่แทนเสื้อเมือง หรือใจบ้าน การใช้ภาษาในชื่อเรียกได้
แสดงออกเห็นถึงการปรับเปลีย่ นความสัมพันธ์จากการไม่ใช่
เครือญาติมาเป็นเครือญาติรว่ มกันเนือ่ งจากนับถือผีเดียวกัน
ของคนทั้งสองกลุ่ม
จากคำ�บอกเล่าของลุงรัตน์ เรืองสังข์ แสดงให้
เห็ น ว่ าความเชื่ อในสิ่งศัก ดิ์สิทธิ์ที่มีร่ว มกัน ได้รวมคนทั้ง
สองกลุ่มคือกลุ่มชาติพันธุ์และคนเมืองในหมู่บ้านให้เป็น
คนกลุ่มเดียวกัน โดยไม่ปิดกั้น ในขณะที่คนไทเขินเมื่อเข้า
มาอาศัยในหมู่บ้านก็พร้อมจะเข้าร่วมกิจกรรมในหมู่บ้าน
เพื่อแสดงออกถึงการเป็นคนในชุมชนและการที่คนเมืองใน
หมู่บ้านอนุญาตให้กลุ่มไทเขินเข้าร่วมพิธีกรรมของหมู่บ้าน
ได้แสดงให้เห็นถึงการยอมรับให้คนอื่นเข้าร่วมเป็นสมาชิก
ในชุมชน โดยแสดงออกผ่านการแห่ไม้คํ้าสะหลีที่เขียนชื่อ
ของคนในครอบครัวทุกครอบครัวบนต้นไม้เดียวกัน และ
การรดนํ้าดำ�หัวผู้เฒ่าที่เป็นที่เคารพนับถือในวันสงกรานต์
ประตู ก้ อ ง พื้ น ที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ใ นการควบคุ ม
ทรัพยากร
หลังวัดพระธาตุจอมสัก จะมีที่ดินผืนหนึ่งมีไม้
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เฮี้ยขึ้นอยู่มาก ข้าง ๆ ที่ดินผืนนี้จะมีหนองนํ้า ในอดีตที่ดิน
บริเวณนี้จะมีชาวบ้านเข้ามาหาของป่าหรือมาจับปลาบ้าง
เป็นบางครัง้ แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่จะไม่กล้าเข้ามาในบริเวณ
นี้ เพราะชาวบ้านเชือ่ กันว่าพืน้ ทีใ่ นบริเวณนีม้ สี งิ่ เหนือธรรม
อาศัยอยู่ ผีในบริเวณนีด้ มุ ากจะทำ�สิง่ ใดต้องขออนุญาตก่อน
ไม่วา่ จะเป็นการจับปลาในห้วย หรือการเข้ามาหาของป่า ใน
ทัศนะของชาวบ้านผีในบริเวณนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ สามารถ
ให้คุณหรือโทษ ดังนั้นหากใครไม่เลี้ยงผีก่อนขออนุญาตใช้
ทรัพยากรของชุมชน เมื่อกลับไปบ้านมักจะเจ็บป่วยหรือ
ประสบอุบัติเหตุได้ จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่แห่ง
นี้ ทำ�ให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่กล้าที่เข้ามาในบริเวณนี้ ความ
เชื่อเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติจึงสะท้อนระบบความเชื่อที่มี
ต่อศาสนาพุทธและผี ดังที่ นีลส์ มัลเดอร์ (อ้างใน ดาริน
อินทร์เหมือน, 2547 : 6) นักมานุษยวิทยาชาวเนเธอร์แลนด์
ที่ศึกษาโครงสร้างสังคมไทยรวมถึงการนับถือพุทธศาสนา
ในประเทศไทยพบว่า “คนไทยนับถือศาสนาพุทธในแบบ
ของตัวเอง กล่าวคือมีความเชื่อเรื่องผีปะปนอยู่ด้วย ดังนั้น
ศาสนาของประชาชนจึงแตกต่างจากศาสนาพุทธแบบจารีต
นิยมของรัฐ”
ในช่วงทีค่ วามเชือ่ เรือ่ งผียงั คงอยู่ ชาวบ้านเข้ามา
ในบริเวณนีจ้ ะพบขนไก่ตามพืน้ ดินเต็มไปหมดเพราะบริเวณ
นีเ้ ป็นทีต่ งั้ เครือ่ งเซ่นสังเวยทีช่ าวบ้านจัดหามา โดยชาวบ้าน
จะเรียกในภาษาถิน่ ว่า ‘ประตูกอ้ ง’ ประตูกอ้ งมีลกั ษณะเป็น
กำ�แพงเมือง ใช้ป้องกันข้าศึก ชาวบ้านที่อาศัยในบริเวณนั้น
ยังไม่เคยมีใครได้เห็นประตูกอ้ งจริง ๆ ได้แต่เล่าสืบต่อกันมา
แต่เรื่องที่สร้างความประหลาดใจให้กับชาวบ้าน คือ เมื่อ
มีชาวบ้านที่เข้าไปจับจองที่ดินนำ�รถแบคโฮมาขุดดินเพื่อ
ทำ�การเกษตร กลับได้พบแนวกำ�แพงที่ถูกดินทับถม จาก
หลักฐานทีข่ ดุ พบจึงเป็นสิง่ ยืนยันข้อสันนิษฐานทีว่ า่ บริเวณ
นีน้ า่ จะเป็นกำ�แพงเมืองทีส่ ร้างขึน้ ในสมัยโยนกเชียงแสน ซึง่
สอดคล้องกับเรื่องเล่าของชุมชนที่เชื่อว่าบริเวณนี้เคยเป็น
ประตูคล้องช้างป่าของเมืองโยนกในอดีต
ระบบความเชื่ออื่น ๆ ที่ปรากฏในหมู่บ้านนอก
เหนือจากความเชือ่ ทางพุทธศาสนาได้สะท้อนให้เห็นถึงการ
หยิบยืมอำ�นาจเหนือธรรมชาติมาใช้ควบคุมสังคมเพื่อให้
ธรรมเนียมปฏิบตั ดิ งั กล่าวได้รบั การเคารพและปฏิบตั อิ ย่าง
ต่อเนื่อง ไพสิฐ พาณิชย์กุล (2544 : 92) กล่าวว่า “ชุมชน
สร้างกลไกในทางสังคมที่สลับซับซ้อนที่จะจัดการให้ความ
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เป็นชุมชนสามารถที่จะสืบเนื่องต่อไปได้ เช่น การนับถือผี
บรรพบุรษุ การมีพธิ กี รรมผูกติดกับทุก ๆ สิง่ ในการดำ�รงชีวติ
ซึง่ รวมถึงในทางด้านการผลิตเพือ่ ยังชีพทีเ่ ชือ่ มโยงความเชือ่
ต่างๆ เข้ากับการใช้สอยทรัพยากรต่าง ๆ ด้วย” ความเชื่อ
ในเรือ่ งผีของคนในหมูบ่ า้ นจึงเป็นเครือ่ งมือควบคุมไม่ให้ชาว
บ้านใช้ทรัพยากรมากจนเกินไป เพื่อให้ที่ดินเหล่านั้นเป็นที่
สาธารณะทุกคนควรมีสิทธิใช้ประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน
ซึ่งสุเทพ สุนทรเภสัช (2548 : 95) อธิบายว่า “ระบบความ
เชื่ออื่น ๆ มีความสำ�คัญต่อระบบวัฒนธรรมของหมู่บ้าน
และมี อิท ธิ พ ลต่ อ ทั ศ นคติของชาวบ้านที่มีต่อสังคมและ
องค์กรความร่วมมืออื่น ๆ ในหมู่บ้าน ระบบความเชื่อบาง
อันมีหน้าที่เป็นเครื่องมือทางด้านการปกครองและควบคุม
สังคม” ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของแสงดาว วัฒนาพร
(2545) เรื่องความเชื่อเรื่องผีในชุมชนชนบทภาคเหนือ พบ
ว่า “ความเชื่อเรื่องผีในชุมชน เป็นความเชื่อที่คนในชุมชน
ใช้ควบคุมพฤติกรรมของคนให้อยู่ในกรอบจารีตประเพณี
ที่ดีงาม โดยจะการถ่ายทอดความเชื่อผ่านจารีตประเพณี”
ความเชื่อในเรื่องผีนอกจากจะทำ�หน้าที่ควบคุมพฤติกรรม
ของคนในสังคมแล้ว ยังพบว่าความเชื่อนี้ยังส่งผลในการ
เข้าใช้ทรัพยากรสาธารณะของชุมชน เห็นได้จากการศึกษา
ของ ภุชงค์ มหาวศนันท์ (2545) ในเรื่องลัทธิถือผีกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนไทลื้อบ้านแฮะ พบ
ว่า “ความเชื่อในเรื่องผีมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ
ร่วมมืออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และนํ้า” อย่างไรก็ตามแม้
ชุมชนจะมีกลวิธใี นการควบคุมสังคม และมีพธิ กี รรมเพือ่ สือ่
ให้เห็นว่าพืน้ ทีใ่ นบริเวณนีเ้ ป็นพืน้ ทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์ แต่หลังจากเริม่
มีชาวบ้านเข้ามาจับจองพืน้ ทีใ่ นบริเวณนีเ้ พิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ การ
แผ้วถางแล้วปลูกพืชเพือ่ ใช้ในการดำ�รงชีพได้ขยายขอบเขต
ออกไปมากขึ้น เช่น ปลูกข้าวโพด หรือปลูกข้าวไร่ไว้สำ�หรับ
หุงหาในครัวเรือน ได้ท�ำ ให้ความเป็นพืน้ ทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิไ์ ด้ถกู ลด
บทบาทลง
เมื่อผู้อพยพที่เข้ามาทีหลังมีระบบความเชื่อที่
ต่างออกไป และเพื่อไม่ให้เกิดการขัดแย้งกับผู้คนในชุมชน
หน้าทีข่ องการควบคุมสังคมจึงถูกบูรณาการเข้ากับสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
ของท้องถิน่ นอกจากเสือ้ บ้านของหมูบ่ า้ นแล้วกลุม่ ชาติพนั ธุไ์ ต
เหล่ า นี้ ยั ง ยกวั ด พระธาตุ จ อมสั ก ขึ้ น เป็ น ศู น ย์ ก ลางของ
อำ�นาจซ้อนทับความเชื่อที่มีมาแต่เดิม การที่ศาสนาพุทธ
เข้าแทนที่ความเชื่อดังเดิมของคนในชุมชน ไม่ได้ทำ�ให้
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คนในชุมชนเกิดการแบ่งแยกหรือกีดกัน คนกลุ่มอื่นที่เข้า
มาทีหลังแต่อย่างใด แต่คนในชุมชนได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ต่อการเซ่นสังเวยผีเป็นการทำ�บุญเพือ่ อุทศิ ไปยังเจ้าทีร่ วมถึง
บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว วัดพระธาตุจอมสักจึงมีบทบาท
ในการเป็นพื้นที่ประสานความเชื่อของคนในชุมชน โดยจะ
เห็นได้จากวันสำ�คัญทางศาสนาที่ญาติพี่น้องจะมาทำ�บุญ
ให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว โดยเฉพาะอาหารที่คนใน
หมู่ บ้า นนำ � มาทำ � บุ ญจะเป็ น อาหารที่ ญาติ ผู้ ล่ ว งลั บชอบ
รับประทาน การเซ่นสังเวยจึงถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบโดย
ปรากฏในลักษณะของการทำ�บุญประจำ�ปีหรือการทำ�บุญ
ของกลุม่ ชาติพนั ธุไ์ ตในวันสำ�คัญทางศาสนาซึง่ มีการปฏิบตั ิ
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้จากประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหรือ
เรื่องเล่าของคนในชุมชน ที่ได้กล่าวถึงการอพยพเข้ามาตั้ง
ถิ่นฐานของคนเชียงแสน ยังมีส่วนช่วยเชื่อมโยงคนไทเขิน
ให้มีส่วนสัมพันธ์กับคนเมือง และทำ�ให้วัดพระธาตุจอมสัก
กลายเป็นศูนย์กลางของความสัมพันธ์ทงั้ ในระดับชุมชนและ
ระดับกลุ่มชาติพันธุ์ในฐานะการเป็นพื้นที่ในการแสดงออก
ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไต
การจัดกิจกรรมทางสังคมกลุ่มชาติพันธุ์ไตมัก
ประสบปัญหาในเรื่องของสถานที่ ทำ�ให้การแสดงออกทาง
วัฒนธรรมของคนไตในหมู่บ้านไม่อาจกระทำ�ได้อย่างเต็มที่
เมื่อพระธาตุจอมสักมีบทบาทมากกว่าสถานที่ที่ใช้ทำ�บุญ
คนไทเขินจึงหยิบยืมเรื่องเล่า ความเชื่อ และประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นมาสร้างความหมายและความชอบธรรมให้กับกลุ่ม
ชาติพนั ธุข์ องตนสามารถเข้ามาใช้พระธาตุจอมสักเป็นพืน้ ที่
จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกทั้งจัดหาที่ดินรอบวัดเป็น
ทีอ่ ยูอ่ าศัย จากปัจจัยทางสังคมดังทีก่ ล่าวมา จึงทำ�ให้คนไต
จากเมืองเชียงตุงส่วนใหญ่นิยมซื้อที่ดินในบริเวณหลังพระ
ธาตุจอมสัก แม้ราคาที่ดินในปัจจุบันจะมีราคาแพง ทั้ง
ยังเป็นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ แต่ด้วยเหตุผลทางด้านความ
สัมพันธ์ที่ต้องการมีระยะห่างจากชุมชนของคนเมือง รวม
ถึงความสะดวกในการจัดประเพณีและการดำ�รงชีวิต รวม
ถึงพื้นที่หลังพระธาตุจอมสักยังมีบริเวณที่กว้างสามารถ
ทำ�เกษตรกรรมหรือปลูกพืชเพื่อเลี้ยงชีพได้ ทำ�ให้กลุ่ม
ชาติพันธุ์ไตเลือกที่จะสร้างถิ่นฐานในพื้นที่หลังวัดพระธาตุ
จอมสัก
จากทีก่ ล่าวมาจะเห็นว่า พืน้ ทีท่ างภูมวิ ฒ
ั นธรรม
(Cultural landscape) โดยรวมของหมู่บ้าน จะมีการแบ่ง

Vol. 14, No. 1 (January - April) 2016

ความสำ�คัญตามสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของผู้คน
ในสังคม ซึง่ คนเมืองทีเ่ ข้ามาอาศัยในหมูบ่ า้ นแห่งนีเ้ ป็นกลุม่
แรก ๆ ก็จะมีวิธีจัดสรรทรัพยากรระหว่างกัน ในขณะที่
กลุม่ ชาติพนั ธุท์ เี่ ข้ามาอาศัยภายหลังก็จะเคารพในกฎกติกา
ของชุมชน การกำ�หนดแบบแผนธรรมเนียมประเพณีร่วม
กันในด้านพิธีกรรมโดยใช้พ้ืนที่ทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นพื้นที่
สาธารณะของหมู่บ้านร่วมกัน ได้แก่ วัดพระธาตุจอมสัก
ศาลพ่อปู่ รวมถึงประตูก้อง ความเชื่อเหล่านี้ได้สร้างความ
หมายและความพยายามที่จะอธิบายถึงการยอมรับคน
กลุ่มใหม่ที่เข้ามาอยู่ในชุมชนให้เกิดสำ�นึกร่วมในความเป็น
คนท้องถิ่นเดียวกัน ดังที่ ศรีศักร วัลลิโภดม (2551 : 14)
กล่าวว่า “โครงสร้างทางสังคมในลักษณะที่ต้องพึ่งพิงกัน
นี้ ทำ�ให้การเกาะเกี่ยวทางสังคมมีลักษณะเหมือนอวัยวะ
(Organic solidarity) เป็นโครงสร้างสังคมที่ก่อให้เกิด
ความเหลือ่ มลํา้ ในเรือ่ งความเป็นชนชัน้ นับเนือ่ งเป็น ชุมชน
ทางจินตนาการ (Imagined community) ที่มีระบบการ
สื่อสารด้วยภาษาซึ่งมีระยะห่างทางสังคมและสัญลักษณ์
ที่แสดงถึงสถานภาพที่แตกต่างกัน และการสมมุติให้เป็น
พวกเดียวกัน” จากปรากฏการณ์ของกลุม่ คนไตในบ้านเหล่า
พัฒนาจะสอดคล้องกับการศึกษาของกฤษณา เจริญวงค์
และชาญชัย จิรวรรณธนกิจ (อ้างในฉวีวรรณ ประจวบ
เหมาะ, 2555 : 102) ศึกษาการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม
ไทยของลวะที่อำ�เภอแม่ริม พบว่า “ลวะได้ผสมผสานกับ
ไตยวนที่อยู่รอบ ๆ ในพื้นที่ราบของเชียงใหม่ไปเกือบหมด
โดยเฉพาะ ความเชื่อและพิธีกรรมที่มีแนวปฏิบัติเป็นไปใน
ทางพุทธศาสนามากกว่าในทางผี แม้ในปัจจุบันยังมีการ
นับถือผีอยู่บ้างโดยลูกหลานจะไหว้ผีกันในเดือนกรกฎาคม
และยังมีการเลี้ยงผีอารักษ์ซึ่งเป็นผีคุ้มครองหมู่บ้าน โดยใช้
หัวหมูและไก่ 2 ตัว สำ�หรับศาลพ่อปู่ของหมู่บ้านจะมีการ
เซ่นไหว้ในวันสงกรานต์ โดยคนในหมู่บ้านทั้งคนเมืองและ
กลุ่มชาติพันธุ์จะไปทำ�บุญที่วัดพระธาตุจอมสักในเวลาเช้า
หลักจากทำ�บุญเสร็จ คนในหมู่บ้านจะมาสักการะศาลพ่อ
ปู่ และทำ�พิธีรดนํ้าผู้อาวุโสประจำ�หมู่บ้านต่อไป
การสร้างตัวตนของกลุ่มชาติพันธุ์ในหมู่บ้าน
ด้วยอำ�นาจศักดิ์สิทธิ์เพื่อการเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรม
การแสดงออกทางความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์
ไทเขินหลังจากที่เข้ามาอาศัยในบริบทของสังคมล้านนาจะ
พยายามปรับตัวให้กลมกลืนไปกับคนเมืองในหมู่บ้าน
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จนกระทั่งสามารถใช้ชีวิตเป็นไปอย่างปกติ และเริ่มได้รับ
การยอมรับจากคนในหมูบ่ า้ นในฐานะทีเ่ ป็นกลุม่ ไตทีเ่ ข้ามา
อาศัยในชุมชนเดียวกัน นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านร่วม
กัน การทำ�พิธที างศาสนาได้แสดงให้เห็นว่าคนไทเขินและคน
ไตในท้องถิน่ ได้เปลีย่ นผ่านเชิงพืน้ ทีจ่ ากวิถชี วี ติ แบบหนึง่ ไป
สู่การดำ�เนินชีวิตอีกแบบหนึ่ง (territorial passage) Leo
Chavez (วสันต์ ปัญญาแก้ว, 2555 : 78) กล่าวว่า “การตั้ง
ถิ่นฐานใหม่ (หรือหวนคืนบ้านเกิด) เป็นช่วงเวลาที่ผู้อพยพ
ข้ามชาติผนวกหรือผสมกลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ใหม่นนั้ ๆ ทัง้ ทีผ่ า่ นสถานภาพทางสังคม (หรือสถานะใหม่ใน
ถิน่ ฐานบ้านเกิด) ทีไ่ ด้รบั และผ่านการสร้างความเป็นถิน่ ฐาน
ขึน้ ใหม่” ศาสนาพุทธและพระสงฆ์จงึ ทำ�หน้าทีเ่ ป็นสือ่ กลาง
ในการประสานเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนทั้งสองกลุ่ม
ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น การสร้างสำ�นึกร่วมจึงสร้างความชอบ
ธรรมทางวัฒนธรรม ทีค่ นไตเขินมีสทิ ธิจะอาศัยในพืน้ ทีแ่ ห่ง
นี้ได้อย่างเต็มภาคภูมิ สอดคล้องกับ Charles F. Keyes
(อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2555 : 300) ที่เห็นว่า “ชุมชนที่พูด
ภาษาไทในทีต่ า่ ง ๆ ไม่ได้ผกู พันกันบนพืน้ ฐานของความเป็น
ชาติพนั ธุแ์ ต่ยดึ ความสำ�นึกในเทือกเถาเหล่ากอทีเ่ ป็นสายใย
ร่วมกัน ผ่านตำ�นานความเชือ่ โบราณ” ไม่เพียงการยึดความ
เป็นเชื้อสายร่วมกันเท่านั้น Charles F. Keyes ยังกล่าวว่า
“อารยธรรมพุทธศาสนาก็เป็นสายใยร่วมสร้างชุมชนที่ยึด
ตำ�นานทางพุทธศาสนาร่วมกันขึ้นมาอีกอย่างกว้างขวาง
ประกอบด้วยไทยวน ไทเขิน ลื้อและลาว ซึ่งเพิ่งจะแยกจาก
กันหลังเกิดรัฐชาติขึ้น”
การบอกเล่าตำ�นานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นตำ�นาน
สิงหนวัติ ตำ�นานพระเจ้าเลียบโลก ตำ�นานปู่เจ้าลาวจก
ตำ�นานการสร้างเมืองเชียงราย ตำ�นานท้องถิ่นเหล่านี้จึงมี
บทบาทหน้าทีใ่ นการอธิบายความเป็นมาและต้นกำ�เนิดของ
กลุม่ คน การถูกผลิตซํา้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยผูค้ นในท้องถิน่ เพือ่
ชีใ้ ห้เห็นว่า ผูค้ นในแต่ละส่วนทีป่ รากฏในตำ�นานล้วนเชือ่ ม
โยงกัน เพราะหลังจากทีอ่ าณาจักรหนึง่ ล่มสลายไป ผูค้ นจาก
อาณาจักรเดิมทีร่ อดชีวติ ก็จะไปสร้างเมืองใหม่ หรือในบาง
พื้นที่เคยเป็นที่ต้ังของอาณาจักรโบราณ แต่ได้ล่มสลายไป
พอต่อมาในอีกยุคสมัย ก็มผี นู้ �ำ มาตัง้ บ้านเมืองซ้อนทับทีต่ ง้ั
ของเมืองเดิม เช่น ประวัตศิ าสตร์ของจังหวัดเชียงรายมีเรือ่ ง
เล่าจากความทรงจำ�ของคนเก่าแก่ในจังหวัดว่า “พระยามังราย
เสด็จมาทีด่ อยจอมทองทรงเห็นว่าพืน้ ทีใ่ นบริเวณนีม้ ชี ยั ภูมดิ ี
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จึงโปรดให้สร้างเมืองเชียงรายขึน้ ”
ฉะนั้นการต่อรองที่จะสร้างตัวตนของคนไทเขิน
จึงเป็นการสร้างพื้นที่ทางสังคมที่คนภายในกลุ่มสามารถ
แสดงออกถึงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของกลุม่ ได้อย่างเต็ม
ที่ การแสดงตัวตนอย่างเด่นชัดในฐานะของความเป็นคนไต
จึงเป็นความพยายามที่จะต่อสู้เพื่อไม่ให้ตนเองถูกเบียดขับ
ออกไปจากคนเมือง ด้วยการหยิบยกประวัตศิ าสตร์ของท้องถิน่
การนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้าน ซึ่งในอดีตแม้ว่าจะมี
กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มอื่น ๆ เข้ามาอาศัยในหมู่บ้าน แต่กลุ่มคน
เหล่านี้กลับไม่ถูกนับเป็นคนกลุ่มเดียวกัน และไม่มีโอกาสที่
จะเข้าถึงทรัพยากรของชุมชน หรือในบางครัง้ อาจถูกกีดกัน
ในเรื่องของพื้นที่เศรษฐกิจ เช่น การค้าขาย การเช่าที่ดิน
ทำ�กินรวมถึงการเป็นแรงงาน อีกทั้งสถานภาพทางสังคม
ของกลุ่มชาติพันธุ์ในหมู่บ้านด้อยกว่าคนเมือง และคนกลุ่ม
นี้ไม่สามารถที่จะเป็นพลเมืองตามกฎหมายของรัฐ ดังที่
อนาคามี.เอส.เอส (2557 : 684 – 685) กล่าวว่า “แม้ว่า
มนุษย์จะมีสทิ ธิตามธรรมชาติอย่างมากมายแต่ส�ำ หรับสิทธิ
ทางการเมืองจะเกิดขึน้ มาได้ยอ่ มต้องมีกฎหมายรองรับด้วย
ฉะนั้น กระบวนการแห่งธรรมชาติจึงไม่สามารถที่จะมอบ
สิทธิทางการเมืองใด ๆ ให้แก่เหล่ามวลมนุษย์ทั้งหลายได้
และมนุษย์ที่ถูกเรียกว่าพลเมืองนั้น คือสมาชิกของรัฐที่ถูก
รองรับสถานภาพในทางกฎหมายอย่างถูกต้องและชอบ
ธรรม” เพือ่ หลีกเลีย่ งปัญหาทีจ่ ะเกิดขึน้ และสามารถอาศัย
ในพื้นที่ได้ต่อไป คนไทเขินจึงเลือกใช้ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมมาอธิบายความเป็นพลเมืองของรัฐในรูปแบบ
อื่น ดังนั้น ความเป็นพลเมือง จึงถูกนิยามความหมายใหม่
ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม ซึ่งJohn Urry (นิธิ เนื่อง
จำ�นง, 2555 : 178 – 179) ได้จ�ำ แนกพลเมืองแบบใหม่ออก
เป็น 5 ประเภท พร้อมกับอธิบายความหมายของพลเมือง
ทางวัฒนธรรม (Cultural Citizenship) ว่า “พลเมือง
ทางวัฒนธรรมเป็นพลเมืองที่อยู่บนรากฐานอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมเดียวกัน แม้ว่าอาจไม่ได้อยู่ในประเทศเดียวกัน”
ความพยายามที่จะจัดการชีวิตของตนได้อย่างเสรีจึงเป็น
เงื่ อ นไขสำ � คั ญ ที่ ทำ � ให้ ค นไทเขิ น บ้ า นเหล่ า ฯ ออกมา
เคลื่ อ นไหวทางวั ฒ นธรรมเพื่ อ ให้ ค นในท้ อ งถิ่ น ยอมรั บ
สถานะทางสั ง คมในรู ป แบบใหม่ ที่ อิ ง กั บ กรอบของ
วัฒนธรรมไต แต่สามารถเชื่อมโยงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
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ทางประวัติศาสตร์และไม่ถูกจำ�กัดขอบเขตของความเป็น
พลเมืองที่อยู่ในกรอบของรัฐชาติอย่างในอดีต

สรุป

ความเชื่อของคนไทยในภาคเหนือจะมีพิธีกรรม
และความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือผีมากกว่าพุทธศาสนาซึ่ง
ความเชื่อเหล่านี้จะสัมพันธ์กับโครงสร้างของสังคมภาค
เหนือ ที่เป็นระบบเครือญาติ หรือการมีบรรพบุรุษร่วม
กัน โดยจะมีคำ�เรียกขานในภาษาเหนือว่า ‘เสื้อบ้าน’ หรือ
ในกลุ่มคนไตจะเรียกว่า “ใจบ้าน” เสื้อบ้าน สะท้อนให้
เห็นถึงอำ�นาจในการควบคุมสังคมผ่านวิถีชีวิตของคน ให้
ปฏิบัติตามกฎ รวมถึงจารีตของหมู่บ้านเพื่อให้สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุข การเป็นคนกลุม่ เดียวกันจึงมีสว่ นสร้าง
อำ�นาจทางสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง แต่เมือ่ โครงสร้างทาง
สังคมเกิดการเปลีย่ นแปลง เมือ่ มีคนกลุม่ อืน่ โดยเฉพาะกลุม่
ชาติพันธุ์ไตเข้ามาอาศัยในพื้นที่เดียวกัน การจะยอมรับให้
คนอืน่ เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ในสังคม จำ�เป็นต้องอาศัยตำ�นาน
หรือประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชุมชนเพื่ออธิบายความเป็น
มาและเหตุผลทีจ่ ะยอมคนอืน่ ให้เข้าเป็นส่วนหนึง่ ของสังคม
ด้วยเหตุนต้ี �ำ นานและความเชือ่ จึงเข้ามามีบทบาท
ในการผสมผสานทางวัฒนธรรม (Cultural integration)
ให้คนทั้งสองเกิดการยอมรับความแตกต่าง รวมถึงสร้าง
เครือข่ายของความเป็นญาติให้เกิดขึ้นโดยยกสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ของชุ ม ชนให้ เ ป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องการปรั บ เปลี่ ย นความ
สัมพันธ์ และเรียกขานว่า “พ่อปู่”
ความเชื่อในเรื่องผีบรรพบุรุษของหมู่บ้านแห่งนี้
นอกจากพ่อปูแ่ ล้ว กลุม่ ชาติพนั ธุไ์ ด้ยกพระธาตุจอมสักหรือ
ความเชื่อในเรื่องศาสนาพุทธเป็นศูนย์กลางของชุมชนแทน
ความเชื่อดั้งเดิม พระธาตุจอมสักจึงมีส่วนช่วยสร้างความ
ชอบธรรมให้กับคนเมืองในหมู่บ้านในฐานะที่เป็นเจ้าของ
พื้นที่และกลุ่มชาติพันธุ์ไทเขินในฐานะที่สืบทอดเชื้อสาย
มาจากบรรพบุรุษเดียวกัน สำ�นึกร่วมของคนไทเขินจึงเกิด
ขึ้นพร้อมความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งในสังคมล้านนา
การผลิตซํา้ ทางวัฒนธรรมของคนไตทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชนได้สอื่
ให้เห็นถึงการเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรมของประเทศไทย
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