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ธรรศ ศรีรัตนบัลล์๑

บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของสัญลักษณ์และความหมายของพิธีกรรมปอยส่างลอง ที่เกิดขึ้นในสังคมไทใหญ่ซึ่ง
มีการปรับตัวจากยุคจารีตมาสู่ปัจจุบัน ภายใต้เงื่อนไขบริบททางสังคมและเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยพื้นที่ศึกษาได้แก่ชุมชนไทใหญ่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผลการศึกษาพบว่า ในสังคมไทใหญ่ยคุ จารีต พิธกี รรมปอยส่างลองได้ทำ� หน้าที่
สื่อความหมายทั้งในด้านที่เกี่ยวข้องกับโลกทัศน์ต่อพุทธศาสนาในสังคมไทใหญ่ ระบบ
การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นมนุษย์และวิชาชีพ รวมถึงสร้างเป็นชุดความสัมพันธ์ทาง
สังคมผ่านสัญลักษณ์ ในพิธีกรรมปอยส่างลอง ที่มีส่วนช่วยในการยึดโยงสังคมไทใหญ่
ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีวิถีชีวิตเกี่ยวข้องกับระบบเกษตรกรรม การท�ำการค้า
ทั้งใกล้และไกล รวมถึงการท�ำป่าไม้
อย่างไรก็ตามเมื่อบริบททางสังคมและเศรษฐกิจที่เคยสัมพันธ์กับพิธีกรรมนี้
ได้เปลี่ยนแปลงไป พิธีกรรมดังกล่าวถูกใช้ในการสื่อความหมายชุดใหม่ เพื่อสนองตอบ
ความเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ประการแรก เพื่ อ สนองตอบกระแสท้ อ งถิ่ น นิ ย ม
ปรากฏการณ์โหยหาและรื้อฟื้นอดีตของชาวไทใหญ่ ประการที่สอง เพื่อตอบสนอง
นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น ประการที่สาม เป็นการสร้างพื้นที่ในการสร้างส�ำนึกร่วมทางชาติพันธุ์ของไทใหญ่เดิมและไทใหญ่พลัดถิ่น นอกจากนี้ยังน�ำไปสู่

๑

อาจารย์ประจ�ำภาควิชาสังคมและวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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การสร้างชุดความสัมพันธ์ทางสังคมในรูปแบบใหม่ที่สัมพันธ์กับสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน ดังกล่าวมาสะท้อนให้เห็นกระบวนการปรับตัวของพิธีกรรมปอย
ส่างลอง เพื่อให้สามารถรับใช้สังคมในช่วงเวลาที่เปลี่ยนผ่านจากโลกจารีตสู่โลก
สมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี
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The social meanings of the Poysanglong Ceremony
of the Tai Yai people in Maehongson Province
That Sriratanaban๒

Abstract
This article aims to analyze and explain the evolving meaning and
function of the Poysanglong Ceremony in the Tai Yai community, which has
undergone social and economic transitions from the traditional period up to
the present day. The subject of the study is the Tai Yai community in Muang
district, Maehongson Province.
The study finds that, in the traditional period, the Poysanglong
Ceremony served such purposes as: signifying the Tai Yai people’s beliefs in
Buddhism; providing means to education and occupational skills training for
Tai Yai males; and establishing social relationships and cohesion within the
Tai Yai community in Maehongson province, whose livelihood depended
upon agriculture, forestry and trade.
With the evolving socio-economic environment, the meaning and
function of the Poysanglong Ceremony has also undergone transformation.
At the present day, the Ceremony mainly functions in the following ways:
catering to the emerging trends of localism and nostalgia among the Tai Yai
people; to promote local tourism; strengthening the consciousness
of the ethnic identity of both the local Tai Yai people and the Tai Yai
migrants; and creating new forms of social relationships which
correspond to the changes in modern society.
๒
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ความน�ำ
การท�ำความเข้าใจวัฒนธรรมหรือพิธีกรรม จ�ำเป็นจะต้องตีความหมาย แปล
หรือดึงเอาความหมายทีซ่ อ่ นอยูใ่ นสัญลักษณ์ทคี่ นได้สร้างออกมา รวมถึงท�ำความเข้าใจ
รูปแบบความหมาย ที่ได้รับสืบทอดกันมาในรูปของสัญลักษณ์และแสดงออกในรูปของ
สัญลักษณ์ซงึ่ ผูค้ นใช้ในการติดต่อสือ่ สาร เก็บรักษาไว้และพัฒนาเพือ่ เสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับชีวิตและทัศนคติที่มีต่อชีวิต๑ แม้ว่าความคิดเรื่อง “ความหมาย” อาจตีความ
ได้ในหลายทิศทาง แต่อย่างน้อยก็ท�ำให้สามารถท�ำความเข้าใจผู้คนในสังคมหนึ่งได้
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความหมายและความส�ำคัญของ “พิธีกรรมเปลี่ยนผ่าน” ซึ่ง
Arnold van Gennep เสนอว่าความหมายในชีวติ ของคนเรานัน้ ถูกก�ำหนดโดยช่วงเวลา
และกระบวนการแห่งการเปลีย่ นผ่าน๒ ดังกรณีของพิธกี รรมปอยส่างลองหรือพิธกี รรม
การบรรพชาสามเณรของชาวไทใหญ่ เป็นพิธีกรรมที่ให้ความหมายและความส�ำคัญ
เกี่ยวกับการช่วงเปลี่ยนผ่านสถานะของเด็กชาย รวมถึงบิดามารดาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีความหมายและสัมพันธ์กับการด�ำรงอยู่ในสังคมไทใหญ่ ส่งผลให้มี
การผลิตซ�้ำพิธีกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง น�ำไปสู่การศึกษาเกี่ยวกับการสร้าง
ความหมายของพิธีกรรมดังกล่าวซึ่งสัมพันธ์กับสังคมไทใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงไป

พุทธศาสนาและพิธีกรรมปอยส่างลองในสังคมไทใหญ่
ไทใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในกลุ่มตระกูลภาษาไท (Tai Language Family)๓
ปัจจุบันตั้งถิ่นฐานหนาแน่นบริเวณรัฐฉาน สหภาพเมียนมาร์ และส่วนหนึ่งกระจายตัว
อยู่ในบริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยโดยมีชุมชนขนาดใหญ่ เช่น บริเวณ
อ�ำเภอเมือง อ�ำเภอปาย อ�ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน อ�ำเภอฝางและอ�ำเภอ
อคิน รพีพัฒน์, วัฒนธรรมคือความหมาย, กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
(องค์การมหาชน), ๒๕๕ ๑, หน้า ๗๘.
๒
วสันต์   ปัญญาแก้ว, ลื้อข้ามแดน การเดินทางของคนหนุ่มสาวชาวลื้อ เมืองยอง
รัฐฉาน ประเทศพม่า, เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่, ๒๕๕๕, หน้า ๗๕.
๓
เรณู วิชาศิลป์, สังเขปภูมิหลังชาวไทใหญ่ในรัฐฉาน ใน “ไท”, เชียงใหม่ : โรงพิมพ์
มิ่งเมือง, ๒๕๔ ๑,หน้า ๒๖๔.
๑
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เวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ อ�ำเภอแม่สาย อ�ำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ไทใหญ่เป็น
กลุ่มชาติพันธุ์ท่ีนับถือพุทธศาสนา เอ็ดมันด์ ลิช ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับกลุ่มไทไว้ว่า
มีลักษณะส�ำคัญร่วมกัน ๓ ประการ คือ การปกครองโดยระบบเจ้าฟ้า การท�ำนาด�ำ
และการนับถือพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด๔ สังคมไทใหญ่เดิมนับถือผีและธรรมชาติ
ต่อมารับเอาพุทธศาสนาเข้ามาแทนความเชื่อดั้งเดิม โดยปรากฏหลักฐาน พ.ศ. ๒๐๘๓
พระภิกษุชาวเชียงใหม่เดินทางไปเผยแพร่พุทธศาสนา ตรงกับสมัยเจ้าหลวงค�ำแส่นฟ้า
ซึ่งให้สร้างวัดและหล่อพระพุทธรูป ดังนั้นพุทธศาสนานิกายโยนจากเชียงใหม่จึง
เจริญรุง่ เรืองในเขตของไทใหญ่๕ อย่างไรก็ตามสันนิษฐานว่าก่อนหน้านีพ้ ทุ ธศาสนาจาก
พุกามอาจเผยแพร่เข้าไปในดินแดนรัฐฉานตอนใต้บริเวณเมืองหยองห้วยและทะเลสาบ
อินเล๖ แต่คงยังไม่แพร่หลายมากนัก ต่อมาในศตวรรษที่ ๑๖ เมื่อพระเจ้าบุเรงนอง
ท�ำสงครามขยายอ�ำนาจ ได้มีนโยบายเผยแพร่พุทธศาสนาเถรวาทของพม่าในแคว้น
ไทใหญ่๗ ส่งผลให้พุทธศาสนาในแคว้นไทใหญ่ถูกแบ่งเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ๆ โดยนิกาย
ดั้งเดิมที่รับมาจากเชียงใหม่เรียกว่า “เกิงโยน” (นิกายโยน/โยนก) ส่วนนิกายใหม่
ที่รับมาจากพม่ามอญเรียกว่า “เกิงม่าน” (นิกายม่าน) ทั้งสองนิกายมีข้อแตกต่างกัน
โดยเฉพาะระบบการใช้ อั ก ษรในการเขี ย นคั ม ภี ร ์ ภ าษาบาลี โดยเกิ ง โยนใช้ อั ก ษร
ตัวธรรมเมืองและเกิงม่านใช้อักษรบาลีแบบพม่าในการเขียน ในปัจจุบันยังคงปรากฏ
ทั้งสองนิกายอยู่ในแคว้นฉาน รวมถึงชุมชนที่มีชาวไทใหญ่ตั้งถิ่นฐานอยู่ก็ยังมีความ
ทรงจ�ำเกีย่ วกับเรือ่ งนิกาย เช่น กรณีของหมูบ่ า้ นผาบ่อง อ�ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
ในหนึ่งหมู่บ้านแยกเป็นสองวัด คือวัดผาบ่องเหนือเป็นเกิงโยน (นิกายโยน) และ
อานันท์   กาญจนพันธ์, แนวความคิดพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรม, เชียงใหม่ :
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พิมพ์ครั้งที่ ๓,
๒๕๕๓, หน้า ๒๒๘.
๕
สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์, ประวัติศาสตร์ไทยใหญ่, หน้า ๒๖๔-๒๖๖.
๖
เสมอชัย พูลสุวรรณ, รัฐฉาน(เมืองไต)พลวัตของชาติพนั ธุใ์ นบริบทประวัตศิ าสตร์และ
สังคมการเมืองร่วมสมัย, กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการต�ำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ๒๕๕๒,
หน้า ๖๔.
๗
หม่องทินอ่อง,เพ็ชรี สุมติ ร แปล, ประวัตศิ าสตร์พม่า, กรุงเทพฯ : มูลนิธโิ ครงการต�ำรา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ๒๕๕๖, หน้า  ๑๒๐.
๔
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วัดผาบ่องใต้เป็นเกิงม่าน (นิกายม่าน)๘ แม้ปัจจุบันคณะสงฆ์ทั้งสองนิกายจะถูกรวมอยู่
ในคณะสงฆ์มหานิกาย แต่ในความทรงจ�ำของคนพื้นถิ่นยังคงยึดมั่นในระบบศรัทธาวัด
ตามนิกายเดิมที่ตนนับถืออยู่
พุทธศาสนาได้เข้าไปมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาวไทใหญ่ สะท้อนผ่านการ
น�ำเอาความเชื่อทางพุทธศาสนาและความเชื่อดั้งเดิม สร้างเป็นพิธีกรรมสิบสองเดือน
ไทใหญ่ หรือ “หย่าสีส่ บิ สองเหลินไต”๙ ท�ำให้มพี ธิ กี รรมทีเ่ กีย่ วข้องกับพุทธศาสนาตลอด
ทุกเดือนในรอบหนึง่ ปี โดยพิธกี รรมปอยส่างลองหรือพิธบี รรพชาสามเณรในพุทธศาสนา
เป็นพิธกี รรมหนึง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญและมีความหมายต่อวิถกี ารด�ำเนินชีวติ ของคนไทใหญ่
กล่าวคือคนไทใหญ่หากมีบุตรเป็นชาย จะเริ่มคิดวางแผนว่าเมื่อถึงวัยอันควรจะได้น�ำ
บุตรชายเข้าสู่พิธีปอยส่างลอง๑๐ โดยจะเริ่มต้นเก็บหอมรอมริบเงินทองเพราะเมื่อถึง
เวลาจะได้จัดงานปอยส่างลองโดยไม่ล�ำบากนัก ผู้เป็นแม่บางรายจะเริ่มไว้ผมยาวโดย
ไม่ตัดและบ�ำรุงรักษาให้เงางามเพื่อจะได้ตัดเอาผมของตนท�ำเป็น “ช้อง” หรือมวยผม
ที่ใช้ประดับเหนือศีรษะของส่างลอง๑๑ ซึ่งเชื่อว่าได้กุศลแรงเท่ากับการได้ตัดปอยผม
ถวายเป็นพุทธบูชา และเป็นมงคลอย่างสูงสุดแก่บุตรชายที่ได้น�ำผมของมารดา
ผู ้ ใ ห้ ก� ำ เนิ ด ประดั บ ไว้ เ หนื อ ศี ร ษะ นั ย ยะหนึ่ ง ความเชื่ อ ดั ง กล่ า วสะท้ อ นให้ เ ห็ น
การเปิดโอกาสให้เพศหญิงซึง่ ปกติไม่สามารถใกล้ชดิ กับพุทธศาสนาได้เท่ากับเพศชาย ได้
ใช้ส่วนประกอบส�ำคัญของร่างกายเป็นตัวแทนในการได้ใกล้ชิดกับศาสนามากยิ่งขึ้น
ในด้านของคณะสงฆ์ แม้ว่าคณะสงฆ์ไทใหญ่จะแบ่งออกเป็น ๒ นิกายใหญ่
แต่ปอยส่างลองเป็นพิธกี รรมการบรรพชาสามเณรทีถ่ อื ปฏิบตั ใิ นทัง้ สองนิกาย อาจเป็น
ผลมาจากนโยบายการเผยแพร่พุทธศาสนาของพระเจ้าบุเรงนองที่ทรงปฏิบัติพระองค์
อย่างธรรมราชา หากเมืองใดที่พุทธศาสนาประดิษฐานมั่นคงอยู่แล้ว แม้ว่าจะต่าง
๘

สัมภาษณ์พระครูอนุกูลสีลสังวร อายุ ๖๕ ปี เจ้าอาวาสวัดผาบ่องใต้ เจ้าคณะต�ำบล

๙

ประเพณีชีวิตในรอบสิบสองเดือนของชาวไทใหญ่
สัมภาษณ์นางอุไร ยอดประทุม อายุ ๖๕ ปี บ้านเลขที่ ๖ ๑ ต.ผาบ่อง อ.เมือง

ผาบ่อง.
๑๐

จ.แม่ฮ่องสอน
๑๑

สัมภาษณ์นางดวงใจ   เชาว์เลขา อายุ ๗๕ ปี บ้านเลขที่ ๖ ต.ผาบ่อง อ.เมือง

จ.แม่ฮ่องสอน
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นิกายจากพม่า ก็มิได้ทรงรบกวนจารีตประเพณีดั้งเดิมให้กระทบกระเทือน ส่วนที่ใด
พุทธศาสนายังมิได้ประดิษฐานมั่นคง ได้ทรงน�ำพุทธศาสนานิกายแบบพม่าเข้าไปเผย
แพร่๑๒ ซึ่งนโยบายดังกล่าวน่าจะเป็นผลดีที่ท�ำให้ทั้งสองนิกายสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างประนีประนอม และเป็นไปในลักษณะพึ่งพาอาศัยกัน น�ำไปสู่การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในเวลาต่อมาซึ่งหมายรวมถึงพิธีกรรมปอยส่างลองด้วย โดยรายละเอียดของ
พิธกี รรมปอยส่างลองสามารถแบ่งเป็น ๓ ส่วนด้วยกันได้แก่ ช่วงเตรียมงาน ช่วงพิธกี าร
ช่วงหลังงานและพิธีขอบคุณ มีรายละเอียดดังนี้
ช่วงเตรียมการปอยส่างลอง คือช่วงเวลาก่อนทีจ่ ะจัดงานปอยส่างลองตัง้ แต่
การวางแผนงานการก�ำหนดวันเวลา การเตรียมสถานที่ การเตรียมแต่งดาเครื่อง
ไทยทานและอัฐบริขาร ฯลฯ ในอดีตการเตรียมงานอาจวางแผนล่วงหน้าก่อนฤดูกาล
เพาะปลูก เพราะผู้จัดงานจะวางแผนว่าจะปลูกพืชผักมากเป็นพิเศษเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการประกอบอาหารเลี้ยงผู้มาร่วมงาน
ช่วงพิธีการ นิยมจัดงาน ๓-๗ วัน โดยพิธีกรรมส�ำคัญจะมีขึ้น ๓ วัน โดย
วันแรกคือวันรับส่างลอง เป็นพิธีกรรมที่เปลี่ยนสถานะจากเด็กชายสู่การเป็นส่างลอง
จากนัน้ จะน�ำไปขอขมาสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละญาติผใู้ หญ่ทเี่ คารพนับถือ วันทีส่ องคือวันแหล่ครัวหลู่ ในวันนี้จะมีการเคลื่อนขบวนแห่เครื่องไทยทานจากบ้านเจ้าภาพส่างลองไปจัด
เตรียมไว้ที่วัดและในช่วงเย็นจะมีพิธี “ฮ้องขวัญ” หรือ “เรียกขวัญ” วันที่สามคือวันหลู่
หรือวันข่ามส่าง ในวันนี้จะมีพิธีบรรพชาสามเณรและถวายเครื่องไทยทาน ซึ่งเป็น
การเปลี่ยนสถานะจากส่างลองสู่การเป็นเจ้าส่างหรือสามเณร
ช่วงหลังงานและพิธีขอบคุณ หรือพิธีอ่องปอย หมายถึงพิธีแสดงความขอบคุณผู้มาช่วยเหลืองานและมีการถวายภัตตาหารแด่สามเณรใหม่ด้วย ดังกล่าวมา
ในทุกขั้นตอนของพิธีกรรมจะมีญาติพี่น้องและคนในชุมชน มาให้ความช่วยเหลือตั้งแต่
ขั้นจัดเตรียมจนงานส�ำเร็จ โดยทางเจ้าภาพจะท�ำหน้าที่จัดเตรียมอาหารเพื่อเลี้ยงดูผู้มี
ส่วนเกีย่ วข้องในงาน รวมถึงมีมหรสพสมโภชตลอดช่วงเวลาของงานด้วย เช่น วงกลองมองเซิง วงกลองก้นยาว หมอกวาม (ช่างขับล�ำน�ำไทใหญ่) จ๊าดไต (ลิเกไทใหญ่) ซึง่ เป็น
สีสันของงานเฉลิมฉลองหรืองานปอยในสังคมไทใหญ่
๑๒

เสมอชัย พูลสุวรรณ, อ้างแล้ว, หน้า ๖๖.
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ด้วยพืน้ ฐานจากความศรัทธาในพุทธศาสนาของคนไทใหญ่และความเชือ่ เรือ่ ง
การสัง่ สมบุญ ท�ำให้ในแต่ละช่วงของพิธกี รรม จะมีกลุม่ คนในทุกช่วงวัยเข้ามามีสว่ นร่วม
ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีในพิธีกรรมปอยส่างลอง
จากคนรุ ่ น หนึ่ ง สู ่ ค นอี ก รุ ่ น หนึ่ ง เป็ น กระบวนการเรี ย นรู ้ ท างสั ง คมที่ ท� ำ ให้ เ ข้ า ใจ
ความหมายแต่ละขั้นตอนของพิธีกรรมจากการปฏิบัติ เป็นส่วนหนึ่งที่ท�ำให้พิธีกรรม
ปอยส่างลองมีความส�ำคัญต่อชาวไทใหญ่มาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ กระบวนการ
ดังกล่าวยังน�ำไปสู่การเรียนรู้การจัดวางสถานะของตนเองในสังคมของคนไทใหญ่
โดยการให้ความหมายผ่านเงื่อนไข ๓ ประการ ดังนี้
ประการแรก การจัดแบ่งสถานะระหว่างเจ้าปอย (เจ้าภาพ) และผูม้ าร่วมงาน
(มาช่วยงาน) ในพิธกี รรมปอยส่างลองจะมีกลุม่ คนทีถ่ กู ให้ความหมายอย่างน้อย ๒ กลุม่
คือ เจ้าปอยหรือเจ้าภาพงานปอย ซึ่งหมายถึงบิดามารดา หรือพ่อข่ามแม่ข่าม รวมถึง
ครอบครัวญาติพี่น้องของผู้ที่น�ำบุตรหลานเข้าสู่พิธีกรรมปอยส่างลอง คนกลุ่มนี้จะมี
สถานะเป็นเจ้าภาพ ท�ำหน้าทีร่ บั แขก เลีย้ งข้าวปลาอาหาร รวมถึงวางแผนและประสาน
งานในทุกส่วนของพิธีกรรม ส่วนแขกหรือคนเข้าปอยหรือผู้มาร่วม (ช่วย) งาน หมายถึงกลุ่มคนที่ได้รับเชิญให้มาร่วมในพิธีกรรมปอยส่างลอง ซึ่งมีทั้งกลุ่มที่มาจากหมู่บ้าน
เดียวกัน ต่างหมู่บ้านหรือต่างเมือง
ประการที่สอง การจัดแบ่งสถานะผ่านเพศสภาพ ในพิธีกรรมผู้ชายและ
ผู้หญิงจะถูกแบ่งแยกด้วยเพศสภาพอย่างชัดเจน ในกระบวนการช่วยงาน ผู้ชายจะจับ
กลุ่มท�ำงานของผู้ชาย เช่น ตัดไม้ ผ่าฟืน สร้างปะร�ำพิธี ฯลฯ ส่วนผู้หญิงจะจับกลุ่ม
ท�ำงานของผูห้ ญิง เช่น แกะสลัก ท�ำดอกไม้กระดาษ ฯลฯ นอกจากนีใ้ นพืน้ ทีศ่ าสนสถาน
ซึ่งเชื่อว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ผู้ชายและผู้หญิงจะถูกจัดแบ่งพื้นที่อย่างชัดเจน ในกรณี
ของการใช้พื้นที่วิหาร (จอง) ในช่วงพิธีกรรม ผู้ชายจะถูกจัดให้นั่งอยู่ส่วนหน้าที่ติดกับ
อาสน์สงฆ์ และผู้หญิงจะถูกจัดให้นั่งอยู่ในส่วนหลัง และในกรณีของอุโบสถ คนไทใหญ่
มีความเชื่อว่าผู้หญิงไม่ควรเข้าในอุโบสถเช่นเดียวกับคนเมือง ลื้อ เขิน เพราะเชื่อว่า
เพศหญิงมีประจ�ำเดือนซึ่งไม่สะอาด จึงไม่ควรเข้าสู่อุโบสถเพราะเป็นพื้นที่บริสุทธิ์
ประการที่สาม การจัดแบ่งสถานะผ่านความช�ำนาญเฉพาะด้าน ในพิธีกรรม
จะมีผู้ช�ำนาญด้านต่างๆ เข้ามาท�ำหน้าที่ในส่วนของตน โดยแต่ละหน้าที่จะมีวิธีการ
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ปฏิบัติตนที่แตกต่างกัน เช่น จเร ท�ำหน้าที่ “ฮอลีก” หรืออ่านธรรม ในสังคมไทใหญ่
จเรมีสถานภาพสูงเพราะท�ำหน้าที่อ่านพระธรรมของพุทธเจ้า สถานที่ฮอลีกหรืออ่าน
ธรรมจะถูกปูลาดด้วยอาสนะที่งดงาม ล้อมรอบด้วยราชวัตรและผ้าเพดาน จเรจะท�ำ
การฮอลีกเมื่อเจ้าภาพน�ำพานดอกไม้ธูปเทียนไป “ปาง” หรืออาราธนา เท่านั้น กรณี
ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการให้สถานะและความหมายแก่กลุ่มคนต่างๆ ในพิธีกรรม
ซึ่งก่อให้เกิดการเรียนรู้ทางสังคม

ต�ำนานปอยส่างลองกับการให้ความหมายในสังคมไทใหญ่
ต�ำนานทีเ่ กีย่ วข้องกับพิธกี รรมปอยส่างลองทีพ่ บสามารถจ�ำแนกได้ ๔ ส�ำนวน
ดังนี้
ส�ำนวนแรก เป็นต�ำนานที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติตามเหตุการณ์ที่พุทธองค์
เสด็จกลับไปโปรดพุทธบิดาและญาติวงศ์ที่กรุงกบิลพัสดุ์ พระนางยโสธราได้ตรัสให้
เจ้าชายราหุลขอพระราชทานสมบัติจากพระบิดา พุทธองค์ตรัสว่าทรัพย์สมบัติใด
ในโลกย่อมมีวันพินาศได้ มีเพียงอริยะสมบัติคือพระสัทธรรมเท่านั้นที่ยั่งยืน พุทธองค์
จึงโปรดให้พระสารีบุตรบรรพชาเจ้าชายราหุลเป็นสามเณรองค์แรกในพุทธศาสนา๑๓
จากต�ำนานดังกล่าวสะท้อนการให้ความหมายเกี่ยวกับปอยส่างลองในสังคมไทใหญ่
อย่างน้อย ๒ ประการ กล่าวคือ ประการแรก พุทธศาสนิกชนต่างรับรู้ว่าธรรมะของ
พุทธองค์เป็นอริยทรัพย์ นอกเหนือจากทรัพย์สินต่างๆ ที่ย่อมมีวันเสื่อมสลายได้ บิดา
มารดาจึงพึงมอบอริยะทรัพย์ให้แก่บุตร โดยการน�ำบุตรเข้าบรรพชาในพุทธศาสนา
เพื่อศึกษาพระธรรมและความรู้ด้านต่างๆ เป็นการให้ทรัพย์ทางปัญญาที่บุตรสามารถ
น�ำไปปรับใช้ได้ทั้งทางโลกและทางธรรมส�ำหรับการด�ำเนินชีวิตในอนาคต ประการ
ที่สอง การที่พุทธองค์โปรดให้บรรพชาแก่เจ้าชายราหุลซึ่งเป็นเยาวชน สื่อความถึง
การให้เด็กเรียนรู้ในทางสัมมาทิฏฐิแต่เยาว์วัย ย่อมส่งผลดีเพราะเด็กเปรียบเหมือน
ผ้าขาวที่ยังไม่แปดเปื้อน น�ำไปสู่ความเชื่อเกี่ยวกับการน�ำบุตรหลานซึ่งยังบริสุทธิ์
บวชเรียนในพุทธศาสนา ว่าจะได้อานิสงส์มากกว่าการบรรพชาหรืออุปสมบทแก่ผู้ที่
๑๓

สรุปความจากวรรณกรรมไทใหญ่เรื่อง “อาหนั่นต่าตองป่าน” (พระอานนท์ทูลถาม

พุทธเจ้า)
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ออกเรือนหรือมีประสบการณ์ในเรื่องทางโลกไปมากแล้ว ซึ่งความเชื่อนี้ฝังอยู่ใน
การรับรูข้ องชาวไทใหญ่ แม้ในชาดกจะอธิบายถึงอานิสงส์ของการบวชเณรว่าได้อานิสงส์
๘ กัป บวชพระได้อานิสงส์ ๑๖ กัป แต่ในทางปฏิบัติค�ำอธิบายดังกล่าวไม่มีพลังเท่ากับ
ความเชื่อนี้ และความนิยมในการอุปสมบทเป็นพระภิกษุตอนอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์
เป็นอิทธิพลความเชื่อจากภาคกลางที่ขยายตัวเข้าไปในช่วงหลัง
ส�ำนวนที่สอง ในสมัยพุทธกาล พระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นก�ำลังส�ำคัญในการ
ประดิษฐานพุทธศาสนาให้มนั่ คง พระองค์มโี อรสคือพระเจ้าอชาติศตั รู เมือ่ เติบโตขึน้ ได้
หลงเชือ่ พระเทวทัตซึง่ เป็นมิจฉาทิฎฐิ ทรงกระท�ำปิตฆุ าตเพือ่ ชิงราชสมบัติ แม้ภายหลัง
จะทรงส�ำนึกผิดแต่อนันตริยกรรมดังกล่าวส่งผลให้พระเจ้าอชาติศตั รูไม่อาจบรรลุธรรม
ได้ พระองค์ทรงมีพระราชโอรสนามว่า อชิตกุมาร ต่อมาปรารถนาจะบวชในพุทธศาสนา
ความโสมนัสดังกล่าวเป็นผลให้พระเจ้าชาติศัตรูได้จัดงานเฉลิมฉลอง ๗ วัน ๗ คืนแล้ว
น�ำพระโอรสไปบรรพชาในส�ำนักของพุทธเจ้า ต่อมา อชิตกุมาร เป็นผู้แสดงบุญฤทธิ์
เป็นผลให้ได้รับผ้าจีวรทองค�ำที่พระนางประชาบดีโคตมีทอถวายพุทธเจ้าแต่ทรงรับ
ไว้เพียงหนึง่ ผืนและได้รบั พุทธพยากรณ์วา่ ในอนาคตกาลจะได้มาเกิดเป็น พระศรีอารยะเมตรัย เมื่อศาสนาของพระตถาคตเสื่อมสลายลงเมื่อครบ ๕,๐๐๐ วัสสา๑๔ ต�ำนานนี้
มีอิทธิพลอย่างยิ่งเกี่ยวกับการให้ความหมายในส่วนพิธีกรรมของปอยส่างลอง ซึ่ง
จ�ำลองภาพการเฉลิมฉลองสมโภชก่อนการเคลื่อนขบวนเจ้าชายพร้อมเครื่องไทยทาน
และบริวารทั้งหลาย จากพระราชวังสู่เชตวันมหาวิหาร และสะท้อนให้เห็นความเชื่อ
เรือ่ งการบ�ำเพ็ญกองการกุศลเพือ่ โลกหน้าทีด่ กี ว่า รวมถึงการได้เกิดมาพบพระศรีอริยะเมตตรัยซึ่งเป็นสังคมในอุดมคติ สิ่งที่สะท้อนภาพดังกล่าวในพิธีกรรมปอยส่างลองคือ
“ต้นตะเป่ส่า” หรือ “ต้นกัลปพฤกษ์”๑๕ ซึ่งเป็นต้นไม้สวรรค์ที่เชื่อว่าจะปรากฏในยุคของ
พระศรีอาริยเมตรัย สะท้อนให้เห็นโลกทัศน์ของคนไทใหญ่ทเี่ ชือ่ ว่า สภาพชีวติ ในปัจจุบนั
เป็นผลมาจากการกระท�ำในอดีตชาติ ดังนั้นหากต้องการมีชีวิตที่ดีในภพหน้า ชาตินี้
๑๔

สรุปความจากวรรณกรรมไทใหญ่เรื่อง “อะหน่าก๊าดตะหว่าง” (พยากรณ์อนาคต)
ในพิธีกรรมปอยส่างลอง จะมีการสร้างต้นตะเป่ส่าหรือกัลปพฤกษ์ เพื่อถวายเป็น
พุทธบูชา โดยผู้มีจิตศรัทธาจะร่วมกันน�ำวัตถุทานมาแขวนไว้บนต้นดังกล่าว โดยเชื่อว่าหากปรารถนา
สิง่ ใดให้นำ� สิง่ นัน้ ไปแขวนไว้ เช่น อยากมีปญ
ั ญาเฉลียวฉลาดให้แขวนหนังสือกับเข็ม อยากมีกลิน่ กลาย
หอมเป็นผู้มีหน้าตางดงามให้แขวนน�้ำหอมกับดอกไม้ เป็นต้น
๑๕
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ต้องเร่งสร้างกุศลดังภาษิตของไทใหญ่ที่ว่าเกิดมาเพื่อ “หิมกั๋นกิ๋น หิมกั๋นหลู่”๑๖ ซึ่ง
สะท้อนโลกทัศน์ดังกล่าวได้อย่างชัดเจน
ส�ำนวนที่สาม ต�ำนานกล่าวว่าสมัยหนึ่ง ณ กรุงพาราณสี มีคหบดีต่าง
ร่วมกันจัดพิธีบรรพชาบุตรหลานของตน มีการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ และ
ในเมืองนั้นมีหญิงม่ายคนหนึ่งมีบุตรชายรูปร่างอัปลักษณ์ที่มีศรัทธาอยากบรรพชาใน
พุทธศาสนา แต่ด้วยขัดสนเงินทองเมื่อทราบข่าวคหบดีจัดงานบรรพชา บุตรชายกับ
มารดาจึงได้แต่กอดกันร้องไห้นอ้ ยใจในโชคชะตา ความทราบถึงพระอินทร์ (ขุนสิกกยา)
ได้เสด็จลงมาน�ำเด็กชายอัปลักษณ์ไปสระสรงด้วยน�้ำศักดิ์สิทธิ์ ท�ำให้มีรูปร่างที่งดงาม
ผุดผ่องขึ้น เมื่อความทราบถึงพระพรหม (ขุนสาง) จึงได้เนรมิตเครื่องทรงอย่าง
พระโพธิสัตว์ให้และขอรับเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณร จากต�ำนานดังกล่าวเป็นที่มา
ของค�ำว่า “ส่างลอง” เพราะพระพรหมในภาษาไทใหญ่เรียกว่า “ขุนสาง” มาเนรมิต
ให้มีสถานะอย่างพระโพธิสัตว์ ซึ่งในภาษาไทใหญ่เรียกว่า “เจ้าอลอง” เด็กชายคน
ดังกล่าวจึงถูกขนานนามว่า “สางลอง” และเพี้ยนเป็น “ส่างลอง” ในเวลาต่อมา
นอกจากนี้ยังเป็นที่มาของความเชื่อเรื่อง พ่อข่าม-แม่ข่ามและลูกข่ามด้วย ซึ่งจะ
กล่าวถึงในตอนต่อไป
ส�ำนวนสุดท้าย พิธีกรรมปอยส่างลองพยายามสื่อความให้เห็นการเปลี่ยน
สถานะของพระพุทธเจ้าจากวรรณะกษัตริยท์ เี่ พียบพร้อมไปด้วยทรัพย์สมบัตแิ ละบริวาร
มาสู่เพศบรรพชิตที่มุ่งแสวงหาความหลุดพ้น พิธีกรรมนี้จึงจ�ำลองภาพการเปลี่ยนผ่าน
สถานะดังกล่าวของพุทธเจ้าซึ่งจะกล่าวถึงในตอนต่อไป นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงไปถึง
การด�ำรงสถานะพระโพธิสัตว์ของพุทธเจ้าที่บ�ำเพ็ญบารมีเต็มเปี่ยมแล้วจึงไปสถิต ณ
สวรรค์ชั้นดุสิตก่อนลงมาปฏิสนธิในครรภ์ของพระนางสิริมหามายาด้วย พิธีกรรม
ปอยส่ า งลองจึ ง เป็ น การสื่อ ความหมายที่ชี้ให้เ ห็นซึ่ง การสละแล้ ว ยั งกิ เลสตั ณหา
อั น เป็ น พั น ธนาการให้ เ วี ย นว่ า ยอยู ่ ใ นสั ง สารวั ฏ โดยมี ที่ ม าจากพุ ท ธประวั ติ ต อน
๑๖

“หิมกั๋นกิ๋น หิมกั๋นหลู่” หมายความว่ามนุษย์เกิดมาบนโลกโดยผลกรรมจากอดีตชาติ
บางคนเกิดมารวย บางคนเกิดมาจน ท�ำให้คนต้องดิ้นรนแก่งแย่งกัน และหากอยากมีชีวิตที่ดีกว่า
ในภพหน้าต้องเร่งสร้างบุญกุศล ซึ่งแม้แต่การสร้างบุญกุศลก็ต้องดิ้นรน อย่างน้อยก็ต้องเอาชนะ
ความตระหนี่ถี่เหนียวของตนเองให้ได้ หากสามารถท�ำได้ก็จะได้เสวยผลบุญในภพหน้า
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พระพุทธเจ้าเสด็จออกผนวช ซึ่งต�ำนานลักษณะแบบเดียวกันนี้ปรากฏอยู่ในกลุ่มไท
อื่นๆ ที่นับถือพุทธศาสนาด้วย เช่น ไทลื้อและไทยวนซึ่งมีพิธีกรรมปอยบวชลูกแก้วซึ่ง
มีลักษณะคล้ายกับพิธีกรรมปอยส่างลอง
ดังกล่าวมากล่าวได้วา่ ต�ำนานพยายามสร้างความเชือ่ มโยงระหว่างแบบแผน
การปฏิบัติเพื่อให้ถึงความเป็นหลุดพ้นโดยมีการปฏิบัติตามวิถีทางของพุทธเจ้าและ
พระสาวกเป็นต้นแบบ เป็นการเน้นย�้ำให้เห็นความส�ำคัญที่จะน�ำพาไปสู่การหลุดพ้น
หรือการไปเกิดในภพหน้าที่มีความเป็นอยู่ที่ดีกว่า ซึ่งเป็นผลจากการกระท�ำในปัจจุบัน
นอกจากนี้ต�ำนานยังโน้มน้าวให้คนเชื่อปฏิบัติตามระบบที่สังคมสร้างขึ้นให้สอดคล้อง
กับวิถีการผลิต เช่น การอุปสมบทพระภิกษุสงฆ์ก็มีพิธีกรรมในลักษณะเดียวกัน
เรียกว่า “ปอยจางลอง” แม้พุทธศาสนาจะระบุว่าการบวชพระได้อานิสงส์มากกว่า
บวชเณร แต่ไม่เป็นที่นิยมตามเหตุผลที่กล่าวมาในตอนต้น ทั้งนี้เพราะสัมพันธ์กับระบบ
การผลิตของสังคมเกษตรกรรม กล่าวคือ สังคมไทใหญ่ซงึ่ แต่เดิมเป็นระบบเกษตรกรรม
แบบพอยังชีพ ต้องอาศัยแรงงานของบุตรในการท�ำการเกษตร การน�ำเด็กชายในช่วง
ก้าวสูว่ ยั รุน่ ไปบวชเรียนจึงสอดคล้องกับวิถดี งั กล่าว โดยบุตรในวัยทีก่ ำ� ลังจะเติบโตจาก
เด็กสูว่ ยั รุน่ บิดามารดาจะน�ำไปฝากเป็นเด็กวัดหรือตะปีจ่ องเพือ่ เตรียมความพร้อมราว
๑-๓ ปี และท�ำการบวชเรียนในเวลาต่อมา เพื่อขัดเกลาจิตใจให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต
มีความรูด้ า้ นอักขรสมัยและด้านอืน่ ๆ เมือ่ ครบสามพรรษาหรือมากกว่านัน้ จะให้ลาสิกขา
เพื่อออกมาเป็นแรงงานด้านการเกษตรและออกเรือนมีครอบครัวในเวลาอันเหมาะสม
นอกจากไทใหญ่แล้วไทยวน ไทลือ้ ไทเขินก็มกี ระบวนการขัดเกลาและเปลีย่ นผ่านช่วงวัย
จากเด็กสู่วัยรุ่นในลักษณะเดียวกัน กล่าวคือเมื่อเด็กชายอายุราว ๗ - ๘ ปี บิดามารดา
จะน�ำไปฝากเป็นเด็กวัดหรือ “ขะโยม” เพื่อเรียนรู้การปฏิบัติตนและฝึกสวดมนต์ เมื่อ
ได้เวลาอันเหมาะสมแล้วจะบรรพชาเป็นสามเณรโดยผ่านพิธีกรรมปอยลูกแก้ว และ
ลาสิกขาออกมาเมื่อครบสามพรรษาหรือมากกว่านั้น ซึ่งจะมีอายุราว ๑๕-๑๘ ปี

ปอยส่างลอง กับความหมายในสังคมศาสนาของไทใหญ่
สังคมไทใหญ่ใช้พทุ ธศาสนาเป็นเครือ่ งมือในการควบคุมสังคมในเชิงสัญลักษณ์
ทั้งในลักษณะของการควบคุมผ่านความเชื่อ ผ่านการควบคุมผ่านพิธีการ ผ่านการใช้
อุดมคติทางสังคม ผ่านความเป็นผู้น�ำ ผ่านความมีศีลธรรม เป็นต้น ปอยส่างลองเป็น
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พิธีกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบควบคุมสังคมในเบื้องต้น กล่าวคือ สังคมไทใหญ่
สถาปนาค�ำน�ำหน้านามแก่บคุ คลผูไ้ ด้บำ� เพ็ญกุศลในทางพุทธศาสนาหรือมีหน้าทีอ่ นั เป็น
ประโยชน์ต่อพุทธศาสนา เป็นต�ำแหน่งแห่งที่ซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือและมีสิทธิ์ในการ
ประกอบกิจกรรมบางอย่างได้ เช่น
ผู้เป็นสามเณรแล้ว
ผู้เป็นภิกษุแล้ว
ผู้กรานกฐินแล้ว
ผู้สร้างวัด
ผู้สร้างพระปฏิมากร
ผู้สร้างหนังสือ

เรียก
เรียก
เรียก
เรียก
เรียก
เรียก

ส่าง (ส้าง)
ปู่จาง (ผู้บวช)
ปู่ส่างการ (ผู้สร้างการ)
ปู่จอง (ผู้วัด)
พะกา
จ่าก่า๑๗

ค�ำน�ำหน้าชื่อดังกล่าวเป็นต�ำแหน่งแห่งที่ทางสังคม ซึ่งสะท้อนสถานะของ
บุคคลนั้น ทั้งในด้านศีลธรรม การฝักใฝ่ศาสนา และในระดับสูงขึ้นไปยังสะท้อนถึง
สถานะทางเศรษฐกิจและภาวะความเป็นผู้น�ำในอุดมคติ เช่น คหบดีไทใหญ่มักจะได้รับ
ค�ำน�ำหน้านามว่า “จอง” เช่น จองโพหย่า จองเมธา หรือเรียกว่า “จองอุ๊บพะก่า”๑๘
ซึ่งสื่อความให้เห็นว่าเป็นคหบดีที่บ�ำรุงพุทธศาสนา ได้เป็นเจ้าภาพและเป็นผู้น�ำใน
สร้างวัด เป็นบุคคลที่ปฏิบัติตนตามอุดมคติของสังคม คือ มีฐานะ เป็นคนดี เป็นผู้น�ำ
ได้ทงั้ ทางโลกและทางศาสนา พลังในการอธิบายสือ่ ความหมายในกระบวนการดังกล่าว
ถูกท�ำให้เป็น “สัญลักษณ์” ซึง่ เป็นทีร่ บั รูก้ นั ในสังคมไทใหญ่ อย่างไรก็ตามตามความเชือ่
ของไทใหญ่มีข้อปฏิบัติ กล่าวคือการกระท�ำบุญ (ทาน) ที่ส�ำคัญในชีวิตของชาวไทใหญ่
ถูกจัดให้มีล�ำดับขั้น หากมีศรัทธาต้องการท�ำบุญใหญ่ เช่น เป็นเจ้าภาพบวชพระ สร้าง
วิหาร สร้างโบสถ์ สร้างเจดีย์ สร้างสะพาน ถวายร่มทองค�ำ  (ทีค�ำ)๑๙ ถ้าเป็นผู้ชาย
ต้องผ่านการบรรพชาสามเณรมาหรือเป็น “ส่าง” ก่อน และหากเป็นผู้หญิงต้องเป็น
บุญสิงห์ บุญค�้ำ, เที่ยวเมืองเชียงตุงและสาละวิน, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์รัตสุบรรณ,
๒๔๙๙,  หน้า ๔๐๕ – ๔๐๖.
๑๘
จองอุ๊บพะก่า หมายถึงคหบดีผู้ให้การอุปถัมภ์วัดหรือพุทธศาสนาอย่างเป็นกิจวัตร
๑๙
สัมภาษณ์ นายเสถียร เจริญพานิชย์ อายุ ๘๙ ปี บ้านถนนสิงหนาทบ�ำรุง อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน
๑๗
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เจ้าภาพบรรพชาสามเณรหรือเป็น “แม่ส่าง” ก่อน มิฉะนั้นจะ “เคิก” หรือ “อุบาทว์”
คืออายุไม่ยืนยาว ชีวิตไม่เจริญรุ่งเรืองหรืออาจมีสติวิปลาสได้ในภายหลัง๒๐ ความเชื่อ
ดังกล่าวจึงสนับสนุนให้ พิธกี รรมปอยส่างลอง เป็นสิง่ ทีพ่ งึ กระท�ำหรือเข้าไปมีสว่ นร่วม
ยิ่งขึ้นเพื่อปรับเลื่อนสถานะของตนก่อนที่จะเติบโตและมีต�ำแหน่งแห่งที่ในสังคม
ที่สูงขึ้นไป
สังคมได้สร้างความเชื่อและต�ำแหน่งแห่งที่ของการบวชส่างลองและ/หรือ
รับเป็นเจ้าภาพจัดงานปอยส่างลอง ส่งผลให้ในสังคมไทใหญ่นอกจากจะมี พ่อส่างแม่ส่าง ที่เป็นบิดา-มารดาของเด็กชายที่เข้าพิธีปอยส่างลองแล้ว ยังมีอีกชุดความสัมพันธ์ที่เรียกว่า พ่อข่าม-แม่ข่าม ซึ่งหมายถึงบุคคลที่ให้การอุปการะเป็นเจ้าภาพใน
การบวช กล่าวคือ การจัดปอยส่างลองผู้เป็นเจ้าภาพซึ่งมีบิดามารดา ต้องใช้ทุนทรัพย์
ในการจัดงานค่อนข้างสูง ในบางครอบครัวที่ขัดสนจึงมีผู้มีฐานะดีกว่าขอรับเป็น
เจ้าภาพอุปการะ ซึง่ จะเข้ามาดูแลจัดการเสมือนว่าเป็นบุตรของตนเอง เด็กชายทีไ่ ด้รบั
การอุปการะก็จะเคารพนับถือเหมือนเป็น พ่อ-แม่คนที่สอง บางรายเมื่อบรรพชาและ
ลาสิกขาไปแล้วต้องไปอาศัยอยู่บ้านพ่อข่ามแม่ข่ามและได้รับส่วนแบ่งมรดกด้วย
นอกจากนี้ในครอบครัวที่ไม่มีบุตรหรือไม่มีบุตรชาย นิยมไปขออุปการะบุตรชาย
ของครอบครัวอื่นหรือญาติที่มีบุตรชายหลายคนเพื่อน�ำเข้าสู่พิธีกรรมปอยส่างลอง
เพราะปรารถนาในอานิสงส์ตามความเชื่อที่ถูกปลูกฝัง ซึ่งนอกจากกุศลตามความเชื่อ
ทางพุทธศาสนาแล้ว บุคคลใดได้เป็นเจ้าภาพปอยส่างลองยังมีสถานะเทียบได้กับ
“พระพรหม” ตามต�ำนานและยังเป็นการปรับเลือ่ นสถานะทางสังคมดังกล่าวมาข้างต้น
อีกด้วย นอกจากนี้ระบบพ่อข่าม-แม่ข่าม ในสังคมไทใหญ่ ยังเป็นการสร้างเครือข่าย
ทางแรงงานและเศรษฐกิจ กล่าวคือ การรับอุปการะเป็นพ่อข่ามแม่ข่ามหมายถึง
การเพิ่มสมาชิกของครอบครัว เมื่อลาสิกขาออกมาจากเพศบรรพชิต ความสัมพันธ์
ระหว่าง “ลูกข่าม” กับ “พ่อข่าม-แม่ข่าม” จะเป็นไปในลักษณะครอบครัวเดียวกัน ซึ่ง
หมายถึงการเพิม่ สมาชิกทีเ่ ป็นแรงงานทางการเกษตรให้กบั ครอบครัวด้วย และหากเป็น
ครอบครัวทีป่ ระกอบการค้า ก็เป็นสร้างเป็นเครือข่ายทางการค้าเพราะมีความไว้วางใจ
มากกว่าบุคคลอื่น เช่น ในกรณีของพ่อจองโพหย่า พ่อค้าไม้ชาวไทใหญ่ที่แม่ฮ่องสอน
๒๐
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ดูเพิ่มเติมในเอกสารทางโหราศาสตร์ภาษาไทใหญ่เรื่องลอกี่กั๊ดเหยนหรือ โลกร่มเย็น

วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๘

มีความสัมพันธ์ในลักษณะ พ่อข่าม – ลูกข่าม กับผู้รับสัมปทานที่เป็นชาวไทใหญ่ที่
มะละแหม่ง หลังจากลาสิกขาแล้วจึงรับช่วงท�ำไม้ในเขตป่าแม่ฮ่องสอนและส่งไปขาย
ต่อให้พ่อข่ามซึ่งท�ำไม้และมีความสัมพันธ์กับโรงเลื่อยที่เมืองมะละแหม่ง๒๑
ชุดความสัมพันธ์ในระบบ พ่อข่าม - แม่ขา่ ม ยังเอือ้ ให้ผหู้ ญิง (แม่ขา่ ม) ซึง่ เป็น
เพศที่ไม่มีโอกาสเข้าสู่ร่มกาสาวพัตร ได้แสดงบทบาทในฐานะผู้อุปถัมภ์ศาสนาและ
ในสังคมไทใหญ่เองผู้หญิงเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนพิธีกรรมทางศาสนา
มากกว่าผูช้ ายและพบว่าผูห้ ญิงทีม่ ศี กั ยภาพ นอกจากการเป็นเจ้าภาพบวชบุตรชายของ
ตนแล้วยังมีสถานะเป็น “แม่ข่าม” ของบุตรชายผู้อื่นๆ ด้วย เช่น ป้าอุไร มีลูกข่ามรวม
๖ คน หรือยายปุ้น เป็นแม่ส่างลอง ๑ คนและมีลูกข่าม ๓ คน๒๒
เมือ่ เปรียบเทียบระบบพ่อข่าม - แม่ขา่ ม ในกลุม่ ไทใหญ่จะมีลกั ษณะทีค่ ล้ายกับ
พ่อออก - แม่ออก ในกลุ่มไทลื้อและไทยวนหรือคนเมือง อย่างไรก็ตามจารีตลักษณะนี้
ค่อยๆ ลดบทบาทลงเมื่อสังคมเปลี่ยนผ่านจากความเป็นชนบทสู่ความเป็นสังคมเมือง
ประกอบกับการขยายตัวของระบบทุนนิยมทีส่ ง่ ผลให้ผคู้ นเคลือ่ นย้ายจากชนบทซึง่ เป็น
ภาคการเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรม ประการส�ำคัญคือเมื่อระบบการศึกษาขยายตัว ส่ง
ผลให้การบวชเรียนถูกลดความส�ำคัญลง เยาวชนในท้องถิน่ ไม่นยิ มบวชเรียนเหมือนอดีต
แต่เปลี่ยนเป็นการบวชตามประเพณีเพื่อให้บุพการีได้อานิสงส์ ดังกล่าวมาเป็นปัจจัย
ที่ท�ำให้ระบบพ่อออก - แม่ออก ในสังคมคนเมือง (ล้านนา) ไม่สามารถยึดโยงสังคม
ได้ดังเดิมและค่อย ๆ ถูกลดบทบาทลง โดยเฉพาะในกรณีของเมืองใหญ่ เช่น เชียงใหม่
ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงท�ำให้
ระบบดังกล่าวค่อยๆ สลายตัวลง อย่างไรก็ตามยังสามารถพบระบบพ่อออก - แม่ออก
ได้บ้างในพื้นที่ที่เป็นชนบทหรือกึ่งเมืองกึ่งชนบท

ปอยส่างลองพิธีกรรมเปลี่ยนผ่านสถานะของเด็กชายในสังคมไทใหญ่
พิธกี รรมปอยส่างลอง มีความส�ำคัญและความหมายในสถานะของ “พิธกี รรม
เปลี่ยนผ่าน” ซึ่งต้องเปลี่ยนสถานะทางสังคมหนึ่ง ไปสู่อีกสถานภาพหนึ่ง Arnold
๒๑
๒๒

สัมภาษณ์คุณยายนันทา  วิรัตนาภรณ์ อายุ ๘๐ ปี ลูกสาวของพ่อจองโพหย่า วนิชกุล
สัมภาษณ์ นางอุไร ยอดประทุม อายุ ๖๖ ปี ถนนอุดมชาวนิเทศ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
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van Gennep เสนอว่าความหมายในชีวิตของคนเรานั้นถูกก�ำหนดโดยช่วงเวลาและ
กระบวนการแห่งการเปลี่ยนผ่าน เช่น การเกิด การเปลี่ยนวัย (จากเด็กสู่ผู้ใหญ่)
การแต่งงาน การเริ่มอาชีพใหม่ หรือแม้แต่การตาย และที่ส�ำคัญช่วงเวลาและ
กระบวนการแห่งการเปลี่ยนผ่านเหล่านี้มักเต็มไปด้วยพิธีกรรม กิจกรรม กระบวนการ
เชิงสัญลักษณ์ หรือการเฉลิมฉลอง ที่เป็นเสมือนตัวสนับสนุนหรือกลไกขับเคลื่อนให้
ผูค้ นสามารถทีจ่ ะก้าวข้าม หรือเปลีย่ นผ่านจากสถานภาพหรือต�ำแหน่งแห่งทีท่ างสังคม
ดั้งเดิมไปสู่การมีสถานภาพใหม่๒๓ ในกรณีของพิธีกรรมปอยส่างลอง ถูกสร้างขึ้นเพื่อ
รองรับการเปลีย่ นผ่านช่วงวัยทีส่ ำ� คัญของชีวติ คือพัฒนาการจากวัยเด็กเข้าสูว่ ยั ผูใ้ หญ่
ที่พร้อมจะออกเรือนมีครอบครัว เป็นช่วงของ “วัยรุ่น” หรือ “บ่าวฮาย” ซึ่งเป็นช่วง
หัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต เป็นช่วงเวลาแห่งการแสวงหาตัวตน ปรับตัวและแสวงหา
ความมั่นคงในชีวิตใหม่๒๔ ศาสนาจึงเข้ามามีบทบาทต่อการปลูกฝังพฤติกรรมให้เป็นไป
ตามที่สังคมคาดหวัง สะท้อนออกมาในรูปแบบของพิธีกรรมปอยส่างลองในเด็กชาย
และพิธีกรรมการเจาะหูในเด็กหญิง ต่อมาพิธีกรรมการเจาะหูในเด็กหญิงได้ถูกลด
บทบาทลงไป คงเหลือแต่เพียงการบรรพชาเป็นสามเณรในเด็กชาย แสดงให้เห็นว่า
สังคมไทใหญ่ให้ความส�ำคัญกับเพศชายมากกว่าเพศหญิง เหตุผลหนึ่งเพราะเพศชาย
สามารถบวชในพุทธศาสนาได้และอานิสงส์จะน�ำพาพ่อแม่สู่สรวงสวรรค์
ก่อนเป็นจะถูกน�ำเข้าสู่พิธีปอยส่างลอง เด็กชายที่มีอายุประมาณ ๗ ปี
เป็นต้นไป จะถูกน�ำไปฝากเป็นเด็กวัดหรือ “ตะปี่จอง” เพื่อเรียนรู้หน้าที่และการใช้ชีวิต
ภายในวัด เป็นการฝึกให้เด็กได้คุ้นเคยกับสถานที่และบุคคล รวมถึงฝึกอ่านเขียน
เบื้องต้นและฝึกท่องบทสวดทางศาสนาด้วย สถานภาพของเด็กในช่วงเวลานี้จะเป็น
“อ้าย” หรือ “ไอ้” ในภาษาที่ใช้ทั่วไปหรือ “จาย” ในภาษาสุภาพ ซึ่งเป็นสถานะเบื้องต้น
ทางสังคมที่เด็กได้รับตั้งแต่ก�ำเนิด เมื่อเด็กได้ใช้ชีวิตที่วัดในเวลาอันสมควรแล้ว
ผูป้ กครองจึงจะปรึกษาหารือเพือ่ จัดพิธปี อยส่างลองเป็นการเปลีย่ นสถานะจากเด็กวัด
เป็นสามเณรต่อไป
วสันต์   ปัญญาแก้ว, ลื้อข้ามแดน การเดินทางของคนหนุ่มสาวชาวลื้อ เมืองยอง
รัฐฉาน ประเทศพม่า, เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่, ๒๕๕๕, หน้า ๗๕.
๒๔
อ้างแล้ว, หน้า ๗๖.
๒๓
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ส่างลอง ในช่วงพิธีกรรมปอยส่างลอง เด็กชายที่เข้าพิธีจะมีสถานะเป็น
ส่างลองหรือเจ้าชายน้อยหรือหน่อพระโพธิสัตว์ การเปลี่ยนสถานภาพจะกระท�ำโดย
การสรงน�้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นการจ�ำลองพิธีสรงน�้ำมูรธาภิเษกตามรูปแบบพิธี
สถาปนากษัตริย์โบราณและสอดคล้องกับต�ำนานที่กล่าวว่า พระอินทร์ได้น�ำเด็กชายที่
อยากจะบวชไปสรงน�้ำเงินน�้ำค�ำ  หลังจากพิธีกรรมดังกล่าว ส่างลองต้องแต่งกายใน
ชุดส่างลองหรือ “โคลอง” ซึ่งเป็นชุดของพระโพธิสัตว์หรือเจ้าชายในมโนคติของ
ไทใหญ่ แล้วสมาทานศีล ๕ เพื่อให้ศีลบริสุทธิ์เป็นเครื่องรองรับสถานภาพดังกล่าวด้วย
ในช่วงเวลาที่เด็กชายด�ำรงสถานะ “ส่างลอง” จะได้รับการปฏิบัติเป็นกรณี
พิเศษ มีเครือ่ งทรงเฉพาะตามแบบเจ้าชายในอุดมคติ ประดับประดาด้วยเครือ่ งประดับ
ทีม่ คี า่ จะได้รบั อาหารทีป่ ระณีตในวันทีม่ พี ธิ กี รรมส�ำคัญ เช่น วันเรียดขวัญส่างลองจะได้
รับประทานอาหาร ๓๒ ชนิดซึ่งต่อมาลดลงเหลือ ๑๒ ชนิด และมีบริวาร (ตะแป)๒๕
คอยดูแลรับใช้และพาไปในสถานที่ต่างๆ มีความเชื่อว่าไม่ควรให้เท้าส่างลองเหยียบ
แผ่นดิน ดังนั้นการเดินทางไปในสถานที่ต่างๆ จึงต้องมีพาหนะ ได้แก่ คนแบก ช้าง
ม้า หรือวอ เป็นต้น รวมถึงคนกางร่มทองค�ำ  (ทีค�ำ) น�้ำเต้า (คนโฑ) พานหมากพลู
ในช่วงเวลานี้เด็กชายที่อยู่ในสถานภาพดังกล่าว จะถูกกรอบของพิธีกรรมบังคับให้
สงบ เรียบร้อย การห้ามไม่ให้เหยียบพื้นดินเป็นการควบคุมไม่ให้เด็กไปวิ่งเล่นสนุกตาม
ช่วงวัย ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการฝึกการวางตนและความอดทนก่อนเข้าสูเ่ พศบรรพชิต โดยช่วง
เวลาที่เป็น “ส่างลอง” จะอยู่ระหว่าง ๓-๗ วัน ตามที่เจ้าภาพได้ก�ำหนดขึ้น
เจ้ า ส่ า ง ช่ ว งเวลาส� ำ คั ญ อั น เป็ น หั ว ใจของพิ ธี ก รรมปอยส่ า งลองคื อ
การเข้าสูพ่ ธิ บี รรพชาสามเณร พิธนี จี้ ะมีการเปลือ้ งอาภรณ์ทปี่ ระดับส่างลองออกมอบให้
แก่ตะแปส่างลอง เป็นการจ�ำลองเหตุการณ์ตอนเจ้าชายสิทธัตถะเปลื้องเครื่องทรง
ออกทีร่ ิมฝัง่ แม่นำ�้ อโนมา แล้วมอบให้นายฉันนะน�ำกลับไปถวายคืนพระราชบิดาแล้วจึง
เสด็จออกผนวช ขั้นตอนนี้เป็นการสื่อความให้เห็นถึงการสละแล้วซึ่งทางโลก เพื่อมุ่ง
หาสัจธรรมในชีวิต หลังจากเปลี่ยนจากเครื่องทรงมานุ่งห่มผ้ากาสาวพัตรและเข้าพิธี
บรรพชาตามพุทธบัญญัติแล้ว สถานะจะเปลี่ยนจาก “ส่างลอง” สู่การเป็น “เจ้าส่าง”
หรือ “สามเณร” ที่ต้องครองสิกขาบท ๑๐ ประการ ประการส�ำคัญช่วงเวลานี้ถูกจัดให้
๒๕

ตะแป หมายถึงบริวาร ในที่นี้หมายถึงผู้ดูแลส่างลอง
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เป็นช่วงเวลาของการศึกษาในระบบจารีต กล่าวคือ การศึกษาในระบบเดิมของ
ชาวไทใหญ่ เป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้ตามจารีตของท้องถิ่นที่ปฏิบัติสืบต่อกัน
มานับร้อยนับพันปี อัตลักษณ์ทางด้านอักษรศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ภูมิปัญญา และ
ศิลปวัฒนธรรมไทยใหญ่สามารถด�ำรงอยู่ได้ ด้วยระบบการศึกษาแบบจารีต ซึ่งเป็น
การศึกษาเพื่อท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนา มีวัดเป็นสถานศึกษา มีพระภิกษุเป็นครู วิชาที่
เรียนส่วนใหญ่เป็นการเรียนพระธรรมโดยผ่านงานศึกษาทีเ่ ป็น นอกจากนีย้ งั มีการศึกษา
โหราศาสตร์ การแพทย์แผนโบราณ งานช่าง ฯลฯ วัดแต่ละแห่งจะมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพระภิกษุท่ีจ�ำพรรษาในวัดหรือบริบทของชุมชน
ดังนั้นช่วงที่บรรพชาเป็นสามเณรจึงเป็นช่วงเวลาศึกษาหาความรู้อย่างเข้มข้น เพราะ
เมือ่ ลาสิกขาไปจะสามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้ศกึ ษาหรือมีความสนใจไปประกอบอาชีพได้ เช่น
เป็นจเรฮอลีก๒๖ เป็นหมอดู เป็นช่างวาด เป็นต้น
ช่วงเวลาที่บรรพชาเป็นสามเณร จะใช้เวลาประมาณ ๓ – ๕ พรรษา เป็นช่วง
เวลาที่เด็กได้ศึกษาเล่าเรียนและอยู่ในกรอบของศีล หลังจากนั้นจึงลาสิกขาบทออกมา
อย่างไรก็ตามในสังคมไทใหญ่ไม่นิยมอุปสมบทอีกครั้งเมื่ออายุครบ ๒๐ หรือ ๒๑ ปี
ผู้ที่บวชเรียนต่อไปจนถึงอุปสมบทจึงมีจ�ำนวนน้อย ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอุปนิสัยใฝ่ใน
ทางธรรมอย่างแท้จริง การที่ไทใหญ่นิยมบวชเณรมากกว่าบวชพระมีปัจจัยหลายด้าน
ประการแรก ความเชื่อจากต�ำนานต่างๆ ที่เชื่อว่าเด็กเป็นช่วงวัยที่บริสุทธิ์การน�ำ
ผู้บริสุทธิ์เข้าบรรพชาในพระพุทธศาสนาจึงเป็นกุศลที่แรงกล้า ในช่วงวัยตั้งแต่ ๒๐ ปี
เป็นต้นไป ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ออกเรือนแล้วหรือได้เรียนรู้สัมผัสชีวิตทางโลกจึงไม่นิยม
กลับไปอุปสมบทอีก แต่หากปรารถนาในอานิสงส์จะเป็นเจ้าภาพอุปสมบทพระแทน
ซึ่งเชื่อว่าได้กุศลแรง ประการที่สอง วิถีการผลิตของกลุ่มไทในยุคจารีตเป็นระบบ
เกษตรกรรมแบบยังชีพที่ต้องพึ่งพาแรงงานจ�ำนวนมาก การน�ำเด็กในช่วงที่ก�ำลังจะ
ก้าวเข้าสู่วัยรุ่นไปบวชเรียนที่วัดนอกจากเป็นการศึกษาและขัดเกลาด้านต่างๆ แล้ว
ยังเป็นการลดภาระในการเลี้ยงดู และให้ลาสิกขาออกมาในช่วงวัยรุ่นตอนปลายซึ่ง
๒๖

ไทใหญ่นิยมฟังธรรมประเภทวรรณกรรมร้อยกรอง โดยมีจเรเป็นผู้อ่าน คุณสมบัติ
ของผู้เป็นจเรนอกจากจะสามารถอ่านภาษาไทใหญ่ได้คล่องแคล่ว ชัดเจนแล้ว  ต้องเป็นผู้ที่มีน�้ำเสียง
ดังฟังชัด มีเสียงใสกังวาน เป็นต้น และส�ำหรับจเรที่มีความรู้แตกฉานในทางภาษาศาสตร์และ
พุทธศาสนา และสามารถรจนาคัมภีร์ได้จะได้รับการยกย่องเป็น เจ้าจเรหลวงหรือครูหมอ
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ร่างกายเติบโตเต็มทีแ่ ล้ว เหมาะสมต่อการช่วยเหลือด้านแรงงานในการเกษตร ประการ
ที่สาม จากระบบการผลิตที่ต้องการแรงงาน การมีลูกจึงเป็นแรงงานส�ำคัญอย่างหนึ่ง
ในอดีตการแต่งงานจะเริ่มตั้งแต่อายุราว ๑๕ – ๑๖ ปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ก้าวเข้าสู่วัย
เจริ ญ พั น ธุ ์ อนึ่ ง หากอยู ่ ใ นเพศบรรพชิ ต โดยไม่ มี จิ ต มั่ น คงอย่ า งแท้ จ ริ ง อาจเป็ น
การผิดบาปอย่างร้ายแรงได้
ส่าง เมื่อสามเณรลาสิกขาออกมาจะมีสถานะใหม่โดยมีค�ำว่า “ส่าง” น�ำหน้า
ชื่อ เช่น ส่างป๊ะ ส่างหลู่ และถือว่าการเรียกชื่อเฉย ๆ เป็นการไม่ให้เกียรติ นอกจากนี้
ไทใหญ่ยังจัดกลุ่มคนโดยอาศัยฐานคิดทางพุทธศาสนา ที่ให้ความส�ำคัญกับบุรุษเพศ
ไว้กว้างๆ ๒ กลุ่ม คือ “คนสุก” และ “คนดิบ” การจัดแบ่งกลุ่มคนทั้งสองสัมพันธ์กับ
ความเชื่อเรื่องการบวชเรียนในพุทธศาสนา เพราะเชื่อว่าชายที่ไม่ผ่านการบวชเรียน
อุปมาเหมือนผลไม้ที่ยังไม่สุก(ดิบ) หากน�ำมารับประทานรสชาติย่อมไม่เป็นที่ปรารถนา
และชายที่ผ่านการบรรพชาจะจัดเป็น “คนสุก” เพราะได้ผ่านการอบรมบ่มเพาะมาใน
ระดับหนึ่ง เป็นเครื่องรับประกันว่ามีพ้ืนฐานความมีศีลธรรมจริยธรรม และยกย่อง
สถานะคนสุกให้สามารถประกอบอาชีพเฉพาะนอกเหนือจากการเกษตรได้ซึ่งจัดเป็น
กลุ่มอาชีพชั้นสูงที่ต้องมีครูบาอาจารย์ เช่น หมอดู สล่าต่างๆ รวมถึงสามารถมีส่วน
ร่วมหรือเป็นตัวแทนในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้ นอกจากนี้ การออกเรือน
พ่อแม่ฝ่ายหญิงจะไม่สนับสนุนให้บุตรสาวของตนแต่งงานกับชายที่ไม่ได้ผ่านการบวช
เรียน เพราะถือว่าเป็นคนดิบและอาจไม่รู้หนังสือและไม่รู้จารีตธรรมเนียมทางสังคม
ในด้านต่างๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิตคู่ตามมาในอนาคต๒๗

บทสรุป : ปอยส่างลอง กับการสื่อความหมายในสังคมปัจจุบัน
การสื่ อ ความหมายของพิ ธี ก รรมปอยส่ า งลองดั ง กล่ า วมา เป็ น การสื่ อ
ความหมายของพิธีกรรมที่เชื่อมโยงกับระบบความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจในสังคมที่มี
ประสิทธิภาพในยุคจารีต เมื่อเวลาและบริบททางสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป
ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการสื่อความหมายของพิธีกรรมปอยส่างลองที่มีต่อสังคม
ลดลงไปไม่น้อย อย่างไรก็ตามสังคมไทใหญ่ได้ใช้พิธีกรรมปอยส่างลองในการสื่อ
๒๗

สัมภาษณ์นายบุญเลิศ วิรัตนาภรณ์ อายุ ๘๔ ปี ผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทใหญ่
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ความหมายชุดใหม่ ที่สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสังคมไทใหญ่ ท�ำให้เกิด
การสื่อความหมายชุดใหม่ผ่านพิธีกรรมปอยส่างลอง ดังนี้
ประการแรก ความหมายของพิธีกรรมปอยส่างลองต่อระบบการศึกษาที่
เปลีย่ นแปลงไป กล่าวคือ เมือ่ ระบบการศึกษาแบบจารีตทีว่ ดั เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้
ค่อยๆ ลดบทบาทลงและถูกแทนทีด่ ว้ ยการศึกษาในระบบโรงเรียน ส่งผลให้ความส�ำคัญ
ของพิธีกรรมปอยส่างลองที่สัมพันธ์กับระบบการศึกษาแบบจารีตถูกลดบทบาทลง
แม้ว่ายังคงมีเยาวชนที่ต้องการบวชเรียนอย่างแท้จริงเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมและ
อุปสมบทเป็นพระภิกษุในอนาคต แต่ก็มีปริมาณลดลงจ�ำนวนมากและส่วนใหญ่อยู่ใน
สถานะผู้ด้อยโอกาสจึงต้องใช้วิธีการเข้ามาบวชเรียนเพื่อศึกษาหาความรู้ก่อที่จะ
ลาสิกขาไปประกอบอาชีพ ด้วยเหตุนี้พิธีกรรมปอยส่างลองจึงปรับตัวและถูกจัดวาง
ให้เหมาะสมกับบริบทที่การศึกษาในระบบโรงเรียนมีบทบาทมากขึ้น โดยจัดขึ้นในช่วง
ปิดภาคเรียนฤดูร้อนระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นิยมจัด
พิธีกรรมนี้ตั้งแต่ยุคจารีต เพราะเป็นช่วงฤดูกาลหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต แต่มีการ
ปรับช่วงเวลาบรรพชาให้สั้นลงโดยสามเณรจะลาสิกขาในช่วงเวลาที่ใกล้เปิดภาคเรียน
เพื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาตามปกติ และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเยาวชนคณะสงฆ์และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายพื้นที่ได้พยายามจัดโครงการฝึกอบรมสามเณร
ในรูปแบบต่างๆ เช่น อบรมธรรมมะ อบรมการฝึกสมาธิ อบรมด้านจิตปัญญาศึกษา
ฯลฯ๒๘ ท�ำให้ความหมายของการเข้าสู่พิธีกรรมปอยส่างลอง ในสังคมไทใหญ่ยุคใหม่
มีการสื่อความหมายเพิ่มมากขึ้น ในมุมมองของเด็กชาย ปอยส่างลองเป็นกิจกรรม
ที่ เ ปิ ด โอกาสให้ ไ ด้ เ รี ย นรู ้ วั ฒ นธรรมของบรรพชน และเป็ น การท� ำ กิ จ กรรมนอก
ห้องเรียนทั้งทางด้านศาสนาและสังคมเพราะเด็กชายจะได้เครือข่ายเพื่อนกลุ่มที่ร่วม
รุ่นบวชส่างลองด้วย และในมุมมองของผู้ปกครอง พิธีกรรมปอยส่างลอง เป็นทั้ง
การท�ำหน้าทีข่ องความเป็นพุทธศาสนิกชนทีด่ ตี ามคติของสังคมไทใหญ่ ซึง่ เป็นช่วงเวลา
ที่ไม่รบกวนเวลาศึกษาเล่าเรียน และเป็นการใช้ช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ด้วย
ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ปกครองจะให้การสนับสนุนกิจกรรมอบรมต่างๆ ที่ต่อเนื่องจากพิธีกรรม
ปอยส่างลองเพื่อให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น
๒๘

สัมภาษณ์อาจารย์เพ็ญศรี นุชทรวงและพระปลัดจิตตพัฒน์ อัคคปัญโญ วิทยากรอบรม
สามเณรภาคฤดูร้อน อ�ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘
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ประการทีส่ อง การท่องเทีย่ วภาคเหนือได้รบั การพัฒนาตัง้ แต่ชว่ งแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๐๔ - ๒๕๐๙) เป็นต้นมา โดยรัฐบาล
ตั้งองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (อสท.) เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๒ เพื่อหา
รายได้เข้าประเทศด้วยธุรกิจการท่องเที่ยวซึ่งมีมูลค่าสูง นโยบายส่งเสริมธุรกิจ
การท่องเทีย่ วจึงได้รบั การสนับสนุนอย่างเต็มทีน่ บั แต่นนั้ มา และได้ขยายการด�ำเนินงาน
มาตั้งส�ำนักงานในส่วนภูมิภาคขึ้นแห่งแรกที่เชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์การท่องเที่ยว
ภาคเหนือ๒๙ และในปีพุทธศักราช ๒๕๒๕ ในโอกาสฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ ๒๐๐ ปี
จั ง หวั ด แม่ ฮ ่ อ งสอนได้ น� ำ ขบวนแห่ ค รั ว หลู ่ ใ นพิ ธี ก รรมปอยส่ า งลองไปแสดงที่
กรุงเทพมหานครเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง๓๐ และประชาสัมพันธ์พิธีกรรมดังกล่าว รวมถึง
สร้างให้เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดซึ่งเป็นชุมชนไทใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
นโยบายการท่องเทีย่ วเป็นปัจจัยส�ำคัญทีผ่ ลักดันให้เกิดความคิดในการจัดระบบระเบียบ
ในพิธีกรรมปอยส่างลองเพื่อให้ภาพลักษณ์ที่น�ำเสนอออกมายิ่งใหญ่อลังการ เช่น
การจัดรูปขบวนแห่ซงึ่ แต่เดิมขบวนแห่เครือ่ งไทยทานหรือแห่ครัวหลูใ่ นงานปอยส่างลองนัน้
มีการจัดล�ำดับความส�ำคัญอยู่บ้างแต่ไม่มีระบบระเบียบที่ชัดเจน ต่อมาจึงเริ่มมีการ
สร้างแผนผังรูปขบวนขึ้น โดยการน�ำของ อ.โกศล ศรีมณี ศึกษาธิการอ�ำเภอเมือง๓๑
เพื่อให้รูปขบวนเป็นระเบียบสวยงามและดูยิ่งใหญ่ กรณีของรูปขบวนปอยส่างลอง
ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจะมีความแตกต่างกับขบวนปอยส่างลองของวัดป่าเป้า
หรือวัดกู่เต้าอยู่พอสมควร ขบวนส่างลองของจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะเริ่มต้นจาก จีเจ่
(กังสดาล) ม้าเจ้าเมือง ช่างฟ้อน ต้นตะเป่ส่า ต้นปิ๊ดเจ(ไทยทานถวายวัด) ป๊กข้าวแตก
(ห่ อ ข้ า วตอก) เที ย นเงิ น -เที ย นทอง อู ต ่ อ ง-ปานต่ อ ง(พุ ่ ม ดอกไม้ ) หม้ อ น�้ ำ ต่ า
(แจกกันดอกไม้มงคล) กลองมองเซิง ต้นส่างกาน(จีวร) ต้นเงิน (ปัจจัยถวายพระ)
สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ล้านนา, พิมพ์ครั้งที่ ๔ (ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติม),
กรุงเทพฯ : อัมรินทร์, ๒๕๕ ๑, หน้า ๕๘๙.
๓๐
สมพร ชวฤทธิ์ แ ละคณะ, การศึ ก ษาวิ จั ย ทางวั ฒ นธรรมเรื่ อ ง ประเพณี ไ ตที่
เปลี่ยนแปลงกรณีศึกษา “ปอยส่างลอง”, ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โรงเรียนห้องสอน
ศึกษา, กันยายน ๒๕๓๙, หน้า ๔๘.
๓๑
สัมภาษณ์นายบุญเลิศ วิรตั นาภรณ์ อายุ ๘๔ ปี ข้าราชการบ�ำนาญครูและผูท้ รงคุณวุฒิ
ชาวไทใหญ่ และนางศิริลักษณ์ จีนาค�ำ อายุ ๗๒ ปี ข้าราชการบ�ำนาญเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนและ
ผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทใหญ่
๒๙

ปอยส่างลอง : สัญลักษณ์และความหมายทางสังคมของชาวไทใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 107

ครัวหลู่(เครื่องไทยทานถวายพระ) เครื่องนอนสามเณรใหม่ อัฐบริขาร ขบวนส่างลอง
กลองก้นยาว บั้งไฟ๓๒ ซึ่งขบวนส่างลองของวัดป่าเป้าหรือกู่เต้าแต่เดิมไม่จัดเรียงเป็น
แบบแผนชัดเจน ต่อมารับเอารูปขบวนลักษณะนี้มาปรับใช้ด้วย อย่างไรก็ตามเครื่อง
แต่งกายของส่างลองแม่ฮ่องสอนและส่างลองของแรงงานไทใหญ่มีความแตกต่างกัน
อย่างชัดเจน ทั้งนี้เกิดจากกระบวนการการสร้างอัตลักษณ์ผ่านการรับรู้ประวัติศาสตร์
ที่แตกต่างกัน ส่างลองที่แม่ฮ่องสอนแต่งกายแบบดั้งเดิมซึ่งได้รับอิทธิพลการแต่งกาย
แบบพม่า แต่ส่างลองของแรงงานไทใหญ่พลัดถิ่นซึ่งจัดที่วัดป่าเป้าและกู่เต้าเป็นการ
แต่งกายที่สร้างขึ้นใหม่ภายหลังทศวรรษ ๒๕๐๐ เพื่อนิยามความเป็นไทใหญ่ที่แตกต่าง
จากพม่า๓๓
ในส่วนของผู้ร่วมขบวน หน่วยงานทางราชการได้แก่ วัฒนธรรมจังหวัด
เทศบาล จะประกาศขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมขบวนแต่งกายด้วยชุดไทใหญ่แบบ
แม่ฮ่องสอนซึ่งมีความแตกต่างจากชุดไทใหญ่ที่นิยมในรัฐฉานในปัจจุบัน๓๔ และในกรณี
ของผูห้ ญิงจะขอความร่วมมือจากผูห้ ญิงทีม่ าร่วมขบวนแห่เครือ่ งไทยทานสวมกุบซึง่ เป็น
หมวกที่แสดงอัตลักษณ์ความเป็นไทใหญ่แทนการกางร่ม นอกจากนี้ “วันแห่ครัวหลู่”
ซึ่งเป็นวันที่มีขบวนแห่เครื่องไทยทาน เป็นวันที่ได้รับการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว
มาเที่ยวชมงานมากที่สุด เป็นการให้ความหมายและให้ความส�ำคัญกับวันดังกล่าว
มากกว่าวันอืน่ ๆ ซึง่ แต่เดิมไทใหญ่มคี วามเชือ่ ว่า “วันหลู”่ หรือวันทีป่ ระกอบพิธบี รรพชา
๓๒

สมัย สุทธิธรรม, ปอยส่างลอง, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา,๒๕๓ ๑, หน้า ๕๐-๕ ๑.
โปรดดู, วันดี สันติวุฒิเมธี, การะบวนการสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ของชาว
ไทใหญ่ ชายแดนไทย-พม่า กรณีศึกษาหมู่บ้านเปียงหลวง อ�ำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่,
วิทยานิพนธ์สงั คมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์,๒๕๔๕, หน้า ๑๖๗- ๑๗๔. และโปรดดู ธรรศ ศรีรัตนบัลล์, ไทยใหญ่แม่ฮ่องสอน
การสรรค์สร้างความเป็นไทยใหญ่จาปฏิสมั พันธ์ระหว่างไทยใหญ่เดิมและไทยใหญ่พลัดถิน่ ทศวรรษ
๒๕๒๐-๒๕๕๐, วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๓, หน้า ๘๗- ๑ ๑๓
๓๔
วันดี สันติวฒ
ุ เิ มธี, การะบวนการสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธ์ของชาวไทใหญ่ชายแดน
ไทย-พม่า กรณีศึกษาหมู่บ้านเปียงหลวง อ�ำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่, วิทยานิพนธ์สังคมวิทยา
และมานุษยวิทยามหาบัณฑิต คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,๒๕๔๕,
หน้า ๘๔-๘๖.
๓๓
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เป็นสามเณรมีความส�ำคัญมากที่สุดเพราะเป็นจุดประสงค์หลักของการประกอบ
พิธีกรรมนี้
ประการที่สาม ความเปลี่ยนแปลงด้านสถานะของพิธีกรรมปอยส่างลอง
ซึ่งแต่เดิมเป็น “ปอยมีเจ้า” คืองานที่มีเจ้าภาพรับผิดชอบ เป็น “ปอยอะมยา” หรือ
งานหน้าหมู่ ซึ่งเป็นงานที่ชุมชนต้องรับผิดชอบร่วมกัน กล่าวคือ ในอดีต ปอยส่างลอง
๑ ป๋างหรือ ๑ งาน จะมีเจ้าภาพใหญ่ (เจ้าปอยหลวง) ซึ่งเป็นผู้มีสถานะทางเศรษฐกิจ
และเป็นที่เคารพนับถือซึ่งมีลูกหลานจะบวช ได้จัดพิธีปอยส่างลองขึ้น และมีเจ้าภาพ
ร่วมคือพ่อแม่ส่างลองที่ประสงค์จะบวชซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครือญาติ หรือคนในชุมชน
เดียวกัน ดังนั้นในแต่ละปี ในหนึ่งชุมชนอาจมีปอยส่างลองมากกว่า ๑ ป๋าง (งาน)
เพราะคนที่มีศักยภาพมากพอก็อยากรับเป็นเจ้าภาพใหญ่ อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนงบประมาณในพิธีกรรมปอยส่างลอง
ชุมชนได้สร้างระบบการจัดการขึน้ เพือ่ เป็นเจ้าภาพจัดพิธกี รรมดังกล่าว และถูกจัดให้เป็น
“ปอยอะมยา” คือสร้างให้เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคนในชุมชน หรือในบางพืน้ ที่
“วัด” ได้เปลี่ยนสถานะมาเป็นผู้จัดการปอยส่างลอง หรือท�ำหน้าที่เจ้าปอยหลวง เช่น
วัดประจ�ำชุมชนในพื้นที่เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจ�ำนวน ๖ วัด ได้แก่ วัดจองค�ำ
วัดหัวเวียง วัดกลางทุ่ง วัดม่วยต่อ วัดดอนเจดีย์ วัดปางล้อ ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าว
สะท้อนให้เห็นชุดความสัมพันธ์ของคนในสังคมไทใหญ่ที่ระบบอุปถัมภ์แบบเดิมค่อยๆ
สลายตัวลงและมีระบบอุปถัมภ์แบบใหม่ซึ่งเกี่ยวโยงกับการเมืองส่วนท้องถิ่นและ
ระดับชาติ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนในท้องถิ่นกับแรงงานไทใหญ่พลัดถิ่น
(นายจ้าง - ลูกจ้าง) นอกจากนี้ชุดความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าปอยหลวงกับเจ้าปอยน้อย
ได้เปลี่ยนไป กล่าวคือเมื่อเจ้าปอยหลวงมีลักษณะเป็นองค์กรที่รัฐให้การสนับสนุนและ
น�ำระบบการจัดการแบบราชการมาร่วมใช้ในการวางแผนและบริหารจัดการพิธีกรรม
ปอยส่างลอง ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าปอยหลวงกับเจ้าปอยน้อยเปลี่ยนไป
จากเดิมซึ่งมีลักษณะพึ่งพาอาศัย เปลี่ยนเป็นให้เจ้าปอยน้อยช�ำระเงินส่วนกลาง
ในการร่วมพิธีปอยส่างลองตามที่ตกลงกันและด�ำเนินการตามตารางก�ำหนดเวลาที่
ตกลงกั น ซึ่ ง กระบวนการดั ง กล่ า วท� ำ ให้ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเจ้ า ปอยหลวงกั บ
เจ้าปอยน้อยเปลี่ยนไปจากอดีต
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ประการที่สี่ ปอยส่างลองกับการรื้อฟื้นความทรงจ�ำและน�ำเสนออัตลักษณ์
ของกลุม่ ชาติพนั ธุไ์ ทใหญ่ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดแม่ฮอ่ งสอน พิธกี รรมปอยส่างลองเป็นพิธกี รรม
ทีผ่ มู้ าร่วมงานได้แสดง “ตัวตน” ของความเป็นไทใหญ่ตามการรับรูข้ องตน กล่าวคือ เมือ่
บริบททางสังคมเปลีย่ นแปลงไป กลุม่ คนไทใหญ่กเ็ กิดการปรับตัวและรับเอาวัฒนธรรม
ใหม่ เ ข้ า มา ส่ ง ผลให้ ใ นชี วิ ต ประจ� ำ วั น ไม่ ส ามารถธ� ำ รงความเป็ น ไทใหญ่ ท้ั ง ด้ า น
การแต่งกาย อาหาร ภาษา การละเล่น ฯลฯ การเข้าร่วมพิธกี รรมปอยส่างลองจึงเป็นพืน้ ที่
ที่เปิดโอกาสให้คนไทใหญ่ ในพื้นที่แม่ฮ่องสอนได้รื้อฟื้นความทรงจ�ำผ่านการผลิตซ�้ำ
อัตลักษณ์ความเป็นไทใหญ่ เช่น ผูม้ าร่วมงานจะแต่งกายด้วยชุดไทใหญ่ การเลีย้ งอาหาร
ไทใหญ่ท่ีเป็นอาหารพิเศษ เช่น ข้าวปองต่อ ข้าวแตกปั้น ซึ่งเป็นขนมมงคลที่นิยม
เลีย้ งในงานปอยส่างลอง รวมถึงอาหารภายในงานจะเป็น “ข้าวผักไต” อาหารบางชนิด
ไม่สามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจ�ำวัน เช่น แกงฮังเล เนื้อหุงหนัง จ่าส่านหุง ในด้าน
การละเล่นจะมีมหรสพแบบดั้งเดิม คือ “หมอกวาม” หรือนักขับขานกลอนสดของ
ไทใหญ่ที่จะมาร้องเกี้ยวพาราสี และสรรเสริญผู้จัดงานปอยส่างลอง นอกจากนี้ยังมี
“จ๊าดไต” หรือลิเกไทใหญ่ ในปัจจุบันยังพบการแสดงดนตรีสตริงไทใหญ่ และการน�ำ
เอาการแสดงหรือการละเล่นซึง่ ไม่เกีย่ วข้องกับพิธกี รรมปอยส่างลอง เช่น การฟ้อนนกกิงกะหล่า การฟ้อนโต มาแสดงในงานปอยส่างลองด้วย อนึ่ง ในกลุ่มไทใหญ่พลัดถิ่น
จะพบว่ามีการใช้พื้นที่ของพิธีกรรมปอยส่างลองในการน�ำเสนอความเป็นไทใหญ่ของ
ตนเองทีส่ มั พันธ์กบั ความเป็นชาติ เช่น การใช้สธี งชาติไทใหญ่ ในส่วนต่างๆ ของพิธกี รรม
การแต่งกายแบบไทใหญ่(แบบใหม่) ซึ่งแตกต่างจากไทใหญ่ในพื้นที่แม่ฮ่องสอน การน�ำ
ชุดส่างลองแบบใหม่ซึ่งนิยมในรัฐฉานมาสวมใส่ให้ส่างลองด้วย สะท้อนให้เห็นการรับรู้
ความหมายเกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆในพิธีกรรมปอยส่างลองที่แตกต่างกัน
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