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บทคัดย่อ
การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ อธิบายกลุม่ คนทีส่ มั พันธ์กบั ความเป็นชาติพนั ธุ์
ในพื้นที่พุทธศาสนา โดยศึกษาจากงานประเพณี “อายก” ซึ่งเป็นพิธีที่มีความหมายว่า
การสร้างสิ่งที่น่ากลัวเพื่อปกป้องพระศพของพระพุทธเจ้าของกลุ่มชาติพันธุ์ปลัง
(ไตหลอย-ลั ว ะ) ในพื้ น ที่ บ ้ า นห้ ว ยน�้ ำ ขุ ่ น ต� ำ บลแม่ ฟ ้ า หลวง อ� ำ เภอแม่ ฟ ้ า หลวง
จังหวัดเชียงราย และศึกษาจากเรื่องเล่า “อายก” ในพื้นที่เมืองเชียงตุง รัฐฉาน
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ด้วยวิธีการศึกษางานภาคสนามต่อเนื่องมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ และศึกษาภาคสนามแบบวงกว้างในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อการ
เปรียบเทียบ การเคลื่อนที่ของกลุ่มคนและความเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของความหมาย
ทางพุทธศาสนากับกลุ่มคนในสภาวะชาติพันธุ์สัมพันธ์ร่วมสมัย
๑

บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลการศึกษาจากโครงการวิจัย “Buddhism Space
and Ethnicity in Plang Ethnic Group” โดยได้รับการสนับสนุนทุนจากส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
(วช.) และส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
๒
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�ำส�ำนักวิชาศิลปศาสตร์ และหน่วยวิจัยศิลปวัฒนธรรม
อนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, หัวหน้าโครงการวิจัย
๓
อาจารย์ประจ�ำส�ำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
๔
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ผลการศึกษาพบว่า การเคลื่อนที่ของพุทธศาสนาเข้ามาในภาคพื้นทวีปเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ท�ำให้เกิดการสร้างวรรณกรรมพุทธศาสนาของกลุ่มคนพูดภาษา
ตระกูลไทในล้านนาและรัฐฉาน ดังเรื่องที่คนพื้นถิ่น (ลัวะ) เป็นผู้ได้พบเห็นพระพุทธเจ้า
และเป็นผูเ้ ก็บรักษาสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าประทานให้กอ่ นการเกิดขึน้ ของเมืองทีป่ ระดิษฐาน
ศาสนาพุทธ เป็นภารกิจของคนพื้นถิ่นต่อพระพุทธเจ้าก่อนกลุ่มคนพูดภาษาตระกูลไท
ประเพณี “อายก” เป็นพื้นที่หนึ่งทางพุทธศาสนาของกลุ่มคนปลัง (ไตหลอย-ลัวะ)
ที่จัดขึ้นที่หมู่บ้านห้วยน�้ำขุ่น จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีความหลากหลายทาง
ชาติพันธุ์
ประเพณีนที้ �ำให้เห็นว่าแม้คนปลังจะถูกจัดล�ำดับชัน้ ทางสังคม ให้เป็นคนที่ยงั
ไม่เคยมีอาณาจักรหรือรัฐ เช่น ไทใหญ่ ไทลือ้ ไทขึน แต่กลุม่ คนปลัง (ไตหลอย-ลัวะ) ก็ได้
สร้างประเพณีเพื่ออธิบายตนเองว่าเป็นผู้อยู่ร่วมสมัยกับพุทธเจ้า และได้รับมอบหมาย
ในการปกป้องพระศพของพระองค์ ซึง่ พิธเี ช่นนีน้ นั้ ในกลุม่ วัฒนธรรมล้านนา จะเรียกว่า
วันอัฏฐมีบูชา ซึ่งเป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า แต่ส�ำหรับ
คนปลัง (ไตหลอย-ลัวะ) ที่บ้านห้วยน�้ำขุ่นนั้นเรียกว่า ประเพณีอายก ได้จัดขึ้นใน
วันเพ็ญของเดือนธันวาคมทุกปี อภิปรายผลศึกษาได้ว่า การสร้างพื้นที่ของชาติพันธุ์
ในพุทธศาสนาให้กับอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ในโครงสร้างสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
แต่อย่างไรก็ตามตัวตนนีก้ ย็ งั ผูกติดกับล�ำดับชัน้ ทางอุดมการณ์ทางพุทธศาสนาทีก่ ดทับ
ผู้คนไว้เช่นกัน
ค�ำส�ำคัญ: ชาติพันธุ์, การสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรม, กลุ่มชาติพันธุ์ปลัง

2

วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔

‘Ayok’: Buddhist Space of the Plang
(Tai Luay or Lua) Ethnic Group๕
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Abstract
The primary objective of this study was to explain the efforts of a
Buddhist ethnic group to establish religious-cultural space. This study focused
on the ‘Ayok’ festival of the Plang (Tai Luay or Lua) ethnic group, a festival
that involves the use of horrifying objects for the purpose of guarding the
body of the Buddha. The data for this study, collected through an on-going
field study dating back to 2004 and through additional broad-scale fieldwork
in 2017, were from two sources: (i) the Plang community in Huay Nam Khun
village in Mae Fah Luang district/sub-distri1ct, Chiang Rai province; and (ii)
Ayok-related legends commonly told in the Shan State of the Republic of the
Union of Myanmar. The data were used to make a diachronic comparison of
the ethno-cultural dynamics and changes, in light of contemporary ethnicity,
of the Plang in their geo-cultural space within Buddhism.
๕
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According to the study, the arrival of Buddhism in mainland Southeast
Asia gave rise to the creation of literary works by some ethnic groups in the
Lanna Kingdom and the Shan State, whose native languages belonged to the
Tai family. However, according to folk legends, some natives, mostly Luas,
claimed to have seen the Buddha himself and been entrusted with the duty of
guarding his relics or objects, even before the birth of any Buddhism-dominated
community and before any similar efforts by other Tai-speaking ethnic
groups.
The Ayok Festival observed by the Plang of Huay Nam Khun, a
community of high ethnic diversity, reflects that, although this ethnic group is
socially classified as a kingdom-less or state-less people, along with the Shan,
Tai Lue and Tai Khoen, the Plang, nonetheless, have developed a tradition
explaining that their ancestors lived during the same period as the Buddha,
and, therefore, were appointed guardians of his body. This tradition, known
as the Buddha Cremation Memorial Day (usually in May) amongst Lanna
cultures, is celebrated by the Plang of Huay Nam Khun on the full-moon
night of December. The study shows that the reason an ethnic group attempts
to occupy a space in Buddhism is to solidify its presence in a multicultural
society. Nevertheless, such presence is still subjected to repression arising
from Buddhist hierarchical ideology.
Keywords: Ethnicity, cultural spaces, Plang ethnic group
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บทน�ำ
การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ อธิบายกลุม่ คนทีส่ มั พันธ์กบั ความเป็นชาติพนั ธุ์
ในพื้นที่พุทธศาสนา โดยศึกษาจากงานประเพณี “อายก” ซึ่งเป็นพิธีที่มีความหมายว่า
การสร้างสิ่งที่น่ากลัวเพื่อปกป้องพระศพของพระพุทธเจ้าของกลุ่มชาติพันธุ์ปลัง
(ไตหลอย-ลั ว ะ) ในพื้ น ที่ บ ้ า นห้ ว ยน�้ ำ ขุ ่ น ต� ำ บลแม่ ฟ ้ า หลวง อ� ำ เภอแม่ ฟ ้ า หลวง
จังหวัดเชียงราย และศึกษาจากเรือ่ งเล่า “อายก” ในพืน้ ทีเ่ มืองเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ด้วยวิธีการศึกษางานภาคสนามต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี
พ.ศ. ๒๕๔๗ และศึกษาภาคสนามแบบวงกว้างในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อการเปรียบเทียบ
การเคลื่อนที่ของกลุ่มคนและความเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของความหมายทางพุทธศาสนา
กับกลุ่มคนในสภาวะชาติพันธุ์สัมพันธ์ร่วมสมัย ที่อยู่ร่วมในพื้นที่พุทธศาสนา ที่อพยพ
ย้ายถิ่นจากจากรัฐฉาน ประเทศสหภาพเมียนมา มายังมาในพื้นที่ใหม่ ในประเทศไทย
โดยศึกษาคนพื้นที่ที่เรียกตนเองว่า “ปลัง” (บางทีก็ถูกเรียกว่า “ไตหลอย” หมายถึง
ไทดอย ซึ่งเป็นชื่อที่กลุ่มคนพื้นราบในเชียงตุงเรียก บางทีก็ถูกเรียกว่าว่า “ลัวะ”
ที่หมายถึงกลุ่มคนพื้นเมืองดั้งเดิมในล้านนา เนื่องจากภาษาเป็นกลุ่มภาษามอญเขมร)
ส�ำหรับงานวิจัยนี้จะเรียกว่า “ปลัง” เพราะเขาเรียกตนเองว่าเป็นคนปลัง การศึกษานี้
ตั้งค�ำถามว่าการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่พุทธศาสนาเป็นรูปแบบใด
เมื่อกลุ่มคนพื้นที่สูงได้รับเอาพุทธศาสนามาเป็นเครื่องมือในการเชื่อมต่อกับกลุ่มคน
บนพื้นที่ราบ โดยที่การเข้ามาของศาสนาพุทธในดินแดนที่ราบลุ่มน�้ำโขงก่อนตั้งแต่
พุทธศตวรรษที่ ๑๕ เป็นต้นมา (Poolsuwan, 2016, p.4) และได้มีความเปลี่ยนแปลง
ผสมกลมกลืนกับความเชื่อดั้งเดิมของท้องถิ่น จนท�ำให้การนับถือศาสนาพุทธของ
กลุ่มคนในเขตที่ราบดังกล่าว โดยเฉพาะกลุ่มคนไทนั้น ไม่เพียงแค่สัมพันธ์ในระดับ
วิถีชีวิตประจ�ำวันทั่วไป แต่ยังสัมพันธ์ไปถึงระดับของระบบความคิด จิตวิญญาณของ
ผู้คนเหล่านี้อีกด้วย
เมื่อศาสนาพุทธเข้าสู่พื้นที่หุบเขาสูงในจีนตอนใต้และรัฐฉาน โดยกลุ่มคนไท
ที่มีการผลิตแบบข้าวในที่ลุ่ม การเข้ามาของศาสนาพุทธกับกลุ่มคนไทมี ๒ ทางคือ
กลุ่มไทยวนหรือคนเมือง ต่อมาเรียกว่าอาณาจักรล้านนาได้รับอิทธิพลจากมอญ และ
กลุ่มคนในอาณาจักรหริภุญชัย (มอญ) อีกส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มไทใหญ่ที่รับพุทธศาสนา
จากพุกาม แต่ในพื้นที่สูงสายสัมพันธ์ของคนบนพื้นที่สูง กับอาณาจักรล้านนามีมากกว่า
“อายก” พื้นที่พุทธศาสนาของกลุ่มคนปลัง (ไตหลอย-ลัวะ)
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กลุ่มไทใหญ่ สายสัมพันธ์นี้กลายเป็นสายสัมพันธ์ในกลุ่มนี้ได้แก่ ล้านนา เชียงตุง และ
เชียงรุ่ง๙ (Wisudthiluck and Thong-on, 2014, p. 29-43)
การเข้ามาของพุทธศาสนาจึงท�ำให้เกิดการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมระหว่าง
วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมและวัฒนธรรมใหม่ที่รับหรือปรับมาจากภายนอก ซึ่งความเชื่อ
ดั้งเดิมของคนไทก่อนรับพุทธศาสนานั้น เป็นคติความเชื่อในเรื่องผีสางวิญญาณและ
อ�ำนาจเหนือธรรมชาติที่ให้คุณให้โทษได้ ขณะที่ความเชื่อของพุทธศาสนาพยายาม
เน้นย�้ำให้เห็นว่าพระพุทธเจ้ามีพลังอ�ำนาจและอิทธิฤทธิ์ สามารถช่วยเหลือมนุษย์และ
สรรพสัตว์ให้พน้ จากทุกข์ได้ อันเป็นความคิดทีไ่ ม่ขดั แย้ง และยังสอดคล้องกับความเชือ่
ดั้งเดิมของคนไทเป็นอย่างดี ในแง่นี้จึงท�ำให้เกิดการผสมผสานกันระหว่างความเชื่อ
ทั้งสองได้อย่างสนิทกัน (Hongsuwan, 2005, p. 437)
พื้ น ที่ ท างพุ ท ธศาสนาส� ำ คั ญ ส� ำ หรั บ กลุ ่ ม คนในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
เพราะศาสนาเป็นเครื่องมือของชนชั้นปกครอง เมื่อสังคมชนเผ่าได้พัฒนามาเป็น
สั ง คมเมื อ งและเชื่ อ มต่ อ กั บ สั ง คมเมื อ งอื่ น ๆ และพุ ท ธศาสนาเองนั้ น สามารถ
ประนีประนอมกับความเชื่อดั้งเดิมของคนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
ศาสนาไม่เพียงแค่สถาปนาอ�ำนาจรัฐแบบจารีตให้เข้มแข็ง ยังเป็นส่วนหนึ่ง
ของกฎระเบียบทางศีลธรรมของผู้คนที่อธิบายการเกิดขึ้นของสรรพสิ่ง และต�ำแหน่ง
แห่งที่ ล�ำดับชั้นของผู้คนอีกด้วย ศาสนายังคงผลิตซ�้ำอุดมการณ์ผ่านค�ำสอน และ
วรรณกรรมทางศาสนา ให้ผู้คนสร้างความเชื่อมโยงกันในพื้นที่เดียวกันอย่างแนบแน่น
วรรณกรรมที่ผลิตขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพุทธประวัติ ชาดก ต�ำนาน และนิทาน จนถึงเพลง
ดนตรี และศิลปกรรม ได้จัดล�ำดับชั้นกลุ่มคน เพื่อตอกย�้ำต�ำแหน่งแห่งที่และล�ำดับชั้น
ของผู้คนมาอย่างยาวนาน
การศึกษานี้ ได้ใช้กรณีศึกษาประเพณี “อายก”ของกลุ่มคนปลัง ที่จัดเป็น
ประจ� ำ ทุ ก ปี ต่ อ เนื่อ งยาวนานกว่า ๓๐ ปีแ ล้ว (ตามค� ำ บอกเล่ า ของเจ้ า อาวาส
๙

จะเห็นความเชื่อมโยงกลุ่มคนเหล่านี้จากต�ำนานพระเจ้าเลียบโลกฉบับต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน
และการศึกษานี้พบว่าศาสนาพุทธของล้านนาได้เข้าในพื้นที่เชียงตุง และเชียงรุ่งตั้งแต่พุทธศตวรรษ
ที่ ๒๐ เป็นต้นมาเป็นการเชือ่ มโยงกันทางเครือญาติและการเมือง อ่านเพิม่ เติมใน (Wisudthiluck and
Thong-on, 2014)

6

วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔

วัดห้วยน�้ำขุ่น) ประเพณีนี้จัดขึ้นที่บ้านห้วยน�้ำขุ่น ต�ำบลแม่ฟ้าหลวง อ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง
จั ง หวั ด เชี ย งราย ซึ่ ง พบว่ า มี ก ารเต้ น ร� ำ สวมหน้ า กากที่ ก ล่ า วว่ า เป็ น การปกป้ อ ง
พระศพของพระพุทธเจ้า ประเพณีนี้จึงน�ำมาเป็นตัวแทนของข้อถกเถียงในการอธิบาย
พื้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคน (กลุ่มชาติพันธุ์) บนฐานการล�ำดับชั้นผู้คนในพื้นที่
ของพุทธศาสนา

๒. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธุ์ปลัง (ไตหลอย-ลัวะ) กับกลุ่ม
ชาติพันธุ์ไท (ไทใหญ่ ไทขึน ไทลื้อ) ในพื้นที่พุทธศาสนาในกรณีศึกษาประเพณีอายก
ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

๓. แนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
บทความวิจยั นี้ สร้างกรอบข้อเสนอและใช้เป็นข้อถกเถียง เรือ่ งความสัมพันธ์
ในพื้นที่พุทธศาสนาระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ปลังกับชาติพันธุ์กลุ่มไท (ไทใหญ่ ไทขึน และ
ไทลื้อ) จากแนวคิดเรื่อง Zomie (Scott, 2009) งานชิ้นนี้ของ เจมส์ ซี สก๊อต ได้ทบทวน
ความเป็นชาติและชาติพันธุ์ และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐและกลุ่มชาติพันธุ์ โดย
น�ำตัวอย่างแนวคิดจากการศึกษาระบบความสัมพันธ์ของกลุ่มคนในรัฐมลายูที่เรียก
ว่า รัฐข้าวเปลือก (Padi state) มาอธิบายพื้นที่โซเมียที่เป็นที่ราบสูงของแนวเทือกเขา
หิมาลัยต่อจาก Willem van Schendel พื้นที่ดังกล่าวนี้ครอบคลุมอาณาบริเวณมาก
ถึง ๒.๕ ล้านตารางกิโลเมตร ตั้งแต่อินเดีย จีน พม่า ไทย ลาว และเวียดนาม มีกลุ่ม
ชาติพันธุ์หลากหลายอาศัยอยู่เป็นชุมชน
สก๊อตได้ชี้ให้เห็นถึงกลุ่ม Zomie ว่าวิธีการของสังคมและความเป็นอยู่เป็น
ของสังคมพื้นที่สูง เป็นสิ่งที่ออกแบบมาอย่างชาญฉลาด เป็นการประกอบสร้างทาง
การเมืองเพือ่ การอยูร่ อดจากอ�ำนาจรัฐ ฉะนัน้ ชุมชนชาติพนั ธุบ์ นทีส่ งู จึงเป็นประดิษฐกรรม
ทางการเมื อ งที่ ย อดเยี่ ย ม และไม่ ไ ด้ ไ ร้ อ ารยะ หากแต่ ค นทุ ก กลุ ่ ม มี ค วามถนั ด
แตกต่างกัน อาศัยในพื้นที่เขตแดนระหว่างอ�ำนาจรัฐ ท�ำให้คนเหล่านี้สามารถข้ามไป
ข้ามมาแลกเปลี่ยนค้าขาย และรับวัฒนธรรมจากพื้นที่รัฐขึ้นไปด้วย การปฏิสัมพันธ์กัน
ระหว่าง Zomie และรัฐ (จารีต) หรือคนที่ราบมีพลวัตไปในแต่ช่วงเวลา กลุ่มชาติพันธุ์
“อายก” พื้นที่พุทธศาสนาของกลุ่มคนปลัง (ไตหลอย-ลัวะ)
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หลายกลุ่มได้กลืนกลาย เข้าร่วมกับความชาติ ศาสนาต่าง ๆ บางกลุ่มชาติพันธุ์
มีการต่อสู้ หลบหลีกหนี และออกแบบความเป็นชาติพันธุ์ที่เหมาะสม สก๊อตยังอธิบาย
ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ และพลวัตที่ต้องตกหรือต้องด�ำรงอยู่ภายใต้อ�ำนาจชาติใด
ชาติหนึ่ง แต่ชาติพันธุ์นั้นสามารถอยู่ได้ไม่สูญหาย เนื่องจากความเป็นชาติพันธุ์คือ
ตัวตนทางการเมืองที่แสวงหาความอยู่รอดอยู่ตลอดเวลา
ในการศึกษานี้ได้ใช้พื้นที่ทางพุทธศาสนาในประเพณีอายกโดยตั้งข้อถกเถียง
ว่าเมื่อพื้นที่เชิงภูมิศาสตร์เปลี่ยนไป ไม่มีหุบเขาสูง ไม่มีระบบรัฐแบบจารีต แล้ว
ความสัมพันธ์ระหว่าง Zomie กับกลุ่มคนที่เคยมีอ�ำนาจจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่

๔. วิธีศึกษาและขอบเขตของการศึกษา
การศึกษานี้ได้ใช้กรณีประเพณีอายกของกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่า “ปลัง”
บางครั้งถูกเรียกว่า ลัวะหรือไตดอย ที่บ้านห้วยน�้ำขุ่น ต�ำบลแม่ฟ้าหลวง อ�ำเภอ
แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เป็นพื้นที่หลักในการศึกษา โดยได้ศึกษาภาคสนาม
ในช่วงเวลา ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๖๐ เป็นระยะแรกแต่การเก็บข้อมูลภาคสนาม
หลักนัน้ เริม่ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธสี มั ภาษณ์และการสังเกตแบบมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ ก ารศึ ก ษานี้ มี ก ารสอบทานทบทวนเกี่ ย วกั บ ประเพณี อ ายกนี้
จึงได้ส�ำรวจเปรียบเทียบประเพณีอายก ในหมู่บ้านปลังอื่น ๆ ในเขตประเทศไทย
คือ บ้านห้วยก้างปลา และบ้านสันเจริญ ทั้ง ๒ หมู่บ้านอยู่ในอ�ำเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย รวมถึงได้เดินทางไปสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญในหมู่บ้านปลังในพื้นที่
เชียงตุง ได้แก่ บ้านก้าม บ้านปางล้อ บ้านไซ และบ้านป่าต๊ะ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์
และธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และในพื้นที่ของกลุ่ม
ปู้หลัง ในเขตเมืองฮาย สิบสองปันนา เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๕. ผลการศึกษา
ปลัง (ไตหลอย ลัวะ) ห้วยน�้ำขุ่น
กลุ่มชาติพันธุ์ปลังในประเทศไทยถูกเรียกว่า ลัวะ หรือไตดอย กลุ่มเหล่านี้
กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ใกล้ชายแดนไทยกับพม่า แถวบ้านห้วยมะหินฝน อ�ำเภอแม่จัน
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บริเวณบ้านห้วยน�้ำริน อ�ำเภอแม่สาย และในหมู่บ้านห้วยน�้ำขุ่นอ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง
ที่บ้านห้วยน�้ำขุ่น มีสัดส่วนประชากรเป็นที่สองรองจากกลุ่มไทใหญ่ มีภาษาพูดเป็น
ของตนเอง พบว่าในเอกสารการจัดตัง้ หมูบ่ า้ นว่ามีกลุม่ คนปลัง (ไตดอย ลัวะ) มาร่วมกัน
ตั้งหมู่บ้าน ชาวปลังที่บ้านห้วยน�้ำขุ่นนี้ได้อธิบายถึงการเดินทางเข้าประเทศไทยว่า
เป็นกลุ่มที่มาจากเมือง “กอนตอย” (Meng Kon Toj) ในสิบสองปันนา ประเทศจีน
(Hiranro, Mahama and Prapattong, 2017, p. 58-71)
ในการสัมภาษณ์ เราจะแยกกลุม่ ปลังออกได้เป็นกลุม่ เพือ่ ดูวา่ กลุม่ ปลังแต่ละ
กลุ่มแตกต่างกัน NanKong (2017a) ได้ให้ความหมายว่า กลุ่มทุกคนคือปลัง โดยแยก
ตามสี มีเรื่องเล่าที่อธิบายว่าท�ำไมคนปลังกับคนไทถึงแตกต่างกันและคนปลังมีหน้าที่
เรื่องไสยศาสตร์ ดังนี้
“ปลังด�ำ คือคนหลอย ปลังแดงคือคนไท ปลังด�ำเป็นพี่ ปลังแดง
เป็นน้อง ปลังด�ำมีพิธีกรรมมากว่า ท�ำจริงจัง มีคาถาอาคม ส่วน
ปลังแดงไม่มี ปลังด�ำท�ำอะไรช้ามากต้องศึกษานาน ต่างจากปลัง
แดงทีฉ่ ลาดกว่าและไม่สนใจไสยศาสตร์ วันหนึง่ ปลังแดงขีก่ วางอยู่
มีเขาสวยงามและเขานั้นสามารถห้อยสิ่งของต่างๆได้ ส่วนปลังด�ำ
นั้นขี่ม้ามาพบปลังแดง ปลังด�ำเห็นว่าเขากวางมีประโยชน์เลยขอ
แลกกวางกับม้าจากนั้นปลังด�ำขี่กวาง และกวางก็วิ่งเข้าป่าไป และ
ปลังแดงขี่ม้า ม้าก็วิ่งเข้าเมืองท�ำให้ปลังด�ำต้องอยู่ในป่ามาถึง
ทุกวันนี้” (NanKong 2017a)
กลุ่มคนที่เรียกตนเองว่า “ปลัง” ในหมู่บ้านห้วยน�้ำขุ่นนั้นจัดอยู่ในกลุ่ม
ภาษามอญ-เขมร ที่เรียกว่าตระกูลออสโตรเอชียติก สาขาภาษาปะหล่อง ที่เป็นภาษา
“ปลัง” โดยกลุม่ คนทีพ่ ดู ภาษานีส้ ว่ นใหญ่อาศัยอยูใ่ นมณฑลยูนนานประเทศจีน บางส่วน
อพยพไปเมืองเชียงตุง รัฐฉานประเทศพม่า และได้อพยพเข้ามาในประเทศไทย อาศัย
อยูท่ จี่ งั หวัดเชียงรายเมือ่ ราว พ.ศ. ๒๕๑๐ มีจำ� นวนผูพ้ ดู ภาษานีใ้ นประเทศไทยจ�ำนวนไม่
มากนัก และภาษาปลังยังมีภาษาถิ่นอีก ๗ ส�ำเนียงคือ กอนตอย จงมอย สะเตง
แบมยอง กอนมา ปังโลชิ และกอนกลาง (Suwannawat, 2003, p.7)

“อายก” พื้นที่พุทธศาสนาของกลุ่มคนปลัง (ไตหลอย-ลัวะ)
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บ้านห้วยน�้ำขุ่นเป็นหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นใหม่หลังการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานของ
กลุ่มไทใหญ่ ที่เดิมเป็นที่ตั้งของกองก�ำลังกู้ชาติไทใหญ่ที่เรียกว่า “กลุ่มหนุ่มศึกหาญ”
โดยมีเจ้างาค�ำ เป็นหัวหน้าต่อมาได้สลายกองก�ำลังไป๑๐ เหลือแต่คนไทใหญ่ ไทลือ้ ต่อมา
ราวทศวรรษที่ ๒๕๑๐ ถึง ๒๕๒๐ ได้มกี ลุม่ คนปลังจากแม่สายเข้ามาตัง้ ถิน่ ฐานในพืน้ ทีน่ ี้
และได้สญ
ั ชาติไทยก่อนคนไทใหญ่และไทลือ้ ท�ำให้สามารถเดินทางไปท�ำงานทีก่ รุงเทพฯ
ทีท่ ำ� กันมากคืออาชีพรับจ้างในสวนกล้วยไม้ในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรสาคร๑๑
การได้ สั ญ ชาติ ไ ทยท� ำ ให้ ค นปลั ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น ผู ้ ใ หญ่ บ ้ า นซึ่ ง เป็ น ผู ้ น�ำ
อย่างเป็นทางการ เมื่อเทียบกับล�ำดับชั้นของความสัมพันธ์ในพื้นที่เดิมที่รัฐฉานนั้น
ชาติพันธุ์ที่พูดภาษาตระกูลไทจะเป็นผู้น�ำอย่างเป็นทางการ
การศึกษาภาคสนามพบว่า บ้านห้วยน�ำ้ ขุน่ มีการจัดแบ่งหย่อมบ้านตามชาติพนั ธุ์
ได้แก่ ไทใหญ่ ไทลื้อ คนจีน ปลัง อาข่า และอื่น ๆ โดยหย่อมบ้านของชาติพันธุ์ไทใหญ่
และไทลื้อ จะอยู่ในพื้นที่ต�่ำกว่าหย่อมบ้านของกลุ่มคนปลัง และกลุ่มคนบนพื้นที่สูง
วัดจะเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้าน การท�ำพิธีกรรมในวิหารวัด จะมีพื้นที่ย่อส่วนของพื้นที่
หมู่บ้านโดยไทใหญ่นั่งตรงกลางวิหาร ไทลื้ออยู่ทางซ้าย ปลังอยู่ทางขวา ตามทิศทาง
ของการตั้งบ้านเรือนที่มัดเป็นศูนย์กลาง การจัดพื้นที่เป็นการจ�ำลองพื้นที่เดิมก่อน
อพยพเข้ามาในเขตประเทศไทย

จากประเพณี “ผีตาโขนห้วยน�้ำขุ่น” มาเป็นประเพณี “อายก”
การศึกษาประเพณีนี้ ได้ใช้พื้นที่บ้านห้วยน�้ำขุ่น ต�ำบลแม่ฟ้าหลวง อ�ำเภอ
แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เป็นพื้นที่ศึกษาเนื่องด้วยมีประเพณีนี้อยู่เพียงที่เดียวใน
ประเทศไทย๑๒โดยมีความหมายหลักของประเพณีนี้อยู่ที่ค�ำว่า “อายก” ที่กลุ่มคนปลัง
๑๐

ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๗ พบว่ามีรูปภาพเจ้างาค�ำติดตั้งไว้ที่วัดหวยน�้ำขุ่น และมีค�ำอธิบาย
เรื่องกองก�ำลังกู้ชาติกลุ่มหนุ่มศึกหาญ แต่ปัจจุบันได้หายไปแล้ว
๑๑
เรื่องอาชีพรับจ้างในสวนกล้วยไม้นี้อาจเป็นเพราะคนปลังอาศัยอยู่ในพื้นที่สูง มีความ
สามารถในการเลี้ยงพืช และต้นไม้ป่าบนพื้นที่สูงเป็นอย่างดี จึงเป็นทักษะที่ส�ำคัญ คนปลังหลายคนที่
เชียงตุงเคยรับจ้างท�ำงานเช่นนี้และเดินทางกลับไปยังรัฐฉาน
๑๒
จากข้อมูลการศึกษาในปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๓) ซึ่งยังไม่พบประเพณีนี้ในพื้นที่อื่น ๆ ของ
กลุ่มคน “ปลัง”
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ให้ความหมายว่า “ความน่ากลัว” โดยที่ความน่ากลัวนี้ท�ำให้ปรากฏเป็นรูปลักษณ์ของ
สัตว์ป่า อายกเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกน่ากลัวของคนปลัง น�ำมาประกอบเข้า
กั บ ความหมายของประเพณี ที่ เ ชื่ อ มต่ อ เรื่ อ งราวทางพุ ท ธศาสนา ตามที่ ค นปลั ง
ห้วยน�้ำขุ่นได้กล่าวว่า เป็นภารกิจที่ต้องท�ำเมื่อครั้งพุทธกาล (แต่ไม่ได้บอกว่าได้รับ
มอบหมายจากใคร) คือการเฝ้าอารักขาพระศพพระพุทธเจ้าในวันที่ปรินิพพานถึงวันที่
ถวายพระเพลิง จากการเก็บข้อมูลในพืน้ ทีม่ าตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ประเพณีนไี้ ด้ถกู เรียก
ในกลุ่มคนทั้งไปว่า “ผีตาโขนชาวลัวะห้วยน�้ำขุ่น” ท�ำให้เห็นถึงความพยายามที่จะ
เชื่อมโยงให้ประเพณีเป็นที่เข้าใจ และเป็นที่รู้จักกับประเพณีที่ยิ่งใหญ่ระดับนานาชาติ
ที่จังหวัดเลย รวมถึงการท�ำให้ประเพณีนี้สามารถรับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ เพราะเข้าใจว่าประเพณีนี้คล้ายกับผีตาโขนใน
จังหวัดเลย
การเก็บข้อมูลในช่วงก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้จัดงานได้กล่าวว่าเพื่อป้องกันยักษ์
มาลักพระศพพระพุทธเจ้า แต่เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๐ พิธีกรได้เปลี่ยนจากยักษ์เป็นคนไม่ดี
และคนนอกศาสนา ในพิธีนี้คนปลังต้องออกมาแต่งตัวให้เป็นสิ่งที่น่ากลัวซึ่งดูคล้าย
สัตว์ปา่ มาเต้นร�ำประกอบดนตรีของปลัง (ซึง่ มีลกั ษณะของจังหวะเฉพาะตัว) พร้อมกับ
การจุด “หลัวไฟหลวง” ที่แสดงถึงการถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าระหว่างที่จุดไฟนั้น
ก็มีการเต้นตลอดเวลา เมื่อไฟใกล้มอดจึงเสร็จพิธี(บางปีเช่นในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ไม่มีการ
จุดไฟ) พื้นที่การจัดประเพณีนั้นเดิมได้จัดในบริเวณหน้าวิหาร แต่เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓
ได้ย้ายพื้นที่จัดไปบริเวณหลังวิหารซึ่งมีพื้นที่กว้างกว่า
สถานที่ จั ด งานนั้ น เดิ ม จั ด เพี ย งแค่ พื้ น ที่ ใ นวั ด และคนในชุ ม ชนเท่ า นั้ น ปี
พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นปีที่ได้จัดเป็นขวนแห่จากบริเวณลานตลาดของหมู่บ้านเดินเข้ามาใน
วัดห้วยน�้ำขุ่น และมีคนปลัง (ไตดอย-ลัวะ) จากเชียงตุงเข้ามาร่วมพิธีด้วย ประเพณี
เริ่มด้วยพิธีการทางศาสนา ก่อนวันงานเป็นการเตรียมสถานที่ ตอนสายหลังจากพิธี
ทางศาสนาแล้วชาวบ้านก็จะมาท�ำพิธีตั้งเสา “ตั้งโกม”
ความเปลี่ยนแปลงจากชื่องานประเพณีผีตาโขนมาเป็นประเพณีอายกนั้น
เนื่องจากมีการปรึกษาหารือกันระหว่างผู้ที่รับผิดชอบในการจัดงาน เจ้าอาวาสวัด
ห้วยน�้ำขุ่น และนักวิชาการที่เข้ามาท�ำงานในพื้นที่ได้ร่วมกันในการเผยแพร่ค�ำว่า
“อายก” พื้นที่พุทธศาสนาของกลุ่มคนปลัง (ไตหลอย-ลัวะ)
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“อายก” ในการจัดงานมาอย่างต่อเนื่อง และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ค�ำว่า “ประเพณี
อายก” ก็ได้เป็นที่ยอมรับในหมู่บ้าน และใช้เป็นฉากหลังของงานด้วย ไม่เพียงเท่านั้น
มีกลุ่มคนปลังรุ่นใหม่ที่เคยกล่าวกับผู้วิจัยว่า “ท�ำอย่างไรถึงจะให้คนคนอื่นเรียกเราว่า
คนปลัง ซึ่งเป็นชื่อที่ถูกต้องซะที” ท�ำให้เห็นการเมืองเรื่องชาติพันธุ์ในพื้นที่ระหว่าง
กลุ ่ ม ชาติ พั นธุ ์ เ อง และรัฐ ที่จัด ล�ำดับกลุ่ม คนที่แ ตกต่ า งจากตั ว กลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ เอง
นอกจากนี้ก็ยังพบว่ากลุ่มปลังได้เข้าไปร่วมเป็นสมาชิกกับสมาคมลัวะแห่งประเทศไทย
และสมาคมนี้ก็สนับสนุนประเพณีอายกมาโดยตลอด

การตั้งเสา “ตั้งโกม” การก�ำหนดปริมณฑลพิธีกรรม
การตัง้ เสานีเ้ ป็นสัญลักษณ์ของกลุม่ คนปลังในทุกพืน้ ทีก่ อ่ นทีจ่ ะเริม่ ท�ำพิธกี รรม
ส�ำคัญ ๆ ทุกครั้ง แม้ในวัดจันทาราม บ้านห้วยก้างปลา และวัดสันเจริญ บ้านสันเจริญ
ที่เป็นกลุ่มคนปลังก็ท�ำพิธีนี้เสมอ ในงานพิธีส�ำคัญของวัด การเดินทางส�ำรวจชุมชนใน
พื้นที่หมู่บ้านของคนปลังในเชียงตุงและสิบสองปันนาก็จะพบเสาเช่นนี้อยู่ในพื้นที่
ศาสนสถานเช่นกัน
ปลายเสาตกแต่งเป็นรูปปราสาท และติดตั้งตุง (ธง) ตัวเสาตกแต่งด้วย
กระดาษเงิน ทอง และกระดาษสี ประดับดอกไม้และไม้มงคลตลอดตัวเสา การท�ำงาน
เรื่องเสาตั้งโกมนี้เป็นหน้าที่ของผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ และเป็นหน้าที่ของกลุ่มคนปลัง
ทั้งสิน้ แต่เมื่อถึงการท�ำปราสาทพระอุปคุตนัน้ จะมีคนไทใหญ่ และไทลือ้ มาร่วมท�ำงาน
ด้วย เมือ่ ยกเสาขึน้ จะมีการตีกลองและเครือ่ งดนตรีประกอบ แต่เป็นดนตรีของกลุม่ ปลัง
ที่มีการตีกลองและเครื่องประกอบเป็นจังหวะเดียวต่าง จากไทใหญ่-ไทลื้อที่มีสอง
จังหวะ
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ภาพที่ ๑ ชาวบ้านช่วยกันยกเสาตั้งโกมที่ประดับตกแต่งเรียบร้อยแล้ว
การตั้ง “เสาตั้งโกม” เปรียบได้กับการก่อตั้งเขาพระสุเมรุ เป็นศูนย์กลาง
จักรวาล บนพื้นที่ที่เป็นดินหรือทราย เช่น ที่วัดจันทารามที่เป็นวัดคนปลังในตัวเมือง
เชียงตุงจะเป็นการตัง้ เสาบนพื้นทราย เสานีจ้ ะเป็นเสาที่ท�ำจากไม้เนือ้ แข็งมีความถาวร
มากกว่าทีว่ ดั ห้วยน�ำ้ ขุน่ ซึง่ จะเปลีย่ นเสาทุกครัง้ ทีม่ ปี ระเพณีอายก เสาตัง้ โกม เพือ่ ให้เห็น
ต�ำแหน่งแห่งทีข่ องกลุม่ คนและล�ำดับชัน้ ทางจักรวาล แต่เนือ่ งด้วยหมูบ่ า้ นนีป้ ระกอบด้วย
ความหลากหลายทางชาติพนั ธุจ์ งึ มีการผสมการตัง้ ปราสาทพระอุปคุตของกลุม่ ไทใหญ่
เข้าไปร่วมด้วยในวันก่อนเริ่มหน้าพิธีหนึ่งวัน และมีพิธีอญ
ั เชิญพระอุปคุตในตอนเช้ามืด
ของวันงาน เพื่อน�ำมาประดิษฐานในปราสาทที่เตรียมไว้

ทับซ้อน ซ่อนร่าง: อัฏฐมีบูชา ไม่ใช่ อายก
ความทับซ้อนของความหมายทางศาสนาในกลุ่มที่แตกต่างนั้นสร้างพื้นที่
ทางการเมืองในศาสนา เพื่อการด�ำรงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ ที่แม้จะมีศาสนาเดียวกัน
แต่ก็ไม่ใช่หนึ่งเดียวกัน เนื่องจากวิถีการผลิตและสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน โดยมีความ
เชื่อมโยงกันด้วยการใช้ภาษาที่สื่อสารเรื่องศาสนาเดียวกัน ดังนั้นประเพณีที่ปฏิบัติก็มี
การให้ความหมายที่แตกต่างกัน เช่น กรณีประเพณีอายกของกลุ่มชาติพันธุ์ปลังที่
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ห้วยน�้ำขุ่นกับประเพณีอัฏฐมีบูชา๑๓ ที่มีความหมายตามประวัติศาสตร์พุทธศาสนาของ
กลุ่มคนพูดภาษาตระกูลไทที่มีการผลิตข้าวบนพื้นราบแบบทดน�้ำ  อัฏฐมีบูชานั้นจะ
เป็นการจัดหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว ๘ วัน คือในช่วงกลางปี แต่การจัด
ประเพณีอายกนั้นจัดในช่วงสิ้นปี มีความแตกต่างกันราว ๖ เดือน ท�ำให้เรื่องเล่าที่มา
ของประเพณีกับประวัติศาสนาแบบเถรวาทในประเทศไทยไม่สอดคล้องกัน
ความหมายของงานประเพณีอายกที่บ้านห้วยน�้ำขุ่นนี้ ถ้าวิเคราะห์ถึงการ
เดินทางประกาศศาสนาตามต�ำนาน “พระเจ้าเลียบโลก” ที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปยังที่
ต่าง ๆ ได้มอบสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ต่าง ๆ ไว้แต่ละพื้นที่ เช่น พระเกศา พระบาท หรือ
ได้พบกับผู้คนในพื้นที่ ที่เรียกว่าลัวะ๑๔ จ�ำนวนหลายพื้นที่ และกรณีของเชียงตุง
พระพุทธเจ้าก็ได้มอบพระเกศาให้กับก้างไออุ่น ที่เป็นวีรบุรุษในต�ำนานของคนปลัง เช่น
กัน ซึง่ กลุม่ คนปลังได้อา้ งถึงบรรพบุรษุ ได้พบกับพระพุทธเจ้าก่อนคนอืน่ (คือก่อนภาษา
ตระกูลไทด้วย) ซึ่งซ่อนความหมายว่าได้มีหน้าที่ในศาสนาพุทธมานานแล้ว
อายก หมายถึง “การท�ำให้กลัว” หรือ เกิดความรู้สึกกลัว (Talapung, 2018)
เป็นกริยาอาการ ไม่ใช่ คน สัตว์สิ่งของ แต่จะเป็นรูปลักษณะใดก็ได้ที่ท�ำให้เกิด
ความกลัวขึ้น ดังนั้นความกลัวของคนปลังที่แสดงออกนั้นจึงเป็นรูปร่างที่ไม่ใช่มนุษย์
แต่เป็นรูปลักษณ์ที่คล้ายสัตว์ป่า ประดับร่างกายด้วยของป่า เช่น ใบไม้ กิ่งไม้
๑๓

วันอัฏฐมีบูชา คือ วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
หลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ ๘ วัน ถือเป็นวันส�ำคัญในพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ตรงกับวันแรม
๘ ค�่ำ เดือนวิสาขะ (เดือน ๖ ของไทย)
๑๔
ในต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ที่ “เป็นอื่น” จากกลุ่มชาติพันธุ์
ที่พูดภาษาตระกูลไท การกล่าวถึงกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในต�ำนานฯ มีลักษณะเป็นการอ้างถึงแบบไม่
เฉพาะเจาะจง กล่าวคือ จากการอ้างถึงกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น ๔๘ ครั้ง เป็นการอ้างถึงโดย
ไม่ระบุชื่อกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่าครึ่งคือ ๓๑ ครั้ง หรือเป็นการอ้างถึงโดยใช้ชื่อเรียกที่มีนัยแบบ
เหมารวม ได้แก่ การอ้างถึงกลุ่ม “ฮ่อ” ๑ ครั้ง “ข่า ว้า ทมิฬ” ๑ ครั้ง มีการอ้างถึงกลุ่มชาติพันธุ์
อย่างเฉพาะเจาะจงเพียงหนึ่งกลุ่ม คือ “ลัวะ” ซึ่งปรากฏในเนื้อหาที่บรรยายถึงการเดินทางทั้งใน
อาณาจักรล้านนา เชียงตุง และสิบสองปันนา รวม ๑๑ ครั้ง และยังปรากฏในการอ้างถึงร่วมกับ
กลุ่มอื่น ๆ คือ “ทมิฬ-ลัวะ” และ “ลัวะ-ไทย” กลุ่มละ ๑ ครั้ง (Wisudthiluck and Thong-on, 2014,
p. 41)
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และเต้นร�ำและท่าทางคล้ายสัตว์ รูปร่างของตัวแสดงอายกประกอบด้วยการสร้าง
หน้ากากและเสือ้ ผ้า ในส่วนของหน้ากากนัน้ ท�ำจากหลากหลายวัสดุทที่ ำ� จากไม้จะคงทน
มากใช้หลายปี หรือวัสดุธรรมชาติ เช่น น�้ำเต้า กาบตาล เป็นต้น รูปร่างหน้ากากจะ
เป็นเหมือนรูปสัตว์ป่า บางชิ้นมีลายคล้ายเสือ มีบางชิ้นมีหูยาว ส่วนชุดนั้น จากปีแรก ๆ
ที่เก็บข้อมูลจะใช้ผ้าห่มมัดกับตัวคนประดับด้วยกิ่งไม้ แต่เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีชุด
เป็นริ้ว ๆ ท�ำด้วยเศษผ้าแบบผีตาโขนด่านซ้ายจังหวัดเลย แต่ก็ยังมีการแต่งกายแบบ
มัดผ้าห่มแบบเดิมอยู่ รวมถึงการเขียนสีตามร่างกายถ้าไม่ใช้ชุดที่ตัดขึ้นมาใหม่

ภาพที่ ๒ หน้ากากอายกและคนแสดง

“อายก” พื้นที่พุทธศาสนาของกลุ่มคนปลัง (ไตหลอย-ลัวะ)
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ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ตอนเย็นจะมีขบวนแห่ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ เพื่อไปรวม
กันที่บริเวณหลังวัดที่จัดพิธี แต่ขบวนนี้ก็ไม่ได้จัดทุกปีไป จากนั้นประธานในพิธีจะจุด
ไม้เกีย๊ ะหลวงเป็นสัญญาณเริม่ พิธกี รรมเมือ่ จุด “หลัวไฟหลวง” มีการเล่นดนตรีนำ� จากนัน้
ก็มีขบวนอายกจะออกมาเต้น โดยเริ่มจาก “ไม้เกี๊ยะหลวง” หรือ “หลัวไฟหลวง”
เป็นการเริม่ ต้นขับไล่ยกั ษ์หรือคนไม่ดที จี่ ะมาลักพระศพ และเพือ่ เฝ้าพระศพพระพุทธเจ้า
โดยเต้นเป็นจังหวะตามเสียงกลอง ฆ้อง และฉาบ เต้นมาวนต่อหน้าประร�ำพิธี
เป็นวงกลม จากนั้นเป็นการจุด “บ่อกไฟ” เป็นอันจบพิธี และจะต่อด้วยการแสดง
อื่น ๆ ของเยาวชนในพื้นที่

ภาพที่ ๓ “ไม้เกี๊ยะหลวง” หรือ “หลัวไฟหลวง”
การออกมาแสดงถึงการเฝ้าพระศพนัน้ เมือ่ ตัว “ผี” หรือ “อายก” ออกมาแล้ว
จะค�ำนับ “หลัวไฟหลวง” ที่หมายถึงการขับไล่ความมืดและความชั่วร้าย แล้วเต้นตาม
จังหวะดนตรีไปตามเส้นทางที่ก�ำหนด (ไปยังหน้าเวที) บางปีเต้นรวมกลุ่มโดยคนดู
ล้อมรอบเป็นวงกลม การเต้นนี้เป็นอิสระแต่ก�ำหนดท่า “ย่อ-ยุบ” และเดินตามจังหวะ
เสียง กลอง ฆ้อง และฉาบ เป็นหลักโดยจังหวะสั้นและกระชับตลอดเวลา ซึ่ง
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ด้านหน้าเวที (พ.ศ. ๒๕๖๐) จะมีรูปภาพพระพุทธเจ้าประทับแบบ “สีหไสยาสน์” (ซึ่ง
สงสัยว่าท�ำไมไม่เป็นปางปรินิพพาน)
ชุดและหน้ากากจะถูกเก็บไว้ตามหย่อมบ้านโดยมีประธานหย่อมบ้านเป็นผูเ้ ก็บ
รักษาเมือ่ มีงานจะน�ำออกมาแจกจ่ายให้กบั ผูท้ จี่ ะมาเป็นตัว “ผีอายก” ซึง่ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐
มี จ�ำ นวนตั ว ผี ที่ อ อกมาร่วมพิธีกว่า ๔๐ ตัว ทั้ง หมดเป็ น ผู ้ ช ายในปี พ.ศ. ๒๕๖๑
การสนับสนุนกิจกรรมจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและจากหน่วยงานต่าง ๆ
ลดลง จ�ำนวนตัว “ผีอายก” ก็ลดลงตามไปด้วย

การศึกษาประเพณีอายกในพื้นที่สูงรัฐฉาน (เชียงตุง-เมืองลา) เมืองฮาย
สิบสองปันนา
จากการศึ ก ษาเรื่ อ งประเพณี อ ายก ในวั ฒ นธรรมของกลุ ่ ม ปลั ง ทั้ ง ใน
ประเทศไทยและบริเวณเชียงตุง และเชียงรุ่งนั้น ยังไม่พบการแสดงในบริบทเดียว
กับบ้านห้วยน�้ำขุ่นนี้ในพื้นที่ของกลุ่มคนปลังแต่อย่างใด แม้กระทั่งกลุ่มปลังในเขต
ประเทศไทย บางกลุ่มนั้นเคยได้รับทราบว่าในอดีตนั้นบรรพบุรุษเคยท�ำประเพณี
แต่บดั นีไ้ ม่ได้ทำ� แล้ว อีกทัง้ การปฏิวตั วิ ฒ
ั นธรรมในประเทศจีนท�ำให้การปฏิบตั ปิ ระเพณี
ลดลงหรือสูญหายไป แต่อย่างไรก็ตาม ไม่อาจสรุปได้ว่าประเพณีนี้เหลืออยู่ที่จังหวัด
เชียงราย ที่บ้านห้วยน�้ำขุ่นเพียงแห่งเดียวได้แต่ขณะนี้ (พ.ศ. ๒๕๖๐)
งานวิจัยได้ข้อมูลเรื่อง “อายก” จาก NanKong (2017a) เรื่อง ปอยอายก
ลุงหนานกองซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลเรื่องประเพณีวัฒนธรรมของกลุ่มปลังได้เล่าว่า
“ส�ำหรับปลังเมืองยางนัน้ ปอยคล้ายอายกเช่นกัน และจัดในเดือน ๕
(มีนาคม) ออก ๗ ค�่ำ คนในชุมชนจะน�ำดอกไม้ที่ออกมาประดับ
ร่างกาย ค�ำว่าอายก แปลว่าน่ากลัวก็ได้ แต่ในความหมายทีเ่ ข้าใจคือ
การใส่หน้ากากโดยอายกมีอกี ความหมายทีเ่ ป็นบาลี (ต้องศึกษาเพิม่ :
ผู้วิจัย) หมายถึงตุ๊กตา แต่งเป็นผีนั้นจะท�ำ ๗ วัน เป็นการไล่ผีออก
จากบ้านจากเมือง ไล่ผีออกจากพารา (พระเจ้า: ผู้วิจัย) ท�ำตอน
กลางคืน” (NanKong, 2017a)

“อายก” พื้นที่พุทธศาสนาของกลุ่มคนปลัง (ไตหลอย-ลัวะ)
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การสัมภาษณ์คนที่บ้านก้ามโดยผู้ให้ข้อมูลเป็นพระสงฆ์และชาวบ้านที่ชื่อ
NanKong (2017b) (ชื่อเหมือนกับหนานกองคนแรก แต่เป็นอีกบุคคล) เมื่อสอบถาม
เรือ่ ง “อายก” กับพระสงฆ์ได้ขอ้ มูลว่าจะมีคนใส่หน้ากากออกมาเต้นทุกงานปอยเรียกว่า
“คนบ้า” มีคนเต้นแบบนี้ในพิธีบวชเณร และพิธีท�ำบุญ (เอาคลิปวีดีโอให้ดูด้วย)
แต่เมื่อมาถามลุงหนานกอง โดยให้ดูรูปจากห้วยน�้ำขุ่น ลุงหนานกองตอบว่า มีแบบนี้
เช่นกันแต่ไม่ได้จดั พิธนี มี้ านานแล้วราวสามสิบปี เดิมจะจัดในช่วง “เวสสันตระ” (เทศนา
เรื่องเวสสันดรชาดก) เดือน ๔ (มีนาคม) เรียกว่า “ตรารุ๊ก” ท�ำให้เข้าใจได้ว่าการแสดง
สวมหน้ากากนี้ยังพอมีในกลุ่มคนปลังที่อยู่ฟากตะวันตกของเมืองเชียงตุง แต่ไม่พบใน
กลุ่มคนปลังทางฝั่งตะวันออกของเมืองเชียงตุงคือ แถวพระธาตุจอมดอย บ้านป่าต๊ะ
บ้านไซ ฯลฯ ซึ่งในฝั่งตะวันตกเป็นเส้นทางเชื่อมต่อจีนจากเมืองยางเมืองแลม และ
เข้าจีนที่ด่าน ซือเหมา (ปู้เอ๋อ) โดยไม่ต้องผ่านเขตอ�ำนาจของเจ้าเชียงรุ่ง
จากการบรรยายในการประชุมวิชาการ ยุทธภูมิ สุประการ อธิบายว่ามีพธิ กี รรม
ของกลุ่มชาวลัวะบ้านสกาด ต�ำบลสกาด อ�ำเภอปัว จังหวัดน่านเรียกว่า ประเพณี
กินโสลด (ตีพ)ิ โดยมีการใส่หน้ากากเป็นผีรว่ มพิธี๑๕ และจากการศึกษาภาคสนามในพืน้ ที่
เชียงตุง ที่บ้านไซ ซึ่งเป็นบ้านคนปลังที่เก่าแก่เชื่อว่าเป็นกลุ่มอพยพหนีภัยจากอ�ำนาจ
เจ้าฟ้าเชียงตุง(ตามต�ำนานเรื่องก้างไออุ่น) ไปอยู่หลังภูเขาสูง และอาศัยมาอย่าง
ยาวนาน สังเกตได้จากต้นชาที่มีขนาดวงรอบใหญ่หนึ่งคนโอบก็ยังไม่พบว่ามีพิธีกรรม
แบบนี้ การสอบถามในงานภาคสนามได้ทราบว่ามีการสวมหน้ากากในงานประเพณี
ทีย่ งั มีอยูใ่ นกลุม่ ปลัง(ไตหลอย-ลัวะ)ทีเ่ มืองแลม ยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ซึ่ ง คณะผู ้ วิ จั ย ได้ เ ดิ น ทางไปส� ำ รวจแต่ ยั ง ไม่ พ บประเพณี เ ต้ น ร� ำ สวมหน้ า กากตาม
รูปที่มี (ซึ่งยังต้องค้นหาต่อไป) การติดต่อกับหลานผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญจากเชียงตุง
หลังงานภาคสนาม ได้สง่ คลิปวีดทิ ศั น์ในยูทปู (YouTube) เป็นการเต้นร�ำสวมหน้ากากนี้
๑๕

จากการบรรยายของ ยุทธภูมิ สุประการ จากวิทยาลัยชุมชนน่าน ผู้ดูแลหออัตลักษณ์
น่าน ในการประชุมวิชาการเรื่อง “เปลี่ยนสลับ ทับซ้อน ซ่อนร่าง” ในประเพณีและการละเล่นสวม
หน้ากากจัดโดยสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับโครงการจัดตัง้ พิพธิ ภัณฑ์อารยธรรม
ลุ่มน�้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงวันที่ ๓๐-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กล่าวถึงประเพณีนเี้ ป็นประเพณีเฉพาะคนในหมูบ่ า้ นเท่านัน้ เป็นการจัดงานแบบปิดหมูบ่ า้ นดังนัน้ จึงไม่
สามารถเข้าไปร่วมพิธีได้แต่ก็มีคนน�ำรูปภาพออกมาเผยแพร่ตามสื่ออยู่
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ในงานสงกรานต์ของกลุ่มปลังที่บ้านห้วย เมืองยาง เขตเชียงตุง เรียกว่า “อาตะวะ”
โดยในเนื้อหากล่าวถึงการเต้นร�ำสวมหน้ากากว่า เป็นการเต้นร�ำที่เกิดขึ้นทุกประเพณี
(Phleng so phro Lua Plang Luaplang song, 2018)๑๖
ส�ำหรับกลุ่มปลัง ฝั่งตะวันตกของเมืองเชียงตุงที่ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐาน
ในประเทศไทย ได้สัมภาษณ์ที่บ้านสันก้างปลา และบ้านสันเจริญ ซึ่งเป็นกลุ่มคนปลัง
ที่อพยพมาจากบ้านน�้ำยื้อ บ้านน�้ำไค้ และบ้านหนองหลวง เมืองม้า ในเขตปกครอง
ตนเองที่เมืองลา ชายแดนสหภาพเมียนมา และสาธารณะรัฐประชาชนจีน โดยทั้ง
สองหมูบ่ า้ นนีเ้ ป็นหมูบ่ า้ นทีม่ คี นปลังอาศัยเกือบทัง้ หมูบ่ า้ น มีวดั ทีส่ ร้างขึน้ ใหม่ดว้ ยกลุม่
คนปลังเอง ได้สัมภาษณ์ผู้น�ำทางวัฒนธรรมทั้งที่เป็นอาจารย์วัด และผู้อาวุโส ที่เคย
อาศัยในพื้นที่เดิมก่อนอพยพมาตั้งถิ่นฐานที่นี่มาก่อนหลายครั้งในหลายบริบท ไม่พบว่า
มีประเพณีนี้ นอกจากนี้ยังบอกว่าเรานับถือศาสนาพุทธแล้วไม่ท�ำเช่นนั้น
ผลการศึกษาภาคสนามพบว่าปลังมีสองกลุ่ม๑๗ ที่แตกต่างกัน โดยกลุ่มแรก
เป็นกลุ่มฝั่งตะวันออกเชียงตุงที่มีต�ำนานเรื่องก้างไออุ่นและนางเอ่ยแก้ว กับอีกกลุ่ม
หนึ่งเป็นกลุ่มปลังทางตะวันตกของเมืองเชียงตุง คือแถวเมืองยางและทางตอนเหนือ
ของเมืองลาคืออยู่ในเขตจีนมืองแลม เลยเขตสามต้าว ขึ้นไปถึงเมืองฮาย กลุ่มปลัง
ทางตะวันตกของเมืองเชียงตุงนี้ เคยมีประเพณีที่เรียกว่า อายก หรือเป็นค�ำว่า
“ท�ำให้กลัว” แต่ไม่มีเรื่องเล่าประเพณีเหมือนปลังที่บ้านห้วยน�้ำขุ่น ที่เล่าว่าในสมัย
พุ ท ธกาลเมื่ อ พระพุ ท ธเจ้ า ปริ นิ พ าน และพวกปลั ง จะมี ห น้ า ที่ ใ นการเฝ้ า พระศพ
พระพุทธเจ้าไม่ให้ยักษ์และคนไม่ดีมาลักพระศพ
แต่ส�ำหรับกลุ่มปลังฝั่งตะวันออกของเมืองเชียงตุง มีเรื่องเล่าถึงการที่ได้รับ
พระเกศาพระพุทธเจ้าที่น�ำมาสร้างเป็นเจดีย์ครอบ รวมถึงการนับถือหินตั้งที่เปลี่ยน
เป็นพระธาตุในเวลาต่อมา เช่น พระธาตุดอยตุงทีม่ มี าจากก้อนหินเช่นกัน ความสัมพันธ์
๑๖

เมื่อให้ดูวีดีโอเรื่อง อาตะวะ นั้น คนปลังห้วยน�้ำขุ่นบอกว่า นี่มันคือกลุ่มว้า ไม่ใช่ปลัง
เพราะค�ำว่า อาตะ เป็นค�ำน�ำหน้าชื่อเรียกคนชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในความหมายของปลัง คือ “ปู่” อาตะ
วะ คือ ปู่ว้า และอาตะกะโล้(ม) แปลว่า คนเมือง (ซึ่งน่าจะมาจากค�ำว่า กะหลอม)
๑๗
ปลังจีน(ฝัง่ ตะวันตกของเชียงตุง) เรียกว่า ปลังขะเล่อ มีเครือ่ งดนตรีเป็นกลองตีนยาว
ปลังเชียงตุง(ตะวันออกของเชียงตุง) เรียกว่า ปลังขะล่าว มีเครื่องดนตรีคือกลองตีนสั้น
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กับเชียงตุงเป็นเรื่องศาสนาและการต่อสู้เรื่องความชอบธรรมในการสร้างศาสนสถาน

การเมืองเรื่องศาสนา : “ปลัง” ชาติพันธุ์ผู้พบศาสดาตั้งแต่ยังไม่ได้นับถือ
ศาสนา
การรับพุทธศาสนามาปฏิบัติในกลุ่มคนพื้นถิ่นนั้นก็เพราะสามารถต่อรอง
กับหลักการทางพุทธศาสนาได้ คนพืน้ ถิน่ สามารถปรับเปลีย่ นความเชือ่ ดัง้ เดิมให้เข้ากับ
หลักการทางพุทธศาสนาหรือเปลีย่ นแปลงศาสนาเดิมผสมกลมกลืน และใช้ศาสนาเป็น
เครื่องมือในการจัดล�ำดับชั้นทางสังคมระหว่างคนพื้นราบกับคนบนพื้นที่สูง ในกรณี
พื้นที่รัฐฉาน (เชียงตุง) ที่เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนพูดภาษาตระกูลไท ไทใหญ่
ไทขึน และไทลื้อ กับกลุ่มคนบนพื้นที่สูงคือปลัง เป็นการเมืองในพื้นที่ทางศาสนา
ของทั้งสองกลุ่ม
การอภิปรายผลการศึกษาจะอยู่ในมุมของทั้งสองกลุ่ม โดยกลุ่มแรกนั้นคือ
กลุม่ คนพูดภาษาตระกูลไท ทีเ่ ป็นกลุม่ ทีม่ อี ำ� นาจในพืน้ ทีร่ ฐั ฉานและสิบสองปันนาในอดีต
เป็นกลุ่มที่น�ำเอาพุทธศาสนาไปใช้ในรัฐจารีตของตนเอง และสร้างล�ำดับชั้นทางสังคม
ขึ้นระหว่างคนที่นับถือศาสนาและไม่นับถือศาสนา แต่เมื่อมีศาสนานั้นการที่จะท�ำผิด
หลักศาสนาเช่นการฆ่าสัตว์เพื่อการท�ำนาย และการท�ำพิธีกรรมเกี่ยวกับผี๑๘ นั้น จะถูก
ท�ำให้เป็นของกลุ่มคนในพื้นที่สูงคือคนป่าคนที่ยังไม่ได้นับถือศาสนา ดังนั้นกลุ่มที่ดู
เหมือนว่าเป็นอิสระจากรัฐ และอาศัยบนพื้นที่สูงในในความหมายกลุ่ม Zomie ยังเป็น
ความต้องการของรัฐจารีตที่ต้องท�ำงานให้กับรัฐจารีตบางสิ่งที่คนพื้นราบไม่ท�ำเช่น
ทักษะการหาของป่า (การเลี้ยงกล้วยไม้ของปลังเป็นสิ่งที่มีทักษะ) การท�ำนายกระดูก
ไก่ รวมถึงการเปลี่ยนร่างพรางกายเป็นสัตว์หรือสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ ที่แสดงในพิธีกรรม
ในกรณีหว้ ยน�ำ้ ขุน่ ถึงแม้วา่ จะไม่เป็นบริบทโครงสร้างแบบรัฐจารีตเดิมแล้ว แต่การเข้ามา
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างชาติพนั ธุใ์ นพืน้ ใหม่ทมี่ ชี าติพนั ธุค์ ล้ายเดิม ในพืน้ ทีท่ างศาสนาเดียวกัน
๑๘

กลุม่ คนภาษาตระกูลไทก็มเี รือ่ งในชีวติ ประจ�ำวันทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับศาสนาเช่นการท�ำนาย
ทายทัก การสะเดาะเคราะห์ แต่ทั้งหมดนี้ไม่ได้มีการฆ่าสัตว์ และเนื้อหาเรื่องเหล่านี้ถูกสอนกันในวัด
สิง่ ทีเ่ ลิกท�ำ เช่น การท�ำนายกระดูกไก่ใช้การน�ำกระดูกไก่เก่ามาเสีย่ งทายแทนการฆ่าไก่จริง ๆ และถ้าจะเลีย้ ง
ผีนนั้ ก็ตอ้ งซือ้ ผีจากกลุม่ ลัวะ เป็นต้น
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ยังคงระบบแบบรัฐจารีตเดิมไว้ เพื่อคงระดับความสัมพันธ์ไว้ เช่นกรณีประเพณีอายก
ที่เป็นการแยกเรื่องการเปลี่ยนร่างนี้ออกมาเฉพาะเป็นประเพณีประจ�ำปีของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ และยังเพิ่มเติมพิธีกรรมของกลุ่มตนเข้าไปร่วมด้วยเช่น การอัญเชิญ
พระอุปคุตมาประดิษฐานที่ปราสาทในบริเวณพิธี
ในส่วนกลุม่ ปลังนัน้ มีตำ� นานเรือ่ งคนไทกับคนปลังนัน้ คือพีน่ อ้ งกัน แต่ถกู แยก
กันด้วยเทคโนโลยี (คือคนไทเลือกม้า ส่วนคนปลังเลือกกวาง) รวมกับหน้าทีแ่ ละลักษณะ
นิสัยที่คนปลังสนใจกับเรื่องไสยศาสตร์ ผี และป่า ถึงแม้ว่าสังคมคนปลังจะนับถือ
ศาสนาและมีศาสนสถานทีส่ วยงาม แต่กย็ งั มีเรือ่ งเรือ่ งเล่าทีเ่ ป็นการจัดล�ำดับทางสังคม
ว่าคนป่าคนดอยจะสร้างพระธาตุท�ำไมต้องมาช่วยเจ้าเชียงตุงท�ำงาน ดังต�ำนาน
ก้างไออุ่น และพระธาตุจอมดอย โดยศาสนสถานของปลังนั้นได้แยกออกจากกลุ่ม
คนไท (ซึง่ กลุม่ คนไทแต่ละกลุม่ ก็มวี ตั รปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกัน ก็ยงั แบ่งแยกพืน้ ทีท่ างศาสนา
ออกเป็นวัดแต่ละกลุ่มเช่นกัน) เมื่อกลุ่มคนปลังได้อพยพเข้ามาในพื้นที่ห้วยน�้ำขุ่นได้
มีการจัดล�ำดับความสัมพันธ์เช่นเดิม ในแบบทรัพยากรทีม่ จี ำ� กัด คือ มีวดั เพียงแห่งเดียว
การปฏิบัติศาสนกิจต้องมีการตกลงกันที่จะเลือกหรือแบ่งปันเวลาและพื้นที่ใหม่ดังนี้
ความหมายหรือพิธีการแบบเดิมก็ต้องปรับเปลี่ยนไป ดังเช่น ประเพณีอายกในพื้นที่
รัฐจารีตเดิมนั้นคนปลังมีมิติความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ สัตว์ และสิ่งที่ไม่ใช่
คน เช่น ผี ได้รื้อฟื้นน�ำมาใช้ในพื้นที่ใหม่และการอธิบายใหม่ เช่น “การมีหน้าที่เฝ้า
พระศพพระพุทธเจ้า” การให้ความหมายเช่นนี้เป็นการเมืองเรื่องศาสนาว่าคนปลัง
พบพระพุทธเจ้าก่อนคนอื่นซึ่งบางคนก็อ้างถึงต�ำนานพระเจ้าเลียบโลกว่าเขาคือ
กลุ่มคนดั้งเดิมในพื้นที่ที่พบพระพุทธเจ้าก่อนคนอื่น
การวิจยั ยังได้เปรียบเทียบกับกลุม่ ปลังทีอ่ พยพเข้ามาในพืน้ ทีป่ ระเทศไทยและ
ตั้งบ้านเรือนเป็นหมู่บ้านเดี่ยวที่มีแต่กลุ่มคนปลังสองหมู่บ้าน พบว่า กลุ่มคนปลังทั้ง
สองหมู่บ้านไม่ได้มีประเพณีปฏิบัติแบบเดิมบางอย่างที่อาศัยในพื้นที่รัฐฉาน เช่น การ
ท�ำนายกระดูกไก่๑๙ โดยกล่าวว่ากระดูกไก่เป็นของวิเศษแต่เมื่อเรามาอาศัยในพื้นที่ใหม่

๑๙

กลุ่มคนปลังบ้านสันก้างปลา อพยพมาจากบ้านหนองหลวงในเมืองม้า เขตปกครอง
ตนเองที่ ๔ เมืองลา ซึ่งผู้วิจัยได้พบต�ำราการท�ำนายด้วยกระดูกไก่
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แล้วมีศาสนาแล้ว มีกฎหมายแล้ว เราไม่ใช้มนั อีก รวมถึงไม่มกี ารแสดงแบบแต่งตัวเป็น
ผี เป็นสัตว์ ในขบวนงานประเพณีอีกแล้ว
การวิจัยนี้แสดงถึงระบบความสัมพันธ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่จ�ำลองระบบ
ความสัมพันธ์แบบรัฐจารีตเดิมในอดีตมาปรับใช้ในพื้นที่ใหม่และในบริบทใหม่ ทั้งที่
ควรจะก้าวเข้าสู่สภาวะความทันสมัยและความเท่าเทียมกันเมื่อนับถือศาสนาเดียวกัน
แต่กลับพบการสร้างกลไกเพื่อธ�ำรงความเป็นโครงสร้างเดิมไว้เพื่อประโยชน์ของ
ชาติพันธุ์ให้ธ�ำรงอยู่ในสภาวะของการพลัดถิ่น
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