บทคัดย่อ
ไทยลื้อในล้านนา: กรณีศึกษา บ้านแม่สาบ
นายโฆษิต ไชยประสิทธิ์

การวิจัยเรื่องอัตลักษณ์ไทลื้อ ของชุมชนบ้านแม่สาบ ตําบลสะเมิงใต้ อําเภอสะเมิง จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นตัวอย่างการศึกษาถึงอัตลักษณ์ของชาวไทลื้อ ได้แก่ประวัติความเป็นมา ระบบความคิด
ความเชื่อ ระบบคุณค่าและประเพณีต่างๆ ในวัฒนธรรมของชาวไทลื้อที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับระบบการผลิต
การบริโภคและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ภายในชุมชน ตลอดจนกระบวนการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์เพื่อความอยู่รอดของชุมชนภายใต้กระแสการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและระบบเศรษฐกิจทุนนิยม
การวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การร่วมสังเกตวิถีชีวิต
และกิจกรรม พิธีกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่พบ สามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ชุมชนไทลื้อบ้านแม่สาบเป็นชุมชนที่สืบเชื้อสายมาจากชาวไทลื้อแคว้นสิบสองพันนา มณฑล
ยูนนาน ประเทศจีน ซึ่งอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในช่วงที่พระเจ้ากาวิละ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ได้ทําศึก
ชนะสามารถยึดเมืองเชียงแสนแล้วเข้าตีสิบสองพันนา และหัวเมืองลื้อเขินได้ จึงกวาดต้อนอพยพผู้คนจาก
สิบสองพันนามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในล้านนาตามนโยบาย “เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง” ซึ่งผู้คนที่อพยพมานั้น
มีทั้งที่ถูกกวาดต้อนมาและอพยพมากันเอง ภายหลังเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างสิบสองพันนากับ
ล้านนา โดยครั้งนั้นมีชาวไทลื้อกลุ่มหนึ่งนําโดยปูเทิ่ม ได้นําเอาชาวบ้านส่วนหนึ่งเดินทางมาเสาะแสวงหา
แหล่งตั้งถิ่นฐานของตนเอง ภายหลังอพยพมาถึงเมืองเชียงใหม่แล้ว จนกระทั่งเดินทางมาถึงอําเภอสะเมิง
พบว่ามีที่ราบระหว่างหุบเขาที่มีแม่น้ําใหญ่ไหลผ่านถึง 2 สาย คือแม่น้ําแม่สาบและแม่น้ําสะเมิง มีสภาพ
เป็นภูเขาและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์จึงได้เลือกที่จะตั้งถิ่นฐานอยู่ในหมู่บ้านแม่สาบ ต่อมาชุมชนแถบนี้ได้รับ
การยกฐานะจากทางราชการให้เป็นอําเภอสะเมิงจนถึงปัจจุบัน
2. การที่ชุมชนไทลื้อบ้านแม่สาบตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อม ประกอบ
กับการที่คนชุมชนมีพื้นฐานความเป็นลื้อที่รักสงบ ยึดมั่นในความมั่นคงในชีวิตที่ให้ความสําคัญต่อความ
สมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังเช่นชาวไทลื้อที่ต่างๆ ทําให้ชุมชนไทลื้อบ้านแม่สาบเติบโตขึ้นมา
บนพื้นฐานของการเป็นชุมชนเกษตรกรรมที่มีข้าวกับควาย เป็นวัฒนธรรมหลักในการดํารงชีวิต ในรูปแบบ
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเป็นไปในลักษณะการพึ่งพาอาศัย ช่วยเหลือเผื่อแผ่และการแลกเปลี่ยน
แรงงานภายใต้ความสามัคคีและความร่วมมือของคนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุล การดํารงชีวิตของคนเป็นไปอย่างพอเพียง แต่ละครอบครัวมีการบริโภคปัจจัยต่างๆที่ตนผลิต
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ได้ การหมุนเวียนผลผลิตเป็นรูปแบบของการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน การซื้อขายภายในชุมชนมีน้อยมาก
วัฎจักรของการดํารงชีวิตในแต่ละปีจะผูกพันอยู่กับวัฒนธรรม ความเชื่อทางศาสนา รวมทั้งระบบความคิด
ความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆ ที่แสดงออกถึงการให้คุณค่าต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติว่าเป็นผู้ดลบันดาล
และคุ้มครองดูแลชีวิตและธรรมชาติให้ดําเนินไปอย่างสมดุล ซึ่งนับเป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่นที่ทําให้การก่อ
รูปของสังคมไทลื้อบ้านแม่สาบดําเนินไปอย่างมั่นคง
3. สิ่งที่ถือเป็นอัตลักษณ์ของชาวไทลื้อบ้านแม่สาบนั้นเกิดจากพื้นฐานของความเป็นลื้อและวิถี
ชีวิตที่ใ ห้ความสําคัญ ต่อความสมดุลของมนุษ ย์ พุท ธ ผี และธรรมชาติภายใต้สภาพแวดล้อมอันอุดม
สมบูรณ์ ซึ่งสามารถสรุปลักษณะอัตลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นชุมชนไทลื้อได้ 3 ลักษณะใหญ่ๆ
ดังนี้
3.1 อัตลักษณ์ที่เป็นความรู้สึกสํานึกร่วมในความเป็นไทลื้อของตนเอง มีลักษณะเป็นนามธรรม
เกิดจากรากฐานทางชาติพันธุ์และการมีประสบการณ์ร่วมกันทางสังคม
3.2 อัตลักษณ์ที่เป็นวิถีปฏิบัติเชิงประจักษ์ เป็นลักษณะเฉพาะของชาติพันธุ์ที่กําเนิดขึ้นพร้อมกับ
ความเป็นไทลื้อ ได้แก่ลักษณะทางภาษา การแต่งกาย และอาหารการกิน
3.3 อัตลักษณ์ที่เป็นหลักปฏิบัติในเชิงนามธรรมที่เกิดจากความศรัทธาในสิ่งเหนือธรรมชาติ ได้แก่
ระบบความคิดความเชื่อ ระบบคุณค่า และประเพณีในชุมชนซึ่งเป็นลักษณ์ของอัตลักษณ์ที่ได้จากการ
ดํารงชีวิตที่มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมการผลิตและการบริโภค มีความเกี่ยวโยงผูกพันกับธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีอิทธิพลในการเป็นตัวกําหนดกิจกรรมในการดํารงชีวิตในแต่ละรอบปีของคนใน
ชุมชน อัตลักษณ์นี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
3.3.1 ระบบความเชื่อและระบบคุณค่าในชุมชน ได้แก่
3.3.1.1 ความเชื่อในนรกสวรรค์ คนลื้อมีทัศนคติทางพุทธศาสนาเป็นพื้นฐานในการ
ดํารงชีวิต มีวัดเป็นศูนย์กลางทางจิตใจ ผู้คนในชุมชนยึดมั่นในหลักคําสอนทางศาสนา เชื่อในเรื่องนรก
สวรรค์ และให้คุณค่าต่อการทําความดีอย่างเคร่งครัด
3.3.1.2 ความเชื่อในเรื่องผีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชาวไทลื้อบ้านแม่สาบเชื่อว่าผีและสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งประจําในธรรมชาติทุกส่วน มีอิทธิฤทธิ์อํานาจและหน้าที่ในการดูแลรักษาให้มนุษย์และ
ธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล ตลอดจนสามารถดลบันดาลสิ่งดี สิ่งร้ายให้เกิดขึ้นกับชีวิตของคนตามแต่
ผลของการกระทําและการปฏิบัติตัวของคนได้ ผีในความเชื่อของชาวไทลื้อบ้านแม่สาบได้แก่ ผีบรรพบุรุษ
เช่นผีปู่ดําย่าดํา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผีเจ้านาย หรือผีเสื้อบ้านเสื้อเมือง ผีไร่ผีนา ผีขุนน้ํา ตลอดจนกลุ่ม
ของผีร้ายต่างๆ เช่นผีกะ ผีสือ ผีสองนาง ผีโพง และผีตายโหง เป็นต้น ส่วนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในความเชื่อของ
ของชาวไทลื้อ ได้แก่เทวดาอารักษ์ ตลอดจนนางฟ้าประจําสถานที่สําคัญต่างๆเช่นวัด พระธาตุหรือเจดีย์
เป็นต้น
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3.3.1.3 ความเชื่อเรื่องโชคลาง ฤกษ์ยาม เครื่องรางของขลังและคาถาอาคม การประกอบ
กิจกรรมอันใดในชีวิตประจําวัน ชาวลื้อจะยึดเอาฤกษ์ยามเป็นสําคัญ นอกจากนี้คนลื้อยังมีความเชื่อใน
เรื่ อ งเครื่อ งรางของขลั ง และคาถาอาคมว่ า เป็ น สิ่ งที่ ทํ าให้ เกิ ด กํ า ลั งใจให้ ต นเองมี ค วามกล้ า หาญและ
ปลอดภัยอันตรายต่างๆ ตลอดจนเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ตนยึดมั่นในการประกอบความดีและรักษา
ความบริสุทธ์ของชีวิต นอกจากนี้ยังใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ความเจ็บป่วย และการปัดเป่า
ทุกข์โศกอีกด้วย
3.3.1.4 ความเชื่อเรื่อง “ขึด” ความเชื่อนี้เกิดจากการให้คุณค่าต่อการกระทําความดีและการยึด
มั่นในหลักศีลธรรม “ขึด” เกิดจากการประพฤติผิด ปฏิบัติในสิ่งไม่ดี จึงส่งผลให้เกิดภัยพิบัติและความทุกข์
โศกต่อตนเอง ครอบครัว หรือชุมชน โดยมีผีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติเป็นผู้คอยควบคุมดูแลการ
ประพฤติปฏิบัติตัวของคน ตลอดจนเป็นผู้คอยชี้แนะแนวทางการแก้ “ขึด” ให้แก่ชาวบ้านด้วย
3.3.2 ประเพณีและการประกอบพิธีกรรม
ประเพณีและการประกอบพิธีกรรของคนในชุมชน แบ่งออกเป็น 3 ระดับตามจุดมุ่งหมายในการ
ประกอบพิธี ได้แก่
3.3.2.1 ประเพณีและพิธีกรรมระดับบุคคลหรือครอบครัว เป็นพิธีกรรมที่จัดขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมาย
ในการดลบันดาลผลให้เกิดขึ้นแก่ตนเองหรือครอบครัว โดยทั่วไปทุกพิธีกรรมจะมุดมุ่งหมายให้ชีวิตมีความ
สงบสุข อุดมสมบูรณ์และปราศจากทุกข์ภัยใดๆ ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความเคารพต่อสิ่งสูงสุด
หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ และการให้ความสําคัญต่อความสมดุลของธรรมชาติ เช่นประเพณีการปก
เฮินและการขึ้นเฮินใหม่ การลี้ยงผี หรือการไหว้ผี การฮ้องขวัญข้าว และการฮ้องขวัญควาย
3.3.2.2 ประเพณีและพิธีกรรมระดับชุมชน เป็นพิธีกรรมที่มีจุดมุ่งหมายในการดลบันดาลผลให้แก่
ชุมชนบ้านแม่สาบโดยรวม เป็นการประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หมู่บ้านและเป็นการขจัดปัดเป่า
สิ่งอุบาทว์ชั่วร้ายให้หมดไปจากชุมชน รวมทั้งเพื่อดลบันดาลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในการผลิตและการ
บริโภคของคนในชุมชนร่วมกัน เช่นการสืบชะตาบ้าน การไหว้ผีและดําหัวผีเจ้าบ้านหรือผีเสื้อบ้านเสื้อเมือง
การเลี้ยงผีฝายและผีน้ําบ่อ เป็นต้น
3.3.2.3 ประเพณีและพิธีกรรมระดับผสมผสาน เป็นประเพณีและพิธีกรรมที่มีจุดมุ่งหมายให้เกิด
ความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัว ตลอดจนเกิดผลอุดมสมบูรณ์และสงบร่มเย็นในระดับชุมชน
ด้วย เป็นประเพณีที่ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกส่วนในสังคมจึงจะเกิดผลได้ เช่น ประเพณีการตานข้าว
ใหม่ หรือการตานข้าวล้นบาตร การตานก๋วยสลากหรือการทําบุญสลากภัต การตานก๋องโหล๋วพระเจ้า
ประเพณีการตานต้อด ประเพณีเดือนยี่เป็งและประเพณีปี๋ใหม่เมือง เป็นต้น
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อั ตลั ก ษณ์ ที่กล่ าวมาข้ างต้ นมี ค วามสัม พั นธ์ กับชี วิตและธรรมชาติ ใ นแง่ข องการเป็ น สิ่งที่ เป็ น
รากฐานแห่งพฤติกรรมของคนในชุมชน ตลอดจนมีหน้าที่ในการสนับสนุนส่งเสริมชีวิตของชาวไทลื้อใน
รูปแบบต่างๆ ดังนี้
1. การดลบันดาลในฐานะเป็นสิ่งแทนปัจจัยและเทคโนโลยีการผลิต
2.การเป็นสัญลักษณ์แทนความสําเร็จและความอุดมสมบูรณ์ของการผลิต
3. เป็นศูนย์กลางในการระดมแรงงานและสร้างความเป็นเอกภาพในการผลิต
นอกจากนี้ชาวไทลื้อบ้านแม่สาบยังมีการจัดการน้ําในระบบเหมืองฝาย อันเป็นเทคโนโลยีในการ
ผลิตที่ถือเป็นอัตลักษณ์ทางภูมิปัญญาที่สําคัญของชุมชน มีองค์กรเหมืองฝายที่เข้มแข็ง เป็นปัจจัยในการ
ผลิตทางการเกษตรของชาวไทลื้อบ้านแม่สาบเป็นไปอย่างอุดมสมบูรณ์ ยังผลให้เกิดความั่นคงของชุมชน
มาอย่างยาวนาน
4. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนไทลื้อบ้านแม่สาบเริ่มขึ้นในช่วงหลังจากการสิ้นสุดของสงครามโลก
ครั้งที่ 2 สังคมเกิดภาวะข้าวยากหมากแพง ทําให้ชุมชนภายนอกเริ่มเข้าไปมีความสัมพันธ์กับชุมชนบ้าน
แม่สาบ ต่อมาหลังจากที่รัฐมีนโยบายในการพัฒนาประเทศโดยการเพิ่มพูนขึ้นในอัตราการเจริญเติบโตของ
ระบบเศรษฐกิจ มีการมุ่งเน้นปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน มีการ
กระจายความเจริญไปสู่ชนบทตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่รัฐจัดทําขึ้น ทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นในอํ าเภอสะเมิง นอกจากนี้รัฐยังเข้าไปส่ งเสริมการผลิ ตในภาคเกษตรกรรมโดยการ
ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิด สําหรับเกษตรกรในชุมชนบ้านแม่สาบเริ่มจากการปลูก
ยาสูบเพื่ อขายให้ กับโรงบ่มยาสูบ จนกระทั่งช่วงหลังปี พ.ศ. 2530 ชาวบ้านเห็นว่ากระเทียมเป็นพืช
เศรษฐกิจที่เป็นที่ต้องการของตลาดและสร้างรายได้ให้ชาวบ้านจํานวนมาก ชาวบ้านจึงเริ่มหันมาปลูก
กระเทียมเพื่อการค้าอย่างจริงจัง ผลจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทําให้วิถีชีวิตของชาวไทลื้อบ้านแม่สาย
เปลี่ยนแปลงไปทําให้ส่งผลกระทบในด้านต่างๆ สรุปได้ดังนี้
4.1 ก่อให้เกิดการสูญหายของวัฒนธรรมประเพณีและการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของคนในชุมชน
4.2 ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม การทําเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวภายใต้ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมทํา
ให้เกิดการบริโภคนิยมที่ฟุ่มเฟือยและมีการนําเอาทรัพยากรมาใช้มากขึ้น การใช้ปัจจัยทางเทคโนโลยีมา
ช่วยให้ได้ผลผลิตตามความต้องการ ส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมแก่สภาพแวดล้อมและสุขภาพของ
เกษตรกร
4.3 ผลประทบในด้านสังคม การเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมของชุมชนบ้านแม่สาบ ส่งผลให้
ชาวบ้ า นต้ อ งเร่ งการผลิ ต ภายใต้ ร ะบบทุน ส่ งผลให้ เกิ ด ภาวะหนี้ สิน ในครอบครั ว ชาวไทลื้อ ส่ ว นใหญ่
นอกจากนี้ผลกระทบที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรมากทําให้เกิดปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรและความขัดแย้ง
ขึ้นในชุ มชน นอกจากนี้ วัฒนธรรมที่ เปลี่ยนแปลงไปตลอดจนความสามารถในการบริโภคและระบบ
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ความคิดที่ได้รับการพัฒนาจากระบบการศึกษาแผนใหม่ ทําให้คนหนุ่มสาวเคลื่อนย้ายออกจากชุมชนเพื่อ
ไปศึกษาและประกอบอาชีพนอกชุมชน เป็นผลให้โครงสร้างของประชากรในชุมชนค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไป
นอกจากนี้ยังมีผลกระทบต่อรูปแบบความสัมพันธ์ในระดับครอบครัวของคนในชุมชนอีกด้วย
5. กระบวนการปรับอัตลักษณ์เพื่อความอยู่รอดของชุมชน ลักษณะสําคัญของการปรับตัวของคน
ในชุมชนปรากฏในรูปแบบของการปรับอัตลักษณ์ ซึ่งสรุปได้ 3 ลักษณะ คือ
5.1
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ เช่นการถือผีประจําตระกูล หรือผีเฮือน เป็นต้น การให้
ความสําคัญต่อประเพณีสําคัญทางศาสนา การดํารงพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความเป็นสุขของชีวิต
เช่นพิธีกรรมการฮ้องขวัญและการสืบชะตาเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต เป็นต้น
5.2 การปรับใช้อัตลักษณ์ เป็นรูปแบบของการนําเอาฐานความคิดความเชื่อในเอกลักษณ์เดิมที่
เปลี่ยนแปลง หรือสูญหายไปมาใช้กับสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้น เช่นการนําเอาฐานความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรมการ
แฮกนามาปรับใช้ในการแฮกปลูกกระเทียม การปรับพิธีกรรมการฮ้องขวัญควายมาเป็นพิธีมัดมือรถไถ เป็น
ต้น
5.3 การสร้างใหม่ทางอัตลักษณ์ เป็นความพยายามที่จะสร้างสิ่งทดแทนทางอัตลักษณ์เดิมที่สูญ
หายหรือเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการสร้างความตระหนักในความเป็นลื้อให้เกิดขึ้นในชุมชน เช่นการ
สร้างศิลปะการฟ้อนลื้อให้เป็นอัตลักษณ์ประจําชุมชน การตั้งกลุ่มเยาวชนขึ้นมาร่วมทํากิจกรรมต่างๆของ
ชุมชน หรือการใช้ต้นขนุนโบราณเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความเก่าแก่ของชุมชน เป็นต้น
นอกจากการปรับอัตลักษณ์ใน 3 ลักษณะดังกล่าวแล้ว ชาวไทลื้อยังเกิด “กระบวนการสร้างอัต
ลักษณ์” ทางการผลิตขึ้นมาใหม่นั่นคือการปรับเอาข้าวไร่มาปลูกในที่นาเดิม ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์เพื่อการ
อยู่รอดของชุมชนที่สําคัญอีกลักษณะหนึ่ง

