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สาสน์ผู้อ�ำนวยการ
ภาคเหนื อ เป็ น ภู มิ ภ าคที่ มี เ อกลั ก ษณ์ ท าง
วัฒนธรรมที่เข้มแข็งมาก เห็นได้จากรูปแบบทางพิธีการ
และพิธีกรรมเนื่องในเทศกาลงานบุญงานประเพณีใน
แต่ละเดือน ที่เรียกร้องความสนใจจากสาธารณชนทั่ว
สารทิศ ให้ไปเยี่ยมเยียนอยู่มิได้ขาด นอกเหนือไปจาก
ต้นทุนจากแหล่งธรรมชาติ นั่นเป็นเพราะความเข้มแข็ง
ของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ จากการจัดสัมมนาเครือข่าย
รักษ์วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือที่ผ่านมา (ดูราย
ละเอียดของงานในวารสารเล่มนี)้ แม้วา่ จะมีตวั แทนของ
กลุ่มชาติพันธุ์ไม่ครบทุกกลุ่มก็ตาม แต่จากการน�ำเสนอ
เรื่องราวความเป็นตัวตนของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ รวม
ถึงการเปิดเวทีอภิปรายซักถามท้ายรายการ สามารถ
สรุปได้ว่า อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือ
ทั้งหมดกว่า ๒๕ กลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นอัตลักษณ์ทางด้าน
ภาษา ขนบประเพณี การแต่งกาย อาหาร ฯลฯ จะยังคง
อยู่ได้ในสังคมไทยปัจจุบันและตลอดไป ทั้งนี้เพราะการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูอัตลักษณ์ของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์นั้น
เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมแรงของกลุ่มชาติพันธุ์นั้นๆ
เอง ไม่วา่ จะเป็นการจัดตัง้ สมาคมไทลือ้ แห่งประเทศไทย
สมาคมชาวยองจังหวัดล�ำพูน การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้อง
ถิ่นอ�ำเภอแม่แจ่ม การจัดตั้งหอศิลป์ริมน่านเพื่อเป็น
พืน้ ทีส่ ำ� หรับชุมชนเมืองน่านทีย่ งั่ ยืนโดยคุณวินยั ปราบริ
ปู ศิลปินคนเมืองน่าน หรือการมีผู้น�ำที่เข้มแข็งอย่างพ่อ
หลวงจอนิ โอ่โดเชา ผูน้ ำ� กลุม่ ปกากะญอในอ�ำเภอแม่วนิ
จังหวัดเชียงใหม่ การสืบทอดผ้าตีนจกไทยวนเมืองลอง
จังหวัดแพร่ โดยคุณครูประนอม ทาแปง ศิลปินแห่งชาติ
สาขาทัศนศิลป์พทุ ธศักราช ๒๕๕๓ รวมไปถึงนักวิชาการ
ท้องถิ่นอีกเป็นจ�ำนวนมากที่ให้สนใจศึกษาเรื่องราวของ
กลุม่ ชาติพนั ธุใ์ นภาคเหนือ สิง่ ต่างๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นแรง
ขับเคลื่อนส�ำคัญต่อการอนุรักษ์และสืบทอดอัตลักษณ์
กลุ่มชาติพันธุ์ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป
จารุณี อินเฉิดฉาย
ผู้อ�ำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก

บทบรรณาธิการ
วารสาร “รักษ์วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์” ประจ�ำ
ปี ๒๕๕๕ ได้ด�ำเนินการจัดพิมพ์มาถึงเล่มที่ ๒ ซึ่งเป็น
ฉบับพิเศษทีเ่ ปิดพืน้ ทีเ่ ป็นพิเศษให้กบั คอลัมน์ ข่าวความ
เคลื่อนไหว ของนักเขียนอิสระ คุณธัญลักษณ์ กรมสุริย
ศักดิ์ ที่บอกเล่าเรื่องราวการสัมมนา “รักษ์วัฒนธรรม
กลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗
มิถนุ ายน ๒๕๕๕ ณ พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ หริภญ
ุ ไชย
จังหวัดล�ำพูน โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนา
ภิเษก ในเนื้อหามีข้อมูลส�ำคัญๆ ที่บอกเล่าความเป็น
ตัวตนของกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ ได้แก่ ไทยวน ไทยอง
ไทลื้อ ลัวะ ม้ง และกะเหรี่ยงปกากะญอ เจ้าของสุภาษิต
“สิ่งที่เราไม่ทาน เราไม่สร้าง เราไม่เอา”
ส�ำหรับคอลัมน์แหล่งเรียนรูช้ าติพนั ธุ์ จะน�ำสมาชิก
ไป “เรียนรู้เขา เรียนรู้เรา ที่ โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น”
ไปรู้จักกับประเพณีความเชื่อของชาวขอนแก่นที่ก�ำลัง
จะสู ญ หายไป ส่ ว นคอลั ม น์ วิ จั ย ชาติ พั น ธุ ์ ฉบั บ นี้ จ ะ
เป็นผลงานของอาจารย์ดร.ภัททิยา ยิมเรวัต จากคณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในหัวข้อเรือ่ ง ชาติพนั ธุ์
และชื่ อ กลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ นอกจากความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์แล้วชื่อที่ใช้เรียกกลุ่ม
ชาติพันธุ์ยังแตกต่างกันออกไปทั้งชื่อที่เกิดจากคนใน
และคนนอกซึ่งชื่อเหล่านี้บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ได้เป็นอย่างดี ชื่อเหล่านี้มีที่มาที่ไปอย่างไร
ติดตามได้ในคอลัมน์วิจัยชาติพันธุ์
สาระทางชาติพันธุ์วิทยาในประเทศไทย ยังมีให้
ศึกษาและติดตามกันอยู่อีกมาก ควรที่จะได้มีการเผย
แพร่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่มวลหมู่คนไทยทั้ง
หลาย ซึ่งเป็นภารกิจที่คณะบรรณาธิการ ที่จะพยายาม
ศึกษาและรวบรวมเพื่อน�ำมาเผยแพร่เป็นล�ำดับต่อๆ ไป
ดาริกา ธนะศักดิ์ศิริ
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“ข่าวความเคลื่อนไหว”
การสัมมนาเครือข่ายรักษ์วัฒนธรรมภาคเหนือ
ธัญลักษณ์ กรมสุริยศักดิ์*

การแพร่ขยายของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ทเี่ ข้ามามีบทบาทต่อการด�ำเนินชีวติ ของผูค้ นในปัจจุบนั แทบ
ทุกวินาที ส่งผลให้วถิ ชี วี ติ ดัง้ เดิมของคนในชุมชนต่างๆ ทัว่ ประเทศเปลีย่ นแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ วิถที เี่ กีย่ วข้องกับ
ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิน่ บรรดาปราชญ์ทอ้ งถิน่ และนักวิชาการผูท้ รงคุณวุฒหิ ลายท่านต่างแสดงความห่วงใยต่อการ
สูญสิ้นซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม อันเป็นรากเหง้าของผู้คนในแต่ละชุมชนของประเทศยิ่งนัก
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก ตระหนัก
ถึงความส�ำคัญในการอนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนใน
แต่ละท้องถิ่นที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมายาวนานไม่ต�่ำกว่า
ร้อยปี เปี่ยมล้นด้วยเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชน
ต่างๆ ซึง่ แพร่ขยายไปทัว่ ประเทศนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั
อันเป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงรากฐานความเจริญ
รุง่ เรืองของคนในชาติ จึงได้รว่ มด�ำเนินกิจกรรมการสัมมนา
โครงการเครือข่ายรักษ์วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ
ในหัวข้อ “การอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมธรรม
ของกลุ่มชาติพันธุ์” ขึ้น ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริ
ภุญไชย อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำพูน ระหว่างวันที่ ๑๖ และ
๑๗ มิถุนายน ที่ผ่านมา
การสัมมนาครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากเครือข่าย
ความร่วมมือต่างๆ ในภาคเหนือมากมายเกินความคาด
หมาย โดยมีตัวแทนของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและหน่วยงาน
รัฐในท้องถิ่น พระภิกษุ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา
ตลอดจนประชาชนทั่วไป เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า
๑๙๐ คน โดยมีรายละเอียดของการสัมมนาแบ่งออกเป็น
๒ วันดังนี้
วันเสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นวันแรกที่เปิด
การสัมมนา มีผู้มารอลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่
๘ โมงเช้า และได้เดินทางมาร่วมงานอย่างหนาแน่นจน
กระทัง่ ถึงพิธเี ปิดการสัมมนา ผูอ้ ำ� นวยการพิพธิ ภัณฑสถาน
*นักเขียนอิสระ
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แห่งชาติ กาญจนาภิเษก ได้กล่าวต้อนรับพระภิกษุสงฆ์
วิทยากร และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้ความสนใจต่อ
การสัมมนาในครั้งนี้อย่างล้นหลาม จากนั้นจึงได้กราบ
เรียนเชิญ พระครูไพศาลธรรมานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดประตู
ป่า ซึง่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธกี ล่าวเปิดงานและกล่าว
สัมโมทนียกถา
พระครูไพศาล
ธ ร ร ม า นุ สิ ฐ พ ร ะ
นั ก พั ฒ นาและขณะ
เดียวกันก็เป็นพระนัก
อนุรักษ์ด้วย ได้กล่าว
ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของ
การอนุรกั ษ์และสืบทอดวัฒนธรรมของกลุม่ ชาติพนั ธุต์ า่ งๆ
ที่มีอยู่กระจัดกระจายของบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งล้วน
มีความหลากหลายและเปราะบางต่อการรับอิทธิพลทาง
วัฒนธรรมของกลุ่มอื่นที่ก�ำลังแพร่ขยายเข้ามาชุมชนของ
ตนเอง กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันจึงควรร่วมมือกัน
ด�ำรงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเอา
ไว้ ขณะเดียวกันก็ควรจะต้องก�ำหนดบทบาทของตนใน
การรับวัฒนธรรมภายนอกที่ก�ำลังแพร่เข้ามาด้วย เพื่อให้
เกิดการพัฒนาในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม ตลอดจน
สามารถรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมของกลุม่ ชาติพนั ธุเ์ อา
ไว้ให้สืบทอดต่อไปได้

ล�ำดับต่อมา เป็นการบรรยายของรองศาสตราจารย์
ดร.รัตนาพร เศรษฐกุล ผูอ้ �ำนวยการบัณฑิตศึกษาและการ
วิจัย จากมหาวิทยาลัยพายัพ ผู้เป็นคนเมืองที่อู้ค�ำเมือง
อย่างคล่องแคล่ว ได้บรรยายในหัวข้อ “ประเพณีและ
วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ” โดยกล่าวถึง
ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการก�ำเนิดชาติพันธุ์ เช่น สภาพ
ภูมิศาสตร์ เป็นตัวก�ำหนดให้เกิดวัฒนธรรมที่แตกต่างใน
แต่ละท้องถิ่น ขณะที่เส้นทางการค้าเป็นตัวก�ำหนดให้เกิด
การผสมผสานทางวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น จนอาจ
ก่อให้เกิดการเกินกลายทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมี
คุณลักษณะที่บ่งชี้ให้เห็นถึงความเป็นอัตลักษณ์ของคน
ไท ซึ่งเป็นกลุ่มชนที่มีภาษาพูดเป็นของตนเอง โดยเฉพาะ
วัฒนธรรมข้าวได้เข้ามามีบทบาทในระบบความคิดความ
เชื่อ มีพิธีกรรมเกี่ยวกับผี การก�ำหนดกิจวัตรประจ�ำวัน
ของคนในชุมชนนับตั้งแต่เกิดจนตาย การตั้งชุมชนบ้าน
เมือง กฎเกณฑ์หรือกติกาในกลุม่ สังคม ไปจนถึงการรับเอา
วัฒนธรรมใหม่จากกลุม่ อืน่ เข้ามาผสมผสานกับวัฒนธรรม
ดัง้ เดิมของตน ปัจจุบนั คติความเชือ่ หรือพิธกี รรมเรือ่ งผีไม่
ได้หายไปไหน แม้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างได้เปลี่ยนแปลง
ไป การท่องเที่ยวเป็นปัจจัยส�ำคัญที่เข้ามามีอิทธิพลต่อ
พิธีกรรมหรือความเชื่อเรื่องผีของชุมชนแต่ดั้งเดิม และได้
มีบทบาทในการแต่งเติมสีสันทางวัฒนธรรม ด้วยเหตุนี้
การกระตุ้นสร้างจิตส�ำนึกในเรื่องการอนุรักษ์และสืบทอด
วัฒนธรรมท้องถิน่ แก่คนในท้องถิน่ หรือชุมชนต่างๆ รวมถึง
ประชาชนทัว่ ไป จึงเป็นประเด็นทีม่ คี วามส�ำคัญมาก ในการ
มีบทบาทควบคุมและป้องกันไม่ให้การท่องเทีย่ วกลายเป็น
ปัจจัยที่ท�ำให้วัฒนธรรมท้องถิ่นสูญหายไปจากสังคมไทย
หลั ง พั ก รั บ ประทานอาหารกลางวั น เป็ น การ
อภิ ป รายช่ ว งบ่ า ย เรื่ อ ง “การอนุ รั ก ษ์ แ ละสื บ ทอด
วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทยอง” โดยมีวิทยากร ๓ ท่าน
เริ่มด้วยพระครูไพศาลธรรมานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดประตูป่า

จังหวัดล�ำพูน ได้แสดงความห่วงใยต่อการสูญหายของ
ภาษาท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษา
ประจ�ำชาติ แต่โรงเรียนต่างๆ กลับให้ความส�ำคัญต่อการ
เรียนภาษาต่างชาติ มากกว่าจะสนับสนุนให้เด็กไทยใช้
ภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว เช่นเดียวกับภาษาท้องถิ่น
ที่นับวันจะยิ่งสูญหาย การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นแตก
ต่างจากการสืบทอดพระพุทธศาสนา ซึ่งแม้ว่าจะมีจ�ำนวน
ถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ แต่ศาสนามีคนนับถือจ�ำนวน
มาก และเป็นองค์กรใหญ่ จึงมีการสืบทอดต่อไปได้อยู่แม้
จะยาวนานมากว่า ๒,๕๐๐ ปีมาแล้ว และยังคงมีการสวด
มุขปาฐะเช่นเดิม ขณะที่วัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นจ�ำกัดอยู่ใน
วงแคบ เราจึงควรหันมาใส่ใจในการหาแนวทางอนุรักษ์
และสืบทอดให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแก่ลกู หลานต่อไป
วิทยากรท่านทีส่ อง คือ ทันตแพทย์อทุ ยั วรรณ กาญ
จนกามล กรรมการสมาคมชาวยอง จังหวัดล�ำพูนได้กล่าว
ว่าในฐานะที่ตนเองเป็นชาวยอง พูดค�ำยอง จึงรู้สึกห่วงใย
ที่ภาษายองก�ำลังจะค่อยๆ สูญหายไป โดยเฉพาะคนรุ่น
ใหม่ทเี่ ป็นชาวยอง ไม่คอ่ ยสนใจเรือ่ งราวประวัตคิ วามเป็น
มา ต�ำนานต่างๆ รวมถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของตัวเองมาก
นัก เราจึงต้องช่วยกันเลือกสิ่งที่ดีที่สุดซึ่งเป็นวัฒนธรรม
หรือ สิ่งที่เจริญที่สุด ดีที่สุด จากความเลื่อมใสศรัทธาของ
พวกเราชาวไทยองออกมา แล้วช่วยกันรักษาและสืบทอด
สืบสานให้ด�ำรงอยู่ต่อไป เช่นเดียวกับวิทยากรท่านที่สาม
อาจารย์แสวง มาละแซม นักวิชาการท้องถิ่น จังหวัด
เชียงใหม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญการศึกษาเรือ่ งชาติพนั ธุ์ ไทยอง โดยมี
ผลงานทางวิชาการเกีย่ วกับไทยองหลายเล่ม ซึง่ ได้เดินทาง
ไปศึกษาค้นคว้าเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ไทยองถึงสิบสองปัน
นา ได้กล่าวกระตุ้นให้พ่อแม่ผู้ปกครองให้ความส�ำคัญกับ
การสอนบุตรหลานด้วยภาษาท้องถิ่น ซึ่งเป็นภาษาพ่อแม่
ของตนเอง แทนทีจ่ ะพยายามพูดภาษากลางกับบุตรหลาน
ตัง้ แต่ยงั เล็ก เพราะการพูดภาษาถิน่ ไม่ใช่เรือ่ งน่าอาย ขณะ
เดียวกันควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูล
ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิม
ของชาวไทยอง จากองค์กรหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบใน
การบริหารจัดการวัฒนธรรมของชาวไทยองเอง เช่น การ
แต่งกายของชาวไทยอง กิจกรรมการแสดง และการจัดตั้ง
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พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น การพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ ซึ่ง
เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของกลุ่มวัฒนธรรมใหม่ จึง
ควรค�ำนึงถึงประโยชน์ที่แท้จริงส�ำหรับกลุ่มชนดั้งเดิมที่
อาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ด้วย บทสรุปสุดท้าย นายเมืองดี
นนทะธรรม เลขานุการสมาคมชาวยอง จังหวัดล�ำพูน ซึ่ง
เป็นผูด้ ำ� เนินรายการได้กล่าวเน้นถึงการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรม
ประเพณีของชาวไทยองนั้น ควรอนุรักษ์ให้ถูกต้องตาม
แบบแผนดั้งเดิมเช่นเดียวกันในทุกพิธีกรรม ซึ่งปัจจุบันมี
การปรับเปลี่ยนไปมากจนกลายเป็น “ไทยก็ไม่ใช่ ยองก็
ไม่เชิง” เช่นนี้
เมื่อจบการอภิปราย ผู้เข้าร่วมการสัมมนาชาวไทย
องท่านหนึง่ ได้ลกุ ขึน้ กล่าวถึงความภาคภูมใิ จของตนเองที่
ได้เกิดเป็นคนยอง และตัดพ้อถึงแนวการศึกษาแผนใหม่ ที่
ไม่ให้ความส�ำคัญกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ระบบ
การศึกษาในปัจจุบนั ท�ำให้ภาษาท้องถิน่ สูญหาย เพราะครู
ผู้สอนไม่ยอมสอนภาษาท้องถิ่น แม้ว่าครูจะเป็นชาวยอง
แต่ก�ำเนิดเช่นเดียวกันก็ตาม ขณะที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีก
ท่านหนึง่ ได้แสดงความห่วงใยต่อรูปแบบของพิธกี รรมหรือ
การจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิม การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
เพือ่ ให้สอดคล้องกับการด�ำเนินชีวติ ของคนในปัจจุบนั มาก
ขึน้ แต่กไ็ ม่ควรละทิง้ ทีม่ าหรือต้นแบบดัง้ เดิมของวิถที อ้ งถิน่
หลั ง พั ก รั บ ประทานอาหารว่ า งและเครื่ อ งดื่ ม
เป็ น การอภิ ป ราย เรื่ อ ง “การอนุ รั ก ษ์ แ ละสื บ ทอด
วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ” ซึ่งเต็มไปด้วยสีสันแห่ง
วัฒนธรรมพืน้ บ้านของกลุม่ ไทลือ้ อย่างชัดเจน ด้วยเสือ้ ผ้า
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การแต่งกายและเครือ่ งประดับทีว่ ทิ ยากร ๒ ท่านสวมใส่มา
อย่างครบครัน ถูกต้องตามอัตลักษณ์ได้อย่างน่าภาคภูมิ
ในช่วงนี้ด�ำเนินรายการโดย นายลักษณ์ บุญเรือง หัวหน้า
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย วิทยากร ประกอบ
ด้วย อาจารย์แสวง มาละแซม ซึ่งได้ร่วมอภิปรายในหัวข้อ
การอนุรกั ษ์และสืบทอดวัฒนธรรมกลุม่ ชาติพนั ธุไ์ ทยองไป
แล้ว เป็นผู้อภิปรายเป็นคนแรก ได้แสดงทัศนคติว่า ยอง
ไม่ใช่กลุ่มชาติพันธุ์ เป็นเพียงคนเมืองยองเท่านั้น แต่เป็น
คนไทกลุม่ เดียวกับไทลือ้ แตกต่างกันแค่ชอื่ เรียกตามเมือง
แม้สำ� เนียงภาษาจะแตกต่างกันเล็กน้อย เนือ่ งจากคนไทย
ในอดีตมีความสัมพันธ์ในการแต่งงานระหว่างกลุ่มเมือง
ต่างๆ สลับกันไปมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่สิบสองปัน
นา เชียงรุง้ เชียงแสน มาจนถึงดินแดนต่างๆ ในอาณาจักร
ล้านนา คติการไหว้พระธาตุปีเกิด สะท้อนให้เห็นถึงการก
ลับมาเยี่ยมบ้านเกิดเมืองนอนของคนที่แต่งงานออกไป
โดยเดินทางตามพระออกมา เหตุที่ไทลื้อมีชื่อปรากฏอยู่
ในหลักฐานมาก เพราะได้มีโอกาสสัมพันธ์กับวัฒนธรรม
การเมืองการปกครองจากจีน จึงมีอิทธิพลทางการเมือง
การปกครองมากกว่า กลายเป็นเจ้าเมืองที่มีชื่อเสียงโด่ง
ดัง กลุม่ ไทลือ้ ต้องส่งบรรณาการไปถวายพระจักรพรรดิจนี
ตามธรรมเนียม ต่อมาเมือ่ เกิดศึกสงครามกลุม่ คนพูดภาษา
ไทจึงเดินทางร่นลงมาทางตอนใต้ เข้าสู่ตอนเหนือของ
ประเทศไทยและแพร่กระจายไปทั่ว กลุ่มคนพูดภาษาไท
เหล่านีจ้ ะนับญาติกนั ด้วยการถือผี ซึง่ ส่อให้เห็นวัฒนธรรม
กลุ่มของตัวเองแทนการล�ำดับวงศาคณาญาติกัน
อาจารย์สุวิภา จ�ำปาวัลย์ นักวิจัยล้านนาศึกษาจาก
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้อภิปราย
ท่านที่สอง ได้กล่าวถึงการเข้าไปศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ไท
ลื้อที่สิบสองปันนาทางใต้ของจีน ซึ่งมีความคิดความเชื่อ
เช่นเดียวกับไทลื้อล้านนา เช่น ความเชื่อเกี่ยวกับจักรวาล
การนับถือศาสนาพุทธ การสร้างวัดมีจิตรกรรมฝาผนัง
ศิลปะไทลื้อที่สิบสองปันนายังคงเป็นศิลปะแบบพื้นบ้าน
ปัจจุบนั ความเจริญทางทุนนิยมก�ำลังแพร่กระจายเข้าไปจึง
มีลกั ษณะสถาปัตยกรรมแบบวัดปรากฏอยูท่ รี่ า้ นอาหาร มี
การสร้างรีสอร์ท และตึกสูงล�้ำเข้าไปในเขตวัฒนธรรมกลุ่ม
ไทลือ้ เพือ่ รองรับการท่องเทีย่ ว วิทยากรในล�ำดับต่อมาคือ

อาจารย์วราภรณ์ วงศ์ใหญ่ นักวิชาการจากส�ำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ เป็นผูม้ บี ทบาท
ส�ำคัญในการอนุรักษ์ต�ำนานไทลื้อให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
ยิ่ ง ขึ้ น ได้ ก ล่ า วถึ ง การอพยพของกลุ ่ ม ไทลื้ อ ที่ เ นื้ อ หา
สอดคล้องกับอาจารย์แสวง มาละแซม ด้วยควบต�ำแหน่ง
เลขานุการสมาคมไทลือ้ จังหวัดพะเยาจึงท�ำหน้าทีส่ ง่ เสริม
ให้มกี ารจัดตัง้ สมาคมไทลือ้ ในจังหวัดต่างๆ ทัว่ ประเทศ จัด
กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและเผยแพร่เอกลักษณ์ของไทลื้อ
ในจังหวัดต่างๆ เช่น การจัดแสดงเกี่ยวกับตุง การทอผ้า
ลวดลายท้องถิน่ การแต่งกาย การท�ำอาหารไทลือ้ ฯลฯ จน
กระทัง่ สามารถร่วมกันก่อตัง้ สมาคมไทลือ้ แห่งประเทศไทย
ขึ้น และได้ขยายเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มไท
ลื้อไปยังต่างแดน ร่วมกันจัดงานสืบสานต�ำนานไทลื้อโลก
ที่จังหวัดพะเยา เชิญชาวไทลื้อจากประเทศต่างๆ เช่น
เวียดนาม แคนาดา พม่า และสิบสองปันนา ให้เดินทาง
มาร่วมงานสานสัมพันธ์ที่ประเทศไทย ซึ่งกิจกรรมนี้จะจัด
เป็นประจ�ำทุกปี

ปลู ก แบบไร่ ห มุ น เวี ย น การด� ำ รงชี วิ ต การอาศั ย อยู ่ กั บ
ธรรมชาติ อยู่กับป่า รักษาป่า อยู่กับน�้ำ รักษาน�้ำ อาศัย
อยูเ่ ป็นกลุม่ ใหญ่ในพืน้ ทีเ่ ขตวัฒนธรรมพิเศษ เช่น บ้านหิน
ลาด อ�ำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (กะเหรี่ยงพุทธ)
บ้านมองวาคี อ�ำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ต�ำบลไล่
โว้ อ�ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และที่บ้านเลต
องคู อ�ำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก การอนุรักษ์อัตลักษณ์
ความเป็นกะเหรีย่ ง ไม่ใช่แค่การสนับสนุนให้ใส่เสือ้ ผ้าแบบ
กะเหรี่ยงเท่านั้น ที่บ้านมองวาคี จังหวัดเชียงใหม่ มีครู
ภูมิปัญญาสอนภาษากะเหรี่ยงควบคู่กับภาษาไทย แม้จะ
ไม่ได้เป็นโรงเรียนในสังกัด สพฐ. แต่นั่นก็มาจากเหตุผลที่
ว่า กะเหรี่ยงหรือปกากะญอ ไม่ได้ต้องการความเจริญที่
คนนอกยัดเยียดให้ การให้ที่เหมาะสมคือให้ในสิ่งที่เขาขอ
หรือชุมชนปกากะญอแสดงเจตจ�ำนงเอง อยู่ที่ความเข้าใจ
ภูมิปัญญาชาติพันธุ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรมความเป็นอยู่ โดย
ไม่ตอ้ งขับไล่เขาออกจากป่า เพราะเขานีแ่ หละ คือ ผูร้ กั ษา
ป่าอย่างแท้จริง

วิทยากรท่านที่สี่ คือ อาจารย์บุญยัง ค�ำยวง จาก
โรงเรียนบ้านพง จังหวัดน่าน นักวิชาการท้องถิ่นผู้สืบเชื้อ
สายไทลื้อที่อพยพมาจากสิบสองปันนา ได้กล่าวว่าอาจ
เป็นเพราะพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากเส้นทางสัญจรกว่าที่
อื่นๆ ชาวไทลื้อจังหวัดน่าน จึงยังคงรักษามรดกทางศิลป
วัฒนธรรมของตนไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ให้ความส�ำคัญ
กับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมกลุ่มไท
ลื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการแต่งกายและการทอผ้า
พื้นเมืองซึ่งค่อนข้างมีชื่อเสียง มีวัดวาอารามเก่าแก่แบบ
ไทลือ้ ทีก่ รมศิลปากรประกาศขึน้ ทะเบียนเป็นโบราณสถาน
ล�ำดับต่อไปเป็นการอภิปรายเรือ่ ง “การอนุรกั ษ์และ
หลายวัด มีการอนุรักษ์ภาษา อาหาร ประเพณีงานบุญใน สืบทอดวัฒนธรรมกลุม่ ชาติพนั ธุ์ ลัวะ ม้ง กะเหรีย่ ง” ที่
วาระต่างๆ
อบอวลไปด้วยมนต์เสน่ห์ของชนเผ่าเมื่อนายชาติ ธน
วัฒนาตระกูลวงศ์ ชาวม้ง จังหวัดน่าน ผู้สวมใส่เครื่องแต่ง
การสัมมนาวันที่สองในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ มิถุนายน กายม้งครบชุด ขึน้ เวทีขบั กล่อมผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาด้วยเครือ่ ง
๒๕๕๕ เริ่มต้นด้วยการบรรยายพิเศษเรื่อง “การจัดการ ดนตรีพนื้ บ้านหลากหลายชนิดพร้อมการร่ายร�ำ สร้างความ
วั ฒ นธรรมกลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ ก ะเหรี่ ย ง” โดยอาจารย์ ประทับใจและเรียกเสียงปรบมือดังสนั่นลั่นห้องประชุม
ดร.มาลี สิทธิเกรียงไกร จากศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการ ได้อย่างน่าชื่นชม ก่อนจะเข้าสู่การด�ำเนินรายการโดย
พัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าว นางสาวฉัตรลดา สินธุสอน หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่ง
ถึงวัฒนธรรมกะเหรี่ยงที่มีความโดดเด่นในเรื่องการเพาะ ชาติ เชียงแสน มีวิทยากรเข้าร่วมเป็นล�ำดับ กล่าวคือ พ่อ
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หลวงจอนิ โอ่โดเชา ชาวกะเหรี่ยงจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้
เปิดการอภิปรายได้อย่างมีสสี นั กล่าวถึงวัฒนธรรมชาวเขา
เผ่ากะเหรี่ยงซึ่งเรียกตัวเองว่า ปกากะญอ นับถือผีและจิต
วิญญาณ ซึง่ เป็นความเชือ่ แต่ดงั้ เดิม เทียบกับกับคนรุน่ ใหม่
ที่เป็นพวกมีอคติ โดยเฉพาะเงินตรา แพ้เทคโนโลยี ได้เงิน
มาเท่าไหร่ก็หมดไปกับการซื้อหาเทคโนโลยีรุ่นใหม่ๆ มา
ใช้ ปกากะญออยู่กับป่า เรียกตัวเองว่า ญา แม้คนอื่นจะ
ดูถูกดูแคลน แต่ปกากะญอเคร่งครัดประเพณี สตรีมีสิทธิ
เท่าเทียมกับบุรุษ ถือคติผัวเดียวเมียเดียว เมื่อฝ่ายหนึ่ง
ฝ่ายใดตาย คู่จะแต่งงานใหม่ได้ในอีก ๓ ปี เสื้อปกากะญอ
เหมือนกันทัง้ หน้าและหลัง เปรียบได้กบั สุภาษิตไทยว่า ไม่
หน้าไหว้หลังหลอก มีคติว่า“สิ่งที่เราไม่ทาน เราไม่สร้าง
เราไม่เอา” ซึ่งเป็นลักษณะของฤาษีหรือปู่เจ้า
ล�ำดับผู้อภิปรายท่านต่อไป คือ นายสุริยะ พงศา
วิภาวัฒน์ ชาวม้ง จังหวัดน่านเช่นเดียวกับนายชาติ ธน
วัฒนาตระกูลวงศ์ จากความเชื่อว่า ฟ้าดินให้เกิดมามีผัว
เดียวเมียเดียว ชายต้องไปขอสู่หญิง เมื่อแต่งงานแล้วมี
แต่ลูกสาว ไม่มีลูกชาย สามารถตกลงกันภายในครอบครัว
เพือ่ แต่งงานใหม่ได้ทำ� ให้ถกู มองว่าม้งมีภรรยาได้หลายคน
การแต่งงานนัน้ ผูใ้ หญ่ของทัง้ สองฝ่ายต้องรับรูร้ ว่ มกัน ชาว
ม้งยึดมัน่ ในตระกูล คือ แซ่ เชือ่ ถือสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิใ์ นโลกนี้ คน
สร้าง คนท�ำ และคนรับ ล้วนเป็นกลุ่มคนเดียวกัน ป่ามีเจ้า
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ที่เจ้าของดูแล ดูแลชุมชนแห่งนี้ จึงมีประเพณีการบวชป่า
ด้วย ก�ำหนดไว้ว่าภายในระยะเวลากี่ปีที่ไม่ให้ตัดไม้หรือ
รุกล�้ำพื้นที่ป่านั้นๆ เช่น สามเขา หรือสี่เขา วิถีของชาวม้ง
อาศัยอยูก่ บั ธรรมชาติ สร้างบ้านติดพืน้ ตามความเชือ่ เกิด
มาจากสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ อยูป่ า่ อยูเ่ ขา พึง่ สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ แต่ในขณะ
เดียวกันด้วยอิทธิพลทางวัตถุและเงินตรา ท�ำให้ม้งกลาย
เป็นคนบุกรุก ท�ำลายป่า ทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว พวกม้ง
คือผู้ดูแลป่าต้นน�้ำดอยภูคา จังหวัดน่าน
อาจารย์วีระพล ประสพสุจ นักวิชาการท้องถิ่น
โรงเรียนแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ วิทยากรท่านทีส่ าม กล่าว
ถึงกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะดั้งเดิมในต�ำนานจามเทวี กล่าวถึงวัด
ลัวะ วัดห่าง ปัจจุบันเหลือเพียงแค่สี่หมู่บ้าน ลัวะเป็นชน
เผ่าที่อยู่กับที่ แต่เดิมอาศัยอยู่ตามลุ่มน�้ำต่อเมื่อมีกลุ่มอื่น
แทรกเข้ามา ชาวลัวะจึงเขยิบหนีขนึ้ ไปอยูบ่ นเขา มีรอ่ งรอย
ปรากฏให้เห็นอยู่เช่น เสาอินทขิล และกาแล ภูมิปัญญา
ของลัวะได้แก่ความเชี่ยวชาญเรื่องการนับเวลา มรดกทาง
วรรณกรรมอย่างมุขปาฐะ ที่ท่องจ�ำสืบต่อกันมาทั้งหมด
เจ็ดประเภท ชาวลัวะนับถือผีมาก ทุกช่วงเวลาของชีวิต
ล้วนเกี่ยวข้องกับผี ตั้งแต่การเกิด การแต่งงาน ไปจนการ
ตาย ภาษาลัวะแตกต่างกันไปแต่ละที่ ฟังค่อนข้างยาก ไม่มี
ทีบ่ นั ทึกเป็นภาษาเขียน มีสำ� เนียงเปรียบเสมือนไฟไหม้บน
ดอกหญ้า จึงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่น่าเป็นห่วง เพราะก�ำลัง

ค่อยๆ สูญหายไป โดยเฉพาะเมื่อแต่งงานแล้วก็จะกลาย
เป็นชาติพันธุ์อื่น บรรยากาศการอภิปรายมีความเข้มข้น
มากขึ้นเมื่อพ่อหลวงจอนิ โอ่โดเชา ได้กล่าวเปรียบเทียบ;
ความพังทลายทางภาษาของลัวะว่าเหมือนสึนามิ
บนภูเขา ท�ำให้คนบนเขาตาย แต่คนพื้นราบไม่ตาย เรา
ต้องไม่อายที่ไม่เก่งภาษาต่างประเทศ เพราะเราไม่ได้เป็น
อาณานิคม ป่าไม้ถูกท�ำลายโดยพ่อค้า โดยชาวต่างชาติ
ไม่ใช่ชาวเขา สารเคมีทั้งหลายมาจากต่างประเทศทั้งหมด
ไม่มีสารเคมีก็ไม่ท�ำลายป่า สิ่งเหล่านี้ท�ำลายเศรษฐกิจเรา
เอง ชนเผ่าปกากะญอผูกสะดือเด็กทารกไว้กบั ต้นไม้ พามา
กับเกสรดอกไม้ ฉะนั้น หากไม่มีต้นไม้ วิญญาณจะหนี ไม่
อยู่กับต้นไม้ ฝ่ามือซ้าย ญาติพี่น้อง ฝ่าเท้าเหยียบดิน ทุก
คนล้วนเกีย่ วข้องกับดิน มีตน้ ไม้ประจ�ำตัวเอง ประจ�ำชุมชน
เราทุกคนจึงต้องรักษาป่า รักษาต้นไม้เอาไว้
นายสุริยะ พงศาวิภาวัฒน์ ชาวม้งจังหวัดน่านได้
เพิ่มเติมว่า ชาวม้งมีความเป็นตัวของตัวเอง มีเอกลักษณ์
ที่ชุดผ้าปัก แต่เดิมใช้ปอกัญชงตากให้แห้งแล้วทอ มีแค่ชุด
ขาวกับด�ำ ต่อมาได้พัฒนาให้มีการปัก ชาวม้งมีวัฒนธรรม
การเป่าแคนในงานพิธีทางความเชื่อ ๓ ประการ คือ การ
ต้อนรับแขก งานศพ และการท�ำบุญสู่ขวัญ เสียงเพลงนั้น
จะเหมือนกัน ม้งมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ตั้งแต่เกิด แก่
เจ็บ ตาย การสู่ขอต้องมีผู้ใหญ่หรือคนเฒ่าคนแก่ สามวัน
สู่ขวัญ หมายถึงการตั้งชื่อเด็กทารก จะไม่ตั้งชื่อเด็กก่อน
สามวันเพราะไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอด ชาวม้งทุกคนมี
ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน โยนผ้ากันต้องต่างแซ่ ต่างตระกูล จึง
จะโยนกันได้ หมายถึงการแต่งงาน ต้องแต่งข้ามตระกูล
ห้ามแต่งงานในตระกูลเดียวกัน ห้ามจีบกันเด็ดขาด การ
หมั้นคือการเลือกแซ่ตระกูล เลือกเชื้อสายที่ดี มีความดี
ความงาม ความชอบ ชาวม้งจะหมั้นได้ตั้งแต่อายุ ๘ ขวบ
แต่งงานเมื่ออายุได้ ๑๔-๑๕ ปี ข้อเสียคือยังเด็ก ไม่ทันได้
เรียนรู้นิสัยใจคอกันว่าชอบหรือไม่ชอบอะไร

พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ งชาติ เชี ย งแสน และวิท ยากร ๒
ท่าน คือ ครูประนอม ทาแปง ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศน
ศิลป์พุทธศักราช ๒๕๕๓ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญการทอผ้า
ซิ่นตีนจก จากเมืองลอง จังหวัดแพร่ รู้จักกันในชื่อ “ผ้า
ตีนจกเมืองลอง” เป็นการทอผ้าของชาวไทยวนทีม่ ปี ระวัติ
ยาวนานมากว่า ๑๕๐ ปี คุณครูประนอมฯ กล่าวถึงการ
สืบทอดวิธีทอผ้าของสตรีไทยในสมัยก่อนว่า มารดาจะ
เป็นผู้สั่งสอนเด็กหญิงให้เรียนรู้วิธีการทอผ้าพื้นเมืองทีละ
ขัน้ ตอน เริม่ จากง่ายไปยาก การน�ำฝ้ายไปตากแดด การยิง
ฝ้าย หีบฝ้าย ปัน่ ฝ้าย ชุบแป้ง ชุบย้อม หัดสอดฝ้ายทีละเส้น
ก่อนจะขึน้ ลวดลายด้วยการจก โดยเฉพาะขัน้ ตอนการจกนี้
มีความละเอียดมาก ต้องทอลวดลายโดยใช้ขนเม่นหรือไม้
แหลม จกหรือล้วงเส้นด้ายสีต่าง ๆ ให้เป็นลวดลายตามที่
ก�ำหนด ความยากง่ายนั้นมีทั้งการจับผ้า การสอด การจก
ให้ได้ลวดลายตามที่จินตนาการเอาไว้ จากนั้นจึงน�ำผ้าที่
ทอเสร็จแล้วมาต่อกันจนเป็นผ้าซิ่นหนึ่งผืน ผู้หญิงไทย
สมัยก่อนต้องหัดทอผ้าให้เป็นกันทุกคน และต้องอาศัย
ความหมั่นเพียรฝึกปรือด้วยความตั้งใจ ผ้าซิ่นตีนจกที่ได้
จึงมีความประณีตงดงามสมความเป็นกุลสตรี การสืบทอด
วิธกี ารทอผ้าแบบโบราณนีน้ บั เป็นอีกหนึง่ ความภาคภูมใิ จ
ของวัฒนธรรมท้องถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ควรช่วยกันอนุรักษ์
ไว้ให้คงอยู่ต่อไป

วิทยากรท่านที่สอง คือ นายศรีเลา เกษพรหม จาก
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญการ
การอภิปรายในช่วงบ่ายเริ่มต้นเรื่อง “การอนุรักษ์ แปลอักษรโบราณ มีผลงานวิจยั เรือ่ งจารึกล้านนามากมาย
และสืบทอดวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวน” ด�ำเนิน กล่าวถึงคนไทยวนหรือไทโยนกในศิลาจารึกล้านนาใน
รายการโดย นางสาวฉั ต รลดา สิ น ธุ ส อน หั ว หน้ า จารึกวัดจองค�ำซึง่ มีความเก่าแก่ทสี่ ดุ ว่าเป็นกลุม่ คนพืน้ ราบ
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และแบ่งปันข้อมูลความรู้ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถน�ำไป
ด�ำเนินการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยมีนางสาวนิตยา
กนกมงคล ผูอ้ ำ� นวยการพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่
เป็นผู้ด�ำเนินรายการ เริ่มต้นจากวิทยากรท่านแรก คือ
นางฝอยทอง สมวถา ผู้ทรงคุณวุฒิท้องถิ่นอ�ำเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่ ได้ถา่ ยทอดเรือ่ งราวการก่อตัง้ พิพธิ ภัณฑ์
ท้องถิน่ ทีอ่ ำ� เภอแม่แจ่มให้ฟงั ว่า คนแม่แจ่มมีหลายชนเผ่า
ทั้งไทใหญ่ ลื้อ ยวน ซึ่งยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีวิถี
ชีวิตเอาไว้ได้เป็นอย่างดี เช่น ประเพณีข้าวใหม่ เป็นการ
บูชาบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วด้วยข้าวที่เก็บเกี่ยวมาใหม่
ก่อนที่จะน�ำ ไปหุงกิน ประเพณีลงแขก การท�ำบุญเนื่อง
ในวาระส�ำคัญต่างๆ การทอผ้าซิ่นตีนจก ฯลฯ ด้วยเหตุ
นี้จึงมีการสนับสนุนให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแม่แจ่มขึ้น
ซึ่งท�ำตามกระบวนการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ เริ่มตั้งแต่การหา
ทีมงานที่มีใจรักเพราะเป็นงานที่หนัก การเก็บรวมรวม
วัตถุสิ่งของที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมจากแหล่งต่างๆ การ
ศึกษาดูงานจากพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นต่างๆ โดยเฉพาะเรื่อง
การจัดแสดงพิธกี รรม การค้นคว้าหาข้อมูลความหมายและ
ค�ำเรียกขานสิ่งของต่างๆ ที่จะน�ำมาจัดแสดงทั้งจากชาว
บ้านและจากแหล่งข้อมูลอื่น เชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจ
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น บอกเล่าประวัติความเป็นมาและ
วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ จากนั้นจึงน�ำองค์ความรู้
การอภิ ป รายในช่ ว งสุ ด ท้ า ยเรื่ อ ง “การจั ด การ เหล่านี้มาจัดแสดงให้ทุกคนเรียนรู้รากฐานทางวัฒนธรรม
วัฒนธรรมเพือ่ การจัดการพิพธิ ภัณฑ์” เป็นการน�ำเสนอ ร่วมกันต่อไป
แนวทางการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์
ล�ำดับต่อไปเป็นทัศนคติจาก นายวินัย ปราบริปู ผู้
ให้ปรากฏเป็นรูปธรรมทีช่ ดั เจนในท้องถิน่ พิพธิ ภัณฑสถาน
แห่งชาติ กาญจนาภิเษก จึงได้เรียนเชิญผู้มีประสบการณ์ ก่อตั้งและผู้อ�ำนวยการหอศิลป์ริมน่าน จังหวัดน่าน แม้
ตรงและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์มาบอกเล่า จะเป็นพิพิธภัณฑ์เอกชน แต่มีการบริหารจัดการที่ตอบ
สนองต่อชุมชนด้วยกิจกรรมที่ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง
พิพธิ ภัณฑ์หอศิลป์รมิ น่านเกิดขึน้ จากแรงบันดาลใจเมือ่ ได้
เดินทางไปดูนทิ รรศการต่างๆ ในต่างประเทศ ทีป่ ระชาชน
และเด็กๆ สามารถเข้าไปชมนิทรรศการเหล่านี้ได้ มีการ
บรรยายเรื่องราวเกี่ยวกับภาพที่จัดแสดง “ถ้าไม่เริ่มต้น
ก็ไม่มีทางท�ำได้” ดังนั้น จึงเริ่มจากการออกแบบอาคาร
บนท�ำเลที่ตั้งที่เหมาะสม ผู้คนสามารถเดินทางไปได้โดย
สะดวก ตกแต่งสถานที่ให้เป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากที่
อื่น จัดแสดงข้อมูลด้วยการถ่ายภาพศิลปะเพื่อบอกเล่า

ในวัฒนธรรมข้าวหรือการท�ำนา จึงมีคติความเชื่อเรื่องตา
แหลว ไทยยวนหรือโยนกเรียกคนที่อยู่ในป่าว่า ญา กับ
ลัวะ ไทยวนเป็นชาวไทยกลุ่มหนึ่งที่มีการผสมผสานทาง
วัฒนธรรมกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ มาอย่างยาวนาน มีการ
ถ่ายทอดภาษาและวัฒนธรรมร่วมกัน การศึกษาเรื่องราว
ความเป็นมาของชาติพันธุ์ต่างๆ จึงควรระมัดระวังเรื่อง
ภาษาที่อาจมีการผิดเพี้ยนไป เช่น หลักฐานศิลาจารึกของ
พระเจ้ามังรายสืบเชื้อสายมาจากโยนกหรือไทยวน ไม่ใช่
พระเจ้าเม็งราย เพราะเม็ง แปลว่า มอญ แต่พระเจ้ามังราย
ไม่ได้เป็นมอญ เมื่อมีการตีพิมพ์เผยแพร่กันออกไป จึงก่อ
ให้เกิดความเข้าใจผิดกันได้ ชาวไทยวนมีประเพณีพธิ กี รรม
ที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมอื่นๆเช่น การท�ำนา การท�ำบุญ
ตักบาตร การบวชนาค การเกิดแก่-เจ็บ-ตาย ตัวอย่างเช่น
เมือ่ มีพธิ ศี พจะมีการจ้างคนมานัง่ ร้องไห้พรรณนาถึงความ
อาลัยที่มีต่อผู้ตาย คล้ายคลึงกับมอญร้องไห้ เป็นต้น ด้วย
เหตุนกี้ ารศึกษาวัฒนธรรมของกลุม่ ชาติพนั ธุต์ า่ งๆ จึงต้อง
ศึกษารากเหง้าทางวัฒนธรรมของแต่ละกลุม่ ชาติพนั ธุแ์ ละ
ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นด้วย จะมาตี
ความว่าวัฒนธรรมนีเ้ ป็นวัฒนธรรมของกลุม่ ตนเองเท่านัน้
ไม่ได้ เพราะทุกวัฒนธรรมล้วนมีความสัมพันธ์เชื่อมโยง
กันทั้งสิ้น
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ความเป็นมาและเรื่องราวของชุมชนจากสถานที่ส�ำคัญที่
อยู่ใกล้เคียง เช่น ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินทร์ และ
วัดหนองบัว จังหวัดน่าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นโดยตรง
มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนศิลปิน ได้แก่
ค่ายศิลปะส�ำหรับเยาวชน นิทรรศการสัญจร ประชุมเสวนา
วิชาการ หรือการแบ่งปันพื้นที่ส�ำหรับการจัดกิจกรรมอื่น
ของชุมชน สร้างงานประติมากรรม ศิลปกรรม เชื่อมโยง
ศิลปะเก่ากับศิลปะใหม่ สะท้อนมุมมองของศิลปิน อันล้วน
เป็นการสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงศิลปะ พิพธิ ภัณฑ์แห่ง
นี้จึงกลายเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องศิลปะ ที่ท�ำหน้าที่ไม่ต่าง
จากหอศิลป์แห่งชาติ
นางบุ ป ผา จิ ร พงษ์ นั ก วิ ช าการท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด
เชียงใหม่ ผู้มีประสบการณ์ตรงด้านพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
และได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์
หลายแห่ง ได้กล่าวว่า “มองเขา มองเรา เอากลับมา
พัฒนาตนเอง” เพราะพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย
มีจ�ำนวนมาก ทั้งในโรงเรียน วัด หรือพิพิธภัณฑ์เอกชน
เท่าทีส่ ำ� รวจพบว่ามีของเก่าอยูเ่ ยอะมากและได้รบั การเก็บ
รักษาไว้อย่างดี บางแห่งมีการจัดท�ำหลักสูตรภูมิปัญญา
พื้นบ้านเป็นเรื่องราวใหญ่โต แต่กลับไม่มีอะไรแปลกใหม่
ปัญหาคือ ไม่มีคนที่จะท�ำงานด้านนี้โดยตรง หรือคนที่จะ
สืบสานสืบทอดให้ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์รับรู้ว่า วัตถุชิ้นนี้ท�ำ
จากอะไร ด้วยวิธีอะไร การอบรมมัคคุเทศก์ท�ำแค่เพียงระ
ยะสัน้ ๆ ไม่สามารถสืบสานองค์ความรูต้ อ่ ไปได้ ครัง้ เมือ่ ไป
ดูงานทีบ่ าหลีพบว่า พิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ทีน่ นั่ ไม่ตอ้ งท�ำอะไร
มาก เพียงแค่ดำ� เนินกิจกรรมทีเ่ ป็นวัฒนธรรมชนเผ่าอย่าง
แท้จริงตามกิจวัตรประจ�ำวันของเขา กลมกลืนกับวิถชี วี ติ มี
สภาพแวดล้อมที่สะอาด เป็นระเบียบ ไม่ต้องตกแต่งอะไร
มากมาย แต่ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี ไม่ใช่เพื่อ
การจัดแสดง แต่เป็นธรรมชาติบนความจริงใจของการแสดง
วัฒนธรรม คือการสืบแทรกอยูใ่ นอณูวฒ
ั นธรรมเข้มข้น จึง
สามารถรักษาวัฒนธรรมชนเผ่าเอาไว้ได้ ผู้ใหญ่ในสังคม
ไทยจึงควรถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีให้แก่เยาวชนลูก
หลานของเรา สอนให้เขารู้จักรากเหง้าของตนเองอย่าง
ซาบซึ้งถึงจิตใจ ไม่ใช่เพียงแค่เก็บของเก่าไว้ในพิพิธภัณฑ์
แต่ต้องมีเรื่องราวองค์ความรู้ ให้เด็กของเราสืบสานได้ ชน

เผ่ามีการสานสัมพันธ์ให้นกั ท่องเทีย่ วเข้าใจวัฒนธรรม เช่น
ร้านกาแฟสมุนไพร สามารถน�ำสมุนไพรพืน้ บ้านมาเป็นสือ่
อธิบายวัฒนธรรมชนเผ่าได้ มีความต่อเนือ่ งในการจัดแสดง
พิพธิ ภัณฑ์ เพราะพิพธิ ภัณฑ์ไม่ใช่หอ้ งเก็บของ จึงต้องมีการ
ถ่ายทอดองค์ความรูส้ กู่ ระบวนการท�ำให้มชี วี ติ ด้วยการใช้
ประโยชน์จากพิพิธภัณฑ์
วิทยากรท่านสุดท้ายในประเด็นนี้ คือ ดร.ภัททิยา
ยิมเรวัติ อาจารย์ประจ�ำคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาวิจัยกลุ่มชาติพันธุ์และ
การจัดการวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ กล่าวทิ้งท้ายถึงผู้ที่
สนใจการบริหารจัดการวัฒนธรรมในพิพธิ ภัณฑ์ให้รบั รูร้ ว่ ม
กันว่า ทุกคนอยากจะอนุรักษ์เผยแพร่วัฒนธรรมประเพณี
ของเราให้เป็นทีร่ จู้ กั โดยเฉพาะกับลูกหลาน แต่วฒ
ั นธรรม
เป็นสิ่งที่ปรับเปลี่ยนได้ ไม่จ�ำเป็นจะต้องย้อนกลับไปใช้
ชีวติ แบบเดิม เพราะเราไม่สามารถแช่แข็งวัฒนธรรมเอาไว้
ได้ ขณะเดียวกันกลุ่มชาติพันธุ์สามารถแสดงอัตลักษณ์ตัว
ตนของกลุม่ ทีม่ คี วามเปลีย่ นแปลงและหลากหลาย เพราะ
วัฒนธรรมในปัจจุบันสามารถขายได้ แต่ไม่จ�ำเป็นต้องมุ่ง
การขายเป็นหลัก พิธีกรรมบางอย่างมีก�ำหนดเวลาและ
สถานที่เป็นปัจจัยบังคับ การจัดแสดงพิธีกรรมจึงไม่ควร
เป็นการแสดง แต่ควรแสดงออกถึงความหลากหลายซึ่ง
เป็นเอกลักษณ์ของเขาเองจริงๆ สังคมวัฒนธรรมที่พ่อแม่
ยังพึงปฏิบัติ เด็กๆ ก็จะซึมซับไปเอง สิ่งส�ำคัญที่เราอยาก
อนุรกั ษ์จะต้องมีสถานทีท่ มี่ หี น้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง เช่น โรงเรียน
หน่วยงานราชการ แต่พิพิธภัณฑ์ส�ำคัญที่สุด เพราะเป็น
แหล่งรวบรวมและจัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
เมื่อมีความหลากหลายจึงมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์
เมือง หอจดหมายเหตุ ศูนย์เอกสารข้อมูลต่างๆ ศูนย์ศลิ ป
วัฒนธรรมต่างๆ ถือเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของพิพิธภัณฑ์
สร้ า งมาแล้ ว ต้ อ งเปิ ด ให้ ค นดู ไม่ ใช่ ต ้ อ งท� ำ หนั ง สื อ ขอ
อนุญาต พิพิธภัณฑ์จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้มีชีวิตชีวา
ตลอดเวลา เพราะพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่ห้องเก็บของ สังคม
ต้องการให้พพิ ธิ ภัณฑ์มชี วี ติ เป็นแหล่งเรียนรู้ ช่วยเสริมองค์
ความรูด้ า้ นต่างๆ สร้างแรงบันดาลใจ ดึงดูดความสนใจโดย
เฉพาะเด็กและเยาวชน ต้องเผยแพร่และสร้างความรู้ให้
แก่ประชาชนทั้งหลายให้ได้ ทุกเพศทุกวัย โดยเจ้าหน้าที่
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พิพิธภัณฑ์จะต้องหมั่นคิดสร้างสรรค์จัดกิจกรรมอย่างต่อ
เนือ่ ง กระตุน้ เตือนให้เกิดการเรียนรู้ และไม่ควรจะห่างจาก
วิถีชีวิตของผู้คน ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วม อาจมีภาพเก่าๆ
ภาพวีดโี อ ท�ำเรือ่ งราวสลับหมุนเวียนกันได้ มีเจ้าหน้าทีน่ ำ�
ชมทีฝ่ กึ ฝนมาส�ำหรับอธิบายให้นกั ท่องเทีย่ วฟัง โดยเฉพาะ
ชื่อกับกลุ่มชาติพันธุ์ส�ำคัญมาก ต้องก�ำหนดให้ชัดเจน เรา
เรียกตัวเองว่าอะไร และคนอื่นเรียกเราว่าอย่างไร ต้อง
ออกแบบท�ำวิจัยให้ชัดเจนว่าเราต้องการอะไร เนื้อหาคือ
อะไร จะจัดกิจกรรมอะไรบ้าง มีหน่วยงานหรือองค์กร
ด้านใดที่สามารถให้ความร่วมมือในการสร้างพิพิธภัณฑ์
ในการสร้างองค์ความรู้ร่วมกันให้แพร่หลายยิ่งขึ้น เพื่อให้
พิพิธภัณฑ์กลายเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างแท้จริง
การจัดงานสัมมนาโครงการเครือข่ายรักษ์วฒ
ั นธรรม
กลุม่ ชาติพนั ธุภ์ าคเหนือ หัวข้อ “การอนุรกั ษ์และสืบทอด
วัฒนธรรมธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์” เสร็จสิ้นลงในตอน
เย็นย�่ำของวันอาทิตย์ที่ ๑๗ มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยยังมี
ผู้ร่วมเข้าฟังบรรยายอย่างคับคั่ง แม้จะล่วงพ้นเวลาที่แจ้ง
12 วารสาร “รักษ์วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ ”

ไว้ในก�ำหนดการ แต่ผู้เข้าร่วมสัมมนายังคงแลกเปลี่ยน
ทัศนคติ และแจ้งความจ�ำนงต่อเจ้าหน้าทีพ่ พิ ธิ ภัณฑสถาน
แห่งชาติ กาญจนาภิเษก เพื่อจะติดตามข่าวคราวความ
เคลื่ อ นไหวในการจั ด กิ จ กรรมครั้ ง ต่ อ ไปด้ ว ยใจจดจ่ อ
บรรยากาศแห่ ง ความกระตื อ รื อ ร้ น จากงานสั ม มนาใน
ครั้งนี้ จึงนับเป็นนิมิตหมายอันดี และบทสรุปต่อการร่วม
กันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ทั้งหลายเอาไว้ให้ธ�ำรงอยู่ในสังคมไทยสืบไป

“บันทึกกลุ่มชาติพันธุ์”
“เรียนรู้เขา เรียนรู้เราที่ โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น”
นิชนันท์ กลางวิชัย*

ประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่น บอกเล่าไว้ว่าเมือง
ขอนแก่น เมืองแห่งเสียงแคนและดอกคูน ถือเป็น
เมืองขนาดใหญ่อกี แห่งหนึง่ ของภาคอีสาน ทีม่ สี ถานทีท่ อ่ ง ขอนแก่นได้รับพระราชทานการตั้งเมืองเมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๐
เทีย่ วและแหล่งเรียนรูจ้ ำ� นวนมากทีร่ อให้นกั ท่องเทีย่ วเดิน ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
ทางไปสัมผัส หนึง่ ในสถานทีเ่ หล่านัน้ คือ “โฮงมูนมังเมือง โดยแยกออกมาจากแขวงเมืองสุวรรณภูมิ
ขอนแก่น” สถานทีท่ บี่ ง่ บอกถึงความเป็นมาและความเป็น
ชาวเมืองส่วนใหญ่อพยพมาจากเวียงจันทร์ โดยมี
ตัวตนของชาวเมืองขอนแก่น
กลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวเป็นประชากรหลัก แต่ก็มีกลุ่มชาติ
"โฮง" เป็นภาษาอีสาน หมายถึง โรงหรือห้องโถง พันธุ์อื่นๆ ได้แก่ จีน เวียดนาม อิสลาม และซิกข์ อาศัย
ที่มีขนาดใหญ่ ส่วนค�ำว่า "มูนมัง" หมายถึงทรัพย์สมบัติ อยู่ร่วมกันภายใต้ฮีต คองและคะล�ำ1 ของสังคม
หรือมรดก ที่นี่จึงถือเป็นห้องเก็บสมบัติอันมีค่าของชาว
ขอนแก่น ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเชื่อมโยงให้ชุมชนเกิด
“ฮีต คอง คะล�ำ” ถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี
จิตส�ำนึกในความรักและหวงแหนท้องถิ่นของตนเองและ ที่ผู้คนถือเอาเป็นแบบอย่างและประพฤติปฏิบัติจนเป็น
เป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าข้อมูลประวัติศาสตร์เมือง แบบแผน โดยโฮงมูนมังเมือง ได้น�ำเสนอเกี่ยวกับฮีตทั้ง
โดยมีการน�ำเสนอเรือ่ งราวผ่านโบราณวัตถุ ภาพถ่าย ภาพ ๑๒ ฮีต ซึ่งถือได้เป็นประเพณี ๑๒ เดือนของชาวขอนแก่น
วาด หุ่นจ�ำลองสามมิติทั้งขนาดเท่าคนจริงและขนาดจิ๋ว ไว้อย่างครบถ้วน เช่น ฮีตที่ ๓ ท�ำในเดือนสาม เรียกว่าบุญ
โดยแบ่งเนื้อหาการน�ำเสนอออกเป็น ๕ โซน ได้แก่ โซน
แนะน�ำเมืองขอนแก่น โซนประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่น *ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก
1 ฮีต เป็นภาษาลาว หมายความถึงประเพณีที่ผู้คนปฏิบัติสืบเนื่องกันมา
และวัฒนธรรมชาวขอนแก่น โซนการตั้งเมือง โซนบ้าน ผู้ใดที่ไม่ปฏิบัติตามถือว่าเป็นความผิดเป็นคนชั่ว มี ๑๒ ข้อ เรียกว่า ฮีต ๑๒
เมื อ งและวิ ถี ชี วิ ต ของชาวขอนแก่ น และสุ ด ท้ า ยโซน ส่วนค�ำว่า คอง คือ ข้อปฏิบตั ขิ อ้ งดเว้นทีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ ามต�ำแหน่งฐานะทาง
สังคม มี ๑๔ ข้อ เรียกว่า คอง ๑๔ และค�ำว่า คะล�ำ หมายถึง ข้อห้ามหรือของ
ขอนแก่นวันนี้
ต้องห้ามที่ไม่ให้กระท�ำ
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บรรณานุกรม
คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและ
จดหมายเหตุ. วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ั ญา จังหวัดขอนแก่น. จัดพิมพ์เนือ่ ง
ฮีตที่ ๔ ท�ำในเดือนสี่ เรียกว่า บุญผะเหวดหรือบุญ เอกลักษณ์และภูมปิ ญ
มหาชาติ เพื่อฟังเทศน์เรื่องเวสสันดรชาดกทั้ง ๑๓ กัณฑ์ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖
ให้จบภายในวันเดียว โดยเชื่อว่าหากผู้ใดสามารถปฏิบัติ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒, ๒๕๔๓
ได้จะได้พบกับพระศรีอาริยเมตไตรย ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้า
องค์ต่อไป
ข้าวจี่ เป็นการน�ำเอาข้าวใหม่จากการท�ำนาในปีนั้น ไป
ถวายให้พระภิกษุได้ฉันก่อน

ความเชื่อและประเพณีเหล่านี้ หลายอย่างก�ำลังจะ
สูญหายไป เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งทาง
ด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ถึงแม้วา่ เวลาจะไม่หมุนย้อน
กลับ แต่เราก็เลือกที่จะเรียนรู้ที่จะศึกษาได้ว่าเราเคยเป็น
มาอย่างไร ข้อความหนึ่งในบอร์ดนิทรรศการ ได้กล่าวไว้
ว่า ขอนแก่นจะเป็นชุมชนน่าอยูไ่ ด้อย่างไร หากคนของเรา
เองยังไม่รู้จักตัวเอง...

14 วารสาร “รักษ์วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ ”

“แหล่งเรียนรู้ชาติพันธุ์”
ชาติพันธุ์และชื่อกลุ่มชาติพันธุ์
ภัททิยา ยิมเรวัต*

เมื่อองค์ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายอยู่ใน
กระแสที่ท�ำให้เกิดความสมดุลต่างๆ ในวิถีชีวิตมนุษย์ เริ่ม
จากกระแสความหลากหลายทางชีวภาพ ทีท่ ำ� ให้เกิดความ
สมดุลของระบบนิเวศ ท�ำให้ความหลากหลายด้านอืน่ ๆ ที่
เคยเป็นความแตกต่าง จนบางครั้งต้องท�ำให้ “ความต่าง”
นัน้ หมดไป ไม่วา่ จะเป็นความหลากหลายทางภาษา ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม หรือความหลากหลายทางกลุม่
ชาติพนั ธุ์ เป็นเรือ่ งทีย่ อมรับและสมควรได้รบั การสนับสนุน
จนเป็นที่รับรู้กันว่า ดินแดนประเทศไทยเป็นดินแดนหนึ่ง
ที่ประชากรมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์สูง มีภาษา
กลุ่มชาติพันธุ์ทั้งภาษาที่มีผู้พูดจ�ำนวนมาก จนถึงภาษาที่
มีผู้พูดเพียงน้อยนิด นับรวมกันแล้วได้ถึง ๖๐ กว่าภาษา
และในจ�ำนวนดังกล่าว บางภาษาก็อยู่ในสภาพน่าเป็น
ห่วง ที่เรียกกันว่าอยู่ใน“ภาวะวิกฤต“แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์
เหล่านี้ต่างก็สามารถด�ำเนินชีวิตตามแบบแผนธรรมเนียม
ประเพณีที่สืบทอดกันมาและก็ได้เลือกผสมผสานกับสิ่ง
ใหม่ๆ ทั้งจากต่างกลุ่มชาติพันธุ์ และจากความเจริญ
ก้าวหน้าของโลกตะวันตกที่หลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทยจน
หลอมรวมเข้าเป็นส่วนหนึง่ ในวิถชี วี ติ ของผูค้ นในแต่ละกลุม่
ชาติพนั ธุ์ และได้ถา่ ยทอดสืบต่อกันมา จากรุน่ หนึง่ ไปสูอ่ กี
รุน่ หนึง่ ตัง้ แต่ครัง้ อดีตกาลต่อเนือ่ งมาจนถึงปัจจุบนั ดังจะ
เห็นได้จากผลงานการศึกษาของนักวิชาการด้านต่างๆ ทั้ง
นักประวัติศาสตร์ โบราณคดี ภาษาศาสตร์ มานุษยวิทยา
และอื่นๆ
กลุ่มชาติพันธุ์ที่ส�ำคัญยิ่งของดินแดนประเทศไทย
ก็คือ กลุ่มชาติพันธุ์ไทยที่เป็นชนกลุ่มใหญ่ จนท�ำให้กลุ่ม
ชาติพันธุ์อื่นๆ กลายเป็น “ชนกลุ่มน้อย” หรือ “คนชาย
ขอบ”ไปหมด หรือบางครั้งก็มักจะสรุปเป็นว่า กลุ่มชาติ

พันธุอ์ นื่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่ “คนไทย” คือกลุม่ ชนทีอ่ พยพเข้ามาอยู่
ในดินแดนประเทศไทยไปหมด ทั้งๆ ที่บางกลุ่มชาติพันธุ์
อาจเป็นกลุม่ ชนดัง้ เดิมทีต่ งั้ ถิน่ ฐานในดินแดนนีม้ าเป็นเวลา
ช้านานก่อนที่คนไทยจะเข้ามาตั้งถิ่นฐานเสียอีก
การแบ่งแยกว่าใครเป็นไทย ใครไม่ใช่ไทย ท�ำให้มี
การเรียกชื่อกลุ่มเพื่อระบุให้ชัดเจนลงไป การให้ชื่อกลุ่ม
ชาติพันธุ์ต่างๆ ที่ไม่ใช่คนไทยนี้ บางครั้งก็ไม่ได้ค�ำนึงว่า
กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านั้น เขามีชื่อกลุ่มของเขาเองหรือไม่
หรือบางครั้งก็จะอาจได้ยินชื่อที่เขาใช้เรียกกลุ่มของพวก
เขา แต่เนื่องจากเป็นค�ำที่ออกเสียงต่างจากระบบเสียง
ในภาษาไทยที่คุ้นเคยและใช้กันอยู่ จึงออกเสียงเพี้ยนไป
จาก“ต้นฉบับ” ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ในสังคมไทยเลย
เพราะเรามีค�ำภาษาอื่นๆ ที่เข้ามาสู่สังคมไทยแล้วเราก็
ออกเสียงเป็นแบบไทยๆ ของเรา เช่น นายหันแตร บา
รณี (Henry Burney) ราชปะแตน (Royal pattern) กะปิตัน
(Captain) ตะแล็ปแก๊ป (telegram) หรืออื่นๆ ดังนั้นเราจึง
พบกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศของเรา เช่น “อาข่า”ถูกเรียก
ว่า“อีก้อ” “ลีซู”ก็เป็น“ลีซอ” หรือ“ม้ง”ก็เรียกว่า“แม้ว”
เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบางกลุ่มชาติพันธุ์ที่ถูกเรียกชื่อ
กลุ่มตามพฤติกรรมที่ได้พบเจอ เช่น กลุ่มชาติพันธุ์“ผีตอง
เหลือง” ที่กล่าวกันว่า เป็นกลุ่มคนที่หายตัวได้เร็วราวกับ
ว่าพวกเขาเป็นผี และจากการที่คนกลุ่มนี้สร้างเพิงพักโดย
ใช้ใบตองป่ามุงหลังคา เมือ่ ใบตองเปลีย่ นเป็นสีเหลืองแห้ง
กรอบพวกเขาก็ยา้ ยไปตัง้ เพิงพักทีอ่ นื่ ต่อไป กลุม่ ชาติพนั ธุ์
ที่มีพฤติกรรมดังกล่าวจึงถูกเรียกว่ากลุ่ม “ผีตองเหลือง”
ไป ทั้งๆ ที่พวกเขามีชื่อเรียกในภาษาของเขาว่า “มลา
บรี” (ทีเ่ วลาออกเสียงค�ำนี้ เขามักจะออกเสียงพยางค์ทา้ ย
ยาวๆ) ซึง่ มีความหมายว่า “ผูท้ อี่ ยูใ่ นป่าหรือคนป่า” และ

*คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ว่า“ลัวะมัล” หรือ “ลัวะปรัย” ทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั กันในปัจจุบนั นี้
ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับชือ่ ลัวะและละว้านี้ ยังมีเรือ่ งทีน่ า่ สนใจยิง่
ขึน้ ไปอีก คือในขณะทีค่ นทางล้านนาเชียงใหม่แต่กอ่ นเรียก
ชาวละว้าแถวนัน้ ว่า ลัวะ ชาวไทยแถบสุพรรณบุรี หรือชาว
ไทยแถบเพชรบูรณ์กลับเรียกกลุ่มคนที่มีภาษาวัฒนธรรม
แตกต่างกับพวกเขาว่า “ละว้า” เราจึงมีชาวละว้าทั้งที่
สุพรรณบุรีและที่เพชรบูรณ์ ซึ่งละว้าทั้ง ๒ กลุ่มนี้ก็ไม่ใช่
ละว้าจริงๆ เหมือนพวกละว้าที่อยู่ทางแม่ฮ่องสอน หรือ
เชียงใหม่ อีกทัง้ ภาษาและวัฒนธรรมของละว้าทัง้ สองกลุม่
ดั ง นั้ น จะเห็ น ได้ ว ่ า ชื่ อ กลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ ต ่ า งๆ ใน คือ สุพรรณบุรีและเพชรบูรณ์ก็แตกต่างกันด้วย
ประเทศไทย มีทงั้ ชือ่ ทีพ่ วกเขาเรียกตนเอง แล้วก็ชอื่ ทีพ่ วก
สิ่งที่น่าสนใจและน่าจะลองวิเคราะห์ต่อไป ก็คือค�ำ
เราใช้เรียกพวกเขา ซึ่งบางครั้งเขาก็รับได้บางครั้งเขาก็ไม่
ชอบ ยิง่ ไปกว่านัน้ บางกลุม่ ชาติพนั ธุ์ ยังมีชอื่ ทีท่ างราชการ ว่า “ลัวะ”ที่ใช้เรียกกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในภาคเหนือนี้มา
ไทยตัง้ ให้อกี เพือ่ สะดวกในการเรียกเมือ่ ต้องติดต่อกับพวก จากไหน เป็นไปได้หรือไม่ว่าค�ำนี้จะมาจากค�ำว่า “ละว้า”
เขา เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดน่านบางกลุ่ม มีชื่อที่รู้จัก หรือ “ละเวือะ” ที่เป็นชื่อกลุ่มชาติพันธุ์จริงๆ โดยค�ำดัง
กล่าวได้ผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเสียง และถ้า
กันเป็นทางการว่า “ชาวถิ่น” เป็นต้น
เป็นเช่นนัน้ ท�ำไมค�ำนีจ้ งึ ได้ไปปรากฏใช้เรียกกลุม่ ชาติพนั ธุ์
แม้ว่าการเรียกชื่อกลุ่มชาติพันธุ์จะหลากหลายจน ทีจ่ งั หวัดน่านทีไ่ ม่ใช่ใช่กลุม่ ละว้าหรือละเวือะด้วย หรือคน
ท�ำให้กลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งๆ มีชื่อที่ใช้เรียกหลายชื่อดังที่ เมืองน่านได้รบั ค�ำนีม้ าจากทางเชียงใหม่ แล้วก็นำ� มาใช้เช่น
กล่าวมาแล้ว แต่ก็ยังพบอีกด้วยว่าบางครั้งชื่อที่ใช้เรียก เดียวกัน คือ น�ำมาใช้เป็นค�ำเรียกกลุ่ม“คนอื่น” ที่ไม่ใช่คน
กลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่ใช่คนไทยเพียงชื่อเดียวนั้น อาจจะ เมืองน่าน และถ้าเป็นเช่นทีก่ ล่าวมานี้ ค�ำว่า “ลัวะ” นีก้ น็ า่
หมายถึงกลุ่มชาติพันธุ์ได้หลายกลุ่ม และยังเป็นกลุ่มที่ไม่ จะเป็นค�ำกลางๆ ทีช่ าวเมืองเหนือหรือชาวอาณาจักรล้าน
ได้มคี วามสัมพันธ์ใกล้ชดิ เกีย่ วข้องกันเลยด้วย เช่น ชือ่ กลุม่ นาใช้เรียกผูค้ นอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่คนเมืองเช่นตนเอง ทัง้ นีเ้ พราะ
ชาติพนั ธุ์ “ลัวะ” จะพบว่าในปัจจุบนั มีกลุม่ คนทีถ่ กู เรียกว่า กลุ่มชนเหล่านี้ได้ตั้งถิ่นฐานรวมอยู่ในดินแดนเดียวกัน
ลัวะกระจายกันในหลายพืน้ ที่ ตัง้ แต่แม่ฮอ่ งสอน เชียงใหม่ หรือใกล้เคียงกันกับพวกตน จึงจ�ำเป็นต้องแยกกลุ่มให้
ล�ำปาง ไปจนถึงจังหวัดน่าน และเมื่อนักวิชาการทั้งนัก ชัดเจนว่าใครเป็นพวกเดียวกัน ใครไม่ใช่พวกเดียวกัน
ภาษาศาสตร์และนักมานุษยวิทยาได้เข้าไปศึกษาในพื้นที่ ชาวล้านนาจึงได้มีค�ำเรียกรวมกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ที่ตั้ง
ของกลุ่มชนเหล่านี้ ก็พบว่าผู้คนที่ถูกเรียกว่า “ลัวะ” ใน บ้านเรือนอยู่ในอาณาจักรล้านนาที่ไม่ใช่กลุ่มเดียวกับตน
แต่ละจังหวัดนั้น ต่างก็มีชื่อเรียกกลุ่มชาติพันธุ์ของเขาเอง ว่า “ลัวะ”ไปทั้งหมด และก็คงจะอธิบายถึงค�ำว่า “ละว้า”
เช่น “ละว้า ละเวือะ หรือ ว้า” ซึ่งก็คือกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะ ของคนไทยภาคกลางได้ว่า คนไทยภาคกลางน่าจะได้เคย
ที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ล�ำปาง รับรู้แล้วว่ามีกลุ่มชาติพันธุ์ละว้าที่มีภาษาวัฒนธรรมไม่
ในขณะที่ลัวะที่จังหวัดน่านก็มีชื่อเรียกกลุ่มชาติพันธุ์ของ เหมือนพวกเขาอยู่เพราะชื่อชาติพันธุ์ดังกล่าวได้ปรากฏ
เขาว่า “มัล หรือ ปรัย” แต่เมื่อผู้คนชาวเมืองน่าน เรียก อยู่ในประวัติศาสตร์อันยาวนานของไทยมาก่อนแล้ว ดัง
พวกเขาว่า “ลัวะ” เขาก็ยอมรับทีจ่ ะเรียกชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ นั้น เมื่อได้พบเจอผู้คนอื่นที่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ใด
ของเขาด้วยค�ำดังกล่าว แต่เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าเป็น ก็ตามที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณเดียวกัน ก็เลยเรียกกลุ่ม
ลัวะกลุม่ ใด จึงได้นำ� ชือ่ ทีพ่ วกเขาใช้จริงในภาษาของเขามา ชาติพันธุ์เหล่านั้นรวมไปว่าเป็น “ละว้า” ไปหมด และจาก
รวมเข้าไป กลายเป็นชื่อเรียกกลุ่มชาติพันธุ์ที่จังหวัดน่าน การศึกษาของนักวิชาการในระยะหลังต่อมาชัดเจนแล้ว
การทีพ่ วกเขาต้องย้ายทีต่ งั้ เพิงพักนัน้ ก็ไม่ใช่เพราะใบตอง
ที่มุงหลังคากลายเป็นสีเหลือง แต่เพราะว่าแหล่งอาหาร
รอบๆ บริเวณนั้นหมดลงแล้ว จึงต้องอพยพหาแหล่งใหม่
ต่อไป นอกจากนี้ บางกลุ่มชาติพันธุ์ก็ถูกเรียกชื่อไปตาม
ลักษณะพื้นที่ที่อาศัยอยู่ไปด้วย ดังเช่น ชาวมอเก็น มอ
เกล็น หรือมอแกน ก็กลายเป็น “ชาวเล” หรือ “ชาวทะเล”
บางกลุ่มที่อาศัยในป่าดงหรือบนเขาสูงก็กลายเป็น“ชาว
เขา” บ้าง “ชาวดง” บ้าง “ชาวบน” บ้าง เป็นต้น
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ว่า ละว้าสุพรรณบุรี คือ กลุ่ม “ก๋องหรืออุก๋อง” ในขณะ พันธุ์หลายๆ กลุ่มที่มีจ�ำนวนสมาชิกไม่มาก ไม่มีบทบาท
ที่ละว้าเพชรบูรณ์คือ กลุ่ม “ญัฮกุร” หรือที่รู้จักกันอีกชื่อ ส�ำคัญเมือ่ เทียบกับชาวเวียดนามทีเ่ ป็นชนชัน้ ปกครองหรือ
ชาวไทกลุ่มต่างๆ ที่เคยเป็นเจ้าของดินแดนทางตะวันตก
หนึ่งว่า“ชาวบน” นั่นเอง
เฉียงเหนือของประเทศ กลุ่มม้อยในเวียดนามก็เช่น ชาติ
การใช้ ชื่ อ เดี ย วเรี ย กหมายรวมถึ ง กลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ พันธุ์บรู กะตู บาห์นาร์ เอเด จรู จราว เป็นต้น ที่ประเทศ
หลากหลายดังที่กล่าวมานี้ ไม่ได้พบเฉพาะในดินแดน เวียตนามนี้นอกจากจะมีค�ำว่า “ม้อย” ที่ใช้เป็นค�ำเรียก
ประเทศไทยเท่านั้น ในประเทศลาว ในประเทศเวียดนาม รวมๆ หมายถึงกลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าวมาแล้ว ยังพบอีกว่า
หรือในประเทศกัมพูชา ก็มีปรากฏอยู่เช่นกัน เช่น รัฐบาล ทางตอนเหนือของเวียดนามมีคำ� ว่า “โท้” ซึง่ ใช้เรียกหมาย
ลาวได้ก�ำหนดเรียกผู้คนของทุกกลุ่มชาติพันธุ์ที่ตั้งถิ่นฐาน ถึงกลุม่ ชาติพนั ธุห์ ลายกลุม่ ทีต่ งั้ ถิน่ ฐานทางตอนเหนือของ
ในประเทศลาวว่า “คนลาว” และได้จ�ำแนกคนลาวออก ประเทศ ซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มไต่ กลุ่มไท กลุ่มเหมื่อง หรือ
เป็น ๓ กลุ่มใหญ่ๆ โดยดูจากระดับความสูงของพื้นที่ที่ กลุ่มนุงก็ได้อีกด้วย
ตั้งบ้านเรือน คือ ลาวสูง ลาวเทิง และลาวลุ่ม ซึ่งคนลาว
แต่ละกลุ่มนี้ก็จะประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่ม
เช่น ลาวสูง มีทั้งกลุ่มม้ง เมี่ยน (เย้า) ลีซอ ส่วนลาวเทิง
ก็ได้แก่กลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดภาษาในกลุ่มภาษามอญ-เขมร
เช่น ขมุ ซิงมุน กะตาง ตะโอย ขาง ละเม็ต เป็นต้น ส่วน
ลาวลุ่มได้แก่ กลุ่มที่พูดภาษาไท-ลาว ได้แก่ ชาวลาว พวน
ผู้ไท ไทด�ำ ไทแดง และอื่นๆ นอกจากนี้แล้วยังพบว่าชาว
ลาวลุ่มมักเรียกชาวลาวเทิงหลายกลุ่มชาติพันธุ์รวมกันว่า
“ข่า” อีกด้วย
ในประเทศเวียดนามก็มคี ำ� เรียกกลุม่ ชาติพนั ธุท์ ไี่ ม่มี
อ�ำนาจหรือความส�ำคัญในทางการเมืองการปกครองว่า
“ม้อย” จนท�ำให้หลายคนเข้าใจผิดว่า “ม้อย” เป็นชือ่ กลุม่
ชาติพันธุ์หนึ่ง และบางครั้งยังมีผู้ใช้ค�ำว่า “ข่า” ในภาษา
ลาว รวมกับค�ำว่า “ม้อย” ของเวียดนามเป็น “ข่าม้อย”
อีกด้วย แต่เมือ่ ได้ศกึ ษาให้ชดั เจนแล้ว ก็จะพบว่าจริงๆ แล้ว
“ม้อย” น่าจะเป็นค�ำกลางทีช่ าวเวียดนามใช้เรียกกลุม่ ชาติ

ส่วนในประเทศกัมพูชา พบการใช้ค�ำเรียกที่เป็นค�ำ
กลางเช่นกัน คือ ค�ำว่า “พ-นอง” ทีห่ มายถึง คนทีอ่ าศัยอยู่
ป่า เป็นค�ำที่ใช้เรียกกลุ่มชาติพันธุ์หลายๆ กลุ่มที่มีจ�ำนวน
ไม่มาก และอาศัยอยู่ในป่าเขา โดยเฉพาะในแถบที่ราบสูง
โบโลเวน หรือทีร่ ตั นคีรี เช่น กลุม่ บราว ญาเฮินสเตียง และ
ต�ำปวน เป็นต้น
ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ ชือ่ ของกลุม่ ชาติพนั ธุท์ ปี่ รากฏใช้
กันอยู่ขณะนี้ อาจท�ำให้เกิดความสับสน และอาจเข้าใจผิด
ได้เมือ่ ต้องจัดกลุม่ ผูค้ นเข้าด้วยกัน แม้แต่กลุม่ ชาติพนั ธุไ์ ทย
ที่เป็นชนกลุ่มใหญ่ของประเทศก็ตาม ก็ยังมีค�ำเรียกชื่อตัว
เองหลากหลาย เช่น ไทยภาคกลางหรือกรุงเทพฯ คือ ไทย
สยาม ภาคเหนือเรียกตัวเองว่า “คนเมือง” ชาวไทยทาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ก็คอื ชาวไทยอีสาน
หรือชาวไทยที่มาจากที่อื่นๆ แล้วได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานบ้าน
เรือนในประเทศไทย จะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ก็จะระบุ
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อย่างยิ่ง เพื่อไม่ให้ภาษาและวัฒนธรรมของตนตกอยู่ใน
ภาวะถดถอย หรือหมดสิ้นไปในที่สุด นอกจากนี้รัฐบาล
ควรช่วยส่งเสริม และฟื้นฟูการสืบทอดองค์ความรู้และ
ภูมปิ ญ
ั ญาของแต่ละกลุม่ ด้วยเพราะความหลากหลายของ
กลุม่ ชาติพนั ธุค์ อื ส่วนหนึง่ ของทุนทางสังคมวัฒนธรรมของ
ประเทศไทย การที่ประเทศไทยมีสมาชิกที่มีความหลาก
หลายจึงเป็นเสมือนสวนดอกไม้ใหญ่ที่เต็มไปด้วยไม้ดอก
นานาพรรณ อยูร่ วมกันให้สสี นั งดงาม ดังทีน่ กั วิชาการทาง
ความหลากหลายทางภาษาศาสตร์ ได้เคยเปรียบเทียบ
ชือ่ กลุม่ ว่าเป็นชาวไทยจากทีใ่ ด เช่น ชาวไทยยอง ไทยเขิน/ สังคมพหุภาษาเอาไว้ แต่ถ้าจะให้สวนดอกไม้นั้นมั่นคง
ถาวรก็จะต้องดูแลเอาใจใส่อย่างดีด้วย
ไทยขึน ไทยยวน ไทยโซ่ง ไทยพวน เป็นต้น
นอกจากนี้แล้ว นักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับคนไทย
ยังได้เขียนชื่อคนไทยให้แตกต่างกันไปอีก คือเมื่อเขียนถึง
ผู้คนในประเทศไทยก็เขียนว่า “คนไทย” (มีตัวอักษร “ย”
สะกด) แต่ถ้าหมายถึงผู้คนที่พูดภาษากลุ่มไทยเหมือนกัน
แต่อาศัยอยูน่ อกประเทศก็ใช้วา่ “คนไท” (ไม่มตี วั ย สะกด)
นักภาษาศาสตร์เองก็มีวิธีการแบ่งกลุ่มคนไทยโดยดูจาก
ภาษาที่พูด (ภาษากลุ่มตระกูลไท) เช่น ภาษาไทกลุ่มตะวัน
ตกเฉียงใต้ที่รวมภาษาไทยที่เราใช้พูดกันในประเทศไทย
อยู่ขณะนี้ก็จะแบ่งออกได้เป็น ๒ กลุ่มใหญ่ โดยใช้เสียง
พยัญชนะชุดอโฆษะ (t and th) เป็นตัวก�ำหนดซึ่งก็เป็นวีธี
จัดแบ่งทีม่ เี ทคนิควิธกี ารเฉพาะของสาขาวิชาภาษาศาสตร์
รายละเอียดของชือ่ กลุม่ ชาติพนั ธุท์ กี่ ล่าวมาทัง้ หมด
นี้ คงช่ ว ยให้ ค วามกระจ่ า งต่ อ ผู ้ อ ่ า นในเรื่ อ งชื่ อ กลุ ่ ม
ชาติพันธุ์อันหลากหลาย ซึ่งมีทั้งชื่อที่แต่ละกลุ่มเรียกตัว
เอง ชือ่ ทีพ่ วกเราเรียกพวกเขา ชือ่ ทีท่ างราชการตัง้ ให้ แล้ว
ยังมีชอื่ ทีใ่ ช้เรียกหมายรวมถึงหลายๆ กลุม่ ชาติพนั ธุท์ ไี่ ม่ใช่
พวกเราอีก ปัจจุบันได้ยอมรับและเห็นความงดงามของ
ความหลากหลายแต่ละกลุม่ ชาติพนั ธุ์ สามารถธ�ำรง ภาษา
วิถี วัฒนธรรม องค์ความรู้ต่างๆ ที่บรรพบุรุษของตนได้
สั่งสม ถ่ายทอดสืบต่อกันมาได้ต่อไป ตามสิทธิเสรีภาพ
ที่มีในฐานะสมาชิกของประเทศไทยเช่นเดียวกับชาวไทย
ที่เป็นชนกลุ่มใหญ่ของประเทศ เรื่องดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่
แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ควรจะตระหนัก และให้ความสนใจ
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ชื่อวัตถุ
เ ค รื่ อ ง มื อ ท� ำ ข น ม
ปลากริม
ส ถ า น ที่ พ บ
เ ค รื่ อ ง มื อ ท� ำ ข น ม
ปลากริม
กลุ่มชน
ไทยภาคกลาง ไทย
ภาคตะวันออก และไทยภาคตะวันตก
วัสดุ ไม้เนื้อแข็ง
หน้าที่/การใช้งาน
ใช้ส�ำหรับเป็นที่กดแป้ง
ท�ำตัวขนมปลากริม โดยวางเหนือภาชนะต้มน�้ำ แล้วกด
แป้งให้ผ่านรูลงไปในน�้ำที่เดือด จะได้แป้งที่มีลักษณะเป็น
เส้นขนาดสั้น หัวรีท้ายรีคล้ายตัวปลากริม
ลักษณะ
เป็ น ไม้ เ นื้ อ แข็ ง คล้ า ยใบพาย ทรงสี่ เ หลี่ ย มผื น
ผ้า เจาะรูเป็นวงกลมขนาดเล็ก มีด้ามจับขนาดสั้น โดยมี
ความยาว ๓๐ เซนติเมตร และความกว้าง ๑๖ เซนติเมตร
ประวัติ
ขนมปลากริม เป็นขนมที่จัดอยู่ในประเภทขนมน�้ำ
กะทิ เป็นขนมหวานที่มักรับประทานคู่กับขนมไข่เต่า โดย
ขนมปลากริมจะมีลักษณะเป็นเส้นคล้ายลอดช่องมีรสชาติ
หวานมัน ในขณะที่ขนมไข่เต่า มีลักษณะกลม คล้ายไข่เต่า
รสชาติเค็มมัน
ความเป็นมาของขนมปลากริมไข่เต่านั้น ยังไม่มีข้อ
สรุปที่แน่ชัด แต่มีข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่าเป็นขนมชนิด
เดียวกันกับขนมโบราณที่มีชื่อเรียกว่า ขนมแชงมา โดยมี
การกล่าวถึงในบทกล่อมเด็กส�ำนวนหนึ่งว่า “โอระเห่ โอ
ระหึก ลุกขึ้นแต่ดึก ท�ำขนมแชงมา ผัวก็ตี เมียก็ด่า
ขนมแชงมาคาหม้อแกง” และจากหนังสือต�ำราแม่ครัว
หัวป่าก์ เล่ม ๒ ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ (เปลี่ยน
ภาสกรวงศ์, ๒๔๕๑: ๑๕๕-๑๕๖) ผู้เชี่ยวชาญอาหาร
คาวหวานในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้ท�ำการสืบค้นไว้ความว่า
“ขนมนีเ้ ปนของโบราณได้ยนิ แต่แม่หญิงกล่อมเด็กต่อๆ
กันมา ดังข้างบนนีจ้ ะเปนอย่างใด ท�ำด้วยอะไรได้ไต่ถาม

ผู้ใหญ่มามากแล้ว ก็ไม่ได้ความชัดเจนลงได้ คนหนึ่งก็
ว่าขนมนั้นบ้างขนมนี้บ้าง แต่ว่าขนมไข่เต่านั้นเองที่ว่า
เช่นนีถ้ กู กันสามสีป่ ากแล้ว เวลาอันหนึง่ อุบาสิกาเนยวัด
อ�ำมรินทร์ ได้ท�ำขนมมาให้ วางลงถาดมาสองหม้อแกง
ได้ถามว่าอะไร อุบาสิกาเนยบอกว่าขนมแชงมา เปนข
นมอย่างโบราณท�ำมาเพือ่ จะเลีย้ งคนทีอ่ ยูใ่ นบ้าน จึงได้
ให้ตักออกมาดู หม้อหนึ่งก็เปนขนมไข่เต่า อิกหม้อหนึ่ง
เปนขนมปรากริม จึงได้ถามต่อไปอิกว่า เช่นนี้เขาเรียก
ขนมไข่เต่าขนมปรากริมไม่ใช่ฤา ? อุบาสิกาเนยบอกว่า
โบราณใช้ประสมกัน ๒ อย่าง จึงเรียกขนมแชงมา ถ้า
อย่างเดียวเรียกว่าขนมไข่เต่า ขนมปรากริม รับประทาน
คนละครึง่ กัน จึงให้ตกั มาดูกต็ กั ขนมปรากริม ลงชามก่อน
แล้วตักขนมไข่เต่าทับลงน่า เมือ่ จะรับระทานเอาช้อนคน
รับประทานด้วยกัน ได้ความเปนหลักฐานเพียงเท่านี้”
ความส�ำคัญ
ขนมถือเป็นของกินประเภทหนึ่ง มีรสชาติหวานน�ำ
บทบาทหน้าที่นอกจากการเป็นของกินแล้วนั้น ยังมีความ
ส�ำคัญในการเป็นของประกอบพิธีกรรม และใช้เป็นของ
ช�ำร่วยส�ำหรับผู้มาร่วมงานหรือช่วยงานในโอกาสต่างๆ
เช่น ขนมที่กินตามเทศกาล ขนมที่กินในพิธีมงคลหรือพิธี
อวมงคล เป็นต้น ส�ำหรับขนมปลากริมนั้นในพื้นที่จังหวัด
ตราด นิยมท�ำเลีย้ งในงานศพและมีธรรมเนียมว่าจะใช้ขนม
ดังกล่าวเลีย้ งแขกในคืนสุดท้ายของงานศพของผูส้ งู อายุดว้ ย
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