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บทคัดย่อ

การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพือ่ ศึกษาประวัตคิ วามเป็นมา ภาษา
การแต่งกาย การด�ำรงชีวิต พิธีกรรม ศิลปวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ปะโอตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน
2) เพื่อศึกษาพระพุทธศาสนากับการสร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ปะโอ 3) เพื่อวิเคราะห์
อิทธิพลของพระพุทธศาสนากับการสร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ปะโอ เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ กลุม่ เป้าหมายผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ มีจำ� นวน 15 คน จ�ำแนกออกเป็น 3 กลุม่ ช่วงวัย คือ
วัยสูงอายุ วัยท�ำงาน และวัยเด็กและเยาวชน ในเขตพื้นที่ ๓ จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย
และแม่ฮอ่ งสอน โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตแบบไม่มสี ว่ นร่วมในการรวบรวม
ข้อมูล
ผลการวิจยั เชิงคุณภาพ พบว่า 1) ด้านบริบททางวัฒนธรรมของกลุม่ ชาติพนั ธุป์ ะ
โอ ในสถานการณ์ปจั จุบนั ก�ำลังเปลีย่ นแปลงตามกระแสของโลกภายนอก ผ่านกระแสบริโภค
นิยม สือ่ ดิจทิ ลั 2) ด้านพระพุทธศาสนากับการสร้างอัตลักษณ์กลุม่ ชาติพนั ธุป์ ะโอ พบว่า ชาว
ปะโอเชื่อและศรัทธาในผลของการท�ำความดี เชื่อกรรมและผลของกรรม ยึดมั่นในหลักค�ำ
สอนทางพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 3) ด้านอิทธิพลพระพุทธศาสนากับการสร้างอัตลักษณ์กลุม่
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ชาติพนั ธุป์ ะโอ พบว่า พระพุทธศาสนามีอทิ ธิพลต่อชีวติ ความเชือ่ และกระบวนการขัดเกลา
ทางสังคมมีอิทธิพลต่อการสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ปะโอได้อย่างชัดเจน

ค�ำส�ำคัญ : กลุ่มชาติพันธุ์ปะโอ; อัตลักษณ์; การสร้างอัตลักษณ์; พระพุทธศาสนา
Abstract

The purposes of this research were 3 items; 1) to explore brief
history, language, dress, living, rituals, art and culture of Pa-O ethnic group,
2 to study the Buddhist principles and identification of Pa-O ethnic group,
3) to analyze the influence of Buddhism on Pa-O ethnic group. This is a study
qualitative research. The 15key informants are divided into three aging groups; the
lderly,the working,anf the children and youth group, all are living in 3 provinces:
Chiang Mai, Chiang Rai and Mae Hong Son. It is activated with the in-depth
interviews and the non-participatory observation.
The results were showed that : 1) The cultural context of the Pa
O ethnic group, in the current situation is changing according to the current
world, through the consumer trends and digital media. 2) On Buddhism and the
creation of the Pa O ethnic identity, it was found that the Pa O people believed
in doing the good deeds, the Karma and its resultant, strictly adheres to follow
the Buddhist doctrine, and (3) On the Buddhist influence on creation, Pa-O
ethnic identity, Buddhism has a profound influence on their lives, beliefs and
socialization processes. This implies the profound influence on the creation of
the Pa O ethnic identity.

Keywords : Pa-O Ethnics; Identity; Buddhism identity; Buddhism
บทน�ำ

สังคมไทยเป็นสังคมหนึง่ ทีป่ ระกอบด้วยผูค้ นหลากหลาย กลุม่ ชาติพนั ธุท์ มี่ คี วาม
แตกต่างกันทางด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ซึง่ อยูร่ ว่ มกันภายใต้การปกครองของรัฐชาติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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แต่ในความหลากหลายทางชาติพนั ธุด์ งั กล่าวนี้ กลุม่ ชาติพนั ธุท์ งั้ หมดได้ถกู จัดให้เป็นคนชาย
ขอบของสังคม ซึ่งรัฐชาติพยายามหลอมละลายความแตกต่างหลากหลาย โดยใช้นโยบาย
การสร้างชาติไทยให้เป็นหนึง่ ของรัฐชาติ เช่น ชาวเขา และชาวมาเลย์ เป็นต้น จนเป็นสาเหตุ
ท�ำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ โดยมีรูปแบบของความขัดแย้งและ
การต่อต้านที่แสดงออกของกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น การลุกขึ้นมารื้อฟื้นวัฒนธรรมและอัตลักษณ์
ของกลุม่ หรือประกาศถึงความมีตวั ตนแห่งอัตลักษณ์ดงั กล่าว เพือ่ เรียกร้องสิทธิและท้าทาย
ต่อรองกับอ�ำนาจครอบง�ำของรัฐ เป็นต้น (ประกาศพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดบริเวณทีด่ นิ ป่า
สาละวินฯ ในปี 2521 และปี 2524, 2558: ออนไลน์) อัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรม
ธรรมชาติ แต่เป็นสิง่ ทีเ่ กิดจากการสร้างของวัฒนธรรม ในช่วงเวลาหนึง่ และวัฒนธรรมก็เป็น
สิ่งก่อสร้างทางสังคม นอกจากนี้วัฒนธรรมก็ไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่งหรือตายตัว หากแต่มีรูปแบบ
เป็นวงจรที่เรียกว่า “วงจรแห่งวัฒนธรรม” ดังนั้นอัตลักษณ์ทั้งหลาย จึงมีกระบวนการถูก
ผลิตให้เกิดขึ้น สามารถถูกบริโภคและถูกควบคุมจัดการอยู่ในวัฒนธรรมเหล่านั้น ทั้งนี้ยังมี
การสร้างความหมายผ่านทางระบบต่างๆ ของการใช้หรือน�ำเอามาสร้างเป็นอัตลักษณ์ของเรา
อัตลักษณ์ท้องถิ่น อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เกิดจากสิ่งต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้นในแต่ละพื้นที่ และ
ในบริบทที่แตกต่างกัน เช่น ตราสัญลักษณ์ ค�ำขวัญ สัญลักษณ์ประจ�ำจังหวัด ประเพณี การ
แต่งกาย ภาษาที่ใช้พูดหรือสื่อสาร อาหารที่รับประทาน สถานที่ท่องเที่ยว สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่ง
ที่สังคมได้สร้างขึ้นเป็นวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของแต่ละจังหวัด พื้นที่ หรือชนเผ่าต่างๆ
เป็นต้น (อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, 2556: 125)
กลุม่ ชาติพนั ธุป์ ะโอทีส่ บื เชือ้ สายมาจากเผ่าพันธุห์ รือเป็นชาติพนั ธุท์ เี่ ก่าแก่ดงั้ เดิม
อีกเผ่าพันธุห์ นึง่ ทีม่ อี ยูห่ ลายๆ เผ่าพันธุใ์ นประเทศไทย ก็ได้นำ� เอาอิทธิพลของพระพุทธศาสนา
มาสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ตนเอง และได้น�ำมาปฏิบัติด้วย เพราะกลุ่มชาติพันธุ์
ปะโอเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาทางด้านเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และระบบความเชื่อที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง เมื่อมีการอพยพ
กระจายตัวออกไปยังภาคต่างๆ เพือ่ หาแหล่งทีอ่ ยูแ่ ละพืน้ ทีท่ ำ� กิน กลุม่ ชาติพนั ธุป์ ะโอก็ได้นำ�
เอาหลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวปะโอ ที่เคยยึดถือ
ปฏิบัติสืบต่อกันมา ทั้งในด้านขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ที่แสดงถึงความเป็น
ชาติพันธุ์ที่เก่าแก่และเจริญรุ่งเรืองมานาน อันเป็นเอกลักษณ์ของชาวปะโอ และท�ำให้กลุ่ม
ชาติพันธุ์ปะโอ สามารถด�ำรงเผ่าพันธุ์ของตนมาจนถึงปัจจุบัน ขนบธรรมเนียม หรือหลัก
ปฏิบัติที่ว่านี้ ก็คือแนวทางพระพุทธศาสนากับการสร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ปะโอ อัน
หมายถึงภาษา การแต่งกาย การด�ำรงชีวติ พิธกี รรม ศิลปวัฒนธรรมของกลุม่ ชาติพนั ธุป์ ะโอ ที่
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มีกลุม่ ชนชาติพนั ธุช์ าวปะโอได้ปฏิบตั สิ บื ต่อๆ กันมาในโอกาสต่างๆ ผ่านทางด้านอิทธิพลของ
พระพุทธศาสนา อันเป็นการผสมผสานพิธกี รรมทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งพุทธและผี ตลอดจนพิธกี รรม
ทางการเกษตร เข้ากับพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา เมื่อกลุ่มชาติพันธุ์ปะโอย้ายถิ่นฐานมา
อยูใ่ นพืน้ ทีท่ างภาคเหนือของประเทศไทย ก็ได้นำ� เอาหลักจารีตประเพณีทไี่ ด้รบั อิทธิพลจาก
พระพุทธศาสนาน�ำมาเป็นหลักในการด�ำเนินชีวติ ของกลุม่ ชาติพนั ธุต์ นเองด้วย โดยสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พระณัฏฐวัฒน์ ตั้งปฐมวงศ์ (ญาณปฺปโภ) พบว่า “ชุดพื้นเมืองผู้หญิงปะ
โอจะมีผ้าคลุมหัวให้เหมือนพญานาค ส่วนชายคือ “วิจา” เป็นหนุ่มเก่งกล้าอยู่บนสวรรค์
“ปะโอ” แปลว่า “ปอกออก” มีทมี่ าจากตอนทีน่ างพญานาคออกไข่ ขณะทีไ่ ข่ของปะโอเพียง
แค่ร้าว ไม่ยอมแตก จึงต้องปอกออก “ปะโอ” อยู่ในพื้นที่แถบภาคเหนือมีภาษาพูด ภาษา
เขียน ชุดประจ�ำชนเผ่า และวัฒนธรรม เป็นของตนเอง กลุ่มชาติพันธุ์ปะโอ จังหวัดเชียงใหม่
เป็นแบบกลุ่มที่ไม่เป็นทางการมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน มีเครือข่ายการสื่อสารแนวราบ มีการ
สื่อสารระหว่างบุคคล มีการสื่อสารแบบกระจายอ�ำนาจแบบทุกช่องทาง มีอุดมการณ์หลัก
“มงคลชีวิต 38 ประการ” ในทางพระพุทธศาสนา แนวคิดที่ผู้วิจัยได้ค้นพบใหม่เปรียบเป็น
เสมือน “ต้นโพธิ”์ ทีแ่ ตกต่างจากกลุม่ ชาติพนั ธุอ์ นื่ คือ รูปแบบความเชือ่ มิตทิ างโลกและทาง
ธรรม เอกลักษณ์ทางภาษาที่เฉพาะชัดเจน อัตลักษณ์การแต่งกายของชาติพันธุ์ที่เชื่อมโยง
วิถีชีวิต ศักยภาพการปรับตัวของชาติพันธุ์ปะโอ วิถีชีวิตที่มีความยืดหยุ่นสูง ความเป็นกลุ่ม
ชาติพันธุ์ขนาดกลาง และการติดต่อสื่อสารแบบกัลยาณมิตร” (พระณัฏฐวัฒน์ ตั้งปฐมวงศ์
(ญาณปฺปโภ), 2560: 5-6)
อั ต ลั ก ษณ์ หมายถึ ง การก� ำ หนดความเหมื อ น (similarity) และความต่ า ง
(difference) ระหว่ า งคนและสิ่ ง ของ ความเหมื อ นและความต่ า งเป็ น เรื่ อ งของการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมหรือเป็นผลมาจากการเป็นสมาชิกของกลุ่มอัตลักษณ์เป็น
สิ่งที่ท�ำให้บุคคลรู้จักตนเองว่าเป็นใคร จะด�ำเนินความสัมพันธ์กับคนอื่น หรือสิ่งแวดล้อม
อย่างไร เป็นสิง่ ทีก่ ำ� หนดทางเดินให้บคุ คล และบ่งบอกว่าใครเป็นพวกเดียวกับเรา อัตลักษณ์
จึงเป็นเรื่องของการรู้จักตนเอง และการรับรู้ตัวตนของเราจากบุคคลอื่น เมื่อบุคคลรวมกัน
เป็นสังคมสมาชิกในสังคม จะมีอัตลักษณ์ร่วมกัน (collective identity) มีการสร้างส�ำนึก
ร่วมของกลุม่ ในสังคม ส�ำนึกร่วมนี้ สร้างและปรับเปลีย่ นได้โดยใช้สญ
ั ลักษณ์ตา่ งๆ ทีส่ ร้างขึน้
ในระบบวัฒนธรรมของกลุม่ เช่น ประเพณีกจิ กรรมประจ�ำปีของกลุม่ ชาติพนั ธุป์ ะโอ ประเพณี
การบวช และประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น ดังนั้นชาวปะโอ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอัตลักษณ์
ชัดเจนทัง้ ในความเป็นตัวตนของตนเอง และในการรับรูข้ องผูอ้ นื่ เป็นชนชาติทมี่ คี วามเป็นมา
มีประวัตศิ าสตร์ทยี่ าวนาน หลักฐานส�ำคัญ คือภาษาปะโอ ทีจ่ ารและเก็บรักษาไว้ในวัดต่างๆ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมชาวปะโอ แต่ละช่วงเวลา ร่วมกับการจัดสร้าง
วัดทั้งอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่ธรรมชาติ ที่บ่งบอกเอกลักษณ์ความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์
ปะโอ อัตลักษณ์ส�ำคัญของชาวปะโอที่สืบทอดจากบรรพชนมาถึงปัจจุบัน
ดังนั้นการศึกษาถึงประวัติความเป็นมา ภาษา การแต่งกาย การด�ำรงชีวิต
พิธีกรรม ศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ปะโอ ตลอดจนพระพุทธศาสนากับการสร้าง
อัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ปะโอ และอิทธิพลของพระพุทธศาสนากับการสร้างอัตลักษณ์กลุ่ม
ชาติพันธุ์ปะโอ ควรจะต้องมีลักษณะบทบาทและบริบทอย่างไรในกระแสยุคสังคมปัจจุบัน
กลุม่ ชาติพนั ธุป์ ะโอมีความตระหนักถึงคุณค่าอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมทางชาติพนั ธุแ์ ละการ
สืบทอดอิทธิพลอัตลักษณ์ผ่านทางพระพุทธศาสนาในรูปแบบใด ตลอดจนการน�ำองค์ความ
รู้ที่ได้จากการศึกษาไปเชื่อมโยงหรือเผยแพร่ไปสู่หน่วยงานของภาครัฐ เช่น สภาวัฒนธรรม
ประจ�ำต�ำบล หมู่บ้าน ชุมชน และสถานศึกษา เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มชาติพันธุ์ใน
ชุมชน สังคม ประเทศชาติอย่างยั่งยืน และองค์ประกอบที่เป็นเชิงนามธรรม คือความหมาย
ของพระพุทธศาสนาที่สะท้อนความเชื่อประเพณี พิธีกรรม วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ปะโอ
สามารถร่วมกันอธิบายอัตลักษณ์ของชาติพนั ธุป์ ะโอ ซึง่ มีอตั ลักษณ์สำ� คัญคือ วิถชี วี ติ ทีอ่ งิ อยู่
กับพุทธศาสนา การนับถือผีมอญ การแต่งกาย อาหาร ภาษา พิธีกรรม ศิลปวัฒนธรรม และ
สัญลักษณ์ต่างๆ เช่น พญานาคสัตว์สัญลักษณ์ของชาวปะโอ เจดีย์ปะโอ เป็นต้น วัดชาว
ปะโอ จึงเป็นพืน้ ทีแ่ สดงอัตลักษณ์ของชุมชนชาติพนั ธุป์ ะโอ เป็นศูนย์กลางเผยแพร่อตั ลักษณ์
ชาวปะโอ และเป็นสถานทีส่ ำ� คัญในการด�ำรงคุณค่าอัตลักษณ์ชมุ ชนปะโอ ให้อนุชนรุน่ หลังได้
ภาคภูมิใจ ได้เรียนรู้ และสืบทอดต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา ภาษา การแต่งกาย การด�ำรงชีวิต พิธีกรรม
ศิลปวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ปะโอตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน
2. เพื่อศึกษาพระพุทธศาสนากับการสร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ปะโอ
3. เพือ่ ศึกษาอิทธิพลของพระพุทธศาสนากับการสร้างอัตลักษณ์กลุม่ ชาติพนั ธุป์ ะโอ

ระเบียบวิธีวิจัย

ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการศึกษา “พระพุทธศาสนากับการสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่ม
ชาติ พั น ธุ ์ ป ะโอ” ตามกระบวนการสร้ า งอั ต ลั ก ษณ์ โดยวิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ ตาม
ปรากฏการณ์ทางสังคม โดยใช้แนวทางการวิเคราะห์คุณลักษณะ (Attribute Analysis) ใน
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บริบทการสื่อสารอัตลักษณ์ เป็นต้น ระเบียบวิธีวิจัยที่ผู้ศึกษาเลือกน�ำมาใช้ในการเก็บข้อมูล
ได้แก่ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth
Interview) ตามรายละเอียดดังนี้
ขอบเขตด้านเนื้อหา คือ ตรวจสอบประวัติความเป็นมา ภาษา การแต่งกาย
การด�ำรงชีวิต พิธีกรรม ศิลปวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ปะโอตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน ตรวจสอบ
ความเป็นพระพุทธศาสนากับการสร้างอัตลักษณ์กลุม่ ชาติพนั ธุป์ ะโอ และตรวจสอบอิทธิพล
พระพุทธศาสนากับการสร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ปะโอ
ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มวัยท�ำงาน และกลุ่มเด็กและ
เยาวชนที่ถือเป็นประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ (Key Informants) ในกลุ่มผู้
สูงอายุ จ�ำนวน 5 คน ในกลุม่ วัยท�ำงาน จ�ำนวน 5 คน และในกลุม่ เด็กและเยาวชน จ�ำนวน 5
คน รวมเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 15 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง
ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียราย และจังหวัด
เชียงใหม่ โดยก�ำหนดพื้นที่ในการวิจัย ไว้จ�ำนวน 3 จังหวัดข้างต้น

ผลการวิจัย

จากการวิจัยพบองค์ความรู้ใหม่ทางด้านภาษา หลักพุทธธรรมด้านไตรสิกขา
(ศีล สมาธิ ปัญญา) ที่เน้นการ ฟัง พูด อ่าน เขียน จากสื่อบุคคล (พระสงฆ์) สื่อค�ำพูดหรือสื่อ
บุคคล ด้านการแต่งกายทีเ่ คารพศรัทธาตระหนักในคุณค่าและความเชือ่ ด้านการด�ำรงชีวติ คือ
ความไม่ประมาท ด้านอิทธิพลทางสังคมต่อพิธีกรรมที่ก่อให้เกิดหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ในการ
สร้างจิตส�ำนึก ตลอดจนด้านศิลปวัฒนธรรมที่น้อมน�ำหลักโลกธรรม 8 มาใช้ในการขัดเกลา
ทางสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์ปะโอ และรากเหง้าของอัตลักษณ์ส่วนบุคคลและสังคมในกลุ่ม
ชาติพนั ธุป์ ะโอ เกิดจากความเชือ่ ตามหลักพระพุทธศาสนา องค์ประกอบทางพุทธศาสนาทัง้
6 ประการ สร้างให้เกิดอัตลักษณ์ตามแนวทางวิถพี ทุ ธทีเ่ น้นการเชือ่ มโยงไปสูบ่ คุ คลและสังคม
“พระพุทธศาสนากับการสร้าง อัตลักษณ์กลุม่ ชาติพนั ธุป์ ะโอ” จึงเป็นบุคลิกของการมีตวั ตน
มีจิตวิญญาณ มีชีวิตชีวาที่สะท้อนมาสู่การมีอัตลักษณ์แบบวิถีพุทธที่ชัดเจน : คุณสมบัติ คุณ
ประโยชน์ คุณค่า วัฒนธรรม บุคลิกภาพและผู้ใช้
ประวัตคิ วามเป็นมา ภาษา การแต่งกาย การด�ำรงชีวติ พิธกี รรม ศิลปวัฒนธรรม
กลุ่มชาติพันธุ์ปะโอตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน ความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยทางด้าน ภาษา การ
แต่งกาย การด�ำรงชีวิต พิธีกรรม และศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวปะโอ ที่ก�ำลัง
เปลี่ยนแปลงตามกระแสของโลกภายนอก ที่หลั่งไหลเข้าไปพร้อม กับยุคกระแสบริโภคนิยม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ตลอดจนนวัตกรรมจากสื่อดิจิทัล ที่เข้าไปเยี่ยมชม หรือจากการที่ชาวปะโอ ได้รับการศึกษา
และเรียนรู้ ร่วมกับสังคมภายนอก เหล่านีอ้ าจท�ำให้วฒ
ั นธรรมของชาวปะโอ สูญหายไป ซึง่ ใน
เรือ่ งดังกล่าวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิ
รินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิรกิ จิ การิณพี รี ยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงเป็นห่วงความเป็นตัวตน ของชนเผ่าชาติพันธุ์ต่างๆ ทั่วประเทศ เกรงว่าจะ
สูญหาย และวัฒนธรรมของมนุษย์ยคุ หิน ยุคสุดท้ายของโลกจะถูกท�ำลายและสูญสิน้ ไม่มใี ห้
เห็นอีกต่อไป ดังนั้นพระองค์ จึงทรงพยายามหาแนวทางท�ำให้ชาติพันธุ์ต่างๆ มีวิถีชีวิตที่อยู่
กับป่า และมีวถิ ชี วี ติ ดัง้ เดิมอย่างรูเ้ ท่าทันโลก และตามกระแสโลกาภิวตั น์สง่ ผลให้ อัตลักษณ์
เต็มไปด้วยความหลากหลาย ซับซ้อนไม่คงทนถาวร เปลีย่ นแปลงไปมาตลอดเวลา ท�ำให้บคุ คล
เกิดความพยายามที่จะท�ำความเข้าใจและทบทวนอัตลักษณ์ของตนเองอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้
อัตลักษณ์ในปัจจุบันจึงถูกเน้นในฐานะเป็นกระบวนการทางสังคมมากกว่าเป็นแค่ลักษณะ
ตายตัว เพราะเป็นผลกระทบมาจากชุดวาทกรรมที่หยิบยื่นบทบาทของตัวตนในแบบต่างๆ
มาให้ โดยบทบาทเหล่านั้นยังสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ได้ตลอดเวลา
นั่นแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นตัวตนของเราจึงมีอยู่ในเฉพาะสถานการณ์เท่านั้น ประสบการณ์
ที่เกี่ยวกับความหลากหลาย และความแตกต่างของบุคคลอาจจะถูกมองว่าเป็นผลมาจาก
สภาวะอิม่ ตัวทางสังคม พวกเขาจึงต้องพยายามส่งสัญญาณเพือ่ แสดงการมีอยูข่ องตัวตน จาก
การเรียนรู้ ประสบการณ์ และการกระท�ำที่หลากหลายแตกต่างกันไป
พระพุทธศาสนากับการสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ปะโอ ทางด้านภาษา
ได้รบั แนวทางตามหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) ทีม่ คี วามเชือ่ ว่า ภาษาทีด่ ตี อ้ งมีคณ
ุ สมบัติ
ครบทุกองค์ประกอบทั้งผู้ถ่ายทอดและผู้รับการถ่ายทอด ทั้งการฟัง การพูด การเขียน และ
การอ่าน ศาสนามีส่วนช่วยให้เกิดความยั่งยืนต่อภาษา คือการได้รับความรู้ทางด้านภาษา
ผ่านทางพุทธศาสนา ด้วยการสื่อสารและเผยแผ่จากศาสนทายาทมาอย่างต่อเนื่อง เป็นสื่อ
ทีใ่ ช้สร้างความเข้าใจทีต่ รงกัน และท�ำให้เกิดการเข้าใจร่วมกัน แสดงออกร่วมกัน และกระท�ำ
ในสิง่ เดียวกันไปในทิศทางเดียวกัน ทีส่ ามารถถ่ายทอดไปสูก่ จิ กรรมต่างๆ ในชีวติ เป็นเสมือน
ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ปะโอ ที่มีความชัดเจนและมีเอกลักษณ์ที่เป็นภาษาของตนเอง
ทางด้านการแต่งกาย ที่ได้มีการน�ำหลักการทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในเรื่องการแต่ง
กาย คือความเคารพในการมองเห็นคุณค่าและความส�ำคัญ แล้วปฏิบตั ติ อ่ สิง่ ต่างๆ ด้วยความ
จริงใจ การเคารพนั้นจะท�ำได้ทั้งทางกาย วาจา และใจต่อวัตถุ ซึ่งการเคารพจะท�ำให้เห็น
ความส�ำคัญของสิ่งอื่นๆ และถือว่าเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม หรือความดีงามการร่วมมือ
กันสนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดการสืบทอดต่อๆ กันจากรุ่นสู่รุ่น ตลอดจนการสร้างความ
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ตระหนักในคุณค่าของการแต่งกายตามแบบฉบับของกลุม่ ชน เป็นการแสดงออกในด้านการ
เสริมสร้างพลัง ความสามัคคีจากกลุม่ การแสดงความสามัคคี การให้เกียรติ และกระท�ำในสิง่
ทีเ่ ป็นความเชือ่ เดียวกัน สามารถสร้างความเป็นตัวตนได้ตรงกัน การแต่งกายสามารถสะท้อน
ตัวตนที่เป็นสื่อไปสู่ศาสนา เสมือนเครื่องแต่งกายประจ�ำกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความเชื่อมโยงกับ
ความเคารพในพญานาคและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ทางด้านการด�ำรงชีวติ (วิถชี วี ติ ) ทีม่ คี วามเชือ่ ว่าการ
เป็นผูม้ สี ติ รูส้ กึ ตัวอยูเ่ สมอว่าก�ำลังท�ำอะไร ก�ำลังพูดอะไร และก�ำลังคิดอะไร ไม่ปล่อยให้ลอ่ ง
ลอยไปตามเรื่องตามราว รู้จักระวังในสิ่งที่ควรระวัง มีความรอบคอบเตรียมตัวเตรียมใจไว้
เผชิญเหตุการณ์ทจี่ ะเกิดในอนาคต คือหลักการทีต่ งั้ มัน่ อยูใ่ นความไม่ประมาทรูว้ า่ สุขกับทุกข์
ความจริงข้อนี้ก็ปรากฏอยู่ทั่วไป เมื่อสมหวังคนก็มีความสุข เมื่อผิดหวังคนก็มีความทุกข์ ไม่
เคยมีใครสมหวังทุกเรื่อง และไม่เคยมีใครผิดหวังทุกเรื่อง ทุกคนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ เศรษฐี
หรือยาจกต่างก็รู้ความจริงข้อนี้ดี การรู้จักการปรับตัว และยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม การเปลี่ยนแปลงมีผลต่อการด�ำรงชีวิต แต่ต้องไม่ลืมต้นก�ำเนิด การท�ำชีวิตให้มีความ
สุข การแสดงออกถึงความกตัญญูตอ่ บรรพชน คิดดี พูดดี และท�ำดี เสมือนการด�ำรงชีวติ (วิถี
ชีวิต) ประจ�ำกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีการเชื่อมโยงวิถีชีวิตประจ�ำวันเข้ากับการด�ำเนินชีวิตในตลอด
ทัง้ ปี (12 เดือน) ทัง้ การท�ำมาหากิน การสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม การสืบทอดกิจการ
พระพุทธศาสนา ทางด้านพิธีกรรมโดยมีความเชื่อว่า คนเราควรมีที่ตั้งแห่งการท�ำความ
ดี หรือหลักการท�ำความดีตามหลักพุทธศาสนา คือบุญกิริยาวัตถุ 3 ซึ่งในยุคที่สังคมมีการ
เปลี่ยนแปลง การสืบทอดทางด้านพิธีกรรม ก็ต้องให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
และยอมรับในเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง และปรับพิธีกรรมไปตามการเปลี่ยนแปลงแต่ยังคง
หลักการทีช่ ดั เจน เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญู และสามารถเชือ่ มโยงไปสูค่ วามสัมพันธ์
ต่อกันได้ เป็นการสร้างความเชือ่ มโยงมาสูก่ นั เป็นจุดก�ำเนิดความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์
ในการกระท�ำในสิ่งเดียวกัน สามารถสร้างความเป็นตัวตน และความสุขกายสุขใจ สามารถ
สร้างตัวตนได้ชัดเจน และเชื่องโยงไปสู่กันและกัน เสมือนพิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ปะโอ
ทีม่ วี ถิ ปี ฏิบตั มิ าอย่างต่อเนือ่ ง ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ทีม่ คี วามเชือ่ ว่าธรรมดาของโลก เรือ่ ง
ของโลก และสิง่ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ กับคนทัว่ ไปทีด่ ำ� รงชีวติ อยูใ่ นสังคม ตามหลักโลกธรรม 8 การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมท�ำให้ต้องปรับศิลปวัฒนธรรมตามไป แต่ยังไม่เปลี่ยนแปลงในความ
เชือ่ และความศรัทธา เป็นการสร้างตัวตนได้ชดั เจน และเป็นการสือ่ ความหมายได้ดที สี่ ดุ การ
แสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์และตัวตนของกลุม่ สามารถสร้างความเป็นตัวตน และมีจดุ
เชือ่ มสัมพันธ์ไปสูก่ นั เป็นเสมือนพฤติกรรมของชาวปะโอ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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อิทธิพลของพระพุทธศาสนากับการสร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ปะโอ ทาง
ด้านภาษา ซึ่งเชื่อว่าสือ่ และเทคโนโลยี มีอิทธิพลต่อกลุ่มชาติพันธุ์ปะโอ โดยเฉพาะสือ่ บุคคล
(พระสงฆ์) ถือเป็นสื่อบุคคลที่จะช่วยในการธ�ำรงและรักษาอัตลักษณ์ทางด้านภาษาให้คงอยู่
เพราะโดยพื้นฐานกลุ่มชาติพันธุ์ปะโอจะให้ความเคารพและศรัทธาต่อองค์กรพุทธศาสนา
เป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นการมีสื่อบุคคลที่ดี โดยเฉพาะพระสงฆ์ที่ถือเป็นต้นแบบ ย่อมจะท�ำให้อัต
ลักษณ์ทางด้านภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ปะโอ ยังคงได้รับการสืบทอดสืบต่อๆ กันไปอย่าง
ต่อเนื่อง แม้ภาษาจะเป็นแค่เสียงพูด หรือเป็นเครื่องหมายที่ใช้แทนเสียงพูด แต่ภาษากลับมี
อิทธิพลต่อกลุ่มชาติพันธุ์ปะโอมากมาย ไม่ใช่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์ใช้แทนสิ่งต่างๆ เท่านั้น
แต่กลุ่มชาติพันธุ์ปะโอเชื่อว่า ค�ำบางค�ำศักดิ์สิทธิ์ประกอบเป็นคาถาแล้วสามารถดลบันดาล
สิ่งต่างๆ ให้เกิดขึ้นได้กับมนุษย์ หรือเชื่อว่าต้นไม้บางชนิดมีชื่อพ้องกับสิ่งมีค่า มีมงคล หรือ
ค�ำบางค�ำใช้เรียกแล้วท�ำให้ดดู ี มีคณ
ุ ค่าขึน้ ในขณะทีบ่ างค�ำกลับเป็นสิง่ ทีน่ า่ รังเกียจ ทางด้าน
การแต่งกาย ถือได้ว่าความเชื่อเป็นอิทธิพลที่ท�ำให้กลุ่มชาติพันธุ์ปะโอ เกิดการยอมรับ เกิด
ความคิดทีเ่ กีย่ วโยงไปถึงการด�ำเนินวิถชี วี ติ เพราะความเชือ่ มีอทิ ธิพลต่อการด�ำรงชีวติ ความ
เชื่อก็เปรียบเสมือน “หนทาง” หนึ่งที่จะคอยชี้ทางให้ได้ การแต่งกายมีตัวตนและสามารถ
เชื่อมโยงกับศาสนาอย่างแยกกันไม่ขาด ด้านการด�ำรงชีวิต (วิถีชีวิต) เป็นผลมาจากการที่
พฤติกรรมของบุคคลหนึง่ ๆ มีอทิ ธิพบต่อพฤติกรรมและทัศนคติของบุคคลอืน่ ในลักษณะทาง
เดียว ส่วนการปฏิสมั พันธ์ทางสังคม ก็เป็นการทีพ่ ฤติกรรมของบุคคลมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรม
และทัศนคติซงึ่ กันและกันในลักษณะทีม่ กี ารโต้ตอบ และมีปฏิกริ ยิ าต่อกันและกัน จึงถือได้วา่
อิทธิพลทางสังคม ส่งผลต่อพฤติกรรมของกลุม่ ชาติพนั ธุป์ ะโอในด้านการด�ำรงชีวติ (วิถชี วี ติ )
ซึง่ อิทธิพลทางพุทธศาสนาถือเป็นอิทธิพลทีส่ ง่ ผลทางด้านดี เป็นการสร้างความเป็นตัวตนได้
อย่างชัดเจน และความเชือ่ ความศรัทธา การท�ำดีไปในแนวทางเดียวกัน ด้านพิธกี รรม ถือว่า
ความเชื่อเป็นลักษณะความคิดอย่างหนึ่งของกลุ่มชาติพันธุ์ปะโอที่มีอิทธิพล ความเชื่อเป็น
ที่ยึดเหนี่ยว เพื่อความมั่นคงทางจิตใจ เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงให้มีชีวิตอยู่ได้ ความเชื่อที่เป็น
ระบบก่อให้เกิดพิธีกรรม ประเพณีเป็นส่วนเชื่อมโยงที่ส�ำคัญในสังคม จึงเกิดเป็นพิธีกรรมคู่
กับศาสนาสร้างความเป็นตัวตนได้อย่างชัดเจน และการใช้พิธีกรรมในแนวทางเดียวกันใน
เรื่องต่างๆ เช่น เวียนว่ายตายเกิด กรรม บาปบุญคุณโทษ บารมี และการอุทิศส่วนบุญกุศล
เป็นต้น ด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นผลมาจากอิทธิพลการขัดเกลาทางสังคม การปลูกฝังระเบียบ
วินยั ระเบียบวินยั เป็นพืน้ ฐานของมนุษย์ ในการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ทกี่ ลุม่ ได้กำ� หนดไว้ การ
ปลูกฝังความมุง่ หวัง ความมุง่ หวังช่วยให้บคุ คล มีกำ� ลังใจท�ำตามระเบียบวินยั ต่างๆ การสอน
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ให้รู้จักบทบาทและทัศนคติต่างๆ เป็นการรู้จักแสดงบทบาทอย่างเหมาะสม ตามวาระและ
โอกาสต่างๆ และการสอนให้มีทักษะ เป็นการเตรียมบุคคลให้มีความช�ำนาญเฉพาะอย่าง
ด�ำรงความชัดเจนต่อการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรม สร้างความเป็นตัวตนได้อย่างชัดเจน
และการมีศิลปวัฒนธรรมไปในแนวทางเดียวกัน

อภิปรายผล

อัตลักษณ์ในปัจจุบันจึงถูกเน้นในฐานะเป็นกระบวนการทางสังคมมากกว่าเป็น
แค่ลักษณะตายตัว เพราะเป็นผลกระทบมาจากชุดวาทกรรมที่หยิบยื่นบทบาทของตัวตน
ในแบบต่างๆ มาให้ โดยบทบาทเหล่านั้นยังสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์
ได้ตลอดเวลา นั่นแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นตัวตนของเราจึงมีอยู่ในเฉพาะสถานการณ์เท่านั้น
ประสบการณ์ทเี่ กีย่ วกับความหลากหลาย และความแตกต่างของบุคคลอาจจะถูกมองว่าเป็น
ผลมาจากสภาวะอิม่ ตัวทางสังคม พวกเขาจึงต้องพยายามส่งสัญญาณเพือ่ แสดงการมีอยูข่ อง
ตัวตน จากการเรียนรู้ ประสบการณ์ และการกระท�ำทีห่ ลากหลายแตกต่างกันไป ศาสนาอาจ
จัดว่าเป็นวัฒนธรรมทางนามธรรม ที่มีผลต่อการสร้างวัฒนธรรมทางรูปธรรม การท�ำความ
เข้าใจศาสนาเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก แรกเริ่มทีเดียวศาสนาและ
ความเชื่อ ถือก�ำเนิดจากความกลัว ความต้องการความมั่นคงทางจิตใจ และความสงสัยใน
ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวมนุษย์ ในสมัยโบราณ มนุษย์ด�ำเนินชีวิตในท่ามกลาง
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจได้ไม่ว่า จะเป็นความมืด ความสว่าง
ความร้อน ความหนาว พายุฝน ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า ภาวะเกิด แก่ เจ็บ ตายฯลฯ ท�ำให้เกิดความ
กลัวและเชื่อว่า ต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอ�ำนาจลี้ลับ อยู่เหนือปรากฏการณ์เหล่านี้ ซึ่งสามารถ
บันดาลคุณและโทษแก่มนุษย์ได้ ฉะนั้นมนุษย์ จึงพยายามหาวิธีการอ้อนวอนเอาใจ หรือต่อ
รองกับอ�ำนาจลึกลับของธรรมชาติ ด้วยการบูชา บนบานหรือเซ่นไหว้
พระพุทธศาสนากับการสร้างอัตลักษณ์ของกลุม่ ชาติพนั ธุป์ ะโอ ทางด้านภาษา ได้
รับแนวทางตามหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) ที่มีความเชื่อว่า ภาษาที่ดีต้องมีคุณสมบัติ
ครบทุกองค์ประกอบทั้งผู้ถ่ายทอดและผู้รับการถ่ายทอด ทั้งการฟัง การพูด การเขียน และ
การอ่าน ศาสนามีส่วนช่วยให้เกิดความยั่งยืนต่อภาษา คือการได้รับความรู้ทางด้านภาษา
ผ่านทางพุทธศาสนา ด้วยการสื่อสารและเผยแผ่จากศาสนทายาทมาอย่างต่อเนื่อง เป็น
สื่อที่ใช้สร้างความเข้าใจที่ตรงกัน และท�ำให้เกิดการเข้าใจร่วมกัน แสดงออกร่วมกัน และ
กระท�ำในสิง่ เดียวกันไปในทิศทางเดียวกัน ทีส่ ามารถถ่ายทอดไปสูก่ จิ กรรมต่างๆ ในชีวติ เป็น
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เสมือนภาษาของกลุม่ ชาติพนั ธุป์ ะโอ ทีม่ คี วามชัดเจนและมีเอกลักษณ์ทเี่ ป็นภาษาของตนเอง
โดยสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต), 2538: 105) “การเรียนรู้ตาม
หลักไตรสิกขา มาจาก 2 ค�ำ คือ ค�ำว่า “ไตร” แปลว่า สาม ส่วน “สิกขา” แปลว่าการศึกษา
การส�ำเหนียก เมื่อรวมกันแล้วแปลว่า สิกขาสาม, หรือข้อที่จะต้องศึกษาสามประการ หรือ
ข้อปฏิบัติที่เป็นหลักส�ำหรับการศึกษาสามประการ กล่าวคือศึกษาในอธิศีล อธิสมาธิ และ
อธิปัญญา ซึ่งเรียกง่ายๆ ว่า ศีล สมาธิ ปัญญา ดังนั้น ไตรสิกขา หมายถึงข้อที่จะต้องศึกษา
ข้อปฏิบตั ทิ เี่ ป็นหลักส�ำหรับศึกษาหลักส�ำหรับฝึกอบรมกาย วาจา จิตใจ และปัญญา ให้เจริญ
งอกงามยิ่งขึ้นไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุด” ทางด้านการแต่งกาย ที่ได้มีการน�ำหลักการทาง
พระพุทธศาสนามาปรับใช้ในเรื่องการแต่งกาย คือความเคารพในการมองเห็นคุณค่าและ
ความส�ำคัญ แล้วปฏิบตั ติ อ่ สิง่ ต่างๆ ด้วยความจริงใจ การเคารพนัน้ จะท�ำได้ทงั้ ทางกาย วาจา
และใจต่อวัตถุ ซึง่ การเคารพจะท�ำให้เห็นความส�ำคัญของสิง่ อืน่ ๆ และถือว่าเป็นการอนุรกั ษ์
วัฒนธรรม หรือความดีงามการร่วมมือกันสนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดการสืบทอดต่อๆ กัน
จากรุ่นสู่รุ่น ตลอดจนการสร้างความตระหนักในคุณค่าของการแต่งกายตามแบบฉบับของ
กลุม่ ชน เป็นการแสดงออกในด้านการเสริมสร้างพลัง ความสามัคคีจากกลุม่ การแสดงความ
สามัคคี การให้เกียรติ และกระท�ำในสิ่งที่เป็นความเชื่อเดียวกัน สามารถสร้างความเป็นตัว
ตนได้ตรงกัน การแต่งกายสามารถสะท้อนตัวตนที่เป็นสื่อไปสู่ศาสนา เสมือนเครื่องแต่ง
กายประจ�ำกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความเชื่อมโยงกับความเคารพในพญานาคและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า (ทวี ผลสมภพ และชัยวัฒน์ อัตพัฒน์, 2531 : 27-29) “ในฐานะที่
มนุษย์เป็นกายและจิต มีสญ
ั ชาตญาณและสติปญ
ั ญา มนุษย์ยอ่ มมีการตระหนักและตัง้ ค�ำถาม
เกี่ยวกับคุณค่า และความหมายของความจริงในศาสนา ที่มีความเชื่อศรัทธาเป็นพื้นฐาน ใน
ขณะเดียวกันความเชือ่ ศรัทธาต่อความจริงในศาสนา จ�ำเป็นต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ
อาศัย สติปญ
ั ญา การใช้เหตุผลของมนุษย์ เพือ่ ช่วยท�ำให้ความเชือ่ ศรัทธา สอดคล้องกับหลัก
ธรรมค�ำสอนของศาสดาอย่างแท้จริง ดังในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า (อย่าเชื่อด้วยการ
ฟังกันต่อๆ มา อย่าเชื่อเพราะอาศัยเหตุเป็นประเพณี อย่าเชื่อข่าวเล่าลือ อย่าเชื่อเพราะเป็น
ต�ำรา อย่าเชือ่ เพราระการนึกเดาเอาเอง อย่าเชือ่ โดยการคาดคะเน อย่าเชือ่ โดยการคิดนึกตรึก
ตรองตามอาการ อย่าเชือ่ เพราะตรงกับความเห็นของตน อย่าเชือ่ เพราะผูพ้ ดู เป็นบุคคลทีน่ า่
เคารพนับถือ อย่าเชือ่ เพราะผูน้ เี้ ป็นครูอาจารย์ของเรา)” ทางด้านการด�ำรงชีวติ (วิถชี วี ติ ) ทีม่ ี
ความเชือ่ ว่าการเป็นผูม้ สี ติ รูส้ กึ ตัวอยูเ่ สมอว่าก�ำลังท�ำอะไร ก�ำลังพูดอะไร และก�ำลังคิดอะไร
ไม่ปล่อยให้ล่องลอยไปตามเรื่องตามราว รู้จักระวังในสิ่งที่ควรระวัง มีความรอบคอบเตรียม
ตัวเตรียมใจไว้เผชิญเหตุการณ์ทจี่ ะเกิดในอนาคต คือหลักการทีต่ งั้ มัน่ อยูใ่ นความไม่ประมาท
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รู้ว่าสุขกับทุกข์ ความจริงข้อนี้ก็ปรากฏอยู่ทั่วไป เมื่อสมหวังคนก็มีความสุข เมื่อผิดหวังคน
ก็มีความทุกข์ ไม่เคยมีใครสมหวังทุกเรื่อง และไม่เคยมีใครผิดหวังทุกเรื่อง ทุกคนไม่ว่าเด็ก
หรือผูใ้ หญ่ เศรษฐีหรือยาจกต่างก็รคู้ วามจริงข้อนีด้ ี การรูจ้ กั การปรับตัว และยอมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม การเปลี่ยนแปลงมีผลต่อการด�ำรงชีวิต แต่ต้องไม่ลืมต้นก�ำเนิด การ
ท�ำชีวติ ให้มีความสุข การแสดงออกถึงความกตัญญูตอ่ บรรพชน คิดดี พูดดี และท�ำดี เสมือน
การด�ำรงชีวติ (วิถชี วี ติ ) ประจ�ำกลุม่ ชาติพนั ธุท์ มี่ กี ารเชือ่ มโยง เดือนเจีย๋ ง (เดือนมกราคม) ช่วง
ฤดูกาลเก็บเกี่ยวทางการเกษตร รวมถึงการลงแขกเกี่ยวข้าว และมีการรับประทานอาหาร
กลางวันร่วมกัน เดือนห้า (พฤษภาคม) ท�ำขนมห่อใบตอง สรงน�้ำพระพุทธรูป ผู้สูงอายุและ
เล่นน�้ำในหมู่บ้าน เดือนเก้า (เดือนกันยายน) เลี้ยงอาหารผู้อาวุโสที่จ�ำศีลที่วัด ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดทีว่ า่ (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 10 ข้อ 143: 180) “ความไม่ประมาท คือการมี
สติก�ำกับตัวอยู่เสมอ ไม่ว่าจะคิด จะพูด จะท�ำสิ่งใดๆ ไม่ยอมถล�ำลงไปในทางที่เสื่อม และไม่
ยอมพลาดโอกาสในการท�ำความดี ตระหนักดีถงึ สิง่ ทีต่ อ้ งท�ำ ถึงกรรมทีต่ อ้ งเว้น ใส่ใจส�ำนึกอยู่
เสมอในหน้าที่ ไม่ปล่อยปละละเลย กระท�ำอย่างจริงจังและด�ำเนินรุดหน้าตลอดเวลา ความไม่
ประมาทเป็นคุณธรรมทีส่ ำ� คัญยิง่ กล่าวได้วา่ ค�ำสอนในพระพุทธศาสนาทัง้ หมด เมือ่ สรุปแล้ว
ก็คือค�ำสอนให้เราไม่ประมาท ดังจะเห็นได้จากปัจฉิมโอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ
“ดูกอ่ นภิกษุทงั้ หลาย บัดนีเ้ ราจะเตือนเธอทัง้ หลาย สังขารทัง้ หลายเป็นของไม่เทีย่ ง มีความ
เสือ่ มไปเป็นธรรมดา เธอทัง้ หลายจงยังความไม่ประมาทให้ถงึ พร้อมเถิด”” ทางด้านพิธกี รรม
โดยมีความเชือ่ ว่า คนเราควรมีทตี่ งั้ แห่งการท�ำความดี หรือหลักการท�ำความดีตามหลักพุทธ
ศาสนา คือบุญกิรยิ าวัตถุ 3 ซึง่ ในยุคทีส่ งั คมมีการเปลีย่ นแปลง การสืบทอดทางด้านพิธกี รรม
ก็ตอ้ งให้มคี วามสอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลง และยอมรับในเงือ่ นไขการเปลีย่ นแปลง และ
ปรับพิธีกรรมไปตามการเปลี่ยนแปลงแต่ยังคงหลักการที่ชัดเจน เป็นการแสดงออกถึงความ
กตัญญู และสามารถเชื่อมโยงไปสู่ความสัมพันธ์ต่อกันได้ เป็นการสร้างความเชื่อมโยงมาสู่
กันเป็นจุดก�ำเนิดความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์ในการกระท�ำในสิง่ เดียวกัน สามารถสร้าง
ความเป็นตัวตน และความสุขกายสุขใจ สามารถสร้างตัวตนได้ชัดเจน และเชื่องโยงไปสู่กัน
และกัน เสมือนพิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ปะโอ ที่มีวิถีปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง คือเดือนก�๋ำ
(กุมภาพันธ์) จะมีพิธีใหม่สามค�่ำ (การเลี้ยงเจ้าเมืองโดยน�ำข้าวหุงสุก ข้าวตอก ดอกไม้ ขนม
ธูปเทียนจัดเป็นขันโตก 3 ชุด) จัดพิธีหยิบข้าวตอกรคู่ – คี่ เดือนเจ็ด (กรกฎาคม) จะท�ำพิธี
เลีย้ งเจ้าเมือง สวดมนต์หมูบ่ า้ น เดือนแปด (สิงหาคม) ประเพณีเข้าพรรษาสามเดือน ผูเ้ ฒ่าผู้
แก่ถอื ศีลอยูท่ วี่ ดั เดือนเก้า (เดือนกันยายน) เลีย้ งอาหารผูอ้ าวุโสทีจ่ ำ� ศีลทีว่ ดั เดือนเก้า (เดือน
กันยายน) เลีย้ งอาหารผูอ้ าวุโสทีจ่ ำ� ศีลทีว่ ดั เดือนสิบ (ตุลาคม) กิจกรรมต่างซอมต่อหลวง การ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

Journal of Buddhist Studies Vol.10 No. 2 | July - December 2019

405

ถวายข้าวมธุปายาส ผลไม้ตา่ งๆ สอดคล้องกับแนวคิดทีว่ า่ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโฺ ต),
2551 : 183) “คําว่าบุญ หมายถึงเครื่องชําระสันดาน,ความดี, กรรมดี, ความประพฤติชอบ
ทางกาย วาจา ใจ, กุศลกรรม, ความสุข, กุศลกรรม, ส่วนบุญกิรยิ าวัตถุ หมายถึงสิง่ ทีเ่ ป็นทีต่ งั้
แห่งการทําบุญ, เรื่องที่จัดเป็นการทําบุญ, ทางทําความดี, บุญกริยาวัตถุสาม คือ 1) ทานมัย
ทําบุญด้วยการให้, 2) สีลมัย ทําบุญด้วยการรักษาศีลและประพฤติดี, 3) ภาวนามัย ทําบุญ
ด้วยการเจริญภาวนา” ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ที่มีความเชื่อว่าธรรมดาของโลก เรื่องของ
โลก และสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับคนทั่วไปที่ด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคม ตามหลักโลกธรรม 8 การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมท�ำให้ต้องปรับศิลปวัฒนธรรมตามไป แต่ยังไม่เปลี่ยนแปลงในความ
เชือ่ และความศรัทธา เป็นการสร้างตัวตนได้ชดั เจน และเป็นการสือ่ ความหมายได้ดที สี่ ดุ การ
แสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์และตัวตนของกลุ่ม สามารถสร้างความเป็นตัวตน และมี
จุดเชื่อมสัมพันธ์ไปสู่กัน เป็นเสมือนพฤติกรรมของชาวปะโอ คือเดือนสี่ (เมษายน) ประเพณี
ปอยส่างลอง เดือนหก (มิถุนายน) งานก่อเจดีย์ทราย งานบั้งไป เดือนสิบเอ็ด (พฤศจิกายน)
ประเพณีออกพรรษา ท�ำและซ่อมแซมจองพารา (วัด) แข่งท�ำ ขนมพืน้ บ้านไทใหญ่ ห่อข้าวกับ
ผัก มีการร�ำนก ร�ำโต เพื่อเฉลิมฉลอง เดือนสิบสอง (ธันวาคม) ประเพณีประดับไปเทียน คือ
การถวายเทียนเหียง ดอกไม้ สอดคล้องกับแนวคิดทีว่ า่ (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต), 2538
: 78) “โลกธรรมทั้ง 8 ประการเหล่านนี้ เป็นสิ่งที่เราต้องประสบพบเจอ เป็นเรื่องธรรมดา
ของสรรพสัตว์ในโลก อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ และถือว่าเป็นสัจธรรมอย่างหนึง่ ในโลก ทีม่ สี ภาพ
เกิดขึน้ ตัง้ อยูแ่ ละดับไป แต่ใครหลายๆ คน ก็ยงั ยึดมัน่ ถือมัน่ อยูใ่ นโลกธรรมเหล่านี้ โลกธรรม
ทั้ง 8 ประการนี้ มีความเกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไปตามอ�ำนาจ พระไตรลักษณ์แล้ว ก็จะคลาย
ก�ำหนัด คลายความยึดมัน่ ถือมัน่ ในโลกธรรมทัง้ หลาย เมือ่ ต้องประสบพบเจอกับโลกธรรมทัง้
8 ประการ ก็ท�ำความเข้าใจมาแล้วว่า สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของตน เป็นเพียงสักว่า โลกธรรมอย่าง
หนึง่ ไม่นานจะต้องจากเราไปเป็นเรือ่ งธรรมดา เมือ่ ถึงเวลาสูญเสียไป ก็ไม่เศร้าโศกเสียใจ ดังนี้
แล้วย่อมใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบสุข เพราะไม่ถูกอ�ำนาจทั้งหลายครอบง�ำให้จิตฟุ้งซ่านนั่นเอง”
อิทธิพลของพระพุทธศาสนากับการสร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ปะโอ ทาง
ด้านภาษา ซึ่งเชื่อว่าสือ่ และเทคโนโลยี มีอิทธิพลต่อกลุ่มชาติพันธุ์ปะโอ โดยเฉพาะสือ่ บุคคล
(พระสงฆ์) ถือเป็นสื่อบุคคลที่จะช่วยในการธ�ำรงและรักษาอัตลักษณ์ทางด้านภาษาให้คงอยู่
เพราะโดยพื้นฐานกลุ่มชาติพันธุ์ปะโอจะให้ความเคารพและศรัทธาต่อองค์กรพุทธศาสนา
เป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นการมีสื่อบุคคลที่ดี โดยเฉพาะพระสงฆ์ที่ถือเป็นต้นแบบ ย่อมจะท�ำให้อัต
ลักษณ์ทางด้านภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ปะโอ ยังคงได้รับการสืบทอดสืบต่อๆ กันไปอย่าง
ต่อเนื่อง แม้ภาษาจะเป็นแค่เสียงพูด หรือเป็นเครื่องหมายที่ใช้แทนเสียงพูด แต่ภาษากลับมี
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อิทธิพลต่อกลุ่มชาติพันธุ์ปะโอมากมาย ไม่ใช่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์ใช้แทนสิ่งต่างๆ เท่านั้น
แต่กลุ่มชาติพันธุ์ปะโอเชื่อว่า ค�ำบางค�ำศักดิ์สิทธิ์ประกอบเป็นคาถาแล้วสามารถดลบันดาล
สิง่ ต่างๆ ให้เกิดขึน้ ได้กบั มนุษย์ หรือเชือ่ ว่าต้นไม้บางชนิดมีชอื่ พ้องกับสิง่ มีคา่ มีมงคล หรือค�ำ
บางค�ำใช้เรียกแล้วท�ำให้ดูดี มีคุณค่าขึ้น ในขณะที่บางค�ำกลับเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ สอดคล้อง
กับแนวคิดที่ว่า (อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท, 2562 : 59) “สื่อค�ำพูด หรือสื่อบุคคล (Spoken
Words or Personal Media) หมายถึงบุคคลซึง่ องค์กรใช้เป็นพาหนะในการน�ำข่าวสารไปสู่
กลุ่มประชาชนเป้าหมายกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร สื่อบุคคลเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพ
สูงในการจูงใจ และการโน้มน้าวใจ ก่อให้เกิดการสร้าง และธ�ำรงรักษาความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างองค์กรกับกลุ่มประชาชนเป้าหมายขององค์กร เป็นเครื่องมือก่อให้เกิดการสื่อสาร
แบบยุคลวิถี และปฏิสัมพันธ์แบบทันทีทันใด” ทางด้านการแต่งกาย ถือได้ว่าความเชื่อเป็น
อิทธิพลที่ท�ำให้กลุ่มชาติพันธุ์ปะโอ เกิดการยอมรับ เกิดความคิดที่เกี่ยวโยงไปถึงการด�ำเนิน
วิถีชีวิต เพราะความเชื่อมีอิทธิพลต่อการด�ำรงชีวิต ความเชื่อก็เปรียบเสมือน “หนทาง”
หนึ่งที่จะคอยชี้ทางให้ได้ การแต่งกายมีตัวตนและสามารถเชื่อมโยงกับศาสนาอย่างแยกกัน
ไม่ขาด สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า (ยศ สันติสมบัติ, 2544 : 214) “ระบบความเชื่อ ย่อมรวม
ถึงศาสนาและความเชื่อในลัทธิต่างๆ ศาสนา ในความหมายกว้างๆ คือการบวงสรวงบูชา
หรือการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างมนุษย์กับอ�ำนาจศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ซึ่งมนุษย์เชื่อว่า
สามารถควบคุมหรือมีอิทธิพลเหนือวิถีทางของธรรมชาติและวิถีชีวิตของมนุษย์ ศาสนาตาม
ทัศนะทางมานุษยวิทยา จึงบ่งบอกนัยถึงการขยายความสัมพันธ์ทางสังคมของมนุษย์ ออกไป
สูค่ วามสัมพันธ์กบั สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ซึง่ มีอำ� นาจเหนือมนุษย์และธรรมชาติ ดังนัน้ ศาสนาและความ
เชือ่ ทางศาสนา จึงเป็นสิง่ สากลทีเ่ ราพบเห็นได้ในทุกสังคมตลอดมาทุกยุคทุกสมัย” ด้านการ
ด�ำรงชีวิต (วิถีชีวิต) เป็นผลมาจากการที่พฤติกรรมของบุคคลหนึ่งๆ มีอิทธิพบต่อพฤติกรรม
และทัศนคติของบุคคลอื่นในลักษณะทางเดียว ส่วนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ก็เป็นการที่
พฤติกรรมของบุคคลมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม และทัศนคติซึ่งกันและกันในลักษณะที่มีการ
โต้ตอบ และมีปฏิกิริยาต่อกันและกัน จึงถือได้ว่าอิทธิพลทางสังคม ส่งผลต่อพฤติกรรมของ
กลุม่ ชาติพนั ธุป์ ะโอในด้านการด�ำรงชีวติ (วิถชี วี ติ ) ซึง่ อิทธิพลทางพุทธศาสนาถือเป็นอิทธิพล
ที่ส่งผลทางด้านดี เป็นการสร้างความเป็นตัวตนได้อย่างชัดเจน และความเชื่อ ความศรัทธา
การท�ำดีไปในแนวทางเดียวกัน สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า (House, J.S., 1981 : 129) “การ
สนับสนุนทางสังคม เป็นสิ่งที่ผู้รับได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม ในด้านความช่วยเหลือ ทาง
ด้านข้อมูลข่าวสาร วัตถุสิ่งของ หรือการสนับสนุนทางด้านจิตใจ จากผู้ให้การสนับสนุน ได้
แบ่งประเภท การสนับสนุนทางสังคม ออกเป็น 4 องค์ประกอบ คือการสนับสนุนด้านอารมณ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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(Emotion Support) การสนับสนุนด้านการประเมินเปรียบเทียบพฤติกรรม (Appraisal
Support) การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร (Information Support) และการสนับสนุน
ด้านวัตถุสิ่งของและการบริการ (Instrumental Support) จากการทบทวนทฤษฎีน้ี ผู้วิจัย
เห็นว่าการสนับสนุนทางสังคมน่าจะมีอิทธิพลที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมของนิสิตรอพินิจ ถ้า
หากนิสิตรอ พินิจได้รับการสนับสนุนทางสังคมอย่างเหมาะสม ได้รับความรักการดูแลเอาใจ
ใส่จากคนในครอบครัว ได้รบั ค�ำปรึกษา แก้ไขปัญหาทีถ่ กู ต้อง ได้รบั ค�ำแนะน�ำจากคณาจารย์
และการได้รับก�ำลังใจ ตลอดจนมิตรภาพที่ดีจากบุคคลรอบข้างซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่อาจ
จะท�ำให้สภาพจิตใจของนิสิตที่ประสบปัญหาทางการเรียน ที่มีปัญหาทางด้านจิตใจมีก�ำลัง
ในการต่อสู้เพื่อฝ่าฟันอุปสรรคที่เกิดขึ้นและด�ำเนินชีวิตต่อไปอย่างปกติสุขซึ่งอาจจะส่งผล
ให้เกิดการฟื้นตัวในการเผชิญปัญหาความยากล�ำบากในชีวิตได้ดีขึ้น” ด้านพิธีกรรม ถือว่า
ความเชื่อเป็นลักษณะความคิดอย่างหนึ่งของกลุ่มชาติพันธุ์ปะโอที่มีอิทธิพล ความเชื่อเป็น
ที่ยึดเหนี่ยว เพื่อความมั่นคงทางจิตใจ เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงให้มีชีวิตอยู่ได้ ความเชื่อที่เป็น
ระบบก่อให้เกิดพิธีกรรม ประเพณีเป็นส่วนเชื่อมโยงที่ส�ำคัญในสังคม จึงเกิดเป็นพิธีกรรมคู่
กับศาสนาสร้างความเป็นตัวตนได้อย่างชัดเจน และการใช้พธิ กี รรมในแนวทางเดียวกันในเรือ่ ง
ต่างๆ เช่น เวียนว่ายตายเกิด กรรม บาปบุญคุณโทษ บารมี และการอุทศิ ส่วนบุญกุศล เป็นต้น
สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า (พระบุญญฤทธิ์ รตินฺธโร (นุชเทียน), 2550: 5) “สุขภาวะทางกาย
จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ต้องใช้สัมมาทิฐิในการมองมิติทางจิตวิญญาณ (Spiritual)
ซึ่งเป็นการเดินทางกลับสู่ภายใน เพื่อส่งออกภายนอก คุณค่าของตัวเองอยู่ที่ “ความสงบ
ภายในของจิตใจ” สภาวะจิตอันเดิมแท้ของเรา คือการกลับสู่ตัวตนที่แท้จริงของตัวเรา
(peace of mind by yourself) เราไม่จดั การกับภายนอก เราจัดการกับตัวเองก่อน เราไม่
เปลีย่ นโลก แต่เราจะเปลีย่ นภายในตัวเอง “การจัดการจิตใจ” ต้องฝึกฝน “การตระหนักรูใ้ น
ตัวเอง” ก�ำหนดพฤติกรรมและชีวติ ของผูค้ น การจัดการกับสภาพจิตใจของตนเอง เป็นความ
รับผิดชอบของเราในการเข้าใจกลไกทางจิตของตนเอง โดยเฉพาะประเด็นของ “จิตใต้สำ� นึก”
เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ และสะสมประสบการณ์มาตั้งแต่วัยเด็ก มีค�ำกล่าวว่า “จิตส�ำนึกสร้าง
ความคิด ความคิดมาจากจิตใต้สำ� นึก” การจัดการกับอารมณ์ ต้องมาจากการสร้างความคิด
คือการตั้งค�ำถามกับตัวเองให้ถูกต้อง คือการสร้างรูปแบบความคิดให้กับตนเอง เช่น สร้าง
ความคิดเชิงบวก /จินตนาการเห็นภาพ /เห็นภาพ และรูส้ กึ ด้วย หากความรูส้ กึ ยาวนานพอ
จะสร้างอารมณ์และก่อให้เกิดการกระท�ำ สรุปในประเด็นนี้คือ ค�ำสั่ง “ห้าม หรือ อย่า” จะ
ไม่ทำ� ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม ต้องสัง่ ให้เป็นภาพ ป้อนข้อมูลทีพ่ งึ ปรารถนาในจิตใจ
นั่นคือ ต้องคิด + รู้สึก จึงจะเปลี่ยนแปลง (Thinking + feeling = changing)” ด้านศิลป
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วัฒนธรรม เป็นผลมาจากอิทธิพลการขัดเกลาทางสังคม การปลูกฝังระเบียบวินัย ระเบียบ
วินยั เป็นพืน้ ฐานของมนุษย์ ในการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ทกี่ ลุม่ ได้กำ� หนดไว้ การปลูกฝังความ
มุง่ หวัง ความมุง่ หวังช่วยให้บคุ คล มีกำ� ลังใจท�ำตามระเบียบวินยั ต่างๆ การสอนให้รจู้ กั บทบาท
และทัศนคติตา่ งๆ เป็นการรูจ้ กั แสดงบทบาทอย่างเหมาะสม ตามวาระและโอกาสต่างๆ และ
การสอนให้มีทักษะ เป็นการเตรียมบุคคลให้มีความช�ำนาญเฉพาะอย่าง ด�ำรงความชัดเจน
ต่อการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรม สร้างความเป็นตัวตนได้อย่างชัดเจน และการมีศิลป
วัฒนธรรมไปในแนวทางเดียวกัน สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า (พระสวัสดิ์ เฉิดฉิ้ม, 2548 : 6)
“อิทธิพลทางสังคมนี้ เกิดขึ้นโดยที่บุคคลอื่นไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้น 1) การเร้าทางสังคม ถ้าเรา
สังเกตพฤติกรรมในชีวิตประจ�ำวัน จะพบว่า การปรากฏกายของบุคคลอื่นๆ โดยที่เขาไม่ได้
ท�ำอะไรเลยก็มีผลต่อพฤติกรรมของเรา 2) การเสริมแรงทางสังคม ก็เป็นวิธีหนึ่งที่บุคคลอื่น
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเรา ซึ่งมนุษย์ท�ำหน้าที่เป็นทั้งแหล่งที่ให้รางวัล และแหล่งของ
การลงโทษมนุษย์ด้วยกัน 3) การเสริมแรงทางภาษา เช่น พ่อแม่ มักจะใช้การเสริมแรงภาษา
ในการอบรมสั่งสอนลูก ความพึงพอใจระหว่างบุคคล คือการศึกษาสาเหตุที่เราชอบหรือไม่
ชอบผู้อื่น แนวความคิดส่วนใหญ่เชื่อว่ารางวัลที่บุคคลอื่นให้แก่เราทั้งโดยตรง และโดยทางอ
อ้ม คือสาเหตุที่ท�ำให้เกิดความพึงพอใจระหว่างบุคคล ปัจจัยต่างๆ ที่ท�ำให้เราชอบหรือไม่
ชอบบุคคลอืน่ ได้แก่ ความใกล้ชดิ ความคุน้ เคย ความคล้ายคลึงกัน ความแตกต่างกันบ้างใน
บางกรณีเป็นสิง่ จ�ำเป็น ส�ำหรับการเริม่ ต้นความสัมพันธ์ แต่ความแตกต่างกันบ้างในบางกรณี
เป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับการมีชีวิตอยู่อย่างราบรื่น”
องค์ความรู้ที่ค้นพบ
พระพุทธศาสนากับการสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ปะโอ

ภาษา: ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) ฟัง พูด อ่าน เขียน สื่อบุคคล (พระสงฆ์)
สื่อค�ำพูดหรือสื่อบุคคล, การแต่งกาย: เคารพศรัทธาตระหนักในคุณค่า ; ความเชื่อ,
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การด�ารงชีวิต: ความไม่ประมาท ; อิทธิพลทางสังคม, พิธีกรรม: บุญกิริยาวัตถุ 3; จิตส�านึก,
การด�ำรงชีวิต: ความไม่ประมาท ; อิทธิพลทางสังคม, พิธีกรรม: บุญกิริยาวัตถุ 3; จิตส�ำนึก,
ศิลปวัฒนธรรม: โลกธรรม 8; การขัดเกลาทางสังคมกลุ่มชาติพันธุ์ปะโอ
ศิลปวัฒนธรรม: โลกธรรม 8; การขัดเกลาทางสังคมกลุ่มชาติพันธุ์ปะโอ
วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อปฏิบัติสืบทอด ถ่ายทอดกันมา
วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อปฏิบัติสืบทอด ถ่ายทอดกันมา
วัฒนธรรมมีบทบาทหน้าที่ ในการขัดเกลาพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม กลุ่มชาติพันธุ์เป็น
วัฒนธรรมมีบทบาทหน้าที่ ในการขัดเกลาพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม กลุ่มชาติพันธุ์เป็น
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ซึ่งผ่านกระบวนการ ๒ ประการ คือ
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ซึ่งผ่านกระบวนการ ๒ ประการ คือ
1) ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน
1) ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน
2) ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
2) ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ศาสนา/ความเชื่อ
ทำให้เกิดพิธีกรรม

ศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์

กฎหมาย /กฎ
หมู่บา้ น และอื่นๆ

ชุมชน

ภูมิปัญญา

โครงสร้างวัฒนธรรมของชุมชน
๑๐๙

ภาษา : ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา)
[ฟัง พูด อ่าน เขียน]
สื่อบุคคล (พระสงฆ์)
สื่อคำพูดหรือสื่อบุคคล
การแต่งกาย : เคารพศรัทธาตระหนักในคุณค่า ; ความเชื่อ

การดำรงชีวิต : ความไม่ประมาท ; อิทธิพลทางสังคม

พิธีกรรม : บุญกิรยิ าวัตถุ ๓ ; จิตสำนึก
พิธีก๘รรม
ศิลปวัฒนธรรม : โลกธรรม
; การขัดเกลาทางสังคม
กลุ่มชาติพันธุ์ปะโอ
กลุ่มชาติ
พิธีกพรรม
ันธุ์ปะโอ

พระพุทธศาสนากับการสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ปะโอ
พระพุทธศาสนากับการสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ปะโอ
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พระพุทธศาสนาสร้างให้เกิดอัตลักษณ์; ภาษา, การแต่งกาย, การด�ำรงชีวติ , พิธกี รรม,
ศิลปวัฒนธรรม
อิทธิพลของพระพุทธศาสนาก่อให้เกิดอัตลักษณ์; ค�ำพูด-สือ่ บุคคล (พระสงฆ์), ความ
เชื่อ, อิทธิพลทางสังคม, จิตส�ำนึก, การขัดเกลาทางสังคม

สรุป

1. การสร้าง การรักษาหรือการสืบทอดในลักษณะร่วมสมัยของอัตลักษณ์ของ
ชาติพันธุ์ปะโอ ควรสร้างสรรค์รูปแบบการสร้างอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ปะโอที่ทันสมัย โดย
เฉพาะอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ที่มีแก่นทางด้านภาษาท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ควรอนุรักษ์ไว้
แต่จ�ำเป็นต้องปรับให้เหมาะสม เพราะการใช้ภาษาท้องถิ่นที่เป็นภาษาโบราณ เป็นภาษา
ที่คนรุ่นใหม่ ไม่คุ้นเคยและอาจไม่เข้าใจความหมาย เนื่องจากไม่ได้ถูกสอนให้เรียนรู้ โดย
เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับทางธรรม ดังนั้นควรแทรกภาษาที่เข้าใจง่าย และอาจมีมุขตลกให้เป็นที่
สนใจและน่าติดตาม
2. เนื่องจากความรู้ ความเข้าใจในอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ปะโอ เกี่ยวข้องกับ
บริบทท้องถิ่นในหลายมิติทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ สังคม ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม ศิลป
วัฒนธรรม การขับร้อง ดนตรี ภาษาและวรรณกรรมล้านนา ดังนั้นควรมีบรรจุให้มีการเรียน
การสอนแบบบูรณาการในรายวิชาเรียน หรือเสริมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน โดย
เฉพาะหลักสูตรของท้องถิน่ ให้ผเู้ รียนได้รู้ และเข้าใจในคุณค่าและความหมายของอัตลักษณ์
ของชาติพันธุ์ปะโอ และชาติพันธุ์อื่นๆ อย่างลุ่มลึก เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณภาพใน
อนาคต เป็นการสืบทอดคนรุ่นหลังที่จะเป็นผู้ศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์ที่ดูเป็น (smart
education) และอาจขยับเป็นนักมานุษยวิทยาทางชาติพันธุ์ที่ดีต่อไป
3. ควรค�ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพันธุ์ ในการน�ำอัตลักษณ์ของ
ชาติพันธุ์ปะโอไปใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตามของหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารเพื่อการพัฒนา การรณรงค์เผยแพร่ การโฆษณา
การประชาสัมพันธ์ หรือการส่งเสริมภาพลักษณ์ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ยงั คงอัตลักษณ์ ความหมายและ
คุณค่า และรักษาความเป็นสมบัติร่วมอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ปะโอ
4. ในการสืบทอดอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ปะโอ ให้ด�ำรงอยู่ต่อไปท่ามกลางการ
เปลีย่ นแปลงตามกระแสโลกนัน้ ยังมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีการท�ำงานร่วมกันระหว่างคนใน
ชุมชนกับคนนอกชุมชน ที่จะเข้ามาขยายเส้นขอบฟ้า ให้ความรู้ในเชิงวิชาการด้านชาติพันธุ์
เพื่อให้การสืบทอดมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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5. สนับสนุนให้มกี จิ กรรมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับวัด และกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธ
ศาสนา ส�ำหรับประชาชนทุกๆ กลุ่มอย่างเหมาะสมและทั่วถึง เพราะวัดถือเป็นจุดศูนย์รวม
ทางด้านจิตใจ
6. จัดตั้งกลุ่มชาติพันธุ์ วางโครงสร้าง รูปแบบ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีความ
ชัดเจน เพือ่ ให้เป็นส่วนหนึง่ ในการสร้างกลุม่ ชาติพนั ธุท์ ดี่ ี ให้เกิดขึน้ ในสังคม และถูกต้องตาม
หลักสิทธิมนุษยชนต่อไป
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