เ
การบรรยาย

"พุทธศิลป์ในบริบท
ความหลากหลายทางชาติพันธุ์"
โดย
ศาสตราจารย์ดร. เสมอชัย พูลสุวรรณ

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้รับเกียรติ
จาก ศาสตราจารย์ ดร. เสมอชัย พูลสุวรรณ มาบรรยายหัวข้อ
“พุทธศิลป์ในบริบทความหลากหลายทางชาติพนั ธุ”์ เป็นส่วนหนึ่ง
ของสัมมนาวิชาการ “จินตกรรม-จินตนาการ สุวรรณภูมิ” เนื่อง
ในโอกาสครบรอบ 25 ปี การก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ฯ เมื่อวันที่ 14
กันยายน พ.ศ. 2555 โดยมีผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายเต็มห้อง
ประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
การบรรยายในครัง้ นี้ เป็นการบรรยายประกอบภาพถ่าย
จากการวิจัยภาคสนามเพื่อสำรวจความหลากหลายทางชาติพันธุ์
และวัฒนธรรมของกลุม่ คนพูดภาษาตระกูลไท ในภูมภิ าคตอนบน
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อเนือ่ งกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
ซึง่ ศาสตราจารย์ ดร. เสมอชัย ได้เดินทางไปศึกษาค้นคว้าร่วมกับ
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รองศาสตราจารย์สุมิตร ปิติพัฒน์ อดีตคณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และอดีต
ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตลอดระยะเวลากว่า 2 ทศวรรษที่
ผ่านมา
ผู้บรรยายได้กล่าวแนะนำว่า กลุ่มคนพูดภาษาตระกูลไทในพื้นที่ที่ได้เดินทางไปทำวิจัย
ภาคสนามนี้ มีหลายกลุ่มที่ปรากฏหลักฐานการนับถือศาสนาพุทธเถรวาทมายาวนานมากกว่า
ร้อยปี และมีการสร้างสรรค์งานพุทธศิลป์บนพื้นฐานของความศรัทธาสืบเนื่องจากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน อย่างไรก็ดี ผู้บรรยายสนใจความหมายของพุทธศิลป์ในเชิงวัฒนธรรม มากกว่าจะตัดสิน
คุณค่าในเชิงสุนทรียะหรือความสำคัญเชิงประวัติศาสตร์-โบราณคดี “เพราะโดยทั่วไปแล้วผลงาน
ทีผ่ ลิตขึน้ บนพืน้ ฐานของความศรัทธา จะถือว่า ดีทสี่ ดุ งามทีส่ ดุ ลงตัวทีส่ ดุ ในทัศนะของผูผ้ ลิตงาน
และคนในวัฒนธรรมนัน้ ๆ” พร้อมกันนี้ ผูบ้ รรยายได้เสนอแนะว่า แนวทางในการศึกษาทีพ่ ยายาม
ไม่ตดั สินคุณค่าของงานพุทธศิลป์ดว้ ยมาตรฐานของคนนอก เป็นแนวทางทีอ่ ยากให้นำไปปรับใช้กบั
การจัดแสดงวัตถุในพิพิธภัณฑ์ด้วย ผู้จัดแสดงไม่ควรจำกัดกรอบความคิดของผู้ชม แต่ควรเปิด
โอกาสให้วัตถุได้พูดหรือบอกเล่าเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่หลากหลายซับซ้อนด้วยตัวของมันเอง
การบรรยายช่วงแรก เป็นการอธิบายให้เห็นภาพรวมและความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มคน
พู ด ภาษาตระกู ล ไทที่อยู่อาศัยในพื้นที่ต่างๆ ก่อนที่ จ ะชี้ ใ ห้ เ ห็ น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งพื้ น ที่ เ ชิ ง
ภูมิศาสตร์ มิติทางด้านภาษา และวัฒนธรรมพุทธศาสนา อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำความ
เข้ า ใจพลวั ต ของพุ ท ธศิ ล ป์ ใ นอาณาบริ เ วณนี้ ทั้ ง ในฐานะที่ เ ป็ น ผลผลิ ต ของปฏิ สั ม พั น ธ์ ข้ า ม
วัฒนธรรม เป็นเป้าหมายของการจัดการโดยอำนาจรัฐ หรือในทางตรงกันข้าม เป็นเครื่องมือใน
การต่อสู้เพื่อสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ จนกระทั่งปัจจุบันที่งานพุทธศิลป์เป็นภาพปรากฏของ
โลกศาสนาที่ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยพรมแดนรัฐชาติอีกต่อไป

“คนไท” ในบริบทความหลากหลายทางชาติพันธุ์
พื้นที่ที่ศาสตราจารย์ ดร. เสมอชัย ได้เดินทางไปสำรวจภาคสนามตลอดระยะเวลากว่า
2 ทศวรรษทีผ่ า่ นมานัน้ ครอบคลุมถิน่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยของกลุม่ คนพูดภาษาตระกูลไทนับจากทิศตะวันตก
ในรัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย ไปจนถึงภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนาม โดยอาจ
แบ่งได้เป็น 10 พื้นที่ ดังนี้
1) รัฐอัสสัมในอินเดีย ซึ่งเป็นถิ่นฐานของกลุ่มคนพูดภาษาตระกูลไท เช่น กลุ่มที่เรา
รูจ้ กั กันในชือ่ “ไทอาหม” ซึง่ ตามตำนานบางตำนาน ให้ขอ้ มูลว่าตัง้ ถิน่ ฐานอยูใ่ นบริเวณนีม้ าตัง้ แต่
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คริสต์ศตวรรษที่ 13 ส่วนกลุ่มไทพ่าเก และไทตูรุง เป็นกลุ่มที่เพิ่งอพยพมาจากพม่าตอนบน ใน
ช่วงประมาณไม่เกิน 200 ปีที่ผ่านมา
2) เขตปูตาโอ ทางตอนเหนือสุดของรัฐคะฉิ่นในประเทศพม่า ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของ
กลุ่มคนไทที่เรารู้จักในชื่อ “ไทคำตี่”
3) รัฐคะฉิ่นตอนกลาง บริเวณต้นแม่น้ำอิระวดี มีกลุ่มคนพูดภาษาตระกูลไทที่เรียก
ตนเองว่า “ไตแหลง” หรือถ้าออกเสียงตามสำเนียงไทยก็คอื “ไทแดง” แต่ทงั้ นี้ จัดเป็นคนละกลุม่
กับกลุ่มไทแดงที่อาศัยอยู่ในเขตประเทศเวียดนาม พื้นที่แถบนี้เคยเป็นที่ตั้งของหัวเมืองสำคั ญ
ปรากฏทั้งในตำนานและในประวัติศาสตร์ เช่น เมืองกอง เมืองยาง ก่อนที่กลุ่มคนพูดภาษา
ตระกูลไทจะสูญเสียอำนาจการปกครองให้กับพม่าในสมัยพระเจ้าอลองพญา (ครองราชย์ระหว่าง
ค.ศ. 1752-1760)
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของพม่า ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำสาละวิน เป็นที่ตั้งของรัฐ
ฉาน ดินแดนของกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่า “ไตโหลง” หรือ “ไตหลวง” หรือออกเสียงในภาษาไทย
ว่า “ไทใหญ่” แบ่งเป็น:4) รัฐฉานตอนเหนือ มีเมืองสำคัญเช่น แสนหวี สีป้อ ล่าเสี้ยว (เมืองหลวงใหม่ของรัฐ
ฉานในปัจจุบัน) และหมู่เจ้ น้ำคำ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ชายแดนพม่าติดต่อกับประเทศจีน เป็นต้น
5) รัฐฉานตอนใต้ แถบทะเลสาบอินเล
กลุม่ คนไทใหญ่ในรัฐฉานตอนเหนือและตอนใต้ใช้ภาษาพูดคล้ายกัน แต่มตี ำนานเกีย่ วกับ
ความเป็นมาของชนชาติต่างชุดกัน แสดงว่าน่าจะมีการตั้งถิ่นฐานแยกกันมานานพอสมควร
6) เขตใต้คง (“เต้อหง” ในภาษาจีน) ทางตะวันตกของมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เป็นถิน่ ทีอ่ ยูข่ องกลุม่ คนพูดภาษาตระกูลไทอีกกลุม่ หนึง่ ทีเ่ รียกตัวเองว่า “ไตเหนอ”
หรือ “ไทเหนือ” ตามการออกเสียงในภาษาไทย มีความใกล้ชิดทางด้านภาษาและวัฒนธรรมกับ
กลุ่มไทใหญ่ในรัฐฉาน
7) ทางฟากตะวันออกของแม่น้ำสาละวิน เป็นที่ตั้งของเมืองสำคัญของกลุ่มคนพูดภาษา
ตระกูลไท เช่น ขึน และลื้อ อีกหลายเมือง เช่น เชียงตุง เมืองยอง เมืองพยาก ฯลฯ
8) ลุม่ แม่นำ้ โขงทางเหนือของสิบสองปันนา บริเวณทีเ่ ป็นจังหวัดซือิ เหมา ของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนในปัจจุบนั เป็นถิน่ ฐานของชาวไทเหนือ ซึง่ มีความใกล้ชดิ ทางภาษาและวัฒนธรรมกับ
ไทเหนือในเขตใต้คงและไทใหญ่ในพม่ามาแต่เดิม
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9) ถิ่นที่อยู่อาศัยของคนพูดภาษาตระกูลไทในบริเวณที่เป็นประเทศลาวในปัจจุบัน
10) บริเวณที่เรียกว่า “สิบสองจุไท” ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม
กลุ่มคนพูดภาษาตระกูลไทในพื้นที่เหล่านี้ ล้วนไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว แต่มีปฏิสัมพันธ์
กับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ อย่างหลากหลายซับซ้อน เช่น วัฒนธรรมของชาวไทอาหมในรัฐอัสสัมของ
อินเดีย มีการผสมผสานชาวอัสสัมมิสทีเ่ ป็นคนพืน้ เมือง และมีคติความเชือ่ ทีผ่ สมผสานกันระหว่าง
การนับถือผีบรรพบุรษุ กับศาสนาฮินดู หรือขึนในเชียงตุง ก็ตงั้ ถิน่ ฐานอยูร่ ว่ มกับกลุม่ คนทีพ่ ดู คนละ
ตระกูลภาษา เช่น กลุ่มคนพูดภาษาตระกูลมอญ-เขมรที่กลุ่มชาติพันธุ์อื่นเรียกขานว่า “หลอย” 1
กลุม่ หลอยนีม้ ปี ระวัตกิ ารตัง้ ถิน่ ฐานในแถบนีม้ าก่อนกลุม่ คนพูดภาษาตระกูลไท และแม้วา่ ต่อมาจะ
มีอำนาจน้อยกว่ากลุม่ คนพูดภาษาตระกูลไท แต่ยงั มีบทบาทในเชิงพิธกี รรมทีต่ อกย้ำถึงความสำคัญ
ของกลุ่มดังกล่าว เช่น การให้ชาวหลอยเป็นผู้เดินนำหน้าขบวนในพิธีราชาภิเษกเจ้าเมืองเชียงตุง
หรือความเชื่อที่ว่าในพิธีขึ้นบ้านใหม่ จะต้องให้ชาวหลอยเดินนำขึ้นบ้านไปก่อน เป็นต้น
ในทางตรงกันข้าม กลุ่มคนพูดภาษาตระกูลไทบางกลุ่ม ก็ต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจของ
กลุม่ ชาติพนั ธุอ์ นื่ เช่น กรณีของไทใหญ่แถบตอนกลางรัฐคะฉิน่ ทีอ่ ยูภ่ ายใต้การปกครองของพม่า
ตั้งแต่สมัยพระเจ้าอลองพญา มีการรับอิทธิพลทางวัฒนธรรม ศิลปกรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีต่างๆ ของพม่าค่อนข้างเข้มข้นมากเป็นพิเศษ จนบางครั้งถูกเรียกว่าเป็น “Burmanized
Shan” หรือกลุ่มคนไท (ฉาน) ที่กลายเป็นพม่าไปเสียมาก

“คนไท” กับศาสนาพุทธสองนิกาย
ในการบรรยายครั้ ง นี้ ผู้ บ รรยายได้ เ น้ น กล่ า วถึ ง กลุ่ ม คนพู ด ภาษาตระกู ล ไทที่ นั บ ถื อ
ศาสนาพุทธเถรวาทในพื้นที่ต่างๆ ตามที่กล่าวถึงข้างต้น ซึ่งในภาพรวม สามารถแยกเป็นกลุ่ม
ผู้นับถือศาสนาพุทธนิกายที่ได้รับการเผยแพร่มาจากพม่า หรือที่เรียกกันว่า “นิกายจอง” และ
กลุ่มผู้นับถือศาสนาพุทธนิกายที่ได้รับการเผยแพร่มาจากล้านนา หรือที่เรียกกันว่า “นิกายโยน”

1

หรือ “ไตหลอย” ซึ่งตรงกับ “ไทดอย” ในการออกเสียงภาษาไทย เป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใน
ภาษาไทยเรียกว่า “ลัวะ”.
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กลุ่มที่นับถือศาสนาพุทธตามแนวทางนิกายจอง มีทั้งกลุ่มที่มีถิ่นฐานอยู่ในเขตที่เป็น
ประเทศพม่าในปัจจุบนั และกลุม่ ทีต่ งั้ ถิน่ ฐานอยูน่ อกเขตประเทศพม่า อันได้แก่ กลุม่ ไทพ่าเก และ
ไทตูรุง ในรัฐอัสสัม ที่อพยพขึ้นไปจากพม่า และกลุ่มไทเหนือในใต้คง ที่ได้รับอิทธิพลของพุทธ
ศาสนาเถรวาทผ่านทางพม่าเช่นกัน
สำหรับกลุ่มที่มีถิ่นฐานอยู่ในเขตที่เป็นประเทศพม่าในปัจจุบัน กลุ่มไทใหญ่ในรัฐฉาน
ตอนใต้ แถบทะเลสาบอินเล มีประวัตกิ ารนับถือศาสนาพุทธมายาวนานกว่ากลุม่ อืน่ ดังทีก่ อร์ดอน
ลูซ (Gordon Luce [1969-70]) เสนอไว้วา่ พุทธศาสนาอาจเดินทางมาถึงรัฐฉานตอนใต้ตงั้ แต่สมัย
พุกาม ปรากฏหลักฐานเป็นเจดีย์ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมพม่ารุ่นเก่า ส่วนในรัฐฉานตอนเหนือ
สันนิษฐานว่าน่าจะได้รับอิทธิพลพุทธศาสนาในสมัยพระเจ้าบุเรงนอง (ครองราชย์ระหว่าง ค.ศ.
1551-1583) เพราะในเอกสารราชทูตจีนทีเ่ ดินทางเข้าไปยังบริเวณดังกล่าวช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14
ระบุว่าไม่มีการนับถือพุทธศาสนา ส่วนเอกสารทางฝ่ายพม่าบันทึกไว้ว่าเมื่อพระเจ้าบุเรงนองขยาย
อิทธิพลเข้าไปในรัฐฉานตอนเหนือก็ได้นำพุทธศาสนาเข้าไปเผยแพร่ด้วย มีการสร้างวัดและจัดให้
มีพระสงฆ์ สุดท้าย กลุ่มไตแหลงทางตอนกลางของรัฐคะฉิ่น รับศาสนาพุทธนิกายเถรวาทมา
พร้อมๆ กับการเข้ามามีอำนาจของพม่าสมัยพระเจ้าอลองพญา
กลุ่มที่นับถือศาสนาพุทธโดยได้รับอิทธิพลจากล้านนา หรือที่เรียกว่านิกายโยน ได้แก่
กลุ่มผู้พูดภาษาตระกูลไทที่มีประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์กับล้านนา เช่น ชาวขึนในเชียงตุง ที่มี
ตำนานเกีย่ วกับความเชือ่ มโยงทางพุทธศาสนากับล้านนามาอย่างน้อยตัง้ แต่สมัยพระยามังราย ลือ้
ในสิบสองปันนาที่ตกเป็นเมืองขึ้นของล้านนาในสมัยพระเจ้าติโลกราช ใน (ครองราชย์ระหว่าง
ค.ศ. 1442-1487) และกลุ่มคนพูดภาษาตระกูลไทในดินแดนลาวที่รับพุทธศาสนาจากล้านนาและ
สุโขทัย
กรณีที่น่าสนใจ คือ กลุ่มไทเหนือในซือเหมา ซึ่งมีความใกล้ชิดทางภาษาและวัฒนธรรม
กับไทเหนือในใต้คงและไทใหญ่ในพม่า แต่ได้รับอิทธิพลพุทธศาสนาจากทางล้านนาตั้งแต่ช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 15 ทำให้มีรูปแบบและประเพณีปฏิบัติทางด้านศาสนาใกล้เคียงกับกลุ่มลื้อทาง
สิบสองปันนาและล้านนา มากกว่ากลุ่มที่พูดภาษาใกล้เคียงกันอย่างไทเหนือในใต้คง

พุทธสองนิกายกับระบบภาษาเขียนของ “คนไท”
ศาสตราจารย์ ดร. เสมอชัย ได้ปิดท้ายการแนะนำกลุ่มชาติพันธุ์ที่ตั้งถิ่นฐานในสิบพื้นที่
ทีไ่ ด้กล่าวถึงไปว่า ในแง่ภาษาศาสตร์จดั เป็นกลุม่ ผูพ้ ดู ภาษาตระกูลไทสาขาตะวันตกเฉียงใต้ทั้งหมด
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แต่หากพิจารณาในระดับภาษาเขียน จะเห็นว่ามีความเชื่อมโยงกับอิทธิพลของพุทธศาสนาใน
แต่ละพื้นที่ ซึ่งได้กล่าวมาแล้วว่าสามารถแยกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มที่ได้รับอิทธิพลของ
ศาสนาพุทธนิกายจองจากทางพม่า กับกลุ่มที่ได้รับรับอิทธิพลของศาสนาพุทธนิกายโยนจากทาง
ล้านนา โดยกลุ่มที่ปฏิบัติศาสนาพุทธนิกายจอง จะใช้ภาษาเขียนแบบพม่า ทั้งในรัฐอัสสัมของ
อินเดีย รัฐฉานของพม่า และเขตใต้คงของจีน ส่วนกลุ่มที่ปฏิบัติศาสนาพุทธนิกายโยน อย่างเช่น
ไทเหนือในซือเหมา แม้จะมีภาษาพูดคล้ายคลึงกับไทเหนือในใต้คงและไทใหญ่พม่า แต่จะใช้
ภาษาเขียนแบบล้านนา มีกรณียกเว้นเพียงหนึ่งกลุ่ม คือไทดำในสิบสองจุไท ซึ่งน่าสนใจว่า
มีระบบภาษาเขียนที่น่าจะได้รับอิทธิพลมาจากสุโขทัย แต่ไม่ได้นับถือพุทธศาสนา และเป็นกลุ่มที่
มีระบบความเชื่อแบบนับถือผีที่ค่อนข้างจะเข้มแข็งจนถึงปัจจุบัน
เป็นที่น่าเสียดายว่า ด้วยข้อจำกัดด้านเวลาในการบรรยาย ทำให้ศาสตราจารย์ ดร.
เสมอชัย จำเป็นต้องเลือกกล่าวถึงงานพุทธศิลป์ที่เป็นตัวแทนความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์
รัฐชาติ และชีวิตข้ามพรมแดน จากกรณีตัวอย่างเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้น ดังจะได้สรุปแยกเป็น
4 ประเด็น ดังต่อไปนี้
1. พุทธศิลป์ในดินแดนไท: การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมพื้นถิ่นกับพม่า/ล้านนา
รูปแบบศิลปะและสถาปัตยกรรมของงานพุทธศิลป์ในถิ่นฐานของผู้พูดภาษาตระกูลไท
สะท้อนให้เห็นการผสมผสานกันระหว่างศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น กับองค์ประกอบต่างๆ ที่รับผ่าน
ดินแดนที่เป็นต้นทางเผยแพร่พุทธศาสนามายังท้องถิ่นนั้นๆ เช่น วัดของชาวไทพ่าเกในรัฐอัสสัม
มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบพม่ายุคหลัง ประมาณไม่เกินหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมา แต่มียอดเสาเป็น
รูปเสือแทนที่จะเป็นรูปหงส์ดังที่ปรากฏทั่วไปตามวัดในพม่า
สำหรับไทคำตี่ในเขตปูตาโอทางตอนเหนือของรัฐคะฉิ่น แม้ว่าจะเริ่มรับอิทธิพลพุทธ
ศาสนาจากพม่าช้ากว่า แต่อาจจะด้วยเงื่อนไขทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ห่างไกลและเข้าถึงได้ยากลำบาก
กว่าถิ่นฐานของกลุ่มไตแหลงที่อยู่ทางตอนกลางของรัฐคะฉิ่น ทำให้มีการสร้างตำนานอ้างอิง
ความเก่าแก่ของศาสนสถานบางแห่งย้อนไปไกลถึงสมัยพุทธกาล และมีศาสนสถานที่มีรูปแบบ
ศิลปกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่ายุคหลังกับลักษณะเฉพาะของศิลปะพื้นถิ่น เช่น เจดีย์
กองมูหลวง ซึง่ เป็นเจดียข์ นาดใหญ่ทสี่ ดุ ในพืน้ ทีแ่ ถบนี้ ปรากฏร่องรอยอิทธิพลสถาปัตยกรรมแบบ
พม่ายุคหลัง แต่ขณะเดียวกันก็มีการดัดแปลงรูปแบบสอดแทรกองค์ประกอบแบบศิลปะพื้นถิ่น
เข้ า ไปมากพอสมควร จากการสำรวจเมื่ อ พ.ศ. 2538 มี ลั ก ษณะเป็ น เจดี ย์ ท รงกลม มี ซุ้ ม
ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำ 4 ด้าน (คล้ายเจดียใ์ นพุกาม) ยอดซุม้ ทรงปราสาท มีฐานทรงกลม

เก็บตกจากงานสัมมนา
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ซ้อนสามชั้น เจาะช่องสี่เหลี่ยมที่ท้องไม้ ไม่มีปล้องไฉนเหมือนกับเจดีย์ทางพม่า แต่ตัวเจดีย์มี
รูปทรงที่เพรียวกว่าเจดีย์พม่า และมีทวารบาลที่มีเอกลักษณ์แบบพื้นถิ่น กล่าวคือไม่มีลักษณะ
สมดุลสองฝั่งเหมือนเจดีย์พม่าโดยทั่วไป ในเขตปูตาโอนี้ยังพบเจดีย์ที่มีรูปแบบเหมือนกับเจดีย์
กองมูหลวงอยู่ค่อนข้างแพร่หลาย เช่น เจดีย์กองมูน้อย เป็นต้น
ในเขตรัฐฉานตอนเหนือ ปรากฏเจดีย์สององค์ที่เกี่ยวข้องกับตำนานเจ้ามอนหล้า คือ
เจดีย์ชเวซายัน และเจดีย์ “ป้อโจ้ว” (“พ่อลูกมาพบกัน”) ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเมืองสีป้อกับเมือง
มัณฑะเลย์ ตำนานเจ้ามอนหล้านี้เป็นตำนานที่รับรู้กันค่อนข้างแพร่หลายทั้งในกลุ่มชาวไทใหญ่
และชาวพม่า ปรากฏหลักฐานอยู่ในพงศาวดารหอแก้วของพม่า 2 มีการนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์
เมื่อประมาณสิบปีก่อน และผ่านการปรับมุมมองการเล่าเรื่องใหม่ผ่านงานเขียนของนักประพันธ์
ชาวพม่า ฯลฯ สะท้อนให้เห็นชีวิตทางสังคมของตำนานที่มีพัฒนาการ ปรับเปลี่ยนไปในแต่ละยุค
สมัย และความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างไทใหญ่กับราชสำนัก/รัฐพม่า
ใจความโดยสังเขปของตำนานกล่าวถึงเจ้ามอนหล้าผู้เป็นธิดาของเจ้าหัวเมืองไทใหญ่
ทัง้ เก้า 3 ซึง่ พระบิดาประทานให้เป็นพระสนมของพระเจ้าอโนรธา (ครองราชย์ระหว่าง ค.ศ. 10441077) ปฐมกษัตริยแ์ ห่งอาณาจักรพุกาม ในระหว่างทีพ่ ระองค์เสด็จกลับจากไปตามหาพระทันตธาตุ
ในเมืองจีน ด้วยความที่พระเจ้าอโนรธาโปรดปรานเจ้ามอนหล้าเป็นพิเศษ เจ้ามอนหล้าจึงเป็นที่
อิจฉาและถูกกลัน่ แกล้งจนตัดสินใจเดินทางกลับบ้านเกิด และเกิดเหตุการณ์ทนี่ ำไปสูก่ ารสร้างเจดีย์
สององค์ คือ เจดีย์ชเวซายัน และเจดีย์ป้อโจ้ว โดยเชื่อกันว่าเจดีย์องค์แรกเป็นที่ประดิษฐานของ
พระบรมสารีริกธาตุที่แต่เดิมประดิษฐานอยู่ที่หูของเจ้ามอนหล้า ส่วนเจดีย์ป้อโจ้วตั้งอยู่ ณ จุดที่
พระบิดาของเจ้ามอนหล้าเสด็จมารับพระธิดากลับบ้านเกิด
เจดีย์ชเวซายันมีการจำลองพระมหามุนีที่เมืองมัณฑะเลย์มาประดิษฐานเช่นเดียวกับ
เจดีย์อีกหลายๆ แห่งในเขตเมืองไทใหญ่ในรัฐฉาน ในช่วงประมาณหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมา อันเป็น
ยุคสมัยที่ไทใหญ่ยังมีความสัมพันธ์อันดีกับราชสำนักมัณฑะเลย์ แต่ซุ้มมุขอันเป็นที่ประดิษฐาน
พระมหามุนีจำลองนั้นจะมีรูปแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตำนานเจ้ามอนหล้า สะท้อนให้
เห็นการผสมผสานระหว่างอิทธิพลของวัฒนธรรมพุทธศาสนาแบบพม่ายุคปลายกับตำนานท้องถิน่

2

การชำระพงศาวดารหอแก้วครั้งใหญ่ เกิดขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19.

3

เป็นชื่อที่พม่าใช้เรียกหัวเมืองไทใหญ่ในรัฐฉาน.
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นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร. เสมอชัย ยังได้ยกตัวอย่างหีบพระธรรมสลักจากไม้ เรื่อง
มโหสถชาดก ตอนทีเ่ กวัฏพราหณ์กม้ ลงเก็บแก้วมณี ซึง่ มีลวดลายทีผ่ สมผสานรูปแบบศิลปะพืน้ ถิน่
ของไทคำตี่ กับลวดลายแบบตะวันตก อันสะท้อนถึงบทบาทของเจ้าอาณานิคมตะวันตกที่เริ่มเข้า
มามีอิทธิพลในสมัยนั้นอีกด้วย
2. พุทธศิลป์ของ “คนไท” ภายใต้อำนาจรัฐ
ดังที่ศาสตราจารย์ ดร. เสมอชัย ได้กล่าวไปเบื้องต้นว่า แม้พุทธศาสนาได้เดินทางเข้าไป
ถึงรัฐคะฉิ่นในยุคหลัง และเรายังสามารถพบร่องรอยของคตินับถือผีจากพิธีบูชาบรรพบุรุษของ
ชาวไตแหลง แต่กลุม่ ผูพ้ ดู ภาษาตระกูลไทในพืน้ ทีด่ งั กล่าว ต้องเผชิญกับการครอบงำทางวัฒนธรรม
จากพม่าอย่างเข้มข้น เห็นได้จากงานพุทธศิลป์ในแถบนี้ แทบจะไม่ปรากฏรูปแบบท้องถิ่นผสม
ผสานอยู่เลย ตัวอย่างเช่น เจดีย์ชเวมินซู ซึ่งตั้งอยู่กลางทะเลสาบอินดอจี ทะเลสาบน้ำจืดขนาด
ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียอาคเนย์ และเป็นศูนย์กลางที่ตั้งหมู่บ้านของชาวไตแหลง เจดีย์ชเวมินซู
ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบพม่ายุคปลาย (ประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 18-20) โดยไม่มรี ปู แบบ
ทางด้านศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของชาวไตแหลงปรากฏร่วมอยู่เลย
ในปัจจุบัน รัฐพม่าได้พยายามขยายอิทธิพลต่อเนื่องเข้าไปในเขตปูตาโอ เพื่อลดบทบาท
ของไทคำตี่ โดยการสนับสนุมกลุ่มคะฉิ่น หรือกลุ่มที่เรียกตนเองว่า “ระวาง” ให้เข้ามาตั้งถิ่นฐาน
ทำกินแทนชาวไทคำตี่ ยิ่งไปกว่านั้น ยังปรากฏหลักฐานของความพยายามสถาปนาเอกลักษณ์
ความเป็น “พม่า” ผ่านรูปแบบงานพุทธศิลป์ดว้ ย หลังจากทีศ่ าสตราจารย์ ดร. เสมอชัยได้เดินทาง
ไปสำรวจพื้นที่ปูตาโอใน พ.ศ. 2538 และได้บันทึกภาพเจดีย์กองมูหลวงและเจดีย์กองมูน้อย ที่มี
รูปแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมพม่ากับองค์ประกอบแบบพื้นถิ่นดังได้กล่าวถึงในหัวข้อก่อนหน้านี้
ก็ ไ ด้ พ บว่ า ปั จ จุ บั น เจดี ย์ ก องมู ห ลวงได้ ถู ก ดั ด แปลงให้ มี รู ป แบบคล้ า ยเจดี ย์ ช เวดากองในกรุ ง
ย่างกุ้ง 4 ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า รัฐบาลพม่าในปัจจุบันเลือกใช้เจดีย์ชเวดากองเป็นภาพตัวแทน
ของพุ ท ธศาสนาประจำชาติ (แม้ ว่ า เจดี ย์ ดั ง กล่ า วจะมี ก่ อ สร้ า งตามแบบสถาปั ต ยกรรมมอญ
ก็ตาม) โดยมีการสร้างเจดีย์ชเวดากองจำลองตามเมืองสำคัญต่างๆ เช่น ที่เนปิดอว์ เมืองหลวง
แห่งใหม่ หรือที่เชียงตุง ก็มีเจดีย์ชเวดากองจำลองเช่นกัน

4

ผู้บรรยายเห็นภาพดังกล่าวจากข่าวในพระราชสำนัก ที่บันทึกภาพการเสด็จเยือนสหภาพพม่าของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี.
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3. พุทธศิลป์กับการต่อสู้เชิงวัฒนธรรมของ “คนไท”
พร้อมๆ กับความพยายามแผ่อำนาจของรัฐพม่าเข้าไปในดินแดนของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ
กลุ่มผู้พูดภาษาตระกูลไทกลุ่มที่มีจำนวนประชากรมากกว่ากลุ่มอื่นๆ อย่างไทใหญ่ในรัฐฉาน โดย
เฉพาะทางตอนเหนือของรัฐฉาน มีความพยายามเรียกร้องอิสรภาพผ่านการเคลือ่ นไหวทัง้ ทางการ
ทหารและทางวัฒนธรรม ในมิติทางด้านวัฒนธรรม มีความพยายามสร้างสัญลักษณ์เพื่อเป็นศูนย์
รวมใจใหม่ๆ และน่าสนใจที่ในแง่นี้ พุทธศาสนาได้เข้ามามีบทบาทค่อนข้างมาก แต่ขณะเดียวกัน
ก็เป็นปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนย้อนแย้ง เนื่องเพราะไทใหญ่ในรัฐฉานรับศาสนาพุทธจากพม่ามาแต่
อดีตดังได้กล่าวไปแล้ว เมื่อความสัมพันธ์ระหว่างสองกลุ่มเปลี่ยนแปลงไป การปฏิบัติทางศาสนา
ต่างๆ ที่ยังอิงอยู่กับรูปแบบของพุทธศาสนาแบบพม่า จึงก่อให้เกิดความรู้สึกอิหลักอิเหลื่อ และ
นำไปสู่ความพยายามที่จะสร้างสัญลักษณ์ที่แตกต่างออกไป ดังเช่นการปรับรูปแบบของงานพุทธ
ศิลป์บางกรณีที่มีการอ้างอิงกับรูปแบบในประเทศไทยมากขึ้น เช่น เจดีย์รูปแบบสถาปัตยกรรม
ล้านนาที่เมืองน้ำคำใกล้ชายแดนจีน หรือการจำลองแบบอาคารจตุรมุขของไทยในการสร้างหอผี
ประจำเมือง เป็นต้น
4. พุทธศาสนา-พุทธศิลป์ของ “คนไท” ข้ามพรมแดนรัฐชาติ
ท้ายที่สุด ศาสตราจารย์ ดร. เสมอชัย ได้เน้นให้เห็นพลวัตของพุทธศาสนาและพุทธ
ศิลป์ในบริบทสังคมร่วมสมัย ที่มีการเคลื่อนย้ายของผู้คนข้ามพรมแดนรัฐชาติอย่างเข้มข้นยิ่งกว่า
ก่อน ตัวอย่างแรก เห็นได้จากปรากฏการณ์ความศรัทธาทีม่ ตี อ่ ครูบาบุญชุม่ โดยผูบ้ รรยายได้รว่ ม
สังเกตการณ์งานวันครบรอบวันเกิดของครูบาบุญชุม่ ทีส่ ำนักสงฆ์แห่งหนึง่ ในรัฐฉาน พบว่าผูร้ ว่ มงาน
ประกอบด้วยผู้คนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ ขณะเดียวกันครูบาบุญชุ่มก็อ้างอิงตัวเองกับการ
จำแนกกลุ่มทางชาติพันธุ์ที่มีความหลากหลายและไม่ได้ถูกจำกัดด้วยพรมแดนรัฐชาติ ดังปรากฏ
ในการเรียกขานผู้มาร่วมงานตามชื่อที่พวกเขาใช้เรียกขานตนเอง เช่น ไต ลื้อ ขึน พม่า ฯลฯ
กรณีตัวอย่างสุดท้ายในการบรรยายครั้งนี้มาจากพื้น ที่สิบสองปันนา ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พุทธศาสนาถูกจำกัดควบคุมอย่างรุนแรงในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรม
(ปลายทศวรรษ 1960) ดังปรากฏหลักฐานของความทรงจำจากยุคนั้นในภาพจิตรกรรมของวัด
แห่งหนึ่งในสิบสองปันนา อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน พุทธศาสนาในดินแดนแห่งนี้กำลังได้รับการรื้อฟื้น
ขึ้นมาในความหมายที่ต่างออกไป
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การบรรยาย "พุทธศิลป์ในบริบทความหลากหลายทางชาติพันธุ์"

ผู้บรรยายได้ยกตัวอย่างวัดหลวงเมืองลื้อ ซึ่งสร้างขึ้นจากความร่วมมือระหว่างเอกชนกับ
รัฐบาลจีน โดยประสงค์ให้เป็นวัดพุทธในนิกายเถรวาทที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รูปแบบสถาปัตยกรรมของวัดหลวงเมืองลื้อผสมผสานองค์ประกอบจากวัฒนธรรมอื่นๆ อย่าง
หลากหลาย เช่น ใช้หลังคาทรงปราสาทแบบพม่า ตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบสีแบบไทย และ
จำลองภาพจิ ต รกรรมจากวิ ห ารพระเขี้ ย วแก้ ว ที่ ศ รี ลั ง กา ฯลฯ แต่ น่ า สนใจว่ า ปรากฏรู ป แบบ
สถาปัตยกรรมของชาวลื้อพื้นถิ่นน้อยมาก ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะวัตถุประสงค์ของผู้สร้างที่ให้ความ
สำคัญกับพุทธศาสนาในฐานะเป็นวัฒนธรรมร่วมของภูมิภาค วัดหลวงเมืองลื้อจึงเป็นตัวแทนของ
พุทธศาสนาในสิบสองปันนาที่เปิดประตูสู่เอเชีย ซึ่งศาสตราจารย์ ดร. เสมอชัย เห็นว่าเป็นกรณี
ตัวอย่างที่มหัศจรรย์และน่าตื่นตาตื่นใจ ที่แสดงให้เห็นว่าพุทธศาสนาในสังคมร่วมสมัย ไม่ถูก
จำกัดว่าเป็นศาสนาของกลุ่มคนหรือท้องถิ่นใดโดยเฉพาะ แต่ดำรงอยู่อย่างมีพลวัตภายใต้บริบท
ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
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