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บทคัดย่อ

การวิจยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษารปูแบบการด�าเนนิพธิกีรรม ความส�าคญัของประเพณี

การเซ่นไหว้ผีของชนเผ่าลั๊วะชาวจีนและชนเผ่าลั๊วะชาวไทยและเปรียบเทียบรูปแบบประเพณ ี

การไหว้ผีของชนเผ่าลั๊วะชาวจีนและชนเผ่าลั๊วะชาวไทย 

การวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาค

สนาม(Field Survey) และผสมผสานกับการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องซึ่งคณะผู้วิจัยสามารถอธิบาย

รายละเอียดและขั้นตอนของการวิจัยได ้  3 ขั้นตอน; (1)ศึกษาวรรณกรรมและเนื้อหาที่

เกี่ยวข้อง(Documentary research) (2)รวบรวมข้อมูลโดยเดินทางไป อ�าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 

ประเทศไทยและอ�าเภอชางหยวน ประเทศจีน(Field Survey) จากผู้ให้ข้อมูลชาวเผ่าลั๊วะชาวจีนและ

ชาวเผ่าลั๊วะชาวไทย กลุ่มละ 30 คน (3)ท�าการเปรียบเทียบรูปแบบประเพณีการเซ่นไหว้ผีของชนเผ่า

ลัว๊ะชาวจนีและชนเผ่าลัว๊ะชาวไทย มาวเิคราะห์ความเหมอืนและความแตกต่าง ด้วยวิธกีารตรวจสอบ

สามเส้า (Methodological Triangulation)

ผลการวิจัยพบว่า

1. รูปแบบของการด�าเนินพิธีการของชนเผ่าล๊วะ อ�าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

เป็นพิธีกรรมในท้องถิ่น สามวัน แต่ละวันทุกคนที่เป็นชนเผ่าล๊วะจะต้องเข้าร่วม พิธี ตั้งแต่เช้า  

มีการต้มไก่ที่ฆ่าแล้ว และ น�าเกลือ ขนมหวาน เปลือกส้ม พริก น�้าตาล ข้าวสวย ขนุนใส่ในตะกร้า  

จูงวัว ถังเหล้า และเสื่อ เป็นต้น รวมถึงเตรียมของให้หมอผีอีกหน่ึงชุด คือ บุหร่ี ขนมหวาน ดอกไม้ 

เปลือกส้ม ข้าวสารและ ขิง มีการเดินรอบพิธีสี่รอบสองครั้ง ส่วนชนเผ่าลั๊วะ อ�าเภอชางหยวน  

มณฑลยูนนาน ประเทศจีนด�าเนินการโดยรัฐบาลจีนได้จัดประเพณีเล้ียงผีน้ีเป็นงานเทศกาล  

โดยมีการท�าพิธีแค่วันเดียว 
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2. ผลการเปรียบเทียบวิเคราะห์หาสาเหตุถึงความคล้ายคลึงและความแตกต่างของ 

ชนเผ่าลั๊วะทั้งสองกลุ ่ม พบว่าถึงแม้ทั้งสองชนเผ่าน้ีมีพิธีกรรมและขั้นตอนการเซ่นไหว้ผีจะมี 

ความคล้ายคลึงกัน ได้แก่ มีความเคารพต่อธรรมชาติ การบูชาบรรพบุรุษ และพิธีกรรมที่แตกต่างคือ

ประเทศไทยมีความเชื่อว่าการด�าเนินพิธีกรรมดังกล่าวจะท�าให้ชีวิตของคนชนเผ่าลั๊วะมีความสงบสุข

และเจริญก้าวหน้า แต่ประเทศจีนถือว่าพิธีกรรมนี้เป็นการรักษาวัฒนธรรม ประเพณีซึ่งจะต้องรักษา

เอาไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาแล้วน�าแนวทางนี้ไปใช้ในการด�าเนินชีวิต อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม

แหล่งท่องเที่ยว ส่งผลท�าให้เศรษฐกิจของชนเผ่าลั๊วะดีขึ้น

ค�ำส�ำคัญ: วัฒนธรรมข้ามชาติประเพณีเลี้ยงผี/ ชนเผ่าลั๊วะ

ABSTRACT

 This study was aimed to study the religious beliefs, the rituals, the important of the 

tradition of paying respect to the ghosts of Lua ethnics living in the north of Thailand and in 

Yunnan province of China, And comparing the form of paying respect to the ghosts of those 

ethnic groups. The research was qualitative research, collected data by field surveying 

accompanied with relevant study documents. The researchers described the details and 

the procedures in 3 steps: (1) Study of literature and related content (2) Data collection by 

travel to Hod District, Chiang Mai,Thailand and Changyuan, China Field Survey of 30 Chinese 

and 30Thai Lua. (3) Comparison of the traditions of Tribal Lua Traditionally between China 

and Thailand by Methodological Triangulation.

The research found that

1.  The form of the procedure of the activities of Thai Lua at Hod District, Chiangmai, 

Thailand, performed the rite for three days. Each day,every Lua had to attend the ritual which 

began in the morning. There was a boiled chicken that killed and brought with salt, candy, 

orange peels, chili, brown rice, jackfruit in a basket, mats. Including preparations for another 

shaman, cigarettes, candy, flowers, orange peel, rice and ginger. The Chinese Lua in 

Changyuan, Yunnan, China, operated by the Chinese government, organizes this ghost 

tradition as a festival. The ceremony has just one day.

 2.  The result of the comparison analysis for the similarities and difference of the 

beliefs and the rituals of the two groups. It was found that;The similarity were the procedures 
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of the rituals, respected to the nature, the ancesters respected and the rituals which defined 

the same Lua ethnics. For the diffences, Thai Lua beliefs that the rituals assisted them live 

happily and progressively. On the contraly, the Chinese Lua belief that these handed down 

rituals were the way to keep and prolong their culture, tradition. They thought these heritage 

should be handed down further so that the youngsters could study and utilize in their everyday 

life. Moreover, the rituals help promote the tourism and help with the better economic of the 

Lua ethnic.

Key words: Cross National Spilitual Cultures/ Tribal Lua

บทน�า

ชนกลุ่มน้อยของมณฑลยนูนานประเทศ

จีนมี25 ชนชาติ เช่น จ้วง ฮุย แม้ว ทิเบต เย้า ไป๋ 

ว้า น่าซี ตูหลง ลีซอ ปูลาง จัดว่าเป็นมณฑลที่มี

ความหลากหลายมากที่ สุดของประเทศ

จนี(วารสารมณฑลยนูนาน,2009)ซึง่มณฑลชาง

หยวนนัน้เป็นมณฑลทีม่ชีนกลุม่น้อยเผ่าลัว๊ะเป็น

จ�านวนมาก มณฑลหนึ่ง คณะผู้วิจัยจึงมีความ

สนในเก่ียวกับวัฒนธรรมและประเพณีของชน

เผ่าลั๊วนี้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ประเพณีเลี้ยงผี ส่วนประเทศไทยในจังหวัด

เชยีงใหม่ อ�าเภอฮอดกม็ชีนกลุม่น้อยชนเผ่าลัว๊ะ

อาศัยอยู่ ซึ่งอพยพมาจากประเทศจีนถึงพม่า

ตอนใต้เดินทางมาเรื่อยๆ จนถึงทางเหนือของ

ประเทศไทย ส่วนมากชนเผ่าลั๊วะจะตั้งรากหญิง

อยู่สองแห่งคือ พม่าและจังหวัดเชียงใหม่ของ

ประเทศไทย (เหอผิง,2006)ชนเผ่าลั๊วะของ

ประเทศไทยและชนเผ่าลั๊วะของประเทศพม่า

และชนเผ่าล๊ัวะของมณฑลยูนนานคือชนเผ่า

เดียวกัน (เฉียว ตันหยาง,1966)ชนเผ่าลั๊วะจะ

อาศยัอยู่ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่ เชยีงราย ล�าพนูและ

ล�าปางทางเหนือของประเทศไทย (วารสาร

มณฑลยูนนาน,2009)อีกทั้งชนเผ่าลั๊วะชาวจีน

และชนเผ่าล๊ัวะชาวไทยท้ังสองกลุ่มน่าจะต้องมี

ความเหมือนและแตกต่างกันอย่างแน่นอน  

ในด้านวัฒนธรรม ประเพณี และการด�าเนิน

ชีวิต(หลงเยียน,2013)

ดังน้ันคณะผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา

ประเพณีและการประกอบพิธีกรรมการเซ่นไหว้

ผีของชนเผ่าลั๊วะชาวจีนและชนเผ่าลั๊วะชาวไทย 

โดยคณะผู้วิจัยจะท�าการศึกษาความเป็นมา 

ความคิด การด�าเนินพิธีกรรม และเข้าถึงความ

เกีย่วข้องของชนเผ่าล๊ัวะชาวไทยและชนเผ่าล๊ัวะ

ชาวจนีได้ดยีิง่ขึน้ เข้าใจและรู้ถงึแนวคดิพืน้ฐาน

ของการประกอบพธิกีรรมเซ่นไหว้ผี จากการท่ีได้

เปรียบเทียบรูปแบบประเพณีการเซ่นไหว้ผีของ

ชาวจีนแล้วนั้น โดยจะศึกษาถึงสาเหตุของ 

ความเหมือน และความแตกต่างของประเพณี

เซ่นไหว้ผ ีชนกลุม่น้อยล้านนาทีไ่ม่มศีาสนามแีต่

ความเชื่อเรื่องดวงวิญญาณและภูติผี (สรัสวดี 

อ๋องสกุล,2001)
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วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อศึกษาที่มา รูปแบบการด�าเนิน

พิธีการ ความส�าคัญของประเพณีการเซ่นไหว้ผี

ของชนเผ่าลัว๊ะ อ�าเภอชางหยวน มณฑลยนูนาน 

ประเทศจีน และชนเผ่าลั๊วะ อ�าเภอฮอด จังหวัด

เชียงใหม่ ประเทศไทย

 2. เพือ่เปรียบเทียบรูปแบบประเพณกีาร

ไหว้ผีของชนเผ่าลั๊วะ อ�าเภอชางหยวน มณฑล

ยูนนาน ประเทศจีน และชนเผ่าลั๊วะอ�าเภอฮอด 

จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

กรอบแนวคิดการวิจัย
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 2. เพ่ือเปรียบเทียบรูปแบบประเพณี

การไหว้ผีของชนเผา่ลัว๊ะ อําเภอชางหยวน 

มณฑลยนูนาน ประเทศจีน และชนเผา่ลัว๊ะ

อําเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม ่ประเทศไทย 

 

กรอบแนวคดิการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดาํเนินการวิจัย 

 การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ

(Qualitative research) คณะผู้วิจยัเก็บ

รวบรวมข้อมลูจากภาคสนามและผสมผสาน

กบัการศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องซึง่ผู้วิจยั

สามารถอธิบายรายละเอียดและขัน้ตอนของ

การวิจยั3 ด้านดงัตอ่ไปนี ้ด้านแรกการศกึษา

วรรณกรรมและเนือ้หาท่ีเก่ียวข้อง

(Document research) โดยผู้วิจยัจะเก็บ

รวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้เข้าใจถึง

ประวตัท่ีิมาของวฒันธรรมได้เป็นอยา่งดี นํา

เนือ้หาข้อมลูท่ีได้เป็นหลกัพืน้ฐานและหาจดุ

ใหม่ๆ นํามาศกึษาเพิ่มเตมิ พร้อมทัง้ศกึษา

เปรียบเทียบเก่ียวกบัประเพณีการไหว้ผีอยา่ง

ละเอียด หลงัจากนัน้นําเอาเนือ้หาท่ีได้มา

อธิบายเก่ียวกบัวฒันธรรมท่ีเกิดขึน้ด้านท่ี

สองผู้วิจยัจะใช้วิธีการลงภาคสนามใน

สถานท่ีจริงเพ่ือเก็บข้องมลู โดยผู้วิจยัจะ

เดนิทางไปยงัอําเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม ่

ประเทศไทยและเดนิทางไปยงัอําเภอชาง

หยวน ประเทศจีนเพ่ือเก็บข้อมลูและสํารวจ

ในสถานท่ีจริง พร้อมทัง้เข้าร่วมประเพณีการ

เซน่ไหว้ผีในทกุๆขัน้ตอนด้วยตนเอง มีการ

ถ่ายภาพ และบนัทกึวีดโิอไว้เพ่ือให้ง่ายตอ่

วิเคราะห์และการเปรียบเทียบ อีกทัง้ผู้วิจยัยงั

ใช้การสมัภาษณ์เชิงลกึกบัผู้ให้ข้อมลูสําคญั 

เพ่ือให้เข้าใจเนือ้หาและวฒันธรรมได้อยา่ง

ลกึซึง้โดยผู้วิจยัจะทําการสมัภาษณ์ชาวเผา่

กลุม่อพยพข้ามพรมแดน

ชนเผา่ลัว๊ะ 

กลุม่อพยพข้ามพรมแดน

ชนเผา่ลัว๊ะ มณฑลชาง 

ประเทศจีน 

กลุม่อพยพข้าม

พรมแดนชนเผา่ลัว๊ะ 

อําเภอฮ่อด ประเทศ

ไทย 

 

ความสาํคญั และ ความเหมือนความแตกตา่งและ

รูปแบบการดําเนินพิธีการของประเพณีการเซน่ไหว้ผี

ของชนเผา่ลัว๊ะชาวจีนและชนเผา่ลัว๊ะชาวไทย 

การด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยนี้ เป ็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative research) คณะผูว้จิยัเกบ็รวบรวม

ข้อมูลจากภาคสนามและผสมผสานกับการ

ศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวข้องซึ่งผู ้วิจัยสามารถ

อธิบายรายละเอียดและขั้นตอนของการวิจัย 

3 ด้านดงัต่อไปนี ้ด้านแรกการศกึษาวรรณกรรม

และเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง(Document research) 

โดยผู้วจิยัจะเกบ็รวบรวมข้อมลูท่ีเกีย่วข้องเพือ่ให้

เข้าใจถึงประวัติที่มาของวัฒนธรรมได้เป็นอย่าง

ดี น�าเน้ือหาข้อมูลท่ีได้เป็นหลักพื้นฐานและ 

หาจดุใหม่ๆน�ามาศกึษาเพิม่เตมิ พร้อมทัง้ศกึษา

เปรียบเทียบเกี่ยวกับประเพณีการไหว้ผีอย่าง

ละเอยีด หลงัจากนัน้น�าเอาเนือ้หาทีไ่ด้มาอธบิาย

เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นด้านที่สองผู้วิจัยจะ

ใช้วิธีการลงภาคสนามในสถานที่จริงเพื่อเก็บ
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ข้องมูล โดยผู้วิจัยจะเดินทางไปยังอ�าเภอฮอด 

จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทยและเดินทางไปยัง

อ�าเภอชางหยวน ประเทศจีนเพื่อเก็บข้อมูลและ

ส�ารวจในสถานที่จริง พร้อมทั้งเข้าร่วมประเพณี

การเซ่นไหว้ผีในทุกๆขั้นตอนด้วยตนเอง มีการ

ถ่ายภาพ และบันทึกวีดิโอไว้เพื่อให้ง ่ายต่อ

วิเคราะห์และการเปรียบเทียบ อีกทั้งผู้วิจัยยังใช้

การสมัภาษณ์เชิงลกึกบัผูใ้ห้ข้อมูลส�าคญั เพ่ือให้

เข้าใจเนื้อหาและวัฒนธรรมได้อย่างลึกซึ้งโดย 

ผู้วิจัยจะท�าการสัมภาษณ์ชาวเผ่าลั๊วะชาวจีน

และชาวเผ่าลั๊วะชาวไทยกลุ่มละ 30 คนเพื่อให้

ได้ข้อมูลที่แม่นย�าและตรงตามความเป็นจริง

ด้านทีส่ามผูว้จิยัจะด�าเนนิการศกึษาเปรยีบเทยีบ

ประเพณีการเซ่นไหว้ผีของชนเผ่าลั๊วะชาวจีน

และชนเผ่าล๊ัวะชาวไทย เปรียบเทียบความ

เหมอืนและความแตกต่างของชนเผ่าทัง้สองกลุม่

นี้ หลังจากนั้นน�าเอาทฤษฏีที่เกี่ยวข้องมาพิสูจน์

และวเิคราะห์ถงึความเหมอืนและความแตกต่าง

ที่เกิดขึ้นของชนเผ่าทั้งสองกลุ่ม โดยใช้วิธีการ

ตรวจสอบสามเส ้าด ้านวิธี รวบรวมข ้อมูล 

(Methodological Triangulation)

ผลการวิจัย

 จากการวิจัยพบว่าผลการวิเคราะห์

เปรียบเทียบพิธีกรรมความคล้ายคลึงกันและ

ความแตกต่างกันของชนเผ่าลั๊วะมีดังนี้

	 1)	ความคล ้ายคลึงกัน	 ประกอบ

ด้วย(1) ความคล้ายคลึงของพิธีกรรมเช ่น  

มีวัตถุประสงค์เดียวกัน วัตถุประสงค์หลักของ

พิธีการมี 2 ข้อ คอืความเคารพต่อธรรมชาต ิและ

ความเคารพบูชาบรรพบุรุษ โดยมีรายละเอียด

ดงันี ้ความเคารพต่อธรรมชาต ิแต่ละครอบครวั

มีความเชื่อในศาสนาดั้งเดิม สภาพแวดล้อม 

ตามธรรมชาติ ภูเขา แม่น�้า สัตว์ พืชและอื่นๆ 

ตลอดจนปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีมีจิต

วิญญาณ มนุษย์ในช่วงต้นรวมถึงชนกลุ่มน้อย 

หลายคนมีประสบการณ์ตามธรรมชาติในแบบ

การเคารพบูชาธรรมชาติ แต่มีการพัฒนาและ 

มีความก้าวหน้าของสังคม บูรณาการของ

วัฒนธรรมข้ามชาติเพราะว่า ชนเผ่าล๊ัวะ อาศัย

อยู่ในเขตภูเขาทางตอนเหนือของประเทศไทย 

โดยมีความเชื่อว่าในธรรมชาติมีภูติผีวิญญาณ

สิงสถิตอยู่ และคิดว่าสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อ

การด�ารงชีวิต เทศกาลข้าวใหม่ของชาวลั๊วะเป็น

พิธีการบูชาภูตผี เป็นการเคารพต่อวิญญาณ 

และเป็นวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในธรรมชาติ 

นอกจากนี้ ยังเชื่อในการด�ารงอยู่ของธรรมชาติ

ต่างๆและความเชือ่นีส่้งผลต่อธญัพชืพรรณให้มี

ความอดุมสมบรูณ์ หากไปลบหลู่ผลผลิตในปีน้ัน

จะไม ่ดีนอกจากน้ี ยังมีการบูชาวิญญาณ 

เพื่อแสดงความเคารพต่อวิญญาณและเชื่อว่า 

ในพิธีท้ังหมดควรจะเกี่ยวข้องกับภูตผีวิญญาณ 

และเกรงว่า วิญญาณที่ให้ชีวิตจะน�าความ 

โชคร้ายมาสู่ครอบครัว และความเคารพบูชา

บรรพบุรุษ	 ชาวลั๊วะท่ีอาศัยอยู่ในอ�าเภอชาง

หยวนจะมีเทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีนและ

เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลตรุษจีนของชาวฮั่น 

เทศกาลสงกรานต์ของชาวไต แต่ท่ีมีความแตก

ต่างกค็อื ก่อนเริม่กนิข้าวในคนืปีใหม่ พวกเขาจะ

น�าอาหารมาเซ่นไหว้บูชาบรรพบุรุษเทศกาลปี

ใหม่ของชาวลั๊วะจะเรียกว่า “woweiding” 

ภายในบ้านของชาวล๊ัวะจะมแีท่นบชูาบรรพบรุุษ 
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ทุกเทศกาลชาวลั๊วะจะมาค�านับหนึ่งครั้ง จุดธูป

เทยีน เซ่นอาหารและผลไม้ ก่อนจะดืม่เหล้าชาว

ลั๊วะจะเทลงพื้น เพื่อให้บรรพบุรุษก่อน แล้วค่อย

ให้แขกดื่ม เวลาแขกรับแก้วจะรับด้วยสองมือ 

และจะต้องดื่มให้หมดแก้ว ทุกเทศกาลส�าคัญ

ชาวลั๊วะจะสวดมนต์บูชาเหล้า เพื่อบอกกล่าว 

ผีบรรพบุรุษว่าตนก�าลังท�าอะไรอยู ่ และให  ้

ผีบรรพบุรุษคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข จากการ

ส�ารวจผูว้จิยั พบว่า การบชูาวญิญาณบรรพบรุษุ

ก็คือการบูชาวิญญาณบรรพบุรุษที่เก่าแก่สมัย

โบราณ (2) ความหมายสัญลักษณ์ที่คล้ายคลึง

กัน พิธีกรรมทางศาสนาดั้งเดิมคือปรากฏการณ์

ทางวัฒนธรรมที่เป็นสัญลักษณ์ประจ�าชนเผ่า

ของพวกเขา ขั้นตอนการเคารพบูชาจะมีของใช้

ทีค่ล้ายคลงึกนัและสิง่ทีข่าดไม่ได้กค็อื ววัและไก่ 

และในพิธีกรรมจะต้องมีผู้สูงอายุ เข้าร่วมด้วย 

ววัจะเป็นสัตว์มงคลและกเ็ป็นสตัว์ทีม่คีณุค่าทาง

ทรพัย์สนิ เมือ่มพีธิกีรรมใหญ่ๆจะต้องมวีวัเข้ามา

เกี่ยวข้องด้วยทุกครั้ง ส่วนไก่จะเป็นอาหารที่

เหมาะสมที่สุดส�าหรับแขกที่มาร่วมพิธีกรรม 

เพราะไก่จะแสดงถึงความเคารพสูงสุด ดังนั้น

ความหมายสญัลกัษณ์ของพธิกีรรมของชาวลัว๊ะ

จนีและชาวลัว๊ะไทยจะมคีวามคล้ายคลงึกนั ล้วน

แต่เป็นสัญญาลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนเผ่า 

เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพผู ้สูงอายุ  

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมของชนเผ่าตนเอง และ

อนุรักษ ์ธรรมชาติ  (3) หน ้าที่ทางสังคมท่ี

คล้ายคลึงกันพิธีกรรมนี้มีอยู่ในสังคมที่มีความ

ส�าคญัคล้ายคลงึกนัไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทย

หรอืประเทศจนีเพือ่ให้นกัวจิยัสามารถตรวจสอบ

ข้อมูลและสถานที่ได้ พิธีกรรมนี้เป็นสีสันทาง

สังคมของชาวลั๊วะจีนและชาวลั๊วะไทย เพื่อ

ดงึดดูผูค้นให้มาความสนใจวฒันธรรมนีม้ากขึน้

อีกท้ังยังเป็นการรักษาวัฒนธรรมชนเผ่าท่ีมี

เอกลักษณ์นี้ไว้ สามารถให้ผู ้เชี่ยวชาญทาง

วิชาการเข้าใจถึงกระบวนการในการพัฒนา

มรดกประเพณีพื้นบ้านว่ารวมอยู ่ในวิถีชีวิต

ปัจจุบันได้อย่างไร ปัจจุบันน้ีบางวัฒนธรรม 

มีการปรากฏอย่างต่อเน่ืองอย่าง เช่น หลักสูตร

ชาติพันธุ ์วิทยา สังคมวิทยาและคติชนวิทยา

เป็นต้น และยังมีอีกสังคมการท�างานที่มีคุณค่า

ทางเศรษฐกจิซึง่กค็อืการประกอบพธิขีองศาสนา

ดั้งเดิม เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าในการพัฒนาการ 

ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน สามารถให้

องค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนารักษาประเพณีนี้

มากขึ้น จะน�ามาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรมของท้องถิ่น

	 2)	ความแตกต่างกันประกอบด้วย 

(1)ด้านสิ่งของท่ีใช้ในพิธีกรรมในกระบวนการ

ประกอบพธิกีรรมของชาวล๊ัวะไทยค่อนข้างใส่ใจ

กบัจ�านวนและการเลอืกสิง่ของทีน่�ามาประกอบ

พิธีกรรม เพราะจ�านวนท่ีแตกต่างกันแสดงถึง

ความหมายของวัฒนธรรมท่ีต่างกันด้วย ดังน้ัน 

ผู้วิจัย จึงบันทึกการบูชาผีต้นข้าวของขาวลั๊วะไว้

ในวิธีกรรม ผู ้ดูแลจะบอกผู้วิจัยในเร่ืองของ

จ�านวนและล�าดับของสิ่งของ และมุ่งเน้นภาพ

บรรยากาศกิจกรรมพิธีบูชาของชาวลั๊วะอ�าเภอ

ชางหยวนและในพธิกีรรมควรมกีารเชือ่มโยง ใน

กิจกรรมมักจะมีการเต้นที่มีความหมายต่างๆ 

งานรื่นเริงเฉลิมฉลองและจัดกิจกรรมแต่ละ

กิจกรรม การเรียกคืนส่ิงท่ีควรมีในป่า แสดงให้

เห็นถึงความงามของธรรมชาติที่ผสมผสานกัน
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กับธรรมชาติ (2) ด ้านความแตกต่างของ

กระบวนการในพิธีกรรมเนื่องจากสองประเทศมี

วิถีชีวิตที่แตกต่างกัน โดยคนไทยเกือบทุกคน 

น่ังบนพื้น เข้าบ้านต้องถอดรองเท้า ที่อยู่อาศัย

จะเป็นบ้านไม้ยกสูงกระบวนการประกอบ

พิธีกรรมจะนั่งที่พื้น มีการค�านับ ในการท�าพิธี

ของชาวลั๊วะจะประกอบพิธีที่บ้าน นอกจาก

ลกูสาวเจ้าบ้านแล้วลกูสาวบ้านอืน่จะไม่สามรถ

ขึ้นไปบนบ้านได้ เพราะจิตวิญญาณของพิธีอยู่

ช้ันบน ในระหว่างที่อยู่ในห้องเชิญจิตวิญญาณ

ออกมานั้น นอกจากเจ้าบ้านแล้วคนอื่นจะ 

ไม่สามารถเข้าไปดูได้ แต่ผู้วิจัยได้รับอนุญาต

จากเจ้าบ้านให้สามารถอยู ่นอกประตูห ้อง 

เพือ่เก็บบนัทึกข้อมลูทกุอย่างทีเ่กดิขึน้ กระบวนการ

พิธีกรรมทั้งหมดเต็มไปด้วยความลึกลับ ผู้วิจัย

ยังได้เข้าร่วม “เทศกาลข้าวใหม่”ของชาวลั๊วะ

อ�าเภอชางหยวน ซึ่งล้วนแต่เป็นภาพของงาน

รื่นเริง “วิญญาณจีกู” เป็นการเชื่อมโยงรูปแบบ

ในการแสดง ทุกคนสามารถเข้าชมและถ่ายรูป

ได้ไม่มีข้อห้ามมากเกินไป เทศกาลข้าวใหม่ของ

ชาวลั๊วะผสมผสานองค์ประกอบที่ทันสมัยอย่าง

มาก ดังนั้น บอกได้ว่าชาวลั๊วะไทยกับลั๊วะจีน 

มีกระบวนการทางพิธีกรรมที่แตกต่างกัน และ 

(3) ด้านรูปแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน

ชุมชนที่แตกต่างกันชาวลั๊วะไทยมีกิจกรรมทาง

พิธีกรรมสองแบบ แบบที่หนึ่งเป็นกิจกรรมทาง

พธีิกรรมของชาวบ้านแต่ละบ้าน แบบทีส่องเป็น

กิจกรรมทางพิธีกรรมที่ทั้งหมู ่บ้านท�าร่วมกัน  

ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนคนในหมู่บ้านทั้งหมด

ต้องมีส่วนร่วม คนรุ ่นก่อนสามารถให้คนใน

ครอบครัวเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมคนรุ่นหลัง

จะต้องเป็นผู้ออกไปท้ังหมูบ้่าน ส�าหรบัววัท่ีใช้ใน

พธิจีะต้องเป็นหัวหน้าผู้ดแูลพธิกีรรมเป็นผู้รับผิด

ชอบท้ังหมด คนท้ังหมูบ้่านจะให้ผู้ใหญ่บ้านเป็น

ตัวแทนที่มีหน้าที่รับผิดชอบแล้วกระจายไป 

ทุกครัวเรือน ชาวลั๊วะอ�าเภอชางหยวน เน้นการ

มส่ีวนร่วมของคนในหมูบ้่านในพธิกีรรมเป็นหลกั 

รัฐบาลและองค์กรที่สนับสนุนเป็นผู้รับผิดชอบ

ด้านวัสดุอุปกรณ์ พิธีกรรมน้ีดึงดูดนักท่องเท่ียว

เพื่อมาสัมผัสประสบการณ์พื้นบ้านได้ไม่น้อย 

เป็นการรักษารูปแบบวัฒนธรรมพืน้บ้านพืน้ฐาน

ในการพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจ

 ผลการวิ เคราะห ์สาเหตุของความ

สอดคล้องและความแตกต่างระหว่างพธิกีรรมมี

ดังนี้

 1) สาเหตุของพิธีกรรมที่ยั งมีอยู ่ที่ 

เหมือนกันประกอบด ้วย (1)ภูมิหลังทาง

วัฒนธรรมดั้งเดิมท่ีเหมือนกัน มีบรรพบุรุษ

เดียวกันน�ามาซึ่งความคล้ายคลึงกันของสีผิว 

ภาษา วัฒนธรรมและวิถีชีวิตเดียวกัน เป็นเพียง

แค่ส่วนหนึ่งของการย้ายถิ่นฐานของชาวลั๊วะไป

ยังประเทศพม่าและภาคเหนือของประเทศไทย

หลังจากที่อพยพไปในพื้นที่นั้นๆแล้วได้เกิดการ

ผสมผสานของวฒันธรรมจนมชีือ่เรียกท่ีแตกต่าง

กัน ชาวลั๊วะจีนและชาวลั๊วะไทยมีความเชื่อใน

ศาสนาดั้งเดิม เช่น การบูชาธรรมชาติ มีความ

เชือ่ว่ามวีญิญาณในธรรมชาตแิละจกัรวาล และ

ในปัจจุบันความหมายและเนื้อหาค�าสอน

ศาสนาดั้งเดิมไม่มีแล้วเพราะว่าอยู่ในสภาพ

พืน้ทีท่ีไ่ม่เหมอืนกนัจงึเกดิการเปลีย่นแปลงอย่าง

มาก แต่ว่าปรากฏการณ์ธรรมชาตบินโลกน้ีล้วน

มีเหมือนกัน เช่น ฟ้าผ่าฟ้าร้อง เป็นต้น ดังน้ัน 
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รูปแบบและพิธีกรรมทางศาสนาดั้งเดิมของ 

พวกเขาจึงมีความคล้ายคลึงกัน การใช้ชีวิต 

ในสังคมจากรุ่นสูรุ่น่ของพวกเขาจงึกลายมาเป็น

วัฒนธรรมที่ โดดเด ่นในสังคมนักเขียนชาว

อเมริกานามว่า Ruth Benedict เคยเขียนว่า 

“ประวัติชีวิตของบุคคล ก่อนอื่นคือจะต้องปรับ

ให้เข้ากบัวถิกีารด�ารงชวีติของชมุชนจากรุน่สูรุ่น่

ลงมา ตั้งแต่ครั้งแรกที่ลืมตาดูโลก ประเพณ ี

ได้สร้างประสบการณ์และพฤติกรรมซึ่งเป็น 

ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไปแล้ว แต่เมื่อเติบโต

เป็นผู้ใหญ่เวลามีกิจกรรมต่างๆสามารถเข้าร่วม

ได้ ความเคยชินในวัฒนธรรมก็คือความเคยชิน

ของเขา วฒันธรรมอืน่ๆความเชือ่วฒันธรรมกค็อื

ความเชื่อของบุคคล ความเป็นไปไม่ได้ก็คือ

ความเป็นไปไม่ได้ของบุคคล ดังนั้น ชาวลั๊วะจีน

และชาวล๊ัวะไทยจึงมีบรรพบุรุษที่คลายคลึงกัน 

วฒันธรรมเป็นมรดกตกทอดจากรุน่สูรุ่น่จนกลาย

มาเป็นส่วนหนึง่ของวฒันธรรมทีค่ล้ายคลงึกนั(2) 

การใช้ชวีติในสภาพแวดล้อมทีค่ล้ายคลงึกนั การ

ใช้ชีวิตของชาวลั๊วะจีนอาศัยอยู่บนภูเขาละว้า 

ชาวล๊ัวะอ�าเภอชางหยวนเป็นส่วนหนึ่งของชน

เผ่าละว้า พวกเขาส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรทีอ่าศยั

อยู่ในภูเขาลึก มีความใกล้ชิดกับธรรมชาติ มีพืช

และสัตว์ที่หลากหลาย การขึ้นเขาล่าสัตว์เป็น

เรือ่งปกต ิชาวลัว๊ะไทยอาศยัอยูใ่นภาคเหนอืของ

ประเทศไทย มีประชากรน้อยและการสัญจร 

ไม่สะดวก ชนเผ่าในภาคเหนือของประเทศไทย 

ผู้วิจัยเรียกว่า ชาวเขา พื้นที่ภูเขาทางตอนเหนือ

เป็นตวัเลือกแรกในการศกึษาชนเผ่า เพราะมกีาร

ด�ารงชีวิตในสภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงกัน  

โดยรวมค่อนข้างล้าหลัง

 2)  สาเหตคุวามแตกต่างของพธิเีซ่นไหว้

ผีของชนเผ่าล๊ัวะจนีและชนเผ่าล๊ัวะไทยประกอบ

ด้วย (1) ปัจจัยภายในและภายนอกที่ท�าให้

วฒันธรรมของชนเผ่าลัว๊ะชาวจนีและชนเผ่าลัว๊ะ

ชาวไทยมีความแตกต่างกัน ปัจจัยภายใน 

ได้แก่ (1.1)ชนเผ่าล๊ัวะมคีวามเล่ือมใสท้ังศาสนา

พุทธ และศาสนาคริสต์เนื่องจากประเพณีของ 

ชนเผ่าล๊ัวะโบราณได้รับการถ่ายทอดมาจากชาว

ไทยใหญ่ เช่น การจัดประเพณีการเซ่นไหว้ผีใน

แต่ละครัง้ต้องฆ่าววัเพือ่น�ามาเป็นเครือ่งเซ่นไหว้

คร้ังละหลายสิบตัว และยังมีพืชธัญญาหารอีก

มากมาย จงึท�าให้ชนเผ่าลัว๊ะแต่โบราณเกดิภาวะ

เงินและอาหารไม่พอใช้สอย จากนั้นมาศาสนา

พุทธได้มีการส่ังสอนให้ประหยัด ไม่ฆ่าสัตว์ตัด

ชีวิต จึงมีการฆ่าสัตว์มาเซ่นไหว้น้อยลง ไม่นาน

ชุมชนเผ ่า ล๊ัวะจึงได ้ หันมาเ ล่ือมใสนับถือ 

ในค�าสอนของศาสนาพุทธมากขึ้น นอกจากนี้  

ยงัได้รบัผลกระทบมาจากวฒันธรรมทางตะวนัตก 

ความเชื่อในเรื่องพระเยซ ูศาสนาคริสต ์จึงท�าให้

ประเพณีเซ่นไหว้ผีของชนเผ่าลั๊วะเลือนรางหาย

ไป และเกดิการเปลีย่นแปลงของประเพณชีนเผ่า

ล๊ัวะ (1.2)ชนเผ่าล๊ัวะได้รับเอาวฒันธรรมของชน

เผ่าไตและชนเผ่าฮัน่เข้ามา ชนเผ่าลัว๊ะได้รบัผลก

ระทบมาจากวัฒนธรรมของชาวฮั่น ที่พิเศษกว่า

น้ันก็คือ ชาวอ�าเภอชางหยวนได้รับกระแส

วัฒนธรรมมาจากชาวไต ทุกๆปีจะมีการจัดงาน

ปีใหม่แบบจีนและมีงานประเพณีงานสงกรานต์

แบบชาวไตด้วย ด้านวัฒนธรรมของชาวฮั่นเป็น

วัฒนธรรมที่พบเห็นได้ทั่วไปในประเทศจีน  

มันท�าให้คุณภาพชีวิตของชาวเผ่าล๊ัวะมีความ

ร�า่รวยและพละก�าลงั จากการทีไ่ด้ศกึษาเกีย่วกบั
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การค้า ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆท�าให้มี

ผลผลิตเพิ่มขึ้นมากมาย ท�าให้ชนเผ่าลั๊วะส่วน

หนึ่งเดินทางเข ้ามาหาความเจริญในเมือง 

วัฒนธรรมที่ดีชาวเผ่าลั๊วะได้ซึมซับเอาไว้ ส่วยที่

ไม่ดีนั้นก็น�าทิ้งไป ชาวเผ่าลั๊วะยังได้รับเอา

วฒันธรรมของชาวไตและชาวฮัน่เข้ามา จงึท�าให้

ความเชือ่และประเพณดีัง้เดมิได้ถกูเปลีย่นแปลง

ไปมาก ปัจจัยภายนอก นโยบายของประเทศ 

ส่งผลกระทบต่อเขตชางหยวนในเขตชางหยวน

เป็นเขตที่มีความหลากหลายทางชนชาติเป็น

อย่างมาก วัยรุ่นส่วนใหญ่จะออกไปจากชุมชน

ของตนเองเพื่อไปท�างานที่อื่น ได้รับการศึกษา 

และได้รับการเปลี่ยนแปลงทางความคิดที่ล้า

สมัยไม่เชื่อเร่ืองวิญญาณ ภูตผีปีศาจอีกต่อไป 

เร่ิมมคีวามเชือ่เรือ่งศาสนา ละทิง้สิง่ก่อสร้างสมยั

เก่าหันมาอยู่อาศัยในที่อยู่สมัยใหม่ ปัจจัยเหล่า

นี้ท�าให้การใช้ชีวิตของคนชนเผ่าลั๊วะเปลี่ยนไป 

ราวกับเป็นคนชนชาติฮั่น นานวันเข้าประเพณี

การเซ่นไหว้ผีแบบโบราณก็เปลี่ยนแปลงไป

สรุป

 1. รปูแบบของการด�าเนนิพธิกีารของชน

เผ่าลัว๊ะ อ�าเภอฮอด จงัหวัดเชยีงใหม่ ประเทศไทย 

มีการประกอบพิธีกรรมในท้องถิ่นเป็นเวลาสาม

วันแต่ละวันทุกคนที่เป็นชนเผ่าลั๊วะจะต้องเข้า

ร่วม โดยในพิธีดังกล่าว พิธีจะเริ่มข้ึนตั้งแต่ช่วง

เช้า จะมกีารฆ่าไก่แล้วน�าไปต้มเพือ่เตรยีมไปใช้

ในพิธี และยังมีเกลือ ขนมหวาน เปลือกส้ม พริก 

น�้าตาล ข้าวสวย ขนุนเป็นต้น น�าสิ่งของเหล่านี้

ไปใส่ในตะกร้า และยังมีจูงวัว ถังเหล้า และเสื่อ 

เป็นต้น รวมถึงยังต้องเตรียมของให้หมอผีอีก

คนละหนึง่ชดุ คอื บหุรี ่ขนมหวาน ดอกไม้ เปลอืก

ส้ม ข้าวสาร ขิงเป็นต้น เมื่อเตรียมเรียบร้อยแล้ว

จงึเดนิทางไปยงัสถานทีท่ีจ่ดัพธิกีรรมในหมูบ้่าน 

เมื่อถึงสถานที่นั้นแล้วก็ผูกวัวไว้ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ 

แล้วปูเสื่อ หลังจากนั้นหมอผีเริ่มท�าพิธี โดยการ

เดินรอบพิธีสี่รอบสองครั้ง รอบสุดท้ายเข้าไปนั่ง

ในเสือ่ ส่วนชนเผ่าลัว๊ะ อ�าเภอชางหยวน มณฑล

ยนูนาน ประเทศจนี ด�าเนนิการโดยรฐับาลจนีได้

จดัประเพณเีลีย้งผนีีเ้ป็นงานเทศกาล โดยจดัทีหู่

หลู่เสี่ยวเจิง เป็นระยะเวลาสามวัน แต่จะมีการ

ท�าพิธีแค่วันเดียว ซึ่งภายในงานน้ันชาวล๊ัวะไม่

จ�าเป็นต้องเข้าร่วมทุกคนก็ได้ ซึ่งในพิธีนั้นมี

หมอผีเป็นผู้ท�าพิธีกรรม โดยมีการเชิญผีข้าว มา

ในบ้าน และมีการร้องเพลงในนา รวมถึงการ

เกี่ยวข้าวหนึ่งก�า หลังจากนั้นน�ามาประกอบใน

พธิกีรรมและในพธิกีรรมน้ันหมอผีจะเป็นผู้อุม้ไก่

ไว้ ส่วนชาวล๊ัวะก็จะเต้นร�ากัน นอกจากน้ีใน

เทศกาลยังมีการแข่งขันต�าข้าวอีกด้วย

 2. ผลการเปรียบเทียบวิเคราะห์หา

สาเหตุถึงความคล้ายคลึงและความแตกต่าง

ของชนเผ่าลั๊วะทั้งสองกลุ่ม พบว่าถึงแม้ทั้งสอง

ชนเผ่าน้ีมีพิธีกรรมและขั้นตอนการเซ่นไหว้ผีจะ

มคีวามคล้ายคลึงกนัและมส่ีวนท่ีแตกต่างกนัอยู่ 

เช่นส่วนที่คล้ายคลึงกันได้แก่ มีความเคารพต่อ

ธรรมชาติ การบูชาบรรพบุรุษ และพิธีกรรมที่บ่ง

บอกถึงความเป็นชนเผ่าล๊ัวะท่ีเหมือนกัน และ

ส่วนความแตกต่าง ประเทศไทยมีความเชื่อ

ว่าการด�าเนินพธิกีรรมดงักล่าวจะท�าให้ชวีติของ

คนชนเผ่าล๊ัวะมคีวามสงบสุขและเจรญิก้าวหน้า 

แต่ประเทศจีนถือว่าพิธีกรรมที่สืบทอดกันมานี้

เป็นการรักษาวัฒนธรรม ประเพณี ซึ่งจะต้อง
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รักษาเอาไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาแล้วน�า

แนวทางนี้ไปใช้ในการด�าเนินชีวิต อีกทั้งยัง

เป็นการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว ส่งผลท�าให้

เศรษฐกิจของชนเผ่าลั๊วดีขึ้น 

อภิปรายผล

การวิจัยนี้ท�าให้ทราบว่าไทยและจีนมี

ความเชื่อที่เกี่ยวกับประเพณีเลี้ยงผีของชนเผ่าลั๊

วะมาแต่โบราณที่เหมือนกัน แต่มีรูปแบบทาง

พิธีกรรมที่แตกต่างกัน โดย ในส่วนที่คล้ายคลึง

กัน ได้แก่ มีความเคารพต่อธรรมชาติ การบูชา

บรรพบุรุษ และพิธีกรรมที่บ่งบอกถึงความเป็น

ชนเผ่าล๊ัวะทีเ่หมอืนกนั และประเทศไทยมคีวาม

เชื่อว่าการด�าเนินพิธีกรรมดังกล่าวจะท�าให้ชีวิต

มีความสงบสุขและเจริญก้าวหน้า ส่วนประเทศ

จีนถือว่าพิธีกรรมที่สืบทอดกันมานี้เพื่อเป็นการ

รักษาวัฒนธรรมและส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ

ของประเทศ

  ทั้งนี้รูปแบบของการด�าเนินพิธีการของ

ไ ท ย แ ล ะ จี น มี ค ว า ม แ ต ก ต ่ า ง กั น  โ ด ย ท่ี

ประเทศไทยมีการประกอบพิธีกรรมในท้องถิ่น

เป็นเวลาสามวนัแต่ละวนัทกุคนทีเ่ป็นชนเผ่าลัว๊ะ

จะต้องเข้าร่วม โดยในพิธีดังกล่าว พิธีจะเริ่มขึ้น

ตั้งแต่ช่วงเช้า จะมีการฆ่าไก่แล้วน�าไปต้มเพื่อ

เตรียมไปใช้ในพิธี และยังมีเกลือ ขนมหวาน 

เปลอืกส้ม พรกิ น�า้ตาล ข้าวสวย ขนนุเป็นต้น น�า

ส่ิงของเหล่านีไ้ปใส่ในตระกร้า และยงัมจีงูววั ถงั

เหล้า และเสื่อ เป็นต้น รวมถึงยังต้องเตรียมของ

ให้หมอผีอีกคนละหนึ่งชุด คือ บุหรี่ ขนมหวาน 

ดอกไม้ เปลอืกส้ม ข้าวสาร ขิงเป็นต้น เมือ่เตรยีม

เรียบร้อยแล้วจึงเดินทางไปยังสถานที่ที่จัด

พิธีกรรมในหมู่บ้าน เมื่อถึงสถานที่นั้นแล้วก็ผูก

วัวไว้ท่ีใต้ต้นไม้ใหญ่ แล้วปูเสื่อ หลังจากน้ัน

หมอผีเริ่มท�าพิธี โดยการเดินรอบพิธีสี่รอบสอง

ครัง้ รอบสดุท้ายเข้าไปนัง่ในเสือ่ ส่วนชนเผ่าลัว๊ะ

ชาวจีน รัฐบาลจีนได้จัดประเพณีเล้ียงผีน้ีเป็น

งานเทศกาลโดยจัดที่หูหลู่เสี่ยวเจิง เป็นระยะ

เวลาสามวัน แต่จะมีการท�าพิธีแค่วันเดียว ซึ่ง

ภายในงานน้ันชาวล๊ัวะไม่จ�าเป็นต้องเข้าร่วมทุก

คนก็ได้ ซึ่งในพิธีน้ันมีหมอผีเป็นผู้ท�าพิธีกรรม 

โดยมีการเชิญผีข้าวมาในบ้าน และมีการร้อง

เพลงในนา รวมถงึการเกีย่วข้าวหนึง่ก�า หลงัจาก

น้ันน�ามาประกอบในพธิกีรรมและในพธิกีรรมน้ัน

หมอผีจะเป็นผู้อุ้มไก่ไว้ ส่วนชาวลั๊วะก็จะเต้นร�า

กนั นอกจากนีใ้นเทศกาลยงัมกีารแข่งขนัต�าข้าว

อีกด้วย 

ข้อเสนอแนะ

 1.  ควรมีการท�าวิจัยในเชิงการเปรียบ

เทียบพิธีกรรมที่มีความคล้ายคลึงกันของกลุ่ม

ชาติพันธุ์อื่น

 2. อื่นๆควรน�าวิธีการในวัฒนธรรมท้อง

ถิน่ไปปรบัใช้ให้เหมาะกบับรบิทของชมุชนตนเอง

 3. รัฐบาลไทยควรให้การสนับสนุนด้าน

การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมโดยการจัดเป็น

เทศกาลเพื่อส่งเสริมทางเศรษฐกิจของประเทศ
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