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ราโหม่ งส่ วยยี
Mong Suay Yee Dance
ยุทธพงษ์ จีโนสวัสดิ์1 ชนัย วรรณะลี2 และพิมณภัทร์ ถมังรักษ์สัตว์3
Yuttapong Genosawat, Chanai Vannalee and Pimnapat Tamangraksat
บทคัดย่อ
การวิจยั ในครั้ งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อ (1) ศึ ก ษาบริ บ ทความเป็ นมาของการรํา โหม่ง ส่ วยยี
(2) ศึกษาองค์ประกอบและกระบวนท่ารําโหม่งส่ วยยี และ (3) วิเคราะห์โครงสร้ างกระบวนท่า
รําโหม่งส่ วยยีที่มีการสื บทอดกระบวนท่ารํามาจากราชสํานักหอเจ้าฟ้ า โดยศึกษากระบวนท่ารําจาก
นางจันจิรา อินทนิเวศน์ ผูไ้ ด้รับการถ่ายทอดท่ารําจากนางรําในราชสํานักหอเจ้าฟ้ ารุ่ นที่ 3 และรุ่ นที่ 4
ดํา เนิ น การวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพโดยศึ ก ษาจากหนัง สื อ ตํา รา บทความงานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง และ
ลงภาคสนามเพื่อฝึ กปฏิบตั ิท่ารํา ดําเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสรุ ปผลการวิจยั ผลการศึกษา
พบว่า (1) การเข้ามาของชนชาติไทใหญ่ที่อาศัยอยูใ่ นรัฐฉานของประเทศพม่าได้นาํ เอาการแสดง
รําโหม่งส่ วยยีเข้ามาในเมืองแม่ฮ่องสอน และได้เผยแพร่ จากการแสดงถวายเจ้าฟ้ าไทใหญ่ไปสู่
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ชาวบ้า นเมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอน และได้รั บ การสื บ ทอดมาสู่ น างจัน จิ ร า อิ น ทนิ เ วศน์ ในปั จ จุ บ ัน
(2) องค์ประกอบของกระบวนท่ า รํา โหม่ งส่ วยยีป ระกอบด้วยผูแ้ สดงที่ ใ ช้ผูห้ ญิ ง ในการแสดง
แต่งกายแบบสตรี นางใน ซึ่ งในราชสํานักพม่าใช้วงดนตรี ตอยอฮอร์ นบรรเลงประกอบการแสดง
และกระบวนท่ารําได้รับมาจากนางรําในหอเจ้าฟ้ า มีท่ารําหลักจํานวน 8 ท่ารํา และ (3) ผลการวิเคราะห์
โครงสร้างกระบวนท่ารําโหม่งส่ วยยี พบว่า มีโครงสร้างการใช้ศีรษะ ลําตัว มือ และเท้า เหมือนอย่าง
นาฏศิ ลป์ พม่า เช่ น ลักษณะมื อจี บแบบพม่า การรําวงสู งเหนื อศี รษะ และการรําดี ดเท้า เป็ นต้น
ส่ วนลีลาการร่ ายรํา พบว่า มีการผสมผสานระหว่างนาฏศิลป์ พม่ากับความอ่อนช้อยในการร่ ายรํา
ตามบุคลิกลักษณะนิ สัยอันเรี ยบร้ อยของชาวไทใหญ่ ในการแสดงรําโหม่งส่ วยยี พบว่า ปั จจุบนั
การรําโหม่งส่ วยยีของชาวไทใหญ่ได้เปลี่ ยนบทบาทจากการแสดงในราชสํานัก เพื่อถวายความ
สําราญแก่เจ้าฟ้ า (กษัตริ ย)์ เป็ นการแสดงเพื่อตอบสนองการท่องเที่ยวเชิ งพาณิ ชย์ และเพื่อความคง
อยูข่ องวัฒนธรรมในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุคโลกาภิวฒั น์
คาสาคัญ: รําโหม่งส่ วยยี ไทใหญ่
Abstract
The purposes of this research were: (1) to study the background and the context of the
Mong Suay Yee dance; (2) to study the composition and the choreography of the Mong Suay Yee
dance; and (3) to analyze the structure of the dance movements of Mong Suay Yee as inherited
from the Royal Hall of the Prince. The researcher studied the choreography from Mrs. Chanchira
Inthaniwet, who has learned the dance from 3rd and 4th. A qualitative research methodology was
used by studying books, texts, articles, related research, and by doing field work to practice the
dance movements. Then, the data were collected and analyzed to summarize the findings. The
results of the study are as follows: (1) The arrival of the Tai Yai people who were living in the
state of Shan in Myanmar presented the Mong Suay Yee dance in Mae Hong Son city and was
performed to the Thai Prince. Since then, this dance has been passed down from many generations
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up to nowadays to Mrs. Janjira Inthaniwet. (2) The Mong Suay Yee dance is performed by
female dancers, who wear costumes inspired by the female attire of the Royal Court of
Myanmar, accompanied by a tayaw horn music ensemble and following a choreography
inherited from the female dancers of the Prince Hall, which consists of 8 main dance positions.
(3) The results of the analysis of the structure and choreography of the Mong Suay Yee dance
found that for the choreography, it was found that the way to use the head, the upper body, the
hands and the feet is similar to the Burmese dancing style. For example, the jeeb position of the
hands in the Burmese style, the arm placed in a circular position higher than the head, the way
to step with the feet, etc. As for the body expression, it is found that there is a mix between the
Burmese dancing style with the characteristic delicateness of the Tai Yai people when
performing the Mong Suay Yee dance. Found that at present, the Mong Suay Yee dance of the Tai
Yai people. To changed the role from acting in the Royal court to give pleasure to the Prince (King)
is a show in response to the commercial tourism. And for the presistence of culture in an era of
globalization.
Keywords: Mong Suay Yee dance, Tai Yai
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บทนา
ไทใหญ่ หรื อ ไต เป็ นกลุ่ มชาติ พนั ธุ์ ที่มีประวัติความเป็ นมาอันยาวนานมากว่า 5,000 ปี
มาแล้ว อาศัยกระจายตัวอยู่เป็ นบริ เวณกว้างตั้งแต่ทิศตะวันตกของมณฑลยูนนานในประเทศจีน
บริ เวณตอนเหนื อของพม่าตลอดจนลุ่ มแม่น้ าํ โขง แม่น้ าํ สาละวิน และส่ วนบนของแม่น้ าํ อิ รวดี
เลยมาทางทิศตะวันตกของประเทศพม่าจนถึงรัฐอัสสัมของประเทศอินเดีย มีการปกครองระบบรัฐ
มีผปู ้ กครองรัฐเรี ยกว่า “เจ้าฟ้ า” แต่ถึงกระนั้นก็อยูภ่ ายใต้การปกครองของประเทศที่อาศัยอยูอ่ ย่าง
จีน อินเดี ย พม่า และมักถูกกดขี่ข่มเหง เนื่ องจากเป็ นกลุ่มชนที่ไม่ใช่ เชื้ อชาติของเจ้าของประเทศ
ซึ่ งดุ ลยภาค ปรี ชารัชช ได้กล่ าวถึ งความสัมพันธ์ของชาวไทใหญ่กบั ราชสํานักพม่าไว้ว่า “ราชสํานักพม่ามักปล่ อยให้บ รรดาเจ้าฟ้ าปกครองแว่นแคว้นตนเอง โดยส่ งข้าราชการชั้นผูใ้ หญ่ม า
ประจําการในรัฐฉานเพื่อเป็ นที่ปรึ กษาทางการเมือง พร้อมกันนี้ ยงั ได้ส่งนายพลซึ่ งควบคุมกองทัพ
พม่ า จํา นวนหนึ่ งเข้า มาประจํา การที่ หั ว เมื อ งยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อ ดู แ ลความสงบเรี ย บร้ อ ยและ
ปราบปรามเจ้าฟ้ าไทใหญ่ที่ยงั คงท้าทายอํานาจส่ วนกลาง ส่ วนความสัมพันธ์ของเจ้าฟ้ าไทใหญ่
ด้วยกันเองก็มิค่อยมีความสมัครสมานสามัคคีแต่ประการใด มีการชิ งดีชิงเด่นและสู ้รบยื้อแย่งเขต
อิทธิ พลกันอยู่ตลอดเวลา” (ดุลยภาค ปรี ชารัชช, 2558, หน้า 43-44) ด้วยสภาพความเป็ นอยู่ที่อยู่
ภายใต้การปกครองของพม่าจึ งไม่ค่อยจะมี ความสุ ขสบายนัก ได้หาทางขยับขยายที่อยู่อาศัยซึ่ ง
ดินแดนล้านนาเป้ าหมายหลักที่ชาวไทใหญ่ในรัฐฉานประสงค์จะอพยพเข้าไปอยู่ เนื่ องจากความ
อุดมสมบูรณ์และมีดินแดนติดต่อกับรัฐฉานที่ชาวไทใหญ่อาศัยอยูเ่ ดิม จึงง่ายต่อการอพยพโยกย้าย
ถิ่นฐาน ทําให้ชาวไทใหญ่ในรัฐฉานของพม่าหลีกหนี การกดขี่ข่มเหงเข้ามาทํามาหากินในประเทศไทย
กระจายอยูต่ ามจังหวัดต่าง ๆ ทางภาคเหนื อ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชี ยงใหม่ และจังหวัด
แม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็ นจังหวัดหนึ่ งในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ตั้งอยูใ่ นเขตลุ่ม
แม่น้ าํ สาละวิน มีความสัมพันธ์กบั การเข้ามาอยูข่ องชาวไทใหญ่ต้ งั แต่ยงั อยูภ่ ายใต้การปกครองของ
นครเชี ยงใหม่ จากการศึกษาประวัติการก่อตั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอน พอสรุ ปได้ว่า “ในปี พ.ศ. 2374
เจ้าแก้วเมืองมา ซึ่งเป็ นพระญาติของพระเจ้ามโหตรประเทศผูค้ รองนครเชี ยงใหม่ได้รับมอบหมาย

วารสารรามคาแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ปี ที่ 39 ฉบับที่ 1
125

ให้ไปคล้องช้าง จึงออกเดินทางไล่คล้องช้างมาจนถึงห้วยนํ้าแม่ฮ่องสอนเป็ นพื้นที่ราบกว้างขวาง
ทําเลดี มีชาวไทใหญ่ต้ งั บ้านเรื อนอยู่มาก จึงได้ต้ งั คอกฝึ กสอนช้างบริ เวณนั้น และได้ต้ งั หมู่บา้ นขึ้น
โดยแต่งตั้งนายแสนโกม ซึ่ งเป็ นชาวไทใหญ่ให้เป็ นก๊าง และตั้งชื่ อหมู่บา้ นว่า “แม่ฮ่องสอน” ตามชื่อ
ห้วยนํ้าที่ เป็ นที่ ต้ งั คอกฝึ กช้า ง ต่อมาในสมัยของพระเจ้ากาวิโลรสสุ ริย วงศ์ข้ ึ นเป็ นผูค้ รองนคร
เชี ยงใหม่ต่อจากพระเจ้ามโหตร ประเทศหัวเมืองด้านตะวันตกของแม่น้ าํ สาละวินเกิ ดจลาจล ชาวไทใหญ่จึงอพยพมาอาศัยอยู่แม่ฮ่องสอนมากขึ้น ต่อมาใน พ.ศ. 2417 ในสมัยนั้นพระเจ้าอินทวิชยานนท์
เป็ นผูค้ รองนครเชี ยงใหม่เห็นว่า ท้องที่แม่ฮ่องสอนเป็ นดิ นแดนติดต่อกับเขตพม่าและมีบา้ นเรื อน
ราษฎรมากขึ้นสมควรจะยกฐานะขึ้นเป็ นเมืองให้มีเจ้าเมืองดูแลรักษาระวังด่าน พระเจ้าอินทวิชยานนท์
จึงแต่งตั้งชาวไทใหญ่ชื่อชานกะเลให้เป็ น “พญาสิ งหนาทราชา” เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนคนแรก” (สุ รพล
ดําริ ห์กุล, 2542, หน้า 76-79) จากข้อมูลดังกล่าวทําให้เห็นว่า ประชากรดั้งเดิมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ส่ วนใหญ่ เป็ นชาวไทใหญ่ที่อพยพจากพม่าเข้ามาอาศัยอยูต่ ้ งั แต่อยู่ภายใต้การปกครองของนครเชียงใหม่ก่อนก่อตั้งเป็ นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชาวไทใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะมีภาษาและศิลปวัฒนธรรมเป็ นของตนเอง ผูค้ นส่ วน
ใหญ่ นับ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ มี ป ระเพณี แ ละศิ ล ปวัฒนธรรมที่ เกี่ ย วข้อ งกับ พระพุ ท ธศาสนา เช่ น
ประเพณี ปอยส่ างลอง หรื อประเพณี บวชลูกแก้ว ประเพณี ป อยจ่าตี่หรื อพิธีบูชาเจดี ยท์ ราย และ
ปอยเหลินสิ บเอ็ด ในเทศกาลเข้าพรรษา นอกจากประเพณี วฒั นธรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนายัง
มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาติดว้ ย การแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่มีการผสมผสาน
ระหว่างเอกลักษณ์ของชาติไทใหญ่กบั เอกลักษณ์ของพม่า ซึ่ งเป็ นเชื้ อสายที่ใกล้ชิดกับชาวไทใหญ่
แสดงออกมาทางสถาปั ตยกรรมต่าง ๆ เช่น การสร้างบ้านเรื อน การสร้างวัด วิหาร และทางศิลปะ
การแสดง เช่ น ก้าแลว ก้าลาย กลองก้นยาว กลองมองเซิ ง รํ านก รํ าโต รํ าไต และรํ าโหม่ งส่ วยยี
(ประเสริ ฐ ประดิษฐ์, การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 18 เมษายน 2561)
รําโหม่งส่ วยยีเป็ นศิลปะการร่ ายรําของชาวไทใหญ่ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดิมเป็ นการฟ้ อนรํา
ในหอคํา (ที่ประทับ) ราชสํานักเจ้าฟ้ าไทใหญ่ เพื่อถวายแด่เจ้าฟ้ าไทใหญ่ (ตําแหน่งเทียบเท่ากษัตริ ย)์
อาจารย์ประเสริ ฐ ประดิษฐ์ กล่าวถึ งการแสดงรําโหม่งส่ วยยีว่า “เป็ นการแสดงในหอเจ้าฟ้ าตาม
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ธรรมเนียมปฏิบตั ิของหอคํา โดยผูค้ รองเมืองจะถือธรรมเนี ยมปฏิบตั ิตามธรรมเนี ยมของผูน้ าํ พม่า
การร่ ายรํามีความสวยงามและเป็ นที่ชื่นชอบของเจ้าฟ้ าไทใหญ่ชุดหนึ่ ง ท่วงทํานองเพลงและท่ารํา
แสดงออกถึงความเป็ นสัญลักษณ์ของชาวพม่าอย่างชัดเจนเมื่อนํามาผสมผสานกับศิลปะของชาว
ไทใหญ่เข้าด้วยกัน กลายเป็ นเอกลักษณ์ที่ไม่มีที่ใดเหมือน (ประเสริ ฐ ประดิษฐ์, การสัมภาษณ์ส่วน
บุคคล, 18 เมษายน 2561) ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า การรําโหม่งส่ วยยี เป็ นการแสดงที่มีบทบาท
สําคัญในสังคมระดับชนชั้นเจ้าฟ้ า โดยมีนางรําประจําหอเจ้าฟ้ า เป็ นผูฟ้ ้ อนรําซึ่ งจะแสดงเฉพาะ
พระพักตร์ เจ้าฟ้ าในหอคําเท่านั้น เป็ นแบบฉบับสังคมกษัตริ ยข์ องชาวพม่าที่ เจ้าฟ้ าชาวไทใหญ่
นํามายึดปฏิบตั ิ เป็ นการแสดงที่อยู่คู่กบั สังคมเจ้าฟ้ าไทใหญ่มาตั้งแต่อาศัยอยู่ในรัฐฉาน ประเทศ
พม่า และยึดถือปฏิบตั ิสืบมาจนกระทัง่ ถึงสังคมไทใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน การร่ ายรําสื่ อความ
หมายถึงการชื่นชมความงดงามของหญิงสาว โดยกระบวนการถ่ายทอดเป็ นการสื บต่อกันมาจาก
นางรําในหอเจ้าฟ้ าในระบบเครื อญาติจนกระทัง่ ถึ งนางจันจิรา อินทนิ เวศน์ ผูส้ ื บทอดคนปั จจุบนั
นางจันจิรา อินทนิ เวศน์ เป็ นผูท้ ี่ได้รับการถ่ายทอดท่ารําโหม่งส่ วยยีมาจากนางออน อินทนิ เวศน์
ผูเ้ ป็ นมารดา และเป็ นนางรําในหอเจ้าฟ้ าองค์ที่ 4 ส่ วนนางออน อินทนิ เวศน์ นั้น ได้รับการถ่ายทอด
ท่ารํามาจากนางส่ วยโยะ ซึ่ งเป็ นนางรําในหอเจ้าฟ้ าองค์ที่ 3 ปั จจุบนั นางจันจิรา อินทนิเวศน์ เป็ น
เพียงผูเ้ ดียวที่ได้รับการถ่ายทอดท่ารําโหม่งส่ วยยี ตามรู ปแบบการแสดงในหอเจ้าฟ้ า และมีอายุ 60 ปี
(จันจิรา อินทนิเวศน์, การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 18 เมษายน 2561) ปั จจุบนั การปกครองระบอบเจ้าฟ้ า
ไทใหญ่สิ้นสุ ดลง เปลี่ ยนเป็ นการปกครองโดยผูว้ ่าราชการจังหวัดมี อาํ นาจสู งสุ ด การแสดงรํา
โหม่งส่ วยยี ซึ่ งแต่เดิ มเป็ นการแสดงสําหรับเจ้าฟ้ าไทใหญ่ได้ถูกแปรเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการ
แสดง ถู กนํามาใช้ร่ายรํา เพื่อต้อนรับแขกคนสําคัญของเมื องแม่ฮ่องสอน และใช้แสดงเพื่อการ
พาณิ ช ย์สํ า หรั บ ให้ นัก ท่ อ งเที่ ย วชมศิ ล ปวัฒ นธรรมที่ เ ป็ นเอกลัก ษณ์ ข องจัง หวัดแม่ ฮ่ อ งสอน
กระบวนท่ารําจากราชสํานักไทใหญ่ถูกถ่ายทอดไปยังกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งคณะรับจัดการแสดง
และโรงเรี ยนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อใช้สําหรับแสดง บางหน่วยงานได้นาํ กระบวนท่ารําโหม่งส่ วยยีไ ปปรั บปรุ ง เพื่ อตอบสนองตามความต้องการของกระแสสังคมที่เปลี่ ย นแปลง จึ งทําให้
รู ปแบบกระบวนท่ารําโหม่งส่ วยยีในปั จจุบนั ที่แสดงในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความหลากหลายและ
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ผิดเพี้ยนไปจากกระบวนท่ารําโหม่งส่ วยยีตามรู ปแบบการแสดงในหอเจ้าฟ้ า
จากการศึกษาการแสดงรําโหม่งส่ วยยีในรู ปแบบการแสดงในหอเจ้าฟ้ า พบว่า มีนางจันจิรา
อินทนิเวศน์ เพียงผูเ้ ดียวที่ได้รับการถ่ายทอดโดยตรงจากนางรําในหอเจ้าฟ้ า และปั จจุบนั มีอายุมากแล้ว
ด้วยกระบวนท่ารําที่มีความเป็ นแบบนาฏศิลป์ พม่าแตกต่างจากนาฏศิลป์ ชุ ดอื่น ๆ ของชาวไทใหญ่
กอปรกับการเปลี่ ย นแปลงทางสภาพสั งคมที่ ท าํ ให้รูปแบบการแสดงรํ าโหม่ง ส่ วยยีเปลี่ ยนไป
ผูไ้ ด้รับ การถ่ า ยทอดท่ า รํ า โหม่ ง ส่ ว ยยีตามรู ปแบบหอเจ้าฟ้ ามี อายุมาก การรํ า โหม่ ง ส่ วยยีตาม
รู ปแบบหอเจ้าฟ้ าอาจจะสู ญหาย จึงทําให้ผวู ้ จิ ยั สนใจศึกษาการรําโหม่งส่ วยยีในรู ปแบบการรําของ
นางจันจิรา อินทนิเวศน์ ผูไ้ ด้รับการถ่ายทอดท่ารําโหม่งส่ วยยีในรู ปแบบการแสดงถวายเจ้าฟ้ าจาก
นางรําในหอเจ้าฟ้ าโดยตรงและรวบรวมไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อเป็ นองค์ความรู ้สู่แนวทางการ
อนุรักษ์และเผยแพร่ กระบวนท่ารําอันเป็ นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษสู่ องค์กร ศิลปิ น และนักเรี ยน
ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้ดาํ รงอยู่และเป็ นศิ ลปวัฒนธรรมที่ สําคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สื บต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. ศึกษาบริ บทความเป็ นมาของการรําโหม่งส่ วยยี
2. ศึกษาองค์ประกอบและกระบวนท่ารําโหม่งส่ วยยี
3. วิเคราะห์โครงสร้างกระบวนท่ารําโหม่งส่ วยยี
ขอบเขตของการวิจัย
ศึกษากระบวนท่ารําโหม่งส่ วยยีที่มีการสื บทอดกระบวนท่ารํามาจากราชสํานักหอเจ้าฟ้ า
โดยศึกษากระบวนท่ารําจากนางจันจิรา อินทนิ เวศน์ ผูไ้ ด้รับการถ่ายทอดท่ารําจากนางรําในหอ
เจ้าฟ้ ารุ่ นที่ 3 และรุ่ นที่ 4
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วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั เลื อกระเบียบวิธีก ารวิจยั เชิ งคุ ณภาพ ใช้วิธี ก ารศึก ษาค้นคว้าจาก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ผเู้ ชี่ยวชาญการแสดงรําโหม่งส่ วยยี และการศึกษาภาคสนาม โดย
มีข้ นั ตอนการดําเนินงานดังนี้
1. การศึกษาจากเอกสาร
ศึกษาวิเคราะห์เอกสารที่ เกี่ ยวข้อง เกี่ ยวกับประวัติความเป็ นมาของชาวไทใหญ่ และ
การรําโหม่งส่ วยยีจากเอกสาร ตํารา วารสาร รายงานการวิจยั ภาพถ่าย และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง
จากแหล่ งค้นคว้าต่าง ๆ ได้แก่ หอสมุดแห่ งชาติ สํานักวิทยบริ การของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
และสื่ อการแสดงรําโหม่งส่ วยยีออนไลน์
2. การศึกษาจากการสัมภาษณ์
สัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒิปราชญ์ชาวบ้าน โดยใช้วธิ ี การเก็บข้อมูลสัมภาษณ์แบบเชิงลึก
(In-depth Interview) และใช้วิธีการสัมภาษณ์ แบบไม่มีโครงสร้ าง (Unstructured interview) โดย
ใช้เครื่ องมือในการบันทึกเสี ยง จดบันทึก ซึ่งมีเกณฑ์การคัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสัมภาษณ์จากคุณสมบัติ
ว่ า ต้อ งเป็ นผู้ที่ มี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ ประวัติ ศ าสตร์ ช นชาติ ไ ทใหญ่ เป็ นผู้สื บทอดกระบวนท่ า รํ า
มีประสบการณ์ เชี่ ยวชาญในการแสดงและการบรรเลงดนตรี ประกอบการแสดงรํ าโหม่ งส่ วยยีมา
ไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
3. การศึกษาจากการสังเกตการณ์หรื อภาคสนาม
ศึกษาข้อมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม การจดบันทึกเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร บันทึกภาพถ่ายกระบวนท่ารํา บันทึกภาพเคลื่อนไหวกระบวนท่ารํา บันทึกเสี ยง
และฝึ กปฏิบตั ิกระบวนท่ารําในการแสดงรําโหม่งส่ วยยีซ่ ึ งถ่ายทอดกระบวนท่ารําโดยนางจันจิรา
อินทนิเวศน์ ผูส้ ื บทอดกระบวนท่ารําโหม่งส่ วยยีจากหอเจ้าฟ้ าไทใหญ่
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
นํา ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการศึ ก ษาเอกสาร บทความ งานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง การสั ม ภาษณ์
การสังเกต และการศึกษาภาคสนามมาวิเคราะห์ขอ้ มูลตามระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงคุณภาพ เพื่อวิเคราะห์
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กระบวนท่ารําในการแสดงรําโหม่งส่ วยยีของนางจันจิรา อินทนิ เวศน์ และทําการตรวจสอบข้อมูล
แบบสามเส้า โดยพิจารณาแหล่งข้อมูลด้านเวลา สถานที่ บุคคลผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่แตกต่างกัน และสรุ ป
อภิปรายผลการดําเนินการวิจยั แบบพรรณนา
5. ระยะเวลาดําเนินการวิจยั
ผูว้ ิจยั ใช้เวลาในการเก็บรวบรวบข้อมูลในการวิจยั ตั้งแต่เดื อนตุลาคม 2561 และนํามา
วิเคราะห์ขอ้ มูลเขียนเป็ นงานวิชาการแล้ วเสร็ จในเดื อนมีนาคม 2563 รวมระยะเวลาในการวิจยั
ทั้งสิ้ น 1 ปี 6 เดือน
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ได้องค์ความรู ้รําโหม่งส่ วยยีตามแนวทางเชิงอนุรักษ์
2. ได้แนวทางในการถ่ายทอดท่ารํา รําโหม่งส่ วยยีให้เป็ นมาตรฐานตามแบบแผนราชสํานัก
หอเจ้าฟ้ า
ผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง รําโหม่งส่ วยยี สรุ ปผลของการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
1. บริ บทความเป็ นมาของการรําโหม่งส่ วยยี
จากการศึกษาพบว่า การแสดงรําโหม่งส่ วยยีในประเทศไทย เป็ นการแสดงของชนชาติ
ไทใหญ่ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่ งสามารถสรุ ปความเป็ นมาของการรําโหม่งส่ วยยีได้
ดังนี้
1.1 ความเป็ นมาของชนชาติไทใหญ่
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มชาติพนั ธุ์ไทใหญ่ เป็ นชนชาติที่เก่าแก่ และมีประวัติความ
เป็ นมาอันยาวนานหลายพันปี เชื่ อว่าถิ่ นฐานดั้งเดิมของชนชาติน้ ี อยู่ทางตอนกลางของทวีปเอเชี ย
ที่เรี ยกว่า เทือกเขาอัลไต ซึ่ งอยูท่ างตอนเหนือของประเทศจีนในปั จจุบนั แต่ถูกพวกตาด มองโกล
และจีนรุ กรานจนต้องอพยพถอยร่ นลงมาทางใต้และทางทิศตะวันตกของจี น กระจัดกระจาย
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แตกกระสานซ่านกระเซ็นแยกเป็ นก๊กเป็ นเหล่าไปยังดินแดนต่าง ๆ กระจายตัวอยูเ่ ป็ นบริ เวณกว้าง
ตั้งแต่ทิศตะวันตกของมณฑลยูนนานในประเทศจีนบริ เวณตอนเหนื อของพม่า ตลอดจนลุ่มแม่น้ าํ โขง
แม่น้ าํ สาละวินและส่ วนบนของแม่น้ าํ อิรวดี เลยมาทางทิศตะวันตกของประเทศพม่าจนถึงรัฐอัสสัม
ของประเทศอินเดีย ชาวไทใหญ่มีตาํ นานเล่าขานเกี่ยวกับชนชาติของตนว่าเป็ นผูท้ ี่สืบเชื้ อสายมา
จากเทพบนสรวงสวรรค์นาํ ไปสู่ การเรี ยกขานผูป้ กครองสู งสุ ดของชาวไทใหญ่ว่า “เจ้าฟ้ า” หมายถึ ง
เจ้าแห่งฟ้ าผูม้ ีอาํ นาจแห่งฟ้ า เป็ นต้น (สมพงศ์ วิทยศักดิ์พนั ธ์, 2544)
1.2 ระบบการปกครองของชนชาติไทใหญ่
จากการศึกษาระบบการปกครองของชาวไทใหญ่พบว่า ชาวไทใหญ่มีการปกครอง
ในระบบรัฐเจ้าฟ้ า โดยมีความเชื่ อว่าเจ้าฟ้ าผูป้ กครองเป็ นผูท้ ี่สืบเชื้ อสายมาจากสวรรค์ และเสนา
อํามาตย์ต่าง ๆ ที่มาช่วยปกครองก็เป็ นผูท้ ี่ติดตามลงมาจากสวรรค์ดว้ ยเช่นกัน มีระบบการปกครอง
3 ชั้น คือ (1) ชั้นสอพวา (เจ้าฟ้ า) (2) ชั้นเมียวซา (เจ้าฟ้ าอ่อน) และ (3) งเวกุนฮมู พวกไทใหญ่เรี ยก
ผูค้ รองเมืองทุกองค์วา่ “เจ้าฟ้ า” เป็ นตําแหน่งที่สูงสุ ดมีอาํ นาจเด็ดขาดด้านการทหารและพลเรื อน
มีพระราชวังที่ประทับเรี ยกว่า “หอคํา” ที่ยศน้อยลงไปเรี ยกว่า “เจ้าฟ้ าอ่อน” (คือเจ้าฟ้ ารอง) เป็ น
รัชทายาทของเจ้าฟ้ า ส่ วนตําแหน่งงเวกุนฮมูน้ นั มีแต่ในหัวเมืองริ มพรมแดนระหว่างหัวเมืองไทใหญ่
ข้างใต้และพม่าเท่านั้น เจ้าฟ้ าผูค้ รองเมืององค์หนึ่ ง ๆ จะมีจาํ นวนมหาอํามาตย์หรื อเสนาบดีมาก
และน้อยตามแต่เขตแคว้นจะใหญ่หรื อเล็ก มหาอํามาตย์น้ นั ต้องว่าราชการทั้งฝ่ ายตุ ลาการและ
ธุ รการ ในหัวเมืองหนึ่ ง ๆ ก็ปันเมืองเจียดออกไปอีกเป็ นแคว้น เป็ นเขต เป็ นแขวง และหมู่บา้ น
เมืองหนึ่ งจะมี อาํ มาตย์เข้ามารักษาราชการคอยช่ วยเหลื อบริ หารงานราชการของแขวงเมืองและ
หมู่บา้ น และมีกาง (ข้าราชการ) เป็ นหัวหน้าหมู่บา้ น
การปกครองแบ่งออกเป็ น 2 ระบบ คือ (1) ระบบการปกครองภายในหอคํา และ
(2) ระบบการปกครองท้องถิ่ นหรื อหมู่บา้ น โดยระบบการปกครองภายในหอคําจะมีเจ้าฟ้ าเป็ น
ผูป้ กครองสู งสุ ดโดยมีนางจุม้ (เมียหลวง) เป็ นผูถ้ ือจุม้ ตราประทับออกหนังสื อคําสั่งต่าง ๆ มีอนุชา
หรื อ น้อ งชายคนแรกของเจ้า ฟ้ าจะทํา หน้า ที่ รั ก ษาจุ ้ม หรื อ เรี ย กว่า แกมเมื อ ง ถื อ เป็ นผูท้ ี่ ช่ ว ย
เจ้าฟ้ าบริ หารราชการ ส่ วนผูท้ ี่จะมาช่วยราชการส่ วนมากเป็ นพระราชวงศ์ที่ใกล้ชิดและไว้วางใจได้
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ปกติจะเรี ยกว่า “ฟ้ าหลวง” มีหน้าที่ทาํ งานต่าง ๆ ตามที่เจ้าฟ้ าจะสั่งลงมา ในกลุ่มฟ้ าหลวงจะแบ่ง
เป็ น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับเมือง ระดับจุม้ และระดับหยิ่น ฟ้ าหลวงจะเข้าผลัดเวรมาทํางาน อาจจะ
เป็ นทุกห้าวันหรื อทุกเดือนก็ได้แล้วแต่กาํ หนด
การปกครองภายในหอคาคา

ฟ้ าหลวง
ระดับเมือง

เจ้าฟ้ า

แกมเมือง

ฟ้ าหลวง
ระดับจุม้

ฟ้ าหลวง
ระดับหยิน่

แผนภูมิที่ 1 รู ปแบบการบริ หารการปกครองภายในหอคํา
ที่มา: ยุทธพงษ์ จีโนสวัสดิ์ (2562)

ส่ วนการปกครองท้องถิ่ นเป็ นการปกครองภายนอกหอคํา แต่ ย งั คงอยู่ภายใต้การ
ปกครองของเจ้าฟ้ า โดยเจ้าฟ้ าจะแบ่งอาณาเขตออกเป็ นเมือง (เทียบเท่ากับจังหวัด) ซึ่ งจะมีเฒ่าเมือง
(เทียบเท่ากับผูว้ า่ ราชการจังหวัด) คอยดูแล แต่ละเมืองจะแบ่งเป็ นกั้ง (เทียบเท่ากับอําเภอ) มีหวั กั้ง
หรื อปู่ กั้ง (เทียบเท่ากับนายอําเภอ) เป็ นผูด้ ูแล หากเป็ นกั้งใหญ่อาจจะมีหางกั้ง (กิ่งอําเภอ) กั้งหนึ่ ง
จะแบ่งออกเป็ นหลายหมู่บา้ น (เทียบเท่ากับตําบลหรื อหมู่บา้ น) แต่ละหมู่บา้ นจะมีปู่กั้งหรื อปู่ สิ น
(เทียบเท่ากับผูใ้ หญ่บา้ น) เป็ นผูป้ กครอง โดยมีเจเลทําหน้าที่ฝ่ายบัญชี เพื่อจดตัวเลขภาษี ค่าเช่ า
การเกณฑ์แรงงานไว้ มี ปู่ พองหรื อปู่ มองคอยเป่ าประกาศให้ช าวบ้า นรู ้ เกี่ ย วกับ วัน เวลา และ
จํานวนภาษีหรื อกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่ งทั้งเจเลและปู่ พองน่าจะเทียบได้กบั คณะกรรมการหมู่บา้ น
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การปกครองภายนอกหอคา
เจ้าฟ้ า
เฒ่าเมือง
เจ้าล่าม
หัวกั้งหรื อปู่ กั้งหรื อปู่ สิ น

เจเล

หางกั้ง

ปู่ พอง

แผนภูมิที่ 2 รู ปแบบการบริ หารการปกครองของเจ้าฟ้ าไทใหญ่
ที่มา: ยุทธพงษ์ จีโนสวัสดิ์ (2562)

1.3 การอพยพของชนชาติไทใหญ่เข้ามาสู่ ประเทศไทย
จากการศึ ก ษาการอพยพของชาวไทใหญ่ที่ เข้า มาสู่ ประเทศไทยพบว่า เป็ นชาว
ไทใหญ่ที่อาศัยอยู่ในรัฐฉานของประเทศพม่า ซึ่ งมีความเป็ นอยู่ที่ไม่ค่อยมีความสุ ขเนื่ องจากอยู่
ภายใต้การปกครองของพม่าถูกกดขี่ ข่มเหง เจ้าฟ้ าไทใหญ่บางคนสวามิภกั ดิ์ ต่อกษัตริ ยพ์ ม่าก็จะ
ส่ งราชบุตรหรื อพระราชธิ ดาไปประจํายังราชสํานักส่ วนกลาง หรื อเพื่อไปเป็ นบาทบริ จาของกษัตริ ย ์
พม่าเพื่อแสดงความศิโรราบไม่แข็งขืนต่อพม่า และเป็ นการสื บสานสายใยกับอํานาจส่ วนกลาง
เพื่อให้หัวเมืองที่ตนเองปกครองอยู่อย่างสุ ขสบาย รวมถึ งอาศัยอํานาจราชสํานักพม่าในการแผ่
อิทธิ พลเหนือหัวเมืองอื่น ๆ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าฟ้ าไทใหญ่ดว้ ยกันเองก็ไม่ค่อยมีความ
สมัครสมานสามัคคี มี การชิ งดี ชิงเด่น สู ้ รบแย่งชิ งเขตการปกครองกันตลอดเวลา ความขัดแย้ง
กันเองทําให้ง่ายต่อการแผ่อิทธิ พลการปกครองเหนื อไทใหญ่ของกษัตริ ยพ์ ม่า และมักทําการแบ่งแยก
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รัฐฉานออกเป็ นเขตการปกครองอิสระขนาดเล็ก เพื่อง่ายต่อการปกครองและป้ องกันไม่ให้เจ้าฟ้ า
ไทใหญ่สามารถรวมตัวกัน เพื่อแข็งขืนต่อราชสํานักพม่าได้ ทําให้ชาวไทใหญ่อาศัยอยู่อย่างไม่
สงบสุ ขจึงต้องอพยพย้ายถิ่นไปยังดินแดนใกล้เคียง
จากการศึกษาเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ การอพยพของชาว
ไทใหญ่ที่เข้ามาในจังหวัดแม่ฮ่องสอนพบว่า ชาวไทใหญ่ได้มีการอพยพเข้ามาในดินแดนประเทศ
ไทยหลายครั้งตั้งแต่ยงั ปกครองเป็ นอาณาจักรล้านนา เริ่ มมี การอพยพเข้ามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 1800
ข้ามมาทางแม่น้ าํ สาละวินเข้ามาสํารวจและก่อตั้งหมู่บา้ นจนเป็ นชุ มชนขนาดใหญ่ อาศัยอยู่ตาม
รอยต่อระหว่างประเทศไทยและประเทศพม่า บริ เวณที่ราบริ มเชิ งเขาทําเลที่เหมาะสําหรับการ
เพาะปลู กเพื่ อประกอบอาชี พทางการเกษตร ต่ อมาในปี 2300 ชาวไทใหญ่ใช้แม่ ฮ่องสอนเป็ น
ศูนย์กลางในการเปลี่ ยนถ่ายสิ นค้าจากทางบกสู่ ทางนํ้าเป็ นการย่นระยะทางในการติ ดต่อค้าขาย
ระหว่างรัฐฉานตอนใต้กบั เมืองมะละแหม่ง และในยุคนี้เองชาวไทใหญ่ได้อพยพหนี ภยั สงครามเข้า
มาสู่ จงั หวัดแม่ฮ่องสอนอีกครั้งหนึ่ ง สอดคล้องกับนายธรรศ ศรี รัตนบัลล์ ได้ศึกษาเกี่ ยวกับเรื่ อง
ไทใหญ่ในแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวถึงการเข้ามาของชาวไทใหญ่วา่ “พื้นที่เมืองแม่ฮ่องสอน มีลกั ษณะ
เป็ นแอ่งที่ราบล้อมรอบด้วยเทือกเขาสู ง โดยลาดเอียงจากทิศตะวันออกสู่ ทิศตะวันตก มีแม่น้ าํ ปาย
และแม่น้ าํ สาขาไหลผ่านลงบรรจบสู่ แม่น้ าํ สาละวินอันเป็ นเส้นทางการคมนาคมที่สําคัญในการ
ติดต่อกับพม่า ด้วยเหตุผลทางภูมิศาสตร์ ซ่ ึ งมีเทือกเขาทอดตัวยาวในแนวเหนื อใต้เป็ นปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติที่ก้ นั กลางระหว่างแม่ฮ่องสอนกับเชี ยงใหม่ แต่อีกด้านหนึ่ งช่ องเขากลับเปิ ดทางสู่
ประเทศพม่ า ทํา ให้ช าวไทใหญ่ อพยพเข้า มาตั้ง ถิ่ นฐานในพื้ นที่ เ มื องแม่ ฮ่องสอนได้ค่ อนข้า ง
สะดวก ดังนั้นตั้งแต่ปลายพุทธศตวรรษที่ 24 (ประมาณ พ.ศ. 2300) จึงมีชาวไทใหญ่เคลื่อนย้าย
เข้ามา เพื่อบุกเบิกพื้นที่ทางการเกษตรและใช้แม่ฮ่องสอนเป็ นศูนย์กลางในการเปลี่ ยนถ่ายสิ นค้าจาก
ทางบกสู่ ทางนํ้าเป็ นการย่นระยะทางในการติดต่อค้าขายระหว่างรัฐฉานตอนใต้กบั เมืองมะละแหม่ง
เมื องท่าทางทะเลที่ สําคัญของพม่าในยุคจักรวรรดิ องั กฤษเรื องอํานาจนํามาสู่ การก่ อตัวเป็ นชุ มชน
รายทางการค้าที่สําคัญแห่ งหนึ่ ง” (ธรรศ ศรี รัตนบัลล์, 2553, หน้า 1-2) ต่อมาในปี พ.ศ. 2399 ได้เกิ ด
การสู ้รบกันในหมู่บา้ นไทใหญ่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ าํ สาละวิน ทําให้ชาวไทใหญ่ในเขตพม่าพากัน
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อพยพข้ามนํ้าสาละวินเข้ามาอยู่ในหมู่บา้ นโป่ งหมูและแม่ฮ่องสอนมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2417 ในสมัย
พระเจ้าอินทวิชยานนท์เป็ นเจ้าผูค้ รองนครเชี ยงใหม่ได้พิจารณาเห็นว่า แม่ฮ่องสอนเป็ นดินแดนประชิด
ติดต่อกับเขตแดนพม่า และมีบา้ นเรื อนมากขึ้นสมควรยกฐานะเป็ นเมืองและควรมีเจ้าเมืองเป็ นกรรมการ
ดูแลรักษาด่านจึงได้แต่งตั้งชาวไทใหญ่ชื่อชานกะเล ซึ่ งเป็ นบุคคลสําคัญในหมู่ไทใหญ่ให้เป็ น “พระยา
สิ ง หนาทราชา” พ่อเมื องแม่ ฮ่องสอนคนแรก และเมื่ อปี พ.ศ. 2428 หลัง จากที่ องั กฤษได้แ ผ่
อิทธิ พลเข้าปกคลุมพม่ามากขึ้นในช่วงสงครามอังกฤษรบพม่าครั้งที่ 3 กองทัพอังกฤษได้พยายาม
รุ กรานเข้าสู่ ดินแดนชายขอบตรงส่ วนที่เป็ นรัฐฉานและรัฐอื่น ๆ ในเขตเทือกเขาสู ง ในช่วงวิกฤตที่
พม่ากําลังถูกกองทัพอังกฤษรุ กรานอยูน่ ้ ี บรรดาเจ้าฟ้ าไทใหญ่ท้ งั หลายต่างแตกความสามัคคีจนทํา
ให้องั กฤษสามารถยึดครองดิ นแดนพม่าได้อย่างสมบูรณ์ จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2429 ชาวไทใหญ่ที่แพ้
สงครามต่างพากันอพยพหนี เข้ามาอาศัยอยูร่ วมกับชาวไทใหญ่ในเมืองแม่ฮ่องสอน
จากการศึกษาการอพยพย้ายถิ่นของชาวไทใหญ่เข้ามาสู่ ดินแดนประเทศไทยพบว่า
มาจาก 2 สาเหตุหลัก คือ (1) เข้ามาบุกเบิกพื้นที่เพื่อประกอบอาชี พทําการเกษตร และ (2) หนีภยั
สงครามทางการเมือง โดยชาวไทใหญ่ที่อพยพเข้ามาสู่ ประเทศไทยส่ วนใหญ่อาศัยอยูใ่ นจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็ นดินแดนที่ติดต่อกับรัฐฉานของประเทศพม่าทําให้ง่ายต่อการอพยพเข้ามา ชาว
ไทใหญ่ดาํ รงวิถีชีวติ อยูโ่ ดยยึดเอาวัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนความเชื่อและวิถีชีวิตความเป็ นอยู่
อย่างชาวไทใหญ่ตลอดมา ขณะเดียวกันก็ยงั คงมีความผูกพันฉันท์พี่นอ้ งกับชาวไทใหญ่ที่อาศัยอยู่
ในรัฐฉานของประเทศพม่า มีการติดต่อค้าขายไปมาหาสู่ เยี่ยมเยียนกันตลอดมา ถึงแม้ชาวไทใหญ่
ได้อ พยพมาอาศัย อยู่ใ นจัง หวัด แม่ ฮ่ อ งสอนซึ่ งเป็ นอาณาจัก รล้า นนา แต่ ก ารดํา รงชี วิ ต ยัง คง
อัตลักษณ์ ของชาวไทใหญ่เอาไว้ มิได้เลื่ อนไหลไปตามวัฒนธรรมของล้านนา ทําให้วฒั นธรรมชาว
ไทใหญ่มีความแตกต่างไปจากวัฒนธรรมอื่น ๆ ในภาคเหนือที่มีศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี แบบล้านนา
1.4 วิถีชีวติ ชนชาติไทใหญ่ในประเทศไทย
ชาวไทใหญ่ที่อพยพเข้ามาอาศัยอยูใ่ นดินแดนประเทศไทยได้ต้ งั ถิ่นฐานอยูบ่ ริ เวณ
พื้นที่ในแอ่งหุ บเขาลุ่มแม่น้ าํ สาละวินชายแดนที่มีเขตติดต่อกับรัฐฉานประเทศพม่า และยังคงติดต่อ
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กับชาวไทใหญ่ในรัฐฉาน ดังนั้นวิถีการดํารงชีวติ ของชาวไทใหญ่จึงไม่เปลี่ยนแปลงไปจากวิถีการ
ดํารงชี วิตในรัฐฉานมากนัก สภาพสังคมของชาวไทใหญ่ที่อาศัยอยูใ่ นเขตภาคเหนื อของประเทศ
ไทย มักอาศัยอยู่ตามบริ เวณพื้นที่ราบลุ่มริ มแม่น้ าํ ตามหุ บเขา ก่อตั้งเป็ นเมือง หมู่บา้ น หรื อที่ชาว
ไทใหญ่เรี ยกว่า “ม่าน” หรื อ “ว่าน” (บ้าน) ลักษณะการปลูกที่อยูอ่ าศัยจะปลูกหันหลังบ้านให้กบั เชิง
เขาและหันหน้าเข้าสู่ ทุ่งนา ระบบการปกครองของชาวไทใหญ่ในระยะแรกที่ ใช้ระบบการปกครอง
ในรู ปแบบรัฐเจ้าฟ้ าเหมือนกับชาวไทใหญ่ในรัฐฉานประเทศพม่า ต่อมาเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ในปี พ.ศ. 2453 ได้ยุบรวมเมื องแม่ฮ่องสอน เมืองขุนยวม และเมืองปาย ตั้งเป็ นเมื องจัตวาขึ้นกับ
มณฑลพายัพ และในปี พ.ศ. 2476 ได้ย กเลิ ก การปกครองที่ เ ป็ นมณฑลและตั้งเป็ น “จังหวัด
แม่ ฮ่ องสอน” บริ หารราชการตามรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทยมาจนกระทัง่ ปั จจุ บนั การ
ประกอบอาชีพของชาวไทใหญ่ส่วนใหญ่เป็ นอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย ส้ม กล้วย
มะม่วง มะนาว มะละกอ ฝ้ าย ยาสู บ ผัก ถัว่ แตงโม มะเขือเทศ และพืชล้มลุกอื่น ๆ สัตว์เลี้ ยง ได้แก่
วัว ควาย ม้า หมู เป็ ด และไก่ อุตสาหกรรมในครัวเรื อน ได้แก่ การปั้ นหม้อ ไห การแกะสลัก การทํา
เครื่ องเงิ น การทอผ้าฝ้ าย การทํากระดาษ ลักษณะครอบครัวของชาวไทใหญ่เป็ นระบบผัวเดี ยวเมี ย เดี ยว แต่ ใ นชนชั้นปกครองอาจพบว่ าผู ้ชายสามารถมี เมี ย ได้หลายคน ชาวไทใหญ่ จ ะแยก
ครอบครัวหลังการแต่งงาน ผูช้ ายมีหน้าที่สร้างบ้านเรื อน ทํานา ทําไร่ ผูห้ ญิงมีหน้าที่ทอผ้า ตักนํ้า
เก็บฟื น ตําข้าว ทําอาหาร จ่ายตลาด ส่ วนสภาพสังคมของชาวไทใหญ่เป็ นสังคมที่พ่ ึงพาอาศัยซึ่ งกัน
และกัน ศิ ล ปวัฒนธรรม ความเชื่ อ ต่ า ง ๆ ได้ ถู ก ถ่ า ยทอดมาสู่ ช นรุ่ น หลัง สื บ ทอดต่ อ กัน มา
วิธีถ่ายทอดจะถ่ายทอดกันแบบปากต่อปากหรื อที่ เรี ยกว่า “มุขปาฐะ” อย่างไรก็ตาม วิธีการถ่ ายทอด
ด้วยระบบปากต่อปากย่อมมี การแปรเปลี่ ยนไปตามสภาพแวดล้อมและสังคมที่ มีการพัฒนาอยู่
ตลอดเวลา ทําให้เรื่ องราวที่เป็ นองค์ความรู ้ดา้ นศิลปวัฒนธรรมจากคนรุ่ นก่อนมาสู่ รุ่นต่อมาขาด
ความสมบูรณ์ ชาวไทใหญ่มีการติดต่อสื่ อสารกันโดยใช้ภาษาของตนเอง เรี ยกว่า “กวามไต” ใช้พูด
ในภาคเหนือของประเทศพม่า ลักษณะของภาษาจะเป็ นคําโดดพยางค์เดียว หากมีคาํ หลายพยางค์ก็
จะนําคําโดดมาผสมกัน สําเนียงของภาษาไทใหญ่จะแตกต่างจากภาษาไทยกลางหรื อภาษาคําเมือง
ของชาวล้านนา แต่จะใกล้เคียงกับภาษาไทลื้อ ชาวไทใหญ่จะใช้ภาษาไทใหญ่สื่อสารกันในหมู่ของ
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ชาวไทใหญ่ แต่เมื่อสื่ อสารกับชาวเมืองหรื อชาวล้านนาก็จะใช้ภาษาคําเมือง และจะใช้ภาษาไทย
กลางสื่ อสารกับคนไทย ส่ วนตัวอักษรที่ ใช้ในการเขี ยนมี 2 ลักษณะ คือ หากเป็ นตัวอัก ษรที่มี
ลักษณะยาว สู ง เขียนด้วยก้านผักกูดหรื อพู่กนั จีนจะเรี ยกว่า “ลิ กถัว่ งอก” ใช้เขียนเอกสารทัว่ ไป
และเอกสารทางศาสนา แต่หากเป็ นอักษรไทใหญ่ที่มีลกั ษณะกลมมน คืออักษรที่ ใช้ในพม่าจะ
เรี ยกว่า “ตัวมน” หรื อ “ตัวไทป่ อง” พัฒนามาจากอักษรไทใต้คงเก่า ซึ่ งเป็ นอักษรที่ใช้ในหมู่ชาว
ไทใหญ่ท้ งั หมดโดยยังคงมีลกั ษณะกลม เนื่องจากไม่ได้เปลี่ยนไปเขียนด้วยพู่กนั เหมือนอักษรไทใต้คงพยัญชนะส่ วนใหญ่มีเพียง 16-19 รู ป มีสระเสี ยงหลัก 12 รู ป และมีเสี ยงวรรณยุกต์ 5 เสี ยง
การแต่งกายของชาวไทใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะมีลกั ษณะคล้ายคลึ งกับพม่า เพราะชาวไทใหญ่ ใ นจัง หวัด แม่ ฮ่ อ งสอนคื อ ชาวไทใหญ่ ที่ อ พยพมาจากรั ฐ ฉานของประเทศพม่ า ดัง นั้น
วัฒนธรรมการแต่งกายจากพม่าจึ งเลื่ อนไหลมาสู่ ชาวไทใหญ่ คื อผูช้ ายจะสวมเสื้ อกล้ามชั้นใน
สวมทับด้วยเสื้ อเชิ้ ตเสื้ อตัวนอกเป็ นเสื้ อคอกลมแขนยาว ผ่าหน้าติดกระดุ มผ้าขมวดปม มีชายผ้า
เป็ นทางเย็บต่อจากรอยแยกของเสื้ อด้านข้างลงมาประมาณ 2 นิ้ ว เรี ยกว่า เสื้ อแตกปุ๋ ม นุ่ งกางเกง
ขาก๊วยหรื อกางเกงเป้ าใหญ่ เอวกว้าง เรี ยกว่า “โก๋ นไต” หรื อ “โก๋ นโห่ งโย่ง” ทั้งเสื้ อและกางเกงทํา
จากผ้าฝ้ ายใช้ผา้ ฝ้ ายโพกศีรษะ ในเรื่ องทรงผมนั้นเด็กผูช้ ายจะโกนศีรษะไว้ผมตรงกลางขมวดเป็ น
มวยผม (ผมจุก) จนถึงอายุ 10 ขวบ จากนั้นจะไว้ผมทรงนักเรี ยนทัว่ ๆ ไป เมื่อเข้าสู่ วยั รุ่ นจะไว้ผม
รองทรงเป็ นส่ วนใหญ่และเมื่อเข้าสู่ วยั ผูใ้ หญ่นิยมโพกศีรษะ ชาวไทใหญ่นิยมพกมีดซุ ย (มีดสั้นทํา
ด้วยเงิน) เสี ยบไว้ขา้ งเอว ผูห้ ญิงจะมีรายละเอียดการแต่งกายที่มากกว่าผูช้ าย และแบ่งตามช่วงอายุ
และฐานะความเป็ นอยู่ ช่วงวัยเด็กจะนุ่งผ้าซิ่ นและเสื้ อไต เมื่อเป็ นสาวจะสวมเสื้ อผ่าหน้าหรื อเสื้ อ
ป้ ายแขนกระบอกยาวหรื อแขนสามส่ วนเอวสั้นตัดให้เข้ารู ปพอดีตวั นุ่งผ้าซิ่ นยาวกรอมเท้า หญิง
สาวมักจะใส่ เสื้ อผ้าที่มีสีสันสดใส ส่ วนแม่บา้ นหรื อผูส้ ู งอายุจะสวมใส่ เสื้ อผ้าที่มีสีเข้มนุ่ งผ้าซิ่ น
มีหลากหลายเนื้ อผ้า ทั้งผ้าฝ้ ายและผ้าไหม ซึ่ งมักจะได้มาจากเมืองหนองประเทศพม่ามีหลากหลาย
ชนิ ด ได้แก่ ซิ่ นอลุนตยา ซิ่ นก้อง ซิ่ นปะล่อง ซิ่ นฮายย่า ซิ่ นส่ วยต่อง ซิ่ นหล้าย และซิ่ นถุงจ้าบ เป็ นต้น
ในอดี ตนั้นสตรี ที่อยูใ่ นวัง จะนุ่งซิ่ นยาวซึ่ งได้รับอิทธิ พลจากราชสํานักของพม่า ปั จจุบนั ชาวไทใหญ่
มีการแต่งกายที่แตกต่างจากอดีตมาก โดยเฉพาะเมื่อต้องออกไปสู่ สังคมภายนอกชาวไทใหญ่ก็จะ
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แต่งกายเหมือนผูค้ นทัว่ ไปในสังคมปั จจุบนั สตรี ชาวไทใหญ่ไว้ผมยาวเกล้ามวยลักษณะของการ
เกล้ามวยจะแตกต่างกันตามวัยและสถานภาพ เช่น เมื่อวัยเด็กจะไว้ผมทรงเกล้ามวยหรื อผมทรง
หน้าม้า เมื่อพ้นจากวัยเด็กเข้าสู่ วยั รุ่ นก็จะเกล้าผมทรงสะต๊อก คือเกล้ามวยด้านบนแล้วปล่อยชายยาว
ด้านข้าง เมื่อแต่งงานแล้วจะเปลี่ยนทรงผมเป็ นการเกล้าป้ าด โดยจะไว้ผมยาวแล้วนํามาเกล้ามวย
ไว้ตรงกึ่งกลางศีรษะ เป็ นมวยขนาดใหญ่ เมื่อมีอายุมากขึ้นเป็ นหญิงวัยกลางคนก็จะใช้หวีที่ทาํ จาก
เขาสัตว์หรื อกระดองเต่าเสี ยบผมด้านท้ายทอยแล้วใช้ผมส่ วนที่เหลื ออยู่พนั รอบหวีหลาย ๆ รอบแล้ว
เหน็บปลายผมไว้ดา้ นใน หากเข้าวัยชราจะทําผมง่าย ๆ ไม่มีเครื่ องประดับใด ๆ จะใช้ปลายผมสอด
กับโคนผมที่ทาํ เป็ นห่วงดึงให้แน่นแล้วพันเส้นผมไปรอบ ๆ มวยและเหน็บชายผมซ่อนไว้ดา้ นใน
ชาวไทใหญ่ดาํ รงวิถีชีวิตอยูบ่ นพื้นฐานความเชื่ อฝั งรากลึกกับสิ่ งลี้ลบั และอํานาจ
เหนื อจากธรรมชาติ เชื่ อในเรื่ องเทพเทวดาภูตผีปีศาจ ฤกษ์ยาม ภพภูมิจกั รวาล ศาสนา วิถีชีวิต
สัตว์สัญลักษณ์ เคล็ดลาง และการเสี่ ยงทาย ชาวไทใหญ่นับถื อคื อศาสนาพุทธอย่างเคร่ งครั ดมี
ประเพณี ที่ยดึ ถือปฏิบตั ิท้ งั สิ บสองเดือน
ตารางที่ 1 ประเพณี สิบสองเดือนของชาวไทใหญ่
เดือน ชาวไทใหญ่ เรียก
ตามปฏิทนิ สากล
วัฒนธรรมประเพณี
1 เหลินเจี๋ยง
ธันวาคม
กาบซอมอูหรื อปอยหลูใ่ หม่
2 เหลินกํ๋า
มกราคม
เดือนกํ๋า ไม่ทาํ การมงคลใดๆ
3 เหลินสาม
กุมภาพันธ์
ตานก๋ องโหล ตานข้าวหย่ากู๊
4 เหลินสี่
มีนาคม
ปอยส่างลอง ต่างซอมต่อโหลง
5 เหลินห้า
เมษายน
กัน๋ ตอ เลี้ยงผีเจ้าเมือง
6 เหลินหก
พฤษภาคม
ปอยจ่าตี่ ปอยบอกไฟ
7 เหลินเจ็ด
มิถุนายน
ลอกเหมือง แป๋ งฝาย
8 เหลินแปด
กรกฎาคม
เข้าพรรษา ปอยจ่าก๊ะ
9 เหลินเก้า
สิ งหาคม
ปอยจ่าก้อก
10 เหลินสิ บ
กันยายน
ต่างซอมต่อโหลง
11 เหลินสิ บเอ็ด
ตุลาคม
การแฮนซอมโก่จา จองพารา หลู่เตนแหง
12 เหลินสิ บสอง
พฤศจิกายน
ปอยส่างกานกถิ่ง ปอยหมัง่ กะป่
ที่มา: สุทศั น์ กันทะมา (2542)
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ชาวไทใหญ่ในประเทศไทยมีศิลปวัฒนธรรมแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนที่เป็ นของตนเอง คือ
มีการสื บทอดวัฒนธรรมดั้งเดิ มของชาวไทใหญ่เอง ซึ่ งส่ วนใหญ่มีความเกี่ ยวข้องเชื่ อมโยงกับ
พระพุทธศาสนา และส่ วนที่เป็ นการนําวัฒนธรรมของชาวต่างชาติ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมพม่า เช่น
การรําโหม่งส่ วยยี เนื่ องจากชาวไทใหญ่เคยอาศัยอยูใ่ นรัฐฉานประเทศพม่า บางส่ วนรับเอาวัฒนธรรม
ยุโรปผ่านทางพม่ามาใช้ เช่น เครื่ องดนตรี อย่างตอยอฮอร์ น เบนโจ และแอคคอร์ เดียน เป็ นต้น
2. องค์ประกอบและกระบวนท่ารําโหม่งส่ วยยี
จากการศึกษาพบว่า การแสดงรําโหม่งส่ วยยีเป็ นการแสดงของชาวพม่าซึ่ งชาวไทใหญ่
นํามาใช้แสดงในหอเจ้าฟ้ า และยึดปฏิ บตั ิสืบต่อมาจนถึงยุคเจ้าฟ้ าไทใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ได้รับการถ่ายทอดกระบวนท่ารําจากนางส่ วยโยะ นางรําในหอเจ้าฟ้ าองค์ที่ 3 ถ่ายทอดให้นางออน
อินทนิ เวศน์ ซึ่ งเป็ นหลานสาวและเป็ นนางรําในหอเจ้าฟ้ าองค์ที่ 4 องค์สุดท้ายในระบอบการปกครอง
เจ้าฟ้ าไทใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อมานางออนได้ถ่ายทอดกระบวนท่ารําโหม่งส่ วยยีให้กบั
นางจันจิรา อินทนิเวศน์ ซึ่งเป็ นบุตรสาว จากการศึกษาพบว่ามีองค์ประกอบในการแสดงดังนี้
2.1 ผูแ้ สดงฟ้ อนรําโหม่งส่ วยยีสามารถแสดงได้ 2 ลักษณะ คือ (1) เป็ นการแสดงเชิ งเกี้ยว
พาราสี ของชาย-หญิง และ (2) เป็ นการฟ้ อนเดี่ ยว ของผูห้ ญิงในลักษณะกระบวนท่ารําของพม่า
ดังนั้นหากแสดงรําโหม่งส่ วยยี ในรู ปแบบเกี้ ยวพาราสี จะใช้ผแู ้ สดงเป็ นผูห้ ญิ งและผูช้ ายแสดง
ท่าทางเกี้ยวพาราสี กนั หรื อหากแสดงในรู ปแบบการฟ้ อนเดี่ยวจะใช้ผหู้ ญิงแสดงและจะต้องผ่าน
การฝึ กหัดทางนาฏศิ ล ป์ มาเป็ นอย่า งดี อี ก ทั้ง จะต้องมี ทกั ษะการจัดองค์ป ระกอบของร่ า งกาย
ในขณะร่ ายรํา ในการแสดงไม่มีการกําหนดสถานภาพและอายุของผูแ้ สดง แต่ส่วนใหญ่ในการ
คัดเลือกผูแ้ สดงจะให้ความสําคัญกับผูแ้ สดงที่เป็ นวัยรุ่ น ซึ่ งจะมีรูปร่ างหน้าตาที่ชวนมอง และมี
ความคล่องแคล่วในการร่ ายรํากว่าที่จะใช้ผสู ้ ู งอายุมาแสดง
2.2 เครื่ องแต่งกายมีลกั ษณะการแต่งกายแบบราชสํานักพม่าที่เรี ยกว่า ชุ ด “โลนจี ” คือ
สวมเสื้ อเกาะอก (บ่อลี ) สวมเสื้ อผ้าเนื้ อบางแขนยาวทับ (ยีงโพงอีงจี) เปิ ดให้เห็ นเสื้ อตัวใน ไม่ มี
กระดุ ม ชายเสื้ อจะโค้งงอน สวมผ้าถุ งแบบปล่ อยชายยาวกลอมเท้าด้วยการต่ อผ้าสี ขาวยาวไป
ด้านหลังประมาณ 80 เซนติเมตร เรี ยกว่า “ทะเมียน” เกล้ามวยสู ง ปล่อยชายผมยาวมาทัดข้างด้านขวา
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เครื่ องแต่งกายนิ ยมสี สดใสประดับด้วยเลื่ อมสี สันสดใส สวมเครื่ องประดับสร้ อยคอ ต่างหู ประดับ
ดอกไม้ทดั ผมหรื อมีการใส่ เครื่ องประดับตกแต่งของชาวไทใหญ่เข้าไปเพื่อให้เกิดความสวยงาม การ
แต่งกายในลักษณะดังกล่ าวเป็ นเอกลักษณ์ ของการแต่งกายในราชสํานักพม่าตั้งแต่ในยุคราชวงศ์
พุกามจนกระทัง่ ถึ งยุคของพระเจ้าสี ป่อแห่ งราชวงศ์โก้นบอง ซึ่ งเป็ นยุคสุ ดท้ายของราชวงศ์พม่า
ก่อนตกเป็ นเมืองขึ้นของอังกฤษในยุคล่าอาณานิคม เนื่องจากการแสดงโหม่งส่ วยยีเป็ นการแสดงใน
ราชสํานักพม่าในยุคก่อนอานิ คม ดังนั้นการแต่งกายจึงเป็ นลักษณะอนุ รักษ์นิยมตามรู ปแบบนางใน
ราชสํานักพม่า มีปักเพชร พลอย เลื่อม ให้มีความแวววาวระยิบระยับ เพื่อความสวยงามและสี สันของ
เครื่ องแต่งกายนิ ยมสี สันสดใสหรื อสี โทนร้ อน เพื่อความสว่างและความสวยงามสบายตาในการชม
การแสดง โดยส่ วนมากนิ ยมสี เหลื องซึ่ งเป็ นสี ที่สว่างและความชื่ นชอบของชาวพม่าซึ่ งเป็ นสี แห่ ง
ทองสี แห่ งความมัง่ คัง่ และรํ่ารวย เมื่ อการแสดงรําโหม่งส่ วยยีเข้ามาสู่ ประเทศไทยก็ยงั คงลักษณะ
การแต่งกายแบบดั้งเดิม เนื่ องจากผูส้ ื บทอดการแสดงยังคงเป็ นกลุ่มชาวไทใหญ่ที่อพยพมาจากพม่า
และถ่ายทอดการแสดงสู่ รุ่นลูกหลานชาวไทใหญ่ให้คงยึดถือปฏิบตั ิสืบต่อมา

ภาพที่ 1 การแต่งกายการแสดงรําโหม่งส่วยยี
ที่มา: ยุทธพงศ์ จีโนสวัสดิ์

2.3 ดนตรี และเพลงร้ องใช้วงตอยอฮอร์ นบรรเลงประกอบการแสดง ประกอบด้วย
เครื่ องดนตรี เดินทํานอง ได้แก่ ตอยอฮอร์ น เบนโจ แอคคอร์ เดียน ภายหลังนําคียบ์ อร์ ดไฟฟ้ ามาใช้แทน
แอคคอร์ เดี ยน ส่ วนเครื่ องประกอบจังหวะ ได้แก่ กลองชุ ด จี กรับ ฉิ่ ง และฉาบใหญ่ บรรเลงทํานอง
เพลงโหม่งส่ วยยีแบบบดั้งเดิมของพม่า แต่มีการปรับปรุ งเล็กน้อยซึ่ งชาวไทใหญ่เรี ยกทํานองเพลงนี้ วา่
“หมอกหอมฮืน” ไม่ปรากฏเพลงร้องประกอบการแสดงรําโหม่งส่ วยยีในหอเจ้าฟ้ าของชาวแม่ฮ่องสอน
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ภาพที่ 2 วงดนตรี พ้นื บ้าน “วงตอยอฮอร์น”
ที่มา: สถาบันไทใหญ่ศึกษา
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

2.4 กระบวนท่ารําโหม่งส่ วยยีนางจันจิรา อินทนิ เวศน์ ได้รับถ่ายทอดมาจากนางออน
อินทนิ เวศน์ (มารดา) มีกระบวนท่ารําอยูท่ ้ งั หมด 8 ท่า ซึ่ งเป็ นท่ารําหลักในการแสดง คือ (1) ท่าหมุน้ ตาผอง (ท่าผัดหน้าปะแป้ ง) (2) ท่าปั่ นมน (ท่าหมุนวน) (3) ท่าจ๊อกแหวน (กระโดด) (4) ท่าหย้างสามขุม
(ท่าย่างสามขุม) (5) ท่าย้อกัน๋ (ท่าโต้ตอบกัน) (6) ท่าจ๊อกแหวก (ท่ากระโดดโต้ตอบกัน) (7) ท่าจีบผ้า
(ท่าจีบผ้า) และ (8) ท่านางฟ้ าล้มนอน (ท่านางฟ้ าบรรทม) แต่เมื่อนางจันจิรา นํามาถ่ายทอดให้กบั
บุ คคลทัว่ ไปได้มีการเพิ่มท่ารําขึ้ น 1 กระบวนท่าโดยแทรกไว้ต่อจากท่าที่ 7 จึงทําให้ก ระบวน
ท่า รํา โหม่งส่ วยยีที่นางจันจิรา อินทนิ เวศน์ ใช้สําหรับถ่ายทอดให้บุคคลทัว่ ไปมีท้ งั หมด 9 ท่า ซึ่ ง
กระบวนท่าที่นางจันจิรา อินทนิ เวศน์ ได้คิดเพิ่มเติมนั้นมีพ้ืนฐานแนวคิดกระบวนท่ารําตามแบบ
ท่ารําของนาฏศิลป์ พม่า เพื่อความสอดคล้องกลมกลื นกับกระบวนท่าทั้งหมดที่มีในท่ารําโหม่งส่ วยยี โดยสังเกตได้จากลักษณะการใช้มือ การใช้เท้า การทรงตัวและการใช้สัดส่ วนร่ างกายในการ
ร่ ายรําที่มีเอกลักษณ์ของกระบวนท่ารําของนาฏศิลป์ พม่า
3. วิเคราะห์องค์ประกอบและโครงสร้างกระบวนท่ารําโหม่งส่ วยยี ตามแนวทางของนางจันจิรา
อินทนิเวศน์
จากการศึกษาองค์ประกอบและโครงสร้ างกระบวนท่ารําโหม่งส่ วยยีตามแนวทางของ
นางจันจิรา อินทนิเวศน์ สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบการแสดงในประเด็นต่าง ๆ ได้ดงั นี้
3.1 ผูแ้ สดง การแสดงรําโหม่งส่ วยยีของนางจันจิรา อินทนิ เวศน์ เป็ นรู ปแบบการแสดง
รําเดี่ยวโดยใช้ผแู้ สดงเป็ นผูห้ ญิงร่ ายรําประกอบทํานองเพลงโหม่งส่ วยยี ข้อสังเกตรู ปแบบการแสดง
ของนางจันจิ รา อิ นทนิ เวศน์ คือ เป็ นรู ปแบบการแสดงร่ ายรํา ถวายเจ้า ฟ้ าไทใหญ่ ในหอเจ้า ฟ้ า
จึงต้องใช้ผหู ้ ญิงในการรําถวาย กอปรกับความเชื่ อในเรื่ องการสื บเชื้ อสายของเจ้าฟ้ าไทใหญ่มา
จากเทพเจ้า ดังนั้นการใช้ผหู ้ ญิงแสดงจึงเปรี ยบเสมือนนางฟ้ ามาร่ ายรําถวายเทพเจ้านัน่ เอง
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3.2 เครื่ องแต่งกาย การแต่งกายในการแสดงรําโหม่งส่ วยยีตามรู ปแบบของนางจันจิรา
อินทนิ เวศน์ เป็ นการอนุ รักษ์รูปแบบการรําถวายเจ้าฟ้ าไทใหญ่ ซึ่ งมีที่มาจากการรําของนางใน
ราชสํานักพม่า ดังนั้นการแต่งกายจึงมีลกั ษณะการแต่งกายตามแบบนางในราชสํานักพม่า คือการสวมใส่
เสื้ อแขนกระบอกเชิ งงอน และสวมผ้าซิ่ นต่อเชิ งยาวกรอมพื้ น การทําผมตลอดจนการสวมใส่
เครื่ องประดับตามแบบอย่างการแต่งกายของพม่า เพื่อเป็ นการอนุ รักษ์รูปแบบการแต่งกายแบบดั้งเดิ ม
ของการแสดงไว้
3.3 ดนตรี และเพลงร้อง จะใช้วงตอยอฮอร์นบรรเลงประกอบการแสดง ในระยะหลังได้
มีการปรับวงโดยการนําแอคคอร์เดียนซึ่งเป็ นเครื่ องดนตรี ในวงตอยอฮอร์ นแต่เดิมออก เปลี่ยนเป็ น
คียบ์ อร์ ดไฟฟ้ าเข้ามาแทน เนื่องจากหาผูบ้ รรเลงแอคคอร์ เดียนได้ยาก และหาผูท้ ี่สามารถบรรเลง
คียบ์ อร์ ดไฟฟ้ าได้ง่ ายกว่า อี ก ประการหนึ่ งคื อเสี ยงของเครื่ องดนตรี แอคคอร์ เดี ยนแต่เดิ มมี การ
ปรับเทียบเสี ยงกับคียบ์ อร์ ดไฟฟ้ าอยู่แล้ว ดังนั้นการนําคียบ์ อร์ ดไฟฟ้ าเข้ามาแทนแอคคอร์ เดี ยน
จึงไม่มีผลต่อระดับเสี ยงของเครื่ องดนตรี ที่จะต้องบรรเลงร่ วมกัน ในส่ วนของเพลงร้องในปั จจุบนั
ไม่พบว่ามีการขับร้องประกอบการแสดงรําโหม่งส่ วยยี เนื่องจากบทร้องเดิมเป็ นบทร้องของพม่าที่
เพิ่มเติมภายหลังซึ่ งแต่เดิมไม่มีบทร้อง นักดนตรี ชาวไทใหญ่ไม่สามารถร้ องเพลงโหม่งส่ วยยีซ่ ึ ง
เป็ นภาษาพม่าได้จึงตัดบทร้องประกอบการแสดงออกเหลือไว้เพียงแต่ท่วงทํานองเพลงโหม่งส่ วยยี
ของพม่าที่ ถูกปรั บปรุ งให้สอดคล้องกับการบรรเลงของเครื่ องดนตรี วงตอยอฮอร์ นเรี ยกว่าทํานอง
“หมอกหอมฮืน” (ภาษาไทใหญ่) เท่านั้น
3.4 กระบวนท่ารําโหม่งส่ วยยี จากกระบวนท่ารําโหม่งส่ วยยีที่ศึกษาพบว่า มีโครงสร้างของ
กระบวนท่ารําซึ่ งแบ่งโครงสร้างท่ารําออกเป็ นส่ วนต่างๆ ตามโครงสร้างร่ างกายที่ใช้ในการร่ ายรํา
ได้ดงั นี้
1) การใช้ส่วนศีรษะในการร่ ายรํามี 2 ลักษณะ คือ (1) การเอียงศีรษะจะเอียงศีรษะ
เพียงเล็กน้อย ลักษณะการเอียงศีรษะน้อยกว่าการรําทางนาฏศิลป์ ไทยจะเอียงทั้งข้างซ้ายและข้าง
ขวาสลับกันไปมา และ (2) การใช้ศีรษะในลักษณะการเปิ ดปลายคางขึ้น เพื่อให้ใบหน้าเชิ ดขึ้นใน
กระบวนท่าที่ 3 ท่าจ๊อกแหวน
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2) การใช้ส่วนของลําตัวในการร่ ายรํามี 2 ลักษณะ คือ (1) ลักษณะการกดไหล่ กดเอว
และการย้ายสะโพกประกอบการเดินเล็กน้อยในกระบวนท่าที่ 1 ต่างมุน้ ตาผอง นอกนั้นปรากฏ
การกดเอว กดไหล่เพียงเล็กน้อยในการร่ ายรําตลอดทั้งเพลง และ (2) ลักษณะการดันหลังให้ลาํ ตัว
ตั้งตรงในขณะร่ ายรํา
3) การใช้ส่วนแขนและมือในการร่ ายรํามี 6 ลักษณะ คือ (1) ลักษณะมือจีบแบบพม่า
เป็ นลัก ษณะการจี บ โดยการงอนิ้ ว ชี้ หัก ตามมุ ม ข้อ นิ้ ว แล้ว ใช้ป ลายนิ้ ว ชี้ จ รดที่ หัว แม่ มื อ ส่ ว น
นิ้ วกลาง นิ้ วนาง และนิ้ วก้อยเหยียดตึงเรี ยงชิ ดติดกัน (2) ลักษณะมือจีบแบบพม่า เท้าเอวทั้งสองข้าง
(3) ลักษณะมือจีบแบบพม่า ยกมื อทั้งสองข้างขึ้ น ศอกหักเป็ นมุมฉาก ลักษณะคล้ายท่าพรหมสี่
หน้า (4) ลักษณะการพลิกข้อมือสลับซ้าย-ขวา โดยพลิกหันฝ่ ามือและหลังมือออกด้านนอกลําตัว
สลับกัน (5) ลักษณะมือจี บแบบพม่าแล้วยกมือขึ้ นสู งเป็ นแนวตรงเหนื อศี รษะโดยหันฝ่ ามือขึ้ น
ด้านบน มืออีกข้างอยูต่ ่าํ ระดับวงล่าง และ (6) ลักษณะการไขว้มือ โดยใช้แขนทั้งสองข้างยื่นไป
ด้านหน้าไขว้กนั ระดับอก
4) การใช้ส่วนขาและเท้าในการร่ ายรํามี 4 ลักษณะ ซึ่ งเป็ นอัตลักษณ์การใช้เท้าใน
การแสดงแบบนาฏศิลป์ พม่า คือ ลักษณะการดีดเท้า คือ (1) การตวัดเท้าออกด้านข้างแล้วดีดเท้าไป
ทางด้านหลังเป็ นท่าการใช้เท้าตวัดชายผ้าให้ออกไปด้านหลังไม่ให้มาพันเท้า ซึ่ งจะเป็ นอุปสรรค
ต่อการแสดง บางท่ามี ลกั ษณะการดี ดเท้าข้างเดี ยวแล้วเขยิบเท้าตามไปด้านข้างทั้งไปและกลับ
(2) ลักษณะการย่อเข่าลงแล้วยืดเข่าขึ้นพร้อมกับดีดเท้าตวัดผ้าแล้ววางเท้าด้านหลัง (3) ลักษณะการ
โขยกเท้าแล้วหมุนรอบตัว และ (4) ลักษณะการวางจมูกเท้าด้านหลัง สลับกับการกระดกเท้าขึ้ น
เล็กน้อยซึ่ งต่างจากการกระดกเท้ารําไทยที่จะกระดกเท้าหนีบน่อง
จากการสังเกตการณ์ใช้กระบวนท่ารําในการแสดงรําโหม่งส่ วยยี พบว่า
1. กระบวนท่าในการร่ ายรําเป็ นกระบวนท่ารําของนาฏศิลป์ พม่า แต่การแสดงออกของท่ารํา
ไม่กระชับ กระฉับกระเฉง รุ นแรงเท่ากับการรําของพม่า แต่มีความอ่อนช้อยงดงามตามรู ปแบบ
ของการร่ ายรําของชาวไทใหญ่ สันนิ ษฐานว่าเป็ นผลมาจากลักษณะอุปนิ สัยของชาวไทใหญ่เป็ น
ผูท้ ี่มีความสุ ขมุ อ่อนโยน สุ ภาพเรี ยบร้อย จึงส่ งผลให้การร่ ายรํามีความอ่อนช้อยงดงาม อาจกล่าวได้วา่
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เป็ นการผสมผสานนาฏศิลป์ พม่ากับนาฏศิลป์ ไทใหญ่เข้าด้วยกัน
2. ลักษณะของท่ารําเป็ นรู ปแบบแบบท่าคู่ คือการปฏิ บตั ิท่ารําเหมือนกันทั้งข้างซ้ายและ
ข้างขวา คือ หากมีการหมุนตัวต้องหมุนตัวไปและหมุนตัวกลับ หากปฏิบตั ิท่ารําด้วยมือซ้ายเช่นไร
จะต้องปฏิบตั ิดว้ ยมือขวาเช่นเดี ยวกันหรื ออาจปฏิ บตั ิสลับกันทั้งข้างซ้ายและข้างขวาด้วยมือและ
เท้าในท่าเดียวกัน
การวิเคราะห์องค์ประกอบการรําโหม่งส่ วยยี มีเพียง 4 องค์ประกอบ ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบ
หลักที่สําคัญในการแสดง เนื่ องจากเป็ นการแสดงชุดเบ็ดเตล็ด ไม่ใช่การแสดงเป็ นเรื่ องราว จึงไม่
จําเป็ นต้องมีองค์ประกอบอื่นช่วยเสริ มเพื่อให้การแสดงสมบูรณ์ เช่น อุปกรณ์ประกอบการแสดง
ฉาก และแสงสี ที่จะเข้ามาเพื่อช่ วยให้การแสดงเกิ ดความสมจริ งของสถานที่ หรื อระยะเวลาตาม
ท้องเรื่ องอย่างละคร ปั จจุ บ ันการรํ า โหม่ งส่ วยยี เป็ นการแสดงเพื่ อ เสริ ม สร้ า งภาพลัก ษณ์ ก าร
ท่ องเที่ ย วของจัง หวัด ใช้สํา หรั บ ต้อ นรั บ แขกบ้านแขกเมื อ งสํา คัญ ดัง นั้นสถานที่ จึงอาจมี การ
เปลี่ ยนแปลงไปตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ใช้ตอ้ นรับหรื อจัดแสดง ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นที่ โล่งกว้างหรื อใน
อาคารที่มีพ้ืนที่กว้างสําหรับแสดง และเพียงแค่มีแสงสว่างให้ผชู ้ มสามารถมองเห็ นการแสดงได้
ชัดเจนก็เพียงพอ
อภิปรายผล
จากการศึกษาวิเคราะห์การแสดงรําโหม่งส่ วยยี พบว่า
1. บริ บทความเป็ นมาของการรําโหม่งส่ วยยี
การรําโหม่งส่ วยยีเป็ นการแสดงของพม่าเป็ นการร่ ายรําในราชสํานักพม่า เพื่อถวายแด่
กษัตริ ย ์ ซึ่ ง ชาวไทใหญ่ ไ ด้รับ อิ ท ธิ พ ลนํา การแสดงโหม่ ง ส่ วยยีข องพม่ า มาร่ า ยรํ า ในหอเจ้าฟ้ า
เพื่ อถวายเจ้า ฟ้ าไทใหญ่ เพื่อเป็ นการยกย่องตนให้เที ยบเที ยมเสมอกษัตริ ย ์ของพม่า ต่ อมาเมื่ อ
ชาวไทใหญ่อพยพเข้ามาอยูใ่ นเมืองแม่ฮ่องสอนและได้แต่งตั้งให้เป็ นเจ้าเมืองจึงได้ฟ้ื นฟูวฒั นธรรม
ดั้งเดิ มของชาวไทใหญ่ คื อ ระบอบการปกครองแบบเจ้าฟ้ าขึ้ น รวมถึ งการรํ าโหม่ ง ส่ วยยี เ พื่ อ
ถวายเจ้าฟ้ าไทใหญ่ ซึ่ งมีการถ่ายทอดจากรุ่ นสู่ รุ่นในครอบครัว คือ จากนางส่ วยโยะถ่ายทอดให้กบั
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นางออน อินทนิ เวศน์ ซึ่ งมีฐานะเป็ นหลาน และจากนางออนถ่ายทอดให้นางจันจิรา อินทนิ เวศน์
ซึ่งเป็ นบุตรสาว แต่เมื่อระบอบการปกครองเจ้าฟ้ าไทใหญ่สิ้นสุ ดลงการรําโหม่งส่ วยยีจึงถูกถ่ายทอด
ให้กบั บุคคลภายนอกครอบครัว เนื่ องจากเกรงว่าจะสู ญหายกอปรกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่
ทําให้การรําโหม่งส่ วยยีเปลี่ยนเป็ นการแสดงเชิ งพาณิ ชย์เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
การที่ชาวไทใหญ่รับวัฒนธรรมของพม่าเข้ามาใช้กบั บริ บททางสังคมของตน สอดคล้องกับพิมุข
ชาญธนะวัฒน์ (2546) ศึกษาเรื่ อง “การปรับปรนเปลี่ ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชาว
ไทใหญ่ กรณี ศึกษาชาวไทใหญ่บา้ นถํ้าลอด อําเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า สังคมและ
วัฒนธรรมของชาวไทใหญ่มีการเลื่อนไหลตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ ง โดยอาศัยเหตุปัจจัยทั้งจากภายใน
และภายนอก ซึ่ งแท้ที่จริ งแล้วสังคมของชาวไทใหญ่ต้ งั แต่อดีตที่ผา่ นมาเป็ นสังคมที่ไม่เคยปิ ดกั้น
ตัวเองหากแต่รับและปรั บใช้วฒั นธรรมที่ จาํ เป็ นอยู่เสมอ ส่ วนการแพร่ กระจายทางวัฒนธรรม
ไทใหญ่ที่เข้ามาในจังหวัดแม่ฮ่องสอนพบว่าสอดคล้องกับนิยพรรณ วรรณศิริ (2540) ได้กล่าวว่า
วัฒนธรรมหนึ่ง ๆ นั้น จะแพร่ กระจายตัวไปยังแหล่งอื่น ๆได้ตอ้ งยึดหลักว่าวัฒนธรรมคือความคิด
และพฤติกรรม (ผลของความคิด) ที่ติดตัวบุคคล เมื่อบุคคลไปถึงที่ใดวัฒนธรรมก็จะไปถึงที่นนั่
ในส่ วนของการเปลี่ ยนแปลงทางวัฒนธรรม การรําโหม่งส่ วยยีที่เปลี่ ยนแปลงจากการรําถวาย
เจ้าฟ้ าเป็ นการแสดงเพื่อการท่องเที่ยวเชิ งพาณิ ชย์ สอดคล้องกับสมพร ชวฤทธิ์ และคณะ (2539)
ศึกษาเรื่ อง “ประเพณี ไตที่เปลี่ ยนแปลง กรณี ศึกษา “ปอยส่ างลอง” ของศูนย์วฒั นธรรมจังหวัด
แม่ ฮ่ องสอน” กล่ า วว่า การจัด งานปอยส่ า งลองในพื้ น ที่ ตาํ บลปางหมู ตําบลผาบ่ อ ง และเขต
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้อธิ บายให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของพิธีกรรมปอยส่ างลองในช่วงเวลา
ตั้งแต่ก่ อนปี พ.ศ. 2510-2539 โดยชี้ ให้เห็ นว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฯ และ
นโยบายส่ ง เสริ ม การท่ องเที่ ย ว ทํา ให้รูป แบบและจุ ดประสงค์ข องงานประเพณี ป อยส่ า งลอง
เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งการเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดงานปอยส่ างลองจากภาครัฐซึ่ งพยายามทําให้
ปอยส่ างลองกลายเป็ นสัญลักษณ์ ของจังหวัดเพื่อผลทางการท่องเที่ยว ทําให้ประเพณี ปอยส่ างลองถูก
ทําลายลงไปอย่างมากโดยเฉพาะคุณค่าและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่แฝงอยูใ่ นพิธีกรรมนี้ และสิ่ งสําคัญ
ในงานชิ้นนี้ คือการเข้ามามีส่วนร่ วมในปอยส่ างลองของ “ไตนอก” โดยการเข้ามาแทนที่คนในที่
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หายไปอันเนื่องมาจากสังคมที่เปลี่ยนแปลง
2. องค์ประกอบและกระบวนท่ารําโหม่งส่ วยยี
จากการศึกษาองค์ประกอบของการรําโหม่งส่ วยยีพบว่า การรําส่ วยยีของชาวไทใหญ่ใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับเอาวัฒนธรรมการรําโหม่งส่ วยยีของพม่าที่เป็ นการร่ ายรําในราชสํานัก
เพื่อถวายแด่ กษัตริ ยเ์ ป็ นรู ปแบบการรําประกอบทํานองเพลงก่ อนที่ พ ม่าจะนําเอาบทร้ องเพลง
โหม่งส่ วยยีที่ใช้ประกอบภาพยนตร์ มาใช้ประกอบการรํา ดังนั้นการรําโหม่งส่ วยยีของชาวไทใหญ่
จึงเป็ นการร่ ายรําถวายเจ้าฟ้ าไทใหญ่ประกอบทํานองเพลงโหม่งส่ วยยีโดยไม่มีบทร้อง ผูแ้ สดงใช้
ผูห้ ญิงแสดงเนื่ องจากเป็ นการแสดงในราชสํานัก ซึ่ งผูช้ ายไม่สามารถเข้าได้ การแต่งกายเป็ นไป
ตามรู ปแบบนางในราชสํานักพม่าใช้วงดนตรี ตอยอฮอร์ นบรรเลงเพลงโหม่งส่ วยยีประกอบการ
แสดง ในส่ วนกระบวนท่ารํานางจันจิรา อินทนิ เวศน์ ได้รับถ่ายทอดมาจากนางออน อินทนิ เวศน์
(มารดา) ซึ่ ง สื บทอดมาจากนางรําในหอเจ้าฟ้ าเมื องแม่ฮ่องสอนองค์ที่ 3 และ 4 จากการศึกษา
องค์ประกอบของการรําโหม่งส่ วยยี พบว่า การกล่าวถึ งวงดนตรี ของไทใหญ่มีความสอดคล้อง
กับปิ ยะพงษ์ ยานะวาส (2554) วิจยั เรื่ อง “การศึกษาวงตอยอฮอร์ น อําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน”
กล่าวว่า วงตอยอฮอร์ นเป็ นวงดนตรี ของชาวไทใหญ่ เครื่ องดนตรี ส่วนใหญ่เป็ นเครื่ องดนตรี ของ
ยุโรปรั บ ผ่านมาทางพม่ า ประกอบด้วยเครื่ องดนตรี ตอยอฮอร์ น เบนโจ แอคคอร์ เดี ย น ต่ อมา
เปลี่ยนเป็ นคี ยบ์ อร์ ดไฟฟ้ าแทนแอคคอร์ เดียน บทเพลงที่ใช้ในการบรรเลงในวงตอยอฮอร์ นนั้น
เป็ นเพลงพม่าประยุกต์ในหลายบทเพลงมีเนื้ อร้ องที่เป็ นภาษาพม่า แต่ในภายหลังไม่สามารถหา
ผูท้ ี่ เข้าใจในภาษาพม่ามาเป็ นผูข้ บั ร้ องได้ บทร้ องจึงสู ญหายไป ทํานองเพลงในวงตอยอฮอร์ น
ในปั จจุบนั มี ท้ งั หมด 16 เพลง ซึ่ งจะแบ่งเป็ นเพลงครู สองเพลง คื อ เพลงเตอใหม่จุน และเพลง
เตอเหม่ ง จุ น ซึ่ งเพลงครู น้ ัน จะเป็ นเพลงที่ บ รรเลงก่ อ นเริ่ ม การแสดงทุ ก ครั้ งแล้ว จะมี เ พลง
ประกอบการแสดงรําไตอีก 3 เพลง คือ เพลงมวยโล่วโล่ว เพลงจู่จู่มวย และเพลงขะย่านตาลโจ่ง
ยังมีทาํ นองเพลงประกอบรําอีกประเภทหนึ่ งมีชื่อว่า รําโหม่งส่ วยยีได้ใช้เพลงโหม่งส่ วยยี ในการ
บรรเลงประกอบการแสดง ในส่ วนการถ่ ายทอดท่ารําในระบบครอบครั วสอดคล้องกับสุ ทศั น์
กันทะมา (2542) ศึกษาเรื่ อง “การคงอยูข่ องวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวไทใหญ่” กล่าวว่า กลไกที่
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ทําให้วฒั นธรรมพื้นบ้า นของชุ มชนชาวไทใหญ่คงอยู่น้ นั ประกอบด้วยครอบครั วจะทําหน้าที่
ถ่ายทอดภาษาพูด แบบแผน ความประพฤติตามวิถีชีวิตแก่ลูก ผูอ้ าวุโสทําหน้าที่ให้คาํ ปรึ กษาใน
การจัดพิธีกรรมต่าง ๆ พระทําหน้าที่ถ่ายทอดศี ลธรรมและการศึกษา ผูช้ าํ นาญการถ่ายทอดภูมิ
ปั ญญาต่าง ๆ เช่น พิธีกรรม ความรู ้ทางการช่ าง หัตถกรรม ผูน้ าํ ในชุ มชนเป็ นผูจ้ ดั และสนับสนุ น
ประเพณี วฒั นธรรมของชุมชน เครื อญาติทาํ หน้าที่สนับสนุนช่วยเหลือในการทําพิธีกรรมต่าง ๆ
3. วิเคราะห์องค์ประกอบในการรําโหม่งส่ วยยี ตามแนวทางของนางจันจิรา อินทนิเวศน์
จากการศึ ก ษาองค์ป ระกอบการแสดงรํ า โหม่ ง ส่ ว ยยี ต ามแนวทางของนางจัน จิ ร า
อินทนิเวศน์ พบว่า
3.1 ด้านผูแ้ สดง พบว่า เป็ นการแสดงรําเดี่ ยวที่ ใช้ร่ายรําถวายในหอเจ้าฟ้ าไทใหญ่ จึงใช้
เฉพาะผูห้ ญิ งในการแสดงเพี ย งคนเดี ย ว ต่อมารู ป แบบการแสดงเปลี่ ยนเป็ นการแสดงเพื่ อการ
ท่องเที่ยว จึ งได้ปรับเปลี่ ยนมาใช้ผแู ้ สดงหญิงหลายคนในการแสดง ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั โอกาสและ
สถานที่แสดง
3.2 ด้านเครื่ องแต่งกาย พบว่า ได้รับอิทธิ พลการแต่งกายมาจากการรําโหม่งส่ วยยีของ
พม่า ซึ่ งแต่งกายในลักษณะนางในในราชสํานักพม่า
3.3 ด้านดนตรี และเพลงร้อง พบว่า ใช้วงดนตรี ตอยอฮอร์ นบรรเลงประกอบการแสดง
โดยยังคงใช้ทาํ นองเพลงโหม่งส่ วยยีของพม่า แต่ปรับปรุ งให้สอดคล้องกับการบรรเลงของเครื่ อง
ดนตรี วงตอยอฮอร์ นที่เรี ยกว่า “หมอกหอมฮืน” ทํานองเพลงมีท้ งั หมด 3 ท่อน จะเล่นบรรเลงท่อน
1-3 จํานวน 2 เที่ยวกลับแล้วทอดทํานองลงจบ
3.4 ด้านกระบวนท่ารํา พบว่า ยังคงใช้กระบวนท่ารําหลักทั้ง 8 กระบวนท่า แต่มีการ
ประดิ ษ ฐ์ ท่ า รํ า เพิ่ ม เติ ม 1 ท่ า แทรกไว้ร ะหว่า งท่ า ที่ 7 และท่ า ที่ 8 สั น นิ ษ ฐานว่า เป็ นท่ า รํ า ที่
ประดิ ษ ฐ์ข้ ึ นเพื่ อใช้เชื่ อมท่ าที่ 7 และ 8 ให้มี ความสอดคล้องกลมกลื น และเกิ ดความสวยงามใน
การแสดง มีการจัดองค์ประกอบร่ างกายและเทคนิ คในการร่ ายรําตามแบบอย่างนาฏศิลป์ พม่า แต่มีการ
ผสมผสานการร่ ายรําที่อ่อนช้อยงดงามตามเอกลักษณ์ของการแสดงของชาวไทใหญ่ผสมผสานใน
การร่ ายรําทําให้การแสดงรําโหม่งส่ วยยีของชาวไทใหญ่ที่พบแม้จะมีท่ารําอย่างพม่าแต่แฝงไปด้วย
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ความอ่อนช้อยของการรําตามแบบของชาวไทใหญ่ ไม่แข็งกระด้างและใช้จงั หวะแรงในการร่ าย
รําอย่างนาฏศิลป์ พม่า
จากการวิเคราะห์องค์ป ระกอบการแสดงรําโหม่งส่ วยยีที่ พบว่า องค์ประกอบการแสดง
ส่ วนใหญ่ไ ด้รับ อิ ทธิ พ ลมาจากวัฒนธรรมของพม่า สอดคล้องกับพิ มุ ข ชาญธนะวัฒน์ (2546)
ศึกษาเรื่ อง “การปรับปรนเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่ กรณี ศึกษาชาว
ไทใหญ่บา้ นถํ้าลอด อําเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า สังคมและวัฒนธรรมของชาวไท
ใหญ่มีการเลื่อนไหลตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ งโดยอาศัยเหตุปัจจัยทั้งจากภายในและภายนอก ซึ่ งแท้ที่
จริ งแล้วสังคมของชาวไทใหญ่ต้ งั แต่อดีตที่ผา่ นมาเป็ นสังคมที่ไม่เคยปิ ดกั้นตัวเองเลย หากแต่รับ
และปรับใช้วฒั นธรรมที่จาํ เป็ นอยู่เสมอ และสอดคล้องกับสุ ทศั น์ กันทะมา (2542) ศึกษาเรื่ อง
“การคงอยูข่ องวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวไทใหญ่” พบว่า ในส่ วนการละเล่นมีการฟ้ อนรําซึ่ งใน
ภาษาไทใหญ่เรี ยกว่า “ก้า” จะมีลีลาอ่อนช้อยสวยงาม ทําให้เห็นว่าวิธีการฟ้ อนรําอย่างชาวไทใหญ่
จะมีลกั ษณะที่อ่อนช้อยสวยงามซึ่ งเป็ นเอกลักษณ์ของการแสดงของชาวไทใหญ่
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