วารสารศิลปะและวัฒนธรรม ฉบับเชิดชูเกียรติ

สี่ทศวรรษประวัติศาสตร์ล้านนา

จัดพิมพ์เนื่องในงานเสวนามุทิตาจิตศาสตราจารย์อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว
ได้ด�ำรงต�ำแหน่งศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์ล้านนา
ได้รับประกาศเป็นครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ ๖ (ด้านภาษาและวรรณกรรม)
และเกษียณอายุราชการ ๖๕ ปี
พ.ศ.๒๕๕๙

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม ฉบับเชิดชูเกียรติ
สี่ทศวรรษประวัติศาสตร์ล้านนา
ที่ปรึกษาการจัดท�ำ
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชานาฏ สิตานุรักษ์
ที่ปรึกษาตรวจบทความทางวิชาการ
ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สุรพล ด�ำริห์กุล
ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง
รองศาสตราจารย์ ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิลักษณ์ ศรีป่าซาง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ราชบัณฑิต
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประธานศูนย์ล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

บรรณาธิการ
ภูเดช แสนสา
กองบรรณาธิการ
วาทินี บัวชุม
ดิเรก อินจันทร์ ปนัดดา โตค�ำนุช อภิรักษ์ ตาเสน วราภรณ์ โยธาราษฎร์
จักรภาณุ ไตรยสุทธิ์ โสภณ พรมจิตต์ ศุภรักษ์ ฉัตรแก้ว กัลยาณี อินต๊ะราชา
จัดพิมพ์โดย
ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ลิขสิทธิ์เป็นของผู้เขียนแต่ละบทความ
การผลิตและการลอกเลียนแบบหนังสือเล่มนี้ไม่ว่ารูปแบบใดทั้งสิ้น
ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียนบทความ โดยผ่านบรรณาธิการ

ออกแบบปก : วีรพิชญ์ หิมารัตน์
พิมพ์ที่ : สุทัศน์การพิมพ์ ต�ำบลหายยา อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.๐๕๓-๒๐๐๔๓๖

สี่ทศวรรษประวัติศาสตร์ล้านนา

ก

ค�ำมุทิตาจิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ศาสตราจารย์อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว ข้าพเจ้าได้รว่ มงานมาตัง้ แต่เริม่ เข้ามาท�ำงานในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ท่านเป็นผู้ที่มีความมุมานะอุตสาหะในการท�ำงานวิชาการ จึงมีผลงานวิชาการเผยแพร่
สูว่ งวิชาการล้านนาคดีจำ� นวนมาก โดยเฉพาะงานด้านการปริวรรตอักษรธรรมล้านนาจากเอกสารโบราณ
ที่ท่านได้กระท�ำมาอย่างยาวนานและสม�่ำเสมอ จนมีผลงานการปริวรรตไม่ต�่ำกว่า ๖๐ เรื่อง ผลงาน
ทางวิชาการเป็นที่ยอมทั้งภายในและต่างประเทศ หลักฐานประจักษ์พยานได้แก่ เป็นภาคีสมาชิกส�ำนัก
ธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน เป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๖ ด้านภาษาและวรรณกรรม
และได้รับการยกย่องให้เป็นศาสตราจารย์อาคันตุกะจากหลากหลายมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
เนื่องในโอกาสที่ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดงานเสวนา
วิชาการด้านล้านนาคดี และได้จัดท�ำวารสารศิลปะและวัฒนธรรม ฉบับเชิดชูเกียรติ “สี่ทศวรรษ
ประวัติศาสตร์ล้านนา” เพื่อแสดงมุทิตาจิตต่อศาสตราจารย์อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว ข้าพเจ้าในนามของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงขอขอบคุณทุกฝ่ายทุกท่านทีม่ สี ว่ นร่วมในการจัดงานเสวนาวิชาการและ
จัดท�ำวารสารศิลปะและวัฒนธรรม ฉบับเชิดชูเกียรติ “สี่ทศวรรษประวัติศาสตร์ล้านนา” และขอแสดง
มุทิตาจิตต่อศาสตราจารย์อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว ที่ได้ท�ำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
และวงวิชาการล้านนาคดีตลอดสี่ทศวรรษที่ผ่านมา

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข

ค�ำมุทิตาจิต
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ศาสตราจารย์อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว เป็นทีป่ รึกษาให้กบั ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผูม้ ผี ลงานทางวิชาการเป็นทีย่ อมรับจากวงวิชาการจนได้รบั ต�ำแหน่งศาสตราจารย์ดา้ น
ประวัติศาสตร์ล้านนาและเป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๖ ด้านภาษาและวรรณกรรม ทางส�ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม จึงได้จดั งานเสวนาทางวิชาการด้านล้านนาคดีและจัดท�ำวารสารศิลปะและวัฒนธรรม ฉบับเชิดชู
เกียรติ “สีท่ ศวรรษประวัตศิ าสตร์ลา้ นนา” ทีไ่ ด้รวมบทความด้านล้านนาคดีทกุ แขนงจากคณาจารย์หลากหลาย
มหาวิทยาลัย นักวิชาการ นักศึกษาและผู้สนใจมาไว้ภายในเล่ม เพื่อแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาส
ศาสตราจารย์อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว ทีท่ า่ นได้กรุณาเป็นทีป่ รึกษาให้กบั ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรมตลอดมา
ในนามของส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอใช้การจัดงานเสวนา
วิชาการล้านนาคดีและจัดท�ำวารสารศิลปะและวัฒนธรรม น้อมแสดงมุทิตาจิตแด่ศาสตราจารย์อรุณรัตน์
วิเชียรเขียว ขณะเดียวกันก็ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกท่านในการจัดงานเสวนาวิชาการด้านล้านนาคดี
และจัดท�ำวารสารศิลปะและวัฒนธรรม ฉบับเชิดชูเกียรติ “สี่ทศวรรษประวัติศาสตร์ล้านนา” ขอ
ขอบพระคุณผู้เขียนบทความทุกท่าน ที่ท�ำให้วารสารศิลปะและวัฒนธรรมฉบับนี้มีความสมบูรณ์ มีความ
น่าสนใจ และมีคุณค่าต่อวงวิชาการล้านนาคดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารศิลปะและวัฒนธรรมฉบับนี้ ที่
รวบรวมบทความล้านนาคดีจ�ำนวน ๑๘ เรื่อง จะเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการล้านนาคดีอย่างไม่มีสิ้นสุด

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชานาฏ สิตานุรักษ์)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

สี่ทศวรรษประวัติศาสตร์ล้านนา

ค

ค�ำมุทิตาจิต
ที่ปรึกษาศูนย์ภูมิปัญญาล้านนา (ศูนย์ใบลานศึกษา)
ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ศาสตราจารย์อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว เป็นผูท้ ที่ ำ� คุณประโยชน์ให้กบั วงวิชาการล้านนาคดีตลอดมา
อย่างยาวนาน โดยเฉพาะด้านการปริวรรตอักษรธรรมล้านนาจากคัมภีร์ใบลานและพับสา ที่ได้ท�ำการ
ปริวรรตเผยแพร่มากกว่าจ�ำนวน ๖๐ เรื่อง ซึ่งผมก็ได้ร่วมท�ำงานกับศาสตราจารย์อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว
ในด้านนี้มาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเช่นกัน จนกระทั่งในขณะนี้ก็ยังท�ำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาร่วมกันกับ
ศาสตราจารย์อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว ให้กับศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา (ศูนย์ใบลานศึกษา) ของส�ำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ในโอกาสที่ศาสตราจารย์อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว ได้รับต�ำแหน่งศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์
ล้านนาได้รับประกาศเป็นครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ ๖ (ด้านภาษาและวรรณกรรม) จากส�ำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และเกษียณอายุราชการ ๖๕ ปี ผมจึงใคร่ขอแสดงความยินดีและ
ขอแสดงมุทติ าจิตกับศาสตราจารย์อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว ผูบ้ กุ เบิกองค์ความรูด้ า้ นล้านนาคดีมาเป็นระยะเวลา
อันยาวนานกว่าสี่ทศวรรษ

(รองศาสตราจารย์ ดร. อนาโตล โรเจอร์ เป็ลติเยร์)
ที่ปรึกษาศูนย์ภูมิปัญญาล้านนา (ศูนย์ใบลานศึกษา)
ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ง

บทบรรณาธิการ
กว่าสี่ทศวรรษที่ผ่านมาศาสตราจารย์อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว ได้บุกเบิกพรมแดนองค์ความรู้และ
สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์ล้านนา ตลอดจนถึงภาษาและวรรณกรรมล้านนา
ออกมาเผยแพร่จำ� นวนมาก เป็นประโยชน์ตอ่ วงวิชาการทัง้ ภายในและต่างประเทศ สามารถกล่าวได้ทา่ นเป็น
ผู้ที่มีคุณูปการมากว่าสี่ทศวรรษกับการศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ล้านนา
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม ฉบับเชิดชูเกียรติ “สีท่ ศวรรษประวัตศิ าสตร์ลา้ นนา” ฉบับนีใ้ ช้เป็น
เอกสารประกอบการเสวนาทางวิชาการล้านนาคดี จัดโดยส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เพื่อเป็นเกียรติแก่ศาสตราจารย์อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว เนื่องในโอกาสที่ได้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์ล้านนา ได้รับประกาศเป็นครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ ๖ (ด้านภาษาและ
วรรณกรรม) และเกษียณอายุราชการ ๖๕ ปี ในวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ส�ำนัก
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภายในวารสารฉบับนี้มีบทความด้านล้านนาคดีจ�ำนวน ๑๘ เรื่อง มีเนื้อหาที่มีความหลากหลาย
เริม่ ต้นด้วยบทความด้านประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะเกีย่ วกับปูนปัน้ ล้านนาและจิตรกรรมล้านนา เรือ่ งราวต�ำนาน
ในคัมภีร์ใบลานของล้านนา ต�ำนานกับความศรัทธาของชาวล้านนาที่มีต่อครูบาเจ้าศรีวิชัย หลักค�ำสอน
และกฎหมายฉบับต่างๆ ของล้านนา วรรณกรรมล้านนา ประวัติศาสตร์และโบราณคดีของบ้านเมือง
ทางตอนบนของล้านนา เรือ่ งราวด้านเศรษฐกิจการค้าไม้ พระสงฆ์ผผู้ ลัดถิน่ ความเคลือ่ นไหวของเครือข่าย
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีวัฒนธรรมของคนที่อยู่บนพื้นที่สูงของล้านนา อาหารการกินของคนล้านนา
(คนเมือง) แล้วปิดท้ายด้วยบทความแปลเรื่องราวของล้านนาจากเอกสารเก่าของชาวตะวันตก
ในนามของบรรณาธิการ ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ที่ปรึกษาการจัดท�ำวารสาร ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ สุรพล ด�ำริหก์ ลุ ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง รองศาสตราจารย์ ทรงศักดิ์
ปรางค์วฒ
ั นากุล และผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ วิลกั ษณ์ ศรีปา่ ซาง ทีป่ รึกษาตรวจบทความทางวิชาการ ผูเ้ ขียน
บทความที่น่าสนใจทั้ง ๑๘ ท่าน คุณชูชาติ ใจแก้ว ที่ได้ริสสนาแต่งแต้มกะโลงและคร่าวมุทิตาจิต และ
คุณไตรรงค์ โปทา ที่ช่วยพิมพ์อักษรธรรมล้านนา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารศิลปะและวัฒนธรรม
ฉบับพิเศษฉบับนี้จะเป็นก้าวย่างต่อไป และมีส่วนขยายพรมแดนองค์ความรู้ของการศึกษาประวัติศาสตร์
ล้านนาและล้านนาคดีให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นสืบไป

(อาจารย์ภูเดช แสนสา)
บรรณาธิการ
๑๖ มกราคม ๒๕๕๙
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม
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จ

กะโลงและคร่าวมุทิตาจิต
ศาสตราจารย์อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว
อรุณ...แสงฮ่ามฟ้า.........ล้านนา
รัตน์...ร่มแก้วปัญญา.........ค่าล้น
วิเชียร...สั่งสอนน�ำพา........มาสู่ เมืองเฮย
เขียว...พรั่งดั่งดงไม้..........ร่มกว้างเงาเย็น
อรุณ....ไขฟ้า ล้านนาจื่อจ�๋ำ คือครูคนน�ำ ศึกษาแผ่ส้าน
รัตน์...เรืองแสงงาม แตกกิ่งต่อก้าน ล้านนาผลงาน เด่นชัด
วิ...ชาผญ๋า ปัญญาได้คัด หื้อคนโลกหล้า ยินยล
เชียร...ดั่งผู้รู้ แผ่ผายดั่งฝน หื้อศิษย์ผู้คน ศึกษาต่อได้
เขียว...ดั่งดอยดง เงาเย็นร่มใต้ เป็นไม้แคร่ไฟ ส่องทิศ
แม่ครูคน สอนสั่งมิ่งมิตร ผิดถูกหื้อได้ รู้ความ
ท่านได้ส่งยู้ ปัญญาส่องต๋าม ผลงานดีงาม นับถือถ้วนหน้า
ล้านนาคดี ที่หับเปิดอ้า คนได้รู้มา ยามนี้
อาจารย์อรุณ บ่เกยหลบลี้ เคยพกห่อผ้า แอ่วจร
ไปค้นไปคว้า เมินมาหลายต๋อน ภาคเหนือภูธร วัดวาเหนือใต้
หนังสือตั๋วเมือง ใผบ่เข้าใกล้ อรุณแม่ไป อ่านคัด
น�ำมาขัดสี ของดีจากวัด ประวัติสืบได้ ล้านนา
ขอสานอบน้อม ความดีผญ๋า ท่านได้สร้างมา ค่าล้นควรอ้าง
ล้านนาศักดิ์ศรี คนดีเก่งกว้าง มาแป๋งหนทาง วางไว้
กตัญญูก๋าล ผลงานท่านไท้ ศิษย์ขอน้อมไหว้ บูชา
น้อมคารวะ แบบเบ้าผญ๋า ศิษย์ทั่วล้านนา ขอสากราบไหว้
ขอแทนคุณ สืบหนุนต่อได้ บ่หื้อแสงไฟ มอดมิด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ฉ

ศิษย์มีครู เหมือนมีเข็มทิศ บ่ผิดแบบเบ้า เงาดี
เกษียณวาระ เวลาวิถี สมมุตินาที ได้พักแอ่วเหล้น
อาจารย์อรุณ ได้พักคลายเส้น จิ่งขอเอาพร แห่งพระ
แก้วเจ้าทั้งสาม องค์ค�ำพุทธะ มาปกห่มหื้อ อยู่เย็น
อายุวัณณะ อย่ามีทุกข์เข็ญ ดูต่างป�่ำเป็ง กินทานอยู่บ้าน
สุขะพะโล สุโขแผ่ส้าน ขอหื้อส�ำราญ แท้ทัก
สุขสมใจ๋ ดวงทัยใฝ่มัก ต๋ามหลักพุทธะ ค�ำพร
คร่าวสุนทร แต่งสร้อยสานบ ขอจบบาทถ้อย เท่านี้ก่อนแลนายเหยฯ
ด้วยจิตคารวะน้อมบูชาครู ....หนานชาติ คนเขียนค่าว๑
๒๐ มกราคม ๒๕๕๙

๑

นายชูชาติ ใจแก้ว เจ้าหน้าที่บริหาร โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน�้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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ประวัติและผลงานของศาสตราจารย์อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว

ศาสตราจารย์อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว เกิดเมือ่ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๑ ทีอ่ ำ� เภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ ส�ำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๑๒ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๒๐
ได้ศกึ ษาค้นคว้าด้านประวัตศิ าสตร์ลา้ นนาและล้านนาคดีมาตัง้ แต่ พ.ศ.๒๕๒๑ สอนประวัตศิ าสตร์ลา้ นนา
ในภาควิชาสังคมและวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ตัง้ แต่ พ.ศ.๒๕๒๔ มีผลงานเผยแพร่ทงั้ ภายในและต่างประเทศ จนได้รบั ยกย่องเชิดชูเกียรติจากส�ำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๖ ด้านภาษาและวรรณกรรม
เมื่อพ.ศ.๒๕๕๒ ภาคีสมาชิกส�ำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน เป็นวิทยากรทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศ
ได้รบั ยกย่องให้เป็นศาสตราจารย์อาคันตุกะ ทีส่ ำ� นักวิจยั และแปซิฟคิ ศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
ออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย วิจัยเรื่องกฎหมายมังรายศาสตร์ พ.ศ.๒๕๒๖ ศาสตราจารย์อาคันตุกะ
ทีศ่ นู ย์เอเชียอาคเนย์ศกึ ษา มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญีป่ นุ่ วิจยั เรือ่ งกฎหมายตราสามดวง พ.ศ.๒๕๓๐
ศาสตราจารย์อาคันตุกะ ที่ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์แนล ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้
รับประเมินความรู้เทียบเท่าปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์แนล วิจัยเรื่อง
ต�ำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๓๗
หนังสือ (บางส่วน)
ประวัติศาสตร์ล้านนา, ประวัติบ้านเมือง, โบราณสถาน, บุคคลส�ำคัญ (เขียนร่วมฮันส์ เพนส์
และศาสตราจารย์เกียรติคุณสุรพล ด�ำริห์กุล) พ.ศ.๒๕๒๘
คนไทในแคว้นอัสสัมกับคนไทในล้านนา พ.ศ.๒๕๒๘
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ซ
วัดร้างในเวียงเชียงใหม่ (เขียนร่วมศาสตราจารย์เกียรติคุณสุรพล ด�ำริห์กุล) พ.ศ.๒๕๒๙
คัมภีร์พระธรรมศาสตร์บูราณ : กฎหมายเก่าของลาว (เขียนร่วมคณะ) พ.ศ.๒๕๒๙
เรื่องเมืองเชียงตุง (บรรณาธิการร่วมนฤมล เรืองรังษี) พ.ศ.๒๕๓๗
เสน่ห์ไม้แกะล้านนา (เขียนร่วมคณะ) พ.ศ.๒๕๓๗
พจนานุกรมภาษาถิ่นภาคเหนือ (เขียนร่วมคณะ) พ.ศ.๒๕๓๙
พจนานุกรมศัพท์ล้านนาเฉพาะค�ำที่ปรากฏในใบลาน (เขียนร่วมคณะ) พ.ศ.๒๕๓๙
ต�ำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ (เขียนร่วมศาสตราจารย์เดวิด เค. วัยอาจ) พ.ศ.๒๕๔๓
Inter-Ethnic Relations in the Making of Mainland Southeast Asia and Southwestern China
(เขียนร่วม Hayashi Yukio) พ.ศ.๒๕๔๔
ชุมชนหมู่บ้านลุ่มน�้ำขาน (เขียนร่วมพรพิไล เลิศวิชา) พ.ศ.๒๕๔๖
สิทธิชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมล้านนา ศึกษากรณีลัวะ ลื้อ ยวน และปกาเกอญอ (เขียนร่วมศาสตราจารย์
ดร.ชลธิรา สัตยาวัฒนา) พ.ศ.๒๕๔๖
โบราณวัตถุ - โบราณสถานในวัดล้านนา พ.ศ.๒๕๔๙
ดรรชนีค้นค�ำในกฎหมายตราสามดวง (เขียนร่วมศาสตราจารย์โยเนโอะ นิชิอิ และศาสตาจารย์มาโมรุ
ชิบายามา) พ.ศ.๒๕๕๑
LanNa in Chinese Historiography (เขียนร่วม Foon Ming Liew-Herres และ Volker Grabowsky)
พ.ศ.๒๕๕๒
งานปริวรรตคัมภีร์โบราณล้านนา (บรรณาธิการ) พ.ศ.๒๕๕๓
พระพุทธรูปในล้านนา พ.ศ.๒๕๕๔
สังคมและวัฒนธรรมล้านนาจากค�ำบอกเล่า พ.ศ.๒๕๕๔
พจนานุกรมภาษาจารึกล้านนา พ.ศ.๒๕๕๔
กฎหมายล้านนาและเจ้าไทยลงกว้าน พ.ศ.๒๕๕๘
พระพุทธรูปตามคติชาวล้านนา พ.ศ.๒๕๕๙
มังรายราชธรรมศาสตร์ (เขียนร่วม ดร.กีฮาน วิชัยวัฒนา)
พจนานุกรมภาษาล้านนา
เอกสารเย็บเล่ม (บางส่วน)
ต�ำนานธรรมิกราช ต�ำนานดอยเต้า พิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ กฎหมายเช่านา (ปริวรรต) พ.ศ.๒๕๒๓
ล้านนาไทยศึกษา พ.ศ.๒๕๒๕
ไทลื้อ : เชียงค�ำ (บรรณาธิการ) พ.ศ.๒๕๒๙
ลัวะ (ละว้า) : ศึกษาจากเอกสารใบลานและศิลาจารึก พ.ศ.๒๕๔๕
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม
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ฌ

น�ำชมวัดพระสิงห์ (เขียนร่วมบุบผชาติ พันธุ์ศรี) พ.ศ.๒๕๓๐
วิเคราะห์กฎหมายล้านนาโบราณ : ประชุมกฎหมายครอบครัว (เขียนร่วมกับ ลมูล จันทร์หอม)
การปริวรรต
ปริวรรตคัมภีร์ใบลานและพับสามากกว่า ๖๐ เรื่อง อาทิ ต�ำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ต�ำนานดอย
เชียงดาว ต�ำนานเมืองพะเยา ต�ำนานพญาเจือง พื้นนาเมืองน่านและคาวทางเมืองน่าน กฎหมายมังราย
ศาสตร์ กฎหมายวัดกาสา ธรรมศาสตร์หลวงและธรรมศาสตร์ราชกือนา ธรรมศาสตร์หลวงและคลองตัดค�ำ
และมังรายศาสตร์ฉบับวัดเชียงหมั้น เป็นต้น
ตัวอย่างหน้าปกหนังสือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ญ
ตัวอย่างหน้าปกเอกสารเย็บเล่ม
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สารบัญ
ค�ำมุทิตาจิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		
ค�ำมุทิตาจิตผู้อ�ำนวยการส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		
ค�ำมุทิตาจิตที่ปรึกษาศูนย์ภูมิปัญญาล้านนา (ศูนย์ใบลานศึกษา)
ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		
บทบรรณาธิการ		
กะโลงและคร่าวมุทิตาจิตศาสตราจารย์อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว		
ประวัติและผลงานของศาสตราจารย์อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว		

ก
ข
ค
ง
จ
ช

ลวดลายประดับศาสนสถานล้านนายุคหลังในเมืองเชียงใหม่
สุรพล ด�ำริห์กุล

๑

เวสสันดรชาดก : จิตรกรรมวัดนาแส่ง อ�ำเภอเกาะคา จังหวัดล�ำปาง
ชาญคณิต อาวรณ์

๒๘

พื้นเมืองงั่วและข้อมูลใหม่ที่ได้จากการส�ำรวจคัมภีร์ใบลาน
อภิรักษ์ ตาเสน

๔๑

ความหมายของต�ำนานทางพุทธศาสนากับมหาศรัทธาแห่งล้านนาครูบาศรีวิชัย
โอซามุ อิซุมิ และปรารถนาแสนฤทธิ์ อิซุมิ

๖๐

สมุตตราชว่าด้วยการทําความเข้าใจผู้คนและสังคมสมัยจารีต
วราภรณ์ เรืองศรี

๗๕

บทบาทการมีส่วนร่วมและจัดระเบียบชุมชน ที่ปรากฏอยู่ในกฎหมายมังรายศาสตร์
ฉบับวัดกาสา : หลักการและแนวคิดในการประยุกต์ใช้ในบริบทปัจจุบัน
สมชาย ธรรมสุทธิวัฒน์ และคณะ

๘๖

ภาพสะท้อนสังคมล้านนาจากมังรายศาสตร์
โดยใช้คลองตัดค�ำพระพุทธโฆสาจารย์ประกอบความเข้าใจ
วสิน ทับวงษ์

๑๐๗

“ป่า” และอุดมการณ์สิ่งแวดล้อมในกฎหมายโบราณล้านนา
สุนทร ค�ำยอด

๑๒๒

กามนิยม : การประกอบสร้างความจริงทางสังคม ในวรรณกรรมล้านนา “เจี้ยก้อม”
พวงผกา หลักเมือง

๑๓๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ฏ
แรงบันดาลใจจากวิทยานิพนธ์ภาษาฝรั่งเศสเรื่อง GAVAMPATI-KACCAYANA
เพ็ญสุภา สุขคตะ

๑๔๕

ประวัติศาสตร์เมืองพาน
ภูเดช แสนสา

๑๕๕

ข้อสันนิษฐาน “เวียงซ้อนเวียง” ของเวียงเชียงราย
อภิชิต ศิริชัย

๑๘๖

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน
: กรณีศึกษาร้านบุญชูค้าไม้ อ�ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ณัฐพงศ์ ดวงแก้ว

๑๙๓

พระสงฆ์พลัดถิ่นในดินแดนล้านนา
ประภาศิริ ศรีภมร

๒๑๑

การเคลื่อนไหวของเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
เพื่อสร้างพื้นที่สาธารณะในสังคมล�ำปาง (พ.ศ.๒๕๔๖ – ๒๕๕๖)
ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น

๒๓๒

ประเพณีของชาวม้ง : กรณีศึกษาชุมชนในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย
ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
วาทินี บัวชุม

๒๕๓

ของกิ๋นคนเมือง : อาหารในล้านนา
ธเนศวร์ เจริญเมือง

๒๖๓

ท่องเที่ยวทั่วหัวเมืองลาว
สุทธศักดิ์ ปาลโพธิ์

๒๘๔

ภาพกิจกรรมงานด้านพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ตั้งแต่มิถุนายน ๒๕๕๘ - มกราคม ๒๕๕๙

๒๙๓

ขอขอบคุณ

๓๐๙
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ลวดลายประดับศาสนสถานล้านนายุคหลังในเมืองเชียงใหม่๑
สุรพล ด�ำริห์กุล๒
ล้านนาเป็นดินแดนทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์อนั ยาวนาน และอุดมสมบูรณ์ไปด้วยมรดกวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
มีโบราณสถานที่มีลวดลายประดับตกแต่งวิจิตรงดงามเป็นอันมาก การศึกษาเกี่ยวกับลวดลายประดับ
ศาสนสถานล้านนาในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มีการศึกษากันอยู่พอสมควร แต่สถานะภาพความรู้ที่เกี่ยวกับ
ลวดลายประดับศาสนสถานล้านนาส่วนใหญ่นั้น มุ่งเน้นศึกษาอยู่เฉพาะแต่ในช่วงพุทธศตวรรษที่
๒๐ – ๒๑ ซึ่งเป็นระยะเวลาของล้านนายุคทองหรือยุครุ่งเรือง ในขณะที่ลวดลายล้านนาในช่วงเวลาอื่นๆ
โดยเฉพาะในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๔ – ๒๕ อันเป็นระยะเวลาที่ล้านนาล่มสลายและได้มีการฟื้นฟู
บ้านเมืองขึน้ ใหม่ ซึง่ ได้ชอื่ ว่า ล้านนายุคฟืน้ ฟูหรือยุคหลัง เป็นช่วงเวลาทีล่ า้ นนามีการเปลีย่ นแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมครัง้ ใหญ่ มีฐานะเป็นประเทศราชขึน้ ตรงต่อกรุงเทพฯ ท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงครัง้ ส�ำคัญ
ขึน้ ของศิลปะสถาปัตยกรรมล้านนา เรือ่ งราวของลวดลายล้านนาในช่วงเวลานีย้ งั ไม่ได้มกี ารศึกษามากนัก
ด้วยเหตุนี้บทความนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะเสนอเรื่องของพัฒนาการของลวดลายประดับศาสนสถานล้านนา
ยุคหลังในเมืองเชียงใหม่ ทั้งด้านรูปแบบทางศิลปกรรมและเรื่องราวที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็น
อีกแนวทางหนึ่งในการศึกษาและท�ำความเข้าใจในประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมของล้านนาหรือ
เมืองเชียงใหม่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๔ – ๒๕ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ลาย หรือ ลวดลาย หมายถึง รูปแบบทางทัศนศิลป์ประเภทหนึ่ง ประกอบขึ้นด้วยเส้นเป็นส�ำคัญ
ลักษณะเป็นแบบซ�้ำๆ เป็นหมู่ๆ หรือต่อเนื่องกันไปก็มี มีทั้งลายแบบธรรมชาติและลายแบบประดิษฐ์ ใช้
เขียน ปั้น หรือแกะสลัก เป็นต้น เพื่อตกแต่งให้สวยงาม๓ ลวดลายนั้นนอกจากจะเป็นงานศิลปกรรมและ
เป็นสิ่งประดับตกแต่งทางสถาปัตยกรรมให้เกิดความสวยงามแล้ว ลวดลายนั้นยังแสดงถึงรูปแบบและ
ลักษณะทางศิลปกรรมของช่างหรือมนุษย์ที่เป็นผู้สร้างสรรค์ ตลอดจนเรื่องราวที่เกี่ยวข้องที่ปรากฏอยู่
ในลวดลายเหล่านั้น
“ลวดลายประดับศาสนสถานล้านนา” ในที่นี้หมายถึง งานศิลปกรรมที่ใช้ในการประดับตกแต่ง
สถาปัตยกรรมทางศาสนา โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมเนื่องในพระพุทธศาสนา ซึ่งได้แก่ พระอุโบสถ
พระวิหาร หอไตร พระเจดีย์ ตลอดจนอาคารสิ่งก่อสร้างอื่นๆ งานศิลปกรรมหรือลวดลายที่ใช้ประดับ
ตกแต่งศาสนสถานเหล่านี้ได้แก่ ลวดลายปูนปั้น ลวดลายปั้นรัก ลวดลายลงรักปิดทอง ลวดลายสลักไม้
และฉลุไม้ เป็นต้น ลวดลายล้านนามักนิยมใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและความเชื่อเป็นส่วนมาก
๑
๒
๓

บทความนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของงานวิจยั ซึง่ รับทุนอุดหนุนการวิจยั จากงบประมาณแผ่นดินของคณะวิจติ รศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�ำปี ๒๕๕๗.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณประจ�ำสาขาวิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเลชั่นส์, ๒๕๔๖), หน้า ๑๐๐๗ – ๑๐๐๘.
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โดยเฉพาะในการประดับตกแต่งศาสนสถานเพื่อให้เกิดความวิจิตรงดงาม ศรัทธาแก่ผู้พบเห็น ตลอดจน
สือ่ ความหมายเรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วกับความเชือ่ และศาสนาอีกด้วย ด้วยเหตุนกี้ ารศึกษาเกีย่ วกับลวดลายจึงเป็น
เรือ่ งส�ำคัญและน่าสนใจมิใช่นอ้ ย เพราะนอกจากจะท�ำให้ทราบถึงลักษณะทางศิลปกรรมและรูปแบบของ
ลวดลายในแต่ละช่วงเวลาแล้ว ลวดลายประดับศาสนสถานเหล่านั้นยังได้สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
วิธีการศึกษาลวดลายประดับศาสนสถานล้านนาครั้งนี้ จะท�ำการศึกษาลวดลายประดับในกลุ่ม
ศาสนสถานหรือโบราณสถานที่มีอายุอยู่ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๒๔ – ๒๕ ที่ปรากฏอยู่ในเขตเมือง
เชียงใหม่ การศึกษาจะเลือกศึกษาเฉพาะโบราณสถานทีม่ หี ลักฐานยืนยันถึงระยะเวลาของการก่อสร้างและ
บูรณะทีช่ ดั เจน รวมทัง้ โบราณสถานทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบและท�ำการศึกษาเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้วจ�ำนวนหนึง่
เพือ่ เป็นตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้ โดยศึกษาประวัตคิ วามเป็นมา รูปแบบของลวดลาย คัดลอก เขียนแบบ
ลวดลายประดับศาสนาสถานในส่วนที่ส�ำคัญออกมา และจัดกลุ่มลวดลายล้านนาไปตามช่วงเวลา จ�ำแนก
รูปแบบของลวดลาย และน�ำเสนอเรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วข้องและลักษณะของลวดลายประดับศาสนสถานล้านนา
ไปตามล�ำดับเวลาและพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของบ้านเมือง
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และพัฒนาการลวดลายล้านนาในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๙ - ๒๓
หลังจากที่พระเจ้ามังรายได้สถาปนาอาณาจักรล้านนาขึ้นโดยการยึดครองแคว้นหริภุญไชยและ
สร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้นเป็นราชธานีอยู่ในเขตที่ราบลุ่มแม่น�้ำปิงในตอนต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๙ แล้ว ได้ทรง
ยอมรับและสืบทอดอารยธรรมทางศาสนาจากเมืองหริภุญไชยไว้และให้เผยแพร่ในราชอาณาจักรของ
พระองค์ ด้วยเหตุนงี้ านศิลปะทีเ่ กีย่ วเนือ่ งในพระพุทธศาสนาของล้านนายุคต้นจึงเป็นพัฒนาการทีส่ บื ทอด
มาจากศิลปะแบบหริภญ
ุ ไชยเป็นส่วนมาก อย่างไรก็ตามในช่วงต้นๆของอาณาจักรล้านนานัน้ ศูนย์กลางของ
การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและพระศาสนาได้ย้ายมาอยู่ที่เมืองเชียงแสน ทั้งนี้เนื่องจากกษัตริย์ล้านนา
หลายพระองค์ได้เสด็จมาประทับอยูท่ เี่ มืองเชียงแสน ด้วยเหตุนหี้ ลักฐานทีแ่ สดงถึงความเจริญรุง่ เรืองของ
ล้านนาในสมัยต้นจะปรากฏอยู่ที่เมืองเชียงแสนเป็นส่วนใหญ่๔ รวมทั้งยังมีความสัมพันธ์ในทางศิลปกรรม
ทีร่ บั มาจากภาคกลางโดยผ่านขึน้ ไปทางสุโขทัย๕ และศิลปะของพุกามก็ยงั คงจะมีสว่ นเกีย่ วข้องอยูไ่ ม่นอ้ ย
ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากใน พ.ศ.๑๘๓๓ พระเจ้ามังรายได้กรีฑาทัพไปตีเมืองพุกาม และได้นำ� ช่างช�ำนาญในแขนงต่างๆ
จากเมืองพุกามมาเป็นอันมาก ต่อมาได้โปรดให้ช่างเหล่านั้นไปอยู่ที่เมืองต่างๆ ในแคว้นล้านนา เช่น ที่
เชียงแสน เชียงตุง และเวียงกุมกาม เป็นต้น๖

๔
๕
๖

พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ “โบราณสถานในแคว้นล้านนา” การขึ้นทะเบียนโบราณสถานภาคเหนือ กรมศิลปากรจัดพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๕ หน้า ๔.
สุจิตต์ วงษ์เทศ บรรณาธิการ “โยนกในที่ราบลุ่มแม่น�้ำโขง” เมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิฆเณศ ๒๕๒๗) หน้า ๔๙ – ๕๐.
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี. ต�ำนานพืน้ เมืองเชียงใหม่. คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัตศิ าสตร์. (พระนคร : โรงพิมพ์สำ� นักท�ำเนียบนายกรัฐมนตรี,
๒๕๑๔) หน้า ๒๔.
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ดังนั้นศิลปะล้านนายุคต้น ซึ่งอาจจะก�ำหนดอายุได้คร่าวๆ ว่าอยู่ในพุทธศตวรรษที่ ๑๙ คือ
ในระหว่างรัชสมัยพระเจ้ามังราย (พ.ศ.๑๘๐๕ – ๑๘๕๕) ถึงพระเจ้าผายู (พ.ศ.๑๘๘๐ – ๑๘๙๘)๗ จึง
จัดได้ว่าเป็นช่วงที่แสดงการแสวงหาเอกลักษณ์ของตัวเอง โบราณสถานของล้านนาช่วงเวลานี้เหลืออยู่
ไม่มากนัก รวมทั้งลวดลายประดับศาสนสถานก็มีตัวอย่างอยู่เพียงไม่กี่แห่ง เช่น เจดีย์แปดเหลี่ยม
วัดสะดือเมือง กับเจดีย์วัดอุ้มโอ เชียงใหม่ และเจดีย์วัดป่าสัก กับเจดีย์วัดสองพี่น้อง เมืองเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย เกือบทัง้ หมดจะเป็นลวดลายและประติมากรรมปูนปัน้ ประดับศาสนสถาน อาทิ ลวดลาย
ประดับซุ้มจระน�ำ ลายหน้ากระดาน ลายกาบประดับมุม ลายกระหนกแบบหัวม้วนโค้ง และลายเครือเถา
ตลอดจนพระพุทธรูป เทวดา ครุฑ สิงห์ หน้ากาลหรือเกียรติมุข และคชสีห์ ที่แสดงออกให้เห็นถึงการ
ผสมผสานของศิลปะส�ำคัญๆ ของศิลปะจากดินแดนข้างเคียงที่มีความสัมพันธ์กันทั้งศิลปะหริภุญไชย
สุโขทัย พุกาม และจีนอีกด้วย

ภาพที่ ๑ ลวดลายปูนปั้นประดับเจดีย์วัดป่าสัก เมืองเชียงแสน
ภาพที่ ๒ ลวดลายปูนปั้นประดับเจดีย์แปดเหลี่ยมวัดสะดือเมือง กลางเวียงเชียงใหม่

๗

พิริยะ ไกรฤกษ์. ศิลปวัตถุส�ำคัญในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย (กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์, ๒๕๒๒) หน้า ๙.
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ความเจริญของอาณาจักรล้านนาได้เริ่มมีพัฒนาการเห็นได้อย่างชัดเจน นับตั้งแต่รัชสมัยของ
พระเจ้ากือนาที่ได้ขึ้นครองราชย์ใน พ.ศ.๑๘๙๘ เป็นต้นมา ในช่วงเวลาดังกล่าวพระพุทธศาสนาลัทธิ
ลังกาวงศ์นกิ ายรามัญจากเมืองสุโขทัยได้เข้ามาสูล่ า้ นนาพร้อมกับพระสุมนเถระ การเข้ามาของพระพุทธศาสนา
ลังกาวงศ์จากแคว้นสุโขทัยนัน้ ได้มผี ลท�ำให้มกี ารแลกเปลีย่ นทางวัฒนธรรมระหว่างล้านนากับสุโขทัยมากขึน้
และในปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๐ ได้มีคณะสงฆ์กลุ่มใหม่ไปบวชเรียนพระศาสนาในลังกาและกลับมา
เผยแพร่อยู่ในล้านนา คณะสงฆ์กลุ่มนี้เรียกว่า นิกายสีหล ซึ่งต่อมาได้รับการอุปถัมภ์บ�ำรุงจากพระเจ้า
ติโลกราชเป็นอย่างมาก การเข้ามาของนิกายสีหลได้ท�ำให้พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุด
ในช่วงเวลานี้ มีผลให้เกิดการสร้างวัดวาอารามและถาวรวัตถุเนือ่ งในพระศาสนาขึน้ เป็นอันมาก ได้ปรากฏ
แบบแผนของศิลปะสุโขทัยและลังกาทีผ่ า่ นมาทางสุโขทัยเข้ามามีอทิ ธิพลท�ำให้มกี ารเปลีย่ นแปลงในศิลปะ
ล้านนาค่อนข้างมาก
นับตั้งแต่รัชกาลของพระเจ้าติโลกราชเป็นต้นมา เป็นระยะเวลาที่ล้านนามีความเจริญรุ่งเรือง
สูงสุด หรือ “ยุคทองล้านนา” ท�ำให้ล้านนามีการติดต่อเกี่ยวข้องกับดินแดนต่างๆ โดยรอบโดยเฉพาะจีน
ที่อยู่ทางตอนเหนือด้วย ทั้งในทางการเมือง การค้าและพระศาสนา ดังนั้นงานศิลปะสถาปัตยกรรม
ซึ่งมีอยู่เป็นจ�ำนวนมาก รวมทั้งลวดลายประดับศาสนสถานที่ปรากฏในระยะนี้ ซึ่งจะมีทั้งงานปูนปั้น งาน
สลักไม้ และลายค�ำประดับศาสนสถาน จึงได้รบั อิทธิพลด้านรูปแบบจากศิลปะต่างๆ หลายแห่ง ได้ผสมผสาน
และมีพัฒนาการเกิดขึ้นจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของตน
ลักษณะของลวดลายประดับศาสนสถานล้านนาในช่วงยุคทองล้านนา อาจแบ่งออกได้ ๓ กลุม่ ใหญ่
คือ กลุ่มแรก เป็นลวดลายที่มีพัฒนาการสืบทอดมาจากลวดลายล้านนาที่ปรากฏมาแล้วในระหว่าง
พุทธศตวรรษที่ ๑๙ – ๒๐ ได้แก่ ลายกระหนกหัวม้วนโค้ง ลายกลีบบัว ลายรูปสัตว์ และลายพันธุ์พฤกษา
บางแบบ

ภาพที่ ๓ – ๔ ลวดลายปูนปั้นประดับซุ้มประตูโขงวัดพระธาตุล�ำปางหลวง จังหวัดล�ำปาง
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม
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กลุม่ ทีส่ อง เป็นลวดลายทีไ่ ด้รบั อิทธิพลมาจากลวดลายในศิลปะจีน แม้วา่ ลวดลายทีไ่ ด้รบั อิทธิพล
จากศิลปะจีนจะปรากฏอยู่ในงานศิลปกรรมล้านนามาแล้วตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๙ แต่ในช่วงเวลานี้
ดูเหมือนว่าลวดลายในศิลปะจีนจะมีมากขึ้น ทั้งนี้คงเนื่องมาจากความสัมพันธ์ทางการค้าและการเมือง
ระหว่างล้านนากับจีนเป็นไปอย่างแน่นแฟ้น ดังปรากฏเหตุการณ์ในพ.ศ.๒๐๒๕ ที่พระเจ้าฮ่อลุ่มฟ้าเมือง
แสหลวง (ฮุนหน�ำ) แต่งเสนาฮ่อผูใ้ หญ่สองคนเชิญลายจุม้ ลายเจียไปพร้อมกับทูตเชียงใหม่ แต่งตัง้ ให้พระเจ้า
ติโลกราชเป็นเจ้าใหญ่แก่ล้านนาประเทศฝ่ายตะวันตกทุกเมือง นอกจากนี้ยังปรากฏร่องรอยหลักฐาน
ทางโบราณคดีเครื่องถ้วยจีนเป็นจ�ำนวนมากในล้านนา ซึ่งสะท้อนถึงการค้าขายสัมพันธ์เกี่ยวข้องระหว่าง
ล้านนากับจีนเป็นอย่างดี ลักษณะของลวดลายในกลุม่ นีจ้ ะได้แก่ ลวดลายพันธุพ์ ฤกษา ลวดลายรูปสัตว์ และ
ภาพบุคคลบางแบบ โดยเฉพาะลวดลายพันธุ์พฤกษาประเภทลายเครือเถาและช่อดอกไม้ หรือที่เรียกว่า
ลายเครือล้านนา๘ จะเป็นลวดลายส�ำคัญที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และดอกไม้ใบไม้มีลักษณะ
ใกล้เคียงธรรมชาติ ลายดอกไม้ที่นิยมจะเป็นลายดอกบัวและลายดอกโบตั๋น

ภาพที่ ๕ ปูนปั้นลายเครือล้านนาประตูโขงวัดเจ็ดยอด เชียงใหม่
ภาพที่ ๖ ปูนปั้นภาพเทวดาประดับผนังวิหารเจ็ดยอด วัดเจ็ดยอด เชียงใหม่
กลุ่มที่สาม เป็นลวดลายที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะสุโขทัยและศิลปะอยุธยาอันเนื่องมาจากความ
สัมพันธ์ดา้ นพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์สายสีหล ซึง่ เผยแพร่เข้ามาและได้รบั การ
อุปถัมภ์เป็นอย่างดีจากกษัตริยล์ า้ นนา ได้มสี ว่ นให้ศลิ ปะสุโขทัยและศิลปะอยุธยาเข้ามามีอทิ ธิพลเกีย่ วข้อง
อยูใ่ นศิลปะล้านนามากขึน้ ลวดลายเหล่านีไ้ ด้แก่ ลวดลายภาพเทวดา ภาพอดีตพุทธเจ้า และลายหม้อดอก
หรือปูรณฆฏะ ซึง่ คาดว่าจะเป็นงานประดับตามคติในพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์ ตลอดจนลวดลายรูปสัตว์
และลายหน้ากระดานบางแบบ เป็นต้น
๘

มารุต อมรานนท์, ลวดลายปูนปั้นประดับสถาปัตยกรรมในเมืองเชียงใหม่สมัยราชวงศ์มังราย. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๒๔.
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ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๒ เป็นช่วงที่พม่าเข้าปกครองล้านนา ท�ำให้อาณาจักรล้านนาที่เคย
เจริญรุง่ เรืองได้เริม่ เสือ่ มถอย เนือ่ งจากความวุน่ วายของการแย่งชิงอ�ำนาจ ท�ำให้มศี าสนสถานและลวดลาย
ประดับศาสนสถานในช่วงเวลานีค้ อ่ นข้างน้อย ลักษณะของลวดลายส่วนใหญ่ทปี่ รากฏในระยะนี้ จะไม่แตกต่าง
ไปจากลวดลายที่ปรากฏในช่วงก่อนหน้านี้มากนัก ลวดลายที่นิยมยังได้แก่ ลายกระหนกหัวม้วนโค้ง
ปลายแหลม ลายเครือเถา ลายช่อดอกบัว ลายกลีบบัว ลายรูปสัตว์ ภาพอดีตพุทธเจ้า ภาพเทวดา และ
ลายหม้อดอกหรือปูรณฆฏะ แต่จะมีรายละเอียดของลวดลายที่ซับซ้อนและมีรูปแบบที่มากขึ้น รวมทั้ง
ลวดลายบางอย่างเช่น ลายใบไม้จะมีพัฒนาการเป็นลายประดิษฐ์มากขึ้น อันแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ
ของลวดลายล้านนาที่มีความต่อเนื่องมาจากลวดลายที่ปรากฏในช่วงก่อนหน้านี้
ต่อมาในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๓ เป็นยุคเสื่อมของล้านนา ซึ่งมีแต่ความวุ่นวายและไม่เรียบร้อย
อยูใ่ นบ้านเมือง อันเป็นผลมาจากความไม่สงบภายใน ทีเ่ กิดจากการแย่งชิงอ�ำนาจ ทัง้ ชาวล้านนาด้วยกันเอง
กับทั้งพม่าและกรุงศรีอยุธยา ท�ำให้งานศิลปะสถาปัตยกรรมเนื่องในพระพุทธศาสนาของล้านนาต้อง
เสื่อมถอยลงและมีตัวอย่างอยู่ไม่มากนัก ลวดลายประดับศาสนสถานที่ปรากฏมีลักษณะของลวดลายที่
ซับซ้อนและมีพฒ
ั นาการของรูปแบบมากยิง่ ขึน้ ขณะเดียวกันได้มลี วดลายใหม่ๆ ซึง่ เป็นอิทธิพลจากแหล่ง
ศิลปกรรมอื่นๆ ปรากฏขึ้นด้วย อาจกล่าวได้ว่าเป็นพัฒนาการสูงสุดของงานศิลปกรรมล้านนาก่อนที่
อาณาจักรล้านนาจะล่มสลาย
ลวดลายในครึง่ แรกของพุทธศตวรรษที่ ๒๓ ส่วนใหญ่จะเป็นลวดลายทีม่ พี ฒ
ั นาการมาจากลวดลาย
ที่ปรากฏมาแล้วในช่วงก่อนหน้านี้ เช่น ลวดลายภาพสัตว์ ลวดลายพันธุ์พฤกษา และลายช่อดอกบัว
ซึ่งลวดลายเหล่านี้จะมีลักษณะเป็นลวดลายประดิษฐ์มากขึ้น และถูกใช้ประกอบเป็นลวดลายต่างๆ
ในหลายรูปแบบ โดยเน้นการสร้างสรรค์ลวดลายโดยใช้ลวดลายภาพสัตว์ต่างๆ ผสมผสานกับลวดลาย
พันธุพ์ ฤกษา ต่อมาในช่วงครึง่ หลังของพุทธศตวรรษที่ ๒๓ ลวดลายจะมีพฒ
ั นาการทีซ่ บั ซ้อนและคลีค่ ลาย
ออกไปอีกหลายรูปแบบ จะเน้นใช้ลวดลายพันธุ์พฤกษาเป็นส�ำคัญ ขณะที่ลวดลายภาพสัตว์จะลดน้อยลง
นอกจากนี้ได้ปรากฏมีลายดอกบัวบานหรือดอกไม้ทรงพุ่ม รวมทั้งลวดลายใบไม้ในศิลปะแบบตะวันตก
ซึ่งจะมีทั้งลายใบอแคนตัสกับลายใบไม้ย่อยคล้ายใบเฟิร์นหรือใบมะกอกเข้ามาเกี่ยวข้อง ลวดลายเหล่านี้
จะเป็นอิทธิพลที่ผ่านมาทางศิลปะอยุธยาตอนปลาย ที่เข้ามาพร้อมกับการติดต่อเกี่ยวข้องกันในทาง
พระพุทธศาสนา เนือ่ งจากในช่วงเวลานีศ้ นู ย์กลางของพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์หรือสยามวงศ์มศี นู ย์กลาง
อยู่ที่กรุงศรีอยุธยา

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม
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ภาพที่ ๗ ลายค�ำลายหม้อดอกหรือปูรณฆฏะวิหารวัดปงยางคก อ�ำเภอห้างฉัตร ล�ำปาง
ล้านนาล่มสลาย
พม่าเข้ายึดครองล้านนาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๒๒ - ๒๓ ในต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๔ การกอบกู้
เอกราชของล้านนาได้เริม่ ขึน้ เมือ่ พระยาจ่าบ้านบุญมาขุนนางทีเ่ มืองเชียงใหม่กบั พระยากาวิละ ลูกเจ้าฟ้า
เมืองนครล�ำปาง ได้เข้าสวามิภกั ดิต์ อ่ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เพือ่ ขอความช่วยเหลือให้สง่ กองทัพไปตีพม่า
ในดินแดนล้านนา ครัง้ นัน้ พระเจ้ากรุงธนบุรพี ร้อมด้วยเจ้าพระยาจักรีและเจ้าพระยาสุรสีหย์ กกองทัพหลวง
ขึน้ มาทางเมืองนครล�ำปาง และเข้าตีเมืองเชียงใหม่ได้ใน พ.ศ.๒๓๑๗ หลังจากนัน้ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
ได้พระราชทานแต่งตัง้ พระยาจ่าบ้านบุญมา ขึน้ เป็นพระยาวิเชียรปราการเจ้าเมืองเชียงใหม่ และให้พระยา
กาวิละเป็นเจ้าเมืองนครล�ำปาง อย่างไรก็ตามกองทัพพม่าทีแ่ ตกหนีจากเมืองเชียงใหม่ไปได้เพียงหนึง่ เดือน
ก็กลับยกรี้พลจ�ำนวนมากมาล้อมเมืองเชียงใหม่อีกใน พ.ศ.๒๓๑๘ พม่าล้อมเมืองเชียงใหม่อยู่แปดเดือน
จนเสบียงของเมืองเชียงใหม่หมด พอดีกองทัพไทยมาถึงช่วยตีทพั พม่าจนแตกพ่ายไป ครัง้ นัน้ เมืองเชียงใหม่
ที่เคยเจริญรุ่งเรืองก็ถึงกาลเสื่อมโทรมสุดขีด พลเมืองแตกฉานซ่านเซ็นหนีไปอยู่ที่อื่นสิ้น พระยาจ่าบ้าน
เจ้าเมืองเชียงใหม่ได้ทงิ้ เมืองเชียงใหม่ไปอยูเ่ มืองนครล�ำปางระยะหนึง่ แล้วจึงกลับมาตัง้ อยูท่ เี่ ขตเมืองล�ำพูน
ดังนั้นเมืองเชียงใหม่จึงกลายเป็นเมืองร้างไปเป็นเวลาถึง ๒๑ ปี
ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในดินแดนล้านนาโดยเฉพาะในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๔ อันเป็นผลจาก
การสู้รบแย่งชิงเมืองระหว่างไทยกับพม่านั้น ได้สร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับบ้านเมืองต่างๆในล้านนา
เป็นอันมาก มิเพียงแต่เมืองเชียงใหม่ที่กลายเป็นเมืองร้าง เมืองอื่นๆ ก็เสียหายถูกทอดทิ้งไปเกือบทั้งสิ้น
เช่น เมืองนครล�ำปางนั้นขณะที่กองทัพพม่าล้อมเมืองเชียงใหม่ใน พ.ศ.๒๓๑๘ กองทัพพม่าอีกส่วนหนึ่ง
ได้ยกมาตีเมืองนครล�ำปางด้วย ไพร่พลเมืองนครล�ำปางมีน้อยไม่อาจต้านทาน จึงได้ทิ้งเมืองพากันหนีไป
อยู่เมืองสวรรคโลกเป็นเวลาหนึ่งปีจึงกลับมาอยู่เหมือนเดิม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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ส�ำหรับเมืองล�ำพูนนั้นเมื่อเมืองเชียงใหม่ถูกปล่อยทิ้งร้าง พระยาจ่าบ้านได้อพยพมาอยู่ในเมือง
ล�ำพูน ต่อมากองทัพเมืองเชียงแสนและเมืองเชียงรายได้มาตีเมืองล�ำพูนจนแตก พระยาจ่าบ้านได้ทงิ้ เมือง
หนีไปอยู่ปากแม่น�้ำลี้ เมืองล�ำพูนจึงกลายเป็นเมืองร้าง
เมืองน่านได้ถกู กองทัพเมืองเชียงแสนเข้าตีและกวาดต้อนผูค้ นไปไว้ยงั เมืองเชียงแสน ดังนัน้ เมือง
น่านจึงกลายเป็นเมืองร้าง ส่วนเมืองพะเยาและเมืองแพร่นนั้ เมือ่ กองทัพอะแซหวุน่ กีไ้ ด้ยกทัพมาตีหวั เมือง
ฝ่ายเหนือ ได้ท�ำให้เจ้าเมืองและประชาชนแตกตื่นตกใจกลัวพากันอพยพหนีไปอยู่ที่อื่นสิ้น ท�ำให้เมืองร้าง
ไปเป็นเวลานานเช่นกัน
อย่างไรก็ตามเมืองเชียงแสน และเมืองเชียงรายนัน้ ต่อมาได้ถกู กองทัพของพระยากาวิละเข้าตีได้
ใน พ.ศ.๒๓๔๗ เมืองเชียงแสนถูกเผาท�ำลายเมือง เพื่อมิให้เป็นที่ซ่องสุมพลของพม่าต่อไป ได้กวาดต้อน
ครอบครัวพลเมืองของเมืองเชียงแสนและเชียงราย ตลอดจนหัวเมืองรายทาง ไปไว้ยังเมืองส�ำคัญต่างๆ
เช่น เชียงใหม่ ล�ำปาง แพร่ น่าน และส่วนหนึง่ ส่งไปยังกรุงเทพฯ จึงท�ำให้เมืองในล้านนาหลายเมืองทรุดโทรม
และกลายเป็นเมืองร้าง จึงนับเป็นการล่มสลายของอาณาจักรล้านนา
ล้านนายุคฟื้นฟูกับศิลปะล้านนายุคหลัง
ดินแดนล้านนาได้รับการฟื้นฟูอีกครั้งหลังในราวต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๔ ช่วงเวลานี้ล้านนาเป็น
ประเทศราชของกรุงธนบุรี นับตั้งแต่ที่พระยาจ่าบ้านและพระยากาวิละได้เข้าสวามิภักดิ์ต่อพระเจ้า
กรุงธนบุรีและต้องพึ่งพิงกองทัพจากกรุงธนบุรีช่วยสู้รบกับกองทัพพม่า ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้แต่งตั้งให้เจ้าผู้ครองนครและเจ้าเมืองต่างๆ ปกครอง
ดินแดนล้านนา โดยเฉพาะที่เมืองเชียงใหม่โปรดเกล้าฯ ให้พระยากาวิละ เจ้าเมืองนครล�ำปาง เป็นพระยา
วชิรปราการ เจ้าเมืองเชียงใหม่ ในระยะเริ่มแรกก�ำลังคนพลเมืองมีจ�ำนวนน้อยไม่เพียงพอที่จะช่วยบูรณะ
บ้านเมืองได้ จึงได้ยกไปตีและกวาดต้อนผู้คนพลเมืองจากเมืองต่างๆในดินแดนตอนเหนือ และบริเวณ
สองฟากฝั่งแม่น�้ำสาละวิน ให้เข้ามาเป็นพลเมืองล้านนา ซึ่งไพร่พลพลเมืองเหล่านี้นี่เองที่ได้เป็นก�ำลัง
อันส�ำคัญช่วยในการบูรณะบ้านเมืองต่างๆ
ต่อมาได้มกี ารผนวกรวมล้านนาเข้ากับสยามประเทศ เริม่ ต้นตัง้ แต่ พ.ศ.๒๔๒๗ ได้มเี ปลีย่ นแปลง
การปกครองดินแดนล้านนา ให้เป็นแบบมณฑลพายัพหรือมณฑลลาวเฉียง โดยรัฐบาลกลางที่กรุงเทพฯ
ส่งข้าหลวงขึ้นมาช่วยท�ำหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำช่วยเหลือในการบริหารราชการ พยายามลิดรอนอ�ำนาจ
เจ้าผู้ครองนครทีละเล็กละน้อย อันนับเป็นกระบวนการรวมหัวเมืองประเทศราชล้านนาเข้ากับส่วนกลาง
ในทีส่ ดุ เมือ่ พ.ศ.๒๔๔๒ ล้านนาจึงได้รบั การปฏิรปู การปกครองเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาล อันนับเป็นการ
ยกเลิกฐานะหัวเมืองประเทศราชล้านนาและผนวกดินแดนล้านนามาเป็นส่วนหนึง่ ของราชอาณาจักรสยาม
อย่างแท้จริง
อย่างไรก็ดชี ว่ งเวลาของการฟืน้ ฟูลา้ นนานับตัง้ แต่กลางพุทธศตวรรษที่ ๒๔ เป็นต้นมา ซึง่ เป็นช่วง
เวลาทีล่ า้ นนามีการเปลีย่ นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมครัง้ ใหญ่ และมีฐานะเป็นประเทศราชขึน้ ตรงต่อ
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม
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กรุงเทพฯ ในช่วงเวลานี้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญขึ้นของศิลปะล้านนา ทั้งนี้เนื่องจากได้มีการ
ถ่ายเทผู้คนพลเมืองครั้งใหญ่ จากเมืองหนึ่งไปสู่เมืองหนึ่งอันเป็นผลจากสงคราม รวมทั้งการกวาดต้อน
ผู้คนจากบ้านเมืองอื่น ที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมให้มาเป็นพลเมืองกลุ่มใหม่ของล้านนา เพื่อช่วย
ในการบูรณะฟื้นฟูบ้านเมือง ได้มีผลอย่างส�ำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เพราะ
นับตั้งแต่นี้ต่อไปชาวล้านนากลุ่มใหม่จะเป็นผู้สร้างสังคมและวัฒนธรรมล้านนาขึ้นมาใหม่ ซึ่งจะมีความ
แตกต่างไปจากเดิม โดยเฉพาะผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมของล้านนายุคฟืน้ ฟูจะมีแบบแผนไม่เหมือนเดิม
ดังนั้นจึงเรียกว่า ศิลปะล้านนายุคหลัง๙
พัฒนาการลวดลายประดับศาสนสถานล้านนายุคหลังในเมืองเชียงใหม่
พัฒนาการของลวดลายประดับศาสนสถานล้านนายุคหลัง ในบทความนี้จะมีขอบเขตพื้นที่
การศึกษาเฉพาะแต่ในเขตเมืองเชียงใหม่และใกล้เคียงทีม่ อี ายุอยูใ่ นช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๔ – ๒๕ ซึง่ จะแบ่ง
ช่วงเวลาเป็น ๓ ช่วง ไปตามพัฒนาการของลวดลายทีม่ คี วามสัมพันธ์เกีย่ วข้องกับประวัตศิ าสตร์ของล้านนา
และเมืองเชียงใหม่ คือ ช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๔ กับช่วงครึ่งแรกและครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ดังมี
รายละเอียดตามล�ำดับต่อไปนี้
ลวดลายประดับศาสนสถานเมืองเชียงใหม่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๔
เมืองเชียงใหม่ได้รับการบูรณะฟื้นฟูขึ้นใหม่อีกครั้ง หลังจากที่ล่มสลายกลายเป็นเมืองร้างไป
เป็นเวลานาน เมือ่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โปรดเกล้าฯแต่งตัง้ พระยา
กาวิละเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่ ขณะนัน้ เชียงใหม่เป็นเมืองร้าง ก�ำลังไพร่มไี ม่เพียงพอ พระยากาวิละจึงต้องให้
ไพร่พลตั้งอยู่ที่เวียงป่าซางในเขตเมืองล�ำพูนก่อน จนกระทั่ง พ.ศ.๒๓๓๙ พระยากาวิละจึงสามารถ
ยกไพร่พลเข้าไปบูรณะฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่ได้อีกครั้ง ในระยะต้นๆ ของการฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่ส่วนใหญ่
จะเป็นการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามที่มีมาแต่เดิม และมีการก่อสร้างขึ้นใหม่บางส่วน ตลอดจน
การบูรณะป้อมปราการและก�ำแพงเมือง เพื่อให้มั่นคงแข็งแรงส�ำหรับป้องกันข้าศึก ด้วยเหตุนี้มรดก
วัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๔ จึงมีหลักฐานอยูค่ อ่ นข้างน้อย แบบแผนทางศิลปะ
สถาปัตยกรรมทีป่ รากฏยังคงสืบทอดมาจากรูปแบบของวัฒนธรรมล้านนาเดิม แต่ในกลางพุทธศตวรรษที่
๒๔ อิทธิพลของศิลปะรัตนโกสินทร์ได้เริ่มเข้ามามีอิทธิพลในงานศิลปะล้านนามากขึ้น
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๔ ศาสนสถานในเมืองเชียงใหม่มีหลักฐานปรากฏน้อยมาก เนื่องจาก
เป็นช่วงต้นๆของการบูรณะฟื้นฟูบ้านเมือง มีตัวอย่างศาสนสถานที่ท�ำการศึกษาลวดลายในช่วงเวลานี้
จ�ำนวน ๔ แห่ง ได้แก่

๙

สุรพล ด�ำริห์กุล, แผ่นดินล้านนา. (กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์เมืองโบราณ, ๒๕๓๙) หน้า ๒๐๘ – ๒๙๐.
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๑. อุโบสถวัดพระสิงห์ฯ ที่มีหลักฐานว่าสร้างขึ้นใน พ.ศ. ๒๓๔๘๑๐
๒. หอธรรมวัดพระสิงห์ฯ อายุราวกลางพุทธศตวรรษที่ ๒๔๑๑
๓. วิหารวัดปราสาท สร้างขึ้นใน พ.ศ. ๒๓๖๖๑๒
๔. วิหารวัดบุพพารามหลังเล็ก สร้างขึ้น พ.ศ. ๒๓๖๒๑๓
ลวดลายประดับศาสนสถานที่ปรากฏในช่วงเวลานี้ ยังคงนิยมลวดลายบางอย่างของล้านนา
ยุคก่อนหน้านี้ เช่น ลายกระหนกหัวม้วนโค้งปลายแหลม ลายเครือเถา ลายดอกบัว ลายกลีบบัว ลายรูปสัตว์
ภาพอดีตพุทธเจ้า ภาพเทวดา ลวดลายภาพสัตว์ในช่องลูกฟักหรือช่องกระจก และลายหม้อดอกหรือ
ปูรณฆฏะ เป็นต้น แต่จะมีรายละเอียดของลวดลายทีซ่ บั ซ้อนและมีรปู แบบทีม่ ากขึน้ รวมทัง้ ลายพันธุพ์ ฤกษา
ดอกไม้ใบไม้ จะมีลักษณะซับซ้อนและเป็นลวดลายประดิษฐ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่อง
ของงานศิลปกรรมล้านนา อย่างไรก็ตามในช่วงครึง่ หลังของพุทธศตวรรษที่ ๒๔ ได้ปรากฏลวดลายไทยใน
ศิลปะรัตนโกสินทร์ เช่น ลายพุม่ ข้าวบิณฑ์ ลายกระหนกใบเทศ ลายหน้าขบ ลายเทวดา และลายกระหนกเปลว
รวมทั้งลวดลายในศิลปะจีนบางรูปแบบ ได้เข้ามาปะปนเกี่ยวข้องในงานศิลปกรรมล้านนามากขึ้น ทั้งนี้
เนือ่ งจากช่วงเวลานีล้ า้ นนาและเมืองเชียงใหม่มฐี านะเป็นประเทศราชของราชอาณาจักรสยาม การเข้ามา
ของลวดลายไทยสมัยรัตนโกสินทร์และศิลปะจีน ซึง่ ก�ำลังได้รบั ความนิยมเป็นอย่างมากอยูท่ กี่ รุงเทพฯ ใน
ช่วงเวลานี้ คงเข้ามาพร้อมๆกันด้วยคงเนื่องด้วยความสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนา
ลวดลายส�ำคัญๆ ที่ปรากฏในศาสนสถานของเมืองเชียงใหม่ช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๔ มีลักษณะ
และพัฒนาการของลวดลายดังนี้
ลวดลายประดับหน้าแหนบหรือหน้าบันและโก่งคิ้ว
ลวดลายประดับหน้าแหนบหรือหน้าบันและโก่งคิว้ ของพระอุโบสถ วิหาร และหอธรรมในล้านนา
โดยทั่วไปจะมีท้ังที่เป็นงานปูนปั้นและลายค�ำ ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๔ หน้าแหนบหรือหน้าบันและ
โก่งคิ้วของศาสนสถานในเมืองเชียงใหม่ ยังนิยมท�ำเป็นแบบโครงสร้างม้าต่างไหมและประดับปูนปั้น
สะตายจีนปิดทองเต็มพื้นที่และสลักไม้ที่โก่งคิ้ว ซึ่งเป็นรูปแบบที่สืบเนื่องมากจากช่วงเวลาก่อนหน้านี้ แต่
ส�ำหรับอุโบสถวัดพระสิงห์จะเป็นกรณีพิเศษที่เป็นงานสลักไม้ตื้นๆและปิดทอง ลวดลายที่ปรากฏจะเป็น
ลายดอกไม้ต่างๆ เช่น ดอกแปดกลีบ ดอกลอย ภาพสัตว์เช่นสิงห์ประดับภายในกรอบช่องกระจก และ
ลายหน้ากระดานก้านขด นอกจากนี้ลายดอกบัวทรงพุ่มที่มีลักษณะคล้ายลายใบเทศ ซึ่งเคยปรากฏใน
ลวดลายล้านนาช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๓ ถูกใช้เป็นลวดลายประกอบในลายหน้ากระดาน และช่องลูกฟัก
ประดับหน้าบันอีกด้วย รวมทัง้ เริม่ ปรากฏมีการใช้กระจกจืนหรือกระจกตะกัว่ มาประกอบในประดับตกแต่ง
ส่วนหน้าบันอีกด้วยโดยในช่วงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ ๒๔
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

พระยาประชากิจกรจักร, พงศาวดารโยนก (พระนคร : ส�ำนักพิมพ์บรรณาคาร, ๒๕๐๔) หน้า ๕๑๑.
จิรศักดิ์ เดชวงศ์ญา, วัดพระสิงห์ ศูนย์กลางพุทธศาสนาแห่งหนึ่งในล้านนาไทย ศึกษาจากโบราณวัตถุสถาน, วิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรปริญญา
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๕, หน้า ๒๘ - ๓๐.
พระครูชินวงศานุวัตร์ (สิง์โต ชินนวังโส), วัดปราสาทและบันทึกพระยาหลวงสามล้าน, (เชียงใหม่ : โรงพิมพ์พระสิงห์การพิมพ์, ๒๕๒๘)
บุปผา คุณยศยิ่ง, สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ เล่ม ๗ (กรุงเทพฯ : บริษัทสยามเพรสแมเนสเม้นท์ จ�ำกัด, ๒๕๔๒) หน้า ๓๕๑๔.

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม
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ภาพที่ ๘ หน้าบันวิหารวัดปราสาท เชียงใหม่
ภาพที่ ๙ หน้าบันวิหารวัดบุพพารามหลังเล็ก เชียงใหม่

ลวดลายสลักไม้คันทวย
คันทวยเป็นตัวไม้สำ� หรับค�ำ้ ยัน รองรับปลายเต้าเพือ่ กันปลายไม้เครือ่ งบนมิให้ทรุดและรับน�ำ้ หนัก
โครงสร้างส่วนชายคาลงมาทีเ่ สาด้านข้างของวิหาร ในล้านนามักเรียกว่า นาคทัณฑ์ หรือหูชา้ ง เป็นเครือ่ งไม้
ส่วนประดับของโบสถ์และวิหารทีอ่ ยูใ่ ต้ชายคา ทีไ่ ม่คอ่ ยถูกแดดและฝน จึงมีสภาพคงทน แม้วา่ ศาสนสถาน
นั้นๆ จะได้รับการบูรณะซ่อมแซม แต่ส่วนมากยังใช่คันทวยเดิม ดังนั้นลวดลายประดับคันทวยของ
ศาสนสถาน จะเป็นส่วนที่ใช้ก�ำหนดอายุการก่อสร้างของศาสนสถานแห่งนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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ภาพที่ ๑๐ คันทวยอุโบสถวัดพระสิงห์ เชียงใหม่

ภาพที่ ๑๑ คันทวยวิหารวัดปราสาท เชียงใหม่

ลวดลายคันทวยของศาสนสถานในช่วงครึง่ แรกของพุทธศตวรรษที่ ๒๔ จะมีลกั ษณะเป็นลวดลาย
พญาลวงประกอบลายพันธุ์พฤกษาใบไม้และดอกบัว ตอนล่างเป็นลายกระหนกหัวม้วนโค้งมีบากที่หัว
ซึ่งเป็นลักษณะของคันทวยประดับศาสนาล้านนาที่นิยมมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๒๑ - ๒๓ และในระยะนี้
ก็ยังคงใช้คันทวยในรูปแบบและลวดลายในลักษณะเดิม ต่อมาในช่วงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ ๒๔
ลวดลายคันทวยของศาสนสถานในระยะนี้จะมีรูปแบบและลวดลายที่เปลี่ยนแปลงไป มีลักษณะเป็นงาน
สลักไม้ รูปกินรีรา่ ยร�ำในกลุม่ พันธุพ์ ฤกษา รูปพญาวานรแบก นาคเกีย้ ว ครุฑยุดนาค พญานาคประกอบลาย
คล้ายพุ่มข้าวบิณฑ์ เป็นต้น ซึ่งลวดลายและภาพสัตว์เหล่านี้มีลักษณะเป็นลวดลายในศิลปะรัตนโกสินทร์
อย่างชัดเจน
ลายกระหนก
ลายกระหนกที่ปรากฏในช่วงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ ๒๔ เป็นลายกระหนกล้านนาหรือ
กระหนกหัวม้วนโค้งปลายแหลม ซึ่งเป็นกระหนกที่ปรากฏในล้านนามาตั้งแต่ยุคต้นและมีพัฒนาการมา
ตามล�ำดับ กระหนกล้านนาในระยะนีม้ ลี กั ษณะเป็นลายขมวดหัวม้วนโค้งเกือบเป็นวงกลมคล้ายเลขหนึง่ ไทย
และต่อยอดแหลม มีรอยบากทีห่ วั กระหนกและวงโค้ง ซึง่ คล้ายคลึงกับลายกระหนกล้านนาทีป่ รากฏในช่วง
เวลาก่อนหน้านี้ จะถูกใช้ประดับเป็นส่วนประกอบในลวดลายต่างๆ เช่น ลายหน้ากระดาน ตัวเหงา ซุม้ โขง
คันทวย เป็นต้น
แต่ในครึง่ หลังพุทธศตวรรษที่ ๒๔ ลงมาลายกระหนกล้านนาหรือกระหนกหัวม้วนโค้งปลายแหลม
จะปรากฏลดน้อยลง เนือ่ งจากลายกระหนกไทยในศิลปะรัตนโกสินทร์เริม่ เข้ามาปะปนในลวดลายประดับ
ศาสนสถานในเมืองเชียงใหม่มากขึ้น ลายกระหนกไทยที่ปรากฏมีอยู่ ๒ รูปแบบ คือกระหนกเปลวและ
กระหนกสามตัว
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม
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ภาพที่ ๑๒ ลวดลายลงรักปิดทองศิลปะรัตนโกสินทร์ในวิหารวัดปราสาท เชียงใหม่
ลวดลายพันธุ์พฤกษา
ลวดลายพันธุพ์ ฤกษา เป็นลายดอกไม้ใบไม้ประดับศาสนสถาน ซึง่ มักจะใช้ประกอบเป็นลวดลาย
ประเภท ลายเครือเถา ลายช่อดอกไม้ ลายหน้ากระดาน เป็นต้น ในช่วงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ ๒๔
ลวดลายพันธุ์พฤกษาประดับศาสนสถานในเมืองเชียงใหม่ยังคงนิยมใช้ลวดลายพันธุ์พฤกษาตามแบบ
ล้านนาเดิมที่เป็นที่นิยมก่อนหน้านี้ ซึ่งมีลักษณะของใบไม้ที่ยังคงมีบางรูปแบบ เป็นใบไม้ตามธรรมชาติ
คล้ายคลึงกับที่ปรากฏมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๒๑ แต่ส่วนมากจะมีลักษณะเป็นลายใบไม้ประดิษฐ์
มากขึ้น ส่วนลายดอกไม้นั้นยังคงนิยมลายดอกบัวเป็นหลัก โดยเฉพาะลายดอกบัวทรงพุ่ม และลาย
ดอกบัวตูมที่มีลักษณะคล้ายลายใบเทศในศิลปะรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีพัฒนาการมาจากลายดอกบัวทรงพุ่ม
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๓
ในช่วงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ ๒๔ เป็นช่วงเวลาที่ลวดลายในศิลปะรัตนโกสินทร์ได้เข้ามา
มีอิทธิพลมากขึ้น ลายพันธุ์พฤกษาที่ปรากฏในระยะนี้จะมีลักษณะเป็นลายประดิษฐ์หลายรูปแบบที่ใช้
ประกอบอยู่กับลวดลายแบบอื่นๆ ลายใบไม้ในลักษณะแบบธรรมชาติที่นิยมมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๒๑
จะไม่ปรากฏอีกเลย อย่างไรก็ตามลายเครือเถายังคงเป็นที่นิยม แต่จะมีลักษณะเป็นลายประดิษฐ์รูปทรง
คล้ายใบเทศ บางรูปแบบจะดูคล้ายลายกระหนกใบเทศ ส่วนลายดอกไม้ที่นิยมยังเป็นดอกบัว แต่จะมี
ลักษณะเป็นลายประดิษฐ์มากขึ้น อาทิ ลายดอกบัวบาน และลายดอกบัวตูมซึ่งจะมีลักษณะทรงพุ่มคล้าย
ลายกระหนกใบเทศ
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ลายเส้นที่ ๑ – ๒ ลายปูนปั้นกระหนกใบเทศประดับโก่งคิ้ววิหารวัดบุพพารามหลังเล็ก เชียงใหม่
ลวดลายภาพสัตว์
ลวดลายภาพสัตว์ประดับศาสนสถาน คงเป็นงานเพือ่ เสริมสร้างบรรยากาศของคติจกั รวาล ในช่วง
ครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ ๒๔ ลวดลายภาพสัตว์ประดับศาสนสถานจะมีทั้งที่เป็นภาพสัตว์โดดๆ กับ
ประกอบอยูก่ บั ลวดลายอืน่ ๆ ลักษณะทีโ่ ดดเด่นมักจะนิยมท�ำเป็นลายหน้ากระดาน มีภาพสัตว์ในช่องลูกฟัก
หรือช่องกระจก ซึ่งจะมีทั้งสัตว์ตามธรรมชาติและสัตว์ในหิมพานต์ โดยเฉพาะพญานาคยังคงมีลักษณะ
เป็นนาคล้านนาเหมือนกับที่นิยมในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๑ - ๒๓
ในช่วงครึง่ หลังของพุทธศตวรรษที่ ๒๔ ลวดลายภาพสัตว์ประดับศาสนสถานยังคงได้รบั ความนิยม
แต่ลักษณะจะเป็นรูปแบบในศิลปะรัตนโกสินทร์ เช่น สัตว์ในตระกูลสิงห์และอื่นๆ ซึ่งจะมีลักษณะผสาน
ผสานลายกระหนกเปลว รวมทั้งหงส์ในศิลปะจีนได้เข้ามาผสมผสานในลวดลายล้านนา

ภาพที่ ๑๓ ลวดลายปูนปั้นภาพสัตว์ ซุ้มโขงประตูอุโบสถวัดพระสิงห์ เชียงใหม่
ภาพที่ ๑๔ ลวดลายปูนปั้นภาพสัตว์ประดับหอธรรมวัดพระสิงห์ เชียงใหม่
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

สี่ทศวรรษประวัติศาสตร์ล้านนา

15

ลายเส้นที่ ๓ - ๔ ลวดลายปูนปั้นภาพสัตว์หอธรรมวัดพระสิงห์ เชียงใหม่
ลวดลายภาพเทวดา
ลวดลายภาพเทวดากลุ่มส�ำคัญในช่วงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ ๒๔ จะมีทั้งที่เป็นงานปูนปั้น
และลายค�ำ แต่ในระยะนี้งานประติมากรรมปูนปั้นโดยเฉพาะที่ปูนปั้นภาพเทวดาล้านนาประดับบนเสา
ซุ้มพระอุโบสถวัดพระสิงห์ฯ กับเทวดาปูนปั้นประดับหอธรรมวัดพระสิงห์ฯจะมีลักษณะโดดเด่น ซึ่ง
ประติมากรรมรูปเทวดาดังกล่าวจะมีลักษณะเป็นเทวดาล้านนา เป็นรูปแบบที่มีพัฒนาการมาจาก
ประติมากรรมเทวดาปูนปั้นประดับโบราณสถานวัดเจ็ดยอด เชียงใหม่ในพุทธศตวรรษที่ ๒๑
ต่อมาในครึง่ หลังของพุทธศตวรรษที่ ๒๔ รูปแบบลวดลายภาพเทวดาจะเปลีย่ นแปลงไป มีลกั ษณะ
เป็นภาพเทวดาทีม่ เี ครือ่ งทรงตามรูปแบบศิลปะรัตนโกสินทร์อย่างชัดเจน และไม่ปรากฏเทวดาในรูปแบบ
ศิลปะล้านนาอีกเลย

ภาพที่ ๑๕ ลวดลายปูนปั้นภาพเทวดาประดับหอธรรม วัดพระสิงห์ เชียงใหม่
ภาพที่ ๑๖ ลวดลายปูนปั้นภาพเทวดาประดับซุ้มโขงประตูอุโบสถ วัดพระสิงห์ เชียงใหม่
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ลวดลายประดับศาสนสถานเมืองเชียงใหม่ช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๕
ในพุทธศตวรรษที่ ๒๕ เป็นช่วงเวลาทีล่ า้ นนาถูกผนวกเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ของราชอาณาจักรสยาม
และเมืองเชียงใหม่เริ่มฟื้นตัวและมีความเจริญมั่งคั่งขึ้นอีกครั้ง เนื่องจากไม่มีศึกสงคราม บ้านเมืองมีความ
สงบสุขและมีการติดต่อสัมพันธ์ค้าขายกับดินแดนโดยรอบ โดยเฉพาะเมื่ออังกฤษและชาติตะวันตกได้เข้า
ท�ำสัมปทานป่าไม้ ท�ำให้มีชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยในเมืองเชียงใหม่มากขึ้น อาทิ พม่า จีน และฝรั่ง
ชาติตะวันตก จึงท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญในงานศิลปะสถาปัตยกรรมของล้านนา โดยงาน
ศิลปกรรมทีป่ รากฏขึน้ ในเมืองเชียงใหม่ในช่วงเวลานีจ้ ะได้รบั อิทธิพลหลากหลายทัง้ จากศิลปะรัตนโกสินทร์
ศิลปะพม่า ศิลปะจีน และศิลปะแบบตะวันตก ซึ่งชาวต่างชาติได้น�ำเข้ามา ด้านสถาปัตยกรรมก็จะมีการ
ก่อสร้างอาคารทั้งที่เป็นอาคารทางศาสนา อาคารร้านค้า อาคารที่อยู่อาศัย อาคารส�ำนักงานทั้งของทาง
ราชการและเอกชนปรากฏขึน้ ในเมืองเชียงใหม่เป็นอันมาก อย่างไรก็ดกี ารแพร่กระจายเข้ามาของศิลปะต่างๆ
เหล่านั้น ท�ำให้เกิดการผสมผสานกันขึ้นระหว่างศิลปะต่างถิ่นกับศิลปะท้องถิ่น กลายเป็นศิลปะล้านนา
อีกรูปแบบหนึ่งที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิม
ขณะเดียวกันศิลปะแบบพม่าก็ได้แพร่หลายเข้ามาสู่ดินแดนล้านนา พร้อมกับชาวพม่าซึ่งเป็น
คนในบังคับอังกฤษ ที่เข้ามาค้าขายและท�ำสัมปทานป่าไม้ร่วมกับชาวอังกฤษในช่วงเวลานี้ เมื่อชาวพม่า
เหล่านั้นประสบผลส�ำเร็จทางการค้ามีฐานะร�่ำรวย ประกอบกับมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงได้ท�ำการ
บูรณะวัดวาอารามบางแห่งทีท่ รุดโทรมและสร้างวัดขึน้ ใหม่หลายแห่ง โดยใช้ชา่ งฝีมอื ทีม่ าจากพม่าโดยตรง
จึงท�ำให้ปรากฏศาสนสถานในศิลปะแบบพม่าขึน้ ในเมืองส�ำคัญๆ ของล้านนา รวมทัง้ ทีเ่ มืองเชียงใหม่ดว้ ย
ศาสนสถานในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ในเมืองเชียงใหม่มเี ป็นจ�ำนวนมาก เนือ่ งจากเป็นช่วงทีเ่ มือง
เชียงใหม่เริ่มฟื้นตัวและมีความเจริญมั่งคั่งขึ้นอีกครั้ง ศาสนสถานที่เป็นตัวอย่างของการศึกษาลวดลาย
ในช่วงเวลานี้ จึงเลือกศาสนสถานที่มีหลักฐานยืนยันถึงระยะเวลาของการก่อสร้างและบูรณะที่ชัดเจน
รวมทั้งที่ได้รับการตรวจสอบและท�ำการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวิหารเครื่องไม้
ล้านนายุคหลัง เนื่องจากมีลวดลายประดับตกแต่งในส่วนต่างๆ ทั้งที่เป็นงานสลักไม้ ปูนปั้น และลายค�ำ
ลวดลายที่ปรากฏในศาสนสถานของเมืองเชียงใหม่ช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๕ อาจแบ่งช่วงเวลา
ออกได้เป็น ๒ ระยะ คือ ช่วงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๔๐๐ – พ.ศ.๒๔๕๐) และช่วง
ครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๔๕๑ – พ.ศ.๒๕๐๐) ซึ่งมีลักษณะและพัฒนาการของลวดลาย
ที่ส�ำคัญๆ ดังนี้
ลวดลายในครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ ๒๕
ในครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๔๐๐ – พ.ศ.๒๔๕๐) เป็นช่วงเวลาของความพยายาม
ที่จะผนวกรวมดินแดนล้านนาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรสยาม ซึ่งเป็นการด�ำเนินงานอย่าง
ค่อยเป็นไปอย่างช้าๆ ต่อเนื่องและยาวนาน เริ่มต้นใน พ.ศ.๒๔๑๖ รัฐบาลกลางกรุงเทพฯ ได้ส่งข้าหลวง
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม
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มาประจ�ำที่เชียงใหม่ เพื่อควบคุมดูแลและแก้ไขปัญหาในเมืองเชียงใหม่ ล�ำปาง และล�ำพูน และใน พ.ศ.
๒๔๒๗ ได้เปลีย่ นแปลงการปกครองเป็นแบบมณฑลพายัพหรือมณฑลลาวเฉียง โดยรัฐบาลกลางส่งข้าหลวง
ขึน้ มาช่วยท�ำหน้าทีใ่ ห้คำ� แนะน�ำช่วยเหลือในการบริหารราชการ และพยายามริดรอนอ�ำนาจเจ้าเมืองเดิม
ทีละเล็กละน้อย ในทีส่ ดุ เมือ่ พ.ศ.๒๔๔๒ จึงปฏิรปู การปกครองเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาล อันนับเป็นการ
ยกเลิกฐานะหัวเมืองประเทศราชและผนวกดินแดนล้านนามาเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรสยาม
อย่างไรก็ตามในระยะนี้ชาวตะวันตก โดยเฉพาะอังกฤษได้เข้ามาติดต่อค้าขายในล้านนามากขึ้น
ท�ำให้มีชาวมอญ ชาวพม่า และอื่นๆ ซึ่งอยู่ในบังคับของอังกฤษเข้ามาค้าขายและด�ำเนินธุรกิจป่าไม้ใน
ล้านนาและเมืองเชียงใหม่ดว้ ย ดังนัน้ ล้านนาและเชียงใหม่ในช่วงเวลานีจ้ งึ เป็นระยะเวลาหัวเลีย้ วหัวต่อของ
การเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองทั้งทางการเมืองสังคมและวัฒนธรรม งานศิลปะสถาปัตยกรรมที่ปรากฏขึ้น
ในช่วงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ ๒๕ โดยเฉพาะที่เมืองเชียงใหม่ จึงเป็นระยะหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่าง
ศิลปะล้านนาแบบเดิมกับอิทธิพลของศิลปะรัตนโกสินทร์ ที่เข้ามาผสมผสานปะปนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งใน
ราวกลางพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ศิลปะแบบพม่าโดยเฉพาะวัดแบบพม่าได้รับการก่อสร้างมากขึ้นในเมือง
ส�ำคัญต่างๆในล้านนา รวมทั้งที่เมืองเชียงใหม่
การก่อสร้างศาสนสถานในเมืองเชียงใหม่ในระยะนีค้ งมีเป็นจ�ำนวนมาก แต่ได้ถกู บูรณะซ่อมแซม
เปลี่ยนแปลงในเวลาต่อมาเป็นอันมาก จึงท�ำให้เหลือตัวอย่างที่ชัดเจนที่จะท�ำการศึกษาครั้งนี้ไม่มากนัก
ตัวอย่างศาสนสถานที่ท�ำการศึกษาลวดลายในระยะนี้ ได้แก่ วิหารวัดต้นเกว๋นหรือวัดอินทราวาส (พ.ศ.
๒๔๐๑) วิหารวัดพันเตา (พ.ศ.๒๔๑๘) รวมทัง้ วิหารลายค�ำ วัดพระสิงห์ฯ วิหารวัดส�ำเภา และวิหารวัดหางดง
อ�ำเภอหางดง ซึ่งจากผลการศึกษามีอายุอยู่ในช่วงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ลักษณะลวดลายที่
ปรากฏขึน้ ในช่วงเวลาครึง่ แรกของพุทธศตวรรษที่ ๒๕ นี้ จะปรากฏลวดลายในศิลปะรัตนโกสินทร์ รวมทัง้
ลวดลายในศิลปะจีนซึง่ ปรากฏในช่วงก่อนหน้านี้ จะมีความชัดเจนมากขึน้ ขณะทีล่ วดลายแบบล้านนาเดิม
จะลดน้อยลง ลวดลายโดดเด่นทีป่ รากฏในระยะนี้ ได้แก่ ลายเมฆไหล ซึง่ เป็นลวดลายในศิลปะจีนทีเ่ ข้ามา
พร้อมกับศิลปะรัตนโกสินทร์ จะได้รบั ความนิยมเป็นอันมาก รวมทัง้ ได้ปรากฏลวดลายในศิลปะแบบตะวันตก
เช่น ลายใบไม้อะแคนตัส ได้เริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ในศิลปะล้านนาแล้ว
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ลายเส้นที่ ๕ ลายเมฆไหล
ลวดลายส�ำคัญๆ ที่ปรากฏในศาสนสถานของเมืองเชียงใหม่ช่วงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ ๒๕
มีลักษณะและพัฒนาการของลวดลายดังนี้
ลวดลายประดับหน้าแหนบหรือหน้าบันและโก่งคิ้ว
หน้าแหนบหรือหน้าบันและโก่งคิว้ ของศาสนสถานในเมืองเชียงใหม่ในช่วงครึง่ แรกของพุทธศตวรรษ
ที่ ๒๕ ยังคงนิยมท�ำเป็นแบบโครงสร้างม้าต่างไหม มีการประดับด้วยลวดลายปูนปั้นสะตายจีนปิดทอง
ประดับกระจกจืนเต็มพืน้ ทีแ่ ละสลักไม้ทโี่ ก่งคิว้ ซึง่ เป็นรูปแบบทีส่ บื เนือ่ งมากจากเทคนิคการตกแต่งหน้าบัน
ซึ่งเป็นที่นิยมในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๔ หรือช่วงเวลาก่อนหน้านี้ แต่ที่วิหารบางแห่ง เช่น วิหารลายค�ำ
วัดพระสิงห์จะปรากฏงานปิดทองลายฉลุประดับที่หน้าบัน ส่วนโก่งคิ้วจะเป็นงานสลักไม้ และที่วิหาร
วัดพันเตาจะเป็นลักษณะพิเศษเนื่องจากใช้อาคารหอค�ำเดิมมาสร้างขึ้นเป็นวิหาร ดังนั้นด้านหน้าวิหารจึง
เป็นลักษณะฝาไม้ปะกนเข้าลิ้น และเจาะช่องประตูตรงกลางและหน้าต่างทั้งสองข้าง เหนือกรอบประตู
และหน้าต่าง ท�ำเป็นซุ้มสลักไม้ปิดทอง
ลวดลายประดับบริเวณหน้าบันและโก่งคิว้ จะปรากฏลวดลายแบบรัตนโกสินทร์ทชี่ ดั เจนมากขึน้
ขณะที่ลวดลายแบบล้านนาเดิมจะลดน้อยลง ลายพันธุ์พฤกษาดอกไม้ต่างๆ โดยเฉพาะลายดอกพุดตาน
จะเป็นลวดลายทีไ่ ด้รบั ความนิยมใช้ประกอบอยูใ่ นลายเครือเถาและก้านขด ลวดลายทีเ่ ป็นลักษณะโดดเด่น
คือ ลายเมฆไหล ลายเมฆไหลนี้เป็นลวดลายในศิลปะจีนที่เข้ามาพร้อมกับศิลปะรัตนโกสินทร์และได้รับ
ความนิยมมากขึน้ ในช่วงเวลานี้ พบในงานสลักไม้บริเวณหน้าบันและโก่งคิว้ ซึง่ มักเป็นลายเครือเถาเมฆไหล
รวมทั้งถูกใช้ประดับในที่อื่นๆ อีกด้วย นอกจากนี้ลวดลายจีนบางแบบ เช่น ลายสวัสดิกะ มังกร และหงส์
แบบจีนก็ยงั ได้รบั ความนิยม รวมทัง้ ลายนาคม้วน นาคเกีย้ ว และพญาวานรในศิลปะรัตนโกสินทร์กป็ รากฏ
มากขึ้น
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม
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ภาพที่ ๑๗ ลายเมฆไหลและดอกพุดตานโก่งคิ้ววิหารลายค�ำ วัดพระสิงห์ เชียงใหม่
ภาพที่ ๑๘ ลวดลายสลักไม้ซุ้มประตูวิหารวัดพันเตา เชียงใหม่
อย่างไรก็ในตอนต้นของพุทธศตวรรษที่ ๒๕ นี้ได้ปรากฏลายใบไม้อะแคนตัส ซึ่งเป็นลายใบไม้
ในศิลปะแบบตะวันตกได้เริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ในศิลปะล้านนาแล้ว โดยท�ำเป็นลายเครือเถาอยู่ในงาน
สลักไม้โก่งคิ้วและแผงแลที่วัดต้นเกว๋นหรืออินทราวาส อ�ำเภอหางดง ซึ่งเป็นวัดส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับ
ประเพณีโบราณ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุวัดพระธาตุจอมทองเข้ามาสรงน�้ำสักการะในเมืองเชียงใหม่
เป็นประจ�ำทุกปี
ลวดลายสลักไม้คันทวย
ลวดลายคันทวยของศาสนสถานในช่วงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ยังคงนิยมใช้ลวดลาย
พญาลวงหรือนาคทัณฑ์ ซึ่งเป็นแบบแผนของล้านนาดั้งเดิม แต่ลวดลายพันธุ์พฤกษาประกอบในคันทวย
จะเป็นลายดอกพุดตาน แต่รูปแบบดังกล่าวจะมีน้อยลง ในขณะที่คันทวยที่เป็นลายกินรี ลายเมฆไหล
ลายครุฑยุดนาค ลายยักษ์แบก และลายนาคเกี้ยว ซึ่งเป็นลวดลายที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะรัตนโกสินทร์
จะเป็นที่นิยมมากขึ้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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ภาพที่ ๑๙ คันทวยลายเมฆไหลวิหารลายค�ำวัดพระสิงห์ เชียงใหม่
ภาพที่ ๒๐ คันทวยวิหารวัดต้นเกว๋น อ�ำเภอหางดง เชียงใหม่
ลายกระหนก
ในช่วงเวลานีล้ ายกระหนกหัวม้วนโค้งปลายแหลม ซึง่ เป็นกระหนกล้านนาปรากฏให้เห็นน้อยมาก
คงเหลือเป็นลวดลายประกอบเล็กน้อยในลวดลายอื่นๆ เพียงบางแห่ง เช่น ลวดลายประกอบในคันทวย
และหน้าบันบางส่วน แต่ลายกระหนกไทยในศิลปะรัตนโกสินทร์ เช่น กระหนกเปลวและกระหนกสามตัว
ได้กลายเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของลวดลายประดับศาสนสถานล้านนาในระยะนี้
ลวดลายพันธุ์พฤกษา
ลายพันธุพ์ ฤกษาตามแบบล้านนาเดิม ยังคงมีปรากฏเหลืออยูน่ อ้ ยมากประดับอยูใ่ นพืน้ ทีบ่ างส่วน
แต่ลวดลายดอกไม้ใบไม้ในศิลปะรัตนโกสินทร์ ประเภทลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ลายใบเทศ และดอกพุดตาน
จะเป็นลวดลายเด่นที่ปรากฏมากขึ้น รวมทั้งลายใบฝรั่ง เช่น ใบอะแคนตัส ซึ่งเป็นลวดลายในศิลปะ
แบบตะวันตกได้เริ่มปรากฏเข้ามาเป็นลวดลายประดับศาสนสถานล้านนาในระยะนี้

ภาพที่ ๒๑ – ๒๒ ลายเครือเถาใบไม้กับกระหนกใบเทศและพญานาค สลักไม้บริเวณแผงแล
และโก่งคิ้วหน้าบันปีกนก วิหารวัดต้นเกว๋น อ�ำเภอหางดง เชียงใหม่
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม
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ลวดลายภาพสัตว์
ลวดลายภาพสัตว์ในช่องลูกฟักหรือช่องกระจก ซึง่ ปรากฏเป็นทีน่ ยิ มในช่วงก่อนนีแ้ ทบไม่ปรากฏ
แต่ระยะนี้ภาพสัตว์ในรูปแบบในศิลปะรัตนโกสินทร์ เช่น ครุฑ นาค สิงห์ หงส์จีน และกินรี จะเป็น
ลวดลายประกอบกับลายอื่นๆ จะมีความชัดเจนมากขึ้น

ภาพที่ ๒๓ - ๒๔ ลายค�ำภาพมังกรและหงส์ในศิลปะจีน วิหารลายค�ำ วัดพระสิงห์ เชียงใหม่
ลวดลายในครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ ๒๕
ล้านนาในครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๔๕๑ – พ.ศ.๒๕๐๐) เป็นระยะเวลาที่ถูก
ผนวกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรสยามอย่างแท้จริงแล้ว อิทธิพลทั้งทางการเมือง สังคม
วัฒนธรรม และศาสนาได้เข้ามาเกีย่ วข้องกับงานศิลปะล้านนายุคหลังอย่างมาก ซึง่ ถือเป็นการเปลีย่ นแปลง
ครั้งส�ำคัญของงานศิลปะสถาปัตยกรรมของล้านนาและเมืองเชียงใหม่ ที่เห็นได้ชัดเจนคือ ได้ปรากฏ
วิหารทรงโรง หรือวิหารที่มีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและโครงสร้างเครื่องบนที่ไม่ใช่ขื่อม้าต่างไหม ซึ่งเป็น
แบบแผนของวิหารในศิลปะรัตนโกสินทร์ ได้รบั การก่อสร้างมากขึน้ แทนทีว่ หิ ารแบบล้านนาทีม่ ผี งั สีเ่ หลีย่ ม
ผืนผ้า มียกเก็จทางด้านหน้าสองช่วงและด้านหลังหนึ่งช่วงและโครงสร้างเครื่องบนเป็นขื่อม้าต่างไหม
ซึ่งเป็นแบบแผนของวิหารล้านนาในเขตที่ราบลุ่มแม่น�้ำปิงและแม่น�้ำวังมาตั้งแต่อดีต
วิหารในรูปแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ดงั กล่าวนี้ เป็นวิหารทรงโรง หรือวิหารทีม่ ผี งั เป็นรูปสีเ่ หลีย่ ม
ผืนผ้า มีโครงสร้างเป็นแบบจั่วเสาดั้ง หน้าบันเป็นกรอบหน้าจั่วหรือแบบผนังหุ้มกลอง ดังนั้นลวดลาย
ประดับหน้าบันและโก่งคิว้ วิหารดังกล่าวนี้ จึงเป็นลายเครือเถา ซึง่ เป็นงานไม้ฉลุสลักลวดลายแปะบนกรอบ
หน้าจั่วและปิดทองประดับกระจก
ศาสนสถานในเมืองเชียงใหม่ทมี่ อี ายุอยูใ่ นช่วงเวลานีม้ เี ป็นจ�ำนวนมาก ในการศึกษาครัง้ นีไ้ ด้เลือก
ศาสนสถานทีม่ อี ายุการก่อสร้างและบูรณะทีช่ ดั เจนเป็นตัวอย่างในการศึกษาลวดลายประดับศาสนสถาน
จ�ำนวน ๒๐ แห่ง ได้แก่ อุโบสถวัดมหาวัน วิหารวัดศรีเกิด วิหารหลวงวัดเจดียห์ ลวง วิหารหลวงวัดพระสิงห์ ฯ
วิหารวัดหมืน่ ล้าน วิหารหลวงวัดเชียงมัน่ วิหารวัดป้านปิง วิหารวัดพวกแต้ม หอธรรมวัดเชียงมัน่ วิหาร
วัดแสนฝาง วิหารวัดพันตอง วิหารหลังใหญ่วัดบุพพาราม วิหารวัดนันทาราม วิหารหลวงวัดสวนดอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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วิหารวัดดับภัย วิหารวัดล่ามช้าง อุโบสถวัดดวงดี วิหารวัดพวกหงส์ วิหารวัดอุโมงค์เถรจันทร์ วิหาร
วัดหม้อค�ำตวง เป็นต้น
ลวดลายส�ำคัญๆ ที่ปรากฏในศาสนสถานของเมืองเชียงใหม่ช่วงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษ
ที่ ๒๕ มีลกั ษณะและพัฒนาการของลวดลายทีโ่ ดดเด่น โดยเฉพาะเป็นลายเครือเถาประดับหน้าบันอุโบสถ
และวิหาร ซึ่งมีรูปแบบอยู่ ๓ กลุ่มใหญ่ๆ คือ
กลุ่มแรก ลวดลายพันธุ์พฤกษาใบไม้ดอกไม้ในศิลปะแบบตะวันตก ซึ่งมักเป็นลวดลายเครือเถา
หรือที่เรียกว่า “ลายเครือฝรั่ง” ประดับอาคารทางศาสนาประเภท อุโบสถ วิหาร และหอธรรม เช่น ลาย
ใบอะแคนตัส ลายผักกูด และดอกไม้ ซึ่งเป็นลายคล้ายเม็ดสน หรือคล้ายสตรอเบอรี่ ซึ่งช่างชาวล้านนา
มักเรียกว่า “ลายดอกตาขะหนัด” และดอกไม้ประดิษฐ์อื่นๆ จะเป็นกลุ่มลวดลายที่ได้รับความนิยมมาก
ในระยะนี้ โดยเฉพาะในช่วงต้นๆของครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ ๒๕ และได้มีพัฒนาการของลวดลาย
จนกลายเป็นลวดลายส�ำคัญที่เป็นอัตลักษณ์ของล้านนายุคหลัง ลวดลายเครือเถาดอกไม้ใบไม้แบบ
ตะวันตกนีค้ งเข้ามาพร้อมกับชนชาติตะวันตก ทีเ่ ข้ามาติดต่อสัมพันธ์กบั เมืองเชียงใหม่มากขึน้ ศาสนสถาน
ที่ปรากฏลายเครือฝรั่งประดับหน้าบันและโก่งคิ้ว ได้แก่ วิหารวัดศรีเกิด วิหารวัดพวกหงส์ วิหาร
วัดพวกแต้ม อุโบสถวัดมหาวัน วิหารหลังใหญ่วดั บุพพาราม วิหารวัดกูเ่ ต้า วิหารวัดล่ามช้าง วิหารวัดพันตอง
วิหารวัดนันทาราม อุโบสถวัดดวงดี และวิหารวัดหมื่นล้าน เป็นต้น

ลายเส้นที่ ๖ – ๗ ลายดอกตาขะหนัด ในศิลปะแบบตะวันตก

ลายเส้นที่ ๘ ลายใบไม้ฝรั่ง หรือผักกูด ในศิลปะแบบตะวันตก

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม
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ลายเส้นที่ ๙ ลายเครือฝรั่งประดับหน้าบันโก่งคิ้ววิหารวัดล่ามช้าง เชียงใหม่

ภาพที่ ๒๕ ลายเครือฝรั่งประดับหน้าบันวิหารวัดบุพพารามหลังใหญ่ เชียงใหม่

ภาพที่ ๒๖ ลายเครือฝรั่งประดับหน้าบันวิหารวัดนันทาราม เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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กลุ่มที่สอง เป็นลวดลายกระหนกไทยในศิลปะรัตนโกสินทร์อย่างแท้จริง เช่น ลายกระหนกเปลว
กระหนกสามตัว เป็นลวดลายอีกรูปแบบหนึง่ ทีไ่ ด้รบั ความนิยมมากขึน้ ในระยะนี้ ปรากฏเข้ามาเกีย่ วข้อง
อยู่ในศิลปะล้านนาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๒๔ และเพิ่มมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ทั้งนี้
เนือ่ งจากระยะนีล้ า้ นนาได้เป็นส่วนหนึง่ ของราชอาณาจักรสยาม จึงเป็นระยะเวลาทีอ่ ทิ ธิพลทัง้ ทางการเมือง
และศาสนา รวมทั้งศิลปะรัตนโกสินทร์ได้เข้ามาสู่ล้านนาอย่างแท้จริง ลายเครือเถาประดับหน้าบันและ
โก่งคิ้วศาสนสถานที่เป็นลายกระหนกไทยในศิลปะรัตนโกสินทร์ จะเป็นลวดลายอีกรูปแบบหนึ่งที่
ได้รับความนิยมมากขึ้นในระยะนี้ โดยเฉพาะในช่วงกลางถึงปลายของครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ ๒๕ จะมี
ความชัดเจนมากขึ้น ศาสนสถานที่ปรากฏลวดลายกระหนกไทยที่ชัดเจน ได้แก่ วิหารหลวงวัดเชียงมั่น
วิหารหลวงวัดเจดีย์หลวง วิหารวัดป้านปิง วิหารหลวงวัดสวนดอก เป็นต้น

ภาพที่ ๒๗ ลายกระหนกเปลวศิลปะรัตนโกสินทร์ประดับหน้าบันวิหารหลวงวัดสวนดอก เชียงใหม่
ภาพที่ ๒๘ ลายกระหนกเปลวศิลปะรัตนโกสินทร์ประดับหน้าบันวิหารหลวงวัดเชียงมั่น เชียงใหม่
กลุ่มที่สาม เป็นลวดลายผสมระหว่างลายเครือฝรั่งกับลายกระหนกไทย มักเป็นลายเครือเถา
ทีผ่ สมผสานลวดลายในศิลปะตะวันตกกับลายกระหนกไทย และอืน่ ๆ ซึง่ เป็นพัฒนาการของลวดลายล้านนา
ยุคหลังที่มักปรากฏในตอนท้ายๆของพุทธศตวรรษที่ ๒๕ เช่นที่ วิหารวัดดับภัย วิหารหลวงวัดพระสิงห์
และวิหารอุโมงค์เถรจันทร์ เป็นต้น
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ภาพที่ ๒๙ ลวดลายประดับหน้าบันวิหารหลวงวัดพระสิงห์ เชียงใหม่

ลายเส้นที่ ๑๐ ลายเครือเถาใบไม้ฝรั่งกับดอกโบตั๋น
ลวดลายปีเปิ้ง
นอกจากนี้ในช่วงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ได้ปรากฏลวดลายรูปสัตว์ประจ�ำปีนักษัตร
หรือปีเปิ้ง ถูกใช้ประดับศาสนสถานในช่วงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ด้วย การปรากฏขึ้นของ
ลวดลายปีเปิ้งนี้จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การบูรณะวัดวาอารามของครูบาศรีวิชัย นักบุญ
แห่งล้านนาไทย การประดับลวดลายรูปสัตว์ประจ�ำปีนักษัตรหรือปีเปิ้งในศาสนสถานนั้นคงเกี่ยวข้องกับ
คติการนับถือปีนักษัตรของผู้มีจิตศรัทธาสร้างศาสนสถาน จึงได้สร้างลวดลายรูปสัตว์ปีเปิ้งประดับใน
ศาสนสถาน ซึ่งบริเวณที่พบลวดลายปีเปิ้งประดับ มักได้แก่ หน้าบัน คันทวย แผงแล และเพดานของ
วิหารและหอธรรม
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ภาพที่ ๓๐ ลวดลายปีเปิ้งรูปเสือประดับหน้าปีกนกวิหารหลวงวัดสวนดอก เชียงใหม่
ภาพที่ ๓๑ ลวดลายปีเปิ้งประดับหน้าบันวิหารวัดอุโมงค์เถรจันทร์ เชียงใหม่

ลายเส้นที่ ๑๑ ลวดลายหน้าบันประดับปีเปิ้งวิหารวัดดับภัย เชียงใหม่
เรื่องราวของลวดลายประดับศาสนสถานที่ปรากฏอยู่ในเขตเมืองเชียงใหม่ดังรายละเอียดที่
ได้ศึกษากล่าวมาแล้วนี้ นอกจากจะเป็นความรู้ทางด้านศิลปกรรมของล้านนายุคหลังแล้ว ยังได้สะท้อน
ให้เห็นถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมของล้านนาและเมืองเชียงใหม่ว่า ในช่วง
พุทธศตวรรษที่ ๒๔ ซึ่งเป็นระยะเวลาของการฟื้นฟูบ้านเมืองนั้น ลวดลายในศิลปะรัตนโกสินทร์และ
ศิลปะจีนซึ่งก�ำลังได้รับความนิยมอยู่ ที่กรุงเทพ ฯ ขณะนั้น ได้เข้ามามีอิทธิพลผสมผสานเกี่ยวข้องกับ
ศิลปะล้านนามากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากล้านนามีฐานะเป็นประเทศราชของกรุงเทพ ฯ รวมทั้งความสัมพันธ์
ทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนการขาดแคลนช่างฝีมอื เนือ่ งจากบ้านเมืองล่มสลาย ท�ำให้รปู แบบทางศิลปะ
และสถาปัตยกรรมของล้านนาเกิดการเปลีย่ นแปลงและมีความแตกต่างไปจากล้านนายุคเดิมก่อนหน้านัน้
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ดังนั้นจึงควรแบ่งยุคของศิลปะล้านนาในช่วงเวลานี้ว่าเป็น “ศิลปะล้านนายุคหลัง” ต่อมาในช่วง
พุทธศตวรรษที่ ๒๕ บทบาทของกรุงเทพฯทั้งทางการเมืองและพระพุทธศาสนาเข้ามาควบคุมล้านนา
มากยิ่งขึ้น จนกระทั่งถูกผนวกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสยามประเทศ ศิลปะรัตนโกสินทร์ รวมทั้งศิลปะ
แบบตะวันตก ซึง่ ก�ำลังได้รบั ความนิยมในกรุงเทพฯขณะนัน้ ได้เข้ามาเกีย่ วข้องกับศิลปะล้านนาอย่างแท้จริง
ลวดลายในศิลปะแบบตะวันตกและศิลปะไทยรัตนโกสินทร์ได้เข้ามากลายเป็นรูปแบบหลักอยู่ในล้านนา
ในช่วงเวลานี้ แม้วา่ ระยะนีจ้ ะมีศลิ ปะสถาปัตยกรรมแบบพม่าทีเ่ ข้ามาพร้อมกับชาวไทใหญ่และพม่า ซึง่ เป็น
คนในบังคับอังกฤษปรากฏในล้านนามากขึ้น แต่ก็ไม่ได้มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องกับศิลปะล้านนามากนัก
ทั้งนี้คงเนื่องด้วยความสัมพันธ์และความแตกต่างทางนิกายของพระพุทธศาสนา เรื่องราวต่างๆ ที่ได้จาก
การศึกษาเหล่านี้จะเป็นความรู้ที่ช่วยเสริมให้เกิดความเข้าใจในประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมของ
ล้านนาและเมืองเชียงใหม่ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น.
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เวสสันดรชาดก : จิตรกรรมวัดนาแส่ง อ�ำเภอเกาะคา จังหวัดล�ำปาง๑
ดร.ว่าที่ร้อยตรี ชาญคณิต อาวรณ์๒
“....จนกระทั่งถึงพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ...สิ่งที่ศึกษาได้จากงานจิตรกรรมในช่วงนี้คือ
กลุ่มฝีมือช่างพื้นบ้านล้านนา โดยรวมแล้วอาจแบ่งได้ตามอิทธิพลที่ปรากฏในงาน เช่น กลุ่ม
ล้านนาที่มีอิทธิพลจากกรุงเทพฯ กลุ่มช่างไทใหญ่ กลุ่มช่างไทลื้อ ร่วมทั้งกลุ่มที่มี อิทธิพลพม่า
ปรากฏอยู่ด้วย ..เรื่องราวที่เขียนเท่าที่ประมวลได้คือพุทธประวัติและชาดกที่ นิยมมากคือ
ทศชาติชาดกและนิทานชาดก....”๓
วัดนาแส่ง
วัดนาแส่งตัง้ อยูร่ มิ ท่าน�ำ้ วัง ในพืน้ ทีก่ ลุม่ วัดพระธาตุจอมปิง หรือรอยต่อทีร่ าบลุม่ น�ำ้ วังตอนกลาง
กับลุ่มน�้ำวังตอนใต้ สันนิษฐานว่าน่าจะมีการฟื้นฟูชุมชนหมู่บ้านแห่งนี้อีกครั้งหนึ่ง โดยกลุ่มคนเชียงแสน
ที่อพยพหนีภัยสงครามมาราวสองศตวรรษที่ผ่านมา หรืออาจเป็นการกวาดต้อนชาวเชียงแสนมาในสมัย
พระเจ้าหอค�ำดวงทิพย์ ราว พ.ศ.๒๓๓๗ – ๒๓๖๘ หลักฐานส�ำคัญในวัดนาแส่งคือวิหารที่สันนิษฐานจาก
ความทรงจ�ำของพระครูค�ำปัน ประภากโร (พ.ศ.๒๔๖๗ – ๒๕๕๒ ) อดีตเจ้าอาวาสวัดนาแส่งกล่าวว่า
วิหารหลังนีเ้ จ้าวังขวาแห่งนครล�ำปางเป็นผูอ้ ปุ ถัมภ์ในการก่อสร้าง ในยุคทีเ่ จ้าวังขวามาท�ำไม้สกั ทีป่ า่ แม่ตำ�๋
โดยใช้ชา่ งฝีมอื จากบ้านแม่สนั เมืองยาว (ปัจจุบนั อยูใ่ นเขต อ.ห้างฉัตร จ.ล�ำปาง) และมีการบูรณะครัง้ ใหญ่
ในช่วง พ.ศ.๒๔๙๗ โดยต่อเติมหน้ามุข มีสล่าพ่อหนานเมืองใจ๋ จันทร์เรือง และพ่อสล่าหนานเสาร์ ทองค�ำฟู
เป็นนายช่างใหญ่๔
ภายในวิหารมีภาพจิตรกรรม มีตำ� แหน่งจิตรกรรมดังนี้ เริม่ จาก ผนังด้านหลังวิหารเหนือพระพุทธรูป
เขียนเป็นภาพราชรถพระอาทิตย์และพระจันทร์ไว้ด้านข้าง เขียนแสดงการเกิดแก่เจ็บตาย ต่อด้วยผนัง
ทิศเหนือของวิหารเขียนภาพเวสสันดรชาดกวนรอบไปทางผนังหน้าวิหาร ผนังสกัดหน้าเขียนบนไม้เป็น
รูปเขาพระสุเมรุอยูก่ ลาง เหนือเขาพระสุเมรุ เป็นภาพพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชนั้ ดาวดึงส์ ขนาบข้าง
ทั้งสองด้านด้วยพุทธภูมิและอบายภูมิที่เขียนเป็นฉากนรกหรือการลงโทษทัณฑ์ (การรับผลกรรมที่ได้
กระท�ำ) จากนั้นวนมาทางทิศใต้ของวิหารเป็นเรื่องเวสสันดรชาดกต่อไปจนจบ จิตรกรรมเวสสันดรชาดก
คือประเด็นหลักของบทความนี้
๑
๒
๓
๔

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง “เวสสันดรชาดก : จิตรกรรมกับประวัติศาสตร์สังคมล้านนา,” ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๗.
อาจารย์ประจ�ำสาขาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ศักดิ์ชัย สายสิงห์, ศิลปะล้านนา (เอกสารค�ำสอนรายวิชา ๓๑๗ ๔๐๕) (กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ๒๕๔๖), ๑๑๗.
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดล�ำปาง , สภาพแวดล้อมแหล่งศิลปกรรมในจังหวัดล�ำปาง ,พิมพ์ครั้งที่ ๒ (ล�ำปาง: วิทยาลัยครู
ล�ำปาง, ๒๕๔๓), ๕๓ – ๕๕.
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เวสสันดรชาดก
ที่มาของวรรณกรรมเวสสันดรชาดก น่าจะเป็นเรื่องเล่าหรือนิทานของชาวพื้นเมืองอินเดียสมัย
โบราณมาก่อน จนผลิตเป็นชาดกในพุทธศาสนา๕ เวสสันดรชาดก ในคัมภีร์ภาษาบาลีสุตตันตปิฎก (เล่มที่
๒๘) ขุททกนิกาย เป็นค�ำสอนที่มีลักษณะเป็นสุภาษิตหรือค�ำฉันท์ แต่ในตัวพระไตรปิฎกกลับไม่มีการเล่า
เรือ่ งราวประกอบ รายละเอียดปรากฏในอรรถกถาชาดก ขุททกนิกายและอรรถกถาจริยาปิฎก ขุททกนิกาย
ส�ำหรับวรรณกรรมเวสสันดรชาดกในล้านนาฉบับเก่าที่สุดคือ “เวสสันตรทีปนี” รจนาขึ้นในช่วง
พุทธศตวรรษที่ ๒๑ แต่ทว่าหลักฐานวรรณกรรมเวสสันดรชาดก ฉบับที่เข้าใจง่ายกว่าภาษาบาลี ส่วนใหญ่
กลับมีอายุในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๔ – ๒๕ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบเนื้อหาของค่าวธรรม
เวสสันดรชาดกนั้น พบว่าส�ำนวนที่น่าจะเป็นภาษาโบราณและได้รับนิยมในการน�ำไปเกลาเป็นส�ำนวนอื่น
มากที่สุดคือ “ไม้ไผ่แจ้เรียวแดง”๖
การศึกษาของมัชฌิมา วีรศิลป์ ได้เปิดพรมแดนความรู้ไว้อย่างน่าสนใจว่าเมื่อเปรียบเทียบ
เวสสันดรชาดกส�ำนวนไม้ไผ่แจ้เรียวแดงกับเวสสันดรชาดกในนิบาตชาดก ขุททกนิกาย พระไตรปิฎก
มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นหนึ่งคือ การเพิ่มเหตุการณ์ในเนื้อเรื่อง หมายถึง เหตุการณ์ที่ปรากฏใน
เวสสันดรชาดก ส�ำนวนไม้ไผ่แจ้เรียวแดง แต่ไม่ปรากฏในกับเวสสันดรชาดก นิบาตชาด๗ ตัวอย่างเช่น
“กัณฑ์มหาราช” อรรถกถาชาดก นิบาตชาดก กล่าวถึงตอนชูชกเสียชีวิตเพราะบริโภคอาหารมากเกินไป
ไว้ว่า “...ฝ่ายชูชกในกาลนั้น ได้บริโภคโภชนาอาหารเกินประมาณ เมื่อไม่อาจท�ำให้อาหารย่อยละลาย จึง
ได้ท�ำกาลกริยาในทีเดียว...” แต่ส�ำนวนไม้ไผ่แจ้เรียวแดงได้เพิ่มอาการของการกินและอาการทุรนทุราย
ก่อนเสียชีวิต เป็นต้น
อนึ่ง เพื่อลดทอนความซับซ้อนของการอ้างอิงวรรณกรรม ในบทความนี้หากคัดวรรณกรรม
เวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้เรียวแดง มีที่มาจาก อุดม รุ่งเรืองศรี, เวสสันตรชาดก ฉบับไม้ไผ่แจ้เรียวแดง
(เชียงใหม่: ส�ำนักงานกองทุนเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน ในโครงการเครือข่ายสืบสานภูมิปัญญาล้านนา
ของโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา, ๒๕๔๕)

๕
๖
๗

ธนิต อยู่โพธิ์, ต�ำนานเทศน์มหาชาติ (พระนคร: โรงพิมพ์พระจันทร์, ๒๕๐๑), ๖.
อุดม รุ่งเรืองศรี, เวสสันตรชาดก ฉบับไม้ไผ่แจ้เรียวแดง (เชียงใหม่: ส�ำนักงานกองทุนเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน ในโครงการเครือข่ายสืบสาน
ภูมิปัญญาล้านนาของโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา, ๒๕๔๕), ๑ – ๒.
มัชฌิมา วีรศิลป์, “การศึกษาวรรณกรรมล้านนาเรื่องเวสสันตรชาดก ส�ำนวนไม้ไผ่แจ้เรียวแดง” (วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๙), ๓๓ – ๙๘.
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จิตรกรรมเวสสันดรชาดกวัดนาแส่ง : ความสัมพันธ์กับวรรรณกรรม
ในส่วนนี้เราจะคัดเลือกประเด็นให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างภาพจิตรกรรมกับวรรณกรรม โดย
อ้างอิงวรรณกรรมอรรถกถาเวสสันดรชาดกกับเวสสันดรชาดก ฉบับไม้ไผ่แจ้เรียวแดงเป็นหลัก และคัดเลือก
เฉพาะกัณฑ์ส�ำคัญมาน�ำเสนอเท่านั้น
ทศพร จุดเน้นเรื่องทศพรที่เห็นในจิตรกรรมคือ ฉากพระอินทร์ประทานพร ๑๐ ประการให้
นางผุสดี แต่จดุ เด่นของจิตรกรรมวัดนาแส่งคือ เหตุการณ์ตอนประสูตพิ ระเวสสันดร กล่าวคือเมือ่ นางผุสดี
ทรงพระครรภ์ครั้น ๑๐ เดือนบริบูรณ์ มีพระประสงค์จะทอดพระเนตรพระนคร จึงกราบทูลพระราช
สวามี พระเจ้ากรุงสีวจี งึ ให้ตกแต่งพระนครดุจเทพนคร ให้พระราชเทวีทรงรถทีน่ งั่ อันประเสริฐท�ำประทักษิณ
พระนคร ในกาลเมือ่ พระนางเสด็จ ถึงท่ามกลางถนนแห่งพ่อค้า ลมกรรมชวาตก็ปว่ นปัน่ ราชบุรษุ น�ำความ
กราบทูลพระราชา พระราชาทรงทราบความ จึงให้ทำ� พลับพลาส�ำหรับประสูตแิ ก่พระราชเทวี ในท่ามกลาง
วิถีแห่งพ่อค้า แล้วให้ตั้งการล้อมวงรักษาพระนางเจ้าผุสดีประสูติพระโอรส ณ ที่นั้น (ภาพที่ ๑)
หิมพานต์ จุดเด่นคือ พราหมณ์เมืองกลิงครัฐ ๘ พราหมณ์ ทูลขอช้างปัจจัยนาเคนทร์จาก
พระเวสสันดร ซึ่งจิตรกรรมวัดนาแส่งได้แสดงล�ำดับฉากการทานช้างนี้ไว้ ๒ แห่งคือ ฉากพราหมณ์ยื่นมือ
ทูลขอช้าง ขณะทีพ่ ระเวสสันดรประทับเหนือคอช้างปัจจัยนาเคนทร์ ถัดไปเป็นฉากพระเวสสันดรจับงวงช้าง
และหลัง่ น�ำ้ สิโณทกตกลงบนมือพราหมณ์ นับว่าสอดคล้องกับอรรถกถาเวสสันดรชาดกอย่างยิง่ น่าสนใจว่า
ฉากการขึน้ ขีบ่ นหลังช้างของเหล่าพราหมณ์ทงั้ ๘ คน ไม่ปรากฏในอรรถกถาเวสสันดรชาดก แต่วรรณกรรม
เวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้เรียวแดง กลับกล่าวไว้แต่เพียงว่า “...พราหมณ์ทั้งหลายได้ช้างแก้ว..ขึ้นขี่ช้าง
ตัวนั้น...” (ไม่ได้กล่าวอย่างชัดเจนว่าขึ้นขี่ช้างพร้อมกัน นับว่าเป็นรูปแบบเฉพาะงานจิตรกรรมแห่งนี้)
(ภาพที่ ๒)
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ภาพที่ ๑ ทศพรและหิมพานต์ จิตรกรรมวัดนาแส่ง

ภาพที่ ๒ หิมพานต์และทานกัณฑ์ จิตรกรรมวัดนาแส่ง
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ทานกัณฑ์ จุดเน้นคือ เราพบว่ามีการเขียนภาพชายในชุดข้าราชการมอบผ้าหนึ่งผืนให้กับ
ผูม้ ารับทานและมีพระเวสสันดรประทับยืนใต้ฉตั รกางกัน้ แวดล้อมไปด้วยภาพช้าง, ม้า อันเป็นภาพตัวแทน
ของช้าง ๗๐๐ เชือก ม้า ๗๐๐ ตัว รถ ๗๐๐ คัน สตรี ๗๐๐ คน โคนม ๗๐๐ ตัว ทาส ๗๐๐ คน ทาสี ๗๐๐ คน
ฉากการบ�ำเพ็ญสัตตสดกมหาทาน ก่อนที่พระเวสสันดรจะเสด็จออกจากเมืองไปสู่ป่าหิมพานต์ อันเป็น
โทษเนรเทศจากการทานช้างปัจจัยนาเคนทร์ (ภาพที่ ๒)
มัทรี ฝ่ายชูชกที่ได้รับการร้องขอจากนางอมิตตดาผู้เป็นภรรยา ให้ชูชกเดินทางไปขอสองกุมาร
จากพระเวสสันดร มาเป็นทาสรับใช้ เมื่อชูชกเดินทางพบพรานเจตตบุตรและเดินทางไปจนถึงฝั่งสระ
โบกขรณีตามทางที่พระอัจจุตฤาษีบอกเส้นทางให้นั้น หากแต่ว่าเป็นเวลาเย็นเกินไปเสียแล้วที่จะเข้าทูล
ขอสองกุมาร เกรงว่านางมัทรีจะกลับอาศรม จึงคิดว่าพรุง่ นีเ้ วลาพระนางเสด็จไปป่า รุง่ เช้าเมือ่ พระเวสสันดร
ทานสองกุมารแล้ว ชูชกน�ำสองกุมารเดินทางเข้าสู่ป่าเพื่อน�ำไปเป็นทาสใช้แก่นางมัทรี กัณหาได้พร�่ำ
พรรณาไหว้วอนให้เหล่าเทวดาน�ำข่าวสารไปบอกกล่าวแก่พระนางมัทรีซึ่งเดินทางออกไปหาผลไม้ตาม
กิจวัตร (ภาพที่ ๓)
เหตุที่พระนางมัทรีไม่กลับมาตามเวลาปรกตินั้น เนื่องจากเหล่าเทวดาได้เนรมิตเทวบุตร ๓ ตน
ให้เป็นราชสีห์, เสือโคร่ง และเสือเหลือง ดังเวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้เรียวแดง กัณฑ์มัทรีกล่าวไว้
ตอนหนึ่งว่า
“...เทวดาจากันฉันนี้แล้ว ก็บังคับเทวบุตร ๓ ตนวิเสส ว่าเจ้าทั้งหลายจุ่งไปเนรมิตเพศ เป็นเนื้อ
เนต ๓ ตัว มีรปู เพิงกลัวเคริงขาบ เยียะเป็นดังจักคัน้ คาบแท้ดหี ลี ตนหนึง่ เป็นราชสีหม์ อี ำ� นาจ ตนหนึง่ เป็น
เสือโคร่งอาจอ้างตน ตนหนึ่งเป็นเสือเหลือง ไปนอนเนืองไขว่ขวาง ยังพ่างข้างหนทาง ทัดที่นางราชมัทรี
จักเทียวท่อง..”
เราพบว่าการเขียนภาพฉากนีจ้ ะแสดงให้เห็นว่าพระนางมัทรีได้หาผลไม้ กระทัง่ เวลาพลบค�ำ่ ยามดึก
โดยสังเกตจากการใช้สีให้เห็นบรรยากาศตอนกลางคืน และเขียนภาพวงกลมสีเหลืองแทนสัญลักษณ์
พระจันทร์ พร้อมกับพระนางมัทรีอยู่ในอาการนั่งประคองมือไว้เหนือเศียร หันหน้าประจญกับเหล่าสัตว์
ที่เทวดาเนรมิตตนมาขวางไว้ (ภาพที่ ๓, ๔)
ควรกล่าวด้วยว่า วงกลมสีเหลืองแทนสัญลักษณ์พระจันทร์นี้ นอกจากจะหมายถึงเวลาของการเกิด
เหตุการณ์ในตอนค�่ำหรือพลบค�่ำแล้ว จากการตรวจสอบวรรณกรรม เวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้เรียวแดง
กัณฑ์มทั รี กล่าวว่า “...ตทา จ ปุณณมีอโุ บสถ ในวันนัน้ ก็เป็นวันอุโบสถศีล เดือนเพ็งแจ้งได้ ๑๕ ค�ำ่ นางท้าว
พร�่ำเกยหัน ยัง ๒ จอมธัมม์งามแง่ แล่นต้อนแม่แต่ไกลมา นางก็เล็งหาบ่อยู่ ก็บ่หัน ๒ เจ้าเป็นคู่เรียงกัน
นางก็ร้องไห้อยู่อาลัย...” จึงน่าจะหมายถึงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันเพ็ญ ๑๕ ค�่ำด้วยนั่นเอง
เมื่อเหล่าเสือเหลือง เสือโคร่ง และราชสีห์ หลีกทางให้นาง นางมัทรีก็เดินทางเข้าสู่อาศรม
พระเวสสันดรท่ามกลางแสงจันทร์เช่นกัน ร้องเรียกหาสองกุมาร พร้อมกับสอบถามพระเวสสันดร ทว่า
พระเวสสันดรมิได้ตรัสความประการใดเลย กระทั่งรุ่งเช้าพระนางร้องไห้จนสลบไปต่อหน้าพระเวสสันดร
เวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้เรียวแดง กัณฑ์มัทรี กล่าวว่า “...พอรวายตรีคืนนั้นแลรุ่ง พระสุริยะพุ่งสายแสง
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม
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ตานางแดงดังเดือด ให้บเ่ หือดสักยาม เพราะว่าหา ๒ นงรามบ่ได้ นางท้าวร้องไห้หอดหิวตาย ท่าวลวงหงาย
ตระแบ่น ใกล้ท้องแท่นธรณี เพราะว่าหา ๒ สรีบ่ได้ นางท้าวให้ขาดใจตายไปแล...” เราพบว่าจิตรกรรม
พระบฏส่วนใหญ่ได้วาดให้นางมัทรีประทับนอนราบสลบบนพระเพลาของพระเวสสันดร สอดคล้องกับ
ค�ำประพันธ์ทไี่ ด้ให้ภาพค�ำว่า “ท่าวลวงหงาย” อันน่าจะหมายการล้มลงทัง้ ยืนในท่านอนหงาย เช่นเดียวกับ
พระเวสสันดรจะวาดให้เห็นอาการประคองพระนางมัทรีไว้บนเพลา (พร้อมกับใช้มือวางไว้เหนืออก) สิ่งที่
น่าสังเกตคือ มักแสดงให้เห็นหม้อน�ำ้ กุณฑีในฉากนี้ จากการตรวจสอบวรรณกรรมพบว่า เมือ่ พระเวสสันดร
เห็นพระนางมัทรีสลบลงไปต่อหน้าก็คดิ ว่าพระนางได้เสียชีวติ แล้ว จึงน�ำน�ำ้ มาช�ำระพระพักตร์ของนางมัทรี
ดังที่ฉบับไผ่แจ้เรียวแดง กล่าวไว้ว่า
“...แล้วเจ้าก็เอามือวางไว้เหนืออกน้องแก้ว ร้องไห้แล้วผ่อดอมดาย ว่าฅิงคนตายนี้หนาเย็น ฅิง
คนเป็นนี้หนาอุ่น ยินมะมุ่นต้องมือ ท้าวก็ถือเอาน�้ำต้นคันทีมาผะผายลูบหน้า เมียก�ำพร้าแห่งตน...อสฺสุ
ปุณเณหิ เจ้าก็มีหน้าอันเต็มไปด้วยน�้ำตา ก็ยอเอาหัวนางพิมพาแก่นไธ้ขึ้นพาดไว้เหนือตัก...ท้าวก็นั่งเฝ้า
ดอมดูใจเมีย เมื่อวันนั้นแลนา...”
เมื่อพระนางมัทรีฟื้นจากการสลบ พระเวสสันดรก็บอกความจริงให้กับนางทราบ นางมัทรียินดี
กับการถวายสองกุมารครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

34

ภาพที่ ๓ กุมารบรรพ์และมัทรี จิตรกรรมวัดนาแส่ง
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ภาพที่ ๔ มัทรี สักกบรรพ์ และมหาราช จิตรกรรมวัดนาแส่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

36
นครกัณฑ์ แบ่งออกเป็น ๒ แนวด้านล่างเป็นขบวนเดินทางไปรับพระเวสสันดรและพระนาง
มัทรี โดยมีพระชาลีทรงช้างปัจจัยนาเคนทร์เป็นทัพหน้าน�ำขบวนไปรับ แนวด้านบนเป็นขบวนการเสด็จกลับ
นครสีพี มีขบวนดนตรีและฟ้อนร�ำน�ำขบวน พร้อมกับอักษรธรรมล้านนาจารึกก�ำกับว่า “นครเข้ามาเมือง”
(ภาพที่ ๕)
เวสสันตรชาดก (ฉบับไผ่แจ้เรียวแดง) ได้บรรยายถึงรูปขบวนรับพระเวสสันดรและนางมัทรี
กลับพระนครสีพีนั้น ไว้ว่า “...โอโรธา จ กุมารา จ ฝูงหมู่กุมมารไปก่อนหน้า หลานแก้วก�ำพร้าชื่อว่า
กัณหาชาลี...” “...หมู่ฆ้องกลองฅุมชุม คนตีนหลามไหลหลั่ง หมู่ม้าถั่งแถวไป หมู่ช้างไชยไสเลยแล่น...
หมู่ชุมขุนหื้อไว้ท�่ำกลาง หมู่เจ้าชาลีน�ำทางไปก่อนหน้า หมู่นางแก้วตนกัณหาไปชอม หมู่เวสสันดรตน
ผ่านแผ้ว...หมูร่ าชมัทธีนาฏไธ้ไปชอม...หมูพ่ ระภูธรตนปู่ มีอำ� มาตย์เฒ่าตนส�ำ่ เพียงไปถัด หมูน่ างผุสดีตนแม่
ไปชอม...๖ พระบาทท้าวมาเมืองแลนา...”๘ หมายถึงในขบวนนัน้ เป็นการให้พระกัณหาและชาลีนำ� หน้าขบวน
นอกจากนั้นยังกล่าวถึงเครืองดนตรีชนิดหนึ่งในขบวนว่า “...หมู่ค้องกลองฅุบชุม...” หมายถึงกลองชุม
อันเป็นกลองประกอบขบวนของชนชั้นน�ำในล้านนาสมัยจารีต
เราพบว่า รูปแบบการออกแบบฉากนครกัณฑ์ ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเดินทางไปรับ
และการเสด็จเข้าสู่เมืองเชตุดรนครสีพี โดยแบ่งเส้นทางการเขียนภาพให้เห็นฉากต่อเนื่อง อันสัมพันธ์กับ
วรรณกรรมด้วย กล่าวคือ ตอนสุดท้ายของกัณฑ์มหาราชได้บรรยายถึงการเตรียมเหล่ากองทัพช้าง ม้า
ราชรถ ฯลฯ ไปรับพระเวสสันดรและนางมัทรี จากนั้นบรรยายถึงเหตุการณ์กัณฑ์ฉกษัตริย์ กษัตริย์ทั้ง ๖
สลบวิสญ
ั ญี กระทัง่ ในนครกัณฑ์กก็ ล่าวถึงการจัดรูปขบวนเสด็จเข้าสูน่ คร การเขียนภาพต่อเนือ่ งนี้ นับได้วา่
เป็นลักษณะเฉพาะที่พบในกลุ่มจิตรกรรมฝาผนังล�ำปาง ดังพบในจิตรกรรมเวสสันดรชาดก วัดพระธาตุ
ล�ำปางหลวง อีกด้วย (ภาพที่ ๕)

๘

อุดม รุ่งเรืองศรี,เวสสันตรชาดก ฉบับไม้ไผ่แจ้เรียวแดง, ๔๖๐.
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ภาพที่ ๕ มหาราช ฉกษัตริย์ และนครกัณฑ์ จิตรกรรมวัดนาแส่ง และวัดพระธาตุล�ำปางหลวง
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แนวทางก�ำหนดอายุ
เราพบว่า สัญลักษณ์ประการส�ำคัญในงานจิตรกรรมเวสสันดรชาดก วิหารหลวงวัดพระธาตุ
ล�ำปางหลวงคือ “ธงสยาม” เป็นธงพืน้ สีแดงประดับรูปช้างเผือกไว้ตรงกลางผืนสอดคล้องกับรูปแบบธงชาติ
สยาม ที่เริ่มใช้ในราว พ.ศ.๒๓๙๘ ต่อมารัฐบาลสยามได้ประกาศพระราชบัญญัติธง ฉบับ พ.ศ.๒๔๓๔,
๒๔๔๐ และ ๒๔๔๒ ธงช้างเผือกนี้ได้ปรับเปลี่ยนอีกครั้งจนเป็นธงไตรรงค์ในสมัยรัชกาลที่ ๖๙ และ
หากเปรียบเทียบกับรูปแบบงานจิตรกรรมวิหารหลวงแห่งนีก้ บั งานจิตรกรรมเวสสันดรกลุม่ พม่า – ไทใหญ่
ในเชียงใหม่ที่น่าจะวาดไว้ในช่วงครึ่งแรกพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ก็น่าจะมีอายุใกล้เคียงกัน
หากเราน�ำเอาเวลาของธงช้างเผือกที่มีไม่ก่อน พ.ศ.๒๓๙๘ การปรากฏสัญลักษณ์ธงในงาน
จิตรกรรมน่าจะเป็นผลจากการประกาศใช้พระราชบัญญัตธิ ง ฉบับ พ.ศ.๒๔๓๔, ๒๔๔๐ และ ๒๔๔๒ หาก
เราก�ำหนดการประกาศใช้เป็นเพดานสูงสุดของอายุแล้ว ร่วมกับหลักฐานภาพถ่ายเก่าที่พบร่องรอย
จิตรกรรมมาก่อนหน้าแล้วใน พ.ศ.๒๔๖๔ มีความเป็นไปได้วา่ จิตรกรรมวิหารหลวง วัดพระธาตุลำ� ปางหลวง
น่าจะสร้างขึ้นในช่วงทศวรรษ ๒๔๔๐ – ๒๔๖๐
ในระยะใกล้เคียงกันในช่วงทศวรรษ ๒๔๖๐ – ๒๔๗๐ นัน้ จิตรกรรมวัดน่าแส่ง อ.เกาะคา จ.ล�ำปาง
ก็น่าจะวาดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ แต่แสดงอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์มากกว่าที่วัดพระธาตุล�ำปางหลวง
ทั้งยังให้ความส�ำคัญกับเรื่องเล่าตามวรรณกรรมเวสสันดรชาดกมากกว่าด้วย ดังนั้น เราก็สันนิษฐานได้
อย่างกว้างว่า จิตรกรรมวัดนาแส่งนี้ น่าจะสร้างขึ้นในช่วงทศวรรษ ๒๔๖๐ – ๒๔๗๐ นั่นเอง
ข้อสังเกตทางประวัติศาสตร์ศิลปะ
๑. การเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ในวรรณกรรม เวสสันดรชาดกในระยะพุทธศตวรรษที่ ๒๑ - ๒๔
คงสัมพันธ์กบั อรรถกถาเวสสันดรชาดก เนือ่ งจากคงแสดงส�ำนวนภาษาบาลี อันยากต่อการท�ำความเข้าใจ
ของผูค้ นทัว่ ไป น่าจะมีความพยายามสร้างส�ำนวนอืน่ ๆ ทีล่ ดทอนคาถาบาลีลง ใช้ฉนั ทลักษณ์แบบชาวบ้าน
โดยเฉพาะประเภทร่าย เพือ่ ให้งา่ ยต่อการรับรู้ เช่นเดียวกับการสือ่ สารภาษาในใบลานผ่านการเทศน์ให้เป็น
ท่วงท�ำนองต่างๆ เพื่อเป็น “การเล่า” ให้ชาวบ้านทั่วไปรับรู้มากกว่า “การอ่าน” อาจกล่าวได้ว่า จึงท�ำให้
ภาษาของชนชั้นสูงและสงฆ์ปัญญาชนได้ปรับเปลี่ยนไป ท�ำให้เวสสันดรชาดกเป็นวรรณกรรมนิยาย
มากขึ้นด้วย๑๐ เราพบว่าเมื่อมีการจัดองค์กรรัฐขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่ ๕ กระทรวงศึกษาธิการ ได้น�ำ
เวสสันดรชาดกหลายส�ำนวนที่นิยมอยู่ในเขตภาคกลางขณะนั้น ตีพิมพ์เป็นหนังสือมหาเวสสันดรชาดก
๑๓ กัณฑ์ เพื่อน�ำไปเป็นแบบเรียนวรรณคดี ใน พ.ศ.๒๔๔๕๑๑
๙
๑๐
๑๑

ชนิดา พรหมพยัคฆ์, “ธงไตรรงค์กับการสร้างอุดมการณ์รัฐไทย พ.ศ. ๒๔๕๙ – ๒๕๒๐ ” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,๒๕๔๓)
นิธิ เอียวศรีวงศ์, ปากไก่และใบเรือ: รวมความเรียงว่าด้วยวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ต้นรัตนโกสินทร์,พิมพ์ครั้งที่ ๔ (กรุงเทพฯ: ฟ้าเดียวกัน,
๒๕๕๕) , ๖๕ – ๖๘.
ชนิดา สีหามาตย์, “ ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก ส�ำนวนเจ้าพระยาพระคลัง(หน): การแปลเพื่อการรับรู้สาร”(วิทยานิพนธ์ปริญญา
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๓), ๔.
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๒. การขยายภาพเล่าเรือ่ ง เมือ่ วรรณกรรมปรับเปลีย่ น ภาษางานจิตรกรรมก็ปรับเปลีย่ นเพือ่ เป็น
เครือ่ งมือในการสือ่ ความหมายเช่นกัน เช่นเดียวกับงานจิตรกรรมไทยในแทบภาคกลางในช่วงต้นรัตนโกสินทร์
ราวต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๔ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ ๓ ได้พยายาม ให้ความสมจริง
กับการถ่ายทอดเรื่องราวมากขึ้นและเน้นการขยายตัวภาพเล่าเรื่องมากขึ้น เช่น การวาดคลื่นและสายน�้ำ
มิได้ตัดเส้นน�้ำเป็นลอนคลื่นโค้งแบบจิตรกรรมไทยประเพณีในก่อนหน้านั้น หากแต่แสดงคลื่นสายน�้ำ
เป็นจริงหรือใกล้เคียงกับความจริงมากขึ้นเช่นเดียวกับการพยายามลดความส�ำคัญของเส้นสินเทาที่กั้น
ฉากต่างๆ๑๒ เป็นต้น ให้ภาพเลือ่ นไหลเป็นการเขียนทีเ่ น้นการเล่าอันสัมพันธ์กบั การอ่านและการฟังมากขึน้
๓. การผสมผสานรูปแบบศิลปะ จิตรกรรมวัดนาแส่ง มีแบบแผนงานเขียนภาพที่นับเนื่องกับ
ศิลปะรัตนโกสินทร์มากกว่าแบบแผนศิลปะพม่า ตัวอย่างส�ำคัญคือ บรรดาอาคารสถาปัตยกรรมในงาน
จิตรกรรม แสดงออกเป็นอาคารทรงจั่วหลังคาสูง มีโครงสร้างช่อฟ้า ใบระกา และหางหงส์ประดับ
ตามแบบแผนสถาปัตยกรรมแบบอยุธยา – รัตนโกสินทร์๑๓ ข้อสังเกตที่น่าพิจารณาคือ ในกรอบหน้าบัน
หรือกรอบสามเหลีย่ มของอาคารในงานจิตรกรรมแบบภาคกลางนีน้ ยิ มวาดลวดลายดอกไม้พรรณพฤกษา
ประดับไว้ด้วย
บทสรุป
จิตรกรรมเวสสันดรชาดก วัดนาแส่ง ถือเป็นภาพตัวแทนของงานจิตรกรรมฝาผนังกลุ่มล�ำปาง
ที่เขียนเน้นเล่าเรื่องเวสสันดรชาดกโดยเฉพาะ การแสดงออกของภาษาจิตรกรรมมีความนับเนื่องกับ
วรรณกรรมเวสสันดรชาดก (อรรถกถาชาดกและเวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้เรียวแดง) ด้านรูปแบบศิลปะ
มีความสัมพันธ์กับศิลปะรัตนโกสินทร์อย่างใกล้ชิด และมีแบบแผนงานจิตรกรรมกลุ่มล�ำปาง หรือศิลปะ
ลุ่มน�้ำวังตอนกลาง ดังเห็นได้จากการออกแบบฉากนครกัณฑ์อีกด้วย

๑๒
๑๓

สันติ เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทย สมัยรัชกาลที่ ๓ : ความคิดเปลี่ยน การแสดงออกก็เปลี่ยนตาม (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๘), ๗๘ – ๗๙.
ดูใน สมคิด จิระทัศนกุล, วัด: พุทธสถาปัตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔)
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หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดล�ำปาง. สภาพแวดล้อมแหล่งศิลปกรรม
ในจังหวัดล�ำปาง, พิมพ์ครั้งที่ ๒. ล�ำปาง: วิทยาลัยครูล�ำปาง, ๒๕๔๓.
อุดม รุ่งเรืองศรี. เวสสันตรชาดก ฉบับไม้ไผ่แจ้เรียวแดง. เชียงใหม่: ส�ำนักงานกองทุนเพื่อสังคม
ธนาคารออมสิน ในโครงการเครือข่ายสืบสานภูมิปัญญาล้านนาของ
โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา, ๒๕๔๕.
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พื้นเมืองงั่วและข้อมูลใหม่ที่ได้จากการส�ำรวจคัมภีร์ใบลาน
อภิรักษ์ ตาเสน๑
หากจะกล่าวถึงการศึกษาประวัติศาสตร์บ้านเมืองที่ผ่านมา ข้อมูลที่ได้มักอ้างอิงจากเอกสาร
ประเภทต�ำนานพื้นเมืองต่างๆ พงศาวดาร จดหมายเหตุ เป็นส่วนใหญ่ เอกสารดังกล่าวมักจะบันทึก
เหตุการณ์ทางราชส�ำนัก พระราชกรณียกิจของกษัตริย์ หรือที่เกี่ยวข้องกับทางราชการเท่านั้น ในทาง
ตรงกันข้ามกับการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ข้อมูลมีอยู่อย่างกระจัดกระจายต้องลงพื้นที่ส�ำรวจ และ
เก็บข้อมูลเอง ข้อมูลส่วนใหญ่มักได้จากท้ายคัมภีร์ใบลาน เอกสารพับสา จารึกฐานพระพุทธรูป จารึกบน
แผ่นไม้ หิน ฯลฯ หรือจากการสัมภาษณ์ ตลอดจนเอกสารทางราชการทีต่ กค้างอยูใ่ นท้องถิน่ เอกสารเหล่านี้
มีประโยชน์อย่างมากต่อการศึกษาประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ และประวัตศิ าสตร์บา้ นเมือง บ่อยครัง้ มักปรากฏ
ข้อมูลที่ส�ำคัญซึ่งฝ่ายราชส�ำนักเองมิได้บันทึกไว้ก็มี
ทว่าสถานภาพของเอกสารดังกล่าวในปัจจุบันถูกละเลย ขาดการดูแลเอาใจใส่ ซึ่งมักจะเห็น
เป็นภาพชินตาในเกือบทุกวัด หรือทุกๆพืน้ ทีๆ่ ลงส�ำรวจ ซึง่ อาจเกิดจากความรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ เอาไปทิง้ บ้าง
หรือเอาไปเผาท�ำมวลสารวัตถุมงคล ถือว่าเป็นการท�ำลายหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ทนี่ า่ เสียดายยิง่ จากการ
ลงพื้นที่ส�ำรวจคัมภีร์ใบลานของวัดสถาน ต�ำบลสถาน อ�ำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน, วัดสันทะ ต�ำบลสันทะ
อ�ำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน, และบางส่วนของวัดนาหลวง ต�ำบลนาน้อย อ�ำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ท�ำให้
ทราบว่า ในอดีตอ�ำเภอนาน้อยมีชอื่ เรียกว่า เมืองงัว่ โดยชือ่ ของเมืองงัว่ มาจากต้นหมากงัว่ หลวงหรือหมาก
โงหลวงทีข่ นึ้ อยูก่ ลางเวียง สอดคล้องกับข้อสันนิษฐานของ ดร.ยุทธพร นาคสุข ทีก่ ล่าวว่า บ้านเมืองแถบนี้
จะตั้งชื่อตามแม่น�้ำ และแม่น�้ำก็มักจะตั้งตามลักษณะและต้นไม้ที่ขึ้นชุกชุม ดังผู้เขียนจะได้ถือโอกาส
ปริวรรตและเผยแพร่พื้นเมืองงั่วนี้ไปพร้อมๆ กัน เหตุเพราะพื้นเมืองงั่วนี้ยังไม่ได้มีการปริวรรตและ
เผยแพร่ที่ใดมาก่อน
สักราช ๑๒๖๒ (๒๔๔๓) ตัว๒ ปีกดไจ้ เดือน ๔ น่าน ขึ้น ๙ ฅ�่ำ
พื้นแผนเมืองงั่วแต่ยามเมื่อพระพุทธเจ้ายังธอรมาร กับข้าภเจ้าแสนพรหมได้ตั้งเรือนอยู่ที่ริม
หนองบัวทิสสะวันออกเมืองงั่ว ข้าภเจ้าแสนพรหมก็ได้บอกกล่าวพื้นแผนเมืองงั่วตามฅวามครูบา
อาจริยะทัง ๓ พระองค์หากกล่าวสืบกันมา องค์ ๑ นั้นชื่อว่าครูบากุณณาลังกา ท่านตนนี้ก็เป็นตนธรงไตร
๑
๒

นักวิชาการประจ�ำศูนย์ใบลานศึกษา ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้เขียนขอขอบพระคุณพระอธิการจักรพันธ์ อาภานนฺโท เจ้าอาวาสวัดนาหลวง อ�ำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ที่ได้กรุณามอบต้นฉบับให้เผยแพร่
ท�ำให้ข้อมูลที่ใช้ในการเรียบเรียงครั้งนี้มีความถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
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ปิฏกะทัง ๓ สัททา ธัมมปาทะก็รู้แจ้งตรองนัก องค์ถ้วน ๒ นี้ชื่อว่าครูบายศปรมะ ท่านตนนี้ก็เป็นตนธรง
ไตรปิฏกะทัง ๓ สัททา ธัมมปาทะ ก็รู้แจ้งตรองนัก องค์ถ้วน ๓ นี้ชื่อว่าครูบาธัมมปัญโญ ท่านตนนี้ก็เป็น
ตนธรงไตรปิฏกะทัง ๓ สัททา ธัมมปาทะ ก็รู้แจ้งตรองนัก
ดั่งพื้นแผนเมืองงั่วนั้น ครูบาตนเคล้านั้นก็กล่าวสืบมาเถิงตนถ้วน ๒ ครูบาตนถ้วน ๒ นั้นก็กล่าวง
สืบมาเถิงตนถ้วน ๓ นี้ก็กล่าวหื้อแก่ข้าภเจ้าแสนพรหมได้รู้แต่ยามเมื่อข้าภเจ้าเข้าไปบวชเป็นสิกข์ ว่าพื้น
แผนเมืองงัว่ มีมาแต่เมือ่ พระพุทธเจ้าสร้างสมพารแต่ทา่ นได้เกิดเป็นธรายฅ�ำ๓ อยูท่ ดี่ อยหัวงัวข้างฝัง่ แม่นำ้�
สาเกต ทิสสะหนใต้ ธรายฅ�ำตัวนั้นก็จระเดินหากินตามก�ำลังแห่งตนอันมีริทธีอันมากนัก ธรายฅ�ำตัวนั้นก็
รูข้ า่ วสารกับธรายฅ�ำทังหลายว่าหมากม่วงธิดามีในแผ่นดินอาฬวกยักข์วา่ อัน้ หมากม่วงธิดานัน้ มีรสั สะอัน
หวานมากนัก ธรายฅ�ำตัวนั้นก็พิจจารณาเดินไปรอดไม้ม่วงธิดาต้นนั้นแล้ว ก็เก็บกินหมากม่วงธิดาตามใจ
มักแห่งตนแล้ว
ยังมีห้อผู้ ๑ เป็นพรานป่ามันก็จระเดินมารอดป่าที่นั้น มันก็หันธรายฅ�ำตัวนั้นเป็นอันงามมากนัก
มันก็มใี จอันรักแลใคร่ได้ธรายฅ�ำตัวนัน้ มันก็ไล่ธรายฅ�ำตัวนัน้ มาตามก�ำลังแห่งมัน เพือ่ ว่าจักมัดเอา ธรายฅ�ำ
ตัวนัน้ ก็พา่ ยหนีจาก พรานห้อก็ไล่ธรายฅ�ำตัวนัน้ มาตามก�ำลังแห่งมันอันมีรทิ ธีหนั้ แล พรานห้อก็ไล่โพธิสตั ต์
เจ้าอันเป็นธรายฅ�ำมารอดหัวน�้ำแม่สาย พรานห้อก็มาเทิก๔ ป่าหย้าแลป่าหินผาทังหลาย พรานห้อก็ถอด
ก�ำลังแห่งมันอิดหิวมากนัก พรานห้อก็ตายเสียหัน้ ลวดปรากฏชือ่ ว่าแม่เทิก แม่ถาง๕ ตราบเถิงกาลบัดนีแ้ ล
ธรายฅ�ำตัวนั้นก็หนีมาสู่ที่อยู่แห่งตนคือว่าดอยหัวงัวที่นั้น เซาะกินหมากม่วงธิดาอยู่หั้นตามสุข
แห่งตนหั้นแล แก่นหมากม่วงธิดาอันธรายฅ�ำหากฅายออกนั้นก็งอกออกมาเป็นไม้ม่วงธิดาสืบกันมา ต้น
เคล้าตายต้นใหม่ออกมาแทนสืบกันมาตามพิชชะแห่งท่านตราบเถิงกาลบัดนี้แล ธรายฅ�ำตัวนั้นคันเสี้ยง
อายุแห่งตนก็ได้ขึ้นเมือเกิดในชั้นฟ้าตุสิตา มีอายุ ๔,๐๐๐ ปีทิพย์ คันเสี้ยงอายุในชั้นฟ้าแล้วก็ได้ลงมาเกิด
ในเมืองหังสาวตินคอรหัน้ แล แล้วก็ได้ไปบวชเป็นรสีกะท�ำสมณะธัมม์อยูใ่ นดอยสิงคุตตระหัน้ แล ท่านก็อยู่
จ�ำเริญเมตตาภาวนาพรหมวิหารทัง ๔ ไจ้ๆ ก็ได้ฌาณสมาธิปติ(ฌาณสมาบัติ) แล้วก็ฉลาดรู้ในอันเข้าฌาณ
แลออกจากฌาณไจ้ๆ แล้วก็ได้รหู้ นั นิมติ รจริงแห่งตนอันตายอันเกิดแล้วก็หนั ภาวชาติแห่งตนได้เกิดมาเป็น
ธรายฅ�ำอยู่ในดอยหัวงัวที่นั้น แล้วก็มีใจไคร่มาหันที่อยู่เก่าแห่งตนหั้นแล
คันท่านคระนิงใจดั่งนี้แล้ว ท่านก็ถือเอาบาตรแลไม้เท้า เครื่องปริขารทังมวลแล้ว ก็มาแต่ดอย
สิงคุตตรก็มารอดดอยขุนน�้ำแม่สาเกตที่นั้น บาตรแห่งพระรสีเจ้าก็หลุดออกจากหัวเงื่อนไม้เท้าอันพระรสี

๓
๔
๕

อ่าน ทะลาย/ถะลาย, เป็นกวางขนาดกลาง ตัวสีน�้ำตาลเข้ม แต่ตอนล่างสีจางกว่า ตามล�ำตัวมีจุดขาวจางๆ อยู่ทั่วไป. ใน อุดม รุ่งเรืองศรี รวบรวม.
พจนานุกรมล้านนา – ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง. ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑. เชียงใหม่ : มิ่งเมือง, ๒๕๔๗. หน้า ๓๒๐.
ว. หยั่งถึง, จนถึง, จนกระทั่ง. ใน อุดม รุ่งเรืองศรี รวบรวม. พจนานุกรมล้านนา – ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง. ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑. เชียงใหม่ :
มิ่งเมือง, ๒๕๔๗. หน้า ๓๓๖.
แม่เติ๊ก, แม่ถาง ปัจจุบันเป็นอ่างเก็บน�้ำ อยู่ในเขตพื้นที่ต�ำบลบ้านเวียง อ�ำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
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เจ้าหากคอร๖ มานั้น บาตรพระรสีเจ้าก็โอยด๗ ตกเหนือดอยที่นั้นกลิ้งลงดอยอันนั้นดังทะรุบขุบทะรุบขุบ๘
ตกลงแผวน�ำ้ พระรสีเจ้าจิง่ เก็บเอา(บาตร)แห่งตนมาผ่อดูหนั บาตรแหงทีพ่ ง้ บาตรหัน้ พระรสีเจ้าจิง่ ท�ำนวาย
ว่าพายหน้าน�้ำแม่อันนี้จักแปรชื่อไปใหม่ว่าน�้ำแหงว่าอั้นแล แล้วพระรสีเจ้าก็ล่องน�้ำแม่สาเกตมาเถิงดอย
หัวงัว อันเป็นที่อยู่เก่าแห่งตนแล้ว ก็กะท�ำจ�ำเริญเมตตาภาวนาพรหมวิหารไปไจ้ๆ ตราบเสี้ยงอายุแห่งตน
แล้ว ก็ได้ขนึ้ เมือเกิดพรหมโลก แล้วเวียนตายเวียนเกิดตราบต่อเท้าอันได้ตรัสประยาสัพพัญญุตญาณรณะ
แล้วจระเดินโปรดสัตต์ทงั หลายหือ้ ได้เถิงธัมมวิเศษมีพระเพศว่าโสตาสกิทาคามี อนาคา อรหันตา ตามบุญ
สมพารแห่งสัตต์ทังหลายหากได้กะท�ำมานั้นแล
ท่านก็จระเดินมารอดดอยหัวงัวหัน้ แล้ว มหาอานันทเถรเจ้าก็เอาบาตรพระเจ้าลงไปตักเอาน�ำ้ มา
แล้วก็แว่เมตตาพลูเรือนย่าเถ้าแก่ที่ตีนดอยหัวงัวพลูย่าเถ้าก็เป็นพลูแห้ง ย่าเถ้าว่าขอนิมนต์มหาเถรเจ้ายั้ง
อยูย่ ามนึง่ ก่อนเทอะ ขอแช่พลูหอื้ เปียะเสียก่อน ย่าเถ้าแก่กร็ บี เอาพลูไปแช่นำ�้ หัน้ คันพลูนน้ั เปียะแล้วก็เอา
มาทานหือ้ มหาเถรเจ้าแล มหาเถรเจ้าได้พลูกบั น�ำ้ แล้วก็เอาไปเคนพระเจ้าหัน้ แล พระเจ้าก็ถามมหาเถรเจ้า
ว่าไปช้าไปเมินเป็นฉันใดเด เถรเจ้าก็นบน้อมกราบไหว้พระเจ้าว่า ย่าเถ้าแก่ขอยัง้ ถ้ายามเดียวนึง่ ขอแช่พลู
เสียก่อน เมินไปเพราะยั้งถ้าเอาพลูอันแช่นั้นแล พระเจ้าก็เอามือลูบหัวก็ได้เกสาเส้น ๑ จิ่งยื่นหื้อมหา
อานันทเถรเจ้าเอาไปประจุไว้ในดอยหัวงัวหัน้ แล พระเจ้าก็ทำ� นวายว่าดอยอันนีจ้ กั ย้ายชือ่ ไปว่าพลูแช่ ตาม
นิมิตรย่าเถ้าแช่พลูนั้นแล
พระเจ้าก็อยู่ดอยหัวงัวหั้นฅืนนึ่งเถิงมัชฌิมยามแล้ว พระเจ้าก็เล็งดูเวเนยยสัตต์ทังหลายอันอยู่
ในฅ่ายล้อมอันพระญางั่วขวางั่วซ้ายตั้งฅ่ายล้อม คือว่าเวียงกวมต้นไม้งั่วหลวงนั้น ก็หันเวเนยยสัตว์อันอยู่
ลัมม์นนั้ หล้างจักได้เถิงโสตามัคคถ้านต�ำ่ พระเจ้าจักเดินไปอยูด่ อยหัวเต่ามีทางวันออกลุม่ พระญางัวยามรุง่
หัน้ แล คันรุง่ แจ้งดีงามแล้วพระเจ้าก็จระเดินเอาเข้าปิณฑิบาตรแล้วพระเจ้าก็ไปนัง่ ฉันเข้าในพืน้ ไม้งวั่ หลวง
ต้นนั้นหั้นแล ฅนทังหลายมีพระญางั่วทัง ๒ เป็นเคล้าก็เอาช่อทุงเข้าตอกดอกไม้ปู่ชาพระเจ้าแล้วก็ขอฟัง
ธัมม์เทสนาในส�ำนักพระเจ้าหัน้ แล พระเจ้าก็เทสนาตามนิมติ รไม้งวั่ หลวงต้นนัน้ ใหญ่ ๒๕ ก�ำก็เทียมปัณฑิต
๒๕ หั้นแล กิ่งมันมี ๘ กิ่งก็เทียมด้วยอัฏฐังคิกมัคคะทัง ๘ หั้นแล หน่วยมันใหญ่ ๗ ก�ำก็เทียมโพชฌังคทัง
๗ หั้นแล หน่วยมันกลมมนนักก็เทียมข่ายอวิชชานั้นแล ตามปาฬีว่า นครํ เอก ตึส สญฺจมณฺฑลํ เอกสุจิ
ยาตัตเถโก ปุริโส รกฺโข อสริโร อสสิโก ทฺวาทสลกฺขณํ เภตฺวา สมตฺโถ โหติ รกฺขิตุํ นี้แลเวียงนั้นได้ ภูมํขาม
ณฺฑลํ ได้อวิชชา ตัณหากัมม์คอื ว่าหน่วยหมากงัว่ กลมมนนัน้ แล เหตุวา่ หน่วยหมากงัว่ นัน้ เป็นเวียงเป็นข่าย
อวิชชาขังสัตว์ไว้บ่หื้ออกหนีได้นั้นแล
พระพุทธเจ้าก็เทสนาโปรดสัตว์ทังหลายตามนิมิตรไม้งั่วหลวงแลหน่วยหมากงั่วใหญ่ ๗ ก�ำกลม
มนนักเป็นดัง่ ต่อมนิคหิตคุรนุ นั้ แล พระเจ้าก็ใส่นเิ ทสไม้ตน้ นัน้ ว่า สัญญีรกุ ขา ว่าอัน้ บ่บกั ชือ่ เทอะ ซ�ำ้ สัญญา
๖
๗
๘

ก. คอน –เอาสิ่งของห้อยที่ปลายคานข้างเดียวแล้วแบกพาไป. ใน อุดม รุ่งเรืองศรี รวบรวม. พจนานุกรมล้านนา – ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง.
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑. เชียงใหม่ : มิ่งเมือง, ๒๕๔๗. หน้า ๑๒๗.
อ่าน โหยด, เชียงใหม่ว่า หยวาด แปลว่า ตก
ดอยทะรุบขุบ ปัจจุบันอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติขุนสถาน ต�ำบลสันทะ อ�ำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
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แถมว่า สัญญาซลตุํ ว่าอั้น คันบักชื่อแล้วไม้ต้นนั้นก็เป็นไม้หมากงั่วก็ว่าไม้หมากโงก็ว่าเหตุทังหลายไปหัน
ไม้งั่วต้นนั้นก็ทักว่าไม้งั่วนี้ใหญ่ใบ้ใหญ่ง่าวนักแล เหตุว่านิคหิตคุรุนั้นหากพาหื้อใหญ่ไปเท่าใดก็ได้ พาหื้อ
หน้อยไปเท่าต่อมน�้ำมันงาติดขนธรายผา ๑ นั้นก็ได้แล ฅนทังหลายฝูงได้กะท�ำบุญมาแต่พายหลังมากนัก
คันได้ยินธัมมเทสนาแล้ว ก็ได้เถิงโสตามัคคะถ้านต�่ำหั้นแล คันโสตามัคคถ้านต�่ำตกในหูแล้ว ก็จ�ำเอาธัมม
เทสนาอันพระเจ้าหากเทสนาดีนักนั้นแล พระเจ้าก็ท�ำนวายทวายว่าเมืองอันนี้พายหน้าจักได้ชื่อว่าเมือง
งั่วชะแล ฅนทังหลายก็ขอเจติยะแทนที่นั่ง พระเจ้าก็อนุญาตหื้อสร้างเจติยะแทนที่นั้นตั้ง ๒ ที่นั้นก็มีแล

พระธาตุพลูแช่ อ�ำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
( ที่มา : อภิรักษ์ ตาเสน, ๒๕๕๗)
โดยรวมของเนือ้ เรือ่ งทัง้ หมดเห็นชัดว่าเป็นการน�ำเสนอต�ำนานฝ่ายวัด ซึง่ ผูบ้ นั ทึกได้ตงั้ ชือ่ เรือ่ งว่า
พืน้ เมืองงัว่ หากแต่เนือ้ หาได้กล่าวไว้แต่วา่ ชือ่ ของเมืองงัว่ มีทมี่ าจากต้นหมากงัว่ หลวง และอธิบายทีม่ าของ
ชือ่ สถานที่ และแม่นำ�้ ป่าเขาในเขตอ�ำเภอนาน้อยและใกล้เคียง อาจกล่าวได้วา่ เอกสารนีเ้ ป็นเรือ่ งราวของ
ต�ำนานพระธาตุพลูแช่ ซึ่งเป็นปูชนียสถานที่ส�ำคัญของอ�ำเภอนาน้อย และสังเกตได้ว่าแม้แต่ผู้ที่เคยอ่าน
เอกสารนี้มาก่อน ยังรู้สึกได้ว่าเป็นต�ำนานพระธาตุพลูแช่เช่นกัน ดังพบอักษรภาษาไทยเขียนก�ำกับบนตัว
เอกสารว่าต�ำนานพระธาตุพลูแช่ เป้าหมายการแต่งต�ำนาน เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาโดยเล่าประวัติ
ความเป็นมาของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ท้องถิ่น โดยอ้างถึงสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์เสด็จ
โปรดสัตว์ และประทานเกสาธาตุ พร้อมกับเล่าความส�ำคัญของพระธาตุโดยสร้างให้เก่าแก่เกี่ยวพันไปถึง
สมัยพุทธกาล ให้คนในชุมชนท้องถิ่นได้รับรู้ เพื่อจะได้เกิดความเลื่อมใสในปูชนียสถาน และแน่นอนว่า
อิทธิพลของการแต่งต�ำนานเรื่องนี้ คงหนีไม่พ้นอานุภาคจากต�ำนานพระเจ้าเลียบโลกและคัมภีร์มหาวงศ์
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม
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โดยเฉพาะคัมภีรม์ หาวงศ์เป็นต้นแบบให้แก่ตำ� นานส�ำคัญในล้านนารุน่ แรกคือ ต�ำนานมูลศาสนา จามเทวีวงศ์
และชินกาลมาลีปกรณ์ อิทธิพลของต�ำนานดังกล่าวได้สง่ ต่อแนวคิดสืบกันมา๙ และข้อสังเกตอีกประการหนึง่
ต�ำนานพระธาตุพลูแช่นี้ มีเนื้อหาคล้ายคลึงกับต�ำนานม่อนทรายเมืองงาว๑๐ อ�ำเภองาว จังหวัดล�ำปาง
และต�ำนานพระธาตุปูแจ๑๑ อ�ำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยมีเนื้อหากล่าวถึงพระพุทธเจ้าในชาติที่เป็น
พระโพธิสัตว์ เกิดเป็นทรายค�ำ ได้พบนายพรานล่าสัตว์ ทรายค�ำหนีการล่าของนายพรานไปตามล�ำห้วย,
แม่นำ�้ , ดอย, แอ่งน�ำ้ โดยตัง้ ชือ่ สถานทีต่ ามเหตุการณ์ทรายค�ำหนีนายพราน เป็นต้น จะแตกต่างกันก็ตรงที่
ต�ำนานพระธาตุพลูแช่ไม่ปรากฏตอนที่เทวดาช่วยเหลือพระโพธิสัตว์ และมีเนื้อหาในชาติที่เกิดเป็นฤๅษี
อนึ่งพบว่าสถานที่ในต�ำนานที่กล่าวถึงในตอนต้นนั้น อยู่ในเขตอ�ำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เช่น แม่เทิก
แม่ถาง ปัจจุบันเป็นอ่างเก็บน�้ำที่ส�ำคัญและอยู่ไม่ไกลกับพระธาตุปูแจ รวมถึงสถานที่อื่นด้วย เช่น ดอย
ทะลุบขุบ แม่น�้ำแหง ในเขตพื้นที่ต�ำบลสันทะ อ�ำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ที่เป็นพื้นที่ติดกันกับอ�ำเภอ
ร้องกวาง จังหวัดแพร่ พื้นที่เหล่านี้ถือว่าเป็นต้นก�ำเนิดของแม่น�้ำล�ำธารหลายสาย ในด้านภูมิศาสตร์
ถือเป็นเขตติดต่อและมีเส้นทางไปมาหากันระหว่างอ�ำเภอนาน้อยและอ�ำเภอร้องกวางได้อย่างสะดวก

พระธาตุปูแจและอ่างเก็บน�้ำแม่เติ๊ก
( ที่มา : http://wikimapia.org/26085997/th/วัดพระธาตุปูแจ )
สันนิษฐานว่าผูแ้ ต่งต�ำนานพระธาตุพลูแช่ ได้หยิบยืมเนือ้ หาของต�ำนานพระธาตุปแู จมาดัดแปลง
และผลิตซ�ำ้ โดยน�ำโครงเรือ่ งของพระพุทธเจ้าในชาติทเี่ ป็นพระโพธิสตั ว์เกิดเป็นทรายค�ำ ได้พบนายพราน
และหนีการล่าของนายพราน และครั้งในชาติที่เกิดเป็นพระพุทธเจ้าโคตมะได้เสด็จมาโปรดสัตว์ และได้
ผูกเรื่องราวเป็นหญิงแก่เฒ่าถวายพลูที่แช่น�้ำหลังจากการแห้งให้พระอานนท์พุทธอุปฐาก พระอานนท์จึง
๙
๑๐
๑๑

สรุปความจาก สรัสวดี อ๋องสกุล, พินิจต�ำนานล�ำปาง, (เชียงใหม่ : ศูนย์ล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๘),
หน้า ๓, ๕.
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๗๗.
วิลักษณ์ ศรีป่าซาง, วรรณกรรมต�ำนานล้านนา : การศึกษาวิธีการสร้าง, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๑,
หน้า ๒๐๗.
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ได้น�ำไปถวายพระพุทธเจ้าๆ จึงได้ประทานเส้นเกสาให้บรรจุไว้และทรงท�ำนายว่าอนาคตดอยนี้จะได้ชื่อ
พลูแช่ และเมืองนี้จะได้ชื่อว่า เมืองงั่ว ตามล�ำดับ
กล่าวถึงความส�ำคัญของพระธาตุพลูแช่ หลังจากเมืองน่านร้างไปถึง ๑๖ ปี ในยุคของเจ้าฟ้า
อัทธวรราชปัญโญ ได้มกี ารฟืน้ ฟูเมืองน่านครัง้ ใหญ่ นอกจากการบูรณะซ่อมแซมพระธาตุแช่แห้งแล้ว ในปี
พ.ศ.๒๓๓๕ ยังได้ก่อสร้างเจดีย์วัดนาราบเมืองงั่ว๑๒ และใน พ.ศ.๒๓๓๘ จึงได้บูรณะพระธาตุพลูแช่
ดังความในพื้นเมืองน่าน กล่าวว่า
“...ในศกพทะ ๑๑๕๗ ตัว (พ.ศ.๒๓๓๘) นัน้ เดือน ๗ หัน้ ก็มาเกิดเหตุการณ์ในเมืองงัว่ ทีน่ นั้
ด้วยเทพสังหรณ์แสร้งอาเพศ เป็นเปรตยักขเทวดามากวนฅวีบบุ ตียงั ธุพระในวัดหลวง เมืองงัว่ ทีน่ นั้
ทังผู้ฅนก็ทุบตี แล้วก็บอกกล่าวว่าแลเขียนหนังสือมาซัดฅว่างหื้อ ว่าเป็นรุกขเทวดาอยู่รักษา
ยังพระธาตุเจ้าพลูแช่ทนี่ นั้ ว่า เป็นทีส่ พั พัญญูเจ้าแลอรหันตาเจ้าเอาธาตุเกสามาถาปนาไว้ ยามนัน้
พระญาอินทาเจ้าฟ้าแลเจ้าตนเสวยเมืองตนชื่อเจ้าอินทสาเกษได้บรรจุไว้ว่าฉันนั้น เขาท่ า นก็ ไ ด้
สร้างแต่ก่อนก็ค่นค้านหลุพังสูญเสีย สูทังหลายก็บ่สร้างบ่แปลง หื้อสูได้คึดร�่ำสร้างแปลงเสีย คัน
สูทังหลายบ่สร้างธาตุที่นั้น ตูก็จักกวนฅวีบุบตีพระฉันนี้แล คันสูคึดส้างแปลงหื้อดี งามมาดัง่ อัน้ ตู
ก็บก่ วนบ่ฅวีแล มาบอกกล่าวแลเขียนหนังสือมาทอด หือ้ ว่าฉันนี้ อาชญาหลวง เจ้าก็จงิ่ ได้ปลงหือ้
พระญาเจ้ามงคลยสตนเป็นน้าแลนายอริยะทังพระสังฆะเจ้าแล ท้าวขุนไพร่
ไทยในเมืองงัว่
ทังมวล ขึ้นสร้างแปลงยังพระชินธาตุเจ้ายังพลูแช่ที่นั้น สูงได้สิบวา ตั้งแต่เดือนยี่ ไปเถิงเดือน ๖
แรม ๘ ฅ�่ำ วัน ๓ อาชญาหลวงเจ้าท่านก็ไปต่างฉัตต์พระชินธาตุเจ้าพลูแช่วันนั้น แล้ว ก็ได้พทุ ธา
ภิเษกเบิกบายได้ฉลองในวันนั้นแล คันว่าสร้างพระธาตุเจ้าพลูแช่ที่นั้นแล้ว เทพสังหรณ์อนตราย
ทังมวลก็กลับหายไปเสี้ยงชุอันหั้นแล... ”๑๓
เมืองงัว่ เดิมตัง้ อยูบ่ ริเวณบ้านศรีบญ
ุ เรือง ต�ำบลศรีษะเกษ อ�ำเภอนาน้อย มีอาณาเขตการปกครอง
ครอบคลุมพื้นที่ตำ� บลศรีษะเกษ ต�ำบลเชียงของ ต�ำบลนาน้อย และบางส่วนของต�ำบลสถานและต�ำบล
สันทะ และในอดีตอ�ำเภอนาน้อยเป็นส่วนหนึ่งของการปกครองของจังหวัดน่าน เรียกว่า บริเวณน่านใต้
ประกอบไปด้วยแขวงศรีษะเกษและแขวงท่าปลาขึ้นตรงต่อเมืองน่าน ในแต่ละแขวงแบ่งการปกครอง
ออกเป็นหน่วยเล็กๆ แต่ละหน่วยปกครองมีพ่อเมืองเป็นผู้ปกครอง๑๔ ดังปรากฏชื่อเมืองงั่วและพ่อเมือง
ในท้ายคัมภีร์ใบลานวัดนาหลวง ดังนี้
๑๒
๑๓
๑๔

สรัสวดี อ๋องสกุล ปริวรรต, พื้นเมืองน่าน ฉบับวัดพระเกิด, กรุงเทพฯ : อมรินทร์, ๒๕๓๙, หน้า ๓๕.
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๗-๓๘.
สรุปความจาก ยุทธพร นาคสุข, การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อ�ำเภอนาน้อยและอ�ำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน,
(กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), หน้า ๒๗.
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“...พ่อเมืองงั่วพร้อมกับด้วยภริยาลูกเต้าชู่ฅนมีใจใสสัทธาชุฅนได้ริกขิตตะปิฏกะทัง ๓
แลปิฏกะทัง ๖ ไว้ค�้ำชูสาสนา ตราบโปฐชีวังค�้ำปณิธาปรารถนาว่าขอหื้อได้เป็นอรหันตาตน ๑
มาพาย(หน้า)ภริยาปุตตาปุตตีก็ขอหื้อได้เถิงอรหนฺตา อรหนฺตี...”๑๕
“...มูลสัทธาพ่อเมืองงั่วเป็นผู้ริจจนาไว้ค�้ำชูโชฏกะวรพุทธสาสนา ๕๐๐๐ พระวัสสา
ไปพายหน้าแท้ดีหลี...ปางเมื่ออยู่บ้านซาง๑๖ ...”๑๗
“...สักราช ๑๒๒๐ ตัว ปีกดไจ้ เดือน ๑๐ แรม ๒ ฅ�่ำ วัน ๕ พ่อเมืองงั่วเป็นสัทธา
เป็นผู้ ริจจนาแล้วยามกองงายอยู่บ้านซางเมืองงั่ววันนั้นแล บ่เคยเขียนลานใต้ตัวบ่งามสักคาย
แลอย่าใคร่หัวเทอะเจ้าเหยนายเหย...”๑๘
“...ปรมวั ง สะภิ ก ขุ ลิ ก ขิ ต ตะค�้ ำ ชู พ ่ อ ออกหลวงพ่ อ เมื อ งงั่ ว ยามสฐิ ต ย์ ส� ำ ราญยั ง
โปฐวนา รามวัดป่าลาน๑๙ เมืองงั่ววันนั้นแล...”๒๐
“...สิ ริ รั ส สะภิ ก ขุ เขี ย นหื้ อ ทุ ห ลวงป่ า เมื อ งงั่ ว แล ปางเมื่ อ อยู ่ น าข่ อ ย ๒๑ ดอนไชย
วันนั้นแล...”๒๒
“...ปริปุณณะแล้วยามแตรขึ้นสู่เที่ยงเสมี่ยงเถิงยามทอนแก่ข้าแล อินทปัญญารัสสะ
ภิกขุ ลิกขิตตะอัตตโนโชฏกะกับด้วยทุหลวงชิณะเมื่อท่านสฐิตย์อยู่ในวัดหลวงเมืองงั่วหั้นแล
ลิกขิตตะอยู่วัดนาน้อยเวียงงั่ววันนั้นแล...”๒๓

๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

วิภังคสูตร วัดนาหลวง ต�ำบลนาน้อย อ�ำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน อักษรธรรมล้านนา พ.ศ.๒๓๙๐
ปัจจุบันคือบ้านดอนไชย อ�ำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
วินยปิฏกะ วัดนาหลวง ต�ำบลนาน้อย อ�ำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน อักษระรรมล้านนา ม.ป.ป.
เตมิยะ วัดนาหลวง ต�ำบลนาน้อย อ�ำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน อักษรธรรมล้านนา พ.ศ.๒๔๐๑
ปัจจุบันคือวัดเชียงของ อ�ำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
มหานิพพานสูตร ผูก ๒ วัดนาหลวง ต�ำบลนาน้อย อ�ำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน อักษรธรรมล้านนา ม.ป.ป.
บ้านนาข่อย ต�ำบลท่าน้าว อ�ำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
วิสุทธิมัคค์ ผูก ๗ วัดนาหลวง ต�ำบลนาน้อย อ�ำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน อักษรธรรมล้านนา พ.ศ.๒๓๕๗
สัตตนิบาต ผูก ๕ วัดนาหลวง ต�ำบลนาน้อย อ�ำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน อักษรธรรมล้านนา ม.ป.ป.
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แผนที่ ๑ แผนที่แสดงขอบเขตและที่ตั้งของจังหวัดน่าน
(ที่มา : https://longnanproject.wordpress.com)
จากศิลาจารึดวัดดอนไชย ๑ (นน.๒๐๔๔) ได้กล่าวถึงการเปลีย่ นชือ่ จากเมืองงัว่ เป็นเมืองศรีษะเกษ
เมื่อปี จ.ศ.๑๒๔๑ (พ.ศ.๒๔๒๒) ในสมัยเจ้าอนันตวรฤทธิ์เดชฯ เจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ ๖๒ ตรงกับ
สมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์๒๔ อนึ่งก็พบว่าใบลาน
ที่จารขึ้นหลัง พ.ศ.๒๔๒๒ นั้น ได้บันทึกชื่อเมืองศรีษะเกษไว้ในท้ายลานอย่างชัดเจนเช่นกัน
		
“...จุฬสักราชได้ ๑๒๔๓ ตัว (พ.ศ.๒๔๒๔) หูราแรม ๕ ฅ�่ำยามกองงายแต้มแล้ว มหา
มูลสัทธาเจ้าพรหมวงศาริกขิตตะ ปางเมื่ออยู่เมืองศรีษะเกษแล...”๒๕
		
“...อธวรปัญญาทีฆาวุฒิขนาน เขียนแต่เมื่อลุกเมืองน่านลงมาอยู่ในเมืองศรีษะเกษ
ปางสักข ๑๒๔๖ ตัว (พ.ศ.๒๔๒๗) ปีกาบสัน ไทยเต่ายี เดือน ๓ ขึ้น ๕ ฅ�่ำ เม็งวัน ๖ วันนั้นแล...
มูลสัทธาพรหมวงศาเป็นเคล้าพร้อมกับด้วยภริยาลูกเต้าชุฅน...”๒๖

๒๔
๒๕
๒๖

ยุทธพร นาคสุข, การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อ�ำเภอนาน้อยและอ�ำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน, (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยา
สิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), หน้า ๒๗.
จักราวุตติปาปสูตร วัดนาหลวง ต�ำบลนาน้อย อ�ำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน อักษรธรรมล้านนา พ.ศ.๒๔๒๔
มหามังคละ วัดนาหลวง ต�ำบลนาน้อย อ�ำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน อักษรธรรมล้านนา พ.ศ.๒๔๒๗
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“...ปริปณ
ุ ณะแล้วยามกลองงายแก่ขา้ จิงแล สักราชได้ ๑๒๕๕ ตัว (พ.ศ.๒๔๓๖) ปีกา่ ไส้
เดือน ๕ ขึน้ ๘ ฅ�ำ่ เม็ง ๓ ไทยรวายเส็ดแล ตนน้อยเทพวังแล ปางเมือ่ อยูป่ ฏิบตั วิ ดั สลา๒๗ ดอนแก้ว
หางเมืองสีสะเกษวันนั้นแล...”๒๘
นอกจากนี้ยังพบว่าท้ายคัมภีร์ใบลานจ�ำนวนหนึ่งของวัดนาหลวง ยังปรากฏชื่อบรรดาศักดิ์ของ
ท้าวขุนต่างๆ ที่มียศ ขุนหมื่น ขุนแสน ในท้องถิ่น ซึ่งอาจมีหน้าที่ฝ่ายการศุภอักษร การคลัง หรือมีหน้าที่
ปกครองในฐานะแก่บ้าน(ผู้ใหญ่บ้าน) พ่อแคว่น(ก�ำนัน)
		
“...อหํ นาม ข้าชือ่ ว่าแสนธนจักรริกขิตตะโชฏกะกับด้วยพระลูกไชยวุฒวิ ดั นาเกือ๒๙ ด้วย
เตชะผู้ข้าทังหลายได้แต้มได้เขียนยังธัมม์พระพุทธเจ้าดวงประเสิฏ ขอจุ่ง...”๓๐
		
“...จุฬสักกัพทะได้ ๑๒๐๗ ตัว (พ.ศ.๒๓๘๘) ปีดับไส้ เดือน ๙ ทุติยะ แรม ๘ ฅ�่ำ วันสุก
ไทยก่าเม็ด ยามตูดช้าย ปถมมูลสัทธาแสนนันทะเป็นเคล้าแลภริยาลูกเต้าชู่ฅนหาได้ยัง...”๓๑
		
“...สักราชได้ ๑๒๖๑ ตัว (พ.ศ.๒๔๔๒) ปีกัดไค้ เดือนเกียง ขึ้น ๙ ฅ�่ำพร�่ำว่าได้วัน ๖
ยามกองงายแก่ข้าแล นามปัสสติอินทวิไชยภิกขุริกขิตตะค�้ำชูอาวแสนไชยวงศ์แล...”๓๒
		
“...จุดะศักกัพทะได้ ๑๑๙๖ ตัว (พ.ศ.๒๓๗๗)..... เดือนเจียง ออก ๔ ฅ�่ำ พร�่ำว่าได้วัน
จันทร์ ไทยเมืองเหม้า ยามตูดเช้า มูลสัทธาหมื่นพละวิไชยได้ส้างเขียนยังมหาเวสสัตนระชาฏกะ
กัปนี้...”๓๓
		
“...ปริปุณณะแล้วแก่ข้าเดือน ๑๒ ขึ้น ๕ ฅ�่ำพร�่ำว่าได้วัน ๖ สักราชได้ ๑๒๕๑ ตัว
(พ.ศ. ๒๔๓๒) ปีดบั เปล้า.....ตัวข้าน้อยชือ่ ว่าแสนหลวงไชยสิทธิอกั ษอรแต้ม ทุเจ้าพระนายตนใด
ได้เทสนาก็หื้อพิจจารณาไปดูเทอะ ตัวหนังสือข้านี้ก็ดาบ่งามจิ่มแล...”๓๔

๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔

วัดศาลา ต�ำบลสถาน อ�ำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
จันทฆาต วัดสถาน ต�ำบลสถาน อ�ำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน อักษรธรรมล้านนา พ.ศ.๒๔๒๖
วัดนาเกลือ ต�ำบลเชียงของ อ�ำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
ไม่ปรากฏชื่อเรื่อง วัดนาหลวง ต�ำบลนาน้อย อ�ำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ม.ป.ป.
กัมมวาจา วัดนาหลวง ต�ำบลนาน้อย อ�ำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน อักษรธรรมล้านนา พ.ศ.๒๓๘๘
อภิธัมมาปิฏกะ วัดนาหลวง ต�ำบลนาน้อย อ�ำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน อักษรธรรมล้านนา พ.ศ.๒๔๒๒
เวสสันตระ วัดนาหลวง ต�ำบลนาน้อย อ�ำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน อักษรธรรมล้านนา พ.ศ.๒๓๗๗
นันทสิงหปกรณ์ วัดนาหลวง ต�ำบลนาน้อย อ�ำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน อักษรธรรมล้านนา พ.ศ.๒๔๓๒
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นอกจากนีย้ งั พบว่ามีพระภิกษุซงึ่ เดินทางจากเมืองแพร่ เข้ามาพ�ำนักศึกษาทีว่ ดั นาหลวง เนือ่ งจาก
วัดนี้ในอดีตเป็นส�ำนักเรียนภาษาบาลีสายกัจจายนะไวยากรณ์ จากการส�ำรวจคัมภีร์ใบลานได้พบคัมภีร์ที่
เกีย่ วเนือ่ งด้วยการเรียนภาษาบาลีอยูจ่ ำ� นวนมาก เช่น ธัมมปาทะ นิไสร โวหารต่างๆ กอปรกับมีรปู ปัน้ ของ
พระมหากัจจายนะเถระประดิษฐานอยูใ่ นพระอุโบสถหลังเล็กข้างพระวิหาร จึงสะท้อนให้เห็นว่าในสมัยก่อน
มีการเดินทางไปศึกษากับครูบาอาจารย์ที่ตนรับรู้ว่ามีองค์ความรู้ที่ตนสนใจและจึงไปฝากตัวเป็นศิษย์
เรียนด้วย เป็นการติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างหัวเมืองต่างๆ ผ่านระบบการศึกษาของพระสงฆ์ในอดีตของ
ล้านนา เช่น พ.ศ.๒๓๖๔ พระธรรมสร วัดนาราบ เดินทางไปเรียนกับครูบาวัดพระธาตุไฮสร้อย๓๕ เมืองลอง
(ล�ำปาง) และ พ.ศ.๒๓๘๒ พระอธะ วัดจอมแจ้ง เมืองนครแพร่ เดินทางมาเรียนกับครูบาวัดหลวงเมืองงั่ว
		
“...จุฬสักราชได้ ๑๒๐๑ ตัว (พ.ศ.๒๓๘๒) ปีกัดไค้ สระเด็จเข้ามาอุตุระดูเดือน ๑๑
ออก ๘ ฅ�่ำ พร�่ำว่าได้วัน ๗ แล อธะภิกขุเมืองแพล่ริกขิตตะปางเมื่อสฐิตย์ส�ำราญในวัดหลวง
เมืองงั่ว กับทุเจ้าหลวงวันนั้นแล...”๓๖
		
“...เสด็จแล้วยามกองแลงแก่ข้าแล โสภติแลนายเฮย อธะภิกขุเมืองแพล่จอมแจ้งแก้ว
ริกขิตตะโชฏกะพุทธสาสนา ๕๐๐๐ วัสสาแล จุฬสักราชได้ ๑๒๐๑ (พ.ศ.๒๓๘๒) ตัว ปีกัดไค้
เสด็จเข้ามาในคิมหระดู เดือน ๑๒ ออก ๖ ฅ�่ำ พร�่ำว่าได้วัน ๕ แก่ข้าแด่...”๓๗
อีกประการหนึง่ ทีน่ า่ สนใจ จากการลงพืน้ ทีส่ ำ� รวจใบลานของวัดสันทะ ต�ำบลสันทะ อ�ำเภอนาน้อย
จังหวัดน่าน พบว่าอาณาบริเวณต�ำบลสันทะและต�ำบลบัวใหญ่ เดิมมีชื่อว่า เมืองหลม ตั้งอยู่ในเขตที่ราบ
ลุม่ น�ำ้ หลม ต้นน�ำ้ เกิดจากเทือกเขา ในเขตอุทยานแห่งชาติขนุ สถาน ต�ำบลสันทะ ไหลผ่านต�ำบลสันทะและ
ต�ำบลบัวใหญ่ไปบรรจบกับล�ำน�ำ้ แหงทีบ่ า้ นสบหลม เขตพืน้ ทีต่ ำ� บลบัวใหญ่ อ�ำเภอนาน้อย ซึง่ ชือ่ เมืองหลมนี้
ปรากฏในเอกสารพื้นเมืองน่าน๓๘ ฉบับวัดม่วงตึ๊ด อ�ำเภอเมือง จังหวัดน่าน “...เมืองงั่วซ้าย ๒,๐๐๐
เมืองงั่วขวา ๒,๐๐๐ เมืองหลม ๑,๐๐๐ เมืองลี ๑,๐๐๐ ข้าว...” และข้อความท้ายใบลานของวัดสันทะ
ก็ระบุชื่อเมืองหลมไว้อย่างชัดเจนและตั้งอยู่บริเวณน่านใต้

๓๕
๓๖
๓๗
๓๘

ภูเดช แสนสา, ประวัติศาสตร์เมืองลอง หัวเมืองบริวารในล้านนาประเทศ, (เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์, ๒๕๕๔), หน้า ๑๔๐.
มหาวงศ์ ผูก ๖ วัดนาหลวง ต�ำบลนาน้อย อ�ำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน อักษรธรรมล้านนา พ.ศ.๒๓๘๒
มหาวงศ์ ผูก ๑๕ วัดนาหลวง ต�ำบลนาน้อย อ�ำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน อักษรธรรมล้านนา พ.ศ.๒๓๘๒
ชัปนะ ปิ่นเงิน ปริวรรต. พื้นเมืองน่าน. สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เอกสารใบลาน. อักษรธรรมล้านนา. จ.ศ.๑๒๖๐. รหัสไมโครฟิล์ม
หมายเลข ๘๒.๑๐๘.๐๙.๐๔๙-๐๕๐.
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“...จุณดะศักกัพทะได้ ๑๑๒๖ ตัว (พ.ศ.๒๓๐๗) ปีกาบสี สระเด็จเข้ามาในเดือน ๑๒
ปากเล้ม ออกฅ�่ำ ๑ พร�่ำว่าได้วัน ๕ ไทยกดไจ้แล...อาทิสสะภิกขุเขียนปางเมื่ออยู่ปฏิบัติ วัดสันธะ
เมืองหลมนพปุรีน่านใต้วันนั้นแล...”๓๙
		
“...จุฬศักกราชได้ ๑๑๒๗ ตัว (พ.ศ.๒๓๐๘) ปีดับไส้ เดือน ๑๑ แรม ๖ ฅ�่ำพร�่ำได้วัน ๑
ไทยเปิกไจ้แก่ข้าแล อรินทภิกขุลิกขิตตะปางเมื่ออยู่เมตตาวัดสันธะเมืองหลมวันนั้นแล...”๔๐
		
“...ศักกัพทะ ๑๑๙๖ ตัว ปีกาบสง้า เดือน ๑๒ ลง ๓ ฅ�ำ่ วัน ๑ ยามตูดช้าย แล้วแก่ขา้ น้อย
อหํ นาม อินทวิไชยขนานริกขิตตะ(อุป)ถัมภกะครูบาอาทิตย์วัดสันธะเมืองหลม...”๔๑
		
“...เขียนแล้วยามตาวันเที่ยงแก่ข้าแล คันธิยะภิกขุเขียนค�้ำชูทุหลวงอาทิดวัดสันธะ
เมืองหลมน่านใต้วันนั้นแล...”๔๒
		

“...ธัมม์ครูบาวัดสันธะน�้ำล้อมเมืองหลมน่านใต้วันนั้นแล...”๔๓

แผนที่ ๒ แผนที่แสดงต�ำบลต่างๆ ในอ�ำเภอนาน้อย
(ที่มา : http://www.ssonanoi.com/web2012/index.php/
-54/40-2011-12-16-12-52-51/101-2011-12-16-13-50-00.html)

๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓

อังคุตตรนิกาย วัดสันทะ ต�ำบลสันทะ อ�ำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน อักษรธรรมล้านนา พ.ศ.๒๓๐๗
ไม่ปรากฏชื่อเรื่อง วัดสันทะ ต�ำบลสันทะ อ�ำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน อักษรธรรมล้านนา พ.ศ.๒๓๐๘
ธัมมปาทะ ผูก ๗ วัดสันทะ ต�ำบลสันทะ อ�ำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน อักษรธรรมล้านนา พ.ศ.๒๓๗๗
ธัมมปาทะ ผูก ๑ วัดสันทะ ต�ำบลสันทะ อ�ำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน อักษรธรรมล้านนา ม.ป.ป.
พรหมชาลสูตร ผูก ๑๒ วัดสันทะ ต�ำบลสันทะ อ�ำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน อักษรธรรมล้านนา ม.ป.ป.
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นอกจากนีย้ งั พบบันทึกท้ายคัมภีรใ์ บลานวัดสันทะ ปรากฏชือ่ ผูน้ ำ� ท้องถิน่ ยศแสน ซึง่ บางต�ำแหน่ง
อาจมีหน้าที่รักษาคลังพัสดุและฉางข้าวหลวง๔๔
“...ปีเปิกยีเดือนสิบลง ๓ ฅ�่ำ พร�่ำว่าได้วัน ๔ ไทยรวายสัน...ธัมมเทสนาอันนี้ผู้ข้า
ชือ่ ว่าแสนอินทรักษาเป็นผูร้ กิ ขิตตะแล.....ตัวข้าแสนอินทรักษาเป็นเคล้าพร้อมกับด้วยพระ
ปิตตาแล พระมาดาลูกเมียพี่น้องชู่ฅนเป็นมูลสัทธาส้างไว้ค�้ำชูสาสนาพระโคตมะเจ้าตราบ
ต่อเท้าโปฐกะ ใบลานแล...” ๔๕
“...สระเด็จแล้วยามกองงายวัน ๖ เดือน ๕ ขึ้น ๑๐ ฅ�่ำพอสอ ๒๔๖๙ แสนสีวิไชย
เขียนแต้มไว้ค�้ำชูสาสนาพระโคตมะเจ้า...”๔๖
“...จุฬสักราชได้ ๑๒๒๕ ตัว (พ.ศ.๒๔๐๖) ปีก่าไค้เดือน ๑๑ แรม ๑๔ ฅ�่ำวัน ๖ ก็ปริ
ปุณณะแล้วแก่ขา้ ยามแตรฅ�ำ่ แสนพรหมลิกขิตตะค�ำ้ ชูครูบาหลวงฅ�ำวัดสบหลมนัน้ แล นโสภ
ติหยุ้งเหมงแลเจ้าเหย แสนพรหมอยู่บ้านนาไฅ้ได้บุญจิ่มครูบา พออย่าไคร่หัวตัวหนังสือ
ข้าน้อย จิ่มเทอะ เหมือนไก่เขี่ยแท้แล...”๔๗
กล่าวถึงความส�ำคัญของเมืองหลมหรือต�ำบลสันทะในปัจจุบนั การเดินทางเข้าสูอ่ ำ� เภอนาน้อย
สามารถใช้เส้นทางสายบ้านห้วยแก๊ต อ�ำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ผ่านบ้านแสนสุข บ้านขุนสถาน
บ้านสันทะ ต�ำบลสันทะ และเข้าสูอ่ ำ� เภอนาน้อย ระยะทางประมาณ ๕๕ กิโลเมตร เส้นทางเป็นภูเขา
ชันมากและแคบ ขาขึ้นก็จะขึ้นตลอดและเช่นเดียวกับขาลง มีดอยแปเมืองเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง
ต�ำบลสันทะ อ�ำเภอนาน้อย กับต�ำบลไผ่โทน อ�ำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เป็นส่วนหนึง่ ของเทือกเขา
ผีปนั น�ำ้ ตะวันออก ทอดยาวในแนวเหนือ-ใต้ ทัง้ ยังเป็นแหล่งต้นน�ำ้ ล�ำธารทีส่ ำ� คัญของอ�ำเภอนาน้อย
อีกด้วย๔๘ ถัดจากเมืองงัว่ ลงไปทางด้านทิศใต้กค็ อื เมืองหิน ในต�ำนานพืน้ เมืองเชียงใหม่เป็นหลักฐาน
ที่ยืนยันว่าเมืองหินเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีมาก่อนปี พ.ศ.๒๐๒๙ แล้ว ในต�ำนานกล่าวว่าในปี จ.ศ.๘๔๘
หรือตรงกับปี พ.ศ.๒๐๒๙ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยาได้สง่ กองทัพมายึดเมืองกีบ
(ยังไม่ทราบที่ตั้งแน่ชัด) และเมืองหินซึ่งเป็นบริวารของเมืองน่านไว้ได้ ในขณะนั้นเมืองน่านมีฐานะ
เป็นเมืองขึ้นของเชียงใหม่ เมื่อพระเจ้าติโลกราชแห่งเชียงใหม่ทรงทราบ จึงได้ยกทัพมาช่วย แต่
มาไม่ถึงก็ต้องยกทัพกลับ
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘

รัตนาพร เศรษฐกุล. (๒๕๔๐). “ประวัติศาสตร์สังคมเมืองน่านก่อนการปฏิรูปการปกครอง พ.ศ. ๒๔๔๒,” ใน สืบสานอดีตอันเรืองรอง
ของเมืองน่านฯ. หน้า ๖๒.
ไม่ปรากฏชื่อเรื่อง วัดสันทะ ต�ำบลสันทะ อ�ำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ม.ป.ป.
วินัย วัดสันทะ ต�ำบลสันทะ อ�ำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน อักษรธรรมล้านนา พ.ศ.๒๔๖๙
กัมมวาจา วัดสันทะ ต�ำบลสันทะ อ�ำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน อักษรธรรมล้านนา พ.ศ.๒๔๐๖
สรุปความจาก ยุทธพร นาคสุข, การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อ�ำเภอนาน้อยและอ�ำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน,
(กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), หน้า ๒๓, ๒๙.
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เพราะกองทัพกรุงศรีอยุธยาได้กวาดต้อนเอาผู้คนจากเมืองกีบและเมืองหินไปเสียก่อน ทั้งยังฆ่าเจ้าเมือง
ของทั้งสองเมืองตายอีกด้วย ดังความว่า๔๙
		
“...ปีรวายสง้า สกราช ๘๔๘ ตัว ชาวใต้เอาพลเสิก(ศึก)มาเมืองกีบมาเมืองหิน ลูกพันนา
เมืองน่าน ชาวใต้ได้ข้า(ฆ่า)หมื่นกีบหมื่นหินตาย พระเป็นเจ้าติโลกราชะเสด็จยาตราไปเถิง
แม่ทรา ขุนเมืองน่านหื้อหมื่นหนังสือมาไหว้พระเป็นเจ้าว่า เสิกถอยแล้ว พระเป็นเจ้าลวดฅืนมา
เมืองเชียงใหม่ในปีรวายสง้านั้น...”๕๐
ข้อมูลใหม่ทไี่ ด้จากการส�ำรวจคัมภีรใ์ บลานวัดสถาน ต�ำบลสถาน อ�ำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ก็พบว่า
เขตแดนของเมืองงั่วและเมืองหินอยู่ระหว่างบ้านศาลา หมู่ที่ ๑ และบ้านสถาน หมู่ที่ ๒ ในปัจจุบัน ซึ่ง
บันทึกท้ายคัมภีร์ใบลานมักจะกล่าวเสมอว่าตรงนี้เป็นด่านใต้เมืองงั่ว(ศรีษะเกษ) หัวเมืองหิน
		
“...ปริปุณณะแล้วยามกลองงายแก่ข้าจิงแล สักราชได้ ๑๒๕๕ ตัว (พ.ศ.๒๔๓๖) ปีก่า
ไส้ เดือน ๕ ขึ้น ๘ ฅ�่ำ เม็ง ๓ ไทยรวายเส็ดแล ตนน้อยเทพวังแล ปางเมื่ออยู่ปฏิบัติวัดสลา
ดอนแก้วหางเมืองสีสะเกษวันนั้นแล...”๕๑
		
“...จุฬสักราชได้ ๑๒๓๕ ตัว (พ.ศ.๒๔๑๖) ปีก่าเร้า เข้ามาในเดือน ๑๑ แรมขึ้น ๑๑ ฅ�่ำ
พร�ำ่ ว่าได้วนั ๒ ยามช้ายแก่ขา้ แล...นามสังฆะปัญญัตวิ า่ อริยะภิกขุแล ปางเมือ่ เป็นทุขนาน อุปฐาก
ครูบาฅ�ำวัดเปาวันนั้นแลหนองบัวหัวเมืองหินตีนม่อนป่าลานวันนั้นแล”๕๒
		
“...ปริปณ
ุ ณะแล้วยามเทีย่ งเดือนยีอ่ อก ๑๐ ฅ�ำ่ เม็งวัน ๔ แล ฅ�ำภิระภิกษุรกิ ขิตตะโชฏกะ
พุทธสาสนาพระโคตมเจ้า...ปางเมื่ออยู่เมตตาวัดเชยฺยสฐานหัวเมืองหินแล...”๕๓
		
“...ปาฬีจุลวัคค์ผูก ๘ แล.....อโนสามเณรัสสะภิกขุ แต้มปางเมื่ออยู่วัดด่านใต้เมืองงั่ว
หั้นแล...”๕๔

๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔

ยุทธพร นาคสุข, การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อ�ำเภอนาน้อยและอ�ำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน, (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยา
สิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), หน้า ๓๖.
ต�ำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ฉบับ ๗๐๐ ปี. (เชียงใหม่ : ศุนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่และศุนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, ๒๕๓๘),
หน้า ๘๓.
จันทฆาต ผูก ๔ วัดสถาน ต�ำบลสถาน อ�ำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน พ.ศ.๒๔๒๖
นันทเสน ผูก ๖ วัดสถาน ต�ำบลสถาน อ�ำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน พ.ศ.๒๔๑๖
ทนันไชยเสฏฐี ผูก ๕ วัดสถาน ต�ำบลสถาน อ�ำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน พ.ศ.๒๔๑๗
วัดสถาน ต�ำบลสถาน อ�ำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ม.ป.ป.
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“...ปริปณ
ุ ณะแล้วยามเทีย่ งแล นามปัญญัตติฅำ� ภิระภิกษุรกิ ขิตตะโชฏกะวรพุทธสาสนา
ปางเมื่ออยู่เมตตาสัทธาวัดเชยย์สถานหัวเมืองหินด่าน เพิ่นใส่ชื่อไว้แต่เก่าว่าวัดบ้านเปาชื่อ
บ่เลา ข้าจิ่งใส่ใหม่ว่าเชยย์สถานแล...”๕๕
		
“...จันทยศภิกขุรกิ ขิตตะปางเมือ่ อยูส่ ถิตย์สำ� ราญในอารามวัดไชยสถานแก้วกว้างแฅว่น
เมืองหินเป็นแผ่นดินเมืองน่านด่านใต้นันทปุรีสรีนครเมืองน่านวันนั้นแลเจ้าเหย ...จุฬสักราชได้
๑๓๐๗ ตัว ปีดับเร้า ไทกดสัน เดือนยี่แรม ๔ ฅ�่ำ พร�่ำว่าได้วัน ๖ พุทธศักราช ๒๔๘๘ ตัว...”๕๖
สอดคล้องกับเอกสารประวัตวิ ดั บ่อแก้ว๕๗ กล่าวถึงเนือ้ หาในค�ำโอกาสเวนทานอาราธนาพระแก้ว
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจ�ำอ�ำเภอนาหมื่น เมื่อจะน�ำออกมาสรงน�้ำ ในเนื้อหากล่าวถึงเทวดาอารักษ์
ประจ�ำเมือง คือเจ้าหลวงราชคฤห์ เจ้าพ่อเขาแสง เขาเผือก เขาแก้ว และอารักษ์ประตูเมืองทั้งสอง คือ
ประตูไชยสถานด่านเหนือและประตูศลิ ามงคลด่านใต้ และบันทึกท้ายคัมภีรใ์ บลานเรือ่ งช้างโพรงนางผมหอม
จารโดยธนะวงศ์ภิกขุ เมื่อจุลศักราช ๑๒๔๕ ตัว (พ.ศ.๒๔๒๖) ได้กล่าวถึงการบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุ
วัดบ่อแก้ว หลังจากลมพายุพดั ยอดพระธาตุจนคดเอียงไป โดยมีครูบาเจ้าอุปละวัดบ่อแก้ว ครูบาเจ้าอัตถะ
รัสสะวัดพง คณะสงฆ์ ฝ่ายฆราวาสมีพระญาพรหมปัญญาพ่อเมืองหิน พระญาคันธะและท้าวขุนในเมืองหิน
ทุกคน พร้อมด้วยคณะศรัทธาวัดศาลานับลงมาทุกวัดได้ช่วยกันบูรณะซ่อมแซมปิดทองค�ำเปลว บูรณะใช้
เวลาอยู่ ๒ เดือนจึงแล้วเสร็จ จากหลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอาณาเขตของเมืองหินนั้นเริ่มนับตั้งแต่
เขตบ้านศาลาเป็นต้นมา และบันทึกท้ายคัมภีรใ์ บลานวัดสถานจ�ำนวนหนึง่ ก็ได้บนั ทึกชือ่ ของพระสงฆ์ระดับ
เจ้าอาวาสที่อยู่ต่างวัดพร้อมกับชื่อเมืองหินอีกเช่นกัน
		
“...สุทธภิกษุธิปติเวฬุรามลิกขิตตญัตติกัมมวาจาอุปถัมภกะเจตนาแห่งครูบาเจ้าธริยะ
รามาธิปติวัดบ้านเปา.....ปลางเมื่อสฐิตต์เมตตาสัทธาบ้านบง๕๘ โขงบ้านหลายฝ่ายทักขิณะทิสสะ
ชยนันทรัฏฐที่นั้นวันนั้นแล...”๕๙
		
“...จุฬศักกัพทะ ๑๑๙๔ ตัว (พ.ศ.๒๓๗๕) ปีมะโรงฉน�ำกัมโพชขอมภิไสยเข้ามาในวัส
สานฤต ตุสราวนมาสสุกษปักษนวมีคุรุวาฬไถงไทยภาสาว่าปีเต่าสี เดือน ๑๑ ออก ๙ ฅ�่ำ เม็ง
วัน ๑ ไทย ดับไส้.....ญาณภิกษุริกขิตตะด้วยตนยามเมื่อสฐิตย์เมตตาวัดบ้านบงบ้านหล่าย
แก้วเมืองหินวัน นั้นแล...”๖๐
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐

ชติลวัตถุ ผูก ๒ วัดสถาน ต�ำบลสถาน อ�ำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน อักษรธรรมล้านนา พ.ศ.๒๔๑๗
สุทธนู ผูก ๓ วัดสถาน ต�ำบลสถาน อ�ำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน อักษรธรรมล้านนา พ.ศ.๒๔๘๘
เรียบเรียงโดย คุณสุริยน ธิเขียว บ้านนาหวาย อ�ำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
บ้านบง หมู่ที่ ๔ ต�ำบลสถาน อ�ำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
กัมมวาจา วัดสถาน ต�ำบลสถาน อ�ำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน อักษรธรรมล้านนา ม.ป.ป.
ไม่ปรากฏชื่อเรื่อง วัดสถาน ต�ำบลสถาน อ�ำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน อักษรธรรมล้านนา พ.ศ.๒๓๗๕
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เมืองงัว่ และเมืองหินเป็นเมืองทีอ่ ยูต่ ดิ กันและมีความส�ำคัญในฐานะเส้นทางผ่านหรือเส้นทางติดต่อ
กับกรุงเทพมหานคร ดังปรากฏความในนิราศเมืองหลวงพระบางและรายงานปราบเงีย้ ว เมือ่ พ.ศ.๒๔๒๘
มีเนื้อหากล่าวถึงการเดินทัพจากกรุงเทพฯ ขึ้นไปยังเมืองหลวงพระบาง ระหว่างการเดินทางผู้แต่งนิราศ
ได้บรรยายถึงเหตุการณ์เมื่อกองทัพเดินทางผ่านเมืองหินและเมืองศรีษะเกษ(เมืองงั่ว) ไว้เช่นกัน ความว่า
ครั้งรุ่งออกนอกทุ่งเดินมุ่งหมาย
นามพระยาที่รักษาเขตบุรินทร์
แต่งท�ำเนียบเรียบร้อยเขาคอยรับ
มีฟืนตองกองกลาดดาษดา
มาคอยฟังนั่งล้อมอยู่พร้อมพรั่ง
ท่านแจกปันรางวัลของผู้ครองเวียง
ภูมิสภานบ้านต�ำบลมีล้นหลาม
ประมาณร้อยห้าสิบหลังทั้งต�ำบล
แล้วเดินพลดลเมืองศรีสะเกษ
เข้าพักพลยลนิคามตามกระทรวง

เห็นเรือนรายระยะเนื่องเรียกเมืองหิน
เป็นเจ้าถิ่นที่นั้นพรหมปัญญา
ดูคั่งคับโรงเรือนเขื่อนเคหา
ทั้งน�้ำท่าตักเทียบไว้เรียบเรียง
ระแวดระวังนิ่งกรับสดับเสียง
ที่รองเรียงได้ทั่วทุกตัวคน
ตั้งเขตคามคั่งคับดูสับสน
อุดมผลไม้ออกเป็นดอกดวง
ผู้รั้งเขตเมืองนี้เล่าเรียกเจ้าหลวง
มิได้ล่วงเลยสถานทุกบ้านเมือง๖๑

และในบางครัง้ เมืองงัว่ เมืองหินยังเป็นทีพ่ ำ� นักของเจ้านายเมืองน่านระหว่างการเดินทางกลับจาก
กรุงเทพมหานครเช่นกัน ดังความในพื้นเมืองน่าน กล่าวว่า
		
“...สกราช ๑๑๕๐ ตัว ปีเปิกสัน เดือน ๙ แรม ๑๓ ฅ�่ำวันนั้น เจ้าอัทธวรปัญโญก็ได้ลง
ไปพิทูลมหากระสัตเจ้าเมืองใต้ก็ได้ปลงทานหื้อเจ้าอัทธวรปัญโญ หื้อได้เป็นพระญามีฉันนั้น แล้ว
ก็พิกอว่ายจากเมืองใต้ขึ้นมารอดเมืองงั่ว เดือนยี่ ออก ๙ ฅ�่ำวันนั้น ยั้งอยู่เมืองงั่วที่นั้นแล เจ้านาย
แลขุนทังหลายก็ลงไปต้อนรับเอาท่านขึ้นมารอดเมืองน่าน เดือนยี่ แรม ๖ ฅ�่ำ...”๖๒

๖๑
๖๒

ทวยหาญรักษา (เพิ่ม), นายร้อยเอกหลวง. นิราศเมืองหลวงพระบางและรายงานปราบเงี้ยว. พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๖๙.
หน้า ๑๒๒.
สรัสวดี อ๋องสกุล ปริวรรต, พื้นเมืองน่าน ฉบับวัดพระเกิด, กรุงเทพฯ : อมรินทร์, ๒๕๓๙, หน้า ๓๒.
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และข้อมูลส�ำคัญอีกประการหนึ่งที่ได้จากการส�ำรวจคัมภีร์ใบลานวัดสถาน ท�ำให้ทราบว่าใน
สมัยก่อนนั้นมีการเดินทางไปซื้อใบลานเปล่าที่กรุงเทพมหานครหรือเมืองอโยธิยาด่านใต้ เพื่อน�ำมาจาร
และสร้างเป็นคัมภีร์ ดังปรากฏหลักฐานว่ามีการเดินทางไปซื้อจริงพร้อมทั้งมีการระบุจ�ำนวนวันในการ
เดินทางด้วย
		
“...สระเด็จแล้วยามกองแลงแก่ข้าแลเจ้าที่ไหวเหย ข้าแต้มปางเมื่ออยู่ปฏิบัติอาราม
กับด้วยครูบาวัดบ้านเปาไปเอาลานเมืองหล่มกล�้ำใต้ที่แฅว้น...ช้างต่ออโยธิยาขอนาบุญรักสา
พี่พระจิ่ม...”๖๓
		
“...นามสังฆปัญญัตติฅำ� ภิระภิกขุแต้มปางเมือ่ ...วัดบ้านเปลาวันนัน้ แล โปฐะใบลานอันนี้
หมายมีสาธุหลวงเจ้าธนิยะเป็นเคล้าได้ชวรลูกสิกข์ไปเอาแต่เมืองอาโยธิยาด่านใต้พุ้นมาไว้หื้อ
เป็นตรา ผีว่าจักจาฅาวทางมานานได้ ๑๐๕ วันจิ่งเถิงเมืองน่านแก้วกว้าง...”๖๔
ทั้งนี้ส�ำหรับการเดินทางระหว่างหัวเมืองของพระสงฆ์นั้น ยังไม่ปรากฏหลักฐานหนังสือชะลาง
หมายอนุญาต สันนิษฐานว่าส�ำหรับพระสงฆ์อาจจะใช้หนังสือจาเทิกบรรพชาอุปสมบท(หนังสือสุทธิ)แทน
แต่สำ� หรับคนธรรมดาสามัญหรือพ่อค้านัน้ จะต้องมีหนังสือชะลางหมายอนุญาตในการเดินทาง หากเดินทาง
ไปต่างเมืองโดยไม่มี “ชะลางหมายอนุญาต” แล้วไปอยู่บ้านใดนายบ้านต้องรายงานต่อเค้าสนามหลวง
ให้ทราบแล้วส่งหนังสือไปแจ้งแก่เมืองนัน้ ๆ ดังความในกฏหมายอาณาจักรหลักฅ�ำ พ.ศ.๒๓๘๗ เจ้านายและ
ท้าวขุนของเมืองต่างๆ ได้มาร่วมกันพิจารณาออกกฏหมายเพือ่ แก้ไขปัญหาไพร่และทาสหลบหนีออกจาก
เมืองของตนไปอยู่เมืองอื่น
		
“...ดังข้าราษฎรข้าท้องช้างอ่างเมืองไปมาค้าขายเถิงกัน หือ้ มีชะลางบอกจ�ำนวนฅนและ
สิ่งของช้างม้างัวฅวายไปเถิงกันตามมากตามน้อย ถ้าแลบ่มีชะลางหื้อจับยับเอาเป็นผิด แล้วหื้อมี
หนังสือบอกไปมาหากัน คันว่างัวบ่มีต่าง ช้างบ่มีจ�ำลอง ฅนเดินทางบ่มีหนังสือ แม้นไปส�ำนัก
อาไสร อยู่บ้านช่องต�ำบลใดให้นายบ้านจับตัวส่งไปสนาม ถ้านายบ้านเบียดบังไว้ บ่ปองไขไหว้สา
ให้ เ อานายบ้ า นเป็ น โทษ คั น ขุ น สนามได้ รู ้ แ ล้ ว หื้ อ ไล่ เ ลี ย งดู รู ้ จั ก ว่ า เป็ น ฅนเมื อ งใดให้ มี
หนังสือบอกไปเมืองนั้นธาแล คันมีหนังสือชะลางแล้วก็ได้ชื่อว่าไปมาตามสะดวก...”๖๕

๖๓
๖๔
๖๕

ต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก ผูก ๒ วัดสถาน ต�ำบลสถาน อ�ำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน พ.ศ.๒๓๐๒
ปาฬีจุลวัคค์ ผูก ๑๑ วัดสถาน ต�ำบลสถาน อ�ำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน อักษรธรรมล้านนา ม.ป.ป.
สรัสวดี อ๋องสกุล ปริวรรตและจัดท�ำ. หลักฐานประวัติศาสตร์ล้านนาจากเอกสารคัมภีร์ใบลานและพับหนังสา : โครงการปริวรรตคัมภีร์ใบลาน
และพับหนังสาจากอักษรธรรมล้านนาเป็นอักษรไทยกลาง. เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๖. หน้า ๘๘

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

สี่ทศวรรษประวัติศาสตร์ล้านนา

57

ทัง้ นีไ้ ด้พบหลักฐานหนังสือชะลางทีอ่ อกโดยพ่อเมืองและนายแค่วนของเมืองหิน ให้กบั นายขนาน
กาวิไชยลูกแฅว่นพร้อมดัวยผู้ติดตามรวมเป็น ๗ ฅนที่จะไปค้าขายยังต่างเมือง จ�ำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้
“เขียนธี่ว่าราชการเมืองหินบริเวณน่านใต้ วันธี่ ๘
ตุลาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๓ (พ.ศ.๒๔๔๘) พ่อเมืองเป็น
เคล้าแลแสนหลวงมณีจักรนายแฅ่วนเมืองหินบ้านนาธะนุง
ได้ปัน๖๖ หนังสือชะลางหมายอนุญาตให้ลูกแฅว่น มีหนาน
กาวิไชยเป็นแก่มีด้วยกัน ๗ ฅน จักไปธุระค้าขายแขวงเมือง
ฝ่ายใต้มีดาบฅบคู่มือ จะไปตั้งแต่เมืองแฝก หาดล่า ชลิม
ท่าปลา ผาเลือด ผาเต่า ท่าอิด๖๗ ทุกต�ำถ้าเข้าไปรอดเจ้านาย
อ�ำเภอแลนายบ้านต�ำบลใดหื้อตรวจตราดูแลผู้ฅน ถ้าแปลก
ปลอมต้องห้าม ถ้าครบตามเส้นชะลางแล้วหือ้ ปล่อยไปมาตาม
บ้านพี่เมืองน้องเถิด นายแฅ่วนเป็นผู้จดหมาย ได้ประธับกา
(ตรา)เป็นส�ำคัญ”

		
“เขียนที่ว่าราชการเมืองหินบริเวณน่านใต้ วันที่ ๘ เดือนตุลาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๓
(พ.ศ.๒๔๔๘) พ่อเมืองเป็นเคล้าแลแสนหลวงมณีจักรนายแฅว่นเมืองหินบ้านนาธะนุงได้ปัน
หนังสือชะลางหมายอนุญาตให้ลกู แฅว่น มีหนานกาวิไชยเป็นแก่มดี ว้ ยกัน ๗ ฅน จักไปธุระค้าขาย
แขวงเมืองฝ่ายวันตก เครือ่ งรักษาตัวมีดาบฅบคูม่ อื จะไปตัง้ แต่เมืองลี เมืองแพ่ นคอร นพูร(ล�ำพูน)
๖๖
๖๗

มอบ, ให้
ปัจจุบันหมู่บ้านเหล่านี้อยู่ในพื้นที่ อ�ำเภอท่าปลา และอ�ำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
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เชียงใหม่ ทุกต�ำถ้าเข้าไปรอดเจ้านายเมืองอ�ำเภอแลนายบ้านต�ำบลใด ขอหื้อตรวจตรา
ดูแลผู้ฅน ถ้าแปลกปลอมต้องห้าม ถ้าครบตามเส้นชะ ลางแล้วก็ขอให้ปล่อยไปมา
ตามบ้านพี่เมืองน้องด้วยสวัสดีเถิด นายแฅ่วนเป็นผู้จดหมาย ได้ประธับกา(ตรา)
เป็นส�ำคัญ...หนานกาวิไชยฅนขาวต�่ำเกิ่งสักหมึก ๒ ขาขึ้นแอวใส่ช่อ”๖๘

น่าสังเกตว่าหนังสือหมายอนุญาตทั้งสองฉบับได้ระบุวันเดือนปีที่อนุญาตตรงกัน และที่ส�ำคัญ
ได้ระบุแขวงเมืองหรือเส้นทางที่จะผ่านซึ่งอยู่คนละทิศกัน เป็นไปได้ว่าหนานกาวิไชยคนนี้ต้องการที่จะ
เดินทางไปเมืองแฝกก่อน เมื่อเสร็จธุระแล้วจึงเดินทางต่อไปยังเมืองแพร่ ตลอดจนถึงเมืองเชียงใหม่ อีก
ประการหนึง่ การทีห่ นังสือหมายอนุญาตฉบับทีส่ อง ได้ประทับตราไว้ทงั้ สองข้างและระบุรปู พรรณสัณฐาน
ของบุคคลไว้ดว้ ยนัน้ อาจเป็นการเน้นถึงความส�ำคัญของเมืองทีจ่ ะผ่านซึง่ เป็นเมืองใหญ่และมีดา่ นตรวจที่
จะต้องผ่านอีกจ�ำนวนมาก
จากที่กล่าวมาทั้งหมดผู้เขียนต้องการชี้ให้เห็นถึงความส�ำคัญของเอกสารท้องถิ่นดังเช่น คัมภีร์
ใบลาน พับสา จารึก หรือบันทึกต่างๆ ซึ่งนอกจากจะบันทึกไว้ซึ่งพระธรรมค�ำสอน ภูมิปัญญา องค์ความรู้
ด้านล้านนาคดีตา่ งๆ แล้ว ยังนับว่ามีคุณประโยชน์ในด้านอาณาบริเวณศึกษา ภาษา อักษร ประวัตศิ าสตร์
ท้องถิ่น ชุมชน บ้านเมือง เชื่อแน่ว่าหากมีการศึกษาและส�ำรวจเอกสารดังกล่าวอย่างจริงจัง จะสามารถ
เชือ่ มต่อและเติมเต็มเรือ่ งราวประวัตศิ าสตร์ลา้ นนาทีข่ าดหายไปได้อย่างแน่นอน สุดท้ายนีห้ วังเป็นอย่างยิง่
ว่าภาษาและอักษรล้านนาจะยังคงมีลมหายใจสืบต่อไป

๖๘

ผู้เขียนขอขอบพระคุณคุณสุริยน ธิเขียว บ้านนาหวาย อ�ำเภอนาหมื่น เป็นอย่างสูง ที่กรุณามอบเอกสารอัดส�ำเนาหนังสือชะลางหมายอนุญาตนี้
ให้เผยแพร่ ต้นฉบับเดิมเก็บรักษาไว้ที่บ้านพ่ออินทร์แปลง แก้วกายา บ้านไก่เถื่อน ต�ำบลบ่อแก้ว อ�ำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ท�ำให้ข้อมูลที่ใช้
ในการเรียบเรียงครั้งนี้มีความถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
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บรรณานุกรม
คัมภีร์ใบลานและพับสา
คัมภีร์ใบลานวัดนาหลวง ต�ำบลนาน้อย อ�ำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน.
คัมภีร์ใบลานวัดสถาน ต�ำบลสถาน อ�ำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน.
คัมภีร์ใบลานวัดสันทะ ต�ำบลสันทะ อ�ำเภอนานน้อย จังหวัดน่าน.
เอกสารพับสาเรื่องพื้นเมืองงั่ว ต้นฉบับของพระอธิการจักรพันธ์ อาภานนฺโท เจ้าอาวาสวัดนาหลวง
ต�ำบลนาน้อย อ�ำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน.
หนังสือทั่วไป
ต�ำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ฉบับ ๗๐๐ ปี. เชียงใหม่ : ศุนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่และ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, ๒๕๓๘.
ทวยหาญรักษา (เพิ่ม), นายร้อยเอกหลวง. นิราศเมืองหลวงพระบางและรายงานปราบเงี้ยว.
พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๖๙.
ภูเดช แสนสา, ประวัติศาสตร์เมืองลอง หัวเมืองบริวารในล้านนาประเทศ,
เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์, ๒๕๕๔.
ยุทธพร นาคสุข, การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อ�ำเภอนาน้อยและอ�ำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน,
กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑.
รัตนาพร เศรษฐกุล. (๒๕๔๐). “ประวัติศาสตร์สังคมเมืองน่านก่อนการปฏิรูปการปกครอง พ.ศ. ๒๔๔๒,”
ใน สืบสานอดีตอันเรืองรองของเมืองน่านฯ.
วิลักษณ์ ศรีป่าซาง, วรรณกรรมต�ำนานล้านนา : การศึกษาวิธีการสร้าง, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๑,
สรัสวดี อ๋องสกุล, พินิจต�ำนานล�ำปาง, เชียงใหม่ : ศูนย์ล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่, ๒๕๕๘.
________________ ปริวรรต, พื้นเมืองน่าน ฉบับวัดพระเกิด, กรุงเทพฯ : อมรินทร์, ๒๕๓๙.
________________ ปริวรรตและจัดท�ำ. หลักฐานประวัติศาสตร์ล้านนาจากเอกสารคัมภีร์ใบลานและ
พับหนังสา : โครงการปริวรรตคัมภีร์ใบลานและพับหนังสาจากอักษรธรรมล้านนาเป็น
อักษรไทยกลาง. เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๖.
อุดม รุ่งเรืองศรี รวบรวม. พจนานุกรมล้านนา – ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง. ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑.
เชียงใหม่ : มิ่งเมือง, ๒๕๔๗.
เอกสารอัดส�ำเนา
ชัปนะ ปิ่นเงิน ปริวรรต. พื้นเมืองน่าน. สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เอกสารใบลาน.
อักษรธรรมล้านนา. จ.ศ.๑๒๖๐. รหัสไมโครฟิล์มหมายเลข ๘๒.๑๐๘.๐๙.๐๔๙-๐๕๐.
สุริยน ธิเขียว. เรียบเรียง. ประวัติวัดบ่อแก้ว ต�ำบลบ่อแก้ว อ�ำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน.
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ความหมายของต�ำนานทางพุทธศาสนากับมหาศรัทธาแห่งล้านนาครูบาศรีวิชัย
				

โอซามุ อิซุม๑ิ และปรารถนาแสนฤทธิ์ อิซุม๒ิ
สารบัญ

๑. ความหมายของต�ำนานในล้านนา
๒. ต�ำนานพระพุทธศาสนาเฟื่องฟู
๓. ล้านนาล่มสลาย พระเจ้ากาวิละฟื้นฟูเชียงใหม่ สยามรวมอ�ำนาจ
๔. ครูบาศรีวิชัย ต้องอธิกรณ์
๕. เจ้าตนบุญกับครูบาศรีวิชัยกับบรรดาลูกศิษย์ ร่วมกันอนุรักษ์ต�ำนานทางพระพุทธศาสนา
สร้างแปลบูรณะศาสนสถาน
๖. บทสรุป
๗. ความเห็นผู้วิจัย
๗.๑ ศรัทธาครูบาศรีวิชัย สิ่งสะท้อนทัศนคติของพุทธศาสนาชาวล้านนา
๗.๒ ชาวล้านนามีศรัทธาต่อเรื่องราวในต�ำนาน
๗.๓ ค�ำร�่ำลือเกี่ยวกับเรื่องตนบุญอาจเป็นเพียงแค่การจินตนาการ
๘. บรรณานุกรม
๑. ต�ำนานในล้านนา
ความเชือ่ หลักชาวล้านนา น่าจะประกอบด้วยความเชือ่ ใหญ่ ๒ เรือ่ งคือ ความเชือ่ เรือ่ งผี กับการนับถือ
พุทธศาสนา โดยทีพ่ ทุ ธศาสนาเข้ามาพร้อมกับคติการบูชาพระธาตุเเละมีหลักธรรมทีส่ ง่ เสริมการท�ำบุญเเละ
นับถือพระรัตนตรัย พระธาตุกบั ทัศนคติทางพุทธศาสนาของผูค้ นในท้องถิน่ จึงย่อมเกีย่ วพันกันอย่างใกล้ชดิ
ในล้านนา (ความหมายพระบรมธาตุในอารยธรรมสยามประเทศ, ๗๓) ดูเหมือนจะมีศาสนสถาน
ซึ่งเรียกกันว่าพระธาตุ รวมถึงต�ำนานเกี่ยวกับการสร้างพระธาตุมากกว่าบรรดารัฐอื่นๆ ในสยาม ทั้งที่เป็น
ของเดิมเเละเเต่งขึน้ ใหม่เพือ่ เผยเเพร่ให้คนรับรูส้ บื ทอด พบหลักฐานว่าเริม่ ขึน้ ในพุทธศตวรรษที่ ๑๒ สมัย
อาณาจักรละโว้หรือทวารวดีนอกจากนี้ กล่าวได้ว่า

๑
๒

อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยโคะคุชิกัน ประเทศญี่ปุ่น
อาจารย์สอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยโคะคุชิกัน ประเทศญี่ปุ่น
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“เเก่นเเท้ที่ส�ำคัญของการนับถือพุทธศาสนาหินยานที่มีมาเเต่สมัยทวาราวดี เเละ
ด�ำรงอยู่อย่างสืบเนื่องเเละเติบโตคือการกราบไหว้บูชาพระบรมธาตุ”
(ความหมายพระบรมธาตุในอารยธรรมสยามประเทศ, ๗๓)
ก่อนทีล่ า้ นนาจะรวมกับสยามได้อย่างสมบูรณ์นนั้ สยามได้ถกู ต่อต้านอ�ำนาจจากผูน้ ำ� ท้องถิน่ เช่น
การเกิดกบฏต่อต้านภาษี การสร้างระบบชุธาตุ ชาวล้านนาขณะนัน้ มีความรูส้ กึ ต่อต้านการเข้ามาของสยาม
ไม่วา่ จะในด้านการเมืองการปกครองหรือวัฒนธรรมรวมถึงพุทธศาสนาของพระสงฆ์สายปกครอง นอกจากนี้
ชาวล้านนายังได้เเสดงท่าทีปกป้องบุคคลซึง่ ถือได้วา่ เป็นตัวเเทนเเห่งสงฆ์หรือศรัทธาของพวกเขา ได้เเก่ครูบา
ศรีวิชัยภิกษุที่ได้รับสมญาว่า ตนบุญแห่งล้านนา ครูบาศรีวิชัยกับบรรดาลูกศิษย์ (ครูบาศรีวิชัย ตามรอย
ตนบุญแห่งล้านนา, ๑๐๗) ได้ชว่ ยกันรวบรวมพระไตรปิฎกฉบับล้านนาในวัดต่างๆ ทัว่ ภาคเหนือมารวมกัน
จัดเป็นหมวดหมู่ ท�ำการสังคายนาจารลงในใบลานขึ้นใหม่ฟื้นฟูต�ำนานพระธาตุ เช่น การบูรณปฏิสังขรณ์
ศาสนสถานเเละพระธาตุ
แม้ว่าครูบาศรีวิชัยจะได้ชื่อว่าเป็นมหาศรัทธาของชาวล้านนา แต่เหตุการณ์ส�ำคัญเกี่ยวกับครูบา
ศรีวชิ ยั จะขอเน้นทีเ่ มืองล�ำพูนกับเมืองเชียงใหม่ เพราะเรือ่ งราวเหตุการณ์ตา่ งๆ ในช่วงชีวติ ของครูบาศรีวชิ ยั
มักเกี่ยวข้องกับสองเมืองนี้มากโดยเฉพาะเรื่องของการต้องอธิกรณ์
๒. ต�ำนานพระธาตุกับการเข้ามาของพุทธศาสนา
คติการบูชาพระธาตุมักอิงอยู่กับต�ำนานเรื่องพระเจ้าเลียบโลก
พระเจ้าเลียบโลก (พจนานุกรมศัพท์ล้านนา, ๒๐๑) ชื่อต�ำนานที่กล่าวว่า พระพุทธองค์ได้เสด็จ
ไปประธานพระธาตุตามสถานที่ต่างๆในล้านนา
พระธาตุอาจจะจ�ำกัดความได้ว่า ร่างกายส่วนต่างๆ ของพระพุทธเจ้า
กล่าวคือ พระพุทธเจ้าทรงเสด็จมาโปรดสัตว์ในดินเเดนสุวรรณภูมิ ทรงเหาะเหินเดินอากาศ
มาโปรดคนหลายเผ่าทั้งพวกที่อาศัยอยู่บนภูเขาโดยมักประทับรอยพระพุทธบาทไว้ให้ เเละโปรดพวก
ที่อาศัยอยู่บนที่ราบ โดยมอบพระเกศาธาตุ (เส้นผม) ไว้ให้สักการะบูชา (ความหมายพระบรมธาตุใน
อารยธรรมสยามประเทศ, ๑๐๓)
ปลายรัชสมัยพระเจ้าสามฝั่งแกนเป็นต้นมา พุทธศาสนามีการประท�ำกันของพระสงฆ์สองส�ำนัก
ใหญ่คือ พระสงฆ์รุ่นเก่าที่มีศูนย์กลางอยู่ที่วัดสวนดอกเมืองเชียงใหม่ กับความคิดกระแสใหม่มีศูนย์กลาง
อยู่ที่วัดป่าแดงเมืองเชียงใหม่ ท�ำให้พุทธศาสนาที่ล้านนามีการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวอย่างมาก (มรดก
ศาสนาในเชียงใหม่ ภาค ๒ หลักค�ำสอน, ๖)
ต่อมา พระเจ้าติโลกราชเป็นกษัตริย์ล้านนาองค์ที่ ๙ เเห่งราชวงศ์มังราย (พ.ศ ๑๙๘๔ - ๒๐๓๐)
ทรงส่งเสริมอาณาจักรล้านนาให้เจริญรุ่งเรืองเต็มที่ทั้งด้านเศรษฐกิจ เเละศาสนา (ประวัติศาสตร์ล้านนา,
๑๔๓)
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ในสมัยพระเจ้าติโลกราชถือเป็นครั้งแรกที่ชาวล้านนาได้เขียนพระไตรปิฎกเป็นอักษรล้านนา

กล่าวคือ
		
“การสังคายนาครั้งนี้ได้ท�ำเมื่อ พระพุทธศาสนาล่วงไปแล้ว ๒๐๒๐ ท�ำอยู่ ๑ ปีจึง
ส�ำเร็จ การท�ำสังคายนาครั้งนี้ ถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทย”
(ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาและการปกครองคณะสงฆ์ไทย, ๑๙)

อย่างไรก็ตาม ต�ำนาน (รวมถึงคัมภีร์ทางพุทธศาสนา-ผู้วิจัย)เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในล้านนา
เฟือ่ งฟูในสมัยพญาเเก้วหรือพระเมืองเเก้ว (พ.ศ. ๒๐๓๘ - ๒๐๖๘) กษัตริยล์ า้ นนาองค์ที่ ๑๑ (ประวัตศิ าสตร์
ล้านนา, ๑๔๙ - ๑๕๐) พระภิกษุสมัยนี้มีความรู้ทางพุทธศาสนาจนสามารถเขียนต�ำราเป็นภาษาบาลี
ได้หลายองค์ เช่น พระรัตนปัญญาเเต่งชินกาลมาลีปกรณ์ ถือกันว่าชินกาลมาลีปกรณ์เป็นหนังสือทีม่ คี ณ
ุ ค่าต่อ
การศึกษาประวัตศิ าสตร์ลา้ นนา เเละสันนิษฐานว่าในสมัยพระเมืองเเก้วนี้ ยังมีการเเต่งหนังสือปัญญาสชาดก
ซึง่ เข้าใจกันว่ามี ๕๐ เรือ่ ง ปัญญาสชาดกเเต่งโดยดัดเเปลงเนือ้ เรือ่ งจากชาดกในพระไตรปิฏก ให้เเตกต่างกัน
เเต่มีจุดหมายเหมือนกันคือเพื่อส่งเสริมความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า
ต�ำนานเกีย่ วกับพุทธศาสนาในล้านนาเช่นต�ำนานพระธาตุ ซึง่ เขียนโดยพระนิกายสีหลในพุทธศตวรรษ
ที่ ๒๑ นี้ เกี่ยวโยงกับประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นนั้น ถือได้ว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของ
พุทธศาสนาเเละเเว่นเเคว้นต่างๆ ในสยาม ต�ำนานดังกล่าวได้เเก่ ชินกาลมาลีปกรณ์ ต�ำนานมูลศาสนา เเละ
ต�ำนานจามเทวีวงศ์ทกี่ ล่าวถึงการเผยเเพร่พทุ ธศาสนาทัง้ ทีม่ อี ายุรว่ มสมัยกัน เเละทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มาภายหลัง
นับเเต่เมืองหริภุญชัย พุกาม นครศรีธรรมราช ละโว้ สุโขทัย เเละล้านนา (ความหมายพระบรมธาตุ
ในอารยธรรมสยามประเทศ, ๑๐๔)
หนังสือเล่มส�ำคัญน่าจะเป็นชินกาลมาลีปกรณ์เพราะกล่าวถึงคติชินกาล
คติชนิ กาลถือว่า ศาสนาพุทธหลังช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๐ ก�ำลังเข้ายุคเสือ่ ม ในสมัยหนึง่ พุทธศาสนา
รุง่ เรืองเป็นยุคทองในทางศาสนา จากนัน้ พุทธศาสนาจะค่อยๆ เข้าสูย่ คุ เสือ่ ม จากยุคเสือ่ มก็จะเข้าสูย่ คุ ทอง
อีกเป็นวัฏจักรวนเวียนกันไปไม่สิ้นสุด คติเกี่ยวกับเวลาเรื่องชินกาลสะท้อน โครงสร้างความคิดของภิกษุ
ในล้านนา (ความคิดทางประวัตศิ าสตร์เเละศาสตร์ของวิธคี ดิ , ต�ำนานเเละลักษณะความคิดทางประวัตศิ าสตร์
ในล้านนาระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๒๐ เเละ ๒๑, ๓๒ - ๓๗) มีลักษณะต่างจากความคิดเเบบตะวันตก
ที่ถือกันว่าเป็นเเบบสากล ต�ำนานพระธาตุเเละต�ำนานเมืองที่กล่าวถึงในวรรณกรรมเล่มนี้จึงมักกล่าวถึง
เรื่องราวซ�้ำกัน โดยไม่ค�ำนึงถึงเรื่องวันเวลาที่เเน่นอน
ในการเขียนต�ำนานทางศาสนาในล้านนานั้น (ประวัติศาสตร์ล้านนา, ๒ - ๓) ย่อมอาศัยเรื่องราว
ทางพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลางความคิด เป็นการเขียนเพือ่ สร้างบุญกุศลเเละเพือ่ จรรโลงพุทธศาสนา ต้นเรือ่ ง
จึงมักเริ่มที่ประวัติพุทธศาสนาจนจบเเล้วจึงกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของบ้านเมือง ต�ำนานเป็นการ
รวบรวมความคิดความเชือ่ เข้าด้วยกัน การอธิบายถึงเหตุผลต่างๆ อาศัยหลักศาสนา เช่น กรรมเเละผลกรรม
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม
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หรืออธิบายโดยใช้พทุ ธท�ำนายเเละการกล่าวถึงเรือ่ งอิทธิปาฏิหาริย์ เเม้จะไม่มหี ลักฐานยืนยันได้เเต่ตำ� นาน
ถือได้ว่าเป็นหลักฐานส�ำคัญของท้องถิ่น เพราะเป็นหลักฐานที่สะท้อนมุมมองจากท้องถิ่น
คงกล่าวได้ว่า พุทธศาสนาในประเทศไทยเคยมีศูนย์กลางแห่งความรุ่งเรื่องในสมัยล้านนา
สรุปได้วา่ ต�ำนานพระธาตุบนภูเขาสืบเนือ่ งมาจากต�ำนานพระเจ้าเลียบโลกโดยพระธาตุบนภูเขา
เริ่มต้นจากพระธาตุดอยสุเทพซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสามฝั่งแกน และพุทธศาสนารุ่งเรืองมากในสมัย
พระเจ้าติโลกราช เเต่ต�ำนานพุทธศาสนาเฟื่องฟูในสมัยพระเมืองเเก้วโดยมีคติชินกาลเป็นความเชื่อหลัก
๓. ล้านนาล่มสลาย พระเจ้ากาวิละฟื้นฟูล้านนา สยามรวมอ�ำนาจเป็นรัฐชาติ
อาณาจักรล้านนารุ่งเรืองมาได้ ๒๖๒ ปี (พ.ศ.๑๘๓๙ – ๒๓๑๗) ก็ถึงคราวเสื่อมเเละกลายเป็น
เมืองประเทศราชของพม่า ในช่วงพ.ศ.๒๑๐๑ - ๒๓๑๗ (๒๐๐ ปีพม่าในล้านนา, ค�ำน�ำ)
ในช่วงพม่าปกครองล้านนานัน้ เมืองทีม่ สี ภาพวุน่ วายไม่สงบสุขในขณะนัน้ ได้เเก่ เมืองล�ำพูน เพราะ
มีการกบฎเกิดขึน้ หลายครัง้ ล�ำพูนเป็นเเหล่งเกณฑ์เสบียงอาหารของพม่า เเต่ในด้านการปกครองนัน้ พม่า
ไม่ได้มอี ำ� นาจครอบคลุมพืน้ ทีท่ งั้ หมดของล�ำพูน ผูน้ ำ� ท้องถิน่ ก่อความไม่สงบโดยเเข็งข้อกับพม่าหลายครัง้
กบฎครัง้ ส�ำคัญได้เเก่กบฎเทพสิงห์หรือตนบุญเทพสิงห์ซงึ่ ก่อกบฏร่วมกับพระธรรมปัญโญเมืองน่าน (ท�ำได้
ส�ำเร็จในครั้งเเรกเเต่ถูกเเก้เเค้นเเละถูกฆ่าตายในเวลาไล่เลี่ยกัน-ผู้วิจัย) หลังจากนั้น ปู่ผ้าขาวก่อกบฏใน
ปีพ.ศ ๒๒๗๖ เเต่ถกู พม่าจับตัวได้เเละประหารชีวติ หลังจากนัน้ พระเมืองไชยเเละอ้ายเมืองเเห่งเมืองล�ำพูน
ก่อกบฏ โดยยกก�ำลังไปรบกับพม่าที่เชียงใหม่ในปีพ.ศ ๒๓๐๘ เเละได้รับชัยชนะ ล�ำพูนจึงเป็นเเหล่งส้อง
สุมผู้คนเพื่อต่อต้านพม่าเเละเป็นเเหล่งเสบียง
ต่อมา เจ้ากาวิละได้ร่วมมือกับพระยาจ่าบ้าน (ประวัติศาสตร์ล้านนา, ๒๗๔) กอบกู้อิสรภาพจาก
พม่า โดยขอก�ำลังจากพระเจ้าตากสิน จนขับไล่พม่าไปได้มากมายในพ.ศ. ๒๓๑๗
ในช่วงนัน้ การเขียนต�ำนาน (ประวัตศิ าสตร์ลา้ นนา, ๓) ได้รบั การฟืน้ ฟูครัง้ ใหญ่เนือ่ งจากในขณะนัน้
ดินเเดนล้านนามีสภาพสร้างบ้านเเปลงเมืองขึ้นมาใหม่ ราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนในฐานะราชวงศ์ท้องถิ่นได้เป็น
ผูน้ ำ� ใหม่ ดังนัน้ จึงต้องเขียนต�ำนานบอกเล่าความดีความชอบของพวกพ้องตน ได้เเก่พระเจ้ากาวิละกับน้อง
อีกหกคน เพือ่ สร้างความชอบธรรมให้เเก่ราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนเเละมีการน�ำต�ำนานเก่ามาคัดลอกใหม่มากมาย
ในการฟื้นฟูเชียงใหม่นั้น พระเจ้ากาวิละ ทรงด�ำเนินนโยบาย “เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง”
ในการฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่เเละล�ำพูนได้รวบรวมคนในอาณาจักรที่ได้กระจัดกระจายหนีพม่า
ให้เขามารวมกันในเมืองเชียงใหม่ (คนยองย้ายแผ่นดิน, ๘๗) โดยในปีพ.ศ๒๓๔๘ ชนเผ่าต่างๆ เช่นชาวเมือง
ยอง (เมืองหนึ่งในรัฐฉานประเทศพม่า-ผู้วิจัย) กลายเป็นชนกลุ่มใหญ่ในจังหวัดล�ำพูน (เมืองก�ำเนิดของ
ครูบาศรีวิชัย)
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ในสมัยรัชกาลที่ ๑ - ๔ เเห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สยามปกครองประเทศในระบอบราชาธิปไตย
เชียงใหม่เป็นหัวเมืองประเทศราช จึงถูกปกครองอย่างหลวมๆ เเต่พอเข้าสมัยรัชกาลที่ ๕ สยามมีนโยบาย
สถาปนาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เพือ่ ปรับประเทศให้ทนั สมัย การปกครองหัวเมืองต่างๆ เช่นล้านนา
เริ่มเข้มงวด มีการส่งข้าหลวงเข้ามาปกครองดูเเลเพื่อรวมอ�ำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางคือกรุงเทพฯ
รัฐบาลสยามยังได้ปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ์ รัฐสยาม (ประวัติศาสตร์ล้านนา, ๔๑๔) เห็นว่า
สถาบันสงฆ์มีบทบาทด้านการศึกษาเเละเข้าถึงราษฎรมากที่สุด อีกทั้งยังสามารถสนับสนุนให้คนท้องถิ่น
พูดภาษาไทยได้ ดังนั้นในพ.ศ. ๒๔๔๕ จึงได้ออกพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์ เพื่อความเป็น
เอกภาพหรือมีเเบบเเผนเดียวกัน เเละได้ยกเลิกจารีตสงฆ์ดงั้ เดิมของท้องถิน่ ทีจ่ ดั การปกครองกันเอง มาเป็น
ระบบรวมศูนย์อ�ำนาจ ถือว่าพระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหมายที่พระสงฆ์ต้องปฏิบัติตาม รัฐบาลก�ำหนดให้
ผู้ที่จะอุปสมบทต้องรู้หนังสือไทย เเละสนับสนุนให้พระเณรเรียนเเละพูดภาษาไทย โดยเฉพาะการเทศน์
จารีตสงฆ์ดั้งเดิมได้แก่ จารีตหมวดอุโบสถหรือเจ้าหมวดวัด หมายถึง
		
หมวดอุโบสถ หรือหัวหมวดวัด เป็นระบบการจัดการปกครองสงฆ์ล้านนาแต่เดิม ซึ่ง
อุปัชาองค์หนึ่งจะมีวัดขึ้นอยู่ในการดูแล ๑๐ วัดบ้าง ๒๐ วัดบ้างหรือ ๓๐ วัดบ้าง เรียกว่า
เจ้าหมวดอุโบสถ
เจ้าหัววัด (พจนานุกรมล้านนาไทยฉบับแม่ฟ้าหลวง ,๒๐๑) คือ
		
พระสงฆ์ผู้เป็นประธานของวัดในกลุ่มที่ใช้อุโบสถเดียวกัน
เมื่อมีการปกครองคณะสงฆ์เเบบใหม่ พระสงฆ์สายปกครองที่เข้าสู่ล้านนาตอนนั้นเป็นนิกาย
ธรรมยุติ
ธรรมยุติกนิกายถือว่าเป็นนิกายพุทธแบบใหม่ในสยาม ระหว่างที่เจ้าฟ้ามงกุฏ (ต่อมาคือ
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ) ผนวชในช่วงพ.ศ.๒๓๖๗ ถึง ๒๓๙๔ ทรงก่อตัง้ ขึน้ เพือ่ ให้พทุ ธศาสนาเป็นเสาหลัก
ของจริยธรรมในการจัดระเบียบสังคม โดยที่
		
นิกายใหม่เสนอวัตรปฏิบัตรที่เข้มงวดกว่าเดิมตามแบบอย่างคัมภีร์มอญ ปฏิเสธการใช้
นิทานชาดกเพื่อการสอนและเทศน์ ลดความส�ำคัญของคัมภีร์ไตรภูมิกถา และหลีกเลี่ยงวัตร
ปฏิบัติที่ประยุกต์มาจากลัทธิพราหมณ์หรือการนับถือผี
(ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย, ๘๑ - ๘๒)
ดังนั้น เมื่อพระสงฆ์สายปกครองเข้ามาสู่ล้านนาพร้อมกับนิกายธรรมยุติ พระสงฆ์ในระดับผู้น�ำ
ของนิกายนี้พยายามอธิบายหลักธรรมในพุทธศาสนาให้มีลักษณะเป็นเเบบเหตุผลนิยม ศูนย์อ�ำนาจจาก
ส่วนกลางมีทศั นคติเช่นนี้ เพือ่ ให้พทุ ธศาสนาในสยามไม่ลา้ สมัยและสามารถปรับตัวรับมือกับจักรวรรดินยิ ม
ตะวันตก ที่มีความคิดในตามแบบเหตุผลนิยมได้
อย่างไรก็ตาม พุทธศาสนาในล้านนามีประวัตคิ วามเป็นมายาวนานกว่าการเกิดขึน้ ของธรรมยุตกิ นิกาย
พระสงฆ์บางรูปไม่สามารถเข้าใจหรือให้การก็ยอมรับพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์แบบใหม่นี้ได้
และมีพระภิกษุที่ต้องอธิกรณ์หลายครั้งจนขึ้นชื่อได้แก่ ครูบาศรีวิชัย
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม
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๔. ครูบาศรีวิชัยต้องอธิกรณ์
การเข้ามาสู่ล้านนาของสยามที่เข้ามาพร้อมพระสงฆ์สายปกครองนั้นท�ำให้เกิดการต่อต้านสยาม
ในหมู่ชาวล้านนารวมถึงพระสงฆ์ และภิกษุที่ต้องอธิกรณ์หลายครั้งได้แก่ครูบาศรีวิชัย
ค�ำว่า “ครูบา” (พจนานุกรมค�ำศัพท์ล้านนา เฉพาะที่ปรากฏในใบลาน, ๑๑๑) พระผู้ใหญ่ที่
ได้รับการยกย่องอย่างสูง
ศรีวิชัยได้ด�ำรงต�ำเเหน่งเป็นเจ้าอาวาสในวัดบ้านปางพ.ศ. ๒๔๔๔ โดยในขณะนั้น มีอายุพรรษา
เพียงเเค่ ๓ พรรษากว่า อายุ ๒๔ ปี เพราะความมีศีลจารวัตรที่งดงาม (ครูบาศรีวิชัย ตามรอยตนบุญแห่ง
ล้านนา, ๒๑)
ต�ำราที่กล่าวถึงประวัติของท่านมักเน้นว่า ท่านเป็นพระมุ่งปฏิบัติในทางกรรมฐาน ใช้ชีวิตอย่าง
สันโดษ ครูบาศรีวิชัย (คนดีเมืองเหนือ,ครูบาศรีวิชัย, ๒๑๖) มีนิสัยเมตตา ปฏิบัติธรรมโดยเคร่งครัด
มักน้อย สันโดษ ฉันมังสวิรัติเเละฉันเพียงวันละมื้อเดียว ละเว้นของเสพติด เช่น หมาก พลู เมี่ยง บุหรี่
ชาวบ้าน ชาวป่า ชาวเขานับถือท่านกันมาก นับถือราวกับพระเจ้า จึงหลัง่ ไหลไปท�ำบุญ ท่านได้ลาภสักการะเเล้ว
ก็เฉลี่ยเเบ่งปันเเก่ภิกษุสามเณร เเละเเจกทานเเก่วณิพกคนขอทานตามควรเเก่อัตภาพ
นอกจากนี้พระภิกษุสามเณรชาวลานนาสมัยนั้นยังมีการนุ่งห่มแบบโบราณ (ประวัติศาสตร์
พุทธศาสนาและการปกครองคณะสงฆ์ไทย, ๑๐๗) ได้แก่การห่มดอง คือน�ำเอาผ้าจีวรมาพับตามทางยาว
เป็นชัน้ ๆ กว้างประมาณ ๘ – ๑๐ นิ้วแล้วยกขึน้ ไปพาดไว้บนไหล่ขา้ งซ้าย คลีช่ ายข้างนอกออกมา ดึงลงไป
ใต้ไหล่ขวา แล้วน�ำมาไว้ใต้ผา้ ทีพ่ าดไว้บนไหล่ซา้ ยคาดเอว พระเถระเช่น ครูบาศรีวชิ ยั จะห่มดองเสมอและ
คลุมไหล่ด้วยผ้าสังฆาฏิ
อย่างไรก็ตาม ครูบาศรีวิชัยถูกกล่าวหาว่าท�ำผิดต่อพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์ เเละ
ต้องอธิกรณ์ ๓ ครั้งใหญ่ (๒๔๕๑ - ๑๔๔๓, ๒๔๕๔ – ๒๔๗๔ และ ๒๔๗๘- ๒๔๗๙ ตามล�ำดับ) ได้แก่
อธิกรณ์ข้อต่างๆ ที่ว่า (พระครูบาเจ้าศรีวิชัย, ๗๗-๗๘)
ท�ำการบวชให้กุลบุตรโดยไม่มีใบรับรองการเป็นอุปัชฌาย์ (ต้องอธิกรณ์ ๓ ครั้งใหญ่)
ท�ำตนเป็นผู้วิเศษ (ตนบุญ) เช่น ลือกันว่าพระศรีวิชัยมีบุญ เช่น มีดาบฝักทองค�ำ ๑ เล่มตกลง
จากอากาศอยู่ที่แท่นบูชาพระ เดินบนน�้ำได้ และไม่เปียกฝน (ต้องอธิกรณ์ใหญ่ครั้งที่ ๒)
ตั้งตัวเป็นผู้ปกครองวัด (ปกครองเจ้าอาวาสวัดต่างๆ) (ต้องอธิกรณ์ใหญ่ครั้งที่ ๒)
ก่อสร้างบูรณะสถานที่ต่างๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตตามระเบียบ (ต้องอธิกรณ์ใหญ่ครั้งที่ ๒)
ท�ำการบวชให้กุลบุตรและหนานขาวปี๋ผู้ที่เคยถูกสั่งให้ลาสิกขาโดยห้ามอุปสมบทอีก โดยไม่มี
ใบรับรองการเป็นอุปัชฌาย์ (ต้องอธิกรณ์ใหญ่ครั้งที่ ๒)
สร้างถนนขึ้นดอยสุเทพใน พ.ศ.๒๔๗๘ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางการ
ครูบาศรีวิชัยเคยถูกสั่งให้ไปเเก้ข้ออธิกรณ์ที่วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ เมื่อต้องอธิกรณ์ใหญ่
ครั้งที่สองกับครั้งที่สาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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ข้ออธิกรณ์ครัง้ ทีส่ องนี้ สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราช
(พระครูบาเจ้าศรีวิชัย ๘๑) ได้มีพระราชปรารภวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๓ ถึงกรมหมื่นชินวรณ์
สิริวัฒน์ สมเด็จเจ้าคณะใหญ่หนกลางซึ่งเป็นหนึ่งในสามของกรรมการผู้สอบสวนครูบาศรีวิชัยว่า
		
วันนี้ ฉันได้พบตัวพระศรีวชิ ยั เเล้ว ได้ไต่สวนเห็นว่า เป็นพระอ่อนโยน ไม่ใช่ผถู้ อื กระด้าง
ไม่ใช่เจ้าเล่ห์เเสนกล ไม่ค่อยรู้พระธรรมวินัยเเต่มีสมณสัญญาพอจะประพฤติให้เป็นพระ
อยู่ได้อย่างพระ อย่างพระที่ห่างเหินจากสังคม การที่ตั้งตัวเป็นพระอุปัชฌายะเองนั้นด้วยไม่รู้
ความหมาย ไม่รหู้ มายประกาศ ท�ำตามธรรมเนียมคือ พระอุปชั ฌายะของเธอชือ่ สมณะ เมือ่ จะถึง
มรณภาพได้ตงั้ เธอปกครองวัดเเละบริษทั เเทนตนถือว่า ได้ตงั้ มาจากพระอุปชั ฌายะ เพราะการที่
ไม่รู้จักระเบียบเเบบเเผนถูกเอาตัวมาลงโทษกักไว้เกือบไม่รู้ว่า เพราะความผิดอะไร พระอย่างนี้
ต้องการอธิบายให้รู้จักผิดชอบดีกว่าจะลงโทษ...
ครูบาเป็นภิกษุที่มีถิ่นฐานในเมืองล�ำพูน ซึ่งเป็นเมืองที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับการก่อกบฏของ
ตนบุญต่างๆ ในช่วงพม่าปกครองล้านนา ในตอนนัน้ ล�ำพูนเป็นเเหล่งเกณฑ์เสบียงอาหารของพม่า จึงอาจเป็น
เหตุผลหนึ่งที่ท�ำให้ครูบาศรีวิชัยถูกเพ่งเล็งในเรื่องการตั้งตนเป็นตนบุญ
การทีค่ รูบาศรีวชิ ยั ต้องอธิกรณ์ ท�ำให้ทา่ นและลูกศิษย์ถกู ลงโทษจากพระสงฆ์สายปกครอง ครูบา
ศรีวชิ ยั (พระครูบาเจ้าศรีวชิ ยั , ปกหลัง) ถูกข้อกล่าวหาว่า เป็นกบฏผีบญ
ุ ถูกปลดจากการเป็นเจ้าอาวาสและ
เจ้าคณะหมวด ถูกกักขังไว้ทจี่ งั หวัดล�ำพูน ๑ ปี ถูกสอบสวนในพืน้ ที่ ๕ ครัง้ ถูกคุมตัวมาสอบสวนทีก่ รุงเทพ
๒ ครั้ง พระลูกศิษย์ถูกบังคับให้ลาสิกขาบทเพื่อแลกกับอิสรภาพอีกทั้งไม่ให้เข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด
ความขัดเเย้งระหว่างพระสงฆ์ฝ่ายปกครองกับท่านได้ด�ำเนินมาเป็นระยะเวลาเกือบ ๓๐ ปี นับ
ตั้งเเต่ พ.ศ.๒๔๕๑ เป็นต้นมาจนถึงวันมรณภาพ นับได้ว่า ครูบาศรีวิชัยได้ผ่านเหตุการณ์ดีเเละร้ายมา
มากมาย
๕. เจ้าตนบุญครูบาศรีวชิ ยั กับบรรดาลูกศิษย์รว่ มกันบูรณะศาสนสถาน สร้างวัด อนุรกั ษ์ใบลาน ฟืน้ ฟู
ต�ำนานพระธาตุ
ชาวล้านนาพากันเชื่อว่า ครูบาศรีวิชัยมีบารมีจึงได้ถูกตัดสินพ้นผิดจากข้ออธิกรณ์ ทางคณะสงฆ์
จึงลงโทษท่านไม่ได้ การพ้นผิดนีถ้ อื ว่าคือ ชัยชนะของท่าน เเละถือกันว่าท่านเป็นตนบุญจริงๆ (ตัง้ เเต่นนั้ มา
ท่านได้รบั นิมนต์ให้เป็นผูน้ ำ� ในการบูรณะเเละสร้างศาสนสถานมากมาย รวมถึงการสร้างถนนเเละสะพาน
ในเวลาต่อมา)
การเกิดกบฏตนบุญจึงเป็นการต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมจากชนชั้นฝ่ายปกครอง เป็นเรื่อง
การต่อสู้ ใช้ความรุนเเรง มีลักษณะไปในทางขบถไปโดยปริยาย
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม
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แต่ครูบาศรีวิชัยไม่ใช่ภิกษุที่มีบุคคลิคกระด้างกระเดื่อง อาจนับได้ว่าเป็นเจ้าตนบุญ
ในสังคมล้านนา ความเชื่อเเละความเลื่อมใสต่อเจ้าตนบุญมีเเพร่หลายในล้านนา ซึ่งตามปกติ
เจ้าตนบุญมักเป็นพระทีม่ ชี อื่ เสียงทางคุณสมบัตพิ เิ ศษ (ล้านนาไทย, ๗๖) เช่น เคร่งในการรักษาวินยั มีพลัง
ศักดิ์สิทธิ์ หรืออาจเป็นเจ้าตนบุญองค์ก่อนกลับชาติมาเกิด ความรู้เเละคุณสมบัติอย่างอื่นไม่ใช่สิ่งส�ำคัญ
ในการเพิ่มชื่อเสียงเเละความศักดิ์ให้เเก่เจ้าตนบุญ เจ้าตนบุญจะดึงดูดให้ผู้คนมากราบไหว้วันละมากๆ
คนที่มาไหว้ไม่ประสงค์สิ่งใดนอกจากขอรับบุญจากท่านเท่านั้น เจ้าตนบุญไม่ท�ำอะไรเพียงเเต่รับไหว้ทาน
เเล้วก็ให้ศีลให้พรเป็นภาษาบาลี
เมื่อมีการสร้างถนนสู่ดอยสุเทพนั้น ครูบาศรีวิชัยพาชาวบ้านสร้างโดยวิธีนั่งหนัก
ครูบาศรีวิชัย (พระครูบาเจ้าศรีวิชัย, ๑๐๙) เป็นประธานนั่งหนักอยู่บริเวณทางขี้นวัดศรีโสดา
(ขณะนั้นชื่อวัดโสดา) โดยนั่งต้อนรับผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคและให้ศีลให้พร
ครูบาศรีวิชัยนอกจากจะเป็นที่กล่าวถึงในทางบุญญาบารมีแล้ว ยังถูกเรียกว่า พระศีลธรรมเจ้า
พระศีลธรรมเจ้า (โครงการปริวรรตพระคัมภีร์ล้านนา, ๑๓๑) ชื่อนี้ชาวล้านนาเรียกครูบาศรีวิชัย
องค์เดียวเท่านั้น
ครูบาศรีวิชัยได้ฟื้นฟูระบบชุธาตุขึ้นมา ท่านกับเหล่าลูกศิษย์ได้ร่วมกันซ่อมเเซมเเละสร้าง
ศาสนสถานเเละท�ำการบูชาพระธาตุตา่ งๆ การฟืน้ ฟูคติชธุ าตุซงึ่ ถือได้วา่ เป็นการจรรโลงสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าของชาว
ล้านนาเอง คตินเี้ เพร่หลายหลังจากทีท่ า่ นได้ทำ� การนมัสการพระธาตุประจ�ำปีเกิดของตน กล่าวคือ หลังจาก
ที่ครูบาศรีวิชัยได้บูรณะพระธาตุช่อเเฮใน พ.ศ.๒๔๖๗ อันเป็นพระบรมธาตุเจดีย์ตามปีเกิดของท่าน (ไหว้
พระธาตุเจดีย์ตามปีเกิด, หน้า ๖๕) หลังจากนั้นชาวล้านนาก็เกิดความนิยมในการบูรณะเเละสักการะ
พระธาตุตามปีเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง
คติชุธาตุนี้ถือว่า เมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของจักรวาลโดยมีศาสนสถานส�ำคัญกลางเมืองคือ
พระเจดีย์หลวง (ประวัติศาสตร์ล้านนา, ๑๑๙)
ครูบาศรีวชิ ยั กับบรรดาลูกศิษย์ (ครูบาศรีวชิ ยั , ๑๐๗) ได้ชว่ ยกันรวบรวมพระไตรปิฎกฉบับล้านนา
ในวัดต่างๆ ทั่วภาคเหนือมารวมกันจัดเป็นหมวดหมู่ท�ำการสังคายนาจารลงในใบลานขึ้นใหม่อีกครั้ง เพื่อ
เป็นหลักฐานทางพุทธศาสนา นับตั้งเเต่ปี พ.ศ.๒๔๖๙ - ๒๔๗๑
ในช่วงปี พ.ศ.๒๔๐๔ - ๒๔๘๕ คนไทยเชื้อสายยองในล้านนา (คนยองย้ายแผ่นดิน, ๔๕) (คนยอง
มีมากที่จังหวัดล�ำพูน ผู้วิจัย) ได้คัดลอกต�ำนานเมืองยองอย่างเเพร่หลาย เท่าที่ส�ำรวจพบมีไม่น้อยกว่า
๑๕ ส�ำนวน ผูค้ ดั ลอกมักระบุวตั ถุประสงค์วา่ เพือ่ เป็นพุทธบูชาเเละบูชาพระมหาธาตุจอมยอง การคัดลอก
ต�ำนานมีนัยยะของการต่อต้านการเป็นคนสยาม หรือการมาครอบครองล้านนาของรัฐบาลกลาง
ในคืนที่ท่านมรณภาพ ท่านได้ให้ลูกศิษย์อ่านคัมภีร์ใบลานให้ฟัง (พระครูบาเจ้าศรีวิชัย, ๑๔๒)
โดยกล่าวว่า
		
ขอหื้อตุ๊เจ้าเอาธรรมมาเทศนาหื้อฟังโตย เฮาใคร่ฟังพุทธโอวาทเป็นครั้งสุดท้าย
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ถือได้วา่ ครูบาศรีวชิ ยั กับบรรดาลูกศิษย์รว่ มแรงร่วมใจกันรักษาสถาบันพุทธศาสนาแนวจารีตตาม
แบบล้านนา ไม่วา่ จะเป็นการบูรณะปฏิสงั ขรณ์ศาสนสถาน สร้างวัด สานต่อตคิชธุ าตุรวบรวมพระไตรปิฏก
ในล้านนามาจัดหมวดหมู่จารลงใบลานศาสนาตามแบบล้านนา
๖. บทสรุป
ความเชื่อหลักชาวล้านนา น่าจะประกอบด้วยความเชื่อใหญ่ ๒ เรื่องคือ ความเชื่อเรื่องผี กับการ
นับถือพุทธศาสนา โดยที่พุทธศาสนาเข้ามาพร้อมกับคติการบูชาพระธาตุเเละมีหลักธรรมที่ส่งเสริมการ
ท�ำบุญเเละนับถือพระรัตนตรัย พระธาตุกบั ทัศนคติทางพุทธศาสนาของผูค้ นในท้องถิน่ จึงย่อมเกีย่ วพันกัน
อย่างใกล้ชิด
พระธาตุดอยสุเทพถูกสถาปนาบนยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ใน พ.ศ.๑๙๑๔ โดยพระเจ้ากือนา น่าจะเป็น
จุดเริม่ ต้นเเละเเม่บทของวัฒนธรรมการสร้างพระธาตุบนภูเขา อาณาจักรล้านนาเจริญรุง่ เรืองเต็มทีท่ งั้ ด้าน
เศรษฐกิจเเละศาสนาในสมัยพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์องค์ที่ ๙ เเละพระเมืองเเก้ว กษัตริย์องค์ที่ ๑๑
พระเจ้าติโลกราชทรงเลื่อมใสเเละท�ำนุบ�ำรุงพุทธศาสนา ได้บูรณะพระธาตุเจดีย์หลวง
เมื่อถึงสมัยพระเมืองเเก้ว กษัตริย์องค์ที่ ๑๑ พระภิกษุนิกายสีหลในล้านนาก็ได้เเต่งต�ำนาน
ทางพุทธศาสนาขึ้นชื่อหลายเล่มเป็นภาษาบาลีได้แก่ ชินกาลมาลีปกรณ์
ต�ำราทางพระพุทธศาสนาทีเ่ ขียนโดยพระนิกายสีหลมักเน้นให้คนทัง้ หลายท�ำความดี โดยไม่จำ� เป็น
ต้องค�ำนึงถึงเรือ่ งกฏของเหตุ เน้นให้คนหมัน่ สร้างบุญกุศลเพือ่ รักษาพุทธศาสนา เพือ่ พาตนเองสูค่ ตินพิ พาน
ต่อมา ล้านนาได้เสียเมืองเเละอยูใ่ ต้การปกครองของพม่า ช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๓ ขุนนางพม่า
กับชาวท้องถิน่ ล้านนาขัดเเย้งกันมาก ผูน้ ำ� ท้องถิน่ ล้านนาก่อกบฏหลายครัง้ ในทีส่ ดุ พระยากาวิละได้กเู้ มือง
เชียงใหม่ส�ำเร็จ โดยได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้ากรุงธนบุรี เเละได้รับเเต่งตั้งจากรัชกาลที่ ๑ ให้เป็น
เจ้าเมืองเชียงใหม่องค์เเรกใน พ.ศ.๒๓๒๕ เเละนับเเต่นั้นมาเชียงใหม่ได้กลายเป็นประเทศราชของสยาม
ในราชวงศ์จักรี
พระเจ้ากาวิละได้พยายามโดยตลอดที่จะฟื้นฟูเเละก่อตั้งเมืองเชียงใหม่ขึ้นมาอีกครั้ง เพื่อสร้าง
ความชอบธรรมให้เเก่ราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนเเละมีการน�ำต�ำนานเก่ามาคัดลอกใหม่มากมาก
ก่อนทีล่ า้ นนาจะรวมกับสยามได้อย่างสมบูรณ์นนั้ สยามได้ถกู ต่อต้านอ�ำนาจจากผูน้ ำ� ท้องถิน่ เช่น
การเกิดกบฏต่อต้านภาษี มีการสร้างระบบชุธาตุขึ้นมา ชาวล้านนาทั้งยังได้เเสดงท่าทีปกป้องบุคคลซึ่ง
ถือได้ว่าเป็นเจ้าตนบุญของพวกเขา ได้เเก่ครูบาศรีวิชัย ซึ่งเข้าใจกันว่า ท่านเป็นผู้ยืนหยัดรักษาคุณค่าทาง
ศีลธรรมตามเเบบจารีตดั้งเดิมในล้านนา
ครูบาศรีวชิ ยั ต้องอธิกรณ์หลายครัง้ มีเรือ่ งขัดเเย้งกับคณะสงฆ์สายปกครองมถึงสามสิบปี ซึง่ ท�ำให้
ท่านได้เป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของชาวล้านนา

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

สี่ทศวรรษประวัติศาสตร์ล้านนา
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ครูบาศรีวิชัยกับบรรดาลูกศิษย์ร่วมแรงร่วมใจกันรักษาสถาบันพุทธศาสนาในล้านนา เช่นการ
บูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน สร้างวัด สานต่อตคิชุธาตุ รวบรวมพระไตรปิฏกในล้านนามาจัดหมวดหมู่
จารลงใบลานศาสนาตามแบบล้านนา
ความเห็นของผู้วิจัย
ในสังคมล้านนา คติความเชื่อหลักทางพุทธศาสนาในสมัยที่ครูบาศรีวิชัยมีชีวิตอยู่นั้น ตามที่
ได้กล่าวมาเเล้วได้เเก่ คติชินกาล ความเชื่อนี้เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อเรื่องตนบุญซึ่งเป็นผู้น�ำด้านจิตใจ จึง
ขอสรุปความเห็นว่า
๑. ศรัทธาครูบา สิ่งสะท้อนทัศนคติสังคมล้านนาต้องการผู้น�ำทางด้านจิตใจ
ถึงแม้ผู้วิจัยจะให้ความเห็นว่า ครูบาศรีวิชัยน่าจะได้รับสมญาว่าเจ้าตนบุญ แต่ชาวบ้านล้านนา
โดยเฉพาะสมัยนั้นขนานนามท่านว่า ตนบุญ
เรื่องราวเกี่ยวกับตนบุญ เป็นที่กล่าวขวัญกันมากในปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๓ ซึ่งเป็นช่วงท้ายที่
ล้านนาถูกพม่าปกครอง ช่วงนัน้ ผูท้ นี่ ำ� ชาวบ้านต่อสูข้ บั ไล่พม่าออกจากล้านนา มักเคยเป็นพระภิกษุทรี่ ำ�่ ลือกัน
ว่ามีคาถาอาคมเเก่กล้า โดยในขณะนัน้ ผูท้ ไี่ ด้ชอื่ ว่าเป็น “ตนบุญ” ( ๒๐๐ ปีพม่าในล้านนา, ๑๓๙) เกิดจาก
การอวดอ้างว่าตนคือผูว้ เิ ศษ จนเป็นทีเ่ ลือ่ มใสเเก่คนจ�ำนวนหนึง่ ความเชือ่ เรือ่ งตนบุญเป็นความเชือ่ เกีย่ วโยง
กับคติชนิ กาลในพุทธศาสนา เชือ่ กันว่าหลังจากพุทธปรินพิ พานเเล้ว ศาสนาพุทธจะรุง่ เรืองเเละเสือ่ มถอย
ลงเรื่อยๆจนในที่สุดพุทธศาสนาจะเสื่อมสูญโดยใช้เวลา ๕,๐๐๐ ปี
คนไทยภาคเหนือมีความเชือ่ เรือ่ งตนบุญ (ผูม้ บี ญ
ุ ) มาก ความเชือ่ ของชาวบ้านต่อการปรากฏของ
“ตนบุญ”นั้น (วิทยานิพนธ์ ครูบาศรีวิชัย “ตนบุญแห่งล้านนา” (พ.ศ ๒๔๒๑ - ๒๔๖๑), ๖๓) คือเชื่อใน
พลังอ�ำนาจที่จะดลบันดาลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ การเพาะปลูกงอกงาม เเละขอให้ “ตนบุญ” ช่วยให้
หายจากโรคภัย โดยการใช้คาถาเย็นปัดเป่า
เมื่อชาวท้องถิ่นล้านนาได้เผชิญกับความผันผวนในชีวิต ด้วยเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ต้อง
เสียเมืองให้พม่า และถูกขุนนางพม่าข่มเหงเอาเปรียบ จนต้องทิง้ เมืองหนีเข้าป่า หรืออพยพไปอยูต่ า่ งแดน
โดยเฉพาะช่วงท้ายของการเป็นเมืองขึ้นเเละต้องอยู่ใต้อ�ำนาจของสยามในเวลาต่อมา เมื่อถึงสมัยครูบา
ศรีวชิ ยั นอกจากจะมีวดั ร้างมากมาย วัดส�ำคัญทีม่ ชี อื่ เสียงยาวนานทางประวัตศิ าสตร์กอ็ ยูใ่ นสภาพทรุดโทรม
เช่น วัดพระธาตุหริภุญชัย วัดจามเทวี
เมื่อครั้งที่ท่านต้องอธิกรณ์ระยะที่ ๑ เป็นเหตุให้ท่านต้องถูกกักขังไว้ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยนั้น
ก่อนเหตุการณ์นี้ วัดหลวงที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเเห่งนี้เงียบเหงามาก เเม้เเต่องค์พระบรมธาตุก็อยู่ใน
สถานทีถ่ กู ปกคลุมไปด้วยเถาวัลย์รกเรือ้ ดุจเป็นวัดร้าง (ครูบาศรีวชิ ยั ตามรอยตนบุญแห่งล้านนา, ๔๐ - ๔๑)
เเต่เมื่อครูบาศรีวิชัยถูกกักขังที่วัดนี้ วัดพระธาตุหริภุญชัยก็คึกคักเพราะพุทธศาสนิกชนมาร่วมท�ำบุญกับ
ครูบาศรีวิชัยกันมาก
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อย่างไรก็ตาม กลุม่ คนส่วนใหญ่ทมี่ าน่าจะเป็นคนไทยเชือ้ สายยอง รองลงมาคือคนกระเหรีย่ งหรือ
พวกยาง เเละพวกละว้าซึ่งเป็นชนพื้นเมืองในท้องถิ่นภาคเหนือ
ก่อนที่ครูบาศรีวิชัยจะน�ำลูกศิษย์บุรณะวัดจามเทวีนั้น สภาพวัดนี้ทรุดโทรมมาก
วัดจามเทวีอนั เป็นวัดเก่าแก่ เคยมีความรุง่ เรืองมาแต่ครัง้ อดีตกาลสมัยพระนางจามเทวี
เมื่อความเจริญขึ้นสู่จุดสูงสุด ย่อมมีความเสื่อมเป็นธรรมดา วัดจามเทวีเวลานั้นอยู่ในสภาพ
ทรุดโทรม สลักหักพัง มีต้นไม้ขึ้นรกรุงรัง
(พระครูบาเจ้าศรีวิชัย, ๑๒๖ - ๑๒๗)
เมืองทีม่ วี ดั ร้างมากมายอีกทัง้ วัดส�ำคัญอยูใ่ นสภาพทรุดโทรมน่าจะเป็นสิง่ หนึง่ ซึง่ ตอกย�ำ้ ความคิด
ความเชื่อในคติชินกาลที่ว่า โลกในขณะนั้นก�ำลังเข้าสู่ยุคเสื่อม
ครูบาศรีวชิ ยั ได้จาริกสร้างเเละบูรณะศาสนสถานต่างๆ มากมาย ในการเดินทางไปบางท้องที่ จะมี
ภิกษุเเละพุทธศาสนิกชนร่วมเดินทางกันอย่างเบิกบานจนกลายเป็นขบวนนักบุญ เเละตามทางทีผ่ า่ นมักมีธง
ผ้าขาว ผ้าเเดง กล้วย อ้อยฯลฯ ประดับต้อนรับ อีกทั้งยังมีการปูผ้าให้ท่านเดินเเล้วเก็บผ้านั้นไว้กราบไหว้
บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล (ครูบาศรีวิชัย ตามรอยตนบุญแห่งล้านนา, ๙๖-๙๗)
ความเชือ่ เรือ่ งตนบุญท�ำให้ครูบาศรีวชิ ยั ผูซ้ งึ่ เป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของครูบาฯกลายเป็นตนบุญ
ของชาวล้านนาโดยชาวบ้านไม่ได้ค�ำนึงถึงความรู้ด้านนักธรรมเท่าใดนัก
๒. ชาวล้านนามีความศรัทธาต่อเรื่องราวในต�ำนาน
คนไทยจ�ำนวนมากโดยเฉพาะชาวล้านนาเชื่อในเรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ เเม้กระทั่งพระพุทธเจ้า
พระธรรม พระสงฆ์ ก็ถกู เชือ่ ว่า เป็นสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ เช่นเชือ่ ว่า พระพุทธเจ้าไม่ใช่ผปู้ ระกาศค�ำสอนเท่านัน้ เเต่
ยังมีอ�ำนาจเหนือมนุษย์ มีคุณสมบัติพิเศษนาๆประการ เช่นเมื่อปรินิพพานเเล้ว พระธาตุจะกลายเป็น
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ส่วนพระธรรม ก็กลายเป็นค�ำสวดมนต์หรือคาถาศักดิ์สิทธิ์ ก็เชื่อกันว่า มีพระสงฆ์อริยะ มี
อ�ำนาจลึกลับ
ครูบาศรีวิชัยกับผู้ศรัทธาตัวท่านได้ร่วมกันสร้างงานรับใช้ศาสนามากมาย การบูชาพระธาตุ
ถือได้วา่ เป็นการรักษาต�ำนานเเละศักดิศ์ รีหรือความยิง่ ใหญ่ในเเว่นเเคว้นล้านนา เป็นเหตุหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ตำ� นาน
ทางพุทธศาสนา และพระธาตุยังคงมีบทบาทต่อความคิดความเชื่อของชาวล้านนาทั่วไปมาโดยตลอด
วิถีชีวิตคนไทยตั้งเเต่เกิดจนถึงตายจึงผูกพันกับ พระ วัด ประเพณีเเละพิธีกรรมต่างๆ ทั้งการ
ท�ำบุญตักบาตร การสักการะเเละบูชารูปเคารพ การรักษาศีล การท�ำนุบ�ำรุงวัดวาอารามฯลฯ
ดังนัน้ พุทธศาสนาในเมืองไทยย่อมต้องอาศัยความเชือ่ ในอ�ำนาจของสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ โดยต้องมีศรัทธา
ต่อพระรัตนตรัยอย่างมั่นคง
อย่างไรก็ตาม เมือ่ พระสงฆ์สายปกครองเข้ามาสูล่ า้ นนาพร้อมกับนิกายธรรมยุติ พระสงฆ์ในระดับ
ผู้น�ำของนิกายนี้พยายามอธิบายหลักธรรมในพุทธศาสนาให้มีลักษณะเป็นเเบบเหตุผลนิยม
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม
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ธรรมยุตอิ า้ งความเลอะเลือนของหลักธรรมค�ำสอนเเละอ้างว่า ค�ำสอนประเภทนิทานหรือต�ำนาน
เป็นเรื่องเหลวไหล ไม่มีอะไรพิสูจน์เรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ได้ เเต่ในขณะเดียวกัน คนไทย เช่นคนในท้องถิ่น
ล้านนาไม่ได้ถือว่า ของที่พิสูจน์ไม่ได้ เเปลว่าไม่มี หรือไม่จริง ความคิดในเชิงเหตุผลนิยมของพุทธศาสนา
นิกายธรรมยุติจึงกลายเป็นความคิดที่คับเเคบไป
พุทธศาสนานิกายธรรมยุติ ได้รับการยอมรับจากพุทธศาสนิกชนชาวล้านนาเป็นบางส่วน เช่น
ระเบียบการปกครองสงฆ์เเบบใหม่ นัน่ หมายถึงการยอมรับในเรือ่ งของระเบียบการปกครอง เเต่สงิ่ ทีอ่ ยูใ่ น
จิตใจชาวล้านนาในยุคที่นิกายธรรมยุติเข้ามาในตอนเเรกคือ การตระหนักถึงความจ�ำเป็นในการรักษาคติ
ความเชื่อทางพุทธศาสนาเเนวจารีตดั้งเดิม กล่าวคือยังคงเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิปาฏิหาริย์ เเต่ใน
ขณะเดียวกันก็มคี วามเชือ่ ว่า นิพพานเป็นสิง่ สูงส่งทีส่ ดุ จึงให้คณ
ุ ค่าต่อการสร้างบุญสร้างกุศล เเละยอมรับ
นับถือภิกษุที่ความเป็นผู้ทรงศีล เช่นครูบาศรีวิชัยมากกว่าการนับถือพระที่มีความรู้ทางนักธรรม
เชียงใหม่เคยเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนา (ต�ำนานพื้นเมืองเชียงใหม่, ๒๗) และเป็นที่รวมของ
นักปราชญ์ล้านนาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๒๑ นักปราชญ์ล้านนาได้ผลิตต�ำนานที่ทรงคุณค่าและคุณภาพ
จ�ำนวนมหาศาลโดยจารลงแผ่นใบลานเก็บรักษาเป็นระเบียบไว้ในหอธรรมหรือหอสมุดต่างๆ ของวัดต่างๆ
ทั่วภาคเหนือ งานเขียนเหล่านี้แทบศูนย์สิ้นไปเมื่อรัฐบาลชาตินิยมที่กรุงเทพสั่งให้เผาหรือท�ำลายเสีย
เนื่องจากเขียนด้วยอักษรพื้นถิ่น
ในช่วงปี พ.ศ.๒๔๐๔ - ๒๔๘๕ คนไทยเชือ้ สายยองในล้านนา (คนยองย้ายแผ่นดิน, ๔๕) ได้คดั ลอก
ต�ำนานเมืองยองอย่างเเพร่หลาย เท่าที่ส�ำรวจพบมีไม่น้อยกว่า ๑๕ ส�ำนวน ผู้คัดลอกมักระบุวัตถุประสงค์
ว่า เพื่อเป็นพุทธบูชาเเละบูชาพระมหาธาตุจอมยอง การคัดลอกต�ำนานมีนัยยะของการต่อต้านการเป็น
คนสยาม หรือการมาครอบครองล้านนาของรัฐบาลกลาง
ความศรัทธาที่มีต่อต�ำนานพระธาตุสรุปได้ว่า พุทธศาสนาในล้านนาย่อมต้องอาศัยความเชื่อ
ในอ�ำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธ์ โดยต้องมีศรัทธาต่อพระรัตนตรัยอย่างมั่นคง
อนึง่ ในล้านนา คัมภีรท์ างพุทธศาสนารวมถึงอักษรธรรมและต�ำนานก็ถอื ว่าเป็นพระธรรมเช่นกัน
พระธรรมจะเห็นว่าหมายถึงคัมภีร์ (มรดกศาสนาในเชียงใหม่ภาค ๒ หลักค�ำสอน, ๘) เวลาถวายคัมภีร์
ใบลานที่จารเรียบร้อย ก็เรียกว่าถวายธรรม ไม่ว่าข้อความจะตรงกับในพระไตรปิฎกหรือไม่ก็ตาม
ดังนัน้ ค�ำสอนในพระพุทธศาสนานัน้ ของคนไทยในล้านนานัน้ พระธรรมไม่ได้หมายถึงค�ำสัง่ สอน
ของพระพุทธเจ้าเท่านัน้ คัมภีรท์ างพุทธศาสนารวมถึงอักษรธรรมและต�ำนานก็ถอื ว่าเป็นพระธรรมเช่นกัน
ความคิดเกี่ยวกับพระธรรมตามความหมายในพระไตรปิฎกกับพระธรรมตามความคิดของชาวล้านนา
สมัยนัน้ จึงไม่ตรงกันนัก และพระธรรมทีอ่ ยูใ่ นคัมภีรเ์ ช่นคัมภีรใ์ บลาน ต�ำนาน นิทานชาดกต่างๆของชาวล้านนา
ก็มีเนื้อหาลึกซึ้งจนยากที่จะยอมรับการปรับแนวคิดทางพระพุทธศาสนาให้เป็นไปตามแบบเหตุผลนิยม
อย่างธรรมยุติกนิกายได้
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อย่างไรก็ตาม พุทธศาสนาในระดับโลกุตรธรรม เช่นนิพพาน ควรท�ำความเข้าใจให้ดี เพราะคติ
เรื่องนิพพานคือปณิธานสูงสุดในพุทธศาสนา
ศาสนสถานและศาสนวัตถุรวมถึงต�ำนานต่างๆทีจ่ ารลงใบลานย่อมมีคณ
ุ ค่า แม้วา่ จะหาหลักฐาน
แน่นอนในเรื่องวันเดือนปีได้ยาก และมีเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์อยู่มากอย่างน้อยก็เป็นสิ่งยืนยันการมีอยู่ของ
พุทธศาสนา เป็นหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ทนี่ า่ ศึกษา ชาดก เป็นสือ่ น�ำหลักธรรมค�ำสอน เพือ่ เป็นเเบบอย่าง
ในการด�ำเนินชีวติ (พุทธศาสนาไทยในอนาคต เเนวโน้มเเละทางออกจากวิกฤติ, ๒๘๖) โดยสามารถบันดาลใจ
ให้คนเกิดศรัทธาปสาสะที่จะเจริญตามพระพุทธเจ้า ไม่ใช่รู้เพียงโดยสมองเท่านั้นว่า ทรงสอนอะไรบ้าง
จารีตการสอนธรรมะโดยใช้เหตุผลนิยม อธิบายหลักธรรมเเละ เรือ่ งราวต่างๆได้กจ็ ริง เเต่ยอ่ มขาดพลังทีจ่ ะ
ให้คนเกิดความศรัทธาต่อค�ำสอนในระดับลึกซึ้งได้ เเม้ว่าเรื่องราวในชาดกจะมีเรื่องเหลือเชื่อมากอยู่ เเต่ก็
สามารถถ่ายทอดตัวเเบบทางจริยธรรม เเละสามารถประทับหลักธรรมส�ำคัญได้เเก่ เรื่องทานบารมี (เช่น
เรื่องพระเวสสันดรชกดก) ไว้ในจิตส�ำนึกของผู้คนในอดีตได้ดียิ่งกว่าหมวดธรรมข้อใดๆเสียอีก
อย่างไรก็ตาม พุทธศาสนานิกายธรรมยุติ ได้รับการยอมรับจากพุทธศาสนิกชนชาวล้านนาเป็น
บางส่วน เช่นระเบียบการปกครองสงฆ์เเบบใหม่ นัน่ หมายถึงการยอมรับในเรือ่ งของระเบียบการปกครอง
เเต่สิ่งที่อยู่ในจิตใจชาวล้านนาในยุคที่นิกายธรรมยุติเข้ามาในตอนเเรกคือ การตระหนักถึงความจ�ำเป็นใน
การรักษาคติความเชือ่ ทางพุทธศาสนาเเนวจารีตดัง้ เดิม กล่าวคือยังคงเชือ่ เรือ่ งสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิอ์ ทิ ธิปาฏิหาริย์
เเต่ในขณะเดียวกันก็มีความเชื่อว่า นิพพานเป็นสิ่งสูงส่งที่สุด จึงให้คุณค่าต่อการสร้างบุญสร้างกุศล เเละ
ยอมรับนับถือภิกษุที่ความเป็นผู้ทรงศีล เช่นครูบาศรีวิชัยมากกว่าการนับถือพระที่มีความรู้ทางนักธรรม
ค�ำสอนในระดับโลกุตตรธรรม เช่นนิพพาน ควรท�ำความเข้าใจให้ลึกซึ้งไม่ว่าจะตั้งปณิธานเรื่องนี้
หรือไม่ก็ตาม เพราะคติเรื่องนิพพานคือปณิธานสูงสุดในพุทธศาสนา ในปัจจุบัน ยังพอมีคนที่ตั้งปณิธาน
ข้อนี้อยู่บ้าง เเต่มักขอรับชีวิตที่สบายก่อน เช่นขอให้พบพระศรีอาริ์ก่อนจะเข้าสู่นิพพาน
๓. ตนบุญอาจเป็นเพียงจินตนาการของผู้ปล่อยข่าวลือ
การท�ำบุญกับผูท้ รงศีลปฏิบตั ธิ รรมเคร่ง ย่อมได้อานิสงส์เเรงน่าจะเป็นความเชือ่ ของคนไทยทัว่ ไป
ดังนั้น เเม้เเต่พระสงฆ์ที่อยู่ในป่า ก็มักมีคนนิยมเดินทางไปท�ำบุญ ถือกันว่าพระป่าเป็นผู้เคร่งครัดใน
พระวินัยเเละการปฏิบัติ (ชีวิตพระป่า, ๑๓)
พระที่ถือธุดงค์จึงย่อมได้รับความนิยมศรัทธาอย่างยิ่ง ครูบาศรีวิชัยก็มีลักษณะเป็นพระธุดงค์
เช่นกัน เเต่การธุดงค์ของท่านนั้น มีเป้าหมายเพื่อจาริกเเสวงบุญร่วมกับลูกศิษย์ เเละสิ่งที่ท่านกับลูกศิษย์
ได้กระท�ำร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมคือ การบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน
อย่างไรก็ตาม ก่อนทีท่ า่ นจะมีบทบาทส�ำคัญในเรือ่ งนีน้ นั้ ท่านได้ถกู กล่าวหาว่า ท�ำตนเป็นตนบุญ
ผูว้ เิ ศษ เช่น เเม้วา่ ฝนตก เเต่ครูบาศรีวชิ ยั เดินเเล้วไม่เปียกฝนนัน้ ผูป้ ล่อยข่าวลือนีอ้ าจจะ ไม่ได้ตงั้ ใจกล่าวหา
ท่าน เเต่สันนิษฐานว่า เป็นจินตนาการของผู้ปล่อยข่าวลือ โดยไม่เคยเห็นตัวท่านเปียกหลังฝนตกทั้งๆที่
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม
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ท่านได้ผา่ นการเดินทาง อันว่าพระป่าหรือพระธุดงค์เช่นท่าน คงมีประสบการณ์ในการเดินทางมาก จึงรูว้ ธิ ี
ดูเเลตัวเองส�ำหรับป้องกันการเปียกฝนก็เป็นได้ ผู้วิจัยขอยกกรณีใกล้เคียงกันนี้เป็นตัวอย่างคือ
พระอาจารย์ฝน้ั อาจาโร ซึง่ เป็นลูกศิษย์คนส�ำคัญของพระอาจารย์มนั่ ภูรฑิ ตั โตได้เล่าให้นายเเพทย์
อวย เกตุสิงห์ ฟัง (ชีวิตพระป่า, ๒๔-๒๖) เมื่อตอนที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ วัด
บวรนิเวศฯ ยังเป็นเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีอยู่นั้น ได้เคยทรงติดตามพระกรรมฐานไปธุดงค์ พระรูปนั้นคือ
พระอาจารย์กงมา จิรปุญโญ ซึ่งเป็นสมภารในวัดหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี ในคืนที่ได้ธุดงค์ด้วยกัน ฝนตก
หนักมาก จนกลดของเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรปี อ้ งกันฝนไม่ได้ ตัวของสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ตเปียกไปถึง
ตอนเช้า เเต่เห็นว่าพระอาจารย์กงมาตัวไม่เปียก จึงถามเณรที่มาด้วยกันว่า “พระอาจารย์กงมาใช้คาถา
อาคมป้องกันฝนใช่ไหม” เณรไม่รู้เเต่ก็เชื่ออย่างนั้น สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์เก็บความสงสัยต่อไปไม่ไหว
จึงถามพระอาจารย์กงมาว่า มีคาถาดีใช่ไหม พระอาจารย์กงมายิม้ ให้ เเละหยิบบาตรให้ดู ปรากฏว่าบาตร
ของพระป่าใหญ่กว่าพระบ้านมาก บาตรพระใส่ของเเทนกระเป๋าเดินทาง บรรจุเครือ่ งอัฐบริขารต่างๆ รวมถึง
จีวรเเละสังฆาฏิของท่านเอง เมื่อฝนหยุดตก พระอาจารย์กงมาเลยน�ำชุดพระที่เเห้งดีในบาตรมาสวมใส่
ตัวท่านเลยไม่เปียก
บาตรของพระธุดงค์ใหญ่มาก บาตรของครูบาศรีวิชัยก็อาจจะใหญ่มากเช่นกัน ข่าวลือที่ว่าครูบา
ศรีวิชัยเดินกลางฝนเเต่ไม่เปียกฝน อาจจะเป็นเรื่องจริง เเต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ของการ
เป็นตนบุญ เเต่เป็นเพราะท่านเก็บเครื่องอัฐบริขารไว้ในบาตรก็ได้
ในส่วนความเห็นของผู้วิจัยนั้น สรุปได้ ๓ ประเด็นคือ
๑. พุทธศาสนาในเมืองไทยย่อมต้องอาศัยความเชื่อในอ�ำนาจของสิ่งศักดิ์ โดยต้องมีศรัทธาต่อ
พระรัตนตรัยอย่างมั่นคง
๒. การสอนเรือ่ งชาดก การให้ความส�ำคัญต่อต�ำนานทางพุทธศาสนาเเละการกราบไหว้บชู าสิง่ ที่
เป็นตัวเเทนของศาสนาถือได้ว่า เป็นภูมิปัญญาในการอนุรักษ์หลักธรรมค�ำสอนทางพุทธศาสนา พึงได้รับ
การส่งเสริม ชาดกคือเเบบอย่างความประพฤติของพระพุทธเจ้าผู้มั่นคงในศีลธรรม จึงย่อมเป็นต้นเเบบ
ของศีลธรรมได้อย่างดี
๓. ข่าวลือที่ว่าครูบาศรีวิชัยเดินกลางฝนเเต่ไม่เปียกฝน อาจจะเป็นเรื่องจริง เเต่ไม่ได้เกี่ยวข้อง
กับเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ของการเป็นตนบุญ เเต่อาจเป็นเพราะท่านเก็บเครื่องอัฐบริขารไว้ในบาตรก็ได้
อย่างไรก็ตาม บทบาทของพุทธศาสนาในสังคมคือการเป็นสถาบันเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้น
ปกครองกับชนชั้นผู้ถูกปกครองโดยผ่านเเนวความเชื่อเรื่องผลกรรม เเละการท�ำบุญเพื่อชีวิตในภพหน้า
จากเเนวความคิดนี้ ท�ำให้การท�ำนุบ�ำรุงศาสนสถานเเละพระสงฆ์ถือได้ว่า เป็นการสร้างกุศลใหญ่
พุทธศาสนิกชนจึงอาจให้ความส�ำคัญต่อการต่อการเอาใจใส่วัตถุมากกว่าค�ำสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้
ศาสนวัตถุเเละศาสนสถานรวมถึงพระสงฆ์ที่ขึ้นชื่อ จึงอาจกลายเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจยิ่งกว่าค�ำสอน
ท�ำอย่างไร ความศรัทธาในศาสนาจึงจะเน้นไปที่หลักธรรมได้มากกว่าวัตถุ เป็นเรื่องที่ผู้วิจัยขอฝากไว้ให้
ผู้อ่านช่วยกันคิดต่อไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

74

บรรณานุกรม

ก.จ.ช. เอกสารรัชกาลที่ ๕ ศ.๑๒ ถึด ๘ เรื่องรายงานการจัดการคณะสงฆ์การศึกษาและการ
ศาสนามณฑล พายัพ ร.ศ.๑๒๑
คริส เบเคอร์ และผาสุก พงษ์ไพจิตร. “ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย” ส�ำนักพิมพ์มติชน. ๒๕๕๗.
ครูบาศรีวิชัย ตามรอยตนบุญล้านนา ส�ำนักพิมพ์ฉัตรแก้ว. ๒๕๔๑.
โครงการปริวรรตพระคัมภีร์ล้านนา มมร.วิทยาเขตล้านนา ๒๕๔๗.
จรัส โฆษณานันท์. “พระครูบาเจ้าศรีวิชัย อริยสงฆ์แห่งล้านนา”. ส�ำนักพิมพ์เฟื่องฟ้า. ๒๕๔๙.
เฉลิมพล สมอินทร์.”ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาและการปกครองคณะสงฆ์ไทย”.
ส�ำนักพิมพ์สูตรไพศาลกรุงเทพฯ.๒๕๔๖.
ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ.จิตวิญญาณล้านนา”ในหนังสือสืบสานล้านนา สืบต่อลมหายใจของเเผ่นดิน,
โดย คณะกรรมการจัดการสืบสาน. เชียงใหม่. มิ่งเมืองนวรัตน์การพิมพ์ ๒๕๔๒
ไพศาล วิสาโล. “พุทธศาสนาไทยในอนาคต แนวโน้มและทางออกจากวิกฤต”. จัดพิมพ์โดยมูลนิธิ
สดสี สฤษดิ์วงศ์. กรุงเทพฯ. ๒๕๔๖.
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียวและคณะ. พจนานุกรมศัพท์ล้านนา เฉพาะในใบลาน จัดพิมพ์ในวโรกาส
เฉลิมฉลอง ๗๐๐ ปีเชียงใหม่ โดยสุรวงศ์ ๒๕๓๙.
ลัดดาวัลย์ แซ่เซียว. “๒๐๐ปีพม่าในล้านนา”. โครงการอาณาบริเวณศึกษา ๕ ภูมิภาค
ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร ชั้น ๘. ๒๕๔๕.
สงวน โชติสุขรัตน์ คนดีเมืองเหนือ กรุงเทพฯ ส�ำนักพิมพ์ศรีปัญญา ๒๕๕๒.
สรัสวดี อ๋องสกุล. “ประวัติศาสตร์ล้านนา”. กรุงเทพฯ. ส�ำนักพิมพ์อมรินทร์ พิมพ์ครั้งที่ ๓ ๒๕๔๔.
“มรดกศาสนาในเชียงใหม่ภาค ๒ หลักค�ำสอน” คณะอนุกรรมการด้านศาสนางานสมโภช
เชียงใหม่ ๗๐๐ ปี จังหวัดเชียงใหม่. ๒๕๔๐.
ศรีศักร วัลลิโภดม. “ความหมายของพระบรมธาตุในอารยธรรมสยามประเทศ”. กรุงเทพฯ.
ส�ำนักพิมพ์เมืองโบราณ
แสวง มาละแซม “คนยองย้ายแผ่นดิน” กรุงเทพ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๔๐
โสภา ชนะมูล. “ครูบาศรีวิชัย “ตนบุญแห่งล้านนา” (พ.ศ ๒๕๒๑ - ๒๕๔๑)” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๓๔
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว เดวิด เค วายอาจ. “ต�ำนานพื้นเมืองเชียงใหม่” เชียงใหม่ จัดพิมพ์โดย
ซิลค์เวอร์มบุคส์ พิมพ์ครั้งที่ ๒. ๒๕๔๗.
อานันท์ กาญจนพันธุ์ ต�ำนานและลักษณะความคิดทางประวัติศาสตร์ในล้านนาระหว่างพุทธศตวรรษ
ที่ ๒๐ และ ๒๑ จากหนังสือพัฒนาการของชีวติ และวัฒนธรรมล้านนา. โครงการต�ำรามหาวิทยาลัย
ส�ำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๕๒๗.
อุดม รุ่งเรืองศรี. “พจนานุกรมค�ำศัพท์ล้านนาไทย” กรุงเทพมหานคร อมรินทร์พรินติง ๒๕๓๓.
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

สี่ทศวรรษประวัติศาสตร์ล้านนา

75

สมุตตราชว่าด้วยการทําความเข้าใจผู้คนและสังคมสมัยจารีต
ดร.วราภรณ์ เรืองศรี๑
บทคัดย่อ
ในบรรดากฎหมายโบราณที่สัมพันธ์กับชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา สมุตตราชเป็นเรื่องหนึ่งที่เผย
ให้เห็นความพยายามของชนชั้นนําสมัยจารีตในการสร้างกฎเกณฑ์บางอย่างเพื่อควบคุมสังคม การอ่าน
กฎหมายโบราณจึงไม่สามารถอ่านตามตัวบทอย่างตรงไปตรงมา หรือหากจะอ่านเรือ่ งหนึง่ ให้เข้าใจได้จาํ เป็น
ต้องเข้าใจเรือ่ งอืน่ ๆ อีกมาก สมุตตราชเป็นตัวอย่างของกฎหมายโบราณทีผ่ สมหลักวิชาไว้หลากหลาย อาทิ
ในทางการเมืองอธิบายที่มาของอํานาจ ชนชั้นนํา ผ่านความวุ่นวาย ขาดความซื่อสัตย์ และทําให้ผู้อ่าน
เชื่อว่าในสถานการณ์เช่นนั้นจําเป็นต้องมีผู้ตัดสิน มีกฎเกณฑ์บางอย่างเพื่อจัดการ/ควบคุมสังคม ในทาง
เศรษฐกิจกล่าวถึงการกู้ยืม การปรับไหม (ชําระคดีความ) โดยเทียบค่าเป็น “เงิน” ขณะที่ผู้คนส่วนใหญ่
แลกเปลี่ยนโดยใช้ “เบี้ย” เป็นสื่อกลางซึ่งที่มีมูลค่าตํ่ากว่ามาก โดยเทียบแล้วหนึ่งเงินเท่ากับพันเบี้ย
สมุตตราชได้ผนวกเอาอํานาจทางการเมือง เศรษฐกิจ ตุลาการเข้าไว้ด้วยกัน และยํ้าถึงมิติทางสังคม
วัฒนธรรมผ่านความคิดเรือ่ งหลักศีลธรรม ซึง่ ไม่เพียงปรากฏในบทเริม่ ทีม่ าของ “สมมติราชา” ทว่ายังแฝง
อยู่ในเรื่องการใช้ที่ดิน นํ้า และทรัพยากรอื่นๆร่วมกัน
ท่ามกลางองค์ความรูท้ อี่ ธิบายวัฒนธรรมชุมชนแบบเรียบง่าย สันติ เสมอภาค และเอือ้ เฟือ้ สมุตตราช
แย้งว่าการแย่งชิงทรัพยากรเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราพบว่าชุมชนในแถบหุบเขา
พืน้ ทีเ่ พาะปลูกมีอย่างจาํ กัด การจัดการนาํ้ เป็นเรือ่ งสาํ คัญ และการกระทบกระทัง่ ขัดแย้งเป็นสิง่ ทีด่ าํ รงอยู่
ในแทบทุกวัฒนธรรม การทาํ ความเข้าใจความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้งในแต่ละสังคม วัฒนธรรม
ต่างหากที่จะช่วยให้เข้าใจปัจจุบันจากการเรียนรู้อดีต
...........................................................
การอ่านมีหลากหลายรูปแบบ ผูเ้ ขียนต้องการนาํ เสนอความคิดบางอย่างทีไ่ ด้จากการอ่านสมุตตราช
โดยวางเค้าโครงความคิดไว้ดังนี้ (๑) ผู้เขียนสมุตตราชต้องการสื่อสารอะไรต่อผู้อ่าน (๒) ผู้อ่าน (หมายถึง
ผูเ้ ขียนบทความนี)้ เข้าใจสังคมสมัยจารีตผ่านสมุตตราชอย่างไร (๓) สมุตตราชเสนอสังคมจารีตไปในทิศทาง
เดียวกันหรือต่างกันกับข้อเสนอหลักในทางวิชาการ (๔) มีหลักฐานร่วมสมัยอื่นอีกหรือไม่ที่สามารถตรวจ
สอบสภาพสังคมตามอย่างสมุตตราช ฯลฯ
เค้าโครงความคิดที่ผู้เขียนยกมานี้ไม่มีความจําเป็นต้องสอดคล้องกัน และที่สําคัญไม่อาจบอกได้
ว่าเหล่านี้คือความจริง เช่น ขณะที่ผู้เขียนสมุตตราชต้องการสื่อสารถึงความจําเป็นที่ผู้คนทั้งหลายต้องมี
๑
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ผู้ปกครองที่สมมติขึ้นมาเพื่อมาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ผู้อ่านไม่สามารถบอกได้ว่าความจริงคือ
อะไร กระทัง่ สิง่ ทีบ่ ทความชิน้ นีน้ าํ เสนอก็เป็นเพียงความคิดหนึง่ ไม่อาจบอกได้อกี เช่นกันว่ามีความสมจริง
มากกว่า การทําความเข้าใจกระบวนการสร้างความหมายการก่อเกิดชุมชน บ้าน เมือง และรัฐ เป็นเรื่อง
พื้นฐานและมีนัยสําคัญกว่าการค้นหาว่ามีชุมชน และรัฐเหล่านี้ดํารงอยู่จริงหรือไม่ สารที่ผู้อ่านได้รับและ
แปลความออกมาปรากฏได้ดังต่อไปนี้
ในวิทยานิพนธ์ของอรุณรัตน์ (๒๕๒๐ : ๗ – ๘) เรือ่ ง การวิเคราะห์สงั คมเชียงใหม่สมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น ฉบับใบลานในภาคเหนือ กล่าวถึงเอกสารใบลานและคัมภีรต์ า่ งๆ ทีพ่ บในหอธรรมว่าสามารถแบ่งได้
เป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ คัมภีร์ที่พระสงฆ์ใช้เทศนาสั่งสอนประชาชน ได้แก่พระธรรมคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้า ชาดก ซึ่งพบได้ทั่วไปในหอธรรมของทุกวัด การคัดลอกหรือเขียนใบลานประเภทนี้ถือว่าได้
บุญกุศลยิง่ ใหญ่ อีกประเภทหนึง่ คือคัมภีรท์ พี่ ระสงฆ์มไิ ด้ใช้เทศนาสัง่ สอนประชาชน ทว่าใช้เป็นตาํ ราเรียน
สาํ หรับวัดและประชาชนทัว่ ไป ได้แก่ คัมภีรป์ ระเภทกฎหมายหรือธรรมศาสตร์ โหราศาสตร์ ตาํ รายา ตาํ นาน
วรรณคดี คดีโลก คดีธรรม สุภาษิตหรือคําสอน ค่าวซอ ลายแทง ตําราการรบหรือศิลปะการป้องกันตัว
โดยใบลานที่ไม่ได้ใช้เทศนาจะไม่ปิดทองที่ใบลาน ขณะที่ใบลานสําหรับใช้สั่งสอนเทศนาจะมีการปิดทอง
ไว้ข้างคัมภีร์ทุกผูก
สมุตตราชจึงจัดเป็นคัมภีรก์ ลุม่ ทีส่ อง คือใช้เพือ่ การศึกษาหรือเป็นตํารา การอ่านกฎหมายโบราณ
สําหรับคนปัจจุบันเพื่อทําความเข้าใจอดีตนั้นมีข้อจํากัดมาก อรุณรัตน์ (๒๕๒๐ : ๑๒) ใช้ใบลานเพื่อ
วิเคราะห์สังคมเชียงใหม่ ได้ตั้งข้อสังเกตต่อเอกสารประเภทกฎหมายว่า เอกสารกลุ่มนี้ช่วยให้เข้าใจถึง
สภาพสังคมได้ดียิ่งขึ้น ด้วยกฎหมายหรือข้อห้ามต่างๆ เป็นบทบัญญัติที่ผู้ปกครองบ้านเมืองกําหนดขึ้น
เพือ่ ควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมให้อยูร่ ว่ มกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย แต่ไม่ปรากฏหลักฐาน
ยืนยันว่ากฎหมายเหล่านีไ้ ด้ใช้บงั คับมากน้อยและเคร่งครัดเพียงใด อย่างไรก็ตามพอจะเชือ่ ได้วา่ กฎหมาย
เหล่านี้คงได้ใช้บังคับในสังคมจริง
เมือ่ ผูเ้ ขียนตรวจสอบใบลานในกลุม่ กฎหมายทีอ่ รุณรัตน์ใช้ศกึ ษา ไม่พบว่ามีสมุตตราช เนือ่ งจากเป็น
เอกสารทีม่ กี ารปริวรรตขึน้ ภายหลัง (พ.ศ.๒๕๒๔) จากทีอ่ รุณรัตน์เขียนวิทยานิพนธ์ (พ.ศ.๒๕๒๐) โดยมีการ
อ้างอิงเอกสารใบลานไว้หลายเรือ่ ง อาทิ มังรายศาสตร์ ฉบับต่างๆ, กฎหมายโคสาราษฎร์, ธรรมศาสตร์และ
ราชศาสตร์เชียงใหม่, ธรรมศาสตร์และกฎหมายของพระยามังราย, ธรรมศาสตร์เจ้าฟ้าหริภญ
ุ ชัย (อรุณรัตน์,
๒๕๒๐ : ๑๔ – ๓๙) แม้กระนั้นผู้เขียนก็ได้ประโยชน์มากมายจากการอ่านงานชิ้นนี้ ทั้งที่มาของกฎหมาย
ทีพ่ บว่าการตรากฎหมายโดยผูป้ กครองนัน้ มีมาตัง้ แต่กอ่ นสมัยราชวงศ์มงั รายปกครองเชียงใหม่ โดยมาจาก
จารีตประเพณี คําวินิจฉัยของประมุขบ้านเมือง ในส่วนของกฎหมายล้านนานั้นได้รับอิทธิพลมาจาก
พระธรรมศาสตร์ของฮินดูและคัมภีร์อินทภาษ๒ โดยล้านนารับธรรมศาสตร์มาจาก “ธัมมสัตถ” ของมอญ
และมอญรับธรรมศาสตร์มาจากอินเดียอีกชั้นหนึ่ง (อรุณรัตน์, ๒๕๒๐ : ๔๐ – ๔๓)
๒

คัมภีร์อินทภาษ กล่าวว่า พระอินทร์ได้ปลอมแปลงพระองค์ลงมาสั่งสอนอ�ำมาตย์ในการตัดสินคดีต่างๆ ในเมืองพาราณสี ในการตัดสินจะต้อง
ละทิ้งอคติ ๔ ประการ คือ ฉันทาคติ โทษาคติ ภยาคติ และโมหาคติ (อรุณรัตน์, ๒๕๒๐ : ๔๖)

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม
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ช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๔ หรือบริบทในงานเขียนของอรุณรัตน์ (๒๕๒๐ : ๑๐๙) เชียงใหม่เป็น
เมืองร้าง พระยากาวิละผู้นําในช่วงเวลานั้นพยายามฟื้นฟูเมืองโดยการชักชวนให้ผู้คนเข้ามา รวมถึงการ
กวาดต้อนผู้คนและเชลยเข้ามาไว้ในเมือง อรุณรัตน์วิเคราะห์ว่าโครงสร้างทางสังคมและการแบ่งชนชั้น
ในสมัยนีค้ งไม่เปลีย่ นแปลงแตกต่างไปจากสมัยราชวงศ์มงั รายเท่าใดนัก โดยสังเกตจากระบบกฎหมายทีใ่ ช้
ในการปกครอง ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น กฎหมายอย่างน้อยสองฉบับที่สนับสนุน
ความคิดดังกล่าวคือ ธรรมศาสตร์หลวง ต้นฉบับวัดล้อมแรด อาํ เภอเถิน ลาํ ปาง และธรรมศาสตร์ราชกือนา
ฉบับวัดหัวข่วง อําเภอเมือง เชียงใหม่ บางส่วนของคํานําของผู้ปริวรรต (อานันท์ และอรุณรัตน์, ๒๕๒๘)
กล่าวว่ากฎหมายทัง้ สองฉบับ คงจะคัดลอกขึน้ ใหม่ในช่วงตัง้ เมืองใหม่หลังจากขับไล่พม่าออกไปจากล้านนา
(พ.ศ.๒๓๑๗ – ๒๓๖๐) ตอนท้ายเล่มของธรรมศาสตร์ราชกือนา ระบุไว้ว่าได้คัดลอกขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๓๕๙
ธรรมศาสตร์ราชกือนานี้บางครั้งก็จะเรียกชื่อว่า มังรายธัมมสาดราชกืนามุลลกันไตร ซึ่งแสดงว่าเป็นการ
รวบรวมข้อกฎหมายทีม่ มี าก่อนหลายแห่งด้วยกัน และมีหลายตอนทีแ่ สดงว่าคัดลอกมากจากมังรายศาสตร์
ประเด็นทีบ่ ทความชิน้ นีต้ อ้ งการเน้นหรือยกขึน้ มาอภิปรายยังคงเป็นประเด็นเรือ่ งความแตกต่างทาง
ชนชัน้ ของคนในสังคม และการอธิบายความชอบธรรมของชนชัน้ ปกครองในสิทธิท์ เี่ หนือกว่าคนทัว่ ไป๓ ดังนี้
สับปะหลี้มีในหมู่ไพร่ผู้ทุกข์ไร้๔ ธรรม-ปัญญามีไว้แด่เจ้า
หากนับขนบของการจารกฎหมายโบราณเช่นสมุตตราชไว้ในระนาบเดียวกันกับตาํ นาน จะพบว่า
การนําหลักศีลธรรมเข้ามาอธิบายสิ่งต่างๆ นั้นมีอยู่ตลอดทั้งเรื่อง ตํานานเมืองเป็นตัวอย่างหนึ่ง หรือกรณี
สมุตตราช (ผูน้ าํ ) ก็ไม่ได้เกิดขึน้ ลอยๆ แต่เข้ามาในจังหวะทีบ่ า้ นเมืองเริม่ ผันแปร คือขาดศีลธรรม๕ อธิบาย
อย่างเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นคือบ้านเมืองเริ่มขยายคนมากขึ้น การจัดการปัญหามีความซับซ้อนขึ้น สิ่งที่
ไม่เคยมีกลับมี อาทิ ความสับปะหลีใ้ นหมูค่ น โครงเรือ่ งทีเ่ น้นบทบาทของผูน้ ำ� ทีม่ ลี กั ษณะสูงส่งกว่าจะเข้ามา
ในจังหวะเช่นนี้ เมือ่ คนทัง้ หลายพร้อมใจกันสมมติให้พระยาได้ชอื่ ว่าเป็น “สมมุตริ าช” เมือ่ นัน้ คนทัง้ หลาย
ต่างยอมรับว่าผืนดิน ผืนน�้ำ พืชพรรณป่าไม้ นก หนู แมลง ล้วนเป็นของท้าวพระยา๖ กล่าวอย่างกระชับ
ว่าฉากการสมมติได้เริม่ ขึน้ นับแต่นนั้ สมมติวา่ คนผูม้ บี ญ
ุ อ�ำนาจมากกว่าตน มีความปราดเปรือ่ งมากกว่าจึง
สามารถตัดสินปัญหาและแก้ไขปัญหาให้ผู้คนได้ เมื่อเขาต้องนั่งแท่นพิจารณาความต่างๆ เขาย่อมไม่ต้อง
ท�ำนา ปลูกพืช ผู้คนย่อมพร้อมใจถวายให้ด้วยความสรรเสริญ
๓

๔
๕

๖

ผู้ปกครองมีอํานาจและสิทธิ์ในทรัพยากรธรรมชาติ กษัตริย์และเจ้าเมืองมีสิทธิ์ในทรัพยากรธรรมชาติที่ค้นพบได้ในป่า ในนํ้า ในพื้นดิน เช่น งาช้าง
รังผึ้ง นอแรด ช้าง ม้า นํ้ารัก แร่ธาตุต่างๆ ผู้ปกครองยังมีอํานาจในการออกกฎหมาย ทั้งกฎหมายอาญา ว่าด้วยโทษที่เกี่ยวข้องกับบ้านเมือง อาทิ
การหนีศึกสงคราม การฆ่าผู้อื่น ฯลฯ กฎหมายแพ่ง ว่าด้วยกรณีพิพาทระหว่างบุคคลกับบุคคลในสังคม อาทิ กฎหมายครอบครัว มรดก กู้หนี้ ฯลฯ
(อรุณรัตน์, ๒๕๒๐ : ๑๑๗ – ๑๒๑)
ไพร่ผู้ทุกข์ไร้ หมายถึงไพร่เมืองธรรมดา เป็นคําที่ปรากฏใน กฎหมายลานนา (๒๕๑๘ : ๕) อ้างจาก อรุณรัตน์ (๒๕๒๐ : ๑๘๖)
ในประเด็นนี้ปรากฏในงานวิจัยของ พิธินัย (๒๕๓๑ : ภาคที่ ๒ ท้าวพระยา) และปรากฏในบทบัญญัติอื่นของใบลาน เช่น “เทสาโมจนะ” ก็ว่า “ท้าว
พระยามิใช่สามัญชน แต่เป็นผูป้ ระทานความสงบสุขแก่ชาวเมือง เป็นผูป้ ระกอบด้วยกรรมธรรมการสวนิค และสุจริตเป็นปกติ จะหาผูใ้ ดเสมอเหมือน
มิได้
ในกฎหมายระบุว่าที่ดินทั้งหมดในบ้านเมืองเป็นสิทธิ์ของพระมหากษัตริย์ หรือเจ้าเมือง และพระองค์มีสิทธิ์ที่จะพระราชทานให้ผู้ใดก็ได้
(มังรายศาสตร์ ฉบับวัดเสาไห้, ๒๕๑๔ : ๑๑๐) อ้างจากอรุณรัตน์ (๒๕๒๐ : ๑๙๙)
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ขยายความในประเด็นนีต้ อ่ เนือ่ งได้วา่ การทีท่ า้ วพระยาจะต้องคอยตัดสินข้อพิพาท ความขัดแย้ง
ทางสังคมนัน้ เป็นงานทาง “การเมือง” ซึง่ ถือเป็นความรับผิดชอบของชาวเมืองทีต่ อ้ งตอบแทนท้าวพระยา
และการตอบแทนนีม้ ไิ ด้เกิดขึน้ อย่างราบรืน่ กฎหมายโบราณสมุตตราชให้ความสําคัญหรือเน้นถึงข้อปฏิบตั ิ
อันสัมพันธ์กบั เรือ่ งทีด่ นิ การเช่านา การทาํ นา รวมถึงการทําให้นาและข้าวเสียหาย ทัง้ หมดนีว้ า่ ด้วยปัญหา
ระหว่างผูค้ นทัว่ ไปกับเจ้าของทีด่ นิ เจ้าของนา ซึง่ เป็นคนอีกระดับชัน้ หนึง่ ของสังคม หากบทบัญญัตเิ หล่านี้
จะได้รับการยอมรับ นั่นหมายความว่าต้องให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย อย่างไรก็ดีกฎหมายฉบับนี้
เขียนขึน้ โดยชนชัน้ นํา การอ่านระหว่างบรรทัดจึงพบว่า ผูเ้ ขียนเน้นปกป้องประโยชน์ของชนชัน้ นาํ มากกว่า
คนกลุม่ นีค้ อื เจ้าของนา เจ้าของวัว ควาย และเครือ่ งมือทาํ นา เจ้าของนารักษาผลประโยชน์ในรูปของค่าเช่า
ซึง่ ระบุไว้ชดั เจน การหยิบยืมวัวควาย หรือเครือ่ งมือทํานาก็มกี ารตีราคาไว้ทงั้ หมด เพือ่ ป้องกันความเสียหาย
หรือกล่าวได้อกี อย่างหนึง่ ว่ากฎหมายฉบับนีป้ อ้ งกันมิให้พวกเจ้านายอยูใ่ นฐานะเสียเปรียบ ในทางตรงกันข้าม
คนกลุม่ นีไ้ ด้ประโยชน์จากการครอบครองทรัพยากรและความมัง่ คัง่ โดยมิได้ลงแรง ดังว่า “...แผ่นดินทัง้ มวล
เป็นของพระยาเขา...ตัง้ แต่แดนนัน้ ไปพระยาตนนัน้ ได้ชอื่ ว่าขัตติโย ว่าเป็นเจ้าแก่ไร่นาแล...” (ใบลานที่ ๙,
สมุตตราช, ๒๕๒๔ : ๖)
เมืองใหญ่-น้อย ตามคนหาใช่เขตแดน
ความคิดเรือ่ งเขตแดนสมัยรัฐจารีตนัน้ ยึดตามลักษณะทางกายภาพ เช่นสมมติให้ภเู ขา แม่นาํ้ ป่าดอย
ว่าเป็นแดน การสมมติแดนเหล่านีเ้ กิดขึน้ เพือ่ ให้ทา้ วพระยาทีส่ มมติขนึ้ เป็นผูป้ กครองรูข้ อบเขตอํานาจของ
ตนเอง อํานาจที่กล่าวถึงนี้คือการจัดการคนในอาณาเขต และทรัพยากรพื้นฐาน คือ ดิน นํ้า ป่า ในอาณา
บริเวณดังกล่าวในใบลาน ที่ ๕ (สมุตตราช, ๒๕๒๔ : ๓) กล่าวถึงเรื่องนี้ ทว่าเขตแดนมิได้มีความหมาย
ที่บ่งชี้ถึงขนาดของเมืองแต่อย่างใด เมืองใหญ่ เมืองน้อย ว่ากันไปตามจ�ำนวนคนหรือประชากรในที่นั้นๆ
เช่น การให้ชอื่ เมืองแยกเป็น มหารัฐ มัชฌิม จุลรัฐ นิคม และคาม กล่าวคือหากเมืองใดมีคนอยูถ่ งึ ๘๗,๐๐๐
ก็ได้ชื่อว่ามหารัฐนคร เมืองใดมีสมาชิก ๖๕,๐๐๐ ก็ได้ชื่อว่ามัชฌิมรัฐนคร หากมีคน ๔๓,๐๐๐ ได้ชื่อว่า
จุลรัฐซึง่ ถือเป็นเมืองน้อย ถ้าจ�ำนวนคนน้อยกว่านีถ้ อื เป็นมณฑล ซึง่ แยกย่อยได้อกี ว่า หากมีสมาชิก ๘๐๐
๙๐๐ ๑,๐๐๐ ตระกูล ที่รู้จักใกล้ชิดกันหมด มีตลาดของชุมชนก็เรียกหน่วยสังคมแบบนี้ว่า นิคม ส่วนที่
เล็กกว่านิคมคือมีคนอยู่ราว ๑๐๐ ตระกูล และมีตลาดก็เรียกว่า คาม หรือ บ้าน
กล่าวได้วา่ คนซึง่ ก็หมายถึงกําลังแรงงานของเมืองนัน้ มีความสาํ คัญมากทีส่ ดุ แม้วา่ เขตแดนของเมือง
จะใหญ่น้อย อันอาจหมายถึงปริมาณของทรัพยากร ดิน นํ้า ป่า ยังไม่สําคัญเท่ากับกําลังแรงงานที่จะ
เปลี่ยนแปลงทรัพยากรเหล่านี้มาสู่พืชผลเพื่อการบริโภค และการค้า และยังหมายถึงความมั่งคั่งของท้าว
พระยาผูค้ รองเมืองด้วย ประเด็นทีน่ า่ สนใจทีก่ ฎหมายฉบับนีต้ อ้ งการสือ่ สารถึงผูอ้ า่ นคือ กาํ ลังแรงงานก็ยงั
ไม่สําคัญเท่ากับท้าวพระยา เพราะมีตอนหนึ่งที่กล่าวถึงการเก็บเกี่ยวข้าวไม่เพียงพอแต่ความต้องการ
ผลผลิตได้น้อยถูกนําไปโยงเข้ากับบาปกรรมของผู้คนทั้งหลาย และไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ต่อเมื่อ
นําความไปถามท้าวพระยา และปัญหานีแ้ ก้ไขโดยการนําเมล็ดข้าวไปหว่านในทีช่ มุ่ เย็นทีไ่ ด้เบิกตมไว้ เมือ่ ได้
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม
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ข้าวงอกงามผูค้ นก็เร่งขยายพืน้ ทีเ่ พาะปลูกออกไปอย่างกว้างขวางโดยวิธกี ารนี้ แม้ได้ขา้ วพอแต่ผคู้ นก็ยงั เผชิญ
ปัญหาความขัดแย้งอันเนื่องมาจากไม่มีเขตแดนกําหนดพื้นที่ทํากิน ต้องให้ท้าวพระยาเข้ามาไกล่เกลี่ยอีก
การกําหนดเขตแดนในพื้นที่ทํากินจึงเกิดขึ้นด้วยเหตุดังนี้ (ใบลานที่ ๗ – ๑๑, สมุตตราช, ๒๕๒๔ : ๕ – ๗)
อย่างไรก็ตามความขัดแย้งในการแย่งชิงทรัพยากรมิได้สนิ้ สุดลงเมือ่ เขตแดนถูกกาํ หนดขึน้ ข้อกฎหมายต่างๆ
จึงถูกแต่งขึ้นเพื่อการนี้นั่นเอง
ในทางวิชาการมีงานศึกษาของวอล์เตอร์ส (Wolters, ๑๙๙๙) เรื่องมุมมองต่อประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม และเขตปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ งานของฮอลล์ (๒๕๕๐), ออสบอร์น (๒๕๒๘),
ลักขณา (๒๕๔๒), เซเดส (๒๕๒๕), แบสติน และเบ็นดา (๒๕๒๙) โดยเฉพาะในงานของเบยาร์ด (Bayard,
๑๙๘๐ : ๑๐๕) ได้กล่าวถึงการตั้งถิ่นฐานหรือชุมชนตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ โดยอาศัยทรัพยกร
ธรรมชาติดาํ รงชีพบนฐานของวิถกี ารผลิตแบบเพือ่ ยังชีพ (subsistence economies) จากการพึง่ พาป่าและ
ธรรมชาติพัฒนาการทางสังคมมาสู่การผลิตคือการปลูกข้าวในพื้นที่ลุ่ม (wet-rice cultivation) ตาม
บริเวณลุ่มนํ้าสําคัญซึ่งเป็นอาณาบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ของตะกอนที่ถูกพัดพามาหรือจากนํ้าท่วม
งานศึกษาเหล่านี้ทําให้เห็นภาพคร่าวๆ ว่าชุมชนต่างๆ ที่ค่อยๆ ก่อตัวขึ้นมานี้มิได้ดํารงอยู่อย่าง
โดดเดีย่ ว ทว่ามีการติดต่อสัมพันธ์และแลกเปลีย่ นมิตสิ งั คม วัฒนธรรม ระหว่างกัน เรือ่ งภาษาเป็นตัวอย่างหนึง่
คติความเชือ่ เกีย่ วกับรัฐและผูป้ กครองทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจากพุทธศาสนา๗ ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึง่ ทีบ่ ทความนี้
ต้องการเน้น ในสมุตตราชมีการเชือ่ มผูป้ กครองเข้ากับเรือ่ งบุญเรือ่ งปัญญาหรือความชอบธรรมในการได้รบั
ประโยชน์จากการเป็นผูท้ าํ การเมือง คอยแก้ไขปัญหาและไกล่เกลีย่ ความขัดแย้งในสังคม สมุตตราชยังอธิบาย
ความแตกต่างทางชนชัน้ ผ่านประเด็นเรือ่ งโชควาสนาและนาํ ไปสัมพันธ์กบั เรือ่ งบุญ ตอนหนึง่ กล่าวถึงเรือ่ ง
เศรษฐีซงึ่ ราํ่ รวยขึน้ จากการไปพบทองโดยบังเอิญขณะทีก่ าํ ลังไถนา จากเดิมฐานันดรของคนผูน้ คี้ อื “พ่อนา”
ได้รับการเลื่อนขึ้นเป็น “เศรษฐี” (ใบลานที่ ๑๒ – ๑๓, สมุตตราช, ๒๕๒๔ : ๘ – ๙) ด้วยเหตุนี้ ความเชื่อ
เรื่องผู้ที่มีบุญสัมพันธ์กับผู้มีทรัพย์นี้กลายเป็นคําอธิบายที่อาศัยฐานความเชื่อพุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง
และเป็นกลไกสําคัญที่ไม่ทําให้เกิดการต่อต้านทางสังคมจากผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจตํ่ากว่า หรือเข้าถึง
ทรัพยากรได้น้อยกว่า เช่นกันกับที่สมุตตราชอธิบายว่าที่ดินไร่นาเป็นของท้าวพระยานั่นเอง

๗

ประเด็นนี้อรุณรัตน์ (๒๕๒๐ : ๑๓๓ – ๑๓๘) วิเคราะห์ว่าธรรมะในพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือควบคุมกษัตริย์หรือเจ้าเมือง กล่าวคือธรรมะเป็น
เหมือนหลักการพืน้ ฐานเพือ่ ให้ชนชัน้ นํายึดถือ หากผูท้ ปี่ ฏิบตั ไิ ด้เช่นนีก้ จ็ ดั ว่าเป็นผูป้ กครองทีด่ ี แต่ถา้ ไม่ปฏิบตั ติ าม กลับใช้อาํ นาจกดขีข่ ม่ เหงประชาชน
ผู้อยู่ใต้ปกครองก็ไม่สามารถทําอะไรได้นอกจากจําทน เนื่องจากอํานาจของชนชั้นปกครองถือว่าเป็นสิทธิ์ขาด ผู้ใดจะคัดค้านหรือต้านทานมิได้.
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เรื่องดินไกล่เกลี่ยได้ เรื่องนํ้าสิเรื่องใหญ่
แม้วา่ ทีด่ นิ ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญอย่างยิง่ ทีด่ นิ ทีเ่ กิดจากการหักร้างถางพงจนกลายเป็นไร่นานัน้
ต้องรักษาให้ดี วิธกี ารรักษาก็คอื การทํากินหรือทาํ การผลิตไม่ปล่อยให้ทดี่ นิ ว่าง/ร้าง จนกลับไปเป็นทีป่ า่ อีก
สมุตตราชผ่อนปรนในเรื่องนี้มาก ถึงขนาดให้คนสามารถเข้าไปทํากินในที่ดินที่มีเจ้าของแต่เจ้าของไม่ได้
ทาํ ประโยชน์ โดยไม่ถอื ว่าเป็นความผิดคือไม่มกี ารปรับไหม แต่ตอ้ งมีการแบ่งปันผลประโยชน์ทไี่ ด้ออกเป็น
๕ ส่วน และให้กบั เจ้าของทีด่ นิ เสีย ๒ ส่วน (ใบลานที่ ๑๕, สมุตตราช, ๒๕๒๔ : ๑๐) ผูใ้ ดสามารถบุกเบิกป่า
ให้เป็นนาจะได้รับการยกเว้นค่านา ราว ๖ – ๗ ปี (ใบลานที่ ๒๔, สมุตตราช, ๒๕๒๔ : ๑๖) การเปลี่ยนป่า
เป็นนาถือว่าเป็นช่องทางหนึง่ ทีไ่ พร่ผทู้ กุ ข์ไร้จะได้มาซึง่ ทีด่ นิ ของตน อาทิ กฎหมายมังรายศาสตร์ (๒๕๑๔ :
๑๐๓ – ๑๐๔) ให้เว้นค่านา ๓ ปี สําหรับผู้ที่แผ้วถางที่ดินที่เดิมเป็นป่าให้เป็นนา ส่วนที่ดินอีกประเภทคือ
ทีน่ าร้าง หรือทีท่ ไี่ ม่สามารถใช้ทาํ นาได้ ผูใ้ ดอุตสาหะทําให้เป็นนาดี จะได้รบั การยกเว้นค่านาโดยพิจารณา
ตามสภาพ กล่าวคือนาอย่างหลังนี้จะได้รับการยกเว้นนานกว่า (อรุณรัตน์, ๒๕๒๐ : ๑๒๗) ในขณะที่เรื่อง
การจัดการนาํ้ ถือเป็นเรือ่ งสาํ คัญมาก และต้องอาศัยกาํ ลังของกลุม่ /ชุมชนในการจัดการ นาํ้ เหมืองฝายเป็นภาระ
ของคนทีใ่ ช้นาํ้ จากฝายนัน้ ๆ และมีหน้าทีต่ งั้ แต่เริม่ สร้างฝาย ดูแลซ่อมแซม และการแบ่งปันนาํ้ อย่างเป็นธรรม
โทษของผูท้ ไี่ ปลักนาํ้ นัน้ ค่อนข้างรุนแรง มีโทษสูงสุดถึงตาย กระทัง่ ทําให้ฝายเสียหายและไม่ซอ่ มให้ดเี หมือนเก่า
ก็มโี ทษทัง้ ปรับทัง้ ทรมานทัง้ จาํ (ใบลานที่ ๑๗ – ๑๘, สมุตตราช, ๒๕๒๔ : ๑๑ – ๑๒) กฎหมายทีว่ า่ ด้วยเรือ่ ง
การจัดการนํา้ นัน้ มีกล่าวไว้ตงั้ แต่กอ่ นราชวงศ์มงั ราย (อรุณรัตน์, ๒๕๒๐ : ๑๒๘) การจัดสรรนํา้ สัมพันธ์กบั
การใช้ทดี่ นิ กล่าวคือทีด่ นิ เปล่าๆ ยังไม่เกิดมูลค่าต่อเมือ่ มีตน้ กล้า มีขา้ ว นาํ้ จึงกลายเป็นปัจจัยสาํ คัญขึน้ มาทันที
ดังจะพบว่าการผลิตในเขตพื้นที่ราบระหว่างหุบเขาหรือพื้นที่ลาดชัน การจัดการนํ้าเป็นเรื่องที่ผู้ปกครอง
ให้ความสําคัญอย่างยิ่งดังปรากฏในข้อกฎหมายที่พบว่าการประนีประนอมทําได้ยากกว่าเรื่องที่ดิน
มีเหตุปัจจัยหลายกรณีที่นํามาสู่ความเสียหายของฝาย ไม่ว่าจะเป็นการหาปลา ล่องไม้ ล่องแพ
เนื่องจากฝายกั้นทางนํ้าตามธรรมชาติ ความเสียหายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ผู้ที่สร้างความเสียหายแก่ฝาย
ต้องซ่อมแซมฝายขึน้ ใหม่ให้เหมือนเดิมจึงพ้นโทษ มิฉะนัน้ ก็ถอื ว่ามีความผิด เส้นทางนาํ้ ในพืน้ ทีภ่ าคเหนือนัน้
นอกจากจะไม่เหมาะสมต่อการล่องเรือ แพ เพราะมีเกาะแก่งมากและนํ้าไหลเชี่ยวในบางช่วงแล้ว ยังมี
อุปสรรคในเรือ่ งฝายทีท่ าํ ให้การเดินทางทางนํา้ ทาํ ได้ไม่ตลอดอีกด้วย การดูแลฝายหนึง่ ๆ ให้อยูร่ อดปลอดภัย
จึงมิใช่เรื่องง่ายและคงเป็นภาระของผู้ใช้ฝายนั่นเองที่ต้องช่วยกันรักษา
ข้าว หัวใจหลักของชีพจร
ดังได้กล่าวมาถึงปัญหาความขัดแย้งเรื่องที่ดิน เรื่องนํ้าที่สัมพันธ์กับการผลิต โดยเฉพาะข้าว การ
ดูแลรักษาต้นข้าวตั้งแต่เริ่มลงกล้าไปถึงการเก็บเกี่ยวนั้น สัมพันธ์กับบทลงโทษหลายเรื่องที่ทําให้ต้นข้าว
เสียหาย โดยเฉพาะการปล่อยให้สัตว์ที่เลี้ยงไว้เข้ามาในนาข้าว ต้องซ่อมแซมข้าวในนาดังเดิม การลักข้าว
ในนาผูอ้ นื่ ถือว่าต้องโทษปรับไหม หากไม่ยอมรับผิดต่อสูข้ ดั ขืนหรือมีอาวุธสามารถฆ่าให้ตายได้ (ใบลานที่
๒๐ – ๒๒, ๒๖, สมุตตราช, ๒๕๒๔ : ๑๓ – ๑๕, ๑๘) การให้ความสําคัญกับข้าวและการรักษาต้นข้าวนั้น
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

สี่ทศวรรษประวัติศาสตร์ล้านนา
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พิจารณาได้หลายปัจจัย เรือ่ งแรกดังได้กล่าวไว้ตอนต้นถึงข้อจาํ กัดเรือ่ งดิน พืน้ ทีเ่ พาะปลูก ความอุดมสมบูรณ์
ของนาํ้ ทาํ ให้พนื้ ทีเ่ กษตรกรรมมีความสาํ คัญอย่างยิง่ ในการปกป้องดูแล ทว่าน่าจะเชือ่ มกับมูลเหตุประการ
ทีส่ องคือพืน้ ทีท่ าํ กินทีอ่ ดุ มสมบูรณ์สว่ นใหญ่เป็นทีข่ องเจ้านาย หรือกลุม่ ชนชัน้ นําทางสังคม คนกลุม่ นีป้ กป้อง
ผลประโยชน์ของตนเองผ่านกฎหมาย ลักษณะข้อห้ามและโทษในการทําให้ต้นข้าวเสียหายนี้ยังปรากฏ
อยู่ใน “กฎหมายเช่านา” ฉบับวัดฝายหิน อําเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งอรุณรัตน์ เป็นผู้ปริวรรตสันนิษฐานว่า
แต่งขึน้ ราวพุทธศตวรรษที่ ๒๔ แม้วา่ ต้นฉบับใบลานไม่สมบูรณ์ขาดหายไปไม่ทราบจาํ นวนหน้าทีแ่ น่นอน ทว่า
เฉพาะส่วนทีเ่ หลืออีก ๑๑ หน้า และทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งการเช่านาและการดูแลรักษาต้นข้าวนัน้ มีสาระสาํ คัญ
แทบจะถอดกันมากับสมุตตราชเลยทีเดียว กฎหมายเช่านาเป็นเครือ่ งยืนยันว่าผูค้ นทัว่ ไปมิได้มนี าเป็นของ
ตัวเอง เนื่องจากนา (โดยเฉพาะนาที่อุดมสมบูรณ์) เป็นของท้าวพระยาและเศรษฐี ในขณะที่คนกลุ่มนี้ก็
มิได้ทํานาเอง อาศัยแรงงานของชาวเมืองผ่านระบบเช่า ซึ่งรวมถึงการให้เช่าอุปกรณ์ทํานา วัวควาย
ข้อสันนิษฐานอย่างทีส่ องคือ กฎหมายลักษณะนีม้ กี ารคัดลอกใช้กนั โดยทัว่ ไป โดยเฉพาะในช่วงปลาย
พุทธศตวรรษที่ ๒๔ ทีช่ มุ ชนต่างๆ ในพืน้ ทีภ่ าคเหนือเริม่ ตัง้ ถิน่ ฐานและสร้างเมืองจากความเสียหายทัง้ สงคราม
และการกวาดต้อนผู้คน
มูลค่าของทรัพย์จากราคาเช่าเป็นราคาขาย
ความขัดแย้งทีป่ รากฏในสมุตตราชส่วนใหญ่เป็นเรือ่ งระหว่างเจ้าของทรัพย์กบั แรงงาน, โจร หรือ
ระหว่างเจ้าหนีก้ บั ลูกหนี้ เช่น เมือ่ ผูเ้ ช่าทรัพย์ไม่สามารถรักษาทรัพย์ทหี่ ยิบยืมหรือเช่ามาได้กต็ อ้ งใช้คนื ตาม
มูลค่าของสิ่งนั้น ชาวนาที่เช่าอุปกรณ์ทํานา เช่าวัว ควาย ย่อมหมายถึงชาวนาที่ขาดปัจจัยการผลิต ไม่มี
ทุนรอนอยู่ก่อนแล้ว หากวัวควายเจ็บป่วยหรือถูกลัก (ขโมย) ไปต้องชดใช้ค่าเสียหายเท่ากับราคาสิ่งของ
วัวควายนั้นเป็นข้อก�ำหนดที่ระบุไว้ (ใบลานที่ ๓๓ – ๓๖, สมุตตราช, ๒๕๒๔ : ๒๓ – ๒๕) ซึ่งหากพิจารณา
ตามหลักข้อเท็จจริง ชาวนาเหล่านัน้ จะชดใช้หนีส้ นิ เหล่านีไ้ ด้อย่างไร หากไม่ตกอยูใ่ นวงจรหนีส้ นิ หรือกลาย
เป็นทาสแรงงานอย่างถอนตัวไม่ขึ้น
ค่าปรับไหมยังถือว่าเป็นส่วนหนึง่ ของรายได้แผ่นดิน หากไม่นบั รวมรายได้จากแหล่งอืน่ ทัง้ ทีม่ าจาก
การเก็บภาษีอากร จากทรัพยากรของบ้านเมือง จากเครือ่ งบรรณาการหรือส่วยจากเมืองขึน้ ต่างๆ และจาก
การทาํ สงคราม (อรุณรัตน์, ๒๕๒๐ : ๑๖๓) ดังนัน้ จะพบว่าชนชัน้ ปกครองอาศัยการปรับไหมเป็นกลไกสาํ คัญ
ไม่เพียงเพื่อป้องกันผู้กระทําความผิด ทว่ายังลัดขั้นตอนของการเอาผิด ดังข้อสังเกตเรื่องการลักวัวควาย
การลักวัวควาย ถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งต่อวิถีการผลิตนี้น่าจะเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๕ หลังจากที่สมุตตราชเป็นที่รู้จักและใช้เป็นกติกาข้อบังคับ
ในเชียงใหม่ (ไม่สามารถสรุปได้วา่ กฎหมายลักษณะเดียวกันนีป้ รากฏในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ) เพราะปรากฏว่าช่วงเวลา
ดังกล่าวการค้าปศุสัตว์ขยายตัวอย่างมากเนื่องจากมีตลาดรับซื้ออยู่ทางตอนล่างของพม่า พ.ศ.๒๔๕๖
สัตว์มชี วี ติ ทีส่ ง่ ออกจากสยามไปยังพม่ามีมลู ค่าราว ๒.๒ ล้านบาท (Statistical Year Book of the Kingdom
of Siam 1918-1924, หจช., กค.0301.1.38K/1-5.) และส่วนใหญ่ของปศุสตั ว์ทเี่ ข้าสูต่ ลาดการค้าล้วนมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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จากภาคเกษตร (“Report for the Year 1886 on the Trade of Bangkok,” B.C.R., Bangkok, หจช.,
1886) ข้อสังเกตอย่างหนึ่งในกฎหมายโบราณฉบับนี้คือเน้นการชดใช้ค่าเสียหายของผู้เช่าแก่เจ้าของ โดย
มิได้กล่าวถึงกระบวนการสืบหาผูล้ กั วัวควายแต่อย่างใด ทาํ ให้พจิ ารณาได้วา่ การติดตามวัวควายทีถ่ กู ลักไป
นั้นมีความเป็นไปได้น้อยมาก เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวยังไม่นิยมขึ้นทะเบียนระบุรูปพรรณสัณฐาน
ของวัวควายอย่างเป็นระบบ
ขณะที่กฎหมายฉบับอื่นมีกล่าวถึงเรื่องการลักวัวควายไว้ไม่น้อย เช่น มังรายศาสตร์ (เสาไห้)
(๒๕๑๔ : ๓๓ – ๓๔) ระบุว่ากรณีลักวัวควาย หากได้ฆ่าผู้ลักตาย ยังมีสิทธิเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนจาก
กองมรดกได้ โดยแบ่งแก่ครอบครัวผูต้ ายบ้าง หรือลักม้า, ช้าง, คน, แพะ, วัว ให้ถอื ราคาทรัพย์ทลี่ กั ซึง่ ได้รบิ
ทรัพย์คนื ภายหลัง ปรับไหม ๓ เท่า หากมิได้รบิ ทรัพย์คนื ให้ปรับไหมเพิม่ อีกรวมเป็น 4 เท่า ในกฎหมายโบราณ
ธรรมศาสตร์หลวง คลองตัดคํา (ปากกอง) (๒๕๒๘ : ๑๓) ก็กล่าวถึงการลักวัวควายในยามวิกาล ให้ปรับ
๔๐๔ บาท หากผูใ้ ดสมคบกันตัง้ แต่ ๔ คน ลักวัวควาย ซึง่ เจ้าของได้ผกู ไว้ใต้ถนุ เรือน ให้ถอื ว่าปล้นปรับไหม
คนละ ๑๐๐ บาท
อย่างไรก็ตาม ขบวนการลักวัวควายในช่วงที่การค้าวัวควายขยายตัวเป็นเรื่องที่ยังขาดการศึกษา
เนือ่ งจากไม่ปรากฏข้อมูลเรือ่ งการติดตามเท่ากับการชําระค่าเสียหายระหว่างผูเ้ ช่ากับเจ้าของทรัพย์ดงั ได้
กล่าวไว้แล้ว ผู้เขียนอยากตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าการลักวัวควายน่าจะทําอย่างเป็นขบวนการ และมีกลุ่ม
เจ้านายให้การอุปถัมภ์เพราะมีความเสี่ยงหลายประการและมีบทลงโทษร้ายแรง ขั้นตอนการนําวัวควาย
เข้าสูต่ ลาดล้วนอาศัยเครือข่ายของกลุม่ พ่อค้าและพวกเจ้านายล้วนจัดอยูใ่ นกลุม่ ผูใ้ ห้การอุปถัมภ์และร่วม
ขบวนการค้าปศุสัตว์ด้วย
ทิ้งท้าย
สมุตตราชมิใช่กฎหมายฉบับเดียวทีม่ อี ายุชว่ งพุทธศตวรรษที่ ๒๔ การขยายตัวของชุมชนและพืน้ ที่
ทําการในเขตภาคเหนือของไทยเวลานี้ สะท้อนผ่านความพยายามสร้างกฎเกณฑ์/ข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
ผู้ปกครองและชาวเมือง โดยพบว่าการกําหนดข้อห้าม บทลงโทษส่วนใหญ่เน้นการไกล่เกลี่ยผลประโยชน์
ระหว่างผูป้ กครองและชาวเมือง และเน้นการปกป้องผลประโยชน์ของผูป้ กครองมากกว่า ดังนัน้ กุศโลบายที่
สําคัญในบทเริม่ ของกฎหมายเหล่านีค้ อื การบอกว่าเหตุใดชาวเมืองถึงต้องมีผปู้ กครอง โดยเน้นไปทีก่ ารขาด
ศีลธรรม ความขัดแย้ง และไม่สามารถหาทางออกกับปัญหาได้ และให้เหตุผลต่อไปอีกว่า เหตุใดผูป้ กครอง
ถึงต้องสร้างกฎเกณฑ์เหล่านี้ขึ้นมา
ประเด็นเพิม่ เติมทีอ่ ยากเสนอต่อผูอ้ า่ นคือ สถาบันสงฆ์ในสังคมไทยนัน้ มักถูกจัดวางว่าเป็นกลุม่ บุคคล
ที่มีสถานะพิเศษ กล่าวคือไม่ได้สังกัดชนชั้นนําหรือชนชั้นไพร่ ขณะเดียวคนทั้งสองกลุ่มเมื่อสมัครใจเข้าสู่
เพศบรรพชิตต่างเรียกว่าพระสงฆ์และได้รับการกราบไหว้เช่นเดียวกัน สถานะของสงฆ์จึงถูกมองกว่าเป็น
ตัวเชื่อมและถ่ายเทแลกเปลี่ยนมิติทางวัฒนธรรมระหว่างคนต่างชั้นในสังคม ในภาคเหนือพระสงฆ์มีส่วน
อย่างยิง่ ในการสนับสนุนบทบาทของผูป้ กครอง กฎหมายและธรรมเนียมต่างๆ ของภาคเหนือได้รบั การจาร
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม
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ลงในใบลานด้วยพระสงฆ์เกือบทัง้ สิน้ และใบลานทีย่ งั เหลือรอดมาจนถึงปัจจุบนั ส่วนใหญ่วดั เป็นผูเ้ ก็บรักษา
เฉกเช่นคัมภีร์ทางศาสนาอย่างหนึ่ง ผู้เขียนอยากลองตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยว่า ขนบความนิยม
คัดลอกคัมภีร์ทางพุทธศาสนาในแง่ของการได้บุญและการทําทานนั้น น่าจะรวมถึงเรื่องราวทางโลกคือ
การคัดลอกตํานาน กฎหมาย ประเพณีโบราณต่างๆ ไว้ด้วย ในหลายกรณีเป็นเรื่องที่แยกขาดจากกันยาก
เช่น การบันทึกชือ่ ของผูท้ ถี่ วายทีด่ นิ ข้าวัด และปัจจัยอืน่ ๆ ให้แก่วดั ล้วนปรากฏชือ่ ตัง้ แต่กษัตริย์ เจ้าเมือง
ขุนนาง เศรษฐี พ่อค้า และชาวเมืองทั่วไป
สมุตตราชอาจเรียกว่าเป็นกฎหมายทีม่ ไิ ด้มลี กั ษณะของกฎหมาย(สมัยใหม่) แต่เป็นการผสมผสาน
ทั้งตํานาน การเมือง เศรษฐกิจ และมิติทางสังคม วัฒนธรรมของคนในยุคนั้น ที่เผยให้เห็นถึงยุคของการ
ขยายตัวของชุมชน อันจะกลายเป็นฐานความเข้าใจต่อพัฒนาการทางสังคมของเมืองต่างๆ ในภาคเหนือ
ในเวลาต่อมา
คําขอบคุณและคําขยาย
ส่วนหนึง่ ของบทคัดย่อเรือ่ ง สมุตตราช อธิบายว่า สมมติราช เป็นเรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วกับตัวบทกฎหมาย
ในด้านต่างๆ ของชาวลัวะและชาวไท เขียนเป็นอักษรธรรมเหนือจารลงในใบลานปี จุลศักราช ๑๒๐๙
(ประมาณปี พ.ศ.๒๓๙๐) ทั้งหมด ๕๑ ใบลาน ต้นฉบับได้จากวัดนันทาราม อําเภอเมืองเชียงใหม่ โดย
อาจารย์อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว เป็นผูป้ ริวรรตและอธิบายศัพท์ สมุตตราชได้รบั การพิมพ์ขนึ้ ในปี พ.ศ.๒๕๒๔
โดยศูนย์สง่ เสริมและศึกษาวัฒนธรรมลานนาไทย วิทยาลัยครูเชียงใหม่ เป็นเอกสารลาํ ดับที่ ๕ ในชือ่ เต็มว่า
“สมุตตราช ประเพณี ๖ ประการ” โดยเป็นการรวม ๒ เรือ่ งเข้าไว้ดว้ ยกัน ประเพณี ๖ ประการ ว่าด้วยเรือ่ ง
ประเพณีโบราณของล้านนา ในคําปรารภได้อธิบายว่าสมุตตราชเป็นคัมภีร์ใบลานประเภทกฎหมายและ
ประเพณี นัน่ ยิง่ แสดงให้เห็นว่ากฎหมายไม่ได้แยกออกจากด้านสังคม วัฒนธรรม จึงเหมาะสมอย่างยิง่ ทีจ่ ะ
นํามาไว้คกู่ นั กับประเพณี ๖ ประการ ดังทีผ่ เู้ ขียนได้เสนอไว้กอ่ นหน้านีว้ า่ จําเป็นต้องเข้าใจล้านนาในมิตอิ นื่ ๆ
เพื่อจะเข้าใจกฎหมาย
อาจารย์อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว ผูท้ าํ งานปริวรรตเอกสารจากอักษรธรรมมาสูภ่ าษาไทยปัจจุบนั นัน้
ไม่อาจกล่าวคุณูปการไว้ได้หมดในที่นี้ จึงอยากขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณอาจารย์ภูเดช
แสนสา ผู้ชักชวนผู้เขียนทํางานจนเกิดผลงานชิ้นนี้ขึ้น หากบทความเรื่องนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านอยู่บ้าง
ขอมอบคําขอบคุณทั้งหมดไว้ให้กับผู้ปริวรรตสมุตตราช และหากงานชิ้นนี้มีข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง
ประการใด ผู้เขียนขอรับผิดแต่ผู้เดียว
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บทบาทการมีส่วนร่วมและจัดระเบียบชุมชน ที่ปรากฏอยู่ในกฎหมายมังรายศาสตร์
ฉบับวัดกาสา : หลักการและแนวคิดในการประยุกต์ใช้ในบริบทปัจจุบัน๑
The Existing of Participatory Role and Community Order Restoration
in Mungrai Code (Wat Gasa version): Principles and
Concepts Being Applicable for the Current Contexts
สมชาย ธรรมสุทธิวัฒน์๒ และคณะ
บทคัดย่อ
มังรายศาสตร์ หรือกฎหมายของพญามังราย เป็นกฎหมายล้านนาโบราณ อันเกิดจากการน�ำเอา
หลักความยุตธิ รรมมาใช้ในการพิพากษาคดีความ และเป็นการประมวลกฎหมายทีม่ อี ยูใ่ นช่วงเวลาดังกล่าว
มังรายศาสตร์สะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมสมัยล้านนาโบราณ ทีม่ กี ารรับเอาอารยธรรมและแนวความเชือ่
บางประการผ่านระบบศาสนา ซึ่งมาจากอินเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลเรื่องชนชั้นทางสังคม และ
ความยุตธิ รรมตามหลักคัมภีรพ์ ระธรรมศาสตร์ สิง่ ทีน่ า่ สังเกตคือแม้ มังรายศาสตร์จะไม่ได้แสดงถึงการเป็น
กฎหมายทีม่ คี วามสมบูรณ์ ทัง้ ในแง่ของเนือ้ หาความครบถ้วนของกฎหมาย และรูปแบบของการถ่ายทอด
และการเก็บรักษา ทีม่ กี ารจัดท�ำเป็นหลายฉบับ และเสียหายไปตามกาลเวลา แต่กลับพบว่ามังรายศาสตร์
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของชนชั้นในสังคมที่มีหน้าที่ต่อกัน และร่วมกันในการรักษาสังคมและ
สิง่ แวดล้อมในสังคม ทัง้ ในเรือ่ งของการก�ำหนดความรับผิดทีเ่ กิดขึน้ จากการกระท�ำทีก่ อ่ ให้เกิดความเสียหาย
แก่บุคคลอื่น และการสร้างบทบาทร่วมกันในการสร้างและท�ำนุบ�ำรุงเหมืองฝาย เพื่อจัดการทรัพยากรน�้ำ
ของชุมชน และการใช้มังรายศาสตร์ที่ปรากฏในประวัติศาสตร์นั้น พบว่ามิได้เป็นไปเพื่อเน้นการลงโทษ
บุคคล แต่เน้นการเยียวยาความเสียหายเชิงสมานฉันท์ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวสามารถน�ำมาปรับใช้กับสภาพ
สังคมในปัจจุบันเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชนได้ โดยไม่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการแก้แค้น
แต่มุ่งให้ผู้เสียหายได้รับการเยียวยา
ค�ำส�ำคัญ : มังรายศาสตร์, วัดกาสา, การมีส่วนร่วมและจัดระเบียบชุมชน

๑
๒

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย เรื่อง บทบาทการมีส่วนร่วม และจัดระเบียบชุมชนที่ปรากอยู่ในกฎหมายมังรายศาสตร์ฉบับวัดกาสา :
หลักการและแนวคิดในการประยุกต์ใช้ในบริบทปัจจุบัน
อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชานิติศาสตร์ ส�ำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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Abstract
Mungrai Code or the Law of King Mungrai is categorized as the ancient Lanna Codes
of Regulations. The application of justified codes, existing by that time, was conducted
in court. From the Mungrai Code, we could imagine what the ancient Lanna society
was like; some codes of conduct by that time were based upon religious practices of
India. Social classes and justified codes of Principles of Dhammasattha, in particular,
were among other things that could be witnessed. Though the Mungrai Code may not
be a complete set codes of justice in terms of inappropriate context providing as well
as conserving and passing some but not all of them on from time to time, the Mungrai
Code could still show the bonds among social classes and cooperation made for social
and environmental protection. It also quoted that one had to be responsible for any
damages of others he had caused. Social members had to join hand in building and
conserving the irrigating dams for the benefits of water resource management of the
community. Once the Mungrai Code was put into practice by then, the punishment was
not focused upon persons in particular, but social conflict minimization instead. The law
was not for avenging but healing those affected.
Keywords: Mungrai Code, Wat Gasa, Participatory Role and Community Order Restoration
ความส�ำคัญและที่มาของปัญหาที่ท�ำการวิจัย
มังรายศาสตร์ เป็นกฎหมายโบราณทีใ่ ช้ในแถบอาณาจักรล้านนา กล่าวคือ พืน้ ทีข่ องประเทศไทย
บริเวณภาคเหนือตอนบน ประเทศพม่าในบริเวณรัฐฉาน ประเทศจีนบริเวณสิบสองปันนา และลาวตอนเหนือ
อาจารย์ประเสริฐ ณ นคร บรรยายไว้ว่า มังรายศาสตร์ฉบับเก่าแก่ที่สุด คือ ฉบับวัดเสาไห้ อ�ำเภอเสาไห้
จังหวัดสระบุรี ฉบับที่ ๒ เป็นของคุณไกรศรี นิมมานเหมินท์ ซึ่งคัดจากต้นฉบับของกงสุลฝรั่งเศส ประจ�ำ
เชียงใหม่ ชื่อนอตอง ฉบับที่ ๓ ได้มาจากวัดเชียงมั่น เชียงใหม่ ส�ำหรับมังรายศาสตร์ต้นฉบับวัดกาสานั้น
พึง่ จะค้นพบภายหลังสามฉบับดังกล่าว เนือ้ หาในฉบับเป็นเรือ่ งเกีย่ วกับการปกครอง วัฒนธรรม ประเพณี
จารีต ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา คติชน แต่การศึกษาได้กระท�ำเพียงการปริวรรตเท่านั้น
ในด้านบริบททางกฎหมาย ตลอดจนองค์ความรูท้ มี่ อี ยูอ่ ย่างละเอียดเกีย่ วกับกฎหมายเรือ่ งต่างๆนัน้ ยังมิได้
ท�ำการค้นคว้าให้ลึกซึ้ง ทั้งที่ในสังคมท้องถิ่นภาคเหนือในปัจจุบันนั้น ยังมีวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณี ทีย่ งั ผูกติดกับมังรายศาสตร์อยูเ่ ป็นอันมาก โดยการปฏิบตั ติ ามวิถดี งั้ เดิมนี้ ช่วยแก้ไขปัญหาข้อพิพาท
ของสังคมท้องถิน่ และเป็นการระงับข้อพิพาทนอกศาลทีม่ คี วามสะดวก และสอดคล้องกับวิถชี วี ติ ดัง้ เดิมของ
ชุมชนท้องถิน่ ซึง่ มีความเหมาะสมในการสังคมปัจจุบนั ทีเ่ ต็มไปด้วยปัญหาความขัดแย้งเป็นอย่างยิง่ อย่างไรก็ดี
เมื่อพิจารณาในมุมมองทางกฎหมายแล้ว จะเห็นได้ว่า หลักมังรายศาสตร์ที่น�ำมาใช้ในสังคมนั้น มิใช่
เป็นการยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายบ้านเมือง หากแต่ช่วยคัดกรองคดีต่างๆ ที่เกิดขึ้น มิให้เป็นภาระแก่
ศาลสถิตยุติธรรมมากจนเกินไป
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โดยเฉพาะในส่วนทีเ่ ป็นคดีมโนสาเร่ จึงเป็นการจัดระเบียบสังคมท้องถิน่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และบทบัญญัติ
ในส่วนของการก�ำหนดหน้าที่ในการมีส่วนร่วมรักษาเหมืองฝายร่วมกัน ก็เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงการ
ส่งเสริมสิทธิในการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการรักษาสิง่ แวดล้อม ซึง่ ในปัจจุบนั นัน้ ปัญหาสิง่ แวดล้อมนับวัน
จะทวีความรุนแรงขึ้น อันเป็นผลมาจากนโยบาย และโครงการในการพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชน
ที่ขยายตัวมากขึ้น มังรายศาสตร์จึงเปรียบเสมือนขุมพลังทางปัญญาที่บรรพบุรุษแห่งอาณาจักรล้านนา
ได้สร้างเอาไว้เพือ่ แก้ไขปัญญาหาต่างๆ ทีเ่ ป็นปัญหาเฉพาะส�ำหรับภูมภิ าค แต่ดว้ ยความทีส่ งั คมในปัจจุบนั มี
ความเปลีย่ นแปลงจากอดีตไปเป็นอันมาก การจะน�ำมังรายศาสตร์มาใช้โดยตรงย่อมไม่ใช่หนทางทีเ่ หมาะสม
จึงควรที่จะท�ำการสืบค้นทางประวัติศาสตร์ ความเป็นมาตลอดจนที่มาของกฎหมาย แนวคิด ทฤษฎี และ
วิเคราะห์แนวทางในการน�ำหลักเกณฑ์ที่ปรากฏในมังรายศาสตร์ที่เหมาะสม มาใช้ในการพัฒนาการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและการจัดระเบียบสังคมในปัจจุบัน เพื่อประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่น
ในอาณาจักรล้านนามีการบัญญัตใิ ช้กฎหมายจ�ำนวนหลายฉบับ ดังมีตวั อย่างกฎหมายทีเ่ คยบังคับ
ใช้ในอดีต เช่น กฎหมายล้านนา ฉบับวัดชัยพระเกียรติ๓ อวหาร ๒๕๔ หนังสืออนุโลมญาณกฎหมายโบราณ๕
คลองเจือแห่งพระเจ้ากือนา๖ และธรรมศาสตร์เจ้าฟ้าหริภุญชัย๗ เป็นต้น ซึ่งกฎหมายมังรายศาสตร์ก็เป็น
กฎหมายอีกฉบับหนึง่ ทีใ่ ช้ในอาณาจักรล้านนา ถือว่าเป็นกฎหมายทีส่ ำ� คัญสุดฉบับหนึง่ กฎหมายมังรายศาสตร์
ที่ผ่านมามีการปริวรรตออกมาแล้วหลายฉบับ เช่น มังรายศาสตร์ฉบับวัดเชียงหมั้น (เชียงมั่น)๘ เป็นต้น
ส่วนในงานวิจัยนี้ได้เลือกศึกษากฎหมายมังรายศาสตร์ ฉบับวัดกาสา อ�ำเภอแม่จัน จังหวัด
๙
เชียงราย โดยกฎหมายมังรายศาสตร์เป็นกฎหมายจารีตประเพณี (Customary Law) มีลักษณะเป็น
กฎหมายที่เกิดจากการน�ำเอาหลักค�ำสอนทางพุทธจักรมาใช้ร่วมกับอาณาจักรเพื่อประกอบการพิจารณา
ตัดสินคดีความต่างๆ ดังกล่าวไว้ในกฎหมายมังรายศาสตร์ฉบับวัดกาสาว่า
		
“...ที่ควรแต่งตามโทสหนักโทสเบา ด้วยคดีโลกคดีธัมม์เจือกัน มังรายสาสตร์ราช
สาวนีตตามวัตถุอันร้ายอันดี...”๑๐

๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

สมหมาย เปรมจิต (ปริวรรต), กฎหมายลานนา, (เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๑๘), ๕๐ หน้า.
สมหมาย เปรมจิต (ปริวรรต), อวหาร ๒๕ (กฎหมายลานนา), (เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๑๘), ๔๕ หน้า.
ประเสริฐ ณ นคร และคณะ (ปริวรรต), หนังสืออนุโลมญาณกฎหมายโบราณ และหัตถกัมมวินิจฉัยบาฬีการอมสมมุติราช,
(เชียงใหม่ : วิทยาลัยครูเชียงใหม่, ๒๕๒๗), ๘๙ หน้า.
สุรสิงห์ส�ำรวม ฉิมพะเนาว์ (ปริวรรต), คลองเจือแห่งพระเจ้ากือนา, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพฯ : สุกัญญา, ๒๕๒๘), ๑๔๒ หน้า.
สมหมาย เปรมจิต (ปริวรรต), ธรรมศาสตร์เจ้าฟ้าหริภุญชัย, (เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๑๙), ๒๒ หน้า.
ประเสริฐ ณ นคร และคณะ (ปริวรรต), มังรายศาสตร์ฉบับเชียงหมั้น ต้นฉบับวัดเชียงหมั้น อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่,
(เชียงใหม่ : วิทยาลัยครูเชียงใหม่, ๒๕๒๘), ๓๗ หน้า.
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว (ปริวรรต), กฎหมายวัดกาสา ต้นฉบับวัดกาสา อ�ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย, (เอกสารอัดส�ำเนา, ๒๕๒๖), ๖๐ หน้า.
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว (ปริวรรต), กฎหมายวัดกาสา ต้นฉบับวัดกาสา อ�ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย, (อ้างแล้ว), หน้า ๒๔.
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ซึง่ พญามังราย ปฐมกษัตริยอ์ าณาจักรล้านนา ราชวงศ์มงั ราย (พ.ศ.๑๘๐๔ – ๑๘๕๔) และกษัตริย์
ล้านนาพระองค์ต่อๆมาใช้เป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมือง โดยอาศัยแบบอย่างมาจาก “พระ
ธรรมศาสตร์” หรือ “มนูธรรมศาสตร์” กฎหมายของอินเดียโบราณทีแ่ คว้นหริภญ
ุ ไชยรับอิทธิพลเข้ามาใช้
ผ่านทางอาณาจักรมอญ และภายหลังพญามังรายจึงทรงรวบรวมขนบธรรมเนียมประเพณีของล้านนา คติ
ทางพระพุทธศาสนา และค�ำพิพากษาของพระองค์ตราเป็นกฎหมายมังรายศาสตร์ขนึ้ มาสามารถแบ่งการ
พิจารณาคดีตามหมวดหมู่และรายละเอียดต่างๆ ออกเป็น ๗ หมวดหมู่ ได้ดังนี้คือ
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)

การกู้และยืมสิ่งของ
การจัดการมรดก
กฎหมายเกี่ยวกับทาส
การประกอบอาชีพทางการเกษตรและการจัดแบ่งผลผลิต
การจัดเก็บส่วย(ภาษี)และเกณฑ์ใช้ไพร่ทาส
การปรับไหมชดใช้ค่าเสียหาย
เบ็ดเตล็ด

โดยแต่ละหมวดได้ปรากฏมีการน�ำเอาหลักธรรมค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา เข้ามาใช้ประกอบ
การพิจารณาตัดสิน เพือ่ ให้สอดคล้องกันทัง้ “คดีโลก” (ทางโลก) และ “คดีธรรม” (ทางธรรม) อันแสดงถึง
คุณธรรมของพญามังราย ปฐมกษัตริย์ล้านนา และกษัตริย์ล้านนาพระองค์ต่อๆ มาที่ได้ใช้หลักธรรมทาง
พุทธศาสนามาเป็นหลักธรรมและค�ำสอนของแต่ละพระองค์ ดังปรากฏรายละเอียดในกฎหมายมังรายศาสตร์
ฉบับวัดกาสา ดังนี้คือ
(๑) การใช้หลักธรรมและค�ำสอนที่ปรากฏในหมวดที่ ๑ การกู้และยืมสิ่งของ
มีการยกตัวอย่างพิจารณาการใช้หนี้ โดยกฎหมายมังรายศาสตร์ฉบับวัดกาสาได้ยกตัวอย่าง
เรือ่ งราวทางพระพุทธศาสนาเข้ามาประกอบเทียบไว้ คือกล่าวถึงนางอุชเชนีตายไม่ทนั ใช้หนี้ เศรษฐีเจ้าหนี้
รับลูกของนางอุชเชนีเป็นลูกเลี้ยงแต่ยังไม่ได้ซื้อลูกคนนี้ จ่าเมืองได้พิจารณาตัดสินให้เจ้าหนี้ชดใช้ค่า
เลี้ยงดูเด็กแก่เศรษฐี แล้วให้เจ้าหนี้พาเอาเด็กไปแทนหนี๑๑
้ หรือเน้นให้ผู้คนได้รู้จักพิจารณาให้ รอบคอบ
ก่อนจะให้ผอู้ นื่ ยืมวัตถุสงิ่ ของต่างๆ โดยเฉพาะอาวุธทีส่ ามารถท�ำร้ายผูอ้ นื่ ได้ จึงปรากฏมีบทบัญญัตเิ กีย่ วกับ
การให้ยมื อาวุธของมีคมว่า ผูใ้ ดยืมดาบของผูอ้ นื่ ไปฆ่าคน ซึง่ เจ้าของดาบผูใ้ ห้ยมื ไม่ทราบว่าผูย้ มื จะยืมเอาไป
ฆ่าคน ให้ปรับไหมผู้ให้ยืม ๑๑๐ เงิน (บาท) ที่เหลือให้ปรับไหมผู้กระท�ำความผิด หากรู้เห็นเป็นใจทั้งผู้ยืม
และผู้ให้ยืมให้เสียค่าปรับไหมคนละครึ่ง๑๒
๑๑
๑๒

อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว (ปริวรรต), กฎหมายวัดกาสา ต้นฉบับวัดกาสา อ�ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย, (อ้างแล้ว), หน้า ๑ - ๒.
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว (ปริวรรต), กฎหมายวัดกาสา ต้นฉบับวัดกาสา อ�ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย, (อ้างแล้ว), หน้า ๓๓.
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(๒) การใช้หลักธรรมและค�ำสอนที่ปรากฏในหมวดที่ ๒ การจัดการมรดก
เรือ่ งการจัดแบ่งมรดกเป็นอีกหมวดหนึง่ ทีส่ ำ� คัญของกฎหมายมังรายศาสตร์ จึงปรากฏว่าได้นำ� เอา
หลักธรรมค�ำสอนมาใช้ประกอบการพิจารณา เพือ่ ให้เกิดความเป็นธรรมแก่บคุ คลต่างๆ โดยพิจารณาทัง้ จาก
ผลประโยชน์ทางโลกไปพร้อมกับคติความเชื่อในทางธรรม ดังเช่น การจัดแบ่งมรดกของพระภิกษุสงฆ์ว่า
ถ้าหากพระภิกษุสงฆ์ถึงแก่มรณภาพภายในบ้านเรือนของญาติ ถ้าก่อนถึงแก่มรณภาพพระภิกษุรูปนั้นได้
มอบสมบัติสิ่งของให้แก่ญาติผู้ใดก็ให้เป็นของผู้นั้น ถ้าไม่มอบให้แก่ญาติผู้ใดสมบัติสิ่งของเหล่านั้นก็กลาย
เป็นของสงฆ์(ของวัดหรือของพระศาสนา)
เนือ่ งจากพระภิกษุสงฆ์เป็นเสมือนบุคคลสาธารณะ ดังนัน้ หากทรัพย์สมบัตขิ องพระภิกษุรปู นัน้ ๆ
ได้มาจากการถวายทานของเหล่าคณะศรัทธา เมื่อถึงแก่มรณภาพไม่ได้มอบให้เป็นสมบัติแก่ผู้ใด ทรัพย์
สมบัตินั้นก็ถือเป็นของส่วนรวมคือเป็นของคณะสงฆ์หรือของวัดที่พระภิกษุนั้นจ�ำพรรษาอยู่แต่ส่วนกรณี
ชาวบ้านถึงแก่กรรมภายในวัด สมบัตทิ รัพย์สนิ เป็นของญาติผถู้ งึ แก่กรรม ทรัพย์สนิ ไม่ได้ตกเป็นของวัด เพราะ
ชาวบ้านผูน้ นั้ มีญาติพนี่ อ้ งและหาทรัพย์สนิ ได้มาจากน�ำ้ พักน�ำ้ แรงของตนเอง ไม่ได้เป็นบุคคลสาธารณะ๑๓
หรือการจัดแบ่งมรดกก็พจิ ารณาถึงบทบาทหน้าทีข่ องผูม้ สี ทิ ธิในการได้รบั มรดกแต่ละคน ทีม่ ตี อ่
บุพการีทถี่ งึ แก่กรรม โดยพิจารณาทัง้ การท�ำหน้าทีท่ งั้ ทางโลกและทางธรรมประกอบ ดังเช่น หากมีบตุ รชาย
๓ คน คนหนึ่งไปบวช คนที่สองได้เข้าท�ำงานราชการ คนที่สามท�ำมาค้าขายเลี้ยงดูบิดามารดา เมื่อบิดา
มารดาถึงแก่กรรม เกิดการฟ้องร้องเพื่อแบ่งมรดก ได้มีตัวอย่างการตัดสินคดีแบ่งมรดกไว้ว่า บุตรชาย
ที่บวชควรได้มากที่สุดคือได้ทรัพย์สินจ�ำนวน ๒ ส่วน เนื่องจากช่วยให้บิดามารดาหลุดพ้นทุกข์และไม่มี
บ้านเรือนอยูอ่ าศัย ส่วนบุตรชายทีท่ ำ� มาค้าขายเลีย้ งดูบดิ ามารดาให้ได้มรดกจ�ำนวน ๑ ส่วนครึง่ เนือ่ งจาก
ยังอาศัยอยู่กับบิดามารดาที่เรือน ส่วนบุตรชายที่เข้ารับราชการอยู่กับท้าวขุนได้ ๑ ส่วน เนื่องจากไม่อยู่
ดูแลบิดามารดาแต่ออกไปอยู่รับราชการกับท้าวขุน๑๔
(๓) การใช้หลักธรรมและค�ำสอนที่ปรากฏในหมวดที่ ๓ กฎหมายเกี่ยวกับข้าทาส
มีการยกตัวอย่างพร้อมวิธีการพิจารณาความเป็นทาสของบุตรธิดา กรณีบิดาเป็นทาสแต่มารดา
ไม่เป็นทาส โดยใช้เรือ่ งราวชาดกในพระพุทธศาสนามาประกอบการพิจารณา เช่น ยกเรือ่ งราวกรณีขา้ ทาส
ของพญาอังกุลและนางอัญชเทวีเป็นบทตัวอย่างการตัดสินพิจารณา๑๕ หรือการส่งเสริมให้เจ้าของทาสหรือ
ผู้ที่ใช้งานข้าทาส ให้มีความเห็นใจและให้การคุ้มครองข้าทาสที่อยู่ในการปกครอง ดังเช่น หากให้ข้าทาส

๑๓
๑๔
๑๕

อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว (ปริวรรต), กฎหมายวัดกาสา ต้นฉบับวัดกาสา อ�ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย, (อ้างแล้ว), หน้า ๘ - ๙.
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว (ปริวรรต), กฎหมายวัดกาสา ต้นฉบับวัดกาสา อ�ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย, (อ้างแล้ว), หน้า ๙.
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว (ปริวรรต), กฎหมายวัดกาสา ต้นฉบับวัดกาสา อ�ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย, (อ้างแล้ว), หน้า ๑๐.
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ของผู้อื่นขึ้นต้นหมาก มะพร้าว ต้นตาลต้นลาน และต้นไม้ต่างๆ แล้วเกิดอุบัติเหตุตกลงมาถึงแก่ความตาย
หากเจ้าของข้าทาสผู้นั้นอนุญาตให้มาขึ้นก็ไม่ให้เอาความต่อกัน หากไม่ได้อนุญาตให้ชดใช้ค่าของข้าทาส
หากไม่ตายแต่บาดเจ็บให้ปรับไหม ๒ บาทเงินเป็นค่ายาและดูแลรักษา หากข้าทาสเดินรับจ้างขึ้นต้นไม้
เป็นอาชีพอยู่แล้วตกลงมาตาย ก็ให้เจ้าของผู้ว่าจ้างนั้นช่วยเผาศพเสียเพราะอยู่นอกเขตแดนของเจ้าของ
ข้าทาส๑๖
(๔) การใช้หลักธรรมและค�ำสอนที่ปรากฏในหมวดที่ ๔ การประกอบอาชีพทางการเกษตรและการจัด
แบ่งผลผลิต
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมในอดีต บางครัง้ ด้วยพืน้ ทีข่ องวัดทีม่ กี ารกัลปนาจากเจ้านายขุนนาง
จ�ำนวนมาก จึงเปิดโอกาสให้ผู้คนได้เข้าไปใช้พื้นที่ธรณีสงฆ์ท�ำเกษตรกรรม จึงปรากฏมีหลักธรรมค�ำสอน
มาใช้เพื่อจัดแบ่งผลประโยชน์กันในกฎหมายมังรายศาสตร์ฉบับวัดกาสาหลายตัวอย่าง ได้แก่ ชาวบ้าน
เข้าไปปลูกพืชผลในพืน้ ทีข่ องวัดหรือพืน้ ทีธ่ รณีสงฆ์ เมือ่ พืชนัน้ ให้ผลผลิตต้องแบ่งออกเป็นจ�ำนวน ๑๐ ส่วน
โดยแบ่งให้ชาวบ้านที่ท�ำการเพาะปลูกจ�ำนวน ๙ ส่วน และจัดแบ่งให้วัด ๑ ส่วน ซึ่งกรณีถ้าหากพระภิกษุ
สงฆ์ให้ข้าวัดหรือศิษย์วัดท�ำการเพาะปลูกในที่ของชาวบ้าน ก็ให้แบ่งออกเป็นจ�ำนวน ๑๐ ส่วน โดยแบ่ง
ให้ทางวัดที่ท�ำการเพาะปลูกจ�ำนวน ๙ ส่วน และจัดแบ่งให้เจ้าของพื้นที่ท�ำการเพาะปลูก ๑ ส่วน วิธีการ
พิจารณาการมีสิทธิครอบครองท�ำกินของผู้เข้าไปบุกเบิกป่าท�ำเป็นที่นาหรือท�ำกินบนที่นาเก่าของผู้อื่น
ทิ้งร้างไว้ เป็นต้น๑๗
จะเห็นได้ว่ากฎหมายได้เอื้อต่อการด�ำรงชีวิตของผู้คน เนื่องจากในอดีตที่ดินมีมากกว่าจ�ำนวน
ประชากร ดังนัน้ การจัดแบ่งผลประโยชน์ให้กบั ชาวบ้านทีเ่ ข้ามาท�ำเกษตรกรรมบนพืน้ ทีข่ องวัดหรือข้าวัด
ไปท�ำเกษตรกรรมบนพื้นที่ของชาวบ้านสูงถึง ๙ ใน ๑๐ ส่วน จึงเป็นกระตุ้นและเป็นการส่งเสริมให้ผู้คน
ได้เพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น ซึ่งเป็นการขยายระบบเศรษฐกิจให้กับบ้านเมืองได้เป็นอย่างดี ดีกว่าปล่อยพื้นที่
ให้รกร้างว่างเปล่า

๑๖
๑๗

อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว (ปริวรรต), กฎหมายวัดกาสา ต้นฉบับวัดกาสา อ�ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย, (อ้างแล้ว), หน้า ๕๘.
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว (ปริวรรต), กฎหมายวัดกาสา ต้นฉบับวัดกาสา อ�ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย, (อ้างแล้ว), หน้า ๗.
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(๕) การใช้หลักธรรมและค�ำสอนที่ปรากฏในหมวดที่ ๕ การจัดเก็บส่วย (ภาษี) และเกณฑ์ใช้ไพร่ทาส
ในสังคมยุคจารีตเจ้าของทาสและข้าทาสต่างก็เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน โดยเจ้าของทาสก็ได้ใช้
แรงงานหรือได้รบั ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจจากข้าทาส ส่วนข้าทาสก็ได้รบั การคุม้ ครองดูแลตลอดจน
ที่อยู่อาศัย ในกฎหมายมังรายศาสตร์ ฉบับวัดกาสา จึงปราฏมีการส่งเสริมให้เจ้าของทาสหรือผู้ที่ใช้งาน
ข้าทาสให้มคี วามเห็นใจและให้การคุม้ ครองข้าทาสทีอ่ ยูใ่ นการปกครอง ดังเช่น วิธกี ารพิจารณาเมือ่ เจ้าแคว้น
ได้ขอยืมไพร่ทาสของผู้อื่นไปใช้งานที่อื่นๆ หรือยืมมาใช้งานที่เรือนของตนเอง หากไพร่นั้นถึงแก่กรรมใน
วัดไม่ให้ชดใช้ แต่หากยืมไพร่ไปแล้วไม่ดูแลจนไพร่หลบหนีหรือลงโทษจนถึงแก่ความตายต้องชดใช้คืน
เป็นต้น๑๘
(๖) การใช้หลักธรรมและค�ำสอนที่ปรากฏในหมวดที่ ๖ การปรับไหมชดใช้ค่าเสียหาย
กฎหมายมังรายศาสตร์ฉบับวัดกาสา ได้บัญญัติบทพิจารณาการปรับไหมชดใช้ค่าเสียหายตาม
ฐานะทางสังคมของผู้คน ยิ่งมีฐานะทางสังคมหรือยศศักดิ์สูงต้องเสียค่าปรับไหมแพงขึ้นตามไปด้วย เพื่อ
เป็นการป้องกันไม่ให้มีปกครองกดขี่ดูถูกผู้อยู่ใต้อ�ำนาจการปกครอง จึงแสดงถึงการพยายามควบคุมการ
ใช้อำ� นาจของชนชัน้ ปกครองให้มคี ณ
ุ ธรรม ดังเช่น การปรับไหมชดใช้คา่ เสียหายกรณีเล่นชูส้ ชู่ าย การปรับ
ไหมชดใช้คา่ เสียหายกรณีลกั ขโมยสัตว์เลีย้ งต่างๆ ตัง้ แต่สตั ว์ใหญ่ เช่น วัว ควาย และหมู ไปจนถึงสัตว์เลีย้ ง
ที่มีขนาดเล็ก เช่น ไก่ เป็ด ห่าน และสุนัข๑๙
การปรับไหมชดใช้ค่าเสียหายกรณีลักขโมยพืชผลผลิตทางการเกษตร (ข้าว ข้าวฟ่าง แตงโม แตง
น�้ำเต้า ฟักทอง พริก เผือก งา ข่า ถั่ว กระเทียม หอมแดง ผักชนิดต่างๆ และฝ้าย) การปรับไหมชดใช้
ค่าเสียหายกรณีลักขโมยทรัพย์สินของผู้อื่น การปรับไหมชดใช้ค่าเสียหายในการท�ำลายทรัพย์สินข้าวของ
ของผู้อื่น การปรับไหมจากการทะเลาะวิวาทและการท�ำร้ายร่างกาย และการชดใช้ค่าเสียหายกรณีท�ำให้
ผู้อื่นบาดเจ็บหรือตาย เป็นต้น๒๐
(๗) การใช้หลักธรรมและค�ำสอนที่ปรากฏในหมวดที่ ๗ เบ็ดเตล็ด
เป็นหมวดทีก่ ล่าวถึงวิธกี ารพิจารณาในเรือ่ งรายละเอียดอืน่ ๆ ทีห่ ลากหลายออกไปจากทัง้ ๖ หมวด
ทีไ่ ด้จดั แบ่งไว้ ดังเช่น วิธพี จิ ารณาให้ชว่ ยเหลือชีวติ ผูน้ งั่ เรือไปล่ม การปรับผูก้ ล่าวโทษผูอ้ นื่ โดยไม่มคี วามผิด
การปรับไหมชายทีแ่ ตะเนือ้ ต้องตัวสตรีผมู้ ฐี านันดรศักดิส์ งู กว่าตน การปรับไหมพ่อค้าแม่คา้ หลบเลีย่ งจ่าย
๑๘
๑๙
๒๐

อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว (ปริวรรต), กฎหมายวัดกาสา ต้นฉบับวัดกาสา อ�ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย, (อ้างแล้ว), หน้า ๑๖.
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว (ปริวรรต), กฎหมายวัดกาสา ต้นฉบับวัดกาสา อ�ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย, (อ้างแล้ว), หน้า ๒๕.
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว (ปริวรรต), กฎหมายวัดกาสา ต้นฉบับวัดกาสา อ�ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย, (อ้างแล้ว), หน้า ๓๓.
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ค่าด่าน การจัดจ�ำแนกพ่อ ๔ ประเภท และลูก ๓ ประเภทตามหลักพระธรรมศาสตร์ ลักษณะของการเป็น
สามีภรรยา และวิธีพิจารณาเมื่อการฝากของไม่มีสักขีพยานแล้วผู้รับฝากปิดบังเอาเป็นของตน เป็นต้น
โดยแต่ละบทบัญญัติในหมวดเบ็ดเตล็ดก็ปรากฏหลักธรรมและค�ำสอน ของพญามังรายและ
กษัตริย์ล้านนา ดังเช่น การชดใช้ค่าเสียหายกรณีท�ำให้ผู้อื่นบาดเจ็บหรือตาย หากขอผู้อื่นไปช่วยตัดต้นไม้
แผ้วถางไร่สวน เกิดอุบัติเหตุต่างๆ เช่น ต้นไม้ล้มทับจนถึงแก่ชีวิต ให้ผู้ขอแรงช่วยชดใช้ค่าเสียหายจ�ำนวน
๒๕๐ เงิน แล้วให้ผู้ขอแรงช่วยค่าท�ำศพผู้ที่เสียชีวิตนั้น ไม่ให้มีการปรับไหม ยกเว้นตั้งใจให้ต้นไม้ล้มทับจน
ผู้ที่มาช่วยถึงแก่ความตายให้ชดใช้ ๑ ศพ ปรับไหมจ�ำนวน ๒ ฅน หากไม่ได้ตั้งใจให้ต้นไม้ล้มไปทับถูกเพียง
แค่มีแผลหัวแตก หื้อจ่ายค่าน�้ำมันยาจ�ำนวน ๑ บาทเงิน และให้มีเหล้า ๑ ไห ไก่ ๑ คู่ ท�ำการสู่ขวัญผู้ที่
ได้รับอุบัติเหตุ ถ้าหากว่าตั้งใจท�ำให้หัวแตกต้องจ่ายค่าปรับไหมจ�ำนวน ๕๒ เงิน หากพิการให้ปรับไหม
เท่ากับจ�ำนวน ๒ คน คิดเป็นเงิน ๕๐๐ เงิน บทบัญญัตินี้จึงสะท้อนถึงการพยายามให้คนภายในหมู่บ้าน
หรือภายในชุมชนนั้นมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ให้ความช่วยเหลือกัน๒๑
ด้วยกฎหมายมังรายศาสตร์มกี ารบัญญัตใิ ช้เพิม่ เติมมาตลอดเวลาจากกษัตริยพ์ ระองค์ตา่ งๆ ของ
อาณาจักรล้านนา การศึกษาถึงบริบททางด้านการปกครอง การทหาร กฎหมาย และจารีตประเพณีของ
อาณาจักรล้านนา จะท�ำให้สามารถเข้าใจเกีย่ วกับกฎหมายมังรายศาสตร์ได้ โดยงานวิจยั ชิน้ นีไ้ ด้วางประเด็น
การศึกษาไว้ทกี่ ารมีสว่ นร่วมของชุมชนและการจัดระเบียบสังคมภายใต้บริบทของสังคมล้านนาทีก่ ล่าวมา
ในข้างต้น ทัง้ การปกครอง การทหาร กฎหมาย และจารีตประเพณี ไปพร้อมกับท�ำให้เห็นการใช้หลักธรรม
และค�ำสอนของชนชั้นปกครองในยุคจารีต ดังต่อไปนี้
(๑) การปกครอง
ด้านการเมืองการปกครองจะเกีย่ วข้องสัมพันธ์กบั ภูมศิ าสตร์ ระบบการจัดแบ่งหน่วยพืน้ ทีท่ างการ
ปกครองและการท�ำเกษตรกรรมผ่านระบบพันนา การจัดการระบบเหมืองฝาย ในส่วนของด้านภูมศิ าสตร์นนั้
เริ่มตั้งแต่พญามังราย กษัตริย์แคว้นโยนกองค์ที่ ๒๕ ราชวงศ์ลวจังกราช ในลุ่มแม่น�้ำกก ได้ขยายพระราช
อาณาเขตมาผนวกแคว้นหริภุญไชยในลุ่มน�้ำปิง แล้วได้สร้างเมืองเชียงใหม่เป็นราชธานีพร้อมกับสถาปนา
อาณาจักรล้านนาขึ้นเมื่อ พ.ศ.๑๘๓๙ ด้วยบริเวณที่ตั้งเมืองเชียงใหม่มีสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม ดัง
ต�ำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ได้กล่าวถึงลักษณะชัยภูมิที่ดีของเมืองเชียงใหม่ไว้ถึง ๗ ประการ โดยที่ส�ำคัญคือ
มีพนื้ ทีล่ าดเอียงจากทิศตะวันตกลงสูท่ ศิ ตะวันออก มีแม่นำ�้ ปิงอยูด่ า้ นทิศตะวันออกของเมือง มีดอยสุเทพ
เป็นเทือกเขาอยูด่ า้ นทิศตะวันตกของเมือง มีหนองบัวเจ็ดกอ (หนองเขียว) อยูด่ า้ นทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของเมือง และมีน�้ำแม่ข่าไหลโอบอ้อมเมือง เป็นต้น๒๒
๒๑
๒๒

อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว (ปริวรรต), กฎหมายวัดกาสา ต้นฉบับวัดกาสา อ�ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย, (อ้างแล้ว), หน้า ๓๐.
สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ, เมืองโบราณในแอ่งเชียงใหม่ – ล�ำพูน, (เชียงใหม่ : ธารปัญญา, ๒๕๕๒), หน้า ๙๖ – ๙๗.
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ระบบพันนา เป็นหน่วยการจัดแบ่งพืน้ ทีท่ างภูมศิ าสตร์ให้เหมาะแก่การจัดเก็บผลผลิตและควบคุม
ก�ำลังไพร่พล ดังนั้นบ้านเมืองโบราณในล้านนาจึงมีการจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นหน่วยพันนาตามขนาดใหญ่
หรือเล็กของเมือง เช่น เมืองฝางมี ๖ พันนา เมืองเชียงรายมี ๓๒ พันนา เมืองพะเยามี ๓๖ พันนา และ
เมืองเชียงแสนมี ๖๕ พันนา เป็นต้น โดยการจัดแบ่งหน่วยระบบพันนานั้นจะประมาณจากพันธุ์ข้าวที่
ใช้เพาะปลูกต่อจ�ำนวนคน คือ ในทุกๆ ๕ คน และคนไหนใช้พันธุ์ข้าวในการเพาะปลูก ๒.๕ ถัง นับเป็น
จ�ำนวน ๑ นา๒๓ แต่ละพันนาจะมีเจ้าเมืองหรือเจ้าพันนาปกครอง ส่วนใหญ่มียศเป็น “หมื่น”(เจ้าหมื่น)
และ “แสน”(เจ้าแสน) เช่น หมืน่ กุมกาม ปกครองพันนากุมกาม และแสนขาน ปกครองพันนาขาน เป็นต้น
และมีผู้ช่วยท�ำการปกครองรองลงไปในพันนา เช่น ล่ามนา ปากนา พันนาหลัง และแสนหลัง เป็นต้น
ระบบเหมืองฝายถือเป็นสิ่งส�ำคัญในอาณาจักรล้านนา เนื่องมาจากสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เป็น
หุบเขาแอ่งใหญ่แอ่งเล็กกระจายอยู่ ท�ำให้มนี ำ�้ ไม่เพียงพอต่อการท�ำนาและเกษตรกรรม การท�ำเหมืองฝาย
จึงเป็นภูมิปัญญาของชาวล้านนา ที่ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน�้ำใช้ในการเกษตรกรรมได้อย่างดีเยี่ยม
ผู้ที่เป็นผู้ควบคุมการจัดแบ่งน�้ำเรียกว่า “แก่ฝาย” หรือ “หมื่นฝาย” เป็นผู้ควบคุมและจัดแบ่งการใช้น�้ำ
ให้เป็นไปอย่างปกติ ขณะเดียวกันก็มี “ผีฝาย” เป็นผูค้ วบคุมทางด้านจิตวิญญาณอีกชัน้ หนึง่ ซึง่ สามารถ
ใช้ได้อย่างดีในสังคมอดีต ฝายแต่ละลูกจะแบ่งการใช้น�้ำย่อยลงไปเป็น “เหมือง” เหมืองแต่ละสายจะ
แยกย่อยออกเป็น “ต๊าง” เพื่อกระจายน�้ำเข้าสู่พื้นที่การท�ำนาของแต่ละคน๒๔
(๒) การทหาร
ชนชาติต่างๆ เมื่อมีอาณาจักรหรือเมืองเกิดขึ้น ย่อมต้องมีกองก�ำลังไพร่พล หรือ ทหาร เป็น
ผู้ปกป้องบ้านเมืองของตน ในการปกครองของอาณาจักรล้านนานั้น สามารถแยกออกเป็นขุนนางฝ่าย
พลเรือนกับขุนนางฝ่ายทหาร ปรากฏล�ำดับชัน้ ดังนี้ นายตีน นายม้า(นายช้าง) นายสิบ นายซาว(นายยีส่ บิ )
นายห้าสิบ นายร้อย เจ้าพัน เจ้าหมืน่ เจ้าแสน และ พญา มีการแบ่งการปกครองทีส่ มั พันธ์กบั ระบบพันนา
ดังนี้คือ
ไพร่ ๑๐ คน ให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของนายสิบ ๑ นาย มีข่มกว้านเป็น “ล่าม” หรือ
ผู้ประสานกับไพร่
นายสิบ ๒ นาย ให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของนายซาว ๑ นาย

๒๓
๒๔

สุริยา รัตนกุล, อารยธรรมไทย, (นนทบุรี : เพชรรุ่ง, ๒๕๕๓), หน้า ๒๓๑ – ๒๓๓.
นิคม พรหมมาเทพย์, เรื่องบ่าเก่าเล่าล้านนา เหมืองฝาย แม่ญิงขี่รถถีบก๋างจ้อง, (ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ป.), หน้า ๑.
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นายสิบ ๕ นาย ให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของนายห้าสิบ ๑ นาย มีนายปากซ้าย และ
นายปากขวา เป็นผู้ช่วยปกครอง
นายห้าสิบ ๒ นาย ให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของนายร้อย ๑ นาย
นายร้อย ๑๐ นาย ให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าพัน ๑ นาย
เจ้าพัน ๑๐ นาย ให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าหมื่น ๑ นาย
เจ้าหมื่น ๑๐ นาย ให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าแสน ๑ นาย
ในส่วนของเจ้าแสนนั้นให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลโดยตรงของ “พญา” หรือ “พระญา” ผู้เป็น
กษัตริยอ์ าณาจักรล้านนา ด้วยมีการปกครองเป็นล�ำดับชัน้ ผูม้ อี ำ� นาจมากย่อมกระท�ำตามอ�ำเภอใจหากไม่มี
กฎหมายหรือคุณธรรมก�ำกับ ดังนั้นในกฎหมายมังรายศาสตร์จึงมีการบัญญัติทั้งทางโลกและทางธรรม
เพื่อควบคุมการใช้อ�ำนาจของชนชั้นปกครอง ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือการลงโทษหนักเบาตามฐานันดรศักดิ์
ของผู้กระท�ำความผิด เป็นต้น๒๕
(๓) กฎหมาย
กฎหมายที่มีพระราชบัญญัติใช้ในอาณาจักรล้านนามีจ�ำนวนหลายฉบับ เช่น กฎหมายล้านนา
ฉบับวัดชัยพระเกียรติ อวหาร ๒๕ หนังสืออนุโลมญาณกฎหมายโบราณ คลองเจือแห่งพระเจ้ากือนา
และธรรมศาสตร์เจ้าฟ้าหริภุญชัย เป็นต้น โดยกฎหมายมังรายศาสตร์จัดเป็นกฎหมายที่มีความเก่าแก่
และส�ำคัญฉบับหนึ่งใช้ในอาณาจักรล้านนา
กฎหมายมังรายศาสตร์ทนี่ ำ� มาใช้ในงานวิจยั ชิน้ นีเ้ ป็นฉบับของวัดกาสา จังหวัดเชียงราย มีจำ� นวน
ทั้งหมด ๑ ผูก ๑๐๖ ใบลาน แต่มีบางใบลานที่ขาดหายไป คือ ใบลานที่ ๔๕ – ๕๐, ๖๑ – ๗๐
และ ๑๐๓ – ๑๐๔ จึงเหลือเนื้อหาเพียง ๘๙ ใบลาน ลักษณะของเนื้อหามีการล�ำดับเนื้อหาก่อนหลัง
มีความสับสนและไม่ครบทุกเรือ่ งเมือ่ เปรียบเทียบกับระบบโครงสร้างกฎหมายทีส่ มบูรณ์๒๖ เป็นกฎหมายที่
มีลักษณะเป็นการด�ำริของผู้ปกครองเมืองหรืออาณาจักร เป็นการรองรับในระดับกฎหมายชาวบ้าน อัน
เป็นกฎหมายพืน้ ฐานของสังคมโดยตรงและโดยปริยาย หรือตราขึน้ เพือ่ ปรามไม่ให้เรือ่ งราวหรือเหตุการณ์
ทีไ่ ม่พงึ ปรารถนาเกิดขึน้ อีก จึงเป็นกฎหมายในราชอ�ำนาจของผูป้ กครอง ซึง่ แสดงออกถึงขนาดของสังคม
ว่าน่าจะมีขนาดกลางหรือขนาดใหญ่

๒๕
๒๖

อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว (ปริวรรต), กฎหมายวัดกาสา ต้นฉบับวัดกาสา อ�ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย, (อ้างแล้ว), หน้า ๒๕.
พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และอรุณรัตน์ วิเชียรเขียว, ภาคงานวิจัยที่ ๑ การวิเคราะห์ระบบโครงสร้างกฎหมายล้านนา เล่มที่ ๑,
หน้า ๑, ๒, ๖ และ ๖๓.
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(๔) จารีตประเพณี
ในทัศนะของนักกฎหมาย จารีตประเพณีถือเป็นเพียงบทกฎหมายส�ำรองที่จะน�ำมาใช้ต่อเมื่อ
ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๔ วรรคสอง๒๗ แต่หากพิจารณาในทัศนะทางด้านประวัตศิ าสตร์ กฎหมายจารีตประเพณีเกิดขึน้
ก่อนกฎหมายลายลักษณ์อักษร กฎหมายจารีตประเพณีเกิดขึ้นพร้อมกับการเกิดขึ้นของสังคม กฎหมาย
ของทุกๆ สังคมจะเริ่มเกิดขึ้นจากกฎหมายจารีตประเพณีแล้วจึงค่อยๆ มีวิวัฒนาการกลายเป็นกฎหมาย
ลายลักษณ์อักษรในภายหลัง
ดังนัน้ ในกฎหมายมังรายศาสตร์ ฉบับวัดกาสา จึงปรากฏมีการใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ที่พญามังรายและกษัตริย์ล้านนาพระองค์ต่อๆมา น�ำมาปรับใช้ปกครองบ้านเมือง ดังเช่น การน�ำเอาเรื่อง
ราวในชาดกมาเป็นกรณีพิจารณาเทียบกับเหตุการณ์คดีความที่เกิดขึ้น ดังมีตัวอย่างการตัดสินคดีความ
เรื่องหนี้สินเทียบเคียงกับ เรื่องราวที่ปรากฏในชาดกที่กล่าวถึงนางอุชเชนีตายไม่ทันใช้หนี้ เศรษฐีเจ้าหนี้
รับลูกของนางอุชเชนีเป็นลูกเลีย้ งแต่ยงั ไม่ได้ซอื้ ลูกคนนี้ จ่าเมืองได้พจิ ารณาตัดสินให้เจ้าหนีช้ ดใช้คา่ เลีย้ งดู
เด็กแก่เศรษฐี แล้วให้เจ้าหนี้พาเอาเด็กไปแทนหนี๒๘
้ หรือการพิจารณาความเป็นทาส ก็ใช้เรื่องราวกรณี
ข้าทาสของพญาอังกุลและนางอัญชเทวีเป็นบทตัวอย่างการตัดสินพิจารณา๒๙ ตลอดถึงมีการใช้หลัก
บาปบุญคุณโทษมาประกอบการพิจารณาตัดสิน เป็นต้น
จากหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์เกีย่ วกับมังรายศาสตร์ สังเกตได้วา่ มีการน�ำเอาหลักการมีสว่ นร่วม
และการจัดระเบียบสังคมมาใช้กับชุมชนในยุคดังกล่าว นอกจากความเชื่อและประเพณีแล้ว การใช้
กฎหมายเข้ามาเป็นเครือ่ งมือเพือ่ ให้เกิดการมีสว่ นร่วมและจัดระเบียบชุมชน ได้เป็นทีน่ ยิ มของผูป้ กครอง
ทุกแว่นแคว้น คัมภีรโ์ บราณทางกฎหมายรวมถึงกฎหมายมังรายศาสตร์ฉบับวัดกาสา ทีไ่ ด้ทำ� การวิจยั ครัง้ นี้
จึงมีผลต่อประชาชนทุกคนโดยตรง ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นแหล่งของการให้ก�ำเนิดและพัฒนามาเป็นหลัก
กฎหมายที่ใช้ในปัจจุบัน ดังนั้นพญามังราย ปฐมกษัตริย์อาณาจักรล้านนา ได้พระราชบัญญัติกฎหมาย
“มังรายศาสตร์” หรือ “วินิจฉัยมังราย” ขึ้นมา อันเป็นต้นก�ำเนิดของกฎหมายไทยในปัจจุบันอย่างช้า
ตั้งแต่พ.ศ.๑๘๓๙ เป็นต้นมา จึงเป็นภาพสะท้อนว่าพญามังราย เป็นผู้ให้ก�ำเนิดกฎหมายลายลักษณ์
อักษรฉบับแรกของประเทศไทย๓๐
ขณะเดียวกันกฎหมายมังรายศาสตร์ ฉบับวัดกาสา ยังสะท้อนให้เห็นหลักธรรมค�ำสอนของ
พญามังรายและกษัตริย์อาณาจักรล้านนาในอดีต ที่ได้น�ำมาจากหลักธรรมค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

ปรีดี เกษมทรัพย์, กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ ๕,(กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, ม.ป.ป.), หน้า ๒๙ – ๓๐.
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว (ปริวรรต), กฎหมายวัดกาสา ต้นฉบับวัดกาสา อ�ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย, (อ้างแล้ว), หน้า ๑ - ๒.
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว (ปริวรรต), กฎหมายวัดกาสา ต้นฉบับวัดกาสา อ�ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย, (อ้างแล้ว), หน้า ๑๐.
ฮันส์ เพนธ์, ประวัติความเป็นมาของล้านนาไทย, (เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๒๖), หน้า ๑๙.
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มาปรับใช้กับทางโลกหรืออาณาจักรบ้านเมืองอีกชั้นหนึ่ง เพื่อให้บุคคลชนชั้นต่างๆ รู้จักสิทธิและหน้าที่
ของตนเอง รูจ้ กั การยับยัง้ ชัง่ ใจในการใช้อำ� นาจของตนทีม่ อี ยู่ ตลอดไปจนถึงความเห็นอกเห็นใจและการ
เกื้อหนุนจุนเจือซึ่งกันและกันของผู้คนหลากหลายชนชั้นภายในอาณาจักรล้านนา
การปรับใช้หลักการและแนวคิดของมังรายศาสตร์ฉบับวัดกาสา
การมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ ซึ่งสามารถจะแบ่ง
ระดับของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนออกเป็น ห้าระดับ ดังนี้ ๑. การให้ข้อมูลข่าวสาร ๒. การ
รับฟังความคิดเห็น ๓. การเกีย่ วข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั งิ าน หรือร่วม
เสนอแนะทางที่น�ำไปสู่การตัดสินใจ ๔. ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มประชาชน ผู้แทนภาคสาธารณะ
มีส่วนร่วม โดยเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ๓๑ การมีส่วนร่วม เป็นพฤติกรรม
ความเกี่ยวข้องในด้านจิตใจ อารมณ์และความรู้สึกของบุคคลในสถานการณ์กลุ่ม ที่จะกระตุ้นให้เกิดการ
สร้างสรรค์ทจี่ ะกระท�ำในสิง่ ทีบ่ รรลุเป้าหมายของกลุม่ และแบ่งความรับผิดชอบกันระหว่างสมาชิกในกลุม่
ท�ำให้เกิดการมีส่วนร่วม๓๒ หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น อาจแบ่งได้เป็นสองระดับคือ การมีส่วน
ร่วมระดับต�่ำ คือ การที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ริเริ่ม คิด ตัดสินใจให้มีโครงการหรือกิจกรรม เห็นสมควร
ที่จะให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมด้วย จึงได้แจ้งและมอบหมายให้ประชาชนเข้าด�ำเนินการ การมีส่วนร่วม
ในระดับนี้จึงมีลักษณะเป็นการสั่งการจากรัฐลงสู่ประชาชน และระดับที่สองคือ การมีส่วนร่วมระดับสูง
หมายถึง ประชาชนเป็นฝ่ายคิด โครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ และตัดสินใจด้วยตนเอง๓๓ ส�ำหรับแนวทาง
การปรับใช้นี้คณะผู้วิจัยค้นพบแนวทางการปรับใช้อยู่สามแนวทาง คือ
ก. การกระจายอ�ำนาจการปกครองจากกษัตริย์โดยแบ่งเป็นระบบพันนา หลักการนี้จะใช้การ
กระจายอ�ำนาจสู่ท้องถิ่น เป็นยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการ โดยมุ่งลดบทบาทของรัฐส่วนกลางลง
เหลือภารกิจหลักเท่าที่จ�ำเป็น และให้ประชาชนได้มีส่วนในการบริหารงานชุมชนท้องถิ่น
ข. การมีส่วนร่วมในการจัดการน�้ำ ในระบบเหมืองฝาย การก�ำหนดกลไกในเรื่องนี้เป็นเรื่อง
ค่อนข้างยาก เนือ่ งจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความเป็นเมืองถูกพัฒนาไปอย่างมาก จึงจ�ำเป็น
ต้องมีการออกกฎหมายพิเศษทีม่ สี าระเป็นการก�ำหนดรับรองเจตจ�ำนงของชุมชนเป็นการเฉพาะ โดยต้อง
ครอบคลุมหลักการพื้นฐานทั้งหมดโดยอาศัยหลักการตกลงร่วมกันในการจัดสรรทรัพยากรเป็นส�ำคัญ

๓๑
๓๒
๓๓

ส�ำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ข้อมูลจาก http://www2.diw.go.th/ppp/ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕.
John W. Newstrom and Keith Davis. (1996). Organization Behavior: Human Behavior at Work. Boston:
McGrow-Hill College, p. ๑๑๐.
สุนีย์ มัลลิกะมาลย์. (๒๕๔๕). รัฐธรรมนูญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
กรุงเทพ: ส�ำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า ๕๖.
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ค. การมีส่วนร่วมในการจัดการข้อพิพาทระหว่างสามีภริยา ครอบครัวและเครือญาติตลอดถึง
พระสงฆ์และเครือญาตินนั้ กฎหมายมังรายศาสตร์บญ
ั ญัตใิ ห้มกี ารขอขมาต่อกันไม่ให้เป็นคดีความทีใ่ หญ่โต
จึงเป็นการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการข้อพิพาทที่มีในครอบครัวและเครือญาติให้ยุติ
เบื้องต้นถือเป็นการระงับข้อพิพาทมิให้เป็นคดีความถึงตุลาการ
กลไกในการพัฒนา คณะผูว้ จิ ยั เห็นว่าควรก�ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เข้ามามีบทบาท
จัดท�ำตามทีก่ ฎหมายให้อำ� นาจไว้ ส�ำหรับระบบพันนากับการจัดท�ำบริหารสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ นัน้ อาจจะน�ำหลักการใช้สาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินแบบร่วมกันมาปรับใช้ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้๓๔ ในด้านนโยบายการจัดการน�้ำในระบบเหมืองฝาย คณะผู้วิจับเห็นว่า การก�ำหนดให้มี
กลไกในเรื่องนี้เป็นเรื่องค่อนข้างยาก เนื่องจากรัฐเข้ามาควบคุมดูแลเรื่องน�้ำอย่างใกล้ชิด ดังนั้นกลไกใน
ระบบเหมืองฝาย ควรเป็นไปตามที่คณาภรณ์ ธนูธรรมเจริญ ได้ให้แนวทางไว้ คือ ออกกฎหมายพิเศษที่
มีสาระเป็นการก�ำหนดหรือรับรองเจตจ�ำนงของชุมชนเป็นการเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง รับรองการท�ำ
ข้อตกลงในรูปแบบสัญญาเหมืองฝายของชุมชนเพราะสัญญาเหมืองฝายนั้นมีบ่อเกิดจากจารีตประเพณี
ในการใช้น�้ำอันมีมาแต่กฎหมายมังรายศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนอันมีมาแต่เดิมในทาง
ประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง๓๕ ในประการสุดท้าย คือ เรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดการข้อพิพาทระหว่าง
สามีภริยา ครอบครัว และเครือญาติตลอดถึง พระสงฆ์และเครือญาตินนั้ คณะผูว้ จิ ยั เห็นตามข้อเสนอแนะ
ของ รองศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ ว่า๓๖ ควรมีคณะกรรมการในระดับศาลฎีกาหรือในส�ำนักงานศาล
ยุติธรรมขึ้นมาคณะหนึ่ง ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม เพื่อท�ำหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมการน�ำกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในศาลยุติธรรมก่อนและหลังกระบวนพิจารณาคดี และการพัฒนาเทคนิควิธี
การที่จะท�ำให้มีการน�ำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รวม
ถึงการประเมินผลการด�ำเนินงานว่ามีปัญหาอุปสรรคและจะปรับปรุงอย่างไร”
บทสรุป
สรุปสาระส�ำคัญของกฎหมายมังรายศาสตร์ ฉบับวัดกาสา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม
และการจัดระเบียบชุมชน ซึ่งสามารถปรับใช้กับบริบทปัจจุบันได้เป็น ๒ ประการดังนี้

๓๔
๓๕
๓๖

สมคิด เลิศไพฑูรย์. กฎหมายการปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: ธรรกมลการพิมพ์, ๒๕๕๐ หน้า ๙๕ – ๙๙
คณาภรณ์ ธนูธรรมเจริญ. ระบบจัดการเหมืองฝายกับสิทธิชุมชน: ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายปัจจุบันกับกฎหมายมังรายศาสตร์
หน้า ๑๒๒-๑๒๓
ณรงค์ ใจหาญ. รายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเรื่อง “กระบวนการสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในศาลยุติธรรม”;
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา, หน้า ๒๐๒ – ๒๐๓
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๑. การก�ำหนดบทบาทและหน้าที่ร่วมกันของคนในสังคมและชุมชน
สรุปสาระส�ำคัญของกฎหมายมังรายศาสตร์ ฉบับวัดกาสา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม
และการจัดระเบียบชุมชน ซึ่งสามารถปรับใช้กับบริบทปัจจุบันได้เป็น ๒ ประการดังนี้
๑.๑) การกระจายอ�ำนาจปกครองสู่ชุมชน
ระบบการจัดการเหมืองฝาย เพื่อการจัดสรรแบ่งปันทรัพยากรน�้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการ
เพาะปลูก มีการบันทึกเอาไว้ในมังรายศาสตร์และเป็นที่มาของระบบการปกครองตนเองของชุมชน คือ
ระบบพันนา โดยมีการบริหารจัดการแต่ละเมืองเป็นอิสระจากกัน ทัง้ ทางอ�ำนาจในการตัดสินคดี การจัดเก็บ
ส่วยภาษีอากร การเกณฑ์แรงงานไพร่พล โดยการจัดสรรก�ำลังไพร่พลในแต่ละเมืองแยกกันออกเป็น ๒
ฝ่ายอย่างชัดเจน คือ ก�ำลังฝ่ายพลเรือน และ ฝ่ายทหาร ต่างต้องสังกัดขุนนางของแต่ละฝ่าย
หลักการบางประการในกฎหมายมังรายศาสตร์ ฉบับวัดกาสา ที่สอดคล้องและสามารถประยุกต์
ใช้กับบริบทในปัจจุบันได้ คือ หลักการกระจายอ�ำนาจ โดยการกระจายอ�ำนาจมายังท้องถิ่น ให้มีการ
เลือกตั้งตัวแทน ของประชาชนในท้องถิ่นมาบริหารจัดการ ซึ่งในปัจจุบันได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�ำบล
เทศบาล ตลอดถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีบทบาทอ�ำนาจหน้าที่ ในการบริหาร จัดการต่อประชาชน
ต่อทรัพยากรในท้องถิ่น อันได้แก่ การจัดเก็บภาษีบ�ำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ธุรกิจการค้า และ
น�ำเงินทีจ่ ดั เก็บได้ กลับมาบ�ำรุงพัฒนาท้องที่ ของตน แต่จะต้องใช้ในแง่ทมี่ คี วามแตกต่างกับการปกครอง
อาณาจักรล้านนา ของพญามังราย เนื่องจากการจัดเก็บส่วยภาษีอากรในสมัยพญามังราย มุ่งเข้าสู่
เมืองหลวงเพื่อเป็นปัจจัยหลักของอาณาจักรให้มั่นคง ทั้งในด้านพลเรือน และกองทัพ ประชาชนในยุค
นั้นจึงได้รับประโยชน์น้อยมากจากรัฐ เพียงแต่ได้ความเป็นประชากร(ไพร่)ที่มีสังกัด ได้รับความคุ้มครอง
ในเรื่องฐานะในสังคมอีกทั้งเป็นเพียงผู้มีหน้าที่ให้แรงงาน และผลิตส่วยภาษีแก่รัฐเท่านั้น
๑.๒) การกระจายอ�ำนาจในการจัดสรร อนุรักษ์ และใช้สอยทรัพยากรในท้องถิ่น
ในมังรายศาสตร์ ได้มีการบันทึกถึงนโยบายการจัดการน�้ำในระบบเหมืองฝาย โดยบันทึกว่า
ชาวบ้านจะช่วยกันระดมความคิดในการสร้างท�ำนบกัน้ น�ำ้ เพือ่ จัดให้เป็นเหมืองฝาย และในฤดูนาก็จะมีการ
แบ่งน�้ำเข้านา โดยแจกจ่ายเป็นรายๆ ไป เมื่อถึงเวลาเกี่ยวข้าวก็จะท�ำการผันน�้ำออกจากนา
ในมุมมองปัจจุบัน กฎหมายที่รับรองเนื้อหาสาระส�ำคัญของสัญญาเหมืองฝายนั้นจ�ำเป็นที่จะ
ต้องก�ำหนดให้กิจกรรมของระบบจัดการเหมืองฝายนั้น มีแนวทางสอดคล้องกับหลักการมีส่วนร่วมกับ
รัฐอันเป็นการเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบความสมดุลในการด�ำเนินกิจกรรม ที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ และไม่ขัดขวางอ�ำนาจรัฐในภารกิจการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติอันเป็น
ของรัฐ โดยให้องค์กรของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าไปตรวจสอบได้เพื่อให้เกิด
การอนุรกั ษ์หรือฟืน้ ฟูจารีตประเพณี ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่ และของชาติ
และมีสว่ นร่วมในการจัดการ การบ�ำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืนตามเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญนั่นเอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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๒. การใช้กฎหมายโดยเน้นการสร้างความสมานฉันท์ของคนในสังคม
การระงับข้อพิพาทระหว่างสามีภริยา ครอบครัวและเครือญาติตลอดถึง พระสงฆ์และเครือญาตินนั้
กฎหมายมังรายศาสตร์บัญญัติให้มีการขอขมาต่อกันไม่ให้เป็นคดีความที่ใหญ่โต จึงเป็นการให้ประชาชน
ได้มสี ว่ นร่วมในการบริหารจัดการข้อพิพาททีม่ ใี นครอบครัวและเครือญาติให้ยตุ เิ บือ้ งต้น ถือเป็นการระงับ
ข้อพิพาทมิให้เป็นคดีความถึงตุลาการ ซึ่งการระงับข้อพิพาทในบริบทปัจจุบันได้กำ� หนดให้กระบวนการ
ในศาลยุติธรรมมีนโยบายที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
กล่าวคือต้องมีการให้ผู้เสียหายและผู้กระท�ำผิดสามารถแลกเปลี่ยนและสร้างความเข้าใจในเหตุผลของ
การกระท�ำดังกล่าว และต้องเปิดโอกาสให้สังคม ชุมชนและครอบครัวมีส่วนร่วมมากที่สุดในการระงับ
ข้อพิพาท เคารพซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังต้องมีการติดตามและด�ำเนินการแก้ไขตามที่ได้ตกลงกันไว้นั้น
โดยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ดังกล่าว สภาทนายความซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพกฎหมายควรเข้า
มามีบทบาทในการน�ำกฎหมายมังรายศาสตร์มาปรับใช้ เนื่องจากการจัดการข้อพิพาทระหว่างสามีภริยา
ครอบครัวและเครือญาตินั้น ทนายความมีความอิสระเป็นอย่างสูงในการท�ำงาน
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ภาพสะท้อนสังคมล้านนาจากมังรายศาสตร์
โดยใช้คลองตัดค�ำพระพุทธโฆสาจารย์ประกอบความเข้าใจ๑
วสิน ทับวงษ์๒

ความส�ำคัญของเรื่อง
ในการอยู่ร่วมกันในสังคมหนึ่งๆ ย่อมต้องมีข้อก�ำหนดกฎเกณฑ์เพื่อให้สมาชิกในสังคมนั้นๆ อยู่
ร่วมกันโดยผาสุกหรือมีข้อขัดแย้งพิพาทกันน้อยที่สุด สังคมล้านนาก็เช่นเดียวกัน นับตั้งแต่ก่อตั้งเป็น
อาณาจักรล้านนามีการรวมกลุม่ กันของชนหลายกลุม่ ชาติพนั ธุ์ ซึง่ ต่างก็มกี ฎของตนเอง ความแตกต่างทัง้
ทางสังคม วัฒนธรรม ความเชือ่ แต่ตอ้ งมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน ผูป้ กครองจึงได้ตรากฎหมายขึน้ เพือ่ ใช้เป็น
บรรทัดฐานของการปกครองและอยู่ร่วมกันของชนเผ่าต่างๆ ซึ่งต่างก็อยู่ในขอบขัณฑสีมาเดียวกัน ได้แก่
กฎหมายมังรายศาสตร์ หรือวินิจฉัยมังราย นับเป็นประมวลกฎหมายฉบับแรกๆ ของอาณาจักรล้านนา
หากเปรียบเทียบดูระหว่างกฎหมายของล้านนา กับกฎหมายของกรุงศรีอยุธยาซึง่ ตกทอดมาเป็น
พื้นฐานกฎหมายของกรุงรัตนโกสินทร์โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชโปรดเกล้าฯ ให้ชำ� ระประมวลเป็นกฎหมายตราสามดวงในปี พ.ศ.๒๓๑๑ นัน้ แม้วา่ พัฒนาการของ
กฎหมายตราสามดวงจะถูกปรับปรุงให้เหมาะสมกับระยะเวลาและความเหมาะสมของสถานการณ์แต่กย็ งั
มีข้อบกพร่องทั้งวิธีพิจารณาความ ผู้พิจารณาพิพากษาตัดสิน และการลงโทษผู้กระท�ำผิด กลับกลายเป็น
จุดอ่อนของระบบกฎหมายของสยามซึง่ ถูกโต้แย้งจากประเทศในโลกตะวันตกว่าเป็น “กฎหมายป่าเถือ่ น”
จนเป็นเหตุให้ต้องด�ำเนินการปรับปรุงทั้งเนื้อหาและลักษณะพิจารณาคดีความ (ให้เป็นสากลแบบตะวัน
ตก) ครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ขณะที่กฎหมายล้านนานั้นความพิสดารในการพิจารณา ไต่สวน พิสูจน์
ความจริง กระทัง่ การลงโทษนัน้ มีเหตุผลซึง่ เป็นทีย่ อมรับและยึดหลักต่อเนือ่ งจาก “มังรายศาสตร์” ทีแ่ ม้วา่
จะมีการตรา-บัญญัตติ อ่ เติมในรัชกาลภายหลังแต่การเพิม่ เติมนัน้ ก็มไิ ด้ลบล้างของเดิม เพราะยังคงรูปแบบ
และบทบัญญัติเก่าเอาไว้พร้อมกับระบุทางเลือกเอาไว้ (ดังที่จะกล่าวถึงในเนื้อหาต่อไป)
และแม้ว่ากฎหมายโบราณล้านนาจะมิได้เป็นรากฐานส�ำคัญของกฎหมายที่ใช้กันอยู่ต่อเนื่องมา
จนถึงปัจจุบนั ในดินแดนล้านนาแต่ความส�ำคัญของกฎหมายโบราณล้านนาได้ปรากฏอยูใ่ นห้องสมุดส�ำคัญ

ผูเ้ ขียนขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.วินยั พงศ์ศรีเพียร ผูป้ ระสิทธิป์ ระศาสตร์ความรูด้ า้ นประวัตศิ าสตร์ลา้ นนา การศึกษาวิจยั และการน�ำเสนออย่าง
เป็นระบบเมื่อครั้งเป็นนักศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศึกษา (ชุดวิชาประวัติศาสตร์เอเชีย เน้นเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้) ภาควิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และขอใช้บทความนี้เป็นอาจารยบูชาแสดงมุทิตาจิตแด่ ศาสตราจารย์อรุณ
รัตน์ วิเชียรเขียว ซึ่งผู้เขียนได้อาศัยคุณูปการจากผลงานวิชาการด้านประวัติศาสตร์ล้านนาของท่านในระหว่างศึกษาตราบจนถึงปัจจุบัน อนึ่ง หากมี
ข้อผิดพลาดประการใดในบทความนี้เป็นข้อบกพร่องของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว
๒
อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาประวัตศิ าสตร์และอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรสังคมศาสตร์เพือ่ มัคคุเทศก์และการท่องเทีย่ ว โปรแกรมวิชาสังคมศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
๑
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ของประเทศในโลกตะวันตก อาทิ ห้องสมุดสภาผู้แทนราษฎรกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (The Library of Congress) เช่นเดียวกับห้องสมุดของโรงเรียนกฎหมาย มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอีกหลายแห่งซึ่งเก็บรวบรวม
ไว้เป็นจ�ำนวนมาก และบางแห่งย่อมจะมีมากกว่าห้องสมุดของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยทีเ่ ปิดการเรียน
การสอนนิติศาสตร์
แน่นอนว่านอกเหนือจากเป็นข้อก�ำหนดบทบาทหน้าที่ ระบุการจัดสรรผลประโยชน์ในทาง
ทรัพย์สินรวมถึงบทลงโทษหากละเมิดข้อก�ำหนดส�ำหรับการอยู่ร่วมกันของสังคมล้านนาแล้วกฎหมาย
โบราณล้านนายังเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนภาพสังคมล้านนาได้เป็นอย่างดี ทั้งเอกสารที่
ระบุเฉพาะข้อก�ำหนดและเอกสารที่ยกตัวอย่างกรณีพิจารณาคดีความต่างๆ เพื่อความกระจ่างชัดของ
การพิจาณาไต่สวนอรรถคดี โดยเนื้อหาที่ยกตัวอย่างมานั้นต่างเป็นกรณีที่เคยเกิดขึ้นซึ่งสามารถพิสูจน์
หาความจริง ลงโทษผู้กระท�ำผิดตามบัญญัติของกฎหมายทั้งในทางแพ่งและทางอาญา ผ่านการพิสูจน์
ความแน่นอนของแนวทาง-กระบวนพิจารณาคดีความอย่างน้อย ๓ ชัว่ อายุคน จึงสามารถน�ำมาใช้ประกอบ
บรรทัดฐานของผู้พิจารณาความในยุคถัดมาได้เป็นอย่างดี
เหตุการณ์ที่ถูกยกตัวอย่างในกฎหมายโบราณล้านนาสามารถเล่าเหตุการณ์ที่เอกสารประเภท
ต�ำนาน พงศาวดาร เอกสารด้านศาสนา หรือบันทึกของทางราชการไม่ได้ท�ำการบันทึกไว้ อาจเป็นเพราะ
ไม่ใช่เรือ่ งราวของกษัตริยห์ รือวีรบุรษุ ทีส่ งั คมยกย่องเชิดชู แต่สำ� หรับการมองประวัตศิ าสตร์อย่างรอบด้าน
หากน�ำกรณีตวั อย่างของชาวบ้านทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึง่ มาประกอบก็สามารถสะท้อนสภาพ
สังคมในรัชสมัยนัน้ ๆ ได้กระจ่างชัดมากขึน้ และอาจตีความได้มากกว่าการเชิดชูผปู้ กครองซึง่ เป็นแบบแผน
ที่กระท�ำกันในยุคจารีต (แม้กระทั่งยุคปัจจุบันก็ตาม)
สถานภาพความรู้-เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การศึกษามังรายศาสตร์ หรือวินิจฉัยมังราย หรือกฎหมายพระเจ้ามังรายนั้น มีทั้งการคัดลอก
ในภาษาถิ่น เก็บไว้ตามวัดซึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชน พร้อมทั้งมีการคัดลอกในภาษต่างประเทศโดย
นองตอง กงสุลฝรั่งเศส ประจ�ำเชียงใหม่ รวมถึงการศึกษาของ ชัปนะ ปิ่นเงิน ใน “การปริวรรตและ
วิเคราะห์เนือ้ หากฎหมายมังรายศาสตร์” ฉบับวัดแม่ สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว ใน “มังรายศาสตร์” ฉบับวัดหมืน่ กอง อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
อีกทัง้ บทนิพนธ์ของศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร คือ “มังราย, พญา” “เม็งราย, พญา” และ “โยนก”
ซึ่งได้ถูกรวบรวมไว้ใน ประวัติศาสตร์เบ็ดเตล็ด รวมบทนิพนธ์ “เสาหลักทางวิชาการ” ของ ศาสตราจารย์
ดร.ประเสริฐ ณ นคร
นอกจากนี้สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังได้ท�ำส�ำเนาเอกสารเป็นไมโครฟิล์ม
เก็บเอาไว้ อาทิ
กฎหมายมังราย, จ.ศ. ๑๑๙๘ วัดกิตติวงศ์ ต�ำบลแม่สะเรียง อ�ำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
กฎหมายพญามังราย, จ.ศ. ๑๒๓๓ วัดช้างค�้ำวรวิหาร ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดน่าน
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม
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กฎหมายมังรายศาสตร์ จ.ศ. ๑๒๓๓ กฎหมายมังรายศาสตร์, วัดบ้านช่าง ต�ำบลท่าเดื่อ อ�ำเภอ
ดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
กฎหมายมังรายศาสตร์ วัดแม่คือ ต�ำบลแม่คือ อ�ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
กฎหมายมังราย, จ.ศ.๑๒๔๔ วัดศรีโคมค�ำ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
กฎหมายมังราย ค�ำฟู กือนา แสนเมืองมา ตรีโลกราช วัดไม้งามหลวง ต�ำบลไม้งาม อ�ำเภอเมือง
จังหวัดตาก
คลองมังราย – คลองพระยาสมมุติราช วัดศรีหมวดเกล้า ต�ำบลชมพู อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง
คลองมังราย วัดนาปัง ต�ำบลนาปัง อ�ำเภอเมือง จังหวัดน่าน
คลองมังราย วัดดอนชัย ต�ำบลปอน อ�ำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
คลองมังรายศาสตร์ วัดปงแสงทอง ต�ำบลปงแสงทอง อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง
ขอบเขตของอาณาจักรล้านนาในรัชสมัยของพญามังราย (หรือ พระเจ้ามังราย)
อาณาเขตของล้านนาในรัชสมัยของพญามังราย
ทางทิศเหนือถึงเชียงรุง่ อันเป็นเมืองทีพ่ ระมารดา (นางเทพค�ำขยาย) สืบเชือ้ สายลงมา และ เชียงตุง
ทางทิศตะวันออกถึงแม่นำ�้ โขง โดยไม่รวมพะเยา (อันเป็นอาณาเขตของเพือ่ นบ้านทีป่ กครองโดย
พระสหายร่วมสาบานคือ พญาง�ำเมืองแห่งพะเยา) น่าน และแพร่
ทางทิศใต้ถึงล�ำปาง
ทางทิศตะวันตกถึงพุกาม
พญามังรายใช้สัมพันธไมตรีกับผู้ปกครองรัฐเพื่อนบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพ่อขุนรามค�ำแหง
แห่งสุโขทัย และ พญาง�ำเมืองแห่งพะเยา ซึ่งทรงเป็นศิษย์ร่วมส�ำนักเดียวกันเมื่อครั้งศึกษาวิทยาการ
ณ เมืองละโว้ นอกจากนี้ยังทรงเป็นพระสหายร่วมสาบานต่อกัน จึงท�ำให้อาณาจักรล้านนาในรัชสมัยของ
พระองค์ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังกับภัยคุกคามจากรัฐที่ก�ำลังเข้มแข็งทั้งสอง อีกทั้งความเป็นปึกแผ่น
ที่ทรงรวบรวมในต้นรัชสมัยของพระองค์ก่อนจะสถาปนาเวียงเชียงใหม่นั้นท�ำให้พลเมืองและอาณาเขต
มีความกว้างขวางหลากหลายภายใต้พระราชอ�ำนาจของพญามังราย การน�ำกรอบการปกครองมาใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดระเบียบของสมาชิกในสังคมจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ
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เอกสารหลักที่ใช้ในการศึกษา
ผู ้ ศึ ก ษา ได้ ใ ช้ เ อ กส า ร หลั ก ปร ะกอบการ
ศึ ก ษา คื อ มั ง รายศาสตร์ หรื อ กฎหมายพระเจ้ า
มั ง ราย ซึ่ ง ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริ ฐ ณ นคร
เรียบเรียงเป็นภาษาปัจจุบัน จากต้นฉบับอ�ำเภอเสาไห้
จั ง หวั ด สระบุ รี พ.ศ.๒๓๔๒ (หลั ง จากรั ช กาลที่ ๑
โปรดเกล้าฯ ให้ช�ำระกฎหมายตราสามดวงเป็นเวลา ๑๑ ปี)
เป็นหนังสือขนาดกะทัดรัด หน้าปกสีเขียวอ่อน นอกเหนือ
จากชื่อหนังสือ ชื่อผู้เรียบเรียงแล้ว ภาพปกหนังสือนั้น
เบื้องหลังคืออักษรไทยกลางตัวเขียน แบบเดียวกับการ
บันทึกเอกสารในรูปแบบเดิมก่อนระบบตีพิมพ์
มั ง รายศาสตร์ ห รื อ กฎหมายพระเจ้ า มั ง ราย
เป็ น หนั ง สื อ จ� ำ นวน ๑๒๗ หน้ า ล� ำ ดั บ ที่ ๔
ของโครงการจัดพิมพ์ต�ำราประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ผู้เรียบเรียงได้บรรยายเรื่อง
นี้ ในที่ประชุมสัมมนาประวัติศาสตร์และโบราณคดีลานนาไทย เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ และ
น�ำค�ำบรรยายตีพิมพ์ในหนังสือวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ ฉบับรับน้องใหม่ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๑
และต่อมาได้ตีพิมพ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงโหตรกิตยานุพันธ์ (อาสา โหรตระกิตย์)
๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๔ กระทั่งได้ถูกน�ำมาตีพิมพ์เป็นเอกสารในโครงการต�ำราฯ ในปี พ.ศ.๒๕๒๑
ผู้เรียบเรียงได้ใช้เอกสารจากทั้งต้นฉบับซึ่งเชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดเท่าที่ทราบในเวลานั้น คือฉบับ
ลานนาสีโหภิกขุ ได้มาจากวัดเสาไห้ อ�ำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ซึ่ง ดร.ไกรศรี นิมมานเหมินท์ ได้มอบ
ให้แก่ห้องสมุดสยามสมาคม ภาษาและตัวหนังสือที่ใช้เป็นของไทยยวน จารลงบนใบลาน ๔๘ ใบ ทั้งสอง
หน้า ยกเว้นใบสุดท้ายที่ น้อย คัมภีระ คัดไว้ที่ลพบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๓ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ
นคร เข้าใจว่าเอกสารใบลานฉบับนี้คัดลอกไว้เพื่อให้เชลยชาวล้านนาที่ถูกกวาดต้อนลงมาจากล้านนาได้
ใช้ในการปกครองกันเอง โดยผู้เรียบเรียงให้ข้อสันนิษฐานว่าไม่มีทางทราบว่า ข้อความตอนใดเขียนขึ้นใน
ปีใด กษัตริย์ยุคหลัง หากจะเปลี่ยน แก้ข้อความใหม่ก็มักจะคัดข้อความเดิมลงไว้ แล้วเขียนข้อความเพิ่ม
เติมลงไว้ข้างหลัง ซึ่งเป็นวิธีการเดียวกับที่พวกมอญได้ใช้กันมาก่อน เช่นเดียวกับไทยในสมัยอยุธยาก็มีวิธี
ดังกล่าวในกฎหมายตราสามดวง
ตัวอย่างการคัดลอกใหม่ในสมัยหลังโดยไม่ตัดของเดิมทิ้ง หากยังคงส่วนเดิมและเพิ่มส่วนใหม่ที่
บัญญัติขึ้นในภายหลัง อาทิ เรื่องหนีศึกในหน้า ๒-๓ เดิมให้ฆ่าเสีย ต่อมาให้สักที่หน้าผากว่าเจ้านายไม่รับ
เลี้ยง ต่อมากลับว่า ข้อความดังนี้มีมาแต่โบราณ และมีข้อความแก้ไขใหม่ต่อลงมา หรือในหน้า ๙๔ ที่ได้
กล่าวถึงข้อความทีน่ ำ� มาจากกฎหมายพม่าอันอยู่ “นอกคลองมังรายศาสตร์” ด้วย และเป็นทีน่ า่ สังเกตของ
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม
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ผูเ้ รียงเรียงให้ขอ้ สันนิษฐานว่าข้อความในมังรายศาสตร์ตอนท้ายจะดูคล้ายกับกฎหมายของกรุงศรีอยุธยา
อยู่มาก การเรียบเรียงของ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ได้เทียบเคียงกับต้นฉบับของ นองตอง
กงสุลฝรั่งเศสประจ�ำเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒ ซึ่ง ดร.ไกรศรี นิมมานเหมินท์ คัดลอกเอาไว้ ผู้เรียบเรียง
ชี้ให้เห็นว่ามีข้อความเพิ่มเติมจากฉบับแรกอีกหลายตอน เช่น ตอนที่กล่าวถึงการแบ่งค่าปรับระหว่างเจ้า
หน้าที่ในสมัยพระเมืองแก้วแห่งล้านนา (พ.ศ.๒๐๓๘-๒๐๖๘) และมีรายชื่อกษัตริย์เชียงใหม่ตั้งแต่พญา
มังรายถึงองค์สดุ ท้าย ซึง่ ครองเมืองอยูภ่ ายใต้กรุงศรีอยุธยา ระหว่าง พ.ศ.๒๑๖๑-๒๑๖๙ ท�ำให้ผเู้ รียบเรียง
เชื่อว่าต้นฉบับของนองตองน่าจะเขียนขึ้นราวๆ พ.ศ. ๒๑๖๙ และเรียกชื่อว่ามังรายศาสตร์ ที่อาจเทียบดู
ความหมายได้จากค�ำ “ราชศาสตร์”
ส่วนฉบับที่ ๓ ที่ผู้เรียบเรียงใช้ประกอบนั้นได้มาจากวัดเชียงมั่น จังหวัดเชียงใหม่ เป็นฉบับเรียบ
เรียงขึ้นใหม่ ข้อความสลับตอนกับสองฉบับแรกหลายต�ำแหน่ง
ฉบับที่ ๔ ผู้เรียบเรียงเสนอว่าไม่เคยเห็น ทราบแต่ว่าอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ เวลานั้นใน
พ.ศ. ๒๕๒๑ ในการตีพิมพ์น่าจะมีอีกหลายฉบับซึ่งสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ถ่ายส�ำเนา
เอกสารเป็นไมโครฟิล์มเอาไว้อีกหลายฉบับดังเอ่ยถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องในเนื้อหาข้างต้น
ส�ำหรับการศึกษาในครั้งนี้ได้อาศัยข้อมูลประกอบจากหนังสือ คลองตัดค�ำพระพุทธโฆสาจารย์
บันทึกการตัดสินคดีความของล้านนาโบราณ ในชื่อภาษาอังกฤษคือ The Judgements of Phra
Buddhaghosãcãrya A Collection of Legal Decisions on Lawsuits in Traditional Lanna
เล่มสีเขียวเข้ม ขนาดใหญ่กว่ามังรายศาสตร์ฯ เล็กน้อย ปกหน้า
เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่
ปกหลังคือภาพจิตกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน
ซึ่ง อาจารย์ ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร ผู้ริเริ่มตรวจช�ำระและ
จัดท�ำค�ำอธิบายศัพท์ ได้จัดท�ำขึ้นเป็น ๓ ส่วน ประกอบด้วย
ค�ำบรรยายพิเศษ, ต้นฉบับอักขรวิธเี ดิมพร้อมค�ำอธิบายศัพท์
และอรรถาธิบาย และฉบับส�ำนวนปัจจุบัน
คลองตัดค�ำพระพุทธโฆสาจารย์ เป็นหนึง่ ในรายงาน
วิจัยฉบับพิเศษ โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. กฎหมายตรา
สามดวง : ประมวลกฎหมายในในฐานะมรดกโลก ในความ
สนับสนุนของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
จัดพิมพ์เผยแพร่เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ จ�ำนวน
๒๕๒ หน้า
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โดยบานแผนก หน้า ๕ ได้อรรถาธิบายว่า
คลองตัดตัดค�ำพระพุทธโฆสาจารย์ เป็นเอกสารโบราณของล้านนาทีม่ เี นือ้ หาอยูส่ องส่วน คือ ส่วน
แรกเป็นการยก “นัย” หรือแนวทางการตัดสินคดีความ ซึง่ เชือ่ ว่ามีรากฐานมาจากคัมภีรว์ า่ ด้วยการตัดสิน
อรรถคดีของพระพุทธโฆสาจารย์ และส่วนทีส่ อง คือ คดีความ ๕๙ เรือ่ งและผลการตัดสินคดีความดังกล่าว
ของเจ้าเหนือหัวแห่งเชียงใหม่ และ “เจ้าไทย” ผู้ซึ่งทรงแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ เอกสารนี้
นอกจากจะให้ความรูเ้ กีย่ วกับกระบวนการยุตธิ รรมของล้านนาในสมัยจารีตแล้ว ผูศ้ กึ ษายังจะได้เห็นภาพ
ที่มีสีสันของคนในสังคมล้านนาโบราณด้วย
คลองตัดค�ำพระพุทธโฆสาจารย์ ฉบับพิมพ์ในครั้งนี้ตรวจช�ำระจากต้นฉบับวัดศรีโคมค�ำ จังหวัด
พะเยา และต้นฉบับที่อาจารย์สิงฆะ วรรณสัย นักปราชญ์ล้านนาได้คัดลอกไว้ ส�ำหรับ “ค�ำบรรยายพิเศษ
เรือ่ ง คลองตัดค�ำพระพุทธโฆสาจารย์” ของ ดร.วินยั พงศ์ศรีเพียร ทีไ่ ด้นำ� มาลงพิมพ์ไว้เป็นบทน�ำจะช่วยให้
ท่านผู้อ่านเข้าใจภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเอกสารนี้ได้ดีขึ้น แม้จะได้มีการอธิบาย
ศัพท์เก่าอย่างละเอียดลออในส่วนของต้นฉบับแล้ว แต่เพือ่ ความสะดวกของท่านผูอ้ า่ นจ�ำนวนมาก ดร.วินยั
พงศ์ศรีเพียร ก็ได้ถอดความต้นฉบับออกเป็นภาษาไทยปัจจุบันแบบโดยอรรถด้วย จึงหวังว่า ท่านที่สนใจ
ล้านนาคดีคงจะได้ประโยชน์ทั่วกัน
ดังที่ระบุไว้ในบานแผนก เมื่อได้อ่านในส่วนของค�ำบรรยายพิเศษเพื่อปูพื้นฐานความเข้าใจ
ในเนื้อหา ท�ำให้เกิดความกระจ่างจากการอธิบายของ อาจารย์ ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร และใช้ความอดทน
ในการอ่านเนื้อหาส่วนต้นฉบับอักขรวิธีเดิม ซึ่งอธิบายศัพท์และอรรถาธิบายเพื่อความกระจ่าง แม้จะ
เป็นการยากที่จะอ่านได้จบในเวลาอันสั้น หากแต่สิ่งที่ได้รับนอกเหนือจากความเข้าใจในวิธีการตัดสิน
คดีความโดย “นัย” ซึ่งยกตัวอย่างของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ทราบถึงเรื่องราวอันเป็นที่มาที่ไป พร้อมทั้ง
รูปแบบวิธีการพิจารณาคดีตัดสินความ และการลงโทษ นอกเหนือไปจากนี้คือผู้ศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้
จากค�ำศัพท์ภาษาล้านนาโบราณซึ่งข้าพเจ้าเข้าใจว่าแม้แต่ชาวล้านนาในปัจจุบันเองก็มีนอ้ ยคนนักที่จะได้
ประโยชน์จากการอ่านหนังเล่มนี้
การได้อ่านหนังสือทั้งสองเล่ม คือ มังรายศาสตร์ หรือกฎหมายพระเจ้ามังราย ซึ่ง ศาสตราจารย์
ดร.ประเสริฐ ณ นคร เป็นผูเ้ รียบเรียง และ หนังสือคลองตัดค�ำของพระพุทธโฆสาจารย์ ที่ อาจารย์ ดร.วินยั
พงศ์ศรีเพียร เป็นผู้ริเริ่มให้ตรวจสอบช�ำระและได้จัดท�ำค�ำอธิบายศัพท์ นั้นช่วยสะท้อนภาพความเข้าใจ
สังคมล้านนา ซึ่งหาได้ยากจากเอกสารทางประวัติศาสตร์อื่นๆ ซึ่งหากเป็นเอกสารประเภทพงศาวดาร
ก็มักจะไม่ใช่เอกสารร่วมสมัย ส�ำหรับเอกสารที่ใกล้เคียงยุคดังกล่าวมักเน้นเรื่องราวของผู้ปกครอง หรือ
หากในทางศาสนาก็จะเป็นเรื่องราวของการเดินทางมาถึงดินแดนล้านนาของพระพุทธศาสนา พระธรรม
วินัย พระบรมสารีริกธาตุ พระมหาเถระ การเผยแผ่ศาสนาของพระสงฆ์นิกาย/ฝ่ายต่างๆ เสียมากกว่า
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม
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ส�ำหรับการศึกษาครัง้ นีข้ า้ พเจ้าได้เห็นภาพสะท้อนทีม่ อี ยูใ่ นสังคมผ่านกฎหมายซึง่ เป็นหลักในการ
ควบคุม การจัดระบบระเบียบสังคม แน่นอนว่าพฤติกรรมของพลเมืองย่อมถูกบันทึกอยูใ่ นเอกสารทัง้ สอง
ส่วน
ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายังได้ศึกษาบางส่วนจากเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ ประวัติศาสตร์เบ็ดเตล็ด
รวมบทนิพนธ์ “เสาหลักทางวิชาการ” ของ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร รวบรวมโดยส�ำนักพิมพ์
มติชน และตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกอบการท�ำความเข้าใจพร้อมทั้งหนังสือจาก โครงการปริวรรต
พระคัมภีร์ล้านนา ปริวรรตและวิเคราะห์กฎหมายล้านนา วิเคราะห์เนื้อหาโดย สมหมาย เปรมจิตต์, กมล
บุตรชาตรี, เขียน วันทนียตระกูล และ เบญจวรรณ ชัยยะ ในความควบคุมของมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ๒๕๔๘
มังรายศาสตร์ หรือ กฎหมายพระเจ้ามังราย
ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ได้เริ่มต้นจากค�ำน�ำซึ่งอธิบายถึงพระนามของกษัตริย์ที่ถูก
เอ่ยถึงว่าเป็นเจ้าของกฎหมาย คือ พระนาม “มังราย” โดยให้เหตุผลและสรุปว่าเรียกว่ามังราย มิใช่เม็งราย
ตามที่พงศาวดารโยนก แต่งโดยพระยาประชากิจกรจักร์ ระบุพระนามว่าเม็งราย
ต่อมาคือค�ำว่า “วินิจฉัยมังราย” แยกค�ำว่า “วินิจฉัย” ออกมา โดยในภาษาบาลีนั้น แปลว่า
ตัดสิน ไตร่ตรอง ในทีน่ หี้ มายถึง การตัดสิน หรือพิพากษา ของพระเจ้ามังราย โดยการน�ำกฎในธรรมศาสตร์
มาใช้ให้เข้ากับรูปคดี ตามแบบอย่างของอินเดียที่ยึดถือธรรมศาสตร์ ซึ่งไม่ใช่กฎหมายที่กษัตริย์เป็น
ผูก้ ำ� หนดหากแต่เป็นการทีก่ ษัตริยเ์ รียนรูธ้ รรมโดยศึกษาธรรมศาสตร์เพือ่ ใช้เป็นหลักในการตัดสินคดีความ
ตามธรรมศาสตร์
แนวทางดังกล่าวเผยแพร่เข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะรัฐในแถบสุวรรณภูมิผ่าน
ทางเมืองมอญที่ใช้กฎหมายธัมมสัตถ (สะกดตามภาษาบาลี ซึ่งก็คือ ธรรมศาสตร์ ในภาษาสันสกฤต) โดย
ฉบับทีพ่ ระเจ้าฟ้ารัว่ สร้างขึน้ ไว้เป็นฉบับทีร่ จู้ กั แพร่หลายมาก ซึง่ งานชิน้ ดังกล่าวใช้หลักการจากธรรมศาสตร์
ของฮินดู แต่มกี ารเปลีย่ นข้อความทีเ่ กีย่ วกับศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาพุทธ แสดงได้วา่ เป็นหลักส�ำหรับ
บ้านเมืองทีร่ บั พระพุทธศาสนาและกษัตริยท์ เี่ ป็นพุทธมามกะใช้พพิ ากษาคดี เช่นเดียวกับพระเจ้าอูท่ องของ
กรุงศรีอยุธยาก็ใช้ธัมมสัตถแบบมอญเป็นเกณฑ์ในการตัดสินคดี
“ราชสัตถ” หรือ “ราชศาสตร” รวบรวมข้อความทีก่ ษัตริยว์ นิ จิ ฉัย จัดเข้าเป็นหมวดหมู่ มีลกั ษณะ
แบบเดียวกับธัมมสัตถ และใช้รวมเข้าเป็นอันหนึง่ อันเดียวกับธัมมสัตถ พระเจ้ามังรายก็อาจได้รบั ธัมมสัตถ
แบบเดียวกันมาจากหริภุญชัย และอาจใช้ธัมมสัตถพิพากษาคดีที่ตรงกับรูปเรื่อง และคงจะได้รวบรวมค�ำ
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พิพากษาของพระองค์ แล้วให้ตราเป็นกฎ เพื่อให้ผู้ปกครองบ้านเมืองยุคต่อมาใช้เป็นหลักในการวินิจฉัย
คดี”๓
ตอนต้นของเอกสารได้กล่าวถึงที่มาของ “พระยามังราย” (สะกดตามการตีพิมพ์ของหนังสือ)
ว่าสืบวงศ์มาทางใด ต่อด้วยการขยายอาณาเขตของพระองค์ กระทั่งถึงการประกาศตั้งข้อก�ำหนดนี้ขึ้นให้
ท้าวพระยาทั้งหลายผู้เป็นลูกหลานเหลน และเสนาอมาตย์ผู้ปกครองเมืองสืบไป รู้จักผิด รู้จักชอบ
เนื้อหาของมังรายศาสตร์ฯ นั้นเริ่มต้นด้วย การจัดก�ำลังบังคับบัญชาไพร่พล คือ
ไพร่ ๑ คนมีนายสิบผู้หนึ่งควบคุม โดยมีข่มกว้านผู้หนึ่งเป็นผู้ติดต่อประกาศความรับผิดชอบที่
ไพร่จะต้องปฏิบัติต่อนายสิบ
นายสิบ ๕ คน อยู่ภายใต้การควบคุมของนายห้าสิบ ๑ คน โดยมีผู้ช่วยในต�ำแหน่ง “ปากซ้าย”
และ “ปากขวา” เป็นผู้ช่วยรวม ๒ คน
นายห้าสิบ ๒ คนให้มีนายร้อย ๑ คน
นายร้อย ๑๐ คนให้มีเจ้าพัน ๑ คน
เจ้าพัน ๑๐ คน ให้มีเจ้าหมื่น ๑ คน
เจ้าหมื่น ๑๐ คน ให้มีเจ้าแสน ๑ คน
พร้อมระบุก�ำกับไว้ว่า “ปกครองเมืองแบบนี้เพื่อมิให้ขัดเคืองใจพระเจ้าแผ่นดิน” เป็นพื้นฐาน
ส�ำคัญของรัฐซึง่ มีอาณาเขตกว้างใหญ่ขนึ้ และมีความแตกต่างของแต่ละชุมชน ความจ�ำเป็นในการใช้กำ� ลัง
จากคนที่อยู่ใต้ปกครองอย่างเป็นล�ำดับชั้นสามารถตรวจสอบ คานอ�ำนาจ และบังคับบัญชาได้อย่างเป็น
ระบบระเบียบ
โทษที่รุนแรงที่สุดส�ำหรับการปกครองการอยู่ร่วมกันในรัฐ คือ “หนีศึก” เป็นเรื่องที่ร้ายแรงมาก
หากมีพลเมืองที่ประพฤติตนเช่นนี้ เพราะนั่นหมายถึงความหายนะของรัฐอันเนื่องมาจากการหนีศึกของ
ก�ำลังพล โทษซึ่งถูกระบุไว้แต่แรกคือ ผู้ที่ละทิ้งผู้บังคับบัญชา ให้ฆ่าทิ้ง โดยก�ำหนดต�ำแหน่งผู้บังคับบัญชา
ตามล�ำดับชั้นจากต�่ำไปสูง ว่า มีไพร่ นายสิบ นายห้าสิบ นายร้อย เจ้าพัน เจ้าหมื่น เจ้าแสน และพระยา
เมื่อฆ่าแล้ว ให้ริบครอบครัวทรัพย์สินเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่พลเมือง แต่ต่อมามีการเพิ่มบทลงโทษ
สถานรองละเว้นการฆ่าแต่ให้มีโทษสักหน้าผากประจานว่า “มันผู้นี้เจ้านายไม่รับเลี้ยงเพื่อให้เป็นที่น่า
ละอายยิง่ นัก” ในทางกลับกันหากผูบ้ งั คับบัญชาละทิง้ ลูกน้องในสนามรบให้ลงโทษประหาร ไล่ลำ� ดับตาม
บัญชีลงมาจาก เจ้าแสน เจ้าหมื่น ล่ามหมื่น เจ้าพัน ล่ามพันและพันน้อย ล่ามบ่าว กว้าน ไพร่ อีกทั้งเมื่อ
ฆ่าแล้วให้ริบครอบครัวทรัพย์สิน
ภาพสะท้อนจากโทษการหนีศึกก็เพื่อเป็นเครื่องก�ำกับการควบคุมก�ำลังคน และป้องกันการ
ละทิ้งหน้าที่โดยเฉพาะหน้าที่ในการป้องกันตนเองจากภายนอก โดยเฉพาะในระยะเวลาสงคราม น่าจะ
ประเสริฐ ณ นคร, มังรายศาสตร์ หรือ กฎหมายพระเจ้ามังราย, (กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์ต�ำราประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, ๒๕๒๑), ๓.
๓
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เช่นเดียวกับการระดมพลเมื่อประกาศภาวะสงครามในปัจจุบัน หากแต่ในยุคนั้นสงครามมักเกิดขึ้นบ่อย
การแย่งชิงผลประโยชน์นั้นไม่ได้เน้นที่อาณาเขตเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้คนพลเมือง ซึ่งหากต้องเสียพื้นที่
หนึง่ ไปย่อมหมายถึงผูท้ ที่ ำ� หน้าทีป่ อ้ งกัน ผูท้ ำ� หน้าทีผ่ ลิตพืชผล รวมถึงผูท้ สี่ ง่ ก�ำลังบ�ำรุง ผูใ้ ช้แรงงานตนเพือ่
การดูแลรักษาบ้านเมือง ฯลฯ จะถูกกวาดต้อนให้กับฝ่ายตรงข้าม โดยมีการเปรียบเทียบความจงรักภักดี
ของสัตว์ที่มีต่อนาย ดังนั้นเนื้อหาความที่ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ สันนิษฐานว่าที่เพิ่มเติมในภายหลัง
นัน้ ได้เปรียบความอับอายทีย่ งั มีชวี ติ อยูไ่ ม่ตา่ งไปจากการตายไปจากสังคมเพราะถูกสักประจานทีห่ น้าผาก
อีกข้อสังเกตหนึง่ คือ ในการไล่ลำ� ดับการละทิง้ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ไม่ได้ระบุความผิดของพระยาเอา
ไว้ หากแต่ได้ระบุความรับผิดชอบที่ผู้ใต้บังคับบัญชามีต่อผู้บังคับบัญชาไปจนสูงสุดที่พระยา
การพิจารณาโทษนั้นให้พระยาผู้ปกครองพิจารณาถึงความดีความชอบที่เคยมามาแต่หนก่อน
การให้ความกรุณาปรานีตามความเหมาะสมเพราะไม่วา่ ใครต่างกลัวตายด้วยกันทัง้ สิน้ การเกิดเป็นคนนัน้
ยากเย็นยิ่งนัก เป็นการเปรียบเทียบกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนาในการเวียนว่ายตายเกิด และการได้
เกิดมาเป็นคน การลงโทษนั้นก็เพื่อให้ไม่ตกเป็นเยี่ยงอย่าง คือ “ให้ดูไว้เป็นเยี่ยง แต่อย่าเอาอย่าง”
ผู้ศึกษาได้พบการแบ่งหมวดหมู่ของกฎหมายประเพณีล้านนาในหนังสือโครงการปริวรรต
พระคัมภีร์ล้านนา : ปริวรรตและวิเคราะห์กฎหมายล้านนา ซึ่งมีความเห็นพ้องกับการขอบเขตเนื้อหาใน
กฎหมายมังรายศาสตร์ว่ามีหมวดหมู่ดังนี้
๑. ความผิดต่อร่างกาย จ�ำแนกออกเป็น
		
๑.๑ การทะเลาะวิวาทและท�ำร้ายกัน
		
๑.๒ การจ้างวานให้คนอื่นท�ำ
		
๑.๓ ยุยงคนอื่นท�ำ
		
๑.๔ สนับสนุนให้คนอื่นท�ำ
๒. ความผิดต่อชื่อเสียง เช่น ใส่ร้ายป้ายสีให้เสื่อมเกียรติยศชื่อเสียง
๓. ความผิดต่อทรัพย์
		
๓.๑ การลักทรัพย์
๓.๒ การแจ้งความเท็จ
๓.๓ การปลอมแปลง การดัดแปลง เปลี่ยนแปลง
๓.๔ การก่อภยันตรายต่อชุมชน
๓.๕ การรับของโจร
๓.๖ การยักยอกฉ้อโกง
		
๓.๗ เสมือนลักทรัพย์
๔. มีหลายวิธีการการก่อเกิดภยันตรายต่อการคมนาคม
๕. การป้องกันตัว
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๖. โจรและพฤติกรรมของโจร
		
๖.๑ ตัวการและตัวการร่วม
๖.๒ ผู้สนับสนุน
		
๖.๓ การพยายามดักปล้น
๗. การท�ำที่ไม่ได้ระมัดระวังก่อให้เกิดความเสียหาย
		
๗.๑ เหตุแห่งการกระท�ำโดยประมาท
๗.๒ คนฝากของไว้มิได้ตรวจตราดู
๗.๓ มีหน้าที่ดูแลแต่ละเลยท�ำให้เสียหาย
๗.๔ เหตุสุดวิสัยในการเก็บค่าเช่า ยืมและการจ้างแรงงาน
		
๗.๕ การพยายามป้องกันภัยแห่งความประมาท
๘. การบุกรุกถิ่นฐานบ้านช่องคนอื่น
๙. ท�ำให้เสียทรัพย์
๑๐. ความผิดพลาดต่อเสรีภาพ โดยกักขังหน่วงเหนี่ยว เป็นต้น
๑๑. ความผิดเกี่ยวกับเพศ พฤติกรรมเกี่ยวกับการท�ำความผิดทางเพศ๔
เนือ้ หาในมังรายศาสตร์นนั้ เป็นตัวบทกฎหมาย ซึง่ สะท้อนภาพของสังคมล้านนาได้เป็นอย่างดีวา่
ในช่วงเวลาดังกล่าวเกิดเหตุการณ์ใดขึน้ ในสังคม ผ่านคดีความทีถ่ กู บัญญัตริ วบรวมไว้เป็นบรรทัดฐานของ
สังคมสืบไป แม้ว่าจะมีการเพิ่มเติมในภายหลังแต่ก็มิได้ยกเลิกไปโดยไม่ระบุถึงของเดิม เป็นที่น่าสังเกต
ว่าคดีความส่วนใหญ่เน้นไปที่การปรับไหม แม้กระทั่งวิวาท หรือท�ำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยไม่เจตนา
หากพิจารณาแล้วมักจะปรับไหมเป็นหลัก แทบจะไม่มีโทษจ�ำคุก โดยโทษรุนแรง (ซึ่งผู้ถูกตัดสินยังคงไม่
ถึงขั้นประหาร) คือการเนรเทศ ขายเป็นข้า เช่นเมียน้อยเมียหลวงที่ท�ำคุณท�ำไสยก็ถูกเนรเทศไปขายให้
ไกลจากเชียงใหม่ ขายได้เอาเงินมาซื้อคนใหม่แทน ในส�ำหรับการปลอมแปลงเงินตรามีโทษรุนแรงถึงขั้น
ประหาร
ฐานะของสตรีในล้านนาถูกก�ำหนดบทบาทราคาคุณค่าต�ำ่ กว่าบุรษุ เห็นได้จากกฎหมายด้านการ
แบ่งสินสมรส ลักษณะหย่า ลักษณะหมั้น ลักษณะมรดก เป็นอาทิ
เช่นเดียวกับฐานะของข้าซึง่ มีคา่ ตัว หากได้รบั อันตรายถึงแก่ชวี ติ ก็มบี ทก�ำหนดต่อผูก้ อ่ ให้เกิดเหตุ
ทั้งการชดเชยแก่เจ้าของ และเงินชดเชยแก่ผู้ตาย หรือค่าต�่ำสุดคือท�ำพิธีส่งสการ (เผาศพ) ให้แก่ผู้ตาย
มีการก�ำหนดลักษณะของนายที่ดีและนายที่เลว การรับเชื้อสายของขุนนางที่กล้าหาญเสียชีวิต
ในสนามรบเข้ารับราชการ “เพราะหาเชื้อดีได้ยาก” ขณะที่ด้านไพร่นั้นก็มีไพร่ที่ขุนไม่ควรรับไปเป็นข้า,
โทษหนักสามสถาน, การพิจาณาความให้ดจู ากเหตุ ๔ ประการ, หากตัดสินความไม่ถกู ต้องให้เพิกถอนเสีย
สมหมาย เปรมจิตต์ (และคนอื่นๆ), โครงการปริวรรตพระคัมภีร์ล้านนา: ปริวรรตและวิเคราะห์กฎหมายล้านนา, (เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยมหา
มกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา, ๒๕๔๘), ๔๙-๕๐.
๔
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๘ ประการ, ก�ำหนดอายุความยี่สิบปี, มีการระงับการเก็บภาษีส�ำหรับไพร่ที่บุกเบิกที่ดินใหม่สร้างไร่นา
ฯลฯ เพือ่ ประโยชน์ความสงบสุขของบ้านเมือง ภาพของการยกเว้นการเก็บภาษีสำ� หรับไพร่ทสี่ ร้างไร่นานัน้
นอกเหนือจากเป็นการเปิดโอกาสส�ำหรับผู้พากเพียรเปิดพื้นที่เกษตรกรรมแล้วยังส่งผลต่อการจูงใจให้
พลเมืองท�ำการเกษตรกรรมมากยิ่งขึ้น และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเมื่อผู้ปกครองเอื้อเฟื้อมีน�้ำใจแก่
ประชาชนแล้วย่อมปกครองได้โดยสะดวกลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่พอใจในผู้ปกครอง
ครั้นเมื่อได้อ่านหนังสือคลองตัดค�ำพระพุทธโฆสาจารย์ท�ำให้มีความเข้าใจกระบวนการยุติธรรม
ของล้านนาเพิ่มมากขึ้น ดังที่ผู้ริเริ่มการช�ำระได้แจ้งไว้ในเอกสารบรรยายพิเศษเรื่อง “คลองตัดค�ำพระ
พุทธโฆสาจารย์” ในช่วงต้นของหนังสือ ว่าจ�ำเป็นต้องเกีย่ วข้องกับคลองหรือประเพณีความเชือ่ เรือ่ งความ
ยุติธรรม, ตัวบทกฎหมาย และ กระบวนการตัดสินความ
คลองตัดค�ำพระพุทธโฆสาจารย์ หรือในชื่อเดิม อัตถคัมภีร์แห่งพระพุทธโฆสาจารย์เจ้า ได้ยก
ตัวอย่างกรณีคดีความที่เกิดขึ้น ในสมัยต่างๆ หากเชื่อตามที่ระบุว่าพระเจ้ากือนาให้รวบรวมเอาไว้ (โดย
สามารถย้อนกลับขึน้ ไปถึงสมัยพระยาเจือ๋ งหรือขุนเจือ๋ งแห่งราชวงศ์ลาวจกได้ทเี ดียว) และสมบูรณ์ใน จ.ศ.
๑๒๐๒ (ค.ศ. ๑๘๐๔๐ / พ.ศ. ๒๓๘๓) ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมน�ำ
เสนอวิธีพิจารณาความ วิธีการไต่สวนหาต้นเหตุ โดยยกตัวอย่างธรรมเนียมที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมาจาก
อดีต เมื่อผ่านวันเวลาและได้รับการพิสูจน์ประสิทธิภาพของวิธีพิจารณาความเหล่านั้นแล้วจึงเป็นเครื่อง
การันตีวิธีการพิพากษาเป็นตัวอย่างได้
ส�ำหรับกรณีตดั สินพิจารณาคดีความ โดยอ้างว่าเป็นแนวทางของพระพุทธโฆสาจารย์ ซึง่ ไม่ปรากฏ
บุคคลแน่ชดั หากแต่เป็นต�ำแหน่งพระสงฆ์ทกี่ ล่าวอ้างเสียมากกว่า มีจำ� นวนกรณีตวั อย่างในยุคสมัยต่างกัน
และรูปแบบการพิพาทขัดแย้งหรือรูปแบบคดีที่แตกต่างกันออกไป จ�ำนวน ๕๙ คดี คือ
๑. คดีหมื่นตางลักทรัพย์
๒. อ้ายพังครีก่อคดีฆาตกรรมอ้ายก้อนแก้ว
๓. นางโสภาหาว่าพันหอชัยเป็นชู้
๔. “สุดที่รัก” ถูกกล่าวหาว่าฆ่า “อ้ายสินจ่าไก่”
๕. เป็นชู้เมียท่านแต่ปดว่าไม่จริง
๖. “แก้วเต็มตัก” ยกทรัพย์สินให้กับ “นางแม่น้อย”
๗. ผัวเคียดแค้นกรวดน�้ำยกทรัพย์สินให้มิตรแล้วต่อมากลับกรวดน�้ำยกให้เมีย
๘. หย่ากันแล้วกลับมาอยู่ด้วยกันไม่บอกพ่อแม่
๙. แม่ค้าตีกันชุลมุนกลางตลาด ของหายจับผู้ใดผิดไม่ได้
๑๐. หมื่นลุงช่วยนางโสภาฟ้อง “ม้าโรงสิน” ผัว
๑๑. ผัวเมียจะหย่ากันให้รีบคืนเงินแก่กัน อย่าได้ค้างเอาไว้
๑๒. เรื่อง เข้าใจว่าขโมยไม่ควรถือโทษว่ากล่าวใส่ความ
๑๓. อีเอื้อยแกล้วกระโจนลงน�้ำ
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๑๔. กินน�้ำสาบานต่อหน้าพระสิงห์พิสูจน์ว่าบริสุทธิ์
๑๕. สามหล้าละเลยค�ำพูดเมียสั่งก่อนตาย
๑๖. นางบัวหล้าเป็น (แปลง) กระสือ แล้วไปถูกฆ่าตาย
๑๗. ญี่ธัมมาถูกอสรพิษตอดตาย
๑๘. อ้ายยี่ลักไก่ชนพิสูจน์แล้วว่าจริงให้ปรับ ๘ เท่า
๑๙. ทิ้งเมียได้ ๓ ปี ให้หย่า
๒๐. ห้ามใช้ข้าท่าน ขุดสวนของหลวง จ่ายเงินหลวงจ้าง
๒๑. ศรีพันค�ำปฏิเสธเป็นกระสือ เอาไปลอยน�้ำพิสูจน์กลับจม
๒๒. จ้างข้าท่านไปขึ้นต้นหมาก หากตกลงมาตายเอง เจ้าข้าเรียกข้าเสียหายไม่ได้
๒๓. เรื่องท่าบ้านแอบเป็นชู้กับเมียท่านขุนนางสั่งให้ปรับ
๒๔. ท�ำคุณไสยพระเจ้าแผ่นดิน ถูกเนรเทศ
๒๕. ฆ่าคนมาพักบ้านท่านและขโมยของให้ริบทรัพย์
๒๖. ร่วมกันเป็นขโมยและฆ่าเจ้าของบ้านตายให้ลูกเมียตกเป็นไพร่
๒๗. เมียหลวงเมียน้อยท�ำหุ่น(คุณไสย)ให้ผัวรัก มีโทษถึงตาย
๒๘. มีคนลักหม้อทองของสามแก้วแล้วไปฆ่าคนผิด
๒๙. ข้าท่านมาพักที่บ้านฝากของที่ลักมาไว้ให้ถูกปรับ
๓๐. เอาเมียท่านไปอยู่ในที่ลับต้องเสียค่าปรับ
๓๑. ข้าข้ามแม่น�้ำคงพ้นพระราชอาณาเขตไปแล้วเสียสิทธิ์แก่เจ้าของข้า
๓๒. คนค้าข้าเอาข้าไปขาย หากข้าบ้าต้องชดใช้เงินคืน
๓๓. ช่วยข้าคนอื่นที่ไปแขวนคอตายที่บ้านเรือนตนเจ้าของเรือนยึดตัวข้าไว้ไม่ได้
๓๔. ผิดอาชญาเจ้านายถูกขายไปหลายทอดแล้ว เมื่อกลับมาเชียงใหม่ยึดตัวไว้ไม่ได้
๓๕. อายุความโบราณ ๒๐ ปี
๓๖. เพียงแต่เขาพบซากสัตว์ที่ถูกขโมยมาไม่ควรกล่าวหาว่าเขาเป็นคนขโมย
๓๗. ผัวตีเมียตายโดยไม่ได้ตั้งใจมีโทษแค่ปรับและยึดทรัพย์ให้แก่ฝ่ายหญิง
๓๘. เลินเล่อท�ำไฟไหม้ ต้องถูกขายเพื่อเอาเงินใช้หนี้
๓๙. ของถูกลักไป ใช้มนตร์คาถาหาผู้กระท�ำผิดไม่ได้
๔๐. โจทย์อ้างว่าส่องไฟเห็นหน้าคนร้ายถือว่อม แต่จะถือตนเป็นพยานเองไม่ได้
๔๑. ขึ้นเรือนเขายามวิกฤต ถูกฆ่าตายให้ตายเปล่า
๔๒. ไพร่เฝ้าเมียน้อยท่าน แล้วปล่อยให้หนีต้องใช้เงิน
๔๓. ท�ำท่านตาเจ็บให้เสียสินทรัพย์ชดใช้หนึ่งในสามของท�ำตาบอด
๔๔. ฟันหมาท่านก่อนแล้วถูกท่านฆ่าตายผู้ฆ่าแค่เสียสินทรัพย์ชดใช้
๔๕. เข้าบ้านท่านตอนกลางคืนหากถูกฆ่าตายไม่ได้สินทรัพย์ชดใช้
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๔๖. พิสูจน์ได้ว่าข้าที่ซื้อมาเป็น(โรค)บ้าหมู เรียกค่าคนคืนได้
๔๗. ท่านยืมเงินไปแล้วตาย ข้าวของผู้ตายเข้าหลวงแล้ว ก็ให้แล้วไป
๔๘. ตนเองเป็นนาย เอาเมียที่ท่านซื้อมาไปนอนด้วย ไม่เป็นการสมควรให้ปรับ
๔๙. ไม่ย�ำเกรงทะเลาะต่อหน้านายผู้ใหญ่ให้ปรับสองเท่า
๕๐. ทะเลาะกัน นายตีข้าแก่เจ็บให้เสียทั้งค่าปรับและค่าข้าวของเสียหาย
๕๑. คดีมีผู้ลักของหลวงไปขาย ผู้รับซื้อไม่รู้ ไม่สมควรว่าผิด
๕๒. เมียสู่ขอมามีชู้ ให้ขายเมียแกบ่งค่าให้ผัวกับพ่อแม่เมีย
๕๓. ผูกมัดเมียเจ้าขุนโดยใช้ก�ำลัง ต้องโดนปรับ
๕๔. เป็นเด็กชายท�ำผิด ให้ปรับเพียงครึ่งเดียว
๕๕. ธัมมเสนาร่วมลักทรัพย์ แล้วอ้างว่าเป็นไข้สันนิบาต
๕๖. คนเป็นไข้เกิดคลุ้มคลั่งเข้าบ้านท่านยามวิกาลถูกฆ่าตาย
๕๗. พ่อค้าทะเลาะกับชาววี ท�ำของหลวงเสียหาย ต้องชดใช้ครึ่งหนึ่ง
๕๘. กู้เงินกันนานเท่าใด ดอกเบี้ยต้องไม่เกินเงินต้น
๕๙. จอกเหล้าหาย กล่าวหาและลงโทษผิดคน
ซึง่ ผูช้ ำ� ระได้จดั แบ่งประเภทคดีเพือ่ การวิเคราะห์ได้ดงั นี้ ๕ (ในวงเล็บหมายถึงเข้าข่ายในประเภท

วินัย พงศ์ศรีเพียร, คลองตัดค�ำพระพุทธโฆสาจารย์, (กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยเมธีวิจัยอาวุโส สกว. “กฎหมายตราสามดวง: ประมวลกฎหมายไทย
ในฐานะมรดกโลก” ในความสนับสนุนของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), ๒๕๔๙), ๑๐.
๖
ในตารางเดิม มีการพิมพ์คดีที่ ๒๕ ซ�้ำ สองครั้ง เมื่อตรวจสอบดูเข้าใจว่าน่าจะเป็นคดีเดียวกันที่ถูกพิมพ์ตัวเลขซ�้ำ
๕
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สรุป
ภาพสะท้อนที่เกิดขึ้นจากเอกสารอันเกี่ยวเนื่องกับกฎหมายนี้ ไม่ใช่การฉายภาพไปที่ผู้ปกครอง
วีรบุรุษ หรือพระพุทธศาสนาอันรุ่งเรืองในดินแดนล้านนา หากแต่เป็นภาพของวิถีชีวิต ความเป็นอยู่
รวมถึงสภาพเศรษฐกิจการค้าของผู้คนในสังคมในยุคสมัยนั้นๆ ซึ่งแทบจะหาไม่ได้ในเอกสารประเภทอื่น
ผลทีไ่ ด้รบั นอกเหนือจากความเข้าใจในลักษณะการพิจารณาคดี การตัดสินคดี และตัวบทกฎหมาย
ล้านนาแล้ว สิ่งที่เป็นผลพลอยได้คือ การได้คลุกคลีกับภาษาล้านนา ซึ่งเป็นภาษาที่สละสลวยแม้จะไม่
สามารถพูดได้เพราะไม่ได้เติบโตในดินแดนทีผ่ คู้ นในสังคมพูดภาษาในส�ำเนียงดังกล่าว แต่กท็ ำ� ให้สามารถ
เข้าใจในประโยค ค�ำ ซึ่งถูกบันทึกไว้ในคดีความที่ปรากฏในเอกสาร
การแข็งใจฝืนอ่านในส่วนทีส่ องของ คลองตัดค�ำพระพุทธโฆสาจารย์ แม้จะต้องใช้เวลานานและใช้
ความอดทน แต่การจดจ�ำศัพท์ ประโยคทีไ่ ม่อาจพบได้ในปัจจุบนั หรือแม้แต่ในเอกสารทางประวัตศิ าสตร์
ของกรุงเทพฯ แต่ยงั สามารถพบได้ในเอกสารของล้านนาเหล่านี้ เช่นเดียวกับมังรายศาสตร์ทศี่ าสตราจารย์
ดร.ประเสริฐ ณ นคร ได้แปลวินิจฉัยมังรายเป็นภาษาไทยปัจจุบัน แต่ก็ยังคงรูปแบบส�ำนวนภาษาล้านนา
เอาไว้อย่างมาก และไม่ยากเกินจะท�ำความเข้าใจ
มังรายศาสตร์เป็นพื้นฐานของการปกครองในอาณาจักรล้านนา แม้กระทั่งชาวล้านนาที่
ถูกกวาดต้อนลงมาทางใต้ อย่างเช่น อ�ำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ทีซ่ งึ่ พบฉบับลานนาสีโหภิกขุ นีก้ ไ็ ด้แสดง
ให้เห็นว่าเอาไว้ใช้สำ� หรับการปกครองชาวล้านาด้วยกันเอง ความยาวนานของการบันทึกแต่กม็ ไิ ด้ลบเลือน
ความทรงจ�ำที่ถูกจารึกไว้ในกฎหมายฉบับนี้ หากแต่ยังคงรอการค้นหาจากผู้ที่มีความสนใจใคร่รู้ในมิติ
ทางสังคมที่แตกต่างออกไปจากมิติทางการเมือง ผู้ปกครอง บุคคลส�ำคัญ ฯลฯ ในล้านนา
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“ป่า” และอุดมการณ์สิ่งแวดล้อมในกฎหมายโบราณล้านนา
สุนทร ค�ำยอด๑
เกริ่นน�ำ
บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อน้อมมุทิตาจิต แด่ศาสตราจารย์อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว โดยข้าพเจ้าได้
เลือกข้อมูลจากรายงานการวิจัย “วิเคราะห์กฎหมายโบราณล้านนา เล่ม ๑ ประชุมกฎหมายเกษตร” ซึ่ง
เป็นผลงานของอาจารย์ลมูล จันทร์หอม (ต�ำแหน่งวิชาการในขณะนัน้ ) และอาจารย์อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว
(ต�ำแหน่งวิชาการในขณะนัน้ ) เมือ่ พ.ศ.๒๕๒๗ โดยมีศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร เป็นทีป่ รึกษา โดยส่วน
ตัวผู้เขียนมีความสนใจในประเด็นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส�ำนึกสีเขียว และการวิจารณ์วรรณกรรมเชิง
นิเวศ (Ecocriticism) จากสภาพการณ์ปัจจุบันที่เป็นระบบเศรษฐกิจเพื่อการค้า และทุนนิยมได้แทรกซึม
เข้าสูท่ กุ องคาพยพในสังคมไทยอย่างกูไ่ ม่กลับ ป่าถูกโค่นท�ำลายเพือ่ ใช้เป็นแหล่งเพาะปลูกเพือ่ ผลิตอาหาร
จากชายขอบส่งเข้าสูศ่ นู ย์กลาง ข้อมูลความเสือ่ มโทรมของธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมได้รบั การน�ำเสนอผ่าน
สื่อต่าง ๆ ซึ่งกระจายไปได้อย่างรวดเร็ว คนในสังคมเมืองต่างโหยหาธรรมชาติ และมีทัศนคติที่ดีต่ออะไร
ก็ตามทีม่ คี ำ� ว่า “ธรรมชาติ” ซึง่ มักจะยึดโยงกับประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องสุขภาพอยูเ่ สมอ ความเป็นล้านนามักถูก
โยงเข้ากับธรรมชาติ ผ่านความสวยงามของสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว วิถชี วี ติ ของคนล้านนาทีส่ มั พันธ์กบั ธรรมชาติ
อย่างใกล้ชิด สิ่งเหล่านี้ได้สะท้อนผ่านตัวบท เช่น นวนิยาย เรื่องสั้น เพลง โฆษณา ที่มักให้เสนอภาพของ
ภาคเหนือให้เป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ สิ่งแวดล้อมที่สวยงาม และผู้คนก็มีความงดงามจน
กลายเป็นภาพลักษณ์ด้านลบของผู้หญิงเหนือ ที่มีบ่อเกิดจากความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจระหว่างล้านนากับ
สยาม
ปัจจุบันกระแสการอนุรักษ์ธรรมชาติได้เป็นประเด็นที่ส�ำคัญ มีนักวิชาการหลายท่านที่มองว่า
ชาวล้านนาในอดีตมีภูมิปัญญาในการอนุรักษ์ป่าไม้ผ่านพิธีกรรมและความเชื่อ ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่ากระแส
การอนุรกั ษ์นเี้ ป็นแนวคิดแบบใหม่ทไี่ ด้รบั อิทธิพลจากตะวันตก ในอดีตทรัพยากรมีมากเกินความต้องการ
และเทคโนโลยีในสมัยนัน้ ไม่เอือ้ ให้มนุษย์กอบโกยเกินความจ�ำเป็น ดังนัน้ การอนุรกั ษ์ยอ่ มไม่มคี วามจ�ำเป็น
เพื่อจะเข้าใจประเด็นดังกล่าวอย่างถ่องแท้ข้าพเจ้าจึงเลือก “กฎหมายโบราณล้านนา เล่ม ๑ ประชุม
กฎหมายเกษตร” เฉพาะส่วนที่กล่าวถึงป่าไม้เป็นข้อมูลหลัก เนื่องจากกฎหมายเป็นหลักฐานที่เป็นลาย
ลักษณ์ ผ่านการบันทึก ผลิตซ�ำ้ อย่างต่อเนือ่ งยาวนาน นอกจากนีย้ งั ได้คน้ คว้าเพิม่ เติมจากวรรณกรรมล้าน
นาเรื่องต่าง ๆ เพื่อเข้าใจท่าทีของชาวล้านนาในอดีตต่อธรรมชาติ โดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรป่าไม้ หาก
บทความนี้มี
๑

อาจารย์ประจ�ำกลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ข้อบกพร่องหรือผิดพลาดข้าพเจ้าขอน้อมรับไว้แต่เพียงผูเ้ ดียว ทว่าบทความนี้ จะมีคณ
ุ งามความดีประการ
ใดประการหนึ่งข้าพเจ้าขอมอบคุณงามความดีนั้นเพื่อมุทิตาแด่ “ศาสตราจารย์อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว”
ผู้เป็นประหนึ่ง “อรุณ” รุ่งอันเรืองไร และ “รัตน” อันโชติช่วง แห่งวงการภาษาและวรรณกรรมล้านนา
กฎหมายโบราณล้านนา : กุญแจไขสู่กระบวนทัศน์ของล้านนาชนในอดีต
ล้านนาเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความเจริญรุ่งเรืองมีอักษร และมีกฎหมายที่ใช้
บังคับอรรถคดีความน้อยใหญ่ในพระราชอาณาจักร ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้เกี่ยวข้องกับคติความเชื่อทาง
พระพุทธศาสนายึดโยงกับค�ำสอนของพระพุทธเจ้า หลักธรรมในศาสนา ที่สอนให้รู้ถึงวัตรปฏิบัติริของ
ผู้ปกครอง และผู้อยู่ภายใต้การปกครอง (ชัปนะ ปิ่นเงิน, ๒๕๕๑ : ก) กฎหมายโบราณล้านนามีชื่อเรียก
ที่หลากหลาย อาทิ มังรายศาสตร์ มังรายธรรมศาสตร์ มังรายค�ำตรา ธรรมศาสตร์ปกรณ์ ราชศาสตร์และ
อวหารภายเค้า อวหาร ๒๕ คลองพิจารณาตัดถ้อยชนค�ำ หัตถกัมวินจิ ฉัย บาลีฎกี ารอม สมมุตริ าช มูลกัณฑ์
ไตร เสทาโมจนะ (พิพิธนัย ไชยแสงสุขกุล และอรุณรัตน์ วิเชียรเขียว, ๒๕๓๒ : ๒๓) กฎหมายดังกล่าว
ได้แพร่กระจายทัว่ ดินแดนล้านนาโดยมีปจั จัยในการขยายอ�ำนาจของชนชัน้ ปกครองล้านนา และการเผยแผ่
พุทธศาสนา ซึ่งท�ำให้เกิดการขายตัวของอักษรธรรมในดินแดนแถบนี้
กฎหมายโบราณล้านนาเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองมักบันทึกไว้ในใบลาน และพับสา
เป็นเอกสารที่ทรงคุณค่า บันทึกวิถีชีวิต วิธีคิด กระบวนทัศน์ของคนโบราณไว้ได้อย่างน่าสนใจ ในระยะ
ที่ผ่านมาวงการล้านนาคดีได้มีการศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายโบราณล้านนาไม่มากนัก ทั้งที่ได้มี
ผูป้ ริวรรตต้นฉบับไว้เป็นจ�ำนวนมากโดยศาสตราจารย์อรุณรัตน์ และคณะได้ปริวรรตไว้จำ� นวนหลายเรือ่ ง
อาทิ กฎหมายโบราณธรรมศาสตร์หลวงคลองตัดค�ำ : ฉบับวัดปากกอง อ�ำเภอ สารภี เชียงใหม่ กฎหมาย
วัดกาสา : ฉบับวัดกาสา อ�ำเภอแม่จนั เชียงราย ธรรมศาสตร์หลวง : ฉบับวัดล้อมแรด อ�ำเภอ เถิน ล�ำปาง
ธรรมศาสตร์ราชกือนา : ฉบับวัดหัวข่วง อ�ำเภอ เมือง จ. เชียงใหม่ หนังสืออนุโลมญาณกฎหมายโบราณ :
ต้นฉบับวัดล้อมแรด อ�ำเภอ เถิน ล�ำปาง หัตถกัมมวินิจฉัยบาฬีฎีการอมสมมุติราช : ต้นฉบับวัดศรีโคม
ค�ำ อ�ำเภอ เมือง พะเยา และ สมุตตราช ประเพณี ๖ ประการ นอกจากนี้ยังมีรายชื่อกฎหมายต่างๆ อีก
๑๓๔ รายการในบัญชีรายชื่อไมโครฟีล์มของสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กฎหมายโบราณล้านนาเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ที่รอการค้นคว้าเพื่อเข้าใจการมองโลกแบบล้าน
นา ซึง่ ยังมีประเด็นทีน่ า่ ศึกษาอีกจ�ำนวนมากจึงขอฝากให้ชว่ ยกันศึกษาค้นคว้าเพือ่ ความก้าวหน้าในวงการ
ล้านนาคดีต่อไป
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อุดมการณ์สิ่งแวดล้อม และการมองพื่นที่ “ป่า” แบบล้านนา
อุมาวัลย์ ชีช้าง (๒๕๕๕, ๑๑๘) ได้ทบทวนความหมายของอุดมการณ์ ของ ฟานไดก์ (van Dijk)
ตามแนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ หมายถึง ระบบความเชือ่ (belief systems) อันได้แก่ ความเชือ่
การตัดสิน และค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับสังคม การเมือง และโครงสร้างทางสังคมที่สมาชิกในกลุ่มมีร่วมกัน
อุดมการณ์ก�ำหนดความเข้าใจ การรับรู้ และวิธีปฏิบัติต่อสิ่งต่าง ๆ ในสังคมของสมาชิกในกลุ่ม อุดมการณ์
ไม่มีถูกหรือผิด และมีความซับซ้อนหลายระดับ นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ
อุดมการณ์ไว้ว่า อุดมการณ์มีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับภาษาเพราะมนุษย์ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือ
ในการน�ำเสนอความคิดต่างๆ ภาษาจึงมีบทบาทและเป็นกลไกที่ส�ำคัญยิ่งในกระบวนการประกอบสร้าง
ความหมายและให้คุณค่าแก่สิ่งต่างๆ ภาษาถูกใช้เป็นเครื่องมือส�ำหรับครอบง�ำให้หน้าชื่อถือขึ้น สัณฐิตา
กาญจนพันธุ์ (๒๕๕๔ : ๖ – ๗) ได้กล่าวถึง อุดมการณ์สิ่งแวดล้อม (Environmental Ideology) คือ
ชุดของความคิดทีอ่ ธิบายความสัมพันธ์เกีย่ วกับมนุษย์และสิง่ แวดล้อม เกิดขึน้ จากการสัมผัสกับสิง่ แวดล้อม
กายภาพจนเกิดการรับรู้ขึ้น การรับรู้ “ความจริง” ของแต่ละกลุ่มจะแตกต่างกันออกไป นอกจากนี้
อุดมการณ์สิ่งแวดล้อมยังมีบทบาทในการก�ำหนดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มีบทบาท
ในการอ้างความชอบธรรมให้แก่การกระท�ำใด ๆ ที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การก�ำหนดท่าทีที่พึงมีต่อ
สิ่งแวดล้อม ทั้งท่าที่ที่นอบน้อมและท่าทีที่อหังการ นอกจากนี้อุดมการณ์ดังกล่าวมีบทบาทในการเชื่อม
ประสานกลุ่มคนที่มีความคิดคล้ายคลึงกันให้เข้าไว้ด้วยกันเพื่อการเปลี่ยนแปลง และก�ำหนดนโยบาย
ทางการเมืองและการบริหาร และอุดมการณ์จะหยั่งรากลึกในจิตใจและไม่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ตามปรากฏการณ์หรือสถานการณ์ต่าง ๆ เหมือนกับความคิดโดยทั่วไป
นอกจากนี้ อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ (๒๕๔๕) ได้ศึกษาเรื่อง “นิเวศประวัติศาสตร์ พรหมแดนแห่ง
ความรู้” ซึ่งเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ของความคิดเรื่องนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย พบว่า
ตัง้ แต่ พ.ศ.๒๕๑๘ เป็นต้นมา สังคมไทยเริม่ มีความตืน่ ตัวในเรือ่ งของการอนุรกั ษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ทีต่ า่ งไปจากการรับรูค้ วามหมายในแบบเดิม และนักวิชาการไทยได้หนั ให้ความสนใจศึกษานิเวศวิทยาด้าน
กายภาพจากตัวอย่างจริงในสังคมไทยลึกซึง้ มากขึน้ สืบเนือ่ งจากการขยายตัวของการศึกษาสิง่ แวดล้อมสิง่
แวดล้อมแบบกายภาพของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทัง้ ในมหาวิทยาลัยและสถาบันราชภัฏต่าง ๆ ท�ำให้
มีกระบวนวิชา และต�ำราเผยทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อม จนท�ำให้ความหมายของสิง่ แวดล้อมด้านกายภาพ
ขยายขอบเขตออกไปกว้างขวางกว่าเดิมโดยเข้าไปอยูใ่ นสาขาวิชาต่าง ๆ นับตัง้ แต่ปดี งั กล่าวเป็นต้นมาพบว่า
มีการศึกษาในเรื่องต่าง ๆ ภายใต้ค�ำว่าสิ่งแวดล้อมเป็นจ�ำนวนมาก ดังนั้น พ.ศ.๒๕๑๘ จึงเป็นปีที่สังคม
ไทยได้ตื่นตัวและได้ของความสนใจในด้านสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงโดยเริ่มจากสถาบันอุดมศึกษานับเป็น
หมุดหมายที่ส�ำคัญในการตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสังคมไทย ปัจจุบันแนวคิดในการอนุรักษ์
ได้แทรกซึมเข้าสู่วิธีคิดของคนในสังคมอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก การอนุรักษ์ธรรมชาติได้รับตระหนักอย่าง
ตระหนก ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๘ เป็นต้นมา น�ำไปสู่นโยบายปิดป่า ปีพ.ศ.๒๕๓๒ ตลอดจนรัฐบาลก�ำหนดให้
พ.ศ.๒๕๓๒ – ๒๕๓๕ เป็นปีแห่งการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม
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ภาพเสนอของภาคเหนือ มักถูกมองว่าเป็นดินแดนแห่งขุนเขาและป่าไม้ ส่งผลให้นักท่องเที่ยว
พากันมาชื่นชนธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง ผ่านงานเขียนประเภทต่าง ๆ สิ่งที่ชัดเจนที่สุดคืองานวรรณกรรม
เนื่องจากภาคเหนือประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์มีได้แสดงท่าทีต่อ
สิง่ แวดล้อมผ่านพิธกี รรม และวรรณกรรม พบว่า คนในอดีตมีทศั นคติทไี่ ม่ได้เป็นมิตรต่อธรรมชาติเสมอไป
โดยมองว่าป่านั้นเป็นพื้นที่ที่น่ากลัวเต็มไปด้วยผีสางและสัตว์ร้าย ต้องมีพิธีกรรมเซ่นสรวงจึงจะสามารถ
เข้าสู่ “พื้นที่” พิเศษนี้ได้ ในบทเรียกขวัญของชาวล้านนา มักจะมองป่าเป็นสถานที่ที่น่ากลัว เต็มไปด้วย
อันตรายและความเจ็บไข้ ความแร้นแค้นกันดาร นอกจากนี้มหาชาติเวสสันดรฉบับล้านนา น�ำเสนอภาพ
ของป่าว่าอันตรายไม่ควรอยู่อาศัย สลับกับความสวยงามของป่า และสัตว์ป่า จะเห็นได้ว่าแนวคิดของ
คนต่อไปได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากสถานที่ที่น่าหวาดกลัวกลายเป็นสถานที่ที่เป็นมิตรต่อมนุษย์
เนื่องจากความหมายของ “สิ่งแวดล้อม” จึงมีความหมายไม่ตายตัวและมีความเลื่อนไหลตามสังคม
ขึ้นอยู่กับยุคสมัย และนโยบายของรัฐ
แนวคิดเรื่อง “ป่า”และอุดมการณ์สิ่งแวดล้อมในกฎหมายโบราณล้านนา
สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ ได้ให้ความหมาย “ป่า” ว่าหมายถึง ที่ซึ่งมีสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
มากกว่าปกติ เช่น ป่าแดด – มีแดดมาก ป่าเปอะ – มีโคลนมาก โดยทั่วไปแล้วมักหมายถึงที่รกด้วยต้นไม้
ต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้คนโดยปกติ (สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ, ๒๕๔๒ : ๓๗๕๕) สังคมล้านนาในอดีต
นั้นทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าไม้นั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างมากมาย และเกินกว่าความต้องการของ
คนในสังคม สิ่งที่จ�ำเป็นมากที่สุดคือก�ำลังคน เพราะก�ำลังคนเป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญควรค่าแก่การแย่งชิง
มากกว่าพื้นที่และดินแดน เนื่องจากคนเป็นบ่อเกิดของแรงงาน และสามารถน�ำไปเป็นก�ำลังทหารในการ
“แย่งชิง” ทรัพยากรจากอาณาจักรใกล้เคียง หรือใช้ในการปกป้องทรัพยากรของตนจากการรุกราน ซึ่ง
กิจกรรมดังกล่าวเป็นภาระของชนชั้นปกครองเพื่อเสริมสร้างความมั่งคั่งให้แก่ตนและพวกพ้อง และสิ่งที่
เป็นปัจจัยส�ำคัญในการเลีย้ งดูกำ� ลังคนนัน่ คือ “ข้าว” ถือเป็นยุทธปัจจัยทีส่ ำ� คัญในการขับเคลือ่ นภารกิจ
ให้ส�ำเร็จนอกเหนือจากยุทธวิธีที่แยบยล และอาวุธที่ก้าวหน้า
ด้วยเหตุทกี่ ล่าวมาข้างต้น กฎหมายโบราณจึงสนับสนุนการ “ถางป่า” เพือ่ ให้ได้พนื้ ทีม่ าปลูกข้าว
การสนับสนุนการถางป่าได้ตราไว้เป็นกฎหมาย ดังที่ปรากฏใน กฎหมายเมืองน่าน ความว่า
“อัน ๑ อย่าหื้อเจ้านาย ท้าวขุนไพร่ไททั้งหลาย เหิงขางป่าดงที่ควรเบิกเป็นนานั้นไว้
แต่ตามผู้ จัดสร้างแปลงเบิกบายหื้อเป็นโท่งนาต่อไปภายหน้าแล”
				
(ลมูล จันทร์หอม และ อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว, ๒๕๒๗ : ๑๐)
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จะเห็นได้วา่ การถางป่าเพือ่ ท�ำนานัน้ มีความส�ำคัญมาก จนผูป้ กครองได้ตราไว้วา่ ห้ามผูใ้ ดหวงพืน้ ที่
ป่าที่อยู่ในความดูแลของตน ไม่ว่าจะเป็น เจ้านาย ขุนนาง และไพร่ อีกทั้งให้สนับสนุนการถางป่าเพื่อท�ำ
นา นอกจากนีป้ า่ ทีถ่ างแล้วถือว่าเป็นกรรมสิทธิข์ องผูป้ กครองหากจะยกให้ใครต้องได้รบั การยินยอมจากผู้
ครองเสียก่อนจึงสามารถยกให้ได้ แม้กระทั่งยกให้วัดก็เป็นเรื่องต้องห้าม ต้องผ่านการเห็นชอบของชนชั้น
ปกครองเสียก่อน ดังที่ปรากฏในกฎหมายเมืองน่าน ความว่า
“อัน ๑ ว่ามีบา้ นจองที่ ๑ มันหากไปสร้างเผีย้ วป่ายางถางเป็น บ่ใช่ทขี่ มุ ไผ ผูใ้ ดหากบ่ หือ้
เป็นป่ายางกับการเมืองแต่กอ่ น มันกากใคร่หอื้ ทานกับวัดวาอารามทีใ่ ดก็ดี หือ้ ได้ถามท้างพระยา
ผู้กินป่ากิน บ้านกินเมืองนั้นก่อนจิ่งหื้อได้แล เหตุว่าแผ่นดินทังมวลหากเป็นของ ท้าวพระยา
มหากษัตริย์ดาย”
					
(ลมูล จันทร์หอม และ อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว, ๒๕๒๗ : ๑๑)
นอกจากนีก้ ฎหมายล้านนาบางฉบับ ยังได้ให้สทิ ธิในการถางป่าและคุม้ ครองสิทธิผถู้ างป่าให้เป็นนา
โดยพิจารณาตามความยากง่ายของการถาง ดังตอนหนึ่งในกฎหมายมังรายศาสตร์ ฉบับวัดไชยสถานที่
กล่าวถึงการโค่นป่าที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ไว้ว่า
“ผู้ใดถางนาห่างรั้งป่าไม้พอขวานมุยป�้ำ ๗ ปีเอาค่าเกิ่ง ๑ ก่อน ๓ ปีเอาค่าเกิ่งนั้น ๒ ปี
หือ้ เอาค่าเกิง่ นัน้ ล�ำ้ นัน้ เอากุงชุปี เมือ่ ลูนเจ้านาจักเอาออกอย่าหือ้ วาง พุน่ เป็นป่าเสียแล้ว ตัวมัน
อุตสาหะเผี้ยวถางออกเป็นนาดี ดังเจ้าขุมก็บ่ได้ค่าชะแล”
					
(ลมูล จันทร์หอม และ อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว, ๒๕๒๗ : ๙)
หากเป็นป่าไม่ทบึ นักระยะเวลาในการเก็บค่านาก็จะกระชัน้ เข้ามา ดังข้อความตอนหนึง่ ในกฏหมาย
มังรายศาสตร์ฉบับวัดเชียงมั่น ฉบับวัดไชยสถาน และฉบับนอตอง
		
“ผิรั้งป่าเป็นป่าอ้อป่าแขมหนานัก ผู้ใดถางเป็นนาดี ๓ ปีหื้อเอาค่าเกิ่ง ๗ ปีหื้อเอาค่า
พร้อมเจ้าจักเอาออกอย่าหื้อผู้นั้นถางวาง”
(ลมูล จันทร์หอม และ อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว, ๒๕๒๗ : ๙)
และอีกตอนหนึ่งที่ว่า
		
“ผิเป็นป่าใหญ่หญ้าหนานัก ๒ ปี ๕ ปี อย่าเอาค่า ล�้ำนั้นหื้อเอาชุปี อันนี้จานาน�้ำ
เหมืองน�้ำฝายแล”
(ลมูล จันทร์หอม และ อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว, ๒๕๒๗ : ๙)
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เช่นเดียวกับกฎหมายวัดกาสา ทีไ่ ด้คมุ้ ครอง ไพร่ ทีถ่ างป่า หรือถางนาร้างให้กลับเป็นนาอีกครัง้ หนึง่
ดังข้อความในกฎหมายโบราณวัดกาสา ที่ว่า
		
“จ�ำพวก ๑ เจ้าไพร่สร้างป่าเป็นนาก็ดี ปลูกนาร้างอันเมินนานพอต้นไม้ออกพอป�้ำ
พอขุดฟันนา พอขุดเสียดังอั้น ผู้ใดสร้างแปงดีดังเก่า ๓ ปีเยียะเอาเทอะ”
				
(ลมูล จันทร์หอม และ อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว, ๒๕๒๗ : ๑๐)
จากข้อความข้างต้นเห็นได้ว่าในระดับของกฎหมายแล้วให้การสนับสนุนการถางป่าเพื่อท�ำนา
และให้การคุ้มครองและให้สิทธิ์ผู้ถางนั้น โดยจะยกเว้นการเก็บภาษีหรือค่าเช่า ตามสภาพของป่า หาก
เป็นป่าทึบ ต้องใช้ขวานโค่นจะยืดระยะเวลาในการจ่ายค่าเช่าออกไป หากเป็นป่าที่ไม่ทึบนักระยะเวลา
ในการเก็บค่าเช่านาก็จะลดหลั่นไปตามความยากง่ายของงาน นอกจากนี้ยังให้สิทธิ์ต่อผู้โค่น เจ้าของ
นาหรือชนชั้นปกครองจะเรียกเอานาคืนหลังจากที่โค่นทันทีไม่ได้ ต้องหลังจาก ๑๐ ปีรอให้ผู้แผ้วถางได้
ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ก่อนจึงจะเรียกนาคืนได้ นอกจากการถางโดยใช้แรงงานคนแล้ว กฎหมายมังราย
ศาสตร์ยังก�ำหนดโทษของการเผาป่าเช่นกัน หากเผาป่าโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นนั้นไม่มีความ
ผิด หากเผาป่าแล้วไฟลามไปติด ไร่นาบ้านเรือนของผู้อื่น ให้ชดใช้เท่าทีเสียหาย ที่ท่านตัดสินเช่นนี้อาจ
เป็นเพราะผู้เผาไม่มีเจตนา หากไม่มีทรัพย์สินชดใช้ ลงโทษให้ไปเกี่ยวหญ้าเลี้ยงช้าง ดังข้อความในมังราย
ศาสตร์ฉบับเชียงหมั้นที่ว่า
		
“ผู้ใดเผาป่าไฟลามดับบ่ได้ไปไหม้ข้าวท่านเสียเท่าใดหื้อใช้แทนเท่านั้นเทอะ ผู้ใดขาย
หื้อเงินค็เอาพร่อง เมื่อลุนไฟไหม้บ้านแลเยียข้าวเสียเสี้ยง หาสังแทนบ่ได้ หื้อขึ้นพุ่นอันข้าว
บ่กุ้มนั้นเทอะ”
(มังรายศาสตร์ฉบับเชียงหมั้น ใบลานหน้า ๔๖)
และอีกข้อความในมังรายศาสตร์ฉบับนอตอง ที่ว่า
		

“ผู้ใดเผาป่าพรึบไปดับบ่ได้ ไหม้ข้าวท่านเสียมากน้อยเท่าใด หื้อใช้แทนเท่านั้นเทอะ”
(มังรายศาสตร์ฉบับนอตอง ใบลานหน้า ๙๕)

จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการเผาป่าเพือ่ ท�ำไร่นนั้ เป็นเรือ่ งปกติ กฎหมายลงโทษเฉพาะ
เมือ่ เผาแล้วควบคุมเพลิงไว้ไม่ได้จงึ ให้ลงโทษผูก้ ระท�ำ นอกจากนีก้ ารเผาป่ายังปรากฏในวรรณกรรมล้านนา
คือโคลงนิราศหริภญ
ุ ไชย ซึง่ กล่าวถึงการเดินทางด้วยกองเกวียนจากเชียงใหม่ไปนมัสการพระธาตุหริภญ
ุ ไชย
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ที่นครล�ำพูนในเทศกาลไหว้พระธาตุ ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน ๖ (เดือน ๘ เหนือ) พรรณนาการเดินทาง
จากเชียงใหม่ไปล�ำพูน ผ่านสถานที่ส�ำคัญต่าง ๆ ของเมืองเชียงใหม่ (อุดม รุ่งเรืองศรี, ๒๕๔๓ : ๓๗๓)
วรรณกรรมเรื่องดังกล่าว ได้ให้ภาพการ เผาป่าซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นปกติในช่วงฤดูแล้ง จนเป็น
แรงบันดาลใจให้กวีสามารถน�ำมาพรรณนา เป็นโคลงพบทั้งสิ้น ๓ บท คือบทที่ ๖๘ บทที่ ๖๙ และ
บทที่ ๗๐ ดังนี้
บทที่ ๖๘ ได้บรรยายถึงไฟไม้ป่าที่เกิดจากการเผาของนายพรานในฤดูแล้ง ดังข้อความที่ว่า
				
เนสารทแผ่นผ้าย		
เผาไพร พีแม่
			
พระพริบเสียงไฟฟอง		
เฝ่าฟุ้ง
			
อกพฤกษ์พนาลัย			
สาเจต มวลเอ่
			
รุกข์เทพดาดินดุ้ง			
เดือดดุ้งอกเรียม
ถอดความ พรานป่ารีบเร่งไปเผาป่า เสียงไฟไหม้ขี้เถ้าฟุ้ง สายใจของพี่เอ๋ย ต้นไม้ ป่า รุกขเทวดา
และพื้นดินสะดุ้งท�ำให้อกพี่สะเทือนไปด้วย (โคลงนิราศหริภุญชัย ฉบับเชียงใหม่, ๒๕๔๖ : ๑๔๙)
บทที่ ๖๙ ได้บรรยายถึงไฟไหม้หญ้าแห้งในป่างิว้ ซึง่ เป็นดอกไม้บานในช่วง เดือนมกราคม-ต้นเดือน
กุมภาพันธ์
				
สิมพลีวันแว่นผ้ง		
			
เพลิงพุ่งเพียงสาขา		
			
ติณณํเฝกเฝือคา			
			
แขมขวากเลาอ้อล้อม		

ผายผกา กลีบเอ่
อ่าวล้อม
คมบาดบางเอ่
ดุจอ้อมอกเรียม

ถอดความ ป่างิ้วก�ำลังงามมาก ดอกก�ำลังบานไฟลุกขึ้นถึงกิ่งท�ำให้ร้อนรอบข้าง หญ้าแฝก คา
รกยุ่ง ใบบางคมบาดได้ แขม ขวาก เลา และอ้อล้อมดุจจะล้อมรอบอกพี่อยู่ (โคลงนิราศหริภุญชัย ฉบับ
เชียงใหม่, ๒๕๔๖ : ๑๕๐)
บทที่ ๗๐ ได้บรรยายถึงไฟไหม้ป่าซึ่งเปรียบเหมือนความทุกข์ที่ต้องจากนางอันเป็นที่รัก
ดังข้อความที่ว่า
				
พฤกษาต้นงอก		
เงยเงาะ
			
เขียวกลีบคุยคลี่เคราะ		
พริบไหม้
			
ปุนขะสดสวาทเรียมเราะ		
อกพี่ เพานอ
			
นิราศยังร้อนไร้			
เร่งร้อนไพรพนม
ถอดความ ต้นไม้แยกต้นงอกขึ้นไปตรง กลีบเขียวแตกออกไฟไหม้ทันที อกพี่ทับถมด้วยความรัก
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น่าก�ำสรด การจากนางมาร้อนใจอยู่แล้ว ยังเพิ่มความร้อนเพราะไฟไหม้ป่า (โคลงนิราศหริภุญชัย
ฉบับเชียงใหม่, ๒๕๔๖ : ๑๕๐)
จากโคลง ๓ บทข้างต้นพอจะท�ำให้เราเห็นภาพทีย่ อ้ นไปประมาณสีร่ อ้ ยปีทผี่ า่ นมาการเผาป่า เป็น
เรือ่ งปกติในชีวติ ประจ�ำวัน เป็นวิถใี นการด�ำรงชีพ แม้ในส�ำนวนล้านนายังได้เปรียบเทียบถึงหนุม่ สาวในวัย
ที่เหมาะสมควรแก่การออกเรือนมีคู่ครองไว้ว่า “ไม้ดีผ่า ป่าดีเผา” ซึ่งวิธีการท�ำไร่โดยการเผาป่า โดยเป็น
เรื่องปกติและธรรมดาที่สุดซึ่งต่างจากปัจจุบันมองว่าเป็นปัญหาที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
จากข้อมูลข้างต้น ท�ำให้เรามองเห็นการท�ำการเกษตรในยุคที่แรงงาน และเทคโนโลยีมีข้อจ�ำกัด
แต่ที่ดินมีเกินความจ�ำเป็น ระบบการเกษตรของคนโบราณที่วนเวียนอยู่ระหว่าง “อิ่ม” กับ “อด” การมี
พืน้ ทีใ่ นการปลูกข้าวจ�ำนวนมากเพือ่ ให้เพียงพอต่อการเลีย้ งประชากรในพระราชอาณาจักรถือเป็นหน้าที่
ส�ำคัญของผูป้ กครองทีต่ อ้ งเอาใจใส่อย่างยิง่ อีกทัง้ เป็นหลักประกันความมัน่ คงทางด้านอาหาร และวิธที จี่ ะ
ให้ได้มาซึง่ พืน้ ทีส่ ำ� หรับท�ำนาก็คอื การบุกเบิกถางป่าโดยใช้วธิ กี ารโค่นและการเผาเพือ่ ปรับหน้าดินให้ราบ
เพือ่ เตรียมความพร้อมส�ำหรับการปลูกข้าว ทัง้ นาทีอ่ าศัยน�ำ้ จากระบบชลประทานเหมืองฝาย และนาทีใ่ ช้
น�้ำฝนเป็นหลัก
ในอดีตความมั่นคงด้านอาหารถือเป็นเรื่องส�ำคัญหากประชาชนไม่มีข้าวกินอย่างอุดมสมบูรณ์
อาจท�ำให้เกิดการอพยพของแรงงานเพือ่ ย้ายไปหาเมือง หรือผูป้ กครองทีส่ ามารถดูแลได้ดกี ว่า ดังนัน้ ป่าไม้
ที่มีจ�ำนวนมากจึงถูกมองว่าเป็นเพียงทรัพยากรที่ต้องน�ำมาใช้งาน ท�ำให้เราเห็นท่าทีของมนุษย์ที่มีต่อป่า
ไม้ในยุคนั้น มิได้เป็นท่าทีที่เป็นมิตรหวงแหนและพร้อมที่จะปกป้องธรรมชาติเหนือสิ่งอื่นใด เหมือนกับ
มนุษย์ปจั จุบนั ทีส่ มาทานวิธคี ดิ แบบสีเขียวอยูท่ กุ ลมหายใจเข้าออกแล้วหมกหมุน่ อยูก่ ารอนุรกั ษ์แบบปากว่า
ตาขยิบ หากกฎหมายล้านนาโบราณเป็นตัวบทที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อรับใช้ “วาทกรรมอ�ำนาจ” ในสังคมยุค
นัน้ ท่าทีของมนุษย์ทมี่ ตี อ่ ธรรมชาติในกฎหมาย คือท่าทีของชนชัน้ ปกครองทีม่ องทุกสิง่ ทุกอย่างทีอ่ ยูเ่ หนือ
“แผ่นน�้ำ หนังดิน” ล้วนแต่เป็นกรรมสิทธิ์ของท้าวพระยามหากษัตริย์ อันหมายถึงชนชั้นปกครอง
ซึง่ สามารถเลีย้ งคนได้จำ� นวนมาก เป็นความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจระหว่างชนชัน้ ปกครองกับธรรมชาติ ปัจจัย
ทีส่ ำ� คัญทีจ่ ะเลีย้ งดูคนได้มากก็คอื การครอบครองทีน่ าและผลิตข้าวให้ได้มากทีส่ ดุ เป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการ
คงอยู่ของอ�ำนาจและความชอบธรรมในการปกครอง
นอกจากกฎหมายที่สนับสนุนการถางป่าเพื่อท�ำนาแล้ว ยังมีกฎหมายและข้อห้ามเพื่อสงวนและ
รักษาต้นไม้บางชนิด เช่น ไม้หมายเมือง หรือ ห้ามตัดต้นไม้ในดงอารักษ์ หากมองอย่างผิวเผินอาจสรุปได้วา่
ชาวล้านนาโบราณมีแนวคิดในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมเหมือนคนปัจจุบนั ดังทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วว่าในอดีตนัน้
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีอย่างเหลือเฟือ เกินความต้องการของมนุษย์ จึงไม่มีความจ�ำเป็น หรือแรง
จูงใจทีจ่ ะต้องอนุรกั ษ์ แต่สงิ่ ทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลังท่าทีตอ่ สิง่ แวดล้อมของชาวล้านนาคือ ลัทธิการบูชาต้นไม้ (Tree
worship) ในอุษาคเนย์จะมีพธิ กี รรมทีส่ ะท้อนการให้ความเคารพต่อต้นไม้เป็นอย่างมาก หลักฐานทีส่ ำ� คัญ
คือพิธกี รรมทีเ่ กีย่ วข้องกับผีจะมีตน้ ไม้เป็นส่วนหนึง่ ของพิธกี รรม อาทิ การเลีย้ งผีของชาติพนั ธุล์ วั ะ การฟ้อน
ผีของชาวเม็ง(ชาติพันธุ์มอญ) และการเลี้ยงผีของชาวปาเกอะญอ ที่จะใช้ต้นไม้เป็นสื่อกลางในการติดต่อ
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กับสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิค์ วามเชือ่ ของการบูชาต้นไม้ซงึ่ มีรากฐานมาจากความเชือ่ เรือ่ งผีและความเชือ่ ดังกล่าวมีพลัง
เพียงพอที่จะจัดระเบียบสังคม และสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม โดยใช้ความเชื่อ
เป็นเครื่องมือในการก�ำหนดพฤติกรรมของคน จนกลายเป็นอุดมการณ์ของสังคม
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าอุดมการณ์สิ่งแวดล้อมของชนชั้นปกครองที่สะท้อนผ่าน
กฎหมายโบราณล้านนานั้นเป็นความพยายาม และการดิ้นรนของผู้ปกครอง เนื่องจากสภาพการที่บังคับ
เรือ่ งอาหาร แรงงาน ความมัน่ คง ตลอดจนการรักษาอ�ำนาจของชนชัน้ ปกครอง ด้วยปัจจัยเหล่านีจ้ งึ ท�ำให้
ผลิตความรู้ ความเชื่อ และวิถีปฏิบัติขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อครอบง�ำสังคมโดยผ่านรูปแบบของกฎหมายซึ่ง
เป็นข้อบังคับสูงสุดของอาณาจักรที่สนับสนุนการถางป่าซึ่งท่าทีของชนชั้นปกครองในดินแดนล้านนาใน
ประเด็นเกีย่ วกับการครอบครองทรัพยากรป่าไม้นี้ อุดมการณ์ดงั กล่าวสืบต่อมาถึงยุคหลังสมัยทีไ่ ด้คา้ ขาย
ไม้สกั กับต่างชาติทชี่ นชัน้ ปกครองคือกลุม่ ของเจ้านายทีเ่ ข้ามาบริหารจัดการในยุคทีเ่ ปลีย่ นผ่านของอ�ำนาจ
การโค่นป่าเพือ่ ท�ำนา หรือการถางป่าเพือ่ ปลูกข้าวไม่ได้สำ� คัญเช่นในอดีต หากปัจจัยส�ำคัญในการด�ำรงอยู่
ของอ�ำนาจมีที่มาจากความมั่งคั่งทางการเงินเป็นส�ำคัญ
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กามนิยม : การประกอบสร้างความจริงทางสังคม ในวรรณกรรมล้านนา “เจี้ยก้อม”
พวงผกา หลักเมือง๑
บทคัดย่อ
ข้อห้ามเกี่ยวกับเรื่องราวทางเพศ ถือเป็นกฎเกณฑ์ทางสังคมที่ปรากฏอยู่แทบทุกสังคม ข้อห้าม
เรื่องเพศจึงเป็นสิ่งที่ถูกกดทับไว้ด้วยระเบียบ กฎเกณฑ์และธรรมเนียมปฏิบัติของผู้คนในสังคม แม้ว่า
จะเป็นเรื่องที่เป็นกลไกทางธรรมชาติของมนุษย์ก็ตาม ทว่ามนุษย์ก็หาทางออกในการแสดงออกทาง
เพศผ่านเรื่องเล่าที่ท�ำให้สังคมถือเป็นกริยานุโลม เพราะถือว่าเรื่องเพศดังกล่าวเป็นเพียงเรื่องเล่าเพื่อ
ความสนุกสนานไม่ใช่เรื่องจริง จึงปรากฏเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวทางเพศที่หลากหลาย ที่เรียกว่า
กามนิยม หรือความนิยมในเรื่องเพศ ที่เป็นการประกอบสร้างความจริงทางสังคมอันปรากฏในเจี้ยก้อม
มีดังนี้
๑. ความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้ที่มีสถานภาพต้องห้าม
๒. การถูกล่วงละเมิดทางเพศของผู้หญิง
๓. การลบล้างอ�ำนาจทางเพศของผู้ชาย
๔. การปฏิบัติกามกิจที่ผิดวิสัย
๕. การมีพฤติกรรมที่ไม่ส�ำรวมในกริยา มารยาท
ค�ำส�ำคัญ : กามนิยม, การประกอบสร้างความจริงทางสังคม,วรรณกรรมล้านนา
Abstract
In every society, sexual prohibition is considered regular social norm to be upheld by its citizens. The norm is asserted with social rules, regulations and formality,
although it is human natural mechanism. Human beings, however, seek to pursue their
sexual expressions through acceptable channel of society, narrations. Jea Kom (narrative
short story) is a kind of entertaining fiction which is told in form of various funny sexual
stories. The ‘eroticism’ or ‘sexual oriented’ stories are composed upon the construction
of social reality, which can be categorized as follows;
1. Having sexual relations with a prohibited partner.
2. Women abuse.
๑

อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย ส�ำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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3. Overriding males’ sexual power.
4. Practicing of abnormal sexual intercourse.
5. Having filthy behavior and manner.
Keyword : Eroticism, Construction of Social Reality, Lanna literature
บทน�ำ
เรือ่ งราวทางเพศถือเป็นบรรทัดฐานของสังคมว่าเป็นเรือ่ งบัดสี ลามก อันเป็นพฤติกรรมทีถ่ อื เป็น
เรื่องส่วนตัว ไม่สมควรแสดงออกในเชิงสาธารณะ การที่บุคคลมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ไม่ใช่คู่สมรสของตน
จึงเป็นผู้ที่ผิดศีลธรรมอย่างยิ่ง การที่บุคคลร่วมเพศกับสัตว์ เป็นเรื่องที่ผิดปกติวิสัยของมนุษย์ และการที่
นักบวชในพุทธศาสนาแสดงออกทางเพศ ถือเป็นเรือ่ งผิดวินยั สงฆ์ตามพุทธบัญญัติ ตามทีส่ กุ ญ
ั ญา สุจฉายา
(๒๕๒๕ : ๑๐๒) กล่าวว่า “สังคมไทยมองว่า เรื่องเพศเป็นเรื่องลามก น่าอับอาย นอกจากนี้อิทธิพลของ
พุทธศาสนายังก�ำหนดความคิดที่ว่า ความรู้สึกและความต้องการทางเพศเป็นเรื่องของตัณหาที่ท�ำให้เกิด
ทุกข์และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุนิพพาน อันเป็นจุดสุดยอดของความเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์ ทัศนคติ
ดังกล่าวจึงมีส่วนในการก�ำหนดจารีต ประเพณี (mores) และค่านิยม (values) ทางเพศในสังคมไทย”
การระบายออกซึ่งความคับข้องใจในพฤติกรรมที่ถูกกดทับด้วยค่านิยมดังกล่าวจึงปรากฏในรูปแบบของ
วรรณกรรม ดังที่ หทัยวรรณ ไชยะกุล (๒๕๓๙ : ๑) กล่าวว่า “เรื่องหรรษาที่เป็นเรื่องล้อเลียน เสียดสี
บุคคลในสังคมทีป่ รากฏได้เฉพาะในโลกของนิทาน เรือ่ งประเภทนีถ้ กู สร้างขึน้ เพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ทีจ่ ะระบายความเก็บกดและโต้ตอบความคับข้องใจอันเนือ่ งมาจากกฎระเบียบทางสังคมในโลกแห่งความ
เป็นจริง ดังนั้นวิถีทางที่จะช่วยให้มนุษย์หลุดพ้นจากความเคร่งเครียดทางสังคม มนุษย์จึงสร้างโลกสมมติ
ทีม่ ตี วั ละครกลับหัวกลับหางในทางชนชัน้ กลับบทบาทของผูท้ มี่ อี ำ� นาจทางสังคมให้กลายเป็นฝ่ายเสียหน้า
หรือได้รับความเจ็บปวด เพียงเพื่อความสนุกสนานชั่วขณะ จึงจะช่วยผ่อนคลายความเก็บกดที่ถูกสังคม
สกัดกั้นไว้”
การประกอบสร้างความจริงทางสังคม
Stuart Hall กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง “ภาษา” กับ “ความเป็นจริง” ว่า วิชาภาษาศาสตร์
เคยอธิบายว่าคนเรา ตั้งชื่อ (naming) สิ่งต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะน�ำไปใช้อ้างอิง (refer) กล่าวถึงในครั้ง
ต่อๆไปและขยายความว่า “ความเป็นจริง” จะต้องมีผู้สร้างขึ้นมา ดังนั้น จึงไม่มีความเป็นจริง “คนดี”
และ “คนชั่ว” จนกว่าจะมีผู้สร้างภาษาสื่อขึ้นมาว่า คนดีเป็นอย่างไร คนชั่วเป็นอย่างไร
ทั้งนี้ Stuart Hall มองว่า แท้จริงแล้วไม่เคยมีสิ่งที่เรียกว่า “ความเป็นจริง” เกิดขึ้นจนกว่าจะมี
ผู้ที่ประกอบสร้าง (construct) ความเป็นจริงนั้นขึ้นมา ซึ่งการสื่อสารก็คือกระบวนการที่มนุษย์แต่ละคน
ใช้เพื่อประกอบสร้างความเป็นจริงขึ้นมา ทั้งนี้ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นความจริงในชุดเดียวกัน เช่นเดียวกับ
Whorf และ Sapir (อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ : ๓๒๓ – ๓๒๔) ทีไ่ ด้เสนอแนวคิดทีส่ ำ� คัญเกีย่ วกับบทบาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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ของภาษากับความเป็นจริงว่า ภาษาเป็นเครื่องมือในการสร้างแนวคิด (concept) เกี่ยวกับความเป็นจริง
โดยเริ่มต้นจากข้อเท็จจริงที่ว่า เมื่อเราเห็นโลกทางกายภาพที่เป็นรูปร่างสูงๆเติบโตได้ มีส่วนที่เป็นสีเขียว
และสีน�้ำตาล มีส่วนที่กินได้ ฯลฯ เราก็จะใช้ภาษาเรียกว่าเป็นจริงนี้ว่า “ต้นไม้” ดังนั้นในครั้งต่อๆไป หาก
เราจะคิดถึงความเป็นจริงนี้ เราก็จะคิดออกมาเป็น “ภาษา” ว่าต้นไม้ ในทางกลับกัน หากในวัฒนธรรม
ของเราไม่มภี าษาเรียกความเป็นจริงเช่นนี้ เราก็จะไม่คดิ ถึง หรืออาจจะไม่คดิ ถึงความเป็นจริงนีเ้ ลย Whorf
และ Sapir ได้ท�ำการวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์และวิธีคิดของคนในหลายๆวัฒนธรรมและน�ำมาสู่
ข้อสรุปที่ว่า การใช้ภาษาที่แตกต่างกันนั้นเป็นตัวก�ำหนดวิธีคิดและการกระท�ำให้แตกต่างกันไปด้วย
“เจีย้ ก้อม” เป็นเรือ่ งเล่าขนาดสัน้ มีโครงเรือ่ งไม่สลับซับซ้อน มีตวั ละครน้อย เป็นวรรณกรรมมุข
ปาฐะทีม่ กี ารถ่ายทอดด้วยการเล่าปากต่อปาก การเล่าเจีย้ ก้อมจะนิยมน�ำเรือ่ งราวทางเพศเข้ามาประกอบ
ให้เป็นพฤติกรรมและบุคลิกของตัวละคร จึงมีลักษณะที่ตลก ขบขัน สร้างความสนุกสนานในกลุ่มผู้ฟัง
อุดม รุ่งเรืองศรี (๒๕๒๘ : ๒๑๔) กล่าวว่า เจี้ยก้อม เป็นรูปแบบของจิตไร้ส�ำนึก ทั้งนี้จะเป็นได้ว่า เจี้ยก้อม
เป็นเรือ่ งมีภาษาวิบตั ิ ภาษาผิดเพีย้ นกันไปตามแนวการออกเสียงของคนต่างระดับพืน้ ฐาน ความบางตอน
จะตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อม หรือไม่เป็นภาษาที่สละสลวย แต่คนฟังก็เข้าใจต่อเนื่องได้ดี ภาษาที่ปรากฏ
อาจเป็นภาษาที่ไม่ครบใจความ แต่คนฟังก็เดาได้ถูก เพราะคนในสังคมเดียวกันมีรูปแบบของจิตไร้ส�ำนึก
(Unconscious)แบบเดียวกัน อันจะเป็นส่วนช่วยสานเชื่อมโยงให้เข้าใจในข้อความที่ขาดตอนได้ดี
“กามนิยม” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๕๔ : ๑๑๔) ให้ค�ำจ�ำกัดความของกาม
หมายถึง ความใคร่ , ความใคร่ทางเมถุน กามนิยม ในบทความนี้เป็นค�ำสมาส หมายถึง ความนิยมเรื่อง
เพศที่ปรากฎในวรรณกรรมล้านนาประเภท “เจี้ยก้อม” ซึ่งเป็นการประกอบสร้างความจริงทางสังคมที่
เป็นเสมือนโลกสมมติที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เรื่องต้องห้ามกลายเป็นเรื่องหรรษา ตลก ขบขัน แม้ว่าเรื่อง
ดังกล่าวจะดูเหมือนว่าเป็นเรื่องราวที่ไร้สาระ ทว่าวรรณกรรมมุขปาฐะประเภทนี้ก็สนองตอบสังคมด้วย
การเป็นกระบวนการขัดเกลาทางสังคม การประกอบสร้างโดยใช้ “กามนิยม” เพือ่ เป็นองค์ประกอบหลัก
ของเรื่องเล่าประเภทนี้ ทั้งนี้เพราะเรื่องราวทางเพศ เป็นความคิดที่เป็นจุดร่วมเดียวกันของมนุษย์อันเป็น
ไปตามธรรมชาติ ที่ช่วยให้เรี่องราวที่ขาดหายไปในการเล่าเจี้ยก้อม ถูกเติมเต็มด้วยความเข้าใจจากการ
เชือ่ มโยงเรือ่ งเพศอันเป็นมโนทัศน์เดียวกัน สูก่ ารสร้างเรือ่ งเล่าทีท่ ำ� หน้าที่ ล้อเลียน เสียดสี พฤติกรรมของ
มนุษย์อนั ไม่เหมาะสมกับกฎเกณฑ์ทางสังคม เช่นเดียวกับ ทรงศักดิ์ ปรางวัฒนากุล กล่าวไว้ใน “วิเคราะห์
นิทานก้อมอีสาน : อารมณ์ขนั จากความเจ็บปวดเรือ่ งเพศ และการละเมิดกฎเกณฑ์ทางสังคม” ในวารสาร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม ว่า นิทานก้อมเป็นนิทานมุขตลกทีม่ เี นือ้ หาทีส่ ร้างอารมณ์ขนั
ที่เกี่ยวโยงกับเรื่องเพศ ซึ่งเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งที่เป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ โดยสร้างตัวละครจาก
คนกลุม่ ต่างๆของสังคม เช่น นักบวช คนในครอบครัว การล้อเลียนพฤติกรรมของคนเหล่านีใ้ นภาวะความ
เป็นจริงมิอาจท�ำได้ เนื่องด้วยกรอบของสังคม การเล่านิทานตลกจึงเป็นทางออกของการระบายความคับ
ข้องใจของคนในสังคม
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม
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แทบทุกสังคมมักจะมีกฎเกณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องเพศ เช่น ห้ามการแสดงออกทางเพศในเชิง
สาธารณะ ห้ามใช้ภาษาหยาบคายเกี่ยวกับเพศ ห้ามพูดเรื่องเพศ ห้ามบุคคลในบางสถานะมีความความ
สัมพันธ์ทางเพศต่อกัน (ปิยพร คลศิลป์ ,๒๕๕๒ : ๒๙) เรื่องราวทางเพศจึงถูกสร้างเป็นเรื่องเล่าในแทบทุก
สังคม เพราะเนื้อหาที่หยาบโลนนั้นจะท�ำให้ผู้ฟังรู้สึกสนุกสนาน ลุ้นในผลลัพธ์ว่าจะเป็นไปในแบบที่
ตนคิดหรือไม่ เป็นโอกาสที่สังคมยอมรับเรื่องราวทางเพศเป็นกริยานุโลมในเรื่องเล่า หรือนิทานที่ไม่ใช่
เรือ่ งจริง แม้วา่ จะมาจากเรือ่ งจริงก็ตาม กามนิยม ในการประกอบสร้างความจริงทีป่ รากฏในเจีย้ ก้อม มีดงั นี้
ความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้ที่มีสถานภาพต้องห้าม
การทีเ่ จีย้ ก้อมมีลกั ษณะการผูกเรือ่ งให้ความสัมพันธ์ทางเพศทีเ่ กิดจากอารมณ์ปรารถนาทางเพศ
ที่ต้องการการปลดปล่อยตามวิถีธรรมชาติของมนุษย์ สร้างความสัมพันธ์ทางเพศที่ไม่สมควรจะเกิดขึ้น
เป็นความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ของสังคม ที่มีข้อห้ามบุคลในบางสถานภาพมีความสัมพันธ์ทาง
เพศกัน เช่น พระ กับ แม่ชี ,พระ กับ ผู้หญิง ซึ่งพระกับแม่ชี เป็นสถานภาพทางสังคมที่ได้รับการยกย่อง
ให้เป็นผู้น�ำทางศีลธรรมและอยู่ในสถานภาพที่ไม่สมควรแก่การละเมิดกฎเกณฑ์ของศีลธรรมอันเป็นกฎ
ที่ชัดเจน ที่ถูกบัญญัติไว้ตามพระธรรมวินัยแห่งพุทธศาสนา อีกทั้ง พระและแม่ชี ถือเป็นชนชั้นสูงที่ผู้คน
ให้การเคารพ บูชา กราบไหว้ การประพฤติผิดทางเพศส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์ จึงถือเป็นครุกาบัติ หมายถึง
อาบัติหนัก อาบัติที่มีโทษร้ายแรง มี ๒ อย่างคือ อาบัติปาราชิก อาบัติสังฆาทิเสส โดยอาบัติปาราชิกมี
๔ ประการ ได้แก่ การเสพเมถุน การลักทรัพย์ การฆ่ามนุษย์ และการอวดอุตริมนุสธรรม
๑. การเสพเมถุน คือ การร่วมประกอบกิจกรรมทางเพศ ไม่ว่าจะกระท�ำกับผู้หญิงหรือ
ผู้ชาย หรือกระท�ำกับสัตว์ก็ตาม ปาราชิกข้อการเสพเมถุน บางทีก็เรียกกันว่า ปฐมปาราชิก
๒. การลักทรัพย์ คือ การน�ำทรัพย์ของผูอ้ นื่ ไปเป็นของตนโดยเจตนา ในเมืองไทยก�ำหนด
ว่า การลักทรัพย์มีมูลค่าตั้งแต่ ๑ บาทขึ้นไป เป็นการผิดหรือเป็นอาบัติขั้นปาราชิก การเจตนาแอบอ้าง
ความคิดหรือผลงานของผูอ้ นื่ มาเป็นของตน หรือการเบียดบังเอาเงินในกองทุนทีม่ ผี ศู้ รัทธาถวายเป็นทาน
เพื่อใช้ในกิจของสงฆ์ หรือกิจของศาสนามาใช้ส่วนตัว ก็ถือว่าเป็นอาบัติปาราชิกเช่นกัน
๓. การฆ่ามนุษย์ คือ การเจตนาท�ำให้มนุษย์ถงึ แก่ความตาย ไม่วา่ จะด้วยวิธใี ดๆ ไม่วา่ จะ
ลงมือฆ่าเองหรือใช้ให้คนอื่นฆ่าให้ก็ตาม ถือเป็นความผิดปาราชิกข้อที่ ๓
๔. การอวดอุตริมนุสธรรม คือ การพูดอวดผูอ้ นื่ ว่าตนได้บรรลุธรรมะระดับสูง เช่น บรรลุ
โสดาบัน บรรลุอรหันต์ เป็นต้น
กามนิยม ที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ ที่ได้ปรากฏในเจี้ยก้อมนั้น แม้ว่าจะเป็นโทษขั้นรุนแรงส�ำหรับพระ
สงฆ์และเป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม แต่พฤติกรรมในเจี้ยก้อมก็เป็นเพียงกริยา
นุโลมด้วยถือว่าเป็นเพียงเรื่องเล่าต่อๆกันมาแบบปากต่อปาก มิได้เป็นเรื่องจริงจัง เมื่อเกิดการละเมิดกฎ
แห่งศีลธรรม พฤติกรรมดังกล่าวจึงถูกบรรจุอยู่ในเจี้ยก้อม เพื่อเป็นสื่อในการสอนเรื่องศีลธรรมให้แก่ผู้คน
ในสังคมว่าสิ่งใดควรประพฤติ ไม่ควรประพฤติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

136
สถานภาพทางสังคมที่ถูกห้ามมิให้มีความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างกันคือ แม่ยาย กับ ลูกเขย, พ่อ
ผัว กับ ลูกสะใภ้ , พี่เขย กับ น้องเมีย เพราะถือว่าสถานภาพดังกล่าวเป็นสมาชิกของครอบครัว ข้อห้ามใน
เรื่องการมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (incest taboo) ที่อยู่ในแทบทุกสังคม ทุกเชื้อชาติ
อันเป็นจารีตของสังคม ซึง่ บัญญัตไิ ว้ในข้อห้ามทางศาสนาแทบทุกศาสนา โดยเหตุผลส�ำคัญคือเพือ่ เป็นการ
ป้องกัน มิให้สมาชิกในครอบครัวเกิดความขัดแย้งระหว่างกัน อีกทัง้ เพือ่ ป้องกันการสับสนในบทบาทหน้าที่
ที่บุคคลจะต้องกระท�ำต่อครอบครัวและสังคม
มาลินอว์สกี้ (Malinowski) กล่าวว่า การมีเพศสัมพันธ์กับคนในครอบครัวจะท�ำลายครอบครัว
กล่าวคือ ครอบครัวจะสูญเสียโครงสร้างความสัมพันธ์ทางเพศ คนในครอบครัวจะเกิดการแย่งชิงเพศตรง
ข้าม เกิดการเป็นศัตรู เกิดความอิจฉาริษยา บทบาททางเพศในครอบครัวจะสูญหายไปพร้อมกับเกิดความ
แตกต่างทางอายุของคนในครอบครัวมากยิง่ ขึน้ เมือ่ ครอบครัวสูญเสียกฎการห้ามมีเพศสัมพันธ์ ครอบครัว
ก็จะล่มสลาย ไร้เสถียรภาพ และขาดระเบียบ (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ : ออนไลน์)
ตัวอย่าง ของเจี้ยก้อมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้ที่มีสถานภาพต้องห้าม
เรื่อง ขดมา
ทีว่ ดั แห่งหนึง่ มีงานปอยหลวง (งานฉลอง) พระสงฆ์กจ็ ำ� วัดในวิหารกับแม่ชี โดยมีผา้ ม่านกัน้ กลาง
ไว้ พระสงฆ์นอนอยู่คนละฟากกับแม่ชี ซึ่งพระสงฆ์รูปนี้แอบชอบแม่ชีอยู่ก่อนแล้ว พอตกดึก ก็แกล้งหลับ
แล้วกรนเป็นจังหวะว่า
“ขด........มา ,ขด..........มา,ขด...........มา”
ฝ่ายแม่ชีที่แอบชอบพระสงฆ์อยู่ก่อนแล้ว แต่เห็นว่าคนอื่นอาจยังหลับไม่สนิท เลยกรนตอบไปว่า
“บึด.......ก่อน,บึด......ก่อน,บึด......ก่อน” (หทัยวรรณ ไชยะกุล (ภาคผนวก), ๒๕๓๙ : ๒๗)
เรื่อง ลูกใภ้กับพ่อผัว
ครอบครัวหนึง่ มีลกู ชายคนเดียว ไม่นานก็กำ� พร้าแม่จงึ อาศัยอยูก่ บั พ่อเพียง ๒ คน เมือ่ แต่งงานจึง
พาเมียเข้ามาอยูใ่ นบ้าน อยูม่ าวันหนึง่ ก็ได้ยนิ ข่าวเข้าหูวา่ พ่อผัวกับลูกญิง (ลูกสะใภ้) แอบเป็นชูก้ นั ลูกชาย
จึงแอบดูก็ได้ยินพ่อคุยกับเมียว่า
พ่อ : เยียะจะฮือ มันก่อบ่เข้า (ท�ำอย่างไรมันก็ไม่เข้า) จากนั้นก็ได้ยินเสียงเมียตัวเองตอบว่า..
เมีย : เอาน�้ำมันหมูทาก่ะ (เอาน�้ำมันหมูทาสิ) จากนั้นก็ได้ยินพ่อถามอีกว่า..
พ่อ : ม่วนก่อ...แปล๋งตาไหลนะ (สนุกมั้ย ? ท�ำตาลอยเชียวนะ) ฝ่ายเมียของตนก็ถามบ้างว่า..
เมีย : อีพ่อลอ...ม่วนก่อ...หนวดต๊วงยัวะๆ (พ่อล่ะ สนุกมั้ย? หนวดกระดิกเชียว)
รุ่งเช้าลูกชายไปหาปลา เข้าบ้านมาก็น�ำปลาไปขังไว้แล้วสั่งเมียว่า..
ผัว : วันนี้ต�๋ำน�้ำพริกปล๋า กับหนึ้งบ่าน�้ำแก้ว
เมีย : จะเอาปล๋าปู๊กาว่าปลาแม่? (จะเอาปลาตัวผู้หรือตัวเมีย)
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม
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ผัว : เอาปล๋าปู๊ต�๋ำน�้ำพริกเน้อ...เมียก็ย้อนถาม
เมีย : แล้วจะฮู้ได้อย่างใดว่าตัวใดปล๋าปู๊ ? (แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวไหนตัวผู้)
ผัว : ปล๋าตั๋วปู๊นั้นผ่อบ่ยาก ตี๊หนวดต๊วงยัวะๆ นะปล๋าปู๊ แล้วบ่าน�้ำแก้วหนึ้งตึงแก่นเน้อ
(ปลาตัวผู้น่ะดูไม่ยากหรอกตัวที่หนวดกระดิกนั่นแหละตัวผู้ ฟักทองน่ะนึ่งทั้งผลเลยนะ)
เมีย : โฮะ....ละจะเยียะจะใดเอาเข้าไห? (แล้วจะน�ำเข้าไห อย่างไร?)
ผัว : เอาน�้ำมันหมูทาก่ะ(เอาน�้ำมันหมูทาสิ)
ฝ่ายพ่อผัวได้ยินจึงพูดว่า “โอ..... เอาฮาไปฆ่าเหียเตอะ” (เอากูไปฆ่าเถอะ) (หทัยวรรณ ไชยะกุล
(ภาคผนวก), ๒๕๓๙ : ๑๖๗ – ๑๖๘)
การถูกล่วงละเมิดทางเพศของผู้หญิง
การถูกล่วงละเมิดทางเพศของผู้หญิง เป็น กามนิยม ที่เกิดจากการประกอบสร้างความจริงทาง
สังคมที่ปรากฏอยู่ในเจี้ยก้อมนั้น เป็นฝ่ายถูกระบายความใคร่และถูกกดขี่ ข่มเหงทางเพศ เป็นที่รองรับ
อารมณ์ทางเพศและตอบสนองความต้องการทางเพศของผูช้ าย ทัง้ ทีร่ ตู้ วั หรือไม่รตู้ วั และด้วยความเข้าใจ
ผิดจึงตกเป็นเหยื่อกามารมณ์ของผู้ชายที่มีความมักมากในกามและละเมิดศีลธรรม
ในเจีย้ ก้อมเป็นการน�ำเสนอเรือ่ งราวทีเ่ ป็นความโง่เขลา หรือรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ของตัวละครผูห้ ญิง
ที่มีที่มาจากความไว้วางใจด้วยเห็นว่าเป็นบุคคลในครอบครัว และการแสดงออกในบางครั้งเป็นเสมือน
ความหวังดีที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขสถานการณ์ของผู้หญิง ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิทางเพศของผู้หญิง
ทางร่างกายและจิตใจ บทบาทของเพศหญิงทีแ่ สดงออกมาเป็นบทบาททีน่ า่ สงสารและน่าเห็นใจกับสภาวะ
ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก
ตัวอย่าง เจี้ยก้อมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การถูกล่วงละเมิดทางเพศของผู้หญิง
เรื่อง ฝากไปเยี่ยว
พี่เขยไปนอนที่ทุ่งนา เพราะต้องเฝ้าข้าวที่เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วรอการนวด น้องเมียก็น�ำอาหาร
ไปส่งให้ในตอนเช้า พอส่งข้าวเสร็จเกิดปวดปัสสาวะก็เดินไปปัสสาวะที่พุ่มไม้ พี่เขยก็รีบทักว่า
พี่เขย : นั่นมึงจะไปไหน
น้องเมีย : เฮาจะไปเยี่ยวก่อน
พี่เขย : ไผว่าสักเตื้อ มาเยี่ยวใส่ไร่ใส่สวนมันบ่ดี กูยังกลั้นไปเยี่ยวตี้บ้านปู้น
น้องเมียได้ยินเช่นนั้น ก็ไม่กล้าขัดเพราะเชื่อว่าเป็นความจริง จึงเตรียมตัวจะกลับไปปัสสาวะที่บ้านตามที่
พี่เขยบอก พี่เขยได้ทีจึงเอ่ยว่า
พี่เขย : นั่น มึงจะไปเยี่ยวตี้บ้านกา
น้องเมีย : อื้อ....เฮาจะไปละ
พี่เขย : อั้นกูฝากไปเยี่ยวตี้บ้านจิ่ม... ได้ก่อ? น้องเมียพาซื่อก็ตอบตกลงว่า
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น้องเมีย : อื้อ...ได้ก่า
พี่เขยจึงจัดการฝากปัสสาวะแบบพิเศษทันที (หทัยวรรณ ไชยะกุล (ภาคผนวก), ๒๕๓๙ : ๑๗๐ )
เรื่อง หอย
น้องเมียไปช่วยพี่เขยท�ำนา พอกลางวันก็เข้ามาพักที่ห้างนาแล้วเผลอหลับไป เมื่อพี่เขยเข้ามาที่
ห้างนาเห็นน้องเมียหลับอยู่จึงวางแผนจะรวบรัดเอาน้องเมีย จึงไปเก็บเอาหอยมาถุงหนึ่งแล้วก็วางเรียง
ทีละตัว จากทางเข้าห้างจนถึงหว่างขาของน้องเมียแล้วก็ย่องออกไปจากห้างนา
สักครู่แม่เมียเดินทางมาถึงห้างนา เห็นหอยเดินเข้าหว่างขาของลูกสาวจึงโวยวายเพราะคิดว่า
หอยคงเข้าไปในอวัยวะเพศของลูกเสียแล้ว พอดีลกู เขยเข้ามาในช่วงนัน้ ก็ถามแม่เมียว่าโวยวายเรือ่ งอะไร
เมื่อแม่เมียเล่าให้ฟังลูกเขยก็บอกว่า
“บ่ยากลออีแ่ ม่ ก่อหือ้ ป้อจายทีม่ คี วยคด ควัดออกก่า ง่ายจะต๋าย”(ไม่เห็นยาก ให้ผชู้ ายทีม่ อี วัยวะ
เพศคดมาควักออกไปสิ ง่ายจะตาย) แม่เมียก็ถามต่อว่า
“ของคิงก่อคดซ้ายบ่ใช่กา?” (ของเอ็งก็คดซ้ายใช่มั้ย?) เมื่อลูกเขยตอบว่าใช่ แม่เมียจึงตกลงให้
ลูกเขยพาลูกสาวขึน้ ไปบนห้างนา ลูกเขยก็แอบเก็บหอยใส่ถงุ ไปอีกถุงหนึง่ ในขณะทีท่ ำ� การ “ควัด” อยูน่ นั้
ก็เอาหอยทิ้งลงมาให้แม่เมียทุบทีละตัวๆ (หทัยวรรณ ไชยะกุล (ภาคผนวก), ๒๕๓๙ : ๑๕๙ - ๑๖๐)
การลบล้างอ�ำนาจทางเพศของผู้ชาย
ในเจี้ยก้อมบางเรื่องก็เป็นการประกอบสร้างความจริงในพฤติกรรมทางเพศแบบย้อนแย้งของ
ผู้หญิงที่พยายามแสดงออกถึงอ�ำนาจทางเพศที่มีเหนือกว่าผู้ชายโดยเฉพาะผู้ที่เคยบวชเรียนมาแล้ว
ปิยพร คลศิลป์ (๒๕๕๒ : ๓๒) แสดงทัศนะในเรื่องนี้ว่า นิทานเหล่านี้แสดงให้เห็นมุขตลกที่พยายาม
ล้อเลียนพฤติกรรมทีต่ รงกันข้ามกับความเป็นจริง กล่าวคือ ในความเป็นจริงทางสังคม ฝ่ายชายจะเป็นผูท้ มี่ ี
อ�ำนาจทั้งทางโลกและทางธรรม โดยเฉพาะทางธรรมนั้นผู้หญิงถูกขีดเส้นแบ่งมิให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
ใกล้ชิดกับทางพุทธศาสนาอย่างเห็นได้ชัดในเรื่องของการบวช พุทธศาสนาเปิดโอกาสให้ฝ่ายชายได้รับ
การบวชเรียนซึ่งเป็นการส่งเสริมบทบาทความเป็นผู้น�ำให้แก่ผู้ชาย ส่วนผู้หญิงมีบทบาทเป็นเพียงผู้ค�้ำจุน
ทางศาสนาเท่านั้น ในนิทานเจี้ยก้อมจึงท�ำให้เห็นความขัดแย้งที่ผู้หญิงพยายามแสดงออกถึงอ�ำนาจ
ที่อยู่เหนือผู้ชายโดยเฉพาะผู้ที่บวชเรียนมาแล้ว ในเจี้ยก้อมผู้หญิงจึงเป็นฝ่าย “ผู้กระท�ำ” หรือผู้ก�ำหนด
บทบาทที่จะแสดงโดยมีผู้ชายเป็น “ผู้ถูกกระท�ำ” เป็นฝ่ายถูกล่อลวงหรือหลอกล่อให้กระท�ำการต่างๆ
ที่น่าสมเพช แม้กระทั่งการเลือกที่จะมีเพศสัมพันธ์ผู้หญิงก็เป็นฝ่ายเลือกมิใช่ผู้ชายการกระท�ำดังกล่าวจึง
เป็นการลบล้างอ�ำนาจทางเพศของผู้ชายที่มีอยู่แต่เดิมด้วยการเข้ามามีบทบาททางเพศของผู้หญิง ผู้ชาย
จึงถูกเปลี่ยนสถานะเป็นผู้ที่ถูกเลือกแทน
ตัวอย่าง เจี้ยก้อมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการลบล้างอ�ำนาจทางเพศของผู้ชาย
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม
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เรื่อง หวดน�้ำหัว
สาวชื่อบัวค�ำ มีคนรักเก่าชื่อ หนานมา ซึ่งหนานมาก�ำลังจะแต่งงานกับสาวชื่อ บัวศรี เพื่อนจึง
รีบมาแจ้งข่าวให้แก่บัวค�ำว่า
“บัวค�ำ...ตั๋วฮู้แล้วกา ....พี่หนานมาเปิ้นจะแต่งงานใหม่”
“แต่งกับไผ?”
“ก่อแต่งกับบุญศรีหั้นลอ”
“ช่างมันหยัง มอกหนานมา กูหวดน�้ำหัวมันแล้ว ไปเดือดร้อนหยัง?” (ช่างประไร แค่หนานมา
ฉันจัดการมาเรียบร้อยแล้ว) (หทัยวรรณ ไชยะกุล (ภาคผนวก), ๒๕๓๙ : ๙๑)
เรื่องหนานบ่เก่า
มีหนานคนหนึง่ พึง่ จะลาสิกขาออกมา ยังไม่เคยไปแอ่วสาว วันหนึง่ ไปเจอสาวตัดฟืนในป่าสาวจึง
ตะโดนบอกหนานคนนี้ว่า
“ถ้าปี้หนานขึ้นต้นไม้ เอาหลัวหื้อข้า ข้าจะหื้อปี้หนานนอนตวย” หนานคนนั้นก็ปีนขึ้นต้นไม้ตัด
ฟืนมาให้ สาวก็พูดอีกว่า “ถ้าปี้หนานขึ้นตางหลังได้ ข้าจะหื้อนอนตวยแหม” หนานคนนั้นก็เอาหลังพิง
ต้นไม้ สาวคนนั้นก็รวบแขนมัดติดต้นไม้ แล้วก็ถอดผ้าซิ่นฟ้อนไปรอบๆหนานคนนี้เฉียดไปมา หนานคนนี้
ก็ไม่รู้จะท�ำอย่างไร (หทัยวรรณ ไชยะกุล (ภาคผนวก), ๒๕๓๙ : ๘๗)
เรื่อง แผลเก่าลู่ (แผลเก่านี่)
พี่หนานทิพย์พึงลาสิกขาบทออกมา ผมยังไม่ทันยาว ก็มีสาวๆในหมู่บ้านสนอกสนใจหลายคน
แต่คนที่ชอบจนออกนอกหน้าคือหญิงสาวชื่อแก้ว วันหนึ่งแก้วได้ชวนหนานทิพย์ไปตัดฟืนในป่า พอไปถึง
ก็แยกย้ายกันไปตัดฟืน ก่อนที่จะแยกกัน แก้วได้บอกหนานทิพย์ว่า... “พี่หนานเจ้า ถ้าข้าเจ้าฟันหลัวตาง
ปู๊น ถ้าบ่ได้ยินเสียงฟันหลัว หื้อขะไจ๋ไปผ่อข้าเน้อ” (ถ้าหากไม่ได้ยินเสียงฉันฟันไม้ให้รีบไปดูนะ) หลังจาก
รับปากแล้วหนานทิพย์ก็คอยฟังเสียง พอเงียบผิดปกติจึงรีบวิ่งมาดู เห็นแก้วนอนหงายเอาผ้าซิ่นพันไว้ที่
เอว พี่หนานจึงรีบวิ่งเข้าไปใกล้หว่างขาเพื่อส�ำรวจดู
“พุทธโธ ธัมโม สังโฆ แผลกว้าแต๊กว้างว่า” (แผลกว้างมากๆ) ว่าแล้วก็เป่าคาถาลงไป ๓ ครั้งแก้ว
ก็ยังคงไม่ฟื้น จึงก้มลงไปใกล้ๆ มีกลิ่นลอยเข้าจมูก จึงพึมพ�ำว่า... “แผลนี่เป๋นแผลเก่าลู่ มันบ่ใช่แผลถูกมีด
นี่นา” (แผลนี่เป็นแผลเก่านี่ มันไม่ใช่แผลที่ถูกมีดนี่นา) ว่าแล้วหนานทิพย์ก็รีบกลับบ้าน เพื่อจะไปบอกให้
ชาวบ้านมาดู (หทัยวรรณ ไชยะกุล (ภาคผนวก) , ๒๕๓๙ : ๑๐๒ – ๑๐๓)
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การปฏิบัติกามกิจที่ผิดวิสัย
การปฏิบัติกามกิจที่ผิดวิสัยของมนุษย์ถือเป็นอาการของผู้ป่วยที่มีภาวะเบี่ยงเบนทางเพศ ที่เกิด
อารมณ์ทางเพศเมื่อมีสิ่งเร้าที่แตกต่างไปจากคนทั่วไป (สเปญ อุ่นอนงค์ : ออนไลน์)ทางแพทย์ได้จัดให้อยู่
ในกลุ่มผู้ที่มีอาการป่วยทางจิตชนิดหนึ่ง เรียกว่ามีพฤติกรรมในลักษณะกามวิตถาร ซึ่งในกรณีผู้ที่ชอบมี
เพศสัมพันธ์กบั สัตว์นนั้ จะถูกจัดให้อยูใ่ นกลุม่ “Bestiality (Zoophelia)” โดยผูป้ ว่ ยในกลุม่ นีจ้ ะมีความสุข
ทางเพศจากการทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั สัตว์ สาเหตุของพฤติกรรมทีผ่ ดิ ปกติดงั กล่าวนีเ้ กิดได้จากหลายสาเหตุ
เช่น อาจเกิดจากความกลัวการล้มเหลวในการร่วมเพศกับเพศตรงข้าม หรือเป็นการกระท�ำเพื่อหลีกเลี่ยง
ความตึงเครียดทางอารมณ์จากการร่วมเพศกับผูห้ ญิง ซึง่ ในจิตไร้สำ� นึกคิดว่าเป็นการร่วมเพศกับแม่ ส�ำหรับ
ผู้ป่วยบางคนการกระท�ำดังกล่าวอาจเป็นการแสดงออกถึงความก้าวร้าวหรือการดูถูกผู้หญิง โดยเปรียบ
ผู้หญิงเสมอกับสัตว์ หรือแสดงออกโดยการเลือกสัตว์แทนที่จะเลือกผู้หญิง และในบางคนพฤติกรรมที่
ผิดปกตินี้อาจเป็นผลมาจากการขาดคู่ร่วมเพศ (อาจมีปมในเรื่องรูปร่างหน้าตา หรือมีรสนิยมทางเพศที่
แปลกจนไม่สามารถหาคู่ร่วมเพศได้) หรือเป็นความต้องการที่จะท�ำอะไรให้แปลกไปจากธรรมดาเพื่อให้
รู้สึกตื่นเต้นเร้าใจ (สุวัทนา อารีพรรค : ออนไลน์)
กามนิยม ประเภทนี้ที่ปรากฏในเจี้ยก้อมเป็นเรื่องราวที่ถือว่าเป็นการกระท�ำที่น่ารังเกียจของ
สังคม พฤติกรรมอันไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมนี้ เป็นเรื่องเล่าเชิง ล้อเลียน เสียดสีผู้ที่มีพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกามกิจแบบผิดวิสัย โดยอาจไม่ทราบว่าผู้ที่มีพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นผู้ป่วยที่ต้องการการบ�ำบัด
รักษา เมื่อพฤติกรรมดังกล่าวเป็นพฤติกรรมที่ละเมิดบรรทัดฐานและจารีตของสังคม ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติ
ดังกล่าวจึงต้องถูกลงโทษด้วยการน�ำพฤติกรรมอันน่าละอายนัน้ มากล่าวขวัญในเจีย้ ก้อมเพือ่ เป็นกรอบใน
การประพฤติปฏิบัติของมนุษย์ต่อไป
ตัวอย่าง เจี้ยก้อมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติกามกิจที่ผิดวิสัย
เรื่อง พระส�ำ – ม้า
มีพระอยู่วัดหนึ่ง มีเงินทองก็ไม่รู้จะเอาไปท�ำอะไรจึงน�ำไปซื้อม้าตัวเมียมาเลี้ยงตัวหนึ่ง คอยดูแล
ประคบประหงมม้าตัวนั้นเป็นอย่างดี จนกระทั่งวันหนึ่งเณรเกิดความสงสัยจึงแอบดู พบว่าพระได้ปฏิบัติ
กามกิจกับม้า จึงคิดจะแกล้ง คืนต่อมาจึงน�ำฟืนไปเสียบก้นม้าแล้วดีดก่อนที่พระจะมาถึง เมื่อพระมาถึงก็
จะปฏิบัติกามกิจกับม้าเหมือนเช่นทุกวัน เมื่อจะน�ำอวัยวะเพศสอดใส่กลับถูกม้าดีดจนกระเด็น ตั้งแต่วัน
นั้นเป็นต้นมาพระก็โกรธม้าตัวนั้น จึงให้เณรเอาม้าไปเร่ขาย เมื่อเณรขายม้าได้แล้วก็ไม่ยอมเอาเงินค่าม้า
ให้กับพระ พระก็ทวงเงินทุกวัน จนเณรบอกว่า
เณร : บ่ได้สตางค์ละตุ๊ ม้านั้นเกิดลูกละ หัวหมดโม่งโก้ง...ตุ๊บ่เชื่อไปผ่อแล่ (ไม่ได้เงินและล่ะพระ
ม้าตัวนั้นตกลูกแล้ว หัวล้าน ไม่เชื่อก็ไปดูสิ)
พระ : โคะ! อั้นก่อบ่เอาละสตางค์นะ จะไปไปแหมเน่อ (งั้นไม่เอาเงินละ อย่าไปอีกนะ)
(หทัยวรรณ ไชยะกุล (ภาคผนวก), ๒๕๓๙ : ๑๘ – ๑๙)
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การมีพฤติกรรมที่ไม่ส�ำรวมในกริยา มารยาท
การที่บุคคลมีพฤติกรรมที่ไม่ส�ำรวมในกริยามารยาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ ผู้ที่ควรมีวัตร
ปฏิบัติที่เหมาะสม ส�ำรวม เหมาะแก่สมณสารูปที่เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติให้แก่ฆราวาส
พฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ของผูห้ ญิงทีป่ รากฏในเจีย้ ก้อม เป็นความหละหลวมในการรักษากริยา
อาการของตนเองให้ส�ำรวม ตามบรรทัดฐานของสังคม ทั้งการนุ่งห่ม การลุกนั่ง การพูดจาที่ไม่ส�ำรวม
จึงเป็นช่องทางในการต�ำหนิตเิ ตียน และเสียดสีในพฤติกรรมดังกล่าวของผูห้ ญิง ค่านิยมทางสังคมทีต่ อ้ งการ
ตีกรอบความประพฤติของผู้หญิง ให้อยู่ในกรอบแห่งศีลธรรม การประพฤติปฏิบัติที่ดีงามที่สังคมยอมรับ
และยกย่อง
การเสียดสี ประชดประชันพฤติกรรมอันไม่ส�ำรวมใน กริยา มารยาทของพระสงฆ์และผู้หญิงจึง
เป็นเสมือนวิถีปฏิบัติในทางที่ถูกที่ควร เหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ทางสังคม หากปฏิบัติในทางตรง
กันข้าม ภาพลักษณ์ของพระสงฆ์และผู้หญิงในสังคมจะกลายเป็นเรื่องน่าอับอาย
ตัวอย่าง เจี้ยก้อมที่มีลักษณะเนื้อหาเกี่ยวกับการมีพฤติกรรมที่ไม่ส�ำรวมในกริยามารยาท
เรื่อง ตุ๊เจ้าเข้าใจ๋ผิด
มีพระสงฆ์รูปหนึ่งเป็นเจ้าอาวาส จัดงานปอยขึ้นที่วัด ชาวบ้านก็พากันแห่เครื่องไทยทานมาถึง
หน้าวัด พระสงฆ์รูปนี้ก็ขึ้นไปนั่งบนก�ำแพงแล้วตะโกนว่า
“พ่อออก แม่ออก หามเข้ามา ๆ”
เณรน้อยอยู่ข้างล่างแหงนขึ้นไป เห็นอวัยวะเพศของพระสงฆ์โผล่ออกมา จึงบอกไปว่า
“ตุ๊ลุง ตุ๊ลุง ห�ำออกนะ ตุ๊ลุง” เณรน้อยบางรูปก็ ส�ำทับว่า “ห�ำออก ห�ำออก ห�ำออก”
พระสงฆ์ได้ยินดังนั้นก็ด่าเณรน้อยว่า “หามออกหาป้อคิงหยัง ครัวทานเปิ้นก�ำลังเข้าเขตประกวด” คนที่
รู้จึงแอบกระซิบบอกพระสงฆ์รูปนั้น พระสงฆ์รูปนั้นก็เอ่ยว่า “เอ่อ...นั่น เปิงตี้หลู้ ก่อว่าจะใดมันเย็นๆ”
(หทัยวรรณ ไชยะกุล (ภาคผนวก), ๒๕๓๙ : ๑๗ – ๑๘)
เรื่องลูกสาวพ่อหลวง
ค�่ำวันหนึ่งพ่อหลวงแก้วและลูกสาววัย ๑๗ ปี พร้อมกับแม่นั่งสนทนากับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและ
กรรมการหมูบ่ า้ นอีกหลายคน เพือ่ หารือข้อราชการทีไ่ ด้จากการประชุมมา พ่อหลวงหันมาเห็นลูกสาวของ
ตนนั่งไม่ระวัง เกรงว่าคนอื่นจะมองเห็น จึงออกอุบายให้ลูกสาวลุกขึ้นแล้วค่อยนั่งใหม่
พ่อหลวง : อี่หน้อย...ไปเอาน�้ำต้นมาไป๊ (ไปเอาคนโทน�้ำมาสิ)
ลูกสาว : มีแล้ว....พ่อ
พ่อหลวง : อัน้ ก่อไปเอาหมาก เหมีย้ ง มูลี มาสูเ่ ปิน้ ไป๊ (ไปเอา หมาก เหมีย้ ง บุหรีอ่ อกมาต้อนรับเขาสิ)
ลูกสาว : มีแล้ว....พ่อ
พ่อหลวง : อั้นก่อไปเอากั๊บไฟมาหื้อพ่อก�ำลอ (งั้นก็ไปเอาไม้ขีดไฟมาให้พ่อที)
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ลูกสาว : มีแล้ว....พ่อ วางตั๊ดหน้าพ่อหั้นลอ (วางไว้ตรงหน้าพ่อนั่นไง)
พ่อหลวง : อะหยังๆ ก่อว่ามีแล้วๆ มึงบ่ฮู้กาว่ามึงนั่งเต่ยคางช้าง อี่นี้(อะไรก็บอกว่ามีแล้วๆ เอ็ง
ไม่รู้รึไงว่านั่งโชว์อวัยวะเพศอยู่) (หทัยวรรณ ไชยะกุล (ภาคผนวก), ๒๕๓๙ : ๒๐๐)
กามนิยม จึงเป็นทั้งการประกอบสร้างความจริงทางสังคม และการประกอบสร้างเชิงวรรณศิลป์
เพื่อให้วรรณกรรมมุขปาฐะประเภท “เจี้ยก้อม”มีอรรถรสในการเล่าเรื่อง เปลี่ยนเรื่องที่หยาบคาย ลามก
ให้กลายเป็นเรื่องตลกหรรษา กามนิยม เป็นการให้ความส�ำคัญในเรื่องเพศ และใช้เรื่องราวทางเพศเป็น
เครื่องมือการสร้างเรื่องเล่า อันแฝงด้วยภูมิปัญญาทางภาษาไว้อย่างแยบยล เรื่องราวทางเพศที่ปรากฏใน
เจี้ยก้อมทั้งการผวนค�ำที่ลามก การกล่าวถึงอวัยวะเพศ การปฏิบัติการทางเพศแบบโจ๋งครึ่ม การใช้ภาษา
แบบตรงไปตรงมา หรือการใช้ภาษาแบบชวนให้คดิ ตาม ไม่วา่ จะโดยตรงหรือโดยอ้อมเพือ่ ให้เกิดความตลก
ขบขัน ในขณะเดียวกัน กามนิยมในเจี้ยก้อมก็ถือเป็นมาตรการ การลงโทษทางสังคมของผู้คนที่ประพฤติ
ผิดทางเพศ
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แรงบันดาลใจจากวิทยานิพนธ์ภาษาฝรั่งเศสเรื่อง
GAVAMPATI-KACCAYANA
ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ๑
ราวต้นปี พ.ศ.๒๕๕๔ ช่วงนัน้ ผูเ้ ขียนได้รบั เชิญให้ไปเป็นประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาระดับปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย (คณะมนุษยศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลายฉบับ ท�ำให้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ด้านวิชาการกับ รองศาสตราจารย์อรุณ
รัตน์ วิเชียรเขียว (ต�ำแหน่งในปี ๒๕๕๔) อยู่เนืองๆ ซึ่งอันที่จริงได้เคยรู้จักกันมาก่อนหน้านั้นนานหลาย
ปีแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่ผู้เขียนยังด�ำรงต�ำแหน่งเป็นหัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย
ก่อนที่จะขอลาออกก่อนเกษียณอายุราชการจริงเมื่อ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ก็เคยเชิญอาจารย์อรุณรัตน์
มาเป็นวิทยากรร่วมเวทีสัมมนาทางวิชาการที่ล�ำพูนหลายครั้ง
จนกระทัง่ พบกันบ่อยมากขึน้ ทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในช่วงปี ๒๕๕๔ ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น ว่าช่วงนัน้ ผูเ้ ขียนต้องไปทีส่ ถาบันการศึกษาแห่งนีค้ อ่ นข้างบ่อย วันหนึง่ อาจารย์อรุณรัตน์ได้เอ่ยปาก
ถามผู้เขียนว่า ได้เคยอ่านงานวิทยานิพนธ์ภาษาฝรั่งเศสของนักประวัติศาสตร์ศิลปะนาม François
LAGIRARDE เรื่อง GAVAMPATI- KACCAYANA : Le Culte et la légende du disciple ventripotent
dans le bouddhisme des THAÏS แล้วหรือยัง?
เนื่องจากอาจารย์อรุณรัตน์ทราบดีว่า ผู้เขียนส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยา
ลัยโลซานน์ สมาพันธรัฐสวิส มีความสันทัดภาษาฝรั่งเศสเป็นอย่างดี อีกทั้งก�ำลังเปิดคอลัมน์ “ปริศนา
โบราณคดี” ในนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์อีกด้วย เผื่อว่าวิทยานิพนธ์ภาษาฝรั่งเศสเล่มนั้น อาจจะช่วยจุด
ประกายความรู้ หรือช่วยเปิดประเด็นข้อคิดเห็นแปลกใหม่ให้แก่ผู้เขียนได้น�ำไปถกเถียงโต้แย้งหรือสร้าง
แนรงบันดาลใจอะไรบ้าง
ท่านอาจารย์อรุณรัตน์จึงได้กรุณามอบหนังสือวิทยานิพนธ์เล่มดังกล่าว ซึ่งท่านได้รับมาจาก
มือผู้เขียนวิทยานิพนธ์ Dr. François LAGIRARED ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดี เคยท�ำงานที่ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธรช่วงหนึ่ง โดยตรงพร้อมลายเซ็นให้แก่ผู้เขียน โดยเป็นการให้ยืมแบบไม่มีก�ำหนดเวลา
ไม่ต้องรีบร้อนคืน ขอให้น�ำไปใช้งานให้เสร็จ ให้ก่อเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ท่านกล่าวว่าเพราะถึงอยู่กับ
ท่านโดยไม่ให้ใครบืม ก็รังแต่จะเก่าเก็บเสียเปล่าๆ ตัวท่านเองก็แทบไม่มีเวลาเปิดอ่าน อีกทั้งไม่สันทัดใน
ภาษาฝรั่งเศสเท่าใดนัก
นี่คือเบื้องหลังแห่งแรงบันดาลใจ ที่ผลักดันให้ผู้เขียนสามารถน�ำเสนอบทความที่มีมุมมองแปลก
๑

นักวิชาการอิสระ, อาจารย์พิเศษคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�ำปาง, คอลัมนิสต์
มติชนสุดสัปดาห์ ฯลฯ
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ใหม่สองชิ้นในมติชนสุดสัปดาห์ในช่วงกลางปี พ.ศ.๒๕๕๔ คือเรื่องพระสังกัจจายน์ และพระควัมปติ
อันเป็นข้อมูลทีแ่ หลมคมเฉียบลึก เพราะเกิดจากการค้นคว้า ตีความ วิเคราะห์เปรียบเทียบของนักวิชาการ
ชาวฝรั่งเศสท่านดังกล่าว
ในที่นี้จึงขอกราบขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์อรุณรัตน์ วิเชียรเขียวเป็นอย่างสูง ในน�้ำใจ
ไมตรีทไี่ ด้เมตตามอบวิทยานิพนธ์อนั ทรงคุณค่าฉบับนัน้ ให้ผเู้ ขียนน�ำไปศึกษาเรียนรู้ กระทัง่ กลัน่ กรองเป็น
ข้อมูลน�ำมาเผยแพร่ซงึ่ เรือ่ งราวเกีย่ วกับ “Fat Monk” หรือพระอรหันต์อคั รสาวกผูม้ รี ปู ร่างอ้วน นอกเหนือ
ไปจากพระกัจจายนะและพระควัมปติแล้ว ยังมีเรื่องราวของพระอุปคุต (พระบัวเข็ม) อีกรูปหนึ่ง ในงาน
วิจัยของดร.ฟรองซัวส์ ลาจิราร์ด เล่มนี้ ซึ่งผู้เขียนก�ำลังเรียบเรียงศึกษาค้นคว้าอยู่เช่นกัน และคงได้ตีพิมพ์
เผยแพร่ต่อแวดวงผู้สนใจด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีไทยในวงกว้างต่อไป
พระสังกัจจายน์ คืนความหล่อ ขอแค่ฉลาด
ระหว่าง “ความหล่อ” กับ “ความฉลาด” หากให้เลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึง่ คุณจะเลือกอะไร?
ผู้ชายหลายคนอาจคิดว่า “หล่อเลือกได้” น่าจะเป็นต่อกว่า “ฉลาดแต่ขี้เหร่”
บางคนตัดสินใจล�ำบาก แหม! ขอเอาทั้งสองอย่าง หล่อด้วยฉลาดด้วยจะได้ไหม หากใครก�ำลัง
ครุ่นคิดชั่งน�้ำหนักเรื่องนี้อยู่ ลองดูอุทาหรณ์ของคนรูปหล่อขั้นเทพที่ได้รับการยกย่องจากพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าว่าเป็นเอกทางด้านมีปัญญาสูงในการบรรยายธรรม กล่าวคือเป็นยอดนักปาฐกที่มีอะไรมากกว่า
“ดีแต่พูด”
เข็ดแล้วความหล่อ ขอแค่ความฉลาด
คนรูปหล่อที่ก�ำลังจะกล่าวถึงนี้ เป็นพระอรหันต์ผู้มีนามว่า “พระสังกัจจายน์” หลายคนคิด
ว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์ตามความเชื่อของศาสนาพุทธนิกายมหายานแบบจีน และนิยมเรียกท่านว่า
พระสังขจาย
อันที่จริงท่านไม่ใช่พระโพธิสัตว์จีน แต่เป็นหนึ่งในพระอรหันตสาวก ๑๐๘ รูป เกิดที่กรุงอุชเชนี
ร่วมยุคพุทธกาล มีนามเดิมก่อนบวชว่า “กัญจนมาณพ” แค่ชอื่ ก็ฟอ้ งอยูแ่ ล้วว่าเกิดมาเป็นหนุม่ ผูม้ ผี วิ พรรณ
สุกปลั่งเหมือนดั่งทอง
ต่อมาเมือ่ บวชมีฉายาว่า “พระมหากัจจายนะ” ก่อนหน้าทีจ่ ะมีรปู ร่างอ้วนพุงพลุย้ เช่นนี้ ท่านเคย
เป็นบุรุษรูปงามยิ่งนัก
ทั้งๆ ที่ครองร่างเยี่ยงสมณเพศ ปลงผม โกนคิ้ว งดเว้นอาภรณ์หลากสี น่าจะช่วยท�ำลายสิ่งเย้า
ยวนใจไปแล้วเปลาะหนึ่ง แต่ความหล่อเหลานั้นยังบาดตาสาวน้อยสาวใหญ่อย่างแรง เดินไปแห่งหนใด
มีแต่คนแอบหลงใหลได้ปลื้ม ซ�้ำพระสงฆ์จ�ำนวนไม่น้อยยังทักผิดทักถูกคิดว่าเป็นพระพุทธเจ้าอีกด้วย
เมื่อแลเห็นท่านเดินมาแต่ไกลมักจะพร้อมใจกันยืนต้อนรับ ท�ำให้ท่านรู้สึกเขินเก้ออึดอัดใจอยู่ไม่น้อย
หากความหล่อนัน้ ไม่ทำ� ร้ายใครก็คงไม่ตอ้ งมาเพ่งอสุภกรรมฐาน ดูความเสือ่ มไม่จรี งั ของเล็บ ขน
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม
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ผม หนัง กระดูกกันให้เสียเวลา แต่นี่บังเอิญความหล่อกลับกลายเป็นมีดโกนอาบยาพิษที่คอยกรีดใจผู้คน
หยิบยื่นบาปให้แก่ผู้มีราคะจริตต้องวูบไหวโดยไม่ได้เจตนา
เรื่องของเรื่องก็คือ มีบุตรเศรษฐีคนหนึ่งเห็นว่าท่านมีรูปงาม พลันตะลึงพรึงเพริดนึกอกุศลจิต
เกิดความปรารถนาลามก ร�ำพึงในใจว่าอยากได้ภรรยาที่มีลักษณะงามเหมือนท่าน กรรมเห็นทันตา จู่ๆ
เขาก็ค่อยๆ กลายร่างเป็นสตรีเพศ ด้วยความอับอายจ�ำต้องหลบหนีหน้าผู้คนไปอยู่เมืองอื่น
ในทีส่ ดุ กลับมาสารภาพบาปกราบขอขมาพระมหากัจจายนะ จึงได้กลับเพศเป็นชายดังเดิม ตัง้ แต่
นัน้ มา พระมหากัจจายนะเฝ้าด�ำริพษิ ภัยแห่งความงามนัน้ ว่าเออหนอมันช่างน�ำมาซึง่ โทษมหันต์ จึงได้ตงั้
สัตยาธิษฐานขอให้ร่างกายของท่านอ้วนเตี้ยลงพุงตาตี่อัปลักษณ์
ให้มันรู้ไปว่า เมื่อตัดใจประหารรูปโฉมมลายลงแล้วอย่างราบคาบ ยังจะมีชายหญิงหน้าไหนมา
แอบกรี๊ดคลั่งไคล้ให้เป็นอุปสรรคต่อการบ�ำเพ็ญธรรมอีก
อันที่จริงคุณสมบัติโดดเด่นที่ท่านซ่อนไว้ภายใต้ความงามนั้นก็คือ “ปัญญา” ความเฉลียวฉลาด
มิใช่วา่ หล่อแต่เพียงภายนอก ปูมหลังของท่านตัง้ แต่สมัยทีย่ งั เป็นพราหมณ์ปโุ รหิตรับใช้พระเจ้ากรุงอุชเชนี
อยู่นั้น ท่านได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้เจนภพจบกระบวนพระเวทครบทุกศาสตร์
จากพื้นความรู้เดิมทางโลกๆ ที่สั่งสมมาหลายเล่มเกวียน ผนวกกับความรู้ทางธรรม และความ
สามารถพิเศษในการพรรณนาธรรมะที่แม้พระตถาคตจะทรงตรัสเพียงย่นย่อ แต่พระมหากัจจายนะมัก
จะน�ำไปอรรถาธิบายขยายความต่อได้อย่างละเอียด แจ่มแจ้ง
จนพระมหากัจจายนะได้รับค�ำยกย่องชมเชยจากพระผู้มีพระภาคเจ้า ว่าเป็นเอตทัคคะในด้าน
ผู้มีปัญญาเป็นเลิศทางขยายความแห่งภาษิตให้พิสดาร
จากพระมหากัจจายนะสู่พระปุ๋มผะหญา
ในวัฒนธรรมล้านนา พระมหากัจจายนะมีชื่อเรียกเฉพาะส�ำหรับคนในท้องถิ่นว่า “พระปุ๋ม
ผะหญา”
“ปุม๋ ” แปลว่าพุงหรือสะดือ คนเหนือมักแซวคนอ้วนลงพุงว่า “ขีป้ มุ๋ หลาม” ส่วนค�ำว่า “ผะหญา”
แปลว่าปัญญาหรือภูมิรู้ พระปุ๋มผะหญา จึงแปลว่า พระที่เก็บเอาภูมิปัญญาไว้ในพุงอันใหญ่โต
พระปุ๋มผะหญาองค์ส�ำคัญตั้งอยู่ในวัดพระธาตุหริภุญไชย ใกล้เขตโรงเรียนเมธีวุฒิกร เรามักเห็น
ภาพช่วงใกล้สอบไล่ เด็กนักเรียนมักแห่กันมาสวดขอพรจาก “พระปุ๋มผะหญา” ให้มีปัญญาเฉียบแหลม
ท�ำข้อสอบได้
เมื่อพินิจพิเคราะห์ดูพุทธศิลป์อันเรียบง่ายไม่บ่งบอกความพิเศษของพระปุ๋มผะหญาองค์นี้แล้ว
ยากที่จะก�ำหนดอายุได้แน่ชัดว่าสร้างสมัยใด เก่าถึงหริภุญไชยหรือไม่
แต่ทแี่ น่ๆ พระสังกัจจายน์องค์นตี้ อ้ งมีอายุเก่าแก่กว่า พ.ศ. ๒๐๕๐ อย่างแน่นอน เหตุเพราะตอน
ที่พระเมืองแก้วกษัตริย์เชียงใหม่เสด็จมานมัสการพระธาตุหริภุญไชย ได้แวะมากราบพระสังกัจจายน์ด้วย
ดังที่โคลงนิราศหริภุญไชยบันทึกไว้ว่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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“นาภีสมสอดสร้าง		
		
ปูอาสน์อิงทะเพิมหลาย			
		
เทียนทุงทิพถือถวาย			
		
พอเท่าทีปเจ้าซ้อน			

มหากระจาย
ลูกช้อน
เคนคู่ อวรเอย
เอกอ้างปณิธาน์”

กวีรจนาว่า “พระมหากระจาย” มีท้องนูนขึ้น มีเครื่องปูลาดส�ำหรับนั่งและมีหมอนอิงซ้อนกัน
หลายลูก ดังนั้นจึงเป็นที่แน่ชัดว่า พระสังกัจจายน์ที่นี่ย่อมมีมานานแล้วไม่ต�่ำกว่า ๕๐๐ ปี
ส่วนพระสังกัจจายน์ที่วัดเจดีย์หลวงเชียงใหม่น้ันได้รับแรงบันดาลใจมาจากที่ล�ำพูน เหตุเพราะ
กษัตริยเ์ ชียงใหม่ทกุ พระองค์ตงั้ ใจจะจ�ำลองสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ กุ อย่างทีว่ ดั พระธาตุหริภญ
ุ ไชยมี มาประดิษฐาน
ไว้ ณ วัดเจดีย์หลวงแทน เป็นสัญลักษณ์แห่งการย้ายศูนย์อ�ำนาจทางศาสนาซึ่งล�ำพูนเคยผูกขาดอยู่นาน
กว่าพันปี ให้มาตั้งอยู่ที่เมืองเชียงใหม่นั่นเอง
มีพระสังกัจจายน์ดินเผาอีกองค์ที่น่าสนใจ ขนาดเล็กเท่าฝ่ามือ ที่ฐานมีจารึกอักษรมอญโบราณ
เขียนว่า “เจ้ากูชื่อ สัมภูเถระ” อันเป็นนามของผู้สร้าง องค์นี้มีรูปแบบศิลปะยุคหริภุญไชยอย่างเด่นชัด
สร้างราวพุทธศตวรรษที่ ๑๕ – ๑๗
มาถึงค�ำถามที่ว่า ท�ำไมชาวหริภุญไชยจึงสร้างพระสังกัจจายน์ ท�ำขึ้นบนพื้นฐานของความเชื่อ
เรื่อง “อย่าดูคนที่รูปร่างภายนอกแต่ให้ดูที่กึ๋น” หรือเช่นไร
เชื่อว่าคนเมื่อพันปีก่อนคงไม่ได้คิดเหมือนกับคนยุคหลัง ที่บูชาพระสังขจายในรูปแบบของ
“พระโพธิสัตว์แป๊ะยิ้ม” เพื่อขอโชคลาภให้ร�่ำให้รวย โดยไม่เน้นสติปัญญา ไม่ต่างอะไรไปจากการที่คนยุค
นี้บิดเบือนองค์พระคเณศซึ่งแต่เดิมเป็นเทพแห่งความรู้ให้กลายเป็นเทพแห่งความมั่งคั่งเช่นกัน
การเรียกพระสังกัจจายน์ว่า “พระปุ๋มผะหญา” ของชาวล้านนานั้นน่าสนใจยิ่ง เพราะเป็นการ
สะท้อนชื่อเรียกตามความหมายดั้งเดิม คือการเน้นไปที่สมอง ไม่เน้นรูปเน้นทรัพย์
แท้จริงแล้วการสร้างพระสังกัจจายน์ทเี่ มืองล�ำพูนมีนยั ยะพิเศษกว่าทีอ่ นื่ ๆ เพราะสร้างด้วยความ
ผูกพันอย่างลึกซึง้ ทีม่ ตี อ่ “พระมหากัจจายนะ” ในฐานะ “พระธา-ตุทตู ” มิใช่ในฐานะเป็นเพียงพระอรหันต
สาวกองค์หนึ่งเท่านั้น
ใครที่เคยไปกราบนมัสการองค์พระธาตุหริภุญไชย ย่อมผ่านตาค�ำบูชาที่ติดป้ายเขียนไว้ว่า
“พระธาตุหริภญ
ุ ไชยนีบ้ รรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุสว่ นธารพระโมลีหรือท้ายทอย และพระองคุลหี รือนิว้ พระ
ธาตุส่วนย่อย ทั้งหมดจ�ำนวน ๑๑๒ องค์ ซึ่งพระกัจจายนะเป็นผู้รวบรวมไว้”
แสดงว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน พระมหากัจจายนะได้ท�ำหน้าที่รวบรวมพระบรม
สารีริกธาตุมาไว้ ณ พระธาตุหริภุญไชย มิน่าเล่าในล�ำพูนจึงมีดอยแห่งหนึ่งชื่อ “ม่อนกัจจายนะ”
พระอรหันต์ที่ปฏิเสธความหล่อขอเพียงความฉลาด จนต้องเปลี่ยนกายสังขารให้อ้วนลงพุงนั้น
ใช่มีพระกัจจายนะเพียงองค์เดียว แต่ยังพบในพระควัมปติ หรือ “พระปิดตา” อีกด้วย บทความต่อไปจะ
พยายามแยกแยะความเหมือน-ความต่างของ fat monk ทั้งสององค์
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

สี่ทศวรรษประวัติศาสตร์ล้านนา

149

ปิดตาท�ำไม ส�ำรวมอินทรีย์เพื่อรอการเปิดอีกครั้งหรืออย่างไร โปรดร่วมไขปริศนา....
“ควัมปติ” พระปิดตาอวตาร
Fat Monk อีกหนึ่งองค์ ที่มีผู้สงสัยกันมากว่า เป็นใครมาจากไหน เป็นองค์เดียวกันกับ “พระ
สังกัจจายน์” หรือไม่ ข้อส�ำคัญท�ำไมต้องปิดตา
Gavampati VS Kaccayana
ประวัติของ “พระควัมปติ” และ “พระมหากัจจายนะ” (สังกัจจายน์) นั้นดูเหมือนจะมีอะไรที่
ลึกลับซับซ้อนพัลวันพัลเกกันอยู่มาก แม้ผู้รู้หลายท่านจักลงความเห็นว่า “อาจเป็นองค์เดียวกัน” ก็ตาม
แต่เชื่อว่าหลายท่านยังคลางแคลงใจอยู่ไม่น้อย
ในขณะที่ พระกัจจายนะมีนามเดิมว่า “กัญจนะพราหมณ์” พระควัมปติ ก็มีนามเดิมว่า “พรหม
บุตร” คือต่างก็เกิดในตระกูลพราหมณ์
แถมทั้งคู่ยังมีรูปร่างหน้าตางดงามละม้ายพระพุทธองค์เหมือนกันอีก นามของ “ควัมปติ” หรือ
“ภควันปติ” นั้นแปลว่า ผู้มีรูปลักษณ์คล้ายพระพุทธเจ้า ไม่ต่างไปจากชื่อ “กัจจายนะ” หรือ “กัญจนะ”
ก็หมายถึงหนุ่มผู้มีผิวผ่องดั่งทองทา
ทั้งสองท่านจ�ำต้องแปลงร่างให้อ้วนพุงพลุ้ยเพื่อท�ำลายขันธ์ ๕ ต่างกันตรงที่พระควัมปติไปไหน
มาไหนชอบยกมือขึ้นปิดหน้าปิดตา เพื่อไม่ให้ผู้พบเห็นทักผิดว่าเป็นพระพุทธองค์
พระกัจจายนะโดดเด่นในด้านเทศน์เก่ง ส่วนพระควัมปติ ก็มคี วามส�ำรวมในด้านอินทรียส์ งั วรเป็น
เลิศ เหตุเพราะรู้จักปิดปากปิดหูปิดตา พูดเฉพาะในสิ่งที่ควรพูด ฟังเฉพาะในสิ่งที่ควรฟัง และดูเฉพาะใน
สิ่งที่ควรดู
ค�ำถามที่ตามมาก็คือ หากพระอรหันต์ทั้งสองรูปนี้คือองค์เดียวกัน ไยจึงมีตัวมีตนซ้อนกันถึงสอง
ชื่อ และต่างก็เป็นหนึ่งในพระอรหันต์เอตทัคคะ ๘๐ รูปร่วมสมัยกัน
เรื่องราวของพระอรหันต์ Gavampati และ Kaccayana หาได้มีหลักฐานอยู่ในคัมภีร์ภาษาบาลี
ชัน้ ต้นไม่ แต่เพิง่ ปรากฏในคัมภีรส์ นั สกฤตชัน้ หลัง และจากนัน้ จึงได้แพร่หลายไปยังคัมภีรภ์ าษาบาลีในลาว
สยาม กัมพูชาในช่วงไม่เกิน ๔๐๐ ปีมานี้เอง
ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่เคยพบรูปเคารพหรือได้ยินเรื่องราวของพระสังกัจจายน์กับพระควัมปติใน
ประเทศอินเดียหรือลังกาเลย เหตุเพราะคติ Fat Monk อวตารไม่ได้สร้างขึน้ ในพระพุทธศาสนาสายเถรวาท
ดั้งเดิม หรือแม้แต่สายมหายานในอินเดียเหนือ หากแต่ท�ำขึ้นภายใต้นิกายมูลสรวาสติวาทินในอาณาจักร
มอญ
ควัมปติ = คณปติ + ไข่พญานาค?
ต�ำนานปรัมปราของชาวมอญ-และชาวพยูในพม่าเมือ่ ราว พ.ศ.๑๑๐๐ กล่าวว่า เทพผูม้ สี ว่ นช่วยพระ
วิษณุสร้างเมืองมีชอื่ ว่า “ควัมปติ” ถือก�ำเนิดมาจากไข่พญานาคสองฟอง ในลักษณะลูกแฝด ฟองหนึง่ เมือ่ โต
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ขึน้ ได้ครองราชย์และคิดจะประหารแฝดน้อง ท�ำให้นอ้ งต้องยกมือปิดหน้าปิดตา แต่แล้วแฝดน้องคนนีน้ เี่ อง
ในอนาคตจะได้มาเกิดใหม่เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ ๕
ควัมปติจึงเป็นเทพของชาวพื้นเมืองเฉพาะในวัฒนธรรมรามัญแห่งแคว้นสุวรรณภูมิ โดยรูปร่าง
ที่อ้วนกลมนั้นหมายถึงไข่ ผสานกับการเลียนแบบพระคเณศ ซึ่งมีอีกชื่อหนึ่งว่า “คณปติ” (คณะหมาย
ถึงเหล่าคนแคระร่างอ้วน) ชื่อของ “ควัมปติ” จึงเป็นการจ�ำลองค�ำว่า “คณปติ” มาใช้ “ควัม” แปลว่า
สัณฐานกลมเหมือนไข่ “ปติ” หรือบดีแปลว่าผู้เป็นใหญ่
ภาพลายเส้นที่น�ำมาลงให้ดูนั้น เป็นควัมปติหรือพระปิดตาที่เก่าที่สุดในโลก พบจากแหล่ง
โบราณคดีของอาณาจักรมอญในพม่า เห็นร่องรอยของรูปพระคเณศผสมกับพระควัมปติอย่างชัดเจน
ต่อมาเศียรช้างหายไปคลี่คลายมาเป็นควัมปติลงยันตร์ที่อุทร
ส่วนเรื่อง “พระเจ้าทั้งห้า” ที่ชาวมอญและล้านนานับถือกันจวบปัจจุบันนั้น มีต�ำนานอยู่ว่า
พระพุทธเจ้าในภัทรกัปนี้ในอดีตเคยเกิดเป็นพี่น้องกันแต่มาจากไข่ ๕ ฟอง องค์แรกคือพระกกุสันโธเกิด
จากแม่ไก่ พระโคนาคมเกิดจากแม่นาค พระมหากัสสปะเกิดจากแม่เต่า พระศากยมุนี (พระพุทธเจ้าองค์
ปัจจุบัน) เกิดจากแม่โค และองค์สุดท้าย พระศรีอาริยเมตไตรยเกิดจากแม่สิงห์
จากความเชื่อของชาวมอญนี้ต่อมาได้แพร่หลายขึ้นไปยังทิเบตและจีนในสายมหายาน จึงนิยม
สร้างรูปเคารพของพระโพธิสตั ว์ศรีอาริยเมตไตรยหรือ “บูได” รูปร่างอ้วนกลมอมยิม้ คนไทยนิยมเรียกว่า
“พระสังกระจาย” หมายถึงอนาคตพุทธเจ้า ซึง่ รูปเคารพตามคตินพี้ บหลักฐานเก่าสุดทีว่ ดั สระศรี เมืองเก่า
สุโขทัย เป็นศิลปะจีนสมัยราชวงศ์หมิง
จะว่าไปแล้วพระควัมปติของชาวมอญ แท้ก็คือเงาของพระคเณศ ซึ่งชาวพื้นเมืองในอุษาคเนย์
นับถือบูชาช้างและนาคมาก่อนการยอมรับในพระพุทธศาสนา
ควัมปติกลายเป็นพระปิดตามหาอุตม์?
ควัมปติท่ีชาวมอญในพม่าและหริภุญไชยเคยนับถือกันระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๒ – ๑๘ ได้
สูญหายไปจากอุษาคเนย์เมื่อมีการเปลี่ยนกลุ่มชาติพันธุ์ใหม่ หลังจากที่ชาวไทยและไตได้ปลดแอกกลุ่ม
คนพื้นเมืองในตระกูลออสโตรเอเชียติก (ขอม มอญ ละว้า) และตั้งตนเป็นใหญ่แทนที่ ได้หันไปนิยมสร้าง
รูปพระกัจจายนะแทนที่พระควัมปติ
จากนั้นจึงได้มีการสร้างเรื่องราวขึ้นมารองรับ Fat Monk ทั้งสองรูป ในช่วงที่พุทธศาสนาลัทธิสี
หลนิกาย (มเหยงคณ์ หรือป่าแดง) แบ่งบานในสุโขทัย อยุธยา ล้านนา ล้านช้าง และเชียงตุง “ควัมปติ”
กึ่งเทพฮินดูกึ่งวีรบุรุษในต�ำนานลูกนางนาค ได้ถูกขัดเกลาใหม่กลายเป็น “สองพระอรหันตสาวก” ร่าง
อ้วนผู้มีประวัติความเป็นมาหนึ่งเดียวกันคือเป็นบุตรของพราหมณ์ รูปงามนามเพราะ
มีสรีระคล้ายพระตถาคตและสุดท้ายก็อวตารร่างให้อ้วนอัปลักษณ์
ต�ำนานของชาวมอญหงสาวดีระบุว่า ควัมปติ เป็นผู้ที่รวบรวมพระทันตธาตุหรือพระเขี้ยวแก้ว
ทั้ง ๓๒ องค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบรรจุไว้ในเจดีย์เมืองมอญ ๓๒ แห่ง ในขณะที่ต�ำนานมอญล�ำพูน
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม
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ก็กล่าวว่าพระกัจจายนะเป็นผู้รวบรวมพระบรมสารีริกธาตุมาไว้ยังพระธาตุหริภุญไชยเช่นเดียวกัน
มาถึงบรรทัดนี้หลายท่านอาจรู้สึกงุนงง ตกลงแล้ว Fat Monk สองรูป เป็นองค์เดียวกันหรือ
คนละองค์กันแน่ ต่างกันที่ชื่อเรียก “ควัมปติ” ในเมืองมอญ แต่เรียก “กัจจายนะ” ในเมืองไทยหรือเช่นไร
ปริศนาเรื่องนี้คงต้องศึกษาค้นคว้ากันต่อไปอย่างหนักหน่วง
แต่ท่ีแน่ๆ พระกัจจายนะได้รับความนิยมอย่างสูงตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๙ ลงมาทั่วอุษาคเนย์
เนือ่ งจากรูปลักษณ์ของพระกัจจายนะดูนา่ รักน่าชัง แม้ปมุ้ ป๊ะปุม้ ปุย้ แต่ดไู ม่นา่ กลัวเพราะไม่ลงอาคมของขลัง
สามารถสร้างขยายใหญ่เอาไว้บูชาร่วมกับพระพุทธรูปอื่นๆ ได้
ส่วนพระควัมปติ กึ่งไสย-กึ่งพุทธ ได้หายสาบสูญไปจากแผ่นดินมอญพม่านานหลายศตวรรษ
แต่แล้วก็หวนกลับมาดังเปรี้ยงปร้างในวงการพระเครื่องรางสยามยุครัตนโกสินทร์อีกครั้ง ในเวอร์ชั่นใหม่
ชื่อ “พระปิดตามหาอุตม์” หรือ “พระปิดทวารมหาลาภ”
“มหาอุตม์” ค�ำนี้มีความหมายสองนัย นัยแรกคือสิ่งดีเลิศสูงสุด นัยที่สองคือ “อุด” ปิดให้สนิท
หมายถึงพระปิดทวารแห่งการรับรู้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
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พระกัจจายนะดินเผาในลักษณะพระพิมพ์ มีจารึกภาษามอญโบราณที่ฐาน สมบัติส่วนบุคคลของ
คุณสุทธิพงษ์ ใหม่วัน หรือ “พ่อเลี้ยงแดง” แห่งสวนไม้ไทยบ้านพ่อเลี้ยงหมื่น ต.ริมปิง อ.เมืองล�ำพูน

พระปุม๋ ผะหญา หรือพระกัจจายนะ ทีเ่ ชือ่ ว่าเป็นประติมากรรมลอยตัวทีเ่ ก่าทีส่ ดุ ในภาคเหนือ อายุกว่า
๕๕๐ ปี อยูท่ คี่ ณะอัฏฐารส ใกล้โรงเรียนเมธีวฒ
ุ กิ ร วัดพระธาตุหริภญ
ุ ชัยวรมหาวิหาร อ�ำเภอเมืองล�ำพูน
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม
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พระกัจจายนะ ที่วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่ เชื่อว่าพระเจ้าติโลกราชได้รับแรงบันดาลใจมาจากล�ำพูน

ลายเส้น พระควัมปติดินเผารุ่นแรกสุดในวัฒนธรรมมอญที่สะเทิม
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ลายเส้น พระควัมปติของวัฒนธรรมมอญยุคถัดมา เริ่มมีการเขียนยันตร์ปีดทวาร

ในวัฒนธรรมมอญ-พม่า หลายกลุ่มชนยังคงน�ำรูปแบบของพระควัมปติมาผสมผสานกับพระคเณศร์
ของศาสนาฮินดู
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม
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ประวัติศาสตร์เมืองพาน๑
ภูเดช แสนสา๒
เมืองพานในอดีตมีพนื้ ทีท่ างทิศเหนือติดต่อกับเมืองเชียงราย ทิศตะวันออกติดต่อกับเมืองเชียงราย
เมืองเทิง และเมืองลอ ทิศใต้ติดต่อกับเมืองพะเยา เมืองวังเหนือ และเมืองป่าเป้า และทิศตะวันตกติดต่อ
กับเมืองหนองขวาง (แม่สรวย) ซึง่ พืน้ ทีเ่ มืองพานโดยประมาณครอบคลุมบริเวณอ�ำเภอพาน บางส่วนของ
อ�ำเภอแม่ลาว บางส่วนของอ�ำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย และบางส่วนของอ�ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยาใน
ปัจจุบนั บริเวณเมืองพานปรากฏร่องรอยการตัง้ ถิน่ ฐานของมนุษย์มาตัง้ แต่กอ่ นประวัตศิ าสตร์ ดังปรากฏ
หลักฐานโบราณวัตถุที่ท�ำจากหิน(ขวานหิน)และโลหะ(เหล็ก, ส�ำริด) และภายหลังได้มีการพัฒนาขึ้นเป็น
เมืองอย่างช้าในพุทธศตวรรษที่ ๑๗ ในบทความฉบับนี้ผู้เขียนได้ท�ำการศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์เมือง
พานไว้เป็นเบื้องต้น เพื่อให้ลูกหลานชาวเมืองพานหรือผู้สนใจในประวัติศาสตร์ล้านนาได้ร่วมกันศึกษา
ค้นคว้าให้ครอบคลุมและลุ่มลึกยิ่งขึ้นต่อไป
ผู้เขียนได้แบ่งพัฒนาการของเมืองพานกว้างๆ ออกไว้เป็น ๕ ช่วง ดังนี้คือ (๑) เมืองพานก่อนยุค
ล้านนา (ก่อนพ.ศ.๑๘๓๙) (๒) เมืองพานในยุคสมัยล้านนาเป็นอาณาจักรเอกราช (พ.ศ.๑๘๓๙ – ๒๑๐๑)
(๓) เมืองพานยุคล้านนาเป็นประเทศราชของพม่า (พ.ศ.๒๑๐๑ - ๒๓๔๗) (๔) เมืองพานยุคฟื้นฟูบ้าน
เมืองและช่วงล้านนาเป็นประเทศราชของสยาม (พ.ศ.๒๓๘๓ - ๒๔๔๒) และ (๕) เมืองพานยุคสยามท�ำการ
ปฏิรูปการปกครองถึงปัจจุบัน (พ.ศ.๒๔๔๒ - ๒๕๕๕)
๑. เมืองพานก่อนยุคล้านนา (ก่อนพ.ศ.๑๘๓๙)
เมืองพานเริม่ ปรากฏชือ่ ในต�ำนานมาตัง้ แต่พทุ ธศตวรรษที่ ๑๗ โดยเป็นเมืองบริวารของแคว้นพะเยา
ซึง่ สอดรับกับหลักฐานทางโบราณคดีทขี่ ดุ ค้นพบเครือ่ งปัน้ ดินเผาสีแดงเขียนลายสีขาวอันเป็นศิลปะกลุม่ หริ
ภุญไชยถึงยุคต้นล้านนาในพื้นที่เวียงห้าว (ต�ำบลเวียงห้าว อ�ำเภอพาน)๓ ต�ำนานพื้นเมืองพะเยาได้กล่าวถึง
สมัยพญาศรีจอมธรรม (ราชบุตรของพญาลาวเงิน กษัตริย์แคว้นโยนกองค์ที่ ๒๐ ราชวงศ์ลวจังกราช)

บทความนีป้ รับปรุงจากงานวิจยั เรือ่ ง “กระบวนเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมท้องถิน่ อย่างมีสว่ นร่วม : กรณีศกึ ษาความทรงจ�ำร่วมในมิตปิ ระวัตศิ าสตร์วฒ
ั นธรรม
ชุมชนเวียงห้าวและเมืองพาน อ�ำเภอพาน จังหวัดเชียงราย” ซึง่ ผูเ้ ขียนได้เป็นนักวิจยั ร่วมรับผิดชอบศึกษารวบรวมเรียบเรียงในส่วนของประวัตศิ าสตร์
เมืองพานในงานวิจยั ฉบับนี้ และขอใช้บทความฉบับนีน้ อ้ มมุทติ าจิตศาสตราจารย์อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว ทีไ่ ด้รบั ต�ำแหน่งศาสตราจารย์ดา้ นประวัตศิ าสตร์
ล้านนาและมีคุณูปการต่อวงการประวัติศาสตร์ล้านนาตลอดมาสี่ทศวรรษ
๒
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา ภาควิชาสังคมศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่
๓
กรมศิลปากร, โบราณคดีเชียงราย,(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๓๓), หน้า ๙๓.
๑
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ปฐมกษัตริยแ์ คว้นพะเยา (ภูกามยาว) ได้ทรงสร้างเมืองพะเยาขึน้ เมือ่ พ.ศ.๑๖๓๙ และได้แบ่งเขตปกครอง
ออกเป็นระบบ “พันนา”๔ ได้ ๓๖ พันนา การแบ่งเขตพันนาครัง้ นีพ้ ญาศรีจอมธรรมได้ทรงเรียกให้หวั เมือง
บริวารทัง้ หลายของแคว้นพะเยา เข้ามาร่วมจัดแบ่งเขตแดนพันนาด้วย ดังต�ำนานพืน้ เมืองพะเยากล่าวว่า
		
“...แล้วท้าวสรีจอมธัมม์ก็มีอาชญาหื้อเอาหนังสือพื้นเมือง ต�ำนานเมือง มาเลียบเลงดู
หื้อรู้ชู่ประการแล้ว ท้าวก็สน�ำจ�ำจื่อไว้ในใจแห่งตนแล้ว ท้าวก็ชุมนุมมายังท้าวพระญาอันเปน
ราชญาติวงสาแลเสนาอามาตย์ทงั มวล ทังหัวเมืองนอกมีตน้ ว่าเมืองงาว เมืองกวาว ชะเอบ เมือง
เชียงม่วน สะ ปง ภาน ควา ออย งิม สะลาว ครอบ เชียงแลง หงาว ลอ เธิง แช่เหียง แช่ลุง
ปากบ่อก หนองขวาง เชียงแช่ แช่คอด เมืองวัง แช่หลวง แช่ห่ม มาพร้อมแล้ว...”๕
ในการแบ่งพันนาครั้งนี้มีเมืองพาน(พราน)เข้าร่วมด้วย แต่ไม่ปรากฏเรียกชื่อว่า“พันนาพาน”
สันนิษฐานว่าเมืองพานถูกจัดอยู่ในเขต “พันนาครัว” หรือ “เมืองครัว” และภายหลังพันนาครัวหรือเมือง
ครัวจึงถูกเรียกขานเป็น “พันนาพาน” หรือ “เมืองพาน”ดังปรากฏในต�ำนานเมืองพะเยาที่กล่าวถึงพญา
เจือง(ราชบุตรพญาศรีจอมธรรม) กษัตริย์แคว้นพะเยา องค์ที่ ๒ ได้ยกทัพจากเมืองพะเยาไปช่วยพญา
ลาวชื่น(ขุนชิน) กษัตริย์แคว้นโยนกองค์ที่ ๒๑ ต่อสูก้ ับแกว แล้วได้น�ำทัพยกขึน้ ไปทางเหนือโดยระบุสถาน
ที่ต่างๆ ในเส้นทางเดินทัพว่าผ่านบ้านดอนชัย หนองหาง เมืองครัว และเมื่อมาถึงเมืองครัวได้จับพรานป่า
ผู้หนึ่งมัดแช่น�้ำไว้ บริเวณดังกล่าวจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “เมืองแช่พราน”
		
“..ขุนเจืองจิง่ สัง่ กับนางอัคคมเหสีวา่ พีไ่ ปเสิกป็ างนีห้ ากบ่มาเสียแท้ดงั่ อัน้ เผืออัคคมเหสี
ทัง ๒ จุง่ ฅืนเมือหาพ่อหาแม่แห่งเผือแด่เทิอะ ท้าวสัง่ เท่านัน้ แล้วก็พรากจากทีน่ นั้ ไปเถิงเมืองครัว
จิ่งมัดพรานป่าผู้ ๑ แช่น�้ำไว้ฅืน ๑ เหตุนั้นเมืองครัวจิ่งได้ชื่อว่าเมืองแช่พรานต่อเท้า กาลบัดนี้แล
ตั้งแต่นั้นไปก็ล�ำดับไปเถิงเชียงตั้ง เชียงซาง ตราบเถิงเมืองเชียงแสน...”๖
เหตุการณ์ในต�ำนานนี้อาจเป็นเพียงการลากความ เพื่ออธิบายให้ทราบถึงที่มาของชื่อเมืองพาน
แต่ก็สามารถเป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่า “เมืองครัว” และ “เมืองพาน”(แช่พราน) เป็นเมืองเดียวกันหรือ
มีปริมณฑลพืน้ ทีข่ องเมืองซ้อนทาบทับกัน โดยต�ำนานได้กล่าวถึงภูมศิ าสตร์ของ “เมืองครัว” ว่าตัง้ อยูท่ าง

ขอบเขตของแต่ละพันนามีลักษณะคล้ายกับอ�ำเภอ หรือ ต�ำบลขนาดใหญ่ในปัจจุบัน ประกอบด้วยชุมชนระดับหมู่บ้านหลายๆแห่ง ในต�ำนานเมือง
พะเยาได้อธิบายหน่วยของพันนาไว้ว่าแรงงาน ๑ คนให้ท�ำนาโดยใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวตวงได้ ๕ หมื่น(ประมาณ ๕ กระบุงขนาดใหญ่) เมื่อครบ ๕ คนให้
นับรวมเป็น ๑ นา ดังนั้น ๑ พันนาก็ประมาณแรงงาน ๕,๐๐๐ คน ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวประมาณ ๒๕,๐๐๐ กระบุงขนาดใหญ่
๕
“พื้นเมืองพะเยา” ใน ภูเดช แสนสา(ปริวรรต), พื้นเมืองพะเยา ต�ำนานพระเจ้าตนหลวง,(เอกสารอัดส�ำเนา, ๒๕๕๖), หน้า ๓๐.
๖
“พื้นเมืองพะเยา” ใน ภูเดช แสนสา(ปริวรรต), พื้นเมืองพะเยา ต�ำนานพระเจ้าตนหลวง,(อ้างแล้ว), หน้า ๔๘.
๔
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ทิศเหนือของเวียงพะเยา ซึ่งได้สอดรับกับสถานที่ตั้งเมืองพานในปัจจุบัน ดังนั้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๗
เมืองพานได้ถูกผนวกเข้าเป็นพันนาหนึ่งใน ๓๖ พันนาของแคว้นพะเยา ที่มีหน้าที่หลักเหมือนพันนาอื่นๆ
คือ ส่งก�ำลังไพร่พลช่วยเหลือยามสงคราม ท�ำการการเพาะปลูกและส่งส่วยให้แก่เมืองพะเยาที่เป็นเมือง
หลวงหรือเมืองศูนย์กลางการปกครองของแคว้น
เมือ่ พญาเจืองได้ชว่ ยพญาลาวชืน่ ผูเ้ ป็นเจ้าลุงรบชนะแกว พญาลาวชืน่ ยกเจ้านางอัว้ ค่าควรเมืองผู้
เป็นราชธิดาให้เป็นพระชายาของพญาเจือง และยกเมืองเชียงแสนให้ปกครอง อ�ำนาจของพญาเจืองในช่วง
เวลานั้นจึงครอบคลุมบ้านเมืองน้อยใหญ่ทั้งหลายในเขตลุ่มแม่น�้ำอิง ลุ่มแม่น�้ำกก และลุ่มแม่น�้ำของ(โขง)
ส่วนศูนย์กลางการปกครองหัวเมืองต่างๆ ในช่วงนีส้ นั นิษฐานว่าย้ายไปอยูท่ เี่ มืองเชียงแสน เนือ่ งจากมีทำ� เล
ที่ตั้งติดแม่น�้ำของ สามารถควบคุมเส้นทางการค้าได้ดีกว่าเมืองพะเยาที่อยู่ลึกเข้ามาภายในหุบเขา ในช่วง
นีเ้ มือ่ พญาเจืองผนวกรวมแคว้นพะเยาเข้าไว้แคว้นโยนกเชียงแสน เมืองพานก็ยงั คงเป็นหัวเมืองบริวารอยู่
ดังเดิม ดังต�ำนานพื้นเมืองพะเยาได้ระบุว่า
		
“...ส่วนพญาเจืองก็หอื้ ตีกลองนันทไชยยะพละเภรี ป่าวพลแต่เมืองภยาว เมืองลอ เมืองเธิง
ซลาว เชียงแลง หงาว กาว ออย พราน งาว แช่เลียง เชียงแช่ (แช่)คอด หนองขวาง แช่หลวง แช่หม่
เมืองวัง ชู่แห่งแล้ว...”๗
แต่ด้วยความสัมพันธ์ของหัวเมืองบริวารต่างๆ ของแว่นแคว้นในหุบเขายุคจารีต ได้เกาะเกี่ยวกัน
ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นส�ำคัญ เมือ่ พญาเจืองสิน้ พระชนม์ หัวเมืองบริวารของแคว้นโยนกทีเ่ คย
อยู่ภายใต้การปกครองของแคว้นพะเยาหรือหัวเมืองที่อยู่ห่างไกลจึงเริ่มแข็งเมือง ต่างก็ตั้งตนเป็นอิสระ
ไม่ยอมส่งส่วยต่อเมืองหลวงทีเ่ ชียงแสน ดังต�ำนานพืน้ เมืองเชียงแสนได้บรรยายให้เห็นสภาพของบ้านเมือง
ในช่วงเวลานั้นไว้ว่า
		
“...ตัง้ แต่เสีย้ งเช่นพระเจืองฟ้าธัมมิกราชไปวันนัน้ เมืองทังหลายหนใต้ คือว่าเมืองเทริง(เทิง)
เมืองลอ เมืองพราน เมืองน่าน เมืองหลวงพระบาง ฝูงนี้ เขาก็ตัดส่วยไรเสีย บ่มา ส่วยแล...”๘
ภายหลังจากพญาเจืองสิ้นพระชนม์สันนิษฐานว่ามีการแยกออกมาเป็น ๒ แว่นแคว้นดังเดิม
คือ แคว้นพะเยาและแคว้นโยนก เนื่องจากแคว้นพะเยายังปรากฏสืบทอดระบบกษัตริย์ปกครองต่อมา
อีกหลายพระองค์จนถึงพญาค�ำลือ กษัตริยแ์ คว้นพะเยาองค์ที่ ๑๕ ก่อนทีจ่ ะถูกพญาค�ำฟู กษัตริยล์ า้ นนา
องค์ที่ ๔
๗
๘

“พื้นเมืองพะเยา” ใน ภูเดช แสนสา(ปริวรรต), พื้นเมืองพะเยา ต�ำนานพระเจ้าตนหลวง,(อ้างแล้ว), หน้า ๔๗.
“ต�ำนานพื้นเมืองเชียงแสน” ใน สรัสวดี อ๋องสกุล(ปริวรรต). พื้นเมืองเชียงแสน.(กรุงเทพฯ : อมรินทร์, ๒๕๔๖), หน้า ๕๙.
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(พ.ศ.๑๘๗๗ – ๑๘๗๙) ราชวงศ์มังราย ทรงผนวกแคว้นพะเยาเข้าไว้ในอาณาจักรล้านนาในพ.ศ.๑๘๘๑๙
ซึ่งเมืองพานที่เป็นหัวเมืองบริวารของแคว้นพะเยาก็ได้ถูกผนวกรวมเข้ากับอาณาจักรล้านนาในช่วงเวลา
ก่อนหน้าเมืองพะเยาเล็กน้อย
๒. เมืองพานในยุคสมัยล้านนาเป็นอาณาจักรเอกราช (พ.ศ.๑๘๓๙ – ๒๑๐๑)
ช่วงเวลาก่อนพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ในสมัยพญาลาวเม็ง กษัตริย์แคว้นโยนกองค์ที่ ๒๔ สถานภาพ
ของเมืองพานจะตั้งตนเป็นอิสระ สลับกับเป็นเมืองบริวารของแคว้นพะเยาหรือแคว้นโยนก ตามความ
อ่อนแอหรือเข็มแข็งของเมืองพานเองและของเมืองศูนย์กลางการปกครองของแคว้น ดังปรากฏหลักฐาน
ในต�ำนานกล่าวถึง การไม่ยอมส่งส่วยต่อเมืองเชียงแสนภายหลังจากพญาเจืองสิ้นพระชนม์ ซึ่งพระราช
อาณาเขตและการแผ่อำ� นาจทางทหารของเมืองเชียงแสนในรัชสมัยของพญาลาวเม็งแผ่ขนึ้ ไปถึงเฉพาะทาง
ตอนเหนือ คือบริเวณหัวเมืองในเขตรัฐฉานและหัวเมืองทางด้านตะวันออกทีอ่ ยูต่ ดิ แม่นำ�้ ของ(โขง) ส่วนหัว
เมืองที่อยู่ทางทิศใต้รวมถึงเมืองพานไม่ได้อยู่ภายใต้อ�ำนาจของแคว้นโยนก จนกระทั่งในสมัยพญามังราย
(ราชบุตรพญาลาวเม็ง) กษัตริย์แคว้นโยนกองค์ที่ ๒๕ (พ.ศ.๑๘๐๔ – ๑๘๓๙) เมืองพานจึงได้กลับไปเป็น
เมืองบริวารของแคว้นโยนกอีกครั้ง ดังต�ำนานกล่าวว่า
		
“...มาเถิงพระญาลาวเม็งพ่อท่านนี้ ก็ได้ปราบแต่เวียงเงินยางเชียงแสนเปนเค้าแล
เชียงเรือง เมืองฝาง เมืองสาด หาง ชวาด น้อย ยาง มัน เมืองต่วน ปุ เลง กก กิม ผาพวง เมืองไร ภยาก
เมืองเลน ปลาแหลว(เมืองแพลว) เชียงลาบ เมืองยอง เมืองมาง เมืองนาง(นัง) เมืองสิง
ภู ฅ า คทาง เชี ย งของ เท่ า นี้ แ ล มั ง รายเจ้ า ได้ กิ น เมื อ งแทนพระญาตนพ่ อ แล้ ว ท่ า นก็
แต่ ง มางครุ ม มางเครี ย นหื้ อ ไปรบเมื อ งเขิ น แล้ ว พั่ น ตนท่ า นก็ เ อาหมู ่ ริ พ ลลงไปรบเอา
เมืองเธริง(เทิง) ลอ เมืองพราน เมืองน่าน เมืองหลวง(พระบาง) สิ่งเดียวแล ลางพร่องก็ได้
เมืองใหญ่ ลางคราบก็ได้แต่ลูกบ้านหางเมือง ๒ ปี ๓ ปี จิ่งได้เมืองเค้าก็มี...”๑๐
แต่หลังจากนีใ้ นช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ เมืองพานก็ได้กลับเข้าเป็นเมืองบริวารของแคว้นพะเยาดังเดิม
ดังปรากฏหลักฐานภายหลังจากพญามังรายทรงสร้างเมืองเชียงรายในพ.ศ.๑๘๐๕ เมื่อสร้างเสร็จได้ทรง
ส่งให้อ�ำมาตย์ชื่อ “อ้ายฟ้า” มาขอเอาเมืองพาน(แช่พราน)กับเมืองเชียงเคี่ยนกับพญาง�ำเมือง(ราชบุตร
พญามิ่งเมือง) กษัตริย์แคว้นพะเยาองค์ที่ ๑๓ ผู้เป็นพระญาติร่วมราชวงศ์ลวจังราช
๙

ศูนย์วฒ
ั นธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, ต�ำนานพืน้ เมืองเชียงใหม่ ฉบับเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี,(เชียงใหม่ : มิง่ เมือง, ๒๕๓๘), หน้า ๔๘.
“ต�ำนานพื้นเมืองเชียงแสน” ใน สรัสวดี อ๋องสกุล(ปริวรรต). พื้นเมืองเชียงแสน.(อ้างแล้ว), หน้า ๕๙.

๑๐
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“...รอดตติยะศักราช ๖๒๔ (พ.ศ.๑๘๐๕) ตัว ปีเต่าเส็ด มังรายก็ลงมาส้างเวียง เชียงราย...
ส่วนมังรายก็ใช้มนตรีผู้ ๑ ชื่ออ้ายฟ้า ไปขอเอาแช่พรานแลเชียงเคี่ยนกับด้วยง�ำเมือง แล...”๑๑
การที่พญามังรายทรงขอเมืองพานและเมืองเชียงเคี่ยนจากพญาง�ำเมือง จึงเป็นการหยั่งเชิงเพื่อ
ดูว่าพญาง�ำเมืองจะทรงขัดขวางการที่พระองค์จะทรงขยายอ�ำนาจลงสู่ลุ่มน�้ำปิงหรือไม่ ขณะที่หลักฐาน
นี้ยังแสดงถึงเมืองพานและเมืองเชียงเคี่ยนมีความส�ำคัญ โดยเฉพาะเป็นเส้นทางผ่านลงสู่หัวเมืองทางใต้
ลงไปของแคว้นโยนก เมืองพานจึงเหมาะเป็นแหล่งสะสมก�ำลังและเสบียงเพื่อขยายอ�ำนาจลงสู่แคว้น
หริภุญไชย ดังพญามังรายเมื่อทรงสร้างเมืองเชียงรายในพ.ศ.๑๘๐๕ และทรงได้เมืองพานในปีเดียวกันนี้
ก็ทรงสร้างเมืองฝางในพ.ศ.๑๘๑๖ เพือ่ เป็นฐานก�ำลังเข้ายึดเมืองหริภญ
ุ ไชย และส่งอ้ายฟ้าผูท้ พี่ ญามังราย
ทรงเคยส่งมาขอเมืองพานกับพญาง�ำเมือง ลงไปเป็นไส้ศึกอยู่กับพญายีบา กษัตริย์แคว้นหริภุญไชยองค์ที่
๕๐ จนสามารถยึดแคว้นหริภญ
ุ ไชยได้ในพ.ศ.๑๘๓๕ จากหลักฐานทีป่ รากฏเมืองพานจึงเป็นเมืองทีอ่ ยูบ่ น
เส้นทางส�ำคัญ และเป็นอีกเมืองหนึ่งที่พญามังรายทรงใช้สะสมก�ำลังไพร่พลและเสบียงอาหาร เพื่อขยาย
อ�ำนาจลงสู่แว่นแคว้นในลุ่มน�้ำปิง
ขณะเดียวกันหากพิจารณาถึงสถานะเมืองพานก่อนการสถาปนาอาณาจักรล้านนาใน พ.ศ.๑๘๓๙
ทีบ่ างช่วงในเวลาสัน้ ๆ ก็สามารถเป็นเมืองอิสระ บางช่วงก็เป็นเมืองบริวารของแคว้นโยนกเชียงแสน บางช่วง
ก็เป็นเมืองบริวารของแคว้นพะเยา ขึน้ อยูก่ บั ความสัมพันธ์กนั เชิงเครือญาติและเพือ่ สัมพันธไมตรีในทางการ
เมือง แต่เมืองพานจะมีความสัมพันธ์กับแคว้นพะเยามากกว่าแคว้นโยนกเนื่องจากมีพื้นที่อยู่ใกล้กว่า
ดังปรากฏหลักฐานกล่าวถึงความสัมพันธ์ของเมืองพานในฐานะเป็นหัวเมืองบริวารของแคว้นพะเยาใน
ต�ำนานต่างๆ รวมถึงหลักฐานทางด้านศิลปกรรมทั้งพระพุทธรูป รูปสัตว์ ครกหิน และพระเจดีย์จ�ำลอง
ทีน่ ยิ มสร้างด้วยหินทราย ปรากฏในเมืองพะเยา เมืองลอ เมืองเทิง และเมืองพาน ขณะทีก่ ลุม่ เมืองในแคว้น
โยนกนิยมสร้างพระพุทธรูปด้วยปูนปั้นหรือหล่อโลหะส�ำริด๑๒
หลังจากพญามังรายทรงสร้างเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาในปี
พ.ศ.๑๘๓๙ ในการนี้พญาง�ำเมือง กษัตริย์แคว้นพะเยา ได้เสด็จร่วมพระราชพิธีอุสสาราชาภิเษกพญามัง
รายขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์อาณาจักรล้านนาราชวงศ์มังราย (พ.ศ.๑๘๓๙ – ๑๘๕๔) พญามังรายจึงได้ทรง
มอบเมืองพานกับเมืองเชียงเคีย่ นคืนให้กบั แก่พญาง�ำเมือง สันนิษฐานว่าทีท่ รงคืนเมืองพานและเมืองเชียง
เคี่ยนให้พญาง�ำเมืองก็ด้วยทรงยึดผนวกแคว้นหริภุญไชยส�ำเร็จแล้ว ขณะเดียวกันพญามังรายก็ทรงแสดง
ความขอบคุณพญาง�ำเมืองทีท่ รงให้ความร่วมมือในครัง้ นี้ ด้วยการมอบพระชายาและแก้วอัญมณีทสี่ บื ทอด
มาตั้งแต่พญาลวจังกราชผู้เป็นปฐมราชวงศ์ให้พญาง�ำเมือง
๑๑
๑๒

“พื้นเมืองพะเยา” ใน ภูเดช แสนสา(ปริวรรต), พื้นเมืองพะเยา ต�ำนานพระเจ้าตนหลวง,(อ้างแล้ว), หน้า ๕๔ – ๕๕.
ศรีศักร วัลลิโภดม, ล้านนาประเทศ,(กรุงเทพฯ : พิฆเณศพริ้นท์ติ้งเซ็นเตอร์, ๒๕๔๕), หน้า ๑๕๓.
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“...พระญาง�ำเมืองแล้วพระญาฮ่วงก็ห้างเครื่องราชภิเสก แล้วก็หดสรงเกสด้วยน�้ำ
มุทธาภิเสกยังพระญามังราย หื้อเปนเอกราชะยังเวียงเชียงใหม่วันนั้นแล คันแล้วการบัวรมวณ
ดีงามแล้ว ก็ส่งหื้อพระญาฮ่วงเมือสู่เมืองสุกโขไธยดั่งเก่า พั่นดั่งง�ำเมืองก็หื้ออยู่กับด้วยมังราย
นานประหมาณเดือน ๑ ส่วนมังรายก็เอาเมียหื้อพระญาง�ำเมืองฅน ๑ กับแก้วลูก ๑ เปนของแต่
เช่นลวจังกราชะกับขืนเมืองพรานแลเชียงเฅี่ยนหื้อแก่พระญาง�ำเมืองดั่งเก่าหั้นแล...”๑๓
เมื่อพญามังรายทรงมอบเมืองพานคืนให้กับพญาง�ำเมือง เมืองพานก็กลับมามีสถานะเป็นเมือง
หน้าด่านทีส่ ำ� คัญทางด้านเหนือของแคว้นพะเยา เนือ่ งจากอยูก่ งึ่ กลางระหว่างเมืองเชียงรายกับเมืองพะเยา
ดังปรากฏหลักฐานพ.ศ.๑๘๖๒ เมื่อพญาค�ำแดง(ราชบุตรพญาง�ำเมือง) กษัตริย์แคว้นพะเยาองค์ที่ ๑๔ ได้
ส่งกองทัพโดยมีพญาค�ำลือผูเ้ ป็นราชบุตรเป็นแม่ทพั ไปช่วยป้องกันเมืองเชียงใหม่จากการโจมตีของกองทัพ
ขุนเครือ(ราชบุตรพญามังราย) เจ้าเมืองนาย เมือ่ ชนะศึกกลับมาพญาไชยสงคราม กษัตริยล์ า้ นนาองค์ที่ ๒
(พ.ศ.๑๘๕๔ – ๑๘๖๘) ขณะนั้นทรงประทับที่เมืองเชียงรายได้ยกเจ้านางแก้วพอตาผู้เป็นราชธิดาให้เป็น
พระชายาของพญาค�ำลือตามที่พญาค�ำแดงทรงมีราชสาส์นขอ พญาไชยสงครามได้ให้เสนาจัดรี้พล ๓๐๐
ครอบครัวติดตามเจ้านางแก้วพอตามาเมืองพะเยาด้วย เมื่อมาถึงแล้วก็ได้ให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ยังเมืองพาน
และเมืองเชียงเคี่ยน ดังความว่า
“...ส่วนว่าฅ�ำแดงก็ใช้ราชปัณณาการแลราชสารไปหาขุนสงคราม เชียงราย ขอเอา
นางแก้วพอตา ลูกขุนสงครามมาเปนเมียพวกน้อยฅ�ำลือ ส่วนขุนไชยสงครามก็หื้อฅนมาตามนาง
๓ ร้อยครัว เอามาตั้งไว้เมืองแช่พรานแลเชียงเฅี่ยน...”๑๔
เมืองพานในช่วงเวลานี้ สันนิษฐานว่ามีประชากรเพิม่ มากขึน้ และนับเป็นครัง้ แรกทีต่ ำ� นานบรรยาย
ภาพให้เห็นถึงการอพยพผู้คนกลุ่มใหญ่เข้าสู่เมืองพาน เมื่อเมืองพานมีก�ำลังไพร่บ้านพลเมืองเป็นจ�ำนวน
มาก ก�ำลังการผลิตจึงแปรผันตามไปด้วย และอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้ขยายพื้นที่การเพราะปลูก
มากขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อการบริโภคและส่งส่วย รวมทั้งอาจจะมีการน�ำผลผลิตส่วนเกินไปแลกเปลี่ยน
ซื้อขายกับบ้านเมืองอื่น เพราะมีเส้นทางที่ติดต่อค้าขายทั้งทางบกและทางน�้ำ ซึ่งสอดคล้องกับหลักฐาน
ประเภทโบราณวัตถุทพี่ บเศษเครือ่ งถ้วยจีน เศษภาชนะดินเผาแบบล้านนายุคต้นกระจายอยูท่ วั่ ไปตามเขต
เวียงห้าวและแหล่งโบราณคดีใกล้เคียง รวมทัง้ เมืองพานได้เป็นแหล่งผลิตเครือ่ งปัน้ ดินเผาส�ำคัญแห่งหนึง่
ของล้านนาทีเ่ รียกว่า “เตาเมืองพาน” ส่งขายให้กบั หัวเมืองใกล้เคียง เช่น เมืองพะเยา เมืองงาว(อ�ำเภองาว
จังหวัดล�ำปาง) และเมืองสอง(อ�ำเภอสอง จังหวัดแพร่)๑๕ และภายในเมืองพานก็ปรากฏมีการสร้างเวียง
(มีคูน�้ำคันดินล้อมรอบ)
“พื้นเมืองพะเยา” ใน ภูเดช แสนสา(ปริวรรต), พื้นเมืองพะเยา ต�ำนานพระเจ้าตนหลวง,(อ้างแล้ว), หน้า ๖๐ – ๖๑.
“พื้นเมืองพะเยา” ใน ภูเดช แสนสา(ปริวรรต), พื้นเมืองพะเยา ต�ำนานพระเจ้าตนหลวง,(อ้างแล้ว), หน้า ๖๒.
๑๕
ศรีศักร วัลลิโภดม, ล้านนาประเทศ,(อ้างแล้ว), หน้า ๑๔๒.
๑๓
๑๔
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น�้ำคันดินล้อมรอบ)จ�ำนวนหลายแห่ง เช่น เวียงห้าว หรือ เวียงแช่พราน(อยู่ในเขตต�ำบลเวียงห้าว),
เวียงเชียงช้าง(อยูใ่ นเขตต�ำบลเจริญเมือง) และเวียงอ้อย(อยูใ่ นเขตต�ำบลทานตะวัน)๑๖ ซึง่ ต้องใช้กำ� ลังไพร่พล
จ�ำนวนมากในการสร้างเวียง อีกทั้งยังมีพระธาตุประจ�ำเมืองพานที่ส�ำคัญอย่างน้อย ๔ องค์ คือ พระธาตุ
จอมแว่(บ้านดอนตัน ต�ำบลเมืองพาน) พระธาตุจอมรุ่ง(บ้านทุ่งพัฒนา ต�ำบลแม่เย็น) พระธาตุจอมแจ้ง
(บ้านฝั่งตื้น ต�ำบลม่วงค�ำ) และพระธาตุสามดวง(บ้านศาลาเหมืองหิน ต�ำบลป่าหุ่ง)

ไหเคลือบสีเขียวจากเตาเมืองพาน
(ที่มา : หนังสือล้านนาประเทศ)
สมัยพญาสามฝัง่ แกน กษัตริยล์ า้ นนาองค์ที่ ๘ (พ.ศ.๑๙๔๕ - ๑๙๘๔) ในราชวงศ์มงั ราย ได้สง่ เจ้า
อาว์ผู้ช่วยเหลือให้พระองค์ได้ขึ้นครองราชย์มาเป็นเจ้าเมืองพะเยา เพื่อเป็นการตอบแทนความชอบ และ
ทรงโปรดเกล้าให้เพิ่มยศเจ้าเมืองพะเยาขึ้นเป็น “เจ้าสี่หมื่น” ที่แสดงให้เห็นการให้ความส�ำคัญกับเมือง
พะเยาอีกครั้งหลังจากลดบทบาทลงตั้งแต่ผนวกแคว้นพะเยาได้ในสมัยพญาค�ำฟู กษัตริย์ล้านนาองค์ที่ ๔
(พ.ศ.๑๘๗๗ – ๑๘๗๙) ในพ.ศ.๑๘๘๑๑๗ ด้วยความส�ำคัญของเมืองพะเยาในยุคนีโ้ ดยเฉพาะเป็นฐานก�ำลัง
ให้กบั พญาสามฝัง่ แกนทีเ่ มืองเชียงใหม่ ดังนัน้ เมือ่ ตีเมืองเชียงใหม่จงึ ต้องตัดก�ำลังกองทัพทีจ่ ะยกมาช่วยโดย
ตีเมืองพะเยาด้วย ดังปรากฏหลักฐานว่าท้าวยี่กุมกาม เจ้าเมืองเชียงราย ได้ขอก�ำลังจากพระยาไสลือไท
กษัตริย์สุโขทัยองค์ที่ ๘ (พ.ศ.๑๙๔๓ – ๑๙๖๒) ในราชวงศ์พระร่วง ขึ้นมาช่วยตีเมืองเชียงใหม่เพื่อชิง
ราชบัลลังก์ของพญาสามฝั่งแกนผู้เป็นราชอนุชา ได้จัดกองทัพโจมตีเมืองเชียงใหม่และเมืองพะเยา แต่ไม่
ส�ำเร็จกองทัพของเชียงรายและสุโขทัยจึงยกทัพหนีผ่านเมืองพานไปเมืองเชียงราย โดยที่เมืองพานไม่
สามารถสกัดกองทัพ
๑๖
๑๗

ทรงพันธ์ วรรณมาศ, ชุมชนโบราณในเขตจังหวัดเชียงราย “เวียงพาน”,(เชียงใหม่ : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูเชียงใหม่, ๒๕๒๙).
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, ต�ำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ฉบับเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี,(อ้างแล้ว), หน้า ๔๘.
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ของเชียงรายกับสุโขทัยได้ เนื่องจากเป็นเมืองขนาดเล็กจึงต้องยอมให้เป็นเส้นทางเดินทัพผ่านไปเมือง
เชียงราย ดังความว่า
		
“..พระญาไสลือจิ่งแต่งริพลจักมาค�้ำชูหื้อพ่อท้าวยี่กุมกามกินเมืองเชียงใหม่ แล้วค็เอา
ริพลเสิก็ขึ้นมาทางเมืองพระยาวจักปล่นเอาเมืองพระยาว..ชาวเมืองพระยาวจิ่งไพลีดเอาทอง
มุงหลังวัดมหาพลมาหล่อล�ำบูเหล้ม ๑ ..แล้วยิงออกถูกหอเลิอหักชาวใต้ฝูงอยู่หอเลอตายพุ่น
๒๐๐ ฅน พญาไสลือหันร้าย จิง่ หือ้ พ่อท้าวยีก่ มุ กามน�ำหมูข่ นึ้ ไพทางบ้านแช่พรานรอดเชียงราย..”๑๘
เมืองพานปรากฏมีบทบาทส�ำคัญในทางการเมืองมากขึ้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์
ล้านนาองค์ที่ ๙ (พ.ศ.๑๙๘๔ - ๒๐๓๐) ดังปรากฏหลักฐานว่าในพ.ศ.๑๘๘๖ หมื่นแช่พราน เจ้าเมืองพาน
ได้ร่วมกับเจ้าเมืองหัวเมืองส�ำคัญฝ่ายเหนือ คือ หมื่นแพงพยาว เจ้าเมืองพะเยา หมื่นเซริงตางาม เจ้าเมือง
เทิง หมื่นยี่ลก เจ้าเมืองลอ หมื่นออย เจ้าเมืองออย และหมื่นงาวกาว เจ้าเมืองงาว ติดตามพระเจ้าติโลก
ราชคุมกองก�ำลังไพร่พลจ�ำนวน ๔๐,๐๐๐ คน ท�ำการสู้รบถึง ๖ ปีกับพญาแก่นท้าว กษัตริย์แคว้นน่าน
จนสามารถผนวกแคว้นน่านเข้ากับอาณาจักรล้านนาได้ในพ.ศ.๑๙๙๒
		
“...เจ้าพระญาติโลกราชะ...จิง่ แต่งพลเสิกห็ อื้ ๔ หมืน่ หือ้ หมืน่ แพงพระยาวทือพลไพ กับ
ขุนช้าง บ่เท่าแต่นนั้ ขุนต่างเมืองหือ้ หมืน่ เซริงตางาม ๑ หมืน่ ยีล่ กกินลอ ๑ หมืน่ ออย ๑ หมืน่ แช่พราน ๑
หมื่นงาวกวาว ๑ หื้อไพรั้งเมืองน่าน...”๑๙
เมืองพานยังคงความเป็นเมืองสืบจนถึงสมัยพระเมืองแก้ว กษัตริยล์ า้ นนาองค์ที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๐๓๙
- ๒๐๖๘) ยังมีการเกาะกลุม่ ติดต่อสัมพันธ์กนั กับหัวเมืองอืน่ ๆทีเ่ คยเป็นหัวเมืองบริวารของแคว้นพะเยาใน
อดีต และเมืองพานยังคงมีสถานะเป็นพันนาหนึง่ ของอาณาจักรล้านนา ถึงแม้วา่ บทบาททางด้านการเมือง
ของเมืองพานไม่มคี วามโดดเด่นเหมือนกับในรัชสมัยของพระเจ้าติโลกราช ทีม่ กี ารขยายพระราชอาณาเขต
ของอาณาจักรล้านนาแผ่ออกไปอย่างกว้างขวาง แต่เมืองพานช่วงนี้ก็ยังคงมีบทบาทส�ำคัญในทางด้าน
ศาสนา ดังมีจารึก ๒ หลักได้กล่าวถึงเมืองพาน คือ จารึกวัดสิบสองห้อง(พย.๑๓) ที่จารึกในพ.ศ.๒๐๕๘
กล่าวถึงมหาเถรสัทธรรมพีรคัมภีร์ วัดสิบสองห้อง และมหาเถรเจ้าญาณกิตติได้ชักชวนอุบาสกอุบาสิกา
ให้ร่วมกันสร้างพระพุทธรูป ด้วยการบริจาคทองค�ำและข้าพระจ�ำนวนหนึ่งไว้เพื่อปฏิบัติดูแลพระพุทธรูป
องค์หนึ่ง ครั้งนี้มีพระสงฆ์จากเมืองพานเข้าร่วมเป็นประธานด้วย

๑๘
๑๙

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, ต�ำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ฉบับเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี,(อ้างแล้ว), หน้า ๕๕.
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, ต�ำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ฉบับเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี,(อ้างแล้ว), หน้า ๖๔ - ๖๕.
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“...นักบุญสินบ้านเถรเจ้า๑๒ ห้อง ทั้งมวลได้ ๕๐๐๐๐ นักบุญในเวียงเชียงแสน
เชียง ส...บชาวเจ้าเป็นเค้าชุ่พันนาวังเหนือ วังใต้ งาว เมืองบ่อ เมืองลอ ออย พราน นางล่ามแซก
ได้ ๕๐๐๐ ฟอนสุวรรณ ๕๐๐๐๐ เจ้าไททั้งมวลพร้อมกันก็เสร็จบรบวนแล ”๒๐
และจารึกวัดควางที่จารึกขึ้นเมื่อพ.ศ.๒๐๖๔ ก็ได้กล่าวถึงการอุทิศข้าพระที่มาจากเมืองพานให้
ปฏิบัติดูแลวัดและพระสงฆ์ และในจารึกนี้ยังปรากฏชื่อของ “เวียงห้าว” เวียงโบราณขนาดใหญ่ของเมือง
พานที่ตั้งอยู่ใกล้กับดอยด้วนทางทิศตะวันตกอีกด้วย๒๑
“..ปีกดเส็ด ....มงคลรู้ไถ่(นาย)ไสหรวยกับเมียทั้งลูก ๒ ยิง...พูเลาบ้านพันวา ยัง
แช่พราน ค่า ๘๐๐..”๒๒
เมื่อเข้าสู่ช่วงปลายสมัยราชวงศ์มังราย เมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนา
เกิดการจลาจล มีการลอบปลงพระชนม์พญาเกสเชษฐราช(พระเมืองเกษเกล้า) กษัตริย์ล้านนาองค์ที่๑๒
(พ.ศ.๒๐๖๙ – ๒๐๘๑, ๒๐๘๖ – ๒๐๘๘)ในพ.ศ.๒๐๘๘ เจ้าเมืองและขุนนางต่างก็ตอ้ งการให้เจ้านายกลุม่
ทีต่ นเองสนับสนุนขึน้ ครองราชย์เป็นกษัตริยล์ า้ นนา สังเกตว่าในช่วงนีเ้ จ้าเมืองพานเริม่ มีบทบาทส�ำคัญทาง
ด้านการเมืองอีกครัง้ โดยต�ำนานพืน้ เมืองเชียงใหม่กล่าวถึงหมืน่ ยี่ เจ้าเมืองพานได้มสี ว่ นร่วมช่วยสนับสนุน
พระไชยเชษฐาจากอาณาจักรล้านช้างมาเป็นกษัตริย์อาณาจักรล้านนา ที่แสดงถึงเมืองพานย่อมมีก�ำลัง
ไพร่พลและทรัพยากรมากพอทีส่ ามารถเข้าร่วมกับเมืองล�ำปาง เมืองเชียงราย เมืองเชียงแสน จนสามารถ
ถ่วงดุลอ�ำนาจกับอีกฝ่ายหนึง่ ทีจ่ ะสนับสนุนเจ้านายจากเมืองเชียงตุงให้ขนึ้ ครองราชย์เป็นกษัตริยล์ า้ นนาได้
		
“...เจ้าหมื่นสามล้านอ้ายเจ้าเมืองนคร หมื่นแก้วเจ้าเมืองเชียงราย หมื่นมโนเจ้าเมือง
เชียงแสน หมื่นยี่เจ้าเมืองพาน หมื่นหนังสือหลวง เจ้าขุนทั้งหลายพร้อมกันยังเชียงแสน จึงหื้อ
หมื่นตาแสงพ่อน้อย ไปราธนาพระเจ้าล้านช้าง ก็รับปฏิญาณว่าจักมากินเมืองเชียงใหม่...”๒๓
ด้วยความดีความชอบทีส่ ามารถช่วยให้พระไชยเชษฐาขึน้ ครองราชย์เป็นกษัตริยล์ า้ นนาได้สำ� เร็จ
เจ้าเมืองพานจึงได้รบั การโปรดเกล้าเลือ่ นยศขึน้ เป็นระดับชัน้ “พญา” ซึง่ ถือว่าเป็นยศขุนนางชัน้ สูงสุดของ
ล้านนาในยุคนี้ ทีแ่ สดงถึงเมืองพานย่อมเป็นหัวเมืองทีม่ คี วามส�ำคัญมากขึน้ ตามไปด้วย ดังต�ำนานพืน้ เมือง
เชียงใหม่กล่าวว่า
สุจิตต์ วงศ์เทศ,ประชุมจารึกเมืองพะเยา,(กรุงเทพฯ:มติชน,๒๕๓๘), หน้า ๓๐๔.
สุจิตต์ วงศ์เทศ,ประชุมจารึกเมืองพะเยา,(อ้างแล้ว), หน้า ๓๒๗.
๒๒
สุจิตต์ วงศ์เทศ,ประชุมจารึกเมืองพะเยา,(อ้างแล้ว), หน้า ๓๒๗.
๒๓
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, ต�ำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ฉบับเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี,(อ้างแล้ว), หน้า ๑๑๓.
๒๐
๒๑
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“พระเป็นเจ้าอุปเยาว์ทานยังสิรนิ ามทักยศศักดิแ์ ก่เสนาอามาตย์ทงั้ หลาย...พญาสุทธสนะ
กินเชียงแสน พญาวชิรอ�ำมาตย์ กินเมืองพาน และพญาลือชัย กินเชียงราย...”๒๔
จากหลักฐานที่ปรากฏจึงแสดงถึงหัวเมืองขนาดเล็กต่างๆ รวมถึงเมืองพานในยุคจารีต มักไม่มี
เสถียรภาพในการปกครองตนเองมากนัก อ�ำนาจการปกครองขึ้นอยู่ความเข้มแข็งของผู้น�ำและความ
สัมพันธ์ทางเครือญาติเป็นหลัก เมืองพานในสมัยล้านนาจึงเป็นเมืองบริวารของแคว้นพะเยา บางครั้งก็
กลับมาขึน้ ตรงกับอาณาจักรล้านนา ดังในช่วงต้นการสถาปนาอาณาจักรล้านนาและเมืองเชียงใหม่ตงั้ แต่
พ.ศ.๑๘๓๙ เมืองพานเป็นเมืองบริวารของแคว้นพะเยา จนกระทัง่ เมืองพานถูกผนวกเข้ากับอาณาจักรล้าน
นาในสมัยพญาแสนพู กษัตริย์ล้านนาองค์ที่ ๓ (พ.ศ.๑๘๖๘ - ๑๘๗๗) เนื่องจากสมัยนี้กษัตริย์ล้านนา
จะทรงประทับอยู่ที่เมืองเชียงแสนและปรากฏหลักฐานว่า “พันนาเมืองบ้านพราน” (และยังปรากฏชื่อ
“พันนาเชียงช้าง” ซึ่งอาจเป็นบริเวณเวียงเชียงช้างในเขตต�ำบลเจริญเมือง อ�ำเภอพานในปัจจุบัน) เป็น
หนึ่งใน ๖๕ พันนาของเมืองเชียงแสน๒๕ ส่วนแคว้นพะเยา(เมืองพะเยา)ถูกผนวกเข้ากับอาณาจักรล้านนา
ในรัชสมัยพญาค�ำฟู กษัตริยล์ า้ นนาองค์ที่ ๔ (พ.ศ.๑๘๗๗ – ๑๘๗๙) ภายหลังจากเมืองพาน หลังจากนีเ้ มือง
พานจึงเป็นหัวเมืองบริวารของอาณาจักรล้านนา ซึง่ ได้มบี ทบาททางการเมืองมากขึน้ ในสมัยพระเจ้าติโลก
ราช ที่พระองค์ทรงท�ำการขยายพระราชอาณาเขตอาณาจักรล้านนาออกไปอย่างกวางขวาง และเฟื่องฟู
ทีส่ ดุ ช่วงพญาวชิรอ�ำมาตย์ เป็นเจ้าเมืองพานในสมัยพระไชยเชษฐา กษัตริยล์ า้ นนาองค์ที่ ๑๕ (พ.ศ.๒๐๘๙
- ๒๐๙๐) แล้วจึงค่อยเสือ่ มลงพร้อมกับอาณาจักรล้านนา จนกระทัง่ ล้านนาได้กลายเป็นประเทศราชของ
พม่าสมัยพญาเมกุฏวิ สิ ทุ ธิวงศ์(พระแม่ก)ุ กษัตริยล์ า้ นนาองค์ที่ ๑๖ (พ.ศ.๒๐๙๔ – ๒๑๐๗) ในปีพ.ศ.๒๑๐๑
๓. เมืองพานยุคล้านนาเป็นประเทศราชของพม่า (พ.ศ.๒๑๐๑ - ๒๓๔๗)
อาณาจักรล้านนาได้เป็นเมืองประเทศราชของพม่าตั้งแต่พ.ศ.๒๑๐๑ เมืองพานในฐานะเมือง
บริวารของล้านนาจึงเป็นเมืองขึน้ ของพม่าด้วย พม่าจึงเข้ามามีอำ� นาจจัดการด้านการปกครองและจัดเก็บ
ผลประโยชน์ในล้านนาและเมืองพาน โดยเฉพาะหลังจากทีพ่ ระนางวิสทุ ธิเทวี กษัตริยล์ า้ นนาราชวงศ์มงั ราย
องค์สุดท้าย (พ.ศ.๒๑๐๗ - ๒๑๒๑) สิ้นพระชนม์ในพ.ศ.๒๑๒๑ พระเจ้าบุเรงนอง กษัตริย์พม่า ราชวงศ์
ตองอู ทรงส่งพระเจ้ามังนรธาช่อ ราชบุตรมาเป็นกษัตริย์ล้านนาที่เมืองเชียงใหม่
ในช่วงเวลาทีล่ า้ นนาตกอยูภ่ ายใต้การปกครองของพม่า ๒๐๐ กว่าปี(พ.ศ.๒๑๐๑ - ๒๓๑๗) ล้านนา
ถูกแบ่งแยกการปกครองออกเป็น ๒ ส่วน โดยมีเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางอ�ำนาจการปกครองหัวเมืองทาง
ตอนใต้และเมืองเชียงแสนเป็นศูนย์กลางอ�ำนาจการปกครองหัวเมืองทางตอนเหนือ แม้วา่ มีการกวาดต้อน
๒๔
๒๕

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, ต�ำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ฉบับเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี,(อ้างแล้ว), หน้า ๑๑๗.
“ต�ำนานพื้นเมืองเชียงแสน” ใน สรัสวดี อ๋องสกุล(ปริวรรต). พื้นเมืองเชียงแสน.(อ้างแล้ว), หน้า ๘๑.
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ผูค้ นจากหัวเมืองต่างๆ ในล้านนาไปยังหงสาวดีหลายครัง้ แต่บา้ นเมืองหลายแห่งก็ยงั คงสภาพเป็นเมืองอยู่
รวมถึงเมืองพานด้วย และในบางช่วงเมืองเชียงรายก็จะได้รับการมอบอ�ำนาจจากพม่าให้ปกครองดูแลหัว
เมืองบริวารทีอ่ ยูใ่ กล้เคียง ดังเช่นในพ.ศ.๒๑๙๙ กษัตริยพ์ ม่าทรงโปรดให้เจ้าฟ้าหลวงเมืองแพนเชือ้ สายไท
ลื้อมาเป็นเจ้าเมืองเชียงราย และมอบอ�ำนาจให้ควบคุมดูแลเมืองพะเยา เมืองพาน เมืองเทิง เมืองซลาว
และเมืองลอ และหากเมืองใดว่างเจ้าเมืองก็ให้เจ้าเมืองเชียงรายแต่งตั้งเจ้าเมืองปกครอง ซึ่งในช่วงนี้หัว
เมืองทั้ง ๕ เมืองไม่มีเจ้าเมืองปกครองเจ้าฟ้าหลวงเมืองแพน เจ้าเมืองเชียงรายจึงให้ “...ลื้อเชื้อแมน ๕ คน
พี่น้อง...” เป็นเจ้าเมือง ดังนั้นช่วงนี้หลายเมืองรวมถึงเมืองพานจึงปกครองโดยเจ้าเมืองที่เป็นคนไทลื้อ
และเป็นบ้านพี่เมืองน้องด้วยทั้ง ๕ หัวเมืองปกครองโดยเจ้าเมืองที่เป็นพี่น้องกัน
“...เถิงสักกราช ๑๐๑๘ ตัว(พ.ศ.๒๑๙๙)..บ้านใดเมืองใดอันหาท้าวพญาบ่ได้ หื้อเจ้าฟ้า
หลวงเมืองแพนได้แนบเอาเขาทั้งหลายนี้ไปกินเมืองต่อเจ้ามีฉันนี้ ดังแมนผู้ ๑ หื้อไปกินเมือง
พยาว ผู้หนึ่งหื้อไปกินเมืองพาน ผู้ ๑ หื้อไปกินเมืองเทิง ผู้ ๑ หื้อไปกินเมืองชลาว ผู้หนึ่งหื้อ
ไป กินลอ....”๒๖
ในช่วงนี้แม้มีการกวาดต้อนไพร่พลจากล้านนาไปไว้ที่พม่า แต่เมืองพานก็ยังคงความเป็นเมือง
ไว้ได้ ภายหลังจากพ.ศ.๒๒๐๗ พม่าเริม่ เปลีย่ นนโยบายเข้าแทรกแซงการเมืองในล้านนาอย่างจริงจัง มีการ
แต่งตัง้ ขุนนางจากพม่าเข้ามาปกครองบ้านเมืองในล้านนาในต�ำแหน่งต่างๆ เช่น เมียวหวุน่ เชคคาย นาซ้าย
นาขวา นาขาม และโป่(แม่ทัพ) เป็นต้น ท�ำให้เกิดการสงครามต่อต้านอ�ำนาจพม่าอยู่หลายครั้ง ช่วงเวลา
นี้ไม่พบหลักฐานกล่าวถึงเมืองพานอีกเลย สันนิษฐานเมืองพานได้กลายเป็นร้าง ที่เกิดจากชาวเมืองหลบ
หนีสงครามและหลบหนีอ�ำนาจจากการควบคุมของพม่าไปอยู่ตามป่าเขาเนื่องจากในพ.ศ.๒๓๐๐ พม่ามี
ค�ำสั่งให้จัดเก็บส่วยเงินทองและเงินตราในล้านนา พื้นเมืองเชียงแสนได้กล่าวถึงเมืองเทิง เมืองเชียงลอ
เมืองซะลาว และเมืองพะเยาได้ยนื่ ถวายส่วยเงินทองไปไปยังกรุงอังวะ๒๗ แต่ไม่ปรากฏชือ่ เมืองพานเข้าร่วม
ส่งส่วยด้วย ทั้งที่ก่อนหน้านั้นมักปรากฏชื่อทั้ง ๕ เมืองเป็นกลุ่มเดียวกันอยู่เสมอ อีกทั้งในค่าวเชียงแสน
แตกที่ระบุถึงการเกณฑ์ไพร่พลในพ.ศ.๒๓๓๐ ก็ไม่ปรากฏมีชื่อของเมืองพาน
		
“...พันร้อยสี่สิบ มาเก้าตัวนั้น ...ถ่านั้นแล ไพร่พลจระหมวน เชียงแสนเชียงราย ภะยาว
ห้องใต้ เชียงของเธิง สาดฝางล่องใต้ ปราบน้อมสู่ สมพาร...”๒๘

“พืน้ เมืองเชียงราย” อ้างใน สรัสวดี อ๋องสกุล, หลักฐานประวัตศิ าสตร์ลา้ นนาจากเอกสารคัมภีรใ์ บลานและพับหนังสา,(เอกสารอัดส�ำเนา, ๒๕๓๔),
หน้า ๔๔.
๒๗
สรัสวดี อ๋องสกุล(ปริวรรต),พื้นเมืองเชียงแสน,(อ้างแล้ว), หน้า ๑๗๔ – ๑๗๕.
๒๘
ภูเดช แสนสา(ปริวรรต),คร่าวเชียงแสนแตก ฉบับวัดม่วงตึ๊ด ต.ม่วงตึ๊ด อ.เมือง จ.น่าน ,(เอกสารอัดส�ำเนา, พ.ศ.๒๕๕๑).
๒๖
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ด้วยความบีบคั้นจากการปกครองของพม่าในช่วงหลังที่มีมากขึ้น ท�ำให้ผู้น�ำชาวล้านนาหันไป
สวามิภักดิ์ต่อสยาม และร่วมกันขับไล่พม่าออกจากเมืองเชียงใหม่ส�ำเร็จในพ.ศ.๒๓๑๗ และใช้เวลาต่อมา
อีก ๓๐ ปี ในการขับไล่พม่าออกจากเมืองเชียงแสนได้ในพ.ศ.๒๓๔๗ อิทธิพลด้านการปกครองของพม่า
ในล้านนาจึงสิ้นสุดลง เมื่อขับไล่พม่าออกไปจากล้านนาแล้วเจ้าผู้ครองนครในราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนได้ทรง
พยายามฟื้นฟูเมืองต่างๆ ที่เคยร้างไปก่อนหน้านี้ให้กลับขึ้นมาอีกครั้ง รวมถึงเจ้าผู้ครองนครล�ำพูนที่ทรง
โปรดให้มีการฟื้นฟูจัดตั้งเมืองพานขึ้นอีกครั้งในช่วงเวลา ๓๖ ปีต่อมา (พ.ศ.๒๓๘๓)
๔. เมืองพานยุคฟื้นฟูบ้านเมืองและช่วงล้านนาเป็นประเทศราชของสยาม (พ.ศ.๒๓๘๓ - ๒๔๔๒)
ภายหลังจากที่ล้านนาได้สวามิภักดิ์ต่อสยาม เพื่อขอก�ำลังขับไล่พม่าได้ส�ำเร็จเมื่อพ.ศ.๒๓๑๗
สงครามในครั้งนี้ท�ำให้หลายเมืองกลายเป็นเมืองร้าง จึงได้ท�ำการฟื้นฟูบ้านเมืองขึ้นอีกครั้งที่เรียกว่า
“ยุคเก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง” ช่วงแรกเจ้าผู้ครองนครได้ทรงท�ำการฟื้นฟูเมืองหลักที่ส�ำคัญก่อน
เริ่มจากพระเจ้ากาวิละ พระเจ้านครเชียงใหม่องค์ที่ ๑ (พ.ศ.๒๓๒๕ - ๒๓๕๖) ราชวงค์เจ้าเจ็ดตน ทรง
ฟืน้ ฟูเมืองนครเชียงใหม่ในพ.ศ.๒๓๓๙ แต่เนือ่ งจากไพร่พลในล้านนาเหลืออยูจ่ ำ� นวนน้อย พระเจ้ากาวิละ
จึงทรงใช้วิธีเทครัวกวาดต้อนผู้คนจากเมืองต่างๆ ที่อยู่ทางตอนบนเข้ามา เช่น ชาวไทเขิน ไทลื้อ ไทใหญ่
รวมไปถึงคนไทคงและกะเหรี่ยงที่อยู่ฝั่งแม่น�้ำคง(สาละวิน) การกวาดต้อนผู้คนของพระเจ้ากาวิละนั้น
จะน�ำมาทั้งระบบสังคมกล่าวคือน�ำมาทั้งเจ้านาย ขุนนาง พระสงฆ์ และชาวเมือง หลังจากฟื้นฟูเมืองนคร
เชียงใหม่มนั่ คงแล้ว จึงท�ำการฟืน้ ฟูเมืองนครล�ำพูนในพ.ศ.๒๓๔๘ แล้วจึงขยายออกไปฟืน้ ฟูเมืองขนาดเล็ก
ต่างๆ ทางตอนเหนือตามชายแดนทีอ่ ยูใ่ กล้เขตรอยต่อกับพม่า เพือ่ ใช้เป็นปราการไม่ให้พม่าจูโ่ จมเข้าถึงตัว
เมืองส�ำคัญได้ ซึง่ เป็นการฟืน้ ฟูกลุม่ เมืองในระยะทีส่ องในพ.ศ.๒๓๘๖ เจ้าผูค้ รองนครต่างๆ ได้ทรงโปรดให้
ท�ำการฟืน้ ฟูเมืองทีร่ า้ งไปอีกครัง้ ได้แก่ เมืองเชียงราย(ขึน้ กับเมืองนครเชียงใหม่) เมืองพะเยา(ขึน้ กับเมือง
นครล�ำปาง) เมืองงาว(ขึ้นเมืองนครล�ำปาง) และเมืองเชียงของ(ขึ้นเมืองนครน่าน) เมื่อฟื้นฟูส�ำเร็จเจ้าชาย
ทั้ง ๗ องค์(เรียกว่า “เจ้าเจ็ดตน”) ที่เป็นเจ้าผู้ครองนครต่างๆ ในล้านนา ได้จัดส่งราชบุตรราชนัดดา
ของเจ้าทั้ง ๗ องค์แยกออกมาเป็นเจ้าเมืองปกครองให้ขึ้นต่อเมืองนครประเทศราชอีกชั้นหนึ่ง
แต่ทว่าในช่วงระหว่างที่จะฟื้นฟูเมืองในกลุ่มระยะที่ ๒ ช่วงเวลาก่อนหน้านี้ก็ปรากฏเจ้าผู้ครอง
นครต่างๆ พยายามฟืน้ ฟูตงั้ หัวเมืองขนาดเล็กอยูก่ อ่ นแล้ว เช่น เจ้าฟ้าหลวงชายแก้วสิงหราชธานี(ราชบิดา
ของเจ้าชายทั้ง ๗ องค์) เจ้าฟ้าหลวงนครล�ำปาง โปรดให้ฟื้นฟูตั้งเมืองต้า (เมืองขึ้นเมืองลองๆ เมืองนคร
ล�ำปาง)ขึ้นใหม่ในพ.ศ.๒๓๑๕ โดยตั้งขึ้นเพื่อเป็นเมืองหน้าด่าน ที่เลี้ยงช้าง และอุทยานพักผ่อนของเจ้า
ผู้ครองนครล�ำปาง๒๙ ในส่วนของเมืองพานนั้นจากหลักฐานที่ปรากฏก็ได้รับการฟื้นฟูตั้งเมืองขึ้นใหม่
ในช่วงก่อนทีฟ่ น้ื ฟูหวั เมืองในกลุม่ ที่ ๒ เช่นกัน โดยเจ้าผูค้ รองนครล�ำพูนได้ทรงจัดส่ง “หนานจันดาโจน” ชาว
๒๙

พิทักษ์ ปัญญาฉลาด, อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพก�ำนันศักดิ์สิทธิ์ ปัญญาฉลาด,(ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ๒๕๔๓), หน้า ๑.
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เวียงยองมาเป็นหัวหน้าท�ำการฟื้นฟู แต่เอกสารท้องถิ่นยังมีความขัดแย้งกัน ได้แก่บันทึกของพญาไชย
ชนะสงคราม(เจ้าหนานอินทจักร เชือ้ เมืองพาน) เจ้าเมืองพานคนสุดท้ายกล่าวว่าเมืองพานได้ทำ� การฟืน้ ฟู
ในพ.ศ.๒๓๒๑๓๐ และในประวัติอ�ำเภอพานกล่าวว่าฟื้นฟูประมาณพ.ศ.๒๓๘๓ โดยเจ้าหลวงดาราฤทธิ
เดชด�ำรง๓๑ ส่วนบันทึกของเลอเมย์(Reginald Le May) นักส�ำรวจทางชาวเยอรมันเมื่อพ.ศ.๒๔๕๖ กล่าว
ถึงการฟื้นฟูเมืองพานในพ.ศ.๒๓๘๓ และบันทึกของเลอเมย์ยังให้รายละเอียดอีกว่าก่อนที่เจ้าผู้ครองนคร
ล�ำพูนจะส่งคนมาท�ำการฟืน้ ฟูเมืองพานในพ.ศ.๒๓๘๓ ก่อนหน้านีเ้ จ้าผูค้ รองนครล�ำปางก็ได้สง่ ผูค้ นเข้ามา
ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณเมืองพานแต่ไม่ประสบผลส�ำเร็จ
		
“....เมืองพานในตอนนี้อยู่ภายใต้อาณาเขตของเชียงราย แต่ก่อนหน้านั้นเมืองพานเป็น
เมืองขึ้นของล�ำพูน ในช่วงระหว่างภายหลังศตวรรษที่ ๑๘ เขตรอบของเมืองพานได้มีประชากร
เบาบาง มาจนถึงต้นศตวรรษที่ ๑๙ จึงได้มีความพยามฟื้นฟูให้กลับมาเจริญอีกครั้ง โดยการเพิ่ม
ผู้คนจากล�ำปางมาตั้งถิ่นฐานในเมืองพาน แต่ผู้คนที่มาตั้งถิ่นฐานเหล่านี้พบว่ามีความเป็นอยู่
ที่เป็นอันตรายจากนั้นจึงย้ายถอนออกไปอยู่ที่พะเยาและภูมิภาคที่ค่อนลงไปทางใต้ ประมาณ
ปี ๑๘๔๐(พ.ศ.๒๓๘๓) เจ้าเมืองล�ำพูนจึงส่งอพยพผู้คนใหม่ให้ไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในเมืองพาน
และแผนการของการสร้ า งอาณานิ ค มนี้ ป ระสบผลส� ำ เร็ จ ยิ่ ง ขึ้ น ในปี ๑๘๘๐(พ.ศ.๒๔๒๓)
บ้านเมืองก็เติบโตมั่นคั่งขึ้น การเก็บเกี่ยวข้าวได้ผลดี....”๓๒
จากเอกสารท้องถิ่นที่กล่าวถึงเมืองพานได้รับการฟื้นฟูในพ.ศ.๒๓๒๑ อาจเกิดการคลาดเคลื่อน
เนื่องจากในช่วงเวลานี้เมืองนครล�ำพูนยังเป็นเมืองร้าง เมืองนครล�ำพูนได้รับการฟื้นฟูเมื่อพ.ศ.๒๓๔๘
โดยเจ้าหลวงค�ำฝั้น (เจ้าหนานค�ำฝั้น) เป็นเจ้าผู้ครองนครล�ำพูน องค์ที่ ๑ (พ.ศ.๒๓๔๘ – ๒๓๕๗)๓๓
และหลักฐานจารึกรายชื่อหัวเมืองขึ้นของเมืองนครล�ำพูนในพ.ศ.๒๓๗๘ ซึ่งตรงกับเจ้าหลวงน้อยอินทร์
เป็นเจ้าผู้ครองนครล�ำพูนองค์ที่ ๓ (พ.ศ.๒๓๗๐ – ๒๓๘๑) ว่ามี ๔ หัวเมือง ได้แก่ (๑) เมืองยอง(เวียง
ยอง) (๒) เมืองป่าซาง (๓) เมืองหนองล่อง(หนองหล้อง) และ(๔) เมืองลี๓๔
้ หากเมืองพานได้รับการฟื้นฟูใน
พ.ศ. ๒๓๒๑ ต้องปรากฏในรายชือ่ หัวเมืองทีข่ นึ้ ตรงต่อเมืองนครล�ำพูน ดังนัน้ ผูเ้ ขียนจึงยึดตามการบันทึก
ของชาวตะวันตกทีร่ ะบุวา่ เมืองพานได้รบั การฟืน้ ฟูในพ.ศ.๒๓๘๓ ซึง่ ตรงกับเจ้าหลวงค�ำตัน เป็นเจ้าผูค้ รอง
นครล�ำพูนองค์ที่ ๔ (พ.ศ.๒๓๘๑ – ๒๓๘๔) ส่วนเจ้าหลวงดาราดิเรกรัตน์ไพโรจน์(เจ้าน้อยดาวเรือง)นัน้ เป็น
เจ้าผู้ครองนครล�ำพูนองค์ที่ ๗ (พ.ศ.๒๔๑๔ - ๒๔๓๑) เป็นผู้มีส่วนส�ำคัญที่ท�ำการขยายการตั้งถิ่นฐานของ
ไพร่พลภายในเมืองพานในสมัยหลังซึ่งจะกล่าวรายละเอียดต่อไป
สมบูรณ์ เชื้อเมืองพาน, อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพคุณพ่อสุข เชื้อเมืองพาน,(เชียงราย : มปพ., ๒๕๓๐),หน้า ๒๓ – ๒๕.
ส�ำนักงานศึกษาธิการอ�ำเภอพาน,ประวัติอ�ำเภอพาน, (มปท : มปพ., ๒๕๓๙), หน้า ๒.
๓๒
Reginald le May,An Asian arcady : the land and peoples of Northern Siam(Publisher Bangkok : White Lotus, 1986), p.229 - 231.
๓๓
หวญ.ร.๔ เลขที่ ๓๐ จ.ส.๑๒๒๘ สุภอักสรเมืองเชียงใหม่ จ.ศ.๑๒๒๘ (มีเก็บเอกสารการตั้งเมืองนครล�ำพูนไว้ในหมวดนี้)
๓๔
กรมศิลปากร, ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน, (พระนคร : เจริญธรรม, ๒๕๐๖), หน้า ๒๐๗.
๓๐
๓๑
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มูลเหตุของการฟืน้ ฟูเมืองพานเริม่ จากเจ้าหลวงค�ำตัน เจ้าผูค้ รองนครล�ำพูนได้ทรงโปรดให้หนานจันดาโจน
นายแก้ว นายหนวด และนายพุธ(ออกเสียงว่า“ปุด๊ ”) มาคล้องช้างป่าและล่าสัตว์ในบริเวณพืน้ ทีเ่ มืองพาน
เพื่อน�ำไปถวายแด่เจ้าหลวงค�ำตัน ครั้งนั้นได้ช้างป่าจ�ำนวนหลายเชือกพร้อมกับสัตว์ป่าอื่นๆ อีกจ�ำนวน
มาก จึงได้น�ำกลับเข้าไปถวายเจ้าหลวงค�ำตัน พร้อมกับได้กราบทูลเรื่องชัยภูมิของเมืองพานให้เจ้าหลวง
ค�ำตันทรงทราบว่าเป็นสถานที่อุดมสมบูรณ์ มีป่าไม้มีที่ราบกว้างใหญ่ ดังนั้นเจ้าหลวงค�ำตันจึงได้ทรง
โปรดให้ “หนานจันดาโจน” ผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มนายพรานที่ออกจับคล้องช้างป่าล่าสัตว์ในครั้งนั้นขึ้นเป็น
“พญาหาญ” เจ้าเมืองพานคนแรก(พ.ศ.๒๓๘๓ - ๒๔๑๘)๓๕ พร้อมไพร่พล พระภิกษุสามเณร จากเมือง
นครล�ำพูน โดยเฉพาะกลุ่มชาวยองจากเวียงยอง(ต�ำบลเวียงยอง อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำพูนในปัจจุบัน)
มาตั้งเมืองพานขึ้นในพ.ศ.๒๓๘๓ สันนิษฐานว่ากลุ่มลูกหลานเชื้อสายชาวเมืองพานเดิมบางส่วนที่ได้หลบ
หนีเข้าป่า หรือหลบลี้ภัยไปอยู่เมืองอื่นในช่วงที่เกิดศึกสงครามกวาดต้อนผู้คนของพม่า ก็อาจกลับเข้ามา
ตั้งถิ่นฐานอยู่ในเมืองพานร่วมกับคนกลุ่มที่เข้ามาใหม่ด้วย
ด้วยบริเวณพืน้ ทีเ่ มืองเชียงราย เมืองพะเยา และเมืองพาน เมือ่ ครัง้ ยังไม่ได้รบั การฟืน้ ฟูบา้ นเมือง
ขึน้ อีกครัง้ ในครึง่ หลังพุทธศตวรรษที่ ๒๔ เป็นผืนป่าทีอ่ ดุ มสมบูรณ์มสี ตั ว์ปา่ จ�ำนวนมากโดยเฉพาะช้างเผือก
ที่เป็นสัตว์มงคลส�ำคัญและหายาก ซึ่งหมอหน่อแก้ว หมอคล้องช้างป่าจากเมืองนครเชียงใหม่ก็สามารถ
คล้องช้างเผือกได้บริเวณรอยต่อของพื้นที่เมืองเชียงราย เมืองพะเยา และเมืองพานในพ.ศ.๒๓๕๙
		
“...เถิงสกราช ๑๑๗๘ ตัว(พ.ศ.๒๓๕๙) ปลีรวายใจ้ หมอหน่อแก้วไพคล้องช้าง
แฅว่นหนองสะกืน แฅว่นเมืองเชียงราย เมืองพะยาว เมืองพราน ชุกัน ได้พระญาช้างเผือกตัว ๑
สูง ๔ สอกคืบ งายาวสอกปลาย ๓ นิ้ว...”๓๖
ช้างเผือกเชือกนี้ที่คล้องได้เป็นช่วงปีที่มีพระราชพิธีอุสสาราชาภิเษกเจ้าอุปราช(เจ้าน้อยธรรม
ลังกา) ขึ้นเป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ ๒ (พ.ศ.๒๓๕๙ – ๒๓๖๔) จึงเป็นที่มาของพระนามว่า
“พระเป็นเจ้าเสตหัตถิสุวรรณปทุมราชาเจ้าช้างเผือก” หรือ “พระเจ้าช้างเผือก” ที่แสดงให้เห็นว่าเจ้าผู้
ครองนครในกลุม่ ราชวงศ์เจ้าเจ็ดตน(เชียงใหม่ ล�ำพูน ล�ำปาง)ทรงทราบถึงบริเวณพืน้ ทีน่ มี้ ที รัพยากรส�ำคัญ
โดยเฉพาะช้างป่า ดังนัน้ ภายหลังจึงเกิดความขัดแย้งเรือ่ งทรัพยากรของเจ้าผูค้ รองนครล�ำปางกับเจ้าผูค้ รอง
นครล�ำพูนเหนือพื้นที่เมืองพาน ซึ่งจะกล่าวรายละเอียดต่อไป
เมื่อพญาหาญรับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองพานคนแรกในพ.ศ.๒๓๘๓ ได้ตั้งศูนย์กลางการ
ปกครองเมืองพานและตั้งคุ้มเจ้าเมืองอยู่ที่ท่าช้างริมฝั่งน�้ำแม่ส้าน ภายหลังท�ำมาหากินฝืดเคืองและมีคน
ตกน�้ำ
สมบูรณ์ เชื้อเมืองพาน, อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพคุณพ่อสุข เชื้อเมืองพาน.(อ้างแล้ว),หน้า ๒๓ – ๒๕. “พญาหาญมีชายา ๖ คนมาจากเวียงยอง
เมืองนครล�ำพูน คือ ๑.แม่นางมี ๒.แม่นางขา ๓.แม่นางเอ้ย ๔.แม่นางตุมมา ๕.แม่นางอูบ และ ๖.แม่นางแสง มีบุตรที่ปรากฏคือ
๑.พญาไชยชนะสงคราม (พญาไชยเฒ่า) เจ้าเมืองพานคนที่ ๒ และ ๒.แสนไชยมงคล”
๓๖
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, ต�ำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ฉบับเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี,(อ้างแล้ว), หน้า ๑๕๖.
๓๕

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม
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แม่ส้านบ่อยครั้ง พญาหาญจึงได้ย้ายศูนย์กลางการปกครองและคุ้มเจ้าเมืองมาตั้งที่บ้านเก่า(ปัจจุบันคือ
“บ้านสันเค็ดเก๊า”)ทโดยคุ้มเจ้าเมืองตั้งอยู่ทิศเหนือของวัดบ้านเก่า(วัดสันเค็ดเก๊า หรือ วัดเกตุแก้วใน
ปัจจุบัน) และอยู่สืบมาถึงพญาไชยชนะสงคราม (เจ้าพญาไชยเฒ่า) เจ้าเมืองพานคนที่ ๒ (พ.ศ.๒๔๑๘ ๒๔๓๘) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองพานจากเจ้าหลวงดาราดิเรกรัตน์ไพโรจน์ (เจ้าน้อยดาวเรือง)
เมือ่ พ.ศ.๒๔๑๘๓๗ จนกระทัง่ ในสมัยพญาไชยชนะสงคราม (เจ้าหนานอินทจักร เชือ้ เมืองพาน) เจ้าเมืองพาน
คนสุดท้าย (พ.ศ.๒๔๓๘ - ๒๔๗๔)๓๘ จึงได้ย้ายคุ้มเจ้าเมืองไปตั้งแห่งใหม่ที่บ้านห้วยชมพู(“บ้านฝั่งตื้น”
หรือ “ร่องบอน”)

พญาไชยชนะสงคราม(เจ้าหนานอินทจักร) เจ้าเมืองพานคนสุดท้าย
กับแม่เจ้าค�ำแดง เชื้อเมืองพาน
ชายาคนที่ ๔
(ที่มา : อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพคุณพ่อสุข เชื้อเมืองพาน)
การฟืน้ ฟูเมืองพานขึน้ ใหม่ในยุคราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนนี้ เมืองพานมีลำ� ดับศักดิข์ องเมืองเป็นหัวเมือง
ระดับที่ ๔ หรือ “หัวเมืองขึ้นของเมืองนครประเทศราชชั้นที่ ๓” โดยหัวเมืองระดับแรกคือ “เมืองนคร
ประเทศราชล้านนา” ขึ้นตรงต่อสยาม มี ๕ หัวเมือง คือ (๑) เมืองนครเชียงใหม่, (๒) เมืองนครล�ำปาง,
(๓) เมืองนครล�ำพูน, (๔) เมืองนครน่าน และ (๕) เมืองนครแพร่ หัวเมืองระดับที่ ๒ หรือ “หัวเมืองขึ้น
หจช.ร.๕ ม.๒.๑๒ ก./๔๑ ใบบอกเมืองต่างๆ ฝาง เชียงแสน แถน เชียงราย เชียงใหม่ (พ.ค.๑๐๗ – ๙ ส.ค.๑๐๙) “พญาไชยชนะสงคราม
(เจ้าพญาไชยเฒ่า) เจ้าเมืองพานคนที่ ๒ เป็นบุตรของพญาหาญกับแม่นางมีชายาคนแรก พญาไชยชนะสงคราม (เจ้าพญาไชยเฒ่า) มีชายาชื่อ
แม่นางเอ้ย มีธิดาชื่อแม่นางตุมมา”
๓๘
พญาไชยชนะสงคราม เจ้าเมืองพานคนที่ ๓ (คนสุดท้าย) เป็นบุตรของแม่นางตุมมากับหนานอุปละ เป็นหลานตาของพญาไชยชนะสงคราม
(พญาไชยเฒ่า) เดิมชื่อเจ้าหนานอินทจักรหรือเจ้าหนาน อิ่นค�ำ ในพ.ศ.๒๔๒๗ เจ้าหลวงดาราดิเรกรัตน์ไพโรจน์ทรงโปรดแต่งตั้งให้ยศเป็น “พญา
อินทยศ” ผูใ้ หญ่บา้ น และพ.ศ.๒๔๓๘ เจ้าหลวงเหมพินธุไ์ พจิตร (เจ้าน้อยค�ำหยาด)ทรงโปรดแต่งตัง้ ยศให้เป็น “พญาไชยชนะสงคราม” เจ้าเมืองพาน
พญาไชยชนะสงครามมีชายา ๔ คน คือ ๑.แม่เจ้าค�ำแปง ๒.แม่เจ้าค�ำเอ้ย ๓.แม่เจ้าแสง และ ๔.แม่เจ้าค�ำแดง ต่อมาในพ.ศ.๒๔๖๔
พญาไชยชนะสงครามได้รับยศจากสยามเป็น “หลวงพงษ์พูลสวัสดิ์” ต�ำแหน่งกรมการพิเศษจังหวัดเชียงราย
๓๗
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ของเมืองนครประเทศราชชั้นที่ ๑” เจ้าเมืองเป็นบุตรหลานหรือญาติวงศ์ทางการสมรสของเจ้าผู้
ครองนคร และสยามรับรองแต่งตั้งให้เป็น “พระยา”๓๙ เจ้าเมืองขึ้นที่ขึ้นตรงต่อเจ้าผู้ครองนคร มี ๘
หัวเมือง คือ (๑) เมืองพะเยา(ขึ้นเมืองนครล�ำปาง) (๒) เมืองฝาง(ขึ้นเมืองนครเชียงใหม่) (๓) เมืองเชียงราย
(ขึน้ เมืองนครเชียงใหม่) (๔) เมืองเชียงแสน(ขึน้ เมืองนครเชียงใหม่) (๕) เมืองเชียงของ(ขึน้ เมืองนครน่าน) (๖)
เมืองงาว(ขึน้ เมืองนครล�ำปาง) (๗) เมืองตาก(ขึน้ เมืองนครเชียงใหม่) และ (๘) เมืองปาย(ขึน้ เมืองนครเชียงใหม่)
หัวเมืองระดับที่ ๓ หรือ “หัวเมืองขึ้นของเมืองนครประเทศราชชั้นที่ ๒” เจ้าเมืองเป็นบุตรหลาน บุตร
เขย ข้ารับใช้ใกล้ชิดของเจ้าผู้ครองนคร เป็นเครือญาติเจ้าฟ้าในรัฐฉาน(ไทใหญ่)หรือเจ้านายไทลื้อของสิบ
สองพันนา เจ้าผู้ครองนครแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองชั้น “พญา”๔๐ ขึ้นตรงต่อเจ้าผู้ครองนคร โดยที่สยามไม่
ได้รับรองแต่งตั้ง หรือหากสยามรับรองแต่งตั้งก็เป็นต�ำแหน่ง “พระ” มี ๙ หัวเมือง คือ (๑) เมืองสอง(ขึ้น
เมืองนครแพร่) (๒) เมืองเถิน(ขึน้ เมืองนครเชียงใหม่) (๓) เมืองเงิน(ขึน้ เมืองนครน่าน) (๔) เมืองเทิง(ขึน้ เมือง
นครน่าน) (๕) เมืองเชียงค�ำ(ขึ้นเมืองนครน่าน) (๖) เมืองสา(ขึ้นเมืองนครน่าน) (๗) เมืองป่าเป้า(ขึ้นเมือง
นครเชียงใหม่) (๘) เมืองแม่ฮอ่ งสอน(ขึน้ เมืองนครเชียงใหม่) และ (๙) เมืองขุนยวม(ขึน้ เมืองนครเชียงใหม่)
ส่วนในหัวเมืองระดับที่ ๔ หรือ “หัวเมืองขึน้ ของเมืองนครประเทศราชชัน้ ที่ ๓” เป็นหัวเมืองระดับ
ต�่ำสุด มีมากมายนับร้อยเมือง เจ้าเมืองไม่ได้เกี่ยวข้องเป็นญาติวงศ์กับเจ้าผู้ครองนคร เจ้านายในราชวงศ์
เจ้าเจ็ดตนถือว่าเป็นไพร่ผนู้ อ้ ย ทีเ่ จ้าผูค้ รองนครแต่งตัง้ ให้มสี มศักดิน์ ามศักดิค์ รองเมือง๔๑ เป็น “พ่อเมือง”
แต่ทว่าเมืองส�ำคัญ หรือ หัวเมืองทีส่ บื ทอดต�ำแหน่งเจ้าเมืองมาหลายชัว่ อายุคนก็ถอื ว่าตนเป็น “เจ้าเมือง”
และชาวเมืองก็ถอื ว่าเจ้าเมืองและญาติวงศ์เป็น “เจ้า” ดังทีพ่ บในกรณีของเมืองลอง(ขึน้ เมืองนครล�ำปาง)
รวมถึงในเมืองพาน(ขึ้นเมืองนครล�ำพูน)นี้อีกด้วย๔๒ ซึ่งเจ้าเมืองพานชาวเมืองก็เรียกว่า “พ่อเจ้าพญา”
ส่วนแม่เจ้าค�ำแปง ชายาคนแรกของพญาไชยชนะสงคราม (เจ้าหนานอินทจักร เชื้อเมืองพาน) เจ้าเมือง
พาน ชาวเมืองก็เรียกว่า “แม่เจ้าหลวง”๔๓ ในยุคนี้นอกจากระบบการปกครองของเมืองพานมีการสืบ
เชื้อสายของเจ้าเมือง บรรดาบุตรหลานเครือญาติของเจ้าเมืองก็จะได้รับยศต�ำแหน่งต่างๆ เช่น แสนไชย
มงคล(บุตรพญาหาญ,บุตรหลานใช้นามสกุล “เชือ้ เมืองพาน”), แสนเกีย๋ ง (ญาติชนั้ ผูใ้ หญ่ของพญาหาญ),๔๔
แสนปงลังกา
๓๙

เป็นต�ำแหน่งขุนนางแบบสยาม ซึ่งมีล�ำดับยศจากสูงไปต�่ำดังนี้ (๑) สมเด็จเจ้าพระยา (๒) เจ้าพระยา (๓) พระยา (๔) พระ, จมื่น (๕) หลวง
(๖) ขุน (๗) หมื่น (๘) พัน และ(๙) นาย

เป็นต�ำแหน่งขุนนางแบบล้านนายุคราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนทีเ่ จ้าผูค้ รองนคร เจ้าเมืองแต่งตัง้ มีลำ� ดับยศจากสูงไปต�ำ่ คือ (๑) เจ้าพญาหลวง (เป็นต�ำแหน่ง
ปฐมอรรคมหาเสนาธิบดี ๑ คนและอรรคมหาเสนา ๓ คนในเค้าสนามหลวง) (๒) เจ้าพญา (๓) พญาหลวง (๔) พญา (๕) อาชญา (๖) แสนหลวง
(๗) แสน (๘) ท้าว (๙) หาญ (๑๐) หมื่นหลวง และ (๑๑) หมื่น
๔๑
“จารีตเมืองเชียงใหม่” พระเจ้ากาวิโลรสสุรยิ วงศ์และพระเถระชัน้ ผูใ้ หญ่เมืองนครเชียงใหม่รว่ มกันบัญญัตขิ นึ้ เมือ่ พ.ศ.๒๔๐๐ อ้างใน ศรีเลา เกษพรหม,
ประเพณีชีวิตคนเมือง,พิมพ์ครั้งที่ ๒,(เชียงใหม่ : นพบุรี,๒๕๔๔), หน้า ๙๙.
๔๒
สามารถดูรายละเอียดศักดิห์ วั เมืองล้านนายุคราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนได้ใน ภูเดช แสนสา, ประวัตศิ าสตร์เมืองลอง หัวเมืองบริวารในล้านนาประเทศ,
(เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์, ๒๕๕๔), หน้า ๑๗๕ – ๑๗๖ และ ๔๒๖ – ๔๔๙.
๔๓
สัมภาษณ์พระอธิการชัช ฐานุตฺตโร(เชื้อเมืองพาน) เจ้าอาวาสวัดนันทาราม(วัดฝั่งตื้น) บ้านฝั่งตื้น ต�ำบลม่วงค�ำ อ�ำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔.
๔๔
“เชื้อเมืองพานมาจากไหน...” อินทร์ สุใจ ในวารสารล้อล้านนา ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓, หน้า ๒๗.
๔๐

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม
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บ้านร่องคด (บุตรหลานใช้นามสกุล “เชือ้ เมืองพาน”), และท้าวอินต๊ะ(บุตรหลานใช้นามสกุล “เชือ้ เมืองพาน”)
เป็นต้น๔๕
เมือ่ ตัง้ เมืองพานส�ำเร็จเมืองพานก็เป็นเมืองทีเ่ ป็นฐานในการขยายออกไปตัง้ หัวเมืองรอบนอกออก
ไป โดยเฉพาะเมืองเชียงแสนทีม่ พี ระยาราชเดชด�ำรง(เจ้าน้อยอินทวิไชย) ราชบุตรของพระเจ้าบุญมาเมือง
พระเจ้านครล�ำพูนองค์ที่ ๒ (พ.ศ.๒๓๕๘ – ๒๓๗๐) ราชวงศ์เจ้าเจ็ดตน ถูกจัดส่งขึ้นมาให้ท�ำการจัดตั้ง
เมืองเชียงแสนและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมือง ดังปรากฏหลักฐานว่าในพ.ศ.๒๔๒๑ เจ้าน้อย
อินทวิไชย (เจ้าน้อยอินต๊ะ) น�ำไพร่พลจากเมืองนครล�ำพูนและเมืองนครเชียงใหม่ไปตั้งเมืองเชียงแสน
แต่ทางเมืองนครเชียงตุงไม่ให้ตั้งได้ขับไล่ก็ได้พากันอพยพลงมาที่เมืองพาน แสดงถึงการใช้เมืองพานเป็น
แหล่งพักก�ำลังไพร่พล สันนิษฐานว่านอกจากอยู่บนเส้นทางผ่าน เมืองพานยังเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ใน
การเตรียมเสบียงอาหาร รวมไปถึงเมืองพานก็เป็นเมืองขึ้นของเมืองนครล�ำพูนซึ่งเป็นเมืองที่เจ้าน้อย
อินทวิไชยและไพร่พลได้อพยพเคลื่อนย้ายออกมา จนกระทั่งสามารถตั้งเมืองเชียงแสนได้ส�ำเร็จในเวลา
อีก ๒ ปีต่อมา(พ.ศ.๒๔๒๓)
“...ดั่งเจ้าน้อยอินต๊ะ เมืองหละปูนจัดเป็นเจ้าเมืองเจียงแสน ก็เอาก�่ำลังไปพักอยู่ฮิม
น�้ ำ แม่ ค� ำ นอกเวี ย งเจี ย งแสน พวกเมื อ งเจี ย งตุ ๋ ง ก็ เ อาก�่ ำ ลั ง มาขั บ ไล่ ห นี เ สี ย งเจี ย งแสน
ก็ลงพักอยู่ เมืองพาน...” ๔๖
ตั้งแต่พ.ศ.๒๔๓๐ เป็นต้นมาผู้คนอพยพเข้ามาอยู่เมืองพานมากขึ้น เช่น พ.ศ.๒๔๓๒ ชาวยอง
บ้านดอนปิน(ต�ำบลแช่ช้าง อ�ำเภอสันก�ำแพง) เมืองนครเชียงใหม่ มาตั้งบ้านป่าไผ่ พ.ศ.๒๔๔๐ ชาวบ้าน
สันหลวง(ต�ำบลปงยางคก อ�ำเภอห้างฉัตร) เมืองนครล�ำปาง มาตั้งบ้านป่ากว๋าว นอกจากนี้ก็มีชาวเมือง
นครล�ำพูน เมืองนครแพร่ และเมืองพะเยาเข้ามา แม้ว่าหนทางเข้าเมืองพานบางช่วงล�ำบาก เช่น ในช่วง
พ.ศ.๒๔๔๐ ทางจากเมืองพะเยามาเมืองพานเป็นป่าทึบชืน้ พงหญ้าสูง บางช่วงทางเดินมีโคลนสูงถึงต้นขา๔๗
และในช่วงพ.ศ.๒๔๔๔ การติดต่อส่งหนังสือระหว่างเค้าสนามหลวงเมืองนครล�ำพูนกับเค้าสนามเมืองพาน
ยังล�ำบาก ไปรษณีย์ยังมาไม่ถึงต้องใช้วิธีจ้างคนเดินในหน้าแล้งค่าจ้างประมาณ ๑๒ – ๑๓ แถบ หน้าฝน
เกือบ ๒๐ แถบ แต่ด้วยเมืองพานมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะปลูกข้าวได้ผลดีและราคาข้าวถูกดังใน
ปีพ.ศ.๒๔๔๔ เมืองพานขายข้าวเปลือกให้เมืองงาว ๑๐๐ ต๋าง(๑ ต๋างประมาณ ๓๐ ลิตร) ราคา ๒๐ รูปี
(๑ รูปีหรือ ๑ แถบประมาณ ๗๘ - ๘๐ สตางค์) ขณะที่ราคาข้าวเปลือกในเมืองพะเยา ๑๐๐ ต๋างราคา
๓๐ รูปี เมืองแจ้ซ้อนข้าวเปลือก ๑๐๐ ต๋างราคา ๕๐ รูปี และในปีพ.ศ.๒๔๔๔ เมืองพานเก็บเกี่ยวข้าวได้
สมบูรณ์ เชื้อเมืองพาน, อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพคุณพ่อสุข เชื้อเมืองพาน.(อ้างแล้ว),หน้า ๒๘.
“ต�ำนานหมายเหตุเมืองเชียงรายของพระครูปัญญาลังการ วัดศรีบุญเรือง” บุญยัง ชุมศรี(ปริวรรต) อ้างใน วารสารล้อล้านนา ฉบับที่ ๔ ปีที่
๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓, หน้า ๑๘.
๔๗
พิษณุ จันทร์วิทัน (แปล),ล้านนาไทยในแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง, พิมพ์ครั้งที่ ๒ ( กรุงเทพฯ: แปลน พริ้นท์ติ้ง, ๒๕๓๙), หน้า ๑๓๖.
๔๕
๔๖
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ประมาณ ๑,๐๐๐ ต๋าง หรือบริเวณรายรอบคุ้มพญาไชยชนะสงครามที่บ้านร่องบอน(ฝั่งตื้น)ก็เป็นทุ่งนา
ผู้คนในยุคนี้จะตั้งถิ่นฐานหนาแน่นที่บ้านเก่าที่เป็นศูนย์กลางการปกครองของเมืองพานในพ.ศ.๒๔๔๔
หมู่บ้านเก่ามีบ้านเรือนตั้งอยู่จ�ำนวนหลายร้อยหลังคาเรือน บ้านเรือนแต่ละหลังมีวัวต่างเกือบทุกหลังคา
เรือนเพราะต้องใช้เป็นพาหนะส�ำคัญ และท้ายหมู่บ้านเก่ายังปรากฏมีบ้านเรือนตั้งขึ้นใหม่อีกประมาณ
๒๐ หลังคาเรือน เป็นผูท้ อี่ พยพมาจากเมืองนครแพร่ เมืองนครล�ำปาง และเมืองนครเชียงใหม่ โดยผูอ้ พยพ
ให้เหตุผลว่า “...เปนคนอะนาถาหาเสบียงเลี้ยงบุตรภรรยาไม่ใคร่พอจึงย้ายมาอยู่เมืองพาน เพราะทราบ
ว่าท�ำนาได้ผลดีแลราคาเข้าถูก...”๔๘ เมืองพานจึงขยายตัวอย่างมากในยุคนี้
สมัยพญาไชยชนะสงคราม (เจ้าหนานอินทจักร เชื้อเมืองพาน) เป็นเจ้าเมืองพาน มีเสนาบดีชั้น
ผู้ใหญ่ของเมืองพานที่ช่วยเจ้าเมืองปกครอง ได้แก่ พญาฟ้าเลื่อน (ต้นตระกูล “มัฆวาน”) บ้านสันผักแค๔๙
พญาพุธ(ออกเสียงว่า “ปุ๊ด”) พญาวงศ์ พญาแก้ว พญาเทพ และพญาเหลา๕๐ ส่วนพ่อแคว่น(ก�ำนัน)และ
แก่บา้ น(ผูใ้ หญ่บา้ น)ก็มยี ศต่างๆ เช่น พญาวงศ์ศรี (ต้นตระกูล “วงศ์ศรี”) บ้านหนองบัว๕๑ พญาเป็ง บ้านแม่เย็น
พ่อแคว่นแม่เย็น แสนราช (ต้นตระกูล “ราชคม” และ “ลาดคม”) และแสนไชย(ต้นตระกูล“ทาแกง”)
บ้านสันไม้ฮาม (สันโป่ง – ท่าหล่ม) ท้าวเขื่อนแก้ว (นามสกุล “เชื้อเมืองพาน”) แก่บ้านป่าบงหลวง๕๒
เป็นต้น อาณาเขตของเมืองพานในยุคนีท้ ศิ เหนือถึงน�ำ้ แม่แก้ว ทิศใต้ถงึ ห้วยคอกหมู ทิศตะวันออกถึงดอย
ด้วน(ดอยงาม, ดอยหัวง้ม)และน�้ำแม่พุง และทิศตะวันตกถึงดอยปุยและน�้ำแม่ลาว๕๓
ด้วยระบบการปกครองยุคจารีตไม่ได้เน้นพื้นที่แต่ให้ความส�ำคัญกับไพร่พล ดังนั้นเมืองพาน
แม้พื้นที่ไม่ได้ติดต่อและอยู่ห่างไกลจากเมืองนครล�ำพูน แต่เมื่อเจ้าผู้ครองนครล�ำพูนได้ทรงโปรดให้
น�ำไพร่พลมาตั้งเมืองพานจึงขึ้นกับเมืองนครล�ำพูน ซึ่งกรณีนี้ก็มีปัญหาท�ำให้ล่าช้าในติดต่อกับเมืองแม่ที่
ลูกเมืองขึ้นอยู่ โดยเฉพาะกรณีไพร่หลบหนีออกจากเมืองอื่นเข้ามาอยู่เมืองพาน หรือมีผู้ร้ายหลบหนีเข้า
มาซ่อนตัวอยู่ในเมืองพาน ก็ต้องแจ้งเข้าไปที่เค้าสนามหลวงเมืองนครล�ำพูน ดังบันทึกของปีแอร์ โอร์ต
ผู้ช่วยที่ปรึกษากฎหมายสยามชาวเบลเยี่ยมที่เดินทางผ่านเมืองพานในวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๔๐ ว่า
		
“..เมืองพานเป็นเมืองส�ำคัญขึ้นอยู่กับล�ำพูน ซึ่งอยู่ห่างออกไปจากอาณาเขตเมืองน่าน
เรื่องนี้จะเป็นการสมเหตุสมหรือไม่ที่จะย้ายเมืองพานไปขึ้นกับเชียงราย ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ใน

หจช.ร.๕ ม.๕๘/๑๘๗ รายงานราชการเมืองนครล�ำพูน (๒๖ พ.ย.๑๑๒ – ๒๓ มี.ค.๑๒๑)
สัมภาษณ์นายอินทร์ สุใจ อายุ ๙๐ ปี เลขที่ ๔๐๕ หมู่ ๗ บ้านห้วยบง ต�ำบลทานตะวัน อ�ำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วันที่ ๑๙ ตุลาคม
พ.ศ.๒๕๕๗.
๕๐
ต�ำบลแม่อ้อ, ประวัติต�ำบลแม่อ้อ,(เอกสารแผ่นพับ).
๕๑
สัมภาษณ์ทายาทของพญาวงศ์ศรี บ้านหนองบัว อ�ำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔.
๕๒
วัดป่าบงหลวง, แผ่นป้ายประวัติวัดป่าบงหลวง ต�ำบลป่าหุ่ง อ�ำเภอพาน จังหวัดเชียงราย, อักษรไทย.
๕๓
สมบูรณ์ เชื้อเมืองพาน, อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพคุณพ่อสุข เชื้อเมืองพาน.(อ้างแล้ว),หน้า ๒๓.
๔๘
๔๙

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

สี่ทศวรรษประวัติศาสตร์ล้านนา
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กรณีมีผู้ร้ายหลบหนีเข้าไปอยู่ในเขตเมืองพาน ข้าหลวงเชียงรายก็ไม่มีอ�ำนาจจัดการใดๆ
เพราะจะต้องแจ้งไปที่ล�ำพูนซึ่งอยู่ห่างจากเชียงราย ๘ – ๙ วันเสียก่อน..”๕๔
สาเหตุที่มีไพร่หลบหนีเข้ามาสู่เมืองพานมากเนื่องจากมีพ้ืนที่ราบกว้างขวาง ปลูกข้าวได้ผลดี
ซือ้ ขายข้าวราคาถูก และทีส่ ำ� คัญภายในเมืองพานไม่มกี ารเก็บภาษีทกุ ชนิด เก็บแต่หางข้าวไว้สำ� หรับรับรอง
ข้าราชการเดินทาง๕๕ และท�ำป่าผึง้ ส่งส่วยให้เจ้าผูค้ รองนครล�ำพูนเท่านัน้ จึงเป็นปัจจัยส�ำคัญทีด่ งึ ดูดผูค้ น
จากเมืองอื่นให้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ส่วนการหลบหนีของไพร่
ในเมืองเชียงราย เมืองเชียงแสน สันนิษฐานว่าเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง
ดังปรากฏหลักฐานความขัดแย้งในเรือ่ งไพร่พลของเมืองเชียงแสนที่
หนีเข้ามาอยูใ่ นเมืองพานในปีพ.ศ.๒๔๓๐ จนเกิดเรือ่ งขัดแย้งกันขึน้
จนถึงกับจับกุมเจ้าเมืองเมือง ขุนนางและบ่าวไพร่ไปกักขังไว้ทเี่ มือง
เชียงแสน โดยเจ้าน้อยเทพ เจ้าน้อยเป็ง บุตรพระยาราชเดชด�ำรง
(เจ้าน้อยอินทวิไชย) เจ้าเมืองเชียงแสน เจ้าน้อยค�ำตัน เชื้อเจ็ดตน
(ภายหลังเป็นพระยาอุปราช เมืองเชียงแสน สมรสกับเจ้าวรรณา)
เจ้าน้อยเฟือย เจ้าน้อยสม ณ ล�ำปาง (สมรสกับบัวจันทร์) บุตร
เขยเจ้าเมืองเชียงแสน ได้พาไพร่พลประมาณ ๓๐๐ กว่าคนมี
อาวุธครบมือมาล้อมจับทุบตีพญาไชยชนะสงคราม (เจ้าพญาไชย
เฒ่า) เจ้าเมืองพานพร้อมกับขุนนางและบ่าวไพร่ที่คุ้มเจ้าเมืองพาน
พญาไชยชนะสงคราม
ได้จับตัวใส่ขื่อคาใส่ขื่อมือจากเมืองพานไปเมืองเชียงแสนจ�ำนวน
(เจ้าหนานอินทจักร เชื้อเมืองพาน)
๑๓ คือ พญาไชยชนะสงคราม (เจ้าพญาไชยเฒ่า) แสนไชยเสนา
เจ้าเมืองพานคนสุดท้าย
น้อยวงศ์ น้อยค�ำภีระ น้อยไชย น้อยไชยลังกา นายค�ำอ้าย หนาน
สุยา หนานอินทะ นายกองทิพย์ นายมาหน้อย นายมาหลวง และ
น้อยมะน่วน ส่วนพญาไชยชนะสงคราม (เจ้าพญาไชยเฒ่า)เดินไม่ทันจึงให้นั่งบนหลังช้างไปจนถึงบ้านแม่
คี เมืองเชียงแสน เจ้าน้อยเทพจึงได้ให้พญาไชยชนะสงคราม (เจ้าพญาไชยเฒ่า) เอาเงินมาให้ ๓๐๐ แถบ
พญาไชยชนะสงคราม (เจ้าพญาไชยเฒ่า) จึงจ้างแสนพิมพิสาร เมืองเชียงแสนให้ไปหากู้ยืมเงินมาให้ก่อน
โดยค่าจ้างคือควาย ๑ ตัว(ราคา ๓๕ แถบ)
พอเดินทางต่อมาถึงประตูเมืองเชียงแสนเจ้าน้อยเทพก็เรียกเอาเงิน ๓๐๐ แถบ แต่พญาไชย
ชนะสงคราม (เจ้าพญาไชยเฒ่า)ไม่ยอมให้ เจ้าน้อยเทพจึงจะลงอาชญาสัง่ ประหารชีวติ พญาไชย ด้วยความ
กลัวพญาไชยชนะสงคราม (เจ้าพญาไชยเฒ่า) จึงได้เอาเงินมอบให้เจ้าน้อยเทพจึงน�ำพญาไชยชนะสงคราม
(เจ้าพญาไชยเฒ่า)
๕๔
๕๕

พิษณุ จันทร์วิทัน (แปล),ล้านนาไทยในแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง,(อ้างแล้ว) หน้า ๑๓๖.
หจช.ร.๕ ม.๕๘/๑๘๗ รายงานราชการเมืองนครล�ำพูน (๒๖ พ.ย.๑๑๒ – ๒๓ มี.ค.๑๒๑)
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เข้าไปเค้าสนามเมืองเชียงแสน พร้อมกับเก็บเงินค่าระยะทางที่น�ำตัวมาจากเมืองพาน ๓๒ แถบ ค่าถอด
ขื่อคาและขื่อมือ ๖ แถบ หลังจากนั้นพญาไชยชนะสงคราม (เจ้าพญาไชยเฒ่า) ถูกขังไว้ที่บ้านของพญา
เขื่อนค�ำประมาณครึ่งเดือน เจ้าน้อยเทพ เจ้าน้อยค�ำตัน และท้าวเสมอใจ ได้มาพบพญาไชยชนะสงคราม
(เจ้าพญาไชยเฒ่า) และกล่าวว่าถ้าอยากพ้นโทษและกลับไปเป็นเจ้าเมืองพานดังเดิมให้เอาเงินมาเป็นค่า
ไถ่ตัว ๓๘๑ แถบ โดยให้พระยาราชเดชด�ำรง (เจ้าน้อยอินทวิไชย) เจ้าเมืองเชียงแสน ๓๐๐ แถบ เจ้าน้อย
เทพ ๕๐ แถบ เจ้าน้อยค�ำตัน ๒๕ แถบ และท้าวเสมอใจ ๖ แถบ ส่วนขุนนางและบ่าวไพร่ของเจ้าเมือง
พาน คือ แสนไชยเสนา จ่ายเงิน ๑๔๑ แถบกับ ๓ สลึง, น้อยวงศ์ ๑๓๘ แถบ กับปืน ๑ กระบอก, น้อยค�ำ
ภีระ ๑๓๘ แถบ กับปืน ๑ กระบอก, น้อยไชย ๑๐๐ แถบ, น้อยไชยลังกา น้อยมะน่วน หนานอินต๊ะ หนาน
สุยา นายค�ำอ้าย นายกองทิพย์ นายมาหน้อย นายมาหลวง จ่ายเงินคนละ ๕๒ แถบ
หลังจากเกิดเรือ่ งนีข้ นึ้ พญาไชยชนะสงคราม(เจ้าพญาไชยเฒ่า) ได้เข้าร้องเรียนต่อพระยาเพชรพิไชย
(จีน จารุจินดา) ข้าหลวงใหญ่มณฑลพายัพ (พ.ศ.๒๔๓๐ – ๒๔๓๑) ข้าหลวงใหญ่จึงทูลขอให้พระเจ้า
อินทวิชยานนท์ (เจ้าหนานอินทนนท์) พระเจ้าเมืองนครเชียงใหม่องค์ที่ ๗ (พ.ศ.๒๔๑๖ – ๒๔๔๐) และเจ้า
ดาราดิเรกรัตน์ไพโรจน์(เจ้าน้อยดาวเรือง) เจ้าผู้ครองนครล�ำพูนองค์ที่ ๗ (พ.ศ.๒๔๑๔ – ๒๔๓๕) ท�ำการ
พิจารณาเรือ่ งราววิวาท ซึง่ ทัง้ ๒ องค์ได้รว่ มกันตัดสินให้พระยาราชเดชด�ำรง(เจ้าน้อยอินทวิไชย) เจ้าเมือง
เชียงแสน ที่ท�ำรุนแรงเกินเหตุให้จ่ายเงินท�ำขวัญพญาไชยชนะสงคราม (เจ้าพญาไชยเฒ่า) เจ้าเมืองพาน
จ�ำนวน ๒๐๐ แถบ แล้วให้เลิกแล้วต่อกัน และในปีเดียวกันนี้พระยาราชเดชด�ำรง(เจ้าน้อยอินทวิไชย)
เจ้าเมืองเชียงแสนก็ได้ให้ท้าวเตชะ รับอาชญาเข้ามาประกาศในเมืองพานว่าถ้าผู้ใดออกจากบัญชีไพร่พล
เมืองเชียงแสนเข้ามาอยูเ่ มืองพาน ก็ให้เสียค่าออกจากเลกไพร่เมืองเชียงแสนทีท่ า้ วเตชะจ�ำนวน ๕๒ แถบ
เพื่อกันไม่ให้ชาวเมืองเชียงแสนพากันหนีมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในเมืองพาน๕๖
ส่วนในเรื่องเขตแดนเมืองซึ่งแต่โบราณแต่ละเมืองไม่มีอาณาเขตแน่นอน ก็เกิดปัญหาการตกลง
แบ่งเขตแดนเมืองระหว่างเมืองพานกับเมืองรายรอบอยู่เสมอ ดังกรณีมีเรื่องวิวาทระหว่างเขตเมืองเมือง
เชียงรายกับเมืองพานที่ตกลงไม่ได้มาช้านาน โดยยึดเอาเขตแดนต่อกันที่ห้วยแม่คาว บ้านสันป่าสัก
ให้ด้านเหนือห้วยเป็นเขตเมืองเชียงรายและด้านใต้เป็นเขตเมืองพาน ซึ่งพญาไชยชนะสงคราม(เจ้าหนาน
อินทจักร เชือ้ เมืองพาน) เจ้าเมืองพาน ไม่พอใจในการแบ่งเขตเมืองรูปแบบนี้ จึงได้รอ้ งเรียนว่าเดิมทีเ่ มือง
พานล�ำ้ เขตห้วยแม่คาวทางด้านเหนือไปถึงห้วยส้มโป่งแดง แต่ทางพระยารัตนอาณาเขต (เจ้าน้อยเมืองไชย
เชื้อเจ็ดตน) เจ้าเมืองเชียงราย(พ.ศ.๒๔๓๓ – ๒๔๔๘) ขยายออกมาจนถึงริมฝั่งห้วยแม่คาวด้านเหนือ
เมือ่ พระยาทรงสุรเดช (อัน้ บุนนาค) ข้าหลวงใหญ่มณฑลพายัพ (พ.ศ.๒๔๓๖ – ๒๔๔๒) ออกตรวจราชการ
เมืองเชียงรายในพ.ศ.๒๔๓๗ จึงเรียกพญาไชยชนะสงคราม (เจ้าหนานอินทจักร เชื้อเมืองพาน)ไปพูดคุย
ตกลงทีเ่ มืองเชียงรายกับพระยารัตนอาณาเขต (เจ้าน้อยเมืองไชย เชือ้ เจ็ดตน) ซึง่ ได้ตดั สินให้แบ่งเขตแดน
เมืองตามเดิมที่พญาไชยชนะสงคราม (เจ้าหนานอินทจักร เชื้อเมืองพาน)กล่าว แต่ภายหลังทางฝ่ายเมือง
เชียงรายก็ไม่ได้ท�ำ
๕๖

หจช.ร.๕ ม.๒.๑๒ ก./๔๑ ใบบอกเมืองต่างๆ ฝาง เชียงแสน แถน เชียงราย เชียงใหม่ (พ.ค.๑๐๗ – ๙ ส.ค.๑๐๙)
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ตามค�ำสัง่ ของพระยาทรงสุรเดช(อัน้ บุนนาค)แต่อย่างใด ปัญหาเรือ่ งเขตแดนจึงยืดเยือ้ สืบต่อมาจนถึงช่วง
ปฏิรูปการปกครองพ.ศ.๒๔๔๒๕๗
และด้วยเมืองพานเริ่มขยายตัวมากขึ้นจึงเกิดปัญหาการทับซ้อนอ�ำนาจทางการปกครองกันขึ้น
ดังในปีพ.ศ.๒๔๓๒ เจ้าหลวงดาราดิเรกรัตน์ไพโรจน์(เจ้าน้อยดาวเรือง) เจ้าผู้ครองนครล�ำพูนองค์ที่ ๗
(พ.ศ.๒๔๑๔ – ๒๔๓๕) ร้องกล่าวโทษเจ้าหลวงพรหมาภิพงษ์ธาดา(เจ้าหนานพรหมวงศ์) เจ้าผู้ครองนคร
ล�ำปางองค์ที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๔๑๖ – ๒๔๓๕) เจ้าหนานค�ำหมื่น เจ้าน้อยยศ และพญาเมืองชื่น เมืองพะเยา
ว่าเจ้าหลวงดาราดิเรกรัตน์ไพโรจน์ (เจ้าน้อยดาวเรือง) โปรดรับสั่งให้เจ้าหนานอินทปัตถ์ไปถางเวียงเฮ้า
(เวียงห้าว) เมืองพาน เพื่อจะตั้งขยายบ้านเรือนออกไป แต่เจ้าหนานค�ำหมื่น เจ้าน้อยยศ พญาเมืองชื่น
ได้คุมก�ำลังไพร่พลจ�ำนวน ๓๐๐ คนขับไล่ไม่ให้ตั้ง โดยเจ้าหลวงพรหมาภิพงษ์ธาดา (เจ้าหนานพรหมวงศ์)
ทรงให้เหตุผลว่าบริเวณ“ป่าดงเวียง” เคยเป็นดงคล้องช้างของเจ้าผูค้ รองนครล�ำปางมาแต่กอ่ น และพืน้ ที่
นี้ก็อยู่ในอาณาเขตของเมืองพะเยาที่เป็นเมืองขึ้นของเมืองนครล�ำปาง ซึ่งภายหลังพระเจ้าน้องยาเธอ
พระองค์เจ้าโสณบัณฑิต ข้าหลวงพิเศษมณฑลพายัพ(พ.ศ.๒๔๓๒ – ๒๔๓๔) ได้ทรงตัดสินแบ่งเขตแดน
เมืองพะเยากับเมืองพานที่ห้วยแม่เย็นฝั่งเหนือ๕๘ ซึ่งเรื่องนี้ผู้เขียนสันนิษฐานว่าอาจเป็นที่มาของเรื่องเล่า
เชิงต�ำนานที่เล่าสืบมาในเมืองพานว่า
		
“พรานป่าชาวล�ำพูนออกล่าสัตว์บริเวณเมืองพาน และส�ำคัญผิดไปยิงถูกช้างส�ำคัญของ
เจ้าผู้ครองนครล�ำปางตาย เจ้าผู้ครองนครล�ำปางขอค่าชดใช้จากเจ้าผู้ครองนครล�ำพูน โดยเจ้า
ผู้ครองนครล�ำพูนมีข้อแลกเปลี่ยนว่าบริเวณที่เกิดเหตุต้องเป็นของเมืองนครล�ำพูน บริเวณ
ดังกล่าวจึงเป็นของเมืองนครล�ำพูน”๕๙
จากหลักฐานทีป่ รากฏการแย่งชิงการเป็นเจ้าของพืน้ ทีเ่ หนือเมืองพานของเจ้าผูค้ รองนครล�ำปาง
และเจ้าผูค้ รองนครล�ำพูน ก็เนือ่ งมาจากเมืองพานเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์เพาะปลูกข้าวได้ผลดี มีทรัพยากร
ส�ำคัญจ�ำนวนมาก เช่น สัตว์ป่าและของป่า โดยเฉพาะช้างป่าและป่าผึ้งที่มีอยู่จ�ำนวนมากในบริเวณพื้นที่
เมืองพาน อันเป็นสินค้าทางเศรษฐกิจที่ต้องการของเจ้าผู้ครองนครในล้านนา

หจช.ร.๕ ม.๕๘/๑๘๗ รายงานราชการเมืองนครล�ำพูน (๒๖ พ.ย.๑๑๒ – ๒๓ มี.ค.๑๒๑)
หจช.ร.๕ ม.๒.๑๒ ก./๔๗ ใบบอกเมืองเชียงใหม่ น่าน เชียงของ เมืองสิง (๑๐ พ.ย.๑๐๘ – ๔ มิ.ย.๑๑๐)
๕๙
ทรงพันธ์ วรรณมาศ, ชุมชนโบราณในเขตจังหวัดเชียงราย “เวียงพาน”,(อ้างแล้ว).
๕๗
๕๘
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เชือกคล้องช้างป่าของพญาไชยชนะสงคราม (เจ้าหนานอินทจักร เชื้อเมืองพาน) เจ้าเมืองพานคนสุดท้าย

(ที่มา : อนุสรณ์งานฌาปนากิจศพคุณพ่อสุข เชื้อเมืองพาน)

๕. เมืองพานยุคสยามท�ำการปฏิรูปการปกครองถึงปัจจุบัน(พ.ศ.๒๔๔๒ - ปัจจุบัน)
เมือ่ เกิดการปฏิรปู ประเทศราชล้านนาในช่วงแรกตัง้ แต่พ.ศ.๒๔๒๗ สยามเน้นปฏิรปู ด้านการเมือง
การปกครองและจัดเก็บภาษีเป็นหลัก โดยเริ่มจัดการปฏิรูปภายในนครประเทศราชทั้ง ๕ ก่อนและค่อย
ขยายตัวลงสู่หัวเมืองขึ้นต่างๆ ของนครประเทศราช ซึ่งเมืองพานที่เป็นเมืองขึ้นของเมืองนครล�ำพูนได้
ถูกแทรกแซงอ�ำนาจทางการปกครองจากสยามอย่างจริงจังตั้งแต่พ.ศ.๒๔๔๒ เป็นต้นมา เมื่อสยามขยาย
ตัวเข้ามาสู่เมืองพาน อ�ำนาจการจัดการปกครองบ้านเมืองตามแบบจารีตได้ล่มสลายลงและรัฐบาลสยาม
ได้สถาปนาแบบแผนการปกครองใหม่ขึ้นแทนที่ จึงส่งผลให้กลุ่มผู้ปกครองเดิมของเมืองพานถูกเบียดขับ
จนหมดสิ้นอ�ำนาจราชศักดิ์ในแทบทุกด้าน ยกเว้นเพียงพญาไชยชนะสงคราม(เจ้าหนานอินทจักร
เชือ้ เมืองพาน) เจ้าเมืองพานคนสุดท้าย ทีใ่ นพ.ศ.๒๔๔๔ พระยาอุไทยมนตรี ข้าหลวงประจ�ำเมืองนครล�ำพูน
เคยคิดไว้ว่า จะเสนอชื่อให้เป็นรองนายแขวง(ปลัดอ�ำเภอ)เพื่อรักษาน�้ำใจ๖๐ เพราะขณะนั้นพระยาอุดร
ประเทศทิศ (เจ้าหนานไชยวงศ์ ศีติสาร) เจ้าเมืองพะเยา ได้รับการแต่งตั้งจากสยามให้เป็นนายแขวงแม่อิง
(นายอ�ำเภอเมืองพะเยา)๖๑ แต่ไม่ปรากฏได้รับการแต่งตัง้ เป็นรองนายแขวงแต่อย่างใด มีเพียงหลักฐานว่า
ในพ.ศ.๒๔๔๗ พญาไชยชนะสงคราม (เจ้าหนานอินทจักร เชือ้ เมืองพาน) เจ้าเมืองพาน ได้รบั พระราชทาน
เครือ่ งอิสริยาภรณ์ (ร.๑)จากกษัตริยส์ ยามในคราวเดียวกันกับพญาขัณฑเสมาบดี เจ้าเมืองป่าเป้าเท่านัน้ ๖๒
พญาไชยชนะสงคราม (เจ้าหนานอินทจักร เชื้อเมืองพาน) เจ้าเมืองพาน จึงถูกลดอ�ำนาจ
และบทบาทลงให้มีต�ำแหน่งเป็นเพียง“พ่อแคว่น”(ก�ำนัน)โดยที่มียศเป็น“พญา”ดังเดิม เนื่องจากยุคนี้
ข้าราชการชั้นผู้น้อยระดับพ่อแคว่นและแก่บ้าน(ผู้ใหญ่บ้าน) สยามยังให้คนท้องถิ่นด�ำรงต�ำแหน่งได้
หจช.ร.๕ ม.๕๘/๑๘๗ รายงานราชการเมืองนครล�ำพูน (๒๖ พ.ย.๑๑๒ – ๒๓ มี.ค.๑๒๑)
หจช.ร.๕ ม.๒.๔/๒๐ สัญญาบัตรเครื่องอิศริยาภรณ์ ประทวน และเหรียญทางกระทรวงมหาดไทย ปี ๑๒๓ (๑๑ เม.ย. – ๒๐ มี.ค.๑๒๓)
๖๒
หจช.ร.๕ ม.๑๑/๑๗ กระทรวงมหาดไทย สัญญาบัตร เครื่องอิสริยาภรณ์ ประทวน รศ.๑๒๓ (๑๑ เม.ย. ๑๒๓ – ๗ เม.ย. ๑๒๔)
๖๐
๖๑
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โดยก�ำหนดให้แคว้นหนึง่ มีนายแคว้น(พ่อแคว่น) ๑ คนมียศเป็น“พญา” มีผชู้ ว่ ย๑ - ๒ คนมียศเป็น “แสน”
และมีล่าม ๑ คน ส่วนแก่บ้าน(ผู้ใหญ่บ้าน)ให้มี ๑ คนต่อหมู่บ้านมียศเป็น“แสน”๖๓ จนกระทั่งภายหลัง
พญาไชยชนะสงคราม(เจ้าหนานอินทจักร เชื้อเมืองพาน) จึงได้รับการแต่งตั้งจากสยามเป็น “หลวงพงษ์
พูลสวัสดิ์”ต�ำแหน่งกรมการพิเศษจังหวัดเชียงรายในพ.ศ.๒๔๖๔ เนื่องจากขณะนั้นเป็นช่วงที่สยามได้
ท�ำการผนวกล้านนาได้สำ� เร็จอย่างมัน่ คงแล้ว ขณะทีผ่ ใู้ หญ่บา้ นบางหมูบ่ า้ นในอ�ำเภอเมืองพานทีช่ ว่ ยเหลือ
ราชการเป็นอย่างดี ในช่วงนีก้ ไ็ ด้รบั แต่งตัง้ ยศจากสยามเช่นกัน เช่น นายวรรณ จิชยั พรม ผูใ้ หญ่บา้ นป่ากว๋าว
(พ.ศ.๒๔๗๕–๒๕๐๑) ต�ำบลเมืองพาน อ�ำเภอเมืองพาน จังหวัดเชียงราย ได้รับยศเป็น “หมื่นชุมประชา”
เป็นต้น กรณีทเี่ จ้าเมืองขนาดเล็กของล้านนาในยุคนีไ้ ด้ถกู ลดอ�ำนาจบทบาทลงให้เป็นเพียง “พญาพ่อแคว่น”
(ก�ำนัน) ปรากฏทัว่ ไปในล้านนา ดังเช่น พญาไชยยะ(ต้นตระกูล“เชือ้ ผามอก”) เจ้าเมืองต้าคนสุดท้าย(เมือง
ต้าขึน้ เมืองลองๆขึน้ เมืองนครล�ำปาง)ได้เป็นพ่อแคว่นเวียงต้าคนแรก, พญาไชย(ต้นตระกูล “สะเอียบคง”)
เจ้าเมืองสะเอียบคนสุดท้าย(เมืองสะเอียบขึ้นเมืองสาๆ ขึ้นเมืองนครน่าน)ได้เป็นพ่อแคว่นสะเอียบคน
แรก, พญาปราบพลมาร(ต้นตระกูล“แสนงาย”) เจ้าเมืองงาย(ขึ้นเมืองนครเชียงใหม่) เป็นพ่อแคว่นเมือง
งายถึงพ.ศ.๒๔๔๖๖๔ หรือพญาเทพาวัง(เทพ) เจ้าเมืองย่าง(ขึ้นเมืองนครน่าน) เป็นพ่อแคว่นเมืองย่างถึง
พ.ศ.๒๔๔๖๖๕ เป็นต้น
การปฏิรปู หัวเมืองประเทศราชล้านนายุคนี้ เกิดมาจากปัจจัยทีช่ าวสยามมีความพร้อมในการปรับ
เปลี่ยนการปกครอง เพราะสังคมสยามได้ผูกเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจโลก และชาติมหาอ�ำนาจตะวันตก
ขยายอิทธิพลเข้ามาล่าอาณานิคม ทัง้ อังกฤษในพม่า รัฐฉาน ฝรัง่ เศสในลาว กัมพูชา เวียดนาม ท�ำให้ชนชัน้
น�ำรุ่นใหม่เช่นกลุ่มพระเจ้าน้องยาเธอในรัชกาลที่ ๕ ที่ผ่านการศึกษาในประเทศตะวันตกมีโลกทัศน์ใหม่
โดยเฉพาะต้องมีเส้นขีดแบ่งขอบเขตอ�ำนาจอธิปไตยที่แน่นอน หรือเชื่อในความสามารถของมนุษย์โดยไม่
ต้องพึง่ พาอ�ำนาจศักดิส์ ทิ ธิ์ ซึง่ ต่างกันกับโลกทัศน์ของชาวล้านนาในขณะนัน้ อย่างสิน้ เชิง ทีย่ งั มีวถิ ชี วี ติ อยู่
ในระบบผลิตเพือ่ พอยังชีพ มีความเชือ่ เรือ่ งคติจกั รวาลและสิง่ เหนือธรรมชาติ ประกอบกับกลุม่ อ�ำนาจเดิม
ของสยามที่ยึดถือแนวทางการปกครองแบบจารีต คัดค้านไม่ให้เข้าแทรกแซงการปกครองหัวเมืองนคร
ประเทศราชเพื่อกันเจ้านายขุนนางไม่พอใจและก่อกบฎขึ้น๖๖ คือ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
(ช่วง บุนนาค) อดีตผู้ส�ำเร็จราชการแผ่นดินได้ถึงแก่พิราลัยพ.ศ.๒๔๒๕ และกรมพระราชวังบวรสถาน
มงคล(พระองค์เจ้ายอดยิ่ง) วังหน้าทรงทิวงคตพ.ศ.๒๔๒๗ รัชกาลที่ ๕ จึงทรงสถาปนาอ�ำนาจปรับปรุง
การปกครองได้อย่างเต็มที่ เพือ่ ให้สยามรอดพ้นการ “ล่าอาณานิคมชาติตะวันตก” ขณะเดียวกันก็ทำ� การ
“ล่าอาณานิคมภายใน” กับเมืองนครประเทศราชล้านนา

หจช.ร.๕ ม.๕๘/๑๘๒ รายงานต่างๆ จัดราชการเมืองนครล�ำปาง (๒๐ ธ.ค. ๑๑๖- ๑๑ เม.ย. ๑๒๗)
ต�ำบลเมืองงาย. ประวัติต�ำบลเมืองงาย อ�ำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่, (เอกสารแผ่นพับ), พ.ศ.๒๕๕๐.
๖๕
“เมืองย่างเปลี่ยนชื่อเป็นต�ำบลศิลาเพชร” อ้างใน ต�ำบลภูคา. ประวัติต�ำภูคา อ�ำเภอปัว จังหวัดน่าน, (เอกสารแผ่นพับ), พ.ศ.๒๕๕๐.
๖๖
วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ,(กรุงเทพฯ : กรุงเทพ,๒๕๔๗),หน้า ๑๒๑.
๖๓
๖๔
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ในส่วนของเมืองพานนัน้ ในพ.ศ.๒๔๔๒ เมือ่ แรกสยามท�ำการปฏิรปู การปกครอง ได้ยา้ ยเมืองพาน
จากทีข่ นึ้ กับเมืองนครล�ำพูน มาเป็น“ต�ำบล” หน่วยการปกครองหนึง่ ของเมือง(จังหวัด)นครล�ำปาง โดยการ
ค�ำนึงถึงความสะดวกในการปกครองและจัดเก็บผลประโยชน์เป็นหลัก ดังปรากฏหลักฐานในพ.ศ.๒๔๔๒
เมื่อแรกสยามท�ำการปฏิรูปการปกครอง ได้ให้เมือง(จังหวัด)นครล�ำปางจัดแบ่งออกเป็น ๖ แขวง(อ�ำเภอ)
คือ (๑) แขวงนครล�ำปาง (๒) แขวงเมืองลอง (๓) แขวงวังเหนือ(แจ้หม่ ) (๔) แขวงวังใต้(สบปราบ) (๕) แขวงเมือง
งาว และ(๖) แขวงแม่อิง(พะเยา) การจัดตั้งแขวงจะยุบรวมเมืองแบบจารีตที่เคยเป็นหัวเมืองขึ้นของเมือง
นครล�ำปางหรือเมืองที่มพี ื้นที่ใกล้เคียงเข้าไว้ด้วยกัน เช่น เมืองวังเหนือ เมืองวังใต้ เมืองเตาะ เมืองแจ้ซ้อน
เมืองปาน เมืองแจ้หม่ เมืองมาย รวมเป็นแขวงวังเหนือ(ภายหลังเปลีย่ นเป็นแขวงแจ้หม่ ), เมืองงาว เมืองตีบ
รวมเป็นแขวงเมืองงาว และเมืองพะเยา เมืองพาน รวมเป็นแขวงแม่อิง๖๗ และในพ.ศ.๒๔๔๕ มีการรวม
แขวงเมืองพะเยา(แม่อิง) กับแขวงเมืองงาวเป็นบริเวณพะเยา๖๘
ต่อมาในพ.ศ.๒๔๕๐ ทางราชการได้ยกแคว้น(ต�ำบล)เมืองพานที่เคยอยู่ในแขวงแม่อิงเป็น
กิ่งอ�ำเภอเมืองพาน ขึ้นกับอ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ปีต่อมาพ.ศ.๒๔๕๑ ย้ายขึ้นกับอ�ำเภอแม่ใจ
จังหวัดเชียงราย(ปัจจุบันอ�ำเภอแม่ใจอยู่ในจังหวัดพะเยา) เนื่องจากสะดวกในการติดต่อราชการมากกว่า
อ�ำเภอเมืองเชียงราย ในพ.ศ.๒๔๕๕ ทางราชการได้ยบุ อ�ำเภอแม่ใจกับบางหมูบ่ า้ นของอ�ำเภอเมืองเชียงราย
รวมเข้ากับกิ่งอ�ำเภอเมืองพาน เป็นอ�ำเภอเมืองพาน โดยมีพระศุภการก�ำจร ข้าราชการชาวสยามได้ถูกส่ง
ขึ้นมาเป็นนายอ�ำเภอเมืองพานคนแรก(พ.ศ.๒๔๕๘ – ๒๔๖๔) และย้ายที่ว่าการอ�ำเภอจากบ้านฝั่งตื้นมา
ตั้งที่ต�ำบลเมืองพาน โดยใช้พลับพลาที่สร้างในคราวรับเสด็จสมเด็จสยามมกุฎราชกุมาร(ต่อมาคือรัชกาล
ที่ ๖)เมื่อพ.ศ.๒๔๔๘ ให้เป็นที่ว่าการอ�ำเภอเมืองพาน ต่อมาพ.ศ.๒๔๕๗ ที่ว่าการอ�ำเภอเมืองพานได้
ช�ำรุดทรุดโทรมลงประกอบกับทางการได้ประกาศยุบอ�ำเภอดอกค�ำใต้ จึงได้รื้อที่ว่าการอ�ำเภอดอกค�ำใต้
มาสร้างเป็นที่ว่าการอ�ำเภอเมืองพาน และภายหลังเมื่อพ.ศ.๒๔๘๑ ทางราชการได้ให้ตัดค�ำว่า “เมือง”
ออก ให้คงใช้คำ� ว่าเมืองเฉพาะอ�ำเภอทีต่ งั้ ศาลากลางประจ�ำจังหวัดเท่านัน้ จึงเป็น “อ�ำเภอพาน” สืบเนือ่ ง
มาจนถึงปัจจุบัน๖๙
ในยุคนีม้ กี ารบันทึกจ�ำนวนประชากรของเมืองพานปรากฏอยู่ ๒ ครัง้ คือ ส�ำรวจในเดือนมกราคม
พ.ศ.๒๔๔๓ โดยเจ้าน้อยเลาแก้ว เจ้านายเมืองนครล�ำพูนที่ออกมาตรวจราชการเมืองพาน มีราษฎรชาย
หญิงจ�ำนวน ๖,๖๐๘ คน และมีการจัดการปกครองเมืองพานรูปแบบใหม่ให้มฐี านะเป็นแคว้น(ต�ำบล)ใหญ่
๑ แคว้น คือ “แคว้นเมืองพาน” หรือ “ต�ำบลเมืองพาน” มีพญาไชยชนะสงคราม(เจ้าหนานอินทจักร
เชื้อเมืองพาน) เป็น“พ่อแคว่น”(ก�ำนัน)ปกครอง มีแก่บ้าน(ผู้ใหญ่บ้าน) ๔๑ หมู่บ้านขึ้นตรงต่อพญาไชย
ชนะสงคราม๗๐ และในพ.ศ.๒๔๔๔ เมืองพานมี ๑,๒๙๗ หลังคาเรือน มีราษฎรจ�ำนวน ๖,๖๐๙ คน๗๑
หจช.ร.๕ กร ๕ ม.๕๘/๑๗๗ เรื่องผลประโยชน์เมืองนครล�ำปาง (๓๑ ม.ค.๑๑๑ – ๒๐ พ.ค.๑๑๒)
หจช.ร.๕ ม.๑๒/๑๓๔ บริเวณพะเยา (๑๗ พ.ค. รศ.๑๒๑ – ๒๔ เม.ย. ๑๒๓)
๖๙
จังหวัดเชียงราย, ประวัติอ�ำเภอในจังหวัดเชียงราย,(ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ๒๕๐๑), หน้า ๒๑๗ – ๒๑๘.
๗๐
หจช.ร.๕ ม.๕๘/๑๘๗ รายงานราชการเมืองนครล�ำพูน (๒๖ พ.ย.๑๑๒ – ๒๓ มี.ค.๑๒๑)
๗๑
หจช.ร.๕ ม.๕๘/๑๘๗ รายงานราชการเมืองล�ำพูน เจ้าอินทยงยศโชติต่อเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยฯ ว่าด้วยจ�ำนวนพลเมือง
๖๗
๖๘

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

สี่ทศวรรษประวัติศาสตร์ล้านนา

179

รวมถึง ช่วงนี้ได้มีการปักหลักเขตแดนของแคว้นเมืองพานที่ชัดเจน หลังจากที่มีกรณีพิพาทระหว่างเมือง
อยู่เสมอมาอย่างยืดเยื้อ เช่น มีการปักหลักเขตแดนแคว้นเมืองพานต่อเขตเมืองนครล�ำปางที่ห้วยแม่เย็น
ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๔๒ เป็นต้น๗๒
และในยุคนี้สยามได้น�ำธรรมเนียมใหม่จากสยามขึ้นมาใช้โดยเฉพาะ “ภาษี ๔ บาท” หรือที่
เรียกกันในเมืองพานว่า “เงินค่าหัว” มีการจัดเก็บภาษีหลากหลายชนิด รวมถึงที่นาในเมืองพานที่แต่
เดิมไม่มีการเก็บภาษี แต่ในพ.ศ.๒๔๔๓ ทางสยามให้เปลี่ยนมาท�ำการจัดเก็บภาษีค่านาตามธรรมเนียม
โดยให้เหตุผลว่าได้ยกเลิกระบบการส่งส่วยของเมืองพานแล้ว๗๓ จึงเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับ
ชาวบ้าน เนือ่ งจากชาวบ้านทีไ่ ม่สามารถปรับระบบการผลิตแบบยังชีพให้เป็นระบบการผลิตเพือ่ การค้าไม่มี
เงินจะเสียภาษี มีเพียงจ�ำนวนน้อยทีไ่ ม่เดือดร้อนเพราะมีทนี่ ามากเนือ่ งจากมีสมาชิกในครัวเรือนสามารถ
ท�ำการค้าขายแลกเปลีย่ นกับพ่อค้าวัวต่างท�ำให้มเี งินพอเสียภาษี ส่วนทีเ่ หลือต้องออกไปท�ำงานรับจ้างท�ำ
ไร่ท�ำสวนหรือท�ำงานกับบริษัทป่าไม้ หรือพยายามขนผลผลิตออกไปขายเก็บเงินไว้เสียภาษีให้กับรัฐบาล
การเก็บภาษีนผี้ ลักดันให้ชาวบ้านพยายามขายผลผลิตของตนเองให้มากขึน้ ตามความสามารถของตนเอง
มีทั้งการขายผลผลิตของตนเองและการซื้อผลผลิตในที่อื่นๆ มาขาย หรือการขายที่นาหรือที่ดินที่ตนเอง
จับจองไว้แล้วหลบหนีออกไปจากหมู่บ้านอพยพไปอยู่พื้นที่ห่างไกลออกไป หรือบางครอบครัวก็อพยพ
หลบหนีไปตั้งถิ่นฐานใหม่ถึงหัวเมืองไทไหญ่ในรัฐฉานที่อยู่ใกล้ชายแดน๗๔
โดยเมืองพานหลังจากถูกยุบลงเป็น “แคว้นเมืองพาน” หรือ “ต�ำบลเมืองพาน” แขวงแม่
อิง(อ�ำเภอเมืองพะเยา)ในพ.ศ.๒๔๔๒ ภายหลังได้ขยายตัวขึ้นปรับหน่วยการปกครองขึ้นเป็นกิ่งอ�ำเภอ
เมืองพาน จนกระทั่งเป็นอ�ำเภอพาน จังหวัดเชียงรายในพ.ศ.๒๔๕๕ และมีการขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว
ซึ่งปัจจุบันอ�ำเภอพานได้แบ่งตามหน่วยการปกครองของกระทรวงมหาดไทยได้ถึง ๑๕ ต�ำบล(๒๒๘
หมู่บ้าน) คือ ต�ำบลเมืองพาน ต�ำบลสันมะเค็ด ต�ำบลแม่อ้อ ต�ำบลธารทอง ต�ำบลทรายขาว
ต�ำบลสันกลาง ต�ำบลเจริญเมือง ต�ำบลสันติสขุ ต�ำบลป่าหุง่ ต�ำบลม่วงค�ำ ต�ำบลแม่เย็น ต�ำบลทานตะวัน
ต�ำบลหัวง้ม ต�ำบลดอยงาม และต�ำบลเวียงห้าว และอ�ำเภอพานมีพื้นที่ตามการจัดแบ่งของกระทรวง
มหาดไทยทั้งหมดในปัจจุบัน ๑,๐๒๓ ตารางกิโลเมตร(ประมาณ ๖๓๙,๓๗๕ ไร่) มีจ�ำนวนประชากร
๑๒๔,๘๗๗ คน(ข้อมูลพ.ศ.๒๕๕๒) ๒๗,๙๗๙ ครัวเรือน(ข้อมูลพ.ศ.๒๕๕๓)๗๕

หจช.ร.๕ ม.๕๘/๖๕ การเบ็ดเตล็ดมณฑลลาวเฉียง ล�ำปาง ล�ำพูน และหมอกใหม่ (๘๖ – ๑๒๘)
หจช.ร.๕ ม.๕๘/๔๒ พระยาศรีสหเทพตรวจจัดราชการต่างๆ ในมณฑลพายัพ (๓๐ ม.ค. ๑๑๕ – ๒๐ มี.ค. ๑๑๘)
๗๔
พรใจ เติมวารี, การเปลี่ยนแปลงความมั่นคงในการถือครองที่ดินในประวัติศาสตร์ของสังคมชนบทภาคเหนือ: กรณีศึกษาหมู่บ้านในจังหวัด
เชียงใหม่, วิทยานิพนธ์มานุษยวิทยามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๕, หน้า ๔๐ - ๔๒.
๗๕
ข้อมูลจากการท�ำส�ำมะโนประชากรและเคหะพ.ศ.๒๕๕๓ โดยส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
๗๒
๗๓
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แผนที่แสดงหน่วยการปกครองของอ�ำเภอพาน จังหวัดเชียงรายในปัจจุบัน
(ที่มา : อ�ำเภอพาน จังหวัดเชียงราย)
ในด้านเศรษฐกิจของเมืองพานในยุคนี้ถูกควบคุมโดยพ่อค้าชาวจีนจากเมืองทึงแค ประเทศจีน
รุ่นบุกเบิกเข้ามาในพ.ศ.๒๔๖๐ คือ นายกัวเช็กแปะ นายฉั่วอุ่ยกี่ และนายฉั่วสุ่ยจื่อ ต่อมาก็พ่อค้าชาว
จีนอีก ๒ คนคือ นายเจียมไฉเคงกับนายฉือเตี่ยแซได้รับสัมปทานโรงต้มเหล้าจากรัฐบาลในเมืองพาน
จึงท�ำให้เมืองพานมีร้านค้าของชาวจีนจากเมืองทึงแคในตลาดเมืองพานถึงร้อยละ ๘๐ จนเมืองพาน
ถูกเรียกว่า “ทึงแคน้อย” ส่วนนายเล็กจิว แซ่ฉั่ว ก็เป็นพ่อค้าชาวจีนที่สามารถผูกขาดการค้าดิน
ประสิวในเมืองพานโดยมีแรงงานจากชาวขมุ และพ่อค้าชาวจีนเหล่านี้จะมีเครือข่ายค้าขายโดยอาศัย
ความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับชาวจีนที่อยู่ในอ�ำเภองาว และโดยเฉพาะกับเครือญาติชาวจีนที่อ�ำเภอ
เมืองล�ำปางอันเป็นที่ตั้งของสถานี
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รถไฟ๖๗ ซึ่งท�ำให้ขนสินค้าได้จ�ำนวนมาก รวดเร็ว และค่าขนส่งถูก ส่วนการเพาะปลูกข้าวบริเวณเมือง
พานยังคงได้ผลผลิตดีสืบเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบัน จนในช่วงทศวรรษ ๒๔๙๐ เกิดธุรกิจโรงสีข้าวที่ลงทุน
โดยคนในเมืองพานและคนภายนอก เช่น ชาวจีนแคะตระกูลเหล่าธรรมทัศน์ในอ�ำเภอเมืองล�ำปางมา
ลงทุนตั้งโรงสีข้าวในอ�ำเภอพาน จนยุคนี้จังหวัดเชียงรายมีโรงสีข้าวมากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอ�ำเภอ
พานและอ�ำเภอแม่จัน๗๗ ด้วยกิจการการค้าขายของพ่อค้าชาวจีนที่วางรากฐานอย่างมั่งคงในอ�ำเภอพาน
จึงสามารถสร้างสมทุนส่งต่อให้ทายาทกลายเป็นชนชั้นน�ำในอ�ำเภอพาน ขึ้นมาแทนที่กลุ่มเชื้อสายชนชั้น
ปกครองดั้งเดิมของเมืองพานในยุคจารีตสืบมาจนถึงปัจจุบัน

งานศพชาวจีนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่เมืองพานในอดีต
(ที่มา : นายแพทย์ชาญ  ชัยจ�ำรูญพันธ์)
เมืองพานมีพฒ
ั นาการมายาวนานตัง้ แต่ยคุ แรก ทีส่ ร้างบ้านแปลงเมืองขึน้ อย่างช้าประมาณ
พุทธศตวรรษที่ ๑๗ ภายใต้การขยายตัวของแคว้นโยนกและแคว้นพะเยา และเป็นหัวเมืองบริวาร
ของแคว้นพะเยาสลับกับแคว้นโยนก บางช่วงก็เป็นหัวเมืองอิสระ ด้วยเมืองพานตัง้ อยูพ่ รมแดนของ
แคว้นโยนกกับแคว้นพะเยา อีกทั้งตั้งอยู่บนเส้นทางการคมนาคมทางบกที่ส�ำคัญ พญามังรายจึงใช้เป็น

๗๖
ฉั่วเล็กจิว, “เรื่องราวโดยสังเขปเมื่อ ๕๐ ปีก่อนโน้นของเมืองพานหรือทึงแคน้อย” อ้างใน คู่มือชีวิตสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปรินายก และเตี่ยกับบางส่วนเสี้ยวแห่งชีวิต, พิมพ์งานอนุสรณ์บรรจุศพนายเล็กจิว แซ่ฉั่ว พ.ศ.๒๕๓๗, หน้า ๘๐ - ๙๖.
๗๗
ชาญคณิต อาวรณ์, รายงานการวิจัยเรื่องเศรษฐกิจการเมืองล้านนาในศตวรรษที่ผ่านมา : บทวิพากษ์ทางประวัติศาสตร์ว่าด้วยกระบวนการ
ปรับตัวของหมู่บ้าน เมือง และภูมิภาค พ.ศ.๒๔๓๕ - ๒๕๓๕, (เอกสารอัดส�ำเนา), หน้า ๒๑๑.
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แหล่งสะสมเสบียงอาหาร ไพร่พล เพื่อขยายอ�ำนาจเข้ายึดแคว้นหริภุญไชยในราบลุ่มแม่น�้ำปิงที่อยู่ทาง
ตอนใต้ จนกระทัง่ แคว้นพะเยาได้ถกู ผนวกเข้ากับอาณาจักรล้านนาช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๙ เมืองพาน
กลายเป็นหัวเมืองบริวารของอาณาจักรล้านนาสืบเนื่องมาจนถึงยุคล้านนาเป็นประเทศราชของพม่า
ต่อมาในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๔ เมืองพานได้ร้างไปที่เกิดจากศึกสงคราม จึงมีการฟื้นฟู
ขึ้นอีกครั้งใน พ.ศ.๒๓๘๓ ขึ้นตรงต่อเมืองนครล�ำพูน มีเจ้าเมืองสืบเชื้อสายปกครองเมืองพาน ๓ คน
จนกระทั่งมีการผนวกรวมประเทศราชล้านนาเข้ากับสยาม พ.ศ.๒๔๔๒ เมืองพานได้ลดฐานะลงเป็น
ต�ำบลหนึง่ ของอ�ำเภอพะเยา จังหวัดล�ำปาง พ.ศ.๒๔๕๐ ได้ประกาศยกขึน้ เป็นกิง่ อ�ำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
และพ.ศ.๒๔๕๕ ยกขึ้นเป็นอ�ำเภอพาน จังหวัดเชียงราย อันเป็นหน่วยการปกครองสืบมาจนถึงในปัจจุบัน
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ข้อสันนิษฐาน “เวียงซ้อนเวียง” ของเวียงเชียงราย
อภิชิต ศิริชัย๑
เวียงเชียงราย สถาปนาขึ้นโดยพระญามังรายมหาราช เมื่อปี พ.ศ.๑๘๐๕๒ โดยใช้พื้นที่บริเวณ
รอบๆ ดอยจอมทองทีเ่ คยเป็นพืน้ ที่ (ต�ำบล) เล็กๆ ของเมืองไชยนารายณ์เดิมเพือ่ สร้างเวียงใหม่๓ ศูนย์กลาง
ของเมืองไชยนารายณ์ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่บ้านปง หมู่ ๑๓ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ห่างจากเวียง
เชียงรายปัจจุบนั ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร ผ่านยุคของเมืองไชยนารายณ์ อาณาจักรโยนกนาคพันธุ์ เข้าสูย่ คุ
อาณาจักรหิรัญนครเงินยาง พระญาลาวเมง กษัตริย์องค์ที่ ๒๔ แห่งราชวงศ์ลวจกราชสิ้นพระชนม์
พระญามังราย ราชบุตรสืบราชสมบัติต่อมา
เมื่อพระญามังรายมหาราชสืบราชสมบัติครองอาณาจักรหิรัญนครเงินยางแล้ว พระองค์ได้ออก
พระราชด�ำเนินตามพื้นที่ต่างๆ ภายในพระราชอาณาจักรเพื่อล่าสัตว์และส�ำรวจพื้นที่ พระองค์เล็งเห็น
ชัยภูมิที่เหมาะแก่การสร้างเป็นราชธานีใหม่ จึงทรงสร้างปราการโอบดอยจอมทองไว้ ขนานนามเมืองว่า
“เมืองเชียงราย”๔ ตามพระนามของพระองค์เอง
ต�ำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ฉบับอรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และเดวิด เค. วัยอาจ ปริวรรต (๒๕๔๒)
ระบุว่า (หน้า ๑๖) “อยู่บ่นานเท่าใด ช้างมงคลเจ้ามังรายปล่อยไปหัวดอยหนวันออก เจ้าไปตามรอยช้าง
หันประเทสที่ ๑ ข้างริมน�้ำแม่กก มีม่อนดอยสูงสะเพิงงามนัก เจ้าจริงคระนิงใจว่าเมื่อปู่กูเจ้าลาวจงสร้าง
บ้านหือ้ ปูก่ เู จ้าลาวเก้าอยูไ่ ด้ยนิ ว่าเพิกดอยผาเลาวันนัน้ เมือ่ ปูก่ เู จ้าลาวเคียงสร้างเมืองเงินยางก็จมิ่ ตีนดอย
ทัง ๓ คือ ดอยตุง ดอยทา ดอยย่าเถ้า วันนั้นดีแล เหตุดังอั้นควรกูกระท�ำม่อนดอยหื้อเป็นสะดือเมือง ก
ท�ำกลางเมืองควรชะแล้ เจ้ามังรายจึงสร้างเวียงกวมดอยจอมทองหื้อมีท�่ำกลางเวียง สร้างในปีเต่าเส็ด สก
ราช ๖๒๔ ตัว (หน้า ๑๗) ปรากฏชื่อว่า เชียงราย หั้นแล”
นับว่าเวียงเชียงรายเป็นราชธานีแห่งแรกของอาณาจักรล้านนา และพระญามังรายมหาราชเป็น
ปฐมราชวงศ์มังรายตั้งแต่บัดนั้น
แต่เราไม่สามารถทราบรูปทรงสัณฐานของตัวเวียงในยุคนี้ได้เลย เนื่องจากไม่ปรากฏหลักฐาน
ชิ้นใดที่สามารถสืบค้นได้ สันนิษฐานว่าในขณะนั้นสร้างปราการโอบดอยจอมทองนี้ ไม่ได้หมายถึงการก่อ
ก�ำแพงด้วยอิฐและปูน คงเป็นการขุดเนินดินเพือ่ ให้ได้ “ฅืเวียง” (คูเมือง) เพือ่ ชักน�ำ้ เข้ามา พูนดินทีไ่ ด้จาก
การขุดคูเมืองก็ใช้เป็นก�ำแพงดินเพือ่ ป้องกันสัตว์ปา่ ส่วนประตูเมืองอาจเป็นเพียงเสาไม้ใหญ่และมี “เขือ่ น”
(ประตูไม้) ที่สามารถใช้ไว้กั้นทางเข้าออกสามารถเปิดปิดได้เท่านั้น
เมื่อพระญามังรายทรงสร้างเมืองเชียงรายแล้ว พระองค์ก็มีปณิธานว่าจะรวบรวมหัวเมืองน้อย
ใหญ่ท่ีเป็นเชื้อชาติเดียวกันจากบรรพบุรุษ ที่ขณะนั้นมีการแก่งแย่งสู้รบชิงกันเป็นใหญ่ จึงทรงยกทัพไป
๑
๒
๓
๔

ส�ำนักพิมพ์ล้อล้านนา อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
พระรัตนปัญญาเถระ. ชินกาลมาลีปกรณ์. พิมพ์ครั้งที่ ๘. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๕๒
อินทร์ สุใจ. ไทยใต้โขง. เอกสารอัดส�ำเนา, ๒๕๔๔
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่. ต�ำนานพื้นเมืองเชียงใหม่. สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, ๒๕๓๘
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ปราบหัวเมืองต่างๆ ไว้ในพระราชอ�ำนาจ ในช่วงระยะนี้พระญามังราย ทรงกระท�ำศึกตลอดระยะเวลา
สิบกว่าปี พระองค์ทรงประทับที่เมืองเชียงรายแค่ ๕ ปี หลังจากนั้นพระองค์เสด็จไปประทับที่เมืองฝาง
และยกทัพไปตีเมืองเชียงของ แล้วทรงกลับไปประทับที่เมืองฝางอีก ทรงกรีฑาทัพบุกยึดเมืองหริภุญไชย
บูรณะเวียงกุมกาม และสร้าง “เมืองเชียงใหม่” ในปี พ.ศ. ๑๘๓๕ (สร้างเสร็จ พ.ศ. ๑๘๓๙)
จะเห็นได้วา่ “เมืองเชียงราย” เมือ่ สร้างเมืองแล้วพญามังรายคงไม่ได้สร้างถาวรวัตถุ ศาสนสถาน
หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆ มากนัก เพราะด้วยพระองค์มิได้ทรงประทับอยู่นาน แต่มีสิ่งหนึ่งที่สามารถยืนยัน
สถานทีท่ พี่ ระองค์ใช้เป็นจุดศูนย์กลางเวียง นัน่ คือ “ดอยจอมทอง” นอกจากนีพ้ ระองค์ได้ได้ถอื ธรรมเนียม
ปฏิบัติ โดยการสร้างวัดในเวียงเชียงราย เพื่อเป็นสิริมงคลแก่เมืองดังนี้
ทีนี้จักจาห้องต�่ำนานวัดพระหลวงเชียงรายก่อนแล๕
สักราชได้ ๖๐๐ ตัว ปีเปิกเสด พญามังรายเกิดมาอายุได้ ๒๑ ปลี ได้กินเมืองแทนพ่อ
สักราชได้ ๖๒๑ ตัว สร้างพุทธรูปและวิหารเมือง
สักราชได้ ๖๒๒ ตัวนั้นท่านได้ไปตีเสิกเมืองใต้ จิ่งเอาหมู่ริพลคืนมาเมือง
สักราชได้ ๖๒๔ ตัว ปีล้วงเล้าแทนพ่อเปนพรญามังราย สร้างเวียงแล ทานลัวะไว้กับวัดพระ
หลวง ๘ ฅรัว และแดนที่สี่เสาไว้กับวัดพระหลวงที่นั้นก่อน ท้าวมหาพรหมซ�้ำทานลัวะ ๘ ครัวนั้นตามดั่ง
พรญามั ง รายแล ไว้ ที่ แ ถมตั้ ง ห้ ว ยท่ า งั ว ขึ้ น ต่ อ เต้ า ชุ แ ดนเมื อ งฝางไว้ กั บ วั ด พระหลวงที่ นั้ น ตราบ
๕,๐๐๐ พระวะสา
ลูนนั้นเล่า ฟ้าสุทโธธรรมราชลุกอั่งวะมาผาบได้ล้านนาได้แล้วจิ่งมาทานข้าพระเจ้าไว้กับวัดพระ
หลวงตามดัง่ รีดพรญามังรายและท้าวมหาพรหมเจ้า เพือ่ หือ้ กุม้ ๕,๐๐๐ พระวะสาแล แดนทีไ่ ว้เพือ่ หือ้ เปน
ลาภขี้เผิ้ง น�้ำมัน ไว้เบี้ย ๕ ล้าน เพื่อหื้อเปนบิณฑิบาตรเจ้าอาวาสแลพระสังฆะเจ้าในอาวาสโมณฐานแล
ดั่งคามเขตวัดพระหลวงมีสันนี้ ใต้เวียงก�้ำวันออก ตั้งแต่องนาคไป ๓๐๐ วา ด้านหนใต้เอาเหมือง
กลางเปนแดน ด้านหนเหนือเอาแม่กกเปนแดน ด้านวันตกเอาปางเอกวิหารหลวงนั้นขึ้นไป มี ๖๐,๐๐๐
วาปลายวา ต่อเต้าชุแดนเมืองฝางไว้กับวัดพระหลวง และต่อเต้า ๕,๐๐๐ พระวะสา เพื่อว่าเปนลาภขี้เผิ้ง
น�้ำมัน การัก กาค�ำ พรญามังรายและท้าวมหาพรหมตนนั้นได้โอกาสหยาดน�้ำไว้สันนี้
ท้าวจักเชิญสหายท่านชื่อว่า โยออก มากะท�ำบุญกับกันวันนั้นแล
สักราชได้ ๖๒๔ ตัว ปลีล้วงเล้า สร้างวัดพระแก้ว ขุดน�้ำบ่อ ก่อศาลา ก่อเมฆเวียง ขุดเหมืองกลาง
เวียง ก่อหอกลอง เข้ามาอยู่เวียงมี ๗ เยื่องสันนี้แล
พญานาคออกมาหมายที่หื้อท่านสันนี้ นาคจิ่งปันเขตหื้อตั้งแต่จอมสวรรค์ไปรอดจอมแจ้งเสีย
ในที่นั้น ปรากฏว่าจอมแจ้งและตั้งที่วัดพระหลวงทังมวลอันพญามังรายทานไว้นั้น ในเวียงแต่องค์นาคไป
รอดเหมืองสาน ต่อท่อน�้ำ ๓๐๐ วา ไปแผวแม่กก ขึ้นแม่กกขึ้นเมือต่อเต้ารอดดอยแดนไปจับดอยถ่านไฟ
๕

บุญยัง ชุมศรี, ต�ำนานพื้นเมืองเชียงราย, ฉบับวัดศรีส้มสุก ต�ำบลแม่ข้าวต้ม อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย, ๒๕๒๖
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ไต่ตามดอยถ่านไฟจับดอยอี่นาค แล้วไต่สันดอยอี่นาคไปจับดอยกุ่ม แล้วลงจับขุนแม่ผง ล่องแม่ผงขึ้นไป
จับข่วงนก ล่องขุนห้วยเลิ้กมาจับแม่ขวง ออกมาจับห้วยต้นกอก เลียบตีนดอยมาจับแม่สาดมาจับเหมือง
กลาง ล่องเหมืองกลางมาจับเหมืองแสนตอท่อน�้ำ อันนี้พญามังรายเปนเจ้าแก่ล้านนาคามเขตได้เบิกน�้ำ
หนังดิน ได้โอกาสหยาดน�้ำตามไว้ก่อนแล...
จะเห็นได้ว่าเมื่อแรกสร้างเวียงเชียงราย พระญามังรายได้สร้างวัดส�ำคัญอย่างน้อย ๒ วัด
คือ วัดพระหลวง และวัดพระแก้ว (ซึ่งน่าจะเป็นคนละวัดกับวัดพระแก้วในปัจจุบัน เพราะก่อนหน้าที่
จะค้นพบพระแก้วมรกต วัดแห่งนี้ชื่อ วัดป่าญะ) แสดงให้เห็นว่าเวียงเชียงรายมี “วัด” อย่างน้อย ๒ วัด
เกิดขึ้นในยุคนี้
ที่ส�ำคัญต�ำนานได้กล่าวถึง “ดอย” ไว้ด้วย เช่น จอมแจ้ง ดอยถ่านไฟ ดอยอี่นาค ดอยกุ่ม รวมทั้ง
ล�ำเหมืองต่างๆ ทีพ่ ระญามังรายได้สร้างไว้ ซึง่ มีความเป็นไปได้และใกล้เคียงจากลักษณะภูมศิ าสตร์ทแี่ สดง
ต�ำแหน่งดอยต่างๆ ตามแผนที่ทางอากาศนี้ได้
ดอยจอมทองตัง้ ตระหง่านอยูท่ า่ มกลางเมือง โดยมี “ม่อนดอย” น้อยใหญ่รายรอบ ซึง่ มีชอื่ ภายหลัง
ประกอบด้วย ม่อนจอมแว่ (ต่อมารียก ดอยจ�ำปี) ม่อนจอมแจ้ง ม่อนจอมทอง ม่อนฤๅษี ดอยงามเมือง๖
ม่อนเจ้าคุณฯ (ตั้งชื่อขึ้นใหม่จากการที่พระยาราชเดชด�ำรง ได้มาตั้งเรือนพักอยู่บนม่อนดอยนี้) จึง
สันนิษฐานตามต�ำนานที่ได้กล่าวข้างต้น ว่าการสร้างเวียงของพระญามังรายที่ว่า “.. มีม่อนดอยสูงสะเพิง
งามนัก เจ้าจริงคระนิงใจว่าเมื่อปู่กูเจ้าลาวจงสร้างบ้านหื้อปู่กูเจ้าลาวเก้าอยู่ได้ยินว่าเพิกดอยผาเลาวันนั้น
เมื่อปู่กูเจ้าลาวเคียงสร้างเมืองเงินยางก็จิ่มตีนดอยทัง ๓ คือ ดอยตุง ดอยทา ดอยย่าเถ้า วันนั้นดีแล เหตุ
ดังอัน้ ควรกูกระท�ำม่อนดอยหือ้ เป็นสะดือเมือง กท�ำกลางเมืองควรชะแล้ เจ้ามังรายจึงสร้างเวียงกวมดอย
จอมทองหื้อมีท�่ำกลางเวียง สร้างในปีเต่าเส็ด สกราช ๖๒๔ ตัว”

แผนที่แสดงต�ำแหน่งพื้นที่ “เวียง” ยุคมังราย และ ยุคพม่า ต่อมาถึง ยุคเจ้าเจ็ดตน
๖

แก้วมงคล ชัยสุริยันต์, ผีของชาวลานนาไทยโบราณ, ที่ระลึกเนื่องในพิธีปลงศพ นางถมยา อินทรังสี, กรมศิลปากร พ.ศ. ๒๔๘๖
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ถึ ง แม้ จ ะไม่ ส ามารถหาร่ อ งรอยของคู เ มื อ ง หรื อ สั ณ ฐานของเวี ย งยุ ค นี้ ไ ด้ แต่ เชื่ อ ได้ ว ่ า
ขอบเขตไม่เกินนี้ จากการส�ำรวจโบราณสถานร้างหลายแห่งบริเวณนี้ ยังมีร่องร่อยให้เห็นถึงปัจจุบัน
ประกอบกับจารึก “จารึกท้าวมูย” พบที่ วัดป่ารวก (สันนิษฐานว่าเป็นวัดร้างในเวียงเชียงราย
และไม่เหลือร่องรอยวัดปรากฏแล้ว ปัจจุบันคือ ศาลารอยพระบาท ร.๙ ในบริเวณค่ายเม็งรายมหาราช)
ศิลาจารึกนี้เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน ข้อความกล่าวว่า
พ.ศ. ๒๐๒๘ (สมัยพระเจ้าติโลกราช) เจ้าเมืองเชียงรายถวายเมียชื่อนางค�ำ ลูกสาวชื่อนางจ�ำปา
เด็กผู้หญิง ๒ คน ข้าทาสผู้ชาย ๑ คน แก่พระพุทธรูปและเจดีย์ มีรายชื่อพยานฝ่ายสงฆ์คือ
มหาสังฆราชาศรีปิฏกอุดมญาณเทพา
วัดป่ารวก(นี้)
มหาเถรสุวรรณ 				
วัดป่าสงัด
มหาเถรธรรมโรจี 				
วัดจอมทอง
มหาสามีนนผญา 				
วัดหมื่นไร
มหาสามีจันทรังสี 			
วัดป่าญะ
มหาสามีสุมงคล 				
วัดพญาร่วง
มหาเถรอินทรผญา 			
วัดศรีชุม
ท่านเป็นเจ้าศรี 				
วัดพระค�ำ
ท่านเป็นเจ้าสารีบุตร 			
วัดสุมนกูฏ
ฝ่ายคฤหัสถ์มี
เจ้าเมืองเชียงรายท้าวมูย
หมื่นซ้ายลลวง
พันพ่อน้อยต่างเมือง,
เล่ม ๑๔ หน้า ๑๑๓
รายชื่ อ วั ด ต่ า งๆ ข้ า งต้ น ปั จ จุ บั น เป็ น วั ด ที่ ไ ด้ รั บ การบู ร ณะ ๒ วั ด ได้ แ ก่ วั ด จอมทอง
(ปัจจุบนั คือ วัดพระธาตุดอยจอมทอง), วัดป่าญะ (ปัจจุบนั คือ วัดพระแก้ว) และต�ำแหน่งวัดร้าง วัดป่ารวก
ปัจจุบันคือสถานที่ตั้งศาลารอยพระบาท ร.๙, ต�ำแหน่งวัดร้าง วัดพระค�ำ ปัจจุบันคือสถานที่ตั้งบ้านพัก
จอมพล ป.พิบูลสงคราม
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แผนที่แสดงต�ำแหน่งที่ตั้งวัดต่างๆ ตามจารึก
หลั ก ฐานทางโบราณคดี เ หล่ า นี้ ท� ำ ให้ สั น นิ ษ ฐานได้ ว ่ า “เวี ย งเชี ย งราย” ในยุ ค มั ง ราย
อยู่บริเวณโดยรอบเชิงดอยจอมทอง สัณฐานเวียงเป็นรูปวงกลมหรือวงรี ไม่มีก�ำแพงเมืองก่อด้วยอิฐ

ซากโบราณสถานในบริเวณค่ายเม็งรายมหาราช ๔ แห่ง

พระพุทธรูปที่พบบริเวณข้างน�้ำกก ใกล้ๆ กับดอยจอมทอง (ภายในค่ายเม็งรายมหาราช)
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม
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เวียงเชียงราย ยุคภายใต้อ�ำนาจพม่า
เมื่อสิ้นยุคล่มสลายของราชวงศ์มังราย เมืองต่างๆ ส่วนใหญ่ในดินแดนล้านนาตกอยู่ภายใต้
การปกครองของพม่า รวมทัง้ เมืองเชียงรายด้วย ต�ำนานเมืองเชียงราย ฉบับวัดประตูปา่ ต.ประตูปา่ อ.เมือง
ล�ำพูน จ.ล�ำพูน กล่าวว่า
สรีสทุ ธสวัสสดี ทีนจี้ กั กล่าวกินเมืองเชียงรายอันหย้ออันแควนก่อนแล ตัง้ ฟ้าสุทโธธัมมราชามากิน
ล้านนาได้แล้ว แต่พรญาขีธอนกินเมืองเชียงรายสร้างวัดจันทาโลกไว้แล้ว กินเมืองนานได้ ๗ ปี (ต้นฉบับ
ขาดหาย) ๐๖ ตัว มังคีสรรเทวะมากินนานได้ ๘ ปีตายแล เถิงสกราช ๑๐๑๔ ตัว ฟ้าเชียงทองมากินได้
๙ ปีตาย สกราช ๑๐๒๓ ตัว เมืองไรมากินเมืองได้ ๔ ปี ไปกินเมืองเชียงแสนแล...

จารึกใต้ฐานพระสาวก ในอุโบสถวัดพระแก้ว ต�ำบลเวียง อ�ำเภอเมืองเชียงราย กล่าวถึง
“พระญาหลวงเจ้ามังพละสแพก ตนเสวิยเมิงเชียงราย ตนเปนโมยหวารเมิงเชียงแสน”
เมื่อพม่าได้เข้ามาปกครองเมืองเชียงราย สันนิษฐานว่าได้ย้ายศูนย์กลางเวียงขยับมาทางทิศ
ตะวันออกของเวียงเดิม จากการที่พญาขีธอนได้สร้างวัดจันทาโลก (ปัจจุบันคือ วัดกลางเวียง) เมื่อ ปี พ.ศ.
๒๑๘๐ หลังจากนี้บริเวณที่เคยเป็นเวียงเดิมก่อนหน้า คงค่อยๆ ลดความส�ำคัญลงด้วยปัจจัยของการย้าย
ศู น ย์ ร าชการมาไว้ บ ริ เวณนี้ แ ทน ประกอบกั บ น�้ ำ แม่ ก กที่ มี ก ารเปลี่ ย นทิ ศ ทางของสายน�้ ำ และคง
ประสบปัญหาน�ำ้ ท่วมบ่อยในบริเวณนัน้ ปัญหา “น�ำ้ แม่กกนองแดง” หรือ “แม่กกน�ำ้ ร้าย”๗ ยังมีขนึ้ บ่อยๆ
คงเป็นอีกปัจจัยที่ท�ำให้ผู้ครองเมืองเชียงรายยุคนี้ย้ายเวียงมาบริเวณนี้ เวียงใหม่แห่งนี้จึงค่อยๆ สร้าง
ศาสนสถานและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ขึ้นอีกเพิ่มขึ้นภายหลัง
จึงถือว่า “เวียงเชียงราย” ยุคพม่านีห้ ากนับเอา “วัดจันทาโลก” เป็นศูนย์กลางแล้ว ย่อมเป็นทรง
สัณฐานเวียงเชียงรายในยุคฟื้นฟูเมืองเชียงรายในกาลต่อมาด้วย
หลังจากพม่าได้ปกครองเมืองเชียงรายจนถึงสิ้นสุดอ�ำนาจประมาณปี พ.ศ. ๒๓๔๗ ท�ำให้
เมืองเชียงรายเป็นเมืองร้างไปประมาณ ๓๙ ปี
๗

ชรินทร์ แจ่มจิตต์, แม่กกน�้ำร้าย วารสารล้อล้านนา ฉบับที่ ๒๑, ส�ำนักพิมพ์ล้อล้านนา, ๒๕๕๕
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เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๖ เมืองเชียงรายได้รับการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้ง๘ โดยได้รับอาชญาจากเจ้าผู้ครอง
นครเชียงใหม่ แต่งให้เจ้าธัมมลังกาพร้อมด้วยไพร่พลเมืองประมาณ ๑,๐๐๐ ครัวเศษ ร่วมกันบูรณะเวียง
เชียงรายขึ้นใหม่ และมีการก�ำหนดเขตเวียงขึ้นอีกครั้ง ดังความว่า
“สกราช ๑๒๑๓ ตัว ปีล้วงไคล้ เดือน ๘ เจ้ามโหตร นครเชียงใหม่ ขึ้นมาจัดการตั้งล�ำเวียง
เมืองเชียงราย บ่ทนั แล้ว เจ้าน้อยเทพวงค์บตุ รท่านป่วยไข้ตาย เอาลงไพเสียสบทีเ่ ชียงใหม่ หน้าวัดเชตพน”
“สกราช ๑๒๑๙ ตัว ก่อแรกก�ำแพงเมือง ตั้งแต่ปะตูนางอิงไพวันออกยาว ๓๕๐ วา เถิงสกราช
๑๒๓๓ ตัวปีรว้ งเร้าเดือน ๕ ขึน้ ๑ ฅ�ำ่ ซ�ำ้ ก่อก�ำแพงเมืองแถมยาว ๕๕๐ วา เวียงเชียงรายลวงแปมี ๙๗๖ วา
ลวงขื่อมี ๓๕๖ วา”
“สกราช ๑๒๓๖ ตัว ปีกาบเสด เดือน ๖ ออก ๑๒ ฅ�่ำ พายในพายนอกพร้อมกันฝังสะดือ
เมือง แล ๔ แจ่งเวียง ยามแตรสู่เที่ยงวัน”
การสร้างเวียงเชียงรายในยุคเจ้าเจ็ดตนแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๑๗ ที่สันนิษฐานว่ายึด
แนวเขตเวียงเดิมจากยุคพม่า ด้วยเหตุว่า มีการ “ฝังสะดือเมือง” ไว้ตรงบริเวณวัดจันทาโลก (ต่อมาชื่อวัด
จันทาโลก มีชื่อต่อท้ายว่า วัดจันทาโลกกลางเวียง และเมือ่ ต้นจันทน์แดงขนาดใหญ่ในวัดหักโค่น ชือ่ วัดจึง
เหลือเพียง วัดกลางเวียง ในปัจจุบัน)๙ นับว่าเป็นแนวเขตเวียงที่ชัดเจนขึ้นในยุคนี้ อันน�ำมาสู่การก�ำหนด
เขตเทศบาลเมืองเชียงราย พ.ศ. ๒๔๗๘

แผนผังเขตเทศบาลเมืองเชียงราย พ.ศ. ๒๔๗๘
พัฒนาการของการสร้างเวียงเชียงรายในยุคต่างๆ สามารถสรุปได้อยู่ ๒ ยุค ๔ ระยะ คือ ยุคมังราย
และ ยุคพม่า ระยะแรกยุคมังราย ระยะที่ ๒ ยุคพม่า ระยะที่ ๓ ยุคเจ้าเจ็ดตนฟื้นฟูเมืองเชียงราย และ
ระยะเทศบาลเมืองเชียงราย (ปัจจุบนั เทศบาลนครเชียงราย) นับว่าเป็นการสร้างรากฐานให้ “เวียงเชียงราย”
เป็นเมืองที่เจริญรุ่งโรจน์ได้เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทยในปัจจุบัน
๘
๙

อภิชิต ศิริชัย, จดหมายเหตุเมืองเชียงราย ยุคฟื้นฟูเมืองเชียงราย พ.ศ. ๒๓๘๖-๒๔๔๖, ส�ำนักพิมพ์ล้อล้านนา, ๒๕๕๘
ชรินทร์ แจ่มจิตต์, ประวัติวัดกลางเวียง, สยามโฆษณาการพิมพ์, ๒๕๓๗

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม
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ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน
: กรณีศึกษาร้านบุญชูค้าไม้ อ�ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ณัฐพงศ์ ดวงแก้ว๑
อ�ำเภอแม่จันเป็นอ�ำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๒๗ กิโลเมตร
เป็นอ�ำเภอที่อยู่เกือบเหนือสุดของประเทศไทย มีอาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับอ�ำเภอแม่สายและสหภาพ
พม่าทีบ่ า้ น ปางหนุน ต�ำบลแม่คำ� ระหว่างเขตแดนไทยและพม่ามีภเู ขากัน้ อยู่ ทิศใต้ตดิ กับต�ำบลแม่ขา้ วต้ม
นางแล แม่ยาว และทุ่งก่อ อ�ำเภอเมืองเชียงราย ทิศตะวันตกติดกับสหภาพพม่าที่บ้านห้วยหยวกและ
มีอาณาเขตบางส่วนต่อกับจังหวัดเชียงใหม่ ทิศตะวันออกติดกับต�ำบลป่าสัก และบ้านทุ่งฟ้าฮ่าม
อ�ำเภอเมืองเชียงแสน๒
ลักษณะภูมิศาสตร์อ�ำเภอแม่จันส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ ที่มีทั้ง “ที่ราบสูง” เฉลี่ยร้อยละ ๓๒
ที่เป็นแหล่งต้นน�้ำของแม่น�้ำหลายสาย เช่น แม่น�้ำค�ำมีต้นน�้ำจากดอยทุม มีระยะทางยาวกว่า ๗๐
กิโลเมตรมีน�้ำตลอดทั้งปี และแม่น�้ำที่ส�ำคัญอีกสายหนึ่งได้แก่ แม่น�้ำจัน ต้นน�้ำเกิดจากดอยสามเส้า
มีระยะทางกว่า ๗๕ กิโลเมตร และ “พื้นที่ราบ” เหมาะแก่การเพาะปลูกเฉลี่ยเป็นร้อยละ ๖๐ ของพื้นที่
๓
ด้วยสภาพพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรน�้ำ และทรัพยากรพื้นที่ในการเพาะปลูกส่งผลให้
อ�ำเภอแม่จันเป็นอ�ำเภอที่ผลิตข้าวได้ผลผลิตดีที่สุดในจังหวัดเชียงราย ๓ด้วยเหตุผลทั้งสภาพพื้นที่และ
สภาพทรัพยากรท�ำให้แม่จันในอดีตเป็นพื้นที่ศูนย์กลางของการเพาะปลูกและค้าขายของเส้นทางการค้า
ของกลุ่มคนจีนฮ่อในอดีต๔
ด้วยเหตุผลในเรือ่ งของภูมปิ ระเทศทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์ จึงท�ำให้มกี ารอพยพของผูค้ นจ�ำนวนมาก
เข้ามาสู่พื้นที่อ�ำเภอแม่จัน ส่งผลท�ำให้พื้นที่แม่จันเป็นแหล่งผลิตสินค้าการเกษตร จึงท�ำให้เกิดการ
ขยายตัวในด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ สังเกตจากการเกิดขึ้นของโรงสีขยายใหญ่และเล็กจ�ำนวนมากในพื้นที่
อ�ำเภอแม่จนั และผลผลิตสินค้าเกษตรจ�ำนวนมากในพืน้ ที่ เหตุผลทัง้ สามประการท�ำให้เราเห็นได้วา่ พืน้ ทีใ่ น
อ�ำเภอแม่จันมีการขยายตัวของจ�ำนวนประชากรและชุมชน และเป็นพื้นที่ที่มีความส�ำคัญทั้งในด้าน
การเกษตรและด้านเศรษฐกิจทั้งในอดีตและปัจจุบัน
จากเนื้อหาข้างต้นท�ำให้เราเห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่อ�ำเภอแม่จันในอดีตได้เป็น
อย่างดี ทัง้ ในเรือ่ งของเศรษฐกิจ ประชากร และทรัพยากรธรรมชาติ บทความชิน้ นีจ้ งึ เป็นการศึกษาภาพต่อ
ของการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจพื้นที่อ�ำเภอแม่จันในยุคปัจจุบัน โดยใช้กรณีการศึกษา
๑
๒
๓
๔

นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เฉลา คณาเดิม , รายงานเรื่องประชากรกับการศึกษาของอ�ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย, โครงการประกาศนียบัตรอาสาสมัครขั้นบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ๒๕๑๓ , น. ๗
เล่มเดียวกัน ,น. ๗ – ๘
ดู บดินทร์ กินาวงศ์ ปริญญา กายสิทธิ์ และคณะ , ประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย-เชียงแสน , พิมพ์ครั้งที่ ๒ , ๒๕๔๖ ,น. ๒๐๑ – ๒๐๒
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ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นผ่านธุรกิจโรงค้าไม้ ร้านบุญชูค้าไม้ ซึ่งตั้งในพื้นที่อ�ำเภอแม่จัน เพื่อสะท้อนให้เห็น
ผลกระทบจากการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในพื้นที่กับผลกระทบทางเศรษฐกิจและการเมืองในปัจจุบัน
และจากผลกระทบดังกล่าวจะท�ำให้เราเห็นภาพของการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ทัง้ เรือ่ งของวิถชี วี ติ และสภาพ
เศรษฐกิจปัจจุบนั ของผูค้ นในพืน้ ทีช่ นบทอ�ำเภอแม่จนั ทีส่ ง่ ผลต่อการปรับตัวของธุรกิจโรงไม้ ร้านบุญชูคา้
ไม้และผู้คนในท้องถิ่นในปัจจุบัน
วิถีชีวิตชุมชนและเศรษฐกิจหมู่บ้านในอดีต
สภาพการวิธีชีวิตของและการเศรษฐกิจหมู่บ้านในอดีต ฉัตรทิพย์ นาถสุภา กล่าวว่า เศรษฐกิจ
หมู่บ้านในอดีตเป็นเศรษฐกิจที่พอยังชีพ การผลิตในเรื่องของการเกษตรต่างๆ ไม่ได้เป็นผลเพื่อให้เกิด
การแปลกเปลีย่ น หรือซือ้ การท�ำมาหากินอยูก่ ารด�ำรงชีพ การยังชีพของหมูบ่ า้ นทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ หรือการท�ำนา
มีความส�ำคัญเหนือการผลิตสิ่งอื่นมาก การท�ำนาของชาวบ้านในระบบศักดินาเป็นการท�ำเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือนเป็นหลัก๕ พื้นฐานปัจจัยการผลิตของเศรษฐกิจแบบพอยังชีพหมู่บ้านไทย คือแรงงานและ
ทรัพยากรธรรมชิตโดยเฉพาะทีด่ นิ เนือ่ งจากระดับเทคโนโลยีการผลิตอยูใ่ นระดับทีต่ ำ�่ พืน้ ฐานของการท�ำนา
แบบยังชีพของคนไทยในอดีต พบว่าส่วนใหญ่มักจะรอท�ำนากับเพียงช่วงฤดูฝน เว้นแต่ชาวนาภาคเหนือ
ที่มีวิถีการกักเก็บน�้ำ โดยการจับกลุ่มชาวนากันในแต่ละหมู่บ้านสร้างฝายชะลอน�้ำเพื่อให้มีน้�ำใน
การเพาะปลูก ซึง่ วิธกี ารนีส้ บื ทอดกันมาตัง้ แต่เมือ่ ๑,๐๐๐ กว่าปีทผี่ า่ นมา ถือว่าเป็นภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้านใน
๖
พื้นที่
อีกทั้ง ฉัตรทิพย์ นาถสุภา ยังพบว่าผลจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากสนธิสัญญาเบาริ่งแทบ
ไม่มผี ลกระทบอะไรกับภาคเหนือเลย นอกจากท�ำให้มที นุ ต่างประเทศเข้ามาผลิตและส่งไม้สกั ออกจ�ำหน่าย
และผลจากการสร้างทางบกทีเ่ ปลีย่ นไปจากทีเ่ คยค้าขายกับมณฑลยูนนาน ประเทศจีน และเมืองมะละแหม่ง
ประเทศพม่า พ่อค้าเป็นจีนฮ่อ ไทยใหญ่ และพม่า ภายหลังในช่วงปลายศตวรรษที่ ๑๙ เมื่อคนจีนจาก
ภาคกลางเริม่ ขึน้ ไปตัง้ หลักแหล่งทางเหนือมากขึน้ จากนครสวรรค์ไปตาก จากตากไปเชียงใหม่จงึ เริม่ มีเครือ
ข่ายการค้าระหว่างเชียงใหม่กับกรุงเทพฯ การค้าส�ำคัญจึงเกิดการเปลี่ยนเส้นทาง จากมะละแหม่ง ตาก
เชียงใหม่ทางบก เป็น กรุงเทพฯ นครสวรรค์ แล้วขึ้นตามล�ำน�้ำปิงถึงเชียงใหม่ทางเรือ และเป็นเส้นทาง
ส�ำคัญจนกระทั่งเปิดเดินรถไฟถึงเชียงใหม่ใน ค.ศ.๑๙๒๒๗
เช่ น เดี ย วกั น ในงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ข อง ชู สิ ท ธิ์ ชู ช าติ เรื่ อ ง วิ วั ฒ นาการเศรษฐกิ จ หมู ่ บ ้ า น
ในภาคเหนือของประเทศไทย พ.ศ.๒๓๙๔ – ๒๔๗๕ พบว่า วิถีชีวิตและการค้าขายของผู้คนในแถบภาค
เหนือทีม่ คี วามคล้ายคลึงกับงานเขียนของ ฉัตรทิพย์ นาถสุภา โดยพบว่า วิถชี วี ติ ส่วนใหญ่มกั เน้นในเรือ่ งของ
การท�ำมาหากินเพือ่ ยังชีพ การค้าขายส่วนใหญ่เป็นกลุม่ พ่อค้าทีม่ พี าหนะ เช่น วัวต่าง ส�ำหรับบรรทุกสินค้า
เนือ่ งจากการค้าขายระหว่างเมืองต้องใช้พาหนะและคนควบคุมสินค้าเป็นจ�ำนวนมาก ดังนัน้ การค้าระหว่าง
๕
๖
๗

ฉัตรพิทพ์ นาถสุภา , เศรษฐกิจหมู่บ้านไทยในอดีต, พิมพ์ครั้งที่ ๒ , ๒๕๒๘ , น.๑๓
เล่มเดียวกัน , น. ๒๔ – ๒๗
เล่มเดียวกัน , น. ๙๓ – ๙๕

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม
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เมืองจึงตกอยู่ในมือของขุนนาง หรือบุคคลผู้มีข้าทาสบริวารเท่านั้น สามัญชนในระบบศักดินาไม่มีโอกาส
ได้คา้ ขายต่างเมือง เนือ่ งจากไม่มที นุ และต้องสังกัดมูลนายจึงไม่มเี วลาเพียงพอในการเดินทางค้าขายไกลๆ๘
การค้าขายแลกเปลีย่ นระหว่างสามัญชนเกิดขึน้ เพียงเล็กน้อย คือการแลกเปลีย่ นระหว่างหมูบ่ า้ น
ซึ่งแต่ละพื้นที่สามารถผลิตสินค้าที่แตกต่างกันออกไปตามทรัพยากรที่อยู่ในท้องถิ่น ในด้านการคมนาคม
ขนส่ง นับตั้งแต่ปีเปิดประเทศ พ.ศ.๒๓๙๘ จนกระทั่งประมาณ ๖๐ ปี หลังจากนั้น สภาพการคมนาคมใน
ภาคเหนือไม่เกื้อกูลต่อการติดต่อค้าขาย ทั้งนี้เพราะมีแต่ทางเดินเท้า หรือทางเกวียน เชื่อมระหว่างเมือง
ต่างๆ ทางหลวงแผ่นดินเริ่มสร้างในปี พ.ศ.๒๔๕๗ เชื่อมระหว่างจังหวัดเชียงราย กับจังหวัดล�ำปาง และ
ส�ำหรับเส้นทางรถไฟสร้างเสร็จมีสถานีอยู่ที่นครล�ำปาง ในปี พ.ศ.๒๔๕๙ และในปี พ.ศ.๒๔๖๔ สร้างถึง
เชียงใหม่ การติดต่อระหว่างเมืองกับหมู่บ้านชนบทส่วนมากใช้ทางเท้า ทางเกวียน ภายหลังที่มีการสร้าง
ทางรถไฟเสร็จในปี พ.ศ.๒๔๖๔ การขนส่งสินค้าจึงหันมาใช้ทางรถไฟแทนเพราะเสียค่าโสหุย้ น้อยกว่า และ
สามารถบรรทุกสินค้าได้มากกว่า๙
แผนภาพที่ ๑ : แสดงแผนที่การเดินทางของพ่อค้าวัวต่าง

ที่มา : ชูสิทธิ์ ชูชาติ ,วิวัฒนาการเศรษฐกิจหมู่บ้านในภาคเหนือของประเทศไทย
พ.ศ.๒๓๙๔ – ๒๔๗๕, น.๗๓
แผนภาพที่ ๒ : แสดงเส้นทางการคมนาคมในภาคเหนือ พ.ศ.๒๔๖๐

ที่มา : ชูสิทธิ์ ชูชาติ ,วิวัฒนาการเศรษฐกิจหมู่บ้านในภาคเหนือของประเทศไทย
พ.ศ.๒๓๙๔ – ๒๔๗๕, น.๕๑
๘ฺ
๙

ชูสิทธิ์ ชูชาติ , วิวัฒนาการเศรษฐกิจหมู่บ้านในภาคเหนือของประเทศไทย พ.ศ. ๒๓๙๔-๒๔๗๕ ,วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญา		
การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , พ.ศ. ๒๕๒๓ , น. ๔๘-๕๐
เล่มเดียวกัน , น. ๖๐-๖๒
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ในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอแม่จนั ก็เช่นกัน ถึงแม้วา่ อ�ำเภอแม่จนั เดิมคืออ�ำเภอเชียงแสนหลวง อยูบ่ นเส้นทาง
การค้าพ่อค้าวัวต่าง ตามแผนภาพที่ ๑ แต่การค้าวัวต่างก็ไม่ได้มีผลกระทบอย่างไรต่อพื้นที่ชุมชนชนบท
ในพื้นที่อ�ำเภอแม่จันมากเท่าไหร่ สิ่งที่มีผลกระทบส�ำคัญคือเรื่องของการพัฒนาเส้นทางการคมนาคม
ตามแผนภาพที่ ๒ มากกว่า เนื่องในพื้นที่อ�ำเภอแม่จันมีโรงสีขนาดใหญ่ท่ีมีคลังสินค้าอยู่ที่จังหวัด
ล�ำปางเป็นจ�ำนวนมากถึง ๑๒ แห่งด้วยกัน เพื่อขนส่งลงมาสู่พื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยเพื่อรองรับ
กับเศรษฐกิจแบบใหม่ทเี่ กิดขึน้ หลังจากการเปิดประเทศในปี พ.ศ.๒๓๙๘ แสดงให้เห็นว่าการเปลีย่ นแปลง
ในเรื่องของการค้าขายในพื้นที่ชุมชนชนบทในอ�ำเภอแม่จันมีความสัมพันธ์กับผลของการสร้างทางรถไฟ
และการคมนาคมพื้นฐานในประเทศ
ดังค�ำให้สัมภาษณ์ของนายอดุลย์ ปัญญาค�ำ ที่กล่าวว่า มีโรงสีส�ำคัญที่แม่จันในอดีต อยู่ ๒ โรงที่มี
คลังสินค้าอยู่ที่จังหวัดล�ำปางได้แก่ โรงสีเล่าเลียงกี่ โรงสีมู่ฮ่งเฮง (ซึ่งมีโรงสีอยู่ที่ อ.พาน จ.เชียงรายด้วย)
โดยในอดีตนายอดุลย์ ปัญญาค�ำกล่าวว่า การจะน�ำข้าวไปขายได้จะต้องใส่ลอ้ เกวียนเทียมด้วยวัวเพือ่ เดินทาง
ออกไปขายข้าวที่โรงสีแม่จัน โดยออกเดินทางประมาณตี ๑ – ๒ เดินทางออกไปถึงตัวโรงสีที่อ�ำเภอแม่จัน
ใช้เวลาประมาณ ๕ ชัว่ โมงในระยะทางประมาณ ๑๐ กว่ากิโลเมตร๑๐ ซึง่ มีคล้ายคลึงกับพ่ออุย้ ติบ๊ โกเสนตอ
โดยพ่ออุ้ยติ๊บ กล่าวเมื่อก่อนนั้นเกวียนเทียมวัวที่จะน�ำมาบรรทุกข้าวในพื้นที่ต้องจ้างถึงคันละ ๕๐ บาท
และการท�ำนาในอดีตส่วนใหญ่ใช้ควายในการไถนา ซึง่ พ่อติบ๊ กล่าวอีกว่า ส่วนรถไถ หรือทีช่ าวบ้านเรียกกัน
ว่า “ควายเหล็ก” เข้ามาในช่วงประมาณ ๒๕๒๐๑๑ ส่วนในเรื่องของการค้าขายพ่อติ๊บ๑๒ นายอดุลย์๑๓
และแม่ศรี จันทาพูน๑๔ กล่าวว่า ส่วนใหญ่การค้าขายนอกเหนือจากข้าวแล้วก็จะเป็นพวกสัตว์เลีย้ งจ�ำนวน
ควายและวัว โดยเป็นการขายแบบที่ชาวบ้านเรียกกว่า “ขายควายจูง” ผู้รับซื้อควายส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
โรงค้าสัตว์ หรือเป็นกลุ่มพ่อค้าที่จะน�ำไปลงเรือที่ท่าเรือเชียงแสนเพื่อน�ำวัวควายไปขายต่อไปเมืองจีน

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

สัมภาษณ์นายอดุลย์ ปัญญาค�ำ ,อดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�ำบลจอมสวรรค์ , เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗
สัมภาษณ์พ่ออุ้ยติ๊บ โกเสนตอ , เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗
สัมภาษณ์นายอดุลย์ ปัญญาค�ำ ,อดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�ำบลจอมสวรรค์ , เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗
สัมภาษณ์แม่อุ้ยศรี จันทาพูน, เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗
สัมภาษณ์นายอดุลย์ ปัญญาค�ำ ,อดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�ำบลจอมสวรรค์ , เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗
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ส่วนเรื่องการท�ำมาหากินในหมู่บ้านชาวบ้านจะน�ำข้าวมาสีที่โรงสีขนาดเล็กในหมู่บ้าน ซึ่ง
นายสงกรานต์ ดวงแก้ว กล่าวว่า ในอดีตชาวบ้านจะน�ำข้าวหาบมาสีทโี่ รงสี โดยคิดค่าสีขา้ วถังละ ๕๐ สตางค์
ซึ่ ง การเพาะปลู ก ข้ า วของคนในหมู ่ บ ้ า นมั ก จะอยู ่ ใ นช่ ว งเดื อ นมิ ถุ น ายนจนถึ ง ฤดู เ ก็ บ เกี่ ย วใน
ช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม หลังจากเดือนตุลาคม จะเป็นช่วงที่ชาวบ้านว่างจากการท�ำนา ส่วนใหญ่
ก็จะเข้ามาหาไม้ หาฟืน เพื่อจะสร้างบ้าน และในช่วงวางจากการท�ำนานี้นางสงกรานต์ กล่าวว่า ในอดีต
ได้มีการรับข้าวจากตัวอ�ำเภอแม่จันเข้ามาขายในกับผู้คนในหมู่บ้านด้วย๑๕
จากสภาพของระบบเศรษฐกิจหมูบ่ า้ นในอดีต ในยุคแรกส่วนใหญ่เป็นการท�ำมาหากินแบบยังชีพ
ปลูกข้าวเพือ่ รับประทานกันในครอบครัว ไม่เน้นผลิตเพือ่ ขายเหมือนในปัจจุบนั เว้นแต่ถา้ เหลือจากการเก็บ
ไว้ยงั ชีพ ชาวบ้านถึงจะน�ำข้าวมาขายเป็นรายได้เสริม ในช่วงว่างเว้นจากการท�ำงานส่วนใหญ่กจ็ ะเป็นการ
เข้าป่าหาของป่าขาย หาไม้ หาฟืน เพื่อกักตุนไว้ในการหุงหาอาหาร ส่วนในเรื่องของการค้าขายส่วนใหญ่
ก็จะเป็นการค้าขายแบบเล็กๆน้อยๆ เช่นค้าวัวควาย ซึ่งจะเป็นการขายเพียงตัวสองตัวที่เลี้ยงเอง หรือรับ
จากชาวบ้านในพื้นที่ ส่วนผลกระทบที่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการค้าขายในท้องถิ่น คือการเกิด
ขึ้นของเส้นทางคมนานมคมขนส่งที่ดินขึ้น และเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เข้ามา ส่งผลให้การผลิตของ
ผู้คนในท้องถิ่นชุมชนชนบทในอ�ำเภอแม่จันเริ่มมีผลผลิตที่มีจ�ำนวนปริมาณที่มากขึ้น การท�ำนาเพื่อการ
ค้าขายจึงเริ่มเกิดขึ้นในสังคมชนบท สภาพบ้ า นเรื อ นยั ง คงเป็ น บ้ า นเรื อ นที่ ส ร้ า งจากวั ส ดุ ที่ ห าได้ ง ่ า ย
ตามธรรมชาติเช่นไม้ไผ่ หรือไม้ที่ได้จากเข้าป่า หรือที่เรียกกว่า “แรมไม้”
ภูมิหลังก่อนการตั้งธุรกิจครอบครัว (ร้านบุญชูค้าไม้)
ก่อนการก่อตัง้ ธุรกิจส่วนตัว หรือร้านบุญชูคา้ ไม้ในปัจจุบนั ในอดีตครอบครัวของนายสงกรานต์ ดวง
แก้ว เกิดต้นจากธุรกิจทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั วิถ–ี ชีวติ ของชาวบ้านในท้องถิน่ คือก่อตัง้ โรงสีขนาดเล็ก ๒ แห่ง
ในหมู่บ้านโดยนายสงกรานต์ กล่าวว่า โรงสีเปิดขึ้นเพื่อรับจ้างสีข้าวให้แก่ผู้คนในท้องถิ่น เพื่อใช้ในการ
บริโภคเท่านั้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงที่จะน�ำข้าวมาสี โดยโรงสี
ก่อตั้งขึ้นมาประมาณ พ.ศ.๒๕๑๐ หรือได้มีการรับข้าวจากโรงสีอื่นๆ มาสีขายในแก่ชาวบ้านในหมู่บ้าน
ในช่วงที่หมดฤดูท�ำนา หรือช่วงที่ข้าวของชาวนาหมดลง ส่วนแม่เกี๋ยง ดวงแก้ว ผู้เป็นภรรยาของพ่อ
เสน ดวงแก้ว จะเปิดร้านขายของช�ำหรือโชห่วยเล็กๆ ในหมู่บ้าน ขายสินค้าจ�ำนวน หมากเมี่ยง บุหรี่
(บุหรี่ขี้โยที่พันด้วยใบตองอ่อน)๑๖
อีกทั้งยังมีการท�ำธุรกิจอื่นๆเสริมอีก คือการไปรับไม้เถื่อนมาขายให้แก่คนในหมู่บ้านและละแวก
ใกล้เคียง นายสงกรานต์ กล่าวว่า ได้เริ่มการเรียนรู้การค้าไม้เริ่มต้นจากการติดตามบิดาในการค้าไม้เถื่อน
จนเข้ามาสู่ยุคที่ นายกชวน หลีกภัย ปิดป่าจึงท�ำให้ไม้เถื่อนหายาก และยุติการค้าไม้เถื่อนลงไป แต่การ
ท�ำโรงสียังคงด�ำเนินการต่อไปจนถึงในช่วงปี พ.ศ.๒๕๓๒ ด้วยเพราะโรงสีใหญ่ที่อยู่ภายนอกเริ่มมีจ�ำนวน
๑๕
๑๖

สัมภาษณ์นายสงกรานต์ ดวงแก้ว, เจ้าของธุรกิจบุญชูค้าไม้, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗
สัมภาษณ์นายสงกรานต์ ดวงแก้ว, เจ้าของธุรกิจบุญชูค้าไม้, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗
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มากขึ้น การคมนาคมสะดวกสบายจึง และประชาชนในหมู่บ้านเริ่มมีรถยนต์ กิจการโรงสีขนาดเล็กขึ้นไม่
ตอบสนองความต้องการคนผู้คนในท้องถิ่นอีกต่อไป จึงท�ำให้กิจการดังกล่าวปิดตัวลง๑๗
จากเหตุการณ์จากการค�ำสัมภาษณ์ของนายสงกรานต์ ดวงแก้ว ท�ำให้เราเห็นว่ารัฐบาลและ
ระบบเศรษฐกิจภายนอกเริ่มเข้ามามีบทบาทต่อผู้คนในชุมชนชนบทในท้องถิ่นอ�ำเภอแม่จัน ทั้งเรื่องของ
การคมนาคมทีด่ ขี นึ้ และจ�ำนวนโรงสีซงึ่ เป็นธุรกิจทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากรัฐบาลเริม่ ขนาดตัว หรือความ
เจริญก้าวหน้าในเรือ่ งของยานยนต์ตา่ งๆ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจครอบครัวขนาดเล็กในชนบทต้องปิดตัวลง
ไป แสดงให้เห็นว่าในยุคหลัง ๒๕๐๐ เป็นต้นมาเศรษฐกิจหมู่บ้านและเศรษฐกิจของประเทศเริ่มมีบทบาท
และมีความสัมพันธ์ต่อกัน ชุมชนในอดีตจึงถูกผูกติดกับความเคลื่อนไหวจากภายนอก
ภายหลังธุกจิ โรงสีขนาดเล็กได้ปดิ ตัวลง ทัง้ สองท่านจึงยึดอาชีพการเกษตรเป็นหลัก และมีธรุ กิจค้า
ไม้เป็นอาชีพเสริม โดยการริเริม่ ค้าไม้ใช้ประสบการณ์ทเี่ คยติดตามไปค้าไม้เถือ่ นจากพ่อเสน ดวงแก้วผูเ้ ป็น
บิดา แต่การค้าไม้ของนายสงกรานต์ และนายบุญชู ดวงแก้ว ครัง้ นีเ้ ป็นการขายแบบเป็นพ่อค้าเร่ หมายถึง
ไปรับไม้จากโรงไม้อนื่ ทีม่ ใี นจังหวัดเชียงราย เพือ่ ท�ำไปขายให้แก่คนในพืน้ ทีโ่ ดยการบวกก�ำไลเพิม่ จากราคา
หน้าร้าน อีกทัง้ ยังคงท�ำธุรกิจทีผ่ ดิ กฎหมายบ้างเป็นบ้างครัง้ บางคราว โดยเป็นการรับประตูและหน้าต่างไม้
สักเถือ่ นจากฝังพม่า มาขายในพืน้ ทีค่ นในชุมชนท้องถิน่ ซึง่ ในงานศึกษาของหน่วยวิชาการ สาขาภาคเหนือ
ของธนาคารแห่ ง ประเทศไทย เรื่ อ งการค้ า ชายแดนไทย-พม่ า ในปี พ.ศ.๒๕๓๘ ได้ อ ธิ บ ายว่ า
การค้าแบบลักลอกสินค้าข้ามแดนเป็นจ�ำนวนมาก เนือ่ งจากล�ำน�ำ้ แม่สายมีขนาดแคบและมีระยะทางแนว
เขตแดนถึง ๒๙ กิโลเมตร จึงเป็นช่องว่างให้มกี ารขนของออกและน�ำเข้าสินค้าจ�ำนวนมาก จุดส�ำคัญได้แก่
ท่าหัวฝาย ท่าสายลมจอย ท่าล้อ ท่าฝายเวียงหอม ท่าดินด�ำ ท่าเกาะช้าง สินค้าที่ลักลอบส่วนใหญ่ ได้แก่
ไม้สักแปรรูป๑๘ แสดงให้เห็นว่าการท�ำธุรกิจไม้เถื่อนของนายสงกรานต์ และนายบุญชู ดวงแก้ว ก่อนที่
จะริเริม่ ท�ำโรงค้าไม้ทถี่ กู กฎหมายนัน้ อยูใ่ นพืน้ ทีก่ ารศึกษาของรัฐบาล และมีผลต่อการจับกุมของรัฐบาลด้วย
จากค�ำสัมภาษณ์ของทุกท่านที่แสดงให้เห็นถึงสภาพวิถีชีวิตและอาชีพของคนในพื้นที่ชนบทใน
อ�ำเภอแม่จัน ท�ำให้เราเห็นว่าสิ่งที่เห็นปัจจัยหลักท�ำให้ชุมชนในชนบทเริ่มที่มีการติดต่อค้าขายกันเกิดขึ้น
คือเรื่องของการคมนาคมที่ดีขึ้นในยุคหลัง ซึ่งในช่วงก่อน ๒๕๒๐ ถนนหนทางส่วนใหญ่เป็นทางเกวียน
จึงท�ำให้การติดต่อในเรื่องการค้าการธุรกิจมีน้อย จนกระทั้งการคมนาคมเริ่มดีขึ้นและการเข้ามาของยาน
ยนต์สมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเกษตรทีช่ ว่ ยให้ผลผลิตดีขนึ้ และมีจำ� นวนทีม่ ากขึน้ การติดต่อค้าขาย
จึงเริ่มมีการขยายตัวขึ้น
พัฒนาการอีกประการทีม่ ปี จั จัยส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงของพืน้ ทีช่ มุ ชนชนบทในอ�ำเภอ แม่จนั
คือ เรื่องของการเจริญเติบโตในด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร เช่น มีรถไถนา ที่ช่วยท�ำให้ชาวนาท�ำนาได้
รวดเร็วยิ่งขึ้น มีปุ๋ยชีวภาพในการบ�ำรุงพืชพันธุ์การเกษตร แทนการใช้มูลสัตว์ในการท�ำเป็นปุ๋ยบ�ำรุงดิน
๑๗
๑๘

สัมภาษณ์นายสงกรานต์ ดวงแก้ว, เจ้าของธุรกิจบุญชูค้าไม้, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗
หน่วยวิชาการ สาขาภาคเหนือ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายการต่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย , การค้าขายแดน ไทย-พม่า , พ.ศ.๒๕๓๘, น.๔๗
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และเริ่มได้นับการสนับสนุนจากภาครัฐเรื่องสินค้าการเกษตร การรณรงค์ให้มีการผลิตสินค้าการเกษตรที่
มีปริมาณมากและคุณภาพดี ท�ำให้วถิ ชี วี ติ ของชาวชุมชนชนบทของอ�ำเภอแม่จนั เริม่ ทีจ่ ะมีการปรับเปลีย่ น
ไป ท�ำให้ผคู้ นในชนบทเริม่ มีรายได้ทดี่ ี สภาพวิถชี วี ติ ชุมชนชนบทจึงเริม่ เปลีย่ นไปตามบริบทสังคมภายนอก
ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงสภาพวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนชนบทในพื้นที่อ�ำเภอแม่จัน
การติดต่อค้าขายภายนอกชุมชนจึงเกิดขึน้ ดังจะเห็นได้จากค�ำสัมภาษณ์ของนายสงกรานต์ ดวงแก้ว และ
นายบุญชู ดวงแก้ว แสดงให้เห็นว่าทั้งสองท่านได้เข้าไปมีบทบาทการเป็นพ่อค้าคนกลางในเรื่องธุรกิจไม้
กับประชาชนในพืน้ ทีช่ นบท ในรูปแบบของการค้าไม้แบบรูปทีผ่ ดิ กฎหมายบริเวณชายแดนอ�ำเภอแม่สาย
แสดงให้เห็นว่าในยุคนั้น ประเทศเริ่มมาการติดต่อการค้าระหว่างประเทศกับเพื่อนบ้าน แต่ทั้งนี้ส่วนใหญ่
ยังเป็นการค้าที่ยังขาดการควบคุมดูแลจากรัฐอย่างจริงจัง จึงท�ำให้เกิดการค้าสินค้าที่ผิดกฎหมายเกิดขึ้น
หรืออีกปัญหาหนึ่งของกฎหมายของรัฐเป็นส่วนหนึ่งที่ท�ำให้การค้าขายหรือการท�ำมาหากินแบบวิถีชาว
บ้านต้องถูกท�ำให้เป็นสิ่งผิดกฎหมายไป
การเข้าสู่ธุรกิจครอบครัว (บุญชูค้าไม้)
ดังที่กล่าวมาธุรกิจเริ่มต้นของร้านบุญชูค้าไม้ เริ่มจากการติดต่อสัมพันธ์การค้าขายจากการ
เป็นพ่อค้าเร่ติดต่อขายไม้ โดยรับจากโรงไม้เพื่อไปขายต่อให้กับคนในท้องถิ่น หรือแม้กระทั้งการค้าไม้
แปรรูปผิดกฎหมายข้ามชายแดนอ�ำเภอแม่สาย ประเทศพม่า ซึง่ มีผลจากวิถชี วี ติ ฐานะ ของชาวบ้านดีขนึ้
และการคมนาคมที่สะดวกสบายมากขึ้นกว่าในอดีต
นายสงกรานต์ ดวงแก้ว ได้เริ่มต้นเป็นพ่อค้าเร่ค้าไม้ระหว่างโรงไม้ใหญ่กับคนในท้องถิ่น ท�ำให้
เขาได้เรียนรู้วิธีการและเทคนิคต่างๆ ในการศึกษาเรื่องไม้ อีกทั้งยังมีปฏิสัมพันธ์ในเรื่องธุรกิจไม้กับกลุ่ม
พ่อค้าชาวจีน-มาเลย์ (เจ้าของร้านพัชราภรณ์คา้ ไม้)๑๙ จากการมีปฏิสมั พันธ์กบั กลุม่ พ่อค้าจีน-มาเลย์แสดง
ให้เห็นว่า ในพื้นที่อ�ำเภอแม่จัน และจังหวัดเชียงรายมีกลุ่มพ่อค้าจีนอพยพเข้ามาอยู่ในพื้นที่ และได้ผันตัว
มาเป็นกลุ่มพ่อค้าในท้องถิ่น
ไม่เพียงแต่การติดต่อค้าขายจากกลุ่มโรงค้าไม้ของกลุ่มพ่อค้าชาวจีน-มาเลย์ในพื้นที่จังหวัด
เชียงรายเพียงเท่านั้น ยังได้มีการติดต่อซื้อขายไม้กับกลุ่มพ่อค้าไม้ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยโรงไม้โรงแรก
ที่ติดต่อตั้งอยู่ใน อ.สันป่าตอง และเป็นผู้แนะน�ำให้นายสงกรานต์ และนายบุญชู ดวงแก้ว ก่อตั้งโรงค้า
ไม้ส่วนตัว โดยทางร้าน จะเป็นผู้ให้สินเชื่อสินค้าในจ�ำนวนที่มาก๒๐ การสภาพการณ์ดังกล่าวของการ
เริ่มก่อตั้งบุญชูค้าไม้เกิดขึ้นจากการที่ผู้คนในท้องถิ่นชนบทหันมาให้ความสนใจในการสร้างบ้านด้วย
ไม้ที่มีความส�ำเร็จรูป และสะดวกสบายต่อการก่อสร้าง โดยไม่จ�ำเป็นต้องเข้าป่าหาไม้ ซึ่งถือว่าเป็น
เรื่องผิดกฎหมายในปัจจุบัน ความนิยมสร้างบ้านจากวัสดุที่เป็นไม้เป็นวิถีความนิยมของคนในท้องถิ่น
อยู่แล้วในอดีต จึงเป็นส่วนส�ำคัญอย่างยิ่งที่ท�ำให้กิจการธุรกิจร้านบุญชูค้าไม้เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
๑๙		
๒๐

สัมภาษณ์นายสงกรานต์ ดวงแก้ว, เจ้าของธุรกิจบุญชูค้าไม้, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗
สัมภาษณ์นายหยาด ดวงแก้ว ,ผู้ดูแลธุรกิจบุญชูค้าไม้ในปัจจุบัน, เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗
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การก่อตั้งธุรกิจร้านบุญชูค้าไม้ มีปัจจัยที่ส�ำคัญอย่างยิ่งคือ เรื่องของการเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิตของชาวบ้าน โดยบ้านในอดีตส่วนใหญ่จากค�ำกล่าวของพ่ออุ้ยติ๊บ โกเสนตอ กับแม่ศรี จันทาพูน
สรุปพัฒนาการของการสร้างบ้านของผู้คนชนบทได้อยู่ ๓ ลักษณะ ได้แก่
๑. บ้านที่สร้างจากไม้ไผ่ โดยชาวบ้านจะน�ำไม้ไผ่มาสานแล้วท�ำเป็นฝาบ้านและน�ำไม้ไผ่มา
เป็นประกอบต่างๆของบ้าน และมีหลังคาที่มุงด้วยใบหญ้าคา หรือไม้ตองตึง ส�ำหรับพื้นที่ในภาคเหนือ
ส่วนใหญ่พื้นที่ภาคอื่น คงจะมีการมุงด้วยใบจากด้วย
๒. บ้านที่เริ่มสร้างขึ้นจากไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้ตะเคียน ไม้แดง โดยส่วนใหญ่ไม้จ�ำพวกนี้ชาวบ้าน
จะเข้าไปช่วยกันหา หรือที่ชาวบ้านเรียก “แรมไม้” คือการเข้าป่าไปหาไม้เพื่อมาสร้างบ้าน การสร้างบ้าน
ส่วนใหญ่กจ็ ะเป็นการใช้ไม้เกีย่ วกับไม้ เพราะในอดีตไม่มวี สั ดุ อุปกรณ์ในการสร้างบ้านเหมือนอย่างเช่นใน
ปัจจุบัน ลักษณะของบ้านจากไม้ลักษณะนี้ ส่วนใหญ่จะมีความกว้างของแผ่นไม้ไม่มาก เพราะการเลื่อย
และไสไม้ต้องท�ำด้วยมือ เป็นกบที่ไสมือ ท�ำให้ลักษณะของไม้จึงมีขนาดที่เล็กบาง และมีขนาดที่ไม่เท่ากัน
มาตรฐาน
๓. บ้านทีส่ ร้างขึน้ จากไม้แปรรูปจากโรงงาน บ้านไม้ประเภทนีจ้ ะมีลกั ษณะทีเ่ ป็นไม้ทมี่ ขี นานใหญ่
และมีขนาดที่มีความมาตรฐานชัดเจน นิยมกันมาในช่วงยุคก่อนหน้านี้ประมาณ ๕ – ๑๐ ปี
การเปลี่ยนแปลงของบ้านไม้ในอดีตทั้งสามลักษณะเกิดขึ้นเนื่องจาก คนในอดีตมีอุปกรณ์เครื่อง
ทีย่ งั ไม่ทนั สมัย รายได้ของผูค้ นในท้องถิน่ น้อย การท�ำมาหากินเพือ่ ยังชีพ ดังนัน้ การสร้างบ้านไม้สว่ นใหญ่
จึงเป็นไม้ไผ่ ซึง่ เป็นทรัพยากรทีไ่ ม่จำ� เป็นต้องเสียค่าใช้จา่ ยอะไร ซึง่ มีมากมายและหาได้ตามป่า การก่อสร้าง
ก็ใช้วิธีการลงแขก ช่วยเหลือกันในหมู่บ้าน แต่ช่วงที่อยู่บ้านที่สร้างขึ้นด้วยไม้ไผ่ ในช่วงเวลาว่างเว้นจาก
การท�ำนา กลุ่มผู้ชายส่วนใหญ่ก็จะเข้าป่าหาไม้เพื่อจะน�ำมาสร้างบ้านที่มีความถาวรขึ้น โดยการเข้าไป
เลื่อยไม้ในป่า แล้วใช้ช้างลากออกมา ในระยะเวลาต่อมารัฐบาลได้เริ่มเข้ามามีบทบาทโดยการกฎหมาย
ควบคุมป่า กฎหมายข้อนี้สร้างผลกระทบกระเทือนต่อวิถีชีวติ ของผู้คนในชนบทอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ผู้คน
ที่ยังนิยมสร้างบ้านด้วยไม้จึงหันมาใช้ไม้ที่มาจากโรงงานไม้แปรรูป และการที่หันมาใช้ไม้จากโรงงานไม้
แปรรูปไม่ใช่เพียงเพราะการออกกฎหมายควบคุมป่าไม้ของรัฐบาลเท่านัน้ ในช่วงเวลานีเ้ ทคโนโลยีทางการ
เกษตรต่างๆ เริม่ เข้ามามีบทบาทต่อการเกษตรของผูค้ นในชนบท ท�ำให้ผคู้ นเริม่ มีรายได้เพียงพอทีจ่ ะเลือก
ซือ้ ไม้จากโรงงานไม้แปรรูปทีถ่ กู กฎหมายและมีความสะดวกสบายต่อการน�ำไปใช้ประโยชน์ ผนวกกับการ
คมนาคมขนส่งทีม่ คี วามเจริญก้าวหน้าขึน้ ท�ำให้มคี วามสะดวกสบายในการติดต่อซือ้ ขายสินค้ากันในพืน้ ที่
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ธุรกิจโรงค้าไม้ของกิจการบุญชูคา้ ไม้ จึงถือก�ำเนิดขึน้ ในปี ๒๕๓๘ ใบอนุญาตใบแรก
เลขที่ ๑๖๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

สัมภาษณ์แม่อุ้ยศรี จันทาพูน, เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗
สัมภาษณ์พ่ออุ้ยติ๊บ โกเสนตอ , เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗
สัมภาษณ์นายหยาด ดวงแก้ว ,ผู้ดูแลธุรกิจบุญชูค้าไม้ในปัจจุบัน, เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗
สัมภาษณ์นายสงกรานต์ ดวงแก้ว, เจ้าของธุรกิจบุญชูค้าไม้, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

สี่ทศวรรษประวัติศาสตร์ล้านนา
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เริ่มก่อตั้งธุรกิจโรงค้าไม้บุญชูค้าไม้
ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นธุรกิจร้านบุญชูค้าไม้เกิดขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๓๘ ด้วยเหตุผลที่ส�ำคัญๆ อยู่ ๔
ประการ ได้แก่ หนึ่ง วิถีชีวิตของชาวบ้านที่เริ่มเปลี่ยนไป ด้วยผลจากการขยายตัวของรายได้ที่ได้จาก
การเกษตรที่เริ่มใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทุ่นแรงท�ำให้ผลผลิตมีจ�ำนวนมาก สอง. อ�ำนาจกฎหมายของ
รัฐท�ำให้การหาไม้ในป่าเป็นเรื่องผิดกฎหมาย ดังนั้นจึงหันมาใช้สอยไม้ที่เป็นไม้แปรรูปจากโรงงานด้วย
เพราะความสะดวกสบายต่อการก่อสร้าง สาม. ในเรื่องของการคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาดีขึ้น ส่งผลดี
ต่อการติดต่อซื้อขายและการขนส่ง สี่. แหล่งทุนและวัตถุดิบในการน�ำมาจ�ำหน่าย และเครือข่ายของกลุ่ม
พ่อค้าไม้ในพื้นที่เชียงรายและเชียงใหม่ ด้วยเหตุผลหลักๆ ๔ ประการนี้ เป็นส่วนหนึ่งส�ำคัญที่ส่งผลให้
นายสงกรานต์ และนายบุญชู ดวงแก้ว ตัดสินใจที่จะก่อตั้งธุรกิจโรงค้าไม้ขึ้นมา
แผนภาพที่ ๓ : แสดงต�ำแหน่งที่ตั้งร้านบุญชูค้าไม้ทั้ง ๓ สาขา
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การก่อตั้งธุรกิจโรงไม้ของนายสงกรานต์ และ นายบุญชู ดวงแก้ว กิจการตั้งต้นเริ่มท�ำจากธุรกิจ
ขนาดเล็ก มี๒๕ โดยสินค้าในช่วงแรกมีแหล่งใหญ่อยูท่ จี่ งั หวัดเชียงใหม่ อ.สันป่าตอง และไม้จากโรงค้าไม้กลุม่
พ่อค้าคนจีนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และได้เริ่มขยายแหล่งวัตถุดิบ จากที่เคยอยู่เพียงแค่ในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย ภายหลังการก่อตั้งกิจการขึ้นได้เริ่มมีพนักงานขายของบริษัทไม้ในประเทศ
เริม่ เข้ามามีบทบาท ธุรกิจค้าไม้ของบุญชูคา้ ไม้จงึ ได้เริม่ รับวัตถุดบิ จากต่างจังหวัดมากขึน้ ซึง่ บริษทั ไม้เหล่า
นี้เป็นบริษัทไม้ใหญ่ที่อยู่ในเครือข่ายสมาคมผู้ค้าไม้ในประเทศไทย ๒๖แสดงให้เห็นว่า ธุรกิจร้านค้าไม้ของ
ร้านบุญชูค้าไม้เริ่มมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการค้าไม้ของประเทศไทยจึงได้มีการรับวัตถุดิบจากแหล่งอื่น
เข้ามาขายในพืน้ ที่ ทัง้ นีเ้ หตุผลส�ำคัญทีเ่ ป็นปัจจัยท�ำให้เครือข่ายเหล่านีม้ คี วามสัมพันธ์กนั คือ เรือ่ งของการ
เจริญเข้าหน้าทางเทคโนโลยีสอื่ สาร ระบบการคมนาคม และระบบการขนส่งและโลจิสติก และเหตุผลของ
การรับวัตถุดบิ จากต่างถิน่ มาจ�ำหน่ายในพืน้ ทีช่ มุ ชนเพราะราคาสินค้ามีมลู ค่าทีถ่ กู ลง และอีกประการส�ำคัญ
ความต้องการของคนในพื้นที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก
จากการสังเกตแผนภาพที่ ๓ แสดงที่ตั้งร้านบุญชูค้าไม้ทั้ง ๓ สาขา เราจะพบว่าแต่ละสาขา
ของธุรกิจโรงค้าไม้ของบุญชูค้าไม้ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่บริเวณริมถนนของกรมทางหลวง โดยสาขาแรก
หลังจากขยายตัวของธุรกิจจึงย้ายมาสร้างโกดังและร้านขายที่ริมถนนหลวงหมายเลข ๑๐๑๖ เส้นทาง
แม่จัน-เชียงแสน สาขาที่สอง ครั้งอยู่ริมถนนพหลโยธิน บริเวณ ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย และ
สาขาที่สาม ตั้งอยู่ที่ริมถนนหลวงหมายเลข ๑๑๕๒ ซึ่งอยู่บริเวณใกล้กับตัวอ�ำเภอพญาเม็งราย จาก
ต�ำแหน่งที่ตั้งของแต่ละสาขาแสดงให้เห็นวันเรื่องของการคมนาคมเป็นปัจจัยส�ำคัญในการขยายตัว
ของธุรกิจ และเป็นการแสดงให้เห็นว่าต�ำแหน่งที่ตั้งของแต่ละสาขาเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้แก่
ลูกค้า และการกระจายสินค้าเข้าสู่พื้นที่ท้องถิ่น เป็นส่วนหนึ่งของการขยายตัวของชุมชนแบบแนวตั้ง
คือการขยายตัวตามเส้นทางการคมนาคม
แผนภาพที่ ๔ : แสดงพื้นที่ภูมิศาสตร์กลุ่มลูกค้าของร้านบุญชูค้าไม้แต่ละสาขา

๒๕
๒๖
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แหล่งจ�ำหน่ายสินค้าหลักๆ ของร้านบุญชูคา้ ไม้ นายสงกรานต์ ดวงแก้ว กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็น
กลุ่มคนในพื้นที่ประมาณร้อยละ ๗๐ ของยอดขายและ ร้อยละ ๓๐ เป็นกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างและ
พ่อค้าเร่ แต่ทั้งนี้กลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างและพ่อค้าเร่ส่วนใหญ่ก็น�ำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ใกล้เคียงของ
แต่ละสาขา๒๗ เช่นกัน แผนภาพที่ ๔ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มลูกค้าในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มลูกค้า
ที่ท�ำอาชีพเป็นชาวนา และกลุ่มคนเมืองที่พอมีฐานะปานกลาง แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าพื้นที่กลุ่มลูกค้า
จะขยายตัวมากน้อยแค่ไหนส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นชาวนา โดยสังเกตจากแผนภาพที่ ๔
กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณที่เป็นพื้นที่ราบขนาดกว้างที่เป็นแหล่งผลิตข้าวที่ส�ำคัญๆของจังหวัด
เชียงราย และเป็นกลุ่มได้มีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการอยู่อาศัยแบบชุมชนเก่าที่เป็นเพียงการอยู่
เพื่อยังชีพ เป็นกลุ่มคนที่เริ่มมีความเจริญก้าวหน้าได้เรื่องของรายได้จากการเกษตร
การขยายตัวของแหล่งวัตถุดิบกระแสที่ ๒ นายสงกรานต์ และนายบุญชู ดวงแก้ว เริ่มหาแหล่ง
วัตถุดิบจากประเทศเพื่อบ้าน โดยไม้ส่วนใหญ่จะเป็นไม้แผ่นใหญ่ หมายถึงไม้ซุงที่มีขนาดใหญ่ เส้น
ผ่าศูนย์กลางประมาณ ๕๐ – ๖๐ นิ้ว หนาประมาณ ๖ – ๗ นิ้ว๒๘ ซื้อแหล่งวัตถุดิบเหล่านี้มีติดต่อซื้อขาย
พืน้ ทีแ่ รกที่ อ.ท่าลี่ จ.เลย และ บริเวณการค้าชายแดน จ.หนองคาย และ จ.มุกดาหาร พืน้ ทีเ่ ขตการค้าอินโดจีน
หลังจากที่ได้ติดต่อท�ำธุรกิจพื้นที่การค้าชายแดนอินโดจีน ๒๙จึงได้มาหาแหล่งวัตถุดินที่บริเวณเขตการค้า
อ.แม่สอด ซึ่งเป็นแหล่งการค้าชายแดนที่ส�ำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย ๓๐ส่วนใหญ่มักจะเป็นไม้สัก
ที่มีขนาดใหญ่ ที่แปรรูปเป็นแผ่นสมบูรณ์แล้วจากฝั่งพม่า และสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่มีมูลค่าที่สูงมาก
สินค้าประเภทนี้จึงจัดเป็นสินค้าในตลาดระดับสูง หรือคนที่มีฐานะดี ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นนายทุน
คนกรุงเทพฯ เพื่อน�ำไปเป็นส่วนหนึ่งของการประดับบารมีตกแต่งบ้าน หรือกลุ่มลูกค้าที่จะน�ำไปสร้างวัด
ส่วนใหญ่ไม้แผ่นใหญ่เช่น วัดแถบภาคเหนือนิยมน�ำไปแกะสลักเป็นประตูพระวิหารหรือประตูหน้าต่าง
เป็นส่วนใหญ่ แสดงให้เห็นว่า ธุรกิจโรงค้าไม้ของร้านบุญชูค้าไม้เริ่มมีการติดต่อค้าขายทักตลาดล่าง
และตลาดบนเพื่อสร้างศักยภาพของธุรกิจ ไม้จึงกลายเป็นสักลักษณ์แสดงฐานะของผู้คน
จากพัฒนาของธุรกิจโรงค้าไม้ของร้านบุญชูค้าใหม่แสดงให้เห็นว่า ธุรกิจส่วนตัวที่เป็นส่วนหนึ่ง
ที่เกิดขึ้นการความเคลื่อนไหวของการเปลี่ยนแปลงสภาพวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นชนบท ที่ผูกสัมพันธ์
อยูก่ บั กลุม่ คนทีเ่ ป็นเกษตรกร และส่วนใหญ่เป็นชาวนา โดยสังเกตจากพืน้ ทีต่ งั้ และแหล่งลูกค้าจากแผนที่
๔ ทีม่ คี วามสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจ กลุม่ คนท้องถิน่ วิถชี วี ติ และพืน้ ทีภ่ มู ศิ าสตร์ทแี่ สดงให้เห็นถึงอาชีพหลัก
จนกระทั้งธุรกิจดังกล่าวได้เริ่มมีการขยายตัวเกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดด ตามพลวัตรของสังคม
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๒๙
ดู ธัญญาทิพย์ ศรีพยา วัชรินทร์ ยงศิริ และคณะ , การค้าไทย-อินโดจีน, โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๓๕
๓๐
ดู สุจินดา เจียมศรีพงษ์ , โครงการศึกษาความสามารถในการแข่งขันการค้าชายแดนไทย-พม่า ในอ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตามยุทธศาสตร์
พัฒนากลุ่มสี่แยกอินโดจีน , รายงานการาวิจัยฉบับสมบูรณ์ , มหาวิทยาลันเรศวร , พ.ศ. ๒๕๔๙
๒๗
๒๘
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ในช่วง พ.ศ.๒๕๓๘ – ๒๔๔๙ และการก่อก�ำเนิดและขยายตัวของธุรกิจโรงค้าไม้ของบุญชูค้าไม้ ยังแสดง
ให้เห็นว่า มีความผูกพันกับเรื่องของการค้าระหว่างประเทศที่ส�ำคัญคือแหล่งสินค้าในอินโดจีน ซึ่งเป็น
แหล่งวัตถุดิบเกี่ยวกับทรัพยากรไม้ที่มีขนาดใหญ่และมหาศาล ยกตัวอย่างเช่น พม่า และ ลาว เป็นส�ำคัญ
ธุรกิจโรงค้าไม้บุญชูค้าไม้กับสภาพการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวในสังคมปัจจุบัน
ในปัจจุบันพลวัตรทางสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบทั้งด้านบวก
และด้านลบ ให้แก่ธุรกิจโรงไม้ทุกๆแห่ง ไม่เว้นกระทั้งทั้ง โรงค้าไม้ของร้านบุญชูค้าไม้ เพราะในปัจจุบัน
พลวัตรของสังคมทั้งในท้องถิ่นชนบทในอ�ำเภอแม่จัน หรือทุกๆแห่งในสังคม ถูกผูกติดกับพลวัตรทาง
สังคมใหญ่ของประเทศ ด้วยเหตุผลจากอ�ำนาจรัฐ และโครงการนโยบายต่างๆ ทีเ่ ข้ามาเป็นตัวเชือ่ มให้ทอ้ ง
ถิ่นชนบทกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยของประเทศ ซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่สังคมท้องถิ่นจะไม่เกิด
ผลกระทบใดๆ จากพลวัตรของสังคมใหญ่ของประเทศ ดังนัน้ ด้วยผลทีส่ งั คมชนบทกลายเป็นส่วนหนึง่ ของ
ความเคลื่อนไหวของสังคมใหญ่ ธุรกิจร้านโรงค้าไม้จึงถูกอิทธิพลของสังคมใหญ่ไปโดยปริยาย
ผลด้านบวกทางการเมืองด้วยผลจากพลวัตรของสังคมหลัง พ.ศ.๒๕๔๕ สมัยรัฐบาลของพัน
ต�ำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
ได้เริ่มมีการขยายตัว นโยบายของภาครัฐในสมัยรัฐบาลทักษิณ มีการส่งเสริมให้ผู้คนในท้องถิ่นมีรายได้
เพิม่ มากขึน้ นายสงกรานต์ ดวงแก้ว กล่าวว่า ช่วงทีห่ ลังปี ๒๕๔๕ หลังจากมีนโยบายกองทุนหมูบ่ า้ น การขายไม้
ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีรายได้ดีมากๆ นายสงกรานต์ ดวงแก้ว กล่าวต่ออีกว่า แต่ละเดือนสามารถขายไม้ได้
ถึง ๒๐ เทนเลอร์ รายได้ตอ่ วันตกอยูว่ นั ละประมาณ ๑ – ๒ แสนบาท๓๑ แสดงให้เห็นว่านโยบายของรัฐบาล
ทักษิณ ส่งเสริมให้ผู้คนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น จึงเป็นผลท�ำให้เกิดความสะพัดของเงินตราทั่วประเทศ
ส่วนส�ำคัญอีกหนึ่งประกาศที่แสดงให้เห็นว่า ธุรกิจโรงไม้ของร้านบุญชูค้าไม้ผูกพันอยู่กับวิถี
ชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น และนโยบายของรัฐบาล นายสงกรานต์ ดวงแก้ว และนายหยาด ดวงแก้ว๓๒
ได้กล่าวเหมือนกัน ช่วงเวลาที่ร้านมีรายได้สูงจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ต้นเดือนเมษายนของอีกปี
หนึ่ง๓๓ เพราะช่วงระยะนี้เป็นช่วงการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี และมีการส่งขายตามนโยบายรัฐบาล ท�ำให้ช่วงนี้
เป็นช่วงเวลาที่ชาวนาหรือคนในท้องถิ่นชนบทมีรายได้ การก่อสร้างบ้านเรือน หรือปรับปรุงบ้านเรือนจึง
เริม่ ต้นสร้างกันในช่วงเวลานี้ อีกทัง้ ช่วงเวลานีเ้ ป็นช่วงเวลาทีส่ ภาพอากาศปลอดโปร่ง ไม่มพี ายุเข้ามารบก
วนในการก่อสร้างบ้าน จึงท�ำให้เป็นช่วงเวลาที่รายได้สะพัดอย่างมากในธุรกิจต่างๆ ในพื้นที่ ภายหลังจาก
เดือนเมษายน จะเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝน และช่วงท�ำนา การสร้างบ้านเรือนจึงเป็นไปได้ยากล�ำบาก และผู้คน
ในท้องถิ่นมีภาระผูกพันกับการท�ำการเกษตร ท�ำนา เป็นส่วนใหญ่
๓๑
๓๒
๓๓
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ผลด้านลบทางการเมือง ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ชุมชนชนบทมีความสัมพันธ์กับพลวัตรทางสังคมใหญ่
ของประเทศ ดังนั้นเมื่อการเมืองเป็นผิดจึงส่งผลกระทบต่อเรื่องของการเงิน เศรษฐกิจ ทั้งสังคมใหญ่
และสังคมเล็กๆ ภายหลังเกิดการรัฐประหารรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ในเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๔๙
สภาพเศรษฐกิจของชาติเริ่มตกต�่ำ ท�ำให้การซื้อขายแลกเปลี่ยนของคนในสังคมชนบทจึงไม่สะพัดเหมือน
ช่วงก่อน และยิง่ ไปกว่านัน้ เมือ่ นโยบายจ�ำน�ำข้าวของนายกยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร เกิดปัญหาภายใน ทัง้ เป็นผล
จากปัญหาสภาพการเมืองไทยปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจโลกที่ตกต�่ำ นโยบายจ�ำน�ำข้าวของรัฐบาลจึง
ไม่ได้ผลดีต่อประชาชนในท้องถิ่น ยิ่งไปกว่าการจ่ายเงินค่าจ�ำน�ำข้าวล่าช้าท�ำให้ประชาชนไม่มีเงินรายได้
จึงเป็นปัญหาส่งผลต่อธุรกิจโรงค้าไม้เช่นกัน๓๔ เพราะประชาชนไม่มีรายได้ การปลูกสร้างบ้านเรือนจึง
เป็นเรือ่ งทีเ่ กิดความจ�ำเป็นของประชาชนในชนบท นายสงกรานต์ ดวงแก้ว กล่าวว่า ปัญหาการเมือง และ
เศรษฐกิจ มีผลกระทบอย่างยิ่งต่อยอดขายที่ต�่ำตกลง ก่อนที่เคยขายได้เดือนละ ๒๐ เทนเลอร์ ปัจจุบันนี้
เพียงเดือนละ ๒ เทนเลอร์ยงั ขายไม่หมด๓๕ จากสภาพการดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสภาพธุรกิจโรงค้าไม้มคี วาม
สัมพันธ์กับวิถีชีวิตและเงินรายได้ของประชาชนที่เป็นเกษตรกรและประชาชนที่เป็นเกษตรกรในท้องถิ่น
ก็มคี วามสัมพันธ์กบั นโยบายของภาครัฐ ดังนัน้ ผลพ่วงดังกล่าวจึงท�ำให้ธรุ กิจในท้องถิน่ ไม่ใช่เพียงธุรกิจโรงไม้
ของบุญชูค้าไม้เพียงแห่งเดียว ทุกๆแห่งเกิดปัญหาจากผลพ่วงปัญหาสภาพการเมืองไปด้วยพร้อมๆกัน
ในด้านการเปลีย่ นแปลงวิถชี วี ติ ของผูค้ นในท้องถิน่ ปัจจุบนั ถือเป็นปัจจัยหนึง่ ทีส่ ง่ ผลอย่างมากต่อ
การด�ำเนินธุรกิจโรงค้าไม้ของบุญชูค้าไม้ นายหยาด ดวงแก้ว ได้วิเคราะห์สภาพวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงใน
เรื่องของการเลือกและความนิยมชมชอบวัสดุในการสร้างบ้านเรือน โดยนายหยาด ดวงแก้ว กล่าวว่า การ
เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตมีอยู่ ๓ ช่วงเวลา๓๖
ช่วงแรกได้แก่ ช่วงทีเ่ ริม่ ต้นก่อตัง้ ธุรกิจโรงไม้ ในช่วงแรกนีส้ ว่ นใหญ่จะเป็นผลดีตอ่ ธุรกิจเพราะวิถี
ชีวิตยุคแรกของผู้คนผูกพันอยู่กับร้านเรือนที่เป็นไม้เป็นส่วนใหญ่ ทุกอย่างที่เป็นวัสดุในการสร้างบ้านเน้น
การใช้งานจากไม้ ตกตัวอย่างเช่น ไม้แปร นัง่ ร้าน โครงหลังคาบ้าน ตัวบ้าน โครงประตู ประตู และหน้าต่าง
เป็นด้วย ด้วยเหตุผลเพราะช่างผู้ก่อสร้างเป็นช่างท้องถิ่นด้วย ซึ่งการใช้เทคโนโลยี หรือวัสดุต่างๆ ก็ยังคง
ยึดตามวิถีปฏิบัติแบบเก่า กิจการขายไม้จึงเริ่มต้นและเป็นที่ติดตลาดอย่างมากในช่วงยุคแรก
ในช่วงที่สอง นายหยาด กล่าวว่า เป็นยุคที่เขาได้เข้ามาสู่การสืบต่อกิจการจากนายสงกรานต์
ดวงแก้ว และนายบุญชู ดวงแก้ว ในช่วงเวลานี้วัสดุที่เป็นใหญ่ส่วนใหญ่เริ่มจะไม่ค่อยมีบทบาทมากเท่ายุค
ก่อน เพราะยุควิถชี วี ติ ความนิยมชมชอบของผูค้ นในท้องถิน่ จะหันไปการสร้างบ้านด้วยปูน ซึง่ สะดวก ง่าย
และแข็งแรงกว่าใช้ไม้ในการสร้างบ้าน ไม้ส่วนใหญ่ที่จะใช้ยังคงเป็นการใช้ท�ำไม้แปร โครงหลังคา ประตู
หน้าต่าง ดังนั้นในยุคนี้ธุรกิจจึงเริ่มมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมโดยการเน้นไปให้ความส�ำคัญกับ
เรื่องของประตูและหน้าต่างเป็นหลักมากกว่าวัสดุที่เป็นไม้เหมือนในอดีต
๓๔
๓๕
๓๖

สัมภาษณ์นายสงกรานต์ ดวงแก้ว, เจ้าของธุรกิจบุญชูค้าไม้, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗
สัมภาษณ์นายสงกรานต์ ดวงแก้ว, เจ้าของธุรกิจบุญชูค้าไม้, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗
สัมภาษณ์นายหยาด ดวงแก้ว ,ผู้ดูแลธุรกิจบุญชูค้าไม้ในปัจจุบัน, เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗
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ในยุคสาม ส่วนใหญ่จะเป็นผลในด้านลบเป็นส่วนใหญ่ เป็นช่วงยุคทีม่ วี สั ดุทเี่ รียกกว่า “วัสดุแทนไม้”
เกิดขึ้น เช่น ไม้ฝาเฌอร่า เหล็ก อลูมิเนียม กระจก วัสดุแทนไม้เหล่านี้มีคุณประโยชน์ที่ง่ายต่อการรักษา
มีราคาถูกกว่าไม้ และทีส่ ำ� คัญคงทนกว่าการใช้ไม้ในการก่อสร้าง ดังนัน้ ผูค้ นในปัจจุบนั จึงนิยมหันไปใช้วสั ดุ
แทนไม้กันเป็นส่วนใหญ่ส่งผลให้กิจการโรงไม้มียอดขายที่ตกลงอย่างมาก ไม้ส่วนใหญ่จึงกลายเป็นวัสดุ
ตกแต่งบ้านเป็นหลัก ซึ่งต่างจากอดีตที่ไม้เป็นวัสดุหลักในการสร้างบ้าน ในเรื่องของการก่อสร้างก็เช่นกัน
ส่วนใหญ่ในปัจจุบนั การสร้างบ้านไม่นยิ มทีจ่ ะใช้ชา่ งท้องถิน่ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุม่ ผูร้ บั เหมา สถาปนิกต่างๆ
และกลุ ่ ม คนเหล่ า นี้ มั ก จะใช้ วั ส ดุ ใ นการก่ อ สร้ า งที่ ค งทนถาวร เช่ น นั่ ง ร้ า นก็ เ ป็ น นั่ ง ร้ า นเหล็ ก
ไม้แบบก็จะเป็นไม้แบบที่เป็นการเช่าจากบริษัทแทนการใช้ไม้เป็นแบบในการสร้างบ้าน อีกทั้งกลุ่มคน
เหล่านี้เมื่อเวลาจะใช้ไม้ยังมีผลที่เกี่ยวข้องกับเปอร์เซ็นส่วนลดต่างๆ กับธุรกิจโรงไม้ที่ตนมีส่วนสัมพันธ์
นายหยาด กล่าวว่า บางครั้งมีการสร้างบ้านที่อยู่ติดกับโรงไม้ของบุญชูค้าไม้ แต่เขาไม่ใช้ไม้จากร้านบุญชู
ค้าไม้ก็มีเป็นส่วนใหญ่๓๗
ดังนัน้ เห็นได้วา่ ผลกระทบทัง้ ด้านบวกและด้านลบทีเ่ กิดขึน้ กับธุรกิจโรงค้าไม้ เป็นผลกระทบทีเ่ กิด
ขึ้นทั้งเรื่องการเมืองของประเทศ ซึ่งการด�ำรงชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นในอ�ำเภอแม่จันหรือผู้คนในชุมชน
ชนบททีต่ า่ งๆ ผูกติดและมีความสัมพันธ์กบั พลวัตรทางสังคมหลัก ซึง่ ต่างจากอดีตทีผ่ ลจากสังคมภายนอก
ไม่เป็นผลกระทบต่อชุมชนในชนบท หรือผลในเรือ่ งของวิถชี วี ติ ของคนในชุมชนชนบททีห่ นั ไปนิยมใช้วสั ดุ
แทนไม้ และการก่อสร้างก็มักจะนิยมเป็นช่างที่เป็นกลุ่มช่างมืออาชีพที่มีผลผูกพันจากการเงิน ส่วนลด
กับธุรกิจในเครือตนเอง ด้วยเหตุผลต่างๆ ส่งผลต่อสภาพความตกต�ำ่ ของธุรกิจโรงค้าไม้อย่างมากในปัจจุบนั
จนต้องเกิดการปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจค้าไม้
จากผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งด้านการเมืองและด้านวิถีชีวิตค่านิยมที่เปลี่ยนไปของผู้คน
ในชุมชนชนบท ธุรกิจค้าไม้บุญชูค้าไม้จึงจ�ำเป็นต้องมีการปรับตัวจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปใน
ปัจจุบันเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจของตนเอง จากการวิเคราะห์ค�ำให้สัมภาษณ์จาก นายสงกรานต์ ดวง
แก้ว๓๘ นายหยาด ดวงแก้ว๓๙ และนางพิมพิกา ดวงแก้ว๔๐ สามารถวิเคราะห์ภาพของการปรับตัวได้
๓ ลักษณะคือ
การปรับตัวลักษณะที่หนึ่ง ได้แก่การปรับเปลี่ยนวัสดุสินค้าภายในร้านของตัวเอง โดยปัจจุบัน
จ�ำนวนของการสัง่ สินค้าทีเ่ ป็นไม้แปรรูปเริม่ ลดจ�ำนวนลงมากจากอดีต ส่วนใหญ่จะหันไปสัง่ สินค้าจ�ำพวก
ประตู หน้าต่าง ทีม่ กี ารประดับตกแต่งด้วยลวดลายกระจกทีส่ วยงาม เพราะส่วนใหญ่คนปัจจุบนั ยังคงนิยม
ในหน้าต่างและประตูท�ำมาจากไม้อยู่ไม่น้อย อีกทั้งยังรับวัสดุพวกอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการประกอบติดตั้งที่
เกีย่ วกับประตู ต่างหน้า อย่างเช่น พับ ลูกบิดทีม่ หี ลายลักษณะ เพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ทีจ่ ะสร้างรายได้แทนการ
จ�ำหน่ายไม้ หรือมีการจัดโปรโมชั่นพิเศษในเทศกาลต่างๆ
๓๗
๓๘
๓๙
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สัมภาษณ์นายหยาด ดวงแก้ว ,ผู้ดูแลธุรกิจบุญชูค้าไม้ในปัจจุบัน, เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗
สัมภาษณ์นายสงกรานต์ ดวงแก้ว, เจ้าของธุรกิจบุญชูค้าไม้, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗
สัมภาษณ์นายหยาด ดวงแก้ว ,ผู้ดูแลธุรกิจบุญชูค้าไม้ในปัจจุบัน, เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗
สัมภาษณ์นางพิมพิกา ดวงแก้ว , ภรรยานายหยาด ดวงแก้ว ,เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗
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การปรับตัวลักษณะที่สอง ได้แก่ การปรับให้ร้านอยู่ในรูปแบบของงานบริการเพิ่มมากขึ้น
ยกตัวอย่างเช่น มีการรับท�ำประตูหน้าต่างทีม่ ลี กั ษณะพิเศษตามใจลูกค้า มีการบริการหลังการขายเช่นบริการ
ติดตัง้ ประตู หน้าต่าง ฟรี เพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ในกลยุทธ์ทจี่ ะสามารถเลือกลูกค้าในปัจจุบนั เพิม่ มากขึน้ ได้ หรือ
แม้แต่การรับบริการออกแบบหรือมีการติดต่อประสานงานกับกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือกลุ่มสถาปนิก
ประมูลงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้ไม้ในการประดับตกแต่ง
ลักษณะที่สาม ได้แก่ การปรับตัวโดยการจับธุรกิจเสริมเพื่อถ่วงดุลค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายได้ เช่น
ธุรกิจหอพัก ๒ แหล่ง ที่ตั้งอยู่พื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งมีรายได้ที่พอส่วนควรในการถ่วง
ดุลการเงินของธุรกิจโรงไม้ หรือการหันไปจับธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ คือการซื้อขายที่ดินในพื้นที่
อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการซื้อขาย เกรงก�ำไรที่ดินกันสูง เนื่องด้วยรัฐบาลมี
นโยบายการค้าชายแดนทีเ่ พิม่ ขึน้ โครงการเส้นทางเศรษฐกิจ R3A ระหว่างไทย ลาว จีน และได้มโี ครงการ
ก่อสร้างอาคารพาณิช ชื่อโครงการ เชียงของโกล์ดวิลเลจ ในพื้นที่ อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ดังนั้นเห็นได้ว่าการสภาพสังคมและวิถีชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนไป ส่งผลต่อยอดขายที่ตกลงของ
ธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจโรงค้าไม้บุญชูค้าไม้ จนต้องมีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจค้าไม้ในปัจจุบัน
ทั้งเรื่องการปรับตัวเกี่ยวกับการรับและจ�ำหน่ายวัสดุสินค้าภายในร้าน หรือการปรับตัวเริ่มให้มีเรื่องของ
การบริการหลังการขาย และการสร้างโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาซื้อสินค้าของธุรกิจ
ตัวเอง หรือแม้กระทั้งการหันไปกับธุรกิจอื่นๆ เช่นหอพัก หรืออสังหาริมทรัพย์เพื่อถ่วงดุลด้านรายได้
และการเงินของธุรกิจไม้ สิ่งที่เราเห็นได้จากสภาพที่เปลี่ยนไปของสภาพสังคมและค่านิยมของผู้คน ไม้จึง
กลายเป็นสินค้าที่อยู่ในตลาดสูง กลุ่มลูกค้าที่มีฐานะดี ไม้จึงเป็นส่วนหนึ่งของแสดงอ�ำนาจ ฐานะ บารมี
ของคน เหตุที่ไม้กลายไปเป็นสินค้าตลาดลูกค้าที่มีฐานะดี เพราะไม้เป็นวัสดุท่ีมีราคาแพงและหายาก
และการน�ำไปใช้ประดับตกแต่งต้องมีความประณีต ดังนั้นค่าจ้างช่างผู้ช�ำนาญจึงมีราคาที่สูง ส่วนผู้คนใน
ชุมชนชนบททัว่ ไปหันไปใช้วสั ดุแทนไม้ ปูน ในการสร้างบ้านกันเป็นส่วนใหญ่ ดังนัน้ สภาพการเปลีย่ นแปลง
นี้แสดงให้เห็นว่าชุมชนชนบทในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงค่านิยม ทัศนคติต่างๆ ในการสร้างบ้านไปเป็น
ส่วนหรือเก็บหมดไปแล้ว
กล่าวโดยสรุป
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสังคมชุมชนชนบทในพื้นที่อ�ำเภอแม่จัน โดยใช้ธุรกิจโรงไม้ของ
ร้านบุญชูคา้ ไม้เป็นเหมือนแว่นส่องให้เห็นภาพของการเปลีย่ นแปลงของสังคมชนบทในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอแม่จนั
ในปัจจุบนั โดยยุคแรกพบว่าสังคมชนบทด�ำรงชีวติ โดยไม่มคี วามสัมพันธ์เกีย่ วข้องกับสังคมส่วนกลางหรือ
อ�ำนาจรัฐ การท�ำมาหากินส่วนใหญ่เป็นการท�ำมากินเพือ่ ยังชีพ ยังไม่มสี ำ� นึกในเรือ่ งของการเพาะปลูกเพือ่
ค้าขาย วิธีคิดดังกล่าวพึ่งเริ่มจะเข้ามามีบทบาทในภายหลัง ๒๓๙๘ หลังเกิดสนธิสัญญาเบาริ่ง แต่ทั้งนี้
ในเขตพื้นที่ชนบทยังไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากการท�ำสนธิสัญญามาก แต่พื้นที่ชนบทจะมีบทบาทหลัง
จากที่เรื่องของการคมนาคมเริ่มเข้าถึงในพื้นที่ชนบท
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เรือ่ งของธุรกิจโรงค้าไม้บญ
ุ ชูคา้ ไม้ ก็เป็นหนึง่ ธุรกิจทีส่ ะท้อนให้เห็นภาพของการเปลีย่ นแปลงของ
สังคมชนบทได้ดีเช่นกัน โดยในยุคแรกในพื้นที่ชุมชนชนบทในพื้นที่อ�ำเภอแม่จัน ส่วนใหญ่ท�ำการเกษตร
เพือ่ เลีย้ งชีพ การเพาะปลูกส่วนใหญ่เน้นบริโภคเป็นส่วนใหญ่ และจะส่งขายก็ตอ่ เหมือนผลผลิตเหล่าเหลือ
จากการบริโภค แต่ส่วนใหญ่ผู้คนในพื้นที่อ�ำเภอแม่จันมักจะผลิตผลผลิตที่เกินจ�ำนวนบริโภค เพราะพื้นที่
ในเขตอ�ำเภอแม่จนั มีภมู ศิ าสตร์สว่ นใหญ่เป็นทีร่ าบเหมาะสมกับการเพราะปลูก ดังนัน้ ผูค้ นในชุมชนชนบท
อ�ำเภอแม่จันจึงมีพื้นที่ในการเพาะปลูกเป็นจ�ำนวนมาก การส่งข้าวขายจึงมีอยู่มาก สังเกตได้จากการที่
ในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอแม่จนั เป็นแหล่งผลิตข้าวทีม่ ากทีส่ ดุ ของจังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่
ผลิตข้าวได้เป็นอันดับที่ ๕ ของประเทศไทยในปัจจุบัน ดังนั้นจึงไม่แปลกที่ในพื้นที่อ�ำเภอแม่จันจะมีโรงสี
ใหญ่จ�ำนวนมาก เพราะเป็นพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกข้าวเป็นจ�ำนวนมาก
การก่อตั้งธุรกิจโรงค้าไม้บุญชูค้าไม้เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคม
ชนบทที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปตามพลวัตรของสังคมใหญ่ โดยเริ่มจากการที่ในพื้นที่ชนบทเริ่มที่จะ
มีเส้นทางการคมนาคมที่ดี สะดวกขึ้น และเทคโนโลยียานยนต์เริ่มเข้าถึงผู้คนในพื้นที่ จึงท�ำให้ง่ายต่อ
การติดต่อซื้อขายและท�ำธุรกิจค้าขายได้ อีกประการหนึ่งที่ส�ำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนใน
พื้นที่คือการที่รัฐเริ่มเข้ามามีบทบาทในเรื่องของกฎหมายการควบคุมการตัดไม้ท�ำลายป่า ในสมัยชวน
หลีกภัย ตามค�ำกล่าวของผู้คนในชุมชน ท�ำให้วิถีชีวิตในการหาไม้สร้างบ้านแบบในอดีตถูกเปลี่ยนมา
เป็นการสร้างบ้านจากการใช้ไม้แปรรูปจากโรงงานค้าไม้ อีกทั้งส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้วิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยน
ไปเพราะเรือ่ งของเทคโนโลยีการเกษตรเข้ามามีบทบาทในพืน้ ที่ ท�ำให้ผคู้ นในพืน้ ทีม่ รี ายได้ทดี่ มี ากกว่าเดิม
เหตุผลทั้งหมดเป็นส่วนส�ำคัญอย่างยิ่งที่ท�ำให้เกิดการก่อตั้งธุรกิจโรงค้าไม้บุญชูค้าไม้ขึ้นในปี ๒๕๓๘
ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทถูกผูกติดเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมใหญ่
แสดงให้เห็นว่าชุมชนชนบทกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยและมักจะมีผลกระทบทั้งด้านบวกและด้าน
ลบในเรื่องของการเมือง เศรษฐกิจ เพราะภาครัฐในปัจจุบันพยายามจะสร้างและท�ำให้ชุมชนชนบทกลาย
เป็นส่วนหนึ่งของประเทศ รัฐบาลจึงพยายามนโยบายต่างๆ เพื่อยกฐานะของสังคมชนบท และด้วยธุรกิจ
โรงไม้เป็นส่วนหนึง่ ทีต่ อ้ งมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูค้ นในชุมชนชนบทผลดีและผลเสียของการท�ำธุรกิจจึงถูกก�ำหนด
ในกรอบของการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของชาวบ้านในท้องถิ่นไป
ด้วยเช่นกัน
ธุรกิจโรงค้าไม้ของร้านบุญชูคา้ ไม้ในปัจจุบนั ถูกผูกติดและต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับสภาพการ
เปลีย่ นแปลงของสภาพการเมือง เศรษฐกิจ และวิถชี วี ติ ของผูค้ นทีเ่ ปลีย่ นแปลงเช่นกัน เพือ่ พยายามรักษา
ยอดขายและรักษาโรงค้าไม้ของตัวเองต่อไป โดยเพิ่มกลยุทธ์ทางการตลาดให้เพิ่มมาขึ้น เช่น เน้นให้การ
บริการเพิ่มขึ้น เน้นเรื่องการปรับวัสดุ อุปกรณ์ วัตถุดิบที่น�ำเข้ามาจ�ำหน่าย มีการสร้างโปรโมชั่นดึงดูดใจ
ลูกค้า และได้มกี ารท�ำธุรกิจอืน่ ๆเพือ่ เสริมและพยุงฐานะของโรงค้าไม้ไว้ ผลของการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ กับ
โรงค้าไม้ของบุญชูคา้ ไม้ในปัจจุบนั คือ ผลทางการเมืองทีไ่ ม่มเี สถียรภาพ การมีปญ
ั หาของนโยบายจ�ำน�ำข้าว
และที่ส�ำคัญที่สุดคือการเกิดขึ้นของวัสดุแทนไม้ ที่สามารถใช้เป็นวัสดุในการก่อสร้างบ้านแทนไม้
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พระสงฆ์พลัดถิ่นในดินแดนล้านนา๑
Displaced Buddhist Monks in Lanna
ดร.ประภาศิริ ศรีภมร๒
บทคัดย่อ
บทความวิจัยเรื่อง “พระสงฆ์พลัดถิ่นในดินแดนล้านนา” ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง “บทบาทของพระภิกษุไทใหญ่ต่อแรงงานอพยพไทใหญ่ในอ�ำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่” มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาสถานการณ์และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้ามาในประเทศไทย
ของพระภิกษุไทใหญ่ ลักษณะและวิธีการย้ายถิ่นของพระภิกษุไทใหญ่ และบทบาทของพระภิกษุไทใหญ่
ต่อแรงงานอพยพไทใหญ่
วิธีการวิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลากหลายวิธี ได้แก่ การศึกษาข้อมูล
เอกสารเกี่ยวกับการวิจัยและการสัมภาษณ์พระสงฆ์จากประเทศเพื่อนบ้านที่จ�ำพรรษาอยู่ที่วัดในจังหวัด
เชียงใหม่
ผลการศึกษาพบว่า สถานการณ์สรู้ บกันระหว่างกองก�ำลังกูช้ าติไทใหญ่กบั รัฐบาลเมียนมาร์ทมี่ มี า
อย่างยาวนานนับตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๙๐ เป็นต้นมา มีส่วนท�ำให้ชาวไทใหญ่ทั้งพระสงฆ์และประชาชนทั่วไป
เดินทางข้ามประเทศเข้ามาในประเทศไทยเป็นจ�ำนวนมาก ประกอบกับปัจจัยภายใน รัฐบาลไทยไม่มี
นโยบายปราบปรามแรงงานต่างด้าวหรือผู้อพยพด้วยวิธีรุนแรง กับทั้งเป็นประเทศที่มีศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี คล้ายคลึงกับชาวไทใหญ่ การมีญาติพี่น้องในจังหวัดเชียงใหม่หรือใกล้เคียง และประเทศไทย
มีเศรษฐกิจดีและต้องการแรงงานเพิ่ม เป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนให้ชาวไทใหญ่และพระภิกษุไทใหญ่เข้ามา
ในจังหวัดเชียงใหม่มากยิ่งขึ้น
ลักษณะการเข้าประเทศไทยของพระภิกษุสว่ นใหญ่ อยูใ่ นขณะครองสมณเพศ เดินทางจากชุมชน
ของตนเองโดยล�ำพัง หรือมาเป็นกลุ่มๆ โดยมีนายหน้าให้การดูแล ในการเดินทาง และมีคนไทย ซึ่งเป็น
ญาติหรือเป็นพระภิกษุคอยให้ความช่วยเหลือ ด�ำเนินการให้เป็นคนเข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย ทัง้ นี้
พระภิกษุไทใหญ่เห็นว่าการเข้าเมือง ในขณะด�ำรงสมณเพศจะได้รบั การอ�ำนวยความสะดวกสูงกว่าการเข้า
มาของฆราวาส
เมือ่ เข้ามาจ�ำพรรษาอยูใ่ นเชียงใหม่แล้ว พระภิกษุไทใหญ่ มีบทบาทในการช่วยเหลือแรงงานอพยพ
ชาวไทใหญ่ ทั้งในเรื่องการให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง ตามวิธีการผ่อนปรนแรงงาน
บทความนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของดุษฎีนพิ นธ์เรือ่ ง บทบาทของพระภิกษุไทใหญ่ตอ่ แรงงานอพยพไทใหญ่ในอ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน�้ำโขงและสาละวินศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
๒
อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
๑
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ของรัฐบาล การช่วยสอน ภาษาไทยและภาษาไทใหญ่ ให้แก่แรงงานและบุตรหลาน การแนะน�ำสั่งสอน
ให้รู้จักอดออม เพื่อส่งเงินไปช่วยเหลือญาติพี่น้องในประเทศเมียนมาร์ และให้ปฏิบัติตนที่ไม่สร้างความ
เดือดร้อนให้แก่สังคมเชียงใหม่ และบทบาทการช่วยเหลือสิ่งของจ�ำเป็น ส�ำหรับการอุปโภคบริโภคให้แก่
แรงงานที่มีรายได้น้อยและยากจน จากการผสมกลมกลืนทางสังคมและวัฒนธรรมของพระสงฆ์ ท�ำให้เรา
ได้ทราบข้อปัญหาของการเข้ามาอาศัยอยู่ในล้านนาพระสงฆ์เหล่านี้ถือเป็นองค์กรส�ำคัญในทางพระพุทธ
ศาสนาที่เชื่อมสานสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของประเทศเพื่อนบ้านและล้านนาได้อย่างลงตัว
ค�ำส�ำคัญ : การผสมกลมกลืน, พระไทใหญ่, พระสงฆ์ในล้านนา
ABSTRACT
The objective of this investigation was to examine situations and factors influencing the entry into Thailand of Tai Yai monks, to explore the characteristics and methods
of the relocation of the monks, and to investigate the roles of the monks among Tai
Yai migrant workers. The data were collected by interviewing 30 Tai Yai monks residing
in Chiang Mai Province as well as by studying research documents related to the Shan
ethnic group and the political situation in Myanmar.
The findings of the investigation reveal that there has been an ongoing war between the Shan Liberation Army and the Myanmar Army since 1947. Common Shan have
been severely affected by persecution, forced relocation, and loss of lives. The situation
has brought about poverty, unemployment, high taxes, no education and the lack of a
peaceful livelihood.
The internal factors influencing the entry of the monks into Thailand is explained
by a lack of harsh policies to prosecute foreign laborers or immigrants, by similarities
of culture, religion and traditions, and by immigrants’ relatives living in Chiang Mai. The
external factors included better economic conditions and labor shortages in Thailand.
Regarding their entry into Thailand, the migrants came individually or in groups
with a caretaker facilitating their journeys. Monks or relatives living in the country facilitate immigration procedures. For the Tai Yai monks seeking to settle in the country, the
formalities are much easier than for laypeople.
The role of the Tai Yai monks among Tai Yai migrant laborers consisted of giving
advice on the labor regulations of the state, teaching Thai and Shan to migrant children,
advising them to stay thrifty in order to send remittances home, telling them to be lawabiding residents, and providing food and monetary assistance to families with insufficient
income.
Keywords: Assimilation, Shan Monks, Lanna Monks
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

สี่ทศวรรษประวัติศาสตร์ล้านนา

213

บทน�ำ
หลังจากที่ประเทศเมียนมาร์ได้รับเอกราชเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๑ ได้แบ่งการปกครองออกเป็น ๗ ภาค
คือ ภาคสะกาย ภาคมัณฑเลย์ ภาคมะกวย ภาคพะโค ภาคย่างกุ้ง ภาคอิระวดี และภาคตะนาวศรี
ประชาชนส่วนใหญ่ในภาคต่างๆนั้น เป็นชนชาติเมียนมาร์ ส�ำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งมีกว่า ๗ ชาติพันธุ์ ได้
ถูกแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๗ รัฐ คือ รัฐคะฉิ่น รัฐฉิ่น รัฐยะไข่ รัฐคะเรนนี (คะยาห์) รัฐกะเหรี่ยง
รัฐมอญ และรัฐฉาน รัฐต่าง ๆ เหล่านี้มีหัวหน้ารัฐเป็นผู้ปกครองแต่ขึ้นอยู่กับรัฐบาลกลางเมียนมาร์ ต่อมา
ใน พ.ศ.๒๕๐๕ นายพลเนวิน ได้กอ่ การปฏิวตั แิ ละยกเลิกผูป้ กครองรัฐต่าง ๆ แต่คงเขตการปกครองไว้โดย
ขึ้นตรงต่อรัฐบาลทหารของเมียนมาร์ หลังจากที่กองทัพเมืองไต (Mong Tai Army : MTA) ภายใต้การน�ำ
ของ ขุนส่า ได้วางอาวุธให้กบั เมียนมาร์ในเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๓๙ แล้ว เพือ่ ป้องกันการก่อตัวขึน้ มาใหม่
และการตัดฐานก�ำลังบ�ำรุงของกองก�ำลังกู้ชาติไทใหญ่ จึงเกิดการบังคับประชาชนที่อาศัยอยู่ตามชนบท
ในภาคใต้ และภาคตะวันออกของรัฐฉาน ให้เคลื่อนย้ายจากชนบทเข้าไปอยู่ในตัวเมืองและชานเมือง โดย
ก�ำหนดเวลาของการเคลือ่ นย้ายให้แล้วเสร็จภายใน ๓ – ๕ วัน หากพ้นก�ำหนดดังกล่าวแล้วอาจถูกทรมาน
หรือยิงตาย ด้วยเหตุนี้จึงเกิดเหตุการณ์สังหารหมู่ เผาหมู่ ทารุณกรรมและการข่มขืนอย่างมากระหว่าง
พ.ศ.๒๕๓๖ – ๒๕๔๕ ประชาชนที่ถูกขับไล่ได้แบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม บางส่วนอพยพเข้าสู่ประเทศไทย
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณชายแดนไทย เมียนมาร์ ด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ส่วน
ใหญ่เข้ามาอาศัยท�ำงานรับจ้าง รวมถึงการติดต่อค้าขายโดยพาหนะวัวต่างของชาวไทย นอกจากนี้ยังมี
ชาวไทใหญ่ในรัฐฉาน หลบหนีเข้ามาเป็นสมณเพศ (ชูสิทธิ์ ชูชาติ, ๒๕๔๕)
การทีช่ าวไทใหญ่อพยพหนีเข้ามายังประเทศไทย ด้วยสาเหตุดงั กล่าวข้างต้นนัน้ นอกจากเป็นการ
อพยพเพื่อหลีกหนีภัยจากการปราบปราม และเพื่อวัตถุประสงค์การหางานท�ำ และในขณะเดียวกันก็ได้
น�ำพาเอาพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของตนเองมาด้วย บรรพบุรุษของชาวไทใหญ่นั้นนับถือพระพุทธ
ศาสนามาช้านาน นับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๒๑ พุทธศาสนาเผยแผ่เข้ามาในหมู่ชาวไทใหญ่ซึ่งนับถือผี
ในสมัยพระเจ้าบุเรงนอง (พ.ศ.๒๐๙๑ - พ.ศ.๒๑๒๔) ซึ่งเป็นกษัตริย์เมียนมาร์ที่ยิ่งใหญ่ มีความสามารถ
ด้านการรบ การปกครอง และท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนา พระองค์ทรงพยายามให้ชาวไทใหญ่หันมา
นับถือพระพุทธศาสนา ด้วยการห้ามไม่ให้มีการปฏิบัติที่ผิดหลักพระพุทธศาสนา ทรงสร้างศาสนสถาน
ในพระพุทธศาสนาจ�ำนวนมากในรัฐฉาน ทรงนิมนต์พระภิกษุที่มีความรู้ มาเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับ
ชาวไทใหญ่ ท�ำให้ชาวไทใหญ่เลื่อมใสศรัทธาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา อาจกล่าวได้ว่ามีเพียงส่วนน้อยเท่านั้น
ทีน่ บั ถือศาสนาอิสลามและศาสนาอืน่ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาควบคูก่ บั การนับถือผี มีอทิ ธิพลอย่าง
มากต่อการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และความเชื่อที่มีผลต่อการเกิดความสามัคคี ในกลุ่มชนชาติ
พันธุ์ของตน และด้วยระบบความเชื่อดังกล่าว ได้ส่งผลให้วัดกลายเป็นพื้นที่ทางสังคมของชาวไทใหญ่
ส�ำหรับการท�ำกิจกรรมทางศาสนาหรือความเชื่ออยู่ตลอดมา ซึ่งปานแพร เชาวน์ประยูร (๒๕๕๐) และ
ศิวัช นนทะวงษ์ (๒๕๕๓) กล่าวถึงไทใหญ่ในท�ำนองเดียวกันว่า เป็นกลุ่มชนชาติที่รักษาอัตลักษณ์ของ
ตนเองไว้ได้เป็นอย่าง
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ดี ดังที่พบเห็นชุมชนไทใหญ่ในบริเวณต่าง ๆ ของเชียงใหม่ ยังคงรักษาเอกลักษณ์สืบทอดทางวัฒนธรรม
และภูมปิ ญ
ั ญาต่าง ๆ เอาไว้อย่างเหนียวแน่น เช่น กลุม่ ชนชาวไทใหญ่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ และบ้านเปียงหลวง อ�ำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น จากการวิจัยของปานแพร
เชาวน์ประยูร (๒๕๕๐) ได้พบว่า ชาวไทใหญ่ทอี่ พยพถิน่ ฐานเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ มีการอพยพเคลือ่ น
ย้ายในขณะทีด่ ำ� รงสมณเพศภิกษุอกี ด้วย นอกจากนีย้ งั พบว่าชาวไทใหญ่นยิ มให้บตุ รหลานของตนเองบวช
ส่างลอง (บวชสามเณร) เพือ่ เข้ามาศึกษาในวัด รวมทัง้ การอพยพเข้ามาอยูใ่ นจังหวัดเชียงใหม่ ก็ยงั อนุรกั ษ์
ประเพณีดังกล่าวไว้ แม้ว่าในปัจจุบันจะมีจ�ำนวนผู้เข้าบวชส่างลองน้อยลงบ้างก็ตาม
จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดใหญ่ มีฐานะเป็นทั้งศูนย์กลางการพัฒนาส่วนภูมิภาคของภาคเหนือ
และเป็นจังหวัดชายแดนของประเทศ ทีม่ อี าณาเขตติดต่อกับรัฐฉานประเทศพม่า พบว่ามีการอพยพเคลือ่ น
ย้ายของกลุ่มคนจากประเทศเมียนมาร์ โดยเฉพาะกลุ่มชาวไทใหญ่เป็นจ�ำนวนมาก กลายมาเป็นคนพลัด
ถิ่นและเป็นผู้ใช้แรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ มักพบเห็นเป็นแรงงานอยู่ทั้งในสถานที่ก่อสร้าง โรงงาน สวน
ส้ม ตลาด ร้านขายอาหาร ฯลฯ ของจังหวัดเชียงใหม่ (ออมสิน บุญเลิศ, ๒๕๕๑) รวมทั้งพบว่าชาวไทใหญ่
ที่อพยพเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากจะเข้ามาหางานท�ำแล้ว ยังมีพระภิกษุไทใหญ่ อพยพเข้ามา
ในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเช่นกัน (ปานแพร เชาวน์ประยูร, ๒๕๕๐) ชูสิทธิ์ ชูชาติ (สัมภาษณ์ ธันวาคม,
๒๕๕๑) ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เชียงใหม่ ว่าพระภิกษุไทใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันนี้มี
ทั้งผู้อพยพย้ายถิ่นมาจากรัฐฉานแล้วมาบรรพชาในวัดของชาวไทใหญ่ หรือการอพยพหลบเข้าเมืองของ
ไทใหญ่นั้นกระท�ำในขณะด�ำรงสมณเพศ รวมทั้งจากการออกส�ำรวจพื้นที่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้พบพระภิกษุไทใหญ่ที่พ�ำนักอาศัยอยู่ในอ�ำเภอเมือง จ�ำนวน ๙๗ รูป รวม
ทั้งยังได้พบพื้นที่ที่เป็นชุมชนชาวไทใหญ่ในเขตแจ่งศรีภูมิ ประตูช้างเผือก วัดป่าเป้า และปานแปร เชาวน์
ประยูร (๒๕๕๐) ได้รายงานไว้ว่า เป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มคนชาวไทใหญ่มาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัยพระเจ้ากาวิละ
นอกจากนีย้ งั มีชมุ ชนนอกเขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ เช่น ชุมชนไทใหญ่ทบี่ า้ นกาดและบ้านหัวฝาย อ�ำเภอแม่
วาง ซึ่งติดกับอ�ำเภอสันป่าตอง ไทใหญ่ที่บ้านเมืองนะ ต�ำบลเมืองนะ บ้านนาหวาย บ้านโละป่าหาญ บ้าน
โป่งอาง บ้านห้วยใส เขตต�ำบลทุง่ ข้าวพวงทีบ่ า้ นห้วยเป้า บ้านแม่กอ๋ น บ้านทุง่ ข้าวพวง บ้านแม่จา บ้านห้วย
นาทราย บ้านห้วยทรายขาวและบ้านขุนคอน อ�ำเภอเชียงดาว ชุมชนไทใหญ่ที่จัดได้ว่าเป็นชุมชนใหญ่อีก
แห่งหนึ่ง คือชุมชนไทใหญ่ที่อ�ำเภอเวียงแหง บ้านเวียงแหง บ้านห้วยหก บ้านปางควาย บ้านกองลมใหม่
ต�ำบลเปียงหลวง ที่บ้านเปียงหลวง บ้านจอม บ้านห้วยไคร้ บ้านม่วงป๊อก บ้านปางป๋อ บ้านม่วงเครือ บ้าน
สามปู บ้านมหาธาตุและบ้านสันตวงติ
เนือ่ งจากพระพุทธศาสนา มีความสัมพันธ์และผูกพันกับชาวไทใหญ่ มาอย่างต่อเนือ่ งและยาวนาน
แต่กลับมีการอธิบายรายละเอียดของพระภิกษุไทใหญ่ ที่เกี่ยวข้องกับการอพยพโยกย้ายจากรัฐฉานมายัง
จังหวัดเชียงใหม่น้อยมาก พบเพียงการวิจัยจ�ำนวนหนึ่ง ดังเช่นการวิจัยของ ปานแพร เชาวน์ประยูร
(๒๕๕๐) ทีร่ ะบุวา่ มีไทใหญ่บางรายอพยพย้ายถิน่ มาจังหวัดเชียงใหม่ ในขณะด�ำรงสมณเพศ ส่วนชาวไทใหญ่
ทั้งที่มีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว รวมทั้งกลุ่มที่เพิ่งอพยพโยกย้ายเข้ามาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นิยมเข้ามาท�ำบุญ
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม
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ที่วัด สาเหตุที่ชาวไทใหญ่เลือกใช้วัดส�ำหรับการพบปะกัน เพื่อการประกอบพิธีทางพุทธศาสนาตาม
ที่ตนเองนับถือแล้ว การใช้วัดก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ช่วยลดความหวาดระแวงจากสังคมไทยและรัฐไทย
เพราะชาวไทใหญ่ส่วนใหญ่หลบหนีเข้ามาโดยผิดกฎหมาย การพบปะกันในวัด ไม่ได้รับการตรวจค้น
จึงเป็นสถานทีท่ คี่ อ่ นข้างปลอดภัย ท�ำให้สามารถสร้างเครือข่ายทีแ่ น่นแฟ้น จนเกิดความรูส้ กึ อบอุน่ และมี
วัดเป็นที่พึ่งทางใจ ตอบสนองความต้องการพื้นฐานในการด�ำรงชีวิต การอยู่ร่วมกันในสังคมไทย ช่วยลด
ความตึงเครียด และ ความขัดแย้งภายในสังคมไทใหญ่อกี ด้วย อย่างไรก็ตาม ในรายงานดังกล่าวยังได้อธิบาย
อีกว่า วัดนอกจากจะเป็นสถานที่ส�ำหรับประกอบพิธีทางศาสนาให้แก่ชาวไทใหญ่แล้ว ยังมีส่วนส�ำคัญใน
กระบวนการในการเตรียมตัวออกสูร่ ะบบเศรษฐกิจ เพราะจะท�ำให้ผบู้ วชเรียนเกิดการเรียนรูเ้ กีย่ วกับสังคม
ไทย ภาษาไทยวัฒนธรรมไทย ในขณะเดียวกันนัน้ ในระหว่างทีช่ าวไทใหญ่ได้บวชเรียน ก็จะได้มโี อกาสรูจ้ กั
ผู้คน รวมทั้งการออกมาเป็นนายจ้างหรือพ่อค้าเมื่อลาสิกขาออกมา จึงอาจกล่าวได้ว่าวัดเป็นสถานที่พัก
พิงและเตรียมตัว ส�ำหรับชาวไทใหญ่ให้มีความพร้อมก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน ที่รองรับกับชาวไทใหญ่
จ�ำนวนมากภายในจังหวัดเชียงใหม่ อย่างไรก็ตาม เกี่ยวกับการพบปะหรือวิธีการต่าง ๆ ของชาวไทใหญ่
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ชาวไทใหญ่ที่อพยพเข้ามาอยู่ร่วมกับสังคมไทย มักอยู่ภายใต้แนวคิดแบบการจ�ำแนก
พวก (Exclusion) ไทใหญ่จึงกลายเป็นคนอื่นในสายตาคนไทย ชาวไทใหญ่จึงต้องมีกระบวนการปรับตัว
เพื่อการด�ำรงอยู่ในสังคมที่มีความแตกต่างให้มีความเหมือน หรือสอดคล้องกับคนกลุ่มใหญ่ในสังคม
ดังนัน้ จึงท�ำให้เห็นถึงบทบาทของวัดตลอดจนพระภิกษุไทใหญ่เข้ามาเกีย่ วข้อง จนท�ำให้เป็นส่วนหนึง่ ของ
การด�ำรงชีวิต หรือการปรับตัวให้เข้ากับสังคมไทยที่แตกต่างไปจากเดิม
ผู้วิจัยเห็นว่าบทบาทของพระภิกษุไทใหญ่ต่อแรงงานอพยพไทใหญ่ เป็นเรื่องที่น่าสนใจ มีความ
จ�ำเป็นและส�ำคัญยิ่ง ในการปรับตัวเพื่อความอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างกลมกลืนและสงบสุข จึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของพระภิกษุไทใหญ่ต่อแรงงานไทใหญ่ ที่อพยพเคลื่อนย้ายเข้า
มาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัดเป็นกลไกหนึ่งในกระบวนการปรับตัวให้เข้ากับสังคมไทย พระภิกษุ
ไทใหญ่ในวัดไทใหญ่นั้นมีการย้ายถิ่นกันมาอย่างไร มีขั้นตอนและกระบวนการย้ายถิ่นอย่างไร มีปัจจัย
ภายในและภายนอกอย่างไร ต่อการผลักดันให้อพยพย้ายถิ่นเข้ามายังประเทศไทย และจ�ำพรรษาอยู่ใน
จังหวัดเชียงใหม่ และพระภิกษุไทใหญ่เหล่านี้มีบทบาทต่อแรงงานอพยพไทใหญ่อย่างใด
ผลการวิจัย
การการศึกษาเอกสารทางประวัตศิ าสตร์ งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องและการสังเกตแบบมีสว่ นร่วม ตลอด
จนการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อใหครอบคลุมตามประเด็นของวัตถุประสงค์การวิจัยมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยน�ำ
เสนอตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
๑. สถานการณ์และปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเข้ามาประเทศไทยของพระภิกษุไทใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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๑.๑ สถานการณ์ของไทใหญ่ในประเทศเมียนมาร์ มีความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลเมียนมาร์กับ
ชนกลุม่ น้อย ซึง่ มีตน้ ตอมาจากเงือ่ นไขทางประวัตศิ าสตร์ และการทีอ่ งั กฤษเข้ามาใช้นโยบาย “แบ่งแยกและ
ปกครอง” ในสมัยอาณานิคมนั้นขยายตัวมากขึ้นเมื่อรัฐบาลเมียนมาร์ไม่ยอมปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของ
ข้อตกลงสนธิสัญญาปางโหลง (ปางหลวง) และรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๔๙๐ เพราะนายพล เนวิน ท�ำการ
รัฐประหารยึดอ�ำนาจจากนายกรัฐมนตรีอูนุ และได้ประกาศยุบสภารวมทั้งยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับ
พ.ศ.๒๔๙๐ เจตนารมณ์ของข้อตกลงสนธิสัญญาปางโหลง (หลวง) จึงยุติลง น�ำไปสู่ไฟสงครามระหว่าง
รัฐบาลเมียนมาร์กับชนกลุ่มน้อยต่างๆ

ภาพที่ ๑ : ตัวแทนเมียนมาร์และกลุ่มชาติพันธุ์ ท�ำสัญญาปางหลวง
ที่มา : khonkhurtai.org/index.php?option=com. (10 Jan 2013) สนธิสัญญาปางโหลง
ในส่วนการสู้รบของชาวไทใหญ่กับรัฐบาลเมียนมาร์ เริ่มใน พ.ศ.๒๕๐๑ เมื่อรัฐฉานครบก�ำหนด
แยกตัวเป็นอิสระ ตามข้อตกลงสนธิสัญญาปางโหลง (ปางหลวง) แต่รัฐบาลเมียนมาร์ไม่ท�ำตามข้อตกลง
และยังส่งกองก�ำลังทหารเข้ายึดครองรัฐฉาน ชาวไทใหญ่จงึ จับอาวุธลุกขึน้ ต่อต้าน นับจากนัน้ เรือ่ ยมาจน
กระทั่งถึงปัจจุบัน โดยกองก�ำลังไทใหญ่ที่มีความเข้มแข็งเป็นที่รู้จักกันทั่วไป คือ MTA และ SSA แต่กอง
ก�ำลังก็ไม่ได้รับการสนับสนุนจากทั่วโลกเท่าใด เนื่องจากมีข้อกังขาในเรื่องกองก�ำลังได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด แต่สุดท้าย MTA ก็ยุติบทบาทการต่อสู้เข้าสวามิภักดิ์ต่อรัฐบาลเมียนมาร์ใน พ.ศ.๒๕๓๙
ยังคงเหลือเฉพาะกองก�ำลังกู้ชาติไทใหญ่ (SSA) เพียงกลุ่มเดียวที่มีเจ้ายอดศึกเป็นผู้น�ำโดยปฏิบัติการอยู่
บริเวณตอนกลาง และตอนใต้ของรัฐฉาน แต่กองก�ำลังของเจ้ายอดศึกถูกกดดันจากรัฐบาลเมียนมาร์อย่าง
ต่อเนื่อง ในทุกรูปแบบ รวมทั้งการย้ายชาวบ้านทั้ง ๑๑ เมือง หรือมากกว่า ๑,๔๐๐ หมู่บ้าน เข้าไปอยู่ใน
พื้นที่ที่กองก�ำลังรัฐบาลเมียนมาร์ควบคุมอยู่ เพื่อที่จะตัดแหล่งเสบียงของ SSA และขณะเดียวกันรัฐบาล
เมียนมาร์ก็ประกาศให้พื้นที่ ซึ่งกองก�ำลังของเจ้ายอดศึกปฏิบัติการอยู่เป็น “เขตยิงอิสระ” หากกองก�ำลัง
รัฐบาลเมียนมาร์พบใครในเขตนี้จะสามารถสังหารได้ทันที
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

สี่ทศวรรษประวัติศาสตร์ล้านนา

217

นโยบายของรัฐบาลเมียนมาร์ ในการปราบปราม SSA ส่งผลกระทบต่อชาวไทใหญ่อย่างมาก
โดยเฉพาะนโยบายที่เรียกว่า “สี่ตัด” คือ การตัดปริมาณอาหาร เงินช่วยเหลือ การรวบรวมก�ำลังคน และ
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ต่อกองก�ำลังชนกลุม่ น้อย วิธกี ารหลัก ๆ ของนโยบายนี้ คือ การน�ำเอาชาวบ้านไปคุม
ขัง ทรมานหรือสังหาร หากรู้ว่ามีการติดต่อกับกองก�ำลังชนกลุ่มน้อย ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม หรือบังคับ
ขูเ่ ข็ญและปล้นเอาพืชผลในไร่นา อาหาร สัตว์เลีย้ ง เงินสด และสิง่ ของมีคา่ ต่าง ๆ จากชาวบ้าน หรือบังคับ
ให้ชาวบ้านไปใช้แรงงานในกองทัพ และลิดรอนเวลาทีจ่ ะท�ำงานอืน่ ใด และเพิม่ การบังคับให้โยกย้ายถิน่ ฐาน
ไปยังสถานที่ หรือหมู่บ้านที่อยู่ภายใต้
การควบคุมโดยตรงของกองทัพรัฐบาลเมียนมาร์ ตั้งแต่เดือน
มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๙ รัฐบาลเมียนมาร์ได้ใช้ก�ำลังบังคับประชาชนกว่า ๓๐๐,๐๐๐ คน จากหมู่บ้านกว่า
๑,๔๐๐ แห่ง จากภาคกลางของรัฐฉานให้ย้ายออกจากถิ่นที่อยู่อาศัย เพื่อที่จะน�ำพื้นที่ไปท�ำประโยชน์
อย่างอืน่ ถึงแม้รฐั บาลเมียนมาร์จะใช้นโยบายอพยพชาวบ้านออกจากพืน้ ทีก่ ารสูร้ บทัง้ หมด แต่กองก�ำลัง
ของเจ้ายอดศึกก็ยังคงสู้รบอย่างเข้มแข็งเหมือนเช่นเดิม และยังไม่มีทีท่าจะยอมเจรจาหยุดยิงแต่อย่างใด
เพราะถึงแม้วา่ การสูร้ บจะท�ำให้ชาวบ้านจ�ำนวนมากเดือดร้อน แต่การยอมเจรจาหยุดยิงก็ไม่ได้หมายความ
ว่า ชาวบ้านจะมีชีวิตที่ดีไปกว่าเดิม ทั้งนี้การต่อสู้ระหว่างกองก�ำลังไทใหญ่กู้ชาติกับรัฐบาลเมียนมาร์
ได้ส่งผลกระทบโดยตรงทางด้านการเมือง และความมั่นคงต่อรัฐฉานและชาวไทใหญ่ รวมทั้งส่ง
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม คือความเป็นอยู่ของชาวไทใหญ่ค่อนข้างสูง น�ำไปสู่เงื่อนไขและ
เหตุผลในการตัดสินใจอพยพไปยังประเทศไทย ของชาวไทใหญ่ ตลอดพระภิกษุไทใหญ่ทมี่ กี ารอพยพย้าย
ถิ่นฐานมาอยู่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยเช่นกัน
๑.๒ ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเข้ามาประเทศไทยของพระภิกษุไทใหญ่ ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการเข้ามาอยู่ในประเทศไทยของภิกษุไทใหญ่ แบ่งออกเป็น ๒ ปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยภายในประเทศ
เมียนมาร์ และปัจจัยภายนอกประเทศเมียนมาร์ ซึ่งก็คือปัจจัยภายในของประเทศไทย ที่มีส่วนส�ำคัญ
ต่อการตัดสินใจอพยพย้ายถิ่นของพระภิกษุไทใหญ่ ดังนี้
๑.๒.๑ ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย ปัจจัยจากปัญหาการสงครามปราบปรามชนกลุม่ น้อยของกอง
ทัพเมียนมาร์ การสู้รบของชนกลุ่มน้อยกับกองทัพเมียนมาร์ ซึ่งรวมถึงไทใหญ่ มีการต่อสู้กับรัฐบาลเมีย
นมาร์ เพื่อต้องการเรียกร้องความเป็นอิสระมีเอกราช ให้เป็นไปตามสนธิสัญญาปางโหลงที่ถูกยกเลิกไป
เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๐ การสู้รบดังกล่าวมา ซึ่งท�ำความเดือดร้อนให้แก่ชาวไทใหญ่ในพื้นที่ต่อสู้ค่อนข้างสูง ถูก
รังควาญและรังแกจากทหารกองทัพเมียนมาร์ ท�ำให้ชาวไทใหญ่ต้องจบสิ้นชีวิต บ้านแตกสาแหรกขาด
รวมถึงการถึงโจรกรรมทรัพย์สนิ ทีม่ คี า่ จนสิน้ ตัว จากปัญหาการสงครามดังกล่าว น�ำไปสูป่ ญ
ั หาปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจและความยากจน พบว่าชาวไทใหญ่ในพืน้ ทีต่ อ่ สูไ้ ม่มอี าชีพทีม่ รี ายได้มนั่ คง ท�ำการเกษตรไม่เป็น
ผล เพราะมักถูกร้องขอหรือปล้นสดมภ์จากกองทัพเมียนมาร์ ทรัพย์สินที่มีก็ถูกยึด รายได้ที่หามาได้ก็
ถูกเรียกเก็บเป็นภาษี ท�ำให้ความมัน่ คงในชีวติ ของตนเองและครอบครัวหมดสิน้ ท�ำให้พบแต่ความยากจน
ล�ำบาก และปัจจัยปัญหาด้านอื่น ซึ่งเป็นปัจจัยปัญหาเกี่ยวเนื่องมาจากสงคราม ปราบปรามชนกลุ่มน้อย
ของรัฐบาลเมียนมาร์ ปัญหาดังกล่าวคือ การขาดโอกาสทางการศึกษาของชาวไทใหญ่ แม้ว่าในช่วงปกติ
การจัด การศึกษาของรัฐบาลเมียนมาร์ไม่ค่อยทั่วถึงอยู่แล้ว การสงครามยิ่งท�ำให้ชาวไทใหญ่ในพื้นที่ต่อสู้
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หมดโอกาสในการรับการศึกษามากขึน้ ไปอีก คงมีบทบาทของพระภิกษุสงฆ์ของไทใหญ่บางกลุม่ ได้เข้ามาสู่
ชุมชน เพือ่ ให้ความรูแ้ ก่เยาวชนและประชาชน แต่กเ็ ป็นช่วงสัน้ ๆ ไม่ตอ่ เนือ่ งและทัว่ ถึง ปัญหาด้านวิถชี วี ติ
ความเป็นอยู่ ปราศจากความสงบสุข ต้องหลบหนีทหารจากกองทัพ เมียนมาร์อยู่ตลอดเวลา ประชาชน
ขาดอิสรภาพ และขาดความยุติธรรมที่ได้รับจากรัฐบาลเมียนมาร์ มักถูกเกณฑ์ไปคนรับใช้ในกองทัพเมีย
นมาร์ ไม่ทราบชะตากรรมว่าจะมีโอกาสได้กลับมาบ้านเกิดอีกหรือไม่ รวมถึงอาจถูกเกณฑ์จากกองทัพกู้
ชาติไทใหญ่ ให้บุตรหลานของตนเองเข้าไปเป็นทหารเพื่อร่วมรบกับกองทัพเมียนมาร์
๑.๒.๒ ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วยปัจจัยด้านการเมืองของไทย ที่รัฐบาลไทยไม่เคยใช้ความ
รุนแรง ผลักดันผู้ลี้ภัยจากภัยสงครามในประเทศเมียนมาร์ รวมทั้งแรงงานต่างด้าวเลย ปัจจัยด้านสังคม
และวัฒนธรรมของประเทศไทย โดยที่ประเทศไทยโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ มีวัฒนธรรม ประเพณี
และศาสนาเหมือนกันกับไทใหญ่ในรัฐฉาน ปัจจัยด้านการมีญาติพี่น้องในจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริม
และสนั บ สนุ น ให้ ก ารตั ด สิ น ใจอพยพมาเชี ย งใหม่ ม ากขึ้ น ปั จ จั ย ด้ า นความช่ ว ยเหลื อ ขององค์ ก าร
สหประชาชาติ แม้ว่าประเด็นนี้จะไม่มีความชัดเจนหรือไม่เกี่ยวข้องกับการลี้ภัยของไทใหญ่ เนื่องจาก
ไม่อยู่ในเงื่อนไขผู้ลี้ภัย แต่ก็ชี้ให้เห็นว่าการรับผู้ ลี้ภัยของประเทศไทยเป็นไปตามเงื่อนของสหประชาชาติ
ท�ำให้การกดดัน ผลักดันให้ผู้อพยพหนีภัยการสู้รบในพม่าอยู่บนพื้นฐานสิทธิมนุษยชน มีการปฏิบัติที่ไม่
รุนแรง จึงส่งผลทางอ้อมต่อการแก้ไขปัญหาผู้อพยพไทใหญ่ ด้วยมาตรการที่ไม่รุนแรงด้วย ปัจจัยด้าน
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่น�ำไปสู่ความต้องการแรงงานต่างด้าวค่อนข้างมาก จนน�ำ
ไปสู่การก�ำหนดเงื่อนไขผ่อนปรนแรงงานต่างด้าว ให้สามารถท�ำงานที่สถานประกอบการในประเทศไทย
ได้ โดยไม่ผิดกฎหมายแต่แรงงานต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ราชการก�ำหนด

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

สี่ทศวรรษประวัติศาสตร์ล้านนา

219

ภาพที่ ๒ : แผนที่แสดงเส้นทางการอพยพของชาวไทใหญ่จากรัฐฉานเข้าสู่ประเทศไทย
๒. ลั ก ษณะวิ ธี ก ารอพยพของพระภิ ก ษุ ไ ทใหญ่ ใ นรู ป แบบต่ า ง ๆ ลั ก ษณะการอพยพของ
พระภิกษุไทใหญ่เข้าเมืองเชียงใหม่นั้น มีทั้งเข้ามาในลักษณะเป็นฆราวาสและเข้ามาในลักษณะเป็นพระ
ภิกษุ แต่ส่วนใหญ่อพยพเข้าเมืองไทยในขณะเป็นพระภิกษุ ในส่วนวิธีการที่นิยมใช้ส�ำหรับการอพยพ คือ
การเดินทางด้วยเท้าตลอดทางจนถึงด่านชายแดน และการเดินเท้าร่วมกับการอาศัยยานพาหนะรับจ้าง ทัง้ นี้
วิธีการอพยพทั้งในขณะเป็นพระภิกษุและในขณะเป็นฆราวาส พบว่ามีทั้งการเดินทางเข้าเมืองโดยล�ำพัง
และด้วยกันเป็นหมู่คณะ โดยมีผู้ช�ำนาญทางเป็นผู้คอยช่วยเหลือในระหว่างการเดินทาง แต่ก็ต้องเสียค่า
ใช้จ่ายให้แก่ผู้ช�ำนาญทาง อย่างไรก็ตาม แนวโน้มวิธีการอพยพของพระภิกษุไทใหญ่จ�ำนวนหนึ่ง เดินทาง
มาโดยล�ำพัง แต่ได้ติดต่อประสานงานกับญาติผู้น้องที่เชียงใหม่ไว้ก่อนหน้าแล้ว อีกทั้งพบว่าการเดินทาง
อพยพในขณะเป็นพระภิกษุนั้น มักได้รับความสะดวกสูงกว่าการเข้าเมืองในขณะเป็นฆราวาส

ภาพที่ ๓ : การเดินทางข้ามพรมแดนไทย – เมียนมาร์ ของพระภิกษุไทใหญ่
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๓.บทบาทของพระภิกษุไทใหญ่ต่อแรงงานอพยพไทใหญ่
		
๓.๑ บทบาทของการเป็นพระภิกษุ ได้แก่ บทบาทช่วยสอนธรรมะแก่ประชาชนทั่วไป
เพื่อท�ำหน้าที่จรรโลงพระพุทธศาสนา สั่งสอนให้ประชาชนเป็นคนดี ทั้งนี้การปฏิบัติตนของพระภิกษุต้อง
ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด รักษาวินัยสงฆ์ให้สมบูรณ์ ซึ่งเป็นบทบาทการสร้างกิจวัตรปฏิบัติตามหลักของ
พระภิกษุในทางพระพุทธศาสนา ซึง่ นอกจากการปฏิบตั ติ นในศีลวินยั อย่างเคร่งครัดแล้ว ยังต้องท�ำหน้าที่
ในการดูแลวัด ให้มคี วามสะอาดดูสวยงามตลอดเวลา นอกจากนีย้ งั มีบทบาทในการแนะน�ำศาสนพิธใี ห้แก่
ญาติโยมทั้งไทใหญ่และเป็นคนไทย

ภาพที่ ๔ : พระภิกษุไทใหญ่ก�ำลังอบรมเยาวชนไทใหญ่
		
๓.๒ บทบาทการช่วยเหลือแรงงานอพยพไทใหญ่ ประกอบด้วยบทบาทส�ำคัญ ๔ ประการ
คือ บทบาทที่ปรึกษาด้านแรงงานให้แรงงานไทใหญ่ ปฏิบัติตนตามเงื่อนไขการผ่อนปรนของรัฐบาล
รวมถึงการหาวิธีการช่วยเหลือให้สามารถแก้ไขปัญหาอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงานให้ส�ำเร็จลุล่วง หรือ
จากปัญหาใหญ่ให้หมดสิ้นลุล่วง บทบาทด้านการสอนภาษาให้แก่แรงงานอพยพไทใหญ่และบุตรหลาน
รวมทัง้ การสอนหลักการใช้ภาษาไทใหญ่ ให้แก่บตุ รหลานของแรงงานอพยพไทใหญ่ทถี่ กู ต้อง มิให้สญ
ู หาย
ไปตามกาลเวลา เพราะสังคมสมัยใหม่การใช้ภาษาไทใหญ่น้อยลง บทบาทด้านการสั่งสอนแรงงาน
อพยพไทใหญ่ให้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท รู้จักอดออมน�ำเงินที่ได้ไปช่วยเหลือญาติพี่น้องที่เมียนมาร์
และไม่ประพฤติตนนอกลู่ทางโดยเฉพาะให้อยู่ในกรอบของกฎหมายไทย และบทบาทด้านการช่วยเหลือ
สิง่ ของให้แก่แรงงานอพยพไทใหญ่ ทีม่ ปี ญ
ั หาด้านการเงินหรือมีเครือ่ งอุปโภคบริโภคทีไ่ ม่เพียงพอ เป็นการ
ช่วยเหลือเป็นครั้งคราวแก่ผู้ประสบปัญหามีรายได้ไม่เพียงพอ
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ภาพที่ ๕ : พระภิกษุมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้อบยพชาวไทใหญ่
อภิปรายผล
ผลการศึกษาวิจยั นีม้ ปี ระเด็นทีน่ า่ สนใจและน�ำมาใช้ประกอบการอภิปรายผลเพือ่ ขยายความเข้าใจ
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนการความคิดเห็นของผู้วิจัยที่มีต่อประเด็นดังกล่าว ดังนี้
๑. ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเข้ามาประเทศไทยของพระภิกษุไทใหญ่ จากผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยที่
มีผลต่อการเข้ามาเมืองไทยของพระภิกษุไทใหญ่นนั้ เป็นปัจจัยทีค่ อ่ นข้างเกีย่ วข้องกับความเป็นอยูโ่ ดยตรง
ที่อยู่ในภาวะสงคราม หรือการถูกปราบปรามจากรัฐบาล เมียนมาร์ ด้วยเหตุมีกองก�ำลังกู้ชาติไทใหญ่
เป็นการต่อสู้ที่มีมาอย่างยาวนาน ยากที่จะหาข้อยุติได้ง่าย แต่ในทางตรงกันข้ามกลับมีผลกระทบ
อันยิ่งใหญ่ ต่อประชาชนชาวไทใหญ่ที่ต้องถูกปราบปราม กดขี่ข่มแหง ปล้นสะดมจากกองทัพเมียนมาร์
และต้องถูกร้องขอจากกองทัพกองก�ำลังกู้ชาติ ให้ส่งคนในครอบครัวเข้าไปเป็นทหาร เพื่อต่อสู้เรียกร้อง
เอกราชให้แก่ไทใหญ่ นับว่าเป็นสภาพที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาทั้งเอกสารและการสัมภาษณ์จากพระภิกษุ ท�ำให้เห็นว่าในช่วง
ที่รัฐบาลเมียนมาร์ ท�ำการปราบปรามประชาชนที่อยู่ในพื้นที่สู้รบนั้น จะอยู่บนพื้นฐานความโหดร้าย
ขาดความประนีประนอม ถูกฆ่าฟันล้มตายเป็นจ�ำนวนมาก สร้างความเกลียดชังคับแค้นจากประชาชนชาว
ไทใหญ่เป็นอย่างยิง่ จึงเป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญอันน�ำไปสูป่ ญ
ั หาปัจจัยอืน่ ทีม่ ผี ลต่อการอพยพย้ายถิน่ เข้ามาอยู่
ในประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่
ส่วนปัจจัยภายนอก ได้แก่ ปัจจัยนอกประเทศเมียนมาร์ ที่มีอิทธิพลต่อการเข้ามาประเทศไทย
ของพระภิกษุไทใหญ่ พบว่าประกอบด้วย ปัจจัยด้านการเมืองในประเทศไทยที่ใช้วิธีการแก้ไขปัญหาคน
ต่างด้าวด้วยวิธีการไม่รุนแรง ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีพื้นฐานคล้ายคลึงกับ
วัฒนธรรมประเพณีและศาสนาของชาวไทใหญ่ ท�ำให้สามารถปรับตัวหรือได้รับการยอมรับได้ง่าย ปัจจัย
ด้านการมีญาติพนี่ อ้ งอยูใ่ นเมืองไทยทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ หรือจังหวัดใกล้เคียงอืน่ ปัจจัยด้านการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย ท�ำให้ต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น แต่แรงงานในประเทศไทยมีไม่เพียงพอ ท�ำให้
ผู้ประกอบการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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หันไปพึ่งพาแรงงานต่างด้าวมากยิ่งขึ้นรวมทั้งรัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนปรนแรงงานต่างด้าว ให้สามารถ
ท�ำงานในเมืองไทยได้โดยถูกกฎหมาย
๒. ลักษณะและวิธีการอพยพของภิกษุไทใหญ่ ส่วนใหญ่เข้ามาในขณะครองสมณเพศ โดยมีวิธี
การเข้ามาทั้งการเดินทางเท้าโดยล�ำพัง และร่วมเดินทางมาเป็นหมู่คณะจ�ำนวนหลายสิบคน แต่ก็พบว่า
กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะหลายสิบคนนั้น ต้องอาศัยผู้ช�ำนาญทางหรือนายหน้าท�ำหน้าที่ประสานงานกับ
ทุกฝ่าย แม้กระทั่งกับข้าราชการที่เกี่ยวข้องในประเทศเมียนมาร์และในประเทศไทย นอกจากนี้ยังพบว่า
มีบางส่วนเดินทางด้วยรถยนต์รับจ้างตั้งแต่ต้นการเดินทาง ในลักษณะนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ครองสมณเพศ
เพราะการครองสมณเพศนั้น พระภิกษุไทใหญ่กล่าวว่ามักได้รับความสะดวกกว่าการเดินทางในขณะเป็น
ฆราวาส นอกจากนีใ้ นขณะเดินทางเข้ามาเมืองไทย ก็อาศัยขอความช่วยเหลือจากพระภิกษุในประเทศไทย
ญาติพี่น้องในประเทศไทยที่คอยอ�ำนวยความสะดวกท�ำให้ลดปัญหาการแสดงตนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
แสดงให้เห็นว่า สภาพทางวัฒนธรรมและประเพณีที่ได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาทั้งในส่วนของ
ประเทศไทยและเมียนมาร์ ท�ำให้ได้รบั การอนุโลมจากบุคลากรของทัง้ สองประเทศค่อนข้างมาก จะเห็นได้
ว่าการอพยพของพระภิกษุไทใหญ่เข้าสูป่ ระเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปตามลักษณะกระบวนการ
ย้ายถิ่น ๓ ขั้นตอนใหญ่ ๆ คือ การตัดสินใจย้ายถิ่นโดยมีปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจการเมืองและสังคม
ระหว่างการย้ายถิน่ ได้แก่ กระบวนการเดินทางและการอ�ำนวยความสะดวกในการเดินทาง และเมือ่ ไปถึง
ประเทศไทย ซึง่ จะเกิดเครือข่ายส่วนบุคคล มากกว่าอาศัยเครือข่ายทีเ่ ป็นทางการ โดยเฉพาะกรณีของการ
อพยพเคลือ่ นย้ายของพระภิกษุไทใหญ่ ท�ำให้เป็นระบบการพึง่ พาบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง จนสามารถน�ำพระภิกษุ
หรือฆราวาสชาวไทใหญ่ เข้ามายังประเทศไทยได้อย่างสะดวกและราบรื่น แม้ว่าสถานการณ์การอพยพ
เคลือ่ นย้ายในขณะนัน้ เป็นไปในลักษณะทีข่ ดั ต่อกฎหมาย แต่กไ็ ด้รบั การอ�ำนวยความสะดวกจากผูป้ ระสาน
งานท�ำให้การเดินทางราบรืน่ อีกทัง้ ท�ำให้เห็นถึงความเกรงใจ ระหว่างบุคลากรของราชการกับผูอ้ พยพซึง่ เป็น
พระภิกษุ ท�ำให้ผู้ครองสมณเพศมีโอกาสการอพยพ มายังเชียงใหม่เป็นได้ค่อนข้างง่าย อย่างไรก็ตาม
ในกรณีอพยพเคลื่อนย้ายโดยอาศัยนายหน้าหรือผู้ช�ำนาญทาง ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ถูกน�ำมาใช้
แม้วา่ พระภิกษุไทใหญ่จะให้สมั ภาษณ์วา่ บางกลุม่ ก็ไม่สามารถเข้ามาได้ เพราะถูกตรวจสอบจนไม่สามารถ
อพยพเข้ามาประเทศไทยได้ แต่ก็ท�ำให้เห็นว่าโอกาสการใช้นายหน้าของผู้อพยพเป็นช่องทางที่ส�ำคัญ
โดยยอมเสียค่าใช้จ่ายส�ำหรับการจัดการจ�ำนวนหนึ่ง แม้จะสูงเมื่อเทียบกับภาวะเศรษฐกิจของผู้อพยพ
แต่ก็มีความคุ้มค่า เพราะหากอยู่ในประเทศเมียนมาร์จะได้รับแรงกดดันมากกว่าเป็นทวีคูณ
๓. บทบาทของพระภิกษุไทใหญ่ต่อแรงงานอพยพไทใหญ่ ผลการวิจัยพบว่า พระภิกษุไทใหญ่
มีการแสดงบทบาทของพระภิกษุใน ๒ บทบาทใหญ่ คือ บทบาทของความเป็นพระภิกษุ และบทบาทที่
มีต่อแรงงานอพยพไทใหญ่ โดยบทบาทของความเป็นพระภิกษุ ต้องปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดในศีลธรรม
และวินยั ของสงฆ์ ศึกษาเล่าเรียนใน พระธรรรม มีวตั รปฏิบตั ทิ สี่ งฆ์พงึ ต้องแสดง ได้แก่ การออกบิณฑบาต การ
สวดมนต์ทำ� วัตรเช้า ท�ำวัตรเย็น ตลอดจนต้องหมัน่ เพียรดูแลวัดทีพ่ ำ� นักอาศัย ให้มคี วามสะอาดสะอ้านอยู่
ตลอดเวลา หรือการดูแลศาสนสถานให้อยูใ่ นสภาพร่มเย็น น่าเลือ่ มใส ในขณะบทบาททีม่ ตี อ่ แรงงานอพยพ
ไทใหญ่ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทส�ำคัญ ๔ ประการ คือ บทบาทที่ปรึกษาด้านแรงงานให้แรงงานไทใหญ่
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม
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ปฏิบตั ติ นตามเงือ่ นไขการผ่อนปรนของรัฐบาล การหาวิธกี ารช่วยเหลือให้สามารถแก้ไขปัญหาให้แก่แรงงาน
อพยพไทยใหญ่ การสอนภาษาไทยและไทใหญ่ให้แก่แรงงานอพยพไทใหญ่และบุตรหลาน บทบาทด้าน
การสั่งสอนแรงงานอพยพไทใหญ่ ให้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท รู้จักอดออมน�ำเงินที่ได้ไปช่วยเหลือญาติ
พี่น้องที่เมียนมาร์ และไม่ประพฤติตนนอกลู่นอกทาง โดยเฉพาะให้อยู่ในกรอบของกฎหมายไทย และ
บทบาทด้านการช่วยเหลือสิ่งของให้แก่แรงงานอพยพไทใหญ่ ที่มีปัญหาด้านการเงินหรือมีเครื่องอุปโภค
บริโภคที่ไม่เพียงพอ เป็นการช่วยเหลือเป็นครั้งคราวแก่ผู้ประสบปัญหามีรายได้ไม่เพียงพอ ซึ่งจะเห็น
ได้ว่าการแสดงบทบาทของพระภิกษุไทใหญ่ เป็นการแสดงบทบาททั้งในฐานะเป็นพระภิกษุ ที่ต้องอยู่
ภายใต้หลักธรรมวินัยให้เหมาะสมแก่การเป็นผู้ครองสมเพศมีประชาชนเคารพกราบไว้ และบทบาทเป็น
ทีพ่ งึ่ ให้แก่เพือ่ นร่วมชะตากรรมทีต่ อ้ งละถิน่ ฐานบ้านเกิดมาอยูพ่ งึ่ พิง ประกอบอาชีพในประเทศอืน่ ให้รจู้ กั
ประมาณตน และอยู่อย่างเคารพในสถานที่ ไม่กระท�ำตนเป็นบุคคลที่สังคมไม่พึงประสงค์ นอกจากนี้ยัง
ให้เพื่อนร่วมชาติ ค�ำนึงถึงเหตุผลที่ต้องอพยพโยกย้ายมายังจังหวัดเชียงใหม่ เพราะบ้านเกิดเมืองนอนนั้น
พบแต่ความยากล�ำบากในชีวิต อีกทั้งอยู่อย่างเสี่ยงต่อความตาย ความเป็นอยู่จึงไม่สงบสุข แต่เมื่อเทียบ
กับการมาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ความหวาดระแวง ความหวาดกลัวก็ลดน้อยไป แต่ก็ต้องการให้ ทุกคน
เคารพกฎกติกาของประเทศไทย แม้จะถูกกดขี่ด้านแรงงานก็ร้องขอให้แรงงานอพยพไทใหญ่เหล่านั้น
มีความอดทน ให้อดออมเพื่อมีเงินเหลือส่งไปช่วยเหลือญาติพี่น้อง ที่ต้องประสบชะตากรรมในประเทศ
เมียนมาร์ให้ได้มีเงินไว้ใช้ยามจ�ำเป็น
จากผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า พระภิกษุไทใหญ่ภายหลังอพยพเข้ามาอยู่เมืองเชียงใหม่
แล้ว มีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างเป็นระบบและระเบียบแบบแผน ซึ่งดีกว่าการศึกษาในขณะอยู่
ในประเทศเมียนมาร์ รวมทัง้ เป็นไปตามความตัง้ ใจทีต่ อ้ งการเข้ามาศึกษาทัง้ พระธรรมวินยั บาลี และแผนก
สามัญ นับว่าเป็นการแก้ไขปัญหาทางด้านการศึกษาของพระภิกษุสงฆ์ นอกจากนี้ผลการวิจัยยังแสดงให้
เห็นว่า บทบาทส�ำคัญของพระภิกษุไทใหญ่ที่ต้องการช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ ที่เข้ามาแสวงหาที่ท�ำกิน
และแสวงหาโอกาสที่ดีในเมืองเชียงใหม่ ได้คงความเป็นไทใหญ่ รู้จักตนเอง รู้จักกลุ่ม และรู้จักทดแทน
ให้แก่สังคม ที่ให้ความอยู่ดีกินดีด้วยการไม่ประพฤติตนให้เป็นภาระแก่สังคมเมืองเชียงใหม่ พระสงฆ์มี
บทบาททีส่ ำ� คัญต่อการสร้างความรักชาติ ค�ำนึงถึงญาติพนี่ อ้ งทีม่ คี วามเป็นอยูอ่ ย่างยากล�ำบากในประเทศ
เมียนมาร์ ด้วยการส่งเงินที่ได้รับค่าน�้ำพักน�้ำแรงของตน หมายถึง แรงงานอพยพไทใหญ่ต้องค�ำนึงถึง
การอดออม และความอดทนที่ยิ่งใหญ่ เพื่อให้ชีวิตของตนเอง ครอบครัว และสังคมไทใหญ่ในเมียนมาร์
ให้ดีตามขึ้นไปด้วยในอนาคต แต่ผลการวิจัยดังกล่าวมิได้บ่งบอกถึงการสร้างบทบาทก้าวร้าว ให้รักชาติ
ในลักษณะต้องลุกขึ้นต่อสู้ร่วมกับกองก�ำลังกู้ชาติใด ๆ ทั้งสิ้น เพียงแต่บทบาทของพระภิกษุไทใหญ่ที่พบ
ในการวิจัยเป็นการสร้างความหวังให้ทุกคนมีความเป็นอยู่ที่มีเสรีภาพ ภายใต้การไม่เบียดเบียน และไม่
ต้องการให้คนอื่นมาเบียดเบียน ที่นับว่าเป็นเรื่องยากยิ่งต่อการอยู่ในในรัฐฉาน ประเทศ เมียนมาร์ ที่ยัง
คงเต็มไปด้วยการต่อสู้ แต่บทบาทที่พระสงฆ์ได้สั่งสอนให้แก่แรงงานอพยพไทใหญ่นั้น สามารถใช้ได้ผลดี
กับการอยู่ร่วมกับคนในเมืองเชียงใหม่ ที่มีศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีคล้ายคลึงกัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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พระศรีนวล เอชโน. สัมภาษณ์, ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕..
พระทิพย์มงคล วงศ์จันแก้ว. สัมภาษณ์, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕.
พระหลู่ เฮิงสาม. สัมภาษณ์, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕.
พระวี ใจดี. สัมภาษณ์, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕.
พระสามติ๊บ จิรธมโม. สัมภาษณ์, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕.
พระลุงจ่อ. สัมภาษณ์, ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕.
พระจิ่งต่า ธรมมวโร. สัมภาษณ์, ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕.
พระชาวานา. สัมภาษณ์, ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕.
พระศิลปะชัย สันติกโร. สัมภาษณ์, ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕.
พระศรีค�ำ เขมธโร. สัมภาษณ์, ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕.
พระเขมาวํส. สัมภาษณ์, ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕.
พระมหาธวัชชัย นามจ้อย (ภททสุธี). สัมภาษณ์, ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕.
พระวิสุทธิ. สัมภาษณ์, ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕.
พระสามปอน หทัยเจริญ. สัมภาษณ์, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕.
พระทัศน์ จะกะทุน. สัมภาษณ์, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕.
พระสมบัติ. สัมภาษณ์, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕.
พระหน่อไตย อารยธมโม. สัมภาษณ์, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕.
พระพรร จิตตกุสโล. สัมภาษณ์, ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕.
ใจ ค�ำเรือง. สัมภาษณ์, ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕.
นันติยะ ลุงมู. สัมภาษณ์, ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕.
ส่ายมูหลิ่ง ขันตี. สัมภาษณ์, ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕.
เรวัต กิตติ. สัมภาษณ์, ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕.
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การเคลื่อนไหวของเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
เพื่อสร้างพื้นที่สาธารณะในสังคมล�ำปาง (พ.ศ.๒๕๔๖ – ๒๕๕๖)
								

ไพโรจน์ ไชยเมืองชืน่ ๑

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมจากกระแสโลกาภิวัตน์ท�ำให้ผู้คนใน
สังคมไทยรูส้ กึ ถึงความเป็นสากลมากยิง่ ขึน้ จากสิง่ ต่างๆ ทีอ่ ยูร่ อบตัวผ่านการสือ่ สารทีร่ วดเร็ว เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย ความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตและการด�ำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ในรูปแบบต่างๆ
จนบางครั้งหลายคนอยากที่จะกลับไปหาตัวตนของตนเองและวิถีชีวิตที่ต่างไปจากความคุ้นเคยใน
ชีวิตประจ�ำวัน
ท�ำให้การโหยหาถึงอดีตกลายเป็นกระแสหนึ่งที่เข้ามาตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้คนในสังคมเมืองสมัยใหม่ จึงก่อให้เกิดการสร้างหรือจ�ำลองสถานที่ทางวัฒนธรรมขึ้นหลากหลาย
ประเภท เช่น ตลาดน�้ำ ถนนคนเดิน ชุมชนเก่า พิพิธภัณฑ์ แหล่งโบราณสถานหรือแหล่งท่อง
เที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากมายทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายหลายประการเพื่อตอบสนองแก่ผู้คนได้แก่
การท่องเที่ยว การอนุรักษ์ แหล่งเรียนรู้ หรือสถานที่เพื่อสร้างความส�ำนึกในอดีตและความภูมิใจ
สถานที่บางแห่งก้าวระดับไปสู่การเป็นพื้นที่สาธารณะของผู้คนเพื่อใช้เป็นพื้นที่พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
แหล่งนันทนาการเพื่อการใช้ชีวิตแบบเมืองของคนในสังคมสมัยใหม่
ในช่วงเวลา ๑๐ กว่าปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๖ มีกลุ่มประชาชนหลายภาคส่วน
ในสังคมล�ำปางได้เริ่มต้นท�ำกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมหลายด้าน เช่น
โครงการพัฒนาชีวิตสาธารณะ - ท้องถิ่นน่าอยู่จังหวัดล�ำปางโดยการสนับสนุนของส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) โครงการแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมนครล�ำปางโดยการสนับสนุน
ของส�ำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม โครงการบูรณะวิหารพระเจ้าพันองค์วัดปงสนุกโดยคณะ
วิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับชุมชนบ้านปงสนุก อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง การเกิดขึ้น
ของกาดกองต้ า หรื อ ถนนคนเดิ น ในย่ า นถนนตลาดเก่ า โดยชุ ม ชนกาดกองต้ า ในเขตเทศบาลนคร
ล�ำปาง กลุ่มละครเยาวชนในชื่อ “กลุ่มละคร ณ หนา” และกิจกรรมด้านการเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์
และวั ฒ นธรรมต่ า งๆมากมายที่ เ กิ ด ขึ้ น ซึ่ ง ได้ รั บ การสนั บ สนุ น ขององค์ ก รทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนใน
จังหวัดล�ำปาง การเกิดขึ้นของกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเหล่านี้สะท้อน
ถึงความพยายามแสวงหาพื้นที่สาธารณะเพื่อสร้างความเป็นตัวตนของท้องถิ่นให้กับผู้คนท้องถิ่นได้
เกิดความตระหนักในรากเหง้าของตนเองโดยใช้กิจกรรมต่างๆ เป็นเครื่องมือทดลองที่จะก่อให้เกิด
ความสนใจร่ ว มกั น และเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มคิ ด ร่ ว มปฏิ บั ติ ต่ อ มาบางกิ จ กรรมก็ ไ ด้ สิ้ น สุ ด โครงการ

๑
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แต่ก็มีหลายกิจกรรมที่ยังคงด�ำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เช่น ถนนคนเดินที่กาดกองต้า กลุ่ม
ละคร ณ หนา เป็นต้น

อาคารเก่าบริเวณตลาดจีนล�ำปาง หรือกาดกองต้าในปัจจุบัน
ที่มา : วิสิฐ ตีรณวัฒนากูล
การเกิดขึ้นของโครงการวิจัยและพัฒนาชีวิตสาธารณะ-ท้องถิ่นน่าอยู่จังหวัดล�ำปาง
แนวคิดเรื่องการสร้างพื้นที่สาธารณะในสังคมล�ำปางได้ถูกจุดประกายขึ้นจากการด�ำเนินงาน
โครงการวิจัยและพัฒนาชีวิตสาธารณะ-ท้องถิ่นน่าอยู่จังหวัดล�ำปาง ภายใต้การสนับสนุนของส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ซึง่ เป็นโครงการในลักษณะเครือข่ายทีจ่ ดั ขึน้ ใน ๕ แห่งซึง่ ถือ
เป็นจังหวัดน�ำร่องของประเทศ ได้แก่ ล�ำปาง อุบลราชธานี สมุทรสงคราม ตรังและนครสวรรค์ ได้ดำ� เนินงาน
ระหว่างปีพ.ศ.๒๕๔๖ – ๒๕๔๙ และเพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสารในวงกว้าง คณะท�ำงานจึงใช้ชื่อเรียกอย่าง
ไม่เป็นทางการว่า “กลุม่ ล้านค�ำล�ำปาง” มีนายภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์เป็นผูป้ ระสานงานหลัก และได้รบั
การสนับสนุนจากนักกิจกรรมทางสังคมในระดับชาติและท้องถิ่น เช่น นายขวัญสรวง อติโพธิ นักวิชาการ
ด้านสถาปัตยกรรมเมืองและประชาสังคมจากกรุงเทพมหานคร อาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
หลายคนและนักกิจกรรมทางสังคมจากศูนย์การเรียนรู้ครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดล�ำปางร่วมเป็นที่ปรึกษา
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กลุ่มล้านค�ำล�ำปางมีสมาชิกที่ท�ำงานร่วมกันประมาณ ๔ – ๕ คนส่วนใหญ่เป็นชาวล�ำปางโดย
ก�ำเนิด แม้เป็นกลุม่ ขนาดเล็ก แต่เป็นการรวมกลุม่ ของคนหนุม่ สาวในวัยทีอ่ ายุไม่ถงึ ๓๐ ปี ซึง่ แต่ละคน
ต่างมีศักยภาพในการท�ำงานและจิตส�ำนึกสาธารณะ และมีความใกล้ชิดกับนายขวัญสรวงอติโพธิ
นักวิชาการด้านสถาปัตยกรรมเมืองที่มีช่ือเสียงระดับประเทศ ท�ำให้เข้าใจวิธีคิดและกระบวนการท�ำงาน
ด้านประชาสังคมจึงท�ำให้การท�ำงานของกลุ่มล้านค�ำล�ำปางเป็นไปอย่างมีชีวิตชีวาและด้วยความแข็งขัน
การเป็นกลุม่ ของคนหนุม่ สาวทีม่ พี ลังและวัยใกล้เคียงกันกับนักเรียนหรือนักศึกษาท�ำให้การสือ่ สารกับคนใน
วัยเดียวกันเป็นไปได้โดยง่าย จึงมีอาสาสมัครทีเ่ ป็นนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดล�ำปางมาเข้าร่วมในหลาย
กิจกรรมทีท่ างกลุม่ จัดขึน้ อีกประการหนึง่ การเป็นโครงการในลักษณะองค์กรสาธารณะทีม่ ไิ ด้มลี กั ษณะเป็น
องค์กรของราชการ ท�ำให้มคี วามคล่องตัวในการท�ำงานโดยไม่ตดิ กรอบในวัฒนธรรมแบบราชการมากนัก
แต่อย่างไรก็ตามกลุม่ ล้านค�ำล�ำปางเป็นโครงการทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนทุนจากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ท�ำให้มีระยะเวลาการท�ำงานตามที่ก�ำหนดในสัญญารับทุนสนับสนุน
มิได้เป็นองค์กรแบบถาวร จึงมีปัญหาในการท�ำงานที่มีความต่อเนื่องและยั่งยืน
กลุม่ ล้านค�ำล�ำปางได้เช่าอาคารพาณิชย์แห่งหนึง่ เป็นส�ำนักงานตัง้ อยูบ่ ริเวณถนนตลาดเก่าซึง่ เป็น
ย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองล�ำปางทีม่ สี ถาปัตยกรรมศิลปะผสมทัง้ ไทย ยุโรปและพม่าอันมีชอื่ เสียงในระดับ
ชาติ ในเวลาต่อมาพืน้ ทีบ่ ริเวณนีไ้ ด้พฒ
ั นาเป็นถนนคนเดินในชือ่ “กาดกองต้า” กลุม่ จึงเริม่ ต้นท�ำการวิจยั
เชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหาองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และสังคมล�ำปางเน้นพื้นที่ในเขตเทศบาลนคร
ล�ำปาง อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปางและพืน้ ทีใ่ กล้เคียงในปีพ.ศ.๒๕๔๖ โดยผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ
ได้แก่ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคนท้องถิ่น การจัดท�ำหนังสือ การจัดอบรมเยาวชน
การจัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์ เป็นต้น โดยน�ำความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาเผยแพร่เพื่อสร้างความ
ตระหนักในเรื่องประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมให้แก่คนในท้องถิ่นซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้คนล�ำปางได้เข้าถึง
รากเหง้าและตัวตนของตนเอง เรียนรู้การใช้ชีวิตสาธารณะ เพื่อสามารถก�ำหนดทิศทางการพัฒนาสังคม
ท้องถิ่นที่เหมาะสมต่อไปในอนาคตตามแนวทางของกิจกรรมในโครงการวิจัยชีวิตสาธารณะที่พยายาม
ทดลองรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้ตนโดยเฉพาะในสังคมเมือง
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อาคารศาลากลางจังหวัดล�ำปางหลังเก่า ซึ่งก�ำลังจะพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์เมือง
ที่มา : กลุ่มล้านค�ำล�ำปาง
ในกระบวนการท�ำงานวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารของโครงการวิจยั และพัฒนาชีวติ สาธารณะ-ท้องถิน่ น่าอยู่
จังหวัดล�ำปางหรือกลุ่มล้านค�ำล�ำปางนั้น เพื่อให้มองเห็นภาพอย่างเป็นรูปธรรมและจับต้องได้จึงก�ำหนด
ประเด็นเกี่ยวกับการใช้พื้นที่สาธารณะของคนในสังคมเมืองสมัยใหม่คือ “หอศิลปวัฒนธรรม” หรือต่อมา
เรียกว่า “พิพธิ ภัณฑ์เมือง” ณ พืน้ ทีอ่ าคารศาลากลางจังหวัดล�ำปางหลังเก่า ตัง้ อยูท่ ี่ ถนนบุญวาทย์ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดล�ำปาง เพราะเป็นพืน้ ทีใ่ จกลางเมืองล�ำปางซึง่ มีความสะดวกในการคมนาคมและมีพนื้ ทีข่ นาดพอเหมาะ
กับการท�ำกิจกรรม กลุ่มล้านค�ำล�ำปางได้เริ่มจากการประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดล�ำปางในขณะนั้น
คือ นายเฉลิมพล ประทีปวนิช ซึ่งเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้จุดกระแสความสนใจสนับสนุนให้พื้นที่ศาลากลาง
จังหวัดหลังเก่าเป็นหอศิลปวัฒนธรรมมาก่อนหน้านี้ และหอการค้าจังหวัดล�ำปาง องค์กรเอกชนทีม่ เี ครือข่าย
กว้างขวางมากที่สุดองค์กรหนึ่งในจังหวัดล�ำปาง
ต่อมามีจดั การเสวนาในหัวข้อ “สะดวกเสวนา ๕ ศาลากลางเก่าเอาไงดี” ผลของการเสวนาได้นำ� ไปสู่
แนวคิดของการริเริ่มจัดกิจกรรมใหญ่เพื่อสร้างความเคลื่อนไหวและเข้าใช้ เป็นพื้นที่ทดลองของการ
ใช้ชวี ติ แบบใหม่ทมี่ ใิ ช่เพียงด้านศิลปวัฒนธรรมเท่านัน้ หากยังครอบคลุมถึงแหล่งเรียนรู้ แหล่งนันทนาการ
การท่องเทีย่ ว หรือสถาบันเพือ่ การพัฒนาประชาสังคมส�ำหรับสังคมล�ำปางอีกด้วย ดังแนวความคิดทีว่ า่
“ศาลากลางจังหวัดหลังเก่าจึงมิใช่เพียงสถานที่ราชการธรรมดาอีกต่อไป ในโอกาสพิเศษเช่นนี้
จะเป็นจังหวะที่เปิดให้คนล�ำปางร่วมกันขบคิด ทดลองสร้างการมีส่วนร่วมของ สังคมในภาคประชาชน
ไปเคียงคู่กับฝ่ายราชการบ้านเมือง เพราะฉะนั้น ความตื่นตัวของพลเมืองและสังคมล�ำปางเพื่อจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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กับสังคมตัวเองและเรียนรู้สร้างเป็นประสบการณ์หมู่ต่างหากที่เป็นสิ่งที่จ�ำเป็นในโลกปัจจุบัน โดยมี
หอศิลปวัฒนธรรมนครล�ำปาง เป็นเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมเป็นความส�ำเร็จที่จะกลายสู่ประวัติศาสตร์
ความทรงจ�ำดีๆ ในการท�ำเพื่อบ้านเพื่อเมือง”๒
ในขณะนั้นอาคารศาลากลางจังหวัดล�ำปางหลังเก่า ได้ถูกใช้เป็นอาคารเรียนชั่วคราวของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำ� ปาง และปี พ.ศ.๒๕๔๖ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำ� ปางได้ทยอย
ย้ายสถานทีเ่ รียนออกไปยังพืน้ ทีข่ องวิทยาเขตทีส่ ร้างขึน้ ใหม่ในอ�ำเภอห้างฉัตร จังหวัดล�ำปาง และจากกระแส
ของการสร้างพื้นที่ทางศิลปวัฒนธรรมในสังคมไทยขณะนั้น จึงมีแนวคิดจากหลายภาคส่วนที่ต้องการ
จะให้ศาลากลางจังหวัดแห่งนีเ้ ป็นหอศิลปวัฒนธรรมหรือพิพธิ ภัณฑ์ประจ�ำเมือง เพราะความส�ำคัญของพืน้ ที่
ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางอ�ำนาจรัฐนับตั้งแต่เมืองล�ำปางอยู่ในฐานะของเมืองประเทศราชของสยาม
อันเป็นที่อยู่ของเจ้าผู้ครองนครล�ำปาง ที่เรียกว่า “หอค�ำ” ในเวลาต่อมาหอค�ำได้ถูกรื้อเพื่อจัดสร้าง
เป็นศาลากลางจังหวัดในช่วงสมัยของเจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิตเป็นเจ้าผู้ครองนครล�ำปาง ซึ่งตรงกับสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ท�ำให้สอดคล้องกับแนวคิดของกลุ่มล้านค�ำ
ล� ำ ปางที่ เ ห็ น ว่ า สถานที่ แ ห่ ง นี้ น ่ า จะเหมาะกั บ การเป็ น พื้ น ที่ แ ห่ ง การเรี ย นรู ้ ท างประวั ติศ าสตร์ แ ละ
วัฒนธรรม ตลอดจนเป็นพืน้ ทีบ่ ริเวณใจกลางเมืองล�ำปางทีเ่ หมาะกับการเป็นแหล่งพบปะ นันทนาการหรือ
การจัดกิจกรรมของคนในสังคมเมือง

งานฮอมแฮง แป๋งข่วงเวียงละกอน (เพื่อหอศิลป์) ครั้งที่ ๑
ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดล�ำปางหลังเก่า
ที่มา : กลุ่มล้านค�ำล�ำปาง
๒

โครงการวิจัยและพัฒนาชีวิตสาธารณะ-ท้องถิ่นน่าอยู่จังหวัดล�ำปาง, “ค�ำน�ำ” ใน ๑ ปีฮู้คิงเพื่อหอศิลป์. เอกสารอัดส�ำเนา, ๒๕๔๘, หน้า ก.
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ความตื่นตัวของคนล�ำปางในการร่วมแรงเพื่อสร้างหอศิลปวัฒนธรรม
ในปีเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๖ กลุม่ ล้านค�ำล�ำปางได้ขออนุญาตต่อจังหวัดล�ำปางเพือ่ จัดกิจกรรม
ทดลองในงานชื่อ “ฮอมแฮง แป๋งข่วงเวียงละกอน(เพื่อหอศิลป์) ครั้งที่ ๑” ในระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๖ ณ ศาลากลางจังหวัดล�ำปางหลังเก่าใช้พนื้ ทีท่ งั้ ภายในตัวอาคารและสนามหญ้าภายใน
งานมีกิจกรรมต่างๆ เช่น นิทรรศการแสดงศิลปะของกลุ่มสล่าเขลางค์ นิทรรศการทางประวัติศาสตร์
และภาพถ่ายเก่าของเมืองล�ำปาง จัดเวทีการแสดง การขายสินค้าท้องถิน่ เป็นต้น กิจกรรมนีเ้ ป็นเสมือน
การทดลองใช้พนื้ ทีข่ องศาลากลางจังหวัดหลังเก่าในรูปแบบของการใช้ชวี ติ สาธารณะของผูค้ นในสังคมเมือง
ที่ได้ใช้โอกาสมาแลกเปลี่ยนพูดคุย ชมภาพยนตร์ ฟังดนตรีทั้งพื้นเมืองและร่วมสมัย รับประทานอาหาร
เย็นและกิจกรรมนันทนาการต่างๆที่สร้างความรื่นรมย์ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนล�ำปางได้รู้จักกับ
กลุ่มล้านค�ำล�ำปางและเครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น ช่วงนี้นับเป็นช่วงแรกที่เป็นการเปิดตัว
ของกลุ่มล้านค�ำล�ำปางต่อสาธารณะและเริ่มประสานงานกับเครือข่ายองค์กรประชาชนในพื้นที่ล�ำปาง
เช่น หอการค้าจังหวัดล�ำปาง ชมรมฮีตละกอน เป็นต้น
จนกระทัง่ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๗ จึงก่อให้เกิดการรวมตัวของกลุม่ ประชาชนขนาดเล็ก
ที่สนใจและร่วมท�ำกิจกรรมประเด็นดังกล่าวนี้ในชื่อของ “คณะท�ำงานฮอมแฮงเพื่อหอศิลป์นครล�ำปาง”
ต่อมาเปลีย่ นชือ่ เป็น “คณะท�ำงานเพือ่ หอศิลป์นครล�ำปาง” คณะท�ำงานชุดนีป้ ระกอบด้วยภาคประชาชน
ผู้น�ำภาคธุรกิจ ผู้ท�ำงานด้านสังคมและวัฒนธรรมในล�ำปาง มีแกนน�ำกลุ่มล้านนาค�ำล�ำปาง ท�ำหน้าที่
เป็นฝ่ายเลขานุการ เนื่องจากเป็นคณะท�ำงานขนาดเล็กและประกอบด้วยผู้ที่มีจิตสาธารณะ ตลอดจน
สนใจงานด้านสังคมและวัฒนธรรม จึงท�ำให้คณะท�ำงานมีความแข็งขันและมีการท�ำงานในเชิงรุก เห็น
ได้ว่าในปี พ.ศ.๒๕๔๗ มีการประชุมถึง ๑๐ ครั้ง เพื่อพัฒนาวางเป้าหมาย ก�ำหนดทิศทางการท�ำงาน
จัดกิจกรรมและประสานงานกับภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการก�ำหนดโครงสร้างของคณะท�ำงานออก
เป็น ๙ กลุ่มตามภาระหน้าที่ได้แก่ กลุ่มที่ปรึกษา กลุ่มพัฒนารูปแบบ กลุ่มประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหาร
ทุน กลุ่มวิชาการ กลุ่มสร้างสรรค์กิจกรรม กลุ่มธนาคารข้อมูลเมือง กลุ่มบริหารการใช้พื้นที่ และกลุ่ม
ประสานงาน๓ น�ำไปสู่การจัดงานฮอมแฮง แป๋งข่วงเวียงละกอน (เพื่อหอศิลป์) ครั้งที่ ๒ ในระหว่างวัน
ที่ ๒๘ – ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ณ อาคารศาลากลางจังหวัดล�ำปางหลังเก่าซึ่งได้รับงบประมาณ
สนับสนุนบางส่วนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�ำปาง

๓

โครงการวิจัยและพัฒนาชีวิตสาธารณะ-ท้องถิ่นน่าอยู่จังหวัดล�ำปาง, ๑ ปีฮู้คิงเพื่อหอศิลป์. เอกสารอัดส�ำเนา, ๒๕๔๘, หน้า ๕.
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ในงานมีกจิ กรรมศิลปกรรม หัตถกรรมพืน้ บ้าน การแสดงดนตรีพนื้ เมือง การขายสินค้า การฉาย
ภาพยนตร์ เป็นต้น ซึง่ ได้ทำ� ให้เกิดการรับรูเ้ กีย่ วกับหอศิลปวัฒนธรรมหรือพิพธิ ภัณฑ์เมืองในหมูป่ ระชาชน
ล�ำปางโดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครล�ำปางได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น และมีองค์กรมากมายในจังหวัด
ล�ำปางเข้ามาใช้ตัวอาคารศาลากลางจังหวัดล�ำปางหลังเก่าเพื่อการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ มีการ
จัดการเรียนการสอนสืบสานซึงสะล้อในทุกวันเสาร์-อาทิตย์ของชมรมฮีตละกอน งานสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นโคมศรีล้านนา กิจกรรมผ่อหนังดีที่หอศิลป์โดยกลุ่มล้านค�ำล�ำปางร่วมกับโรงเรียนล�ำปางกัลยาณี
การจัดงานของชมรมชาวปักษ์ใต้จงั หวัดล�ำปาง งานแฮปปีค้ อนเสิรต์ เดย์จากเปียโนสตูดโิ อ งานนิทรรศการ
แต้มสี ตีเส้น เล่นดินของวิทยาลัยอาชีวศึกษาล�ำปาง งานโอท็อปแชมเปี้ยน เป็นต้น๔
การด�ำเนินงานของคณะท�ำงานดังกล่าวได้จัดกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อประชาสัมพันธ์และ
สร้างการรับรูใ้ ห้กบั ผูค้ นในสังคมล�ำปางในเรือ่ งความส�ำคัญของพิพธิ ภัณฑ์เมือง ได้แก่ การจัดเวทีสาธารณะ
การจัดท�ำจดหมายข่าว การจัดนิทรรศการภาพเก่าเมืองล�ำปาง งานแสดงศิลปะของกลุ่มสล่าเขลางค์
การทัศนศึกษาย่านเมืองเก่านครล�ำปาง เป็นต้น กิจกรรมเหล่านีล้ ว้ นมีเป้าหมายเพือ่ การทดลองใช้อาคาร
ศาลากลางหลังเก่าให้เป็นพืน้ ทีส่ าธารณะทางปฏิบตั ทิ งั้ สิน้ รวมถึงได้เชิญชวนประชาชนและองค์กรในท้อง
ถิน่ เข้ามามีสว่ นร่วมสนับสนุน เช่น จังหวัดล�ำปาง เทศบาลนครล�ำปาง หอการค้าจังหวัด องค์การบริหารส่วน
จังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัด และสถาบันการศึกษาหลายแห่งในพืน้ ที่ ในช่วงนีถ้ อื เป็นการจุดประกาย
ให้คนล�ำปางได้เห็นความส�ำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อสร้างการเรียนรู้เรื่องของรากเหง้าของ
ตนเองซึ่งได้สะท้อนความแปลกใหม่อีกมิติหนึ่ง
บทบาทในการท�ำกิจกรรมสาธารณะและการผลักดันให้เกิดหอศิลปวัฒนธรรมเป็นความริเริม่ ของ
ภาคประชาชนทัง้ ภาคประชาสังคมและธุรกิจเกือบทัง้ หมด หน่วยงานภาครัฐเป็นเพียงผูม้ าร่วมสนับสนุน
ภายหลัง สิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่ง คือ ไม่ปรากฎว่า สถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการริเริ่มกิจกรรมแต่ประการใด ทั้งที่ในจังหวัดล�ำปางมีสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง สถาบันการ
ศึกษาจึงเป็นเสมือนองค์ประกอบที่เข้ามาภายหลังตามค�ำเชิญชวนของภาคประชาชน อาจกล่าวได้ว่า
ในช่วงแรกของความสนใจผลักดันให้เกิดหอศิลปวัฒนธรรมในล�ำปางเป็นความพยายามของภาคประชาชน
โดยเฉพาะกลุ่มล้านค�ำล�ำปางที่ไม่พบว่าภาครัฐหรือสถาบันอุดมศึกษาเข้ามามีส่วนสนับสนุนแต่อย่างใด

ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์, “ร่องรอยจากการเดินทางไกล : บทความว่าด้วยความเคลื่อนไหวสร้างพื้นที่ทางศิลปวัฒนธรรมบริเวณศาลากลาง
จังหวัดล�ำปางหลังเดิม” เอกสารประกอบการประชุมเพื่อชี้แจงและร่วมหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้จังหวัดล�ำปาง ครั้งที่ ๑ วันที่
๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุม ๕ ธันวา ส�ำนักงานเทศบาลนครล�ำปาง จังหวัดล�ำปาง , หน้า ๙.
๔
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อาคารศาลากลางจังหวัดล�ำปาง หลังแรก
ที่มา : สักเสริญ (ศักดิ์) รัตนชัย
ความสนใจเรื่องหอศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงานระดับจังหวัด
จากการด�ำเนินงานมาระยะเวลาหนึ่งท�ำให้กลุ่มล้านค�ำล�ำปางได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท�ำ
หอศิลปวัฒนธรรมหรือพิพิธภัณฑ์เมืองจึงมีข้อเสนอเพื่อการพัฒนาอาคารศาลากลางจังหวัดหลังเก่าต่อ
นายอมรทัต นิรัติศยกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดล�ำปางในขณะนั้น ปรับปรุงให้เป็นหอศิลปวัฒนธรรมและ
ข่วงเวียงละกอน โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีเป้าหมายไปยังกลุ่มเยาวชนเป็นหลัก และการร่วมมือกันจัดสร้าง
ทั้งรูปแบบ เนื้อหา การบริหารจัดการที่ให้ประชาชนมีบทบาทในการตัดสินใจร่วมกับภาครัฐ๕ ในเบื้องต้น
จังหวัดล�ำปางได้ตอบรับข้อเสนอดังกล่าว โดยหลังจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�ำปางได้ย้าย
สถานที่เรียนไปยังวิทยาเขตแห่งใหม่ในอ�ำเภอห้างฉัตร จังหวัดล�ำปางในปี พ.ศ.๒๕๔๗ ท�ำให้อาคาร
ศาลากลางจังหวัดหลังเก่าว่างจากการใช้งาน แต่ยังไม่สามารถด�ำเนินการเป็นหอศิลปวัฒนธรรมหรือ
พิพิธภัณฑ์เมืองได้ทันทีเพราะยังติดปัญหาด้านงบประมาณ
จังหวัดล�ำปางเห็นว่าองค์กรปกครองท้องถิน่ มีงบประมาณและอ�ำนาจในการด�ำเนินงานโครงการ
ขนาดใหญ่จึงได้ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�ำปางให้ช่วยรับผิดชอบดูแลและรักษา
ตัวอาคารไปก่อนเพื่อท�ำปรับปรุงและพัฒนาเป็นหอศิลปวัฒนธรรมในอนาคต โดยอาจให้การสนับสนุน
งบประมาณและบุคลากรตามควรแก่กรณี๖ เมือ่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�ำปางได้เป็นผูด้ แู ลก็ดำ� เนินการ

๕
๖

โครงการวิจัยและพัฒนาชีวิตสาธารณะ-ท้องถิ่นน่าอยู่จังหวัดล�ำปาง, ๑ ปีฮู้คิงเพื่อหอศิลป์. เอกสารอัดส�ำเนา, ๒๕๔๘, หน้า ๔.
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕.
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ปรับปรุงสภาพอาคารด้วยการทาสี ตกแต่งภายในบางส่วนของตัวอาคาร และปลูกหญ้าในบริเวณสนาม
ด้านหน้า ท�ำประตูรวั้ ตลอดจนพัฒนาภูมทิ ัศน์บริเวณลานศาลหลักเมืองซึง่ อยูใ่ นบริเวณเดียวกันกับพืน้ ที่
ศาลากลางจังหวัดล�ำปางหลังเก่า
นอกจากนีส้ ำ� นักงานจังหวัดล�ำปางยังได้วา่ จ้างวิทยาลัยโยนก (ปัจจุบนั เปลีย่ นชือ่ เป็นมหาวิทยาลัย
เนชั่น) ให้ท�ำการศึกษาวิจัยถึงความเป็นไปได้ในการก่อตั้งเป็นหอศิลปวัฒนธรรมนครล�ำปาง ซึ่งจากผล
การศึกษาของวิทยาลัยโยนกได้เสนอให้มีการใช้ชื่อเป็น “ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จังหวัดล�ำปาง” มีข้อเสนอ
ให้รอื้ อาคารศาลากลางจังหวัดหลังเก่าออก เพราะมีสภาพอาคารขนาดเล็กและมองว่าตัวอาคารไม่มคี วาม
ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์และคุณค่าทางสถาปัตยกรรม จึงให้สร้างอาคารใหม่ซึ่งมีการประมาณราคาไว้
เป็นเงิน ๑๓๐ ล้านบาท ตลอดจนเสนอให้เป็นแหล่งแสดงผลงานด้านวัฒนธรรม ฝึกอบรม และสัมมนา
ด้านศิลปะที่เน้นเรื่องของศิลปวัฒนธรรมเป็นหลัก ข้อเสนอของการศึกษาดังกล่าวไม่สอดคล้องกับความ
เห็นของกลุ่มล้านค�ำล�ำปางที่ต้องการใช้ตัวอาคารศาลากลางจังหวัดโดยให้มีการปรับปรุง ไม่จ�ำเป็นต้อง
รื้อออก ส่วนในด้านเนื้อหาและรูปแบบมีลักษณะเป็นแหล่งแสดงผลงานศิลปวัฒนธรรมล้วนๆที่ขาด
กิจกรรมการเรียนรูแ้ ละมิตใิ นเชิงประชาสังคม อย่างไรก็ตามผลการศึกษาของวิทยาลัยโยนกไม่ได้ถกู น�ำไปใช้
แต่อย่างไร เพราะยังติดขัดในปัญหาเดิม คือด้านงบประมาณ
สะท้อนให้เห็นว่าในระยะเริ่มต้นนี้หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดได้เล็งเห็นความส�ำคัญของ
การพัฒนาพืน้ ทีอ่ าคารศาลากลางจังหวัดหลังเก่าให้เป็นหอศิลปวัฒนธรรม แม้วา่ ยังไม่มงี บประมาณเพียง
พอจะท�ำการปรับปรุงให้เสร็จสมบูรณ์ แต่ก็ได้เตรียมการรองรับทั้งการพัฒนาตัวอาคารบางส่วน รวมถึง
การว่าจ้างวิทยาลัยโยนกให้มาศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นหอศิลปวัฒนธรรม
ในปี พ.ศ.๒๕๔๘ แนวคิดของการพัฒนาอาคารศาลากลางจังหวัดล�ำปางหลังเก่าได้พัฒนาไปสู่ความ
ร่วมมือในระดับนโยบายของจังหวัดล�ำปาง ต่อมาจังหวัดล�ำปางได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งหอศิลป
วัฒนธรรมนครล�ำปางขึ้น มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน มีผู้แทนภาครัฐ เอกชน ธุรกิจ และ
ตัวแทนของโครงการโครงการวิจยั และพัฒนาชีวติ สาธารณะ-ท้องถิน่ น่าอยูจ่ งั หวัดล�ำปางร่วมเป็นกรรมการ
และส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เป็นฝ่ายเลขานุการ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการชุดดังกล่าว ไม่มที งั้ อ�ำนาจ
และ งบประมาณตลอดจนไม่ ส ามารถหาข้ อ สรุ ป ได้ ว ่ า หน่ ว ยงานใดจะเข้ า มารั บ ผิ ด ชอบสถานที่
และสนับสนุนงบประมาณภายหลังการสร้างหอศิลปวัฒนธรรมเสร็จแล้ว ซึง่ ต้องใช้งบประมาณจ�ำนวนมาก๗
ท�ำให้คณะกรรมการชุดนี้เป็นเสมือนคณะกรรมการศึกษาข้อมูลในเบื้องต้นเพื่อน�ำเสนอต่อผู้มีอ�ำนาจที่
เกี่ยวข้องคือ ผู้ว่าราชการจังหวัดล�ำปาง ซึ่งท้ายที่สุดยังติดขัดเรื่องของงบประมาณและหน่วยงานที่จะ
เข้ามารับผิดชอบดูแลพิพิธภัณฑ์ให้เกิดความต่อเนื่อง

ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์, “ร่องรอยจากการเดินทางไกล : บทความว่าด้วยความเคลื่อนไหวสร้างพื้นที่ทางศิลปวัฒนธรรมบริเวณศาลากลาง
จังหวัดล�ำปางหลังเดิม” เอกสารประกอบการประชุมเพื่อชี้แจงและร่วมหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้จังหวัดล�ำปาง ครั้งที่ ๑ วันที่
๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุม ๕ ธันวา ส�ำนักงานเทศบาลนครล�ำปาง จังหวัดล�ำปาง , หน้า ๒ – ๔.
๗
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การชุมนุมของพสกนิกรเพื่อเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗
เสด็จนครล�ำปาง เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๙ บริเวณหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดล�ำปางหลังแรก
ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
การแต่งตัง้ คณะกรรมการของภาครัฐในระดับจังหวัดมักมีโครงสร้างตามรูปแบบคือ มีผวู้ า่ ราชการ
จังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน กรรมการจะมาจากหัวหน้าส่วนราชการประจ�ำจังหวัด
ที่เกี่ยวข้อง อาจมีภาคเอกชนอยู่บ้างไม่กี่คน และมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบเรื่อง
ดังกล่าวนั้นเป็นเลขานุการ รูปแบบตามโครงสร้างของภาครัฐเช่นนี้มักให้ความส�ำคัญที่ผู้มีอ�ำนาจสูงสุด
ของจังหวัดคือ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด โดยมีความเข้าใจว่าผูว้ า่ ราชการจังหวัดต้องเป็นหัวหน้าของการด�ำเนิน
งานเกือบทุกเรื่อง ทั้งที่ในความเป็นจริงผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการในระดับจังหวัด
นับ ๑๐๐ คณะ บางคณะก็มีการท�ำงานในเชิงปฏิบัติการ บางคณะก็ท�ำงานผ่านการประชุม บางคณะก็
เป็นคณะกรรมการทีถ่ กู แต่งตัง้ ตามแบบพิธเี ท่านัน้ และความเคยชินของวัฒนธรรมแบบราชการมักจะต้อง
รอการตัดสินใจจากผู้มีอ�ำนาจสูงสุด กรรมการที่มาจากหัวหน้าส่วนราชการก็มักไม่มีเวลาที่จะให้
ความสนใจในงานนั้นเนื่องจากงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบก็มีมากอยู่แล้ว ภาคเอกชนที่เข้าไปร่วม
เป็นกรรมการโดยมากมีเพียงไม่กี่คน แม้ว่าจะมีความแข็งขันและมีความเป็นอิสระอยู่มาก แต่โดยมาก
มักขาดอ�ำนาจต่อรอง
หากมีการตัดสินใจในเรื่องที่ส�ำคัญก็มักจะเป็นไปตามเสียงส่วนใหญ่ที่มาจากภาครัฐ ส่วน
เลขานุการของคณะกรรมการซึ่งมาจากหัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบเรื่องนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสนใจ
เฉพาะบุคคลที่จะเอาจริงเอาจังกับเรื่องเหล่านั้นหรือไม่ โดยทั่วไปหากเรื่องดังกล่าวมาจากการคิดและ
เสนอโดยภาคประชาชน ความสนใจในงานชิ้นนั้นของหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวกับมักจะมีน้อย เพราะ
ต้องให้ความสนใจต่องานตามแผนงานหรือกรอบของหน่วยงานของตนมาเป็นอันดับแรกหรือตามที่ผู้ว่า
ราชการจังหวัดจะสั่งการเป็นกรณีพิเศษ งานที่คิดและเสนอจากภาคประชาชนมักจะเป็น “งานฝาก”
ฉะนั้นคณะกรรมการในรูปแบบดังกล่าวนี้จึงมักเป็นคณะกรรมการตามแบบพิธีมากกว่าจะน�ำไปสู่
การท�ำงานในเชิงปฏิบัติงานจริงและท�ำให้งานนั้นไม่ประสบความส�ำเร็จเท่าที่ควรจะเป็น
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แม้ว่าคณะกรรมการหอศิลปวัฒนธรรมนครล�ำปางที่จังหวัดล�ำปางแต่งตั้งขึ้นจะไม่สามารถ
ก�ำหนดทิศทางของการมีพิพิธภัณฑ์เมืองในสังคมล�ำปางได้อย่างเป็นรูปธรรม แต่กิจกรรมหลากหลายที่
โครงการวิจัยและพัฒนาชีวิตสาธารณะ-ท้องถิ่นน่าอยู่จังหวัดล�ำปางหรือกลุ่มล้านค�ำล�ำปางได้ด�ำเนินการ
ขึ้นก็ได้ท�ำให้ภาคสังคมกลุ่มต่างๆในจังหวัดล�ำปางให้ความสนใจและตื่นตัวในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เมือง
ขึ้นมาได้ระดับหนึ่ง โดยพบว่า หลายองค์กรก็ได้มีความพยายามในการแสวงงบประมาณจากแหล่งต่างๆ
ถึงแม้วา่ ระดับของความเข้าใจในเป้าหมายเกีย่ วกับการสร้างพิพธิ ภัณฑ์อาจจะแตกต่างไปจากโครงการวิจยั
และพัฒนาชีวิตสาธารณะ-ท้องถิ่นน่าอยู่จังหวัดล�ำปางก็ตาม เช่น สภาวัฒนธรรมจังหวัดล�ำปางที่มีความ
พยายามในการของบประมาณจากกองทุนพัฒนาชุมชนในพืน้ ทีร่ อบโรงไฟฟ้าจังหวัดล�ำปางมาสนับสนุนกา
รด�ำเนินงานดังกล่าวเป็นจ�ำนวนเงินปีละ ๑๐ ล้านบาท
แต่ระดับความเข้าใจของสภาวัฒนธรรมจังหวัดล�ำปางเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความหมายเชิงศิลป
วัฒนธรรมล้วนๆที่ขาดมิติด้านประชาสังคมใช้ชื่อเบื้องต้นว่า “พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านนครล�ำปาง” เนื่องจาก
ส่วนใหญ่ของสมาชิกในสภาวัฒนธรรมจังหวัดล�ำปางเป็นกลุ่มผู้อาวุโสซึ่งเข้าใจพิพิธภัณฑ์ในความหมาย
เชิงอนุรักษ์สิ่งที่ดีงามโดยขาดพลวัตและปฎิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆจึงมองเป็นเพียงสถานที่เก็บรวบรวม
สิ่งของโบราณหรือสิ่งประดิษฐ์ในท้องถิ่นเท่านั้น อย่างไรก็ตามโครงการพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านนครล�ำปางที่
สภาวัฒนธรรมจังหวัดล�ำปางเสนอก็ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบ
โรงไฟฟ้าจังหวัดล�ำปางแต่ประการใด จึงท�ำให้ความพยายามของสภาวัฒนธรรมจังหวัดล�ำปางในเรื่อง
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านนครล�ำปางยังไม่มีความคืบหน้ามากนัก รวมไปถึงเทศบาลนครล�ำปางได้เกิดแนวคิดที่
จะพัฒนาอาคารส�ำนักปลัดเทศบาลหลังเดิมซึง่ ตัง้ อยูบ่ ริเวณห้าแยกหอนาฬิกาให้เป็นพิพธิ ภัณฑ์เมืองทีน่ ำ�
เสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และสังคมในเขตพื้นที่เทศบาลนครล�ำปางด้วย
การท�ำงานในรูปแบบของคณะกรรมการจัดตั้งหอศิลปวัฒนธรรมนครล�ำปาง พบว่า มีปัญหาใน
เชิงการท�ำงานทีภ่ าครัฐและตัวแทนภาคประชาชนซึง่ มีเป้าหมายในการท�ำงานเพือ่ จัดตัง้ หอศิลปวัฒนธรรม
แตกต่างกัน โดยภาครัฐคือส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดล�ำปางมุ่งที่ตัวผลงานและรอการตัดสินใจจาก
ผู้มีอ�ำนาจ มากกว่าการคิดสร้างสรรค์กิจกรรมขึ้นมาเอง ส่วนตัวแทนภาคประชาชนมุ่งที่กระบวนการ
ท�ำงานในการสร้างกิจกรรมและประสานงานเครือข่ายไปพร้อมกัน ความเข้าใจและความมุ่งมั่นส่งผล
ต่อการด�ำเนินงานที่ท�ำให้ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน ในทางปฏิบัติการท�ำงานเชิงยุทธศาสตร์จะมีกลุ่มล้านค�ำ
ล�ำปางเป็นผู้ด�ำเนินการ ส่วนส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดล�ำปางแม้จะถูกก�ำหนดให้ท�ำหน้าที่เป็นฝ่าย
เลขานุการแต่มักเป็นการท�ำงานตามแบบพิธีเท่านั้น จึงท�ำให้ประสิทธิภาพของการท�ำงานไม่เหมือนกัน
อีกประการหนึง่ ในแง่บคุ ลิกภาพของคนท�ำงาน ภาครัฐจะท�ำงานเชือ่ งช้าและท�ำตามอ�ำนาจหน้าทีเ่ ท่าทีจ่ ะ
ด�ำเนินการได้ โดยขาดความทุม่ เทในการท�ำงานอย่างจริงจัง และมักหวังให้ภาคประชาชนเป็นผูป้ ฏิบตั งิ าน
โดยมีชื่อของหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ด�ำเนินงาน ส่วนภาคประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มล้านค�ำล�ำปางเป็นคน
รุ่นใหม่มีความมุ่งมั่นสูง แต่ก็มีบุคลิกภาพที่มีความเชื่อมั่นตามแนวทางของตนเองมากเกินไป ซึ่งบางครั้ง
ภาครัฐมองว่าก้าวร้าว ท�ำให้การประสานงานและการท�ำงานร่วมกันไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งปัญหานี้
กลายเป็นปัญหาส�ำคัญในการท�ำงานร่วมกันของภาครัฐและภาคประชาชนในล�ำปางในเวลาต่อมาด้วย
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม
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การเคลื่อนไหวของกลุ่มเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
ความพยายามผลักดันให้สร้างหอศิลปวัฒนธรรมหรือพิพิธภัณฑ์เมืองในช่วงปี พ.ศ.๒๕๔๗ –
๒๕๔๘ ได้ประสบปัญหาหลักด้านงบประมาณที่ต้องใช้เป็นจ�ำนวนมาก และยังไม่มีหน่วยงานราชการ
หรือองค์กรใดทั้งในจังหวัดล�ำปางและส่วนกลางให้การสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างจริงจัง เนื่องจาก
เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้จ�ำนวนเงินหลายร้อยล้านบาท รวมไปถึงความชัดเจนในเรื่องสถานที่
ว่าจะได้รับความเห็นชอบจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ด�ำเนินการจัดท�ำเป็นหอศิลปวัฒนธรรมหรือไม่
นั้น เนื่องจากผู้มีอ�ำนาจในการอนุมัติให้ใช้อาคารศาลากลางจังหวัดหลังเก่าเป็นหอศิลปวัฒนธรรมหรือ
พิพิธภัณฑ์เมือง คือ ปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งไม่ใช่อ�ำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดล�ำปาง จึงท�ำให้ส่วน
ราชการทีเ่ กีย่ วข้องหรือคณะกรรมการจัดตัง้ หอศิลปวัฒนธรรมนครล�ำปางยังขาดความชัดเจนในการด�ำเนิน
งานและไม่อาจท�ำให้เกิดความก้าวหน้าได้มากนัก
ส่วนกลุ่มล้านค�ำล�ำปางซึ่งเป็นผู้จุดประเด็นเรื่องดังกล่าวและได้ท�ำงานเชิงปฏิบัติการอย่าง
แข็งขันในเรื่องหอศิลปวัฒนธรรมก็ได้ปรับแนวทางการท�ำงานมาเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เรื่อง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้แก่คนล�ำปาง แทนการมุ่งไปที่การแสวงหางบประมาณเพื่อการ
จัดสร้างหอศิลปวัฒนธรรมเพราะเป็นเรื่องที่เกินก�ำลังความสามารถของกลุ่มประชาชนขนาดเล็ก แต่ด้วย
ความสามารถของผูป้ ระสานงานกลุม่ ทีม่ คี วามเข้าใจการท�ำงานเชิงวิชาการและยุทธศาสตร์จงึ ได้ประสาน
งานกับเทศบาลนครล�ำปางในการร่วมมือกันศึกษาเมืองเก่านครล�ำปาง ซึง่ ในขณะนัน้ เทศบาลนครล�ำปาง
ก�ำลังมีโครงการด�ำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองเก่านครล�ำปางให้เป็นเมืองเก่าในเชิงอนุรักษ์ เช่น มี
การบูรณะก�ำแพงเมืองเก่า การพัฒนาข่วงวัดพระแก้วดอนเต้า การขุดศึกษาทางโบราณคดีในเขตเมือง
เก่า เป็นต้น จะเห็นได้ว่า การท�ำงานของภาครัฐและภาคประชาชนมีกระบวนการท�ำงานในเรื่องนี้แตก
ต่างกัน ภาครัฐเมื่อติดขัดด้านงบประมาณก็จะหยุดการด�ำเนินงานโครงการ แต่ภาคประชาชนจะมีการ
ปรับยุทธศาสตร์และวีธกี ารท�ำงานเพือ่ แสวงหาช่องทางทีห่ ลากหลายกว่ามาตอบโจทย์ทตี่ นเองก�ำหนดขึน้
กลุม่ ล้านค�ำล�ำปางได้ดำ� เนินกิจกรรมสร้างความรูเ้ กีย่ วกับเมืองเก่านครล�ำปางหลายอย่างเช่น การ
ผลิตผลงานเป็นหนังสือชื่อ “จากอดีตสู่อนาคตเมืองนครล�ำปาง : คู่มือรู้จักล�ำปางเบื้องต้น”
มีการ
จัดทัศนศึกษาเรียนรู้ของเยาวชน การประชุมเสวนาเรื่องเมืองเก่า นิทรรศการภาพเก่าล�ำปาง โปสการ์ด
โดยมีงบประมาณบางส่วนจากจังหวัดล�ำปางและเทศบาลนครล�ำปางให้การสนับสนุนจ�ำนวนหนึ่ง ในช่วง
เวลาเดียวกันได้เกิดโครงการศึกษาและบูรณะวิหารพระเจ้าพันองค์ วัดปงสนุก ในเขตเมืองเก่านครล�ำปาง
ด�ำเนินการโดยคณะวิจติ รศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และชุมชนบ้านปงสนุก โครงการนีใ้ นเวลาต่อมาได้
สร้างชือ่ เสียงให้แก่จงั หวัดล�ำปางในปี พ.ศ.๒๕๕๐ ได้รบั รางวัลโครงการอนุรกั ษ์ดเี ด่น จากองค์การศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ประจ�ำภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
เป็นแรงส�ำคัญที่ท�ำให้วัดปงสนุกและเมืองเก่านครล�ำปางเป็นที่สนใจของคนล�ำปางและนักท่องเที่ยว
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ทั้งที่ก่อนหน้านั้น วัดปงสนุกแทบไม่เป็นที่รู้จักของคนล�ำปางหรือนักท่องเที่ยวเลย ภายหลังเมื่อโครงการ
วิจยั และพัฒนาชีวติ สาธารณะ-ท้องถิน่ น่าอยูจ่ งั หวัดล�ำปาง ได้สนิ้ สุดโครงการในปี พ.ศ.๒๕๔๙ ความสนใจ
ในเรื่องพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นก็ได้ลดลงไปในช่วงเวลาหนึ่ง

ห้าแยกหอนาฬิกาหรือข่วงนคร เป็นพื้นที่สาธารณะซึ่งใช้จัดกิจกรรมต่างๆ
ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองล�ำปาง
ที่มา : ร้านล�ำปางโฟโต
การเข้ามาของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ รอบที่หนึ่ง (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๒)
นับตัง้ แต่ปี พ.ศ.๒๕๔๙ เป็นต้นมา ความสนใจในภาพรวมของการรณรงค์เรือ่ งหอศิลปวัฒนธรรม
หรือพิพิธภัณฑ์เมืองได้เริ่มค่อยลดลงตามล�ำดับ เนื่องจากไม่มีองค์กรหรือหน่วยงานใดด�ำเนินงานอย่าง
จริงจังและต่อเนือ่ ง เพือ่ ท�ำให้พพิ ธิ ภัณฑ์เมืองได้เกิดขึน้ อย่างเป็นรูปธรรมภายหลังจากการสิน้ สุดโครงการ
ของกลุ่มล้านค�ำล�ำปาง ทั้งนี้มาจากสาเหตุ ๒ ประการ คือ
ประการแรก กลุม่ ประชาชนในล�ำปางแม้จะมีผมู้ จี ติ ส�ำนึกสาธารณะอยูจ่ ำ� นวนหนึง่ แต่ยงั เป็นการ
รวมกลุม่ แบบหลวมๆ ไม่มแี น่นแฟ้นเท่าทีค่ วรหรือมีปริมาณทีม่ ากเพียงพอทีจ่ ะผลักดันกิจกรรมสาธารณะ
ระดับจังหวัด เมือ่ กลุม่ ใดเป็นผูร้ เิ ริม่ กิจกรรม กลุม่ นัน้ ก็จะต้องรับบทบาทหลักในการด�ำเนินงานในกิจกรรมนัน้
หากจะพัฒนากิจกรรมให้ขยายต่อไปก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพในการแสวงหาเครือข่ายที่กว้างออกไปและ
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น�ำพาให้เกิดความร่วมมือได้มากน้อยเพียงใด ในเรือ่ งการผลักดันให้เกิดหอศิลปวัฒนธรรม แม้วา่ จะมีคณะ
กรรมการจัดตั้งหอศิลปวัฒนธรรมนครล�ำปางที่ผู้ว่าราชการจังหวัดล�ำปางได้แต่งตั้งขึ้น แต่บทบาทและ
การท�ำงานส่วนใหญ่มักเป็นการประชุมและการท�ำงานตามแบบพิธี ท�ำให้บทบาทในการเป็นแม่งานและ
การท�ำงานในภาคปฏิบัติอยู่ที่กลุ่มล้านค�ำล�ำปางเป็นส่วนใหญ่ ความรู้ความเข้าใจของกรรมการส่วนใหญ่
ยังมีอยู่อย่างจ�ำกัด ประกอบกับระยะเวลาการด�ำเนินงานที่ยาวนาน ท�ำให้ผู้ท�ำงานเกิดความอ่อนล้าและ
การขยายเครือข่ายไปได้ไม่กว้างขวางเท่าที่ควร
นอกจากนีป้ ระชาชนบางกลุม่ ในสังคมล�ำปาง มีแนวคิดเกีย่ วกับพิพธิ ภัณฑ์ทแี่ ตกต่างกัน เช่น สภา
วัฒนธรรมจังหวัดล�ำปางซึง่ เป็นกลุม่ ของผูอ้ าวุโสทีม่ องว่าหอศิลปวัฒนธรรมหรือพิพธิ ภัณฑ์ในความหมาย
สถานที่เก็บวัตถุโบราณและเป็นไปเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงาม อันแตกต่างจากกลุ่มล้านค�ำล�ำปาง
ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่เห็นว่าหอศิลปวัฒนธรรมหรือพิพิธภัณฑ์ เป็นไปเพื่อสร้างการเรียนรู้และพัฒนาความ
เป็นประชาสังคม มิได้เป็นเพียงการรักษาสิ่งที่ดีงามและควรอนุรักษ์ ตลอดจนบุคลิกภาพและวิธีคิดของ
คนท�ำงานทัง้ สองกลุม่ ก็แตกต่างกัน จึงไม่กอ่ ให้เกิดเป็นกลุม่ ทีท่ ำ� งานภาคประชาสังคมอย่างจริงจังทีจ่ ะน�ำ
ไปสู่คณะท�ำงานเชิงยุทธศาสตร์เพื่อผลักดันกิจกรรมภาคสาธารณะ
ประการทีส่ อง ความสนใจในการด�ำเนินงานด้านพิพธิ ภัณฑ์เมืองในส่วนของหน่วยงานภาครัฐขึน้
อยูก่ บั งบประมาณทีไ่ ด้รบั ถ้าหากไม่มงี บประมาณหลักก็ไม่อาจก่อให้เกิดกระบวนการท�ำงานเกิดขึน้ อย่าง
เป็นรูปธรรม เพราะโดยธรรมชาติของผูค้ นในภาคราชการมักขาดความคิดสร้างสรรค์และความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะ
ด�ำเนินงาน หากติดขัดปัญหาด้านงบประมาณซึง่ มักถือเป็นปัจจัยหลักในการเริม่ ต้นท�ำงาน อีกทัง้ โครงการ
หอศิลปวัฒนธรรมหรือพิพธิ ภัณฑ์เมืองเป็นงานทีร่ เิ ริม่ จากภาคประชาชนและไม่ได้ถกู ก�ำหนดไว้ในแผนงาน
ของส่วนราชการใด จึงมีลักษณะเป็นงานฝาก ท�ำให้ภาครัฐไม่มีความสนใจในงานอย่างจริงจัง
แต่อย่างไรก็ตามความสนใจเรื่องหอศิลปวัฒนธรรมหรือพิพิธภัณฑ์ดังกล่าว ก็ยังคงมีอยู่ในกลุ่ม
ของผูน้ ำ� ทางสังคมของล�ำปางโดยเฉพาะภาคธุรกิจ ในปีพ.ศ.๒๕๕๑ นายอนุศษิ ฎ์ ภูวเศรษฐ อดีตประธาน
หอการค้าจังหวัดล�ำปางซึง่ มีเครือข่ายความสัมพันธ์ทงั้ ภาครัฐและเอกชนในระดับจังหวัดและในส่วนกลาง
ได้ประสานงานกับนายดิเรก ก้อนกลีบ ผู้ว่าราชการจังหวัดล�ำปางในขณะนั้น และพลเรือเอกฐนิธ กิตติ
อ�ำพน ผู้อ�ำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติในขณะนั้น สาเหตุที่ประสานงานกับสถาบัน
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ หรือในชื่อที่รู้จักอย่างไม่เป็นทางการในนาม “มิวเซียมสยาม” เพราะรูป
แบบของพิพธิ ภัณฑ์ของสถาบันพิพธิ ภัณฑ์การเรียนรูแ้ ห่งชาติเป็นพิพธิ ภัณฑ์การเรียนรูท้ ที่ นั สมัยสอดคล้อง
กับความต้องการของกลุม่ ประชาชนทีผ่ ลักดันในเรือ่ งนีม้ าก่อนหน้านี้ จึงได้มกี ารประชุมร่วมกันเกิดขึน้ ณ
ส�ำนักงานเทศบาลนครล�ำปาง โดยมีข้อสรุป ๒ เรื่องคือ
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เรื่องที่หนึ่ง สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติจะบรรจุแผนงานโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
พื้นบ้านนครล�ำปาง๘ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลภายใต้โครงการไทยเข้มแข็ง ผ่าน
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ปีพ.ศ.๒๕๕๒ เป็นจ�ำนวนเงิน ๑๕๕ ล้านบาท
เรื่องที่สอง จังหวัดล�ำปางได้ประสานงานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓ แห่งคือ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล�ำปาง เทศบาลนครล�ำปางและเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อขอทราบความสนใจ
ที่จะรับเป็นเจ้าภาพในการดูแลและบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวภายหลังการด�ำเนินงานเสร็จสิ้น
ซึ่งผลปรากฏว่า เทศบาลนครล�ำปางได้ตอบรับที่จะเป็นเจ้าภาพในเรื่องนี๙้
การตอบรับเป็นเจ้าภาพดูแลพิพธิ ภัณฑ์ดังกล่าวของเทศบาลนครล�ำปางนั้น มาจากการประสาน
งานเป็นการภายในของผู้เกี่ยวข้องที่ต้องการเห็นการเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้
เนือ่ งจาก กระแสความสนใจเรือ่ งพิพธิ ภัณฑ์เมืองเกิดขึน้ ในพืน้ ทีเ่ ขตเทศบาลนครล�ำปางมาก่อนหน้านีร้ ะยะ
เวลาหนึ่งแล้ว และเทศบาลนครล�ำปางได้เข้าร่วมด�ำเนินการและสนับสนุนหลายกิจกรรม ท�ำให้มีโอกาส
ได้เรียนรู้และรับทราบการด�ำเนินงานมาระยะหนึ่ง อีกประการหนึ่งอาจเป็นเหตุผลของสถานที่ตั้งซึ่งอยู่
ภายในเขตเทศบาลนครล�ำปาง แม้ว่าในข้อเท็จจริงเทศบาลนครล�ำปางก็มีข้อจ�ำกัดด้านงบประมาณที่จะ
ให้การอุดหนุนพิพิธภัณฑ์เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล�ำปางซึ่งเป็น
องค์กรที่มีงบประมาณจ�ำนวนกว่า ๖๐๐ ล้านบาทต่อปี
แต่ในที่สุดโครงการพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านนคร
ล�ำปางก็ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นผลให้โครงการดังกล่าวต้องหยุดชะงักลง

ในเอกสารที่จัดท�ำขึ้นโดยส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดล�ำปาง หรือสภาวัฒนธรรมจังหวัดล�ำปาง ใช้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านนครล�ำปาง” ซึ่งเป็น
ชื่อที่ก�ำหนดขึ้นเองจากภาครัฐ ไม่ใช่ชื่อที่ได้รับการยอมรับหรือเกิดจากการหรือจากภาคประชาชนส่วนต่างๆ ในจังหวัดล�ำปาง
๙
หนังสือจังหวัดล�ำปาง ที่ ลป ๐๐๓๑/๙๒๑๑ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
พื้นบ้านนครล�ำปาง
๘
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พิพิธภัณฑ์เทศบาลนครล�ำปางหรือหอปูมละกอน พิพิธภัณฑ์เมืองแห่งแรกของล�ำปาง
ที่มา : ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น
เทศบาลนครล�ำปางกับพิพิธภัณฑ์เมืองแห่งแรกของล�ำปาง
แม้ว่าโครงการพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านนครล�ำปางจะไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจ�ำนวน ๑๕๕
ล้านบาทตามที่สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติเสนอขอรับงบประมาณจากรัฐบาล แต่ความสนใจ
ในเรื่องพิพิธภัณฑ์เมืองก็ยังคงอยู่ในล�ำปาง แนวความคิดเรื่องพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวก็ได้รับการสานต่อจาก
เทศบาลนครล�ำปางในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ใจกลางของจังหวัดล�ำปาง
ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ เทศบาลนครล�ำปางได้ริเริ่มจัดท�ำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในลักษณะพิพิธภัณฑ์เมืองขึ้นมา
ณ อาคารส�ำนักงานปลัดเทศบาลหลังเดิมภายในส�ำนักงานเทศบาลนครล�ำปาง ด้วยงบประมาณด�ำเนิน
การกว่า ๘ ล้านบาท๑๐
ในระยะแรกเทศบาลนครล�ำปางได้วางแนวทางเพือ่ เป็นพิพธิ ภัณฑ์ของหน่วยงานซึง่ น�ำเสนอเรือ่ ง
ราวและประวัตคิ วามเป็นมาของเทศบาลนครล�ำปางนับตัง้ แต่อดีตทีผ่ า่ นมาจนกระทัง่ ถึงปัจจุบนั จนได้มี
การแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดหารูปแบบการจัดตัง้ พิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ มีหน้าทีใ่ นการวางเค้าโครงการรูปแบบ
และการบริหารจัดการสถานทีด่ งั กล่าวให้มคี วามเหมาะสมส�ำหรับการจัดท�ำเป็นพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ๑๑ และ
ต่อมาได้เกิดแนวความคิดใหม่จากการไปศึกษางานของคณะกรรมการจัดหารูปแบบการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
๑๐
๑๑

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล�ำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ�ำปี ๒๕๕๒ หน้า ๒๔
ประกาศเทศบาลนครล�ำปาง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหารูปแบบการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๑
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ท้องถิน่ ดังกล่าวข้างต้น ตามพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ หลายแห่งในกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัด
ราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี ตลอดจนการหารือผู้รู้ ผู้ที่มีประสบการณ์ในการจัดท�ำพิพิธภัณฑ์
โดยเฉพาะเทศบาลนครล�ำปางได้ว่าจ้างบริษัทรักลูกเอ็ดดูเท็ค จ�ำกัด ซึ่งมีประสบการณ์ในการ
จัดท�ำพิพธิ ภัณฑ์หลายแห่งและผูบ้ ริหารของบริษทั เป็นชาวล�ำปางจึงมีความตัง้ ใจทีจ่ ะท�ำรูปแบบพิพธิ ภัณฑ์
การเรียนรูใ้ ห้เกิดขึน้ ในจังหวัดล�ำปาง จึงได้มกี ารพัฒนาเนือ้ หาและรูปแบบจัดสร้างพิพธิ ภัณฑ์เมืองทีบ่ รรจุ
เรื่องราวและประวัติศาสตร์ของผู้คนในเขตเทศบาลนครล�ำปางถือเป็นการขยายเนื้อหาในการจัดแสดง
ทีจ่ ะกระตุน้ ให้คนท้องถิน่ ได้เกิดความสนใจเรือ่ งราวของตนเองมากยิง่ ขึน้ และได้จดั ท�ำเสร็จสิน้ มีการเปิด
ให้เข้าประชาชนได้ชมเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถือเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองแห่งแรกของจังหวัด
ล�ำปาง โดยชือ่ อย่างเป็นทางการว่า พิพธิ ภัณฑ์เทศบาลนครล�ำปาง และมีชอื่ ในภาษาท้องถิน่ ภาคเหนือว่า
“หอปูมละกอน” มีรูปแบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เป็นศูนย์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของ
พื้นที่ในเขตเทศบาลนครล�ำปาง
พิพิธภัณฑ์เทศบาลนครล�ำปางนับเป็นก้าวแรกของการเกิดขึ้นของพิพิธภัณฑ์ทันสมัยในจังหวัด
ล�ำปาง แม้วา่ เนือ้ หาในนิทรรศการจะเป็นเรือ่ งราวเฉพาะในเขตเทศบาลนครล�ำปาง มิได้ครอบคลุมเนือ้ หา
ทัง้ จังหวัดล�ำปาง เนือ่ งจากมีขอ้ จ�ำกัดด้านพืน้ ทีข่ องตัวอาคารซึง่ มีขนาดเล็กและจัดท�ำนิทรรศการได้เพียง
ชั้นเดียวเท่านั้น แต่ด้วยความโดดเด่นในด้านที่ตั้งของตัวอาคารส�ำนักงานปลัดเทศบาลหลังเดิมซึ่งตั้งอยู่
ในต�ำแหน่งบริเวณศูนย์กลางของเมืองล�ำปางที่ล้อมรอบไปด้วยสวนสาธารณะ ลานกิจกรรม หอนาฬิกา
ท�ำให้เป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมอยู่ตลอดทั้งปีเช่น งานประเพณีสงกรานต์
งานฉลองเทศกาลปีใหม่ เป็นต้น จึงท�ำให้พิพิธภัณฑ์เทศบาลนครล�ำปางได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
เหล่านั้น มีผู้เข้าชมโดยปริยาย
อย่างไรก็ตามการเกิดขึ้นของพิพิธภัณฑ์เทศบาลนครล�ำปางเป็นการตัดสินใจและด�ำเนินการ
ของภาครัฐและกลุ่มของผู้รู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในสังคมล�ำปางเป็นส่วนใหญ่อัน
เนือ่ งจากกรอบของระยะเวลาด�ำเนินงาน การใช้งบประมาณ ท�ำให้กระบวนการมีสว่ นร่วมของประชาชน
ท�ำได้ไม่กว้างขวางมากนัก จึงเป็นพิพธิ ภัณฑ์ทขี่ าดการมีสว่ นร่วมและไม่กอ่ ให้เกิดการตืน่ ตัวของประชาชน
เท่าทีค่ วรจะเป็น ภายหลังจาการเปิดพิพธิ ภัณฑ์แห่งนีย้ งั มีการประชาสัมพันธ์คอ่ นข้างน้อย เพราะมีปญ
ั หา
ในเชิงการบริหารจัดการที่ส�ำนักการศึกษา เทศบาลนครล�ำปางเป็นผู้ด�ำเนินการทั้งหมด มิได้มีภาค
ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการ ท�ำให้พพิ ธิ ภัณฑ์เทศบาลนครล�ำปางเป็นเพียงหน่วยงาน
หนึ่งในสังกัดของเทศบาลนครล�ำปางเช่นเดียวกับส่วนราชการในสังกัดอื่นๆ
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กาดกองต้า ถนนคนเดินในปัจจุบัน เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพบปะของผู้คน
ในช่วงเย็นของวันเสาร์และวันอาทิตย์
ที่มา : ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น
กลุ่มบุคคลชั้นน�ำกับการขับเคลื่อนล�ำปางเมืองวัฒนธรรม
แม้ว่าในปี พ.ศ.๒๕๕๒ เทศบาลนครล�ำปางจะได้เริ่มด�ำเนินการสร้างพิพิธภัณฑ์เทศบาลนคร
ล�ำปางไปแล้ว แต่ความสนใจทีจ่ ะให้มพี พิ ธิ ภัณฑ์เมืองระดับจังหวัดก็ยงั คงอยู่ กลุม่ บุคคลชัน้ น�ำในล�ำปาง
ได้ให้ความสนใจถึงการสร้างบรรยากาศของเมืองล�ำปางในหลายด้านทัง้ การศึกษา เศรษฐกิจ ศาสนาและ
วัฒนธรรม หนึ่งในความสนใจเหล่านั้นก็คือ การผลักดันให้เกิดพิพิธภัณฑ์เมือง ณ อาคารศาลากลาง
จังหวัดล�ำปางหลังเก่า
บุคคลเหล่านี้มีผู้น�ำคนส�ำคัญ อาทิ นายอนุศิษฎ์ ภูวเศรษฐ อดีตประธานหอการค้าจังหวัด
ล�ำปางที่ใช้ศักยภาพส่วนตัวในการประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดล�ำปางและสถาบันพิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้แห่งชาติ นายชัยวัฒน์ สุรวิชัย นักพัฒนาประชาสังคมระดับชาติซึ่งเป็นคนล�ำปางได้ผลักดันใช้
ศักยภาพติดต่อเป็นการภายในกับบุคคลส�ำคัญในรัฐบาลขณะนั้น ต่อมาได้เปิดเป็นกลุ่มชื่อ “กลุ่มล�ำปาง
สร้างสรรค์”ในระยะแรกได้เริ่มกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อกระตุ้นให้คนล�ำปางกลับมาสนใจเกี่ยวกับ
พิพธิ ภัณฑ์เมืองอีกครัง้ หนึง่ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ศูนย์ลำ� ปาง
จ�ำนวน ๓ งาน ได้แก่ กิจกรรมแรก งานปาฐกถาแห่งนครล�ำปาง เรื่อง “พิพิธภัณฑ์กับประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น : กระบวนการเรียนรุ้ร่วมกัน” โดยเชิญศาสตราจารย์พิเศษ ศรีศักร วัลลิโภดม นักวิชาการ
ด้านประวัติศาสตร์และมานุษยวิทยาที่มีชื่อเสียงระดับชาติและนานาชาติมาเป็นองค์ปาฐกถา ซึ่งได้รับ
ความสนใจจากชาวล�ำปางมาร่วมฟังกว่า ๔๐๐ คน กิจกรรมที่สอง การเสวนาเรื่อง “จิบน�้ำชายามบ่าย
กับคุณชายถนัดศรี” โดยเชิญ ม.ร.ว ถนัดศรี สวัสดิว์ ตั น์ นักชิมและนักพูดชือ่ ดังของไทยมาพูดคุยเกีย่ วกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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เรื่องราวอดีตร่วมสมัยของเมืองล�ำปาง และกิจกรรมสุดท้าย เป็นให้งบประมาณเพื่อการสนับสนุนกลุ่ม
เยาวชนชื่อ “กลุ่มละคร ณ หนา” ให้จัดละครเวที เป็นต้น
กิจกรรมดังกล่าวได้เป็นส่วนหนึ่งที่พยายามสร้างความรับรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนให้ล�ำปางเป็น
เมืองวัฒนธรรม แม้จะยังไม่มพี พิ ธิ ภัณฑ์เมืองขนาดใหญ่ตามทีค่ าดหวังไว้ กลุม่ บุคคลชัน้ น�ำเหล่านีเ้ ป็นผูท้ มี่ ี
ศักยภาพในการประสานงานระหว่างภาครัฐทัง้ ส่วนกลางและภายในจังหวัดล�ำปาง ท�ำให้ตอ่ มาใน ปลายปี
พ.ศ.๒๕๕๔ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ โดยนายราเมศ พรหมเย็น ผู้อ�ำนวยการในขณะนั้น
มีความสนใจที่จะใช้งบประมาณของสถาบันจ�ำนวน ๓๐ ล้านบาท มาท�ำการสร้างนิทรรศการถาวร
ณ อาคารศาลากลางจังหวัดล�ำปางหลังเก่า
การสร้างพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองล�ำปาง รอบที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๖)
การเข้ามาของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ หน่วยงานในสังกัดส�ำนักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ในช่วงปลายปี พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นความพยายามทีจ่ ะ
จัดตัง้ พิพธิ ภัณฑ์การเรียนรูแ้ ห่งใหม่ในส่วนภูมภิ าค ได้ประสานงานกับจังหวัดล�ำปางและเทศบาลนครล�ำปาง
โดยมีการท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ๓ หน่วยงาน คือ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
จังหวัดล�ำปาง และเทศบาลนครล�ำปาง๑๒ แต่ละภาคส่วนให้ความร่วมมือและสนับสนุนงบประมาณ ทัง้ นี้
งบประมาณในการจัดท�ำนิทรรศการถาวรช่วงแรกประมาณ 30 ล้านบาทมาจากสถาบันพิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้แห่งชาติ และภายหลังจากนั้นเทศบาลนครล�ำปางจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนงบประมาณ
ในการบริหารจัดการ
ในการเริ่มด�ำเนินงานปี พ.ศ.๒๕๕๕ นั้น จังหวัดล�ำปางได้มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ�ำนวย
การโครงการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองล�ำปาง ขึ้นเป็นคณะกรรมการบริหารโครงการ มีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธาน กรรมการประมาณ ๒๒ คน และมีวัฒนธรรมจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ
นอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองล�ำปางขึ้นเพื่อ
ช่วยเหลือคณะกรรมการอ�ำนวยการ ระยะแรกของการท�ำงานโครงการนี้ได้รับความสนใจอย่างมาก
จากคนล�ำปาง แต่เมื่อมีการด�ำเนินการไประยะหนึ่งพบว่า มีปัญหาเชิงโครงสร้างในการบริหารงานที่ถูก
ติดกับระบบราชการ และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติเป็นผู้ถูกขาดการตัดสินใจ โดยเฉพาะ
เรื่องงบประมาณและการด�ำเนินกิจกรรม คณะกรรมการอ�ำนวยการจึงมีบทบาทในเชิงแบบพิธีเท่านั้น
ซึ่งต่อมางบประมาณจ�ำนวน ๓๐ ล้านบาทได้ถูกตัดไป ส่งผลให้การด�ำเนินงานโครงการนี้ชะลอตัวตั้งแต่
ปี พ.ศ.๒๕๕๖ จนกระทั่งถึงปัจจุบัน
๑๒

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองล�ำปาง ระหว่างสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ จังหวัดล�ำปาง
และเทศบาลนครล�ำปาง ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔.
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อีกประการหนึ่งการบริหารงานโครงการดังกล่าวมีลักษณะผูกขาดการตัดสินใจโดยสถาบัน
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ แม้ว่าจะมีจังหวัดล�ำปางและเทศบาลนครล�ำปางร่วมเป็นเครือข่ายการ
ด�ำเนินงาน และที่ส�ำคัญขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นอย่างจริงจัง จึงท�ำให้การผลักดัน
โครงการเป็นหน้าที่ของหน่วยงานเดียว ไม่อาจสร้างความรู้สึกของความเป็นเจ้าของโครงการให้แก่คน
ล�ำปางและจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการด�ำเนินงานได้
สรุป
กระแสของความสนใจของเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างพื้นที่สาธารณะในสังคมล�ำปาง
ที่ด�ำเนินงานมาช่วงระยะเวลา ๑๐ กว่าปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๖ เป็นต้นมา ได้ส่งผลให้เกิด
ความตื่นตัวและความสนใจในหมู่ประชาคมล�ำปางอย่างมาก โดยเฉพาะในสังคมเมืองท�ำให้เกิดมีการ
ด�ำเนินกิจกรรมเชิงศิลปวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบของภาคประชาชน เช่น การผลักดันเพื่อสร้างหอ
ศิลปวัฒนธรรมหรือพิพิธภัณฑ์เมืองที่มีทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาคราชการได้ให้ความสนใจ
เข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จนกระทั่งเทศบาลนครล�ำปางได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์
เทศบาลนครล�ำปางขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองแห่งแรกในจังหวัดล�ำปางเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๔ ภายหลังสถาบัน
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติได้เกิดความสนใจที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ขึ้นในส่วนภูมิภาคและได้
ให้ความสนใจมาด�ำเนินการในจังหวัดล�ำปางซึ่งก็ได้ก่อให้เกิดความสนใจในกลุ่มประชาชนชาวล�ำปาง
แต่อย่างไรก็ตามวิธคี ดิ ทีใ่ ช้การบริหารจัดการผ่านระบบราชการได้ทำ� ให้การขับเคลือ่ นการท�ำงาน
เชิงศิลปวัฒนธรรมหลายกิจกรรมไม่อาจบรรลุผลเท่าที่ควร โดยเฉพาะการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ใน
ส่วนภูมภิ าคของสถาบันพิพธิ ภัณฑ์การเรียนรูแ้ ห่งชาติ เพราะการบริหารจัดการและการผูกขาดการตัดสิน
ใจขึ้นอยู่กับหน่วยงานภาครัฐเป็นส�ำคัญ ท�ำให้ลดทอนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนลงไปตามล�ำดับ
ต่อมาปีพ.ศ.๒๕๕๖ โครงการดังกล่าวได้ประสบปัญหาด้านงบประมาณในการด�ำเนินงาน จึงชะลอการ
ด�ำเนินงานออกไปโดยประชาชนในจังหวัดล�ำปางก็ไม่ได้ให้ความสนใจเท่าที่ควรจะเป็นแต่อย่างใด ได้แต่
รอคอยการตัดสินใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า จะผลักดันให้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในจังหวัด
ล�ำปางอย่างไรต่อไป
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ประเพณีของชาวม้ง : กรณีศึกษาชุมชนในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย
ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

วาทินี บัวชุม๑

บทความนี้ผู้วิจัยเรียบเรียงขึ้นใหม่ จากงานวิจัยที่ท�ำขึ้นเมื่อครั้งที่ รศ.อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว (ใน
ขณะนัน้ ) เป็นหัวหน้าโครงการชุดโครงการหลวง ฯ ทุนสนับสนุนงบประมาณจากส�ำนักงานคณะกรรมการ
วิจยั แห่งชาติ (วช.) ก่อนทีท่ า่ นจะเกษียณอายุราชการรอบที่ ๒ และบทความนีถ้ อื ได้วา่ เป็นการเชิดชูเกียรติ
ท่านในฐานะทีท่ า่ นได้รบั ต�ำแหน่ง ศาสตราจารย์อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว อีกทัง้ เป็นการแสดงความขอบคุณ
ในความเมตตาของท่านที่ชักน�ำให้ผู้วิจัยได้มีโอกาสเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่และเป็นส่วนหนึ่งของทีมวิจัยชุด
โครงการหลวง ฯ ด้วยทุนสนับสนุนจาก วช.
ส่วนหนึง่ ของงานวิจยั นีเ้ ป็นการศึกษาประเพณีทเี่ กีย่ วกับวิถชี วี ติ ของชาวม้งในสังคมยุคโลกาภิวตั น์,
ศึกษาการรือ้ ฟืน้ องค์ความรูด้ า้ นประเพณีและส่งต่อให้อนุชนรุน่ หลังของชาวม้ง และศึกษาการน�ำองค์ความรู้
มาประยุกต์ใช้ตลอดจนน�ำไปสูก่ ารพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม ในเขตพืน้ ทีศ่ นู ย์พฒ
ั นาโครงการหลวง
หนองหอย ต�ำบลแม่แรม อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน
ครูใหญ่ ผูอ้ าวุโสของหมูบ่ า้ น, สังเกตการณ์แบบมีสว่ นร่วมและไม่มสี ว่ นร่วมในงานประเพณี และวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพรรณนา
จากการศึกษาพบว่าประเพณีของชาวม้ง แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ๑) ประเพณีชุมชน ได้แก่
ประเพณีปีใหม่ม้ง เป็นประเพณีแห่งความสุข สนุกสนาน เฉลิมฉลองศักราชใหม่และเลี้ยงขอบคุณผี
ที่นับถือ ผีบรรพบุรุษ และผีที่คุ้มครองให้ผลผลิตเจริญเติบโต อุดมสมบูรณ์ มีการละเล่นต่าง ๆ เช่น การ
โยนลูกช่วง การยิงหน้าไม้ การเล่นลูกข่าง แข่งขันล้อเลื่อนไม้ ๒) ประเพณีชีวิต ได้แก่ ประเพณีการเกิด
เป็นการเรียกขวัญและการตั้งชื่อเด็กเกิด เด็กชายจะตั้งชื่อ ๒ ครั้ง ครั้งแรกเมื่อเกิด ครั้งที่ ๒ เมื่อแต่งงาน
เป็นการเปลี่ยนสถานภาพในชีวิตของผู้ชายจากเด็กเป็นผู้ใหญ่ ส่วนเด็กหญิงจะตั้งชื่อตอนเกิดเท่านั้น
ประเพณีแต่งงาน ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงต้องไม่ใช่แซ่เดียวกัน อยูด่ ว้ ยกันก่อนแล้วค่อยมาแต่งงานกันภายหลัง
ยังคงมีการไหว้ผบี า้ นไหว้พอ่ แม่ของฝ่ายหญิง พิธแี ต่งงานจะผ่านพ่อสือ่ ประเพณีงานศพ เป็นงานประเพณีปดิ
และเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญู ของผูเ้ ป็นลูกทีม่ ตี อ่ ผูต้ าย การสืบทอดองค์ความรู้ คือ ให้ลกู หลาน
ผูช้ ายมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทุกขัน้ ตอน ผูห้ ญิงดูแลเรือ่ งอาหารและเครือ่ งแต่งกาย การประยุกต์องค์ความรู้
จากงานวิจัย ด้วยการน�ำองค์ความรู้มาจัดท�ำหลักสูตรท้องถิ่น และแผนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่าง ๆ และยินดีให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานประเพณีปีใหม่ม้งและเข้าร่วมงานแต่งงานได้อย่างเปิดเผย

๑
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ประวัตคิ วามเป็นมา พบว่าชาวม้งดัง้ เดิม อาศัยอยูต่ ามริมฝัง่ แม่นาํ้ เหลือง เมือ่ ราว ๒,๐๐๐ กว่าปี
ก่อนพุทธศาสนา สมัยนั้นชาวม้งเคยต่อต้านการขยายตัวของจีน พ.ศ.๒๒๓๔ ราชวงศ์แมนจู (เหม็ง) มี
อ�ำนาจในประเทศจีน กษัตริย์ในราชวงศ์เหม็งเปลี่ยนแปลงนโยบาย ใช้วิธีการปราบปรามให้ชาวม้งยอม
จ�ำนน แต่ชาวม้งไม่ยอม ท�ำให้เกิดการต่อสู้กันอย่างรุนแรง เมื่อ พ.ศ. ๒๐๐๙ ท�ำศึกกับจีนที่เมืองฟังหยุน
พ.ศ. ๒๒๗๖ - ๒๒๗๘ ท�ำศึกกับจีนที่มณฑลไกวเจา และ พ.ศ. ๒๓๐๖ - ๒๓๑๘ ท�ำศึกกับจีนที่มณฑล
เสฉวนและไกวเจา ล่าสุดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๘ - ๒๔๒๔ ท�ำศึกกับจีนที่มณทลไกวเจา ชาวม้งจึงได้พยายาม
ต่อสูอ้ ย่างหมดหวังในการกลับสูเ่ อกราชของตนเอง๒ และอพยพเข้าสูป่ ระเทศไทยเมือ่ ประมาณกว่า ๖๐ ปี
มาแล้ว ส่วนใหญ่อพยพมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสหภาพพม่า ชาวม้ง
ที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทยแบ่งเป็น ๓ เผ่า คือ ๑. ม้งด�ำ หรือม้งนํ้าเงิน เรียกตัวเองว่า
“หมุงจัว๊ ” (H’MOONO NJUA) ๒. ม้งขาว เรียกตนเองว่า “หมุงด๋าว” (H’MOONO DEAW) ๓. ม้งกัวมะบ้า
เรียกตนเองว่า “หมุงกัวมะบ้า” (H’MOONO GUAMBA)
ขจัดภัย บุรษุ พัฒน์ ได้กล่าวถึงการแยกชาวเขาเผ่าม้งในเขตภาคเหนือของประเทศไทยตามลักษณะ
ของการแต่งกายและภาษาที่ใช้ โดยแบ่งเป็น ๓ เผ่า คือ ม้งด�ำ(ม้งนํ้าเงิน) ม้งขาว และม้งกัวมะบา ส�ำหรับ
ม้งด�ำ แบ่งออกเป็นสาขาย่อย ๓ สาขา คือ ม้งดอก ม้งลาย และม้งด�ำ การแบ่งม้งออกเป็น ๓ สาขา โดย
อาศัยความแตกต่างทางภาษา และความแตกต่างของเครื่องแต่งกาย ตลอดจนชื่อที่ชาวม้งใช้เรียกตัวเอง
ชาวม้งได้มีการน�ำเอาสินค้ามาแลกเปลี่ยนกับพ่อค้าคนไทยในต�ำบลหรืออ�ำเภอที่ใกล้เคียง บางครั้งมีการ
เดินทางเข้ามาถึงตัวจังหวัด เช่น จังหวัดเชียงใหม่ มีสินค้าหลักที่ชาวม้งต้องการเป็นประจ�ำ ได้แก่ เกลือ
นอกจากนี้ก็มีของใช้เบ็ดเตล็ด เช่น ถ่านไฟฉาย ไม้ขีดไฟ นํ้ามัน เสื้อผ้า และอื่น ๆ ตามความจ�ำเป็นเท่านั้น
ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้านั้นไม่มีมาตรฐานแน่นอน แต่จะขึ้นอยู่กับความพอใจของทั้งสองฝ่าย แต่
ในปัจจุบันนี้สินค้าทุกชนิดที่ชาวม้งผลิตได้หรือที่ชาวม้งต้องการทั้งเพื่อยังชีพและสินค้าฟุ่มเฟือยต่าง ๆ ที่
เข้าสู่ตลาดได้ถูกก�ำหนดมาตรฐานโดยใช้เงินตราแทบทั้งสิ้น๓
ชาวม้งกลุม่ แรกทีอ่ พยพเข้าสูป่ ระเทศไทยนัน้ เข้ามาในประมาณ พ.ศ.๒๓๘๓ - ๒๔๑๓ และเข้ามา
ในบริเวณใหญ่ ๓ ทางด้วยกันคือ บริเวณที่ ๑ ด้านทิศเหนือเข้ามาตามแนวเมืองห้วยทราย-เชียงของ บริเวณ
ที่ ๒ แนวไชยะบุรี - ปัว บริเวณที่ ๓ แนวเมืองหนองคาย - เลย เมื่อเข้ามาถึงเชียงของแล้วได้แยกออก
เป็นสองกลุ่มตามภูเขาสองทิวที่ทอดขนานกัน กลุ่มแรกเดินทางไปตามพรมแดนพม่า แล้วลงมาทางทิศใต้
สู่เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน กลุ่มที่สองเดินทางมาตามพรมแดนไทย - ลาว เข้าเขตอ�ำเภอทุ่งช้าง อ�ำเภอปัว
จังหวัดน่าน แพร่ และบ้านเข็กน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์๔ ชาวม้งได้กระจายอยูต่ ามพืน้ ทีท่ วั่ ไปในเขตภาคเหนือ
ของไทย ในจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ เชียงใหม่ ล�ำปาง แม่ฮอ่ งสอน สุโขทัย เลย ตาก ก�ำแพงเพชร
พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ โดยอาศัยในจังหวัดน่านมากที่สุด ในเขตต�ำบลบ่อเกลือใต้ อ�ำเภอปัว กับทาง
๒
๓
๔

สังคีต จันทนะโพธิ, ๒๕๔๓, ชุมทางคนแม้ว. กรุงเทพ ฯ : ธารบัวแก้ว, หน้า ๑๐.
ขจัดภัย บุรุษพัฒน์, ๒๕๓๘, ชาวเขา, กรุงเทพ ฯ : แพร่พิทยา., หน้า ๔๕-๕๐.
เงาศิลป์ คงแก้ว, ๒๕๓๗, ชีวิตบนเส้นด้ายของ ๑๓ เผ่าไทย, หน้า ๖๙-๗๐.
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ตอนเหนือของอ�ำเภอทุ่งช้าง เพราะพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นภูเขาติดต่อกับแขวงไชยะบุรีของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว๕ ส�ำหรับในประเทศไทยมักตั้งหมู่บ้านอยู่บนภูเขาที่สูงจากระดับนํ้าทะเล
ประมาณ ๓,๐๐๐ - ๕,๓๐๐ ฟุต ความสูงเฉลี่ย ประมาณ ๔,๐๐๐ ฟุต ในขณะเดียวกันต้องเป็นบริเวณที่มี
แหล่งนํ้าอุดมสมบูรณ์ หมู่บ้านจึงมักตั้งอยู่ในพื้นที่แหล่งต้นนํ้าล�ำธาร การตั้งหมู่บ้านอยู่ในที่สูงนั้น
สันนิษฐานได้ว่าเป็นผลมาจากอดีตที่ต้องต่อสู้รบพุ่งกับกลุ่มชนต่าง ๆ มาโดยตลอด การจัดตั้งหมู่บ้านจึง
จัดตามหลักยุทธศาสตร์ในสมัยโบราณ ทัง้ นีเ้ พราะความสูงท�ำ ให้รขู้ า่ วทราบความเคลือ่ นไหวและได้เปรียบ
ศัตรู และความหนาวเย็นช่วยให้พืชผลที่ปลูกเจริญงอกงามดี
ในปัจจุบันหมู่บ้านชาวม้งจ�ำนวนมากได้รับการพัฒนาจนมีสภาพใกล้เคียงกับหมู่บ้านคนไทยใน
พื้นราบ มีการก่อสร้างด้วยอิฐฉาบปูนอย่างดี หลังคามุงกระเบื้องหรือสังกะสีแทนการมุงด้วยหญ้าคาหรือ
ใบตอง บางส่วนกลายเป็นเจ้าของกิจการร้านค้า ประกอบธุรกิจ เป็นเจ้าของไร่ข้าวโพด กะหลํ่าปลี โดยมี
คนไทยเป็นลูกจ้าง และชาวม้งบางคนได้รบั การศึกษาในระดับสูงก็เข้ารับราชการจนมีตำ� แหน่งหน้าทีท่ สี่ งู
มีหน้าทีก่ ารงานทีม่ นั่ คงเป็นทีร่ จู้ กั ของสังคมโดยทัว่ ไป ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่นนั้ พบว่ามีชาวม้งกระจาย
อยู่ตามภูเขาสูงทั่วไป เช่น ม้งขุนกลาง อ�ำเภอจอมทอง ม้งขุนแม่วาง อ�ำเภอแม่วาง ม้งแม่ขี้มูก ม้งแม่โถ
อ�ำเภอแม่แจ่ม ม้งห้วยลึก อ�ำเภอเชียงดาว ม้งกึ๊ดช้าง อ�ำเภอแม่แตง ม้งดอยปุย อ�ำเภอเมือง ม้งแม่สาใหม่
ม้งบวกเต๋ย ม้งบวกจั่น ม้งหนองหอยและม้งหนองหอยใหม่ อ�ำเภอแม่ริม๖
บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๗ ต�ำบลแม่แรม อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของอ�ำเภอแม่ริม ม้งได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในบ้านหนองหอยเก่า ราวปี พ.ศ.๒๔๘๖ - ๒๔๘๘ ซึ่ง
อพยพมาจากอ�ำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๒ และในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั เสด็จเยีย่ มราษฎรหมูบ่ า้ นหนองหอยและทรงมีพระราชด�ำริวา่ “... ควรจะมีการส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตรด้วย...” กรมป่าไม้ได้จัดส่งบุคลากรของกรมเข้าร่วมงานกับหน่วยพัฒนาและสงเคราะห์
ชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์ได้ส่งเจ้าหน้าที่ประจ�ำหมู่บ้านเพื่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่
กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมอนามัยและคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ จนกระทัง่ ในปี พ.ศ.๒๕๑๗ เหลือหน่วยงานทีป่ ฏิบตั งิ านในพืน้ ทีต่ ามปกติ คือ กรมป่าไม้และกรม
ประชาสงเคราะห์ ต่อมาในปีเดียวกันหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี องค์ประธานมูลนิธโิ ครงการหลวง ทรงเห็นว่า
หมู่บ้านหนองหอย มีประชากรเพิ่มขึ้นและมีการปลูกฝิ่นมาก ทั้ง ๆ ที่ตั้งอยู่ใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่ และได้
มีการขยายหมู่บ้านออกเป็น ๒ หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านหนองหอยเก่าและหมู่บ้านหนองหอยใหม่ สมควรที่
มูลนิธิโครงการหลวงจ�ำเป็นต้องเข้าไปมีบทบาทในการแก้ปัญหาต่าง ๆ จึงเป็นจุดเริ่มต้นการปฏิบัติงาน
ของ “ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ” จนถึงปัจจุบัน

๕
๖

สังคีต จันทนะโพธิ, ๒๕๔๓, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑.
ศูนย์วจิ ยั ชาวเขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๒๖, บรรณนิทศั น์ ๕ สภาพของชาวเขาในประเทศไทย, เชียงใหม่ : สถาบันวิจยั ชาวเขาจังหวัดเชียงใหม่.
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ประเพณีของชาวม้งที่น่าสนใจ คือ ประเพณีแต่งงาน เป็นประเพณีที่คนทั่วไปไม่ค่อยมีโอกาส
ได้พบเห็นหรือมีส่วนร่วมมากนัก เนื่องจากเป็นประเพณีของครอบครัวและหาโอกาสที่จะเข้าไปศึกษา
ค้นคว้าได้ยากหากมิใช่คนในครอบครัวหรือรู้จักสนิทสนมกันมาก่อน
ในปัจจุบนั ประเพณีการแต่งงานได้มกี ารเปลีย่ นแปลงไปบ้าง กล่าวคือ แทบไม่มกี ารการหมัน้ หมาย
กันตั้งแต่ยังเล็ก แต่ต้องให้ผู้เฒ่าผู้แก่ไปสู่ขอกันตามประเพณี และห้ามไม่ให้แต่งงานกับคนในแซ่เดียวกัน
ดังนัน้ การแต่งงานจะเกิดขึน้ เมือ่ หนุม่ สาวมีความพึงพอใจต่อกันแล้วจะมีการส่งเฒ่าแก่ไปสูข่ อตามประเพณี
และก�ำหนดวงเงินค่าสินสอดและเวลาที่น�ำมาช�ำระไปพร้อมๆ กันเลย ส�ำหรับพิธีการแต่งงานนั้นได้มีการ
ลดขั้นตอนลงเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาที่ยืดเยื้อยาวนาน แต่ยังคงมีการกราบไหว้ผีบ้านผีบรรพบุรุษ
ตามประเพณีเช่นเดิม ส�ำหรับกรณีทมี่ กี ารฉุดหญิงสาวเพือ่ จะมาท�ำ เป็นภรรยานัน้ ในปัจจุบนั นีย้ งั มีอยู่ แต่
น้อยมากเนื่องจากจะมีกฎหมายของบ้านเมืองเข้ามาเกี่ยว ซึ่งทางพ่อแม่และญาติพี่น้องทั้งสองฝ่ายจะมา
ตกลงกันภายหลัง โดยมีผู้น�ำหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านจะเป็นผู้ตัดสิน หากเป็นการฉุดโดยฝ่าย
หญิงไม่ยินยอม ทางฝ่ายหญิงจะเรียกร้องค่าสินไหมจากทางฝ่ายชายตามจ�ำนวนที่ต่อรองกัน และมีการ
ปรับฝ่ายชายเพือ่ น�ำเงินไปพัฒนาหมูบ่ า้ นด้วยหากฝ่ายชายไม่ยนิ ยอมทางคณะกรรมการหมูบ่ า้ นก็จะส่งตัว
ให้เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปกครองหรือต�ำรวจด�ำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป แต่ถา้ เป็นกรณีทฝี่ า่ ยหญิงยินยอมและ
รักกันนั้น พ่อแม่ ญาติของทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายจะมาตกลงกันเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานและสินสอด
ทองหมั้นในภายหลัง๗
ประเพณีแต่งงานม้ง บ้านหนองหอย
ก่อนทีจ่ ะเดินทางไปยังบ้านเจ้าสาว มีอปุ กรณ์ทใี่ ช้ในงาน,ขัน้ ตอนและสิง่ ทีต่ อ้ งเตรียมไปงาน ได้แก่
เหล้าขาวใส่ถว้ ยไว้อย่างละ ๒ ถ้วย อาหารเลีย้ งคนทีจ่ ะไปช่วยในงาน เหล้าทีจ่ ะน�ำไปเลีย้ งคนทีบ่ า้ นเจ้าสาว
และของไหว้ส�ำหรับพ่อแม่ฝ่ายหญิง

๗

สมัย สุทธิธรรม, ๒๕๔๑, สารคดีชีวิตของชนกลุ่มน้อยบนดอยสูง : แม้ว. กรุงเทพ ฯ : บริษัท เลิฟแอนด์ลิพเพรส จ�ำกัด หน้า ๔๒.
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ก่อนเดินทางไปบ้านเจ้าสาวทางครอบครัวของเจ้าบ่าวจะเตรียมคนและญาติ ๆ ที่จะไปช่วย
งาน โดยมีการท�ำพิธีไหว้ผีบ้านและพ่อสื่อจะขอให้ผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าบ่าวไปช่วยงานและสัญญาว่าจะช่วยงาน
จนเสร็จ

ญาติฝ่ายชาย ขอให้ผู้ใหญ่และญาติพี่น้องไปช่วยงาน

เนื่องจากเจ้าบ่าวเป็นคนต่างพื้นที่ระหว่างทางจะพักกินข้าวกลางวัน ก่อนท�ำพิธีจะบอกผีเจ้าที่
เพื่อขออนุญาต เมื่อถึงบ้านเจ้าสาวจะท�ำพิธีต้อนรับ อุปกรณ์ที่น�ำติดตัวมาด้วย คือ กระบอกไม้ไผ่ใส่เหล้า,
เกลือ, ยาเส้น (บุหรี่) ไก่ ๒ ตัว ผ้าห่ม ร่ม และเสื้อผ้า พิธีแต่งงานนี้ถ้าเป็นแบบประเพณีดั้งเดิม คือ
ญาติฝา่ ยหญิงจะปิดประตูบา้ น ญาติฝา่ ยชายจะส่งเหล้าให้ญาติฝา่ ยหญิง ญาติฝา่ ยหญิงจะรับเหล้ามาและ
พากันไปนั่งคุยกันในบ้าน และแสดงความมีน�้ำใจให้กันแก่ญาติฝ่ายหญิงด้วยการแจกยาเส้นให้กับญาติ
ทุก ๆ คนของฝ่ายหญิง

กระบอกไม้ไผ่ใส่เหล้า, เกลือ, ยาเส้น (บุหรี่) ของในพิธีไหว้
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ฝ่ า ยชายจะแสดงความเคารพญาติ ข องฝ่ า ยหญิ ง โดยเจ้ า บ่ า วจะต้ อ งมี เ พื่ อ นเจ้ า บ่ า วร่ ว ม
ท�ำความเคารพพ่อสื่อของฝ่ายหญิงตามจ�ำนวนญาติของฝ่ายหญิง

ฝ่ายชายและเพื่อนท�ำความเคารพพ่อสื่อของฝ่ายหญิงตามจ�ำนวนญาติของฝ่ายหญิง

พ่อและแม่ของฝ่ายหญิงก็จะอวยพรให้กับฝ่ายชาย ชีวิตของฝ่ายชายและฝ่ายหญิงจะดีหรือไม่
อยูท่ คี่ ำ� อวยพร จากนัน้ พ่อและแม่จะอวยพรให้ฝา่ ยหญิงและฝ่ายชายพร้อม ๆ กัน กับเพือ่ นของทัง้ ๒ ฝ่าย
จากนั้นก็จะเลี้ยงอาหารแขกที่มาร่วมงาน อาหารได้แก่ ต้มไก่ ต้มหมู และต้มเนื้อวัว

ฝ่ายชายน�ำเนื้อและเหล้าให้พ่อแม่ฝ่ายหญิงเพื่อแสดงความเคารพ

พิธีเรียกค่าเลี้ยงดูให้ปู่ย่า ตายาย ของฝ่ายหญิง
พ่อสือ่ ท�ำหน้าทีร่ บั ฟังว่าผูใ้ หญ่ฝา่ ยหญิงต้องการเรียกค่าเลีย้ งดูให้ปยู่ า่ ตายายจ�ำนวนเท่าใด มีการ
เลี้ยงเหล้าจนกว่าจะตกลงกันจนพอใจ
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พิธีการรับสินสอด (ค่าน�้ำนม)
พ่อสื่อจะถามถึงค่าสินสอด โดยจะถามเป็นเพลงซอของม้ง ภาชนะที่มารับสินสอด คือ กระด้ง
รองด้วยผ้าสีขาว ระหว่างที่น�ำกระด้งขึ้นมาญาติฝ่ายหญิงจะร้องเพลงซอตอบ โดยการเจรจาเรื่องสินสอด
ตกลงกันในเชิงสัญลักษณ์ด้วยกระด้งที่มีเงินและเหล้า ๔ ถ้วย เมื่อพึงพอใจในเงินสินสอดนั้นจึงรับเหล้า
ไปดื่มถือเป็นการยอมรับในค่าน�้ำนม หมู่บ้านหนองหอยมีธรรมเนียมสินสอดที่ตกลงกันในระหว่าง ๑๒
หมู่บ้านเครือข่ายม้งด้วยเงินจ�ำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท

เงินสินสอด

พิธีส่งเจ้าสาวกลับบ้าน
ในวันนี้จะฆ่าไก่ ๓ ตัว ไก่ตัวแรก (ไก่ตัวเมีย) จะถูกแบ่งให้เจ้าสาวครึ่งตัวไก่ที่แบ่งให้เจ้าสาว
จะกินคนเดียวเท่านัน้ อีกครึง่ ตัวเป็นส่วนหัวแบ่งไว้ให้แม่ของเจ้าสาว หมายถึง แม่เป็นผูใ้ ห้ชวี ติ ลูกสาว (การ
แบ่งไก่คนละครึง่ หมายถึง ต่อจากนีไ้ ปชีวติ ของแม่และลูกสาวจะถูกแบ่งกันคนละครึง่ แล้ว) ส่วนไก่อกี ๒ ตัว
จะให้ญาติและผูท้ มี่ าช่วยงานฝ่ายเจ้าบ่าวไปกินระหว่างทางกลับบ้านเจ้าบ่าว พ่อและแม่เจ้าสาวจะอบรม
สัง่ สอนก่อนออกจากบ้านด้วยเรือ่ งความประพฤติ การครองเรือน สอนให้รกั และดูแลกัน ให้ฟงั ซึง่ กันและกัน
ส่วนพ่อแม่จะเตรียมของใช้ให้ลูกสาวเอาไปใช้ในครอบครัวใหม่ ได้แก่ เสื้อผ้า (ของเจ้าสาว) เสื้อผ้าของ
เจ้าบ่าว ชุดม้ง ,เครือ่ งประดับ (ห่วงคอของม้ง) และกางเกงม้ง (ส�ำหรับเจ้าบ่าว) เงิน ๒,๐๐๐ บาท (๑,๐๐๐
บาท ส�ำหรับให้ไปตัง้ ตัว และอีก ๑,๐๐๐ บาท ส�ำหรับใช้แทนค่าวัวทีเ่ จ้าบ่าวน�ำมาท�ำอาหาร ๑ ตัว) ไม้กวาด
เพื่อให้เจ้าสาวใช้ท�ำความสะอาดบ้าน และผ้าห่มหรืออาจเป็นเงิน
ก่อนออกจากบ้าน เจ้าสาวและเจ้าบ่าวจะมาลาพ่อ แม่ และญาติพี่น้องทุกคน โดยเจ้าบ่าวจะ
ถูกสั่งให้ญาติของฝ่ายเจ้าสาว เพื่อเป็นการทดสอบความอดทนและเชื่อว่าถ้าไม่ท�ำแบบนี้เจ้าบ่าวจะไม่รัก
เจ้าสาวจริง อีกทั้งเป็นการแสดงความเคารพนับถือต่อพ่อแม่ของเจ้าสาวด้วย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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พ่อ และญาติ ของเจ้าสาวอบรมสั่งสอนเจ้าบ่าวและเจ้าสาว

หน้าประตูบ้านจะมีการเตรียมข้าวปลา อาหาร และเมื่อถึงเวลากลับผู้อาวุโสฝ่ายเจ้าบ่าวจะ
ร้องเพลงซอขอร่มคืน ส่วนผู้อาวุโสฝ่ายเจ้าสาวจะร้องเพลงซอมอบร่มคืน (ร่ม เป็นสัญลักษณ์ หมายถึง
เมือ่ ก่อนการเดินทางมีระยะทางไกลแดดร้อน เจ้าบ่าวจะกางร่มให้ผอู้ าวุโส) สุดท้ายก่อนก้าวพ้นประตูบา้ น
ผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวจะมาช่วยเอาของที่มอบให้ทั้งหมดมัดใส่หลังญาติและผู้ที่มาช่วยงานฝ่ายเจ้าบ่าว
ขณะเดียวกันญาติพี่น้องฝ่ายเจ้าสาวจะมารอส่งเจ้าสาวอยู่ด้านในของประตูบ้านโดยขณะนั้นผู้จัดการ
งานแต่งกล่าวอวยพรให้ทั้งคู่อยู่เย็นเป็นสุข ขณะเดินออกจากบ้านเจ้าสาวไปไม่ให้หันกลับมามองบ้านอีก
ให้มองไปข้างหน้าอย่างเดียว (การไม่หนั กลับมามองบ้านเป็นความเชือ่ ว่าถ้าหันกลับมามองจะมีลกู หน้าตา
เหมือนกับพ่อ แม่ ฝ่ายเจ้าสาว) ผู้จัดการงานแต่งงานจะกินข้าวร่วมกันกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวและญาติพี่น้อง๘

ข้าว, ไก่ ๒ ตัวครึ่ง, เหล้าใส่กระบอกไม่ไผ่,ช้อ,แก้วน�้ำ, เนื้อวัว

๘

ต้ง เตชะเลิศพนา , ๒๕๕๓, เลขที่ ๓๖ หมู่ ๗ ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่, อายุ ๕๑ ปี,สัมภาษณ์.
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เจ้าสาวเดินทางกลับไปบ้านเจ้าบ่าว

ส่วนมากการแต่งงานต้องไม่ใช่คนแซ่เดียวกัน และสิ่งที่บ่งชี้ความมีฐานะของทั้ง ๒ ครอบครัวต่อ
สังคมชาวม้งด้วยกัน คือ สุรา วัวอย่างน้อย ๑ ตัว หมู ๑ ตัว และไก่ ๒ ตัว ที่จะต้องน�ำมาประกอบอาหาร
เลี้ยงแขกที่มาร่วมงาน ซึ่งแตกต่างจากงานแต่งงานแบบคริสต์ที่จัดเพียงวันเดียวและไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน
และใช้เวลาหลายวัน แต่สิ่งที่ยังคงปรากฏในขั้นตอนพิธีกรรมต่าง ๆ ในงานคือ การไหว้ผี การไหว้พ่อแม่
ของฝ่ายหญิง และการประกอบพิธีแต่งงานผ่านพ่อสื่อ
ประเพณีทงั้ หมดมีความผูกพันและเชือ่ มโยงกับความเชือ่ เรือ่ ง “ผี” ทีค่ มุ้ ครองและเรือ่ งโชคชะตา
ชีวิต โดยเฉพาะผีส�ำคัญ ๕ ตน ที่ชาวม้งต้องเซ่นไหว้ก่อนท�ำพิธี คือ ผีบ้าน ผีเตาไฟใหญ่ ผีเตาไฟเล็ก ผีเสา
เรือน และผีประตู ดังนั้น “ ผี ” ในความหมายของม้ง คือ “ศาสนา” นอกจากนี้มีผีกลุ่มอื่นอีกที่ม้งต้อง
เซ่นไหว้ด้วย ได้แก่ ผีอารักษ์ ผีหลวง ซึ่งเป็นผีท้องถิ่น แต่ในยุคโลกาภิวัตน์ ความเชื่อเรื่องผีและประเพณี
ที่ต้องมีการไหว้ผีก�ำลังเหลือน้อยลง เพราะมีความเชื่อในศาสนาอื่นเข้ามาปะปนกับความเชื่อของ
คนในหมูบ่ า้ น คือ ศาสนาคริสต์ เช่น การมีโบสถ์ในหมูบ่ า้ น การจัดงานวันคริสมาสต์ แทนวันขึน้ ปีใหม่ พิธี
ศีลจุม่ งานแต่งงานและงานศพแบบคริสต์ สาเหตุทชี่ าวม้งในปัจจุบนั เริม่ หันไปนับถือศาสนาคริสต์ มากขึน้
โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวมาจาก ๓ สาเหตุ ได้แก่ ๑) ม้งที่นับถือผีไม่มีคัมภีร์บันทึกค�ำสอนเหมือนกับคัมภีร์
ของศาสนาคริสต์ แต่ถา่ ยทอดด้วยการกระท�ำและการบอกเล่าจากความทรงจ�ำของผูอ้ าวุโสของครอบครัว
ที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ ๒) ขั้นตอนของประเพณีมีความซับซ้อนและใช้เวลานาน ๓) การจัดงาน
ประเพณีต่าง ๆ บางครั้งถูกมองจากคนรุ่นใหม่ว่า สิ้นเปลือง เช่น งานศพ
๒. การรื้อฟื้นองค์ความรู้และการสืบทอด
การถ่ายทอดขั้นตอนของประเพณีจะเน้นการปฏิบัติสู่ลูกหลานผู้ชายเป็นหลักด้วยการให้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทุกขั้นตอน เช่น การไหว้ผี การท�ำพิธีเรียกขวัญในงานปีใหม่ การสู่ขอเจ้าสาวในงาน
แต่งงาน การท�ำพิธเี กีย่ วกับการเกิด และการจัดงานศพ เพราะส่วนใหญ่งานประเพณีตา่ ง ๆ ผูช้ ายจะได้รบั
อนุญาตให้มีส่วนร่วมในพิธีกรรมส�ำคัญเสมอ ส่วนผู้หญิงมีบทบาทหน้าที่ดูแลเรื่องเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
ดูแลเด็กๆ และท�ำอาหาร นอกจากนีส้ อนให้ลกู หลานเรียนรูป้ ระเภทของอาหาร การแต่งกาย เครือ่ งดนตรี
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การละเล่น ผ่านการปฏิบัติของสมาชิกในครอบครัวหรือคนในชุมชน โดยเฉพาะผู้อาวุโสของครอบครัว
พ่อ แม่ พี่ น้อง และญาติ ๆ เช่น การแต่งกายด้วยชุดม้งผู้ชายและผู้หญิง ที่ถูกตามแบบแผนดั้งเดิม
การแต่งตัวศพ การแต่งกายของญาติผู้ตายเพื่อแสดงว่าเป็นลูกหลานด้วยการโพกผ้าสีขาว การกระท�ำ
ดังกล่าวเป็นการสร้างจิตส�ำนึกความเป็นม้งให้กับลูกหลานม้ง โดยผ่านพิธีกรรม อีกทั้งช่วยกระตุ้นให้
ลูกหลานม้ง หันมาสืบทอดประเพณีม้ง
ปัจจุบันงานประเพณีของชาวม้งมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายประการที่ส�ำคัญ ได้แก่ เสื้อผ้า
เครื่องแต่งกาย ของม้งผู้ชายและผู้หญิง ที่มีชุดม้งส�ำเร็จรูป ลวดลายผ้าที่ไม่ได้มาจากการปักด้วยมือ แต่
เป็นการผลิตจากโรงงานและหาซือ้ ได้งา่ ยจากท้องตลาดหรือหมวกของม้งผูห้ ญิงก็มลี กั ษณะทีห่ ลากหลาย
มีทงั้ แบบม้งลาว ม้งในประเทศจีน เพลงซอเปลีย่ นเป็นเพลงม้งทีม่ คี ำ� ร้องเป็นภาษาม้งแต่ทำ� นองสมัยใหม่
ส่วนกลองก็ถูกน�ำมาใช้สื่อสารกับผีร่วมกับการเป่าแคนในงานศพ ในขณะที่อดีตมีแต่แคนอย่างเดียว
มีการแสดงประกอบเพลงสมัยใหม่ แทรกเข้ามากับการโยนลูกช่วง การโยนไข่ไก่ ที่ส�ำคัญการแข่งขัน
รถเลือ่ นไม้ทปี่ ระยุกต์มาจากล้อเลือ่ นไม้ทชี่ าวม้งใช้ขนสิง่ ของ กลายเป็นการแข่งขันชิงรางวัลจากผูส้ นับสนุน
ทีผ่ ลิตเครือ่ งดืม่ บ�ำรุงก�ำลังรายใหญ่รายหนึง่ ของประเทศไทยและปัจจุบนั ถูกจัดให้เป็นกีฬาประเภทโลดโผน
เสี่ยงภัย จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของงานปีใหม่ม้งในยุคโลกาภิวัฒน์
๓. การประยุกต์องค์ความรู้และพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
น�ำองค์ความรู้มาจัดการความรู้ร่วมกับชาวบ้านหมู่บ้านหนองหอยและอาจารย์โรงเรียนเจ้าแม่
หลวงอุปภัมภ์ ๒ แล้วน�ำมาพัฒนาเป็นหลักสูตรท้องถิ่น และแผนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
โดยเฉพาะองค์ความรู้เรื่องประเพณีของชาวม้ง น�ำไปจัดท�ำเป็นแผนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับประถมศึกษา และน�ำองค์ความรูท้ ไี่ ด้จากการวิจยั ไปถ่ายทอด
สู่ลูกหลานม้งโดยเฉพาะประเพณีที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต ที่สามารถน�ำมาพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวได้มีเพียง ๒
ประเพณีส�ำคัญ คือ ประเพณีปีใหม่ม้ง และประเพณีแต่งงาน เพราะเป็นประเพณีเปิดและเป็นประเพณี
ทีเ่ น้นความสนุกสนานและมีความสุข ทุกคนสามารถเข้ามามีสว่ นร่วมได้ และยินดีจะเปิดเผยต่อสาธารณะ
ได้ทำ� ให้ชาวม้งมีโอกาสแสดงเอกลักษณ์เฉพาะเผ่าให้คนทัว่ ได้เห็นและเรียนรูอ้ ย่างชัดเจนมากกว่าประเพณี
งานศพ และประเพณีการเกิดที่เป็นประเพณี เฉพาะเผ่า อีกทั้งสนับสนุนการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
บนพื้นที่สูงที่เน้นการเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวเขานอกจากการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
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ของกิ๋นคนเมือง : อาหารในล้านนา
ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง๑
“มีนักวิชาการน้อยคนที่เป็นคนท�ำอาหาร และคนท�ำอาหารที่เป็น
นักวิชาการก็ยิ่งมีน้อยลงไปอีก นี่ก็สะท้อนความจริงที่ว่าไม่มีกิจกรรมของมนุษย์เรื่องใด
ที่นักประวัติศาสตร์ได้ละเลยมากเท่ากับเรื่องของการท�ำอาหาร.”
(Karen Hess, Martha Washington’s Booke of Cookery, 1996)
“กลางฤดูฝนที่วัดแห่งหนึ่งในล้านนา หลังจากได้พบว่ามีคนเข้ามาขุด จิ๊กุ่ง ในวัด ขุดแล้วไม่กลบ
หลุมให้เรียบร้อย เกิดหลุมบ่อหลายแห่ง เจ้าอาวาสเห็นว่าคนเดินไปมาอาจเกิดอุบัติเหตุได้ (หรือว่า
เจ้าอาวาสอยากกินจิ๊กุ่ง แต่พระหรือเณรขุดเองไม่ได้ ศรัทธาก็ไม่น�ำมาถวาย แล้วแต่คนตีความ)
เจ้าอาวาสจึงน�ำป้ายไปปักไว้ทหี่ น้าประตูวดั เขียนว่า “ห้ามขุดจิก๊ งุ่ ในวัด” ไม่พน้ วัน ก็มมี อื ดีเขียน
ต่อท้ายว่า “ถ้าขุดได้ จะชุบแป้งทอดมาถวาย” เท่านั้นเอง วันรุ่งขึ้น ก็มีป้ายใหม่มาปักข้างๆ เขียนว่า “ขอ
ให้มันแน่สักราย จะท�ำ หมาย ปักไว้ให้ตาม โขย ต่างๆ ป.ล. หลังวิหาร มีโขยใหญ่ สงสัยจะ ซ้อน”...”
(เจี้ย ล้านนา เล่าบนเส้นทางจากเมืองยองไปเชียงตุง ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖)
“ของกิ๋นบ้านเฮา เขาบะเอาแล้วนาย... เป๋นของปื๊นเมือง เป๋นเรื่องเสียดาย เปิ้นกิ๋นแม็คโดเน่า
กับข้าวเมืองนอก....อยากกิ๋นก่อบะง่าย มันบะมีไผขาย ของกิ๋นบ้านเฮา”
(จรัล มโนเพ็ชร, เพลง “ของกิ๋นคนเมือง ภาค ๒” พ.ศ.๒๕๔๔)
บทเพลงชิ้นส�ำคัญ
เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ จรัล มโนเพ็ชร แต่งเพลง “ของกิน๋ คนเมือง” และขับร้องร่วมกับสุนทรี เวชานนท์
ให้คนไทยทั่วประเทศได้รู้จักอาหารของคนเมืองแห่งล้านนา ซึ่งน่าจะเป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้คนไทย
ทัว่ ประเทศได้รจู้ กั อาหารล้านนาจ�ำนวนมากขนาดนัน้ เพลงดังกล่าวระบุชอื่ อาหารไว้รวมทัง้ หมดถึง ๓๓ ชนิด
๒๕ ปีหลังจากนั้น (พ.ศ.๒๕๔๔) เพลง “ของกิ๋นคนเมือง ภาค ๒” ของจรัลปรากฎขึ้น หลังจาก
ที่เขาเสียชีวิต เพลงภาค ๒ ระบุชื่ออาหารในล้านนาเพิ่มเติมอีก ๓๒ ชนิด เป็นชื่ออาหารที่ซ�้ำกับเพลง
๒๕ ปีก่อนหน้าเพียง ๑ ชื่อ คือ แก๋งโฮะ นอกนั้นไม่มีซ�้ำเลย เพื่อบันทึกไว้เป็นเรื่องราวและหลักฐานของ
ท้องถิ่น จะขอเสนอชื่อเพลงทั้งหมดรวม ๖๔ ชนิด ดังนี้

๑

ศาสตราจารย์ประจ�ำคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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เพลง “ของกิ๋นคนเมือง” (พ.ศ. ๒๕๑๙)
๑. แก๋งแคจิ๊นงัว
๒. ไส้อั่วจิ๊นหมู
๓. แก๋งหน่อไม้ซาง
๔. คั่วบะถั่วปู
๕. น�้ำพิกแมงดา
๖. น�้ำพิกอ่อง
๗. คั่วผักกุ่มดอง
๘. หนังปอง
๙. น�้ำปู๋
๑๐. แก๋งผักเซียงดา
๑๑. แก๋งบอน
๑๒. แก๋งตูน
๑๓. แก๋งหยวกก้วย
๑๔. ต�๋ำบะหนุน
๑๕. ย�ำเตา
๑๖. ส้าบะเขือผ่อย

๑๗. แก๋งเห็ด
๑๘. แก๋งหอย
๑๙. ก้อยป๋าดุกอุย
๒๐. แก๋งบะค้อนก้อม
๒๑. แก๋งอ่อมเคื่องใน
๒๒. แก๋งผักเฮือด
๒๓. ย�ำหน่อ
๒๔. น�้ำเหมี้ยง
๒๕. น�้ำตับ
๒๖. แก๋งฮังเล
๒๗. น�้ำพิกอี่เก๋
๒๘. ย�ำจิ๊นไก่
๒๙. ลาบงัว
๓๐. ลาบไก่
๓๑. ลาบควาย
๓๒. ลาบป๋าส้อย

เพลง “ของกิ๋นคนเมือง ภาค ๒” (พ.ศ. ๒๕๔๔)
๑. แก๋งสะแลจิ๊นแห้ง
๒. ส้าบะแต๋งคุกงา
๓. แก๋งบะน�้ำเต้า
๔. แก๋งออกป๊าวใส่ป๋า
๕. น�้ำพิกจิ๊กุ่ง
๖. น�้ำพิกข่า
๗. แก๋งผักหละใส่ฮ้า
๘. แก๋งป๋าเต๊าะดอยเต่า
๙. แก๋งดอกต้างมัน
๑๐. แก๋งผักกุ่มหมัน
๑๑. แก๋งบะนอย
๑๒. แก๋งฟักหม่น
๑๓. อ๊อกป๋า
๑๔. อ๊อกไข่
๑๕. แคบไข
๑๖. ถั่วเน่า

๑๗. ห่อนึ่งป๋าค้าว
๑๘. แก๋งผักฮ้วนหมู
๑๙. มอบปู๋
๒๐. ป๋าจ่อมพิกด�ำ
๒๑. ต�๋ำจิ๊นงัว
๒๒. น�้ำพิกน�้ำผัก
๒๓. ส้าผักแพะ
๒๔. แก๋งจี๋กุ๊กใส่บะถั่ว
๒๕. แก๋งเย็นบ้านยาง
๒๖. มันแป้งนม
๒๗. ต้มไข่ค้างฮัง
๒๘. เจี๋ยวผักปั๋งจิ๊นส้ม
๒๙. แก๋งกะด้าง
๓๐. แก๋งบะนอย
๓๑. ส้ายัก
๓๒. แก๋งโฮะ

(เรียงล�ำดับตามชื่ออาหารที่ปรากฏในทั้งสองเพลง)

ได้ดังนี้

จากอาหารในล้านนาจ�ำนวน ๖๔ ชนิดที่อ้ายจรัลน�ำเสนอ เราสามารถจัดกลุ่มอาหารชนิดต่างๆ

๑. ประเภทแก๋ง หรือ แกง รวมทั้งสิ้น ๒๖ ชนิด ๒. ประเภทท�ำน�้ำพริก (ค�ำเมืองออกเสียงว่า
น�้ำพิก) มีทั้งหมด ๗ ชนิด ๓. ประเภทลาบ มี ๔ ชนิด ๔. ประเภทย�ำ ๓ ชนิด ๕. ประเภทส้า ๔ ชนิด
๖. ต�ำที่ไม่ใช่ท�ำน�้ำพริก ๒ ชนิด (คือต�๋ำบะหนุน และต�๋ำจิ๊นงัว) และ ๗. ประเภทคั่ว มี ๒ ชนิด ฯลฯ
นั่นคือชื่อและประเภทของอาหารที่ยกมาจากทั้ง ๒ เพลง ซึ่งแน่นอนว่ายย่อมไม่สามารถเอ่ยชื่อ
ของอาหารทั้งหมดในล้านนา เพราะแต่ละเพลงมีข้อจ�ำกัดอย่างน้อย ๓ ด้าน คือ ๑. เพลงต้องไม่ยาว
เกินไป ๒. เพลงต้องมีค�ำที่สัมผัสกัน ค�ำไหนไม่สัมผัส เข้ากับค�ำอื่นไม่ได้ จึงต้องตกไป ๓. อาจมีอาหาร
บางชนิดทีผ่ แู้ ต่งหลงลืมไปหรือไม่รจู้ กั เพราะแต่ละท้องถิน่ ในล้านนามีอาหารต่างกันหรือใช้คำ� ต่างกัน และ
๔. อาหารเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งซึ่งมีการปรับตัวและพัฒนาได้ตลอด จะส�ำรวจค้นคว้าชื่ออาหารให้
ครบถ้วน ก็ต้องลงส�ำรวจทุกๆหมู่บ้าน กระทั่งทุกๆ ตระกูล จึงจะได้รายชื่ออาหารทั้งหมด และกระทั่ง
กรรมวิธีปรุงอาหาร และส่วนประกอบบางอย่างที่ต่างกันในรายละเอียดแต่ละบ้าน แต่ละตระกูล และ
แต่ละท้องถิ่น ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากๆ ฯลฯ
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม
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ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างรายชื่ออาหารที่จะขอน�ำมาเสนอเพิ่มเติมอีกเพียง ๑๐๐ รายการ ดังต่อไปนี้
แก๋งผักกาดใส่จิ๊นควาย
แก๋งผักปั๋ง
แก๋งหน่อไม้ส้ม
แก๋งบะถั่วใส่ผักหละ
แก๋งผักหวาน
แก๋งบะหนุน
แก๋งผักขี้ขวง
แก๋งยอดฟักแก้ว
แก๋งดอกลิวลาวใส่ไก่
แก๋งดอกนางแลวใส่จิ๊นควาย
แก๋งดอกหมากปู๊
แก๋งเห็ดห้าใส่ยอดส้มป่อย
แก๋งผักขี้เสียด
แก๋งฟักข้าวใส่ป๋าแห้ง
แก๋งแคแลน
แก๋งผักป้อก๊าตี๋เมีย
แก๋งผักปาบใส่อี่หนิ้ว
แก๋งดอกก้าน
แก๋งผักเสี้ยว
แก๋งงุ้นใส่ป๋าแห้ง
ลาบป๋าเพี้ย
ลาบเห็ดเฟือง
ย�ำหนัง
ย�ำฮก
ย�ำบะแปบ

น�้ำพิกแมงจอน
น�้ำพิกป๋า
น�้ำพิกบะเขือส้ม
น�้ำพิก (ต๋า) แดง
น�้ำพิกอี่ฮวก
น�้ำพิกน�้ำหน่อ
น�้ำพิกโยะ
น�้ำพิกฮ้า
น�้ำพิกน�้ำปู๋
ย�ำดอกแก
ย�ำยอดส้มสุก
ย�ำยอดมะม่วง
ย�ำผักเฮือด
ย�ำงูสิง
ย�ำบะลิดไม้ (ส้ม) ดอง
น�้ำพิกแมงแกง
ส้าจิ๊น
ส้าผักกาดหน้อย
ส้ายวม
ย�ำยอดบะบ้า
คั่วจิ๊นส้ม
คั่วเห็ดหล่ม
แมงมันคั่ว
คั่วจิ๊กุ่ง
คั่วหน่อ

ข้าวปุกงา
ข้าวเส้นน�้ำเงี้ยว
จิ้นส้มเงี้ยว (ข้าวกั๊นจิ๊น)
ข้าวอั่ว (ข้าวบ่าย)
ข้าวควบ
ข้าวแคบ
ข้าวจี่
ไส้อั่วตับ
ป๋าบ้วง
คั่วจิ๊หลอบ
คั่วถั่วเน่าซา
คั่วเห็ดถอ
คั่วแต้งมดส้ม
คั่วผักขี้หูด
คั่วแคอึ่ง
แอ็บกุ้ง
แอ็บอี่ฮวก
แอ็บป๋า
คั่วแมงนุน/อี่หนิ้ว
คั่วผ�ำ	
ป๋า/กบ/เขียดปิ้ง
จิ๊นปิ้ง
แอ็บหมู
แอ็บอ่องออ
แอ็บ (ไข่) เผิ้ง

ต�๋ำบะเขือ
ต�๋ำส้มบะตื๋น
ต�๋ำบะม่วง
หลู้
กะบองฟักแก้ว/ปลี/กุ้ง
ไข่คว�่ำ
ไข่ป่าม
เต้งมดส้มจ่อม
เต้งแมงมันจ่อม
หมกไข่จั๊กจั่น
จิ๊นเกื๋อ
จิ๊นฮุ่ม
จิ๊นหนึ้ง
จิ๊นส้มหมก
แคบหมู
หน่ออั่ว
จอผักกาด
จอผักกูด
จอผักหนาม
ต้มขม
ต้มส้ม
เจี๋ยวผักอี่ฮึมใส่ไข่
เจี๋ยวผักแคบ
ถั่วเน่าเมอะ
โสะบะโอ

ตัวอย่างที่ยกมา ๖๔ ชนิด และเพิ่มเติมอีก ๑๐๐ ชนิด รวมเป็น ๑๖๔ ชนิด นี้ย่อมชี้ให้เห็น
ความหลากหลายของอาหารที่มีอยู่ และเมื่อได้สัมภาษณ์คนในล้านนา ก็ยังมีอาหารอีกมากมายที่ยังไม่ได้
เอ่ยถึง แต่ก็นั่นแหละ จะกังวลไปท�ำไมกับอาหารที่ไม่ถูกเอ่ยถึง เพราะเพียงแค่นั้น (๖๔ ชนิดใน ๒ เพลง)
ผู้คนจ�ำนวนมากมายก็ยังไม่รู้จักและไม่เคยทานมาก่อนด้วยซ�้ำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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อาหารล้านนา – ของกิ๋นคนเมือง
อาหารในล้านนามีหลากหลายชนิดซึง่ ย่อมไม่แตกต่างไปจากภาคอืน่ ๆ ในประเทศไทย เมือ่ เราพูด
ถึงอาหาร สิง่ ทีส่ ำ� คัญประการแรกทีเ่ ราทุกคนควรรับรูร้ ว่ มกันก็คอื อาหารสะท้อนปัจจัยแวดล้อม ด้านหนึง่
สะท้อนสภาพสิ่งแวดล้อมที่ด�ำรงอยู่ อีกด้านหนึ่ง ย่อมสะท้อนระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ในแต่ละยุค
อาหารในทุกๆภาคของประเทศเรามีความหลากหลายมากก็เพราะสังคมไทยอยู่ในเขตร้อน มี
ปริมาณฝนมาก ดินดีเหมาะแก่การเพาะปลูก หลายพื้นที่สามารถท�ำนาไร่ได้ตลอดปี ทุ่งนาป่าเขามากมาย
และมีความอุดมสมบูรณ์ทงั้ พืชพันธุแ์ ละสัตว์นานาชนิด ล้านนาเป็นทีร่ าบ-ริมน�ำ้ และป่าเขา ทัง้ อยูไ่ กลจาก
เส้นศูนย์สูตร ก็ย่อมมีพืชเฉพาะบางอย่างที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างไปจากภาคกลางซึ่งเป็นที่ราบแทบ
ทั้งหมดหรือภาคอีสานซึ่งเป็นที่ราบสูงเป็นส่วนใหญ่ หรือภาคใต้ซึ่งอยู่ติดทะเล มีทั้งภูเขา ป่าไม้ทึบและ
อยูใ่ กล้เส้นศูนย์สตู ร นีค่ อื ด้านของสภาพสิง่ แวดล้อม ทัง้ หมดนีผ้ ลักดันและเอือ้ ให้อาหารของแต่ละภูมภิ าค
หลากหลายทั้งสิ้น
ส่วนระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมก็มีบทบาทมากเช่นกัน เช่น อิทธิพลทุกๆด้านของ
รัฐบาลกลาง และการประดิษฐ์เครื่องหุงข้าวเจ้าได้ก่อนในญี่ปุ่นและแพร่หลายเข้ามาในไทย ท�ำให้ผู้คนใน
ภาคเหนือตอนบนและอีสานกินข้าวเหนียวน้อยลงและหันไปกินข้าวเจ้ามากขึน้ เพราะสะดวกในการหุงข้าว
และมีขายตามร้านอาหารทีใ่ นอดีตด�ำเนินการโดยคนไทยเชือ้ สายจีน เมือ่ ทุง่ นา กลายเป็นบ้านพัก โรงงาน
ร้านค้าเพราะนโยบายการจัดการทีด่ นิ ของรัฐไม่ควบคุมพืน้ ทีต่ า่ งๆ อาหารตามธรรมชาติจากทุง่ นาก็ลดลง
เมื่อรัฐไม่ควบคุมหรือควบคุมแบบหย่อนยาน การใช้สารเคมีในทุ่งนาและสวนผัก-ผลไม้เพื่อ
กันแมลงจึงเพิ่มขึ้น พืชผักและสัตว์หลายชนิดจึงถูกท�ำลายหรือมีสารพิษเจือปน ส้มบางมด นนทบุรีอัน
เลื่องชื่อ หายไปแทบไม่เหลือหลังจากที่ดินนนทบุรีกลายเป็นท�ำเลทองเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย หรือทุ่งนาใน
อดีตเคยมีนกยาง มีปูนา มีกุ้งหอย บัดนี้ ถูกสารเคมีท�ำร้ายจนแทบไม่เหลือ ก็ต้องน�ำเข้าจากจังหวัดอื่น
การน�ำสัตว์และพืชจากต่างถิ่นเข้ามาในท้องถิ่นก็ส�ำคัญ เช่น ผักตบจากชวาจากอินโดนีเซียในสมัยรัชกาล
ที่ ๕ ล�ำไยพันธุ์ดีจากจีนในรัชสมัยเดียวกัน มะเขือเทศลูกใหญ่เข้ามามีส่วนส�ำคัญท�ำลายมะเขือส้ม ซึ่ง
เป็นมะเขือลูกเล็กสีส้มแดงในล้านนาที่มีรสอมเปรี้ยว ส่งผลให้คนรุ่นหลังๆเข้าใจผิดคิดว่ามะเขือเทศกับ
มะเขือส้มเป็นอันเดียวกัน
การปลูกข้าวแบบหว่านเมล็ดท�ำให้ต้นข้าวเรียงรายถี่ยิบในท้องทุ่ง ท�ำให้ยากล�ำบากในการฝ่า
ต้นกล้าเข้าไปจับปูปลาหอย การเผยแพร่ปลาและปูบางพันธุ์มาจากส่วนกลางท�ำให้ปลาและปูตลอดจน
สัตว์น�้ำชนิดอื่นๆลดจ�ำนวนลงหรือสูญหายไป เพราะถูกท�ำร้าย หรือผู้คนไม่นิยม การจับสัตว์น�้ำด้วยวิธีใช้
ไฟฟ้าช็อตท�ำให้สัตว์น�้ำทุกวัยล้มตาย อาหารจึงมีทั้งเพิ่มชนิดแปลกๆ มีราคาแพงมากขึ้น กระทั่ง มีหลาย
คนไม่กล้ากินเพราะกลัวพิษสารเคมี การท�ำฟาร์มปลา กบ กุ้ง จิ้งหรีด งู เป็ด ไก่ ฯลฯ เพื่อขายเป็นอาหาร
มิใช่ปล่อยให้สัตว์เหล่านี้หากินตามยถากรรมก็มีผลท�ำให้รสชาติอาหารเปลี่ยนไป ก็ย่อมส่งผลสะเทือนต่อ
รูปแบบการบริโภคของคนท้องถิ่น ฯลฯ
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การส่งเสริมเศรษฐกิจสินค้าที่เน้นสร้างก�ำไร เพิ่มรายได้และเน้นการบริโภคและเพื่อชีวิตที่
สะดวกสบาย, การกดขีแ่ ละดูถกู เหยียดหยามวัฒนธรรมของคนท้องถิน่ , คนชัน้ ล่างและกลุม่ คนส่วนน้อยกว่า
ในสังคม รวมทั้งค่านิยมในสังคมที่ยกย่องต่างชาติ, เมืองหลวง และคนชั้นสูง ละครทีวีที่เน้นความร�่ำรวย
ชีวติ และรูปแบบการบริโภคทีห่ รูหรา งานสบาย ฯลฯ ท�ำให้การผลิตมุง่ ไปทีก่ ำ� ไรมากขึน้ พืชผลหลายอย่าง
จึงถูกละเลย เพราะเห็นว่าได้ก�ำไรน้อย ล�ำไยน�้ำผึ้ง และล�ำไยท้องถิ่นลูกเล็กจึงหายไป ต้นล�ำไยถูกฟันทิ้ง
ต้นมะเกี๋ยงถูกฟันทิ้ง น้อยคนที่รู้จักบะเกี๋ยง (มะเกี๋ยง) บะห้า (ลูกหว้า) บะเหม้า บะผาง (มะปราง)
บะหลอด (หมากหลอด) บะลาน (ลูกลาน) บะหมู้ บะแก้ว บะโจ้ก บะนะ (สมอ) บะต๋ากบ (ตะขบ) บะมื่น
(กระบก) จั๊กคู (สาคู) บะปิน (มะตูม) บะก่อ บะก็องแก็ง บะแปยี ฯลฯ เพราะการไม่เปิดสอนวิชา
ประวัตศิ าสตร์และท้องถิน่ ศึกษา รวมทัง้ ทัศนะของผูส้ อนทีน่ ยิ มทุกสิง่ ทีเ่ กีย่ วกับเมืองหลวง ละเลยประเด็น
ท้องถิ่น ส่งผลสะเทือนใหญ่หลวง พืชพันธุ์ผลไม้-อาหารท้องถิ่นจึงถูกละเลย ต้นไม้ที่ให้ผล-ใบ-ดอกจึง
ถูกฟัน เอาไม้ไปขาย ฯลฯ
อาหารบางประเภทได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ยิ่งมีการโฆษณาอันทรงพลัง ข้าวเหนียวจึงสูญเสีย
ความนิยม คนชัน้ กลางในภาคเหนือ-อีสานหันไปกินข้าวเจ้า ขนมบางชนิดมีคนเข้าแถวซือ้ ยาวเหยียด ขนม
ท้องถิ่นจึงหายไป มะเขือเทศเข้าแทนที่มะเขือส้ม มะม่วงแก้ว มะม่วงตับ มะม่วงสามปี มะม่วงอกร่อง
ถูกแทนที่ด้วยมะม่วงเขียวเสวย มหาชนก และน�้ำดอกไม้ อาหารเช้ากลายเป็นขนมปัง แพนเค้ก แฮม
ไส้กรอก ไข่ดาว ไข่คน ไข่ลวก ขนมจีบ ซาละเปา ข้าวต้มทรงเครื่อง ข้าวต้ม ไข่เค็ม ผักกาดดอง หมูหยอง
หมูแผ่น กุนเชียง โจ๊ค ข้าวเหนียว-หมูปิ้ง ข้าวมันสังขยา กาแฟ ชา นม โอวัลติน ฯลฯ
ทั้งหมดนี้กลายเป็นอาหารประจ�ำชาติ ซึ่งเกิดจากอิทธิพลการโฆษณา รายการต่างๆในวิทยุโทรทัศน์ ความสะดวกในการหาซื้อ แม้แต่ธุรกิจท้องถิ่นก็หันไปผลิตและขายสินค้าเหล่านี้ เพราะมีทั้ง
แฟรนไชส์ หรือความนิยมตามยุคสมัย ก็ยิ่งเพิ่มการสะดวกซื้อ พืชผลท้องถิ่นไม่ได้รับการโฆษณาเพราะ
มีทนุ น้อย แต่พชื ผลจากส่วนกลางมีปริมาณมากกว่า ราคาต�ำ่ กว่า บวกแรงโฆษณา ไม่เพียงผลผลิตทีห่ ายไป
แม้แต่ต้นไม้ก็ถูกโค่น
หลายทศวรรษก่อนภายใต้การครอบง�ำของตะวันตกนิยมและส่วนกลางนิยม ต้นไม้ท้องถิ่นที่
ให้รายได้ต�่ำในสายตาของสังคมใหม่ เช่น มะเกี๋ยง มะปิน (มะตูม) มะขามเทศ มะขามเปรี้ยว มะขามป้อม
บะตืน๋ (กระท้อน) มะม่วงแก้ว มะม่วงฝักดาบ มะม่วงตับ ฯลฯ ถูกฟันทิง้ ผลไม้ในตลาดล้วนมาจากภาคอืน่
และต่างประเทศ ส่วนผลไม้ในท้องถิน่ แทบไม่หลงเหลือ ชนบทแทบจะเหลือแต่ตน้ ตะขบทีข่ นึ้ ตามหน้าบ้าน
ให้ร่มเงาดี เพียงเพราะมันขึ้นเอง ไม่ได้ปลูก ไม่ต้องดูแล แม้ลูกตะขบจะมีสีสวย หอมหวาน ซึ่งมีคุณค่า
ทางอาหารมาก ไม่ท�ำให้เด็กฟันเสีย และไม่ต้องเสียเงินซื้อ แต่สังคมใหม่ก็ไม่เคยเห็นคุณค่า ลูกตะขบจึง
มีค่าเพียงเป็นอาหารของนก เป็นเพียงต้นไม้ให้ร่มเงาข้างเพิงขายส้มต�ำ และขนมกรุบกรอบและน�้ำหวาน
ส�ำหรับเด็กที่วิ่งไปมาใต้ต้นตะขบ หรือให้รถมาเตอร์ไซค์ได้จอดหลบแสงแดด ฯลฯ
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หลายทศวรรษก่อน แกงกะทิได้รับความนิยมอย่างสูง เป็นอาหารของคนชั้นสูงตามวัฒนธรรม
อินเดียทีถ่ อื ว่ากะทิเป็นยอดอาหารเหลวมาจากฟ้า (ยอดต้นไม้) สีขาวบริสทุ ธิ์ ส่งผลสะเทือนต่อชนชัน้ น�ำของ
สยามยิง่ นัก ส่วนแกงในภาคเหนือ (และอีสาน) ไม่ใส่กะทิเพราะมะพร้าวหายาก แกงของคนอีสาน-ล้านนา
ที่ไม่มีกะทิจึงถูกเรียกว่าแกงป่า (เถื่อน) ค่านิยมดังกล่าวเพิ่งเปลี่ยนไปหลังจากมีการเปิดเผยว่ากะทิให้
คอเรสเตอรอลสูง ไม่เป็นผลดีตอ่ ร่างกาย (พิสจู น์แน่ชดั หรือยัง?) “แกงป่า” จึงกลับได้รบั ความนิยมอีกครัง้
แต่ไม่ใช่เพราะอาหารท้องถิ่นได้รับความส�ำคัญ แต่เพราะผู้บริโภคที่มีฐานะเป็นห่วงสุขภาพตัวเอง
ชีวิตที่เร่งรีบในการหาอยู่หากิน และการโฆษณา บวกกับค่านิยมในสังคมได้ท�ำให้น้อยคนที่จะ
พกอาหารกลางวันใส่กล่องหรือปิน่ โตไปทานในทีท่ ำ� งาน วันนี้ ข้าวราดแกง ข้าวผัด กะเพราไข่ดาว ข้าวมันไก่
ข้าวหมูแดง ข้าวขาหมู ข้าวไข่เจียว ราดหน้า ผัดไทย ผัดซีอิ๊ว ผัดขี้เมา ก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ ต้มย�ำ
ข้าว-เกาเหลา เย็นเตาโฟ สุกี้ ข้าวเหนียว-หมูปิ้ง-ไก่ย่าง-ส้มต�ำ กาแฟ ชา น�้ำผลไม้ น�้ำอัดลม กลายเป็น
ประดุจ “อาหารประจ�ำชาติ” โดยมีข้าวคลุกกะปิ น�้ำพริก-ปลาทู สุกี้ยากี้ บะหมี่ส�ำเร็จรูป แซนด์วิช
แฮมเบอร์เก้อร์ พิซซ่า มันฝรัง่ ทอด ข้าวปัน้ ญีป่ นุ่ สลัด ของหวาน เค้ก ช็อคโกเลต ไอศกรีม ฯลฯ ติดตามมา
เช่นเดียวกับการเกิดอาหารกล่อง การใช้กล่องโฟม ถุงพลาสติก กล่องพลาสติก ฯลฯ นี่คือส่วนประกอบ
ส�ำคัญของชีวิตผู้คนทุกเพศวัยในสังคมสมัยใหม่ ฯลฯ
และเมือ่ เกิดกระแสตืน่ ตัวในการรักษาสิง่ แวดล้อม ดูแลสุขภาพของตัวเองเพิม่ มากขึน้ จึงมีกระแส
อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ ข้าวกล้อง อาหารสุขภาพอื่นๆ มีการรณรงค์งดใช้โฟม งดใช้ถุงพลาสติกบรรจุ
อาหารร้อน มีการเสนอให้ใช้ใบตอง ถ้วยชาม ถุงผ้า ตะกร้า หรือปิ่นโตมากขึ้น แต่ก็ถือว่ายังเป็นเสียง
ข้างน้อยมากในสังคมปัจจุบัน หากสังเกตพฤติกรรมของคนจับจ่าย พ่อค้าแม่ค้า หรือดูจากรายการวิทยุ
โทรทัศน์
อนึ่ง การที่อาหารไทยใช้สมุนไพรและเครื่องเทศมากมาย มีผักสดนานาชนิด อาหารพื้นบ้าน
จ�ำนวนมากไม่ใช้กะทิ อาหารไทยจึงได้รับความนิยมโด่งดังไปทั่วโลกทั้งรสชาติที่จัดจ้าน หลากหลาย ไม่
เลี่ยน ไม่มัน เป็นอาหารและเป็นยาพร้อมๆกันไป ทั้งส่งผลให้เกิดความตื่นตัวในเรื่องโภชนาการ ผัก
สวนครัว รั้วกินได้ ฯลฯ สังคมไทยเริ่มตระหนักในจุดแข็งด้านอาหารของตนเอง รัฐบาลเริ่มมองเห็นและ
สังคมเริม่ ผลักดันให้รฐั บาลด�ำเนินนโยบายดูแลและส่งเสริมการเกษตร พร้อมกับสร้างประเทศให้เป็นครัว
โลกอย่างจริงจัง ทั้งหมดน่าจะมีบทบาทผลักดันให้อาหารท้องถิ่นกลับมามีบทบาทมากขึ้นในอนาคต
ล้านนา ซึ่งที่ผ่านมาครอบคลุม ๘ จังหวัดในภาคเหนือตอนบน เป็นดินแดนของคนเมืองเป็น
ส่วนใหญ่ แต่ก็มีคนลื้อ คนยอง คนขึน และคนไต (จากรัฐฉาน) จ�ำนวนไม่น้อย ซึ่งมีความใกล้เคียงกัน
มากทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังมีชนเผ่าต่างๆที่อยู่บนภูเขามีวัฒนธรรมอาหารที่ต่างออกไป เราจะ
พูดว่าอาหารในล้านนาสะท้อนความหลากหลายของกลุ่มชนต่างๆก็ได้ หรือพูดว่ามันสะท้อนความอุดม
สมบูรณ์ของแผ่นดินล้านนาด้วยก็ได้
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เมือ่ คนไทกลุม่ เหล่านัน้ ถูกกวาดต้อนให้มาอยูใ่ นล้านนานับตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ ๑ เป็นต้นมา และอีก
ระลอกใหญ่คอื พีน่ อ้ งไท-ไตจากรัฐฉานในช่วง ๓ ทศวรรษทีผ่ า่ นมา ท่ามกลางระบบคมนาคมขนส่งและการ
ติดต่อสื่อสารและข่าวสารที่รวดเร็วมากขึ้นเป็นล�ำดับ อาหารของคนไต-ไททั้งหลายที่ใกล้เคียงกันอยู่แล้ว
พร้อมทั้งศิลปวัฒนธรรม ภาษาพูดภาษาเขียนไม่ต่างกันมากอยู่แล้ว จึงมีลักษณะหลอมรวมเข้าหากัน
และมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งมากขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น
ตัวอย่างเช่น อาหารที่รู้จักแพร่หลายในขณะนี้ ๑๒ อย่าง คือ ไส้อั่ว น�้ำพริกหนุ่ม ข้าวซอย
แก๋งฮังเล น�้ำพริกอ่อง ข้าวเส้นน�้ำเงี้ยว แกงโฮะ แกงผักเซียงดา แกงแค จิ้นส้มหมก (แหนมหมูปิ้ง)
แอ็บเผิ้ง (ไข่ผึ้งห่อใบตองปิ้ง) ลาบ ก็สะท้อนให้เห็นอาหารของคนไต คนขึน ลื้อ ยอง และคนยวนที่
หันมาเรียกตัวเองว่า “คนเมือง” ที่มาผสมผสานกัน
อนึ่ง จากการสัมภาษณ์คนยองที่เมืองยอง คนลื้อที่เชียงรุ่ง และคนขึนที่เชียงตุง พวกเขาไม่มี
ลาบ พวกเขาไม่รู้จักค�ำว่า ลาบ แต่พวกเขามี “ส้าจิ๊น” (ย�ำเนื้อชนิดหนึ่ง) เหมือนกับคนเมือง-ไตยวนใน
ล้านนา (รวมทั้งที่อีสาน) จึงเป็นไปได้อย่างยิ่งว่า ลาบ อาจเป็นอาหารของคนยวน และคนลาว ส่วน
“ลาบจิน๊ ” ทีล่ าบจนเนือ้ แหลกละเอียด เป็นอาหารเฉพาะของคนไต-ยวน ต่อมา ลาบก็ได้กลายเป็นอาหาร
อันดับหนึ่งของคนไท-ไตทุกกลุ่มในล้านนาในช่วงกึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ส่วนลาบของคนลาว-อีสานกลับ
ต่างออกไปคือ เป็นการลาบเนื้อที่ไม่ละเอียด ใช้เวลาสับไม่มากครั้ง และใช้เครื่องปรุงเพียงไม่กี่อย่าง ที่
ส�ำคัญ ลาบอีสานไม่ใส่เครื่องเทศ และเป็นลาบวัว ส่วนลาบล้านนาอันดับหนึ่งเป็นลาบควาย
อย่างไรก็ตาม สภาพพืน้ ทีน่ บั ว่ามีบทบาททีท่ ำ� ให้ลาบมีลกั ษณะแตกต่างกัน เช่น ขณะทีค่ นทุกกลุม่
ในเชียงใหม่-ล�ำพูนนิยมท�ำลาบควาย-ลาบหมู-ลาบปลาทีใ่ ช้นำ�้ พริกเครือ่ งเทศอย่างมาก แต่ลาบของคนใน
ล�ำปาง เชียงราย พะเยา แพร่-น่าน กลับไม่นิยมใส่เครื่องเทศมากนัก แต่ใส่มะแขว่นมาก เกิดรสชาติและ
กลิ่นคนละอย่าง ฯลฯ ชนิดที่คนนอกพื้นที่เชียงใหม่-ล�ำพูนกล่าวตรงไปตรงมาว่าไม่ชอบลาบเชียงใหม่ล�ำพูนเพราะใส่เครือ่ งเทศมากเกินไป ขณะทีค่ นเชียงใหม่-ล�ำพูนให้ความเห็นลาบของล้านนาตะวันออกใส่
มะแข่วนมากไปหน่อย แต่ทว่า ความชอบในรสอาหารเป็นเรื่องของแต่ละพื้นที่ เป็นเรื่องของประเพณี,
ความรู้สึกและความ คุ้นเคย ที่ไม่ควรน�ำมาประกวดประขันกันอย่างเด็ดขาด
สภาพภูมิศาสตร์ย่อมมีบทบาทต่ออาหารของแต่ละท้องถิ่นอย่างแน่นอน เช่น ภาคอีสาน
น�ำ้ น้อยกว่า เป็นทีร่ าบสูง คนอีสานจึงเลีย้ งวัวและไก่มากเพราะสัตว์ทงั้ สองไม่ชอบน�ำ้ ข้าวเหนียว-ส้มต�ำไก่ยา่ ง-เสือร้องไห้ (วัวย่าง) เป็นอาหารชัน้ ดีของถิน่ นัน้ แต่ลา้ นนามีทรี่ าบริมน�ำ้ ทีก่ ว้างขวาง ควายชอบน�ำ้
อีกทัง้ มีพชื ผักเป็นอาหารเลีย้ งหมูได้มากมาย หมูจงึ มีมาก ล้านนาจึงมีทงั้ ไส้อวั่ จิน๊ ปิง้ แอ็บหมู แอ็บอ่องออ
ไส้อั่วตับ (หมู) ลาบควาย หนังปอง ย�ำหนัง เป็นอาหารหลัก เมื่อหมูมีมาก ไก่จึงเก็บไว้ส�ำหรับแขก
มาเยี่ยมบ้าน เป็นอาหารเลี้ยงรับรองแขก ไม่ว่าจะเป็นย�ำจิ๊นไก่ แกงแคไก่ ห่อนึ่งไก่ และแกงอ่อมไก่
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การจัดกลุ่มอาหารในล้านนา
อาหารของล้านนาในอดีต มีลักษณะส�ำคัญอย่างน้อย ๖ อย่าง คือ
๑. เป็นอาหารที่กินกับข้าวนึ่ง หรือข้าวเหนียว คนเมืองหรือคนยวนในอดีตไม่กินข้าวเจ้า
การนึ่งข้าวในอดีตต้องหม่า หรือแช่ข้าวในน�้ำ ๑ คืนก่อนจะน�ำไปล้างและนึ่งในตอนเช้าวันรุ่งขึ้น การหม่า
ข้าวไว้ค้างคืนเพื่อให้ข้าวสุกและไม่แข็ง อยู่ได้ทั้งวัน
ในอดีต บ้านไหนลืมหม่าข้าวคืนนั้น เช้ารุ่งขึ้น ก็อดกินข้าวบ้านตัวเอง ต้องไป “ยืม” ข้าวสุก
จากเพื่อนบ้าน บ้านโน้นบ้านนี้มาอย่างละนิด แล้วรวมกัน เพราะไม่มีบ้านไหนนึ่งข้าวเกินจ�ำเป็น และ
เพราะไม่มใี ครหรือตลาดทีไ่ หนทีข่ ายข้าวสุก ทุกบ้านจะต้องดูแลรับผิดชอบข้าวสุกของตนเอง การน�ำข้าว
ที่นึ่งสุกออกมาเทใส่ภาชนะที่เรียกว่า “กัวะ” แล้วคนข้าวให้พลิกไปมาทั่วๆ และใช้ใบตอง หรือผ้าฝ้าย
หรือกระติบห่อข้าวไว้ ทั้งหมดนี้จะท�ำให้ข้าวนิ่ม ไม่ติดกัน และไม่บูด สามารถกินได้ข้ามวัน
๒. อาหารในล้านนาในอดีตไม่วา่ ของคนกลุม่ ใดไม่มกี ะทิ ซึง่ สะท้อนว่ามะพร้าวไม่ใช่พชื ในหุบเขา
ในช่วงทศวรรษที่ ๒๔๙๐ ต้นมะพร้าวในแต่ละหมูบ่ า้ นมีเพียงไม่กตี่ น้ และล�ำต้นอยูส่ งู มาก ยาก
ทีจ่ ะปีนขึน้ ไปเก็บผล การได้กนิ น�ำ้ และเนือ้ มะพร้าว และกะทินบั เป็นของหายากยิง่ เนือ้ มะพร้าวชิน้ เล็กๆ
คลุกกับน�ำ้ ตาลโรยบนขนมทีท่ ำ� ด้วยแป้งจึงถือว่าเป็นสุดยอดของอาหารประเภทของหวานส�ำหรับคนเมือง
ในอดีต
๓. อาหารของล้านนาไม่มีรสหวานผิดกับอาหารในภาคกลาง ที่ส�ำคัญน่าจะเกิดจากพื้นที่ใน
หุบเขาไม่มีอ้อย อ้อยน่าจะเป็นพืชหายากในอดีต หรือเป็นพืชน�ำเข้า ส่วนต้นตาลก็มีไม่มากนัก น�้ำตาล
จึงเป็นของหายากเช่นเดียวกับกะทิ ผิดกับภาคกลางและภาคใต้ที่เต็มไปด้วยต้นมะพร้าวและต้นตาล
อาหารของทั้งสองภาคนี้จึงอุดมไปด้วยกะทิและน�้ำตาล และขนมมากมายจึงมีทั้งรสหวานและมันยอด
เยี่ยม อาหารที่มีรสเหล่านี้จึงเป็นอาหารของชาววังและภายหลังก็ลามไปถึงชาวบ้านทั่วไป แต่กลับหา
แทบไม่ได้ในอาหารของล้านนา
๔. อาหารในล้านนารสชาติแม้ไม่เผ็ดจัดจ้านเท่ากับอาหารปักษ์ใต้ แต่เมื่อไปทานอาหารของ
คนเมืองในชนบท และเปรียบเทียบกับอาหารอีสาน อาหารในล้านนามิได้มีรสจืดเหมือนอาหารของ
จีน-เวียดนาม-ญี่ปุ่น-เกาหลี แต่เป็นอาหารที่ถือว่ามีรสชาติเข้มข้นและเผ็ด อันเป็นอัตลักษณ์ของอาหาร
ไท-ไทย นักท่องเที่ยวได้ทานอาหารพื้นเมืองในร้านอาหารเขตเมือง อาจสรุปว่าอาหารล้านนาไม่เผ็ด
กระทั่งมีรสหวานด้วย แต่นั่นเกิดจากการท�ำอาหารเพื่อเอาใจนักท่องเที่ยว ก็คือท�ำอาหารรสชาติไม่เผ็ด
ไว้ก่อน หรือว่าคนในเมืองส่วนไม่น้อยมีเชื้อสายจีนปนคนเมือง อาหารจึงเผ็ดน้อยลง หรือคนกรุงเทพฯ
มาเปิดร้านขายอาหารคนเมืองในล้านนา และปรุงรสแบบที่ตัวเองคุ้นชินตลอดมา
๕. อาหารในล้านนาในภาพรวมยุคเก่า นอกจากข้าวเหนียว กับข้าวก็คือพืชและสัตว์ที่อยู่
แวดล้อมในที่ราบริมแม่น�้ำ มีแกงผักต่างๆและน�้ำพริกมากมาย มีผักจิ้มน�้ำพริกจ�ำนวนมาก ส่วนเนื้อที่
ทานเป็นประจ�ำก็คือปลา ปูกุ้งหอย หรือสัตว์เล็กๆในแม่น�้ำและท้องนา อาหารทั้งหมดมีรสชาติปาน
กลางถึงเผ็ด ส่วนกับข้าวที่เป็นเนื้อของสัตว์ใหญ่ ไม่นิยมทานทุกวัน นานๆจะพบครั้งหนึ่ง เมื่อมีการ
ฆ่าหมู วัวควายในงานต่างๆ หรือการฆ่าวัวหรือควาย ๑ ตัวแล้วขายให้แต่ละบ้านในหมู่บ้านนั้น ส่วน
ไก่ จะท�ำเป็นอาหารเมื่อมีแขกหรือญาติไม่กี่คนมาเยี่ยมหรือพักที่บ้าน หรือการท�ำอาหารเพื่อไปท�ำบุญ
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม
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และ ๖. อาหารของล้านนาในปัจจุบันซึ่งได้ผสมผสานอาหารของคนไต-ไทหลายๆกลุ่มเข้ามา
พูดค�ำเมืองสื่อสารกัน และเรียกตนเองในทางเปิดเผยว่าเป็นคนเมือง (ยกเว้นระยะหลังๆ ที่ความตื่นตัว
ในเรื่องชาติพันธุ์ของคนไต-ไตขึน-ลื้อ-ยอง สูงขึ้น) จึงมีการรับเอาอาหารของคนไต-ไทกลุ่มต่างๆที่อยู่ใน
ล้านนาเข้ามาเป็นอาหารของตนเอง กลายเป็นลักษณะร่วมของอาหารทีอ่ าจกล่าวได้เป็นอาหารของล้านนา
หรืออาหารของคนเมือง และอาหารของคนทุกเผ่าไต-ไท
เมือ่ ลักษณะอาหารเป็นเช่นนีค้ อื คล้ายคลึงกัน เป็นอาหารทีเ่ น้นผัก น�ำ้ พริก เนือ้ ไม่มากนัก และ
ไขมันน้อย ก็ส่งให้คนไต-ไทในหุบเขาเหล่านี้เป็นคนที่มีรูปร่างสันทัด สมส่วน ในอดีต แทบจะไม่เคย
เห็นคนไต-ไทคนไหนอ้วน ก็เพราะไม่ได้ทานเนือ้ หรือไขมันของสัตว์มากเกินไป เด็กๆฟันผุ ก็ไม่เคยพบเห็น
พบเพียงคนสูงวัยคอพอกเนื่องจากร่างกายขาดเกลือทะเลที่มีสารไอโอดีน
วิธีการท�ำอาหาร
มีวิธีการท�ำอาหารในล้านนาอย่างน้อย ๒๔ วิธี ได้แก่ ๑. ต�๋ำ ๒. แก๋ง ๓. ส้า ๔. ย�ำ ๕. ก้อย
๖. โสะ ๗. ลาบ ๘. คั่ว ๙. อ่อม ๑๐. จอ ๑๑. แอ็บ ๑๒. หนึ้ง (นึ่ง) ๑๓. อ๊อก ๑๔. ปิ้ง ๑๕. ป่า
ม ๑๖. จี่ ๑๗. หลาม ๑๘. หมก ๑๙. เจี๋ยว ๒๐. อั่ว ๒๑. จ่อม ๒๒. จ่าว ๒๓. ต้ม และ ๒๔. มอบ
(หรือ มอก) ความหลากหลายในการท�ำอาหารสะท้อนให้เห็นอย่างน้อย ๒ ด้าน คือ
๑. สังคมนี้ได้ผ่านการเรียนรู้ว่าจะเอาวัสดุอะไรมาปรุงอย่างไร แบบใด เพื่อให้ได้รสชาติที่อร่อย
เป็นบทเรียนที่สั่งสมมายาวนาน รุ่นต่อรุ่น
๒. ความหลากหลายในการท�ำอาหารก็ย่อมสะท้อนให้เห็นความหลากหลายของวัสดุที่มีอยู่
ในท้องถิ่น เพราะแต่ละวัสดุมีเนื้อหาภายในที่ต่างกัน เช่น เนื้อบางชนิดใช้เวลานานในการท�ำให้สุก ผัก
บางชนิดกินสดๆได้ หลายชนิดกินไม่ได้ บางชนิดใช้วิธีลวก บางชนิดต้องใช้เวลาท�ำให้สุก ผักแต่ละชนิด
มีรสชาติคนละอย่าง น�ำไปผสมกับผักชนิดอื่นๆ หรือเนื้อ จะเกิดรสชาติอีกอย่าง
นี่เองที่ Karen Hess นักวิชาการกล่าวไว้ในตอนต้นของบทความนี้ สาระส�ำคัญก็คือ ความรู้
เรือ่ งการท�ำอาหารมีความส�ำคัญมาก เพราะเป็นการสะสมและถ่ายทอดความรู้ และต้องดัดแปลงไปตาม
สภาพแวดล้อม ในการปรุงอาหาร ใช้วัสดุอะไร ใส่เท่าใด ส่วนผสมเป็นอย่างไร ใส่ตอนไหน ใช้หม้อหรือ
กระทะหรืออื่นๆอย่างไร ฯลฯ ทุกอย่างมีเหตุผลของผู้คนและสังคมนั้นในเวลานั้นและแต่ละช่วงเวลาใน
ประวัติศาสตร์
การ ต�ำ ถือเป็นวิธีการปรุงอาหารในล้านนาขั้นพื้นฐานที่สุด เพราะในการท�ำแกง ก็ต้องมีการ
ต�ำเครื่องแกงก่อน เช่นเดียวกับการส้า หรือย�ำ หรือโสะ หรือเจี๋ยว ฯลฯ ก็ต้องมีการต�ำแทบทั้งสิ้น ดังนั้น
การต�ำจึงมี ๒ อย่างคือ ต�ำเพื่อท�ำน�้ำพริก และต�ำเพื่อน�ำไปปรุงอาหารอย่างอื่นๆ
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น�้ำพริกที่พบในล้านนามีอย่างน้อย ๓๘ ชนิด นี่คืออาหารหลักชนิดหนึ่งที่ให้ทั้งรสชาติและ
คุณค่าอาหาร มีน�้ำพริก ๑ ถ้วย ก็สามารถกินผักสด หรือผักลวกได้อีกมากมาย และในกรณีที่โปรตีนมี
จ�ำกัดส�ำหรับบางมื้อ น�้ำพริกถ้วยเดียวก็ท�ำหน้าที่เป็นอาหารได้ทันทีเช่น น�้ำพิกอ่อง น�้ำพิกกบ น�้ำพิกจิ๊กุ่ง
น�้ำพิกแคบหมู น�้ำพิกป๋า น�้ำพิกแมงจอน น�้ำพิกอีฮวก ส่วนรสชาติก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นไปตามสูตรใด เช่น
น�้ำพริกอีเก๋ใส่มะเขือขื่น น�้ำพริกอ่องใส่มะเขือส้ม น�้ำพริกน�้ำผักเน้นผักที่น�ำไปหมักไว้ ๓ วันจนเกิดน�้ำผัก
รสเปรีย้ วน�ำ แต่นำ�้ พริกแทบทัง้ หมดมีองค์ประกอบร่วมเหมือนกันคือ หอมแดง กระเทียม พริกแห้ง หรือ
พริกสดหมกไฟ และมีน�้ำพริกบางชนิดใส่กะปิหมกไฟด้วย และน�้ำพริกอีกกลุ่มหนึ่งนิยมใช้ปลาร้าหมก
ส่วนอาหารที่น�ำมา ต�ำ เช่น ต�๋ำบะแปบ (ถั่วแปบ) ต�๋ำบะหนุน ต�ำส้ม (มะม่วง มะละกอ มะขาม
หรือกระท้อน) คือการต�ำพริก หอม กระเทียม เกลือ กะปิหรือปลาร้าที่หมกไฟแล้ว และน�ำมาโขลกกับ
ถัว่ ขนุน หรือผลไม้ทเี่ ราต้องการ ทีพ่ เิ ศษก็คอื ต�ำส้มบะก้วยเต้ด (มะละกอ) ของล้านนาในอดีตคือ การน�ำ
มะละกอมาต�ำ และเพื่อให้เปรี้ยวจึงใช้น�้ำมะขามสุก จึงได้เรียกว่า ต�๋ำส้ม หรือต�ำเปรี้ยว พร้อมกับพริก
ถั่วลิสงคั่ว ใส่ปลาร้าหรือน�้ำปลาร้า ทานกับทูน ใบชะพลู ผักกาด กะหล�่ำ ชะอม ผักบุ้ง ยอดกระถิน
น�้ำมะขามเปรี้ยวอมหวานมีสีน�้ำตาล ท�ำให้ส้มต�ำมะละกอของล้านนากลายเป็นสีน�้ำตาล คนล้านนา
รุ่นใหม่ถูกครอบง�ำด้วยส้มต�ำมะละกอจากกรุงเทพฯตั้งแต่ปลายทศวรรษ ๒๕๑๐ เพราะส้มต�ำจาก
ภาคกลางใช้มะนาว ท�ำให้เนือ้ มะละกอสีขาว ดูสดใส บีบมะนาวลงไปก็เปรีย้ วได้ใจ ผิดกับน�ำ้ มะขามทีร่ สชาติ
ไม่เปรี้ยวถึงใจแบบมะนาว ต�๋ำส้มของล้านนา จึงถูกหลงลืม ละเลย จนแทบจะเลือนหายไปจากพื้นที่
อาหารประเภท แกง ก็เป็นหลักในอาหารแต่ละมื้อ ก็เพราะแกงมีผัก เนื้อ และมีน�้ำแกง ซึ่ง
ถือว่ามีความหลากหลายกว่าอาหารประเภทอื่นๆ แกงมีหลายชนิดก็เพราะผักมีจ�ำนวนมากมายให้เลือก
เช่น ขณะที่แก๋งแคใส่ผักหลายชนิดมาก เช่น ชะอม ใบชะพลู หน่อไม้ ผักขี้หูด เห็ด ใบพริก มะเขือ
มะเขือพวง ถั่วฝักยาว ถั่วแปบ ถั่วพู ผักต�ำลึง คูน ฯลฯ ใส่เนื้อไก่ หมู หรือกบ หรือปลา กุ้ง หอย
แก๋งแคให้รสชาติที่เผ็ดร้อนและหอมเครื่องเทศที่เรียกว่า จั๊กค่าน แก๋งตูนใส่ป๋า ใส่ปลาช่อน รสชาติอร่อย
เหมือนแกงส้มเพราะมีมะเขือส้ม ตูน (คูน หรือ ทูน) อ่อนนุ่มชุ่มน�้ำแกง หอมกลิ่นตะไคร้ ขมิ้น และ
กอมก้อขาว (ใบแมงลัก) แก๋งอ่อมเครื่องใน (หมู วัว ควาย ไก่ และเนื้อต่างๆ) และอาจใส่ขี้เพี้ย (หาก
ชอบ) ให้รสชาติจัดจ้าน หอมฉุนด้วยผักไผ่ ผักชี และผักชีฝรั่ง ส่วนแก๋งผักกาดเขียว ใส่จิ๊นควายเนื้อนุ่ม
อร่อยที่ความหวานกรอบและเผ็ดของผักกาดเขียว รสน�้ำแกงเผ็ดร้อนจัดจ้าน และหอมกลิ่นมะแข่นชนิด
ที่มัสมั่น พะแนง และแกงเผ็ดต้องชิดซ้าย ฯลฯ
วิธีการท�ำอาหารที่เหลือ ได้แก่ การส้ากับย�ำ ความแตกต่างกันคือ ส้า เป็นการน�ำเนื้อสัตว์ดิบ
หรือผักสดมาปรุงอาหาร คือ ส้าจิ๊น ส้าบะแต๋ง ส้าผักกาด ส้าบะเขือ แต่การย�ำ เป็นการน�ำเอาเนื้อ
หรือผักมาย่าง หรือลวก หรือต้มเสียก่อน เช่น ย�ำจิ๊นไก่ ย�ำหน่อ ย�ำผักเฮือด โดยใช้น�้ำพริกลาบ เข้า
ปรุงเหมือนกัน ส่วน ก้อย เป็นการย�ำอาหารดิบได้แก่ กุ้ง ปลา เนื้อ หอย (เฉพาะหอยต้องท�ำให้สุกก่อน)
คลุกตะไคร้ หอมแดง หอมป้อม (ผักชี) ผักไผ่ พริกป่น มะนาว น�้ำปลา เครื่องเทศหรือบะแข่วน ข้าวคั่ว
และหอมด่วน ลักษณะเด่นคือ เนื้อสด และหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ รสเข้มจัดจ้านเพราะเป็นอาหารดิบ แต่ โสะ
ไม่ใช่ย�ำ เพราะโสะเป็นน�ำมาคลุกรวมกัน เช่นโสะบะโอ โสะบะขามหน้อย โสะบะตื๋น (กระท้อน) ไม่มี
การต�ำ แต่เป็นการเอาน�้ำพริกหรือน�้ำปู๋มาคลุกเคล้าเพื่อเพิ่มรสชาติ
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม
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คั่ว คือ การผัดอาหารในกระทะโดยใช้น�้ำมัน เช่น คั่วหน่อ คั่วกะหล�่ำ คั่วไข่มดแดง คั่วจิ๊นส้ม
ใส่ไข่ หรือการใส่อาหารในกระทะ เติมน�้ำนิดหน่อยแล้วคน เพื่อให้อาหารสุก เช่น ลาบคั่ว คั่วแมงมัน
คั่วจิ๊กุ่ง คั่วลูกก่อ คั่วถั่วลิสง จอ เช่น จอผักกาด จอผักกูด จอผักบุ้ง จอผักหนาม หมายถึงการปรุงผัก
เป็นอาหารด้วยการต้มใส่กระดูกหมู โดยใส่กะปิ ปลาร้า และจะต้องเติมรสเปรี้ยว อ่อม หมายถึงการ
ให้เนื้อสุกโดยเวลานาน เช่น อ่อมเนื้อ อ่อมเครื่องใน อั่ว คือการใส่อาหารอย่างหนึ่งเข้าไปในอีกอย่าง
หนึ่ง เช่น หน่ออั่ว ไส้อั่ว ข้าวอั่ว (มีน�้ำพริกต๋าแดง หรือปลาทู หรือปลาบ้วงอยู่ข้างใน ส่วน ลาบ หมาย
ถึงการสับเนื้อหรือผักเป็นชิ้นเล็กๆหรือสับให้ละเอียด ลาบเห็ดฟาง สับเป็นชิ้นเล็กๆ ลาบปลา ลาบเนื้อ
สับให้ละเอียด
แอ็บ คือ การน�ำปลาเล็กๆ หรือกุง้ ไข่มดส้ม (มดแดง) อ่องออ (สมองหมู) คลุกเครือ่ งแกงก่อนห่อ
ด้วยใบตองเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบนๆขนาดฝ่ามือแล้วน�ำไปปิ้ง การหมก มี ๒ อย่าง คือ ๑. เป็นการห่อพริก
หอมแดง กระเทียม กะปิด้วยใบตองตั้งบนกองไฟหรืออยู่ในเถ้าไฟร้อนและน�ำไปท�ำน�้ำพริกต่อไป และ
๒. เป็นการท�ำอาหารให้สุก ด้วยการยัดเข้าไปในกองไฟหรือขี้เถ้าร้อน เช่น จิ๊นส้ม (แหนม) หมก ส�ำหรับ
หลายๆคน นี่เป็นวิธีการท�ำอาหารที่ง่ายและรวดเร็ว เพียงเอาเนื้อ ปลา กุ้ง เม็ดขนุน มันเทศ มันฝรั่ง
เผือก บะหมู้ (มันชนิดหนึง่ สีมว่ ง ต้นเป็นเครือขึน้ บนต้นไม้) ฯลฯ เพือ่ จะได้ทานเร็วๆ และขณะรออาหาร
สุก ก็ไปท�ำอย่างอื่นได้ อาหารจากการหมกมีกลิ่นหอมเป็นพิเศษ
นึ่ง ในล้านนามีลักษณะเด่นตรงที่เป็นห่อนึ่ง คืออยู่ในห่อใบตองเสมอ ไม่ว่าไก่ หมู หรือปลา
เนื้อเหล่านี้ก็จะน�ำไปคลุกกับเครื่องแกง และ (แน่นอน) ย่อมไม่ใส่กะทิ ส่วน การ มอบ หรือ มอก (กรณี
มอบปู๋)หมายถึง การต�ำปูให้ละเอียดเพื่อเอาเฉพาะน�้ำมาท�ำแกงใส่เครื่องพริก พร้อมข้าวคั่ว ผักเผ็ด ผักชี
ฝรั่ง ผักแค ไข่ นับเป็นอาหารของครอบครัวที่ท�ำยาก รสชาติยอดเยี่ยม ลูกๆที่ไกลบ้านต่างรอคอยวันที่
จะได้กลับบ้านเพื่อให้แม่ท�ำอาหารส�ำรับนี้ให้ในเย็นวันนั้น
เราพูดถึงการ ปิ้ง เนื้อ ไม่ว่าจะเป็นจิ๊นปิ้ง ตับปิ้ง หรือปลาปิ้ง ย่อมใช้เวลานานพอควร ส่วนการ
จี่ ใช้เวลาสั้นกว่าในการท�ำให้สุก และไม่ต้องคลุกอะไรเช่น เกลือ หรือกระเทียม หรือน�้ำมัน เช่น ข้าวจี่
จี่พริก จี่หอมแดง ป่าม เช่น ไข่ป่าม เป็นการตีไข่ใส่ในกระทงใบตองปิ้งบนไฟอ่อน อ๊อก คือ การเอา
ปลาตัวเล็กๆหรือ อีฮวก หรือไข่ คลุกกับเครื่องพริก พร้อมมะเขือ มะแคว้ง (มะเขือพวง) ตะไคร้ ข่า พริก
ขี้หนู ใส่น�้ำขลุกขลิก ใส่หม้อตั้งบนไฟอ่อน หลาม คือ การน�ำข้าวหรือเนื้อหรือผักใส่เข้าไปในกระบอก
ไม้ไผ่เผาไฟ ดังกรณีข้าวหลาม ส่วนหลามปลา หลามบอน ฯลฯ เนื้อหรือผักก็ต้องคลุกกับเครื่องพริก
เสียก่อน เจี๋ยว ก็เหมือนกับแกง เพียงแต่ไม่ใส่เครื่องพริก เช่น การต้มผักกาดหน้อย หรือไข่ หรือจิ๊น
ส้มใส่หอม กระเทียม กะปิ ปลาร้า อาจเพิ่มรสได้โดยใส่พริกขี้หนู หรือพริกหนุ่มหั่นแฉลบ
ต้ม ที่มีชอื่ คือ ต้มไข่ค้างฮัง หมายถึง ไข่ไก่ที่ก�ำลังฟักเป็นตัว แต่เป็นไข่เสีย นอกจากนี้ ยังมี ต้มส้ม
คล้ายต้มย�ำ ซึ่งได้รสเปรี้ยวจากยอดส้มป่อย ยอดใบมะขาม และมะเขือส้ม เช่น ต้มส้มไก่ ต้มส้มปลา ยัง
มี ต้มขม ส่วน จ่าว คือ การน�ำอาหารที่ปรุงเสร็จแล้ว ไปผัดในน�้ำมันหรือในน�้ำมันที่เจียวกับกระเทียม
แล้วตักขึ้นทันที เช่น จอผักกาด ต�ำมะเขือ ส่วน จ่อม เป็นการหมักอาหารไว้นานๆ เช่น ปลาจ่อม
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แมงมันจ่อม ไข่มดส้มจ่อม วิธีการคือ หมักปลาตัวเล็กๆ, แมงมัน หรือไข่มดส้ม คลุกเกลือใส่ในขวดปิด
มิดชิดนานหลายๆวัน จนมีรสเปรี้ยว เมื่อจะทานจึงตักขึ้นมาคลุกกับหอมแดง กระเทียม ตะไคร้ พริก
ฯลฯ ที่ต�ำไว้ บางคนต้องการให้จ่อมสุก ก็จะตักใส่กระทะตั้งไฟก่อน แล้วจึงน�ำไปคลุกกับเครื่องพริก
จัดเป็นอาหารประเภทน�้ำพริกที่ชูรสอีกแบบหนึ่ง
ของกิ๋นคนเมือง – มุมมองเปรียบเทียบ
อาหารของล้านนาสะท้อนให้เห็นบทบาทของสิง่ แวดล้อมและระบบเศรษฐกิจในอดีต สังคมเกษตร
ที่ผู้คนอยู่กับท้องนาไร่และชายป่า ท�ำให้พืชสัตว์ในนาไร่และป่าเขาเป็นอาหารหลัก ส่วนสัตว์ที่เลี้ยงและ
เป็นสัตว์ใหญ่สะท้อนว่านั่นคืออาหารส�ำคัญที่นานๆจะปรุงและทานสักครั้ง โดยเฉพาะวัวควาย ดังนั้น
แกงผักต่างๆ และน�้ำพริก พร้อมผักลวกผักสด เนื้อคือ ปูปลาหอยกุ้ง และแมลงจึงเป็นอาหารประจ�ำวัน
อาหารหลายชนิดน่าจะเป็นอาหารเฉพาะพื้นที่ เพราะเป็นสัตว์และพืชในหุบเขา เช่น ผ�ำ เทา
ผักเฮือด ผักขี้หูด ผักเซียงดา กว่าง จิ๊หลอบ แมงนุน ฯลฯ ที่ภาคกลาง-ใต้ แม้กระทั่งภาคอีสานไม่มี
และล้านนาก็ไม่มีพืชสัตว์บางชนิดที่ภาคอื่นมี
ดังที่ได้กล่าวข้างต้น ภูมิศาสตร์กายภาพท�ำให้อาหารประเภทหมูและควายเป็นอาหารส�ำคัญ
ของคนล้านนา โดยมีลาบควายเป็นอาหารอันดับหนึ่ง ภูมิศาสตร์แบบน�้ำน้อยท�ำให้คนอีสานเลี้ยงไก่
และวัวเป็นส่วนใหญ่ โดยที่คนในทั้งสองภาคมีแกงผัก ส้มต�ำ หน่อไม้ กินปลา ปู กุ้งหอย แมลง แจ่ว
และน�้ำพริกหลากชนิดเป็นอาหารรายวันเหมือนกัน
ส่วนรัฐฉานมีภูเขามาก ที่นาน้อยกว่าเขตอื่นๆ คนไตจึงปลูกถั่วเหลืองมาก ถั่วเน่าจึงกลายเป็น
อาหารหลัก ส่วนพี่น้องลื้อ-ยองโดดเด่นในเรื่องน�้ำปู๋ เพราะเมืองเชียงรุ่ง เมืองลวง เมืองยอง มีนากว้าง
ใหญ่ น�้ำดี มีปูมากพอที่จะเก็บไว้เป็นอาหารส�ำคัญที่เก็บได้นานคือน�้ำปู๋ และมีชื่อมากเช่นเดียวกับถั่วเน่า
ของพี่น้องคนไต แต่คนไท-ยวนในล้านนาทานปลาร้าเป็นหลักเช่นเดียวกับพี่น้องในลาวและอีสาน และ
ทั้งหมดนี้ก็มาหลอมรวมกันกลายเป็นอาหารของล้านนา โดยรับเอากะทิจากพม่า น�้ำปลาจากเวียดนาม
ซีอิ๊วและเต้าเจี้ยว จากจีน เข้ามาเป็นส่วนผสมร่วมในระยะหลังๆ
อนึง่ การทีค่ นไตในรัฐฉานเก่งทางการค้าและเข้ามาค้าขายมากมายในล้านนาในอดีตก็นา่ จะเกิด
ภูมิศาสตร์กายภาพดังกล่าว นั่นคือ เมื่อท�ำนาน�้ำฝน จึงท�ำนาได้เพียงครั้งเดียว เวลาที่เหลือเพาะปลูกได้
น้อยเพราะปริมาณน�้ำจ�ำกัด การค้าขายจึงกลายเป็นกิจกรรมส�ำคัญของคนไต เช่นเดียวกับขบวน “นาย
ฮ้อย” ของอีสานทีเ่ ดินทัพสูท่ รี่ าบสูงโคราชและอยุธยา-กรุงเทพฯ ขณะทีป่ ริมาณอันอุดมสมบูรณ์บวกกับ
ระบบเหมืองฝายอันยอดเยี่ยมในล้านนาท�ำให้คนล้านนาท�ำนาได้ ๒ – ๓ ครั้งต่อปี และไม่ต้องเดินทาง
ไกลไปค้าขายกับใคร ที่ไหน
จากนี้ จะเห็นได้ว่า ความนิยมของผู้คนในแต่ละพื้นที่หาได้เกิดจากความอยากโดยไม่มีเหตุผล
ใดๆรองรับไม่ แต่แท้ที่จริง ปัจจัยส�ำคัญคือสิ่งแวดล้อมนั่นเอง เมื่อน�้ำในล้านนามีมาก หมูมีอาหารพืช
ผักให้กินได้มาก ควายชอบน�้ำ ส่วนวัวชอบที่ราบสูงของอีสาน การด�ำรงอยู่ของสัตว์เหล่านั้นนั่นเองที่
ท�ำให้ประชาชนในพื้นที่นั้นนิยมอาหารเช่นนั้น และปรุงให้มีรสชาติดีโดยปริยาย
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

สี่ทศวรรษประวัติศาสตร์ล้านนา
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มนุษย์พัฒนาอาหารและวัสดุที่ตนเองมี และได้ปรับปรุงผ่านกาลเวลา จนกลายเป็นอาหารหรือ
สิ่งประดิษฐ์ชั้นเยี่ยม แซลมอน หรือเนื้อปลาวาฬ ย่อมไม่อาจเป็นอาหารยอดนิยมของคนล้านนา และ
สืบทอดเป็นประเพณีได้ฉันใด ควายก็ย่อมมิใช่อาหารยอดนิยมของคนอีสานฉันนั้น
อนึ่ง การที่ลาบของคนเมืองใช้เวลานานมากในการท�ำ เครื่องพริกก็หลากหลายมากโดยเฉพาะ
เครื่องเทศ ผิดกับลาบอีสานที่ใช้เวลาสั้นกว่ามาก และพริกแกงน้อยกว่า ขณะที่ทั้งสองฝ่ายมี “ส้าจิ๊น”
เหมือนกัน ก็เป็นไปได้ว่าลาบละเอียดของล้านนาเป็นอาหารของชนชั้นเจ้านายในเชียงใหม่-ล�ำพูนได้รับ
เครื่องเทศในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ที่ชนชั้นน�ำสยามคบหากับมะละกาและเกาะเครื่องเทศ จึงสั่งให้ไพร่
ทาสท�ำอาหารลาบชนิดพิเศษ แตกต่างไปจากลาบที่ใส่มะแขว่นมากเหมือนในล้านนาตะวันออก ลาบ
ละเอียดใส่เครื่องเทศมากเป็นสูตรของเจ้านายเชียงใหม่-ล�ำพูน ไม่ใช่ลาบที่ไพร่-ทาสคิดท�ำกันเอง ขณะ
ทีค่ นอีสานส่วนใหญ่เป็นไพร่ทาสทีถ่ กู กวาดต้อนมาจากฝัง่ ลาว อีสานไม่มชี นชัน้ เจ้านายทีเ่ ป็นปึกแผ่นเช่น
ล้านนา มีเพียงหัวหน้าชุมชน หมู่บ้าน และเมือง จึงไม่มีวัฒนธรรมการท�ำอาหารคนละชุด
เมือ่ เจ้านายชัน้ สูงของเชียงใหม่-ล�ำพูนลงไปถวายตัวทีก่ รุงเทพฯได้พบเครือ่ งเทศ และค�ำนีก้ ม็ ใิ ช่
ค�ำในภาษาท้องถิ่น ค�ำว่าเครื่องเทศบอกอยู่แล้วว่ามาจากต่างประเทศ เมื่อน�ำมาผสมกับลาบ จึงเกิด
ลาบสูตรใหม่ ส่งผลให้ลาบเชียงใหม่-ล�ำพูนแตกต่างจากลาบในเมืองอื่นๆของล้านนาซึ่งใช้บะแขว่น และ
บะแหลบ เป็นเครื่องปรุงหลัก และด้วยวัฒนธรรมเจ้านายชั้นสูงของเชียงใหม่-ล�ำพูนดังกล่าว ท�ำให้
แพร่หลาย กลายเป็นอาหารส�ำคัญและได้รับความนิยมของคนทุกชนชั้นในเชียงใหม่-ล�ำพูนในเวลาต่อมา
อนึ่ง มีคนให้ข้อสังเกตว่าอาหารของหลวงพระบางมีรสชาติไม่เข้มข้นและชนิดอาหารไม่
หลากหลายเท่ากับของล้านนาหรืออีสาน เรื่องนี้อธิบายได้ว่า
๑. หลวงพระบางเคยมีความสัมพันธ์กับล้านนาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วง ๒ ปี (พ.ศ. ๒๐๘๙
- ๒๐๙๑) ภายใต้การปกครองพระไชยเชษฐา ซึ่งเป็นเจ้าชายหลวงพระบาง เป็นหลานของพระเมือง
เกศเกล้า (กษัตริย์องค์ที่ ๑๒ ของราชวงศ์มังราย พ.ศ.๒๐๖๘ – ๒๐๘๑, ๒๐๘๖ – ๒๐๘๘) เกิดจากนาง
ยอดค�ำทิพย์-ธิดาของพระเมืองเกศเกล้า ทีไ่ ปสมรสกับพระโพธิสาลราช เจ้าเมืองลาว (พ.ศ.๒๐๖๓ -๒๐๙๑)
ด้วยวัยเพียง ๑๙ ปี พระไชยเชษฐาจากหลวงพระบางคงได้น�ำเอาศิลปวัฒนธรรมมากมายจากล้านนา
ไปยังหลวงพระบาง (รวมทัง้ พระพุทธรูปและศาสนวัตถุจำ� นวนมากทีล่ า้ นนาไปทวงคืนกลับมา นอกจากพระ
ไชยเชษฐาจะไม่ยอมคืนพระแก้วมรกตให้ ยังอัญเชิญไปประดิษฐานที่เวียงจันทน์ซึ่งเป็นเมืองหลวงใหม่)
และ ๒. ขณะที่ล้านนาในระยะหลังๆเป็นดินแดนที่รวมเอาผู้คนจากไต-ไตขึน ไตยอง ไตลื้อ
เข้ามามาก อีสานก็เช่นกันนั่นคือสยามได้กวาดต้อนคนลาวจากลาวเหนือ-เวียงจันทน์-สุวรรณเขตจ�ำปาศักดิ์ รวมทัง้ ผูค้ นจากเขมรเข้ามาอยูร่ ว่ มกัน เนือ่ งจากหลวงพระบางมิใช่เมืองรวบรวมผูค้ นหลากหลาย
ดังเช่นภูมภิ าคล้านนาหรืออีสาน ทัง้ ได้หยุดการเป็นเมืองหลวงของลาวเพราะพระไชยเชษฐาย้ายเมืองหลวง
ไปอยู่ที่เวียงจันทน์ นี่น่าจะเป็นเหตุผลอีกข้อหนึ่งเกี่ยวกับรสชาติและชนิดของอาหารที่ไม่หลากหลาย
ดังที่กล่าวมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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สิบกว่าปีก่อน (ราว พ.ศ.๒๕๔๒) นักวิจัยคนหนึ่งจากญี่ปุ่นเข้าไปพักกับชาวบ้านที่ อ.สารภี
เชียงใหม่ เป็นเวลา ๓ เดือน เธอได้พบว่าไม่เพียงแต่บ้านที่เธอพัก แต่บ้านรอบๆ ก็เป็นเช่นกัน คือ อาหาร
มื้อเช้าของผู้คนที่นั่นเปลี่ยนเป็นขนมปัง ไส้กรอกไข่ดาว ไข่ลวก หรือขนมปังใส่ไส้ กับกาแฟหรือโอวัลตินไมโลแทบทั้งหมด มันไม่ใช่อาหารพื้นเมืองที่มีข้าวเหนียว แกงผัก คั่วนั่น น�้ำพริกนี่ ปิ้งโน่น อย่างที่เธอ
เคยอ่านในหนังสือก่อนออกเดินทางจากกรุงเทพฯ
การศึกษาของนักวิชาการจากญี่ปุ่นคนนี้น่าสนใจ ๒ ด้าน ด้านหนึ่ง เป็นการศึกษาวิถีชีวิตของ
ประชาชนซึง่ ทีผ่ า่ นมาไม่ได้เป็นประเด็นศึกษามากนัก เพราะนักวิชาการไทยส่วนมากไม่เคยให้ความส�ำคัญ
อีกด้านหนึ่ง เป็นไปได้ว่านักวิจัยคนนั้นท�ำงานเพื่อรับใช้ภาคธุรกิจโดยไม่ได้เปิดเผยเป้าหมายที่แท้จริง
เพราะเมือ่ รูว้ า่ คนส่วนใหญ่หว่ งอะไรในการด�ำรงชีวติ มีรายได้เท่าใด มีหนีส้ นิ เท่าใด ชอบทานอะไร ชอบ
แต่งตัวอย่างไร ชอบซื้อสินค้าแบบใด มีสุขภาพอย่างไร ฟังรายการอะไรในวิทยุและโทรทัศน์ ชอบฟัง
เพลงแบบใด ชอบเครื่องใช้ ไฟฟ้าแบบไหน ใช้รถยนต์ชนิดใด ฯลฯ ทั้งหมดนี้หากเป็นข้อมูลที่ถูกต้องก็
คือข้อมูลอย่างดีส�ำหรับภาคธุรกิจการผลิตสินค้าต่างๆทั้งในและนอกประเทศ เพื่อผลิตสินค้าที่ประชาชน
ต้องการในอนาคต อย่างไรก็ตามการศึกษาดังกล่าวย่อมสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ผู้คนในล้านนาที่เปลี่ยนไป
คนเมืองในอดีตกิน “ข้าวงาย” (อาหารเช้า) ประมาณ ๘ โมง ได้แก่ข้าวนึ่งร้อนๆ แกง ๑ อย่าง
คั่ว ๑ อย่าง เช่น คั่วแมง (แมลง) หรือคั่วผักต่างๆ แอ็บหรือปิ้งเนื้อ ๑ อย่าง และน�้ำพริก ๑ อย่าง หรือ
น้อยกว่านั้น (แต่ผักไม่น้อยกว่า) อาหารเช้าเป็นอาหารหลักของครอบครัวชาวนาและผู้ใช้แรงงานเพราะ
ต้องออกแรงท�ำงานตลอดวัน ข้าวตอน (อาหารมื้อเที่ยง) ก็คืออาหารส่วนหนึ่งที่เหลือจากภาคเช้า หรือ
ตั้งใจท�ำให้เป็น ๒ มื้ออยู่แล้ว หรือแม่บ้านอาจท�ำกับข้าวง่ายๆ เพิ่มอีก ๑ อย่าง ส่วนข้าวแลง (อาหาร
เย็น) ก็มาท�ำกันใหม่ที่ไม่หนักและหลากหลายเท่าภาคเช้า ทั้งหมดนี้เป็นฝีมือแม่บ้านล้วนๆ เพราะไม่มี
อาหารส�ำเร็จรูปวางขาย แม้แต่กาดแลง (ตลาดยามบ่าย-เย็น) ก็ไม่มี
ต่อเมือ่ สังคมเปลีย่ นไป ระบบราชการและภาคธุรกิจเติบโตมากขึน้ การใช้แรงงานทางกายลดลง
เยาวชนไปเรียนหนังสือ นั่งโต๊ะเรียนทั้งวัน แต่ละคนใช้เวลาในการเดินทาง วิถีการบริโภคของผู้คนก็
เริ่มเปลี่ยน อาหารเช้ามีปริมาณและความหลากหลายลดลงในครอบครัวชั้นกลางชั้นสูง ข้าวเจ้า ขนมปัง
ข้าวต้ม เข้ามาแทนที่ อาหารส�ำเร็จรูปเกิดขึ้น ตู้เย็นช่วยแก้ปัญหาหลายอย่างได้ เตาก๊าซเข้าแทนที่
เตาถ่าน ไม่นาน ไมโครเวฟก็ตามเข้ามา ฯลฯ อาหารก็ยิ่งหลากหลาย อาหารของคนเมืองจึงเปลี่ยนไป
วัฒนธรรมอาหารแบบจีน และอินเดียได้แก่ข้าวต้ม หรือโจ๊ค ขนมจีบ ซาละเปา สะก๊วย
(ปาท่องโก๋) โรตี กะหรี่ปั๊บ กาแฟด�ำ ชาร้อน จากกรุงเทพฯและตัวจังหวัดลามออกไปสู่ตัวอ�ำเภอ และ
ร้านค้าประจ�ำต�ำบล ตามด้วยวัฒนธรรมตะวันตก ขนมปัง เนย แยม ขนมปังใส่ไส้ แซนด์วิช แฮม
ไส้กรอก พร้อมทั้งกาแฟ ชา นม และน�้ำผลไม้ในกล่องกะทัดรัด และล่าสุด สารพัดอาหารรับประทาน
ด่วนก็รกุ เข้าไปถึงทุกๆทีโ่ ดยการน�ำของร้านทีเ่ ปิด ๒๔ ชัว่ โมง และร้านของคนท้องถิน่ ทีพ่ ยายามเลียนแบบ
หลายอย่าง เร่งความเร็วของอาหารน�ำเข้ามากยิ่งขึ้น
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การเกิดขึ้นของร้านสะดวกซื้อแบบเคลื่อนที่ (รถกระบะหรือมอเตอร์ไซค์ที่บรรจุอาหารสด
อาหารแห้งและสิง่ ของเครือ่ งใช้จำ� เป็นต่างๆในถุงพลาสติกทีผ่ ขู้ บั -ผูข้ ายตระเวนไปตามหมูบ่ า้ นต่างๆ มีการ
ใช้เครื่องเสียงประกาศว่าสินค้ามาแล้ว หรือใช้แตรเป็นตัวบอก) คงไม่มีผลมากนักต่อรูปแบบของอาหาร
แต่สง่ ผลให้หลายครอบครัวมีความสะดวกมากขึน้ ในการเลือกซือ้ และท�ำอาหาร และอาจส่งผลให้สวนครัว
หลังบ้านเปลีย่ นไป มีการน�ำเสนออาหารส�ำเร็จรูปและวัสดุทใี่ ช้ในการปรุงอาหารไม่วา่ จะเป็นเนือ้ หมู ปลา
ไก่ น�้ำพริก ตะไคร้ ต้นหอม กระเทียม ผักชี พริก กะปิ ปลาแห้ง น�้ำปลา ฯลฯ มีมาขายถึงหน้าบ้าน
ทุกๆวัน ผักสวนครัวบางอย่างก็หมดความจ�ำเป็น หรืออาจไม่ปลูกเลย ฯลฯ สมาชิกในครอบครัวเรียก
ร้องอาหารและขนมบางประเภทเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจสินค้าก็ยิ่งเติบโต สิ่งยั่วยวนมากขึ้น ค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้น
วิถีการบริโภคหลายอย่างจึงเปลี่ยนไปตามนั้น หรือมีการปรับตัวไปตามสภาพใหม่ หรือเผชิญปัญหาวิกฤตใหม่ๆ ฯลฯ
หลายปีมานี้ เราเห็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่เกิดขึ้นมากมาย ที่นั่นยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ที่มี
อาหารมากมายให้ซอื้ หาและนัง่ ทานได้เลย กระทัง่ มีดนตรีขบั กล่อม ยังไม่รวมแหล่งบันเทิง โรงภาพยนตร์
สถานที่ออกก�ำลังกาย และร้านอาหารมากมายให้เลือก ทุกอย่างอยู่ที่นั่น การหลอมรวมอาหารจึง
เกิดมากขึ้น อาหารเหล่านี้ก็คือ “อาหารประจ�ำชาติ” ที่ได้กล่าวมา นั่นคือไปที่ไหนในประเทศนี้ก็จะได้
ทานอาหารเหล่านั้นในศูนย์การค้าเหล่านั้นและร้านอาหารไหนๆ โชคดีที่มีศูนย์อาหารล้านนาขึ้นที่
ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งข้างสนามบินเชียงใหม่ ซึ่งมีคนไปทานอาหารเหนือกันไม่น้อย ซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วน
น้อยมาก
แต่กน็ นั่ แหละ อาหารทีป่ รากฏก็มเี พียงไม่กชี่ นิดคือ ข้าวซอย ขนมจีนน�ำ้ เงีย้ ว ไส้อวั่ ลาบ จิน๊ ปิง้
น�้ำพริกหนุ่ม ข้าวเหนียว ข้าวเงี้ยว นอกนั้นก็เป็น “อาหารประจ�ำชาติ” ส้มต�ำก็เป็นแบบส้มต�ำไทย
หรือส้มต�ำอีสาน และแน่นอน ศูนย์อาหารในศูนย์การค้าแทบทุกแห่งก็มีอาหารเหล่านี้เหมือนกัน และ
เมื่อนับจ�ำนวนอาหารเหนือในศูนย์การค้าฯ ที่ว่าก็ต้องถือว่าน้อยนิดเมื่อเทียบกับจ�ำนวนอาหารในเพลง
แรกของจรัล มโนเพ็ชร
ขณะนี้ มีร้านอาหารพื้นเมืองหลายร้าน ตามมุมต่างๆของเมืองเชียงใหม่ ผู้เขียนได้ทราบว่า
ตัวจังหวัดต่างๆในล้านนาต่างมีร้านอาหารพื้นเมืองเพิ่มขึ้นจากเดิมเช่นกัน นอกจากนั้น ยังมีตลาดเช้า
และตลาดค�่ำที่ยังคงขายอาหารพื้นเมืองส�ำเร็จรูปกันอยู่ แน่นอน ร้านกินดื่มประเภทกาแฟ ชา และ
อาหารแบบตะวันตก รวมทั้งญี่ปุ่น-เกาหลี-เวียดนามก็มีเพิ่มมากกว่าหลายเท่าในแต่ละตัวจังหวัด
หนังสือว่าด้วยอาหารและร้านอาหารในเชียงใหม่ ๓ เล่มทีอ่ อกในช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมา (เรือ่ งเล่า
จาวกาด เล่ม ๕, ของกิ๋นบ้านเฮา และ ไม่รักไม่บอก) จัดได้ว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งต่อเรื่องราวอาหารของ
คนเมือง, และต่อคนที่ชอบไปแสวงหาอาหารอร่อยๆในเมืองเชียงใหม่ ขณะเดียวกัน เนื้อหาในหนังสือ
ทั้ง ๓ เล่มก็สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมอาหาร และวิถีชีวิตของคนเมืองและคนในล้านนา ตลอดจนสภาพ
สังคมเมืองเชียงใหม่และล้านนาที่เปลี่ยนไปอย่างมากจากอดีตถึงปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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เราน�ำผลของข้อมูล ข้อสังเกตและข้อเท็จจริงจากหนังสือทัง้ ๓ เล่มนัน้ มารวมกัน จะเห็นรูปแบบ
ของอาหารที่เปลี่ยนไปตามสภาพสังคมล้านนาในห้วง ๕ ทศวรรษที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้
ประการแรก ภายใต้รฐั รวมศูนย์อำ� นาจอย่างมาก การตัดสินใจรูปแบบการพัฒนาเมืองและชนบท
อยูใ่ นมือของรัฐบาลกลาง ภายใต้ระบบการศึกษา-ระบบสงฆ์-ระบบราชการ และระบบการปกครองท้องถิน่
ที่อ่อนแอ ทั้งหมดมุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการบริโภคนิยม-วัตถุนิยม-แต่ชอบพูดจาเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง วัฒนธรรมเชิดชูอ�ำนาจนิยม และยกย่องส่วนกลาง แต่ละเลยท้องถิ่น รูปแบบการด�ำรงชีวิต
จึงเร่งรีบ เพื่อท�ำงานตามเวลา การเดินทางต้องพึ่งตัวเองเป็นหลัก ชีวิตที่ต้องขวนขวายหารายได้เพื่อ
ซื้อสิ่งของเครื่องใช้ในบ้าน เพื่อการศึกษาของลูก เพื่อการด�ำรงชีวิตที่สะดวกสบายขึ้น ตามอิทธิพลการ
โฆษณาสินค้าใหม่ และเพื่อต�ำแหน่งและหน้าตา ฯลฯ ชีวิตเมื่อมีเป้าหมายมากมายให้บรรลุ เวลาใน
การ “ต�ำ” และ “แกง” ฯลฯ พร้อมกับเครื่องพริกแกง และชนิดอาหารอันหลากหลายในอดีต บวกกับ
ความรูเ้ รือ่ งท้องถิน่ ทีล่ ดลง ส่งผลให้ชนิดของอาหารท้องถิน่ ลดลง การใช้พชื ผักท้องถิน่ ลดลง ประกอบกับ
อิทธิพลของการโฆษณาสินค้าและรายการต่างๆ ในวิทยุโทรทัศน์ทชี่ นชัน้ สูงและชนชัน้ กลางมีบทบาทส�ำคัญ
ในการเผยแพร่ความคิด โหมกระแสสยามานุวัตรและโลกานุวัตร ท�ำให้อาหารจากเมืองหลวง ตะวันตก
อาหารญี่ปุ่น-เกาหลีมีบทบาทมากขึ้นเป็นล�ำดับ โดยเฉพาะในเขตเมือง และนับวันจะกระจายออกไป
ครอบง�ำทุกพืน้ ทีท่ วั่ ล้านนา ทีอ่ าจถือได้เป็นวัฒนธรรมอาหารประจ�ำชาติแบบใหม่ นัน่ คือ ความหลากหลาย
ที่แท้จริงแล้วเป็นความหลากหลายแบบที่ท้องถิ่นมีบทบาทลดน้อยลงเป็นล�ำดับ
ขณะทีอ่ าหารไทยในวันนีภ้ ายใต้รฐั รวมศูนย์ อาหารประจ�ำชาติทมี่ อี าหารจากภาคกลางเป็นหลัก
บัดนี้ได้ต้อนรับอาหารจากภาคอื่นๆให้กลายเป็นอาหาร “ของประเทศ” ไปแล้ว ได้แก่ ไก่ย่าง ส้มต�ำ
ไส้กรอกอีสาน แหนมเนือง แกงไตปลา แกงเหลือง ข้าวย�ำ ข้าวซอย ไส้อั่ว แคบหมู น�้ำพริกอ่อง
น�้ำพริกหนุ่ม และส�ำหรับคนในเขตเมือง อาหารตะวันตกและเอเชียตะวันออกก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริโภคประจ�ำวันมากขึ้นๆ
จากการส�ำรวจขัน้ ต้น ในเขตเมืองและชานเมืองตลอดจนพืน้ ทีท่ มี่ ผี คู้ นต้องออกเดินทางตัง้ แต่เช้า
พฤติกรรมการบริโภคย่อมเปลี่ยนไปเป็นธรรมดา เช่น หากมีฐานะดีขึ้น การจับจ่ายอาหารส�ำเร็จรูปหรือ
การให้คนงานทีบ่ า้ นช่วยท�ำอาหารก็มมี ากขึน้ และขึน้ กับว่ารสนิยมของคนในบ้านเป็นอย่างไร แต่กล่าวได้วา่
อาหารของคนเมืองมีจ�ำนวนลดลงเหลือเพียงไม่กี่ชนิด
ส�ำหรับคนทีอ่ ยูใ่ นเขตนอกเมืองและห่างไกลออกไป และโดยเฉพาะอย่างยิง่ คนในภาคเกษตรหรือ
แม้แต่คนท�ำธุรกิจแต่เติบโตในครอบครัวพ่อแม่ทเี่ ป็นเกษตรกร เชือ่ ว่าอาหารท้องถิน่ ยังคงมีบทบาท และ
อาจมีอาหารส�ำเร็จรูปที่เป็นอาหารจากภาคกลาง เช่น หมู-เนื้อกะเพรา พะโล้ พะแนง แกงเขียวหวาน
แกงจืดลูกชิน้ ปลา ไข่ลกู เขย ฯลฯ เข้ามามีบทบาทในตลาด บางบ้านอาจหันไปทานข้าวเจ้าแล้ว แต่บางบ้าน
ยังคงนิยมทานข้าวเหนียว แต่สิ่งหนึ่งที่มีบทบาทเข้ามาเพิ่มแทบทุกบ้าน ก็คือเครื่องดื่ม เช่น กาแฟ หรือ
ขนมปัง นม ชา น�้ำโซดา ฯลฯ ขณะที่เมี่ยง และบุหรี่ขี้โย หายไป
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แน่นอน การเปลี่ยนแปลงของชีวิตและสังคมเป็นเรื่องปกติ ชีวิตย่อมต้องการความสะดวก แต่
ชีวติ ก็ไม่จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนเสียทุกอย่าง เพราะถ้าเช่นนั้น ก็คงไม่มวี ัฒนธรรมอะไรที่ต้องสืบสาน หากรัฐ
ไม่รวมศูนย์อ�ำนาจมากเกินไป ท้องถิ่นไม่ถูกท�ำลาย องค์ความรู้ท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและสืบสาน
ค่านิยมที่แต่ละครอบครัว โรงเรียน สังคม และผู้น�ำท้องถิ่นย่อมจะได้รับการปลูกฝังกันทั้งในบ้าน ที่วัด
โรงเรียน และในชุมชน ซึ่งจะมีผลอย่างส�ำคัญต่อพฤติกรรมในการด�ำรงชีวิตและการบริโภค ฯลฯ
ประการที่สอง การเติบโตของเศรษฐกิจสินค้า พร้อมด้วยความเข้มแข็งของการโฆษณา และ
ค่านิยมของผู้คนส่วนใหญ่ มีแนวโน้มที่จะหล่อหลอมให้อาหารของคนเมืองในล้านนาในอนาคตลดเหลือ
จ�ำนวนไม่เกิน ๒๐ รายการ เช่น น�้ำพริกหนุ่ม น�้ำพริกอ่อง แกงฮังเล จอผักกาด แกงแค ไส้อั่ว
จิ้นทอด (จิ้นปิ้ง ไม่มีแล้ว เพราะเสียเวลาปิ้ง) ลาบ แคบหมู จิ๊นส้ม ต�ำขนุน ส้าผัก แกงผักหวาน แกง
ผักเซียงดา แกงกระด้าง แกงขนุน แกงผักกาด ข้าวซอย ข้าวเส้นน�้ำเงี้ยว ฯลฯ เพราะเป็นอาหารที่
รูจ้ กั กันทัว่ ไปจากเพลง และจากทิศทางของสังคมทีเ่ ห็นว่าเป็นอาหารเพือ่ สุขภาพ คือมีเนือ้ มีผกั หลายชนิด
ไม่มีกะทิ และมีรสชาติดี นอกจากนี้ ยังมีจ�ำนวนไม่มากจนเกินไป สามารถท�ำได้ และโอ้อวดลูกค้าได้ว่า
นี่เป็นอาหารท้องถิ่นที่ลูกค้าต้องการหรือถามถึง หรือพูดอีกอย่างก็คือ นี่เป็นสินค้าที่ขายได้
อนึ่ง อาหารเหล่านี้ส่วนใหญ่ได้ก้าวขึ้นสู่ฐานะอาหารระดับประเทศแล้ว เช่น ข้าวซอย ขนมจีน
น�้ำเงี้ยว ไส้อั่ว น�้ำพริกหนุ่ม น�้ำพริกอ่อง ไส้อั่ว แคบหมู ซึ่งมีขายอยู่ตามโรงแรมและร้านอาหาร
หลายแห่งในกรุงเทพฯ และจังหวัดใหญ่ๆในภาคอืน่ โดยเฉพาะ แคบหมูและไส้อวั่ กลายเป็นสินค้าทีห่ ลาย
จังหวัดในภาคอื่นๆ ผลิตและวางขายเป็นของฝากตามสนามบินไปแล้วด้วย
ประการที่สาม เหตุผลส�ำคัญที่สุดที่อาหารท้องถิ่นในล้านนาลดจ�ำนวนลงไปมากในรอบ ๕
ทศวรรษที่ผ่านมา นอกจากภาวะสังคมอันเร่งรีบ การเติบโตของเศรษฐกิจสินค้าและอิทธิพลการโฆษณา
และการครอบง�ำของวัฒนธรรมจากเมืองหลวงและต่างประเทศ ยังมีอกี ๒ ปัจจัยทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ ๑. ระบบ
การรวมศูนย์อ�ำนาจที่ท�ำให้ระบบการบริหารท้องถิ่นอ่อนแอ ขาดความเป็นตัวของตัวเอง และ ๒. ระบบ
การศึกษาที่ไม่ให้ความส�ำคัญต่อท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นด้านประวัติศาสตร์หรือปัญหาของท้องถิ่นแต่ละด้าน
ในปัจจุบัน ทั้งสองปัจจัยนี้ท�ำให้คนในท้องถิ่นไม่รู้จักท้องถิ่นของตน ไม่รู้ว่าท้องถิ่นของตนเองมีดีอะไร
ท�ำไมจึงต้องดูแลรักษา จึงน�ำไปสู่ความไม่รัก ไม่มีความรู้สึกความภาคภูมิใจ และไม่มีความรู้สึกหวงแหน
ท้องถิ่นของตนเอง เพียงแต่ที่ผ่านมา ได้รับรู้บ้างว่าท้องถิ่นของตนมีปัญหาอะไร เช่น ถนนไม่ดี สะพาน
ช�ำรุด ขยะกองเรีย่ ราด พนักงานมาเก็บไม่เป็นเวลา วัดสวยงามอลังการ โรงเรียนซ่อมซ่อ เหลือนักเรียน
น้อยนิด ฯลฯ แต่กไ็ ม่เคยใส่ใจว่าใครควรจะเป็นผูแ้ ก้ไขปัญหาเหล่านัน้ ระบบการบริหารแบบใดเป็นตัวปัญหา
องค์กรปกครองท้องถิ่น นายอ�ำเภอ ผู้ว่าฯ กับระบบการเมืองระดับประเทศสัมพันธ์กันอย่างไร และควร
มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไร ฯลฯ
เมื่อท้องถิ่นอ่อนแอเพราะสาเหตุต่างๆที่กล่าวมา ผลก็คือ การละทิ้งวิถีชีวิตต่างๆที่ด�ำเนินมา
อย่างต่อเนื่องที่บรรพบุรุษทิ้งไว้ให้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้คนในเขตเมืองและชานเมือง พวกเขาหลายคน
พยายามให้เหตุผลง่ายๆว่า “ช่างเถิด ยุคสมัยเปลี่ยนไป เราจะต้องอยู่กับความเป็นจริง ไม่มีการปรับตัว
เปลี่ยนแปลง แล้วเราจะอยู่ในสังคมแบบนี้ได้อย่างไร?”
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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จริงอยู่ เมือ่ สิง่ แวดล้อมรอบตัวเกิดการเปลีย่ นแปลง ชีวติ ของผูค้ นในท้องถิน่ ก็ตอ้ งเปลีย่ นแปลง
แต่จ�ำเป็นหรือไม่ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง? กลายเป็น “ทิ้งของเก่า หันไปหาของใหม่ทั้งหมด”
ก็เพราะการศึกษาในสมัยก่อนรัชกาลที่ ๕ เป็นการบวชเรียนของผู้ชาย เนื้อหาการเรียนก็คือธรรมวินัย
ไม่มีการเรียนรู้วิชาปรัชญา ประวัติศาสตร์ การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม ใครจะเรียน
วิชาช่าง การสร้างโบสถ์ วิหาร และศิลปะก็เป็นเรือ่ งของส่วนบุคคล ส่วนผูห้ ญิงบางคนทีอ่ ยากเรียนเขียน
อ่านก็ต้องไปแสวงหาเองจากพ่อ หรือพี่ชาย ฯลฯ ครั้นระบบการศึกษาแบบสมัยใหม่เกิดขึ้น ก็ได้เรียน
รู้เรื่องประวัติศาสตร์ของอยุธยา-รัตนโกสินทร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ไม่มีการสอนเรื่อง
ท้องถิ่น ภาษา ประเพณี วิถีชีวิต การท�ำนา และการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมรอบตัว ฯลฯ เมื่อ
จบแล้ว คนที่มีความรู้ดีก็ได้ท�ำงานเป็นข้าราชการ สนใจเรียนรู้เรื่องของส่วนกลางและการบริหารของ
ระบบราชการ ก้าวขึน้ สูต่ ำ� แหน่ง “เจ้าคนนายคน” ในรัฐรวมศูนย์อำ� นาจเป็นล�ำดับ หรือได้งานภาคธุรกิจ
ฐานะ, ความนึกคิด และวิถีชีวิตยิ่งนับวันแตกต่างจากเกษตรกรส่วนใหญ่
มองจากจุดนี้ จะเห็นได้ว่า สิ่งที่ แคเรน เฮ็ส (Karen Hess) เสนอไว้ในตอนต้น สังคมของเรา
วันนี้ อย่าว่าแต่คนท�ำอาหารที่เป็นนักวิชาการเลย แม้แต่นักวิชาการที่ทุ่มเทให้กับการศึกษาเรื่องราว
ต่างๆของท้องถิ่น และต้องการรักษาสืบสานไว้ให้คนรุ่นต่อๆไป ระบบการศึกษาและสังคมนี้มุ่งสร้าง
นักวิชาการแบบไหน
ในสภาพที่กล่าวมาที่คนท้องถิ่นไม่รู้จักตนเอง ไม่ได้เรียนเรื่องราวใดๆของตนเอง และเศรษฐกิจ
สินค้าเติบโตพร้อมกับการโฆษณาสินค้า คนทีใ่ ส่ใจหรือต้องเสาะหาอาหารรอบๆตัวมาเลีย้ งดูตนเอง ปรุง
อาหารแบบเก่า หาพืชผักและเนื้อในท้องถิ่นก็คือคนที่เรียนหนังสือไม่มากนัก ส่วนคนที่เรียนสูงขึ้นๆ
นับวันยิ่งห่างเหินท้องถิ่น และนับวันยิ่งตกอยู่ใต้อิทธิพลของวิถีชีวิตแบบใหม่ที่ขยายตัวมากขึ้นๆ
ประเด็นเรื่องการกระจายอ�ำนาจสู่ท้องถิ่นที่โด่งดังในระยะหลังๆ ท�ำให้ท้องถิ่นศึกษากลายเป็น
ประเด็นที่น่าสนใจ และ “อิน เทรนด์” จนกระทั่งสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งประกาศว่าจะผลิตบัณฑิต
เพื่อรับใช้ท้องถิ่น แต่สุดท้าย ภายใต้การกระจายอ�ำนาจสู่ท้องถิ่นแบบจ�ำกัด ระบบการศึกษาขาดการ
ปฏิรูป และคนท้องถิ่นยังขาดความส�ำนึกในท้องถิ่นมากพอ จึงมีเพียงการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่
การตีความถูกครอบง�ำด้วยแนวคิดเดิมๆ มีการรื้อฟื้นการฟ้อนร�ำและการแต่งกายแบบท้องถิ่นขึ้นบ้าง
มีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน และท�ำป้ายอาคารสถานที่เป็นภาษาท้องถิ่นบ้าง แทนที่วัฒนธรรมต�ำบล-อ�ำเภอจังหวัด จะริเริม่ และด�ำเนินการโดยคนท้องถิน่ ก็ได้กลายเป็นค�ำสัง่ และงบและต�ำแหน่งของข้าราชการส่วน
ภูมภิ าคทีย่ า้ ยไปมา และรอฟังค�ำสัง่ จากส่วนกลางมากกว่าการริเริม่ โดยคนในท้องถิน่ เอง งานจ�ำนวนมาก
จึงมีลักษณะเป็นงานพิธีกรรม การท�ำตามกระแส และท�ำเพื่อตัวเองดูดี สนใจเรื่องท้องถิ่นและรากเหง้า
หัวหน้าสายพยายามคิดเรือ่ งละครประวัตศิ าสตร์เพือ่ ให้นายอ�ำเภอหรือผูว้ า่ ฯ ได้แสดงเป็นพญาเจ้าเมืองใน
อดีตและได้นั่งบนเสลี่ยง เมื่อมีผลงานก็ก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่อไป ฯลฯ แต่ศิลปวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตของท้องถิ่นก็ยังคงไม่ได้รับการยกระดับเหมือนเดิม
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม
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การกระจายอ�ำนาจสูท่ อ้ งถิน่ เต็มรูป ซึง่ รวมถึงการรือ้ ฟืน้ วัฒนธรรมท้องถิน่ และการศึกษาจัดโดย
คนท้องถิน่ มีความส�ำคัญอย่างยิง่ ก็เพราะว่า ผลการปฏิรปู ดังกล่าวจะท�ำให้แต่ละเมืองมีความใกล้เคียงกัน
มากขึน้ ผูค้ นไม่ตอ้ งเดินทางไกลสูเ่ มืองใหญ่ และเสียเวลาในการเดินทางมากมาย การพึง่ พาร้านค้าขนาดใหญ่
ย่อมลดลง ผู้คนมีความสนใจในเรื่องสุขภาพ อาหาร และวิถีชีวิตของตนเอง มีการหันไปปลูกผักสวนครัว
หรือแม่คา้ -เกษตรกรหันไปปลูกพืชท้องถิน่ ทีเ่ คยมีมาในอดีต และหวนกลับไปให้ความส�ำคัญต่อคุณค่าเดิมๆ
ที่สูญหายไป น�ำไปสู่การพูด การจัดรายการในวิทยุ เพลง กิจกรรมของชมรมแม่บ้าน ชมรมเกษตรกร
ชมรมผู้บริโภค ฯลฯ
ประการทีส่ ี่ เมือ่ ปี พ.ศ.๒๕๑๙ ในเพลง “ของกิน๋ คนเมือง” จรัล มโนเพ็ชรต้องการให้คนเมืองและ
คนไทยทัว่ ประเทศได้รวู้ า่ อาหารในภาคเหนือนัน้ มีหลากหลายชนิด สิง่ ทีซ่ อ่ นภายในก็คอื ความภาคภูมใิ จใน
การประกาศตนเองว่าเป็นคนเมือง และอาหารของคนเมืองอร่อย มีคณ
ุ ค่าและควรรักษาสืบสานต่อไป และ
กล่าวได้วา่ ก็เพราะเพลงดังกล่าว คนเมืองจึงรูจ้ กั ตัวเอง หันมาสนใจเรือ่ งราวของตนเองมากขึน้ เกิดร้านขาย
อาหารท้องถิน่ ในล้านนาทีไ่ ม่เคยมีกอ่ นหน้านัน้ ศิลปินผูน้ ไี้ ด้ทำ� อย่างทีไ่ ม่เคยมีสถาบันการศึกษาใดๆได้ทำ�
๒๕ ปีผ่านไป เพลง “ของกิ๋นคนเมือง ภาค ๒” ของเขาปรากฏขึ้น เพลงนี้เสนอชื่ออาหารเพิ่มอีก
๓๒ รายการ เป็นการบันทึกไว้ให้ลูกหลานเหมือนจะย�้ำเตือนไม่ให้ลืมรายชื่ออาหารอีกมากมาย ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าแม้จะมีการกระจายอ�ำนาจสู่ท้องถิ่นตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นต้นมา แต่ในทางปฏิบัติ เป็นการ
กระจายอ�ำนาจบางส่วน โดยเฉพาะเปิดโอกาสให้คนท้องถิน่ ได้เลือกฝ่ายบริหารและสภาท้องถิน่ โดยเฉพาะ
นายก อบต. นายกเทศมนตรี และนายก อบจ. โดยตรง และการมอบภารกิจหลายอย่างให้ท้องถิ่นท�ำเอง
รวมทัง้ เพิม่ งบประมาณ แต่เนือ่ งจากยังไม่มกี ารปฏิรปู ความคิด วัฒนธรรมและการศึกษา ความรูเ้ กีย่ วกับ
ท้องถิ่นจึงมีจ�ำกัดต่อไป
เพลง “ของกิ๋นคนเมืองภาค ๒” จึงสะท้อนความรู้สึกเจ็บปวดและอ่อนแรงของนักรบด้าน
วัฒนธรรมผู้นี้อย่างน้อย ๔ ด้าน คือ ๑. คนท้องถิ่นไม่รู้จักอาหารของตัวเอง ๒. ไม่ปรุงอาหารเหล่านั้น
๓.ไม่มีขายในท้องตลาด และ ๔. หันไปทานอาหารต่างประเทศ และได้ประชดประชันในตอนจบเพลง
ว่าคงเหลือแต่ศิลปินอย่างเขาที่ยังคงกินแก๋งโฮะทุกวัน
ค�ำส่งท้าย
วัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตที่ท�ำซ�้ำไปซ�้ำมาทุกๆวัน เนื่องจากการเห็นคุณค่าและการคุ้นชิน แต่
วัฒนธรรมเกิดจากทัง้ ปัจจัยภายในและภายนอก ครัน้ เมือ่ ปัจจัยภายในอ่อนแรง เพราะไม่รจู้ กั ตัวเอง ไม่
รักและภูมใิ จในตัวเอง ทัง้ ทีถ่ กู ปัจจัยภายนอกท�ำให้เป็นเช่นนัน้ หรือตัวเองก็ไม่ได้ให้ความสนใจจริงจังต่อ
การเสริมสร้างสมรรถนะปัจจัยภายในของตน ความอ่อนล้าของอาหารการกินในพืน้ ถิน่ จึงปรากฏให้เห็น
และชัดเจนมากขึ้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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แต่ก็น่าสังเกตเช่นกันว่า ลาบ แคบหมู ไส้อั่ว จิ้นทอด น�้ำพริกหนุ่ม ข้าวซอย และข้าวเส้น
น�้ำเงี้ยว ดูเหมือนจะเป็นอาหารที่ได้รบั ความนิยมมากขึน้ ทั้งในหมูค่ นท้องถิน่ และผูม้ าเยือนและในฐานะที่
เป็นของฝากจากล้านนา โดยเฉพาะร้านลาบ ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมายในห้วง ๑ ทศวรรษเศษ
ประเด็นที่น่าสนใจคือ หากคนที่มีก�ำลังซื้อมากโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวนิยมทานอาหารอีสาน
รวมทั้งลาบอีสาน และเนื้อน�้ำตก ไปที่ไหนก็หารับประทานได้ในจังหวัดต่างๆทั้งภาคกลางและภาคใต้
กระทัง่ ภาคเหนือ แต่เหตุใดร้านลาบเมืองจึงเพิม่ ขึน้ มากมายเฉพาะในล้านนา นัน่ แสดงว่าลาบเมืองได้รบั
ความนิยมจากคนเมืองมากขึ้นตราบเท่าที่มีคนเมือง และจ�ำนวนประชากรคนเมืองเพิ่มขึ้นหรือคงตัว
หมายความว่า ในภาพรวม คนเมืองมิได้ละเลยอาหารของตนเองเสียทั้งหมด เพียงแต่ขาดการ
เรียนรูเ้ รือ่ งอาหารของตนเอง เพราะไม่มวี ชิ านีใ้ นสถาบันการศึกษาและสือ่ ทัง้ หลาย ขาดการกระตุน้ จาก
สถาบันและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะงานวัฒนธรรม งานศาสนา การศึกษาและองค์กร
ปกครองท้องถิ่น
วันนี้ เราเห็นการเกิดขึ้นร้านขายกาแฟ เค้กและขนมหน้าตาต่างประเทศเกิดขึ้นราวดอกเห็ด
แต่เรายังไม่เห็นร้านค้าในท้องถิ่นแนะน�ำอาหารพื้นเมืองที่หลายคนไม่รู้จัก หรือไม่เคยได้ยิน หรือเคยทาน
ครั้งเป็นเด็ก
วันนี้ จะมีรา้ นไหนเปิดใหม่ เป็นร้านทีส่ วยงามทันสมัย ขายอาหารเมือง แกงเมือง ส้มต�ำเมือง และ
ขนมเมือง ตลอดจนผลไม้เมืองในรูปลักษณ์ทที่ นั สมัย และมีรสชาติเข้มข้นเฉียบขาดเช่นเดิม ส่วนคุณค่า
ของอาหาร ไม่มีสารเคมีและไร้ไขมันนั้นยอดเยี่ยมไม่เคยเปลี่ยน และต้องโฆษณาด้วยว่าดีอย่างไร จะช่วย
อุดหนุนเศรษฐกิจและคนในท้องถิน่ และจะช่วยสืบสานศิลปวัฒนธรรม ต่อลมหายใจของท้องถิน่ อย่างไร ฯลฯ
ถ้าหาก ลาบเมือง ยังคงเป็นอาหารอันยิง่ ใหญ่ในล้านนาได้ อะไรคือสาเหตุอนั นัน้ และเป็นไปได้หรือ
ว่าจะมีการแนะน�ำอาหารพื้นเมืองอื่นๆให้ได้รับความนิยมหรือเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นมาในทศวรรษต่อจากนี้
ในสถานการณ์ทรี่ ะบอบประชาธิปไตยยังคงเป็นค�ำถามระหว่างสองฝ่าย ซึง่ อาจจะเป็นระยะผ่านทีย่ าวนาน
ในภาวะอันไม่แน่นอนในระดับชาติ และแม้แต่ในระดับองค์กรปกครองท้องถิ่นเช่นนี้ ค�ำถามที่ใหญ่กว่า
จะผลักดันให้อาหารของล้านนาได้รับความสนใจมากขึ้น มีคนท้องถิ่นสนใจศึกษามากขึ้น เร่งพัฒนาให้
เข้ากับสภาพที่ผู้คนสนใจเรื่องชีวิตและสุขภาพ-โภชนาการมากขึ้น แน่นอน เมื่อการศึกษาไม่ส่งเสริม
เรื่องท้องถิ่นมากกว่าเดิม การพัฒนาและส่งเสริมอาหารของล้านนาก็ย่อมเป็นเรื่องที่ท้าทายและยาก
ล�ำบากอย่างไม่เสื่อมคลาย.
ปรับปรุงครั้งที่ ๒
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ท่องเที่ยวทั่วหัวเมืองลาว
A tour in a Laos country.
สุทธศักดิ์ ปาลโพธิ๑์
ค�ำน�ำผู้เเปล
บทความท่องเทีย่ วทัว่ หัวเมืองลาว เป็นบันทึกการท�ำงานของผูเ้ ผยเเผ่ศาสนาในสยามเเละหัวเมือง
ลาวหรือล้านนา ตัดมาเฉพาะบท A tour in a Laos country หรือท่องเที่ยวทั่วหัวเมืองลาว เป็นบันทึก
ย้อนไปเมือ่ ประมาณ ๑๐๐ ปี ไม่เพียงกล่าวถึงการเดินทางส�ำรวจหัวเมืองทางตะวันออกของล้านนาเท่านัน้
เเต่ยังเดินทางเข้าไปถึงเมืองหลวงพระบางด้วย ขากลับผ่านเมืองน่าน เมืองเเพร่เเละเมืองเชียงใหม่
เป็นล�ำดับ เเละผู้เดินทางส�ำรวจเส้นทางนี้ก็คือ สาธุคุณ เเมกกิลวารีและ สาธุคุณ วรูแมน นั่นเอง
ผู้อ่านจะได้รู้สภาพสังคม เเละการเมืองอย่างกว้างๆ อีกทั้งความยากล�ำบากในการเดินทางบุกป่า
ฝ่าดงไปเมืองต่างๆ ถึงเเม้เป็นการเดินทางส�ำรวจ เเละเก็บข้อมูลเพื่อเผยเเผ่ศาสนา เเต่ก็เป็นประโยชน์
ต่อคนรุ่นหลังเป็นอย่างมาก
อนึ่ง ผู้เเปลคงใช้ ค�ำว่า ลาว เเทนล้านนา ตามต้นฉบับ เพื่อคงอรรถรสเดิมเอาไว้ การเดินทางของ
ผู้เผยแผ่ศาสนาในครั้ง จะไปเมืองใด พบอุปสรรคอย่างไรบ้างนั้น ขอเชิญผู้อ่าน ร่วมเดินทางออกส�ำรวจ
ย้อนอดีต จากเมืองเชียงใหม่ ไปยังหัวเมืองล้านนาภาคตะวันออกพร้อมกับ ดร.เเมกกิลวารี ได้เเล้ว
(บันทึกการเดินทางของ G.W.Vrooman, M.D และสาธุคุณ แมกกิลวารี ออกส�ำรวจดินแดน
ตะวันออกที่ยังไม่เคยไป ใน ค.ศ. ๑๘๗๒ เพื่อเก็บข้อมูลอ้างอิง ส�ำหรับเผยแผ่ศาสนา ทั้งสังเกตท่าที
เจ้าเมืองและชาวเมืองที่มีต่อชาวต่างชาติ โดยเฉพาะหมอสอนศาสนา)
******************************
เราตัดสินใจออกเดินทางช่วงต้นฤดูร้อน ก่อนถึงฤดูฝนที่เฉอะแฉะ ไปยังเมืองต่างๆ อย่างเร่งด่วน
เพื่อเผยแผ่ศาสนาในทุกเมืองที่เราหยุดพัก และแจกหนังสือที่มีอย่างจ�ำกัด เมืองละสองสามเล่ม
เราไปแจ้งแก่บรรดาขุนนางว่า จะออกเดินทางไปส�ำรวจ เพื่อเก็บข้อมูลต่างๆ อาทิ ขนาดของเมือง
ประชากรและอาณาเขต เพื่อวางรากฐานของศาสนจักรในอนาคต
เราไตร่ตรองดีแล้วว่าควรออกเดินทางในช่วงฤดูร้อน ชาวต่างชาติหลายคนในเมืองลาวก็
แนะน�ำว่า ไม่ควรออกเดินทางในฤดูฝน อีกทั้งชาวเมืองก็กลัวการเดินทางผ่านป่าดิบชื้นด้วย ถึงแม้ในป่า
มีชาวเขาที่ดุร้ายอาศัยอยู่ก็ตาม แต่ก็น่ากลัวน้อยกว่าไข้ป่าแน่นอน
๑

นักวิชาการอิสระ
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หลังจากที่จัดเตรียมช้างส�ำหรับการเดินทางเรียบร้อยแล้ว เราจึงไปเข้าเฝ้าพระเจ้าเชียงใหม่ เพื่อ
ขอหนังสือเดินทาง หากไม่มีหนังสือเดินทางเราก็ไปไหนไม่ได้ พระองค์ทรงออกหนังสือเดินทางให้เรา
หนึ่งฉบับ และอวยพรให้การเดินทางครั้งนี้ ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ในหนังสือเดินทางระบุว่า เราเป็นอาคันตุกะของพระองค์ เดินทางไปยังเมืองต่างๆ เพื่อเผยแผ่
คริสตศาสนา และรักษาพยาบาลผู้ป่วย เราเชื่อว่าเนื้อหาของหนังสือเดินทางที่เขียนอย่างยาวเหยียดนี้
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ทั้งหมด แต่ก็ไม่สนับสนุนการท�ำงานเป็นกรณีพิเศษเช่นกัน
เราไปยืน่ หนังสือเดินทางทีไ่ ด้รบั มา ให้เทศาภิบาลชาวสยามตรวจสอบ ท่านไม่พอใจ ต�ำหนิพระเจ้า
เชียงใหม่ทอี่ นุญาตให้เราเดินทางได้ ผมคิดว่าชาวสยามคงระแวงชาวตะวันตก ทีเ่ ดินทางไปยังหัวเมืองอัน
ห่างไกล เพราะสองปีก่อนฝรั่งเศสยึดกัมพูชาได้แล้ว หลายคนเชื่อว่าเราเป็นสายลับของอังกฤษ หรือชาติ
มหาอ�ำนาจตะวันตกอื่นๆ

(ประตูวัดพระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
National Anthropological Archives Photograph collection ca. 1860s-1960s)

เราเตรียมออกเดินทาง สิ่งส�ำคัญที่สุดคงเป็นยารักษาโรค เราไม่จ�ำเป็นต้องพกเงินในกระเป๋าไป
มากมาย แต่ไม่มมี นต์วเิ ศษใด จะคุม้ ครองให้รอดพ้นจากไข้ปา่ เท่ายาควินนิ เพียง ๒ - ๓ เม็ด หากปราศจาก
ยาควินินแล้วก็ไม่มีใครรอดพ้นจากไข้ป่าได้สักคน
นอกจากยาควินินและเงินส�ำหรับจับจ่ายใช้สอยระหว่างทางแล้ว เราก็จัดเตรียมอาหารกระป๋อง
ส�ำรองไปด้วยจ�ำนวนหนึ่ง เผื่อไว้ในกรณีฉุกเฉิน เพราะอาหารส่วนใหญ่คงหาซื้อได้ระหว่างทาง
เราพกสัมภาระไปให้น้อยที่สุด มีเพียง เต็นท์ ผ้าห่ม เสื้อคลุมสองสามตัว หนังสือ อุปกรณ์หุงหา
อาหาร ปืนและอาวุธ ช้างมี ๔ เชือก ซึ่ง ๒ เชือกนั้นบรรทุกสัมภาระ มีผู้ช่วยชาวลาวอีก ๖ คน ดังนั้นคณะ
ของเรารวมทั้งควาญช้างแล้วก็มีทั้งหมด ๑๔ คน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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ทุกอย่างเตรียมการเรียบร้อย ทีเ่ หลือก็ปล่อยให้เป็นไปตามน�ำ้ พระทัยของพระเจ้า เราออกเดินทาง
ในตอนเที่ยงของวันที่ ๑๕ เมษายน ช้างเดินช้ามาก เฉลี่ยแล้วเดินทางได้ ๒ ไมล์ต่อชั่วโมงเท่านั้นเอง เรา
มุ่งหน้าไปยังทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะทาง ๑๐๐ ไมล์ ภูมิประเทศราบเรียบดี ถนนช่วง ๑๐ หรือ
๑๒ ไมล์แรกตัดผ่านทุ่งนา หมู่บ้านขนาดเล็ก ตั้งกระจัดกระจายอยู่กลางป่าหมาก ริมล�ำธารหรือล�ำเหมือง
ที่ไหลคดเคี้ยวไปหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งนั้น ก็มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นเป็นแนว
หลังจากเดินทางผ่านที่ราบมาได้ ๖ ชั่วโมงก็ขึ้นดอยสูง ผ่านไปอีก ๒ ชั่วโมงก็เข้าป่าแล้วออกสู่
เมืองพร้าว เมืองมีขนาดเล็ก ใช้เวลาเดินทาง ๘ วัน เราไม่เห็นบ้านเรือนเลย เว้นแต่หมู่บ้านขนาดเล็ก มี
คนอาศัยอยู่ประมาณ ๓๐ ถึง ๔๐ คน ใกล้บ่อน�้ำพุร้อน เส้นทางจากเมืองเชียงใหม่ ไปเมืองเชียงรายและ
เมืองเชียงตุงเป็นป่าทึบมีแต่เพียงทางช้างเดินเท่านั้น

(ป่าไม้สักในหัวเมืองล้านนา –Foret de tek : Voyage dans le haut Laos Neis, P. 1885)

ระหว่างหยุดพักริมล�ำธารแห่งหนึง่ ในวันซับบาธหรือวันอาทิตย์ เราได้พบแสนยาวิไชย คริสเตียน
ชาวเมืองพร้าว เดินทางไปเมืองล�ำพูน เราตัง้ ใจไปเยีย่ มเขาพอดี พระเจ้าคงน�ำพามาเป็นแน่แท้ แสนยาวิไชย
รู้สึกผิดบาปที่เดินทางในวันอาทิตย์ พร้อมสารภาพว่าละเลยบทบัญญัติของคริสเตียน และเดินทางมา
พร้อมกับคณะที่ไม่ยอมหยุดพัก
ผ่านไป ๑๑ วันก็มาถึงเมืองเชียงราย เมืองมีขนาดเล็ก มีชาวเมืองประมาณ ๓๐๐ หลังคาเรือน
ขึ้นต่อเมืองเชียงใหม่ พระเจ้าเชียงใหม่ทรงแต่งตั้งเจ้าเหลวงเมืองเชียงราย ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่กก ไหล
เป็นระยะทาง ๕๐ หรือ ๖๐ ไมล์ ออกสู่แม่น�้ำกัมพูชาหรือแม่ของ ที่ราบนอกก�ำแพงเมืองมีผู้คนอาศัยอยู่
เบาบาง ชาวเมืองส่วนใหญ่มีอาชีพจับปลา มีหมู่บ้านไม่กี่แห่งเท่านั้นที่เพาะปลูก
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เรานัง่ ช้างมาถึงเมืองเชียงราย จากนัน้ เตรียมตัวลงเรือต่อ สาธุคณ
ุ แมกกิลวารี เทศนาให้ชาวเมืองจ�ำนวนหนึง่
ฟังทีศ่ าลา อีกทัง้ แจกหนังสือภาษาสยามให้คนทีอ่ า่ นออก พร้อมทัง้ สอบถามข้อมูลต่างๆ ของเมืองเชียงราย
ด้วย เมือ่ เรือพร้อมเราก็รบี ออกเดินทางทันที เรือล่องแม่กกเป็นเวลา ๒ วันจึงออกสูแ่ ม่นำ�้ กัมพูชา ระหว่าง
ทางมีหมู่บ้านขนาด ๒๐ หลังคาเรือนอยู่ ๔ หรือ ๕ แห่ง ไกลจากเมืองเชียงรายประมาณ ๓ ชั่วโมง
เราตัดสินใจหยุดพักในวันซับบาธที่หาดทรายริมแม่กก หากไกลกว่านี้ก็จะห่างผู้คนมากเกินไป เช้า
วันนี้เราพบรอยเท้าเสือขนาดใหญ่ ป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้เรือ ในเมืองลาวมีเสือชุม เราเลือกพักใกล้หมู่บ้าน
หรือเมือง เพื่อหนีเสือและโจรผู้ร้าย มีแต่พวกขมุเท่านั้น ที่อยู่ได้ทุกที่
ใกล้ปากแม่กก มีภูเขาลูกหนึ่งชื่อว่า “ภูพระบาทเรือ” เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีคนไปท�ำบุญมาก
ถึงแม้ชื่อคล้ายกันก็ตาม แต่พระบาทเรือไม่เหมือนพระพุทธบาทที่สยาม รอยพระพุทธบาทประทับบน
หินที่แกะเป็นรูปเรือยังไม่เรียบร้อยดี มีต�ำนานว่าพระโคดม ทรงแกะเรือหินยาว ๓๐ ฟุต แต่ทรงแกะได้
ครึ่งเดียวเท่านั้น ชาวลาวหลายคนเดินผ่านมา ยกมือขึ้นไหว้รอยพระพุทธบาท พลางสวดมนต์เสียงพึมพ�ำ
เรามาถึงหมู่บ้านขนาดเล็ก ชื่อว่า บ้านแซว ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่กก ใกล้ปากแม่น�้ำกัมพูชา จากนั้นจึงไป
เทีย่ วชมเมืองเก่าเชียงแสน ในอดีตเมืองเชียงแสนเป็นเมืองใหญ่ มีชาวเมืองอาศัยอย่างหนาแน่น อยูภ่ ายใต้
การปกครองของพม่า เมื่อ ๗๐ ปีก่อน สยามเข้ามายึดครองและท�ำลาย กวาดต้อนผู้คนไปเป็นทาสเชลย
จนหมด เมืองจึงมีสภาพดังที่เห็นในปัจจุบัน
เมืองเชียงแสนที่รกร้าง กลายเป็นบ้านของสัตว์ร้ายนานาชนิด ตัวเมืองเล็กกว่าเมืองเชียงใหม่
ปัจจุบันอยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้าเชียงใหม่ ในเมืองเชียงแสนไม่มีอะไรหลงเหลือ นอกจากซาก
ก�ำแพงเมือง และซากปรักหักพังของวัดวาอารามเท่านัน้ ทีล่ านวัดอันเก่าแก่มพี ระพุทธรูปเรียงรายนับพันองค์
ชาวเมืองเชียงแสนละทิ้งเมืองไป เพราะเสียหายจนฟื้นฟูไม่ได้อีกแล้ว ในเขตเมืองเก่าจึงมีแต่ กวาง
เสือและช้างเดินไปมาอยู่บนถนน หลังจากชมเมืองเก่าเชียงแสนหลายชั่วโมง เราก็กลับมาบ้านแซว นั่งเรือ
ออกสู่แม่น�้ำกัมพูชาต่อไป
เรามาถึงเมืองเชียงของ หัวเมืองลาว มีประชากรทั้งหมด ๓,๐๐๐ คน ขึ้นต่อเมืองน่าน ตลอดริม
ฝั่งน�้ำ ตั้งแต่บ้านแซว จนกระทั่งถึงเมืองเชียงของ ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่เลย ไม่กี่ปีที่ผ่านมามีผู้คนมาหักร้าง
ถางพง ตั้งหมู่บ้านขนาดเล็กประมาณ ๒๐ ครัวเรือนกลางป่าบริเวณนี้ แต่ไม่ช้าชาวบ้านก็ต้องอพยพหนี
เสือ ที่มากินคนอยู่เสมอ
เราพักอยู่ที่เมืองเชียงของ ๒ วัน ไปพบเจ้าเมืองและขุนนางท้องถิ่น เที่ยวชมวัดหลายแห่ง และ
เทศนาให้ผู้ใคร่ธรรม เมืองเชียงของเป็นหมู่บ้านชาวประมง นอกเมืองมีผู้คนอาศัยอยู่เบาบาง น้อยกว่า
เมืองเชียงรายเสียอีก
วันที่ ๓ มีนาคม เราออกจากเมืองเชียงของ ล่องแม่น�้ำกัมพูชาไปจนถึงเมืองหลวงพระบาง ใช้เวลา
เดินทางรวมวันซับบาธแล้ว ๕ วัน เมืองหลวงพระบาง ไกลจากเมืองเชียงรายประมาณ ๓๐๐ ไมล์ และ
ไกลจากเมืองเชียงของประมาณ ๒๐๐ ไมล์ กระแสน�้ำในแม่น�้ำช่วงนี้ค่อนข้างเชี่ยว และอันตราย แม่น�้ำ
กว้างเกือบ ๑ ไมล์ บางช่วงก็แคบ มีเกาะแก่งมากมาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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ไม่มีทิวทัศน์ที่ใด แม้แต่ลุ่มแม่น�้ำฮัดสันในสหรัฐอเมริกา จะงดงามเท่าสองฝั่งของแม่น�้ำกัมพูชา
หรือแม่ของได้อีกแล้ว ริมฝั่งมีภูเขาสูงชันราว ๓ ถึง ๔ พันฟุต แม่น�้ำไหลผ่านภูมิประเทศงามแปลกตา
เรือผ่านป่าที่ดอกไม้เบ่งบานสะพรั่ง งดงามราวกับไม่เคยไม่เปลี่ยนแปลงเลย ตั้งแต่วันที่พระเจ้าสร้างโลก
เมื่อเข้าใกล้หมู่บ้าน จึงเห็นภูเขาหินที่แห้งแล้งอยู่บ้าง
หมู่บ้านขนาดเล็กอยู่ริมฝั่งน�้ำ จากเมืองเชียงของมาถึงเมืองหลวงพระบาง ใช้เวลาประมาณ ๓
ชั่วโมง เห็นเรือนประมาณ ๒๐ถึง ๓๐ หลังเท่านั้นเอง อีก ๓ ชั่วโมงก็ถึงปากน�้ำแม่อู ที่ไหลมาจากเมือง
ลื้อทางตอนเหนือ

(ภาพเรือในน�้ำอู Source: ANOM Aix-en-Provence Historical photographs of Laos 1920-1948)

เมืองหลวงพระบาง เป็นเมืองหลวงของ(มณฑล) ลาว มีขนาดใหญ่กว่าเมืองเชียงใหม่ หลายคน
สันนิษฐานจ�ำนวนประชากรแตกต่างกันไป แต่คณะของเราเห็นพ้องต้องกันว่า คงมีประชากรประมาณ
๒๕๐,๐๐๐ คน เมืองหลวงพระบางเป็นหัวเมืองใหญ่อบั ดับสามของสยาม อันดับหนึง่ คือ บางกอก อยุธยา
และหลวงพระบาง ตามล�ำดับ ส่วนเมืองเชียงใหม่นั้นอยู่ในล�ำดับที่สี่ ทั้งที่เมืองหลวงพระบางมีประชากร
มาก แต่ก็ไม่ท�ำนาปลูกข้าวมากเท่าเมืองเชียงใหม่ เมือง กว้างไม่เกิน ๔ หรือ ๕ ไมล์ อยู่บนฝั่งตะวันออก
ของแม่น�้ำ ทางเหนือและทางใต้เป็นภูสูง ทอดตัวยาวจรดแม่น�้ำ
แม่คานเป็นแม่นำ�้ ขนาดเล็ก ไหลแบ่งเมืองออกเป็นสองส่วน ทุง่ ท้ายเมืองรกร้างไร้ผคู้ นอาศัย ได้ยนิ
มาว่าปากน�ำ้ แม่คานมีผคู้ นอาศัยอย่างหนาแน่น หากในหน้าน�ำ้ หลาก เรือก็ทวนกระแสเเม่คานขึน้ เหนือได้
ผมคิดว่าชาวขมุ ใช้เเม่คานเป็นเส้นทางล�ำเลียงสินค้า มายังตลาดเมืองหลวงพระบาง
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(สาวชาวลาว Source: ANOM Aix-en-Provence Historical photographs of Laos 1920-1948)

เมืองหลวงพระบางมีผู้คนอาศัยหนาแน่น มากกว่าหัวเมืองลาวที่ผ่านมาทั้งหมด ถึงแม้ตลาด
ไม่ใหญ่เท่าเมืองเชียงใหม่ แต่กม็ สี นิ ค้ามากมายหลายชนิด เช่น ผัก ผลไม้ และเสือ้ ผ้าต่างประเทศ ทีน่ ำ� เข้ามา
จากบางกอก เนื้อสัตว์ในตลาดนั้นมีเนื้อปลา หมู และสัตว์ปีก ปลาบึกก็มีมาก แต่ละตัวที่จับได้ มีน�้ำหนัก
ไม่ต�่ำกว่า ๑๐๐ ปอนด์ ชาวเมืองหลวงพระบางแตกต่างจากชาวเมืองเชียงใหม่ ส่วนชาวเวียงจันทน์ เป็น
ลาวตะวันออกหรือลาว(พุง)ขาว ส่วนชาวลาวในหัวเมืองทัง้ สี่ คือ เมือ่ งน่าน เมืองแพร่ เมืองละคอร(ล�ำปาง)
และเมืองล�ำพูนเป็นลาวเหนือ (ล้านนา—ผู้แปล) หรือ ลาว (พุง) ด�ำ มิชชันนารีแบ่งชาวลาวตามส�ำเนียง
ภาษาเป็นสองกลุ่ม มิชชันนารีในเมืองเชียงใหม่และชาวสยาม ไม่เข้าใจภาษาลาวตะวันออก อักษรลาว
ตะวันออก คล้ายอักษรสยามมากกว่าอักษรลาวเหนือ ภาษาลาวตะวันออก คงได้อิทธิพลภาษาสยาม
และโคชินไชน่ามาก เหมือนที่ภาษาลาวเหนือได้รับอิทธิพลจาก ภาษาสยาม ภาษาพม่า ภาษากะเหรี่ยง
ภาษาลื้อและภาษาจีนนั่นเอง
ชาวลาวตะวันออกเข้าใจภาษาสยาม มากกว่าภาษาลาวเหนือ ความแตกต่างระหว่างส�ำเนียงภาษา
สยาม ลาวเหนือ ลาวตะวันออก ลื้อ เงี้ยว ยองและอื่นๆ ก็เหมือนกับภาษาถิ่น ของเกาะอังกฤษนั่นเอง
ชาวลื้อและยองในพม่าใช้อักษรของลาวเหนือ ส่วนอักษรลาวตะวันออกก็แตกต่างไปบ้าง ชาวลาว
ส่วนใหญ่อ่านหนังสือภาษาสยามไม่ออก แต่พระคัมภีร์ไบเบิลที่พิมพ์เป็นภาษาลาวในเมืองเชียงใหม่นั้น
ทั้งชาวลาวเหนือ ชาวเขินและชาวลื้อก็อ่านออก เข้าใจได้ทั้งหมด
ในเมืองหลวงพระบางมีชาวลือ้ มีอยูม่ าก เมืองลือ้ อยูท่ างเหนือติดพรมแดนทางทิศตะวันตกของจีน
ชาวลื้อรักอิสระ ห้าวหาญบึกบึนและดุดัน เครื่องแต่งกายของลื้อได้รับอิทธิพลการแต่งกายจากจีน จึงดู
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งดงามกว่าชาวลาว พ่อค้าชาวลื้อเดินทางค้าขายไปถึงเมืองลาว พม่าและเลยเข้าไปในจีน เมืองหลวงของ
ชาวลือ้ คือ เมืองเชียงรุง่ อยูเ่ หนือเมืองหลวงพระบางริมฝัง่ แม่นำ�้ กัมพูชา ชาวลือ้ มีรปู ร่าง ผิวพรรณดี ไม่แบ่ง
เป็นกลุ่มย่อยเท่าชาวลาว

(ชาวลื้อเมืองอูเหนือ Source: ANOM Aix-en-Provence Historical photographs of Laos 1920-1948)

ชาวเมืองยองอยู่ทางใต้ของเมืองลื้อ เมืองยองมีขนาดเล็ก ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่ยอง สาขาของแม่น�้ำ
กัมพูชา ปัจจุบัน เมืองยองก็รกร้าง เช่นเดียวกับเมืองเชียงแสน คิดว่าเมืองยองนั้น ขึ้นต่อพระเจ้ากรุงอังวะ
กลุ่มที่กล่าวไว้แล้ว (เขิน ลื้อ ) (เขิน ลื้อ ยอง) เหนือ (ล้านนา—ผู้แปล) มาก เว้นแต่พวกเงี้ยว
(ไทใหญ่—ผู้แปล) ที่มีส่วนคล้ายและส่วนต่างอยู่หลายอย่าง
ชาวลัวะจัดอยูอ่ กี กลุม่ หนึง่ ในหัวเมืองลาวเหนือนัน้ มีทงั้ ชาวพม่า กะเหรีย่ ง สยาม และจีนอาศัยอยู่
ปะปนกัน ในเมืองหลวงพระบาง พบชาวไทลือ้ มากทีส่ ดุ นับถือพุทธ ชาวกะเหรีย่ งและขมุกน็ บั ถือพุทธ แต่
หนักไปทางผีมากกว่า ชาวกะเหรี่ยง ชาวกะเหรี่ยงแดง ชาวขมุ และชาวข่าแมดนับถือผี มีการเซ่นสังเวย
และเลี้ยงผีเป็นประจ�ำ หากชาวขมุป่วย จะไม่กินยารักษาโรค แต่จะเลี้ยงผีแทน บางครั้งก็ฆ่าสัตว์ ๑๐ ถึง
๑๒ ตัวเลยทีเดียว
ชาวขมุและชาวข่าแมดเหมือนกันมาก จนผมจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ในเมืองหลวงพระบางไม่มี
กลุม่ ไหนทีม่ ภี าษา วัฒนธรรมเหมือนสองกลุม่ นีเ้ ลย เมืองหลวงพระบางมีชาวขมุมากพอๆ กับชาวลาว (หมาย
ถึงทั้งเมืองหลวงพระบาง ไม่ใช่ในตัวเมือง เพราะชาวขมุอาศัยอยู่บนภูเขา) ชาวขมุไม่มีเมืองของตัวเอง
พวกเขาเป็นข้า อาศัยอยูบ่ นภูเขา ต้องเสียภาษีแก่เจ้านายชาวสยามหรือชาวลาว ชาวขมุไม่ได้อยูแ่ ต่ในเมือง
หลวงพระบางเท่านั้น แต่กระจัดกระจายทั่วไปในหัวเมืองลาว บางส่วนของพม่า และเมืองฮ่อหรือยูนนาน
ในจีน ชาวขมุซื่อสัตย์ ไม่มีพิษภัย และยากจนที่สุด พวกเขาสวมใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้น จนเกือบเปลือยกาย
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ชาวขมุสร้างเรือนอยู่บนยอดดอย ส่วนชาวกะเหรี่ยงสร้างเรือนอยู่บริเวณที่ราบเชิงดอย ชาวขมุ
มีพื้นที่เพาะปลูกน้อย เพราะไม่ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ เรือนที่ว่างเปล่าและเล็กจิ๋ว สร้างอยู่บน
ดอยสูงชัน ท่ามกลางป่าไม้ ใต้ฟ้าสีคราม
ชาวขมุบางคนที่ใกล้ชิดกับเจ้านายก็พูดภาษาลาวได้ พวกเขามีภาษาของตัวเอง แต่ไม่มีอักษรใช้
อาจมีหนึ่งในพันคนเท่านั้นที่อ่านหนังสือออก หากมิชชันนารีคนใด ต้องการเข้าถึงชาวขมุ ต้องติดต่อ
พวกเขาโดยตรงทั้งยังควรพ�ำนักอยู่ในเมืองหลวงพระบางด้วย
เราเหลือเวลาอีก ๖ วันในเมืองหลวงพระบาง ผมเหน็ดเหนื่อย ท�ำงานหนักมาก เพราะมีคน
แวะมาเยี่ยมทุกวัน พวกเขาอาจมาด้วยความอยากรู้อยากเห็น แต่เราก็ถือโอกาสเทศนาเผยแผ่ศาสนา
ไปด้วยเสียเลย ชาวเมืองหลวงพระบางดืม่ เหล้าจัด ไม่เหมือนชาวเมืองเชียงใหม่ ได้ยนิ มาว่าเมืองหลวงพระบาง
สูบฝิ่นได้ เราออกเดินทางในวันที่ ๑๔ มีนาคม รู้สึกดีใจมาก ที่ได้ออกจากเมืองหลวงพระบางเสียที
การติดต่อสื่อสาร หรือเดินทางจากบางกอกมาเมืองหลวงพระบาง ไม่ต้องผ่านเมืองเชียงใหม่
เพราะนั่งเรือมา ๑๒ วันก็ถึงนครสวรรค์ แล้วเข้าแม่น�้ำสายตะวันออก เมื่อไปถึงต้นน�้ำ ก็เดินทาง ทางบก
อีก ๘ หรือ ๑๐ วันจึงถึงแม่น�้ำกัมพูชา จากนั้นนั่งเรือทวนกระแสน�้ำที่เชี่ยวกรากอีก ๒ อาทิตย์ ก็ถึงเมือง
หลวงพระบาง การเดินทางจากบางกอกไปเมืองหลวงพระบาง ล�ำบากกว่ามาเมืองเชียงใหม่มาก ผมสรุปว่า
คงต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางมากกว่า ๓ เดือนทีเดียว เมือ่ นัง่ เรือในแม่นำ�้ กัมพูชามาได้ ๖ ไมล์ ก็เห็น
หมู่บ้านสองสามแห่งอยู่ริมฝั่งน�้ำ แต่เมื่อใกล้เมือง หมู่บ้านหนาก็ตาขึ้นตามล�ำดับ เราแวะซื้อช้างที่ท่าเดื่อ
ส�ำหรับเดินทางกลับเมืองเชียงใหม่ เราเดินทางผ่านทุ่งนา ริมฝั่งล�ำธารที่ไหลรินมาจากยอดดอย ผ่าน
หมู่บ้านอีก ๖ แห่ง หมู่บ้านขนาดใหญ่ที่สุดมีคนอาศัยอยู่ถึง ๑,๐๐๐ คน อีก ๖ วันก็มาถึงเมืองน่าน
ที่มีดอยล้อมเมืองไว้ทั้งสี่ด้าน
เมืองน่าน ตั้งอยู่บนเส้นรุ้งเดียวกับเมืองเชียงใหม่ มีประชากรโดยประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน ตั้งอยู่
ริมฝั่งน�้ำน่าน ที่ไหลบรรจบกับแม่น�้ำเจ้าพระยา ที่เมืองนครสวรรค์ เมืองมีประชากรหนาแน่น และเป็น
เมืองส�ำคัญที่สุดในหัวเมืองลาว ชานเมืองมีหมู่บ้านตั้งอยู่มากมายหลายแห่ง แสดงให้เห็นว่าบ้านเมือง
เจริญดี เจ้าเมืองน่านมีจิตใจดี ห่วงใยความเป็นอยู่ของชาวเมืองมาก ซึ่งหาไม่ได้ในดินแดนลาว เมืองน่าน
ดีกว่าเมืองหลวงพระบางและเมืองแพร่ เราชอบกันมาก จึงหยุดพักผ่อน เที่ยวชมเมืองถึง ๔ วัน อีกทั้ง
ฝนเริ่มตกแล้ว ท�ำให้การเดินทาง ล่าช้าไปบ้าง
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วันที่ ๔ มิถุนายน ก็มาถึงเมืองแพร่ ห่างจากเมืองน่าน ๔ ถึง ๕ วันเท่านั้น เราหาหญ้ามา
เลี้ยงช้างกันไม่มีเวลาว่างเลย จากเมืองแพร่ ๔ วันก็มาถึงเมืองละคอร(ล�ำปาง) เมืองมีขนาดใหญ่เท่าเมือง
น่าน มีประชากรประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่วัง ซึ่งไหลไปบรรจบกับแม่ปิงที่เมืองระแหง
วันที่ ๒๑ มิถุนายน หลังจากที่รอนแรมไปทั่วหัวเมืองลาวถึง ๖๗ วัน เราก็เดินทางกลับถึงเมือง
เชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ การเดินทางตลอดทั้งปีนั้นเป็นไปไม่ได้ ต้องหน้าแล้งเท่านั้นจึงสะดวก ขากลับ
ตกหนัก ทั้งวันทั้งคืน แต่เราก็เป็นไข้เพียงนิดหน่อยเท่านั้น สุขภาพของเราถือว่าดีกว่าผู้ติดตามชาวลาว
มาก จบ
สุทธิศักดิ์ถอดความ
**********************
Siam and Laos, as seen by our American missionaries
by Presbyterian Church in the U.S.A. Board of Publication
Publisher Presbyterian Board of Publication, 1884
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สนับสนุนอนุรกั ษ์ ศิลปะและวัฒนธรรมของเยาวชนในชุมชน และแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ความยัง่ ยืนใน
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของคนในชุมชน ตลอดจนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน

๑๐ ก.ค.๒๕๕๘ ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อ�ำนวยการฯ ตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เข้าร่วมงานและเข้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสร็จพระราชด�ำเนินทรงยก
ฉัตรทองค�ำ ประดิษฐานบนหลังคาวิหารอินทขีล เสาหลักเมืองเชียงใหม่ ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่

๑๕ ก.ค.๒๕๕๘ ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อ�ำนวยการฯ และ อาจารย์วาทินี คุ้มแสง รองผู้อ�ำนวยการฯ
ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย National Chin-Yi University Of Technology ประเทศไต้หวัน
จ�ำนวน ๑๐ คน ที่เข้ามาเยี่ยมชมอาคารเทพรัตนราชสุดา เพื่อศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา

๑๗ ก.ค.๒๕๕๘ ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีมอบรางวัล “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา” และ พิธี
หล่อเทียนหลอมใจ เทิดไท้องค์ราชัน โดยท่าน รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี ประธานเปิดงาน พร้อมมอบ
รางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา” ประจ�ำปี ๒๕๕๘ จ�ำนวน ๗ ท่าน และมีการแสดงธรรมเทศนา
โดยพระครูธีรสุตพจน์ วัดสกิทาคามี จากนั้น ผู้เข้าร่วมงานร่วม วางแผ่นเทียน หล่อเทียนพรรษา ณ ศาลาร่มโพธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๒๕ ก.ค.๒๕๕๘ สภาวัฒนธรรมต�ำบลหนองป่าครั่ง เทศบาลต�ำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับ ส�ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมศิลปวัฒนธรรมมรดกล้านนาประจ�ำปี ๒๕๕๘ พร้อมกับท�ำ
บันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ด้านศิลปวัฒนธรรม ณ ห้องพุทธศาสน์ ชั้น ๔ อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่

๒๗ ก.ค.๒๕๕๘ ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธแี ห่เทียนพรรษา น�ำพาอิม่ ใจ เทิดไท้องค์ราชัน ๘๘ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ เนือ่ งในประเพณีเข้าพรรษา ประจ�ำปี ๒๕๕๘ โดยมี พระครูสมุหเ์ สนะ สุวชิ โฺ ช เจ้าอาวาส
วัดเชียงโฉม ประธานสงฆ์ และ รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี ประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีคณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์
บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีจ�ำนวนมาก ณ วัดเชียงโฉม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

๒๙ ก.ค.๒๕๕๘ รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงศ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ตัวแทน
ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๓ พรรษา โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่

๑-๔ ส.ค.๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมจัดในการประชุมสัมมนาวิชาการยุวพุทธิกนานาชาติ ครัง้
ที่ 5 (The Fifth World Youth Buddhist Symposium) ร่วมกับสมาคมยุวพุทธิกโลกในประเทศจีน (The World
Youth Buddhist Society) และสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยหลักในการประสานงานการจัดการประชุมดังกล่าว ณ ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

๗ ส.ค.๒๕๕๘ ศูนย์ใบลานศึกษา ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ
ส�ำนักงานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนบ้านหนองเงือก จัดโครงการเสวนาและน�ำเสนอข้อมูลผลการส�ำรวจคัมภีรใ์ บลาน
ณ ส�ำนักงานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนบ้านหนองเงือก ต�ำบลแม่แรง อ�ำเภอป่าซาง จังหวัดล�ำพูน

๙ ส.ค.๒๕๕๘ อาจารย์ฉนั ทนา ศศิธรามาส รองผูอ้ ำ� นวยการ เป็นตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ร่วมเปิดงาน “๗ มหัศจรรย์ ๑๒ สิงหาเทิดไท้มหาราชินี” โดยมีท่านเจ้าคุณ พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค ๗
ประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจากท่านสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี มาเป็นประธาน
เปิดงาน ณ ข่วงอุโบสถเงิน วัดศรีสุพรรณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

๑๐ ส.ค.๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธถี วายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ฯิ์ เนือ่ งในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา “๑๒ สิงหา มหาราชินี” และพิธีมอบโล่รางวัลผู้แต่งกายชุดพื้นเมืองล้านนาดีเด่น ปีการศึกษา
๒๕๕๘ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี มาเป็นประธาน ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่

๒๖ ส.ค.๒๕๕๘ อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ น.ส. วราภรณ์ โยธาราษฎร์ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันประสูติ
พระราชชายาเจ้าดารารัศมี และพิธีเปิดนิทรรศการเรื่อง เรือนล้านนา : ตัวตน คนเมือง ณ อาคารรัศมีทัศนา ภายใน
พิพิธภัณฑ์พระต�ำหนักดาราภิรมย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒๖ ส.ค.๒๕๕๘ ผศ.วรเชษฐ สมมะณี ศ.จินตนา แสนวงศ์ และ Prof. Dr. Bernd Billhardt เข้าเยี่ยมชม
อาคารเทพรัตนราชสุดา ได้รับการต้อนรับจาก ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดย
มีนายโสภณ พรมจิตต์ นักวิชาการศึกษา ประจ�ำส�ำนักศิลปวัฒนธรรม น�ำชมและให้ความรู้ ณ อาคารเทพรัตนราชสุดา

๒๘ ส.ค.๒๕๕๘ อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อ�ำนวยการ น�ำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เข้าแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ชิงโล่และทุนการศึกษา ในกิจกรรม “ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๕” มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ และอันดับ ๒ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

๒๘ ส.ค.๒๕๕๘ ผศ.สุชานาฏ สิตานุรกั ษ์ และนายดิเรก อินจันทร์ เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ
และเป็นวิทยากร เรื่อง “ความส�ำคัญของคัมภีร์ใบลานต่อพุทธศาสตร์ศึกษา” จัดโดยสมาคมอนุรักษ์เอกสารโบราณ
ร่วมกับมหาวิทยาลัย King’s College London ณ ห้องประชุม ๓ อาคารพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กทม.

๒ ก.ย.๒๕๕๘ คณะอาจารย์และนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Kyoto Kacho University ประเทศ
ญี่ปุ่น จ�ำนวน ๗ คน เข้าเยี่ยมชมสถาบันล้านนาศึกษาเพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์และศิลปะวัฒนธรรม
ล้านนา โดยมีนายโสภณ พรมจิตต์ นักวิชาการศึกษา ประจ�ำส�ำนักศิลปวัฒนธรรม น�ำชมและให้ความรู้ ณ อาคาร
เทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๓ ก.ย.๒๕๕๘ รศ.นสพ. ศุภชัย ศรีธิวงค์ (รองอธิการบดี) และผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ตัวแทนในนาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ากราบน้อมมุทิตาจิต พระเดชพระคุณท่าน “พระธรรมเสนาบดี” รองเจ้าคณะ
ภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดดอยสุเทพราชวรวิหาร เนื่องในวาระโอกาสท�ำบุญสืบชาตาอายุวัฒนมงคล ๖๖ ปี ๔๖ พรรษา ใน
วันพุธ ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

๔ ก.ย.๒๕๕๘ คณะอาจารย์และนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Shiga University ประเทศญี่ปุ่น
เข้าเยี่ยมชมสถาบันล้านนาศึกษาเพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์และศิลปะวัฒนธรรมล้านนา โดยมีนายโสภณ
พรมจิตต์ นักวิชาการศึกษา ประจ�ำส�ำนักศิลปวัฒนธรรม น�ำชมและให้ความรู้ ณ อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่

๔ ก.ย.๒๕๕๘ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ�ำนวน ๘๐ คน มา
เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ณ อาคารเทพรัตนราชสุดา ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม

๔-๖ ก.ย.๒๕๕๘ อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ และอาจารย์วาทินี คุ้มแสง รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “การแสดงพื้นบ้านในอาเซียน” ( The Folk Performing
Arts in ASEAN ) ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

๗ ก.ย.๒๕๕๘ อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาส และ อาจารย์วาทินี คุ้มแสง รองผู้อ�ำนวยการ เข้าน้อมถวาย
มุทิตาจิต ท่าน “พระครูอดุลสีลกิตติ์ เจ้าอาวาสวัดธาตุค�ำ, เจ้าคณะต�ำบลหายยา,ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่, ครูภูมิปัญญาไทย,เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา เนื่องในงานท�ำบุญอายุวัฒมงคล ๖๑ ปี ๔๑ พรรษา ประจ�ำปี
๒๕๕๘ ณ วัดธาตุค�ำ

๘ ก.ย.๒๕๕๘ อาจารย์วาทินี คุ้มแสง รองผู้อ�ำนวยการส�ำ เข้าร่วมการสัมมนาระดมความคิดเห็น ชุมชน วัด
โรงเรียน สถาบันการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ในเขตอนุสรณ์สถาน สถานที่และพื้นที่ทางวัฒนธรรม ตามที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รว่ มกันผลักดันเมืองเชียงใหม่สมู่ รดกโลก ณ โรงแรมเชียงใหม่
ออคิด จังหวัดเชียงใหม่

๑๒-๑๓ ก.ย.๒๕๕๘ อาจารย์วาทินี คุ้มแสง รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม น�ำนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการธรรมะสัตตมหาสถาน ประจ�ำปี ๒๕๕๘ โดยมีพระเดชพระคุณท่าน
พระเทพปริยัติ รักษาการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง

๑๔ ก.ย.๒๕๕๘ ผศ.สุชานาฏ สิตานุรกั ษ์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตัวแทนในนามมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ เข้ากราบน้อมมุทิตาจิต พระเดชพระคุณท่าน “พระโพธิรังษี” เจ้าคณะอ�ำเภอดอยสะเก็ด เจ้าอาวาส
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง เนือ่ งในวาระโอกาสท�ำบุญสืบชาตาอายุวฒ
ั นมงคล ๗๐ ปี ๔๙ พรรษา ประจ�ำ
ปี ๒๕๕๘ ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง

๙ ก.ย.๒๕๕๘ คณะสภาบุคลากรจากมหาวิทยาลัยพะเยา น�ำโดย ดร. บุหรัน พันธุส์ วรรค์ เข้าเยีย่ มชมสถาบัน
ล้านนาศึกษา อาคารเทพรัตนราชสุดา โดยมีนายโสภณ พรมจิตต์ นักวิชาการศึกษา ประจ�ำส�ำนักศิลปวัฒนธรรม น�ำ
ชมและให้ความรู้ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ ณ อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๔ ต.ค.๒๕๕๘ ศูนย์ใบลานศึกษา ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดงาน “โปฏฐกะวัตถัง ทานัง : วันน�้ำจ�ำ
แก้วกว้าง ท่าท้างร้องวัวแดง สันก�ำแพง เชียงใหม่” เพื่อสรุปงานท�ำทะเบียนและถ่ายภาพใบลานพิพิธภัณฑ์วัดน�้ำจ�ำ
สูมาธรรม และถวายผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน โดยมีผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อ�ำนวยการฯ ให้เกียรติเป็นประธาน

๑๗ ต.ค.๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับความเมตตาจาก “พระเทพปริยัติ” เจ้าคณะจังหวัด
เชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด, “พระโสภณธรรมสาร”เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ “พระครูพิศิษฎ์พิพิธการ”
(ครูบุญปั๋น) เจ้าอาวาสวัดข่วงสิงห์ ในการอธิฐานจิตและเพื่อปะพรมน�้ำพระพุทธมนต์ให้กับบัณฑิต รุ่นที่ ๓๙ จ�ำนวน
กว่า ๔,๖๐๐ ท่าน ในงาน”บัณฑิตานุสรณ์”ประจ�ำปี ๒๕๕๘ ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเป็น
ขวัญก�ำลังใจ และความเป็นสิริมงคล ในการที่จะเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ ๑๙ ต.ค.นี้

๑๙-๒๒ ต.ค. ๒๕๕๘ ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ในการด�ำเนินการ
ประสาน กราบอาราธนา พระสงฆ์ทรงสมณศักดิเ์ จริญชัยมงคลคาถา ในงานพิธพี ระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ ทั้ง ๘ แห่ง ประจ�ำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมทีปังกร
รัศมีโชติ วิทยาเขตสะลวง – ขี้เหล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๒๘ ต.ค. ๒๕๕๘ ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ เข้าร่วมพิธีท�ำบุญบุพพเปตพลี ตานก๋วยสลากล้านนา ประจ�ำปี
๒๕๕๘ โดยมี“พระธรรมเสนาบดี” รองเจ้าคณะภาค ๗ ประธานฝ่ายสงฆ์ และท่าน “นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์” รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ คุ้มหลวงข่วงหลวงเวียงแก้ว และลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

๕ พ.ย.๒๕๕๘ ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธกี นิ อ้อผญา ส�ำหรับผูเ้ ข้าร่วมโครงการฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรม
ล้านนา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดพิธี โดยมีการขับซอพื้นเมือง
เทิดทูนพระคุณครู และการแสดงดนตรีพื้นเมือง จากนั้นเป็นพิธีกินอ้อผญา โดย พระครูอดุลสีลกิตติ์ เจ้าอาวาสวัดธาตุ
ค�ำโดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา ร่วมพิธี
ณ ห้องพระพุทธศาสน์ ชั้น ๔ อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๑๔ พ.ย.๒๕๕๘ ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดอบรมก่อนสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ประจ�ำปี ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น ๑๕ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับ
เกียรติจาก ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อ�ำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสอบ และพระครูโสภณปริยัติ ผู้ช่วย
เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ประธานสงฆ์

๒๑ พ.ย.๒๕๕๘ รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี
เทศน์มหาชาติชาดก (ประเพณีตั้งธรรมหลวง)กัณฑ์มหาราช ในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจ�ำปี ๒๕๕๘ ณ วัด
เจ็ดลิน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

๒๓ พ.ย.๒๕๕๘ อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ และอาจารย์วาทินี คุ้มแสง รองผู้อ�ำนวยการ น�ำนักศึกษาเข้า
ร่วมงาน “ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง ครั้งที่ ๔ สืบสานประเพณียี่เป็ง ๒๕๕๘” ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
โดยได้รบั เกียรติจาก นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานในพิธเี ปิดกิจกรรมดังกล่าว

๒๓-๒๔ พ.ย.๒๕๕๘ ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ และนางสาวปนัดดา โตค�ำนุช นักวิชาการศึกษา ได้เข้าร่วมฝึกอบรมเรื่อง กระบวนการ
จัดท�ำแผนจัดการอนุรกั ษ์และปรับปรุงสิง่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ณ ห้องจูปเิ ตอร์ โรงแรมมิราเคิล กรุงเทพฯ

๒๔ พ.ย.๒๕๕๘ บุคลากร ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าวางพวงหรีดและ
แสดงความเสียใจกับทางครอบครัว และขอไว้อาลัยแด่ “พ่อครูมานพ ยาระณะ (พ่อครูพนั ) ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะ
การแสดง ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการฟ้อน, ศิลปะการต่อสู้, การตีกลองสะบัดชัยแบบโบราณ,
กลองปู่จา, กลองปู่เจ่, ดนตรีพื้นบ้านล้านนาและดนตรีไทย

๒๕ พ.ย.๒๕๕๘ ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธเี ทศน์มหาชาติชาดก (ประเพณีตงั้ ธรรมหลวง)กัณฑ์มหาพน ในงานประเพณียเี่ ป็งเชียงใหม่
ประจ�ำปี ๒๕๕๘ ณ วัดโลกโมฬี ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในระว่างวันที่ ๒๔-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๑ ธ.ค.๒๕๕๘ ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการสอบ “ธรรมศึกษาชั้นตรี
โท เอก” ประจ�ำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น ๑๕ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสอบ
และพระครูธีรสุตพจน์ เจ้าอาวาสวัดสกิทาคามี (ผาลาด) ประธานสงฆ์มาให้โอวาท

๑๖ ธ.ค.๒๕๕๘ ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ‘พระสังฆราช’ ในส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ น�ำโดย รศ.ดร.
ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและนักศึกษา ร่วมไว้อาลัยและ
อ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

๒๖ พ.ย.๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดท�ำขบวนกระทงใหญ่ เข้าประกวดในงานประเพณียี่เป็ง
เชียงใหม่ ประจ�ำปี ๒๕๕๘ ซึ่งในปีนี้ คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ประเภทสวยงาม

๑๒ ธ.ค.๒๕๕๘ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เสด็จมายังวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เพือ่ ทรง
อัญเชิญนพรัตนมหาราชา ขึน้ ประดิษฐานบนองค์พระบรมธาตุ ซึง่ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย ผศ.สุชานาฏ
สิตานุรักษ์ ตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยฯ ได้น้อมถวาย พระพิฆเนศวร รุ่น ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขนาด
๙ นิ้ว แด่พระองค์ฯ ท่าน เพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นเกียรติแก่มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งได้มี ข้าราชการ คณะศรัทธาและ
ประชาชน ชาวจังหวัดเชียงใหม่เข้ารอรับเสด็จเป็นจ�ำนวนมาก

๙ ธ.ค.๒๕๕๘ ผศ.สุชานาฏ สิตานุรกั ษ์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ามุทติ าสักการะ “พระราช
วิสุทธิญาณ” เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ล�ำพูน แม่ฮ่องสอน (ธ.) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง ซึ่งได้รับ
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเลือ่ นสมณศักดิใ์ ห้ จาก “พระโสภณธรรมสาร (ฤทธิรงค์ ญาณวโร)”
พระราชาคณะชั้นสามัญ เลื่อนเป็น พระราชาคณะ “ชั้นราช” ในวันที่ ๕ ธันวาคม ที่ผ่านมา

๘ ธ.ค.๒๕๕๘ คณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม จ�ำนวน ๓๐ ท่าน ให้เกียรติมาเยี่ยมชมศึกษาดูงานส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๑๙-๒๐ ธ.ค.๒๕๕๘ ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการอบรมหลักสูตรศิลปะการดูแลสุขภาพแผนพื้นบ้าน
ล้านนา : การปรุงยาดมสมุนไพร และน�้ำมันนวดหอมระเหย โดยมี แม่ครูจรรยา วงค์ชัย ผู้เชียวชาญด้านแพทย์แผน
ไทยพื้นบ้านล้านนา เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ประจ�ำปี พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นวิทยากร

๒๐ ธ.ค.๒๕๕๘ ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ามุทิตาสักการะ “พระ
เดชพระคุณ พระราชเจติยาจารย์ (ชูเกียรติ อภโย)” เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เนื่องในงานพิธีท�ำบุญอายุวัฒน
มงคลครบ ๙๐ ปี ประจ�ำปี ๒๕๕๘ ณ วัดเจดีย์วรวิหาร อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

๓-๕ ม.ค.๒๕๕๙ ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม น�ำคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ น�ำโดย รศ.ดร.
ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี เป็นตัวแทนชาวราชภัฏ ร่วมแสดงมุทติ าสักการะและขอพรปีใหม่ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์
พระเถระผู้ใหญ่และพระสงฆ์ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยฯประจ�ำปี ๒๕๕๙ เพื่อความเป็นสิริมงคล และขวัญก�ำลังใจ
ในการท�ำงาน

๒๑ ธ.ค.๒๕๕๘ ผศ.สุชสนาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบพวงหรีดแสดงความ
เสียใจกับครอบครัวและขอไว้อาลัยแด่ “พ่อครูดวงจันทร์ แก้วดวงแสง” อายุ ๘๘ ปี เพชรราชภัฏ-เพชรล้านา ประจ�ำปี
๒๕๕๕ สาขาศิลปกรรม : ประติมากรรม

๘ ม.ค.๒๕๕๙ ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ (ผู้อ�ำนวยการ) และอาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาส (รองผู้อ�ำนวยการ)
ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙ อาทิ คุณวิสูตร บัวชุม ผู้อ�ำนวยการ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และคุณสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

๑๑ ม.ค.๒๕๕๙ อาจารย์ฉนั ทนา ศศิธรามาศ รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมงาน “Sam
Neung Day” ณ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โดยในงานมีการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี อีกด้วย

๑๒ ม.ค.๒๕๕๙ ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนางสาววราภรณ์
โยธาราษฏร์ น�ำนักศึกษาชมรมรักษ์ภาษาและวัฒนธรรม เข้าร่วมโครงการ “ส่งต่อและสืบสานฟ้อนโบราณเมือง
ลับแลง” ณ โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา ต�ำบลวัดเกต อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

๑๓ ม.ค.๒๕๕๙ คณะนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี จ�ำนวน ๑๕ คน เข้าเยี่ยมชม ศึกษา
เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๑๘-๑๙ ม.ค.๒๕๕๙ นักศึกษาภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ จ�ำนวน ๑๐๐ คน เข้าศึกษาดูงานเรียนรู้งานด้านศิลปวัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธ์ในล้านนา โดยคุณ
โสภณ พรมจิตต์ นักวิชาการศึกษาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
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