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คํานิยม
ขวงผญา เปนเอกสารวิชาการของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
ที่ ถื อ เป น ข ว งแห ง ความรู ใ นการแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ของท อ งถิ่ น ประกอบกั บ ในป พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๘ อาเซี ย นหรื อ สมาคม
ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต จะกาวเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน
ซึ่งศิลปวัฒนธรรมจะเปนตัวเชื่อมใหเกิดความเปนหนึ่งในประชาคมอาเซียน
อันจะนําไปสูการแลกเปลี่ยน เรียนรู และสรางความเขาใจระหวางกัน จําเปน
อยางยิ่งที่จะตองเขาใจในศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น อันเปนฐานรากสําคัญของ
วัฒนธรรมไทยใหถองแทเสียกอนที่จะเขาใจในศิลปวัฒนธรรมตางชาติ แมอยู
ในภูมิภาคเดียวกันก็มีความแตกตางกัน แตความแตกตางนั้นไมอาจนําไปสู
ความแตกแยก เพราะมีการสรางความเขาใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของแตละชุมชนผานมรดกศิลปวัฒนธรรมที่บรรพชนไดสรางสรรคใหเปนทุนทาง
วัฒนธรรมที่เปนตัวบงบอกใหผูคนในสังคมไดทราบถึงความเปนมาของตนเอง
อันจะนําไปสูความภาคภูมิใจในการอนุรักษ ฟนฟู และตอยอด เพื่อประโยชน
ตอตนเอง ชุมชน และประเทศชาติตอไป
ขาพเจาในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มีความยินดีอยางยิ่งที่ได
เห็นผลงานของคณาจารย ภูมิปญญาทองถิ่น และผูรูทางดานลานนาศึกษา
ไดผลิตผลงานทางวิชาการออกเผยแพร และหวังวา “ขวงผญา” จะเปนเครื่องมือ
สําคัญในการสรางความเขาใจ ความภาคภูมิใจ และสัมพันธภาพที่ดีระหวาง
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ พรอมขอขอบคุณทุกทานที่ไดศึกษา คนควา
จนเกิดเปนความรูในเอกสารวิชาการฉบับนี้ และขอขอบคุณคณะผูดําเนินการ
ทุกทานที่ทําให “ขวงผญา” ออกเผยแพรอยางตอเนื่อง
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คํานํา
ภารกิจสําคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม คือ การทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยทีว่ า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหมเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อทองถิ่น จึงเปนที่มาของเอกสารทางวิชาการ
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ขวงผญา ของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่มี
จุดมุงหมายเพื่อเผยแพรผลงานทางวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น และเสริม
สรางความเขาใจและความถูกตองดานศิลปวัฒนธรรมทองถิน่ ในฐานะฐานรากของ
วัฒนธรรมไทย ซึ่งการเขาใจในศิลปวัฒนธรรมยอมสงผลตอสัมพันธภาพอันดี
ของคนในสังคมที่มีความแตกตางและหลากหลายทางชาติพันธุ
ขวงผญา เปรียบเสมือนเปนขวงหรือศูนยรวมแหงความรู เปนสื่อกลางใน
การนําเสนอองคความรูท ไี่ ดจากการศึกษา คนควา และเปนประสบการณตรงใหสงั คม
ไดรับรู ตลอดจนสงเสริม สนับสนุนใหมีการรวบรวม เผยแพร และแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู ใ นองค ค วามรู ด า นล า นนาศึ ก ษาที่ ห ลากหลายมุ ม มอง เพื่ อ ให เ กิ ด
การจุดประกายความรู ความคิดใหขยายวงกวางออกไปอยางไมมขี อบเขตและบอก
ไมไดวาจะสิ้นสุดที่ใด
ขาพเจาในนามสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม หวังวาบทความใน
ขวงผญา จะเปนประโยชนตอ วงวิชาการลานนาศึกษาไมมากก็นอ ย และขอขอบคุณ
ผูเขียนบทความทางวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิ และ กองบรรณาธิการทุกทาน รวมทั้ง
ผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานที่มีสวนให ขวงผญา ออกไปรับใชสังคมอยางตอเนื่อง
ซึ่งปจจุบันเปนฉบับที่ ๘
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บรรณาธิการแถลง
วัฒนธรรมถือเปนหนทางแหงการดําเนินชีวติ ซึง่ รวมถึงกฎกติกาแหงกิรยิ า
มารยาท การแตงกาย ศาสนา พิธีกรรม ปทัสถานแหงพฤติกรรมเชน กฎหมายและ
ศีลธรรม ระบบความเชื่อ รวมทั้งศิลปะ ทั้งนี้แลวแตใครจะนิยาม ซึ่งคํานิยามที่
หลากหลายจะสะทอนใหเห็นถึงความแตกตางของความเขาใจของแตละคนตาม
ประสบการณทมี่ ี นับไดวา วัฒนธรรมเปนแหลงรวมของความหมายและเรือ่ งราวของ
คนในสังคม ซึง่ วัฒนธรรมเปนสิง่ ทีแ่ ปรเปลีย่ นหรือเลือ่ นไหลไปตามการเปลีย่ นแปลง
ของสังคมและการเมือง และแนวโนมของการเปลีย่ นแปลงจะไปในทางยอมรับหรือ
ตอตาน ยอมขึ้นอยูกับรากฐานของวัฒนธรรม ในสังคมนั้นๆ
ในปพุทธศักราช ๒๕๕๘ ประเทศไทยซึ่งเปนหนึ่งในสมาชิกของอาเซียน
หรือสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต กาวเขาสูการเปนประชาคม
อาเซียน ซึง่ เหตุการณดงั กลาวจะนํามาซึง่ การเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญทงั้ ทางเศรษฐกิจ
การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ดังนั้นจึงควรมีการเตรียมความพรอมในการกาว
สู ป ระชาคมอาเซี ย น วั ฒ นธรรมจะเป น ตั ว หลั ก สํ า คั ญ ในการเชื่ อ มให เ กิ ด
ความเปนหนึ่ง ในประชาคมอาเซียน แตกอนอื่นนั้น คนในสังคมตองมีความรู
ความเขาใจและเคารพในสิทธิและความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อมุงไปสู
ความเปนหนึ่งเดียวของอาเซียน
เอกสารทางวิชาการ ขวงผญา ฉบับนี้ จะเปนการใหความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมของภาคเหนือ ซึ่งเปนภูมิภาคหนึ่งของประเทศไทย ที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม แตอยูบ นพืน้ ฐานความเปนหนึง่ เดียวของชาติ ตลอดจน
ความสัมพันธของไทยกับประเทศในกลุม อาเซียน ประกอบดวยบทความทีน่ า สนใจ
ดังนี้
บทความเรื่อง จาก “สังไคยยะสังคะสี อิตถังไคยยะสังคะสี” สู “ปูแถน
ยาแถน” ปฐมมนุษยคูแรกในโลกทัศนของคนลานนา ของ เกรียงไกร บุญทะนา
พบวา ปูแถน ยาแถน ปูสังสี ยาสังใส ปูสังไคยยะสังคะสี ยาอิตถังไตยยะสังคะสี
ลวนเปนคนๆ เดียวกัน ในโลกทัศนของคนลานนาเชื่อวาคือ มนุษยคูแรกที่เกิดมา

บนโลกใบนี้ นอกจากนี้คนลานนายังเชื่อวา หากบุคคลใดมีชีวิตความเปนอยู
ไมราบรืน่ เจ็บไขไดปว ย เกิดอุบตั เิ หตุ ทํามาคาขายขาดทุน ลวนมาจากการดลบันดาล
ของแถน จึงตองมีการสังเวยสงแถน แตนับวันพิธีกรรมอันเนื่องมาจากความเชื่อนี้
กําลังจะเลือนหายไปจากความทรงจํา อันเนื่องจากการความเจริญทางเทคโนโลยี
อยางไรก็ตามความเชื่อเรื่องแถน ถือเปนความเชื่อที่เกิดจาความคิดของคนกลุม
ชาติพันธุไท - ลาว
บทความเรื่อง คุมหลวง หอคํา เวียงแกว สัญญะขัติยะลานนา โดย
ภูเดช แสนสา พบวา สิง่ สําคัญทีแ่ สดงถึงสถานะของความเปนชนชัน้ ปกครอง ตัง้ แต
ยุคแวนแควนมาจนถึงยุคประเทศราชของสยามคือ คุมหลวง หอคํา เวียงแกว
อันเปนที่ประทับหรือสถานที่เกี่ยวเนื่องกับราชพิธีของกษัตริย ที่ตองสรรคสรางขึ้น
อยางวิจิตรอลังการและพิเศษเหนือสิ่งอื่นใดในแวนแควนหรืออาณาจักรของตน
ซึ่งการสืบทอดระบบโครงสรางความเปนขัดิยะในลานนาคือ การเขาไปประทับ
อยูในคุมหลวง หอคํา และเวียงแกว
บทความเรื่อง อัตลักษณของพระเจดียลานนา โดย สุรพล ดําริหกุล
เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวา ลานนาเปนดินแดนที่อุดมไปดวยมรดกทางศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางยิง่ ศิลปะสถาปตยกรรมเนือ่ งในพระพุทธศาสนาทีย่ งั คง
ปรากฏรองรอยอยางมากมาย ลวนแตมีความงดงามและมีแบบแผนเปนอัตลักษณ
ของตนเอง โดยบทความนีจ้ ะกลาวถึงประวัตคิ วามเปนมาและพัฒนาการทางศิลปะ
สถาปตยกรรมของพระเจดียลานนา ซึ่งเปนศิลปะสถาปตยกรรมที่สําคัญประเภท
หนึ่งที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกับประวัติศาสตรบานเมือง และการเผยแผเขามา
ของพระพุทธศาสนา อันสะทอนใหเห็นถึงความเปนอัตลักษณของลานนา
บทความเรือ่ ง คุณสมบัตทิ เี่ ปนสากลของเปย ะ โดย ประสิทธิ์ เลียวสิรพ
ิ งศ
เปยะเปนเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย ที่แสดงใหเห็นถึงการเลื่อนไหลของ
วัฒนธรรมจากอินเดียสูเอเชียอาคเนย จากพิณสายเดียวสูการเปน ขแสเดียว ของ
กัมพูชา และพิณน้าํ เตาของสยาม จากนัน้ ไดพฒ
ั นารูปแบบและวัสดุจนมาเปนเปย ะ
และปจจุบนั เปย ะไดรบั การขึน้ ทะเบียนใหเปนมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย
โดยกระทรวงวัฒนธรรม

บทความเรื่อง เขาหนมลานนานัยยะแหงความเชื่อบนความอรอย ของ
สุทธิพงค พัฒนวิบูลย การเคลื่อนยายคนจากชุมชนหนึ่งไปอีกชุมชนหนึ่งจะดวย
เหตุผลใดก็ตาม สิ่งที่จะติดตัวไปดวยคือ อาหาร ซึ่งอาหารไดกลายเปนตัวเชื่อม
ความเขาใจระหวางกัน อันอยูบนรากฐานเดียวกัน จนนําไปสูการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมอาหารระหวางประชาชนเจาของพื้นที่และผูอพยพเขาไปอยูใหม โดย
บทความนี้ไดกลาวถึง เขาหนมหรือขนมของลานนาแตละประเภทที่แสดงใหเห็น
ถึงเอกลักษณและความเชื่ออันหลากหลายของชาติพันธุ ที่ไดมีการแลกเปลี่ยน
ผสมผสานคนแตละชาติพันธุใหกลายเปนคนเมือง ที่อยูรวมกันอยางสันติ
บทความเรื่อง สวยดอก ความเชื่อ ความศรัทธา ภูมิปญญาแหงทองถิ่น :
ความคงอยูของงานอาชีพสวยดอกในงานพิธีกรรมลานนา จังหวัดเชียงใหม โดย
จุฑาภัทร คงสุนทร ซึ่งผลการศึกษาพบวา สวยดอก เปนงานฝมือที่แสดงถึง
เอกลักษณอยางมีคุณคาของลานนา แฝงไปดวยภูมิปญญาและความเชื่อ เปนสื่อ
แหงการเคารพนบนอบ สวยดอกแตละแบบแฝงไปดวยความเชื่อในเรื่องของ
อานิสงสของการบูชา ความเชื่อเกี่ยวกับโลกหลังความตายหรือภพภูมิใหม
บทความเรือ่ ง การย่าํ ขางบําบัดโรค การแพทยพนื้ บานลานนา ของ อรรณพ
จันทรบุตร แตละทองถิ่นจะมีวิธีการดูแลรักษาโรคแบบดั้งเดิมของตนเอง และ
ลานนาก็มีภูมิปญญาเพื่อดูแลสุขภาพ การย่ําขางเปนหนึ่งในระบบการแพทย
พื้นบานลานนา การรักษาดวยภูมิปญญาพื้นบานของคนลานนาจะมุงรักษาทั้งทาง
รางกายและจิตใจ
บทความเรื่อง ประเพณีที่เปนเอกลักษณของไทยพวนบานหาดเสี้ยว โดย
ชนะ เข็มมุกด กลาวถึงประเพณีของชาวไทยพวนทีไ่ ดยดึ ถือปฏิบตั มิ าอยางตอเนือ่ ง
เปนเวลานับรอยกวาป แมจะอยูทามกลางสิ่งแวดลอมที่แตกตาง จากบทความนี้
ทําใหเกิดความสงสัยวาเหตุใดชาวไทยพวนบานหาดเสีย้ วยังคงรักษาประเพณีดงั้ เดิม
ของบรรพบุรุษไวได แมจะมีการเปลี่ยนแปลงตางๆ มากมายเกิดขึ้น จึงเปนเรื่อง
ทีค่ วรมีการศึกษา เพือ่ นํามาปรับใชกบั ประเพณีวฒ
ั นธรรมของแตละภาคซึง่ ปจจุบนั
บางประเพณีไดเลือนหายไปกับความทันสมัยของเทคโนโลยี

บทความเรื่ อ ง ล า นนาสู เ มื อ งพวนเชี ย งขวางและซํ า เหนื อ โดย
ยุพิน เข็มมุกด บทความนี้เกิดจากประสบการณจริงของผูเขียนเองที่ออกเดินทาง
ตามเสนทางการอพยพโยกยายของชาวไทยพวน โดยเริม่ จากศูนยกลางของลานนา
(เชียงใหม) สูแขวงเชียงขวาง ศูนยกลางของคนไทพวน ซึ่งการเดินทางในครั้งนี้เปน
การเดินทางเพื่อการเรียนรูการดําเนินชีวิตตามวิถีแตละกลุมชาติพันธุที่มีพื้นฐาน
ทางวัฒนธรรมพุทธเหมือนกัน ประกอบกับการกาวเขาสูก ารเปนประชาคมอาเซียน
วิถีวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกยอมสรางความเขาใจกันดียิ่งขึ้น

“สังไคยยะสังคะสี อิตถังไคยยะสังคะสี” สู “ปูแถน ยาแถน”
ปฐมมนุษยคูแรกในโลกทัศนของคนลานนา
เกรียงไกร บุญทะนา
สัญญะขัตยิ ะลานนา โดย
ภูเดช แสนสา
อัตลักษณของพระเจดียลานนา
สุรพล ดําริหก ลุ
คุณสมบัติที่เปนสากลของเปยะ
ประสิทธิ์ เลียวสิรพิ งศ
เขาหนมลานนานัยยะแหงความเชื่อบนความอรอย
สุทธิพงค พัฒนวิบลู ย
สวยดอก ความเชื่อ ความศรัทธา ภูมิปญญาแหงทองถิ่น :
ความคงอยูของงานอาชีพสวยดอกในงานพิธีกรรมลานนา
จังหวัดเชียงใหม
จุฑาภัทร คงสุนทร
การย่ําขางบําบัดโรค การแพทยพื้นบานลานนา
อรรณพ จันทรบุตร
ประเพณีที่เปนเอกลักษณของไทยพวนบานหาดเสี้ยว
ชนะ เข็มมุกด
ลานนาสูเมืองพวนเชียงขวางและซําเหนือ
ยุพนิ เข็มมุกด
แนะนํานักเขียน

สารบัญ

๑๐
๒๘
๗๘
๑๐๐
๑๑๖
๑๓๐
๑๕๒
๑๖๖
๑๘๘
๒๒๒

๑๐ ขวงผญา

จาก “สังไคยยะสังคะสี อิตถังไคยยะสังคะสี”
สู “ปูแถน ยาแถน ”
ปฐมมนุษยคูแรกในโลกทัศนของคนลานนา
เกรียงไกร

เมื่

อเอยชื่อ อาดัมและอีวา แหง
สวนอี เ ดน น อ ยคนนั ก ที่ จ ะ
ปฏิเสธวาไมรูจัก แตเมื่อถามถึง ปูแถน
ย า แถน หรื อ ปู  สั ง สี ย  า สั ง ใส แล ว
น อ ยคนนั ก ที่ จ ะรู  จั ก หรื อ เคยได ยิ น
มากอน ยิง่ ถาเอยถึง “ปูส งั ไคยยะสังคะสี
ย า อิ ต ถั ง ไคยยะสั ง คะสี ” ยิ่ ง จะงงไป
กันใหญ ซึ่งอันที่จริงแลวปูแถน ยาแถน
ก็ดี ปูส งั สี ยาสังใส ก็ดี ปูส งั ไคยยะสังคะสี
ยาอิตถังไคยยะสังคะสี ก็ดี ลวนเปน
คนๆ เดี ย วกั น ทั้ ง หมด ในโลกทั ศ น
ของคนลานนาเชื่อวาคือ มนุษยคูแรกที่
ไดเกิดมาบนโลกใบนี้ หรือจะวาอีฟและ
อาดัมก็วาได

บุญทะนา

ในพุทธศตวรรษที่ ๑๕ แนวคิด
เรือ่ งโลกและจักรวาล ไดรบั ความสนใจ
เปนอยางมากในประเทศพมา และได
ขยายแนวคิดออกไปอยางกวางขวาง
ในรู ป แบบปกรณ พิ เ ศษประเภท
โลกศาสตร ซึง่ เทาทีค่ นพบในปจจุบันมี
อยู ๘ เรือ่ ง คือ โลกบัญญัติ มหากัปปโลก
สัณฐานบัญญัติ อรุณวดีสตู ร โลกุปปตติ
จั น ทสุ ริ ย คติ ที ป นี โลกั ป ปที ป กสาร
โลกทีปนี และโอกาสโลกทีปนี ตอมา
เมื่ อ พระพุ ท ธศาสนาเข า สู  ล  า นนา
นั ก ปราชญ ช าวล า นนาได แ ต ง คั ม ภี ร 
ปฐมมูลมูลีขึ้น เพื่อตองการอรรถถาธิบายแนวคิดเกี่ยวกับโลกและจักรวาล

“ ปูแถน ยาแถน ” ๑๑

ในทั ศ นะแบบชาวล า นนา ที่ มี ก ารผสมผสานความเชื่ อ ดั้ ง เดิ ม กั บ คํ า สอนทาง
พระพุทธศาสนา โดยคัมภีรปฐมมูลมูลีไดกลาวถึงการกําเนิดโลกและสรรพชีวิต
รวมถึงมนุษยไววา
เมื่อโลกทั้งหลายยังไมปรากฏ มีแตอากาศวางเปลา เมื่อนั้นไดมีอุทยะ
๒ ประการคือ เหมันตกาลและคิมหกาล เมื่ออุทยะทั้ง ๒ นี้ ไดมาประสบกัน
เกิ ด เป น วาโยธาตุ แล ว เกิ ด เป น นลายภั พ พะซึ่ ง มี ค วามหนาแน น ประมาณ ๙
แสน ๔ หมื่นโยชน นลายภัพพะนั้นไดบังเกิดใหเปนอาโปธาตุ แลวอาโปธาตุ
นั้นไดบังเกิดใหเปนภนายภัพพะซึ่งมีความหนาแนนขึ้นอีก ๘ แสน ๔ หมื่นโยชน
จากนั้นคิมหกาลก็มาเผาไหมนายภัพพะใหเกิดเปนธรณีภัพพะ สวนเหมันตากาล
นัน้ ก็ทาํ ใหเกิดเปนนํา้ คางและหมอก เมือ่ ความชืน้ กับความรอนประสบกันทําใหเกิด
เปนวัสสานอุตุหรือนํ้าฝนตกลงมา คิมหาอุตุไดเผาไหมวัสสานอุตุใหแหงกลายเปน
เมทนี (ดิน) แข็งกระดางขึ้นอีก ๒ แสน ๔ หมื่นโยชน ภายใตเมทนีมีเสลปฐวีหรือหิน
รองอยูใตพื้น จากนั้นเมทนีนั้นก็บังเกิดใหเปนปาสาณะหรือหินผา จากปาสาณะ
ก็บังเกิดเปนแรเงิน แรทอง แรเหล็ก แรขาง แรตะกั่ว แรทองเหลือง เปนแกวอัญมณี
เมื่อแรธาตุทั้งหลายเหลานี้เกิดขึ้นพรอมมวลแลวจึงเริ่มเกิดสิ่งมีชีวิตขึ้น สิ่งมีชีวิต
ชนิดแรก คือ เสทนี (ไคล) จากเสทนี เกิดเปนหญาและตนไม ตางๆ
เมื่อนั้นภูตรูปหรือสัตวตางๆ ก็บังเกิดขึ้นมาจากธาตุทั้ง ๔ เปนจํานวน
มาก สัตวที่เกิดจากปฐวีธาตุ ไดแก ดวง และหนอนดิน เปนตน สัตวที่เกิดจาก
วาโยธาตุ ไดแก แมลงควั่นดิน แมลงควั่นทราย เปนตน สัตวที่เกิดจากเตโชธาตุ
ไดแก แมลงหวี่ และแมลงเพลี้ย เปนตน สัตวที่เกิดจากอาโปธาตุ ไดแก แมลงแดง
แมลงสาบ แมลงวัน เปนตน สัตวเหลานี้ลวนมีแตจิตวิญญาณหามีมโนวิญญาณไม
สัตวเหลานั้นจึงไมมีความกลัวตาย สัตวเหลานั้นไดตายแลวเกิด เกิดแลวตาย
นานไดอสงไขยกัป จึงไดเกิดเปนสัตวทรี่ จู กั ความกลัวตาย เมือ่ สัตวทรี่ จู กั ความกลัวตาย
เหลานั้นไดตายแลวเกิด เกิดแลวตาย นานไดอสงไขยกัป จึงไดเกิดเปนสัตวชนิด
ที่มีเลือดและกระดูก
ครัน้ นัน้ ไดมอี ติ ถีภาวรูปผูห นึง่ กําเนิดขึน้ มาจากปฐวีธาตุ มีชอื่ วา อิตถังไคย
ยะสังคะสี มีชีวิตอยูดวยการดมดอกไมเปนอาหาร ในกาลครั้นนั้น ปรากฏวาตนไม
ใบหญา และเครือเขาตางๆ ไดเกิดขึน้ อยูเ ต็มไปทัว่ แผนดิน นางอิตถังไคยยะสังคะสี
ผูน นั้ จึงไดสรางสัตวตา งๆ ขึน้ เพือ่ ใหมากัดกินตนไมใบหญาเหลานัน้ โดยไดเอาเสทนี

๑๒ ขวงผญา

(เหงือ่ ) ผสมกับเมทนี (ดิน) ปน เปนสัตว ๑๒ ชนิด คือ หนู วัว เสือ กระตาย งู นาค มา
แพะ วอก ไก สุนัข และชาง อยางละคู คือ เพศผู ๑ ตัวและเพศเมีย ๑ ตัว แลวใหชื่อ
สัตวเหลานั้น โดยเรียกหนูวาไจ เรียกวัววาเปา เรียกเสือวายี เรียกกระตายวาเหมา
เรียกนาควาสี เรียกงูวาไส เรียกมาวาสะงา เรียกแพะวาเม็ด เรียกวอกวาสัน เรียก
ไกวาเรา เรียกสุนัขวาเส็ด และเรียกชางวาไค
เมื่อนางเห็นสัตวตัวใดไดกินอิ่ม นางก็กลาววาเตา เมื่อเห็นสัตวตัวใด
ไดอาหาร นางก็กลาววากา เมือ่ เห็นสิง่ ใดหลุดออกจากปากสัตวเหลานัน้ นางก็กลาว
วากาบ เมื่อเห็นสัตวตัวใดลุกเดินหนี นางก็กลาววาดับ เมื่อเห็นสัตวตัวใดลมลงไป
นางก็กลาววารวาย เมื่อเห็นสัตวตัวใดนอนหลับไป นางก็กลาววาเมือง เมื่อเห็น
สัตวตัวใดตื่น นางก็กลาววาเปก เมื่อเห็นสัตวตัวใดเดินเขามาใกล นางก็กลาววากัด
เมือ่ เห็นสัตวตวั ใดเดินจากออกไป นางก็กลาววากด เมือ่ เห็นสัตวตวั ใดอยากอาหาร
นางก็กลาววารวง
ครัน้ นัน้ สัตวตา งๆ ไดกาํ เนิดขึน้ แพรหลายเปนจํานวนมาก สัตวทอี่ ยูบ นบก
มี ๙ หมื่นโกฏิตระกูล สัตวที่อยูในนํ้ามีแสนโกฏิตระกูล รวมกับสัตวทั้ง ๑๒ ชนิดที่
นางอิตถังไคยยะสังคะสีไดสรางไว สัตวตางๆ เหลานี้ไดใหกําเนิดลูกออกมาเปน
จํานวนมาก และพากันกัดกินตนไมใบหญา จนทําใหตน ไมใบหญามีจาํ นวนลดนอยลง
ไปเรื่อยๆ แมนางอิตถังไคยยะสังคะสี จะหาดอกไมมาดมเปนอาหารก็ยากลําบาก
นางจึงคิดหาวิธที จี่ ะไมใหสตั วทตี่ ายไปแลวก็กลับมาเกิดซํา้ อีก แตกไ็ มอาจคิดหาวิธไี ด
ครั้ น นั้ น ได มี ปุ ริ ส ภาวะรู ป ผู  ห นึ่ ง กํ า เนิ ด ขึ้ น มาจากเตโชธาตุ ชื่ อ ว า
ปุสังไคยยะสังคะสีไดเดินทางมาพบกับนางอิตถังไคยยะสังคะสี และชวยหาวิธี
แกปญหาให โดยปุสังไคยยะสังคะสีไดบอกใหนางอิตถังไคยยะสังคะสีสรางลิงคะ
เจตนา ๓ จําพวกดวยธาตุทั้ง ๔ คือวาอิตถีลิงคะ ปุริสลิงคะ และนปุงสกลิงคะ
จากนั้นปุสังไคยยะสังคะสีและนางอิตถังไคยยะสังคะสีก็ไดชวยกันสรางมนุษยขึ้น
โดยนําเอาธาตุทั้ง ๔ มาผสมกับเสทนี (เหงื่อ) และเมทนี (ดิน) แลวปนเปนมนุษย
๓ เพศ คื อ อิ ต ถี ลิง คะ (เพศหญิง ) ปุริ ส ลิง คะ (เพศชาย) และนปุ ง สกลิง คะ
(ไมมีเพศ) แลวใสปฐวีธาตุใหเปนสติ ใสเตโชธาตุใหเปนพละ ใสอาโปธาตุให
เป น วรรณะ ใส ว าโยธาตุ ใ ห เ ป น อิ ท ธิ จากนั้ น ใส จั ก ขุ น ทรี ย  เ พื่ อ ให รู  รู ป ารมณ
ใสโสตินทรียเพื่อใหรูสัทธารมณ ใสฆานินทรียเพื่อใหรูคันธารมณ ใสชิวหินทรีย
เพื่ อ ให รู  ร สารมณ ใส ก ายิ น ทรี ย  เ พื่ อ ให รู  โ ผฏฐั พ พารมณ แล ว ใส มนิ น ทรี ย 
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เพือ่ ใหรชู าติเวทนาทัง้ ๓ คือ ผัสสาหาโร เวทนาหาโร สัญญาหาโร เมือ่ สรางเสร็จสิน้
แลว ภูมจิตวิญญาณธาตุก็เขามาปฏิสนธิอยูในตัวมนุษยทั้ง ๓ เพศนั้นแลวเกิดเปน
มนุษยขึ้นมาบนโลก
เมื่อมนุษยโลกทั้ง ๓ เกิดขึ้นมาแลว กลับมีรางกายออนแอ ซูบผอม
ไมแข็งแรง ปุสังไคยยะสังคะสีและนางอิตถังไคยยะสังคะสีจึงไดกําหนดฤดูกาลทั้ง
๓ ขึ้นมา คือ เหมันต คิมหา และวสา ใหมีความเสมอกันไมใหปะปนกัน จากนั้น
ก็ไดนําขาวมาใหใชกินเปนอาหาร นับตั้งแตบัดนั้นเปนตนมามนุษยโลกจึงกินขาว
เปนอาหารเลี้ยงชีวิตตนเองมาตราบเทาทุกวันนี้
เพื่อใหมนุษยไดรูกํ าหนดนับป เดือน วัน ยาม และอายุสังขารของ
ตนเอง ปุสังไคยยะสังคะสีและนางอิตถังไคยยะสังคะสีจึงไดสรางชางมโนสิลา
ขึ้นมาตัวหนึ่ง มีขนาดฝาเทากวางหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโยชน มีลําตัวดําดั่งแกว
มหานิล มีอุงเทาขาวดั่งแกวไพฑูรย มีงาแดงดั่งแกวทับทิม มีศีรษะเหลืองดั่ง
ทองคํา มีงวงเขียวดั่งแกวอินทนิล ชางตัวนี้มีนํ้าและลมเปนอาหาร แลวสรางเขา
พระสุเมรุดว ยหิน มีขนาดดานกวาง ดานยาว ดานละ ๑,๔๔๐,๐๐๐ โยชน ตั้งไว
บนหลังชางตัวนั้น หยั่งลึกลงไปดานใตประมาณ ๗๑๐,๐๐๐ โยชน เลยขึ้นกลับไป
ดานบนก็ประมาณ ๗๑๐,๐๐๐ โยชน จากนัน้ ไดสรางยังคามรวายสีได ๑๒ คาม เปนยนต
มีรูปสัณฐานดั่งรูปแมลงดา แลวตั้งกลุมดาวนักขัตฤกษทั้ง ๒๗ ตระกูล ไดแก ทลิโท
๓ มหาธโน ๓ โจโร ๓ ภูมิปโล ๓ เทสันตรี ๓ เทวี ๓ พิชชฆาต ๓ ราชา ๓
สมณะ ๓ เพื่อใหอยูใน ๑๒ คามรวายสีอันนั้น จากนั้นก็สราง สุริยวิมานดวย
แกววิทูรนํ้าไฟ มีขนาด ๕๐ โยชน เพื่อใหโคจรไปตามคามรวายสีเหลานั้น และให
สองแสงรุงเรืองทั่วแผนดิน หากสุริยวิมานโคจรครบ ๑๒ ครั้งเมื่อใด เรียกวา ๑ ป
แลวสรางจันทรวิมานดวยแกววิทูรนํ้าเงิน มีขนาด ๔๙ โยชน ใหโคจรเขาออกตาม
คามรวายสีเหลานัน้ เมือ่ เขาหาสุรยิ วิมานใหหนั หนาเขาและเมือ่ ออกจากสุรยิ วิมาน
ใหหันหลังออก หากวาจันทวิมานโคจรครบทั้ง ๒๗ ตระกูลเปน ๓๐ วัน เรียกวา
๑ เดือน แลวใหคามรวายสีนั้นหมุนไปเปนดั่งลูกลม รอบเขาพระสุเมรุใหตํ่าสูงสลับ
กันเปนดั่งแถวดอกไมเกี้ยวหัว สําหรับยอดเขายุคันธรนั้นใหตั้งชั้นจาตุมหาราชิกา
สวนปลายเขาสุเมรุนั้นใหต้งั ชั้นดาวดึงส

๑๔ ขวงผญา

เมื่อมนุษยโลกทั้ง ๓ ไดเจริญวัยเติบโตขึ้น ไดใหกําเนิดมีบุตร ๓ เพศ
เช น เดี ย วกั น คื อ อิ ต ถี ลิ ง คะ ปุ ริ ส ลิ ง คะ และนปุ ง สกลิ ง คะ แต น างอิ ต ถี ลิ ง คะ
ผู  เ ป น แม ไ ด มี ค วามรั ก ต อ ชายปุ ริ ส ลิ ง คะผู  เ ป น พ อ มากกว า ชายนปุ ง สกลิ ง คะ
เมื่อชายนปุงสกลิงคะเห็นเขาทั้ง ๒ มีความรักกันเชนนั้น ก็มีความเกลียดชัง
จึงไดฆาชายปุริสลิงคะผูนั้นเสีย ทําใหนางอิตถีลิงคะมีความทุกขโทรมมนัสยิ่งนัก
จึงไดนําเอารางชายปุริสลิงคะไปไวยังสถานที่แหงหนึ่ง แลวเอาขาวไปสงใหกิน
ทุกวันจนซากนั้นเนาเปอยไป เมื่อซากนั้นเนาเปอยไปแลว นางก็ไดนําไมสะเหนา
มาปลูกหมายปาชานั้นไว แลวก็เอาขาวไปสงใหกินทุกวันไมขาด ตอมาไมนาน
ชายนปุ ง สกลิ ง คะผู  นั้ น ก็ ไ ด ต ายลงไป นางก็ เ อาไปละทิ้ ง เสี ย ยั ง สถานที่ อื่ น
ไมไปเขาใกล แลวก็เอาขาวไปสงใหชาปุริสลิงคะผูตายกอนนั้นเปนประจําทุกวัน
เมื่อลูกทั้ง ๓ ไดเห็นแมกระทําดังนั้น จึงไดถามวา เหตุใดแมจึงนําขาวไปสง
ใหพอ ผูท ตี่ ายกอนอยางไมขาดสาย แตพอ ผูท ตี่ ายทีหลัง เหตุใดแมจงึ ไมเอาขาวไปสง
ใหเหมือนกัน นางผูเ ปนแมกก็ ลาววา พอผูท ตี่ ายกอนนัน้ เปนทีร่ กั แกแมยงิ่ นัก สวนพอ
ผูที่ตายทีหลังไมเปนที่รักยินดีแกแม เมื่อผานไปไดไมนานนางผูเปนแมนั้นก็ไดตาย
ลงไป ครัน้ นัน้ ลูกทัง้ ๓ จึงไดนาํ ซากแมไปไวยงั สถานทีห่ นึง่ แลวไปยายเอาปาชาของ
พอทั้ง ๒ มาไวรวมกันกับปาชาของแม แลวนําไมตะครองมาผาเปน ๓ สวนนําไป
ปลูกหมายยังปาชาพอกับแมแลวนําขาวไปใหสงกินทุกวันไมขาด
ครั้นเมื่อพอกับแมไดสิ้นชีวิตลงไปหมดแลว พวกลูกทั้ง ๓ คน ก็ไดสมสู
อยูกินดวยกัน ไดใหกําเนิดบุตรหญิงชายจํานวน ๑๓ คน เปนผูหญิง ๖ คน ผูชาย
๗ คน ลูกคนแรกเมื่อเกิดมาแลว พวกเขาไดนําหนูมาใหเปนเพื่อนเลน จึงตั้งชื่อ
วาเตาไจ สวนลูกคนที่ ๒ เมื่อเกิดมาแลว พวกเขาก็เอาวัวมาใหเปนเพื่อนเลน
จึงตั้งชื่อวากาเปา ลูกคนที่ ๓ เมื่อเกิดมาแลวพวกเขาไดนําเสือมาใหเปนเพื่อนเลน
จึงตั้งชื่อวากาบยี ลูกคนที่ ๔ เมื่อเกิดมาแลวพวกเขาไดนํากระตายมาใหเปน
เพื่อนเลน จึงตั้งชื่อวาดับเหมา ลูกคนที่ ๕ เมื่อเกิดมาแลวพวกเขาไดนํานาคมา
ใหเปนเพื่อนเลน จึงตั้งชื่อวารวายสี ลูกคนที่ ๖ เมื่อเกิดมาแลวพวกเขาไดนํางู
มาใหเปนเพื่อนเลน จึงตั้งชื่อวาเมืองไส ลูกคนที่ ๗ เมื่อเกิดมาแลวพวกเขาไดนํามา
มาใหเปนเพื่อนเลน จึงตั้งชื่อวาเปกสะงา ลูกคนที่ ๘ เมื่อเกิดมาแลวพวกเขาไดนํา
แพะมาใหเปนเพื่อนเลน จึงตั้งชื่อวากัดเม็ด ลูกคนที่ ๙ เมื่อเกิดมาแลวพวกเขา
ไดนําวอกมาใหเปนเพื่อนเลน จึงตั้งชื่อวากดสัน ลูกคนที่ ๑๐ เมื่อเกิดมาแลว
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พวกเขาไดนําไกมาใหเปนเพื่อนเลน จึงตั้งชื่อวารวงเรา ลูกคนที่ ๑๑ เมื่อเกิดมาแลว
พวกเขาไดนาํ สุนขั มาใหเปนเพือ่ นเลน จึงตัง้ ชือ่ วาเตาเส็ด ลูกคนที่ ๑๒ เมือ่ เกิดมาแลว
พวกเขาไดนําชางมาใหเปนเพื่อนเลน จึงตั้งชื่อวากาไค สวนลูกคนที่ ๑๓ เมื่อเกิด
มาแลวพวกเขาไดนําหนูมาใหเปนเพื่อนเลน จึงตั้งชื่อวาเตาไจเหมือนชื่อลูกคนแรก
ครั้นนั้น บุตรหญิงชายทั้ง ๑๓ คน ไดมีกิริยาอาการเหมือนกัน ปวยก็ปวย
พรอมกันเมื่ออยูดีสบายก็พรอมกัน สุขก็สุขพรอมกัน ทุกขก็ทุกขพรอมกัน กระทํา
กิจกรรมอันใดก็เปนไปในลักษณะอยางเดียวกัน จักหาผูที่จะมาปฏิบัติรักษาดูแล
กันก็ไมมี ปุสังไคยยะสังคะสีและนางอิตถังไคยยะสังคะสี จึงไดสรางบาปเคราะห
ทั้งหลายใหถูกตองตามมหุตตลักขณาชาติ โดยนํา เตโชธาตุ อาโปธาตุ สิลธาตุ
วาโยธาตุ ปฐวีธาตุ อยธาตุ เปนตน สรางเปนวิมานไวในคามรวายสี เพื่อใหเปนที่
โคจรของสุรยิ วิมานและจันทวิมาน แลวใหชอื่ อัฏฐเคราะหทงั้ ๘ นัน้ วา พุธ พฤหัสบดี
ศุกร เสาร ราหู อาทิตย จันทร อังคาร
ครั้นนั้น นางอิตถีลิงคะผูเปนแมนั้น ไดตายลงไป สวนชายปุริสลิงคะผูเปน
พอนัน้ ไดเอาไมตองกวมไปปลูกหมายปาชาไวแลวก็เอาขาวไปสงใหกนิ ทุกวัน ตอมา
ไมนาน นางนปุงสกะลิงคะก็ไดตายลงไป ชายปุรสิ ลิงคะก็เอาไปละเสียทีอ่ นื่ เมือ่ นัน้
ผูเ ปนลูกจึงไดถามพอวา เหตุใดแมผตู ายกอนนัน้ พอยังเอาไมไปปลูกปาชาแลวเอาขาว
ไปสงใหกินทุกวัน แตทําไมแมผูตายทีหลังนี้ พอไมทําใหเหมือนกัน ซึ่งชายปุงลิงคะ
ผูเปนพอก็กลาววา แมผูตายกอนนั้นเปนที่รักแกพอมากกวาแมผูตายทีหลัง
ครั้นเมื่อพอและแมของพวกเขาทั้ง ๑๓ คนไดตายลงไปแลว พวกเขา
ก็ไดสมสูอยูกินดวยกันในกาลครั้นนั้น หนึ่งในจํานวน ๑๓ คนนั้นไดลมปวยลง ซึ่ง
ครัน้ นัน้ ยังไมมผี ใู ดรูว ธิ รี กั ษา พวกเขาจึงไดปลอยสัตวทเี่ ปนเพือ่ นเลนของตน จึงหาย
จากอาการปวยนั้นได เหตุดังนั้น สัตวเหลานั้นจึงไดชื่อวาเปนที่พึ่งหรือสัตวตัวเพิ่ง
ตัวเสวยของมนุษยตั้งแตบัดนั้นมา
ตอมา มนุษยไดกําเนิดขึ้นมาบนโลกเปนจํานวนมาก แตกลับมีลักษณะ
นิสัยอยางเดียวกัน กระทํากิจกรรมอันใดก็กระทําเหมือนเชนเดียวกัน กินอะไรใด
ก็กินอยางเดียวกัน ไมมีการขัดขืนหรือขัดแยงกัน พวกเขาไดพากันฆาสัตว เลี้ยงชีพ
ไมขาดสาย ไมรูจักบุญบาป เมื่อปุสังไคยยะสังคะสีและนางอิตถังไคยยะสังคะสี
ได เ ห็ น มนุ ษ ย โ ลกกระทํ า การอย า งนี้ ก็ เ กรงว า มนุ ษ ยจะพากั น ไปตกนรกเป น
จํ า นวนมาก ไม พ  น ทุ ก ข สั ก ที จึ ง ได ส ร า งมโนธาตุ ขึ้ น เพื่ อ ให พ วกเขามี จิ ต ใจ

๑๖ ขวงผญา

รูส าํ นึกในบุญและบาป โดยการเอาธาตุตา งๆ ปฐวีธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ อาโปธาตุ
เปนตนนั้นไปใสในรุกขชาติที่จิตวิญญาณเขามาสถิตเพื่อรอการปฏิสนธิเปนมนุษย
ไดแก ตนมะพราว ตนตาล ตนหมากแง ตนงิ้วเผือก ตนงิ้วแดง ตนปาแปง ตนกลวย
ตนมะมวง ตนตองกวม ตนขนุน ตนทับทิม ดอกบัว เปนตน ไปใสไวอยางละตน
ซึ่งจิตวิญญาณที่จะมาเกิดเปนมนุษยจะตองสถิตอยูในตนไมเหลานี้กอนจะมาเกิด
เปนมนุษย หากไมแลวก็จะไปเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน ตั้งแตบัดนั้นมามนุษยโลก
จึงเกิดมามีจติ ใจไมเหมือนกัน บางใจบาป บางใจบุญแตกตางกันไป เปนเหตุใหเกิดมี
คําวิวาทผิดเถียงกัน จนแตกแยกกันไปสรางบานเรือนตามทีต่ า งๆ ผูท ใี่ จบุญมีนอ ยกวา
ผูที่มีใจบาป สวนผูที่มีใจบาปก็กระทําการฆาสัตวเลี้ยงชีวิต เมื่อเขาเหลานั้นไดตาย
ลงไป ก็ไดถูกไฟมหาวิบากมาเผาไหมใหตองเสวยทุกขวิปโยคในนรก
ครั้นนั้น ยังมีตระกูลหนึ่งมีลูกชายคนเดียว เมื่อพอและแมไดตายลงไป
ญาติทั้งหลาย ไดขับไลเด็กนอยผูนั้นไมใหอยูรวมเรือนเดียวกัน เด็กนอยผูนั้นจึงได
ไปอาศัยอยูใ นปาใตตน ตระแบกตนหนึง่ แลวออกไปแสวงหาอาหารมาเลีย้ งชีวติ ตน
ตามแตจะหาได แตดว ยความคิดถึงพอกับแมทาํ ใหเด็กนอยผูน นั้ ไมอยากกินอาหาร
แมวา จะมีเหลือบหรือยุงมาราวี เด็กนอยผูน นั้ ก็มคี วามอดทนไมทาํ รายสัตวเหลานัน้
เมื่อเห็นบุคคลผูใดเดินผานมา เด็กนอยผูนั้นก็เอาของกินของเคี้ยวที่หาไดเหลานั้น
ใหแกผทู ี่เดินผานไปมา และดวยอิริยาบถอันชอบคลองแหงอริยวัตรเชนนี้ ครัน้ เมือ่
เด็กนอยผูนั้นไดสิ้นอายุไขยไป ก็ไดเกิดเปนเทพบุตรตนหนึ่งอยูรักษาไมตะเคียน
ปรากฏชื่อวา ปฐมเทโว
ครัน้ นัน้ ยังมีหญิงผูห นึง่ ไดอาศัยอยูใ นบานใกลเคียงกับบานของชายตาบอด
ผูหนึ่งซึ่งชายตาบอดผูนี้ไดเดินไปตักนํ้าที่ทานํ้าทุกวัน ดวยความที่ตาบอดจึงทําให
บางวันก็ไดนํ้า บางวันก็หลงทางเสียไมไดนํ้า หญิงผูนั้นไดเห็นดังนั้นแลวก็เกิด
ความกรุณาเอ็นดูชายตาบอดผูนั้น จึงไดไปชําระปดกวาดหนทาง แลวเอาหวายมา
ขัดขึงเพือ่ ใหชายตาบอดไดจบั ถือเดินไปสูท า นํา้ ดวยการกระทํานี้ ครัน้ เมือ่ นางผูน นั้
ไดสิ้นอายุไขยลงไป ก็ไดไปเกิดเปนเทพธิดาตนหนึ่งอยูรักษาไมยมหินปรากฏชื่อวา
มูลธิดา

“ ปูแถน ยาแถน ” ๑๗

เมื่อติรวัตถกัปอันเปนปฐมมูลกัปไดดํารงอยูเปนเวลาอันนานมากนัก
ปุสงั ไคยยะสังคะสีและนางอิตถังไคยยะสังคะสีจงึ เห็นสมควรทีจ่ ะมางกัปอันนีด้ ว ยไฟ
ซึง่ หากไมกระทําการแลว ในภายภาคหนาสัตวโลกทัง้ หลายทีต่ ายแลวเกิด เกิดแลวตาย
จะกําหนดอายุขยั เพือ่ สรางโพธิสมภารของตนไมได โดยกอนทีจ่ ะทําการมางกัปนัน้
ปุสังไคยยะสังคะสีและนางอิตถังไคยยะสังคะสีไดสรางโสรัสสมหาพรหม ๑๖ ชั้นไว
แลวใหชางมโนสิลา หยุดหายใจเขาออกเมื่อชางไมหายใจเขาออกแลว เมฆก็ไมมี
เมื่อเมฆไมมี ฝนก็ไมตก และไมมีนํ้า เมื่อไมมีนํ้าสุริยวิมานก็เกิดเปนไฟลุกไหม
เมื่อจันทรวิมานโคจรเขามาใกลก็เกิดเปนไฟลุกไหม เมื่อจันทรวิมานโคจรไปสู
วิมานเคราะหตัวใดก็ไหมวิมานเคราะหตัวนั้นไปจนหมดสิ้น นํ้าในมหาสมุทร
ก็เหือดแหงลง แผนดินก็รอนระอุลุกเปนไฟขึ้นไปถึงชั้นอาภัสสราพรหม จากนั้น
ปุสังไคยยะสังคะสีและนางอิตถังไคยยะสังคะสีก็ใหชางแกวมโนสิลาใหหายใจเขา
ออกเปนปกติอยางเดิม เมือ่ ชางหายใจเขาออกเปนปกติแลว ก็เกิดเมฆและฝาขึน้ มา
ทั่วแสนขอบฟาจักรวาล เกิดเปนฝนตกลงมาเปนอันมาก นํ้าฝนไดทวมขึ้นถึง
อาภัสสราพรหม จากนั้นลมก็พัดตีไปมาเกิดเปนชั้นพรหม ชั้นฟาและชั้นดินดังเดิม
เมื่อนํ้าแหงลงไปแลว สัตวโลกทั้งหลายที่ขึ้นไปเกิดเปนพรหมก็ลงมาเกิดบนโลก
ใบนี้อีกครั้ง
จากนี้จะกลาวถึงเหตุการณการอุบัติขึ้นของพระปฐมพุทธเจา เมื่อปูสังไคยยะสังคะสีและยาอิตถังไคยยะสังคะสี ไดสรางจักรวาลขึ้น โดยสรางชางขึ้นมา
ตัวหนึง่ เรียกวาชางมโนศิลา จากนัน้ สรางเขาพระสุเมรุไวเปนศูนยกลางตัง้ อยูบ นหลัง
ชางตัวนั้น รายลอมดวยกลุมดาวราศีทั้ง ๑๒ หรือดาวนักขัตฤกษ ๒๗ ดวง โดยให
พระอาทิตยและพระจันทรเดินโคจรรอบกลุม ดาวเหลานัน้ มณฑลจักรวาลมีลกั ษณะ
เปนรูปวงรีคลายรูปแมลงดา สวนพระจันทรเมือ่ โคจรเขาหาพระอาทิตยกใ็ หหนั หนา
เขาหา และเมือ่ โคจรออกจากดวงอาทิตยกใ็ หหนั หลังออก สวนปลายยอดเขาพระสุเมรุ
นั้นใหเปนสวรรคชั้นดาวดึงส และสวรรคชั้นตางๆ
นอกจากราศีทงั้ ๑๒ ทีเ่ ปนทีร่ จู กั กันดีอยูแ ลว ชาวลานนายังใหความสําคัญ
ตอกลุม ดาวนักขัตฤกษทงั้ ๒๗ (ซึง่ สวนใหญกค็ อื ดาวดวงเดียวกับดาวประจําราศีตาม
แบบสุริยคตินั่นเอง) โดยแบงเปน ๓ กลุมๆ ละ ๙ ตัว ซึ่งสามารถจัดเรียงเปนตาราง
“ฤกษฟา ฤกษคน” เพือ่ สะดวกในการหาวันดีในการประกอบกิจการ ซึง่ มีอยูห ลายฉบับ
ที่ปรากฏในปกขทืน (ปฏิทิน) ของลานนา ดังนี้

๑๘ ขวงผญา
ฤกษฟา
๑. อัสสวณี
ดาวมาหาง
หอน

๑๐. มาฆะ
ดาวงู

๑๙. มูละ
ดาวชางนอย

๒. ภรณีดาว ๑๑. ปุพพผล ๒๐. ปุพพา
เขียงคอม
คุณดาว
สาธะ ดาวชี
พิดานนอย ไฟ
๓. กิตติกา
ดาวไกนอย

๑๒. อุตรผล ๒๑. อุตตรา
คุณดาวเนื้อ สาธะ
ตัวแม
ดาวหางชาง

ฤกษคน

คําอธิบาย

ทลิทโท

ดี สูขอสาว ตามทวงหนี้ คาขายของเล็กๆ

มหัทธโน

ดี เปดรานใหม กินแขกแตงงาน ขึ้นบานใหม

โจโร

ดี ทําศึกสงคราม ปลนคาย ทองเที่ยวเดินปา

ภูมิปาโล

สรางบานใหม สรางตึก เชิญเจาที่

เทสันตรี

การพนันขันตอ

๔. โรหินีดาว ๑๓. หัสตะ
คาง
ดาวชาง
หลวง

๒๒. สรา
วณะ ดาว
คานหาม

๕. มิคสิระ
ดาวหัวเนื้อ

๑๔. จิตระ
ดาวใตไฟ
หลวง

๒๓. ธนิฎฐะ
ดาวไซ

๖. อารทะ
ดาวดั้ง

๑๕. สวาติ
ดาวใตไฟ
นอย

๒๔. สัตตพิ
สะ ดาว
มังกร

เทวี

สรางของแตงตัว เครื่องประดับ เสื้อผา อาภรณ

๗. ปุนพสุ
ดาวสเพา

๑๖. วิสาขะ
ดาวของดง

๒๕. ปุพพ
ภัทระ ดาว
พิดาน

พิชชฆาตกะ

สรางอาวุธ เครื่องลางของขลัง

๘. ปุสสยะ
ดาวเรื่อน
หาง

๑๗. อนุ
ราธะดาว
กงจักร

๒๖. อุตร
ภัทระ ดาว
แมเนื้อ

ราชา

อุสสาภิเสก งานราชการดี

๙. อสิเลสะ ๑๘. เชฏฐะ ๒๗. เรวัตติ
ดาวคอกมา ดาวชางใหญ ดาวปลา
ตะเพียน

สมโน

อุสาภิเสก พุทธาภิเสก ดีนัก

“ ปูแถน ยาแถน ” ๑๙

ความสําคัญของกลุมดาวนักขัตฤกษทั้ง ๒๗ ตัวนั้น นอกจากจะเปนสิ่งที่
ใชชว ยในการนับวัน เดือน ปแลว ยังมีอทิ ธิพลตอการกําหนดความเปนไปตางๆ ของ
มนุษย เรียกวานามฤกษ ๒๗ ตัว ดังนี้
ฤกษตัวที่ ๑ ชื่อ อัศวณี ผูใดเสวยฤกษตัวนี้ มักมีปญญา รูศิลปศาสตร ผูอื่น
ปองรายไมเปนอันตราย เปนผูประเสริฐ มักเปนใหญแกทานทั้งหลายทั้งชายและ
หญิง
ฤกษตัวที่ ๒ ชื่อ ภรณี ผูใดเสวยฤกษตัวนี้ มักไดเปนทาวพระญาแตนอย
แมนศัตรูจกั ปองรายก็ทาํ รายไมได เพราะมีเทวดารักษา จักไดเปนหัวศึกมีบริวารมาก
ฤกษตัวที่ ๓ ชื่ อ กฤติ ก า ผู  ใ ดเสวยฤกษ ตั ว นี้ มั ก มี รู ป งาม มี ป  ญ ญารู 
ศิลปศาสตร มักจะหลอกผูเ ปนอาจารยตน มักทํามิจฉาจารย ไดเมียมีตระกูลสูงกวาตน
ศัตรูทํารายยาก
ฤกษตัวที่ ๔ ชื่อ โรหิณี ผูใดเสวยฤกษตัวนี้ มักใจบาปหยาบชา ไมสูดี
ฤกษตวั ที่ ๕ ชือ่ มฤคศิระ (มิคสีลา) ผูใ ดเสวยฤกษตวั นี้ มักมีโศกทุกข เหมือนอก
จะแตกเพราะเหตุแหงความรัก
ฤกษตัวที่ ๖ ชื่อ อาชทรา (อาโท) ผูใดเสวยฤกษตัวนี้ มักจากพอแมแตนอย
แตมีปญญาเฉลียวฉลาด บริบูรณดวยทรัพยสมบัติ จักไดเปนที่พึ่งแกผูอื่น
ฤกษตัวที่ ๗ ชื่อ ปุนภาวสุ (ปุณพสุ) ผูใดเสวยฤกษตัวนี้ มักจักสมฤทธิ์ดวย
ขาวของมากมาย มีรูปงาม ไมมีทุกข เปนที่พึ่งแกทาน
ฤกษตัวที่ ๘ ชื่อ ปุษยะ (ปุสสยะ) ผูใดเสวยฤกษตัวนี้ มักมีรูปขาวงาม
ใหปฏิบัติพอแม
ฤกษตวั ที่ ๙ ชือ่ อาศเลษะ (อัสสเลก) ผูใ ดเสวยฤกษตวั นี้ ไปสงครามอายุไมยนื
มักถูกฆา
ฤกษตัวที่ ๑๐ ชื่อ มาฆะ ผูใดเสวยฤกษตัวนี้ ไปคาขายจักไดดี มีขาวของมาก
แตคอยระวังมักถูกสัตวรายฆา
ฤกษตัวที่ ๑๑ ชื่อ ปุภผลคุณี (ปุพพบลคุณ) ผูใดเสวยฤกษตัวนี้ มักมีสุข
มีปญญา จักไดเปนคหบดี
ฤกษตัวที่ ๑๒ ชื่อ อุตรผลคุณี (อุตตระผลคุณะ) ผูใดเสวยฤกษตัวนี้ มักมี
รูปงามนัก อาสาเจานายจักไดเปนใหญ ตองระวังเมียทาน
ฤกษตัวที่ ๑๓ ชื่อ หัสตะ (หสัณฐะ) ผูใดเสวยฤกษตัวนี้ อยาเอาเมียตระกูล
สูงกวา จักฉิบหาย

๒๐ ขวงผญา

ตารางแสดงแผนผังดาวทั้ง ๒๗ ตัว

ฤกษตัวที่ ๑๔ ชื่อ จิตรา (จิตา) ผูใดเสวยฤกษตัวนี้ มักมีรูปงาม มีปญญา
ชื่อเสียงโดงดัง แตระวังทางนํ้า
ฤกษตัวที่ ๑๕ ชื่อ สวาติ (สวสัสติ) ผูใดเสวยฤกษตัวนี้ จักไดจากพอแม
แตนอย ระวังอาหารการกิน นํ้าลึกอยาไป
ฤกษตัวที่ ๑๖ ชื่อ วิสาขะ มักทํามิตตาทุกข ไมรูคุณครูบาอาจารย
ฤกษตัวที่ ๑๗ ชื่อ อนุราธ (อนุราทระ) ผูใดเสวยฤกษตัวนี้ มักเปนพยาธิ
เจ็บไขปวดหัวเปนลมแตนอย แตโตขึ้นมาจักมีสุข ใหระวังคําพูด อยาเที่ยวกลางคืน
ผูรายจะคอยทําโทษ
ฤกษตัวที่ ๑๘ ชื่อ เชษฐะ ผูใดเสวยฤกษตัวนี้ จักเปนผูประเสริฐ แตมัก
มีความแตอายุยังนอย
ฤกษตัวที่ ๑๙ ชื่อ มูละ (มะละ) ผูใดเสวยฤกษตัวนี้ มักชอบมีชูผัวทาน
เมียทาน
ฤกษตัวที่ ๒๐ ชื่อ ปุรวาษาฒ (บุพสัทธะ) ผูใดเสวยฤกษตัวนี้ มักเปนกําพรา
มาแตอายุยังนอย
ฤกษตัวที่ ๒๑ ชื่อ อุตราษาฒ (อุตรสาทธ) ผูใดเสวยฤกษตัวนี้ จักเปนคน
มีวิริยะอุสาหะ ถาหญิงมีครรภใหระวังอาหารและของหอม ถาผูชายมักตายเพราะ
รักเมีย
ฤกษตวั ที่ ๒๒ ชือ่ สรวนะ (สราวัณณะ) ผูใ ดเสวยฤกษตวั นี้ มักฉิบหาย เพราะ
ทําอะไรไมพิจารณา
ฤกษตวั ที่ ๒๓ ชือ่ ธริษฎะ (ธนิฐะ) ผูใดเสวยฤกษตัวนี้ จะทําอะไรใหพจิ ารณา
เสียกอน ไมเชนนั้นจักเสียใจภายหลัง
ฤกษตัวที่ ๒๔ ชื่อ ศตภิษ (สตตัณฑี) ผูใดเสวยฤกษตัวนี้ มักเกิดอุบาทว ระวัง
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ปากอยาวาอะไรใหผูอื่น เขามักใสโทษ
ฤกษตัวที่ ๒๕ ชื่อ ปุรภัทรบท (บุพพราทระ) ผูใดเสวยฤกษตัวนี้ มักเปน
คนดีมีขาวของถึงยากจนก็เปนดี ภายหลังจักไดแตงงาน แตอายุมักจะไมยืน
ฤกษตวั ที่ ๒๖ ชือ่ อุตรภัทรบท (อุตตทร) ผูใ ดเสวยฤกษตวั นี้ ใหระวังผูม กี าํ ลัง
มากกวาตน
ฤกษตัวที่ ๒๗ ชื่อ เรวตี (เรวดี) ผูใดเสวยฤกษตัวนี้ ทําอะไรใหพิจารณา
ใหดีเสียกอนหรือใหถามผูมีปญญา
ความสําคัญของกลุมดาวนักขัตฤกษทั้ง ๒๗ ตัวนั้น นอกจากจะเปนสิ่งที่ใช
ชวยในการนับวัน เดือน ปแลว ยังมีอิทธิพลตอการกําหนดความเปนไปตางๆ ของ
มนุษย เรียกวานามฤกษ ๒๗ ตัว ดังนี้
ตําราเคราะห ๓ ชั้นอีกแบบหนึ่ง
ใชดูโชคลาภสําหลับเดินทาง
ไปขาขายในที่ตางๆ

ตํ า ราเคราะห ๓ ชั้ น ของ
ลานนา ใชทํานายทายทักวาเหตุการณ
ตางๆ ของคนชวงอายุนั้นๆ ซึ่งตํารานี้
จะแบงเปน ๓ ตอน ในแตละตอนจะ
แบงออกเปนสี่เดือน ซึ่งจะใชทํานายทายทัก อาการเจ็บปวย เหตุแหงอาการ
วิธีแกไข และโชคลาภในชวงอีอายุนั้นๆ ซึ่งจะมีการนับที่ตางกันคือ ผูชายจะนับ
จากมุมลางขวาไปซาย แลวนับเทาจํานวนอายุ ผูหญิงจะนับมุมบนซายไปทางขวา
นับเทาจํานวนอายุตน ตกชองไหนก็พลิกไปดูคําทํานายชองนั้นๆ ความเชื่อ
ในเรื่ อ งฤกษ ทั้ ง ๒๗ ตั ว นี้ ยั ง สามารถ
ผู ก เป น แผ น ยั น ต ใ นรู ป ต า งๆ ทั้ ง ยั น ต
ที่เปนโลหะ และยันตที่เปนผาอีกดวย
ตัวอยางยันตที่เขียนลงบนผา
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ลักษณะการเขียนยันต (เตนยันต) ที่มีการนําความเชื่อเรื่องฤกษ ๒๗ ตัว
เขาไปเปนสวนประกอบของยันตเทียนตางๆ เพือ่ ใชในการสะเดาะเคราะห การเขียน
ยันตแตละผืนตองเอาวันเกิดของคนทีจ่ ะบูชาเปนทีต่ งั้ แลวจะเขียนยันต (เตนยันต)
ไปตามจักรราศี (ตามา) ตอไปเรื่อยๆ จนครบ เปนตน
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เมือ่ ยาอิตถังไคยยะสังคะสีไดสรางสัตวขนึ้ มา ๑๒ ชนิด คนทัง้ หลายเลยสมมุติ
ขึ้นเปนปตางๆ ๑๒ ปเรียกวาแมวัน แลวจะมีลูกวันอีก ๑๐ วัน ซึ่งจะนับเปนคูๆ ไป
จนครบรอบ รอบหนึ่งจะมี ๖๐ วัน ดังตาราง ตอไปนี้
ตารางแสดงเกณฑนับปและศกไทยเทียบจุลศักราช กําหนด ๖๐ ปเปน ๑ รอบ
กาบใจ

ดับ รวาย เมือง
เปา
ยี เหมา
กาบ ดับใค รวาย เมือง
เส็ด
ใจ
เปา
กาบ ดับเรา รวาย เมือง
สัน
เส็ด ใค
กาบ ดับ รวาย เมือง
สะงา เม็ด สัน เรา
กาบสี ดับไส รวาย เมือง
สะงา เม็ด
กาบยี ดับเห รวาย เมือง
มา
สี
ใส

เปกสี กัดใส กดสะ
งา
เปกยี กัดเห กดสี
มา
เปกใจ กัด กดยี
เปา
เปก กัดใค กดใจ
เส็ด
เปก กัดเรา กด
สัน
เส็ด
เปก กัด กดสัน
สะงา เม็ด

รวง เตา
เม็ด สัน
รวงใส เตาสะ
งา
รวงเห เตาสี
มา
รวง เตายี
เปา
รวงใค เตาใจ
รวง
เรา

เตา
เส็ด

กาเรา
กาเม็ด
กาใส
กาเห
มา
กาเปา
กาใค

ดวยความเชือ่ ในระบบนับวันแบบแมวนั ลูกวันนีเ้ อง ทําใหคนลานนาเชือ่ วา
คนๆ หนึ่งเกิดมาในโลกแลวมีอายุยืนนาน ๑๒๐ ป หรือ ๒ รอบ ถือไดวาเปนผูที่
ประเสริฐ ควรคาแหงการนับถือ เพราะสามารถผานกาลเวลามาแลวถึง ๒ รอบ
ซึ่งจะเห็นไดจากการใหพรปใหมของคนลานนาซึ่งจะนิยมใหพรกันในวันปใหม
ซึ่งถือวาเปนวันแรกของปใหม จะมีกิจกรรมตางๆ มากมายตลอดวัน โดยตอนเชา
จะไปทําบุญที่วัด ตอนสายจะมีการรดนํ้าพระและรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุ ตอนเย็น
คนลานนามักนิยมจะจุดเทียนบูชา แตเดิมคนลานนานิยมจุดเทียนลดเคราะห
ในวันปากป หรือวันแรกของป วันที่ ๒ เปนวันปากเดือน มักจะจุดเทียนสืบชาตา
เพื่อใหตนมีชีวิตที่ยืนนาน วันที่ ๓ วันปากเดือนนิยมจุดเทียนรับโชค เพื่อตนเอง
จะไดมีโชคลาภวาสนาที่ดี
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ตัวอยางสํานวนพรปใหมที่ผูสูงอายุจะใหพรแกลูกหลานในวันปใหม
เอวัง โหนตุ ดีและ อัชชะในวันนี้ ก็เปนวันดี ดิถีวันวิเศษ เหตุวาระวิสังขาลปเกา
อะติกันโต ปเกาก็กอขามลวงลน พนไปแลว ปใหมแกวพญาวันก็มาจุจอดรอดเถิง
เติงยังเจาผูไดเปนลูกเตาเลาหลานแลเหลนแหงผูขา ก็บาไดละลืมฮีต อดีตปาเวณี
อันกอนเกาแหงชาวเรามา ไดขนงขงขวายตกแตงแปงมายังขาวนํา้ โภชนาอาหารตัง
หลายหลาก ทั้งผลหมากรากไม เครื่องอุปโภคบริโภค ขิลานะขาวนํ้าปจจัย ตังแผน
ผานุงคัวใบทุกสิ่ง พรอมดวยนํ้าเขาหมิ้นสมปอย คัมภีโรทะกะ สุคันโธทะกะอันใส
เย็นจื่นจอย มาจําเนียรไวเหนือขัน เพื่อจักมาสมมาคารวะยังตนตั๋วแหงเรา ผูเปน
ปูปาอาวลุง วาสันนี้แตดีหลี
บัดนี้ ตนตัวแหงเรา ก็มปี ฏิคคะหะรับเอาแลว เพือ่ ฮือ้ แลวแหงเหตุ แลเจตนา
แหงเจา เพื่อมาขอขมาลาลด ปดเสียยังโทษปาปะกรรมอันใดไดกระทํามาแตกอน
ขอหื้อไดผอนศูนยหาย หื้อไดหายเปนอโหสิกรรม บหื้อไดเปนนิวรณธรรม กรรม
อันจักหามเสียยัง สังคะโมกขะ ผละผลหนตางอันจักนําไปสู จั้นฟาแลเนรปาน แก
ตานตังหลายสักเยื่อง สักประการแตดีหลี
ตัง้ แตนไี้ ปภายหนา หือ้ เจาไดฮาํ่ แฮงแข็งกลา อยูฮ อื้ มีไจยไปฮือ้ มีโจค ไปวัน
ตกวันออก ขอกใตหนเหนือ จุงมีเตจะเรืองไร ผาบแปขาเสิกสัตถู อุปททะวะกังวน
อนทะรายตังหลายมวล อันจักมาบังเกิดหื่อเจาไดเดือดเนื้อรอนใจ ในกาละเมื่อตื่น
เมื่อนั่งยืนเตียวเมื่อเกี้ยวเมื่อกิ๋น อันใดกดี จุงฮื้อนิราศคลาดคลา ออกจากขันธะสัน
ญา แหงตานตังหลายไปเสีย้ งๆ หือ้ เปนดัง่ นํา้ กลิง้ ตกจากใบบัวใบบอน ไปจุวนั จุยาม
ไจๆ ขอฮื้อเจาไดเจริญดวย โชคป โชคเดือน โชควัน โชคยาม และอายุป อายุเดือน
อายุวัน อายุยาม อายุยืนนานได ๑๒๐ พรรษาจุผูจุคน นั้นจุมมีเตี่ยวแตดีหลี
สัพพีติโย ฯลฯ แลวจะมีการมัดขอมือตอไป
คนลานนายังมีความเชื่อวา ถาบุคคลใดมีชีวิตความเปนอยูที่ไมราบรื่น
เจ็บไขไดปว ย เกิดอุบตั เิ หตุ หรือคาขายขาดทุนบอยๆ เปนตน ลวนมาจากการบันดาล
ของแถนทั้งสิ้น จึงตองแตงเครื่องสังเวยสงแถน บางก็วาสงแถนหลวง ซึ่งจะเรียก
แตกตางกันไป ตามแตละทองถิ่นนั้นๆ
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เครื่ อ งสั ง เวยส ง แถนนั้ น
มีสะตวง (กระทงกาบกลวย) กวางศอก
ของเจาชาตา ภายในบรรจุจอ (ธง
ขนาดเล็ก) สีขาว ๑๒ อัน ผลไม ๕ อยาง
ขาวตม ขาวหนม มะพราว กลวย ออย
หมาก เมี้ยง บุหรี่ ดอกไม ธูปเทียน
เสื้อผาใหม ๑ ชุด ตามเพศเจาชาตา
(เศษผา) ขาวเปลือก ขาวสาร รูปคน
เจาชาตาปน จากดินเหนียว ใสในกระทงขนาดเล็ก เงิน (กระเบือ้ งทุบใหมน) ทอง (เขาหมิน้
หั่นเปนแวนๆ) มาวใสแขน (กําไลแขน) แหวน แวน หวี รูปปนสัตวประจําราศี
ทัง้ ๑๒ ราศี คนโทพรอมจอกนํา้ ๑ ชุด
เมือ่ เตรียมเครือ่ งสงเสร็จแลว
จะนําเอาเสือ่ ใหมมาปูกลางหอง หรือ
กลางเรือน วางเครื่องสงไวกลางเสื่อ
โดยหาภาชนะอืน่ มาวางใหสงู จากพืน้
ประมาณคืบ ใหผสู ง นัง่ หันหนาไปทาง
ทิ ศ ตะวั น ออก แล ว นั่ ง ประนมมื อ
อาจารย ผู  ทํ า พิ ธี จ ะนั่ ง อยู  เ ยื้ อ งๆ
ดานหนา เจาชาตาจะประเคนขันตั้งอาจารย เมื่ออาจารยผูทําพิธีกลาวคําบูชาครู
ของตนเสร็จแลว จะจุดเทียนแลวกลาวคําสงแถน
โภนโต บิตมุ าตา ขาแดพอ แมเปนเจาเหย คือวาปูแ ถนหลวงผูห ลอเบาแตงตัง้
ใหเปนคน ใหตนตัว (ชือ่ ......) ลงมาเกิดสรางกําเนิดเกิดเปนคน ปอมมีกงั กาหลายสิง่
พยาธิยงิ่ มาเบียดเบียน เงินทองเขียมทุกยากกัน้ หยากหลายประการ จักกินจักทานก็
หาไมได พยาธิไขกซ็ าํ้ บังเกิดมีมา วันนีต้ นตัวแหง (ชือ่ ......) ก็ไดตกแตงเครือ่ งสักกาละ
บูชา เพือ่ จักสงไปหา โถมณาคุณบิตามารดา พอแลแมอนั ไดหลอปน ใหเปนคน ยอย
กลัวกรรมแลเวรอันพอแมไดแชง จึงไดตกแตงแลวนํามา มีทั้งบุบผาลาจาดวงดอก
ขาวตอกดอกไมเทียนงาม ใสขนั คําไปใหญ ตามจารีตใหประณีตมากนาๆ มีทงั้ วัตถา
ผาเสือ้ สุบสอดเนือ้ กายา เปนเคลือ่ งอาภรตางๆ นํามาถวายบูชา ขอฮือ้ พนเคราะห
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หลายประการ แลขอใหมีโชคมีลาภหลายประการ ดวยวจีกายะวจีอันไดออกปาก
ปรารถนามา ขอใหสมดั่งคําปตามารดาพอแมไดสั่งไววา ถาลูกเตาสงมาใหแลว
พอแลแมจะใหแกว ๗ ประการ กับทัง้ เงินแลคํามีประมาณ ๑๘ โกฏิ ไมใหลกู เตาไดทกุ โสก
ยังจักใหฝนเงินตกลงมาจะไจ จักใหลกู เตาไดจา ยกินจายทาน สมบัตงิ ามชมชืน่ กูจกั
ใหฝนหาแกวหลั่งไหลลง ตามใจประสงคแหงลูกเตา ขอวาลูกเตาจํ๋าเอาพอแลแม
อันกรุณาบอกกลาว ตามจารีตวาอันไดขวักขีดแตม ตองหลอเปนคนวาสันนี้ดีหลี
บัดนี้ (ชื่อ.....) ก็ไดตกแตงแปงพรอมนอมนํามายัง สะปะเยื่องเครื่องขียา
บูชาทั้งหลาย เอามาถวายใหแกเจากู คือวาพอแถนหลวง ยาแถนหลวง วาอั้นแท
ดีหลี
ผูข า ก็ขออาราธนา เจาทัง้ สองเสด็จลีลากากาดจากปราสาทแกววิมารคํา ลง
มารับเอายังเครือ่ งบูชาทัง้ มวลฝูงนีโ้ ดยรีบแดเทอะ โอมบิตมุ าตาโรยาจามิ อากสฺสนฺตุ
ปริภฺุจนฺตุ หูลูหูลู สวาหาย ฯ
เมื่ออาจารยกลาวคําสงแถนเสร็จแลว จะใหพรตอ จากนั้นจะนําสะตวง
(กระทงหยวกกลวย) ไปสงทางทิศเหนือ
นับวันพิธีกรรมอันเนื่องดวยความเชื่อนี้จะถูกบดบังและลบเลือนไปจาก
ความทรงจําของคนลานนาไปทุกขณะ ดวยเทคโนโลยีทที่ นั สมัย กอรปกับการเจริญ
เติบโตขึน้ ของเมืองทีม่ งุ เนนการพัฒนาประเทศไปสูร ะบบอุตสาหกรรมใหม ความเชือ่
ดั้งเดิมจึงแปรเปลี่ยนไปตามกาลสมัย ยังคงพบเห็นอยูบางตามชนบทที่หางไกล
จากแสงสีเสียงของนครเมือง แมลัทธิพิธีกรรมความเชื่อในแถน จะเปนเพียงคติ
ความเชือ่ ของคนลานนาโบราณ หากเราขาดความรูค วามเขาใจ ไมเรงทําการศึกษาถึง
ทีม่ าของตัวตนของเรา ทีม่ าของบรรพบุรษุ ของตนเองแลว ก็ไมตา งอะไรกับกองทราย
ทีไ่ มมที ยี่ ดื เหนีย่ วตัวเอง เวลาลมพัดผานไปมาก็จะกลิง้ สะเปะสะปะ ไปตามทิศทางลม
ที่เคลื่อนผานไป วันแลววันเลา ขาดซึ่งแนวทางของตน

“ ปูแถน ยาแถน ” ๒๗

บรรณานุกรม
ชมรมปกขทืนลานนา (เชียงใหม) และโบราณเคหัง-อาคารเรือนเดิม.ปกขทืนลานนา,.
๒๕๕๕.
วิศิฏฐ คิดคําสวน.แนวคิดเรื่องมนุษยในคัมภีรปฐมมูลมูลี.บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๑.
สงวน โชติสุขรัตน.ประเพณีไทยภาคเหนือ.นนทบุรี : ศรีปญญา, ๒๕๕๓
หนานเตจา.ประเพณีลานนาไทยและพิธีกรรมตางๆ. ประเทืองวิทยา เชียงใหม,
๒๕๑๗.
ปบสา (เอกสารถายสําเนา) ครูบาอภิชัยอาย วัดทรายมูล อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม
ปบสา (เอกสารถายสําเนา) พระสมุหเดช ปยธรรมโม วัดทรายมูล อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม

๒๘ ขวงผญา

คุมหลวง หอคํา เวยงแกว
สัญญะขัติยะลานนา
ภูเดช แสนสา

“ล

านนาประเทศ” ไดเริ่มกอตัวขึ้น
ตั้งแต พ.ศ.๑๘๓๙ มี “พระนคร
เชียงใหม” เปนเมืองหลวงของอาณาจักร
สถาปนาขึ้ น โดยพญามั ง ราย กษั ต ริ ย 
แควนโยนกองคที่ ๒๕ (พ.ศ.๑๘๐๔ –
๑๘๓๙) ราชวงศลวจังกราช และเปน
ปฐมกษั ต ริ ย  ล  า นนา (พ.ศ.๑๘๓๙ –
๑๘๕๔) ราชวงศมังราย ที่ไดทรงผนวก
แควนโยนกกับแควนหริภุญไชยเขาไว
ดวยกัน ซึ่งกอนการสถาปนาอาณาจักร
ล า นนาแว น แคว น ต า งๆ คื อ แคว น
โยนก แควนหริภุญไชย แควนพะเยา

แควนนาน (ปว) และแควนแพร ตางมี
กษัตริย สืบเชื้อสายกันปกครอง และ
แตละแวนแควนก็สิ้นสุดราชวงศเมื่อ
ถูกผนวกเขากับอาณาจักรลานนาใน
ระยะเวลาที่ ต  า งกั น จนกระทั่ ง ช ว ง
ปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๐ แวนแควน
ตางๆ เหลานี้จึงถูกผนวกรวมเขากับ
อาณาจักรลานนาทัง้ หมด สืบตอเนือ่ ง
มาจนถึงสมัยลานนาเปนประเทศราช
ของพม า กระทั่ ง ในช ว งปลายพุ ท ธ
ศตวรรษที่ ๒๒ จึงมีการแบงออกเปน
๒ ศู น ย ก ลางการปกครองคื อ เมื อ ง

คุมหลวง หอคํา เวียงแกว สัญญะขัติยะลานนา ๒๙

เชียงใหมและเมืองเชียงแสน แตทวากษัตริยที่เมืองเชียงใหมก็ยังคงมีความสําคัญ
ในฐานะเปนศูนยกลางหัวเมืองทางตอนใต สวนเมืองเชียงแสนก็เสมือนมีกษัตริย
(เจาฟา) ปกครองสวนตอนเหนือของลานนา ในปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๓ ลานนา
ไดเกิดรัฐ (เมือง) อิสระขึ้นหลายแหง จนกระทั่งลานนาเปนประเทศราชของสยาม
ชวงตนพุทธศตวรรษที่ ๒๔ ไดแบงออกเปน ๕ นคร (รัฐ) โดยแตละนครมีกษัตริย
(เจาหลวง) ปกครอง ดังนัน้ เมือ่ มีระบบ “กษัตริย” ปกครองยอมมีสงิ่ สําคัญทีแ่ สดงถึง
สถานะของความเปนชนชัน้ ปกครองตัง้ แตยคุ แวนแควนมาจนถึงยุคประเทศราชของ
สยาม คือ “คุม หลวง” “หอคํา” “เวียงแกว” อันเปนทีป่ ระทับหรือสถานทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ
ราชพิธีของกษัตริย ที่ตองสรรสรางขึ้นอยางวิจิตรอลังการและพิเศษเหนือสิ่งอื่นใด
ในแวนแควนหรืออาณาจักรของตน
“คุ  ม หลวง” หมายถึ ง “เรื อ น” ที่ ป ระทั บ ของกษั ต ริ ย  ห รื อ ขอบเขต
พระราชฐาน อาจเรียกตางกันไปตามแตละพืน้ ทีแ่ ละยุคสมัย เชน “โรงหลวง” (ออกเสียง
“โฮงหลวง”) “โรงไชย” (ออกเสียง “โฮงไจย”) “คุม แกว” “คุม นอย” “หอไชย” “หอหลวง”
“เรือนหลวง” และ “ราชมณเฑียร” เปนตน
“หอคํา” หรือ “หอคําหลวง”๑ หมายถึง “เรือน” ของกษัตริยพรอมมี
ทองพระโรงอยูภ ายใน หรือเปนเฉพาะพระทีน่ งั่ ทองพระโรงออกวาราชการ หรือขอบเขต
พระราชฐาน อาจเรียกตางกันไป เชน “โรงดิน” (สรางจากดินจี่หรือดินกี่ (อิฐมอญ)
แลวมุงดวยดินขอ) “โรงคํา” (ทองพระโรงตกแตงดวยลายคํา (ลงรักปดทอง)) “โรงคัล”
“หอไชย” (หอไชยมงคล) “โรงไชย” (โรงไชยมงคล) “เรือนมงคล” “หอยอด” “ปราสาท”
“ปรังคนิเวศน” (ปรางคนิเวศน) และ “สุวรรณนิเวศน” เปนตน คําวา “หอคํา”
ที่หมายถึงพระมหาปราสาทหรือเขตพระราชฐานของกษัตริย พบปรากฏใชรวม
กันในกลุมชาติพันธุไททั้งไทยวนในลานนา ไทลื้อในสิบสองพันนา ไทใหญและไท
เขินในรัฐฉาน และดวยกษัตริยมีหอคําที่แสดงถึงอํานาจราชศักดิ์ชาวเมืองจึงเรียก
พระนามกษัตริยข องตนวา “เจาหอคํา” หรือ “ขุนหอคํา” ทัง้ ในลานนา สิบสองพันนา
และรัฐฉาน๒ และยังปรากฏมีการเรียกพระนามของกษัตริยพ มาวา “เจาหอคํา” หรือ
จารึกทายคัมภีรใบลานสมภมิต วัดพระสิงห เชียงใหม พ.ศ.๒๔๒๘” อางในทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
งบประมาณของรัฐบาล, โครงการอนุรักษพระคัมภีรลานนา,(เชียงใหม : มิ่งเมือง, ๒๕๔๔),หนา ๘๖.
๒
เรณู วิชาศิลป(ปริวรรตและแปล), เชื้อเครือเจาแสนหวีสิบสองพันนา,(เชียงใหม : ตรัสวิน, ๒๕๔๔),
หนา ๑๑ และ ๓๓๕. และทวี สวางปญญางกูร(ปริวรรต), พงศาวดารเมืองเชียงตุง,(มปท : มปพ, ๒๕๓๓),
หนา ๙ และ ๔๘.
๑

๓๐ ขวงผญา

“ขุนหอคํา” เหมือนกันอีกดวย๓
“เวียงแกว” หมายถึงแนวขอบเขตทัง้ หมดของพระราชวังทีม่ กี าํ แพงสูงลอม
๔
รอบ สวนความหมายโดยนัยของคําวาเวียงแกวคือเปนขอบเขตพืน้ ทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิห์ รือ
ประเสริฐสูงสุด เหมือนกับทีเ่ รียกสวรรคชนั้ ตางๆ และแดนพระนิพพานวา “เวียงแกว”๕
หรือกําแพงลอมรอบขอบเขตพุทธาวาสภายในวัดอันเปนที่ตั้งของพระอุโบสถ
วิหารพระธาตุเจดียอ นั เปนสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละประเสริฐสูงสุดก็เรียกวา “กําแพงแกว” โดย
พืน้ ทีอ่ าณาบริเวณทัง้ หมดภายในเวียงแกวเรียกวา “ขวงแกว” “ขวงพระราชวังหลวง”
หรือ “ขวงราชฐาน”๖ เหมือนกับขอบเขตอาณาบริเวณทั้งหมดภายในวัดอันเปนที่
ตั้งของ “พระแกวเจาทังสาม” (พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ) ก็เรียกวา “ขวงแกว”
หรือ “ขวงแกวทังสาม” เชนกัน ซึง่ คําวา “เวียงแกว” สําหรับกษัตริยล า นนาบางครัง้ ก็
เรียกวา “พระราชนิเวศน”๗ หรือ “พระราชวังหลวง”๘ บางเมืองก็นยิ มเรียกดวยคําอืน่
ที่มีความหมายเดียวกันคือ “คุมแกว” (นาน) และ “คุมหลวง” (แพร) เปนตน
สวนพลับพลาที่ประทับแรมชั่วคราวของกษัตริยลานนาในระหวางการ
เดินทาง นิยมเรียกวา “ตําหนัก” (พระตําหนัก) เชน สมัยพระเจาเมกุฏิวิสุทธิวงศ
(เจาขนานแมก)ุ ทรงเสด็จยกกองทัพไปรบกับอาณาจักรลานชาง “...เทียวทางไกลได
๓๖๗๕๐๐ วา มีตําหนักเถียงแรง ๓๙ หลัง...”๙ พระเจากาวิละ (เจาหนานกาวิละ)
เมืองนครเชียงใหมกท็ รงมี “ตําหนักริมปง”๑๐ เปนพลับพลาริมแมนาํ้ ปงเพือ่ เปนทีพ่ กั
แปรพระราชฐานชวงฤดูรอนและพักรอฤกษเขาเวียงนครเชียงใหม พระเจาหอคํา
ฮันส เพนธ, คําจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม, (กรุงเทพฯ : สํานักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙),
หนา ๙๘ – ๑๐๒. และเรณู วิชาศิลป(ปริวรรตและแปล), พื้นเมืองแสนหวีฉบับหอคําเมืองไหญ, (อาง
แลว),หนา ๔๖๙.
๔
“ตํานานเจาเจ็ดพระองคกับหอคํามงคล” อางในวัดปาตันกุมเมือง, อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ
พระครูเรือน สุธมฺโม, (ลําปาง : ลําปางการพิมพ, ๒๕๓๐), หนา ๔๓.
๕
“จารึกฐานพระพุทธรูปวัดชัยพระเกียรติ พ.ศ.๒๑๐๘” อางในฮันส เพนธ, คําจารึกที่ฐานพระพุทธรูป
ในนครเชียงใหม, (อางแลว), หนา ๙๘ – ๑๐๒. และภูเดช แสนสา(อาน), จารึกทายคัมภีรใบลานสุวัณ
ณหอยสังข จารเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๔ โดยพระธรรมลังกา วัดผาแดงหลวง อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง, อักษร
ธรรมลานนา พ.ศ.๒๕๔๗.
๖
สรัสวดี อองสกุล (ปริวรรต), พื้นเมืองเชียงแสน, (กรุงเทพฯ : อมรินทร, ๒๕๔๖), หนา ๑๐๔.
๗
ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป, (เชียงใหม : มิ่ง
เมือง, ๒๕๓๘), หนา ๑๓๒.
๘
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ตํานานเชียงใหมปางเดิม, (เชียงใหม : สถาบันวิจัยสังคม,
๒๕๓๗), หนา ๓๑.
๙
ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพืน้ เมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป, (อางแลว), หนา ๙๖.
๑๐
ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพืน้ เมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป,(อางแลว), หนา ๑๖๐.
๓

คุมหลวง หอคํา เวียงแกว สัญญะขัติยะลานนา ๓๑

ดวงทิพย (เจาหนานดวงทิพย) เมืองนครลําปางทรงมี “ตําหนักหลวง”๑๑ เปนพลับพลา
ตั้งอยูในวัดเสด็จสําหรับพักเมื่อไปทําบุญที่วัด หรือเจาหลวงสุมนเทวราช (เจานอย
สุมนะ) เมืองนครนาน (พ.ศ.๒๓๕๓ – ๒๓๖๘) ทรงมี “ตําหนักทาขี้เหล็ก”๑๒ และ
“ตําหนักดงพะเนดชาง”๑๓ เปนพลับพลาอยูนอกเวียงนครนาน ซึ่งผูเขียนยังไมพบ
หลักฐานเอกสารลานนายุคจารีตใชคาํ วา “ตําหนัก” กับคุม เจาหลวงหรือ คุม เจานาย
ที่พักประจําหรือประทับอยูอยางถาวร
คุมหลวง หอคํา เวียงแกว กอนการสถาปนาอาณาจักรลานนา พ.ศ.๑๘๓๙
คุม หลวงของกษัตริยย คุ กอนสถาปนาอาณาจักรลานนาก็มกี ารสรางไวกลาง
เวียง (กลางโดยปริมณฑลหรือโดยประมาณภายในขอบเขตคูนํ้ากําแพงลอมรอบ)
ปรากฏในหลักฐานตางๆ เชน พญาอาทิตยราช กษัตริยแควนหริภุญไชยองคที่ ๓๒
เมื่อทรงขึ้นครองราชยใน พ.ศ.๑๕๙๐ ทรงสรางคุมหลวงที่ประทับขึ้นในกลางเวียง
หริภญ
ุ ไชย (ตรงบริเวณวัดพระธาตุหริภญ
ุ ชัยในปจจุบนั )๑๔ หรือพญามังรายทรงสถาปนา
เวียงกุมกามเปนศูนยกลางการปกครองใน พ.ศ.๑๘๓๗ กอนยายขึ้นมาสรางเวียง
เชียงใหมใน พ.ศ.๑๘๓๙ ก็ทรงสรางเวียงเปนผังรูปสี่เหลี่ยมและภายในเวียงเปนที่
ตั้งของ “คุมวังราชมณเทียร” เปนที่ประทับ๑๕ ขณะเดียวกันพญามังรายก็ทรงสราง
วัดกานโถมที่เวียงกุมกาม โดยทรงสรางวิหารของวัดจําลองรูปแบบมาจาก “โรงคัล”
(หอออกใหเขาเฝา)๑๖ หรือ “หอคํา” (หอออกวาราชการ)๑๗ ของพญามังรายในเวียงกุมกาม
จากตํานานพื้นเมืองเชียงใหมและตํานานวัดกานโถมแสดงถึงธรรมเนียมการสราง
อาคารที่ใชกับกษัตริยเหมือนกับอาคารที่ใชในทางพุทธศาสนา ดังนั้นจึงปรากฏ
กษัตริยมีการถวายอาคารที่ประทับหรืออาคารตางๆ ใหกับวัดเสมอมา โดยปกติ
ทั่วไปคุมหลวงกับหอคําจะมีการแบงหนาที่กันคอนขางชัดเจน “คุมหลวง” หมายถึง
วัดปาตันกุมเมือง, อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพพระครูเรือน สุธมฺโม, (อางแลว),หนา ๔๘.
สรัสวดี อองสกุล (ปริวรรต), พื้นเมืองนาน ฉบับวัดพระเกิด, (กรุงเทพฯ : อมรินทร, ๒๕๓๙), หนา ๔๗.
๑๓
สรัสวดี อองสกุล (ปริวรรต), พื้นเมืองนาน ฉบับวัดพระเกิด, (อางแลว), หนา ๔๙.
๑๔
แสง มนวิทูร (แปล), ชินกาลมาลีปกรณ อนุสรณเนื่องวันเปดตึกคนไขพิเศษ“นิมมานเหมินท-ชุติมา”,
(ม.ป.ท.: ม.ป.พ., ๒๕๑๐),หนา ๙๘.
๑๕
ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพืน้ เมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป, (อางแลว), หนา ๒๖.
๑๖
ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพืน้ เมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป, (อางแลว), หนา ๒๙.
๑๗
“ตํานานวัดกานโถม” สงวน โชติสุขรัตน, ประชุมตํานานลานนาไทย เลม ๒ (กรุงเทพฯ : อักษรบริหาร,
๒๕๑๕), หนา ๙๖ – ๙๗.
๑๑

๑๒

๓๒ ขวงผญา

อาคารทีร่ โหฐานสําหรับพํานักในชีวติ ประจําวันของกษัตริย บางครัง้ คุม หลวงก็เปนคํา
กวางๆ เรียกหมายถึงอาณาบริเวณทัง้ หมดของทีป่ ระทับของกษัตริย ภายในคุม หลวง
จึงมีอาคารอื่นๆ ประกอบอยูภายในอีกจํานวนหลายหลัง เชน โรงราชรถ โรงชาง
โรงมา โรงกี่ โรงแทก (หอศาสตราวุธ) โรงหาง (เรือนครัว) หอเหลม (หอพระคลัง)
หอฉาง (หอเก็บเสบียง) หอพับหรือหอเจี้ย (หอสมุด) หอพระ หอธรรม (หอไตร)
หอผี (ผีหอหลวง) หอยา และหอกลอง เปนตน
สวน “หอคํา” เปนอาคารสําคัญสูงสุดของสถาบันกษัตริยในกลุมลานนา
รัฐฉาน และสิบสองพันนา เหมือนกับพระทีน่ งั่ สูงสุดทามกลางหมูพ ระราชมณเฑียร
ภายในพระบรมมหาราชวังของกษัตริยส ยาม อันเปนเสมือนสัญลักษณของศูนยกลาง
อํานาจของกษัตริย ใชในการออกวาราชการและประกอบพระราชพิธีสําคัญของ
บานเมือง โดยเฉพาะการพระราชพิธี “ขึ้นหอนั่งเมือง” หรือ “อุสสาราชาภิเสก”
ภายในหอคํามีองคประกอบสําคัญคือ ทองพระโรง แทนแกว (ราชบัลลังก) และ
เศวตฉัตร โดยคุม หลวงกับหอคําจะมีพนื้ ทีต่ ดิ ตออยูภ ายในขอบเขตเดียวกันมีกาํ แพง
ลอมรอบที่เรียกวา “เวียงแกว” หรือ “คุมแกว”๑๘ ดังในสมัยพญาเจือง กษัตริยแควน
โยนกองคที่ ๑๙ ราชวงศลวจักราช เมื่อทรงอุสสาราชาภิเสกใน พ.ศ.๑๖๗๗
ก็ประกอบพระราชพิธใี นหอคํา (ปราสาทราชมณเฑียร) ทรงประทับอยูใ นหอคํา ๗ วัน
แลวจึงเสด็จประทับที่คุมหลวง (โรงหลวง)๑๙
หอคําจึงมีความวิจติ รมากกวาคุม หลวงอันเปนเรือนทีป่ ระทับในชีวติ ประจําวัน
และหอคําจึงมีการกอสรางลักษณะแบบเดียวกับวิหารและมีแทนแกวเปนที่ประทับ
ของกษัตริย เหมือนแทนแกวที่ประดิษฐานพระประธานภายในวิหาร คุมหลวงของ
กษัตริยส ามารถมีไดหลายหลัง นอกจากสรางไวภายในเวียงแกว บางครัง้ กษัตริยก อ็ าจ
สรางคุมหลวงอยูภายนอกเวียงแกว นอกเวียง (นอกกําแพงเมือง) หรือตางเมือง
ตามพระราชประสงค แตทวาหอคําอันเปนสัญลักษณสําคัญของกษัตริยยังคงตั้ง
อยูภ ายในเวียงแกว และบางครัง้ หากไมแยกหอคําออกจากคุม หลวงโดยเฉพาะหอคํา
(หอหลวง) ของกลุมเจาฟาในรัฐฉาน ก็จะมีสัญลักษณบงบอกแยกสวนที่เปนหอคํา
ออกจากหอหลวงโดยสรางเปน “พญาธาตุ” หลังคาซอนชั้นขึ้นเปนทรงจอมแห
เธียรชาย อักษรดิษฐ, หอคํา คุมแกว มณีแสงแหงนคราศิลปสถานขัตติยาธานี, (เชียงใหม : โชตนา,
๒๕๔๘), หนา ๒ – ๗.
๑๙
ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพืน้ เมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป, (อางแลว), หนา ๒๑.
๑๘

คุมหลวง หอคํา เวียงแกว สัญญะขัติยะลานนา ๓๓

หอคําของเจาฟากองคําฟู เจาผูครองนครเชียงตุง
(พ.ศ.๒๔๓๐ – ๒๔๓๙)
สรางเปนพญาธาตุและจองคอ
(ที่มา : สายเครือไท, ถายพ.ศ.๒๔๓๓)

สวนอาคารเชื่อมตอในพื้นเรือนเดียวกันอันเปนพื้นที่หอหลวงสําหรับพักอาศัย
ก็สรางเปนหลังคาแบบ “จองคอ” หลังคาทรงปานซอนชัน้ ขึน้ เชนเดียวกับวิหารของ
รัฐฉานทีส่ รางรวมกันระหวางวิหารกับกุฏิ แตจะแบงฐานานุศกั ดิท์ างสถาปตยกรรม
โดยบริเวณวิหาร (เขตพุทธาวาส) อันเปนที่ตั้งแทนแกวประดิษฐานพระพุทธรูปจะมี
หลังคาเปนพญาธาตุ สวนกุฏิ (เขตสังฆาวาส) อันเปนทีพ่ ํานักของภิกษุสามเณรก็มงุ
ดวยหลังคาแบบจองคอ ภายหลังบางเมืองนิยมสรางเปนอาคารตึกรูปแบบพญาธาตุ
ก็ถูกปรับเปลี่ยนไป แตหอหลวงกับหอคํายังรวมอยูภายในตึกเดียวกัน ดังตัวอยาง
หอคําเมืองนครเชียงตุงในสมัยเจาฟารัตนกอนแกวอินทรแถลง เจาผูค รองนครเชียงตุง
(พ.ศ.๒๔๓๙ – ๒๔๗๘) ได ส ร า งหอหลวงหลั ง ใหม เ ป น ตึ ก ใน พ.ศ.๒๔๔๙
มีทองพระโรง (หอคํา) อยูภายในหอหลวง (คุมหลวง)
คุมหลวง หอคํา เวียงแกว ยุคลานนาราชวงศมังราย
เมื่อพญามังราย ปฐมกษัตริยลานนาไดทรงสถาปนาอาณาจักรลานนา
ขึ้นเมื่อ พ.ศ.๑๘๓๙ พระองคไดทรงเลือกชัยภูมิที่ดีที่สุดเพื่อสรางเวียงหลวง (คูนํ้า
กําแพงลอมรอบ) ศูนยกลางของการปกครองบานเมืองและสรางเวียงแกว (กําแพง
ลอมรอบ) สถานทีป่ ระทับของพระองค ดังปรากฏ “ชัยภูม”ิ ทีพ่ ญามังราย พรอมกับ
พระสหาย คือ พญางําเมือง กษัตริยแควนพะเยา (ขึ้นครองราชยพ.ศ.๑๘๐๑)
ราชวงศลวจังกราช พญารวง (พอขุนรามคําแหง) กษัตริยแควนสุโขทัยองคที่ ๓
(พ.ศ.๑๘๒๒ – ๑๘๔๑) ราชวงศพระรวง ทรงเลือกปริมณฑลนีส้ ถาปนาเวียงเชียงใหม
และเวียงแกวดวยมีชัยภูมิ ๗ ประการ โดย ๓ ใน ๗ ประการกษัตริยทั้ง ๓ พระองค
ทรงใหความสําคัญกับบริเวณที่ตั้งเวียงแกวอันเปนกลางเวียงและที่ประทับคือ

๓๔ ขวงผญา

(๑) มีเรื่องเลาสืบมาวามีกวางเผือกสองแมลูกมาจากปาใหญทางทิศเหนือ
มาอยูอาศัยที่ชัยภูมินี้ (ตรงเวียงแกว) คนทั้งหลายพากันมาทําการสักการบูชา
(๒) ฟาน (เกง) เผือกสองแมลกู ทีอ่ ยูอ าศัยชัยภูมนิ ไี้ ดตอ สูไ มยอมละทิง้ ทีอ่ ยู
กับฝูงสุนัขจนไดชัยชนะ และ
(๓) ไดพบหนูเผือกขนาดเทาดุมลอเกวียนพรอมบริวารสี่ตัวออกมาจาก
ชัยภูมินี้ ดังนั้นกษัตริยทั้ง ๓ จึงทรงเห็นชอบสรางเวียงแกว (พระราชวัง) ขึ้นครอบ
ตรงบริเวณลอมคาอันเปนชัยภูมิของนิมิต ๓ ประการ
สวนชัยภูมิอีก ๔ ประการที่เปนเหตุผลในการเลือกสรางเวียงเชียงใหม คือ
ชัยภูมิทิศตะวันตกสูงลาดชันลงมาทิศตะวันออก มีนํ้าแมขาไหลโอบพื้นที่ชัยภูมิไป
เวียงกุมกาม มีหนองนํา้ ใหญ (หนองบัวเจ็ดกอ) ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของชัยภูมิ
และมีแมนาํ้ ปงไหลผานดานทิศตะวันออกเวียงเชียงใหม การทีก่ ษัตริยท งั้ ๓ พระองค
ทรงใหความสําคัญกับชัยภูมิบริเวณเวียงแกวและเวียงเชียงใหม ปรากฏในตํานาน
พื้นเมืองของลานนาหลายฉบับ ดังตํานานพื้นเมืองเชียงใหมกลาวถึงพรานปาพบ
นิมติ อันดีมฟี านเผือก ๒ แมลกู ไมยอมทิง้ ทีอ่ ยูใ นลอมคาตอสูก บั ฝูงสุนขั ของนายพราน
จนไดรบั ชนะ จึงไปกราบทูลพญามังรายเรือ่ งนิมติ หมายอันดีนที้ เี่ วียงกุมกาม๒๐ และ
กลาวอีกวา “จักเอาไชยภูมิไวทํ่ากลางสายดือเมือง” ดังนั้นชัยภูมิที่ตั้งเวียงแกวจึง
อยูป ริมณฑลพืน้ ทีก่ ลางเวียงทีเ่ รียกวา “สายดือเมือง” โดยดานทิศใตใกลกบั เวียงแกว
ยังปรากฏมี “วัดสะดือเมือง” หรือ “วัดอินทขีล” ตั้งคูกับเวียงแกวอยูในสวนบริเวณ
สายดือเมืองสืบมาจนถึงปจจุบัน๒๑ จากตํานานราชวงศาพื้นเมืองเชียงใหมกลาว
สอดคลองกับตํานานพืน้ เมืองเชียงใหม โดยใหชยั ภูมลิ อมคาของฟานเผือกแมลกู เปน
“หลักคลุงสะดือเวียง” ปริมณฑลทีต่ งั้ เวียงแกวและวัดสะดือเมือง และตํานานยังกลาว
ถึงระหวางการสรางเวียงเชียงใหมพญามังรายทรงประทับชั่วคราวที่เชียงหมั้น
และสราง “ขวงเมือง” (สนามหลวง) ไวใกลกับเวียงแกว พรอมกับเนนยํ้าวาเวียงแกว
คือชัยภูมสิ าํ คัญของเวียงเชียงใหม เปนหนึง่ ในสีส่ งิ่ ทีแ่ รกเริม่ กอสรางขึน้ พรอมกันและ
มีการพลีกรรมเทพเทวาอารักษชว งสรางเวียงเชียงใหมใน พ.ศ.๑๘๓๙ คือ เวียงแกว
ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป, (อางแลว), หนา
๓๒ – ๓๔.
๒๑
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ราชวงศาพื้นเมืองเชียงใหม, (เอกสารอัด
สําเนา, ๒๕๑๘),หนา ๑๒ - ๑๓ และ ๑๕.
๒๐

คุมหลวง หอคํา เวียงแกว สัญญะขัติยะลานนา ๓๕

(ราชวังหอคํา) ตลาดกลางเวียง กําแพงเวียง ประตูเวียง และมีการอัญเชิญเทพยดา
อารักษมารักษาชัยภูมิบริเวณกลางเวียงและประตูทั้งหา๒๒
จากตํานานตางๆ กลาวถึงพญามังรายทรงสราง “เวียงแกว” (ราชวังหอคํา)
อยูบ ริเวณกลางเวียงเชียงใหม (กลางเวียงโดยปริมณฑล) โดยสรางหอนอน (คุม หลวง)
ตรงลอมหญาคาอันพบนิมติ มงคลทัง้ ๓ ประการ ทรงกัลปนาทีป่ ระทับชัว่ คราวเมือ่ ทรง
ออกสํารวจหาสถานทีส่ รางเวียงเชียงใหม และเปนทีป่ ระทับชัว่ คราวตอนสรางเวียง
เชียงใหมในดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือของชัยภูมทิ ตี่ งั้ เวียงแกวเปน “วัดเชียงหมัน้
(เชียงมั่น)” สวนหอนอนที่ประทับชั่วคราวนั้นก็ทรงสรางเปนพระธาตุเชียงหมั้น๒๓
แตบริเวณหนาวัดเชียงมั่นมีพื้นที่คับแคบ ดวยตองใชพื้นที่ “ขวงหนาวัด” เชียงมั่น
เปนที่พักชั่วคราวเพื่อเอาฤกษเอาชัยในราชพิธีอุสสาราชาภิเษกเขาเสวยเมืองของ
กษัตริย พญามังรายจึงทรงใหแผวถางพื้นที่หนาวัดเชียงมั่นขยายออกไปทาง
ทิศตะวันออกของวัดเรียกพืน้ ทีน่ วี้ า “เชียงถาง” ดวยทําการ “เผีย้ วถาง” ขยายออกไป๒๔
พืน้ ที่ “เชียงถาง” นีส้ มัยพระเจากาวิละยังปรากฏใชพกั ชัว่ คราวเมือ่ อุสสาราชาภิเสก
ในป พ.ศ.๒๓๓๙ เรียกวา “เชียงขวาง”๒๕ สวนพงศาวดารโยนกของพระยาประชา
กิจกรจักร (แชม บุนนาค) ไดแปลความหมายชื่อพื้นที่ทิศตะวันออกหนาวัดเชียงมั่น
คลาดเคลื่อนเปน “เวียงเชียงชาง”๒๖
สวนการยกพื้นที่ที่ประทับชั่วคราวกอนการสรางเวียงถวายใหเปนวัด
ก็ปรากฏมีมากอนการสรางเวียงเชียงใหม ดังพญามังรายทรงยึดแควนหริภุญไชย
ไดใน พ.ศ.๑๘๓๕ ก็ทรงมอบเมืองใหแสนฟา (อายฟา) เปนเจาเมืองปกครอง สวน
พระองคก็เสด็จมาอยูที่บานแชสักและถวายบริเวณที่ตั้งพระตําหนักที่พักชั่วคราว
สรางขึ้นเปนวัดไชยปราการ สันนิษฐานวาเพื่อเปนพระราชกุศล เพื่อความเปนสิริ
มงคลของการตัง้ เวียงใหม และเพือ่ ไมใหคนทัว่ ไปมาสรางอาคารบานเรือนสวมทับที่
ทรงเคยประทับมากอน๒๗ และยังปรากฏมีความนิยมรือ้ คุม (พลับพลา) ทีท่ รงประทับแรม
ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป,(อางแลว), หนา
๓๕ - ๓๖.
๒๓
คณะอนุกรรมการพิจารณาจารึกเกี่ยวกับประวัติศาสตรไทย, จารึกลานนาภาค ๒ เลม ๑ – ๒ : จารึก
จังหวัดเชียงใหม ลําปาง ลําพูน และแมฮองสอน, (กรุงเทพฯ : อมรินทร, ๒๕๕๑), หนา ๓.
๒๔
ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพืน้ เมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป, (อางแลว), หนา ๓๓.
๒๕
ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพืน้ เมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป, (อางแลว), หนา ๑๒๙.
๒๖
ประชากิจกรจักร (แชม บุนนาค), พระยา, พงศาวดารโยนก, (พระนคร : รุง เรืองการพิมพ, ๒๕๐๗), หนา ๒๖๗
๒๗
สรัสวดี อองสกุล(ปริวรรต), พื้นเมืองเชียงแสน, (อางแลว), หนา ๖๘.
๒๒

๓๖ ขวงผญา

ชั่วคราวถวายเปนอาคารศาสนสถาน ดังพระเมืองแกว กษัตริยลานนาองคที่ ๑๑
(พ.ศ.๒๐๓๘ – ๒๐๖๘) ครั้งเสด็จไปเมืองเชียงแสน พ.ศ.๒๐๕๘ เมื่อจะเสด็จกลับ
เมืองเชียงใหม ก็ทรงโปรดใหรื้อคุมพลับพลาที่ประทับแรมไปสรางเปนหอธรรม
(หอไตร) ของวัดปาแดงหลวง เมืองเชียงแสน๒๘
คุมหลวงที่ประทับของกษัตริยนั้นมีไดจํานวนหลายหลัง ทั้งที่สรางขึ้นอยู
ภายในเวียงแกวคูก บั หอคํา สรางไวนอกเวียงแกว (ในกําแพงเมืองเชียงใหม) นอกเวียงเชียงใหม (นอกกําแพงเมืองเชียงใหม) หรือแมกระทั่งสรางไวในตางเมือง ดังปรากฏ
กษัตริยลานนาในยุคตนราชวงศมังราย ๓ พระองค ดวยเหตุผลทางการเมือง
หลังจากทีอ่ สุ สาราชาภิเสกทีเ่ มืองเชียงใหมแลว ก็เสด็จไปประทับทีต่ า งเมืองมากกวา
ประทับภายในเวียงแกว และทรงใหราชบุตร(เจาอุปราช)ประทับรักษาการอยูเมือง
เชียงใหม คือ พญาไชยสงคราม กษัตริยลานนาองคที่ ๒ (พ.ศ.๑๘๕๔ – ๑๘๖๘)
ประทับทีเ่ มืองเชียงราย พญาแสนพู กษัตริยล า นนาองคที่ ๓ (พ.ศ.๑๘๖๘ – ๑๘๗๗)
และพญาคําฟู กษัตริยลานนาองคที่ ๔ (พ.ศ.๑๘๗๗ – ๑๘๗๙) ประทับที่เมือง
เชียงแสน เพื่อเสด็จไปประทับควบคุมสถานการณหัวเมืองทางตอนเหนือ แตชวงนี้
เมืองเชียงใหมกย็ งั คงมีสถานะเปนเมืองหลวง ดังเห็นไดจากเมือ่ มีการแยงชิงราชสมบัติ
ก็กระทําที่เมืองเชียงใหมเพื่อขึ้นครองเมืองเชียงใหม และราชบุตรที่กษัตริยทั้ง ๓
รัชกาลใหดแู ลเมืองเชียงใหมแทนพระองคกค็ อื ผูท จี่ ะไดขนึ้ เปนกษัตริยล า นนาองคตอ
ไป๒๙ โดยกษัตริยท งั้ ๓ รัชกาลเมือ่ ไปประทับดูแลอยูท างตอนเหนือก็มกี ารสรางเวียง
และคุมหลวงไวกลางเวียง เชนเดียวกับพระราชธานีที่เมืองเชียงใหม ดังพญาแสนพู
ทรงประทับอยูเ มืองเชียงแสนก็ทรงใหกอ กําแพงเวียงและตัง้ คุม หลวงขึน้ ในกลางเวียง
เชียงแสน อันเคยเปนทีต่ งั้ คุม หลวงเดิมมาตัง้ แตกษัตริยใ นราชวงศลวจักราช พรอมกับ
แตงตั้งหาญราชวังเปนผูดูแลรักษาคุมหลวง และที่นาสังเกตคือจารีตการสราง
วัดเชียงหมัน้ (เชียงมัน่ ) เปนวัดแรกของเมือง หรือตัง้ ชือ่ บานเชียงหมัน้ เปนหมูบ า นแรก
ของเมือง เพื่อเปนนิมิตหมายความถาวรมั่นคงของบานเมือง ไดปรากฏหลายเมือง
ในลานนาทั้งเมืองเชียงใหม เมืองเชียงแสน และเมืองพะเยา๓๐
แสง มนวิทูร (แปล), ชินกาลมาลีปกรณ อนุสรณเนื่องวันเปดตึกคนไขพิเศษ “นิมมานเหมินท - ชุติมา”,
(อางแลว), หนา ๑๔๐.
๒๙
ตวน ลีเชิง และอุษณีย ธงไชย, ประวัตศิ าสตรลา นนาไทยสมัยราชวงศมงั รายจากเอกสารจีน, (เอกสาร
อัดสําเนา, ๒๕๓๑), หนา ๒๔.
๓๐
สรัสวดี อองสกุล (ปริวรรต), พื้นเมืองเชียงแสน,(อางแลว), หนา ๗๑ - ๗๒.
๒๘

คุมหลวง หอคํา เวียงแกว สัญญะขัติยะลานนา ๓๗

กระทั่งรัชสมัยพญาผายู กษัตริยลานนาองคที่ ๕ (พ.ศ.๑๘๗๙ – ๑๘๙๘)
ราชบุตรพญาคําฟูเปนตนมาจึงทรงประทับอยูที่เวียงแกวเมืองเชียงใหมเปนการ
ถาวร๓๑ หลังจากรัชกาลของพญาผายูกษัตริยลานนาที่ประทับอยูเมืองเชียงใหม
นอกจากมีคมุ หลวงหลังทีอ่ ยูภ ายในเวียงแกวในเวียงเชียงใหมกป็ รากฏมีการสรางคุม
หลวงอยูนอกเวียงเชียงใหม เพื่อเปนที่ประทับเมื่อแปรพระราชฐานสวนพระองค
ดังเชน พญาสามฝงแกน กษัตริยลานนาองคที่ ๘ (พ.ศ.๑๙๔๕ - ๑๙๘๔) นอกจาก
มีคุมหลวงและหอคําอยูภายในเวียงแกวก็ทรงสรางคุมหลวงไวภายในเวียงเจ็ดลิน
บริเวณเชิงดอยสุเทพนอกเวียงเชียงใหมดา นทิศตะวันตก และนิยมประทับคุม หลวง
นี้เปนประจํา๓๒ สวนในสมัยพระเมืองแกว กษัตริยลานนาองคที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๐๓๘ ๒๐๖๘) ก็ปรากฏหลักฐานวาทรงโปรดใหสรางคุมหลวงอีกหลังขึ้นที่บานศรีบุญยืน
เมืองลําพูนใน พ.ศ.๒๐๕๖๓๓ จากหลักฐานนีไ้ ดแสดงใหเห็นถึงคุม หลวงสามารถมีได
จํานวนหลายหลัง แลวแตพระราชประสงคของกษัตริยท ที่ รงโปรดใหสรางเพือ่ ความ
สําราญสวนพระองค แตคุมหลวงที่สําคัญคืออยูภายในเวียงแกวเคียงคูกับ “โรงคํา”
หรือ “หอคํา” และสังเกตวาภายในเวียงแกวสมัยราชวงศมังรายมีอาคารหลายหลัง
ทั้งโรงคํา (หอคํา - อาคารที่ลงรักปดทอง) โรงหาง(อาคารที่ทาดวยชาดสีแดง) และ
โรงหาง (เรือนครัว) ที่ตั้งอยูทางทิศเหนือโรงคํา โรงคัล (อาคารที่ใหเขาเฝา) ภายใน
มี “ขวงคัล” คือสวนทองพระโรงเพื่อใหเขาเฝา๓๔ รวมถึงมี “กวาน” ศาลพิจารณา
คดี หรือเคาสนามหลวงอยูทางทิศเหนือ (หอกวานจาพายเหนือ) และทิศใต
(หอกวานจาพายใต) ของขวงหลวงที่ติดกับเวียงแกว๓๕ ภายในเวียงเชียงใหมก็จะมี
หอกลองประจําเมืองอยูบริเวณขวงหลวงหนาเวียงแกวกับขวงแกวหนาหอคํา
ภายในเวียงแกว๓๖ และในสมัยพระเมืองแกวทรงโปรดใหสรางศาลามหาวินจิ ฉัยสวน
พระองคขนึ้ เมือ่ พ.ศ.๒๐๕๗๓๗ สวนสมัยพระเมกุฏวิ สิ ทุ ธิวงศ (เจาขนานแมก)ุ กษัตริย
สรัสวดี อองสกุล, ประวัติศาสตรลานนา,พิมพครั้งที่ ๖, (กรุงเทพฯ : อมรินทร, ๒๕๕๒), หนา ๑๔๗.
ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพืน้ เมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป, (อางแลว), หนา ๖๗.
๓๓
แสง มนวิทูร (แปล), ชินกาลมาลีปกรณ อนุสรณเนื่องวันเปดตึกคนไขพิเศษ“นิมมานเหมินท-ชุติมา”,
(อางแลว), หนา ๑๓๙.
๓๔
ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพืน้ เมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป, (อางแลว), หนา ๘๑.
๓๕
ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป, (อางแลว), หนา
๗๗ และ ๘๖.
๓๖
ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพืน้ เมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป,(อางแลว), หนา ๘๖.
๓๗
แสง มนวิทูร (แปล), ชินกาลมาลีปกรณ อนุสรณเนื่องวันเปดตึกคนไขพิเศษ “นิมมานเหมินท-ชุติมา”,
(อางแลว),หนา ๑๓๙.
๓๑

๓๒

๓๘ ขวงผญา

ลานนาองคที่ ๑๖ (พ.ศ.๒๐๙๔ – ๒๑๐๗) ก็ทรงสราง “หอพระนางไหว” เพื่อเปน
หอพระประจําพระราชวังภายในเวียงแกวทางดานทิศตะวันตกเฉียงใตของหอคํา๓๘
สวนคุมหลวงและหอคําภายในเวียงแกวก็มีการรับเปนมรดกสืบตอกันมา
ดั ง เช น คุ  ม หลวงของพญาเกสเชษฐราช (พระเมื อ งเกษเกล า ) กษั ต ริ ย  ล  า นนา
องคที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๐๖๙ – ๒๐๘๑ และ พ.ศ.๒๐๘๖ – ๒๐๘๘) ก็ทรงประทับอยูค มุ หลวง
หลังที่สรางมาตั้งแตสมัยพระเมืองแกวผูเปนราชบิดา จนกระทั่งเกิดเพลิงไหม
โรงหลวงใน พ.ศ.๒๐๗๓ อีก ๒ ปถัดมา (พ.ศ.๒๐๗๕) จึงทรงสรางโรงหาง (หอที่ทา
ดวยชาดสีแดง) หลังใหญขึ้นแทน “...สก ๘๘๘ อายุทานได ๓๐ ปลี จิ่งราชภิเสกยัง
ขวงหลวงไดชอื่ วาพระญาเกสแล...สก ๘๙๒ ตัว ไฟไหมโรงหลวงหลังเจาพระเมืองแกว
หื้อสางนั้นเสีย...สก ๘๙๔ ตัว ปกโรงหางหลังหลวงแทน...”๓๙ สวนหอคํา (โรงคํา)
ในยุคราชวงศมังรายปรากฏมีการสรางดวยวัสดุที่หลากหลายและเรียกนามตาม
วัสดุที่ใชในการกอสราง เชน “หอคํา” คือมีการประดับตกแตงดวยลายคํา (ลงรัก
ปดทอง) “เถียงแลง” สรางดวยหินศิลาแลงหรือมีศิลาแลงเปนองคประกอบ หรือ
“โรงดิน” คือสรางดวย “ดินกี่” หรือ “ดินจี่” (อิฐมอญ) แลวมุงหลังคาดวย “ดินขอ”
(กระเบื้องดินขอ) อาคารเหลานี้จะใชในพระราชพิธีสําคัญของบานเมือง เสด็จออก
วาราชการ หรือแตงตัง้ ขุนนาง ทีป่ รากฏหลักฐานในตํานานพืน้ เมืองและจารึกตางๆ
กลาวถึงอยูเสมอ ดังเชน จารึกวัดปาบง (ลําปาง) กลาวถึงเจาแสนกัลยาณะเขาเฝา
พระเมืองแกวยังหอคําเมื่อ พ.ศ.๒๐๓๙ “...เจาแสนกัลยาณะไหวพระเปนเจายัง
หอคํา...”๔๐ จารึกประตูผา (ลําปาง) กลาวถึงพระเจาติโลกราชทรงมีพระราชโองการ
ใหเจาแสนตีนเชียง นายดานทีใ่ นโรงดิน “...พระเปนเจาอยูห วั ตนเปนพระอยูย งั โรงดิน
มีพระราชกรุณาในคราวทัง้ หลายจิง่ เทศนา (วาราชการ) แกเจาแสนตีนเชียงคราว...”๔๑
หรือจารึกเวียงชัยก็กลาวถึงพระเมืองแกวเสด็จออกวาราชการในโรงคํา มีพระราชโองการ
แตงตั้งเจาพันสังฆการีเชียงรายใหมีอํานาจอนุญาตทําการผูกพัทธสีมาภายในวัด
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ตํานานพื้นเมืองลานนาเชียงใหม,(เอกสารอัดสําเนา,
๒๕๒๔), หนา ๗.
๓๙
ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพืน้ เมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป,(อางแลว), หนา ๘๗.
๔๐
พรรณเพ็ญ เครือไทย และคณะ, ประชุมจารึกลานนาเลม ๗ จารึกในจังหวัดลําปาง, (เชียงใหม : มิ่ง
เมือง, ๒๕๔๗), หนา ๒๙.
๔๑
พรรณเพ็ญ เครือไทย และคณะ, ประชุมจารึกลานนาเลม ๙ จารึกในจังหวัดแพร,(เชียงใหม : มิ่ง
เมือง, ๒๕๔๙), หนา ๑๔๒.
๓๘

คุมหลวง หอคํา เวียงแกว สัญญะขัติยะลานนา ๓๙

ตอหนาเสนาบดีทงั้ ๔ และเหลาบรรดาเจานายขุนนางใน พ.ศ.๒๐๖๗ “...แลวพระเจาตน
เปนพระปลงพระโองการใสหวั เจาพวกดาบเรือนมีชอื่ วาเจาพันสังฆการีเชียงรายใน
โรงคํา...”๔๒
หอคําในสมัยราชวงศมังราย มีหลักฐานกลาวสะทอนถึงรูปแบบของ
สถาปตยกรรมและงานศิลปกรรมการประดับตกแตงดังนี้ คือ มีเด็ง (กระดิง่ ) แขวนชายคา
หอคํา ๒๕๐ ลูก เสาหอคําติดคํา (ลงรักปดทอง) จํานวน ๔ ตน ภายในหอคํามีแทนแกว
(พระราชบัลลังก) สูง ๔ ศอก (๒ เมตร) มีรปู หงสตดิ ประดับทองคําเปลวเพือ่ ใชเหยียบ
ขึน้ แทนแกวสูง ๒ ศอก (๑ เมตร) มีขนั คํา (แทนประดับทองคํา) ตัง้ อยู ๒ ขางซายขวา
แทนแกว มีฉตั รขาว (เศวตฉัตร) ๔ คัน ฉัตรแดง ๔ คัน วีตดิ คํา (พัดโบกติดทองคําเปลว)
๒ ดามสูง ๒ ศอกคืบ (๑ เมตร ๒๕ เซนติเมตร) ดวยกษัตริยลานนาทรงมีหอคํา
จึงเรียกพระนามวา “เจาหอคําแดงเมืองเชียงใหม” สวนเครือ่ งประกอบพระเกียรติยศ
มีอาทิ พระแสง (ดาบ) หุมทองคําประดับแกวอัญมณี ๔ ดาม หอกดามหุมเงิน ๑๕๐
ดาม ชางพวงทองคําประดับดวยแกวอัญมณี ๔ เชือก มาเทียมอาน ๒ ตัว นํ้าตน
คําฝากวมคํา (คนโททองคําพรอมฝาครอบทองคํา) เปนตน๔๓ สวนอาคารอื่นๆ เชน
ศาลาวินจิ ฉัย (ศาลาเคาสนามหลวง) หลังเกาสมัยพระเจาติโลกราชดานทิศตะวันตก
ขวงหลวงใกลเวียงแกว ใน พ.ศ.๒๐๖๕ พระเมืองแกว (เหลนพระเจาติโลกราช)
ไดทรงบูรณะเปนหลังคาเรือนยอดทาประดับตกแตงดวยสี๔๔
สวนคุม หลวงหรือหอคําหลังเกาเมือ่ กษัตริยอ งคกอ นเสด็จสวรรคต กษัตริย
หรือรัชทายาทองคตอ มาอาจทําการรือ้ ถอนนําไปสรางถวายเปนอาคารศาสนสถาน
หรืออาจประทับอยูตอจนกระทั่งมีพระราชประสงคจะทรงสรางหลังใหมจึงโปรด
ใหรื้อถอนนําไปถวายวัดสรางเปนอาคารศาสนสถาน จารีตนี้ปรากฏมีมาตั้งแต
ยุคราชวงศมังราย และสืบตอมาจนถึงกษัตริยเชียงใหมในยุคราชวงศเจาเจ็ดตน
(ทิพจักราธิวงศ) ดังพระเจาติโลกราช กษัตริยล า นนาองคที่ ๙ (พ.ศ.๑๙๘๔ – ๒๐๓๐) ทรง
โปรดใหรอื้ คุม หลวง (ราชมณเฑียร) หลังเกาของพระองคไปสรางอาคารศาสนสถาน
แลวสถาปนาบริเวณที่นําเอาคุมหลวงมาตั้งนี้ขึ้นเปนวัดราชมณเฑียร (วัดมณเฑียร)
ฮันส เพนธ และคณะ, ประชุมจารึกลานนาเลม ๑ จารึกในพิพิธภัณฑฯ เชียงแสน, (เชียงใหม :
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๐), หนา ๑๑๒.
๔๓
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ตํานานเชียงใหมปางเดิม, (อางแลว), หนา ๔๗.
๔๔
แสง มนวิทูร (แปล), ชินกาลมาลีปกรณ อนุสรณเนื่องวันเปดตึกคนไขพิเศษ “นิมมานเหมินท-ชุติมา”,
(อางแลว), หนา ๑๖๑.
๔๒

๔๐ ขวงผญา

ในเวียงเชียงใหม ไดนมิ นตพระภิกขุจากวัดพระยืน เมืองลําพูนมาอยูจ าํ พรรษา๔๕ “...
พระญาค็ยนิ ดีมากนักจิง่ หือ้ เพิน่ มางยังราชมนเทียรหลังเกาไพตัง้ แตงอารามหือ้ เพิน่
อยู จิง่ ไดชอื่ วาวัดราชมุนเทียรเพือ่ อัน้ แล...”๔๖ พ.ศ.๒๐๖๐ พระเมืองแกวทรงใหรอื้ คุม
หลวงหลังที่ตั้งอยูบานศรีภูมิของพระเจาติโลกราชผูเปนพระราชปยกา (ทวด) สราง
เปนกุฏิถวายพระมหาเถรวัดปาแดง ในปเดียวกันนี้ทรงโปรดใหรื้อคุมหลวงอีกหลัง
หนึ่งภายในเวียงแกวที่ไดรับเปนมรดกสืบทอดมาจากพระเจาติโลกราช (ทวด) และ
พญายอดเชียงราย กษัตริยลานนาองคที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๐๓๑ – ๒๐๓๘) ผูเปนราชบิดา
สรางเปนหอธรรม (หอไตร) ถวายวัดเจ็ดยอด๔๘ เปนตน
สวนคุม หลวงอีกหลังหนึง่ ภายในเวียงแกวทีส่ รางขึน้ ในรัชสมัยพระเจาติโลกราช
(ทวด) และอยูสืบทอดมาถึงพญายอดเชียงราย (พอ) ใน พ.ศ.๒๐๖๖ พระเมืองแกว
ก็ทรงโปรดใหทําการบูรณะซอมแซมเพื่อเปนที่ประทับ เมื่อซอมแซมเสร็จไดทรง
นิมนตสมเด็จพระมหาราชครูพรอมพระมหาเถระ ๑๒ รูปสวดพระปริตร ๓ วันแลวจึง
เสด็จขึน้ ประทับคุม หลวงหลังนี๔๙
้ โดยทีก่ อ นหนานี้ ๑ ป (พ.ศ.๒๐๖๕) พระเมืองแกว
ก็ทรงโปรดใหขุดสระมงคลโบกขรณีไวเปนที่ประพาสสวนพระองค เมื่อขุดสําเร็จ
ทรงนิมนตสมเด็จพระมหาราชครูและพระมหาเถระทั้ง ๓ นิกาย (นิกายดั้งเดิมจาก
หริภญ
ุ ไชย นิกายรามัญวงศ (หนสวนดอก) และนิกายลังกาวงศ (หนวัดปาแดง))จํานวน
๒๘ รูปสวดพระปริตรรอบสระโบกขรณี๕๐ สระแหงนีใ้ นสมัยพระเจาเมกุฏวิ สิ ทุ ธิวงศ
(เจาขนานแมก)ุ เรียกวา “สระดอกคํา” พระองคทรงใชเปนทีล่ งเลนเพือ่ ความสําราญ
พระราชหฤทัยภายในเวียงแกว ดังปรากฏในจารึกวัดหลวง พ.ศ.๒๑๐๓ กลาววา
“...เจาแสนดาบเรือนหมอแกวกับเจาพวกดาบเรือนสวรผญา สวนแห ไหวพระเปน

“ตํานานวัดเจ็ดยอด” อางในสงวน โชติสุขรัตน, ประชุมตํานานลานนาไทย เลม ๒ (อางแลว), หนา
๑๐๗ – ๑๐๘.
๔๖
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ตํานานวัดปาแดง, (เชียงใหม : มิ่งเมือง, ๒๕๓๖), หนา ๑๗.
๔๗
แสง มนวิทูร (แปล), ชินกาลมาลีปกรณ อนุสรณเนื่องวันเปดตึกคนไขพิเศษ “นิมมานเหมินท-ชุติมา”,
(อางแลว), หนา ๑๔๖.
๔๘
แสง มนวิทูร (แปล), ชินกาลมาลีปกรณ อนุสรณเนื่องวันเปดตึกคนไขพิเศษ “นิมมานเหมินท-ชุติมา”,
(อางแลว), หนา ๑๔๙.
๔๙
แสง มนวิทูร(แปล), ชินกาลมาลีปกรณ อนุสรณเนื่องวันเปดตึกคนไขพิเศษ “นิมมานเหมินท-ชุติมา”,
(อางแลว), หนา ๑๖๘.
๕๐
แสง มนวิทูร (แปล), ชินกาลมาลีปกรณ อนุสรณเนื่องวันเปดตึกคนไขพิเศษ “นิมมานเหมินท-ชุติมา”,
(อางแลว), หนา ๑๖๒.
๔๕

คุมหลวง หอคํา เวียงแกว สัญญะขัติยะลานนา ๔๑

เจายังโรงคํา...พระเจาตนเปนพระยังทรงอยูในสระดอกคํา...”๕๑ สันนิษฐานวา
“สระโบกขรณี” หรือ “สระดอกคํา” นี้คือหนองนํ้าขนาดใหญที่อยูภายในเวียงแกว
ดานทิศเหนือ จากแผนที่เมืองนครเชียงใหมที่จัดทําขึ้นประมาณ พ.ศ.๒๔๓๖ สมัย
พระเจาอินทวิชยานนท (เจาอินทนนท) พระเจานครเชียงใหมองคที่ ๗ ระบุชอื่ เรียกวา
“หนองทาแนะ” (Nawng Tarnae)
ในสมัยยุคราชวงศมังราย กษัตริยลานนาไดทรงสรางความสําคัญใหกับ
พืน้ ทีเ่ วียงแกวทีท่ รงประทับใหเปนเสมือนศูนยกลางของอาณาจักร และเปนเสมือน
เขาพระสุเมรุศูนยกลางจักรวาลของลานนาและเมืองเชียงใหมในทางจินตภาพ
เพื่อเปนพระมหาจักรพรรดิราชที่ไดทรงครอบครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตางๆ ดังปรากฏ
นอกจากทรงสรางหอคํา หอโรงตางๆ ภายในเวียงแกวซึ่งเปนเขตพระราชสถาน
สวนพระองค ก็ยงั ทรงสรางสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิต์ า งๆ ขึน้ มา รวมถึงรวบรวมสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิเ์ ขามา
ไวภายในเวียงแกว หรืออัญเชิญสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิป์ ระจําบานเมืองเขามาสักการบูชาภายใน
หอพระแกว (พระแกวขาว หรือ
พระเสตังคมณี) เคยเปนที่ตั้ง
ศาลาวาการมณฑลพายัพ ปจจุบัน
เปนที่ตั้งของหอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม
(ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ)

เวียงแกว ดังเชน พญามังรายทรงอัญเชิญพระเสตังคมณี (พระแกวขาว) มาไวยงั “หอพระ
นัง่ ไหว” ภายในเวียงแกว จนกระทัง่ สมัยพระเจาติโลกราชจึงโปรดใหหมืน่ ดํา้ พราคต
สราง “หอพระแกว” ขึน้ ใหมนอกเวียงแกวดานทิศใตตดิ กับวัดสะดือเมือง (วัดอินทขีล)
และมีพันจุฬาเปนนายรักษาหอพระแกวขาว ซึ่งพระแกวขาวจะมีพิธีอัญเชิญ
ออกมาใหกษัตริยเจานายขุนนางและชาวเมือง ไดสรงนํ้าเปนประจําทุกปที่ขวง
หลวงหนาเวียงแกวมาตั้งแต พ.ศ.๑๙๗๔ ในชวงเดือน ๖ ตั้งแตขึ้น ๘ คํ่าถึงขึ้น
๑๕ คํ่า โดยนําเอานํ้าศักดิ์สิทธิ์มาจากเวียงเจ็ดลินเพื่อสรงพระแกวขาว (ภายหลัง
ฮันส เพนธ และคณะ, ประชุมจารึกลานนาเลม ๔ จารึกในพิพิธภัณฑฯ เชียงใหม,(เชียงใหม : มิ่ง
เมือง, ๒๕๔๓), หนา ๑๔๓ – ๑๔๔.
๕๑
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พระแกวขาวประดิษฐานอยูวัดเชียงมั่นมาจนถึงปจจุบัน)๕๒
และในสมัยพระเจาติโลก ยังไดทรงอาราธนาพระแกวมรกตมาจากวัด
พระแกวดอนเตา เมืองลําปาง (กอนประดิษฐานไววัดพระแกวดอนเตาไดอัญเชิญ
จากวัดพระแกว เมืองเชียงราย) ไดทรงโปรดใหสราง “หอพระแกวมรกต” หรือ
“หอปราสาทพระแก ว มรกต” ไว ภ ายในเวี ย งแก ว ๕๓ (ภายหลั ง ได อั ญ เชิ ญ ไว
ซุม จระนําดานทิศตะวันออกของพระเจดียห ลวง กลางเวียงเชียงใหม แลวถูกอัญเชิญ
ไววัดพระแกว เมืองเวียงจันทน (อาณาจักรลานชาง) ปจจุบันประดิษฐานที่วัด
พระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแกว)ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร)
และ พ.ศ.๒๐๑๘ ได อั ญ เชิ ญ พระศิ ล าจากวั ด หมื่ น สารนอกเวี ย งเชี ย งใหม
ดานทิศใตเขามาไวในหอพระแกวมรกตภายในเวียงแกว “...สวนพระเจาโลก
ติลกราชตนเปนใหญ...จึงทรงสั่งใหปลูกตนกลวยตนออยและฝงเสาโคมไฟ...
ตั้งแตพระราชวังไปจนถึงวัดหมื่นสาร แลวอาราธนาพระศีลาเจา... มาประดิษฐาน
ในหอพระแกว ในพระราชวังของตน...”๕๔ (ปจจุบนั พระศิลาประดิษฐานคูก บั พระแกวขาว
ทีว่ หิ ารหลังเหนือของวัดเชียงมัน่ ) ในสมัยพระเจาติโลกราชจึงมีหอพระแกวอยู ๒ แหง
คือ หอพระแกวมรกต (และพระศิลา) ภายในเวียงแกว กับหอพระแกวขาวนอกกําแพง
เวียงแกวดานทิศใตติดกับวัดสะดือเมือง (วัดอินทขีล) สวนในรัชสมัยของพระเจา
เมกุฏิวิสุทธิวงศ (เจาขนานแมกุ) ก็ทรงสราง “หอพระนางไหว” เพื่อเปนหอ
พระประจําพระราชวังภายในเวียงแกวขึ้นทางดานทิศตะวันตกเฉียงใตของหอคํา
ทุกวันพระ พระเจาเมกุฏวิ สิ ทุ ธิวงศจะทรงนุง หมขาวถือศีล ๕ หรือศีล ๘ นัง่ นับลูกประคํา
บําเพ็ญภาวนาที่หอพระนางไหว และในทุกเย็นมหาราชเทวี (แม) อัครมเหสี และ
เหลานางสนมทัง้ หลายก็จะนําขาวตอกดอกไมเขาไปบูชาทีห่ อพระนางไหวทกุ วัน๕๕
ขณะเดียวกันก็ทรงอัญเชิญพระบรมสารีรกิ ธาตุจากวัดพระธาตุศรีจอมทอง (อําเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม) เขามาสักการบูชาสรงนํ้าภายในเวียงแกว ซึ่งถือเปน
จารีตราชประเพณีที่สืบทอดปฏิบัติมาจนถึงกษัตริย (เจาหลวง) เชียงใหมในราชวงศ
เจาเจ็ดตน๕๖
“ตํานานพระแกวขาว (พระเสตังคมณี) อางในอรุณรัตน วิเชียรเขียว(บรรณาธิการ), งานปริวรรตคัมภีร
โบราณลานนา, (เชียงใหม : รีไววา, ๒๕๕๓),หนา ๗๑ – ๗๕.
๕๓
“ตํานานพระแกวมรกต” สงวน โชติสขุ รัตน, ประชุมตํานานลานนาไทย เลม ๒,(อางแลว),หนา ๒๕ - ๒๖.
๕๔
“ตํานานพระศีลาเจา” สงวน โชติสุขรัตน, ประชุมตํานานลานนาไทย เลม ๒,(อางแลว),หนา ๖๔ – ๖๕.
๕๕
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ตํานานพื้นเมืองลานนาเชียงใหม,(อางแลว), หนา ๗.
๕๖
สงวน โชติสขุ รัตน, ประชุมตํานานลานนาไทย เลม ๒, (อางแลว),หนา ๒๘๓. และศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัด
เชียงใหม, ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป,(อางแลว), หนา ๑๖๑.
๕๒

คุมหลวง หอคํา เวียงแกว สัญญะขัติยะลานนา ๔๓

เวียงแกวอันเปนพระราชฐานของกษัตริยในยุคราชวงศมังรายจึงถือเปน
สิ่งสําคัญ ที่แรกสรางขึ้นพรอมกับกําแพงเมือง ประตูเมือง ตลาดกลางเวียงใน
พ.ศ.๑๘๓๙ และตัง้ อยูท างดานทิศตะวันตกเฉียงใตของวัดเชียงมัน่ ในสวนปริมณฑล
กลางเวียงทีเ่ รียกวา “สายดือเมือง” บริเวณนีจ้ งึ มี “เวียงแกว” อยูค กู บั “วัดสะดือเมือง”
มาตั้งแตยุคราชวงศมังรายสืบมาจนถึงสมัยราชวงศเจาเจ็ดตน และมี “ขวงหลวง”
อยูหนาเวียงแกวหรือดานทิศตะวันออกของคุมหลวงเวียงแกวตามแบบแผนของ
การสรางเมืองตางๆ ในลานนา อีกทัง้ ทีต่ งั้ เวียงแกวก็เปนชัยภูมิ ๓ ใน ๗ ประการของ
นิมิตที่กษัตริยทั้ง ๓ พระองคทรงเลือกสถาปนาเวียงเชียงใหมเพื่อเปนพระราชธานี
ของอาณาจักรลานนา ขณะที่กษัตริยลานนาผูทรงประทับอยูภายในเวียงแกว
ก็มีการสรางคุมหลวงและหอคําขึ้นเพื่อประดับเกียรติยศ โดยคุมหลวงสามารถมีได
หลายหลังทั้งที่ตั้งอยูภายในเวียงแกวคูกับหอคํา ตั้งอยูภายนอกเวียงแกว (ภายใน
กําแพงเมืองเชียงใหม) ตัง้ อยูน อกกําแพงเมืองเชียงใหม หรือแมกระทัง่ ตัง้ อยูต า งเมือง
แลวแตพระราชประสงคที่จะทรงโปรดใหจัดสรางขึ้น และเมื่อกษัตริยองคกอน
เสด็จสวรรคตกษัตริยองคตอมาอาจรื้อถอนคุมหลวงหอคําไปสรางเปนอาคาร
ศาสนสถาน หรือประทับอยูสืบตอจนกระทั่งมีการสรางคุมหลวงหลังใหมจึงรื้อไป
ถวายวัดก็แลวแตพระราชประสงค ซึ่งจารีตราชประเพณีเหลานี้ยังรักษาสืบทอด
ปฏิบตั ติ อมาอยางมัน่ คงโดยกษัตริยล านนาเชียงใหมสมัยเปนประเทศราชของพมา
คุมหลวง หอคํา เวียงแกว ยุคลานนาเปนประเทศราชของพมา พ.ศ.๒๑๐๑
อาณาจักรลานนาไดเปนประเทศราชของพมา ตัง้ แตสมัยพระเจาเมกุฏวิ สิ ทุ ธิวงศ
(เจาขนานแมกุ) กษัตริยลานนาองคที่ ๑๖ (พ.ศ.๒๐๙๔ – ๒๑๐๗) เมื่อ พ.ศ.๒๑๐๑
ในชวงรัชกาลกษัตริยราชวงศมังราย ๒ พระองค คือ พระเจาเมกุฏิวิสุทธิวงศและ
พระนางวิสทุ ธิเทวี กษัตริยล า นนาราชวงศมงั รายองคสดุ ทาย (พ.ศ.๒๑๐๗ – ๒๑๒๑)
ลานนายังสืบทอดระบบกษัตริยปกครอง ดังนั้นคุมหลวง หอคํา เวียงแกวจึงยังคง
อยู ดังปรากฏหลักฐานเมื่อพระเจาบุเรงนอง (พระเจากยอดินนรธา) กษัตริยพมา
องคที่ ๓ (พ.ศ.๒๐๙๔ – ๒๑๒๔) ราชวงศตองอู เมื่อทรงยึดลานนาไดแลวใน
พ.ศ.๒๑๐๑ ก็ทรงมอบบานเวนเมืองใหพระเจาเมกุฏวิ สิ ทุ ธิวงศปกครองลานนาเชนเดิม
ดังปรากฏในตํานานพื้นเมืองเชียงใหมกลาววา “...แลวเจาเปงภวะมังทรา (พระ
เจาบุเรงนอง) ค็เวนราชสัมปตติบานเมืองเชียงใหมทังมวล หื้อแกพระเปนเจาแมกุ
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หื้อเปนเจาเปนใหยในลานนาไทดั่งเกา ...แลวค็อุสสาภิเสกหื้ออยูสถิตยสําราญใน
ราชนิเวสน...”๕๗ หรือจารึกวัดหลวงในพ.ศ.๒๑๐๓ ก็กลาวถึงเจาแสนดาบเรือนหมอ
แกวกับเจาพวกดาบเรือนเขาเฝา “...ไหวพระเปนเจายังโรงคํา...”๕๘
พระราชวังมัณฑเลยของกษัตริยพมา
(ที่มา : วอลเลช, พ.ศ.๒๔๒๘)

ภายหลั ง แม ข  า หลวงพม า ที่ พ ระเจ า
บุเรงนองทรงใหอยูในเมืองเชียงใหม
ไม เ คารพเชื่ อ ฟ ง พระราชบั ญ ชาของ
พระเจาเมกุฏิวิสุทธิวงศ พระเจาบุเรงนองก็ทรงสงคนถือราชอาชญามาบังคับให
ขาหลวงพมาเคารพเชื่อฟงพระเจาเมกุฏิวิสุทธิวงศ ภายหลังจากนี้ก็ไมปรากฏ
เหตุการณอยางกรณีนี้อีก ดังในรัชสมัยตอมาของพระนางวิสุทธิเทวี เจาทัพไชยสังรามจาบาน แมทัพพมาที่อยูเมืองเชียงใหม ก็สรางพระประธานในวิหารวัด
ชัยพระเกียรติเมือ่ พ.ศ.๒๑๐๘ ไดตงั้ พระนามพระพุทธรูปองคนวี้ า “พระพุทธเมืองรายเจา”
เพือ่ อุทศิ ถวายแดพญามังราย ปฐมกษัตริยล า นนาราชวงศมงั ราย พรอมกับบอกบุญ
เปนพระราชกุศลถวายแดพระนางวิสทุ ธิเทวี๕๙ และหนังสือสุทโธมังทราหลวงก็กลาวถึง
พ.ศ.๒๑๑๖ อรรคมหาเสนาบดีเมืองเชียงใหมไดเขาเฝาพระนางวิสุทธิเทวีที่สนาม
หลวงหนาหอคํา “...จิ่งสั่งมาหื้อพระญาแสนหลวง พระญาหลวงสามลาน พระญา
เด็กชาย แลชาวเชียงใหมหอื้ ไดรู ก็ไดพทิ ลู สมเด็จพระเปนเจาเจาอยูเ หนือหัวตนเปน
เจาเมืองพิงเชียงใหม ก็ปลงพระกรุณาแลว จิง่ ลงสนามหลวงหนาหอยอดพิงไชย...”๖๐
สถานะความเปน “กษัตริย” จึงไดสบื ทอดมาจนถึงกษัตริยล า นนาเชียงใหม
องคตอๆ มาในสมัยเปนประเทศราชของพมา เนื่องจากกษัตริยองคที่ปกครอง
ลานนาเชียงใหมสืบตอมาจากพระนางวิสุทธิเทวี กษัตริยลานนาราชวงศมังราย
ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพืน้ เมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป, (อางแลว), หนา ๙๔.
ฮันส เพนธ และคณะ, ประชุมจารึกลานนาเลม ๔ จารึกในพิพธิ ภัณฑฯ เชียงใหม, (อางแลว), หนา ๑๔๓.
๕๙
“ จารึกฐานพระพุทธรูปวัดชัยพระเกียรติ พ.ศ.๒๑๐๘ พญาสังรามจาบาน แมทัพพมา อักษรพมา มอญ
และลานนา” อางในฮันส เพนธ, คําจารึกทีฐ่ านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม, (อางแลว), หนา ๙๘ – ๑๐๒.
๖๐
สรัสวดี อองสกุล และโยชิยูกิ มาซูฮารา (บรรณาธิการ), การศึกษาประวัติศาสตรและวรรณกรรมของ
กลุมชาติพันธุไท, (กรุงเทพฯ : อมรินทร, ๒๕๔๕), หนา ๒๔๖.
๕๗

๕๘

คุมหลวง หอคํา เวียงแกว สัญญะขัติยะลานนา ๔๕

องคสดุ ทาย (ราชวงศมงั รายปกครอง ๒๖๒ ป) แมไมใชเชือ้ สายโดยตรงของราชวงศมงั ราย
(อาจมีการเสกสมรสกัน) แตก็เปนเจานายชั้นสูงในราชวงศตองอูของกษัตริย
พมา ราชวงศกษัตริยเชียงรุงของสิบสองพันนา และราชวงศของกษัตริยลานชาง
ดังนัน้ พระสถานะของผูป กครองลานนาเชียงใหมในยุคนีจ้ งึ เปน “กษัตริย” ทีส่ บื ทอด
การปกครองตามแบบกษัตริยลานนาในราชวงศมังราย สถานะความเปนกษัตริย
ปรากฏเนนยํ้าอยูอยางสมํ่าเสมอในเอกสารโบราณของลานนา ดังโคลงมังทรารบ
เชียงใหมเรียกพระนามของพระเจานรธามังสอ ราชบุตรของพระเจาบุเรงนอง
กษัตริยพมาราชวงศตองอูกับพระนางเชงทเวละ มเหสีลําดับที่ ๓๖๑ เดิมเปนเจาฟา
เมืองสาวัตถีในพมาที่ไดมาเปนกษัตริยลานนาเชียงใหมราชวงศตองอูองคแรก
(พ.ศ.๒๑๒๒ – ๒๑๕๐) วาเปน “กระสัตร” (กษัตริย) หรือ “เจาหอคํามังทราหลวง
เชียงใหม” หรือ “สมเด็จบรมบพิตรพระตนเปนเจาอยูเหนือหัว” ทรงประทับบน
“แทนแกว” (พระราชบัลลังก) ภายในหอคําในเวียงแกว หรือจารึกวัดเชียงมั่น พ.ศ.
๒๑๒๔ ก็จารึกพระนามของพระเจานรธามังสอวา “...พระวรโอรสาธิราชเจาตนเปน
เจาแผนดินเมืองพิงเชียงใหม...”๖๒ และสมเด็จพระนเรศวร กษัตริยอยุธยาราชวงศ
พระรวง (พ.ศ.๒๑๑๒ – ๒๑๓๓) ไดทรงขอราชธิดาของพระเจานรธามังสอเปน
พระชายาองคหนึง่ “...นอเรศขอเจือ่ งเจา สาวกระสัตร เทียมแทนเสวยสมบัติ โกถเคลา...”๖๓
“...สกได ๙๔๑ ตัว (พ.ศ.๒๑๒๒) พระเจาหนอระถามังกอยตนเปนเจาสาวัตถีขึ้น
นั่งแทนแกวปเดียวนี้...”๖๔ สวนทางฝายอยุธยาก็เรียกผูปกครองลานนายุคนี้วา
“พระเจาเชียงใหม”๖๕ เชนกัน และยังคงรักษาตําแหนงขุนนางชั้นผูใหญระดับ
อรรคมหาเสนาบดีทั้งสี่ มีเคาสนามหลวง (สนามคํา) และหอคําเวียงแกวเหมือนดั่ง
ราชวงศมังราย๖๖

วงศสกั ก ณ เชียงใหม (บรรณาธิการ), เจา, ขัตติยานีศรีลา นนา, (กรุงเทพฯ : วิทอินดีไซด, ๒๕๔๗), หนา ๖๔.
คณะอนุกรรมการพิจารณาจารึกเกี่ยวกับประวัติศาสตรไทย, จารึกลานนาภาค ๒ เลม ๑ – ๒ : จารึก
จังหวัดเชียงใหม ลําปาง ลําพูน และแมฮองสอน,(อางแลว), หนา ๔.
๖๓
สิงฆะ วรรณสัย (ปริวรรต), ถอดความโคลงมังทรารบเชียงใหม, (กรุงเทพฯ : มิตรนราการพิมพ, ๒๕๒๒),
หนา ๑๔.
๖๔
ภูเดช แสนสา (ปริวรรต), ตํานานพื้นเมืองเชียงราย เชียงแสน เชียงใหม ฉบับพญาภักดีราชกิจ (ตื้อ
ภักดี) เมืองเชียงราย, (เอกสารอัดสําเนา, ๒๕๕๔).
๖๕
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๖ เรือ่ งไทยรบพมาครัง้ กรุงเกา, (พระนคร : อักษรนิต,ิ์ ๒๔๖๐), หนา ๒๕ และ ๔๘.
๖๖
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ราชวงศาพืน้ เมืองเชียงใหม,(อางแลว),หนา ๓๘.
๖๑

๖๒

๔๖ ขวงผญา

ขณะทีเ่ จานายในราชวงศตองอูของพมาหรือเจานายเชือ้ พระวงศจากหัวเมือง
อื่น เมื่อไดเสด็จมาเสวยราชสมบัติเมืองเชียงใหมเปนกษัตริยลานนาเชียงใหม
ก็พยายามทําตามจารีตลานนาเพือ่ สืบทอดความชอบธรรมในการเปนกษัตริยล า นนา
และเพือ่ ประสานผลประโยชน ไมใหขดั แยงกับเจานายราชวงศมงั รายทีต่ กคางอยูใ น
เมืองเชียงใหมและขุนนางลานนา เนื่องจากพมาตองการกําลังไพรพลยามสงคราม
และผลประโยชนจากผลผลิตในลานนาเปนหลัก ดังนั้นระบบการปกครองหรือ
จารีตธรรมเนียมตางๆ ของลานนา พมาจึงพยายามคงไวโดยเขาไปสวมทับสืบทอด
ความเปนกษัตริย หรือเปนผูป กครองอยูใ นโครงสรางสวนบนของลานนา ดังพระเจา
บุเรงนองเมื่อทรงยึดลานนาไดเมื่อ พ.ศ.๒๑๐๑ ก็ทรงรักษาจารีตราชประเพณีของ
ลานนาไวดงั เดิม๖๗ หรือสมัยพญาหลวงทิพเนตรเมือ่ ขึน้ เปนกษัตริยล า นนาเชียงใหม
(พ.ศ.๒๑๗๔ – ๒๑๙๓) ในป พ.ศ.๒๑๘๖ ก็ไดสอบถามจารีตธรรมเนียมตางๆ ที่
สมเด็จมหาราชครูวดั พระสิงห (ประมุขสงฆฝา ยคามวาสี) สมเด็จมหาราชครูวดั สวนดอก
(ประมุขสงฆฝายอรัญวาสี) คณะสงฆ และขุนนางผูเฒาผูแก เชน แสนวัดสวนดอก
จเรหลวง และจเรเมือง เปนตน ก็ไดจารีตราชประเพณีตามแบบที่สืบทอดจาก
ราชวงศมังรายนํามาปฏิบัต๖๘
ิ
นอกจากสืบทอดความเปนกษัตริยลานนาของกษัตริยลานนาเชียงใหมใน
ราชวงศตองอู โดยเขาสวมสืบทอดระบบโครงสรางความเปนขัตยิ ะในลานนา คือ เขาไป
ประทับอยูในคุมหลวง หอคํา และเวียงแกวแลว ยังทรงประกอบพระราชกรณียกิจ
เชนดัง่ กษัตริยใ นราชวงศมงั ราย ดังพระเจานรธามังสอเมือ่ ทรงขึน้ เปนกษัตริยล า นนา
เชียงใหมไดเพียงหนึ่งป ก็ทรงกัลปนากัลปนาขาวัดพระธาตุดอยตุง เมืองเชียงราย
ตามราชประเพณีของกษัตริยลานนาแตกอนมาใน พ.ศ.๒๑๒๒ รวมถึงทรงกัลปนา
ขาวัด ทีด่ นิ และทรัพยสินถวายแกวัดเชียงมัน่ เมืองเชียงใหมใน พ.ศ.๒๑๒๔๖๙ สวน
พระเจาบุเรงนองเองก็ไดทรงใหความสําคัญกับลานนาอยางมาก จึงทรงใหราชบุตร
ที่ถือกําเนิดกับพระมเหสีลําดับตนๆ มาเปนกษัตริยลานนาเชียงใหม เพื่อใหดูแล
สรัสวดี อองสกุล (ปริวรรต), พื้นเมืองเชียงแสน, (อางแลว), หนา ๑๐๘.
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ราชวงศาพื้นเมืองเชียงใหม, (อางแลว),
หนา ๓๔.
๖๙
คณะอนุกรรมการพิจารณาจารึกเกี่ยวกับประวัติศาสตรไทย, จารึกลานนาภาค ๒ เลม ๑ – ๒ : จารึก
จังหวัดเชียงใหม ลําปาง ลําพูน และแมฮองสอน, (อางแลว), หนา ๔. และฮันส เพนธ (บรรณาธิการ),
ประวัติพระธาตุดอยตุง, (กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย, ๒๕๓๖), หนา ๑๒๓.
๖๗

๖๘

คุมหลวง หอคํา เวียงแกว สัญญะขัติยะลานนา ๔๗

อาณาเขตตะวันออกของแมนาํ้ สาละวินทัง้ หมด ดังนัน้ เพือ่ เปนการแสดงถึงพระเกียรติยศ
ของพระองคและพระราชบุตรที่มาเปนกษัตริยลานนาในฐานะประเทศราช ยอม
ตองทรงรักษาสิง่ ทีแ่ สดงถึงฐานันดรศักดิไ์ วอยางเพียบพรอมดัง่ แตกอ นมาของลานนา
ดังปรากฏมีราชพิธีอุสสาราชาภิเสกพระเจานรธามังสอขึ้นครองราชบัลลังกลานนา
เชียงใหมอยางใหญโต และพระเจานรธามังสอยังไดนาํ พระชายาและราชบุตรอีก ๓ องค
มาอยูดวยกันที่เมืองเชียงใหม คือ เจามางสาตุลอง (พระทุลอง) พระราชบุตรองค
ใหญไดเสกสมรสกับพระราชธิดาของสมเด็จพระนเรศวร กษัตริยอยุธยาราชวงศ
พระรวง (พ.ศ.๒๑๓๓ – ๒๑๔๘)๗๐ พระเจามองกวยตอ (พระชัยทิพย) ราชบุตรองค
กลาง พระเจามองซวยเทา (พระเจาสโทกะยอ หรือ พระซอย) ราชบุตรองคเล็ก๗๑
ชวงทีพ่ ระเจานรทามังสอทรงครองราชยไดสง ราชบุตรทัง้ ๓ องคออกไปเปนเจาเมืองฝาง
เจาเมืองลําปาง และเจาเมืองนาน๗๒ อันเปนการสรางเครือขายการปกครองแบบ
ระบบเครือญาติที่นิยมปฏิบัติมาแตโบราณ
ขณะเดียวกันก็มีการสืบทอดราชบัลลังกลานนาเชียงใหมแบบโบราณ
ราชประเพณีคอื เมือ่ พระเจานรธามังสอทรงถึงแกพริ าลัยเมือ่ พ.ศ.๒๑๕๐ พระราชบุตร
องคใหญคือเจามังสาตุลอง ผูเปนราชบุตรเขยสมเด็จพระนเรศวร จึงไดรับการ
สนับสนุนจากพระเอกาทศรถ(พระราชอนุชาพระนเรศวร) กษัตริยอยุธยา (พ.ศ.
๒๑๔๘ – ๒๑๖๓) ใหขึ้นเปนกษัตริยลานนาเชียงใหม แตเจามังสาตุลองทรง
สิน้ พระชนมไปกอนจะไดขนึ้ ครองราชย ทางอยุธยาจึงยุตบิ ทบาทในเมืองเชียงใหม
เปดโอกาสใหกลุมเจานายขุนนางเมืองเชียงใหมสนับสนุนใหพระเจามองซวยเทา
(พระซอย) ราชบุตรองคเล็กขึ้นเปนกษัตริยลานนาเชียงใหม (พ.ศ.๒๑๕๐ – ๒๑๕๑
และ พ.ศ.๒๑๕๓ – ๒๑๕๗) และพระเจามองกวยตอ (พระชัยทิพย) ราชบุตรองคกลาง
เปนกษัตริยล านนาเชียงใหม (พ.ศ.๒๑๕๑ – ๒๑๕๓) จากหลักฐานทีป่ รากฏในชวงนี้
หอคําเวียงแกวเมืองเชียงใหม จึงยังคงมีอยูเ ปนทีป่ ระทับของกษัตริยล า นนาเชียงใหม
พรอมกับเชื้อพระวงศในราชวงศตองอู บางชวงอาจมีพระสุนิสา (สะใภ) ในราชวงศ
พระรวงมาประทับรวมดวย และสันนิษฐานวาเชื้อพระวงศราชวงศมังรายบางสวน
ก็ยังคงประทับอยูในเวียงแกวและในเวียงเชียงใหม
นายตอ (แปล), มหาราชวงษพงษาวดารพมา, (กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๕), หนา ๑๘๗.
สรัสวดี อองสกุล, ประวัติศาสตรลานนา, พิมพครั้งที่ ๖, (อางแลว), หนา ๒๗๖.
๗๒
สิงฆะ วรรณสัย (ปริวรรต), ถอดความโคลงมังทรารบเชียงใหม, (อางแลว), หนา ๑๘๐.
๗๐

๗๑

๔๘ ขวงผญา

ภายหลังจากพระเจามองซวยเทา (พระซอย) ทรงถึงแกพริ าลัย พญาพลศึกซาย
เจาเมืองนาน ราชบุตรบุญธรรมของพระเจามองซวยเทา (ตํานานพืน้ เมืองเชียงแสนวา
เปนราชบุตรบุญธรรมเชือ้ สายพมาของพระเจานรทามังสอ) ขึน้ เปน “พระเจาเชียงใหม”
(พ.ศ.๒๑๕๗ – ๒๑๗๔) และหลังจากนี้ก็มีเจานายเชื้อพระวงศชั้นสูงและเจาเมือง
ของพมาไดขึ้นครองราชยที่เมืองเชียงใหม ตามลําดับคือ พญาหลวงทิพเนตร (พ.ศ.
๒๑๗๔ – ๒๑๙๘) พระแสนเมือง (ราชบุตรพญาหลวงทิพเนตร, พ.ศ.๒๑๙๘ – ๒๒๐๒)
พระเจาเมืองแพร (พ.ศ.๒๒๐๒ – ๒๒๑๕) พระเจาอึ้งแซะ (ราชบุตรกษัตริยพมา,
เปนเจาอุปราชพมาราชวงศตองอูตอนปลายหรือราชวงศนยองยาน พ.ศ.๒๒๑๕
– ๒๒๑๘) ราชบุตรพระเจาเจพูตราย (พ.ศ.๒๕๑๘ – ๒๒๕๐) พระเจามังแรนรา
(ราชบุตรพระเจาอึ้งแซะ ราชวงศตองอูตอนปลายหรือราชวงศนยองยาน พ.ศ.
๒๒๕๐ – ๒๒๗๐) เทพสิงห (พ.ศ.๒๒๗๐) ซึ่งตํานานพื้นเมืองเชียงใหมและตํานาน
พื้นเมืองเชียงแสนยังสะทอนวาเชื้อพระวงศพมา และเจาเมืองที่ขึ้นครองเมือง
เชียงใหมในฐานะกษัตริยเสวยราชสมบัติประทับบนแทนแกว(ราชบัลลังก) “...สก
๑๐๒๑ ตัว (พ.ศ.๒๒๐๒)...เอาพระญาเจาเมืองแพลขนึ้ นัง่ แทนแกวเชียงใหมปลีนนั้ ...
ษก ๑๐๓๔ (พ.ศ.๒๒๑๕) ...เอาพระญาเจาอิงเซะมังขึ้นนั่งแทนแกวแทนในเมือง
เชียงใหม... ศก ๑๐๓๗ (พ.ศ.๒๒๑๘) ...เอาลูกพระเจาเจพูตรายขึน้ นัง่ แทนแกว...” ๗๓
สังเกตวากษัตริยล า นนาเชียงใหมตงั้ แตพระเจานรธามังสอเปนตนมาถึงพระเจามังแร
นรา สวนใหญเปนเชื้อพระวงศหรือเจาเมืองที่ในราชวงศตองอู (ราชวงศนยองยาน)
จนกระทั่ง พ.ศ.๒๒๗๐ เปนตนมาจึงเปลี่ยนมาเปนราชวงศเชียงรุงสิบสองพันนา
กับราชวงศลานชาง และชวงนี้เจาองคคําเปนกษัตริยปกครองลานนาเชียงใหมใน
ฐานะเปนรัฐเอกราชที่สืบเชื้อสายอยู ๓๖ ป (พ.ศ.๒๒๗๐ – ๒๓๐๖) ขณะเดียวกัน
เจาองคคาํ ก็มกี ารสรางความสัมพันธกบั หัวเมืองมอญ โดยการยกราชธิดาชือ่ เจานาง
องคทิพย ใหเสกสมรสกับเจาสมิงทอพุทธเกษ (เจากวย) ที่ประกาศตนเปนกษัตริย
หงสาวดี (พ.ศ.๒๒๘๓ – ๒๒๘๙) ภายหลังเจาสมิงทอพุทธเกษไดเสด็จลี้ภัยเขามา
ประทับอยูเมืองเชียงใหม๗๔

๗๓
๗๔

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพืน้ เมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป, (อางแลว), หนา ๙๙.
สรัสวดี อองสกุล, ประวัติศาสตรลานนา, พิมพครั้งที่ ๖, (อางแลว), หนา ๓๐๖.

คุมหลวง หอคํา เวียงแกว สัญญะขัติยะลานนา ๔๙

ราชวงศเชียงรุงสิบสองพันนากับราชวงศลานชางที่ปกครองลานนา เริ่ม
ตัง้ แตเจาองคคาํ (เจาหมอมนอย หรือ เจาองคนก) ราชบุตรของเจาอินทกุมาร เชือ้ สาย
ไทลื้อ เมืองเชียงรุง สิบสองพันนา ที่หนีราชภัยมาพรอมกับเจานางจันทกุมารี
พระขนิษฐาและบาวไพรมาพึ่งพระเจาสุริยวงศา กษัตริยลานชาง (พ.ศ.๒๑๘๑
– ๒๒๓๘) ที่เมืองเวียงจันทน ซึ่งเจานางจันทกุมารีไดเสกสมรสกับเจาราชบุตร
ราชบุตรของพระเจาสุริยวงศามีราชบุตร คือ เจากิ่งกิสราช กับ เจาอินทโฉม
สวนเจาอินทกุมารเสกสมรสกับเจานางสาวคํา เมืองนครเวียงจันทน ไดราชบุตรคือ
เจาองคคาํ ใน พ.ศ.๒๒๕๖ เจาองคคาํ ก็ไดขนึ้ ครองราชยเปน “สมเด็จพระบรมขัตติยวงศา”
กษัตริยนครหลวงพระบาง (พ.ศ.๒๒๕๖ – ๒๒๖๖) สืบตอจากเจากิ่งกิสราช กษัตริย
เมืองนครหลวงพระบางองคแรก (ถึง๒๒๕๖) ที่มีศักดิ์เปนลูกพี่ลูกนอง ภายหลังเจา
อินทโฉมทีห่ นีราชภัยมาอยูเ มืองแพร ไดกลับไปทําการแยงชิงราชสมบัตจิ ากเจาองค
คําทีเ่ มืองหลวงพระบาง เจาองคคาํ จึงหนีราชภัยมาผนวชทีว่ ดั บุพพาราม เมืองเชียง
ใหมในพ.ศ.๒๒๖๖ และตอมา พ.ศ.๒๒๗๐ ไดขนึ้ เปนกษัตริยล า นนาเชียงใหม (พ.ศ.
๒๒๗๐ – ๒๓๐๒)๗๕ พรอมทัง้ ไดสบื ตออํานาจมาถึงเจาจันทราชา (เจาจันทร) ราชบุตร
ของเจาองคคําไดขึ้นเปนกษัตริยลานนาเชียงใหม (พ.ศ.๒๓๐๒ – ๒๓๐๔)๗๖ “...ศก
๑๑๒๑ ตัว (พ.ศ.๒๓๐๒) ...เจาจันตนลูกเจาองคฅาํ ขึน้ แทนเสวิยเมืองเชียงใหม...”๗๗
และในชวงนี้เมืองลําปางก็เปนรัฐอิสระปกครองโดยเจาพญาสุลวลือไชยสงคราม
(เจาขนานทิพจักร, พ.ศ.๒๒๗๕ – ๒๓๐๒) ปฐมราชวงศเจาเจ็ดตน (ทิพจักราธิวงศ) และ
ปรากฏหลักฐานวาเจานางศรีอโนชา ราชธิดาในเจาฟาหลวงชายแกวสิงหราชธานี
เจาฟาเมืองลําปางองคที่ ๒ (พ.ศ.๒๓๐๒ – ๒๓๑๗) ราชนัดดาในเจาพญาสุลวลือไชย
สงคราม (เจาขนานทิพจักร) และเปนราชขนิษฐาในพระเจากาวิละ (เจาหนานกาวิละ)
พระเจานครเชียงใหมองคแรกในราชวงศเจาเจ็ดตน ก็ไดเสกสมรสครั้งแรกกับราช
อนุชาของเจาองคคําใน พ.ศ.๒๓๑๗ กอนที่จะทําการเสกสมรสครั้งที่ ๒ กับกรม
พระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท (บุญมา) ราชอนุชาและวังหนาของพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (ทองดวง) กษัตริยส ยามรัชกาลที่ ๑ (พ.ศ.๒๓๒๕ – ๒๓๕๒)
ในราชวงศจักรี๗๘
มหาสิลา วีระวงศ(เรียบเรียง) สมหมาย เปรมจิตต(แปล), ประวัติศาสตรลาว, (ลําพูน : เทคนิคการพิมพ,
๒๕๓๕),หนา ๗๙ และ ๙๗.
๗๖
ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพืน้ เมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป, (อางแลว),หนา ๑๐๓.
๗๗
ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพืน้ เมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป,(อางแลว), หนา ๑๐๓.
๗๘
วงศสักก ณ เชียงใหม(บรรณาธิการ), เจา, ขัตติยานีศรีลานนา, (อางแลว), หนา ๙๖ และ ๑๐๔.
๗๕

๕๐ ขวงผญา

เจาองคคําเมื่อครั้งเปนกษัตริยเมืองนครหลวงพระบาง ไดเสกสมรสกับ
เจานางแทนสาวและเจานางแทนคํา ราชธิดาทัง้ ๒ องคของเจากิง่ กิสราชกษัตริยเ มือง
นครหลวงพระบาง (ถึงพ.ศ.๒๒๖๕) กับเจานางพระดวงบุปผา เมืองสบแอกเชียงคอ
มีราชบุตรทีภ่ ายหลังตามเขามาอยูเ มืองเชียงใหมกบั เจาองคคาํ ๗ องค คือ (๑) เจาสุวรรณ
(๒) เจาแกว (๓) เจาฟู (๔) เจาชายใหญ (๕) เจาพรหม (๖) เจาชายนอย (๗) เจาอโนชา
และเจ า องค คํ า เสกสมรสกั บ เจ า หญิ ง ไทยวนมี ร าชบุ ต รราชธิ ด าที่ ใ นเมื อ งนคร
เชียงใหม คือ (๑) เจาตน (๒) เจาวงษ (๓) เจาทิศ (๔) เจาจันทราชา (๕) เจาปด
ซึ่งเจาจันทราชากษัตริยเมืองเชียงใหมองคตอมาก็มีราชบุตรราชธิดา ๖ องค คือ
(๑) เจานางเทพ (๒) เจานางทุม (๓) เจาอินทะ (๔) เจาสุภา (๕) เจาสุพรรณ (๖) เจาคําเครือ่ ง
สวนเจาสุวรรณก็มรี าชบุตรราชธิดา ๓ องค คือ (๑) เจาอุน (๒) เจาเทพ (๓) เจานางเทพ
ดังนั้นสันนิษฐานวาแมจะถูกพมากวาดตอนลงไปไวเมืองอังวะเมื่อ พ.ศ.๒๓๐๖
แตเจานายเชื้อสายราชวงศเชียงรุงผสมราชวงศลานชาง (และอาจผสมกับเจานาย
ราชวงศมังราย) ก็ยังตกคางอยูในเมืองเชียงใหมจํานวนหลายองคที่คงประทับอยู
ภายในเวียงแกวและคุมตางๆ ภายในเวียงเชียงใหม๗๙ และมีการสานความสัมพันธ
กับราชวงศเจาเจ็ดตนที่สถาปนาขึ้นใหมในเมืองนครลําปางผานทางการเสกสมรส
ดังกลาวมาแลวในขางตน
สังเกตวาเมืองเชียงใหมภายใตการปกครองของราชวงศเชียงรุง กับราชวงศ
ลานชาง ยังสืบทอดความเปน “กษัตริย” ตอมา โดยเฉพาะเจาองคคําทรงเคยมี
พระสถานะเปนกษัตริยเ มืองหลวงพระบางกอนมาครองเมืองเชียงใหม และในสมัย
ลานนาเปนประเทศราชของพมา ๒๑๖ ป (แตในบางชวงเปนประเทศราชของอยุธยา
และบางชวงเปนอิสระ) ไมปรากฏมีการยายเวียงแกวอันเปนเขตพระราชฐานหรือ
ขวงหลวงที่สืบทอดมาตั้งแตราชวงศมังรายแตอยางใด ซึ่งในยุคจารีตถือวาเปนการ
ผิดจารีตราชประเพณีอยางรุนแรงทีจ่ ะมีผลตออํานาจของผูป กครองได ขวงหลวงจึง
ยังคงอยูห นาเวียงแกวดานทิศตะวันออกตามรูปแบบการวางผังเมืองมาแตเดิม และ
หากมีการยายสับเปลี่ยนพื้นที่เวียงแกวเปนขวงหลวงและนําเอาขวงหลวงมาเปน
เวียงแกวจริง ยอมถือเปนเรื่องใหญหลวงที่ตองบันทึกไวในตํานานพื้นเมืองตางๆ
โดยเฉพาะตํานานพื้นเมืองเชียงใหมอยางแนนอน แตทวาในขณะนี้ยังไมปรากฏ
หลักฐานเอกสารชั้นตนกลาวถึงการยายแมแตเพียงชิ้นเดียว
“พงษาวดารลานชาง” ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๑, (กรุงเทพฯ : ไทย ณ สะพานยศเส, ๒๔๕๗), หนา
๔๒๒ – ๔๓๑.

๗๙

คุมหลวง หอคํา เวียงแกว สัญญะขัติยะลานนา ๕๑

การปกครองลานนาในฐานะประเทศราชของพมาไดสนิ้ สุดลง เมือ่ พระเจา
ฉินบูชิน (เจามังระ) กษัตริยพมาในราชวงศอลองพญา (คองบอง, พ.ศ.๒๓๐๖ –
๒๓๑๙) ทรงปรับเปลี่ยนนโยบายผนวกรวมหัวเมืองประเทศราชลานนาใหเขาเปน
มณฑลหนึ่งหรือสวนหนึ่งของพมา จึงจัดสงแมทัพพมามาปกครองเมืองเชียงใหม
ตั้งแต พ.ศ.๒๓๐๖ สืบตอกันมาจํานวน ๒ คน คือ โปอภัยคามินี (อะเกียะคามุนี
พ.ศ.๒๓๐๖ – ๒๓๑๑) และแมงแงคามินี (โปมะยุงวน หรือ โปหัวขาว พ.ศ.๒๓๑๑ –
๒๓๑๗) เปนระยะเวลา ๑๑ ป เมือ่ ลานนาถูกผนวกเขาเปนสวนหนึง่ ของพมาเจานาย
ขุนนางสูญเสียราชอํานาจและผลประโยชนตางๆ จึงเกิดการตอตานจากเจานาย
ขุนนางและ “ตนบุญ” จนกระทั่งเจาพญาหลวงจาบาน (บุญมา) เมืองเชียงใหม กับ
เจาหนานกาวิละ เมืองลําปาง ไดขอกองกําลังสนับสนุนจากพระเจากรุงธนบุรี (สิน)
ปฐมกษัตริยส ยามราชวงศธนบุรี (พ.ศ.๒๓๑๐ – ๒๓๒๕) ขึน้ มาชวย “ฟน มาน” หรือตอตาน
ขับไลอิทธิพลทางการเมืองการปกครองของพมาออกไปจากลานนาใน พ.ศ.๒๓๑๗
หลังจากนีเ้ มืองเชียงใหมรวมถึงหัวเมืองอืน่ ๆ อีก ๔ หัวเมืองของลานนาคือ เมืองลําปาง
เมืองลําพูน เมืองนาน และเมืองแพร จึงปกครองดวยระบบ “กษัตริย” อีกครั้งหรือ
ที่เรียกวา “เจาหลวง” หรือ “เจาผูครองนคร” ในฐานะเปนประเทศราชของสยาม
คุมหลวง หอคํา เวียงแกว ยุคลานนาเปนประเทศราชของสยาม
ในยุคที่ลานนาเปนประเทศราชของสยาม ไดแบงออกเปน ๕ นคร คือ
เมืองนครเชียงใหม เมืองนครลําปาง เมืองนครลําพูน (ทัง้ ๓ นครเปนประเทศราชสยาม
ตัง้ แต พ.ศ.๒๓๑๗) เมืองนครนาน (เปนประเทศราชสยาม พ.ศ.๒๓๓๑) และเมืองนครแพร
(เปนประเทศราชสยามพ.ศ.๒๓๑๔) เหมือนกับลานชางที่เปนประเทศราชของ
สยามเชนกันไดแบงออกเปน ๓ นคร คือ นครหลวงพระบาง นครเวียงจันทน และ
นครจําปาศักดิ์ (ทั้ง ๓ นครเปนประเทศราชสยามตั้งแต พ.ศ.๒๓๒๑) ทั้ง ๕ นคร
ในลานนายุคนีไ้ ดมอี สิ ระปกครองตนเองทีถ่ อื วาเปนอีกประเทศหนึง่ เหมือนกับ “ลานชาง
(ลาว)” “กัมพูชา” และ “มลายู” เพียงแตอยูในฐานะ “เมืองประเทศราช” คือยอมรับ
อํานาจที่เหนือกวาของสยาม “กษัตริย” (เจาผูครองนครหรือเจาหลวง) ทั้ง ๕ นคร
จะมีอิสระปกครองบานเมืองทุกประการ มีพันธะกับสยามเพียงสงตนไมเงินตนไม
ทองเปนเครื่องราชบรรณาการทุก ๓ ป ถือนํ้าพระพิพัฒนสัจจา จัดสงสิ่งของตาม
เกณฑหรือสงกองกําลังชวยเหลือสงครามยามจําเปน

๕๒ ขวงผญา

ดังนั้นเจาผูครองนครจึงเปน “กษัตริย” หรือ “พระเจาแผนดิน” โดยมี
เจาเมืองใหญนอยจํานวนมากขึ้นอยูภายใตการปกครองลดหลั่นเปนลําดับชั้นลง
ไป เจาผูครองนครเชียงใหมยุคประเทศราชสยามองคแรกคือ เจาพญาหลวง
จาบาน (เจาบุญมา) ไดรบั การรับรองแตงตัง้ จากพระเจากรุงธนบุรี (สิน) กษัตริยส ยาม
(พ.ศ.๒๓๑๓ - ๒๓๒๕) ใหเปน “พระยาวชิรปราการ” เจาผูครองนครเชียงใหม (พ.ศ.
๒๓๑๗ - ๒๓๒๒) แตไมสามารถตั้งอยูเมืองนครเชียงใหมไดอยางมั่นคง เนื่องจาก
กําลังไพรพลนอยและไดรบั การรุกรานจากพมา ดังนัน้ ในสมัยนีค้ มุ หลวง หอคํา เวียงแกว
สัญลักษณของกษัตริยลานนาเชียงใหมที่ถูกปลอยใหรกรางจึงยังไมไดรับการฟนฟู
แตพระสถานะของพระยาวชิรปราการ (เจาบุญมา) ก็ทรงเปน “กษัตริย” หรือ
“พระเจาแผนดิน” เมืองนครเชียงใหมองคหนึง่ กอนราชวงศเจาเจ็ดตนของพระเจากาวิละ
ขึน้ เสวยเมือง ดังจารึกวัดพระธาตุศรีจอมทอง พ.ศ.๒๓๒๒ ระบุวา “...พระญาหลวง
วชิรปราการกําแพงเพ็ก ตนเปนเจาแผนดินเชียงใหม...”๘๐
ขณะเดียวกันการสรางความชอบธรรมของเจาผูครองเมืองนครเชียงใหม
ในราชวงศเจาเจ็ดตน ทีส่ าํ คัญไมนอ ยไปกวา
การไดผานพระราชพิธีอุสสาราชาภิเสก
และไดรับการรับรองความเปน “กษัตริย”
จากกษัตริยสยาม การสถาปนาอํานาจ
สิทธิธรรมขึน้ แทนทีร่ าชวงศมงั รายอันเปน
ราชวงศผูสรางเมืองนครเชียงใหมใหเปน
เมืองหลวงของอาณาจักรลานนาก็เปนสิง่ ที่
จําเปน๘๑ ดังเห็นไดจากเจาหลวงกาวิละ
เจ า ผู  ค รองนครลํ า ปางองค ที่ ๓ (พ.ศ.
๒๓๑๗ - ๒๓๒๕) เมือ่ ไดรบั การรับรองจาก
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
(ทองด ว ง) กษั ต ริ ย  ส ยามรั ช กาลที่ ๑
พระเจากาวิละ พระเจานครเชียงใหม
(ที่มา : เจาหลวงเชียงใหม)
คณะอนุกรรมการพิจารณาจารึกเกี่ยวกับประวัติศาสตรไทย, จารึกลานนาภาค ๒ เลม ๑ – ๒ : จารึก
จังหวัดเชียงใหม ลําปาง ลําพูน และแมฮองสอน,(อางแลว), หนา ๗๓.
๘๑
สรัสวดี อองสกุล, ประวัติศาสตรลานนา,พิมพครั้งที่ ๖, (อางแลว), หนา ๓๒๔ – ๓๒๕.
๘๐

คุมหลวง หอคํา เวียงแกว สัญญะขัติยะลานนา ๕๓

(พ.ศ.๒๓๒๕ - ๒๓๕๒) ราชวงศจักรีใหเปน “กษัตริยเชียงใหม” (เจาหลวงเชียงใหม)
พระองคไดทรงสรางเวียงทีเ่ มืองปาซาง (อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน) เมือ่ พ.ศ.๒๓๒๕
ในระหวางทีท่ รงประทับชัว่ คราวอยูถ งึ ๑๔ ป ก็มกี ารสรางกําแพงเวียง คุม หลวง หอนอน
ตามแบบธรรมเนียมราชประเพณีขึ้นที่เมืองปาซาง “...สางแปลงฅุมนอย หอนอน
ตั้งปราการลําเวียง ฅาย ฅู สะบู หัวหมู ปะตูเวียง...”๘๒ และปรากฏหลักฐานบันทึก
วาที่เมืองปาซาง พระเจากาวิละนอกจากสราง “คุมหลวง” (ราชมณเทียรโรงหลวง)
ก็ทรงสราง “หอคํา” (โรงระเบียงดินขอหอไชยมงคล - พระทีน่ งั่ มีทอ งพระโรง) พรอมกับ
เคาสนามหลวงอีกดวย๘๓
จากการที่พระเจากาวิละไดประทับชั่วคราวอยูเวียงปาซางถึง ๑๔ ป (พ.ศ.
๒๓๒๕ – ๒๓๓๙) ผูเขียนสันนิษฐานวานอกจากความไมพรอมของกําลังไพรพลและ
สถานการณทางการเมืองกับพมา พระเจากาวิละยังทรงตั้งพระทัยจะรอเวลาเพื่อเขา
ฟนฟูตั้งเวียงเชียงใหมใน พ.ศ.๒๓๓๙ (จุลศักราช ๑๑๕๘) ใหเหมือนกับพญามังราย
ปฐมกษัตริยราชวงศมังรายทรงสรางเมืองและเขาตั้งเวียงเชียงใหมเมื่อ พ.ศ.๑๘๓๙
(จุลศักราช ๗๕๘) ซึ่งพระเจากาวิละก็ถือเปนปฐมกษัตริยราชวงศเจาเจ็ดตน (ทิพจักราธิวงศ) เขาครองราชยในเวียงเชียงใหมเชนกัน สะทอนจากตํานานพืน้ เมืองเชียงใหม
กลาววา “...กาละหากเถิงตํานานเทิงมาแลว...”๘๔ ทีจ่ ะทําการฟน ฟูเมืองนครเชียงใหม
พรอมกันนีข้ นั้ ตอนพระราชพิธเี สด็จเขาเวียงนครเชียงใหม พระราชพิธอี สุ สาราชาภิเสก
ตลอดจนคุม หลวง หอคํา เวียงแกว รวมถึงประตูเวียง แจงเวียง กาด (ตลาด) กลางเวียง
และขวงหลวง ลวนไดรบั การบูรณะฟน ฟูและสืบทอดโดยพระเจากาวิละ พระเจานคร
เชียงใหมองคแรกและเจาผูค รองนครเชียงใหมองคตอ มา เพือ่ แสดงสถานะความเปน
“กษัตริย” ของราชวงศเจาเจ็ดตนทีส่ บื ตอราชวงศราชวงศมงั ราย โดยตํานานไดเนนยํา้
ใหเห็นวาพระเจากาวิละทรงกระทําตามราชประเพณี และทรงประทับภายในพื้นที่
ชัยภูมิปริมณฑลของเวียงแกวเหมือนดังกษัตริยลานนาแตกอนมา

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพืน้ เมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป, (อางแลว), หนา ๑๒๐.
สรัสวดี อองสกุล (ปริวรรต), หลักฐานประวัติศาสตรลา นนาจากเอกสารคัมภีรใ บลานและพับหนังสา,
(เชียงใหม : สถาบันราชภัฏเชียงใหม, ๒๕๓๖), หนา ๑๑๒. และอุดม รุงเรืองศรี (ปริวรรต), คาวกาวิละและ
ตํานานเมืองเชียงแสน, (เอกสารอัดสําเนา, พ.ศ.๒๕๒๘), หนา ๗.
๘๔
ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพืน้ เมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป, (อางแลว), หนา ๑๒๙.
๘๒

๘๓

๕๔ ขวงผญา

“...ค็เสด็จเขาสูไชยภูมิอันเปนที่ฅุมนอยราชวังแหงกระสัตราธิราชะ อันเปนแลวใน
กาละเมื่อกอนค็มีแล...”๘๕ “ตามบัวราณมี แทกหลังเทียมหนา จารีตมีบละ เพื่อหื้อ
จําเริน ริทธีเตชะ เหมือนเชนเจามังราย”๘๖

หอคําหรือทองพระโรงของกษัตริย(เจาหลวง)
นครเชียงใหมสมัยราชวงศเจาเจ็ดตน
มีลักษณะทางสถาปตยกรรมและงานศิลปกรรมเปนแบบศิลปะลานนา
มีชอฟา ปานลม หางวัน หลังคาซดหนาหลังซอนกัน ๒ ชั้น
มีคอสอง แผงแล ปากแล นาคทันต
และตรงกลางหลังคามียองปลี(ปราสาทเฟอง)
(ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ)
กําแพงเวียงแกวลอมหอคําของกษัตริย (เจาหลวง) นครเชียงใหม
สมัยราชวงศเจาเจ็ดตน
มีอะม็อก (ปนใหญ) ตั้งอยูขางซุมทางเขา
ประตูโขงเวียงแกว ยอดหลังคาซุมประตู
โขงเวียงแกวประดับเกียรติยศดวยฉัตร
ในภาพยั ง ปรากฏหลั ง คาส ว นท า ยของ
หอคํามี ๒ ซด (ชั้น) มีชอฟา และมี
ยองปลี (ปราสาทเฟอง)
อยูตรงกลางหลังคา
(ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ)

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพืน้ เมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป, (อางแลว), หนา ๑๒๙.
อุดม รุงเรืองศรี(ปริวรรต), คาวกาวิละและตํานานเมืองเชียงแสน, (อางแลว), หนา ๑๐ - ๑๔.

๘๕
๘๖

คุมหลวง หอคํา เวียงแกว สัญญะขัติยะลานนา ๕๕

สวนจารีตเมื่อ “กษัตริย” หรือ “เจาหลวง” องคกอนทรงถึงแกพิราลัย
เจาผูครองนครองคตอมาอาจเสด็จประทับอยูสืบตอหรืออาจสรางขึ้นใหมตาม
ราชประสงค แลวนํา “คุม หลวง” หรือ “หอคํา” หลังเดิมนัน้ ถวายเปนอาคารในศาสนสถาน
เฉกเช น ที่ ก ษั ต ริ ย  ล  า นนาในสมั ย ราชวงศ มั ง รายได ท รงเคยปฏิ บั ติ ม าแล ว
ดังตัวอยางเชน พ.ศ.๒๓๖๘ หลังจากเจาหลวงธรรมลังกาทรงถึงแกพิราลัย ๔ ป
เจาราชวงศทรงรื้อหอขวาง (เรือนโลงปลูกระหวางอาคาร ๒ หลังหรือทองพระ
โรง) ของเจาหลวงธรรมลังกา เจาผูครองนครเชียงใหมองคที่ ๒ (พ.ศ.๒๓๕๙
- ๒๓๖๔) สร า งเป น วิ ห ารหลวงถวายวั ด เชี ย งมั่ น ๘๗ ส ว นจดหมายเหตุ เ มื อ ง
เชียงใหม ฉบับพระครูญาณลังกาก็ไดบันทึกไวดังนี้ เมื่อพระเจากาวิโลรสสุริยวงศ
(เจาหนานสุริยวงศ)ทรงถึงแกพิราลัย พ.ศ.๒๔๑๓ ในปนี้เจาอุปราช (เจาอินทนนท)
ผูเปนราชบุตรเขยไดทรงรื้อโรงหลวงหลังหนึ่งของพระเจากาวิโลรสสุริยวงศไปสราง
วิหารหลวงวัดกิตติ๘๘ พ.ศ.๒๔๑๘ พระเจาอินทวิชยานนท (เจาอินทนนท) ทรงโปรดให
รื้อหอคําของพระเจามโหตรประเทศไปสรางวิหารหลวงวัดพันเตาและทําการฉลอง
ใน พ.ศ.๒๔๒๙๘๙ พ.ศ.๒๔๒๐ ทรงโปรดใหรื้อโรงหลวงอีกหลังหนึ่งของพระเจา
กาวิโลรสสุริยวงศไปสรางวิหารหลวงวัดแสนฝาง และ พ.ศ.๒๔๒๖ ทรงโปรดใหรื้อ
โรงหลวงของพระเจ า กาวิ โ ลรสสุ ริ ย วงศ อี ก หลั ง หนึ่ ง ไปถวายเป น วิ ห ารหลวง
วัดเชียงยืน๙๐ จารีตการรือ้ หอคําหรือคุม หลวงถวายสรางเปนอาคารทางศาสนสถาน
เมื่อกษัตริยพระองคกอนเสด็จสวรรคตยังปรากฏมีในพมาเชนกัน ดังพระเจาธีบอ
(สีปอ) กษัตริยพมาองคที่ ๙ (พ.ศ.๒๔๒๑ - ๒๔๒๘) ราชวงศอลองพญา ทรงโปรด
ใหรอื้ พระราชมณเทียรภายในพระบรมมหาราชวังของพระเจามินดง ราชบิดาผูเ ปน
กษัตริยองคกอนสรางเปนวิหารหลวงถวายวัดชเวนันดอร เมืองมัณฑเลย๙๑

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพืน้ เมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป,(อางแลว), หนา ๑๖๔.
สงวน โชติสุขรัตน, ประชุมตํานานลานนาไทย,(พระนคร : ป.พิศนาคะการพิมพ, ๒๕๑๕),หนา ๖๒๒.
๘๙
สงวน โชติสุขรัตน, ประชุมตํานานลานนาไทย,(อางแลว),หนา ๖๒๗.
๙๐
สงวน โชติสุขรัตน, ประชุมตํานานลานนาไทย,(อางแลว),หนา ๖๒๐ - ๖๒๕.
๙๑
เธียรชาย อักษรดิษฐ, หอคํา คุมแกว มณีแสงแหงนคราศิลปสถานขัตติยาธานี, (อางแลว), หนา ๙.
๘๗

๘๘

๕๖ ขวงผญา

แผนที่แสดงที่ตั้งเวียงแกวภายในเวียงเชียงใหมประมาณ พ.ศ.๒๔๓๖
มีวัดหัวขวงอยูดานทิศเหนือ และมีขวงหลวงอยูหนาเวียงแกวดานทิศตะวันออก
คือพื้นที่วางในแผนที่ตั้งแตที่ตั้งศาลาเคาสนามหลวงหนาคุมเจาราชบุตร
และหนาเวียงแกว ทอดยาวลงไปติดกับวัดดวงดีดานทิศเหนือหนาคุมเจาพัน
หลังคุมเจาสุริยะกับคุมเจาพันคือหอพระแกว (ราง)
และวัดอินทขีล(วัดสะดือเมือง)ดานทิศตะวันตกเวียงแกวคือวัดสุทธาวาส
(ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ)

หอคําเมืองนครลําปางภายในเวียงแกวสรางสมัยพระเจาหอคําดวงทิพย
มีลักษณะทางสถาปตยกรรมและงานศิลปกรรมแบบศิลปะลานนา
สวนเครื่องบนหลังคามีชอฟา ปานลม หางวัน คอสอง แผงแล ปากแล และนาคทันต มีบันได
ขนาดแคบขึ้นทางดานขาง สวนซุมประตูดานหนาหอคําไมมีบันไดทางขึ้น สันนิษฐานวาใชเปน
ประตูที่กษัตริย (เจาหลวง) เสด็จขึ้นหลังชาง
(ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ)

คุมหลวง หอคํา เวียงแกว สัญญะขัติยะลานนา ๕๗

คุมหลวงของเจาหลวงวรญาณรังษี สรางเมื่อ พ.ศ.๒๔๑๐ และรื้อ พ.ศ.๒๕๐๐
ตั้งอยูภายในเวียงแกวดานหนาวัดหลวงไชยสัณฐาน(วัดบุญวาทยวิหาร)
(ที่มา : คุมหลวงลําปาง)

ดวยหอคําเปนศูนยกลางของบานเมืองหรือเปน “สัญลักษณ” สําคัญของความ
เปน “ขัตยิ ะ” ของชนชัน้ ปกครองในกลุม ชาติพนั ธุไ ท ดังนัน้ กษัตริยห รือเจาผูค รองนคร
ในลานนาที่ทรงขึ้นครองราชสมบัติจึงถูกเรียกพระนามวา “พระเจาหอคํา” หรือ
“เจาหอคํา” ปรากฏนิยมเรียกทั้งในเมืองนครเชียงใหมและเมืองนครลําปาง ที่
เปนเมืองขนาดใหญและสําคัญของลานนาในยุคเปนประเทศราชของสยาม โดย
ไมจําเปนวาทางกษัตริยสยามจะรับรองสถาปนาขึ้นเปนตําแหนง “พระเจา” หรือไม
เนื่องจากทางฝายลานนาถือวา “เจาผูครองนคร” หรือ “เจาหลวง” ทุกตนทุกองค
มีสถานะเปน “กษัตริย” และเมื่อเจาผูครองนครองคใดทรงถึงแกพิราลัยก็มีการ
สถาปนาเปนการภายในลานนากอนแลว จึงเสนอพระนามไปใหกษัตริยส ยามรับรอง
แตงตัง้ อีกครัง้ ในภายหลัง เห็นไดจากเจาผูค รองนครจะมีพระราชพิธอี สุ สาราชาภิเสก
(พระบรมราชาภิเษก) ถึง ๒ ครั้ง ดังนั้นแมกษัตริยสยามจะทรงแตงตั้งใหมียศเปน
“พระยาประเทศ” (มีเศวตฉัตร ๓ ชั้น) “เจาประเทศราช” (มีเศวตฉัตร ๕ ชั้น) หรือ
“พระเจาประเทศราช” (มีเศวตฉัตร ๗ ชัน้ ) แตในลานนาถือวาเปน “กษัตริย” ทุกพระองค
และมีสิทธิอํานาจในการครอบครอง “หอคํา” โดยไมจําเปนตองมียศเปน “พระเจา
ประเทศราช” ซึง่ กรณีนกี้ เ็ หมือนกับลานชางทีเ่ ปนประเทศราชของสยาม กษัตริยส ยาม
จะสถาปนาเจาผูค รองนครหลวงพระบาง เจาผูค รองนครเวียงจันทน และเจาผูค รอง
นครจําปาศักดิ์ ใหมียศเปน “เจาประเทศราช” หรือ “พระเจาประเทศราช” แตทาง
ฝายลานชางก็ถือวาเปน “เจามหาชีวิต” หรือ “กษัตริย” ทุกตนทุกองคเชนกัน๙๒
๙๒

สุวิทย ธีรศาศวัต, ประวัติศาสตรลาว ๑๗๗๙ - ๑๙๗๙, (อางแลว), หนา ๕๕.

๕๘ ขวงผญา

เห็นไดจากพระนามของเจาผูครองนครองคตางๆ ของลานนาถูกขาน
พระนามวา “พระเจาหอคํา” หรือ “เจาหอคํา” อยูเสมอ เชน พระเจากาวิละ
(เจาหนานกาวิละ) พระเจานครเชียงใหมองคแรก (พ.ศ.๒๓๒๕ – ๒๓๕๘) “...เจา
เสวตฉัตรหอฅําเมืองเชียงใหมองคพี่เคาชื่อวาเจากาวิละ...”๙๓ เจาหลวงธรรม
ลังกา (เจานอยธรรมลังกา) เจาผูค รองนครเชียงใหมองคที่ ๒ (พ.ศ.๒๓๕๘ – ๒๓๖๔)
“...เจาอุปราชาสุธัมมราช...ก็ไดเถิงนํ้ามุทธาภิเสกไดเปนเจาหอฅําเชียงใหม...”๙๔
เจาหลวงหอคํานอยอินทร (เจานอยอินทร) เจาผูค รองนครลําปางองคที่ ๘ (พ.ศ.๒๓๘๐
- ๒๓๙๓) “...พระองคตนเปนเจาหอคํานอยอินทร...”๙๕ เจาหลวงวรญาณรังษี
(เจานอยญาณรังษี) เจาผูครองนครลําปางองคที่ ๙ (พ.ศ.๒๓๙๓ - ๒๔๑๖)
“...เจาหลวงวรญาณรังสีราชธรรมไดเปนหอคําเมืองละกอน...”๙๖ ดังนั้นเมื่อเจา
ผูค รองนครองคกอ นทรงถึงแกพริ าลัยเจาผูค รองนครองคใหมกไ็ ดครอบครองหอคํา
สืบตอตามราชประเพณีหรืออาจสรางหอคําขึ้นใหมก็แลวแตราชประสงค และยัง
ปรากฏหลักฐานอีกวาเจาผูครองนครหลายองค มีการสรางหอคําขึ้นใหมสําหรับใช
ในสมัยของพระองค กอนทีจ่ ะไดรบั การสถาปนาจากกษัตริยส ยามขึน้ เปน “พระเจา
ประเทศราช” ในภายหลัง
จากหลักฐานทีป่ รากฏเจาผูค รองนครทุกพระองคจงึ ทรงสามารถมี “หอคํา” ได
ดวยมีพระสถานะเปน “กษัตริยประเทศราช” ผูผานนํ้ามูรธาภิเษกอาบองคสรงเกศ
แลวโดยสมบูรณ สวนทางฝายกษัตริยสยามจะทรงโปรดเกลารับรองแตงตั้งดวยยศ
ตําแหนงไหนนัน้ ก็ขนึ้ อยูก บั ขนาดของบานเมือง ฐานอํานาจในบานเมือง และความ
สัมพันธกับกษัตริยสยามเปนสําคัญ ดังนั้นเจาผูครองนครลานนาจึงมีพระราชพิธี
อุสสาราชาภิเสกถึง ๒ ครั้ง ครั้งแรกกระทําภายในลานนาและอีกครั้งภายหลังไดรับ
การรับรองแตงตั้งจากกษัตริยสยาม พระนามของเจาผูครองนครในลานนาที่มีตาม
จารีตของบานเมือง กับยศตําแหนงทีก่ ษัตริยส ยามแตงตัง้ จึงแตกตางกันมาก ดังเชน
เจาหลวงธรรมลังกา เจาผูครองนครเชียงใหมองคที่ ๒ ยศตามแบบสยามเปน
สรัสวดี อองสกุล (ปริวรรต), พื้นเมืองเชียงแสน, (อางแลว), หนา ๒๕๗.
สรัสวดี อองสกุล (ปริวรรต), พื้นเมืองเชียงแสน,(อางแลว), หนา ๒๕๘.
๙๕
โสภิตขันตยาภรณ,พระครู, ประวัตวิ ดั ปงสนุกเหนือและประวัติ บันทึกประจําปของพระอาโนชัยธรรม
จินดามุนี, (ลําปาง : สหกิจการพิมพ, ๒๕๓๙), หนา ๙.
๙๖
โสภิตขันตยาภรณ,พระครู, ประวัตวิ ดั ปงสนุกเหนือและประวัติ บันทึกประจําปของพระอาโนชัยธรรม
จินดามุนี,(อางแลว), หนา ๑๒.
๙๓
๙๔

คุมหลวง หอคํา เวียงแกว สัญญะขัติยะลานนา ๕๙

“พระยาธรรมลังกา” ทางฝายลานนาเปน “สมเด็จเสฏฐพระเปนเจาเจาเสตหัตถิ
สุวรรณปทุม”๙๗ “พระเปนเจามหาเสตหัตถิสวุ ณ
ั ณปทุมมาเจาชางเผือกดอกบัวคํา”๙๘
หรือ “พระเปนเจาชางเผือก” หรือ “กษัตราธิราชเจาชางเผือก”๙๙ เจาหลวง
คําฝน เจาผูครองนครเชียงใหมองคที่ ๓ (พ.ศ.๒๓๖๔ - ๒๓๖๘) ยศแบบสยามเปน
“พระยาคําฝน ” ฝายลานนาเปน “พระเปนเจามหาสุภทั รราชะ”๑๐๐ เจาหลวงพุทธวงศ
เจาผูค รองนครเชียงใหมองคที่ ๔ (พ.ศ.๒๓๖๙ - ๒๓๘๙) ยศแบบสยามเปน “พระยา
กากะวรรณาทิปะราชวชิรปราการ” ฝายลานนาเปน “สมเด็จองคพระเปนเจา
ภูมินทรกากะวิเชียรปราการ”๑๐๑
เจาผูครองนครในลานนาเมื่อเปนประเทศราชของสยามไดจําลองรูปแบบ
การปกครองของสยามบางอยางมาปรับใช โดยเฉพาะตําแหนงของเจานายชัน้ สูงของ
บานเมือง ๓ ตําแหนง คือ “กษัตริย” (เจาหลวง หรือ เจาผูค รองนคร) เปน “เจาหอคํา”
หรือ “เจาหอหลวง” เทียบกับทางฝายสยามคือ “กษัตริยว งั หลวง” สวนเจาอุปราชเปน
“เจาหอหนา” (เจาฝายหนาหอคํา) เทียบกับทางฝายสยามคือ “กรมพระราชวังบวร
สถานมงคล” (วังหนา) และเจาบุรรี ตั นเปน “เจาหอหลัง” (เจาฝายหลังหอคํา) เทียบกับ
ทางฝายสยามคือ “กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข” (วังหลัง) และตําแหนงบางอยาง
ก็อาจปรับมาจากสมัยพมาปกครองอยางเชน “เจาวังขวา” (เจาราชวังขวา) และ
“เจาวังซาย” (เจาราชวังซาย) สันนิษฐานวาปรับมาจากตําแหนง “เจานาซาย” (เจาพันนาซาย)
และ “เจานาขวา” (เจาพันนาขวา) โดยเจาแตละองคจะมีขุนนางชั้นผูใหญผูนอยอยู
ในสังกัดมากนอยตามราชศักดิ์ ระบบคุมหลวงหอคําของประเทศราชลานนายุคนี้
จึงจําลองบางอยางจากสยามมาใชรวมกับจารีตพมาผสมผสานกับลานนา และ
นอกจากนัน้ ก็มคี มุ ของเจานายเชือ้ พระวงศระดับรองลงไป ทัง้ ทีไ่ ดรบั บรรดาศักดิจ์ าก
สยามและจากเจาผูค รองนคร รวมถึงเจานายทีไ่ มไดรบั บรรดาศักดิแ์ ตมฐี านันดรศักดิ์
เปนเจาโดยกําเนิด หรือเจานายเชื้อพระวงศตางเมืองที่ถูกอพยพกวาดตอนเขามา
ไวในลานนา เชน เจาฟาเมืองปุ เจาเมืองสาด เจาเมืองเลน เจาเมืองพยาก เจาฟา
ฮันส เพนธ และคณะ, ประชุมจารึกลานนาเลม ๘ จารึกในจังหวัดเชียงใหม, (อางแลว), หนา ๑๒๐.
ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพืน้ เมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป, (อางแลว), หนา ๑๕๘.
๙๙
“ตํานานเจาเจ็ดพระองคกับหอคํามงคลหลังใหญ” อางในวัดปาตันกุมเมือง, อนุสรณงานพระราชทาน
เพลิงศพพระครูเรือน สุธมฺโม, (อางแลว), หนา ๔๓.
๑๐๐
ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพืน้ เมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป,(อางแลว), หนา ๑๖๖.
๑๐๑
สรัสวดี อองสกุล (ปริวรรต), หลักฐานประวัติศาสตรลานนาจากเอกสารคัมภีรใบลานและพับหนังสา,
(อางแลว), หนา ๑๑๑.
๙๗

๙๘

๖๐ ขวงผญา

เมืองยอง เจาฟาเมืองนครเชียงตุง ชายาเจาฟาเมืองเชียงคําและราชบุตร (ขุนสาม)
เปนตน๑๐๒ ตางก็มีคุมประทับอยูทุกตนทุกองค
เมื่อพระเจากาวิละ เจาผูครองนครลําปางองคที่ ๓ (พ.ศ.๒๓๑๗ - ๒๓๒๕)
ราชบุตรองคใหญของเจาฟาหลวงชายแกวสิงหราชธานีกบั แมเจาจันทาอรรคราชเทวี
ไดเสวยราชสมบัตเิ ปน “...เจาแผนดินบรมธิปติอสิ สราช ตนเปนเจาแผนดินเชียงใหม...”๑๐๓
ในราชวงศเจาเจ็ดตนองคแรก ไดสืบทอดตามบูรพกษัตริยกอนๆ มาโดยเฉพาะใน
ราชวงศมังราย ดวยเมืองนครเชียงใหมเปนเมืองหลวง และเปนประทับของกษัตริย
อาณาจักรลานนามาแต พ.ศ.๑๘๓๙ จารีตราชประเพณีตางๆ ของเจาผูครองนคร
เชียงใหมจึงสามารถสวมสอดรับสืบทอดไดอยางดียิ่ง ตั้งแตการอางสิทธิธรรมได
ครอบครอง “ดาบสรีกญ
ั ไชย” (พระแสงขรรค) การไดรบั นํา้ มูรธาภิเษกอาบองคสรงเกศ
ขัน้ ตอนพิธกี รรมการเขานัง่ เสวยเมืองตามแบบบูรพกษัตริยแ ตกอ นมาตัง้ แตพญามังราย
รวมถึงการสถาปนาพระบรมมหาราชวัง “เวียงแกว” บนปริมณฑลพื้นที่เวียงแกว
ของกษัตริยท สี่ บื มาตัง้ แตราชวงศมงั ราย เพือ่ เปนศูนยกลางการปกครองตามโบราณ
ราชประเพณีที่บูรพกษัตริยลานนาทรงเคยประทับมา ดังคาวกาวิละกลาวไววา “...
ตามบัวราณมี แทกหลังเทียมหนา จารีตมีบล ะ เพือ่ หือ้ จําเริน ริทธีเตชะ เหมือนเชน
เจามังราย ...เสฏฐาราชะ ธิเบศองคขนุ สะเด็จยาตรา ตําเนินผายแผว เขาสูส ณ
ั ฐาน
คุม วังเวียงแกว ทีไ่ ชยภูมมฐานะ สถิตสําราน ทีม่ งั คละ วังเกาเกือ้ ธัมมดา...”๑๐๔
โดยภายในบริเวณเวียงแกว (ใกลกบั นอกกําแพงเรือนจําดานทิศตะวันออก) ยังปรากฏ
สถาปตยกรรมคลายซุมประตูโขงหรือกูปราสาท เมื่อพิจารณาทางดานศิลปกรรม
ที่มีลวดลายปูนปน มีลวดลายของบัวคอเสื้อและกาบลางคลายกับที่ซุมประตูโขง
วัดเจ็ดยอด (สรางสมัยพระเจาติโลกราช) และกูป ราสาท (มณฑป) ภายในวิหารจัตรุ มุข
วัดพระธาตุศรีจอมทอง (สรางสมัยพระเมืองแกว) มีรปู ปน ประดับทีฐ่ านซุม ประตูโขง
เปนสัตวคลายกิเลน ลายดอกสี่กลีบ (ลายประจํายาม) และมีลายหมากกอม (เม็ด
ไขปลา) แบบทีน่ ิยมปน ประดับตกแตงสถาปตยกรรมชวงปลายยุคทอง ซุมประตูโขง
หรือกูป ราสาทนีจ้ งึ สันนิษฐานเปนเบือ้ งตนวามีอายุอยูใ นชวงยุคทองถึงปลายยุคทอง
ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป, (อางแลว), หนา
๑๓๐, ๑๓๕ และ ๑๔๓.
๑๐๓
“จารึกทายคัมภีรใบลานมธุรส วัดศรีเกิด จารโดยเจาคําผิว พ.ศ.๒๓๕๑” อางในทุนอุดหนุนการวิจัย
จากงบประมาณของรัฐบาล, โครงการอนุรักษพระคัมภีรลานนา, (อางแลว), หนา ๑๐๔.
๑๐๔
อุดม รุงเรืองศรี(ปริวรรต), คาวกาวิละและตํานานเมืองเชียงแสน, (อางแลว), หนา ๑๑.
๑๐๒

คุมหลวง หอคํา เวียงแกว สัญญะขัติยะลานนา ๖๑

ซึง่ สอดรับกับทีต่ าํ นานและคาวกลาววาพระเจากาวิละทรงเขามาทําการฟน ฟู “...คุม
วังเวียงแกว ที่ไชยภูมมฐานะ สถิตสําราน ที่มังคละ วังเกาเกื้อ ธัมมดา...”๑๐๕
ที่มีมาตั้งแตสมัยราชวงศมังราย
ดังนั้นใน พ.ศ.๒๓๓๙ พระเจากาวิละจึงทรงฟนฟูเวียงแกวขึ้นมาอีกครั้ง
เพื่อเปนที่ประทับ และเสด็จออกวาราชการ ตลอดจนประกอบพระราชพิธีสําคัญ
ของบานเมือง ภายในเวียงแกวพระเจากาวิละไดทรงสรางหอคํา คุมหลวง และหอ
โรงตางๆ ขณะเดียวกันพระองคกอ็ าจทรงมีคมุ หลวง (พระตําหนัก) อยูอ กี หลายแหง
บางหลังก็สรางไวนอกเวียง (กําแพงเมือง) เชน คุมหลวงริมปง (พระตําหนักริมปง)
เพื่อใชเปนที่แปรพระราชฐานประทับในชวงฤดูรอน (พระราชวังฤดูรอน) และเพื่อ
พักรอฤกษยามเขาเวียงเชียงใหมเมื่อเสด็จกลับจากไปราชกิจตางบานตางเมือง๑๐๖
หอคําทีส่ รางสมัยพระเจากาวิละสันนิษฐานวาเปนหลังทีส่ รางดวยการกออิฐถือปูน
ดังที่ปรากฏอยูในรูปถายเกาของหอจดหมายเหตุแหงชาติ เพื่อตองการใหเปนหลัก
ชัยอยูมั่นคงถาวรสืบไป สวนหอคําที่เจาผูครองนครองคตอมา หากราชประสงค
จะสรางขึ้นใหมสําหรับเฉพาะพระองค ก็ทรงสรางดวยไมตั้งอยูรายรอบหอคํา
หลังแรกที่พระเจากาวิละทรงสรางไวเมื่อครั้งฟนฟูบานเมือง ซึ่งผูเขียนจะไดกลาว
รายละเอียดตอไป
ภายในพระราชวัง “เวียงแกว” เมืองนครเชียงใหมสมัยราชวงศเจาเจ็ดตน
นอกจากหอคําทีเ่ ปนอาคารหลังใหญประณีตทีส่ ดุ มีชอ ฟาปานลมหลังคาซดซอนชัน้
ยังมีคุมหลวงอีกจํานวนหลายหลังแลวแตเจาผูครองนครจะโปรดใหสรางเปนที่
ประทับเปนการสําราญสวนพระองค ซึง่ จารีตเหลานีม้ มี าตัง้ แตกษัตริยร าชวงศมงั ราย
ดังทีผ่ เู ขียนกลาวมาแลวในขางตน หรือสมัยเจาพญาสุลวลือไชยสงคราม (เจาขนาน
ทิพจักร) ปฐมกษัตริยเมืองนครลําปางในราชวงศเจาเจ็ดตน (พ.ศ.๒๒๗๕ - ๒๓๐๒)
และมีศกั ดิเ์ ปนเจาปูข องพระเจากาวิละ ในพระราชวัง “เวียงคอกงัว” เมืองนครลําปาง
ก็ปรากฏหลักฐานการสรางคุมหลวงไวอยางนอยจํานวน ๒ หลัง คือ “คุมหลวง
(เรือน) หลังเหนือ” กับ “คุม หลวง (เรือน) หลังใต”๑๐๗ ในสมัยพระเจากาวิโลรสสุรยิ วงศ
(เจาหนานสุรยิ วงศ) พระเจาเชียงใหมองคที่ ๖ (พ.ศ.๒๓๙๙ - ๒๔๑๓) ก็ทรงมีหอคํา
อุดม รุงเรืองศรี(ปริวรรต), คาวกาวิละและตํานานเมืองเชียงแสน, (อางแลว), หนา ๑๑.
ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพืน้ เมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป, (อางแลว), หนา ๑๖๐.
๑๐๗
ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพืน้ เมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป, (อางแลว), หนา ๑๐๙.
๑๐๕
๑๐๖

๖๒ ขวงผญา

และคุมหลวงอยางนอย ๓ หลัง ดังภายหลังเจาผูครองนครองคถัดมาไดรื้อไปสราง
วิหารหลวงของวัดกิตติ ๑ หลัง วัดแสนฝาง ๑ หลัง และวัดเชียงยืนอีก ๑ หลัง ซึ่ง
หัวเมืองอืน่ ๆ ดังเชนไทลือ้ ในสิบสองพันนาก็มกี ารสรางคุม หลวงหรือหอหลวงหลาย
หลังไวภายในพระราชวัง “เวียงผาคราง” เมืองนครเชียงรุง สมัยเจาหมอมสุชาวรรณ
ราชบุตร กษัตริยสิบสองพันนาองคที่ ๓๗ (พ.ศ.๒๓๗๗ - ๒๔๐๗) ใน พ.ศ.๒๔๐๑
ทรงโปรดให “...สรางหอคําใหม...ก็สรางแปลงหอ ๔ หลัง...”๑๐๘
สวนเจาผูครองนครเชียงใหมองคตางๆ กอนไดขึ้นครองราชสมบัติอาจมี
ราชศักดิเ์ ปนเจาอุปราชหรือเจาบุรรี ตั นกเ็ รียกทีป่ ระทับตามราชศักดิว์ า “คุม เจาอุปราช
(คุม เจาหอหนา)” “คุม เจาบุรรี ตั น(คุม เจาหอหลัง)” เมือ่ ไดเสวยราชสมบัตอิ าจเก็บรักษา
คุมหลังเดิมไวเปนที่ประทับชั่วคราวแตก็จะเปลี่ยนมาเรียกชื่อคุมนั้นวา “คุมหลวง”
(คุม เจาหลวง) สวนภายในเวียงแกวอาจเขาไปอยูค มุ หลวงของเจาผูค รองนครองคกอ น
หรืออาจสรางคุมหลวงขึ้นใหมภายในเวียงแกวก็แลวแตความประสงค ดังเจาหลวง
ธรรมลังกาเมื่อครั้งเปนเจาอุปราช (เจานอยธรรมลังกา) มี “คุมเจาอุปราช” (คุมเจา
หอหนา) อยูบ ริเวณดานหนาทางทิศตะวันออกเวียงแกวตัง้ แตสแี่ ยกโรงเรียนยุพราช
วิทยาลัยไปถึงสีแ่ ยกกลางเวียงดานทิศใต ทิศตะวันออกถึงสีแ่ ยกเจดียค วัน (วัดพันอน)
และสี่แยกตลาดบุญอยูพาณิชยในปจจุบัน เจาหลวงคําฝนเมื่อครั้งเปนเจาอุปราช
ตัง้ คุม เจาอุปราชอยูบ ริเวณตึกแถวถนนราชมรรคาในปจจุบนั หรือเจาหลวงพุทธวงศ
เมือ่ ครัง้ เปนเจาอุปราชก็มคี มุ เจาอุปราชอยูบ ริเวณหนาวัดพระสิงหดา นทิศใตไปติด
วัดศรีเกิด๑๐๙ แตทุกองคเมื่อไดเสวยสมบัติเปนเจาผูครองนครเชียงใหมก็จะยายมา
ประทับภายในคุม หลวงในเวียงแกว สวนคุม เจาอุปราชเดิมก็อาจคงไวแตกม็ ฐี านะเปน
คุม หลวงอีก ๑ หลังทีอ่ ยูน อกเวียงแกว หรืออาจยกประทานใหกบั ทายาทบุตรหลาน
ก็ตามแตราชประสงค
หลักฐานในสมัยเจาหลวงธรรมลังกา เจาผูครองนครเชียงใหมองคที่ ๒
(พ.ศ.๒๓๕๘ - ๒๓๖๔) ราชบุตรองคที่ ๓ ของเจาฟาหลวงชายแกวสิงหราชธานีกับ
แมเจาจันทาอรรคราชเทวี ไดกลาวถึงหอคํา เมื่อพระเจากาวิละทรงถึงแกพิราลัย
ใน พ.ศ.๒๓๕๘ เจาอุปราช (เจานอยธรรมลังกา) ผูเปนพระราชอนุชาไดขึ้นเปน
เรณู วิชาศิลป(ปริวรรตและแปล), เชื้อเครือเจาแสนหวีสิบสองพันนา, (อางแลว), หนา ๓๓๕.
วิฑูรย เหลียวรุงเรือง, คุมเจาครองนครเชียงใหมและคุมเจาบุรีรัตน(มหาอินทร), (เชียงใหม :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๔), หนา ๑๑ – ๑๒.
๑๐๘

๑๐๙

คุมหลวง หอคํา เวียงแกว สัญญะขัติยะลานนา ๖๓

เจาผูค รองนครเชียงใหม ไดเสด็จเขาไปประทับทีห่ อคําภายในเวียงแกว (พระราชวังหลวง)
“...แลวอังคาสราทธนาขึน้ สถิตสําราญในสุวณ
ั ณนิเวสนหอฅํา พระราชวังหลวงหัน้
๑๑๐
แล...” ในปนที้ เี่ จาหลวงธรรมลังกาเขาไปประทับในหอคําเวียงแกวมีการประกอบ
พระราชพิธขี นึ้ นัง่ เมือง พรอมกับโปรดประทานแตงตัง้ ขุนนาง เชน แตงตัง้ หนานขัตยิ ะ
ขึ้นเปน “พญาอามาตยมงคลไชยเสนา” “...สักราชได ๑๑๗๗ ตัว (พ.ศ.๒๓๕๘)
...เจาชางเผือกตนเปนนองไดเสวยสมบัตแิ ทนเมืองเชียงใหมและหอคํา ตัวขานายหนาน
ขัตติยะก็ไดเปนพญาอามาตยมงคลไชยเสนา เมื่อวันตนเปนเจาชางเผือกขึ้นนั่ง
หอคํานั้นแล...”๑๑๑ และในป พ.ศ.๒๓๖๐ เกิดนิมิตมงคลมีคนพบตนกลวยริมแมนํ้า
ปงออกปลีเหมือนดอกบัวสีเหลืองทองมีกาบบานออกจํานวน ๗ กาบ จึงมีการแห
จากริมแมนํ้าปงมาปลูกไวดานหนาหอคําภายในเวียงแกวเพื่อความเปนชัยมงคล
“...แลวค็หามแหแหนเขามาสูเวียงเถิงหนาขวงพระราชวังหลวง...ในหนาหอฅํา
ในพระราชวังหลวง...แลวค็เอาเขาไพฐปนาตั้งไวหนาหอฅําในพระราชวังหลวง
เพือ่ หือ้ เปนชัยมังคละวันนัน้ แล...”๑๑๒ ในสมัยเจาหลวงธรรมลังกาปรากฏมีการสราง
หอคําหลังใหมขนึ้ อีก ๑ หลังทางดานทิศตะวันออกหอคําหลังเกาทีส่ บื มาตัง้ แตสมัย
พระเจากาวิละ และทางทิศตะวันออกคุม หลวงของเจาหลวงธรรมลังกาภายในเวียงแกว๑๑๓
สวนคุมเจาอุปราช (เจานอยธรรมลังกา) หลังเดิมที่อยูดานทิศตะวันออกเวียงแกว
และขวงหลวง สันนิษฐานวาเจาหลวงธรรมลังกาอาจใชเปนคุมหลวงอีกหลังหรือ
อาจยกใหบุตรหลานไดประทับอยูสืบตอดูแลรักษา
สมัยเจาหลวงคําฝน เจาผูครองนครเชียงใหมองคที่ ๓ (พ.ศ.๒๓๖๔ ๒๓๖๘) ราชบุตรองคที่ ๘ ของเจาฟาหลวงชายแกวสิงหราชธานีกับแมเจาจันทา
อรรคราชเทวี เมื่อเจาหลวงธรรมลังกาทรงถึงแกพิราลัย พ.ศ.๒๓๖๔ ภายในเมือง
นครเชียงใหมก็ยกเจาอุปราช (เจาคําฝน) ราชอนุชาขึ้นเปนเจาผูครองนครเชียงใหม
แทนปเดียวกัน๑๑๔ สวนทางสยามทําการรับรองแตงตั้งหลังจากนั้นอีก ๒ ปใน พ.ศ.
๒๓๖๖ ดังนั้นสถานะความเปน “กษัตริย” เมืองนครเชียงใหมตามฝายลานนา
ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพืน้ เมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป, (อางแลว), หนา ๑๕๗.
ชินวงศานุวัตร, พระครู, วัดปราสาทและบันทึกพระยาหลวงสามลาน, (เชียงใหม : พระสิงหการพิมพ,
๒๕๒๘.), หนา ๒๒.
๑๑๒
ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป, (อางแลว), หนา
๑๕๗ - ๑๕๘.
๑๑๓
ชินวงศานุวัตร, พระครู, วัดปราสาทและบันทึกพระยาหลวงสามลาน, (อางแลว), หนา ๒๒.
๑๑๔
“จดหมายเหตุลานนา” ในสรัสวดี อองสกุล (ปริวรรต), หลักฐานประวัติศาสตรลานนา จากเอกสาร
คัมภีรใบลานและพับหนังสา, (อางแลว), หนา ๑๒๔ - ๑๒๕.
๑๑๐

๑๑๑
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ของเจาอุปราช (เจาคําฝน) จึงมีมาตั้งแต พ.ศ.๒๓๖๔ และยายจากคุมเจาอุปราช
(เจาคําฝน ) ทีต่ งั้ ดานนอกทางทิศใตของเวียงแกวบริเวณถนนราชมรรคาในปจจุบนั เขา
มาประทับหอคําหลังใตในเวียงแกว (สถิตสําราญในปรังคนิเวสน)๑๑๕ สวนคุมเจา
อุปราช (เจาคําฝน) หลังเดิมนั้นก็อาจใชเปนคุมหลวงอีกหลังหรือมอบใหบุตรหลาน
ไดประทับสืบตอดูแลรักษา ภายหลังใน พ.ศ.๒๓๖๖ มีเหตุขัดแยงกับเจาราชวงศ
(เจาสุวรรณคํามูล) ราชบุตรเจาชายคําพอเรือน (เจาชายพอเรือน) จึงไดเสด็จออก
ผนวชจําพรรษาทีว่ ดั สวนดอกเพือ่ ลดความตึงเครียด ในปเดียวกันเมือ่ ลาสิกขาเสด็จ
กลับขึ้นเสวยเมืองอีกครั้ง ทรงเสด็จเขาเมืองตามพระราชพิธีอุสสาราชภิเสกที่สืบ
มาตั้งแตกษัตริยราชวงศมังราย เมื่อประกอบพระราชพิธีนั่งเมืองที่หอคําหลังเดิม
สันนิษฐานวาคือหลังกออิฐถือปูนทีส่ รางตัง้ แตสมัยพระเจากาวิละ และทรงประทับ
เอาฤกษเอาชัย ๓ วัน ๓ คืน หลังจากนั้นก็ทรงประทับอยูหอคําหลังใตที่ไดประทับ
มาแตเดิม หอคําหลังนี้สันนิษฐานวาทรงสรางขึ้นใหมดานทิศใตหอคําของพระเจา
กาวิละเมื่อขึ้นนั่งเมืองใน พ.ศ.๒๓๖๔ เหมือนกับเจาหลวงธรรมลังเคยสรางหอคํา
หลังใหมในทางทิศตะวันออกหอคําของพระเจากาวิละ๑๑๖
การสรางหอคําหลังใหมของเจาหลวงธรรมลังกาไวดานทิศตะวันออก
หอคําหลังเดิมของพระเจากาวิละและเจาหลวงคําฝน สรางอีกหลังไวทางดานทิศใต
ประกอบกับพระญาติวงศขาราชบริพารจํานวนมากของเจาผูครองนครทั้ง ๓ องค
พี่นองที่ประทับอยูภายในเวียงแกว สันนิษฐานวาอาจเปนที่มาของการแบงพื้นที่
เวียงแกวที่กอลอมรอบดวยกําแพงสูงออกเปน ๓ สวนดังปรากฏในแผนที่เมือง
เชียงใหม พ.ศ.๒๔๓๖ เพื่อใหเปนที่ตั้งคุมหลวง หอคํา และหอโรงตางๆ ของเจา
ผูค รองนครแตละองค ทีป่ ระทับอยูพ รอมกับอรรคราชเทวี ราชเทวี สนม ทายาทบุตร
หลานพระญาติวงศและขาราชบริพารในสวนพืน้ ทีข่ องตน โดยใหทายาท พระญาติวงศ
และขาราชบริพารของเจาผูค รองนครองคกอ นยังประทับอยูใ นสวนพืน้ ทีเ่ ดิมไมตอ ง
ยายออกจากเวียงแกวเมือ่ มีการเปลีย่ นเจาผูค รองนครองคใหม โดยกําแพงเวียงแกว
ทั้ง ๓ สวนจะมีประตูเชื่อมตอถึงกัน พื้นที่เวียงแกวผืนดานทิศใตมีพื้นที่ขนาดกลาง
มีประตูทางเขาออก ๓ ประตู คือประตูทางดานทิศตะวันตกรับกับถนนที่มาจาก
ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพืน้ เมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป, (อางแลว), หนา ๑๖๑.
ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป, (อางแลว), หนา
๑๖๒ – ๑๖๓.
๑๑๕
๑๑๖

คุมหลวง หอคํา เวียงแกว สัญญะขัติยะลานนา ๖๕

วัดพระสิงหและประตูสวนดอก ประตูดานทิศตะวันออกอีก ๒ ประตู ประตูแรก
เชือ่ มกับเวียงแกวผืนดานทิศตะวันออก และประตูทสี่ องมีทางเขาอยูห นาคุม แมเจา
เรือนแกว ทายาทของเจาหลวงพุทธวงศ เปนทางเชื่อมถึงศาลาเคาสนามหลวงและ
ขวงหลวง พืน้ ทีเ่ วียงแกวผืนดานทิศตะวันออกมีพนื้ ทีข่ นาดเล็กทีส่ ดุ มีประตูเขาออก
๓ ประตู คือประตูทางดานทิศตะวันออกมีทางเขาอยูห นาคุม เจาราชบุตร ติดกับพืน้ ที่
ศาลาเคาสนามหลวงและขวงหลวง ประตูดานทิศเหนือเชื่อมกับเวียงแกวผืนดาน
ทิศเหนือ และประตูดานทิศตะวันตกเชื่อมกับเวียงแกวผืนดานทิศใต สวนเวียงแกว
ดานทิศเหนือมีพื้นที่ขนาดใหญที่สุด มีประตูเขาออกเพียงประตูเดียวคือประตูดาน
ทิศใตเพื่อเชื่อมตอกับเวียงแกวผืนดานทิศตะวันออก
สมัยเจาหลวงพุทธวงศ เจาผูครองนครเชียงใหมองคที่ ๔ (พ.ศ.๒๓๖๘ ๒๓๘๙) เปนการเปลี่ยนสายการขึ้นครองเมืองนครเชียงใหม เนื่องจากเจาผูครอง
นครเชียงใหม ๓ องคทผี่ า นมาลวนเปนราชบุตรของเจาฟาหลวงชายแกวสิงหราชธานี
สวนเจาหลวงพุทธวงศเปนราชบุตรของเจาชายคําพอเรือน (เจาพอเรือน) ราชอนุชา
ของเจาฟาหลวงชายแกวสิงหราชธานี ดังนัน้ เจาหลวงพุทธวงศจงึ มีศกั ดิเ์ ปนลูกพีล่ กู นอง
กับเจาผูค รองนครเชียงใหมทงั้ ๓ องค แตดว ยขณะนัน้ เจาอุปราช (เจาพุทธวงศ) มีฐาน
อํานาจทีม่ งั่ คง เนือ่ งจากเจานายชัน้ สูงของเมืองนครเชียงใหมทงั้ ๕ ตําแหนงสวนใหญ
อยูในกลุม ราชบุตรเจาชายคําพอเรือน คือ เจาอุปราช (เจาพุทธวงศ) ราชบุตรองคที่
๒ ของเจาชายคําพอเรือน เจาราชวงศ (เจาสุวรรณคํามูล) ราชบุตรองคที่ ๓ ของ
เจาชายคําพอเรือน เจาบุรีรัตน (เจานอยกาวิละ) ราชบุตรองคที่ ๔ ของเจาชายคํา
พอเรือน และเจาราชบุตร (เจาพิมพิสาร) ราชบุตรเจาหลวงคําฝน ดังนั้นเจาอุปราช
(เจาพุทธวงศ) จึงมีฐานอํานาจที่มั่นคง และไดขึ้นเปนเจาผูครองนครเชียงใหม
องคสืบตอมาจากเจาหลวงคําฝน
ดวยการเปลี่ยนสายเจาผูครองนคร เมื่อเจาอุปราช (เจาพุทธวงศ) ไดขึ้น
เปนเจาผูครองนครเชียงใหมจึงถือวาพระองคเองไมใชเปนบุตรหลานโดยตรงของ
เจาหลวงทัง้ ๓ องคทผี่ า นมาผูเ คยเสวยเมืองมากอน และราชบิดาของพระองคเองก็
ไมไดเปนเจาผูค รองนครเชียงใหม ดังนัน้ จึงเปนอีกสาเหตุหนึง่ ทีเ่ มือ่ เจาอุปราช (เจา
พุทธวงศ) ไดเปนเจาผูค รองนครเชียงใหมจงึ ยังคงประทับอยูท ี่ “คุม หลวง” นอกเวียง
แกวดานทิศใต บริเวณทิศตะวันตกวัดศรีเกิดทีเ่ คยประทับมาตัง้ แตเปนคุม เจาอุปราช
สันนิษฐานวานอกจากเกรงพระบารมีดวงพระวิญญาณของอดีตเจาผูครองนคร
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เชียงใหมทั้ง ๓ องคที่เจาหลวงพุทธวงศไมไดเปนบุตรหลานใกลชิดตามที่ปรากฏใน
ตํานานพืน้ เมืองเชียงใหม ผูเ ขียนเห็นวานาจะเปนการรอสังเกตสถานการณทางการเมือง
เนื่องจากภายในเวียงแกวทั้ง ๓ สวนชวงนี้ยังคงเปนที่ประทับของอรรคราชเทวี
ราชเทวี เหลานางนาฏสนม เจานายบุตรหลานขาราชบริพารของอดีตเจาผูค รองนคร
ทัง้ ๓ องคพนี่ อ ง (เฉพาะเจาหลวงธรรมลังกามีราชบุตรธิดา ๑๗ องค เจาหลวงคําฝน
มีชายาที่ปรากฏ ๑๔ องค ราชบุตรธิดา ๔๔ องค) รวมถึงผลประโยชนมหาศาลจาก
ดานตางๆ ที่เคยไดรับทั้งไพรทาส สวย ภาษี ตลอดถึงเครื่องราชบรรณาการจาก
เจาเมืองขึน้ เมือ่ เปลีย่ นสายเจาผูค รองนครทายาทเหลานัน้ ก็มผี ลประโยชนทไี่ ดลดลง
ไปจํานวนมาก และอาจรอใหเจานายบุตรหลานขาราชบริพารบางสวนของอดีตเจา
ผูค รองนครพรอมทีจ่ ะยายออกไปสรางคุม ใหมนอกเวียงแกว ดังนัน้ ดวยเหตุผลเหลานี้
เจาหลวงพุทธวงศจงึ ทรงประทับรออยูค มุ หลวงหลังเดิม (คุม เจาอุปราช) ทีอ่ ยูภ ายนอก
เวียงแกวดานทิศใตรวม ๓ ป๑๑๗ จึงไดเสด็จเขาไปประทับคุมหลวงภายในเวียงแกว
แตเพื่อไมใหเกิดความขัดแยงกับเจานายที่เปนทายาทและพระญาติวงศเดิมของ
อดีตเจาผูครองนครเชียงใหมทั้ง ๓ องคบางสวนที่ยังคงประทับอยูภายในเวียงแกว
เจาหลวงพุทธวงศจึงทรงสราง “หอเทียม” คือหอที่มีขนาดยอมลงมาเปนที่ประทับ
อยูทางดานทิศใตหอคําหลังเกาภายในเวียงแกว (พระราชวังหลวง) ซึ่งหอเทียม
หลังนี้กค็ ือหอคําหลังใหมอีกหลัง ดวยเจาหลวงพุทธวงศทรงครอบครองหอคํา จึง
ปรากฏพระนามของพระองควาทรงเปนเจาหอคําองคหนึ่งเชนกัน “สมเด็จองค
พระเปนเจ า เหง า ภู มิ น ทกากะวิ เชี ย รปราการ องค ส ถิ ต ย พิ ไ สยในสุ วั ณ ณ
ปรางคนิเวสนหอฅํา เมืองรัตนติงสาอภินวบุร”ี ๑๑๘ เมือ่ เสด็จเขามาประทับคุม หลวง
ภายในเวียงแกว เจาหลวงพุทธวงศยังปรากฏมีคุมหลวงอยูนอกเวียงแกวอีกอยาง
นอย ๒ หลัง คือ คุมหลวงดานทิศตะวันตกวัดศรีเกิดทิศตะวันออกวัดพระสิงหที่
เคยประทับตั้งแตเปนคุมเจาอุปราช กับคุมหลวงดานทิศตะวันออกของเวียงแกว
(ตําหนักหนาพระราชวังหลวง)๑๑๙

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพืน้ เมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป, (อางแลว), หนา ๑๖๖.
สรัสวดี อองสกุล(ปริวรรต), หลักฐานประวัตศิ าสตรลา นนาจากเอกสารคัมภีรใ บลานและพับหนังสา,
(อางแลว), หนา ๑๑๑.
๑๑๙
ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพืน้ เมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป, (อางแลว), หนา ๑๖๘.
๑๑๗

๑๑๘

คุมหลวง หอคํา เวียงแกว สัญญะขัติยะลานนา ๖๗

สมัยพระเจามโหตรประเทศราชา(เจาหนานมหาวงศ) พระเจานครเชียงใหม
องคที่ ๕ (พ.ศ.๒๓๘๙ – ๒๓๙๗) เปนราชบุตรของเจาหลวงธรรมลังกา เจาผูค รองนคร
เชียงใหมองคที่ ๒ จึงกลับเขามาสูส ายเดิมอีกครัง้ เมือ่ ครัง้ เปนเจาอุปราช (เจามหาวงศ)
ไดตั้งคุมเจาอุปราชอยูในบริเวณพื้นที่คุมเดิมของเจาหลวงธรรมลังกาเมื่อครั้งเปน
เจาอุปราช (เจานอยธรรมลังกา) ผูเ ปนราชบิดาบริเวณดานทิศตะวันออกหนาเวียงแกว
และขวงหลวง เมื่อไดขึ้นครองเมืองนครเชียงใหมเปน “...เจามโหตรประเทศ เจา
แผนดินตนถวน ๕ เมืองนครเชียงใหม...”๑๒๐ ไดยายเขามาประทับคุมหลวงภายใน
เวียงแกวตามราชประเพณี จนกระทั่ง พ.ศ.๒๓๙๑ จึงไดสรางหอคําหลังใหม๑๒๑
และเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว กษัตริยสยามรัชกาลที่ ๔ (พ.ศ.
๒๓๙๔ – ๒๔๑๑) ราชวงศจักรีทรงสถาปนาเจาหลวงพุทธวงศขึ้นเปนพระเจานคร
เชียงใหมใน พ.ศ.๒๓๙๖ ก็ไดประกอบพระราชพิธีอุสสาราชาภิเสกอีกครั้งที่หอคํา
หลังใหมที่สรางขึ้นดวยไมภายในเวียงแกว หอคําหลังที่ทรงโปรดใหสรางขึ้นเมื่อ
พ.ศ.๒๓๙๑ ภายหลังพระเจา
อินทวิชยานนท (เจาอินทนนท)
พระเจาผูค รองนครเชียงใหมองค
ที่ ๗ มีศักดิ์เปนหลานลุงพระเจา
มโหตรประเทศราชา (พระเจา
อินทวิชยานนทเปนราชบุตรเจา
ราชวงศ (เจานอยมหาพรหมคําคง)
เจาราชวงศเปนลูกพี่ลูกนองกับ
พระเจ า มโหตรประเทศราชา)
หอคําของพระเจามโหตรประเทศราชา
ที
ม
่
ก
ี
ารรื้อสรางถวายเปนวิหารหลวงวัดพันเตา
ไดทรงรือ้ ไปถวายสรางเปนวิหาร
(ที่มา : สรัสวดี อองสกุล, ถายพ.ศ.๒๕๒๕)
หลวงวัดพันเตาใน พ.ศ.๒๔๑๘๑๒๓
ซึ่ ง การรื้ อ หอคํ า หรื อ คุ  ม หลวง
“จดหมายเหตุเชียงราย ฉบับครูบาปญญาลังการ” อางในวารสารลอลานนา ปที่ ๑ ฉบับที่ ๔ (พฤษภาคม),
๒๕๕๓, หนา ๑๕.
๑๒๑
สรัสวดี อองสกุล (ปริวรรต), หลักฐานประวัตศิ าสตรลา นนาจากเอกสารคัมภีรใ บลานและพับหนังสา,
(อางแลว), หนา ๓๐.
๑๒๒
“จดหมายเหตุเชียงใหม ฉบับพญาอิทปญญา” อางในหอสมุดแหงชาติ, ตํานานพระเจา ๗ พระองค
เชียงใหม, (กรุงเทพฯ : กรุงเทพการพิมพ, พ.ศ.๒๕๑๗), หนา ๖๖.
๑๒๓
สงวน โชติสุขรัตน, ประชุมตํานานลานนาไทย, (อางแลว), หนา ๖๒๐ - ๖๒๕.
๑๒๐

๖๘ ขวงผญา

ของอดีตเจาผูครองนครภายในเวียงแกวถือเปนเรื่องปกติที่มีมาตั้งแตกษัตริยสมัย
ราชวงศมังราย เนื่องจากกษัตริยหรือเจาผูครองนครแตละองคก็นิยมสรางหอคํา
และคุมหลวงเพื่อเปนเกียรติยศในรัชสมัยของตนเองภายในเวียงแกว เมื่อผานมา
หลายองคไมไดทาํ การรือ้ ถอนจึงทําใหมหี อคําและคุม หลวงจํานวนหลายหลัง ดังนัน้
เจาผูค รองนครองคปจ จุบนั แตละองคจงึ ไดนยิ มรือ้ หอคําคุม หลวงของอดีตเจาผูค รอง
นครองคกอนๆ ไปถวายวัดสรางเปนวิหาร นอกจากเพื่อใหมีพื้นที่วางภายในเวียง
แกวมากขึ้น ก็ยังเปนการอุทิศถวายราชกุศลแดอดีตเจาผูครองนครผูเปนเจาของ
หอคําและคุมหลวง
พระเจากาวิโลรสสุรยิ วงศ (เจาหนานสุรยิ วงศ) พระเจานครเชียงใหมองคที่ ๖
(พ.ศ.๒๓๙๗ - ๒๔๑๓) ทรงเปนราชบุตรของพระเจากาวิละ พระเจานครเชียงใหม
องคแรก และเปนราชบุตรเขยพระเจามโหตรประเทศราชา พระเจานครเชียงใหม
องคที่ ๕ (เสกสมรสกับแมเจาอุสาหอรรคราชเทวี) ทรงเปนพระเจานครเชียงใหมที่
มีพระราชอํานาจปกครองบานเมืองสูง๑๒๔ แมกระทัง่ สนธิสญ
ั ญาเบาวรงิ ทีท่ างสยาม
ทําสัญญากับประเทศอังกฤษเมื่อ พ.ศ.๒๓๙๘ พระเจากาวิโลรสสุริยวงศก็ทรง
ไมยนิ ยอมใหมผี ลครอบคลุมมาถึงเมืองนครเชียงใหม๑๒๕ กอนขึน้ ครองนครเชียงใหม
ไดดํารงตําแหนงเปนเจาบุรีรัตน (เจาหนานสุริยวงศ) ตั้งคุมเจาบุรีรัตนอยูดานนอก
ทิศตะวันออกเฉียงใตของเวียงแกว เมื่อไดขึ้นเปนเจาผูครองนครเชียงใหมก็เสด็จ
ยายเขามาประทับคุม หลวงภายในเวียงแกว ดังปรากฏหลักฐานกลาวถึงทําพิธตี ดั ไม
สรางวิหารพระนอนหัวเวียงที่ลานหนาคุมหลวงภายในเวียงแกวใน พ.ศ.๒๔๐๕
“...เปนพระยาวันตั้งพิธีตัดไมวิหารพระนอนหัวเวียง ที่สนามหนาคฤหาสนเจา
ผูครองนครเวียงแกวนั้นแล...”๑๒๖ ซึ่งบรรยากาศภายในทองพระโรงสมัยพระเจา
กาวิโลรสสุริยวงศไดมีบันทึกไวเมื่อ พ.ศ.๒๔๑๓ วา
“...เมื่อไปถึงทองพระโรงแลว พวกเราพบกับขบวนแหอยางใหญโต
อยางที่พวกเราไมเคยพบเห็นมากอนในหมูคนลาว (ลานนา) เจาชายและเจา
หญิงทุกคน ตลอดจนเจาหนาที่ตางยืนอยูพรอมหนา... สาสนตราถูกอัญเชิญ
จิตราภรณ ตันรัตนกุล (แปล), กึ่งศตวรรษในหมูคนไทยและคนลาว, (กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ, ๒๕๓๗),
หนา ๒๘๕ - ๒๘๖ และ ๑๗๖.
๑๒๕
สรัสวดี อองสกุล, ประวัติศาสตรลานนา, พิมพครั้งที่ ๖, (อางแลว), หนา ๓๕๒.
๑๒๖
หอสมุดแหงชาติ, ตํานานพระเจา ๗ พระองคเชียงใหม, (อางแลว), หนา ๗๓ - ๗๔.
๑๒๔

คุมหลวง หอคํา เวียงแกว สัญญะขัติยะลานนา ๖๙

ไปยังคุมหลวงอยางเปนทางการภายใตฉัตรทองคํา ถาดทองคําที่สาสนตรา
ฉบับนัน้ วางอยูถ กู นําไปวางบนพระแทนเกือบจะกลางทองพระโรง สักพักใหญ
กษัตริยก็เสด็จออก ...พวกเราจึงยืนขึ้นโคงคํานับพระองค แลวจึงนั่งลงอีก
ครั้งหนึ่ง อยางไรก็ดีเจาหนาที่ชาวสยามก็ยังคงคุกเขาอยูเชนเดิม เหมือนกับ
บุคคลอื่นๆ ณ ที่นั้น...”๑๒๗
เมื่อพระเจากาวิโลรสสุริยวงศทรงถึงแกพิราลัย พ.ศ.๒๔๑๓ ไดถวาย
พระเพลิงพระศพที่ขวงเมรุริมแมนํ้าปงเรียบรอยแลว ถึงเดือน ๑๐ เจานายขุนนาง
เมืองนครเชียงใหมก็ “...อัญเชิญเสด็จเจาวังหนาอินทนนเขานั่งเมือง...”๑๒๘ ขึ้นเปน
“...องคพระปนเกลาอยูเกลาอยูหัว คือพระเจาชีวิตตนเสวยราชสถานนพบุรีนคร
เชียงใหม...”๑๒๙ องคที่ ๗ (พ.ศ.๒๔๑๓ – ๒๔๔๐) ซึ่งเจาอุปราช (เจาอินทนนท) เปน
ราชนัดดาเจาหลวงคําฝน เจาผูครองนครเชียงใหมองคที่ ๓ และเปนราชบุตรเขย
พระเจากาวิโลรสสุริยวงศ พระเจานครเชียงใหมองคที่ ๖ (เสกสมรสกับแมเจาเทพ
ไกรสรอรรคราชเทวี) สวนทางฝายสยามไดทาํ การรับรองแตงตัง้ หลังจากนัน้ อีก ๓ ป
ใน พ.ศ.๒๔๑๖ เหตุที่ทางสยามรับรองแตงตั้งใหเจาอุปราช (เจาอินทนนท) ขึ้นเปน
เจาผูค รองนครเชียงใหมหลังจากพระเจากาวิโลรสสุรยิ วงศทรงถึงแกพริ าลัยถึง ๓ ป
เนื่องจากมีการตอรองระหวางสยามกับเจาอุปราช (เจาอินทนนท) วาตองยอมรับ
อํานาจของสยามอยางเต็มทีแ่ ละยอมปฏิบตั ติ ามสนธิสญ
ั ญาเชียงใหม พ.ศ.๒๔๑๖
ทางสยามจึงจะรับรองแตงตัง้ ใหขนึ้ เปนเจาผูค รองนคร เมือ่ เจาอุปราช (เจาอินนทนนท)
ยอมรับเงือ่ นไขจึงไดรบั การรับรองแตงตัง้ เพือ่ เปนการลดราชอํานาจและสามารถเขา
ควบคุมเจาผูค รองนครเชียงใหมได เนือ่ งจากในกอนหนานีโ้ ดยเฉพาะในสมัยพระเจา
กาวิโลรสสุรยิ วงศ ทรงไวซงึ่ อํานาจภายในบานเมืองสูงแมกระทัง่ สนธิสญ
ั ญาเบาวรงิ
ก็ทรงไมยอมใหมีผลครอบคลุมใชถึงเมืองนครเชียงใหม ดังนั้นตั้งแตสมัยพระเจา
อินทวิชยานนท พระเจานครเชียงใหมองคที่ ๗ จนถึงเจาผูค รองนครเชียงใหมองคที่
๘ และ ๙ สยามจึงเขามามีอาํ นาจเต็มทีแ่ ละจะรับรองแตงตัง้ เฉพาะผูย อมรับอํานาจ
และใหความรวมมือขึ้นเปนเจาผูครองนคร๑๓๐ ขณะที่หัวเมืองประเทศราชลานชาง
๑๒๗ จิตราภรณ ตันรัตนกุล(แปล), กึ่งศตวรรษในหมูคนไทยและคนลาว, (อางแลว), หนา ๑๕๙ – ๑๖๐.
๑๒๘ หอสมุดแหงชาติ, ตํานานพระเจา ๗ พระองคเชียงใหม,(อางแลว), หนา ๘๓.
๑๒๙ “จารึกทายตัมภีรใบลานบาบีปาจิตตียกัณฑ จารโดยพระขนานปญญา วัดฝายหิน พ.ศ.๒๔๔๐” อาง
ในทุนอุดหนุนการวิจยั จากงบประมาณของรัฐบาล, โครงการอนุรกั ษพระคัมภีรล า นนา,(อางแลว),หนา ๘๑.
๑๓๐
สรัสวดี อองสกุล, ประวัติศาสตรลานนา,พิมพครั้งที่ ๖, (อางแลว),หนา ๓๕๑ – ๓๕๒.

๗๐ ขวงผญา

ในชวงนี้ทางสยามก็เขาไปมีอํานาจมาเชนกัน ตัวอยางที่ชัดเจนดังกรณีของพระเจา
มหินทรเทพนิภาธร (เจาอุน คํา) พระเจานครหลวงพระบางองคที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๔๑๕ - ๒๔๓๑)
ก็ไดถูกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว กษัตริยสยามรัชกาลที่ ๕
(พ.ศ.๒๔๑๑ - ๒๔๕๓) ถอดราชศักดิ์ออกจากตําแหนงพระเจานครหลวงพระบาง
ใน พ.ศ.๒๔๓๑๑๓๑ สวนพระเจาอินทวิชยานนทเพือ่ พยายามรักษาสถานภาพไวกไ็ ด
ถวายเจาหญิงดารารัศมี ราชธิดาของพระองคใหเปนเจาจอม (ภายหลังเปนพระราช
ชายา) ในรัชกาลที่ ๕ พระเจาอินทวิชยานนทจงึ มีสถานะเปน “พอตา” ของรัชกาลที่ ๕
แตการถวายตัวครั้งนี้ก็ไมเปนที่พอใจมากนักของเจานายผูเฒาผูแกภายในเมือง
นครเชียงใหม
ในสมัยพระเจาอินทวิชยานนทนที้ รงมีคมุ หลวงอยูอ ยางนอย ๓ หลัง คือ คุม หลวง
กลางเวียง (บริเวณโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยในปจจุบัน) กับคุมทาพระเจดียกิ่ว
ริมแมนาํ้ ปง (บริเวณสํานักงานเทศบาลนครเชียงใหมในปจจุบนั ) ทีพ่ ระเจากาวิโลรสสุรยิ วงศ
กับแมเจาอุสาหทรงประทานใหเปน “คุม เรือนหอ” เมือ่ ครัง้ เสกสมรสกับแมเจาเทพไกรสร
(เจาหญิงทิพเกษร) และทรงใชคมุ หลังนีเ้ ปนทีป่ ระทับในชวงฤดูรอ นและใหชาวเมือง
สระเกลาดําหัวในวันปใหม (สงกรานต) ซึง่ บริเวณริมแมนาํ้ ปงนีย้ งั มีโรงเรือหลวงตัง้ อยู
อีกดวย และคุม หลวงอีกหลังอยูท กี่ รุงเทพมหานคร (บริเวณสถานีรถไฟบางกอกนอย
ในปจจุบัน) สวนเหตุผลของการที่พระเจาอินทวิชยานนทไมเสด็จเขาไปประทับ
คุม หลวงภายในเวียงแกว ตามจารีตราชประเพณีเหมือนดัง่ เจาผูค รองนครเชียงใหม
องคกอนๆ มายังไมปรากฏหลักฐานในขณะนี้ จึงสันนิษฐานเปนเบื้องตนวาอาจมา
จากการปรับเปลี่ยนคติความคิดเกี่ยวกับจารีตราชประเพณีบางอยางภายในกลุม
เจานายเมืองนครเชียงใหมเอง ประกอบกับเงือ่ นไขขอกดดันบางอยางทางการเมือง
กับสยาม พระเจาอินทวิชยานนทจงึ ไดทรงโปรดใหสรางคุม หลวงขึน้ บริเวณทิศตะวันออก
หนาเวียงแกวและขวงหลวง คุม หลวงกลางเวียงนีส้ รางเปนตึกสถาปตยกรรมแบบจีน
ผสมลานนา มีกาํ แพงสูงลอมรอบบริเวณคุม หลวง๑๓๒ แตเมือ่ มีงานพระราชพิธสี าํ คัญ
ก็ยงั ตองเขาไปประกอบราชพิธที หี่ อคําภายในเวียงแกว ดังพระราชพิธอี สุ สาราชาภิเสก
ใน พ.ศ.๒๔๒๘ และมีพระราชพิธีอีกครั้งในพ.ศ.๒๔๓๔๑๓๓ เจานายขุนนางได
ภาสกร วงศตาวัน, เจาอนุวงศกบฏหรือวีรบุรุษ, (กรุงเทพฯ : ออฟเซ็ท ครีเอชั่น, ๒๕๕๓),หนา ๔๔.
เสถียร พันธรังสีและอัมพร ทีขะระ(เรียบเรียง), ทองถิ่นสยามยุคพระพุทธเจาหลวง, พิมพครั้งที่ ๓,
(กรุงเทพฯ : พิฆเณศพริ้นทติ้งเซ็นเตอร, ๒๕๔๓),หนา ๒๒๐.
๑๓๓
หจช.ร.๕ ม.๕๘/๑๐๔ เรือ่ งราชการเชียงใหมในระหวางกรมหลวงเทววงศและพระองคเจาโสณบัณฑิตย
๑๓๑

๑๓๒

คุมหลวง หอคํา เวียงแกว สัญญะขัติยะลานนา ๗๑

อัญเชิญพระเจาอินทวิชยานนทประทับบน “แทนแกว” (พระราชบัลลังก) ภายใต
เศวตฉัตร ๗ ชัน้ ภายใน “หอคํา” ทีอ่ ยูใ น “เวียงแกว” เมือ่ เสร็จพระราชพิธกี ท็ รงเสด็จ
ออกมาประทับที่ “ตึก” คุมหลวงกลางเวียง ซึ่งมีบันทึกไววา “...จุลศักราช ๑๒๔๗
ปกุนนพศก (พ.ศ.๒๔๒๘) เจานายขาราชทั้งหลายมีพิธีสรงนํ้าพุทธาภิเศกพระเจา
อินทวิไชยานนท แลวเชิญขึ้นสถิตยแทนแกวในหอคําในเวียงแกว นิมนตพระสงฆ
นําขึ้นแลว ถวายไชยมงคลใหเปนไชยวุฑฒิ แลวเชิญมาสถิตที่ตึกดั่งเกา...”๑๓๔
ตึกทีเ่ ปนคุม หลวงกลางเวียงหลังใหมนที้ ศิ ใตตดิ กับวัดหมืน่ คอง ปจจุบนั ยัง
ปรากฏเจดียแบบศิลปะพมาของวัดหมื่นคองอยูภายในรั้วประตูดานหนาโรงเรียน
ยุพราชวิทยาลัย สวนหอคําภายในเวียงแกวสมัยพระเจาอินทวิชยานนท สันนิษฐาน
วาไดทาํ การบูรณะสืบตอหอคํากออิฐถือปูนหลังเกาของพระเจากาวิละดังปรากฏใน
รูปภาพของหอจดหมายเหตุแหงชาติ สวนหอคําและคุมหลวงของเจาผูครองนคร
เชียงใหมองคที่ ๕ และองคที่ ๖ ทีส่ รางดวยไม พระเจาอินทวิชยานนทกท็ รงเริม่ โปรด
ใหรอื้ ออกไปถวายวัดตางๆ ตัง้ แตปท พี่ ระเจากาวิโลรสสุรยิ วงศ พระเจานครเชียงใหม
องคที่ ๖ ทรงถึงแกพิราลัยใน พ.ศ.๒๔๑๓ และพระองคยังดํารงตําแหนงเจาอุปราช
(เจาอินทนนท) ดังนัน้ สมัยพระเจาอินทวิชยานนทภายในเวียงแกวจึงอาจเหลือหอคํา
หลังที่กออิฐถือปูนเพียงหลังเดียว เพราะไมปรากฏหลักฐานวาพระองคทรงโปรด
ใหสรางหอคําหลังใหมขึ้น นอกจากหอคําหลังกออิฐถือปูนภายในเวียงแกวยุคนี้
สันนิษฐานวายังเหลือคุม ของเหลาเชือ้ พระวงศและขาราชบริพารบางสวนดูแลรักษา
อยู ดังนั้นในสมัยเจาหลวงอินทวโรรสสุริยวงศ (เจานอยสุริยวงศเมฆะ) เจาผูครอง
นครเชียงใหมองคที่ ๘ (พ.ศ.๒๔๔๔ – ๒๔๕๒) เมือ่ ไดยกพืน้ ทีเ่ วียงแกวผืนดานทิศใต
ใหตามทีท่ างรัฐบาลสยามขอจัดสรางเปนเรือนจํา จึงกันพืน้ ทีเ่ วียงแกวผืนดานทิศเหนือ
ใหเปนที่ตั้งคุมของเจานายและขาราชบริพารที่เคยประทับอยูภายในเวียงแกวมา
แตเดิม๑๓๕
จากบริบททางการเมืองการปกครองและทางดานเศรษฐกิจ ชวงทีเ่ จาหลวง
อินทวโรรสสุริยวงศไดรับการแตงตั้งอยางเปนทางการจากสยามใหขึ้นครองเมือง
นครเชียงใหมใน พ.ศ.๒๔๔๔ หลังการผนวกลานนาเขากับสยามได ๒ ปจึงเปน
สงวน โชติสุขรัตน, ประชุมตํานานลานนาไทย, (อางแลว),หนา ๖๒๗.
แสงดาว ณ เชียงใหม, เจา, พระราชประวัติพระราชชายาเจาดารารัศมี, (เชียงใหม : กลางเวียง,
๒๕๑๗), หนา ๓๑.
๑๓๔

๑๓๕

๗๒ ขวงผญา

ยุคแหงการเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ แตทวาตามจารีตลานนาจะสืบทอดโดยทันทีภาย
หลังจากเจาผูค รองนครองคกอ นทรงถึงแกพริ าลัย ดวยเจาหลวงอินทวโรรสสุรยิ วงศ
เปนเจาผูครองนครในชวงเปลี่ยนผาน สันนิษฐานวาเมื่อขึ้นครองเมืองตามจารีต
ลานนาใน พ.ศ.๒๔๔๐ ภายหลังจากพระเจาอินทวิชยานนททรงถึงแกพริ าลัย ชวงนี้
อาจยังมีพระราชพิธีอุสสาราชาภิเสกที่หอคําภายในเวียงแกวตามราชประเพณีเปน
ครัง้ สุดทาย สวนทีป่ ระทับก็เสด็จออกมาประทับนอกเวียงแกวดานทิศตะวันออก ที่
คุมหลวงกลางเวียง (บริเวณโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยในปจจุบัน) เหมือนดั่งราชบิดา
และมีคุมหลวง (คุมทาพระเจดียกิ่ว) ริมแมนํ้าปงนอกเวียงเชียงใหมอีก ๑ หลัง สวน
ในสมัยเจาอุปราช (เจาอินทแกว ณ เชียงใหม) ราชบุตรของพระเจาอินทวิชยานนท
และเปนราชอนุชาเจาหลวงอินทวโรรสสุริยวงศ (เจานอยสุริยวงศเมฆะ) ไดขึ้นเปน
เจาหลวงแกวนวรัฐ เจาผูค รองนครเชียงใหมองคสดุ ทาย (พ.ศ.๒๔๕๔ - ๒๔๘๒) เมือ่
พ.ศ.๒๔๕๔ เวียงแกวและหอคําไดถูกทําใหหมดสภาพไปแลว จึงเหลือแตคุมหลวง
ทีป่ ระทับทีอ่ ยูน อกเวียงเชียงใหมทงั้ หมดมีจาํ นวน ๔ หลัง คือ คุม หลวงริมปง คุม หลวง
เจดียง าม (คุม หลวงเจดียก วิ่ ) คุม หลวง (พระตําหนัก) บานทุง เสีย้ ว (อําเภอสันปาตอง
จังหวัดเชียงใหม) และคุม หลวง (พระตําหนัก) บวกครก (บานบวกครกหลวง อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม)๑๓๖ ภายหลังจากนี้ระบบเจาผูครองนครก็หมดไปเมื่อทางรัฐบาลมี
นโยบายจะไมแตงตั้งเจาผูครองนครอีกตอไปหลังจาก พ.ศ.๒๔๖๙ ดังนั้นคุมหลวง
และหอคําของเจาผูค รองนครเชียงใหม รวมถึงเจาผูค รองนครประเทศราชตางๆ ใน
ลานนาก็คอ ยเสือ่ มสลายไปตามกาลเวลา และเหลืออยูเ พียงไมกหี่ ลังทีย่ งั คงอยูส บื มา
จนถึงปจจุบัน
เวียงแกวอันเปนพระราชฐานของกษัตริยในยุคราชวงศมังรายถือเปนสิ่ง
สําคัญ ที่แรกสรางขึ้นพรอมกับกําแพงเมือง ประตูเมือง ตลาดกลางเวียงใน พ.ศ.
๑๘๓๙ อีกทั้งที่ตั้งเวียงแกวก็เปนชัยภูมิ ๓ ใน ๗ ประการของนิมิตที่กษัตริยทั้ง ๓
พระองคทรงเลือกสถาปนาเวียงเชียงใหมเพือ่ เปนพระราชธานีของอาณาจักรลานนา
ขณะที่กษัตริยลานนาผูทรงประทับอยูภายในเวียงแกว ก็มีการสรางคุมหลวงและ
หอคําขึน้ เพือ่ ประดับเกียรติยศ สืบเนือ่ งกันมาบนพืน้ ทีน่ ตี้ งั้ แตราชวงศมงั ราย กษัตริย
ลานนาสมัยเปนประเทศราชของพมาและเปนประเทศราชของสยาม โดยคุมหลวง
ก็สามารถมีไดหลายหลังทั้งที่ตั้งอยูภายในเวียงแกวคูกับหอคํา ตั้งอยูภายนอก
๑๓๖

วิฑรู ย เหลียวรุง เรือง, คุม เจาครองนครเชียงใหมและคุม เจาบุรรี ตั น (มหาอินทร), (อางแลว), หนา ๑๒ - ๑๓.

คุมหลวง หอคํา เวียงแกว สัญญะขัติยะลานนา ๗๓

คุมหลวงริมปงนอกเวียงเชียงใหมของเจาหลวงแกวนวรัฐ
(ที่มา : เจาหลวงเชียงใหม)

เวียงแกว (ภายในกําแพงเมืองเชียงใหม) ตัง้ อยูน อกกําแพงเมืองเชียงใหม หรือแมกระทัง่
ตั้งอยูตางเมือง แลวแตพระราชประสงคที่จะทรงโปรดใหจัดสรางขึ้น เมื่อกษัตริย
องคกอ นเสด็จสวรรคต กษัตริยอ งคตอ มาอาจรือ้ ถอนคุม หลวงหอคําไปสรางเปนอาคาร
ศาสนสถาน หรือประทับอยูสืบตอจนกระทั่งมีการสรางคุมหลวงหลังใหมจึงรื้อไป
ถวายวัดก็แลวแตพระราชประสงค และตั้งแตพระเจากาวิละทรงฟนฟูสถาปนา
เวียงแกวขึน้ มาอีกครัง้ เมือ่ พ.ศ.๒๓๓๙ บนปริมณฑลพืน้ ทีเ่ วียงแกวเดิมทีม่ มี าตัง้ แต
สมัยราชวงศมงั ราย เจาผูค รองนครเชียงใหมในฐานะ “กษัตริย” ราชวงศวงศเจาเจ็ดตน
ก็ทรงใชเวียงแกวเปนที่ประทับและประกอบพระราชพิธีสําคัญของบานเมืองสืบ
ตอเนือ่ งมา ภายหลังสุดทีป่ รากฏหลักฐานบันทึกไวอยางชัดเจนก็ใชมาถึงสมัยพระเจา
อินทวิชยานนท พระเจานครเชียงใหมองคที่ ๗ เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๔ เหมือนกับเมือง
นครอื่นๆ ในลานนาทั้งเมืองนครลําปาง เมืองนครลําพูน เมืองนครนาน และเมือง
นครแพร ทีย่ คุ นีต้ า งก็มกี ารสถาปนาคุม หลวงหอคําไวภายในบานเมืองของตนเชนกัน
เพื่อใหเปน “สัญญะ” ของ “ขัติยะ” ใน “ลานนา”

๗๔ ขวงผญา
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อัตลักษณของพระเจดียลานนา
สุรพล ดําริหกุล๑

ล

านนาเปนดินแดนทีอ่ ดุ มสมบูรณไป
ดวยมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม
โดยเฉพาะอยางยิ่งศิลปะสถาปตยกรรม
เนือ่ งในพระพุทธศาสนานัน้ ปรากฏมีรอ ง
รอยอยูอยางมากมาย ซึ่งลวนแลวแต
มีความงดงามและมีแบบแผนเปนอัตลักษณ
ของตนเอง ศิลปะสถาปตยกรรมลานนา
นั้ น จะมี ค วามสั ม พั น ธ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ประวั ติ ศ าสตร ข องบ า นเมื อ งและการ
เผยแพรเขามาของพระพุทธศาสนาเปน
อยางมาก เนื่องจากพระพุทธศาสนาได

เจริญรุงเรืองอยางมากอยูในดินแดน
แห ง นี้ ด ว ยเหตุ นี้ เรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ
ศิลปกรรมและสถาปตยกรรมลานนาที่
มีพฒ
ั นาการจนมีแบบแผนแสดงความ
เปนอัตลักษณเฉพาะตน จึงเปนเรือ่ งที่
นาสนใจมิใชนอย เนื่องจากอัตลักษณ
ทางศิล ปวัฒ นธรรมล า นนานั้ น มีอ ยู
เปนอันมาก แตบทความตอไปนี้ จะเนน
กลาวเฉพาะศิลปะสถาปตยกรรมสําคัญ
ประเภทหนึ่ง คือ พระเจดียลานนา
เพียงอยางเดียว เพือ่ ใหเกิดความเขาใจ

ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ ประจําภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป และบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
ศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๑
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ในเรื่องราวและพัฒนาการทางศิลปะสถาปตยกรรมลานนา ซึ่งมีความสัมพันธ
เกีย่ วของกับประวัตศิ าสตรบา นเมืองและเรือ่ งราวทางพระพุทธศาสนาใหชดั เจนขึน้
ลานนายุคตน (พุทธศตวรรษที่ ๑๙)
ชวงเวลาของลานนายุคตนนัน้ อยูใ นระหวาง พ.ศ. ๑๘๓๙ - ๑๘๗๗ ซึง่ เริม่ ตน
ตั้งแตเมื่อพระญามังรายทรงสรางเมืองเชียงใหมจนถึงสิ้นรัชสมัยของพระญาคําฟู
หลังจากที่พระญามังราย ไดสถาปนาอาณาจักรลานนาขึ้นโดยการยึดครองแควน
หริภุญไชยและสรางเมืองเชียงใหมขึ้นเปนราชธานีอยูในเขตที่ราบลุมแมนํ้าปงใน
ตอนตนพุทธศตวรรษที่ ๑๙ แลว ไดทรงยอมรับและสืบทอดอารยธรรมทางศาสนาจาก
เมืองหริภญ
ุ ไชยไวและใหเผยแพรในราชอาณาจักรของพระองค เมือ่ พระญามังราย
สิ้นพระชนมแลว กษัตริยลานนาองคตอๆ มาไดยายไปประทับอยูที่เมืองเชียงราย
และเชียงแสน แตยังคงฐานะเมืองเชียงใหมเปนเมืองลูกหลวงเปนที่ประทับของ
อุปราช ดวยเหตุนี้หลักฐานที่แสดงถึง ความเจริญรุงเรืองของลานนาในยุคตนจะ
ปรากฎอยูท เี่ มืองเชียงแสนเปนสวนใหญ ขณะเดียวกันศูนยกลางของพระพุทธศาสนา
ยังคงอยูท เี่ มืองหริภญ
ุ ไชย ซึง่ พระพุทธศาสนาสายเดิมทีส่ บื ทอดจากเมืองหริภญ
ุ ไชย
ที่เปนที่รูจักกันในชื่อ นิกายพื้นเมืองเดิม จะมีบทบาทสําคัญอยูในดินแดนลานนา
ยุคตน ดังนั้นศิลปะเนื่องในพระพุทธศาสนาของลานนายุคตน จึงเปนพัฒนาการที่
สืบทอดมาจากศิลปะแบบหริภุญไชยเปนสวนมาก
พระเจดียลานนายุคตน
คงเนื่องดวยเปนระยะแรกเริ่มของการกอตั้งอาณาจักร โบราณสถาน
ของลานนายุคตนจึงมีหลักฐานอยูคอนขางนอย ซึ่งลวนไดรับและสืบทอดมาจาก
ศิลปะแบบหริภุญไชย ซึ่งมีศูนยกลางและความเจริญรุงเรืองอยูในเขตที่ราบลุม
แมนาํ้ ปงและแมนาํ้ วังมากอน อาทิ เจดียก คู าํ หรือเจดียเ หลีย่ ม ทีพ่ ระญามังรายโปรด
ใหสรางขึ้นในเวียงกุมกาม ซึ่งเปนรูปแบบที่ไดรับอิทธิพลจากเจดียกูกุด วัดจามเทวี
เมืองลําพูน กลุม โบราณสถานวัดอินทะขีลสะดือเมือง เมืองเชียงใหม ซึง่ ประกอบดวย
เจดียท รงปราสาทแบบหายอด (องคเจดียเ ดิมทีถ่ กู สรางครอบอยูด า นในของเจดียท รง
ระฆังกลม) และเจดียแ ปดเหลีย่ ม ซึง่ เจดียท งั้ สององคเปนรูปแบบของเจดียใ นศิลปะ
หริภุญไชย ที่คาดวาเจดียองคใดองคหนึ่งจะเปนสิ่งกอสรางที่พระญาชัยสงคราม

๘๐ ขวงผญา

กษัตริยราชวงศมังรายลําดับที่ ๒ โปรดฯ ใหสรางขึ้นในบริเวณที่พระญามังราย
ถูกอสุนิบาตสิ้นพระชนมในขณะเสด็จประพาสตลาดกลางเมือง๒ รวมทั้งที่เมือง
เชียงแสนไดปรากฏเจดียว ดั ปาสักราง ซึง่ พระญาแสนภูโปรดใหสรางขึน้ เปนลักษณะ
พิเศษที่เกิดจากการผสมผสานของเจดียสองรูปแบบในศิลปะหริภุญไชย คือสวน
ฐานลางซึ่งมีซุมจระนําประดิษฐานพระพุทธรูปเปนสวนหนึ่งของแบบแผนเจดีย
ทรงปราสาทแบบกูกุด วัดจามเทวี และถัดขึ้นไปองคพระเจดียมีลักษณะเปนเจดีย
ทรงปราสาทแบบเจดียหายอด เชนปรากฏที่เจดียเชียงยัน วัดพระธาตุหริภุญไชย
ดังนั้นเจดียวัดปาสัก เมืองเชียงแสน จึงเปนอัตลักษณของเจดียลานนายุคตนที่มี
พัฒนาการสืบเนื่องมากจากศิลปะหริภุญไชย

เจดียเหลี่ยม วัดเจดียเหลี่ยม เวียงกุมกาม

เจดียวัดปาสัก เมืองเชียงแสน

สํานักนายกรัฐมนตรี ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม คณะกรรมการจัดพิมพเอกสารทางประวัติศาสตร
(พระนคร : โรงพิมพสํานักทําเนียบนายกรัฐมนตรี ๒๕๑๔) หนา ๓๕.

๒

อัตลักษณของพระเจดียลานนา ๘๑

ลานนายุคกลาง (พุทธศตวรรษที่ ๒๐)
ยุคกลางของลานนาอยูใ นระหวางปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ซึง่ เปนรัชสมัย
ของพระญา ผายู จนถึงปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๐ ในรัชสมัยของพระยาสามฝง แกน
ชวงเวลานี้เมืองเชียงใหม มีความสําคัญขึ้นอีกครั้ง เมื่อพระญาผายู กษัตริยลานนา
ไดเสด็จกลับมาประทับทีเ่ มืองเชียงใหม จึงทําใหเมืองเชียงใหมนบั ตัง้ แตนเี้ ปนตนไป
มีฐานะเปนราชธานีของแควนลานนาอยางแทจริง ในระยะนี้อาณาจักรลานนามี
ความเปนปกแผนมัน่ คง เริม่ มีความเจริญมัง่ คัง่ จากการคาขายแลกเปลีย่ นสินคากับ
ดินแดนโดยรอบ และมีความเจริญรุงเรืองของพระพุทธศาสนา
การเผยแผเขามาของพระพุทธศาสนาลังกาวงศนิกายรามัญหรือสาย
วัดสวนดอก
ความเจริ ญ ของล า นนาเริ่ ม เห็ น ได อ ย า งชั ด เจนนั บ ตั้ ง แต รั ช สมั ย ของ
พระญากือนา ซึง่ ครองราชยใน พ.ศ. ๑๘๙๘ เปนตนมา ชวงเวลาดังกลาวนีพ้ ระพุทธศาสนา
ลังกาวงศนกิ ายรามัญจาก เมืองสุโขทัยไดเขามาสูล า นนาโดยการนําของพระสุมนเถระ
พระพุทธศาสนาลังกาวงศสายรามัญที่เขามาตั้งมั่นอยูที่เมืองเชียงใหมครั้งนี้มี
ศูนยกลางอยูที่วัดบุปผารามหรือวัดสวนดอก จึงทําใหในชวงเวลานี้ เมืองเชียงใหม
ไดกลายเปนศูนยกลางของพระพุทธศาสนาและไดมีการเผยแผพระพุทธศาสนา
ลังกาวงศนิกายรามัญหรือสายวัดสวนดอกนี้แพรหลายไปยังเมืองตางๆ ในลานนา
โดยเฉพาะที่เมืองเชียงแสนและดินแดนใกลเคียง พระพุทธศาสนาลังกาวงศทําให
เกิดคติการสรางวัดวาอารามเปนจํานวนมากขึ้นตามเมืองตางๆ
สมัยนั้นถือกันวาพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศนั้นเปนศาสนาที่บริสุทธิ์
เพราะการทําสังฆกรรมถูกตองมาแตโบราณ พระสุมนเถระนั้นไดเคยไปศึกษาและ
อุปสมบทใหมในสํานักของ พระมหาเถระชือ่ พระอุทมุ พรบุปผามหาสวามีทนี่ ครพัน
หรือเมืองเมาะตะมะ ซึง่ พระอุทมุ พรบุปผามหาสวามีนนั้ เคยไปศึกษาและอุปสมบท
ใหมในลังกา เมื่อพระสุมนเถระไดรับนิมนตและเดินทางมาสูดินแดนลานนาแลว
แรกสุดไดพํานักอยูที่วัดพระยืนเมืองหริภุญไชย ตอมายายมาอยูที่วัดสวนดอก
เมืองเชียงใหม พระสุมนเถระนั้นถือไดวามีบทบาทอยางสําคัญในการวางรากฐาน
พระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศในลานนาเพราะหลังจากทีพ่ ระสุมนเถระไดมาพํานัก
อยูท วี่ ดั สวนดอกแลว พระญากือนาไดสนับสนุนใหพระภิกษุจากเมืองตางๆ ในลานนา
เชน เชียงแสน เชียงตุง และอืน่ ๆ เดินทางเขามาศึกษาพระพุทธศาสนา ทีว่ ดั สวนดอกนี้
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จึงทําใหวัดสวนดอกและเมืองเชียงใหมไดกลายเปนมาศูนยกลางของการศึกษา
พระปริยัติธรรมและพระธรรมวินัยแทนที่เมืองหริภุญไชยในเวลาตอมา
การเขามาของพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศจากแควนสุโขทัยยังผลใหมี
การแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมระหวางลานนากับสุโขทัยขึน้ ทัง้ ในทางศาสนา ศิลปกรรม
สถาปตยกรรมและรูปแบบของอักษร ดังปรากฏเจดียทรงดอกบัวตูมหรือพุมขาว
บิณฑ ซึ่งเปนเจดียแบบสุโขทัยแท ที่วัดสวนดอก แตสําหรับโบราณสถานของลาน
นานัน้ ยังไมปรากฎลักษณะทีไ่ ดรบั อิทธิพลศิลปกรรมจากสุโขทัย แตกลับปรากฎวา
ไดรบั อิทธิพลของศิลปะแบบพุกามทีเ่ ขามาพรอมกับพุทธศาสนาแบบลังกาวงศหรือ
นิกายรามัญทัง้ สิน้ เชน เจดียท รงมณฑปทีว่ ดั พระยืน จังหวัดลําพูน ซึง่ พระสุมนเถระ
ไดเปน ผูซอมแซมจากของเดิม พระธาตุเจดียวัดสวนดอก และเจดียวัดอุโมงค
เถรจันทร
เจดียทรงระฆังแบบลังกาแหงแรกในลานนา
ใน พ.ศ. ๑๙๑๖ พระญากือนาทรงโปรดใหสรางพระบรมธาตุเจดียขึ้นที่
วัดบุปผารามหรือวัดสวนดอกเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งพระสุมนเถระได
อัญเชิญมาจากเมืองสุโขทัย พระธาตุเจดียวัดสวนดอกมีลักษณะเปนพระเจดียที่ตั้ง
อยูบนฐานประทักษิณสี่เหลี่ยมสูงและมีซุมประตูอยูทั้งสี่ทิศ รูปแบบของพระธาตุ
เจดียว ัดสวนดอกนี้ ไดรับอิทธิพลจากเจดียรูปแบบหนึง่ ในศิลปะพมาแบบพุกาม ซึง่
ลักษณะใกลเคียงกับพระสถูปฉปฏ เปนเจดียท รงระฆังแบบลังกา ทีพ่ ระมหาเถระฉปฏ
สรางขึน้ ทีเ่ มืองพุกามครัง้ รัชสมัยของพระเจานรปติสินธุ ซึง่ ครองราชยอยูในป พ.ศ.
๑๗๑๗ - ๑๗๕๒ ทัง้ นีค้ งเนือ่ งจาก พระสุมนเถระไดเคยไปบวชเรียนในนิกายอรัญญวาสี
ที่สํานักของพระอุทุมพรบุปผามหาสวามีที่เมืองพันหรือเมาะตะมะ จึงไดนําเอา
แบบแผนของของเจดียแ บบมอญทีแ่ พรหลายอยูท เี่ มืองพุกามมาสรางพระธาตุเจดีย
วัดสวนดอก
เดิมทีรูปแบบของพระธาตุเจดียวัดสวนดอกแหงนี้เปนเจดียทรงระฆังกลม
แบบชางลอม ซึ่งที่ฐานประทักษิณดานลางโดยรอบขององคพระธาตุเจดียจะมีชาง
ปูนปน ขนาดใหญประดับอยูโ ดยรอบ ทัง้ นีป้ รากฏหลักฐานในภาพถายเกากอน พ.ศ.
๒๔๖๘๓ และภาพลายเสนในหนังสือ Temples and Elephants ของ คารล บ็อค
๓

G Coedes, Documents sur L’ Histoire du Laos Occidental, (Hanoi : Etreme - Orient, ๑๙๒๕) pl V.
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ทีเ่ ดินทางมาประเทศไทยและเชียงใหมใน พ.ศ. ๒๔๒๔๔ ไดแสดงใหเห็นวามีชา งปูนปน
ยืนโผลออกมาครึ่งตัวประดับโดยรอบฐานลางอยางชัดเจน แตเนื่องจากการบูรณะ
ครั้งใหญโดยครูบาศรีวิชัย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๔ ทําใหชางปูนปนเหลานั้นสูญหาย
ไปหมด
แผนผังรูปแบบเจดียวัดสวนดอก เมืองเชียงใหม

ลายเสนของคารล บ็อค ที่เขียนขึ้นใน พ.ศ. ๒๔๒๔
แสดงหลักฐานชางลอมที่ฐานเจดียวัดสวนดอก

พระธาตุเจดียวัดสวนดอกในปจจุบัน

เสถียร พันธรังษี และ อัมพร ทีขะระ ทองถิ่นสยามยุคพระพุทธเจาหลวง เรียบเรียงจาก Temples and
elephants by Carl Bock ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ พิมพครั้งที่ ๓ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพศิลปวัฒนธรรม
๒๕๒๙) หนา ๑๑๒.
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เจดียทรงกลม หรือทรงระฆังแบบลานนา
ในชวงตนพุทธศตวรรษที่ ๒๐ เปนตนมา ไดปรากฏเจดียทรงกลม หรือทรง
ระฆังแพรหลายขึน้ ในดินแดนลานนาและดินแดนใกลเคียง รูปแบบของเจดียด งั กลาว
มีลักษณะทั่วไปประกอบดวย ฐานลางเปนฐานเขียงสี่เหลี่ยมรับฐานปทมลูกแกว
อกไกยกเก็จ เหนือขึน้ ไปเปนหนากระดานในผังกลมสามชัน้ รองรับลวดบัวใตองคระฆัง
ซึ่งมีลักษณะเปนฐานปทมในผังกลมซอนลดหลั่นกันขึ้นไปสามฐาน โดยแตละฐาน
จะเนนเสนหนากระดานนูนสูงออกมาและทองไมลึกสูง มีแนวของลูกแกวอกไกใน
แตละฐานสองเสน องคระฆังกลมมีขนาดเล็ก เหนือขึน้ ไปเปนบัลลังกมลี กั ษณะเปน
ฐานปทมยกเก็จ ถัดไปเปนกานฉัตร ปลองไฉน และสวนยอด เจดียล กั ษณะดังกลาว
มีชื่อเรียกวา เจดียทรงกลมหรือทรงระฆังแบบลานนา
รูปแบบของเจดียท รงระฆังแบบลานนา เปนพัฒนาการทีม่ าจากรูปแบบองค
เจดียประธาน ของพระธาตุเจดียวัดสวนดอก เมืองเชียงใหม ที่มีลักษณะเปนเจดีย
ทรงระฆังที่มีลวดบัวใตองคระฆังเปนแบบฐานปทม (ฐานบัวควํ่า - บัวหงาย) ซอน
ลดหลัน่ กันขึน้ ไปสามชัน้ ซึง่ ในความเห็นของผูเ ขียนถือวาพระธาตุเจดียว ดั สวนดอก
เมืองเชียงใหม เปนเจดียทรงระฆังแบบลังกาแหงแรกๆ ที่ปรากฏในลานนา และ
เปนตนแบบของเจดียทรงกลมหรือทรงระฆังแบบลานนา เคยมีนักวิชาการเสนอวา
รูปแบบองคพระธาตุหริภุญไชยในปจจุบันนั้น เปนตนแบบของเจดียทรงระฆังแบบ
ลานนา โดยเปนพัฒนาการที่มาจากสายของเจดียฉปฏจากพุกาม มาปรากฏที่วัด
อุโมงคเถรจันทรและวัดสวนดอกตามลําดับ และพัฒนาจนเกิดเปนเจดียท มี่ ลี กั ษณะ
เฉพาะของลานนาขึ้น ซึ่งรูปแบบที่ลงตัวที่สุด คือ พระธาตุหริภุญไชย๕
ความเห็นดังกลาวไมแตกตางและสอดคลองตองกัน เนื่องจากพระธาตุ
หริภญ
ุ ไชยเดิมมีรปู แบบเปนเจดียท รงปราสาทในศิลปะหริภญ
ุ ไชย ตอมามีหลักฐาน
วาไดรับการบูรณะเปลี่ยนแปลงรูปแบบเปนเจดียทรงระฆังกลม ในรัชสมัยพระญา
แสนเมืองมา (ราชโอรสของพระญากือนา) ในราวกลางพุทธศตวรรษที่ ๒๐ ซึ่งครั้ง
นั้นวัดพระธาตุหริภุญไชยคงเปนศูนยกลางที่สําคัญแหงหนึ่งของพระพุทธศาสนา
ลังกาวงศสายวัดสวนดอก พระธาตุหริภญ
ุ ไชยไดรบั อิทธิพลจากเจดียป ระธานพระธาตุ
วัดสวนดอก เมืองเชียงใหม และมีพัฒนาการดานรูปแบบเปนเจดียทรงระฆังแบบ
ลานนา ดังรูปแบบของพระธาตุหริภุญไชยที่ปรากฏในทุกวันนี้
ศ ดร. ศักดิช์ ยั สายสิงห, ศิลปะเมืองเชียงแสน : วิเคราะหงานศิลปกรรมรวมกับหลักฐานทางโบราณคดีและ
เอกสารทางประวัติศาสตร, กรมศิลปากรจัดพิมพ (กรุงเทพฯ : บริษัทรุงศิลปการพิมพ, 2551) หนา 85 - 86.
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การแพร ห ลายของเจดี ย  ท รงระฆั ง แบบล า นนา คงเป น ผลจากการที่
พระพุทธศาสนาลังกาวงศสายวัดสวนดอกไดเผยแพรไปตัง้ มัน่ และไดรบั ความนิยมอยู
ในเมืองสําคัญตางๆ ในดินแดนลานนา โดยเฉพาะที่เมืองเชียงแสน ดวยเหตุนี้
ในการศึกษาระยะแรกๆ จึงถูกกําหนดชือ่ เรียกวา “เจดียท รงกลมพืน้ เมืองเชียงแสน”๖
ซึง่ รูปแบบของเจดียท รงระฆังแบบลานนาดังกลาวนี้ คือสัญลักษณของพระพุทธศาสนา
ลังกาวงศสายวัดสวนดอก เนือ่ งดวยปรากฏขึน้ เปนครัง้ แรกทีว่ ดั สวนดอก เมืองเชียงใหม
ด ว ยเหตุ นี้ จึ ง จะเห็ น ได ว  า รู ป แบบของเจดี ย  ท รงระฆั ง แบบล า นนาดั ง กล า วนี้
จะเปนรูปแบบของพระธาตุเจดียท สี่ าํ คัญของเมืองตางๆ และเปนรูปแบบของเจดีย
ที่ไดรับความนิยมมากที่สุดทั้งในลานนาและดินแดนใกลเคียงดวย อาทิ พระธาตุ
หริภญ
ุ ไชย เมืองลําพูน พระธาตุแชแหง เมืองนาน พระธาตุจอมทอง อําเภอจอมทอง
เชียงใหม พระธาตุเจดียว ดั ปงสนุก เมืองลําปาง พระธาตุเจดียด อยตอง เมืองเชียงราย
พระธาตุจอมตอง (องคเดิม) กับพระธาตุวดั ยางควง เมืองเชียงตุง และพระธาตุจอมยอง
เมืองยอง เขตรัฐฉาน ประเทศพมา ซึ่งเดิมเปนสํานักพระพุทธศาสนาลังกาวงศสาย
วัดสวนดอก ตลอดจนเจดียรางเปนอันมากในเวียงกุมกาม เมืองเชียงใหม และ
ในเขตเมืองเชียงแสน เปนตน

แผนผังรูปแบบของเจดียทรงกลม
หรือทรงระฆังแบบลานนา

๖

พิเศษ เจียจันทรพงษ, “เจดียท รงกลมพืน้ เมืองเชียงแสน” โบราณคดี ปที่ ๒. ฉบับที่ ๑ (๒๕๑๑) หนา ๑๐๗.
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พระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลําพูน
รูปแบบของเจดียทรงระฆังแบบลานนา

พระธาตุแชแหง เมืองนาน
รูปแบบของเจดียทรงระฆังแบบลานนา

ลานนายุครุงเรือง หรือ ลานนายุคทอง (ปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๐ – ๒๑)
ลานนายุครุง เรืองควรจะเริม่ ในราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๐ ในรัชสมัยของ
พระญา ติโลกราช ถึงปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๑ ในรัชสมัยของพระญาเมืองแกว ใน
รัชสมัยของพระญาติโลกราช ซึง่ ไดครองราชยในระหวาง พ.ศ.๑๙๘๔ - ๒๐๓๐ ทรง
เปนพระมหากษัตริยท มี่ พี ระปรีชาสามารถ ทํานุบาํ รุงบานเมืองใหเจริญในทุกๆ ดาน
โดยเฉพาะทางดานการเมืองและการพระศาสนา ทางดานการเมืองนัน้ ทําใหฐานะ
ของอาณาจักรลานนามีความมั่นคงมาก พระองคทรงขยายอาณาเขตออกไปอยาง
กวางขวาง โดยทางทิศใตและทิศตะวันออกสามารถยึดแควนนานและเมืองแพรได
ดานทิศตะวันตกขยายไปจนถึง รัฐชานหรือไทใหญ ไดเมืองไลคา เมืองนาย เมืองสี
ปอ เมืองยองหวย เปนตน ดานเหนือไดเมืองเชียงรุง โดยเฉพาะการขยายอาณาเขต
จนสามารถยึดครองเมืองนานและเมืองแพรเขามาไวเปนสวนหนึง่ ของราชอาณาจักร

อัตลักษณของพระเจดียลานนา ๘๗

ถือเปนการรวบรวมดินแดนลานนาใหเปนอันหนึง่ อันเดียวกันดังปรากฎมาจนทุกวันนี้
ในสมัยพระญาติโลกราชพระพุทธศาสนามีความเจริญรุง เรืองสูงสุด พระองค
ทรงเลือ่ มใสในพระพุทธศาสนาและสนับสนุนพระพุทธศาสนาลังกาวงศสายใหมหรือ
สายสีหล ซึง่ ตอมาไดโปรดฯ ใหทาํ การสังคายนาพระไตรปฎกครัง้ สําคัญเปนครัง้ ที่ ๘
ของโลก ในป พ.ศ.๒๐๒๐ ณ วัดโพธารามมหาวิหารหรือวัดเจ็ดยอด พระไตรปฎก
ทีไ่ ดรบั การชําระครัง้ นัน้ ไดถอื เปนหลักปฎิบตั ขิ องพระสงฆนกิ ายตางๆ ในลานนาสืบมา
ทรงสรางวัดและปูชนียสถานที่สําคัญขึ้นหลายแหง อาจกลาวไดวาอาณาจักรลานนา
ไดเริ่มมีความเจริญรุงเรืองอยางแทจริงในสมัยของพระญาติโลกราชเปนตนมา
เมื่อสิ้นพระญาติโลกราชแลว กษัตริยองคตอมาคือพระญายอดเชียงราย
ครองราชย อยูในระหวาง พ.ศ.๒๐๓๐ - ๒๐๓๘ ตอมาพระญายอดเชียงรายถูก
บรรดาขุนนางปลดออกจากราชสมบัติ และไดอภิเษกพระญาเมืองแกวราชบุตรขึ้น
เปนกษัตริยแทน เหตุการณดังกลาวเปนจุดเริ่มตนที่ทําใหเกิดความออนแอขึ้นใน
บานเมืองที่สงผลใหอาณาจักรลานนาเสื่อมลง
ในรัชสมัยของพระญาเมืองแกวที่ขึ้นครองราชยในระหวาง พ.ศ.๒๐๓๘ ๒๐๖๘ ชวงเวลาดังกลาวถือไดวาลานนาเขาสูย คุ แหงความเจริญสูงสุดและถือไดวา
เปนยุคทองของลานนาอยางแทจริง เพราะบานเมืองมีความสงบสุข แมจะเกิดศึก
สงครามเปนครั้งคราว พระพุทธศาสนามีความเจริญรุงเรืองเปนอยางมาก สะทอน
ใหเห็นไดจากรองรอยของมรดกวัฒนธรรมทั้งที่เปนโบราณวัตถุ โบราณสถาน และ
งานวรรณกรรม ลวนแลวแตเปนผลงานที่ปรากฏขึ้นในสมัยพระญาเมืองแกวเปน
สวนมาก
การเผยแผเขามาของพระพุทธศาสนาลังกาวงศนกิ ายสีหล หรือสายวัดปาแดงหลวง
ในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๐ ไดมีคณะสงฆกลุมใหมภายใตการนําของ
พระมหาธัมมคัมภีรไ ดไปบวชเรียนพระศาสนาทีเ่ กาะลังกาและกลับมาเผยแผอยูใ น
ลานนา พํานักอยูท วี่ ดั ปาแดงหลวง เมืองเชียงใหม คณะสงฆกลุม นีถ้ อื ไดวา เปนคณะ
สงฆลังกาวงศกลุมใหม ที่เรียกวา นิกายสีหล๗ หรือ สายวัดปาแดง ทําใหลานนา
ในช ว งเวลานี้ ป รากฏมี พ ระพุ ท ธศาสนา ๓ คณะ คื อ คณะพื้ น เมื อ งเดิ ม จาก
๗

ชินกาลมาลีปกรณ, หนา ๑๐๗ – ๑๐๘.
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เมืองหริภญ
ุ ไชย คณะรามัญหรือลังกาวงศสายเกาหรือสายวัดสวนดอก และคณะสีหล
หรือลังกาวงศ สายใหมหรือสายวัดปาแดง
เนื่องจากคณะสงฆลังกาวงศนิกายสีหลหรือลังกาวงศสายใหมประพฤติ
ปฏิบัติตาม พระวินัยอยางเครงครัด และแตกตางจากพระภิกษุนิกายรามัญหรือ
นิกายลังกาวงศสายเกา ทําใหไดรับความเลื่อมใสศรัทธาจากประชาชน ขุนนางและ
เชื้อพระวงศ รวมทั้งไดมีการชี้ใหเห็นถึงความวิปลาสของพระสงฆในสายรามัญ
โดยเฉพาะในเรื่องของการอุปสมบทที่พระอุทุมพรบุบผามหาสวามีแหงเมืองพัน
ไดนําเอาพระพุทธรูปมานับรวมในหัตถบาสใหครบสงฆจํานวน ๕ รูป แลวทําพิธี
อุปสมบทแทนพระสงฆองคที่มรณภาพไปในทามกลางมหาสมุทร จึงถือวาการ
อุปสมบทโดยวิธีดังกลาวผิดพระวินัย ทําใหพระภิกษุกลุมเกาไมเปนพระภิกษุอยาง
สมบูรณ ๘ ดังนั้นจึงไดมีพระสงฆในนิกายเดิมและผูมีความเลื่อมใสไดเขามาบวช
ใหมในนิกายสีหลเปนจํานวนมาก เปนเหตุใหเกิดความขัดแยงกันระหวางคณะสงฆ
ในเมืองเชียงใหมในเวลาตอมา
ตอมาพระพุทธศาสนาลังกาวงศสายสีหลหรือสายวัดปาแดงหลวงไดรบั การ
อุปถัมปบาํ รุงจากพระญาติโลกราชเปนอยางมาก การเขามาของนิกายสีหลไดทาํ ให
พระพุทธศาสนามีความเจริญรุงเรืองสูงสุดในชวงเวลานี้ เกิดการสรางวัดวาอาราม
และถาวรวัตถุเนื่องในพระศาสนาขึ้น เปนอันมาก ไดปรากฏแบบแผนของศิลปะ
สุโขทัยและลังกาที่ผานมาทางสุโขทัยเขามามีอิทธิพลทําให มีการเปลี่ยนแปลงใน
ศิลปะลานนาคอนขางมากนับตัง้ แตในรัชกาลของพระญาติโลกราชเปนตนมา โดยเฉพาะ
ทางดานสถาปตยกรรมไดปรากฏวาแบบแผนของเจดียในศิลปะแบบลังกาหรือ
สุโขทัยไดเขามามีอิทธิพล ทําใหเกิดพัฒนาการของรูปทรงเจดียในหลายๆ แบบ
อาทิ เจดียทรงปราสาทยอดเจดียแบบชางลอม เจดียทรงปราสาทแบบเชียงใหม
และเจดียทรงกลมแบบเชียงใหม ซึ่งเปนอัตลักษณทางสถาปตยกรรมของลานนา
ที่สําคัญในเวลาตอมา การปรากฏขึ้นของเจดียทั้งสองรูปแบบดังกลาวนี้จะมีความ
สัมพันธเกี่ยวของกับพระพุทธศาสนาลังกาวงศสายสีหลที่เจริญรุงเรืองอยูในชวง
ปลายพุทธพุทธศตวรรษที่ ๒๐ ถึงพุทธศตวรรษที่ ๒๑

บําเพ็ญ ระวิน, “ความขัดแยงของสงฆลานนาในอดีต : พินิจจากตํานานวัดปาแดงถึงคัมภีรมูลสาสนาญาณ
คัมภีร” , เสวนาไทศึกษา ชุดที่ ๑, สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม , พ.ศ ๒๕๓๗, หนา ๒๑๔.
๘
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เจดียวัดปาแดงหลวงราง เมืองเชียงใหม

แผนผังเจดียวัดปาแดงหลวงราง เมืองเชียงใหม

เจดียชางลอม วัดปาแดงหลวง เมืองเชียงใหม
ที่วัดปาแดงหลวง เมืองเชียงใหม ซึ่งเปนศูนยกลางของพระพุทธศาสนา
ลังกาวงศสาย สีหล ปรากฏมีพระเจดียสําคัญองคหนึ่ง เชื่อกันวาเปนเจดียที่
พระญาติโลกราชโปรดใหสรางขึน้ เมือ่ พ.ศ. ๑๙๙๐ เพือ่ บรรจุอฐั พิ ระญาสามฝง แกน
พระราชบิดา รูปแบบเปนเจดียท รงปราสาทยอดเจดีย ทีฐ่ าน มีชา งลอมและลวดบัวใต
องคระฆังมีลกั ษณะเปนบัวถลาหรือบัวควํา่ สามชัน้ ซอนลดหลัน่ กันขึน้ ไป องคระฆัง
ผายใหญ ซึง่ เปนแบบแผนของเจดียใ นศิลปะสุโขทัยอยางชัดเจน ไดมผี เู สนอความเห็น
เกีย่ วกับพระเจดียแ หงนีไ้ ววา ลักษณะของเจดียเ มือ่ พิจารณาโดยสวนรวมในทรวดทรง
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ที่ปรากฏ ไมเหมือนกับเจดียทรงกลมสุโขทัยเลย เพราะเปนทรวดทรงตามแบบ
ฉบับของลานนาเอง แตถานําสวนประกอบแยกออกมาพิจารณาเปรียบเทียบทีละ
สวนกับเจดียวัดชางลอม เมืองศรีสัชนาลัยแลว พบวาทําขึ้นในระเบียบเดียวกัน๙
ดังนัน้ เจดียว ดั ปาแดงหลวงแหงนี้ จึงเปนเจดียล า นนาแหงแรกทีป่ รากฏอิทธิพลดาน
รูปแบบจากศิลปะสุโขทัย ซึง่ ไดสง ผลใหมพี ฒ
ั นาการเกิดขึน้ กับเจดียห ลายรูปแบบใน
ลานนาในชวงเวลาตอมา
การเขามาของพระพุทธศาสนาลังกาวงศนิกายสีหล ซึ่งไดนํารูปแบบ
ของเจดียในศิลปะสุโขทัยเขามา คือ เจดียทรงปราสาทยอดเจดียแบบชางลอม ที่
วัดปาแดงหลวง (ราง) เมืองเชียงใหม และวัดปาแดงหลวงนั้นเปนศูนยกลางของ
พระพุทธศาสนาลังกาวงศนิกายสีหล หรือสายวัดปาแดง ดังนั้นรูปแบบของเจดีย
วัดปาแดงหลวง จึงเปนสัญลักษณของพระพุทธศาสนาลังกาวงศสายสีหล ซึง่ ในชวง
เวลานี้พระพุทธศาสนาลังกาวงศสายสีหลไดรับการอุปถัมปจากพระญาติโลกราช
ทําใหมีความเจริญรุงเรืองเผยแผไปยังเมืองตางๆ ในดินแดนลานนาและใกลเคียง
ทําใหรปู แบบเจดียเ นือ่ งในพระพุทธศาสนาลังกาวงศนกิ ายสีหลไดรบั ความนิยมและ
มีอิทธิพลสงผลใหเกิดพัฒนาการของเจดียรูปแบบตางๆ ของลานนาในเวลาตอมา
อีกหลายรูปแบบ
เจดียทรงปราสาทยอดเจดียแบบชางลอม
เจดียทรงปราสาทยอดเจดียแบบชางลอม เปนรูปแบบหนึ่งของเจดียที่
ปรากฏขึ้นในลานนาในชวงเวลานี้ ซึ่งมีพัฒนาการถายทอดโดยตรงมาจากเจดีย
วัดปาแดงหลวง ลักษณะเปนเจดียท มี่ เี รือนธาตุทฐี่ านมีชา งลอมปูนปน ประดับ สวน
ยอดเปนเจดียอ งคระฆังทรงกลม และลวดบัวใตองคระฆังเปนบัวถลาสามชัน้ ซึง่ เปน
แบบแผนของเจดียใ นศิลปะสุโขทัย รูปแบบของเจดียท รงปราสาทยอดเจดียแ บบชาง
ลอมนีไ้ ดรบั ความนิยมสรางมากโดยเฉพาะในเมืองเชียงใหม เชน พระธาตุเจดียห ลวง
วัดเจดียห ลวง พระธาตุเจดียว ดั เชียงมัน่ เมืองเชียงใหม และเจดียว ดั ชางคํา้ กับเจดีย
วัดหัวหนองราง ในเวียงกุมกาม เปนตน

๙

เรื่องเดียวกัน, หนา ๗.

อัตลักษณของพระเจดียลานนา ๙๑

พระธาตุเจดียหลวง เมืองเชียงใหม
พระธาตุเจดียวัดเชียงมั่น เมืองเชียงใหม

แผนผังรูปแบบเจดียทรงปราสาทยอดเจดีย
แบบชางลอม พระธาตุเจดียหลวง วัดเจดียหลวง
เมืองเชียงใหม

๙๒ ขวงผญา

เจดียทรงปราสาทแบบลานนา
เจดียท รงปราสาทแบบลานนา เปนอัตลักษณทางสถาปตยกรรมของลานนา
ที่ชัดเจนอีกรูปแบบหนึ่ง ที่มีพัฒนาการเกิดขึ้นในชวงลานนายุครุงเรือง เจดียทรง
ปราสาทเปนรูปแบบของเจดียท ปี่ รากฏมีมาแลวตัง้ แตสมัยลานนายุคตน แตมลี กั ษณะ
เปนเจดียทรงปราสาทแบบยอดเจดียหายอดที่ไดรับรูปแบบจากศิลปะหริภุญไชย
การปรากฏเขามาของเจดียทรงปราสาทชางลอมที่วัดปาแดงหลวง ทําใหเจดียทรง
ปราสาทไดรบั ความนิยมอีกครัง้ หนึง่ ในชวงพุทธศตวรรษที่ ๒๑ แตรปู แบบของเจดีย
ทรงปราสาทที่มีพัฒนาการเกิดขึ้นใหมครั้งนี้ มีแบบแผนเปลี่ยนแปลงไป กลาวคือ
มีลักษณะเปนเจดียทรงปราสาทยอดเจดียยอดเดียว องคระฆังจะมีขนาดเล็กตาม
แบบฉบับของลานนา และลวดบัวใตองคระฆังจะมีทั้งที่เปนแบบฐานปทมตาม
รูปแบบนิยมในเจดียท รงระฆังแบบลานนามาแตเดิม และเปนลวดบัวแบบบัวถลาสามชัน้
ตามอิทธิพลของเจดียในศิลปะสุโขทัยที่เริ่มแพรหลายเขามา
เจดียใ นรูปแบบดังกลาวปรากฏมีพฒ
ั นาการเกิดขึน้ ในเมืองสําคัญของลานนา
เชนที่เมืองเชียงใหม ไดแก พระเจดียวัดโลกโมฬ พระเจดียประธาน (บรรจุอัฐิ
พระญาติโลกราช) วัดเจ็ดยอด และเจดียร า งหลายองคในเขตเวียงเชียงใหม ตลอดจน
ทีเ่ มืองเชียงแสน ไดแก พระธาตุจอมกิตติ เจดียว ดั ผาขาวปาน และเจดียร า งหลายองค
ในเวียงเชียงแสน รวมทั้งที่เจดียวัดหัวขวง เมืองนาน และเมืองอื่นๆ หลายแหง
เปนตน
แผนผัง
รูปแบบเจดีย
ทรงปราสาท
แบบลานนา

พระเจดียบรรจุอัฐิพระยาติโลกราช
วัดเจ็ดยอด เมืองเชียงใหม

อัตลักษณของพระเจดียลานนา ๙๓

พระธาตุจอมกิตติ เมืองเชียงแสน
พระธาตุเจดียวัดผาขาวปาน เมืองเชียงแสน

เจดียทรงระฆังแบบเชียงใหม
ในพุทธศตวรรษที่ ๒๑ เจดียท รงระฆังแบบลานนา ซึง่ เปนรูปแบบของเจดียท ี่
ไดรบั ความนิยมแพรหลายเปนอันมากในลานนาชวงกอนหนานี้ ก็ยงั คงไดรบั ความนิยม
สืบมา ตอมาเมือ่ อิทธิพลของศิลปะสุโขทัยแพรหลายเขามาพรอมกับพระพุทธศาสนา
ลังกาวงศสายสีหล ทําใหเกิดเจดียท รงกลมหรือทรงระฆังอีกรูปแบบหนึง่ ซึง่ มีลกั ษณะ
คลายคลึงกับเจดียทรงระฆังแบบลานนา กลาวคือลักษณะของเจดียทรงระฆัง
แบบลานนาจะเปนเจดียทรงระฆังกลมที่มีลวดบัวใตองคระฆังเปนแบบฐานปทม
ซอนกันสามชั้น แตสําหรับเจดียทรงระฆังแบบเชียงใหมที่มีพัฒนาการเกิดขึ้นใหม
ในระยะนี้ จะมีความแตกตางกับเจดียทรงระฆังแบบลานนา ที่ลวดบัวใตองคระฆัง
จะเปนแบบบัวถลาตามแบบแผนของเจดียในศิลปะสุโขทัย

๙๔ ขวงผญา

เจดียทรงระฆังแบบเชียงใหมเปนพัฒนาการที่มาจากเจดียทรงระฆังแบบ
ลานนาผสมผสานกับแบบแผนของเจดียในศิลปะสุโขทัย โดยรูปแบบของเจดียจะมี
ความสูง ดวยการเพิ่มฐานทั้งในสวนฐานเขียงและฐานปทมลูกแกวอกไกยกเก็จให
สูงขึ้น รวมทั้งเพิ่มจํานวนของชั้นบัวถลาใตองคระฆังเปนสี่ชั้นรองรับบัวปากระฆัง
ซึง่ เจดียใ นศิลปะสุโขทัยจะมีบวั ถลาเพียงสามชัน้ องคระฆังและสวนยอด เพรียวเล็กลง
ตามแบบฉบับของเจดียทรงระฆังแบบลานนา
เจดียท รงระฆังแบบเชียงใหม คงเปนเจดียใ นสัญลักษณของพระพุทธศาสนา
ลังกาวงศนกิ ายสีหลหรือสายวัดปาแดงหลวง แตเนือ่ งจากพระพุทธศาสนาลังกาวงศ
นิกายสีหลมีความเจริญรุงเรืองอยูเพียงระยะเวลาสั้นๆ หลังจากที่เกิดความขัดแยง
และแบงแยกอยางรุนแรงของพระพุทธศาสนาลังกาวงศทั้งสองนิกาย คือ นิกาย
รามัญสายวัดสวนดอกกับนิกายสีหลสายวัดปาแดง ทําใหพระญาติโลกราชโปรดฯ
ใหมกี ารกระทําสังคายนาพระไตรปฎกขึน้ ทีว่ ดั เจ็ดยอด เมืองเชียงใหมใน พ.ศ.๒๐๒๐
ทําใหลดความขัดแยง และคณะสงฆทั้งสองนิกายสามารถกระทําสังฆกรรมรวมกัน
ไดอีกครั้ง

เจดียวัดหนองหลมราง เมืองเชียงใหม

พระธาตุลําปางหลวง เมืองลําปาง

อัตลักษณของพระเจดียลานนา ๙๕

ดวยเหตุนี้เจดียทรงระฆังแบบเชียงใหม ซึ่งเปนเจดียในสัญลักษณของ
พระพุทธศาสนาลังกาวงศนิกายสีหล จึงปรากฏไดรับความนิยมในระยะสั้นๆ และ
พบวาถูกสรางขึ้นมากเฉพาะแตในเขตเมืองเชียงใหมและใกลเคียงที่อิทธิพลของ
พระพุทธศาสนาลังกาวงศสายวัดปาแดงหลวงเผยแผไปตัง้ มัน่ เชน พระธาตุลาํ ปางหลวง
เมืองลําปาง เจดียวัดหนองหลมรา เจดียวัดแสนตาหอยราง ฯลฯ ในเขตเมือง
เชียงใหม เปนตน ดังนั้นจึงกําหนดชื่อเรียกวา เจดียทรงระฆังแบบเชียงใหม
ตอมาในราวกลางพุทธศตวรรษที่ ๒๑ เจดียท รงระฆังแบบเชียงใหม โดยเฉพาะ
ในเขตเมืองเชียงใหมไดมพี ฒ
ั นาการโดยการปรับเปลีย่ นชุดฐานปทมลกู แกวอกไกยกเก็จ
และลวดบัวใตองคระฆังหรือชั้นบัวถลา ซึ่งเดิมเปนอยูในผังกลม ใหเปนรูปแบบ
ในผังแปดเหลี่ยมและเพิ่มจํานวนชั้นบัวถลาใตองคระฆังมากขึ้นเปนสี่ชั้น แตองค
ระฆังยังคงทรงกลม แตขนาดจะเล็กลง ทําใหทรวดทรงของพระเจดียเริ่มเพรียว
สูงมากขึ้น อาทิ เจดียวัดปาออยราง เจดียวัดเชษฐาราง และเจดียวัดอุโมงค
อริยมณฑล เปนตน

แผนผังรูปแบบเจดียทรงกลม
หรือทรงระฆังแบบเชียงใหม
กลางพุทธศตวรรษที่ ๒๑

๙๖ ขวงผญา

เจดียวัดอุโมงคอารยมณฑล
เมืองเชียงใหม

เจดียวัดเชษฐาราง เมืองเชียงใหม

เจดียทรงระฆังสิบสองเหลี่ยม
ในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๑ ไดมีพัฒนาการอยางตอเนื่องของเจดีย
ทรงระฆังแบบเชียงใหมดังกลาว ดวยการเพิ่มความสูงของเจดียใหมากขึ้น โดย
เหนือฐานปทมลกู แกวอกไกยกเก็จ จะมีชนั้ หนากระดานรองรับลวดบัวใตองคระฆัง
เปนบัวถลาทีเ่ พิม่ จํานวนมากขึน้ เปนหาชัน้ ในผัง ๑๒ เหลีย่ ม ตอเนือ่ งดวยองคระฆัง
และบัลลังก ๑๒ เหลี่ยมเชนกัน ตัวอยางที่ เจดียพระธาตุดอยสุเทพและเจดีย
วัดชมพู เมืองเชียงใหม เปนตน

อัตลักษณของพระเจดียลานนา ๙๗

เจดียพระธาตุดอยสุเทพ
เมืองเชียงใหม

เจดียวัดชมพู เมืองเชียงใหม

เจดียปลอง
อยางไรก็ดีในชวงพุทธศตวรรษที่ ๒๑ ที่ลานนามีความเจริญรุงเรืองนั้น
ไดปรากฏเจดียแบบพิเศษอีกรูปแบบหนึ่งที่มีพัฒนาการเกิดขึ้น คือ เจดียปลอง
ซึ่งอาจกลาวไดวา เจดียปลอง เปนเจดียรูปแบบหนึ่งที่เปนอัตลักษณของลานนา
เจดี ย  ป ล อ งจั ด เป น เจดี ย  ท รงปราสาทอี ก ประเภทหนึ่ ง ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเป น เจดี ย 
ในผังกลมที่ประกอบดวยเรือนปราสาทซึ่งมีซุมจระนําประดิษฐานพระพุทธรูป
โดยรอบ ซอนชั้นลดหลั่นกันขึ้นไปหลายชั้น รองรับสวนยอดที่เปนองคระฆัง
และปลียอดขนาดเล็ก ซึ่งรูปทรงของเจดียที่เปนแทงกลมสูงชลูดขึ้นไปคลายปลอง
จึงทําใหชาวเมืองเชียงใหมนยิ มเรียกชือ่ เจดียแ บบนีว้ า “เจดียป ลอง” กลุม เจดียป ลองนี้
ปรากฏในเมืองเชียงใหม ๔ องค ไดแก เจดียว ดั รํา่ เปง เจดียว ดั พวกหงส เจดียว ดั เชียงโฉม
หรือวัดเจดียปลอง และเจดียวัดกูเตา และที่เมืองเชียงแสน ๑ องค ที่วัดกูเตาราง

๙๘ ขวงผญา

วิวัฒนาการของเจดียปลองนั้นยังไมมีความชัดเจน แตมีนักวิชาการเสนอ
ความเห็นไวหลายแนวทาง แนวทางแรกกลาววา นาจะเปนพัฒนาการทีม่ าจากรูปแบบ
ของเจดียท รงกลมของเชียงใหมสมัยแรก แตไดยดื ชัน้ ฐานปทมออกไปเปนหลายชัน้
เพือ่ เจาะซุม จระนําประดิษฐานพระพุทธรูปเชนเดียวกับเจดียว ดั กูก ดุ ๑๐ สวนอีกความ
เห็นหนึง่ เสนอวา นาจะเปนกลุม เจดียท ไี่ ดรบั อิทธิพลจากเจดียแ บบถะในศิลปะจีน๑๑

เจดียวัดพวกหงส เมืองเชียงใหม

เจดียวัดกูเตาราง เมืองเชียงแสน

พิเศษ เจียจันทรพงษ และขนิษฐา อัตถะสัมปุณนะ, เจดียเชียงใหม วิทยานิพนธ คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๑๐, หนา ๗๖.
๑๑
เสนอ นิลเดช, ศิลปสถาปตยกรรมลานนา, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเมืองโบราณ, ๒๕๒๖), หนา ๖๘.
๑๐

อัตลักษณของพระเจดียลานนา ๙๙

กลาวโดยสรุป เนื่องดวยความเจริญรุงเรืองและความเปนศูนยกลางของ
พระพุทธศาสนา ตลอดจนประวัตศิ าสตรอนั ยาวนานของอาณาจักรลานนา มีผลทําให
ดินแดนลานนาอุดมสมบูรณไปดวยมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่ลวนแลวมีคุณคา
และแสดงอัตลักษณเปนของตนเอง ซึ่งเรื่องราวของพระเจดียลานนาที่ไดกลาวมา
แลวในบทความนี้ เปนตัวอยางหนึ่งของศิลปะสถาปตยกรรมที่สะทอนความเปน
อัตลักษณของลานนาไดอยางชัดเจน.

๑๐๐ ขวงผญา

คุณสมบัติที่เปนสากลของเปยะ
ประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ

เป

ยะ คือคําในภาษาถิน่ ภาคเหนือ
ตอนบนที่ ใช เป นชื่ อ เรียก
เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายตระกูล
ซิเธอรซึ่งเลนดวยการเกี่ยวสายและใช
หน า อกเป น ส ว นหนึ่ ง ของกล อ งเสี ย ง
(chest-resonated plucked zither) คําวา
เปยะ ในที่นี้ เขียนตามเสียงภาษาถิ่น
ถาเขียนตามหลักปริวรรตอักษรอยางที่
ใชในพจนานุกรมภาษาลานนา จะตอง
เขียน “เพียะ”
ในเอกสารโบราณบางฉบับเขียน
คํานี้วา เพลีย และ เพลี้ย ซึ่งอานตาม
ที่พจนานุกรมภาษาลานนากําหนดวา
[เปย] และ [เปย] ซึ่งทําใหคําวา เพลี้ย
ออกเสียงใกลเคียงกับ เปยะ ที่สุด
เราทราบความเปนมาของเปย ะ
ภาพจําหลักจากโบราณสถานในที่ตางๆ

หลายแหง ที่สําคัญๆ ไดแก
๑) ภาพสลักนูนสูงจากโบราณ
สถานในกัญจิปรุ มั ประเทศอินเดีย ประ
มาณคริสตศตวรรษที่ ๘-๙ เปนภาพ
พระศิวะดีดพิณชื่อ อลาปนี

ภาพจําหลักจากกัญจิปุรัม
ประเทศอินเดีย (ที่มา Deva, ๑๙๘๗)

คุณสมบัติที่เปนสากลของเปยะ ๑๐๑

๒) ภาพสลักนูนตํ่าบนผนังดานเหนือกอนถึงมุมดานตะวันออกเฉียงเหนือ
ของปราสาทนครวั ต ประเทศกั ม พู ช า
ประมาณคริสตศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๔

ภาพจําหลักที่ปราสาทนครวัต
ประเทศกัมพูชา
(ที่มา: ประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ, ๒๕๔๗)

ภาพจําหลักที่เจดียบุโรบุดูร
ประเทศอินโดนีเชีย
(ที่มา: ประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ, ๒๕๓๙)

๓) ภาพสลักนูนสูงรอบฐานมหาเจดียบุโรบุดูร ที่เมืองยอกยาการตา
ประเทศอินโดนีเซีย ประมาณคริสตศตวรรษที่ ๑๒-๑๔
๔) ภาพถายของภาพสลักในพิพิธภัณฑเมืองดานัง ประเทศเวียตนาม
ซึง่ ไดจากโบราณสถานใกลพรมแดนลาวใตและกัมพูชา
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเคยเปนเมืองโบราณของ
ชาวเขมร มีอายุรวมสมัยกับปราสาทนครวัต

ภาพถายจากพิพิธภัณฑเมืองดานัง ประเทศเวียตนาม
(ที่มา: ประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ, ๒๕๔๗)

๑๐๒ ขวงผญา

๕) เครื่องดนตรีลักษณะ
คลายกับเปยะของชนเผาเร ใน
จังหวัดกวางงาย ประเทศเวียตนาม
ตอนกลาง ซึ่งพูดภาษาเขมร
พิณของชาวเรในประเทศเวียตนาม
(ที่มา: Vietnam, A Multicultural Mosaic, ๑๙๘๗)

๖) โบราณวัตถุสมัยทวารวดีจากตําบลคูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ลายปูนปนจากจังหวัดราชบุรี ประเทศไทย
(ที่มา: ทรงกลด ทองคํา, ๒๕๓๘)

ปจจุบนั นี้ เครือ่ งดนตรีทมี่ ลี กั ษณะและวิธเี ลนตรงกันกับทีป่ รากฏในหลักฐาน
ขางตน ยังคงมีของจริงทีใ่ ชงานไดจริงอยูห ลายที่ กลาวเฉพาะทีพ่ บในบริเวณใกลกบั
โบราณสถานข า งต น นี้ ได แ ก ขแสเดี ย ว ของชาวกัม พูช า และพิณ นํ้า เต า ใน
ประเทศไทย พิณทั้งสองนี้รูปรางลักษณะเหมือนกัน ทุกประการ และกลองเสียง
ของ ขแสเดียว ก็เคยทําดวยผลนํ้าเตาเชนเดียวกับพิณนํ้าเตามากอน แตปจจุบันนี้
ขแสเดียวของชาวกัมพูชามักใชกลองเสียงที่กลึงจากไมจริง
วรรณกรรมเกาๆ ที่กลาวถึงเปยะนั้นพบในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเรียกชื่อ
พิณลักษณะนี้วา เพลีย หรือ เพลี้ย โดยเฉพาะคําหลังนี้ หากพิจารณาตามหลักการ
ปริวรรตอักษรแลว อักษร พ และ พล จะออกเสียงตามภาษาลานนาเปน ป ซึง่ ทําให
เพลี้ย อานวา เปย ใกลเคียงกับ เปยะ ที่สุด สําหรับเอกสารภาษาถิ่นลานนา เองนั้น
มีปรากฏในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนในคําสอนสามเณรวา “...อยาดีดเปยะสูนหมู
บาว...” (อยาดีดเปย ะปะปนกับชายหนุม ทัง้ หลาย) (สุรสิงหสาํ รวม ฉิมพะเนาว, ๒๕๒๐)

คุณสมบัติที่เปนสากลของเปยะ ๑๐๓

ผูที่ศึกษาและเขียนเรื่องเปยะ ในลานนาอยางเปนวิชาการเปนคนแรก
เปนนักดนตรีชาติพันธุวิทยาชาวอเมริกัน ชื่อ เจอรัลด พี ไดค (Gerald P. Dyck)
ซึ่งทํางานที่วิทยาลัยพระคริสตธรรมที่เชียงใหม (ปจจุบันคือมหาวิทยาลัยพายัพ)
ระหวาง พ.ศ.๒๕๑๐ - ๒๕๑๔ ไดคพบนักดนตรีและชางทําเครื่องดนตรีพื้นบาน
ลานนาจํานวนมาก ในจํานวนนั้นมีนักเลนเปยะรุนเกาดวย ๔ คน เนื้อหาสาระ
ตางๆ เกี่ยวกับเปยะ ที่ไดครวบรวมไวปรากฏในบทความภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดพิมพ
หลังจากกลับไปอยูท ี่สหรัฐแลว เรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับเปย ะโดยเฉพาะ คือ เรือ่ ง “พิณเปย ะ
ที่กําลังจะสาบสูญ” (The Vanishing Pin Pia) อีกเรื่องหนึ่งเปนเรื่องนักดนตรีตาบอด
หลายคนหลายเครื่องมือ โดยมีเปยะรวมอยูดวย คือเรื่อง “พวกเขาก็รับใชเชนกัน”
(They Also Serve) ตอมาในป ๒๕๔๒ ไดค รวบรวมบทความทีเ่ กีย่ วกับดนตรีลา นนา
ทั้งหมดที่เคยศึกษาระหวางสี่ปที่ทํางานในเชียงใหมมาจัดพิมพเปนเลมใหญ ชื่อ
Musical Journeys in Northern Thailand ในเลมนี้ นอกจาก สองเรือ่ งทีก่ ลาวขางตน
แลว ไดคไดเพิ่มบทที่เกี่ยวกับเปยะมาอีกหนึ่งบท คือ Doing My Part to Save the
Pin Pia บทความนี้ กลาวถึงบุคคลทีท่ าํ งานเกีย่ วกับเปย ะในลานนาในรอบยีส่ บิ กวา
ปหลังเทาที่เขารูจัก และมีขอมูลที่เกี่ยวกับดนตรีจริงๆ เพิ่มเติมอีกบาง
บทความที่ใหภาพการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมดนตรีจากอินเดียสูเอเชีย
อาคเนย ของราเซน (พ.ศ.๒๕๒๙) ซึ่งเนนเรื่องพิณโดยเฉพาะ ทําใหขอมูลที่เกี่ยว
กับภาพจําหลักตามโบราณสถานและโบราณวัตถุในเอเชียอาคเนย ที่กลาวถึงใน
ยอหนากอนนี้ มีนํ้าหนักมากขึ้น (ประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ, ๒๕๓๘)
สรุปไดวา เปย ะ คือพิณทีพ่ ฒ
ั นาจากสายเดียวทีม่ าจากอินเดียสูเ อเชียอาคเณย
พรอมๆ กับศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ และเอเชียอาคเนยไดเปน แหลงอารยธรรม
ที่ปรับปรนวัฒนธรรมอินเดียใหเปนวัฒนธรรมทองถิ่นได คือ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
นครวัต ทีน่ ี่ พิณสายเดียวจากอินเดียคลีค่ ลายเปน ขแสเดียว ของกัมพูชา และ พิณนํา้ เตา
ของชาวสยาม หลังจากนั้น เปยะก็พัฒนาดานรูปแบบและวัสดุที่เปนสวนประกอบ
อีกทอดหนึ่ง
ชวงทีไ่ ดคพบนักเลนเปย ะทีห่ ลงเหลืออยูน นั้ เปนชวงทีเ่ ปย ะใกลจะสาบสูญ
และไมคอยมีใครรูจัก ซึ่งนาจะมีสาเหตุหลักๆ ๒ ประการ คือ

๑๐๔ ขวงผญา

๑) เปย ะเลนยาก เพราะตองปอกใหไดเสียงซอน ณ หลายตําแหนง ประกอบ
กับการถายทอดทักษะ ทางดนตรีในอดีตใชความจําเปนหลัก และจําเปนเพลงๆ ไมมี
โนตใหทองหรือเทคนิควิธีอื่นใด คํากลาวที่วา “สามเดือนเปนป สามปเปนเปยะ”
นั้น นักดนตรีรุนเกาทุกทานตางยืนยันวาเปนจริงตามนั้น นอกจากนี้ หัวเปยะ
ยังเปนสวนประกอบทีท่ าํ ยาก ตองลงทุนมากกวาสวนอืน่ ๆ ของเปย ะ ทําใหนกั เลน
เปยะมีจํานวนนอยกวานักดนตรีประเภทอื่นๆ ดวย
๒) การประกาศหามเลนเปยะของพระยากาวิโลรสในสมัยรัชกาลที่ ๕ นั้น
เกิดจากการทะเลาะวิวาทและทํารายกัน โดยหัวเปย ะทีเ่ ปนโลหะ กลายเปนอาวุธที่
ทําใหบาดเจ็บถึงตายได
ทั้งสองประการนั้น เปนเหตุปจจัยภายในสังคมลานนาเอง ที่นาจะมีผล
โดยยังไมตองดวนโทษวัฒนธรรมตางแดน (เพราะเปยะเองก็ขามนํ้าขามทะเลมา
ไกลเหมือนกัน) เพียงสองขอนีก้ เ็ พียงพอแลว ทีท่ าํ ใหหวั เปย ะจํานวนหนึง่ กลายเปน
สินคาในรานขายของเกา และเรื่องราวของเปยะเงียบหายไปนับสิบป
สวนประกอบและลักษณะของเปยะ
เปยะมีสวนประกอบหลักๆ ที่สําคัญสี่สวน คือ
๑) ดามเปยะและหลักสาย
๒) หัวเปยะ
๓) สายเปยะ
๔) กลองเสียง
ดามเปย ะทําจากไมเนือ้ แข็ง เชนไมชงิ ชัน ไมประดู หรือไมมะเกลือ กลึงใหกลม
ปลายหนึ่ง มีเสนผาศูนยกลาง ๔-๕ เซนติเมตร และเรียวลงไปยังอีกปลายหนึ่งซึ่งมี
เสนผาศูนยกลางไมเกิน ๑.๕ เซนติเมตร ใกลปลายดานโต มีรเู จาะทะลุเพือ่ สอดหลักสาย
หรือลูกบิดตามจํานวนสายที่ตองการ คือ สองสาย หรือสี่สาย หรือจํานวนอื่นๆ
หัวเปยะเปนโลหะหลอจําพวกสําริดที่หลอขึ้นเพื่อเปนสวนหนึ่งของเปยะ
โดยเฉพาะเทานั้น มีลักษณะเปนทอที่สวมเขากับปลายดามดานที่เรียวลงไดพอดี
และทอนีเ้ รียวลงตามสัดสวนไปอีกจนไดความยาว ไมตาํ่ กวา ๑๐ เซนติเมตรจึงขึน้ รูป
เปนรูปหัวชาง หรือ หัวนกหัสดีลิงค (นกซึ่งมีหัวเปนชาง)หรือรูปสัตว ในนิทานอื่นๆ
บางชนิด เชนนกยูง เปนตน
สายเปยะเปนสายโลหะ ในอดีตนิยมใชสายทองเหลือง ระยะหลังๆ มา
จนถึงปจจุบันนิยมใชสายกีตารซึ่งมีขนาดตางๆกันใหเลือกใชไดอยางหลากหลาย
สายเปยะจะผูกติดกับปลายทอโลหะตรงที่งอโคงขึ้นรับหัวชาง พาดผานกระหมอม
หัวชางไปพันกับหลักสายที่อีกปลายหนึ่งของดาม

คุณสมบัติที่เปนสากลของเปยะ ๑๐๕

กลองเสียงของเปยะทําจากกะลามะพราวผาครึ่งขัดใหเรียบทั้งขางในและ
ขางนอก และเจาะรูตรงกลางกนกะลา กลองเสียงนีจ้ ะถูกผูกติดกับดามหางจากหลักสาย
ประมาณหนึ่งฝามือหรือกวานั้นเล็กนอย โดยหันดานนอกของกนกะลาเขาหาดาม
ทางดานที่อยูตรงขามกับสายเปยะ และมีทอกลมขนาดเล็กคั่นระหวางดามกับ
กลองเสียง ทอนี้อาจทําอยางงายๆ ดวยไมรวกยาวประมาณ ๔ - ๕ เซนติเมตร
หรือกลึงจาก ไมจริงแลวเจาะรูทะลุ การผูกกะลาติดกับดามตองใหรูกะลากับรูทอ
ตรงกัน เพื่อใหหวายหรือสายเอ็นที่ใชรั้งสายเปยะลงแนบดามนั้นลอดลงไปใน
อุง กะลาไดแลวผูกปลายใหแนน ขัดดวยแทงไมแลวขันชะเนาะ จนเสนหวายบิดเปน
เกลียวและมีแรงดึงมากพอที่จะรั้งกะลาใหติดกับดามไดอยางมั่นคง
การขันชะเนาะสามารถกําหนดแรงดึงไวทรี่ ะดับปานกลางกอนก็ไดในกรณี
ที่ตองการเลื่อนตําแหนงของจุดเชื่อมตอใหอยูใกลหรือหางหลักสาย และในกรณีที่
ตองการตัง้ สายเปย ะใหไดทกี่ อ น เมือ่ ทุกอยางไดทแี่ ลวจึงบิดเกลียวใหแนน และเปย ะ
ก็จะพรอมใชงานทันที

ภาพที่ ๗
เปยะสองสายที่พรอมใชงาน
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การตั้งเสียงและวิธีเลนเปยะ
ในที่นี้ จะกลาวเฉพาะเปยะสองสาย
สายทัง้ สองของเปย ะสองสายจะตัง้ หางกันเปนคูส ี่ โดยอาจใชชอื่ โนตสากล
เรียกชื่อสายทั้งสองตามความสะดวก เชน ไดค ใหชื่อวา เร กับ ซอล ผศ.ณรงค
สมิทธิธรรม ใหชื่อ โด กับ ฟา และประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ ใหชื่อ ซอล กับ โด
โดยกําหนดใหสายซอลเปนสายสําหรับ ปอก ใหไดเสียงกังวานอยาง เด็ง นั่นคือ
การทําเสียง ฮารโมนิก (harmonic series) ตามหลักวิชาดนตรี
การปอกใหเปนเสียงซอนกระทําโดยเริ่มจากใชโคนนิ้วชี้ทาบบนสายซอล
(เรียกตามประสิทธิ์) เบาๆ โดยไมตองออกแรงกดในทาควํ่ามือและนิ้วอื่นๆ ยกสูง
จากสายเล็กนอย หลังจากนั้นใชเล็บหรือปลายนิ้วนางเกี่ยวสายขึ้นแลวดึงมือขึ้น
(รวมทั้งโคนนิ้วชี้ดวย) ทันที วิธีนี้ทําแลวจะไดเสียงที่ดังกังวานเหมือนเสียงเด็ง ก็ตอ
เมื่อโคนนิ้วชี้ทาบบนสายถูกตําแหนงเทานั้น ตําแหนงที่ถูกตองมี ๓ ตําแหนงคือ
๑) จุดกึ่งกลางของความยาวของสายเปยะ ซึ่งวัดจากกระหมอมหัวชางถึง
รัดอก ตําแหนงนี้ไดเสียง ซอล ที่สูงเปนคูแปดของสายเปลา
๒) จุดซึ่งหางจากกระหมอมหัวชางไดความยาวเปน ๑/๓ ของความยาว
สาย ตําแหนงนี้ไดเสียง เร ซึ่งสูงจากซอล ตามขอ ๑ เปนระยะคูหา
๓) จุดซึ่งหางจากกระหมอมหัวชางไดความยาวเปน ๑/๔ ของความยาว
สาย ตําแหนงนี้ไดเสียง ซอล ที่สูงเปนคูแปดของ ซอล ตามขอ ๑
มือที่ประคองดามเปยะ ณ ที่เชื่อมกะลากับดามนั้นทําหนาที่อีกสองอยาง
คือ เขี่ยสายเปยะอีกสายหนึ่ง (สาย โด) ดวยปลายนิ้วนาง กับใชนิ้วชี้กับนิ้วกลาง กด
สาย ซอล เมื่อถูกปอกและตองการเปลี่ยนเสียงเปนโนตอื่นที่สูงขึ้น คือถาปอกตาม
ตําแหนงที่ ๑) และ ๓) แลวกด จะไดเสียงลา และ ถาปอกตามตําแหนงที่ ๒) แลว
กด จะไดเสียง มี และ ฟา

คุณสมบัติที่เปนสากลของเปยะ ๑๐๗

ดังนั้น เปยะก็จะผลิตเสียงไดครบทุกเสียงที่ตองการและมีพิสัยกวางกวา
คูแปดดวย ดังในแผนภูมิขางลางนี้

การตั้งสายเปยะสองสาย แสดงตําแหนงปอก และตําแหนงกดนิ้ว
(๐ = สายเปลา 1 = กดนิ้วชี้ 2 = กดนิ้วกลาง)
(ที่มา: ประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ, ๒๕๕๔)

จากแผนภูมินี้ จะเห็นวา สายเขี่ย ที่ชาวลานนาเพิ่มเขามานั้นใชเลนเพียง
โนตเดียวเทานัน้ คือ โด ซึง่ สามารถเลนบนสายปอก ได โดยใชนวิ้ นาง (นิว้ หมายเลข
สาม) ของมือซายกดสายลงแนบดาม ถัดจากตําแหนงของนิว้ กลางมาเล็กนอย และ
นี่คือวิธีเลนพิณสายเดียว (ขแสเดียว และ พิณนํ้าเตา) ที่มีมากอนเปยะ การเพิ่ม
จํานวนสายเปยะ จึงเปนนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในลานนาโดยเฉพาะ
คุณสมบัติที่เปนสากลของดนตรี
หน ว ยที่ เ ล็ ก ที่ สุ ด ของดนตรี คื อ เสี ย งหนึ่ ง เสี ย ง ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ท าง
วิทยาศาสตรที่วัดได ๓ ดาน คือ
๑) มีระดับเสียง (Pitch) ซึ่งขึ้นกับความถี่ (Frequency) ของการสั่นสะเทือน
ของสิ่งที่ใหกําเนิดเสียง ความถี่สูงทําใหเสียงแหลมสูงกวาความถี่ตํ่า
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๒) มีความเขม (Intensity) ซึ่งหมายถึงเสียงดังหรือเบา คุณสมบัตินี้ขึ้นกับ
ความกวาง (Amplitude) ของคลื่นเสียง สามารถวัดคาไดเปนเดซิเบล และ
๓) มีความยาวนานของเสียงที่ดังอยู (Duration) ซึ่งวัดไดดวยการจับเวลา
ในขอ ๑) ไดกลาวถึงสิ่งที่ใหกําเนิดเสียง หรือ ตัวกําเนิดเสียง (Generator)
ซึ่งเปนตัวแปรที่ทําใหเกิดคุณสมบัติพิเศษอีกอยางหนึ่งของดนตรีคือ สีสันเสียง
(Timbre)
ตัวกําเนิดเสียงดนตรีมี ๕ ประเภท คือ
๑) เครื่องกระทบ (Idiophone) คือวัตถุที่เปนของแข็งที่กระทบกันเองหรือ
กระทบกับวัตถุลักษณะอื่นแลวไดเสียง
๒) เครื่องหนัง (Membranophone) คือวัตถุที่ยืดหยุนไดซึ่งถูกขึงใหตึงแลว
ตีดวยสิ่งอื่นๆ
๓) เครื่องลม (Aerophone) คืออากาศที่ถูกทําใหเคลื่อนไหวและถูกกระทํา
ดวยวิธีตางๆ จนเกิดเสียงขึ้น
๔) เครื่องสาย (Chordophone) คือสายที่ทําจากวัสดุตางๆ ที่มีความยาว
และ ถูกขึงใหตึง แลวถูกทําใหมีเสียงดังดวยการดีด หรือสี หรือเคาะ ใหเกิดการสั่น
สะเทือน และ
๕) เครื่องอิเลคตรอนิค (Electrophone) คือเสียงที่ไดจากเทคโนโลยีดาน
อิเลคตรอนิคสมัยใหม ซึง่ อาจเลียนเสียงเครือ่ งดนตรีอนื่ หรือไมเลียนเสียงใดๆ ก็ได
ธรรมชาติที่สําคัญอีกประการหนึ่งของระดับเสียง คือ เมื่อความถี่ของการ
สัน่ สะเทือนของเสียงใดๆ เพิม่ ขึน้ เปนสองเทา จะไดเสียงเดิม แตเปนเสียงทีแ่ หลมสูง
กวาเดิมเทาตัว ตัวอยางซึง่ ใชงานจริงในปจจุบนั นี้ คือ เสียงของโนตเอ (A) ทีอ่ ยูเ หนือ
โนต ซีกลาง (Middle C) มีความถี่ (ตามขอตกลงเมือ่ ค.ศ.๑๙๓๙) ๔๔๐ เฮิตซ โนตเอ
ที่มีเสียงเดียวกันแตอยูตํ่าลงไปหนึ่งชวงทบ จะมีความถี่ ๒๒๐ เฮิตซ สวน โนตเอ
ที่อยูสูงขึ้นไปหนึ่งชวงทบจะมีความถี่ ๘๘๐ เฮิตซ โนตอื่นๆ ณ ความถี่อื่นๆ ก็เปน
ไปตามอัตราสวน สองเทานี้เชนกัน
คุณสมบัตติ า งๆ ดังกลาวขางตน สามารถศึกษาไดอยางสะดวกดวยเครือ่ ง
ดนตรีประเภทเครื่องสาย เนื่องจากสายเปนวัตถุที่ขึงใหตึงมากหรือนอยได และ
กําหนดความยาวได คาเหลานี้นําไปคํานวณตอเพื่อหาคําตอบอื่นๆ ที่เกี่ยวของได
ทั้งนี้ บทความนี้ เปนเรื่องของเครื่องสายอยูแลวดวย
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แผนภูมิที่ ๒

XY คือความยาวของสายพิณสายหนึง่ ซึง่ มี A เปนจุดศูนยกลาง เมือ่ สายถูก
ดีดที่ A แรงสั่นสะเทือนจะทําใหสายแกวงไปจนถึง B แลวแกวงกลับ เลย A ไปถึง
C แลวกลับมาถึง A ครบ 1 รอบ ระยะจาก B ถึง C คือความกวางของคลื่นเสียง
(Amplitude) ซึ่งเปนที่มาของ ความเขม (Intensity) หรือความดังความเบาของเสียง
แผนภูมทิ ี่ ๒ เปนภาพทีเ่ สนอคลืน่ เสียงอยางหยาบๆ เพราะแสดงแตความกวาง
ของคลืน่ ในความเปนจริง ความกวางของคลืน่ จะมากทีส่ ดุ เฉพาะตอนแรกเกิดเสียง
เทานั้น (เรียกวา Attack) หลังจากนั้นเสียงจะเบาลงเปนลําดับจนเงียบไป (เรียกวา
Decay) นี่คือปจจัยที่ทําใหเสียงมีความยาว (Duration) ดังปรากฏในแผนภูมิที่ ๓
แผนภูมิที่ ๓ Attack และ Decay ของคลื่นเสียง
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นอกจาก Attack และ Decay แลว แผนภูมินี้ยังเสนอจํานวนรอบของการ
สั่นสะเทือน หรือ ความถี่ ดวยความถี่นี้วัดเปนจํานวนครั้งตอหนึ่งวินาที และใช
มาตราชื่อวา เฮิรตส เปนหนวยวัด (ดังกลาวมาครั้งหนึ่งแลว) ชื่อนี้ไดมาจากชื่อ
นักวิทยาศาสตรชาวเยอรมันชื่อ ไฮนริค เฮิรตส (Heinrich Hertz)
อยางไรก็ตาม เสียงดนตรีจากตัวกําเนิดเสียงบางประเภท (โดยเฉพาะอยางยิง่
เครื่องสาย เครื่องลม ฆอง และระฆังขนาดใหญ) ไมไดมีเฉพาะเสียงเดียวเทานั้นที่
เราไดยิน ถาไมมีเสียงรบกวน และเราตั้งใจฟงจริงๆ เราจะไดยินเสียงในระดับเสียง
อื่นๆ ดังเบาๆ คลอมาดวยอยางนอยสองเสียงหรือมากกวา เสียงเบาๆ เหลานี้
เรียกวา เสียงซอน (Overtones)
เสียงซอนเกิดขึ้นเอง แตเกิดขึ้นอยางที่พิสูจนและวัดไดดวยวิธีการทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ซึ่งทําใหคุณสมบัติของเสียงดนตรีมีหลักเกณฑและ
หลักการ จากแผนภูมทิ ี่ ๑ มีความรูท ตี่ อ งเพิม่ เติม อีกอยางหนึง่ วา เสียงทีด่ งั จากการ
ดีดสายพิณที่สั่นสะเทือนตลอดความยาว ทั้งหมดซึ่งมี X และ Y เปน บัพ (Nodes)
ที่อยูนิ่งไมสั่นเลยนั้น จะเปนเสียงที่ไดยินชัดเจนที่สุด ซึ่งเราเรียกวา เสียงพื้นตน
(Fundamental Tone)
(ถานําเอาเสียงพื้นตน และ เสียงซอนทั้งหมดไปรวมกันไวเปนอนุกรม
เดียวกัน อนุกรมใหมนจี้ ะมีชอื่ วา อนุกรมฮารมอนิก (Harmonic Series) ซึง่ จะทําให
เสียงซอนลําดับที่ ๑ กลายเปน เสียงฮารมอนิกลําดับที่ ๒ ไป เพราะ เสียงพื้นตน
เปนเสียงฮารมอนิกลําดับที่ ๑)
สวนเสียงซอนทีด่ งั แทรกเขามาเบาๆ นัน้ เกิดจากการสัน่ สะเทือนของสาย
พิณ ณ อัตราสวนอืน่ ๆ บนสายพิณดังนี้ ๑) ณ อัตราสวนทีเ่ ปนครึง่ หนึง่ ของสายพิณ
ทั้งหมด ทําใหมีการสั่นสะเทือนซอนบนระยะ XA กับ ระยะ AY โดยมี A ทําหนาที่
เปน บัพ ของอัตราสวนยอยทั้งสองดวย (แตเปนบัพที่ไมนิ่งสนิทเหมือน X และ Y)
ดังแสดงในแผนภูมิที่ ๔ ดวยเสนสีเขียว เสียงซอนที่ไดจะเปนเสียงเดียวกันกับเสียง
พื้นตน แตสูงเปนคูแปดเหนือเสียงพื้นตน นี่คือ เสียงซอนลําดับที่ ๑
๒) ณ อัตราสวนที่เปน ๑/๓ ของสายพิณทั้งหมดรวมสามสวนที่เทากัน มี
D E เปนบัพใหม (ที่ไมนิ่งสนิทเชนกัน) ของอัตราสวนทั้งสาม (คือระยะ XD DE และ
EY) ดังแสดงในแผนภูมทิ ี่ ๔ ดวยเสนสีแดง เสียงซอนทีไ่ ดจากอัตราสวนนี้ เปนเสียง
ซอนลําดับที่ ๒ ซึ่ง สูงจากเสียงซอนลําดับที่ ๑ ไปเปนคูหา เปอรเฟคต
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แผนภูมิที่ ๔ แสดงอัตราสวนที่ทําใหเกิดเสียงซอนสองเสียงแรก

นอกจากสองอัตราสวนที่แสดงขางตนนี้แลว อัตราสวนตอไปจะอยูที่ ¼
ของความยาวสายพิณทั้งหมด (ครึ่งหนึ่งของระยะ XA และ AY) ซึ่งจะไดเสียงเดียว
กับเสียงพื้นตนอีกครั้งหนึ่ง แตคราวนี้สูงขึ้นเปนคูแปดสองทบ (คูสิบหา)
หากพิจารณาเฉพาะบัพทั้ง ๕ จุด จะเห็นวา มีเฉพาะ X และ Y เทานั้นที่
อยูนิ่งสนิท บัพอื่นๆ (คือ D A E) แกวงตามความยาวทั้งหมดของสายพิณ และมี
ความกวางนอยกวาระยะ BC มาก ดังนั้น เสียงซอน จึงเบากวาเสียงพื้นตน
อัตราสวนและระดับเสียงทั้งหมดในแผนภูมิที่ ๔ และในยอหนาขางบนนี้
ซึ่งมีแตคูแปดกับคูหา เปนหลักนั้น เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไมไดเกิดจากการ
ประดิษฐ หรือบิดเบือนเสียงอื่นๆ ดวยฝมือมนุษย มนุษยเพียงแตคนพบและใช
สรางดนตรี จึงนับวาเปนเสียงสากล เสียงของจักรวาล และเปนสมบัติรวมของมวล
มนุษยชาติ แสดงวา คูแปด และ คูหา คือคูเสียงที่เปนสากลอยางแทจริง
ผูที่นําความสําคัญของคูแปดกับคูหาจากการคนพบนี้ไปรับรองดวยฐาน
ความรูทางคณิตศาสตร จนเปนที่ยอมรับทั่วโลกในนาม ทฤษฎีสายเดียวของ
ไพธากอรั ส (Pythagoras’ Monochord) คื อ ไพธากอรั ส นั ก ปราชญ แ ละ
นักคณิตศาสตรชาวกรีกผูมีชีวิตอยูตั้งแต ๕๗๐ ปถึง ๔๙๕ ปกอนคริสตกาล
ไพธากอรัส ใชคูแปด กับคูหา และอัตราสวนบนสายพิณของเสียงซอน
ทั้งหมด กับเสียงพื้นตน ไปเปนฐานคํานวณในการสรางระบบการตั้งเสียงขึ้นพรอม
กับไดบนั ไดเสียงระบบธรรมชาติดว ย ถึงแมในภายหลังจะมีการปรับความถีข่ องเสียง
บางเสียงเพื่อประนีประนอมขอแตกตาง (อันมีเองตามธรรมชาติ) เสียงที่ไมมีการ
ปรับจากทฤษฎีของไพธากอรัสเลยคือคูแปด สวนคูหาเปอรเฟคตนั้นปรับนอยที่สุด
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เมื่อเทียบกับระดับเสียงอื่นๆ ทั้งหมด และคูสี่เปอรเฟคต ซึ่งเปนคูพลิกกลับของ
คูหาเปอรเฟคต ก็พลอยเปนอีกขั้นคูหนึ่งที่เปนสากลอยางยิ่งดวย
เปยะกับการสรางดนตรีจากเสียงซอน
การเกิดเสียงซอนตามธรรมชาติดังกลาวมาแลวนั้น ไดเสียงซอนที่เบากวา
เสียงพื้นตนมาก แตถึงกระนั้นก็มีกังวานแจมใสคลายเสียงระฆังเล็กๆ วิธีเลนเปยะ
ทําใหเสียงซอนชัดเจนกวาทีม่ นั ดังเองพรอมกับเสียงพืน้ ตน เพราะวิธปี อ กสายเปย ะ
ทําใหเกิดขอแตกตางจากการเกิดเสียงซอนเอง ๒ ประการ คือ
๑) การทาบโคนนิ้วชี้บนสาย ณ ตําแหนงของบัพที่จุดใดจุดหนึ่ง เทากับได
เลือกเอาความยาวของสายเฉพาะสวนทีถ่ กู ปอกมาเปนสายสําหรับเลน สวนทีเ่ หลือ
ไมถูกใชงาน เชน ทาบโคนนิ้วชี้ที่ A แลวปอกสายดานที่ใกลกับ Y เทากับไดเลือก
เลนเฉพาะสวน AY เทานั้น ถาเลื่อนไปเลนวิธีเดียวกันที่จุด E ก็เทากับเลนเฉพาะ
สวน EY
๒) วิธีการเชนนี้ บัพที่ถูกเลือกตามขอ ๑) จะหยุดนิ่ง (ไมแกวงเหมือนกับ
การดีดสายทัง้ หมดเพือ่ ผลิตเสียงพืน้ ตน แลวใหเสียงซอนดังตามเอง) ทําใหเสียงทีไ่ ด
ดังชัดเจนยิ่งขึ้น
ทั้งสองประการดังกลาว นาจะถือไดวา การเลนเปยะ เพื่อทําเสียงซอน
ณ คูแปดกับคูหา ของเสียงพื้นตน คือนวัตกรรมที่มนุษยไดเพิ่มใหแกเสียงอันเปน
สมบัติรวมของมนุษย
เมื่อไดคูแปดและคูหาแลว เสียงอื่นๆ ที่จําเปนตองเพิ่มเขามาเพื่อสราง
บันไดเสียงตามวัฒนธรรมดนตรีของผูเ ลนกีบ่ นั ไดเสียง ก็สามารถกระทําได ดวยการ
กดสายดานที่อยูถัดบัพ X ลงมาแนบกับดามเปยะ ทําใหความยาวของสายทั้งหมด
ลดลงและระดับเสียงสูงขึน้ และเสียงจากการปอกก็สงู ขึน้ ตามอัตราสวนทีส่ มั พันธกนั
เรื่องบันไดเสียงที่สามารถสรางบนเปยะไดนี้ ไดมีผูศึกษาและเสนอเปน
บทความแลว คือ ผศ.ณรงค สมิทธิธรรม นักดนตรีและนักวิชาการดนตรีของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ซึง่ ไดทาํ เปย ะสายเดียวขึน้ และไดใชเปนตัวอยางแสดง
องคความรูเรื่องทฤษฎีของไพธากอรัส ใหเปนที่ประจักษวา สายเดียวของเปยะเลน
บันไดเสียงโครมาติก (Chromatic Scale) ไดครบถวน
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บทความของณรงค สมิทธิธรรม ทําใหคาํ ถามทีว่ า “บันไดเสียงของเปย ะเปน
อยางไร” ไดรับคําตอบอยางเปนวิชาการ และทําใหเปยะเปนเครื่องดนตรีทองถิ่น
ที่สามารถเลนรวมกับเครื่องดนตรีนานาชาติได เพราะมีคุณสมบัติที่เปนสากลครบ
ถวนเทาที่เครื่องสายประเภทหนึ่งจะมีได
บทสรุป

การศึกษาเรือ่ งเปย ะทัง้ ความเปนมา รูปลักษณและเทคนิควิธใี นการบรรเลง
เปยะ ทําใหทราบวา ระบบเสียงของเปยะตรงกับธรรมชาติ (หรือวิทยาศาสตร) ของ
เสียงดนตรีทเี่ ปนสากลจริงๆ ตําแหนงปอกบนสายเปย ะ คือตําแหนงของคูแ ปดแรก
คูหา และคูแปดที่สอง ตามทฤษฎีของไพธากอรัส (ซึ่งรองรับธรรมชาติจริงของสาย
พิณ)
อยางไรก็ตาม คุณสมบัติของเปยะอาจไมสอดคลองกับทฤษฎีดนตรีไทยที่
กลาววาระบบเสียงของ ดนตรีไทยเปนระบบเจ็ดเสียงลูกเทา (ภายในคูแ ปด ทุกเสียง
หางเทากันหมด) ซึง่ ทําให คูห า ตามทฤษฎีดนตรีไทยกับธรรมชาติของเปย ะ ไมตรงกัน
คือ คูหาไทยจะแคบกวาคูหาของเปยะ และพลอยทําใหคูสี่ไทย กวางกวาคูสี่ของ
เปยะดวย
เป  ย ะได รั บ การขึ้น ทะเบีย นโดยกระทรวงวัฒ นธรรมให เ ป น มรดกทาง
วัฒนธรรมอีกอยางหนึง่ ของประเทศไทยเมือ่ พ.ศ.๒๕๕๔ ซึง่ จะไปปรากฏในทําเนียบ
มรดกทางวัฒนธรรมของโลกโดยยูเนสโก ในโอกาสตอไป ปรากฏการณนี้ ทําให
ทองถิ่นลานนามีสมบัติทางวัฒนธรรมที่ใชรวมกับพลเมืองของโลกจากทุกชาติได
อยางนาภาคภูมิ
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บรรณานุกรม
ณรงค สมิทธิธรรม (๒๕๔๑) “พิณสายเดียว : เทคนิกการไลเสียงโครมาติก” หนังสือ
รวมเอกสารในการประชุมวิชาการดนตรี ครั้งที่ ๓ ของวิทยาลัย
ดุริยศิลป มหา วิทยาลัยมหิดล
_____________ (๒๕๔๔)” เทคนิคการดีดพิณสายเดียว” หนังสือรวมเอกสารในการ
ประชุมวิชาการดนตรี ครั้งที่ ๔ ของวิทยาลัยดุริยศิลป มหาวิทยาลัย
มหิดล
_____________ (๒๕๔๕) ดนตรีพื้นบานของคนเมือง
_____________ (๒๕๔๘) “เปยะและเทคนิกการดีดบนสายเปยะ” ที่ระลึก บุญมา
ไชยมะโน
ทรงกลด ทองคํา (๒๕๓๘) “เปยะ : พิณที่ผูหญิงเลนไมไดจริงหรือ” แปง โนจา
ที่ระลึกบุญมา ไชยมะโน (๒๕๔๘)
ประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ (๒๕๓๘) “ประวัติชวงแรกของวีณาและพิณในเอเชียใตและ
เอเชียอาคเนย” แปลจาก หลุยส ราเซน ถนนดนตรี กันยายน
--------------------------- (๒๕๕๔) เปยะ กระทรวงวัฒนธรรม
แปง โนจา ผูมีผลงานดีเดนทางดานวัฒนธรรมสาขาศิลปะการแสดง (ดนตรี
พื้นบาน-พิณเปยะ) (๒๕๓๘)
พจนานุ ก รมภาษาล า นนา (๒๕๕๐) สถาบั น ภาษา ศิ ล ปะ และวั ฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๔๘) พจนานุกรมศัพทดนตรี
วาสิฏฐ จรัณยานนท สวนฯ เลมนอย (๒๕๓๘) พรานนกการพิมพ
สุรสิงหสํารวม ฉิมพะเนาว (๒๕๒๐) การละเลนของเด็กลานนาไทยในอดีต
เชียงใหม (ศูนยหนังสือเชียงใหม)
_________________ (๒๕๒๔) เปยะ:การสงดนตรีจากดวงใจ
Deva, B. Chaitanya (1987). Music Instruments of India. New Delhi. (Munshiram Manoharlal Publishers, Pvt. Ltd.)

คุณสมบัติที่เปนสากลของเปยะ ๑๑๕

Dyck, Gerald P. (2009). Musical Journeys in Northern Thailand. Assonet,
Mass. (Minuteman Press of Fall River)
Reck, David (1977). Music of the Whole Earth. New York. (Charles Scribner’s Sons)
Stolba, K Marie. (1994). The Development of Western Music: A History.
Wisconsin, Iowa. (Brown and Benchmark Publishers)
Vietnam, A Multicultural Mosaic. (1991). Hanoi (Vietnam Foreign Languages
Publishing House)

๑๑๖ ขวงผญา

“เขาหนม” ลานนานัยแหงความเช่อ บนความอรอย
สุทธิพงค พัฒนวิบูลย

“เ

ข า หนม” เป น ภาษาท อ งถิ่ น
ของชาวลานนาหมายถึง “ขนม”
ในภาษาไทย ภาคกลาง ขนมลานนา
สวนใหญทาํ มาจาก แปงขาวขาว (แปงขาว
เหนียว) แปงขาวกํ่า (แปงขาวเหนียวดํา)
นํ้าออย และมะพราว ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ อรวรรณ ศรีโสมพันธ ที่
ศึกษาเรือ่ งขาวเหนียวกับสังคมไทย พบวา
ในภาคตางๆ ของไทยนิยมใชขา วเหนียว
เปนสวนประกอบในการทําขนมหลาย
อย า งโดยเฉพาะภาคตะวั น ออกเฉี ย ง
เหนือและภาคเหนือ สําหรับภาคเหนือ
นิ ย มใช ข  า วเหนี ย วเป น ส ว นประกอบ

หลักของอาหารและนําไปแปรรูปเปน
ขนมหลายชนิด เชน เขาวิตู เขาแตน
(นางเล็ด) เขาพอง เขาตมหัวหงอก
ซึ่งนิยมทํากันในชวงเทศกาลงานบุญ
ต า งๆ นอกจากนี้ ข นมล า นนายั ง มี
กรรมวิธีที่หลากหลาย เชน การกวน
การนึ่ง การทอด การปง คลายกับ
ขนมไทยของภาคกลาง ความแตกตาง
ระหวางขนมลานนากับขนมไทยของ
ภาคกลางมีความแตกตางตรงที่ขนม
ของชาวล า นนาไม มี ส  ว นประกอบ
จากไข เหมือนของภาคกลางซึ่งไดรับ
อิทธิพลจากชาวโปรตุเกส

“เขาหนม”ลานนานัยแหงความเชื่อ บนความอรอย ๑๑๗

“เขาหนมลานนา” ความหลากหลายแหงชาติพันธุ
หากยอนไปดูขนมของทางภาคกลางสามารถแบงออกเปน ๒ ลักษณะคือ
ขนมไทยดั้งเดิมที่มีสวนประกอบจากแปง นํ้าตาล และมะพราว อีกประเภทหนึ่ง
คือขนมไทยเทียม มีสวนประกอบที่เพิ่มขึ้นมาคือ ไข จากการศึกษาเปรียบเทียบ
ขนมของชาวลานนาและขนมไทยของภาคกลางพบวามีลักษณะดั้งเดิมคลายกัน
หรือบางอยางอาจจะไดรับอิทธิพลของภาคกลาง จากเอกสารการศึกษาของ
รองศาสตราจารยประหยัด สายวิเชียร ที่ศึกษาการผสมกลมกลืนระหวางคน
ตางวัฒนธรรมโดยอาศัยอาหารเปนวัฒนธรรมหลักบนรากฐานความเขาใจซึง่ กันและกัน
เชน การทดลองและแกไขตํารับอาหารคาวหวานใหเปนแบบฉบับของตนเอง
จนเปนที่ยอมรับกัน นอกจากนี้คําวา เขาหนม ยังหมายถึงภาษา ที่คนเม็ง (มอญ)
บานหนองดู จังหวัดลําพูน ใชเรียกเสนขนมจีน อาจารยยพุ นิ เข็มมุกด ไดศกึ ษาเกีย่ วกับ
เรื่องนี้ พบวาแตเดิมนั้นขนมเสนหรือขนมจีนเปนอาหารของชาวมอญและเปน
อาหารทีช่ าวมอญชอบรับประทาน รวมทัง้ เปนผูค ดิ คนการทําขนมจีนเปนชนชาติแรก
ชาวเม็ง (มอญ) เรียกเสนขนมจีนวา “คนอมจิน” ซึ่งแปลวาขนมสุก ขอสังเกตนี้
นาสนใจอยูตรงที่ชาวมอญเปนชาติพันธุที่เกาแกแหงดินแดนลานนา เรียกอาหาร
ประเภทเสนนีว้ า ขนม แตความนาสนใจของขนมลานนายังอยูต รงทีก่ ารมีเอกลักษณ
ของชาติพนั ธุ ทีอ่ าศัยอยูใ นลานนามากมายไมวา จะเปน มอญ ไทเขิน ไทลือ้ ไทยอง
ไทยวน และไทใหญ นอกจากนีย้ งั แฝงไปดวยความเชือ่ ของแตละชาติพนั ธุ ซึง่ นาสนใจ
อยางมาก
จากการศึกษาพบวา ขนมของชาวลานนานั้นมีการนําไปใชในประเพณี
สิบสองเดือน เชน ศาสตราจารยเกียรติคุณ มณี พยอมยงค ไดศึกษาประเพณี
เดือน ๗ เหนือ ชวงเทศกาลสงกรานตของชาวลานนามีการจัดเตรียมอาหารคาว
และอาหารหวาน เพื่อนําไปอุทิศใหพี่นองผูลวงลับหรือเจากรรมนายเวร พอเกิด
แมเกิด การประกอบอาหารคาวและอาหารหวาน จะทําขึน้ ในวันเนา เพือ่ เตรียมไปวัด
ในวันรุง ขึน้ ซึง่ เรียกวา วันพญาวัน เขาหนมทีน่ ยิ มทํากัน เชน เขาหนมจอก เขาหนม
ปาด เขาหนมขาววิตู เขาหนมขาวแตน ขาวแคบ ขาวควบ เขาหนมตาลืม เขาหนม
ขาวตมหัวหงอก เขาหนมวง และเขาหนมเกือ๋ (ขนมเกลือ) เปนตน นอกจากนี้ พระครู
อดุลสีลกิตติ์ ไดศึกษาเรื่องประเพณีปใหมเมืองของชาวลานนาพบวามีขนมหวานที่
นิยมทําขึ้นในวันเนา หรือที่เรียกวา วันดา เปนวันที่ชาวลานนาจะจัดเตรียมอาหาร

๑๑๘ ขวงผญา

คาวและหวานไปทําบุญที่วัดใกลบาน ขนมที่นิยมทํากันมีหลายอยางเชน ขนมจอก
ขนมปาด ขาววิตู ขาวแคบ และขาวพอง เปนตน สําหรับความเชือ่ เรือ่ งการทําเขาหนม
และการรับประทานเขาหนมนัน้ สามารถแยก เขาหนมทีเ่ ปนของดัง้ เดิมและเขาหนม
ที่ไดรับอิทธิพลมาจากภาคกลางออกจากกันได จากการศึกษาวิจัยพบวาเขาหนม
บางชนิดมีการนํามาใชในการประกอบพิธหี ลายอยางของชาติพนั ธุต า งๆ เชน ชาวเม็ง
(มอญ) นั้น เปนชาติพันธุยุคเริ่มตน ที่เขามาอาศัยปะปนกับ ชาวลั๊วะ อีกทั้งนําเอา
วัฒนธรรมและความเชือ่ เขามาเผยแพร เชน ความเชื่อเรือ่ งการฟอน ผีมดและผีเม็ง
ผีทั้ง ๒ ประเภทนี้มีลักษณะคลายกัน จากการศึกษาของนักวิจัยหลายทานที่ศึกษา
การฟอนผีมดและผีเม็ง ในเขตจังหวัดเชียงใหมและลําพูน พบวามีลักษณะที่
คลายกัน มีความแตกตางกันในเครื่องไหวเทานั้น ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา
ของ ศาสตราจารยเกียรติคุณ มณี พยอมยงค การฟอนผีมดและผีเม็งมีแบบแผน
คลายกัน ไมวาจะเปนการแตงตัวอาจแตกตางตรงที่เครื่องไหวเทานั้น นอกจากนี้
ศาสตราจารยสเุ อ็ด คชเสนี ไดศกึ ษาผีทชี่ าวมอญนับถือพบวาคนมอญในเมืองพมา
นั้นมีการรําผีที่ชาวมอญนับถือ ซึ่งมี ๓ อยางดวยกัน แตละอยางนั้นมีความตางกัน
ตรงที่เครื่องไหวผีแตการประกอบพิธีคลายกันอาจจะสรุปไดวาการฟอนผีมดและ
ผีเม็งคือผีของคนที่มีเชื้อสายมอญในลานนาสืบผีบรรพบุรุษตอๆ กันมา สวนเขา
หนมทีใ่ ชในการฟอนผีมดและผีเม็งของชาวเม็งบานชางมอยและบานเม็งชางคลาน
พบวามีการทําเขาหนมเพือ่ ใชประกอบพิธฟี อ นผีเม็งหลายชนิด ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้

การฟอนผีกุลา
ซึ่งเปนพิธีกรรมหนึ่งในการ
ฟอนผีเม็งแบบเชียงใหม
มักใชขนมในการประกอบพิธีกรรมหลาย
ชนิด

“เขาหนม”ลานนานัยแหงความเชื่อ บนความอรอย ๑๑๙

ขนมขาว และขนมแดง แตเดิมนั้น เขาหนม ชนิดนี้มีชื่อเรียกกันวาเขา
หนมแพแหล สังเกตจากการนํามาทอดในนํา้ มันพอเขาหนมสุกไดที่ จะมีการขยายตัว
ตอมาภายหลังมีการเรียกตามสีของเขาหนมซึ่งมี ๒ สีสวนประกอบของเขาหนม
ทัง้ สองชนิดนีท้ าํ มาจากแปงขาวเหนียว เกลือ สวนเขาหนมแดงนัน้ ทํามาจากนํา้ ออย
เคี่ยวจนละลายทิ้งใหเย็นนวดกับแปงขาวเหนียวจากนั้นปนรูปทรงกลมกดใหแบน
คลุกแปงนําไปทอดจนขึ้นฟู ชาวเม็งเชื่อวาหากขนมขึ้นฟูมากๆ แมตั้ง (เจาพิธี)
จะบอกแกลูกหลานวาการฟอนผีเม็งในปนั้นจะดีผูจัดพิธีฟอนผีจะเจริญรุงเรืองใน
ดานตางๆ นอกจากนีย้ งั เชือ่ วา เขาหนมทัง้ ๒ ชนิดนีใ้ ชแทนเงินขาว เงินแดง และการทอด
เขาหนมนั้นตองทําในผาม (ปะรํา) พิธีเทานั้น หามนําไปทอดที่อื่นโดยเด็ดขาด
เขาหนมแพแหล
และเทียนเม็งเทียนเม็ง

เขาหนมเตาเงินเตาคํา เปนเขาหนมอีกชนิดหนึง่ ทีใ่ ชประกอบพิธฟี อ นผีเม็ง
ของชาวบานเม็ง ชางมอยและชางคลานซึง่ มี ๒ ลักษณะ เรียกวาเขาหนมเตาเงินและ
เตาคํา เขาหนมเตาเงินทําจากแปงขาวเหนียวและเกลือ สวนเขาหนมเตาคํา ใสนาํ้ ออย
ละลายนํา้ นําไปนวดจากนัน้ นําไปปน เปนรูปเตาและทอดใหสกุ หอดวยใบตองเตรียมไว
ความนาสนใจของเขาหนมชนิดนี้อยูตรงที่ความเชื่อที่ใชแทนตัวเตาจริง ในการ
ประกอบพิธฟี อ นผีเม็งนัน้ หากไมไดทอดเขาหนมเตาไวไหวผปี ยู า หากมีผนู าํ เตามา
ขายเจาบานตองซื้อเตานั้นโดยไมเกี่ยงราคา จากนั้นนําไปฆาทิ้ง โดยมีความเชื่อวา
เตา เปนสัญลักษณของการมีอายุยืน จึงมีการทําเขาหนมเตาขึ้นเพื่อใสในถวยผี
หากมีคนนําเตามาขายในงานฟอน แมตั้ง (เจาพิธี) จะบอกกลาวกลับไปวา “มีแลว
เจา เปนเตาเงินกับเตาคําเนอ”
เขาหนมเตาเงินเตาคํา

๑๒๐ ขวงผญา

เข า หนมข า วตอกเต็ ก เข า หนม
ชนิดนี้ใชในการฟอนผีเม็งตัวเขาหนมทําจาก
ข า วตอกคั่ ว นํ า มาผสมนํ้ า อ อ ยละลายนํ้ า
นํามาเต็ก (ปน กดจนแนน) เปนกอนกลมขนาด
พอดีคํา ใสถวยผี เพื่อประกอบพิธีฟอนผีเม็ง
กินถวย ฟอนผีกุลา ฟอนผีสามตัว (ผีสาม
พี่นอง) เปนตน ชาวเม็งเชื่อวาเปนทองคํา
เขาหนมขาวตอกเต็ก
ตามลักษณะของเขาหนม
เขาหนมเทียนเม็ง (ขนมเทียนมอญ) เปนขนมชนิดเดียวที่หอดวยใบตอง
ความแตกตางของเขาหนมชนิดนี้คือ ไมมีไสเขาหนม แตกตางจากขนมเทียนของ
ภาคกลาง และความแตกตางอีกประการหนึ่งคือ ลักษณะตัวเขาหนมมีลักษณะ
คลายเทียนเปนแทงยาวไมเหมือนกับขนม
เทียนของภาคกลางทีม่ รี ปู ทรงสามเหลีย่ ม ซึง่
ลักษณะของขนมเทียนเม็ง มีเนือ้ สัมผัสเหนียว
จากการนวดแปงขาวเหนียว สวนรสชาติของ
ขนมนั้นมีรสชาติหวานหอม จากสวนผสม
ของนํา้ ออยซึง่ นําไปเคีย่ วและเติมเกลือลงไป
เขาหนมเทียนเม็ง (กลาง)
เล็กนอย เชื่อวากินเขาหนมเทียนเม็งแลวให
โชคลาภ
เขาหนมกลวยหยึก (กลวยนํา้ วาเชือ่ มดวยนํา้ ออย) คําวา หยึก นัน้ ชาวเม็ง
ใชเรียกการถนอมอาหารประเภทเชื่อม ซึ่ง
การเชือ่ มกลวยของชาวเม็งใชนาํ้ ออยเปนสวน
ประกอบหลักในการเชื่อมกลวย การเตรียม
กลวยเพื่อเชื่อมนั้นตองปอกเปลือกกลวย
ออก จากนั้นนําไปแชนํ้าปูนใสประมาณ ๒
ชั่วโมง แลวจึงนําไปเชื่อมกับนํ้าออยที่ผสม
นํา้ เปลา เคีย่ วจนไดที่ ใชเวลาเชือ่ มประมาณ
เขาหนมกลวยหยึก
๑-๒ ชั่วโมง ลักษณะเขาหนมมีสีแดงซึ่งได
จากการเคี่ยวนํ้าออยเปนเงางามเชื่อวาเปนทองคําที่มีสีแดงสุก

“เขาหนม”ลานนานัยแหงความเชื่อ บนความอรอย ๑๒๑

เขาหนมลูกหลาน เปนขนม ทีใ่ ชไหวผจี ากการศึกษาวิจยั พบวา ขนมชนิดนี้
มีทบี่ า นเม็งชางมอยเพียงแหงเดียว เขาหนมลูกหลานมีลกั ษณะคลายกับขนมตมขาว
ของภาคกลาง ตัวขนมทําจากแปงขาวเหนียวนวดกับนํ้าเปลานําไปปนเปนรูปทรงรี
เล็กพอดีคํา นําไปตมในนํ้าเดือดพอเขาหนมลอยตัวจึงตักใสนํ้าเย็น จากนั้นตักขึ้น
สะเด็ดนํ้านํามาคลุกกับไสเขาหนมที่ทําจากมะพราวขูดฝอยนําไปผัดกับนํ้าตาล
จนเหนียวพอดี หากจะทําเพื่อรับประทานนั้นตองรอใหมีการเลี้ยงผีปูยาประจําป
หรือปไหนฟอนผีเทานั้นจึงจะทําได

เขาหนมลูกหลาน ภาพจากเวปไซตสงสการ
(http://www.songsakarn.com/)

เขาหนมกนเม็ง (ขนมกวนมอญ) เขาหนมชนิดนีท้ าํ จากแปงขาวเจา แปงมัน
นํ้าตาลและกะทิ ลักษณะคลายขนมกะละแมของชาวมอญ ผูสูงอายุทางภาคกลาง
บางคนเรียกวา เขาหนมหมอแกงแปง แตเดิมมีการกวนเขาหนมกอนวันฟอนผี เรียกวา
วันดาครัว เขาหนมชนิดนี้พบแหงเดียวที่บานเม็งชางมอย จากการสอบถามมีผูทาํ
เขาหนมชนิดนี้ ซึง่ เหลือเพียงสองทานเทานัน้ ผูเ ขียนสังเกตกอนการทําขนมกน จะมี
การบอกกลาวผีปูดํายาดําที่เตาทําขนมโดยใชมือตบลงที่เตาถานไปเบาๆ และ
กลาวถึงผีปดู าํ ยาดําซึง่ มีศาลทานตัง้ อยูใ นวัดอุปาเม็งใน (วัดบุปผารามทาแพ) เปนสิง่ ที่
ตอกยํ้าความเชื่อและนับถือผีของคนเม็งชางมอย ขนมกนนั้นจะทําขึ้นตอเมื่อมี
งานใหญเทานั้นเชนงานบวช หรือแมแตการฟอนผีเม็งถือเปนอาหารมงคล
สําหรับขนมของชาติพันธุอื่นในลานนา เชน กลุมชาติพันธุตระกูลไทตางๆ
ก็มีความเชื่อในการทําและรับประทานเหมือนกัน จากการศึกษาวิจัยของพิกุล
บุญมากาศ ที่ทําการศึกษาเรื่องตํารับอาหารพื้นบานของชาวยองพบวา ในชวง
เทศกาลสําคัญ เชน สงกรานต สลากภัต หรือ ยี่เปงของชาวไทยองมีการนําอาหาร

๑๒๒ ขวงผญา

ไปทําบุญทีว่ ดั ไมวา จะเปนอาหารคาวและอาหารหวานจําพวกเขาหนม เชน เขาหนมจอก
เขาหนมขาวตมกลวยและเขาหนมบะแตงลาย (แตงไทย) เปนตน สวนกลุมตระกูล
ไทกลุมอื่นๆ เชนไทลื้อ ไทเขิน ไทยวน และไทใหญตางก็มีการปฏิบัติและความเชื่อ
ที่คลายกัน
เขาหนมตมหัวหงอก ทําจากขาวเหนียวและถัว่ ดํานําไปหอดวยใบตองเปน
รูปสามเหลี่ยมลักษณะคลายกับขาวตมนํ้าวุนของภาคกลางจากนั้นนําไปตมใหสุก
รับประทานกับมะพราวขูดฝอยผสมกับนํ้าตาลและเกลือเล็กนอย ผูเฒาผูแกมี
ความเชื่อ เรื่ อ งเขา หนมชนิ ดนี้ใ นพิธีแ ตง งานของคนลา นนาควรทํา ขนมชนิ ดนี้
เนือ่ งจากชือ่ เปนมงคล บาวสาวจะครองคูจ น
แกเฒา นอกจากนีย้ งั ใชใสในเครือ่ งพลีกรรม
ของชาวลานนาเชนเครื่องทาวทั้งสี่หากใช
สะตวงท า วทั้ ง สี่ จ ะไม นํ า มาคลุ ก มะพร า ว
บางแหงหามแกะขนมออกจากใบตอง ดังนัน้
ขนมชนิดนี้จัดไวทําใหคนรับประทานและ
ใช เ ป น เครื่ อ งพลี ก รรมตามความเชื่ อ ของ
เขาหนมตมหัวหงอก
ชาวลานนา
เขาหนมปาด เปนขนมที่ทํามาจากแปงขาวเหนียว นํ้าออยและกะทิ
บางทองถิ่นเชนอําเภอฮอดจังหวัดเชียงใหมใชวิธีการกวนในการทําใหสุก สวน
ชาวบานลามชางอําเภอเมืองเชียงใหมใชวธี กี ารนิง่ ลักษณะขนมปาดยังคลายกับขนม
กาละแมของคนมอญทางภาคกลาง จากบทความของ องค บรรจุน ทีไ่ ดทาํ การศึกษา
ถิน่ ฐานของคนมอญนครพิงค พบวาในแถบทีม่ คี นมอญอาศัยอยู จะมีการกวนขนม
ชนิดนี้ซึ่งเปนกรรมวิธีเดียวกัน แตกตางตรงที่ความเขมขนของสวนผสมเทานั้น
ขนมปาดนิยมทํากันในงานปอยของชาวลานนาไมวา จะเปนงานปอยหลวง ปอยนอย
และปอยลอ เปนตน ปจจุบนั หารับประทานยากมากแลว เนือ่ งจากไมมคี นสืบทอดและ
เด็กรุนใหมไมนิยมรับประทาน จากการสัมภาษณผูประกอบการขายขนมลานนา
ในตลาดประตูเชียงใหมพบวา การเรียกชื่อขนมปาดมาจากการนําขนมมาปาด
(ตัด) เปนชิ้นๆ กอนนํามาหอดวยใบตองนั้นเอง

“เขาหนม”ลานนานัยแหงความเชื่อ บนความอรอย ๑๒๓

ขนมปาด ตําหรับบานแอน อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม

เขาหนมวง เปนขนมทีท่ าํ จากแปงขาวเหนียวและนํา้ ออยนํามานวดจนแปง
นิ่มมือจากนั้นนํามาปนเปนเสนนํามาตอกันเปนรูปทรงกลม มีรูอยูตรงกลางแลว
จึงนําไปทอดใหสกุ มีสเี หลืองออกนํา้ ตาล นิยม
ทํากันในชวงเทศกาลตางๆ เชน ปใหมเมือง
ยี่ เ ป ง หรื อ แม แ ต ง านมงคล โดยเฉพาะ
งานแตงงาน นิยมทํากันในหลายทองที่ใน
เชียงใหม เนื่องจากชื่อที่เปนมงคล เกี่ยวพัน
กับการเปนพอดองแมดองของทั้งสองฝาย
สองตระกูลใหเปนหนึ่งเดียว
เขาหนมวง
เขาหนมหางจั๊กกิ้ม (ขนมกรวย) ที่เรียกวา เขาหนมหางจั๊กกิ้ม เพราะ
ลักษณะตัวขนมที่มีปลายแหลมลักษณะคลายกับหางของจิ้งจกหรือที่คนลานนา
เรียกวาจัก๊ กิม้ ตัวเขาหนมทําจากแปงขาวเหนียวและ นํา้ ตาลทรายสวนผสมอืน่ เชน
กลวย แตงไทย เติมลงไปเพื่อใหเกิดรสชาติและกลิ่นที่หอม ในอดีตเขาหนมชนิดนี้
เปนที่นิยมทําขึ้นในเทศกาลงานปอยของชาวลานนา

๑๒๔ ขวงผญา

เขาหนมหนาไหม (หมอแกงเมือง) สวนผสมของขนมหนาไหมประกอบ
ไปดวยแปงขาวเจา กะทิและนํ้าตาลนําไปกวนจนเหนียว จากนั้นนําไปเผาใหหนา
เขาหนมไหม เขาหนมชนิดนี้มีลักษณะมีลักษณะแตกตางไปจากขนมหมอแกงของ
ทางภาคกลาง แตมีลักษณะคลายกับเขาหนมของชาวไทใหญที่เรียกวาอาระวา
ขนมหนาไหมแตเดิมนิยมทํากันในชวงเทศกาลงานบุญของคนลานนา แตปจจุบัน
พบวาผูทําขนมหนาไหมนอยมาก เจาของ
ตํ า รั บ ในป จ จุ บั น เป น คนบ า นหนองจ อ ม
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม เหตุผลที่
ไม มี ค นทํ า เข า หนมหน า ไหม คื อ เข า หนม
ชนิดนี้ไมเปนที่นิยมรับประทานในกลุมคน
รุนใหมแตก็ยังนิยมนํามาใชเปนขนมหวาน
ในการตานขันเขา (ถวายสํารับอาหาร) เพื่อ
เขาหนมหนาไหม
อุทิศไปยังปูยาตายายที่ลวงลับตามความเชื่อ
(หมอแกงเมือง)
ของชาวลานนา
เขาหนมศิลาออน เขาหนมชนิดมีชอื่ เรียกอีกอยางวา เขาหนมสะหระออน
มีสวนผสมจากแปงขาวเจา กะทิ นํ้าตาล จากนั้นนําไปกวนจนเหนียวโรยหนาดวย
มะพราว จากการสอบถามและศึกษาสวนผสมและกรรมวิธี มีลกั ษณะบางอยางคลาย
กับขนมเปยกปูน สันนิษฐานวา อาจเปนการแพรกระจายทางวัฒนธรรมจากภาคกลาง
สูดินแดนลานนาในยุคสมัยพระราชายาจาดารารัศมี เขาหนมชนิดนี้นิยมทําใน
เทศกาลงานบุญของคนลานนา ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ขจัดภัย บุรษพัฒน
ทีศ่ กึ ษาอาหารทีช่ าวกรุงศรีอยุธยาทีถ่ กู กวาดตอนไปยังกรุงหงสาวดี เมือ่ สีร่ อ ยกวาป
พบวามีขนมหวานบางชนิดไดอิทธิพลของชาวโยเดีย (ชาวกรุงศรีอยุธยา) เชน
ขนมหมอแกง ชาวพมาเรียก สะเนงหมะกินหรือขนมสาคูกะทิ พมาเรียกวา ตาขูก ะทิ
ขนมเหลานีเ้ ปนตัวอยางการถายทอดวัฒนธรรมอาหารจากชนชาติหนึง่ สูก ารยอมรับ
ของชนชาติหนึ่ง
เขาหนมเกื๋อ (ขนมเกลือ) เขาหนมชนิดนี้แตเดิมทําจากแปงขาวเจา แปง
ทาวยายหมอม และนํ้าออยเทานั้น แตปจจุบันเพิ่มกะทิใหเกิดความหอม และ
รสชาติหวานมัน สวนวิธีการทํานั้นผสมทุกอยางเขาดวยกันหอดวยใบตองนําไปนึ่ง
ใหสุก จากการสอบถามผูประกอบการทําขนมหลายทานพบวา แตเดิมนั้นการทํา

“เขาหนม”ลานนานัยแหงความเชื่อ บนความอรอย ๑๒๕

เขาหนมเกลือตองโมแปงขาวเจาเอาเอง จากนั้นจึงเอากอนหินมาทับเอานํ้าแปง
ออกเรียกการทําแปงนี้ การเขาแปง ซึ่งตรงกับเอกสารพจนานุกรมภาษาลานนา
เรียกการบดแปงประเภทนีว้ า เขาแปง เชนกัน เขาหนมเกลือนัน้ แตเดิมนิยมนํามาให
แมลูกออนที่คลอดลูกใหมกิน เพราะเชื่อวาชวงเวลาอยูไฟหามกินของบางอยาง
อาจจะทําใหเปนโรคลมผิดเดือน (โรคของที่เกิดจากการอยูไฟของชาวลานนา)
นอกจากนี้ยังนิยมนํามาเปนของหวานใหเด็กกินอีกดวย
เขาหนมขาววิตู เขาหนมชนิดนี้มีสวนประกอบที่ทํามาจากขาวเหนียว
นํ้าออย มะพราวและงาคั่วจากการศึกษาพบวา ลักษณะขนมคลายกับขนมขาว
เหนียวแดงของทางภาคกลางแตความนาสนใจอยูตรงที่ขาววิตูนั้นมีสวนประกอบ
และกรรมวิธีที่แตกตางจากขาวเหนียวแดงเชน การใชนํ้าออยแทนการใชนํ้าตาล
ทรายและการโรยหนาขนมดวยมะพราว นอกจากนี้ ลักษณะของเขาหนมยังคลาย
กับขาวทิพยหรือที่ชาวบานเม็งชางมอยขอยใตนิยมเรียกกันวา ขาวญากู ซึ่งนิยม
กวนในพิธีสมโภชตางๆ ของชาวลานนาถือเปนอาหารทิพยที่กินเขาไปแลวทําให
หายจากโรคภัยตางๆ นอกจากนี้ยังพบวาขนมขาววิตูยังคลาย ขนมเซ็งเผ ของ
ชาวไทใหญ ซึง่ มีลกั ษณะและสวนประกอบทีค่ ลายกับขนมชนิดนี้ ปจจุบนั เขาหนม
ชนิดนี้ยังพบไดในทุกพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม เชน อําเภอสะเมิง ไปจนถึงอําเภอ
แมสอด จังหวัดตาก

เขาหนมขาววิตู

การถวายขาวทิพย

เขาหนมขาวควบและขาวแคบ บางพื้นที่เรียกขนมชนิดนี้วาขาวพอง
ขาวควบนั้นสันนิษฐานวาไดรับอิทธิพลมาจากขาวเกรียบวาวของชาวมอญ จาก
การศึกษาของอาจารยยพุ นิ เข็มมุกด พบวาชาวเม็ง (มอญ) บานหนองดู อําเภอปาซาง

๑๒๖ ขวงผญา

จังหวัดลําพูน นอกจากจะประกอบอาชีพการทํา เขาหนมเสน แลว ยังทําขาวแคบ
และขาวควบเปนอาชีพที่สืบทอดมานนานกวาสองถึงสามรอยป สอดคลองกับ
ชาวมอญทีพ่ ระประแดง ทีย่ งั มีการอนุรกั ษการทําขาวเกรียบมอญ ซึง่ เปนภูมปิ ญ
 ญา
ของชาวมอญโบราณที่อาจจะสั่งสมมาจากเมืองหงสาวดี อาณาจักรมอญ กอนถูก
พมารุกรานและอพยพเขามาอาศัยยังดินแดนไทยกวาสองรอยป ทําใหชาวลานนา
ไดรบั อิทธิพลการทําขาวควบและขาวแคบจากชาวมอญ ในจังหวัดลําพูนมีชาวไทยอง
บางพื้นที่ทําอาชีพการทําขาวควบและขาวแคบ สันนิษฐานวาชาวมอญอาจมา
แตงงานกับชาวไทยอง และนําขนมชนิดมาเผยแพร นอกจากนี้ชาวลานนายังนิยม
นําขนมชนิดนีอ้ ทุ ศิ ใหพนี่ อ งทีล่ ว งลับไปแลวในเทศกาลตางๆ เชน กวยสลาก (สลากภัต)ิ
และปใหมเมือง เปนตน
เข า หนมใส ไ ส (ขนมสอดไส ) คนไทยในภาคกลางแต ก  อ นนั้ น เรี ย ก
ขนมสอดไส ว  า ขนมสามไฟ เหตุ ผ ลที่ เรี ย กแบบนี้ เ พราะขั้ น ตอนการทํ า เช น
การกวนไสเตรียมไวถือเปนหนึ่งไฟ การกวนแปงถือเปนไฟที่สอง จากนั้นนําไส
มาหอดวยแปงแลวนําไปนึง่ ไฟจนสุกถือเปนไฟทีส่ าม จึงเรียกชือ่ ตามวิธกี ารทําขนม
นัน้ เอง ขนมชนิดนีไ้ ดรบั อิทธิพลมาจากภาคกลาง ความนาสนใจของเขาหนมชนิดนี้
อยูที่เสนทางการเขามาของมะพราวที่นํามากวนไสขนม มีการศึกษาพบวามะพราว
เขาสูล า นนาไดอยางไร และเขามาในสมัยใดนักวิชาการบางทานใหขอ มูลทีน่ า สนใจวา
มีการนําเขามาในสมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อสรางทางรถไฟมาถึงดินแดนลานนาหรือ
มีการนํามะพราวเขามาในดินแดนลานนานานแลว สันนิษฐานจากการนํามะพราว
มาเปนเครื่องไหวในการประกอบพิธีตางๆ ของชาวลานนา เชนการสืบชาตา หรือ
แมแตการฟอนผีมดผีเม็งที่ใชมะพราวเปนสวนประกอบ หากนับอายุของการถือผี
ของชาวลานนาที่มีมายาวนานกวาสี่รอยป จึงนับวามีชวงเวลานานกวาการสราง
ทางรถไฟจากสยามมายังลานนา ดังนั้นจึงนาจะเปนขอมูลที่ใชสันนิษฐานในเรื่อง
ที่กลาวมาไดเปนอยางดีวาคนลานนารูจักมะพราวมานานแลว
เขาหนมไขเหีย้ ภาคกลางเรียก ขนมไขหงส มีสว นผสมจากแปงขาวเหนียว
ถั่วเหลือง พริกไทยนํ้าตาลทราย เขาหนมชนิดนี้ไดรับอิทธิพลจากภาคกลางเชนกัน
ชาวลานนานิยมทําในเทศกาลตางๆ เชน ปใ หมเมือง กิน๋ กวยสลาก ถือเปนขนมหวาน
ที่ใชกันจนถึงปจจุบัน

“เขาหนม”ลานนานัยแหงความเชื่อ บนความอรอย ๑๒๗

เข า หนมอี ตุ ย เป น เข า หนมอี ก ชนิ ด หนึ่ ง ที่ ไ ด อิ ท ธิ จ ากภาคกลาง มี
สวนประกอบจากแปงขาวเหนียว ถั่วเหลือง งา จากนั้นนําไปทอด ในอดีตเปน
เขาหนมที่ไดรับความนิยมอยางมาก ชาวลานนานําไปใชถวายพระและนิยมกินกัน
เขาหนมตาลืม เรียกอีกอยางวา ขนมลืมกลืน เปนขนมอีกชนิดหนึ่งที่
ไดอิทธิพลจากภาคกลาง มีสวนประกอบจากแปงถั่วเขียวและนํ้าตาลนําไปกวน
จนเหนียวตักใสกระทงโรยหนาดวยถั่วเหลืองคั่ว ที่มาของชื่อเขาหนมตาลืมนั้น
อาจเรียกตามมีที่มาจากความอรอยเมื่อกินอรอยจนไมลืมหูลืมตาก็อาจเปนไปได
เขาหนมขาวหลาม จากการศึกษาพบวาแตเดิมนัน้ ขาวหลามมิใชเขาหนม
แตเปนการนําเอาขาวเหนียวที่แชแลวมาหุงในกระบอกไมไผ ซึ่งเปนวิถีชีวิตของ
ชาวบานในปา ตอมามีการพัฒนาการใสกะทิและนํา้ ตาลลงไปในขาวแตกย็ งั เรียกวา
ข า วหลามจนถึ ง ป จ จุ บั น ความน า สนใจของข า วหลามอยู  ต รงที่ ช าวล า นนา
ใชขา วหลามเปนสวนหนึง่ ของพิธกี รรม เชน ประเพณีตานขาวหลามขาวจี่ หิงไฟพระเจา
หากมองดูในประเพณีนเี้ กีย่ วพันกับวิถเี กษตรกรรมของชาวลานนาซึง่ แตเดิมมีอาชีพ
ปลูกขาวโดยเฉพาะการปลูกขาวเหนียว ซึ่งเปนอาหารหลักของคนลานนา ในชวง
ที่ผลผลิตขาวใหมออกกอนการนําขาวไปขาย ชาวลานนาเชื่อวาตองนําขาวใหม
ไปถวายพระพุทธเจาและพระสงฆภายในวัดกอนเพื่อความเปนสิริมงคลตอตนเอง
รวมถึงครอบครัวและการทํานาในครั้งตอไป
เขาหนมเขาตมกลวย มีลกั ษณะคลายขาวตมผัดของภาคกลางความแตกตาง
ของขนมชนิดนี้อยูตรงที่เขาตมกลวย จะไมนําขาวมาผัดกับกะทิเหมือนภาคกลาง
แตจะนําขาวเหนียวที่แชคางคืนและกลวยนํ้าวาสุกมาหอดวยใบตอง รัดใหแนน
ดวยตอก จากนั้นนําไปตมจนสุก นอกจากนี้กรรมวิธีในการตม เชนชาวบาน บานตู
เชียงยืน อําเภอเมืองเชียงใหม มีความเชือ่ เกีย่ วกับการตมเขาหนม โดยกอนนําขนม
ไปตม ตองทําชูขนมกอนคือ การหอขนม
ปลอมไวหนึ่งชื้น ซึ่งภายในไมมีขาวและ
กลวยมีแตไบตองเทานั้น ชาวบานเรียกวา
จูเขาหนม เชื่อวาหากไมทําเชนนี้ ขนมจะ
ไมสุก นอกจากนี้เขาหนมตมกลวยยังใช
ในพิธีกรรมของชาวลานนา โดยนํามาเปน
เขาหนมเขาตมกลวย
ขนมหวานในพิธีเลี้ยงผีปูยาประจําปของ
ชาวลานนาในเทศกาลไหวผีเดือนแปดเดือนเกา เปนตน

๑๒๘ ขวงผญา

บทสงทาย : ปลายทางแหงความอรอย
เขาหนมลานนามีมาจากวัฒนธรรมที่อยูบนรากฐานแหงความเชื่อ และ
เชื่อมโยงอยูกับสังคมเกษตรกรรมที่ซึ่งบริโภคขาวเหนียวเปนหลัก เรื่องราวของ
เขาหนมทีก่ ลาวมาขางตนเปนภาพประวัตศิ าสตรอาหารทีม่ าพรอมกับคน และเมือ่ มีการ
เคลือ่ นยายคน ยอมมีการแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมทีห่ ลากหลาย โดยเฉพาะวัฒนธรรม
ดานอาหาร การผสมผสานและการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเขากับ “ลิ้น” และ
การยอมรับรสชาติอาหารของแตละชาติพนั ธุ ทําใหอาหารแหงชาติพนั ธุน นั้ สามารถ
ดํารงอยูได วันนี้กับกาลเวลาที่ผันผานดินแดนลานนายังคงความหลากหลายของ
ผูค นตางชาติพนั ธุ หากสามารถผูกมัดรัดรอยใหกลายเปน “คนเมือง” ดวยความเชือ่
เรื่องผี และความเชื่อทางพุทธศาสนา จนสามารถมองขามความแตกตาง จะชวย
ทําใหดินแดนแหงนี้อยูรวมกันอยางสันติ

“เขาหนม”ลานนานัยแหงความเชื่อ บนความอรอย ๑๒๙
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สวยดอก ความเช่อ ความศรัทธา
ภูมปิ ญ
 ญาแหงทองถิน่
จุฑาภัทร คงสุนทร

การ

นั บ ถื อ พระพุ ท ธศาสนา
ของคนไทยมีมาตัง้ แตอดีต
ซึ่ ง ในแต ล ะภู มิ ภ าคของประเทศไทย
ตางมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
ผสมผสานกั บ ความเชื่ อ และพิ ธี ก รรม
ของแต ล ะท อ งถิ่ น ซึ่ ง มี ค วามกลมกลืน
ทางวัฒนธรรมที่แตกตางกันไปในแตละ
ภูมภิ าค แตยงั มีความคลายคลึงกันหลาย
สวนมีความกลมกลืนทางวัฒนธรรมที่
มีความแตกตางกันวา ในแตละภูมิภาค
มี ทั้ ง ความแตกต า งและมี ลั ก ษณะที่
คลายคลึงกันไปบาง ทัง้ นีเ้ ปนผลสืบเนือ่ ง
มาจากความสัมพันธทางประวัติศาสตร
จึงกอใหเกิดการถายทอดอิทธิพลทาง
ดานศิลปะใหแกกันและขณะเดียวกันจะ

เห็นไดวา การนับถือพระพุทธศาสนา
ในประเทศไทยนัน้ ก็มคี วามคลายคลึง
กันขึ้นอยูกับการไดรับการถายทอด
อิทธิพลทางวัฒนธรรมทีไ่ ดรบั ในแตละ
ทองถิ่น การนับถือพระพุทธศาสนา
นั้ น เป น จุ ด ก อ กํ า เนิ ด ที่ สํ า คั ญ ของ
การเกิ ด ศิ ล ปวั ฒ นธรรมขึ้ น ในสั ง คม
ไทย การนับถือพระพุทธศาสนาไววา
พระพุทธศาสนามีความสําคัญอยางยิง่
ในสังคมไทย พระมหากษัตริยใ นฐานะ
ผูอุปถัมภพระพุทธศาสนา เผยแพร
คํ า สอนและความเชื่ อ ทางศาสนา
ทั้ ง ในด า นประเพณี วรรณคดี ทาง
ศาสนารวมทั้งศิลปกรรมที่เกิดขึ้นใน
สังคมไทย ดังนั้น พระพุทธศาสนา

สวยดอก ความเชื่อ ความศรัทธา ภูมิปญญาแหงทองถิ่น ๑๓๑

จึงมีความสําคัญในการดําเนินชีวติ และเปนทีย่ ดึ เหนีย่ วจิตใจ กอใหเกิดความเคารพ
และเลือ่ มใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา เมือ่ มีการเกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
มากยิง่ ขึน้ ผูค นก็ยอ มจะสรรหาหรือการสรางเครือ่ งสักการะบูชาขึน้ เพือ่ เปนสือ่ หรือ
แสดงถึงสัญลักษณและตัวแทนของความศรัทธานั้น
มณี พยอมยงค และศิริรัตน อาสนะ กลาวถึงเครื่องประกอบการสักการะ
บูชาไววา เปนสิ่งที่ใชในการประกอบพิธีกรรม เพื่อใชบูชาในทางพระพุทธศาสนา
เรียกวา อามิสบูชา หมายถึง การบูชากราบไหวดวยดอกไม เครื่องหอมตางๆ
เครื่องสักการะสัมมานะทั้งปวง เปนสื่อนําใหพุทธศาสนิกชนผูมีอายุอยูในวัยเยาว
หรือชาวบานผูไ มมพี นื้ ฐานแหงความรูเ ทาทีค่ วร ไดใชเปนเครือ่ งยึดเหนีย่ ว เพือ่ เปน
สื่อนําไปสูการปฏิบัติเบื้องสูงขึ้นไป
ดังนั้นเครื่องสักการะ จึงเปนสื่อหรือสัญลักษณที่แสดงถึง การเคารพบูชา
อยางสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาและความเชื่อ ขึ้นอยูกับสภาพภูมิประเทศหรือ
ภูมภิ าคของผูท มี่ คี วามเลือ่ มใสในพระพุทธศาสนา ทีจ่ ะจัดสรางหรือทําเครือ่ งสักการะ
บูชาขึ้น เพื่อใหมีความเหมาะสมกับ ความเชื่อทางวัฒนธรรมและพิธีกรรมในแตละ
ภูมภิ าคหรือทองถิน่ นัน้ ๆ โดยในปจจุบนั หาชมและศึกษาไดนอ ยลงเรือ่ ยๆ นอกจาก
เมืองหรือในชนบททีย่ งั คงรักษาขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมดังเชน ทางภาคเหนือหรือ
ดินแดนลานนา ทีย่ งั คงดํารงรักษาวัฒนธรรม ศิลปะ ประเพณี รวมทัง้ การดําเนินวิถชี วี ติ
ของผูคนและยังคงมีใหเห็นอยูในปจจุบัน ซึ่งฉวีงาม มาเจริญ ไดกลาวถึงเรื่องราว
เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมทางภาคเหนือหรือดินแดนลานนาไววา
ทางภาคเหนือของประเทศไทยหรือดินแดนลานนานับวาเปนดินแดนที่ยังคงรักษา
ความเปนเอกลักษณเฉพาะของตนไว และไดรับการยกยองมานานวามีแบบแผน
ขนบธรรมเนียมประเพณี อันเปนเอกลักษณแหงทองถิน่ ของตนไวไดอยางเยีย่ มยอด
จะเห็ น ได ว  า ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมในการบู ช าด ว ยเครื่ อ งสั ก การะทาง
พระพุทธศาสนานัน้ ยังมีใหเห็นในปจจุบนั โดยเฉพาะทางภาคเหนือ พบเห็นไดมาก
และปรากฏในทุกชวงเทศกาล ดังที่ มณี พยอมยงค และศิริรัตน อาสนะ ไดศึกษา
เครื่องสักการะในลานนาประดิษฐขึ้นใชในพิธีรดนํ้าดําหัว อาจรวมหมายถึงการ
สักการะบูชาพระพุทธรูป รวมไปถึงกูท บี่ รรจุอฐั ขิ องบรรพบุรษุ หรือเจานายฝายเหนือ
ที่สําคัญเครื่องสักการะในลานนานั้น มีมากมายหลายชนิดซึ่งแลวแต ความศรัทธา
ของผูคนในแตละชุมชนจะรังสรรคขึ้นโดยแฝง คติความเชื่อ และความหมายไว
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รวมทั้งการสืบสานภูมิปญญาทองถิ่นของแตละชุมชน เครื่องสักการะประกอบ
ไปดวยสิ่งของที่มีคุณคาแกการนํามาบูชา การบูชาดวยดอกไม หรือเครื่องหอม
ซึ่งบรรจุลงในสวยดอกที่ทําจากใบตองนั้น มีความเกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา
มาในดินแดนลานนามาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ในปจจุบันการบูชาดวยดอกไม
และสวยดอก จะพบเห็นไดในงานที่เกี่ยวของกับงานพิธีกรรมตางๆ ของลานนาอยู
ทั้งใชในงานมงคลและงานอวมงคล
สวยดอกล า นนา เป น งานฝ มื อ ที่ แ สดงถึ ง ความเป น เอกลั ก ษณ แ ละมี
คุณคาของลานนา ซึ่งแฝงไปดวยภูมิปญญาและความเชื่อ แตสังคมปจจุบันมี
การเปลีย่ นแปลงไปตามกระแสความเจริญของผูค น จนจะกลืนกินความเปนรากเหงา
วัฒนธรรมที่บรรพบุรุษไดอนุรักษสั่งสมและสืบทอด ตอกันมาเปนเวลาหลายรอยป
ทําใหงานศิลปะประเภทนี้จะถูกลบเลือนและหายไป ดังที่ ชัชวาลย ทองดีเลิศ
ไดศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เขามาในดินแดนลานนาจากการศึกษาพบวา
นับตั้งแตกระแสวัฒนธรรมเขาสูแผนดินลานนาความเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เรียกวา
ความเจริญและเทคโนโลยี ไดสงผลใหแผนดินที่เคยภูมิใจดวยวัฒนธรรมประเพณี
ตองปรับเปลี่ยนใหเขากับกระแสโลก
ในปจจุบันการประดิษฐสวยดอกลานนา และการใชเครื่องสักการะดวย
สวยดอกจะใชในทุกพิธีกรรมเชน การสืบชะตา ขันครู ขันตั้ง เครื่องสังฆทาน
การแหครัวทาน และการถวายปจจัยพระ จะใชสวยอกในทุกพิธีกรรม ปจจุบัน
ความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรมของคนลานนามิไดจางหายไป ยังคงมีอยูและถายังคง
มีอยูแ ละถายทอดจากรุน สูร นุ ยังคงมีใหเห็นตามในชนบท และเขตเมืองของลานนา
และรูปแบบยังคงคลายกับของเดิม แตในบางพื้นที่อาจจะใชวัสดุอื่นเขามาทดแทน
ใบตอง อาทิ กระดาษ ซึ่งอาจจะเปนการเก็บรักษาและหาไดงาย
จากการศึกษาพบวา บอเกิดแหงการเกิดเครื่องสักการบูชา เกิดจาก
ความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรนลับ
เครือ่ งสักการะจึงไดสรางหรือรังสรรคขนึ้ ไมวา จะเปนถาวรวัตถุหรือเครือ่ งบูชาตางๆ
ซึง่ มีมาตัง้ แตในสมัยพุทธกาลประชาชนทีม่ คี วามศรัทธา เลือ่ มใสในพระพุทธศาสนา
มีความแตกตางกัน ในดานจิตใจ ภูมิประเทศ ในดานจารีต ขอประพฤติปฏิบัติใน
สังคมเดิม ในดานความคิดที่เกิดขึ้นในใจของตน วาอยากทําอยางนั้นอยางนี้ จึงได
มีความคิดทีจ่ ะประดิษฐและสรรหาเครือ่ งสักการะทีแ่ ตกตางกันออกไป อาทิ บางคน
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ไปวัดตองนําดอกไมธูปเทียน ไปสักการะพระพุทธรูป
ดังทีป่ รากฏในตํานานพระพุทธประวัตวิ า มหาชนจํานวนมากมีดอกไมและ
ของหอมอยูใ นมือ พากันไปสูเ ชตวันมหาวิหาร เพือ่ บูชาพระศาสดา แมแตทปี่ ระทับ
ของพระพุทธเจา ก็มีชื่อเรียกกันวา คันธกุฎี อันหมายความถึง กระทอมที่อบดวย
ของหอมหรือกระทอมหอม ซึ่งสิ่งนี้ที่จะเกิดขึ้นไดคงเนื่องมาจากประชาชนนําเอา
ดอกไมหรือของหอมไปบูชาพระพุทธเจานั้นเอง ซึ่งในทางพุทธศาสนา พระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงสั่งสอนใหกับพุทธบริษัทที่ทําการบูชา เปน 2 สวนคือ อามิสบูชา
คือการบูชาดวยดอกไม เครือ่ งหอมตางๆ เครือ่ งสักการะ สัมมานะทัง้ ปวง เปนสือ่ นํา
ใหพุทธศาสนิกชนผูมีอายุอยูในวัยเยาว หรือชาวบานผูไมมีพื้นฐานแหงความรู
เทาที่ควร ไดใชเปนเครื่องยึดเหนี่ยว เปนสื่อนําไปสูการประพฤติปฏิบัติเบื้องสูง
ขึ้นไป และปฏิบัติบูชา คือการบูชาพระรัตนตรัยดวยการปฏิบัติดังในภาษาบาลีวา
ธัมมานุธมั มปฏิปน โน ปฏิบตั ธิ รรมสมควรแกธรรมคือ การประพฤติดี ปฏิบตั ชิ อบนัน้
มีสภาวะที่สูงกวาอามิสบูชา สิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับบุคคลผูผานพื้นฐานแหงอามิสบูชา
อันหมายถึงผูที่เคยบูชาดวยเครื่องสักการะทั้งหลาย มีธูปเทียน ดอกไม เปนตน
มากอนแลวทัง้ สิน้ การปฏิบตั ทิ งั้ สองสวนคือ อามิสบูชาและปฏิบตั บิ ชู า จึงตองอาศัย
กันและกันมาทุกยุค ทุกสมัย มาจนกระทั่งปจจุบัน
ดังนั้นความเจริญรุงเรืองทางพระพุทธศาสนาเปนบอเกิดที่ทําใหผูคนมี
ความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา จึงกอใหเกิดการสรางวัตถุหรือสัญลักษณที่แสดง
ถึงการสักการะหรือการเคารพบูชาในพระพุทธศาสนาขึ้นความเจริญรุงเรืองของ
พระพุทธศาสนาในดินแดนลานนา มีรองรอยแหงอารยะธรรมที่สืบเนื่องมาจาก
พุทธศาสนาเปนจํานวนมาก ศาสนาพุทธไดเผยแพรเขามาตามกุศโลบายของพระเจา
อโศกมหาราช ซึ่งเจริญรุงเรืองเรื่อยมาจวบจนสิ้นอาณาจักรลานนา
นับแตศาสนาพุทธเขามามีอทิ ธิพลกับชาวลานนา เจาผูค รองนครในดินแดน
แหงนี้ลวนเอาใจใสทํานุบํารุงศาสนา ยังผลใหดินแดนลานนามีศาสนวัตถุ และ
ศาสนสถานสําคัญใหศาสนิกชนไดปฏิบตั ธิ รรมเปนจํานวนมาก อาณาจักรลานนาใน
อดีต เปนที่อยูของกลุมชนพื้นเมืองที่เรียกวา ลวะ มากอน ชนกลุมนี้ยังมีผูเรียกวา
“ลัวะ, ละวา” อีกดวย ซึ่งผูสืบคนประวัติลานนาไดกลาวถึงความเกี่ยวพันระหวาง
การปกครองอาณาจักรลานนากับศาสนาพุทธจากตํานานตางๆ ดังเชน ในตํานาน
เชียงแสน กลาวถึงการที่เจาชายสิงหนวัติอพยพคนจากทางเหนือลงมาตั้งถิ่นฐาน
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อยูอาศัยและเรียกชื่อเมืองดังกลาววา “สิงหนวัตินาคพันธุนคร” ซึ่งตํานานระบุวา
อยูในสมัยพุทธศตวรรษที่ 5 ในตํานานพื้นเมืองเชียงใหม กลาวถึงลาวจกซึ่งเริ่ม
การเปนเจานับตั้งแต จ.ศ.1 หรือ พ.ศ.1181 และในชนเผามอญไดเขามาตั้ง
อาณาจักรหริภุญชัยที่ลําพูน โดยพระนางจามเทวีไดขึ้นมาครองเมืองนี้ในราว
พ.ศ.1310-1311
หลังจากนั้น ลําพูนก็ไดเจริญขึ้นตามลําดับ โดยเฉพาะความเจริญทาง
พุ ท ธศาสนา ต อ มาได ข ยายไปตั้ ง เขลางค น คร คื อ เมื อ งลํ า ปางเมื่ อ ประมาณ
พ.ศ.1400 กษัตริยในเมืองลําพูนตอจากพระนางจามเทวีก็ไดอุปถัมภพุทธศาสนา
โดยเฉพาะในชวง พ.ศ.1700-1835 ที่กลาวถึงพระญาอาทิตตราชสรางพระเจดีย
หริภุญชัยกลางเวียงลําพูน พระญาสววาธิสิทธิไดออกผนวชในขณะที่ครองราชย
ทําใหลําพูนกลายเปนแหลงสําคัญทางพุทธศาสนานิกายเถรวาทสืบมา จนกระทั่ง
เสียเมืองลําพูนในสมัยพระญายีบา เมื่อประมาณ พ.ศ.1835 เมื่อพระญามังราย
ยึดเมืองลําพูนไดแลว จึงไดเริ่มตนราชวงศมังรายและเริ่มกิจกรรมทางพุทธศาสนา
อาณาเขตของอาณาจักรลานนาในสมัยนั้น ครอบคลุมถึง 8 จังหวัดในภาคเหนือ
คือ เชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง พะเยา แพร นาน และแมฮองสอนปจจุบัน
พระพุทธศาสนาในลานนา ถือวาเปนสถาบันที่มีบทบาทสําคัญตอการ
ปกครองบานเมืองโดยเฉพาะในสมัยโบราณ ในชวงสมัยรุง เรืองพระพุทธศาสนาเจริญ
ดังปรากฏการสรางวัดแพรหลายทั่วไปในดินแดนลานนา ตามหมูบานตางๆ ได
สรางวัดเปนศูนยกลางชุมชน และตามเมืองมีวดั หนาแนดงั พบวา เขตเมืองเชียงใหม
มีวดั นับรอยแหง ปริมาณวัดทีม่ ากมายในยุครุง เรืองนัน้ มีรอ งรอยปรากฏเปนวัดราง
มากมายในปจจุบัน ความเจริญในพุทธศาสนายังไดสรางถาวรวัตถุในพุทธศาสนา
ซึ่งมีคุณคาทางศิลปวัฒนธรรมลานนา วัดสําคัญ ไดแก วัดเจ็ดยอด วัดเจดียหลวง
วัดพระสิงห วัดสวนดอก วัดบุพพาราม เปนตน การสรางวัดมากมายนอกจากแสดง
ความเจริญในพระพุทธศาสนาแลว ยังสะทอนความมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจของลานนา
ในยุครุงเรืองดวยจากความเจริญรุงเรืองในทางพระพุทธศาสนา มีการนําเครื่อง
สักการะบูชาของชาวลานนา อันประกอบดวยสิง่ ของหลัก คือ ขาวตอก ดอกไม และธูป
เทียน เครือ่ งสักการะดังกลาวนีอ้ าจใชบชู าบุคคลทีค่ วรแกการบูชา รวมไปถึง ผี เทวดา
เทพเจาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อ ในฐานะที่ชาวลานนานับถือศาสนาพุทธ
เปนหลัก ก็ไดใชเครือ่ งสักการะบูชาเหลานีส้ าํ หรับบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ
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ดังปรากฏคําไหวขอขมาแกวทัง้ สาม (พระรัตนตรัย) ตอนหนึง่ วา “บัดนี้ ผูข า ทังหลาย
ก็ตกแตงแปลงพรอม นอมนํามายัง อัคคิธปู ะบุปผา ลาชา ดวงดอก ขาวตอก ดอกไม
ลําเทียนมวลมาก ปฐมวิภาคเบื้องตนหนที จักขอปูชายังพระธัมมหอมรื่น นับได
แปดหมื่นสี่พันขันธ สวนตติยกัณฑวิภาค ผูขาหากปูชายังพระสังฆะเจา อันมีสีลใส
บเสา เรืองงาม”
สตรีสูงอายุลานนา
ขายเครื่องสักการะบูชา
ในภาพมีทั้ง หมาก เหมี้ยง บุหรี่
และสวยดอกไม
(ที่มา พิพิธภัณฑพระตําหนักดาราภิรมย )

ในการกลาวถึงเครื่องสักการะบูชา มีผูรูใหความหมายเชิงสัญลักษณ
อีกทั้งยังกลาวถึงรายละเอียดที่นาสนใจไววา ขาวตอก หรือที่ภาษาบาลีวา “ลาชา”
เป น เครื่ อ งบู ช าพระพุ ท ธ ด ว ยคุ ณ สมบั ติ ที่ เ ปรี ย บได กั บ คุ ณ ของพระพุ ท ธเจ า
สามประการ คือ
1. ขณะที่คั่ว มีลักษณะแตกกระจายออกเปนดอก เปรียบเสมือนความ
แตกฉานของพระปญญาธิคุณ
2. มีสีขาวบริสุทธิ์ เปรียบดังพระวิสุทธิคุณ
3. มีลักษณะเบงบานดุจดั่งพระเมตตาที่เบงบานงดงามอยูเต็มนํ้าพระทัย
เปรียบไดกับพระมหากรุณาธิคุณ
ดอกไม เปนเครื่องบูชาพระสงฆ เพราะดอกไมมีหลากชนิด มีสีสันตางๆ
กันไป เมื่อเก็บมารวมอยูในที่เดียวกัน เสมือนพระสงฆแตละรูปมาจากที่ตางกัน
เมื่อมาบวชเปนพระสงฆในศาสนา ถือปฏิบัติในพระวินัยเดียวกันก็ยอมงดงามเปน
หนึ่งเดียว
สําหรับการเก็บดอกไมนนั้ ผูเ ฒาผูแ กมกั มีคาํ บอกกลาวในการเก็บดอกไมไป
บูชาพระ ซึ่งมีลักษณะเปนคําอัญเชิญดอกไมดวยถือวาเปนสิ่งสวยงาม มีกลิ่นหอม
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มีความบริสุทธิ์ควรคาแกการบูชาพระ และยังถือวาดอกไมเปนสิ่งมีชีวิตที่พึง
ไดรับอานิสงสจากการอุทิศตนถวายเปนพุทธบูชา เพื่อใหไดถึงซึ่งนิพพาน จึงไดมี
คํากลาวที่ไพเราะออนหวาน และเต็มไปดวยความรูสึกแหงกตัญุตาธรรม ดัง
สํานวนตัวอยางตอไปนี้
คะคอมปอมใบ หัวใจบเสา
ขาขอเก็บเอา แมเจาไปทาน
ขึ้นสูนิพพาน ชั้นฟาแดเตอะ
(เจาดอกไมใบปอม หัวใจเจาไมมัวหมอง ขาขอเก็บเอาเจาไปถวาย และ
เชิญเจาขึ้นสูชั้นฟามหานิพพานเทอญ)
นางดวงดอกไม ยอยปลายกิ่งหลาม
ยอดสรอยนางงาม ปูจาพระเจา
เขาสูนิพพาน หอมมัคคญาณ
เถิงชั้นฟาเตอะ
(เจาดอกไมทบี่ านสะพรัง่ อยูป ลายกิง่ เจางดงามควรแกการบูชาพระพุทธเจา
เชิญเจาหอมขึ้นถึงชั้นฟามหานิพพานเทอญ)
นางดอกไมนอย อยูสรอยปลายใบ
จักเชิญเจาไป สูนิพพานเนอ
(เจาดอกไมนอย เบงบานอยูปลายใบ จะเชิญเจาไปสูพระนิพพานเถิด)
หักจากกิ่งโก ลงจากิ่งกา
ลาจากตน หลนจากใบ
ขอเชิญนายไป สูนพิ พานเตอะ
(ขอหักจากกิ่ง ตนและใบ ขอเชิญเจาไปสูนิพพานเถิด)
ลําเทียน หรือที่ภาษาบาลีวา “อัคคิธูปะ” โดยที่ อัคคิ หมายถึง เทียนขี้ผึ้ง
ที่สามารถจุดใหเกิดแสงสวางได ธูปะ หมายถึงธูป ที่ชาวลานนาเรียกวา “เทียนแส”
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ซึง่ เทียนแสนี้ ชาวลานนาไมนิยมนํามาจุดไฟแตมไี วเปนเพียงเครือ่ งสักการะเทานัน้
ในการบูชา มักมีคํากลาวใหเห็นถึงลักษณะการบูชาวา “จิ เจาะ แหมะ” ซึ่ง
“จิ” คือ การจุดเทียน เมือ่ เทียนติดไฟแลว จะรวมขาวตอก ดอกไม ลําเทียนใสในมือ
แลวประนมมือขึน้ “เจาะ” คือ จรดปลายนิว้ หัวแมมอื เหนือระหวางคิว้ เพือ่ อธิษฐาน
จากนัน้ วางเครือ่ งสักการะอืน่ ๆ ลงบนพืน้ ทีอ่ นั ควรหรือเหมาะสม สวนเทียน
จะนําไป “แหมะ” คือ ติดสวนโคนของเทียนกับแทนบูชา เนื่องจากเทียนในสมัย
โบราณเปนเทียนที่ฟนจากขี้ผึ้งบริสุทธิ์ จึงออนตัวติดกับแทนบูชาไดงายโดยไมตอง
ลนไฟกอนติดเหมือนเทียนที่มาจากการหลอในปจจุบัน
เปนทีน่ า สังเกตวา เครือ่ งสักการะของชาวลานนานัน้ บงบอกถึงความคิดทีล่ กึ
ซึ้งของชาวลานนาในการมองเห็นคุณคาของสิ่งที่ควรบูชา โดยการนอมนําสิ่งของที่
มีคณ
ุ คาอันควรแกการบูชาทีม่ อี ยูต ามธรรมชาติและเต็มไปดวยความงดงามทีพ่ เิ ศษ
นอกเหนือจากสิ่งที่บริโภคในวิถีชีวติ ประจําวัน กลาวคือ ขาวตอก ซึ่งโดยปกตินั้น
ขาวมีไวสําหรับบริโภค แตเมื่อนํามาทําเปนขาวตอกก็ถือเปนสิ่งสักการะ เทียนขี้ผึ้ง
(ไมนับธูปเพราะรับมาจากถิ่นอื่น) ปกติจะไมนํามาใชเพื่อใหเกิดแสงสวาง ถาจะมี
การใช ก็จะใชเฉพาะการบูชา และที่นาสนใจยิ่ง คือ ดอกไม โดยทั่วไปดอกไมที่มี
ความสวยงามและมีกลิ่นหอมจะไมมีการนํามาบริโภคเปนอาหารแตจะนํามาเปน
เครื่องสักการะ สวนวิธีการเก็บดอกไมเพื่อบูชาพระก็จะกระทําดวยความนุมนวล
ออนโยนดังไดกลาวแลวขางตน ตรงนีส้ ะทอนใหเห็นการใหความเคารพตอธรรมชาติ
การปฏิบัติตอธรรมชาติดวยความออนโยนและเทิดทูน แสดงถึงพื้นฐานจิตใจที่
งดงามของชาวลานนาซึ่งมีมาชานาน จากการศึกษาชําระโคลงมังทรารบเชียงใหม
ของภัทรพร นิลเศรษฐี พบโคลงหนึ่งที่ไดกลาวเกี่ยวกับการบูชา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวย
ดอกไม ซึ่งเปนโคลงที่มีอายุประมาณในชวงพุทธศักราช 2158 - 2220 มีเนื้อหาวา
เทียวเทิงหรอราชนั้น
ราขา
นามชื่อโกสัมพีนา
เทพทาว
บุปผาดอกปูชา
เรียมนอม นบเอ
ขอจวบนุชนองแกว
แหงนี้จอมทอง
ถอดความไดวา เดินมาถึงหอศาลเปนที่สถิตของอารักษชื่อโกสัมพี ผูแตง
จึงถวายดอกไมบูชาตั้งจิตอธิฐานขอใหไดพบหญิงคนรัก ณ ที่จอมทองแหงนี้

๑๓๘ ขวงผญา

เครื่องบูชาสักการะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นจากเจตนาและความคิดของแตละ
บุคคล ทีจ่ ดั ทําขึน้ เพือ่ การสักการะบูชา สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ ตี่ นเองเคารพเลือ่ มใส จึงทําให
เกิดเปนศาสนาสถาน ศาสนวัตถุมากมาย พุทธศาสนิกชนบางกลุม กอนที่จะเขามา
มีความเลื่อมใสนับถือคําสั่งสอนของพระพุทธเจานั้น ไดเคารพเลื่อมใสศรัทธาใน
ศาสนาอืน่ มากอน มีศาสนาพราหมณเปนตน เมือ่ เขามานับถือพุทธศานาจึงนําเอา
สิง่ ทีต่ นเคารพเลือ่ มใสนัน้ ติดมาดวย มีทงั้ เครือ่ งสักการะบูชาผูเ ปนเจาในศาสนาเดิม
และนํามาผสมผสานกันจึงมีประเพณี พิธีกรรม ปะปนกันทั้งสองทิศทาง แตก็ยังมี
ความผสมผสานกันไดอยางกลมกลืน
กลาวโดยสรุป สาเหตุของการเกิดเครื่องสักการะ นั้นสรุปไดวา เกิดจาก
ผูท มี่ คี วามซาบซึง้ และศรัทธาในพระพุทธศาสนา ประกอบกับความเชือ่ ดัง้ เดิมในดาน
พิธกี รรมทีอ่ ยูใ นแตละทองถิน่ จึงผสมผสานระหวางความศรัทธาและเครือ่ งประกอบ
พิธกี รรม จึงไดกลัน่ กรองออกมาเปนเครือ่ งสักการะบูชา อันหมายถึงหลักยึดเหนีย่ ว
หรือสัญลักษณตัวแทนความเลื่อมใสศรัทธาและความเคารพในงานพิธีกรรมตางๆ
ในพุทธศาสนา รวมทัง้ คติความคิดและกุศโลบายทีแ่ ฝงอยูใ นเครือ่ งทีใ่ ชสกั การะบูชา
หรือแฝงถึงคติธรรมความเชื่อเพื่อเปนการปลูกฝงใหกับรุนลูกรุนหลานทางออม
ประวัติและความเปนมาของสวยดอกลานนา
งานศิลปะของลานนานั้นเกิดจากพุทธศาสนาและความเชื่อ เมื่อมีการ
นับถือทางศาสนาจึงนําไปสูก ารประกอบพิธกี รรม และพิธกี รรมตางๆ ทําใหเกิดเปนงาน
ศิลปหัตถกรรมพื้นบาน เชน การทํากระทงใสอาหาร การทําควักหมาก ควักเมี้ยง
การทํากรวยดอกไมหรือสวยดอก บายศรี หรืองานศิลปะที่กลาวมาตางก็มีความ
เกี่ยวของกับศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และความเชื่อจากอดีตที่สั่งสม
สืบทอดกันมาในแตละยุคแตละสมัย
จากการศึกษาพบวาไมมีหลักฐานใดๆ ที่ปรากฏใหเห็นอยางชัดเจนวา
การทํางานศิลปหัตถกรรมพื้นบาน เชน การทํากระทงใสอาหาร การทําควักหมาก
ควักเมี้ยง การทํากรวยดอกไมหรือสวยดอก บายศรี หรืองานใบตองลานนานั้น
มีทมี่ าอยางไร เพียงแตทราบวา เปนการสืบทอดผลงานมาจากโบราณกาล จากการ
คนควาในบันทึกตางๆ ก็มิไดปรากฏวามีแหลงที่มา จากเอกสารทางวิชาการและ
ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ประมาณความไดวาสวยดอกนาจะมีมาไมนอยกวา ๒๐๐ ป
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ในโครงการจัดสรางคัมภีรวัดทากระดาษ ตําบลฟาฮาม จังหวัดเชียงใหม ไดบันทึก
ถึงพิธีกรรมผาจานและการทําเสนหวา การทําผาจานจะเริ่มตนที่หมอใหลูกเลี้ยง
เตรียมเศษผา เศษเล็บ เศษผม และเงินบูชาครู พรอมทั้งกรวยดอกไม ธูปเทียน
แลวนําเขาพิธี จะเห็นไดวา กรวยดอกไมหรือสวยดอกไม ซึง่ ใชเปนสวนหนึง่ ของพิธกี รรม
เริ่มมีหลักฐานปรากฏใหเห็น สอดคลองกับ ปภัสสร ผลเพิ่ม ที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับ
การประดิษฐเครื่องสักการะ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร พบวามีการประดิษฐ
งานฝมือที่ใชสําหรับประเพณีตางๆ ทั้งในเขตเมืองและหมูบานรอบนอกมานาน
กวา ๑๐๐ ป แตทั้งหมดมีอยูในแถบจังหวัดเชียงใหม ลําพูน เชียงราย พะเยา นาน
และแมฮองสอน ซึ่งผูเฒาผูแกในหมูบานเปนผูประดิษฐขึ้นใชในแตละพิธีตามที่เคย
ปฏิบตั สิ บื ทอดกันมา เชน พิธบี วช ประเพณีสงกรานตและการทําบุญในวันเขาพรรษา
การตกแตงประดับประดาใชดอกไมและวัสดุในทองถิ่น

พระบฏวัดปงสนุก จังหวัดลําปาง
อายุประมาณ 200 ป
(ภาพโดย สุทธิพงค พัฒนวิบูลย)

การเก็บดอกไมไปถวายพระ
ของหญิงชาวลานนา
(ที่มา ภาพจิตรกรรมวิหารลายคํา
วัดพระสิงหวรมหาวิหาร
จังหวัดเชียงใหม)

๑๔๐ ขวงผญา

ลักษณะและรูปแบบของสวยดอกลานนา
สวยดอก คือ กรวยที่ทําขึ้นจากใบไม อาจจะเปนใบกลวย ใบพลวง ใบสัก
หรือกาบหมากก็ได จัดเปนบรรจุภณ
ั ฑอยางงายๆ ทีอ่ าจปรับใชไดอยางไมจาํ กัด วิธี
การทําสวย ก็คือนําใบไม ใบตองสวนใหญจะใชใบตองที่มีมากในแตละทองถิ่น เชน
ใบตองกลวยนํ้าวา กลวยตานี มามวนเปนทรงกรวยจากจุดกึ่งกลางของใบไม อาจ
ทําใหปากแคบเล็กหรือบานผายออกก็ไดโดยการมวนใบตองเขาหรือออกตามแต
ลักษณะการใชงาน เชน หากทําสวยดอก หรือกรวยดอกไมกม็ ักจะใชใบตองมามวน
ใหเปนปากไมกวางนัก สวนใบตองที่ทาบกับลําตัวของสวยนั้น มักใชไมกลัดมากลัด
ใหไดรูปทรงที่สวยงาม
สวยดอกลานนานาจะมีมานานแลวตั้งแตสมัยพออุยแมอุยสืบตอกันมา
ประมาณ ๒๐๐ ปสวยดอกนาจะเกิดจากวัฒนธรรมในทองถิน่ ในเรือ่ งของความเชือ่
และความศรัทธาตางๆ ในสิง่ ทีต่ นนับถือสูงสุด จึงมีการคิดประดิษฐสงิ่ ของทีส่ ามารถ
เปนตัวแทนหรือสิง่ ทีส่ ามารถสือ่ เปนตัวแทนแสดงถึงความเคารพและบูชา สวนของ
ที่นํามาใชบูชานั้นยอมจะตองมีความพิเศษหรือแตกตางจากสิ่งที่มีอยู ในการถวาย
ดอกไมที่เปนเครื่องหอมก็จะตองมีการทําภาชนะเพื่อหอหุมหรือรองรับสิ่งที่จะนํา
ไปบูชาซึง่ อาจจะเปนทีม่ าของสวยขด การทําภาชนะในสมัยกอนทีส่ ามารถทําขึน้ มา
ใชไดงา ยทีส่ ุดคือการหาใบไมมาทําการขดเพือ่ ใหเกิดเปนภาชนะรองรับหรือสวมใส
เครื่องบูชานั้น
การประดิษฐสวยดอก สวนใหญผูเฒาผูแกในหมูบานเปนผูประดิษฐขึ้นใช
ในแตละพิธีตามที่เคยปฏิบัติสืบทอดกันมา เชน พิธีบวช ประเพณีสงกรานตและ
การทําบุญในวันเขาพรรษา การตกแตงประดับประดาใชดอกไมและวัสดุในทองถิ่น
นอกจากนี้ในเรื่องการออกแบบลวดลายพบวาในอดีตมีเพียงรูปแบบเดียวคือสวย
แบบขดธรรมดา
เดิมทีนั้นสวยดอกคงมีเพียงสวยที่มีลักษณะแบบขดธรรมดา ซึ่งนาจะมี
การพัฒนามาจากเครื่องพลีกรรมที่ใชในพิธีกรรมของชาวลานนา ซึ่งจะสังเกตได
จากปบสาหรือเอกสารตําราตางๆ ที่ไดกลาวถึงการเตรียมขันตั้งหรือขันครูที่จะมี
การบอกถึงเครื่องพลีกรรมตางๆ รวมทั้งสวยดอก สวยหมากและสวยพลู สวนสวย
กาบหรือสวยมีลายนั้น จะเปนการพัฒนาตอมาจากสวยขดแบบธรรมดาซึ่งนาจะมี
มาไมตํ่ากวา ๑๐๐ ป เพราะคิดวาคนในเอเชียอาคเนย อาทิ จีน เวียดนาม อินเดีย
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พมา ลาว กัมพูชา และไทยเปนตน รูจักการใชใบตองมาตั้งแตโบราณในการทํา
สิง่ ตางๆ และเปนผูท มี่ ฝี ม อื ในการประดิษฐประดอยจึงมีการคิดพัฒนาสวยดอกแบบ
ธรรมดาขึ้น โดยมีการพับตกแตงกลีบลายตางๆ ตกแตงบริเวณปากสวย เพื่อไปใช
ในการบูชาสิ่งตางๆ ตามความเชื่อในแตละทองถิ่นในแตละชุมชนที่ไดมีการปลูก
ฝงกันมา

การมวนใบตอง
แบบธรรมดา

ภาพที่ ๑ สวยดอกแบบขดธรรมดา
สวยขดธรรมดาเปนสวยดอกแบบดั้งเดิมโดย
มีการขดหรือมวนจะมีสวนปลายที่แหลม
ออกมาหรือตัดใหเทากันแลวแตการใชงาน

กาบสวย

ภาพที่ ๒ สวยกาบ เปนสวยที่มีการ
เพิ่มลายละเอียดในสวนปากสวย
โดยการเพิ่มกาบใหเกิด
ความสวยงามและความเชื่อของผูประดิษฐ

สวยดอกจะเรียกตามลักษณะเปน ๒ ลักษณะ คือ สวยธรรมดา และสวยกาบ
๑. สวยธรรมดา คือ สวยทีใ่ ชใบตองหรือกระดาษเย็บเปนทรงกรวย เรียวแหลม
ไมมีการตกแตงปากกรวย ลักษณะของปากกรวยจึงมีลักษณะธรรมดาตามสภาพ
ใบตองหรือวัสดุที่ใชทํา
๒. สวยกาบ คือ สวยทีใ่ ชใบตองหรือวัสดุอนื่ ทีเ่ ย็บเปนทรงกรวย เรียวแหลม
และตกแตงปากกรวยดวยใบตองที่พับเปนกาบ เย็บติดรอบปากกรวย สวนที่เย็บ
ตกแตงติดรอบปากกรวยนี้เรียกวา กาบสวยหรือกลีบที่ใชประดับกรวย ซึ่งกาบสวย
จะมีความยาวประมาณ ๒-๓ นิว้ สวยกาบนีย้ งั มีชอื่ เรียกแตกตางกันไปตามลักษณะ
รูปแบบและรูปทรงของกาบสวย เชน สวยกาบจี๋ สวยกาบบาน สวยกาบบัว สวยกาบ
ปกนก ซึ่งในแตละทองถิ่นนั้นอาจจะเรียกกาบสวยแบบเดียวกันแตกตางกันไป
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๒.๑ สวยกาบจี๋ เปนสวยทีม่ กี าบสวยพับเปนรูปรางคลายดอกไมตมู (ดอกจี)๋
เย็บติดรอบบริเวณปากสวย ซึ่งสวยกาบแบบนี้นิยมทํา ๘ กาบโดยเย็บเรียงซอน
ระยะกัน ๒ ชั้น ชั้นละ ๔ กลีบ บางแหงเรียกสวยกาบแบบนี้วา สวยกาบเล็บมือนาง
๒.๒ สวยกาบบาน เปนสวยกาบที่มีกาบสวยพับเปนรูปรางคลายกลีบ
ดอกไมบาน เย็บติดรอบปากสวย ซึ่งนิยมทําจํานวนกาบและเย็บเชนเดียวกับสวย
กาบจี๋ บางแหงเรียกแบบนี้วา สวยกาบกลีบจั๋น
๒.๓ สวยกาบบัว เปนสวยกาบทีม่ กี าบสวย พับเปนรูปรางคลายกลีบดอกบัว
เย็บติดรอบปากสวย ซึ่งนิยมทํากาบสวย ๘ กาบ โดยเรียงซอนสับระยะกัน ๒ ชั้น
ชั้นละ ๔ กาบ
๒.๔ สวยกาบปกนก เปนสวยกาบที่มีกาบสวยเปนรูปรางคลายปกนก ซึ่ง
นิยมทํากาบสวยเย็บติดกัน จํานวน ๔-๘ กาบ บางแหงเรียกสวยกาบแบบนี้วา
สวยกาบสุมจากการศึกษาพบวายังพบสวยดอกในเขตลานานนาที่ศึกษาไดจํานวน
๒๗ แบบ เชน สวยกาบลายพระเจานั่งโกน มงกุฎพระเจา คันธราช หูชาง และ
หูกระตายเปนตน

สวยกาบลายมงกุฎพระเจา

สวยกาบลายพระเจาขี่ครุฑ

สวยกาบลายหูชางหลวง

สวยกาบลายหูกระตาย
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โดยสรุปนัน้ สวยดอกมีมาตัง้ แตประมาณ ๒๐๐ กวาป ซึง่ ประมาณสองสาม
ชวงอายุคน โดยมีการสืบทอดกันมาเรื่อยๆ เพราะสมัยกอนคนโบราณนิยมการ
ถายทอดแบบตัวตอตัว ไมนยิ มมีการจดบันทึก แตเดิมนัน้ ใชเปนสวยขดธรรมดาตอมา
มีเริม่ มีการใชสวยกาบ โดยเขาใจวาพระราชชายาเจาดารารัศมีไดทรงฟน ฟูและนําเอา
วั ฒ นธรรมทางภาคกลางเขา มาผสมผสาน และเริ่ม มีก ารคิ ด คน กลีบ ปากสวย
แบบตางๆ เพื่อกอใหเกิดความสวยงาม ตามความเชื่อและความศรัทธาในแตละ
ทองถิ่นหรือแตละชุมชน
ความเชื่อในการใชสวยดอกลานนา
การที่กลุมคนมาอยูรวมกันสิ่งแรกที่จะตองทําคือ การกําหนดระเบียบ
แบบแผนใหชุมชนไดยึดถือและปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติมานานเขาก็จะยึดถือและปฏิบัติ
เปนที่ยอมรับ เปนธรรมเนียมประเพณี เชน ฮีต ตรงกับคําวา จารีต ของภาคกลาง
คําวา ฮีตเมือง หมายถึง จารีตที่ประชาชนประพฤติปฏิบัติในชุมชนนั้นๆ เชน
การเลี้ยงผี เปนตน
สตรีชาวลานนาเชื้อสายเม็ง (มอญ)
ชวยกันประดิษฐสวยดอก
กอนการประกอบพิธีฟอนผีเม็ง
(ภาพโดย สุทธิพงค พัฒนวิบูลย)

การนับถือของชาวลานนาเกิดจากศาสนาและผี การนับถือศาสนาพุทธ
ของลานนามีมาในอดีตกาล โดยการรับพุทธศาสนาผานเขามาทางเมืองมอญ
สูนครหริภุญชัยและนครเงินยาง เมื่อเกิดความเลื่อมใส ชาวลานนาจึงนับถือและ
บําเพ็ญพิธีทางศาสนามาตราบจนทุกวันนี้ สวนในการนับถือผีของชาวลานนานั้น
เนือ่ งจากชาวลานนามีความเชือ่ วา ผีจะชวยปกปองคุม ครองจากภัยอันตราย และผี
ยังเปนทีพ่ งึ่ ในยามทุกขรอ นจึงมีการนับถือผี ดังนัน้ พิธกี รรมในลานนาบางอยางจึงมี
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การบูชาผี เชน การบูชาผีปยู า เพือ่ ความสวบสุขรมเย็นและขอความชวยเหลือหากมี
เรือ่ งทุกขรอ นการฟอนผีมด - ผีเม็ง เพือ่ เปนการสังเวย หรือแกบนผีบรรพบุรษุ หรือ
การเลี้ยงผีขุนนํ้าก็เพื่อใหมีความอุดมสมบูรณของการเกษตร เปนตน
สวยดอกในงานพิธีกรรมลานนา
ในประเพณี ๑๒ เดือนของลานนาเกือบทุกประเพณี และทุกพิธีกรรมจะใช
สวยดอก แทบทั้งสิ้น เพราะสวยดอกใชเปนเครื่องสักการะบูชาโดยเฉาะอยางยิ่งใน
พิธีทางศาสนา ชาวลานนาจะใชสวยดอกไมถวายแดพระภิกษุสงฆพรอมกับปจจัย
ตางๆ นอกจากนี้ในประเพณีอื่นๆ เชนประเพณีอินทขีลดอกไมที่นํามาบูชาจะใส
ในสวยดอกพรอมทั้งธูปเทียน หรือประเพณีสูขวัญควายก็จะใชสวยดอกมัดติด
เขาควายเพื่อสูขวัญดวยเชนกัน
สาเหตุที่ชาวลานนาใชสวยดอกไมเปนเครื่องสักการะบูชาเนื่องจาก ชาว
ลานนาเชื่อวาดอกไมที่มีกลิ่นหอมสดชื่น หากถวายของหอมจะทําใหเทพยดาหรือ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไดมา สูดดมหรือมีความหอมถึงสวรรคชั้นฟาเพื่อใหเทวดา
รับทราบและไดมาสูดดมและนําความสุขรมเย็นมาให จึงนําดอกไมมาหอดวยใบตอง
เพื่อจะไดอยูทนนาน โดยมวนเปนกรวยและตกแตงขอบดวยการพับใบตองในรูป
แบบตางๆ
ชาวลานนาใชสวยดอกในวิถีชีวิต ซึ่งสืบทอดกันมาอยางมีระยะเวลาที่
ยาวนาน และยังพบวามีการใชสวยดอกในโอกาสตางๆ ดังนี้
๑. ใชในการไหวครู
กอนที่จะมีการประกอบพิธีกรรมบางอยางหรือกอนจะใชวิชาอาคมและ
ศาสตรความรูตางๆ ผูประกอบพิธีมักจะทําพิธีไหวครู ซึ่งจะเรียกวา ขึ้นขันตั้ง และ
เครือ่ งบูชาครูจะตองมีสวยดอกอยูด ว ยเสมอ ซึง่ ขันตัง้ ในพิธแี ตละอยางจะมีสวยดอก
และเครือ่ งบูชาอืน่ ๆ ทีใ่ ชจะกําหนดจํานวนตามขันครูหรือพานเครือ่ งคํานับครู บาง
ขันกําหนดจํานวน ๘ คือมีของบูชาอยางละ ๘ ซึง่ จํานวนของสวยดอกก็จะมีอยู ๘ สวย
บางขันมีกําหนดวาเปนขัน ๑๒ ขัน ๑๖ หรือขัน ๓๒ เปนตน
๒. ใชในการแบงครู
การแบงครู จะทํากันหลังจากที่ครูไดถายทอดวิชาความรูใหลูกศิษยหรือ
ฝกหัดลูกศิษยจนจบสิ้นลง โดยจะจัดเตรียมเครื่องบูชาและไหวครูเกา หรือครู
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ตนตํารับ สวยดอกจะเปนเครือ่ งบูชาทีข่ าดไมได จํานวนของสวยดอกทีจ่ ะใชกจ็ ะกําหนด
จํานวนที่แนนอนตามขอกําหนดของขันครูในแตละขันดวย เชน ๘, ๑๒, ๑๖ หรือ
๓๒ สวย เปนตน เมือ่ พิธไี หวครูเสร็จสิน้ ลง จะมีการแบงเครือ่ งบูชาทุกอยางไวใหครู
ที่ไดถายทอดวิชาการนั้นครึ่งหนึ่งและมอบใหศิษยอีกครึ่งหนึ่ง การแบงเครื่องบูชา
ระหวางศิษยกับครูดังกลาวนี้เรียกวา แบงครู เชน แบงครูป คือการแบงครูของนัก
เปาป เปนตน
๓. ใชในการถวายเครื่องไทยทาน
เครื่องไทยทานตางๆ ที่ชาวบานถวายแดพระสงฆนั้น จะมีสวยดอกติดไป
กับเครื่องไทยทานเหลานั้นเสมอ เชน จะถวาย สํารับไทยทาน ๑ สํารับ ก็จะตองมี
สวยดอกอยูใ นสํารับ ๑ สวย หรือถาจะถวายกวยสลากหรือโกยสลาก ๑ กวย จะตอง
มีสวยดอกอยูที่ยอดของกวยสลากนั้น ๑ สวย ซึ่งในการถวายไทยทานนี้ ชาวบาน
นิยมถวายเงินหรือธนบัตรดวย ซึ่งนิยมเรียกธนบัตรนี้วายอด

สวยขดแบบธรรมดา

สวยหมากสวยพลู สวยดอก
ใสในขันครูหรือขั้นตั้ง

๔. ใชในการทานขันขาว (อาน ขันเขา) อุทิศใหแกผูตาย
ขันขาว คือพานสํารับอาหาร การทานขันขาว อุทิศใหแกผูที่ตาย ไดแก
การนําอาหารที่จัดเปนสํารับไปถวายแดพระสงฆ โดยระบุเจตนาเจาะจงวาจะอุทิศ
หรือทานไปใหใคร ในขันขาวทุกขันจะตองมีสวยดอกประกอบอยูดวยเสมอ และ
นิยมปฏิบตั ดิ งั นี้ คือถามีเจตนาจะถวายขันขาว ๑ ขัน อุทศิ ไปใหกบั ผูต าย ๑ คน ก็จะ
ใชสวยดอกในขันขาว ๑ สวย ถามีเจตนาจะถวายทานขันขาว ๑ ขัน แตอุทิศไปให
กับผูต ายหลายคน ก็จะใสสวยดอกไวในขันขาวเปนจํานวนเทากับจํานวนผูต ายทีไ่ ด
ระบุไวในเจตนาทาน

๑๔๖ ขวงผญา

๕. ใชในการนิมนตพระ
ในเวลาที่ชาวบานจะไปนิมนตพระนั้น ชาวบานจะทําสวยดอก ๑ สวย ไป
ถวายแดพระสงฆรปู ทีต่ นประสงคจะขอนิมนต พรอมทัง้ บอกความละเอียดเกีย่ วกับ
กิจที่นิมนตกับพระรูปนั้น เชนนิมนตไปสวดและฉันเชาในงานขึ้นบานใหม เปนตน
๖. ใชในการลงอุโบสถ
ในระหวางพรรษาทุกวันขึ้น ๑๕ คํ่า และวันแรม ๑๕ คํ่า พระสงฆจะเขา
โบสถหรือลงโบสถ เพื่อทําพิธีสวด กอนจะเริ่มสวด พระทุกรูปจะนําสวยดอก รูปละ
๑ สวยไปใสในพานรวมกันเปนพุทธบูชา สวยดอกที่ใชในการลงโบสถนี้เรียกวา
สวยโบสถ
๗. ใชในการเชิญหมอพื้นบานไปรักษาโรค
ในเวลาทีช่ าวบานไปเชิญหมอมารักษาญาติพนี่ อ งของตนหรือไปขอใหหมอ
รักษาโรคของตัวเอง ผูไปเชิญจะทําสวยดอก ๑ สวย ไปมอบใหแกหมอ และหมอ
ทานนั้นจะรับสวยดอกไว ซึ่งอาจจะเก็บไวในขันดอกไม (พาน) หรือเหน็บไวตาม
ชายคาบานแลวแตความสะดวก เพียงแตตองเก็บไวในที่สูงเทานั้น การใชสวยดอก
ในลักษณะนี้จึงเสมือนเปนการเชื้อเชิญดวยความเคารพ
๘. ใชในการกลาวแชง
ในกรณีทชี่ าวบานสองคนทะเลาะกันอยางรุนแรง โดยตางฝายตางกลาวหา
กันวาเปนผูผ ดิ จนหาขอยุตไิ มได ในการกลาวแชงนีค้ กู รณีจะทําสวยดอกคนละ 1 สวย
ไปกลาวแชงกันตอหนาพระประธานในวิหาร โดยไปเชิญผูที่มีความสามารถในการ
กลาวแชง มากลาวแชง กอนหนาการกลาวแชงนัน้ ทัง้ สองฝายจะนําสวยดอกไปไวบน
ฐานชุกชี แลวมานั่งพนมมืออยูขางๆ ผูกลาวคําแชงและใหผูกลาวคําแชงนั่งอยูตรง
กลางแลวกลาวคําแชงใหผผู ดิ มีอนั ตองเปนไปตางๆ จนกระทัง้ เสร็จการกลาวแชงนัน้
๙. ใชในพิธีการเลี้ยงผี
ในแตละปเมือ่ ถึงกําหนดวันตามประเพณีแลวชาวบานจะชุมนุมกันจัดเครือ่ ง
เซน เพื่อบวงสรวง เทพ ประจําตระกูลหรือเลี้ยงผีกลุมที่สกุลของตนนับถือ ในการ
จัดเตรียมเครื่องเซนสังเวย ในการบวงสรวงนั้น จะตองมีสวยดอกประกอบอยูดวย
เสมอ สวยดอกที่ใชจะมีจํานวนที่แตกตางกันไปตามลักษณะ เชนเลี้ยงผีหลักเมือง
จะใชสวยดอก ๑๐๘ สวย เปนตน
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สวยดอกใชเปนเครื่องนําทานถวาย
แดพระภิกษุสงฆ

สวยในเครื่องดําหัวปใหมเมือง

๑๐. ใชในการแบงผี
ในกรณีทชี่ าวบานมีการยายถิน่ ไปไกลจากถิน่ ฐานเดิมมากทําใหไมสามารถ
ที่จะมาทําพิธีเลี้ยงผี รวมกับญาติพี่นองในชุมชนเดิมได แตผูที่ยายไปอยูไกลนั้น
มีความตองการทีจ่ ะเลีย้ งผี ผูน นั้ อาจจะทําพิธกี ารแบงผีจากชุมชนเดิมไปจัดพิธเี ลีย้ ง
ในชุมชนใหมในการแบงผีเชนนี้ ผูทําพิธีจะจัดทําเครื่องบูชาตางๆ และสิ่งที่ขาดไป
ไมไดคือสวยดอก ตามจํานวนที่กําหนด ไปจากหอผีประจําชุมชนเดิม พรอมกลาว
อัญเชิญผีไปรับเลี้ยงที่ชุมชนใหมของตน
๑๑. ใชในการบอกความสัมพันธระหวางสามีภรรยาที่ตายจากกัน
ในโอกาสที่สามีหรือภรรยาเสียชีวิตลง ฝายที่มีชีวิตอยูมักจะทําพิธีปน
ขาวตอกดอกไม หรือพิธีมอบขาวตอกดอกไม พิธีดังกลาวจะทําดังนี้ คือสามีหรือ
ภรรยาทีม่ ชี วี ติ อยูจ ะทําสวยดอกขึน้ ๒ สวยและนําไปขอผูท าํ พิธี ๒ คน ทําพิธใี ห ผูท าํ
พิธีจะนําสวยทั้ง ๒ สวย ไปกลาววาจาตอหนาศพโดยกลาวในทํานองวา ผูที่ตายไป
แลวก็ถอื วาอยูก นั คนละภพ ขออยาไดมคี วามหวงอาลัยเกีย่ วของกันอีกเลย จากนัน้
เอาสวยดอก ๒ สวยมอบใหแกผูตายโดยวางไวขางบนโลงศพ อีก ๒ สวย มอบให
แกสามีหรือภรรยาที่มีชีวิตอยู
นอกจากนี้ มณี พยอมยงค และศิริรัตน อาสนะไดกลาวถึงการใชสวยดอก
ในโอกาสอื่นๆ คือ สวยดอกไหวพระเกศแกวจุฬามณี โดยขณะที่คนปวยมีความ
ลําบากและใกลจะถึงกาลอวสานของชีวิต ญาติผูใหญก็จะมารุมลอมและบอกทาง
สวรรคใหดวยคําวา

๑๔๘ ขวงผญา

ใหราํ ลึกถึงของกิน๋ ของตาน ทางบุญทางกุศลหรือนึกถึงพระแกวทัง้ ๓ กลาว
คําวา พุทโธไปเรื่อยๆ เมื่อคนปวยสิ้นใจแลว ชาวบานจะพากันมาหางลอย คือการ
อาบนํ้าศพใหสะอาดแลวนุงหมดวยผาใหมหรือที่คนตายชอบใส แลวเอานอนเสื่อ
และมัดตราสัง โดยเขาจะรวบแขนของคนตาย ซึ่งกําลังออนอยูเพราะสิ้นลมหายใจ
ใหมๆ อยูนั้นมารวมกัน เอามือประนมไวที่หนาอกหรือเอากรวยดอกไมหรือสวย
ดอกใสไวในมือของคนตาย พรอมกับกลาววา เอาสวยดอกนีข้ นึ้ ไปไหวพระเกศแกว
จุฬามณีเนอ
คติความเชื่อของชาวพุทธในลานนามีวา ผูตายหากไดกระทําความดีไว
ในขณะที่มีชีวิตอยูนั้น จิตวิญญาณจะไดไปเกิดบนสวรรคชั้นดาวดึงส ซึ่งเปนที่
ประดิษฐานพระเกศแกวจุฬามณี
กลาวโดยสรุป จะเห็นไดวาบทบาทและหนาที่เกี่ยวกับความเชื่อในการใช
สวยดอกลานนาในงานพิธกี รรมตางๆ นัน้ มีความเกีย่ วของกับประเพณีและพิธกี รรม
ตางๆ ที่มีความเกี่ยวของกับ วิถีชีวิตของชาวลานนา ซึ่งสวยดอกเปนสิ่งที่มีความ
สําคัญในการสักการะบูชาหรือเปนสื่อแหงความเคารพนบนอม รวมทั้งยังเปนการ
แสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาของการทําสวยดอกจากรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่ง ซึ่งมี
ความเปนเอกลักษณและเทคนิคในการทํา รวมทั้งสืบทอดงานฝมือในทองถิ่นและ
ความละเมียดละไมในการนําใบตองมาเปนตัวแทนความศรัทธาของผูค นในลานนา
ในอดีตจนถึงในปจจุบัน
สวยดอกนัน้ ใชเปนเครือ่ งบูชาซึง่ ใชไดทกุ งานทัง้ งานมงคล และงานอวมงคล
ซึ่งใชในการเปนเครื่องนําทานหรือถวายพรอมเครื่องไทยทานตางๆ ซึ่งความเชื่อ
วาการบูชาดวยขาวตอกดอกไมนั้นเปนการแสดงความยกยอง เคารพ สักการะแก
สิง่ ทีเ่ คารพนับถือ สวยดอกในแตละแบบยอมแฝงความคิดและคติความเชือ่ ซึง่ เปน
การถอดความคิดในเรือ่ งของการบูชาและความศรัทธาใหออกมาเปนเชิงสัญลักษณ
เพือ่ ประกอบกับความคิดของผูป ระดิษฐและคิดคนใหออกมาเปนรูปธรรมมากทีส่ ดุ
ในรูปแบบของชือ่ ลายกาบตางๆ ซึง่ มีความเชือ่ ทีอ่ งิ กับหลักของพระพุทธเจา หรือสิง่
ที่เปนมงคล รวมทั้งความเชื่อในเรื่องของสัตวในหิมพานต ซึ่งลวดลายกาบของสวย
ดอกในแตละแบบนั้น ลวนแตมีความเชื่อและการแฝงแนวคิด ซึ่งสะทอนออกมาใน
รูปแบบของชือ่ ลายและลักษณะของลายกาบตางๆ เพราะวัฒนธรรมของชาวลานนา
นัน้ มีความผูกพันกับความเชือ่ ตางๆ ในเรือ่ งความเชือ่ เกีย่ วกับนักษัตร ประจําปเกิด
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หรือปเ ปง (ชาวลานนาเรียกสิบสองนักษัตร) ซึง่ มีความเชือ่ วากอนทีท่ กุ คนจะเกิดมา
นั้น จะมี ตั๋วเปง สัตว ๑๒ ชนิด เปนผูนําดวงวิญญาณไปอยูที่กระหมอมของบิดา
เปนเวลา ๗ วันแลวจึงเขาสูครรภของมารดาตอไป และเมื่อสิ้นชีวิตลงดวงวิญญาณ
ก็จะกลับไปสูพ ระธาตุประจําปเกิดตามเดิมจากความเชือ่ เหลานัน้ จึงทําใหเกิดการคิด
ประดิษฐกลีบสวยดอกหรือกาบลายใหมี ชื่อหรือลักษณะตามราศีเกิดเพื่อใหกลีบ
ปากสวยหรือกาบนัน้ เปนตัวแทนของบุคคล ทีค่ ดิ ประดิษฐนนั้ อาทิ ลายกาบตีน๋ กวย
ซึ่งแฝงไปดวยความคิดคติความเชื่อวาเมื่อนําลายกาบตี๋นกวยนั้นมาทําเปนลาย
กาบสวยดอกนัน้ เวลาถวายแดสงิ่ ศักดิส์ ทิ ธิน์ นั้ จะทําใหมคี วามมัน่ คงอยางตีน๋ กวย มี
ความหนักแนน ซึ่งสวยดอกนั้นมีความจําเปนที่ตองใชในงานพิธีกรรมทุกพิธีกรรม
ไมวา ทางศาสนาและความเชือ่ ตองใชเพราะถือวาเปนเครือ่ งสักการะบูชาอยางหนึง่
สวยดอกในแตละแบบลวนมีการแฝงความเชื่อในเรื่องของอานิสงสของ
การบูชา ซึ่งชาวลานนานั้นไดมีความเชื่อเกี่ยวกับภพภูมิ การเวียนวายตายเกิด
ภพนี้ แ ละภพหน า ซึ่ง มี ค วามเชื่ อ ว า เมื่ อ มี ค นตายหรื อ เสี ย ชีวิ ต นั้ น จะมี ก ารมัด
ตราสังขศพ โดยมีการนําสวยดอกนั้นมาใสในมือของผูตายในรูปแบบการพนมมือ
ซึ่งมีความเชื่อที่วาเวลาที่พระเทศนนั้นผูที่เสียชีวิตไปแลวนั้นจะไดนําสวยดอกมา
ไหวพระและฟงธรรม และเปนความเชือ่ เกีย่ วกับโลกหลังความตายหรือภพภูมใิ หม
ที่เชื่อวาเมื่อคนเราทุกคนตายไปแลวดวงวิญญาณจะไดขึ้นไปอยูบนสรวงสวรรค
และจะไดนําสวยดอกที่อยูในมือนั้นไปไหวพระเกศแกวจุฬามณีบนสรวงสวรรคชั้น
ดาวดึงส
สวยดอกนัน้ ยังใชไดในการทําบุญทัว่ ไปเนือ่ งจากตองมีการใชสวยดอกเพือ่
เปนการสักการะบูชาในสิ่งตางๆ ดังคําวา ดอกไม ธูปเทียน เปนเครื่องกอนหนา
นําตาน (เปนเครือ่ งทีใ่ ชถวายกอนสิง่ ของทีจ่ ะนํามาถวายแดพระสงฆ) รวมทัง้ แสดงถึง
ความเคารพบูชา อาทิ บูชาเทวดา เจาที่ ภูตผีตา งๆ รวมทัง้ ไหวพระ เพราะคนลานนา
เชื่อวาเมื่อตนถวายของอยางไร ก็จะไดรับผลอยางนั้นคืนมา ดังนั้นเมื่อจะทําสวย
ดอกในการบูชา จึงตองทําอยางดีเพื่อผลที่จะไดรับจะไดกับเหมือนที่กระทํา สวน
ใหญสวยดอกจะใชใสไปพรอมกับวัตถุไทยทาน สวยดอกในแตละแบบนั้นยอมมี
การแฝงความคิดและความเชือ่ ซึง่ สิง่ แรกก็คอื ดอกไมธปู เทียนทีถ่ อื วาเปนเครือ่ งบูชา
ซึง่ ดอกไมนนั้ เปรียบเหมือนกับคนทุกชนชัน้ วรรณะทีม่ าอยูร วมกันโดยไมมกี ารแบง
แยก ธูป ๓ ดอกเปรียบเสมือนพระคุณของพระพุทธเจา และเทียน ๒ เลมเปรียบ
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ถึงการบูชาพระธรรมกับพระวินัย สวนที่สองคือสวยดอกนั้นคือภาชนะที่ใชบรรจุ
ซึ่งชื่อของกาบสวยแตละกาบนั้นก็เสมือนตัวแทนหรือภาชนะที่ใชใสดอกไมไปบูชา
การแฝงความคิดและความเชื่อของสวยดอกเปนการสอดแทรกกุศโลบาย
ผานทางรูปแบบของสวยดอก ซึ่งสวยขดแบบธรรมดานั้นสามารถแยกประเภท
ไดและในแตละประเภทนัน้ มีคติ ความเชือ่ และกุศโลบายตางๆ อาทิ สวยซอนเงือ่ น
คือสวยทีม่ กี ารขดแลวพับเก็บริมจากนัน้ มีการกลัดติดทีด่ า นหลังสวนลางของสวย ซึง่
มีนยั วาคนเรามักจะมีเงือ่ นตายอยูข า งหนา ดังนัน้ จึงตองซอนเงือ่ นตายไวทขี่ า งหลัง
เพราะมีความเชือ่ เมือ่ มีคนจะมาทํารายหรือคิดไมดกี จ็ ะไดรแู ละไดเห็นและสามารถ
ปองกันตัวจากอันตรายทั้งหลายได สวยขดแบบหางปกหัว คือการขดใบตองจาก
ดานหัวของใบตองเขามาใหดานหางของใบตองแหลมขึ้น มีนัยวา ตองเปนคนที่
ออนไหว พรอมทีจ่ ะรับฟงการสัง่ สอนจากครูบาอาจารย ทําอะไรก็จะไดงา ยๆ สวยขด
แบบหัวปกหาง คือการขดใบตองจากดานหางของใบตองเขามาใหดา นหัวของใบตอง
แหลมขึ้น มีนัยวาเปนคนแข็งแรง มีความเด็ดเดี่ยว ซึ่งรวมไปถึงความเชื่อเกี่ยวกับ
การกลัดไมกลัดวาเมื่อกลัดไมกลัดที่สวยดอกแลวจะไมมีการหักไมกลัดออกเพราะ
มีความเชื่อวาเปนการหักหัวหักทายครูบาอาจารย สวยดอกนั้นอยูที่การนํามาบูชา
เพราะถือวาเปนเครื่องสักการะที่มีครบทั้งหมด มีทั้งขาวตอก ดอกไม ธูป เทียน
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การยํา่ ขางบําบัดโรค การแพทยพนื้ บานลานนา
อรรณพ

การ

เจ็บปวยเปนสิ่ งที่เกิดกับ
มนุ ษ ย ทุ ก คน มนุ ษ ย จึ ง
พยายามทีศ่ กึ ษาคนควาหาทางออกทีจ่ ะ
บรรเทาอาการเจ็บปวย ซึ่งแตละทองถิ่น
จะมีวธิ กี ารดูแลรักษาโรคแบบดัง้ เดิมของ
ตนเองซึง่ ของลานนาก็มรี ะบบการแพทย
พื้นบานอันเปนภูมิปญญาทองถิ่นที่ได
ทดลองกันมาชานาน จนตกผลึกเปน
ภูมิปญญาเพื่อดูแลสุขภาพ บําบัดความ
เจ็ บ ป ว ยของประชาชนที่ ผ  า นมา ใน
ปจจุบัน เปนที่รูกันวา “การแพทยแผน
ปจจุบัน ซึ่งเปนการแพทยกระแสหลัก”
ไมสามารถสนองตอบ แกปญหาไดทุก
เรื่อง นอกจากนี้ยังมีปญหาคาใชจายสูง

จันทรบุตร

ประชาชนไมสามารถเขาถึงการบริการ
ได ทั้ ง หมด การแพทย แ บบพื้ น บ า น
ลานนา หรือภูมิปญญาทองถิ่นที่มีอยู
จึงเปนทางเลือกหรือกระแสรองที่จะ
ใหเกิดการพึง่ พาตนเอง และรักษาดูแล
สุขภาพของตนเองในเบื้องตนได โดย
อางอิงพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๗๕ ใหมีการ
สงเสริมสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่น
ให เ ป น ไปและสอดคล อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต
ของชุมชน ตลอดถึงขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมของทองถิ่น ให
คนในท อ งถิ่ น สามารถพึ่ ง พาตนเอง
ได ด  า นสุ ข ภาพ เพื่ อ ให มี ท างเลื อ ก

การยํ่าขางบําบัดโรค การแพทยพื้นบานลานนา ๑๕๓

ที่หลากหลายดานสุขภาพ และตามมาตราที่ ๗๖ ใหสนับสนุนฟนฟูและสืบทอด
จัดระบบรองรับมาตรฐาน รวมทัง้ ใหมกี ารจัดตัง้ องคกรเพือ่ ดูแลกันเอง โดยใหคาํ นึงถึง
ผูบ ริโภค สงเสริมสนับสนุนเพิม่ ศักยภาพ บาทบาทของชุมชนและ องคกรเอกชนและ
องคกรของรัฐทุกระดับใหมีสวนรวมในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ
ดังนั้นการดูแลสุขภาพพื้นบานแบบลานนา ดวยการยํ่าขางจึงเปนวิธีบําบัดรักษา
อาการทางกายวิภาค (ภาษาทางการแพทย) อีกวิธหี นึง่ ของระบบการแพทยพนื้ บาน
ลานนา สวนมากใชในการรักษาอาการปวดเมือ่ ยกลามเนือ้ เอ็น ปวดขอ กระดูก ชา
อัมพฤกษ อัมพาต โดยการใชเทาชุบนํ้ายา (นํ้าไพล หรือนํ้ามันงา) ไปยํ่าบนขางที่
เผาไฟจนรอนแดง แลวจึงเอาเทาไปยํ่าบนรางกายหรืออวัยวะของผูปวยที่เกิด
พยาธิสภาพ โดยใชคาถารวมดวย
คําวา ขาง ก็คือโลหะเหล็กผสมพลวงที่นําไปหลอเปนใบขาง (ใบไถ สําหรับ
ไถนา) ใบผาลไถที่ใชสําหรับไถนา ขนาดประมาณ ๘ x ๖ นิ้ว ปลายแหลม ภาษา
ถิ่นลานนาเรียกวา ใบขาง เนื่องจากใบขางเปนอุปกรณที่ใชในการไถนาที่ใชกันมา
ตั้งแตสมัยโบราณ เชื่อกันวา ขาง มีความขลังและศักดิ์สิทธิ์เพราะสามารถไถนา
ปลูกขาวเลีย้ งคนทัง้ โลกได หมอบางคนเชือ่ วา ขาง มีความขลัง เนือ่ งจากมีประโยชน
ในการรักษา ไมเปนสนิม มีแรธาตุที่เปนตัวยาสามารถรักษาโรคได คนสมัยกอน
ใชใบขางทีเ่ ผาแลวไปแชนาํ้ ใหเด็กกินแกอาการเจ็บปาก เจ็บลิน้ และเชือ่ วาความรอน
จากขางจะทะลุทะลวงเขาไปในรางกายผูป ว ยไดลกึ กวาการใชโลหะอืน่ การทีใ่ ชใบขาง
หรือใบไถ (ผาล) นัน้ เพราะมีความเชือ่ วาใบขางมีความศักดิส์ ทิ ธิช์ นะทุกสิง่ ทุกอยาง
ทีเ่ ปนกอนหิน กอนดิน ทะลุทะลวงหมด ชาวนาทํานาจะใช วัว หรือควายลากคันไถ
เพื่อไถกอนหิน กอนดินที่จะเตรียมการทํานาปลูกขาว
ใบขางนี้ตองผานพิธีกรรมตางๆ ของการทํานา จนเสร็จสิ้นไปจนถึงการ
เก็บเกีย่ ว ไมวา จะเปนหวานกลาขาว การปลูกขาว การเกีย่ วขาว การนวดขาว (ตีขา ว)
จนกระทั่งการเก็บเกี่ยวขาวขึ้นสูยุงฉาง (หลองขาว) และการทําพิธีตานขาวใหม
หลังจากที่ชาวนาไดขาวมาแลวซึ่งเปนพิธีกรรม ที่ในปจจุบันนับวันจะสูญหายไป
เพราะระบบอุตสาหกรรมสมัยใหมเขาแทนที่ แทนแมแตการลงแขกของการทํานา
ก็สญ
ู หายไป ยุง ฉาง (หลองขาว) ก็หมดหายไปคงเหลือไวเปนทีศ่ กึ ษาเรียนรู ซึง่ แตเดิม
ใชเปนทีเ่ ก็บขาวหลังการเก็บเกีย่ วแลว ใบขาง (ผาล) คงเหลือมีใชในการบําบัดรักษาโรค
เรียกวา ยํา่ ขาง ถาหากไมมกี ารสืบสานถายทอดและสืบทอดก็สญ
ู หายไปอยางแนแท

๑๕๔ ขวงผญา

กลุมอาการหรือโรคที่สามารถรักษาไดดวยการยํ่าขาง ไดแก
(๑) กลุมอาการปวดเมื่อยกลามเนื้อ ปวดเอ็น ปวดขอ ปวดกระดูก ซึ่งอาจ
มีสาเหตุมาจากความไมสมดุลของธาตุ หรือจากสิง่ ทีอ่ ยูใ นปาไมสามารถมองเห็นได
เรียกวาโปง ทําใหมอี าการปวดบวม มีกอ น หรือมีสาเหตุจากสิง่ ทีอ่ ยูใ นนํา้ ไมสามารถ
มองเห็นไดดว ยตาเปลา เรียกวา ยํา ทําใหมอี าการปวด คัน ผิวหนังแดง รอน มีตมุ พอง
นอกจากนี้ยังมีสาเหตุจากสิ่งอื่นๆ เชนผีปูยา ผีเจาที่ ลืมแกบน คุณไสย ฯลฯ
(๒) กลุม อาการชา ทีม่ กั เกิดทีม่ อื เทา แขน ขา เอว ซึง่ เชือ่ วาเกิดจากเลือดลม
ในรางกายไหลเวียนไมสะดวก ทําใหเสนเลือดตีบ กลุมอาการอัมพฤกษ อัมพาต
เปนอาการที่เชื่อมโยงมาจากการปวด ซึ่งเกิดจากธาตุลมเขาแทรกทําใหเสนตึงแข็ง
โดยขึน้ กับระยะเวลา ถาปลอยไวนานจะทําใหเสียเสน กลายเปนอัมพฤกษ ถาปลอย
ไวนานเสนจะเสียแบบถาวร ทําใหตองใชเวลาในการรักษา
หมอยํา่ ขางจะไมรกั ษาใหผปู ว ยทีก่ าํ ลังตัง้ ครรภ ผูห ญิงทีม่ ปี ระจําเดือน ผูป ว ย
ที่ไดรับการผาตัดใหม ผูปวยโรคหัวใจ ผูปวยมะเร็งและโรคปอดเพราะความรอนจะ
ทําใหมะเร็งกระจายตัวไดดีขึ้น ผูปวยโรคหืด และผูปวยที่มีไขสูง
กันยานุช เทาประเสริฐ (๒๕๔๕) ไดศกึ ษาติดตามการรักษาของหมอยํา่ ขาง
พบวาผูป ว ยทีร่ กั ษาแลวอาการดีขนึ้ คือผูป ว ยในกลุม อาการ ปวด บวม ชา อัมพฤกษ
อัมพาต ที่มารักษาอยางตอเนื่องมากกวา ๑๐ ครั้งมักจะหายสนิท มารักษา ๔-๕
ครั้ง อาการทุเลาลง สวนผูที่ไมหายมักเปนผูที่มารักษาไมตอเนื่องหรือมานอยกวา
๒ ครั้ง
การยํ่าขางจึงเปนอีกองคความรูภูมิปญญาหนึ่งที่เปนทั้งศาสตรและศิลป
ในระบบการแพทยพื้นบานลานนา ซึ่งนาสนใจนํามาประยุกตใชในระบบสุขภาพ
เพื่อการพึ่งตนเองในการดูแลสุขภาพ
พิธีกรรมยํ่าขาง
เมื่อมีคนไขมาทําการรักษาสิ่งแรกที่ตองทําคือ การตั้งขันครู หรือคายกครู
จะมีพานดอกไม เงินคายกครู ๑๐๘ บาท หากเปนคนไขทฐี่ านะยากจน จะอนุโลมให
โดยใสขันครูเทาไรก็ได หากมีคําถามวา ไมใสขันครูจะไดไหม ตอบวาไมใสไมได
เพราะผิดครู ตองทําตามครูบาอาจารยสอนมา หากพลาดพลั้งเหยียบเหล็กขาง
แดงๆ อาจเจ็บตัวได การเหยียบขางรอนๆ เปนพิธีกรรมอยางหนึ่งในการรักษาโรค

การยํ่าขางบําบัดโรค การแพทยพื้นบานลานนา ๑๕๕

ปวดขอ ปวดกระดูก อัมพฤกษ อัมพาต ชาตามรางกาย ตามตําราโบราณที่เรียน
สืบเนือ่ งตอกันมา เทาทีร่ แู ละปฏิบตั มิ าแทบไมมอี นั ตรายอะไรเลย ขอควรระวังทีส่ ดุ ก็คอื
ตัวคนไขที่เดินไปมาลําบาก อยาใหคนไขลม ถูกไฟหรือเตาไฟที่เผาขางรอนๆ
ใหประคองคนไขไวไหดี ใหคนไขนอนราบกับทีน่ อนทีเ่ ตรียมไวอยางดี ตัวหมอยํา่ ขาง
ก็ตอ งเตรียมไมเทาไวยนั พืน้ ระวังตัวอยาใหหกลมไดเชนกัน ควรปฏิบตั งิ านดวยความ
รอบคอบ อยาผลีผลาม อาจหกลมเกิดอันตรายได

กําโยงครู โยงขันครู
เวลาจะทําพิธีใดๆ เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ แบบลานนา จะตองขึ้น
ขันครูหรีอขันตั้งกอน ขันครูนั้นมี ๓ แบบ
แบบที่ ๑ ขันใหญ หรือขันหลวง จะตองตัง้ ไวทบี่ า นหรือทีท่ าํ งานของหมอ
แบบที่ ๒ ขันหนอย หรือขันชั่วคราว ตั้งเลย เก็บเลย
แบบที่ ๓ ขันลอยๆ เชน ขันดอกไม เงินคาขันตั้งมิไดบงบอกวาจะตอง
ใสขันครูเทานั้นเทานี้ แลวแตเจตนาของชาวบานจะบูชาครู เชน เราไปออกงาน
เทศกาลประเพณีทอ งถิน่ มีคนมาก มาขอรับบริการอาจจะใสขนั ครูคนละ ๕ - ๑๐ - ๒๐
บาท แลวแตตามจิตศรัทธา
หากเราไปรักษาที่บานคนไขก็ตองมีขันตั้ง - ขันครู อาจจะใสเงินบูชาครู
๓๒ บาท ๙๙ บาท ๑๐๘ บาท ขึ้นขันครูเสร็จพิธีแลวก็เก็บเลย

๑๕๖ ขวงผญา

คําขึ้นขันครูยํ่าขาง
ยกขันครูขึ้นเสมอศีรษะของหมอแลวกลาว นะโม ๓ จบ แลวกลาววา “สาธุ
สาธุ สาธุ ครูบาอาจารยเจา ตนวิเศษอันอยูสวงสวรรคชั้นฟา เตียวโลกหลาผาบจุม
ปูตนเปนครูแหงผูขาตังหมด หมอชีวกะโกมาระภัจเจาผูเปนครู ครูตาย ครูยัง ครูสั่ง
ครูสอน ครูแนะ ครูนํา ตังพะเพลิง พระพราย พระนารายณ ผูเปนครูสั่งสอนผูขา
ไดสืบๆ มา จงมาปกปกรักษาตนตั๋วแหงผูขาผูเปนหมอ บัดนี้ผูขาจะกระทําพิธียํ่า
ขางเพื่อรักษาโรคแก………………… คนผูนี้ขอพอครูแหงขอตังหลายดังกลาวมา
จงมาประสิทธิ์ประสาทความรูใหผูขา แลคุมครองปองกั๋นตั๋วแหงขาใหรอดพนจาก
อันตรายทั้งปวง และจงดลบันดาลใหคนปวยผูมีชื่อ……………………หายจาก
โรค หายคืนหายวัน หายพลันเดี๋ยวนี้ ขอพระอาทิตยดวงใส พระจันทรสองแจง
พระอังคารเตียวแวดลอม พระพุทธ พระผัด วนเวียนลอมไปมา พระศุกร พระเสาร
พระราหู พระเกตุ ขอคุมครองปองกั๋นตั๋วแหงขาหื้อมีอิทธิฤทธิอานุภาพปราบใตฟา
ผาบจุมปูจงุ จักมีเทีย่ งแตดหี ลี โอมมิพพะมันตา สะหะกะตา อาคัจเฉยยะ อาคัจฉาหิ”
ขณะที่เหยียบไฟรอนๆ หรือขางแดงรอนแลวไปเหยียบคนไข สลับไปสลับ
มานั้นตองทําจิตสมาธิ และทองคาถาไปดวย คาถาวาดังนี้ “โอมโมคคัลาโน นะ
การังกันตวา โลหะกุมภี ปสาะเมียตุนิ โอมพระเพลิงเหนือหัว โอมพระพราย
เหนือถาน โอมพระพรายสวาหะ โอมไฟฟาโฮมไฟฟก โอมไฟหมอนรก โอม
สวาหะ โอมสวาหาย” คาถานี้ตองทองในใจตลอด ทําจิตสมาธิ อยาวอกแวก เอา
เทาขวาเหยียบเหล็กรอนแลวไปเหยียบคนไข สลับไปมาแลวทองคาถาอีกวา “โอม
อัคคิ อัคคัง มระณังไยยะ” ทองอยูใ นใจเวลามีคนมาถามหามพูดจะทําใหเสียสมาธิ
แลวเอาเทาจุม นํา้ มันงา ผสมกับนํา้ สุรา แลวไปเหยียบเหล็กขางรอนๆ แลวไปเหยียบ
คนปวยตามทีค่ นปวยมีอาการเจ็บปวด ตามขอตามกลามเนือ้ ตามนองและหนาขา
ของผูปวย วิธีการยํ่าขางนี้เปนงานคอนขางตองเปนคนกลา และละเอียดเชี่ยวชาญ
ชํานาญพอสมควร จึงจะปฏิบัติได

การยํ่าขางบําบัดโรค การแพทยพื้นบานลานนา ๑๕๗

คาถาเสกนํ้ามันงา นํ้ามันไพล
๑. โอม โมคคัลลาโน อะกิ๊ราจัง วิระสวาหะ
๒. โอม เตโมสันติ รุ หะกุมภีโร ปจจะ ปะปงสวาหาย
๓. โมคคัลลานะ นาโม อะกิ๊ตะตั๋ง วิรุจะนะติ
๔. เอ ถะ กัน ทะ ถะ ปน ทะ ถะ
๕. โอม อัคกิ๊ อัคกัง มรณังไยยะ
๖. โอม ไฟฟา โอมไฟฟก โอมไฟหมอนาฮก โอมสวาหาย
คาถาเสกไมเทายํ่าขาง
ยันเจวะ สุปนนัง ตุกขัง อะวะมังคะลัง ทุปะยันตั๋ง มหาเตจัง สะปะ ภัยยะ
แสตถัง สุขะโต สุขะถานัง กะพะ ละมันตั๋ง มะหาเตจัง ปริตตั๋นตั๋ม ภะณามเห
คาถากอนทําการยํ่าขางปองกันตนเอง
โอมมุลีตั๋นดัง มหาภิกขุนัง กาลังกังกา มหาปดสะณู มหาโวเทวา สะปายัง
กา กาลัง ยันตุ

๑๕๘ ขวงผญา

อุปกรณ ขั้นตอน และวิธีการยํ่าขาง
การยํ่าขางตองเตรียมอุปกรณ
มีดังนี้
๑. เตาอังโร (เตาถาน) ขนาดกลาง ๑ เตา
๒. ถานสําหรับกอไฟ
๓. ไมเกี๊ยะ (ไมสน) ๑ มัด พรอมไมขีด
๔. ถาดไมรองใสนํ้าไพลสด และนํ้ามันงา ๒ อัน
๕. พัดสําหรับพัดไฟ ๑ อัน
๖. วัสดุสําหรับรองเตาไฟ ๑ อัน
๗. ไมเทาสําหรับยัน ๑ อัน
๘. เหลาขาว
๙. นํ้ามันงา
๑๐.นํ้าไพลสด

การยํ่าขาง
หมอยํ่าขางตองปฏิบัติ คือ
๑. กอนยํ่าขางตองลางเทาใหสะอาด
๒. ตองขึ้นครูกอน – ขันครู – ยกครู
๓. ตองเตรียมอุปกรณใหครบ (ไมเทา)
๔. เสกนํ้ามันไพล นํ้าไพลสด
๕. หากคนไขเปนหญิงตองเตรียมผาคลุม
๖. เวลาจะเหยียบคนไขตองขออนุญาตคนไขกอน
๗. เวลาจะเหยียบตองทองคาถา (ทําใจใหเปนสมาธิ)
๘. เวลาเหยียบตองพิจารณาดูวา เหมาะสมเหยียบตรงไหนกอน เชน ทา
นอนหงาย ทานอนควํ่าหนา ทานอนตะแคง (ซาย - ขวา)

การยํ่าขางบําบัดโรค การแพทยพื้นบานลานนา ๑๕๙

๙. สถานที่เหยียบตองลับหูลับตาพอสมควร
๑๐.ผูชายตองนุงผาเช็ดตัว (ผาขาวมา)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

โรคตองหามในการยํ่าขาง
คนมีทองเกิน ๕ เดือนขึ้นไฟ (หามเหยียบทอง)
คนมีความดันสูง - ความดันตํ่าเกิน
โรคหัวใจเรื้อรัง
โรคเบาหวาน
คนมีไขสูง
อุบัติเหตุใสเหล็ก หรือเพิ่งผาตัดมา
โรคผิวหนังชนิดเรื้องรัง
มะเร็งในกระดูก (ควรใชประคบยาแทน)

วิธีการยํ่าขาง
เมือ่ มีอปุ กรณการยํา่ ขางพรอมแลว ใหคนไขนอนบนทีน่ อนทีเ่ ตรียมไว ในกรณี
คนไขเปนผูห ญิงตองเตรียมผาขนหนู ๑ ผืนไวคลุมตัวคนไขดว ย หมอเหยียบขาง (หมอ
เทาไฟ) ก็ตอ งมีไมเทา ๑ อัน เพือ่ กันลม เหยียบทานอนหงายหรือนอนควํา่ แลวแตคน
ปวยสะดวกทานอน หมอเอาเทาสะอาด
เหยียบลงบนนํา้ ไพลทีจ่ ดั เตรียมไว แลวไป
เหยี ย บเหล็ ก ขางบนเตาไฟที่ เ ผาไว จ น
รอน (ยิ่งรอนยิ่งดี) เหยียบคนไขครั้งหนึ่ง

๑๖๐ ขวงผญา

ก็ตอ งเหยียบนํา้ ไพล ครัง้ หนึง่ เหยียบนํา้ ไพล หาครัง้ ตอการเหยียบนํา้ มันงาหนึง่ ครัง้
(ถามคนไขดวยวารอนมากหรือรอนนอย) ขณะเหยียบขางตองทองคาถาดับพิษไฟ
ไปดวย เหยียบทานอนหงายใหทั่ว เหยียบ วนเวียนไปมาจนทั่วตามแขง ขา ทอง
(ในกรณีทองบวม) ทองแข็งเปนเถา - ดาน ไปตามแขนซายและแขนขวา แลวจึงให
คนไขเปลี่ยนทาเปนทาตะแคงซายขวาเหยียบไปตามขาดานนอก ขาดานใน สีขาง
ซาย - และขวา เหยียบทานอนควํ่าหนา เหยียบทั่วแผนหลัง สะบัก ตะโพก
สลักเพชร ขา นองเหยียบจนทัว่ ใชเวลาประมาณสีส่ บิ นาที หลังจากทีเ่ หยียบขางเสร็จ
แลว ก็จะประคบสมุนไพรตอซึง่ เปนวิธกี ารรักษาใหครบของการยํา่ ขาง คนสมัยกอน
เรียกวาจูย า (จูข าง) สมัยใหมเรียกประคบสมุน ซึง่ ในลูกประคบสมุนไพรมีตวั ยา ดังนี้

ไพล : สรรพคุณ บรรเทาอาการอักเสบ ลดปวดบวม ขับลมในลําไส

แหนง (วานสาวหลง)
สรรพคุณ : สกัดทํานํ้ามันหอม
บํารุงผิวพรรณ เหงา ขับลมใน
ลําไส ทุกสวนกลิ่นหอมแรง

การยํ่าขางบําบัดโรค การแพทยพื้นบานลานนา ๑๖๑

เปลาหลวง
สรรพคุณ : แกโรคผิวหนังผื่นคัน
บํารุงธาตุ แกปวดเมื่อยรางกาย
กระจายเลือดลม แกตับอักเสบ
แกปวดขอ ชวยยอยอาหาร ลดไข

ผิวมะกรูด
สรรพคุณ : มะกรูดชวยแกอาการ
ทองอืด ชวยใหเจริญอาหาร และบํารุงโลหิตสตรี
ใชเปนยาขับลมในลําไส แกจุกเสียด

ตระไครหอม สรรพคุณ : ขับลมในลําไส และแกแนนทองไดดวย

๑๖๒ ขวงผญา

ดอกมะลิ
สรรพคุณ : ปวดเมื่อย เคล็ด
ขั ด ยอก อาการปวดท อ ง แก
อาการปวดหั ว และปวดหู ชั้ น
กลาง รักษาแผลพุพอง แกพิษ
แมลงสัตวกัดตอย รวมทั้งเปน
ยาบํารุงหัวใจ

ใบมะขาม สรรพคุณ : ใชรักษาโรคผิวหนัง
การบูร
สรรพคุณ : ใชเปนยากระตุน
หัวใจ บํารุงธาตุ ขับลมในลําไส
แกไอ ขับเหงื่อ ปวดฟน เคล็ด
ขัดยอก แกบวม แกปวดขอ แก
ปวดเสนประสาท แกรอยผิวหนัง
แหง เปนยาทาเฉพาะที่ แกพิษ
แมลงสัตวกัดตอย ขับนํ้าเหลือง
บํารุงหัวใจ

การยํ่าขางบําบัดโรค การแพทยพื้นบานลานนา ๑๖๓

ลูกประคบพรอมใชงาน
นําลูกประคบจุมนํ้าไพลสดที่
เตรียมไวในภาชนะที่เตรียม วิธีการทํา
นํ้าไพล นําไพลสดไปฝนแลวกรองเอา
แตนํ้าใสภาชนะแลวนําลูกประคบที่จุม
นํ้าไพล จู (ประคบ) ทานอนควํ่า ทั่วทั้ง
แผนหลัง ตะโพก สลักเพชร ขา นอง
และฝาเทา แนวแขนซาย ขาว ทานอน
หงาย หนาทอง หนาอก ตามแขนซาย
แขนขวา ใตรักแรซาย ขวา จนทั่ว

ประคบตามแนวขา
พรอมทั้งนอนตะแคงซาย ขวา

๑๖๔ ขวงผญา

ทานั่ง ประคบหัว ใบหนา คอ ตอมใตรักแร ซึ่งเปนจุดที่สําคัญของตอม
นํ้าเหลืองจะไดมีเลือดลมกระจายไปเลี้ยงสวนตางๆ ของรางกาย เลือดลมเดินได
สะดวกขึ้น

เมื่อทําการรักษาคนปวยรูสึกสบายดีขึ้นตองมาทําการรักษาอยางตอเนื่อง
เชนคนปวยอัมพาต อัมพฤกษ กระดูกทับเสน ชาตามแขง ตามขา ปวดเรื้อรัง
การดูแลผูปวยหลังจากยํ่าขาง
หามคนปวยรับประทานอาหารไดแก ไข เนือ้ วัว เนือ้ ควาย สัตวปก ของดอง
ของทะเล ปลาไหล ปลาไมมีเกล็ด กบ ผักชะอม ฟกเขียว หนอไม บอน และทุเรียน
ซึ่งเหลานี้จะแสลง (กิ๋นผิด) อาการจะกําเริบ ญาติคนปวยจะตองเขาใจในสภาพของ
คนปวยทีม่ สี ภาวะจิตใจทีห่ อ เหีย่ ว ตองใหกาํ ลังใจ คือรักษาทัง้ กายและใจ จิตเปนนาย
กายเปนบาว คนปวยเองก็ตอ งพยายามทีจ่ ะเขาใจในสถานะของตนเองไมมอี ารมณ
ฉุนเฉียว โกรธ หรือเครียดทีต่ นเองตองเปนภาระของญาติตอ งชวยเหลือทัง้ ญาติและ
คนปวยแลวอาการจะดีขนึ้ เราตองรักษาทัง้ กายและใจ จะเห็นไดวา การแพทยพนื้ บาน
นั้นสอดคลองกับวิถีชุมชนแบบดั้งเดิม มักเกี่ยวของกับเชื่อ พิธีกรรม ประเพณี
ใชวัตถุดิบ ทรัพยากรในทองถิ่นเพื่อดูแลคนในสังคมชุมชนใหมีสุขภาพที่ดีแบงเบา
ภาระของรัฐบาลในเรื่องการลดคาใชจายในการรักษาแตละครั้ง
จุดเดนของการแพทยพื้นบานคือ การมุงเนนการรักษาคนทั้งรางกายและ
จิตใจ ตลอดจนถึงครอบครัว สังคมทั้งระบบมากกวาที่จะมุงเนนรักษาเฉพาะโรค
เปนการรักษาตามวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต ของคนในชุมชน
สังคม ไมไดเปนการแยกการรักษาคนปวยออกจากสังคม ชุมชน ดูแลพรอมทั้ง

การยํ่าขางบําบัดโรค การแพทยพื้นบานลานนา ๑๖๕

ญาติมิตร แพทยพื้นบานอยูแนบติดกับวิถีชุมชนตั้งแตเกิด จนถึงตายยากที่จะแยก
ออกจากกันได แมวา กระแสโลกจะมาแรงโหมกระหนํา่ ตอวิถชี มุ ชนลูกแลวลูกเลาแต
ชุมชนก็ตองดูแล คําวา อโรคยา ปรมาลาภา ความไมมีโรคเปนลาภอันประเสริฐ
เปนสิ่งที่มนุษยแสวงหามาตั้งแตสมัยพุทธกาลจนถึงปจจุบันก็ไมสามารถที่จะหาคํา
อืน่ มาใชแทนได ตราบใดที่ มนษุยย งั เวียน วาย ตาย เกิด เปน วัฏฏสงสาร การเจ็บไข
ไมสบายมนุษยก็ตองหาวิธีการรักษาเพื่อสนองตอการเจ็บไขไมสบาย ของมนุษย
การแพทยพื้นบานเปนอีกวิธีหนึ่งที่ใชเปนทางเลือกในการรักษาตอไป

๑๖๖ ขวงผญา

ประเพณีทเ่ี ปนเอกลักษณของไทยพวนบานหาดเสีย้ ว
ชนะ เข็มมุกด

บ

รรดาชุมชนไทยพวนในประเทศไทย
ทีไ่ ดรวมตัวกันจัดตัง้ เปนชมรมไทย
พวนแหงประเทศไทย เพื่อทํากิจกรรม
รวมกัน ปจจุบันมีสมาชิก ๑๙ จังหวัด
ไทยพวนบานหาดเสี้ยว อําเภอ
ศรี สัชนาลั ย จั งหวัดสุโขทัย เป นหนึ่ง
จํ า นวนสมาชิ ก ชมรมไทยพวนแห ง
ประเทศไทย อําเภอนีม้ หี มูบ า นไทยพวน
ใน ๒ ตํ า บลคื อ ตํ า บลหาดเสี้ ย ว
และตําบลปางิ้วรวม ๗ หมูบาน ไดแก
๑. ตําบลหาดเสี้ยว ซึ่งเปนที่ตั้งของที่
วาการอําเภอศรีสชั นาลัย มี ๕ หมูบ า นคือ
หมูที่ ๑. บานหาดเสี้ยว (บานใต)
หมูที่ ๒. บานหาดเสี้ยว (บานเหนือ)
หมูที่ ๓ บานหาดสูง

หมูที่ ๔. บานใหม
หมูที่ ๕. บานปาไผ
๒. ตําบลปางิ้ว มี ๒ หมูบาน คือ
หมูที่ ๒. บานแมราก
หมูที่ ๑๑. บานแมราก
ทั้ง ๗ หมูบานมีวัดทั้งหมด ๖ วัด คือ
วัดหาดเสี้ยว วัดหาดสูง วัดบานใหม
วัดวัดภูธาตุ วัดแมรากสามัคคีธรรม
และวัดโบสถมณีราม
ประวั ติ ค วามเป น มาของ
ไทยพวนที่ขึ้นกับเมืองสวรรคโลกนั้น
ปรากฏหลั ก ฐาน พ.ศ.๒๓๗๙ ใน
ใบบอกเจ า เมื อ งสวรรคโลก (สมั ย
รัชกาลที่ ๓) “เรื่องสงไมขอนสักสวย
เลขที่ ๔๗ จ.ศ.๑๑๙๘ ความวา เกณฑ

ประเพณีที่เปนเอกลักษณของไทยพวนบานหาดเสี้ยว ๑๖๗

เลกลาวพวน ขาแจะ เปนเงิน ๓๕ ตําลึง จัดซื้อไมขอนสักได ๓๙ ตน ผูกแพลงมาสง
ณ วันพุธ เดือนสามขึ้นสามคํ่า ปวอก” และ “พ.ศ.๒๓๘๕ ใบบอกพระกําแหง
สงคราม ปลัดเมืองสวรรคโลก ไดใหหลวงทุกขราชนําทองคําผุยสวยลาวพวนลงมา
สงเลขที่ ๖๐/ก จ.ศ.๑๒๐๔ จดหมายเหตุฉบับนีป้ รากฏชือ่ แสนจัน ตนสกุลวงศวเิ ศษ
“เปนครั้งแรก ตอมา พ.ศ.๒๓๙๒ ปรากฏชื่อแสนจัน เปนนายกองสวยทอง๑
ประกอบการไดรบั การบอกกลาวเลาสืบลูกสืบหลานตอๆ กันมาในแตละครอบครัว
วาพวกตนสืบเชื้อสายโดยตรงมาจากบรรพบุรุษที่อพยพมาจากเมืองพวน แขวง
เชียงขวาง ประเทศลาวในปจจุบันโดยมีผูนําชื่อ แสนจัน แสนพล และแสนปญญา
สามพี่นองซึ่งปรากฏหลักฐานเปนคานหามแสนจันที่ทายาทไดเก็บรักษาไว ตอมา
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๔ นางเนือ่ ง วงศวเิ ศษ ไดมอบไมคานหามของแสนจัน
ตนสกุลวงศวิเศษ ในนามทายาทตระกูลวงศวิเศษ ใหกับพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
สวรรควรนายก อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ไมคานหามนี้มีความยาว ๓.๓๐
เมตร ตรงกลางแกะสลักเปนรูปสัตวมีรูสําหรับสอดเชือกเปลทั้งสองดาน๒

ภาพจากพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติสวรรควรนายก อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ไดรับความอนุเคราะหจาก
คุณสมชาย เดือนเพ็ญ

บัญชีจดหมายเหตุไทพวนแขวงเมืองสวรรคโลก ปรากฏในใบบอกเมืองสวรรคโลกครั้งแรก พ.ศ. ๒๓๗๙
มีแสนจันเปนนายกองสวยทองและผาแดงเพลา ( ไดรับความอนุเคราะหขอมูลจากคุณสมชาย เดือนเพ็ญ)
๒
สามารถดูการใชคานหามไดที่จากภาพจิตรกรรมฝาผนังเปนรูปขบวนแหที่วิหารวัดโพธิ์ชัย ตําบลนาแหว
อําเภอดานซาย จังหวัดเลย ซึ่งมีลักษณะเหมือนไมคานหามของแสนจัน มีคนหาม ๒ คน ดานหนา ๑ คน
ดานหลัง ๑ คน (อางในจิตรกรรมไทยประเพณี หนังสือชุดที่ ๐๐๑ เลมที่ ๑ ,จิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย.
กองโบราณคดี กรมศิลปากร ๒๕๓๓, หนา๘๔.
๑

๑๖๘ ขวงผญา

หมูบานไทยพวนทั้ง ๗ หมูบานดังกลาวมีประเพณีตางๆ เหมือนกัน มี
ความสามัคคีกนั อยางดียงิ่ ประเพณีบางอยางก็คลายกับประเพณีของไทยภาคกลาง
และภาคอื่นๆ แตบางประเพณีก็มีลักษณะเฉพาะหรือเปนเอกลักษณของตนเอง
บทความเรื่องนี้จึงเปนการเสนอเฉพาะประเพณีที่เปนเอกลักษณของไทยพวนบาน
หาดเสี้ยวที่ไดยึดถือปฏิบัติตอเนื่องกันมาเกือบ ๒๐๐ ปแลว ดังตอไปนี้
๑. ประเพณีกําฟา คือประเพณีที่เปนเอกลักษณของไทยพวน ไมวาจะตั้ง
หลักแหลงอยูที่ใดตางไดยึดถือปฏิบัติกันมาอยางตอเนื่องนับเปนรอยๆ ป มาแลว
ยังไมปรากฏวามีกลุมคนเชื้อชาติใดมีประเพณีกําฟาเหมือนกับชาวไทยพวน๓
เมื่อปพุทธศักราช ๒๕๕๑ ผูเขียนไปเยี่ยมเยียนพี่นองชาวพวนที่เมืองพวน
แขวงเชียงขวาง ประเทศลาว ซึ่งเปนถิ่นฐานเดิมหรือเปนเมืองแมของชาวไทยพวน
ทัง้ หลายในประเทศไทย กอนทีจ่ ะถูกกวาดตอนหรืออพยพมาอยูบ นผืนแผนดินไทย
ตัง้ แตสมัยกรุงธนบุรแี ละสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร ไดสอบถามชาวพวนเชียงขวางได
ความวา ที่เชียงขวางยังมีประเพณีกําฟาและยังยึดถือปฏิบัติกันอยู
สาระสําคัญของประเพณีกาํ ฟาคือ การหยุดทํางาน เพือ่ เปนการแสดงความ
เคารพตอฟาหรือพญาแถน ซึ่งเปนเทวดาทีไ่ ทยพวนเคารพนับถือมาก มีความเชือ่
กันวา พญาแถนเปนผูบันดาลทุกสิ่งทุกอยางใหเกิดขึ้นในโลก บรรพบุรุษของไทย
พวนจึงมักจะสอนลูกหลานแสดงความเคารพตอแถนหรือพญาแถนเพือ่ ชีวติ จะได
มีความสุขความสบายตลอดไป
การหยุดทํางานตามประเพณีกําฟา จะหยุดในเดือน ๓ ปละ ๓ ครั้งคือ
ครั้งที่ ๑ วันขึ้น ๓ คํ่า เดือน ๓
ครั้งที่ ๒ วันขึ้น ๑๐ คํ่า เดือน ๓
ครั้งที่ ๓ วันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๓๔
ผูเขียนไดมีโอกาส”ไดปะไดลม” กับพี่นองไทยพวนบานทุงโฮง จังหวัดแพร บานหลับมืนพวน อําเภอเวียง
สา และพี่นองไทยพวนบานฝายมูล อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน พี่นอ งไทยพวนอําเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย ตางก็พูดเปนเสียงเดียวกันวา ประเพณีกําฟา เปนประเพณีที่สําคัญที่คนพวนยึดถือปฏิบัติสืบตอ
กันมาอยางเครงครัด
๔
ประเพณีกําฟาของอําเภอศรีสัชนาลัย ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ในการ
จัดการละเลนในชวงกําฟา มาประมาณ ๔-๕ ปที่ผานมาและไดรับความรวมมือจากพี่นองไทยพวนดวยดี
โดยการมารวมจัดกิจกรรม เชนใหแตละหมูบานทําอาหารมารับประทานรวมกันโดยทางเทศบาลฯ จัดสรร
งบประมาณให มีการจัดกิจกรรมการละเลนใหพี่นอ งไทยพวนและคนทั่วไปไดเห็นประเพณี การละเลนตาง
ๆ เพื่อเยาวชนรุนลูกรุนหลานไดสัมผัสกับวิถีไทยพวนของบรรพชน สําหรับป๒๕๕๖ กําหนดการกําฟาครั้ง
ที่ ๑ ตรงกับวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ครั้งที่ ๒ ตรงกับวันที่๑๙ กุมภาพันธ ครั้งที่ ๓ ตรงกับวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ
๓
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การหยุดทํางานแตละครั้งจะมีระยะเวลาไมเทากันคือ
ครั้งที่ ๑ จะเริ่มหยุดตั้งแตเวลาตะวันตกดินของวันขึ้น ๒ คํ่า ตอเนื่องกัน
ไปจนถึงเวลาตะวันตกดินของวันขึ้น ๓ คํ่า รวมเวลาประมาณ ๒๔ ชั่วโมง
ครั้งที่ ๒ จะเริ่มหยุดตั้งแตเวลาตะวันตกดินของวันขึ้น ๙ คํ่า ตอเนื่องกัน
ไปจนถึงเวลาที่พระฉันเพลเสร็จของวันขึ้น ๑๐ คํ่า รวมเวลาประมาณ ๑๘ ชั่วโมง
ครั้งที่ ๓ จะเริ่มหยุดตั้งแตเวลาตะวันตกดินของวันขึ้น ๑๔ คํ่า ตอเนื่อง
กันไปจนถึงเวลาพระฉันอาหารมื้อเชาเสร็จ (ภาษาพวนเรียกวา ฉันจาหัน) ของวัน
ขึ้น ๑๕ คํ่า รวมเวลาประมาณ ๑๔ ชั่วโมง
เวลาเลิกกําฟาแตละครั้ง ภาษาไทยพวนจะเรียกวา มม แปลวา พนหรือ
หมดเวลากําฟาแลว ซึ่งคําพูดของไทยพวนจะพูด ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ตาเง็นตกแลวมม แปลวา ตะวันตกดินแลว เลิกกําฟา (ตาเง็น
= ดวงอาทิตยหรือตะวัน)
ครั้งที่ ๒ คืนเพลแลวมม แปลวา พระฉันเพลเสร็จแลวเลิกกําฟา
ครั้งที่ ๓ คืนจาหันแลวมม แปลวา พระฉันอาหารเชาเสร็จแลวเลิกกําฟา
(คําวา คืนเพล หรือ คืนจาหัน (จังหัน) หมายถึง เวลาทีญ
่ าติโยมนําอาหาร
เพลหรืออาหารเชาที่พระฉันเสร็จแลวกลับบาน)
ตามประเพณีทปี่ ฏิบตั กิ นั มาคือ กอนจะถึงวันกําฟา ผูเ ปนหัวหนาครอบครัว
จะบอกใหคนในครอบครัวของตนเตรียมขาวสาร อาหารตางๆ นํ้าดื่ม นํ้าใช เตรียม
ฟนทีใ่ ชเปนเชือ้ เพลิงในการประกอบอาหารไวใหพรอม เพราะในวันกําฟาจะตองงด
ตักนํ้า ตําขาว ผาฟน ฆาสัตว และงดประกอบอาชีพทุกอยาง ตองเตรียมหญาหรือ
ฟางและนํ้า สําหรับสัตวเลี้ยงไวลวงหนา

ชวยกันทําอาหารไปเลี้ยงคนที่มารวมงาน

๑๗๐ ขวงผญา

ยกเวน การหุงหาอาหารเพื่อรับประทานเทานั้นที่ทําไดตามปกติ
ในชวงเวลากําฟา คือ ชวงที่หยุดทํางานจะมีการละเลนของหนุมสาว
ตามประเพณีทองถิ่นแตละแหง เพื่อความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจเชน การเลน
ผีนางกวัก ผีนางสาก ผีนางดง ถอซาว หมาอือ้ หมาจอบ (เลนซอนหา) หมาออยลอ
ซกหมากาเลิง้ เกิง้ กับ้ (ลาวกระทบไม) และยังมีการลําพวน เปนการเกีย้ วพาราสีระหวาง
หนุมสาว มีคนเปาแคนประกอบ เปนตน อาจมีการทําขนมพื้นบานมาเลี้ยงกัน
ขนมพื้นบานไทยพวนหาดเสี้ยวที่นิยมกันคือ เขาโคง ใชแปงขาวจาวผสมกับกลวย
นํ้าวาสุกหรือมันเทศตม นวดใหเขากัน นํามาปนเปนรูปโคงคลายหยดนํ้า แลวนํา
ไปทอดนํ้ามันจนสุก เปนขนมคูกับกําฟา
การละเลนที่ยังนิยมเลนกันอยูในปจจุบัน เชน เลนผีนางดง ผีนางกวัก
ผีนางสาก การเรียกชือ่ จะเรียกตามอุปกรณีทนี่ าํ มาประกอบการละเลน เชน นางกวัก
ก็ใชกวัก (ฝาย) นางดง ใชกระดง นางสากก็ใชสากครก แตที่นิยมเลนกันในประเพณี
สําคัญๆ ของคนพวนบานหาดเสี้ยวคือ ผีนางกวัก

ผูชมและเชียรนางกวัก
เพื่อความสนุกสนาน

ประเพณีที่เปนเอกลักษณของไทยพวนบานหาดเสี้ยว ๑๗๑

การเลนผีนางกวัก
นิยมเลนตอนกลางคืน มีการรองเพลงนางกวักและเพลงทัว่ ๆ ไปทีม่ จี งั หวะ
สนุกสนาน นางกวัก เชื่อวา เปนผีหรือวิญญาณของผูหญิงจึงมีการแตงหนาทาปาก
อุปกรณที่นํากวักฝายมาสรางเปนรูปรางคลายคนมีแขนสองขาง มีการนําเอาทราย
มากองโดยเกลีย่ ใหเรียบเตรียมไวใหนางกวักเขียน เชนวา เขาเปนใคร บานอยูท ไี่ หน
คําถามตางๆ คนที่มารวมกิจกรรมชวยกันถาม เปนที่สนุกสนานเด็กๆ นั่งลอมวงดู
อยางสนใจ
การเลนถอซาว
อุปกรณมีไมซาว ผูเลนแบงเปนสองฝาย มีเสนแบงตรงกลาง วิธีเลนคลาย
กับการเลนชักคะเยอ แตการถอซาวจะเลนแบบดันเขาหากัน ฝายชนะคือฝายที่ดัน
อีกฝายจนสามารถลํ้าเสนแบงไดสําเร็จ1ตางกับการเลนชักคะเยอ

ทอยหมาออยลอซก ลูกกระสุนของใครวางอยูขางบนถือวาชนะ

การเลนหมาออยลอซก
หมา มาจากคําวา หมาก สวนซก ก็คือครก อุปกรณที่ใชประกอบการเลน
หมาออยลอซก มีครกกระเดื่องที่ใชในตําขาวเปลือก และตําเขาปุน หรือตําแปง
ขนมจีน (ลุ)ลูกกระสุนดินเหนียว จะเลนกี่คนก็ได โดยนั่งลอมครก มีกติกาจับ
ไมสั้นไมยาว หรือแลวแตจะตกลงกันในกลุมวาใครจะเปนคนทอยลูกกระสุนกอน
หมุนเวียนกันทอยจนกวาลูกกระสุนของใครอยูขางบน คนนั้นชนะไดลูกกระสุนที่
อยูในครกทั้งหมด
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การเลนหมากาเลิ้งเกิ้งกั้บ
การเลนหมากาเลิง้ เกิง้ กับ้ ก็คอื การเลนลาวกระทบไม นับเปนการละเลนที่
ปรากฏอยูใ นวิถสี งั คมโดยทัว่ ไปรวมไปถึงชาวลัวะในภาคเหนือ ตางกันตรงทีเ่ รียกชือ่
ตามทัองถิ่นของตนเอง เชนชาวลัวะเรียก มาจกคอก เปนตน บางพื้นที่ใชไมกระทบ
หลายคู อยูที่ความสามารถของผูเลน
พิธีเสียแสงฟนแสงไฟ
เปนพิธที เี่ กีย่ วเนือ่ งกับประเพณีกาํ ฟาจะกระทําพิธนี ใี้ นวันกําฟาวันสุดทาย
ของแตละป คือกําฟาครัง้ ที่ ๓ ตรงกับวันขึน้ ๑๕ คํา่ เดือน ๓ โดยในตอนเย็นหลังจาก
หุงหาอาหารเพื่อรับประทานในมื้อเย็น (เขาแลง) เสร็จเรียบรอยแลวทุกบานจะ
เอาดุนฟนในเตาไฟเฉพาะดุนที่ไฟไหมเหลือนอยที่สุดไปดับที่แมนํ้า ลําคลอง หรือ
บริเวณทางที่มาบรรจบกัน (ทางโฮม) แลวโยนดุนฟนทิ้งลงในแมนํ้าลําคลองใหไหล
ไปตามกระแสนํ้า หรือโยนทิ้งในบริเวณที่ทางมาบรรจบกันแลวแตกรณี
เหตุผลของการทําพิธีเสียแสงฟนแสงไฟนี้ในหนังสือไทยพวน ซึ่งเขียน
โดยพันเอกวิเชียร วงศวิเศษ มีความเห็นวานาจะเปนภูมิปญญาหรือเปนอุบายของ
บรรพชนไทยพวนในการทีจ่ ะปองกันมิใหเกิดอัคคีภยั เพราะชวงเวลากําฟาเปนชวง
ยางเขาสูฤ ดูรอ นแลว บานเรือนในสมัยกอนมักมุงหลังคาดวยหญาคาซึง่ ติดไฟไดงา ย
วิธีปฏิบัตคิ ือมือขางหนึ่งถือดุนฟนอีกขางหนึ่งถือกะลามะพราวใสนํ้า เมื่อ
ไปถึงแมนํ้า ลําคลองหรือบริเวณทางที่มาบรรจบกันแลวก็ใชนํ้าในกะลาดับไฟที่ดุน
ฟน แลวโยนทิ้งไปดังที่กลาวมาแลว

ประเพณีที่เปนเอกลักษณของไทยพวนบานหาดเสี้ยว ๑๗๓

นอกจากนี้ในตอนเชาของวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๓ ซึ่งเปนวันกําฟา
ครัง้ สุดทาย ชาวบานจะนําอาหารเชา (จาหัน,จังหัน) ไปถวายพระ เณร ทีว่ ดั พอพระ เณร
ฉันจาหันเสร็จแลว กลับบานก็จะไดเวลาเลิกกําฟาหรือ มม พอดี เปนการสิ้นสุด
ประเพณีกําฟา ในปนั้น

ลําพวนบานหาดเสี้ยว
คนพวนบานหาดเสี้ยวปจจุบันที่มีอายุเกิน ๗๐ ปขึ้นไปจะจําเหตุการณ
เกีย่ วกับเรือ่ งลําพวนไดพอสมควร การลําพวนประกอบการเปาแคนของชาวไทยพวน
บานหาดเสี้ยวนั้นจะมีขึ้นใน ๒ กรณี คือ
๑) กรณีปกติ เปนการเปาแคนของหนุมไทยพวนที่เปาแคนไปลําเกี้ยวสาว
ที่มาลงขวงทอผา ปนดายในเวลากลางคืนหลังรับประทานอาหารเย็นแลว
๒) กรณีมีงานมงคลตางๆ เชนงานกฐิน ขึ้นบานใหม งานบวชพระ เปนตน
เจาภาพจะเชิญ หรือหาหมอลําและหมอแคนมาลําเฉลิมฉลองการทําบุญเรียกวา
อุมกองทาน ใหความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจแกผูมารวมทําบุญ หรือมาชวย
งานตางๆ เวลากลางคืนจะมีหมอลําทั้งชายและหญิงมาลําแกกัน หรือโตกันอยาง
สนุกสนาน เปนนันทนาการระดับชาวบานทีย่ งิ่ ใหญในสังคมไทยพวนบานหาดเสีย้ ว
เมื่อประมาณ ๗๐ ปที่ผานมา ซึ่งในขณะนั้นยังไมมีไฟฟาใชยังไมมีสิ่งบันเทิง
ตางๆ นอกจากหนังขายยาและการละเลนตามงานประจําปเปนครั้งคราว เชน
งานไหวพระแทนศิลาอาสน งานไหววัดพระปรางค งานประจําปวัดหนองโวง
งานวัดหลวงพอพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลก เปนตน
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นางกวน ศรีสัชชนะกุล
อายุ ๘๕ ป

นายมวน กองนิล
อายุ ๘๒ ป

นายริ้ง ขาวดี
อายุ ๘๕ ป

การลําพวนเปนการขับลําใชปฏิภาณไหวพริบโตตอบคูขับไดทนั ทีผูฟง รูสึก
สนุกสนาน และมีอารมณรวมไปดวย ปจจุบันยังมีคนไทยพวนบานหาดเสี้ยวที่ยัง
สามารถลําพวนไดเหลืออยูเพียง ๑๓ คน ตางก็อายุมากแลว ยังไมมีใครสืบทอด
ดังมีรายชื่อตอไปนี้
๑. นางกวน ศรีสัชชนกุล อายุ ๘๕ ป บานหมูที่ ๒ ตําบลหาดเสี้ยว
๒. นายริ้ง ขาวดี
อายุ ๘๕ ป บ า นหมู  ที่ ๑ ตํ า บลหาดเสี้ ย ว
(เปนหมอแคนดวย)
๓. นายทศ แควนอย อายุ ๘๕ ป บานหมูที่ ๒ ตําบลหาดเสี้ยว
๔. นางบุญมี เกิดผล
อายุ ๘๔ ป บานหมูที่ ๒ ตําบลหาดเสี้ยว
๕. นางหมอก ขอสวัสดิ์ อายุ ๘๔ ป บานหมูที่ ๔ บานใหม
ตําบลหาดเสี้ยว
๖. นางทุม แกวเกต
อายุ ๘๔ ป บานหมูที่ ๓ บานหาดสูง
ตําบลหาดเสี้ยว
๗. นางสวย แกวเกต
อายุ ๘๓ ป บานหมูที่ ๓ บานหาดสูง
ตําบลหาดเสี้ยว
๘. นายมวน กองนิล
อายุ ๘๒ ป บานหมูที่ ๒ บานหมูที่ ๒
ตําบลหาดเสี้ยว
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๙. นางบุญรอด กระเบียด
ตําบลหาดเสี้ยว
๑๐. นางนอม กําจาย
ตําบลหาดเสี้ยว
๑๑. นายหรั่ง
๑๒. นายแนม โกศัย
ตําบลหาดเสี้ยว
๑๓. นายยง กระบาย
ตําบลหาดเสี้ยว

อายุ ๘๑ ป บานหมูที่ ๓ บานหาดสูง
อายุ ๘๑ ป บานหมูที่ ๓ บานหาดสูง
อายุ ๗๘ ป บานหมูที่ ๒ ตําบลหาดเสี้ยว
อายุ ๗๘ ป บานหมูที่ ๓ บานหาดสูง
อายุ ๗๗ ป บานหมูที่ ๓ บานหาดสูง

สวนผูที่ที่ยังสามารถเปาแคนประกอบการลําพวยไดนั้น นอกจากนายริ้ง
ขาวดี แลว ยังมีนายสาย ขอบเหลือง นายชูศักดิ์ เกื้อกูล และนายจํานง วงศวิเศษ
ที่กําลังพยายามจะสืบทอดและอนุรักษการเปาแคนทํานายงอไทยพวนนี้ไวใหเปน
มรดกตกทอดถึงลูกหลานไทยพวนตอไป
๒. ประเพณีแหชาง
ประเพณีที่เปนเอกลักษณของไทยพวนบานหาดเสี้ยวอีกอยางหนึ่งคือ
ประเพณีแหชา ง ประเพณีเกาแกที่ปฏิบัติตอ เนื่องกันมาไมนอยกวา ๑๕๐ ป โดย
อางอิงจากศิลาจารึกที่ผนังดานในโบสถหลังเกาของวัดหาดเสี้ยววา “ไทยพวนบาน
หาดเสีย้ วไดรว มกันสรางวัดและโบสถกเ็ สร็จเรียบรอย ทําการฉลองโบสถ เมือ่ ป พ.ศ.
๒๓๘๗ (นับถึง พ.ศ.๒๕๕๖ จะได ๑๖๙ ป) หลังจากนั้นก็คงมีการบวชพระที่โบสถ
หลังนี้ การแหชางก็คงจะมีขึ้นในชวงเวลานี้เปนตนมาไมเคยขาดตอนเลย
คําวา “แหชาง” เปนคําพูดของชาวไทยพวนหาดเสี้ยว ที่หมายถึง การแห
นาคดวยขบวนชางใหนาคขีบ่ นคอชาง แลวแหไปรอบบานหาดเสีย้ ว เปนประจําตอ
เนื่องกันมาทุกป แตเดิมจะแหชางในเดือน ๔ เพราะวางจากการเก็บเกี่ยวขาวในนา
แลว แตปจจุบันไดมีการกําหนดใหวันที่ ๗ เมษายน เปนวันแหชาง ซึ่งก็ยังไมทราบ
เหตุผลวา มีที่ไปที่มาอยางไร
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ที่กลาววาการแหชางเปนเอกลักษณของไทยพวนบานหาดเสี้ยว เพราะยัง
ไมเคยเห็นทีใ่ ดในประเทศไทยมีการแหชา งเปนประเพณีประจําปตอ เนือ่ งกันมานาน
กวา ๑๐๐ ป หลายจังหวัดที่มีการเลี้ยงชาง ก็มักจะมีชื่อเสียงในดานการแสดงของ
ชางเปนสวนใหญ อาจมีการแหนาคดวยการขี่ชางบาง แตคงเปนบางครั้งบางคราว
เทานั้น
การแตงตัวของนาค นิยมใชผา กํามะหยีส่ สี วยสดเปนผานุง เสือ้ และผาสไบ
มีเครื่องประดับ สวมเทริด (ชฎา) หมายถึงหางนาค มือจะพนมรูปนาค หมายถึง
เศียรหรือหัวนาค สวมแวนตาดํา และมีการแตงหนาทาปาก และเขียนคิว้ ใหสวยงาม
การแตงตัวนาคเชนนี้ ผูร ใู หความหมายโดยสรุปวา เปนปริศนาธรรม ความสวยงาม
ตางๆ ไมยั่งยืน พอบวชแลวตองลด ละ เลิก ไมยึดติดสิ่งที่เปนกิเลส แวนตาดํา
เหมือนปดบังความไมรทู างธรรมะ พอถอดแวนตาคือ บวชแลว ดวงตาก็จะเห็นธรรม
ในสวนของชางก็มีการแตงกายใหชางอยางสวยงาม มีผาคลุมหัวชางที่มี
สีและลวดลายสวยงามตาม ที่บริเวณลําตัวของชางจะมีการเขียนขอความตางๆ
เปนการหยอกลอนาคดวยถอยคําที่ตลกขบขัน รวมทั้งชื่อของนาคดวย
ดวยขบวนชางทีเ่ ขาแถวตอนเรียงหนึง่ มีนาคขีอ่ ยูบ นคอชาง มีคนกางสัปทน
หรือรมผาขนาดใหญ เดินอยางเปนระเบียบ ทามกลางขบวนแหของญาติพนี่ อ งและ
บุคคลผูมารวมขบวนนับเปนพันๆ คน ทั้งชาวไทยและนักทองเที่ยวตางชาติเปน
จํานวนไมนอย มีเสียงแตรวงบรรเลงประชันกันอยางสนั่นหวั่นไหว ความยาวของ
ขบวนแหในแตละปประมาณ ๑ กิโลเมตรเปนภาพที่นาตื่นตาตื่นใจเปนอยางยิ่ง
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๓. ประเพณีอาบนํ้ากอนกา
เปนประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีสงกรานต ยังไมเคยปรากฏวามี
ชนเชื้อชาติใดในประเทศไทย มีประเพณีเชนนี้
การอาบนํา้ กอนกาของชาวไทยพวนบานหาดเสีย้ ว จะกระทําในตอนเชามืด
ประมาณ ๐๔.๐๐ - ๐๕.๐๐ นาฬกาของวันที่ ๑๓ เมษายน ซึง่ เปนวันเริม่ ตนสงกรานต
ชาวไทยพวนเรียกวา มื้อสังขารลอง มีการเตรียมการตั้งแตกลางคืนคือ เตรียม
อุปกรณหรือเครื่องใชในการอาบนํ้าเชน สบู มะกรูดเผาไฟสําหรับสระผม ผาเช็ดตัว
เสื้อผาสําหรับผลัดเปลี่ยน
พอไดเวลาดังกลาว ผูค นจากทุกครัวเรือนจะถูกปลุกใหตนื่ ไปอาบนํา้ กอนกา
ที่ทานํ้าของแมนํ้ายม ซึ่งมีหลายทา ยกเวนเด็กเล็ก คนชรา หรือผูที่เจ็บปวย
ไมสามารถเดินไปทานํ้าได เริ่มตนอาบนํ้าจะมีการสระผม เรียกวา สระเกลาดําหัว
และชําระรางกายใหสะอาด พรอมกับกลาวคําพูดของคนพวนรุนปูยาตายายสอน
กันตอๆ มาวา ตกลงไปไหลลงนํา้ เนอ มีความหมายวา ใหโรคภัยใชเจ็บตางๆ หรือ
สิง่ ทีไ่ มดไี มงามตางๆ ทีแ่ ตละคนมีอยูใ หตกลงไปในนํา้ และไหลไปตามนํา้ เพือ่ จะได
หายโรคหายภัย อยูเย็นเปนสุขในปใหมตลอดไป และไมลืมที่จะตักนํ้าในแมนํ้ายม
ไปใหคนที่บานไดอาบนํ้ากอนกาดวย
ความหมายของคําวา อาบนํา้ กอนกา บงชัดอยูแ ลววา เปนการอาบนํา้ กอน
ที่อีกาจะออกหากิน เนื่องจากอีกาเปนสัตวที่ขยันตื่นแตเชามืด อาจมาอาบนํ้าถาย
มูลลงแมนํ้า บรรพชนของไทยพวนคงคิดวา อาจทําใหนํ้าในแมนํ้ายมสกปรกกอนที่
คนจะลงไปอาบในวันสังขารลอง จึงบอกใหลกู หลานชิงตืน่ กอนอีกา เพือ่ ไปอาบนํา้
กอนอีกาดังกลาวแลว ถึงกระนัน้ ก็ยงั มีการจุดประทัดหรือยิงปนเปนระยะ ๆ ในชวง
อาบนํ้า เพื่อขับไลไมใหอีกาลงมาทําความสกปรกในแมนํ้าอีกดวย
ประเพณีอาบนํ้ากอนกานี้ มีผูรูเคยวิเคราะหกันวา คลายหรือเหมือนกับ
การอาบนํ้าในแมนํ้าคงคาของชาวอินเดีย โดยมีความเชื่อวาเปนการลางบาป และ
ขับไลโรคภัยไขเจ็บหรือเปนการสะเดาะเคราะห แตไมทราบวาไทยพวนจะเอาอยาง
ความเชื่อนี้หรือไม
อยางไรก็ตามไทยพวนบานหาดเสี้ยว ก็ไดยึดถือและปฏิบัติมานานกวา
หนึ่งรอยปแลว แมวาสวนใหญจะงดอาบนํ้ากอนกาเมื่อประมาณ ๓๐ ปเศษมา
นี้ อาจเปนเพราะบานเมืองเจริญขึ้น มีนํ้าประปาใชแลว การไปอาบนํ้าที่แมนํ้า
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ยมก็หมดความจําเปน แตถึงกระนั้นก็ยังมีไทยพวนบานหาดเสี้ยวสวนหนึ่ง ยังคง
อาบนํ้ากอนกาอยูบาง
นาเสียดาย ถาหากประเพณีนี้จะสูญหายไปจากบานหาดเสี้ยว ถามีการ
รือ้ ฟน ขึน้ มาได ก็จะเปนสิง่ ทีช่ าวไทยพวนชืน่ ชมยินดีเปนอยางยิง่ ตอประเพณีทเี่ ปน
เอกลักษณของตน
๔. ประเพณีสังขารผูเฒา
สังขารผูเฒาเปนคําพูดในภาษาไทยพวนเปลวา สงกรานตคนแก
สังขาร =
สงกรานต
ผูเฒา =
คนแก

สูขวัญผูเฒา (ประเพณีสังขารผูเฒา) ดําหัวพอแมปูยาตายายเทศกาลปใหม

เปนประเพณีทไี่ ทยพวนบานหาดเสีย้ วไดถอื ปฏิบตั ติ อ เนือ่ งกันมาเปนเวลา
หนึ่งรอยปเศษ นับเปนประเพณีที่เปนเอกลักษณอีกอยางหนึ่งของชาวไทยพวน
บานหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
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โดยปกติประเพณีสงกรานตในประเทศไทยจะกําหนดไว ๓ วันคือ วันที่
๑๓, ๑๔ และ ๑๕ เมษายน ซึ่งมีชื่อเรียกวันตามลําดับวา วันมหาสงกรานต, วันเนา
และวันเถลิงศก (หรือวันขึ้นปใหม) หรือเรียกรวมกันวา วันสงกรานตหรือเทศกาล
สงกรานต
กิ จ กรรมโดยทั่ ว ไปของชาวไทยในช ว งเทศกาลสงกรานต ส  ว นใหญ จ ะ
เหมือนกันเชน ทําบุญตักบาตร สรงนํ้าพระ ทําบุญอุทิศสวนกุศลใหญาติที่ลวงลับ
ไปแลว กอเจดียทราย รดนํ้าดําหัวขอพรจากญาติผูใหญ เปนตน นอกจากนี้ ก็มี
การเลนสนุกสนานตามความนิยมของแตละทองถิน่ แตทเี่ หมือนกันทัว่ ประเทศไทย
คือ การเลนสาดนํ้าที่ถือวาเปนหัวใจของการเลนในเทศกาลสงกรานต นอกจาก
ชาวไทยแลว ยังมีนักทองเที่ยวตางชาติหลั่งไหลเขามาเลนสาดนํ้าในประเทศไทย
เปนจํานวนมาก
ในสวนของไทยพวนบานหาดเสี้ยว นอกจากจะยึดถือประเพณีสงกรานต
เชนชาวไทยทั่วๆ ไปแลว ยังมีประเพณี วันสงกรานตคนแก หรือเรียกตามภาษา
ไทยพวนวา สังขารผูเ ฒา เพิม่ ขึน้ มาอีกหนึง่ วันประเพณีสงั ขารผูเ ฒากําหนดนับถัด
จากวันเถลิงศกไปอีกเจ็ดวัน ซึ่งจะตรงกับวันที่ ๒๒ เมษายน ประเพณีนี้ไดยึดถือ
ปฏิบัติกันมาอยางตอเนื่องถึงปจจุบันไดหนึ่งรอยปเศษแลว
ในวันสังขารผูเ ฒานี้ จะเปนวันหยุดทํางานของชาวไทยพวนบานหาดเสีย้ ว
เพื่อปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ดังนี้
๑. ครอบครัวใดที่มีคนแกหรือผูเฒาอยูในบาน ลูกหลานจะเตรียมจัดงาน
สูข วัญผูเ ฒา คือ เตรียมพาขวัญหรือถาดทีม่ ดี อกไม ธูปเทียน ขาวเกรียบ ขนมหวาน
ขาวตมมัด กลวยนํา้ วาสุก เผือกหรือมันตม ฯลฯ โดยเชิญหมอทําขวัญมาทําพิธสี ขู วัญ
เปนภาษาไทยพวน บรรดาลูกหลานไมวา จะอยูใ กลหรือไกล รวมทัง้ ผูท มี่ คี วามเคารพ
นับถือมารวมในพิธอี ยางพรอมหนา นอกจากสูข วัญแลว ยังมีการรดนํา้ ดําหัว ขอพร
จากผูเ ฒา ขอขมาผูเ ฒาในสิง่ ทีไ่ ดลว งเกินมาในรอบป มีการผูกขอมือใหแกผมู ารวม
พีดวย ผูมารวมพิธีจะบริจาคเงินลงในขันที่เจาภาพเตรียมไวตามความสมัครใจหรือ
ตามศรัทธา ถือกันวาเปนการเพิ่มขวัญและกําลังใจใหคนแกหรือผูเฒาใหอยูเย็น
เปนสุข มีอายุมั่นยืนยาวอยูกับลูกหลานตอไปอีกนาน ๆ
เสร็จแลวเจาภาพจะจัดเลีย้ งอาหารเปนการขอบคุณผูม ารวมพิธี สวนใหญ
จะปฏิบัติกันเชนนี้ทุกครอบครัว เวนแตในครอบครัวนั้นๆ จะไมมีลูกหลานหรือมี
ลูกหลาน แตมีฐานะทางเศรษฐกิจไมดี ก็จะไมมีการจัดงานดังกลาว
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๒. บุคคลอืน่ ๆ ทีใ่ นครอบครัวของตนไมมคี นแกกจ็ ะรวมตัวกันจัด พาขวัญ
แหไปตามบานทีม่ กี ารจัดพิธสี ขู วัญ เพือ่ รวมงานดวย หมุนเวียนกันไปตามบานตางๆ
อยางสนุกสนานตลอดวันปจจุบันการแหพาขวัญมีนอยลง โดยเปลี่ยนเปนใหแตละ
คนนําดอกไมธปู เทียนไปรวมพิธสี ขู วัญแทน เพราะมีความคลองตัวและสะดวกดีกวา
การจัดพาขวัญ
ถาบานใดมีคนแก แตไมมีการจัดพิธีสูขวัญ ก็จะมีคนที่เคารพนับถือนํา
ดอกไมธูปเทียนไปขอขมาและขอพรคนแกเปนรายบุคคล ใครพรอมเมื่อใดก็ไป
เมื่อนั้น
๓. ถาผูใดเปนผูที่เรียนวิชาคาถาอาคมหรือนับถือผีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆ
ชาวพวนเรียกวา หองฮักษา (ของรักษา) ที่ถือวาเปนผูดูแลรักษาคนในครอบครัว
ของตนให อ ยู  เ ย็ น เป น สุ ข ก็ จ ะมี ก ารทํ า พิ ธี ไ หว ค รู บ าอาจารย ห รื อ หองฮั ก ษา
ในวันสังขารผูเฒานี้
สรุป ประเพณีสงกรานตคนแกหรือสังขารผูเ ฒา เปนประเพณีทมี่ จี ดุ ประสงค
หลักคือ เนนการรวมตัวของลูกหลานหรือบุคคลในครอบครัวทีจ่ ะไดมโี อกาสมาแสดง
ความกตัญูกตเวทีตอบุพการีที่อยูในวัยชราภาพ ปละครั้ง อยางพรอมหนา
พรอมตากัน ไดโอภาปราศรัย ถามสารทุกขสขุ ดิบกัน รวมรับประทานอาหารกันอยาง
มีความสุข คนทีไ่ ปทํามาหากินอยูไ กลบานก็จะถือโอกาสมาเยี่ยมครอบครัวในวันนี้
ประเพณีสงั ขารผูเ ฒาไมเนนความสนุกสนานและไมมพี ธิ ที างศาสนาเขามาเกีย่ วของ
อาจถือไดวาประเพณีสังขารผูเฒาของไทยพวนบานหาดเสี้ยว เปนวัน
ครอบครัวทีม่ มี านานทีส่ ดุ ในประเทศไทย เพราะไดยดึ ถือปฏิบตั ติ อ เนือ่ งกันมานาน
กวาหนึ่งรอยปแลว ในขณะที่ทางราชการไทยพึ่งจะประกาศใหมีวันครอบครัว
เมือ่ ไมนานมานี้ ปจจุบนั ประเพณีนี้ ยังคงมีการปฏิบตั กิ นั อยูอ ยางเขมแข็งในสังคมของ
ไทยพวนบานหาดเสี้ยว
๕.ประเพณีสูขวัญพระ/สามเณรวันปใหม
การสูข วัญพระภิกษุสามเณรถือเปนประเพณีทชี่ าวไทยพวนบานหาดเสีย้ ว
ยึดถือปฏิบัติกันมานาน การสูขวัญจะกระทําการสูขวัญพระภิกษุ/สามเณรทั้งหมด
ที่แมวาบางรูปบวชชวงภาคฤดูรอนก็ตาม เครื่องพาขวัญประกอบดวย สวยดอกไม
(กรวยดอกไม) ๒ กรวย ดอกไม ธูป ๔ ดอก ใสดอกไมและธูปกรวยละ ๒ ดอก ไมมี
เทียน กลวย ๔ ลูก ขาวตมมัด ๒ คู (๔ กลีบ) ขนมหวาน ๒ ชิ้น ขาวเกรียบ ปงหรือ

ประเพณีที่เปนเอกลักษณของไทยพวนบานหาดเสี้ยว ๑๘๑

ทอดก็ได ๒ แผน ขาวสารเล็กนอย แทนแมโพสพ จัดใสพานหรือถาด วางไวตรง
หนาที่พระสงฆ สามเณรนั่ง โดยปรกติแลวพอแมพระหรือสามเณรโดยเฉพาะที่
บวชใหมจะตองจัดเตรียมมา นอกจากนีย้ งั มี ซัง้ เดาะไม คือขันโตกหรือพานใสดอกไม
ธูปเทียน สําหรับพระสงฆขอขมาที่ไดกระทําไมดีลงไปตลอดปที่ผานโดยมีอาจารย
หรือหมอขวัญมาทําพิธเี รียกขวัญ และขอขมาใหพรอมกันโดยมีผอู าวุโสโยงขันขณะ
ทีห่ มอขวัญกําลังกลาวคําขอขมา ตอนเย็นประมาณ ๑๗ นาฬกา จะมีพธิ ีรดนํา้ หรือ
สรงนํ้าพระพุทธรูปและพระสงฆสามเณรเรียก สรงนํ้าเจาหัว

พาขวัญพระ/สามเณรวันปใหม

ซั้งเดาะไม (พานดอกไม)

นายมวน กองนิล หมอขวัญ

สรงนํ้าเจาหัว(สรงนํ้าพระ)ปใหม

๑๘๒ ขวงผญา

๖. ประเพณีตั้งมังคละ (อานวา มังคะละ)

ดายสายสิญจนลอมสิ่งของๆคนตายเปนรูปสี่เหลี่ยม

เปนประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับการตาย ที่เปนเอกลักษณของไทยพวน
บานหาดเสีย้ ว เพราะยังไมเคยเห็นหรือเคยไดยนิ วา ประเพณีตงั้ มังคละมีการยึดถือ
ปฏิบัติกันที่ใดบางในประเทศไทย คําวา มังคละ เปนภาษาบาลี แปลวา มงคลหรือ
สิ่งที่นํามาซึ่งความสุขความเจริญ
ไทยพวนบานหาดเสี้ยวถือวาการตายเปนอวมงคล คือไมเปนมงคล เมื่อ
มีคนตายในครอบครัวใดหรือบานหลังใด ตัวบานและสิ่งของเครื่องใชในบานหลัง
นั้นที่ผูตายเคยใชสอยรวมกับคนในครอบครัวเชน ภาชนะที่ใชหุงตมหรือประกอบ
อาหาร มีดพรา เครื่องมือทําการเกษตรตางๆ ตลอดจนเสื้อผา เครื่องนุงหมตางๆ
ของผูตาย รวมไปถึงเครื่องมือชางที่นํามาใชในการทําโลงศพ ก็เปนอวมงคลดวย
ไทยพวนบานหาดเสีย้ วนิยมตัง้ ศพบําเพ็ญกุศลในบานของตนเอง ตอเนือ่ ง
กันมาเปนเวลาหนึง่ รอยปเศษแลว ถือวาเมือ่ ยังมีชวี ติ ไดอยูก ินกับครอบครัวในบาน
หลังนี้อยางมีความสุขมาตลอดชีวิต เมื่อตายก็สมควรที่ไดยอยูที่นี่เปนครั้งสุดทาย
ถาไมจําเปนจริงๆ แลว จะไมตั้งศพที่อื่น
หลังพิธีฌาปนกิจศพหรือเผาศพแลว ในวันเดียวกับวันที่เผาศพนั้น จะมี
พิธีตั้งมังคละในบานที่ตั้งศพนั้น คือเมื่อญาติที่เปนเจาภาพกลับจาการเผาศพแลว
ตองมาเตรียมการทีบ่ า นเชนเดียวกับพิธเี จริญพุทธมนตหรือสวดมนตเย็นทุกประการ

ประเพณีที่เปนเอกลักษณของไทยพวนบานหาดเสี้ยว ๑๘๓

คือมีการตั้งโตะหมูบูชา ตั้งพระพุทธรูป ตั้งบาตรหรือขันนํ้ามนต มีสิ่งที่เพิ่มเติมคือ
เจาภาพจะตองเตรียมสิ่งของเครื่องใชตางๆ ที่ผูตายเคยใชสอยรวมกับบุคคลใน
ครอบครัวหรือใชสอยสวนตัว ตามที่กลาวมาแลว นํามารวมกันไวตอหนาพระสงฆ
ที่มาเจริญพุทธมนต สิ่งของดังกลาวไมจําเปนตองนํามาหมดทุกชิ้น เพียงแตนํามา
เปนบางสวนเทานั้น
การโยงดายสายสิญจน เมือ่ วนทีฐ่ านของพระพุทธรูปทีโ่ ตะหมูบ ชู าแลว ก็โยง
มาทีข่ นั นํา้ มนตหรือบาตรนํา้ มนต และโยงไปวนรอบสิง่ ของๆ ผูต ายทีเ่ ตรียมไว โดย
วนเปนรูปสีเ่ หลีย่ ม หลังจากนัน้ ก็นาํ ดายสายสิญจนมามวนกลับไปทีเ่ ดิมคือ ใกลโตะ
หมูบูชา เพื่อใหพระสงฆใชในการเจริญพุทธมนตตอไป
การตัง้ มังคละถือเปนงานมงคลแลว เพราะไมมศี พตัง้ อยูแ ลว จํานวนพระสงฆ
ทีน่ มิ นตมาเจริญพุทธมนตกเ็ ปนไปตามประเพณีทเี่ ปนงานมงคลตามปกติ บททีส่ วด
คือ สวดพระปริตรนั่นเอง
ขอสําคัญทีส่ ดุ กอนทีจ่ ะไปนิมนตพระหรือรับพระมาเจริญพุทธมนตนนั้ จะ
ตองรอใหผทู เี่ ฝาหรือดูแลการเผาศพทีป่ า ชาหรือฌาปนสถานมาแจงแกเจาภาพเสีย
กอนวา ศพที่เผานั้นไหมหมดเรียบรอยแลวที่ถือเรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญ เพราะเคยมี
เรื่องจริงที่เลาตอกันมาวา สมัยกอนที่มีการเผาศพบนเชิงตะกอนกลางแจง ผูดูแล
การเผาศพไมรอบคอบ นึกวาศพไหมหมดแลว มาแจงขาวแกเจาภาพใหไปรับพระ
มาเจริญพุทธมนตได พอรุงขึ้นจะไปเก็บอัฐิหรือกระดูกที่ปาชา ปรากฏวาศพไหม
ไมหมด มีรอ งรอยสุนขั แทะเนือ้ ติดกระดูก เปนทีอ่ จุ าดและนาสังเวชเปนอยางยิง่ จึงตอง
มีการกําชับและใหระมัดระวังในเรื่องนี้
เมื่อพระสงฆเจริญพุทธมนตเสร็จ ก็จะมีการประพรมนํ้าพุทธมนตแกผูมา
รวมพิธีและสิ่งของเครื่องใชที่นํามาตั้งไว ตลอดจนบริเวณที่ตั้งศพ เปนเสร็จพิธี
สรุปไดวา พิธีตั้งมังคละของไทยพวนบานหาดเสี้ยว มีจุดประสงคที่สําคัญ
ทีส่ ดุ คือ เพือ่ ทําใหบา นทีต่ งั้ ศพและสิง่ ของเครือ่ งใชในบานพนจากอวมงคล กลับมา
เปนมงคลเหมือนเดิม บุคคลในครอบครัวทีอ่ าศัยอยูใ นบานและใชสงิ่ ของในบานจะ
ไดสบายใจ และอยูเย็นเปนสุขตลอดไป
มีขอ ยกเวนทีไ่ มตอ งทําพิธตี งั้ มังคละคือ ถาตัง้ ศพทีว่ ดั ไมตอ งมีพธิ ตี งั้ มังคละ
เหตุผลคือ สถานที่ตั้งศพหรือบริเวณวัด ไมใชที่อยูอาศัยของผุตายขณะที่มีชีวิต แต
เปนวัด ซึ่งเปนสถานที่ที่เปนมงคลอยูแลว

๑๘๔ ขวงผญา

สําหรับพิธกี ารทําบุญเจ็ดวันนัน้ จะแยกเปนอีกพิธหี นึง่ ตางหาก เหมือนพิธี
ทําบุญเจ็ดวันทัว่ ไปทีป่ ฏิบตั กิ นั อยู โดยไมตอ งเจริญพุทธมนตหรือสวดพระปริตรอีก
เพราะไดสวดในพิธีตั้งมังคละแลว
ประเพณีตงั้ มังคละของไทยพวนบานหาดเสีย้ ว ยังคงยึดถือปฏิบตั ติ อ เนือ่ ง
กันมาถึงปจจุบัน
สรุป
ประเพณีตางๆ ที่เปนเอกลักษณเฉพาะของชาวไทยพวนบานหาดเสี้ยว
อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยที่นําเสนอทั้งหมดนี้เปนเพียงสวนหนึ่งในหลาย
ประเพณีทชี่ าวไทยพวนไดยดึ ถือปฏิบตั ติ อ เนือ่ งกันมาเปนเวลายาวนานกวา ๑๖๐ ป
นาแปลกใจวาชาวไทยพวนบานหาดเสี้ยวซึ่งมีบรรพบุรุษเปนไทพวนอพยพมาจาก
เมืองพวนแขวงเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาตัง้ หลัก
แหลงเปนการถาวรในเขตเมืองสวรรคโลกกอนปพทุ ธศักราช ๒๓๗๙ สามารถรักษา
ความเปนไทยพวน ไมวาจะเปนภาษา วัฒนธรรม และประเพณี ไวไดเปนอยางดี
ทามกลางสิง่ แวดลอมของคนไทยภาคกลาง และคนไทยเชือ้ สายตางๆ จนถึงปจจุบนั
เปนสิ่งที่นาศึกษาและนาชวยกันอนุรักษไวเปนอยางยิ่ง ตองขอขอบคุณทางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะเทศบาลตําบลหาดเสี้ยวและหนวยงานอีกหลาย
หนวยงาน ที่ไดยื่นมือใหการสนับสนุนงานอนุรักษประเพณีตางๆ ดวยดีตลอดมา

ประเพณีที่เปนเอกลักษณของไทยพวนบานหาดเสี้ยว ๑๘๕

เอกสารอางอิง
จดหมายเหตุ รั ช กาลที่ ๓ หอสมุ ด แห ง ชาติ ใบบอกพญาวิ ชิ ต ภั ก ดี เจ า เมื อ ง
สวรรคโลก เรือ่ งสงเงินแทนทองคําสวย และจัดซือ้ ไมสกั สง เลขที่ ๔๒ จ.ศ.
๑๑๙๘ (พ.ศ.๒๓๗๙)
สําเนาศิลาจารึกที่ผนังโบสถหลังเกาของวัดหาดเสี้ยว เรื่องการสรางวัด สรางโบสถ
วัดโพไทร (วัดหาดเสีย้ ว) และการฉลองโบสถ ฉลองวัด เมือ่ ป พ.ศ.๒๓๘๗
หนังสือไทยพวน โดย พันเอกวิเชียร วงศวเิ ศษ พิมพเปนอนุสรณในงานฌาปนกิจศพ
นางละมัย วงศวิเศษ ๘ ธันวาคม ๒๕๒๖
สําเนาภาพถายสิ่งของเครื่องใชในพิธีตั้งมังคละของไทยพวนบานหาดเสี้ยว
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสวรรควรนายก อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
สัมภาษณไทยพวนบานหาดเสี้ยว
๑ นางดี ขัดนาค
อายุ ๑๐๐
เมื่อ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖
๒ นางทิพย เข็มมุกด อายุ ๙๕
เมื่อ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖
๓ นายมวน กองนิล อายุ ๘๒
เมื่อ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖
๔ นายมั่น ขางจะงาม อายุ ๘๖
เมื่อ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖
๖ นายริ้ง ขาวดี
อายุ ๘๕
เมื่อ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖

ป บานเลขที่ ๒๖๗ หมู ๒ ตําบลหาดเสีย้ ว
ป บานเลขที่ ๑๒๕ หมู ๑ ตําบลหาดเสีย้ ว
ป บานเลขที่ ๑๘๑ หมู ๒ ตําบลหาดเสี้ยว
ป บานเลขที่ ๒๐๘ หมู ๑ ตําบลหาดเสี้ยว
ป บานเลขที่ ๖๓๐ หมู ๑ ตําบลหาดเสี้ยว

๑๘๖ ขวงผญา

ขอบคุณเจาของภาพประกอบ
๑.เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
๒. นายสมชาย เดือนเพ็ญ
๓. อาจารยยุพิน เข็มมุกด
๔. อาจารยสุจิตรา เข็มมุกด
๕. อาจารยอํานวย เจติยานนท
๖. นายนิเทศ เข็มมุกด
๗. น.ส.เยาวรัตน ขีดขั้น
๘. น.ส.รวีวรรณ เล็กวิลัย
ภาคผนวก
บันทึกเรื่องนี้เขียนขึ้นจากความทรงจําของผูเขียนซึ่งมีอาจุครบ ๗๒ ปในป
พ.ศ.๒๕๕๖ และการสัมภาษณผทู มี่ อี ายุมากกวา เพือ่ บันทึกรายชือ่ ของหมอลําและ
หมอแคนชาวไทยพวนบานหาดเสี้ยวในอดีตที่ลวงลับไปหมดแลว หมอลําเหลานี้
มีชื่อเสียงในดานกรลําที่ไพเราะ เสียงดี มีปฏิภาณไหวพริบในการขับลําโตตอบกัน
ระหวางฝายชายและฝายหญิง สามารถดนความลํา(กลอนสด) ไดอยางดียิ่งจนเปน
ที่ประทับใจและเปนตํานานเลาขานตอมาจนถึงปจจุบันไมนอยกวา ๑๐๐ ปมาแลว
บุคคลดังกลาวมีรายชื่อเทาที่รวบรวมไดดังตอไปนี้
๑. นางสวน
กรุณามิตร
๒. นางเผื่อน
ขอบคุณ
๓. นายลุย
ขัดนาค
๔. นายเคี่ยม
เขตบรรพต
๕. ทิดมาย
๖. นายสน
ขีดขั้น
๗. นายสังวาลย เกิดใหญ
๘. นายเที่ยง
ขอบเขต
๙. ๑๗. นายหลี จงบริบูรณ
๑๐. นายยัง จงกุลณี เปนทั้งหมอลําและหมอแคน
๑๑. นางผัน
กาไหลทอง

ประเพณีที่เปนเอกลักษณของไทยพวนบานหาดเสี้ยว ๑๘๗

๑๒ . นางเพียน
๑๓. นายพุฒ
๑๔. นายธูป
๑๕. นายพิณ
๑๖. นายฉุย
๑๗. นางกอง

(ภรยาของนายที)
ขอบเขต
เขตบรรพต
กองนิล
วงศวิเศษ
เกื้อกูล

๑๘๘ ขวงผญา

จากลานนาสูเ มืองพวนเชยงขวางและซําเหนือ๑
ยุพิน เข็มมุกด

บ

รรพชนคนพวนในเมืองไทยถูกบอก
กลาวเลาสืบๆ กันมาวาปูย า ตาทวด
มาจากเมืองพวนเชียงขวาง ประเทศลาว
หรือประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) ป จ จุ บั น
สอดคลองกับเอกสารทางประวัติศาสตร
ที่กลาวถึงการสงคราม การกวาดตอน
การอพยพโยกยายครัวของคนพวนหลาย

ครัง้ นับตัง้ แตสมัยธนบุรถี งึ รัตนโกสินทร
มีหลายระลอกหลายลักษณะ แสดงให
เห็นวาคนพวนทีอ่ ยูใ นแผนดินไทยนัน้ มี
จํานวนมากและหลักฐานที่สําคัญคือ
คนพวนกระจายตัวอยูเ กือบทัว่ ประเทศ
โดยเฉพาะตามชายแดนริมฝง โขง ยุคที่
ประเทศสยามปกครองระบบมณฑล
เทศาภิ บ าล ถึ ง กั บ ตั้ ง หั ว เมื อ งลาว

บทความนี้ผูเขียนไดสอดแทรกภาษาพวนที่คนพวนทั้งที่บานหาดเสี้ยวอําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
และคนพวนแขวงเมืองเชียงขวางใช ปะและลมกัน หมายถึงพูดคุยกันและใชภาษาลาว ที่เห็นวาไพเราะและ
สื่อความหมายไดชัดเจนโดยไมตองแปล คําพูดที่เปนตัวเอนเปนภาษาไทพวน สวนที่อยูในเครื่องหมาย “__”
เปนภาษาลาว

๑
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ฝ า ยเหนื อ เป น มณฑลลาวพวน มี ศู น ย ก ลางอยู  ที่ ห นองคาย โดยมี ก รมหมื่ น
ประจักรศิลปาคม เปนขาหลวงใหญดแู ล เมือ่ ไทยมีขอ พิพาทเรือ่ งชายแดนกับฝรัง่ เศส
เรี ย กกรณี พิ พ าท ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๓๖) ศู น ย ก ลางมณฑลจึ ง ย า ยมาอยู  ที่
บานเดื่อหมากแขง ซึ่งเปนที่ตั้งจังหวัดอุดรธานีปจจุบัน

กรมหมื่นประจักรศิลปาคม

แผนที่เมืองเชียงขวางปจจุบัน
(กาบเมืองพวนน.๒๑)

เมืองพวนแขวงเชียงขวาง
เมืองพวน แขวงเชียงขวางตั้งอยูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ สปป.
ลาว ติดกับประเทศเวียตนาม เปนเมืองโบราณเกาแกเมืองหนึ่งของลาว มีประวัติ
ความเปนมายาวนานไมนอยกวา ๑๓๐๐ ป คนพวน เปนกลุมคนที่พูดภาษาตระกูล
ไท ดังไดกลาวมาในตอนตนวา เมืองไทยมีคนพวนอาศัยหลายจังหวัด ดังที่ ผูเ ฒาผูแ ก
พวน ไดเลาขานถึงรากเหงาเผาพันธุของบรรพชนใหลูกหลานฟงอยูเสมอ แมกาล
เวลาผานไปกวารอยปกต็ าม ประกอบกับไดมกี ารศึกษาคนควาสืบเสาะหาเรือ่ งราว
ของบรรพชนอยางเอาจริงเอาจัง ประกาศใหสังคมไดรับรูเรื่องราวของคนไทยเชื้อ
สายพวนถึงจารีตประเพณีในวิถีไทพวน เชนที่บานทุงโฮง จังหวัดแพรมีอนุสาวรีย
เจาชมพู๒ ซึ่งคุณศักรชาย รัชตวรคุณ ไดเรียบเรียงเรื่องราวของเจาชมพู ความวา
จาก “ ลําดับกษัตริยแหงอาณาจักรพวนและผูสืบสายตระกูล” เจาชมพู กษัตริยองคที่ ๔๓ ของราชวงศ
พวน พระองคเปนโอรสเจาองคหลอ หรือเจาองคทง มีอนุชาคือเจาองคเซียง เจาชมพูมีโอรสคือ เจาองค
คําโกดหรือเจาหนอเมือง สวนเจาองคเซียง มีโอรสคือเจานอยหรือเจาสุดทะกะสุวนั นะกุมาน สุจติ ต วงษเทศ,
ประวัติศาสตรพวน. ๒๕๕๕,หนา ๑๐๘-๑๐๙.
๒

๑๙๐ ขวงผญา

“เจาชมพูเปนเจาเมืองพวน เชียงขวางลําดับที่ ๔๓ ครองราชย พ.ศ. ๒๓๒๕ รวม
ครองราชย ๑๙ ป สิน้ พระชนม พ.ศ. ๒๓๔๔ เปนเจาเมืองทีส่ รางความเจริญรุง เรืองใหแก
เมืองพวน เชียงขวาง...ครั้งหนึ่งเจากรุงสยามไดมีโองการใหเจาชมพูไปตีเมืองหลวง
พระบางรวมกับเจาเวียงจันท ตีไดสําเร็จ ตอมาเจาชมพูแข็งเมืองตอเจาเวียงจันท
เจานันทแหงเวียงจันทสงั่ แมทพั ชือ่ เขียว ไปปราบเมืองพวน ใหจบั เจาชมพูไปเวียงจันท
เจานันทสั่งใหประหารชีวิต เจาชมพู ไดเกิดปาฏิหาริยฟาผาหอกเพชรฆาตหักสะบั้น
ขณะทีก่ าํ ลังจะประหารชีวติ เจานันทเห็นวาเจาชมพูเปนผูม บี ญ
ุ บารมี สัง่ ใหปลอยตัว
กลับไปครองเมืองพวนดังเดิม จากเหตุการณครัง้ นัน้ จึงเกิดประเพณีกาํ ฟาขึน้ ในกลุม
คนพวน”๓ การกําฟา คือการหยุดทํางานหนัก หรืองานที่ทําในชีวิตประจําวัน เชน
ทอผา ตีมีด ไปไรไปนา แตจะมีการละเลนพื้นบานของเด็กๆ หรือคนหนุม สาว
ชาวไทยพวนบานทุงโฮง จังหวัดแพร ไทยพวนบานหลับมืนพวน อําเภอเวียงสาและ
ชาวไทยพวนบานฝายมูล อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน มีความเชือ่ เรือ่ งเจาชมพูเหมือน
กัน สวนไทยพวนบานหาดเสี้ยวอําเภอศรีสัชนาลัย เชื่อเรื่องแถนที่ทําใหนํ้าอุดม
สมบูรณ กลาวโดยสรุปก็คือขอบคุณธรรมชาติที่ทําใหมีฝนตกตามฤดูกาล ขาวปลา
อาหารอุดมสมบูรณ นั่นเอง ชาวไทยพวนที่อาศัยอยูในแผนดินไทยไดยึดถือปฏิบัติ
ประเพณีนสี้ บื มาถึงปจจุบนั และเชือ่ วาชาวไทยพวนไมเคยมีใครถูกฟาผา การกําฟา
นับเปนเอกลักษณที่ลูกหลานพวนภาคภูมิใจ
เจาชมพู บานทุงโฮง
หองสมุดอบท.ทุง โฮง
แพร

เจาชมพูกาํ ลังจะถูก
ประหารชีวติ
ภาพวาดฝาผนัง
วัดหลับมืนพวน นาน
เจาเหมยฟา/เจาชมพูบานฝายมูล
พิพิธภัณฑไทพวนบานฝายมูล นาน
ศักรชาย รัชตวรคุณ. ผูคนควาเรียบเรียงที่อนุสาวรียเจาชมพู เทศบาลตําบลทุงโฮง , อําเภอเมืองแพร
๑ตุลาคม ๒๕๕๕. คําวาไทไมมี ย ใชสําหรับคนพวนที่ไมไดอยูบนผืนแผนดินไทย

๓
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การที่ไดเห็นพี่นองชาวพวนที่เชียงขวางแสดงความดีใจและยิ้มแยมแจมใส
ที่ไดพบกับคนพวนจากเมืองไทยแมจะมีแคสองคน แตก็ ไดปะไดลมนํากัน ทําให
ผูเขียนเกิดความคิดที่จะฟนความทรงจําเมื่อครั้งไดไปเยี่ยมยามพี่นองพวนที่แขวง
เชียงขวางและซําเหนือ เมื่อ ๕ ปที่แลว วันที่ ๑๗ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๑ โดยออก
เดินทางจากเชียงใหมวันที่ ๑๗ มีนาคม เวลาประมาณเที่ยงกวา ภาษาไทยพวน
เรียกวาเวลา คืนเพล แลว๔ คณะเดินทาง ๑๒ ชีวิตถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม
การเดินทางไปเมืองพวนครัง้ นีไ้ ดมกี ารประสานงานกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยหรือ มจร. วิทยาเขตเชียงใหม พระบัณฑิต ชือ่ พระวีระศักดิ์ วงศพระจันทร
ซึ่งเปนคนพวนแขวงเชียงขวาง ไดรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิการศึกษาและเผยแผ
พระพุทธศาสนาภูมภิ าคลุม นํา้ โขงของมหาวิทยาลัย เพือ่ ทําหนาทีเ่ ผยแผพทุ ธศาสนา
และทํากิจกรรมดานพุทธศาสนาที่บานเกิด หลังจากที่พนักงานการบินลาวได
“แจงป” ตรวจตั๋วเครื่องบินและออกใบBoarding Pass เพื่อ “แจงบอนนั่ง” เลขที่นั่ง
ทุกคนแลวก็ขนึ้ ไปบนชัน้ สองเพือ่ ผานกรรมวิธกี ารเดินทางออกนอกประเทศตามลําดับ
เวลาประมาณ ๑๕ นาฬกา พวกเราทั้งสิบสองชีวิตก็ขึ้น”ญนลาว” การบิน
ลาวเที่ยวบินที่ QV ๖๔๕ ที่แพนหางญนลาวมีดอกจําปาลาว๕ สีขาวเปนสัญลักษณ
ซึ่งเปนดอกไมประจําชาติ ที่ประตูทางขึ้นมี “นางบริการทางอากาศ” แอรโฮสเตส
หนาตาสะสวยยืนตอนรับอยู พอถึงบอนนั่ง สายตาก็เจอกับภาษาตางประเทศ
( ลาว) เขียนไวที่พนักพิงของคนที่นั่งขางหนาวา “กะลุนาฮัดสายแอวขะนะนั่ง” และ
“ใซเบาะฮองตั่งนั่งเพื่อซวยซูซีพ” และยังมี “บอนเขี่ยขี้ยา” สําหรับคนสูบบุหรี่ดวย

สบายดี (สวัสดี)
คนพวนเรียก เวลาหลังพระฉันภัตตาหารเพลแลว ถาเวลาหลังพระฉันภัตตาหารเชา เรียก คืนจังหัน(จาหัน)
ดอกจําปาลาว ไทยเรียกดอกลั่นทม ไมนิยมปลูกตามบาน ปจจุบันเรียกดอกลีลาวดี เปนไมเศรษฐกิจนิยม
ปลูกประดับตามโรงแรม รีสอรท มีการขยายและตัดแตงพันธุใหมใหมีสีสันมากขึ้น
๔

๕
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เหยียบแผนดินลาวที่หลวงพระบาง
ญนลาวพาผูโ ดยสารเหิรฟาจากนครเชียงใหมศนู ยกลางอาณาจักรลานนาสู
เมืองหลวงพระบาง ศูนยกลางอาณาจักรลานชางรมขาว ใชเวลาบินประมาณหนึ่ง
ชั่วโมง ก็ไดยินเสียงประกาศ “เซินซาบ” โปรดทราบ ไดนําผูโดยสารมาถึง “เดิ่นบิน”
สนามบินหลวงพระบางเรียบรอยแลว ขณะนั้นมีพายุฝนคอนขางแรงทําใหญนลาว
เสียการทรงตัว เอียงวูบวาบ จนทําใหเวียนศีรษะ๖ ขึ้นมาทันที กัปตันพยายาม
ประคับประคองเครื่องบินจนเครื่องลงไดอยางเรียบรอยดวยความโลงอก
ผูพาเถี่ยว (ไกด) ชื่อนางอูคํา พรอมดวยทาวเพ็ง สารถีที่จะพาคณะ
พวกเราตะลอนทัวรตามรายการที่วางไวคือ หลวงพระบาง เชียงขวาง และซําเหนือ
หลายแห ง ไกด ก็ ยั ง ไม เ คยไปเรี ย กว า ทั้ ง คนนํ า เที่ ย วและคนไปเที่ ย วจะได เ ห็ น
พรอมกัน นอกจากนัน้ ก็มคี ณ
ุ ปุระวิชญ วันตา ผูป ระสานงานของมูลนิธฯิ ในขณะนัน้
ชวยดูแลอีกแรงหนึ่ง คืนแรกคณะเราพักที่เรือนพัก “ไพพะนา” ซึ่งอยูไมไกลจาก
พระธาตุพูสี มากนัก

เรือนพักไพพะนา หลวงพระบาง
พอตกเย็น นางอูคําก็มารับพวกเราไป ญางเถี่ยว เดินเที่ยวตลาดนัด
กลางคืนคนเชียงใหมเรียก ถนนคนเดิน ลาวเรียก ตลาดมืด ถนนหนาพระธาตุพสู หี รือ
ถนน“สีสะหวางวง” สินคาสวนใหญเปนงานฝมอื เสือ้ ผา งานปกของคนลาวสูง ลาวเทิง
เครือ่ งเงิน งานไมแกะสลัก ผาทอมือ ของคนลาวลุม เชน ไทลือ้ ไทแดง เปนตน และ
ของที่ระลึกตางๆ ทุกคนตางก็เดินดูของพอใจก็ซื้อวากันไปจนในที่สุดก็ตามสะดวก
ของแตละคน อาหารเย็นที่รานอาหาร ตําหนักลาว มีบางคนหลงดาว หลงทิศ
ไดแตเอามือ อองหลัง เดินไปเดินมา ปนเปย ๆ๗ หลังจากนั้นกลับเขาที่พัก คืนนั้น
๖
๗

ภาษาพวนกับภาษาเชียงใหมใชเหมือนกัน “เมาหัวจนๆ”
มืออองหลัง = มือไพลหลัง, ปนเปย ๆ =หันหนาหันหลัง (พวน)
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ฝนเทลงมาหาใหญทั้งคืน หลายหองไดรับความเดือดรอนเพราะหลังคาเรือนพักรั่ว
ลงตรงที่นอนพอดี นัยวาเรือนพักนี้เพิ่งเปดใหมยังไมเคยผานฝนมากอน

บรรยากาศตลาดมืดที่ถนนหนาพระธาตุพูสี

แมคาลาวเทิง ลาวสูง ลาวลุม ฯลฯนําสินคามาขายที่ตลาดมืด

อาหารเชารานประชา (ไทย) นิยม
เชาวันที่ ๑๘ มีนาคม เวลาประมาณ เจาหัวกางบาตร คือเวลาที่พระตีระฆัง
เพื่อออกบิณฑบาต นางอูคําพาไปรับประทานเฝอ กวยเตี๋ยวญวนที่รานประชานิยม
อยูร มิ โขง ตรงกันขามรานเปนทาเรือ ลูกคาสวนใหญเปนนักทองเทีย่ วจากเมืองไทย ทุก
ทัวรจะตองพาลูกทัวรไปรานนี้ สวนรานที่อยูใกลๆ กันขายกาแฟโบราณ ใชกาแฟผง
ใสถงุ ชงและใชนมขนกระปอง นอกจากนัน้ ยังมี “ขนมคู” คือปลาทองโกหรือ อีฉะโกย
พบคณะทัวรจากขอนแกนนั่งเต็มรานกาแฟ ทักทายกันแลวจึงรูวาเดินทางมาจาก
เวียงจันทเปาหมายคือ เชียงขวาง ดูจะมีแตคณะเราที่ไปถึงซําเหนือแขวงหัวพัน

๑๙๔ ขวงผญา

เสร็จจากอาหารเชาแลว ทาวเพ็ง ก็พาพวกเรา ๑๔ ชีวิตทั้งผูพาเถี่ยวและ
ผูประสานงานเดินทางออกจากหลวงพระบางมุงสูแขวงเมืองเชียงขวางดวยรถยนต
มิตซูมิชิติดแอรฯ เย็นสบายประมาณ ๒๐ ที่นั่ง ทั้งสัมภาระและกระเปาเสื้อผาก็เต็ม
รถพอดี นางอูคํา เริ่มทําหนาที่ตัวเองดวยภาษาลาวสําเนียงหลวงพระบาง เขาพูด
ภาษาไทยไดชดั (แจว) เหตุผลก็คอื ดูโทรทัศน รูจ กั ทุกรายการ ทุกเรือ่ งทัง้ ขาวสารและ
รายการบันเทิงทั้งหลาย จึงรับคณะทัวรจากเมืองไทยเปนหลัก รถวิ่งไปตามถนน
“ปูยาง” ลาดยาง กวางประมาณ ๖ เมตร ถนนสายนีเ้ ปนทางหลวงหมายเลข ๗ ของลาว
ภูมิประเทศสองขางทางเปนภูเขาสูงตํ่าสลับซับซอน มีหมูบานชนเผาตางๆ ตั้งอยู
เปนระยะๆ ปะปนกัน ถาเปนบานลาวเทิง (ขมุ) เรือนจะยกสูงจากพื้นดิน แตเรือน
ของลาวสูง (มง) ปลูกติดดิน ชนเผาทั้งหลายถือเปนคนลาว ไมมีคําวา ชนกลุมนอย
สวนคนลาวที่อาศัยอยูที่ราบลุมหรือในเมือง เรียก ลาวลุม ทางหลวงหมายเลข ๗
นี้ไปสิ้นสุดที่บานนํ้ากั่นติดชายแดนตอนเหนือของประเทศเวียตนาม ถนนลาดยาง
หมดเปนชวงๆ เหลือแตดินลูกรังเทาที่ทราบเขาจะลาดยางเฉพาะถนนผานหนา
หมูบานเทานั้น พอพนหมูบาน “ถนนปูยาง” หมดแลว ถนนเริ่มแคบลงขางหนึ่ง
เปนเขาอีกขางเปนเหวแลวยังคดเคี้ยววนไปตามสันเขา นานๆ จะเจอรถสวนทาง
ซึ่งก็สรางความหวาดเสียวใหกับผูโดยสารพอสมควร สารถีที่นี่ไมนิยมใชแตรรถ
เขาบอกวา ถาบีบแตรแลวจะทําใหอีกฝายสะดุงตกใจยิ่งเปนอันตราย
เวลาประมาณ ๑๓ นาฬ ก าเศษ พวกเราเดิ น ทางมาถึ ง สามแยกภู คู น
หนึ่งแยกคือเสนทางมาจากหลวงพระบางที่พวกเราใชอยู แยกขวา ไปถึงเวียงจันท

เสนทางหลวงงพระบาง-เชียงขวาง

พนจากหมูบานก็จะพบสภาพเชนนี้

สวนทีไ่ ปเมืองพวน เชียงขวาง คือ เสนทีต่ รงไปขางหนา พวกเราแวะรับประทานอาหาร
กลางวันที่นี่ นางอูคําตําแจวบองมาจากบาน ขาวกํ่าหรือขาวเหนียวดํานิ่มและหอม
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เปนที่ถูกอกถูกใจบรรดาคนลานนาทั้งหลาย ที่สามแยกมีตลาดผักสดที่ชาวบานนํา
มาวางขายนาจะเก็บมาจากไรใหม ๆ หลายคนบนเสียดายถาอยูใ กลบา นคงซือ้ ติดไม
ติดมือกันแน ๆ นอกจากนีย้ งั มีสนิ คาเสือ้ ผาจากจีน งานฝมอื ชาวบาน เชน เครือ่ งมือ
เครื่องใชในการทําสวนทํานา สามแยกภูคูนเปนชุมทางที่รถทุกคันตองแวะนอกจาก
จะรับประทานอาหารแลวยังเปนชุมทางที่จะเดินทางไปไดสามเมืองดังที่กลาวมา

แยกภูคูน

ตลาดแยกภูคูน

เสนทางภูคูน - ซําเหนือ

๑๙๖ ขวงผญา

เสนทางจากภูคูนไปเชียงขวาง
จากสามแยกภูคูนเรามุงไปตามเสนทางขึ้นเหนือถนนยิ่งคดเคี้ยวและสูงชัน
กวาทีผ่ า นมาหลายคนกําลังเขาสูน ทิ ราหลังจากทีท่ อ งอิม่ แลว ความทีถ่ นนเสนนีเ้ ต็ม
ไปดวยทางโคง ผูเขียนสงสัยวาทําไมไมเขียนบอก โคงไหนอันตรายมากพนักงาน
ขับรถจะไดมคี วามระมัดระวังมากขึน้ “ถนนเมืองลาวบอนใดกแ็ มนแตโคง แลวสิไปปก
ปายบอนใด”๘ นี่เปนคําตอบที่ชัดแจงของทาวเพ็ง มีเสียงคนพวนเชียงขวางแทรก
ขึ้นมา วา ทางงอเปนตาหยาน หมายถึงทางโคงจนนากลัว พอทางที่สูงชันมากๆ
ทาวเพ็งก็บอกให“เปดแกว” ผูเขียนกําลังงงอยู ทาวเพ็งใชภาษามืออธิบาย ที่แทให
เปดกระจกหนาตางรถนี่เอง
คลอดลูกไมอยูไฟ ตายไมเผา
รถวิ่งผานหมูบานหลายแหงที่เรียงรายอยูริมถนน นัยวาเปนนโยบายของ
รัฐ เพือ่ งายตอการปกครองและทราบจํานวนประชากรของแตละชนเผา มีสตั วเลีย้ ง
ประเภทหมู หมา ไก แพะ วัว ควาย มา เดินหากินเองตามขอบถนนเจาของคอน
ขางสบายเพราะชุมชนเขายังเลี้ยงปลอยได ถาเปนเมืองไทยไมแนใจวาจะมีผูหวังดี
ประสงครา ยตอนขึน้ รถสิบลอเอาไปโลด สังเกตเห็นยุง ขาวยังอยูน อกบาน ทีเ่ มืองไทย
อยาวาแตขา วในยุง เลย ตนขาวในนายังเกีย่ วเอาไปได หมูบ า นทีผ่ า นมาสวนใหญเปน
หมูบานลาวเทิง หรือ ขมุ นอกจากดูลักษณะเรือนแลว การแตงกายก็เปนสิ่งบงบอก
เผาพันธุ ทุกหลังคาเรือนมีจานดาวเทียม ขมุหรือคนลาวเทิง มีความสามารถในการ
ทําไมกวาด สงไปขายตามในเมือง ลาวเทิง ลาวสูง กินขาวจาวดอย๙ มีประเพณี
ทีน่ าสนใจ คือผูหญิงที่คลอดลูกจะไมอยูไ ฟ เวลาตายยังใชวธิ กี ารฝง ประเพณีการฝง
ศพมีมาแตโบราณรวมถึงในลานนา อิทธิพลของพุทธศาสนาปรับเปลี่ยนมาเปนการ
เผาแทน แตถาเปนเด็กก็ยังมีการฝงอยู๑๐
ทาวเพ็งบอกวา ถาปดปายทาง “โคงอันตราย” คนจะเขาใจวา ใหไปตรง ถาไปตามทางโคงแลวจะไม
ปลอดภัย
๙
คําวา จาวเขา คือการหุงขาว ทุกวันนี้ คนพวน ยังใชคําวา จาวเขา ถาเปนขาวเหนียว – หนึ้งเขา คือ
นึ่งขาวแบบลานนา มีอุปกรณ เชนหมอหนึ้ง ไหขาว เตี่ยวหมอหนึ้ง เศษผาที่มีความยาวพันรอบไหขาวตรง
ปากหมอหนึ้งเพื่อใหไอรอนเขาไปในไหขาวไดเต็มที่ ฝาชีหรือวัสดุใดก็ไดสําหรับปดปากไหขาวปองกันไมให
ไอรอนออกจากไหขาว
๑๐
ปจจุบันศาสนาคริสตเริ่มหันมาเผาศพ แลวเก็บกระดูกไปฝงแทน ดวยที่ดินมีจํากัด ประเพณีการฝงจึงปรับ
เปลี่ยนตามยุคสมัย
๘
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นมัสการพระเจาองคตื้อที่ถํ้าพระเมืองสุย
กอนถึงถํ้าพระ รถผานทางแยกเมืองสุย ปจจุบันเรียกเมืองภูกูด เปนเมือง
ทหาร เริ่มมองเห็นภูเขาหัวโลนและหลุมระเบิด ไปตลอดสองขางทางอันเปนผลพวง
ของสงครามที่ผานมา พิษสงของ”ลูกแตก” ลูกระเบิด ตนไมใหญไมสามารถขึ้นได
ทางการลาวพยายามเอาหญามาปลูกก็ยังไมไดผลไมสามารถปลูกพืชผัก หรือตนไม
ได ถํ้าพระ อยูที่เมืองสุย เปนที่ประดิษฐานพระเจาองคตื้อ๑๑ กอนจะเขาชมตองซื้อ
“ป” บัตรเขาชมกอน คนขายป เปนแมญงิ ไทพวนชือ่ นางหลา อยูบ า นเซียงงา (อําเภอ
บานหมี่ จังหวัดลพบุรี มีบานเชียงงา) ฟงสําเนียงพูดก็รูวาเปนสําเนียงคนพวน
ทําหนาทีข่ ายปแ ละนําชมดวย ถํา้ นีค้ น พบในป พ.ศ. ๒๕๓๗ ภายในเปนทีป่ ระดิษฐาน
พระพุทธรูปชื่อ พระเจาองคตื้อ ปางมารวิชัย หนาตักกวาง ๓ เมตร สูง ๕ เมตร
จากการบรรยายของนางหลา พระพุทธรูปองคนี้สรางราว พ.ศ. ๑๓๒๐ นอกจากนี้
ยังมีพระพุทธรูปทองเหลืองและพระพุทธรูปไมอกี จํานวนมาก ผนังดานขวามือเปน
ภาพเขียนสีเกีย่ วกับพุทธประวัติ ตอจากถํา้ พระเปนถํา้ ยา ซึง่ เคยเปนทีร่ กั ษาพยาบาล
คนเจ็บในชวงสงครามปลดปลอย ยังมีเตียงคนไข และเครื่องมือทางการแพทย
บางอยางอยู นายพลกองแล เคยมาบวชอยูที่ถํ้าพระนี้

เสนทางไปหาถํ้า

พระเจาองคตื้อ

ถํ้าพระเมืองสุย

พระพุทธรูปที่พบในถํ้า

เกี่ยวกับ พระเจาองคตื้อนี้ จะมีกี่องคผูเขียนไมอาจทราบได ที่ถํ้าพระเมืองสุย เรียกพระเจาองคตื้อ ที่วัด
โพไซซะนาราม เมืองซําเหนือ ก็เรียกพระเจาองคตื้อเชนเดียวกัน ที่จังหวัดหนองคาย ประเทศไทย มีวัด
พระเจาองคตื้อ นับเปนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องคหนึ่งของประเทศไทย

๑๑

๑๙๘ ขวงผญา

แดดรมลมเย็นบึ่งไหเหลาพญาเจือง
ตะวันอยูปลายขอบฟา เทวดาทําทาจะโปรยฝน พวกเรามุงสู “ทงไหหิน”
กลุม ที่ ๑ ทีเ่ มืองโพนสะหวัน เพราะอยูใ กลตวั เมืองมากทีส่ ดุ เปนกลุม ทีจ่ ะตองไปบึง่
ชวง ตะวันแลง ถึงจะสวยและไดบรรยากาศ๑๒ เนื่องจากทุงไหหินเปนมรดกทาง
วัฒนธรรมที่คนเชียงขวางภาคภูมิใจใครที่ไปถึงเมืองเชียงขวางแลวแหลงทองเที่ยว
ทีข่ าดไมไดคอื ทุง ไหหิน ถือวาสรางรายไดใหกบั ประเทศ สปป.ลาวแหงหนีง่ จึงตองมี
เจาหนาที่ดูแลและเสียคาเขาชม

ทุงไหหินกลุมที่๑ เมืองโพนสะหวัน

ไหหินใบที่ใหญที่สุดในกลุมที่ ๑

ทุงไหหินกลุมที่ ๑ นี้อยูในเขตเมืองโพนสะหวัน หรือเมืองแปก๑๓ มีเนื้อที่
ทั้งหมด ๒๕ เฮกตาร (hectares ขอมูลจากปายประชาสัมพันธ) เปนทุงหญาบริเวณ
กวางใหญสุดสายตาสูง ๆ ตํ่า ๆ งามดั่งที่เขาวาจริง ๆ ฝรั่งเรียก “ Plain of Jars” มี
ไหหินทั้งหมดจํานวน ๒๒๔ ใบในนั้นใบใหญที่สุดมีเสนผาศูนยกลาง ๒๕ เมตร และ
ใบที่สูงที่สุด สูง ๒๕๗ เมตร ไหหินทําดวยหินทราย ไหหินขนาดเล็ก หนักประมาณ
๔๐ - ๕๐ กิโลกรัมไปถึงใบใหญสุดหนัก ๑๕ ตัน กระจัดกระจายอยูโดยทั่วทั้งทุง บาง
ลูกก็แตกกระจัดกระจายเพราะแรงลูกระเบิด จากตํานานที่กลาวถึงทุงไหหินวาเปน
ไหเหลาพญาเจือง นักโบราณคดีไดคนพบกระดูกและรูปแกะสลักเด็กติดอยูที่ไหใบ
เล็กๆ ใบหนึง่ จึงเชือ่ วานาจะเกีย่ วของกับพิธศี พ และเจาของประเพณีนเี้ ปนชนเผาใด
การเดินทางไปเยี่ยมยามดินแดน พวน ในครั้งนี้ พระวีระศักดิ์ เปนผูนําพาพวกเราไปที่ไหนบาง นางอูคํา
เองก็ยังไมเคยจัดทัวรอยางนี้มากอนนอกจากจะไดเสนทางทํามาหากินเพิ่มแลวยังไดทําบุญ ทําทานตั้งแต
เชียงขวางถึงแขวงหัวพัน
๑๓
ภาษาพวน ที่สะกดดวย แมกกในคําที่ประสมดวยสระเสียงยาวของภาษาไทย เชน ปาก ออก ตาก เปยก
แปก ออกเสียงเปนสระเสียงสั้น และมีเสียงหยุดที่เสนเสียง เปน ปะ เอาะ ตะ เปยะ แปะ เปนตน
๑๒

จากลานนาสูเมืองพวนเชียงขวางและซําเหนือ ๑๙๙

ยังไมมขี อ สรุป แตทชี่ ดั เจนก็คอื ไหหินเหลานีท้ าํ ขึน้ มาเพือ่ ใชในพิธศี พของคนประมาณ
๓๐๐๐ ปมาแลว จากหลักฐานที่พบคือเศษกระดูกคนที่เผาแลวและเครื่องมือ
เครือ่ งใชอนื่ ๆ ทีม่ กั ใชในพิธศี พ เชน ขวานหินขัด ลูกปดแกว เครือ่ งประดับทําดวยสําริด
บรรจุอยูในไหหิน บนฝาไหมีการจําหลักลวดลายเปนรูปคนและรูปสัตวอยาง
หยาบๆ เชนรูปแมว รูปสัตวเลื้อยคลาน เปนตน๑๔

เมื่อไหหินที่เชียงขวางทําขึ้นใชในพิธีศพนาจะเกี่ยวของกับหินตั้งที่แขวง
หัวพัน ในพิธีศพของกลุมหินตั้งมีหลุมดินและมีฝาปดทําดวยหินรูปวงกลม ที่ไหหิน
ก็มีฝาปดทําดวยหินรูปวงกลมเหมือนกัน จากการวิเคราะหของสุจิตต วงษเทศ
“เปนไปไดหรือไมวา ไหหินคือหลุมดินที่มนุษยทําขึ้นใหเปนสัญลักษณของโลก
บาดาลคืออีกโลกหนึ่งของคนตาย”๑๕ สวน “ไหเหลาเจือง” นั้นมาจากความเชื่อ
ของขมุ ซึ่งจากบันทึกของพระวิภาคภูวดล วามีรองรอยบางอยางที่กลาวถึงคน
พืน้ เมืองดัง้ เดิมของแขวงเชียงขวางเปนขมุหรือขาปทุม แถบเมืองพวนเคยมีชอื่ วา เมือง
ขาปทุม นอกจากนั้นยังไดกลาวถึงพวกขมุขนกลองกบ (ชาวกะเหรี่ยงแดงเปนผูทํา)
มาจากเชียงใหมกลับไปบานที่หลวงพระบาง แสดงวาพวกขมุอาศัยอยูโดยทั่วไปใน
ดิ น แดนลาว ขมุ พ วกนี้ ยั ง รั ก ษาประเพณี ตี ก ลองกบเพื่ อ ขอความอุ ด มสมบู ร ณ
กอนประวัติศาสตรมาจนถึงรัชกาลที่ ๕ ขมุจัดเปนกลุมพูดภาษาตระกูลมอญ-เขมร
และยกยองทาวฮุงหรือขุนเจืองเปนวีรบุรุษและมีความเชื่อวาไหหินคือ “ไหเหลา
เจือง”๑๖ พวกเราไดพบผูหญิงลาวเทิง (ขมุ) อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียงกับกลุมหิน
ตั้งที่แขวงหัวพัน
สงวน รอดบุญ, ประวัติศาสตรศิลปลาว, ๒๕๒๖,หนา๓ อางใน สุจิตต วงษเทศ.บรรณาธิการ,ประวัติ
เมืองพวน, ๒๕๕๕ หนา ๔๖.
๑๕
โปรดอานรายละเอียดเกี่ยวกับวัฒนธรรมไหหินและหินตั้งใน สุจิตต วงษเทศ, “พวนมาจากไหน” อางใน
เจาคําหลวง หนอคํา, ประวัติศาสตรเมืองพวน, สุจิตต วงษเทศ, บรรณาธิการ, ๒๕๕๕,หนา ๔๘.
๑๖
เรื่องเดียวกัน. หนา ๕๐.
๑๔

๒๐๐ ขวงผญา

ขมุหรือลาวเทิงที่อาศัยอยูใกลกับกลุมหินตั้ง

เรือนลาวเทิง

หลุมที่อยูในบริเวณหินตั้ง

ฝาปดปากหลุม

หินตั้งที่แขวงหัวพัน

ปะหวัดสาดเมืองพวน ของ พูมี วงวิจิด ไดกลาวถึง “เลื่องไหเหลาเจือง”วา
“เจืองคือพวกขมุ เกิดจากอีแกว บามด อยูพูยวน พอโตขึ้นไปตั้งบานอยูเมืองกัด
(โพนสะหวัน) ซึ่งเปนทุงกวางและมีแหลงนํ้าตลอดป เอาคนมาชวยกันขุดเอาเหล็ก
มาเผา ตีมีด หอก งาว เวลาไปรบใครตายก็ไปเลือกเอาไหเหลาเจืองมาเปนปาชา
ตางกับพี่นองครอบครัวเจืองตายเอาไปเผาใหวิญญาณขึ้นไปบนฟา... (สวรรค) สวน
วิธีทําเหลา เอาขาวเหนียวลางนํ้าใสลงไปในไห ใสแปง (เหลา) ปดฝาหมักไว ๑๕ วัน
ครอบครัวคนตายก็จะไปทําบุญใหคนตายโดยตีฆองกบเรียกวาพิธี สงสกาน ตอมา
ถือเปนประเพณีปฏิบัติ ดวยเหตุนี้จึงเรียกวา “ไหเหลาเจือง” บริเวณทุงไหหิน

จากลานนาสูเมืองพวนเชียงขวางและซําเหนือ ๒๐๑

อยูท า มกลางภูเขาดานตะวันออกและทางทิศใต ดงหญาอยูท างทิศเหนือ มีหนองนํา้
ซึ่งมีนํ้าตลอดป อยูทางทิศตะวันตก “คนทั้งหลายจึงเอิ้นวา ดงไหเหลาเจือง มาเทา
ฮอดเดียวนี้”๑๗

ปายประชาสัมพันธการเขาชมทุงไหหินกลุมที่ ๑

สําหรับการเขาชมไหหินจะแบงเปนสองชวง คือชวงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ
ซึ่งเปนฤดูหนาว เปดใหเขาชมเวลา ๘.๐๐ -๑๖.๐๐ นาฬกา สวนฤดูรอนชวงเดือน
มีนาคม-กันยายน เปดใหเขาชมเวลา ๗.๐๐-๑๗.๐๐ นาฬกา ราคาคาเขาชมตอคนตอ
ครั้ง คนลาว ๕,๐๐๐ Kip คนตางชาติ ๑๐,๐๐๐ Kip (ขอมูลจากปายประชาสัมพันธ)
อยางไรก็ตามความมหัศจรรยของทุงไหหินก็ยงั ไมมีคาํ ตอบที่ชัดเจนถึงความเปนมา
ขณะทีแ่ ตละคนเก็บภาพกันตามอัธยาศัยนัน้ เหมือนจะมีสายตาเจาของไหนับรอยคู
เฝามองอยูเสียงคนพวนบอก ตะเง็น ตะวัน ลับขอบฟาแลว กี๊เกง (พระจันทร)
ขึ้นมาทําหนาที่แทน นางอูคําจึงพาพวกเราเขาพักที่โรงแรม จิตตาวัน ตั้งอยูเมือง
โพนสะหวันใต เปนโรงแรมใหมมีสามชั้น ชั้นที่ ๔ เปนดาดฟา มีไวชมทิวทัศนเมือง
โพนสะหวัน หรือเมืองแปกไดเปนอยางดี
อาหารเย็นมือ้ แรกทีภ่ ตั ตาคารสิมมาลี เจาของเปนคนพวน ปะพวน ตอนรับ
ดวยอัธยาศัยไมตรีอยางดีเยี่ยม เสียงเรียก อายๆ (พี่ๆ) ทําเอาหนุมพวนจาก
เมืองไทยสองคนกระชุม กระชวยปะพวนนํากันเปนทีส่ นุกสนาน ขางรานอาหารเปนราน
กูร ะเบิดของอเมริกา เพราะยังมีระเบิดอีกมากทีย่ งั “ไมแตก” และทีแ่ ตกแลวก็สนิ้ ฤทธิ์
กลายเปนของประดับรานคาบาง ชาวบานนํามาตั้งเปนแนวรั้ว ก็สวยและแปลกตา
พูมี วงวิจดิ , “เลือ่ งไหเหลาเจือง”, ปะหวัดสาดเมืองพวน. พิมพครัง้ ๑๑,จัดพิมพโดย ทานคําสิง นางคําออน
เพ็ดดาวเรือง, ๒๐๑๒,หนา ๗๕-๗๗..

๑๗

๒๐๒ ขวงผญา

ไปอีกแบบ สําหรับคนลาวแลวนี่คือประวัติศาสตรที่เจ็บปวดที่คนลาวดวยกันตอง
มาทําลายลางกันเอง บานเมืองที่เคยเจริญรุงเรือง กลายเปนเมืองที่สรางใหม
มองเห็นแตหลุม “ลูกแตก” ทีท่ งิ้ รองรอยไวเปนเครือ่ งเตือนใจ แผนดินก็ยงั วางเปลา แมจะ
มีการจับจองเปนเจาของแตก็ไมสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนได (พระวีรศักดิ์
วงศพระจันทร)

ลูกแตกที่หมดฤทธิ์แลว

ภัตตาคารสิมมาลี (ขอยกแมนพวนคือเจา)

รับประทานอาหารเสร็จแลวก็เดินมาขึน้ รถ สายตาก็เห็นปายราน “กะแลม”
คือ ไอศครีม แบบโบราณ ตัดเปนแทงสี่เหลี่ยมเล็กๆ มีหลายรส ปรากฏวาหลายๆ
คนทานมากกวาสองแทง วันที่สองก็ยังไปแวะเวียนอุดหนุนโดยไมมีเสียงคัดคาน
ชวงนี้เปนฤดูฝน ดูเหมือนฝนจะเปนใจ กลางคืนพายุฝนฟาคะนองจนถึงรุงเชาพอ
คณะเราจะออกเดินทางฝนก็หยุดตก อากาศเย็นสบาย
ตลาดเชาเมืองโพนสะหวัน
การเดินทางไปบานใดเมืองใดแหลงทีข่ าดไมไดคอื ตลาด ถือเปนแหลงเรียนรู
เรื่องของชาวบานไดเปนอยางดี อาหาร การกิน สินคาที่วางขาย ที่สําคัญตลาดเปน
แหลงรวมผูคนที่หลากหลายเผาพันธุ เชน ดูจากการแตงกาย ภาษาพูด และสินคา
ที่นํามาจําหนาย ดังนั้นเชามืดวันที่ ๑๙ มีนาคม พวกเราเดินไปตลาดซึ่งอยูไมไกล
จากที่พักมากนัก พอยางเทาเขาไปในตลาด ยังมืดอยู เชาเกินไปแมคายังมา
ไมมาก ตลาดโพนสะหวันนับเปนตลาดใหญไมเล็กไปกวาตลาดเกาลําไยของเชียงใหม
ไดยินเสียงแมคาปะพวนทําใหตื่นเตนดีใจไมคิดวา จะไดยินเสียงปะพวน พิสูจนให
เห็นวาระยะทางกวาพันกิโลเมตรกับกาลเวลาอันยาวนานไมทาํ ใหเกิดความแตกตาง

จากลานนาสูเมืองพวนเชียงขวางและซําเหนือ ๒๐๓

ระหว า งพี่ น  อ งพวนด ว ยกั น แม เ ฒ า คํ า พา หรื อ แม เ ฒ า ขี้ เ หญื้ อ (ขยะมู ล ฝอย)
ของลู ก หลานหอดคํ า เก า ๑๘ เกล า มวยผมแบบแม เ ฒ า พวนที่ เ มื อ งไทย พวน
เชี ย งขวางกั บ พวนเมื อ งไทย ลมกั น สนทนากั น เป น ที่ ถู ก อกถู ก ใจ เช า วั น นั้ น
ซื้ออาหารพื้นเมืองจากแมคาพวนไปหลายอยางใหพรรคพวกที่ไมไดไปชมตลาด
ไดรบั ประทานกันถวนหนา อาหารก็ไมตา งไปจากอาหารเมืองเหนือ มี จิน้ ทอด ไสอวั่
หอนึ่ง ปลาปง แอบปลา แอบหมู เปนตน

อาหารคนพวนที่ตลาดหลวงโพนสะหวัน เชียงขวาง

แมเฒาขี้เหญื้อที่ตลาดโพนสะหวัน

เมืองคูนอดีตราชธานีของชาวพวน
วันที่ ๑๙ มีนาคม เดินทางไปเมืองคูน อดีตราชธานีของชาวพวน เจาของ
พื้นที่ คือพระวีระศักดิ์ ทําหนาที่เปน ผูพาเถี่ยว ฟงเสียงบรรยายจากเจาถิ่นไป
ตลอดทางทุกคนฟงรูเ รือ่ งคําใดไมทราบความหมายคนพวนจากเมืองไทยก็ชว ยคลาย
คําวา หอด มาจาก ขอด พยัญชนะ ข ออกเสียงเปนตัว ห เชน แขน เปน แหน ขา เปน หา (ปจจุบัน ใช
ขา) หอดคําเกา หมายถึงมวยผม ธรรมชาติของคนพวนจะพูดเสียงดัง บางคนที่ไมคุนเคยคิดวาทะเลาะกัน
(กมล เข็มมุกด)

๑๘

๒๐๔ ขวงผญา

ความสงสั ย ใช เวลาเดิ น ทางประมาณหนึ่ ง ชั่ ว โมงถึ ง เมื อ งคู น ชื่ อ เมื อ งพวน
น า จะมาจากลํ า นํ้ า พวนที่ ไ หลจากเทื อ กเขาผ า นวั ด เพี ย วั ด เมื อ งนี้ จึ ง ได ชื่ อ ว า
เมืองพวน เมืองหลวงเกาของเมืองเชียงขวาง ปจจุบันลักษณะของเมืองพวน เปน
หมูบานเล็กๆ ที่อยูสองฝงลํานํ้าพวน พงศาวดารลานชางและนิทานเรื่องขุนบรม
ราชา มีความโดยสรุปวา ขุนบรมหรือขุนบูลมมีลูกชาย ๗ คน ขุนลอ ลูกคนโตใหไป
สรางเมืองซวา หรือหลวงพระบาง สวนคนสุดทองคือขุนเจ็ดเจือง ใหไปสรางเมือง
พวนหรือเชียงขวาง ขุนลอและขุนเจ็ดเจืองสองคนที่นองไดพบปะพูดคุยกันที่บนพูสี
กลางเมืองหลวงพระบาง ขุนลอและขุนเจ็ดเจืองไดตกลงแบงปนเขตแดน เมืองพวน
อยูทางดานตะวันออกเปนแขวงเมืองเชียงขวางเวลานี้ ทั้งสองพี่นองไดสาบานจะ
ไมรุกรานรบกวนเขตแดนซึ่งกันและกัน หากผูใดไมทําตามขอใหประสบภัยอันตราย
นานาประการ...”๑๙

ลํานํ้าพวนไหลจากเทือกเขา
แผนที่แสดงที่ตั้งวัดตาม
ผานเมืองคูน
เสนทางรูปนกยูง
(ภาพจากหนังสือ ประวัติศาสตรเมืองพวน,๒๕๕๒)

เชียงขวางเปนเมืองแหงพุทธศาสนา มีเสนทางที่ตั้งของวัดเปนรูปนกยูง
แสดงใหเห็นวา วิถีคนพวนเชียงขวางเปนพุทธศาสนิกชนที่ดี ยึดมั่นในหลักคําสอน
ของพระพุทธองคมานานเห็นไดจากมีวัดเรียงรายกันอยูกวา ๑๗ วัด ดังนี้
๑. วัดพูเพ็ด ตั้งอยู ครึ่งหัวนกยูง ๙. วัดกาง
ตั้งอยู ตีนขวา
๒. วัดทาดฝุน ตั้งอยู คอ
๑๐. วัดแกว
ตั้งอยู ขาตุนขวา
๓. วัดบุนกอง ตั้งอยู ปก
๑๑. วัดเพียวัด ตั้งอยู กนขี้
สุจิตต วงษเทศ, ๒๕๕๕,หนา ๓๒,๓๓.โปรดอานเพิ่มเติมใน พงศาวดารลานชาง และตํานานขุนบรม
(ขุนบูลม)
๑๙

จากลานนาสูเมืองพวนเชียงขวางและซําเหนือ ๒๐๕

๔. วัดพูคูน ตั้งอยู ทอง
๑๒. วัดนาหัวงาว ตัง้ อยู กลางขนหาง
๕. วัดสีพม ตั้งอยู เหนียง
๑๓. วัดนาโฮม ตั้งอยู ปลายหางสุด
๖. วัดพูพวย ตั้งอยู กน
๑๔. วัดพูคํ้า
ตั้งอยู เทิงพูคํ้า
๗. วัดนาสาวมาน ตั้งอยู ขาตุนซาย ๑๕. วัดนาอู ตัง้ อยู ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
๘. วัดอินแปง ตั้งอยู ตีนซาย
๑๖. วัดทาดหลวง ตั้งอยู ทิศเหนือ
๑๗. วัดแซฟา ตั้งอยู ทิศตะวันออกเฉียงหนือ๒๐
รองรอยความเจริญรุงเรืองของเมืองคูน คือวัดเพียวัด หรือวัดพญาวัด
ซึ่งถูกระเบิดทําลายอยางหนักสมัยสงครามอินโดจีน เห็นซากปรักหักพังของพระ
อุโบสถและพระพุทธรูปพระประธานคือพระพุทธรูปใหญองคตื้อ สรางขึ้นภายหลัง
การปกครองของพระเจาเจ็ดเจืองแหงอาณาจักรพวนอยูในสภาพที่ไมสมบูรณ
เปนพระพุทธรูปปางสมาธิ สูงประมาณ ๑๐ เมตร ประดิษฐานอยูบ นฐานชุกชี กลางแจง
เห็นแลวหดหูใจไมตางกับสภาพของกรุงศรีอยุธยากอนการบูรณะ หลวงพอดวงดี
วันนาวงศ เจาอาวาสในวัย ๗๖ ป (เมื่อพ.ศ.๒๕๕๑) รอรับพวกเราอยูทานไดเมตตา
พาพวกเราไปชมพระพุทธรูปเกาอีกหลายองคที่เก็บรักษาไวที่กุฏิสรางดวยไมเปน
อาคารชั่วคราว และยังใชเปนที่ปฏิบัติศาสนกิจ วันเวลาลวงเลยมานาน รัฐบาลลาว
ก็ยังไมมีงบประมาณในการบูรณะปฏิสังขรณ สภาพของเมืองคูน ก็ยังเปนซากปรัก
หักพัง ทิ้งความเจริญรุงเรืองไวกับอดีต และความทรงจําของชาวพวน

หลวงพอดวงดีเจาอาวาสวัดเพียวัด กับพระเจาองคตื้อ

ตูรับบริจาค
๒๐

พระพุทธรูปที่เหลือจากผลของสงคราม

สุจิตต วงษเทศ, ๒๕๕๕. ภาคผนวก ๓ ,หนา ๓๑๒-๓๑๔.

พระวีระศักดิ์กับหลวงพอดวงดี

หลวงพอดวงดี วันนาวง
เจาอาวาสกําลังใหพร

๒๐๖ ขวงผญา

หลวงพอดวงดีบรรยายใหฟงวาวัดเพียวัดสรางในศตวรรษที่ ๑๖ เพีย
(พญา) แปลวาใหญ วัดเพียวัด จึงเปนวัดใหญที่สําคัญตั้งอยูในเมืองหลวงของ
ชาวพวนในอดีต ความเจริญรุงเรืองของวัดดูไดจากรองรอยของซากปรักหักพัง
พระประธาน พระวิหาร ตลอดจนพระพุทธรูปอีกจํานวนมากทีห่ ลวงพอดวงดีไดดแู ล
รักษาไวเปนอยางดี คณะเราไดถวายปจจัยไทยธรรมพรอมกับไดรับพรที่หลั่งไหล
ออกมาจากปากหลวงพอดวยสําเนียงพวนนับเปนพรที่ยาวที่สุดที่ผูเขียนเคยไดรับ
พรจากพระสงฆและยังไดเห็นพุทธประเพณีเกี่ยวกับการเรียกขวัญและผูกขอมือ
ตามแบบของคนพวนเมืองเชียงขวาง ภาษาและสําเนียงพวนเมืองคูนที่แทบจะไม
แตกตางกันกับพวนเมืองไทยเลย๒๑
หลังจากนั้นคณะเราก็กราบลาหลวงพอ เดินทางไปดูวัดทาดฝุน ซึ่งอยูหาง
จากตัวเมืองคูนไปทางตะวันออกประมาณ ๔๐๐ เมตร พระธาตุฝนุ เปนพระธาตุเกา
แกอกี แหงหนึง่ ของเมืองคูน คําวา ฝุน คือขีเ้ ถา หมายถึงเถาอังคารของพระพุทธเจา
สภาพที่เห็นปจจุบัน นอกจากจะถูกพิษของสงครามทําลายแลวยังถูกโจรใจบาปขุด
เจาะเอาสิ่งของที่บรรจุภายในองคเจดียไปหมด พระธาตุองคนี้ตั้งอยูบนเนินเขา สูง
ประมาณ ๓๐ เมตร กอดวยอิฐมอญ ยอดเจดียม รี ปู แกะสลักชาง ดานหลังองคเจดีย
เปนจุดชมวิว มองเห็นพระทาดจอมเพ็ด ซึ่งตั้งอยูบนเขาอีกลูกหนึ่ง เปนพระธาตุที่
สรางรวมสมัยกับวัดเพียวัด เปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแหงหนึ่งของชาวพวน

เจดียวัดทาดฝุน

รองรอยการขุดเจาะของคนใจบาป

ทาดจอมเพ็ด

พระวีระศักดิน์ าํ คณะเราไปพบปะกับพีน่ อ งพวนที่ วัดสีพม ซึง่ อยูไ มหา งจาก
วัดธาตุฝนุ มากนัก วัดนีก้ เ็ ชนเดียวกับสิง่ กอสรางทัง้ หลายทีไ่ มไดรบั ยกเวนการทําลาย
ผูเขียนไดเขียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมการใชตุง (ธง) ในพุทธประเพณีการเทศนมหาชาติของวัดเพียวัดไวใน
เรื่อง ชอตุง ศิลปแหงศรัทธา ภูมิปญญาทองถิ่น, ๒๕๕๓.

๒๑

จากลานนาสูเมืองพวนเชียงขวางและซําเหนือ ๒๐๗

ลางจากสงคราม แตโชคดีที่ทาน พูมี วงวิจิต อดีตประธานประเทศไดมาบูรณะ
และสร า งอุ โ บสถขึ้ น ใหม ๒๒ แม จ ะยั ง อยู  ใ นสภาพที่ ไ ม ส มบู ร ณ นั ก ก็ ยั ง ถื อ ว า
เปนคุณูปการอยางใหญหลวงที่ชาวบานสีพม มีวัดเปนศูนยกลางยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของชุมชนเหมือนเดิมแมจะไมเทาเทียมกับวัดสีพมเมื่อครั้งเมืองคูนเปนราชธานี
ทีน่ เ่ี ราก็ไดทาํ บุญทัง้ ปจจัยไทยธรรม และยาหอม ยาดมทีเ่ ตรียมไปแจกจายไดรบั กัน
ถวนหนา เซียงบุญมา อุนดาวงศ (เซียง คือผูชายที่ผานการบรรพชามาแลว)
ฝากตนดอกไขเขียด มาปลูกเมืองไทยดวย เพื่อจะไดนึกถึงกันอยูเสมอ

ดอกไขเขียดจากบานสีพม
(ภาพจากบานเข็มมุกด เชียงใหม)
สภาพบานสีพม ป๑๙๙๗ (จากหนังสือพูมี วงวิจิต,๒๐๑๒,หนา๕๒)

เจาอาวาสวัดสีพม

ถายภาพรวมกับพี่นองพวนบานสีพม

ผูเขียนรวมทําบุญสรางพระวิหารหลังนี้เมื่อครั้งมีโอกาสเขาเยี่ยมคาราวะทานพูมี วงวิจิต ที่เวียงจันท
กอนทานจะเสียชีวิต ดีใจมากที่ไดมาเห็นความเปนวัดกลับคืนมาแมไมเหมือนเดิม ทานพูมี วงวิจิต เปนคน
พวนบานสีพม อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงธรรมการและศิลปกรรม และอดีตประธานประเทศ สปป..ลาว
วันนั้นแมเฒา พอเฒาพวนกวายี่สิบคนมาคอยตอนรับตั้งแตสิบโมงเชา กวาจะไดพบกันก็เกือบบายสองโมง

๒๒

๒๐๘ ขวงผญา

แมเฒาพวนวัดสีพมสนใจภาพตัวเอง

ชาวบานเตรียมบั้งไฟจุดฉลองปใหม
(เมษายน)

จากวัดสีพม ไปแจกอุปกรณการเรียนใหกับนักเรียนโรงเรียนบานเหล็ก
เปนโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก อยูนอกเมือง พระวีระศักดิ์ ไปชวยสราง
หองเรียนชั้นเด็กเล็กใหสามหอง แตพื้นยังเปนดิน ฝายังเปนแผนไมมาแปะไวเฉยๆ
พวกเราก็เลยคิดวาจะชวยกันคนละเล็กละนอย เขาตองการเงินในการกอสราง
ประมาณ ๑๔ ลานกีบเปนเงินไทย ๕๒,๐๐๐ บาท (อัตราแลกเปลี่ยนป ๒๕๕๑)
อาจารยสวัสดิ์ ขีปนวัฒนา บริจาคเปนคนแรกหนึ่งพันบาท นอกนั้นก็ชวยกันตาม
ศรัทธา (ไมทราบขณะนี้โรงเรียนหลังนั้นสรางสําเร็จแลวหรือยัง เพราะพระวีระศักดิ์
ไดไปศึกษาตอที่ฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา) หลังจากนั้นพระวีระศักดิ์พาคณะ
เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวทานซึ่งอยูไกลจากโรงเรียนประมาณ ๒ กิโลเมตรชื่อ
บานบี๊ ผานวิทยาลัยครูคงั ไข เดินลัดทุง นา เปนบรรยากาศแบบชนบทไดเห็นสภาพ
บานเรือนที่สงบเงียบ อยูติดกับทุงนา มีลํานํ้าเหมืองไหลผาน ยิ่ง ปะพวนนํากัน
(พูดภาษาพวนดวยกัน) ยิ่งเหมือนเปนญาติพี่นอง หนุมพวนจากเมืองไทยขอขาว
เปลือกชื่อ “ขาวไกนอย” เปนขาวเมล็ดเล็กกวาขาวเจาทั่วไป เขาใหมาหนึ่งถุงเล็ก
ไดทดลองปลูกที่บานเชียงใหม ดวยคนพวนบานหาดเสี้ยวเคยไดยินแตชื่อมานาน
แลว แตการปลูกขาวไกนอยก็ไมประสบผลสําเร็จ

โรงเรียนบานเหล็ก
ที่รอความเมตตาจากผูใจบุญ

วิทยาไลคูคังไข

จากลานนาสูเมืองพวนเชียงขวางและซําเหนือ ๒๐๙

ยามแมเฒาพวนเชียงขวาง

เฮือนไทพวนบานบี้ เชียงขวาง

ตีนบีนไดเฮือน

เตาไฟ (ที่ทําครัว)

ยุงขาว (เญียเขา)

สวนผัก

ลําพวนโพนสะหวันที่วัดสันติพาบ
กลับจากไปเยีย่ มบานพระวีระศักดิแ์ ลว ทานพาไปวัดสันติภาพซึง่ อยูใ นตัว
เมืองโพนสะหวัน ปจจุบันเปนเมืองเอกหรือราชธานีของเชียงขวาง วัดนี้มีโรงเรียน
พระปริยัติธรรม พระและสามเณรจําพรรษาจํานวนมาก พระวีระศักดิ์ไดติดตอ
ประสานงานเพื่อขออุปกรณการเรียนการสอน ตลอดจนผาไตรจีวรจากวัดตางๆ
ในเชียงใหมมาถวายพระเณรที่วัดนี้ มาถึงวัดเย็นมากแลว ผูเฒาผูแก มาคอย

๒๑๐ ขวงผญา

ตอนรับอยูกวา ๒๐ คนทุกคนชวยกันขนสิ่งของทั้งหมดลงจากรถ เสียงตอนรับขับสู
ดวยสําเนียงพวนเซ็งแซไปหมด สิ่งที่นาประทับใจมากที่สุดตรงที่แมเฒาทั้งหลาย
ทั้งแบกทั้งหามฆอง กลอง ฉิ่ง ฉาบ ตั้งขบวนแหผาไตรจีวรไปรอบพระอุโบสถสาม
รอบ พอเฒาเปาแคนและขับลําพวนโพนสะหวันซึ่งเปนคณะหมอลําพวนที่มีชื่อ
เสียงของเมืองนี้ ที่หอกลองมีเณรนอยตีกลองบูชาเปนระยะๆ ชางเปนภาพและ
บรรยากาศที่อบอุน เหมือนกับวารูจักกันมานานแรมเดือนแรมป หลังจากทุกอยาง
ผานขบวนการตามพุทธประเพณีที่เหมือนกันทุกประการแลว มีการขับลําพวน
กลางวิหาร มีลูกคูรองรับอยางสนุกสนาน ถึงเวลาตองลากันเมื่อทองเริ่มอุทธรณ
หลังจากพระอาทิตยลาขอบฟาเมืองโพนสะหวันไปนานแลว การไดมารูจักและ
เยี่ยมยามกันในครั้งนี้แสดงใหเห็นถึงความไรพรมแดนทางนํ้าใจไมตรี และความ
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน

ธรรมมาสนวัดสันติพาบ โพนสะหวัน

หอดคําเกาแมญิงพวนวัดสันติพาบ

ขบวนแหผาไตรจีวรจากประเทศไทยรอบอุโบสถ

หมอแคนกับหมอลําพวนโพนสะหวัน

จากลานนาสูเมืองพวนเชียงขวางและซําเหนือ ๒๑๑

แมญิงพวนเกงเรื่องตํ่าหุ (หูก)
วันรุงขึ้นพระวีระศักดิ์ไดพาคณะไปเยี่ยมชมไรฝาย และไรหมอน สําหรับ
เลี้ยงตัวไหม ที่นี่เปนศูนยรวมเรื่องของการทอผา (ตํ่าหุ) ครบวงจร ทั้งผาฝายและ
ผาไหม การทํางานเหมือนรูปสหกรณ ผูต าํ่ หุ ชางทอ คัดมาจากหมูบ า นในแตละเมือง
สวนใหญกท็ อทีบ่ า น มีการสํารวจและขึน้ บัญชีไววา แตละเมืองมีชา งทอกีค่ รอบครัว
ทอเสร็จเปนผืนแลวก็สงมาที่ศูนยจะเปนผูแปรรูปเปนสินคาในรูปแบบตางๆ และ
จัดจําหนาย สวนที่เปนไหมก็มีสวนตนหมอนหรือมัลเบอรี่ เอาใบเลี้ยงตัวไหม
เจาหนาที่พาคณะเราเดินชมพรอมกับเก็บลูกหมอนสุกสีมวงนารับประทานเพราะ
เจาหนาทีร่ บั รองไมมยี าฆาแมลงก็เลยเก็บกินพรอมกับพกติดมือมาอีกตางหาก ถาม
เจาหนาทีศ่ นู ยจงึ ทราบวา แมญงิ ทีต่ าํ่ หุกสวนหลายเปนคนพวน จากคําบอกเลาของ
พระวีระศักดิ์ แมญงิ พวนมีความสามารถในการทอผาและพยายามรักษาธรรมเนียม
ประเพณีของเผาพันธุอยางเหนียวแนน โดยเฉพาะที่เมืองพาง อยูติดกับฐานที่มั่น
ของชนเผาลาวสูง เปนเขตทหารหามเขา

แมญิงพวนเกงเรื่องตํ่าหุ(หูก)

การไปเยี่ยมยามพี่นองพวนที่เมืองเชียงขวางครั้งนี้ เปนการตอกยํ้าความ
สัมพันธของคนเชื้อสายพวนที่บรรพชนไดพลัดพรากจากบานเกิดเมืองนอนเมื่อ
สองรอยกวาปที่แลว “หนทาง ที่เราเดินอยูเสมอ ก็ยังคงความเปนทางเดิน พี่
นองที่ไปมาหาสูกันความเปนคนอื่นก็ไมเกิดขึ้นแนนอน” บรรพบุรุษพี่นองพวน

๒๑๒ ขวงผญา

ที่ถูกกวาดตอนมาหลายครั้งหลายครา ความทุกขที่ต องจากบานจากเมืองมา
วาสาหัสสากันแลว ยังมาพบกับความยากลําบากยิง่ ในการเดินทาง ไมทราบชะตากรรม
ไมรูอนาคต ขาวปลาอาหารที่ไดติดตัวมาก็หมดกลางปา ตองกินกลอยแทนขาวจน
เมากลอยรางกายเคลื่อนไหวไมไดมองตนไมก็เห็นไมชัดตาพรามัว ผัวเมียลูกนอย
พลัดพรากจากกันมาพบกันอีกทีกม็ อี าการยํา่ แยใกลจะตายแลว ดังทีก่ าพยเมืองพวน
ตอนหนึ่งเขียนบรรยายวา
“ตื่นแตเซากินเขาเหมือดกอย
เปนวอยๆ บจิด
แมอิดลิดในทองในคิง
ผูกินหลายบติงตนได
เบิ่งปาไมเปนหมอกมัวตา
เบึ่งเขาไท ไทก็ลง
เบึ่งเขาถง ถงก็เสี้ยง
กั๊บแจวเกี๊ยงคือผีโพงเลีย
ผัวและเมียวางเสียแมเถา
ฝูงลูกเตาหนีปะมานดา
สาลิกาจากผัวคี่คอย
๒๓
ปะลูกนอยยังบทันตาย,,,”
อยางไรก็ตามลําพวนโพนสะหวันทีข่ บั โดย เสีย่ วอาย นาม บัวพัน กิง่ ดารา
นั้น มีความแตกตางจากลําพวนของพี่นองพวนในประเทศไทย ทั้งนี้อาจเนื่องดวย
กาลเวลา สิ่งแวดลอม และบริบทแตกตางกัน ทําใหเกิดความเปนเอกลักษณเฉพาะ
ถิ่นขึ้น ที่สุดแลวพวกเราก็ตองอําลาพี่นองพวนบานสันติภาพ
“ลากอนแลว ลาไปกอนแลว หลัวฟนจี่ลาหมอ กวยกะทอลาเขาปุ
เคือหุ ลาไมกํ๋าพั้น พันมื้อบจวบกัน....”๒๔
ซําเหนือ–แขวงหัวพันเมืองแหงความทรงจํา
เชาวันที่ ๒๐ มีนาคม คณะของเราก็อําลาเมืองพวน เพื่อมุงหนาสูเมือง
ซําเหนือ แขวงหัวพัน“ ชายแดนลาวมีประตูเขาเมืองเปนรูปหัวใจ เขียนวา “แขวงหัวพัน
ยินดีตอนรับ” คืนนั้นเขาพักที่โรงแรมซําเหนืออาจจะไมสะดวกสบายเทาโรงแรมที่
หลวงพระบางหรือแมแตในเชียงขวาง แตก็พอใชได กอนถึงเวลาอาหารเย็น
พวกเราเดินเลนที่บานสบเลา เห็นเด็ก ๆ กําลังเลนนํ้าที่ใสสะอาดจนนาอิจฉา
พากวิซาภาษาลาว-วันนะคะดี,คะนะอักสอนสาด,มะหาวิทะยาไลแหงซาด, กาพยเมืองพวน. ๒๐๐๑.
หนา ๔๐.
๒๔
เปรียบเทียบวา ของที่อยูดวยกัน หรือเปนของคูกันแตตองมาแยกจากกัน นานนับพันมื้อ ก็ไมพบกัน
(กมล เข็มมุกด)
๒๓

จากลานนาสูเมืองพวนเชียงขวางและซําเหนือ ๒๑๓

เสนทางมุงสูหัวพันชายแดนเวียตนาม

ประตูเขาสูเมืองซําเหนือ แขวงหัวพัน

เย็นวันแรกไปถึงหารานทานขาวไมคอ ยมี บังเอิญเย็นวันนัน้ มีงานแตงงาน
รานที่จองไวไมวางเลยตองไปหารานเล็กๆ ไฟฟาก็ไมคอยสวาง แตก็ยังดีที่ไม
อดขาว ผลไมที่ทางรานนํามาจัดใหเปนสมเขียวหวานลูกเล็กๆ จากบานหาดแค
จังหวัดสุโขทัย นาดีใจที่ผลไมไทยไปถึงชายแดนลาว
เชาวันที่ ๒๑ ภารกิจของคณะที่คอเดียวกันคือไปตลาดเชา ที่นี่อากาศเย็น
คอนขางหนาว หมอกลงจัดเหมือนฝนตกตองกางรวมกันนํา้ หมอก ไดชมิ ขนมแปลก ๆ
อยางละนิดละหนอยใหรูรสวาเปนอยางไร แตไดอาหารไปเลี้ยงสมองมากมาย ได
เห็นแมคาและคนมาจายตลาดที่หลากหลายดูจากการแตงกาย ภาษาพูดที่พวกเขา
พูดกันเอง เห็นสินคาทีบ่ ง บอกถึงพอคาแมคา ไดคอ นขางชัดเจน เชน คนจีน คนเวียต
จะขายประเภท หมู เปด ไก ชาวบานลาวเทิง ลาวลุม ลาวสูง รวมถึงคนพวนมัก
จะขายสินคาพืชผัก ของปา ปลาแมนาํ้ หรือสัตวปา ยาสูบรวมไปถึงนํา้ พริกพืน้ บาน
เชน นํ้าพริกนํ้าผัก นํ้าปู เปนตน สวนผลไมสวนหนึ่งมาจากจีน เวียตนามและไทย
ชาวบานที่เปนลาวสูง ลาวเทิงจะมาตลาดแตเชามืด พอสายหนอยก็กลับกันแลว

บานสบเลา ซําเหนือ

แมนํ้ากั่น

๒๑๔ ขวงผญา

โรงแรมซําเหนือ

ภายในตัวเมือง

แมเฒาชนเผาที่ตลาดเชา

ตลาดเชาซําเหนือ อากาศเย็นหมอกลงเหมือนฝนตก

แขวงหัวพันเปนหนึ่งในสองแหงของฝายแนวลาวรักชาติ อีกแหงคือเมือง
พงสาลี เนื่องจากทานพูมี วงวิจิด ในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงธรรมการและ
ศิลปกรรมในขณะนั้น พอดีกับในปค.ศ. ๑๙๕๗ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๕๐๐ ชาวพุทธ
ทั่วโลกเฉลิมฉลองการครบรอบกึ่งพุทธกาล ทานพูมี วงวิจิด จึงมีโอกาสติดตาม
สังฆนายกพระอาจารยคู มะนีวง ไปรวมฉลองงานกึง่ พุทธกาลในเกือบทุกแขวงของ
ประเทศ ฝายรัฐบาลเวียงจันทและสหรัฐอเมริกามองวา ทานพูมี วงวิจิด พยายาม
สอดแทรกแนวคิดคอมมิวนิสตตอพระสงฆ
อีก ๓๔ ปตอมาเมื่อสหภาพโซเวียตลมสลายในป พ.ศ.๒๕๓๔ ลาวเริ่ม
ประกาศใชรัฐธรรมนูญเปนครั้งแรกในปเดียวกัน ในรัฐธรรมนูญไดยอมรับการ
ปฏิบัติพิธีกรรมของพุทธศาสนา สนับสนุนใหพระสงฆสามเณรไดทํากิจกรรมที่เปน

จากลานนาสูเมืองพวนเชียงขวางและซําเหนือ ๒๑๕

ประโยชนตอ ชาติ และหลังสงครามเย็นรัฐบาลลาวใหความสําคัญกับพุทธศาสนาใน
ฐานะอัตลักษณของประเทศและการนับถือศาสนาพุทธเปนอัตลักษณของคนลาว
ลุม เพราะคําสอนทางพุทธศาสนาไมลาสมัยจึงถูกนําไปประยุกตใหเขากับสังคม
ลาวไดไมยากนัก เนื่องจากความเชื่อพื้นฐานของชาวลาวลุมยังมีความเชื่อเรื่อง
บุญและกรรมอยางมาก๒๕ ประกอบกับประชาชนลาวสวนใหญนับถือพุทธศาสนา
และบรรดาผูนําในขบวนการปะเทดลาวมาจากพื้นฐานการบวชเรียนเปนสวนใหญ
สิ่งเหลานี้ทําใหคอมมิวนิสตยอมรับพระพุทธศาสนาในระดับหนึ่ง ดังนั้นเมื่อเกิด
ปญหาในประเทศรัฐบาลคอมมิวนิสตจึงพรอมที่จะปรับเปลี่ยนอุดมการณและ
ยอมรับพระพุทธศาสนาเพือ่ ความอยูร อดของประเทศ ดวยเหตุนจี้ งึ ไมเปนทีแ่ ปลกใจ
วาทําไมประเทศคอมมิวนิสตลาวจึงยังคงมีวัดอยูทั่วทุกเมืองโดยเฉพาะภาพการ
ตักบาตรขาวเหนียวตอนเชาที่หลวงพระบางกลายเปนเสนหที่นักทองเที่ยวเมืองนี้
ตองไมพลาดกิจกรรมนี้

วัดโพไซซะนาราม ที่ซําเหนือ แขวงหัวพัน

พระเจาองคตื้อ

หลังจากรับประทานอาหารเชาแลว ก็ไป”วัดโพไซซะนาราม” คนพาเถี่ยว
บอกวาเปนวัดของคน (ลาว) พวน วันนี้ทางวัดกําลังเตรียมการเพื่อจัดงานปใหม
เดือนเมษายนที่กําลังจะมาถึง ทั้งพระสงฆสามเณร พรอมทั้งศรัทธาชาวบานตาง
ก็ชวยกันอยางแข็งขัน ศาสนสถานหลังแรกเปนวิหาร สวนหลังเล็กเปนพระอุโบสถ
ดูจากสิ่งกอสรางภายในก็คงเปนไปตามที่เจาอาวาสบรรยาย คือมีความเกาแกกวา
รอยป พระประธานชื่อ พระเจาองคตื้อ เหมือนที่ถํ้าพระเมืองสุย มีภาพพจิตรกรรม
ฝาผนังแตก็อยูในสภาพที่ไมสามารถถายภาพได

วรฉัตร เจริญผล,”พุทธศาสนากับคอมมิวนิสตลาว”, ใน พิทยา ฟูสายและคณะ, ลาวภิวัฒน,๒๕๔๙,หนา
๓๕,๓๖.

๒๕

๒๑๖ ขวงผญา

ถํ้าปว

หลังจากนัน้ ไดเดินทางไปถํา้ ปว (การรักษาพยาบาล) ชวงสงครามชิงอํานาจ
ระหวางรัฐบาลเวียงจันทกับฝายขบวนการแนวรวมปะเทดลาว แขวงหัวพันซึ่งเปน
ศูนยบญ
ั ชาการของฝายตอตานรัฐบาลจึงถูกฝายรัฐบาลเวียงจันทซงึ่ มีสหรัฐอเมริกา
สนับสนุน ถํา้ ปว ถูกใชเปนสถานทีร่ กั ษาพยาบาลผูท ไี่ ดรบั บาดเจ็บจากสงคราม เมือ่
ถูกเครื่องบินสหรัฐอเมริกายิงเขาไปที่ปากถํ้า คนปวยก็ไมตองรักษาเพราะตายกัน
เกือบหมด รัฐบาลลาว (คอมมิวนิสต) จึงจัดใหเปนอนุสรณสถานเพื่อรําลึกถึงผูที่
เสียสละชีวิตเพื่อกูชาติ ที่ดานหนาถํ้ามีอาคารสําหรับจัดแสดงขาวของเครื่องใชที่
ถูกระเบิด สวนภายในถํ้ายังรักษาสภาพเดิมเมื่อครั้งสงครามใหคนรุนหลังไดรับรูถึง
การตอสูของบรรพชนจนมาเปนประเทศชาติปจจุบัน นอกจากนี้ที่หนาถํ้ามีแผน
ปายจารึกบันทึกไววา
“ปะเทดซาดไดจาลึกไววันแหงโสกนาตะกํา ถํ้าปว ๒๔/๑๑/๑๙๖๘
๓๗๔ สบ เพียงวินาทีเดียว”

ปากถํ้าปว
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จากถํ้าปวเดินทางตอไปที่บานเวียงชัย เพื่อไปดู ศูนยบัญชาการของ
ฝายขบวนการแนวรวมปะเทดลาว กอนจะเขาไปถึงบริเวณถํ้า ทางการลาวแขวง
หัวพันจัดสถานที่จอดรถนักทองเที่ยวเปนลานกวาง มีรานคารายรอบ สินคาสวน
ใหญเปนงานฝมือ เชนผาทอ ผาซิ่น งานปกของชนเผา ของปา รวมถึงอาหาร
ดูเหมือนวาจะเปนที่อยูอาศัยดวย จากลานจอดรถตองเดินผานหมูบาน และอาง
เก็บนํ้าขนาดใหญ ทางการกําลังเรงสรางถนนทางเดินใหสะดวกขึ้น มีเรือนพัก
(homestay) เกิดขึน้ หลายหลังเพือ่ รองรับนักทองเทีย่ ว มีอาคารเพือ่ ติดตอการเขาชม
ถํ้าซึ่งตั้งอยูดานหนา๒๖

รานคาที่ลานจอดรถเวียงไซ

ดานหลังที่ทําการคือถํ้าเวียงไซ

ปากถํ้า

ศูนยบัญชาการตั้งอยูในถํ้าซึ่งเปนภูเขาลูกใหญ เปนการขุดเจาะถํ้า ตกแตง
เปนหองพักผูนําคนสําคัญแตละหองมีปายบอกไวเปนอนุสรณ รวมถึงหองคุมขัง
ฝายตรงกันขาม แมชวงเวลานั้นระบบการสื่อสารยังไมทันสมัยเทาปจจุบัน แตก็
สงผลกระทบตอความรูสึกของประชาชนไดมากพอสมควร เพราะตางฝายตางก็
โฆษณาชวนเชื่อคําวา “สัมมะนาเวียงไซ”ทุกคนจะเกิดความกลัว นางอูคํา ไกดสาว
เลาวาตนเองก็เปนคนหนึง่ ทีม่ หี นาทีข่ นขาวของเครือ่ งใชมาสงทีถ่ าํ้ นี้ ตอนนัน้ อาศัยอยู
คนที่เคยไปเห็นเมืองกุดจี่ของเวียตนามมาแลวคงไมแปลกใจวาทําไมทั้งฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาถึง
ยอมจํานนตอเวียตนาม
๒๖

๒๑๘ ขวงผญา

เรือนพักอนุสรณสถานทานสุพานุวง

เขตถํ้า เรือนพัก ทานหนูฮัก พูมสะหวัน

ในปา พอแมพนี่ อ งตองชวยกันหมดทุกคน นางอูค าํ แมยงั เปนเด็กอยูก ต็ อ งแบกของ
มากับพอแม แตทเี่ ปนกําลังสําคัญชวยมากกวาคือชนเผา ดังนัน้ รัฐบาลลาวยอมรับ
วาชนเผาคือประชาชนของประเทศและเปนลาวเชนเดียวกับคนลาวลุม

จากนัน้ ไดเดินทางเขาไปในหมูบ า นเมืองเลียดเพือ่ ดู หมูบ า นวัฒนธรรมใหม
ชาวบานทีน่ มี่ อี าชีพทําเครือ่ งใชในวิถชี วี ติ ซึง่ เคยทําจากไมเปลีย่ นเปนทําจากอลูมเิ นียม
และเปนหมูบานคอนขางสมัยใหม ทันยุคดิจิตอล เห็นจากปายประชาสัมพันธ
การใชโทรศัพทมอื ถือวา “ยุดลดกอน จึงใซโทละสับ” ใหหยุดรถกอนจึงใชโทรศัพท และ
ใหปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรชีวิตจะปลอดภัย “ปะติบัดกดละเบียบจะลาจอน
ซีวิดจะปอดไพ”

ผลงานสวนมาก
เปนแบบขันโตก

ยุดลดกอนจึงใซ
โทละสับ

ปะติบัดกดละเบียบ
จะลาจอน...
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ขั้นตอนการสูบยาแบบโบราณ

หมูบานนี้ยังติดประกาศเขตปลอดการสูบยา(บุหรี่) แตเราก็เห็นคนสูบ
ยาแบบโบราณ ผูเขียนจึงแอบถายภาพมาไดครบทุกขั้นตอน หลังจากนั้นพวก
เราก็เดินทางกลับหลวงพระบาง ตามเสนทางซําเหนือ-หลวงพระบาง มีปายอวย
พรผูเดินทางดวยวา ขออวยพอนทานเดินทางโชกดี

ขออวยพอนทานเดินทางโซกดี

๒๒๐ ขวงผญา

สรุป

การเดินทางเพื่อการเรียนรูถึงการดําเนินชีวิตตามวิถีของแตละชาติแตละ
เผาพันธุแลวนํามาเรียงรอยทั้งจากประสบการณและมุมมองทางวิชาการเพื่อใหได
เนือ้ หาทีค่ รอบคลุมเกีย่ วของกับวิถวี ฒ
ั นธรรมของผูค นแตละพืน้ ที่ ความเหมือนและ
ความตางอยางมีนัยยะสําคัญลวนแตเปนสิ่งที่นาสนใจ การไปเยือนประเทศเพือ่ น
บานทีม่ พี นื้ ฐานทางวัฒนธรรมพุทธเหมือนกันเชนประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ซึ่งมีประสบการณทางการเมืองแบบลุม ๆ ดอน ๆ โดยเฉพาะชวงที่
เกิดการแยงชิงอํานาจกันเองของผูนําลาว แตลาวก็มีหลายสิ่งที่นาศึกษาและเรียนรู
ผูเ ขียนเลือกศึกษา กลุม คนทีเ่ รียกตนเองวา “ไทพวน” ซึง่ มีถนิ่ ทีอ่ ยูด งั้ เดิมในประเทศ
สปป.ลาว พรอมกับไดนําเสนอมุมมองและขอสังเกตของผูเขียนภายใตบริบทของ
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ กับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทีผ่ า น
รอนผานหนาวมาอยางหนักหนวงลวนแตอยูใ นความทรงจําของผูท มี่ ปี ระสบการณ
รวมในเหตุการณที่ในอดีต แตเนื่องจากชาวลาวยึดมั่นในวัฒนธรรมพุทธศาสนา
อยางเหนียวแนน แมประเทศไดเปลีย่ นระบอบการปกครองแตศาสนาพุทธก็ยงั เปน
ศาสนาของคนลาวลุม ณ วันนี้ประเทศลาวยังมีศิลปวัฒนธรรมที่เปนเนื้อแทของ
ตนเองไมวา จะเปนงานพุทธศิลปทอี่ ยูต ามวัดวาอารามและ ความสามารถในเชิงชาง
ที่เกิดจากภูมิปญญาของชาติพันธุที่หลากหลายรวมถึงธรรมชาติที่ยังบริสุทธิ์ มรดก
ทีบ่ รรพชนสรางเปนตนทุนไวให นับเปนเสนหท ดี่ งึ ดูดนักทองเทีย่ ว ผลพวงทีต่ ามมา
คือทํารายไดใหประเทศชาติอยางยั่งยืน นี่คือประเทศลาว เพื่อนบานที่จะกาวเขาสู
การเปนประชาคมอาเซียน เชนเดียวกับประเทศไทย
ในมิตปิ ระวัตศิ าสตรและวัฒนธรรม ลานนา-ลานชางมีความสัมพันธทงั้ ดาน
สายเลือดและวัฒนธรรม ลานนาประกอบดวย ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน แตละทอง
ถิน่ ตางมีความหลากหลายทัง้ ชาติพนั ธุ มีศลิ ปกรรมทีเ่ ปนเอกลักษณเฉพาะโดดเดน
แสดงถึงอัตลักษณของผูค นในทองถิน่ นัน้ ๆ มีธรรมชาติทงี่ ดงามไมดอ ยไปกวาดินแดน
ใดในภูมิภาคนี้ แมจะมีภาษาและขนบประเพณีที่แตกตางแตก็อยูบนฐานรากของ
วัฒนธรรมพุทธศาสนาและความเชื่อ นี่คือเสนหของดินแดนลานนา.
...............................................................................................
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๒๕๕๔
ชนะ เข็มมุกด
- ป.ม. วิทยาลัยลัยเทคนิคกรุงเทพ
- กศ.บ. (ประวัติศาสตร) วิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร
- น.บ.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ประกาศนียบัตรครูการศึกษาพิเศษ (การสอนคนหูหนวก)
- ขาราชการบํานาญกรมสามัญศึกษา
- อดีตนิติกรจังหวัดสุโขทัย
- นักจัดรายการวิทยุชุมชน “ฟงเพลงเกา เลาความหลัง” และรายการ “ขาวมื่อ
เซาเวาไทยพวน” คลื่น FM 100 อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
- นักวิชาการอิสระ

แนะนํานักเขียน ๒๒๓

แนะ นํานักเขียน

ผูชวยศาสตราจารย ดร. (กิตติมศักดิ์) ประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
- Master of Music (Musicology) University of the Phillippines, Diliman, Phippines
- เพชรราชภัฏ – เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช พ.ศ.๒๕๔๘
- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ดุริยางคสากล) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ปการ
ศึกษา ๒๕๔๘
- อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
- กรรมการจัดทําพจนานุกรมภาษาลานนา ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
- กรรมการจัดทําพจนานุกรมภาษาไทใหญ – ไทย ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ๖๐๐ ป
พระญาติโลกราช ๘๕ ป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
- ประธานคณะอนุกรรมการภาคเหนือในคณะกรรมการในโครงการภูมิบานภูมิ
เมือง สาขาศิลปะการแสดง กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ.๒๕๔๘ – ปจจุบัน
ศาสตราจารยเกียรติคุณ สุรพล ดําริหกุล
- นักวิชาการอิสระดานวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และโบราณคดี
- เคยรับราชการทีก่ รมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ ในระหวาง พ.ศ. 2516 – 2536
ทําหนาทีใ่ นตําแหนงตางๆ เชน หัวหนาหนวยศิลปากรที่ 4 เชียงใหม ผอ.อุทยาน
ประวัตศิ าสตรพระนครศรีอยุธยา ประชาสัมพันธกรมศิลปากรและบรรณาธิการ
นิตยสารศิลปากร ใน พ.ศ. 2536 โอนมาเปนอาจารยประจําภาควิชาศิลปะไทย
คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม และทําหนาที่ตางๆ อาทิ หัวหนาภาค
วิชาศิลปะไทย ประธานบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม
บัณฑิตวิทยาลัย บรรณาธิการวารสารวิจิตรศิลป และเกษียณอายุราชการเมื่อ
พ.ศ. 2552

๒๒๔ ขวงผญา

แนะ นํานักเขียน

สุทธิพงศ พัฒนวิบูลย
- ศศ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- วทม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- กรรมการสภาวัฒนธรรมอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
- กรรมการศูนยพระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดลามชาง อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม
- เจาหนาที่ฝายวิชาการ อปท.หนองปาครั่ง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
ภูเดช แสนสา
- อาจารยพิเศษสาขาประวัติศาสตรและวัฒนธรรม ภาควิชาสังคมศาสตร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (พ.ศ.๒๕๕๒ –
๒๕๕๖)
การศึกษา
- ศศ.ม. ประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ.๒๕๕๒
- ศป.บ. ศิลปะไทย (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ.๒๕๔๙
- ศศ.บ. ไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.๒๕๕๕
- ปก. ภาษาและวรรณกรรมลานนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๔๖
ผลงานทางวิชาการ
- หนังสือประวัตศิ าสตรเมืองลอง หัวเมืองบริวารในลานนาประเทศ พ.ศ.๒๕๕๔
- หนังสือประวัติวัดพระธาตุไฮสรอย วัดหลวงกลางเวียง เมืองลอง พ.ศ.๒๕๕๔
- หนังสือซาวหาปขวบเขา หมูเ ฮาชาวพืน้ บานลานนา (บรรณาธิการ) พ.ศ.๒๕๕๔
- หนังสือรอยเรียงรอยเรื่องเมืองลอง พ.ศ.๒๕๕๕
- หนังสือเมืองลอง (บรรณาธิการ) พ.ศ.๒๕๕๕
- วารสารพื้นบานลานนา (บรรณาธิการ) ปที่ ๑๕ ฉบับประจําป ๒๕๕๕
- หนังสือโลกหนาลานนา ประวัตศิ าสตรและพัฒนาการการสรางปราสาทศพตาง
สัตวหิมพานตกับการกอกู พ.ศ.๒๕๕๖

แนะนํานักเขียน ๒๒๕

แนะ นํานักเขียน

- บทความวิชาการดานลานนาคดีตพี มิ พในหนังสือและวารสารตางๆ จํานวน ๒๙
บทความ
- งานพิมพคัดลอกและปริวรรตจากคัมภีรใบลานและพับสาจํานวน ๙๒ เรื่อง
๑๗๙ ผูก/ฉบับ
- งานการศึกษาคนควาวิจัย(อัดสําเนา)จํานวน ๗ เรื่อง
- นักวิจัยรวม ๓ โครงการ และผูชวยนักวิจัย ๗ โครงการ
- สํารวจจารึกทายคัมภีรใบลานในภาคเหนือจํานวน ๗ วัด
- สํารวจจารึกบนฐานพระพุทธรูปไมในภาคเหนือจํานวน ๑๑ วัด
- วิทยากรบรรยายและฝกอบรมทางดานประวัตศิ าสตรและศิลปวัฒนธรรมลานนา
นาย เกรียงไกร บุญทะนา
- ศศ.บ (ประวัติศาสตร และโบราณคดี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
- ศศ.ม (วิจัยและพัฒนาทองถิ่น )มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
- ป.วค. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบานดง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
- ที่ปรึกษาดานวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลแมทาชาง อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม
- อาจารยพิเศษสอนดาน สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร เครื่องใชในพิธีกรรม
และของเลนโบราณลานนา
- วิทยากรรับเชิญดาน ประวัตศิ าสตร สังคม วัฒนธรรม ประเพณีพธิ กี รรมและงาน
ชางพื้นบาน
- สลา (ชางพื้นบาน) ดานศิลปะประดิษฐ
- นักเขียนอิสระ

๒๒๖ ขวงผญา

แนะ นํานักเขียน

นายอรรณพ จันทรบุตร
- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม
- ผูจัดการโรงเรียนการนวดไทยหางดง
- เจาของคลินิก อรรณพ คลินิคการแพทยแผนไทย
นายจุฑาภัทร คงสุนทร
- ปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตรทั่วไป ธุรกิจงานประดิษฐ คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช
กรุงเทพมหานคร
- สํ า เร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาโท สาขาวิ ช าอาชี ว ศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- งานวิจัยเรื่องบุษบกจําลองดวยเทคนิคการทําเครื่องเขินลานนา
- งานวิจัยเรื่องความคงอยูของงานอาชีพสวยดอกในงานพิธีกรรมลานนาจังหวัด
เชียงใหม

