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ที่สั่งสมมายาวนานและยอมรับวาเปนสิ่งดีงาม รวมทั้งไดรับการยอมรับ ยึดถือ
ปฏิบตั สิ บื ตอกันมาและมีความสัมพันธตอ กัน จึงทําใหสงั คมดํารงอยูไ ดอยางมัน่ คง
แตการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมอยางรวดเร็วอยางขาดเหตุผล มิไดคํานึงถึงสภาพ
แวดลอมและขีดความสามารถของสังคมในเรื่องที่เกี่ยวของยอมมีผลกระทบตอ
วิถีชีวิต ดังนั้นความรู ความเขาใจ การรูคุณคาและความเปนมาของวัฒนธรรม
ของตน ยอมจะทําใหสามารถพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะดํารงรักษาหรือ
ยอมรั บ การเปลี่ ย นแปลงแก ไขวั ฒ นธรรมบางอย า งของตนโดยไม ก ระทบต อ
ความมั่นคงทางสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อทองถิ่น
ซึ่งมีพัฒนาการอยางยาวนานกวา ๙๐ ป ขอสนับสนุนการจัดทําวารสารทาง
วัฒนธรรม “ขวงผญา” และขอขอบคุณคณาจารย ภูมิปญญาทองถิ่น และผูรู
ทางดานลานนาศึกษา ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของทุกทาน ที่ชวยกันผลิตผลงาน
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ในความแตกตางและความหลากหลายทางวัฒนธรรม อันแสดงใหเห็นถึงความเปน
ประชาธิปไตยของเราที่ยอมรับในจุดเหมือนและสงวนไวซึ่งจุดตาง เนื่องจาก
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ชวยกันรักษาและสงเสริมใหมีความเจริญสืบไป ตลอดจนชวยกันสงมอบมรดก
ทางวัฒนธรรมใหกับลูกหลานตอไป
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สถาบั น ภาษา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ในฐานะหน ว ยงานที่ มี ภ ารกิ จ
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และสงเสริม รวมถึงสนับสนุนใหมกี ารเผยแพร และแลกเปลีย่ นเรียนรู เพือ่ ประโยชน
ในการคนควา วิจัย และตอยอดทางศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน
สถาบั น ภาษา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ขอขอบคุ ณ ผู เขี ย นบทความ
ผูทรงคุณวุฒิ และผูเกี่ยวของทุกทานที่ไดใหความรวมมือศึกษา คนควา และ
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บรรณาธิการแถลง
วารสารทางวัฒนธรรม “ขวงผญา” ไดเวียนมาพบกับทานผูอานอีกครั้ง
ซึ่งเลมนี้เปนเลมที่ ๙ ในการทําหนาที่เปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรูทาง
ศิลปวัฒนธรรม ดังปณิธานของการดําเนินโครงการตั้งแตปแรกจนถึงปจจุบัน
แมนโลกจะเวียนหมุนเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ในแตละวัน แตละเดือน
นอกจากความเปลี่ ย นแปลงแล ว สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ทุ ก คนจะได รั บ ก็ คื อ ประสบการณ
เพราะทุกสิง่ ทุกอยางบนโลกใบนี้ ลวนมีการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา ซึง่ การหยุดนิง่
ก็คอื การตายแลว สังคมก็เฉกเชนเดียวกัน ยอมตองมีการเปลีย่ นแปลง แมบางครัง้
อาจจะตองหยุดนิ่ง แตก็เปนการหยุดนิ่ง เพื่อรอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและ
กาวตอไป ซึ่งการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทําใหเกิดแนวทางชีวิต
ที่ดีขึ้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมก็เฉกเชนเดียวกัน จากโรงเรียนฝกหัดครู
สูมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม นับตั้งแตปพุทธศักราช ๒๔๖๗ จนถึงปจจุบัน
นับเปนเวลากวา ๙๐ ป ไดผลิตบุคลากรผูมีคุณภาพออกสูสังคม อันเปนการสราง
รากฐานสําคัญใหแกสังคม ชุมชนและประเทศชาติ โดยไดพัฒนาหลักสูตรและ
สรางศักยภาพทางการศึกษาใหมีความเชื่อมโยงสัมพันธทางศิลปะและวัฒนธรรม
ตลอดจนสรางสัมพันธอันดีในระดับชาติ นานาชาติ จนเปนที่ยอมรับประจักษ
เดนชัดตอสาธารณชน สมดัง “อุดมการณสานสรางคนดี ๙๐ ป แหงความ
ภาคภูมิใจ”
ในปพุทธศักราช ๒๕๕๗ วารสารทางวัฒนธรรม “ขวงผญา” มีเนื้อหาที่
ประกอบดวยบทความจํานวน ๑๐ บทความ ซึ่งเปนบทความวิจัย จํานวน ๔ เรื่อง
และบทความทางศิลปวัฒนธรรม จํานวน ๖ เรื่อง โดยเริ่มจากบทความเรื่อง
“ความสูขวัญของไทยพวนบานหาดเสี้ยว” ของ ชนะ เข็มมุกด เปนบทความ
ดานภาษาถิน่ โดยรวบรวมคําสูข วัญและสาระสําคัญของความสูข วัญของไทยพวน
บ า นหาดเสี้ ย ว อํ า เภอศรี สั ช นาลั ย จั ง หวั ด สุ โขทั ย ทํ า ให เข า ใจถึ ง ความเชื่ อ

ที่สืบเนื่องมาจากพิธีกรรมที่ไดดําเนินมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันของคนไทยพวน
บานหาดเสี้ยว ที่ยังคงหลงเหลือใหคนรุนหลังไดสืบทอดและศึกษา
บทความดานภาษา บทความทีส่ องของ ประสิทธิ์ เลียวสิรพ
ิ งศ นําเสนอ
รายหอโครงเรือ่ ง “เทวดากับหนอน” ทีเ่ ห็นวา คนเรามีสทิ ธิท์ จี่ ะเลือกในสิง่ ทีต่ นเอง
ต อ งการ แม ค นภายนอกจะมองว า เป น สิ่ ง ที่ ไ ม ดี ไม ค วรทํ า แต ใ ครจะรู ไ ด ดี
เทาคนๆ นัน้ แสดงใหเห็นวาชีวติ ของใครก็เปนของคนๆ นัน้ ไมควรจะคิดหรือตัดสิน
แทนเขาวา สิ่งนั้นดี สิ่งนั้นไมดี ทุกคนตางมีความคิดเปนของตัวเอง จึงไมควรคิด
แทนกัน
บทความดานภาษาอีกเรือ่ ง ซึง่ เปนเรือ่ งสุดทาย บทความนีก้ ลาวถึงภาษา
ที่ใชในการพูดในหัวเรื่อง “มาหัดอูกําเมือง (เปรียบเทียบ) กั๋นเตอะ” ของ พรพจน
เรียงประพัฒน โดยไดพูดถึงการออกเสียงของภาษาไทยภาคเหนือ ซึ่งไมตรงกับ
ภาษาไทยกลางหลายคํา โดยภาษาไทยกลางออกเสียงโดยพยัญชนะตัวหนึ่ง
แตภาษาไทยภาคเหนือจะออกเสียงดวยพยัญชนะอีกตัวหนึง่ ก็มี อาทิ ชาง ในภาษา
ไทยกลาง แตภาษาไทยเหนือจะออกเสียงวา จาง และในบทความไดกลาวถึง
อีกหลายหมวดดวยกัน อาทิ หมวดคํานาม คําสรรพนาม คําศัพทเกี่ยวกับผลไม
ผัก และของใชในชีวิตประจําวัน
บทความเรื่ อ ง การสร า งบทเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ค ส บ ทเครื อ ข า ยเรื่ อ ง
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หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การวิจยั และการสงเสริมการอนุรกั ษวฒ
ั นธรรม
ประเพณี ตลอดจนการกําหนดเนือ้ หาของกิจกรรม/โครงการไดอยางเหมาะสมกับ
การสงเสริมวัฒนธรรมพื้นบานของกลุมชาติพันธุในแตละกลุม
ประภาศิริ ศรีภมร นําเสนอบทความจากปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิภาคลุมน้ําโขงและสาละวินศึกษา เรื่อง “พระสงฆพลัดถิ่นในดินแดน
ลานนา” โดยศึกษาสถานการณและปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอการเขามาในประเทศไทย
ของพระภิกษุไทใหญ ลักษณะและวิธีการยายถิ่นของพระภิกษุไทใหญ ตลอดจน
บทบาทของพระภิกษุไทใหญตอแรงงานอพยพไทใหญ
ตอมาเปนการกลาวถึง “วัฒนธรรมสุขภาพ” โดย สามารถ ใจเตี้ย
เห็นวา วัฒนธรรมสุขภาพเปนระบบความคิดและปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง ซึ่งเกี่ยวของสัมพันธกับระบบเครือญาติ และการเกื้อกูลชวยเหลือกัน
โดยการเสริมสรางสุขภาพของประชาชนดวยวัฒนธรรมสุขภาพ เปนกระบวนการ
รั ก ษาที่ มุ ง รั ก ษาจิ ต ใจมากกว า รั ก ษาโรค ซึ่ ง เป น มรดกทางวั ฒ นธรรมที่ สั่ ง สม
กลั่นกรองจากบรรพบุรุษสูลูกหลานที่มีความหลากหลายตามสภาพพื้นที่และ
เลื่อนไหลไปตามกระแสของวัฒนธรรม
นอกจากนี้ ยังมีบทความเรื่อง “เทคนิควิธีการอนุรักษคัมภีรใบลาน
ที่รัฐโอริสสา ประเทศอินเดีย” เปนบทความจากประสบการณของ สินีนาฏ
สมบู ร ณ อ เนก ที่ ไ ด เข า ไปปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นการอนุ รั ก ษ เ อกสารโบราณของ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม และฝกอบรมการอนุรักษคัมภีรใบลาน
ที่ INTACH Indian Conservation Institute Orissa Art Conservation Centre
เมืองภูพเนศวร (Bhubaneswar) รัฐโอริสสา ประเทศอินเดีย

บทความเรื่อง “พระพุทธศาสนาลังกาวงศกับการปรากฏขึ้นของเจดีย
แบบชางลอมในสุโขทัยและลานนา” ของ สุรพล ดําริหก ลุ กลาววา การปรากฏขึน้
ของเจดียแบบชางลอมทั้งในแควนสุโขทัยและลานนาเปนผลมาจากความขัดแยง
และแขงขันของพระพุทธศาสนาลังกาวงศสองสํานัก คือ สํานักสีหล กับสํานักรามัญ
ซึ่งการสรางเจดียแบบชางลอมเปนการประกาศแสดงสัญลักษณและความถูกตอง
ชอบธรรมของการเปนตัวแทนของพระพุทธศาสนาลังกาวงศ
และบทความสุดทายจะกลาวถึง “การสรางพุทธอาณาจักรยุคจารีต”
โดย ยุพิน เข็มมุกด เปนเรื่องของพุทธจักร ซึ่งทั้งสองสวนตองมีปฏิสัมพันธอันดี
และสมดุลระหวางกัน ซึ่งผูเขียนไดเริ่มตนตั้งแตยุคจารีตจนถึงปจจุบัน เนนเฉพาะ
ปฏิสมั พันธระหวางการสรางความมัน่ คงของสถาบันฝายบานเมืองกับสถาบันสงฆ
แมบานเมืองไมไดปกครองระบบเดิมเหมือนยุคจารีต แตผูนําทางการเมืองกับ
สถาบั น สงฆ ต อ งมี ป ฏิ สั ม พั น ธ ที่ ดี ไ ม เ อนเอี ย งอ อ นไหวไปตามความรู สึ ก หรื อ
พวกพองโดยไมคํานึงถึงความถูกตอง โดยมีนัยยะซอนเรนอยูในเนื้อหา อยูที่ทาน
ผูอานแลววาจะมองเห็นนัยยะนั้นอยางไร

สารบัญ
ความสูขวัญของไทยพวนบานหาดเสี้ยว
ชนะ เข็มมุกด
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ความสูขวัญของไทยพวนบานหาดเสี้ยว
ชนะ เข็มมุกด

ขวัญ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๔๙๓ ใหความหมายไว
มีใจความสรุปไดวา เปนคํานาม มี ๒ ความหมายคือ
๑. ผมหรือขนที่ขึ้นเวียนเปนกนหอย
๒. สิ่ ง ที่ ไ ม มี ตั ว ตน นิ ย มกั น ว า มี อ ยู ป ระจํ า ชี วิ ต ของคนตั้ ง แต เ กิ ด มา
ถาขวัญอยูกับตัวก็เปน สิริมงคล เปนสุขสบาย จิตใจมั่นคง ถาคนตกใจหรือ
เสียใจ ขวัญก็จะออกจากรางไปเสีย ซึง่ เรียกวา ขวัญหาย ขวัญหนี ขวัญบิน เปนตน
ทําใหคนๆ นั้นไดรับผลรายตางๆ เชน ตกใจงาย หวาดกลัว จิตใจไมมั่นคง เปนตน
ขวัญมิใชจะมีเฉพาะประจําชีวติ ของคนเทานัน้ แตยงั อนุโลมไปถึงสัตวหรือ
สิ่งของบางอยางเชน ชาง มา วัว ควาย บานเรือนฯ ก็ถือกันวามีขวัญอยูประจํา
เชนเดียวกับคนดวย
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คนไทยโดยทัว่ ไปตามภูมภิ าคตางๆ เชน ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคเหนือ
ในสมัยกอนถาไปประสบเหตุการณที่เลวรายหรืออุบัติเหตุตางๆ ปวยหนักฯ จะมี
ความเชื่อกันวา ขวัญจะออกจากราง ทําใหคนไดรับผลรายตางๆ จําเปนจะตองมี
การเรียกขวัญ เชิญขวัญใหกลับมาอยูกับเนื้อกับตัว เพื่อใหสภาพจิตใจที่ไมมั่นคง
หวาดกลัว ตกใจ ใหกลับมาสูสภาพเปนปกติ ผูรูพิธีทําขวัญ เชิญขวัญ เรียกขวัญ
เรียกวา หมอขวัญ
นอกจากนี้ ในภูมิภาคตางๆ ยังมีการทําขวัญ เรียกขวัญ ทําขวัญเรือน
ทําขวัญขาว ทําขวัญควาย สูขวัญเด็กเล็กที่เกิดใหม สูขวัญคนแก เปนตน ซึ่งแตละ
ภูมิภาคจะมีการทําขวัญหรือสูขวัญในกรณีอื่นๆ ที่แตกตางกันไปบาง และมักจะ
สูขวัญเปนภาษาตางๆ ในชุมชนนั้นๆ
เฉพาะชาวไทยพวนบานหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย ก็มีพิธีการสูขวัญ
หรือการทําขวัญตางๆ เปนภาษาไทยพวนในหลายกรณี ที่เหมือนกับภูมิภาค
อื่ น ๆ บ า ง แตกต า งกั น บ า ง ซึ่ ง ในบทความเรื่ อ ง ความสู ข วั ญ ของไทยพวน
บานหาดเสี้ยว ที่ผูเขียนนําเสนอในตอนนี้ไดคัดเลือกความหรือคําสูขวัญของ
ชาวไทยพวนบานหาดเสี้ยวที่เปนภาษาไทยพวน ใชในการสูขวัญหรือทําขวัญ
ในกรณีตางๆ สืบทอดมาจากบรรพบุรุษไทยพวน ซึ่งอพยพมาจากเมืองพวน
เชียงขวาง (แขวงเชียงขวาง ประเทศลาวในปจจุบัน) เขามาตั้งหลักแหลงอยูที่
บานหาดเสีย้ ว อําเภอศรีสชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย ในสมัยรัชกาลที่ ๓ ซึง่ มีหลักฐาน
อางอิง เปนจดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓ ปรากฏชื่อ ลาวพวน (ไทยพวน) เปนครั้งแรก
ในเขตเมืองสวรรคโลก เมื่อปพุทธศักราช ๒๓๗๙ ไทยพวนกลุมนี้คือไทยพวน
บานหาดเสี้ยวในปจจุบัน

๑๒

ขวงผญา

ความสูขวัญนาค

๑. สักเค กาเม จะลูเป คิลิสิขะละตะเต จันตะลิกเข วิมาเน ทีเปลัดเถ
จะคาเมตะลุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิเขตเต ภุมมาจายันตุ เทวาซะละถะละวิ
สะเม ยักขะคันทัพพะนาคา ติดถันตา สันติ เกยัง มุนิวะ ละวะจะนัง สาธะโวเม
สุนันตุฯ
๒. นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะละหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะละหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะละหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
๓. สี สี วันนี้ก็วาเปนวันดี เปนวันติฏถี อะมุตตะโซค อุตตะมะโญคลาภา
ฝูงขาทังหลาย จึ่งพอมกันมา ทั้งลุงตาและเฒาแก พอแม พอมฝูงหมูลุงอาว
เพือ่ จักพากันมาทําขวัญเจานาค ผูจ กั พากไปอยูเ ปนสงฆ ทะรงศีลสองรอยยีส่ บิ เจด
จั๊กเสด็จเขาสู เมืองแกวกูคือสวรรคเมืองคน กุศลบมีอยูนานบได พะแกนไทมา
เทศนา ไผผูมีบาละมีแกกา จักไดกมหนาเขาสูพะนิพพาน จิ่งอยูไดนานจนเฒา
จนแกเปนดั่งนั้นแทดีหลีแหลฯ
๔. อะตีเตกาเล ในกาละนั้น ญังมีทาวพญานาค ทานไดพากจากสัตว
เดรัจสาน กั๊บกายมาเปนซายนอยหนุม เนื้อซอยซุมซมทาน มาหาพะภูบาล
แกนไท กมกาบไหวปะณมกร มาวิงวอนขอบวช พะจิ่งไดสวดใหพญานาคบวช
เปนพะภิกษุสงฆ ทะรงศีลสองรอยยี่สิ๊บเจด พญานาคจิ่งเสดจเขาสูในโบสถ
จิตซอยโซติญินดี จิ๊ดไมนีซื่นซอย คึดหานางนาคนอยที่เคยซม กั๊บทั้งนางนักสนม
แหลงหลาอยูค อย ถามีมากหลวงหลาย นาคจึง่ กับ๊ กายเปนพญานาคดัง่ เกา บัด๊ นัน่
เลาเณรนอยมาเห็น ตกใจเซ็นสะดุง เลื่องจิ่งุงถึงพะภูบาลวา ใหสัตวเดรรัจสาน
เขามาบวช
พะจิ่งลวดไดบัญญัติวินัย บใหสัตวเดรัจสานมาบวช พญานาคลวดได
กมกาบไหววันทา เปงวาจาตอบถอยวา ขานอยไท ขอฝากซื่อไวในพะศาสนา
ไผจั๊กบวชมา ขอใหซื้อวา เจานาค เรื่องนี้หากมีมาแตปางนั้นแทดีหลีฯ
๕. ตอนนี้จั๊กกลาวตั๊งแตเจานาคลงมาเกิดใหฟงกอน บัดนี้ขาจั๊กกลาวซี้
ตั้ ง แต เจ า นาคลงมาเกิ ด เอากํ า เนิ ด มาเกิ ด เป น คน สาละวนแสนเอยลํ า บาก
คือวาเจาไดพากมาจากเมืองผี เจาไดหนีมาจากเมืองฟา เจาไดเขาสูทองบิดา
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เสียกอน แลวจิ่งไดยอนมาเขาสูทองมารดาพอถวนกําหนดไดเจ็ดวัน เลือดและ
มันจิ่งไดแปผวนผันซ้ําเอยเปนกอน ถาแมกินของฮอนกอนนั้นละลาย เจาหาย
เวียนวายตายเกิด ไปเอาไปเอากําเนิด เกิดใหมตอไป พอไดกําหนดสามสิบวัน
จิ่งเกิดอัศจรรย มีหูมีตามีแขนมีขา พอถวนกําหนด ปากฎวาไดเกาเดือน เจาจึง
ไดเคื่อนออกจากทอง แมเจาจิ่งไดฮองไห ปวดไปทั่วสรรพางกาย บางคนสลบตาย
ไปญามนอยนึ่ง แลวจิ่งคอยๆ ฟนตื่นขึ๊นมา มากินยาลม ดมผิวหมากูด เจาจิ่ง
ปะสูติออกจากครรภมารดา ผะเวอผะวาเลยซ้ําฮองไห หมอตําแญจิ่งไดเอา
น้าํ ฮอนและน้าํ อุน มาซําละสิง่ ปฏิกลู เปนบุญนักหนาทีไ่ ดเกิดมาเปนมนุษยบริสทุ ธิ์
ไปดวยอาการสามสิ๊บสอง เจาจิ่งไดเปนผูถูกตองตามครรลองและคองธรรม
ถาผูใดมีกรรมอาการนั้นบพรอม แขง แขนขาคดคอม บไดบวชในพะพุทธศาสนา
แทดีหลีแหลฯ
๖. เจานาคเอยเจานาค อันวาบิดามารดาเจานั้นหนา ทนทุกขลําบาก
ทุกขญากฮอนนอนอยูกับกองไฟ อยากกินอันใดกอกินบได แสนทุกข ไฮลําบาก
เหลือใจ แมนวาลูกฮองไห แมกอ นอนบหลับ๊ แมกอ จับ๋ เอามาอุม มากอด อยูต ลอด
ถึงสามสิบวัน จิ่งไดแปผวนผันซ้ําเอยญางญาย ลงสูน้ําซําละลางกาย จิ่งสบายใจ
มาแตหละนอย คอยๆ เวานําเจาตอไป แมนวาลูกเปนหวั๊ดเปนไอ แมกอแลน
หายา แมนวาลูกเจ็บตาแมกอแลนหาหมอ บไดลอเวลาใหเจาปวย เพาะวาดวย
ความฮักความแพง จิง่ เอามาแญงมาอุม มาจูบมาลูบไลเจาอยูไ ปมา ถึงเวลาเอาเขา
มาปอน ถาเจาฮอนแมกออาบน้ําให ซําละเหื่อและสีไค สัตวตัวใดแมกอบใหเขา
มาใก แมกอปดปายไวอยูทุกเวลา แมไปไฮแมกอคึดหา แมไปนาแมกอคึดฮูวา
ปานนี้ลูกกูอยากกินตู แมกอคึดฮูยูเนืองๆ แมนวาไผผูใดเอาคํามาแลกหมด
ทั้งเมืองแมกอเฮอบอได แสนจักทุกขญากไฮ แมกอเลี้ยงเจาไดเฮอใหญสูงมา
เจ า นาคเอยเจ า นาค เจ า ใหญ ม าแล ว เจ า ญาได แซ ง พ อ แซ ง แม ว า
บาหมาอีห่ มา แซงมารดาวา บาฮาอีฮ่ า เพิน่ วาไวเปนบาปหนักหนา คุณบิดามารดา
หาสังเปยบบได ญังเทียบไดแตแมน้ํามหาสมุทร บมีที่สิ๊นสุดซ้ําเอยจั๊กเทื่อ
จิ่ ง พากั น เซื่ อ ในพะพุ ท ธศาสนา จิ่ ง จั๊ ก ได นํ า เจ า มาบรรพซาแหล บ วช
เพื่อจั๊กไปตรวจน้ําแทนคุณใหบิดามารดา
เจานาคเอยเจานาค เลี้ยงญากแททุกขญากหนักหนา แมนวาลูกอยาก
กินปา แมกอลงไปไลซ่ํา ปาอยูในน้ําแมกอลงไปงม แมวาอยูในตมแมกอลงไปคั้น
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เลื่องบาปนั้นแมบไดถามหา มีแตความปาดถะหนา อยากใหเจาโตใหญใหญ
อยากใหเจาไดอยูดีกินดี
มาบั๊ดนี้ อาุเจากอไดญี่สิ๊บขวบ เขาซาวป คําบาลีวินัยกาวไว เจาจิ่งจั๊ก
บวชได เปนพะภิกษุสงฆ จิง่ จักเปนตัวองคอนั ปะเสริฐของผูบ งั เกิดเกาคือ บิดามารดา
จิ่งไดไปแสวงหาเอาผากาสาและบาตร เอาผาญอมฝาดและญอมเหลือง
คนทั้งเมืองนิญมซมซอบ นบนอบไหวสักกาละบูซา จิ่งไดตําเอามา มีสังฆา จีวร
สบง อังสะ ลัดตะคดพอม นอมถึงฮัดอก จิ่งเอามาตกแตงไวใหคบถวนพอไตร
เพื่อจั๊กไดนําเอาไปบวช เอาไปสวดกรรมวาจา ตามภาษาบาลีบัญญัติไว ทานใหมี
อุปชฌา อาจารยคูสวด เจาจิ่งบวชไดเปนพะภิกษุสงฆ เปนตัวองคภิกษุผูปะเสริฐ
จิ่งไดซื่อวา เจานี้เกิดมาพบพะพุทธศาสนา จิ่งไดซื่อวาเจานี่ ไดเปน
ญาติกาวงศาของพะพุทธเจา ตาบตอเทาเขาสูพะนิพพาน ในอนาคตกาลขางหนา
โนนแหลฯ

ตอไปนี้ จะไดชี้แจงพระวินัย

เจานาคเอยเจานาค เจาบวชแลวใหเจาตืน่ แตเซา ไหวพะเจา คองผาภาวนา
ถึงเวลาใหเจาไปบิณฑบาตร โปดสัตวตามกิจวัตรของสงฆ ใหเจาทรงผาสองไหล
จั๊กขึ้นเหนือลองใต ใหผาหุมไหลทั้งสอง ตาเจาใหมองบาตร ตาเจาญาไดกวาดไป
ไก พะวินยั เพิน่ ใหเดินกมหนา เพิน่ วาไวบใ หเหยียบตัวสัตว เจากับ๊ ถึงวัดแลวใหเปด
ฝาบาตร บูซาพะพุทธเจาเสียกอน เจาจิ่งยอนสันตอภายหลัง แลวใหวา ปฏิสังขา
โยนิโสบิณฑะ เจาเปนพะใหเจาพิจาละนาวา อาหารนี้เปนของปฏิกูล กินเพื่อพยุง
ซีวังใหอยูได บไดกินเพื่อใหอวนพีใหญสวยงาม กินเพื่อบําบั๊ดทุกขเวทนาบใหมา
ไดกินเพื่อบําลุงใหพะซีวังซอยซื่น มีกําลังแกกาบําเพ็ญแกวญอดธรรม เจาฮ่ําแลว
จึงสันตอไป
พะวินยั เพิน่ หามสันเนือ้ บางอยาง เนือ้ ทีส่ นั บไดมอี ยูส บ๊ิ ซะนิดคือ เนือ้ มนุษย
เนื้อซาง เนื้อมา เนื้อสุนัช เนื้องู เนื้อราชสีห เนื้อหมี เนื้อเสือโคง เนื้อเสือดาว
เนื้อเสือเหลือง
ใหเจาดูวินัยบัญญัติ เจาอยาไดขั๊ดขืนตอพะวินัย ตั๊งแตเที่ยงแลวไป
สันอาหารบได เพิ่นบัญญัติไวเพื่อบใหเกิดกามคุณ
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บุญแสนบุญบทอ บุญปฏิสงั ขรณ ถอนแสนถอนบทอ ถอนมานะ ญะแสนญะ
บทอญะละกามคุณ บุญแสนบุญบทอบุญบวชหนา
เจานาคเอยเจานาค เจาบวชไปแลว เจาญาไดเลนซูส นู าํ สาว เจาญาไดจา
สามหาว อวดอุตริมนุสสธรรม มันเปนกรรมอันใหญ เจาญาไดวาเจาไดเถิงโสดา
เจาญาไดจาวา ไดเปนอรหันตา องควเิ ศษ นีแ้ หละเปนตนเหตุอวดอุตริมนุสสธรรม
กรรมหนักหนาคือปาราซิก บาปจุกจิ๊กคือ ปาจิตตีย บาปแทดีหลีคือ สังฆาทิเสส
เปนตนเหตุลงสูอบาย
เจาอยาไดซื้อขายเหมือนดั่งพอคา เจาอยาไดอยูลาใหสวดมนตภาวนา
แผเมตตาไปใหแกสตั วทงั้ หลายทัง้ ปวง ดานกวางใหถงึ อนันตจักรวาล ดานสูงใหถงึ
พรหมโลก ดานต่ําใหถึงอเวจี มีบาลีกาวไว ถาเจาอยูบไดใหเจาลาสิกขา เจาอยา
ไดทําหูหนาตามืด เจาอยาไดคึดมีลูกมีเมีย ลาสิกขาเสียมีเมียจิ่งได พะแกนไท
หากเทศนา อุปมามีพะสุทินไปลิ้นเมียเกา พะพุทธเจาจึงบัญญัติวินัย ไผเสพเมถุน
เปนปาราซิก ไผเตนหยุกหยิกเปนปาจิตตีย ไผยินดีถกู ตองกายหญิงเปนสังฆาทิเสส
เปนตนเหตุลงอเวจี
เจานาคเอยเจานาค เจาบวชไปแลว เจาเห็นเงินตกเจาอยาไดจั๊บใสซอง
เจาเห็นทองตกอยาไดจั๊บใสบาตร เพิ่มหามเด็ดขาดผิดพะวินัย องคใดจั๊บเปน
ปาจิตตีย ใหเวนหนีไปไก เจาอยาไดใสใจเปนของเกิดโทษ อาบัตินั้นโสดบาปแท
หนั๊กหนา พะพุทธเจาจิ่งเทศนาวา หากของตกอยูในวัดใหเก็บไวใหแกเจาของ
เจาจิ่งไดซื่อวา เปนพะผูปะเสริฐแทดีหลี
เจานาคเอยเจานาค หากวามันญากแท ขอใหเจามีใจอด ตามสิกขาบท
อดเอาทุกสิ่ง อดล้ําญิ่งเหลือหลาย นอนหลั๊บเจาอยาไดตื่นสาย มันบถูกคองของ
พะพุทธเจา ใหนอนหลั๊บตื่นเซา เอาผามาคอง ใหเจาติตองมองดูหาเหตุ เพาะวา
เจาละเพศจากคฤหัสถไปปฏิบัติเปนพะภิกษุสงฆ ทรงสิกขาสองรอยยี่สิบเจด
สิ่งบควรเอดเจาอยาวไดนํามากํา สิ่งบควรทําเจาอยาไดนํามากอ ใหเจาตั๊งใจ
ตอตามขอสิ๊กขา
เจานาคเอยเจานาค เจาบวชไปแลวใหเจาตั๊งอยูในองคศีล ใหเจาหากิน
ตามพะวินัย เพิ่นบนิมนตเจาอยาไดไป เพิ่นบอาลัยเจาอยาไดเทศน มันผิดเพศ
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ของพรหมจรรย เวลารับขันจากผูญิงใหเจาใซผา เพิ่นวาไวเพื่อบใหญินดี เงินและ
ทองของเปนตนเหตุ เปนกิเลสลงสูอบาย จิ่งบใหพะซื้อขาย ถามีเงินหลายโจร
จั๊กมาฆา ใหมีแตผาหอหุมรางกาย ถาเห็นคนตายเจาอยาไดยาน เจาอยาไดคาน
หมัน่ สวดพะธรรม ใหเจากําเหมือนแมลกู ออน เจาอยาไดนอ ไดเตนไดลาํ เจาอยา
ไดทําเพงบรรเลงโหฮอง มันบถูกตองตามคองวินัย
เจานาคเอยเจานาค เจาบวชไปแลว เจาอยาไดเลนเบี้ยเลนไพ หมา
แกวแหลไฮโล เจาอยาไดทําใจโมโหโทโสเกิดกอง ถาทําบถูกตองตามคองวินัย
อุปมัยเหมือนบีบไฟฟา เจาบีบบแมนมันบ ออกแสง เจาบีบบแฮงแสงมันบแจง
ถ า เจ า แต ง ถู ก ต อ งตามคองวิ นั ย บุ ญ จั๊ ก ไหลออกมาสมเหตุ เจ า ขึ้ น เทศน จั๊ ก
ได เ งิ น เหลื อ หลาย บ ถ า ซื้ อ ขายจั๊ ก ได เ งิ น เหลื อ ล น เจ า จั๊ ก ได พ น โอฆะสงสาร
จั๊กไดเถิงนีระพานเปนที่แลว พะญอดแกวหากเทศนาบุญบรรพชาหาสังเปยบ
บได เปนบันไดขึ้นสูเมืองแกวกูนีระพาน กอมีโดยปะการดังกลาวมานี้แทดีหลี
สีซัยญันตุภวังค สีซัยญะมังคะลัง ดั่งนี้แดกอขาเทอญฯ

ใหพร

ที ฆ ายุ ก า สั ต ตาโหนตุ สุ ขิ ต าโหนตุ โสตถิ ล าภะ โคคะสั ม ปะทา
มหายะสะโหนตุ ปญจะวีสติ ภะยะทะวัตติงสะ กัมมะกะละนะ สันนะวุตติ
โรคาโส รั ช ซุ ป ต วา สั ง คาตายะ อั ช ฌั ต ติ ก า พะหิ รั น ตะรายะ นิ พ พานายะ
อาุสุขัง ภะวันทันตุเต มหาซัยญะมังคะลัง

คํากลาวนํานาคลาบิดามารดา และญาติไปบวช

ขาพเจา ขอกราบลาพอ แม พอใหญ แมใหญ ปู ญา อี่ตา อี่นาย ลุง ปา
นา อาว ญาติสนิทมิตรสหาย เพื่อไปบวชในบวรพุทธศาสนา
ดวยกายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ มโนกรรม ๓ กรรมอันใดที่ขาพเจาไดลวง
เกิน ตอหนาก็ดี ลับหลังกอดี ไดเจตนากอดี บไดเจตนากอดี
ขอเฮอพอแม พอใหญ แมใหญ ปูญา อี่ตา อี่นาย ลุง ปา นา อาว ญาติ
สนิทมิตรสหาย จงอโหสิกรรมใหแกขาพเจา ดวยเทอญ
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ความสูขวัญนองแอ (หลานนอย)

ตั้งนะโม ๓ จบ แลวกลาวความสูขวัญ ดังตอไปนี้
สี สี มื้ อ นี่ ก อ ว า เป น วั น ดี เป น วั น ติ ด ถี อ ะมุ ต ตะโซก ปะสิ ท ธิ ฌ ญก
พ อ มฝู ง หมู ลั ก ขะณา สาตะคู ล าลู ก ฮั ก แก ว แม อั ด สะนั ย วั น นี้ ก อ ว า เป น วั น ดี
สีมื้อนี่กอเปนวันขึ้นเปนวันลูกพื้นหนันทาจัดจาจัดจากแกคูลาว เมื่อเจามาถือพา
ตอแมเจา แมเจาจึ่งทองแกไดเกาเดือน แมเจาจึงสะเทือนแลปวดทอง ฝูงพี่นอง
จึงชึ้นมาหา ฝูงลุงตาจึงขึ้นมาซอยค้ํา แมเจาซ้ําปวดทองอยูออนซอน นอนนอน
แลวลุกนั่ง เหมือนดั่งใจจะหลุด แมเจาจึง ปะสูติเอาะมา แมผูญิง เจาจึงตกหงาย
แมผูซายเจาจึงตกคว้ํา แมเจาซ้ําเปนบา อยูงวงเหงามามัวเปนมุดมิ้ง พอเจาจึงไป
หาไมมาตัดสายแหมาแผสายบือ มือถือเอาน้ํามาลูบลางแลวจึงไปเอาไมแผน
กวาง มานอนอยูขางพิงไฟ ไฟลามลุกหนหวยออละทวย แมเจาพอยดาผัว
ออนนอยเจาอยาวออนหลายวันคืน ลุงตาจึงมาซวยค้ํา จึงเอาเจาไปนอนอยูอู
สายฝ า ย แล ว จึ่ ง ญ า ยเอาเจ ก ไปนอนอู ส ายไหม จิ ต ใจแม เจ า ญั ง บ ฮ อดอั น นี้
หากแมนทํามะซาดเซือ้ บิดาพอเจาแลว อันนีแ้ มนทํามะซาดเซือ้ มารดาแมเจาแลว
นมแมหา วใหเจาคอยตืน่ ผาทังผืนแมเจาหมไว ถูกซักไซเอาเจกตืน่ กินนมแมเจาเนอ
แมเจาญังสวมปกเปด แมเจากําเนิดมากวน แมคอยดาฝูงแมหาแลวงศา ฝูงลุงอา
แลปูญ
 า กอจัง่ พอมกันมาซีซยั่ มาฮับเอาขวัญเจาออนนอยวามาเญอ ขวัญเอย หอง
กินมีซุอยาง เคื่องกินมีซุอัน มีทั้งหัวมันแลหัวเผือก มุกมองเมือกใสเต็มพา มีทั้ง
แมงดาและไกโอกลงโตกเต็มพา มีทงั ปูปาปง ใสถว ย กวยออยออนกินหวาน น้าํ ตาล

๑๘ ขวงผญา
ใสขันเขาไวพาลูกเจาจะปุตา แมเจาจึงปอนเจาทั้งเอาอาบน้ําและสีไคสีนวยลูก
จึงอุมผูกผาไปหัดเอาขวัญวา มาเญอขวัญเอย ขวัญออนนอยไปอยูป า ไมดงหนาม
ไปอยูป า คากางเหลา กอเฮอมามือนี่วันนี้ ขวัญออนนอยไปอยูนําเตาในหนองกอ
เฮอมามื่อนี่วนั นี้ แมเจาญังคองปอนเขา ปอนเขาแลวใหเจานอนอยู นอนกางคืน
เจาญาไดมีน้ํา นอนกางค่ําเจาญาไดมีเหนือ
แมเจาไปไฮจี่เอาไขมาหาเจาแลว แมเจาไปนาจี่เอาปามาตอนเจาแลว
แม เจ า มาฮอดแล ว เฮ อ เจ า ตื่ น กิ น นมแม เจ า เน อ แม เจ า ญั ง คองสุ ม ทุ ก ค่ํ า เซ า
แมเจาจึ่งใสซื่อไววา เจาออนนอยคําหลาเพียงสี พันป เจาญาไดไปอื่น หมื่นฟา
เจาญาไดไปไก กอนเจาไปกออยาไดควาไปมั่วเจากออยาไดควา เฮอเจาไปนําแต
ทามาเฮือน ไปแตสวนแลหนามาบาน เจาขี๊คานเฮอเจานอนอยูแตในเฮือน เจาจึง
ไดหลายเดือนขวบญางแลว เจาจึงออกวางสองทวาร สมภารเพิ่นแกกา ญามภัย
มีทังหลายเขากออวยหนาหนี เมื่อคอยกอยใจหนีบอเซื่อ ฝูงสาเพื่อนแลวงศา
ลุง ปา นาย และพอมแม เดี่ยวเจาแกคิงบาง คิงเขางามซอยซอย หนากมเกี๊ยง
เหมือนดิ่งทองทั้งแทง ฝูงพี่นองคิดคนแตงพาขวัญใหซวยลวยสมหนา คิดดั่งแบบ
ฟาลงมา มีทงั้ ไกแมกาสูงเพียงตา ฝูงลักขณาควรทัง้ สองแมลกู เจาจงเขามาอยูเ หนือ
คิง วามาเญอเพื่อเอยพอมกันมาใหหมด จดกันมาใหถวน ทั้งสามสิบสองขวัญให
มาฮาวขวัญไปหลัง ขวัญคิงดังสักตอ ขวัญขอมือสีคาง ขวัญหาแหนและสองนิ้ว
ขวัญคิ้วและหางตา มากินยาและเหลา มาเปนเจาเปนใหญกวาเพื่อนทังหลาย
หมายมาสางปาละมีสบื โลกญาไดทกุ โศกคัง่ แคน สมคูแ คนคาดไวไปลุม ฟา สาธุการ
บุญสมภารอยานอย ใหเจา
ได ห า ฮ อ ยขวบพั น พะวั ส สา
จึ่งขึ๊นบาทคาถาวา สีซัยญัณ
ตุ ภวั ง ค สี ซั ย ญะมั ง คะลั ง
ดั่งนี้แดกอขาเทอญ

ความสูขวัญของไทยพวนบานหาดเสี้ยว

๑๙

ความสูขวัญญาติผูตาย (สูขวัญผีตาย)

๑. * สักเค กาเม จะลูเป คิลิสิขะละตะเตจันตะ
ลิกเข วินาเม ทีเป ลัดเถ จะคาเม ตะสุวะนะ
คะหะ เน เคหะวัตถุมหิเขตเต ภุมมาจายันตุ
เทวา ซะละถะละ วิสะเม ยักขะ คันทัพ
พะนาคา ติถถันตา สันติเกยัง มุนิวะละ
วะจะนัง สาธะโวเม สุนันตุฯ
๒. * นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะละหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะละหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะละหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
๓. * สี สี มื้อนี่กอวาเปนวันดี เปนวันติดถี อะมุตตะโซก ปะสิทธิโญก
พอมฝูงหมู ลักขะณา ฝูงขาทังหลาย ทังญิงซายและเฒาแก พอแมพอมฝูงหมู
ลุงตา จึงพอมกันมาขนขวาย หาบุปผา ญังมาลาดวงดอกไม ไดแลวแลนํามา
มีทั้งเทียนธูปไตของบูซา มีทั้งเขาเขียบและเขาตม หัวเผือกแลหัวมัน สัพพะสันมี
ทุกสิ่งมากหลายอัน มีทังเผือกหัวซัน มีทังมันหัวซวย เขาตมกวยและจายเต็มพา
มีทังสุราเหลา ถวยพรในจอก นอกนั้นแมนของลุงตาและพี่นอง มีทั้งปูแลญา มีทั้ง
ตาแลนาย มาพอมกันนั่งเปนวง ใจปะสงพอมมาสูขวัญเจา
ขอเฮอเจา มีอาุมั้นญืนญาวเปนเขตฮอยปะเทศ เกงขามยานทั่วแดน
อันนึ่งเจามีฤทธิ์เดชกา แข็งขมศัตตู ในซมพูออนโญนขามยาน ขอเฮอเจามีบุญสม
ภารกวางบาละมีล้ําญิ่ง ทุกไพฟา ญอญองญอดคุณ ขอเฮอบุญฮุงแจงดั่งจันโท
สิบหาค่ําใสแจงดั่งพะจัน

๒๐

ขวงผญา

อันนึ่งนั้น (พอ, แม, ผัว, เมีย, ลุ ฯ) เจาตายไปหนีจากความทุกขเจากอ
หากญังมีตายเปนผีไปในปาซา จักกมหนาไปเสียแตคนเดียว เจาบมเี หลียวหลังบึง่
ขอย เฮอขอยอยูกั๊บผูนอยเสียแตคนเดียว ฮั้นเฮือนมาแววไปดานเตอบไดเห็นขา
แจวไปดานเหนือบไดเห็นแขงอีกแหละนอ จีม่ แี ตลกู และเตา พีแ่ ละนองฮอมกันอยู
ซอนลอน คือบากาตอมตองหอเขา จี่ไปฮองหาเจากะเลอ กอบมีอีกแหละเนอ
(พอ, แม ฯ) โตเอย
ตายเปนผีไปในปาซา จักกมหนาเขาสูกองฟอน ความอาวรณกอหากญัง
มีพี่แลนองกอไดซามจมหา ตายไปแลวไผผูใดทําดีจั่งไดฮึ้นฟา ไผผูใดทําซั่วซา
จั่งไดลงอเวจี
อันที่จี่ติดโตตามไป กอมีแตศีลและบุญนอ สงสารเอยคือกันทั้งโลก
ทุกขโศกไหม หายาแกกอบมี เจากอมี แตตกใจกัวยานสั่น ใจสะบั๊นหลาหลงจิต
คิดทําอันใดกอบถูกบตอง พี่แลนองจั่งไดมาเยี้ยมหา ฝูงลุงตาจั่งมาซอยค้ําเพิ่น
จั่งมาเฮียกเอาขวัญเจา เฮอมาเขาอยูคิง
วามาเญอขวัญเอย ขวัญเจาอยูตะวันตกและตะวันออก ขอกใตและ
หนเหนือ เฮอมาเขาสูคิง
วามาเญอขวัญเออ ขวัญหัวเจาไปอยูบนเขาและบนดอย ไปอยูกั๊บคาง
ซะนี อี่โหวด กอเฮอมามื่อนี่วันนี้
มาฮอดกางไฮ เจาญาไดซนปาคา มาฮอดเจาญาไดซนปาเขา มาฮอด
เคาไม เจาญาไดทอดหัวนอน
เจาญาไดตองคันไฮเจบขา เจาญาไดตองคันนาเจบแขง มาบไดกอเฮอ
แหยงแย ตามทางมาเนอขวัญเอย
สามสิ๊ บ สองขวั ญ ฝ า ยหน า ห า ฮ อ ยขวั ญ ฝ า ยหลั ง ขวั ญ คิ ง ดั ง คิ้ ว ต อ
ขวัญขอสี่ตามวามาเญอขวัญเอย มานําซอกเสนคนถางมานําทางเสนคนไต
มากินเขาผี เฮอเจาจวงคอฮาก เคี้ยวหมากผี เฮอเจาจวงคอคาย เฮอเจา
คืนมาดายทองเปา
มาเญอขวัญเอย มากินเขากั๊บพอกั๊บแม กั๊บปู ตา กั๊บนายญาไดวาเบื่อ
กินเขากั๊บพอกั๊บแมไดวาเหลือ มานอนเสื่อ ไสญาสหลบแข็ง
เฮอหนาเจาแดงดังหงอนไก เฮอหนาเจาใหมเหมือนดังพุดสวนตาล
เฮอหนาเจาบานเหมือนดอกจานเดือนสาม แดงงามบฮูเศรา

ความสูขวัญของไทยพวนบานหาดเสี้ยว

๒๑

ขอเฮอเจาอยูมั้นดั่งพะเจา อยูเตาดั่งพระศรีเจาเอย
ขอเฮอเจามาอยูเขาไกรลาส อยูพระธาตุดังพระศรี พระโพธิ์ทอเนอขวัญ
เจาเอย ขอเฮอเจาอยูดีเทาเฒา ตาบตอเทาไดหาฮอยพะวัสสา
จึ่งขึ๊นบาทคาถาวา ศรีซัยญันตุภวังค ศรีซัยญะมังคะลัง ดั่งนี้แดกอขา
เทอญ

ความสูขวัญเขา (ขาวเปลือก)

ตั้งนะโม ๓ จบ แลวเริ่ม ดังนี้
โอม พะตัพพังละเมศวร กูจักมาเฮ็ดมาฮอย บอนฮวงเขากอนหัวป
ถึงฤดูเดือนหก ฝนตกลงมาที่ทาดกูจั๊กไดแตงคาดและแปงไถ ซ้ําพอยใจ
ฟนเซือก เลือกไดวันดี วันติดถีอะมุตตะโซค ปะสิทธิโญกพอมฝูงหมูลักขณา ฝูงขา
จั๊กไปอั๊ดน้ําและตันฝาย อยูสบายบอฮอน ตอนยอนของใสหาบและเมือเฮือน
พอถึงฤดูเดือนสิ๊บสอง เขาคงสุกเต็มทงบอละบวนแลว จึ่งพากันไปเกี่ยว
เขาเหี่ยวแลวจั๊กเอาโตบมาใส กองใสลานเปนกุม เพียงเขาสุเมรนุมาศ จั่งเอา
คันไดแกวมาพาด เอาควายมาเหยียหย่ําย่ํายี ผงธุลีแหลกแลว จั่งเอาฆอนคีแกว
มาเกาะเกี่ยวเสียเฟอง เอาทวารหนามแกว มากวาดโพนและเฟองออก จึ่งเอาู
ปอยเขามากวาด ลาดเปนกองนองกันเปนกุม เหมือนดัง่ หาดทรายพวง เหมือนดัง่
น้ําหนองแส ไหลมาลนฝง สะพั่งไหววันทา
มีพญาผูนึ่ง ลุกจากเมืองหมามคําทอง วามา ....สะหญอง เท็งกุมเขา
จึ่งเอาพาขวัญมาตั๊ง ไวซวยลวยซองหนา เพิ่นจั่งมาเฮียกขวัญเจา วามา
เญอขวัญเขาเอย
ขวัญเขาเหนียว กอใหไหลมาลีลาวลีลาว ขวัญเขาจาว กอใหไหลมาลีลัน
ลีลัน มาโฮมกันที่นาปาไผ มาโฮมกันที่ไฮภูสูง
วามาเญอขวัญเขาเอย ขวัญเขาดําดีอยูด า นซาย เขาดอกดายอยูเ วียงจันทน
กอเฮอมามื่อนี่วันนี้ เขาเฮอมามื่อนี่วันนี้
มาเญอขวัญเขาเอย อยูไฮหนูจี่จา อยูนาหนูจี่เจาะ อยูเนาะหนูจี่กิน
อยูดินดินจี่ทวม

๒๒ ขวงผญา
มาเญอขวัญเขาเอย มาอยูหนาปะแปน มาอยูแนนปะเงีย มาอยูเฮือน
หญาแฝกมุงหนา มาอยูเฮือนหญาคามุงถี่ เสาเฮือนพอซางลากฟากเฮือนพอ
ซางเข็น เซ็นเฮือนพอซางแกหลังใหญแท ญังมาดสะโกนอยูดีทอ ขวัญเขาเอย
แมนวาเขาตั๊กไปตํา กอญาไดหั๊ก เขาสลั๊กสะลันใสดงญาไดฟง ปวหนี
เขาตอยซก ญาไดตกใจคะมะ เขาตอยสะ ญาไดตกใจกลัว ผูสาวหัวญาไดสะทาน
จกเฮอไทบานเตอ กอเฮอเหลือ จักเฮอไทบานเหนือญาไดเสี๊ยง เลี้ยงพี่นองญา
ไดบกบาง จกเมื่อแลงญาไดบกเลา จกเมื่อเซาญาไดบกเงีย
ถาผูไดกินเขาลานนี้ ขอเฮอมีอาญมั้นญืนญาวญานอย ไดฮอยขวบ
พันพะวัสสา
จึงขึ๊นบาทคาถาวา “มะ อะอุ อุอะมะ กิงกะระณัง อะหังปเต ขิบปงปาถา
อุทธัง อุทโท อุด สีซัยญันตุ ภะวัง สีซัยญะมังคะลัง ดั่งนี้แดกอขา เทอญ

ลักษณะของความฟายเหลา

ความฟายเหลา เปนสวนหนึ่งของความสูขวัญตางๆ ลักษณะเปนคํา
ใหพรแกผูเขารับการสูขวัญ ซึ่งหมอขวัญจะกลาวตอทายความสูขวัญ โดยใช
กรวย (ซวย) ใบตองที่วางอยูในพาขวัญจุมลงไปในแกวเหลา แลวพรมเหลาหรือ
สะบัดเหลาใหถูกตัวผูเขารับการสูขวัญ
เหตุผลที่ตอ งใชเหลา ตามคติของไทยพวน บานหาดเสี้ยว ถือกันวาเหลา
เปนน้ํากลั่นที่บริสุทธิ์ สะอาด และซื่อสัตยอยางสม่ําเสมอตอผูที่ดื่มเขาไป คือจะ
ตองมีอาการมึนเมา ไมวาบุคคลผูนั้นจะเปนผูดี เปนไพร เปนบุคคลชั้นสูง ชั้นต่ํา
เปนเพศชายหรือเพศหญิง จึงนิยมใชเหลาประกอบพิธีในการสูขวัญ
มีขอยกเวนสามประการที่ไมตองฟายเหลาคือ
๑. การสูขวัญ (บายศรี) พระภิกษุ สามเณร ในเทศกาลสงกรานต เพราะ
เปนผูทรงศีล จึงไมควรยุงเกี่ยวกับเหลา
๒. การสูขวัญ (ทําขวัญ) นาค ก็ไมตองมีพิธีฟายเหลา เพราะนาคคือ ผูที่
จะเปนผูเขาไปบวชเปนพระภิกษุหรือเปนสามเณร
๓. การสูขวัญผูเฒา (คนแก) ก็ไมตองมีพิธีฟายเหลา เพราะผูเฒาจะเปน
ผูกลาวคําใหพรแกผูไปสูขวัญ

ความสูขวัญของไทยพวนบานหาดเสี้ยว

๒๓

ความฟายเหลา

* ตั้งนะโม ๓ จบ แลวเริ่มตน ดังนี้
สี สี พระพร ไกสรหอมฮวงเฮา หอมทั่วเทาแมธรณี สีมื่อนี่กอวาเปนวันดี
สีมื่อนี่กอวาเปนวันฮึ้น ฮึ้นดั่งภูสูง กอวาฮึ้นมื่อนี่วันนี้ ฮึ้นสิ่งไมทอทามูลมา ฮึ้นดั่ง
นางสีดานั่งแทน แญงแวนแลแญงเงา โสมสะเหลาบฮูเศรา เหลาแปงนี่จี่เฮอเจา
เฮื อ นเพิ่ น ฟาย เพิ่ น ก อ บ ฟ าย ข อ ยจั ก เอาซวยเงิ น ซวยคํ า ฟุ ม ฟาด น้ํ า เหล า
หยาดไหลตก ตกใสดินเฮอพระเมขลามาซอยค้ํา ตกใสน้ําใหพญาคุฑพญานาค
มาซอยจวม ขอยจักฟายไปก๊ําตะวันตกและตะวันออก ขอใหเจาไดเงินเปาะแล
ขาวสี ขอยจักฟายไปก๊าํ หรดีและดานดาว ทุกเทศทาว เทพา อันยายญังอยู ทุกหมู
ไมไพรพนอม จอมเขาและนิโครธ จงผายโผดและปราณี
เจาเทียวทางไก เฮอไดขี่มาแสดเทียวทางแดด เฮอไดขี่มาพร ไซญะ
นอนนิดทะเนง สุขเปองเปง สุขสบายบาน เฮอเจาอยูไดสุขสําราญเทาเฒา
ตราบต อ เท า ได ฮ า ฮ อ ยพระวั ส สา จึ่ ง ขึ้ น บาทคาถาว า ศรี ซั ย ตุ ภ วั ง ค
ศรีซัยญะ มังคะลัง ดั่งนี้แดกอขา เทอญ

พาขวัญ

พาขวั ญ หมายถึ ง ถาดที่ ใ ส เ ครื่ อ งประกอบพิ ธี ใ นการสู ข วั ญ ต า งๆ
เปนถาดรูปทรงกลมเสนผาศูนยกลางประมาณ ๕๐ เซนติเมตร จํานวน ๒ ถาด
หรือ ๒ พา (พา = ถาด) แตละพาจะมีสิ่งของตางๆ เหมือนกัน ดังนี้

๒๔ ขวงผญา
๑. ขาวเกรียบ (เขาเชียบ) ปงแลว
จํานวน ๒ แผน
(ชนิดหวานหรือเค็มก็ได)
๒. ขาวตมมัดไสกลวย
จํานวน ๔ กลีบ
๓. กลวยน้ําวาสุก
จํานวน ๔ ผล
๔. เผือกตมหรือมันตม
จํานวน ๔ ชิ้น
๕. ขนมหวาน
จํานวน ๒ ถวย
๖. ไขไกตม
จํานวน ๑ ฟอง
หรือไกตม
จํานวน ๑ ตัว
๗. กรวยใบตองกลวย (ซวย)
จํานวน ๒ ซวย
แตละซวยใสธูป ๓ ดอก และดอกไมขาว
๘. เหลาขวดกลม พรอมแกวเปลา
จํานวน ๑ ขวน
๙. ตีนขัน (รองขัน)
จํานวน (พาละ) ๑ ตีน
พรอมใสขาวสาร พาละ ๑ กํามือ
๑๐. กรณีที่มีการผูกขอมือหลังสูขวัญ ตองเตรียมดายไวผูกขอมือดวย
๑๑. เทียน
จํานวน ๑ เลม

สรุปสาระสําคัญของความสูขวัญของไทยพวนบานหาดเสี้ยว

๑. ความสูขวัญนาค
กลาวถึงความสําคัญของการบวช ตํานานเลาขานของการใชชื่อวา
บวชนาค การเกิดเปนเพศชาย และการเอาใจใสเลี้ยงดูของพอแมกอนที่อายุจะ
ครบบวช การสอนนาคใหรจู กั บุญคุณของพอแม การสอนใหรจู กั วินยั ของพระเณร
ที่จะตองปฏิบัติเมื่อไดบวชในบวรพุทธศาสนาแลว
นอกจากนี้ ก็เปนการกลาวคําอวยพรใหแกนาค และกลาวนํานาค
เพื่อลาพอแม ญาติสนิทมิตรสหาย เพื่อจะเขาไปบวช
๒. ความสูขวัญนองแอ (หลานนอย)
ตามประเพณีของไทยพวนบานหาดเสี้ยว เมื่อเด็ก (นองแอหรือ
หลานนอย) ไดถือกําเนิดมาครบหนึ่งเดือนแลว ทางพอแมจะจัดใหมีพิธีสูขวัญ
นองแอหรือสูขวัญหลานนอย

ความสูขวัญของไทยพวนบานหาดเสี้ยว

๒๕

ความสูข วัญหลานนอย จะกลาวถึงการถือกําเนิดของลูกนอย ทีม่ ารดา
ผูใหกําเนิดจะมีความทุกขทรมานจากการคลอด กลาวถึงผูเกี่ยวของและกิจกรรม
การคลอดลูก
เมื่อถึงวันสูขวัญจะมีญาติผูใหญและญาติที่ใกลชิดมารวมรับขวัญ
หลานนอย ใหมารวมรับขวัญหลานนอย ใหมาอยูกับเนื้อกับตัว กลาวถึงความรัก
ของแมที่มีตอลูก อัญเชิญขวัญที่อยูในที่ตางๆ มาอยูกับลูก มาปกปกรักษาลูกให
มีความสุขความเจริญในชีวิตตอไป
ในชวงทายของการสูข วัญนองแอหรือสูข วัญหลานนอย หมอขวัญจะ
ใหพรและผูกขอมือใหหลานนอย ญาติผูใหญที่ใกลชิดก็จะมอบเงินลงชัน พรอม
กับอวยพรใหหลานนอยมีความสุขและมีอายุมั่นยืนยาว
๓. ความสูขวัญญาติผูตาย
ตามประเพณีของไทยพวนบานหาดเสีย้ ว จะมีการสูข วัญญาติทใ่ี กลชดิ
ผูตาย หรือบุคคลในครอบครัวของผูตาย โดยกระทําในวันทําบุญเจ็ดวัน หลังเสร็จ
พิธีสงฆ แลว
ไทยพวนบานหาดเสี้ยวมีความเชื่อวาการตายเปนการจากไปอยาง
ไมมีวันกลับ เชนเดียวกับความเชื่อของคนทั่วไป
ความสูขวัญญาติผูตายจึงมีการพรรณนาถึงความอาลัย อาวรณของ
ญาติที่มีตอผูตาย ที่ตองถูกทอดทิ้งใหอยูกับลูกหลานโดยลําพัง มีการกลาวถึง
ผูตายที่ตองจากไปโดยโดดเดี่ยวเดียวดาย และกลาววาความตาย เปนสัจธรรม
ของคนทั้งโลก ใครก็หนีไมพน ถาผูตายทํากรรมดีไว ก็จะไดขึ้นสวรรค ถาทํา
กรรมชั่วก็จะลงนรก
ญาติทยี่ งั มีชวี ติ อยูก จ็ ะโศกเศราเสียใจ จึงพากันเยีย่ มเยียนครอบครัว
ผูตาย ซึ่งกําลังเสียขวัญหรือขวัญออกจากราง หมอสูขวัญจะกลาวเชิญใหขวัญ
ที่ไปอยูในที่ตางๆ กลับมาอยูกับเนื้อกับตัวตอไปตามปกติ
ในตอนทายของการสูขวัญก็จะมีการอวยพรใหญาติผูตายมีชีวิตอยู
ดวยความสุขกายสบายใจตอไป

๒๖ ขวงผญา
๔. ความสูขวัญเขา (ขาวเปลือก)
ไทยพวนบานหาดเสี้ยวรุนเกา เชื่อกันวาขาวเปลือกหรือแมโพสพ
มีขวัญอยูป ระจํา ดังนัน้ เมือ่ ฤดูกาลเก็บเกีย่ วขาวสิน้ สุดลง มีการรวบรวมขาวเปลือก
ไวในลานหรือเก็บเขายุงฉางแลว ก็จะมีการทําพิธีสูขวัญขาวตอไป
ความรูส ขู วัญขาวจะกลาวถึงการเริม่ ตนทํานาจนถึงเวลาเก็บเกีย่ วขาว
มีการเชิญขวัญขาวชนิดตางๆ ใหเขามาอยูกับขาวเปลือกในยุงในฉาง เพื่อเลี้ยงดู
บุคคลในครอบครัวมีกินมีใชอยางอุดมสมบูรณและเพียงพอ
นอกจากนีย้ งั มีการอวยพรใหผทู ก่ี นิ ขาวจากลานนีห้ รือยุง นีจ้ งมีความสุข
ความเจริญตอไป
๕. ความฟายเหลา
เปนสวนหนึง่ ของความสูข วัญ ถือวาเปนคําอวยพรตอทายความสูข วัญ
ตางๆ โดยจะใชกรวย (ซวย) ที่ทําจากใบตองจุมเหลา สะบัดใหน้ําเหลาไปถูกตัว
ผูเขารับการสูขวัญ พรอมๆ กับการกลาวความฟายเหลา มีขอความใหมีความสุข
ความเจริญ
มี ข อ ยกเว น บางกรณี ที่ ไ ม มี ก ารกล า วหรื อ ทํ า พิ ธี ฟ ายเหล า คื อ
การสูข วัญนาค การสูข วัญหรือทําพิธฟี ายเหลาคือ การสูข วัญนาค การสูข วัญพระสงฆ
สามเณร เพราะเปนผูจะเขาไปถือศีลหรือเปนผูมีศีลแลว จึงไมควรใหเหลาเขาไป
ยุงเกี่ยว อีกกรณีหนึ่งคือ การสูขวัญผูเฒาในวันสังขารผูเฒา (สงกรานตคนแก)
จะไมมพี ธิ ฟี ายเหลา เพราะกรณีนคี้ นแกทรี่ บั การสูข วัญจะเปนผูใ หพรไปสูข วัญเอง
สวนการสูข วัญทีม่ กี ารฟายเหลา เจาภาพจะตองเอาเงินใสไปในกรวยตามแตสมควร
เพื่อใหเปนรางวัลแกหมอขวัญหรือผูทําพิธี

ขอขอบคุณผูใหขอมูลประเพณีสูขวัญของไทยพวนบานหาดเสี้ยว
๑.
๒.
๓.
๔.

นายมวน กองนิล พิธกี รและหมอทําขวัญ หมู ๒ ตําบลหาดเสีย้ ว
นายริ้ง ขาวดี
พิธีกรและหมอทําขวัญ หมู ๑ ตําบลหาดเสี้ยว
นายทิม แกวเกต พิธกี รและหมอทําขวัญ หมู ๓ ตําบลหาดเสีย้ ว
นายปริญญา – นางพรพรรณ ถาริยะ บานหมูที่ ๒ ตําบลหาดเสี้ยว
ทีเ่ อือ้ เฟอ รูปถายประกอบความสูข วัญหลานนอย

เทวดากับหนอน
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ที่มา http://www.tumsrivichai.com

เ ท ว ด า กั บ ห น อ น
รายหอโคลง โดย ประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ

ยกมือสิบนิ้วสาน วันทาทานทั้งมวล เชิญชวนฟงผูขา จักมาเลานิทาน
แตกาลกอนมีสหาย สองชายคบหากัน คนหนึ่งนั้นใจกวาง ใฝทางสรางกุศล
แดทั้งคนและสัตว ปฏิบัติตามระบอบ รูผิดชอบชั่วดี ชีวีไมมัวหมอง แตเพื่อน
ของเขานั้น วันวันไมสรางสรรค ไมเปนอันเปนชิ้น มัวแตกินเที่ยวเลน ไมเวน
อบายมุข รักสนุกไรขอบเขต กอแตเหตุเดือดรอน ใครวอนวาติงเตือน ดูเหมือน
ไมยินยล ไมเกิดผลแตนอย ชีวิตตกต่ําตอย ตลอดเทาวันตายฯ

๒๘ ขวงผญา
อายุขัยหมดเมื้อ
คนจิตกุศลบัง
เปนเทพยดายัง
เสวยทิพยสุขไร
อบายชนเพื่อนสิ้น
เกิดใหมคลุกอยูใน
เปนกิมิชาติไร
เวียนวายในเว็จนี้

มรณัง
เกิดได
สัคคา ลัยเอ
เรื่องรอนรอนราน
ชีพไป
บอขี้
คนใส ใจเอ
นับครั้งอสงไขย

วันหนึ่งเทวดา เสร็จภารกิจรายวัน ในสวรรคดาวดึงส รําพึงถึงเพื่อนตน
เคยเปนคนดวยกัน ผูกพันแตชาติกอน มวยมรณแลวเปนไฉน ภพใหมรายหรือดี
อยูถิ่นที่หนแหง มีหลักแหลงหลักฐาน สุขสราญฤๅลําบาก นึกแลวอยากจะเห็น
จึงเขมนเนตรมอง สอดสองดูโลกา พบเพื่อนยาของตน จากคนเกิดเปนหนอน
ซอกซอนสูขันแขง ยื้อแยงกินอาจม กลมกลืนกับกลิ่นเหม็น บเห็นบรับรู ความมืด
อับอุดอู บรูวนั คืน ฯ
ยลชีพเกลอเกาแลว
อยากโปรดเพื่อนอยากพา
จึ่งเหินเหาะลงมา
บอกเรื่องราวแตตน
แลวถามเพื่อนอยากยาย
จากสิ่งเนาเหม็นใน
ไปอยูแหลงสดใส
จักบอกทางสองชี้

เวทนา
หลุดพน
หาเพื่อน
เพื่อทาวความหลัง
ถิ่นไหม
ที่นี้
สวยสวาง
ชองใหเจริญใจ

เทวดากับหนอน
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ฝายหนอนเมือ่ ไดฟง ไมชง่ั ใจถามยอน วาดูกอ นเกลอเกา ทีเ่ พือ่ นเลามานัน้
ตัวฉันก็นึกออก ที่เพื่อนบอกและชวน ใครครวญแลวขอตอบ ขอขอบใจลวงหนา
ที่มาดวยหวังดี แตนี่เพื่อนจงดู วาเราอยูอยางไร มีสิ่งใดขัดสน ใหดิ้นรนขวนขวาย
เราสบายสะดวกมาก อยากอันใดไดฟรี เมนูดีดีทั้งนั้น สวรรคที่เพื่อนอยู ฟงรูวา
ดีพรอม แวดลอมดวยของทิพย อยากหยิบใดก็ได ดังใจนึกทุกครา แตกวา
ถึงคราวขา ตองพร่ําเพียรเนิ่นชา เหนื่อยลาทํางานฯ
เพียงทํางานเพื่อให
กินอิ่มนอนอุนเขลง
นี่ยังจะใหกระเตง
ถึงเชนนั้นไมแคลว
อยูที่นี่อยางนี้
ไมอดไมผอมโซ
ตัวอวนอวบอาโอ
สบายอยางนี้อยากหื้อ

ตัวเอง
เหนื่อยแลว
คนอื่น
หมดสิ้นแรงตาย
ดีโข
อิ่มอื้อ
นวลนิ่ม
นิราศรางแรมฤๅ

เทวดายังเพียรชี้ วาทีน่ เ่ี นาเหม็น ใครเห็นใครดมแลว ไมแคลวตองเบือนหนา
ไมสมาคมดวย ไมอยากชวยอยากชวน มีแตลวนหลบหลีก มีแตปลีกตัวหาง
ขางหนอนไมยอมแพ กลาวแกดว ยคําคม วาอาจมไมเหม็น ถาเพือ่ นเปนตัวหนอน
นี่คือบอนนอนกิน เรายินดีเราชอบ นี้...คําตอบสุดทาย ขางฝายเทวดา เห็นวา
หมดหนทาง จึงเลิกอางคุณธรรม กลาวคําอํานวยพร กอนจรจากเพื่อนเกา
พลางไมเขาใจโลก วาสุขโศกฤๅตายตัว ดีชั่วฤๅควรสอน ดวยวาหนอนทุกตัว
ที่ เ กลื อ กกลั้ ว อาจม ถึ ง ดมก็ ไ ม เ หม็ น ถึ ง เห็ น ก็ ไ ม อุ จ าด สะอาดหรื อ สกปรก
จั ก หยิ บ ยกมาตรฐาน ประเมิ น ประมาณด ว ยอะไร ด ว ยใครเป น อั น สุ ด
สมมุติกันกระมัง อนิจจังแนแท ทางเลือกชีพนั้นแล หลากลวนหลายวิถีฯ

๓๐

ขวงผญา

เทวดากลับหวง
เสวยสุขทุกคืนวัน
ตามกรรมเกาจัดสรร
ชีพฤๅเพียงของเหลน

สรวงสวรรค
ไปเวน
ปนแตง
แหงทาวมหาพรหมฯ

นิทานเกาเลาซ้ํา ไมไดย้ําถูกผิด ไมสะกิดใหโกรธ ไมกลาวโทษแกใคร
เพี ยงฝากไวให คิด ตามสิท ธิ์มนุษยชน ทุกคนมีสิทธิ์เลือก อยากเกลื อกกลั้ว
อาจม รื่นรมยประสาหนอน ไมทุกขรอนกับใคร เชิญไดตามใจตน ใครทนเหม็น
ไมได ก็อยาใกลอยาเฉียด รังเกียจจงหลีกเวน ไปเปนเทวดา หางสุดฟาหลาโลก
ขอโชคดีบันดาล ผูอานที่เคารพ ประสบทางชีวิต ที่สัมฤทธิ์สมประสงค ตามจํานง
ทานนั้น จบนิทานสั้นสั้น เทานี้กอนแลฯ

มาหัดอูกําเมือง(เปรียบเทียบ)กั๋นเตอะ

๓๑

ที่มา http://www.thongsaenkhancity.go.th

มาหัดอูกําเมือง(เปรียบเทียบ)กั๋นเตอะ :
กรณีศึกษากําเมืองในจังหวัดอุตรดิตถ
พรพจน เรียงประพัฒน

ภาษาไทยภาคเหนือนั้นมีการออกเสียงไมตรงกับภาษาไทยภาคกลาง
หลายคํา ภาษาไทยภาคกลางออกเสียงดวยพยัญชนะตัวหนึ่ง แตภาษาไทย
ภาคเหนือจะออกเสียงเปนพยัญชนะอีกตัวหนึ่งแทน ลักษณะการเขียนในครั้งนี้
มุง เนนภาษากําเมืองในจังหวัดอุตรดิตถ เปนภาษาทีใ่ ชอยูใ นหมูบ า นของผูเ ขียนและ
หมูบานใกลเคียง (แบบบานแพะ-น้ําลอก-น้ําอาง) การใชคําจึงอาจดูแตกตางจาก
กําเมืองในกลุมภาคเหนือตอนบนแถวเชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง พะเยา
ไปบาง จึงขอทําความเขาใจไวตรงนีก้ อ น เชน ช ชาง จะออกเสียง จ จาน นอกจาก
คํายืมจากบาลี สันสกฤตหรือภาษาอื่นเชน ชนก / ชะนก / ชรลิ่ว / ชะลิ่ว

๓๒ ขวงผญา
ชาง = จาง / ชอน = จอน
“จางปาตกมันหกไลย่ําควาน มาถึงเตน เตะถวยเตะจอนฟุงฟะ...ปอมัน
มาตันย่ําควานจนปอตาย” (ชางปาตกมันวิ่งไลเหยียบควาญ มาที่เต็นท เตะถวย
ชอนกระจุยกระจาย..พอวิ่งมาทันก็เหยียบควาญจนถึงกับเสียชีวิต)
ชาย = จาย / เปาะจาย , ชาติ = จาติ
“เปาะจายคนนั้น...จาติกอนเปนเปนลิง...ปอมาจาตินี่ เลยมีขนเตมตั๋ว
เหมือนอุรังอุตังเลย” (ผูชายคนนั้น...ชาติที่แลวเขาเกิดเปนลิง...พอมาชาตินี้ เลยมี
ขนขึ้นเต็มตัวเหมือนกับลิงอุรังอุตังเลย)
ค ควาย มักจะใช ก ไก สะกดแทนเสียง เชน : คน = กน
ความหมาย เอามือหรือสิ่งอื่นกวน
“กนหมอเขาหื้อกําดุ..กนหมอไหมหมดละกา”
(คนหมอขาวใหหนอย..ขาวที่กนหมอไหมหมดละมั้ง)
เคี้ยว = เกี้ยว
“เกี้ยวเขาบอแหลกหละวังจะติดคอเนอ”
(เคี้ยวขาวไมละเอียดระวังจะติดคอนะ)
คํา = กํา
“กําอูข องคนเฮานัน้ ...กอนอูเ ฮาเปนนายมัน...อูไ ปแหลวมันเปนนายเฮา...
แกไขอะหยังเบาะไดเนอ” (คําพูดของคนเรานั้น...กอนพูดเราเปนนายมัน...พูดไป
แลวมันเปนนายเรา...แกไขอะไรไมไดนะ)
ค้ําคูณ = ก้ํากูณ
“ไอนอยลูกเฮาตั้งแตเกิดมา...มันก้ํากูณปอแมตลอดเลยเนอ...มีขึ้นกูวัน
กะฮยอนมันหัน้ ละ” (ไอนอ ยลูกเราตัง้ แตเกิดมา...มันคอยค้าํ คูณพอแมตลอดมา...
รวยขึ้นทุกวันนี้ก็เพราะนอยนั่นแหละ)
พ พาน ภ สําเภา มักจะใช ป ปลา ออกเสียงแทน เชน :
นิพพาน = นิปปาน
“พระนิปปานคือสุดยอดของความสุข” (พระนิพพานคือสุดยอดของ
ความสุข)

มาหัดอูกําเมือง(เปรียบเทียบ)กั๋นเตอะ

๓๓

ใหพร = หื้อปอน / ปนปอน / อวยปอน
“จะไปนันตุเจาเปนกําลังปนปอนอยุ...เงียบๆ กั๋นพอง” (อยาสงเสียงดัง
พระทานกําลังใหพรอยู...เงียบๆ กันหนอย)
พี่สะใภ = ปใป
“ปใปไอมอนมันหยังมานาฮักบอใจนะ” (พี่สะใภไอมอนทําไมมันชาง
นารักเหลือเกินนะ)
ท ทหาร มักจะใช ต เตา ออกเสียงแทน เชน : ที่ = ตี่
“สาวๆ ตังหลายไปตี่ไหนมากั๋นเนี่ย?” (สาวๆ ทั้งหลาย ไปที่ไหนกันมา
หรือครับ?)
ทหาร = ตะหาร
“ตะหารเดินมาปุนหันเกา” (ทหารเดินมาโนนเห็นไม)
ทอง = ตอง / ตอง
“ตอนหัวค่ํากิ๋นน้ําพริกน้ําปูกับหนอไมตม...ตอนเดิ๊กนอนเจบตองเอาแต
เอาวานอ” (ตอนหัวค่าํ กินน้าํ พริกน้าํ ปูกบั หนอไมตม ...พอตกตอนดึกนอนเจ็บทอง
เอามากๆ เลย)
ร เรือ ล ลิง มักจะใช ฮ นกฮูก ออกเสียงแทน เชน : รัก = ฮัก
“ไออองไปหลงฮักสาวตี่ไหนแหมเกาะ?” (ไออองไปหลงรักสาวที่ไหน
อีกนะ?)
รู = ฮู , รู = ฮู / หู
“เบาะฮูวาสาวตังนั้นจะเอาสินสอดกับเฮาเตาใดเหนาะ” (ไมรูวาสาว
ทางนั้นจะคิดสินสอดทองหมั้นกับเราเทาไหรนะ), “บอฮูบอหันสักอยาง” (ไมรู
ไมเห็นอะไรสักอยาง)
เรา = เฮา
“นอง...เฮาไปแอวกั๋นปะ?” (นอง...เราไปเที่ยวกันเถอะ), “เฮาไปบาน
ลุงจั๋นทรมา” (ผมไปบานลุงจันทรมา) เฮา หมายถึง ผม, ฉัน, นอง ใชแทนตัวเอง
ก็ได

๓๔ ขวงผญา
รูป = ฮูป
“อาวหนาน...ฮับถายฮูปดวนกอ?...นองจะเอาไปติดใบสมัครเฮียน กศน.
หนะ” (นาทิด...รับถายรูปดวนไหม?...หนูจะเอาไปติดใบสมัครเรียน กศน. สักหนอย)
กําเมืองนัน้ มีความคลายคลึงกับภาษาลาวและภาษาอีสาน ภาษาไท – ไทย
เชน ไทเขิน, ไทลื้อ ผิดกันที่สําเนียงเล็กนอยอยูหลายคํา เสียงที่เปลงออกมา
สวนมากคําที่เปนควบกล้ํา จะไมออกเสียง เชน กลอน = กอน, เกลือ = เกี๋ย /
กลวย = กวย, ใกล = ใก, ไกล = ไก, ครู = คู, คลอง = คอง เปนตน
อีกอยางหนึ่งการออกเสียงสระ เอือ ก็มักจะไมคอยออกเสียงเหมือนกัน
มักจะเปน สระ เอีย เกือบทั้งหมด เชน เกลือ = เกี๋ย / มะเขือ = หมะเขีย /
เสือ = เสีย เปนตน คนสมัยใหมจะออกเสียงเอือได และอักษร ร เรือ ก็มักจะออก
เปน ล ลิง แทบทุกแหง ดังกลาวมา หากเปนภาษาดั้งเดิมมักจะเปนเชนนั้น
ปจจุบนั มีการผสมกลมกลืนใหเขากับภาษาไทย จึงดูเหมือนวา คําเมืองมีความสละ
สลวยออกเสียงควบกล้ําไดมากขึ้น พรอมกันนี้ ลูกหลานคนเมืองก็มักจะนํา
ภาษากลางมาพูดผสมคําเมืองกันมากขึ้นดวย เชน
“ปาออย...ไปชวยงานกิ๋นเลี้ยงของคูปนกอเหลาะ?” “ตะคืนฝนตกนัก..
นามเขื่อนไหลบาเขาทวมบานปางเคาะเลยเลาะ”

หมวด คํานาม สรรพนาม หรือ การเรียกขานของคนเมือง

เพื่อเปนการรักษาวัฒนธรรมทางดานภาษาพื้นบาน หรือ “กําเมือง”
ในแบบฉบับของหมูบานผูเขียนและหมูบานใกลเคียง จักไดนําคําที่ใชเรียกขาน
คําแทนชื่อ หรือคํานาม สรรพนาม ที่เห็นวาถูกตองและเหมาะสม พรอมตัวอยาง
สั้นๆ มาแสดงกอนเปนลําดับแรก เชิญติดตาม...
ฉัน / ผม = เฮา /เขา /เปน /ป / นอง (สุภาพ), กู (ไมสุภาพสวนใหญ
ใชักับเพื่อนผูชาย)
ตัวอยาง : “เฮาบอหูเรื่องโตยหนา” (ผมไมรูเรื่องดวยนะ)
“วันนี้เขาวาจะไปโตงสักกําหนะ” (คิดไววาวันนี้ฉันจะไปนา

มาหัดอูกําเมือง(เปรียบเทียบ)กั๋นเตอะ

๓๕

สักหนอย)ใชในกรณีที่เปนเพื่อนกัน
“แหม(เสียงสูง)...ฮยะหยังกิ๋น...นองหิวเขา” (แมทําอะไรกิน
หนูหิวขาว) ใชในกรณีลูกพูดกับแม
“กู บ อกแหล ว ...มึ ง บ อ เจื่ อ กู . ..เป น จะใดบ อ เจื่ อ กู พ อ ง”
(กูวาแลว...มึงไมเชื่อกู...ทําไมไมเชื่อกูบา ง)
เธอ / ทาน = ตั๋ว / ตั๋วเอง / เฒา / ปอมึง / แมมึง (สุภาพ) บา, มึง
(ไมคอยสุภาพสวนมากผูใหญใชักับผูนอยและเพื่อนใชกับเพื่อน)
ถาคนที่พูดดวยเปนญาติคนรูจักก็จะเรียกตามฐานะนั้นเลย เชน ลุง...
อาว... อา... อี่ปอ... อี่แม… อี่นอง... นอง...(ตามดวยชื่อผูเรียก)
เชน : “ตั๋ว(สามี, ภรรยา) วันนี่...เฮาไปเก็บเห็ดกั๋นหนอ?” (นอง วันนี้...
เราไปเก็บเห็ดกันนะ)
“ตั๋วเอง...(เพื่อน) วันนี่วางกอ?...ไปจวยเขาปลูกนาพองหนะ”
(ตัวเอง...วันนี้วางไหม?..ไปชวยเราปลูกนาหนอยสิ)
“ไอเฒา...(เพื่อนสนิท) สบายดีกอ...บอไดปะกั๋นเมินเลาเหนาะ”
(ไอเกลอ...สบายดีไม..ไมไดเจอกันนานเลยนะเรา)
เขา (สรรพนามบุรุษที่ 3) = ลุง / ปา / อาว / อา / ปู.. / ฮยา.. / เปน
(เรียกตามวัย ชื่อ หรือฐานะ)
เชน : “น อ งอาย..ตะวาป ห นานหั น ลุ ง นพป อ น อ งอยู ใ นเมื อ งนะ...
เปนไปฮยะหยังหนะ?” (นองอาย.. เมื่อวานพี่ทิดเห็นลุงนพพอของนองที่ในเมือง
ทานไปทําอะไรเหรอ?)
“ปห นาน...ตะวานองกะไปกับอาแอดเหมือนกัน๋ เหลาะ...ปห นานบอหันกา”
(พี่ทิด เมื่อวานนองก็ไปกับอาแอดเหมือนกันนะ...พี่ทิดไมเห็นเอง)
พอหรือแม ของปูยาตายาย(ทวด) = ปอใหญหมอน แหมใหญหมอน
เชน : “วันนี่อี่แหมบอไปสุมมาปอใหญหมอนแมใหญหมอนตี่บานปาง
เคาะกา?” (วันนี้แมไมไปขอขมาตาทวดยายทวดที่บานปางคอเหรอ?)

๓๖ ขวงผญา
ปูยา ตายาย = ปอใหญ แหมใหญ / ปอโคง แหมโคง / ใหญ โคง /
ลับแลเรียก ปอขา แมขา บางแหงเรียก ปออุย แมอุย
เชน : “ปอใหญจื่นแมใหญซิ้ม บะเดวเปนเสียไปเหียแลว หยังมากึ๊ดเติง
หาเปนแหมะใจนอ” (พอใหญชื่นแมใหญซิ้ม ตอนนี้ทานไดตายไปเสียแลว รูสึก
คิดถึงทานอยางมากเลยนะ)
พี่ชายพี่สาวของพอแม = ลุง ปา (กรณีที่เรายังไมมีลูก หากมีลูกจะเรียก
อีกแบบ)
เชน : “ลุงหนอยลานเปนเปนอายเกาของอี่ปอแมนกอแม?” (ลุงหนอย
ลานทานเปนพี่ชายคนโตของพอใชไหมแม?) หนอย คือ คําที่ใชเรียกคนซึ่งเคย
บวชเรียนเปนสามเณรมากอน
นองชายนองสาวของพอแม = อาว (ชาย) อา (หญิง)
เชน : “อาวหนานหลา...เปน ยายบานไปอยูต า งจัง๋ หวัดแลวกา?” (ตอนนี.้ ..
นาหลา..เขายายบานเลขที่ไปอยูตางจังหวัดแลวเหรอ?)
กรณีที่เรามีครอบครัวหรือมีลูกแลวจะเรียกนองชายของแมวา “อี่ปู”
หรือ “ปู..” (หนาน, หนอย)
เชน : “นองเอ..ฮองปูหนานหลามากิ่นเขาแลงบานเฮาไป” (นองเอ..
ไปเรียกปูหนานหลามากินขาวเย็นที่บานเราหนอยสิลูก”
ตัวนาก็จะใชสรรพนามแทนตัวเองวา “ปู” หรือ “อี่ปู” กับหลานๆ หรือลูก
ของเราเชนกัน เชน :
“ปูกิ๋นบานปูแกมาแหลว...กิ๋นกั๋นเขาเตอะ..บอตองหวงดอก” (ปูกินขาว
บานคุณแกเขามาแลว..กินกันเถอะ..ไมตองหวงหรอก)
“ปู” หมายถึง “คุณ..” (ผูชาย) ก็ได ในกรณีที่เราไมสนิทชิดเชื้อกับเขาดัง
ตัวอยางเบื้องตน
“ยา..” หมายถึง “คุณ..” (ผูหญิง) ก็ได ในกรณีที่เราไมสนิทชิดเชื้อกับเขา
เชนกันกับ ปู

มาหัดอูกําเมือง(เปรียบเทียบ)กั๋นเตอะ
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กรณีที่เรามีครอบครัวหรือมีลูกแลวจะเรียกนองสาวของแมวา “แมฮยา”
หรือ “ฮยา” ลูกของเราก็เรียกนาวา “ฮยา” เหมือนกัน
เชน : “วันนี่..ฮยาใหมบอไดไปในเมืองกะ?..มีกอยขายเกาจะ?” (วันนี้
ยาใหมไมไดไปในเมืองเหรอ?..มีกลอยขายบางไหม?)
กรณีที่ลูกผูนองมีอายุมากกวาเราหลายป เราจะเรียกผูชายวา “ลุง”
เรียกผูหญิงวา “ปา” ไมเรียกวา “นอง” เรียกตามวัยวาใครอายุมากกวากัน

การเทียบเคียงคําสรรพนามอื่นๆ

ผูชาย = ปอจาย / ปอจาย / ปุจาย
เชน : “ปอจายหมูนั่น..ฮยะหยังกั๋น..มาจวยกันลาบจิ้นเพเร็ว” (ผูชาย
พวกนั้น..ทําอะไรกันอยู..มาชวยลาบเนื้อที่นี่เร็ว)
ผูหญิง = แมญิง / แมฮญิง / แหมะฮยิง
เชน : “คนมาเดิ น นํ า ขบวนงานลางสาดมี แ ต แ ม ฮ ยิ ง เหนาะ..ป อ จาย
ไปตังใดกั๋นหมด” (คนมาเดินนําขบวนงานลางสาดมีแตผูหญิงนะ..ผูชายไปที่ไหน
กันหมด)
พวกเขา = หมูเขา / คนหมูนั่น
เชน : “หมูเขาแหนาคไปไหนกั๋นหนะ?” (พวกเขาแหนาคไปไหนกันนะ?)
พวกเธอ = หมูสู / สูเขา ( สุภาพ ), หมูมึง / ไอหมูนี่ / อี่หมูนี่ (ไมคอย
สุภาพสวนมากผูใหญใชักับผูนอยและใชกันในกลุมเพื่อน)
เชน : “ไหน...หมูสูวาจะไปหาปากั๋นบอใจกะ?...จะใดมาจับกลุมกั๋น
อยูหนี้?” (ไหนพวกเธอวาจะไปหาปลากันไมใชเหรอ?...ทําไมถึงมานั่งจับกลุมกัน
อยูตรงนี้?)
พวกเรา = หมูเฮา
เชน : “ตีห่ มูเ ฮามาวันนี.่ ..กอเพราะวาจะมาขอหือ้ จวยแปงถนนในหมูบ า น
ของเฮาพอง..บะเดวนี่ ฝนตกหนัก...ตางมันปุด ขัวกะหลุ ใจกานอะหยังเบาะได
เลย” (ทีพ่ วกเรามากันในวันนี.้ .ก็เพราะวาจะมารบกวนใหชว ยสรางถนนในหมูบ า น

๓๘ ขวงผญา
ของเราบาง..ขณะนี้ฝนตกหนัก...ทางมันขาด สะพานก็พัง ใชงานอะไรไมไดเลย)
พอ = ปอ /อี่ปอ
เชน : “อี่ปอไปโตงมากะ?” (พอไปทุงนามาเหรอ?)
แม = แม / แหม / อี่แม
เชน : “อี่แม..ขอตังคผอง จะไปโฮงเฮียนละ” (แม..ขอตังคดวย หนูจะไป
โรงเรียนแลว)
พี่ชาย = ป / อายป / อาย / อายบาว
เชน : “อายหนาน..วันพูกนองจะไปแอวหาตี่บานเนอ” (พี่หนาน..พรุงนี้
หนูจะไปเที่ยวหาพี่ที่บานนะ) กรณีนองสาวอยูไกลโทรหาพี่ชาย
พี่สาว = ปเอย / เอย / เยย
ตัวอยาง : “อี่เยย..แหมะแลงนี่ฮยะหยังกิ๋น?” (พี่สาวครับ..เย็นนี้ทําอะไร
กินเหรอ?)
พี่เขย = จาย / ปจาย
เชน : “ตะวานี่..จายไปตังใด..เบาะหันเปดรานนั่ว..เฮามาหาตั้งสองรอบ
ปุน แหนะ...มาหมะใดกะเบาะปะ” (เมือ่ วานนี.้ .พีเ่ ขยไปทีไ่ หนเหรอครับ..ไมเห็นเปด
รานเลย..ผมอุตสาหมาหาตั้งสองครั้งแหนะ...มาเมื่อไหรก็ไมเจอ)
คํานี้ที่บานน้ําลอกนิยมใชเรียกผูชายที่เคารพนับถือวา “จาย” ดวย ทั้งที่
ไมมีความเกี่ยวของเปนสายญาติกันกับตนเลย
สะใภ = ใป, นาสะใภ = อาใป
เชน : “อาใปมาแหมะใด..กะลังหันหนา..โคราชเปนจะใดพอง?” (นาสะใภ
มาเมื่อไหรครับ..พึ่งจะเห็นหนา..ทางโคราชเปนยังไงมั่ง?)
นองสะใภ = นองใป
“นองใปปูหนานเอิน...เปนเปนคนบานปางเคาะ...หนาตาดีปอดโทะ”
(นองสะใภทิดเอิน...เธอเปนคนบางปางคอ...หนาตาดีมากเลย)
คําอื่นที่ไมไดกลาวถึงก็เวนไวในฐานะที่เขาใจ ก็คือ การใชคําเมืองที่ตรง
กับคําไทย อาจมีความแตกตางตรงการออกเสียง เพราะเทาที่สังเกตในการเขียน
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ภาษาไทยให ต รงกั บ ภาษาเมื อ งนั้ น ดู จ ะไม ค อ ยตรงกั บ เสี ย งที่ เ ปล ง ออกไป
สักเทาไหร

๑. คําศัพทที่เกี่ยวกับผลไม ผัก พืช

ตอไปนี้ขอนําคําศัพทหรือชื่อที่ใชเรียกขานกันเกี่ยวกับ ผลไม ผัก พืช
มากลาวถึง ดังตอไปนี้...
กระทอน = หมะตอง
“หมะตองบานอาถิ่น...หยังมาหวานแตหวานวาหนะ...มีกาคนมาขอซื้อ
ถึงบานเลยเหลาะ” (กระทอนบานอาถิ่น...ทําไมหวานจริงๆ เลย...มีแตคนมาขอ
ซื้อกันถึงบานเลยนะ)
กลวย = กวย / โกย
“ผอโกยเคียนัน้ ดู. ..เคียแตเคียวาหนะ” (ดูกลวยเครือนัน้ ซิ...เครือใหญเอา
มากมากเลย)
กลวยน้ําวา = กวยออง
“ตะคืนเฮามัดโกยอองแขวนไว...เจามาคางคาวเจาะกิน๋ หมดเลย” (เมือ่ คืน
ผมมัดกลวยน้าํ วาแขวนไว...ตอนเชามามีแตรอยเจาะของคางคาวเต็มไปหมดเลย)
ตะขบ = หมะเกน / หมาเกน
“หมะเกนตนนี่...เกามีกาหนาม” (ตะขบตนนี้..ลําตนมีแตหนาม)
แตงกวา = หมะแตงขี้ไก
“ผัดกะเพาเคีย่ งใน..หือ้ เหมาะมันตองมีหมะแตงขีไ้ กกบั โตยกอนหนอ” (ผัด
กะเพราเครื่องใน..ทาจะใหดีมันตองมีแตงกวากินกับดวยถึงจะเขาทา)
แตงโม = หมะเตา / หมาเตา
“หมะเตาบานเฮานี.่ ..ลูกนอยเหนาะ...เบาะเหมือนหมะเตาเจียงใหม...ลูกใหญ
กวากั๋นนักเลย” (แตงโมบานเรานะ...ลูกเล็กนิดเดียว...ไมเหมือนแตงโมที่เชียงใหม
ซึ่งลูกใหญกวาเยอะเลย)

๔๐
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แตงลาน = หมะแตงซาง
“หมะแตงซางโหนยใหญ...ขึน้ ขางไฮปะเลอปะเตอ” (แตงลานลูกใหญ...ขึน้
อยูขางเขตแดนไรเยอะแยะมากมาย)
นอยหนา = หมะแหน
“หมะแหนตน นัน้ ...สุกแตกเตมตนหมดเลย” (นอยหนาตนนัน้ ...สุกแตกอา
เต็มตนหมดเลย)
ฝรั่ง = หมะแกว / บางแหงเรียก หมะโกย, หมะมั่น
“แมเบาะอยู. ..ไปหอหมะแกวบานปูห นานหลาปุน ” (แมไมอยู. ..ไปหอฝรัง่
ที่บานปูหนานหลาโนน)

๒. ประเภทพืช ผัก ที่กินได

กระเจีย๊ บขาว = หมะเขือหอ / หมะเขียหอ (บางแหงก็เรียกวากระเจีย๊ บ
เขียวหรือกระเจี๊ยบมอญ)
“ไดฮยินหมอเขาบอกวา...คนตีเ่ ปนเบาหวานหือ้ หมัน่ กิน๋ หมะเขือหอเขาไว...
เพราะมันจะจวยคุมหละดับน้ําตาลในเสนเลือดไดดี” (ไดยินหมอเขาบอกวา...
คนที่เปนเบาหวานใหหมั่นรับประทานกระเจี๊ยบขาวเขาไว..เพราะวามันจะชวย
ควบคุมระดับน้ําตาลในเสนเลือดใหสมดุลดี)
กระถิน = ผักหนอง
“ผักหนองนี่...นอกจากจะจวยตานโลคหมะเร็งแลว...ยังจวยบํารุงสายตา
ไดแหมตวย เนอ” (ผักกระถินนี้...นอกจากจะชวยตานโรคมะเร็งแลว...ยังสามารถ
ชวยบํารุงสายตาไดอีกดวย)
ชะพลู = ผักพูนก / ผักพลูนก
“ตะเจาแมแกงหัวป...ใจหื้อนองไปเกบผักพูนกมาใสโตย...เปนวามันจะ
ฮยะหื้อแกง มีกิ่นหอมนากิ๋น” (เมื่อเชาแมแกงหัวปลี...ใชใหผมไปเก็บใบชะพลู
มาใสดวย...แมบอกวามันจะทําใหแกงมีกลิ่นหอมนารับประทาน”

มาหัดอูกําเมือง(เปรียบเทียบ)กั๋นเตอะ
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ชะอม = ผักหละ
“แกงแค...ถาเบาะใสผกั หละ...เหมียนกับมันขาดอะหยังไปสักอยาเลยเลาะ”
(แกงแค...ถาไมใสผักชะอม...ดูเหมือนวามันจะขาดอะไรไปสักอยางหนึ่งนะ)
คูน = ตูน (มี ๒ สี คือ สีมวงแก และสีขาว ที่นิยมกินคือสีขาว)
“แกงตูน...หื้อเหมาะหลือจูมันแตๆ ตองแกงใสปลาดุกกอนหนอ...มันถึง
จะลํามะ” “มะ”ออกเสียงเบาๆ (แกงคูน...ทาจะใหดีหรือเหมาะสมคูกันอยางมาก
ก็ตองแกงใสปลาดุก...มันถึงจะอรอย)
เถานางนูน / ผักอีนูน = ผักสาบ
“ผักสาบบานเฮาบะเดว...มีกา เหมียนเงินเหมียนทองเลยละ...เพาะมันหา
ยากขะหนาด” (ผักนางนูนบานเราเดี๋ยวนี้...มีคาเหมือนกับเงินทองเลยแหละ...
เพราะวามันหายากมาก)
ใบยอ = ใบหมะขี้เตา / ใบหมะตาเสือ
“วันพระหนาหนี้...แมจะหอนึ่งไก...เปนบอกหื้อไปเก็บใบหมะขี้เตามาไว
หลายๆ” (วันพระที่จะถึงนี้...แมจะหอหมกไก...แมบอกใหไปหาเก็บใบยอมาไว
เยอะๆ)
ผักกะเฉด = ผักหนองโปง
“ผักหนองโปงนี่...ซอบขึ้นและแพในน้ํา...คนมักจะปากั๋นเอามากิ๋นกับ
น้าํ พิกหลือวาแกงสม” (ผักกะเฉดนี.้ ..ชอบขึน้ และแพรขยายในน้าํ ...คนมักจะพากัน
นํามากินกับน้ําพริกและแกงสม)
ผักกะเสิม / ผักแพว = ผักไผ (นิยมใสในลาบเนื้อและลาบหมูทาง
ภาคเหนือ)
“หนึ่งในผักตี่ใสในลาบจิ๊นของคนเมือง...ตี่ขาดบอไดเกาะคือ ผักไผ...ถา
ลาบจิ๊นตังเหนือบอใสผักไผ..กะหมดลํากั๋นเตาอั้นละ” (หนึ่งในผักที่ใสในลาบเนื้อ
ของคนเมือง...ทีข่ าดไมไดเลยก็คอื ผักแพว...ถาลาบเนือ้ ทางภาคเหนือไมใสผกั แพว
แลวหละก็..หมดอรอยกันเทานั้นเอง)

๔๒ ขวงผญา

ชายเขา)

ผักชาเลือด = ผักหนามปูฮยา (ชอบขึ้นอยูตามบริเวณขางลําหวยติดกับ

“ของแอมแกงหนอไมตี่ขาดบอไดแถมอยางหนึ่ง...เกาะคือ ผักหนามปู
ฮยา” (ของกินกับแกงหนอไมที่ขาดไมไดอีกอยางหนึ่ง...ก็คือ ผักชาเลือด)
ผักชีใบเลื่อย / ผักชีฝรั่ง = ผักหอมใบเปอ / หอมนอยกูลัว
“งานเลี่ยงวันนี่...มีตมจิ้น...ตมเคื่องในงัวใสผักหอมใบเปอเปนเกา...
นอกนั่นกะมีฮยําหลายๆ อยางเปนกับแกมโตย” (งานเลี้ยงวันนี้...มีตมเนื้อ...
ตมเครื่องในวัวใสผักชีใบเลื่อยเปนหลัก...นอกนั้นก็มียําหลายๆ อยางทําเปน
กับแกลมอีกดวย)

๓. ประเภทสัตวบกและสัตวน้ํา

ลองเปลี่ยนมาลองอูกําเมือง ที่เนนไปยังกลุมสัตวบกและสัตวน้ําบาง
ในสวนที่ออกเสียงเรียกขานเหมือนกันก็คงไมตองกลาวถึง เอาเฉพาะที่เห็นวามี
ความคุนเคยและดูแตกตางกันก็พอ ดังนี้
จิ้งเหลน = จั๊กเลอ / จะเลอ
“ในหมูบานเบาะมีปาแพะจะตะกอน...บะเดวจั๊กเลอมันปากั๋นมาอยูใน
บานคนเหียแลวหนะ” (ในหมูบานไมมีสภาพเปนปาละเมาะเหมือนเมื่อกอน...
ตอนนี้จิ้งเหลนเลยพากันมาอยูในบานคนเสียแลวสิ)
ปลากราย = ปาตอง / ปาอี่แลม
“ปาตอง...บานเฮานิยมเอามาลาบและเอามาแกงสมกัน๋ หลาย” (ปลากราย
บานเรานิยมเอามาลาบและนํามาแกงสมกันมาก)
ปลาชอน = ปากอ / ปาจะลิ, ปาจะเลาะ (ปลาชอนตัวเล็ก)
“ตะวาแมเฒาไปตัง้ จัม๋ ...ตังบานไทย...คลองละวานอะหยังนีล่ ะ...นอกจาก
จะไดปา ซิวหลายแหลว...ฮยังไดปา กอ ปาจะลิมาแหมจัดหลายตัว๋ ” (เมือ่ วานแมยาย
ไปยกยอ...แถบทางบานไทย...คลองละวานอะไรนี่แหละ..นอกจากจะไดปลาซิว
จํานวนมากแลว...ยังไดปลาชอน ปลาชอนตัวเล็กๆ เพิ่มมาอีกตั้งหลายตัว)

มาหัดอูกําเมือง(เปรียบเทียบ)กั๋นเตอะ

๔๓

ปลาไหล = ปาเอี่ยน / ปาเดี่ยน
“หมดบานเฮานี่...บะมีไผหาปาเอี่ยนไดดีเตา..ปอใหญนวยแหมแลว”
(คนทั้งหมูบานเรานี้...ไมมีใครที่จะหาปลาไหลไดเกงเทา..พอใหญนวยอีกแลว)
หอยกาบ (คลายหอยแมลงภูทะเล) = หอยอี่แง็บ
“ตี่แมน้ําฮอกบานเฮาบะเดว...เบาะมีหอยอี่แง็บแหมแลว...เปนยอนเขา
ลอกคองนี่ละ” (ที่แมน้ําลอกบานเราในตอนนี้...ไมมีหอยกาบอีกแลว...เปนเพราะ
เขาขุดลอกคลองกันนี่แหละ)
หอยขม (หอยนาลูกเล็ก) = หอยจูบ
“ออกแลงแลว...หมูแมฮยิงจั่งปากั๋นไปเซาะหาแสะหอยจูบกั๋น...ตังบาน
ไทยปุน” (พอถึงฤดูแลง...พวกแมบานมักจะพากันไปหาถากหอยขมกัน...ทาง
หมูบานของคนไทย) หมายถึง หมูบานแถวเขตอําเภอพิชัยหางจากหมูบานผมไป
ทางเขตพิษณุโลก
หอยโขง (หอยนาลูกใหญ) = หอยอี่โว
“หอยอีโ่ ว ตามตางนาบานเฮา...บะเดวเบาะมีแลว...เพาะมันถูกหอยเชอรี่
กิน๋ กายพันธุไ ปหมด” (หอยโขง ทีอ่ ยูต รงชองระบายน้าํ ออกจากนาบานเรา...เดีย๋ วนี้
ไมมีแลว...เพราะมันถูกหอยเชอรี่กินกลายพันธุไปหมดแลว)
คงตองพักเรือ่ งหอยไวแตเพียงนี้ ตามดวยสํานวนหรือ “กําหมะเกา” ปดทาย
เพื่อการทรงจําสืบทอดกันตอๆ ไป ดังนี้...
จาติวาน้ํา บอหลางเขียมปลา จาติวานา บอหลอนไรขาว (ขึ้นชื่อวา
(แม)น้ํา ไมรางไรปลา ขึ้นชื่อวานา ไมมีหมดจากขาว)
หมายถึง การที่คนเรามีความขยันขันแข็ง หนักเอาเบาสู มุมานะทํางาน
อยางไมยอทอ ไมมีทางที่จะอดอยาก ยากไร เหมือนกับน้ําที่มีปลา และนา
ที่ไมขาด จากขาว
ใบบัวปกจาง ตางนาซอนหอย (ใบบัวปกชาง ชองระบายน้ําเขาออก
ในนาซอนหอย)

๔๔ ขวงผญา
หมายถึง คนเราจะทําอะไรไวไมวา ดี หรือ ไมดี สิ่งเหลานี้จะปรากฏให
เห็นเดนชัดขึ้นสักวันจนได คลายกับสุภาษิตของไทยที่วา ชางตายทั้งตัวเอาใบบัว
มาปด ทางเหนือจะเสริมเขาไปอีกคําหนึง่ วา ตางนาซอนหอย ชีใ้ หเห็นวา ชองตรง
ทีร่ ะบายน้าํ เขาออกในนานัน้ หอยขมและหอยโขงมันชอบอาศัยอยูต รงนัน้ จะซอน
ยังไงก็ซอนไมได เปนสิ่งที่ชาวนาภาคเหนือเขาไดรับจากการสังเกตธรรมชาติและ
นํามาผูกเปนคําสอนคนรุนตอๆ มา นั่นเอง

๔. ประเภทขาวของเครื่องใชในบาน

ตอไปเปนกําเมืองเกีย่ วกับขาวของเครือ่ งใชภายในบานบาง อาจจะไมครบ
ทั้งหมด เทาที่ผูเขียนเห็นวามีความแตกตาง ทางดานการเรียกขาน ถาไมไดเขียน
ไวในที่นี้ก็ใหถือวา เหมือนกัน นะครับ
กรรไกร = มีดยับ / ไมยับ
“ตะวาเยยออยไปในเมืองโตยอีแ่ ม...เฮาเกาะเลยถือโอกาสฝากเปน ไปซือ้
ไมยับกาหัวกระตายมาขายโตย” (เมื่อวานพี่สาวไปจังหวัดกับแม...ผมก็เลยถือ
โอกาสฝากแมไปซื้อกรรไกรตราหัวกระตายมาขายดวย)
กระดุม = หมะดุม (บางพื้นที่เรียกวา หมะตอม)
“ชวงนี่...มีแตคนมาถามหาซื้อเม็ดหมะดุมตี่ราน (ภาษาเดิมเรียกฮาน)
กั๋นหลายเหาะ...เฮากะบอกหื้อเปนไปซื้อบานปเยย...เปนตัดหยิบเสื้อผาขาย...
นาจะมีหมะดุมขายโตย” (ชวงนี้...มีแตคนมาถามหาซื้อเม็ดกระดุมที่รานกัน
เยาะเลย...ผมก็บอกใหเขาไปซือ้ ทีบ่ า นพีส่ าว...เพราะพีส่ าวเขาตัดเย็บเสือ้ ผาขาย...
นาจะมีกระดุมขายดวย)
กางเกง = ผาเตว
“อี่ แ ม . ..ตะวาน อ งเอาผ า เต ว ขาฮยาวป า ดไว ฮ าวหั้ น ...ไปตั ง ใดเหี ย ...
หันพองกอ?” (คุณแม...เมื่อวานหนูเอากางเกงขายาวพาดไวตรงราวผานั่น...
ไปที่ไหนแลว...แมเห็นบางไหม?)

มาหัดอูกําเมือง(เปรียบเทียบ)กั๋นเตอะ

๔๕

เข็มขัด = ตาย (บางพื้นที่เรียกวา สายฮัดแอว)
“สังเกตวา...หละออนนักเลียนตี่ใจตายหัวลูกเสือนั้น...มาซื้อหัวตายกั๋น
หมั่น...เพาะหัวมันขี้หัก” (สังเกตวา...เด็กนักเรียนที่ใชเข็มขัดหัวลูกเสือนั้น...มาซื้อ
หัวเข็มขัดกันบอย...เพราะวาหัวเข็มขัดมันหักงาย)
ทับพี = ตาปาก / ตาปาก / สาละพี
“บะเดวบานเฮา...เบาะกอยไดฮยินไขฮองสาละพีกนั๋ วาตาปาก...แหมแลว
เหนาะ...ทาจะลืมกั๋นหมดแหลวกา” (บานเราเดี๋ยวนี้...ไมคอยไดยินใครเรียกทับพี
กันวา ตาปาก...อีกแลวนะ...สงสัยจะลืมกันไปหมดแลวมั๊ง)
ผาเช็ดตัว = ผาตุม / ผาซาว / ผาเจดตั๋ว
“พัดฒะนาการของผาตุมบานเฮา...บะเดวบานน้ําฮอกเขาฮองกั๋นวา
ผาซาว...แตบานแพะเขาฮองกั๋นวา ผาเจดตั๋ว...ความจิ๋งเกาะคืออันเดวกั๋น”
(พัฒนาการของผาเช็ดตัวบานเรา...เดี๋ยวนี้บานน้ําลอกเขาเรียกกันวา ผาซาว...
แตบานแพะเขาเรียกกันวา ผาเช็ดตัว...ความจริงก็คือสิ่งเดียวกัน)
บันไดยาว = เกิ๋น (บันไดไมยาวๆ ใชสําหรับขึ้นตนไม ขึ้นหลังคา หรือลง
บอน้ํา)
“เฮาหันนกพิลาบมันตายคางหลังคาบันไดหั้น...บานไผมีเกิ๋นพองเนี่ย...
จะไปขอยืมเขา...มาตั้งขึ้นเอานกลงสักกําดุ” (ผมเห็นนกพิราบมันตายคางหลังคา
บันไดอยูต รงนัน้ ...บานใครมีบนั ไดยาวบางนะ...จะไปขอยืมเขา....เพือ่ นํามาตัง้ ขึน้
เอานกบนหลังคาลงสักหนอย)
รองเทาฟองน้ํา = เกิบแตะ, อี่แตะ / เกิบหูกี้บ (บางแหงเรียกวา แคบ)
“ไปงานศพแหมะใด...ตองหละวัง...เกิบแตะมันจัง่ หาย...ตางตีด่ หี อื้ สุบเกิบ
ขี้โลหั้นไป...มันจะไดเบาะหาย” (ไปงานศพครั้งใด...ตองระวัง...รองเทาฟองน้ํา
มักจะหาย...ทางที่ดีใหใสรองเทาเกาๆ พังๆ ไป...มันจะไดไมหาย)

๔๖ ขวงผญา

๕. หมวดกริยา

ตอไปเปนการเนนในสวนของคํากริยา อาจจะมีไมมากนัก คอยๆ นํามา
ใหลองติดตามอานและลองพูดกัน ดังนี้...
กด = เต็ก, เตก
“จะแตง(คอหมู ) แล ว หนะ...จ ว ยกั๋ น จั บ แล ว กะเต็ ก ไว แ น น ๆ เหน อ ...
หามปอยเปนเดดขาด...บออัน้ เลียดมันจะฟุง ฝะฟุง ฟายเลยเลาะ” (จะแทงแลวนะ...
ชวยกันจับแลวก็กดไวใหแนนๆ ดวย...หามปลอยเปนเด็ดขาด...ไมงั้นเลือดมัน
จะฟุงกระจายไปทั่วเลยแหละ)
กางรม = กางจอง / จอง
“ตะวาฝนตกขะหนาดหนัก...แหมะเจาลุกบานแมเฒามา...เสี้ยกันฝน
เบาะไดเอามา...ขากับเกาะเลยยืมจองของอีแ่ มกา งไป” (เมือ่ วานฝนตกหนักมาก...
ตอนเชามาจากบานแมยาย...เสื้อกันฝนก็ลืมเอามา...ขากลับเลยยืมรมของแม
กางไป)
กาย = ปาด
“ตะคืนตอนนอน...กะจาดดี...เปนหยังแจงมา...ถึงมีขามาปาดหนาอกเฮา
ไดหวะ” (เมื่อคืนตอนเขานอน...ก็ปกติดี...ทําไมตอนใกลสวาง...ถึงมีขามากาย
หนาอกเราไดวะ)
กิน = กิ๋น / ฟาด / ฮากเรียด / นัง (ตามลักษณะการพูดจริง, พูดเลน)
“ตาวันตั้งหัวแหลว...เบาะดีกิ๋นเขาตอนกั๋นเตื่อกา?” (พระอาทิตยตรงหัว
แลว...ยังไมถึงเวลากินขาวกลางวันกันอีกเหรอ?)

๖. หมวด ก. กิรยิ าอาการไมดไี มเหมาะสม
ดัดจริต = สลิด / สลิดดก / สลิดตาย (ใชไดทั้งกับผูหญิงและผูชาย)

“ผ อ ปู เ ฒ า นั่ น ด อ ...เต น สู น หละอ อ นอยู ห น า กั๋ ณ ฑ ธ รรมปุ น หน า ...
สลิดตายหยะ” (ดูตาแกคนนั้นซิ...เตนรวมอยูกับกลุมเด็กหนากัณฑธรรมนั่นซิ...
ไมสมควรสักนิดเลย)

มาหัดอูกําเมือง(เปรียบเทียบ)กั๋นเตอะ

๔๗

โกรธ = เกี๊ยด / น้ําโห (บางแหงใชวา โขด)
“หันปูด อนโดนเมียมันดาจนปอฟงเบาะตัน...มันเกีย๊ ดจนตัว๋ สัน่ เหียหมด...
ฮยะหยังเบาะได...เลยบุบหมอน่ําเย็นไปสองโหนย” (เห็นนายดอนโดนเมียมันดา
จนฟงไมทนั ...มันโกรธจนตัวสัน่ ไปหมด...ทําอะไรเมียไมได...เลยหันไปทุบหมอน้าํ
เย็นไปสองลูก)
“มึงอยาไปมาอูหื้อกูมีน้ําโหหนามึง...เดวเตอะปอมันหยัด...เอาสักกําดี
กะ” (มึงอยามาพูดใหกูโมโหนะมึง...เดี๋ยวเถอะ...ลอซะดีมั๊ง)
เขยา = สวาย , ซุกซู
“โอ . ..ผ อ หมะตั น ต น หนี้ ด อ ...สุ ก เต ม ต น เลย...ไอ ต อ ขึ้ น สว า ยเลยไป ”
(โอ...ดูพุทราตนนี้ซิ...สุกเต็มตนเลย...นองตอขึ้นเขยาเลยไป)
“ก๋ําของซุกซูเขา...ลางขี้โปมันออก...ลางแหลวเกาะเอาไปแจไวแหม
สักสองคืน...เถิงจะเอาหอยมาแกงได...เบาะอั้นแกงหอยเบาะลํามะ...ขบปะแต
ขี้ซายเหยาะ” (จับของเขยาเขา...ลางขี้โคลนมันออก...ลางแลวก็เอาไปแชไวอีก
สักสองคืน...ถึงจะนําหอยมาแกงได...ไมงั้นแกงหอยก็ไมอรอยละ...เวลาเคี้ยวก็จะ
เจอแตเม็ดทรายหละนะ)
ของมีไมมากหรือขาวทีอ่ อกรวงไมพรอมกัน = ซะลุนซุนซาน / ซุนๆ ซานๆ
“หนาหนาวมาพอมกับเขาตีอ่ อกงวงซะลุนซุนซานเลยเหนาะ...นามหมอก
นามเหมยกะลงจนปอเปยะเหมือนกัน๋ เหนาะ” (ฤดูหนาวมาพรอมกับขาวทีอ่ อกรวง
ไมพรอมกัน...น้ําหมอกน้ําคางก็ลงจนรูสึกเปยกเหมือนกันนะ)
คําเดียวหลายความหมาย = เคิ้น
เตรียมงานฆาหมูไวรองานแตง เจาบาวไมยอมมา = เคิ้นขันหมาก
คอยเกอแตงตัวรอแลวไมไดไปดั่งตั้งใจไว = เคิ้นไปเที่ยว, เคิ้นไปทํางาน
อายุมากแลวไมมคี คู รองหรือหาคูค รองไมได = เคิน้ เฒา, บาวเคิน้ , สาวเคิน้
ดา / คําดา = ผีกิ๋น / ปนตาย (ตายเร็วๆ) / บาหาวอก (ไอพวกลิง) /
จาติงาว (ชาติโง) / ปนลมปนตาย (ขอใหลมจมขอใหตายไวๆ) (ตามลําดับ
ของอารมณโกรธจากต่ําไปสูง)

๔๘ ขวงผญา
“ไอผีกิ๋น...มึงมาเตะกูฮยะหยัง” (ไอผีกิน...มึงมาเตะกูทําไม)
“ไอปนตายหยะ...กูฮองทําเปนเบาะไดงินหนะ” ไมเชิงดาคลายคําวา
(อะไรวะ...กูเรียกแคนี้ทําเปนไมไดยิน)
ทองโดยไมมีพอหรือหาพอของลูกไมได = มานตาง (ปกติจะเรียกคน
ทองวา “แมมาน”)
“ลูกสาวบานนั้นหนา...หายไปหลายวันแหลว...ปอหูขาวแหมเตื่อเขาวา
มานตาง...บอจัก้ ไผเปนปอมันกะบอหู” (ลูกสาวบานนัน้ นะ...หายหนาไปหลายวัน...
พอรูขาวอีกทีทองโดยหาพอของลูกไมได...ไมรูใครเปนพอของลูกก็ไมรูได)
นั่งยองๆ = นั่งเจาะเขาะ / นั่งหยองเหยาะ
“ตะกอนหันปอใหญนงั่ เจาะเขาะฝนพากุเจา...บะเดวบอไคหนั ไผนัง่ หยอง
เหยาะฝนพาจะเปนแถมแลวเหนาะ” (เมื่อกอนนี้เห็นตานั่งยองๆ ลับมีดทุกเชา...
มาบัดนี้ไมคอยไดเห็นใครนั่งยองๆ ลับมีดแบบทานอีกแลวนะ)
นั่งเอาขาขางหนึ่งพาดบนเขา / นั่งไขวหาง = นั่งขากายหงอน / นั่ง
สับหงอน
“แหม...มาบานงานศพ...แตนตีจ่ ะจวยกัน๋ ยะงาน...ดันหลบมานัง่ สูบปุล.ี ..
ขากายหงอนอยูหนี้หนะ” (แหม...มาบานงานศพ...แทนที่จะชวยกันทํางาน...
ดันหลบมานั่งสูบบุหรี่...นั่งขาไขวหางอยูตรงนี้ได)

๖. หมวด ข. คํากริยา และคําอันเนือ่ งดวยกิรยิ าอาการ พรอมดวยประโยค

คําพูดสั้นๆ เปนตัวอยาง เพื่อใหเห็นบริบทของการใชคํา ตามที่เห็นวาสําคัญ
ดังตอไปนี้
บม, ฟก, อบอุน , ใหความอบอุน ใหความรอน = อุก (ใชไดหลายอยาง
เชน
อุกผา คือ นอนอยูใตผาหมทําใหเกิดความอบอุนไมอยากลุกจากไปไหน
อุกโกย คือ กลวยที่นําไปบมเพื่อรอวันสุก
อุก ปลา คือ การใชใบตองหอปลาแลวนําไปยางไฟออนๆ ใหสกุ ก็เรียกได

มาหัดอูกําเมือง(เปรียบเทียบ)กั๋นเตอะ

๔๙

พูดไมยอมฟง / ดื้อรั้น = หลื้ม
“หละออนหมูนี่...มันหยังมาหลื้มเอาแตเอาวา...อูจะใดบอกจะใดมันกะ
เบาะฟงเหาะ” (เด็กพวกนี.้ ..ทําไมมันดือ้ รัน้ กันเสียจริง...พูดอะไรบอกอะไรมันก็ไม
ยอมฟง)
ไมคอ ยเต็มเต็ง / ไมคอ ยรูจ กั อะไร / ไมประสีประสา = สึงตึง / สามสลึง
“บาสึงตึงเอย...ใจไปเอาของสามรอบแหลว...ยังไดมาเบาะคบเลยเหนาะ
มึง” (ไอคนไมเต็มเต็งเอย...ใชไปเอาของสามรอบแลว...ยังไดมาไมครบเลยนะ)
ไมมีความประณีต / ไมมีความละเอียด = หมะหลุสุสะ
“แกงแคอะหยังเหลาะเนี่ย...ซอยผักหมะหลุสุสะ...เปงปนผักตมหื้อหมู
แหมะใจเหยาะ ” (แกงแคผักอะไรหรือนี.่ ..ดูการซอยผักไมมคี วามประณีต...ดูเหมือน
กับผักตมใหหมูจังเลย)
ยังติดอยูนิดหนึ่ง, เกือบหลุด = ขัม
“หันสนเกิบกระเทยตีเ้ ขาประกวด...ขัมปองอยูบ นเวทีหนั้ ...ดึงจะใดกะบอ
ออก” (เห็นสนรองเทาของกระเทยที่เขาประกวด...ติดชองอยูนิดหนึ่งบนเทวี...
พยายามดึงอยางไรก็ไมออก)
โยน = โจน
“บะเดวเขามีวธิ กี า รฮยะนาแบบใหม...เขาฮองกัน๋ วา...นาโจน...ใจกลาเสน
หนอยๆ โจนลงไปในนากั๋นเอาเหลาะ” (เดี๋ยวนี้เขามีวิธีการทํานาแบบใหม...เขา
เรียกกันวา...นาโยน...ใชกลาเสนเล็กๆ โยนลงไปในนากันเอาเอง)
สกัดกั้น = เกิ๊ดสะหลัก
“ตะวา...หันหมูพ านลาหมูปา อูก นั๋ วา...ไปกัน๋ เตือ่ หนีค้ นนอย...เบาะปอเกิด๊
สะหลักหมูปา ...ฮยะหือ้ หมูปนุ ไปเหียจนได” (เมือ่ วาน...เห็นพวกพรานลาหมูปา คุย
กันวา...ไปปาครัง้ นีค้ นมีนอ ย...ไมพอสกัดกัน้ หมูปา ...ทําใหหมูหลุดรอดไปเสียจนได)
สองจับกบเขียด หรือสองหาปลาเวลากลางคืน = กาน / เตี้ยน
“ตอนตี่เฮาเปนหนุมนอย...แมคืนมาจะออกไปหากานปาเปนประจ๋ํา”
(ตอนที่ผมเปนหนุมนอย...กลางคืนจะออกไปหาสองจับปลาเปนประจํา)

๕๐

ขวงผญา

๗. คําวิเศษณ และคําอื่นๆ ที่อยากใหลองฝกพูดเพิ่มเติม ดังตอไปนี้

เกรงวาจะไมปลอดภัย / รูสึกวาเคี้ยวอาหารไดไมเต็มปาก = ขาม
“ตะวานี่...เยยออยซื้อปลาหมึกสดมาผัดกะเพรา...กิ๋นไปกะฮูสึกขามขาม
อยูหนา...กั๋ววาเขาจะแจสารฟอมารีนเอาไวโตย” (เมื่อวานนี้...พี่ออยซื้อปลาหมึก
มาผัดกะเพรา...กินไปก็ใหรูสึกเกรงวาจะไมปลอดภัยอยูนะ...กลัววาเขาจะแชสาร
ฟอมารีนเอาไวดวย)
เกือบจะ, เกือบไป = สะแล / สะแหล
“ลืมผาตุมไวตี่เกาอี้ขางกองไฟตี่นั่งผิงกั๋นหั้น...เบาะมีไผหัน...สะแหล
ไฟไหมหนะ” (ลืมผาคลุมไวทเี่ กาอีข้ า งกองไฟตรงทีน่ งั่ ผิงกันอยูน นั้ ...ไมมใี ครเห็น...
ไฟเกือบจะไหมแลว)
เชื่อวาเปนการกระทําที่ไมดี, เปนสิ่งชั่วราย / มีอาถรรพ = ขึด /
ถูกหมาด
“คนเฒาคนแกเปนวาวัดเฮานี้มันถูกหมาด...คนรุนไหนๆ จะมาพัฒนา...
เบาะวาจะเปนตุเ จาหรือเจาบานเกาะแลวแต...จะมีแตความขัดแยงแบงฝายกัน๋ อยู
ตลอดละ...หาความเจริญฮยาก” (ผูสูงอายุทานวาวัดของเรานี้เชื่อวามีอาถรรพ...
คนรุนไหนจะมาพัฒนา...ไมวาจะเปนพระสงฆหรือชาวบานก็ตามแต...จะพบแต
ความขัดแยงแบงพรรคแบงพวกกันอยูตลอด...หาความเจริญรุงเรืองไดยาก)
“ไดฮยินกําเขาวาปนี้มันขึดบานขึดเมือง...ฟาฝนบอตกตองตามฤดูกาล...
นีเ่ ปนเพาะวาเขาปม เกาโพธิก์ นั๋ อีก้ ะ ...แตกอ ?” (ไดยนิ เขาเลาลือกันวาปนบี้ า นเมือง
ถูกกระทําจากสิง่ ชัว่ ราย...เหตุทฟี่ า ฝนไมตกตองตามฤดูกาล...เปนเพราะวาเขาตัด
ตนโพธิ์จริงหรือ...ใชหรือไหม?)
ผลไมวายหรือหมดลูกแลว = โหลง (ใชกับคนก็ได)
“หมะตั น ต น นี้ . ..หวานขนาดเลย...เสี ย ดายโหล ง เหี ย แล ว ...บ อ เหลี ย
สั ก โหน ย เลย” (พุ ท ราต น นี้ . ..หวานจั ง เลย...เสี ย ดายวายเสี ย แล ว ...ไม เ หลื อ
สักลูกเลย)

มาหัดอูกําเมือง(เปรียบเทียบ)กั๋นเตอะ

๕๑

อาการดีใจหรือชอบใจอะไรสักอยางโดยเปลงเสียงออกมาดังๆ = เหิด
“ผอฮยานงคดู...เหิดดังแตดังวาหนะ...เปนดีใจอะหยังจะ” (ดูนางนงคซิ...
หัวเราะเสียงดังมากๆ เลย...เธอดีอกดีใจอะไรนักหนานะ)
อาการตื่นเตนกระสับกระสาย อยากไปที่ใดที่หนึ่งแทบจะทนไมได =
แฮน
“สาวนอยบะเดว...เปนตึงปากั๋นแฮนเหนาะ...ปากั๋นไปหาปอจายถึงบาน
เขาเลยหนะ” (สาววัยรุนเดี๋ยวนี้...พวกเธอมักจะตื่นเตนกระสับกระสาย...พากันไป
หาผูชายจนถึงบานเขาเลยนะ)

๘. หมวดเกี่ยวกับ ลักษณะสิ่งของ

ลักษณะ คด = กด
“ไมกดเขาเอาไวแปงขอ...เหล็กงอเขาเอาไวแปงเกียว...คนคดอยางเดียว
ฮยะหยังเบาะได” (ไมคดเขาเอาไวทําตะขอ...เหล็กงอเขาเอาไวทําเคียว...คนคด
อยางเดียวทําอะไรไมได)
ลักษณะ ทู, ไมคม = บึย้ (ใชกบั พวกมีด พรา ขวาน หรือของมีคม) / ปู
(ใชกับของปลายแหลมที่หมดความแหลมคม) / มุม (ใชกับการลบมุมสิ่งของ
ที่แหลมคมใหหายคม)
“ไผเอามุยอี่ปอไปฟนเหล็กฟนหินตางใดมาเนี่ย...มันบึ้ยเหียหมดเหลาะ”
(ใครเอาขวานของพอไปฟนเหล็กฟนหินทางไหนมา...คมมันทูไปหมดแลว)

๙. หมวดเกี่ยวกับสี

ลักษณะขาวของผิวหนังสัตว = ดอน
“ตอไปในปายหนา...เฮาคงจะบอไดหันควายดอนกั๋นแหมละกา” (ตอไป
ในภายภาคหนา...เราคงจะไมไดเห็นควายเผือกกันอีกละมั้ง)

๕๒ ขวงผญา
ลักษณะขาวโพลนหรือขาวเปนกลุม ๆ = ขาวสะบุสะบุน (ดอกไมผลไม)
“ไปเกบพริกขี้หนูหลังบานหื้ออี่แมสักกําไป...หันขาวสะบุสะบุนจี้ซองอยู
เตมหัน้ ” (ไปเก็บพริกขีห้ นูหลังบานใหแมหนอยสิ...เห็นออกเม็ดขาวโพลนกนชีเ้ ต็ม
ไปหมด)
ลักษณะดูเกาหรือซีด ไมมีสีสัน = หมองซอนตอน (สิ่งของ)
“บานไมโบลานหลังหนอยขางวัดหั้น...ของไผเหลาะ...เบาะหันมีไผอยู...
หมองซอนตอน นากัว๋ เอาแตเอาวาหนะ” (บานไมโบราณหลังนอยขางวัดตรงนัน้ ...
เปนของใครนะ..ไมเห็นมีใครอยู...ดูหมองเกาซีดนากลัวเอามากๆ เลย)
ลักษณะดําผิวสวยคมขํา = ดํามอย
“โอ...อี่นองหนูนา...เปนเปนคนดํามอย...ผอแหลวเกาะงามเหมาะ...
มีเสนหแ ตวา เหนาะ” (โอ...นองหนูนา...เปนคนผิวสวยคมขํา...ดูแลวก็สวยสมวัย...
มีเสนหจริงๆ เลย)
ลักษณะเหลืองอราม = เหลืองฮาม / เหลียงเอี้ยะเตี๊ยะ
“พระวิ ห ารวั ด หนี้ . ..ตาสี เ หลื อ งฮ า มไว ห นะ...แต มั น กะเป ง ตี่ เ ป น ของ
วัดเหนาะ” (พระวิหารวัดนี.้ ..ทาสีเหลืองอราม...แตมนั ก็เหมาะสมทีเ่ ปนของวัดนะ)
“เขามาในวัดหันผาเหลืองตากเตมฮาว...เหลืองเอี้ยะเตี๊ยะ...เปงเปนวัดแตวาดู”
(เขามาในวัดเห็นผาเหลืองตากเต็มราว...เหลืองอราม...เหมาะสมกับความเปน
วัดจริงๆ เลย)

๑๐. หมวดเกี่ยวกับแสง - เสียง

สวางลางๆ เลือนๆ = แจงสุมหมุสุมหมุย / แจงสะหมุสะหมุย
“ตะเจาตีหาเกิ่ง...แจงสุมหมุสุมหมุยเนี่ย...นองเมียปาลูกปาเมียมาฮอง
หนาบาน...บอกวาจะไปฮานยางหละเนอ” (เมื่อเชาตอนตีหาครึ่ง...สวางลางๆ
เลือนๆ นีแ่ หละ...นองเมียพาลูกพาเมียมาเรียกทีห่ นาบาน...บอกวาจะกลับไปราน
ยางแลวนะ)

มาหัดอูกําเมือง(เปรียบเทียบ)กั๋นเตอะ

๕๓

สวางจา = แจงฮาม / แจงหาม
“ผอกางโตงคืนหนี้ดู...มีกาคนกานกบกานเขียดกั๋นไฟแจงฮามไปหมด”
(ดูทุงนาคืนนี้ซิ...มีแตคนสองหากบสองหาเขียดกันแสงไฟสวางจาไปหมด)
สวางปลอดโปรงโลงใจไมมีอุปสรรค = แจงดีขวายงาม
“เจานี.่ ..แจงดีขวายงาม...หมูเ ฮามาปากัน๋ ไปแหขบวนตักบาตรเทโวกัน๋ นอ”
(เชานี้...สวางปลอดโปรงโลงใจ...พวกเรามาพากันรวมขบวนแหตักบาตรเทโว
กันเถอะ)
กําเมืองเปนภาษาที่นารัก นาเอาใจใส ชวยกันรักษา สืบทอดเอาไวมิควร
ใหสูญหายไป คงความเปนเอกลักษณของคนเมืองและวัฒนธรรมของชาวเหนือ
ตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน เยาวชน คนรุนใหมไมควรทอดทิ้ง ลืมรกรากของ
ตนเอง และภาษาของบรรพบุรษุ ทีไ่ ดสรางเอาไวให หากไมชว ยกันใช ชวยกันเขียน
หรือชวยกันสืบทอดไว สักวันภาษากําเมืองคงจะเหลือแตบนั ทึกทางประวัตศิ าสตร
เทานั้นเอง

๕๔ ขวงผญา

แ หลงที่มา/ อางอิง
คําศัพทหลักที่นํามาเปนแนวในการเขียน http://www.olddreamz.com/dialect/
khumtai.html
คําศัพทหลักที่นํามาเปนแนวในการเขียน http://www.oknation.net/blog/print.
php?id=29297
ที่มาของกําบะเกา http://www.khonmuang.com/pages/gummagao10.htm
ที่มาของคําสํานวนเพราะๆ http://www.facebook.com/hakonmuang.hugsa
ผูชวยตรวจทานและใหความหมายของคําเมือง ประกอบดวย
นายทรง ขมหวาน
อายุ ๗๙ ป บานเลขที่ ๑๖๔ หมูท ่ี ๗ ต.บอทอง อ.ทองแสนขัน
จ.อุตรดิตถ ผูเชี่ยวชาญดานหมอเปาพื้นบาน/ผูทําหนาที่
บวงสรวงพอปูปากพาน
นายสุวรรณ ขวัญออน อายุ ๗๒ ป บานเลขที่ ๑๖๖ หมูท ่ี ๗ ต.บอทอง อ.ทองแสนขัน
จ.อุตรดิตถ ผูเชี่ยวชาญดานศาสนา/ภาษาทองถิ่น
นายสมจิตร เศวตรสุจริตกุล อายุ ๕๙ ป บานเลขที่ ๓๓/๒ หมูที่ ๗ ต.บอทอง
อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ ผูเ ชีย่ วชาญดานภาษาลานนา/
ตีกลองปูจา/พิธีกรงานบุญทางพุทธศาสนา
นางทองสุก เรียงประพัฒน อายุ ๖๕ ป บานเลขที่ ๙๗/๑ หมูที่ ๗ ต.บอทอง
อ.ทองแสนขั น จ.อุ ต รดิ ต ถ ผู เชี่ ย วชาญด า นการสาน
เปลนอน/ทําหมอนฟกทอง/ทํากัลปพฤกษและดอกไม
ประดิษฐ
นายหลิน จําเดิม
อายุ ๖๗ ป บานเลขที่ ๑๕๗ หมูท ่ี ๗ ต.บอทอง อ.ทองแสนขัน
จ.อุตรดิตถ ผูเชี่ยวชาญดานการเกษตร/ดนตรีพื้นเมือง
(รองซอ)

การแกะสลักฟกทองแบบพลิกมีด

๕๕

การแกะสลักฟกทองแบบพลิกมีด
จันทรสุดา คําขัติ

บทคัดยอ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกสบนเครือขาย
เรื่ อ ง การแกะสลั ก ฟ ก ทองแบบพลิ ก มี ด สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน ใหเปนไปตาม
เกณฑ ๘๐/๘๐ และเพือ่ ศึกษาความคิดเห็นของผูเ รียนในการเรียนแกะสลักฟกทอง
แบบพลิกมีด ผานบทเรียนอิเล็กทรอนิกสบนเครือขาย กลุมตัวอยางเปนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีชั้นปที่ ๑ แขนงวิชาศิลปประดิษฐ หลักสูตรคหกรรมศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ภาคเรียนที่ ๒
ปการศึกษา ๒๕๕๔ จํานวน ๑๕ คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ บทเรียน
อิเล็กทรอนิกสบนเครือขาย เรื่องการแกะสลักฟกทองแบบพลิกมีด สรางบทเรียน
โดยใชโปรแกรม Dreamweaver เวอรชั่น CS 3 แบบทดสอบความรูแบบประเมิน

๕๖ ขวงผญา
ทักษะการปฏิบัติของผูเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นตอการใชบทเรียน
การวิเคราะหขอมูลหาประสิทธิภาพของบทเรียน และวิเคราะหความคิดเห็นของ
นักศึกษาทีม่ ตี อ บทเรียนใชคา รอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั
สรุปไดดังนี้
๑. ไดบทเรียนอิเล็กทรอนิกสบนเครือขาย แบงบทเรียนออกเปน ๕ บท
ไดแก ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการแกะสลัก การแกะสลักฟกทองแบบพลิกมีดเปน
ดอกพุกตุมและพุกควาน การแกะสลักฟกทองแบบพลิกมีดเปนดอกนิล การแกะ
สลักฟกทองแบบพลิกมีดเปนดอกประพันธ และการแกะสลักฟกทองแบบพลิกมีด
เปนดอกเพชรสยาม บทเรียนประกอบไปดวย วัตถุประสงคของบทเรียน เนื้อหา
ประจําบทเรียน แบบทดสอบทายบทและแบบฝกทักษะการปฏิบัติหลังการศึกษา
แตละบทแลวมีแบบทดสอบทายบทและแบบฝกทักษะการปฏิบัติในบทนั้นๆ
โดยผานเกณฑรอยละ ๘๐ ขึ้นไป
๒. บทเรียนอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายทีส่ รางขึน้ มีประสิทธิภาพ ๘๕.๐๗/
๘๐.๕๓ ซึ่งมากกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ ๘๐/๘๐
๓. นักศึกษามีความคิดเห็นวา บทเรียนอิเล็กทรอนิกสบนเครือขาย
มีความเหมาะสมในระดับมากเกี่ยวกับการนําเสนอบนเครือขาย มีความนาสนใจ
สามารถนําไปศึกษาไดในชวงเวลาและสถานที่ตามตองการ และสามารถนํา
ความรูจากบทเรียนฯ ไปประยุกตใชในการแกะสลักผักและผลไมไดจริง

บทนํา

การแกะสลักเปนศิลปะอยางหนี่งของชาติไทยที่มีมาแตโบราณ แสดงให
เห็นถึงเอกลักษณและมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ําคาของชาติที่ควรแกการอนุรักษ
มิใหสูญหาย โดยการใชมีดแกะสลักมาแกะสวนที่ไมตองการออกใหเปนลวดลาย
ตางๆ อยางประณีตสวยงาม เพือ่ ใหผกั ผลไมเปลีย่ นแปลงไปจากรูปเดิม (ศักรินทร
หงสรัตนาวรกิจ, ๒๕๕๐) เปนศิลปะของไทยที่มีคุณคาทั้งในชีวิตประจําวัน และ
ในโอกาสพิเศษ นอกจากจะใหความเพลิดเพลินระหวางเรียนแลว ปจจุบันถือเปน
อาชีพแขนงหนึ่งเพราะไมวาจะเปนภัตตาคารหรือโรงแรมตางๆ ไดใหความสําคัญ
และพิถพี ถิ นั ในเรือ่ งนีม้ าก โดยมีการบรรจุบคุ ลากรในดานนีโ้ ดยเฉพาะ จึงสามารถ

การแกะสลักฟกทองแบบพลิกมีด

๕๗

นําไปประกอบอาชีพได การแกะสลักยังไดถูกบรรจุลงในหลักสูตรการศึกษาของ
ไทยในระดับตางๆ (โสภาพรรณ อมตะเดชา, ๒๕๓๘)
การแกะสลักแบบพลิกมีดเปนศิลปะการแกะสลักโดยใชมีดปลายแหลม
ตรง มีคมเพียงดานเดียว และมีดามกลมแบบโบราณซึ่งสามารถพลิกปลายมีด
ใหบิดไปตามแรงบังคับของปลายนิ้ว และลวงลึกไปแกะสวนลึกของเกสรและ
กลีบดอกไดโดยงาย ไมวา กลีบดอกจะมีความละเอียดมากก็สามารถทําไดโดยงาย
(ดํารงศักดิ์ นิรันต, ๒๕๔๖) นอกจากนี้การแกะสลักแบบพลิกมีดจะทําใหสามารถ
แกะสลักไดประณีตพลิว้ เหมือนธรรมชาติมากทีส่ ดุ สามารถแกะสลักไดอยางรวดเร็ว
กวาการแกะสลักแบบธรรมดาโดยเริ่มจากการแกะสลักแมแบบ ๔ แบบจาก
ฟกทอง เนือ่ งจากฟกทองเปนผักทีม่ เี นือ้ ไมออ นหรือแข็งจนเกินไป เหมาะแกการนํา
มาฝกแกะสลักเปนอยางมาก แขนงวิชาศิลปประดิษฐหลักสูตรคหกรรมศาสตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพและสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดมีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการแกะสลัก
ทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ และการแกะสลักฟกทองแบบพลิกมีดก็เปนสวนหนึง่
ของรายวิชาการแกะสลักบนวัสดุธรรมชาติ ซึง่ ผูเ รียนจะตองมีความสามารถในการ
แกะสลักแบบพลิกมีด ซึ่งหากผูเรียนสามารถแกะสลักแบบนี้ได จะทําใหสามารถ
แกะสลักไดพลิ้วไหวประณีตเหมือนธรรมชาติ และแกะสลักไดรวดเร็วกวาการแกะ
สลั ก แบบธรรมดา นั ก ศึ ก ษาสามารถนํ า ไปดั ด แปลงออกแบบลวดลายต า งๆ
ไดอยางวิจิตรสวยงาม ในแตละภาคเรียนมีจํานวนนักศึกษาเรียนในรายวิชาการ
แกะสลักวัสดุเนื้อออนไมต่ํากวา ๒๐ คนโดยนักศึกษาตองลงปฏิบัติพรอมกัน
หลายคน ประกอบกับพื้นฐานของนักศึกษาแตละคนมีความแตกตางกันมาก
เนือ่ งจากนักศึกษาจบการศึกษามาจากหลากหลายสาขา ซึง่ สวนใหญแลวนักศึกษา
ไมมีพื้นฐานทางดานคหกรรมศาสตรมากอน จึงทําใหการเรียนเปนไปไดชาและ
เสียเวลา ประกอบกับเวลาในคาบเรียนนอยจึงทําใหเมื่อหมดเวลานักศึกษา
ก็ยังปฏิบัติไดไมเสร็จตามเวลา และสิ่งสําคัญที่สุดผลงานยังไมบรรลุตามเกณฑ
ที่กําหนดไดดีเทาที่ควร จึงสงผลทําใหนักศึกษาเกิดความเบื่อหนายและทอแท
ในการเรียน ทําใหไมสนใจที่จะเรียน ทําใหการเรียนการสอนไมประสบผลสัมฤทธิ์
ที่ตั้งไว โดยตรวจสอบดูไดจากคะแนนผลการเรียนที่ผานมา

๕๘ ขวงผญา
ดังนั้นผูวิจัยในฐานะผูสอนวิชาการแกะสลักบนวัสดุธรรมชาติ จึงคิด
แกปญ
 หาดังกลาว โดยการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายเรือ่ ง การแกะ
สลักฟกทองแบบพลิกมีด เพื่อนําไปใชแกปญหาในการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
การแกะสลัก เพราะบทเรียนที่สรางขึ้นมาทําใหนักศึกษาสามารถที่จะลงมือ
ปฏิบตั งิ านไดอยางเต็มที่ สามารถนําไปเรียนดวยตัวเอง และสามารถปฏิบตั ซิ า้ํ ตาม
ตองการ การถายทอดเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะทําใหนักศึกษาเกิดทักษะ
ในการปฏิบัติไดอยางแทจริง เพราะไมจําเปนตองเรียนภายในหองเรียนเพียง
อยางเดียว เปนการประยุกตใหมีความเหมาะสมกับสภาพความตองการของ
ผูเ รียนไดจริงเปนการใหอสิ ระในการเรียนรูด ว ยตนเองตามกําลังความสามารถของ
แตละบุคคลโดยไมมใี ครบังคับ และไมมขี อ จํากัดดานเวลาและสถานที่ สามารถนํา
ความรูและทักษะที่ไดไปประกอบอาชีพอยางมีคุณภาพ ตลอดจนเปนแนวทางใน
การพัฒนาการเรียนการสอนในเรื่องอื่นๆ ตอไป

วัตถุประสงค

๑. เพื่อสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกสบนเครือขาย เรื่อง การแกะสลัก
ฟกทองแบบพลิกมีด สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม
๒. เพื่ อ หาประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส บ นเครื อ ข า ย
เรื่อง การแกะสลักฟกทองแบบพลิกมีดใหเปนไปตามเกณฑ ๘๐/๘๐
๓. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนในการเรียนแกะสลักฟกทองแบบ
พลิกขอมือ ผานบทเรียนอิเล็กทรอนิกสบนเครือขาย

วิธีดําเนินการวิจัย

ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว จิ ยั ไดเลือกกลุม ตัวอยางจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปที่ ๑ แขนงวิชาศิลปประดิษฐ หลักสูตรคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จํานวน ๑๕ คน

การแกะสลักฟกทองแบบพลิกมีด

๕๙

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
พลิกมีด

๑. บทเรียนอิเล็กทรอนิกสบนเครือขาย เรื่อง การแกะสลักฟกทองแบบ

๒. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๒.๑ แบบทดสอบความรู เปนแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด
๔ ตัวเลือก จํานวนทั้งหมด ๕๐ ขอ
๒.๒ แบบประเมิ น ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ข องผู เรี ย นในด า นฝ มื อ
การแกะสลัก ดานความประณีต ขั้นตอนการแกะสลัก
๓. แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ในการใช บ ทเรี ย นมี ลั ก ษณะเป น แบบ
ประเมินมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ใหเลือกประเมิน ๕ ระดับ ไดแก
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ตามลําดับ

การเก็บรวบรวมขอมูล

ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลในระหวางการเรียนของแตละบทเรียนแลว
ทําการทดสอบกับกลุมนักศึกษา เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนใหเปนไปตาม
เกณฑ ๘๐/๘๐ โดย ๘๐ ตัวแรก ไดจากแบบทดสอบ ๕๐% ซึ่งเปนคะแนนระหวาง
เรียน สวนอีก ๕๐% ไดจากแบบประเมินทักษะ ซึ่งวัดที่ตัวผลงานของนักศึกษาที่
ปฏิบตั ริ ะหวางเรียนในชัว่ โมงทีม่ กี ารเรียนการสอน ผลคะแนนทีไ่ ดจากแบบทดสอบ
และแบบประเมินทักษะ มารวมกันจะตองไดไมต่ํากวา ๘๐% สําหรับ ๘๐ ตัวหลัง
เก็บขอมูลโดยใหนกั ศึกษาทําแบบทดสอบประมวลความรูท งั้ บทเรียน ซึง่ เปนแบบ
ทดสอบหลั ง เรี ย น และผลงานของนั ก ศึ ก ษาที่ แ กะสลั ก สํ า เร็ จ เรี ย บร อ ยแล ว
ซึง่ คะแนนทีไ่ ดจะตองไมตา่ํ กวา ๘๐/๘๐ หลังจากนัน้ ใหกลุม นักนักศึกษาตอบแบบ
สอบถามความคิดเห็นของผูเ รียน ในการเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกสบนเครือขาย
เรือ่ ง การแกะสลักฟกทองแบบพลิกมีด ดานเนือ้ หาสาระ ดานการเรียนรู ดานทักษะ
ดานการใชงาน ดานการออกแบบ ดานความรูและประโยชนที่ไดรับ รวมถึงสภาพ
ปญหาและขอเสนอแนะตางๆ เพื่อนําผลที่ไดมาวิเคราะหขอมูลตอไป

๖๐

ขวงผญา

การวิเคราะหขอมูล

การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน ๓ ชุด ไดแก
๑. ขอมูลจากแบบทดสอบความรูจ ะไดนาํ ผลของคะแนนทีจ่ ากการทดสอบ
ระหวางเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยาง มาทําการวิเคราะหหาประสิทธิภาพ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายโดยใชตามเกณฑ ๘๐/๘๐
๒. แบบประเมินทักษะ วิเคราะหไดจากผลงานของนักศึกษาในดาน
การแกะสลักฟกทองแบบพลิกมีด คิดคะแนนจากปฏิบัติงานระหวางเรียนและ
หลังเรียนของผูเ รียนในแตละบทเรียน โดยคะแนนทีไ่ ดจะตองไมตาํ่ กวารอยละ ๘๐
แลวนํามาวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนแตละบทใชวธิ หี าประสิทธิภาพใช
สูตรคํานวณ
๓. ขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชงานบทเรียน
อิเล็กทรอนิกสบนเครือขาย นํามาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย คารอยละ และสวนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน และใชมาตราสวนในการประมาณคา (Rating scale) โดยใชมาตรา
วัดไลเคิรต (Likert Scale)

ผลการวิจัย

๑. คะแนนจากการทําแบบทดสอบและแบบวัดทักษะการปฏิบัติของ
กลุม ตัวอยาง โดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกสบนเครือขาย เรือ่ ง การแกะสลักฟกทอง
แบบพลิกมีด พบวาบทเรียนที่ ๑ มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ ๘๑.๖๗ บทเรียนที่ ๒
มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ ๘๓.๓๓ บทเรียนที่ ๓ มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ ๘๖.๐๐ บท
เรียนที่ ๔ มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ ๘๖.๖๗ และบทเรียนที่ ๕ คะแนนเฉลี่ยรอยละ
๘๗.๖๗ ซึ่งคะแนนเฉลี่ยทั้ง ๕ บทเรียนไดรอยละ ๘๕.๐๗ จะเห็นไดวาคะแนน
เฉลี่ยรอยละของคะแนนระหวางเรียนมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด คือ
รอยละ ๘๐
๒. จากการนําบทเรียนอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายไปทดลองกับกลุม
ตัวอยาง พบวา บทเรียนอิเล็กทรอนิกสบนเครือขาย เรื่อง การแกะสลักฟกทอง
แบบพลิกมีดที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพดังนี้
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๖๑

บทที่ ๑ ความรูท วั่ ไปเกีย่ วกับการแกะสลัก มีประสิทธิภาพเทากับรอยละ
๘๑.๖๗/๘๐.๕๓
บทที่ ๒ การแกะสลักดอกพุกตุม พุกควาน มีประสิทธิภาพเทากับรอยละ
๘๓.๓๓/๘๐.๕๓
บทที่ ๓ การแกะสลักดอกนิล มีประสิทธิภาพเทากับรอยละ ๘๖.๐๐/๘๐.๕๓
บทที่ ๔ การแกะสลั ก ดอกประพั น ธ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท า กั บ ร อ ยละ
๘๖.๖๗/๘๐.๕๓
บทที่ ๕ การแกะสลักดอกเพชรสยาม มีประสิทธิภาพเทากับรอยละ
๘๗.๖๗/๘๐.๕๓
บทเรียนอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายโดยภาพรวมทัง้ หมด มีประสิทธิภาพ
เทากับรอยละ ๘๕.๐๗ มีคามากกวาเกณฑที่กําหนด คือ ๘๐/๘๐ ซึ่งเปนไปตาม
สมมุติฐานที่ตั้งไว
๓. ดานความคิดเห็นทีเ่ กีย่ วกับการใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกสบนเครือขาย
เรื่อง การแกะสลักฟกทองแบบพลิกมีด โดยแบบสอบถามความคิดเห็นมีลักษณะ
เปนแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ใหเลือกประเมิน ๕ ระดับ
ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด ตามลําดับ ทําการวิเคราะห
ขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
ดานเนือ้ หาสาระและการนําเสนอ นักศึกษามีความคิดเห็นอยูใ นระดับมาก
ดานการเรียนรู นักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
ดานทักษะ นักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
ดานการใชงาน นักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
ดานการออกแบบ นักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
ดานความรูแ ละประโยชนทไี่ ดรบั นักศึกษามีความคิดเห็นอยูใ นระดับมาก
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อภิปรายผล

๑. จากบทเรียนอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายที่ไดสรางขึ้นนี้ เปนบทเรียน
ที่มีลักษณะใหผูเรียนศึกษาไดดวยตนเอง เราความสนใจของผูเรียนดวยการใช
รูปภาพประกอบคําอธิบาย เพือ่ ใหบทเรียนมีความนาสนใจมากขึน้ ผูเ รียนสามารถ
ใชเวลานอกเหนือจากเวลาเรียนไปทบทวนหรือฝกไดไมจาํ กัด สอดคลองกับกิดานันท
มลิทอง (๒๕๔๐) ไดกลาวไววา คอมพิวเตอรชวยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนใหแก
ผูเ รียน เนือ่ งจากเปนประสบการณทแ่ี ปลกใหม เราใจใหผเู รียนใหเกิดความอยากรู
อีกทั้งยังใหความเปนสวนตัวแกผูเรียน เปนการชวยใหผูเรียนที่เรียนชา สามารถ
เรียนไปไดตามความสามารถของตนโดยสะดวกอยางไมรบี เรง และเปนการชวยขยาย
ขีดความสามารถของผูส อนในการควบคุมผูเ รียนไดอยางใกลชดิ สอดคลองกับบุญเกือ้
ควรหาเวช (๒๕๔๕) ทีก่ ลาวถึงคุณลักษณะของบทเรียนโปรแกรมวา ผูเ รียนมีโอกาส
ตอบสนองหรือมีสวนรวมในการเรียน จากกิจกรรมตางๆ ที่กําหนดไวในกรอบ
เพื่อชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจในเนื้อหาและมีทักษะในเรื่องที่เรียน นอกจากนี้
ใจทิพย ณ สงขลา (๒๕๔๗) ไดกลาวเกี่ยวกับการเรียนการสอนบนเว็บวา การสอน
เสริมรายวิชา โดยใชเว็บเพือ่ การสอนเสริม เปนการจัดทําเว็บเพือ่ ใหเปนแหลงขอมูล
หรือสารสนเทศเพิม่ เติมจากการเรียนปกติ รวมทัง้ อาจมีการจัดกิจกรรม การสือ่ สาร
นอกเวลาการเรียน โดยใชเว็บเปนชองทางการสื่อสารหลัก ซึ่งเปดเฉพาะใหกับ
ผูเ รียนรายวิชานัน้ หรืออาจเผยแพรใหกบั ผูส นใจทัว่ ไปเขาศึกษา ทัง้ นีบ้ ทเรียนทีผ่ วู จิ ยั
ไดสรางขึ้น นอกเหนือจากกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยแลว ผูสนใจทั่วไปยัง
สามารถที่จะเขาไปเรียนรูในบทเรียนได สอดคลองกับงานวิจัยของ รัศมี ศรีสุรัตน
(๒๕๕๐) ที่ ไ ด ท ดลองใช บ ทเรี ย นบนเครื อ ข า ยเรื่ อ ง ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอรในการใชโปรแกรม ไมโครซอฟ เอ็กเซล สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปท่ี ๒ ผลการวิจยั พบวา บทเรียนบนเครือขาย ชวยสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียน
การสอน ใหผูเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนสูงขึ้น และผูเรียนทุกคนที่เรียน
จากบทเรียนบนเครือขาย มีคาคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังการเรียนสูงกวา
เกณฑรอยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม แสดงวาบทเรียนบนเครือขาย เปนสื่อหรือ
นวัตกรรมที่มีประสิทธิผลชวยใหผูเรียนเกิดประสบการณการเรียนรูไดจริง
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๖๓

๒. จากการหาประสิทธิภาพ โดยประเมินจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หลังจากเรียนโดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายเรื่อง
การแกะสลักฟกทองแบบพลิกมีด สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม พบวา บทเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพมากกวาเกณฑ
มาตรฐานทีก่ าํ หนดรอยละ ๘๐/๘๐ คือมีคา ๘๕.๐๗ แสดงวาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส
บนเครือขายเรื่อง การแกะสลักแบบพลิกมีด มีประสิทธิภาพดี สามารถใชสอน
ใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคได ทั้งนี้เพราะในการสรางบทเรียน
ทัง้ ๕ บทเรียน ผูว จิ ยั ไดดาํ เนินการวิจยั ตามหลักการและขัน้ ตอนการสรางบทเรียน
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล สอดคลองกับการวิจัยของ ชม ภูมิภาค
(๒๕๒๔) ทีก่ ลาวถึงความแตกตางระหวางบุคคลไววา บุคคลยอมมีความแตกตางกัน
หลายดานเชน แตกตางกันในเรื่องบุคลิกภาพ ซึ่งมีอิทธิพลตอการตอบสนองตอ
การสอน ความแตกตางกันทางพุทธิพสิ ยั ดานความรู การรับรู ความเขาใจ นอกจากนี้
วนมาริน เพ็ชรพลาย (๒๕๔๗) ไดทาํ การวิจยั เรือ่ ง บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต
วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ซึ่งกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปน
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ ๒ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ภาควิชา
ครุศาสตรวิศวกรรม ผลการวิจัยสรุปไววา บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต
วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา มีประสิทธิภาพเทากับ ๙๑.๖๐/๘๗.๓๓
เปนไปตามเกณฑทก่ี าํ หนดคือ ๘๐/๘๐ เชนเดียวกับงานวิจยั ของ พรทิพย พรหมโชติ
(๒๕๔๘) ทีไ่ ดทาํ การวิจยั เรือ่ ง บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาอินเทอรเน็ต
การศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
ครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ผลการวิ จั ย สรุ ป ได ว า บทเรี ย นบนเครื อ ข า ยอิ น เทอร เ น็ ต วิ ช าอิ น เทอร เ น็ ต
เพือ่ การศึกษา มีประสิทธิภาพเทากับ ๙๐.๓๓/๘๔.๕๘ เปนไปตามเกณฑทกี่ าํ หนด
คือ ๘๐/๘๐ และผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ
๐.๐๕ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
นอกจากนี้ เอกวิทย แกวประดิษฐ (๒๕๔๕) ไดกลาวไววา จุดเดนของ
การเรียนผานเว็บ จะสนองความตองการระหวางบุคคล ซึ่งการจัดการเรียน

๖๔ ขวงผญา
การสอนใหไดประสิทธิภาพ จะตองเปนการเรียนการสอนที่ตอบสนองในเรื่อง
ความแตกตางของบุคคลทีจ่ ะเรียนรู ดังนัน้ การเรียนผานเว็บสงเสริมและสนับสนุน
ใหผูเรียนกําหนดความตองการในการเรียนดวยตนเอง โดยไมมีใครมามีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมในการเรียนเหมือนกับเรียนแบบปกติในชั้นเรียน ผูเรียนจะมีอิสระ
ทั้งดานเวลาและปริมาณในการเรียนเหมือนกับเรียนแบบปกติในชั้นเรียน ผูเรียน
จะมีอิสระทั้งดานเวลาและปริมาณของขอมูล เนื้อหาวิชามีอิสระในดานสถานที่
จะมีความเปนสวนตัว และมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิด
เห็นกับผูอ นื่ อยากจะเรียนเมือ่ ใดก็ได โดยไมจาํ กัดจํานวนครัง้ ทีเรียนและทายทีส่ ดุ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก็จะสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
สมรมิตร ตัณฑิกลุ (๒๕๔๕) ทีไ่ ดทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอนเพือ่ เสริม
คําศัพทภาษาอังกฤษเกษตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีลําพูน ซึ่งไดผลวา บทเรียนมีประสิทธิภาพ ๘๘.๗๗/๘๓.๓๓
สูงกวาเกณฑทก่ี าํ หนดไวคอื ๘๐/๘๐ แตมนี กั เรียนบางคนทีไ่ มผา นเกณฑประสิทธิภาพ
เนื่องจากขอจํากัดของเวลาในการทดลอง ซึ่งนักเรียนมีความจําเปนตองไปปฏิบัติ
ภารกิจอื่นๆ และงานวิจัยของ สยาม ตัญจพัฒนกุล (๒๕๔๘) ที่ไดทดลองใช
โปรแกรมการเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต ในวิชาเคมี ของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปท่ี ๔ ซึง่ ไดผลวา โปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บทีผ่ วู จิ ยั สรางขึน้
มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่ระดับ ๘๐/๘๐ คือมีคา ๘๕.๒๔/๘๓.๕๒
จัดไดวาโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บ ชวยใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญและมีประสิทธิภาพในเกณฑที่สามารถสอนไดจริง
นอกจากนี้ David R. Krathwohl (อางใน ฤตินันท สมุทรทัย, ๒๕๔๕)
กล า วไว ว า สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ จ ะชี้ นํ า ให ผู เรี ย นและผู ส อนมองในสิ่ ง เดี ย วกั น มุ ง ใน
สิ่งเดียวกันมี ๓ ดานไดแก ดานพุทธิพิสัย ดานจิตพิสัย ทักษะพิสัย ซึ่งผลสัมฤทธิ์
หรื อ ความจะมากหรื อ น อ ยเพี ย งใด จะต อ งวั ด ภายหลั ง จากที่ ไ ด เรี ย นไปแล ว
จากขอมูลที่กลาวมาทั้งหมด สรุปไดวา บทเรียนอิเล็กทรอนิกสบนเครือขาย
เรื่อง การแกะสลักฟกทองแบบพลิกมีด เปนบทเรียนที่สามารถทําใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูไดจริง
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๓. จากการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียนอิเล็กทรอนิกสบน
เครือขายเรื่อง การแกะสลักฟกทองแบบพลิกมีด พบวา นักศึกษาสวนใหญ
มีความคิดเห็นทีด่ ตี อ บทเรียนอิเล็กทรอนิกสบนเครือขาย โดยภาพรวมของบทเรียน
ในระดับมาก ในทุกหัวขอ ไดแกเรื่องความชัดเจน ความตอเนื่องในเนื้อหาสาระ
ความเหมาะสมของเทคนิคการนําเสนอ สามารถเปนสื่อสําหรับการเรียนรูได
สามารถปฏิบตั ดิ ว ยตนเอง การใชรปู ภาพเคลือ่ นไหวประกอบไดชดั เจน เหมาะสม
ตรงกับคําอธิบาย และใชขนาดตัวหนังสือไดเหมาะสม อานไดงา ย นอกจากนีย้ งั ทํา
ใหทราบถึงความเปนมาของการแกะสลักฟกทองแบบพลิกมีด การแกะสลักดอก
แมแบบ ๔ ดอก ไดแก ดอกพุก ดอกนิล ดอกประพันธ และดอกเพชรสยาม
สอดคลองกับงานวิจัยของ อุกฤษฎ วงศสัมพันธ (๒๕๔๔) ที่ไดศึกษาคนควา
อิสระเรื่อง การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรหมวดคําศัพทภาษาอังกฤษ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน วิทยานิพนธ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชีวศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
และศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอรที่สรางขึ้น โดยกลุมตัวอยาง
เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรคหกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชบทเรียน
คอมพิวเตอรมีเนื้อหาและ การนําเสนออยูในระดับดี ดานภาพ เสียงและภาษา
อยูใ นระดับดีมาก ดานการออกแบบจอภาพอยูใ นระดับดี เชนเดียวกับงานวิจยั ของ
ปรียานุช จุนรัชฎ (๒๕๔๘) ไดทําการวิจัยเรื่อง การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนเรื่อง การออกแบบแฟชั่นเสื้อผากับนักศึกษาระดับปริญญาตรี กลุมวิชาเอก
ผาและการแตงกาย สาขาคหกรรมศาสตร ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนดานทักษะการออกแบบแฟชั่นของบทเรียน และดาน
การเรียนรูของบทเรียนอยูในระดับดีมาก จะเห็นไดวา บทเรียนอิเล็กทรอนิกสบน
เครือขายที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปนบทเรียนที่ทําใหผูเรียนเกิดประสบการณใหม ทําให
เกิดแรงกระตุนที่จะเรียน สามารถเรียนรูและปฏิบัตไิ ดเอง
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ขอเสนอแนะ

๑. การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายนั้น ผูสรางจะตอง
มีความรูในเรื่องโปรแกรม มีทักษะและความชํานาญในการใชโปรแกรมที่ใชสราง
จะทําใหโปรแกรมที่สรางขึ้นมีความสมบูรณ
๒. ควรมีการศึกษาถึงการออกแบบและวิธกี ารสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส
บนเครือขายเพื่อเปนพื้นฐานในการออกแบบบทเรียน
๓. การเรียนโดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกสบนเครือขาย ควรจะใหอิสระ
ในการเรียนไมจํากัดเวลาเรียน นักศึกษาอาจจะเรียนจากที่บานก็ได เนื่องจาก
นักศึกษาแตละคนมีความพรอมและความสามารถแตกตางกัน
๔. การเรียนดวยบทเรียนบนเครือขายอินเตอรเน็ต เครื่องคอมพิวเตอร
ที่ใชสําหรับเชื่อมตอกับระบบเครือขายควรมีประสิทธิภาพ และมีความเร็วสูง
เพื่อไมใหนักศึกษาเกิดความเบื่อหนายในการเรียน
๕. การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกสบนเครือขาย อาจจัดทําในรูปแบบ
ของ ซีดีรอม เนื่องจากแกปญหาในการดาวนโหลดขอมูล และการผิดพลาดของ
เซิฟเวอร (Server) ในขณะที่ทําการเรียนการสอน
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การเกลาทรงฟกทองเพื่อเตรียมแกะสลัก
แบบพลิกมีด

การฝกจับมีดแกะสลักลายฟนปลา

ดอกแมแบบดอกที่ ๑ ดอกพุก

ดอกแมแบบดอกที่ ๒ ดอกนิล

ดอกแมแบบดอกที่ ๓ ดอกประพันธ

ดอกแมแบบดอกที่ ๔ ดอกเพชรสยาม

๖๘ ขวงผญา

หลังจากนักศึกษาไดเรียนการแกะสลักแบบพลิกมีดแลว
สามารถนําพืน้ ฐานไปแกะสลักในขัน้ สูงได

ผลงานจากการเรียนการแกะสลักฟกทองแบบพลิกมีดไดรับรางวัลชมเชยอันดับ ๒
ประเภทสถานศึกษา จากการแขงขันแกะสลักชิงถวยพระราชทาน
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รางวัลเหรียญเงิน จากการแขงขันแกะสลักผักและผลไม
ณ โรงแรมแชงกรีลาเชียงใหม
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รูปแบบการบริหารจัดการที่สงผลตอการสงเสริม
วัฒนธรรมพื้นบานของศูนยชาติพันธุศ ึกษา
วิทยาลัยแมฮองสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักราช ฟาขาว

บทคัดยอ

การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงคเพือ่ ๑) เพือ่ พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
ที่ ส ง ผลต อ การส ง เสริ ม วั ฒ นธรรมพื้ น บ า นของศู น ย ช าติ พั น ธุ ศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย
แมฮองสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ๒) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบ
การบริหารจัดการของศูนยชาติพันธุศึกษา วิทยาลัยแมฮองสอน มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เชี ย งใหม ใช ร ะเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย แบบผสมผสาน ระหว า งวิ ธี ก ารวิ จั ย

๗๔ ขวงผญา
เชิงคุณภาพ และวิธีวิจัยแบบเชิงปริมาณ ขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีวิเคราะหเนื้อหา
สวนขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามใชสถิตคิ วามถีแ่ ละรอยละ และแบบประเมิน
ความเหมาะสมและความเปนไปไดใชสถิติคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบวา (๑) รูปแบบการบริหารจัดการที่สงผลตอการสงเสริม
วัฒนธรรมพื้นบาน ประกอบดวยสวนสําคัญ คือ ๑) หลักการและเหตุผลของ
การจัดตั้งศูนยชาติพันธุศึกษา ๒) ลักษณะทางกายภาพ ๓) โครงสรางการบริหาร
จัดการศูนยชาติพันธุศึกษา ไดแก ผูอํานวยการ บทบาทหนาที่ คณะกรรมการ
ประจําศูนยชาติพันธุศึกษา การบริหารจัดการดานบุคลากรและงาน ดานแผนงาน
และงบประมาณ ดานสถานที/่ สิง่ แวดลอม ดานการมีสว นรวมของภาคีและเครือขาย
ดานขอมูลสารสนเทศและประชาสัมพันธ ดานวิชาการและการวิจัย และดานการ
อนุรักษ และสงเสริมงานดานวัฒนธรรม และ ๔) ลักษณะของกิจกรรม โครงการ
ที่สงเสริมวัฒนธรรมพื้นบานของกลุมชาติพันธุ (๒) ประสิทธิผลของรูปแบบ
การบริหารจัดการของศูนยชาติพันธุศึกษา วิทยาลัยแมฮองสอน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม มีขั้นตอนและวิธีการที่จะสงผลทําใหเกิดเปนผลในทั้งระยะสั้น
และยาวนั้น ประกอบดวย ๑) การเกื้อหนุนดานบริหาร ๒) การมีสวนรวมจาก
ทุกภาคสวน ๓) ปจจัยดานการจัดการเรียนการสอน ๔) การตั้งกองทุนสงเสริม
งานวัฒนธรรมพื้นบาน ๕) การบูรณาการในการปฏิบัติงาน และผลการตรวจสอบ
รูปแบบการบริหารจัดการโดยผูมีสวนไดสวนเสีย พบวา สวนใหญมีความเห็นวา
รูปแบบการบริหารจัดการมีความเหมาะสมรอยละ ๑๐๐ และความเปนไปได
รอยละ ๙๑.๓๐

หลักการและความเปนมา

ศูนยชาติพนั ธุศ กึ ษา วิทยาลัยแมฮอ งสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เริ่มกอตั้งขึ้นจากบทบาทและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในดานการทํานุบํารุง
สงเสริมศิลปวัฒนธรรมตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๕๓ ในลักษณะของบานพักอาศัย
ของกลุมชาติพันธุ จากความตระหนักถึงและใหความสําคัญตอการดํารงอยูของ
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กลุม ชาติพนั ธุอ นั หลากหลายในจังหวัดแมฮอ งสอน โดยมุง นําเสนอใหศนู ยชาติพนั ธุ
ศึกษาเปนแหลงศึกษาเรียนรูใหแกนักศึกษาและประชาชน ในการดําเนินงานศูนย
ชาติพันธุศึกษาใหความสนใจศึกษาดานสังคมและวัฒนธรรม และองคความรูของ
กลุมชาติพันธุตางๆ ตลอดถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม
ของกลุมชาติพันธุที่อยูในจังหวัดแมฮองสอนและในบริเวณชายขอบบนพื้นที่สูง
และการศึกษาวิจยั ดานชาติพนั ธุท สี่ ามารถนําไปสูก ารสรางความเขมแข็งของชุมชน
ของกลุมชาติพันธุตางๆ
นอกจากศูนยชาติพนั ธุศ กึ ษาดําเนินงานตามบทบาทของมหาวิทยาลัยแลว
ยังสอดคลองกับแผนแมบทวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๙ กําหนด
วิสยั ทัศน โดยใชมติ ทิ างศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในการขับเคลือ่ นและประสาน
ความรวมมือกับ ทุกภาคสวนเพือ่ สรางสังคมคุณธรรม ตลอดถึงพันธกิจเพือ่ อุปถัมภ
คุม ครองและสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ของชาติและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมใหคงอยูอยางมั่นคง โดยมียุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการงาน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม องคความรูทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมใหไดรบั การรวบรวม จัดระบบในรูปของฐานขอมูล
และมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อนําไปใชในการดําเนินงานจัดใหมีศึกษา และ
รวบรวมองคความรูท าศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม จัดการองคความรูท างศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรมใหเปนระบบ และสงเสริมเครือขายรวมขับเคลือ่ นงานศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรมอยางมีเอกภาพ (แผนวัฒนธรรมแหงชาติ, ๒๕๕๐: ๕๖-๕๗)
และความสัมพันธระหวางการศึกษากับวัฒนธรรมนั้น การศึกษาคือกระบวนการ
สรางสรรคและถายทอดวัฒนธรรม ดังนั้นการอยูรอดของการศึกษาก็ตองอาศัย
วัฒนธรรมและการอยูรอดของวัฒนธรรมก็ตองอาศัยการศึกษา (วีระ บํารุงรักษ,
๒๕๓๘: ๒๔๓) และในการดํ า เนิ น งานและส ง เสริ ม วั ฒ นธรรมพื้ น บ า นนั้ น
ในปจจุบันนั้นการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมถือไดวาเปนเครื่องมือในการชวย
ทํางานมีเปาหมายเพือ่ ประโยชนทไี่ มใชวตั ถุทเี่ ปนของสวนรวม มีคณ
ุ คาในทางจิตใจ
ดานจิตวิญญาณหรือมีมูลคาทางสัญญะ (sign value spiritual) (กาญจนา แกวเทพ
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และคณะ, ๒๕๕๓: ๑๓-๑๕)
จากความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยเห็นวาการจัดใหมีศูนยชาติพันธุศึกษา
ขึ้นในสถาบันการศึกษาเปนการเชื่อมโยงระหวางการศึกษากับวัฒนธรรม ซึ่งจะ
ทําใหเกิดกระบวนการการเรียนรูและการศึกษาเชิงลึกในดานสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา ซึ่งในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอนมีความหลากหลายทางชาติพันธุ
จากประชากรกลุมตางๆ รวมทั้งประชากรที่อยูในวัยศึกษาที่เขาเรียนในวิทยาลัย
แมฮองสอน มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มากกวา ๕๐๐ คน ประกอบดวยกลุม
ชาติพันธุไทยวน ไทใหญ ปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง) มง มูเซอ จีนยูนนาน (จีนฮอ)
และลีซอ กลุม นักศึกษาชาติพนั ธุเ หลานีม้ คี วามแตกตางทัง้ ทางบุคลิกภาพ ความคิด
และวิถชี วี ติ ในการดํารงชีวติ และเปนรากฐานทีส่ าํ คัญยิง่ ของสังคมในการอยูร ว มกัน
ทีจ่ ะทําใหสงั คมการอยูร อดในระยะยาวของมวลมนุษยชาติ นอกจากนัน้ ในจังหวัด
แม ฮ อ งสอนยั ง ไม มี ก ารก อ รู ป หรื อ แหล ง รวบรวมองค ค วามรู วิ ถี ชี วิ ต ดั้ ง เดิ ม
ของชาติพนั ธุต า งๆ ในลักษณะการจําลองวิถชี วี ติ ของกลุม ชาติพนั ธุใ นสถานศึกษา
หากมีการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการของศูนยชาติพันธุศึกษา วิทยาลัย
แมฮองสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จะสามารถสงเสริมวัฒนธรรมพื้นบาน
ของกลุมชาติพันธุในจังหวัดแมฮองสอนได รวมทั้งเปนแหลงการเรียนรูและแหลง
รวบรวมขอมูลของกลุมชาติพันธุตางๆ ขึ้นอันเปนพื้นฐานการสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชนกลุมชาติพันธุตางๆ ไดอยางเปนระบบ และยังสามารถใชเปนแหลง
ในการศึกษาเชิงลึกทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาไดเปนอยางดี

วัตถุประสงคของการวิจัย

๑. เพือ่ พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการทีส่ ง ผลตอการสงเสริมวัฒนธรรม
พื้นบานของศูนยชาติพันธุศึกษา วิทยาลัยแมฮองสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม
๒. เพือ่ ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการบริหารจัดการของศูนยชาติพนั ธุ
ศึกษา วิทยาลัยแมฮองสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

วัฒนธรรมพื้นบาน

วิธีดําเนินการวิจัย

๗๗

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาโดยใชวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน
(Mixed Methods Research) ระหวางวิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
และวิธีวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ทั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการ
กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยและขั้นตอนระเบียบวิธีวิจัยประกอบดวย ขอมูล
และแหลงขอมูล ประชากรและกลุม ตัวอยาง เครือ่ งมือและวิธกี ารทีใ่ ชศกึ ษา วิธกี าร
เก็บรวบรวมขอมูล การตรวจสอบขอมูล และการวิเคราะหขอ มูล ตามรายละเอียด
ดังนี้
๑. ขอมูลและแหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา
ผู วิ จั ย ใช ข อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary Data) จากวิ ธี ก ารสั ง เกตแบบ
มีสวนรวม การสัมภาษณ การสนทนากลุมยอย และขอมูลทุติยภูมิ (Secondary
Data) ผูว จิ ยั ไดศกึ ษาขอมูลจากเอกสาร (Documentary Study) ไดแก แบบสอบถาม
เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ งานวิจัย วารสาร เอกสารประกอบการประชุม
สัมมนา การสืบคนทางอินเทอรเน็ต การศึกษาขอมูลทางกายภาพ เพือ่ ประกอบการ
วิเคราะหในขณะศึกษาภาคสนาม
แหลงขอมูลจากไดจากการสัมภาษณ การสนทนากลุม แบบสอบถาม
สําหรับถามผูใหขอมูลหลัก (Key-Informants) ตามวัตถุประสงคของการวิจัยเปน
กลุมชาติพันธุที่มีอยูในจังหวัดแมฮองสอน คือกลุมนักศึกษาชาติพันธุในวิทยาลัย
แมฮองสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มีรายละเอียดดังตอไปนี้
๑) กลุ ม นั ก ศึ ก ษาชาติ พั น ธุ ที่ ศึ ก ษาอยู ใ นวิ ท ยาลั ย แม ฮ อ งสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดแก กลุมไทยวน กลุมไทใหญ กลุมปกาเกอะญอ
(กะเหรี่ยง) กลุมมง กลุมมูเซอ กลุมจีนยูนนาน (จีนฮอ)กลุมลีซอ เปนตน
๒) กลุม ผูน าํ ชุมชนของกลุม ชาติพนั ธุต า งๆ ในชุมชนจังหวัดแมฮอ งสอน
ไดแก นายกองคการบริหารสวนตําบล ผูใหญบาน กํานัน ภูมิปญญา ผูอาวุโส
ผูนําเยาวชนในชุมชน
๓) กลุมพระภิกษุที่จําพรรษาอยูในวัดชุมชนของกลุมชาติพันธุ
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๔) กลุมชาวบานภายในชุมชนกลุมชาติพันธุ
๕) กลุม ผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญดานชาติพันธุศึกษา
๒. เครื่องมือและวิธีการที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยขั้นนี้คือ ประเด็นในการจัดสนทนากลุม
แบบสัมภาษณ และแบบสอบถาม (Questionnaires) มี ๒ ชุด
๒.๑ การจัดกลุมสนทนา ผูวิจัยกําหนดประเด็นลวงหนาในการจัด
สนทนากลุม ซึ่งขอมูลไดจากการแสดงความคิดเห็นขอเสนอแนะในการระหวาง
การจัดกลุมสนทนา ซึ่งผูวิจัยกําหนดกลุมๆ ละ ๓-๕ คนประกอบดวยผูนําชุมชน
ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารการศึกษาและบริหารดานวัฒนธรรมโดยมีประเด็น
ที่กําหนดไวลวงหนา ไดแก
๑) ศูนยชาติพันธุศึกษา วิทยาลัยแมฮองสอนควรมีบทบาท
หนาที่ที่เหมาะสมกับการสงเสริมวัฒนธรรมพื้นบานของกลุมชาติพันธุไดอยางไร
๒) รูปแบบการสงเสริมวัฒนธรรมพื้นบานของกลุมชาติพันธุ
ควรมีลักษณะอยางไร
๓) กิจกรรมในลักษณะใดบางทีเ่ หมาะสมกับบทบาทหนาทีข่ อง
ศูนยชาติพันธุศึกษา
๒.๒ การสัมภาษณ ผูใชวิจัยใชวิธีการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ
(Informal Interview) ใชเทคนิคการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง ในประเด็น
เกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนตอการบริหารจัดการศูนยชาติพันธุศึกษาใช
สําหรับพระภิกษุ ผูนําชาวบานและชาวบานในชุมชนกลุมชาติพันธุ
๒.๓ การใชแบบสอบถาม (Questionnaires) ผูวิจัยกําหนดใหมี ๒ ชุด
แบบสอบถามชุดที่ ๑ ใชสาํ หรับกลุม ผูบ ริหาร คณาจารย พระภิกษุ
ผูปฏิบัติงานดานวัฒนธรรม ผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่นชุมชนของกลุม
ชาติพนั ธุท เี่ ปนทางการ และนักศึกษา ทีผ่ วู จิ ยั สรางขึน้ เองจํานวน ๑ ชุด โดยกําหนด
ประเด็นหลักในการสอบถามตามกรอบแนวคิดในการวิจัยที่ใหผูใหขอมูลสามารถ
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เลือกตอบ (Check List) ในประเด็นดานการบริหารจัดการทางวัฒนธรรม การมี
สวนรวมของชุมชนตอกิจกรรมทางวัฒนธรรม สอบถามปญหาและขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนยชาติพันธุศึกษาที่เหมาะสมโดยแบบสอบถาม
แบงออกเปน ๔ ตอน คือ
ตอนที่ ๑ ข อ มู ล พื้ น ฐานส ว นบุ ค คล ได แ ก อายุ การดํ า รง
ตําแหนง ภูมิลําเนาเดิม ชาติพันธุเดิม ลักษณะการอยูอาศัยในชุมชน ระดับการ
ศึกษา ลักษณะของคําถามเปนแบบเลือกตอบ (Check List)
ตอนที่ ๒ ขอมูลดานการบริหารจัดการที่เหมาะสมของศูนย
ชาติพันธุศึกษา เปนการสอบถามขอมูลทั่วไปที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ
ศูนยชาติพันธุศึกษา
ตอนที่ ๓ ขอมูลการมีสว นรวมของกลุม ชาติพนั ธุท มี่ ตี อ กิจกรรม
ทางวัฒนธรรมของศูนยชาติพันธุศึกษา
ตอนที่ ๔ สอบถามปญหาและขอเสนอแนะ การสนับสนุน/
ส ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรมพื้ น บ า นในป จ จุ บั น และอนาคตและข อ คิ ด เห็ น อื่ น ๆ
ในลักษณะปลายเปด
ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปตรวจสอบโดยผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญดาน
การวิจัย และดานวัฒนธรรมจํานวน ๓ คน เพื่อหาคาความสอดคลองระหวาง
ขอคําถามกับเนื้อหา (IOC: Index of item objective congruence)
แบบสอบถามชุดที่ ๒ เพื่อประเมินการบริหารจัดการของศูนย
ชาติพนั ธุศ กึ ษาทีเ่ หมาะสมจากการเลือกแบบเจาะจงตามรายการทีก่ าํ หนดเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคามีตัวเลือก ๕ ระดับคือ
๕ หมายถึง มีความเหมาะสมและมีความเปนไปไดมากที่สุด
๔ หมายถึง มีความเหมาะสมและมีความเปนไปไดมาก
๓ หมายถึง มีความเหมาะสมและมีความเปนไปไดปานกลาง
๒ หมายถึง มีความเหมาะสมและมีความเปนไปไดนอย
๑ หมายถึง มีความเหมาะสมและมีความเปนไปไดนอยที่สุด
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ในตอนทายของแบบประเมินมีขอคําถามปลายเปดใหผูประเมินไดแสดง
ความคิดเห็นเพิม่ เติม และตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมิน โดยใหผเู ชีย่ วชาญ
งานวิจยั ตรวจความตรงเชิงเนือ้ หาแลวปรับปรุง แกไขแบบประเมินตามขอเสนอแนะ
ของผูเชี่ยวชาญและนําไปเก็บรวบรวมขอมูล
๓. การเก็บรวบรวมขอมูล
๓.๑ การเก็บขอมูลจากการจัดกลุมสนทนา โดยไดจากการกําหนด
ประเด็นในการจัดกลุมสนทนา การแสดงความคิดเห็นขอเสนอแนะในระหวาง
การจัดกลุมสนทนา ซึ่งผูวิจัยกําหนดกลุมๆ ละ ๓-๕ คนประกอบดวยผูนําชุมชน
ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารการศึกษาและบริหารดานวัฒนธรรม
๓.๒ ผูวิจัยจัดสนทนากลุมจํานวน ๓ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยแมฮองสอน ในเวทีการเสวนาวิชาการเรื่อง
การบริหารจัดการองคความรูด า นวัฒนธรรม โดยใชชมุ ชนเปนฐาน และการสงเสริม
วัฒนธรรมพื้นบานในสถานศึกษาโดย รองศาสตราจารย ดร.มังกร ทองสุกดี
ดร.จรูญ คํานวณตา และอาจารยสรุ ศักดิ์ ปอมทองคํา ผูท รงคุณวุฒดิ า นการบริหาร
การศึกษาและดานวัฒนธรรม ครัง้ ที่ ๒ เมือ่ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ วัดปางหมู
โดยผูรวมการสนทนากลุม ไดแกพระครูอนุยุตสังฆกิจ เจาอาวาสวัดปางหมู
อาจารยรุงทิวา มูลสถานผูอํานวยการศูนยพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาลัยแมฮองสอน
อาจารยประจักษ เข็มมุกด อดีตคณบดีวทิ ยาลัยแมฮอ งสอน พ.ต.ท.บัณฑิต อินทุฤทธิ์
ผูเ ชีย่ วชาญดานกลุม ชาติพนั ธุใ นจังหวัดแมฮอ งสอน และครัง้ ที่ ๓ วันที่ ๖ กันยายน
๒๕๕๖ ณ วัดปางหมู มีผแู ทนกลุม ชาติพนั ธุจ ากพระภิกษุ กลุม ผูน าํ ชุมชน นักศึกษา
และผูทรงคุณวุฒิเขารวมการสนทนากลุม
๓.๓ การเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม ผูวิจัยทําหนังสือจากคณบดี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ถึงกลุม
เปาหมายเพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม โดยผูวิจัยดําเนินการ
ส ง แบบสอบถามด ว ยตนเองและส ง ทางไปรษณี ย และขอรั บ คื น โดยส ง กลั บ
ทางไปรษณียโดยไดรับความรวมมืออยางดีจากกลุมเปาหมาย
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๓.๔ การวิเคราะหขอมูล
๓.๔.๑ การวิเคราะหขอ มูลจากกลุม สนทนา การสัมภาษณ และ
การศึกษาเอกสาร โดยนําเสนอขอมูลแบงเปน ๒ สวนคือ
๑) นําเสนอโดยการอธิบายประเด็นสําคัญและยกตัวอยาง
คําพูด (Quote)
๒) สรุปสาระสําคัญจากประเด็นการสัมภาษณและ
การสนทนากลุม
๓.๔.๒ การวิเคราะหเนื้อหาจากแบบสอบถามผูวิจัยใชวิธีการ
ทางสถิตดิ ว ยคอมพิวเตอร ใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพือ่ การวิจยั ทางสังคมศาสตร คือ
๑) ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล ผูวิจัยใชสถิติเชิงพรรณนา
ประกอบดวยการแจกแจงความถี่และการกระจายแบบรอยละ
๒) ขอมูลดานการบริหารจัดการศูนยชาติพนั ธุศ กึ ษางาน
วัฒนธรรมของผูนําชุมชนกลุมชาติพันธุ เปนการสอบถามขอมูลทั่วไปที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงานดานวัฒนธรรมผูว จิ ยั ใชสถิตเิ ชิงพรรณนาประกอบดวยการแจกแจง
ความถี่ และแบบรอยละ
๓) ขอมูลการมีสว นรวมของกลุม ชาติพนั ธุท มี่ ตี อ กิจกรรม
ทางวัฒนธรรมของศูนยชาติพันธุศึกษาผูวิจัยไดใชสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย
การแจกแจงความถี่ และแบบรอยละ
๔) สังเคราะหและวิเคราะหขอมูลปญหาและขอเสนอ
แนะวิธีการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบานผูวิจัยนํามาสรุปอภิปรายเชิงพรรณนา
๓.๔.๓ การวิเคราะหแบบประเมินชุดที่ ๒ ในประเมินการบริหาร
จัดการของศูนยชาติพันธุศึกษาที่เหมาะสมจากการเลือกแบบเจาะจงโดยแยก
การเก็บขอมูลใน ๒ ลักษณะไดแก
๑) จากผูเขารวมสัมมนาวิชาการมารวมการประชุม
วิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูจากการเสวนาทางวิชาการเรื่อง การบริหารจัดการ
องคความรูดานวัฒนธรรม โดยใชชุมชนเปนฐาน และการสงเสริมวัฒนธรรม

๘๒ ขวงผญา
พื้นบานในสถานศึกษาเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยแมฮองสอน
จากกลุมผูเชี่ยวชาญดานชาติพันธุ และผูมีประสบการณดานการบริหารงาน
ดานวัฒนธรรม และงานวิชาการที่จัดขึ้นในองคกรดานวัฒนธรรม
๒) จากกลุม ผูบ ริหารทางวัฒนธรรม ผูบ ริหารมหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา และวัฒนธรรม ผูนําชุมชนกลุมชาติพันธุ และผูนํา
นักศึกษา จํานวน ๒๓ คน เพื่อขอความอนุเคราะหประเมินรูปแบบการบริหาร
จัดการที่เหมาะสมและความเปนไปได
๓) แบบประเมินรูปแบบการบริหารจัดการ โดยใชมาตรฐาน
สวนประมาณคา (Rating scale) เพื่อถามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับ
จังหวัดแมฮองสอน โดยไดศึกษาคนควาแนวคิดในการจัดทําแบบประเมินรูปแบบ
การบริหารจัดการที่เหมาะสมโดยผูวิจัยไดประยุกตคุณลักษณะการบริหารจัดการ
วัฒนธรรมที่พึงประสงคและแผนแมบทวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๙
เปนกรอบในการศึกษาวิเคราะหสรางแบบประเมินรูปแบบการบริหารจัดการที่
เหมาะสม
ผูวิจัยประมวลผลและวิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ในดานความเหมาะสมและความเปนไปไดของการบริหารจัดการศูนยชาติพันธุ
ศึกษาตามประเด็น ดวยการหาคาเฉลีย่ ( x ) และคาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.)
โดยกําหนดคาคะแนนของคําตอบ ดังนี้
ระดับคําตอบ ๕ หมายถึง มากที่สุด
ระดับคําตอบ ๔ หมายถึง มาก
ระดับคําตอบ ๓ หมายถึง ปานกลาง
ระดับคําตอบ ๒ หมายถึง นอย
ระดับคําตอบ ๑ หมายถึง นอยที่สุด
การแปลความหมายแบงเปนคาเฉลี่ย ๕ ระดับ ดังนี้
ค า เฉลี่ ย ระหว า ง ๔.๕๐-๕.๐๐ หมายถึ ง ค า ระดั บ ที่ เ หมาะสม/
เปนไปไดมากที่สุด

วัฒนธรรมพื้นบาน

๘๓

ค า เฉลี่ ย ระหว า ง ๓.๕๐-๔.๔๙ หมายถึ ง ค า ระดั บ ที่ เ หมาะสม/
เปนไปไดมาก
ค า เฉลี่ ย ระหว า ง ๒.๕๐-๓.๔๙ หมายถึ ง ค า ระดั บ ที่ เ หมาะสม/
เปนไปไดปานกลาง
ค า เฉลี่ ย ระหว า ง ๑.๕๐-๒.๔๙ หมายถึ ง ค า ระดั บ ที่ เ หมาะสม/
เปนไปไดนอย
ค า เฉลี่ ย ระหว า ง ๑.๐๐-๑.๔๙ หมายถึ ง ค า ระดั บ ที่ เ หมาะสม/
เปนไปไดนอยที่สุด
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินดวยการแจกแจงความถี่ และ
กําหนดใหขอ ทีม่ คี า เฉลีย่ เกิน ๓.๕๐ เปนการบริหารจัดการทีม่ คี วามเหมาะสมและ
เปนไปไดของการนํารูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมไปใช สวนความคิดเห็น
และขอเสนอแนะของผูต อบแบบประเมิน ผูว จิ ยั วิเคราะหเนือ้ หา สรุปประเด็นและ
สาระสําคัญตอไป

สรุปผลการวิจัย

ผูวิจัยสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงคของการวิจัย คือ เพื่อพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการที่สงผลตอการสงเสริมวัฒนธรรมพื้นบานของศูนย
ชาติพันธุศึกษา วิทยาลัยแมฮองสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เพื่อศึกษา
ประสิทธิผลของรูปแบบการบริหารจัดการของศูนยชาติพันธุศึกษา วิทยาลัย
แมฮองสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมดังนี้
วัตถุประสงคการวิจยั ขอที่ ๑ พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการทีส่ ง ผล
ตอการสงเสริมวัฒนธรรมพืน้ บานของศูนยชาติพนั ธุศ กึ ษา วิทยาลัยแมฮอ งสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ผลการวิเคราะหและสังเคราะหในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการที่
ส ง ผลต อ การส ง เสริ ม วั ฒ นธรรมพื้ น บ า นของศู น ย ช าติ พั น ธุ ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย
แมฮองสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม สามารถสรุปไดดังตอไปนี้

๘๔ ขวงผญา
๑. หลักการและเหตุผลของการจัดตั้งศูนยชาติพันธุศึกษา
ในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอนประกอบดวยความหลากหลายทางสังคม
และวัฒนธรรมที่มีฐานของประชากรกลุมชาติพันธุมากกวา ๘ กลุมชาติพันธุ
ในแตละกลุมชาติพันธุมีสังคมและวัฒนธรรม วิถีการดําเนินชีวิตที่คลายคลึงและ
แตกตางกันไปตามบริบทของการอพยพและการตั้งถิ่นฐาน คติความเชื่อและ
สิง่ แวดลอม กลุม ชาติพนั ธุใ นจังหวัดแมฮอ งสอนกระจายตัวไปในทุกตําบล หมูบ า น
และมีสิ่งที่เปนคุณคาหลายประการของกลุมชาติพันธุที่ควรศึกษาในเชิงวิชาการ
และศู น ย ช าติ พั น ธุ ศึ ก ษาสามารถนํ า คุ ณ ค า เหล า นั้ น เช น ภาษา วั ฒ นธรรม
สถาปตยกรรม ประเพณี ภูมปิ ญ
 ญาพืน้ บาน วัฒนธรรมการกินอาหาร รูปแบบของ
วิถีชีวิต ศิลปหัตถกรรม ของแตละกลุมชาติพันธุศึกษา ทําการศึกษาคนควาวิจัย
และสงเสริม สนับสนุนในรูปแบบตางๆ ซึ่งสอดคลองกับบทบาทหนาที่ของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีหนาที่ในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมจึงมี
ความจําเปนทีใ่ หมกี ารตัง้ ศูนยชาติพนั ธุศ กึ ษาดําเนินงานสงเสริมวัฒนธรรมพืน้ บาน
ของกลุมชาติพันธุไปอยางตอเนื่อง ตลอดถึงศูนยชาติพันธุศึกษาจะสามารถชวย
สรางเสถียรภาพทางสังคม ความเปนระเบียบและความผาสุกของสังคมไดทั้ง
โดยตรงและโดยออม
๒. ลักษณะทางกายภาพของศูนยชาติพันธุศึกษา
ในการดําเนินงานมีความจําเปนทีต่ อ งมีสถานทีห่ รือแหลงเพือ่ สงเสริม
และสนั บ สนุ น วั ฒ นธรรมพื้ น บ า นของกลุ ม ชาติ พั น ธุ อ ย า งเป น รู ป ธรรม คื อ
ควรกํ า หนดอาคารที่ มี ลั ก ษณะการพั ก อาศั ย ตามรู ป แบบของสถาป ต ยกรรม
ของแตละกลุมชาติพันธุ ควรมีอาคารหรือลานอเนกประสงคเพื่อจัดกิจกรรมการ
สาธิต การแสดงเครื่องมือเครื่องใช รวมถึงสถานที่ที่จัดใหมีการพักผอนพบปะ
แลกเปลี่ยนองคความรูระหวางนักศึกษากลุมชาติพันธุ หรือสิ่งกอสรางอื่นๆ เชน
หองน้ํา เครื่องอํานวยความสะดวก และการแบงพื้นที่ใหมีความเคลื่อนไหวใน
วิถีชีวิต เชน พื้นที่การปลูกพืชผักสวนครัว สวนสมุนไพร การเลี้ยงสัตว ซึ่งจะเอื้อ
ใหศูนยชาติพันธุศึกษามีลักษณะความเคลื่อนไหว มีชีวิต

วัฒนธรรมพื้นบาน

๘๕

๓. โครงสรางการบริหารจัดการศูนยชาติพันธุศึกษา
การบริหารจัดการของศูนยชาติพันธุศึกษาเปนองคประกอบสําคัญ
ในการขั บ เคลื่ อ นให ก ารส ง เสริ ม วั ฒ นธรรมพื้ น บ า นของกลุ ม ชาติ พั น ธุ ต า งๆ
เปนไปอยางเขมแข็งและตอเนื่องได ภายใตการกําหนดใหมีเปาหมาย วิสัยทัศน
พันธกิจ เปาประสงค นโยบายและแผนงาน รวมทัง้ บทบาทหนาทีข่ องศูนยชาติพนั ธุ
ศึกษา และมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะพันธกิจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการจัด
การเรียนการสอน การวิจัย และการสงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี
ในการดําเนินงานตามบทบาทหนาทีด่ งั กลาว จึงมีความจําเปนกําหนดใหมบี คุ ลากร
ขึ้นทําหนาที่รับผิดชอบดังนี้
๑) ผูอํานวยการศูนยชาติพันธุศึกษา ควรมาจากคณาจารยหรือ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมากกวาบุคคลภายนอก ดวยเหตุผลของการคลองตัว
ในการบริหารจัดการ และเชื่อมโยงกิจกรรมการสงเสริม สนับสนุนกับการจัด
การเรียนการสอนไดมากกวา และในการบริหารจัดการจะมุงเนนในลักษณะ
การประสานงาน การแสวงหาความรวมมือ และเกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
บุคลากรและงาน ดานแผนงานและงบประมาณ ดานสถานที่/สิ่งแวดลอมของ
ศูนยชาติพันธุศึกษา ดานการมีสวนรวมของภาคีและเครือขาย ขอมูลสารสนเทศ
และประชาสัมพันธ ดานวิชาการและการวิจัย รวมถึงการอนุรักษ และสงเสริมงาน
ดานวัฒนธรรม
๒) บทบาทหนาที่ของศูนยชาติพันธุศึกษา
๑. สงเสริม สนับสนุนการจัดประชุม สัมมนา จัดอบรมกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม
๒. ทํานุบํารุง และอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาของกลุม
ชาติพันธุ
๓. จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปของศูนยชาติพันธุศึกษา
๔. สงเสริมใหบริการทางวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม
๕. สรางระบบงาน ประสานภาคีและเครือขายทั้งภายในและ
ตางประเทศ

๘๖ ขวงผญา
๖. จัดระบบและรวมพัฒนาสภาพแวดลอมศูนยชาติพันธุศึกษา
และประสานกับหนวยงานอื่นและใหความรวมมือในดานศิลปวัฒนธรรม
๗. รวบรวมขอมูลทางดานศิลปวัฒนธรรมและเผยแพรกิจกรรม
ทางศิลปวัฒนธรรม การศาสนา และสิ่งแวดลอม
๘. เปนแหลงเรียนรูแกนักศึกษา และประชาชนทั่วไป
๙. จัดหาแหลงทุนและตั้งกองทุนทางศิลปวัฒนธรรม
๑๐. สงเสริมและสนับสนุนการปฏิบตั งิ านวัฒนธรรมศึกษาในจังหวัด/
มหาวิทยาลัย
๑๑. สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม
พื้นบาน
๑๒. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรนักศึกษา บุคคลทั่วไปทํา
การวิจัย
๑๓. จัดใหมกี องทุนและจัดระบบการบริหารจัดการกองทุน ดานศิลป
วัฒนธรรม
๑๔. รายงาน/ประเมินผลการดําเนินงานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
๓) คณะกรรมการประจําศูนยชาติพันธุศึกษา ควรมีองคประกอบ
ของคณะกรรมการทีม่ าจากบุคลากรจากหลายหลายกลุม ไดแก ผูบ ริหาร อาจารย
นักศึกษา ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญดานชาติพันธุ พระภิกษุ ผูนําศาสนาอื่น และ
ผูน าํ องคกรทีเ่ ปนทางการและไมเปนทางการเพือ่ ดําเนินการในลักษณะบูรณาการ
การมีสวนรวม และการใหขอคิดเห็นขอเสนอแนะตามบทบาทหนาที่ของศูนย
ชาติพันธุศึกษา
๔) การบริหารจัดการงานในศูนยชาติพนั ธุศ กึ ษา ควรใหครอบคลุม
และเปนไปตามบทบาทหนาที่ของศูนยชาติพันธุศึกษา ประกอบดวยงานบริหาร
ทั่วไป งานวิชาการ งานวิจัย งานสงเสริมและประสานงานวัฒนธรรม งานบริการ
และสรางเครือขายสัมพันธ งานแผนงานและงบประมาณ โดยแบงเปนการบริหาร
จัดการในดานตางๆ ดังนี้

วัฒนธรรมพื้นบาน

๘๗

๑. การบริหารจัดการบุคลากรและงาน เกี่ยวของกับงานบริหาร
ทั่วไป งานธุรการ งานพัสดุ ครุภัณฑ และการประสานงานทั่วไป
๒. การบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ เกี่ยวของกับ
การวางแผน การจัดทําแผนงาน กิจกรรม โครงการ และการขอตั้งงบประมาณ
๓. การบริหารจัดการสถานที/่ สิง่ แวดลอมของศูนยชาติพนั ธุศ กึ ษา
เกี่ยวของกับดูแลดานกายภาพภายในศูนยชาติพันธุศึกษา
๔. การบริหารจัดการการมีสว นรวมของภาคีและเครือขาย มุง เนน
การแสวงหาความรวมมือ การประสานงานเครือขาย การสรางเครือขายสัมพันธ
๕. การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศและประชาสัมพันธ มุง เนน
การจัดทําขอมูลดานชาติพันธุ
๖. การบริหารจัดการวิชาการและการวิจยั เกีย่ วของกับงานบริการ
วิชาการ การจัดการองคความรู และงานวิจัยของกลุมชาติพันธุ
๗. การบริหารจัดการการอนุรกั ษ และสงเสริมงานดานวัฒนธรรม
งานสงเสริมและประสานงานกิจกรรมดานการอนุรักษวัฒนธรรมกับหนวยงาน
ภายในและภายนอก
๔. ลักษณะของกิจกรรม โครงการที่สงเสริมวัฒนธรรมพื้นบานของ
กลุมชาติพันธุ
การสงเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมพื้นบานของกลุมชาติพันธุนั้น
ศูนยชาติพันธุศึกษาควรมีกิจกรรม โครงการที่สามารถดําเนินงานในการสงเสริม
วัฒนธรรมพื้นบานของกลุมชาติพันธุไวเปนแนวทางหลัก และสามารถพัฒนา
ปรั บ ปรุ ง ให มี ค วามเหมาะสม มี ค วามยื ด หยุ น กั บ บริ บ ทที่ เ ปลี่ ย นแปลงและ
สถานการณ ใ นแต ล ะป ดั ง ปรากฏไว แ ล ว ในแบบสอบถามและแบบประเมิ น
ความเหมาะสมและความเปนไปได

๘๘ ขวงผญา
วัตถุประสงคการวิจัยขอที่ ๒ เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบ
การบริหารจัดการของศูนยชาติพนั ธุศ กึ ษา วิทยาลัยแมฮอ งสอน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม
จากผลการวิเคราะหประสิทธิผลของรูปแบบการบริหารจัดการ เกีย่ วของ
การบริหารจัดการใหภารกิจไดดําเนินงานไปอยางตอเนื่อง มีขั้นตอนที่เหมาะสม
และเปนไปไดเพื่อใหบรรลุสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวตามบทบาทหนาที่
ของศูนยชาติพนั ธุศ กึ ษา พบวา การบริหารจัดการศูนยชาติพนั ธุศ กึ ษาควรมีขนั้ ตอน
และวิธีการที่จะสงผลทําใหเกิดใหเกิดผลจริง และเกิดเปนผลในทั้งระยะสั้นและ
ยาวนั้น มีดังตอไปนี้
การเกื้อหนุนดานบริหาร ควรมีการประกาศจัดตั้งใหศูนยชาติพันธุ
ศึกษาเปนหนวยงานภายในหรือสวนงานสังกัดวิทยาลัยแมฮองสอนอยางเปน
ทางการ และสนับสนุนบุคลากร งบประมาณทุกปงบประมาณ ตลอดถึงการสราง
กลไก และกระบวนการในการบริหารจัดการอยางเปนรูปธรรม ในการบริหารจัดการ
บุคลากรและงาน การบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ การบริหารจัดการ
สถานที่และสิ่งแวดลอมของศูนยชาติพันธุศึกษา การบริหารจัดการการมีสวนรวม
ของภาคีและเครือขาย การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศและประชาสัมพันธ
มุงเนนการจัดทําขอมูลดานชาติพันธุ การบริหารจัดการวิชาการและการวิจัย และ
การบริหารจัดการการอนุรักษ และสงเสริมงานดานวัฒนธรรม
การมีสว นรวมจากทุกภาคสวน ควรสรางระบบความรวมมือเพือ่ ให
เกิดความรูสึกเปนเจาของจากความรวมมือ รวมสรางสรรคกิจกรรมในรูปแบบ
ของคณะกรรมการ คณะทํางานและหรือการมีสวนรวมในกิจกรรมอื่นๆ อยาง
หลากหลาย รวมทั้งการทําความตกลงรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
สรางเครือขาย ซึ่งจะเกิดผลดีในการสงเสริมวัฒนธรรมพื้นบานของกลุมชาติพันธุ
และสรางความเขมแข็งใหเกิดขึ้นในระยะยาวได
ปจจัยดานการจัดการเรียนการสอน ควรใหศูนยชาติพันธุศึกษา
มีบทบาทหนาที่เชื่อมโยงกับการเรียนการสอนของคณาจารย และนักศึกษา

วัฒนธรรมพื้นบาน ๘๙

เหมาะสมที่เปนเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูการวิจัยดานชาติพันธุในแงมุมตางๆ
การสรางหลักสูตร/รายวิชาดานชาติพันธุศึกษา การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
รวมทั้งเชื่อมโยงรวมมือเชิงวิชาการกับหนวยงานสถานศึกษาอื่นๆ
การตั้งกองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรมพื้นบาน ควรมีการระดม
สรรพกําลังจากผูมีสวนรวมบนฐานของชาติพันธุเปนตัวตั้ง เพื่อสรางความเปน
เจาของในวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุ ซึ่งในปจจัยนี้เปนภาวะการณที่ทาทาย
ใหแกผูบริหารจัดการที่รับผิดชอบ แตเปนปจจัยเกื้อหนุนใหเกิดพลังขับเคลื่อน
ในการสงเสริมวัฒนธรรมพืน้ บานของกลุม ชาติพนั ธุไ ปไดอยางราบรืน่ และตอเนือ่ ง
ยั่งยืนได
การบูรณาการในการปฏิบตั งิ าน ควรมีการบูรณาการในภารกิจตาม
บทบาทหนาทีข่ องศูนยชาติพนั ธุศ กึ ษาทัง้ ภายในและภายนอก หนวยงานภายนอก
จะเกี่ยวของกับการขอความรวมมือในรูปแบบของคณะกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิ
ภูมปิ ญ
 ญาของแตละกลุม ชาติพนั ธุ เปนตน บุคคลหรือหนวยงานภายในจะเกีย่ วของ
กับการจัดการเรียนการสอน การขอความรวมมือในเรื่องตางๆ การขอตั้งงบ
ประมาณสนับสนุนประจําป เปนตน ซึง่ หากสามารถบูรณาการในภารกิจจะชวยให
เกิดความคลองตัว ไมซาํ้ ซอนในงาน และลดเสนทางเดินของงาน ตลอดถึงเกิดผลดี
ในการประหยั ด ค า ใช จ า ยจากความซ้ํ า ซ อ นของระหว า งกิ จ กรรมการส ง เสริ ม
วัฒนธรรมลงได เชน กิจกรรมการอนุรกั ษวฒ
ั นธรรมสามารถบูรณาการกับกิจกรรม
การสืบทอดทางวัฒนธรรม กิจกรรมการสงเสริมและเผยแพรวัฒนธรรมสามารถ
ประยุกตใชบูรณาการกับกิจกรรมการสาธิต และกิจกรรมการแสดงอัตลักษณทาง
วัฒนธรรม รวมทั้งการบูรณาการในกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ
เปนตน

๙๐ ขวงผญา

อภิปรายผลการวิจัย

จากสรุปผลการศึกษาขางตนผูว จิ ยั สามารถอภิปรายผลการศึกษาในแตละ
ประเด็นที่สําคัญดังนี้
๑. รูปแบบการบริหารจัดการที่สงผลตอการสงเสริมวัฒนธรรมพื้นบาน
ของศูนยชาติพันธุศึกษาวิทยาลัยแมฮองสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ประกอบดวยสวนสําคัญ ไดแก การศึกษาบริบททั่วไปที่เกี่ยวของกับกลุมชาติพันธุ
ในแตละกลุม เชน วิถีชีวิต คติความเชื่อ พิธีกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปหัตถกรรม เพื่อจะทําความเขาใจลักษณะและบุคลิกภาพหรือวัฒนธรรม
พื้นฐานของกลุมชาติพันธุของแตละกลุม รวมทั้งเพื่อใหเห็นความเชื่อมโยงและ
เกิดประโยชนตอการกําหนดในรายละเอียดของการบริหารจัดการ การกําหนด
เนื้อหากิจกรรม/โครงการไดอยางเหมาะสมกับการสงเสริมวัฒนธรรมพื้นบาน
ของกลุ ม ชาติ พั น ธุ ใ นแต ล ะกลุ ม ซึ่ ง มี ค วามสั ม พั น ธ ใ นแง ข องพฤติ ก รรมของ
คนและกลุมคน กลุมคนกับชุมชน เพราะมีแบบแผน และระเบียบของชุมชน
หรือสังคม รวมถึงมีการปลูกฝงบมเพาะถายทอดจากคนรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่ง
เสมอ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของรูธ เบเนดิกต (Ruth Benedict) กลาววา
บุคลิกภาพโดยภาพรวมของคนในสังคมก็คือวัฒนธรรมประจําชาติ (National
Characteristics) และวัฒนธรรมประจําชาติก็คือรูปแบบรวมของบุคลิกภาพ
สวนบุคคล หรือวัฒนธรรมพื้นฐาน (Basic Personality) ของสังคม และ ฟรานซ
โบแอส (Franz Boas) กลาววา ในวัฒนธรรมหนึ่งๆ บุคคลจะกระทําทุกอยาง
ในแนวทางเดียวกัน คานิยม บุคลิกภาพและลักษณะนิสัยเปนตัวกําหนดรูปแบบ
ของพฤติกรรมนั้น รูปแบบทางวัฒนธรรมจึงเปนตัวแบงแยกสังคมหนึ่งออกจาก
สังคมอื่นๆ อยางชัดเจน (นิยพรรณ (พลวัฒนะ) วรรณศิริ, ๒๕๕๐: ๑๐๕-๑๐๖)
และในการกําหนดหลักการและเหตุผลของจัดตั้งศูนยชาติพันธุศึกษาเพื่อศึกษา
วิถีการดําเนินชีวิตที่คลายคลึงและแตกตางกันไปตามบริบทของการอพยพและ
การตั้งถิ่นฐาน คติความเชื่อและสิ่งแวดลอม กลุมชาติพันธุ ภาษา วัฒนธรรม
สถาปตยกรรม ประเพณี ภูมิปญญาพื้นบาน วัฒนธรรมการกินอาหาร รูปแบบ

วัฒนธรรมพื้นบาน

๙๑

ของวิ ถี ชี วิ ต ศิ ล ปหั ต ถกรรม ของแต ล ะกลุ ม ชาติ พั น ธุ ศึ ก ษา ทํ า การศึ ก ษา
คนควาวิจัย และสงเสริม สนับสนุนในรูปแบบตางๆ การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ตลอดถึงศูนยชาติพันธุศึกษาจะสามารถชวยสรางเสถียรภาพทาง
สังคม ความเปนระเบียบและความผาสุกของสังคมไดทั้งโดยตรงและโดยออม
ซึ่งสอดคลองกับ อีมีล เดอรไคม (Emile Durkheim) กลาววา เสถียรภาพทางสังคม
สรางความเปนระเบียบและความผาสุกของสังคม มากกวาปจเจกบุคคล มิฉะนั้น
จะเกิดความไรบรรทัดฐาน (Anomie) ซึ่ง Radcliﬀe-Brown เสริมวาองคประกอบ
สําคัญที่ชวยยึดสังคมไวดวยกันนั้น ไดแกคานิยม ความรูสึกและพิธีกรรมตางๆ
(อนุรักษ ปญญานุวัฒน, ๒๕๕๒)
ในเรือ่ งของลักษณะทางกายภาพของศูนยชาติพนั ธุศ กึ ษานัน้ มีความจําเปน
ที่จะตองมีสถานที่เพื่อสงเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมพื้นบานของกลุมชาติพันธุ
อยางเปนรูปธรรม โดยกําหนดอาคารที่มีลักษณะการพักอาศัยตามรูปแบบของ
สถาปตยกรรมของแตละกลุมชาติพันธุ ซึ่งสอดคลองกับวีระ บํารุงรักษ (๒๕๓๘:
๒๓๔-๒๘๑) กลาวไวในเรื่องเครื่องชี้ภาวะทางวัฒนธรรม ไววา การสงเสริมและ
การสนับสนุน (Promotion) ทางวัฒนธรรม คือการกอสราง และการปรับปรุง
เครื่องอํานวยความสะดวกทางวัฒนธรรม ตลอดถึงความรวมมือใหมีการสงเสริม
กิจกรรมทางวัฒนธรรมทุกประเภท และใหมีการจัดการศึกษาเพื่อวัฒนธรรม
(Education) คือการเพิ่มเนื้อหาสาระวัฒนธรรมในหลักสูตร จัดสรรอุปกรณเครื่อง
อํานวยความสะดวกใหเพียงพอกับการศึกษา และในเรื่องโครงสรางการบริหาร
จัดการศูนยชาติพันธุศึกษา จําเปนจะตองมีผูอํานวยการศูนยชาติพันธุศึกษา
เปนผูบ ริหารประจําศูนยชาติพนั ธุศ กึ ษาบริหารจัดการตามบทบาทหนาทีข่ องศูนย
ชาติพันธุศึกษาในรูปแบบของคณะกรรมการศูนยชาติพันธุศึกษา โดยครอบคลุม
และเปนไปตามบทบาทหนาที่ การบริหารจัดการบุคลากรและงาน การบริหาร
จัดการแผนงานและงบประมาณ การบริหารจัดการสถานที่/สิ่งแวดลอมของศูนย
ชาติพนั ธุศ กึ ษา การบริหารจัดการการมีสว นรวมของภาคีและเครือขาย การบริหาร
จัดการขอมูลสารสนเทศ การบริหารจัดการวิชาการและการวิจยั การบริหารจัดการ

๙๒ ขวงผญา
การอนุรักษ และสงเสริมงานดานวัฒนธรรม ซึ่งสอดคลองกับกาญจนา แกวเทพ
และรัตติกาล เจนจัด (๒๕๕๓: ๒๕๙) กลาววา มิติการบริหารจัดการวัฒนธรรม
ในภาคปฏิบัติการ มีสิ่งที่ตองบริหารจัดการ ไดแก ๑) การบริหารจัดการงาน
หมายถึงการออกแบบโครงสรางการทํางานวาจะประกอบดวยฝายงานอะไรบาง
การแบงประเภทของงาน การจัดระบบความสัมพันธระหวางสายงานตางๆ
๒) การบริหารจัดการวัสดุ/อุปกรณ/งบประมาณ เปนสวนเกี่ยวของกับการบริหาร
จัดการสิง่ ทีไ่ มมชี วี ติ ของกลุม องคกร หากวาเปนเครือ่ งมือสําคัญในการดําเนินงาน
ใหบรรลุเปาหมาย ๓) การบริหารจัดการกิจกรรม และในการกําหนดลักษณะ
ของกิจกรรม โครงการนั้นเหมาะสมกับการที่จะสงเสริมวัฒนธรรมพื้นบานของ
กลุมชาติพันธุตางๆ ได เพื่อใหแตละกลุมชาติพันธุมีปฏิสัมพันธกับวัฒนธรรม
ขางเคียงมีการเรียนรูและรับรูซึ่งกันและมีการยอมรับซึ่งกันและกันได ซึ่งจะ
ชวยสรางการปฏิสัมพันธแบบสันติวิธี ซึ่งสอดคลองกับอมรา พงศาพิชญ (๒๕๔๐)
กลาววา เมื่อสังคมวัฒนธรรมมีความหลากหลายทางคุณลักษณะและรูปแบบ
วัฒนธรรมแตละชุดยอมมีเหตุผลของการเกิดและมีคุณคาสําหรับสังคมนั้นๆ ซึ่ง
วัฒนธรรมมีลักษณะของความสัมพันธ (Culture Relativism) การเกิดวัฒนธรรม
และการเปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรมมีลกั ษณะเฉพาะตัวเปรียบเทียบกันไดยาก และ
เมือ่ วัฒนธรรมแพรกระจายจากศูนยกลาง (Cultural Diﬀusion) และไปมีปฏิสมั พันธ
กับวัฒนธรรมขางเคียงอยูแลว (Cultural Interaction) ยอมมีการเรียนรูและรับรู
ซึ่งกันและกัน ในระยะแรกอาจรับวัฒนธรรมใหมชั่วคราว (Cultural Borrowing)
และตอมารับอยางถาวร (Cultural Adoption) ในกรณีที่วัฒนธรรมมีคุณลักษณะ
ใกล เ คี ย งกั น พอยอมรั บ ซึ่ ง กั น และกั น ได ปฏิ สั ม พั น ธ จ ะอยู ใ นแบบสั น ติ วิ ธี
กล า วได ว า รู ป แบบและองค ป ระกอบการบริ ห ารจั ด การศู น ย ช าติ พั น ธุ ศึ ก ษา
ที่มีความเหมาะสมและมีความเปนไปไดมากที่สุด เปนผลลัพธที่ไดจากการศึกษา
เกี่ยวกับบริบทของกลุมชาติพันธุกลุมตางๆ ของนักศึกษาที่ศึกษาในวิทยาลัย
แมฮอ งสอน ซึง่ สวนใหญอาศัยอยูก ระจายอยูใ นพืน้ ทีก่ ลุม ชาติพนั ธุต า งๆ ในจังหวัด
แมฮองสอน
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๒. ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการบริหารจัดการของศูนยชาติพันธุ
ศึกษา วิทยาลัยแมฮองสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเปนขั้นตอนและ
วิธีการที่จะสงผลทําใหเกิดใหเกิดผลจริง และเกิดเปนผลในทั้งระยะสั้นและยาว
ประกอบดวย การเกือ้ หนุนดานบริหาร คือการประกาศจัดตัง้ ใหศนู ยชาติพนั ธุศ กึ ษา
เปนหนวยงานภายในหรือสวนงานอยางเปนทางการ และสนับสนุนบุคลากร
งบประมาณ ตลอดถึงการสรางกลไก และกระบวนการในการบริหารจัดการอยาง
เปนรูปธรรม ในการบริหารจัดการบุคลากรและงาน แผนงานและงบประมาณ
สถานที่และสิ่งแวดลอม การมีสวนรวมของภาคีและเครือขาย ขอมูลสารสนเทศ
และประชาสัมพันธ งานวิชาการและการวิจัย และการอนุรักษ และสงเสริมงาน
ดานวัฒนธรรม ซึ่งสอดคลองกับ สมพงศ เกษมสิน (๒๕๑๔: ๑๓-๑๔) กลาววา
การบริหารการใชศาสตรและศิลปนาํ เอาทรัพยากรบริหาร (Administrative resource)
เชน คน เงิน วัสดุสิ่งของ และการจัดการ มาประกอบการตามกระบวนการบริหาร
(process of administration) ใหบรรลุวตั ถุประสงคทกี่ าํ หนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
และ กาญจนา แกวเทพ (๒๕๕๓: ๑๔) กลาววาการบริหารจัดการเปนกระบวนการ
ของการมุงไปสูเปาหมายของกลุม องคกร จากการทํางาน/ดําเนินการรวมกัน
โดยใชบุคคล และทรัพยากรตางๆ ที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุ
เปาหมาย การบริหารจัดการโดยมุง เนนการมีสว นรวมจากทุกภาคสวน การสรางระบบ
ความรวมมือเพื่อใหเกิดความรูสึกเปนเจาของจากความรวมมือ รวมสรางสรรค
กิจกรรมในรูปแบบของคณะกรรมการ คณะทํางานและหรือการมีสวนรวมใน
กิจกรรมอื่นๆ อยางหลากหลาย รวมทั้งการทําความตกลงรวมมือกับหนวยงาน
ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน ซึ่ ง จะเกิ ด ผลดี ใ นการส ง เสริ ม วั ฒ นธรรมพื้ น บ า นของ
กลุมชาติพันธุและสรางความเขมแข็งในระยะยาวได ซึ่งสอดคลองกับปาริชาติ
วลัยเสถียร และคณะ (๒๕๔๓: ๑๔๖) กลาววา การมีสวนรวมมีความสําคัญตอ
กิจกรรมตางๆ ภายในชุมชน จะสะทอนถึงความสําเร็จหรือลมเหลวตอกิจกรรม
นั้นได การมีสวนรวมอาจเปนการสนับสนุนทรัพยากร เชน การสนับสนุนเงิน
วั ส ดุ อุ ป กรณ แรงงาน หรื อ ช ว ยทํ า กิ จ กรรม คื อ การเข า ร ว มในการวางแผน

๙๔ ขวงผญา
การประชุม การแสดงความคิดเห็นการดําเนินการ การติดตามและประเมินผล
และอํานาจหนาที่ของผูเขารวม คือการเปนผูนํา เปนรวมคณะกรรมการ หรือ
เปนสมาชิกเปนตน
สําหรับปจจัยดานการจัดการเรียนการสอนศูนยชาติพนั ธุศ กึ ษามีบทบาท
หนาที่เชื่อมโยงกับการเรียนการสอน เปนเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูการวิจัย
ดานชาติพันธุในแงมุมตางๆ การสรางหลักสูตร/รายวิชาดานชาติพันธุศึกษา
การทะนุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม รวมทั้ ง เชื่ อ มโยงร ว มมื อ เชิ ง วิ ช าการกั บ
หนวยงานสถานศึกษาอืน่ ๆ ซึง่ สอดคลองกับพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ.๒๕๔๗ ระบุไวในมาตรา ๗ ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชู
ภูมิปญญาของทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อความเจริญกาวหนาอยางมั่นคง
และยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมอยางสมดุลและยัง่ ยืน โดยมีวตั ถุประสงค
ใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี รวมทั้งการทะนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และการตั้งกองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรมพื้นบาน ควรมี
การระดมสรรพกําลังจากผูมีสวนรวมบนฐานของชาติพันธุเปนตัวตั้ง เพื่อสราง
ความเปนเจาของในวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุ ซึ่งในปจจัยนี้เปนภาวการณ
ที่ทาทายใหแกผูบริหารจัดการที่รับผิดชอบ แตเปนปจจัยเกื้อหนุนใหเกิดพลัง
ขับเคลื่อนในการสงเสริมวัฒนธรรมพื้นบานของกลุมชาติพันธุไปไดอยางราบรื่น
และตอเนื่องยั่งยืนได ซึ่งสอดคลองกับแผนวัฒนธรรมแหงชาติไดกลาวถึงการให
ความสําคัญกับการฟน ฟู และพัฒนาการดําเนินงานดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาติไทยแลว ยังใหความสําคัญ
กับการสรางฐานสถาบันการศึกษาใหสถาบันการศึกษาทุกระดับเปนแหลงบมเพาะ
คุณงามความดีแกเยาวชน และสงเสริมใหทุกภาคสวนสนับสนุนและมีสวนรวมใน
การดําเนินงานทางวัฒนธรรมเพื่อเชิดชูคุณคาและจิตวิญญาณของความเปนไทย
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สรางภาคีขบั เคลือ่ นการดําเนินงานทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม และนอกจาก
นัน้ การบูรณาการในการปฏิบตั งิ านในภารกิจตามบทบาทหนาทีข่ องศูนยชาติพนั ธุ
ศึกษาทั้งภายในและภายนอก การขอความรวมมือในรูปแบบของคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ ภูมิปญญาของแตละกลุมชาติพันธุ การขอตั้งงบประมาณสนับสนุน
ประจําป การบูรณาการในภารกิจจะชวยใหเกิดความคลองตัว ไมซ้ําซอนในงาน
และลดเสนทางเดินของงาน ประหยัดคาใชจายจากความซ้ําซอนของระหวาง
กิจกรรมการสงเสริมวัฒนธรรมลงได อยางเชนกิจกรรมการอนุรักษวัฒนธรรม
สามารถบูรณาการกับกิจกรรมการสืบทอดทางวัฒนธรรม กิจกรรมการสงเสริม
และเผยแพรวัฒนธรรมสามารถประยุกตใชบูรณาการกับกิจกรรมการสาธิต และ
กิจกรรมการแสดงอัตลักษณทางวัฒนธรรม รวมทั้งการบูรณาการในกระบวนการ
เรียนการสอนในรายวิชาตางๆ ซึ่งสอดคลองกับ อนุสรณ สุนทรพงศ และ เชษฐา
โพธิ์ประทับ (๒๕๔๒) กลาววา ควรนํานโยบายวัฒนธรรมทองถิ่นสูกระบวน
การเรียนการสอนและประยุกตใชใหเขากับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและสภาพแวดลอม
ที่เปลี่ยนแปลง สถานศึกษารวมอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น ประเพณีทองถิ่น
สนับสนุนกิจกรรมตามประเพณีที่ดีงาม สงเสริมใหนักเรียนสืบคนจากชุมชน และ
ผูสอนควรจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการวัฒนธรรมทองถิ่น

ขอเสนอแนะ

จากการดําเนินงานวิจยั ครัง้ นีผ้ วู จิ ยั มีขอ เสนอแนะแบงเปน ๒ สวนดังตอไปนี้
สวนที่ ๑ ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช และสวนที่ ๒ ขอเสนอแนะเพื่อ
การวิจัย
สวนที่ ๑ ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
๑) ควรนํารูปแบบการบริหารจัดการศูนยชาติพนั ธุศ กึ ษาไปใชอยางจริงจัง
และจัดระบบงานอยางเปนรูปธรรม
๒) ศูนยชาติพนั ธุศ กึ ษาควรมุง เนนการทํางานเชิงวิชาการโดยยึดหลักการ
มีสวนรวม มีความยืดหยุน เพื่อใหบุคลากร หนวยงานไดมีโอกาสเขามามีสวนรวม
ในการทํางานไดงายและสะดวกขึ้น

๙๖ ขวงผญา
๓) ศู น ย ช าติ พั น ธุ ศึ ก ษาควรเน น การประสานสร า งความร ว มมื อ จาก
เครือขายหรือภาคีตางๆ ทั้งหนวยงานภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย
๔) ศูนยชาติพันธุศึกษาควรมีการเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัย และควรมีการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสมกับบริบท
ของกลุม ชาติพนั ธุ เชน หลักสูตรหรือรายวิชาชาติพนั ธุศ กึ ษา รวมรวมมือเชิงวิชาการ
กับเครือขายจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ
๕) ควรสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง และพัฒนาดานกายภาพ
หรือภูมทิ ศั นบริเวณบานพักในศูนยชาติพนั ธุศ กึ ษาอยางตอเนือ่ งทุกปงบประมาณ
๖) ศูนยชาติพันธุศึกษาควรมีการดําเนินการกิจกรรมโครงการเกี่ยวกับ
การการสงเสริมจัดการความรู การบริการวิชาการ การวิจัยทางชาติพันธุและ
หรือดานวัฒนธรรมพื้นบานของแตละกลุมชาติพันธุอยางตอเนื่อง
๗) ศู น ย ช าติ พั น ธุ ศึ ก ษาควรสนั บ สนุ น เวที ท างวั ฒ นธรรมในชุ ม ชน
กลุมชาติพันธุตางๆ ในรูปแบบที่หลากหลาย
สวนที่ ๒ ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
๑) ควรมีการวิจัยเชิงลึกดานชาติพันธุของแตละกลุมชาติพันธุ
๒) ควรมีการศึกษาวิจัยความรวมมือ ความสมานฉันท การอยูรวมกัน
ระหวางชาติพันธุ
๓) ควรมีการศึกษา วิจัยคุณลักษณะเดนของกลุมชาติพันธุในแตละ
ชาติพันธุ
๔) ควรมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับรูปแบบหรือแนวทางในการ
ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการสงเสริมวัฒนธรรมพื้นบานของกลุมชาติพันธุ
๕) ควรมี ก ารศึ ก ษา วิ จั ย การท อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมในชุ ม ชนกลุ ม
ชาติพันธุ

วัฒนธรรมพื้นบาน

๙๗
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พระสงฆพลัดถิ่นในดินแดนลานนา
Displaced Buddhist Monks in Lanna
ประภาศิริ ศรีภมร

บทคัดยอ

บทความวิจยั เรือ่ ง “พระสงฆพลัดถิน่ ในดินแดนลานนา” ฉบับนี้ เปนสวนหนึง่
ของการศึกษาดุษฎีนิพนธ เรื่อง “บทบาทของพระภิกษุไทใหญตอแรงงานอพยพ
ไทใหญในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม” มีวตั ถุประสงคเพือ่ การศึกษาสถานการณ
และปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเขามาในประเทศไทยของพระภิกษุไทใหญ ลักษณะ
และวิธีการยายถิ่นของพระภิกษุไทใหญ และบทบาทของพระภิกษุไทใหญตอ
แรงงานอพยพไทใหญ

พระสงฆพลัดถิ่นในดินแดนลานนา

๙๙

วิธีการวิจัยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ มีการเก็บรวบรวมขอมูลหลากหลายวิธี
ไดแก การศึกษาขอมูลเอกสารเกี่ยวกับการวิจัยและการสัมภาษณพระสงฆจาก
ประเทศเพื่อนบานที่จําพรรษาอยูที่วัดในจังหวัดเชียงใหม
ผลการศึกษาพบวา สถานการณสูรบกันระหวางกองกําลังกูชาติไทใหญ
กับรัฐบาลเมียนมารทม่ี มี าอยางยาวนานนับตัง้ แต พ.ศ.๒๔๙๐ เปนตนมา มีสว นทํา
ใหชาวไทใหญทั้งพระสงฆและประชาชนทั่วไป เดินทางขามประเทศเขามาใน
ประเทศไทยเปนจํานวนมาก ประกอบกับปจจัยภายใน รัฐบาลไทยไมมีนโยบาย
ปราบปรามแรงงานตางดาวหรือผูอพยพดวยวิธีรุนแรง กับทั้งเปนประเทศที่มี
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี คลายคลึงกับชาวไทใหญ การมีญาติพี่นองในจังหวัด
เชียงใหมหรือใกลเคียง และประเทศไทยมีเศรษฐกิจดีและตองการแรงงานเพิ่ม
เปนปจจัยทีเ่ กือ้ หนุนใหชาวไทใหญและพระภิกษุไทใหญเขามาในจังหวัดเชียงใหม
มากยิ่งขึ้น
ลักษณะการเขาประเทศไทยของพระภิกษุสวนใหญ อยูในขณะครอง
สมณเพศ เดินทางจากชุมชนของตนเองโดยลําพัง หรือมาเปนกลุมๆ โดยมี
นายหนาใหการดูแล ในการเดินทาง และมีคนไทย ซึ่งเปนญาติหรือเปนพระภิกษุ
คอยใหความชวยเหลือ ดําเนินการใหเปนคนเขาเมืองโดยถูกตองตามกฎหมาย
ทัง้ นีพ้ ระภิกษุไทใหญเห็นวาการเขาเมือง ในขณะดํารงสมณเพศจะไดรบั การอํานวย
ความสะดวกสูงกวาการเขามาของฆราวาส
เมื่อเขามาจําพรรษาอยูในเชียงใหมแลว พระภิกษุไทใหญ มีบทบาท
ในการชวยเหลือแรงงานอพยพชาวไทใหญ ทั้งในเรื่องการใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตนใหถูกตอง ตามวิธีการผอนปรนแรงงานของรัฐบาล การชวยสอน
ภาษาไทยและภาษาไทใหญ ใหแกแรงงานและบุตรหลาน การแนะนําสั่งสอน
ใหรูจักอดออม เพื่อสงเงินไปชวยเหลือญาติพี่นองในประเทศเมียนมาร และให
ปฏิบตั ติ นทีไ่ มสรางความเดือดรอนใหแกสงั คมเชียงใหม และบทบาทการชวยเหลือ
สิ่งของจําเปน สําหรับการอุปโภคบริโภคใหแกแรงงานที่มีรายไดนอยและยากจน
จากการผสมกลมกลืนทางสังคมและวัฒนธรรมของพระสงฆ ทําใหเราไดทราบ

๑๐๐ ขวงผญา
ข อ ป ญ หาของการเข า มาอาศั ย อยู ใ นล า นนา พระสงฆ เ หล า นี้ ถื อ เป น องค ก ร
สําคัญในทางพระพุทธศาสนาที่เชื่อมสานสัมพันธระหวางประชาชนของประเทศ
เพื่อนบานและลานนาไดอยางลงตัว

บทนํา

หลังจากที่ประเทศเมียนมารไดรับเอกราชเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๑ ไดแบงการ
ปกครองออกเปน ๗ ภาค คือ ภาคสะกาย ภาคมัณฑเลย ภาคมะกวย ภาคพะโค
ภาคยางกุง ภาคอิระวดี และภาคตะนาวศรี ประชาชนสวนใหญในภาคตางๆ นั้น
เปนชนชาติเมียนมาร สําหรับกลุมชาติพันธุ ซึ่งมีกวา ๗ ชาติพันธุ ไดถูกแบงเขต
การปกครองออกเปน ๗ รัฐ คือ รัฐคะฉิ่น รัฐฉิ่น รัฐยะไข รัฐคะเรนนี (คะยาห)
รัฐกะเหรี่ยง รัฐมอญ และรัฐฉาน รัฐตางๆ เหลานี้มีหัวหนารัฐเปนผูปกครอง
แตขึ้นอยูกับรัฐบาลกลางเมียนมาร ตอมาใน พ.ศ.๒๕๐๕ นายพลเนวิน ไดกอ
การปฏิวัติและยกเลิกผูปกครองรัฐตางๆ แตคงเขตการปกครองไวโดยขึ้นตรงตอ
รัฐบาลทหารของเมียนมาร หลังจากที่กองทัพเมืองไต (Mong Tai Army : MTA)
ภายใตการนําของ ขุนสา ไดวางอาวุธใหกบั เมียนมารในเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๓๙
แลว เพื่อปองกันการกอตัวขึ้นมาใหม และการตัดฐานกําลังบํารุงของกองกําลัง
กูชาติไทใหญ จึงเกิดการบังคับประชาชนที่อาศัยอยูตามชนบทในภาคใต และ
ภาคตะวันออกของรัฐฉาน ใหเคลื่อนยายจากชนบทเขาไปอยูในตัวเมืองและ
ชานเมือง โดยกําหนดเวลาของการเคลือ่ นยายใหแลวเสร็จภายใน ๓-๕ วัน หากพน
กําหนดดังกลาวแลวอาจถูกทรมานหรือยิงตาย ดวยเหตุนี้จึงเกิดเหตุการณสังหาร
หมู เผาหมู ทารุณกรรมและการขมขืนอยางมากระหวาง พ.ศ.๒๕๓๖-๒๕๔๕
ประชาชนที่ถูกขับไลไดแบงออกเปนหลายกลุม บางสวนอพยพเขาสูประเทศไทย
อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณชายแดนไทย เมียนมาร ดานจังหวัดแมฮองสอน
เชียงใหม เชียงราย สวนใหญเขามาอาศัยทํางานรับจาง รวมถึงการติดตอคาขาย
โดยพาหนะวัวตางของชาวไทย นอกจากนีย้ งั มีชาวไทใหญในรัฐฉาน หลบหนีเขามา
เปนสมณเพศ (ชูสิทธิ์ ชูชาติ, ๒๕๔๕)

พระสงฆพลัดถิ่นในดินแดนลานนา ๑๐๑

การที่ชาวไทใหญอพยพหนีเขามายังประเทศไทย ดวยสาเหตุดังกลาว
ขางตนนั้น นอกจากเปนการอพยพเพื่อหลีกหนีภัยจากการปราบปราม และเพื่อ
วัตถุประสงคในการหางานทํา และในขณะเดียวกันก็ไดนําพาเอาพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมของตนเองมาดวย บรรพบุรษุ ของชาวไทใหญนนั้ นับถือพระพุทธศาสนา
มาชานาน นับตัง้ แตพทุ ธศตวรรษที่ ๒๑ พุทธศาสนาเผยแผเขามาในหมูช าวไทใหญ
ซึ่งนับถือผี ในสมัยพระเจาบุเรงนอง (พ.ศ.๒๐๙๑-พ.ศ.๒๑๒๔) ซึ่งเปนกษัตริย
เมียนมารที่ยิ่งใหญ มีความสามารถดานการรบ การปกครอง และทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา พระองคทรงพยายามใหชาวไทใหญหนั มานับถือพระพุทธศาสนา
ดวยการหามไมใหมีการปฏิบัติที่ผิดหลักพระพุทธศาสนา ทรงสรางศาสนสถาน
ในพระพุทธศาสนาจํานวนมากในรัฐฉาน ทรงนิมนตพระภิกษุทม่ี คี วามรู มาเผยแผ
พระพุทธศาสนาใหกับชาวไทใหญ ทําใหชาวไทใหญเลื่อมใสศรัทธาตั้งแตนั้น
เปนตนมา อาจกลาวไดวามีเพียงสวนนอยเทานั้น ที่นับถือศาสนาอิสลามและ
ศาสนาอื่น ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาควบคูกับการนับถือผี มีอิทธิพล
อยางมากตอการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และความเชื่อที่มีผลตอการเกิด
ความสามัคคี ในกลุม ชนชาติพนั ธุข องตน และดวยระบบความเชือ่ ดังกลาว ไดสง ผล
ใหวดั กลายเปนพืน้ ทีท่ างสังคมของชาวไทใหญ สําหรับการทํากิจกรรมทางศาสนา
หรือความเชือ่ อยูต ลอดมา ซึง่ ปานแพร เชาวนประยูร (๒๕๕๐) และศิวชั นนทะวงษ
(๒๕๕๓) กลาวถึงไทใหญในทํานองเดียวกันวา เปนกลุมชนชาติที่รักษาอัตลักษณ
ของตนเองไวไดเปนอยางดี ดังทีพ่ บเห็นชุมชนไทใหญในบริเวณตางๆ ของเชียงใหม
ยังคงรักษาเอกลักษณสืบทอดทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาตางๆ เอาไวอยาง
เหนียวแนน เชน กลุม ชนชาวไทใหญในเขตเทศบาลนครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
และบานเปยงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม เปนตน จากการวิจัยของ
ปานแพร เชาวนประยูร (๒๕๕๐) ไดพบวา ชาวไทใหญที่อพยพถิ่นฐานเขามายัง
จังหวัดเชียงใหม มีการอพยพเคลื่อนยายในขณะที่ดํารงสมณเพศภิกษุอีกดวย
นอกจากนี้ยังพบวาชาวไทใหญนิยมใหบุตรหลานของตนเองบวชสางลอง (บวช
สามเณร) เพื่อเขามาศึกษาในวัด รวมทั้งการอพยพเขามาอยูในจังหวัดเชียงใหม

๑๐๒ ขวงผญา
ก็ยังอนุรักษประเพณีดังกลาวไว แมวาในปจจุบันจะมีจํานวนผูเขาบวชสางลอง
นอยลงบางก็ตาม
จังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดใหญ มีฐานะเปนทั้งศูนยกลางการพัฒนา
สวนภูมิภาคของภาคเหนือ และเปนจังหวัดชายแดนของประเทศ ที่มีอาณาเขต
ติดตอกับรัฐฉานประเทศเมียนมาร พบวามีการอพยพเคลือ่ นยายของกลุม คนจาก
ประเทศเมียนมาร โดยเฉพาะกลุมชาวไทใหญเปนจํานวนมาก กลายมาเปนคน
พลัดถิ่นและเปนผูใชแรงงานในจังหวัดเชียงใหม มักพบเห็นเปนแรงงานอยูทั้งใน
สถานที่กอสราง โรงงาน สวนสม ตลาด รานขายอาหาร ฯลฯ ของจังหวัดเชียงใหม
(ออมสิน บุญเลิศ, ๒๕๔๗) รวมทั้งพบวาชาวไทใหญที่อพยพเขามาในจังหวัด
เชียงใหม นอกจากจะเขามาหางานทําแลว ยังมีพระภิกษุไทใหญ อพยพเขามาใน
จังหวัดเชียงใหมดวยเชนกัน (ปานแพร เชาวนประยูร, ๒๕๕๐) ชูสิทธิ์ ชูชาติ
(สัมภาษณ ธันวาคม, ๒๕๕๑) ใหสัมภาษณเกี่ยวกับประวัติศาสตรเชียงใหม
วาพระภิกษุไทใหญในจังหวัดเชียงใหม ปจจุบนั นีม้ ที ง้ั ผูอ พยพยายถิน่ มาจากรัฐฉาน
แลวมาบรรพชาในวัดของชาวไทใหญ หรือการอพยพหลบเขาเมืองของไทใหญนน้ั
กระทําในขณะดํารงสมณเพศ รวมทั้งจากการออกสํารวจพื้นที่ในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ไดพบพระภิกษุไทใหญที่พํานักอาศัย
อยูในอําเภอเมือง จํานวน ๙๗ รูป รวมทั้งยังไดพบพื้นที่ที่เปนชุมชนชาวไทใหญ
ในเขตแจงศรีภูมิ ประตูชางเผือก วัดปาเปา และ ปานแปร เชาวนประยูร (๒๕๕๐)
ไดรายงานไววา เปนพื้นที่ที่มีกลุมคนชาวไทใหญมาตั้งถิ่นฐานตั้งแตสมัยพระเจา
กาวิละ นอกจากนี้ยังมีชุมชนนอกเขตอําเภอเมืองเชียงใหม เชน ชุมชนไทใหญ
ที่บานกาดและบานหัวฝาย อําเภอแมวาง ซึ่งติดกับอําเภอสันปาตอง ไทใหญ
ที่บานเมืองนะ ตําบลเมืองนะ บานนาหวาย บานโละปาหาญ บานโปงอาง
บานหวยใส เขตตําบลทุงขาวพวงที่บานหวยเปา บานแมกอน บานทุงขาวพวง
บานแมจา บานหวยนาทราย บานหวยทรายขาวและบานขุนคอน อําเภอเชียงดาว
ชุมชนไทใหญที่จัดไดวาเปนชุมชนใหญอีกแหงหนึ่ง คือชุมชนไทใหญที่อําเภอ
เวียงแหง บานเวียงแหง บานหวยหก บานปางควาย บานกองลมใหม ตําบล
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เปยงหลวง ที่บานเปยงหลวง บานจอม บานหวยไคร บานมวงปอก บานปางปอ
บานมวงเครือ บานสามปู บานมหาธาตุและบานสันตวงติ
เนื่องจากพระพุทธศาสนา มีความสัมพันธและผูกพันกับชาวไทใหญ
มาอยางตอเนื่องและยาวนาน แตกลับมีการอธิบายรายละเอียดของพระภิกษุ
ไทใหญ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การอพยพโยกย า ยจากรั ฐ ฉานมายั ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม
นอยมาก พบเพียงการวิจยั จํานวนหนึง่ ดังเชนการวิจยั ของ ปานแพร เชาวนประยูร
(๒๕๕๐) ทีร่ ะบุวา มีไทใหญบางรายอพยพยายถิน่ มาจังหวัดเชียงใหม ในขณะดํารง
สมณเพศ สวนชาวไทใหญทั้งที่มีอยูในพื้นที่อยูแลว รวมทั้งกลุมที่เพิ่งอพยพ
โยกยายเขามาอยูในจังหวัดเชียงใหมนิยมเขามาทําบุญที่วัด สาเหตุที่ชาวไทใหญ
เลือกใชวดั สําหรับการพบปะกัน เพือ่ การประกอบพิธที างพุทธศาสนาตามทีต่ นเอง
นับถือแลว การใชวดั ก็เปนอีกเหตุผลหนึง่ ทีช่ ว ยลดความหวาดระแวงจากสังคมไทย
และรัฐไทย เพราะชาวไทใหญสวนใหญหลบหนีเขามาโดยผิดกฎหมาย การพบปะ
กันในวัด ไมไดรับการตรวจคน จึงเปนสถานที่ที่คอนขางปลอดภัย ทําใหสามารถ
สร า งเครื อ ข า ยที่ แ น น แฟ น จนเกิ ด ความรู สึ ก อบอุ น และมี วั ด เป น ที่ พึ่ ง ทางใจ
ตอบสนองความตองการพื้นฐานในการดํารงชีวิต การอยูรวมกันในสังคมไทย
ชวยลดความตึงเครียด และความขัดแยงภายในสังคมไทใหญอกี ดวย อยางไรก็ตาม
ในรายงานดังกลาวยังไดอธิบายอีกวา วัดนอกจากจะเปนสถานที่สําหรับประกอบ
พิ ธี ท างศาสนาให แ ก ช าวไทใหญ แ ล ว ยั ง มี ส ว นสํ า คั ญ ในกระบวนการในการ
เตรียมตัวออกสูระบบเศรษฐกิจ เพราะจะทําใหผูบวชเรียนเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับ
สังคมไทย ภาษาไทยวัฒนธรรมไทย ในขณะเดียวกันนั้นในระหวางที่ชาวไทใหญ
ไดบวชเรียน ก็จะไดมีโอกาสรูจักผูคน รวมทั้งการออกมาเปนนายจางหรือพอคา
เมือ่ ลาสิกขาออกมา จึงอาจกลาวไดวา วัดเปนสถานทีพ่ กั พิงและเตรียมตัว สําหรับ
ชาวไทใหญใหมีความพรอมกอนออกสูตลาดแรงงาน ที่รองรับกับชาวไทใหญ
จํานวนมากภายในจังหวัดเชียงใหม อยางไรก็ตาม เกี่ยวกับการพบปะหรือวิธีการ
ตางๆ ของชาวไทใหญที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ชาวไทใหญที่อพยพเขามาอยูรวมกับ
สังคมไทย มักอยูภายใตแนวคิดแบบการจําแนกพวก (Exclusion) ไทใหญจึงกลาย
เปนคนอืน่ ในสายตาคนไทย ชาวไทใหญจงึ ตองมีกระบวนการปรับตัว เพือ่ การดํารง

๑๐๔ ขวงผญา
อยูในสังคมที่มีความแตกตางใหมีความเหมือน หรือสอดคลองกับคนกลุมใหญ
ในสังคม ดังนั้น จึงทําใหเห็นถึงบทบาทของวัดตลอดจนพระภิกษุไทใหญเขามา
เกี่ยวของ จนทําใหเปนสวนหนึ่งของการดํารงชีวิต หรือการปรับตัวใหเขากับ
สังคมไทยที่แตกตางไปจากเดิม
ผูวิจัยเห็นวาบทบาทของพระภิกษุไทใหญตอแรงงานอพยพไทใหญ
เปนเรือ่ งทีน่ า สนใจ มีความจําเปนและสําคัญยิง่ ในการปรับตัวเพือ่ ความอยูร ว มกัน
ในสังคมไดอยางกลมกลืนและสงบสุข จึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
บทบาทของพระภิกษุไทใหญตอแรงงานไทใหญ ที่อพยพเคลื่อนยายเขามาอยูใน
จังหวัดเชียงใหม โดยมีวดั เปนกลไกหนึง่ ในกระบวนการปรับตัวใหเขากับสังคมไทย
พระภิกษุ ไทใหญในวัดไทใหญนั้นมีการยายถิ่นกันมาอยางไร มีขั้นตอนและ
กระบวนการยายถิ่นอยางไร มีปจจัยภายในและภายนอกอยางไร ตอการผลักดัน
ใหอพยพยายถิ่นเขามายังประเทศไทย และจําพรรษาอยูในจังหวัดเชียงใหม และ
พระภิกษุไทใหญเหลานี้มีบทบาทตอแรงงานอพยพไทใหญอยางใด

ผลการวิจัย

จากการศึกษาเอกสารทางประวัตศิ าสตร งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของและการสังเกต
แบบมีสวนรวม ตลอดจนการสัมภาษณผูเกี่ยวของ เพื่อใหครอบคลุมตามประเด็น
ของวัตถุประสงคการวิจัยมากยิ่งขึ้น ผูวิจัยนําเสนอตามวัตถุประสงคของการวิจัย
ดังนี้
๑. สถานการณและปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการเขามาประเทศไทย
ของพระภิกษุไทใหญ
๑.๑ สถานการณของไทใหญในประเทศเมียนมาร มีความขัดแยง
ระหวางรัฐบาลเมียนมารกบั ชนกลุม นอย ซึง่ มีตน ตอมาจากเงือ่ นไขทางประวัตศิ าสตร
และการทีอ่ งั กฤษเขามาใชนโยบาย “แบงแยกและปกครอง” ในสมัยอาณานิคมนัน้
ขยายตั ว มากขึ้ น เมื่ อ รั ฐ บาลเมี ย นมาร ไ ม ย อมปฏิ บั ติ ต ามเจตนารมณ ข อง
ขอตกลงสนธิสัญญาปางโหลง (ปางหลวง) และรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๔๙๐ เพราะ
นายพล เนวิน ทําการรัฐประหาร ยึดอํานาจจากนายกรัฐมนตรีอนู ุ และไดประกาศ
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ยุบสภารวมทั้งยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.๒๔๙๐ เจตนารมณของขอตกลง
สนธิสญ
ั ญาปางโหลง (หลวง) จึงยุตลิ ง นําไปสูไ ฟสงครามระหวางรัฐบาลเมียนมาร
กับชนกลุมนอยตางๆ

ตัวแทนเมียนมารและกลุมชาติพันธุ ทําสัญญาปางหลวง
ที่มา : khonkhurtai.org/index.php?option=com. (10 Jan 2013) สนธิสัญญาปางโหลง

ในสวนการสูรบของชาวไทใหญกับรัฐบาลเมียนมาร เริ่มใน พ.ศ.๒๕๐๑
เมื่อรัฐฉานครบกําหนดแยกตัวเปนอิสระ ตามขอตกลงสนธิสัญญาปางโหลง
(ปางหลวง) แตรัฐบาลเมียนมารไมทําตามขอตกลง และยังสงกองกําลังทหารเขา
ยึดครองรัฐฉาน ชาวไทใหญจงึ จับอาวุธลุกขึน้ ตอตาน นับจากนัน้ เรือ่ ยมาจนกระทัง่
ถึงปจจุบนั โดยกองกําลังไทใหญทมี่ คี วามเขมแข็งเปนทีร่ จู กั กันทัว่ ไป คือ MTA และ
SSA แตกองกําลังก็ไมไดรบั การสนับสนุนจากทัว่ โลกเทาใด เนือ่ งจากมีขอ กังขาใน
เรือ่ งกองกําลังไดเขาไปยุง เกีย่ วกับยาเสพติด แตสดุ ทาย MTA ก็ยตุ บิ ทบาทการตอสู
เขาสวามิภักดิ์ตอรัฐบาลเมียนมารใน พ.ศ.๒๕๓๙ ยังคงเหลือเฉพาะกองกําลังกู
ชาติไทใหญ (SSA) เพียงกลุม เดียวทีม่ เี จายอดศึกเปนผูน าํ โดยปฏิบตั กิ ารอยูบ ริเวณ
ตอนกลาง และตอนใตของรัฐฉาน แตกองกําลังของเจายอดศึกถูกกดดันจากรัฐบาล
เมียนมารอยางตอเนื่อง ในทุกรูปแบบ รวมทั้งการยายชาวบานทั้ง ๑๑ เมือง หรือ
มากกวา ๑,๔๐๐ หมูบ า น เขาไปอยูใ นพืน้ ทีท่ กี่ องกําลังรัฐบาลเมียนมารควบคุมอยู

๑๐๖ ขวงผญา
เพือ่ ทีจ่ ะตัดแหลงเสบียงของ SSA และขณะเดียวกันรัฐบาลเมียนมารกป็ ระกาศให
พื้นที่ ซึ่งกองกําลังของเจายอดศึกปฏิบัติการอยูเปน “เขตยิงอิสระ” หากกองกําลัง
รัฐบาลเมียนมารพบใครในเขตนี้จะสามารถสังหารไดทันที
นโยบายของรัฐบาลเมียนมาร ในการปราบปราม SSA สงผลกระทบตอ
ชาวไทใหญอยางมาก โดยเฉพาะนโยบายที่เรียกวา “สี่ตัด” คือ การตัดปริมาณ
อาหาร เงินชวยเหลือ การรวบรวมกําลังคน และขอมูลขาวสารตางๆ ตอกองกําลัง
ชนกลุม นอย วิธกี ารหลักๆ ของนโยบายนี้ คือ การนําเอาชาวบานไปคุมขัง ทรมาน
หรือสังหาร หากรูว า มีการติดตอกับกองกําลังชนกลุม นอย ไมวา จะดวยวิธใี ดก็ตาม
หรือบังคับขูเข็ญและปลนเอาพืชผลในไรนา อาหาร สัตวเลี้ยง เงินสด และสิ่งของ
มีคา ตางๆ จากชาวบาน หรือบังคับใหชาวบานไปใชแรงงานในกองทัพ และลิดรอน
เวลาที่จะทํางานอื่นใด และเพิ่มการบังคับใหโยกยายถิ่นฐานไปยังสถานที่ หรือ
หมูบานที่อยูภายใต การควบคุมโดยตรงของกองทัพรัฐบาลเมียนมาร ตั้งแตเดือน
มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๙ รัฐบาลเมียนมารไดใชกาํ ลังบังคับประชาชนกวา ๓๐๐,๐๐๐ คน
จากหมูบานกวา ๑,๔๐๐ แหง จากภาคกลางของรัฐฉานใหยายออกจากถิ่นที่อยู
อาศัย เพื่อที่จะนําพื้นที่ไปทําประโยชนอยางอื่น ถึงแมรัฐบาลเมียนมารจะใช
นโยบายอพยพชาวบานออกจากพืน้ ทีก่ ารสูร บทัง้ หมด แตกองกําลังของเจายอดศึก
ก็ยังคงสูรบอยางเขมแข็งเหมือนเชนเดิม และยังไมมีทีทาจะยอมเจรจาหยุดยิง
แตอยางใด เพราะถึงแมวา การสูร บจะทําใหชาวบานจํานวนมากเดือดรอน แตการ
ยอมเจรจาหยุดยิงก็ไมไดหมายความวา ชาวบานจะมีชีวิตที่ดีไปกวาเดิม ทั้งนี้
การตอสูระหวางกองกําลังไทใหญกูชาติกับรัฐบาลเมียนมาร ไดสงผลกระทบ
โดยตรงทางดานการเมือง และความมั่นคงตอรัฐฉานและชาวไทใหญ รวมทั้ง
ส ง ผลกระทบด า นเศรษฐกิ จ และด า นสั ง คม คื อ ความเป น อยู ข องชาวไทใหญ
คอนขางสูง นําไปสูเงื่อนไขและเหตุผลในการตัดสินใจอพยพไปยังประเทศไทย
ของชาวไทใหญ ตลอดพระภิกษุไทใหญที่มีการอพยพยายถิ่นฐานมาอยูจังหวัด
เชียงใหมดวยเชนกัน
๑.๒ ปจจัยตางๆ ทีม่ อี ทิ ธิพลตอการเขามาประเทศไทยของพระภิกษุ
ไทใหญ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเขามาอยูในประเทศไทยของภิกษุไทใหญ แบง

พระสงฆพลัดถิ่นในดินแดนลานนา ๑๐๗

ออกเปน ๒ ปจจัยหลัก คือ ปจจัยภายในประเทศเมียนมาร และปจจัยภายนอก
ประเทศเมี ยนมาร ซึ่ ง ก็ คือ ป จ จัยภายในของประเทศไทย ที่ มีส วนสําคัญตอ
การตัดสินใจอพยพยายถิ่นของพระภิกษุไทใหญ ดังนี้
๑.๒.๑ ปจจัยภายใน ประกอบดวย ปจจัยจากปญหาการสงคราม
ปราบปรามชนกลุม นอยของกองทัพเมียนมาร การสูร บของชนกลุม นอยกับกองทัพ
เมียนมาร ซึ่งรวมถึงไทใหญ มีการตอสูกับรัฐบาลเมียนมาร เพื่อตองการเรียกรอง
ความเปนอิสระมีเอกราช ใหเปนไปตามสนธิสัญญาปางโหลงที่ถูกยกเลิกไป เมื่อ
พ.ศ.๒๔๙๐ การสูรบดังกลาวมา ซึ่งทําความเดือดรอนใหแกชาวไทใหญในพื้นที่
ตอสูค อ นขางสูง ถูกรังควาญและรังแกจากทหารกองทัพเมียนมาร ทําใหชาวไทใหญ
ตองจบสิ้นชีวิต บานแตกสาแหรกขาด รวมถึงการถึงโจรกรรมทรัพยสินที่มีคา
จนสิ้นตัว จากปญหาการสงครามดังกลาว นําไปสูปญหาปจจัยดานเศรษฐกิจและ
ความยากจน พบวาชาวไทใหญในพื้นที่ตอสูไมมีอาชีพที่มีรายไดมั่นคง ทําการ
เกษตรไม เ ป น ผล เพราะมั ก ถู ก ร อ งขอหรื อ ปล น สะดมจากกองทั พ เมี ย นมาร
ทรัพยสินที่มีก็ถูกยึด รายไดที่หามาไดก็ถูกเรียกเก็บเปนภาษี ทําใหความมั่นคง
ในชีวิตของตนเองและครอบครัวหมดสิ้น ทําใหพบแตความยากจน ลําบาก และ
ปจจัยปญหาดานอื่น ซึ่งเปนปจจัยปญหาเกี่ยวเนื่องมาจากสงคราม ปราบปราม
ชนกลุม นอยของรัฐบาลเมียนมาร ปญหาดังกลาวคือ การขาดโอกาสทางการศึกษา
ของชาวไทใหญ แมวาในชวงปกติการจัดการศึกษาของรัฐบาลเมียนมารไมคอย
ทั่วถึงอยูแลว การสงครามยิ่งทําใหชาวไทใหญในพื้นที่ตอสูหมดโอกาสในการรับ
การศึกษามากขึ้นไปอีก คงมีบทบาทของพระภิกษุสงฆของไทใหญบางกลุมไดเขา
มาสูชุมชน เพื่อใหความรูแกเยาวชนและประชาชน แตก็เปนชวงสั้นๆ ไมตอเนื่อง
และทั่วถึง ปญหาดานวิถีชีวิตความเปนอยู ปราศจากความสงบสุข ตองหลบหนี
ทหารจากกองทัพ เมียนมารอยูต ลอดเวลา ประชาชนขาดอิสรภาพ และขาดความ
ยุตธิ รรมทีไ่ ดรบั จากรัฐบาลเมียนมาร มักถูกเกณฑไปคนรับใชในกองทัพเมียนมาร
ไมทราบชะตากรรมวาจะมีโอกาสไดกลับมาบานเกิดอีกหรือไม รวมถึงอาจถูกเกณฑ
จากกองทัพกูชาติไทใหญ ใหบุตรหลานของตนเองเขาไปเปนทหารเพื่อรวมรบกับ
กองทัพเมียนมาร

๑๐๘ ขวงผญา
๑.๒.๒ ปจจัยภายนอก ประกอบดวยปจจัยดานการเมืองของ
ไทย ที่รัฐบาลไทยไมเคยใชความรุนแรง ผลักดันผูลี้ภัยจากภัยสงครามในประเทศ
เมี ย นมาร รวมทั้ ง แรงงานต า งด า วเลย ป จ จั ย ด า นสั ง คมและวั ฒ นธรรมของ
ประเทศไทย โดยที่ประเทศไทยโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม มีวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนาเหมือนกันกับไทใหญในรัฐฉาน ปจจัยดานการมีญาติพี่นอง
ในจังหวัดเชียงใหม สงเสริมและสนับสนุนใหการตัดสินใจอพยพมาเชียงใหม
มากขึ้น ปจจัยดานความชวยเหลือขององคการสหประชาชาติ แมวาประเด็นนี้จะ
ไมมคี วามชัดเจนหรือไมเกีย่ วของกับการลีภ้ ยั ของไทใหญ เนือ่ งจากไมอยูใ นเงือ่ นไข
ผู ลี้ ภั ย แต ก็ ชี้ ใ ห เ ห็ น ว า การรั บ ผู ลี้ ภั ย ของประเทศไทยเป น ไปตามเงื่ อ นของ
สหประชาชาติ ทําใหการกดดัน ผลักดันใหผูอพยพหนีภัยการสูรบในพมาอยูบน
พืน้ ฐานสิทธิมนุษยชน มีการปฏิบตั ทิ ไ่ี มรนุ แรง จึงสงผลทางออมตอการแกไขปญหา
ผูอ พยพไทใหญ ดวยมาตรการทีไ่ มรนุ แรงดวย ปจจัยดานการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย ที่นําไปสูความตองการแรงงานตางดาวคอนขางมาก จนนําไปสู
การกําหนดเงื่อนไขผอนปรนแรงงานตางดาว ใหสามารถทํางานที่สถานประกอบ
การในประเทศไทยได โดยไมผิดกฎหมายแตแรงงานตองปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่ราชการกําหนด

แผนที่แสดงเสนทางการอพยพของชาวไทใหญจากรัฐฉานเขาสูประเทศไทย

พระสงฆพลัดถิ่นในดินแดนลานนา ๑๐๙

๒. ลักษณะวิธีการอพยพของพระภิกษุไทใหญในรูปแบบตางๆ ลักษณะ
การอพยพของพระภิกษุไทใหญเขาเมืองเชียงใหมนั้น มีทั้งเขามาในลักษณะเปน
ฆราวาสและเขามาในลักษณะเปนพระภิกษุ แตสวนใหญอพยพเขาเมืองไทย
ในขณะเปนพระภิกษุ ในสวนวิธีการที่นิยมใชสําหรับการอพยพ คือ การเดินทาง
ดวยเทาตลอดทางจนถึงดานชายแดน และการเดินเทารวมกับการอาศัยยานพาหนะ
รับจาง ทั้งนี้วิธีการอพยพทั้งในขณะเปนพระภิกษุและในขณะเปนฆราวาส พบวา
มีทั้งการเดินทางเขาเมืองโดยลําพัง และดวยกันเปนหมูคณะ โดยมีผูชํานาญ
ทางเปนผูคอยชวยเหลือในระหวางการเดินทาง แตก็ตองเสียคาใชจายใหแก
ผูช าํ นาญทาง อยางไรก็ตาม แนวโนมวิธกี ารอพยพของพระภิกษุไทใหญจาํ นวนหนึง่
เดินทางมาโดยลําพัง แตไดตดิ ตอประสานงานกับญาติผนู อ งทีเ่ ชียงใหมไวกอ นหนา
แลว อีกทัง้ พบวาการเดินทางอพยพในขณะเปนพระภิกษุนนั้ มักไดรบั ความสะดวก
สูงกวาการเขาเมืองในขณะเปนฆราวาส

การเดินทางขามพรมแดนไทย–เมียนมาร ของพระภิกษุไทใหญ

๓. บทบาทของพระภิกษุไทใหญตอแรงงานอพยพไทใหญ
๓.๑ บทบาทของการเปนพระภิกษุ ไดแก บทบาทชวยสอนธรรมะแก
ประชาชนทั่วไป เพื่อทําหนาที่จรรโลงพระพุทธศาสนา สั่งสอนใหประชาชนเปน

๑๑๐ ขวงผญา
คนดี ทัง้ นีก้ ารปฏิบตั ติ นของพระภิกษุตอ งปฏิบตั ติ นอยางเครงครัด รักษาวินยั สงฆ
ใหสมบูรณ ซึ่งเปนบทบาทการสรางกิจวัตรปฏิบัติตามหลักของพระภิกษุในทาง
พระพุทธศาสนา ซึ่งนอกจากการปฏิบัติตนในศีลวินัยอยางเครงครัดแลว ยังตอง
ทําหนาที่ในการดูแลวัด ใหมีความสะอาดดูสวยงามตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมี
บทบาทในการแนะนําศาสนพิธีใหแกญาติโยมทั้งไทใหญและเปนคนไทย

พระภิกษุไทใหญกําลังอบรมเยาวชนไทใหญ

๓.๒ บทบาทการชวยเหลือแรงงานอพยพไทใหญ ประกอบดวย
บทบาทสําคัญ ๔ ประการ คือ บทบาทที่ปรึกษาดานแรงงานใหแรงงานไทใหญ
ปฏิบัติตนตามเงื่อนไขการผอนปรนของรัฐบาล รวมถึงการหาวิธีการชวยเหลือ
ใหสามารถแกไขปญหาอืน่ ทีเ่ กีย่ วของกับการทํางานใหสาํ เร็จลุลว ง หรือจากปญหา
ใหญใหหมดสิ้นลุลวง บทบาทดานการสอนภาษาใหแกแรงงานอพยพไทใหญและ
บุตรหลาน รวมทั้งการสอนหลักการใชภาษาไทใหญ ใหแกบุตรหลานของแรงงาน
อพยพไทใหญที่ถูกตอง มิใหสูญหายไปตามกาลเวลา เพราะสังคมสมัยใหมการใช
ภาษาไทใหญนอยลง บทบาทดานการสั่งสอนแรงงานอพยพไทใหญใหใชชีวิต
อยางไมประมาท รูจักอดออมนําเงินที่ไดไปชวยเหลือญาติพี่นองที่เมียนมาร
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และไมประพฤติตนนอกลูทางโดยเฉพาะใหอยูในกรอบของกฎหมายไทย และ
บทบาทดานการชวยเหลือสิ่งของใหแกแรงงานอพยพไทใหญ ที่มีปญหาดาน
การเงินหรือมีเครื่องอุปโภคบริโภคที่ไมเพียงพอ เปนการชวยเหลือเปนครั้งคราว
แกผูประสบปญหามีรายไดไมเพียงพอ

พระภิกษุมอบสิ่งของชวยเหลือผูอพยพชาวไทใหญ

อภิปรายผล

ผลการศึกษาวิจยั นีม้ ปี ระเด็นทีน่ า สนใจและนํามาใชประกอบการอภิปราย
ผลเพือ่ ขยายความเขาใจในประเด็นทีเ่ กีย่ วของตลอดจนการความคิดเห็นของผูว จิ ยั
ที่มีตอประเด็นดังกลาว ดังนี้
๑. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเขามาประเทศไทยของพระภิกษุไทใหญ
จากผลการวิจยั พบวา ปจจัยทีม่ ผี ลตอการเขามาเมืองไทยของพระภิกษุไทใหญนนั้
เปนปจจัยที่คอนขางเกี่ยวของกับความเปนอยูโดยตรง ที่อยูในภาวะสงคราม
หรือการถูกปราบปรามจากรัฐบาล เมียนมาร ดวยเหตุมีกองกําลังกูชาติไทใหญ
เปนการตอสูที่มีมาอยางยาวนาน ยากที่จะหาขอยุติไดงาย แตในทางตรงกันขาม
กลับมีผลกระทบอันยิ่งใหญ ตอประชาชนชาวไทใหญที่ตองถูกปราบปราม กดขี่

๑๑๒ ขวงผญา
ขมแหง ปลนสะดมจากกองทัพเมียนมาร และตองถูกรองขอจากกองทัพกองกําลัง
กูชาติ ใหสงคนในครอบครัวเขาไปเปนทหาร เพื่อตอสูเรียกรองเอกราชใหแก
ไทใหญ นับวาเปนสภาพที่กลืนไมเขาคายไมออก
อยางไรก็ตาม จากการศึกษาทั้งเอกสารและการสัมภาษณจากพระภิกษุ
ทําใหเห็นวาในชวงที่รัฐบาลเมียนมาร ทําการปราบปรามประชาชนที่อยูในพื้นที่
สูรบนั้น จะอยูบนพื้นฐานความโหดราย ขาดความประนีประนอม ถูกฆาฟน
ลมตายเปนจํานวนมาก สรางความเกลียดชังคับแคนจากประชาชนชาวไทใหญ
เปนอยางยิง่ จึงเปนปจจัยทีส่ าํ คัญอันนําไปสูป ญ
 หาปจจัยอืน่ ทีม่ ผี ลตอการอพยพ
ยายถิ่นเขามาอยูในประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม
สวนปจจัยภายนอก ไดแก ปจจัยนอกประเทศเมียนมาร ที่มีอิทธิพล
ตอการเขามาประเทศไทยของพระภิกษุไทใหญ พบวาประกอบดวย ปจจัยดาน
การเมืองในประเทศไทยที่ใชวิธีการแกไขปญหาคนตางดาวดวยวิธีการไมรุนแรง
ปจจัยดานสังคมวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม ทีม่ พี นื้ ฐานคลายคลึงกับวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนาของชาวไทใหญ ทําใหสามารถปรับตัวหรือไดรับการยอมรับ
ไดงาย ปจจัยดานการมีญาติพี่นองอยูในเมืองไทยที่จังหวัดเชียงใหม หรือจังหวัด
ใกลเคียงอื่น ปจจัยดานการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทําใหตองการ
แรงงานเพิม่ ขึน้ แตแรงงานในประเทศไทยมีไมเพียงพอ ทําใหผปู ระกอบการหันไป
พึ่งพาแรงงานตางดาวมากยิ่งขึ้นรวมทั้งรัฐบาลไดมีมาตรการผอนปรนแรงงาน
ตางดาว ใหสามารถทํางานในเมืองไทยไดโดยถูกกฎหมาย
๒. ลักษณะและวิธีการอพยพของภิกษุไทใหญ สวนใหญเขามาในขณะ
ครองสมณเพศ โดยมีวิธีการเขามาทั้งการเดินทางเทาโดยลําพัง และรวมเดินทาง
มาเปนหมูค ณะจํานวนหลายสิบคน แตกพ็ บวา กรณีเดินทางเปนหมูค ณะหลายสิบ
คนนั้น ตองอาศัยผูชํานาญทางหรือนายหนาทําหนาที่ประสานงานกับทุกฝาย
แม ก ระทั่ ง กั บ ข า ราชการที่ เ กี่ ย วข อ งในประเทศเมี ย นมาร แ ละในประเทศไทย
นอกจากนี้ยังพบวามีบางสวนเดินทางดวยรถยนตรับจางตั้งแตตนการเดินทาง
ในลักษณะนีส้ ว นใหญเปนผูค รองสมณเพศ เพราะการครองสมณเพศนัน้ พระภิกษุ
ไทใหญกลาววามักไดรบั ความสะดวกกวาการเดินทางในขณะเปนฆราวาส นอกจากนี้
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ในขณะเดิ น ทางเข า มาเมื อ งไทย ก็ อ าศั ย ขอความช ว ยเหลื อ จากพระภิ ก ษุ ใ น
ประเทศไทย ญาติพน่ี อ งในประเทศไทยทีค่ อยอํานวยความสะดวกทําใหลดปญหา
การแสดงตนแกเจาหนาทีข่ องรัฐ แสดงใหเห็นวา สภาพทางวัฒนธรรมและประเพณี
ทีไ่ ดรบั อิทธิพลจากพระพุทธศาสนาทัง้ ในสวนของประเทศไทยและเมียนมาร ทําให
ไดรับการอนุโลมจากบุคลากรของทั้งสองประเทศคอนขางมาก จะเห็นไดวา
การอพยพของพระภิกษุไทใหญเขาสูประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม เปนไป
ตามลักษณะกระบวนการยายถิ่น ๓ ขั้นตอนใหญๆ คือ การตัดสินใจยายถิ่น
โดยมีปจจัยทางดานเศรษฐกิจการเมืองและสังคม ระหวางการยายถิ่น ไดแก
กระบวนการเดินทางและการอํานวยความสะดวกในการเดินทาง และเมื่อไปถึง
ประเทศไทย ซึง่ จะเกิดเครือขายสวนบุคคล มากกวาอาศัยเครือขายทีเ่ ปนทางการ
โดยเฉพาะกรณีของการอพยพเคลื่อนยายของพระภิกษุไทใหญ ทําใหเปนระบบ
การพึ่งพาบุคคลที่เกี่ยวของ จนสามารถนําพระภิกษุหรือฆราวาสชาวไทใหญ
เขามายังประเทศไทยไดอยางสะดวกและราบรื่น แมวาสถานการณการอพยพ
เคลื่อนยายในขณะนั้นเปนไปในลักษณะที่ขัดตอกฎหมาย แตก็ไดรับการอํานวย
ความสะดวกจากผูประสานงานทําใหการเดินทางราบรื่น อีกทั้งทําใหเห็นถึง
ความเกรงใจ ระหวางบุคลากรของราชการกับผูอ พยพซึง่ เปนพระภิกษุ ทําใหผคู รอง
สมณเพศมีโอกาสการอพยพ มายังเชียงใหมเปนไดคอนขางงาย อยางไรก็ตาม
ในกรณีอพยพเคลื่อนยายโดยอาศัยนายหนาหรือผูชํานาญทาง ก็เปนอีกชองทาง
หนึ่งที่ถูกนํามาใช แมวาพระภิกษุไทใหญจะใหสัมภาษณวาบางกลุมก็ไมสามารถ
เขามาได เพราะถูกตรวจสอบจนไมสามารถอพยพเขามาประเทศไทยได แตก็ทํา
ใหเห็นวาโอกาสการใชนายหนาของผูอพยพเปนชองทางที่สําคัญ โดยยอมเสีย
คาใชจายสําหรับการจัดการจํานวนหนึ่ง แมจะสูงเมื่อเทียบกับภาวะเศรษฐกิจ
ของผูอพยพแตก็มีความคุมคา เพราะหากอยูในประเทศเมียนมารจะไดรับแรง
กดดันมากกวาเปนทวีคูณ
๓. บทบาทของพระภิกษุไทใหญตอแรงงานอพยพไทใหญ ผลการวิจัย
พบวา พระภิกษุไทใหญมีการแสดงบทบาทของพระภิกษุใน ๒ บทบาทใหญ
คือ บทบาทของความเปนพระภิกษุ และบทบาทที่มีตอแรงงานอพยพไทใหญ

๑๑๔ ขวงผญา
โดยบทบาทของความเปนพระภิกษุ ตองปฏิบัติตนอยางเครงครัดในศีลธรรมและ
วินยั ของสงฆ ศึกษาเลาเรียนใน พระธรรม มีวตั รปฏิบตั ทิ ส่ี งฆพงึ ตองแสดง ไดแก
การออกบิณฑบาต การสวดมนตทําวัตรเชา ทําวัตรเย็น ตลอดจนตองหมั่นเพียร
ดูแลวัดที่พํานักอาศัย ใหมีความสะอาดสะอานอยูตลอดเวลา หรือการดูแล
ศาสนสถานใหอยูในสภาพรมเย็น นาเลื่อมใส ในขณะบทบาทที่มีตอแรงงาน
อพยพไทใหญ ที่เกี่ยวของกับบทบาทสําคัญ ๔ ประการ คือ บทบาทที่ปรึกษา
ดานแรงงานใหแรงงานไทใหญ ปฏิบัติตนตามเงื่อนไขการผอนปรนของรัฐบาล
การหาวิธีการชวยเหลือใหสามารถแกไขปญหาใหแกแรงงานอพยพไทยใหญ
การสอนภาษาไทยและไทใหญใหแกแรงงานอพยพไทใหญและบุตรหลาน บทบาท
ดานการสั่งสอนแรงงานอพยพไทใหญ ใหใชชีวิตอยางไมประมาท รูจักอดออม
นําเงินทีไ่ ดไปชวยเหลือญาติพน่ี อ งที่ เมียนมาร และไมประพฤติตนนอกลูน อกทาง
โดยเฉพาะใหอยูใ นกรอบของกฎหมายไทย และบทบาทดานการชวยเหลือสิง่ ของ
ใหแกแรงงานอพยพไทใหญ ที่มีปญหาดานการเงินหรือมีเครื่องอุปโภคบริโภค
ทีไ่ มเพียงพอ เปนการชวยเหลือเปนครัง้ คราวแกผปู ระสบปญหามีรายไดไมเพียงพอ
ซึ่งจะเห็นไดวาการแสดงบทบาทของพระภิกษุไทใหญ เปนการแสดงบทบาท
ทั้งในฐานะเปนพระภิกษุ ที่ตองอยูภายใตหลักธรรมวินัยใหเหมาะสมแกการเปน
ผูครองสมเพศมีประชาชนเคารพกราบไว และบทบาทเปนที่พึ่งใหแกเพื่อนรวม
ชะตากรรมที่ตองละถิ่นฐานบานเกิดมาอยูพึ่งพิง ประกอบอาชีพในประเทศอื่น
ใหรจู กั ประมาณตน และอยูอ ยางเคารพในสถานที่ ไมกระทําตนเปนบุคคลทีส่ งั คม
ไมพงึ ประสงค นอกจากนีย้ งั ใหเพือ่ นรวมชาติ คํานึงถึงเหตุผลทีต่ อ งอพยพโยกยาย
มายังจังหวัดเชียงใหม เพราะบานเกิดเมืองนอนนัน้ พบแตความยากลําบากในชีวติ
อีกทั้งอยูอยางเสี่ยงตอความตาย ความเปนอยูจึงไมสงบสุข แตเมื่อเทียบกับ
การมาอยูในจังหวัดเชียงใหม ความหวาดระแวง ความหวาดกลัวก็ลดนอยไป
แตกต็ อ งการให ทุกคนเคารพกฎกติกาของประเทศไทย แมจะถูกกดขีด่ า นแรงงาน
ก็รอ งขอใหแรงงานอพยพไทใหญเหลานัน้ มีความอดทน ใหอดออมเพือ่ มีเงินเหลือ
สงไปชวยเหลือญาติพี่นอง ที่ตองประสบชะตากรรมในประเทศเมียนมารใหได
มีเงินไวใชยามจําเปน
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จากผลการวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวา พระภิกษุไทใหญภายหลังอพยพ
เขามาอยูเมืองเชียงใหมแลว มีโอกาสไดศึกษาพระธรรมวินัยอยางเปนระบบและ
ระเบียบแบบแผน ซึ่งดีกวาการศึกษาในขณะอยูในประเทศเมียนมาร รวมทั้ง
เปนไปตามความตั้งใจที่ตองการเขามาศึกษาทั้งพระธรรมวินัย บาลี และแผนก
สามัญ นับวาเปนการแกไขปญหาทางดานการศึกษาของพระภิกษุสงฆ นอกจากนี้
ผลการวิจัยยังแสดงใหเห็นวา บทบาทสําคัญของพระภิกษุไทใหญที่ตองการ
ชวยเหลือเพื่อนรวมชาติ ที่เขามาแสวงหาที่ทํากิน และแสวงหาโอกาสที่ดีในเมือง
เชียงใหม ไดคงความเปนไทใหญ รูจ กั ตนเอง รูจ กั กลุม และรูจ กั ทดแทนใหแกสงั คม
ที่ใหความอยูดีกินดีดวยการไมประพฤติตนใหเปนภาระแกสังคมเมืองเชียงใหม
พระสงฆมีบทบาทที่สําคัญตอการสรางความรักชาติ คํานึงถึงญาติพี่นองที่มี
ความเปนอยูอ ยางยากลําบากในประเทศเมียนมาร ดวยการสงเงินทีไ่ ดรบั คาน้าํ พัก
น้ําแรงของตน หมายถึง แรงงานอพยพไทใหญตองคํานึงถึงการอดออม และ
ความอดทนที่ยิ่งใหญ เพื่อใหชีวิตของตนเอง ครอบครัว และสังคมไทใหญ
ในเมียนมาร ใหดีตามขึ้นไปดวยในอนาคต แตผลการวิจัยดังกลาวมิไดบงบอกถึง
การสรางบทบาทกาวราว ใหรักชาติในลักษณะตองลุกขึ้นตอสูรวมกับกองกําลัง
กูชาติใดๆ ทั้งสิ้น เพียงแตบทบาทของพระภิกษุไทใหญที่พบในการวิจัยเปน
การสรางความหวังใหทุกคนมีความเปนอยูที่มีเสรีภาพ ภายใตการไมเบียดเบียน
และไมตองการใหคนอื่นมาเบียดเบียน ที่นับวาเปนเรื่องยากยิ่งตอการอยูใน
ในรัฐฉาน ประเทศ เมียนมาร ที่ยังคงเต็มไปดวยการตอสู แตบทบาทที่พระสงฆ
ไดสั่งสอนใหแกแรงงานอพยพไทใหญนั้น สามารถใชไดผลดีกับการอยูรวมกับ
คนในเมืองเชียงใหม ที่มีศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีคลายคลึงกัน
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วัฒนธรรมสุขภาพ
Health culture
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สามารถ ใจเตี้ย*

บทนํา

วัฒนธรรมเปนวิถกี ารดําเนินชีวติ (The way of life) ของคนในสังคมนับตัง้ แต
วิธีกิน วิธีอยู วิธีแตงกาย วิธีทํางาน วิธีพักผอน วิธีแสดงอารมณ วิธีการสื่อความ
วิธีการจราจรและขนสง วิธีอยูรวมกันเปนหมูคณะ วิธีแสดงความสุขทางใจ และ
หลักเกณฑการดําเนินชีวติ โดยแนวทางการแสดงออกถึงวิถชี วี ติ นัน้ อาจเริม่ มาจาก
เอกชนหรือคณะบุคคลทําเปนตัวแบบ แลวตอมาคนสวนใหญกป็ ฏิบตั สิ บื ตอกันมา
วัฒนธรรมยอมเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขและกาลเวลาเมื่อมีการประดิษฐหรือ
* ผูชวยศาสตราจารยประจําสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม.

วัฒนธรรมสุขภาพ ๑๒๑

คนพบสิง่ ใหม วิธใี หมทใี่ ชแกปญ
 หาและตอบสนองความตองการของสังคมไดดกี วา
ซึง่ อาจทําใหสมาชิกของสังคมเกิดความนิยมและในทีส่ ดุ อาจเลิกใชวฒ
ั นธรรมเดิม
การจะรักษาวัฒนธรรมเดิมไวจงึ ตองปรับปรุงเปลีย่ นแปลงหรือพัฒนาวัฒนธรรมนัน้
ใหเหมาะสมมีประสิทธิภาพตามยุคสมัย วัฒนธรรมของแตละกลุม ชนในสังคมใหญ
ยอมมีเนือ้ หา รูปแบบ บทบาท และหนาทีแ่ ตกตางกันไป หากวาความแตกตางนัน้
ไมกอใหเกิดผลเสียหายตอสังคมโดยสวนรวมแลวก็สมควรใหกลุมชนทั้งหลาย
มีโอกาสเรียนรูวัฒนธรรมของกันและกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระบบความเชื่อ สภาพ
แวดลอม ทางธรรมชาติ ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี การติดตอแลกเปลีย่ น
กับวัฒนธรรมอื่น (ยิ่งยง เทาประเสริฐ และ กันยานุช เทาประเสริฐ, ๒๕๔๗)
ในสวนของวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพตนเองเกี่ยวของสัมพันธกับ
ระบบเครือญาติในการเกื้อกูลชวยเหลือกัน ระบบความคิด ความเชื่อตางๆ ที่เปน
ผลมาจากประสบการณที่ทําใหเกิดความรูในการแพทยแบบประสบการณ ระบบ
ขอมูลขาวสารทีท่ าํ ใหเกิดการปรับตัวระหวางคนรุน เกากับคนรุน ใหมในการชวยเหลือ
กันแกไขปญหาความเจ็บปวย ระบบบริหารจัดการที่ยึดถือความเปนผูอาวุโส
และความเปนผูรู สิ่งเหลานี้กอใหเกิดระบบการแพทยพื้นบานที่ประกอบดวย
การแพทยแบบประสบการณ การแพทยแบบโหราศาสตร การแพทยแบบอํานาจ
เหนือธรรมชาติที่มีผลตอการปฏิบัติตนของชาวบานทั้งในยามปกติและเจ็บปวย
นอกจากนีก้ ารมีสว นรวมในการจัดการกับปญหาสุขภาพในชุมชนนัน้ กอใหเกิดผูน าํ
อยางไมเปนทางการ การพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันกระบวนการเหลานี้
ยังกอใหเกิดผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทีช่ ว ยใหเกิดการพัฒนา
ใหชมุ ชนมีพลังทีจ่ ะตอรองกับคนภายนอกในเรือ่ งตางๆ ดวย ดังนัน้ เพือ่ ใหประชาชน
ไดมีโอกาสในการพัฒนาอยางเต็มที่และสอดคลองกับความตองการที่แทจริง
ของประชาชน ระบบการดูแลสุขภาพในปจจุบันจึงควรเปนระบบ
สุขภาพองครวม (Bio-social Health Care System) และเปนระบบที่เปด
โอกาสใหประชาชนไดพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองโดยเปนธรรมชาติ
ทีส่ ดุ ภายในกรอบวัฒนธรรมของชุมชน นอกจากนีจ้ ะตองเปนระบบทีจ่ ดั สรรความรู

๑๒๒ ขวงผญา
ดานสุขภาพที่ถูกตองชัดเจนและสนับสนุนใหประชาชนเปนหุนสวนของระบบ
การดูแลสุขภาพตนเองดวย
ในสังคมวัฒนธรรมแตละแหงทั่วโลก ความรูไดรับการสั่งสมสืบทอดและ
พัฒนาจนกลายเปนแบบแผนจารีตประเพณีและวิถพี ฤติกรรมทีแ่ ตกตางกันออกไป
มีผลใหระบบการดูแลสุขภาพ (Health care system) ของกลุมชาติพันธุตางๆ
มีรปู แบบทีแ่ ตกตางหลากหลายสะทอนใหเห็นถึงความรูค วามเขาใจ วิถคี ดิ ของมนุษย
แตละกลุม ทีม่ ตี อ ความเจ็บปวยในลักษณะตางกัน โดยจะสัมพันธกบั ประสบการณ
และบริบทแวดลอมทัง้ ดานภูมศิ าสตร เศรษฐกิจ สังคม และประวัตศิ าสตรของสังคม
นัน้ ระบบการดูแลสุขภาพนับเปนภูมปิ ญ
 ญาทีม่ กี ารกอเกิดและปรับตัวจนมีลกั ษณะ
เฉพาะของแตละสังคมเปนผลิตผลจากการสังเกตทดลองใชกลั่นกรอง และสั่งสม
สืบทอดจากรุนหนึ่งสูรุนหนึ่งอาจกลาวไดวาการดูแลสุขภาพเปนผลผลิตทาง
วัฒนธรรมเชนเดียวกับระบบอื่นๆ ในสังคม โดยทุกระบบตางก็มีความสําคัญตอ
ความมัน่ คงทางสังคมและการดํารงชีวติ นักมานุษยวิทยาชาวตะวันตกไดกลาวไววา
การดูแลสุขภาพเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม และมีความสัมพันธซึ่งกันและกันกับ
ลักษณะทางวัฒนธรรมและการจัดระเบียบทางสังคม ระบบการดูแลสุขภาพจึงเปน
ปรากฏการณทางสังคมและดํารงอยูใ นทุกสังคมเรือ่ ยมา สําหรับสังคมไทยการดูแล
สุขภาพตั้งแตอดีตอยูบนพื้นฐานทางวัฒนธรรมซึ่งประกอบดวยวิถีคิด ความเชื่อ
และวิธีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพที่เรียกวา วัฒนธรรมสุขภาพ (Health culture)
สังคมไทยในแตละภูมิภาคจึงมีการดูแลสุขภาพแบบพื้นบานที่มีความหลากหลาย
แตกตางกันไปในแตละสังคมและแตละกลุมชาติพันธุ ซึ่งยังคงมีบทบาทอยูมาก
โดยเฉพาะ ในสังคมชนบท เปนองคความรูที่เกิดจากการปฏิสัมพันธเชื่อมโยงและ
พึง่ พิงอาศัยกันระหวางมนุษย สัตว พืชและธรรมชาติในระบบนิเวศเดียวกันซึง่ ฐาน
คิดของระบบการดูแลสุขภาพแบบพืน้ บาน คือ การรักษาโรคแบบองครวมระหวาง
รางกายและจิตใจโดยมีความเชื่อวาสุขภาพที่ดีเปนภาวะสมดุลของรางกายและ
จิตใจของผูปวย

วัฒนธรรมสุขภาพ ๑๒๓

วิถีคิดหรือภูมิปญญาพื้นบานของแตละกลุมชาติพันธุนั้นสามารถนํามา
เปนพลังในการอธิบายและยกระดับวิถคี ดิ ความเชือ่ ทีเ่ กิดจากการสัง่ สมประสบการณ
การตีความของกลุม ชาติพนั ธุห รือวัฒนธรรมยอยใหพน จากขอกลาวหาทีว่ า ระบบ
การดูแลสุขภาพแบบพื้นบานของกลุมชาติพันธุมีความเชื่อที่สืบตอกันมาอยาง
งมงาย เปนความเชือ่ ผิดๆ ขาดความเปนวิทยาศาสตรไมสามารถพิสจู นและอธิบาย
ไดตามหลักเหตุผลทางวิทยาศาสตรตามทัศนะของการแพทยแผนปจจุบนั มักมอง
วาระบบการดูแลสุขภาพแบบพืน้ บานเปนเพียง “ระบบความเชือ่ ” ไมมมี ลู ฐานของ
เหตุผลทีพ่ สิ จู นไดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร และมองขามการทําความเขาใจ
ในวิถีคิดเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรคและระบบการดูแลสุขภาพแบบพื้นบาน
ในวัฒนธรรมตางๆ ไปอยางนาเสียดาย ระบบการดูแลสุขภาพแบบพื้นบาน
หรือการตอบสนองตอความเจ็บปวยของกลุมชาติพันธุที่แตกตางไปจากแนวคิด
ทางดานวิทยาศาสตรการแพทยซึ่งมิไดเปนเพราะชาวบานหรือกลุมชาติพันธุขาด
ขอมูลหรือมีความเชื่องมงายไรสาระแตประการใดในทางตรงขามวิถีคิดเกี่ยวกับ
ความเจ็บปวยในกลุมชาติพันธุตางๆ มีพื้นฐานมาจากวัฒนธรรม ระบบความเชื่อ
และประเพณีปฏิบตั ซิ งึ่ มีโครงสรางหรือระบบตรรกทางวัฒนธรรมในตัวของมันเอง
วัฒนธรรมสุขภาพจึงเปนประเด็นสําคัญในการทําความเขาใจทาทีของมนุษยตอ
ปญหาความเจ็บปวย ดังเชน การใชภูมิปญญาพื้นบานลานนาของผูติดเชื้อและ
ผูปวยเอดส พบวา ผูติดเชื้อและผูปวยเห็นวาการใชภูมิปญญาไมมีผลขางเคียง
ใชงาย เปนสิ่งที่มีอยูแลวในชุมชน ประหยัดคาใชจาย และยังทําใหผูติดเชื้อและ
ญาติมีสภาพรางกายและจิตใจดีขึ้นเนื่องจากเปนการรักษาตามความตองการ
ของผู ป ว ยและญาติ แ ตกต า งจากแพทย แ ผนป จ จุ บั น ที่ รั ก ษาตามความรู แ ละ
ความตองการของแพทยโดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชนแพทยจะมีพูดคุย ซักถาม
อาการเจ็บปวยนอยมาก นอกจากนี้การใชภูมิปญญาพื้นบานลานนาดานสุขภาพ
ยังเปนการอนุรกั ษภมู ปิ ญ
 ญาของคนรุน กอนใหคงอยูต อ ไปและอยากใหมรี ะบบการ
ดูแลสุขภาพทีผ่ สมผสานระหวางภูมปิ ญ
 ญาดานสุขภาพกับการแพทยแผนปจจุบนั
(สามารถ ใจเตี้ย สิวลี รัตนปญญาและสมชาย แสนวงศ, ๒๕๕๖)

๑๒๔ ขวงผญา

แนวคิดมานุษยวิทยากับความหลากหลายของวัฒนธรรมสุขภาพ

บนโลกและความสับสนตอการมีชีวิตอยูของผูคนประวัติศาสตรของ
มานุษยวิทยาจึงอุดมไปดวยเรือ่ งราวเกีย่ วกับสุขภาพ ความเจ็บปวย และการเยียวยา
รักษาโรค อาจกลาวไดวาการแพทยและพิธีกรรมเกี่ยวกับการขจัดปดเปาทุกขภัย
ทีค่ กุ คามสุขภาวะของบุคคลและสังคมนัน้ เปนหัวขอเกาแกของมานุษยวิทยาคูเ คียง
กับเรื่องราวของการศึกษาเรื่องโครงสรางสังคม เครือญาติ การแลกเปลี่ยน และ
ปรัมปราคติ เชนเดียวกับความรูดานมานุษยวิทยาสาขาอื่นมานุษยวิทยาเกี่ยวกับ
สุขภาพและความเจ็บปวยในยุคแรกนั้นเริ่มตนขึ้นในราวตนคริสตศตวรรษที่ ๑๙
เมือ่ นักจักรวรรดินยิ ม พอคาวาณิช และมิชชันนารีไดเดินทางออกไปพบเห็นสังคม
ทีม่ คี วามคิด ความเชือ่ และการปฏิบตั เิ กีย่ วกับสุขภาพและความเจ็บปวยทีแ่ ตกตาง
ไปจากสังคมของตน นักเดินทางเหลานี้ไดทําการบันทึกสาธยายวิถีความเปนอยู
ที่ไดพบเห็น เมื่อบันทึกและจดหมายเหลานั้นถูกสงกลับและไดรับการศึกษา
วิเคราะหโดยนักคิดในยุโรปและสหรัฐอเมริกาจึงเกิดการสรางแนวคิดทฤษฎีทาง
มานุษยวิทยาการแพทยขึ้นประวัติศาสตรของแนวคิดทฤษฎีเหลานี้จึงสะทอน
กระบวนทัศนของแตละยุคสมัยอยางชัดเจน
ในบริบทของสังคมไทยการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมสุขภาพและมิติทาง
สังคมวัฒนธรรมของการแพทยและความเจ็บปวยมีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง
ความเขาใจในเรือ่ งความหลากหลายของวัฒนธรรมสุขภาพมีการสะสมองคความรู
และมี ก ารเปลี่ ย นผ า นทางด า นกรอบแนวคิ ด และทฤษฎี ม าอย า งช า ๆ การที่
พัฒนาการของมานุษยวิทยาทางการแพทยเปนไปอยางเชือ่ งชานี้ ดานหนึง่ สะทอน
สภาวะชายขอบของมานุษยวิทยาทีด่ าํ รงอยูใ นทามกลางวาทกรรมกระแสหลักของ
วิทยาศาสตรการแพทยแบบชีวกลไกในขณะทีม่ านุษยวิทยาการแพทยนนั้ มีสถานะ
ที่ทําไดเพียงดิ้นรนประคองตนเองใหรอดพนจากการครอบงําของกระแสหลัก
อีกดานหนึ่ง สภาวะดังกลาวสะทอนการขาดความเขมแข็งของชุมชนวิชาการ
ดานมานุษยวิทยาโดยรวมและดานมานุษยวิทยาการแพทยโดยเฉพาะซึง่ สอดคลอง
กับแนวคิดพหุลกั ษณทางการแพทย (Medical pluralism) ทีอ่ ธิบายความหลากหลาย

วัฒนธรรมสุขภาพ ๑๒๕

ของวัฒนธรรมสุขภาพทีด่ าํ รงอยูใ นสังคมหนึง่ ๆ นัน้ เปนแนวคิดนีเ้ ปนทีย่ อมรับกัน
อยางกวางขวางนักมานุษยวิทยาที่แสดงใหเห็นถึงขอเท็จจริงซึ่งปรากฏเหมือนกัน
ทุกสังคมทั่วโลกวา ในสังคมหนึ่งๆ จะมีระบบการแพทยมากกวาหนึ่งระบบดํารง
อยู เ สมอ ไม ว า สั ง คมนั้ น จะเป น สั ง คมสมั ย ใหม ที่ มี ค วามเจริ ญ ก า วหน า ทาง
วิทยาศาสตรหรือเทคโนโลยีอยางมาก หรือจะเปนสังคมดั้งเดิมที่หางไกลจาก
ความทันสมัยก็ตาม ที่เปนเชนนี้เพราะโดยความเปนจริงแลวไมมีระบบการแพทย
ระบบใดระบบเดียวทีจ่ ะมีความสมบูรณแบบในตัวของมันเองในการทีจ่ ะตอบสนอง
ตอปญหาที่เกิดจากความเจ็บปวยไดอยางบริบูรณในทุกมิติอยางเหมาะสมกับ
ความแตกตางหลากหลายของผูคนที่มีอยูในสังคมได พหุลักษณทางการแพทย
จึงเปนปรากฏการณธรรมดาทีเ่ กิดขึน้ ในทุกสังคมทัว่ โลกทีว่ า การแพทยระบบเดียว
จะไมสามารถตอบสนองปญหาสุขภาพไดอยางพรอมมูลนั้นก็เพราะวาสุขภาพ
และความเจ็บปวยนัน้ เปนปรากฏการณทม่ี หี ลายมิติ สลับซับซอน และเปนพลวัต
กลาวไดวา สุขภาพโดยแทจริงแลวเปนปรากฏการณทางชีววัฒนธรรม (Biocultural
phenomenon) ซึ่งในแตละวัฒนธรรม (และวัฒนธรรมยอย) ยอมมีนิยามสุขภาพ
ที่แตกตางกัน มีคานิยม ความคิด ความเชื่อ และแบบแผนการปฏิบัติตนเกี่ยวกับ
ความเปนอยูที่ดีหรือสุขภาวะที่แตกตางกัน สุขภาพจึงผันแปรปรับเปลี่ยนไปตาม
วัฒนธรรมของแตละสังคม และมิใชเพียงแตวัฒนธรรมเทานั้นที่แตกตางกันไป
ในแตละถิน่ ที่ แมแตกระบวนการชีววิทยาของมนุษยในแตละสังคมก็มไิ ดมลี กั ษณะ
สากลเหมือนกันทุกสังคม บริบททางสังคมของทองถิน่ มีสว นสําคัญยิง่ ในการกําหนด
ใหรางกายตอบสนองตอสิ่งแวดลอมดวยกลไกและกระบวนการทางชีววิทยาที่
แตกตางกัน
แมแนวคิดเรื่องพหุลักษณทางการแพทยนั้นจะเพิ่งถูกพัฒนาขึ้นในราว
๒๐ ปทผี่ า นมานีเ้ ทานัน้ แตโดยทีน่ กั มานุษยวิทยาการแพทยไดใหความสนใจศึกษา
วัฒนธรรมสุขภาพที่ดํารงอยูอยางแตกตางหลากหลายในสังคมมนุษย แนวคิด
ในการมองความแตกตางทางวัฒนธรรมสุขภาพจึงถูกสรางขึ้นและสะสมมาตลอด
ประวัติศาสตรของมานุษยวิทยาการแพทย โดยแนวคิดเหลานี้มีการเปลี่ยนแปลง

๑๒๖ ขวงผญา
ไปตามยุคสมัยอยางเปนวิภาษวิธี ดานหนึ่งแนวคิดเหลานี้ชี้นําวิธีการและตีกรอบ
มุมมองของนักมานุษยวิทยาในการเขาไปปฏิสงั สรรคกบั วัฒนธรรมสุขภาพ อีกดาน
หนึ่งแนวคิดเหลานี้ถูกปรับเปลี่ยนปรับแกจากการปฏิสังสรรคที่นักมานุษยวิทยา
มีกบั วัฒนธรรมสุขภาพตางๆ เราจะเห็นความหลากหลายของแนวคิดหรือมุมมอง
ที่นักมานุษยวิทยาใชศึกษาวัฒนธรรมสุขภาพไดโดยประมวลจากประวัติศาสตร
แนวคิดแตละยุคสมัยของมานุษยวิทยา มนุษยในแตละสังคมตางก็มีวิธีเอาชนะ
โรคภัยไขเจ็บที่แตกตางกันออกไปทั้งนี้ขึ้นอยูกับระบบความเชื่อ สภาพแวดลอม
ทางธรรมชาติ ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี การติดตอแลกเปลี่ยนกับ
วัฒนธรรมอืน่ วิธกี ารเอาชนะความเจ็บปวยนีค้ อ ยๆ พัฒนามาจนกลายเปนระบบ
การดูแลสุขภาพของชุมชน ในสังคมสมัยโบราณการจัดการเกีย่ วกับการดูแลสุขภาพ
และความเจ็บปวยเปนไป ตามความเชื่อในอํานาจลึกลับ อํานาจเหนือธรรมชาติ
และภูต ผีปศ าจ รู ปแบบการจั ดการด านสุ ขภาพจึ งเปนในรูป ของการเซนไหว
บวงสรวง และประกอบพิธกี รรมตางๆ โดยผูจ ดั การอาจเปนหัวหนาครอบครัวหรือ
หัวหนาชุมชน (เสาวภา พรสิริพงษ, ๒๕๓๘)

ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมสุขภาพ

ทฤษฎีโครงสรางหนาที่นิยม (Structure and Functionalism) ทฤษฎี
โครงสรางหนาทีน่ ยิ มเปนทฤษฎีแมบททีส่ าํ คัญทฤษฎีหนึง่ ในจํานวนทฤษฎีทงั้ หลาย
ซึง่ ในความเปนจริงทฤษฎีนมี้ ที ฤษฎีสองทฤษฎีรวมกันอยู คือ ทฤษฎีโครงสรางนิยม
(Functionalism) ของแรดคลิฟฟ บราวน (Radcliﬀe–Brown) และทฤษฎีหนาที่นิยม
(Fuctionalism) ของบรอนิสลอ มาลินอสกี้ (Bronislow Malinoski) ทฤษฎีนี้จะเนน
การทําความเขาใจกับการคงอยูและการสืบเนื่องของโครงสรางและเสถียรภาพ
ทางสังคม ฐานคติใหญของการศึกษาสังคมกลุมโครงสรางหนาที่นิยม คือ ภายใน
สังคมนั้นมีการทําหนาที่ตางๆ อยางเปนระบบเพื่อความดํารงอยูของแตละสังคม
สวนยอยหรือระบบยอยภายในสังคมจะปฏิบัติงานตอเนื่องประสานสัมพันธกัน
เพื่อมุงไปสูความมุงหมายสุดทายของแตละสังคม คือ ความอยูรอด อิทธิพลของ

วัฒนธรรมสุขภาพ ๑๒๗

เดอรกไคมมีผลตอแนวคิดของบราวน ในเรื่องโครงสรางสังคมที่เปนตัวกําหนด
พฤติกรรมและกิจกรรมของมนุษยโดยใหความสําคัญกับหนาที่ของสถาบันตางๆ
ที่มีอิทธิพลตอระบบสังคม
ทั้งนี้โครงสราง ก็คือ สถาบันของสังคมที่เกิดมาจากความจําเปนพื้นฐาน
ของมนุษยนั่นเอง เขาเชื่อวามนุษยในทุกสังคมวัฒนธรรมมีความตองการพื้นฐาน
ทางจิตใจ และหนาทีห่ ลักของวัฒนธรรมคือ การตอบสนองตอความตองการพืน้ ฐาน
ของมนุษยหรือเปรียบเทียบเสมือนเครือ่ งมือในการตอบสนองความตองการพืน้ ฐาน
๓ ดานของมนุษย คือ ความตองการดานความจําเปนพื้นฐาน (Basic Biological
and Psychological Needs) ความตองการดานสังคม (Instrumental Needs) และ
ความตองการทางดานจิตใจ (Symbolic Needs) ซึ่งวัฒนธรรมทุกดานมีหนาที่ตอง
ทําคือการตอบสนองความตองการของมนุษยอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้ง ๓ อยาง
ดังกลาว สวนตางๆ ของวัฒนธรรมมีหนาทีเ่ พือ่ สนองความตองการของปจเจกชน
ในสังคมนั้น
ทฤษฎีวัฒนธรรม (Cultural Theory) สาระสําคัญของทฤษฎีนี้ คือ สภาพ
แวดลอมและระบบนิเวศมีความสัมพันธอยางยิ่งกับรูปแบบและวิวัฒนาการของ
วัฒนธรรมในสังคมและสงผลกระทบซึ่งกันและกันอยางแยกไมออก วัฒนธรรม
จึงเปนเครื่องมือใหมนุษยปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม แนวคิดทางนิเวศวิทยา
วัฒนธรรมจึงพิจารณาตั้งแตพื้นฐานที่แตกตางกันระหวางสังคมดั้งเดิมและสังคม
พัฒนา การปรับตัวของมนุษยในระบบนิเวศวิทยาวัฒนธรรมจึงเปนกระบวนการ
ทีย่ งั คงอยูอ ยางตอเนือ่ งและเปนปจจัยในการเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรม อยางไรก็ตาม
ขอจํากัดของทฤษฎี คือ ไมสามารถกําหนดชีช้ ดั ลงไปวาลักษณะประเพณีวฒ
ั นธรรม
แบบใดมีอิทธิพลตอการอยูรอดของสังคมอยางแทจริง
ทฤษฎีสัญลักษณนิยม (Symbolism) อาจกลาวไดวาวัฒนธรรม คือ ระบบ
สัญลักษณที่มนุษยสรางขึ้นเนื่องจากวัฒนธรรมเปนผลผลิตของมนุษยที่ถายทอด
ไปยังสมาชิกของสังคมโดยผานการเรียนรูและสัญลักษณ การจะเขาใจชุมชน
ในพื้นที่วัฒนธรรมหนึ่งๆ เราสามารถเขาใจผานชั้นตะกอนของการตีความตัวบท

๑๒๘ ขวงผญา
วัฒนธรรมผานรหัสเจาของวัฒนธรรมโดยเฉพาะซึง่ นับเปนวิธกี ารศึกษาวัฒนธรรม
ในปจจุบนั โดยเฉพาะการศึกษากลุม ชาติพนั ธุจ ะตองเขาใหถงึ ความคิด จิตนาการ
อารมณความรูส กึ โลกทัศนของคนในกลุม ชาติพนั ธุน นั้ ๆ เปนแนวคิดในการศึกษา
ทางมานุษยวิทยาสัญลักษณซึ่งเปนเรื่องของการตีความพฤติกรรมของมนุษย
หรืออีกนัยหนึ่งเปนการอธิบายความคิดของมนุษยซึ่งแสดงออกในทางภาษาและ
การกระทําที่มีตอสัญลักษณ
ทฤษฎีธาตุ (Humour theory) ธาตุ (Humour) ในระบบการดูแลสุขภาพ
แบบทฤษฎีธาตุนั้นแตกตางไปจากธาตุ (Element) ในทฤษฎีวิทยาศาสตรสมัยใหม
ทีห่ มายถึง สารบริสทุ ธิเ์ ปนสารทีป่ ระกอบขึน้ จากอะตอมชนิดเดียวกันโดยไมมสี าร
อืน่ ใดประกอบหรือเจือปน การดูแลสุขภาพแบบทฤษฎีธาตุเปนแบบฉบับวัฒนธรรม
ดั้งเดิมทางการแพทย ๓ กระแส คือ วัฒนธรรมการแพทยแบบกรีก แบบอินเดีย
และแบบจีน ซึ่งทฤษฎีธาตุในทั้งสามวัฒนธรรมไดพัฒนาตัวบทในการอธิบาย
ปรากฏการณของรางกายมนุษยและความเจ็บปวยจนเปนทฤษฎีทสี่ ลับซับซอนและ
เปนระบบที่ดีที่สุด
จะเห็นไดวามิติสุขภาพและกระบวนทัศนทางวัฒนธรรมมีความเกี่ยวโยง
ตอปจจัยเรื่องความเชื่อและการรับรูในการอธิบาย คาดคะเนตอการมีพฤติกรรม
การปองกันโรคหรือระดับความรุนแรงของการเกิดโรคและผลกระทบตอบุคคล
จึงตองนําวิธีการศึกษาเชิงโครงสราง เกี่ยวกับคติชนที่เกี่ยวของในวิถีชีวิต เชน
ความเชือ่ ในคําสอนสัง่ ของศาสนา ขอหามปฏิบตั ิ (Taboos) นิยายปรัมปรา (Myths)
ที่มนุษยไดรับการบมเพาะจากขบวนการขัดเกลาทางสังคมมารวมอธิบายดวย

รูปแบบวัฒนธรรมสุขภาพ

การแพทยทางเลือก
ความตืน่ ตัวและมีการจัดระบบองคความรูใ นเรือ่ งการแพทยอยางเอาจริง
เอาจังในตางประเทศตลอดระยะเวลา ๑๐ กวาปที่ผานมารวมทั้งองคการอนามัย
โลกเองก็ตระหนักเห็นถึงความสําคัญดังกลาวจึงมีการกําหนดยุทธศาสตรทางดาน

วัฒนธรรมสุขภาพ ๑๒๙

การแพทยทางเลือกออกมาในแผนป ค.ศ.๒๐๐๒–๒๐๐๕ วา จะชวยเหลือประเทศ
ตางๆ ในการกําหนดนโยบายระดับชาติเพื่อประเมินและควบคุมการใชประโยชน
จากการแพทยทางเลือก สงเสริมการสรางหลักฐาน (Evidence) ทีน่ า เชือ่ ถือในดาน
ความปลอดภัย ศักยภาพ และคุณภาพของการรักษาและผลิตภัณฑในกลุมนี้
และจะใหความมั่นใจวาจะสามารถมีบริการที่มีคุณภาพ มีราคาที่เขาถึงไดใหแก
ประชาชน รวมทั้งจะสงเสริมใหเกิดการใชประโยชน โดยผูใหบริการและผูมารับ
บริการ และจากการสํารวจขององคการอนามัยโลกเองพบวามีการแพทยทางเลือก
๕ เรือ่ งทีม่ กี ารใชประโยชนในโลกมากทีส่ ดุ คือ การแพทยพน้ื บานของจีน โฮมีโอพาธี
ไคโรแพรกติก อายุรเวทและยูนานิซงึ่ ก็เปนเรือ่ งการแพทยทางเลือกลําดับแรกของ
การดําเนินงานโดยองคการอนามัยโลก กระแสความตื่นตัวเรื่องศาสตรการแพทย
ทางเลือกในสังคมไทยนั้นเริ่มกอตัวอยางเดนชัดเมื่อประมาณป พ.ศ.๒๕๓๐
โดยเริ่มตนจากการนําสมุนไพรมาใช การรื้อฟนภูมิปญญาการแพทยแบบพื้นบาน
ไปจนถึงการแสวงหารูปแบบและวิธกี ารรักษาแบบตางๆ จากตางประเทศมาใชกนั
อยางหลากหลาย จนกระทัง่ กระทรวงสาธารณสุขไดมกี ารกอตัง้ กรมพัฒนาการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือกขึ้นในป พ.ศ.๒๕๔๕
คําวาทางเลือกเทียบกับทางหลักจะเขาใจวาเปนอีกทางหนึ่งที่นํามาเปน
ตัวเลือกในการตัดสินใจที่จะใชทางไหน ทางหลัก คือทางที่คนสวนใหญใชกัน
สวนทางเลือกเปนทางใหม หรือทางอื่นที่เปนตัวที่จะเลือกใชหากคนยอมรับและ
ใชกนั มากก็จะกายเปนทางหลักไปอีกเชนกัน ความหมายของการแพทยทางเลือก
นั้นขึ้นกับ เวลา และสถานที่ ในระยะเวลาแตกตางกันความหมายก็แตกตางกัน
เชน ในประเทศไทยสมัยรัชกาลที่ ๔ ในสมัยนัน้ มีหมอฝรัง่ นําการแพทยแผนตะวันตก
เขามาใชในสยามประเทศเราเรียกการแพทยแผนตะวันตกในตอนนัน้ วา การแพทย
ทางเลือก ในสถานที่ตางกันจะมีความหมายแตกตางกัน เชน ในประเทศอินเดีย
จะใชการแพทยแผนอินเดีย เปนการแพทยหลักของประเทศอินเดีย เชน การแพทย
อายุรเวชถือเปนการแพทยแผนปจจุบัน ของอินเดียถูกตองตามกฎหมาย เพราะ
ประชาชนทั้งประเทศยอมรับที่จะใชเปนหลัก ประเทศจีนมีการใชการแพทย
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แผนโบราณของจีนเปนหลักถือเปนการแพทยกระแสหลักของจีนเชนเดียวกัน
(เทวัญ ธานีรัตน, ๒๕๔๙) สําหรับในประเทศไทย นั้น การแพทยทางเลือก คือ
การแพทยทไ่ี มใชการแพทยแผนปจจุบนั การแพทยแผนไทยและการแพทยพน้ื บาน
ไทย เปนวิทยาการผสมผสานใหใกลเคียงกับการดํารงชีวติ ของมนุษย มิใชการแพทย
ที่ใหการรักษาโดยใชยาแผนปจจุบัน ผูใหการรักษา ไมจําเปนตองจบวุฒิทางการ
แพทยแผนปจจุบนั แตเปนผูท ผี่ า นการอบรม และไดรบั การฝกฝนจนเปนทีช่ าํ นาญ
ในแตละสาขาหรืออาจเปนแพทยผูเชี่ยวชาญสาขานั้นๆ ก็ได ซึ่งหัวใจสําคัญของ
แพทยทางเลือก คือ การเรียนรูการดูแลตนเอง (Self–care training)
๑. ประเภทของการแพทยทางเลือก
๑.๑ จําแนกตามการนําไปใช คือ
คอมพลีเมนทารี่ เมดดิซีน (Complementary Medicine) คือ
การแพทยทางเลือกที่นําไปใชเสริมหรือใชรวมกับการแพทยแพทยแผนปจจุบัน
อัลเทอเนทีฟ เมดดิซีน (Alternative Medicine) คือ การแพทย
ทางเลือกที่สามารถนําไปใชทดแทนการแพทยแผนปจจุบันได โดยไมตองอาศัย
การแพทยแผนปจจุบัน
๑.๒ การจําแนกตามกลุมของการแพทยทางเลือก หนวยงานของ
National Center of Complementary And Alternative Medicine (NCCAM)
ของสหรัฐอเมริกา ไดจําแนกออกเปน ๕ กลุมดังนี้ คือ
ระบบอัลเทอเนทีฟ เมดดิซีน (Alternative Medical Systems)
เปนระบบการแพทยทางเลือกที่มีวิธีการตรวจรักษาวินิจฉัยและการบําบัดรักษา
ทีม่ หี ลากหลายวิธกี าร ทัง้ ดานการใหยา การใชเครือ่ งมือมาชวยในการบําบัดรักษา
และหัตถการตางๆ เชน การแพทยแผนโบราณของจีน การแพทยแบบอายุรเวช
ของอินเดีย เปนตน
ระบบมายด บอดี้ อินเตอรเวนชั่น (Mind-Body Interventions)
คือ วิธกี ารบําบัดรักษาแบบใชกายและใจ เชน การใชสมาธิบาํ บัด โยคะ ชีก่ ง เปนตน
ระบบบําบัดทีใ่ ชสารชีวภาพ (Biologically Based Therapies) คือ วิธกี ารบําบัดรักษา
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โดยการใชสารชีวภาพ เชน สมุนไพร วิตามินหรือแมกระทัง้ อาหารสุขภาพ เปนตน
ระบบการบําบัดโดยใชหัตถการ (Manipulative and Body-Based Methods คือ
วิธีการบําบัดรักษาโดยการใชมือ เชน การนวด การดัด การจัดกระดูก เปนตน
พลังบําบัด (Energy Therapies) คือ วิธีการบําบัดรักษาที่ใช
พลังงาน ในการบําบัดรักษาทีส่ ามารถวัดไดและไมสามารถวัดไดในการบําบัดรักษา
เชน การสวดมนตบําบัด พลังกายทิพย พลังจักรวาล เรกิ โยเร เปนตน

รูปแบบของการแพทยทางเลือก
ที่มา : ศูนยขอมูลสุขภาพกรุงเทพ (๒๕๕๖)

ปจจุบนั ระบบการแพทยทางเลือกในระบบสังคมมีการแขงขันคอนขางมาก
การแพทยทางเลือกในบางสวนก็ถูกใชในการปองกันความเจ็บปวยหรือสงเสริม
ใหมีสุขภาพที่ดี
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การแพทยแผนไทย

การแพทยแผนไทย (Thai Traditional Medicine) เปนวิถีการดูแลสุขภาพ
ของคนไทยทีส่ อดคลองกับวัฒนธรรมประเพณีไทย มีการใชสมุนไพรทัง้ ในรูปแบบ
อาหาร และยา ใชในการอบ การประคบ และการนวด การแพทยแผนไทย
มีการวินิจฉัยโรคเปนแบบความเชื่อแบบไทยมีองคความรูเปนทฤษฎีโดยพื้นฐาน
ทางพุทธศาสนาผสมกลมกลืนกับความเชื่อทางพิธีกรรม มีการเรียนการสอน
และการถายทอดความรูอยางกวางขวางสืบทอดมายาวนานหลายพันป ไดมีการ
ฟ น ฟู ก ารแพทย แ ผนไทยกั น อย า งกว า งขวาง หลั ง จากที่ ก ารแพทย แ ผนไทย
ถูกปลอยปละละเลยมานาน จนกลายเปนเพียงการรักษาคนไขแบบนอกระบบ
เพราะพระราชบัญญัติการแพทยเพื่อควบคุมการประกอบโรคศิลปะซึ่งประกาศ
เมื่อป พ.ศ.๒๔๖๖ มีผลโดยตรงทําใหการแพทยแผนไทยเปนสิ่งผิดกฎหมาย
หมอยาไทยทั้งหมดทั้งหมอหลวงและหมอเชลยศักดิ์ (หมอพื้นบาน) ตางไดละทิ้ง
อาชีพ แพทยแผนไทยไดกลายเปนหมอนอกระบบเรียกวาการแพทยแผนโบราณ
ซึ่งหมายถึง “ผูประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยความสังเกต ความชํานาญอันไดบอก
เลาตอกันมาเปนที่ตั้งหรืออาศัยตําราอันมีมาแตโบราณโดยมิไดดําเนินไปในทาง
วิทยาศาสตร” การที่พระราชบัญญัติใหคําจํากัดความวาไมเปนวิทยาศาสตรนี้เอง
ทําใหการแพทยแผนไทยขาดการสนใจจากวงการการสาธารณสุขไทย ทําใหตอง
ดํารงอยูอยางโดดเดี่ยวและขาดการสนับสนุน
ในป พ.ศ.๒๔๙๔ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาล
ปจจุบันเสด็จพระราชดําเนินวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม(วัดโพธิ์) ในครั้งนั้น
ไดทรงปรารภวาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เปนแหลงรวบรวมตําราแพทย
แผนไทยอยูแลวทําไมไมจัดใหมีโรงเรียนสอนการแพทยแผนไทยในวิชาเวชกรรม
ผดุงครรภ หัตถเวช และเภสัชกรรมเพือ่ เปนวิทยาทานใหแกผสู นใจทีต่ อ งการศึกษา
ทําใหคณะกรรมการวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พรอมดวยผูทรงคุณวุฒิทาง
ดานการแพทยแผนไทยที่ยังหลงเหลืออยูไดรับสนองพระราชปรารภและจัดทํา
หลักสูตรโรงเรียนแพทยแผนโบราณขึ้นในนาม “โรงเรียนแพทยแผนโบราณแหง
ประเทศไทย”
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ป พ.ศ.๒๕๓๒ การแพทยแผนไทยไดเขาสูระบบราชการโดยกระทรวง
สาธารณสุขไดจัดตั้งศูนยการประสานงานการแพทยและเภสัชกรรมแผนไทยขึ้น
เปนองคกรประสานงานการพัฒนาการแพทยแผนไทยตอมาในป พ.ศ.๒๕๓๖
จึงไดจัดตั้งเปนสถาบันการแพทยแผนไทยขึ้นอยางไมเปนทางการเปนหนวยงาน
ระดับสูงกวากอง สังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข และไดรับการรับรอง
ฐานะอยางเปนทางการในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๓ ตอมาโดยพระราชบัญญัติ
คุมครอง สงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๑๘ ๒ ก. ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๔ หนวยงานใหมที่เกิดขึ้นมีชื่อวา
“สถาบันการแพทยแผนไทย” และในปจจุบนั มีกรมการแพทยพนื้ บานและการแพทย
ทางเลือก สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานที่รับผิดชอบงานในดานนี้
การแพทยแผนไทยเปนการแพทยแบบองครวม มีองคความรู ครอบคลุม
การบําบัดรักษาโรคอยางครบถวน คือ รูก ารเกิดของโรค รูส าเหตุของโรคจากปจจัย
ตางๆ รูจักโรค ทราบถึงอาการโรค และชื่อสมมติของโรคตามอาการ รูจักยารักษา
โรค ทราบถึงสรรพคุณและวิธีปรุงยา รูวิธีรักษาโรค ทราบวายาชนิดใด วิธีรักษา
แบบใดเหมาะสําหรับโรคใดๆ ความรูท งั้ ๔ จึงเปนหลักปฏิบตั ใิ นการวิเคราะห และ
บําบัดรักษาโรคของคนไทย
การบําบัดโรคแผนไทยการบําบัดโรคตามแพทยแผนไทย
หมอแผนไทยเปนสวนสําคัญในการแพทยแผนไทย เพราะการแพทย
แผนไทยเกิดจากการบูรณาการองคความรูจ ากหมอพืน้ บานจากทัว่ ประเทศมานาน
อยางชาๆ มานานแลว มักใชวิธีการหลายวิธีเพื่อใหผลรักษาทั้งทางรางกาย และ
จิตใจ เชน การใชธรรมชาติบําบัด กายภาพบําบัด จิตบําบัด และการใชยา ดังนี้
๑. การใชสมุนไพร ปจจุบันคนหันมาใหความสนใจกับการดูแลสุขภาพ
กันมากขึ้น และนโยบายดานสุขภาพของรัฐบาลเองก็สงเสริมใหประชาชนมีสิทธิ
เทาเทียมกันในทุกๆ ดาน ซึ่งรวมถึงดานสุขภาพดวยและจากเหตุดังกลาวนี้เอง
สมุนไพรจึงไดกาวเขามามีบทบาทสําคัญอีกครั้งซึ่งในระบบการแพทยแผนไทย
จะใชยาสมุนไพรเปนหลัก
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การเก็บสมุนไพรไวปรุงยา

๒. การนวดไทยหรือบางครั้งเรียกหัตถเวชหรือหัตถศาสตร เปนวิธีการ
รักษาความเจ็บปวยที่เกาแกวิธีหนึ่งที่รวมอยูกับการแพทยแบบดั้งเดิมของไทย
มี ค วามเป น มาอย า งไรไม มี ห ลั ก ฐานแน ที่ ชั ด แต เชื่ อ กั น ว า เกิ ด จากการสั่ ง สม
ประสบการณในการตอสูก บั ความเจ็บปวย จากคนรุน หนึง่ ไปยังอีกรุน หนึง่ จนมีหลัก
ในการปฏิบัติและมีวิธีการเฉพาะตัว การนวดไทยเปนทั้งศาสตรและศิลปที่มีการ
พัฒนามาเปนลําดับในขณะเดียวกันก็มีการแลกเปลี่ยนและเรียนรูจากวัฒนธรรม
หลักอืน่ ๆ เชน วัฒนธรรมอินเดียดังทีพ่ บวาเสนประธานสิบ จํานวน ๕ เสน คือ อิทา
ปงคลา สุมนา กาลทารี และสิกขินี ตรงกับชือ่ ของทางเดินพลังกุฑาลิณใี นโยคะศาสตร
อีกทั้งษีดัดตนบางทาก็มีสวนคลายกับอาสนะโยคะ สวนการแลกเปลี่ยนกับ
การแพทยจีนทฤษฏีจิงลั่วของจีนอาจมีอิทธิพลตอหลักของการนวดไทยไมมาก
ก็นอ ยและการถายเทแลกเปลีย่ นศาสตรและศิลปการนวดของไทยและจีนอาจมีมา
แลวในประวัติศาสตรอันยาวนานของทั้งสองชาติ
ทัง้ นีร้ ปู แบบการนวดในแตละภูมภิ าคในประเทศไทยจะมีความเหมือนและ
แตกตางกัน โดยภาคเหนือมีรูปแบบวิธีการนวด ย่ํา (เหยียบ) เต็ก (กด) บิด ฮาว
(ดัด/ดึง) เขี่ยแกะ (เขี่ยเสน) ย่ําขาง จั๊กเอ็น ตอกเสน ภาคกลางมีรูปแบบวิธีการนวด
กด บีบ การเหยียบเหล็กแดง ภาคอีสานมีรูปแบบวิธีการคิด (การงอนิ้วคลายกํา
แลวดึงออก) นวดจับเสน เขี่ยเสน ภาคใตมีรูปแบบวิธีการนวด จับเสน เขี่ยเสน ดึง
เสน รีดเสน เหยียบเสน ไลตามเสนกระดูก ดึง กดจุด
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๓. การใชพิธีกรรมและความเชื่อ พิธีกรรมและความเชื่อตามหลักการ
แพทยแผนไทยมีความสัมพันธกับธรรมชาติ ผูคนสมัยกอนพึ่งพาอาศัยธรรมชาติ
แทบทุกดานตัง้ แตอาหารการกิน เครือ่ งนุง หม ทีอ่ ยูอ าศัยและยารักษาโรค วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยียงั ไมพฒ
ั นากาวหนาเหมือนทุกวันนี้ ยังไมมรี ะบบการคาแบบสมัยใหม
ไมมีตลาด ชาวบานมีหลักเกณฑในการใชสิ่งของในธรรมชาติ ไมตัดไมออน ทําให
ตนไมในปาขึ้นแทนที่ถูกตัดไปไดตลอดเวลา ยังไมรูจักสารเคมี ไมใชยาฆาแมลง
ฆาหญา ฆาสัตว ไมใชปุยเคมีใชสิ่งของในธรรมชาติใหเกื้อกูลกัน รูวามนุษยเปน
เพียงสวนเล็กๆ สวนหนึ่งของจักรวาลซึ่งเต็มไปดวยความเรนลับ มีพลังและ
อํานาจทีเ่ ขาไมอาจจะหาคําอธิบายได ความเรนลับดังกลาวรวมถึงญาติพน่ี อ งและ
ผูคนที่ลวงลับไปแลว ชาวบานยังความสัมพันธกับพวกเขา ทําบุญและรําลึกถึง
อยางสม่าํ เสมอทุกวันหรือในโอกาสสําคัญๆ นอกจากนีย้ งั มีความเชือ่ วามีเทพเจา
สถิ ต อยู ใ นดิ น น้ํ า ป า เขา สถานที่ ทุ ก แห ง จะทํ า อะไรต อ งขออนุ ญ าตและ
ทําดวยความเคารพ และพอดีพองาม ชาวบานรูคุณธรรมชาติที่ไดใหชีวิตแกตน
พิธีกรรมตางๆ ลวนแสดงออกถึงแนวคิดดังกลาว เชน งานบุญพิธีที่เกี่ยวกับ
น้ํา ขาว ปาเขา รวมถึงสัตว บานเรือน เครื่องใชตางๆ มีพิธีสูขวัญขาว เปนตน
ดังนั้นการแพทยแผนไทยจึงเปนกรรมวิธีทางภูมิปญญาที่ไมมีทางสูญสิ้น
ไปอยางแนนอน มิใชสง่ิ เกาใชไมได หรือพนสมัยแตยงั เปนนวัตกรรมทางความคิด
และอิงธรรมชาติ วิถีคนไทยที่ยังกาวตอไปในอนาคต

การแพทยพื้นบาน

การแพทยพื้นบาน (Traditional Medicine) เปนภูมิปญญาในการดูแลและ
บําบัดรักษาโรคที่เกิดจากประสบการณตรงของผูคนในชุมชนที่ผานการลองผิด
ลองถูก มีการคิดคน พัฒนา สั่งสม และถายทอดกันมาหลายชั่วอายุคนจนกลาย
เปนเอกลักษณทแ่ี ตกตางกันไปตามแตสงั คมวัฒนธรรม และกลุม ชาติพนั ธุ ทัง้ วิธกี าร
วินัจฉัยโรค การเรียกชื่อโรค และการรักษา ระบบการแพทยพื้นบานเกิดขึ้น
บนพื้นฐานความสัมพันธระหวางคนกับธรรมชาติและคนกับคนในจารีตแบบเดิม
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ที่คนยังยอมรับอํานาจของธรรมชาติและอํานาจเหนือธรรมชาติ และจัดระเบียบ
ความสัมพันธของคนบนพื้นฐานโลกทัศนดังกลาวทั้งเพื่อใหคนสามารถเขาถึง
ทรัพยากรโดยทั่วถึงและเพื่อสืบทอดและสรางสรรคความสัมพันธตางๆ ใหเปน
ประโยชนตอมนุษยมากที่สุด ระบบการแพทยในจารีตดังกลาวจะมีขอบเขตของ
ความเจ็บปวยที่กวางขวาง กลาวคือ รวมความผิดปกติของรางกายและจิตใจ
ไวอยางครอบคลุมรอบดาน ดังการอธิบายถึงแหลงที่มาของความเจ็บปวยไว
ทั้งอํานาจของธรรมชาติอํานาจเหนือธรรมชาติและอํานาจทางสังคม การกําหนด
ขอบเขตของความเจ็บปวยไวกวางขวางก็เพือ่ ใหความเจ็บปวยเปนพืน้ ทีท่ างสังคม
ที่ใหคนกลุมตางๆ มาสัมพันธกันอยางใกลชิด แลกเปลี่ยนประสบการณของ
แตละฝายทีม่ อี ยูเ พือ่ ใหคนปวย ไดมที างออกของชีวติ อยางดีทส่ี ดุ ในขณะเดียวกัน
ก็เพื่อใหความเจ็บปวยซึ่งถือวาเปนวิกฤติของชีวิตเปนพื้นที่สําคัญในการผลิตซ้ํา
ความสัมพันธทางสังคมแบบพึง่ พาอาศัย เกือ้ กูลซึง่ กันและกัน แตในปจจุบนั ระบบ
การแพทยพน้ื บานเปนการปฏิบตั ใิ นความสัมพันธเชิงอํานาจของการแพทยสมัยใหม
ซึ่งทําใหการแพทยพื้นบานกลายเปนแพทยชายขอบและสูญเสียความชอบธรรม
ในการปฏิบัติการดานสุขภาพ (วิเชียร ไทยเจริญ, ๒๕๔๗) ภูมิปญญาการแพทย
พืน้ บานไทยเปนการดูแลสุขภาพในชุมชนแบบดัง้ เดิมทีม่ คี มู ากับประเทศไทยตัง้ แต
กอนสมัยกรุงสุโขทัยซึ่งมีความหลากหลายและเปนเอกลักษณที่แตกตางกันไป
แตละสังคม วัฒนธรรมและกลุม ชาติพนั ธุ ระบบวัฒนธรรมในการดูแลรักษาสุขภาพ
แบบพื้นบานมีเอกลักษณเฉพาะวัฒนธรรม และมีการเรียนรูโดยอาศัยรากฐาน
ประสบการณและรากฐานความเชื่อศาสนา ซึ่งประกอบดวยองคประกอบ ๓ สวน
คือ หมอพืน้ บาน ผูป ว ย และบริบททางสังคมวัฒนธรรม นอกจากนัน้ ยังมีปฏิสมั พันธ
ระบบการแพทยแผนปจจุบันและระบบการแพทยอื่นในสังคมดวย เหตุนี้จึงทําให
ระบบวัฒนธรรมนี้ไมหยุดนิ่งและมีการปรับตัวตลอดเวลา เปรม ชินวันทนานนท
(๒๕๔๗) กลาววา กอนทีบ่ ริการทางสาธารณสุขแผนใหมจะเขามามีบทบาทในสังคม
ลานนาและสังคมไทยทัว่ ประเทศนัน้ ภาคเหนือมีการแพทยพนื้ บาน มีตาํ รา คัมภีร
ใบลาน ซึ่งมักจะจารึกเปนภาษาธรรมลานนาและมีการเรียนสืบทอดกันภายใน
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ครอบครัว หมอพื้นบานลานนาหรือที่เรียกวาหมอเมืองมีความสําคัญในการดูแล
และรักษาอาการเจ็บปวยของคนในทองถิ่น เพราะเปนผูมีความสามารถในทาง
การแพทยเปนผูรักษาโรคภัยไขเจ็บใหกับคนทั้งชุมชน ผูที่จะเปนหมอเมืองไดนั้น
ตองมีคุณสมบัติหลายประการ เชน ตองเคยบวชเรียนมากอน มีความสามารถ
ทัง้ ดานพุทธ พิธกี รรม อักษรศาสตรรวมไปถึงไสยศาสตร หรือบางคนเกิดมาในฤกษ
ที่เหมาะสมจะเปนหมอ ทายาทของพอหมอก็จะเรียนจนไดเปนหมอ

คัมภีรใบลานภาษาลานนาบันทึกสูตรยา

ระบบการแพทยพื้นบานจึงมีพื้นฐานของความหลากหลายที่ผูคนมีสิทธิ์
ในการเลือกดวย เครือขายและตัวหมอเขาสูความสัมพันธในกระบวนการตรวจ
รักษาคนไขอยางความสัมพันธของคนทีม่ อี ตั ลักษณรว มกันดําเนินไปฉันญาติพนี่ อ ง
ภายในสถานการณทเี่ ปนปกติธรรมดา ในสภาพเชนนีค้ นไขจงึ ไมเครียดหรือรูส กึ วา
ตนเองอยูใ นสภาพทีไ่ มเหมือนกับคนอืน่ เมือ่ ตนเปนผูเ จ็บปวย ระบบการแพทยพน้ื บาน
จึงไมไดมหี นาทีเ่ พียงการดูแลรักษาสุขภาพเทานัน้ แตมสี ว นสําคัญในการสรางและ
ผลิตซ้ําอํานาจของชุมชนไมวาจะเปนอํานาจของผี ของพระเจาหรือของบุญกรรม
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สงผลใหระบบการแพทยพนื้ บานมีหนาทีส่ าํ คัญในการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ
การสรางความสัมพันธแบบใกลชดิ เกือ้ กูลของคนในชุมชน และตางชุมชนไปพรอม
กันดวย ลักษณะของแพทยพื้นบานตามภูมิภาคมีลักษณะ ดังนี้
๑. ระบบการแพทยพื้นบานภาคเหนือ
ทั้งนี้ความหลากหลายของสาเหตุการเกิดโรคทําใหทางภาคเหนือ
มีหมอพื้นบานหลายประเภท เชน หมอผี หมอสูขวัญ หมอสะเดาะเคราะห
หมอเมือง หมอเมื่อ หมอทรง หมอสมุนไพร และพระ นอกจากนี้ชาวลานนา
มีความเชื่อในเรื่อง ของกรรม ถือวาการเจ็บปวยเปนเรื่องของกรรมอยางหนึ่ง
ที่อาจเปนความสัมพันธในรางกายของตน เชน จิตหรือขวัญกับธาตุ หรือระหวาง
ธาตุกับธาตุ หรืออาจเกิดจากความสัมพันธภายนอกตัวตนก็ได เชน ระหวาง
คนกับคน คนกับชุมชน คนกับผีหรือจิตวิญญาณ หรืออาจเปนระหวางคนกับ
ธรรมชาติ หรือสิ่งเหนือธรรมชาติ จึงมีพิธีกรรมตางๆ เพื่อดูแลสุขภาพของคน
ในชุมชน เพื่อดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ตั้งแตการประพฤติปฏิบัติเพื่อความ
รมเย็นเปนสุข การทํานายทายทักอาการเจ็บปวย การขจัดปดเปารักษาอาการ
การสรางเสริมกําลังใจ และสุดทายเปนการเตือนสติกอนหมดลมหายใจ ใหหมด
หวงกังวล สอดคลองกับการศึกษาของอําพันธ เรียงเสนาะและคณะ (๒๕๕๐)
พบวา ลักษณะของภูมิปญ
 ญาพื้นบานลานนาที่ผูปวยเอดสไดนํามาใชในการดูแล
ดานจิตใจของตนเอง ไดแก ภูมิปญญาพื้นบานลานนาที่เกี่ยวของกับอาหารและ
สมุนไพร ภูมปิ ญ
 ญาพืน้ บานลานนาทีเ่ กีย่ วของกับอํานาจเหนือธรรมชาติ ภูมปิ ญ
 ญา
พื้นบานลานนาที่เกี่ยวของกับเคราะหกรรม และภูมิปญญาพื้นบานลานนาที่
เกี่ยวของกับหลักทางพระพุทธศาสนา
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วัสดุ เครื่องประกอบพิธีสืบชะตา

แตการใชแพทยพน้ื บานภาคเหนือยังไมไดรบั ความสนใจจากคนรุน ใหม
และประชาชนที่มีการศึกษา ทําใหความรู เจตคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแล
และรักษาความเจ็บปวยโดยใชแพทยพื้นบานมีความแตกตางกันอยางชัดเจน
การใชมีเฉพาะกลุมคนบางทองถิ่นที่การบริการสุขภาพแผนใหมยังเขาไปไมถึง
รูปแบบการรักษาสวนใหญจะอาศัยพิธกี รรมตางๆ ในการดูแลและรักษาความเจ็บปวย
ที่เกี่ยวของกับสิ่งเหนือธรรมชาติ มีการปฏิบัติและสืบทอดจากรุนพอแมสูรุนลูก
หลานประชาชนบางกลุม สามารถใชวชิ าความรูจ ากภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ หาเลีย้ งชีพได
โดยเฉพาะหมอนวด หมอเมื่อและหมอสมุนไพร (สามารถ ใจเตี้ย, ๒๕๔๘)
๒. การแพทยพื้นบานภาคกลาง
เนือ่ งจากภาคกลางเปนบริเวณทีร่ าบลุม กวางใหญและมีทรัพยากรทาง
ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ จึงทําใหมีโอกาสติดตอกับสังคมภายนอกเกิดการแพร
กระจายทางวัฒนธรรมของภูมภิ าคอืน่ มารวมเขาไวดว ยกันจึงกอใหเกิดความหลาก
หลายทางสังคมและวัฒนธรรมในเรือ่ งการดูแลรักษาสุขภาพ แบงไดสองกลุม ใหญๆ
คือ กลุมการแพทยแผนปจจุบันและกลุมการแพทยพื้นบาน
อิทธิพลของการแพทยพนื้ บานในภูมภิ าคนีม้ ลี กั ษณะความเชือ่ มาจาก
สาเหตุการเกิดโรคตามทฤษฎีการแพทยแผนไทยซึง่ เปนเพราะไดขอ มูลพืน้ ฐานจาก

๑๔๐ ขวงผญา
ยาตําราไทยโบราณจากหลายๆ ตํารา เชน ตํารายาวัดโพธิ์ ตําราแพทยศาสตร
สงเคราะห ตําราเวชศาสตรวรรณา เปนตน และไดรับอิทธิพลพื้นฐานความรูจาก
มอญ ทวารวดี และอินเดียดวย รวมทั้งอิทธิพลทางดานภาษาบาลี สันสกฤตที่ใช
บันทึกตํารายาจึงทําใหการเรียกชือ่ โรคมีความแตกตางจากภูมภิ าคอืน่ ๆ เชน กษัย
มุตกิด ฉันทฆาต เปนตน อาจกลาวไดวาการแพทยพื้นบานของภาคกลางมีระบบ
แบบแผนในการรักษาทีช่ ดั เจนมากกวาในภูมภิ าคอืน่ สําหรับหมอพืน้ บานในพืน้ ที่
ก็จะประกอบดวยหมอยาสมุนไพร หมอกวาดยา หมอนวด รูปแบบและลักษณะ
ของตัวยาก็จะเปนไปตามตํารายาตางๆ ที่มีบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร เชน
ยาตม ยาหมอ ยานัตถุ ยาฝน ยาเปา รวมถึงการนวดแบบราชสํานักและการนวด
แบบเชลยศักดิ์
๓. การแพทยพื้นบานภาคอีสาน
การแพทยพนื้ บานในชุมชนอีสานมีการปฏิบตั สิ บื ทอดกันมาเปนเวลา
ยาวนาน ดวยการสัง่ สมประสบการณและภูมปิ ญ
 ญาของทองถิน่ มีการบอกกลาว
ใหถือปฏิบัติสืบทอดตอกันมา มีสถาบันศาสนาและสถาบันครอบครัวเปนสื่อ
ในการถายทอดความเชื่อและวิถีปฏิบัติ มีรูปแบบการปฏิบัติที่เกิดขึ้นในระดับ
ครอบครัวและชุมชนครอบคลุมมิตขิ องการสงเสริมการปองกัน และการบําบัดรักษา
และฟ น ฟู สุ ข ภาพ ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู กั บ พื้ น ฐานความเชื่ อ และบริ บ ทของวั ฒ นธรรม
ประเพณี และขึ้ น กั บ ป จ จั ย ทางด า นสั ง คมเศรษฐกิ จ สิ่ ง แวดล อ มสั ม พั น ธ กั บ
ความเจ็บปวย นอกจากนี้การตัดสินใจดานการรักษาของคนในชนบทยังขึ้นอยู
กับเครือขายทางสังคมของผูปวย เชน ญาติ เพื่อนบาน เพื่อนที่ทํางาน และกลุม
ผูนําชุมชน อยางไรก็ตามความรูสวนใหญในระบบการแพทยแบบพื้นบานยังเปน
ความรูดานการรักษาเยียวยาและการฟนฟูสภาพความเจ็บปวย จึงเปนความรู
เฉพาะของแตละการเจ็บปวย เชน การใชวธิ ที างไสยศาสตรในการรักษาความเจ็บปวย
ที่เชื่อวาเกิดจากอํานาจเหนือธรรมชาติ เปนตน หมอพื้นบานของภาคอีสาน มี ๒
ประเภท คือ หมอรักษาโรคที่เกิดจากสิ่งที่เหนือธรรมชาติและหมอรักษาโรคที่มี
สาเหตุเกิดมาจากธรรมชาติ
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ระบบการแพทยพนื้ บานภาคอีสานจึงเปนกระบวนการทีเ่ กิดจากการ
ผสมผสานกันระหวางปจจัยตางๆ เชน สภาพภูมศิ าสตร ภูมหิ ลังทางประวัตศิ าสตร
และกระบวนการทางวัฒนธรรม นําไปสูก ารทดลองการเรียนรูก ารถายทอดในกลุม ของ
ตนเอง ประกอบดวยการปองกัน (Preventive) และการรักษา (Curative) โดยการ
ใชวิธีการทั้งธรรมชาติและไสยศาสตรและพุทธไสยศาสตรสาเหตุการเจ็บปวยใน
โลกทัศนของชาวอีสานมีความคลายคลึงกับทางภาคเหนือ คือ ความเจ็บปวย
เกิดจากขวัญ ความเจ็บปวยเกิดจากผี และความเชือ่ เรือ่ งความสมบูรณของรางกาย
๔. การแพทยพื้นบานภาคใต
ผูคนภาคใตมีพื้นฐานความรูเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพคลายคลึงกับ
ภาคกลาง คือเชื่อวาสาเหตุของการเจ็บปวยเกิดจากการเสียสมดุลของธาตุ ๔
จะตางกัน ตรงตัวยาสมุนไพรที่นํามาใช เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่ตางกัน
ทําใหวตั ถุดบิ ตางกันดวยจากหลักฐานทางดานเอกสารพบวา หมอพืน้ บานภาคใต
มีความชํานาญในเรือ่ งของโรคผิวหลัง รองลงมา คือ การรักษายาเสพติดและมะเร็ง
ตัวยาทีใ่ ชรกั ษาโรคผิวหนังจะมีลกั ษณะเปนน้าํ มันหรือขีผ้ งึ้ และดวยปจจัยทางดาน
ภูมศิ าสตรทม่ี กี ารปลูกมะพราวกันมาก จึงมีการนําน้าํ มันมะพราวมาเปนสวนหนึง่
ของตํารับยาดวย ตัวยาอื่นๆ ที่ใชรักษาก็มีลักษณะเปนยาหมอ ยาตม ยาทาสวน
ความเชื่อเรื่องการเกิดโรคที่มีจากสิ่งเหนือธรรมชาติจะพบนอยมากเมื่อเทียบกับ
ภาคเหนือและภาคอีสาน
สําหรับเอกลักษณของแพทยพื้นบานในภาคใต คือ การรําโนราห
ซึ่งผูแสดงจะตองมีโครงสรางทางรางกายที่แข็งแรงและผานการฝกฝนที่ยาวนาน
นับเปนการบริหารรางกายอีกวิธีหนึ่ง และบางทายังมีความคลายคลึงกับทาษี
ดัดตนของภาคกลางอีกดวย

๑๔๒ ขวงผญา

กรณีศกึ ษาจิตบําบัดตามแบบแผนแพทยพน้ื บานลานนาเพือ่ การเสริมสราง
กําลังใจผูติดเชื้อและผูปวยเอดส

การศึกษานี้คณะผูวิจัยไดทําการศึกษาในตั้งแตป ๒๕๕๑-๒๕๕๓ โดย
ศึกษาในกลุมผูติดเชื้อและผูปวยเอดสในพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลแหงหนึ่ง ในจังหวัดลําพูน พบวา ระบบแพทยพื้นบานเพื่อการดูแล
สุ ข ภาพของผู ติ ด เชื้ อ และผู ป ว ยเอดส มี อิ ท ธิ พ ลอย า งยิ่ ง ต อ การดํ า รงชี วิ ต และ
การดูแลสุขภาพ องคความรูไดมาดวยการถายทอดความรูจากญาติ พอ แม
และการเรียนรูดวยตนเององคความรูที่ใชมักจะเกี่ยวของกับสิ่งเหนือธรรมชาติ
โดยเฉพาะผีที่เชื่อวามีอยูทุกแหง (มีทั้งผีดีและผีราย) และความศรัทธาในวัตถุ
ทีเ่ ชือ่ วาสามารถปองกันภัยอันตรายทีก่ อ ใหเกิดความเจ็บปวยได เชน ยันตในรูปแบบ
ตางๆ (การสัก ผายันต ตระกรุด) ผูติดเชื้อและผูปวยเอดสบางคนเมื่อเริ่มเจ็บปวย
จะพึง่ พาภูมปิ ญ
 ญาเหลานีเ้ ปนอันดับแรกและจะใหหมอเมืองหรือญาติผใู หญเปน
คนทําพิธีตอเมื่ออาการเริ่มรุนแรงมากขึ้นจะเขารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาล
ประจําอําเภอสวนสถานีอนามัยจะเขามาดูแลผูปวยตอจากโรงพยาบาล จากการ
ศึกษาขอมูลในพืน้ ทีร่ วมกับเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ คณะผูว จิ ยั ไดสงั เคราะห
องคความรูที่เกี่ยวของได ดังนี้
ความรูดานกายบําบัด
สุขภาพทางกายเปนพื้นฐานของการดําเนินชีวิตประจําวัน เมื่อสุขภาพ
ทางกายเกิ ด การเจ็ บ ป ว ยจึ ง ต อ งหาแนวทางในการรั ก ษาโดยเร ง ด ว นเพื่ อ ให
การดําเนินชีวิตเปนปกติดังเดิมผูติดเชื้อและผูปวยเอดสก็เชนเดียวกัน มักจะมี
อาการปวดเมื่อยตามตัว แขน ขาชาหรือออนแรง รูปแบบกายภาพบําบัดที่ใช
มักจะเปนการนวดซึ่งเปนรูปแบบของกายภาพบําบัดที่ปฏิบัติเปนประจํา มักจะ
กระทําในหมูสมาชิกของครอบครัวเทานั้น ลักษณะการนวดจะไมมีแบบแผนที่
ชัดเจนมักจะเกิดจากองคความรูแ ละภูมปิ ญ
 ญาของบรรพบุรษุ ทีส่ งั่ สมประสบการณ
จากการที่ตองแกไขปญหาความเจ็บปวยที่เกิดขึ้นกับตนเอง สมาชิกในครอบครัว
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และชุมชน ซึง่ ประสบการณเหลานัน้ ไดถกู ประยุกตใชเรือ่ ยมารวมถึงการผสมผสาน
กับลักษณะการนวดที่ไดจากการแลกเปลี่ยนองคความรูระหวางกันปรากฏเปน
รูปแบบการนวดที่หลากหลาย ถูกถายทอดมายังกลุมเครือญาติในวงศตระกูล
และเพื่อนบานที่ไววางใจได
ความรูดานจิตบําบัด
เมื่อผูติดเชื้อและผูปวยเอดสเกิดสภาวะความเจ็บปวยทางดานรางกาย
ยอมหลีกหนีไมพนจากความเจ็บปวยทางจิตใจนับตั้งแตเมื่อทราบผลการตรวจ
เลือดวาติดเชื้อจะมีความวิตกกังวลตอสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเอง บางคนจะมีความคิด
แยกตัวเองออกจากครอบครัวและสังคม บางคนกลัวทีจ่ ะตองเผชิญกับการไมยอมรับ
และรังเกียจจากคนในครอบครัว เพื่อน ญาติและคนในชุมชนทําใหเกิดอาการ
ซึมเศรา เกิดความรูสึกความมีคุณคาในตนเองลดต่ําลง บางคนมีความคิดที่จะ
ทํารายตัวเองหรือฆาตัวตายเพือ่ หลีกหนีปญ
 หาหรือยุตปิ ญ
 หาทีเ่ กิดขึน้ ภูมปิ ญ
 ญา
พื้นบานลานนาในการดูแลดานจิตใจจึงเปนกระบวนการที่ใหกําลังใจปลดเปลื้อง
หรือบรรเทาความวิตกกังวลทีส่ ะทอนหรือแฝงอยูใ นรูปแบบพิธกี รรมหรือสัญลักษณ
ของการรักษา การดูแลจิตใจของผูติดเชื้อและผูปวยในพื้นที่ ประกอบดวย
๑. การเลี้ยงผี ซึ่งอาจสรุปไดวาผีตามความเชื่อของประชาชนในพื้นที่มี
๒ ประเภท คือ
ผีรา ย ไดแก ผีตายโหง ผีพราย ผีปา ผีนางไม ผีปกกะโหลง ผีกองกอย
ผีกะ ผีโพง ผีกระสือ เปนตน ผีเหลานีจ้ ะคอยหลอกหลอนใหผคู นหวาดกลัว บางครัง้
รบกวนหรือเขาสิงคนขอสิ่งที่ตนตองการ เชน อาหาร หรือที่อยูอาศัยเรียกวา
“ผีทัก” จนผูนั้นเจ็บไขไดปวยจะตองนําขาวปลาอาหารและเหลาสังเวยจึงจะหาย
ผีดี ไดแก ผีบรรพบุรุษ มีผีปูยา ผีมด ผีเม็ง ผีอารักษ ผีเสื้อวัด
ผีเสื้อเมือง ผีเจาบาน ผีนา ผีเจานาย ผีเจาพอตางๆ ที่คอยปกปกรักษาปาไม
ตนน้ําลําธารจะมีชื่อเรียกตามสถานที่นั้นๆ เชน ผีหวยหลวง ผีหวยทราย ผีดงฮัก
เปนตน ผีเหลานี้จะเปนผีที่มีฤทธิ์เดชมากถาใครไมนับถือหรือลบหลู จะทําใหมี
อันเปนไปตางๆ นานาหรืออาจทําใหเจ็บไขไดปวย รักษาไมหายจนกวาจะทํา
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พิธีขอขมา ลาโทษ ภาชนะเครื่องใชในชีวิตประจําวันยังมีผีสิงสถิต เชน ผีกระดง
ผีหมอนึ่ง ผีบากวัก (อุปกรณใช พันดาย) ผีดีเหลานี้จะคอยชวยเหลือใหความ
คุมครองผูคน
๒. การสงเคราะห การสงเคราะห สงแถน สงตอง สงชนเปนพิธีกรรม
ในการเซนสังเวยแกผีตามภูมิปญญาพื้นบานลานนา เปนการแสดงออกถึงความ
พยายามแกปญ
 หาทีเ่ กิดขึน้ กับบุคคลโดยการประนีประนอมกับอํานาจเหนือธรรมชาติ
เมื่อพบวาเจาชะตาประสบชะตากรรมที่ไมอาจแกไขไดโดยการรักษาพยาบาล
ตามปกติได จะมีความเชื่อวาเจาชะตานั้นอาจถูกผีแถนหรืออํานาจอื่นถือโอกาส
กระทํารายในขณะที่เจาชะตาดวงกําลังเขามุมอับ ซึ่งถือวาตองใชการสงหรือ
การสังเวยแกเทพหรือผีนนั้ โดยตรง เพือ่ ทีเ่ จาชะตานัน้ จะไดพน จากชะตากรรมนัน้
(สัมภาษณพอหนานดอน อินตะแกว เมื่อ ๙ กรกฏาคม ๒๕๕๓)
พิธีกรรมการสงเคราะหนี้ชาวลานนาจะปฏิบัติเมื่ออาการเจ็บปวย
ทรุดหนักและไมรวู า จะรักษาหายหรือไม ผูป ระกอบพิธกี รรมตองมีอาคมแกรงกลา
เพื่อปองกันไมใหเคราะหเขาตนเอง โดยทั่วไปแลวจะเปนผูที่เคยบวชเปนพระ
มากอน (หนาน)
จะเห็นไดวาวิธีคิดในการรักษาผูปวยและผูติดเชื้อโดยการสงเคราะห
หรือการเลี้ยงผีถือเปนวิธีการกระทําดวยความรุนแรงตออํานาจวิญญาณนั้นและ
การประนีประนอม แลกเปลี่ยน ตอรองผลประโยชนซึ่งกันและกันระหวางผีกับ
คน เปนแบบจําลองที่หลีกเหลี่ยงจากอํานาจคนเปลี่ยนมาเปนอํานาจของผีหรือ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติแทน วิธีคิดลักษณะนี้สะทอนใหเห็นรากฐานที่เขมแข็ง
ของชุมชนในการพึ่งตนเองและเทคนิควิธีในการสรางความสมานฉันทในสังคม
๓. การสืบชะตา ผูปวยเอดสจะกระทําการสืบชะตาเมื่อตนเองปวยหนัก
ญาติจะทําพิธีนี้เพื่อการสรางขวัญและกําลังใจใหแกผูปวยใหกลับคืนสูสภาพปกติ
และเพือ่ เปนสิรมิ งคล ขับไลสง่ิ เลวรายใหผา นพนไปได การประกอบพิธสี บื ชะตานัน้
มักทํากันในตอนเชาถึงเทีย่ งวันเทานัน้ ผูท จ่ี ะสืบชะตาจะเปนผูก าํ หนดวันประกอบพิธี
เมื่อถึงวันประกอบพิธีจะนิมนตพระสงฆมา ๑ รูป หรือ ๔ รูปก็ได แตไมเกิน ๕ รูป
และจัดเตรียมสิ่งของเครื่องใชที่ใชในการประกอบพิธีสืบชะตาใหพรอม
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๔. สมาธิบาํ บัด เปนการใชสมาธิเพือ่ ฝกใจใหมพี ลังและมีอาํ นาจสามารถ
นําไปใชประโยชนไดในทีน่ ส้ี มาธิใชเปนยารักษาโรคทีเ่ กิดจากความเครียด ความกังวล
ไมเกี่ยวกับโรคที่มีเชื้อโรคโดยตรงแตสามารถรักษาใจที่เปนทุกขอันเกิดจากโรคได
ในพื้นที่ศึกษาผูปวยและผูติดเชื้อไดเขาไปฝกสมาธิที่วัดเปนประจําการทําสมาธิ
ไดรับคําแนะนําและความชวยเหลือจากทานเจาอาวาสวัดแมปอก (สัมภาษณ
ผูติดเชื้อเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓)
จากพิธีกรรมขางตนจะเห็นไดวาการใหความสําคัญกับความเชื่อ
และการใหคุณคาของสัญลักษณนิยม (Symbolism) เปนปรากฏการณที่เกิดขึ้น
ในสังคมชนบทโดยทั่วไปเปาหมายของการใชมักจะมุงหวังใหหายหรือบรรเทา
อาการเจ็บปวยและมักจะใหการตอบแทนโดยการเลีย้ งขอบคุณซึง่ เปนกุศโลบายหนึง่
ในการเสริมสรางกําลังใจใหกับผูปวยใหมีความหวังจากการชวยเหลือของสิ่งที่ตน
ศรัทธา บางครัง้ อาจจะแฝงดวยผลประโยชนทเ่ี ปนสิง่ ของ หรือเงินทีผ่ ปู ระกอบพิธี
เก็บจากเครือ่ งเซนสังเวยตางๆ ซึง่ สิง่ เหลานีเ้ ปนความพึงพอใจของผูป ว ยและญาติ
เมือ่ เทียบกับคาใชจา ยในการรักษาความเจ็บปวยทีม่ งุ แตการใชเทคโนโลยีระดับสูง
สิ่งที่ตองจายไปนอยมาก
ความรูดานสมุนไพรบําบัด
การรักษาโดยใชสมุนไพรเปนการถายทอดสูตรยาสมุนไพรจากบรรพบุรษุ
การรักษาวิธีการนี้จะอาศัยสมุนไพรที่หาไดในทองถิ่นนํามาปรุงเปนยา การใช
สมุนไพรเพื่อบําบัดรักษาโรคที่เกิดจากภาวะแทรกซอนของการติดเชื้อเอชไอวี
บางชนิดใชเพื่อบํารุงรางกาย ชวยเจริญอาหาร และเสริมสรางภูมิตานทานใหกับ
รางกาย ผูต ดิ เชือ้ และผูป ว ยเอดสมที ศั นคติทวี่ า เมือ่ อาการทางดานรางกายของตน
ดีขนึ้ ก็จะทําใหจติ ใจของตนเองดีขนึ้ ดวยเชนกัน สมุนไพรทีน่ าํ มาใช เชน มะระขีน้ ก
ใบบัวบก ขิง ฝรัง่ ฟาทะลายโจร เสลดพังพอน ชะเอม สะระแหน สมุนไพรทีผ่ ตู ดิ เชือ้
และผูปวยเอดสไดนํามาใชในการแกไขปญหาความเจ็บปวยที่เกิดขึ้นนั้นแบงออก
เปน ๓ ประเภทดวยกัน ไดแก สมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อตอเชื้อเอชไอวี
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โดยตรง เชน มะระ พลูคาว ลูกใตใบ กระเทียม ฟาทะลายโจร เปนตน สมุนไพร
ที่มีฤทธิ์กระตุนภูมิคุมกัน ไดแก เห็ดหลินจือ โสม กระเทียม ฟาทะลายโจร และ
สมุนไพรที่ใชรักษาหรือมีฤทธิ์ตอเชื้อฉวยโอกาสไดแก พลู ฟาทะลายโจร ฝรั่ง ขมิ้น
ขา และ พญายอ เปนตน ในพื้นที่ศึกษามีหมอสมุนไพร ๒ ทานที่ปรุงยาสมุนไพร
ขาย นอกจากนี้ญาติหรือตัวผูติดเชื้อที่พอจะมีความรูจะเขาปาเพื่อหาสมุนไพร
มาใช โดยลักษณะการใชมีหลายรูปแบบ (สัมภาษณพอหมอทอง ตะเปงปน
เมื่อ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓)

กระดูกลิงลมตํารับยาฝนของพอหมอทอง ตะเปงปน

การใชสมุนไพรของผูปวยและผูติดเชื้อเอดสมักจะมาจากคําบอกเลาของ
ผูปวยดวยกัน ญาติพี่นองและเพื่อนบาน ซึ่งสมุนไพรบางชนิดไมสามารถหาไดใน
พื้นที่จําเปนตองสั่งซื้อในราคาที่สูง สมุนไพรบางชนิดไมไดการรับรองทางดาน
วิชาการทีถ่ กู ตอง แตดว ยความหวังทีต่ อ งการใหหายขาดจากอาการปวยสวนใหญ
จึงใชยาสมุนไพรเหลานั้นถึงแมจะรูวาจะเกิดความเสี่ยงตอสุขภาพก็ตาม
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ความรูด า นโภชนาการบําบัด
สารอาหารหรือโภชนาการมีบทบาทสําคัญคูก บั โรคเอดสมาตัง้ แตยคุ ตนๆ
ของการคนพบโรคนี้ เพราะยาตานไวรัสเอดสในสมัยนัน้ ยังไมมีประสิทธิภาพดีพอ
หรือแมจะมีประสิทธิภาพดีแตผตู ดิ เชือ้ ก็ยงั เขาไมถงึ ยาเพราะยามีราคาแพงมากตาม
ปกติแลวผูติดเชื้อเอดสจะมีระดับภูมิตานทานลดต่ําลง เมื่อเชื้อเขาทําลายระบบ
ภูมิคุมกันทําใหผูติดเชื้อเริ่มมีภาวะขาดสารอาหารและพลังงาน ระบบภูมิคุมกัน
ยิ่งออนแรงลงเกิดภาวะเจ็บปวยจากเชื้อฉวยโอกาสเกิดโรคแทรกซอนตางๆ เชน
วัณโรค ปอดอักเสบจากเชือ้ รา มีอาการของโรค คลืน่ ไส อาเจียน ทองเสีย เบือ่ อาหาร
กลืนลําบากเพราะมีแผลในปากหรือในลําคอ กินอาหารไดนอยลงทําใหผอมแหง
น้าํ หนักลด ดังนัน้ การทีร่ า งกายจะเอาชนะหรือตอสูก บั เชือ้ โรคไดนนั้ จําเปนตองเรง
สรางภูมติ า นทานซึง่ ตองไดจากพลังงานและสารอาหารทีต่ อ งการเพิม่ มากขึน้ กวา
คนปกติ ผูต ดิ เชือ้ และผูป ว ยเอดสในพืน้ ทีม่ กี ารใชสมุนไพร เชน มะระขีน้ ก (ผลออน
และยอดใชลวกแกลมน้ําพริก) พลูคาว (ใชใบสดแกลมลาบหรือน้ําพริก) สะเดา
จะเก็บดอกในฤดูหนาวใชประกอบอาหารเรียกวา “ยําสะเลียม” สมุนไพรที่ใชเปน
อาหารบางชนิดจะปลูกไวในครัวเรือน บางชนิดจะเก็บไดเฉพาะบางฤดู นอกจากนี้
ในตลาดสดในหมูบ า นไดมกี ารเอาผักพืน้ บานมาจําหนายในราคาถูก เชน ยอดมะกอก
ผักหวานปา ใบผักแวน เทาน้ํา เปนตน
จะเห็ น ได ว า ในพื้ น ที่ มี ก ารใช ส มุ น ไพรเป น ส ว นประกอบของอาหาร
ในชีวิตประจําวันอยูแลว แตสิ่งที่เปนปญหาคือการปรุงอาหารที่ไมสงวนคุณคา
เชน การลวก การตมที่ใชเวลามากเกินไปทําใหวิตามินบางชนิดสูญหายไปกับ
ความรอน (สามารถ ใจเตี้ย สิวลี รัตนปญญา และ สมชาย แสนวงศ, ๒๕๕๓)
สอดคลองกับรูปแบบการสรางเสริมสุขภาพโดยใชวัฒนธรรมสุขภาพที่สวนใหญ
จะอาศัยพิธีกรรมตางๆ มีการปฏิบัติและสืบทอดจากรุนพอแมสูรุนลูก หลาน
ซึ่งการถายทอดความรูดังกลาวเปนการถายทอดผานความสัมพันธทางเครือญาติ
ซึ่งการดูแลผูปวยเอดสนาจะใชแนวทางนี้มาเปนแนวทางในการดูรักษาที่บาน
โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนา (Busisiwe, ๒๐๐๕)
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ผลกระทบการพัฒนาประเทศกับวัฒนธรรมสุขภาพ

เมื่อชุมชนหมูบานถูกผนวกเขาสูยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศแบบใหม
ระบบวัฒนธรรมสุขภาพไดรับผลกระทบ ดังนี้
ประการแรก ฐานทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนที่เปนฐานสําคัญของ
การกอเกิด ดํารงอยูแ ละสืบทอดระบบวัฒนธรรมสุขภาพถูกแยกออกไปจากชุมชน
ทีส่ าํ คัญก็คอื การเขามาจัดการเรือ่ งปาของรัฐทัง้ การยึดเอาปาออกไปจากการดูแล
ของชุมชนและการกระตุน ใหชาวบานปลูกพืชเศรษฐกิจเฉพาะอยางเพือ่ ตอบสนอง
ความตองการของตลาดสงผลใหปาถูกทําลายอยางมากทั้งจากธุรกิจที่ไดรับ
สัมปทานจากรัฐ การลักลอบตัดไมรวมทั้งการแผวถางของชาวบานเองเพื่อขยาย
พื้นที่การเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดดังกลาว
ประการที่สอง การแพรหลายของวาทกรรมการแพทยสมัยใหมที่เนน
ในเรื่องความถูกตองของระบบการแพทยสมัยใหมในลักษณะอํานาจเชิงเดี่ยว คือ
มีแตหลักการของระบบการแพทยสมัยใหมอยางเดียวเทานั้นที่ถูกตอง อะไรที่
ไมเหมือนหรืออธิบายดวยหลักการแพทยสมัยใหมไมไดถือวาไมถูกตองลักษณะ
เชนนีท้ าํ ใหระบบคิดของการแพทยพน้ื บานถูกปฏิเสธ จะไดรบั การยอมรับบางก็เปน
สวนทีเ่ ปนกระพี้ คือ การนําสมุนไพรบางตัวมาพิสจู นทดลองดวยหลักวิทยาศาสตร
และสนับสนุนใหมกี ารใชกนั ในลักษณะของสมุนไพรเดีย่ วๆ และการยอมรับในเนือ่ ง
การนวดบางเทานัน้ การเปลีย่ นแปลงในลักษณะเชนนีท้ าํ ใหเกิดผลกระทบตอระบบ
การแพทยพื้นบานหลายประการที่สําคัญ คือ เปนการแยกระบบการดูแลสุขภาพ
ออกจากหนาที่ทางสังคม การแยกการรักษาแบบพื้นบานออกจากความผูกพัน
เปนอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติและความไมสามารถพึ่งตัวเองในดานการรักษา
พยาบาลของชุมชน
ระบบวัฒนธรรมสุขภาพจําตองกระทําในกระบวนทัศนใหม คือ การพึ่ง
ตัวเองโดยเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการจากการครอบมาของอิทธิพลโลกสูประเทศ
และทองถิ่นมาสูการสรางทองถิ่นใหเขมแข็งดวยการพึ่งตนเองไดจากภูมิปญญา
ของทองถิ่นเองและสามารถคัดสรรระบบที่เปนโลกาภิวัตนเขามาประยุกตใช
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อยางเหมาะสมกับทองถิน่ และอยางเปนตัวของตัวเอง การสูญเสียความรูก ารแพทย
พื้นบานมีผลกระทบตอประเทศกําลังพัฒนาทําใหประชาชนหันไปใชการแพทย
สมัยใหมทาํ ใหขาดแคลนบุคลากรและสถานรักษาพยาบาล รวมถึงการประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับความรู ความสามารถของหมอพื้นบานมีนอย ซึ่งเปนบริบทที่การแพทย
พื้นบานไมสามารถแสดงตัวตนไดเต็มที่และสังคมไมไดรับประโยชนอยางเต็มที่
ดังนั้นในการจะสงเสริมระบบวัฒนธรรมสุขภาพนั้นตองตั้งอยูบนพื้นฐานของ
การยอมรับวาระบบการแพทยพื้นบานมีลักษณะเปนตัวของตัวเอง มีวิธีคิดและ
กระบวนการที่เปนประโยชนตอประชาชนอีกแบบหนึ่งจึงควรมีอิสระที่จะพัฒนา
ตนเองบนวาทกรรมของแตละวัฒนธรรมเอง
นอกจากนีก้ ารเขาใจระบบคุณคาและระบบอํานาจของชุมชนเปนสิง่ สําคัญ
เพราะระบบวัฒนธรรมสุขภาพเกิดขึ้น ดํารงอยูและพัฒนามาในบริบทของชุมชน
ทีช่ มุ ชนมีระบบคุณคาและระบบอํานาจ ของตัวเองสามารถจะกําหนดความสัมพันธ
ตางๆ ในชุมชนได ระบบคุณคาดังกลาวเนนทีก่ ารใหความเปนธรรม ความอุดมสมบูรณ
และความยัง่ ยืนของสังคมและธรรมชาติบนพืน้ ฐานของการเคารพตอสวนรวมและ
เพือ่ นมนุษยดว ยกันเอง สวนระบบอํานาจก็คอื ศักดิศ์ รีและสิทธิของความเปนมนุษย
ซึ่งถือเปนสิทธิตามธรรมชาติที่จะเสริมสรางความมั่นใจใหแกคนในชุมชน หรือ
สังคมทองถิน่ เพือ่ เปนพลังในการเรียนรู สรางสรรค ผลิตซ้าํ และถายทอดภูมปิ ญ
 ญา
ในการพัฒนาสังคมใหเปนไปตามหลักศีลธรรมทีเ่ คารพความเปนมนุษย ความเปน
ธรรมและความยั่งยืนของธรรมชาติ ซึ่งระบบคุณคาและอํานาจของชุมชนแตเดิม
จะปรากฏในรูปของศาสนา และอํานาจเหนือธรรมชาติตางๆ ทั้งการนับถือผี
ซึ่งเปนทั้งระบบอํานาจของชุมชนที่ใชขัดเกลา และควบคุมความสัมพันธของคน
ในสังคมและเปนทั้งแหลงกําเนิดคุณคาที่ทําใหคนเขามามีความสัมพันธกัน
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บทสรุปและอภิปราย

วัฒนธรรมสุขภาพกอตัวมาจากกระบวนทัศนสขุ ภาพทีม่ ผี ลกระทบโดยตรง
ตอการพัฒนามนุษย สังคม และระบบนิเวศ การปรับกระบวนทัศนสุขภาพใหม
เปนแนวทางที่มุงใหการดูแลสุขภาพเกิดความหลากหลายและพึ่งพาตนเองได
สวนวัฒนธรรมสุขภาพเปนระบบการคิดและปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเอง
เกี่ยวของสัมพันธกับระบบเครือญาติในการเกื้อกูลชวยเหลือกัน ระบบความคิด
ความเชื่อตางๆ ที่เปนผลมาจากประสบการณที่ทําใหเกิดความรูในการแพทย
แบบประสบการณ ซึ่งกอใหเกิดระบบการแพทยทางเลือก การแพทยแผนไทย
และการแพทยพนื้ บานซึง่ เปนวิทยาการผสมผสานใหใกลเคียงกับการดํารงชีวติ ของ
มนุษย มิใชการแพทยทใ่ี หการรักษาโดยใชยาแผนปจจุบนั จนกลายเปนเอกลักษณ
ทีแ่ ตกตางกันไปตามแตสงั คมวัฒนธรรม และกลุม ชาติพนั ธุ การใชรปู แบบวัฒนธรรม
สุขภาพเหลานี้มีอิทธิพลอยางยิ่งตอการดํารงชีวิตและการดูแลสุขภาพของ ซึง่ การ
ปฏิบัติอาจมาจากการผานประสบการณและการแสวงหาทางเลือกในการรักษา
อาการเจ็บปวยทีร่ ะบบการแพทยแผนปจจุบนั ไมสามารถตอบสนองได และทีส่ าํ คัญ
กระบวนการลั ก ษณะนี้ ไ ด แ สดงให เ ห็ น ถึ ง ความเอื้ อ อาทรของผู ใ กล ชิ ด และ
คนในชุมชนที่พยายามชวยเหลือเพื่อใหผูปวยหายหรือทุเลาจากอาการเจ็บปวย
ถึงแมจะรูว า โรคบางโรคไมสามารถรักษาใหหายได นอกจากนีแ้ นวคิดการใชระบบ
การแพทยพื้นบาน เชน การใชสมุนไพร หมอพื้นบานเองสามารถนํามาผสมผสาน
เปนทางเลือกใหกับประชาชนในชุมชนรักษาอาการเจ็บปวย ซึ่งแนวทางดังกลาว
เปนการพึ่งตนเองตามแบบวิถีชุมชน ซึ่งสะทอนใหเห็นวาระบบการดูแลสุขภาพ
ขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะการแพทยพื้นบานมีความสอดคลองกับชีวิตคนในชุมชน
อยางแยกไมออกนับตั้งแตการปฏิสนธิจนถึงเสียชีวิต
ั นธรรมสุขภาพในการดูแลและรักษาความเจ็บปวย
ขอเสนอแนะในการใชวฒ
โดยเฉพาะการเสริมสรางกําลังใจตองมองสุขภาพในมิตทิ างวัฒนธรรมผานสัญญา
ลักษณนิยมโดยเฉพาะสิ่งเหนือธรรมชาติ (ผีและเจา) ซึ่งมองสุขภาพในแงมุมของ
การเจ็บปวยทีไ่ มทราบสาเหตุ กระบวนการรักษาจึงเปนการตอรองกับอํานาจเหนือ
ธรรมชาติทมี่ งุ ใหเกิดความสมดุลในดานรางกาย จิตใจ ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ตลอดจนสิ่งแวดลอม ดังเชน มนัชยา มรรคอนันตโชติ (๒๕๔๒) พบวา การดูแล
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รักษาผูติดเชื้อเอดสแบบองครวมเปนทางเลือกหนึ่งที่สามารถนํามาผสมผสานกับ
การแพทย แผนปจจุบนั และบริการใหผปู ว ยสามารถปองกันและลดภาวะแทรกซอน
ตางๆ ของผูติดเชื้อเอดสไดผลดี ประหยัดคาใชจาย ชุมชนและครอบครัวสามารถ
ชวยเหลือตนเองไดในระดับหนึง่ และเปนโอกาสหรือทางเลือกทีด่ สี าํ หรับผูต ดิ เชือ้
ทีย่ งั ไมมอี าการแสดงเขารับการดูแลรักษาเพือ่ ปองกัน ภาวะแทรกซอนทีจ่ ะเกิดขึน้
ในอนาคตเมื่อระยะเวลาการติดเชื้อนานขึ้น
การเสริมสรางสุขภาพของประชาชนดวยวัฒนธรรมสุขภาพนับวาเปน
ภาวะพึ่งพาที่พอเพียงเหมาะสม กระบวนการรักษามุงรักษาจิตใจคนมากกวา
มุงรักษาโรคซึ่งเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่สั่งสมกลั่นกรองจากบรรพชนสูรุนลูก
หลานที่มีความหลากหลายตามสภาพพื้นที่ และเลื่อนไหลไปตามกระแสของ
วัฒนธรรม โกมาตร จึงเสถียรทรัพย (๒๕๔๗) กลาววา แมวาวัฒนธรรมสุขภาพ
จะไดรับการยอมรับมากขึ้นภายใตวาทกรรมภูมิปญญาทองถิ่นแตก็ยังเปนความรู
ชายขอบที่ถูกเบียดขับและกดทับจากความรูแบบวิทยาศาสตร และเปนระบบ
การดูแลสุขภาพที่รัฐไมไดสงเสริม และไมคอยมีบทบาทในการพัฒนาเทาใดนัก
ในชวงทีผ่ า นมาการแพทยทเี่ ปนพิธกี รรมและเกีย่ วของกับอํานาจสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิต์ า งๆ
ไดรบั การยอมรับอยางเปนทางการนอย การสงเสริมกระบวนการเรียนรูท งั้ ในระบบ
ู หายไปกับ
การศึกษาและชุมชนเปนสิง่ จําเปนเพือ่ การสืบทอดองคความรูไ มใหสญ
กระแสการพัฒนาทางดานเทคโนโลยี
ซึ่งการมอง “สุขภาพ” ในฐานะที่เปนทั้งหมด (Totality) ของการมีชีวิตอยู
ของบุคคลจึงเปนทรรศนะแบบองครวมของเรื่องสุขภาพ (Holistic View of Health)
ซึ่งมาจากการมีปฏิสัมพันธกันของปจจัยทางกายภาพ ทางจิตใจอารมณ สังคม
จิตวิญญาณ และสิ่งแวดลอมที่ทําใหบุคคลมีคุณภาพชีวิตโดยไมสามารถแยกแยะ
จิตใจ รางกาย หรือสิ่งแวดลอมออกจากกันอยางอิสระแตตองมองอยางเชื่อมโยง
มีอิทธิพลซึ่งกันและกัน ซึ่งผลลัพธขององครวมตองมาจากแนวคิดที่หลากหลาย
(Mcevor and Duﬀy, ๒๐๐๘)

๑๕๒ ขวงผญา

เ อกสารอางอิง
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย. (๒๕๔๗). หลักการพืน้ ฐานของสุขภาพองครวมในการ
บําบัดทางเลือกและสุขภาพองครวม. [ระบบออนไลน] (แหลงที่มา).
http://www.dtam.moph.go.th/alternative/downloads/altertreatment.pdf
(๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)
เปรม ชินวันทนานนท. (๒๕๔๗). ทิศทางการนําแพทยแผนไทย การแพทยพน้ื บาน
และการแพทยทางเลือกเขาสูระบบสุขภาพ. เอกสารวิชาการเสนอตอ
ที่ประชุมมหกรรมสมุนไพรแหงชาติ ครั้งที่ ๑, กรุงเทพฯ.
วิเชียร ไทยเจริญ. (๒๕๔๗). อัตลักษณและการดํารงอยูข องแพทยพน้ื บานภาคใต
กรณีศึกษาแพทยพื้นบาน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช.
บทคัดยอและบทสรุปผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการและชุมนุม
การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบานไทย การแพทยทางเลือกแหงชาติ
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑-๕ กันยายน ๒๕๔๗ ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม
อิมแพ็คเมืองทองธานี.
ยิง่ ยง เทาประเสริฐ และ กันยานุช เทาประเสริฐ. (๒๕๔๗). ตําราการแพทยพน้ื บาน
ลานนาสาขาหมอกายภาพบําบัด. ชุดโครงการวิจยั การแพทยพน้ื บานและ
การแพทยชนเผาภาคเหนือ. วิทยาลัยการแพทยพื้นบานและการแพทย
ทางเลือก. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
สามารถ ใจเตี้ย. (๒๕๔๘). การดูแลเมื่อเจ็บปวยโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นของ
ประชาชนจังหวัดเชียงใหม. เชียงใหม. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม.
สามารถ ใจเตีย้ สิวลี รัตนปญญา และ สมชาย แสนวงศ. (๒๕๕๓). การพัฒนาบทเรียน
วิทยาศาสตรทอ งถิน่ เรือ่ ง ภูมปิ ญ
 ญาพืน้ บานลานนากับการเสริมสราง
สุขภาพผูติดเชื้อและผูปวยเอดส. กรุงเทพฯ. สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา.

วัฒนธรรมสุขภาพ ๑๕๓

_______. (๒๕๕๖). ประสิทธิภาพบทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น เรื่อง ภูมิปญญา
พื้ น บ า นล า นนากั บ การเสริ ม สร า งสุ ข ภาพผู ติ ด เชื้ อ และผู ป ว ยเอดส :
สมุนไพรและโภชนาการบําบัด, วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม. ๑๔ (๑) :
๕๗–๖๖.
เสาวภา พรศิรพิ งษ. (๒๕๓๘). การแพทยพน้ื บานกับสมุนไพร. รายงานการสัมมนา
วิชาการเรื่องการแพทยแผนไทยกับสังคมไทย. โครงการจัดงานทศวรรษ
การแพทยแผนไทย วันที่ ๑๐–๑๓ มีนาคม ๒๕๓๘.
อําพันธ เรียงเสนาะ หรรษา เศรษฐบุปผา และ สิริลักษณ วรรธนะพงษ. (๒๕๕๐).
ภูมปิ ญ
 ญาพืน้ บานลานนาในการดูแลดานจิตใจของผูป ว ยเอดส : ลักษณะ
ของภูมิปญญาพื้นบานลานนา. พยาบาลสาร. ๓๔ : ๑๕๘–๑๗๑.
ศูนยขอมูลสุขภาพกรุงเทพ. (๒๕๕๖). การแพทยทางเลือก. [ระบบออนไลน]
(แหลงที่มา). http://www.bangkokhealth.com/index.php/health/
health-general/general-health/822.html (๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)
Busisiwe, P. (2005). Models of Community/Home-Based Care for People
Living With HIV/AIDS in Southern Africa. Association of Nurses in
AIDS care. 16 (3): 33–40.
Mcevoy, L. and Duﬀy, A. (2008). Holistic practice–A concept analysis.
Nurse Education in Practice. 8 (6) : 412-419.

๑๑๕๔
๕๔ ขขวงผญ
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ญา

เทคนิควิธีการอนุรักษคัมภีร ใบลานที่รัฐโอริสสา
ประเทศอินเดีย
สินีนาฏ สมบูรณเอนก

สืบเนื่องจากผูเขียนไดปฏิบัติหนาที่ในการอนุรักษเอกสารโบราณของ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม มาระยะหนึง่ และไดรบั โอกาสจากหนวยงาน
ใหไปฝกอบรมการอนุรักษคัมภีรใบลานที่ INTACH Indian Conservation Institute
Orissa Art Conservation Centre เมืองภูพเนศวร (Bhubaneswar) รัฐโอริสสา
ประเทศอินเดีย ระหวางวันที่ ๒๖ กันยายน–๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ศูนยอนุรกั ษ
ดังกลาวมีที่ทําการอยูในอาคารพิพิธภัณฑของรัฐโอริสสา (State Museum of
Orissa) นั้นจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๘ โดยมีความเชี่ยวชาญในดานการอนุรักษ
คัมภีรใบลาน ตนฉบับตัวเขียนที่ทําจากกระดาษ จิตรกรรมฝาผนัง และภาพถาย

คัมภีร ใบลานที่รัฐโอริสสา ๑๕๕

ดังนั้นความรูและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรมในครั้งนี้ ผูเขียนจึงอยาก
ถายทอดเลาสูกันฟง ผสมผสานกับความรูที่ไดจากการคนควาเพิ่มเติม ทั้งนี้
เพื่ออาจเปนแนวทางสําหรับการอนุรักษคัมภีรใบลานของผูที่สนใจตอไป

ความเปนมาของคัมภีรใบลาน

กลาวกันวากอนทีจ่ ะมีการใชกระดาษนัน้ คนโบราณใชใบลานเปนวัสดุหลัก
สําหรับการขีดเขียน หรือจารตัวหนังสือ เปนเวลานานหลายศตวรรษ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในประเทศแถบเอเชียใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใต อันหมายรวมถึง
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา พมา ไทย อินโดนีเซีย ลาว และกัมพูชา แตเปนการยาก
ทีจ่ ะกลาวอางไดวา เริม่ มีการจารตัวหนังสือลงบนใบลานตัง้ แตเมือ่ ใด บางก็อา งวา
มีการจารเปนครั้งแรกดวยภาษาสันสกฤตมานานกวา ๖,๐๐๐ ปมาแลว (The
University of Southern Mississippi Libraries, ๒๐๐๘) แตทั้งนี้เชื่อกันวาคัมภีร
ใบลานมีจดุ เริม่ ตนทีป่ ระเทศอินเดียนับตัง้ แตกอ นคริสตวรรษที่ ๖ (as cited in Martin
and Olson, ๒๐๐๕) โดยในสวนที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานั้น ปรากฏหลักฐานวา
เมื่อประมาณพุทธศักราช ๔๓๓ หลังจากการทําสังคายนาพระไตรปฎกครั้งที่ ๕
ในลังกาทวีปแลว จึงไดมกี ารจารพระไตรปฎกทีส่ งั คายนาลงบนใบลานเปนครัง้ แรก
นับแตนั้นเปนตนมาเมื่อพระพุทธศาสนาเผยแผไปสูภูมิภาคใด พระไตรปฎก
ทีจ่ ารลงบนใบลานก็ไดแพรหลายไปยังภูมภิ าคเหลานัน้ ดวย (กองแกว วีระประจักษ,
๒๕๔๒, น. ๙๕๙) โดยเผยแพรผานมายัง มอญ พมา ไทย จนถึงเมืองเชียงรุง
ประเทศจีน
สวนในประเทศไทยนั้นคัมภีรใบลานนาจะเขามามีบทบาท และรูจัก
ใชกันแลวพรอมๆ กับการยอมรับอารยธรรมจากอินเดีย ซึ่งประมาณวาตั้งแต
พุทธศตวรรษที่ ๑๒ เปนตนมา หากแตปรากฏหลักฐานเปนลายลักษณอักษร
ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๑๕๘๑ ในจารึกปราสาทหิน พระวิหาร ๑ บรรทัดที่ ๑๐ กลาวถึง
การจารใบลาน ความวา “... ตอมาก็เขียนเอกสารประวัตไิ วบนใบลาน ...” (กองแกว
วีระประจักษ, ๒๕๔๒, น. ๙๕๙)

๑๕๖ ขวงผญา
ต อ มาเมื่ อ มี ก ระดาษเข า มาแทนที่ ก ารใช ใ บลานจึ ง ลดน อ ยลง อย า งไรก็ ต าม
วัตถุประสงคของการใชคือการจารความรูในทางศาสนา เชน การทํานายดวงดาว
ตามหลักของโหราศาสตร เปนตน (Agrawal, O.P, ๑๙๘๔, p. ๒๔-๒๕)

การเตรียมใบลาน

การเตรียมใบลานใหเหมาะสมกับการใชงานเปนสิ่งสําคัญที่ตองคํานึง
แมอาจมีวธิ กี ารทีห่ ลากหลายก็ตาม แตเปนสิง่ นาสังเกตคือการพึง่ พิงกับธรรมชาติ
กลาวอีกนัยยะหนึ่งคือการใชวัสดุพื้นบานเปนองคประกอบในทุกขั้นตอนของ
การเตรียม เพื่อใหไดใบลานที่มีคุณภาพพรอมสําหรับการใชงานของชาวอินเดีย
ทางตอนใต โดยใบลานสดจะตองผึ่งใหแหงในที่รมแลวทาดวยน้ํามันสมุนไพร
ทีเ่ รียกวา “Gingili oil” เพือ่ ใหใบลานออนนุม หรือบางแหงใชวธิ กี ารแขวนใบลานไวใน
หองครัวทีม่ คี วันไฟคลุง กระจายไปทัว่ หลังจากนัน้ จึงทําความสะอาดคราบเขมานัน้
กอนนําไปใชงาน แตในรัฐโอริสสาชาวบานจะแขวนใบลานไวในหองครัวจากนั้น
จึงนําไปทาดวยผงขมิน้ หรือใชวธิ ตี ากแดดแลวนําใบลานเหลานัน้ ไปแชในน้าํ โคลน
ประมาณ ๑๐-๑๕ วัน หลังจากนัน้ จึงนําขึน้ มาทําความสะอาดและตากแดดใหแหง
อีกครั้งโดยตากแดดสัก ๒-๓ แดด กอนที่จะทาดวยผงขมิ้น หรืออาจใชวิธีตม
ใบลานกับแกลบหยาบแลวทําความสะอาดดวยผานุม จากนัน้ จึงนําไปตากน้าํ คาง
และแดดอีก ๒-๓ วัน (Mitra, Mallika, n. d.) ใบลานที่แหงสนิทดีแลวจะถูกตัดเปน
รูปทรงตามตองการ โดยทั่วไปจะมีขนาดกวางประมาณ ๔ เซนติเมตร และ
ยาวประมาณ ๖-๔๐ เซนติเมตร
ความเปน “ชาง” ของชาวอินเดียทีม่ อี ยูใ นสายเลือดไมไดปรากฏแตเฉพาะ
สิ่งปลูกสรางที่มีขนาดใหญเทานั้นหากสงผานมายังขาวของและผลงานที่มีขนาด
ยอมดวยเชนกัน การจารลงบนใบลานเพือ่ ใหเกิดตัวอักษรและรูปภาพตามจินตนาการ
ของผูจ าร การระบายสีสนั ตางๆ บนรูปภาพ ตลอดจนการทําไมประกับคัมภีรล ว นผาน
การสรางสรรคอยางประณีต งดงามของชางผูมากฝมือในอดีต ซึ่งสะทอนถึง
อัตลักษณของความเปน “อินเดีย” ที่สามารถสัมผัสไดจากคัมภีร ใบลานไดเชนกัน
ดังนัน้ คัมภีรใ บลานของชาวโอริสสาจึงมีครบทัง้ ศาสตรและศิลปในเวลาเดียวกัน

คัมภีร ใบลานที่รัฐโอริสสา ๑๕๗

คัมภีรใบลานของชาวโอริสสา

วิธีการจารและระบายสี

ไมประกับคัมภีรที่สวยงาม

ดังเปนที่ทราบกันดีวาวิธีการจารหรือการเขียนตัวอักษรลงบนใบลาน
มี ๒ วิธี คือ ๑) การจารโดยใชเหล็กจาร และ ๒) การจารโดยใชปากกาหรือ
พูกัน (Brush)
การเขียนตัวอักษรลงบนใบลาน
โดยใชเหล็กจารเปนวิธีการที่แพรหลาย
กันมากในแถบอินเดียตอนใต และแม
กระทั่งที่รัฐโอริสสา โดยผูจารจะวาง
ใบลานลงในตําแหนงทีจ่ ารไดสะดวก แลว
จึงจารดวยเหล็กจารเริม่ จากซายไปขวา
เปนที่นาสังเกตวาลักษณะตัวอักษรใน
เหล็กจารของชาวโอริสสา
ภาษาโอริยะ (Oriya language) ซึ่งเปน
ภาษาทองถิน่ ของรัฐโอริสสานัน้ มีลกั ษณะเปนตัวกลมปอมเชนเดียวกับอักษรธรรม
ลานนา ลักษณะตัวอักษรเชนนี้ชวยใหการจารเปนไปดวยความราบรื่นมากกวา
ตัวอักษรทีม่ ลี กั ษณะเปนรูปสีเ่ หลีย่ ม นอกจากนี้ เจ.พี.แดส (as cited in Martin and
Olson, ๒๐๐๕) ยังเชื่อวาการที่ตองจารดวยตัวอักษรที่มีลักษณะตัวกลมปอมนั้น
เพราะในระยะยาวรองรอยทีจ่ ารเปนเสนตรงจะทําใหใบลานแตกหักได อนึง่ ตัวอักษร

๑๕๘ ขวงผญา
ทีถ่ กู เซาะรองลงบนใบลานจะไมมสี แี ละยากตอการอาน ดังนัน้ รองรอยทีจ่ ารสามารถ
มองเห็นไดดว ยการใชเขมาหรือผงถานผสมกับน้าํ มันทีส่ กัดจากพืชสมุนไพรพืน้ บาน
ดังเชน น้ํามัน Gingili น้ํามัน Polang น้ํามันมัสตารด ฯลฯ ถูลงไปบนรองตัวอักษร
เหลานั้น หรือใชน้ําที่คั้นไดจากใบถั่วทดแทนสวนผสมดังกลาวขางตน (Mitra,
Mallika, n. d.)
สํ า หรั บ วิ ธี ก ารเขี ย นด ว ยหมึ ก คื อ การใช ป ากกาหรื อ พู กั น เขี ย นลงไป
บนใบลานเชนเดียวกับการเขียนลงบนกระดาษ แตการเขียนวิธีนี้มีขอควรระวัง
คือใบลานไมสามารถดูดซึมหมึกไดดีเทากระดาษ นั่นคือน้ําหมึกจะยังปรากฏ
อยูบนผิวหนาของใบลานทําใหเลอะเทอะได
สวนคัมภีรใ บลานทีม่ ภี าพประกอบและดวยสีสนั แพรวพราวสดใส สามารถ
พบเห็นไดโดยทัว่ ไปในรัฐโอริสสา เนือ่ งจากเปนทัง้ ตําราในทางศาสนา และใชบนั ทึก
สรรพความรูในทางโลกย ซึ่งแตกตางกับคัมภีรใบลานของไทย โดยเฉพาะในแถบ
ลานนาซึ่งนิยมจารเรื่องราวที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเปนหลัก ฉะนั้น จึงมีเฉพาะ
ขอความอันเปนความรูเ พียงประการเดียวดวยถือวาคัมภีรใ บลานเปนของศักดิส์ ทิ ธิ์
จึงไมสมควรมีเรือ่ งราวทางโลกยมาเกีย่ วของ อยางไรก็ตามวิธกี ารทําภาพประกอบ
บนใบลานนัน้ สามารถทําไดโดยการเซาะรองภาพทีต่ อ งการดวยเหล็กจารเชนเดียว
กับการจารตัวอักษร หลังจากนัน้ จึงเติมเต็มรองรอยทีป่ รากฏนัน้ ดวยสีดาํ หรือสีแดง
ซึ่งโอกาสในการใชสีมีขอจํากัดมาก (Agrawal, O.P., 1984, p.34) ทั้งนี้อาจเปน
เพราะการเซาะรองเปนไปดวยความยากลําบากอีกทั้งเนื้อที่ของการเกิดรองรอย
มีจํากัด ฉะนั้นจึงไมเอื้อตอการเติมเต็มสีใหหลากหลายไดเมื่อเทียบกับวิธีการ
ระบายภาพดวยพูกัน ซึ่งเปนอีกวิธีการหนึ่งที่นิยมทํา เพราะสามารถทําไดสะดวก
กวาวิธีแรกดวยการใชสีที่หลากหลายไมวาจะเปน สีเหลือง แดง น้ําเงิน เขียว
ขาว ดํา และ สีอื่นๆ ที่เกิดจากการผสมสีดังกลาวแตงแตมลงบนจุดหรือพื้นที่
ที่ตองการไดอยางเสรี

คัมภีร ใบลานที่รัฐโอริสสา ๑๕๙

สาเหตุที่ตองอนุรักษคัมภีรใบลาน

คั ม ภี ร ใ บลานจั ด เป น เอกสารโบราณประเภทหนึ่ ง ซึ่ ง เป น มรดกทาง
วัฒนธรรมประเภทลายลักษณอักษร เพราะคัมภีรใบลานเปนแหลงสรรพความรู
ที่สะทอนถึงภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนขนบธรรมเนียม สภาพสังคม คานิยม
และความเชื่อของบรรพชนที่ไดยึดถือปฏิบัติมาชานาน การที่คนโบราณนิยม
ใชใบลานมาจารึกเรื่องราวความรูตางๆ นั้น เพราะใบลานเปนวัสดุธรรมชาติที่ได
จากตนลาน ซึ่งเปนพรรณไมที่หาไดงายในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
และเอเชียใต ใบลานที่นิยมนํามาใชจารตัวอักษรมี ๒ ชนิด คือ Palmyra palm
และ Talipot palm หรือ Fan palm ใบลานที่พบในประเทศอินเดียโดยเฉพาะ
Palmyra palm นั้นจะมีความแข็ง หนา และมีสีเขมตางจากใบลานในแถบประเทศ
ศรีลังกา ไทย มาเลเซีย หรืออินโดนีเซียก็ตามจัดอยูในจําพวก Talipot palm ซึ่ง
ลักษณะของใบจะมีความนุม บาง สามารถโคงงอได และมีสอี อ นกวา ดวยคุณสมบัติ
ที่โดดเดนเชนนี้จึงสามารถมีอายุยืนยาวถึง ๖๐๐ ป หากมีการเก็บรักษาที่ดี
ในประเทศอินเดียพบวามีคัมภีรใบลานที่จารไวเกาแกท่ีสุดคือในราว
ศตวรรษที่ ๑๐ ดังเชน ที่รัฐโอริสสา เปนตน ชาวโอริสสานิยมจารเรื่องราวทาง
ศาสนาฮินดู และศิลปะวิทยาการตางๆ ลงบนใบลานเพื่อการศึกษาเรียนรูและ
การประพฤติปฏิบัติ ปจจุบันคัมภีร ใบลานเหลานี้จัดเก็บอยูในวิหาร หนวยงาน
ของรัฐ มหาวิทยาลัย หมูบ า นในชนบท และ บานของผูม ฐี านะดีดว ยเปนของสะสม
สวนบุคคล
จากความมีคณ
ุ คาทัง้ ในดานเนือ้ หาสาระและความมีอายุเกาแกของคัมภีร
ใบลานลวนเปนปจจัยหลักทีต่ อ งมีการอนุรกั ษคมั ภีรใ บลานไวเพือ่ คนรุน หลังสืบไป
ดังที่ INTACH ICI Orissa Art Conservation Centre (n.d.) ซึ่งเปนหนวยงาน
ที่รับผิดชอบโดยตรงในการอนุรักษคัมภีรใบลานของรัฐโอริสสาไดอธิบายเหตุผล
ของการอนุรักษคัมภีร ใบลานไวพอจะสรุปไดดังนี้
๑. เพื่อคงไวซึ่งองคความรูและภูมิปญญาของชาวเอเชียที่มีมานานกวา
๑๐๐๐ ป ซึ่งไดรับการบันทึกหรือจารลงบนใบลาน และสรรพวิชาความรูเหลานั้น
ควรไดเผยแพรใน วงกวางตอไป
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๒. หากคัมภีรใบลานถูกทําลายเสียหายไปแลว แนนอนวาพัฒนาการ
ความรูตางๆ ที่มนุษยไดสรางขึ้นและสั่งสมมายาวนานยอมสูญสิ้นไปชั่วกาลนาน
๓. การเก็บรักษาคัมภีรใบลานใหคงอยูไดนั้นยอมสรางแรงบันดาลใจ
ใหคนรุนตอไปสรางสรรคผลงานออกมาอยางตอเนื่อง
จากเนื้อหาสาระที่ปรากฏในคัมภีรใบลานทําใหชาวโอริสสาไดทราบถึง
ความรูข องบรรพชน ซึง่ สามารถนํามาใชโดยตรงแลวยังเปนแนวทางในการตอยอด
องคความรูเ หลานัน้ โดยสรางสรรคงานใหมใหสอดคลองกับยุคสมัยอีกดวย ดังจะ
เห็นไดจากการ สืบทอดศิลปะในงานดานนีข้ องชาวบานรากูราชปูร (Raghurajpur) ซึง่
ไดรับการอนุรักษใหเปนหมูบานหัตถกรรมหมูบานหนึ่งในรัฐโอริสสา แมผลงานที่
ชาวบานสรางสรรคขึ้นใหม โดยการประยุกตใหทันสมัยก็ตาม แตยังคงรักษา
ไวซึ่งความเชื่อทางศาสนาที่ยึดถือปฏิบัติในชีวิตประจําวัน

วิธีการปองกันและดูแลรักษา

คัมภีรใ บลานซึง่ เปนวัสดุธรรมชาติมกั ไดรบั
ผลกระทบจากปจจัยตางๆ อาทิ อากาศ ฝุน ละออง
และความสกปรกตางๆ แมลง ฯลฯ ดังนั้นเมื่อ
INTACH ICI Orissa Art conservation Centre
ไดรบั มอบคัมภีรใ บลานจากหนวยงานเจาของเอกสาร
เชน จากพิพิธภัณฑแหงรัฐโอริสสา เปนตน ใหทํา
การอนุรักษคัมภีรเหลานั้น เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
จะต อ งดํ า เนิ น งานตามขั้ น ตอนของการป อ งกั น ใบลานที่ฉลุเปนลายเทพเจา
รักษาเปนอันดับแรก ดังนี้
๑. การอบเพื่อยับยั้งการเกิดเชื้อรา คัมภีรใบลานทุกผูกจะตองไดรับ
การอบเพื่อการปองกันและยับยั้งการเกิดเชื้อรา โดยการใชสารเคมีที่เรียกวา
สารไธมอล (Thymol crystals) ซึ่งมีลักษณะเปนผลึกใสคลายผลึกแกวในอัตราสวน
๕๐ กรัม : พืน้ ที่ ๑ ตารางเมตร ผูเ ขียนไดทดลองปฏิบตั โิ ดยใชตอู บ ซึง่ ทําดวยเหล็ก
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ขนาดความกวางประมาณ ๑.๕ เมตร และความสูงประมาณ ๑.๙ เมตร ภายในตูอ บ
มีชั้นวางจํานวน ๕ ชั้น และแตละชั้นเจาะรูขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑ เซนติเมตร
โดยรอบ เพือ่ ใหไอระเหยของสารเคมีสามารถทะลุขน้ึ ไปอบคัมภีรใ บลานบนชัน้ ตางๆ
ไดโดยใสไธมอลในถวยแกววางไวชน้ั ลางสุด ซึง่ ไดตดิ ตัง้ หลอดไฟฟาแบบมีไสขนาด
กําลังไฟฟา ๔๐ วัตต ไวจาํ นวน ๔ หลอด และจะตองเปดไฟฟาในตูอ บนีว้ นั ละ ๒ ชัว่ โมง
ประมาณ ๗-๑๐ วัน เพื่อใหไธมอลละลายกลายเปนไอระเหย
สวนการวางคัมภีรใบลานในตูอบนั้นจะวางในลักษณะคลี่หนาลานออก
แตยังอยูในผูกอยูโดยเพียงแตคลายปมของสายสนองใหกวางขึ้น เพื่อใหใบลาน
ในผู ก สามารถแผ ก ว า งรั บ ไอระเหยของสารเคมี ไ ด อ ย า งเต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ขณะเดียวกันเพื่อปองกันความสับสนในการเรียงหนาลานอีกดวย ดังนั้นการวาง
คัมภีรใบลานในตูอบจึงไมควรวางจนแนนเกินไป
เมื่อครบกําหนดการอบคัมภีรใบลานแลวจะตองเปดตูอบทิ้งไว ๑ คืน
เสียกอนเพื่อระบายอากาศ จากนั้นจึงนําออกมาทําความสะอาดหรือสลับกับ
การอบฆาแมลง
๒. การอบเพือ่ ยับยัง้ การเจริญ
เติบโตของแมลง กอนที่จะมีการดูแล
บํารุงรักษาตอไปนั้นการอบเพื่อยับยั้ง
การเจริญเติบโตหรือการฆาแมลงจึงเปน
ขั้นตอนที่สําคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง และ
มีหลากหลายวิธใี นการใชนบั ตัง้ แตการใช
ฟอรมาลดีไฮด (Formaldehyde) ไปจนถึง
ชั้นอบเอกสารที่บรรจุสารไธมอล
กาซฟอสจีน (Phosgene gas) และเอธิลนี
ออกไซด (Ethylene oxide) ทั้งนี้ในการใชสารเคมีีหรืือกาซดังกลาวตองคํํานึึงถึึง
ความปลอดภัยตอคัมภีรใบลานและบุคลากร ผูปฏิบัติงานดวยวิธีที่ปลอดภัยที่สุด
และสรางความเสียหายนอยทีส่ ดุ ในการฆาแมลง คือ การแชแข็งเอกสาร (Freezing)
ในอุณหภูมิ-๓๐ องศาเซลเซียส สวนอีกวิธีหนึ่งที่คอนขางมีประสิทธิภาพและ
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มีความปลอดภัยก็คอื การใชสารพาราไดโคลโรเบนซิน (1, 4 dichlorobenzene–PDCB)
(Dean, 1997) และที่ศูนยอนุรักษแหงนี้ไดใชพาราไดโคลโรเบนซิน เปนสารอบ
ฆาแมลง เนื่องจากสารดังกลาวเปนสารหนักจึงตองวางไวบนสุดของตูอบ เพื่อให
ไอระเหยลอดผานรูลงมาชัน้ ลางได โดยใชในประมาณ ๒๐๐ กรัม ตอการอบคัมภีร
ใบลาน ๑ ครั้ง
ในกรณีที่คัมภีรใบลานมีภาพประกอบสีใหคลุมดวยกระดาษที่มีเนื้อเยื่อ
(Tissue paper) เชน กระดาษสาญี่ปุน และกระดาษเนปาล (Nepalese paper)
เปนตน เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยตรงจากปฏิกิริยาทางเคมีตอ
ภาพประกอบสีเหลานั้น และสามารถกระทําไดเพียงการเจาะรูเล็กๆ โดยรอบ
กระดาษเพื่อใหไอระเหยสามารถลอดผานเขาไปได สวนระยะเวลา ในการอบคือ
๗-๑๐ วัน

ตูอบเอกสาร

อบเอกสารเพื่อทําลายแมลง

๓. การทําความสะอาด การทําความสะอาดเปนสิง่ จําเปนอยางยิง่ ไมวา
จะเปนการทําความสะอาดแบบแหงและการทําความสะอาดแบบเปยก หรือใชตวั
ทําละลาย เพราะคัมภีรใบลาน โดยสวนใหญมีอายุมากแลวทั้งสิ้น มักมีเชื้อรา
เกาะตามผิวหนาของเอกสารบาง หรือเปนที่รวมของฝุนละอองและคราบสกปรก
ตางๆ บาง สิ่งเหลานี้ลวนเปนสาเหตุใหคัมภีรใบลานชํารุด เสียหายไดทั้งสิ้น
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๓.๑ การทําความสะอาดคัมภีรใบลาน
๓.๑.๑ การทําความสะอาดแบบแหง การทําความสะอาดชนิดนี้
เปนขัน้ ตอนแรกของการทําความสะอาด โดยการคลีใ่ บลานบนกระดาษซับจากนัน้
ใชแปรงขนออนปดฝุนและคราบสกปรกออก ฝุนละอองและคราบสกปรกที่ปดได
นัน้ จะมากองรวมกันทีก่ ระดาษซับ ซึง่ สามารถขจัดออกไดดว ยการใชเครือ่ งดูดฝุน
๓.๑.๒ การทํ า ความสะอาดแบบเป ย กหรื อ ใช ตั ว ทํ า ละลาย
(Solvent cleaning) การทําความสะอาดแบบเปยกเปนขั้นตอนตอมาของการทํา
ความสะอาด โดยการผสม p-Hydroxy diphynyl จํานวน ๒ กรัม ลงในเอธิล
แอลกอฮอลบริสุทธิ์ ๙๐% จํานวน ๑๐๐ มิลลิลิตร แลวคนใหเขากันจนสารละลาย
จากนั้นใชกอนสําลีขนาดยอมซึ่งหอดวยผาขาวบางอีกชั้นหนึ่งชุบแอลกอฮอล
ผสมพอหมาดๆ เช็ดใบลานใหทั่วทีละหนา โดยเช็ดจากจุดกึ่งกลางของใบลานไป
ในทิศทางเดียวกันอยางเบามือจนสะอาด จากนั้นจึงพลิกกลับมาทําอีกดานหนึ่ง
ทําเชนนี้ไปตลอดจนหมดผูกแลวจึงผึ่งลมใหแหง
นอกจากการทําความสะอาดคัมภีรใ บลานดังกลาวมาแลว ยังมีสว นประกอบ
ที่สําคัญ ของคัมภีรใบลานอีก ๒ ประการคือ ไมประกับคัมภีร ซึ่งเปนตัวหลัก
ทีป่ อ งกันไมใหคมั ภีรใ นผูก โกง งอ และผาหอคัมภีร ทีท่ าํ หนาทีห่ ลักคือการปองกัน
ความสกปรกจากภายนอกไมใหมารบกวนคัมภีรในผูกได ทั้งไมประกับคัมภีรและ
ผาหอคัมภีรมีวิธีการทําความสะอาดดังนี้
๓.๒ การทําความสะอาดไมประกับคัมภีร หากเปนไมแผนเรียบ
ใหเช็ดดวยเอธิลแอลกอฮอลบริสุทธิ์ แตถาเปนไมประกับคัมภีรที่ตกแตงลวดลาย
ตองทดสอบกอนวาสีที่ใชระบายนั้นจะลอกหรือไมโดยการใชสําลีพันหลายไมชุบ
แอลกอฮอลพอหมาดเช็ดเบาๆ บริเวณที่ไมสําคัญ หากมีสีติดมากับสําลีแสดงวา
เปนสีทส่ี ามารถละลายน้าํ ได จึงไมควรทําความสะอาดดวยแอลกอฮอล จะทําไดเพียง
ปดฝุนดวยแปรงขนออนเทานั้น สวนบริเวณที่เปนซอกมุมเล็กมุมนอยที่แปรงปด
ฝุ น ไม ส ามารถซอกซอนเข า ไปได ให ใช สํ า ลี พั น ปลายไม เช็ ด ทํ า ความสะอาด
ก็เพียงพอแลว
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๓.๓ การทําความสะอาดผาหอคัมภีร เนือ่ งจากผูเ ขียนประสบปญหาวา
จะทําความสะอาด ผาหอคัมภีรอยางไรดี หากผานั้นทอดวยฝายเปนเสนยืนและ
เสนพุง สลับกับไมไผเฉียบบางใหเกิดเปนลวดลายและสีสนั ทีส่ วยงามตามจินตนาการ
ของผูทอ หรือเปนผาหอคัมภีรที่ใชเทคนิคการเกาะโดยสอดสลับเสนฝายสีตางๆ
กับไมไผจนเกิดเปนลวดลายเรขาคณิต ผาหอคัมภีรท ง้ั ๒ ชนิดนีพ้ บมากในภาคเหนือ
ของประเทศไทย เมื่อมีโอกาสไปฝกอบรมที่ ICI Orissa Art Contervation Centre
ผูเ ขียนจึงไดนาํ ผาหอคัมภีรช นิดแรกไปดวย ๑ ผืน เพือ่ เปนตัวอยางในการฝกปฏิบตั ิ
การทําความสะอาดในขั้นตนคือการใชแปรง ขนออนปดฝุนและสิ่งสกปรกอื่นๆ
ออกจากผืนผา จากนั้นใชสําลีชุบเอธิลแอลกอฮอลบริสุทธิ์ ๗๕% ซึ่งผสมกับ
พาราไดโคลโรเบนซิน ๑-๒ กรัม ไวแลวแตะซับมุมใดมุมหนึ่งของผาหอคัมภีร
เพื่อทดสอบวาสียอมของผาจะตกหรือไม เมื่อทดสอบแลวปรากฏวาสีไมตก
จึงทําความสะอาดดวยวิธีดังกลาวจนทั่วทั้งผืน จากนั้นจึงผึ่งลมใหแหงสนิทกอน
นําไปใชงานตอไป
๔. การเติ ม ความเข ม ให
ตั ว อั ก ษร คั ม ภี ร ใ บลานตั ว ที่ อั ก ษร
ลางเลื อ น ทํ า ให อา นไม ส ะดวกหรื อ
ไมทราบเนื้อความไดครบถวนสมบูรณ
สามารถแกไขไดโดยการเพิม่ ความเขมให
ตัวอักษรดวยการใชวตั ถุดบิ จากพืน้ บาน
ซึง่ ไมเปนอันตรายตอคัมภีรใ บลานดวย
ทําความสะอาดผาหอคัมภีร
นัน้ คือ การใชยางไมผสมกับเขมา โดยใช
ยางของตนมะขวิด (Wood apple gum) ซึ่งมีลักษณะเปนกอนผลึกสีน้ําตาลออน
คอนขางใส ผสมกับน้าํ ในอัตราสวน ยางไม ๒๕ กรัม ตอน้าํ ๑๐๐ มิลลิลติ ร แลวแช
คางคืนไวประมาณ ๑-๒ คืน จนยางไมละลายหมดสิ้น จากนั้นกรองน้ํายางไมที่ได
ใหสะอาด เพราะในความเปนจริงอาจมีเศษไม ฝุน หรือความสกปรกอื่นปนเปอน
มากับยางไม หากตองการใชงาน ใหนาํ น้าํ ยางทีไ่ ด ๒๐ มิลลิลติ ร ผสมกับน้าํ สะอาด

คัมภีร ใบลานที่รัฐโอริสสา ๑๖๕

๕๐ มิลลิลติ ร และเขมา ๒ กรัม คนใหเขากัน จากนัน้ มวนสําลีเปนกอนขนาดพอเหมาะ
แลวหอดวยผาขาวบางชุบน้ําเขมาเช็ดอยางเบามือบนตัวอักษรที่ลางเลือนไป
ทีละหนา และใชผาขาวบางชุบน้ําหมาดๆ เช็ดบนหนาลาน แลวใชผาขาวบาง
สะอาดเช็ดซ้าํ ลงไปจนกวาใบลานจะสะอาด จะเห็นตัวอักษรในแตละบรรทัดปรากฏ
ชัดเจน จากนั้นวางผึ่งลมใหแหง
๕. การปองกันการกัดกินของแมลง
๕.๑ การใชสมุนไพร เปน
วิธีการดั้งเดิมในการปองกันการกัดกิน
คัมภีรใบลานของแมลง ที่ยังคงใชอยาง
ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน นอกเหนือ
จากการใชกานพลู หรือพริกไทยใสในถุง
ผาโปรงวางไวที่มุมลิ้นชักตู และชั้นที่
วางคัมภีรใ บลานแลว ชาวโอริสสายังใช
ยางมะขวิดที่แหงแลว
สมุ น ไพรพื้ น บ า นร ว มกั บ น้ํ า มั น หอม
ระเหยรักษาคัมภีรใบลานอีกดวย โดยใชผงขมิ้น ๒๐ กรัม ผงอบเชย ๕ กรัม และ
เทียนดํา ๕ กรัม ผสมกับน้ํามันกานพลู ๕ มิลลิลิตร ทาบนขอบใบลานทั้งขอบบน
และขอบลาง หามทาบนหนาลานโดยตรง เพราะจะทําใหใบลานติดกันได หากหา
ซือ้ น้าํ มันกานพลูไดยาก อาจใชนา้ํ มันตะไครหอม น้าํ มันสะเดาอินเดีย หรือน้าํ มัน
การบูรทดแทนได
เมื่อทาสวนผสมของสมุนไพรดังกลาวบนขอบบน-ลางของใบลาน
เสร็จแลว ใหวางผึ่งลมจนแหง จากนั้นจึงมัดเก็บเขาที่ดังเดิม
ขอควรระวัง หามผสมโดยใชน้ํามันหอมระเหยมากเกินไปเพราะ
จะทํ าใหสวนผสมเหลว และเมื่อทาลงบนขอบใบลานจะทําใหชุมโชกเกินไป
จนอาจเกิดเชื้อราไดในภายหลัง
๕.๒ การใชสารเคมี โดยการใชเอธิลแอลกฮอล ๑๐๐ มิลลิลิตรผสม
กับพาราไดโคลโรเบนซิน ๑๐ กรัม คนใหเขากัน จากนั้นใชแปรงจุมสารละลาย
ดังกลาวทาลงบนกระดาษซับใหทั่วแลวทิ้งใหแหงจึงนําไปใชงานได
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๖. การปองกันการเกิดเชื้อรา ใหใชเอธิลแอลกอฮอล ๑๐๐ มิลลิลิตร
ผสมกับสารไธมอล ๑๐ กรัม แลวใชแปรงจุมสารละลายดังกลาวทาบนกระดาษซับ
จนชุม จากนั้นวางผึ่งกระดาษซับ ใหแหงกอนการใชงาน โดยวิธีการใชงานคือ
ใหวางกระดาษปองกันเชือ้ รา (Fungicidal paper) ไวลา งสุด จากนัน้ วางคัมภีรใ บลาน
แลวตามดวยกระดาษปองกันแมลง (Insecticidal paper) ไวบนสุด ลักษณะการใช
งานของกระดาษทั้ง ๒ ชนิดดังกลาวเปนการใชชั่วคราวเทานั้น พอสักระยะหนึ่ง
ประมาณ ๒ เดือน กลิ่นของสารละลายจะหมดไป ตองเปลี่ยนกระดาษชุดใหม

การซอมบูรณะคัมภีรใบลาน
ของแผล

๑. การซอมใบลานที่แตกจากกันเปนทางยาว มีวิธีการดังนี้
๑.๑ ใชพูกันเล็กจุมเอธิลแอลกอฮอลเช็ดทําความสะอาดที่รอยแตก

๑.๒ ใชพูกันจุมกาว FEVICOL ปายบนรอยแตกเปนทางยาว
๑.๓ ดันรอยแผลที่แตกออกจากกันเปนทางยาวใหติดกัน
๑.๔ หากมีกาวเลอะออกมาจากการดันรอยแผลใหติดกันนั้น แกไข
โดยใชสําลีพันปลายไมเช็ดใหสะอาด
๑.๕ ใช Spatula ปาดซ้ําบริเวณรอยแตกใหเรียบสนิท จากนั้นวาง
ใบลานไวใตแผนกระจกเพื่อใหใบลานเรียบเสมอกัน โดยวางทิ้งไวประมาณ ๑ คืน
วันรุง ขึน้ จะสังเกตไดวา รอยแผลทีซ่ อ มไวนนั้ แหงสนิทแลวจึงเริม่ ซอมบูรณะรอยแผล
อื่นตอไป
๒. การเชื่อมตอใบลานที่ขาดหายไป มีขั้นตอนดังนี้
๒.๑ เลือกใบลานที่จะนํามาซอมเสริมใหมีสี ขนาด และความหนา
ใกลเคียงกับใบลานตนฉบับใหมากที่สุด
๒.๒ ลบปุมเสี้ยนหรือรอยขรุขระของแผลบนใบลานตนฉบับโดยใช
ตะไบสามเหลี่ยมตะไบเบาๆ
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๒.๓ คัดลอกรองรอยที่ขาดหายไปของใบลานตนฉบับลงบนใบลาน
ใบใหมดวยดินสอดํา
๒.๔ ใชใบมีดเบอร ๑๑ กรีดไปตามรอยดินสอที่คัดลอกไวแลวนั้น
และลบรอยดินสอ ใหสะอาด
๒.๕ ลบรอยเสีย้ นทีเ่ กิดขึน้ ในใบลานใบใหมทเี่ กิดจากการคัดลอกลาย
โดยใชตะไบๆ เบาๆ
๒.๖ ลองเชื่อมตอชิ้นสวนใบลานเขากับรองรอยที่ขาดหายไปวา
จะเชื่อมตอกันไดๆ สนิทหรือไม ถาไมสนิทใหใชดินสอทําเครื่องหมายไวตามจุด
ที่เปนเหตุใหชิ้นสวนของใบลานเชื่อมตอไมสนิทกับใบลานตนฉบับ
๒.๗ ใชตะไบสามเหลี่ยมตะไบเบาๆ เพื่อลบปุมเสี้ยนบริเวณที่เชื่อม
ตอกันไมสนิท
๒.๘ เมือ่ เชือ่ มตอกันไดสนิทแลวใหลบรอยดินสอทีไ่ ดทาํ เครือ่ งหมาย
นั้นออก
๒.๙ ใชพกู นั จุม เอธิลแอลกอฮอลทาํ ความสะอาดรอยทีข่ าดหาย และ
ชิ้นสวนของใบลานที่จะเชื่อมตอ
๒.๑๐ ทากาว FEVICOL
ที่ ร อยแผลบนใบลานและที่ ชิ้ น ส ว น
ใบลานซึ่งจะนํามาเชื่อมตอกับใบลาน
ตนฉบับ
๒.๑๑ ทาบชิ้ น ส ว นของ
ใบลานใหแนบสนิทกับรองรอยที่ขาด
หายไป หากมีกาวเลอะออกมาใหใช
สําลีพันปลายไมเช็ดใหสะอาด จากนั้น
ทากาวเชื่อมประสาน
ใช Spatula ปาดเบาๆ บริเวณรอยเชือ่ ม
ตอใหเรียบสนิท แลวพลิกกลับมาทําอีกดาน
๒.๑๒ วางผึ่งลมใหแหงใตแผนกระจกหนา
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๓. การซอมใบลานที่แมลงกัดกิน ลักษณะแผลที่เกิดขึ้นกับใบลาน
อันเนื่องมาจากแมลงกัดกิน คือ เปนรู หรือเปนรองลึกยาว
วัสดุ-อุปกรณที่ตองเตรียมกอนการซอมบูรณะ คือ
- กระดาษเนปาล (Nepalese paper)
- ไมปลายแหลม
- กาว Carboxy Mythyl
Cellulose (CMC) ๒ กรัม ผสมใหเขากัน
กับน้ําสะอาด ๑๐๐ มิลลิลิตร
- สําลีพันปลายไม
- Spatula
สําหรับวิธีทํา คือ
อุดรูดวยเยื่อกระดาษ
๓.๑ ทากาว CMC ลงบน
กระดาษเนปาล
๓.๒ ใชไมปลายแหลมดึงเยื่อกระดาษเนปาลแลวมวนเปนวงกลม
อุดลงไปในรูแผล
๓.๓ ใช Spatula กดเบาๆ ที่รอบแผลใหเนียนเรียบไปกับพื้นผิวของ
ใบลาน
๓.๔ วางผึ่งลมใหแหง

การสงมอบคัมภีรใบลาน

เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการดังกลาวขางตนแลว จึงเก็บเรียงใบลานเขาผูก
หอดวยผาแดงคืนเจาของคัมภีรใบลาน โดยมีหลักฐานการรับ-สงเปนลายลักษณ
อักษร พรอมทั้งการกําหนดสีแสดงระดับความเสียหาย หรือระดับการดูแลรักษา
ที่แตกตางกันไป ดังเชน
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สี แ ดง หมายถึ ง เป น คั ม ภี ร
ใบลานที่ชํารุด เสียหายมาก (Damage)
ต อ งใช ค วามระมั ด ระวั ง เป น อย า งสู ง
ในการหยิบจับ (Carefully handle)
สีน้ําเงิน หมายถึง เปนคัมภีร
ใบลานที่ไดรับความเสียหายไมมากนัก
(Liltle damage)
เตรียมหอผา
สีเขียว หมายถึง เปนคัมภีร
ใบลานที่อยูในสภาพดี (Good condition)
หลังจากการซอมบูรณะคัมภีรใ บลานแลว หนวยงานเจาของเอกสารก็ตอ ง
เก็บรักษาคัมภีรใบลานดังกลาวไวในสภาวะแวดลอมที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
นอยที่สุด เชน การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธใหคงที่ตลอดเวลา
การปองกันอันตรายจากแสงสวาง ความรอน เชื้อรา แมลงและสัตวชนิดตางๆ
เปนตน ทั้งนี้เพื่อธํารงรักษาไวซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อชนรุนหลังตอไป

การเก็บรักษาคัมภีรใบลาน
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สรุป

จากการที่ผูคนในอดีตไดนําเอาวัสดุธรรมชาติในทองถิ่นดังเชน ใบลาน
มาเปนวัตถุดิบสําหรับการบันทึกเรื่องราวความรูตางๆ วิถีชีวิต จารีตธรรมเนียม
และความเชือ่ จึงทําใหคนรุน หลังไดมโี อกาสศึกษา เรียนรูเ รือ่ งราวแตหนหลังทีเ่ ปน
องคความรูของบรรพบุรุษ ผานตํารับตําราที่เรียกวา “คัมภีรใบลาน” ประกอบกับ
ความมีอายุเกาแกของคัมภีรใบลาน ลวนเปนปจจัยสําคัญที่คนรุนตอมาควรให
ความเอาใจใส ดูแลรักษาคัมภีรใ บลาน ซึง่ เปนมรดกทางวัฒนธรรมของทองถิน่ และ
ของชาติใหคงสภาพที่ดี มีอายุยืนยาวใหมากที่สุด เพื่อสงตอใหแกคนรุนหลัง
ไดศึกษาเรียนรูสืบไป ฉะนั้นการอนุรักษคัมภีรใบลานในทุกขั้นตอนจึงควรทําดวย
ความรู ความเขาใจ และความละเอียดรอบคอบ อีกทั้งสามารถประยุกตใชความรู
หรือวิทยาการสมัยใหมใหเขากับความรูดั้งเดิมไดอยางกลมกลืน จึงจะถือไดวา
เปนการอนุรักษที่สมบูรณ
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๑๑๗๒
๗๒ ขขวงผญ
งผญา
ญา

พระพุทธศาสนาลังกาวงศกับการปรากฏขึ้นของเจดีย
แบบชางลอมในสุโขทัยและลานนา๑
สุรพล ดําริหกุล๒

ในดินแดนประเทศไทยปรากฏมีพระเจดียอ ยูร ปู แบบหนึง่ มีลกั ษณะเปนเจดีย
ทรงระฆังหรือเจดียท รงกลม ทีส่ ว นฐานจะมีประติมากรรมปูนปน รูปชางประดับอยู
โดยรอบ มีชื่อเรียกไปตามรูปทรงและองคประกอบทางศิลปกรรมวา “เจดียแบบ
บทความนีเ้ ปนสวนหนึง่ ของงานวิจยั ซึง่ รับทุนอุดหนุนการวิจยั จากคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
สาขาปรัชญา และไดตีพิมพเปนหนังสือเรื่อง “เจดียชางลอมกับประวัติศาสตรบานเมืองและ
พระพุทธศาสนาลังกาวงศในประเทศไทย” (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
๒๕๕๔).
๒
ศาสตราจารยเกียรติคุณสาขาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
๑

เจดียแบบชางลอม ๑๗๓

ชางลอม”๓ เจดียแ บบชางลอมนีไ้ ดปรากฏมีอยูต ามเมืองตางๆ หลายแหง โดยเฉพาะ
เปนรูปแบบของพระธาตุเจดียท ส่ี าํ คัญๆ ซึง่ มีความสัมพันธเกีย่ วของกับการประดิษฐาน
พระพุทธศาสนาลังกาวงศ เชน พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช
พระเจดียว ดั ชางลอม เมืองศรีสชั นาลัย พระเจดียว ดั ชางลอม เมืองสุโขทัย พระเจดีย
วัดมเหยงค กรุงศรีอยุธยา พระธาตุเจดียหลวง เมืองเชียงใหม และพระธาตุเจดีย
ชางค้าํ เมืองนาน ฯลฯ เปนตน แบบแผนของเจดียด งั กลาวนีเ้ ปนอิทธิพลของศิลปะ
ลังกาทีแ่ พรหลายเขามาพรอมกับพระพุทธศาสนานิกายลังกาวงศ ซึง่ ไดรบั รูปแบบ
มาจากสถูปรุวันเวลิ (Ruvanweli) ณ เมืองอนุราธปุระ อันเปนพระเจดียที่ศักดิ์สิทธิ์
แหงหนึ่งของเกาะลังกา๔
ในชวงเวลาที่ผานมาความรูที่เกี่ยวกับเจดียแบบชางลอมจะเปนเรื่องราว
ของเจดี ย ช า งล อ มที่ ป รากฏอยู แ ต ใ นพื้ น ที่ ข องแคว น สุ โขทั ย เสี ย เป น ส ว นมาก
เนื่องจากพบมีเจดียรูปแบบดังกลาวเปนจํานวนมากในพื้นที่แถบนั้น โดยเฉพาะ
เรื่องราวเกี่ยวกับเจดียวัดชางลอม เมืองศรีสัชนาลัย ซึ่งเดิมเคยเชื่อกันวาจะเปน
เจดียชางลอมองคแรกๆ ที่สรางขึ้นในสมัยพอขุนรามคําแหง เพื่อประดิษฐาน
พระบรมสารีริกธาตุ และมีความเกี่ยวของกับพระพุทธศาสนาลังกาวงศจากเมือง
นครศรีธรรมราช ตามหลักฐานที่ปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ ๑๕ รวมทั้งเชื่อวา
อิทธิพลศิลปะลังการะลอกสําคัญทีไ่ ดเผยแผเขามาสูส โุ ขทัยในคราวทีพ่ ระศรีศรัทธา
ราชจุฬามณีเสด็จกลับจากลังกาในรัชกาลของพระเจาเลอไท ดังปรากฏหลักฐาน
งานสรางปฏิสังขรณที่วัดมหาธาตุ เมืองสุโขทัย ซึ่งมีงานปูนปนประดับแสดง
อิทธิพลของศิลปะลังกา และรูปแบบของเจดียที่มีชางลอม อาจเริ่มเผยแพรเขามา
รศ.ดร.สันติ เล็กสุขุม เจดีย ความเปนมา และคําศัพท เรียกองคประกอบเจดียใน
ประเทศไทย ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน ๒๕๓๕) หนา ๒๗.
๔
เอ บี กริ ส โวลด ศิ ล ปในประเทศไทย กรมศิ ล ปากรจั ด พิ ม พ ด ว ยความร ว มมื อ ของ
มูลนิธิอาเซีย (พระนคร : หางหุนสวนจํากัดศิวพร ๒๕๐๕), หนา ๑๐๑.
๕
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพุทธเจดีย, พิมพครั้งที่ ๖ (พระนคร : หางหุน
สวนจํากัด ศิวพร, ๒๕๑๐), หนา ๑๑๑–๑๑๒.
๓

๑๗๔ ขวงผญา
ในระยะนัน้ ๖ แตผลของการวิจยั ทีผ่ เู ขียนไดทาํ การศึกษาในชวงเวลาทีผ่ า นมา ทําให
แนวความคิดเหลานั้นเปลี่ยนแปลงไป และทําใหทราบวาการปรากฏขึ้นของเจดีย
แบบชางลอมทั้งในแควนสุโขทัยและลานนาจะอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ ๒๐–๒๑
โดยเฉพาะแควนสุโขทัยนั้น จะเริ่มปรากฏขึ้นในรัชสมัยของพระยาลิไทย ซึ่งเปน
ระยะเวลาที่พระพุทธศาสนาลังกาวงศกําลังเฟองฟู และเกิดการแขงขันของนิกาย
หรือสํานักทางพระพุทธศาสนาลังกาวงศเพื่อชิงความเปนใหญ ซึ่งมีความสําคัญ
เกีย่ วของกับทางการเมือง ทีส่ ง ผลใหแควนสุโขทัยถูกผนวกเขาไปเปนสวนหนึง่ ของ
กรุงศรีอยุธยาในเวลาตอมา บทความนี้เปนเพียงสวนหนึ่งของงานวิจัยที่นําเสนอ
เรื่องราวพระพุทธศาสนาลังกาวงศกับเจดียชางลอมที่ปรากฏในแควนสุโขทัย
และลานนา จะเกี่ยวของกับประวัติศาสตรบานเมือง ประวัติพระพุทธศาสนา
และศิลปะสถาปตยกรรม ซึ่งความรูที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้จะทําใหเกิดความรู
ความเขาใจในความเปนมาของพระพุทธศาสนาลังกาวงศทเี่ ผยแผเขามาตัง้ มัน่ อยู
ในประเทศไทย รวมทั้งยังชวยเสริมเรื่องราวทางประวัติศาสตรของบานเมืองใหมี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

สถูปรุวันเวลิ เมืองอนุราธปุระ ประเทศศรีลังกา
๖

สันติ เล็กสุขุม, เจดียสมัยสุโขทัย ที่วัดเจดียเจ็ดแถว, (กรุงเทพฯ : บริษัท เคล็ดไทย จํากัด,
๒๕๓๔) หนา ๑๕๗.

เจดียแบบชางลอม ๑๗๕

ประวัติพระพุทธศาสนาลังกาวงศ

พระพุทธศาสนาลังกาวงศในเกาะลังกา
พระพุทธศาสนาที่เจริญรุงเรืองอยูในเกาะลังกานั้นเปนพระพุทธศาสนา
ฝายเถรวาท มูลเหตุแหงการเกิดลัทธิหินยานฝายเถรวาทนั้น ภายหลังจากที่
พระพุทธองคไดเสด็จดับขันธปรินิพพาน แลวเปนเวลาประมาณ ๑๐๐ ป ไดมี
คณะสงฆคณะหนึง่ ไดพากันแกไขบทบัญญัตใิ นทางศาสนาใหตา งไปจากพุทธบัญญัติ
แตพระเถรานุเถระสวนใหญไมเห็นดวย ไดยึดถือไปตามผลของการสังคายนา
ในภายหลังจากที่พระพุทธองคไดเสด็จดับขันธปรินิพพานแลวสามเดือน เปนเหตุ
ให เ กิ ด ความแตกแยกในคณะสงฆ แยกออกเป น ฝ า ยเถรวาท หรื อ หิ น ยาน
กับฝายมหายาน ตอมาในราวพุทธศตวรรษที่ ๓ พระเจาอโศกมหาราชโปรด
ใหกระทําสังคายนาพระธรรมวินัยและทรงชําระสมณวงศใหบริสุทธิ์ แลวโปรด
ใหจัดสงพระเถระพรอมดวยบริวารใหไปเผยแผพระศาสนาในนานาประเทศ
๙ สาย ซึ่งในจํานวนนั้นมีพระมหินทรมหาเถระ พรอมดวยเถระอื่นๆ ไดอัญเชิญ
พระพุทธศาสนาไปประดิษฐานยังเกาะลังกา ในระยะแรกๆ ชาวลังกานับถือ
พระพุทธศาสนาฝายเถรวาท ซึ่งพระมหินทรมหาเถระไดนําเขามาเผยแผ ตอมา
ในราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๘ พระพุทธศาสนาในเกาะลังกาแตกแยก จึงทํา
ใหมีปญหาความแตกแยกเกิดขึ้น ในเกาะลังกา๗ จนเมื่อพระเจาปรักกรมพาหุที่ ๑
ขึ้นครองราชยในตนพุทธศตวรรษที่ ๑๘ ไดโปรดใหมีการฟนฟูพระพุทธศาสนา
แบบเถรวาท แลวจัดวางระเบียบปฏิบัติในพระพุทธศาสนาและสังฆมณฑลให
เรี ย บร อ ย ตั้ ง แต นั้ น มาพระสงฆ ใ นลั ง กาจึ ง นิ ย มศึ ก ษาเล า เรี ย นจนเชี่ ย วชาญ
พระธรรมวิ นั ย และรอบรู พุ ท ธวจนะ กษั ต ริ ย ลั ง กาก็ ท รงปฏิ บั ติ พ ระองค เ ป น
“ธรรมราชา” เชนเดียวกับพระเจาอโศกมหาราช ทําใหกติ ติศพั ทเลือ่ งลือออกไปยัง
นานาประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา จึงมีพระสงฆในประเทศพมา มอญ ไทย
๗

พระโสภณคณาภรณ (ระแบบ ฐิตญาโณ), ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา (กรุงเทพฯ :
หางหุนสวนจํากัดศิวพร, ๒๕๒๙), หนา ๑๖๐-๑๖๑.

๑๗๖ ขวงผญา
และเขมร สนใจเดินทางไปยังเกาะลังกาทวีป เพือ่ ศึกษาพระพุทธศาสนาทีป่ รับปรุง
ใหม และนํามาประพฤติปฏิบัติในบานเมืองของตน๘
การประดิษฐานพระพุทธศาสนาลังกาวงศในประเทศไทย
พระพุทธศาสนาลังกาวงศไดเผยแผเขามายังดินแดนประเทศไทยเปนครัง้ แรก
ทีเ่ มืองนครศรีธรรมราชในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ ซึง่ การเขามาของพระพุทธศาสนา
ลังกาวงศครัง้ นีน้ น้ั ไดมกี ารกลาวถึงเรือ่ งราวแตกตางกันอยู ๒ ประการ คือ ประการแรก
กลาวกันวา ในราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๘ ครั้งรัชสมัยพระเจาศรีธรรมาโศกราช
จั น ทรภานุ โดยพระสงฆ ไ ทยจํ า นวนหนึ่ ง ได เ ดิ น ทางไปศึ ก ษาพระธรรมวิ นั ย
ที่เกาะลังกาจนรอบรูดีแลว จึงเดินทางกลับมาซึ่งในการเดินทางกลับมา ครั้งนั้น
ไดชกั ชวนพระสงฆชาวลังกาเขามาดวย เพือ่ ตัง้ สํานักเผยแผพระศาสนาอยูท เี่ มือง
นครศรีธรรมราช๙ สวนอีกประการหนึ่งกลาววา พระราหุลเถระพระสงฆชาวลังกา
ซึง่ เปนหนึง่ ในกลุม พระเถระ ๔ รูปทีเ่ ดินทางจากเกาะลังกาไปเผยแผพระพุทธศาสนา
ในประเทศพมาพรอมกับพระฉปฏ ตอมาไดเดินทางมายังเมืองนครศรีธรรมราช
ไดรับความเลื่อมใสจากกษัตริยเมืองนครศรีธรรมราช แตงตั้งใหเปนพระราชครู๑๐
และพระมหาธาตุเจดียนครศรีธรรมราชไดรับการบูรณะในชวงเวลานี้มีรูปทรงเปน
อยางเจดียลังกาหรือเจดียแบบชางลอม๑๑

สุธวิ งศ พงศไพบูลย, พุทธศาสนาแถบลุม ทะเลสาบสงขลาฝง ตะวันออกสมัยกรุงศรีอยุธยา,
สถาบันทักษิณคดีศึกษา พ.ศ.๒๕๒๓, หนา ๓๑-๓๒.
๙
ตรี อมาตยกุล, “นครศรีธรรมราช,” รวมเรือ่ งเมืองนครศรีธรรมราช (พระนคร : รุง เรืองรัตน,
๒๕๑๐), หนา ๓๖.
๑๐
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, เที่ยวเมืองพมา, (กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพคลังวิทยา, ๒๕๑๗), หนา ๓๓๘-๓๔๐.
๑๑
มานิต วัลลิโภดม, ทักษิณรัฐ, กรมศิลปากรจัดพิมพ (กรุงเทพฯ : บริษทั รุง ศิลปการพิมพ (๑๙๗๗)
จํากัด, ๒๕๓๐), หนา ๑๖๘-๑๗๑.
๘

เจดียแบบชางลอม ๑๗๗

พระบรมธาตุเจดียนครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช

แควนสุโขทัย

พระพุทธศาสนาลังกาวงศในแควนสุโขทัย
เมืองสุโขทัยในระยะเริม่ แรกเมือ่ ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ นัน้ ไมมหี ลักฐาน
ที่แนชัดวาชาวเมืองสุโขทัยนับถือศาสนานิกายใด ไดมีผูเสนอความเห็นไววา
เนื่ อ งจากได เ คยค น พบพระพิ ม พ ช นิ ด หนึ่ ง ทั้ ง ที่ เ มื อ งสุ โขทั ย และศรี สั ช นาลั ย
ซึ่ ง เหมื อ นกั บ พระพิ ม พ ที่ พ บที่ เ มื อ งพุ ก าม ประเทศพม า และที่ เ มื อ งลํ า พู น
จึงสันนิษฐานวาแตเดิมชาวสุโขทัยนาจะไดนับถือพระพุทธศาสนาลัทธิเถรวาท
ตามแบบทีไ่ ดนบั ถือในเมืองพุกามมากอน แลวจึงหันมานิยมนับถือพระพุทธศาสนา
หิ น ยานตามแบบพวกมอญเมื อ งสะเทิ ม ทั้ ง นี้ เ พราะในสมั ย นั้ น เมื อ งสะเทิ ม
มีพระสงฆซง่ึ มีความรูเ กีย่ วกับพระพุทธศาสนาอยูเ ปนอันมาก๑๒ แตในอีกความเห็น
หนึ่ ง กล า วว า ในระยะแรกนั้ น ศาสนาในเมื อ งสุ โขทั ย คงเป น พระพุ ท ธศาสนา
แบบมหายาน ดังปรากฏหลักฐานของศาสนสถานและรูปเคารพทางศาสนา
๑๒

สินชัย กระบวนแสง, ประวัตศิ าสตรสมัยสุโขทัย (พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
๒๕๒๐), หนา ๕๐-๕๑.

๑๗๘ ขวงผญา
ทีโ่ บราณสถานวัดพระพายหลวง และศาสนสถานทีส่ รางขึน้ ในรุน ราวคราวเดียวกัน
คือพระปรางคที่เรียกวา ศาลตาผาแดง กับพระปรางคสามองคที่วัดศรีสวาย๑๓
ตอมาในชวงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ ๑๘ ไดมีการเปลี่ยนแปลงราชวงศ
ครองเมืองสุโขทัย ซึ่งพอขุนศรีอินทราทิตยไดขึ้นครองราชยเปนปฐมกษัตริยแหง
ราชวงศพระรวง การเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นนาจะมีผลทําใหคติความเชื่อทางศาสนา
มีการเปลี่ยนแปลงดวย เชื่อวาในระยะนี้พระพุทธศาสนาลังกาวงศจากเมือง
นครศรีธรรมราชคงไดแพรหลายเขามายังเมืองสุโขทัยแลว ทั้งนี้มีเรื่องราวอยูใน
เอกสารของลานนากลาวถึงพระโรจราช ซึ่งควรหมายถึงพอขุนศรีอินทราทิตย
ไดอัญเชิญพระพุทธสิหิงคจากนครศรีธรรมราชมาสูเมืองสุโขทัย๑๔
นอกจากนี้ ศาสตราจารยขจร สุขพานิช ยังไดวเิ คราะหเรือ่ งราวทีแ่ สดงถึง
การเกีย่ วของกันระหวางสุโขทัยกับนครศรีธรรมราชไววา ปูไ สสงครามหรือทีต่ าํ นาน
เมืองนครศรีธรรมราชเรียกเพี้ยนไปเปน “พระยาศรีไสยณรงค” นั้น นาจะเปน
โอรสของพอขุนศรีอินทราทิตยกับพระราชมารดาชาวนครศรีธรรมราช ผูซึ่งเปน
พระราชธิดาของพระยาศรีธรรมาโศกราช โดยใหเหตุผลวา เมือ่ พอขุนศรีอนิ ทราทิตย
ลงไปเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งในครั้งนั้นไดอัญเชิญพระพุทธสิหิงคมาดวย และ
การที่ปูไสสงครามไดนํากองทัพลงไปเมืองนครศรีธรรมราช และไดรับการตอนรับ
เปนอยางดีใหเขาไปในเมือง จึงทําใหเชื่อวาเพราะปูไสสงครามเปนพระญาติ
เนื่องจากมีพระราชมารดาเปนเจาหญิงแหงเมืองนครศรีธรรมราช๑๕ หลักฐานทาง
ประวั ติ ศ าสตร เ หล า นี้ ส ะท อ นถึ ง ความสั ม พั น ธ ข องแคว น สุ โขทั ย กั บ เมื อ ง
นครศรีธรรมราชวาเปนไปอยางใกลชดิ และแสดงใหเห็นวาพระพุทธศาสนาลังกาวงศ
คงไดแพรหลายเขามายังเมืองสุโขทัย โดยผานทางเมืองนครศรีธรรมราชมาตั้งแต
ครั้งนั้นแลว
๑๓
๑๔
๑๕

พิเศษ เจียจันทรพงษ, สุโขทัยเมืองพระรวง, กรมศิลปากรจัดพิมพ พ.ศ.๒๕๓๑, หนา ๑๗.
พระรัตนปญญาเถระ (ร.ต.ท.แสง มนวิทูร แปล) ชินกาลมาลีปกรณ, กรมศิลปากรจัดพิมพ
(พระนคร : หางหุนสวนจํากัดศิวพร, ๒๕๐๑), หนา ๑๐๐-๑๐๑.
นคร พันธุณ
 รงค (บรรณาธิการ), รายงานผลการสัมมนาการเมืองและสภาพสังคมสมัยสุโขทัย
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพพิฆเณศ, ๒๕๒๑), หนา ๑๗๖-๑๗๗.

เจดียแบบชางลอม ๑๗๙

วัดมหาธาตุ เมืองสุโขทัย

ในราวตนพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ไดปรากฏหลักฐานในศิลาจารึกหลักที่ ๑
วา พอขุนรามคําแหงไดนิมนตพระสงฆจากเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งมีความรู
เกี่ยวกับพระไตรปฎกเขามาเผยแผพระพุทธศาสนาในสุโขทัย รวมทั้งสรางวัดขึ้น
ในอรัญญิกดวย หลักฐานดังกลาวสอดคลองกับขอความที่ปรากฏในหนังสือ
ชินกาลมาลีปกรณของลานนาในตอนที่วาดวยพระเถรานุเถระสวดอนุโมทนา
ในคราวเมือ่ พระเจาพิลกปนัดดาธิราชทรงบําเพ็ญกุศล มีความกลาววา “เพือ่ จะยัง
พระศาสนาของพระพุทธ ซึง่ กษัตริยท รงพระนามวา รามราช เปนตนเคา นํามาแต
ลังกานั้นใหรุงเรือง”๑๖
๑๖

พระรัตนปญญาเถระ (ร.ต.ท.แสง มนวิทูร แปล), ชินกาลมาลีปกรณ, กรมศิลปากรจัดพิมพ
(พระนคร : หางหุนสวนจํากัดศิวพร, ๒๕๐๑), หนา (๑๖).

๑๘๐ ขวงผญา
มีเรือ่ งราวปรากฏอยูใ นใบลานพืน้ เมืองนครศรีธรรมราช ซึง่ สันนิษฐานวา
เขียนขึน้ โดยชาวเมืองนครศรีธรรมราชในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช มีความ
กลาววา “นางเมืองทาวโคตมีลิติไดสรางวัดและพระพุทธรูปกับขุนรามกําแหงผูผัว
ซึง่ มีผสู นั นิษฐานวา นางเมือง “ทาวโคตมีลติ ”ิ นีก้ ค็ อื พระนาง “พลิต”ิ ซึง่ เปนมเหสี
ของพอขุนรามคําแหง ที่ตํานานเมืองนครศรีธรรมราชระบุวา เปนเครือญาติของ
พระเจาศรีธรรมาโศกราชจันทรภาณุ พระเจาศรีธรรมาโศกราชจันทรภาณุคงจะยก
ถวายพอขุนรามคําแหงแหงสุโขทัยในคราวเสด็จเมืองนครศรีธรรมราช”๑๗ หลักฐาน
ทางประวัติศาสตรเหลานี้ไดสะทอนใหเห็นวาความสัมพันธของแควนสุโขทัยกับ
เมืองนครศรีธรรมราชคงดําเนินไปอยางใกลชิด ซึ่งชวยสนับสนุนเรื่องราวของ
พระสงฆชาวเมืองนครศรีธรรมราชที่นําพระพุทธศาสนาลังกาวงศเขามาสูเมือง
สุโขทัยใหมีน้ําหนักมากขึ้น
พระพุทธศาสนาลังกาวงศไดเขามาสูแ ควนสุโขทัยอีกครัง้ หนึง่ ในราวปลาย
พุทธศตวรรษที่ ๑๙ ถึงตนพุทธศตวรรษที่ ๒๐ ซึง่ ในครัง้ นีเ้ ปนพระพุทธศาสนาลังกาวงศ
ทีพ่ ระมหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามุนไี ดจาริกแสวงบุญเดินทางไปศึกษาพระศาสนา
ยังเกาะลังกาและนํากลับมาเผยแผยงั แควนสุโขทัย เรือ่ งราวดังกลาวนีป้ รากฏหลักฐาน
ในศิลาจารึกหลักที่ ๒ และหลักที่ ๑๑ ซึ่ง ศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ณ นคร
ไดสรุปไววา พระมหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามุนนี นั้ เปนพระโอรสของพระยาคําแหง
พระราม ซึง่ เปนราชนัดดาของพอขุนศรีนาวนําถุม ปฐมกษัตริยผ สู รางเมืองสุโขทัย
เปนบุคคลที่อยูรวมยุคสมัยกับพระยาเลอไทและพระมหาธรรมราชาลิไทของ
กรุงสุโขทัย ทีไ่ ดไปบําเพ็ญกรณีเกีย่ วกับพระพุทธศาสนา ซึง่ ขอความในจารึกไดเลา
ถึงประวัติของพระองคตั้งแตสมัยยังเปนฆราวาสวา มีฝมือรบพุงมาก คือขี่ชางพัง
ไปรบชางพลายที่ตกน้ํามันชนะ และก็ไดรับคําชมเชยจากพระยาเลอไทวาเกงมาก
ในที่สุดเขาใจวาลูกชายของทานเสียชีวิต จึงเห็นวาโลกนี้ไมเที่ยงแทแนนอน ก็เลย
๑๗

นคร พันธุณรงค, ประวัติศาสตรไทยสมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช จํากัด,
๒๕๒๘), หนา ๘๕.

เจดียแบบชางลอม ๑๘๑

สละเหยาเรือนออกผนวช ไดกลาวถึงพระมหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามุนีเดินทาง
ไปไหวพระธาตุตางๆ ที่มีอยูในเมืองไทย เริ่มตั้งแตแถวสระหลวง สองแคว ขึ้นไป
เมืองขวาง คือ เมืองอุตรดิตถ และขึ้นไปถึงลําพูน ลงมาตาก เชียงทองแถวตาก
ระแหง ขามไปอินเดีย ไปปาตาลีบุตร ไปไหวสถานที่สําคัญของพระพุทธศาสนา
ทั้งหลาย แลวผานมาทางอินเดียใตลงไปถึงเกาะลังกา ไดทําการอุปสมบทใหม
ตามลัทธิลังกาวงศ และจําพรรษาอยูที่ลังกาเปนเวลาถึง ๑๐ ป ระหวางนั้นไดไป
บูรณะวัดสําคัญๆ เชน ถูปาราม และมหิยังคเจดีย กษัตริยลังกาจึงทรงแตงตั้ง
ใหเปนพระมหาสวามี เมื่อเดินทางกลับมาแลวไดนําเอาพระบรมสารีริกธาตุมา
บรรจุไวในเมืองไทย โดยการเดินทางกลับผานทางภูเขาตะนาวศรี ผานเมืองเพชรบุรี
ราชบุรี จากนั้นมาถึงเมืองอโยธยาศรีรามเทพนคร และถึงเมืองสุโขทัยในที่สุด๑๘
และสมเด็จพระมหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามุนฯี นีค้ งจะเปนหลักสําคัญในการขยาย
และบูรณะวัดมหาธาตุกลางเมืองสุโขทัย งานเหลานีม้ ชี า งจากเกาะลังกาเขามาชวย
ดวยเหตุนั้นจึงปรากฏมีอิทธิพลของศิลปะลังกาปะปนอยูในศิลปะสุโขทัย๑๙
พระพุทธศาสนาที่พระมหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามุนีไดนําเขามาเผยแผ
ในแควนสุโขทัยนั้นเปนพระพุทธศาสนาลังกาวงศจากเกาะลังกาโดยตรง จึงเปน
พระพุ ท ธศาสนาลั ง กาวงศ ส ายหนึ่ ง ที่ เรี ย กกั น ว า ลั ง กาวงศ ส ายสี ห ล หรื อ
สํ า นั ก สี ห ล การเผยแผ พ ระพุ ท ธศาสนาลั ง กาวงศ ส ายสี ห ลในแคว น สุ โขทั ย นี้
นาจะไดรับความสําเร็จและมีผูสนใจเลื่อมใสมากขึ้น ทําใหการศึกษาทางศาสนา
ขยายตั ว ออกไป อย า งกว า งขวางและพระพุ ท ธศาสนามี ค วามเจริ ญ รุ ง เรื อ ง
เปนอันมาก
ศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ณ นคร, “การอภิปรายในหัวขอเรือ่ ง ประวัตศิ าสตรสมัยสุโขทัย”,
รายงานผลการสัมมนาสังคโลกใตอา วไทยกับการวินจิ ฉัยปญหาเศรษฐกิจการเมืองและ
สังคมในสมัยสุโขทัย, คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดพิมพ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
พิฆเณศ, ๒๕๑๙), หนา ๓๘-๓๙.
๑๙
ศาสตราจารย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตรเอเชียอาคเนยถึง พ.ศ.๒๐๐๐,
คณะกรรมการชําระประวัติศาสตรไทย สํานักนายกรัฐมนตรีจัดพิมพ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
สํานักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๒๒), หนา ๒๓๘.
๑๘

๑๘๒ ขวงผญา
อยางไรก็ดีเมื่อราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ในรัชกาลของสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไท ไดมีพระพุทธศาสนาลังกาวงศอีกสายหนึ่งเผยแผเขามา
ที่สุโขทัย ภายใตการนําของพระสงฆชาวสุโขทัยสองรูป คือ พระอโนมทัสสีและ
พระสุมนเถระ ซึ่งเคยบวชครั้งแรกในฝายคามวาสี ตอมาไดเดินทางไปยังเมืองพัน
หรือเมาะตะมะ และเขาบวชใหมในฝายอรัญญวาสีทสี่ าํ นักของพระอุทมุ พรบุบผา
มหาสวามี๒๐ เมื่อเดินทางกลับมายังแควนสุโขทัย ไดเผยแผพระพุทธศาสนา
ลังกาวงศตามแนวทางของสํานักพระพุทธศาสนาลังกาวงศสายรามัญ จึงเรียกกัน
วา ลังกาวงศสายรามัญ หรือ สํานักรามัญ และไดรับการสนับสนุนและศรัทธาจาก
พระมหาธรรมราชาลิ ไ ทเป น อั น มาก ซึ่ ง ต อ มาพระมหาธรรมราชาลิ ไ ทเสด็ จ
ออกผนวช โดยมีพระอุทุมพรบุบผามหาสวามีเปนพระอุปชฌาย ภายหลังที่
พระมหาธรรมราชาลิไทลาผนวชแลว ไดสงพระสงฆที่ไดเคยไปศึกษาพระศาสนา
ที่เมืองพัน ใหไปเผยแผพระพุทธศาสนาลังกาวงศสายรามัญนี้ยังเมืองตางๆ
ภายนอกอาณาจักร คือ พระปยทัสสี ไปเผยแผพระศาสนาที่เมืองอโยธยา
พระสุ วั ณ ณคี รี ไ ปที่ เ มื อ งหลวงพระบาง พระเวสสภู ไ ปเผยแผ ยั ง เมื อ งน า น
สวนพระพุทธสาคร พระสุชาตะ พระเขมะ พระสัทธาติสสะ ใหไปอยูที่เมือง
สองแคว พระอานนทอยูที่วัดปามะมวง๒๑ และใน พ.ศ.๑๙๑๒ พระสุมนเถระ
ได เ ดิ น ทางไปเจริ ญ พระพุ ท ธศาสนาในเมื อ งเชี ย งใหม ต ามที่ ไ ด รั บ นิ ม นต จ าก
พระเจากือนา กษัตริยแ หงลานนา๒๒ ดังนัน้ แควนสุโขทัยในชวงพุทธศตวรรษที่ ๒๐
คงปรากฏมีทั้งพระพุทธศาสนาลังกาวงศสํานักสีหล ซึ่งเปนสายเดิมที่เผยแผ
เขามากอนและสํานักรามัญ ซึ่งเปนสายใหมที่เขามาและไดรับการสนับสนุนจาก
สมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไท
พระพุทธพุกามและพระพุทธญาณ, ตํานานมูลศาสนา, (กรุงเทพฯ : เสริมวิทยบรรณาคาร,
๒๕๑๙), หนา ๓๑๖.
๒๑
พระพุทธพุกามและพระพุทธญาณ, เรื่องเดิม, หนา ๓๒๐.
๒๒
ชินกาลมาลีปกรณ, หนา ๙๙.
๒๐

เจดียแบบชางลอม ๑๘๓

เจดียชางลอมในแควนสุโขทัย
ในแควนสุโขทัยปรากฏมีเจดียชางลอมอยูตามเมืองตางๆ รวมจํานวน
๑๒ แหง ไดแก เมืองสุโขทัย จํานวน ๕ แหง คือ เจดียวัดชางลอม เจดียวัดสรศักดิ์
เจดียวัดชางรอบ เจดียวัดเจดียสี่หอง และเจดียชางลอมบานไสยาสน เมือง
ศรีสชั นาลัย จํานวน ๓ แหง คือ เจดียว ดั ชางลอม เจดียร ายชางลอมภายในวัดเจดีย
เจ็ดแถว และเจดียว ดั นางพญา เมืองกําแพงเพชร จํานวน ๓ แหง คือ เจดียช า งเผือก
ภายในวัดพระแกว เจดียว ดั ชาง และเจดียว ดั ชางรอบ และทีเ่ มืองพิษณุโลก จํานวน
๑ แหง คือ เจดียวัดอรัญญิก

ภาพเกาเจดียวัดชางลอม เมืองศรีสัชนาลัย

การปรากฏขึ้นของเจดียชางลอมในแควนสุโขทัย
เจดี ย ช า งล อ มในแคว น สุ โขทั ย นั้ น มี ห ลั ก ฐานของการก อ สร า งชั ด เจน
อยูเพียง ๒ แหง คือ เจดียวัดชางลอม เมืองสุโขทัย สรางขึ้นใน พ.ศ.๑๙๒๗
และเจดียวัดสรศักดิ์ สรางใน พ.ศ.๑๙๕๕ แตผลของการศึกษาครั้งนี้สรุปไดวา
การเกิดขึ้นของเจดียชางลอมนั้นเปนผลมาจากความขัดแยงและแขงขันกันของ
สํานักพระพุทธศาสนาลังกาวงศทงั้ สองสํานัก เพือ่ แสวงหาความชอบธรรมเพือ่ ให

๑๘๔ ขวงผญา
ไดรับการยอมรับ ซึ่งแตละฝายจะไดรับการสนับสนุนจากเชื้อพระวงศและกษัตริย
ของสุโขทัย จนกลายเปนความขัดแยงทางการเมืองและสงผลใหแควนสุโขทัย
ถูกผนวกเขาเปนสวนหนึง่ ของกรุงศรีอยุธยาในเวลาตอมา กลาวคือ สํานักสายสีหล
นั้นเปนพระพุทธศาสนาลังกาวงศสายเดิมที่เผยแผผานมาทางนครศรีธรรมราช
ี เปนผูนําและไดรับการ
และกรุงศรีอยุธยา มีพระมหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามุน๒๓
สนับสนุนจากเชื้อพระวงศในสายวงศพอขุนศรีนาวนําถุม ปฐมกษัตริยผูสราง
เมืองสุโขทัย สวนสํานักรามัญหรือมอญนัน้ เปนพระพุทธศาสนาลังกาวงศสายใหม
ที่เขามา โดยไดรับการสนับสนุนจากสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไท ในสาย
ราชวงศพระรวงหรือพอขุนศรีอินทราทิตย

เจดียวัดชางลอม
เมืองศรีสัชนาลัยปจจุบัน

แผนผังเจดียวัดชางลอม
เมืองศรีสัชนาลัย

เหตุการณทางประวัตศิ าสตรของสุโขทัย เมือ่ พอขุนรามคําแหงสวรรคตแลว
พระยาเลอไท พระราชโอรส ไดครองราชสมบัตสิ บื ตอมา๒๔ ในชวงเวลานีเ้ มืองตางๆ
๒๓

พระมหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามุนี เปนเชือ้ พระวงศในสายวงศพอ ขุนศรีนาวนําถุม ปฐมกษัตริย
ผูสรางเมืองสุโขทัย

เจดียแบบชางลอม ๑๘๕

ที่เคยอยูในอํานาจของอาณาจักรสุโขทัยไดแตกแยกกัน จนตองดําเนินนโยบาย
รวบรวมบานเมืองตางๆ เขามาสูร าชอาณาจักรอีกครัง้ ไมปรากฏหลักฐานเกีย่ วกับ
การสวรรคตของพระองค ตอจากรัชสมัยพระยาเลอไท มีกษัตริยท ปี่ รากฏพระนาม
ในศิลาจารึกอีกองคหนึ่งคือ พระยางัวนําถม ขึ้นครองราชยใน พ.ศ.๑๘๘๔
ซึ่งขณะนั้นพระยาลิไทไดเปนพระมหาอุปราช ครองเมืองศรีสัชนาลัย ชวงเวลานี้
อาณาจักรสุโขทัยแตกแยกออกจากกันเปนหลายฝาย เมือ่ พระยางัวนําถมสวรรคต
ไดมีการแยงชิงราชสมบัติกัน ทําใหพระยาลิไทตองเสด็จมาจากเมืองศรีสัชนาลัย
เขาปราบดาภิเษกเปนกษัตริยค รองสุโขทัยสืบตอมา ทรงเฉลิมพระนามวา สมเด็จพระศรีสรุ ยิ พงศมหาธรรมราชาธิราช และสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไททรงสนับสนุน
พระพุทธศาสนาลังกาวงศสายรามัญและทรงออกผนวชใน พ.ศ.๑๙๐๔ โดยอัญเชิญ
มีพระอุทุมพรบุบผามหาสวามีจากเมืองพันมาเปนพระอุปชฌาย และจําพรรษา
อยูท วี่ ดั ปามะมวง ภายหลังทีพ่ ระมหาธรรมราชาลิไทลาผนวชแลว ไดมกี ารเผยแผ
พระพุทธศาสนาลังกาวงศสายรามัญนี้ไปยังเมืองตางๆ
เจดียวัดชางลอม เมืองศรีสัชนาลัย ซึ่งมีลักษณะเปนเจดียชางลอมแบบ
พิเศษลักษณะเปนเจดียสี่เหลี่ยมผสมทรงกลมตั้งอยูบนฐานประทักษิณชางลอม
ควรจะเปนเจดียแบบชางลอมแหงแรกที่สรางขึ้นในแควนสุโขทัย ทั้งนี้แตเดิม
เชือ่ กันวาเจดียว ดั ชางลอม เมืองศรีสชั นาลัยแหงนีส้ รางขึน้ ในสมัยพอขุนรามคําแหง
เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ แตจากการวิจัยของกรมศิลปากรในระหวาง
พ.ศ.๒๕๒๗-๒๕๒๘ ไดขอสรุปวา นาจะสรางขึ้นในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไท
เมื่อราวตนพุทธศตวรรษที่ ๒๐๒๕ การสรางเจดียชางลอม ที่เมืองศรีสัชนาลัยครั้งนี้
เพือ่ ประกาศแสดงสัญลักษณของพระพุทธศาสนาลังกาวงศและยืนยันความถูกตอง
ชอบธรรมของพระพุทธศาสนาลังกาวงศสายรามัญ ซึง่ จะสอดคลองกับการปรากฏ
ขึ้นของพระธาตุเจดียวัดสวนดอก เมืองเชียงใหม เปนเจดียแบบชางลอมเชนกัน
ทีพ่ ระสุมนเถระซึง่ พระมหาธรรมราชาลิไทโปรดใหไปเผยแผพระพุทธศาสนาลังกา
มีนักวิชาการหลายทานระบุวา พระยาไสสงครามไดเปนกษัตริยครองราชยสืบตอมาจาก
พอขุนรามคําแหง.
๒๕
กรมศิลปากร, การศึกษาวิจัยเรื่อง วัดชางลอม ในอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย
อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย (กรุงเทพฯ : บริษัทวิคตอรี่เพาเวอรพอยท จํากัด, ๒๕๓๐),
หนา ๑๗๔-๑๗๖.
๒๔

๑๘๖ ขวงผญา
วงศสายรามัญในลานนา เปนผูส รางขึน้ ใน พ.ศ.๑๙๑๖ เพือ่ บรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุ
ที่ไดอัญเชิญมาจากเมืองสุโขทัย๒๖
การแขงขันของสํานักพระพุทธศาสนาลังกาวงศและความขัดแยงทาง
การเมืองในแควนสุโขทัย คงเปนสวนที่ทําใหกองทัพกรุงศรีอยุธยาเขามายึด
เมืองสองแคว (พิษณุโลก)๒๗ ในเวลาตอมา ทําใหพระมหาธรรมราชาลิไทตองทรง
ยายไปประทับทีเ่ มืองพิษณุโลกในระหวาง พ.ศ.๑๙๐๖-๑๙๑๒ สวนเมืองสุโขทัยได
ใหพระขนิษฐาของพระมหาธรรมราชาลิไทครองอยูร ะยะหนึง่ จนกระทัง่ พ.ศ.๑๙๑๒
เมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ แหงกรุงศรีอยุธยาสวรรคต พระมหาธรรมราชาลิไท
จึงกลับมาครองเมืองสุโขทัยดังเดิม และสวรรคตใน พ.ศ.๑๙๑๑
ตอมาเจดียว ดั ชางลอม เมืองสุโขทัย ไดปรากฏขึน้ ใน พ.ศ.๑๙๒๗ หลังจาก
ทีพ่ ระมหาธรรมราชาลิไทสวรรคต มีลกั ษณะเปน เจดียช า งลอมทรงระฆังแบบลังกา
ซึ่งมีลักษณะเปนเจดียทรงระฆังแบบเรียบงาย รูปทรงเตี้ย องคระฆังผายใหญตาม
แบบฉบับของเจดียใ นศิลปะสุโขทัยทีเ่ รียกวา เจดียท รงกลมแบบลังกา มีประวัตกิ าร
กอสรางปรากฏหลักฐานในศิลาจารึกวา พนมไสดํา ซึ่งเปนสามีของแมนมของ
พระศรีเทพาหูราช เปนผูสรางและพระศรีเทพาหูราชนี้นาจะเปนพระนามของ
สมเด็จพระนครินทราชาธิราช กษัตริยแหงกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งมาครองเมือง
สุโขทัย๒๘ ซึ่งเมื่อพระมหาธรรมราชาลิไทสวรรคตแลว พระพุทธศาสนาลังกาวงศ
สํานักรามัญคงออนแอลง ขณะที่พระพุทธศาสนาลังกาวงศสํานักสีหล ซึ่งตั้งมั่น
มาแตเดิมอยูที่เมืองสุโขทัยคงเขมแข็งมากขึ้น เนื่องจากไดรับการสนับสนุนจาก
เชื้อพระวงศสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยาซึ่งมีอิทธิพลทางการเมืองตอแควนสุโขทัย
ขณะนัน้ การปรากฏขึน้ ของเจดียว ดั ชางลอม เมืองสุโขทัย คงเพือ่ เปนการประกาศ
ถึงความถูกตองชอบธรรมของพระพุทธศาสนาลังกาวงศสํานักสีหลที่สืบสายตรง
มาจากเกาะลังกา รวมทัง้ การปรากฏขึน้ ของเจดียช า งลอมทรงระฆังแบบลังกาอืน่ ๆ
อาทิ เจดียว ดั ชางรอบ เจดียว ดั สรศักดิ์ เจดียช า งลอมบานไสยาสนในเขตเมืองสุโขทัย
เรื่องเดียวกัน หนา ๑๐๕.
เมืองสองแคว เปนสถานทีส่ มภพและประทับครัง้ เยาววยั ของพระมหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามุนี
ซึ่งสะทอนใหเห็นวาเปนเมืองสําคัญที่เกี่ยวของกับเชื้อพระวงศสายพอขุนศรีนาวนําถุม
ปฐมกษัตริยผูสรางเมืองสุโขทัย.
๒๘
พิเศษ เจียจันทรพงษ, เรื่องเดิม, หนา ๖๔-๗๐.
๒๖

๒๗

เจดียแบบชางลอม ๑๘๗

และเจดียชางเผือกในวัดพระแกว เมืองกําแพงเพชร ควรสรางขึ้นในระยะเวลา
ที่ใกลเคียงกันคือในราวครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ ๒๐

ภาพเกาเจดียวัดชางลอม เมืองสุโขทัย

แผนผังเจดียวัดชางลอม เมืองสุโขทัย

เจดียวัดสรศักดิ์ เมืองสุโขทัย ที่ไดรับการบูรณะใหม

๑๘๘ ขวงผญา
ตอมาเจดียช า งลอมทรงกลมหรือทรงระฆังแบบทรงสูง เปนเจดียช า งลอม
ลักษณะเดนอีกรูปแบบหนึ่งของแควนสุโขทัย ลักษณะเปนทรงกลมแบบทรงสูง
คลายคลึงกับเจดียในกลุมแรก แตไดเพิ่มความสูงและจํานวนชั้นของฐานใตชั้น
มาลัยเถาเพือ่ ยืดเจดียใ หมคี วามสูงมากขึน้ จึงทําใหเจดียเ พรียวสูงขึน้ และองคระฆัง
มีขนาดเล็กลง มีจาํ นวน ๓ แหง ไดแก เจดียว ดั ชาง เมืองกําแพงเพชร เจดียว ดั อรัญญิก
เมืองพิษณุโลก และเจดียรายชางลอมในวัดเจดียเจ็ดแถว เมืองศรีสัชนาลัย เจดีย
กลุม นีเ้ ปนศิลปะผสมระหวางสุโขทัยกับอยุธยาทีม่ พี ฒ
ั นาการเกิดขึน้ นับตัง้ แตครึง่ หลัง
ของพุทธศตวรรษที่ ๒๐ ขึน้ มา ซึง่ ในชวงเวลานีอ้ ทิ ธิพลทางการเมืองของกรุงศรีอยุธยา
ไดเขามาครอบงําสุโขทัยชัดเจนขึ้น

เจดียวัดชาง เมืองกําแพงเพชร

แผนผังเจดียวัดชาง
เมืองกําแพงเพชร

ในชวงพุทธศตวรรษที่ ๒๑ เมือ่ แควนสุโขทัยถูกผนวกเขาเปนสวนหนึง่ ของ
กรุงศรีอยุธยาอยางเปนทางการแลว เจดียแบบชางลอมถูกสรางขึ้นอีก ๒ แหง คือ
เจดียวัดชางรอบ เมืองกําแพงเพชรกับเจดียวัดนางพญา เมืองศรีสัชนาลัย เจดีย
วัดชางรอบ เมืองกําแพงเพชรเปนเจดียชางลอมขนาดใหญที่มีลักษณะเปนเจดีย
ทรงกลมตั้งอยูบนฐานประทักษิณชางลอม ชางปูนปนประดับฐานเจดียเปนชาง

เจดียแบบชางลอม ๑๘๙

ทรงเครือ่ งขนาดใหญ ยืน สองขาหนาและหัวโผลออกมาครึง่ ตัวจากผนัง สวนเจดีย
วัดนางพญา เมืองศรีสชั นาลัยนัน้ เปนเจดียช า งลอมทรงกลมแบบมีซมุ ทิศ ชางปูนปน
ประดับฐานเจดียเปนแบบชางยืน สองขาหนาและหัวโผลออกมาครึ่งตัวจากผนัง
มีเสาตามประทีปและพุมดอกบัวตูมประดับอยูทั้งสองดาน เจดียชางลอมทั้งสอง
แหงนี้ปรากฏอิทธิพลของศิลปะอยุธยาตอนตนอยางชัดเจน

เจดียชางรอบ เมืองกําแพงเพชร

แผนผังและรูปทรงสันนิษฐานสวนยอดของ
เจดียวัดชางรอบ เมืองกําแพงเพชร

๑๙๐ ขวงผญา

เจดียชางลอมวัดนางพญา
เมืองศรีสัชนาลัย

แควนลานนา

แผนผังเจดียชางลอมวัดนางพญา
เมืองศรีสัชนาลัย

พระพุทธศาสนาลังกาวงศในลานนา
พระพุทธศาสนาของลานนาในระยะเริ่มแรกนั้นควรเปนพระพุทธศาสนา
ทีส่ บื ทอดมาจากเมืองหริภญ
ุ ไชย เมืองหริภญ
ุ ไชยเคยเปนศูนยกลางของพระพุทธศาสนา
และที่ตั้งของพระธาตุเจดียสําคัญที่มีอายุเกาแกที่สุดแหงหนึ่งของภูมิภาคแถบนี้
แควนหริภญ
ุ ไชยไดมกี ารติดตอเกีย่ วของกับอาณาจักรพุกามอยางใกลชดิ จึงพบวา
หลักฐานดานโบราณศิลปวัตถุและโบราณสถานของหริภุญไชยไดรับอิทธิพล
จากศิลปะและสถาปตยกรรมของพุกามเปนอันมาก จึงคาดวาพระพุทธศาสนา
ที่ปรากฏอยูในแควนหริภุญไชยนาจะเปนพระพุทธศาสนาฝายเถรวาทตามแบบ
ที่ปรากฏในเมืองพุกาม ตอมาในตอนตนพุทธศตวรรษที่ ๑๙ แควนหริภุญไชย
ไดกลายเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรลานนา ดังนั้นพระพุทธศาสนาของลานนา

เจดียแบบชางลอม ๑๙๑

ในระยะเริม่ แรก จึงเปนพระพุทธศาสนาฝายเถรวาททีส่ บื ทอดมาจากแควนหริภญ
ุ ไชย
นั่นเอง
ตอมาในราวตนพุทธศตวรรษที่ ๒๐ พระพุทธศาสนาลังกาวงศไดเผยแผ
เขามาสูด นิ แดนลานนา ปรากฏเรือ่ งราวชัดเจนอยูใ นเอกสารตํานานวา พระเจากือนา
กษัตริยแหงราชวงศมังรายมีพระราชประสงคใหพระภิกษุฝายอรัญวาสีมาอยูใน
นครเชียงใหมและสามารถทําสังฆกรรมไดทั้งหมด จึงสงคณะทูตไปยังสํานัก
พระอุทมุ พรบุบผามหาสวามีทเี่ มืองพันหรือเมืองเมาะตะมะ ซึง่ พระอุทมุ พรบุบผา
มหาสวามีกไ็ ดอนุญาตใหพระอานนทเถรศิษยมายังเมืองเชียงใหม๒๙ แตพระอานนทเถร
ยังไมไดรับอนุญาตใหกระทําสังฆกรรม เนื่องจากบุคคลที่ไดรับอนุญาตใหทํา
สังฆกรรมทุกอยางไดคือ พระสุมนเถระ ซึ่งขณะนั้นอยูที่เมืองสุโขทัย พระเจา
กือนา จึงทรงสงคณะทูตไปสุโขทัยถึงสองครั้งเพื่ออาราธนาพระสุมนเถระใหมา
เผยแพรพระพุทธศาสนาในลานนา จนกระทัง่ ใน พ.ศ.๑๙๑๒ พระมหาธรรมราชาลิไท
จึงโปรดใหพระสุมนเถระรับนิมนตและเดินทางมายังลานนาพรอมทั้งนําพระบรม
สารีริกธาตุมาดวย๓๐
ในสมัยนั้นถือกันวาพระพุทธศาสนาลังกาวงศนั้นเปนศาสนาที่บริสุทธิ์
เพราะมีการทําสังฆกรรมถูกตองมาแตโบราณ พระสุมนเถระนั้นไดเคยไปศึกษา
และอุปสมบทใหมในสํานักของพระอุทมุ พรบุบผามหาสวามีทเี่ มืองพัน ซึง่ ขณะนัน้
เปนศูนยกลางทีส่ าํ คัญของพระพุทธศาสนาลังกาวงศอยูใ นภูมภิ าคนี้ เมือ่ พระสุมนเถระ
ไดรบั นิมนตและเดินทางมาสูล า นนาแลว ในระยะแรกไดพาํ นักอยูท วี่ ดั พระยืนเมือง
หริภญ
ุ ไชยหรือลําพูน ตอมายายมาอยูท ว่ี ดั สวนดอก เมืองเชียงใหม พระสุมนเถระนัน้
ถือไดวามีบทบาทอยางสําคัญในการวางรากฐานพระพุทธศาสนาลังกาวงศใน
ดินแดนลานนา เพราะหลังจากที่พระสุมนเถระไดมาพํานักอยูที่วัดสวนดอกแลว
พระเจากือนาไดสนับสนุนใหพระภิกษุจากเมืองตางๆ ในลานนา เชน เมืองเชียงแสน
๒๙
๓๐

ชินกาลมาลีปกรณ, หนา ๙๘.
สํานักนายกรัฐมนตรี, “ศิลาจารึกวัดพระยืน,” ประชุมศิลาจารึกภาคที่ ๓, คณะกรรมการ
จัดพิมพเอกสารทางประวัติศาสตร วัฒนธรรมและโบราณคดี (พระนคร : โรงพิมพสํานัก
ทําเนียบนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๘), หนา ๑๓๖.

๑๙๒ ขวงผญา
เมืองเชียงตุง และอื่นๆ เดินทางเขามาศึกษาพระพุทธศาสนาที่วัดสวนดอก
แหงนี้ จึงทําใหวัดสวนดอกและเมืองเชียงใหมกลายเปนศูนยกลางของการศึกษา
พระปริยตั ธิ รรมและพระธรรมวินยั แทนทีเ่ มืองหริภญ
ุ ไชย ตอมาทรงสรางวัดบุปผาราม
หรือวัดสวนดอกเพื่อใหเปนที่จําพรรษาของพระสุมนะเถระ คณะสงฆที่สืบตอมา
จากพระสุมนเถระนี้ ตอมาเรียกวา บุปผวาสีคณะ หรือ ชาวเจาคณะสวนดอก
เพราะมีศูนยกลางอยูที่วัดสวนดอกและบางครั้งก็เรียกวา สํานักรามัญ เนื่องจาก
พระสุมนเถระไดบวชเรียนจากสํานักของพระอุทุมพรบุบผามหาสวามีที่เมืองพัน
ในรามัญประเทศ๓๑
พระสงฆ สํ า นั ก รามั ญ นั้ น เป น ฝ า ย
อรัญวาสี ซึ่งมีวัตรปฏิบัติที่แตกตางไปจาก
คณะสงฆพน้ื เมืองเดิม สวนมากจะเปนพระธุดงค
ตามปา ยึดมั่นในการบําเพ็ญภาวนาแสวงหา
ความสงบ มีความเครงครัดในพระวินัยและ
มักตั้งสํานักสงฆในที่หางไกลผูคน ดวยเหตุนี้
ในระยะแรกที่เขามาสูเมืองเชียงใหมจึงไดรับ
ความนิยมและไดรับการอุปถัมภจากกษัตริย
ขุนนาง ตลอดจนประชาชนเปนอันมาก จึงทํา
ใหพระสงฆมคี วามสัมพันธกบั ฝายอาณาจักร
มาก และเขามาเกี่ยวของในทางโลกมากขึ้น
เชน ทรัพยสนิ เงินทอง ขาวของ ไรนา ทีม่ ผี อู ทุ ศิ
ใหแกพระศาสนา ยิ่งเมื่อพระพุทธศาสนา
ภาพเกาพระธาตุเจดียวัดสวนดอก
มีความเจริญรุง เรืองมากขึน้ พระสงฆกจ็ ะไดรบั
เมืองเชียงใหม กอนไดรับ
การบูรณะครั้งใหญเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๔
การยกยองในสังคมสูงขึ้น เนื่องจากบทบาท
๓๑

ปริญญา กายสิทธิ์, ประวัติศาสตรพุทธศาสนาในลานนาไทย ตั้งแต พ.ศ.๑๙๑๒ ถึง
พ.ศ.๒๑๐๑, ปริ ญ ญานิ พ นธ ก ารศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ
ประสานมิตร พ.ศ.๒๕๒๘, หนา ๘๓.

เจดียแบบชางลอม ๑๙๓

ของพระสงฆจะมีบทบาทเกี่ยวของกับบานเมืองในหลายๆ ดานโดยเฉพาะในดาน
การเมืองและการศึกษา นับตัง้ แตสมัยพระเจากือนาเปนตนไป ไดพบหลักฐานวา
พระสงฆไดเขามามีสว นรวมในการพิพากษาคดีตา งๆ รวมกับขุนนาง และในบางครัง้
ยังมีบทบาทในการวากลาวตักเตือนพระมหากษัตริยท ป่ี ระพฤติตนไมถกู ตองอีกดวย
บทบาทของพระสงฆจะเริ่มมีมากขึ้นนับตั้งแตสมัยพระเจากือนาเปนตนมา๓๒
ซึ่งเปนเหตุหนึ่งของความเสื่อมนิยมในคณะสงฆสํานักรามัญในเวลาตอมา
ในราวครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ ๒๐ ไดมีความความตื่นตัวในการ
ศึกษาพระธรรมวินัยในหมูพระสงฆในลานนาเปนอยางมาก ความเจริญของ
พระพุทธศาสนาลังกาวงศไดทําใหพระสงฆลานนาหลายรูปเดินทางไปศึกษา
เลาเรียนพระศาสนาภายนอกอาณาจักรโดยเฉพาะทีเ่ กาะลังกา และไดรบั การตําหนิ
จากพระสงฆ ลั ง กาหลายประการ จึ ง ทํ า ให เ กิ ด ความคลางแคลงใจเกี่ ย วกั บ
ความถูกตองในพระธรรมวินัยที่ถือปฏิบัติอยู ดังนั้นใน พ.ศ.๑๙๖๗ จึงไดมี
พระสงฆที่อยูในเมืองเชียงใหม ๒๕ รูป มีพระมหาธัมมคัมภีร พระมหาเมธังกร
พระมหาญาณมงคล พระมหาสีลวงศ พระมหาสารีบุตร พระมหารตนากร พระ
มหาพุทธสาคร ฯลฯ เปนตน พรอมดวยพระสงฆในแควนกัมโพช (ลพบุรี) ๘ รูป
และพระสงฆชาวมอญอีก ๖ รูป รวมเปน ๓๙ รูป ไดเดินทางไปเกาะลังกา พระสงฆ
เหลานั้นไดเลาเรียนอักษรศาสตร การอานออกเสียงตามตัวอักษรที่ใชอยูใน
ลังกาทวีป และไดตัดสินใจขออุปสมบทใหมทั้งหมดโดยมีพระธรรมมาจารยเปน
พระอุปชฌาย พระมหาสวามีวนรัตเปนพระกรรมวาจาจารย บวชกันในเรือขนาน
ที่ทาเรือยาปา แมน้ํากัลยาณี
คณะสงฆกลุม นีอ้ ยูใ นลังกาไดไมนานนักเพราะในลังกาเกิดทุพภิกขภัยจึงตอง
เดินทางกลับ และไดพาพระเถระชาวลังกามาดวย ๒ รูป คือ พระมหาอุตตมปญญา
และพระวิกกมพาหุ เพือ่ จะใหมาเปนพระอุปช ฌาย กับทัง้ อัญเชิญพระบรมสารีรกิ ธาตุ
๓๒

อรุณรัตน วิเชียรเขียว, “ประวัติศาสตรเมืองเชียงใหมสมัยราชวงศมังรายและสมัยพมา
ปกครอง,” ลานนาไทย, อนุสรณพระราชพิธีเปดพระบรมราชานุสาวรียสามกษัตริย
(เชียงใหม : ทิพยเนตรการพิมพ, ๒๕๒๗), หนา ๒๗๗-๒๗๘.

๑๙๔ ขวงผญา
องคหนึ่งเพื่อเอามากราบไหวบูชา เมื่อเดินทางกลับมาจากเกาะลังกาไดเผยแผ
พระพุทธศาสนานิกายสีหลตามเมืองตางๆ เชนที่ กรุงศรีอยุธยา ศรีสชั นาลัย สุโขทัย
แลวเดินทางกลับถึงเชียงใหมใน พ.ศ.๑๙๗๓ พํานักอยูท วี่ ดั ปาแดงหลวง คณะสงฆ
กลุมนี้ถือไดวาเปนคณะสงฆลังกาวงศกลุมใหมที่เรียกวา สํานักสีหล๓๓
ดวยเหตุนี้ในเมืองเชียงใหมขณะนั้นจึงมีคณะสงฆอยู ๓ สํานัก คือ สํานัก
พื้นเมืองเดิมที่สืบทอดมาจากเมืองหริภุญไชย มีศูนยกลางอยูที่วัดพระสิงห สํานัก
รามัญหรือบุปผวาสี แหงวัดสวนดอก และสํานักสีหล ซึง่ ตัง้ อยูท ว่ี ดั ปาแดงมหาวิหาร
หรือวัดปาแดงหลวง เนือ่ งจากคณะสงฆลงั กาวงศสาํ นักสีหลหรือลังกาวงศสายใหม
ประพฤติปฏิบตั ติ ามพระวินยั อยางเครงครัด และแตกตางจากพระสงฆสาํ นักรามัญ
หรือลังกาวงศสายเกา ทําใหไดรบั ความเลือ่ มใสศรัทธาจากประชาชน ขุนนาง และ
เชื้อพระวงศ รวมทั้งไดมีการชี้ใหเห็นถึงความวิปลาสของพระสงฆในสํานักรามัญ
โดยเฉพาะในเรื่องของการอุปสมบทที่พระอุทุมพรบุบผามหาสวามีแหงเมืองพัน
ไดนาํ เอาพระพุทธรูปมานับรวมในหัตถบาสใหครบสงฆจาํ นวน ๕ รูป แทนพระสงฆ
รูปทีม่ รณภาพไป แลวทําพิธอี ปุ สมบทในทามกลางมหาสมุทร จึงถือวาการอุปสมบท
โดยวิธดี งั กลาวผิดพระวินยั ทําใหพระภิกษุกลุม เกาไมเปนพระภิกษุอยางสมบูรณ๓๔
ดังนัน้ จึงไดมพี ระสงฆในนิกายเดิมและผูม คี วามเลือ่ มใสไดเขามาบวชใหมในนิกาย
สีหลเปนจํานวนมาก เปนเหตุใหเกิดความขัดแยงกันระหวางคณะสงฆในเมือง
เชียงใหมในเวลาตอมา
ขณะเดียวกันความแตกแยกของคณะสงฆดงั กลาวยังโยงใยไปเกีย่ วของกับ
ความขัดแยงระหวางกษัตริยก บั ขุนนางและเชือ้ พระวงศอกี ดวย ทัง้ นีไ้ ดมขี นุ นางและ
เชือ้ พระวงศกลุม หนึง่ ทีส่ นับสนุนคณะสงฆสาํ นักสีหล แตขณะทีพ่ ระเจาสามฝง แกน
กษัตริยเ มืองเชียงใหมซง่ึ ครองราชยอยูใ นระหวาง พ.ศ.๑๙๔๕-๑๙๘๔ ทรงสนับสนุน
คณะสงฆสาํ นักรามัญ เมือ่ ความขัดแยงของคณะสงฆทงั้ สองฝายมีความรุนแรงขึน้
๓๓
๓๔

ชินกาลมาลีปกรณ, หนา ๑๐๗-๑๐๘.
บําเพ็ญ ระวิน, “ความขัดแยงของสงฆลานนาในอดีต : พินิจจากตํานานวัดปาแดงถึง
คัมภีรมูลสาสนาญาณคัมภีร,” เสวนาไทศึกษา ชุดที่ ๑, สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ.๒๕๓๗, หนา ๒๑๔.

เจดียแบบชางลอม ๑๙๕

พระเจาสามฝง แกน๓๕ จึงขับไลคณะสงฆสาํ นักสีหลออกจากเมืองเชียงใหม๓๖ ดังนัน้
คณะสงฆสํานักสีหลเหลานั้นจึงไดไปอยูที่นครลําปาง ซึ่งขณะนั้นมีเชื้อพระวงศ
หรือมหาอํามาตยชื่อสุระหรือหมื่นโลกนครเปนเจาเมือง คณะสงฆสํานักสีหล
ไดรับการสนับสนุนเปนอันดี และยังไดรับการสงเสริมใหเผยแผพระพุทธศาสนา
วงศสายสีหลนี้ออกไปจนถึงเมืองเชียงราย และเมืองเชียงแสน๓๗
ใน พ.ศ.๑๙๘๕ ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองขึ้นในแควนลานนา
โดยพระเจาสามฝงแกนถูกบรรดาขุนนางยึดอํานาจและสนับสนุนใหทาวลกราช
บุ ต รองค ที่ ๖ ของพระเจ า สามฝ ง แกนขึ้ น เป น กษั ต ริ ย แ ทน ทรงพระนามว า
พระมหาศรีสุธรรมติโลกราช หรือพระเจาติโลกราช ตอมาขุนนางชื่อเจาแสนขาน
ไดเปนกบฏ พระเจาติโลกราชจึงขอใหหมื่นโลกนคร เจาเมืองนครลําปางซึ่งมีศกั ดิ์
เปนอาของพระองคมาชวยเหลือปราบปราม หลังจากปราบกบฏเสร็จแลวก็ทรง
ขอใหหมื่นโลกนครมาชวยราชการในเมืองเชียงใหมและพระราชทานใหเปน
หมื่นสามลาน๓๘ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งนั้นไดทําใหคณะสงฆสายสีหล
ไดรับการอุปถัมภจากพระเจาติโลกราชเปนอยางดียิ่ง
ตลอดรัชกาลของพระเจาติโลกราชซึ่งครองราชยอยูในระหวาง พ.ศ.
๑๙๘๔-๒๐๓๐ นั้น คณะสงฆสายสีหลไดรับการอุปถัมภบํารุงอยางมากมาย
ทรงโปรดใหมีการอุปสมบทกรรมหลวงแกกุลบุตรชาวเชียงใหม จํานวน ๕๐๐ คน
ที่ทาสฐานหลวงในแมน้ําปง ไดโปรดใหพระมหาเมธังกรบูรณะพระเจดียมหาธาตุ
หริภุญไชยครั้งใหญ๓๙ และทรงเสด็จออกผนวชเปนเวลา ๗ วันในสํานักสงฆ
ในตํานานมูลศาสนาจะกลาววาเปนพระเจาแสนเมืองมา แตในชินกาลมาลีปกรณเปน
พระเจาสามฝงแกน.
๓๖
ตํานานมูลศาสนา, หนา ๓๕๖.
๓๗
ชินกาลมาลีปกรณ, หนา ๑๐๙.
๓๘
สํานักนายกรัฐมนตรี, ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม, คณะกรรมการจัดพิมพเอกสารทาง
ประวัติศาสตร (พระนคร : โรงพิมพสํานักทําเนียบนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๔), หนา ๔๙.
๓๙
ชินกาลมาลีปกรณ, หนา ๑๑๑. ผูแปลไดปริวรรตคําวามหาธาตุเจติยในตอนนี้วาหมายถึง
พระเจดียห ลวง วัดเจดียห ลวง กลางเมืองเชียงใหม แตในพงศาวดารโยนกขอความคลายคลึง
กันนีห้ มายถึงมหาเจดียว ดั ปาแดงหลวง เมืองเชียงใหม อยางไรก็ตามเมือ่ ตรวจสอบเหตุการณ
ดังกลาวนี้ในตํานานพระธาตุหริภุญชัยกับตํานานมูลศาสนาแลว อาจสรุปไดวาหมายถึง
พระธาตุหริภุญไชย เมืองลําพูน.
๓๕

๑๙๖ ขวงผญา
สายสีหลวัดปาแดงหลวงโดยมีพระมหาเมธังกรเปนพระอุปชฌาย ตอมาจึงทรง
ถวายนามสมณศักดิ์แกพระมหาเมธังกรวา พระอดุลศักตยาธิกรณมหาสวามี๔๐
ทรงโปรดใหสรางวัดใหมที่เปนของคณะสงฆสายสีหลหลายแหงในเมืองเชียงใหม
เชน วัดราชมณเฑียร วัดปาตาล วัดปาแดงหลวง วัดมหาโพธาราม และวัดอื่นๆ
อีกเปนอันมาก
นอกจากนีย้ งั ทรงสนับสนุนใหมกี ารเผยแพรพระพุทธศาสนาลังกาวงศสาย
สีหลไปทัว่ ราชอาณาเขต เชนใน พ.ศ.๑๙๘๘ โปรดใหพระมหาญาณมงคลไปเผยแผ
พระศาสนาทีเ่ มืองเชียงแสน และใน พ.ศ.๑๙๙๒ โปรดใหพระโสมจิตเถระไปเผยแผ
พระศาสนายังเมืองเชียงตุง๔๑ ตอมาใน พ.ศ.๒๐๒๐ พระเจาติโลกราชทรงอุปถัมภ
การสังคายนาพระไตรปฎกทีว่ ดั โพธารามมหาวิหารหรือวัดเจ็ดยอด เมืองเชียงใหม
การชําระพระไตรปฎกครัง้ นีท้ าํ ใหพระสงฆทงั้ สํานักรามัญหรือสายวัดสวนดอกและ
สํานักสีหลสายวัดปาแดง สามารถทําสังฆกรรมรวมกันได จึงทําใหความขัดแยง
ของคณะสงฆฝายตางๆ ลดลง
เจดียชางลอมในลานนา
ในแควนลานนามีเจดียแบบชางลอมปรากฏอยูตามเมืองตางๆ จํานวน
ทั้งสิ้น ๑๑ แหง ที่เมืองเชียงใหม ๕ แหง ไดแก เจดียวัดปาแดงหลวง (ราง)
พระธาตุเจดียหลวง วัดเจดียหลวง พระธาตุเจดียวัดเชียงมั่น พระธาตุเจดียวัด
พระสิงห พระธาตุเจดียวัดสวนดอก ที่เวียงกุมกาม ๒ แหงไดแก เจดียวัดหัวหนอง
(ราง) และพระธาตุเจดียว ดั ชางค้าํ ทีเ่ มืองเชียงแสน ๒ แหง คือ เจดียว ดั ชางเผือกหรือ
ชางค้าํ (ราง) และพระธาตุเจดียว ดั พระธาตุปเู ขา ทีเ่ มืองนาน ๑ แหง คือ พระธาตุ
เจดียวัดชางค้ําวรวิหาร และที่เมืองแพรอีก ๑ แหง คือ พระธาตุเจดียวัดหลวง
๔๐
๔๑

ตํานานมูลศาสนา, หนา ๓๕๘.
ภาคสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, ตํานานมูลศาสนาฉบับวัดปาแดง ภาคปริวรรต
ลําดับที่ ๙, เอกสารเย็บเลม มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ.๒๕๑๙, หนา ๒๔.

เจดียแบบชางลอม ๑๙๗

การปรากฏขึ้นของเจดียชางลอมในแควนลานนา
ผลการศึกษาพบวา เจดียแ บบชางลอมทีป่ รากฏขึน้ ในดินแดนลานนาเปน
แหงแรก คือ พระธาตุเจดียวัดสวนดอก เมืองเชียงใหม ซึ่งมีประวัติความเปนมา
เกี่ยวของกับเรื่องราวของพระพุทธศาสนาลังกาวงศสํานักรามัญที่พระสุมนเถระ
จากสุโขทัย ไดนาํ เขามาเผยแผทเ่ี มืองเชียงใหมในตอนตนพุทธศตวรรษที่ ๒๐ รูปแบบ
ของเจดียมีลักษณะเปนเจดียทรงกลมตั้งอยูบนฐานประทักษิณชางลอม ซึ่งไดรับ
อิทธิพลจากเจดียใ นศิลปะพมาแบบพุกาม การสรางพระธาตุเจดียว ดั สวนดอกใหมี
รูปแบบเปนเจดียแบบชางลอม คงเปนไปในลักษณะเชนเดียวกับการสรางเจดีย
วัดชางลอม เมืองศรีสชั นาลัย เพือ่ ยืนยันความถูกตองชอบธรรมของพระพุทธศาสนา
ลังกาวงศสายรามัญ รวมทั้งประกาศสัญลักษณเผยแผพระพุทธศาสนาลังกาวงศ
ในลานนา

ภาพลายเสนของชาวตะวันตก
ที่เดินทางมาเมืองเชียงใหม เมื่อ พ.ศ.๒๔๒๔

แผนผังพระธาตุเจดียวัดสวนดอก
เมืองเชียงใหม

๑๙๘ ขวงผญา

พระธาตุเจดียวัดสวนดอก
เมืองเชียงใหม ปจจุบัน

ในราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๐ เจดียวัดปาแดงหลวง (ราง) เมือง
เชียงใหมไดปรากฏขึ้น เจดียชางลอมแหงนี้มีความเกี่ยวของกับการเผยแผเขามา
ใหมของพระพุทธศาสนาลังกาวงศสํานักสีหลหรือสายวัดปาแดง เพื่อแขงขันกับ
พระพุทธศาสนาลังกาวงศสายเดิมของวัดสวนดอกและประกาศถึงความถูกตอง
ชอบธรรมของพระพุทธศาสนาลังกาวงศสายสีหล รูปแบบของเจดียมีลักษณะเปน
เจดียส เี่ หลีย่ มผสมทรงกลมมีฐานชางลอม ทีไ่ ดรบั อิทธิพลจากเจดียใ นศิลปะสุโขทัย
ซึ่งขณะนั้นพระพุทธศาสนาลังกาวงศสํานักสีหลไดตั้งมั่นอยูอยางมั่นคงในแควน
สุโขทัยภายใตการสนับสนุนจากกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากสุโขทัยถูกผนวกเปนสวน
หนึ่งราชอาณาจักรอยุธยาแลว

เจดียแบบชางลอม ๑๙๙

แผนผังพระธาตุเจดียวัดปาแดงหลวง
เมืองเชียงใหม

ภาพเกาพระธาตุเจดียวัดปาแดงหลวงราง
เมืองเชียงใหม กอนการบูรณะ

พระธาตุเจดียวัดปาแดงหลวงราง
เมืองเชียงใหม ในปจจุบัน

๒๐๐ ขวงผญา
ในพุทธศตวรรษที่ ๒๑ ไดปรากฏเจดียชางลอมที่มีลักษณะเดนเปน
เอกลักษณของลานนาขึ้น เจดียดังกลาวมีรูปแบบเปนเจดียทรงปราสาทยอดเจดีย
ทั้ ง แบบที่ มี ฐ านประทั ก ษิ ณ ช า งล อ มและแบบที่ ไ ม มี ฐ านประทั ก ษิ ณ ช า งล อ ม
เจดียชางลอมรูปแบบนี้มีจํานวน ๓ แหง ไดแก พระธาตุเจดียหลวง วัดเจดียหลวง
พระธาตุเจดียว ดั เชียงมัน่ ทีเ่ มืองเชียงใหม และเจดียว ดั หัวหนอง (ราง) ในเวียงกุมกาม
การปรากฏขึน้ ของเจดียแ บบชางลอมในชวงเวลานีจ้ ะเกีย่ วของกับพระพุทธศาสนา
ลังกาวงศสํานักสีหลเปนสวนมาก เนื่องจากไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจาก
พระเจาติโลกราช กษัตริยลานนา แตหลังจากที่พระเจาติโลกราชทรงสังคายนา
พระไตรปฎกทีว่ ดั โพธารามมหาวิหารหรือวัดเจ็ดยอด เมืองเชียงใหมแลว ความขัดแยง
และการแขงขันของคณะสงฆฝายตางๆ ลดลง จึงไมปรากฏการสรางเจดียแบบ
ชางลอมในดินแดนลานนาอีกเลย

แผนผังรูปทรงสันนิษฐานสวนยอดพระธาตุเจดียหลวง
เมืองเชียงใหม

เจดียแบบชางลอม ๒๐๑

พระธาตุเจดียหลวง วัดเจดียหลวง
เมืองเชียงใหม

สรุป

พระธาตุเจดียวัดเชียงมั่น
เมืองเชียงใหม

การปรากฏขึ้นของเจดียแบบชางลอมทั้งในแควนสุโขทัยและลานนา
เปนผลมาจากความขัดแยงและแขงขันของพระพุทธศาสนาลังกาวงศสองสํานัก
คือ สํานักสีหล ซึ่งเปนสํานักพระพุทธศาสนาเดิมที่สืบทอดมาจากเกาะลังกา
ผานมาทางเมืองนครศรีธรรมราชและกรุงศรีอยุธยา กับสํานักรามัญ ที่เปน
สํานักใหมที่กอตั้งขึ้นโดยพระอุทุมพรบุบผามหาสวามีที่เมืองพันหรือเมาะตะมะ
ซึ่ ง เผยแผ เข า มาตั้ ง มั่ น ในดิ น แดนประเทศไทยครั้ ง แรกที่ แ คว น สุ โขทั ย ภายใต
การอุปถัมปของสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไท เจดียแบบชางลอมเปนสัญลักษณ
ของพระพุทธศาสนาลังกาวงศ ซึ่งมีรูปแบบมาจากสถูปรุวันเวลิ (Ruvanweli)
ณ เมืองอนุราธปุระ อันเปนพระเจดียที่ศักดิ์สิทธิ์แหงหนึ่งในเกาะลังกา การสราง
เจดียแ บบชางลอมจึงเปนการประกาศแสดงสัญลักษณและความถูกตองชอบธรรม
ของการเปนตัวแทนของพระพุทธศาสนาลังกาวงศ การปรากฏขึ้นของเจดียแบบ
ชางลอมเกือบทั้งหมดของสุโขทัยและลานนาจะอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ ๒๐
ถึงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งเปนชวงเวลาของความขัดแยงและแขงขัน

๒๐๒ ขวงผญา
อยางรุนแรงของพระพุทธศาสนาลังกาวงศทั้งสองสํานัก ภายใตการสนับสนุน
จากกษัตริยและเชื้อพระวงศของทั้งแควนสุโขทัยและลานนา และสงผลใหเกิด
ความขัดแยงทางการเมือง ซึ่งเปนผลสวนหนึ่งที่ทําใหกรุงศรีอยุธยาเขายึดครอง
และผนวกแควนสุโขทัยเขาไปเปนสวนหนึ่งของราชอาณาจักรอยุธยา รวมทั้ง
การปราบดาภิเษกขึน้ ครองราชยของพระเจาติโลกราชแหงลานนาก็ลว นเปนผลมา
จากความขัดแยงของพระพุทธศาสนาลังกาวงศสํานักรามัญหรือสายวัดสวนดอก
กับสํานักสีหลหรือสายวัดปาแดงดวย
ในที่สุดความขัดแยงของสํานักพระพุทธศาสนาลังกาวงศคงลดนอยลง
ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากพระพุทธศาสนาลังกาวงศสายสีหลจะไดรบั การสนับสนุนอยางมัน่ คง
ทั้งในแควนสุโขทัย ลานนา และกรุงศรีอยุธยา และมีพัฒนาการสืบทอดตอมาจน
เปนพระพุทธศาสนาสายหลักของประเทศไทยในทุกวันนี้ รวมทัง้ ยังเผยแผกลับไป
ตั้งมั่นอยูที่เกาะลังกาในนามพระพุทธศาสนาฝายสยามวงศอีกดวย.

การสรางพุทธอาณาจักรยุคจารีต ๒๐๓

การสรางพุทธอาณาจักรยุคจารีต*
ยุพิน เข็มมุกด

ความนํา

บทความนี้เกิดจากสภาวะเหตุการณทั้งทางโลกและทางธรรม (พุทธจักร
และอาณาจักร) ที่เปนอยูปจจุบันผูเขียนมีจุดประสงคใหผูอานไดรับรูเรื่องราว
อยางนี้เกิดขึ้นซ้ําแลวซ้ําอีกดังที่กลาววา “ประวัติศาสตรซ้ํารอย” ผูเขียนจึงไดนํา
งานวิจัยเรื่อง พุทธศาสนาในลานนาสมัยราชวงศมังราย มาปรับปรุง เพิ่มเติม
เพื่อใหมองเห็นภาพที่ชัดเจน จึงเริ่มตนประวัติศาสตรตั้งแตยุคจารีตไลเรียงมา
* บทความนีป้ รับปรุงจากงานวิจยั เรือ่ ง “พุทธศาสนาในลานนาสมัยราชวงศมงั ราย พ.ศ.๑๘๓๙๒๑๐๑” ไดรับทุนอุดหนุนจากสภาวิจัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๒๗.

๒๐๔ ขวงผญา
จนถึงลานนาหรือเมืองไทยปจจุบันโดยเนนเฉพาะปฏิสัมพันธระหวาง การสราง
ความมั่นคงของสถาบันฝายบานเมืองกับสถาบันสงฆ แมบานเมืองไมไดปกครอง
ระบอบเดิมเหมือนยุคจารีต แตผนู าํ ทางการเมือง กับสถาบันสงฆตอ งมีปฏิสมั พันธ
ที่ดีไมเอนเอียงออนไหวไปตามแรงอําเภอใจ รักชอบโดยไมคํานึงถึงความถูกตอง
ดังนั้น นัยยะที่ซอนเรนอยูในเนื้อหาอยูที่ผูอานจะมองเห็นเปนอยางไร

ลักษณะเดนของการปกครองแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต

ลักษณะการปกครองของชุมชนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีลักษณะ
เปนการปกครองโดยธรรม วัฒนธรรมเชนนีป้ รากฏเคาวารับมาจากจีนและอินเดีย
จักรพรรดิจีนตองปกครองโดยธรรม ถาไมเชนนั้นสวรรคจะไมเขาขาง เกิดขาวยาก
หมากแพงในบานเมือง ซึ่งหมายถึงองคจักรพรรดิไมไดรับ “อาณัติจากสวรรค”
(Mandate of Heaven) ประชาชนกอการจลาจล ผลัดเปลี่ยนราชวงศใหม...
สมัยอาณาจักรนานเจามีวฒ
ั นธรรมเกีย่ วกับ “ความมีธรรม” ของผูป กครอง
กษัตริยยกยองผูมีคุณธรรม และนักรบผูมีคุณธรรมแตงตั้งคนดีใหดํารงตําแหนง
เหมาะสมยอมรับลัทธิความเชื่อทั้งแบบขงจื้อ เตาและพระพุทธศาสนา พรอมทั้ง
ปฏิบัติตามหลักความเชื่อความรับรูรวมกันระหวางประชาชนและผูปกครอง
ลักษณะการปกครองโดยธรรม เปนการประสานความเชื่อคุณธรรม
ความดี การประพฤติ ป ฏิ บั ติ ใ นสั ง คมเข า ด ว ยกั น ให เ กิ ด การประสมกลมกลื น
เพือ่ ใหสงั คมอยูอ ยางมัน่ คงได เมือ่ ใดความสมดุลถูกกระทบกระเทือนยอมหมายถึง
ความวุนวายหรือความวิบัติของสังคมนั้น กลาวไดวา สังคมซึ่งปกครองดวยอาศัย
ความมีธรรมของผูปกครองนั้น ผูปกครองตองยึดธรรมและประพฤติปฏิบัติตาม
ธรรมใหเปนที่ปรากฏอยางหนึ่ง สั่งสอนและควบคุมสังคมในรูปของพฤติกรรม
อีกอยางหนึ่ง
การใชธรรมทางพุทธศาสนาเปนหลักปกครอง จนกระทั่งผูปกครองไดรับ
สมญาวา พระราชาผูมีธรรม ธรรมิกราช หรือธรรมราชา เปนแบบอยางไดชัดเจน
คือพระเจาอโศกมหาราชแหงอินเดีย ทรงอุปถัมภพุทธศาสนาและเผยแผอํานาจ
ทัง้ ทางโลกและทางธรรม จนไดพระนามวา พระเจาศรีธรรมาโศกราช การปกครอง

การสรางพุทธอาณาจักรยุคจารีต ๒๐๕

ดวยธรรม อาศัยธรรมของพระราชาเปนหลักปกครอง จึงเปนแหลงทีม่ าของอํานาจ
ควบคุมรัฐและสังคม “ธรรม” ในที่นี้คือ ธรรมทางพุทธศาสนาซึ่งกษัตริยนํามา
ประพฤติปฏิบัติเผยแพรเปนแบบอยาง
สมเด็จกรมพระยาดํารงฯ ราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานวา ลักษณะการ
ปกครองโดยธรรมานุภาพแตกตางจากแบบนายปกครองบาว (Autocratic) ซึง่ มีมา
กอนการปกครองโดยธรรมานุภาพเปนแบบบิดาปกครองบุตร ดังเชนพระเจาอโศกฯ
คือ ปกครองบานเมืองใหรมเย็นเปนสุข ทํานุบํารุงใหเกิดประโยชนทางโลก ชักจูง
ประชาชนใหประพฤติธรรมเปนพลเมืองดี ทรงเห็นวาคติธรรมในพระพุทธศาสนา
ล้าํ เลิศกวาอืน่ ๆ จึงยกขึน้ ประกาศสัง่ สอนเปนศีลธรรมแกประชาชน (สมเด็จพระเจา
บรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ๒๕๑๔ : อางใน ธิดา สาระยา : ๒๑)
และโดยทั่วไปมักเชื่อกันวา ธรรมซึ่งพระราชาปฏิบัติตองเปนธรรมของพระพุทธ
ศาสนา และพระราชาตองนับถือศาสนาพุทธ
อุดมการณของพระพุทธศาสนาซึ่งทุกฝายตองรับรูรวมกัน นอกจาก
ปฏิบัติธรรมแลว คติฝายพุทธศาสนามหายานยังกลาวถึงกษัตริยแบบพุทธวา
พุทธราชา คือ จักรวาทิน จักรพรรดิแหงสากลโลก ถือวา กษัตริยเปนนิรมานกาย
ของพระพุทธเจา เมื่อดับสิ้นแลวรวมเปนหนึ่งเดียวกับพระพุทธองค สําหรับฝาย
หีนยาน ในเรื่องจักรวาทินปรากฏในพระบาลีไตรปฎก เชน ในมหาปรินิพพานสูตร
กลาวถึงพระราชพิธีเกี่ยวกับพระพุทธองค ประหนึ่งเปนมหาราชหรือจักรพรรดิ
มิใชพระภิกษุที่ตรัสรูเปนพระพุทธเจา ศาสตราจารยริส เดวิส (Rhys Davis) เชื่อวา
พระสูตรนี้เขียนขึ้นสมัยพระเจาอโศกมหาราช ที่วาดวยจริยธรรมของพุทธศาสนา
และความคิดเกี่ยวกับผูปกครองโลกดวยความชอบธรรม
พุ ท ธศาสนามี วั ด เป น ตั ว แทน ในขณะที่ ผู ป กครองมี รั ฐ เป น ตั ว แทน
ความสัมพันธระหวางรัฐและศาสนาเปนเงือ่ นไขอีกสวนหนึง่ ทีช่ ว ยกําหนดรูปแบบ
การปกครองของสังคม เมื่อกษัตริยอุปถัมภพุทธศาสนา หมายถึงพุทธศาสนาตอง
เปนศาสนาประจํารัฐ เปนแหลงทีก่ ษัตริยส ามารถดึงเอาอํานาจโนมนาวจิตใจประชาชน
ใหยกยองนิยมตน ความสัมพันธระหวางรัฐกับวัดจึงเกิดขึ้นทั้งทางทฤษฎีและ

๒๐๖ ขวงผญา
ทางปฏิบัติ กษัตริยรับผิดชอบที่จะรักษาไวซึ่งพระศาสนาใหบริสุทธิ์ขณะเดียวกัน
กษัตริยปกครองตองสอดคลองกับหลักเกณฑของพุทธศาสนา

ที่มาของการจัดหมวดหมูของพระพุทธโอวาท

พระพุทธโอวาสมีมากมาย ตางกาลตางสถานที่ พุทธสาวกทั้งหลาย
จึงใชวิธีทองจํา จึงมีขอบัญญัติในการสวดปาฏิโมกขลําดับสิกขาทุกครึ่งเดือน
การสวดปาฏิโมกขเปนการทองปากเปลา ซึ่งเปนเสมือนการบังคับใหทองจํา
คําสั่งสอนของพระพุทธองครวมเรียกวา พระธรรมวินัย เมื่อพระพุทธเจาจะ
ปรินิพพานทรงตรัสกับพระอานนทวา ธรรมและวินัยที่เราแสดงแลว บัญญัติแลว
แกทานทั้งหลาย ธรรมวินัยนั้นจะเปนศาสดาของทานทั้งหลายเมื่อเราลวงลับไป
(พระไตรปฎกฉบับประชาชน : ๖)
ตอมาเมื่อพระพุทธเจาเสด็จปรินิพพานไดเกิดขอขัดแยงในเรื่องพระวินัย
ในหมูสงฆ พระมหาเถระทั้งหลายชวยกันรอยเรียง จัดระเบียบพระธรรมวินัย
เรียกวา การสังคายนา ซึ่งเกิดขึ้นหลายครั้งตามโอกาสอันควรดวยเหตุที่เห็น
วัตรปฏิบัติของพระสงฆสวนใหญเริ่มยอหยอนจึงไดจัดประเภทพระพุทธวจนะ
ในรูปพระไตรปฎก แบงออกเปนหมวดใหญๆ ๓ หมวด ไดแก
๑. พระวินัยปฏก วาดวยวินัยหรือศีลของภิกษุ ภิกษุณี
๒. พระสุตันตปฏก วาดวยพระธรรมเทศนาทั่วไป
๓. พระอภิธัมมปฏก วาดวยธรรมะลวนๆ หรือธรรมะที่สําคัญ
ผลจากการสังคายนา ทําใหศาสนาแบงแยกเปน ๒ ฝายใหญๆ ฝายหนึ่ง
ยังคงปฎิบัติตามพระธรรมวินัยครั้งพระพุทธองคยังทรงพระชนมชีพอยู เรียกวา
ฝายเถรวาท ใชภาษาบาลี และยังแบงแยกออกไปอีกถึง ๑๘ นิกาย สวนอีกฝายได
เปลีย่ นแปลงพระธรรมวินยั ตามความเหมาะสมตามกาลเวลา เรียกวา ฝายมหายาน
ใชภาษาสันสกฤต (เลมเดียวกัน : ๑, ๖, ๙)

การสรางพุทธอาณาจักรยุคจารีต ๒๐๗

พระเจาอโศกมหาราชกับการสรางพุทธอาณาจักร

การสังคายนาในสมัยพระเจาอโศกมหาราช ราชวงศโมริยะ นับเปน
การสังคายนาครัง้ ที่ ๓ ทีก่ ระทําในดินแดนพุทธภูมทิ วี่ ดั อโศการาม เมืองปาตลีบตุ ร
หลังจากที่พระพุทธเจาปรินิพพานไปแลว ๒๓๕ ป พระโมคัลลีบุตรติสสเถระ
เปนประธานฝายสงฆ มีพระอริยสงฆประมาณ ๑๐๐๐ รูป พระองคเปนประธาน
ฝายฆราวาส ทรงใหความอุปถัมภในการสังคายนาจนสําเร็จตามวัตถุประสงค คือ
การชําระสะสางพระธรรมวินัยของพระสงฆใหบริสุทธิ์ เพราะมีทั้งพระสงฆปลอม
และพระสงฆทปี่ ระพฤติผดิ วินยั หวังเพียงลาภสักการะโดยไมคาํ นึงถึงความถูกตอง
ใชเวลา ๙ เดือน นับเปนการสังคายนา
ครัง้ สําคัญในวงการพุทธศาสนา เพราะ
สงผลใหเกิดการแผขยายพุทธศาสนา
ฝ า ยเถรวาสออกไปอย า งกว า งขวาง
พระเจาอโศกฯ ทรงดําเนินนโยบายทาง
การเมือง โดยใชพระสงฆเปนกองทัพธรรม
นับเปนกุศโลบายแบบสันติ ปราศจาก
อาวุธ การขยายพระราชอํานาจไปยัง
เสาหินพระเจาอโศกมหาราช
ดินแดนตางๆ ทรงรวมกับพระโมคัลลีบตุ ร
ติ ส สเถรในการเลื อ กพระมหาเถรที่ มี
ความแตกฉานในพระไตรป ฎ กและ
มีความสามารถในการสั่งสอนธรรมะ

ลุมพินี สถานที
่ประสูติ ละพื้นที่
คณะพระเถระที
่จัดสงไปในแต

ธัมเมกขสถูป ที่แสดงปฐมเทศนา

๒๐๘ ขวงผญา
มีจํานวน ๕ รูป เพื่อใหครบองคที่จะทําสังฆกรรม คืออุปสมบทผูท เ่ี ลือ่ มใสศรัทธา
พระพุทธศาสนาจึงจะเกิดขึ้นได

กุสินารา สถานที่ปรินิพพาน

พระมหาเถรที่ถูกรับเลือกในครั้งนี้ประกอบดวย พระมหินทเถร ราชโอรส
และพระนางสังฆมิตตเถรี ราชธิดา ของพระเจาอโศกฯ เดินทางไปยังดินแดนลังกา
ประเทศเปนแหงแรก นับเปนประเทศเพื่อนบานที่มีความสําคัญยิ่ง ที่จะเปน
ดินแดนพุทธภูมิอีกแหงหนึ่ง คณะพระธรรมทูตของพระมหินทเถระประกอบดวย
พระอิตยิ เถร พระอุตยิ เถร พระสัมพลเถร และพระภัทรสาลเถร พรอมกับบัณฑิตกุมาร
ซึ่งเปนฆราวาส (มหาวงศพงศาวดารลังกาทวีป : ๒๙๕) นอกจากนี้มีพระธรรมทูต
ที่สําคัญอีกหลายทาน อาทิ
๑. พระโสณเถรกับพระอุตรเถร ไปยังดินแดนสุวรรณภูมิ
๒. พระมหาเทวเถร ไปยังมหัศมรฑลประเทศ ปจจุบันคือแควนไมสอ
อินเดียใต
๓. พระมัชญัตติเถร ไปกัสมีระและคันธาระ ปจจุบันคือแคชเมียรและ
อัฟกานิสสถาน
๔. พระรักขิตเถร ไปวนวาสีประเทศ เขาใจวาคือแควนกนราเหนือซึง่ อยูท าง
บอมเบย
๕. พระมหารักขิตเถร ไปโยนกประเทศ ปจจุบันอยูในเปอรเซีย

การสรางพุทธอาณาจักรยุคจารีต ๒๐๙

๖. พระมหาธรรมรักขิตเถร ไปมหารัฐประเทศ เขาใจวาอยูห า งจากบอมเบย
ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ
๗. พระมัชฌิมเถระ ไปหิมวันตกประเทศ คือเมืองในหมูเขาหิมาลัย
๘. พระโยนกธรรมรักขิตเถระ ไปปรันตกชนบท เขาใจวาเปนเมืองชายทะเล
ทางเหนือของบอมเบย (มหาวงศ, ๒๔๕๔ : ๒๘๕-๒๙๐)
พระเจาอโศกฯ เลิกใชความรุนแรงในการสรางอาณาจักร เพราะมีแต
ความสูญเสียทั้งสองฝาย การไดอํานาจมาดวยสงคราม ดวยเลือดแลกดวยชีวิต
จึงตั้งอยูบนความหวาดระแวง ออนแอลงเมื่อใดหมายถึงการสูญเสียอํานาจ
และความยิ่งใหญ ดวยเหตุนี้พระองคทรงปรับเปลี่ยนกุศโลบาย หมายถึงใชอุบาย
ที่เปนกุศล คือการใชกองทัพธรรมของพระพุทธเจาแทน นึ่คือพุทธอาณาจักรของ
พระเจาอโศกมหาราช มีอทิ ธิพลตอผูน าํ อาณาจักรทัง้ หลายไดนาํ ไปเปนแบบอยาง
บานเมืองใดสถาบันสงฆเขมแข็ง มีวัตรปฏิบัติงดงาม จรรโลงไวซึ่งคุณธรรมและ
ศี ล ธรรม ทั้ ง สองสถาบั น มี ป ฏิ สั ม พั น ธ ที่ ดี ต อ กั น ช ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล กั น จึ ง จะ
ทําให “ชาติ ศาสน กษัตริย” เจริญกาวหนา การเจริญรอยตามพระเจาอโศกฯ
จะประสบผลสําเร็จมากนอยอยูที่ผูนําทั้งสองสถาบัน

ลังกากับการสรางพุทธจักร

พระมหินทเถระ พระนางสังฆมิตตเถรี พรอมคณะไดเดินทางไปยัง
ลังกาประเทศ พ.ศ.๒๓๕ ภายหลังสังคายนาเสร็จเรียบรอยแลว ในรัชสมัยของ
พระเจาเทวานัมปยติสส (ครองราชย พ.ศ.๒๐๔-๒๔๗) ซึ่งกษัตริยทั้งสองพระองค
ทรงมีความสัมพันธที่ดีตอกันมีการแลกเปลี่ยนเครื่องราชบรรณาการกันและ
ดวยพระปรีชาของพระเจาอโศกฯ ทรงมอบหมายใหราชทูตทําพิธีบรมราชาภิเษก
พระเจาลังกาตามพระราชประเพณีของราชวงศโมริยะอีกครัง้ เพือ่ เปนการสถาปนา
กษัตริยแหงลังกาเปนปฐมกษัตริยแหงราชวงศสิงหล และใหมีสถานะเทาเทียมกับ
พระองคในฐานะพระสหาย (Walpola Rahura, 1966 : 34-35)

๒๑๐ ขวงผญา

ตนศรีมหาโพธิ์ที่เมืองอนุราชปุระ
พระนางสังฆมิตตเถรีนําตนศรีมหาโพธิ์
ถวายกษัตริยลังกา

(ภาพจากวัดกัลยาณี ลังกา)

ความสัมพันธในฐานะพระสหายประการหนึง่ อีกประการหนึง่ ความเลือ่ มใส
ศรัทธาที่พระเจาอโศกฯ และพระราชวงศมีตอพระพุทธศาสนา จึงมีสวนสําคัญ
ในความเลือ่ มใสศรัทธาทีก่ ษัตริยล งั กามีตอ พระมหินทเถระ ทรงดําเนินวิเทโศบาย
อุปถัมภบาํ รุงพระพุทธศาสนาเฉกเชนพระเจาอโศกแหงเมืองปาตลีบตุ ร ศาสนาพุทธ
ไดลงหลักปกฐานในลังกาอยางมั่นคง ดวยมีกุลบุตรกุลธิดาลูกหลานชาวสิงหล
เขาบวชเปนภิกษุ ภิกษุณีเปนจํานวนมาก กษัตริยลังกาทรงถวายมหาเมฆวัน
สรางเปนสังฆารามมหาวิหารแกพระมหินทเถระพรอมกับพระภิกษุสงฆทั้งหลาย
เปนที่พํานัก (มหาวงศ : ๓๑๒-๓๑๕) มหาวิหาร จึงถือเปนสังฆารามแหงแรก
ในลังกา พระเจาเทวานัมปยติสส ประสบผลสําเร็จอยางใหญหลวงในการสราง
พุ ท ธอาณาจั ก รบนแผ น ดิ น ลั ง กา เพราะมหาวิ ห ารเป น ศู น ย ก ลางของศึ ก ษา
เลาเรียนทางพุทธศาสนามีอิทธิพลตอแนวความคิดและวัตรปฏิบัติของพระสงฆ
ลังกาในขณะนั้นมาก (Arasaratnum S, 1964 : 76)

การสรางพุทธอาณาจักรยุคจารีต ๒๑๑

มหาวิหารศูนยกลางของพุทธจักรลังกา : มหาวิหารวาสิน

อีก ๓ ปตอมา พ.ศ.๒๓๘ พระมหินทเถระ และพระเจาเทวานัมปยติสส
ก็ไดจดั ใหมกี ารสังคายนาพระไตรปฎก เพือ่ จัดพระวินยั ปฎกใหเปนระเบียบแบบแผน
นับเปนการสังคายนาครัง้ แรกในแผนดินลังกาและเปนการสังคายนาครัง้ ที่ ๔ นับไดวา
ลังกาเปนดินแดนแหงพุทธจักรที่มั่นคงอยางตอเนื่อง ตลอดเวลานาน ๔๘ ป
ทีพ่ ระมหินทเถระทํางานดานพุทธศาสนาในลังกา ประกอบกับแรงศรัทธาทีก่ ษัตริย
พระราชวงศขาราชการและประชาชน ทําใหพุทธศาสนาเปนศาสนาของชาติ
และแผขยายออกไปยังสวนตางๆ ของลังกาอยางกวางขวางแมวาจะสิ้นรัชกาล
พระเจาเทวานัมปยติสสและพระมหินทมรณภาพแลวศาสนาพุทธไดรบั การอุปถัมภ
บํารุงมีวัดเพิ่มขึ้นมากมาย พุทธจักรของลังกาเจริญรุงเรืองเปนลําดับ

การอุปสมบทดวยอุทกสีมา แมน้ํากัลยาณี
มหินทเลย ที่พํานักพระมหินทเถระ

(ภาพจากวัดกัลยาณี ลังกา)

๒๑๒ ขวงผญา

การแตกแยกในฝายพุทธจักรลังกา

พ.ศ.๔๓๗ รัชกาลพระเจาวัฏฏคามณี บานเมืองมีศกึ สงคราม และพายแพ
พวกทมิฬ กษัตริยเสด็จไปซองสุมกําลังอยูในปาใกลกับเวสสคิรีวิหาร นาน ๑๔ ป
๗ เดือน ในระหวางนัน้ พระองคไดรบั ความอนุเคราะหชว ยเหลือจากพระมหาติสส
เถรเจาอาวาสโดยตลอด จนในทีส่ ดุ พระองคสามารถขับไลพวกทมิฬออกไปไดสาํ เร็จ
เสด็จขึ้นครองราชยเปนครั้งที่สอง กษัตริยทรงนึกถึงบุญคุณของพระมหาติสสและ
ลูกศิษยจึงโปรดใหสรางวิหารขึ้นที่คิรีนิครนถของพวกทมิฬ เรียกชื่อวิหารใหมนี้วา
อภัยคิรีวิหาร ซึ่งสรางขึ้นภายหลังมหาวิหาร ๒๑๘ ป ถือวาเปนสาขาหนึ่งของ
มหาวิหาร พระภิกษุสงฆสวนใหญของลังกาเปนฝายมหาวิหาร เรียกวา มหาวิหาร
วาสิน สวนฝายอภัยคิรี เรียกวา อภัยคิรีวาสิน ทรงอาราธนาพระมหาติสสเถร
มาอยูค รอง เสนาอํามาตยจาํ นวน ๗ นายทีเ่ คยตามเสด็จตางก็สรางวิหารในหมูบ า น
ตําบลของตนโดยเสด็จพระราชกุศล และใหอยูในความดูแลของพระมหาติสสเถร
ทั้งพระมหากษัตริยและเสนาอํามาตยตางก็บํารุงพระมหาติสสเถรใหฟุมเฟอย
ด ว ยลาภป จ จั ย ฝ า ยมหาวิ ห ารซึ่ ง เป น สํ า นั ก ใหญ ติ โ ทษว า พระมหาติ ส สกั บ
คณะประจบคฤหัสถ จึงไมรวมทําสังฆกรรมดวย

วัดอภัยคิรีวิหาร

วัดเชตวันวิหาร

พุทธจักรสิงหลแตกออกเปน ๒ ฝาย คือฝายมหาวิหารกับฝายอภัยคิรี
สงฆฝายมหาวิหารประมาณ ๕๐๐ รูปรวมกันทําสังคายนาพระไตรปฎกโดยใชตัว
อั ก ษรสิ ง หลแล ว จารลงบนใบลานเพื่ อ ไม ใ ห พ ระธรรมวิ นั ย คลาดเคลื่ อ นและ
เปลี่ยนแปลงไดงายในภายหลัง

การสรางพุทธอาณาจักรยุคจารีต ๒๑๓

มหายานนิกาย สรวาสติวาส เขาสูลังกา

รัชกาลพระมหาเสนะ (พ.ศ.๘๗๗-๙๐๕) ภิกษุฝายมหายาน นิกาย
สรวาสติวาสจากอินเดีย ชือ่ ธรรมรุจิ บางคัมภีรเ รียกนิกายสัพพัตถิวาท หรือหีนยาน
แตใชภาษาสันสกฤต ซึ่งเริ่มแยกออกมาตั้งแตครั้งสังคายนาครั้งที่ ๑ และ ๒ แลว
แตโดยทัว่ ไปถือวาเปนฝายมหายาน ประวัตศิ าสตรพทุ ธศาสนากลาวถึงนิกายนีว้ า
มีความใกลเคียงกับหีนยานมากที่สุด พระธรรมรุจิไดเขามาอาศัยอยูกับฝายอภัย
คิรีวิหาร พระมหาเสนะทรงใหความอุปถัมภโดยใหสราง เชตวันวิหาร ในโชติวัน
อุทยาน ซึง่ เปนสวนหนึง่ ของมหาวิหาร แตทรงอนุญาตใหผกู สีมาใหม สงฆมหายาน
ในลังกาชื่อ คณะเชตวันวิหาร

วัดอภัยคิรีวิหาร

ถูปารามที่ทําการสังคายนาครั้งแรกของลังกา

สวนฝายมหาวิหารนัน้ นอกจากกษัตริยจ ะไมทรงอุปถัมภแลวยังประกาศ
หามประชาชนถวายอาหารและวัตถุปจ จัยจึงทําใหพระสงฆตอ งทิง้ วัดหนีไปอยูต าม
ชนบทบาง ไปอยูอินเดียบาง และมีจํานวนมากที่หนีไปอยูเมืองมอญ อารามฝาย
มหาวิหารถูกทิ้งรางนาน ๙ ป (มหาวงศ, ๒๔๕๔ : ๗๔๙) ซึ่งตรงกันขามกับ
ฝายมหายานไดรับการยอมรับจากพระเจามหาเสนะ วา คณะเชตวันวิหาร เปน
ศาสนาของชาติ และอภัยคิรวี หิ ารเปนศูนยกลางของฝายมหายานในสิงหลประเทศ
(Arasaratnam S, : 77และ จํานงค ทองประเสริฐ, ๒๕๑๐ : ๑๓๐) พุทธจักรสิงหล
จึงแตกแยกออกเปน ๓ คณะใหญๆ ไดแก

๒๑๔ ขวงผญา
๑. คณะมหาวิหาร
๒. คณะอภัยคิรีวิหาร
๓. คณะเชตวันวิหาร
ตอมาในรัชสมัยของพระเจา ชัยพาหุท่ี ๑ หรือพระเจาสิรสิ งั ฆโพธิ ครองราชย
ในระหวาง พ.ศ.๑๖๐๘-๑๖๖๒ ทรงพยายามอยางยิ่งที่จะใหสงฆทั้งหมดเปน
คณะเดียวกัน พระองคทรงขอพระสงฆมอญภายใตการปกครองของพระเจาอนุรทุ ธ
กษัตริยแหงพุกามมาทําการอุปสมบทใหมแตก็ไมประสบผลสําเร็จและยิ่งทําให
สถาบันสงฆแตกแยกมากขึ้น เกิดนิกายสาคลิยะ เปนสาขาของเชตวันวิหาร และ
ยังมีนกิ ายนอกรีต คือ นิกายไวตุลยะ จนกระทัง่ รัชสมัยของพระเจาปรักกรมพาหุท่ี ๑
ครองราชย พ.ศ.๑๖๙๖-๑๗๒๙ (สาระนุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลม ๑๘ :
๑๑๒๙๒) พระมหากษัตริยพระองคนี้ไดรับการยกยองวาทรงมีคุณูปการที่ยิ่งใหญ
แกพทุ ธจักรลังกา เชนเดียวกับทีพ่ ระเจาอโศกฯ ทรงปฏิบตั เิ ปนแบบอยาง ทรงเห็นวา
พุ ท ธจั ก รแตกแยก สถาบั น สงฆ ไ ม เ ป น หลั ก ให ยึ ด เหนี่ ย วได จึ ง มี ก ารประชุ ม
เจาอาวาสทั่วประเทศเพื่อหาขอยุติ พระสงฆรูปใดเปนอลัชชีนอกรีตก็บังคับใหละ
เพศขับไลออกไปจากวงการสงฆ พระองคมีวัตถุประสงคตองการใหฝายพุทธจักร
รวมกันเปนคณะเดียว ฝายมหาวิหารเปนคณะเกาแกครัง้ พระมหินทเถระ พระสงฆ
มีวตั รปฏิบตั ทิ เ่ี ครงครัด ดวยพระปรีชาสามารถของพระองคทา นจึงไดรบั ความรวมมือ
จากสงฆฝายมหาวิหาร ทําใหพุทธจักรลังกาในยุคนี้ รวมกันเปนหนึ่งเดียวคือ
คณะมหาวิหาร (Wilhem Geiger, (ed.) : 101-104)
ตลอดระยะเวลาที่กษัตริยราชวงศสัมมันตะ ปกครองลังกาตั้งแต พ.ศ.
๑๖๙๖-๒๐๗๑ กษัตริยราชวงศนี้มี ๙ พระองค ทรงใชพระนามวา ปรักกรมพาหุ
ที่ ๑-๙ นับเปนชวงเวลาที่คณะมหาวิหารเจริญรุงเรืองมาก เปนที่รูจัก และยอมรับ
ของชาวพุทธจักรระดับนานาประเทศบนผืนแผนดินใหญเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรือ
สุวรรณภูมไิ มเฉพาะเรือ่ งของการมีวตั รปฏิบตั ทิ เ่ี ครงครัดของพระสงฆเทานัน้ พระสงฆ
สวนใหญแตกฉานในพระไตรปฎก โดยเฉพาะรัชสมัยพระเจาปรักกรมพาหุที่ ๔
(พ.ศ.๑๘๖๘-๑๘๙๑ ตรงกับรัชกาลพระเจาผายู-ลานนา) พระองคมงุ ประสงคใหเกิด

การสรางพุทธอาณาจักรยุคจารีต ๒๑๕

ความสมานสามัคคี ในหมูส งฆ พุทธจักรจะไดเปนหลักศีลธรรมจริยธรรมใหแกฝา ย
อาณาจักร จึงใชกศุ โลบายสงเสริมสนับสนุนใหพระสงฆมงุ ศึกษาพระธรรมวินยั และ
วรรณคดีพุทธศาสนา อานิสงสที่ตามมาก็คือ ไดปญญาชนสงฆชวยกันแตงคัมภีร
อธิบายการบูชาพระทันตธาตุ(พระเขีย้ วแกว) แปลชาดกจํานวน ๕๕๐ เรือ่ ง จากภาษา
บาลีเปนภาษาสิงหล และแตงคัมภีรไวยากรณภาษาสิงหล ชื่อ สิทัตสังคหะ
รัชกาลพระเจาปรักกรมพาหุที่ ๖ (พ.ศ.๑๙๕๕-๒๐๐๗–ตรงกับสมัยพระเจา
สามฝงแกน-พระเจาติโลกราช-ลานนา) แมจะมีศึกสงครามกับจีน แตในดาน
พุทธจักรก็มิไดละเลย ทรงอุปถัมภบํารุงอยางดีเพื่อใหพระสงฆไดศึกษาเลาเรียน
อยางเต็มที่ จนเกิดภิกษุกวีขึ้นหลายรูป ที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักกันอยางกวางขวาง
คือ พระศรีราหุละ พงศาวดารลังกายกยองวา เปนยุคทองของวรรณคดีพทุ ธศาสนา
(สารานุกรมไทยฯ, เลม ๑๘ : ๑๑๓๐๐)

หอพระเขี้ยวแกว

พระเขี้ยวแกว

เมือ่ ครัง้ พระเจาอโศกฯ ทรงโปรดใหมกี ารสังคายนาพระไตรปฎก พ.ศ.๓๒๕
พรอมกับเลือกดําเนินนโยบายขยายอานุภาพดวยกองทัพธรรมและประสบผลสําเร็จ
อยางสูงในดินแดนลังกาและเหมือนพระองคทรงลวงรูก าลขางหนาวาพุทธศาสนา
ในดินแดนพุทธภูมจิ ะถูกทําลายโดยคนตางศาสนาปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๒ เปนตน

๒๑๖ ขวงผญา
มาจนกระทัง่ ถึงพุทธศตวรรษที่ ๑๕ ทหารอิสลามภายใตการนําของพระเจามหหมุด
ไดเผาผลาญทําลายอารามฝายพุทธจักรไดรับความเสียหาย พุทธศตวรรษที่ ๑๖
พวกอิสลามโจมตีแควนมคธ ซึ่งเปนแควนเดียวในอินเดียในขณะนั้นที่ประชาชน
นับถือพุทธศาสนา อิสลามไดเผาทําลายมหาวิทยาลัยนาลันทาพรอมกับฆาพระภิกษุ
สงฆเปนจํานวนมาก (สุภาพรรณ ณ บางชาง, ๒๕๑๗ : ๑๔) พุทธจักรของสิงหล
ดูจะเปนปกแผนมั่นคง ไดรับการยอมรับกันวา พระพุทธศาสนาบริสุทธิ์ที่สุดเทาที่
มีอยูและใกลเคียงกับพุทธศาสนาครั้งพุทธกาล

มหาวิทยาลัยนาลันทา ถูกอิสลามทําลาย

ดวยเหตุดงั กลาวจึงไดมพี ระสงฆจากนานาประเทศบนแผนดินใหญเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตเดินทางไปศึกษาเลาเรียนถึงขัน้ ยอมบวชใหม และนับพรรษาใหม
ตามประเพณีของมหาวิหาร ความรูแ ละวัตรปฏิบตั ทิ ไี่ ดรบั การอบรมสัง่ สอนมาตาง

การสรางพุทธอาณาจักรยุคจารีต ๒๑๗

ก็นาํ ไปแผขยายยังบานเมืองของตนและใกลเคียง เชน พระสงฆจากนครศรีธรรมราช
สุโขทัย ลานนา อยุธยา มอญ พมา ลาวและเขมรยึดแนวปฏิบัติของมหาวิหารเปน
หลักอาจจะแตกตางกันบางตามจารีตประเพณีของแตละทองถิ่น

มอญ ประตูรับวัฒนธรรมอินเดียสูเอเซียตะวันออกเฉียงใต

มอญเปนกลุมชนเชื้อชาติตระกูลเดียวกับเขมร จึงถูกเรียกรวมกันวา
มอญ-เขมร (Mon-Khmer) มอญอพยพมาจากทางฝงตะวันตกของจีน เขามาอยู
ในแถบลุมแมน้ําอิรวดีตอนลาง ปากแมน้ําสะโตงและปากแมน้ําสาละวินเรื่อยลง
มาถึงแควนทะวายและตะนาวศรี ประมาณ ๑๐๐๐ กอนคริสตศักราช ไมปรากฏ
หลักฐานชัดเจนวารวมตัวกันตั้งอาณาจักรเมื่อใดแตสันนิษฐานวา คงจะใกลเคียง
กับพวกผิ่ว (Pyu) ทางตอนเหนือ

แมน้ําสาละวิน (แมน้ําคง) สวนที่ผาน
ตําบลบานแมสบแลบ จ.แมฮองสอน
สุดเขตแดนตะวันตกของไทย

แมน้ําอิระวดีสวนที่ผานพุกาม

นักภูมิศาสตรชาวอาหรับเรียกมอญวา รามัญประเทศ (Ramandasa)
หรือประเทศของชาวรามัญ (ดี.จี.อี.ฮอลล เลม ๑ : ๑๘๑) ทั้งนี้เปนเพราะวามอญ
เรียกตนเองวา รามัญ (Rmen) เหตุที่มอญคุมเมืองทาตางๆ บริเวณสามเหลี่ยม
ปากแมนํา้ จึงมีเรือพอคาชาวอาหรับและเปอรเซียเขามาคาขายอยูเสมอ มอญถูก

๒๑๘ ขวงผญา
เรียกวา ตะเลง (Talaing) มาจากคําวา ตลิงคะนะ(Talingana) ซึ่งหมายถึงอินเดีย
ตะวันออกเฉียงใต อันเปนที่มาของวัฒนธรรมผสมระหวางฮินดูกับพุทธศาสนา
นอกจากนี้มอญยังมีชื่อเรียกอีกอยางวา Peguan มาจากชื่อเมืองหลวงคือ Pegu
หรือหงสาวดีในศตวรรษที่ ๑๔
นับตั้งแตพุทธศตวรรษที่ ๑๐ เปนตนมามอญรวมเปนอาณาจักรที่เจริญ
รุง เรืองขึน้ โดยลําดับ มีศนู ยกลางการปกครองอยูท เี่ มืองสุธรรมวดี ปจจุบนั คือเมือง
สะเทิม (Thaton) อยูบ ริเวณปากแมนา้ํ สะโตง (Sittang) มอญไดตดิ ตอคาขายกับจีน
อินเดีย ลังกา อาหรับและเปอรเซีย และยังรับวัฒนธรรมอินเดียโดยตรงที่สําคัญ
คือพุทธศาสนาหีนยาน หรือเถรวาท ภาษาและวรรณคดี กลาวกันวาไมมีชนชาติ
ใดในเอเซียตะวันออกเฉียงใตทรี่ บั เอาศิลปวัฒนธรรมของอินเดียไวไดมากเทามอญ
จึ ง นั บ ได ว า มอญเป น ชาติ ที่ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ที่ สุ ด ในการถ า ยทอดอารยธรรม
อิ น เดี ย ให แ ก ช าติ ต า งๆ ในภู มิ ภ าคผื น แผ น ดิ น ใหญ เ อเซี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต
(John F.Cady, 1964 : 59)

มอญกับการสรางพุทธอาณาจักร

แมทัพกองทัพธรรมของพระเจาอโศกมหาราชที่เดินทางมาสูสุวรรณภูมิ
คือพระมหาโสณเถรกับพระอุตรเถระซึง่ มาพรอมกับพอคาอินเดีย ชาวมอญจึงเปน
พวกแรกทีไ่ ดรบั อิทธิพลทัง้ ดานพุทธศาสนา ภาษาวรรณคดี รวมถึงขนบธรรมเนียม
ประเพณีของอินเดียในขณะนั้น มอญเจริญรุงเรืองตามลําดับไดขยายตัวมาถึงลุม
แมน้ําเจาพระยา เปนอาณาจักรทวารวดี จากหลักฐานศิลาจารึก หลักที่ ๔๘ ซึ่ง
สอดคลองกับศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ ๑ ของพอขุนรามคําแหง วาเมืองสุพรรณภูมิ
เปนเมืองพุทธ มีพระศรีรัตนธาตุเปนหลักประจําเมือง อิทธิพลมอญคือบริเวณ
ทีอ่ ยูร ะหวางอาณาจักรศรีเกษตรของพวกผิว่ (Pyu) ทางตะวันตกกับอาณาจักรเขมร
ทางตะวันออก พบศิลปกรรมแบบทวารวดี บริเวณที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยา
โดยเฉพาะที่เมืองลพบุรี (ละโว) พบศิลาจารึกในพุทธศตวรรษที่ ๑๑ เกี่ยวกับ
พุทธศาสนา เปนภาษาบาลีที่วัดศาลสูงปจจุบันอยูที่หอสมุดวชิรญาณ กลาวไดวา

การสรางพุทธอาณาจักรยุคจารีต ๒๑๙

ทวารวดีเปนดินแดนที่พุทธศาสนาเถรวาทประดิษฐานมั่นคงที่สุด (G.H. Luce,
1966 : 43)
มอญเปนชาติที่มีความเจริญที่สุดอยางไมมีปญหา โดยมีเมืองสะเทิม
(สุธรรมวดี) เปนเมืองหนาดาน เปนประตูรับอารยธรรมอินเดียแลวถายทอดให
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ลูซ เชือ่ วามอญขยายอิทธิพลมาทางตะวันออก
มากกวาไปทางตะวันตก (Luce : 2) และยังมีเมืองอูต ะเภา จังหวัดชัยนาทเปนเมือง
ทาภายในที่สําคัญเมืองหนึ่งสมัยทวารวดี (ศรีศักร วัลลิโภดม, ๒๕๒๔ : ๕๘)
พุทธศตวรรษที่ ๑๓ มอญที่ละโวไดขยายพุทธจักรขึ้นไปทางเหนือแถบ
ุ ชัย จากหลักฐาน
ทีร่ าบลุม แมนาํ้ ปงตอนบน สรางพุทธอาณาจักร คือ อาณาจักรหริภญ
ทําใหเชื่อวาพระนางจามเทวี กับพระวาสุเทวะฤษี ตองมีสายสัมพันธเกี่ยวดอง
ทางเครือญาติกับเมืองละโว กษัตริยจึงไดจัดสรรประชากรชั้นดี ของเมืองละโว
ไปเปนจํานวนมาก เชน นักปราชญราชบัณฑิต ชางศิลปซึ่งแบงเปนประเภทไดถึง
๑๕ ประเภทๆ ละ ๕๐๐ คน โดยมีจุดประสงคใหไปสรางบานสรางเมืองตามคติ
พุทธศาสนาเถรวาท Tambiah ไดกลาวไวในหนังสือ World Congueror and
World Renouncer ความวา อาณานิคมของมอญในอาณาจักรทวารดี เชนละโว...
และขยายขึน้ ไปทางเหนือไดกอ ตัง้ รัฐแบบพุทธศาสนาทีเ่ ขมแข็งทีล่ าํ พูน ลําปางและ
แพร (Tambiah.1976 : 79)
ตํานานมูลศาสนาไดใหภาพพุทธอาณาจักรแหงนี้วา “เมืองหริภุญชัย
เปนที่อุดมสมบูรณไปดวยหมูชาวเจาและสงฆ พรอมดวยหมูนักปราชญและ
อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายมีศรัทธา เทียรยอมใหทานรักษาศีลภาวนาเปนอันมาก
และเปนที่สนุกสนานดวยเมืองสวรรคแทไซร” (ตํานานมูลศาสนา, ๒๕๑๙ :
๒๒๘-๒๒๙)

มอญพัฒนาหริภุญชัยจากเมืองบริวารเปนพุทธอาณาจักร

หริ ภุ ญ ชั ย พั ฒ นาตั ว เองจากเมื อ งบริ ว ารของเมื อ งละโว ม าเป น พุ ท ธ
อาณาจักรใหญมีอิทธิพลครอบคลุมดินแดนตางๆ ลุมแมน้ําปงและแมน้ําวัง
กษัตริยราชวงศจามเทวีทุกพระองคทรงอุปถัมภบํารุงทั้งศาสนทายาท ศาสนวัตถุ

๒๒๐ ขวงผญา
และศาสนธรรม ดําเนินวิเทโศบายดวยการประสานสัมพันธใหผูคนที่มาจาก
ตางถิน่ และตางวัฒนธรรมรวมถึงเจาของถิน่ เดิม จนหลอมรวมใหเปนหนึง่ เดียวดวย
วัฒนธรรมพุทธเถรวาท พุทธอาณาจักรแหงนี้เปนศูนยรวมจิตใจของประชาชน
ใหอยูร ว มกันอยางสันติ ลดปญหาความขัดแยงในสังคม จึงทําใหมอญทีห่ ริภญ
ุ ชัย
เปนผูนําในดานวัฒนธรรมพุทธที่เขมแข็งที่สุดในแถบลุมน้ําปงและแมน้ําวัง สวน
ละโวเปนศูนยกลางความเจริญและความมั่นคงทางพุทธศาสนาทางตอนลาง
และเมืองสุธรรมวดีทางตะวันตกเปนทัง้ ศูนยกลางความเจริญดวยพุทธศาสนาแลว
ยังเปนเมืองทาสําคัญ ดินแดนมอญทั้งสามแหงนี้จึงมีความสัมพันธทั้งทางสังคม
และวัฒนธรรมพุทธ หมองทินออง เรียกปรากฏการณนวี้ า “สหพันธรามัญ” (หมอง
ทินออง, ๒๕๑๘ : ๑๔, ๑๗)
ดังทีก่ ลาวมาในตอนตนวา มอญติดตอคาขายกับหลายประเทศ นอกจาก
อินเดียแลวมอญยังติดตอกับลังกา จากงานเขียนของหมองทินออง ไดตง้ั ขอสังเกต
วา มอญกับลังกามีความสัมพันธทางดานพุทธศาสนาดวย ดังปรากฏขอความตอน
หนึง่ วา “สายน้าํ ในมหาสมุทร และลมมรสุมตางสนับสนุนการติดตอโดยตรงระหวาง
ลังกากับพมาภาคใตและระหวางลังกากับมลายู...ดูเหมือนวาลัทธิฮนิ ดูกบั พุทธศาสนา
อยูร ว มกันไดในอาวเบงกอล กลายเปนทะเลสาบแหงพุทธศาสนา นักจาริกแสวงบุญ
และพระสงฆตา งขามไปมาระหวางกัน ระหวางลังกากับเอเชียตะวันออกเฉียงใต”
หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาดินแดนที่เปนประเทศไทยไดปรากฏหลักฐาน
ทางพุทธศาสนาฝายเถรวาทหรือหีนยานแนนอนคือ เสมาธรรมจักรที่นครปฐม
ศิลาจารึกภาษาบาลีที่เมืองละโวโดยเฉพาะที่หริภุญชัย เปนดินแดนแหงพุทธจักร
เถรวาททีฝ่ ง รากลึกและมัน่ คงตลอดมา แมจะถูกปกครองโดยกษัตริยท ไี่ มใชราชวงศ
จามเทวีกไ็ มทาํ ใหความเปนศูนยกลางของพุทธศาสนาหมดความสําคัญลง เชนเมือ่
ราชวงศมงั รายเขามามีอาํ นาจปกครองตองยอมรับความเจริญรุง เรืองทางพุทธจักร
ของหริภญ
ุ ชัย จากตํานาน ศิลาจารึกและหลักฐานทางโบราณวัตถุ ตางก็สนับสนุนวา
หริภุญชัยเปนดินแดนแหงพุทธเถรวาทอยางแนนอน กษัตริยราชวงศจามเทวีทุก
พระองคทรงเปนพุทธศาสนิกชนผูม ศี รัทธาเลือ่ มใสในพระพุทธศาสนาเปนอยางมาก

การสรางพุทธอาณาจักรยุคจารีต ๒๒๑

เชน รัชกาลพระเจาอาทิตยราช กษัตริยลําดับที่ ๓๒ ทรงโปรดใหสรางเจดียบรรจุ
พระบรมสารีรกิ ธาตุขน้ึ กลางพระนคร คือ พระธาตุหริภญ
ุ ชัย สวนพระมเหสี พระนาง
ปทุมวดี ทรงโปรดใหสรางสถูปสุวรรณเจดีย (ชินกาลมาลีปกรณ : ๙๘-๑๐๒)
นอกจากนีย้ งั พบศิลาจารึกของพระเจา สววาธิสทิ ธิหรือพระเจาสรรพสิทธิ์
จารึกดวยอักษรมอญโบราณขนาดใหญ ๒ หลัก เปนหลักฐานยืนยันวา หริภุญชัย
เปนอิทธิพลของมอญประการหนึง่ อีกประการหนึง่ ทัง้ กษัตริยแ ละพระประยูรญาติ
ลวนแตเลือ่ มใสในบวรพุทธศาสนาทัง้ สิน้ นอกจากจะทรงปฏิบตั ติ นเปนพุทธศาสนิกชน
ที่ดีแลวยังทรงดํารงตนเปนพุทธบุตรดวยการออกผนวช (ศิลาจารึกเลขทะเบียน
ลพ./๑ และจําปา เยื้องเจริญ, ๒๕๕๒ : ๒) และศิลาจารึกรวมสมัยพุทธศตวรรษที่
๑๗ มีจาํ นวน ๘ หลักชํารุดเสียหายหนึง่ หลัก ซึง่ สวนมากพบทีว่ ดั ดอนแกว บานหลวง
วัดจามเทวี วัดแสนขาวหอ วัดมหาวันและวัดพระธาตุหริภญ
ุ ชัย ปรากฏวา ทัง้ ตัวอักษร
และภาษาในแตละหลักคลายตัวอักษรในศิลาจารึก มรเจดีย (Mayajedi) ของพระเจา
กยันสิตถา (Kyanazittha) หรือพระเจาครรชิต กษัตริยแหงพุกาม ทรงกระทําขึ้น
เมื่อ พ.ศ.๑๖๒๘-๑๖๓๐ (จําปา เยื้องเจริญ : ๑) ความสําคัญของศิลาจารึกคือ
การใชภาษาบาลีและภาษามอญปะปนกัน นอกจากนีย้ งั พบศิลาจารึกทีว่ ดั พระธาตุ
หริภุญชัยที่กลาวถึงการติดตอระหวางหริภุญชัยกับมอญที่สะเทิมจากหลักฐาน
ดังกลาวมอญไดสรางพุทธอาณาจักรบนผืนแผนดินใหญเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ศิลาจารึกอักษรมอญโบราณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
หริภุญชัย (ภาพ : นายลักษณ บุญเรือง)

๒๒๒ ขวงผญา
สําหรับอาณาจักรมอญทีห่ ริภญ
ุ ชัยไดปรากฏอิทธิพลของมหายานอยู เชน
เจดียเชียงยัน เปนศิลปะสมัยทวารวดีตอนปลาย ลักษณะเปนเจดีย ๕ ยอด เปน
อิทธิพลผสมระหวางทวารวดีและศรีวิชัย (เสนอ นิลเดช, ๒๕๒๒ : ๑๕) พบ
พระพุทธรูปหลายองคทมี่ เี ครือ่ งทรงแบบกษัตริย ซึง่ เปนรูปแบบของพระอาทิพทุ ธะ
ของพุทธศาสนามหายานสาขามันตรยาน (แสง จันทรงาม, ๒๕๒๗ : ๕๖) อยางไร
ก็ตามถือวาหลักฐานฝายมหายานยังมีจํานวนนอยกวาหลักฐานทางฝายหีนยาน
ซึง่ แสดงใหเห็นวาขณะทีพ่ ทุ ธจักรของมอญลุม น้าํ เจาพระยาเสือ่ มลง แตอาณาจักร
หริภุญชัยยังคงรักษาความเจริญรุงเรืองของฝายพุทธจักรอยางมั่นคง แมสูญเสีย
อํานาจทางการเมืองใหแกพญามังรายแหงอาณาจักรโยน (โยนก) ในรัชกาลของ
พญายีบา แตหริภญ
ุ ชัยยังคงความเปนศูนยกลางของพุทธศาสนาตลอดมาภายใต
การปกครองราชวงศมังราย

กษัตริยกัมพูชากับการสรางศาสนจักร

พระเจาสุริยวรมันที่ ๑ กษัตริยกัมพูชา เปนโอรสกษัตริยเมืองตามพรลิงค
(นครศรี ธ รรมราช) กั บ เจ า หญิ ง กั ม พู ช าเมื่ อ ครั้ ง ที่ ย กทั พ ขึ้ น มาตี เ มื อ งละโว ไ ด
พระเจาสุรยิ วรมันที่ ๑ ครองราชยระหวาง พ.ศ.๑๕๔๕-๑๕๙๓ ทรงดําเนินนโยบาย
ในการสรางศาสนจักรกัมพูชา ทรงใหการอุปถัมภบํารุงลัทธิฮินดู ไศวนิกาย
เพราะเปนลัทธิทเี่ กีย่ วของกับสถาบันกษัตริยค อื ยกยองวามีสถานะเหมือนเทพเจา
แตขณะเดียวกันก็ใหเสรีภาพแกพุทธศาสนาทั้งหีนยานและมหายาน เชนกรณีที่
ชาวกัมพูชานิยมปดทองที่พระปรางค ซึ่งสันนิษฐานวานาจะไดรับอิทธิพลจาก
มอญ (ดี.จี.อี.ฮอลล, ๒๕๒๒ : ๑๔๒) จากหลักฐานศิลาจารึกที่พบวัดศาลสูง
ในเมืองลพบุรีมีอายุระหวาง พ.ศ.๑๕๖๕-๑๕๖๘ ในรัชกาลพระเจาสุริยวรมันที่ ๑
ไดกลาวถึงการประณีประนอมของพระภิกษุทั้งสองฝายคือหีนยานและมหายาน
กับพราหมณใหปฏิบัติรวมกันที่เมืองละโว (George Coedes, 1968 : 1361) จารึก
หลักหนึง่ จากลพบุรอี า งวา จักรวรรดิของพระเจาสุรยิ วรมันที่ ๑ รวมอาณาจักรมอญ
ทวารวดี ตามพรลิงคและอาณาจักรมลายู กอรดอน ลูซ ชีแ้ จงวากองทัพของพระเจา
สุริยวรมันที่ ๑ ตีรัฐตางๆ ของมอญในพมาได

การสรางพุทธอาณาจักรยุคจารีต ๒๒๓

การขยายอํานาจของกัมพูชา เขาถึงลุมแมน้ําเจาพระยานั้นสงผลให
พุทธศาสนาของมอญเสื่อมลง ดวยปจจัยหลายอยางในขณะนั้น ทั้งปญหาของ
ฝายอาณาจักรและปญหาทางดานพุทธจักร และยังตองประสบปญหาภัยภิบตั จิ าก
โรคอหิวาตกโรคที่กําลังระบาดไปทั่วอาณาจักร ชาวมอญหริภุญชัยหนีไปอยูเมือง
สุธรรมวดีบางเมืองหงสาวดีบาง กลาวกันวานอกจากชาวเมืองหริภุญชัยจะกลัว
โรคระบาดแลวยังเกรงจะตกอยูใ ตอทิ ธิพลของลัทธิมหายานและฮินดูของเขมรดวย
เพราะอํานาจของเขมรแผขยายมาถึงสุโขทัยแมแตทสี่ ะเทิมกษัตริยใ นขณะนัน้ เกรง
อํานาจเขมรจึงยอมประณีประนอมความเชื่อฝายมหายาน ฮินดูและพุทธเถรวาท
เขาดวยกัน ทําใหศาสนาพุทธที่เมืองสะเทิมไมบริสุทธิ์ เพราะปรากฏหลักฐาน
รูปปนพระโพธิสัตว เทพเจา พระพรหม พระศิวะ และพระวิษณุ รัชกาลพระเจา
อุทัยทิตยวรมันที่ ๒ (พ.ศ.๑๖๕๐-๑๖๖๖) ทรงรักษาลัทธิเทวราชไวอยางเดียว
จึงทําใหพุทธศาสนาของมอญลุมน้ําเจาพระยาและสะเทิมออนกําลังลง

พระเจาชัยวรมันที่ ๗ กับการสรางพุทธอาณาจักร

รัชกาลพระเจาชัยวรมันที่ ๗ ปกครองอาณาจักรกัมพูชา พ.ศ.๑๗๒๔๑๗๖๒ มีอํานาจครอบคลุมถึงมลายู ทางเหนือขยายไปถึงเวียงจันทน พระองค
ไดสรางเมืองหลวงขึ้นใหมคือ นครธม แทนนครวัดที่ทิ้งรางไป ซึ่งมีการสราง
แนวปองกันการโจมตีจากขาศึกไดเปนอยางดี พระเจาชัยวรมันทรงนับถือศาสนา
พุทธเถรวาท ทั้งนี้เพราะวาเมื่อครั้งที่คณะสงฆชาวมอญนําโดย พระชาปตะ
เดินทางไปลังกานั้น มีเจาชายกัมพูชาองคหนึ่งรวมเดินทางไปดวย สันนิษฐานวา
นาจะเปนโอรสของพระเจาชัยวรมันที่ ๗ พระชาปตะเปนผูกอตั้งพุทธเถรวาท
แบบสิงหลในดินแดนมอญเมื่อ พ.ศ.๑๗๓๓ ซึ่งสอดคลองกับกับหลักฐานของ
หมองทินออง วา พวกพระสงฆไดนําเอานิกายใหมจากลังกาเขามาเผยแผใน
ดินแดนลุมน้ําเจาพระยาและกัมพูชา
ดังที่กลาวมาแลววา กัมพูชานั้นนับถือทั้งพุทธหีนยาน มหายานและฮินดู
ซึง่ เปนอิทธิพลอินเดีย ปราสาทนครวัดของพระเจายโสวรมันไดแสดงความยิง่ ใหญ
ของความเปนกัมพูชาแลวยังแสดงถึงอิทธิพลของอินเดีย การนับถือศาสนายัง
แบงแยกที่คอนขางชัดเจนกลาวคือ ศาสนาฮินดูยังเปนศาสนาของคนชั้นสูง

๒๒๔ ขวงผญา
สวนราษฎรนับถือศาสนาพุทธ กษัตริยเขมรนิยมสิ่งกอสรางที่ยิ่งใหญแลวยังนิยม
การทําสงครามขยายอํานาจซึ่งไมเปนผลดีตออาณาจักรเทาใดนัก จนเปดโอกาส
ใหพวกจามเขามายึดนครวัดไดแมวายุคของพระเจาชัยวรมันที่ ๗ สามารถขับไล
จามออกไปไดแตก็ตองสรางเมืองหลวงใหมคือ นครธม
(ภาพ :รศ.ม.ล.สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์)

ความยิ่งใหญของนครวัด นครธม

การดําเนินชีวติ ตามแนววิถพี ทุ ธของพระเจาชัยวรมันที่ ๗ เพราะพระสงฆ
ในศาสนาพุทธหีนยานเขาถึงประชาชนจึงทําใหศาสนาพุทธเถรวาทเปนศาสนา
ของประชาชนอยางรวดเร็ว ในที่สุดก็สามารถเขาไปแทนที่มหายานและฮินดู
เมือ่ ประชาชนหันมานับถือศาสนาพุทธหีนยาน อํานาจของกษัตริยล ดลง ประกอบกับ
การโจมตีของไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาและจาม ทําใหอาณาเขตของกัมพูชาแคบลง
และไทยสามารถยึดนครธมได จนทําใหกมั พูชาตองยายเมืองหลวงไปตัง้ ทีพ่ นมเปญ

การสรางพุทธอาณาจักรยุคจารีต ๒๒๕

กัมพูชาไมสามารถสรางความยิ่งใหญไดอีกและเลิกสรางปูชนียสถานอีกตอไป
(ม.ร.ว.จีรวัฒน จักรพันธ, ๒๕๑๑ : ๙-๑๕) แตพทุ ธศาสนาเถรวาทสามารถชวยบรรเทา
ความเขมงวดของการแบงชนชั้นของประชาชนในสังคมครั้งโบราณลงได

กษัตริยพุกามกับการสรางพุทธอาณาจักร

จากขอเขียนของ กอรดอน ลูซ แสดงใหเห็นวาชาวมรามา (มรันมา)
มีปรากฏในศิลาจารึกของมอญ พ.ศ.๑๖๔๕ ซึ่งใชคําวา มีรมา หรือเมียน เปนชื่อ
ที่จีนใชเรียกคนในประเทศนี้ ก็แสดงวาเปนชื่อที่คนพมาเรียกชื่อของตนเองตั้งแต
เริม่ สรางอาณาจักรขึน้ ในรูปของ สมาพันธรัฐ คือการรวมเอาชนเผาตางๆ ทีอ่ าศัย
อยูแ ถบกยอกสีและมินบูเขาดวยกัน เปนหมูบ า นทัง้ ๑๑ และเรียกวาทัมพูทปี หรือ
ประเทศทองแดง ซึ่งใชเปนนามาภิไธยของกษัตริยพมาตอมาจนถึง พ.ศ.๒๔๒๘

พุกาม ดินแดนแหงเจดีย ๔๐๐๐ องค

๒๒๖ ขวงผญา
แมวาการถือกําเนิดอาณาจักรพุกามยังสับสน แตก็เปนที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไปวา พระเจาอโนรธาหรือพระเจาอนุรุทธ เปนกษัตริยองคแรกปรากฏ
หลักฐานที่เปนตํานานวาทรงครองราชยระหวาง พ.ศ.๑๕๘๗-๑๖๒๐ เปนกษัตริย
ที่สามารถสรางความยิ่งใหญและมั่นคงใหกับพุกาม พระองคทรงเปนทั้งนักรบ
และนักปราชญมีความเฉลียวฉลาดในการดําเนินนโยบายการเมืองการปกครอง
(ดี.จี.อี.ฮอลล, ๒๕๒๒ : ๑๘๕) การวางรากฐานที่มั่นคงใหกับอาณาจักรจึงทําให
พุกามมีอาณาเขตกวางขวาง ทิศเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือถึงดินแดนรัฐฉาน
(ไทใหญ) ทางทิศใตถึงคอคอดกระ ทิศตะวันออกถึงเมืองยะไข สวนทางตะวันตก
ถึงตะวันออกของเบงกอล เทากับวาอาณาจักรพุกามคือประเทศพมาปจจุบัน
พระองคโปรดใหสรางแนวปองกันซึ่งมีปอมทั้งหมดประมาณ ๔๓ ปอม (ดี.จี.อี.
ฮอลล : ๑๔๔) อยางไรก็ตามถือวา เปนเพียงเขตอิทธิพลของพระเจาอนุรทุ ธเทานัน้
ไมไดเขาปกครองอยางจริงจัง (John, F.Cady, 1966 : 120)

กษัตริยพุกามกับการสรางพุทธอาณาจักร

เมื่อพระเจาอนุรุทธสถาปนาอาณาจักรพุกามนั้นพระองคทรงเลื่อมใส
ในศาสนาพุทธมหายานสาขามันตรยาน ตอมาเมื่อพระองคตีหัวเมืองมอญทาง
ตอนใตของพมาและยึดเมืองสะเทิม เมืองหลวงของมอญได (ดี.จี.อี.ฮอลล : ๑๔๓)
พระเจาอนุรุทธหันมานับถือศาสนาพุทธหีนยานและสั่งใหกําจัดฝายมหายาน
โดยเฉพาะคณะสงฆทเ่ี รียกวา ตันตระ ซึง่ มีอทิ ธิพลอยูท างตอนเหนือของอาณาจักร
ในขณะนั้น พระเจาอนุรุทธทรงอุปถัมภพระภิกษุมอญชื่อ ชิน อรหันต (Shin
Arahan) ซึง่ ตอมาไดเปนพระสังฆราชองคแรกของพุกาม ถือวามีบทบาทอยางสําคัญ
ในการสรางอาณาจักรของพระเจาอนุรทุ ธ ทรงแนะนําใหพระเจาอนุรทุ ธ เลิกนับถือ
ลัทธิ อาริ (ตันตระ) และใหสงพระสงฆไปคัดลอกพระไตรปฎกที่เมืองสุธรรมวดี
พระชินอรหันตมชี วี ติ อยูถ งึ ๓ รัชกาล และยังเปนมือขวาของพระเจากยันสิตถาดวย
มรณภาพในรัชกาลพระเจาอลองสิทธู ซึง่ เปนหลานของพระเจากยันสิตถาทีป่ ระสูติ
จากสอลูโอรสของพระเจาอนุรุทธกับพระธิดาของพระเจากยันสิตถา

การสรางพุทธอาณาจักรยุคจารีต ๒๒๗

พระชินปนสะคู เปนพระสังฆราชองคที่ ๒ แมไมมีอํานาจในราชสํานัก
เทาพระชินอรหันตแตก็มีวัตรปฏิบัติที่เครงครัด เกิดขัดแยงกับพระเจานรปติสิทธู
จนหนีไปอยูลังกาสวนพระสังฆราชที่นําทูตไปลังกาชื่อ พระอุตตราชีวะ
โดยความเปนจริงพระเจาอนุรุทธ ทรงทราบวามอญมีความเจริญรุงเรือง
ทางดานพุทธจักรมาก พระองคจึงมีพระประสงคพระไตรปฎกภาษาบาลีที่มอญ
มีถึง ๓๐ ชุด และยังทําใหพุกามสามารถติดตอกับลังกาโดยตรง แมวาพุทธจักร
ของมอญในขณะนั้นถือวาพุทธศาสนาหีนยานไมบริสุทธิ์ทั้งนี้เกิดจากการที่มอญ
ตกอยูภ ายใตอทิ ธิพลของกัมพูชาทีน่ บั ถือศาสนาหลากหลายปะปนกันทัง้ มหายาน
หีนยาน ฮินดู ลัทธิวิษณุ ดังที่กลาวมาผนวกกับความเชื่อเรื่องนาคา ยึดมั่นในเรื่อง
ภูตผิ เี ทวดา (ดี.จี.อี.ฮอลล, : ๑๘๕-๑๘๘) แตเมือ่ พระอรหันตเถรชาวเมืองอริมทั ทนะ
(พมา) นําพระไตรปฎกจากเมืองสุธรรมวดีตรวจสอบกับพระไตรปฎกจากเมืองสิงหล
เห็นวาไมแตกตางกัน (ศาสนวงศ, ๒๕๐๖ : ๙๗) แตพระองคทรงกวาดตอนชาวมอญ
เปนจํานวนมาก ไปพุกามพรอมกับพระเจา Makuta และพระราชินี

พระพุทธรูปมะนูหะ
เชลยชาวมอญสราง

พระเจา Makuta และพระราชินีกษัตริยมอญ
ไดรับการสักการะในฐานะ Nat ของพุกาม

การที่พระเจาอนุรุทธ หันมานับถือพุทธศาสนาเถรวาทนั้น นับเปนความ
มุง หมายทางการเมืองประการหนึง่ เพราะพระองคทรงปรารถนาทีจ่ ะรวมดินแดน

๒๒๘ ขวงผญา
ทั้งตอนเหนือและใตเปนอันหนึ่งอันเดียวกันโดยใชพุทธจักรเปนนโยบายหลัก
เชนเดียวกับศาสนาของมอญสมัยทวารวดี ดวยเหตุนี้ทุกแหงที่พระองครบชนะจะ
สรางแผนอิฐจารึกบทสวดมนตเปนภาษาบาลีหรือสันสกฤต ทรงใชพระนามาภิไธย
เปนภาษาสันสฤตพระองคแรก ทรงสรางโบสถ วิหารที่ยิ่งใหญ พุกามกลายเปน
ศูนยกลางการศึกษาพุทธศาสนานิกายเถรวาท และยังเปนที่รวมชางฝมือทุกสาขา
พระเจาอนุรทุ ธ ทรงสรางพุทธจักรใหมนั่ คงเปนเสาหลักในการเสริมอํานาจทางการ
เมืองของพระองคใหแข็งแกรงมั่นคงยิ่งขึ้น พระองค ทรงเชื่อวาพุทธศาสนาของ
มอญจะชวยแกปญหาขอขัดแยงในสังคมลงได
ศิลาจารึกกัลยานีไดกลาวถึงพุทธจักรเถรวาทในพมาวา “มีพระเถรรูปหนึง่
ชื่อ พระอุตตราฃีวะ เปนบุตรของชาวรามัญรับศาสนามาจากวงศพระโสณเถรกับ
พระอุตรเถรจากเมืองสุธรรมวดี “ซึง่ หลักฐานและเอกสารของพมาเชือ่ วา สุธรรมวดี
คือเมืองทาของสุวรรณภูมิ และพระธรรมทูตของพระเจาอโศกฯ ทั้งสองรูปนี้ไดมา
ขึ้นฝงเผยแผพุทธศาสนาครั้งแรกที่เมืองนี้แลวแผขยายสูเมืองอริมัททนะ (พุกาม)
พระอุตตราชีวะไดไปบวชใหมและเรียนพระไตรปฎกทีล่ งั กานาน ๑๐ ป กลับมาพมา
พรอมกับพระสงฆชาวลังกาอีก ๔ รูป ตอมาพระสงฆทงั้ ๔ รูปไมยอมทําสังฆกรรม
รวมกัน เปนเหตุใหคณะสงฆพมาแตกแยกเปน๔ คณะใหญ ประกอบดวย
๑. คณะพระสิวลีเถร
๒. คณะพระตามสินเถร
๓. คณะพระอานันทเถร
๔. คณะพระอรหันตเถร ซึ่งเปนคณะที่มีอยูเดิมบางทีก็เรียกวาปุริมคณะ
คือ คณะเดิม (ศาสนวงศ : ๙๙)
พระเจาอนุรุทธ สามารถเอาชนะกษัตริยมอญไดนับมีผลตอวัฒนธรรม
ของพมาเปนอยางยิง่ เพราะเชลยศึกมอญไดเปนผูถ า ยทอดวัฒนธรรมมอญทัง้ ทาง
ดานการเมืองการปกครองโดยเฉพาะดานศาสนา และอักษรศาสตร หลังจากปราบ
มอญไดแลวพระองคไดยกฐานะของกษัตริยพมาสูงสงขึ้น โดยประกาศพระองค
เปน จักรวาทิน (Chakravatin) หรือกษัตริยแหงจักรวาล พราหมณเขามามีบทบาท

การสรางพุทธอาณาจักรยุคจารีต ๒๒๙

อยางสําคัญในการประกอบพระราชพิธีอัญเชิญเทพเทวาทางศาสนาพราหมณ
เขามาสถิตในองคกษัตริย ฐานะของกษัตริยพ มาจึงไดรบั การยกยองวาเปนเทวราชา
แมวาพมาจะนับถือพุทธเถรวาทแตก็ไมไดเปนหีนยานอยางบริสุทธิ์เพราะมีลัทธิ
ความเชื่อจากศาสนาพราหมณเขามาเกี่ยวของ ชาวบานมีความเชื่อในเรื่องของ
วิญญาณ ภูตผีปศาจที่พมาเรียกวา Nat : ซึ่งมีอยูถึง ๓๗ ตน ความเชื่อเรื่อง
Nat นี้พมาไดแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ แนท ที่สิงสถิตอยูตามธรรมชาติ เชน
ทองฟา ภูเขา ตนไมฯ ลฯ และแนทที่เกิดจากวิญญาณบรรพบุรุษที่ตายในลักษณะ
ที่ถูกฆาตายหรือประสบอุบัติเหตุ เปนตน แนทประเภทนี้จะดุรายตองไดรับการ
เซนไหวโดยถูกวิธจี งึ จะอยูเ ย็นเปนสุข ทีเ่ มืองพุกามมีวหิ ารใหญซง่ึ สรางขึน้ เพือ่ บูชา
แนท โดยเฉพาะ

รัชกาลพระเจากยันสิตถา (ครรชิต) พ.ศ.๑๖๒๗-๑๖๕๕

มีหลักฐานที่สามารถกลาวไดวา “ผูพายแพกลับมีชัยเหนือผูชนะ” ก็คือ
วัฒนธรรมมอญไดรับยกยองอยางสูงสงในราชสํานักพุกามพระองคทรงชื่นชม
วัฒนธรรมมอญมากถึงกับใชภาษามอญเปนภาษาราชการ พระองคทรงจารึก
ทุกแหงดวยภาษามอญ เชนศิลาจารึกที่เจดียชเวสันดอที่เมืองแปร และจารึกที่
มรเจดีย จากศิลาจารึกของพระองคนอกจากจะแสดงใหเห็นถึงการเปนพุทธราชา
แลวยังแสดงใหเห็นถึงการผสมผสานวัฒนธรรมระหวางมอญทางใตกับพมาทาง
เหนืออีกดวย (Maung, Tin Pe and Luce (trans), 1960 :: 1-27) ทัง้ นีพ้ บวาพระชิน
อรหันต ซึ่งเปนพระสังฆราชในขณะนั้นไดถวายคําแนะนําพระเจากยันสิตถาเพื่อ
แกปญ
 หาในการนับถือพระวิษณุของมอญในพมาภาคใต จัดใหพระวิษณุเปนสวนหนึง่
ของพุทธศาสนา ใหพระองคประกาศวาพระองคเปนพระวิษณุในชาติปางกอน
เพื่อแสดงใหเห็นวาพระวิษณุต่ํากวาพระพุทธเจา และไมไดยิ่งใหญเกินกษัตริย
ทางดานความเชื่อของคนพื้นเมือง พระองคทรงใชวิเทโศบายนี้ในการ
ประสานความสัมพันธระหวางเทพเจาพื้นเมืองทั้งหลายของพมากับพุทธศาสนา
ใหมคี วามใกลชดิ กันยิง่ ขึน้ เปนทีน่ า สังเกตวาผูน าํ สุโขทัยก็ไดใชวธิ เี ดียวกัน กลาวคือ

๒๓๐ ขวงผญา
การประกาศวา “เทพเจาที่ยิ่งใหญที่สุดแหงมวลเทพ (ผี) ทั้งหลายคือเจาแหงภูเขา
อันยิง่ ใหญ” (หมอง ทินออง : ๒๖) พระองคไดโปรดใหสรางเสริมองคพระธาตุเจดีย
ชเวดากองที่พระเจาอนุรุทธ ทรงสรางไวจนสําเร็จ บรรจุพระเขี้ยวแกวจําลอง
ที่กษัตริยลังกานํามาถวาย และยังทรงสรางวัดอีกจํานวนมาก

พระธาตุชเวซิกองบรรจุพระธาตุ
พระนลาฏพระพุทธเจา จากลังกา

พระเขี้ยวแกว จําลองจากลังกา
วัดพระเขี้ยวแกว-พมา

พระเจากยันสิตถาไมไดแตงตัง้ พระราชกุมารเปนพระยุพราชทีจ่ ะปกครอง
พุกาม ทรงโปรดใหเปนอุปราชปกครองมณฑลเจ็ดเขา (ยะไขกบั อิรวดี) แตกลับทรง
แตงตั้งพระเจาอลองสิทธู ซึ่งเปนหลานที่ประสูติกับสอลูโอรสพระเจาอนุรุทธ
กับพระราชธิดาของพระองคที่ประสูติจากพระอัครมเหสีชาวมอญดังที่กลาวมา
รายละเอียดจากจารึกมรเจดีย (พ.ศ.๑๖๕๖) ที่พระราชกุมารจารึกเมื่อพระองค
เขาเฝากอนพระบิดาจะสิน้ พระชนม นับเปนศิลาจารึกทีม่ คี วามสําคัญมาก แสดงถึง
ความศรัทธาในพุทธศาสนา พระราชกุมารทรงยกที่ดินพรอมทาส ๕ หมูบาน
ที่พระราชบิดาเคยยกใหพระมารดาของพระองคเปนพุทธบูชา จารึกดวยภาษา
๕ ภาษา คือภาษาบาลี สันสกฤต มอญ พมาและปยู (Luce, 1950 : 15-16)
พระเจากยันสิตถา ทรงยอมรับมอญเปนครูทุกๆ ดานทั้งดานภาษา
ศาสนา ศิลปะ สถาปตยกรรม ตลอดจนการชลประทาน การเพาะปลูก เชนการปลูก
ขาวเจาและถั่ว จากจารึกที่เจดีย Htihlaingshin สราง พ.ศ.๑๖๕๐ ปรากฏขอความ

การสรางพุทธอาณาจักรยุคจารีต ๒๓๑

วา “นักปราชญมอญมีความเฉลียวฉลาดมาก เขาถูกจับมาตอนที่อาณาจักรเขา
ถูกทําลาย” (Htinlaingshin Pagoda Inscription)
รัชกาลพระเจานรปติสิทธู (พ.ศ.๑๗๑๖-๑๗๕๓) เปนสมัยที่พมาเปนตัว
ของตัวเอง นักปราชญพุกามยุคนี้ตางกระตือรือลนในการศึกษาภาษาบาลีมีจารึก
ที่ผลิ ต ออกมาในรู ปของการวิจ ารณผลงานไวยากรณ ในฐานะที่ เป นส วนหนึ่ ง
ของพระไตรปฎก ในรัชกาลนี้เริ่มใชภาษาพมาในศิลาจารึกแทนภาษามอญ บาลี
และสันกฤต นับเปนความสําเร็จของการสรางชาติของพมา พระเจานรปติสิทธู
ทรงแตงตั้ง พระชินปนสะคู เปนสังฆราช นําคณะทูตไปลังกาพรอมทั้งนําตํารา
ไวยากรณบาลีซึ่งนักปราชญพุกามไดจัดทําขึ้นเพื่อนําไปแสดงตอพระสงฆลังกา
สมณทูตชุดนี้ประสบความสําเร็จอยางมาก

พุทธจักรพุกามสูญเสียอํานาจ

ตามประเพณีของฝายมหาวิหารของลังกาพระสงฆทเี่ ขาไปศึกษาพระธรรม
วินยั ตองบวชใหม ในจํานวนนัน้ มีพระมอญชือ่ ฉปฏ หรือ (ชาปถะ) รวมในคณะดวย
และไดอยูล งั กานาน ๑๐ ป ตอมาเมือ่ พระสังฆราชมรณภาพพระฉปฏเดินทางกลับ
พุกามพรอมกับพระสงฆอกี ๓ รูป หนึง่ ในนัน้ เปนพระราชโอรสของพระเจาชัยวรมัน
ที่ ๗ ซึ่งสอดคลองกับหลักฐานของเซเดส ตามที่กลาวมาในตอนตน วงการสงฆ
เริ่มเกิดความขัดแยงกันอยางรุนแรง พระฉปฏมักจะตําหนิพระสงฆพมาในที่
สาธารณชนวา “เมื่อครั้งครูของอาตมา (พระอุตตราชีวะ) เปนพระสังฆราชทรง
จัดการเรื่องราวที่เกี่ยวกับคณะสงฆดวยพระองคเอง แตเวลานี้พระสงฆพมากลับ
ยอมใหขา ราชการเปนผูจ ดั การกิจการคณะสงฆ อาตมามิอาจรวมประชุม สังฆกรรม
กับพระสงฆผูถูกริดรอนสิทธิเหลานี้ได” ผลก็คือเกิดการแบงแยกในคณะสงฆออก
เปน ๒ ฝาย และผูนําอาณาจักรทรงอุปถัมภทั้งสองฝาย (ดี.จี.อี.ฮอลล : ๓๓-๓๔)
การที่พระฉปฏ ตั้งนิกายขึ้นใหมโดยการนําพุทธศาสนาแบบลังกามาไวในพมานั้น
พระสงฆรปู ใดจะเขามาสังกัดนิกายนีต้ อ งบวชใหมหมด ซึง่ โดยปกติการบวชใหมจะ
ใชในกรณีที่สงฆหละหลวมในพระวินัยปรากฏขึ้นในหมูสงฆเทานั้น นอกจากนี้ยัง

๒๓๒ ขวงผญา
เกิดนิกายใหมขึ้นอีกนิกายหนึ่งคือ นิกายอรัญวาสี ถือปฏิบัติทางไสยศาสตร
พระเจานรปติสิทธูทรงขอรองพระภิกษุมอญที่ทรงคุณวุฒิแตพิการ ชื่อ พระธรรม
วิลาส รวบรวมกฏหมายพมาขึ้นเพื่อใชแทนหนังสืออรรถคดี ที่พระเจาอลองสิทธู
ไดทําขึ้น เรียกวา ธรรมวิลาส เขียนดวยภาษาบาลี ตอมาไดมีการแปลเปนภาษา
พมาและภาษามอญ (ดี.จี.อี.ฮอลล : ๕๔)
กลาวไดวาปลายพุทธศตวรรษที่๑๗ พุกามกลายเปนศูนยกลางของ
พุทธศาสนาลัทธิเถรวาททีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต พระภิกษุพมาเปน
กลุม แรกทีเ่ ริม่ แตงคัมภีรธ รรมกถา ตําราไวยากรณบาลีขน้ึ กอน เปนการเลียนแบบ
พระภิกษุลงั กา ซึง่ เชีย่ วชาญในภาษาบาลี ศิลาจารึกทีพ่ กุ ามและตํานานในภาคเหนือ
ของไทย กลาวยกยองวา พุกามเปนเมืองสําคัญในการศึกษาพระธรรมคัมภีร แมวา
ในปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๘-๑๙ พุกามกําลังเสื่อมอํานาจและความเจริญทาง
วัฒนธรรม ไทยวนและสุโขทัยยังผูกพันทั้งการเมืองและวัฒนธรรมพุกามและ
มอญที่หริภุญชัยอยางแนนแฟน (วินัย พงศศรีเพียร, ๒๕๒๕ : ๑๘ และตํานาน
พื้นเมืองเชียงใหม : ๒๑-๒๔)
ปลายราชวงศพุกามกษัตริยออนแอนับตั้งแตพระเจากยัสวารครองราชย
พ.ศ.๑๗๗๗-๑๗๙๓ เปนสมัยที่พุกามเริ่มเสื่อมลง ทั้งกบฏภายในและการคุกคาม
จากตางชาติ (มองโกล) มีผลกระทบตอเศรษฐกิจของอาณาจักร จนเปนเหตุให
กษัตริยตองยึดที่ดินที่บรรพบุรุษไดอุทิศถวายใหเปนธรณีสงฆ จึงเกิดการโตแยง
ระหวางสถาบันสงฆกบั พระมหากษัตริย โดยเฉพาะคณะสงฆฝา ยอรัญวาสีเคยอยู
ในปาอยางสมถะ เมื่อไดรับความนิยมจากประชาชนมาก ไดขยายตัวออกไป
อยางกวางขวางและเขามาสรางวัดใหญๆ อยูตามในเมืองกวานซื้อที่ดินเปนของ
วัด Than Tun ไดกลาวไวในบทความตอนหนึ่งวา “พระสงฆที่ไปเรียนมาจากลังกา
ไมไดรับความนิยม กลับปรากฏวา พระสงฆที่ไดรับการปฏิบัติจากประชาชนกลาย
เปนพระฝายอรัญวาสี (นิกายเดิม) มีคนสรางกุฏวิ หิ ารอยูใ นปา โดยเฉพาะทีจ่ งั หวัด
Monywa เปนศูนยกลางของสงฆฝายอรัญวาสี
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วัดฝายอรัญวาสีที่เมือง Monywa

พระมหากัสสป ถือวาเปนผูน าํ ฝายอรัญวาสี ไดรบั อุปถัมภจากครอบครัว
ขุนนางและบุคคลสําคัญๆ ในสมัยนั้น เปนสาเหตุใหประสบความสําเร็จในการ
ขยายสาขาออกไปอยางกวางขวางดังที่กลาวมา (Than Tun, 1959 : 67-68)
หมอง ทินออง ไดกลาวถึงความออนแอของกษัตริยวา “...ประชามติตอตาน
การยึดครองที่ดินสงฆทําใหพระองคตองคืนที่ดินดังกลาว...พระองคเริ่มสรางวัด
แต ก็ ไ ม สํ า เร็ จ เพราะไม มี ผู เชี่ ย วชาญควบคุ ม การก อ สร า งและไม มี เ งิ น จะจ า ย
คาแรงงานเพียงพอ พระองคไมอาจจะเกณฑแรงงานเพื่อสรางวัดใหสําเร็จได...”
(หมอง ทินออง, ๒๕๒๒ : ๔๐)
จากเหตุการณตา งๆ ยอมแสดงใหเห็นวา เมือ่ บานเมืองมีปญ
 หา เสาหลัก
ทัง้ สองเสา คือสถาบันการเมืองและสถาบันสงฆไมสามารถเปนทีพ่ งึ่ ของประชาชน
ได จึงหันไปเชื่อโชคลางของขลังเพื่อชวยแกปญหาความทุกขยากจากภัยสงคราม
ในขณะนัน้ พระสงฆเถรวาทใชไสยศาสตร เวทมนตรคาถากันมากขึน้ ประกอบกับ
ในชวงเวลาเดียวกันอาณาจักรไทยวน สุโขทัยและอยุธยาทางตะวันออกเริ่มกอตัว
ขึน้ มาแทนทีค่ วามเจริญทางวัฒนธรรมพุทธศาสนาของรัฐโบราณในภาคพืน้ เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต (ธิดา สาระยา, ๒๕๓๗ : ๒๐)
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตนี้ พุทธศาสนาแผขยายเขามาทั้งแบบ
หีนยานและมหายาน บวชเซอลิเยร บันทึกไววา ปรากฏอิทธิพลของพุทธศาสนา

๒๓๔ ขวงผญา
มหายานแถบนี้ตั้งแตปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๔-๑๕ จากนั้นก็รับนับถือหีนยาน
แมจะกลับไปรับพุทธมหายานแตหีนยานก็ยังไดรับการปฏิบัติอยูทั่วไปจนกระทั่ง
พุทธศตวรรษที่ ๑๙ พุทธศาสนาแบบเถรวาทจากลังกาสูภูมิภาคนี้ นับเปนจุดเริ่ม
ตนของพุทธศาสนาแบบลังกาวงศแหงแควนสุโขทัย

การสรางพุทธอาณาจักรสมัยสุโขทัย อยุธยาและลานนา

ชุมชนที่รวมกันเปนสังคมสุโขทัยเชื่อมโยงกันดวยศาสนา มีศาสนาเปน
ศูนยรวมทางจิตใจ ทั้งประชาชนและผูปกครองตางมีความสัมพันธโดยตรงกับ
พุ ท ธศาสนา ฉะนั้ น ความเชื่ อ ในศาสนาก็ คื อ แหล ง บารมี ข องอํ า นาจกษั ต ริ ย
อันปรากฏในรูปของความเปนธรรมราชาแบบสุโขทัย สังคมสุโขทัยกอนไดรับ
พุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศเปนศาสนาประจํารัฐ คติความเชื่อของผูคนในแถบนี้
เชน พมา ไทย กัมพูชา ไดรับอิทธิพลของพุทธศาสนาแบบหีนยานผานมอญ
ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๘ ปรากฏอิทธิพลความเชื่อทั้งของพราหมณ มหายาน
และหีนยาน บริเวณประเทศไทยปจจุบนั ในชวงเวลาเดียวกันพุทธศาสนาแบบลังกา
แพรหลายอยูใ นพมา พระมอญชือ่ ชาปตะ ไดตงั้ สํานักสงฆแบบลังกาขึน้ ประมาณ
พ.ศ.๑๗๓๓ และพระเจาชัยวรมันปรเมศวร (ชัยวรมันที่ ๗) อุปถัมภพุทธศาสนา
เปนทางการตั้งแต พ.ศ.๑๘๕๒ ดังที่กลาวมา และพอจะเทียบเคียงไดวา หีนยาน
แบบลังกาวงศ ควรผานเขาสุโขทัยอยางนอยปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๘ ไมชา ไปกวา
ตนพุทธศตวรรษที่ ๑๙
การรับพุทธศาสนาลังกาวงศเปนทางการสมัยพอขุนรามคําแหงนัน้ แผขนึ้
มาจากทางใต ปรากฏหลักฐานในจารึกวา พอขุนรามคําแหงทรง “โอยทาน” และ
ยกยองปูครูจากนครศรีธรรมราช พฤติกรรมดังกลาวแสดงถึงนโยบายของรัฐ
ที่ตองการสนับสนุนคติศาสนาแบบลังกาวงศ พุทธศาสนาจึงมิใชของใหมสําหรับ
ดินแดนแถบนี้ สุโขทัยรับพุทธศาสนาผานมอญ ดังเชน สมัยพระมหาธรรมราชาลิไท
ไดอาราธนาพระมหาสวามีสังฆราชจากนครพัน ซึ่งเชื่อกันวาอยูในดินแดนมอญ
จารึกหลักที่ ๗๔ และ ๖๒ กลาวถึงพระสุมณเถร ศึกษาอยูในสํานักมหาสวามี
อุทมุ พรเมืองมอญ ไดกลับมาเผยแผพระศาสนาในสุโขทัย พระมหาธรรมราชาลิไท
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ทรงปรับปรุงพุทธศาสนาลังกาวงศตามหลักของมอญ
จากหลั ก ฐานทางโบราณคดี ป รากฏว า เทวาลั ย ในเมื อ งสุ โขทั ย และ
ศรีสชั นาลัยไดถกู เปลีย่ นเปนพุทธสถาน ปะปนกับการเคารพนับถือผี เซเดส เรียกวา
“การเคารพนับถือผีแหงชาติ” สันนิษฐานวา พระขพุงผีอันเปนใหญกวาผีทั้งหลาย
คือทีร่ วมทางดานจิตใจและความเชือ่ ถืออยูบ นเขาใกลราชธานี การเคารพบูชาทาง
พระพุทธศาสนาจึงมาจากประเพณีการถือผีแตเดิม ดวยเหตุนจ้ี งึ นิยมสรางพระพุทธ
รูปทรงอิทธิฤทธิ์ดวยวัตถุพิเศษ เชน หินมีคา ไมจันทนหอม ไดมีการรวมความเชื่อ
ภูตผีเขากับวัฒนธรรมพุทธศาสนา อยางไรก็ตามสุโขทัยอยูใ นฐานะผูน าํ ดานศาสนา
ทีร่ ฐั รอบขางถือเปนแบบอยาง เชนทีเ่ ชียงใหมไดปรับปรุงพุทธศาสนาโดยสงทูตมา
ขอพระเถระผูใ หญจากสุโขทัยไปชวยวางแบบอยางให ความเปนปกแผนมัน่ คงของ
สุโขทัยจึงขึน้ อยูก บั ความเชือ่ ศาสนาและบุคลิกภาพของผูน าํ มากกวาการจัดรูปแบบ
การปกครองเพื่อรักษาขอบเขตของรัฐ
ลัทธิลังกาวงศ เปนสวนสําคัญในวัฒนธรรมการใชชีวิตและการปกครอง
ของสังคมสุโขทัยมาแตเริ่มแรก ยอรช เซเดส มีความเห็นวา ศิลปะแบบสุโขทัย
เปนศิลปะไทยทางศาสนาแบบแรกที่เจริญขึ้นบนลุมแมน้ําเจาพระยา ความเชื่อ
ในศาสนาคือแหลงบารมีของอํานาจกษัตริยอ นั ปรากฏในรูปของความเปน ธรรมราชา
แบบสุโขทัย การสถาปนาลังกาวงศเปนศาสนาแหงรัฐจึงเปนจุดเริ่มตนที่กษัตริย
หรือผูน าํ จะเขามาควบคุม จัดระเบียบสงฆใหมแี บบแผน จึงทําใหสงฆเปนกลุม เดียว
กับฝายปกครองแตมีวัตรปฏิบัติอยางสงฆ ความสัมพันธระหวางสถาบันสงฆกับ
ฝายปกครองนี้เองคือพื้นฐานโครงสรางอํานาจของสุโขทัย
รัชกาลพระมหาธรรมราชาลิไท ทรงแตงตั้งพระมหาเถรที่ไปบวชที่เมือง
พันเปนพระสังฆราช เชน พระอโนมาทัสสี เปนพระไตรโลกติลกรัตนสีลธรรมกิตติ
สังฆราชา พํานักวัดปาแดง เมืองศรีสชั นาลัย สวนพระสุมรเถรพํานักทีว่ ดั ปามะมวง
สุโขทัย พระมหาธรรมราชาลิไทนอกจากทรงอุปถัมภแลว พระองคทรงเลื่อมใส
ศรัทธาในพุทธศาสนามากจนถึงกับออกผนวชเปนศาสนทายาท พ.ศ.๑๙๐๔
ทีว่ ดั ปามะมวงสุโขทัย อันเปนปเดียวกับทีพ่ ระเถระทัง้ ๑๐ รูป เดินทางกลับมาจาก
เมืองมอญ พระองคทรงแสดงพระประสงคผนวชแบบพระมอญ จึงอาราธนา

๒๓๖ ขวงผญา
พระสวามีแหงเมืองพันเปนพระอุปช ฌาย พระอโนมาทัสสีเปนพระกรรมวาจาจารย
ท า มกลางพระคู ส วดทั้ ง หมดที่ เ ป น ลู ก ศิ ษ ย ข องท า นมหาสวามี (จิ ร ายุ รั ช นี ,
หมอมเจา, ๑๙๖๗ : ๔๗, ๔๘) ขณะที่แปรพระราชฐานประทับที่เมืองศรีสัชนาลัย
เมื่อ พ.ศ.๑๘๘๘ นั้นพระองคทรงพระนิพนธไตรภูมิพระรวง ซึ่งสะทอนใหเห็นวา
พระองคทรงมีความรูแตกฉานทั้งทางโลกและทางธรรม
หลังสมัยพระมหาธรรมราชาลิไท สุโขทัยเผชิญกับอาณาจักรอยุธยา
ซึง่ กําลังเติบโต (อยุธยาสถาปนา พ.ศ.๑๘๙๓) มีกษัตริยผ สู ามารถพยายามสรางแหลง
อํานาจใหมขนึ้ ในสังคม คือศาสนาและความเชือ่ สามารถแยงฐานะผูน าํ ของสุโขทัย
มาไดทลี ะนอย บรรลุจดุ มุง หมายเมือ่ สมเด็จพระบรมไตรโลกนารถผนวชทีว่ ดั จุฬามณี
พิษณุโลก อยุธยาสามารถดึงสุโขทัยเขาไปเปนสวนหนึง่ ของโครงสรางอํานาจอยุธยา
แมอยุธยาจะเผชิญศึกสงครามกับพมาและลานนา แตกก็ ลาวไดวา พุทธจักรอยุธยา
เปนที่ยอมรับในความเปนปกแผนมั่นคงดังจะเห็นไดในสมัยพระบรมโกฐ ไดสง
พระอุบาลีไปสืบศาสนาใหกับลังกา ซึ่งเปนยุคที่ศาสนาลังกาตกต่ําที่สุด เปนที่รูจัก
กันในนาม พุทธศาสนาลัทธิสยามวงศ หรือ อุบาลีวงศ เปนทีย่ อมรับกันในลังกาวา
พระอุบาลีมีคุณูปการอยางยิ่งตอสถาบันพุทธศาสนาของลังกา

พระอุบาลี (วัดมัลมะตะ ศรีลังกา) พระสงฆไทยจากอยุธยา
ประดิษฐานพุทธศาสนาลัทธิสยามวงศ

การสรางพุทธอาณาจักรยุคจารีต ๒๓๗

การสรางพุทธอาณาจักรผูนําในดินแดนภาคเหนือตอนบน

จากหลักฐานทางโบราณคดีและตํานานตางๆ บงชีว้ า ดินแดนลุม แมนา้ํ ปง
ตอนบน แมนาํ้ กกและแมนาํ้ โขงเปนดินแดนของพุทธศาสนาหีนยานมากอน มีเจดีย
จํานวนมากทีเ่ รียกวา พระธาตุเจดีย เพราะเชือ่ วาบรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุสว นใด
สวนหนึง่ ของพระพุทธเจา เชน พระธาตุดอยตุง พงศาวดารโยนก ไดกลาวถึงพระเจา
อชุตราช กษัตริยลําดับที่ ๓ ราชวงศสิงหนวัติปกครองเมืองโยนกนาคพันธุนคร
(ครองราชย พ.ศ.๑๔๕๔) หลังจากครองราชยได ๓ ป มีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อ
มหากัสสปเถร ไดนําพระบรมสารีริกธาตุพระรากขวัญ (กระดูกไหปลารา) ของ
พระพุทธเจาจากเมืองปาตลีบตุ ร นอกจากนีล้ าวจังกราชไดสรางเมืองริมน้าํ แมสาย
สรางวัดสังฆาแกวดอนทันหรือวัดสังฆาเงินยาง มีพระมหาเถรรูปหนึง่ ชือ่ ญาณรังสี
ไดนําพระบรมธาตุชานุกัง (กระดูกคางเบื้อซาย) ของพระพุทธเจามาจากเมือง
ปาตลีบตุ ร พระเจาลาวจังราชโปรดใหสรางสถูปบรรจุพระบรมธาตุแลวสรางวัดขึน้
ชื่อวัดเชียงมั่นชางคุง (พงศาวดารโยนก, ๒๕๒๖ : ๒๒๔, ๒๒๕)
ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๖๑ ไดกลาวถึงลาวเคียงสรางเมืองหิรัญนคร
เงินยาง ไดนิมนตพระภิกษุสงฆมาสวดมนต เพื่อใหเปนสิริมงคลแกหลุมที่จะ
ฝงเสาอินทขีล (เสาหลักเมือง) และกําแพงเมืองก็ใหรดน้ํามนต พระสงฆสวด
มหาสมัย มงคลทัง้ ๗ และธรรมจักรฯ ขณะเดียวกันก็เอายัณตตระกรุดชือ่ “ฝนแสนหา
ฟาทําลายกําแพงแสน” ใสลงไปในหลุมเสาอินทขีล เอารูปชาง มา วัว ควาย ซึ่งทํา
ดวยทองคําฝงไวทั้ง ๔ ทิศ (ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๖๑ : ๘)
จากที่กลาวมาเปนการแสดงใหเห็นวาชุมชนทางตอนเหนือโดยเฉพาะ
บริเวณที่ราบลุมแมน้ํากก แมน้ําโขงและแมน้ําสาย เปนชุมชนที่มีความเจริญทาง
วัฒนธรรม มีศาสนาเปนเครื่องสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีนับตั้งแตการเริ่ม
สรางเมือง พระสงฆกับการเมือง การสรางชาติเปนความสัมพันธที่ควบคูกันมา
อยางตอเนื่อง การอางวาไดพระบรมสารีริกธาตุมาจากเมืองปาตลีบุตร ซึ่งเปน
เมืองสําคัญในประวัติศาสตรพุทธศาสนาที่พระเจาอโศกฯ ใชเปนที่สังคายนา
พุทธศาสนาครั้งที่ ๓ นั้น จึงสันนิษฐานวา ดินแดนในภูมิภาคนี้เปนผลิตผลจาก

๒๓๘ ขวงผญา
แนวความคิดที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาในสมัยพระเจาอโศกฯ ซึ่งอาจจะเปนพอคา
อินเดียนําความคิดนีม้ าเผยแพรกไ็ ดประการหนึง่ และอีกแนวทางหนึง่ คือ ดินแดน
ทางตอนใตคือบริเวณลุมแมน้ําปงตอนบน แมน้ําวัง ซึ่งเปนเขตอิทธิพลมอญ
ตางก็มีศาสนาพุทธเปนศาสนาของอาณาจักร รวมทั้งลังกา และมอญทางภาคใต
ของพมา (ดังที่กลาวมาแลวในตอนตน)
สรุปไดวา ศาสนาและความเชื่อของสังคมบริเวณลุมแมน้ําปงตอนบน
แมน้ํากก แมน้ําสายหรือบริเวณที่เปนจังหวัดเชียงรายปจจุบันถือเปนถิ่นเดิมของ
พญามังรายมากอนที่จะมาสรางเมืองเชียงใหมดินแดนแถบนี้นับถือพุทธศาสนา
หีนยานแตกไ็ มใชหนี ยานบริสทุ ธิเ์ พราะวายังปรากฏความเชือ่ เรือ่ งเวทมนตรคาถา
ของขลัง มีพราหมณ ฤษี ถือเปนชนชั้นผูนําทางวัฒนธรรมและปญญาชน ซึ่งก็มี
ไมมากนักแตละเมืองจะปรากฏฤษีซึ่งมีสวนรับผิดชอบในการวางผังเมืองหรือ
สรางเมือง ตํานานชินกาลมาลีปกรณ กลาวถึงฤษี ๕ ตน คือ วาสุเทพ สุกทันต
อนุสษี ฏ พุทธชฎิล และ สุพรม วาสุเทพ ษีอยูท อ่ี ฉุ จุ บรรพต (ดอยสุเทพ) เปนผูส ราง
บ า นขยายเมื อ งหริ ภุ ญ ชั ย อนุ สี ฏ ษ ฤ ษี ส ร า งเมื อ งศรี สั ช นาลั ย พระสุ พ รมฤษี
ชวยสรางเขลางคนคร สวนสุกทันตฤษี เปนใหญอยู ณ เขาสมอคอน เมืองละโว
แมตํานานจะไมไดกลาวถึงบทบาทในการสรางเมืองละโวแตบทบาทของฤษีตนนี้
ก็มสี าระ คือไปชวยวาสุเทพฤษีสรางเมืองหริภญ
ุ ชัยและสงเสริมใหพระนางจามเทวี
ไปปกครองเมืองหริภุญชัย เขาสมอคอนมีความสําคัญไมนอยตอการศึกษาของ
สามผูนําไท คือพอขุนรามคําแหง พอขุนงําเมืองและพญามังราย (ธิดา สาระยา :
๕๔, ๕๕)
นอกจากนี้ยังปรากฏชีผาขาวคอนขางจะมีบทบาทในสังคม สวนมาก
ตํานานจะกลาวถึงชีผาขาววาอยูในวัดเชนเดียวกับพระสงฆ สถานะของชีผาขาว
เป น กึ่ ง ฆราวาสกึ่ ง บรรพชิ ต มี ห น า ที่ รั บ ใช พ ระสงฆ และบางครั้ ง ก็ ทํ า หน า ที่
ประสานงานระหวางพระสงฆกับพระมหากษัตริย เชนเวลาพระสงฆตองการสราง
ถาวรวัตถุหรือเห็นสมควรจะบูรณะซอมแซมก็มักจะใชชีผาขาวหรือชีปะขาวไป
กราบทูลกษัตริย

การสรางพุทธอาณาจักรยุคจารีต ๒๓๙

พระธาตุหริภุญชัย (ภาพ อุบลพรรณ วรรณสัย)

เมื่อพญามังรายลงมาตีหริภุญชัยนั้น วัฒนธรรมของชุมชนทางบริเวณ
ลุมแมน้ําปงและน้ําวังดูจะไมแตกตางกันเพราะอิทธิพลพุทธศาสนาจากหริภุญชัย
ไดเขามาสูช มุ ชนตอนบนตัง้ แตครัง้ พระนางจามเทวี ระยะเวลารวม ๕๐๐ ป ดินแดน
แถบนี้จึงเปนดินแดนแหงพุทธจักร มีวัดเปนศูนยรวมจิตใจและเปนศูนยกลางของ
สังคม ศาสนาของอาณาจักรโยนกจึงเปนพุทธศาสนาหีนยานทีม่ ลี กั ษณะออมชอม
กับคติความเชือ่ ในทองถิน่ เพือ่ ประสานประโยชนแกทกุ ผายโดยมีพระสงฆประสาน
สัมพันธระหวางประชาชนกับผูปกครอง ใหเกิดความเขาใจอันดีตอกัน นอกจาก
ความสงบสุขของสังคมแลวยังหมายถึงความมั่นคงทางการเมืองดวย

การสรางพุทธจักรในสมัยราชวงศมังราย

พุทธศตวรรษที่ ๑๙ นับเปนศตวรรษของการลมสลายของอาณาจักรเกา
ที่เคยมีอํานาจทางการเมืองและวัฒนธรรมมากอน เชน อาณาจักรกัมพูชา ละโว
หริภุญชัยและพุกาม พอขุนรามคําแหง พอขุนงําเมืองและพญามังราย ตางก็ชวย
กันกําจัดอํานาจของมอญและเขมรใหหมดไปจากผืนแผนดินที่เปนประเทศไทย
ปจจุบนั และยังพยายามสรางเปนพุทธอาณาจักรเพือ่ เสริมบารมีและความสามารถ
ของฝ า ยอาณาจั ก รด ว ย พ อ ขุ น รามคํ า แหงกํ า ลั ง แสวงหาศาสนาใหม จ าก
นครศรีธรรมราช เพราะเชื่อวารับมาจากลังกาโดยตรง สวนพญามังรายสราง

๒๔๐ ขวงผญา
เวียงกุมกามและสรางวัดกานโถมเพี่อใหพระมหากัสสปพํานักนั้นเชื่อวาพระเถระ
รูปนี้เปนชาวมอญ พระองคจึงถวายคนมอญที่มาจากเมืองหงสาวดีพรอมกับ
นางปายโคไวดแู ลวัดกานโถม ดังปรากฏขอความในตํานานวา “พญามังราย แตงวัตถุ
ทัง้ หลายเปนอุปการะแกวดั กานโถม หือ้ ปกแดนแควนเก็บเบีย้ วานาปไหน ๖ แสน
๒ หมื่นเบี้ย เปนคาจังหัน แควนแจม ๕ แสนเบี้ย เปนคากิน แควนแชชาง ๕ แสน
เบี้ยไวเปนคาหมากเจาภิกขุ...” พญามังรายกับนางปายโค ก็หื้อคนทั้ง ๕๕ บาน
มี ๕๐๐ ครัว...เอาแตเมืองหงสาวดี หยาดน้าํ หมายทาน (อุทศิ ) ไวกบั วัดกานโถม...”
(ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม : ๒๕)
พฤติกรรมการถวายสิ่งของเครื่องใชทั้งแรงงานคนและสัตวเลี้ยงแกวัด
นับเปนพฤติกรรมที่ปฏิบัติเปนประเพณี กันมานานแลว อาจกลาวไดวาดินแดน
ที่เปนประเทศไทยมีประเพณีการกัลปนาหรือทางลานนาเรียกวา “เวนตาน” หรือ
หยาดน้าํ หมายทานสิง่ ของใหแกวดั ตัง้ แตพทุ ธศตวรรษที่ ๑๒ (ระวิวรรณ ภาคพรต,
๒๕๒๕ : ๑๒) กรณีของพญามังรายชีใ้ หเห็นถึงพระราชอํานาจของผูน าํ ในการสราง
และขยายชุมชนใหกวางขวางขึ้น ตํานานไดกลาวถึงพระเถระ ๔ รูป มาจากลังกา
ไดนําพระบรมสารีริกธาตุ พรอมกับตนโพธิ์ ๔ ตน มาถวายพญามังราย ตํานาน
กลาววาพระองคไดบรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุทพ่ี ระพุทธรูปองคใหญ (พระเจาคาคิง)
สวนตนโพธิ์ใหแยกปลูกที่ตงยาง (นาจะเปนบานโตงยาง ที่ อําเภอฝาง เชียงใหม)
ใหพระมารดาคือนางเทพคําขายและนางปายโคนําไปปลูกแทนตนเดื่อที่ตายไป
(วัดกานโถม) ปลูกที่รั้วนางหรือรั้วหนาง (ประตูเชียงใหม) และปลูกที่พันนาทะการ
(ปจจุบนั อยูในเขตอําเภอสันปาตอง) (ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม : ๒๔)
ดวยเหตุนี้พื้นฐานของวัฒนธรรมคนลานนาตอมาจึงเปนการผสมผสาน
ของวัฒนธรรมจากชาติตางๆ ที่เคยมีอํานาจมากอนไดผานการเลือกสรรถึง
ความเหมาะสมของผูนําแลวนับไดวาพญามังรายไดปูพื้นฐานที่มั่นคงและเขมแข็ง
ทางดานการเมืองและวัฒนธรรม การยกเอาเรื่องพระมหาเถรกัสสปไดแสดงธรรม
เทศนาแกพญามังรายถึงอานิสงสของการค้ําจุนพุทธศาสนาโดยยกเอาเรื่องของ
พระปฏฐังคุลีที่ตอนิ้วพระพุทธรูปแลวทําใหมีฤทธิ์เดชมาก สามารถชนะศัตรู

การสรางพุทธอาณาจักรยุคจารีต ๒๔๑

(ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม : ๒๑) และในตํานานมูลศาสนากลาววา “พญามังราย
ยินดีในศาสนาพระพุทธเจาจักใครกระทําบุญอันใหญ เปนตนวา เจดีย... จึงให
อํามาตยทั้งหลายหาหินมากอเปนสี่เหลี่ยมแตละดานมีพระพุทธรูป ๑๔ องค
และใหใสตั้งแตยอดลงมา... ใสชื่อวา กูคํา ฉลองถวายทานเครื่องอัฐบริขารแก
คณะสงฆ” (ตํานานมูลศาสนา, ๒๕๑๙ : ๓๐๗) ปจจุบันคือวัดเจดียเหลี่ยม

พุทธจักรรัชกาลพระเจากือนา

พระเจากือนาครองราชย พ.ศ.๑๘๙๙-๑๙๒๙ พระองคแสดงพระประสงค
ที่จะสนับสนุนพระสงฆฝายอรัญวาสี เพราะเห็นวามีวัตรปฏิบัติเครงครัดกวาและ
ยังแตกฉานในพระไตรปฏกอีกดวย ดังนั้นเมื่อกิตติศัพทของพระเถระสุโขทัย
ที่ไปเรียนพระไตรปฎกจากเมืองพัน โดยเฉพาะอยางยิ่งความศรัทธาปสาทะ
อย า งมากของพระมหาธรรมราชาลิ ไ ทจนถึ ง กั บ ออกผนวชเป น ศาสนทายาท
กษั ต ริ ย ล า นนาจึ ง โปรดให ทู ต พร อ มกั บ เครื่ อ งบู ช าไปอาราธนาพระอุ ทุ ม พร
มหาสวามีจากเมืองพัน เพือ่ ใหมาประดิษฐานพุทธศาสนาทีเ่ ชียงใหมบา ง ปรากฏวา
พระมหาสวามีสงพระลูกศิษยชื่อ พระอานันทเถร ชาวเมืองพันพรอมลูกศิษย
รูปหนึ่งที่ไปบวชมาจากลังกา กับพระสงฆอีก ๑๑ รูป มาแทน พระเจากือนา
ทรงรับรองพระสงฆทั้ง ๑๒ รูปใหพํานักที่วัดโลกโมี เชียงใหม (วงศ ลานนาไทย
๒๕๐๖ : ๑๐) ชินกาลมาลีปกรณไดกลาวถึงเหตุการณที่พระเจากือนาอาราธนา
พระสวามีมาจากเมืองพันวา “พระองคมพี ระประสงคทจี่ ะใหพระภิกษุอรัญวาสีมา
อยู ใ นนครเชี ย งใหม และอี ก ประการหนึ่ ง พระองค ต อ งการให พ ระสงฆ ไ ด รู
พระไตรปฎกและสามารถทําสังฆกรรมไดทุกอยาง แตพระอานันทเถรไมไดรับ
อนุญาตใหกระทําสังฆกรรม (ชินกาลมาลีปกรณ : ๑๐๘, ๑๐๙)

๒๔๒ ขวงผญา

ไดรับการบูรณะ ๒๕๔๘
โดยพระญาณสมโภช (สมณศักดิ์ในขณะนั้น)
ปจจุบันคือ พระเทพวรสิทธาจารย
เจาอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ

วัดราชมณเฑียร

ตํานานมูลศาสนาไดกลาวถึงเรือ่ งนีว้ า “เจาไทตนอยูส โุ ขทัย ชือ่ วาสุมนนัน้
เปนครูแกเรา... มหาราชจงไปอาราธนา...มาเปนประธานแกสงฆ...” (ตํานานมูล
ศาสนา : ๓๓๐) ในทีส่ ดุ พระเจากือนาทรงแตงตัง้ หมืน่ เงินกองเปนราชทูตไปพรอม
กับปะขาวยอดกับปะชาวสาย พรอมดวยเครื่องมงคลราชบรรณาการไปถวาย
ประมุขแหงสุโขทัย พ.ศ.๑๙๑๒ พระสุมนเถรขึ้นมาเชียงใหมพรอมพระไตรปฎกที่
พระจากรุงสุโขทัยฝากมาถวาย และพระสุมนเถรไดนาํ พระบรมสารีรกิ ธาตุทไี่ ดจาก
เมืองบาง พระเจากือนา ทรงปาวประกาศใหประชาชนมาตัง้ ขบวนรับพระสุมนเถร
และคณะตั้งแตตําบลแสนขาวหอเชียงเรือน เมืองหริภุชัย ตํานานระบุวาขบวน
ตอนรับครั้งนั้นยาวถึง ๒ โยชนปลายคาวุต (ประมาณ ๓๒ กิโลเมตรกับ ๒๕ วา
(วงศ ลานนาไทย : ๑๐) “วันนั้นพญาตนอุดมมีใจศรัทธาถวายบูชาดวยขาวตอก
ดอกไม...ถัดนัน้ หมูพ รามหณอนั จบเพทพิเศษดวยเชือ้ ชาติกบ็ ชู าบนอ ย...” (ตํานาน
พืน้ เมืองเชียงใหม : ๓๓๔) พระเจากือนาทรงอาราธนาพระสุมนเถรเขาพํานักทีว่ ดั
พระยืน ซึ่งอยูทางตะวันออกของเมืองหริภุญชัย ตํานานไดกลาวถึงวัดพระยืนวา
สรางในสมัยพระเจาธรรมิกราชกษัตริยหริภุชัย ลําดับที่ ๓๓ (พ.ศ.๑๖๐๖-๑๖๑๑)

การสรางพุทธอาณาจักรยุคจารีต ๒๔๓

ชื่อวัดพุทธมหาสถาน ตอมาเรียกวัดปาไผหลวงและวัดพระยืนตามลําดับ (Sao
Saimong Mangrai, 1981 : 1)

เจดียวัดพระยืน
(ภาพ : อุบลพรรณ วรรณสัย)

ศิลาจารึกวัดพระยืน
(ภาพ : จุลพงศ ขันติพงศ)

ขอนาสังเกต การที่พระเจากือนาไมไดขอพระสงฆจากสุโขทัยโดยตรง
แตตนนั้น นาจะมีเหตุผลทางการเมือง ทั้งนี้เพราะวาระหวางอาณาจักรสุโขทัยกับ
อาณาจักรลานนาในขณะนั้น กลาวไดวาทางลานนามีความมั่นคงทางการเมือง
มากกวา แตในเรื่องของพุทธจักรแลวสุโขทัยยอมอยูเหนือกวา ดังนั้นถาลานนา
ยอมรับศาสนาจากสุโขทัยก็แสดงวาลานนาเปนเมืองบริวารของสุโขทัย และ
เหตุ ผ ลที่ สํ า คั ญ กษั ต ริ ย ล า นนามี พ ระประสงค เช น เดี ย วกั บ กษั ต ริ ย สุ โขทั ย คื อ
สรางศาสนาของอาณาจักรขึ้นมารับรองอํานาจและบุญบารมีของกษัตริย การที่
พระมหาธรรมราชาลิไททรงประสบความสําเร็จในดานการสรางพุทธอาณาจักร
อยางสูง นอกจากจะมีอทิ ธิพลตออุดมการณของชาวพุทธแลวยังเกีย่ วกับบุญบารมี
ซึ่งพระองค ทรงกลาวถึงบุญบารมี วา “เปนที่นิยมยกยองของบุคคลในสังคม
คนมีบญ
ุ ตองมีใจเมตตากรุณา เอือ้ เฟอ เผือ่ แผ นําบุคคลอืน่ บําเพ็ญทาน และเสียสละ
ทรัพยสนิ สรางถาวรวัตถุ สาธารณประโยชนและศาสนสถาน” นอกจากนีค้ วามเชือ่
พุทธทํานายวา พุทธศาสนาจะเสือ่ มทุก ๑๐๐๐ ป จนเสือ่ มสูญไปเมือ่ อายุ ๕๐๐๐ ป

๒๔๔ ขวงผญา
จึงเปนสาเหตุหนึง่ ทีเ่ กิดความเคลือ่ นไหวในวงการสงฆโดยทัว่ ไป รวมทัง้ อาณาจักร
ลานนาดวย
พระมหาธรรมราชาลิไท ทรงอนุญาตใหพระสุมนเถรพรอมกับพระสงฆ
๕ รูป เพือ่ จะสามารถทําสังฆกรรมบวชกุลบุตรได (ศิลาจารึกหลักที่ ๙ ประชุมจารึก
ภาคที่ ๒ : ๑๕๔) พ.ศ.๑๙๑๒ พระเจากือนาไดสรางพระพุทธรูปยืนรวมกับ
พระสุมนเถรที่วัดพระยืนจํานวน ๓ องค ตอมาพระสุมนเถรไดกระทําอุปสมบท
กรรมรวมกับคณะของพระอนันทเถรทีม่ าจากเมืองพันบวชภิกษุ สามเณรชาวลานนา
เปนครัง้ แรกดวยวิธี “สมมตินทีสมี า”ในแมนา้ํ ปงใกลกบั วัดจันทภาโน (Sao Saimong
Mangra : ๑๐๓) ถือวาพุทธศาสนาตามคติของรามัญไดวางรากฐานลงบนแผนดิน
ลานนาแลว อีกหนึ่งปตอมาพระเจากือนาโปรดใหสรางศิลาจารึกขึ้นที่วัดพระยืน
และทรงอุสสาภิเษกพระสุมนเถรขึน้ เปน “พระมหาสุวรรณรัตนสามี” (Sao Saimong
Mangrai : ๑๐๓) พ.ศ.๑๙๑๔ ไดสรางวัดทีป่ า ไมพยอมทางทิศตะวันตกของเชียงใหม
หางจากตัวเมืองออกไป ๕๐๐ วา ใหชอ่ื วา วัดบุปผารามสวนดอกไม เดิมเปนอุทยาน
ของพระองค ใหพระสุมนเถรพํานัก (ชินกาลมาลีปกรณ : ๑๑๘) สวนพระบรมสารีรกิ ธาตุ
นัน้ ตํานานระบุวา พ.ศ.๑๙๒๘ ไดบรรจุไวทพี่ ระเจดียว ดั บุปผารามสวนดอกไมและ
อีกองคหนึ่งบรรจุไวที่เจดียวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ

เจดียว ดั สวนดอก พระอารามหลวง

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

กษัตริยลานนาประสบความสําเร็จอยางสูงในการสรางพุทธจักร เพราะ
วัดสวนดอกกลายเปนศูนยกลางการศึกษา รูปแบบวัตรปฏิบตั พิ ระสงฆวดั สวนดอก

การสรางพุทธอาณาจักรยุคจารีต ๒๔๕

เปนแบบอยางที่ถูกนําไปขยายผลตามหัวเมืองตางๆ อยางกวางขวาง วัดเปน
ศูนยกลางการเรียนรูทุกอยางไมเฉพาะเรื่องของพระไตรปฎกเทานั้นทําใหวัดเปน
สถานที่สรางคนที่มีคุณภาพใหแกสังคมศาสนจักรกับอาณาจักรหรือสถาบันสงฆ
กับสถาบันการเมืองตองมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน จึงจะชวยเสริมสรางและค้ําจุน
ซึ่งกันและกัน

การสรางพุทธจักรของพระเจาติโลกราช

พระเจาติโลกราชเปนราชบุตรองคที่ ๖ ในจํานวน ๑๐ องคของพระเจา
สามฝงแกน ตลอดรัชกาลนี้เกิดสงครามทั้งภายในและภายนอกอาณาจักร ศึก
ภายในคือความขัดแยงระหวางพระเชษฐาและพระอนุชาของพระองครวมถึง
ขุนนางขาราชการของพระราชบิดา ซึง่ ลวนแตเปนภัยตอความมัน่ คงในราชบัลลังก
ทั้งสิ้น แตเนื่องจากพระองคไดรับความชวยเหลือจากหมื่นโลกนคร ซึ่งมีศักดิ์
เปนอาว ชวยปราบเสี้ยนหนามแผนดิน (โปรดอานรายละเอียดใน ยุพิน เข็มมุกด
พุทธศาสนาสมัยราชวงศมงั ราย, ๒๕๒๗) พระองคทรงหวาดระแวงคนใกลชดิ จะคิด
กบฏ เชนกรณีของทาวบุญเรือง ราชโอรสพระองคเดียวทีถ่ กู ทาวหอมุกใสความวา
เปนกบฏ จนสัง่ ใหประหารชีวติ หมืน่ ดงนคร เสนาบดีผซู อ่ื สัตย ตองถูกประหารชีวติ
เพราะระแวงวาเอาใจฝกใฝศัตรู คือพระบรมไตรโลกนาถแหงอยุธยา กลาวไดวา
พระราชวงศ ขุนนาง ขาราชการในรัชกาลนี้แบงเปน ๒ ฝาย คือฝายที่สนับสนุน
พระองคกับฝายที่จงรักภักดีตอพระราชบิดาของพระองค การขึ้นครองราชย
ทีไ่ มถกู ตองของพระองค สวนศึกระหวางเมือง เชน เมืองยอง หัวเมืองเงีย้ ว พวกฮอ
หลวงพระบาง เมืองแพร เมืองนาน ศึกที่ยืดเยื้อยาวนานตลอดรัชกาลคือศึกกับ
พระบรมไตรโลกนาถแหงอยุธยา
ทางด า นฝ า ยอาณาจั ก รนั้ น พระเจ า ติ โ ลกราชได รั บ การติ เ ตี ย นจาก
พระราชวงศตลอดจนขุนนางขาราชการในการขึ้นครองราชยที่ไมถูกตอง นาจะ
เปนสาเหตุหนึง่ ทีท่ าํ ใหพระองคแสวงหาเครือ่ งมือทีจ่ ะมาชวยเสริมสรางใหพระองค
มีบุญบารมีและมีความชอบธรรมในสิ่งที่พระองคกําลังปฏิบัติอยู ศาสนาจึงดูจะ
เปนทางเลือกทีด่ ที สี่ ดุ คือการสรางพุทธจักรใหเขมแข็งเพือ่ ทีจ่ ะชวยหลอหลอมจิตใจ

๒๔๖ ขวงผญา
ของคนทัง้ อาณาจักรใหซอ่ื สัตยและจงรักภักดีตอ พระองค ประกอบกับความเลือ่ มใส
ศรัทธาทีพ่ ระองคมตี อ พระพุทธศาสนาจึงไมเปนการยากทีพ่ ระองคจะเปนองคอปุ ถัมภ
และเปนผูนําพสกนิกรสูพุทธอาณาจักรของพระองค
คณะสงฆจากเชียงใหม จํานวน ๒๕ รูป และอุบาสก (โยมอุปฏ ฐาก) นําโดย
พระญาณคัมภีระ (พระมหาคัมภีร) วัดนันทาราม พระมหาเมธังกร วัดกุฎคี าํ เปนหัวหนา
คณะ พระสงฆคณะนี้อยูลังกานาน ๔ เดือน จึงเดินทางกลับพระมหาสุทัสสนเถร
เปนประธานสังฆะในลังกาขณะนั้น ไดถวายพระพุทธรูปและลูกตนศรีมหาโพธิ์
๓ หนอ พระบรมสารีริกธาตุ พระไตรปฏกและพระสงฆลังกาตามมาดวย ๒ รูป
คือ พระมหาวิกกมพาหุ กับพระมหาอุตตมปญญา เพื่อมาเปนอุปชฌายในการ
อุปสมบท (ตํานานมูลศาสนาวัดปาแดง, ๒๕๑๙ : ๑๔) ปรากฏวาคณะสงฆคณะนี้
เกิดปญหาขัดแยงกับคณะสงฆฝายรามัญวงคหรือลังกาวงศเกาของทานสุมณเถร
จึงถูกหามเผยแผคําสอนในเขตเมืองราชธานี คือเมืองเชียงใหม
ตํ า นานกล า วว า หลั ง จากพํ า นั ก อยู ที่ วั ด แภะป า ตึ ง ได ส องป ก็ แ ยกย า ย
กันออกเผยแผคําสอนไปตามหัวเมืองตางๆ เชน พระมหาเมธังกรอยูวัดพระยืน
พระมหาสารีบตุ รอยูว ดั พระธาตุหริภญ
ุ ชัย พระมหาญาณคัมภีรไ ดกระทําอุปสมบท
กรรมครั้งแรก ที่แมน้ําวังวัดเชียงยี่ เมืองเขลางค ซึ่งมีพระมหาสังฆโมี เปน
เจาอาวาส (ประชุมตํานานพระธาตุภาค ที่ ๑ : ๗๔) พระทีไ่ ดรบั การอุปสมบทครัง้ นัน้
คือพระจันทเถรชาวเมืองมอบ (หัวเมืองลุมแมน้ํากก) ครั้งที่สอง ที่ทาน้ําปง เมือง
หริภญ
ุ ชัย พระทีเ่ ขาอุปสมบทคือ พระธรรมรักขิต พระธรรมรตนะ และพระญาณโพธิ
ครั้งที่สาม ที่ทายางพราว พันนาเชียงเรือก มีทาวงั่ว ราชบุตรองคที่ ๕ ในพระเจา
สามฝงแกน เปนองคอุปถัมภ ครั้งที่สี่ ที่ทาตลาดกุมกาม ผูกพัทธสีมาที่วัดบน
ซึ่งพระปตุลาเทวีไดสรางไว ครั้งที่หา ที่เกาะดอนแทน เชียงแสน มีพระมหาธรรม
เสนาปติกุลวงศ เขารับการอุปสมบท และในปเดียวกันคณะสงฆคณะนี้ไดสราง
วัดขึ้นทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเชียงแสนใกลกับวัดพระธาตุจอมกิตติ
ชือ่ วัดปาแดง ครัง้ ทีห่ ก ทีส่ วุ รรณปาสาณกะ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของดอยตอง
เชียงราย พระเถระที่เขาอุปสมบทครั้งนี้คือพระธรรมทินนะ (ชินกาลมาลีปกรณ :
๑๒๒, ๑๒๓)

การสรางพุทธอาณาจักรยุคจารีต ๒๔๗

ที่กลาวมาทั้งหมดนี้แสดงใหเห็นวาพุทธศาสนาลังกาวงศใหม ไดวาง
รากฐานที่หยั่งรากลึกและมั่นคงตามหัวเมืองตางๆ เปนการแตกสาขาออกไป
อยางกวางขวางในรัชกาลพระเจาสามฝง แกน นับเปนความตองการทีส่ อดคลองกัน
ระหวางฝายสงฆใหมกบั ผูน าํ ฝายอาณาจักรในการแสวงหาความถูกตองชอบธรรม
ของตนเองประการหนึ่ ง ประกอบกั บ คณะสงฆ กํ า ลั ง แตกแยกไม เ ป น หลั ก ให
ประชาชนไดยดึ ถือ จึงเปนโอกาสดีทฝี่ า ยอาณาจักรจะสรางศาสนาของพระองคขนึ้
มาเพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทั่วอาณาจักรเชนเดียวกับที่บรรพกษัตริย
พระเจากือนาไดกระทํามาแลว ดวยเหตุนคี้ ณะสงฆฝา ยลังกาวงศใหมซงึ่ ตอมาเรียก
ฝายปาแดง หรือฝายสิงหล จึงไดรบั เลือกใหเปนผูน าํ ทางศาสนาของพระเจาติโลกราช
ซึ่งเปรียบเสมือนกองทัพธรรมเฉกเชนพระเจาอโศกฯ ทรงปฏิบัติ
พระเจาติโลกราชครองราชย พ.ศ.๑๙๘๕ พระองคและพระมารดาทรง
โปรดใหรื้อราชมณเฑียรหลังเกามาสรางวิหารใหพระมหาญาณคัมภีร พรอมกับ
พระสงฆฝา ยสิงหลทัง้ หลายในลําพูนพักอาศัย ใหชอ่ื วา วัดราชมณเฑียร สวนวัดแภะ
ปาตึง ใหสรางเปนอารามใหญ เรียกชื่อวา วัดปาแดงหลวง หรือวัดรัตตวนาราม
หรือวัดปาแดงมหาวิหาร เพราะสืบสายมาจากมหาวิหารของลังกา ใหสงฆฝา ยสิงหล
ซึง่ รับรูปแบบของสงฆฝา ยอรัญวาสีมหาวิหารแหงลังกาไดพาํ นัก ตอมา พ.ศ.๑๙๙๐
โปรดใหสรางพระเมรุสาํ หรับปลงพระศพระราชบิดาและพระราชราชมารดา (ราชวงศา
พื้นเมืองเชียงใหม, ๒๕๑๘ : ๒๗, ๒๘)

เจดียวัดปาแดงมหาวิหาร (ราง)

พระอุโบสถวัดปาแตงหลวง

๒๔๘ ขวงผญา

วัดปาแดง เชียงตุง ประเทศพมา สายปาแดงเชียงใหม

วัดยางควง เชียงตุง สายวัดสวนดอกเชียงใหม

ตํานานมูลศาสนาวัดปาแดงไดกลาวถึงพระเจาติโลกราชวา ทรงโปรด
ใหสรางวิหารหลังหนึ่งบนดอยทางตะวันตกเมืองเชียงใหมตามที่พระมหาญาณ
คัมภีรทูลขอเพื่อถวายสมเด็จพระธรรมกิตติ ซึ่งเปนพระอุปชฌาย หลังจากนั้น
พระมหาญาณคัมภีรก็กระจายคณะสงฆลังกาวงศเขาพํานักตามวัดตางๆ ในเมือง
เชียงใหม อาทิ ไดนําพระพุทธรูปที่ไดมาจากลังกาประดิษฐานที่วัดราชมณเฑียร
สวนตนศรีมหาโพธิ์และพระไตรปฎกไวที่วัดปาแดงหลวง พระจันทรังสี อยูวัด
ปาแดงหลวงพรอมกับเปนประธานสงฆเชียงใหม พระมหาเมธังกร อยูวัดปาตาล
ซึง่ พระราชมารดาสรางถวาย พระมหาญาณมงคล อยูว ดั ราชมณเฑียร พระรัตตนาค
อยูวัดนันทาราม และใหปกครองวัดอีก ๔ วัด มีวัดพันเลา (พันเตา) วัดกุฎีคํา

การสรางพุทธอาณาจักรยุคจารีต ๒๔๙

วัดเจดียคํา และวัดหมื่นสาร สวนพระมหาญาณคัมภีร พระมหาญาณสิทธิและ
พระจิตตหนุพรอมดวยพระสงฆที่อุปสมบทตามคติลังกาอีก ๕ รูป จาริกไปตาม
หัวเมืองทางเหนือ เริม่ ตัง้ แตพะเยา เชียงราย เชียงแสน เชียงตุงจนถึงสิบสองพันนา
(ชินกาลมาลีปกรณ : ๑๕๐)
พ.ศ.๑๙๙๙ หลังจากขึ้นครองราชยได ๑๔ ป พระองคโปรดใหสราง
อารามริมแมน้ําขานทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเมืองเชียงใหมเพื่อใหพระมหาอุตตมปญญาเถร ซึ่งเปนชาวสิงหลที่มาพรอมกับคณะสงฆลานนาที่ไปลังกา
สมัยพระเจาสามฝง แกน ในปเดียวกันพระองคทรงสดับพระธรรมเทศนาทีว่ ดั ปาแดง
มหาวิหารเรือ่ งอานิสงสการปลูกตนศรีมหาโพธิ์ พระองคทรงโปรดใหนาํ ลูกตนโพธิ์
จากวัดปาแดงมาปลูกวัดใหมของทานมหาอุตตมปญญา ใหนามวัดใหมนี้วา
“วัดมหาโพธาราม” นอกจากนัน้ กษัตริยแ หงลานนายังโปรดใหหมืน่ ดามพราคตเปน
แมกองควบคุมการกอสรางวิหารโดยจําลองแบบจากพุทธคยา คือมีพระเจดีย ๗
องคบนหลังคาวิหารซึ่งเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา สรางอมิสเจดีย ทางทิศตะวันออก
สรางเรือนแกวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ สรางสระน้ํา (สระมุจลินท) บริเวณไม
ผักจกทางทิศตะวันออกเฉียงใต กอกําแพงประตูโขง สิง่ กอสรางทัง้ หมดสําเร็จในป
พ.ศ.๒๐๒๐ รวมเวลากอสราง ๒๑ ป แลวพระองคก็โปรดใหมีการประชุมพระเถร
ผูใ หญและคณะสงฆฝา ยปาแดงทีเ่ ชีย่ วชาญพระไตรปฎกจากหัวเมืองตางๆ รวมรอย
กวารูปเพือ่ ตรวจสอบชําระพระไตรปฎกทีว่ ดั มหาโพธารามแหงนี้ ตํานานวัดเจ็ดยอด
เรียกวา “อัฏฐมสังคายนา” สังคีติยวงษ รับวาเปนการสังคายนาครั้งที่ ๘ ของโลก
โดยมีพระธรรมทินเถร เจาอาวาสวัดปาตาลเปนประธานฝายสงฆ พระเจาติโลกราช
ทรงเปนประธานฝายฆราวาส พระไตรปฎกฉบับนีเ้ ปนการใชตวั อักษรธรรมลานนา
เปนครั้งแรก เพราะกอนหนานี้พระไตรปฎกและคัมภีรใบลานสวนใหญบันทึก
ดวยตัวอักษรฝกขามจากสุโขทัยที่พระสมณเถรนํามาเผยแพร
ทัง้ สัตตมหาสถานและพระไตรปฏก แสดงถึงอัจฉริยภาพของพระเจาติโลกราช
รวมถึงอัจฉริยภาพของสถาปนิก ประติมากรและสถาบันสงฆลานนา โดยเฉพาะ
การสรางสัตตมหาสถานนับเปนแหงแรกในเอเซียตะวันออกเฉียงใตแสดงถึง

๒๕๐ ขวงผญา
ความมีเอกราชทางดานศิลปะและวัฒนธรรมของลานนา คติความเชื่อเรื่องการ
เสวยวิมตุ ติสขุ ของพระพุทธเจา ทําใหเมืองเชียงใหมกลายเปนเมืองศักดิส์ ทิ ธิเ์ ทียบ
เทากับพุทธคยา เทากับวาพระเจาติโลกราชสรางโพธิบัลลังกและสัตตมหาสถาน
ณ เมืองเชียงใหมใหกลายเปนศูนยกลางของชมพูทวีป
หั ว เมื อ งชายแดนมี ค วามสํ า คั ญ ต อ ความมั่ น คงของราชบั ล ลั ง ก ม าก
พระองคทรงดําเนินนโยบายทั้งอาณาจักรและศาสนจักรไปพรอมๆ กัน เชนเดียว
กับรัชกาลกอนๆ โดยเฉพาะหัวเมืองทางเหนือ โปรดใหรอยขุนกับสิบอายนํา
พระพุทธรูปทองทิพจากจอมทอง เชียงใหม ซึ่งมหาเถรเจาฟาหรั่งไดมาจากลังกา
พรอมกับตนศรีมหาโพธิไ์ ปมอบแกวดั ดอนแทน เชียงแสน ทรงอุทศิ ทีน่ าและขาคน
ไวกบั วัดจํานวนมาก แลวตัง้ เปนกฎหมายไววา “ใครทีจ่ ะมาปลูกสรางทํากินในธรณี
สงฆ ตองแบงผลประโยชน ๑ ใน ๑๐ สวนใหวัด อันเปนประเพณีมาตั้งแตครั้ง
พญามังราย บรรดาเจาเมืองและขุนนางตางก็สรางศาสนสถานถวายเปน “นาบุญ”
แดพระองคตามพระราชประเพณี” (ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๖๑ : ๑๗๑, ๑๗๒)
ความพยายามในการสรางพุทธอาณาจักรของพระเจาติโลกราชจนไดรับ
การยอมรับวา ลานนาเปนอาณาจักรทีเ่ ขมแข็งและศาสนจักรก็มนั่ คงเปนทีร่ จู กั กัน
อยางกวางขวางโดยเฉพาะอยางยิ่งการชําระอักขระในพระไตรปฎก ในป พ.ศ.
๒๐๒๐ ที่วัดมหาโพธาราม (วัดเจ็ดยอด) นับเปนความสําเร็จที่ยิ่งใหญที่ศาสนา
ลังกาวงศหรือนิกายสิงหล มีการปลูกสีมาใหมเกือบทุกวัดในเมืองเชียงใหม และ
ปรากฏการณใหมเกิดขึ้นในรัชกาลนี้คือ การสรางพระอุโบสถที่วัดปาแดง สําหรับ
บวชกุลบุตรทั่วอาณาจักรทําใหสถาบันสงฆทําสังฆกรรมรวมกันได การสราง
พุทธอาณาจักรของพระเจาติโลกราชไมยิ่งหยอนไปกวาการสรางอาณาจักรทาง
การเมืองของลานนาซึ่งแผขยายไปถึงสิบสองพันนา ทางใตมีเขตแดนติดตอกับ
อยุธยาของพระบรมไตรโลกนาถ และตางก็ไดรับยกยองวาเปน ยุคทองทั้งสอง
อาณาจักร ทั้งพระบรมไตรโลกนาถและพระเจาติโลกนาถตางแสดงพระองคเปน
พุทธบุตรดวยการออกผนวช ความเปนปกแผนมั่นคงของพุทธจักรยอมหมายถึง
ความมั่นคงทางฝายอาณาจักรดวย

การสรางพุทธอาณาจักรยุคจารีต ๒๕๑

พุทธคยา

พระพุทธเมตตา

สัตตมหาสถานวัดมหาโพธาราม (เจ็ดยอดพระอารามหลวง)

สรุป

พัฒนาการทางประวัติศาสตรการสรางพุทธอาณาจักรในยุคจารีตบนผืน
แผนดินใหญเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตั้งแตยุคทวาราวดีสืบเนื่องมาถึงสมัยหลัง
นั้น สะทอนภาพการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของชุมชน
ในแถบนี้คอนขางชัดเจน การเคลื่อนไหวในชวงของกาลเวลายาวนานมีผลตอ
ความสัมพันธระหวางกลุมชนมนุษยที่หลีกเลี่ยงไมพนอิทธิพลทางเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมของรัฐที่เจริญกวา โดยเฉพาะพุทธศาสนาเปนแรงประสานใหเกิดเครือ
ขายของวัฒนธรรมในวงกวาง เชื่อมโยงกับกลุมชนที่อยูในรูปแบบเดียวกัน เชน

๒๕๒ ขวงผญา
การกัลปนา ซึง่ เกีย่ วเนือ่ งกับความเชือ่ และศาสนา มีบทบาทสําคัญตอการขยายตัว
ของชุมชนสมัยโบราณในระดับหมูบานจนเกิดการจัดรูปแบบของชุมชนเกิดใหม
ใหเขามาอยูในระบบการเมือง พระเจาอโศกมหาราชนับเปนแบบอยางที่ผูนํา
ในภาคพื้นเอเซียตะวันออกเฉียงใตนํามาปฏิบัติเจริญรอยตามคือการใชกองทัพ
ธรรมในการขยายแสนยานุภาพทางการเมืองโดยไมใชสงคราม กุศโลบายที่ผูนํา
ในอาณาจักรตางๆ นํามาใชตา งก็พยายามแสดงถึงการมีบญ
ุ บารมี ฉะนัน้ ความเชือ่
ในศาสนาก็คือ แหล ง บารมีของอํานาจกษัตริ ยอั น ปรากฏในรูป ของความเปน
ธรรมราชา พุทธราชาหรือจักรวาทิน. ปจจุบันบานเมืองไมไดปกครองระบอบเดิม
ผูน าํ ทางฝายบานเมืองยิง่ ตองมีคณ
ุ ธรรมมากขึน้ สถาบันสงฆเปนหลักทางจริยธรรม
บานเมืองถึงจะเจริญรุงเรืองและสงบสุข
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๑. อาจารยจุลพงศ ขันติพงศ โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน
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๒๒๕๖
๕๖ ขขวงผญ
งผญา
ญา

แ นะนําผูเขียน
ยุพิน เข็มมุกด
- ศศ.บ. (ประวัติศาสตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- อม. (ประวั ติ ศ าสตร เ อเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต )
มหาวิทยาลัยศิลปากร
- อดีตผูอ าํ นวยการสํานักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม
- ที่ปรึกษาศูนยศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม
- อาจารยพิเศษคุณมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- ผูทรงคุณวุฒิสํานักวิชาการ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม
- รองประธานมูลนิธิการศึกษาและเผยแผพระพุทธศาสนาภูมิภาคลุมน้ําโขง
มจร. วิทยาเขตเชียงใหม
- กรรมการและเลขานุการจัดทําพจนานุกรมภาษาลานนา ฉบับเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
- กรรมการและเลขานุการจัดทําพจนานุกรมภาษาไทใหญ–ไทย ฉบับเฉลิม
พระเกียรติ ๖๐๐ พระญาติโลกราช ๘๕ ป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
- เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประจําปพทุ ธศักราช
๒๕๕๔
- รางวัลผูใชภาษาถิ่นดีเดน กระทรวงวัฒนธรรม ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๔
- เข็มเกียรติคณ
ุ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม
๒๕๕๔
- อดี ต หั ว หน า หน ว ยอนุ รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมท อ งถิ่ น
จังหวัดเชียงใหม
ผลงานวิชาการ
- ประวัติศาสตรพุทธศาสนาในลานนา
- ประวัติศาสตรลานนาสมัยราชวงศมังราย
- ลานนาสมัยพมาปกครอง พ.ศ.๒๑๐๑-๒๓๑๗

แนะนําผูเขียน ๒๕๗

แ นะนําผูเขียน
- สถาบันสงฆลานนากับการเมืองการปกครองสมัยราชวงศมังราย
- บรรณาธิการ ประวัตศิ าสตรพทุ ธศาสนาในลานนา ฉบับ ๖๓๕ ป พระบรมธาตุ
ดอยสุเทพ พ.ศ.๒๕๔๙
- ชอและตุง ศิลปแหงศรัทธาภูมิปญญาทองถิ่น
- นครกัณฑ ผาและเครื่องประดับของพระนางมัทรี
- ความเชื่อ พิธีกรรมสายใยในวิถีลานนา
- บทความทางวิชาการกวา ๓๐ เรื่อง
- เปนวิทยากรดานศิลปวัฒนธรรมลานนา, สิง่ แวดลอมธรรมชาตุและศิลปกรรม
ทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม
เกียรติคุณที่ไดรับ
- พ.ศ.๒๕๔๔
- พ.ศ.๒๕๔๔
- พ.ศ.๒๕๔๔
- พ.ศ.๒๕๔๗
- พ.ศ.๒๕๔๗
- พ.ศ.๒๕๔๗
- พ.ศ.๒๕๔๘
- พ.ศ.๒๕๕๓
- พ.ศ.๒๕๕๔
- พ.ศ.๒๕๕๔
- พ.ศ.๒๕๕๕

เกียรติบัตร ขาราชการตัวอยาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
โลรางวัล อาจารยตัวอยาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เกียรติบตั รและโลรางวัล เพชรแผนดิน จากนิตยสารแผนดินธรรม
เกียรติบัตรและโลรางวัล เพชรเสมา จากหนังสือพิมพศูนยขา ว
พัฒนา
เกียรติบตั ร คุรสุ ดุดี ระดับจังหวัดเชียงใหม จากสํานักงานสงเสริม
สวัสดิภาพครูและบุคคลากรทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม
เข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ครุสดุดี จากคุรุสภา
เกียรติคุณและโลเชิดชูเกียรติ บุคคลคุณภาพ จากหนังสือพิมพ
เสนทางผูนํา
เข็มเกียรติคุณ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตเชียงใหม
โลเชิดชูเกียรติ เพชรราชภัฏ เพชรลานนา จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม
โลรางวัล ผูใชภาษาถิ่นดีเดน จากกระทรวงวัฒนธรรม
เข็มพระราชทาน ผูทําคุณประโยชนทางพุทธศาสนา พระเจา
วรวงศเธอพระองคเจาโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ

๒๕๘ ขวงผญา

แ นะนําผูเขียน
ชนะ เข็มมุกด
- ป.ม. วิทยาลัยลัยเทคนิคกรุงเทพ
- กศ.บ. (ประวั ติ ศ าสตร ) วิ ท ยาลั ย วิ ช าการศึ ก ษา
พระนคร
- น.บ.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ประกาศนี ย บั ต รครู ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ (การสอน
คนหูหนวก)
- ขาราชการบํานาญกรมสามัญศึกษา
- อดีตนิติกรจังหวัดสุโขทัย
- นั ก จั ด รายการวิ ท ยุ ชุ ม ชน “ฟ ง เพลงเก า เล า ความหลั ง ” และรายการ
“ขาวมื่อเซาเวาไทยพวน” คลื่น FM 100 อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
- นักวิชาการอิสระ
- มีผลงานเกี่ยวกับไทยพวน บานหาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย หลายเรื่อง
ผลงานวิชาการ
- บทความเกี่ยวกับไทยพวงบานหาดเสี้ยวมากกวา ๘ เรื่อง
- เปนวิทยากร เกีย่ วกับชาวไทยพวน บานหาดเสีย้ วใหกบั สถาบันการศึกษาและ
หนวยงานทางราชการตางๆ
- นักวิชาการอิสระ

แนะนําผูเขียน ๒๕๙

แ นะนําผูเขียน
ผศ.ดร.(กิตติมศักดิ์) ประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม
- Master of Music (Musicology) University of the
Phillippines, Diliman, Phillippines
- เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช
พ.ศ.๒๕๔๘
- ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ (ดุ ริ ย างค ส ากล) มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม
ปการศึกษา ๒๕๔๘
- อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
- กรรมการและเลขานุการจัดทําพจนานุกรมภาษาลานนา ฉบับเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
- กรรมการและเลขานุ ก ารจั ด ทํ า พจนานุ ก รมภาษาไทใหญ – ไทย ฉบั บ
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐๐ พระญาติโลกราช ๘๕ ป มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม
- ประธานคณะอนุกรรมการภาคเหนือในคณะกรรมการในโครงการภูมิบาน
ภูมิเมือง สาขาศิลปะการแสดง กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ.๒๕๔๘–ปจจุบัน

๒๖๐ ขวงผญา

แ นะนําผูเขียน
ศาสตราจารยเกียรติคุณ สุรพล ดําริหกุล
- นักวิชาการอิสระดานวัฒนธรรม ประวัติศาสตร
และโบราณคดี
- เคยรับราชการที่กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
ในระหวาง พ.ศ.๒๕๑๖–๒๕๓๖ ทําหนาทีใ่ นตําแหนง
ตางๆ เชน หัวหนาหนวยศิลปากรที่ ๔ เชียงใหม
ผอ.อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ประชาสัมพันธกรมศิิลปปากร
และบรรณาธิการ นิตยสารศิลปากร ใน พ.ศ.๒๕๓๖ โอนมาเปนอาจารยประจํา
ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจติ รศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม และทําหนาทีต่ า งๆ
อาทิ หัวหนาภาควิชาศิลปะไทย ประธานบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
ศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย บรรณาธิการ วารสารวิจิตรศิลป และ
เกษียณอายุราชการ เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๒

พรพจน เรียงประพัฒน
- รป.ม. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยภาคกลาง
- พธ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครสวรรค
- นักธรรมชั้นเอก สํานักเรียนคณะจังหวัด
จังหวัดเพชรบูรณ
ผลงาน ทางวิชาการ
- เอกสารประกอบการสอนรายวิชาพระพุทธศาสนากับการพัฒนา
- การเมืองการปกครอง เพื่อใชสอนในระดับปริญญาตรี
- วิทยานิพนธระดับปริญญาโท เรื่อง หลักธรรมาภิบาลที่ใชในการบริหารงาน
คณะสงฆจังหวัดนครสวรรค
- สารนิพนธสรุปการปฏิบัติงานเมื่อครบ ๑ ป พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา
(ธรรมจาริก) พื้นที่บานแมหาด อําเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน

แนะนําผูเขียน ๒๖๑

แ นะนําผูเขียน
จันทรสุดา คําขัติ
- อาจารยพิเศษ หลักสูตรคหกรรมศาสตร
(ศิลปประดิษฐ)
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม
- ครุศาสตรบัณทิต (คหกรรมศาสตร) สถาบันราชภัฏ
เชียงใหม
- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ผลงานทางวิชาการ
- การสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกสบนเครือขาย สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

สินีนาฏ สมบูรณเอนก
- บรรณารั ก ษ ชํ า นาญการพิ เ ศษ สํ า นั ก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

๒๖๒ ขวงผญา

แ นะนําผูเขียน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักราช ฟาขาว
ประวัติการทํางาน
- ครูสอนวิชาศิลปศึกษา โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ
จ.แพร
- นักวิชาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร
- ผู ช ว ยศึ ก ษาธิ ก ารอํ า เภอสั น ติ สุ ข ,อํ า เภอแม จ ริ ม
จ.นาน
- ศึกษาธิการอําเภอกิ่งอําเภอสองแคว,อําเภอบานหลวง จ.นาน
- ศึกษาธิการอําเภอเมืองพะเยา จ.พะเยา, ศึกษาธิการอําเภอหนองมวงไข
จ.แพร
- ผูชวยศึกษาธิการจังหวัดนาน,ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานาน เขต ๑ และผูตรวจราชการเขตพื้นที่การศึกษาแพร
เขต ๑
- รองคณบดี ค ณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เชียงใหม
ผลงานทางวิชาการ
- งานวิจัยเรื่อง การกระจายอํานาจทางการศึกษา (พ.ศ.๒๕๔๓)
- งานวิจัยเรื่อง การใชยาเสพติดของนักเรียน นักศึกษา กรณีศูนยขวัญนาน
(พ.ศ.๒๕๔๖)
- งานวิจัยเรื่อง การลวงละเมิดทางเพศและการเขาสูการขายบริการของเด็ก
อายุไมเกิน ๑๘ ป จังหวัดแพร (พ.ศ.๒๕๔๕)
- เอกสารการนําเสนอมรดกนานสูมรดกโลก (๒๕๔๖)
- การเขียนบทความในหนังสือ วารสาร ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แนะนําผูเขียน ๒๖๓

แ นะนําผูเขียน
ดร.ประภาศิริ ศรีภมร
- นักวิจัยอิสระ
- นักวิจยั รวม โครงการวิจยั ยางรัก มหาวิทยาลัยพายัพ
- เจาหนาที่บริหารโครงการวิจัยลุมน้ําแมแตง และ
โครงการอื่นๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
- อาจารยสอนภาษาไทย ใหกับเด็กไทย
ในนครลอสแองเจลลิส สหรัฐอเมริกา
- อาจารยพิเศษ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
- อาจารยพิเศษ สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
- อาจารยพิเศษหลักสูตรสหวิทยาการ การพัฒนาทองถิ่น ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยชีวิต สถาบันการเรียนรูเพื่อปวงชน (LIFE Learning Institute
for Everyone)
- อาจารยพิเศษวิทยาลัยแมฮองสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ผลงานทางวิชาการ
- การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมของชาวจีนในจังหวัดเชียงใหม (วิทยานิพนธ
ระดับดีมาก)
- The Assimilation of Chinese Culture in Chiang Mai, Thailand บทความ
ทางวิชาการเผยแพร ลงในนิตยสาร Time สหรัฐอเมริกา
- บทความตางๆ ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และมหาวิทยาลัย
ในเครือขาย
- The Role of the Tai Yai Monk Against Migrant Workers the Tai Yai
วิทยานิพนธ ระดับปริญญาเอก

๒๖๔ ขวงผญา

แ นะนําผูเขียน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สามารถ ใจเตี้ย
- อาจารยประจําสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม
- สาธารณสุขศาสตรดษุ ฎีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
- สาธารณสุขมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากร
การเกษตรและสิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัยแมโจ
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม) สถาบันราชภัฏเชียงใหม
งานวิจัยตีพิมพ (ระหวางป ๒๕๕๓–๒๕๕๖)
- สามารถ ใจเตีย้ . ๒๕๕๖. การพัฒนารูปแบบการผลิตพืชผักสวนครัวเพือ่ สุขภาพ
ของชุมชนสะลวง
- ขีเ้ หล็ก อําเภอแมรมิ จังหวัดเชียงใหม, วิจยั ราชภัฏเชียงใหม, ๑๔ (๒): ๑๕–๒๒.
(ฐาน TCI)
- สามารถ ใจเตี้ย. ๒๕๕๖. การจัดการปจจัยการผลิตพืชปลอดภัยชุมชน
ในสลวง–ขี้เหล็กอําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม, วิจัยและสงเสริมวิชาการ
เกษตร, ๓๐ (๑): ๕๑-๕๘. (ฐาน TCI)
- สามารถ ใจเตี้ย. ๒๕๕๖. ประสิทธิภาพสารสกัดจากขมิ้นรวมกับการใช
Bacillus thuringiensis และ Nuclear Polyhedrosis Virus เพื่อปองกันหนอน
กระทูห อม (Spodoptera exigua) ในการปลูกหอมแดง, เกษตรพระจอมเกลา,
๓๑ (๑): ๘-๑๖. (ฐาน TCI)
- สามารถ ใจเตี้ย. ๒๕๕๖. การใชน้ําและการจัดการน้ําเสียในครัวเรือนของ
ประชาชนริมฝง แมนาํ้ ลี้ จังหวัดลําพูน, วิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ า นจอมบึง,
๑ (๑): ๓๓–๔๓.

แนะนําผูเขียน ๒๖๕

แ นะนําผูเขียน
- สามารถ ใจเตี้ย และดารารัตน จําเกิด. ๒๕๕๕. พฤติกรรมการสรางเสริม
สุขภาพของผูส งู อายุในเขตเมือง,ราชภัฏเพชรบูรณสาร, ๑๔ (๒): ๑๐๗ -๑๑๒.
(ฐาน TCI)
- สามารถ ใจเตี้ย. ๒๕๕๕. การใชภูมิปญญาพื้นบานลานนาดานจิตบําบัดของ
ผูติดเชื้อและผูปวยเอดส กรณีศึกษากลุมเอื้ออาทรศรีวิชัย จังหวัดลําพูน,
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีภาคเหนือ. ฉบับพิเศษ : ๙–๑๕.
- สามารถ ใจเตีย้ , สิวลี รัตนปญญา และสมชาย แสนวงศ.๒๕๕๕ ประสิทธิภาพ
ของบทเรี ย นวิ ท ยาศาสตร ท อ งถิ่ น เรื่ อ ง ภู มิ ป ญ ญาพื้ น บ า นล า นนากั บ
การสรางเสริม สุขภาพผูติดเชื้อและผูปวยเอดส : สมุนไพรและโภชนาการ
บําบัด, วิจัยราชภัฏเชียงใหม, ๑๔ (๑): ๕๗–๖๔. (ฐาน TCI)
- สามารถ ใจเตี้ย. ๒๕๕๕. การพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพจากการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพชื ในการปลูกพืชไรโดยใชชมุ ชน
เปนฐาน, ราชพฤกษ,๑๐ (๑): ๘๑-๘๕. (ฐาน TCI)
- สามารถ ใจเตี้ ย . ๒๕๕๕. ทั ศ นคติ ต อ ผลกระทบสุ ข ภาพเบื้ อ งต น จาก
การใช ส ารเคมี ป อ งกั น กํ า จั ด ศั ต รู พื ช ในการปลู ก พื ช ไร , พิ ฆ เนศวร ส าร,
๘ (๒): ๖๗–๖๕.
- สามารถ ใจเตี้ย. ๒๕๕๔.ประสิทธิภาพของปุยหมักจากไสเดือนดินรวมกับ
หัวเชื้อปุยหมัก, มทร. อีสาน,๔ (๑): ๒๗ -๓๖. (ฐาน TCI)
- สามารถ ใจเตี้ย. ๒๕๕๓. การกําจัดขยะอินทรียที่ยอยสลายไดโดยใชไสเดือน
ดิน, พิฆเนศวรสาร, ๖ (๑): ๖๗–๗๖.
บทความวิชาการ
- สามารถ ใจเตี้ย. ๒๕๕๖. ปจจัยกําหนดสุขภาพสังคม, สาธารณสุขลานนา,
๙ (๑): ๙–๒๐.

๒๖๖ ขวงผญา

แ นะนําผูเขียน
- สามารถ ใจเตี้ย. ๒๕๕๖. ผลกระทบสิ่งแวดลอม สังคมและสุขภาพจาก
ภัยแลง, สาธารณสุขสารภี, ๔ (๑): ๔๕-๔๘.
- สามารถ ใจเตีย้ . ๒๕๕๕. ความเสือ่ มสภาพของแมนา้ํ กับสุขภาพ, สาธารณสุข
ลานนา, ๘ (๓): ๕๗-๖๘.
เอกสารวิชาการ
ตําราการพัฒนาสุขภาพชุมชน
ปที่พิมพ ๒๕๕๔
ตําราวิทยาศาสตรกับสุขภาพ
ปที่พิมพ ๒๕๔๗
เอกสารประกอบการสอนอนามัยสิ่งแวดลอม ปท่พี ิมพ ๒๕๕๔

